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אגרות קודש

 ב"ה,  ל' תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה ירחמיאל שי'

שלום וברכה!

במענה לשני מכתביו מא' חוהמ"ס שנתקבלו ז"ע,

יוכל  הנפש  מנוחת  ומתוך  והוסיף,  הלוך  ההשתפרות  שתלך  רצון  ויהי  הבשו"ט...  על  ות"ח 

להוסיף בהתעסקותו במלאכתו מלאכת שמים הפצת היהדות המסורתית ובעיקר הפצת המעינות ע"י 

המוסדות שלנו ובכללות ע"י צנורות של יראת שמים ואהבת שמים שחד הוא עם אהבת התורה ואהבת 

ישראל.

התקוה חזקה שלא הסתפק בשמחת חג בית השואבה שכותב, וערכו ג"כ עוד חגיגות במשך 

זמן שמחתנו, ובזה כמובן ועיקר עם התלמידים-ות שי' והנוער שי' בכללו וגולת הראשה בימי שמע"צ 

וענינם להשפיע שמחה אמיתית שמחה של תורה  ושמח"ת, והרי ימים כללים הם לכל השנה כולה, 

ושמחה של מצוה במשך כל ימי השנה בעניני תורה ומצות שבזה צריכים לכלול כל עניני האדם ע"פ 

הציווי בכל דרכיך דעהו.

בברכה לבשו"ט.



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי





כללי מפתח  

)א ב   .............................................   סדר הנחת תפילין

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג בראשית בראה "מאמר ד    

ה   ..............  ה"תשכ'ה) מאמר א( ,ח מרחשון"מבה, פ בראשית"ש

)ד ה ויכולו השמים והארץ  "מאמר ד  

יז   .............  ה"תשכ'ה) מאמר ב(, ח מרחשון"מבה, פ בראשית"ש

)ה כד  ......................  ה"תשכ'ה, שיחת יום שמחת תורה

)ו  ח מרחשון"מבה, פרשת בראשיתשבת שיחת, 

בל  ..........................................................  ה"כתש'ה

)ז דל  .......   ב"תשנ'הקודם הקפות  ת"שמח משיחות ליל

)ח לח  .......  ב"תשנ'ה חת תורה לפני הקפותשיחת ליל שמ

)ט זמ  ..........  ב"נתש'ה )בסעודה( שיחת יום שמחת תורה

)י  נה  ..  ב''תשנ'ה ח מרחשון"מבה, פ בראשית"שמשיחת

)יא זנ  ....................  וטכרך  פרשת בראשיתשיחות -לקוטי  

)יב המקובל  ח"הרה ג"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

סא  ...................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)יג  סב  .......  שבוע פרשת בראשית –ילקוט גאולה ומשיח

)יד סג  ............  פרשת בראשית לשבועיומי חומש  ישיעור

)טו  יאק  ...............  לשבוע פרשת בראשיתשיעורי תהלים

)טז  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

יבק  .....................................  לשבוע פרשת בראשית 

)יז  כדק  ..............  לשבוע פרשת בראשית" היום יום"לוח

)יח כוק  ..............................  ם"עיון ברמבהלכה יומית ל

ם"שיעורי רמב

)יט – טכק  ............  לשבוע פרשת בראשיתפרקים ליום ' ג

)כ –  קצד   ...........  לשבוע פרשת בראשיתפרק אחד ליום

)כא – וטר  ...............  לשבוע פרשת בראשיתות צוספר המ

)כב  נביאים וכתובים  

טזר  .........................................  ופרק  שיר השירים, גפרק  הרמיי

)כג  גיטיןמסכת  –משניות  

יחר  ..........................................................  ביאור קהתי

)כד  כהר  ......................................................  מגילהמסכת  עקביעין

)כה  עם ביאורים מנחותמסכת  

כור  .......................................................  זנעד דף  נאמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כו  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

נדר  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

)כז מכירה/עדותת שולחן ערוך הלכו  

נהר  .......................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

)כח כי כאשר השמים החדשיםה "ד אור תורה  

נזר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כט  התשובשערי   

סזר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

)ל ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "י הצמאמר  

סחר  ..............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)לא ב"תורת שמואל תרל   

סחר  ....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)לב  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

סטר  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לג צ"רחת'ה –ם מאמריספר ה  

ער  ......................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לד ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  

בער  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )לה

גער  ...................................................................  צ"ייר מוהר"אדמו

)לו רעד  ........................................חומש לקריאה בציבור

)לז פדר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

פהר  ........................  לשבוע פרשת בראשיתלוח זמנים )לח

פזר  ....  ק"ת וש"שמח, צ"שמעלת הדלקת נרות צוסדר מ)לט



ה

   
   

 

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
˙ÈL‡a ואת ה ּׁשמים  את  אלקים  ּברא  ¿≈ƒְֱִִֵֵַַָָָֹ

ר ּבי 1הארץ  אמר  ר ׁש"י, ּופיר ׁש , ִִֵֵֶַַַָָָ

א ּלא  ה ּתֹורה  את  להתחיל  צרי היה  לא  ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹיצחק 

ּפתח  טעם  ּומה  כ ּו', לכם " ה ּזה  ֵֶֶֶַַַַַַָָֹמ "החד ׁש

לתת  לע ּמֹו ה ּגיד  מע ׂשיו ּכח  מ ּׁשּום  ְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹּב"ברא ׁשית ",

ּגֹוים  נחלת  הע ֹולם 2להם  א ּומ ֹות  יאמר ּו ׁשאם  , ְֲִִֶֶַַָָָֹ

ה ּקּב"ה  ׁשל  הארץ  ּכל  כ ּו' א ּתם  לסטים  ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָליׂשראל 

וצרי לנּו. ּונתנּה מהם  נטל ּה ּוברצ ֹונֹו כ ּו' ְְְְִִִֵֶָָָָָָהיא 

ּדינים  ׁשל  ספר  היא  ה ּתֹורה  הלא  ְֲִִִִֵֶֶַָָֹלהבין,

ה ֹוראה  מ ּלׁשֹון היא  ׁשּתֹורה  וכ ּיד ּוע  ,3וה ֹורא ֹות , ְְְִִֶַַָָָָָ

להענין  לע ּמֹו" ה ּגיד  מע ׂשיו ּד"כח  ה ּׁשּיכ ּות  ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָֹּומהי

זה  ׁשענין יּוק ׁשה  ּוביֹותר  ה ֹוראה . מ ּלׁשֹון ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָּדת ֹורה 

איזה  מ ּצד  אם  ׁשּגם  והינּו, ה ּתֹורה , התחלת  ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָה ּוא 

מע ׂשיו  ּד"כח  הענין ּגם  ּבּתֹורה  להיֹות  צרי ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָֹטעם 

יהיה  זה  ׁשענין ההכרח  מה ּו לע ּמֹו", ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָה ּגיד 

להתחיל  צרי היה  ולכא ֹורה  ה ּתֹורה , ְְְְְִִִַַַַָָָָָָהתחלת 

ׁשּסדר  ּדכיון לכם ", ה ּזה  מ "החד ׁש ה ּתֹורה  ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת 

להיֹות  צריכה  למ ּטה , מ ּלמעלה  ה ּוא  ְְְְְִִִַַַָָָָה ּתֹורה 

הע ֹולם , מהנהגת  למעלה  ׁשה ּוא  מענין ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָההתחלה 

ענין  ׁשּזה ּו ֿ ע ּלאה , ויח ּודא  עליֹון' 'ּדעת  ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבחינת 

להיֹות  יכ ֹול  ּכ ֿ ואחר  לכם ", ה ּזה  ְְְִֶֶֶַַַַָָָֹּד"החד ׁש

לע ּמֹו", ה ּגיד  מע ׂשיו "ּכח  ענין ׁשּזה ּו הע ֹולם , להנהגת  ה ּׁשּי ענין ּגם  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבּתֹורה 

ּב"ברא ׁשית ". ּפתח  טעם  מה  ה ּׁשאלה  עדין נׁשארת  ּכן, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואם 

ּגל ÔeÈÂב ) , ה ּמל ּדוד  ּבּקׁשת  ּבא ּור  ּבהק ּדים  נפלא ֹות 4זה  וא ּביטה  עיני ¿»ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

 ּפי 5מ ּתֹורת ֿ על  ה ּפׁשּוט  ה ּפר ּוׁש את  ּבט ֹוב  ׁשּיבין אינּה זֹו ׁשּבּקׁשה  , ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
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ואילך). נא ע ' ואילך.
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ו      

ּבּקׁשה  צרי אין זה  על  ׁשהרי ּדת ֹורה ', ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'נגלה 

ׁשּבא  ּבא ֹופן נּתנה  ּדת ֹורה ' ׁש'ּנגלה  ּכיון ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָמיּוחדת ,

הא ֹומר  האדם  ּכמ ׁשל  זה  והרי וה ׂשגה , ְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבהבנה 

ּׁשה ּוא  מה  ּבט ֹוב  יבין ׁשּזּולת ֹו ׁשרצ ֹונֹו ׂשכל , ְְְִֵֶֶֶֶַַָָּדבר 

ה ּדבר ֿ את  א ֹומר  היה  לא  כן, לא  ּדאם  ְְִֵֵֵֶַַָָֹֹא ֹומר ,

ה ּקּב"ה  ׁשּכא ׁשר  למעלה , ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׂשכל ,

ׁשּבני  רצ ֹונֹו ּבוּדאי ה ּתֹורה , את  יׂשראל  לבני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָנֹותן

ה ּתֹורה  את  נֹותן ולכן ה ּתֹורה , את  יבינּו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל 

ּדה ּנה , זאת , וע ֹוד  וה ּׂשגה . ּבהבנה  ׁשּתבא  ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבא ֹופן

מביא  ׁשה ּלימ ּוד  ה ּוא  ה ּתֹורה  לימ ּוד  ענין ְִִִִִֵֶַַַַָעיקר 

מע ׂשה  ֿ ידי 6לידי ׁשעל  והינּו, ה ּמצ ֹות , מע ׂשה  , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַ

לפי  והינּו, ה ּמצ ֹות , לק ּיּום  ּבאים  ה ּתֹורה  ְְְְְִִִִִַַַָָלימ ּוד 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּבּתֹורה , יׁשנם  ה ּמצ ֹות  עניני 7ׁשּכל  ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

רמ "ח  יׁש ׁשּבאדם  ּדכ ׁשם  אדם , ה ּתֹורה  ְִֵֵֶַַַָָָָָָֹזאת 

רמ "ח  ּבּתֹורה  יׁש כן ּכמ ֹו ּגידים , וׁשס "ה  ְְִִִֵֵֵַַַָָָָאברים 

ֿ תע ׂשה  לא  מצ ֹות  וׁשס "ה  ֿ ע ׂשה  ֿ ידי 8מצ ֹות  ועל  , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ

לא ֿ מצ ֹות  וׁשס "ה  ֿ ע ׂשה  מצ ֹות  ּדרמ "ח  ְְְְֲִִִֵַַַָָֹה ּלימ ּוד 

ּבפ ֹועל . ה ּמצ ֹות  ּכל  לק ּיּום  ּבאים  ּבּתֹורה , ְְְֲִִִֶַַַַָָָתע ׂשה 

את  לק ּים  חיב  מ ּיׂשראל  ואחד  אחד  ׁשּכל  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוכיון

לקימן  צרי אחד  ׁשּכל  מצ ֹות  ׁשּיׁש [א ּלא  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָה ּמצ ֹות 

הת ּכּלל ּות ֹו ֿ ידי על  ׁשמקימן מצ ֹות  ויׁש ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָּבעצמ ֹו,

כ ּו' יׂשראל  ּבני ּכל  את 9עם  לק ּים  ׁשּיּוכל  ּוכדי ,[ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּגם  ּומה  ּבּתֹורה , ּתחלה  ללמדם  צרי ְְְְִִִַַַַָָָָָה ּמצ ֹות 

מ ּמצ ֹות  אחד  ה ּוא  ּכׁשּלעצמ ֹו ה ּתֹורה  ְְְְִִִֶֶֶַַָָׁשּלימ ּוד 

את  ּולה ּׂשיג  להבין ׁשּיּוכל  ּבהכרח  הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָה ּתֹורה ,

ורק  זה , על  מיּוחדת  לב ּקׁשה   צ ֹור ואין ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָה ּתֹורה ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ה ּיגיעה , ענין להיֹות  10צרי ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָ

ּדוד  ׁשּבּקׁשת  מ ּובן ּומ ּזה  כ ּו'. ּומצאתי ְִִִִֶֶַַַָָָָָָיגע ּתי

ּדת ֹורה ', 'נגלה  על  אינּה ג ֹו' עיני" "ּגל   ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָה ּמל

ּדיקא , נפלא ֹות  , מ ּתֹורת נפלא ֹות  א ֹומר ֹו ׁשּזה ּו ה ּתֹורה , ּפנימ ּיּות  על  ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָא ּלא 

יֹותר  והב ּדלה  הפר ׁשה  על  מ ֹורה  (נפלא ֹות ) ּפלא  ׁשה ּלׁשֹון ה ּיד ּוע  ֿ ּפי על  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּובפרט 
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א.6) יז, (ברע "מ ).7)ב "ק  ב  כט , ח "ג ע "ב . ריש קיז, ח "ב  זהר וראה יד. יט , ב .8)חוקת קע , זח "א תניא 9)ראה ראה

רסכ"ט . ב .10)אגה"ק  ו, מגילה

    
,'‰B˙c וההלכה הפשט חלק התורה, של  הגלוי  ‡ÔÈהחלק ‰Ê ÏÚ È‰L ¿»∆¬≈«∆≈

˙„ÁeÈÓ ‰Lwa CÈˆ, כך על  מלמעלה מיוחד  Ï‚p'L‰לסיוע ÔÂÈk »ƒ«»»¿∆∆≈»∆ƒ¿∆
‰z '‰B˙c מלכתחילה‰‚N‰Â ‰‰a ‡aL ÔÙB‡a בשכל ¿»ƒ¿»¿∆∆»«¬»»«¬»»

ÏÎN,האדם, c ÓB‡‰ Ì„‡‰ ÏLÓk ‰Ê È‰Â שכלי רעיון  «¬≈∆ƒ¿«»»»»≈¿«≈∆
B˙ÏefLמסויים, BBˆL השומע ∆¿∆»

דבריו  BËaאת ÔÈÈ היטב ויקלוט »ƒ¿
,ÔÎ ‡Ï Ì‡c ,ÓB‡ ‡e‰M ‰Ó«∆≈¿ƒ…≈
Œc‰ ˙‡ ÓB‡ ‰È‰ ‡Ï…»»≈∆«¿«
,‰ÏÚÓÏ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ ,ÏÎN≈∆¿«∆∆∆¿«¿»
ÈÏ Ô˙B ‰"aw‰ L‡kL∆«¬∆«»»≈ƒ¿≈
È‡cÂa ,‰Bz‰ ˙‡ Ï‡NÈƒ¿»≈∆«»¿««
˙‡ eÈÈ Ï‡NÈ ÈaL BBˆ¿∆¿≈ƒ¿»≈»ƒ∆
‰Bz‰ ˙‡ Ô˙B ÔÎÏÂ ,‰Bz‰«»¿»≈≈∆«»
‰‚O‰Â ‰‰a ‡zL ÔÙB‡a¿∆∆»…«¬»»¿«»»
ולכן  התורה, מקבלי  ישראל  בני  של 

לבקש  צריך  היה לא המלך  שדוד  מובן 

כך . על  מיוחדת בקשה

ÔÈÚ ˜ÈÚ ,‰p‰c ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿ƒ≈ƒ«ƒ¿«
‰Bz‰ „eÓÈÏ הלימוד אינו  ƒ«»

העיקר  אלא ‰e‡כשלעצמו 
È„ÈÏ ‡ÈÓ „eÓÈl‰L∆«ƒ≈ƒƒ≈

‰NÚÓ6,˙Bˆn‰ ‰NÚÓ , «¬∆«¬≈«ƒ¿
„eÓÈÏ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈ƒ
˙Bˆn‰ Ìei˜Ï ÌÈ‡a ‰Bz‰«»»ƒ¿ƒ«ƒ¿

ÈÈÚבפועל , ÏkL ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»ƒ¿¿≈
,‰Bza ÌLÈ ˙Bˆn‰, כלומר «ƒ¿∆¿»«»

המצוות  בקיום בפועל  שבאים העניינים

בתורה  רוחני , במובן  ¿BÓkקיימים,
e˙kL7,Ì„‡ ‰Bz‰ ˙‡Ê ∆»…«»»»

שיש  זה במובן  גם נדרש והכתוב

לאדם  התורה בין  ≈¿ÌLÎcƒדימיון 
ÌÈ‡ Á"Ó LÈ Ì„‡aL∆»»»≈««≈»ƒ
LÈ ÔÎ BÓk ,ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ¿»»ƒƒ¿≈≈

Œ˙BˆÓבמקביל  Á"Ó ‰Bza«»««ƒ¿
Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒLÂ ‰NÚ¬≈¿»»ƒ¿…

‰NÚ˙8„eÓÈl‰ È„ÈŒÏÚÂ , «¬∆¿«¿≈«ƒ
‰"ÒLÂ ‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Óc¿««ƒ¿¬≈¿»»

‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ שהם כפי  ƒ¿…«¬∆
Ïk Ìei˜Ï ÌÈ‡a ,‰Bza«»»ƒ¿ƒ»
ÏkL ÔÂÈÎÂ .ÏÚBÙa ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿≈»∆»
ÈÁ Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«»
LiL ‡l‡] ˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï¿«≈∆«ƒ¿∆»∆≈

˜Ï CÈˆ „Á‡ ÏkL ˙BˆÓBÓˆÚa ÔÓÈ,ממש BˆÓ˙בגופו  LÈÂ ƒ¿∆»∆»»ƒ¿«¿»¿«¿¿≈ƒ¿
'eÎ Ï‡NÈ Èa Ïk ÌÚ B˙eÏlk˙‰ È„ÈŒÏÚ ÔÓÈ˜ÓL9, כמבואר ∆¿«¿»«¿≈ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈

צריך  מישראל  אדם "שכל  האריז "ל  מדברי  התניא שבספר  הקודש' ב'אגרת

דיבור  במחשבה התורה מצות תרי "ג  כל  שיקיים עד  רבים בגלגולים  לבא

ולתקנם  נפשו  לבושי  להשלים ומעשה

לבד  כו ' דחסרא לבושא יהא שלא

כל  מוציא שהוא במלך  התלויות מצוות

והטעם  כו ' כולם כללות הוא כי  ישראל 

בחינות  תרי "ג  כל  להלביש כדי  הוא

לא  מהנה אחת שבנפשו  וכחות

ÏÎeiLנעדרה..."], È„Îe האדם ¿≈∆«
˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï בפועלCÈˆ ¿«≈∆«ƒ¿»ƒ

‰Óe ,‰Bza ‰ÏÁz Ì„ÓÏÏ¿»¿»¿ƒ»«»«
‰Bz‰ „eÓÈlL Ìb«∆ƒ«»
˙BˆnÓ „Á‡ ‡e‰ BÓˆÚlLk¿∆¿«¿∆»ƒƒ¿
ÏÎeiL ÁÎ‰a È‰ ,‰Bz‰«»¬≈¿∆¿≈«∆«
,‰Bz‰ ˙‡ ‚ÈO‰Ïe ÔÈ‰Ï¿»ƒ¿«ƒ∆«»
˙„ÁeÈÓ ‰LwÏ CBˆ ÔÈ‡Â¿≈∆¿«»»¿∆∆

,‰Ê ÏÚ דברי הבנת כאמור  שהרי  «∆
מאליו  ומובן  הכרחי  דבר  היא התורה

˜Â בלימוד הכרחי  אחד  תנאי  יש ¿«
הלימוד  לעצם שבנוסף CÈ»̂ƒהתורה
‰ÚÈ‚i‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï,בתורה ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»
Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók10 בגמרא ¿«¬««≈«

È˙‡ˆÓe ÈzÚ‚È תאמין.'eÎ »«¿ƒ»»ƒ
„Âc ˙LwaL ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»∆«»«»ƒ
dÈ‡ 'B‚ "ÈÈÚ Ïb" CÏn‰«∆∆«≈«≈»

‡l‡ ,'‰B˙c ‰Ï‚' ÏÚ זו «ƒ¿∆¿»∆»
ֿ הוא  ֿ ברוך  מהקדוש מיוחדת בקשה

עיניו  את eiÓÈt˙שיפקח ÏÚ«¿ƒƒ
˙B‡ÏÙ BÓB‡ e‰fL ,‰Bz‰«»∆∆¿ƒ¿»

,‡˜Èc ˙B‡ÏÙ ,E˙BzÓ ודיוק ƒ»∆ƒ¿»»¿»
כך  על  מורה "נפלאות" הלשון 

התורה, של  המופלא בחלק שמדובר 

התורה, ÈtŒÏÚפנימיות ËÙeƒ¿»«ƒ
‡Ït ÔBLl‰L Úe„i‰«»«∆«»∆∆
‰LÙ‰ ÏÚ ‰BÓ (˙B‡ÏÙ)ƒ¿»∆««¿»»

‰Ïc‰Â מרומם שהעניין  כך  ועל  ¿«¿»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



ז       

ּבלבד  הה ּׂשגה  רח ּוק  נאמר 11מא ׁשר  זה  ׁשעל  ,12 ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ולא  מ ּמ היא  נפלאת  לא  ג ֹו' ה ּזאת  ה ּמצוה  ְְְְִִִִִֵַַָֹֹֹּכי

נפלאת  ׁש"ּלא  ּבלבד  זֹו ׁשּלא  הינּו, היא , ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹרח ֹוקה 

היא ". רח ֹוקה  "לא  ׁשּגם  זאת , ע ֹוד  א ּלא  ְִִֶֶַָָֹֹהיא ",

צרי ׁשּבּתֹורה  ה ּנפלא ֹות  לבחינת  ׁשּבנֹוגע  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוזה ּו

ג ֹו'. וא ּביטה " עיני "ּגל  לב ּקׁש ְְִִֵֵַַַַָָּדוד 

ÔÈÚ‰Â ּׁשּכת ּוב מה  לעיל  נת ּבאר  ּדה ּנה  ה ּוא , ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶַָָ

נמ ׁשלה  ׁשה ּתֹורה  אדם ", ה ּתֹורה  ְְִֶַַָָָָָֹ"זאת 

ּוב ּנׁשמה  ּונׁשמה , ּגּוף  יׁש ׁשּבאדם  ּוכמ ֹו ְְְְֵֶַָָָָָָָָָלאדם ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  מדרג ֹות , ּכּמה  יׁש 13עצמ ּה ְְְֲֵֵֵַַַַַַַָָ

ח ּיה  נׁשמה  ר ּוח  נפ ׁש ל ּה: נקרא ּו ׁשמ ֹות  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָחמ ּׁשה 

ּתֹורה  ּגּופי  ּבּתֹורה  ּגם  יׁש ֿ כן ּכמ ֹו ְִִֵֵֵַַָָָויחידה ,

הלכ ֹות  הם  ּתֹורה  ּגּופי ּדא ֹוריתא . ְְְְְִִֵֵַָָָָונׁשמתא 

ּבּמׁשנה  אמר ּו זה  ׁשעל  ּגּופי 14ה ּתֹורה , הן הן ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

וס ֹוד ֹות  רזין הם  ּדא ֹוריתא  ונׁשמתא  ְְְְְִִֵַָָָָָּתֹורה ,

- נׁשמתא  ּבחינת  יׁש ּגּופא  ּובזה  ְְִִֵֶַַָָָָָה ּתֹורה ,

לנׁשמתא  ּדרזין,15ונׁשמתא  ורזין - רזין , ְְְְְְִִִִִָָָָָָָ

ר ּוח  נפ ׁש ה ּבחינֹות  ג ' לנגד  היא  נׁשמתא  ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבחינת 

לנגד  היא  לנׁשמתא  נׁשמתא  ּובחינת  ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָנׁשמה ,

ּוכ ׁשם  'יחידה '. ּבחינת  ּגם  וכ ֹוללת  'ח ּיה ' ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבחינת 

ּגם  יׁשנם  וה ּגּוף , ה ּנׁשמה  על  נֹוסף  ה ּנה  ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבאדם ,

ּבּתֹורה , ּגם  ּכ ּבלבד , חיצ ֹוני ענין ׁשהם  ְְְִִִִִֵֶַַַָָָלב ּוׁשים 

ונ  ּתֹורה  ּגּופי על  יׁשׁשּנֹוסף  - ּדא ֹוריתא  ׁשמתא  ְְְְִֵֵֶַַָָָָָ

מע ׂשּיֹות  ס ּפּורי ׁשהם  ה ּלב ּוׁשים  ענין ְְֲִִִִֵֵֶַַַַּגם 

נעלים  ענינים  על  מ ֹורים  ׁשהם  ּדאף  ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּבּתֹורה ,

ּבארץ  ׁשּמלכ ּו המלכים  ז' ס ּפּור  ּכמ ֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָּביֹותר ,

ּדתה ּו,16אד ֹום  קדמאין מלכין ז' על  ׁשּמֹורה  , ְְְֱִִֶֶַַַָֹ

הדר  ה ּׁשמיני  כ ּו'17ּומל ה ּתק ּון ּבחינת  ,18ה ּוא  ְְֲִִִִֶֶַַַַ

לע ׂשו  יעקב  ׁשּׁשלח  ה ּמנחה  ס ּפּור  ׁשה ּוא 19וכן , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּידע  ה ּתה ּו לע ֹולם  נּוקבין' 'מין העלאת  ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹענין
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פז.11) ע ' תרצ "ב  תקפד. ע ' עטר"ת סה"מ  יא.12)ראה ל, ט .13)נצבים פי "ד, א.14)ב "ר יו"ד, עט ,15)חגיגה זח "א ראה

ואילך.16)ב . לא לו, לט .17)וישלח  פ "18)שם, ואילך. פ "א הכלים) שבירת (שער ט  שער חיים עץ  וישלח 19)ח .ראה

ואילך. יד לב ,

    
L‡Ó ˙BÈ‰‚O‰‰ ˜eÁ ההבנה Ïa11‰Ê„אי  ÏÚL , ≈≈¬∆ƒ««»»ƒ¿«∆«∆

Ó‡12בתורהEnÓ ‡È‰ ˙‡ÏÙ ‡Ï 'B‚ ˙‡f‰ ‰Âˆn‰ Èk ∆¡«ƒ«ƒ¿»«……ƒ¿≈ƒƒ¿
היא  לכך  l"L‡ובנוסף „Ïa BÊ ‡lL ,eÈ‰ ,‡È‰ ‰˜BÁ ‡ÏÂ¿…¿»ƒ«¿∆…ƒ¿«∆…

,"‡È‰ ˙‡ÏÙ גדול ריחוק רבה שזהו  ורוממות BÚ„והפלאה ‡l‡ ƒ¿≈ƒ∆»
ÌbL ,˙‡Ê אפילו‰˜BÁ ‡Ï" …∆«…¿»

"‡È‰ הבדלה מבטא ש"פלא" ונמצא ƒ
"רחוק". מאשר  יותר  ∆¿e‰ÊÂורוממות

˙B‡ÏÙp‰ ˙ÈÁÏ Ú‚BaL∆¿≈«ƒ¿ƒ««ƒ¿»
‰BzaL שמצד התורה פנימיות ∆«»

ביותר  ומופלא מרומם דבר  היא עצמה

ÈÈÚ Ïb" LwÏ „Âc CÈ»̂ƒ»ƒ¿«≈«≈«
.'B‚ "‰ËÈa‡Â¿«ƒ»

‡a˙ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ הפסוק e˙kMבפירוש ‰Ó ¿≈«∆»

"Ì„‡ ‰Bz‰ ˙‡Ê" פי ֿ על  …«»»»
ÏLÓ‰חסידות, ‰Bz‰L∆«»ƒ¿¿»

Ûeb LÈ Ì„‡aL BÓÎe ,Ì„‡Ï¿»»¿∆»»»≈
LÈ dÓˆÚ ‰ÓLpe ,‰ÓLe¿»»«¿»»«¿»≈
Ó‡Ók ,˙B‚„Ó ‰nk«»«¿≈¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba13 במדרש‰MÓÁ «≈«¬ƒ»
dÏ e‡˜ ˙BÓL:האדם לנשמת ≈ƒ¿¿»

,‰„ÈÁÈÂ ‰iÁ ‰ÓL Áe LÙ∆∆«¿»»«»ƒƒ»
ÈÙeb ‰Bza Ìb LÈ ÔÎŒBÓk¿≈≈««»≈
‡˙ÈB‡c ‡˙ÓLÂ ‰Bz»¿ƒ¿»»¿«¿»

התורה. של  Bz‰הנשמה ÈÙeb≈»
‰Ê ÏÚL ,‰Bz‰ ˙BÎÏ‰ Ì‰≈ƒ¿«»∆«∆

‰Lna eÓ‡14 אבות ‰Ôבפרקי  »¿«ƒ¿»≈
‡˙ÓLÂ ,‰Bz ÈÙeb Ô‰≈≈»¿ƒ¿»»

‡˙ÈB‡c התורה של  ‰Ìהנשמה ¿«¿»≈
‰Êe ,‰Bz‰ ˙B„BÒÂ ÔÈÊ»ƒ¿«»»∆

דאורייתא' עצמה Ùeb‡ב'נשמתא »
LÈ דרגות כמה ‡˙ÓL ˙ÈÁa ≈¿ƒ«ƒ¿»»

‡˙ÓLÏ ‡˙ÓLÂ15 ÔÈÊ , ¿ƒ¿»»¿ƒ¿»»»ƒ
,ÔÈÊc ÔÈÊÂ של ה'נשמה' כלומר , ¿»ƒ¿»ƒ

הסודות  של  הסודות עצמה, הנשמה

הפנימיות, של  הפנימיות היינו  עצמם,

‡˙ÓL ˙ÈÁaL כללי באופן  ∆¿ƒ«ƒ¿»»
„‚Ï ‡È‰ אל ‚'בהקבלה ƒ¿∆∆

˙BÈÁa‰ הנקראות LÙשבנשמה «¿ƒ∆∆
‡˙ÓL ˙ÈÁe ,‰ÓL Áe«¿»»¿ƒ«ƒ¿»»

„‚Ï ‡È‰ ‡˙ÓLÏ אל בהקבלה ¿ƒ¿»»ƒ¿∆∆
'‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa Ìb ˙ÏÏBÎÂ '‰iÁ' ˙ÈÁa היותר הדרגות שתי  ¿ƒ««»¿∆∆«¿ƒ«¿ƒ»

בנשמה. פנימיות ויותר  Ì„‡aLגבוהות ÌLÎe,לתורה משל  המהווה ¿≈∆»»»
ÌÈLeÏ Ìb ÌLÈ ,Ûeb‰Â ‰ÓLp‰ ÏÚ ÛÒB ‰p‰ אמצעים ƒ≈»««¿»»¿«∆¿»«¿ƒ

והמעשה) הדיבור  (המחשבה, ביטוי  לידי  באה הנשמה של  הפנימיות שבהם

„Ïa ÈBˆÈÁ ÔÈÚ Ì‰L,עצמה הנשמה Bza‰,לגבי  Ìb Ck ∆≈ƒ¿»ƒƒƒ¿«»««»
‰Bz ÈÙeb ÏÚ ÛÒBpL החלק ∆»«≈»

התורה  של  ««¿ÓLÂ¿ƒ˙‡הגלוי 
‡˙ÈB‡c והנסתר הפנימי  החלק ¿«¿»
- ÔÈÚלתורה LÈשבתורה Ìb ≈«ƒ¿«

ÈetÒ Ì‰L ÌÈLel‰«¿ƒ∆≈ƒ≈
Ì‰L Û‡c ,‰BzaL ˙BiNÚÓ«¬ƒ∆«»¿«∆≈
המשמעות  לפי  שבתורה, הסיפורים

שלהם  העמוקה ÏÚהפנימית ÌÈBÓƒ«
BÓk ,˙BÈa ÌÈÏÚ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ«¬ƒ¿≈¿
eÎÏnL ÌÈÎÏÓ‰ 'Ê etÒƒ«¿»ƒ∆»¿

ÌB„‡ ı‡a16‰BnL לפי , ¿∆∆¡∆∆
הדברים  של  הפנימית »ÏÚהמשמעות
e‰˙c ÔÈ‡Ó„˜ ÔÈÎÏÓ 'Ê שבעה «¿ƒ«¿»ƒ¿…

התוהו , עולם של  קדמונים מלכים

„‰ ÈÈÓM‰ CÏÓe17 שמלך ∆∆«¿ƒƒ¬«
עולם  של  המלכים שבעת אחרי 

‰Ôe˜zהתוהו  ˙ÈÁa ‡e‰ (¿ƒ««ƒ
'eÎ18,,וחסידות בקבלה כמבואר 

עם  הנוכחית, במתכונתם העולמות

ומסודר  הדרגתי  השתלשלות' 'סדר 

שלהם  שהאורות ספירות ועשר 

ראויים  כלים בתוך  מלובשים

התיקון '. 'עולם נקראים לקליטתם,

היו  בו  התוהו ' 'עולם קדם ל 'תיקון '

מצב  מועטים, וכלים מרובים אורות

של  ו 'נפילה' הכלים' ל 'שבירת שגרם

לתחומים  ואלוקות קדושה ניצוצות

ועבודת  הקדושה, לגבולות שמחוץ

המצוות  וקיום תורה בלימוד  האדם

בחזרה  - ש'נפלו ' הניצוצות את מעלה

שהכתוב  כאן  מבואר  כך  ועל  לקדושה,

בארץ  שמלכו  מלכים שבעה על  המדבר 

הם  ישראל  לבני  מלך  מלוך  לפני  אדום

כנגד  שבע, (שמספרם שבתוהו  המלכים

התוהו ) בעולם שהם כפי  המידות שבע

כנגד  הוא השמיני  התיקון והמלך  עולם

‰Án‰ etÒ ÔÎÂ המתנה ¿≈ƒ«ƒ¿»
ÂNÚÏ ˜ÚÈ ÁÏML19,ובהמות חיות ‰ÏÚ‡˙של  ÔÈÚ ‡e‰L ∆»««¬…¿≈»∆ƒ¿««¬»«
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ח      

א ֹור ' ּב'ת ֹורה  ּכמבאר  ענינֹו, ֿ מק ֹום 20יעקב  מ ּכל  , ְְְֲִִַַָָָָָֹֹ

ּׁשּנראה  ּומה  ּבהעלם , הם  א ּלּו נעלים  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָענינים 

נקראים  ולכן ּבלבד , ס ּפּורים  א ּלא  אינֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּבגל ּוי

ׁשעם  האדם  לב ּוׁשי ּבד ּוגמת  לב ּוׁשים , ְְְְְִִֵֵֶַָָָּבׁשם 

חיצ ֹוני  ענין הם  הרי האדם , מ ּדת  לפי ְְֱֲִִִִִֵֵַָָָָָהיֹותם 

ׁשהם  ה ּתֹורה  הלכ ֹות  הם  מ ּזה  ּולמעלה  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבלבד .

נׁשמתא  ׁשהם  ה ּתֹורה  לס ֹוד ֹות  ועד  ּתֹורה , ְְְִֵֵֶַַָָָָּגּופי

נׁשמתא  ּבחינת  ׁשהם  ּדרזין לרזין ועד  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּדא ֹוריתא ,

"ּגל  ּדוד  ּבק ׁש זה  ועל  לעיל . ּכּנזּכר  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלנׁשמתא ,

ּדיקא , נפלא ֹות  ," מ ּתֹורת נפלא ֹות  וא ּביטה  ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָעיני

ּדרזין  לרזין עד  ה ּתֹורה  ס ֹוד ֹות  על  ְְְִִִַַַָָָָּדקאי

מיּוחדת  לב ּקׁשה  צרי ׁשעליהם  ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּתֹורה ,

ּדת ֹורה , לגליא  ׁשּבנֹוגע  והינּו, ּבה ּׂשגה . ְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיבא ּו

ּכיון  מיּוחדת , לב ּקׁשה   צ ֹור אין ּתֹורה , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָּגּופי

מה ֿ ּבה ּׂשגה , עצמ ּה מ ּצד  ּבאה  ּדת ֹורה  ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָׁשּגליא 

נׁשמתא  ה ּתֹורה , לס ֹוד ֹות  ּבנֹוגע  ֿ ּכן ְְְִֵֵֵֶַַָָָּׁשאין

ּבעיל ּוי  ּתֹורה  מ ּגּופי נעלית  ׁשהיא  ּכיון ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּדא ֹוריתא ,

נעלית  היא  ׁשה ּנׁשמה  ּבאדם  [ּכמ ֹו ער ֹו ֿ ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבאין

ּבּגּוף  ה ּנׁשמה  ׁשּקיׁשּור  ועד  מה ּגּוף , ער ֹו ֿ ְְְֲִֵֵֶַַַַָָּבאין

לע ׂשֹות " ה ּמפליא  ּב"כח  מ ּצד 21ה ּוא  הרי ,[ ְְֲֲִִֵַַַַַֹ

 צ ֹור יׁש ולכן ּבה ּׂשגה , ּבאה  אינּה ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָעצמ ּה

ּופר ּוׁש ג ֹו'. וא ּביטה " עיני "ּגל  מיּוחדת  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָלב ּקׁשה 

עיני  יׁשנם "ּגל  ה ּתֹורה  ׁשּסֹוד ֹות  ׁשאף  ה ּוא , " ְֵֶֶֶַַַַָָ

עיני" "ּגל  להיֹות  צרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְִִִִִֵַַָָָּבמציא ּות ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּוכמאמר  ולרא ֹותם , לה ּביט  ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָׁשּיּוכל 

וּירא  ּפר ׁשת  ר ּבה ' ס ּומין 22ּב'מדר ׁש ּבחזקת  ה ּכל  ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

מ ּמה  והראיה  עיניהם , את  מאיר  ׁשה ּקּב"ה  ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעד 

וּתרא  עיניה  את  אלקים  "וּיפקח  ּבהגר  ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּכת ּוב 

מים " רק 23ּבאר  לכן, ק ֹודם  היתה  ׁשה ּבאר  הינּו, , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

עיניה  ׁשּנפקח ּו ֿ ידי ועל  א ֹות ּה, ראתה  ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא 

ּבאר  ׁשל  ל ּמציא ּות  ּבנֹוגע  ואם  ה ּבאר . את  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָראתה 

אלקים  וּיפקח  להיֹות   ה ּוצר ה ּזה  ּבע ֹולם  ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָֹּגׁשמית 
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ואילך.20) א ס "א.21)כד, ס "ו או"ח  רמ "א יד.22)ראה יט .23)פנ"ג, כא, וירא

    
'ÔÈ˜e ÔÈÓ' המושג) ההשפעה מקבל  מצד  התעוררות נקביים, מים «ƒ¿ƒ

המקבל ) את מסמל  BÈÚ,'נוקבא' ˜ÚÈ Ú„iL e‰z‰ ÌÏBÚÏ שהוא ¿»«…∆»««¬…ƒ¿»
מעולם  שלמעלה התוהו  מעולם הוא עשו  של  ושורשו  התיקון , לעולם שייך 

‡B'התיקון  ‰B˙'a ‡Ók20 חשב שיעקב וישלח פרשת הזקן  לרבנו  «¿…»¿»
לשרשו  וחזר  התברר  כבר  שעשו 

שלח  ולכן  התוהו  בעולם הנעלה

התוהו  לדרגת כלומר  'לפניו ', מלאכים

התיקון  מדרגת ולמעלה לפני  שנמצאת

האורות  את להמשיך  כוונה מתוך 

התיקון , לעולם אליו , הללו  הנעלים

ŒÏkÓÌÈÏÚ ÌÈÈÚ ÌB˜Ó ƒ»»ƒ¿»ƒ«¬ƒ
el‡ בסיפורי המעשיות המרומזים ≈

ÌÏÚ‰aשבתורה  Ì‰ ניכרים ולא ≈¿∆¿≈
התורה, סיפורי  מתוך  »Óe‰בגלוי 

ÈeÏ‚a ‰‡pM התורה בפסוקי  ∆ƒ¿∆¿ƒ
,„Ïa ÌÈetÒ ‡l‡ BÈ‡≈∆»ƒƒƒ¿«

ÌÈ‡˜ ÔÎÏÂ ביחס) התורה סיפורי  ¿»≈ƒ¿»ƒ
שבתורה) ולהלכות ≈¿ÌLaלהוראות

ÈLeÏ ˙Ó‚e„a ,ÌÈLeÏ¿ƒ¿¿«¿≈
˙cÓ ÈÙÏ Ì˙BÈ‰ ÌÚL Ì„‡‰»»»∆ƒ¡»¿ƒƒ«

Ì„‡‰ לפי מותאמים שהם וכיוון  »»»
קרוב  קשר  להם שיש מובן  מידתו ,

ֿ מקום  מכל  אתו , ‰Ìוהדוק È‰¬≈≈
„Ïa ÈBˆÈÁ ÔÈÚ האדם לגבי  ƒ¿»ƒƒƒ¿«

fÓ‰עצמו . ‰ÏÚÓÏe נעלית בדרגה ¿«¿»ƒ∆
לבושים  שהם מהסיפורים ≈‰Ìיותר 

ÈÙeb Ì‰L ‰Bz‰ ˙BÎÏ‰ƒ¿«»∆≈≈
‰Bz‰ ˙B„BÒÏ „ÚÂ ,‰Bz»¿«¿«»

‡˙ÈB‡c ‡˙ÓL Ì‰L שהם ∆≈ƒ¿»»¿«¿»
התורה, מגופי  יותר  נעלית »¿ÚÂ„בדרגה

˙ÈÁa Ì‰L ÔÈÊc ÔÈÊÏ¿»ƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ«
‡˙ÓLÏ ‡˙ÓL בדרגה והם ƒ¿»»¿ƒ¿»»

דאורייתא, מ'רזין ' יותר  «¿kÊpk«ƒנעלית
.ÏÈÚÏ¿≈

ÈÈÚ Ïb" „Âc L˜a ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ≈»ƒ«≈«
,"E˙BzÓ ˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆

‡˜Èc ˙B‡ÏÙ ואמר ודייק ƒ¿»»¿»
"נפלאות", שהכוונה È‡˜cבבקשתו  ¿»ƒ

Ú„היא  ‰Bz‰ ˙B„BÒ ÏÚ««»«
,‰BzaL ÔÈÊc ÔÈÊÏ¿»ƒ¿»ƒ∆«»
‰LwÏ CÈˆ Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆»ƒ¿«»»

‰‚O‰a e‡iL ˙„ÁeÈÓ כי ¿∆∆∆»…¿«»»
נעלים  סוד  ענייני  הם מהותם מצד 

ומובנים. גלויים שיהיו  מלמעלה מיוחד  סיוע צריך  ולכן  ¿»¿eÈ‰Â,ומופשטים
,‰Bz ÈÙeb ,‰B˙c ‡ÈÏ‚Ï Ú‚BaL אכן‰LwÏ CBˆ ÔÈ‡ ∆¿≈«¿«¿»¿»≈»≈∆¿«»»

˙„ÁeÈÓ,והשגה להבנה vÓ„לזכות ‰‡a ‰B˙c ‡ÈÏbL ÔÂÈk ¿∆∆≈»∆«¿»¿»»»ƒ«
dÓˆÚ מהותה עצם B„BÒÏ˙מצד  Ú‚Ba ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰‚O‰a «¿»¿«»»«∆≈≈¿≈«¿

,‡˙ÈB‡c ‡˙ÓL ,‰Bz‰«»ƒ¿»»¿«¿»
‡È‰L ÔÂÈk התורה ופנימיות נשמת ≈»∆ƒ

ÈeÏÈÚa ‰Bz ÈÙebÓ ˙ÈÏÚ«¬≈ƒ≈»¿ƒ
È‡aLCBÚŒÔ יחס כל  ללא ∆¿≈¬

ÓLp‰L‰והשוואה  Ì„‡a BÓk]¿»»»∆«¿»»
CBÚŒÔÈ‡a ˙ÈÏÚ ‡È‰ƒ«¬≈¿≈¬
‰ÓLp‰ eLÈwL „ÚÂ ,Ûeb‰Ó≈«¿«∆ƒ«¿»»
‡ÈÏÙn‰ ÁÎ"a ‡e‰ Ûeba«¿…«««¿ƒ

"˙BNÚÏ21 הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש רק «¬
לחבר  יכול  פלא, מעשי  לעשות שיכול 

למרות  אלוקית לנשמה גשמי  גוף בין 

 ֿ באין  היא הגוף על  הנשמה שמעלת

dÓˆÚערוך  „vÓ È‰ 'נשמתא ], ¬≈ƒ««¿»
O‰a‚‰,דאורייתא' ‰‡a dÈ‡≈»»»¿«»»

‰LwÏ CBˆ LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈∆¿«»»
"‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb" ˙„ÁeÈÓ¿∆∆«≈«¿«ƒ»
,‡e‰ "ÈÈÚ Ïb" LeÙe .'B‚≈«≈«
ÌLÈ ‰Bz‰ ˙B„BqL Û‡L∆«∆«»∆¿»

˙e‡ÈˆÓa,קיימים כבר  ŒÏkÓוהם ƒ¿ƒƒ»
"ÈÈÚ Ïb" ˙BÈ‰Ï CÈˆ ÌB˜Ó»»ƒƒ¿«≈«
סיוע  באמצעות העיניים את לפקוח

ֿ מנת  על  מלמעלה »∆ÏÎeiLמיוחד 
Ó‡ÓÎe ,Ì˙B‡ÏÂ ËÈa‰Ï¿«ƒ¿ƒ¿»¿«¬«
'‰a L„Ó'a Ï"Ê eÈ˙Ba«≈«¿ƒ¿««»

‡iÂ ˙Lt22Ïk‰ כולם »»««≈»«…
ÔÈÓeÒ ˙˜ÊÁa רואים שלא עיוורים ¿∆¿«ƒ

˙‡ È‡Ó ‰"aw‰L „Ú«∆«»»≈ƒ∆
‰È‡‰Â ,Ì‰ÈÈÚ מצב שייתכן  ≈≈∆¿»¿»»

לא  זאת ובכל  במציאות קיים דבר  שבו 

שישנה  עד  בו  מכירים ולא אותו  רואים

מלמעלה  העיניים' »nÓƒ‰'פתיחת
ÌÈ˜Ï‡ Á˜ÙiÂ" ‚‰a e˙kM∆»¿»»«ƒ¿«¡…ƒ
‡a ‡zÂ ‰ÈÈÚ ˙‡∆≈∆»«≈∆¿≈

"ÌÈÓ23‰˙È‰ ‡a‰L ,eÈ‰ , »ƒ«¿∆«¿≈»¿»
במציאות  ÔÎÏקיימת Ì„B˜ לפני גם ∆»≈

אותה, ראתה lL‡שהגר  ˜«∆…
È„ÈŒÏÚÂ ,d˙B‡ ‰˙‡»¬»»¿«¿≈
˙‡ ‰˙‡ ‰ÈÈÚ eÁ˜ÙpL∆ƒ¿¿≈∆»»¬»∆
˙e‡ÈˆnÏ Ú‚Ba Ì‡Â .‡a‰«¿≈¿ƒ¿≈««¿ƒ
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ט       

לס ֹוד ֹות  ׁשּבנֹוגע  ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  על  עיניה , ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאת 

ג ֹו'. וא ּביטה " עיני "ּגל  להיֹות  צרי ְְִִִֵַַַַָָָה ּתֹורה 

אר ּוסין Êe‰ג ) ּבין ההפר ׁש ּכלל ּות  יּובן »∆ְְִֵֵֵֶַָָ

ּבּתֹורה  ׁשהם  ּכמ ֹו ,24לנׂשּואין ְְִִֵֶַָ

חתן,25ּכּיד ּוע  ּבׁשם  נקראת  ׁשּבכתב  ׁשּתֹורה  ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

והה ׁשּפעה  ּכּלה , ּבׁשם  נקראת  ֿ ּפה  ׁשּבעל  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָות ֹורה 

היא  ֿ ּפה  ׁשּבעל  לת ֹורה  ׁשּבכתב  מ ּתֹורה  ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנמ ׁשכת 

ּב' ּבּה ׁשּיׁש לכ ּלה , מחתן הה ׁשּפעה  ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָּבד ּוגמת 

האר ּוסין  ׁשענין והינּו, ונּׂשּואין, אר ּוסין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָא ֹופ ּנים ,

עדין  אבל  עלמא , א ּכּולי ׁשא ֹוסר ּה ּבא ֹופן רק  ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָה ּוא 

ענין  זה  הרי ּכן, ואם  וכ ּו', ה ּיח ּוד  ענין נע ׂשה  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֹלא 

ה ּנׂשּואין  ענין ה ּוא  ּכ ֿ ואחר  ּבלבד , ְְְִִִִִִַַַַַָחיצ ֹוני

ׁשּזה ּו ּפנימית , וה ׁשּפעה  המ ׁשכה  ׁשל  ענין ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשה ּוא 

אחד " לב ׂשר  ׁש"והיּו עד  וה ּיח ּוד , ה ּזּוּוג  ,26ענין ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

יׁש ֿ כן ּוכמ ֹו כ ּו'. ל ֹו ּבד ֹומה  הה ֹולדה  ענין ֿ ידי ְְְְִֵֵֵֶַַַָָעל 

לת ֹורה  ׁשּבכתב  מ ּתֹורה  ּבהמ ׁשכה  א ֹופ ּנים  ְְְִִִֶַַַָָָָָּב'

ׁשּנ חיצ ֹונית  המ ׁשכה  ֿ ּפה , ּבׁשם ׁשּבעל  קראת  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּבׁשם  ׁשּנקראת  ּפנימית  והמ ׁשכה  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָאר ּוסין,

ׁשאז  ֿ לבא  ּדלעתיד  החד ּוׁש ּכלל ּות  וזה ּו ְְְִִִִִֶֶַָָָָֹנּׂשּואין.

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּנׂשּואין, ענין הה ּוא 27יהיה  ּבּיֹום  ְְְִִִִֶֶַַַַָ

מ ּתֹורה  ּׁשּנמ ׁש מה  ּכי ג ֹו', איׁשי ּתקראי ְְְִִִִִִִֶַָָג ֹו'

רק  ה ּוא  ה ּזה  ּבּזמן ֿ ּפה  ׁשּבעל  לת ֹורה  ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבכתב 

ּתֹורה  ּגּופי ענין ׁשה ּוא  חיצ ֹונית , ְְִִִֵֶַַָָָהמ ׁשכה 

ּתהיה 28ּבלבד  ֿ לבא  לעתיד  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  , ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ונׁשמתא  - נׁשמתא  ענין ׁשּזה ּו ּפנימית , ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהמ ׁשכה 

לרזין  עד  ה ּתֹורה  ס ֹוד ֹות  ּדא ֹוריתא , ְְְְְִִַַַָָָָָלנׁשמתא 

ֿ לבא . לעתיד  ׁשּית ּגּלּו ְְִִִֶֶַָָָֹּדרזין

ÔÈÚ‰Â והינּו,29ּבזה ׁשּבכתב , ּדת ֹורה  ה ּגיל ּוי היא  ֿ ּפה  ׁשּבעל  ּתֹורה  ּדה ּנה , , ¿»ƒ¿»ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכּלׁשֹון  ׁשּבכתב , ּבּתֹורה  ּכל ּולים  ֿ ּפה  ׁשּבעל  ּדת ֹורה  הענינים  ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל 

ּבּגמרא  ּבּתֹורה 30ה ּיד ּוע  ׁשּבהיֹותם  א ּלא  כ ּו', קרא  ּדאמר  מיּלי: הני מנא  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

הן  ה ּוא  זה  וענין ֿ ּפה . ׁשּבעל  ּבּתֹורה  היא  והת ּגּלּותם  ּבהעלם , הם  הרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבכתב 
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ואילך.24) תמז ס "ע  שם תרל"ה סה"מ  גם ראה - לקמן ואילך.25)בהבא א צד, ברכה לקו"ת כד.26)ראה ב , בראשית

יח .27) ב , תסא.28)הושע  ע ' אור יהל תמז.29)ראה ע ' שם תרל"ה סה"מ  גם ובכ"מ .30)ראה ב . ל, ברכות

    
È˜Ï‡ Á˜ÙiÂ ˙BÈ‰Ï Cˆe‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ˙ÈÓLb ‡a ÏLÌ ∆¿≈«¿ƒ»»«∆¿«ƒ¿«ƒ¿«¡…ƒ

‰ÈÈÚ הבאר ,‡˙ את רואה הגר  היתה לא זאת Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚולולי  ∆≈∆»««««»
‰Bz‰ ˙B„BÒÏ Ú‚BaL ‰nÎÂ ונעלם נסתר  דבר  ˆCÈשהם ¿«»∆¿≈«¿«»»ƒ

.'B‚ "‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb" ˙BÈ‰Ïƒ¿«≈«¿«ƒ»
LÙ‰‰ ˙eÏÏk ÔeÈ ‰Êe (‚»∆»¿»«∆¿≈

הכללי  ‡ÔÈÒeההבדל  ÔÈa תחילת ≈≈ƒ
והכלה  החתן  בין  ÔÈ‡eNÏ¿ƒƒהקשר 

ביניהם  פנימי  היותר  ¿BÓkהקשר 
‰Bza Ì‰L24Úe„ik ,25 ∆≈«»«»«

וחסידות  ˙ÎaLבקבלה ‰BzL∆»∆ƒ¿»
‰B˙Â ,Ô˙Á ÌLa ˙‡˜ƒ¿≈¿≈»»¿»
,‰lk ÌLa ˙‡˜ ‰tŒÏÚaL∆¿«∆ƒ¿≈¿≈«»
‰BzÓ ˙ÎLÓpL ‰ÚtL‰‰Â¿««¿»»∆ƒ¿∆∆ƒ»
‰tŒÏÚaL ‰B˙Ï ˙ÎaL∆ƒ¿»¿»∆¿«∆
היא  שבכתב התורה כפשוטו  גם והרי 

 ֿ שבעל  התורה מבוססת שעליו  המקור 

‰‰ÚtL‰פה  ˙Ó‚e„a ‡È‰ƒ¿¿«««¿»»
'a da LiL ,‰lÎÏ Ô˙ÁÓ≈»»¿«»∆≈»
,ÔÈ‡eOÂ ÔÈÒe‡ ,ÌÈpÙB‡«ƒ≈ƒ¿ƒƒ
‡e‰ ÔÈÒe‡‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«»≈ƒ

והכלה  החתן  בין  »˜התקשרות
‡ÓÏÚ ÈÏek‡ dÒB‡L ÔÙB‡a¿∆∆¿»«≈»¿»
ואומר  הכלה את (המקדש שהחתן 

אוסר  בלבד ) לי  לי ", מקודשת את "הרי 

העולם, לכל  זה ‡Ïאותה בשלב ¬»
ה'אירוסין ' NÚ‰של  ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…«¬»
„eÁi‰ ÔÈÚ החתן בין  הפנימי  ƒ¿««ƒ

Ê‰והכלה  È‰ ,Ôk Ì‡Â ,'eÎÂ¿¿ƒ≈¬≈∆
כשלעצמם  ÈBˆÈÁהאירוסין  ÔÈÚƒ¿«ƒƒ

CkŒÁ‡Â ,„Ïa הבא בשלב ƒ¿«¿««»
‡e‰L ÔÈ‡eNp‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒƒ∆
‰ÚtL‰Â ‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«¿»»¿«¿»»

˙ÈÓÈt אל e‰fLהכלה,מהחתן  ¿ƒƒ∆∆
„Ú ,„eÁi‰Â ‚eef‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«ƒ«

"„Á‡ NÏ eÈ‰Â"L26ŒÏÚ , ∆¿»¿»»∆»«
BÏ ‰ÓB„a ‰„ÏB‰‰ ÔÈÚ È„È¿≈ƒ¿««»»¿∆

.'eÎ
ÌÈpÙB‡ 'a LÈ ÔÎŒBÓÎe שהם ¿≈≈«ƒ

שונים  שלבים ««¿»»ÎLÓ‰a‰שני 
˙ÎaLוההשפעה  ‰BzÓƒ»∆ƒ¿»

,‰tŒÏÚaL ‰B˙Ï השלב ¿»∆¿«∆
הוא  ÈBˆÈÁ˙הראשון  ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒƒ

,ÔÈÒe‡ ÌLa ˙‡˜pL הוא השני  ÈÓÈt˙והשלב ‰ÎLÓ‰Â ∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿«¿»»¿ƒƒ
‡ÏŒ„È˙ÚÏc Le„Á‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ .ÔÈ‡eO ÌLa ˙‡˜pL∆ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿∆¿»«ƒƒ¿»ƒ»…

המשיח  ימות e˙kLשל  BÓk ,ÔÈ‡eNp‰ ÔÈÚ ‰È‰È Ê‡L27 ∆»ƒ¿∆ƒ¿««ƒƒ¿∆»
הושע  ‚B'בנבואת ‡e‰‰ ÌBia המשיח ישראל È‡˜zבימות כנסת ««ƒ¿¿ƒ

ֿ הוא  ֿ ברוך  לקדוש ‚B',תקרא ÈLÈ‡ƒƒ
לבוא  שלעתיד  ֿ הרי  הקדוש בין  הקשר 

בדוגמת  יהיה ישראל  ובני  ֿ הוא ברוך 

הנישואין  CLÓpMענין  ‰Ó Èkƒ«∆ƒ¿»
B˙Ï‰ונשפע  ˙ÎaL ‰BzÓƒ»∆ƒ¿»¿»

‰f‰ ÔÓfa ‰tŒÏÚaL הגלות זמן  ∆¿«∆«¿««∆
,˙ÈBˆÈÁ ‰ÎLÓ‰ ˜ ‡e‰««¿»»ƒƒ
‰Bz ÈÙeb ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«≈»

„Ïa28 הפנימיות נעלמת ואילו  ƒ¿«
שבכתב, בתורה גלויה ואינה ונסתרת

‡ÏŒ„È˙ÚÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ»…
˙ÈÓÈt ‰ÎLÓ‰ ‰È‰z מתורה ƒ¿∆«¿»»¿ƒƒ

ֿ פה, שבעל  לתורה ∆∆e‰fLשבכתב
‡˙ÓLÂ  ‡˙ÓL ÔÈÚƒ¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»»
˙B„BÒ ,‡˙ÈB‡c ‡˙ÓLÏ¿ƒ¿»»¿«¿»
ÔÈÊc ÔÈÊÏ „Ú ‰Bz‰«»«¿»ƒ¿»ƒ

elb˙iL הם שכיום הענינים כל  ∆ƒ¿«
…«ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ‡.בהעלם 

‰Êa ÔÈÚ‰Â29‰Bz ,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»
ÈeÏÈb‰ ‡È‰ ‰tŒÏÚaL∆¿«∆ƒ«ƒ
ÏkL ,eÈ‰Â ,˙ÎaL ‰B˙c¿»∆ƒ¿»¿«¿∆»
‰tŒÏÚaL ‰B˙c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»∆¿«∆

ÌÈÏeÏk,בהעלם כי  אם קיימים, וכבר  ¿ƒ
ÔBLlk ,˙ÎaL ‰Bza«»∆ƒ¿»«»

‡Óba Úe„i‰30È‰ ‡Ó «»««¿»»¿»»≈
,'eÎ ‡˜ Ó‡c :ÈlÈÓ מהיכן ƒ≈¿»«¿»

המקור  מהו  כלומר  הללו , הדברים

והתשובה  אחרת, או  כזו  היא להלכה

הפסוק  המקרא, אמר  «∆‡l‡כי 
Ì˙BÈ‰aL אלו Bza‰הלכות ∆ƒ¿»«»

ÌÏÚ‰a Ì‰ È‰ ˙ÎaL וגם ∆ƒ¿»¬≈≈¿∆¿≈
וללא  רב בקיצור  כתובות התורה מצוות
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י      

לדיני  ּבנֹוגע  והן ה ּמקרא ֹות , לפר ּוׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָּבנֹוגע 

ּבהעלם , הם  ׁשּבכתב  ׁשּבּתֹורה  ה ּתֹורה , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָוהלכ ֹות 

ּפר ּוׁשי  המבארת  היא  ֿ ּפה  ׁשּבעל  ּתֹורה  ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָודוקא 

ֿ ידיֿ ׁשעל  ה ּתֹורה , הלכ ֹות  ּדיני ּופרטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָה ּמקרא ֹות 

ׁשּבמצ ֹות  העליֹון הרצ ֹון מה ּו יֹודעים  ְְְְִִֶֶֶַָָָזה 

ּומת ּגּלה 31ה ּתֹורה  ּׁשּנמ ׁש מה  ּכל  אמנם , . ְְְִִֶֶַַַָָָָָ

החיצ ֹונּיּות  ּבחינת  רק  ה ּוא  ֿ ּפה  ׁשּבעל  ְְִִִֶֶַַַַַָּבּתֹורה 

הא ֹות ּיֹות  ּבחינת  ה ּוא  ּובכלל ּות  ׁשּבכתב , ְְְְִִִִֶַָָָָּדת ֹורה 

ּכּיד ּוע  ּתגין 32ּבלבד , נק ּוד ֹות  טעמים  ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּנת ּגּלה  ּומה  ה ּוא 33וא ֹות ּיֹות , ֿ ּפה  ׁשּבעל  ּבּתֹורה  ְְְִִֶֶֶַַַַָָ

מ ּבחינת  ׁשּנת ּגּלה  מה  וגם  הא ֹות ּיֹות , ּבחינת  ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָרק 

ה  ּב' מצינּו זה  [ׁשּמּצד  אם ה ּנק ּוד ֹות  ּד"יׁש ּדע ֹות  ְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

למס ֹורת " אם  "יׁש א ֹו רק 34ל ּמקרא " זה  הרי ,[ ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

א ּלה  הן ׁשּנת ּגּלּו שה ּנק ּוד ֹות  והינּו, מ ּזעיר , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַמעט 

להא ֹות ּיֹות  נפ ׁש35ה ּׁשּיכ ֹות  ּבחינת  ּובד ּוגמת  , ְְְְִִֶֶַַַַָָ

ה ּׁשּיכת  ׁשּבּנׁשמה ) ּתח ּתֹונה  ה ּיֹותר  ְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ(ה ּדר ּגא 

נת ּגּלה , לא  ה ּנק ּוד ֹות  ענין ּכלל ּות  אבל  ְְְְֲִִַַַַָָָֹל ּגּוף ,

- מה ּנק ּוד ֹות  ׁשּלמעלה  ה ּתגין ּבחינת  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּובפרט 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּׁשאמר ּו ּומה  נת ּגּלּו. לא  36ׁשּבוּדאי ְְְִֵֶֶַַַַַָֹ

ּתּלי  וק ֹוץ  ק ֹוץ  ּכל  על  ּדֹור ׁש היה  עקיבא  ְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשר ּבי

לימ ּוד ֹו א ֹופן היה  זה  ענין הרי הלכ ֹות , ׁשל  ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָּתּלים 

רק  נת ּגּלה  ּבכלל ּות  אבל  ּבלבד , עקיבא  ר ּבי ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָׁשל 

ר ּבי  אצל  ואפיל ּו וה ּנק ּוד ֹות , הא ֹות ּיֹות  ְְְֲִִִִֵֶַַַַָּבחינת 

ּתֹורה  טעמי אבל  ה ּתגין, ענין רק  נת ּגּלה  ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָעקיבא 

נת ּגּלה  ה ּזה  ׁשּבּזמן וזה ּו עדין. ּכלל  נת ּגּלּו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹלא 
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ואילך).31) ב  (קנ, סוסכ"ט  אגה"ק  גם פ "א.32)ראה טנת"א) (שער ה שער חיים עץ  ע '33)ראה ח "ז וארא אוה"ת ראה

פה. ע ' ח "א תר"ם קכ. ע ' ח "א תרל"ט  קנז. ע ' ח "א תרל"ג סה"מ  ב 'תקעה. ע ' ב .34)ב 'תקנח . יח , בזכרון 35)קידושין

להאותיות. שייך הנקודות ענין שכללות - ב .36)אחדים כט , מנחות

    
הפרטים Ì˙elb˙‰Âההלכות,פירוט  tŒÏÚaL‰.של  ‰Bza ‡È‰ ¿ƒ¿«»ƒ«»∆¿«∆

Ú‚Ba Ô‰Â ,˙B‡˜n‰ ÈLeÙÏ Ú‚Ba Ô‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆≈¿≈«¿≈≈«ƒ¿»¿≈¿≈«
Ì‰ ˙ÎaL ‰BzaL ,‰Bz‰ ˙BÎÏ‰Â ÈÈ„Ï הללו הדברים שני  ¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆«»∆ƒ¿»≈

ההלכות) פרטי  וגם הפסוקים פירוש מתוך ÌÏÚ‰a(גם וניכרים נראים ואינם ¿∆¿≈
עצמם, Bz‰הפסוקים ‡˜Â„Â¿«¿»»

˙‡Ó‰ ‡È‰ ‰tŒÏÚaL∆¿«∆ƒ«¿»∆∆
אל  מהעלם מביאה היינו  ומפרטת,

‰B‡˜n˙הגילוי , ÈLet≈≈«ƒ¿»
,‰Bz‰ ˙BÎÏ‰ ÈÈc ÈËÙe¿»≈ƒ≈ƒ¿«»
e‰Ó ÌÈÚ„BÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿ƒ«
˙BˆÓaL ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ‰»»»∆¿∆¿ƒ¿

‰Bz‰31 שבכתב התורה שבפסוקי  «»
הקודש' ב'אגרת (כמבואר  בהעלם הוא

רצון  ..." כט: סימן  התניא, שבספר 

בתרי "ג  המלובש הוא ברוך  העליון 

מופלא  הוא שבכתב שבתורה מצוות

אלא  מתגלה ואינו  ונעלם טמיר  ומכוסה

תפילין  מצות כמו  ֿ פה שבעל  בתורה

שבכתב  בתורה שנאמר  משל  ֿ דרך  על 

לטוטפות  והיו  ידך  על  לאות וקשרתם

ונעלם  סתום מאמר  והוא עיניך  בין 

לקשור  ומה איך  הכתוב פירש שלא

עיניך  בין  הוא והיכן  טוטפות ומהו 

ֿ פה  שבעל  תורה שפירשה עד  ֿ ידך  ועל 

וד ' היד  על  אחד  בית לקשור  שצריך 

פרשיות  ד ' ובתוכם הראש על  בתים

ומרובעים  מעובד  מעור  יהיו  והבתים

עור  של  ברצועות ומקושרים דוקא

הלכות  פרטי  שאר  וכל  דוקא שחורות

ועל  ֿ פה, בעל  שנאמרו  התפילין  עשיית

היא  ובין ידך  היד  כף ולא דוקא הזרוע

המצ  ולא קדקוד  זה כל עיניך  וכן  ח.

בין מצוות  עשה מצוות בין  שבתורה

וידועות  גלויות אינן  תעשה לא מצוות

שבעל  תורה ֿ ידי  על  אלא ומפורשות

היא  מה פירש ולא מלאכה ֿ תעשה לא בשבת שנאמר  ֿ תעשה לא כמצוות פה

טלטול  ולא הידועות מלאכות ל "ט שהן  נתפרש ֿ פה שבעל  ובתורה מלאכה

מצוות  בין  עשה מצוות בין  המצוות כל  הן  בהן  וכיוצא כבידות וקורות אבנים

תורה  ֿ ידי  על  אלא וידועות וגלויות מפורשות ולא סתומות הן  ֿ תעשה לא

ֿ פה...). שבעל 

CLÓpM ‰Ó Ïk ,ÌÓ‡ שבכתב Bza‰מהתורה ‰lb˙Óe »¿»»«∆ƒ¿»ƒ¿«∆«»
,˙ÎaL ‰B˙c ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁa ˜ ‡e‰ ‰tŒÏÚaL∆¿«∆«¿ƒ««ƒƒ¿»∆ƒ¿»

˙eÏÏÎe פה ֿ שבעל  בתורה שבכתב תורה של  הגילוי  כללי , ‰e‡באופן  ƒ¿»
Úe„ik ,„Ïa ˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÁa32 קבלה בתורה LiLבספרי  ¿ƒ«»ƒƒ¿««»«∆≈
גילוי  לידי  באה היא בהם אופנים B„e˜˙המקרא טעמי ÌÈÓÚËשלושה ¿»ƒ¿

המילים  של  האותיות ÔÈ‚zהניקוד  lb˙pL‰בראשי  ‰Óe ,˙Bi˙B‡Â33 »ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«»
שבכתב  ŒÏÚaLמהתורה ‰Bza«»∆¿«

˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÁa ˜ ‡e‰ ‰t∆«¿ƒ«»ƒ
נשארים  וה'תגין ' ה'טעמים' ואילו 

מתגלים, ולא שבכתב »¿Ì‚Âבתורה
‰lb˙pL ‰Ó שבכתב בתורה «∆ƒ¿«»

‰Ê „vnL] ˙B„e˜p‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿∆ƒ«∆
הוא  הניקוד  ֿ ידי  שעל  שהגילוי  מאחר 

כדלהלן , בלבד , מועט eÈˆÓ»ƒגילוי 
˙BÚc‰ 'a בדבר שנחלקו תנאים «≈

"‡˜nÏ Ì‡ LÈ"c אומרים יש ¿≈≈«ƒ¿»
איך  כפי  נדרשים שהם שהפסוקים

הניקוד  עם ‡Ìנקראים LÈ" B‡≈≈
"˙BÒÓÏ34 אומרים ויש «»∆

כתובים, שהם כפי  נדרשים שהפסוקים

הזו  והמחלוקת האותיות. אפשרית לפי 

הוא  הנקודות ֿ ידי  שעל  שהגילוי  כיוון 

ומועט  ËÚÓמוגבל  ˜ ‰Ê È‰ ,[¬≈∆«¿«
˙B„e˜p‰˘ ,eÈ‰Â ,ÈÚfÓƒ¿≈¿«¿∆«¿
˙BÎiM‰ ‰l‡ Ô‰ elb˙pL∆ƒ¿«≈≈∆««»

˙Bi˙B‡‰Ï35 יותר ,ולא ¿»ƒ
‡bc‰) LÙ ˙ÈÁa ˙Ó‚e„e¿¿«¿ƒ«∆∆««¿»
(‰ÓLpaL ‰BzÁz ˙Bi‰«≈«¿»∆«¿»»

ÛebÏ ˙ÎiM‰ חלקי משאר  יותר  ««∆∆«
ÔÈÚהנשמה, ˙eÏÏk Ï‡¬»¿»ƒ¿«

˙B„e˜p‰ בעומק שהוא כפי  «¿
ËÙeובשלימות  ,‰lb˙ ‡Ï…ƒ¿«»ƒ¿»

‰ÏÚÓlL ÔÈ‚z‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»ƒ∆¿«¿»
‡Ï È‡cÂaL  ˙B„e˜p‰Ó≈«¿∆¿««…

elb˙.סודות יש תג  ובכל  במילואם ƒ¿«
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡M ‰Óe36 «∆»¿«≈

‰È‰בגמרא  ‡È˜Ú ÈaL∆«ƒ¬ƒ»»»
ıB˜Â ıB˜ Ïk ÏÚ LBc שבתורה ותג  תג  כל  על  ÌÈlzהיינו  Èlz ≈«»¿ƒ≈ƒƒ

‡È˜Ú Èa ÏL B„eÓÈÏ ÔÙB‡ ‰È‰ ‰Ê ÔÈÚ È‰ ,˙BÎÏ‰ ÏL∆¬»¬≈ƒ¿»∆»»∆ƒ∆«ƒ¬ƒ»
˙eÏÏÎa Ï‡ ,„Ïa רבי מלבד  התורה חכמי  ולכלל  כללי , באופן  ƒ¿«¬»ƒ¿»

B„e˜p‰Â˙עקיבא, ˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÁa ˜ ‰lb˙, התגין ולא ƒ¿«»«¿ƒ«»ƒ¿«¿
ÈÓÚË Ï‡ ,ÔÈ‚z‰ ÔÈÚ ˜ ‰lb˙ ‡È˜Ú Èa Ïˆ‡ eÏÈÙ‡Â«¬ƒ≈∆«ƒ¬ƒ»ƒ¿«»«ƒ¿««»ƒ¬»«¬≈

‰Bz המצוות של  והפנימיים העמוקים ÔÈ„Ú.הטעמים ÏÏk elb˙ ‡Ï »…ƒ¿«¿»¬«ƒ
‰f‰ ÔÓfaL e‰ÊÂ הגלות ‰eiBˆÈÁ˙זמן  ˙ÈÁa ˜ ‰lb˙ ¿∆∆«¿««∆ƒ¿«»«¿ƒ««ƒƒ
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יי       

ׁשּזה ּו ׁשּבכתב , ּדת ֹורה  החיצ ֹונּיּות  ּבחינת  ְְְִִִִֶֶֶַַַָָרק 

ּגם  ׁשּית ּגּלּו ֿ לבא  ּולעתיד  ּבלבד , האר ּוסין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹענין

ה ּנׂשּואין. ענין ה ּוא  ּתֹורה , ְֲִִִֵַַַָטעמי

יֹותר e‡eד ) ּבפרט ּיּות  ּדה ּנה ,37הענין , ≈ְְְִִִִֵֵָָָ

ּבכ ּמה  ּבאה  ה ּתֹורה  ְְַַַַָָָָָהמ ׁשכת 

ׁשּתחלת  ה ּׂשכל , המ ׁשכת  ּכלל ּות  ּוכמ ֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָמדרג ֹות ,

ּבלבד , הברקה  היא  ה ּמׂשּכיל  מ ּכח  ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֹההמ ׁשכה 

ּבנק ּודה  ּבאה  ּכ ֿ ואחר  ה ּמבריק , ּברק  ְְְְִִַַַַָָָָָָּכמ ֹו

אפ ׁשר  ה ּׂשכלית  ה ּנק ּודה  ׁשּגם  א ּלא  ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָׂשכלית ,

ּכ ֿ ואחר  א ֹופ ּנים , ּבכ ּמה  ּולהס ּביר ּה ְְְְְִִַַַַַַָָָָלה ּטֹות ּה

ּגמ ּורה  ה ּׂשגה  ׁשהיא  ּבינה  ּבבחינת  ְְִִִִֶַַָָָָָָּבאה 

'א ֹור ' נקראים  א ּלּו ענינים  וג ' כ ּו'. ְְְְִִִִֵֶֶָָּומפ ֹורטת 

'רקיע ' מ ּיא ',38'מים ' 'אגליד ּו ענינֹו ּד'רקיע ' , ְְְִִִִִִַַַַָָָָ

וד ּוגמ  צד , לכל  ואזלי ּדנידי ּכּמים  ּבענין ּדלא  ת ֹו ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹ

ּומפ ֹורטת , ּגמ ּורה  ּבה ּׂשגה  ּבא  ׁשּכא ׁשר  ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה ּׂשכל ,

מ ּיא ', ּדאגליד ּו 'רקיע  ּכמ ֹו זה  הרי ּבינה , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבחינת 

עדין  ׁשאפ ׁשר  ה ּׂשכלית  ה ּנק ּודה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמה 

ּכמ ֹו זה  הרי א ֹופ ּנים , ּבכ ּמה  ּולהס ּביר ּה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָלה ּטֹות ּה

ּגון  להם  אין וגם  צד , לכל  ואזלי ּדנידי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה ּמים 

נע ׂשה  ׁשאז ּבכלי, א ֹותם  ׁשּנֹותנים  עד  ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָוצ ּיּור ,

אפ ׁשר  אז ּגם  אבל  ה ּכלי, ׁשל  וה ּצּיּור  ה ּגון ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבהם 

וה ּצּיּור  ה ּגון יׁשּתּנה  ׁשאז אחר  ּבכלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָליּתנם 

ׁשאפ ׁשר  ה ּׂשכלית  ּבּנק ּודה  ּגם  ה ּוא  וכן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלהם ,

כ ּו'. א ֹופ ּנים  ּבכ ּמה  ּולהס ּביר ּה לה ּטֹות ּה ְְְְֲִִִַַַַַָָָעדין

ּגם  למעלה  ׁשהיא  ה ּמבריק  ה ּברק  ְְְְִִִֶַַַַַַָָָּובחינת 

ה 'א ֹור ' ענין ּדּוגמת  היא  ה ּׂשכלית ' ְְְְִִִִֵַַַַָָמה ּנק ּודה 

ּד'א ֹור ' הענינים  ׁשג ' והינּו, ּכלל . מציא ּות  ּבבחינת  ׁשאינֹו מ 'ּמים ', ּגם  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה 

ׁשּתח ּלה  זה , ּבסדר  היא  המ ׁשכה  ׁשּכל  ההמ ׁשכה , סדר  על  מ ֹורים  'רקיע ' ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ'מים '

'מים ', ׁשל  ּבא ֹופן זה  הרי יֹותר  למ ּטה  ּוכ ׁשּנמ ׁש 'א ֹור ', ׁשל  ּבא ֹופן ה ּוא  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהענין

המ ׁשכת  ּבסדר  לעיל  וכ ּנזּכר  'רקיע ', ּכמ ֹו ה ּוא  ׁשאז ּגמ ּור  ּבצ ּיּור  ׁשּבא  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָועד 

ּבא ֹופן  ּבא  ּכ ֿ ואחר  'א ֹור ', ּכמ ֹו - הברקה  ׁשל  ּבא ֹופן ה ּוא  ׁשּתחלה  ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה ּׂשכל ,

ה ּוא  וכן 'רקיע '. ּכמ ֹו - מפ ֹורטת  ּבה ּׂשגה  ׁשּבא  ועד  'מים ', ּכמ ֹו - נק ּודה  ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל 
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תנא 37) ע ' שם תרל"ה (סה"מ  תרל"ו דשמח "ת רקיע  מים אור בחי ' ג' יש דהנה הוא והענין ד"ה גם ראה - לקמן בהבא

(ח "ג38)ואילך). בערכו הערכיםֿחב "ד ספר שם.ראה ובהנסמן ואילך), תא ע '

    
‡ÏŒ„È˙ÚÏe ,„Ïa ÔÈÒe‡‰ ÔÈÚ e‰fL ,˙ÎaL ‰B˙c¿»∆ƒ¿»∆∆ƒ¿«»≈ƒƒ¿«¿»ƒ»…

iL.ÔÈ‡eNp‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,‰Bz ÈÓÚË Ìb elb˙ ∆ƒ¿«««¬≈»ƒ¿««ƒƒ
˙BÈ ˙eiËÙa ÔÈÚ‰ e‡e („37‰Bz‰ ˙ÎLÓ‰ ,‰p‰c , ≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈«¿»««»

למטה  ‰ÎLÓ˙מלמעלה ˙eÏÏk BÓÎe ,˙B‚„Ó ‰nÎa ‰‡a»»¿«»«¿≈¿¿»«¿»«
ÏÎO‰ בהתגלות באה היא שגם «≈∆

דרגות, ‰‰ÎLÓ‰בכמה ˙ÏÁzL∆¿ƒ«««¿»»
השכל  של  »…ÁkÓƒוההתגלות

„Ïa ‰˜‰ ‡È‰ ÏÈkNn‰««¿ƒƒ«¿»»ƒ¿«
הרעיון , ‰Èn˜,של  ˜a BÓk¿»»««¿ƒ

‰„e˜a ‰‡a CkŒÁ‡Â¿««»»»ƒ¿»
˙ÈÏÎN,מסויים שכלי  רעיון  בה שיש ƒ¿ƒ

˙ÈÏÎO‰ ‰„e˜p‰ ÌbL ‡l‡∆»∆««¿»«ƒ¿ƒ
בלבד ,כיוון  ראשונית נקודה שהיא

dÈaÒ‰Ïe d˙Bh‰Ï LÙ‡∆¿»¿«»¿«¿ƒ»
ÌÈpÙB‡ ‰nÎa כאן אין  ועדיין  ¿«»«ƒ

וברור , מסודר  שלם «»»¿CkŒÁ‡Âרעיון 
‰‡a נקודת הנקודה הראשונית, »»

È‰L‡החכמה, ‰Èa ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ»∆ƒ
.'eÎ ˙ËBÙÓe ‰eÓb ‰‚O‰«»»¿»¿∆∆

el‡ ÌÈÈÚ '‚Â הנקודה ההברקה, : ¿ƒ¿»ƒ≈
והמפורט  השלם ÌÈ‡˜ƒ¿»ƒוהדבר 

'ÚÈ˜' 'ÌÈÓ' 'B‡'38, «ƒ»ƒ«
'‡iÓ e„ÈÏ‚‡' BÈÚ 'ÚÈ˜'c¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»

המים, ÌÈnkקפאו  ‡Ïc רגילים ¿…««ƒ
ÈÏÊ‡Â È„Èc בתנועה נדים שהם ¿«¿≈¿«¿≈

וזורמים  ˆ„,והולכים ÏÎÏ¿»«
,ÏÎO‰ ÔÈÚa B˙Ó‚e„Â¿¿»¿ƒ¿««≈∆

‡a L‡kL השכלי הרעיון  ∆«¬∆»
‰eÓb ‰‚O‰a שלמה ¿«»»¿»

È‰ ,‰Èa ˙ÈÁa ,˙ËBÙÓe¿∆∆¿ƒ«ƒ»¬≈
'‡iÓ e„ÈÏ‚‡c ÚÈ˜' BÓk ‰Ê∆¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ«»

תבנית  לו  ומוגדרת,ויש »Œ‰Óברורה
˙ÈÏÎO‰ ‰„e˜p‰ ÔkŒÔÈ‡M של ∆≈≈«¿»«ƒ¿ƒ

שלמעלה  «¿∆∆LÙ‡Lמהבינה החכמה
dÈaÒ‰Ïe d˙Bh‰Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ¿«»¿«¿ƒ»

ÌÈpÙB‡ ‰nÎa,שונים‰Ê È‰ ¿«»«ƒ¬≈∆
ÏÎÏ ÈÏÊ‡Â È„Èc ÌÈn‰ BÓk¿««ƒ¿«¿≈¿«¿≈¿»

מוגדרת,ˆ„, תבנית להם Ì‚Âואין  «¿«
ÔÂb Ì‰Ï ÔÈ‡ צבעeiˆÂ דמות ≈»∆»∆¿ƒ

‡Ì˙Bותבנית, ÌÈ˙BpL „Ú את «∆¿ƒ»
הכיוונים  לכל  הזורמים ÈÏÎaƒ¿ƒ,המים

Ì‰a ‰NÚ Ê‡L במיםÔÂb‰ ∆»«¬∆»∆«»∆
Ê‡ Ìb Ï‡ ,ÈÏk‰ ÏL eiv‰Â¿«ƒ∆«¿ƒ¬»«»

שבו  לכלי  בהתאם מסויים ו 'ציור ' מסויים גוון  קיבלו  כבר  שהמים לאחר  אפילו 

ואז ‡LÙניתנו  הנוכחי  מהכלי  אותם ‡Áלהוציא ÈÏÎa ÌzÈÏ ∆¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ«≈
Ì‰lL eiv‰Â ÔÂb‰ ‰pzLÈ Ê‡L הכלי של  ול 'ציור ' לגוון  בהתאם ∆»ƒ¿«∆«»∆¿«ƒ∆»∆

‰ÈÏÎO˙השונה, ‰„e˜pa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ הוא השכלי  הרעיון  כאשר  ¿≈««¿»«ƒ¿ƒ
נקודה  בבחינת ÔÈ„Úעדיין  LÙ‡L∆∆¿»¬«ƒ

‰nÎa dÈaÒ‰Ïe d˙Bh‰Ï¿«»¿«¿ƒ»¿«»
ÌÈpÙB‡ מזה זה מאד  eÎ'.שונים «ƒ

‡È‰L ˜Èn‰ ˜a‰ ˙ÈÁe¿ƒ««»»««¿ƒ∆ƒ
‰„e˜p‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«≈«¿»
ÔÈÚ ˙Ó‚ec ‡È‰ '˙ÈÏÎO‰«ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«
,'ÌÈn'Ó Ìb ‰ÏÚÓlL 'B‡'‰»∆¿«¿»«ƒ«ƒ
ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁa BÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»
ואינם  זורמים כשהם גם שהמים, ובעוד 

מסוימת, והגדרה צורה להם יש בכלי ,

לו  ואין  מופשט דבר  הוא ה'אור '

מוגדרת. L‚'מציאות ,eÈ‰Â¿«¿∆
'ÚÈ˜' 'ÌÈÓ' 'B‡'c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ«
,‰ÎLÓ‰‰ „Ò ÏÚ ÌÈBÓƒ«≈∆««¿»»

‰ÎLÓ‰ ÏkL והשפעה הארה של  ∆»«¿»»
למטה  מלמעלה „Òaאלוקית ‡È‰ƒ¿≈∆

‡e‰ ÔÈÚ‰ ‰lÁzL ,‰Ê∆∆¿ƒ»»ƒ¿»
'B‡' ÏL ÔÙB‡a מציאות שא לו  ין  ¿∆∆

˙BÈמוגדרת, ‰hÓÏ CLÓpLÎe¿∆ƒ¿»¿«»≈
'ÌÈÓ' ÏL ÔÙB‡a ‰Ê È‰ שיש ¬≈∆¿∆∆«ƒ

מתחלפת  היא אבל  מציאות להם

נתונים, הם בו  לכלי  »¿ÚÂ„בהתאם
‡e‰ Ê‡L eÓb eiˆa ‡aL∆»¿ƒ»∆»

'ÚÈ˜' BÓk מציאות לו  שיש ¿»ƒ«
„Òaמוגדרת, ÏÈÚÏ kÊpÎÂ¿«ƒ¿»¿≈¿≈∆

‡e‰ ‰ÏÁzL ,ÏÎO‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««≈∆∆¿ƒ»
BÓk  ‰˜‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»»¿
ÔÙB‡a ‡a CkŒÁ‡Â ,'B‡'¿««»»¿∆
„ÚÂ ,'ÌÈÓ' BÓk  ‰„e˜ ÏL∆¿»¿«ƒ¿«
BÓk  ˙ËBÙÓ ‰‚O‰a ‡aL∆»¿«»»¿∆∆¿
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יב      

ּבּמח  ּכל ּולה  ׁשּבהיֹות ּה ה ּטּפה , ּבהמ ׁשכת  ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹּגם 

והיא  ּכלל , ּגׁשמית  ט ּפה  ׁשל  מציא ּות  ְְְְִִִִֵֶַָָָאינּה

'מים ', ּבבחינת  ּבאה  ּכ ֿ ואחר  'א ֹור '. ְְְִִִִִַַַַַָָָּבבחינת 

א ּלא  ּגׁשמית , ט ּפה  מציא ּות  ׁשּנע ׂשית  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהינּו,

יֹום  ּבאר ּבעים  ׁשהרי מפ ֹורט , צ ּיּור  ּבּה אין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשעדין

מ ּנקבה  ל ׁשּנֹות  ּתפ ּלה  מ ֹועילה  עדין ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָהרא ׁשֹונים 

כ ּו' ואזלי 39לזכר  ּדנידי ה ּמים  ּבד ּוגמת  וה ּוא  , ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָ

ּברחם  יֹום  אר ּבעים  ׁשה ּית ּה לאחרי ורק  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָכ ּו',

ּבאה  אזי ּבינה ), ּבחינת  היא  (ּדנּוקבא  ְְְְֲִִִַַַָָָָָה ּנּוקבא 

ׁשּזה ּו כ ּו', לה ׁשּתּנֹות  יכ ֹול  ׁשאינֹו מפ ֹורט  ְְְְִִֵֶֶֶַָָּבצ ּיּור 

ּבכל  ה ּוא  וכן מ ּיא '. ּדאגליד ּו 'רקיע  ְְְְְִִִִֵַַַָָָּבחינת 

ׁשּגמר  הינּו, א ּלּו, מדרג ֹות  ּבג ' ׁשּבאה  - ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָהמ ׁשכה 

ֿ ּדר ההמ ׁשכה  על  מפ ֹורט , צ ּיּור  ׁשל  ּבא ֹופן ה ּוא  ְְְִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבבחינת  לבא  צריכה  לזה  ּומק ֹודם  'רקיע ', ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּבחינת 

מה  ׁשּזה ּו 'א ֹור ', ּבבחינת  לזה  ּומק ֹודם  ְִִִִֶֶֶֶַַַָ'מים ',

ז"ל  חכמינּו ּבאליה ּו,40ּׁשאמר ּו האמ ּור  א ֹורה  ּכל  ְְֲִֵֵֶָָָָָָָ

והינּו מד ּבר , ה ּכת ּוב  (מים ) ּגׁשמים  ְְְְִִִִֵַַַַַָָּבירידת 

'א ֹור '. ּבחינת  ה ּוא  ה 'ּמים ' ְִִֶֶַַַֹׁשׁשר ׁש

‰p‰Â יׁשנן 'רקיע ' 'מים ' ּד'א ֹור ' ה ּבחינֹות  ג ' ¿ƒ≈ְְְִִִֶַַַָָ

ּגם  ֿ כן ּוכמ ֹו ׁשּלמעלה , ה ּמדרג ֹות  ְְְְְֵֵֶַַַַָָּבכל 

הכי  ל ּמדרג ֹות  ועד  למעלה  ׁשהיא  ּכפי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָּבּתֹורה 

ז"ל  חכמינּו ּׁשאמר ּו מה  ׁשּזה ּו ג '41עליֹונֹות , ְְֲֵֶֶֶֶַָָ

ּבּתֹורה , וע ֹוסק  יֹוׁשב  ה ּקּב"ה  רא ׁשֹונֹות  ְִֵֵַַָָָָׁשע ֹות 

מ ּצד  ה ּקּב"ה  ֿ ידי על  ה ּתֹורה  המ ׁשכת  ענין ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָׁשה ּוא 

ֿ ידי  על  ׁשּבאה  מההמ ׁשכה  ׁשּלמעלה  ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָעצמ ֹו,

ּדלת ּתא , אתער ּותא  ׁשל  ּבא ֹופן האדם  ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָעב ֹודת 

ז"ל  חכמינּו אמר ּו זה  וׁשֹונה 42ׁשעל  ה ּקֹורא  ּכל  ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָ

הינּו, ּדיקא , ּכנג ּדֹו ּכנג ּדֹו, וׁשֹונה  ק ֹורא  ה ּקּב"ה  -ְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָ

אתער ּותא  היא  ה ּתֹורה  ּבלימ ּוד  האדם  ְְֲֲִִִֶַַָָָָָׁשעב ֹודת 

ּולמעלה  ּכנג ּדֹו", וׁשֹונה  ק ֹורא  ּד"ה ּקּב"ה  ההמ ׁשכה  נע ׂשית  ֿ יד ּה ׁשעל  ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּדלת ּתא 

ענין  ׁשה ּוא  עצמ ֹו, מ ּצד  ּבּתֹורה " וע ֹוסק  יֹוׁשב  ׁש"ה ּקּב"ה  ענין ה ּוא  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמ ּזה 

מ ּגעת  ּדלת ּתא  אתער ּותא  ׁשאין 'ע ּתיק ' ּבבחינת  ׁשהיא  ּכפי ה ּתֹורה  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָהמ ׁשכת 

"ג ' ׁשאמר ּו ׁשּזה ּו 'רקיע ', 'מים ' ּד'א ֹור ' הענינים  ג ' יׁשנם  זֹו ּבבחינה  וגם  ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשם ,
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'ÚÈ˜'. לעיל ‰th‰כמבואר  ˙ÎLÓ‰a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ שגם מהאב »ƒ«¿≈«¿«¿»««ƒ»

אלו , שלבים שלושה קיימים ‡dÈבה Ána ‰ÏeÏk d˙BÈ‰aL∆ƒ¿»¿»«…«≈»
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יג       

ׁשע ֹות  ג ' ּבּתֹורה ", וע ֹוסק  יֹוׁשב  ה ּקּב"ה  ְֵֵַַָָָָָׁשע ֹות 

'רקיע '. 'מים ' ּד'א ֹור ' ה ּבחינֹות  ג ' ׁשהן ְְְִִִֵֶַַַָָָּדיקא ,

ÔÎÂ ל ּתֹורה ׁשּבכתב  מ ּתֹורה  ּבהמ ׁשכה  ה ּוא  ¿≈ְְִִֶַַַָָָָָ

ּד'א ֹור ' ה ּבחינֹות  ג ' ּבּה ׁשּיׁש ֿ ּפה  ְְְִֵֶֶֶַַָׁשּבעל 

ּפרטי  ּדה ּנה , ּבזה , והענין ו'רקיע '. ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ'מים '

ּכל ּול ֹות  ׁשהיּו ֿ ּפה  ׁשּבעל  ּדת ֹורה  ּתחלה ההלכ ֹות  ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָ

ׁשּבעל ֿ ּבּתֹורה  ונת ּגּלּו ונמ ׁשכ ּו ׁשּבכתב  ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָּבּתֹורה 

ענין  ּבד ּוגמת  הם  ג ), סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָּפה 

מ ּיא ', ּדאגליד ּו ה 'רקיע  וענין ואזלי, ּדנידי ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָה ּמים 

ּכל ּול ֹות  ּבהיֹותן ה ּתֹורה  ׁשהלכ ֹות  לפי ְְְְְְִִִֶַַָָוהינּו,

מפ ֹורט , ּבצ ּיּור  עדין ּבא ּו לא  ׁשּבכתב  ְְְֲִִִֶַַָָָָֹּבּתֹורה 

ּד"בית  ּדע ֹות  חל ּוקי ּבהם  להיֹות  אפ ׁשר  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּלכן

אלקים  ּדברי וא ּלּו "א ּלּו א ׁשר  ה ּלל " ּובית  ְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַַֹׁשּמאי

ואזלי 43ח ּיים " ּדנידי ה ּמים  ּבד ּוגמת  זה  והרי , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַ

ׁשּבעל ֿ ּבּתֹורה  ּומת ּפר ׁשים  מת ּגּלים  וכא ׁשר  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָכ ּו',

ה 'רקיע  ענין ּבד ּוגמת  זה  הרי מפ ֹורט , ּבצ ּיּור  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּפה 

החיצ ֹונּיּות  ּבבחינת  ה ּוא  זה  וכל  מ ּיא '. ְְְְִִִִִִֶַַַָָּדאגליד ּו

ֿ ּפה , ׁשּבעל  ּבּתֹורה  ּבגל ּוי ׁשּבאה  ׁשּבכתב  ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָּדת ֹורה 

מ ּזה  ּולמעלה  ּבלבד . כ ּו' הא ֹות ּיֹות  מ ּבחינת  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָׁשּזה ּו

ּכלל , נת ּגּלּו ּלא  ׁשעדין ּתֹורה  טעמי ענין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹה ּוא 

ׁשל  ענין ּבֹו ׁשּי ׁשּלא  הא ֹור  ענין ּבד ּוגמת  ְְְְְִִֶֶַַַָָָֹוה ּוא 

ּתֹורה  טעמי הת ּגּלּות  ענין וזה ּו ּכלל . ְְְְֲִִִֵֶַַַָָצ ּיּור 

הינּו ה ּנׂשּואין, ענין יהיה  ׁשאז ֿ לבא , ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹלעתיד 

ֿ ּפה  ׁשּבעל  לת ֹורה  ׁשּבכתב  מ ּתֹורה  ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשההמ ׁשכה 

ּגם  א ּלא  החיצ ֹונּיּות , מ ּבחינת  רק  לא  ְְִִִִִֶֶַַַַָֹּתהיה 

רק  לא  יּומ ׁש ׁשאז והינּו, ה ּפנימ ּיּות , ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹמ ּבחינת 

ּבבחינת  ונע ׂשים  ׁשּבאים  (ּכפי ה 'ּמים ' ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָּבחינת 

ה 'א ֹור '. ּבחינת  ּגם  א ּלא  ְִִֶַַַָָָ'רקיע '),

ונׂשּואין ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה ) האר ּוסין ענין ׁשּבין ּבחל ּוק  ענין ע ֹוד  לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

היא  ׁשעכ ׁשו ֿ ּפה , ׁשּבעל  לת ֹורה  ׁשּבכתב  מ ּתֹורה  ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבהמ ׁשכה 

ּׁשּנמ ׁש מה  ּדה ּנה , נׂשּואין. ּבבחינת  ּתהיה  ֿ לבא  ּולעתיד  אר ּוסין ׁשל  ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבא ֹופן

ּדפרטי  מפ ֹורט  ּבצ ּיּור  ֿ ּפה  ׁשּבעל  ּבּתֹורה  ּובא  ׁשּבכתב  מ ּתֹורה  עכ ׁשו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּומת ּגּלה 

ּכמ ֹו עצמ ֹו זה  ּגל ּוי לג ּבי ּגם  ּבלבד  חיצ ֹונּיּות  ּבחינת  זה  הרי ה ּתֹורה , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהלכ ֹות 
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ב .43) יג, עירובין

    
,‡˜Èc ˙BÚL '‚ ,"‰Bza ˜ÒBÚÂ LBÈ ‰"aw‰ ואמרו דייקו  «»»≈¿≈«»»»¿»

ולרמז  להורות שלוש המספר  'ÌÈÓ'את 'B‡'c ˙BÈÁa‰ '‚ Ô‰L∆≈«¿ƒ¿«ƒ
.'ÚÈ˜'»ƒ«

‰ÎLÓ‰a ‡e‰ ÔÎÂהתורה של  BzÏ‰וההתגלות ˙ÎaL ‰BzÓ ¿≈««¿»»ƒ»∆ƒ¿»«»
'‚ da LiL ‰tŒÏÚaL∆¿«∆∆≈»
'ÌÈÓ' 'B‡'c ˙BÈÁa‰«¿ƒ¿«ƒ

'ÚÈ˜'Â באה זו  השפעה וגם ¿»ƒ«
כפי  האמורים, השלבים בשלושת

ומפרט. שממשיך 

ÈËt ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»≈
˙BÎÏ‰‰ למעשה המצוות קיום של  «¬»

eÈ‰L ‰tŒÏÚaL ‰B˙c¿»∆¿«∆∆»
‰ÏÁz ˙BÏeÏk בתורה הגילוי  לפני  ¿¿ƒ»

ֿ פה  ˙ÎaLשבעל  ‰Bza«»∆ƒ¿»
‰Bza elb˙Â eÎLÓÂ¿ƒ¿¿¿ƒ¿««»
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ kÊpk) ‰tŒÏÚaL∆¿«∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ
ÌÈn‰ ÔÈÚ ˙Ó‚e„a Ì‰ ,(‚≈¿¿«ƒ¿«««ƒ

‡Â È„ÈcÚÈ˜'‰ ÔÈÚÂ ,ÈÏÊ ¿«¿≈¿«¿≈¿ƒ¿«»»ƒ«
ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,'‡iÓ e„ÈÏ‚‡c¿ƒ¿ƒ«»¿«¿¿ƒ
Ô˙BÈ‰a ‰Bz‰ ˙BÎÏ‰L∆ƒ¿«»ƒ¿»
‡Ï ˙ÎaL ‰Bza ˙BÏeÏk¿«»∆ƒ¿»…
,ËBÙÓ eiˆa ÔÈ„Ú e‡a»¬«ƒ¿ƒ¿»

LÙ‡ ÔÎlL יכולÌ‰a ˙BÈ‰Ï ∆»≈∆¿»ƒ¿»∆
È‡nL ˙È"c ˙BÚc È˜eÏÁƒ≈≈¿≈««

L‡ "Ïl‰ ˙Èe שההלכה למרות ≈ƒ≈¬∆
הדעות, אחת לפי  היא בפועל  למעשה

ֿ מקום Ècמכל  el‡Â el‡"≈¿≈ƒ¿≈
"ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡43‰Ê È‰Â , ¡…ƒ«ƒ«¬≈∆

ÈÏÊ‡Â È„Èc ÌÈn‰ ˙Ó‚e„a¿¿«««ƒ¿«¿≈¿«¿≈
'eÎ אין כי  למקום ממקום והולכים

ומוגדרת, קבועה אחת תבנית להם

L‡ÎÂ שבכתב התורה דברי  ¿«¬∆
‰Bza ÌÈLt˙Óe ÌÈlb˙Óƒ¿«ƒƒ¿»¿ƒ«»
ËBÙÓ eiˆa ‰tŒÏÚaL∆¿«∆¿ƒ¿»

ומוגדרת, קבועה לתבנית ≈¬‰Èהדומה
ÚÈ˜'‰ ÔÈÚ ˙Ó‚e„a ‰Ê∆¿¿«ƒ¿«»»ƒ«

.'‡iÓ e„ÈÏ‚‡c של זה בעניין  וגם ¿ƒ¿ƒ«»
 ֿ שבעל  בתורה שבכתב תורה התגלות

מדריגות  כמה יש Ê‰פה ÏÎÂ האמור ¿»∆
לתורה  שבכתב מתורה שהמעבר  לעיל 

בתנועה  ממים למעבר  דומה ֿ פה שבעל 

שעומדים  ÈÁa˙למים ‡e‰ƒ¿ƒ«
˙ÎaL ‰B˙c ˙eiBˆÈÁ‰«ƒƒ¿»∆ƒ¿»
ŒÏÚaL ‰Bza ÈeÏ‚a ‰‡aL∆»»¿ƒ«»∆¿«

‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe .„Ïa 'eÎ ˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÁaÓ e‰fL ,‰t∆∆∆ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿«¿«¿»ƒ∆
‰Bz ÈÓÚË ÔÈÚהמצוות של  הנסתרים הפנימיים l‡הטעמים ÔÈ„ÚL ƒ¿««¬≈»∆¬«ƒ…

ÔÈÚ Ba CiL ‡lL B‡‰ ÔÈÚ ˙Ó‚e„a ‡e‰Â ,ÏÏk elb˙ƒ¿«¿»¿¿¿«ƒ¿«»∆…«»ƒ¿»
ÏÏk eiˆ ÏL מציאות ואיננו  'ציור ' מכל  לגמרי  מופשט הוא אלא ∆ƒ¿»

‰˙elb˙מוגדרת. ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿«
‰Bz ÈÓÚË והנסתרים הפנימיים «¬≈»

ÔÈÚ ‰È‰È Ê‡L ,‡ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆»ƒ¿∆ƒ¿«
ÔÈ‡eNp‰ בין הפנימי  והייחוד  «ƒƒ

ישראל , וכנסת ֿ הוא ֿ ברוך  ¿»‰eÈהקדוש
˙ÎaL ‰BzÓ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ»∆ƒ¿»
‡Ï ‰È‰z ‰tŒÏÚaL ‰B˙Ï¿»∆¿«∆ƒ¿∆…
‡l‡ ,˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁaÓ ˜«ƒ¿ƒ««ƒƒ∆»
למטה  התורה של  והמשכה גילוי  יהיה

,eÈ‰Â ,˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁaÓ Ìb«ƒ¿ƒ««¿ƒƒ¿«¿
˙ÈÁa ˜ ‡Ï CLÓeÈ Ê‡L∆»¿«…«¿ƒ«
ÌÈNÚÂ ÌÈ‡aL ÈÙk) 'ÌÈn'‰««ƒ¿ƒ∆»ƒ¿«¬ƒ
Ìb ‡l‡ ,('ÚÈ˜' ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»ƒ«∆»«

.'B‡'‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»
„BÚ ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆≈¿»≈

˜eÏÁa ÔÈÚ בהבדלÔÈÚ ÔÈaL ƒ¿»«ƒ∆≈ƒ¿«
‰ÎLÓ‰aL ÔÈ‡eNÂ ÔÈÒe‡‰»≈ƒ¿ƒƒ∆««¿»»

והשפעה ˙ÎaLהתגלות ‰BzÓƒ»∆ƒ¿»
ÂLÎÚL ,‰tŒÏÚaL ‰B˙Ï¿»∆¿«∆∆«¿»

הזה ÏLבזמן  ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆
Òe‡‡ÏŒ„È˙ÚÏe ÔÈ בימות ≈ƒ¿»ƒ»…
ÔÈ‡eN.המשיח ˙ÈÁa ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒƒ

‰lb˙Óe CLÓpM ‰Ó ,‰p‰c¿ƒ≈«∆ƒ¿»ƒ¿«∆
‡e ˙ÎaL ‰BzÓ ÂLÎÚ«¿»ƒ»∆ƒ¿»»
eiˆa ‰tŒÏÚaL ‰Bza«»∆¿«∆¿ƒ

ËBÙÓ ומוגדרת מפורטת בצורה ¿»
È‰ ,‰Bz‰ ˙BÎÏ‰ ÈËÙcƒ¿»≈ƒ¿«»¬≈
Ìb „Ïa ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ‰Ê∆¿ƒ«ƒƒƒ¿««

BÓˆÚ ‰Ê ÈeÏb Èa‚Ï הוראות של  ¿«≈ƒ∆«¿
התורה  Bza‰הלכות ‡e‰L BÓk¿∆«»

ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓk ,˙ÎaL∆ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿≈
CLÓpM ÈÙkL התורה עניין  ∆¿ƒ∆ƒ¿»
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יד      

לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו ׁשּבכתב , ּבּתֹורה  ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשה ּוא 

ּבבחינת  ה ּוא  ֿ ּפה  ׁשּבעל  ּבּתֹורה  ּׁשּנמ ׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּכפי

ּב ׁשּבא  מ ּיא ', ּדאגליד ּו כ ּו','רקיע  מפ ֹורט  צ ּיּור  ְְְְִִִִֶַַָָָָ

ה ּוא  ׁשּׁשם  ׁשּבכתב  ּבּתֹורה  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ְְְִֶֶֶַָָָֹולא 

ההמ ׁשכה  ֿ ּכן ואם  ואזלי, ּדנידי מים  ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבבחינת 

מת ּגּלה  ׁשּלא  והינּו, החיצ ֹונּיּות , ּבחינת  רק  ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹהיא 

מ ּצּיּור  למעלה  ׁשהן ּכפי עצמם  ה 'ּמים ' ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבחינת 

ׁשּבאים  ּכמ ֹו החיצ ֹונּיּות , ּבחינת  רק  א ּלא  ְְְִִִִֶֶַַַָָָמפ ֹורט ,

רק  ׁשּנמ ׁש וכיון 'רקיע '. ּדבחינת  מפ ֹורט  ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבצ ּיּור 

אר ּוסין, ּבׁשם  נקרא  לכן החיצ ֹונּיּות , ְְְִִִִִֵֵֵַַָָּבחינת 

אמנם , ּבלבד . חיצ ֹונית  המ ׁשכה  ענין ְְְְִִִִֶַַַָָָָׁשה ּוא 

ׁשּבכתב  מ ּתֹורה  ההמ ׁשכה  ּתהיה  ֿ לבא  ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹלעתיד 

ֿ ּפה  ׁשּבעל  ּבּתֹורה  ׁשּגם  ּבא ֹופן ֿ ּפה  ׁשּבעל  ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָלת ֹורה 

מה  וזה ּו ׁשּבכתב . ּדת ֹורה  ה 'ּמים ' ּבחינת  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָית ּגּלה 

את 44ּׁשּכת ּוב  ּדעה  הארץ  מלאה  "ּכי ֿ לבא  לעתיד  ְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹ

ּגיל ּוי  יהיה  ּבארץ  ׁשּגם  מכ ּסים , ל ּים  ּכּמים  ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהוי'

ּב'ת ֹורה  מבאר  ּדה ּנה  ּבזה , והענין ה 'ּמים '. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבחינת 

ּברא ׁשית  ּפר ׁשת  וארץ 45א ֹור ' ׁשמים  ּבענין ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

ֿ ּפה , ׁשּבעל  ות ֹורה  ׁשּבכתב  ּתֹורה  ׁשהם  ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּתֹורה ,

ות ֹורה  ארץ , ּבחינת  היא  ֿ ּפה  ׁשּבעל  ְְְְִִֶֶֶֶַַָָּדת ֹורה 

ׁשאמר ּו ׁשּזה ּו ׁשמים , ּבחינת  היא  ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָׁשּבכתב 

ז"ל  ּכי 46חכמינּו מים , ׁשם  הינּו: ׁשמים , ׁשּתיבת  ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

לעיל . ּכּנזּכר  'מים ', ּבחינת  היא  ׁשּבכתב  ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּתֹורה 

ּדעה  הארץ  ׁש"ּמלאה  ֿ לבא  ּדלעתיד  החד ּוׁש ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹוזה ּו

ּבּתֹורה  ׁשּגם  מכ ּסים ", ל ּים  ּכּמים  הוי' ְֲִִֶֶַַַַַַָָָָאת 

והינּו, ׁשּבכתב . ּדת ֹורה  ה 'ּמים ' ּבחינת  ית ּגּלה  - ארץ  ּבחינת  ׁשהיא  ֿ ּפה  ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבעל 

(ּתֹורה  ּדׁשמים  החיצ ֹונּיּות  ּבחינת  רק  ֿ ּפה ) ׁשּבעל  (ּתֹורה  ּבארץ  נמ ׁש ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשעכ ׁשו

ׁשּבאים  ּכמ ֹו ֿ אם  ּכי עצמם , ׁשּבכתב  ּדת ֹורה  ה ּמים  ּבחינת  נמ ׁש ׁשּלא  ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבכתב ),

ּדת ֹורה  ה 'ּמים ' ּבחינת  וית ּגּלה  יּומ ׁש ֿ לבא  ּולעתיד  'רקיע ', ּדבחינת  ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹּבצ ּיּור 

ענין  ׁשה ּוא  נּׂשּואין, ּבׁשם  נקרא  ולכן ה ּפנימ ּיּות , ּבחינת  ׁשה ּוא  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבכתב ,

לעיל . ּכּנזּכר  ּפנימית , ְְְְִִִֵַַָָָהמ ׁשכה 

ּבּתניא p‰Â‰ו) המבאר  ֿ ּפי ּתל ּויים 47על  ֿ לבא  ּדלעתיד  ה ּגיל ּויים  ׁשּכל  ¿ƒ≈ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹ

יׁשנֹו עכ ׁשו ׁשּגם  מ ּובן, ה ּגל ּות , מ ׁש זמן ּכל  ועב ֹודתנּו ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבמע ׂשינּו
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ט .44) יא, ג).45)ישעי ' (ב , א.46)בתחילתו יב , חגיגה רפל"ז.47)ראה

    
העליון ) e„ÈÏ‚‡c(הרצון  ÚÈ˜' ˙ÈÁa ‡e‰ ‰tŒÏÚaL ‰Bza«»∆¿«∆ƒ¿ƒ«»ƒ«¿ƒ¿ƒ

'eÎ ËBÙÓ eiˆa ‡aL ,'‡iÓ,קבועה e‰L‡ובתבנית BÓk ‡ÏÂ «»∆»¿ƒ¿»¿…¿∆
ÈÏÊ‡Â È„Èc ÌÈÓ ˙ÈÁa ‡e‰ ÌML ˙ÎaL ‰Bza ומשתמע «»∆ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿≈¿«¿≈

לגמרי , מוגדר  ואינו  פנים ‰‰ÎLÓ‰לכמה ÔkŒÌ‡Â לידי גילוי שבאה ¿ƒ≈««¿»»
˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁa ˜ ‡È‰ƒ«¿ƒ««ƒƒ
והסתר , בהעלם נשארת והפנימיות
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טו       

וזה ּו ֿ לבא . ּדלעתיד  ה ּנׂשּואין ענין וד ּוגמת  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹמעין

והמ ׁשכת  ה ּיח ּוד  נע ׂשה  ׁשּבֹו עצרת ', 'ׁשמיני ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָענין

כ ּו' ה ּנׂשּואין 48ה ּטּפה  ענין וד ּוגמת  מעין , ְְְִִִִֵֵַַַַָ

ֿ ידי  על  נע ׂשית  זֹו והמ ׁשכה  ֿ לבא . ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹּדלעתיד 

העב ֹודה  ׁשהיא  ּתׁשרי ּדח ֹוד ׁש העב ֹודה  ְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָּכלל ּות 

נת ּבאר  ּדה ּנה  ּבזה , והענין ה ּנׁשמה . עצם  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּמּצד 

מ ּתֹורה  ההמ ׁשכה  ּבענין ( ואיל ג  (סעיף  ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלעיל 

ּתהיה  ׁשּלעתיד ֿלבא  ֿ ּפה , ׁשּבעל  ל ּתֹורה  ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבכתב 

ענין  ׁשה ּוא  נׂשּואין, ׁשל  ּבא ֹופן זֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָהמ ׁשכה 

ׁשעל  ה ) (סעיף  לעיל  וכ ּנזּכר  ּפנימית , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהמ ׁשכה 

ּכּמים  הוי' את  ּדעה  הארץ  מלאה  "ּכי נאמר  ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָזה 

ׁשּנקראת  ֿ ּפה  ׁשּבעל  ּבּתֹורה  ׁשּגם  מכ ּסים ", ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָל ּים 

ּדת ֹורה  ה 'ּמים ' ּבחינת  וית ּגּלה  יּומ ׁש ארץ  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָּבׁשם 

(ּתֹורה  הארץ  את  ליסד  ּכדי אמנם , ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבכתב .

ּבחינת  ּגל ּוי את  לק ּבל  ׁשּתּוכל  ֿ ּפה ) ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַׁשּבעל 

וכ ּו', ה ּמים  ּבחינת  ׁשּבכתב , ּדת ֹורה  ְְְְְִִִִִֶַַַַָָה ּפנימ ּיּות 

נאמר  זה  על  אתנים 49ה ּנה  ארץ , מ ֹוסדי והאתנים  ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּתנאים  ׁשהם 50א ֹות ּיֹות  ּתֹורה 51, המיסדים  ְְִִִֵֶַַַָָ

את  לק ּבל  ׁשּתּוכל  ארץ  ׁשּנקראת  ֿ ּפה  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַׁשּבעל 

ה ּוא , והענין ׁשּבכתב . ּדת ֹורה  ה ּפנימ ּיּות  ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָּבחינת 

יד ּוע  ה ּנׁשמה ,52ּדה ּנה  עצם  על  קאי ׁש'איתן' ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ה ּתֹוקף  ׁשּזה ּו וח ֹוזק , יֹוׁשן מ ּלׁשֹון ה ּוא  ְְְִֵֶֶֶֶֶַָּד'איתן'

ה ּנׁשמה , עצם  ּבחינת  ּומ ּצד  ה ּנׁשמה . ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּדעצם 

ּפנימ ּיּות ממ ׁשיכ  ּדא ֹוריתא , נׁשמתא  ּבחינת  ים  ְְְְְְִִִִִִַַַָָָ

ועל ֿ ֿ ּפה . ׁשּבעל  ּבּתֹורה  ּבגיל ּוי ׁשּתהיה  ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָה ּתֹורה ,

המ ׁשכת  ׁשענינֹו עצרת ' ל 'ׁשמיני ּבנֹוגע  ֿ זה   ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּדר

ֿ ידי  על  היא  זֹו ׁשהמ ׁשכה  ֿ לבא , ּדלעתיד  ה ּנׂשּואין ענין מעין כ ּו', ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹה ּטפה 

ירח  נקרא  ּתׁשרי ׁשח ֹוד ׁש ׁשּזה ּו ּתׁשרי, ׁשּבח ֹוד ׁש ה ּנׁשמה  עצם  ׁשּמּצד  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהעב ֹודה 

ּבחינת 53האיתנים  ה ּנׁשמה , עצם  מ ּצד  הם  ׁשּבֹו העב ֹודה  עניני ׁשּכל  ׁשם  על  , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

עצם  ׁשּמּצד  ע ֹול ' ה 'ּקּבלת  ענין ה ּוא  ה ּׁשנה ' ּד'רא ׁש ׁשהעב ֹודה  והינּו, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ'איתן',

ה ּקֹודמים  ּבּמאמרים  לעיל  ׁשּנת ּבאר  (ּכמ ֹו ּד'יֹום 54ה ּנׁשמה  העב ֹודה  וכן ,( ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
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שלה). ע ' ח "ג מהוריי "צ  אדמו"ר באגרותֿקודש (נדפס  ואילך 5 ס "ע  ב .53)החסידות ח , פ "ח ֿט 54)מלכיםֿא היום זה ד"ה

    
ÔÈÚ e‰ÊÂ .‡ÏŒ„È˙ÚÏc ÔÈ‡eNp‰ ÔÈÚ ˙Ó‚e„Â ÔÈÚÓ≈≈¿¿«ƒ¿««ƒƒƒ¿»ƒ»…¿∆ƒ¿«

'eÎ ‰th‰ ˙ÎLÓ‰Â „eÁi‰ ‰NÚ BaL ,'˙ˆÚ ÈÈÓL'48, ¿ƒƒ¬∆∆∆«¬∆«ƒ¿«¿»««ƒ»
העליונים  הייחודים ֿ ידי  שעל  החסידות בתורת ומובא האריז "ל  בכתבי  כמבואר 

פסח  של  בשביעי  הנשמות' 'לידת נפעלת עצרת Ó‚e„Â˙בשמיני  ÔÈÚÓ≈≈¿¿«
.‡ÏŒ„È˙ÚÏc ÔÈ‡eNp‰ ÔÈÚƒ¿««ƒƒƒ¿»ƒ»…

BÊ ‰ÎLÓ‰Â שמיני עצרת של  ¿«¿»»
˙eÏÏk È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈¿»
‡È‰L ÈLz L„BÁc ‰„BÚ‰»¬»¿∆ƒ¿≈∆ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰„BÚ‰»¬»∆ƒ«∆∆«¿»»

מסוים. חיצוני  פרט רק ולא

‡a˙ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÔÈÚa (CÏÈ‡Â ‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«
˙ÎaL ‰BzÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ»∆ƒ¿»
Œ„È˙ÚlL ,‰tŒÏÚaL ‰BzÏ«»∆¿«∆∆∆»ƒ
ÔÙB‡a BÊ ‰ÎLÓ‰ ‰È‰z ‡Ï»…ƒ¿∆«¿»»¿∆
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÔÈ‡eN ÏL∆ƒƒ∆ƒ¿«

,˙ÈÓÈt ‰ÎLÓ‰ עכשיו כמו  לא «¿»»¿ƒƒ
בלבד  חיצונית המשכה ÊpÎÂkשהיא ¿«ƒ¿»

‰Ê ÏÚL (‰ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆«∆
‰Úc ı‡‰ ‰‡ÏÓ Èk" Ó‡∆¡«ƒ»¿»»»∆≈»
,"ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡∆¬»»««ƒ«»¿«ƒ
ב'מים', מכוסה תהיה שה'ארץ' היינו 

tŒÏÚaL‰כלומר  ‰Bza ÌbL∆««»∆¿«∆
CLÓeÈ ı‡ ÌLa ˙‡˜pL∆ƒ¿≈¿≈∆∆¿«
‰B˙c 'ÌÈn'‰ ˙ÈÁa ‰lb˙ÈÂ¿ƒ¿«∆¿ƒ«««ƒ¿»
„ÒÈÏ È„k ,ÌÓ‡ .˙ÎaL∆ƒ¿»»¿»¿≈¿«≈

ולחזק  לבסס ‰‡ıלבנות, ˙‡∆»»∆
ÏÎezL (‰tŒÏÚaL ‰Bz)»∆¿«∆∆«
˙ÈÁa ÈeÏb ˙‡ Ïa˜Ï¿«≈∆ƒ¿ƒ«
,˙ÎaL ‰B˙c ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ¿»∆ƒ¿»

,'eÎÂ ÌÈn‰ ˙ÈÁa שהיא ¿ƒ«««ƒ¿
ויש  ביותר  גבוהה מדרגה התגלות

שתהיה  'הארץ' את ולהכשיר  להכין 

ההתגלות  את ולהכיל  לקלוט מסוגלת

Ó‡הזו  ‰Ê ÏÚ ‰p‰49 ƒ≈«∆∆¡«
ÌÈ˙‡ ,ı‡ È„ÒBÓ ÌÈ˙‡‰Â¿»≈»ƒ¿≈»∆≈»ƒ

ÌÈ‡z ˙Bi˙B‡50Ì‰L ,51 ƒ«»ƒ∆≈
ÌÈ„ÒÈÓ‰ ומחזקים Bz‰בונים «¿«¿ƒ»

ı‡ ˙‡˜pL ‰tŒÏÚaL∆¿«∆∆ƒ¿≈∆∆
Ïa˜Ï ÏÎezL ולהכיל לקלוט˙‡ ∆«¿«≈∆

‰B˙c ˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒƒ¿»
.˙ÎaL∆ƒ¿»

Úe„È ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â52 החסידות ˜‡Èבתורת 'Ô˙È‡'L מכוון ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»«∆≈»»≈
‡e‰ 'Ô˙È‡'c ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÏÚ גם,˜ÊBÁÂ ÔLBÈ ÔBLlÓ ולדבר «∆∆«¿»»¿≈»ƒ¿∆¿∆

תוקף  יש וחזק vÓe„מיוחד ישן  .‰ÓLp‰ ÌˆÚc Û˜Bz‰ e‰fL∆∆«∆¿∆∆«¿»»ƒ«
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁa תשרי ,שהיא חודש של  העבודה כאמור  ¿ƒ«∆∆«¿»»

ÌÈÎÈLÓÓ את ומגלים˙ÈÁa «¿ƒƒ¿ƒ«
˙eiÓÈt ,‡˙ÈB‡c ‡˙ÓLƒ¿»»¿«¿»¿ƒƒ
ÈeÏÈ‚a ‰È‰zL ,‰Bz‰«»∆ƒ¿∆¿ƒ
ŒCcŒÏÚÂ .‰tŒÏÚaL ‰Bza«»∆¿«∆¿«∆∆
'˙ˆÚ ÈÈÓL'Ï Ú‚Ba ‰Ê∆¿≈«ƒ¿ƒƒ¬∆∆
,'eÎ ‰Ùh‰ ˙ÎLÓ‰ BÈÚL∆ƒ¿»«¿»««ƒ»

c ÔÈ‡eNp‰ ÔÈÚ ÔÈÚÓŒ„È˙ÚÏ ≈≈ƒ¿««ƒƒƒ¿»ƒ
,‡Ï העומק להמשכת בדומה »…

בתורה  שבכתב התורה של  והפנימיות

ֿ פה  ‰È‡שבעל  BÊ ‰ÎLÓ‰L גם ∆«¿»»ƒ
האמורה  התורה המשכת (כמו  כן 

vnL„לעיל ) ‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»∆ƒ«
L„BÁaL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆¿∆
ÈLz L„BÁL e‰fL ,ÈLzƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿≈

ÌÈ˙È‡‰ ÁÈ ‡˜53, לשון ƒ¿»∆«»≈»ƒ
לעצם  מתייחס שכאמור  "איתן "

ÈÈÚהנשמה, ÏkL ÌL ÏÚ«≈∆»ƒ¿¿≈
BaL ‰„BÚ‰'ה עבודת ענייני  כל  »¬»∆

תשרי  לחודש vÓ„המיוחדים Ì‰≈ƒ«
,'Ô˙È‡' ˙ÈÁa ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿ƒ«≈»
חודש  ענייני  כל  כיצד  ומפרט והולך 

הנשמה  בעצם קשורים ¿»¿eÈ‰Â,תשרי 
‡e‰ ‰M‰ L‡c ‰„BÚ‰L∆»¬»¿…«»»
„vnL 'ÏBÚ ˙Ïaw'‰ ÔÈÚƒ¿«««»«∆ƒ«
‡a˙pL BÓk) ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿∆ƒ¿»≈
ÌÈÓ„Bw‰ ÌÈÓ‡na ÏÈÚÏ54 ¿≈««¬»ƒ«¿ƒ

וחג  תשובה שבת השנה, ראש של 

יצאו  תשכ "ה, זו , שנה של  הסוכות

ב'דבר  אפשר  בדרך  ביאור  עם לאור ,

תשע"ו ), השתא, תשרי  לחודש מלכות'

ÌÈetk‰ ÌBÈc ‰„BÚ‰ ÔÎÂ¿≈»¬»¿«ƒƒ
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טז      

עצם  ׁשּמּצד  ה ּתׁשּובה  עב ֹודת  היא  ְֲִִִִֶֶֶַַַַָה ּכּפּורים '

ה ּסּוּכֹות ', ּב'חג  ּבגיל ּוי נמ ׁש זה  וכל  ְְְְְִִֶַַַָָָָה ּנׁשמה ,

ה ּכת ּוב 55ּכּיד ּוע  ח ּגנּו,56ּבפר ּוׁש ליֹום  ּבּכסה  ְְֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשהם  ה ּכּפּורים ' ו'יֹום  ה ּׁשנה ' ּד'רא ׁש ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהענינים 

ח ּגנּו", "ליֹום  ּבגל ּוי נמ ׁשכים  (ּבהעלם ) ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ"ּבּכסה "

ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  וזה ּו ה ּסּוּכֹות '. האזרח 57ּב'חג  ּכל  ְְְֶֶֶַַַַָָָָ

קאי  עתיד , ל ׁשֹון "האזרח " ּבּסּכת , יׁשב ּו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּביׂשראל 

ֿ לבא , לעתיד  ּבגל ּוי ׁשּתאיר  'איתן' ּבחינת  ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹעל 

ה ּזקן  אדמ ֹו"ר  ּתֹורת  ה ּפס ּוק 58ּכּיד ּוע  מ ׂשּכיל 59על  ְְִֵַַַַַַַַָָָ

ּב'חג ּבגל ּוי נמ ׁשכת  זֹו ּובחינה  האזרחי, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָלאיתן

ׁשּזה ּו התיּׁשב ּות , ׁשל  ּבא ֹופן ׁשּבאה  ועד  ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָה ּסּוּכֹות ',

ּבּסּכת ". יׁשב ּו ּביׂשראל  האזרח  "ּכל  ּׁשּנאמר  ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמה 

ה ּכּפּורים ' 'יֹום  ה ּׁשנה ' ּד'רא ׁש העב ֹודה  ֿ ידי ְְְֲִִֵַַַָָָָֹועל 

ה ּנׁשמה , עצם  ׁשּמּצד  העב ֹודה  ׁשהיא  ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָו'ס ּוּכֹות '

נ  'איתן', ּבחינת ּבחינת  עצרת ' ּב'ׁשמיני מ ׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָ

לעיל . ּכּנזּכר  ה ּנׂשּואין, ענין ׁשּזה ּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָה ּפנימ ּיּות ,

ּב'ׁשמיני p‰Â‰ז) ה ּפנימ ּיּות  המ ׁשכת  לאחרי ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִִֵַַַַָ

ּובא  נמ ׁש ּתֹורה ', ו'ׂשמחת  ְְְֲִִֶֶַָָָעצרת '

ּתאיר 60ה ּגל ּוי  ׁשם  ׁשּגם  ּבארץ , למ ּטה  ּגם  ְִִֶֶַַַַָָָָָ

'ׂשמחת  ׁשּלאחרי וזה ּו ה ּפנימ ּיּות . ּבחינת  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַותת ּגּלה 

ה ּׁשמים  את  אלקים  ּברא  "ּברא ׁשית  ק ֹורין ְֱִִִִֵֵַַָָָָֹּתֹורה '

ה ּגיד  מע ׂשיו "ּכח  ענין ׁשה ּוא  הארץ ", ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹואת 

ׁשּבּנׁשמה  'איתן' ּדבחינת  ׁשה ּכח  הינּו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלע ּמֹו",

ה ּמּטה , ּדביר ּור  ּבעב ֹודה  ּבארץ , למ ּטה  עד  ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָיּומ ׁש

נת ּבאר  וה ּנה , 'איתן'. ּבחינת  מת ּגּלה  ּדוקא  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבזה 

ה ּקֹודמים  ל ּמלחמה 61ּבּמאמרים  ֿ תצא  ּכי ּבענין ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָ

 איב צרי62על  ה ּביר ּורים  עב ֹודת  ׁשּבׁשביל  , ְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹ

ּׁשּכת ּוב  מה  ׁשּזה ּו מ ּלמעלה , ּכח  נתינת  62להיֹות  ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  וזה ּו . ּביד אלקי הוי' ְְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָָֹּונתנֹו

ענין  ׁשה ּוא  לנּו, נתנּה ּברצ ֹונֹו ר ׁש"י ְְְְִִִֵֶַַָָָּבפר ּוׁש

כ ּו' מלמעלה  ּכח ' .63ה 'ּנתינת  ְְְִִַַַַָֹ
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.(81 ע ' (שם פ "ח  לך יתנו כתר ד"ה .(28 ע ' (שם פ "ז המעלות שיר ד"ה ואילך). 11 ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת

ב .55) רלה, דא"ח ) (עם סידור ע "ד. ריש נד, ר"ה לקו"ת ד.56)ראה פא, מב .57)תהלים כג, קונטרס 58)אמור

.52 שבהערה א.59)(ואגרותֿקודש) פט , (המו"ל).60)תהלים קצת (המו"ל).61)חסר לע "ע  לידינו הגיע  כא,62)לא תצא

(המו"ל).63)י . הענין סיום חסר

    
‰Ê ÏÎÂ ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰eLz‰ ˙„BÚ ‡È‰ כל ƒ¬««¿»∆ƒ«∆∆«¿»»¿»∆

הכיפורים  ויום השנה ראש של  ‰Bkeq˙',העבודה ‚Á'a ÈeÏÈ‚a CLÓƒ¿»¿ƒ¿««
Úe„ik55 החסידות ‰e˙kבתורת LeÙa56" שופר בחודש "תקעו  «»«¿≈«»

ÌBÈ'Â '‰M‰ L‡'c ÌÈÈÚ‰L ,ebÁ ÌBÈÏ ‰Òka«∆∆¿«≈∆»ƒ¿»ƒ¿…«»»¿
Ì‰L 'ÌÈetk‰ בתחילה «ƒƒ∆≈

ÌÈÎLÓ (ÌÏÚ‰a) "‰Òka"«∆∆¿∆¿≈ƒ¿»ƒ
‚Á'a ,"ebÁ ÌBÈÏ" ÈeÏ‚a¿ƒ¿«≈¿«

eq‰.'˙Bk «
e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ57Ïk ¿∆««∆»»

,˙kqa eLÈ Ï‡NÈa ÁÊ‡‰»∆¿»¿ƒ¿»≈≈¿«À…
"ÁÊ‡‰"(גם) ÔBLÏשמשמעו  »∆¿»¿

,„È˙Ú,אזרח להיות שעתיד  כלומר  »ƒ
È‡˜ מכוון'Ô˙È‡' ˙ÈÁa ÏÚ »≈«¿ƒ«≈»

הנשמה, לעצם מתייחסת לעיל  שכאמור 

,‡ÏŒ„È˙ÚÏ ÈeÏ‚a È‡zL∆»ƒ¿ƒ∆»ƒ»…
Ô˜f‰ "BÓ„‡ ˙Bz Úe„ik58 «»«««¿«»≈

˜eÒt‰ ÏÚ59Ô˙È‡Ï ÏÈkNÓ ««»«¿ƒ¿≈»
ÈÁÊ‡‰:ממנה מקצת לשון  (וזה »∆¿»ƒ

שדבוקה  הנשמה עצם הוא "איתן 

אלקה  חלק וזהו בהעצמות, ממעל ...

ומגלה  הממציא מקור  שהוא משכיל ,

רק  הוא זה משכיל  הנה הכול , את

 ֿ שעל  מה משכיל , לו  יש דאיתן  לאיתן ,

מזריח  האזרחי , הוא המשכיל  כח ידי 

והחושים..."), הכוחות «ÈÁe¿ƒ‰לכל 
BÊ הנשמה עצם ÈeÏ‚aשל  ˙ÎLÓƒ¿∆∆¿ƒ

‰‡aL „ÚÂ ,'˙Bkeq‰ ‚Á'a¿««¿«∆»»
,˙eMÈ˙‰ ÏL ÔÙB‡a שמצד אף ¿∆∆ƒ¿«¿

מהתלבשות, למעלה היא עצמה

Ïk" Ó‡pM ‰Ó e‰fL∆∆«∆∆¡«»
Ï‡NÈa ÁÊ‡‰ קשור ו 'אזרח' »∆¿»¿ƒ¿»≈

כאמור , הנשמה, ועצם ¿≈eLÈב'איתן '
‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚÂ ."˙kqa«À…¿«¿≈»¬»
ÌBÈ' '‰M‰ L‡'c¿…«»»
‡È‰L '˙BkeÒ'Â 'ÌÈetk‰«ƒƒ¿∆ƒ
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰„BÚ‰»¬»∆ƒ«∆∆«¿»»

,'Ô˙È‡' ˙ÈÁa לעיל שנתבאר  כפי  ¿ƒ«≈»
חודש  ממועדי  אחד  כל  תשרי ,לגבי 

˙ÈÁa '˙ˆÚ ÈÈÓL'a CLÓƒ¿»ƒ¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ«
ÔÈÚ e‰fL ,˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ∆∆ƒ¿«

.ÏÈÚÏ kÊpk ,ÔÈ‡eNp‰«ƒƒ«ƒ¿»¿≈

˙eiÓÈt‰ ˙ÎLÓ‰ ÈÁ‡Ï ‰p‰Â (Ê והעצם'˙ˆÚ ÈÈÓL'a ¿ƒ≈¿«¬≈«¿»««¿ƒƒƒ¿ƒƒ¬∆∆
,'‰Bz ˙ÁÓN'Â, לעיל כמבואר  תשרי , חודש במשך  העבודה ֿ ידי  על  ¿ƒ¿«»

ÈeÏb‰ ‡e CLÓ60 והפנימיות של ı‡a,העצם ‰hÓÏ Ìb ƒ¿»»«ƒ«¿«»»»∆
הזה, העולם ÈÁa˙בענייני  ‰lb˙˙Â È‡z ÌL ÌbL∆«»»ƒ¿ƒ¿«∆¿ƒ«

ÈÁ‡lL e‰ÊÂ .˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ¿∆∆¿«¬≈
'‰Bz ˙ÁÓN' יש שבו  החג  ƒ¿«»

והעצם, הפנימיות של  ÔÈB˜ƒגילוי 
עצרת  שמיני  שאחרי  הראשונה בשבת

a‡תורה ושמחת  ˙ÈL‡a"¿≈ƒ»»
˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈
Ák" ÔÈÚ ‡e‰L ,"ı‡‰»»∆∆ƒ¿«…«

,"BnÚÏ „Èb‰ ÂÈNÚÓ כמובא «¬»ƒƒ¿«
רש"י  מפירוש המאמר  בתחילת לעיל 

השאלה  ונשאלה התורה בהתחלת

דווקא  יהיה זה שעניין  חשוב מדוע

המבואר  כל  ֿ פי  ועל  התורה, בהתחלת

היא  הכוונה כי  המענה, מובן  לעיל 

בענייני  התורה ענייני  את להמשיך 

ÈÁc˙העולם  Ák‰L ,eÈ‰«¿∆«…«ƒ¿ƒ«
‰ÓLpaL 'Ô˙È‡' הנפש עצם ≈»∆«¿»»

,ı‡a ‰hÓÏ „Ú CLÓeÈ¿««¿«»»»∆
eÈc ‰„BÚa וזיכוך »¬»¿≈

‡˜Âc ‰ÊaL ,‰hn‰««»∆»∆«¿»
העולם  בענייני  ∆»¿lb˙Óƒ‰בהתעסקות

'Ô˙È‡' ˙ÈÁa בזה דווקא (כי  ¿ƒ«≈»
לו  "להיות הבריאה כוונת נשלמת

בתחתונים"). דירה יתברך 

ÌÈÓ‡na ‡a˙ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»≈««¬»ƒ
ÌÈÓ„Bw‰61‡ˆ˙ŒÈk ÔÈÚa «¿ƒ¿ƒ¿«ƒ≈≈

EÈ‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ62, «ƒ¿»»«…¿∆
ÌÈeÈa‰ ˙„BÚ ÏÈLaL של ∆ƒ¿ƒ¬««≈ƒ

הטוב  הפרדת ֿ ידי  על  הגשמיים הדברים

לקדושה  והעלאתו  CÈ»̂ƒמהרע
,‰ÏÚÓlÓ Ák ˙È˙ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«…«ƒ¿«¿»

e˙kM ‰Ó e‰fL62'ÈÂ‰ B˙e ∆∆«∆»¿»¬»»
‰Ó Ìb e‰ÊÂ .E„Èa EÈ˜Ï‡¡…∆¿»∆¿∆««
BBˆa È"L LeÙa e˙kM∆»¿≈«ƒƒ¿
˙È˙p'‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,eÏ d˙¿»»»∆ƒ¿««¿ƒ«

'Ák מבני ואחד  אחד  ÏÚÓÏÓ‰לכל  …«ƒ¿«¿»
'eÎ63 לברר העולם, בענייני  לפעול 
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
eÏÎÈÂ'ג ֹו צבאם  וכל  והארץ  ואיתא 1ה ּׁשמים  , «¿Àְְְְִִֶַַָָָָָָָ

וא ֹומר 2ּבגמרא  ׁשּבת  ּבערב  ה ּמת ּפּלל  ּכל  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבמע ׂשה  לה ּקּב"ה  ׁשּוּתף  נע ׂשה  כ ּו' ְְֲֲֵַַַַַָָָָֻויכל ּו

ל ֹומר  היּתכן ּדלכא ֹורה , להבין, וצרי ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָּברא ׁשית .

ּברא ׁשית , ּבמע ׂשה  ׁשּוּתפ ּות  ׁשל  ענין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָׁשּיׁש

רק  לא  ה ּוא  ה ּׁשּוּתפ ּות  ענין ׁשאמ ּתת  ְְֲִִִֶַַַַָָֹּובפרט 

ּבּדבר , מס ּוים  חלק  ל ֹו יׁש ׁשּוּתף  ׁשּכל  ְְֵֵֶֶֶַָָָָָּבא ֹופן

ׁשּיכת  ּונק ּודה  נק ּודה  ׁשּכל  ּבא ֹופן ְְְֶֶֶֶֶַָָָָא ּלא 

ּונק ּודה 3ל ׁשניהם  נק ּודה  ׁשּבכל  והינּו, , ְְְְְְִֵֶֶַָָָ

(הא ֹומר  יׂשראל  איׁש נע ׂשה  ּברא ׁשית  ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבמע ׂשה 

להבין, צרי ּגם  לה ּקּב"ה . ׁשוה  ׁשּוּתף  ְְִִֶַַַַָָָָָָֻ"ויכל ּו")

ׁשּוּתף , נע ׂשה  "ויכל ּו" הא ֹומר  ׁשּכל  ּכיון ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻּדה ּנה ,

"ויכל ּו" ׁשא ֹומרים  יׂשראל  ׁשּכל  מ ּובן, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻהרי

עסקינן  לא  ּבׁשֹופטני ׁשּוּתפים ,4(ׁשהרי נע ׂשים  ( ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

לא  היא  מ ּיׂשראל  אחד  ּכל  ׁשל  ה ּׁשּוּתפ ּות  ֿ ּכן ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹואם 

ּבני  ר ּבֹוא  ׁשּׁשים  ּכל  עם  ּגם  א ּלא  ה ּקּב"ה , עם  ְִִִִִֵֶַַַָָָָרק 

היא  "ויכל ּו" הא ֹומר  ׁשל  ׁשה ּׁשּוּתפ ּות  היא  רז"ל  ל ׁשֹון מ ׁשמע ּות  ואיל ּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻיׂשראל .

יׂשראל , ּבני ּכל  עם  ּגם  היא  ה ּׁשּותפ ּות  אם  ׁשהרי ה ּקּב"ה , עם  ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָרק 

ולא  כ ּו', ׁשּוּתפים  נע ׂשים  "ויכל ּו" הא ֹומרים  ּכל  ר ּבים , ּבל ׁשֹון ֿ למימר  ֿ ליּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻהוה 

כ ּו'. ׁשּוּתף  נע ׂשה  "ויכל ּו" הא ֹומר  יחיד , ְְֲִִֵַַָָָָֻּבל ׁשֹון

ׁשּיצא ּוÔeÈÂב )  ה ּביכלא (ּבאחד  צדק ' ה 'ּצמח  ׁשל  ּבּמאמר  המבאר  ּבהק ּדם  ¿»ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

ה ּמרחב ) אל  ה ּמצר  מן ר ּבה '5לאחר ֹונה  ה 'ּמדר ׁש מאמר  ׁשּמביא  ,6 ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ּכתיב  צבאם , וכל  והארץ  ה ּׁשמים  ויכל ּו ה ּפס ּוק  קץ 7על  ראיתי ּתכלה  לכל  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ה ּתה ּלים  מ ּמפר ׁשי ולכן 8(ּומביא  התחלה , ל ֹו ׁשּיׁש ּדבר  הינּו ּתכלה " ׁש"לכל  , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

יׁש ל ּכל  ּוגב ּול ), קץ  להן אין (ׁשה ּמצ ֹות  מאד   מצות רחבה  וס ֹוף ) קץ  ל ֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹיׁש

ּתכלה , ל ׁשֹון "ויכל ּו", ּפיר ּוׁש (ׁשּזה ּו סיק ּוסים  להן יׁש וארץ  ׁשמים  ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻסיק ּוסים ,
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˙ÈL‡a ‰NÚÓa ˙eÙzeL איך »¿«¬≈¿≈ƒ
הוא  המוגבל  הנברא שהאדם ייתכן 

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש לבורא, 'שותף'

מוגבל , zÓ‡L˙הבלתי  ËÙeƒ¿»∆¬ƒ«
˜ ‡Ï ‡e‰ ˙eÙzeM‰ ÔÈÚƒ¿««»…«
BÏ LÈ ÛzeL ÏkL ÔÙB‡a¿∆∆»»≈
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בשוטים  עוסקים ÌÈNÚאנו  («¬ƒ
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'eÎ ÛzeL ‰NÚ "eÏÎÈÂ" ÓB‡‰ ,„ÈÁÈ ÔBLÏa ‡ÏÂ ,'eÎ¿…ƒ¿»ƒ»≈«¿À«¬»»
משמעות  יחיד , בלשון  שנאמר  וכיוון 

עם  רק שותף שנעשה היא הדברים
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‡Ó‰ Ìc˜‰a ÔeÈÂ (¿»¿∆¿≈«¿…»
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,ÛBÒÂ ı˜ BÏ LÈ ÔÎÏÂ כי ¿»≈≈≈¿

מלמדת  התחלה לו  שיש העובדה

כן  ואם ומוגבל , מדוד  דבר  שהוא

יש  כך  התחלה לו  שיש שכשם בהכרח

סוף  E˙ÂˆÓאבל )לו  ‰Á¿»»ƒ¿»¿
ı˜ Ô‰Ï ÔÈ‡ ˙Bˆn‰L) „‡Ó¿…∆«ƒ¿≈»∆≈
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יח     

אחד  מ ּדבר  ח ּוץ  וס ּיּום ), התחלה  להם  ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיׁש

ׁשּנאמר  ה ּתֹורה , זֹו - ואיזֹו סיק ּוסים , ל ֹו 9ׁשאין ְֱִִֵֵֶֶֶַַָ

ים . מ ּני ּורחבה  מ ּדה  מארץ  ְֲִִִֵֶֶָָָָָאר ּוּכה 

ÔÈÚ‰Â מצות "רחבה  ּׁשּכת ּוב  מה  ּדה ּנה  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶַָָָָָ

זה  אין ּגב ּול , ּבלי הן ׁשה ּמצ ֹות  ְְְְִִֵֵֶֶַֹמאד ",

ראיתי  ּתכלה  ("לכל  הע ֹולם  הג ּבלת  לג ּבי ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָרק 

מה  ׁשּזה ּו האמ ּתי, ּגב ּול  ּבלי זה ּו א ּלא  ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָקץ "),

ׁשּנאמר  ּכמ ֹו ולא  "מאד ", ג ֹו'10ּׁשּנאמר  "ואהב ּת ְְְְְֱֱֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּל מאד  רק  ׁשּזה ּו ," מאד ׁשּזה ּו11ּבכל  ּדכיון , ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ּגב ּול  ּבלי זה  הרי  ה ּקּב"ה ), (ׁשל  " מצות"ְְְְֲִִֵֶֶַָָָ

ועל ֿ ּבמצ ֹות , אפיל ּו זה  וכל  "מאד ". ְְְְֲֲִִִִֶַַָָֹהאמ ּתי,

אפיל ּו ּבּה ׁשאין ּבּתֹורה  ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ְֲִֵֶַַַַַָָָָאחת 

ּתֹורה  ּבין החל ּוק  ּכּיד ּוע  ׁשּבּמצ ֹות , ְְִִֵֶַַַַַַָָָָההג ּבלה 

מצות  ּוכמ ֹו ּבהג ּבלה , הן ׁשה ּמצ ֹות  ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָלמצ ֹות ,

יֹותר  ולא  ּדוקא , ּפר ׁשּיֹות  ד ' ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּתפילין

"ּבל  על  ע ֹובר  - ּבתפילין ּפר ׁשה  ע ֹוד  ְְִִִֵַַַַָָָ(וה ּמֹוסיף 

מצ ּומצם  ׁשיע ּור  להם  ויׁש אצ ּבעים 12ּתֹוסיף "), , ְְְְִִִֵֶֶַָָָ

כ ּו' אצ ּבעים  ה ּמצ ֹות 13על  ּבכל  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  , ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּבּתֹורה ) (מצ ֹות  ה ּתֹורה  ּכל  ה ּוק ׁשה  ְְֲִֵֶֶַַָָָָ(ׁשהרי

ּכלל ּות 14ל ּתפ ּלין  מ ּלבד  הג ּבלה , להן ׁשּיׁש ( ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

וה ּמק ֹום  ה ּזמן ה ּתֹורה 15הג ּבלת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  . ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָ

ּבּתֹורה  ה ּנה  יֹותר , ּובפרט ּיּות  ּגב ּול . ּבלי ְְְִִִִִֵֵַָָהיא 

לפנימ ּיּות  ּדת ֹורה  ּגליא  ּבין ח ּלוק  יׁש ְְְִִִִֵֵַָָָּגּופא 

ּבהג ּבלה ,16ה ּתֹורה  היא  ּדת ֹורה  ׁשּגליא  , ְְְְִֶַַַָָָָָ

ּורחבה  מ ּדה  מארץ  "אר ּוּכה  ה ּכת ּוב  ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָּוכמ ׁשמע ּות 

מארץ " ׁש"אר ּכה  א ּלא  מ ּדה , ל ּה ׁשּיׁש ים ", ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻמ ּני

ּבגמרא  וכדאיתא  ה ּפס ּוק 17ג ֹו', ר ֹואה 18על  אני ְְְֲִִִִֶַַָָָָ

ּפרטי  ּולאחרי ג ֹו', ורח ּבה  ג ֹו' אר ּכּה עפה  ְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָמגילה 

אחד  ּכּול ֹו הע ֹולם  ּכל  נמצא  מסים : ְְְִֵֶֶַַָָָָָהח ׁשּבֹון,

ׁשּגם  ונמצא , ּבּתֹורה . ּומאתים  אלפים  ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹמ ּׁשל ׁשת 
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ט .9) יא, ה.10)איוב  ו, ג.11)ואתחנן מב , שלח  לקו"ת ואילך. ג לט , מקץ  תו"א ס "י .12)ראה אגה"ק  תניא גם ראה

ג. כז, נשא סס "ג.13)לקו"ת שם אדה"ז שו"ע  שם. ובנ"כ סמ "א סל"ב  או"ח  שו"ע  א.14)ראה לה, גם 15)קידושין ראה

א. יג, במדבר א.16)לקו"ת תקו, שם סע "א.17)אוה"ת כא, ב .18)עירובין ה, זכרי '
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Ó‡pL9 התורה ÌÈעל  ÈpÓ ‰Áe ‰cÓ ı‡Ó ‰ke‡ התורה ∆∆¡«¬»≈∆∆ƒ»¿»»ƒƒ»

כלל . ֿ גבול  בלי  כלומר  מהים, רחבה ויותר  מהארץ ארוכה יותר  היא

‰Ó ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
e˙kM בתהלים האמור  בפסוק ∆»
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ֿ גבול , ובלי  'מאוד  לגביו  שנחשב מה

"רחבה  אבל  באמת, ֿ גבול  בלי  לא אבל 

אמיתי , ֿ גבול  בלי  היינו  מאוד " מצוותך 
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‰"aw‰ מוגבל לא באמת ),שהוא «»»

,ÈzÓ‡‰ Ïeb ÈÏa ‰Ê È‰¬≈∆¿ƒ¿»¬ƒƒ
eÏÈÙ‡ ‰Ê ÏÎÂ ."„‡Ó"¿…¿»∆¬ƒ

˙BˆÓa רחבה" הכתוב מדבר  בהם «ƒ¿
מאד ", «»»»»¿Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂמצוותך 

‰Bza ‰nÎÂ ֿ הבלי  עניין  שבה ¿«»«»
"ארוכה גבול  בפסוק מדובר  (שעליו 

ים") מיני  ורחבה מדה עוד מארץ הוא

כיוון  במצוות, מאשר  daיותר  ÔÈ‡L∆≈»
‰‰‚Ïa‰בתורה eÏÈÙ‡¬ƒ««¿»»

˜eÏÁ‰ Úe„ik ,˙BˆnaL∆«ƒ¿«»««ƒ
BˆÓÏ˙,ההבדל  ‰Bz ÔÈa≈»«ƒ¿

BÓÎe ,‰Ïa‚‰a Ô‰ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿≈¿«¿»»¿
'„ da LiL ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒƒ∆≈»
˙BÈ ‡ÏÂ ,‡˜Âc ˙BiLt»»ƒ«¿»¿…≈
‰Lt „BÚ ÛÈÒBn‰Â)¿«ƒ»»»
Ïa" ÏÚ BÚ  ÔÈÏÈÙ˙a«¿ƒƒ≈««

Ì‰Ï LÈÂ ,("ÛÈÒBz לתפיליןÌˆÓeˆÓ eÚÈL12 ומוגבל מדוד  ƒ¿≈»∆ƒ¿¿»

של  ריבוע eÎ'בדיוק, ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡13ÏÎa ‰ÊŒCcŒÏÚÂ , ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ¿«∆∆∆¿»
(‰BzaL ˙BˆÓ) ‰Bz‰ Ïk ‰L˜e‰ È‰L) ˙Bˆn‰«ƒ¿∆¬≈¿»»«»ƒ¿∆«»

ÔÈlÙzÏ14 ולזיכרון ידך  על  לאות לך  "והיה הפסוק על  ז "ל  חכמינו  כמאמר  «¿ƒƒ
התורה  כל  הושוותה) (כלומר , הוקשה - בפיך " ה' תורת תהיה למען  עיניך  בין 

לתפילין ) Ô‰Ïכולה LiL לכל ∆≈»∆
eÏÏk˙המצוות  „lÓ ,‰Ïa‚‰«¿»»ƒ¿«¿»

ÌB˜n‰Â ÔÓf‰ ˙Ïa‚‰15 שני «¿»««¿«¿«»
עולם  של  מציאות שיוצרים הגדרים

‰Bz‰מוגבל . ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»
.Ïeb ÈÏa ‡È‰ƒ¿ƒ¿

‰Bza ‰p‰ ,˙BÈ ˙eiËÙeƒ¿»ƒ≈ƒ≈«»
‡Ùebעצמה˜ÂlÁ LÈ הבדלÔÈa »≈ƒ≈

‰B˙c ‡ÈÏb הגלוי החלק «¿»¿»
וההלכה, הפשט חלק שבתורה,
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התורה, של  זה העצום מפסוק אבל 
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,'B‚ "ı‡Ó ‰k‡"L ‡l‡∆»∆¬À»≈∆∆

‡˙È‡„ÎÂ וכמובא‡Ó‚a17ÏÚ ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»»«
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BÏek ÌÏBÚ‰ Ïk ‡ˆÓ :ÌÈÒÓ¿«≈ƒ¿»»»»
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‰Bza ÌÈ˙‡Óe לשון (וזה »«ƒ«»
עדו  בן  זכריה שבא ..." הגמרא:

אתה  מה אלי  ויאמר  דכתיב ופירשו 

עפה  מגילה רואה אני  ואומר  רואה

רש"י : (ומפרש באמה עשרים ארכה

ורחבה  ֿ הוא") ֿ ברוך  הקדוש של  "אמה

היינו  עפה, "כשהיא (רש"י : עשר 

(רש"י : לה פשטת וכי  באמה כפולה")

בעשרים") עשרים הויא "לכפילתה

היא  וכתיב בעשרין , עשרין  לה הויא

לה  קלפת וכי  ואחור  פנים כתובה

בראש  זו  קליפה "דתשים (רש"י :

אחד ") מצד  כתיבה כל  שיהא חבירתה

מדד  מי  וכתיב בעשרין , כ '") ברוחב "אורך  (רש"י : ארבעין  לה הויא כמה
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יט       

וזה ּו ּדת ֹורה . ּגליא  והינּו ּבהג ּבלה , היא  ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָה ּתֹורה 

ּכל  ׁשּלמד ּו ואמ ֹוראים  ּתּנאים  ּבכ ּמה  ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּמצינּו

ּכּול ּה ּבהג ּבלה 19ה ּתֹורה  ׁשהיא  ּכיון ,20 א . ְְִֵֶַַַָָָָָ

ּבפנימ ּיּות  ה ּוא  מ ּמׁש ֿ ּגב ּול  ּדבלי הענין ְְְְֲִִִִִִִִַָָָאמ ּתית 

נאמר  זה  ׁשעל  וא ּביטה 21ה ּתֹורה , עיני ּגל  ְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָ

לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו , מ ּתֹורת וזה ּו22נפלא ֹות  . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָ

ׁשּיל ּמד  מ ׁשיח  ֿ ידי על  ֿ לבא  לעתיד  ׁשּית ּגּלה  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמה 

ר ּבנּו ּומ ׁשה  האב ֹות  ּגם  העם , ּכל  את  ,23ּתֹורה  ֵֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּיג ּלה  ּכיון ּכּול ּה, ה ּתֹורה  ּכל  למד ּו ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּכבר 

ּכלל . מ ּדה  ל ּה ׁשאין ה ּתֹורה  ְְִִִֵֶַָָָָּפנימ ּיּות 

ÌÓ‡ קץ ראיתי ּתכלה  "לכל  ּׁשּכת ּוב  מה  »¿»ְְִִִֵֶַָָָָ

ּבזה  החד ּוׁש ה ּנה  מאד ",  מצות ְְְְִִִֵֶַָָָָֹרחבה 

ׁשּנת ּבא  מ ּמה  ׁשּגם (ּכּמּובן ה ּוא , ה ּנ"ל ) ּבּמאמר  ר  ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ֿ ּגב ּול  ה ּבלי את  ממ ׁשיכים  הע ֹולם  ְְְְְִִִֶַַַַָָָּבהג ּבלת 

ל ֹומר  ה ּכת ּוב  ּכונת  ׁשאין והינּו, ּומצ ֹות . ְְְְִֵֶַַַַַָָָּדת ֹורה 

הם  ּומצ ֹות  ות ֹורה  ּבהג ּבלה , ה ּוא  ׁשהע ֹולם  ְְְְִֵֶַַָָָָָרק 

ּדכיון  ה ּפׁשּוט , ּדבר  זה  ׁשהרי ּגב ּול , ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָּבלי

ימי  ּבׁשׁשת  ׁשּנברא  התחלה , ל ֹו יׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהע ֹולם 

ה ּתֹורה  ואל ּו ס ֹוף . ל ֹו ׁשּיׁש ּבהכרח  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָּברא ׁשית ,

הם  ה ּקּב"ה , ׁשל  ּורצ ֹונֹו חכמת ֹו ׁשהם  ְְְִֵֵֶֶַָָָָּומצ ֹות 

ׁשחד ּוׁש ל ֹומר  צרי  ּכרח ֿ ועל  ּגב ּול . ּבלי ְְְְְִִִֶַַַַָָָּבוּדאי

קץ " ראיתי ּתכלה  ּד"לכל  ּבחיּבּור  ה ּוא  ְְִִִִִֵַַָָָָה ּכת ּוב 

ֿ ּגב ּול  ׁשה ּבלי מאד ",  מצות "רחבה  ְְְְְְִִִֶַָָָֹעם 

ּבהג ּבלה  ּגם  נמ ׁש מאד "  מצות ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹּד"רחבה 

ּבּתֹורה  ׁשה ּוא  ּוכמ ֹו קץ ". ראיתי ּתכלה  ְְְִִִִֵֶַָָָָּד"לכל 

ה ּוא  ה ּבליּֿגב ּול  ׁשאמ ּתית  ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  ְְְֲִִִִֶֶַַַַָעצמ ּה,

רק  היא  ּדת ֹורה  ּגליא  ואל ּו ה ּתֹורה , ְְְְִִִִִַַַָָָּבפנימ ּיּות 

ּבגליא  ּגם  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ג ֹו', מ ּדה " מארץ  ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ"אר ּוּכה 
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ב .19) צט , מנחות ת 20)ראה שלמעלה חכמה נובלות ה) פי "ז, (ב "ר המדרש מאמר גם נזכר זה קיט ,21)ורה.בענין תהלים

ואילך).22)יח . 162 ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת ברא בראשית ד"ה - הא' שער 23)במאמר א. יז, צו לקו"ת ראה

ב ). (פט , פנ"ו האמונה

    
אמה  חצי  על  אמה חצי  עולם "מדת (רש"י : וגו ' תכן  בזרת ושמים מים בשעלו 

אלפים  שלשת ותמצא במגילה יש אמה  חצי  על  אמה חצי  כמה וחשוב צא

כאן  הרי  אמה חצי  רוחב של  רצועות רוחב אמה מעשרים עשה כיצד  ומאתים

ושש  אלף הרי  מגילה של  לאורכה אמה ארבעים אחת וכל  רצועות ארבעים

אמה  אלפים מאות שלשת שהן  אורך 

העולם  כל  נמצא זרתות"), ומאתים

ומאתיים  אלפים משלשת אחד  כולו 

‰Bz‰בתורה". ÌbL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆««»
,‰Ïa‚‰a ‡È‰,מסויימת במידה ƒ¿«¿»»

‰B˙c ‡ÈÏb eÈ‰Â זה ועניין  ¿«¿«¿»¿»
כאמור , מתייחס, מוגבלת שהתורה

התורה. של  הנגלה ∆¿e‰ÊÂלחלק
eÈˆnL ֿ זכרונם חכמינו  בדברי  ∆»ƒ

ÌÈ‡pzלברכה  ‰nÎa¿«»«»ƒ
‰Bz‰ Ïk e„ÓlL ÌÈ‡BÓ‡Â«¬»ƒ∆»¿»«»

dÏek19, יתכן È‰L‡והדבר  ÔÂÈk »≈»∆ƒ
‰Ïa‚‰a20 גבול ֿ בלי  בעניין  שהרי  ¿«¿»»

ייתכן  שהרי לא ותכליתו  לסופו  להגיע

וגבול . קץ לו  ‡ÈzÓ˙אין  C‡«¬ƒƒ
LnÓ ÏebŒÈÏc ÔÈÚ‰ ֿ בלי  »ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»

סוף  ללא אמיתי  ‰e‡גבול 
‰Ê ÏÚL ,‰Bz‰ ˙eiÓÈÙa על ƒ¿ƒƒ«»∆«∆

שבה,פנימיות  הנסתר  החלק התורה,

Ó‡21‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb ∆¡««≈«¿«ƒ»
BÓk ,E˙BzÓ ˙B‡ÏÙƒ¿»ƒ»∆¿

ÏÈÚÏ ‡a˙pL22 הראשון במאמר  ∆ƒ¿»≈¿≈
ֿ המתחיל  (דיבור  זה ביום שנאמר 

בדרך  ביאור  עם לאור  יוצא "בראשית",

מבואר  שם זו ) בחוברת אפשר 

לפנימיות  ביחס דווקא מדוע באריכות

"גל  מיוחדת בבקשה צורך  יש התורה

ואביטה...", הפנימי e‰ÊÂעיני  החלק ¿∆
התורה, של  lb˙iL‰והנסתר  ‰Ó«∆ƒ¿«∆

‡ÏŒ„È˙ÚÏ המשיח ŒÏÚבימות ∆»ƒ»…«
˙‡ ‰Bz „nÏiL ÁÈLÓ È„È¿≈»ƒ«∆¿«≈»∆

Ìb ,ÌÚ‰ Ïk את ‰‡B˙אפילו  »»»«»»
ea ‰LÓe23e„ÓÏ kL , …∆«≈∆¿»»¿

‰l‚iL ÔÂÈk ,dÏek ‰Bz‰ Ïk»«»»≈»∆¿«∆
dÏ ÔÈ‡L ‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆≈»

ÏÏk ‰cÓ גבול ֿ בלי  אכן  היא התורה והנסתר , הפנימיות של  זה ובחלק ƒ»¿»
ממש.

E˙ÂˆÓ ‰Á ı˜ È˙È‡ ‰ÏÎz ÏÎÏ" e˙kM ‰Ó ÌÓ‡»¿»«∆»¿»ƒ¿»»ƒƒ≈¿»»ƒ¿»¿

Ó‡na ‡a˙pL ‰nÓ Ôenk) ‰Êa Le„Á‰ ‰p‰ ,"„‡Ó¿…ƒ≈«ƒ»∆«»ƒ«∆ƒ¿»≈««¬»
Ï"p‰ במצוות גם זה דרך  ועל  שבתורה, ההגבלה אי  ÌbLאודות ,‡e‰ ( ««∆«

˙BˆÓe ‰B˙c ÏebŒÈÏa‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ÌÏBÚ‰ ˙Ïa‚‰a¿«¿»«»»«¿ƒƒ∆«¿ƒ¿¿»ƒ¿
מוגבל  הבלתי  באור  ולהאיר  למטה מלמעלה להוריד  היינו  'להמשיך ', כלומר ,

המוגבל . הזה העולם גדרי  תוך  אל 

e˙k‰ ˙Âk ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈«»««»
ואילו  גבול , יש דבר  שלכל  האומר 

מאד  רחבות ה' ˜מצוות ÓBÏ««
,‰Ïa‚‰a ‡e‰ ÌÏBÚ‰L∆»»¿«¿»»
,Ïeb ÈÏa Ì‰ ˙BˆÓe ‰B˙Â¿»ƒ¿≈¿ƒ¿

ËeLt‰ c ‰Ê È‰L ומובן ∆¬≈∆»»«»
ÎcBÏמאליו , LÈ ÌÏBÚ‰L ÔÂÈ ¿≈»∆»»≈

ÈÓÈ ˙LLa ‡pL ,‰ÏÁ˙‰«¿»»∆ƒ¿»¿≈∆¿≈
˙ÈL‡a,קיים היה לא לכן  וקודם ¿≈ƒ

BÏ LiL ÁÎ‰a גםÛBÒ כן ואם ¿∆¿≈«∆≈
מוגבל . BˆÓe˙הוא ‰Bz‰ eÏ‡Â¿ƒ«»ƒ¿

ÏL BBˆe B˙ÓÎÁ Ì‰L∆≈»¿»¿∆
Ïeb ÈÏa È‡cÂa Ì‰ ,‰"aw‰«»»≈¿««¿ƒ¿
בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש כשם כי 

 ֿ בלי  הם ורצונו  חכמתו  כך  מוגבל , לא

ˆCÈבהכרח CÁkŒÏÚÂגבול . ¿«»¿»»ƒ
‡e‰ e˙k‰ Le„ÁL ÓBÏ לא «∆ƒ«»

המוגבל בהדגשת  העולם בין  ההבדל 

אלא  מוגבלים, הלא ומצוות לתורה

È˙È‡ ‰ÏÎz ÏÎÏ"c eaÈÁa«ƒƒ¿»ƒ¿»»ƒƒ
"ı˜ הזה העולם של  הגבול  היינו  ≈

,"„‡Ó E˙ÂˆÓ ‰Á" ÌÚƒ¿»»ƒ¿»¿¿…
ומצות, תורה של  ֿ גבול  הבלי  היינו 

כאמור , היא, החיבור  ומשמעות

‰Á"c ÏebŒÈÏa‰L∆«¿ƒ¿ƒ¿»»
Ìb CLÓ "„‡Ó E˙ÂˆÓƒ¿»¿¿…ƒ¿»«
È˙È‡ ‰ÏÎz ÏÎÏ"c ‰Ïa‚‰a««¿»»ƒ¿»ƒ¿»»ƒƒ

"ı˜ של וההשפעה האור  המשכת ≈
תוך  אל  ומצוות תורה של  ֿ גבול  הבלי 

הזה. העולם e‰L‡גדרי  BÓÎe¿∆
ֿ גבול  והבלי  הגבול  בין  היחס לעניין 

ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,dÓˆÚ ‰Bza«»«¿»∆««ƒ
ÏebŒÈÏa‰ ˙ÈzÓ‡L בתורה ∆¬ƒƒ«¿ƒ¿

eÏ‡Â ,‰Bz‰ ˙eiÓÈÙa ‡e‰ƒ¿ƒƒ«»¿ƒ
'B‚ "‰cÓ ı‡Ó ‰ke‡" ˜ ‡È‰ ‰B˙c ‡ÈÏb סוף סוף אבל  «¿»¿»ƒ«¬»≈∆∆ƒ»

גבול , לה ‰ÏebŒÈÏaיש ‡ˆÓ ‰B˙c ‡ÈÏ‚a Ìb ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿«¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
,‰Bz‰ ˙eiÓÈÙc והעובדה בזה, זה קשורים התורה חלקי  כל  כי  ƒ¿ƒƒ«»
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כ     

ה ּתֹורה , ּדפנימ ּיּות  ֿ ּגב ּול  ה ּבלי נמצא  ְְְְְִִִִִַַָָָּדת ֹורה 

ז"ל 24וכ ּיד ּוע  ר ּבֹותינּו מאמר  מי 25ּבפר ּוׁש א ׁשרי ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָ

ֿ ידי  על  ׁשּדוקא  ּביד ֹו, ותלמ ּוד ֹו לכאן ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָׁשּבא 

ּבע ֹולם  למ ּטה  ּדת ֹורה  ּגליא  לימ ּוד  ּביד ֹו, ְְְְְִַַַָָָָָָּתלמ ּוד ֹו

ׁשּבזה . ה ּפנימ ּיּות  ("ּכאן") למעלה  ל ֹו יׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָה ּזה ,

נמ ׁש ׁשם  ׁשּגם  הע ֹולם , להג ּבלת  ּבנֹוגע  ה ּוא  ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָוכן

ּומצ ֹות . ׁשּבּתֹורה  ֿ ּגב ּול  ְְְִִֶַַָה ּבלי

קץ "ÔÈÚÂג ) ראיתי ּתכלה  ּד"לכל  (הח ּבּור  זה  ¿ƒ¿»ְְִִִִִֵֶַָָָ

ׁשה ּבליֿ מאד ",  מצות "רחבה  ְְְְְִִִֶַָָָֹעם 

הע ֹולם ) ּבהג ּבלת  נמ ׁש ּומצ ֹות  ּדת ֹורה  ְְְְְְִִַַָָָָָּגב ּול 

ּכלל ּות  ׁשּזה ּו יׂשראל , ׁשל  עב ֹודתם  ֿ ידי על  ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָנע ׂשה 

ּבהג ּבלת  ֿ ּגב ּול  ה ּבלי את  להמ ׁשי העב ֹודה  ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָענין

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו זה  ועל  ּגד ֹולים 26הע ֹולם . ְְְִֵֶַַַָָָ

וכ ּמבאר  וארץ , ׁשמים  מ ּמע ׂשה  צ ּדיקים  ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמע ׂשה 

ׁשּזה ּו27ּבזה  מאין, יׁש ה ּוא  וארץ  ׁשמים  ׁשּמע ׂשה  ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁש מע ׂשה מה  ואל ּו כ ּו', מ ּוג ּבל  ע ֹולם  ּנתה ּוה  ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

ענין  ׁשּזה ּו לאין, ה ּיׁש ּביט ּול  ה ּוא  ְִִִִִֵֶֶַַַַָצ ּדיקים 

מע ׂשה  ּגד ֹולים  וזה ּו ֿ ּגב ּול . ה ּבלי ְְְְְֲִִֵֶַַַַָהמ ׁשכת 

אמ ּתית  ּגדל ּות  ׁשּזֹוהי סתם , ּגד ֹולים  ְְְֲִִִִִִֶַַָצ ּדיקים ,

ּגד ֹולים  ׁשהם  ּבלבד  זֹו ׁשּלא  ׁשיע ּור , ל ּה ְְִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשאין

א ּלא  ּככה , ּפעמים  ּכּמה  וארץ  ׁשמים  ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמ ּמע ׂשה 

וארץ  ׁשמים  מע ׂשה  ּכי  ,ער ֹו ֿ ּבאין ׁשהיא  ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּגדל ּות 

ּגב ּול , ּבלי ה ּוא  צ ּדיקים  ּומע ׂשה  ּבהג ּבלה , ְְְְֲִִִֵַַַָָה ּוא 

היא  - ּגב ּול  לג ּבי ֿ ּגב ּול  ּבלי ׁשל  ה ּגדל ּות  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַוהרי

ּבּתניא  וכ ּמבאר  ,ער ֹו ֿ ׁשה ּוא 28ּבאין ּדבר  ׁשּלג ּבי ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּום  ּכנג ּדֹו אין ּכלל , ּומס ּפר  ּגב ּול  ּבלי ְְְְְְְִִִִֵֶַָָּבבחינת 

אלפים  אלפי אלף  ׁשאפיל ּו ּבמס ּפרים ,  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָער

אחד  מס ּפר   ּכער אפיל ּו אינן רבב ֹות  ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָור ּבֹוא 

כ ּו'. רבב ֹות  ור ּבֹוא  אלפים  אלפי אלף  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָלג ּבי

מע ׂשה  ּד"גד ֹולים  ׁשהחד ּוׁש מ ּזה , ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָויתרה 

א ּלא  ֿ ּגב ּול , ה ּבלי ּבהמ ׁשכת  רק  לא  ה ּוא  ְְְְִִִֶַַַַַָָֹצ ּדיקים "
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(24.8 הערה 580 וע ' .19 הערה 570 ע ' חכ"ד לקו"ש וש"נ.25)ראה א. נ, א.26)פסחים ה, בשלח 27)כתובות תו"א ראה
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התורה  חלק שפנימיות על  גם ֿ גבול  הבלי  עניין  את משפיעה ֿ גבול  בלי  היא

שבתורה, החסידות ÎÂÚe„i24הנגלה eÈ˙Baבתורת Ó‡Ó LeÙa ¿«»«¿≈«¬»«≈
Ï"Ê25 בגמראÔ‡ÎÏ ‡aL ÈÓ ÈL‡ הבא שלמד B„eÓÏ˙Âלעולם «¿≈ƒ∆»¿»¿«¿

הזה  ÈÏb‡בעולם „eÓÈÏ ,B„Èa B„eÓÏz È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,B„Èa¿»∆«¿»«¿≈«¿¿»ƒ«¿»
,‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ ‰B˙c¿»¿«»»»«∆
("Ô‡k") ‰ÏÚÓÏ BÏ LÈ≈¿«¿»»

‰ÊaL ˙eiÓÈt‰ שהאדם כלומר  «¿ƒƒ∆»∆
הבא  בעולם התורה לפנימיות זוכה

בעולם  דתורה בנגלה העיסוק בגלל 

דתורה  שנגלה מובן  מזה וגם הזה,

לנגלה  שבכללות אף התורה, ופנימיות

אין  ולפנימיות והגבלה מדידה יש

קשורים  הם ֿ מקום מכל  גבול ,

בזה. זה Ú‚Baומחוברים ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿≈«
ÌL ÌbL ,ÌÏBÚ‰ ˙Ïa‚‰Ï¿«¿»«»»∆«»

המוגבלת  המציאות גדרי  «¿CLÓƒבתוך 
BzaL‰ומאיר  ÏebŒÈÏa‰«¿ƒ¿∆«»

.˙BˆÓeƒ¿
ÏÎÏ"c eaÁ‰) ‰Ê ÔÈÚÂ (‚¿ƒ¿»∆«ƒƒ¿»

"ı˜ È˙È‡ ‰ÏÎz המבטא ƒ¿»»ƒƒ≈
והגבלה  "Á‰מדידה ÌÚƒ¿»»

"„‡Ó E˙ÂˆÓ ממדידה למעלה ƒ¿»¿¿…
B˙c‰והגבלה, ÏebŒÈÏa‰L∆«¿ƒ¿¿»

˙Ïa‚‰a CLÓ ˙BˆÓeƒ¿ƒ¿»¿«¿»«
‰NÚ (ÌÏBÚ‰ ונמשך ŒÏÚנפעל  »»«¬»«

,Ï‡NÈ ÏL Ì˙„BÚ È„È¿≈¬»»∆ƒ¿»≈
‰„BÚ‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»ƒ¿«»¬»
הוא  ה' עבודת של  הכללי  התוכן 

ÏebŒÈÏa‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆«¿ƒ¿
העולם  מגדרי  »«¿»¿Ïa‚‰a˙שלמעלה

ÌÏBÚ‰ של בתוך וההגבלות הגדרים »»
העולם.

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡ ‰Ê ÏÚÂ26 ¿«∆»¿«≈«
ˆÌÈ˜Ècבגמרא  ‰NÚÓ ÌÈÏB„b¿ƒ«¬≈«ƒƒ

ויתרון  מעלה להם ≈¬»NÚnÓƒ‰ויש
‰Êa ‡nÎÂ ,ı‡Â ÌÈÓL27 »«ƒ»»∆¿«¿…»»∆

החסידות, למעשה בתורת יש מדוע

שמים  בריאת על  ויתרון  מעלה צדיקים

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש ֿ ידי  על  וארץ

LÈ ‡e‰ ı‡Â ÌÈÓL ‰NÚnL∆«¬≈»«ƒ»»∆≈
,ÔÈ‡Ó ויצר ברא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ≈«ƒ

דבר , ֿ לא מ דבר  המציאות, העדר  מ'אין ' מציאות, Ó‰'יש', e‰fL∆∆«
‰e‰˙pL האינסופי ֿ גבול  הבלי  האלוקי  Ïa‚eÓמהאור  ÌÏBÚ ומוגדר ∆ƒ¿«»»¿»

'יש' מציאות ‰Liשהוא ÏeËÈa ‡e‰ ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ eÏ‡Â ,'eÎ¿ƒ«¬≈«ƒƒƒ«≈
,ÔÈ‡Ï האלוקי ל 'אין ' והמוגדר  המוגבל  העולם של  והמציאות 'ישות' ביטול  »«ƒ

ŒÈÏa‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««¿»««¿ƒ
Ïeb. הגבול ÌÈÏB„bבתוך  e‰ÊÂ ¿¿∆¿ƒ

Ì˙Ò ÌÈÏB„b ,ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ«¬≈«ƒƒ¿ƒ¿»
הגדלות, מידת מהי  לפרט מבלי 

ÔÈ‡L ˙ÈzÓ‡ ˙eÏ„b È‰BfL∆ƒ«¿¬ƒƒ∆≈
eÚÈL dÏ,וקצבהBÊ ‡lL »ƒ∆…

Ì‰L „Ïa הצדיקים מעשה ƒ¿«∆≈
ל 'אין ' העולם 'יש' את המבטלים

ÌÈÓLהאלוקי  ‰NÚnÓ ÌÈÏB„b¿ƒƒ«¬≈»«ƒ
‡l‡ ,‰Îk ÌÈÓÚt ‰nk ı‡Â»»∆«»¿»ƒ»»∆»

,CBÚŒÔÈ‡a ‡È‰L ˙eÏ„b ללא «¿∆ƒ¿≈¬
והשוואה, יחס NÚÓ‰כל  Èkƒ«¬≈

‰Ïa‚‰a ‡e‰ ı‡Â ÌÈÓL»«ƒ»»∆¿«¿»»
הוא  שנברא העולם מוגבל שהרי 

‰e‡ומוגדר , ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓe«¬≈«ƒƒ
Ïeb ÈÏa אור ממשיכים הם שהרי  ¿ƒ¿

מוגבל , עולם בתוך  מוגבל  לא אלוקי 

ÏebŒÈÏa ÏL ˙eÏ„b‰ È‰Â«¬≈««¿∆¿ƒ¿
CBÚŒÔÈ‡a ‡È‰  Ïeb Èa‚Ï¿«≈¿ƒ¿≈¬
השוואה, כל  ללא אמיתית, גדולה

‡Èza ‡nÎÂ28c Èa‚lL ¿«¿…»««¿»∆¿«≈»»
Ïeb ÈÏa ˙ÈÁa ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿
ÌeL Bc‚k ÔÈ‡ ,ÏÏk tÒÓeƒ¿»¿»≈¿∆¿
ÛÏ‡ eÏÈÙ‡L ,ÌÈtÒÓa CÚ∆∆¿ƒ¿»ƒ∆¬ƒ∆∆
˙B ‡BaÂ ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡«¿≈¬»ƒ¿ƒ¿»
„Á‡ tÒÓ CÚk eÏÈÙ‡ ÔÈ‡≈»¬ƒ¿∆∆ƒ¿»∆»
ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡ ÛÏ‡ Èa‚Ï¿«≈∆∆«¿≈¬»ƒ

'eÎ ˙B ‡BaÂ פחות אלא ¿ƒ¿»
אך  עצום מספר  לגבי  לאחד  כי  מזה,

גם  כי  כלשהו , ערך  יש עדיין  מוגבל 

בעוד  מוגבל , הוא מאד  גדול  מספר 

כל  ללא הוא ֿ גבול  לבלי  ביחס שגבול 

ערך .

Le„Á‰L ,‰fÓ ‰˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«ƒ
"ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ ÌÈÏB„‚"cƒ¿ƒ«¬≈«ƒƒ
ŒÈÏa‰ ˙ÎLÓ‰a ˜ ‡Ï ‡e‰…«¿«¿»««¿ƒ

,Ïeb נמשך העולם שבבריאת היינו  ¿
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כי       

ׁשהרי  ה ּגב ּול , עם  ֿ ּגב ּול  ה ּבלי ׁשל  ּבח ּבּור  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַּגם 

היא  לאין ה ּיׁש ּבביט ּול  צ ּדיקים  ּדמע ׂשה  ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָה ּגדל ּות 

ה ּבריאה , ק ֹודם  ּכמ ֹו אין ׁשּנע ׂשה  ּבא ֹופן ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹלא 

התה ּוּות  ענין ּבכל   צ ֹור היה  לא  ֿ ּכן ְְְְִִִֵֶַַָָָֹּדאם 

ל ֹומר , צרי  ּכרח ֿ ועל  הע ֹולמ ֹות , ְְְִִַַַָָָָָּובריאת 

ה ּוא  ה ּצּדיקים  עב ֹודת  ֿ ידי על  ׁשּנע ׂשה  ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשהאין

ּכי  ה ּבריאה , ק ֹודם  ׁשהיה  מהאין יֹותר  ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנעלה 

ּבלי  ּבחינת  ה ּוא  ה ּבריאה  ק ֹודם  ׁשהיה  ְְְִִִִֶֶַַַָָָָהאין

הע ֹולמ ֹות  התה ּוּות  ה ּנה  זֹו ּבחינה  ּולג ּבי ְְְְִִִֵֵַַָָָּגב ּול ,

הע ֹולמ ֹות   ער ׁשּלפי האלקית  ההארה  ֿ ידי ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעל 

 לצ ֹור היא  ה ּירידה  ותכלית  ירידה , ׁשל  ענין ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָה ּוא 

ק ֹודם  ׁשהיה  מ ּכמ ֹו יֹותר  נעלה  ּבא ֹופן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָעל ּיה ,

ׁשּפֹועלים  צ ּדיקים  מע ׂשה  ֿ ידי על  ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָה ּירידה ,

מציא ּות  ּבבחינת  ׁשה ּוא  ּכפי עצמ ֹו ְְְְִִִִֶֶַַָָׁשהע ֹולם 

(ּבד ּוגמת  ּגב ּול  ּובלי אין ּבבחינת  יהיה  ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָוהג ּבלה ,

אינם  ׁשּצּדיקים  צ ּדיקים , על  ֿ ּתׁשּובה  ּבעלי ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמעלת 

ּפֹועלים  ֿ ּתׁשּובה  ּבעלי ואל ּו הרע , עם  ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָמתע ּסקים 

ּב לזכ ּיֹות ּגם  זד ֹונֹות  ׁשּמה ּפכים  ׁשּזה ּו29רע , ,( ְְְְִִֶֶֶַַַָֻ

ּבפיר ּוׁש לעיל  (ּכּנזּכר  ֿ ּגב ּול  ּובלי ּדגב ּול  ְְְְְְִִִִֵֵַַָהח ּבּור 

מאד ").  מצות רחבה  קץ  ראיתי ּתכלה  ְְְְְְִִִִֵָָָָָָֹ"לכל 

ּבּגמרא  ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  ידיהם 26וזה ּו ׁשּבמע ׂשה  ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכתיב  צ ּדיקים  ּכי 30ׁשל  ,ידי ּכֹוננּו אדנ"י מק ּדׁש ְְְִִִִִֶֶַָָ

החפץ  עיקר  (ׁשה ּוא  ה ּמק ּדׁש ׁשּבבית  ּבאר ֹון ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגם 

הרמ ּב"ן  ׁשּכתב  ּכמ ֹו ּדגב ּול 31כ ּו', הח ּבּור  היה  ( ְְְִִֶַַַַָָָָ

א ּמתים  ּבמ ּדה , היה  האר ֹון ׁשהרי ֿ ּגב ּול , ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּובלי

וג ֹו' אר ּכֹו מק ֹום 32וחצי ה ּנה  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  , ְְְְִִִֵֵֵַַָָ

ה ּמּדה  מן אינֹו .33האר ֹון ִִֵַָָָ

ÔÈÚ‰Â ה ּוא וארץ  ׁשמים  ׁשּמע ׂשה  ׁשאף  ּבזה , ¿»ƒ¿»ֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבענין  והרצ ֹון ה ּכּונה  וזֹוהי ְְְְְְִִַַַַָָָָָָּבהג ּבלה ,
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פ "ז.29) תניא ב . פו, יז.30)יומא טו, א.31)בשלח  כה, י .32)תרומה א.33)שם, כא, יומא

    
ֿ גבול  בלי  נמשך  צדיקים במעשה ואילו  הגבול , עניין  שב'מעשה ‡l‡לעולם ∆»

ישראל  בני  של  (עבודתם והוא צדיקים' נוסף ויתרון  חידוש יש »Ìbבעולם)
,Ïeb‰ ÌÚ ÏebŒÈÏa‰ ÏL eaÁa בני של  שמעשיהם לעיל  כאמור  «ƒ∆«¿ƒ¿ƒ«¿

האלוקי  האור  את מביאים בעולם המצוות וקיום התורה בלימוד  ישראל 

הזה  העולם גדרי  תוך  אל  ֿ גבול  הבלי 

הגבול , עם ֿ גבול  בלי  את מחברים ובכך 

˙eÏ„b‰ È‰L והיתרון החידוש ∆¬≈««¿
Li‰ ÏeËÈa ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓc¿«¬≈«ƒƒ¿ƒ«≈

הגשמי  הזה העולם האלוקי ÔÈ‡Ïשל  »«ƒ
העולם  את Ï‡המהווה ‡È‰ƒ…
‰NÚpL ÔÙB‡a הזה ‡ÔÈהעולם ¿∆∆«¬∆«ƒ

BÓk שהיה,‰‡Èa‰ Ì„B˜ ¿∆«¿ƒ»
ÔkŒÌ‡c והמטרה התכלית אם כי  ¿ƒ≈

היתה  הזה בעולם האדם עבודת של 

הפסקת  של  במובן  לביטולו  להביא

שנברא  קודם כמו  ‰È‰קיומו  ‡Ï…»»
˙ee‰˙‰ ÔÈÚ ÏÎa CBˆ∆¿»ƒ¿«ƒ¿«
CÁkŒÏÚÂ ,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡Èe¿ƒ«»»¿«»¿»

ÔÈ‡‰Lבהכרח  ,ÓBÏ CÈˆ מצב »ƒ«∆»«ƒ
הגשמי  היש ביטול  לאחר  העולם

È„ÈŒÏÚלאלוקות  ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈
‰ÏÚ ‡e‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„BÚ¬«««ƒƒ«¬∆
Ì„B˜ ‰È‰L ÔÈ‡‰Ó ˙BÈ≈≈»«ƒ∆»»∆

,‰‡Èa‰ קיים היה לא כשהעולם «¿ƒ»
‰‡ÔÈכלל , Èk האלוקי È‰L‰האור  ƒ»«ƒ∆»»
‰Èa‡‰גלוי  Ì„B˜ עולם של  ∆«¿ƒ»
Ïeb,מי גש  ÈÏa ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿ƒ¿

BÊ ‰ÈÁa Èa‚Ïe גבול של ֿ בלי  ¿«≈¿ƒ»
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ‰p‰ עד ƒ≈ƒ¿«»»

הגשמי  הזה ≈¿»È„ÈŒÏÚלעולם
˙È˜Ï‡‰ ‰‡‰‰ וירדה שבאה «∆»»»¡…ƒ

מצומצמת  CÚבצורה ÈÙlL∆¿ƒ∆∆
ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ¿»∆

‰„Èi‰ ˙ÈÏÎ˙Â ,‰„ÈÈ של ¿ƒ»¿«¿ƒ«¿ƒ»
עולמות  לברוא כדי  האלוקי  האור 

ÔÙB‡a ,‰iÏÚ CBˆÏ ‡È‰ƒ¿∆¬ƒ»¿∆
Ì„B˜ ‰È‰L BÓkÓ ˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ¿∆»»∆

,‰„Èi‰,כדאית הירידה ŒÏÚשלכן  «¿ƒ»«
ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ È„È של עבודתם ¿≈«¬≈«ƒƒ

ומצוות  התורה בקיום ישראל  בני 

ÌÏBÚ‰L ÌÈÏÚBtL הגשמי ÈÁa˙הזה ‡e‰L ÈÙk BÓˆÚ ∆¬ƒ∆»»«¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ«
Ïeb ÈÏe ÔÈ‡ ˙ÈÁa ‰È‰È ,‰Ïa‚‰Â ˙e‡ÈˆÓ שיאיר ֿ ידי  על  ¿ƒ¿«¿»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ¿

האלוקי  האור  בו  ֿ גבול ויורגש הבלי  לאלוקות יתבטל  »¿¿(Ó‚e„a˙והעולם

ÌÈ˜qÚ˙Ó ÌÈ‡ ÌÈ˜ÈcvL ,ÌÈ˜Ècˆ ÏÚ ‰eLzŒÈÏÚa ˙ÏÚÓ«¬««¬≈¿»««ƒƒ∆«ƒƒ≈»ƒ¿«¿ƒ
Ú‰ ÌÚ האלוקי לאור  דומה עולמות והדבר  של  הבריאה קודם שהאיר  ƒ»«

ÌÈÎt‰nLגשמיים, ,Úa Ìb ÌÈÏÚBt ‰eLzŒÈÏÚa eÏ‡Â¿ƒ«¬≈¿»¬ƒ«»«∆¿«¿ƒ
˙BiÎÊÏ ˙BB„Ê29 שממשיכה לעבודה דומה אלוקי והדבר  אור  ומביאה ¿ƒ¿À

הגשמית  המציאות גדרי  בתוך 

Ïe‚cהמוגבלת), eaÁ‰ e‰fL∆∆«ƒƒ¿
ÏÈÚÏ kÊpk) ÏebŒÈÏe¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈
È˙È‡ ‰ÏÎz ÏÎÏ" LeÈÙa¿≈¿»ƒ¿»»ƒƒ

,"„‡Ó E˙ÂˆÓ ‰Á ı˜ היינו ≈¿»»ƒ¿»¿¿…
שאין  ה"מאד " הנעלה האור  את להביא

אל  גבול , המוגבלת לו  המציאות תוך 

וסוף). התחלה לה שיש

‡Óba e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ26 ¿∆««∆»«¿»»
ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ì‰È„È ‰NÚÓaL∆¿«¬≈¿≈∆∆«ƒƒ

ישראל בי  בני  ידי  על  שנבנה המקדש ת

È˙k30Lc˜Ó אדנ "יeBk ¿ƒƒ¿»¿
,EÈ„È של ידיו  מעשה נחשב והוא »∆

פלא  זה ואין  ֿ הוא, ֿ ברוך  Èkƒהקדוש
Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔB‡a Ìb«»»∆¿≈«ƒ¿»

,'eÎ ıÙÁ‰ ˜ÈÚ ‡e‰L) עיקר ∆ƒ««≈∆
בית  בניין  של  והמטרה הפנימי  הרצון 

‰Ô"aÓהמקדש  ˙kL BÓk31 ¿∆»«»«¿«
התורה  על  ‰eaÁבפירושו  ‰È‰ (»»«ƒ

È‰L ,ÏebŒÈÏe Ïe‚cƒ¿¿ƒ¿∆¬≈
‰cÓa ‰È‰ ÔB‡‰ קבועה »»»»¿ƒ»
בתורה, שכתוב כמו  ÌÈ˙n‡«»«ƒומוגדרת

'B‚Â Bk‡ ÈˆÁÂ32ŒÏÚŒÛ‡Â , »≈ƒ»¿¿¿««
BÈ‡ ÔB‡‰ ÌB˜Ó ‰p‰ ÔÎŒÈtƒ≈ƒ≈¿»»≈

‰cn‰ ÔÓ33 ז "ל חכמינו  כמאמר  ƒ«ƒ»
בידינו  מסורת זה "דבר  בגמרא

ארון  מקום המידה",מאבותינו  מן  אינו 

למעט  תופס "אינו  " רש"י : ופירש

דתניא  כלום, בית של  החלל  ממידת

אמות  עשר  לו  יש משה שעשה ארון 

בית  באמצע כשניתן  רוח לכל  אויר 

אלא  היה לא החלל  כל  והרי  הכפורת

עשרים  הדביר  ולפני  שנאמר  כ ' על  כ '

נמצא  רוחב, אמה ועשרים אורך  אמה

ונמצא  כלום" ממעט הארון  מקום שאין 

גבול  של  חיבור  היה המקדש שבבית

ֿ גבול . ובלי 

,‰Ïa‚‰a ‡e‰ ı‡Â ÌÈÓL ‰NÚnL Û‡L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆«¬≈»«ƒ»»∆¿«¿»»
‰È‰È ÌÏBÚ‰L ‰‡Èa‰ ÔÈÚa ÔBˆ‰Â ‰ek‰ È‰BÊÂ¿ƒ««»»¿»»¿ƒ¿««¿ƒ»∆»»ƒ¿∆
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כב     

וכא ׁשר  ּבהג ּבלה , יהיה  ׁשהע ֹולם  ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָה ּבריאה 

ּבהם  ּגער  כ ּו' נמ ּתחים  היּו והארץ  ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָה ּׁשמים 

ּדי  לע ֹולמ ֹו ואמר  ׁשאף 34ה ּקּב"ה  (והינּו, ְְְְֶַַַַַָָָָ

רצ ֹון  הרי ה ּבֹורא , רצ ֹון מ ּצד  רק  היא  ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָׁשההג ּבלה 

ה ּוא  זה  ּכל  ה ּנה  זֹו), הג ּבלה  ׁשּתהיה  ה ּוא  ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָה ּבֹורא 

היא  ה ּתכלית  אבל  עצמ ּה, להתה ּוּות  ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָּבנֹוגע 

ֿ זה  ֿ ידי על  (ּכּנ"ל ), על ּיה   לצ ֹור ּתהיה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשה ּירידה 

הע ֹולם  ּבהג ּבלת  ימ ׁשיכ ּו ּבעב ֹודתם  ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּיׂשראל 

ֿ ּגב ּול . ה ּבלי ּבחינת  ּדי") לע ֹולמ ֹו ְְְְִִֶַַַַָָ("ׁשאמר 

ׁשּמּצד  ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  ּבפ ֹועל , ּבעב ֹודה  ְְְֲִִֶֶַַַַַָָּולד ּוגמא 

ֿ ידי  על  ּבפרנסה  ּגרע ֹון להיֹות  יכ ֹול  הע ֹולם  ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָטבע 

על  ההק ּפדה  ל ּולי ׁשהרי ּומצ ֹות , ה ּתֹורה  ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָק ּיּום 

היה  כ ּו', ּוגזלה  מא ֹונאה  וה ּזהיר ּות  ׁשּבת , ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָׁשמירת 

ֿ ידי  על  יׂשראל  ּבני ה ּנה  יֹותר , להרויח  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָיכ ֹול 

מה ּטבע  ׁשּלמעלה  המ ׁשכה  ּפֹועלים  ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָעב ֹודתם 

לא  ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ׁשּקּיּום  ּבלבד  זֹו ׁשּלא  ְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹּבּטבע ,

וה  כ ּו'. א ּדר ּבה  א ּלא  ּבפרנסה , ינּו,יגרע  ְְְְְִֶַַַַַַָָָָ

ּדי") לע ֹולמי  ("אמר ּתי הע ֹולם  ְְְְִִֶַַַַָָָָָׁשּבהג ּבלת 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ֿ ּגב ּול , ה ּבלי את  35ממ ׁשיכים  ְְְְִִִֶֶַַָ

ּדי. ּבלי עד  ּברכה  לכם  ְְֲִִִֶַַַָָָוהריק ֹותי

ז"ל ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד ) ר ּבֹותינּו ׁשאמר ּו מה  יּובן ¿«ƒ∆ְֵֶַַָָ

נע ׂשה  כ ּו' ויכל ּו הא ֹומר  ְֲֵַַָָָֻּכל 

ּכי  ּברא ׁשית , ּבמע ׂשה  לה ּקּב"ה  אמירת 36ׁשּוּתף  ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָ

ּכּליֹון  מ ּלׁשֹון ּכּליֹון 37"ויכל ּו", לפע ֹול  ענינּה , ְְְְִִִִִַָָָָֻ

לא  ולכן לאין, ה ּיׁש ּביט ּול  ענין ׁשה ּוא  ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבּבריאה ,

לה ּקּב"ה  ׁשּוּתף  נע ׂשה  ֿ ידיֿזה  ׁשעל  ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָיּפלא 

זה  על  ׁשהרי כ ּו', ׁשוה  ׁשּוּתף  ּברא ׁשית , ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּבמע ׂשה 

ּכּנ"ל . כ ּו', צ ּדיקים  מע ׂשה  ּגד ֹולים  ְְֲִִִֵַַַַָאמר ּו

רק  ׁשּנע ׂשה  ה ּטעם  מה ּו לבאר   צ ֹור יׁש ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָואדר ּבה ,

ׁשמים  מ ּמע ׂשה  צ ּדיקים  מע ׂשה  ׁש"ּגד ֹולים  אף  ׁשוה , ׁשּוּתף  לה ּקּב"ה , ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּוּתף 

חלק ֹו ואל ּו מ ּוג ּבל , ה ּוא  ּברא ׁשית  ּבמע ׂשה  ה ּקּב"ה  ׁשל  ׁשחלק ֹו הינּו, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוארץ ",

ה ּוא  ההתה ּוּות  ׁשּכח  לפי ּבזה , וה ּבא ּור  ּגב ּול . ּבלי ה ּוא  "ויכל ּו" הא ֹומר  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשל 
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,‰Ïa‚‰a היה וזה הבריאה מכוונת חלק היא מוגבל  הוא שהעולם העובדה ¿«¿»»

מלכתחילה, ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ‰eÈהרצון  ı‡‰Â ÌÈÓM‰ L‡ÎÂ¿«¬∆«»«ƒ¿»»∆»
'eÎ ÌÈÁzÓ,להפסיק מבלי  Ó‡Âהרבה ‰"aw‰ Ì‰a Úb ƒ¿»ƒ»«»∆«»»¿»«
Èc BÓÏBÚÏ34ÔBˆ „vÓ ˜ ‡È‰ ‰Ïa‚‰‰L Û‡L ,eÈ‰Â) ¿»«¿«¿∆«∆««¿»»ƒ«ƒ«¿

‡Ba‰ יכול היה עצמו  מצד  והעולם «≈
ֿ גבול , בלי  'נמתח' ÔBˆלהיות È‰¬≈¿

‰Ïa‚‰ ‰È‰zL ‡e‰ ‡Ba‰«≈∆ƒ¿∆«¿»»
‰Ê Ïk ‰p‰ ,(BÊ לעיל האמור  ƒ≈»∆

נברא  וזו שהעולם ומוגבל  מדוד 

ה', רצון  פי  על  Ú‚Baתכליתו  ‡e‰¿≈«
Ï‡ ,dÓˆÚ ˙ee‰˙‰Ï«ƒ¿««¿»¬»

‰„Èi‰L ‡È‰ ˙ÈÏÎz‰ להיות ««¿ƒƒ∆«¿ƒ»
מוגבל  iÏÚ‰עולם CBˆÏ ‰È‰zƒ¿∆¿∆¬ƒ»
(Ï"pk) ֿ הבלי  יאיר  הגבול  ובתוך  ««

כאמור , ∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰גבול ,
Ì˙„BÚa Ï‡NiL בקיום ∆ƒ¿»≈«¬»»

והמצוות  אלוקות eÎÈLÓÈהתורה «¿ƒ
‰ÌÏBÚמלמעלה  ˙Ïa‚‰a¿«¿»«»»

˙ÈÁa ("Èc BÓÏBÚÏ Ó‡L")∆»«¿»«¿ƒ«
.ÏebŒÈÏa‰«¿ƒ¿

‡Ó‚e„Ïe הגבול של  החיבור  לעניין  ¿¿»
בעולם  ֿ גבול  «¬»BÚa„‰והבלי 

„vnL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,ÏÚBÙa¿«∆««ƒ∆ƒ«
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÌÏBÚ‰ ÚË∆«»»»ƒ¿
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‰ÒÙa ÔBÚb≈»¿«¿»»«¿≈ƒ

È‰L ,˙BˆÓe ‰Bz‰ עשוי אדם «»ƒ¿∆¬≈
הטבע  פי  על  כי  ≈ÈÏeÏלחשוב

,˙aL ˙ÈÓL ÏÚ ‰„t˜‰‰««¿»»«¿ƒ««»
,'eÎ ‰ÏÊ‚e ‰‡B‡Ó ˙eÈ‰f‰Â¿«¿ƒ≈»»¿≈»

,˙BÈ ÁÈÂ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ובכל »»»¿«¿ƒ«≈
È„ÈŒÏÚזאת, Ï‡NÈ Èa ‰p‰ƒ≈¿≈ƒ¿»≈«¿≈

‰ÎLÓ‰ ÌÈÏÚBt Ì˙„BÚ¬»»¬ƒ«¿»»
Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL על שמבוססת ∆¿«¿»≈«∆«

בה' גדרי Úha,אמונה בתוך  «∆«
ÌeiwLהעולם, „Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆ƒ

˙BˆÓe ‰Bz‰ שבת (שמירת «»ƒ¿
כאמור ) וגזל , מאונאה …Ï‡וזהירות

‰ac‡ ‡l‡ ,‰ÒÙa Ú‚Èƒ¿«««¿»»∆»«¿«»
'eÎ עלול שאדם עצמם אלו  דברים

הם  בפרנסתו , גרעון  שיביאו  לחשוב

בפרנסה. תוספת יביאו  ¿»¿eÈ‰Â,עצמם
ÈzÓ‡") ÌÏBÚ‰ ˙Ïa‚‰aL∆¿«¿»«»»»«¿ƒ
˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ("Èc ÈÓÏBÚÏ¿»ƒ««¿ƒƒ∆

e˙kL BÓk ,ÏebŒÈÏa‰35ÈÏa „Ú ‰Îa ÌÎÏ È˙B˜È‰Â «¿ƒ¿¿∆»«¬ƒƒ»∆¿»»«¿ƒ
Èc. גבול ֿ בלי  הפסק, ללא «

ÓB‡‰ Ïk Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡L ‰Ó ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆»«∆»¿«≈»»≈
,˙ÈL‡a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï ÛzeL ‰NÚ 'eÎ eÏÎÈÂ ובתחילת «¿À«¬»»««»»¿«¬≈¿≈ƒ

ייתכן  איך  השאלה נשאלה המאמר 

שותף  יהיה ומוגבל  גשמי  שהוא האדם

בלי  שהוא ֿ הוא ֿ ברוך  גבול ,לקדוש

כל  כי  הנותנת, שהיא הוא והביאור 

חיבור  לפעול  היא בעולם האדם עבודת

אור  ולהמשיך  ֿ גבול  ובלי  גבול  של 

העולם  גדרי  בתוך  ֿ גבול  בלי  אלוקי 

באריכות, לעיל  כמבואר  המוגבל ,

Èk36ÔBLlÓ ,"eÏÎÈÂ" ˙ÈÓ‡ ƒ¬ƒ««¿Àƒ¿
ÔBÈlk37,'ה'ישות איבוד  של  במובן  ƒ»

המציאות  ÏBÚÙÏשל  dÈÚƒ¿»»ƒ¿
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰‡Èaa ÔBÈlkƒ»«¿ƒ»∆ƒ¿«

Li‰ ÏeËÈaהנבראÔÈ‡Ï, האלוקי ƒ«≈»«ƒ
‡ÏtÈ ‡Ï ÔÎÏÂ פלא זה אין  ¿»≈…ƒ»≈

ÛzeL ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬»»
,˙ÈL‡a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï««»»¿«¬≈¿≈ƒ
‰Ê ÏÚ È‰L ,'eÎ ‰ÂL ÛzeL»»∆∆¬≈«∆
הישות  לביטול  שגורמת העבודה על 

אור  המשכת ֿ ידי  על  העולמות, של 

המוגבלים  הגדרים בתוך  ֿ גבול  בלי 

ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ ÌÈÏB„b eÓ‡»¿¿ƒ«¬≈«ƒƒ
CBˆ LÈ ,‰a„‡Â .Ï"pk ,'eÎ««¿«¿«»≈∆
‰NÚpL ÌÚh‰ e‰Ó ‡Ï¿»≈««««∆«¬»

ה' את העובד  ÛzeLהיהודי  ˜«»
Û‡ ,‰ÂL ÛzeL ,‰"aw‰Ï««»»»»∆«
ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ ÌÈÏB„b"L∆¿ƒ«¬≈«ƒƒ
,eÈ‰ ,"ı‡Â ÌÈÓL ‰NÚnÓƒ«¬≈»«ƒ»»∆«¿
‰NÚÓa ‰"aw‰ ÏL B˜ÏÁL∆∆¿∆«»»¿«¬≈

,Ïa‚eÓ ‡e‰ ˙ÈL‡a כי ¿≈ƒ¿»
מה'אין ' עשה ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

כאמור , גשמי , 'יש' eÏ‡Â¿ƒהאלוקי 
"eÏÎÈÂ" ÓB‡‰ ÏL B˜ÏÁ∆¿∆»≈«¿À

Ïeb ÈÏa ‡e‰ היהודי כן  אם ולמה ¿ƒ¿
יותר ? ולא ֿ ערך  שווה 'שותף' רק הוא
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כג       

ה ּקד ׁש' ּב'א ּגרת  (ּכמבאר   ית ּבר ),38מעצמ ּות ֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

הם  ֿ ּגב ּול  ּובלי ּגב ּול  ה ּנה   ית ּבר עצמ ּות ֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָּולג ּבי

לגב ּול  ֿ ּגב ּול  ּבלי ּבין ׁשהחל ּוק  והינּו, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָּבה ׁשואה ,

לג ּבי  אבל  מציא ּות , ּבגדר  הם  ּכׁשּׁשניהם  רק  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָה ּוא 

לדבר  ׁשּבנֹוגע  ּוכמ ֹו ּבׁשוה . ה ּכל  מציא ּות , ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּבל ּתי

ּבין  חל ּוק  יׁש ּבּידים , למ ּׁשׁשֹו ׁשאפ ׁשר  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּגׁשמי

ׁשּגד ֹול  לדבר  יד ֹו ּבת ֹו ׁשּנכנס  קטן ְְְִֶֶָָָָָָָָָּדבר 

ר ּוחני, לדבר  ּבנֹוגע  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  יד ֹו, ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמהג ּבלת 

חל ּוק  אין ּכלל , מ ּׁשּוׁש ּבגדר  ׁשאינֹו ׂשכל , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָּדבר 

כ ּו' ּדמיׁשּוׁש ֿ ּגב ּול  ּובלי ּגב ּול  ֿ זה 39ּבין ֿ ּפי ועל  . ְְְְְִִִֵֶַ

ה ּׁשּוּתפ ּות  ׁשענין ׁשּוּתף ", "נע ׂשה  ה ּדּיּוק  ּגם  ְֲִִֶַַַַַָָָָיּובן

ׁשּצריכה  העל ּיה  ּכי ּונק ּודה , נק ּודה  ּבכל  ְְְְֲִִִֶָָָָָָה ּוא 

נק ּודה  ּבכל  היא  ּבע ֹולם  העב ֹודה  ֿ ידי על  ְְְְֲִִֵַָָָָָָלהיֹות 

ּבכל  היתה  ׁשה ּירידה  ּדכיון ׁשּבֹו, ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָּונק ּודה 

ּבכל  להיֹות  צריכה  העל ּיה  ּגם  ה ּנה  ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָהענינים ,

ׁשּוּתף  נע ׂשה  העב ֹודה  ֿ ידי ׁשעל  וזה ּו ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָהענינים .

ּבכל  ּכי ּברא ׁשית , מע ׂשה  ׁשל  ּונק ּודה  נק ּודה  ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָּבכל 

יֹותר  ּגד ֹולה  על ּיה  ּפֹועל  ה ּוא  הרי ּכּול ֹו ְֲֲִֵֵֵָָָָהע ֹולם 

מה  ּגם  וזה ּו ּכּנ"ל . ה ּבריאה , ק ֹודם  ׁשהיה  ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָמ ּכמ ֹו

ּכיון  יחיד , ּבל ׁשֹון כ ּו' ׁשּוּתף " "נע ׂשה  ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָּׁשּנאמר 

אחד  ּכל  עב ֹודת  ֿ ידי על  ׁשּנע ׂשה  ענין ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּזה ּו

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  נברא 40מ ּיׂשראל ,  לפיכ ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

אחת  נפ ׁש המק ּים  ׁשּכל   לל ּמד יחידי, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהאדם 

ׁשּלכא ֹורה  (אף  מלא  ע ֹולם  ק ּים  ּכאל ּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָמ ּיׂשראל 

ּומ ּמּנּו יחידי, ׁשהיה  הרא ׁשֹון אדם  ּכמ ֹו ְְִִִִֵֶֶָָָָָאינֹו

ואחד  אחד  ּכל   לפיכ ע ֹולם ), ׁשל  מיל ּוא ֹו ְְְִִִֶֶֶָָָָָָנברא 

ׁשעל ֿ והינּו, הע ֹולם , נברא  ּבׁשבילי ל ֹומר  ְְְְִִִִֶַַַַָָָָחיב 

ּכונת  נׁשלמת  מ ּיׂשראל  אחד  ּכל  ׁשל  עב ֹודת ֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָידי

לה ּקּב"ה  ׁשּוּתף  נע ׂשה  ולכן ּכּול ּה, ְְֲִֵַַַַָָָָָָָה ּבריאה 

ּברא ׁשית . ְְֲִֵֵַּבמע ׂשה 
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(המו"ל).39)ס "כ.38) קצת (במשנה).40)חסר סע "א לז, סנהדרין

    
˙ee‰˙‰‰ ÁkL ÈÙÏ ,‰Êa e‡a‰Â מ'אין 'לבר 'יש' ‰e‡וא ¿«≈»∆¿ƒ∆…««ƒ¿«

'L„w‰ ˙b‡'a ‡Ók) Ca˙È B˙eÓˆÚÓ38 התניא שבספר  ≈«¿ƒ¿»≈«¿…»¿ƒ∆∆«…∆
מאין , יש להתהוות המקור  הוא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ומהותו  עצמותו  שרק

ֿ ושלום  חס וסיבה עילה איזו  בגלל  ולא מעצמותו  קיים עצמו  שהוא ),כשם
‰p‰ Ca˙È B˙eÓˆÚ Èa‚Ïe¿«≈«¿ƒ¿»≈ƒ≈
Ì‰ ÏebŒÈÏe Ïeb¿¿ƒ¿≈
˜eÏÁ‰L ,eÈ‰Â ,‰‡ÂL‰a¿«¿»»¿«¿∆«ƒ

Ïe‚Ïההבדל  ÏebŒÈÏa ÔÈa≈¿ƒ¿ƒ¿
Ì‰ÈMLk ˜ ‡e‰ וגם הגבול  גם «¿∆¿≈∆

ֿ גבול  e‡ÈˆÓ˙,הבלי  „‚a Ì‰≈¿∆∆¿ƒ
,˙e‡ÈˆÓ ÈzÏa Èa‚Ï Ï‡ לגבי ¬»¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ

שלמעלה  בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

ההגדרות  כל  ולגביו  ההגדרות, מכל 

ולא  קיימים לא הללו  וההבדלים

כלל , מקום ÂLa‰.תופסים Ïk‰«…¿»∆
BÓÎe בני אצל  גם במוחש שרואים ¿

ÈÓLbאדם „Ï Ú‚BaL∆¿≈«¿»»«¿ƒ
LÈ ,ÌÈ„ia BLMÓÏ LÙ‡L∆∆¿»¿«¿«»«ƒ≈
ÒÎpL ÔË˜ c ÔÈa ˜eÏÁƒ≈»»»»∆ƒ¿»
ÏB„bL „Ï B„È CB˙a¿»¿»»∆»

B„È ˙Ïa‚‰Ó הגשמיות והמידות ≈«¿»«»
משמעות, בעלות הן  הדבר  »Œ‰Óשל 

,ÈÁe „Ï Ú‚Ba ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿≈«¿»»»ƒ
„‚a BÈ‡L ,ÏÎN c¿«≈∆∆≈¿∆∆

,ÏÏk LeMÓ בחוש 'נתפס' ואינו  ƒ¿»
מלכתחילה  ÔÈaהמישוש ˜eÏÁ ÔÈ‡≈ƒ≈

LeLÈÓc ÏebŒÈÏe Ïeb¿¿ƒ¿¿ƒ
'eÎ39 משמעות להן  שיש וההגדרות

חסרות  הן  המישוש לחוש בנוגע

שכלי  לרעיון  ביחס לחלוטין  משמעות

המישוש. בחוש נתפס לא שמלכתחילה

˜eic‰ Ìb ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»««ƒ
ÔÈÚL ,"ÛzeL ‰NÚ"«¬»»∆ƒ¿«
‰„e˜ ÏÎa ‡e‰ ˙eÙzeM‰«»¿»¿»

‰„e˜e,הבריאה ‰iÏÚ‰של  Èk ¿»ƒ»¬ƒ»
È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈvL∆¿ƒ»ƒ¿«¿≈

‰„BÚ‰ ישראל בני  ÌÏBÚaשל  »¬»»»
,BaL ‰„e˜e ‰„e˜ ÏÎa ‡È‰ƒ¿»¿»¿»∆

‰„Èi‰L ÔÂÈÎc גשמי 'יש' להיות האלוקי  ה'אין ' ÏÎaשל  ‰˙È‰ ¿≈»∆«¿ƒ»»¿»¿»
ÌÈÈÚ‰,הפרטים ÏÎaובכל  ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰iÏÚ‰ Ìb ‰p‰ »ƒ¿»ƒƒ≈«»¬ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿»
ÌÈÈÚ‰.'ונקודה נקודה NÚ‰'בכל  ‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚL e‰ÊÂ »ƒ¿»ƒ¿∆∆«¿≈»¬»«¬»

ÈL‡a˙,האדם ‰NÚÓ ÏL ‰„e˜e ‰„e˜ ÏÎa ÛzeL ללא »¿»¿»¿»∆«¬≈¿≈ƒ
הכלל , מן  ‰ÌÏBÚיוצא ÏÎa Èkƒ¿»»»

‰iÏÚ ÏÚBt ‡e‰ È‰ BÏek¬≈≈¬ƒ»
‰È‰L BÓkÓ ˙BÈ ‰ÏB„b¿»≈ƒ¿∆»»

Ï"pk ,‰‡Èa‰ Ì„B˜ לא (שאם ∆«¿ƒ»««
בבריאה, וכדאיות תועלת אין  כן 

לעיל ). כמבואר 

‰NÚ" Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆¡««¬»
,„ÈÁÈ ÔBLÏa 'eÎ "ÛzeL כי »ƒ¿»ƒ

בני  כל  של  לשותפות הכוונה אין 

אחד  שכל  לכך  אלא יחד  ישראל 

שותף  נעשה בפרט ישראל  מבני  ואחד 

ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש e‰fLשל  ÔÂÈk≈»∆∆
˙„BÚ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ÔÈÚƒ¿»∆«¬∆«¿≈¬«

Ï‡NiÓ „Á‡ Ïk בפרט »∆»ƒƒ¿»≈
eÈ˙Baובמיוחד , Ó‡Ók¿«¬««≈

Ï"Ê40 במשנה‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿»
Ì„‡‰ הראשון,È„ÈÁÈ ורק »»»¿ƒƒ

נוספים  אנשים נולדו  יותר  מאוחר 

LÙ Ìi˜Ó‰ ÏkL E„nÏÏ¿«∆¿∆»«¿«≈∆∆
Ìi˜ eÏ‡k Ï‡NiÓ ˙Á‡««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ≈
‰B‡ÎlL Û‡) ‡ÏÓ ÌÏBÚ»»≈«∆ƒ¿»

הבאות  בשנים היחיד  ≈‡BÈהיהודי 
‰È‰L ÔBL‡‰ Ì„‡ BÓk¿»»»ƒ∆»»
B‡eÏÈÓ ‡ epnÓe ,È„ÈÁÈ¿ƒƒƒ∆ƒ¿»ƒ

ÌÏBÚ ÏL ונפש נפש כל  זאת בכל  ∆»
'יחידי ' Ïkנחשבת CÎÈÙÏ ,(¿ƒ»»

ÓBÏ ÈÁ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«»«
,eÈ‰Â ,ÌÏBÚ‰ ‡ ÈÏÈLaƒ¿ƒƒƒ¿»»»¿«¿
Ïk ÏL B˙„BÚ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»∆»

Ï‡NiÓ „Á‡ ובפרט במיוחד  ∆»ƒƒ¿»≈
,dÏek ‰‡Èa‰ ˙Âk ˙ÓÏLƒ¿∆∆«»««¿ƒ»»

‰NÚ ÔÎÏÂ מבני ואחד  אחד  כל  ¿»≈«¬»
בפרט aw‰Ï"‰ישראל  ÛzeL»««»»

.˙ÈL‡a ‰NÚÓa¿«¬≈¿≈ƒ
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מוגה  בלתי

.‡Ó...( מלמעלה ההשפעה  ענין כללות  (שזהו גשמים  ירידת  נעשית  ֿ ידה  שעל  לפעולה  בנוגע  והנה ,
הזהר  סיפור  ידוע  -255. דר "ש  לקמיה  אתו למטרא , עלמא  צריכא  הוה  חדא  שיר "זימנא  ואמר  פתח  .256

שאמר  ֿ זה  ֿ ידי על  גשמים  ירידת  שפעל  והיינו, כו'", יחד  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  המעלות 
יחד ". גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  "הנה  הפסוק  על  בתורה  דרוש 

בזה  ֿ ידי257ומבואר  על  הענינים  כל  נעשו רשב "י שאצל  - , תורתו" - התורה  שזוהי
מצוה 258אומנתו" קיום  ֿ ידי על  או התפילה , עבודת  ֿ ידי על  (לא  גשמים  דירידת  הענין גם  נעשה  ולכן, ,

דוקא . תורה  אמירת  ֿ ידי על  אלא ) כו',

שזהו  אומנתו", ד "תורתו הענין מצד  התורה  על ֿידי גשמים  דירידת  הפעולה  כללות  על  נוסף  אמנם ,
על  תורה  אמירת  ֿ ידי על  זה  ענין נפעל  גופא  שבתורה  - בזה  ענין עוד  יש  - בשוה  התורה  עניני בכל 

" הפסוק         . דוקא "

ֿ שכן [במכל  במקרה  ולא  מכוונת , בכוונה  היה  זה  פרט  גם  שבודאי בעניני וכיון שגם  מזה  ֿ וחומר  וקל 
(כנ "ל  מכוון הכל  אלא  במקרה , שהוא  דבר  אין בתורה ]העולם  הוא  שכן ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  כ "ט ), סעיף 

גם  אחים  ד "שבת  להענין גשמים  דירידת  הפעולה  שייכת  גופא  דתורה  שבהאומנות  לומר , צריך  כן על  -
דוקא . יחד "

מכלים  כלים  להאומן שיש  כפשוטה , האומנות  מענין - לזה  באופן והמשל  היא  האומנות  ועשיית  שונים ,
לתכלית  בהתאם  כלי בכל  ריבוישמשתמש  בתורה  שיש - דתורה  בה "אומנות " ודוגמתו  הדרושה , ומטרה 

מסויימת .ענינים , פעולה  לפעול  ומתאים  מכוון בתורה  ענין איזה  לידע  וצריך 

הגמרא  לדברי בנוגע  המבואר  ֿ דרך  .99ועל  בתורה  יעסוק  בראשו .."חש  בתורה  יעסוק  בגרונו .חש 
רז"ל ) (ומאמר  ענין אין והרי - מרפא " בשרו לנפש ,לכל  רק  (לא  רפואה  היא  שהתורה  פשוטו, מידי יוצא 

דלכאורה  - כפשוטו לגוף  גם  על אלא ) שמתרפא  דוקא  לאו בתורה  ועוסק  בראשו שהחש  רואים  הרי
וענינים  לראש  השייכים  ענינים  גם  וביניהם  וענינים , חלקים  כמה  בתורה  שיש  - הוא  הענין אך  אתר ?!
והענין  החלק  את  ולמצוא  לכוין יודע  היה  אילו - בתורה  עוסק  בראשו החש  וכאשר  לגרון, השייכים 

מיד  מתרפא  היה  לראש , השייך  .259בתורה 

ענין  למצוא  רשב "י הוצרך  תורה , אמירת  ֿ ידי על  גשמים  ירידת  לפעול  שכדי - בעניננו ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
בעולם  כפשוטו גשמים  ירידת  שתהיה  להמשיך  יוכל  זה  ענין ֿ ידי על  ודוקא  גשמים , לירידת  השייך  בתורה 

הגשמי. הזה 

.Ó דירידת להפעולה  יחד " גם  אחים  "שבת  הפסוק  שייכות  לומר :ובביאור  יש  - גשמים 

אוהב  כו' שלום  "אוהב  ישראל , אהבת  של  באופן ההנהגה  כללות  על  קאי - יחד " גם  אחים  "שבת 
יבורך " הוא  עין "טוב  כו'", הבריות  מה את  ד "הנה  ההדגשה  גם  שזוהי ל "ו), סעיף  ומה (כנ"ל 

גם  אחים  ֿ דרך שבת  על  ונעימות , טוב  של  באופן הוא  יחד " גם  אחים  ד "שבת  שהענין לעיל יחד ", האמור 
כו'". "המפייסו דוקא , יפות  פנים  בסבר  הצדקה  לנתינת  בנוגע 

ֿ ישראל , בני כללות  אצל  וכללי עיקרי הכי ענין זהו אלא  פרטי, לאיש  פרטית  הוראה  אינו זה  וענין
הזקן  אדמו"ר  מדברי כמוך "260כמובן לרעך  אלקיך "261ש "ואהבת  ה ' את  "ואהבת  עם  הוא  ֿ כן,262חד  ואם  ,
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ע"ב.255) ריש נט , ח "ג 
א.256) קלג , תהלים
בהערה 257) שם ובהנסמן רעא, ע' אייר סה"מ  תו"מ  ראה

.13
א.258) יא, שבת

וש"נ.259) .176 ע' חי "ג  תו"מ  גם ראה
(260.3 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה
יח .261) יט , קדושים
ה.262) ו, ואתחנן



כה    

מישראל  ואחד  אחד  שכל  ציווי הוא  שמע  דקריאת  ראשונה  בפרשה  שנאמר  אלקיך " ה ' את  ש "ואהבת  כשם 
גדול  מכהן - מישראל  ואחד  אחד  כל  בו שמחוייב  ציווי הוא  כמוך " לרעך  "ואהבת  גם  כך  בו, מחוייב 

במשנה  (כמוזכר  כו' -263עד  ( . ישראל אהבת  ֿ ידי על  רבות  לפעול  יכול  שבפשוטים  פשוט  וגם  ,

חז"ל  כסיפור  - הצדקה  לענין בנוגע  שהוא  גדולה ,264וכמו עניות  של  במצב  שהיה  עקיבא , רבי אודות 
בהלכה  הוא  וכן כו'. תבן קצת  לו שיתן ממנו וביקש  - מרוד  כעני לו שנדמה  - הנביא  אליהו אליו ובא 
השקל  משלישית  עצמו ימנע  "לא  לאחר ", צדקה  ליתן חייב  הצדקה  מן המתפרנס  עני ש "אפילו -

.265בשנה "

השנה "- "קרן השנה , ימי למספר  המכוון בסכום  צדקה  דנתינת  מהמנהג  גם  שהחילוקים 266ולהעיר  ,
גדולים  בסכומים  או יום , לכל  אחת  פרוטה  פרוטות , של  חשבון לפי הנתינה , לכמות  בנוגע  אלא  אינם  בזה 
נמשכת  ֿ ידו שעל  ה "כלי" הוא  הצדקה  ענין כי ואחד , אחד  כל  אצל  להיות  צריכה  עצמה  הנתינה  אבל  כו',

ביתו. ולבני לו המצטרך  בכל  ֿ ברוך ֿהוא  הקדוש  של  צדקתו

דירידת  הענין כי גשמים , לירידת  במיוחד  ושייך  נוגע  - יחד " גם  אחים  "שבת  ישראל , אהבת  - זה  וענין
רז"ל  כמאמר  דין, של  ענין עם  קשור  הפרנסה ) ענין (כללות  דדינא ",267גשמים  כיומא  דמיטרא  יומא  "קשה 

- היא  שבדבר , הדין למרות  גשמים  ירידת  לפעול  העצה  ולכן,   רז"ל כמאמר  "אין 268,
שנאמר  רבים , של  בתפלתן מואס  ֿ הוא  ֿ ברוך  יחיד 269הקדוש  בתפלת  גם  שלכן, ימאס ", ולא  כביר  ֿ ל  א  הן

הציבור  עם  עצמו את  לכלול  חבירו 270צריך  על  להתפלל  העצה  על  רז"ל (נוסף  כמאמר  המבקש 271, "כל 
תחילה "). נענה  הוא  דבר , לאותו צריך  והוא  חבירו על  רחמים 

רשב "י אמר  למיטרא  עלמא  איצטריך  שכאשר  הזהר  סיפור  תוכן גם וזהו אחים  "שבת  הפסוק  על  תורה 
כי: - גשמים  וירדו יחד "

והעצה  כו'. הדין ענין מצד  - היא  למיטרא ), עלמא  (איצטריך  בעולם  גשמים  ירדו שלא  לכך  הסיבה 
" הפסוק  על  תורה  אמירת  - היא  לזה     מבני וכמה  כמה  והתכללות  צירוף  ענין שהוא  ,"

כל  "(נקראו לב  פרק  בתניא  הזקן אדמו"ר  ומוסיף  שמדייק  וכפי "אחים ", כמו יחדיו אחים ישראל  ישראל )
 שמצד לכולנה ", אחד  ואב  מתאימות  ש "כולן לפי שזהו אחת ", מציאות  נעשים  אין 272זה  שאז -

דינא . ֿ הוא  ֿ בריך  קודשא  עביד  לא  ובמילא , כו', אחר  של  או זה  של  ומצבו מעמדו עם  להתחשב  מקום 

כאחד " כולנו אבינו "ברכנו שכתוב  מה  גם  להמשכת 273וזהו שהכלי של - ֿ הוא ברכותיו ֿ ברוך  הקדוש 
יחד ". גם  אחים  "שבת  כאחד ", "כולנו האחדות , ענין הוא 

.‚Ó טוב ֿ (יום  ֿ תורה  ושמחת  - גשמים  דברכת  הענין ישנו שבו - ֿ עצרת  לשמיני במיוחד  שייך  זה  וענין
ֿ ישראל : דבני והאחדות  השיוויון מודגש  שבהם  ֿ עצרת ), דשמיני גלויות  של  שני

לקיום  בנוגע  היא  ֿ ישראל  דבני והאחדות  השיוויון - כולה  השנה  אותם במשך  כי ממש , בפועל  המצוות 
האותיות  פרטי כל  עם  הפרשיות  (ד ' פשוט תפילין יהודי גם  מניח  רבינו, משה  שמניח  כו') והתגין

שבפשוטים ,

הוא - המעשה  הרי דרגות , חילוקי יש  המצוה  לכוונת  שבנוגע  שוים 113העיקר ואף  המצוה  ובמעשה  ,
ציווי  שזהו היא  המצוות  בכל  העיקרית  הכוונה  הרי המצוה , לכוונת  בנוגע  שגם  אלא  עוד  ולא  כולם .
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בסופה.263) הוריות
רע"א.264) נ, נדרים
ענ 265) מתנות הל ' ה"ה.רמב"ם פ"ז יים
וש"נ.266) ואילך . ס"נ לקמן ראה
וש"נ.267) ב. ח , תענית
רע"א.268) ח , ברכות
ה.269) לו, איוב

אדה"ז 270) שו"ע רפ"ח . תפלה הל ' רמב"ם שם. ברכות ראה
ס"י . ס"צ או"ח 

וירא271) עה "ת  בפרש"י  הובא  א . צב , א.ב "ק  כא,
קצרות272) והערות  הגהות "מ "מ , גם  קצב ראה  ע' לסש"ב"

פירושים"). (ב"לקוטי 
תפלת273) בסוף שלום " "שים ברכת וראה נוסח  העמידה.

שם. תניא



כו   

ֿ הוא  ֿ ברוך  אחריה הקדוש  להרהר  רשות  לך  אין כו' חקקתי חוקה  של  להיות 274באופן צריך  כזה  (שבאופן
המצוות  כל  ישראל ;275קיום  כל  שוים  זה  ובענין ,(

והשגה  הבנה  של  באופן יהיה  שהלימוד  היינו, התורה , את  לידע  שתכליתו התורה , ללימוד  בנוגע  אבל 
שוות " דיעותיהם  ש "אין כיון הרי - הדעת  במוח  גם  שיומשך  בידיעת 276עד  דרגות  חילוקי גם  ישנם  ,

הקצה  אל  הקצה  מן .277התורה 

לחלק  בנוגע  - אמורים  דברים  במה  אמנם ,  אודות כשמדובר  אבל  התורה , שבלימוד 
,

גם - נכללת  שבה  שבכתב , תורה  התחלת  (מ "בראשית ", כולה  התורה  את  ֿ ישראל  בני מתחילים  שאז
עולה  מישראל  אחד  וכל  מחודש , באופן לחדש ) עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  גם  כולל  כולה , ֿ פה  שבעל  תורה 

ומברך  לתורה   שברור כיון התורה ", "נותן תורתו", את  לנו ונתן העמים  מכל  בנו בחר  "אשר 
בעולם " ספיקא  וספק  ספק  שום  "בלי בוודאות , שאחד 278הדבר  הצדקה , כבנתינת  (דלא  התורה  לו שניתנה  ,

הצדקה  את  לקבל  העני ירצה  לא  שמא  הוא  עליה  מברכים  שאין השמחה 279הטעמים  גם  ישנה  זה  ולפני ;(
ֿ עצרת  שמיני בליל  גם  החסידים  מנהג  ֿ פי ועל  ֿ תורה , שמחת  בליל  והן ֿ תורה  שמחת  ביום  הן -דהקפות ,

וכרוכה  במפה  חגורה  שהיא  כפי ֿ תורה  הספר  עם  שרוקדים  באופן היא  ההקפות  בעת  השמחה  הרי
שעה , באותה  ללומדה  ֿ אפשר  שאי כך  ֿ תורה במעיל , בשמחת  ֿ תורה  הספר  עם  בריקודים  ֿ כן, ואם 

  שבגדולים שבקטנים מהגדול  לקטן .280עד 

משה  כו' ֿ תורה  בשמחת  שמח  "אברהם  ֿ תורה ": בשמחת  ושמחו "שישו בפיוט  שאומרים  מה  גם  וזהו
היינו, ֿ תורה ", בשמחת  שמח    "מסיני תורה  וכן281ש "קיבל  ,   

כולה " התורה  כל  כו' ו"קיים  היה " בישיבה  ויושב  ולרקוד 282ש "זקן לשמוח  צריך  זה  ומשום  - 
באופן  אלא  רבינו, ומשה  אבינו אברהם  של  בשמחתם  ששמח  באופן רק  ולא  תשכ "ה !... בשנת  בברוקלין

השמחה  !שזוהי

- ישראל  כל  של  אחדותם  מודגשת  ֿ תורה  דשמחת  שבהקפות  מאברהם ונמצא , - יחד " גם  אחים  "שבת 
שבטיכם ", "ראשיכם  רבינו, ומשה  שואב אבינו עד  עציך  "חוטב  הדורות , כל  בסוף  פשוט  ליהודי עד 

.283מימיך "

.„Ó: ישראל ֿ בני כל  שוים  בפועל  במעשה  המצוות  לקיום  שבנוגע  לעיל  האמור  עם  זה  ענין לקשר  ויש 

צדק ' ה 'צמח  שכתב  מה  היינו 284ובהקדם  כתרים , ג ' הוא  ֿ עצרת  שמיני עד  ֿ השנה  ש "מראש 
גדול  הכהן שנכנס  כהונה  כתר  הכפורים  וביום  מלכות , כתר  המשכת  זהו מלכיות  לפני אמרו בראש ֿהשנה 

. ולפנים  (הוא )לפני מעשה  לידי שמביא  תלמוד  "וגדול  ומסיים : ֿ עצרת ", בשמיני תורה  כתר  כך  ואחר  .
גביהן" על  (ש "עולה  טוב " שם  כתר  ).285בחינת 

התחתונה  הדרגא  הוא  המעשה  שענין אף  דוקא , בפועל  במעשה  המצוות  קיום  מעלת  מודגשת  ובזה 
ֿ ידו  ועל  האדם , למהות  נוגע  שאינו חיצוני ענין ה "שם " היות  שעם  טוב , שם  כתר  מעלת  בדוגמת  - שבאדם 
בכל  האדם  פונה  ֿ מקום  מכל  בזה , וכיוצא  לב , טוב  חכם , הוא  אם  ותכונותיו, האדם  מהות  לידע  אפשר  אי
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ועוד .274) ב. סז, יומא ג . שם תנחומא חוקת. ר"פ במדב"ר
(275.56 בהערה שם ובהנסמן ,248 ע' חט "ז לקו"ש ראה
ועוד .276) א. לח , סנהדרין רע"א. נח , ברכות ראה
(277.91 ע' חל "ד  תו"מ  גם ראה
א).278) (ק, פי "א אגה"ת בתניא אדה"ז לשון
וראה 279) סי "ח. ח"א  הרשב "א  שו "ת  חל "ד ראה  לקו"ש גם

וש"נ. .24 הערה 85 ע'
דאשתקד 280) הקפות) (קודם שמח "ת ליל  שיחת גם ראה

וש"נ. .(111 ע' חל "ח  (תו"מ  ס"ב
רפ"א.281) אבות
ב.282) כח , יומא
נצבים.283) ר"פ
דרושי284) בלקו"ת עצרת השמיני  ביום לד "ה בהקיצור

בתחילתה  תרצ"ט  שמח "ת יום בשיחת הובא - א) (פג , שמע"צ
.(308 ע' תרצ"ט  (סה"ש

מי "ג .285) פ"ד  אבות



כז    

דוקא  בשם  הקריאה  ֿ ידי על  נמשכת 286עצמותו שבו בלבד ), הסכמי שם  (ולא  תורה  ֿ פי על  בשם  ובפרט  ,
המגיד  הרב  כתורת  כו', הפסוק 287החיות  שמו".288על  הוא  חיה  נפש  האדם  לו יקרא  אשר  "וכל 

ֿ צדק ' ה 'צמח  ביאר  אחר  ההקפות 289ובמקום  בשעת  הריקודים  ענין הוא  טוב " שם  .290ש "כתר 

וההקפות  בפועל , במעשה  המצוות  קיום  - טוב " שם  "כתר  עם  הקשורים  אלה  ענינים  ובשני
ֿ ישראל . בני כל  שוים  - ֿ תורה  דשמחת 

.‰Ó שבת נעים  ומה  טוב  ד "מה  הענין ביותר  מודגש  שבו ֿ תורה  שמחת  ביום  שבעמדנו ֿ רצון ויהי
של  ברכותיו להמשכת  הכלי שזהו ישראל , של  באחדותם  יותר  עוד  יתוסף  - יחד " גם  אחים 

הגשמים  ברכת  ענין הוא  שכללותה  ֿ הוא , ֿ ברוך  .291הקדוש 

התורה , מלימוד  החל  השמים ", "למטר  רוחניים , לענינים  בנוגע  הברכה  המשכת  - לראש  ולכל 

התורה  ללימוד  שקובע  שעה  באותה  ֿ הפחות  לכל  - אומנתו תורתו של  באופן הלימוד  שיהיה 
שהפעולה  כשם  - אומנתו" ש "תורתו ומצב  במעמד  הוא  שאז כולו), היום  כל  על  ופועלת  (שמתפשטת 

גשמי  הענין דירידת  מצד  היתה  יחד " גם  אחים  שבת  גו' טוב  מה  "הנה  הפסוק  על  תורה  אמירת  ֿ ידי על  ם 
מ "א ), סעיף  (כנ"ל  אומנתו" ד "תורתו

"בד  לא  - יחד " גם  אחים  ד "שבת  באופן הוא  שהלימוד  גם  "דיבוק 292בבד "כולל  של  באופן אלא  ,
ל "מלחמתה 293חברים " באים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  דאף  תורה ", את 294של  זה  אוהבים  "נעשים  ֿ כל ֿסוף  סוף  הרי ,

"אחים ".295זה " כמו

הגשמיים , הענינים  לכל  בנוגע  גם  ברכה  נמשכת  - התורה  ללימוד  בנוגע  ומהברכה 

בהיכל  מתפלל  הגדול  הכהן שהיה  קצרה  כבתפלה  - כפשוטם  גשמים  לירידת  בנוגע  מהברכה  החל 
וחותמם  לסיומם  עד  תשרי חודש  מועדי מקדושת  ביציאה  גם  (ודוגמתו הקדשים  מקודש  בצאתו
שהם , מקום  בכל  ישראל  בית  עמך  כל  ועל  עלינו הבאה  זו שנה  שתהא  כו' רצון "יהי ֿ תורה ): בשמחת 
כו' "לברכה  גשמים : בברכת  שאומרים  התפילה  ובנוסח  גשומה ", טלולה  "שנת  גשומה ", שחונה  אם 

כו'", לשובע  כו' לחיים 

ושניהם  בשר , ועד  מנפש  מישראל  ואחת  אחד  לכל  המצטרך  בכל  ומבורכת  טובה  שנה  - ובפשטות 
יחד . גם 

***

.ÂÓ ראשונות פרשיות  ג ' אודות  ואילך ) כ "ח  (סעיף  לעיל להמדובר  (שבשיעור בהמשך  בראשית  דפרשת 
נקודה : עוד  להוסיף  יש  - הדעת  עץ  דחטא  ֿ רצוי הבלתי הענין אודות  הסיפור  גם  נכלל  שבהם  היומי)

ֿ ידי על  ובא  נגרם  הדעת  עץ  דחטא  הענין הכתובים .כללות  בפשטות  כמסופר  ,

חז"ל  אמרו ֿ ידי296ולכן על  נעשה  החטא  על שתיקון - נדה  מצות  מצוות : ג ' ניתנו שלהן דוקא ,
ששפכה ), האדם  דם  על  לה  שיתכפר  (כדי נדה  מצות  לה  ניתן לפיכך  הראשון אדם  של  דמו ששפכה  ידי
חלה , מצות  לה  ניתן לפיכך  עולם  של  חלתו גמר  שהיה  הראשון אדם  את  שקלקלה  ידי על  - חלה  מצות 
והיינו, הנר . הדלקת  תשמור  לפיכך  הראשון אדם  של  (נרו) נשמתו שכבתה  ֿ ידי על  - הנר  הדלקת  ומצות 

"החן" שלהן תיבות  שראשי - הנ"ל  המצוות  ג ' מקיימות  ישראל  שנשי ֿ זה  ֿ ידי תיקון 297שעל  נעשה  -
הדעת . עץ  חטא 
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וש"נ.286) .22 ע' חל "ג  תו"מ  ראה
ואילך .287) סע"ב ד , או"ת
יט .288) ב, בראשית
(289284 שבהערה הנ"ל  בשיחה .הובא
חכ "ד 290) (תו"מ  ס"ד  תשי "ט  שמח "ת ליל  שיחת גם ראה

וש"נ. .(121 ע'
וש"נ.291) .62 ע' חל "ה תו"מ  גם ראה

וש"נ.292) ב. סג , ברכות
מ "ו.293) פ"ו אבות
ב.294) קיא, סנהדרין
ע"ב.295) ריש ל , קידושין
ספי "ז.296) ב"ר נח . ר"פ תנחומא ה"ו. פ"ב שבת ירושלמי 
ד ),297) (יז, מצוות ג ' ד "ה שלח  פ' עה"ת עמוקות מגלה

(ראה מיימוני  הגה"ת (שנדפסובשם זרעים " לספר דשייכי  "הגהות 



כח   

נתבאר  התורה  בפנימיות  הנה  - חוה  ֿ ידי על  שנגרם  הדעת  עץ  דחטא  ֿ רצוי הבלתי הענין למרות  אמנם ,
חוה  של  שהוא ענינה  כמו -.כדלקמן ,

.ÊÓ שכתוב כמו "אדם ", נקראת  שהתורה  - רמ "ח 298ובהקדמה  יש  שבאדם  דכשם  אדם ", התורה  "זאת 
ֿ תעשה . לא  מצוות  ושס "ה  ֿ עשה  מצוות  רמ "ח  בתורה  יש  כך  גידים , ושס "ה  אברים 

וחוה  אדם  בדוגמת  הם  ֿ פה  שבעל  ותורה  שבכתב  תורה  - יותר  :299ובפרטיות 

ותורה  בהעלם , הם  שבכתב  שבתורה  שהענינים  - ֿ פה  שבעל  לתורה  שבכתב  תורה  שבין החילוק 
שבכתב , בתורה  בהעלם  שישנם  הענינים  את  ומגלה  ומבארת  מפרשת  ֿ פה  שבעל 

הרגיל - אינשי 300כהלשון דאמרי מילתא  הא  "מנא  (ואפילו כו'" קרא  דאמר  כו' מילי הני "מנא  :
באורייתא "301כו'" רמיזא  דלא  מידי ש "ליכא  כיון לגלותו 302), וצריך  בלבד , רמז של  באופן שזהו אלא  ,
-כו'

לקיים  כיצד  יודעים  לא  לבדה  שבכתב  מתורה  [שהרי התורה  מצוות  תרי"ג  וביאור  לפירוש  בנוגע  הן
וביאורם  בפירושם  צורך  יש  תעשינה , לא  אשר  ואלה  יעשון אשר  המעשה  את  לידע  וכדי המצוות , את 

וכו'. הדרוש  בחלק  - המקראות  לפירושי בנוגע  והן ההלכה , בחלק  - ֿ פה ] שבעל  בתורה 

מציאות  כל  ובהעלם  בכח  נמצאת  שבה  הזכר  טיפת  בדוגמת  אדם , בחינת  היא  שבכתב  שתורה  ונמצא ,
גילוי  לידי הולד  מציאות  באה  ֿ ידה  ועל  שבה  האשה  בדוגמת  חוה , בחינת  היא  ֿ פה  שבעל  ותורה  .303הולד ,

נאמר  זה  הענין 304ועל  נעשה  לילה , שנקראת  ֿ פה , שבעל  תורה  שעל ֿידי - דעת " יחוה  ללילה  "לילה 
שבכתב . שבתורה  מובנים  הבלתי הענינים  את  ולבאר  ולפרש  לגלות  דעת ", ד "יחוה 

האריז"ל  בכתבי שכתוב  מה  גם  הוי'305וזהו שם  של  המילוי מספר  הוא  י"ט  בגימטריא  ש "חוה "
הגימטריא  מ "ה , נעשה  כ "ו, שמספרו עצמו, הוי' לשם  (י"ט ) המילוי את  וכשמצרפים  אלפין), (במילוי
את  לגלות  חוה , שנקראת  ֿ פה  שבעל  תורה  של  ענינה  שזהו ההעלם , גילוי הוא  המילוי ענין כי, - ד "אדם "

"אדם ". שנקראת  - שבכתב  דתורה  השלימות  נעשית  ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  שבכתב . דתורה  ההעלם 

.ÁÓ גילוי נעשה  ֿ ידה  שעל  ֿ פה  שבעל  תורה  על  "חוה " קאי גיסא  (שמחד  הנ"ל  הענינים  ב ' ובתיווך 
לומר : יש  - הדעת ) עץ  דחטא  הענין כללות  ֿ ידה  על  נעשה  גיסא  ולאידך  שבכתב , דתורה  ההעלם 

וריחוק , קירוב  הוא  שמחול  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  דברי אודות  ֿ צדק ' ה 'צמח  מאמר  א ) (סעיף  לעיל  נתבאר 
ֿ טרע ּפ". ה "שווינדעל  במשל  כידוע 

ונמצא , זה , לאחרי שיהיה  הקירוב  בשביל  הוא  הריחוק  שתכלית  - לעניננו בנוגע  הדברים  ונקודת 
קירוב , של  ענין זה  הרי ובפנימיות  באמת  ֿ מקום  מכל  וריחוק , ירידה  של  ענין זה  הרי שבגלוי ֿ על ֿפי שאף 

עין. למראית  אלא  אינו והריחוק 

ש "לא  ההבטחה  שישנה  שכיון - הדעת ) עץ  מחטא  (החל  החטאים  ענין לכללות  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
נדח "ידח  שנעקר 306ממנו באופן רק  לא  התיקון נעשה  ֿ ידה  שעל  התשובה , ענין יהיה  שלבסוף  בודאי הרי ,

לזכיות  הזדונות  דהפיכת  העילוי שניתוסף  זאת , עוד  אלא  מעיקרו, .307החטא 

נשי  של  מעלתן ובעיקר  גם  מודגשת  חוה , ֿ ידי על  שנגרם  הדעת  עץ  דחטא  הסיפור  שבכללות  ונמצא ,
ונדה  חלה  הנר , הדלקת  המצוות  ג ' קיום  ֿ ידי על  וביכלתן, שבכחן - למעליותא ) ד "חוה " (הענין ישראל 
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בסופן).ברמב "ם  זרעים) סו"ס
כט ,298) ח "ג  ע"ב. ריש קיז, ח "ב זהר וראה יד . יט , חוקת

ובכ "מ . ב.
ֿ ד .299) ג  ו, בראשית תו"א ראה
ועוד .300) ב. נו, עירובין
ואילך .301) א צב, ב"ק
ב.302) לח , יומא ישנים תוס' ובפרש"י . א ט , תענית ראה

א. קה, זו"ח  א. רכא, זח "ג 

לעיל 303) הובא - ואילך ). ב (קנ, סכ "ט  אגה"ק תניא גם ראה
סי "ב.

ג .304) יט , תהלים
ועוד .305) כג . ב, בראשית ל "ת
פ"ד 306) לאדה"ז ת"ת הל ' וראה יד . יד , ֿ ב שמואל  ע"פ

ספל "ט . תניא סה"ג .
ועוד .307) ואילך . א קצא, דרמ "צ ראה



כט    

בעולם  ואפילו וחוה ), הראשון אדם  של  (מקומם  מקדם " עדן "בגן גם  ושלימות  תיקון לפעול  ("החן"),
גם  הרי האצילות , בעולם  גם  אלא  העשיה , בעולם  רק  לא  ירידה  נעשה  החטא  ֿ ידי  שעל  (דכשם  האצילות 

האצילות ). בעולם  מגעת  החטא  דתיקון הפעולה 

.ËÓ: כולה השנה  כל  במשך  ישראל  נשי של  בעבודתן ֿ כח  ונתינת  והוראה  לימוד  מהוה  זה  וענין

ֿ ערוך  בשולחן הזקן אדמו"ר  שכתב  מה  שבת 308ובהקדם  נר  הדלקת  במצות  מוזהרות  שהנשים  בהטעם 
שתתקן  שבת  נר  הדלקת  מצות  לה  נתנו לכך  עולם  של  נרו כבתה  שהיא  ש "מפני לכך  (נוסף  מהאנשים  יותר 

הבית ". בצרכי ועוסקות  בבית  שמצויות  "מפני - שקלקלה ") מה 

העולם  עם  ֿ כך  כל  במגע  באות  אינן הבית , בצרכי ועוסקות  בבית  מצויות  שלהיותן - בזה  והענין
"עקרת  של  לתפקיד  יותר  הן מסוגלות  ולכן שמבחוץ , מהעולם  מושפעות  אינן ובמילא  שמבחוץ ,

ֿ דרך 309הבית " (על  הבעל  אצל  שלימות  להוסיף  גם  כולל  המתאים , באופן היהודי הבית  את  להנהיג  ,
מ "ה ). בגימטריא  דאדם , השלימות  נעשה  חוה , בגימטריא  הוי', דשם  המילוי ֿ ידי שעל  לעיל  האמור 

הענין  נעשה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  - הנר  הדלקת  הנ"ל : מצוות  בג ' והידור  זהירות  תוספת  ֿ ידי על  - לראש  ולכל 
בית  ונדה 310דשלום  ל "ח ), סעיף  (כנ"ל  ב "לחם " שנכללים  האדם  צרכי בכל  גם  פועל  זה  שענין - חלה  ,

עד . עדי בנין זה , שלאחרי הדורות  המשך  כל  על  ופועל  שקשור  -

במהרה  זוכים  עד , עדי בנין בישראל , בתים  בבנין ישראל  נשי של  פעולתן ֿ ידי שעל  - העיקר  והוא  ועוד 
הרמב "ם  ֿ דין (כפסק  צדקנו משיח  ֿ ידי על  שיבנה  השלישי המקדש  בית  - העיקרי לבנין ),311בימינו

השמים  מן ולבוא  להתגלות  רק  וצריך  הוא , ומשוכלל  בנוי מצפין שאנו העתיד  שמקדש  - מזה  ויתירה 
סוכה  במסכת  ותוספות  רש "י בפירוש  ),312(כדאיתא 

לבב . וטוב  שמחה  ומתוך  הגלות , זמן במשך  ועבודתינו מעשינו ֿ ידי על  - לנו תהיה  כן

הצ "צ ]. מאדמו"ר  ניגון ֿ כך  ואחר  מהר "ש , מאדמו"ר  ניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

***

. נתבאר שכבר  כפי השנה ", "קרן ֿ דבר  על  ֿ תורה  דשמחת  בהתוועדות  להזכיר  האחרונות  בשנים  נהוג 
זה  שלפני בשנים  .313בארוכה 

הדברים : ותוכן

המותר , (באופן טובים  וימים  בשבתות  גם  כולל  השנה , ימות  בכל  להיות  צריכה  - הצדקה  מצות 
כמובן).

סעיף  (כנ"ל  חגיכם " ד "פרש  הענין את  לשלול  כדי - דצדקה  החיוב  ביותר  מודגש  ֿ טוב  ביום  [ואדרבה :
אבל  כו', דפרש  הענין לשלילת  בנוגע  רק  זה  הרי קאמר ", לא  שבתכם  ש "פרש  אף  - לשבת  בנוגע  וגם  ו).
בהישג תלוי הצדקה  דמצות  החיוב  כי החול , בימות  מאשר  יותר  עוד  צדקה  דנתינת  החיוב  ישנו ֿ מקום  מכל 
דצדקה  החיוב  גם  גדל  במילא  הרי החול , בימות  מאשר  יותר  ידו בהישג  יש  השבת  שביום  וכיון הנותן, יד 

יותר ].

הצדקה . נתינת  דבר  על  לפעמים  לשכוח  עלולים  אחרות , סיבות  או הטרדות , ריבוי מצד  אמנם ,

י  שבה  - ביומו יום  מידי לצדקה  נותנים  שממנה  - השנה " "קרן נתייסד  זה  הרוצה ועל  כל  להשתתף  כול 
לבו. נדבת  כפי השנה , ימי למספר  המכוון סכום  נתינת  ֿ ידי על 
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ס"ה.308) סרס"ג  או"ח 
ע'309) ח "ב נ"ך  אוה"ת א. קנד , זח "א ב. פע"א, ב"ר ראה

ואילך . תתנח  ע' תתעא.
ס"א.310) שם אדה"ז שו"ע

מל 311) פי "א.הל ' וסוף ריש כים
סע"א.312) מא,
המשך 313) - ב (התוועדות בראשית ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(183 ע' חל "ח  (תו"מ  סמ "ד  דאשתקד  לשמח "ת)



ל   

מספיק  זה  שבשביל  צדקה , נתינת  ללא  אחד  יום  יעבור  שלא  הוא  השנה " ב "קרן שהמכוון שאף  ופשוט ,
קטן  סכום  בנתינת  חובה  ידי לצאת  אין ֿ מקום  מכל  יום , כל  עבור  ביותר ) קטן (אפילו סמלי סכום  גם 

לו. מוסיפין המוסיף  וכל  משובח , זה  הרי המרבה  כל  - אדרבה  אלא  בלבד ,

ממי  העני ידע  ולא  נתן למי ידע  ש "לא  באופן הצדקה  בנתינת  המיוחדת  המעלה  על  נוסף  - זה  וכל 
. .לקח  במקדש  שהיתה  חשאים  לשכת  כגון .. צדקה  של  קופה  לתוך  הנותן לזה  וקרוב  שהממונה . .

הרמב "ם  שכתב  כמו כשורה ", להנהיג  ויודע  וחכם  ה "שמונה 314נאמן בצדקה "315בענין (ש )יש  .316מעלות 

.‡ הזה בזמן גם  ישנו זה  (שמעין השקל  למחצית  בנוגע  - בתורה  ענין עם  זה  ולקשר  להמתיק  ויש 
פורים  בערב  השקל  מחצית  ליתן ישראל  כמנהג  -317:(

ושנה " שנה  בכל  השקל  מחצית  ישראל  איש  כל  ליתן התורה  מן ֿ עשה  ממנה 318"מצות  ו"לוקחין ,
וכו'" הצבור  קרבנות  וכל  והמוספין יום  כל  של  חלק 319תמידין מישראל  ואחד  אחד  לכל  יש  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ,

שהרי  זמן, לאחרי שקליהם  שנתנו אלו גם  כולל  כולה , השנה  כל  במשך  מקריבים  שהיו הציבור  בקרבנות 
אחר  שקלו נאבד  אם  גם  (שלכן לגבות  העתיד  על  גם  אלא  הגבוי, על  רק  לא  תורמים  השקל  במחצית 

השקל ) מחצית  וליתן לחזור  צריך  אינו התרומה , .320שנתרמה 

השנה  כל  משך  על  כללית  לקופה  שנותנים  מישראל  וכמה  דכמה  בההשתתפות  - לזה  ודוגמא  ומעין
יום  בכל  לצדקה  נותנים  שממנה  זמן), לאחרי השתתפותם  סכום  את  שימסרו אלה  גם  נכללים  (ובזה  כולה 

תקנום " קרבנות  במקום  "תפלות  - התפילה  קודם  רז"ל 321ויום  כמאמר  מצלי 322- והדר  לעני פרוטה  "יהיב 
כתיב  פניך ".323כו' אחזה  בצדק  אני

ד "אחזה - מהדיוק  ֿ דרך ולהעיר  על  מ "פני", שלמעלה  "פניך " (בהמאמר ", לעיל  )324המבואר 
הולכים " ד "פניך  ילכו"325העילוי "פני הענין .326לגבי נעשה  ידה  שעל  - הצדקה  מעלת  גודל  מובן ומזה 

רק  (לא  דעת " לאדם  חונן מ "אתה  החל  האדם , צרכי כל  שכוללת  בתפלה , פניך " ובינה ,ד "אחזה  חכמה 
יהודי  אצל  דחב "ד  הענין עיקר  והרי דעת "), "יחוה  דעת , גם  להצרכים אלא  ועד  רוחניים , לענינים  בנוגע  הוא 

הצדקה  שענין ונמצא , לאעלא "הגשמיים , "תרעא  בבחינת  והגשמיים .327הוא  הרוחניים  הענינים  לכל  בנוגע 

. הרמב "ם פוסק  - השקל  מחצית  לנתינת  בנוגע  מעט :318והנה , היום  רבות  בפעמים  נותנו "ואינו
כאחת  כולו נותנו אלא  מעט , התורה ).ולמחר  מן דין שזהו משמע  הרמב "ם  לשון (ומשטחיות  אחת " בפעם 

חינוך ' ב 'מנחת  זה  על  שהעיר  כפי - הדברים  במקור  לעיין מקורו".328ויש  הראה  לא  ֿ משנה  "הכסף  :

שמצינו המשנה ובפרט  בפירוש  הרמב "ם  שכתב  כמו - צדקה  המעשה ",329בנתינת  רוב  לפי "הכל 
שנעשית  הצדקה  במעשה  מעלה  שיש   אחד הכולל  הסך  כי גם  אחת , ובבת  אחת  בפעם  ולא  ,

הוא .

הרגצ 'ובי  .330ומבאר  שם  ובירושלמי ע "א  ח ' דף  דחגיגה  בהך  תליא  חובתו ש "זה  חולק  אדם  אם  .
דברים " שתי 331לשני בידו שתהא  צריך  אלא  בהמות  לשתי חובתו חולק  אדם  "אין יוחנן ר ' שלדעת  -

כסף " שתי ("הראיה  ואחד "332כסף  אחד  לכל  יש 333) ד "שקלים  - השקל  דמחצית  בהחיוב  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ,
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ה"ח .314) פ"י  עניים מתנות הל '
ל "315) שמונה דמספר מהשייכות ֿ עצרת".להעיר
ה"ז.316) פ"י  שם
רסתצ"ד .317) או"ח  רמ "א
שקלים.318) הל ' ריש רמב"ם
רפ"ד .319) שם
ה"ט .320) פ"ג  שם רמב"ם רפ"ב. שקלים ירושלמי 
ב.321) כ , זח "ב ב. כו, ברכות ראה
סע"א.322) יו"ד , ב"ב
טו.323) יז, תהלים
(324.(101 ע' (לעיל  פ"ב

טו.325) לג , תשא
יד .326) שם,
רע "א .327) ח, ח"א  - הזהר הקדמת  ועוד .לשון
קה.328) מצוה
סכ "א.329) אגה"ק בתניא הובא - מט "ו פ"ג  אבות
חט "ז 330) לקו "ש  גם  ראה  - לקמן  חל "א בהבא  ואילך . 384 ע'

ואילך . 132 ע'
שקלים.331) הל ' ריש הרמב"ם על  צפע"נ
חגיגה.332) ריש
שם.333) חגיגה טופלין תוד "ה וראה שם. ירושלמי 



לי    

. ולכך  כפרה , שם  אחת "עליהם  בבת  השקל  מחצית  להביא  צריך  השקל 334. דמחצית  שהשיעור  והיינו, ,
מצטרף ". "שיעור  ולא  עצמי" "שיעור  הוא  גרה ) (עשר 

במטבע  השקל  מחצית  ליתן צריך  אלא  השקל , למחצית  שיצטרפו פרוטות  ליתן אפשר  שאי מובן, ומזה 
קלבון  להוסיף  דצריך  והא  - דוקא . בפני 335אחת  דין זהו אלא  השקל , דמחצית  החיוב  לעצם  ענין אינו ,

חצאין. לב ' השקל  החלפת  עבור  לגזבר  או לשולחני ליתן שצריך  עצמו

יש  אחד  שלכל  לשותפים  שנחשבים  באופן זה  אין - שניהם  על  שלם  שקל  שנתנו שנים  גיסא , ולאידך 
בשקל  שחייבים חלק  הטעם  גם  וזהו השקל . מחצית  של  מטבע  נתן מהם  אחד  שכל  נחשב  אלא  השלם ,

של  מטבע  נתן אחד  שכל  נחשב  שיהיה  חצאין, לב ' השקל  החלפת  בשביל  הוא  זה  שחיוב  - בקלבון
השקל . מחצית 

.‚ ידי ֿזה ֿ שעל הוא  שהמכוון כיון - השנה " ל"קרן להנתינה  בנוגע  יום אמנם , מידי הצדקה  נתינת  תהיה 
מהדדי" מיפסקי ש "יומי גם  ומה  ליתן,336ביומו, ואפשר  דוקא , אחת  בבת  נתינה  להיות  צריך  שאין מובן הרי

בפרוטות , כנ"ל .גם  משובח , זה  הרי יותר  גדול  סכום  בנתינת  המרבה  שכל  אלא 

ששכרו  ובודאי יותר , ולהרבות  להשתדל  צריך  העני גם  אלא  ירבה , שהעשיר  בלבד  זו לא  - זה  ובענין
כמו  ֿ הוא , ֿ ברוך  להקדוש  הלואה  בתורת  היא  לצדקה  הנתינה  שהרי, ֿ הוא , ֿ ברוך  מהקדוש  לו ישולם 

כערך 337שכתוב  - ועד  ככה , פעמים  וכמה  בכפליים , ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  לו מחזיר  ואז דל ", חונן ה ' "מלוה 
מחט " של  "חודה  לגבי אולם " של  .338"פתחו

לענין  בנוגע  הברכה  מהמשכת  החל  ֿ הוא , ֿ ברוך  הקדוש  של  ברכותיו להמשכת  זוכים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
עליהם  לקבל  כדי צדקה  להן לעשות  המהוגנים  אדם  בני לו ממציא  ֿ הוא  ֿ ברוך  ש "הקדוש  - גופא  הצדקה 

הענינים .224שכרו" שאר  בכל  הברכה  להמשכת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ,

נאמר  הצדקה  שבמצות  "מצותך 339וכיון מאד ", מצותך  הצדקה "רחבה  מצות  היא  דייקא  יחיד ) (בלשון
ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש  מה  ממש  ה ' מצות  כו'"שהיא  תמיד  עושה  ובעצמו המשכת 340בכבודו גם  הרי -

ֿ ידי שעל  ֿ הוא ,הברכות  ֿ ברוך  הקדוש  של  "רחבה " גופא , ובזה  מאד ", ד "רחבה  באופן היא  הצדקה  מצות 
ֿ הוא , ֿ ברוך  הקדוש  של  ו"מאד "

את  גם  שפורצים  מים  ריבוי בדוגמת  וההסתרים , ההעלמות  כל  את  פורצת  זו המשכה  הרי שכן, וכיון
ֿ טו),הס  י סעיפים  (כנ"ל  יותר  גדולה  במהירות  המים  מרוצת  נעשית  ֿ זה  ֿ ידי ועל  תימה ,

בדוגמת  פסולת , תערובת  בלי למטה  באה  זו שהמשכה  - זאת  השמים "ועוד  מן "לחם  שלהיותו ,341המן,
לכל  משתנה  שהיה  לכך  נוסף  שבעולם הרי בו 342הטעמים  היה  לא  - ברכה  עניני כל  שכולל  היינו, ,

,343פסולת 

כולה . השנה  כל  במשך  - גלוי ובאופן ממש  בפועל  לנו תהיה  כן

***

(בבא  הבבות  ד ' בן הזקן אדמו"ר  ניגון האמצעי. מאדמו"ר  ניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
כלא ּפצי". זשוריצי "ניע  אחת ). פעם  - ָהרביעית 

- והמים  החלה  - ההתוועדות  משיירי נתן שליט "א  אדמו"ר  שמתקיים כ "ק  תורה " ה "כינוס  עבור 
חג ". ב "אסרו
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ואילך .334) א ג , השלמה צפע"נ
רפ"ג .335) שקלים הל ' רמב"ם
א.336) ז, נזיר
יז.337) יט , משלי 
(ב).338) ב פ"ה, שהש"ר ראה

צו.339) קיט , תהלים
סי "ז.340) אגה"ק תניא
ד .341) טז, בשלח 
סע"א.342) עה, יומא
ב.343) שם,



לב      

אלקינו". "הוא  בחרתנו". "אתה  עמך ". אנו "כי זיך ". עסט  "עסן לנגן צוה  כך  אחר 

ברכה ". של  מ "כוס  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  חילק  - והבדלה  מעריב  תפלת  המזון, ברכת  לאחרי

שליט "א :] אדמו"ר  כ "ק  אמר  צאתו, טרם  אחרונה , ברכה  לאחרי

לדרכו". הלך  "ויעקב  עתה : מכריזים  - כ ) (סעיף  לעיל  המדובר  ֿ פי על 

תובלון" ובשלום  תצאו בשמחה  ד "כי באופן תהיה  לדרכו", ד "יעקב  שההליכה  ֿ רצון .344ויהי

גו'"]. בשמחה  "כי לנגן התחיל  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

•
       

מוגה  בלתי

זה ‡. שבאים  שונים  ענינים  אינם  - לזה  זה  בסמיכות  תמיד  שהם  - ֿ תורה  ושמחת  בראשית  שבת 
בזה . זה  כלולים  הם  אלא  לזה , זה  שייכות  רק  להם  שיש  ענינים  שני לא  ואפילו זה , לאחר 

בראשית , פרשת  לקרוא  מתחילים  ֿ תורה  שבשמחת  בכך  כמודגש  - ֿ תורה  בשמחת  כלולה  בראשית  שבת 
ילינו  שלא  "כדי  רק  שזהו הבאה , הפרשה  התחלת  ובחמישי בשני קוראים  שבוע  שבכל  כמו זה  אין והרי

תורה " בלא  ימים  השנים ,1שלשה  בכל  שהיא  - ֿ תורה  בשמחת  בראשית  בפרשת  הקריאה  ֿ כן ֿ שאין מה  ,
או  בראשית  משבת  ביותר  האפשרי בריחוק  היא  אם  ֿ תורה , דשמחת  הקביעות  באופן ֿ מינה  נפקא  ללא 
שבת  כבר  כלולה  ֿ תורה  שבשמחת  בגלל  אלא  הנ"ל , מטעם  אינה  - בראשית  לשבת  בסמיכות  שהיא 

בראשית .

וחמישי  שני בימים  כמו שלישי, יום  עד  רק  לא  היא  ֿ תורה  בשמחת  בראשית  דפרשת  הקריאה  ולכן,
- לעשות " אלקים  ברא  "אשר  עד  "ויכולו" גם  כולל  ימים , הששה  כל  קורין אלא  בראשית , דפרשת 
מדות , הששה  כל  הימים , ששת  כל  את  כוללים  הראשונות , מדות  ג ' ראשונים , ימים  ג ' שגם  ֿ פי ֿ על  דאף 
קודם  שהיה  כפי רק  ולא  בגילוי, שיומשך  היא  ברא " ד "בראשית  הכוונה  ואילו בהעלם , רק  זה  הרי

בהעלם  בכח , בעצמו ששיער  הענינים 2הבריאה , ככל  - בתורה  הקריאה  ֿ ידי על  בגילוי וההמשכה  .
ֿ תורה . בשמחת  גם  אלא  בראשית , בשבת  רק  לא  היא  - התורה  על ֿידי שנמשכים 

ההתכללות  כמו לא  - גילוי של  באופן היא  ֿ תורה  בשמחת  בראשית  דשבת  ההתכללות  אחר : בסגנון
. יום  "היום  כבר  אומרים  ראשון מיום  שהחל  בכך  שמתבטאת  שלפניו, השבוע  בימי שבת  כל  בשבת ",של  .

הרמב "ן  שכתב  לקדשו"3וכמו השבת  יום  את  "זכור  המצוה  מקיימים  ֿ זה  ֿ ידי בהעלם ,3שעל  הוא  זה  שענין ,
קורין  אלא  השבת , את  מזכירים  רק  לא  ֿ תורה , בשמחת  ֿ כן ֿ שאין מה  השבת , יום  את  מזכירים  רק  שהרי

לעשות ". אלקים  ברא  "אשר  עד  בראשית  פרשת  בפרטיות 

ימי  שכל  שבוע  שבכל  כמו רק  לא  - גילוי של  באופן בראשית  בשבת  כלולה  ֿ תורה  שמחת  גם  וכך 
השבוע  בימי תמיד  שחל  ֿ תורה , בשמחת  ישנו זה  ענין (שגם  שלאחריו השבת  ביום  ונכללים  עולים  השבוע 
בשבת  בגילוי הוא  ֿ תורה  דשמחת  שהענין באופן אלא  בהעלם , היא  זו שהתכללות  בראשית ), שבת  של 

ֿ תורה  בשמחת  שהתחילו ה "קוגלען" את  מסיימים  בראשית  שבשבת  ישראל  מנהג  שלכן, ,4בראשית ,
ה "מצוות " את  מצד 5ומוכרים  השנה , כל  של  בשבתות  מאשר  יותר  היא  בראשית  דשבת  השמחה  וגם  וכו',

שבו. ֿ תורה  דשמחת  ההתכללות 
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יב.344) נה, ישעי '
רפי "ב.1) תפלה הל ' רמב"ם א. פב, ב"ק
בתחלתו .2) ויושר  עיגולים  שער  ע "ח הערת ראה  גם וראה

ואילך . 38 ס"ע תש"ט  בסה"מ  שליט "א אדמו"ר כ "ק

ח .3) כ , יתרו
תשי "א 4) מרחשון מבה"ח  בראשית, ש"פ שיחת גם ראה

.(63 ע' ח "ב התוועדויות - מנחם (תורת סי "ז
תשכ "א 5) מרחשון מבה"ח  בראשית, ש"פ שיחת גם ראה



לג       

בראשית  שבת  גם  כך  השנה , כל  על  כללי ענין הוא  ששמחת ֿתורה  כשם  כל ולכן, על  כללי ענין הוא 
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שסיפר  וכפי כל 6השנה . אצל  הסדר  היה  שכך  (וכנראה  צדק ' ה 'צמח  הנהגת  אודות 

ליום  אור  בלילה , חמישי ביום  הסדרה  להעביר  מתחיל  שהיה  - הסדרה  להעברת  בנוגע  נשיאינו) רבותינו
בהעברת  ביותר  מאריך  שהיה  - בבוקר  בשבת  ומסיים  ֿ קודש ', 'שבת  וערב  ביום  וממשיך  ֿ קודש , שבת  וערב 
בראשית  בשבת  אוועק ") זיך  מ 'שטעלט  ("ווי העמידה  אופן שלפי הטעם , וביאר  בראשית , דשבת  ַהסדרה 

השנה . כל  על  נמשך  כך 

. אדמו"ר מו"ח  כ "ק  ומדגיש  מבאר  ֿ תורה  לשמחת  בנוגע  בלימוד 7והנה , מתבטאת  אינה  שהשמחה 
באבנט  חגורה  שהיא  כפי ֿ תורה  הספר  עם  שרוקדים  ובאופן בריקודים , אלא  והשגה , בהבנה  התורה 

בה , ללמוד  אפשרות  שאין כך  במעיל , (לא ועטופה  שהוא  ריקוד  - עמה  ורוקדים  שמחים  כזה  ובאופן
שכל  לבחינת  ששייך  שבידים  המעשה  כח  כמו דלא  המעשה , כח  עיקר  הוא  שבהם  ברגלים , אלא ) בשכל ,

כתיבה . כמו שבמעשה ,

הוא  שהריקוד  בזה , וכהלשון לשכל , השייך  אופן יש  שברגלים  המעשה  לכח  השייך  בריקוד  שגם  ואף 
הניגון  קצב  לשם 8לפי ריקוד  אלא  הניגון, קצב  לפי אינו ֿ תורה  בשמחת  שהריקוד  בפועל  רואים  הרי -

לעיל  וכמדובר  זיך "), טאנצט  עס  ווי ("מ 'טאנצט  כרע "9ריקוד  ד "מנפשיה  באופן .10שזהו ַַ

הלימוד  ענין  כל ֿכך  נוגע  שלא  - בראשית  לשבת  בנוגע  גם  מובן  בכח ומזה  השמחה , ענין אלא  כו',
המעשה .

ופרט  כלל  בדרך  שהם  שבתורה  הענינים  כל  כמו בכח 11אלא , הריקוד  ענין הוא  ֿ תורה  בשמחת  הנה  -
עצמה . שבתורה  המעשה  ענין הוא  בראשית  בשבת  ואילו ממש , המעשה 

הזה  מהחודש  אלא  התורה  את  להתחיל  צריך  היה  "לא  בראשית : פרשת  בריש  רש "י שכתב  מה  וזהו
כח .12לכם  משום  בבראשית , פתח  טעם  ומה  .13- וכו'" גוים  נחלת  להם  לתת  לעמו הגיד  מעשיו

הוראה  מלשון היא  שתורה  ֿ פי ֿ על  והשגה ,14שאף  שבהבנה  והלכות  דינים  בהוראת  התורה  מתחילה  לא  ,
צדיקים " כולם  "ועמך  - בצדיקים  וכן הקב "ה ; של  המעשה  כח  מעשיו", ב "כח  ש "דומין 15אלא  -

בראשית 16לבוראם " ובשבת  ממש , המעשה  בכח  בריקוד  - ֿ תורה  [בשמחת  המעשה  בכח  היא  שההתחלה  ,
השנה . כל  במשך  והשגה  בהבנה  בעיון התורה  לימוד  בא  ֿ כך  ואחר  התורה ], שבלימוד  המעשה  כח  בענין -

נח  לפרשת מלכות בדבר יודפס השיחה המשך
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.(113 ס"ע חכ "ט  התוועדויות - מנחם (תורת ס"ז א) (התוועדות
וש"נ.
וש"נ.6) שנד . ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
ובהנסמן7) ,57 ע' ריש תרפ"ט  סה"מ  375.ראה בהערה שם

גם חמ "א וראה התוועדויות - מנחם וש"נ.תורת .152 ע'
דרמ "צ 8) עד . ע' ח "א חתונה דרושי  אדהאמ "צ מאמרי  ראה

ועוד . ואילך . תקפב ס"ע ב) (כרך  שה"ש אוה"ת ע"ב. ריש קעז,
חמ "א 9) התוועדויות - מנחם (תורת סכ "ג  שמח "ת יום שיחת

.(128 ע'

הובא 10) סה "ד . פ "ב  ברכות  ירושלמי  קיח ,ראה  שבת בתוס'
סע"ב.

וש"נ.11) .124 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ב.12) יב, בא
ו.13) קיא, תהלים
פרשתנו.14) ריש בגו"א הובא ח . יט , לתהלים רד "ק ראה

ועוד .
חלק .15) ר"פ  סנהדרין וראה כא . ס , ישעי '
ועוד .16) ג . פ"ד , רבה רות ח . פס"ז, ב"ר



לד

       
מאידית  תרגום

. עם מיוחדת  שייכות  יש  תורה  לשמחת 
והשלימה  האמיתית  צדקנו 1הגאולה  משיח  –2ע "י

בשמחת  ושמחו ("שישו בפיוט  שאומרים  כפי
"אגיל  התורה : קריאת  לאחר  תורה  בשמחת  תורה ")

צמח  יבוא  בא  תורה  בשמחת  בשמחת 3ואשמח 
.4תורה "

הקפות  לפי שאומרים  בפסוקים  גם  וכמרומז
השמחה " על  טעמים  מ "אתה 5("שמביאים  – (

מכל  – האחרון – הסיום  מציון": "כי עד  הראת "
תורה " אלא  טוב  "אין טוב , בגימטריא  (י"ז )6י"ז

ה ' ודבר  תורה  תצא  מציון "כי הוא  פסוקים 
המשיח 7מירושלים " ימות  אודות  נבואה  שזו ,8.

התוכן גם  שזהו לומר , הי"ז ויש 
מציון 9פסוקים  "כי – בהסיום  תלויים  שכולם  ,

"א  בלשון (גם ) משמש  "כי" ,10ם "גו'":
"11"כאשר " את  לפרש  יש  ועפ "ז ."'גו מציון

הפסוקים  כל  שישנם 12שבסיום  הענינים  שכל  –
(בשלימותם  יקויימו שלפנ"ז בה (ט "ז)פסוקים 
תורה  תצא  מציון – כאשר  – "כי ובמילואם )
בגאולה  יהי' שזה  מירושלים ", ה ' ודבר 

והשלימה . האמיתית 

הראשון  מהפסוק  כי 13החל  לדעת  הראת  "אתה 
השלימות  מלבדו": עוד  אין האלקים  הוא  הוי'
– ֿ תורה  מתן בעת  שהי' גו'" לדעת  הראת  ד "אתה 
מבאר  הזקן שאדמו"ר  כמו לבוא . לעתיד  תהי'

ראי'14בתניא  של  באופן אלקות  גילוי יהי' שלע "ל  ,
עיניך  והיו מוריך  עוד  יכנף  ("ולא  לבוש " שום  "בלי

מוריך " את  לעולמים 15רואות  הי' "כבר  אשר  ,(
הראת  אתה  כדכתיב  תורה  מתן בשעת  זה  מעין
הראת  מלבדו, עוד  אין האלקים  הוא  ה ' כי  לדעת 
מוסיף  שבזה  לומר , [ויש  כו'" חושיית  בראי' ממש 
ועבודתינו  מעשינו ע "י איך  ביאור  הזקן אדמו"ר 

הזה  ראי'16בזמן של  באופן אלקות  (הגילוי פועלים 
"מעין  רק  הי' (שבמ "ת  בזה  והשלימות  ב )הגאולה ],
תורה  תצא  "מציון ("כי") כאשר  לע "ל , תהי' זה ")

גו'".

הם  שבכללות  זה , שלאחרי הפסוקים  ועד "ז
עם  מהעולם  שלמעלה  דאלקות  החיבור  על  ביאור 

האמיתית 17העולם  בגאולה  תהי' זה  ענין ששלימות  ,
והשלימה .
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כיום 1) הגשמים יום "גדול  ב) ח , (תענית ממאחז"ל  ולהעיר
תער"ג דשמח "ת הגשמים יום גדול  בד "ה (נת' גליות" קיבוץ
שני יו"ט  הוא שמח "ת והרי  ואילך )), קצח  ע' ֿ ע"ו תער"ב (סה"מ 
ישראל  שבארץ ועד  הגשמים), הזכרת התחלת (יום שמע"צ של 

שמע"צ. ביום הוא שמח "ת
ענין  על  מורה ששמיני  – (עצרת)" "שמיני  בשמו גם וכמרומז
המשיח  ימות "של  דכינור ב) יג , (ערכין כמאחז"ל  הגאולה,
ואילך . 93 ע' חי "ז לקו"ש שמיני . ר"פ יקר כלי  וראה שמונה".

ובכ "מ .
ע'2) שלום תורת השיחות (ספר תרנ"ב שמח "ת שיחת ראה

מעין  שבנפש, יחידה התגלות הוא "בש"ת שנה: מאה מלפני  – (2
סעיף  סוף לקמן וראה רעהו". את איש ילמדו שלא לבוא לעתיד 

ג .
ג ,3) זכרי ' וראה ה"ד . פ"ב ברכות (ירושלמי  משיח  של  שמו

הושענות  בנוסח  גם שאומרים וכפי  שמו". צמח  ("איש יב ו, ח .
דהושע"ר)).

יעב"ץ).4) (סידור בתורה" השמחה בזכות יבוא "משיח 
(5.54 ע' תש"ד  סה"מ 
שם.6) בסה"מ  הובא מ "ג , פ"ו אבות
ג .7) ב, ישעי '
הר 8) יהי ' נכון הימים באחרית "והי ' הענין בהתחלת כמ "ש

עמים  והלכו גו' הגוים כל  אליו ונהרו גו' ההרים בראש ה' בית
גו' מירושלים".רבים ה' ודבר תורה תצא מציון

ענין 9) עם קשור פסוקים כמה של  הפשוט  שתוכן לזה נוסף
הגאולה.

טו.10) יח , לך  עה"ת בפרש"י  הובא א. ג , ר"ה
משמש 11) אם מקומות בכמה שמצינו שם: ר"ה פרש"י  ראה

כאשר. לשון

טעם 12) נתינת בתור "דהא", בלשון משמש "כי " שם בישעי '
לפ  "כילמ "ש שהפסוק בנדו"ד  אבל  גו'". רבים עמים "והלכו נ"ז

(ע"ד  לפרש יש – שלפניו הפסוקים לט "ז בהמשך  בא גו '" מציון
תנאי בתור והיינו "כאשר", מלשון הוא שה"כי " גם עכ "פ) הרמז

שלפנ"ז. הפסוקים בכל  למ "ש
לה.13) ד , ואתחנן
א).14) (מו, פל "ו
כ .15) ל , ישעי '
הזה 16) השלימות ש"תכלית ברפל "ז, הענין בהמשך  כמבואר

בעוה"ז  ב"ה א"ס אור גילוי  שהוא המתים ותחיית המשיח  ימות של 
שכר  הגורם כי  הגלות משך  זמן כל  ועבודתינו במעשינו תלוי  הגשמי 
אור  גילוי  האדם ממשיך  בעשייתה כי  בעצמה המצוה היא המצוה
אשר  כו'", עוה"ז בגשמיות להתלבש למטה מלמעלה ב"ה א"ס

ש" עי "ז   הכח נמשך  תורה", מתן בשעת זה מעין
צא, (סנהדרין מאחז"ל  (וע"ד  ועבודתינו" "מעשינו ע"י  כן לפעול 

כ "ש"). לא חיי  דהוי  חיי  הוו "דלא – לע"ל  בנוגע א)
בההתוועדות.17) בפרטיות נתבאר



לה      

בחודש  מהמועדים  היא  תורה  ששמחת  וכיון
מועדים 18תשרי  שהנם  השנה 19, כל  על  כלליים 
ומשיח 20כולה  הגאולה  ענין שהדגשת  מובן, –

כולה . השנה  ובכל  על  אח "כ  נמשך  תורה  שבשמחת 

ה 'תשנ"ב , שנת  – זו בשנה  יתירה  ובהדגשה 
לראש 21ה פלאות נת הא י'ר "ת  לכל  שכוללת  ,

הגאולה  נפלאות  כמ "פ 22את  המדובר  ע "פ  ובפרט  .
על  כיום  אנו נמצאים  הסימנים  כל  שלפי לאחרונה ,

בא " (משיח ) זה  "הנה  כאשר  הגאולה , ו 23סף  תיכף ,
– לאח "ז רגע  בא .ומיד 

. יהודי של  לעבודתו בנוגע  גם  מובן מזה 
השנה  בכל  והמשכה  תורה , בשמחת  שנדרשת 
עם  שחדורה  עבודה  – זו בשנה  ובמיוחד  כולה ,
של  שהנהגתו אומרת , זאת  ומשיח . הגאולה  ענין
הזה  בזמן גם  ֿ יום  היום  בחיי הענינים  בכל  יהודי
חיי  ובדוגמת  מעין היא  – הגאולה  לפני ומיד  תיכף 

ממש . המשיח  בימות  בנ"י והנהגת 

האחרונה  בתקופה  המיוחדת  ההדגשה  גם  [וזוהי

למשיחא " "הלכתא  ללימוד  ההלכות 24בהנוגע  ,
הגאולה  בזמן בנ"י לחיי ].25שנוגעות 

הוא  – לבוא  לעתיד  העיקריים  מהענינים  אחד 
ד "אתה  השלימות  תהי' שאז מתניא ) לעיל  (כמובא 
מלבדו"; עוד  אין האלקים  הוא  ה ' כי לדעת  הראת 
מציאות  שום  שאין איך  יתגלה  כולו העולם  בכל 

מלבדו". עוד  "אין ית ', זולתו אחרת 

– יהודי של  בחייו גם  נדרש  זה  ובדוגמת 
עוד  ש "אין ממש , עניניו בכל  וירגיש  שיחוש 

זאת  מלבד  אומרת : זאת  מלבדו". 
היא  עבודתו ובמילא  אלקות , היא  העולם  עניני דכל 

שמים " לשם  יהיו מעשיך  ש "כל  ו"בכל 26באופן ,
דעהו" "חול ",27דרכיך  של  מציאות  ישנה  אבל  ,

קדושה ), הוא  תכליתם  – (רק  ו"דרכיך " "מעשיך "
אלקות , הם  עצמם  העולם  שעניני מזו: יתירה  אלא 
כלל , מציאות  שום  מלכתחילה  נרגשת  לא  ובמילא 

מלבדו". עוד  "אין כי

בהגירסא  והחידוש  ההוספה  שזוהי לומר , ויש 
וברייתא  את 28במשנה  לשמש  אלא  נבראתי  לא  "אני

לשמש 29קוני" נבראתי "אני הנפוצה  הגירסא  לגבי ,
איזו  שישנה  מדגיש , – כו'" נבראתי "אני קוני": את 
של  והתכלית  הכוונה  כל  אלא  שנבראה , מציאות 
"אני  קונו" את  "לשמש  מאשר  יותר  לא  היא  בריאתה 
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תשרי ,18) חודש מועדי  כל  של  והחותם הסיום – גופא ובזה
חודש  כל  הכולל  יותר גדול  כלל  שמח "ת יום תשרי  ש"בחודש

.(49 ע' תש"ב לו. ע' תרנ"ד  (סה"מ  כו'" תשרי 
א'תשנו.19) ע' סוכות אוה"ת שעט . ע' תקס"ו סה"מ  ראה

שם. תש"ב רעח . ע' תרנ"ו שם. תרנ"ד  סה"מ  א'תתסו. ע' ברכה
הגאולה 20) עם במיוחד  הקשור עצרת לשמיני  בהמשך  ובא

ח "ב  מלוקט  בסה"מ  (נסמן שומן מלשון ושמיני  ,(1 הערה (כנ"ל 
ה"אסענצייע" הוא קמ ), הענינים.*ע' כל  של 

בבחי '21) הן פלא) (מלשון ש"נפלאות" דאע"פ דייקא, "בה"
פנימיות. בבחי ' "בה", נמשכות ה"ה הבדלה,

ב),22) רסא, (זח "א פלאות נו"ן הוא ש"נפלאות" להעיר,
הוא  זה גם אשר החמישים), שנת (שהיא היובל  לשנת שרומז
פלאות  נו"ן – ("נפלאות" יצי "מ  לגבי  אפילו לע"ל  מהחידושים
תפז. ע' מיכה נ"ך  אוה"ת (ראה דיצי "מ  להנפלאות בערך  גם –
היו  שאז כיון היובלות, נהגו יהושע בכיבוש שגם אף כי  וש"נ)).
ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם סע"ב. לב, (ערכין עלי '" יושבי ' "כל 
מכל  בנ"י  כל  – עלי '" יושבי ' ד "כל  השלימות מ "מ  ה"ח ), פ"י 

המתים. יחיו כאשר לע"ל , דוקא תהי ' – כולם הדורות
כל ", מכל  "בכל  – ב' דאות בהר"ת גם נרמז זה שענין ולהעיר,

" בגימטריא א).שהוא יז, לב"ב חת"ס חי ' (ראה "
עה"פ.23) ובשהש"ר ח  ב, שה"ש

         
         

      
         
         
        



הרמב"ם 24) ספר לימוד  מסיימים זו שנה שבשמח "ת להעיר,
שבו  אחרונים פרקים שב' ליום), לג "פ שנחלק תוכנם **(כפי 

"כי ט ) יא, (ישעי ' בפסוק ממש לסיומם עד  המשיח , מלך  הלכות
התחלה  ו"מתכיפין מכסים". לים כמים ה' את דיעה הארץ מלאה
היסודות  "יסוד  – בראשית) לחתן "מרשות" (נוסח  להשלמה"
נמצא  כל  ממציא והוא ראשון מצוי  שם שיש לידע החכמות ועמוד 
עוד  אין האלקים הוא ה' כי  לדעת הראת "אתה ע"ד  שזהו וכו'",

בפנים. לקמן ראה מלבדו",
תנש"א 25) (התוועדויות ֿ י  ס"ט  תנש"א בלק ש"פ שיחת ראה

ואילך ). 39 ס"ע ח "ד 
או"ח 26) טושו"ע ספ"ג . דיעות הל ' רמב"ם מי "ב. פ"ב אבות
סרל "א.
אדה"ז 27) שו"ע שם. וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג , משלי 

ס"ב. סקנ"ו או"ח 
קידושין.28) סוף
תלמוד 29) של  ֿ היד  כתבי  (אוסף כת"י  הש"ס גירסת כ "ה

הובא  וכן הנ"ל . וברייתא במשנה תשכ "ד ) ירושלים הבבלי ,
רעו. רמז ירמי ' יל "ש גם וראה שם. למשנה שלמה במלאכת

      
 



לו     

פירושו  כו'" נבראתי אדם 30לא  של  שמציאות  –
("אני כלל  קיימת  לא  הענין כשלעצמה  נבראתי"),

קוני" את  "לשמש  הוא  – שישנו .31היחידי

בהעיכוב  הביאור  לומר  יש  אולי ועפ "ז  ֿ
שחסרה  זה  מצד  שזהו – הגאולה  של  המבהיל 
"אני  של  באופן דעבודה  בהדרגה  שלימות  בבנ"י

נבראתי עי"ז שדוקא  קוני", את  לשמש 
ז  באופן תהי' אשר  להגאולה  "אין מגיעים  (של  ה 

מלבדו") זה ,32עוד  עיכוב  גם  הוסר  כבר  עכשיו – .
לויתן  סעודת  לסעודה ", מוכן "הכל  הרי ובמילא 

המשומר  ויין הבר  האמיתית 33ושור  בגאולה 
ממש . ומיד  תיכף  והשלימה 

. לילדי מיוחדת  שייכות  יש  לעיל  להאמור 
חז"ל  כמאמר  רבן, בית  של  תינוקות  "אל 34בנ"י, :

רבן".35תגעו בית  של  תינוקות  אלו

להפירוש  (נוסף  בזה  מהביאורים  אחד 
רבן 36במפרשים  בית  של  תינוקות  של  החינוך  :(

חדורים  נעשים  שהתינוקות  באופן להיות  צריך 
של  והנקודה  הענין עם  תוכם  תוך  לגמרי

ילד 37"משיח " על  מבט  נותנים  רק  שכאשר  כך , ,
משיח ! את  – רואים ? מה  יהודי,

ד "אתה  הגילוי – "משיח " היא  מציאותם  כל 
מלבדו". עוד  אין גו' הראת 

– שבשמח "ת  העובדה  עם  גם  זה  לקשר  ויש 
הדגשה  מצינו – כנ"ל  משיח  עם  במיוחד  הקשורה 
עם  ורוקדים  חוגגים  תשב "ר  שגם  ישראל , במנהג 
– בשמח "ת  שלהם  ֿ רבה  השמחה  (וע "י התורה 

"משיחי" שהם  איך  יותר  עוד  ).38מתגלה 

תורה  דשמחת  השמחה  שעיקר  כיון ואדרבה :
ע "י ריקוד אינה  באמצעות  דוקא  אלא  התורה ,

שהם  כפי תורה  הספרי עם  ריקוד  – התורה  עם 
בכלל  שאז תורה , בכתר  ומכותרים  במפה  מכוסים 

מודגש לא  שאז מובן, הרי – בה  ללמוד 
התורה  של  השייכות  מהגדולים בעיקר  – בנ"י
– קטנים  והכי הקטנים  ממש .ועד 

והגילוי  השייכות  עם  קשור  גם  שזה  לומר , ויש 
ימות  שאודות  – בתורה  בשמחת  משיח  של  המיוחד 
גו' רעהו את  איש  עוד  ילמדו ש "לא  כתוב  המשיח 

גדולם " ועד  למקטנם  אותי ידעו כולם  ולכן 39כי ;
זה  ודוגמת  מעין היא  תורה  בשמחת  ההנהגה  .2גם 

. בית של  בתינוקות  במיוחד  מודגש  זה  ענין
גדולי  (בהסכמת  שנקראים  – זה  דדורנו רבן

השם ": "צבאות  בשם  ישראל )

מסורים  שהילדים  – מורה  השם " "צבאות  השם 
מכך ) (ויותר  בדוגמת  להקב "ה , לגמרי ובטלים 
הכתוב  כלשון ועד  "מפקדיהם ". אל  "חיילים "

מארץ 40ביצי"מ  ישראל  בני את  ה ' "הוציא  –
מהמדידות מצרים  יותר  נעלה  אף  צבאותם ",

"צבא " של  .41והגבלות 

– וילדות  ילדים  – ישראל  שבילדי מובן, מזה 
שהם  איך  בגלוי יותר  עוד  ניכר  זה , דדורנו
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"לא 30) דהלשון  סע"ב) פג , (מנחות מתני ' מתוד "ה להעיר
לעיכובא.. היינו אלא" .

ששניהם 31) דאף ותחש, זהב בין החילוק – לדבר דוגמא
חז"ל  אמרו לזהב בנוגע הרי  (והמקדש), המשכן בשביל  נבראו
להשתמש  ראוי  העולם הי ' "לא רפל "ה) שמו"ר ב. פט "ז, (ב"ר
והיינו  ביהמ "ק", ובשביל  המשכן בשביל  נברא ולמה בזהב
הי ' ("לא חול  בעניני  בו להשתמש האפשריות קיימת שבזהב

" הרי  – לתחש בנוגע משא"כ  כו'"), אלא כו' ראוי 
 היינו ב), כח , (שבת משכן" ממנו ועשה למשה לו נזדמן

המשכן. בשביל  בו ההשתמשות אלא אינה מציאותו שכל 
אדמו"ר 32) מו"ח  כ "ק בלשון הדיוק לבאר יש אולי  עפ"ז

הכפתורים": את לצחצח  עדיין "צריכים תרפ"ט ) שמח "ת (שיחת
יתכן  שמצ"ע שאף הבגד , חלקי  שני  שמחבר – הוא הכפתור ענין
ומתאחדים  מתחברים הכפתור ע"י  הרי  ביניהם, פירוד  של  ענין

יחדיו.
ועוד .33) ג . פי "ג , ויק"ר א. עה, ב"ב ב. לד , ברכות ראה
ב.34) קיט , שבת
כב.35) טז, ֿ א הימים דברי 
"ע"ש 36) או (פרש"י ), בשמן" למושחן תינוקות "שדרך 

בהם  שאין כדמסיק לגדולה, למשחה כדאמרי ' וחשיבותן גדולתן
מהרש"א). (חדא"ג  חטא" של  הבל 

ד "לא 37) המאמר מובא לפנ"ז שם שבת שבגמ ' להעיר,
מובן, שמזה תשב"ר", בה שביטלו בשביל  אלא ירושלים חרבה

נפעל  דתשב"ר הלימוד  כשבטלה שע"י  שהרי  ירושלים,
ד "משיח " השייכות יותר עוד  תומתק ועפ"ז המסובב. בטל  הסיבה

.לתשב"ר

ישמח .38) אותיות דמשיח  להעיר
לג .39) לא, ירמי '
נא.40) יב, בא
מבן 41) דוקא – ישראל  צבא של  ההגבלות לא גם כולל 

ילדי כל  נכללים השם" ב"צבאות שהרי  ומעלה, שנה עשרים
העולם  לאויר יצאו ֿ עתה שזה התינוקות גם ה"שיר *ישראל , (ע"י 

במעי עובר אפילו – י "ל  מזו ויתירה שמסביבם). וכיו"ב המעלות"
ע"ד  ב), ל , נדה – כולה" התורה כל  אותו (ש"מלמדין אמו
עוברין  ש"אפילו – מצרים מארץ שיצאו השם" "צבאות ובדוגמת

ב). ל , (סוטה שירה" אמרו אמן שבמעי 

          
            



לז      

"משיח  מהווה "משיחי", שזה  עצמו. הקב "ה  של  "
הכללי  המשיח  להתגלות  קרובה  והקדמה  ההכנה 

והשלימה . האמיתית  בגאולה  בנ"י, דכל 

נפלאות " אראנו מצרים  מארץ  צאתך  :42ו"כימי
מצרים " מארץ  ה ' צבאות  כל  "יצאו שאז ,43כשם 

מהגלות  יצאו זה  דדורנו השם " "צבאות  כך 
ותיכף  והשלימה  האמיתית  הגאולה  אל  הנוכחית 

ממש . ומיד 

פה , כעת  שנמצאים  בנ"י ילדי ובמיוחד  וכולל 
– בזה  ימשיכו ובודאי שעברה  בשנה  – שהתחנכו
רואים  מבט  עליהם  מעיפים  שכאשר  באופן
בהקפות  רוקדים  אלה  כשילדים  ובפרט  "משיח ".

תורה . ושמחת  עצרת  דשמיני

., הגאולה את  יותר  לזרז ובכדי – שכך  כיון
– ממש  ומיד  תיכף  עד  אפשרי הכי בהקדם  שתבוא 
שנמצאים  רבן בית  של  התינוקות  שכל  מתאים , הרי
יחד ) וכולם  מהם  אחד  (כל  יאמרו כאן כעת 

"לחיים ".

"צבאות  של  ומנהלים  מלמדים  המחנכים , וגם 
עם  (ביחד  שינגנו ֿ ידי על  בזה  שישתתפו השם "
[כמנהג השם " "צבאות  עם  שקשור  הניגון הילדים )
ניגון  ("מארש "), "הימנון" יש  שלצבא  ַהעולם 

בנימוסי'" הלך  לקרתא  "אזלת  צ "ל  והרי 44משלהם ;

יסייע  הקהל  כל  ובודאי בדרכי')]. נהג  לעיר  (בבואך 
ֿ ידי  שעל  כיון עבורם , כזכות  זאת  ויחשיבו בזה ,
מכונים  שבו התואר  בהם  גם  ונמשך  נפעל  הילדים 

"משיחי" – .45הילדים 

כל  במשך  לעבודה  כח  אח "כ  שואבים  ומזה 
כל  על  ההמשכה  נפעלת  שמשמח "ת  (כנ"ל  השנה 
בכלל , ומנהלים  מחנכים  אצל  ובמיוחד  – השנה )
מו"ח  כ "ק  דורנו נשיא  של  השלוחים  אצל  ובפרט 
מורכבת  המיוחדת  ושליחותם  שעבודתם  – אדמו"ר 
חוצה , המעינות  והפצת  והיהדות  התורה  מהפצת 

העבו  – במיוחד  – את וגם  להביא  ושליחות  דה 
ממש  בפועל  צדקנו שימת 46משיח  ֿ ידי על  – כולל  ,

ישראל  ילדי של  החינוך  ענין על  מיוחדת  הדגשה 
"משיחי". שנקראים 

ילדים  – כולל  בנ"י, וכל  יהודי שכל  רצון, ויהי
עם  ביחד  דשמח "ת  ההקפות  את  יחגגו יהודיים ,

חז"ל  כמאמר  – בעצמו הקב "ה 47הקב "ה  "עתיד 
. לצדיקים  מחול  מראה לעשות  ואחד  אחד  וכל  .

ואמר  כו' זה 48באצבעו אלקינו הנה  ההוא  ביום 
ונשמחה  נגילה  לו קוינו ה ' זה  ויושיענו לו קוינו

ממש . ומיד  ותיכף  בישועתו".
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טו.42) ז, מיכה
מא.43) יב, בא
ב"מ 44) גם וראה יד . פמ "ח , בב"ר ועד "ז ה. פמ "ז, שמו"ר
ב. פו,

(מאור 45) משיח  ניצוץ ישנו מישראל  שבכאו"א וכידוע
פינחס). ס"פ עינים

בגימטריא 46) הוא (כחות) עשר בצירוף ש"שליח " ולהעיר
ואילך . 7 ע' השליחות ספר בארוכה ראה – "משיח "

בסופה.47) תענית
הקפות 48) קודם שאומרים הפסוקים מי "ז אחד  ט . כה, ישעי '

ס"א). לעיל  (וראה

אגרות קודש

]ח"י תשרי, תש"כ[

במענה למכתבו מי"ג תשרי, הצעות מסחריות שקבל ב... וכו' ושואל דעתי בזה.

וכבר הראה הנסיון שאינו נכון )ניט קיין געזונטע זאך( כשמערבים שני הענינים צ"צ ועסקים 

פרטיים יחד במקום כמו... ובפרט שעד עתה התנהגו הענינים ב... במישור, ואין מקום להכנס לספיקות.

בברכה לבשו"ט ולחג שמח.



לח

       
מוגה  בלתי

, קידוש עשו לא  שעדיין אלו כל  את  י"ח  ויוציא  היין על  יקדש  שא ' אמר  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
אמר :] ואח "כ  ההתוועדות . עניני בכל  להשתתף  יוכלו הם  שגם 

הסוכות : חג  של  לסיומו המתאימה  בברכה  להתחיל  יש  – הסוכות  חג  של  מסיומו עתה  שבאים  כיון
לויתן  של  עורו בסוכת  לישב  שנזכה  רצון ביניהם "1יהי ש "יושב  הקב "ה , עם  ביחד  ,2.

וגם  רבה , בשמחה  ורקד  קומתו מלא  עמד  שליט "א  אדמו"ר  וכ "ק  גאולה ", די זיין שוין "זאל  ָ[ניגנו
אמר :] ואח "כ  לשרוק . הורה 

 חז"ל כדרשת  משיח , של  בשמו שנקראים  רבן, בית  של  תינוקות  עם  קשורה  צדקנו משיח  3ביאת 

תגעו רבן",4"אל  בית  של  תינוקות  אלו משיח , ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה  באה  שבזכותם 
צדקנו.

בזה : והענין

בשמן" למושחן תינוקות  ש "דרך  לפי הוא , "משיחי", נקראים  שתשב "ר  מורה 5הטעם  זו שמשיחה  ,
וגדולה  חשיבות  והכהנים 6על  המשכן בחינוך  שמצינו המשיחה  ובדוגמת  ע "ד  ללימוד 7, בחינוך  ודוגמתו ,

להרגילו  כדי יתירה  מתנה  לו נותנין ללמוד  אותו שמחנכין ש "התינוק  רבן, בית  של  דתינוקות  התורה 
ועושה "8כו'" "מצווה  כשיהי' התורה  דלימוד  החשיבות  גודל  בנפשו יוחקק  שעי"ז ,9.

דתשב "ר  שהלימוד  – צדקנו משיח  לביאת  רבן בית  של  דתינוקות  והשייכות  הקשר  לבאר  יש  ועפ "ז
והכנה  חינוך  בתור  הזה  בזמן התורה  לימוד  כללות  ובדוגמת  ע "ד  הוא  התורה  בלימוד  החיוב  לזמן כהכנה 

התורה  דלימוד  הענין ושלימות  עיקר  יהי' שבו תצא "10לזמן מאתי חדשה  "תורה  בנ"י 11, לכל  שלימודה  ,
רב  וגם  מלך  שהוא  משיח , ע "י .12יהי'

הצורך  וגדל  הולך  צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  להגאולה  יותר  שמתקרבים  ככל  ולכן,
באה  שבזכותם  "משיחי", שנקראים  רבן בית  של  תינוקות  דחינוך  בהפעולות  יותר  ולהוסיף  להדגיש 

הגאולה .

 של תינוקות  עם  בהפעולה  האחרונות  בשנים  המיוחדת  להשתדלות  מהטעמים  הוא  לעיל  האמור 
השם ": "צבאות  בשם  ישראל ) גדולי (בהסכמת  שנקרא  מיוחד  ארגון במסגרת  רבן בית 

כמ "ש  ממצרים , בצאתם  בנ"י כל  נקראו ה '" "צבאות  כל 13בשם  יצאו הזה  היום  "בעצם  
כמ "ש  ממצרים , היציאה  כמו שתהי' האחרון, זה  מגלות  בהיציאה  גם  ודוגמתו מצרים ", "כימי 14מארץ 

והשלימה . האמיתית  הגאולה  אל  הגלות  מן יצאו ה '" צבאות  ש "כל  נפלאות ", אראנו מצרים  מארץ  צאתך 

ביצי"מ ), (ולא  דוקא  העתידה  בגאולה  תהי' ה '" צבאות  ד "כל  הגאולה  ושלימות  שעיקר  לומר , ויש 
עצמו) זה  דור  גם  הרי, שלפניו, הדורות  כולל  שאינו לכך  (נוסף  ממצרים  שיצאו הדור  מצרים , ביציאת  כי,
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(לאחר )* שליט "א אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה – זו משיחה חלק
מאידית). (בתרגום לעיל  ונדפס זמן)

א.1) עה, ב"ב
בסופה.2) תענית
ב.3) קיט , שבת
כב.4) טז, דה"א
שם.5) שבת פרש"י 
לגדולה,6) למשחה כדאמרי ' וחשיבותן גדולתן "ע"ש

שם). מהרש"א (חדא"ג  חטא" של  הבל  בהן שאין כדמסיק
לשון 7) שהיא משיחה שיש בהם "להתגדל  "למשחה",

תגעו אל  למשחה, נתתים לך  כמו כט שררה, כט , (תצוה "
ובפרש"י ).

ובכ "מ .8) ד . כט , וישב בתו"א ועד "ז א. כט , נשא לקו"ת
מצווה 9) שנעשה לפני  שגם ולהעיר, – וש"נ. א. לא, קידושין

– סופרים שמדברי  חינוך  חובת מצד  אלא אינו שלימודו ועושה,
(ראה  תורה מדברי  יותר סופרים דברי  וחביבין חמורין הרי 

ועוד ). ה"ד . פי "א שם ירושלמי  במשנה. – ב פח , סנהדרין
א)10) פו, (ב"מ  בגמרא שמצינו כפי  למעלה, התורה לימוד  ע"ד 

. דרקיע במתיבתא מפלגי  .ש"קא טהור אומר הקב"ה נוכח . מאן .
. דאמר נחמני  בר רבה .נוכח  בנגעים יחיד  אני  טהור". טהור אמר .*.

ג .11) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
פ"ג .12) מלך  מינוי  מצות להצ"צ סהמ "צ
מא.13) יב, בא
טו.14) ז, מיכה



לט      

יגאלו  העתידה  בגאולה  ואילו כו'), התורה  וקיבל  דעה  דור  שהי' (אף  לארץ  להכנס  זכה  ולא  במדבר  נשאר 
בנ  כל  לארץ  בתחיית ויכנסו (שיעמדו שלפנ"ז הדורות  שבכל  בנ"י כל  גם  זה , שבדורנו בנ"י על  נוסף  "י,

הוא  גם  יזכה  שאז העתידה  להגאולה  שממתין במדבר , ונשאר  ממצרים  שיצא  הדור  גם  כולל  המתים ),
אחרון" גואל  הוא  ראשון "גואל  רבינו, משה  עם  יחד  לארץ  במדרש 15להכנס  כדאיתא  לו 16, ש "אמר 

. למשה  הבא הקב "ה  לעולם  חלק  המדבר  לדור  אין יאמרו עכשיו עמהן".17. ותבוא  בצדן תהא  אלא  ,

"צבאות  שנקראים  כפי ("משיחי") רבן בית  של  תינוקות  עם  בפעולות  ההוספה  שע "י מובן ועפ "ז
ובזקנינו"18השם " "בנערינו ה '", צבאות  ד "כל  מהגלות  היציאה  את  יותר  עוד  ומזרזים  ממהרים  הקטנים 19, ,

לארצנו  באים  הדורות , שבכל  בנ"י כל  יחד , וכולם  ("בזקנינו"), הגדולים  גם  ועמהם  תחילה , ("בנערינו")
עלי'" יושבי' ד "כל  השלימות  תכלית  הקודש 20הקדושה , עיר  לירושלים  באים  גופא  הקדושה  ובארצנו ,

ידיך " כוננו ֿ י אדנ "מקדש  השלישי, המקדש  נצחי 21ולבית  בית  שנה ,22, ת "י שעמד  ראשון כבית  (דלא 
שנה  ת "כ  שעמד  שני כבית  לא  ).23וגם 

רבן) בית  של  (תינוקות  ישראל  ילדי של  פעולתם  ע "י הפרטי 24ובפרט  מחדרו עושה  מעין 25שכאו"א 
" ודוגמת  " ודוגמת  מעין נעשים  דבנ"י הבתים  וכל  החדרים  שכל  ועד  כמ "פ ), (כמדובר  "

" ישראל ארץ  (בחו"ל ) כאן "עשה  הידוע  כפתגם  ישראל , ארץ  שנעשים  לכך  (נוסף  שעי"ז 26" ,(
בית  שלפנ"ז, מקדשות  הבתי גם  (שכולל  השלישי המקדש  בית  בנין תיכף  ופועלים  ומזרזים  ממהרים 

שני  ובית  שנעשו 27ראשון הפרטיים  הבתים  וכן מעט ", "מקדש  מדרשות , ובתי כנסיות  בתי יקבעו שבו ,(
כולו  העולם  שבכל  המקדש , בית  .28כמו

– ה 'תשנ"ב  – השנה  דמספר  ֿ תיבות  הראשי כידוע  – זו בשנה  מיוחדת  הדגשה  ניתוסף  זה  ובכל 
בכל ": ו"נפלאות  בה ", נפלאות  שנת  תהא  "הי'

לגבי  "נפלאות " של  באופן שהיא  צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה  על  קאי – "נפלאות "
אראנו מצרים  מארץ  צאתך  "כימי כמ "ש  ".יצי"מ ,

הוא  ש "נפלאות " להוסיף , "עולם "29פלאות ויש  שנקרא  החמישים ) (שנת  יובל  עם  שקשור  ,30

לעולם  נצחי, באופן היא  ("פלאות ") שהגאולה  מודגש  שבזה  המקום ), שטח  וכל  הזמן המשך  כל  (שכולל 
גלות  אחרי' שאין והשלימה  האמיתית  גאולה  יובל 31ועד , מצות  נוהגת  שאז עלי'", יושבי' "כל  ,

.20כפשוטה 

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

וש"נ.15) ואילך . 8 ע' חי "א לקו"ש ראה
יג .16) פי "ט , במדב"ר
חלק 17) המדבר לדור ש"אין החסידות לפי ' שגם ולהעיר

הוא הבא" להםלעולם שאין ,"חלק" לעוה"ב,
אלא שהםדייקא, מזה, ויתירה , הבא מעולם

דלעתיד  הענינים הרי  – (60 הערה 102 ע' חכ "ג  בלקו"ש (נסמן
מ "עולם  גם למעלה הם השכר) שלימות התחי ', (בעולם לבוא

הבא".
(18. שנה עשרים מ "בן פחותים היותם צבא עם יוצא כל  .

י "ג לגיל  עדיין הגיעו שלא מזה, ויתירה ג ), א, (במדבר בישראל "
תינוקות  וגם שנה), י "ב לגיל  עדיין הגיעו שלא – (וילדות שנה
אז  שכבר העולם, לאויר יצא ֿ עתה שזה לתינוק עד  ביותר, קטנים
"שיר  עם אותו שמקיפים עי "ז ה'" ב"צבאות שלו החינוך  מתחיל 
תשעה  (במשך  העיבור בזמן גם מזה, ויתירה וכיו"ב, המעלות"

לידה  ה'",*ירחי  צבאות ד "כל  מצרים ביציאת גם וכמודגש ,(
שירה" אמרו אמן שבמעי  עוברין "אפילו סוף ים שבקריעת

וש"נ). א. נ, (ברכות
ט .19) יו"ד , בא
ה"ח .20) פ"י  ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין
יז.21) טו, בשלח 

א.22) רכא, ח "ג  א. כח , ח "א זהר ראה
בגשמיות,23) רק לא בודאי  שהיא שנים, עשר של  הוספה

שנים  עשר שבמשך  לכך  (נוסף ברוחניות גם אלא הזמן, בכמות
ואדרבה, בביהמ "ק), שנעשו תומ "צ עניני  ריבוי  ניתוספו אלו

ברוחניות. מההוספה כתוצאה באה בגשמיות ההוספה
גם 24) שמביאים – גרמא שהזמן בהענין ובמיוחד  כולל 

היו"ט  בכניסת לפנ"ז, ועוד  להקפות, ֿ הכנסת לבית התינוקות
יו" נר בהדלקת ערבית), תפלת קטנות,(לפני  ילדות ע"י  גם ט 

שנים, שלש מגיל  ויו"ט  שבת נר להדליק שמתחילים חב"ד  כמנהג 
שנתיים. מגיל  ואפילו

מצד 25) ישראל , כלל  עם קשור פרטי  חדר שגם לומר, ויש
מ "ד ). פ"ב (אבות הציבור" מן תפרוש "אל  הציווי 

תפה.26) ע' ח "א מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק
שם.27) זח "ג  ראה
(28416 ע' (לקמן שבבבל " רבינו "בית בענין קונטרס ראה
ואילך ).
ב.29) רסא, זח "א
ועוד .30) ה"א). פ"ד  ברכות (מירושלמי  ובפרש"י  כב א, ש"א
ועוד .31) א. טו, בשלח  מכילתא



מ     

ה "נפלאות ", ענין עם  קשור  שלה  הר "ת  שגם  שלפני' השנה  לגבי (גם  זו בשנה  המיוחד  והחידוש 
ש "נפלאות  – אראנו") הם "נפלאות  אלא  נוסף , דבר  אינם  שה "נפלאות " ,"  ועוד השנה , של 

באופן הם  עצמם  שמצד  שה "נפלאות " ומתגלים ועיקר , נמשכים  ומובדל , מופרש  ," ".(בפנימיות )

ד "נפלאות  הר "ת  גם  ישנו לזה , בגימטריא ונוסף  כל ", מכל  "בכל  ,"""32 מודגש שבזה  ,
גלויות , לקיבוץ  בנוגע  לראש  לכל  הם  נס שה "נפלאות " כנפות גלויותינו"ושא  מארבע  יחד 

עלי'". יושבי' ד "כל  הענין שלימות  יהי' שאז לארצנו", הארץ 

השם ", "צבאות  ישראל , ילדי עם  בהפעולות  יתירה  הדגשה  להיות  צריכה  זו שבשנה  מובן ומזה 
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה  באה  ידם  שעל  "משיחי", בשם  הנקראים 

 תהא) זו בשנה  קראו הראשון שחלקה  – ברכה  פרשת  השבוע , פרשת  עם  גם  ולקשר  להוסיף  ויש 
פעמים : כמה  כל ) מכל  בכל  בה , נפלאות  שנת 

שבט  של  ברכתו נאמרה  – שני) (לפני ברכה  פרשת  ופתיחת  המיוחדת 33בהתחלת  שמעלתו ,
משיחא  מלכא  דוד  דוד , בית  מלכות  באה  .34שממנו

במיוחד  שייך  זה  נ"ע וענין (מהורש "ב ) אדמו"ר  כדברי – רבן) בית  של  מתינוקות  (החל 
הידועה  בשיחתו 35 למלחמת היוצא  "כל  בענין שמחתנו") ד "זמן ושלימות  וחותם  (סיום 

דוד " דוד 36בית  ביאת  ופועלים  דוד , בית  למלחמת  שיוצאים  דוד " בית  "חיילי הם  התמימים  שתלמידי ,
משיחא . מלכא 

 כאן הנמצאים  משיחי, שנקראים  רבן בית  של  תינוקות  השם ", "צבאות  הילדים , כל  לכך : ובהתאם 
"לחיים ". עתה  יאמרו –

בנימוסי'" הלך  לקרתא  "אזלת  הכלל  משה 37וע "פ  בהנהגת  וכן המלאכים , בהנהגת  שמצינו (כפי
השם "38רבינו  "צבאות  הארגון מנהלי ובראשם  השם ", "צבאות  הילדים , כל  את  לכבד  יש  – לנגן 39) ,

אליהם . יצטרף  הקהל  וכל  השם ", "צבאות  של  ("מארש ") ניגון

מסתכלים  שכאשר  – "משיחי" הנקראים  רבן בית  של  תינוקות  עם  הקשורה  ושמחה  שמהשירה  ויה "ר 
היתכן  מתי"... "עד  והטענה  השאלה  יותר  עוד  מתחזקת  ובמילא , ד "משיחי", הענין בגלוי רואים  פניהם  על 
ע "י  והשלימה  האמיתית  דגאולה  ושמחה  לשירה  ממש  ומיד  תיכף  נזכה  – בא ?! לא  עדיין צדקנו שמשיח 

ועד " לעולם  ימלוך  "ה ' ביצי"מ : סוף  ים  דקריעת  השירה  וחותם  בסיום  מ "ש  יקויים  שאז צדקנו, ,40משיח 
שלו" המלוכה  שכל  לבוא  כמ "ש 41"לעתיד  ממש .42, ומיד  תיכף  המלוכה ", לה ' "והיתה 

***

(" בכל "נפלאות  בה ", ש "נפלאות  בשנה  יתירה  (ובהדגשה  צדקנו משיח  ביאת  אודות  לעיל  האמור 
במיוחד  ד "טוב "שייך  (הגימטריא  בי"ז כמודגש  לפני 43, שאומרים  הראת " "אתה  פסוקי (

ההקפות  על  התורה  מן וראיות  (טעמים  בפסוק 43הקפות  שהתחלתם  וסיומם 44), גו'", לדעת  הראת  "אתה 
מירושלים ".45בפסוק  ה ' ודבר  תורה  תצא  מציון "כי
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שם.32) חת"ס ובחי ' ואילך , סע"ב טז, ב"ב ראה
שמצינו 33) כפי  – יהודה דברכת המיוחדת מהמעלה ולהעיר

ויחי ) (בפ' יעקב של  הברכהבברכותיו ענין מתחיל 
(פרש"י תוכחה דברי  להם שנאמרו שלפנ"ז בשבטים (משא"כ 

ח )). מט , ויחי 
ובפרש"י ).34) יו"ד  (שם, יעקב בברכת כמפורש
ס"ע 35) תש"ב סה"ש ואילך . ב תשפז, ח "ד  לקו"ד  – תרס"א

ואילך . 141
וש"נ.36) א. נו, שבת
ה.37) פמ "ז, שמו"ר יד . פמ "ח , ב"ר
שבנ"י38) דכיון מספיקה, אינה המלאכים מהנהגת הראי ' כי ,

שכן  הוכחה אינה המלאכים הנהגת הרי  ממלאכים, למעלה הם

תלוי ' המלאכים שהנהגת מצינו ואדרבה: בנ"י . הנהגת צ"ל 
בשמים  "לא שהתורה כיון דוקא, בארץ למטה בנ"י  של  בפס"ד 

ב). נט , ב"מ  (ראה היא"
כאן,39) נוכחים אינם עצמם הם באם – מקומם ממלאי  או

דהקפות. בהשמחה יהודים לשמח  שהלכו כיון
יח .40) טו, בשלח 
יז.41) שם, פרש"י 
בסופו.42) עובדי '
(43.54 ע' תש"ד  סה"מ 
לה.44) ד , ואתחנן
ג .45) ב, ישעי '



מי      

ה "נפלאות ", ענין עם  קשור  שלה  הר "ת  שגם  שלפני' השנה  לגבי (גם  זו בשנה  המיוחד  והחידוש 
ש "נפלאות  – אראנו") הם "נפלאות  אלא  נוסף , דבר  אינם  שה "נפלאות " ,"  ועוד השנה , של 

באופן הם  עצמם  שמצד  שה "נפלאות " ומתגלים ועיקר , נמשכים  ומובדל , מופרש  ," ".(בפנימיות )

ד "נפלאות  הר "ת  גם  ישנו לזה , בגימטריא ונוסף  כל ", מכל  "בכל  ,"""32 מודגש שבזה  ,
גלויות , לקיבוץ  בנוגע  לראש  לכל  הם  נס שה "נפלאות " כנפות גלויותינו"ושא  מארבע  יחד 

עלי'". יושבי' ד "כל  הענין שלימות  יהי' שאז לארצנו", הארץ 

השם ", "צבאות  ישראל , ילדי עם  בהפעולות  יתירה  הדגשה  להיות  צריכה  זו שבשנה  מובן ומזה 
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה  באה  ידם  שעל  "משיחי", בשם  הנקראים 

 תהא) זו בשנה  קראו הראשון שחלקה  – ברכה  פרשת  השבוע , פרשת  עם  גם  ולקשר  להוסיף  ויש 
פעמים : כמה  כל ) מכל  בכל  בה , נפלאות  שנת 

שבט  של  ברכתו נאמרה  – שני) (לפני ברכה  פרשת  ופתיחת  המיוחדת 33בהתחלת  שמעלתו ,
משיחא  מלכא  דוד  דוד , בית  מלכות  באה  .34שממנו

במיוחד  שייך  זה  נ"ע וענין (מהורש "ב ) אדמו"ר  כדברי – רבן) בית  של  מתינוקות  (החל 
הידועה  בשיחתו 35 למלחמת היוצא  "כל  בענין שמחתנו") ד "זמן ושלימות  וחותם  (סיום 

דוד " דוד 36בית  ביאת  ופועלים  דוד , בית  למלחמת  שיוצאים  דוד " בית  "חיילי הם  התמימים  שתלמידי ,
משיחא . מלכא 

 כאן הנמצאים  משיחי, שנקראים  רבן בית  של  תינוקות  השם ", "צבאות  הילדים , כל  לכך : ובהתאם 
"לחיים ". עתה  יאמרו –

בנימוסי'" הלך  לקרתא  "אזלת  הכלל  משה 37וע "פ  בהנהגת  וכן המלאכים , בהנהגת  שמצינו (כפי
השם "38רבינו  "צבאות  הארגון מנהלי ובראשם  השם ", "צבאות  הילדים , כל  את  לכבד  יש  – לנגן 39) ,

אליהם . יצטרף  הקהל  וכל  השם ", "צבאות  של  ("מארש ") ניגון

מסתכלים  שכאשר  – "משיחי" הנקראים  רבן בית  של  תינוקות  עם  הקשורה  ושמחה  שמהשירה  ויה "ר 
היתכן  מתי"... "עד  והטענה  השאלה  יותר  עוד  מתחזקת  ובמילא , ד "משיחי", הענין בגלוי רואים  פניהם  על 
ע "י  והשלימה  האמיתית  דגאולה  ושמחה  לשירה  ממש  ומיד  תיכף  נזכה  – בא ?! לא  עדיין צדקנו שמשיח 

ועד " לעולם  ימלוך  "ה ' ביצי"מ : סוף  ים  דקריעת  השירה  וחותם  בסיום  מ "ש  יקויים  שאז צדקנו, ,40משיח 
שלו" המלוכה  שכל  לבוא  כמ "ש 41"לעתיד  ממש .42, ומיד  תיכף  המלוכה ", לה ' "והיתה 

***

(" בכל "נפלאות  בה ", ש "נפלאות  בשנה  יתירה  (ובהדגשה  צדקנו משיח  ביאת  אודות  לעיל  האמור 
במיוחד  ד "טוב "שייך  (הגימטריא  בי"ז כמודגש  לפני 43, שאומרים  הראת " "אתה  פסוקי (

ההקפות  על  התורה  מן וראיות  (טעמים  בפסוק 43הקפות  שהתחלתם  וסיומם 44), גו'", לדעת  הראת  "אתה 
מירושלים ".45בפסוק  ה ' ודבר  תורה  תצא  מציון "כי
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שם.32) חת"ס ובחי ' ואילך , סע"ב טז, ב"ב ראה
שמצינו 33) כפי  – יהודה דברכת המיוחדת מהמעלה ולהעיר

ויחי ) (בפ' יעקב של  הברכהבברכותיו ענין מתחיל 
(פרש"י תוכחה דברי  להם שנאמרו שלפנ"ז בשבטים (משא"כ 

ח )). מט , ויחי 
ובפרש"י ).34) יו"ד  (שם, יעקב בברכת כמפורש
ס"ע 35) תש"ב סה"ש ואילך . ב תשפז, ח "ד  לקו"ד  – תרס"א
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וש"נ.36) א. נו, שבת
ה.37) פמ "ז, שמו"ר יד . פמ "ח , ב"ר
שבנ"י38) דכיון מספיקה, אינה המלאכים מהנהגת הראי ' כי ,

שכן  הוכחה אינה המלאכים הנהגת הרי  ממלאכים, למעלה הם

תלוי ' המלאכים שהנהגת מצינו ואדרבה: בנ"י . הנהגת צ"ל 
בשמים  "לא שהתורה כיון דוקא, בארץ למטה בנ"י  של  בפס"ד 

ב). נט , ב"מ  (ראה היא"
כאן,39) נוכחים אינם עצמם הם באם – מקומם ממלאי  או

דהקפות. בהשמחה יהודים לשמח  שהלכו כיון
יח .40) טו, בשלח 
יז.41) שם, פרש"י 
בסופו.42) עובדי '
(43.54 ע' תש"ד  סה"מ 
לה.44) ד , ואתחנן
ג .45) ב, ישעי '

     

זה  בסדר  ונקבעו שנסדרו כיון בתנ"ך , שונים  ממקומות  המלוקטים  הפסוקים  שי"ז – ובהקדמה 
אחד , והמשך  ענין כולם  מהווים  התפלות , מסדרי ישראל  גדולי ע "י ההקפות ) לפני שהתחלתו (לאמרם 

" שהסיום  אלא  עוד  ולא  גו'", מציון "כי בפסוק  וסיומו גו'", לדעת  הראת  "אתה  גו'",בפסוק  מציון
כדלקמן. גו'", לדעת  הראת  "אתה  להפסוק  עד ) שלפנ"ז (להפסוקים  והסברה  טעם  נתינת  גם  מהוה 

בזה : והענין

שבעה  להם  "פתח  שאז ֿ תורה , מתן על  קאי – מלבדו" עוד  אין האלקים  הוא  ה ' כי לדעת  הראת  "אתה 
התחתונים , את  קרע  כך  העליונים  את  שקרע  וכשם  יחידי"רקיעים , ראי'46שהוא  של  באופן ,

האדם  של  בפנימיותו ונקלטת  שחודרת  .47("הראת "),

רק  הוא  ֿ תורה  במתן גו'" לדעת  הראת  ד "אתה  הגילוי אבל , 'שתהי השלימות  לתכלית 
קדישא  תניא  בספר  הזקן רבינו שמבאר  כפי לבוא , הי'48לעתיד  ש "כבר  לבוא  דלעתיד  להשלימות  בנוגע 

מלבדו, עוד  אין האלקים  הוא  ה ' כי לדעת  הראת  אתה  כדכתיב  תורה , מתן בשעת  זה  מעין לעולמים 
ש " עי"ז מתאפשרת  לבוא  דלעתיד  שהשלימות  (א ) מובן: שמזה  כו'", חושיית  בראי' ממש , הראת  

 אלא אינו תורה  במתן גו'" לדעת  הראת  ד "אתה  שהגילוי ועיקר : (ב ) תורה ", מתן בשעת  זה  מעין
 . לבוא לעתיד  שיהי' הגילוי שלימות  זה ") ("מעין

ביום  ליום , מיום  עילוי אחר  בעילוי ֿ תורה  דמתן בהגילוי יתוסף  גופא  לבוא  שלעתיד  להוסיף , [ויש 
השבת  וביום  הששי ביום  החמישי, ביום  הרביעי, ביום  השלישי, ביום  ועד "ז הראשון, מביום  יותר  השני

העולמים " לחיי ומנוחה  שבת  שכולו "יום  –49.[

ובשייכות  בקשר  הראת " "אתה  פסוקי וסיום  דהתחלת  ההמשך  מובן האמיתית ועפ "ז להגאולה 
" מלבדו", עוד  אין גו' לדעת  הראת  ד "אתה  הענין שלימות  יהי' שאז – תצא והשלימה  ש )מציון (כיון

ובמילא  ס "ב ), (כנ"ל  תצא " מאתי חדשה  "תורה  תורה , במתן וחידוש  הוספה  מירושלים ", ה ' ודבר  תורה 
מלבדו". עוד  אין גו' לדעת  הראת  ד "אתה  בהגילוי וחידוש  הוספה  גם 

 נשלמו שכבר  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  כדברי – זה  בדורנו במיוחד  ומודגש  שייך  זה  וענין
הכפתורים ": "צחצוח  גם  כולל  העבודה , עניני כל 

הבגד  חלקי שני ולאחד  לחבר  הוא  "כפתורים " של  וענינו 50ענינם  ביניהם . אחר  ענין יכנס  שלא  באופן
התומ "צ  בקיום  העבודה  שלימות  על  שנוסף  המצוות בעבודה , על  שקאי הלבושים , ה "ז 51(שלימות  ,(

ענין אלא  אינם  שלו הענינים  שכל  כיון ביניהם , ומפסיק  שנכנס  אחר  דבר  שום  שאין עבודת באופן –
חז"ל  בלשון בהגירסא  כמודגש  לשמש נבראתי "אני 52ה ', נבראתי "אני רק  (לא  קוני" את  לשמש 

לעיכובא  שהיא  כו'", אלא  כו' "לא  בהוספה  אלא  קוני", קונו,53את  את  לשמש  אלא  אינה  מציאותו שכל  ,(
אחד . בגד  בלבד , אחד  ענין אלא  בעולמו שאין כך ,

בדוגמת  (שהם  המשכן ביריעות  כפתורים  ע "י הבגד  חלקי שני ואחדות  חיבור  דוגמת  שמצינו ולהעיר ,
כמ "ש 54בגד  – אחד ",55) המשכן והי' כפתורים ) ע "י החיבור  (דוגמת  בקרסים  גו' היריעות  את  "וחברת 

השכינה . השראת  המשכן, אחד , ענין ניכר  הבגד ) (חלקי החלקים  שבכל  היינו,

תחשים " עורות  ומכסה ) מאדמים  אלים  (עורות  ב "מכסה  יותר  עוד  מודגש  זה  מלכתחילה 56[וענין שהם  ,
 .( קרסים ע "י זל "ז שחיברום  נפרדות  יריעות  (ולא 
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שם.46) ואתחנן פרש"י 
הקליטה 47) שענינו – עצרת" ל "שמיני  מהשייכות להעיר

פח , שמע"צ דרושי  לקו"ת (ראה הסוכות חג  עניני  דכל  בפנימיות
ובכ "מ ). א. צא, ד .

א).48) (מו, לו פרק
בסופה.49) תמיד 
יקרע"50) "לא – (מעיל ) כהונה בבגדי  מהציווי  להעיר

וש"נ). ואילך . 328 ע' חט "ז לקו"ש וראה לב. כח , (תצוה

וש"נ.51) רפט . ע' ח "א מלוקט  סה"מ  ראה
ע 52) – קידושין סוף וברייתא כת"ימשנה הש"ס גירסת "פ

הובא  וכן תשכ "ד ). ירושלים הבבלי , תלמוד  של  כת"י  (אוסף
שם. למשניות שלמה במלאכת

ב.53) פג , מנחות – מתני ' תוד "ה ראה
ט .54) כו, תרומה פרש"י  ראה
ו.55) שם,
יד .56) שם,



מב     

כמארז"ל  – תחשים " ב "עורות  המיוחד  החידוש  עם  זה  לקשר  .57ויש  משה  בימי שהי' ."תחש 
משכן ממנו ועשה  לו רק נזדמן  (לא  היתה  בעולם  מציאותו שכל  ,"( גם אלא  המשכן

 " ביהמ "ק ובשביל  המשכן בשביל  ש "נברא  כזהב , דלא  באופן58,  
 העולם הי' "לא  וביהמ "ק  המשכן שלולי (אף  וביהמ "ק  המשכן בשביל  בו שהשתמשו ולאחרי לפני

בזהב ")]. להשתמש  ראוי

ד " באופן העבודה  (שלימות ) מרומזת  ה )כפתורים " שב "(צחצוח  י"ל  ועפ "ז  ,היינו ,"
ד "אין  הגילוי לשלימות  האחרונה  ההכנה  שזוהי – אחר  דבר  אין ומלבדו הקב "ה , אחד , דבר  רק  שישנו

והשלימה . האמיתית  בגאולה  מלבדו" עוד 

העבודה  בשלימות  החסרון בגלל  הוא  והשלימה  האמיתית  דהגאולה  המבהיל  שהעיכוב  י"ל  ואולי
צחצוח  גם  נשלם  שכבר  כאמור , זה , עיכוב  גם  כבר  נתבטל  זה  בדורנו אבל , מלבדו". עוד  ד "אין באופן

לסעודה " מוכן "הכל  ובמילא , הבר 59הכפתורים , ושור  דלויתן הסעודה  המשומר 60, בגאולה 61ויין ,
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית 

"מלבדו עוד  אין גו' הראת  ד "אתה  והשייכות  בהקשר  להוסיף  האמיתית ויש  בגאולה  (ששלימותו
למשיחא " "הלכתא  הגאולה , עניני בלימוד  מיוחדת  הדגשה  יש  שבהם  – ממש  אלה  לימים  :62והשלימה )

פרקים  ג ' היומיים , בשיעורים  ללמדו שנתפשט  (כפי הרמב "ם  ספר  לימוד  מסיימים  זו דשנה  בשמח "ת 
המשיח " מלך  "הלכות  הגאולה , בעניני עוסקים  שבו האחרונים  הפרקים  שני אשר , יום ), .63בכל 

להתחיל ", תעזרני כן לסיים  שעזרתני "כשם  ה "הדרן": כנוסח  – להתחלתו תיכף  באים  הספר  ומסיום 
ועמוד  היסודות  "יסוד  – להשלמה " התחלה  "מתכיפין בשמח "ת : שקורין בראשית " לחתן "רשות  ובנוסח 

. ראשון מצוי שם  שיש  לידע  .החכמות  הנמצאים  וכל  תוכן . שזהו המצאו", מאמתת  אלא  נמצאו לא  .
. הזמן "באותו תהי' שבזה  שהשלימות  מלבדו", עוד  אין גו' לדעת  הראת  ד "אתה  יהי'הענין (ש )לא  .

. בלבד  ה ' את  לדעת  אלא  העולם  כל  שנאמר עסק  מכסים ".64. לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  מלאה  כי

 בהק אמרום  שכבר  לאחרי ובפרט  – שמח "ת  דליל  בהקפות  הפסוקים  אמירת  לפני שעוד  פות ויה "ר 
שמע "צ , בליל  דהקפות , הפעמים  ג ' על  (נוסף  פעמים  שלש  כבר  אמרום  חב "ד  מנהג  וע "פ  שמע "צ , דליל 

חזקה " הוי זימני "בתלת  שמח "ת ), וביום  שמח "ת  הראת 65בליל  ד "אתה  הענין השלימות  בתכלית  יתגלה  –
מירושלים ". ה ' ודבר  תצא ") מאתי חדשה  ("תורה  תורה  תצא  מציון "כי  מלבדו", עוד  אין גו' לדעת 

מראה  ואחד  אחד  וכל  כו' לצדיקים  מחול  לעשות  הקב "ה  ש "עתיד  באופן ההקפות  לעריכת  הולכים  ואז
שנאמר  בישועתו"66באצבעו, ונשמחה  נגילה  לו קוינו ה ' זה  גו' זה  אלקינו הנה  ההוא  ביום  .2ואמר 

ממש . ומיד  תיכף  – העיקר  והוא  ועוד 

***

 ההקפות לפני שאומרים  הראת " "אתה  פסוקי אודות  לעיל  להמדובר  ולבאר בהמשך  להוסיף  יש  –
הרמז  ע "ד  הפסוקים , י"ז :67פרטי
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ה.57) כה, תרומה פרש"י  וראה ב. כח , שבת
רפל "ה.58) שמו"ר ב. פט "ז, ב"ר
א 59) לח , סנהדרין מט "ז. פ"ג  אבות – חז"ל  ל ' ע"פ

ובפרש"י .
ג .60) פי "ג , ויק"ר א. עה, ב"ב
ועוד .61) ב. לד , ברכות
וש"נ.62) בערכו. תלמודית אנציק' ראה

שי .63) רפד . וינציאה בדפוס הכותרת כ "ה
ט .64) יא, ישעי '
וש"נ.65) רע"ב. קו, ב"מ 
ט .66) כה, ישעי '
תנש"א 67) ואילך . 209 ע' ח "א תש"נ התוועדויות גם ראה

ואילך . 179 ע' ח "א



מג      

כמארז"ל  – תחשים " ב "עורות  המיוחד  החידוש  עם  זה  לקשר  .57ויש  משה  בימי שהי' ."תחש 
משכן ממנו ועשה  לו רק נזדמן  (לא  היתה  בעולם  מציאותו שכל  ,"( גם אלא  המשכן

 " ביהמ "ק ובשביל  המשכן בשביל  ש "נברא  כזהב , דלא  באופן58,  
 העולם הי' "לא  וביהמ "ק  המשכן שלולי (אף  וביהמ "ק  המשכן בשביל  בו שהשתמשו ולאחרי לפני

בזהב ")]. להשתמש  ראוי

ד " באופן העבודה  (שלימות ) מרומזת  ה )כפתורים " שב "(צחצוח  י"ל  ועפ "ז  ,היינו ,"
ד "אין  הגילוי לשלימות  האחרונה  ההכנה  שזוהי – אחר  דבר  אין ומלבדו הקב "ה , אחד , דבר  רק  שישנו

והשלימה . האמיתית  בגאולה  מלבדו" עוד 

העבודה  בשלימות  החסרון בגלל  הוא  והשלימה  האמיתית  דהגאולה  המבהיל  שהעיכוב  י"ל  ואולי
צחצוח  גם  נשלם  שכבר  כאמור , זה , עיכוב  גם  כבר  נתבטל  זה  בדורנו אבל , מלבדו". עוד  ד "אין באופן

לסעודה " מוכן "הכל  ובמילא , הבר 59הכפתורים , ושור  דלויתן הסעודה  המשומר 60, בגאולה 61ויין ,
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית 

"מלבדו עוד  אין גו' הראת  ד "אתה  והשייכות  בהקשר  להוסיף  האמיתית ויש  בגאולה  (ששלימותו
למשיחא " "הלכתא  הגאולה , עניני בלימוד  מיוחדת  הדגשה  יש  שבהם  – ממש  אלה  לימים  :62והשלימה )

פרקים  ג ' היומיים , בשיעורים  ללמדו שנתפשט  (כפי הרמב "ם  ספר  לימוד  מסיימים  זו דשנה  בשמח "ת 
המשיח " מלך  "הלכות  הגאולה , בעניני עוסקים  שבו האחרונים  הפרקים  שני אשר , יום ), .63בכל 

להתחיל ", תעזרני כן לסיים  שעזרתני "כשם  ה "הדרן": כנוסח  – להתחלתו תיכף  באים  הספר  ומסיום 
ועמוד  היסודות  "יסוד  – להשלמה " התחלה  "מתכיפין בשמח "ת : שקורין בראשית " לחתן "רשות  ובנוסח 

. ראשון מצוי שם  שיש  לידע  .החכמות  הנמצאים  וכל  תוכן . שזהו המצאו", מאמתת  אלא  נמצאו לא  .
. הזמן "באותו תהי' שבזה  שהשלימות  מלבדו", עוד  אין גו' לדעת  הראת  ד "אתה  יהי'הענין (ש )לא  .

. בלבד  ה ' את  לדעת  אלא  העולם  כל  שנאמר עסק  מכסים ".64. לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  מלאה  כי

 בהק אמרום  שכבר  לאחרי ובפרט  – שמח "ת  דליל  בהקפות  הפסוקים  אמירת  לפני שעוד  פות ויה "ר 
שמע "צ , בליל  דהקפות , הפעמים  ג ' על  (נוסף  פעמים  שלש  כבר  אמרום  חב "ד  מנהג  וע "פ  שמע "צ , דליל 

חזקה " הוי זימני "בתלת  שמח "ת ), וביום  שמח "ת  הראת 65בליל  ד "אתה  הענין השלימות  בתכלית  יתגלה  –
מירושלים ". ה ' ודבר  תצא ") מאתי חדשה  ("תורה  תורה  תצא  מציון "כי  מלבדו", עוד  אין גו' לדעת 

מראה  ואחד  אחד  וכל  כו' לצדיקים  מחול  לעשות  הקב "ה  ש "עתיד  באופן ההקפות  לעריכת  הולכים  ואז
שנאמר  בישועתו"66באצבעו, ונשמחה  נגילה  לו קוינו ה ' זה  גו' זה  אלקינו הנה  ההוא  ביום  .2ואמר 

ממש . ומיד  תיכף  – העיקר  והוא  ועוד 

***

 ההקפות לפני שאומרים  הראת " "אתה  פסוקי אודות  לעיל  להמדובר  ולבאר בהמשך  להוסיף  יש  –
הרמז  ע "ד  הפסוקים , י"ז :67פרטי
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ה.57) כה, תרומה פרש"י  וראה ב. כח , שבת
רפל "ה.58) שמו"ר ב. פט "ז, ב"ר
א 59) לח , סנהדרין מט "ז. פ"ג  אבות – חז"ל  ל ' ע"פ

ובפרש"י .
ג .60) פי "ג , ויק"ר א. עה, ב"ב
ועוד .61) ב. לד , ברכות
וש"נ.62) בערכו. תלמודית אנציק' ראה

שי .63) רפד . וינציאה בדפוס הכותרת כ "ה
ט .64) יא, ישעי '
וש"נ.65) רע"ב. קו, ב"מ 
ט .66) כה, ישעי '
תנש"א 67) ואילך . 209 ע' ח "א תש"נ התוועדויות גם ראה

ואילך . 179 ע' ח "א

     

אף  הרי, מ "ת , לפני משא "כ  ס "ז), (כנ"ל  תורה  במתן היתה  גו'" לדעת  הראת  ד "אתה  ההתגלות 
נברא " מילואו על  ד "עולם  באופן היתה  הבריאה  בשמו 68שהתחלת  וכמודגש  אלקות , גילוי בו הי' לא  ,

(והסתר ) העלם  מלשון "עולם " אלקות .69שנקרא  גילוי הי' תורה  במתן ורק  ,

הוא  הוי' כי לדעת  הראת  "אתה  – הפסוק  בהמשך  מבואר  הבריאה  התחלת  לגבי דמ "ת  החידוש  ותוכן
גו'": האלקים 

כולם " הכחות  ובעל  היכולת  "בעל  פירושו ש "אלקים " הוא , ל "הוי'", "אלקים " שבין וקשור 70החילוק  ,
מלאכים  על  קאי ש "אלקים " פירוש  שיש  מזה , ויתירה  "אלקים ", שם  ע "י שנברא  העולם  מציאות  ,71עם 

הנבראים  מציאות  עצמם , המלאכים  מציאות  גם  אלא  העולם , נברא  ידו שעל  האלקי הכח  רק  לא  היינו,
ויהי' הוה  הי' מלשון הוא  ו"הוי'" שבעולם ; עליונים  היותר  נבראים  כי אם  מהעולם .70עצמם , למעלה  ,

הוי', הוא  המלאכים ) והן הכחות  (הן אלקים  גם  דבר  של  שלאמיתתו – האלקים " הוא  "הוי' בפסוק  ועז"נ
מהעולם . שלמעלה  הוי', היא  האמיתית  שמציאותו

דלעתיד  הגילוי שלימות  גם  כולל  ה "ז עבר , לשון הראת ", "אתה  הוא  הכתוב  שלשון שאף  להוסיף , ויש 
ֿ ערוך  שבאין לעילוי ועד  יותר , נעלה  באופן היותו עם  כי, מ "מ ,לבוא , ס "ז), (כנ"ל  דמ "ת  הגילוי לגבי ,

במ "ת  מארז"ל 72נכלל  ע "ד  מסיני".73, למשה  ניתן הכל  לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  "כל 

גו'", הראת  ד "אתה  הפסוק  ובפרט  תורה , לומד  שיהודי פעם  בכל  גם  נעשה  זה  שמעין לומר , ויש 
כנגדו" ושונה  קורא  הקב "ה  ושונה  הקורא  ש "כל  ובאופן 74דכיון גו'", הראת  ד "אתה  הגילוי עוה "פ  נעשה  ,

וזוהי  זו), בשנה  שמע "צ  בליל  זה  פסוק  אמירת  בעת  גם  (כולל  בעבר  שהי' הראת " מה "אתה  יותר  נעלה 
לבוא . לעתיד  גו'" לדעת  הראת  ד "אתה  הגילוי לשלימות  ההכנה 

" – שלאח "ז בפסוק  וממשיך       "75:
הוא  זה  שגילוי "אע "פ  – ושונה קורא  ש "הקב "ה  חז"ל  בלשון (ועד "ז גו'" לדעת  הראת 

" של  באופן אלא  האדם , של  המוגבלת  ל )מציאותו (ובהתאם  ֿ ערך  לפי זה  אין – (" שמופלא ,"
"נפלאות  אלא  סתם , "נפלאות " רק  ולא  "מהאדם , הם  גדולות " שה "נפלאות  אלא  עוד  ולא  ,","

מכירו" אינו הנס  בעל  אבל  נס  שהוא  יודע  לבדו ד "אתה 76ש "הוא  הגילוי והפלאת  גודל  מובן שמזה  ,
הנבראים . מגדרי לגמרי למעלה  גו'" הראת 

במציאות  שגם  – חסדו" לעולם  "כי – בעולם  ומתגלה  וחודר  נמשך  זה  נעלה  הכי גילוי ואעפ "כ ,
"חסד  הקב "ה , של  "חסדו" מתגלה  ("לעולם ") והגבלה העולם  ממדידה  שלמעלה  חסד  דייקא , בלי " ,

.77גבול 

" שלאח "ז בפסוק  וממשיך      "78 בשום מוגבל  אינו שהקב "ה  שכיון –
חיבור  להיות  שיוכל  כמעשיך ") ("אין הקב "ה  של  במעשיו גם  ומתבטא  נמשך  ה "ז כמוך "), ("אין דבר 

ויתגלו שיומשכו ועד  לדעת ", הראת  ד "אתה  באופן יהיו לבדו" גדולות  ש "נפלאות  – "לעולם ".הפכים 

מעלה " "שרי על  קאי ש "אלקים " הוא  בפסוק  הפשוט  שהפירוש  העליונים 79ולהעיר , והשרים  המזלות  ,
"אלקים " בין מפסיק  קו (שיש  ֿ י" אדנ – באלקים  כמוך  "אין ועז"נ בארץ , למטה  שפע  שמשפיעים 

עצמו  להקב "ה  בערך  אינם  הקב "ה  של  בכחו למטה  שמשפיעים  ("אלקים ") מעלה " ש "שרי ֿ י"), .80ל "אדנ
פירושו  ֿ י" אדנ באלקים  כמוך  ו"אין דהקב "ה , אלקים  שם  (גם ) הוא  ד "אלקים " שהפירוש  להוסיף , ויש 
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ז.68) פי "ד , ג . פי "ג , ו. פי "ב, ב"ר ראה
ובכ "מ .69) ד . לז, שלח  לקו"ת
ס"ה.70) או"ח  שו"ע
א).71) (צד , פ"ד  אגה"ת תניא ראה
ועוד .72) תקמו. כג . ע' תרס"ו המשך  ראה
שמו"ר 73) ה"ד . פ"ב פאה ירושלמי  ב. יט , מגילה ראה

ועוד . רפמ "ז.
תתרלד .74) רמז איכה יל "ש רפי "ח . תדבא"ר ראה

ד .75) קלו, תהלים
ובפרש"י .76) א לא, נדה
(77.49 ע' תש"ד  סה"מ  ראה
ח .78) פו, תהלים
עה"פ.79) מצו"ד 
"אלהים 80) על  קאי  ש"אלקים" לפרש ֿ אפשר אי  ולכן

גו'". כמוך  ש"אין קמ "ל  דמאי  – אחרים"



מד     

("אין  ב "מעשיך " שניכר  מזה  וק "ו במכ "ש  מוגבל , הבלתי כחו ניכר  ֿ י" ו"אדנ ב "אלקים " כשנמשך  שגם 
כמעשיך ").

:שלאח "ז בפסוקים  יותר  בפרטיות  מתבאר  זה  וענין
"      "81 הקב "ה של  שכבודו ומתגלה – נמשך  ה '") ("כבוד 

גדר  פורצת  ששמחה  ה '"), ("ישמח  השמחה  ע "י ובפרט  המדידות 82("לעולם "), כל  נפרצים  ידה  שעל  ,
" גם  הענינים  כל  נמשכים  ולכן העשי'.והגבלות , בעולם  ,"

בעושיו" ישראל  "ישמח  – בישראל  גם  ופועלת  נמשכת  במעשיו הקב "ה  של  ששמחתו להוסיף , ,83ויש 
ולבני  לו והנשמה  הגוף  בריאות  לו, המצטרך  כל  מהקב "ה  שמקבל  ישראל  וכלל  מישראל  דכאו"א  השמחה 
בעבודתו  היהודי) (של  "במעשיו" ששמח  ה ', בעבודת  השמחה  ועיקר , ועוד  וכו', בהרחבה  פרנסה  ביתו,
להיות  שנתאווה  הקב "ה  של  רצונו שנתמלא  מזה  למעלה  השמחה  גודל  בידעו ובפרט  קונו, את  לשמש 
שמחה  ושמח "ת , ובשמע "צ  הסוכות  בחג  שמחתנו", ד "זמן השמחה  ובמיוחד  כולל  בתחתונים , דירה  לו

ישראל " כל  "לעיני ע "י 84גלוי' השואבה  בית  בשמחת  כמודגש  אוה "ע , כל  לעיני גם  גלוי' לשמחה  ועד  ,
זאת  קיימו ובודאי שלפנ"ז, בשנים  כמ "פ  (כמדובר  רוקד  עצמו הרחוב  שגם  כך  כדי עד  ברחוב , הריקודים 

זו). בשנה  השואבה  בית  בשמחת  גם 

תהי' בעושיו") ישראל  ("ישמח  ה ' בעבודת  שהשמחה  ושלימותה )ולהעיר , עיקרה  – (ואדרבה  גם 
או  לבוא , לעתיד  בטלות  אינן שמצוות  להדעות  רק  לא  – ממש ) ומיד  תיכף  (שבאה  הגאולה  לאחרי
יחזקאל  מנבואת  (כדמוכח  לבוא  לעתיד  בטילות  שמצוות  להדיעות  גם  המשיח  דימות  הראשונה  בתקופה 

לבוא  לעתיד  בטילות  שמצוות  להדעות  גם  אלא  לע "ל ), שיקריבו הקרבנות  .85ע "ד 

" שלאח "ז בפסוק  וממשיך       "86 ברכה) ונמשך  נתברך  ה '" ש "שם  –
המשכה  העולם .87מלשון בתוך  גם  כולל  עולם ", ועד  "מעתה  (

פסוקי דאמירת  העבודה  גם  (כולל  ישראל  של  עבודתם  ע "י נעשה  זה  בשמע "צ וענין הראת " "אתה 
ש " שהובטחנו כיון – שנה ) בכל  ושמח "ת            "88.

" ולכן:     "89 תהא "הי' זו, לשנה  במיוחד  ששייך  גלויות , קיבוץ  –
בגימטריא  כל ", מכל  "בכל  בכל ", נפלאות  ""שנת  ;"  "89( הגוים (מן הצלה  רק  לא  –

שיעלו כפשוטה  הגוים " מכל  הנותר  ("כל  הגוים  מכל  אחיכם  כל  את  "והביאו מצינו: מזו גדולה  [שהרי
הסוכות " חג  את  ולחוג  גו' להשתחוות  בשנה  שנה  מנחה 90"מדי הסוכות ) דחג  א ' יום  בהפטורת  כמ "ש  ,

ה '" בית  טהור  בכלי המנחה  את  בנ"י יביאו כאשר  גו' מתי 91לה ' העולם  אומות  כל  גם  שואלים  ולכן ,
הניצוצי  הצלת  גם  כולל  "הפרשה ", מלשון "הצלה " אלא  והשלימה ?!...], האמיתית  הגאולה  תהי' כבר 

שזהו"ע  לקדושה , אותם  ומעלים  שמבררים  עי"ז הגוים  בין שנמצאים  "קדושה    
"89.

" ואז        בדורנו ועבודתנו" ד "מעשינו השלימות  שישנה  דכיון – "
(בסגול ) מלך " "ה ' (בקמץ )זה , מלך " "ה ' שלפנ"ז, הדורות  ובכל  ,' ש "ה הזמן כבר  הגיע  ,

" ועד ", לעולם  ימלוך  . ממש ומיד  תיכף  שלו", המלוכה  שכל 

***
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לא.81) קד , תהלים
ואילך .82) רכג  ס"ע תרנ"ז סה"מ  בארוכה ראה
ב.83) קמט , תהלים
לפני '84) (בברכה שקורין הברכה וזאת פרשת וחותם כסיום

שמח "ת. ביום ולאחרי ')
שבע"פ 85) תורה של  הלכות בענין קונטרס בארוכה ראה

תשנ"ב). (קה"ת לעולם בטלין שאינן

ב.86) קיג , תהלים
ובכ "מ .87) ג . לז, מקץ תו"א
נז.88) ח , מ "א
לה.89) טז, דה"א
טז.90) יד , זכרי '
כ .91) סו, ישעי '



מה      

("אין  ב "מעשיך " שניכר  מזה  וק "ו במכ "ש  מוגבל , הבלתי כחו ניכר  ֿ י" ו"אדנ ב "אלקים " כשנמשך  שגם 
כמעשיך ").

:שלאח "ז בפסוקים  יותר  בפרטיות  מתבאר  זה  וענין
"      "81 הקב "ה של  שכבודו ומתגלה – נמשך  ה '") ("כבוד 

גדר  פורצת  ששמחה  ה '"), ("ישמח  השמחה  ע "י ובפרט  המדידות 82("לעולם "), כל  נפרצים  ידה  שעל  ,
" גם  הענינים  כל  נמשכים  ולכן העשי'.והגבלות , בעולם  ,"

בעושיו" ישראל  "ישמח  – בישראל  גם  ופועלת  נמשכת  במעשיו הקב "ה  של  ששמחתו להוסיף , ,83ויש 
ולבני  לו והנשמה  הגוף  בריאות  לו, המצטרך  כל  מהקב "ה  שמקבל  ישראל  וכלל  מישראל  דכאו"א  השמחה 
בעבודתו  היהודי) (של  "במעשיו" ששמח  ה ', בעבודת  השמחה  ועיקר , ועוד  וכו', בהרחבה  פרנסה  ביתו,
להיות  שנתאווה  הקב "ה  של  רצונו שנתמלא  מזה  למעלה  השמחה  גודל  בידעו ובפרט  קונו, את  לשמש 
שמחה  ושמח "ת , ובשמע "צ  הסוכות  בחג  שמחתנו", ד "זמן השמחה  ובמיוחד  כולל  בתחתונים , דירה  לו

ישראל " כל  "לעיני ע "י 84גלוי' השואבה  בית  בשמחת  כמודגש  אוה "ע , כל  לעיני גם  גלוי' לשמחה  ועד  ,
זאת  קיימו ובודאי שלפנ"ז, בשנים  כמ "פ  (כמדובר  רוקד  עצמו הרחוב  שגם  כך  כדי עד  ברחוב , הריקודים 

זו). בשנה  השואבה  בית  בשמחת  גם 

תהי' בעושיו") ישראל  ("ישמח  ה ' בעבודת  שהשמחה  ושלימותה )ולהעיר , עיקרה  – (ואדרבה  גם 
או  לבוא , לעתיד  בטלות  אינן שמצוות  להדעות  רק  לא  – ממש ) ומיד  תיכף  (שבאה  הגאולה  לאחרי
יחזקאל  מנבואת  (כדמוכח  לבוא  לעתיד  בטילות  שמצוות  להדיעות  גם  המשיח  דימות  הראשונה  בתקופה 

לבוא  לעתיד  בטילות  שמצוות  להדעות  גם  אלא  לע "ל ), שיקריבו הקרבנות  .85ע "ד 

" שלאח "ז בפסוק  וממשיך       "86 ברכה) ונמשך  נתברך  ה '" ש "שם  –
המשכה  העולם .87מלשון בתוך  גם  כולל  עולם ", ועד  "מעתה  (

פסוקי דאמירת  העבודה  גם  (כולל  ישראל  של  עבודתם  ע "י נעשה  זה  בשמע "צ וענין הראת " "אתה 
ש " שהובטחנו כיון – שנה ) בכל  ושמח "ת            "88.

" ולכן:     "89 תהא "הי' זו, לשנה  במיוחד  ששייך  גלויות , קיבוץ  –
בגימטריא  כל ", מכל  "בכל  בכל ", נפלאות  ""שנת  ;"  "89( הגוים (מן הצלה  רק  לא  –

שיעלו כפשוטה  הגוים " מכל  הנותר  ("כל  הגוים  מכל  אחיכם  כל  את  "והביאו מצינו: מזו גדולה  [שהרי
הסוכות " חג  את  ולחוג  גו' להשתחוות  בשנה  שנה  מנחה 90"מדי הסוכות ) דחג  א ' יום  בהפטורת  כמ "ש  ,

ה '" בית  טהור  בכלי המנחה  את  בנ"י יביאו כאשר  גו' מתי 91לה ' העולם  אומות  כל  גם  שואלים  ולכן ,
הניצוצי  הצלת  גם  כולל  "הפרשה ", מלשון "הצלה " אלא  והשלימה ?!...], האמיתית  הגאולה  תהי' כבר 

שזהו"ע  לקדושה , אותם  ומעלים  שמבררים  עי"ז הגוים  בין שנמצאים  "קדושה    
"89.

" ואז        בדורנו ועבודתנו" ד "מעשינו השלימות  שישנה  דכיון – "
(בסגול ) מלך " "ה ' (בקמץ )זה , מלך " "ה ' שלפנ"ז, הדורות  ובכל  ,' ש "ה הזמן כבר  הגיע  ,

" ועד ", לעולם  ימלוך  . ממש ומיד  תיכף  שלו", המלוכה  שכל 
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לא.81) קד , תהלים
ואילך .82) רכג  ס"ע תרנ"ז סה"מ  בארוכה ראה
ב.83) קמט , תהלים
לפני '84) (בברכה שקורין הברכה וזאת פרשת וחותם כסיום

שמח "ת. ביום ולאחרי ')
שבע"פ 85) תורה של  הלכות בענין קונטרס בארוכה ראה

תשנ"ב). (קה"ת לעולם בטלין שאינן

ב.86) קיג , תהלים
ובכ "מ .87) ג . לז, מקץ תו"א
נז.88) ח , מ "א
לה.89) טז, דה"א
טז.90) יד , זכרי '
כ .91) סו, ישעי '

     

: הגלות לזמן בנוגע  השאלה  נשאלת  וכאן
ארוכה  הכי וגלות  בגלות , בנ"י נמצאים  ובינתיים  לבוא , לעתיד  יהי' ועד " לעולם  ימלוך  ש "ה ' כיון

הגלות ?!... קשיי על  להתגבר  יוכלו איך  – כו' קשה  והכי

" – לזה  והמענה         "92נותן שהקב "ה  – שיוכלו לבנ"י (עוז)
תורה " אלא  עוז ("אין התורה  ע "י הגלות , קשיי על  "שלום "93להתגבר  שענינה  ,(94.

הגלות  אריכות  גודל  את  לסבול  כח  עוד  אין מתי"?!... "עד  בנ"י: וזועקים  טוענים  כך  על  אבל ,
כפשוטו, לא  – בהגוף  והן מארצנו") גלינו חטאינו ("מפני בהנשמה  הן ל "חולי" ועד  "חלישות " שפועלת 
ככל  אעפ "כ , אבל  בריאה , ונשמה  בריא  גוף  מישראל  לכאו"א  הקב "ה  נותן הגלות  בזמן גם  שהרי ח "ו,

ה "ז ברוחניות , והן בגשמיות  הן ועוז כח  להם  שינתן   . דהגאולה ומצב  להמעמד 

נרגש  בינה , שערי דמ "ט  השלימות  תכלית  כשישנה  שגם  – מצינו מזו הנו"ן,וגדולה  דשער 
. בינה  שערי "95אחד "."חמישים  נעשה  זה  ובגלל  , בגימטריא ש "חולה " בכך  כמרומז ,"96,

"חולה ". ה "ה  הנו"ן, שער  ללא  בינה , שערי מ "ט  רק  לו שיש  שבגלל 

" אומרים : זה  ועל       ויהיו") בקשה  שזוהי – " תקיפה הבטחה  וגם  ("
") תהי' יהא שבודאי בהווייתו כמו "אתה 97", דפסוקי האמירה  ובמיוחד  (כולל  בנ"י של  אמירתם  (

בעליונים  כולם , הענינים  כל  על  ("אדון") בעה "ב  כל ", "אדון שהוא  כפי הקב "ה , לפני לרצון הראת ")
"עוז" להם  ונותן בנ"י של  רצונם  הקב "ה  ממלא  ובודאי גשמיים , ובענינים  רוחניים  בענינים  ובתחתונים ,
הגילוי  גם  בנ"י כל  אצל  יהי' שאז תצא ", מאתי חדשה  "תורה  – השלימות  בתכלית  (תורה ) ו"שלום "

הנו"ן. דשער 

נבו" הר  אל  גו' משה  "ויעל  – שמח "ת  דיום  התורה  בקריאת  מודגש  זה  בו"98וענין "נו"ן שפירושו ,99,
גם  נעשה  זה  ובכח  הנו"ן, שער  את  גם  משה  השיג כאו"א שאז אצל  הנו"ן שער  גילוי ודוגמת ) (מעין

שבו  משה  ניצוץ  (מצד  מצד 100מישראל  – מצוות  לגיל  הגיע  שלא  קטן ילד  גם  כולל  קטן, ועד  למגדול  ,(
   אמרי נא  ב "ויהיו גם  כמודגש  , רבים לשון בסידורו 101", הזקן רבינו מ "ש  ע "פ  [ובפרט 

גם  וישמח  ירנן גמרו שלא  אחר  לבהכ "נ הולך  אם  שלו בבהכ "נ כן עשה  כי "גם  הראת ": "אתה  לפני
עמו את  יברך  ש "ה ' עי"ז ישראל ], של  אחדותם  מודגשת  שבזה  לאחדים עמהם ", שמתאחדים  ,"

אחד "כאחד , בלב  אחד  התורה 102"כאיש  בלימוד  מההתאחדות  החל  הענינים 103, בכל  לההתאחדות  ועד  ,
למעלה  ומלמטה  למטה , מלמעלה  שלום , ב ' "בשלום ", –104.

 הפסוק אומרים  "105ולאח "ז           :"
את  יברך  ה ' יתן לעמו עוז ד "ה ' הענין ושלימות  (אמיתת  תצא " מאתי חדשה  ד "תורה  הגילוי על  נוסף 

" גילוי גם  ישנו בשלום "), הכה "געמו רק  נכנס  ששם  הקדשים , בקדש  במקומו, שהוא  כפי רק  (לא  "
" (הליכה ), נסיעה  של  באופן שהוא  כפי גם ) אלא  יוהכ "פ , –לעבודת  הארון"  כסיום)

מישראל , שבכאו"א  משה  גם  כולל  משה ", "ויאמר  ואז, מפניך "), משנאיך  וינוסו אויבך  "ויפוצו הפסוק 
"  כביכול פועל  שיהודי בהקב "ה .", "קימה " "כביכול "...) בלי (וגם 
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יא.92) כט , תהלים
ועוד .93) ג . פ"ב, ד . פ"א, שהש"ר
בסופן.94) חנוכה הל ' רמב"ם ראה
וש"נ.95) ב. כא, ר"ה
ב.96) צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל  טעהמ "צ ראה

ועוד . תרנ"ג . שע"ב חמישים ד "ה
ועוד .97) א. נח , קידושין ראה
א.98) לד , ברכה
בשל "ה 99) הובא – כו) (ג , ואתחנן להאריז"ל  הלקוטים ס'

ועוד . א). (שסט , ואתחנן פ' תושב"כ  חלק
רפמ "ב.100) תניא ראה
פעמים,101) כמה הפסוקים אומר שכאו"א לכך  נוסף

הפסוקים שאומרים חב"ד ) (מנהג  .כמנהגנו
שם.102) מכילתא וראה ב. יט , יתרו פרש"י 
לפום 103) ואחד  אחד  כל  אצל  הוא התורה שלימוד  אע"פ

תורה. תלמוד  בהלכות לכאו"א הניתנה כדת דילי ', שיעורא
ובכ "מ .104) רע"ד . כא, ויצא תו"א
לה.105) יו"ד , בהעלותך 



מו     

" – שלאח "ז בפסוק  יותר  בפרטיות  לבאר  וממשיך      "106" שה "קימה –
"למנוחת  שלימה היא  "מנוחה  השבת ) דיום  המנוחה  (שלימות  שבת  במנחת  מ "ש  ע "ד  שלך , מנוחה  ,"

. בה  וכפי .רוצה  האמיתי, "אתה " ומהות , עצמות  על  שקאי "אתה ", ומוסיף  מנוחתם ", היא 
תי"ו ועד  מאל "ף  האותיות  פרטי בכל  שנברא  בעולם  גם  ד "שנמשך  ות ' הפה (א ' מוצאות  ה ' ע "י ה "),

ד "את  וגם ("107(ה ' שלפנ"ז)., בפסוק  (כמ "ש  הארון" "בנסוע  נעשה  זה  שענין כיון עוזך ", "ארון

– בדוכנם ") ולוים  בעבודתם  ("כהנים  והלוים  הכהנים  ע "י בביהמ "ק  העבודה  שלימות  גם  תהי' ואז
" שלאח "ז: בפסוקים  שממשיך  כפי    108" ,     

"109 לכבד ישראל  כמנהג  ,," כהניך" הפסוק  דוד ".באמירת  "בעבור  בפסוק 

:אזי – השלימות  בתכלית  יהיו הענינים  שכל  וכיון
"                שגם ההוא ", "ביום  – "

כמ "ש  הגילוי, על  שמורה  ("ביום ", בגילוי נמשך  ("ההוא ") ההעלם  יום "),110בחי' לאור  אלקים  "ויקרא 
זה  וב "פ  זה ", ואומר  באצבעו ש "מראה  ונשמחה 111ובאופן ל "נגילה  ועד  בישועתו", ונשמחה  "נגילה  ולכן ,

ממש 112בך " בעצמותך  ,113.

"       "114 המקומות בכל  הקב "ה  של  מלכותו גילוי –
נעשה  ֿ כרחם , בעל  "ממשלה " של  ענין בהם  הי' עתה  שעד  בהדרגות  גם  כולל  הזמנים , ובכל  והדרגות 

ברצון  ד "מלוכה " הענין .115אצלם 

" – זה  ש )וכל  (מפני     ."

ירושלים  חומות  תבנה  ציון את  ברצונך  הטיבה  הרחמים  "אב  התפלה : בטחנו 116ומוסיפים  לבד  בך  כי ,
עולמים ". אדון ונשא  רם  מלך  ֿ ל  א 

"אתה  פסוקי דאמירת  בניגון אמר  שליט "א  אדמו"ר  [וכ "ק  ומסיימים  מוסיפים  חב "ד  מנהג  וע "פ 
" ג "פ :] אחריו, הקהל  וכל  117הראת ",           

                
              ."

ובאמצע  רבה , בשמחה  הק ' ידיו בשני השירה  את  ועודד  "ופרצת ", לנגן התחיל  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
אמר :] ואח "כ  לשרוק . הק ' באצבעו הורה  הניגון

. אחרונה ברכה  יברכו – אחרונה  ברכה  לברך  שחייבים  אלו
ולהבא . מכאן הסדר  את  הגבאים  יכריזו בודאי ולאח "ז

עד  גו'", לדעת  הראת  מ "אתה  הפסוקים  ובמיוחד  כולל  שמחתנו", ד "זמן שההמשך  – בטוב  ומסיימים 
משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בגאולה  – מירושלים " ה ' ודבר  תורה  תצא  מציון "כי וחותמם  לסיומם 

צדקנו.

ע "ד  ולהכריז "שטריימל ", לחבוש  השולחן, על  לעמוד  שי' להגבאי הורה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
כו'. והסדר  אחרונה , ברכה  אמירת 

ז"ל ]. הרלוי"צ  לאביו הקפות  ניגון לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  צאתו טרם 
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ח .106) קלב, תהלים
ובכ "מ .107) פ"ב. שעהיוה"א תניא
ט .108) שם,
יו"ד .109) שם,
ה.110) א, בראשית
ספכ "ג .111) שמו"ר

ד .112) א, שה"ש
ובכ "מ .113) סע"ב. סד , בשלח  תו"א ראה
יג .114) קמה, תהלים
ובכ "מ .115) ואילך . סע"ב נו, ר"ה דרושי  לקו"ת ראה
כ .116) נא, תהלים
י117) כח , ד .ויצא



מז      

" – שלאח "ז בפסוק  יותר  בפרטיות  לבאר  וממשיך      "106" שה "קימה –
"למנוחת  שלימה היא  "מנוחה  השבת ) דיום  המנוחה  (שלימות  שבת  במנחת  מ "ש  ע "ד  שלך , מנוחה  ,"

. בה  וכפי .רוצה  האמיתי, "אתה " ומהות , עצמות  על  שקאי "אתה ", ומוסיף  מנוחתם ", היא 
תי"ו ועד  מאל "ף  האותיות  פרטי בכל  שנברא  בעולם  גם  ד "שנמשך  ות ' הפה (א ' מוצאות  ה ' ע "י ה "),

ד "את  וגם ("107(ה ' שלפנ"ז)., בפסוק  (כמ "ש  הארון" "בנסוע  נעשה  זה  שענין כיון עוזך ", "ארון

– בדוכנם ") ולוים  בעבודתם  ("כהנים  והלוים  הכהנים  ע "י בביהמ "ק  העבודה  שלימות  גם  תהי' ואז
" שלאח "ז: בפסוקים  שממשיך  כפי    108" ,     

"109 לכבד ישראל  כמנהג  ,," כהניך" הפסוק  דוד ".באמירת  "בעבור  בפסוק 

:אזי – השלימות  בתכלית  יהיו הענינים  שכל  וכיון
"                שגם ההוא ", "ביום  – "

כמ "ש  הגילוי, על  שמורה  ("ביום ", בגילוי נמשך  ("ההוא ") ההעלם  יום "),110בחי' לאור  אלקים  "ויקרא 
זה  וב "פ  זה ", ואומר  באצבעו ש "מראה  ונשמחה 111ובאופן ל "נגילה  ועד  בישועתו", ונשמחה  "נגילה  ולכן ,

ממש 112בך " בעצמותך  ,113.

"       "114 המקומות בכל  הקב "ה  של  מלכותו גילוי –
נעשה  ֿ כרחם , בעל  "ממשלה " של  ענין בהם  הי' עתה  שעד  בהדרגות  גם  כולל  הזמנים , ובכל  והדרגות 

ברצון  ד "מלוכה " הענין .115אצלם 

" – זה  ש )וכל  (מפני     ."

ירושלים  חומות  תבנה  ציון את  ברצונך  הטיבה  הרחמים  "אב  התפלה : בטחנו 116ומוסיפים  לבד  בך  כי ,
עולמים ". אדון ונשא  רם  מלך  ֿ ל  א 

"אתה  פסוקי דאמירת  בניגון אמר  שליט "א  אדמו"ר  [וכ "ק  ומסיימים  מוסיפים  חב "ד  מנהג  וע "פ 
" ג "פ :] אחריו, הקהל  וכל  117הראת ",           

                
              ."

ובאמצע  רבה , בשמחה  הק ' ידיו בשני השירה  את  ועודד  "ופרצת ", לנגן התחיל  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
אמר :] ואח "כ  לשרוק . הק ' באצבעו הורה  הניגון

. אחרונה ברכה  יברכו – אחרונה  ברכה  לברך  שחייבים  אלו
ולהבא . מכאן הסדר  את  הגבאים  יכריזו בודאי ולאח "ז

עד  גו'", לדעת  הראת  מ "אתה  הפסוקים  ובמיוחד  כולל  שמחתנו", ד "זמן שההמשך  – בטוב  ומסיימים 
משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בגאולה  – מירושלים " ה ' ודבר  תורה  תצא  מציון "כי וחותמם  לסיומם 

צדקנו.

ע "ד  ולהכריז "שטריימל ", לחבוש  השולחן, על  לעמוד  שי' להגבאי הורה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
כו'. והסדר  אחרונה , ברכה  אמירת 

ז"ל ]. הרלוי"צ  לאביו הקפות  ניגון לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  צאתו טרם 
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ח .106) קלב, תהלים
ובכ "מ .107) פ"ב. שעהיוה"א תניא
ט .108) שם,
יו"ד .109) שם,
ה.110) א, בראשית
ספכ "ג .111) שמו"ר

ד .112) א, שה"ש
ובכ "מ .113) סע"ב. סד , בשלח  תו"א ראה
יג .114) קמה, תהלים
ובכ "מ .115) ואילך . סע"ב נו, ר"ה דרושי  לקו"ת ראה
כ .116) נא, תהלים
י117) כח , ד .ויצא

      
מוגה  בלתי

עבור  השקיעה  זמן להכריז שי' להגבאי הורה  ואח "כ  לסעודה . הק ' ידיו נטל  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
לסעודה ]. ידיהם  נטלו לא  שעדיין אלה 

 ביום" אומרים  שבה  המזון ברכת  (עד  ושמח "ת  שמע "צ  וחותם  בסיום  שמתקיימת  בסעודה  בעמדנו
במועדות " (ש "מרובה  תשרי חודש  מועדי וכל  שמחתנו", "זמן וחותם  סיום  הזה "), החג  עצרת  )1שמיני

את  להדגיש  יש  –. כולה השנה  ובכל  על  שלאח "ז, ובהימים  על  תשרי חודש  מועדי
ידוע  הרי לחול ", קודש  בין "המבדיל  "הבדלה ", עושים  המזון וברכת  הסעודה  שלאחרי אף  2כלומר ,

ובעיקר  גם  נעשית  לחול , קודש  בין ההבדלה  עם  החול שביחד  בימי היו"ט  .3קדושת 

שה "יום  בכך  ביותר  מודגש  זה  "וענין הוא  היו"ט  שלאחרי "  להיו"ט ששייך  כדלקמן.4", ,

 הפסוק ע "ש  – חג " ד "אסרו בהפירוש  הביאור  המזבח ":5ובהקדם  קרנות  עד  בעבותים  חג  "אסרו
בחג " באים  הקרבנות  רוב  כי על  חג  (ש "נקרא  הקרבן קשירה ) (לשון "אסרו – הפשוט  )6הפירוש 

השחיטה  זמן יבוא  עד  נשמר  להיות  הדם )"בעבותות  זריקת  הקרבן עיקר  (כי המזבח  קרנות  על  הדם  ,7לתת 
הפסוק  בהתחלת  (כמ "ש  היום  הזבחים "כשיאיר  יובאו בבוקר  "כי לנו"), .8"ויאר 

באכילה  קצת  שמרבה  דהיינו ושתי', באכילה  לחג אגודה ) (פי' איסור  העושה  "כל  – חז"ל  ודרשת 
קרבן, עליו והקריב  מזבח  בנה  כאילו הכתוב  עליו מעלה  לחג , טפל  ועושהו החג  שלאחר  ביום  ושתי'

המזבח " קרנות  עד  ושמינות ) עבות  בהמות  (פי' בעבותים  חג  אסרו .9שנאמר 

"כל  – ושמח "ת ) בשמע "צ  וחותמו שסיומו הסוכות  לחג  במיוחד  (ששייך  חז"ל  בדרשת  נוסף  ופירוש 
אסרו  שנאמר  קרבן, עליו והקריב  מזבח  בנה  כאילו הכתוב  עליו מעלה  בעבותו והדס  באגודו לולב  הנוטל 
דמים  (כמתן המזבח " קרנות  עד  קליעה ) בדים  ג ' של  עבות  שהוא  (בהדס  בעבותים  חג  לולב ) של  (אגודה 

המזבח ) .10שבקרנות 

 לקרבן בנוגע  חג " ד "אסרו הפשוט  הפירוש  דלכאורה , – פירושים  דכל  והשייכות  הקשר  ובביאור 
לומר : יש  – החג  שלאחרי להיום  בנוגע  חג " ד "אסרו להפירוש  שייך  אינו ולמזבח 

הבהמה  הכנת  הוא , הדם , וזריקת  השחיטה  זמן עד  נשמר  להיות  בעבותות  הקרבן דקשירת  התוכן
לה '. קרבן להיות  גשמית  בהמה  העלאת  – המזבח  על  להקרבה  ראוי' שתהי'

– לחג  טפל  שנעשה  החג  שלאחר  ביום  ושתי' באכילה  לחג  אגודה  בעשיית  גם  מודגש  זה  וענין
  מקיימים ידה  שעל  דהחג  ושתי' האכילה  ובדוגמת  ע "ד  נעשית  חול ) (יום  החג  שלאחרי ביום 

 נפש אוכל  מלאכת  ביו"ט  שהותרה  (ועד  יו"ט  הגשמיים 11דשמחת  הענינים  דהעלאת  התוכן שזהו – (
קרבן. והקרבת  מזבח  שבעשיית 

אותם  ומאגדים  העולם  עניני שנוטלים  – בעבותו" והדס  באגודו לולב  ד "הנוטל  התוכן גם  וזהו
המשולש " "החוט  קליעה , בדים  ג ' של  עבות  ע "י ואמיץ  חזק  בקשר  העבודה 12לקדושה  בכללות  כמודגש  ,
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ט "ב. סתצ"ב או"ח  אדה"ז שו"ע (1
ועוד . א). ח , (דרמ "צ פ"ה מילה מצות להצ"צ סהמ "צ ראה (2

הספיקו 3) שלא אלה שגם – זו לסעודה בנוגע לדבר דוגמא
לעשות  ֿ מה) זמן (לאחרי  יכולים השקיעה, לפני  ידיהם ליטול 
היו"ט . וחותם שבסיום לסעודה ולהצטרף ידיהם וליטול  הבדלה,

היא4) חג  לאסרו היו"ט  בין שההבדלה לומר, ויש
לקודש". קודש בין "המבדיל 

כז.5) קיח , תהלים
עה"פ. מצו"צ (6

עה"פ. מצו"ד  (7
עה"פ. ראב"ע (8

ב). מה, (מסוכה סי "ז סתרכ "ט  או"ח  אדה"ז שו"ע (9
ובפרש"י ). ואילך  (סע"א שם סוכה (10

הגשמי11) שהמאכל  – נפש" ד "אוכל  העילוי  גודל  על  נוסף
אפילו  דבר, לכל  קדמה שמחשבתן דישראל , לנפש חיות נעשה

ס"ה). (כדלקמן לתורה
יב.12) ד , קהלת



מח    

לשם  יהיו מעשיך  ד "כל  באופן העולם  בעניני לעבודה  ועד  שבעולם , גשמיים  בדברים  המצוות  דקיום 
דעהו"13שמים " דרכיך  קרבן.14ו"בכל  והקרבת  מזבח  עשיית  ודוגמת  מעין –

היו"ט ) (שלאחרי חול  ביום  היו"ט  קדושת  המשכת  מודגשת  חג " שב "אסרו מובן ובהדגשה 15ומזה  ,
השנה  כל  על  כלליים  מועדים  במועדות ", ש "מרובה  תשרי חודש  וחותם  שבסיום  חג " ב "אסרו יתירה 

חולין 16כולה  ע "ד  כולה , השנה  שבכל  החול  ועניני החול  ימי את  לקדושה  להעלות  ֿ כח  הנתינת  שזוהי ,
הקודש  טהרת  על  .17שנעשו

: דשמח "ת בתורה  הקריאה  תוכן עם  זה  לקשר  ויש 
לקרוא  מתחילים  לאח "ז ותיכף  כולה , התורה  כל  מסיימים  שבה  הברכה " "וזאת  פרשת  קורין בשמח "ת 

להשלמה " התחלה  ("מתכיפין התורה  שבהתחלת  בראשית  מודגשת 18בפרשת  שבזה  – ( 
הארץ "(קדושה ) ואת  השמים  את  אלקים  ברא  ("בראשית  העולם  עניני שכל  השמים 19(חול ), "את  ,

תולדותי'" לרבות  הארץ  ואת  תולדותיהם  התורה .20לרבות  בקדושת  חדורים  נעשים  (

יותר : ובפרטיות 

שבין  בהחילוק  – העולם  מכל  הבדלה  של  באופן ישראל  של  מעלתם  מודגשת  שבשמח "ת  מצינו
כנגד  פרים  שבעים  הקריבו הסוכות  ימי שבשבעת  (ושמח "ת ), דשמע "צ  להקרבן הסוכות  חג  קרבנות 

העולם  אומות  תהי'21שבעים  עצרת  השמיני ("ביום  בשמע "צ  משא "כ  ,"22 פר" אחד ", "פר  הקריבו (
. יחידה "יחידי אומה  כנגד  "הה "ד 23. אתך "24, לזרים  ואין לבדך  לך  בלחודוהי"25יהיו ומלכא  "ישראל  ,26.

"בראשית  מהתחלתה , קורין התורה  סיום  שלאחרי כאמור , בעולם , הפעולה  גם  מודגשת  זה  עם  וביחד 
בעולם . התורה  המשכת  שזהו"ע  הארץ ", ואת  השמים  את  אלקים  ברא 

היא  בשמח "ת  בעולם  הפעולה  שעיקר  – בזה  וההסברה    יותר מודגש  ובזה  לתורה ,
מודגשת  שבו חג " ד "אסרו להתוכן והשייכות  עשיית הקשר  ובדוגמת  ע "ד  לקדושה , העולם  דעניני

קרבן. והקרבת  מזבח 

 נעשה זה  שענין לומר , בשמח "ת :ויש  לתורה  עולה  מישראל  שכאו"א  עי"ז
חילוקים  יש  לתורה  העולים  שבמספר  – קרואים 27ובהקדמה  ג ' – החול  בימי המועד 28: ובחול  בר "ח  ,

המפטיר  עם  (ויחד  קרואים  ז' – השבת  וביום  קרואים , ו' – ביוהכ "פ  קרואים , ה ' – ביו"ט  קרואים , ד ' –
קרואים  ח ' –29.(

לכבד  כדי וכיו"ב , חתן שיש  בשבת  – הקרואים  במספר  מוסיפים  בישראל  קדושות  קהילות  ובכמה 
לתורה . בעלי' השמחה  בעלי את 

– כולנה  על  והעולה  30 ישראל שמנהג  ,31   להתחשב מבלי לתורה , עולה 
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מי "ב.13) פ"ב אבות
ו.14) ג , משלי 
וביו"ט 15) המועד , בחול  דיו"ט  הקדושה המשכת על  נוסף

גלויות. של  שני 
סה"מ 16) א'תתסו. ע' ברכה אוה"ת שעט . ע' תקס"ו סה"מ 

.49 ע' תש"ב רעח . ע' תרנ"ו
ועוד .17) שם להצ"צ סהמ "צ וראה וש"נ ב. יט , חגיגה
בראשית.18) לחתן "מרשות" נוסח 
א.19) א, בראשית
יד .20) שם, פרש"י 
ב.21) נה, סוכה
ובפרש"י .22) לה כט , פינחס
לו.23) שם, פינחס פרש"י  וראה שם. סוכה
יז.24) ה, משלי 
ע'25) תש"י  מד . לה. ע' עת"ר סה"מ  וראה כג . פט "ו, שו"ר

ועוד . .82 .71
לו 26) ע' תרפ"ז סה"מ  וראה ב. רח , שם ֿ ב. א סד , זח "א

ועוד . ואילך .
רפ"ג .27) מגילה
(28. וכתובים נביאים תורה לוים "כנגד  כהנים כנגד  .
א)וישראל  פח , (שבת ממארז"ל  ולהעיר – ב). כא, (מגילה ים"

תליתאי ". לעם תליתאי  "אוריאן
ב),29) יג , ערכין (ראה לגאולה דשמונה מהשייכות להעיר

(תמיד  העולמים" לחיי  ומנוחה שבת שכולו "יום לשבת, גם ושייך 
בסופה).
מודגש 30) בזה שגם דוקא, גלויות של  שני  ביו"ט  – ובחו"ל 

סנהדרין  (ראה תורה דברי  לגבי  סופרים דדברי  והחביבות העילוי 
השמחה  לגבי  דשמח "ת השמחה במעלת כמו ועוד ), ב. פח ,

ס"ח ). (כדלקמן דשמע"צ
סתרס"ט .31) או"ח  רמ "א ראה



מט     

לשם  יהיו מעשיך  ד "כל  באופן העולם  בעניני לעבודה  ועד  שבעולם , גשמיים  בדברים  המצוות  דקיום 
דעהו"13שמים " דרכיך  קרבן.14ו"בכל  והקרבת  מזבח  עשיית  ודוגמת  מעין –

היו"ט ) (שלאחרי חול  ביום  היו"ט  קדושת  המשכת  מודגשת  חג " שב "אסרו מובן ובהדגשה 15ומזה  ,
השנה  כל  על  כלליים  מועדים  במועדות ", ש "מרובה  תשרי חודש  וחותם  שבסיום  חג " ב "אסרו יתירה 

חולין 16כולה  ע "ד  כולה , השנה  שבכל  החול  ועניני החול  ימי את  לקדושה  להעלות  ֿ כח  הנתינת  שזוהי ,
הקודש  טהרת  על  .17שנעשו

: דשמח "ת בתורה  הקריאה  תוכן עם  זה  לקשר  ויש 
לקרוא  מתחילים  לאח "ז ותיכף  כולה , התורה  כל  מסיימים  שבה  הברכה " "וזאת  פרשת  קורין בשמח "ת 

להשלמה " התחלה  ("מתכיפין התורה  שבהתחלת  בראשית  מודגשת 18בפרשת  שבזה  – ( 
הארץ "(קדושה ) ואת  השמים  את  אלקים  ברא  ("בראשית  העולם  עניני שכל  השמים 19(חול ), "את  ,

תולדותי'" לרבות  הארץ  ואת  תולדותיהם  התורה .20לרבות  בקדושת  חדורים  נעשים  (

יותר : ובפרטיות 

שבין  בהחילוק  – העולם  מכל  הבדלה  של  באופן ישראל  של  מעלתם  מודגשת  שבשמח "ת  מצינו
כנגד  פרים  שבעים  הקריבו הסוכות  ימי שבשבעת  (ושמח "ת ), דשמע "צ  להקרבן הסוכות  חג  קרבנות 

העולם  אומות  תהי'21שבעים  עצרת  השמיני ("ביום  בשמע "צ  משא "כ  ,"22 פר" אחד ", "פר  הקריבו (
. יחידה "יחידי אומה  כנגד  "הה "ד 23. אתך "24, לזרים  ואין לבדך  לך  בלחודוהי"25יהיו ומלכא  "ישראל  ,26.

"בראשית  מהתחלתה , קורין התורה  סיום  שלאחרי כאמור , בעולם , הפעולה  גם  מודגשת  זה  עם  וביחד 
בעולם . התורה  המשכת  שזהו"ע  הארץ ", ואת  השמים  את  אלקים  ברא 

היא  בשמח "ת  בעולם  הפעולה  שעיקר  – בזה  וההסברה    יותר מודגש  ובזה  לתורה ,
מודגשת  שבו חג " ד "אסרו להתוכן והשייכות  עשיית הקשר  ובדוגמת  ע "ד  לקדושה , העולם  דעניני

קרבן. והקרבת  מזבח 

 נעשה זה  שענין לומר , בשמח "ת :ויש  לתורה  עולה  מישראל  שכאו"א  עי"ז
חילוקים  יש  לתורה  העולים  שבמספר  – קרואים 27ובהקדמה  ג ' – החול  בימי המועד 28: ובחול  בר "ח  ,

המפטיר  עם  (ויחד  קרואים  ז' – השבת  וביום  קרואים , ו' – ביוהכ "פ  קרואים , ה ' – ביו"ט  קרואים , ד ' –
קרואים  ח ' –29.(

לכבד  כדי וכיו"ב , חתן שיש  בשבת  – הקרואים  במספר  מוסיפים  בישראל  קדושות  קהילות  ובכמה 
לתורה . בעלי' השמחה  בעלי את 

– כולנה  על  והעולה  30 ישראל שמנהג  ,31   להתחשב מבלי לתורה , עולה 
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מי "ב.13) פ"ב אבות
ו.14) ג , משלי 
וביו"ט 15) המועד , בחול  דיו"ט  הקדושה המשכת על  נוסף

גלויות. של  שני 
סה"מ 16) א'תתסו. ע' ברכה אוה"ת שעט . ע' תקס"ו סה"מ 

.49 ע' תש"ב רעח . ע' תרנ"ו
ועוד .17) שם להצ"צ סהמ "צ וראה וש"נ ב. יט , חגיגה
בראשית.18) לחתן "מרשות" נוסח 
א.19) א, בראשית
יד .20) שם, פרש"י 
ב.21) נה, סוכה
ובפרש"י .22) לה כט , פינחס
לו.23) שם, פינחס פרש"י  וראה שם. סוכה
יז.24) ה, משלי 
ע'25) תש"י  מד . לה. ע' עת"ר סה"מ  וראה כג . פט "ו, שו"ר

ועוד . .82 .71
לו 26) ע' תרפ"ז סה"מ  וראה ב. רח , שם ֿ ב. א סד , זח "א

ועוד . ואילך .
רפ"ג .27) מגילה
(28. וכתובים נביאים תורה לוים "כנגד  כהנים כנגד  .
א)וישראל  פח , (שבת ממארז"ל  ולהעיר – ב). כא, (מגילה ים"

תליתאי ". לעם תליתאי  "אוריאן
ב),29) יג , ערכין (ראה לגאולה דשמונה מהשייכות להעיר

(תמיד  העולמים" לחיי  ומנוחה שבת שכולו "יום לשבת, גם ושייך 
בסופה).
מודגש 30) בזה שגם דוקא, גלויות של  שני  ביו"ט  – ובחו"ל 

סנהדרין  (ראה תורה דברי  לגבי  סופרים דדברי  והחביבות העילוי 
השמחה  לגבי  דשמח "ת השמחה במעלת כמו ועוד ), ב. פח ,

ס"ח ). (כדלקמן דשמע"צ
סתרס"ט .31) או"ח  רמ "א ראה

    

הוא  הציבור  שרצון כיון דציבורא , טירחא  משום  בכך  אין שבשמח "ת  לומר , (ויש  דציבורא  בטירחא 
לתורה ). יעלה  שכאו"א 

הידוע  כיון 32וע "פ  הרי, – לתורה  העולה  של  בעולם  דחלקו העלי' גם  נעשית  לתורה  העלי' שע "י
כולו. העולם  חלקי דכל  העלי' נעשית  בעולם , חלקו ומעלה  מישראל  כאו"א  לתורה  עולה  שבשמח "ת 

(מהעולם  משניהם  למעלה  שהם  מפני הוא  לתורה  העולם  את  להעלות  ישראל  של  שהכח  לומר , ויש 
כמארז"ל  מהתורה ), לתורה .33וגם  אפילו דבר ", לכל  קדמה  ישראל  של  ש "מחשבתן

דשמח "ת  הקריאה  (עיקר  בראשית " לחתן ו"רשות  תורה " לחתן ב "רשות  מרומז זה  שענין להוסיף , ויש 
ישראל  של  (בבעלותם ) ב "רשות " הם  ("בראשית ") והעולם  שהתורה  – להשלמה ") התחלה  ש "מתכיפין
ומחברים  ובעולם , בתורה  "חתן") של  (ענינו שמשפיעים  בראשית ", ו"חתן תורה " "חתן בבחינת  שנעשים 

העולם  עם  .34התורה 

: ושמח "ת דשמע "צ  חג " "אסרו של  המיוחד  ענינו מובן ומזה 
והתחלת  ישראל " כל  ב "לעיני התורה  לסיום  ובסמיכות  בהמשך  בא  ושמח "ת  דשמע "צ  חג  שאסרו כיון
להעלותו  בעולם  שהפעולה  ביותר  בו מודגש  הארץ ", ואת  השמים  את  אלקים  ברא  ב "בראשית  התורה 
בשמח "ת . מישראל  דכאו"א  לתורה  מהעלי' החל  התורה , לימוד  ע "י נעשית  חג ) דאסרו (התוכן לקדושה 

בפועל : למעשה  בנוגע  – ובפשטות 

בקביעת  השנה , כל  במשך  התורה  בלימוד  להוסיף  טובות  החטות  עצמו על  לקבל  צריך  מישראל  כאו"א 
בנפש  קביעות  של  באופן לתורה , בטיל "35עתים  לא  ש "קבוע  שהלי 36, גם  כולל  שמוסיף , באופן הוא  מוד 

 " לה "לאפשא  בתורה ,37, שמחדש  עי"ז ,

התורה  לפעולת  בנוגע  מיוחדת  אליבא והדגשה  שמעתא  "אסוקי התורה , הלכות  מלימוד  החל  –
כמארז"ל 38דהלכתא " למעשה , הלכה  ,39. הלכות  לו "השונה  עולם  הליכות  הלכות ",40. אלא  הליכות  א "ת  ,

העלם  מלשון הוא  עצמו (שמצד  שהעולם  עולם ", "הליכות  נעשים  התורה  שהלכות  הולך 41היינו, (
בקדושה . חדורים  נעשים  העולם  שעניני היינו, התורה , לדרגת  ומתעלה 

בתורה  אמיתי חידוש  פועלים  בעולם  התורה  דפעולת  העבודה  שלימות  שע "י – העיקר  והוא  ועוד 
תצא " מאתי חדשה  "תורה  עושה "42ובעולם : אני אשר  החדשה  והארץ  החדשים  ו"השמים  בגאולה 43, –

בעולם . התורה  פעולת  ושלימות  בגמר  צדקנו משיח  ע "י והשלימה  האמיתית 

 היא חג ) דאסרו (התוכן בעולם  התורה  פעולת  ששלימות  האמור  להוסיף וע "פ  יש  –
להגאולה : בנוגע  חג " ד "אסרו הפירושים  שבין והשייכות  הקשר  בביאור 

לקדושה  החול  ועניני החול  ימי העלאת  על  שמורה  החג , שלאחרי היום  על  הוא  חג " ש "אסרו הפירוש 
המעמד  את  פועלים  שעי"ז העולם , בבירור  הגלות  משך  זמן כל  ועבודתינו מעשינו כללות  על  קאי –
בנה  ("כאילו קרבן והקרבת  מזבח  דעשיית  שזהו"ע  לה ', ויתקרב  יתעלה  כולו שהעולם  דהגאולה , ומצב 

קרבן"). עליו והקריב  מזבח 

והקרבת  שחיטת  זמן עד  נשמר  להיות  בעבותות  הקרבן דקשירת  הפשוט  בהפירוש  גם  מודגש  זה  וענין
כידוע  – היום  כשיאיר  לחושך 44הקרבן נמשלה  ונמצא ,שהגלות  היום , לאור  נמשלה  והגאולה  הלילה ,

היום ), (באור  הגאולה  בבוא  להקרבה  ראוי שיהי' הקרבן בשמירת  היא  (בלילה ) הגלות  בזמן שהעבודה 
לקדושה . החול  עניני להעלות  העולם  בירור  ע "י
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(32.75 ע' תש"ב סה"ש א. כו, ח "א לקו"ד  ראה
ד .33) פ"א, ב"ר
ובכ "מ .34) ואילך . סע"ד  צג , ברכה לקו"ת ראה
ועוד .35) א. ז, ח "א לקו"ד  ראה
א.36) טו, כתובות ראה
וש"נ.37) ה"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל ' וראה ב. יב, זח "א
א.38) כו, יומא

וש"נ.39) סע"ב. כח , מגילה
ו.40) ג . חבקוק
ובכ "מ .41) ד . לז, שלח  לקו"ת
ג .42) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
כב.43) סו, ישעי '
וש"נ.44) ואילך . קפג  ע' ח "ד  מלוקט  סה"מ  ראה



נ    

בתפלת  להחילוק  הפנימי הטעם  לבאר  יש  התפלה ועפ "ז חיוב  עיקר  הי' הראשונים  שבדורות  ,
תקנום " קרבנות  אברים ש "כנגד  כנגד  ערבית , ותפלת  הערביים , בין של  ותמיד  שחר  של  תמיד  כנגד  ,

הלילה  כל  שקרבים  רשות 45ופדרים  אלא  חובה  היתה  לא  תפלת 46, נקבעה  האחרונים  ובדורות  ,
47, השחר בעלות  הלילה  של  לסיומו ומתקרבים  הולכים  הגלות  ליל  ומתארך  שנמשך  ככל  כי, –

כל  שקרבים  ופדרים  אברים  שכנגד  ערבית  תפלת  בלילה , ששייכת  הקרבנות  עבודת  וגוברת  הולכת  ולכן
הגאולה . דבוקר  השחר  בעלות  הקרבנות  עבודת  ושלימות  עיקר  את  ולפעול  ולזרז למהר  כדי הלילה ,

– לנו" ד "ויאר  ומצב  המעמד  יהי' ומיד  שתיכף  העיקר  והוא  ויה "ר   אור רק  ולא  ,
הגשמי בעוה "ז הגאולה  אור  ובעיקר  גם  אלא  ברוחניות , הגאולה   והשלימה האמיתית  גאולה  ,

ממש . בפועל  צדקנו משיח  ע "י
ה "לקוטיֿ שנדפס  וכשענה  מסויימת , בשנה  ה "קץ " אודות  ֿ צדק  הצמח  אצל  ששאלו הסיפור  וכידוע 

צדקנו משיח  ביאת  וצריכים  שרוצים  לו השיבו תורה ", 48 צדק ֿ הצמח  שכוונת  לומר , דיש  –
היתה  צדקנו) משיח  עם  קשור  בכל (ששמו לגאולה  ועד  כפשוטה , בגאולה  הצורך  ע "ד  לו שישיבו

כולו. העולם 

העולם  הנהגת  בעניני גם  מתערב  הי' ֿ צדק  שהצמח  הזקן 49[ולהעיר , אדמו"ר  זקנו אצל  שמצינו כפי ,50,
אלכנסדר 51כידוע  של  נצחונו לטובת  במלחמה  התערבותו סבורים 52ע "ד  היו אידן" "גוטע  שכמה  (אף 

טובתם  יותר  עוד  מודגשת  אלה  שבימינו ולהעיר , – בנ"י. של  הרוחני מצבם  יותר  ייטב  שעי"ז כדי אחרת ),
(ולשאר  ישראל  לארץ  משם  לצאת  רבים  ליהודים  ומסייעים  שעוזרים  ההיא , המדינה  מממשלת  ישראל  של 
בעיתונים  להפירסום  והכנה  ודוגמת  מעין – בעיתונים  שנדפס  כפי ובפירסום , בגלוי זאת  ועושים  מדינות ),

צדקנו  משיח  ביאת  ].53אודות 

ההוספה  ע "י ושמע "צ ובפרט  הסוכות  דחג  מהשמחה  (שלמעלה  "זמן 54דשמח "ת  הם  שגם 
ֿ כנסיות  בתי לכו"כ  שהולכים  עי"ז ובמיוחד  [כולל  עוז וביתר  שאת  ביתר  בשמחתם 55שמחתנו") להוסיף  כדי

שם  שנמצאים  היהודים  גדר ]56של  פורצת  ששמחה  דכיון גדרי 57– את  פורצים  בשמחה  ההוספה  ע "י הרי, ,
תולדות  ל "אלה  וזוכים  הגאולה , את  שמעכבים  וההגבלות  הגדרים  כל  את  ופורצים  שלמעלה "58הגלות , ,

בהבראם "59מ "אלה  והארץ  השמים  החדשה "),60תולדות  והארץ  החדשים  "השמים  יהיו שלעת "ל  (כיון
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בגאולה 

גדולה  הכי שמחה  מתוך  ההתוועדות  ממשיכים  ובמילא , ממש , ומיד  תיכף  כן שיהי' – והעיקר 
ירושלים  בכל  שיתפשט  השלישי תתפשט 61בביהמ "ק  ישראל  וארץ  ישראל , ארץ  בכל  תתפשט  וירושלים  ,

הארצות  ממש .62בכל  ומיד  תיכף  ,
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ב.45) כו, ברכות
וש"נ.46) ב. כז, שם
שם).47) ברכות (מרי "ף רלה ר"ס או"ח  טור
ועוד .48) .70 הערה 80 ע' ח "ו לקו"ש
(49.4 ע' תש"ד  .141 ע' תרצ"ו סה"ש ראה
ענין 50) כ "כ  מצינו שלא – האמצעי  אדמו"ר אצל  משא"כ 

בגלוי . זה
וש"נ.51) ס"ה. תשנ"ב וישב ש"פ משיחות קונטרס ראה
אלכסנדר 52) של  נצחונו את עדיין ראו שלא שבשעה ועד 

הדבר ואדמו"ר גרם הזקן אדמו"ר (ספר אצל  האמצעי 
ועוד ). רסז. ע' אדה"ז התולדות

(53.12 ע' תו"ש סה"ש ראה
גם 54) דהקפות המנהג  ומתפשט  הולך  האחרונות ובשנים

גם  הוא ששמע"צ בא"י  כמודגש – בשמח "ת כמו שמע"צ, בליל 
דעריכת  המנהג  ומתפשט  הולך  שבא"י  – לאידך  וכן שמח "ת.

בחו"ל . כמו שניות, הקפות
כן 55) עשה כי  ש"גם בסידורו הזקן רבינו ממ "ש ולהעיר

ג "כ  וישמח  ירנן גמרו, שלא לבהכ "נ הולך  אם שלו, בבהכ "נ
עמהם".
שמע"צ.56) בליל  גם הקפות עריכת שם להנהיג  – גם כולל 
ואילך .57) רכג  ס"ע תרנ"ז סה"מ  ראה
יח .58) ד , רות
ד .59) ב, בראשית
ג .60) פ"ל , שמו"ר ו. פי "ב, ב"ר ראה
(61– ואילך ) (מ ' ביחזקאל  שנתפרשו ממדותיו גם ולהעיר

יהי ' "גדול  נאמר עליו שני , ובית) (ראשון מבית יותר גדול  שיהי '
ט  ב , (חגי  בבנין" "גדול  הראשון", מן האחרון הזה הבית

ובפרש"י ).
יל "ש 62) ור"ח . שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי  ראה

תקג . רמז ישעי '



ני     

בתפלת  להחילוק  הפנימי הטעם  לבאר  יש  התפלה ועפ "ז חיוב  עיקר  הי' הראשונים  שבדורות  ,
תקנום " קרבנות  אברים ש "כנגד  כנגד  ערבית , ותפלת  הערביים , בין של  ותמיד  שחר  של  תמיד  כנגד  ,

הלילה  כל  שקרבים  רשות 45ופדרים  אלא  חובה  היתה  לא  תפלת 46, נקבעה  האחרונים  ובדורות  ,
47, השחר בעלות  הלילה  של  לסיומו ומתקרבים  הולכים  הגלות  ליל  ומתארך  שנמשך  ככל  כי, –

כל  שקרבים  ופדרים  אברים  שכנגד  ערבית  תפלת  בלילה , ששייכת  הקרבנות  עבודת  וגוברת  הולכת  ולכן
הגאולה . דבוקר  השחר  בעלות  הקרבנות  עבודת  ושלימות  עיקר  את  ולפעול  ולזרז למהר  כדי הלילה ,

– לנו" ד "ויאר  ומצב  המעמד  יהי' ומיד  שתיכף  העיקר  והוא  ויה "ר   אור רק  ולא  ,
הגשמי בעוה "ז הגאולה  אור  ובעיקר  גם  אלא  ברוחניות , הגאולה   והשלימה האמיתית  גאולה  ,

ממש . בפועל  צדקנו משיח  ע "י
ה "לקוטיֿ שנדפס  וכשענה  מסויימת , בשנה  ה "קץ " אודות  ֿ צדק  הצמח  אצל  ששאלו הסיפור  וכידוע 

צדקנו משיח  ביאת  וצריכים  שרוצים  לו השיבו תורה ", 48 צדק ֿ הצמח  שכוונת  לומר , דיש  –
היתה  צדקנו) משיח  עם  קשור  בכל (ששמו לגאולה  ועד  כפשוטה , בגאולה  הצורך  ע "ד  לו שישיבו

כולו. העולם 

העולם  הנהגת  בעניני גם  מתערב  הי' ֿ צדק  שהצמח  הזקן 49[ולהעיר , אדמו"ר  זקנו אצל  שמצינו כפי ,50,
אלכנסדר 51כידוע  של  נצחונו לטובת  במלחמה  התערבותו סבורים 52ע "ד  היו אידן" "גוטע  שכמה  (אף 

טובתם  יותר  עוד  מודגשת  אלה  שבימינו ולהעיר , – בנ"י. של  הרוחני מצבם  יותר  ייטב  שעי"ז כדי אחרת ),
(ולשאר  ישראל  לארץ  משם  לצאת  רבים  ליהודים  ומסייעים  שעוזרים  ההיא , המדינה  מממשלת  ישראל  של 
בעיתונים  להפירסום  והכנה  ודוגמת  מעין – בעיתונים  שנדפס  כפי ובפירסום , בגלוי זאת  ועושים  מדינות ),

צדקנו  משיח  ביאת  ].53אודות 

ההוספה  ע "י ושמע "צ ובפרט  הסוכות  דחג  מהשמחה  (שלמעלה  "זמן 54דשמח "ת  הם  שגם 
ֿ כנסיות  בתי לכו"כ  שהולכים  עי"ז ובמיוחד  [כולל  עוז וביתר  שאת  ביתר  בשמחתם 55שמחתנו") להוסיף  כדי

שם  שנמצאים  היהודים  גדר ]56של  פורצת  ששמחה  דכיון גדרי 57– את  פורצים  בשמחה  ההוספה  ע "י הרי, ,
תולדות  ל "אלה  וזוכים  הגאולה , את  שמעכבים  וההגבלות  הגדרים  כל  את  ופורצים  שלמעלה "58הגלות , ,

בהבראם "59מ "אלה  והארץ  השמים  החדשה "),60תולדות  והארץ  החדשים  "השמים  יהיו שלעת "ל  (כיון
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בגאולה 

גדולה  הכי שמחה  מתוך  ההתוועדות  ממשיכים  ובמילא , ממש , ומיד  תיכף  כן שיהי' – והעיקר 
ירושלים  בכל  שיתפשט  השלישי תתפשט 61בביהמ "ק  ישראל  וארץ  ישראל , ארץ  בכל  תתפשט  וירושלים  ,

הארצות  ממש .62בכל  ומיד  תיכף  ,
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ב.45) כו, ברכות
וש"נ.46) ב. כז, שם
שם).47) ברכות (מרי "ף רלה ר"ס או"ח  טור
ועוד .48) .70 הערה 80 ע' ח "ו לקו"ש
(49.4 ע' תש"ד  .141 ע' תרצ"ו סה"ש ראה
ענין 50) כ "כ  מצינו שלא – האמצעי  אדמו"ר אצל  משא"כ 

בגלוי . זה
וש"נ.51) ס"ה. תשנ"ב וישב ש"פ משיחות קונטרס ראה
אלכסנדר 52) של  נצחונו את עדיין ראו שלא שבשעה ועד 

הדבר ואדמו"ר גרם הזקן אדמו"ר (ספר אצל  האמצעי 
ועוד ). רסז. ע' אדה"ז התולדות

(53.12 ע' תו"ש סה"ש ראה
גם 54) דהקפות המנהג  ומתפשט  הולך  האחרונות ובשנים

גם  הוא ששמע"צ בא"י  כמודגש – בשמח "ת כמו שמע"צ, בליל 
דעריכת  המנהג  ומתפשט  הולך  שבא"י  – לאידך  וכן שמח "ת.

בחו"ל . כמו שניות, הקפות
כן 55) עשה כי  ש"גם בסידורו הזקן רבינו ממ "ש ולהעיר

ג "כ  וישמח  ירנן גמרו, שלא לבהכ "נ הולך  אם שלו, בבהכ "נ
עמהם".
שמע"צ.56) בליל  גם הקפות עריכת שם להנהיג  – גם כולל 
ואילך .57) רכג  ס"ע תרנ"ז סה"מ  ראה
יח .58) ד , רות
ד .59) ב, בראשית
ג .60) פ"ל , שמו"ר ו. פי "ב, ב"ר ראה
(61– ואילך ) (מ ' ביחזקאל  שנתפרשו ממדותיו גם ולהעיר

יהי ' "גדול  נאמר עליו שני , ובית) (ראשון מבית יותר גדול  שיהי '
ט  ב , (חגי  בבנין" "גדול  הראשון", מן האחרון הזה הבית

ובפרש"י ).
יל "ש 62) ור"ח . שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי  ראה

תקג . רמז ישעי '

    

המגיד  (להבעש "ט , תנועות " "שלש  וניגנו: נשיאינו, רבותינו ניגוני לנגן הורה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
ה '" "ימין האמצעי . לאדמו"ר  ה "קאפעליע " ניגון הזקן. לאדמו"ר  אתה " ֿ לי "א  הזקן). ואדמו"ר 
"הבינוני" מהורש "ב . לאדמו"ר  "הכנה " ניגון מהר "ש . לאדמו"ר  אריבער " "לכתחילה  ֿ צדק . להצמח 

שליט "א ]. אדמו"ר  לכ "ק  בחרתנו" "אתה  מהוריי"צ . לאדמו"ר 

***

: בשבוע השלישי ביום  – זו בשנה  דשמח "ת  בהקביעות  יותר  מודגש  לעיל  האמור 
בשמח "ת  (בהקריאה  בראשית  ימי דששת  השלישי ביום  מודגש  בשבוע  השלישי יום  של  המיוחד  ענינו

טוב  כי בו שהוכפל  – בראשית ) פרשת  לבריות 63בהתחלת  וטוב  לשמים  טוב  החיבור 64, על  שמורה  ,
ֿ כח  הנתינת  יותר  מודגשת  בשבוע , השלישי ביום  חל  כששמח "ת  ולכן, וחול . קדושה  ובריות , דשמים 

בעולם  (שמים ) התורה  (בריות ).דפעולת 

– בעולם  התורה  בפעולת  ד "חזקה " התוקף  על  גם  מורה  השלישי) (יום  שלשה  שמספר  ולהוסיף ,
ד " בהחיזוק  יתירה  ובהדגשה  התורה , בסיום  ונתחזק " חזק  "חזק  באמירת  החיזוק  על  ואמץ "בהוספה  חזק 

היום  .65שבהפטרת 

השלישית  בהגאולה  בעולם  התורה  פעולת  ושלימות  גמר  עם  גם  קשור  השלישי שיום  – ועיקר  ועוד 
כמ "ש  השלישי, בתורה 66וביהמ "ק  החידוש  יהי' שאז לפניו", ונחי' יקימנו השלישי ביום  מיומיים  "יחיינו

ס "ו). (כנ"ל  ובעולם 

: יותר בפרטיות  – השלישי ביום  דשמח "ת  הקביעות  מעלת  בביאור  להוסיף  ויש 
שלא  לפי שני ביום  טוב  כי נאמר  לא  מה  "מפני הוא  השלישי ביום  טוב " ד "כי שהכפל  – ובהקדמה 

. השלישי יום  עד  המים  מלאכת  נגמר  אחרת ,הי' מלאכה  וגמר  והתחיל  המים  מלאכת  שנגמרה  ובשלישי .
היום " מלאכת  לגמר  ואחת  השני מלאכת  לגמר  אחת  פעמים , שני טוב  כי בו .67כפל 

– היום " מלאכת  "גמר  עם  גם  קשור  השני" מלאכת  "גמר  מצד  טוב " ד "כי שהכפל  לומר , ומסתבר 
בו" זרעו אשר  פרי עושה  ועץ  למינהו זרע  מזריע  עשב  דשא  הארץ  שמהן 68"ותוצא  פרי כל  "גרעיני ,

אותן" כשנוטעין צומח  כדלקמן.69האילן שבצמיחה , ֿ סוף  האין כח  התגלות  –

: בזה הביאור  נקודת  לומר  ויש 
אחד " "יום  נקרא  ראשון הקב "ה 70יום  ש "הי' – "71 כי בו נאמר  שלא  שני, ביום  והפכו .

מחלוקת  בו שנבראת  לפי .72טוב , "רקיע  למים ", מים  בין מבדיל  העולם 73. הבדלת  על  שרומז –
 שקורין בראשית  מעשה  וחותם  (בסיום  כמ "ש  האדם , עבודת  ע "י התיקון בשביל  היא  בזה  והכוונה  ,

לעשות " אלקים  ברא  "אשר  "לתקן"74בשמח "ת ) במעשה 75, להקב "ה  "שותף  האדם  נעשה  שעי"ז ,
.76בראשית "

טוב  דכי החסרון (שמשלים  טוב  כי בו שהוכפל  השלישי ביום  מודגש  האדם ) עבודת  (שע "י זה  ותיקון
בבריאת  – האדם ,בשני) שבעבודת  בהחידוש  ודוגמתו ֿ סוף , אין עד  והריבוי ההוספה  מודגשת  שבו

שהוא  העולם  בגדרי ֿ סוף ) (אין והגבלה  ממדידה  שלמעלה  האלקות  וגילוי המשכת  נעשית  ידו שעל 
והגבלה . במדידה 
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ו).63) פ"ד , (מב"ר ז א, בראשית פרש"י 
ועוד .64) ב. לג , בראשית אוה"ת וראה א. מ , קידושין
(65.474 ע' חכ "ה לקו"ש וראה ֿ ז. ו א, יהושע
ובמפרשים.66) ב ו, הושע
שם.67) בראשית רש"י  לשון
יב.68) שם,
יא.69) שם, פרש"י 

ה.70) שם,
ח ).71) פ"ג , (מב"ר עה"פ פרש"י 
ו.72) פ"ד , ב"ר
ו.73) שם,
ג .74) ב, שם
ובפרש"י .75) ו פי "א, ב"ר ראה
וש"נ.76) א. יו"ד , שבת



נב    

של  לעבודתם  במיוחד  שייכת  השלישי) ביום  הצומח  (בריאת  והגידול  הצמיחה  שתנועת  [ולהעיר ,
כידוע  – בעולם  למ 77ישראל  העבודה  "שע "י בבחינת  נעשים  כמ "ש טה  מהלכים 78", לך  "ונתתי

כמ "ש  למטה , ירידתם  קודם  הנשמות  וכן המלאכים , הם  ש "עומדים " האלה ", העומדים  אלקי 79בין ה ' "חי
הליכה  אצלם  שנעשה  "מהלכים ", בבחינת  נעשים  למטה  עבודתם  וע "י לפניו", עמדתי אשר  ישראל 

שהו"ע  לעמידה , ֿ ערוך  שבאין  סדר (כל  העולם  בכל  וגידול  צמיחה  שפועלים  ועד  ,
והגבלה ]. ממדידה  שלמעלה  האלקות  דרגת  בו ומגלים  שממשיכים  עי"ז השתלשלות ),

לך : לך  נח , בראשית , – בתורה  הראשונות  הפרשיות  בשלשת  גם  מרומז זה  שענין ולהוסיף ,

יחיד  הקב "ה  ש "הי' אחד ", "יום  ע "ד  – הקב "ה  ע "י העולם  בריאת  אודות  מדובר  בראשית  בפרשת 
בעולמו".

שענינו  המבול  שע "י והתיקון ֿ רצוי' הבלתי ההנהגה  ע "י בעולם  הירידה  אודות  מדובר  נח  בפרשת 
הארץ  את  בתחתונים "80לטהר  ונייחא  בעליונים  "נייחא  נח ", ד "נח  ומצב  למעמד  עד  ובדוגמת 81, ע "ד  –

טוב ", ד "כי הכפל  שנעשה  עד  האדם , עבודת  שע "י  והתיקון שני ביום  המחלוקת  בריאת  שע "י הירידה 
לבריות ". וטוב  לשמים  "טוב 

אברהם " הי' "אחד  הראשון, (היהודי דאברם  ההליכה  אודות  מדובר  לך  לך  מארצך 82ובפרשת  לך  "לך  ,(
מולדתך  (ארצך  ומדות  שכל  דרצון הענינים  פרטי  שבכל  אראך ", אשר  הארץ  אל  אביך  ומבית  וממולדתך 
בו") זרעו אשר  פרי עושה  ("עץ  והגידול  הצמיחה  ובדוגמת  ע "ד  – ֿ ערוך  שבאין הילוך  נעשה  אביך ) ובית 

השלישי. דיום 

 בו ונברא  טוב  כי בו שהוכפל  – השלישי ביום  דשמח "ת  הקביעות  של  תוכנה  לבאר  יש  עפ "ז
הצומח :

ו) ה (תיקון את  מדגיש  השני מלאכת  גמר  שמצד  טוב  דכי שהכפל  לעיל  שנעשית נתבאר  בעולם 
לעשות ", אלקים  ברא  ("אשר  האדם  עבודת  שזהו"ע ע "י "לתקן"), .השלישי דיום 

בפעולת  ישראל  של  לעבודתם  מיוחדת  ֿ כח  נתינת  יש  השלישי ביום  חל  שמח "ת  שכאשר  מובן ומזה 
של  באופן בה  שיתוסף  – בעולם  התורה   סוף אין .83עד 

בש "ז  שסימנה  השנה  דכללות  הקביעות  מצד  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  שענין חל 84ולהוסיף , שר "ה  ,
וההוספה  החידוש  את  מדגישה  שני ביום  דר "ה  הקביעות  כי, – שלמים  הם  וכסלו חשון וחדשי ב ', ביום 
דענין  השלימות  את  מדגישה  וכסלו דחשון והשלימות  לתקן"), ("לעשות  בעולם  האדם  עבודת  שע "י

בחשון  בשבעה  לשאול  מתחילים  ישראל  (שבארץ  והגידול 85הגשמים  הצמיחה  נעשית  ידם  שעל  הן 86) ,
הגשמית  בהשפעה  והן הרוחנית , השנים 87בעבודה  בברכת  ).88(שנכללת 
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ובכ "מ .77) וישב. ס"פ תו"א ראה
ז.78) ג , זכרי '
א.79) יז, ֿ א מלכים
ובכ "מ .80) נח . ר"פ תו"א ראה
ה.81) פ"ל , ב"ר
כד .82) לג , יחזקאל 
ֿ גבול 83) הבלי  על  הן בהוספה כשלעצמם, שמח "ת דעניני 

הסוכות  ימי  דשבעת מהשמחה למעלה שהיא לשמחה בנוגע
גם  כמודגש לתורה, בנוגע והן מוגבלת, בלתי  שמחה ושמע"צ,
ולא  ימד  לא "אשר ֿ גבול , בלי  ריבוי  מבנ"י , דכאו"א לתורה בעלי '

א). ב, (הושע יספר"
יום 84) תנש"א, נצבים ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה

ואילך ). 10 ע' (לעיל  תשנ"ב וילך  וש"פ דר"ה ב'
קיז.85) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע

גו'",86) המטיר לא כי  יצמח  טרם השדה עשב "וכל  כמ "ש
. הקרקע פתח  עד  אלא יצאו לא ותוצא, שכתוב עד "ובשלישי  .

. ו' .יום אדם כשבא וצמחו . וירדו הגשמים) (על  עליהם התפלל  .
ובפרש"י ). ה ב, (בראשית והדשאים" האילנות

המלאכים 87) ע"י  נמשכת הגשמית שההשפעה ולהעיר,
ד "מהלכים", באופן ישראל  של  עבודתם וע"י  השפע), (שלוחי 
ע"י שנמשכת גשמית בהשפעה גם וגידול ) (צמיחה הילוך  נעשה
דר"ה  טובה וחתימה בכתיבה שנקבע מכפי  יותר המלאכים,
בהוספה, הא"ב), אותיות שבכל  הברכות לכל  (בנוגע ויוהכ "פ

א"ס. עד  וגידול  צמיחה
שבברכת 88) כידוע – הסוכות מחג  ֿ עתה זה כשבאים ובפרט 

לכוין צריך  לטובה השנים תבואתה כל  נעשית ועי "ז
תשרי ). י "ט  יום" ("היום



נג     

של  לעבודתם  במיוחד  שייכת  השלישי) ביום  הצומח  (בריאת  והגידול  הצמיחה  שתנועת  [ולהעיר ,
כידוע  – בעולם  למ 77ישראל  העבודה  "שע "י בבחינת  נעשים  כמ "ש טה  מהלכים 78", לך  "ונתתי

כמ "ש  למטה , ירידתם  קודם  הנשמות  וכן המלאכים , הם  ש "עומדים " האלה ", העומדים  אלקי 79בין ה ' "חי
הליכה  אצלם  שנעשה  "מהלכים ", בבחינת  נעשים  למטה  עבודתם  וע "י לפניו", עמדתי אשר  ישראל 

שהו"ע  לעמידה , ֿ ערוך  שבאין  סדר (כל  העולם  בכל  וגידול  צמיחה  שפועלים  ועד  ,
והגבלה ]. ממדידה  שלמעלה  האלקות  דרגת  בו ומגלים  שממשיכים  עי"ז השתלשלות ),

לך : לך  נח , בראשית , – בתורה  הראשונות  הפרשיות  בשלשת  גם  מרומז זה  שענין ולהוסיף ,

יחיד  הקב "ה  ש "הי' אחד ", "יום  ע "ד  – הקב "ה  ע "י העולם  בריאת  אודות  מדובר  בראשית  בפרשת 
בעולמו".

שענינו  המבול  שע "י והתיקון ֿ רצוי' הבלתי ההנהגה  ע "י בעולם  הירידה  אודות  מדובר  נח  בפרשת 
הארץ  את  בתחתונים "80לטהר  ונייחא  בעליונים  "נייחא  נח ", ד "נח  ומצב  למעמד  עד  ובדוגמת 81, ע "ד  –

טוב ", ד "כי הכפל  שנעשה  עד  האדם , עבודת  שע "י  והתיקון שני ביום  המחלוקת  בריאת  שע "י הירידה 
לבריות ". וטוב  לשמים  "טוב 

אברהם " הי' "אחד  הראשון, (היהודי דאברם  ההליכה  אודות  מדובר  לך  לך  מארצך 82ובפרשת  לך  "לך  ,(
מולדתך  (ארצך  ומדות  שכל  דרצון הענינים  פרטי  שבכל  אראך ", אשר  הארץ  אל  אביך  ומבית  וממולדתך 
בו") זרעו אשר  פרי עושה  ("עץ  והגידול  הצמיחה  ובדוגמת  ע "ד  – ֿ ערוך  שבאין הילוך  נעשה  אביך ) ובית 

השלישי. דיום 

 בו ונברא  טוב  כי בו שהוכפל  – השלישי ביום  דשמח "ת  הקביעות  של  תוכנה  לבאר  יש  עפ "ז
הצומח :

ו) ה (תיקון את  מדגיש  השני מלאכת  גמר  שמצד  טוב  דכי שהכפל  לעיל  שנעשית נתבאר  בעולם 
לעשות ", אלקים  ברא  ("אשר  האדם  עבודת  שזהו"ע ע "י "לתקן"), .השלישי דיום 

בפעולת  ישראל  של  לעבודתם  מיוחדת  ֿ כח  נתינת  יש  השלישי ביום  חל  שמח "ת  שכאשר  מובן ומזה 
של  באופן בה  שיתוסף  – בעולם  התורה   סוף אין .83עד 

בש "ז  שסימנה  השנה  דכללות  הקביעות  מצד  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  שענין חל 84ולהוסיף , שר "ה  ,
וההוספה  החידוש  את  מדגישה  שני ביום  דר "ה  הקביעות  כי, – שלמים  הם  וכסלו חשון וחדשי ב ', ביום 
דענין  השלימות  את  מדגישה  וכסלו דחשון והשלימות  לתקן"), ("לעשות  בעולם  האדם  עבודת  שע "י

בחשון  בשבעה  לשאול  מתחילים  ישראל  (שבארץ  והגידול 85הגשמים  הצמיחה  נעשית  ידם  שעל  הן 86) ,
הגשמית  בהשפעה  והן הרוחנית , השנים 87בעבודה  בברכת  ).88(שנכללת 
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ובכ "מ .77) וישב. ס"פ תו"א ראה
ז.78) ג , זכרי '
א.79) יז, ֿ א מלכים
ובכ "מ .80) נח . ר"פ תו"א ראה
ה.81) פ"ל , ב"ר
כד .82) לג , יחזקאל 
ֿ גבול 83) הבלי  על  הן בהוספה כשלעצמם, שמח "ת דעניני 

הסוכות  ימי  דשבעת מהשמחה למעלה שהיא לשמחה בנוגע
גם  כמודגש לתורה, בנוגע והן מוגבלת, בלתי  שמחה ושמע"צ,
ולא  ימד  לא "אשר ֿ גבול , בלי  ריבוי  מבנ"י , דכאו"א לתורה בעלי '

א). ב, (הושע יספר"
יום 84) תנש"א, נצבים ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה

ואילך ). 10 ע' (לעיל  תשנ"ב וילך  וש"פ דר"ה ב'
קיז.85) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע

גו'",86) המטיר לא כי  יצמח  טרם השדה עשב "וכל  כמ "ש
. הקרקע פתח  עד  אלא יצאו לא ותוצא, שכתוב עד "ובשלישי  .

. ו' .יום אדם כשבא וצמחו . וירדו הגשמים) (על  עליהם התפלל  .
ובפרש"י ). ה ב, (בראשית והדשאים" האילנות

המלאכים 87) ע"י  נמשכת הגשמית שההשפעה ולהעיר,
ד "מהלכים", באופן ישראל  של  עבודתם וע"י  השפע), (שלוחי 
ע"י שנמשכת גשמית בהשפעה גם וגידול ) (צמיחה הילוך  נעשה
דר"ה  טובה וחתימה בכתיבה שנקבע מכפי  יותר המלאכים,
בהוספה, הא"ב), אותיות שבכל  הברכות לכל  (בנוגע ויוהכ "פ

א"ס. עד  וגידול  צמיחה
שבברכת 88) כידוע – הסוכות מחג  ֿ עתה זה כשבאים ובפרט 

לכוין צריך  לטובה השנים תבואתה כל  נעשית ועי "ז
תשרי ). י "ט  יום" ("היום

    

 לתורה עתים  קביעת  התורה , לימוד  ע "י נעשית  בעולם  התורה  שפעולת  (ס "ו) לעיל  האמור  וע "פ 
התורה : בלימוד  לראש ) (לכל  והגידול  הצמיחה  ענין להתבטא  צריך  –

הדגשה  צ "ל  לתורה , עתים  בקביעת  להוסיף  עצמו על  מקבל  שכאו"א  הטובות  ההחלטות  על  נוסף 
התורה  ללימוד  בנוגע  מיוחדת  ,"בו זרעו אשר  פרי עושה  "עץ  בבחינת  יהי' ואחד  אחד  שכל  –

חז"ל  תלמידים 89כהוראת  הוא  אף  מעמיד  מהתלמידים  אחד  שכל  גם  כולל  הרבה ", תלמידים  "העמידו
גבול . בלי גדול , הכי לריבוי עד  הרבה ,

– שמות ) בשאר  שנקראים  כפי (או תמימים  תומכי לתלמידי במיוחד  שייך  זה  שענין ולהוסיף ,
להאיר " "נרות  להיות  אור "90שתפקידם  ותורה  מצוה  ב "נר  כולו העולם  כל  ואת  בנ"י כל  את  להאיר  ,91,

בהשיחה  כמבואר  דוד ", בית  "חיילי להיותם  משיחא , מלכא  דדוד  הגאולה  אור  את  ומביאים  שפועלים  ועד 
דשמח "ת  לאשתו"92הידועה  כריתות  גט  כותב  דוד  בית  למלחמת  היוצא  "כל  כריתות "93בענין "גט  –

דוד ". בית  ל "מלחמת  להתמסר  שיוכל  כדי העולם , עניני לכל 

הוא  העולם  לעניני כריתות " ה "גט  שגם  לומר , העולם [ויש  עניני העלאת  של  באופן –
דמעות " עליו מוריד  ש "מזבח  באופן זה  אין שלכן, חג94לקדושה , ד "אסרו באופן אדרבה , אלא  ח "ו,

(כנ"ל  המזבח " קרנות  עד  ס "ג )].בעבותים 

 גאולה והשלימה , האמיתית  הגאולה  עם  קשורה  השלישי דיום  הצמיחה  שגם  ועיקר , ועוד 
השלישי: וביהמ "ק  השלישית 

חיל " אל  מחיל  ב "ילכו מתבטאת  האדם  בעבודת  בהמשך 95הצמיחה  כמפורש  – ושלימותה  שעיקרה  ,
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בהגאולה  בציון", אלקים  אל  כש "יראה  – הפסוק  וסיום 

שמו" צמח  "איש  – צמיחה  בשם  נקראים  והגאולה  המשיח  שביאת  בכך  יותר  צמח 96ומודגש  "את  ,
עינינו  "ותחזינה  לזה  ובהמשך  שמח "ת , דמוצאי ערבית  בתפלת  שיאמרו כפי תצמיח ", מהרה  עבדך  דוד 

. לציון בציון".בשובך  אלקים  אל  "יראה  שזהו"ע  לציון", שכינתו הוה ) (בלשון המחזיר  .

כדאיתא  – פרי" עושה  ד "עץ  הצמיחה  מודגשת  בציון") אלקים  אל  ("יראה  בביהמ "ק  שגם  ולהוסיף ,
חז"ל  עושים 97במדרשי שבשדה  שאילנות  ובשעה  אילנות , מיני כל  בו צר  ביהמ "ק  שלמה  ש "כשבנה 

. פירות  עושים  שבבית  אלו כו'".פירות  אותם  חוזר  הקב "ה  לבוא  לעתיד  .

 שמח "ת ביום  שבעמדנו – ממש  ומיד  ותיכף  ממש , בפועל  לנו תהי' שכן – העיקר  והוא  ויה "ר 
בה ", נפלאות  שנת  תהא  "הי' זו, דשנה  הצומח ) בו ונברא  טוב , כי בו שהוכפל  השלישי ביום  (שחל 
גאולה  והשלימה , האמיתית  בגאולה  צדקנו משיח  דביאת  הצמיחה  נעשית  כל ", מכל  "בכל  בכל ", "נפלאות 

השלישי. וביהמ "ק  השלישית 
הסוכות  ימי שבעת  וחותם  סיום  הזה ", החג  עצרת  ד "שמיני המזון ברכת  לפני שעוד  – ובפשטות 

שינה " טעם  טעמנו ש "לא  (ועד  השואבה  בית  בשמחת  שמחו השואבה 98שבהם  בית  שמחת  ודוגמת  מעין (
שמיא " ענני "עם  באים  – בית 99שבעזרה  טובים , מעשים  ובית  המדרש  ובית  הכנסת  בית  זה , מבית 

ידיך " כוננו ֿ י אדנ "מקדש  והמשולש , השלישי לביהמ "ק  בציון",100משולש , אלקים  אל  "יראה  ושם  ,
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו והטף , והנשים  האנשים  ישראל ", כל  כל 101"לעיני גם  כולל  ,

עפר " שוכני ורננו ("הקיצו הדורות  שבכל  ).102בנ"י
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מ "א.89) פ"א אבות
וש"נ 90) ואילך . 484 ע' ח "ב לקו"ש ראה
כג .91) ו, משלי 
ועוד .92) ואילך . ב תשפז, ח "ד  לקו"ד  – תרס"א
וש"נ.93) א. נו, שבת
בסופה.94) גיטין
ח .95) פד , תהלים

יב.96) ו, זכרי '
(ג ).97) ח  פ"ג , שהש"ר
א.98) נג , סוכה
יג .99) ז, דניאל 

יז.100) טו, בשלח 
ט .101) יו"ד , בא,
יט .102) כו, ישעי '



נד    

אתך ", לזרים  ואין לבדך  לך  "יהיו – הקב "ה  עם  בנ"י דכל  בהריקוד  דשמח "ת  היו"ט  את  ומסיימים 
חד " כולא  וקוב "ה  ובחוצות 103"ישראל  יהודה  בערי ש "ישמע  ובאופן תצא ", (ש )מאתי חדשה  ה "תורה  ועם  ,

וגו'" שמחה  וקול  ששון קול  ֿ תורה 104ירושלים  דמתן קולות  חמשה  ב "תורה 105, עוז וביתר  שאת  וביתר  ,
ממש . ומיד  תיכף  תצא ", (ש )מאתי חדשה 

***

: חת "ת שיעורי לימוד  שמירת  אודות  ולעורר  להזכיר  יש  הסיום  גרמא לפני שהזמן ענין – ומש 
בשמח "ת , ו שהתחלתו אשר ,הלים  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  כתקנת  כסלו), בי"ט  (שהתחלתו ניא 

וגו'" ישראל  נדחי ואסף  גו' ידו שנית  ֿ י אדנ "יוסיף  ע "ש  – "יוסף " הגאולה : על  רומזים  שמותיו ,106ב '
פינו" שחוק  ימלא  "אז לבוא , לעתיד  ששלימותה  והשחוק  השמחה  ע "ש  – .107ו"יצחק "

בפסוק  חת "ת  דשיעורי בהרמז להוסיף  גו'"108ויש  חתת  ויהי מרומז 109"ויסעו שבזה  לומר , דיש  –
ישראל  של  עבודתם  דכללות  בהנסיעה  דהקב "ה  "ויסעו") (אותיות  הסיוע  נעשה  חת "ת  שיעורי שע "י גם 
אלקים  אל  "יראה  והשלימה , האמיתית  הגאולה  אל  הגלות  מן להנסיעה  ועד  חיל ", אל  מחיל  "ילכו באופן

בציון".

השחר  (עלות  לנו "ויאר  ומיד  שתיכף  כיון כהלכתם ", ומוספים  כסדרם  תמידים  כו' לפניך  נעשה  "ושם 
ממש .110דהגאולה  ומיד  תיכף  וכאמור , ס "ז), (כנ"ל  המזבח " קרנות  עד  בעבותים  חג  אסרו (

[: אמר ערבית , לתפלת  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  כשעמד  המזון, ברכת  [לאחרי
הרמב "ם , שיעורי לימוד  אודות  גם  להזכיר  יש  חת "ת , שיעורי לימוד  אודות  לעיל  המוזכר  על  נוסף 

הסמוכים . בימים  הסיום  וחגיגת  בשמח "ת , הוא  זה ) (במחזור  הרמב "ם  לימוד  שסיום  – גרמא  והזמן

דעה  הארץ  "מלאה  הרמב "ם : ספר  וחותם  שבסיום  היעוד  יקויים  לפנ"ז שעוד  – העיקר  והוא  ויה "ר 
מכסים " לים  כמים  ה ' ממש .111את  ומיד  תיכף  ,

ברכה . של  מכוס  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  חילק  – והבדלה  ערבית  תפלת  [לאחרי

תצאו"]. בשמחה  "כי לנגן התחיל  צאתו טרם 
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א.103) עג , זח "ג  ראה
ֿ א.104) יו"ד  לג , ירמי ' ע"פ
ב.105) ו, ברכות
ֿ יב.106) יא יא, ישעי '
א.107) לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים

ה.108) לה, וישלח 
רסח .109) ע' ח "ד  מוהריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות ראה
פ"א 110) ברכות (ירושלמי  קימעא" ד "קימעא באופן ולא

ה"א).
ט .111) יא, ישעי '

             

          
         

        
         

         
         

        
       

       

        
        
        

          
          

          
          

          
 





































המשך ביאור למס' מנחות ליום שלישי עמ' א



נה     

אתך ", לזרים  ואין לבדך  לך  "יהיו – הקב "ה  עם  בנ"י דכל  בהריקוד  דשמח "ת  היו"ט  את  ומסיימים 
חד " כולא  וקוב "ה  ובחוצות 103"ישראל  יהודה  בערי ש "ישמע  ובאופן תצא ", (ש )מאתי חדשה  ה "תורה  ועם  ,

וגו'" שמחה  וקול  ששון קול  ֿ תורה 104ירושלים  דמתן קולות  חמשה  ב "תורה 105, עוז וביתר  שאת  וביתר  ,
ממש . ומיד  תיכף  תצא ", (ש )מאתי חדשה 

***

: חת "ת שיעורי לימוד  שמירת  אודות  ולעורר  להזכיר  יש  הסיום  גרמא לפני שהזמן ענין – ומש 
בשמח "ת , ו שהתחלתו אשר ,הלים  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  כתקנת  כסלו), בי"ט  (שהתחלתו ניא 

וגו'" ישראל  נדחי ואסף  גו' ידו שנית  ֿ י אדנ "יוסיף  ע "ש  – "יוסף " הגאולה : על  רומזים  שמותיו ,106ב '
פינו" שחוק  ימלא  "אז לבוא , לעתיד  ששלימותה  והשחוק  השמחה  ע "ש  – .107ו"יצחק "

בפסוק  חת "ת  דשיעורי בהרמז להוסיף  גו'"108ויש  חתת  ויהי מרומז 109"ויסעו שבזה  לומר , דיש  –
ישראל  של  עבודתם  דכללות  בהנסיעה  דהקב "ה  "ויסעו") (אותיות  הסיוע  נעשה  חת "ת  שיעורי שע "י גם 
אלקים  אל  "יראה  והשלימה , האמיתית  הגאולה  אל  הגלות  מן להנסיעה  ועד  חיל ", אל  מחיל  "ילכו באופן

בציון".

השחר  (עלות  לנו "ויאר  ומיד  שתיכף  כיון כהלכתם ", ומוספים  כסדרם  תמידים  כו' לפניך  נעשה  "ושם 
ממש .110דהגאולה  ומיד  תיכף  וכאמור , ס "ז), (כנ"ל  המזבח " קרנות  עד  בעבותים  חג  אסרו (

[: אמר ערבית , לתפלת  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  כשעמד  המזון, ברכת  [לאחרי
הרמב "ם , שיעורי לימוד  אודות  גם  להזכיר  יש  חת "ת , שיעורי לימוד  אודות  לעיל  המוזכר  על  נוסף 

הסמוכים . בימים  הסיום  וחגיגת  בשמח "ת , הוא  זה ) (במחזור  הרמב "ם  לימוד  שסיום  – גרמא  והזמן

דעה  הארץ  "מלאה  הרמב "ם : ספר  וחותם  שבסיום  היעוד  יקויים  לפנ"ז שעוד  – העיקר  והוא  ויה "ר 
מכסים " לים  כמים  ה ' ממש .111את  ומיד  תיכף  ,

ברכה . של  מכוס  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  חילק  – והבדלה  ערבית  תפלת  [לאחרי

תצאו"]. בשמחה  "כי לנגן התחיל  צאתו טרם 
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א.103) עג , זח "ג  ראה
ֿ א.104) יו"ד  לג , ירמי ' ע"פ
ב.105) ו, ברכות
ֿ יב.106) יא יא, ישעי '
א.107) לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים

ה.108) לה, וישלח 
רסח .109) ע' ח "ד  מוהריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות ראה
פ"א 110) ברכות (ירושלמי  קימעא" ד "קימעא באופן ולא

ה"א).
ט .111) יא, ישעי '

      
מאידית  תרגום

. נשיאינו רבותינו פתגם  ווי 1ידוע  "אזוי –
גאנץ  א  גייט  אזוי בראשית , שבת  זיך  מ 'שטעלט 
נוגעת  בראשית  דשבת  שההנהגה  היינו, יאר ",

כולה . השנה  כל  על  ופועלת 

שדוקא  בראשית , בשבת  המיוחד  מתבטא  במה 
תוכנו  הרי לכאורה  השנה ? ימי כל  על  נמשך  ממנה 

רשית  אותיות  תשרי  – תשרי חודש  כל  הוא 2של  –
וכידוע  כולה . השנה  כל  של  שהמועדים 3הרשית 

במועדות  (המרובה  תשרי חודש  מועדים 4של  הינם  (
מראש  החל  השנה . כל  על  נמשך  שמהם  כלליים 

" בשם  שנקרא  הראש השנה , הוא  כי השנה "
השנה  ימי כל  את  ומנהיג  בתוכו דרך 5הכולל  ועל  ,

יום  השנה "זה  "ראש  נקרא  הוא  (שגם  הכיפורים 
שמחתנו,6בכתוב  זמן הסוכות , חג  זה  דרך  ועל  ,(

כן  אם  מדוע  – תורה  ושמחת  עצרת  שמיני עד 
שנוגע  בכך  בראשית  שבת  את  במיוחד  מציינים 

השנה ? כל  על  לפועל 

בראשית  שבת  בפשטות : – בזה  הביאור  ונקודת 
המרובה  תשרי, מחודש  המעבר  את  מציינת 
בשאר  יום  היום  חיי של  הרגיל  לסדר  במועדות ,

השנה : חדשי

של  ֿ הכל  וסך  הסיום  (א ) היא  בראשית  שבת 
השבת  בהיותה  – תשרי החודש ,חודש  של 

(ויכולו  והשלימות  העלי' היא  סיום 7שאז של  (

ושמחת  עצרת  שמיני – תשרי דחודש  המועדים 
מלשון  (עצרת  וקולטים  עוצרים  שהם  תורה ,

טובים 8קליטה  הימים  כל  את  בפנימיות  ומכניסים  (
של  ההתחלה  (ב ) היא  לזה  ונוסף  תשרי; חודש  של 
שבת  בהיותה  – הבאה  השנה  של  הרגילה  העבודה 
הראשון  ה "חולין" חודש  ֿ חשון, מר  חודש  מברכים 
טובים  ימים  שום  בו (שאין החדשה  השנה  של 

כידוע  מתחילה , כאשר  של 9וכו'), העבודה  עיקר  ,
לדרכו" הלך  בעניני 10"ויעקב  – דוקא  לדרכו ,

ותחת  גפנו תחת  איש  דחול , ועובדין העולם 
.11תאנתו 

שני  את  בתוכה  כוללת  בראשית  ששבת  ומכיון
תשרי  חודש  של  האחרונה  השבת  היא  – הענינים 
של  הראשון ה "חולין" חודש  את  המברכת  והיא 
של  להנהגה  מיוחד  כוח  היא  נותנת  לפיכך  – השנה 
– עצמו תשרי חודש  של ) (המועדים  השנה : כל 

"רשית " בדרגת  שהוא  מובדל 12מכיון הריהו
ממולא  הוא  השנה , חדשי משאר  (מרובה )ומרומם 

המדרש  (ובלשון וקדושה  בכל ,13במצוות  "מושבע  :
כו'"), בתוכו כפור  בתוכו, ברכות  בתוכו, גתות 
את  להמשיך  שיוכלו כך  כל  בטוחים  אין וממילא 
השבוע  בימי תשרי חודש  של  המרומם  המצב 

השנה ; של  הפשוטים 

הסיום  הן בהיותה  בראשית , שבת  משא "כ 
שנת  של  ההתחלה  והן תשרי דחודש  וחותם 

חשון  חודש  מברכים ) מ (שבת  (החל  )14ה "חולין"

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

סה"מ 1) גם וראה וש"נ. .556 ע' ח "כ  .449 ע' ח "ב לקו"ש
.203 ע' ֿ ת"ש תרצ"ו השיחות ספר .59 ע' תשי "א

סה"מ 2) א'תשנו. ע' סוכות אוה"ת יב. יא, עקב הטורים בעל 
ועוד . רעז. ע' תרנ"ו רפז. ע' תר"ל 

ע'3) ברכה שם. סוכות אוה"ת שעט . ע' תקס"ו סה"מ  ראה
ועוד . .49 ע' תש"ב רעח . ע' תרע"ח  לו. ע' תרנ"ד  סה"מ  א'תתסו.

שם 4) אדה"ז שו"ע ומ "ש). (ד "ה סתצ"ב או"ח  ב"י  ראה
סקל "א  או"ח  מדובראוונע) (להר"נ אדה"ז לשו"ע הוספה ס"ב.

ס"ח .
לר"ה 5) דרושים ֿ ב. א מז, נצבים ג . מא, תבוא לקו"ת ראה

לר"ה  דרושים אוה"ת בתחלתו. ר"ה שער ראש עטרת ֿ ב. א נח ,
ובכ "מ . ואילך . ב'עז ע'

רא"ש 6) ב. כג , נדרים – ואת תוד "ה וראה א. מ , יחזקאל 
א. סד , א. נח , ר"ה לקו"ת יומא. סוף

עה"פ.7) אוה"ת א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
ועוד .

בסה"מ 8) הנסמן א. צא, ד . פח , ג . פה, שמע"צ לקו"ת ראה
קלג . ע' ח "ב מלוקט 

וש"נ.9) .1 שבהערה ח "כ  לקו"ש ראה
ב.10) לב, ויצא – הכתוב ל '
ד .11) ד , מיכה ה. ה, מ "א – הכתוב ל '
יב),12) יא, (עקב כתיב אל "ף חסר (השנה)" ש"רשית ובפרט 

לפרש  ויש סי "ד ). אגה"ק (תניא כו' האור הסתלקות על  המורה
פלא  אותיות אל "ף בחי ' "רשית" שבתיבת – למעליותא החסר
שלימות  על  מורה שזה בהכתיב, והתלבשות מגילוי  למעלה היא
וראה  כו'. גילוי  גדר מכל  ולמעלה ומרומם שמובדל  הפלא, ענין

ס"ח . לקמן
ח .13) פכ "ט , ויק"ר
יום 14) הוא דר"ח  א' ימים: ב' לעולם הוא חשון ור"ח 

חשון  א' הוא דר"ח  וב' "רשית"), (אותיות בתשרי  שלשים
בשנה). הרגילה עבודה (התחלת



נו    

(שבת ) בתיבת  גם  כמרומז – מלשון –
נוסף  השנה , כל  של  וראש  ההתחלה  – וראש  התחלה 
הראשונה  הפרשה  גם  היא  בראשית  שפרשת  לזה 

הה  ה (פרשיות בתורה , כל  קריאת  של  תחלה 
לחיות  צריך  ועימם  קוראים  שאותם  15שב )תורה ,

השנה  כל  –במשך 

הנותנת  ביניהם , המחבר " ה "ממוצע  היא  הרי
את  ש "מעמיד " לאופן שבהתאם  המיוחד  הכוח  את 
את  להמשיך  השנה ; כל  "ימשך " כך  אז, עצמו
יומית  היום  בעבודה  תשרי בחודש  הנעלה  המצב 

דחול . ובעובדין החול  בימי בעולם ,

בראשית  פרשת  של  מתוכנה  גם  שמובן וכפי
"שבת  השבת  נקראת  זה  שם  שבה (שעל  ("

הקריאה  ידי על  בראשית : מעשה  אודות  מדובר 
את  אלקים  ברא  "בראשית  – בראשית  בפסוק  בתורה 

הארץ " ואת  כל 16השמים  של  הבריאה  מתחדשת  –
אסתכל  "קוב "ה  (שכן החדשה  לשנה  העולם  עניני
באורייתא  בה  אסתכל  נש  בר  עלמא , וברא  באורייתא 

עלמא " כפי 17ומקיים  להעמיד  הכוח  את  נותן וזה  .(
במשך  העולם  בעניני העבודה  את  להיות  שצריך 

הבאה . השנה 

נח  לפ' מלכות בדבר יודפס השיחה המשך
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(15.29 ע' תש"ב השיחות ספר חשון. ב יום" "היום
א.16) א, בראשית
ע"ב.17) ריש קסא, ח "ב זהר

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

 ועד נשי כפר חב"ד

 מיסודו ובהנהלתו של

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

הפצת  בקדש  מפעולותיהן  טוב  מבשר  שמחתנו  זמן  הסוכות  חג  מערב  מכתבן  לקבל  לי  נעם 

היהדות ועניני' בין נשי ובנות ישראל, ועל דבר החלטות הטובות בהנוגע לעתיד.

לצדקה  בנוגע  כן  גם  מובן  ומזה  גשמיות,  לצדקה  בנוגע  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  דברי  וידועים 

האמצעים  לפי  אינו  שלכאורה  אף  בהרחבה,  לרעהו  ולעזור  צדקה  לתת  כשמחליטים  אשר  רוחנית, 

שישנם במזומן, הנה באותה שעה מייצרים מלמעלה מקור וצנור חדשים להמציא כל הענינים הדרושים 

למלאות החלטה הטובה.

ויהי רצון שגם הן בעבודתן תתנהגנה מתאים להאמור ז. א. להחליט לעבוד לא רק כפי האפשרי 

בהווה, אלא בהוספה על זה ובודאי יקויימו דברי צדיק דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר שתנתן להן היכולת 

המלאה להביא החלטתן בפועל.

לבב  וטוב  שמחה  מתוך  האמור  בכל  לעשות  חב"ד  בחסידי  ובפרט  חסידים  בתוככי  וכנהוג 

שמחה אמיתית.

בברכת הצלחה בעבודתן בקדש ולבשו"ט.



נז     

(שבת ) בתיבת  גם  כמרומז – מלשון –
נוסף  השנה , כל  של  וראש  ההתחלה  – וראש  התחלה 
הראשונה  הפרשה  גם  היא  בראשית  שפרשת  לזה 

הה  ה (פרשיות בתורה , כל  קריאת  של  תחלה 
לחיות  צריך  ועימם  קוראים  שאותם  15שב )תורה ,

השנה  כל  –במשך 

הנותנת  ביניהם , המחבר " ה "ממוצע  היא  הרי
את  ש "מעמיד " לאופן שבהתאם  המיוחד  הכוח  את 
את  להמשיך  השנה ; כל  "ימשך " כך  אז, עצמו
יומית  היום  בעבודה  תשרי בחודש  הנעלה  המצב 

דחול . ובעובדין החול  בימי בעולם ,

בראשית  פרשת  של  מתוכנה  גם  שמובן וכפי
"שבת  השבת  נקראת  זה  שם  שבה (שעל  ("

הקריאה  ידי על  בראשית : מעשה  אודות  מדובר 
את  אלקים  ברא  "בראשית  – בראשית  בפסוק  בתורה 

הארץ " ואת  כל 16השמים  של  הבריאה  מתחדשת  –
אסתכל  "קוב "ה  (שכן החדשה  לשנה  העולם  עניני
באורייתא  בה  אסתכל  נש  בר  עלמא , וברא  באורייתא 

עלמא " כפי 17ומקיים  להעמיד  הכוח  את  נותן וזה  .(
במשך  העולם  בעניני העבודה  את  להיות  שצריך 

הבאה . השנה 

נח  לפ' מלכות בדבר יודפס השיחה המשך
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(15.29 ע' תש"ב השיחות ספר חשון. ב יום" "היום
א.16) א, בראשית
ע"ב.17) ריש קסא, ח "ב זהר

   

הקודש ללשון  מתורגם 

.‡

ÈÂÏ˙ Â‡ ,‰ÚÂ˜ ˙ÈÚË ‰ÚÙÂ˙ Y ˙ÂÂ‡Ó‰ ÈÂ˜ÈÏ

?Ì„‡ È È˘ÚÓ

הפסוק  רש"י1על  מביא  לאותות..." והיו  מארת... "יהי
חז"ל  מאמר  לעולם2את  הוא  רע  סימן  לוקין  "כשהמאורות

וגו'3שנאמר  תחתו  אל  השמים רצון 4מאותות בעשותכם
הפורענות". מן  לידאג  צריכים  אתם  אין  הקב"ה

בגמרא נאמר  "לוקין" שהמאורות לכך  הסיבה  5על 

שמת בי "ד  אב על  לוקה, חמה  דברים  ארבעה "בשביל
לוקין  מאורות דברים ארבעה ובשביל כהלכה... נספד ואינו 
במעשי תלוי  מאורות ליקוי  כלומר , – פלסתר ..." כותבי על

אדם . בני 

"מאורות – והלבנה  החמה  ליקויי השאלה: ידועה
מופיעים שהם באופן  הבריאה, בטבע קבועים – לוקין"

  וניתן ,  כיצד יתרחשו. מתי 
לוקה ... חמה  דברים ארבעה ש "בשביל  לומר  כך , אם ניתן ,
הכרחית , טבעית תופעה  זוהי אשר  בעוד  לוקין", מאורות 

למונעה אפשר  ?6שאי

.

ÌÈÈÏÎ˘ ÌÈÈ˘˜Ó ÚÂ ÂÈ‡ ˙ÂÂˆÓÂ ‰Â˙ ÌÂÈ˜ È‡

ב"שאלה " השתמשו  הדורות  במשך  מסויימים אנשים

נכונים ח "ו , חז "ל, דברי  כל  שלא לכך  כ "הוכחה" ובכך 7זו  ,
ח "ו. ומצוות , תורה קיום  אי  – התנהגותם  את הצדיקו 

ומצוותא תורה קיום שאי היא , האמת נובע ך
האדם , מידות  של  מ "תיאבון" אלא  שכליות " מ "שאלות 
 ֿ הבלתי התנהגותו  להצדקת כתירוץ רק באות  והשאלות

שבעיון  כזאת בשאלה להם די  לפיכך  רואים ,הוגנת.
להלן. שיוסבר  כפי ממש, בה  שאין 

היה כבר  והאמוראים התנאים שבתקופת  מודים , הכל
חכמי בין  מפורסם ולבנה חמה  ליקויי  מועדי של  החשבון 
הסיפורים [מן  ישראל ימי  בדברי  הבקי  וכל  האומות,
דברי מספרי – מפורט  ובאופן  חז "ל , בדברי  המובאים 
הדוק  במגע  היו  העולם אומות  שחכמי  יודע, ההם] הימים 
ואף  ישראל , חכמי עם ומדע חכמה  בעניני  ביותר ,

שונות בחכמות ויכוחים ביניהם בחכמת8התנהלו  ואף
.9התכונה

מדע  שבעניני  לקבל , ויסרבו  יתעקשו אם  שאף 10כך ,

ברור  ידע ישראל  לחכמי היה התכונה  במדע ,11וחישובים
הרי12ובאמצעותם הגויים , לחכמי הידע עבר  

החישובים היו  שכאשר  להתווכח , ֿ אפשר  אי  שעליו  הוא ,
היו  הם הגויים, לחכמי ידועים  ולבנה חמה  ליקויי  על

ישראל  לחכמי  גם בודאי ומתנם13ידועים  משאם  באמצעות 
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יד.1) א, פרשתנו 
ב 2) יב, בא מכילתא א. כט, סוכה ה"ז . פ"ב סוכה תוספתא ראה

ועוד. א'). פרשה (סוף
ב.3) י , ירמי '
"וגו '".4) ליתא ודפוסים כת"י  בכמה
ספ"ז .5) פדר"א וראה ה"ו . שם תוספתא שם. סוכה
בדפוס 6) –) ד (סז , ג ' דרשה אה"ו  בק"ק דרשות ח"ב דבש  ביערות

המאורות  בליקוי  שהכוונה שם), סוכה לע"י  יוסף בענף הובא לעמבערג )
העדר  במאורות... "שיש  לזה כ"א הטבע, מצד שמוכרח להליקוי  לא היא
וזה  וירח... בשמש  וכדומה שחורות כתמים לפעמים שמצינו  וכמו  אור...

וסיבה". בחשבון  תלוי  אינו 
שיהי 'אבל – (הכתמים) עד"ז  יודע מי  א) דבריו *: להבין  זכיתי  לא

מחושב טבעי  מחזור יש  בזה שגם (עתה) י "א ב) .בשבילו ?
היפך וגם הענין , פשטות היפך הוא זה פירוש  מפרשי ג ) מראשוני 

הסימן  ד) כלום). העירו  ולא דשתקו  אלה – (כולל שם והמכילתא הש "ס
(סוכה  בחושך" והושיבם מפניהם פנס טול בו "ד... למלך "משל... הוא רע
הטבע, שמצד הליקוי  על גם שקאי  מובן  ומזה – ה"ז ) שם תוספתא שם.

ה"ז  – מראש  מחושב הפנס נטילת באם גם שהרי  .
הליקוי בחסדי  יארע "שלפעמים היא רז "ל שכוונת שם, לתוספתא דוד

אלא  שאינה ראי ' היא ואז  הגלגלים, מהלך כפי  להיות ראוי  שאינו  בזמן 

הנ "ל  קושיות על (נוסף אבל – הללו " דברים בשביל פורענות להורות
– כו '" ב"ד  אב "על – שבש "ס הסיבות והרי  כזה? קרה מתי  הנה) ֿ ד, ג 

פעמים. כו "כ שאירעו  ודאי 
שם 7) השני '". "והכת ד"ה חלק ר"פ סנה' להרמב"ם מפיה"מ להעיר

הרביעי ". הענין  "וזה כן  אחר ד"ה בהקדמתו 
ב.8) ח, בכורות .ראה
ועוד.9) ב. צד, פסחים ראה

וש "נ .10) נח), (ע' חיצוניות חכמות ע' תלמודית אנציקלופדי ' ראה
הל'11) רמב"ם וראה כו '. העיבור בענין  הדנים בספרים כמבואר

חכמי  ע"י  בספרים כתובה היתה כבר זו  שחכמה (ועוד) ספי "ז  קדה"ח
ישראל  פ"א שם (וראה אלינו  הגיעו  שלא אלא יששכר מבני 

לב. יב, לדה "א תרגום וראה ֿ ד). ה"ג  פי "א (עה,ה"ו . שבת ועיין  .
היאא): כי  .. ומזלות תקופות לחשב האדם על 

  סהמ"צ מז . מ"ע סמ"ג  (ראה המצוות במנין  שהיא וי "א .
ב'). שרש  להרמב"ם

ועוד.12) בסופו . ב' שער ב' מאמר הנשיא לראב"ח העבור ספר ראה
(13.. האדם על מצוה שם: שבת מאירי  וראה שם. פדר"א ראה

השמים  אותות בידיעת מפוארה זו  שחכמה מפני  ומזלות בתקופות ושיחשב
    . בסופו פי "ז  ג ' מאמר עולם יסוד וראה .

                        
  



נח   

התכונה , בחכמת מדובר  כאשר  במיוחד  הגויים , לחכמי 
החודש  קידוש למצות נוגעות  בה  .14שהידיעות 

הםלפיכך  ולבנה  חמה שליקויי  חז "ל , שמאמר  ,
יכול  אינו  דברים ", ארבעה "בשביל  ובאים וכו ', רע סימן 

הטבע. בחוקי  קבוע  שהליקוי  לעובדה  בסתירה לעמוד

.‚

Â˙ÈÈ‡ ‡Ï‡ ,ÈÂ˜ÈÏ‰ ÌˆÚ ÂÈ‡ "ÔÓÈÒ"‰

לומר  היה ניתן  "כשהמאורות15לכאורה , על  שהדברים ,
על  אלא הליקוי , עצם  על  מוסבים אינם  סימן..." לוקין

בכוונה רע" "סימן  ליהודי  מראה הקב"ה  שהרי  ,
בתשובה הוא 16להחזירהו  חייב ולפיכך ..הסימן את 

קבוע  הטבע חוקי  לפי דלעיל : השאלה תתורץ זה  לפי
שהרי בראייתו , הכרח אין  אך  הליקוי, עצם רק  והכרחי 

וכדומה , עננים  שיהיו הליקוי .ייתכן  את

כאשר פרט  אדם: בני במעשי  תלוי  הליקוי , ראיית ,
ע "י רע" "סימן  מופיע הללו, דברים " "ארבעה  קיימים 
עננים ישנם כראוי , היא  ההתנהגות וכאשר  הליקוי, ראיית

" כאן  ואין  הליקוי, את רע".המסתירים

כי: מתקבל, איננו זה הסבר  אך 

כמעט  שבהם מקומות מספר  שישנם לכך, (בנוסף
עננים , בה שאין  מצרים  כבארץ עננים, קיימים  ואינם

גשמים בה אין  ).17ולפיכך

שהסימן  מובן, לוקין ", "כשהמאורות חז "ל  מלשון הנה 
הליקוי , בעצם הוא  בראייתו.הרע

הגמרא מחלקת לגויים:18לפיכך  ישראל  בין  בברייתא
כוכבים,"בזמן  לעובדי  רע סימן  לוקהלוקה

ללבנה מונין  שישראל מפני  ישראל  של  לשונאיהם  רע סימן 
שישראל  שכיון  הוא, לכך  ההסבר  לחמה ". כוכבים ועובדי

לחמה ועובדיֿכוכבים ללבנה –,19דומים  הפגם
(הפגם) הליקוי ובלבנה. בחמה  לליקוי  בהתנהגותם , הליקוי

והלבנה  החמה  הגוייםשל  של  בהתנהגותם  הפגם מן 
ישראל. ושל 

אין  מושלם , ישראל  של  מצבם שכאשר  מובן, מכך 
להיות קיים ,צריך שהליקוי  (ולא  בלבנה וליקוי פגם

נראה). הוא  אין  אך 

.„

˙ÂÚÂÙÏ „ÚÂÓ‰ ÔÓÊÏ ÔÓÈÒ ‡Â‰ ÈÂ˜ÈÏ‰

הוא בפשטות  לכך :20ההסבר 

רע...", סימן  לוקין  "כשהמאורות  המאמר  של פירושו 
ליקוי מגיע שכאשר  הוא , דברים..." ארבעה "בשביל  וזאת 
שמוצאים [כפי  רע מזל  שולט  זה שבזמן  סימן  זהו  מאורות 

 חז"ל "ריע 21מאמרי  שבהם מסויימים זמנים על 
זמן  זהו – וכדומה] ולכן מזליה" לפורעניות,

דברים"; "ארבעה על  (יותר ) אז מענישים

צריכים אתם  אין הקב"ה  רצון  "בעשותכם לפיכך 
הפורענות מן  להעניש.22לידאג מה  על  אין שהרי  "

ולבנה חמה שליקויי כך  על  לשאלה  מקום אין  זה לפי
שלפי מפני  הטבע, לחוקי  בהתאם  קבועים  בזמנים  באים 
אלא אדם, בני  מעשה של  תוצאה  איננו  הליקוי זה הסבר 
הדברים ארבעת  על  מענישים שבו  פורעניות לזמן  סימן 

וזמנים קבועיםהנ "ל , אכן  ו"סימניהם" רע) מזל  (של 
הגמרא שמונה לזמנים [בדומה  ובטבע  הבריאה  בסדר 

שבת ועוד ].23במסכת  יהי ...", בחד ... ד(נולד) מאן "האי :
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ספי "ז .14) קדה"ח הל' רמב"ם ראה
לע 15) – הרמ"א בשם בהגה"ה) ב (עדר, נח פ' של"ה הקשת.ראה נין 

נח  אוה"ת וראה וליקויים. קשת לענין  – מופלג " "חכם בשם שם וראה
ואילך. א תרמח,

וברא...בשל"ה הדורות בכל ומביט הקב"ה צופה ד"הי ' מתרץ שם
גלוי  כבר תבהל... ואל הנ "ל. חטא' מפני  ללקות שראוי  בעת לקוי  שיהיו 
א"כ... בריאתו  וברא מעשה הקב"ה עשה וע"ז  שיהיו  החטאים כל וידוע
ע"פ  [ויומתק כו '" בזה הארכתי  כבר הכרחיים... הם האלה שהחטאים
אדם" בני  על עלילה "נורא בענין  ואילך) א יג , תולדות (תו "ח המבואר
ע' ח"ה [המתורגם] לקו "ש  (ראה כו ' השגחה ע"פ הם החטאים שגם –

– וש "נ )] ואילך, 66
יא,אבל מהאמלי ) הרר"א וכו ' (להרה"ח המאורות שני  מאמר ראה

כו '", המאורות ליקוי  בענין  לתרץ א"א זה דרך ד"ע"פ – בהגה"ה ב
.3 הערה 134 ע' ח"ה [המתורגם] לקו "ש  (ראה מהידוע ולהעיר עיי "ש .

,46 הערה 70 ע' ח"ו  באה [המתורגם] שלמעלה הידיעה דאם (
ורשע "צדיק (שלכן  הבחירה את מכריחה ה"ז  בדיבור – ("

שהמדובר לכאורה, בנדו "ד וכש "כ 'ובל הבריאה, בטבע
בריאתו ". וברא מעשה "עשה... השל"ה

אדם16) ואם (ושם: רל סו , סי ' חסידים ס' – בנדו "ד כו ').ראה
סוסק"א. סתקע"א שם היטב באר תקפ. ר"ס או "ח במג "א הובא

כדי .17) ד"ה א יג , סוטה יז . ז , וארא י . מז , ויגש  מקץ. ר"פ פרש "י 
עושה  הקב"ה של רצונו  עושין  ישראל דכאשר לתרץ ודוחק – ועוד.

כו '. עננים ומביא נס הקב"ה
(18.2 הערה לעיל שנסמנו  מקומות
וביאורו .19) יהונתן  לו  ויאמר ד"ה בראשית אוה"ת בארוכה ראה
ביאור 20) שם. סוכה לנר ערוך שם. סוכה לע"י  יעקב עיון  עד"ז  ראה

לפדר"א  תקצ"ט) ווילנא – תנאים מדרש  בספר (שנדפס דיסקין  לר"ב
דבריו  בהמשך ועיי "ש  העמוד). (בריש  שם המאורות שני  מאמר ספ"ז .

החסידות. ע"ד
שו "ע 21) ואילך. א כט, תענית א. קנו , ב. קכט, שבת לדוגמא: ראה

ב. רפא, רע"מ שם א. רלד, ואילך. סע"א נח, זח"ג  ס"ב. סקע"ט יו "ד
ועוד.

ופדר"א 22) תוספתא סוכה, וראה השיחה. בתחלת שהובא פרש "י 
.40 הערה לקמן  שם.

א.23) קנו ,



נט    

התכונה , בחכמת מדובר  כאשר  במיוחד  הגויים , לחכמי 
החודש  קידוש למצות נוגעות  בה  .14שהידיעות 

הםלפיכך  ולבנה  חמה שליקויי  חז "ל , שמאמר  ,
יכול  אינו  דברים ", ארבעה "בשביל  ובאים וכו ', רע סימן 

הטבע. בחוקי  קבוע  שהליקוי  לעובדה  בסתירה לעמוד

.‚

Â˙ÈÈ‡ ‡Ï‡ ,ÈÂ˜ÈÏ‰ ÌˆÚ ÂÈ‡ "ÔÓÈÒ"‰

לומר  היה ניתן  "כשהמאורות15לכאורה , על  שהדברים ,
על  אלא הליקוי , עצם  על  מוסבים אינם  סימן..." לוקין

בכוונה רע" "סימן  ליהודי  מראה הקב"ה  שהרי  ,
בתשובה הוא 16להחזירהו  חייב ולפיכך ..הסימן את 

קבוע  הטבע חוקי  לפי דלעיל : השאלה תתורץ זה  לפי
שהרי בראייתו , הכרח אין  אך  הליקוי, עצם רק  והכרחי 

וכדומה , עננים  שיהיו הליקוי .ייתכן  את

כאשר פרט  אדם: בני במעשי  תלוי  הליקוי , ראיית ,
ע "י רע" "סימן  מופיע הללו, דברים " "ארבעה  קיימים 
עננים ישנם כראוי , היא  ההתנהגות וכאשר  הליקוי, ראיית

" כאן  ואין  הליקוי, את רע".המסתירים

כי: מתקבל, איננו זה הסבר  אך 

כמעט  שבהם מקומות מספר  שישנם לכך, (בנוסף
עננים , בה שאין  מצרים  כבארץ עננים, קיימים  ואינם

גשמים בה אין  ).17ולפיכך

שהסימן  מובן, לוקין ", "כשהמאורות חז "ל  מלשון הנה 
הליקוי , בעצם הוא  בראייתו.הרע

הגמרא מחלקת לגויים:18לפיכך  ישראל  בין  בברייתא
כוכבים,"בזמן  לעובדי  רע סימן  לוקהלוקה

ללבנה מונין  שישראל מפני  ישראל  של  לשונאיהם  רע סימן 
שישראל  שכיון  הוא, לכך  ההסבר  לחמה ". כוכבים ועובדי

לחמה ועובדיֿכוכבים ללבנה –,19דומים  הפגם
(הפגם) הליקוי ובלבנה. בחמה  לליקוי  בהתנהגותם , הליקוי

והלבנה  החמה  הגוייםשל  של  בהתנהגותם  הפגם מן 
ישראל. ושל 

אין  מושלם , ישראל  של  מצבם שכאשר  מובן, מכך 
להיות קיים ,צריך שהליקוי  (ולא  בלבנה וליקוי פגם

נראה). הוא  אין  אך 

.„

˙ÂÚÂÙÏ „ÚÂÓ‰ ÔÓÊÏ ÔÓÈÒ ‡Â‰ ÈÂ˜ÈÏ‰

הוא בפשטות  לכך :20ההסבר 

רע...", סימן  לוקין  "כשהמאורות  המאמר  של פירושו 
ליקוי מגיע שכאשר  הוא , דברים..." ארבעה "בשביל  וזאת 
שמוצאים [כפי  רע מזל  שולט  זה שבזמן  סימן  זהו  מאורות 

 חז"ל "ריע 21מאמרי  שבהם מסויימים זמנים על 
זמן  זהו – וכדומה] ולכן מזליה" לפורעניות,

דברים"; "ארבעה על  (יותר ) אז מענישים

צריכים אתם  אין הקב"ה  רצון  "בעשותכם לפיכך 
הפורענות מן  להעניש.22לידאג מה  על  אין שהרי  "

ולבנה חמה שליקויי כך  על  לשאלה  מקום אין  זה לפי
שלפי מפני  הטבע, לחוקי  בהתאם  קבועים  בזמנים  באים 
אלא אדם, בני  מעשה של  תוצאה  איננו  הליקוי זה הסבר 
הדברים ארבעת  על  מענישים שבו  פורעניות לזמן  סימן 

וזמנים קבועיםהנ "ל , אכן  ו"סימניהם" רע) מזל  (של 
הגמרא שמונה לזמנים [בדומה  ובטבע  הבריאה  בסדר 

שבת ועוד ].23במסכת  יהי ...", בחד ... ד(נולד) מאן "האי :
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ספי "ז .14) קדה"ח הל' רמב"ם ראה
לע 15) – הרמ"א בשם בהגה"ה) ב (עדר, נח פ' של"ה הקשת.ראה נין 

נח  אוה"ת וראה וליקויים. קשת לענין  – מופלג " "חכם בשם שם וראה
ואילך. א תרמח,

וברא...בשל"ה הדורות בכל ומביט הקב"ה צופה ד"הי ' מתרץ שם
גלוי  כבר תבהל... ואל הנ "ל. חטא' מפני  ללקות שראוי  בעת לקוי  שיהיו 
א"כ... בריאתו  וברא מעשה הקב"ה עשה וע"ז  שיהיו  החטאים כל וידוע
ע"פ  [ויומתק כו '" בזה הארכתי  כבר הכרחיים... הם האלה שהחטאים
אדם" בני  על עלילה "נורא בענין  ואילך) א יג , תולדות (תו "ח המבואר
ע' ח"ה [המתורגם] לקו "ש  (ראה כו ' השגחה ע"פ הם החטאים שגם –

– וש "נ )] ואילך, 66
יא,אבל מהאמלי ) הרר"א וכו ' (להרה"ח המאורות שני  מאמר ראה

כו '", המאורות ליקוי  בענין  לתרץ א"א זה דרך ד"ע"פ – בהגה"ה ב
.3 הערה 134 ע' ח"ה [המתורגם] לקו "ש  (ראה מהידוע ולהעיר עיי "ש .

,46 הערה 70 ע' ח"ו  באה [המתורגם] שלמעלה הידיעה דאם (
ורשע "צדיק (שלכן  הבחירה את מכריחה ה"ז  בדיבור – ("

שהמדובר לכאורה, בנדו "ד וכש "כ 'ובל הבריאה, בטבע
בריאתו ". וברא מעשה "עשה... השל"ה

אדם16) ואם (ושם: רל סו , סי ' חסידים ס' – בנדו "ד כו ').ראה
סוסק"א. סתקע"א שם היטב באר תקפ. ר"ס או "ח במג "א הובא

כדי .17) ד"ה א יג , סוטה יז . ז , וארא י . מז , ויגש  מקץ. ר"פ פרש "י 
עושה  הקב"ה של רצונו  עושין  ישראל דכאשר לתרץ ודוחק – ועוד.

כו '. עננים ומביא נס הקב"ה
(18.2 הערה לעיל שנסמנו  מקומות
וביאורו .19) יהונתן  לו  ויאמר ד"ה בראשית אוה"ת בארוכה ראה
ביאור 20) שם. סוכה לנר ערוך שם. סוכה לע"י  יעקב עיון  עד"ז  ראה

לפדר"א  תקצ"ט) ווילנא – תנאים מדרש  בספר (שנדפס דיסקין  לר"ב
דבריו  בהמשך ועיי "ש  העמוד). (בריש  שם המאורות שני  מאמר ספ"ז .

החסידות. ע"ד
שו "ע 21) ואילך. א כט, תענית א. קנו , ב. קכט, שבת לדוגמא: ראה

ב. רפא, רע"מ שם א. רלד, ואילך. סע"א נח, זח"ג  ס"ב. סקע"ט יו "ד
ועוד.

ופדר"א 22) תוספתא סוכה, וראה השיחה. בתחלת שהובא פרש "י 
.40 הערה לקמן  שם.

א.23) קנו ,

   

.‰

ÌÈÈÂ‚Ï Ï‡˘È ÔÈ ‰„Ù‰‰ ÏÚ È˘Â˜‰

הסבר : נדרש עדיין  אך 

"בזמן 24הגמרא כוכבים: לעובדי  יהודים בין  מבחינה 
... אלו מכל מתיראין אין  מקום  של  רצונו  עושין 

– מהמה הגויים יחתו  כי תחתו אל השמים ומאותות
    מצב שבאותו  מובן , מזה  יחתו ".

" ישראל  מקום",שבו של רצונו "עושין  כאשר  יחתו ",
"יחתו "; הגויים  אז גם

לזמן  היא הכוונה רע" ב"סימן אם  להבין : צריך  כן  ואם 
הדברים ארבעת על  ֿ הקפדה  אי  על  במיוחד  מענישים שבו
שאין  הוא, מקום" של  רצונו  "עושין של  ופירושו הללו ,
מדוע, עליהם , מענישים אין  וממילא  עליהם  עוברים
רצונו? על  עוברים שאינם אלה גם הגויים", "יחתו  איפוא,

.Â

˙ÓÈÈÂÒÓ ˙Â‚‰˙‰Ï ‰ÈË Y "ÏÊÓ"

הוא: לכך  ההסבר 

לגבי מסויימות  בתקופות  "מזל " של  ההשפעה 
היא , ועונש) שכר  לגבי  רק (ולא  האדם  בני התנהגות

ל  נטיה  אצלם  גורם ומעשיםשה "מזל " התנהגויות 
אלא חכמתו  רוב  לומד  אדם "אין  לדוגמא : מסויימים ,

להצליח 25בלילה אפשר  אי  שביום לומר , הכוונה  אין  ."
התורה המיועד 26בלימוד  זמן  הוא  ש"לילה " אלא  ,
בתורה רב להצלחה  בעמל  צורך  יש אז  ביום, מאשר 

להצליח. כדי יותר 

מאן.. "האי  שבת  במסכת חז"ל מאמר  לגבי  גם  הוא  כך 
הזמן  של  במזל  תלויים ותכונותיו  האדם שטבע יהי...",

נולד. שבו 

של  התנהגותו  על בהכרח  משפיע שהמזל  הכוונה  אין 
נתונה " אדם לכל "רשות  שהרי זו , בתקופה שנולד  האדם

להיפך  או  צדיק  תמשוך 27להיות  ש"תולדתו  ייתכן  ולא ,
ממנו " לזוז  אפשר  שאי לדבר  היא ,28אותו  הכוונה  אלא  .

קצת " "נטיה באדם  יוצר  זו תקופה  של לדבר 29שהמזל 
על  בהתנהגותו  להתגבר  יכול  הוא יגיעה  ע"י אך  מסויים,

ולהפכו. לשנותו ואף הטבע,

פרקים בשמונה בהרחבה שמוסבר  למה דומה זה ענין
מעלה30להרמב "ם בעל  בטבע האדם... שיולד  אפשר  ש"אי 

ב"טבע אלא חסרון ", בעל  לחסרון ",ולא  או  למעלה
האדם . בחירת את מחייב  הטבע אין וכך 

שמי הוא, זה בענין  השונים  האדם בני  בין  ההבדל 
על  פחות לעמול צריך  למעלה" "מוכן  בטבעו  שהוא 
(אך  בידו  מסייע  שטבעו  משום מעלה, בעל להיות בחירתו 
מעלה). מבעל  ההיפך להיות  חפשית בחירה לו  יש עדיין 
יותר  קשה  לעמול צריך  לחסרון " "מוכן שהוא מי לעומתו,
עצמה , זו  עובדה מוכיחה שני, מצד  מעלה. בעל  להיות  כדי 
"בטבע  שהוא  למי  מאשר  יותר  גדולים  כוחות לו  שניתנו 

שיחנא " גמלא "לפום שהרי  למעלה", הגמל 31מוכן  (=לפי
משאו ). –

הנובעות המסויימות התכונות  לגבי  גם  הדבר  הוא כך 
המ  שלמן  מאן..זל  "האי הגמרא בלשון האדם: הולדת 

שהאדם הכוונה אין  "... שיש אלא  כך , להיות
על  להתגבר  כדי יותר  קשה  ובהתמודדות בעמל  צורך

הטבע.

ע "י המוגדרים  הזמנים  את  לציין  ניתן  לכך  (כדוגמא 
חייב" כ "יום  אלו 32חז "ל  זמנים יותר וכדומה ,

מדברים להזהר  אלו  בימים  צריך  ולכן  שליליים , לענינים 
וד '" בב' מתחילין  "אין  כגון  אין 33מסויימים , אך  וכדומה.

."חובה" של  שליליים ענינים יגיעו זה שביום

רק  ובד '" בב' מתחילין  ש"אין ההלכה חלה לפיכך 
המצוות " על  מעבירין  "אין את סותרת איננה היא  ,34כאשר 

ב"יום אפילו  להצליח  ניתן  מתאימה, בהשתדלות  וכך ,
.35חייב"

.Ê

˙ÈÏÈÏ˘ ˙Â‚‰˙‰Ï ‰ÈË ÂÚÓ ˙ÂÂ‡Ó‰ ÈÂ˜ÈÏ

"כשהמאורות המאמר  של  שפירושו  לומר , ניתן  זה  לפי
מועד  זמן  שזהו  רק איננו  לעולם", הוא רע סימן  לוקין

שזהו לפורענות , אלא  רצויה, בלתי  התנהגות  על 
לא להתנהגות  נטיות  האדם של  בטבעו  מתעוררות שבו  זמן 

אין  עדיין  אך  שלאטובה, וינהג  יושפע אכן  שהאדם
אלו. נטיות על להתגבר  בכוחו  שהרי  כראוי ,
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(24.22 הערה לעיל שוהבאו  במקומות ועד"ז  שם. סוכה
ס"ח.25) פ"ד – לאדה"ז  הי "ג . פ"ג  לרמב"ם ת"ת הל'
(26" שם).ללמודשלכן  ת"ת (הל' ובלילה"
רפ"ה.27) תשובה הל' רמב"ם
ה"ד.28) שם
שם.29) לח"מ
כו .30) ושער כב שער עקידה גם וראה רפ"ח.

וש "נ .31) ב. יג , סוטה
שם.32) תענית
ב.33) קכט, שבת א. רלד, א. רעג , שם וראה שם. רע"מ שם. יו "ד
משו "ע 34) ולהעיר א. רעג , שם רע"מ וראה נט. סי ' חסידים ס' ראה

ֿ טז . סט"ו  סתנ "ה או "ח אדה"ז 
שם.35) המאורות שני  מאמר בארוכה וראה יוד. יוד, בא רש "י  ראה
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המשל  שבלשון  הדיוק יובן  על 36[בכך  בגמרא  המובא
והניח  לעבדיו  סעודה שעשה ודם בשר  "מלך  חמה: ליקוי 

ואמר  עליהם כעס לפניהם . פנס פנס טול 
פנס..." "טול של הענין כלומר , נעשהמפניהם...".

והסימן  הליקוי  כי "עבדו", ע"י אלא  בעצמו , המלך  ֿ ידי על
מצד רק הוא  זו  שבתקופה  הרע  .[ מלך של 

אין  לוקה ..." חמה דברים ארבעה "בשביל ובמאמר 
שלילית הכוונה  מהתנהגות כתוצאה בא

נטיה יש זה שבזמן  שכיוון  אלא אלו , דברים בארבעה 
וכו'. לוקין  המאורות לכן  אלו , דברים " ל "ארבעה

Á.

ÚË‰ ˙ËÈÏ˘ Y ÌÈÈÂ‚‰ ,ÚËÏ ÏÚÓ Y Ï‡˘È

נאמר  ישראל  לגבי  דוקא  מדוע  יובן  לעיל האמור  לפי
הגויים: לגבי  ולא תחתו ", "אל 

טבעיות נטיות  על  להתגבר  יכולים הגויים גם  אמנם
להם שאין  למרות שהרי  כראוי, ולהתנהג  הזמן, שמעורר 

הם37בחירה  אם אלא נענשים  הם אין זאת  בכל  ,
" נתונים"38חוטאים  שהם כיון  זאת, למרות  אך ,

מרובים ומאמצים  עמל  להם דרושים הטבע, לשליטת
כדי "ביותר  לפיכך  הטבע. מהמה",את  הגויים

הטבעיות .הם  הנטיות  מן 

מן  למעלה  ה ', בעבודת  מוסיפים ישראל  כאשר  ואילו 
– טבעם של  וההגבלות המדידות מקום ,39של 

הם  אז ולפיכך הרי השמים ", ומ "אותות הטבע, מן 
אלו ": מכל  מתיראין  "אין 

יכולים שהם  די  יגיעהלא ע "י  הטבע על
מתחשבים הם  אין  מלכתחילה שגם  אלא  לבטלו , ומאמצים

– השמים" למצב ב "אותות  עד  וכדומה, ובד ' בב'
הטבע  בהנהגת  להתחשב  כלל  צריך  של 40שאין מצב ,

צדיקים עם  ה' צדיקים41התנהגות  כולם  שהיא42(ועמך  ,(
הטבע. מן למעלה  גלויה, ניסית הנהגה
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אור 36) שמונע הלבנה על קאי  ד"עבדו " מפרש  שם לנר ובערוך
הארץ). (יושבי  מעבדיו  (השמש ) הפנס

אמור 37) מלקו "ת כמובן  – נשמתם) מעלת (מצד בבנ "י  רק שהיא
ועוד. ב. לח,

(בהמשך 38) שם פרקים שמונה ה"ג . פ"ו  תשובה הל' רמב"ם עיין 
הפרק).
ד.39) נג, להה"מ או "ת ב. לה, ברכות מהרש "א (חדא"ג  כידוע

העבודה  ע"י  הוא מקום של רצונו  דעושין  ועוד) ג . מב, שלח לקו "ת
ד" .והגבלה ממדידה למעלה ,"

"אלו 40) שם במכילתא יונתן  ר' לשון  יומתק בפנים המבואר ע"פ
ואלו   הכתוב לשון  כפשטות – כו '" רצונו  "עושין  הזכיר (ולא "

צדיק  אחד לבנ "י  כי  – תנאי *) כל נזכר ולא תחתו " אל השמים "ומאותות
עלי ' דכאו "א האחת נשמה ועל פ"א) (תניא נשמות שתי  יש  רשע ואחד

חלק דשם נאמר חלק הם רש "מ עושין  כשאין  גם פ"ה), (אגה"ת עמו 
מהטבע. שלמעלה הוי '

כו '41) להתגרות מותר שצ"ג  וע"ד א). לג , (ברכות רחב"ד ע"ד
ב). ו , מגילה ב. ז , (ברכות

כא.42) ס, ישעי '

    

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

מרת ג. לוזון שתחי'

ברכה ושלום!

בעתו ובנועם קבלתי פ"ש ממנה ומבעלה שיחיו על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי 

צבור וכו' הרב יוסף שי' וויינברג, בשובו מביקורו במחנם הטוב. ומשנה נחת רוח הי' לי כאשר סיפר 

לי על דבר ההתעוררות, בחפץ לב ובחמימות, אצל כבוד מעלתה וכבוד בעלה לאחד ולקרב המשפחות 

חשיבות  זו  שבתקופתנו  הילדים,  את  ללמד  עצמו  על  לקח  בעלה  אשר  וביחוד  בסביבתם,  היהודיות 

יתרה בחינוך ילדי ישראל כי על ידם משפיעים גם על האבות.

בטח ידוע לה ולבעלה מה שהוא עיקר באמונתנו בכלל, ומודגש ביחוד בתורת הבעל שם טוב 

המשך בעמוד הבא



סי    

המשל  שבלשון  הדיוק יובן  על 36[בכך  בגמרא  המובא
והניח  לעבדיו  סעודה שעשה ודם בשר  "מלך  חמה: ליקוי 

ואמר  עליהם כעס לפניהם . פנס פנס טול 
פנס..." "טול של הענין כלומר , נעשהמפניהם...".

והסימן  הליקוי  כי "עבדו", ע"י אלא  בעצמו , המלך  ֿ ידי על
מצד רק הוא  זו  שבתקופה  הרע  .[ מלך של 

אין  לוקה ..." חמה דברים ארבעה "בשביל ובמאמר 
שלילית הכוונה  מהתנהגות כתוצאה בא

נטיה יש זה שבזמן  שכיוון  אלא אלו , דברים בארבעה 
וכו'. לוקין  המאורות לכן  אלו , דברים " ל "ארבעה

Á.

ÚË‰ ˙ËÈÏ˘ Y ÌÈÈÂ‚‰ ,ÚËÏ ÏÚÓ Y Ï‡˘È

נאמר  ישראל  לגבי  דוקא  מדוע  יובן  לעיל האמור  לפי
הגויים: לגבי  ולא תחתו ", "אל 

טבעיות נטיות  על  להתגבר  יכולים הגויים גם  אמנם
להם שאין  למרות שהרי  כראוי, ולהתנהג  הזמן, שמעורר 

הם37בחירה  אם אלא נענשים  הם אין זאת  בכל  ,
" נתונים"38חוטאים  שהם כיון  זאת, למרות  אך ,

מרובים ומאמצים  עמל  להם דרושים הטבע, לשליטת
כדי "ביותר  לפיכך  הטבע. מהמה",את  הגויים

הטבעיות .הם  הנטיות  מן 

מן  למעלה  ה ', בעבודת  מוסיפים ישראל  כאשר  ואילו 
– טבעם של  וההגבלות המדידות מקום ,39של 

הם  אז ולפיכך הרי השמים ", ומ "אותות הטבע, מן 
אלו ": מכל  מתיראין  "אין 

יכולים שהם  די  יגיעהלא ע "י  הטבע על
מתחשבים הם  אין  מלכתחילה שגם  אלא  לבטלו , ומאמצים

– השמים" למצב ב "אותות  עד  וכדומה, ובד ' בב'
הטבע  בהנהגת  להתחשב  כלל  צריך  של 40שאין מצב ,

צדיקים עם  ה' צדיקים41התנהגות  כולם  שהיא42(ועמך  ,(
הטבע. מן למעלה  גלויה, ניסית הנהגה
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אור 36) שמונע הלבנה על קאי  ד"עבדו " מפרש  שם לנר ובערוך
הארץ). (יושבי  מעבדיו  (השמש ) הפנס

אמור 37) מלקו "ת כמובן  – נשמתם) מעלת (מצד בבנ "י  רק שהיא
ועוד. ב. לח,

(בהמשך 38) שם פרקים שמונה ה"ג . פ"ו  תשובה הל' רמב"ם עיין 
הפרק).
ד.39) נג, להה"מ או "ת ב. לה, ברכות מהרש "א (חדא"ג  כידוע

העבודה  ע"י  הוא מקום של רצונו  דעושין  ועוד) ג . מב, שלח לקו "ת
ד" .והגבלה ממדידה למעלה ,"

"אלו 40) שם במכילתא יונתן  ר' לשון  יומתק בפנים המבואר ע"פ
ואלו   הכתוב לשון  כפשטות – כו '" רצונו  "עושין  הזכיר (ולא "

צדיק  אחד לבנ "י  כי  – תנאי *) כל נזכר ולא תחתו " אל השמים "ומאותות
עלי ' דכאו "א האחת נשמה ועל פ"א) (תניא נשמות שתי  יש  רשע ואחד

חלק דשם נאמר חלק הם רש "מ עושין  כשאין  גם פ"ה), (אגה"ת עמו 
מהטבע. שלמעלה הוי '

כו '41) להתגרות מותר שצ"ג  וע"ד א). לג , (ברכות רחב"ד ע"ד
ב). ו , מגילה ב. ז , (ברכות

כא.42) ס, ישעי '

    

ְמלְֹך  ַוּיִ ן־ַעְכּבֹור  ּבֶ ָחָנן  ַעל  ּבַ ָמת  ַוּיָ לט:  לו,  בראשית 
יַטְבֵאל  ְמֵהֽ ּתֹו  ִאׁשְ ם  ְוׁשֵ עּו  ּפָ ִעירֹו  ם  ְוׁשֵ ֲהַדר  יו  ְחּתָ ּתַ

ב: ת ֵמי ָזָהֽ ת־ַמְטֵרד ּבַ ּבַ

טעם דבתורה כתוב "ושם עירו פעו" בוא"ו, ובדברי 
הימים כתוב "ושם עירו פעי" ביו"ד

וימלך תחתיו הדר  בן עכבור  חנן  וימת בעל 
ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד 

בת מי זהב.
בתורה שנק' הדר, ולא כתוב בו1 מיתה, כתיב ושם 
עירו פעו בו', שו' הוא אות חיים, )שלכן במזמור2 לדוד 

אליך ה' נפשי אשא לא כתיב ו', שו' הוא אילנא דחיי', 

ועיין בזוה"ק פרשת במדבר דף ק"כ3 ע"ב וקכ"א ע"א(.

1( דבכל שאר המלכים )לו, פסוקים לג-לט( כתוב "וימלך . . וימת". 
ראה לעיל סימן קמו.

2( תהלים פרק כה.
3( וז"ל: בעי ליה לבר נש לאחזאה גרמיה בתר דסיים צלותא דעמידה 
כאלו  עצמו(,  את  להראות  צריך  העמידה  תפלת  האדם  שגמר  )אחר 
אתפטר מן עלמא )כאילו נפטר מן העולם, כי בנפילת אפים מפקיד 
)כי  האדם נפשו ומוסר עצמו למיתה(, דהא אתפרש מן אילנא דחיי 
נפרד מעץ החיים, כלומר שנפרד וירד מן עולם האצילות שעמד שם 
בתפלת העמידה, ואמר( דהא אודי חטאוי וצלי עלייהו )כי הרי כבר 
התודה על חטאיו באמירת אשמנו כו', והתפלל עליהם(, השתא בעי 

ובדברי הימים4 כתיב פעי בי' ולא בו', וכתיב בי' 
מיתה.

ואולי י"ל, שנגרע הו' מציורו ונעשה ממנו י' )שהוא 

ו', כי כל הגורע מוסיף(. ומה שנגרע  יותר במספר על 

ד'  מהר'  שנעשה  זוית,  בקרן  דהדר  בהר'  נתוסף  מהו' 

ונקרא הדד5 )והוא פחות במספר מר', כי כל המוסיף6 

גורע(, וכמדומה שמבואר אצלי עוד מזה במ"א בס"ד.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד עג

לאתכנשא לגבי ההוא אילנא דמותא ולמנפל )ועתה צריך להתאסף אל 
עץ המות וליפול על פניו וכו'(.

ויחזי בר נש גרמיה כאילו פטיר מן עלמא  )ואמר כי בנפילת אפים( 
בגין  וכו'(  העולם  מן  נפטר  כאילו  ויחשוב  עצמו  את  האדם  )יראה 
ב' של  א'  ו' בסדר  אין פסוק שיתחיל באות  )לכן  ו'  בי'  אית  כך לא 
המזמור תהלים כה לדוד אליך ה' נפשי אשא(, דו' אילנא דחיי הוא 
)וזה העץ  ו' היא סוד עץ החיים(, והאי אילנא דמותא הוא  )כי אות 
שמסר לו נפשו הוא סוד עץ המות וכו'( ותקונא דא בעי בכוונא דלבא 
)ותיקון זה צריך להיות בכונת הלב(, וכדין קב"ה מרחם עלוי ומכפר 

לי' לחובי' )ואז הקב"ה מרחם עליו ומכפר לו עונותיו(
ראה תורת מנחם — ספר המאמרים ה'תשח"י עמוד נה.

4( דברי הימים א א-נא: וימת בעל חנן וימלוך תחתיו הדד ושם עירו 
פעי . . וימת הדד . . .

5( דבתורה כתוב "וימלך תחתיו הדר", ובדברי הימים כתוב "וימלך 
תחתיו הדד".

6( כי כל המוסיף גורע, ראה סנהדרין כט, א — עיין גם לעיל סימן כ.

ילקוט לוי יצחק על התורה

ובתורת החסידות - הוא ענין השגחה פרטית, שכל דבר גדול או קטן המתרחש בעולם, בין בדומם, 

בין בצומח חי או מדבר, לכל פרטיו ופרטי פרטיו, אינו ח"ו מקרה, אלא הכל בהשגחה פרטית ובכוונה 

הרחק  בעולם,  נדחת  בפינה  עצמו  את  מוצא  יהודי  כאשר  לומר  צריך  ואין  העולם.  בהנהגת  ותכלית 

ממדינת מולדתו, ובכלל רחוק מציבור יהודי, הרי בודאי אין זה מקרה בעלמא, וצריך לראות את עצמו 

כשלוחו של מקום, שעל ידו יגיע גם לפינה זו דבר ה', להרבות הצדק והיושר בהנוגע לכל אחד ואחת, 

ולהפיץ היהדות ומצוותי' בין היהודים שם בפרט.

ובכגון דא, אין להביט על הכמות, אשר אמרו חכמינו זכרונם לברכה, כל המקיים נפש אחת 

אחרי  אנו,  בתקופתנו  וכמה  כמה  אחת  על  כך,  הזמנים  בכל  ואם  מלא.  עולם  קיים  כאילו  בישראל 

השמדת ר"ל חלק כה חשוב על עמנו, הרי כל יהודי שהי' לפליטה הוא אוד מוצל מאש וצריך למלא לא 

רק תפקידו הוא, אלא גם למלא מקום הקדושים שנפלו על קידוש השם.

ויהי רצון שהיא ובעלה ילכו מחיל אל חיל בהשתדלותם ובהשפעתם הטובה על סביבתם, ויעשו 

כן מתוך שמחה וטוב לבב, וכתוכן "זמן שמחתנו" ושמחת תורה בפרט, אשר בהם מסיימים אנו חודש 

תשרי בראשית השנה, כדי להמשיך משמחה והתלהבות זו בכל ימות השנה.

בפ"ש לכל אחינו בני ישראל במחנם שי' ובכבוד ובברכה.

במזכירות כותבים רק לשון הקדש, אידיש או אנגלית, ומטובה להודיע באיזו שפה להמשיך 

גם  לכתוב  יכולים  שי'  ובעלה  מעלתה  כ'  מצד  אבל  המשך.  שיהי'  שתקותי  מכאן,  הקורספודנצי' 

בצרפתית, כיון שאני קורא שפה זו. והעיקר - שיוכלו לבשר בשורות טובות.

המשך מעמוד קודם



סב

בראשית א, ז – ויעש אלקים את הרקיע 
ובין  לרקיע  מתחת  אשר  המים  בין  ויבדל 

המים אשר מעל לרקיע ויהי כן

ימי  ששת  השני;  ביום  טוב  כי  נאמר  לא  למה  )תוכן: 
בראשית כנגד שיתא אלפי שני, ומבאר כל יום כנגד אלף– 

וענינו(

על מה שלא נאמר בשני כי טוב רבו בדברי רבותינו ז"ל 
)בראשית רבה ד, ח( הדעות, ואשר יראה שעשו עיקר הוא 
– על כי לא נגמרה בו מלאכת המים, ועזר לנגדם הוא מה 
שבשלישי נאמר כי טוב שני פעמים, אחד בהגמר מלאכת 
המים ואחד בהגמר יתר מלאכת היום. אך הלא יקשה למה 
לא השלים מלאכת המים הוא יתברך בשני ואמר עלי' כי 
טוב, ולא יאחר הדבר עד יום השלישי לאומרו בו זה פעמים.

ויתכן, כי הנה אין ספק כי ששת ימי בראשית הם רמז 
לשיתא אלפי שני דהוי עלמא, ויום השביעי אל עולם הבא 
שכולו שבת. נמצא יום הראשון רמז לאלף הראשון, שהיתה 
רשעים  היו  ההוא  באלף  כי  רמז  וחשך,  ובהו  תהו  הארץ 
מכעיסין ובאין, והיו ראוים ]ש[יעלו המים על הארץ ויציפו 
הכל, ויהיו תהו ובהו, על דרך מאמרם ז"ל שכשהרשע דורך 
על הארץ היא מתרעשת )עי' רש"י בראשית ד, טו(, שהוא 
אצלי על כי לא רקע הקב"ה הארץ על המים שלא כטבען, 
רק לשיעבדו את ה'. וכן אמרו )בראשית רבה ה, ה( כי מה 
שייראו  עשה  האלקים  כי  הוא  מארץ  גבוהים  הים  שמי 
ואין  נס מתקיימים,  כי על דרך  בני האדם  מלפניו, בראות 
וירדו המים  צריך ליפרע מהם רק להניח הדבר אל הטבע 
ורוח  פני תהום להעלותו,  הרוגז על  וחשך  וזהו  על הארץ. 
המים  פני  על  מרחפת  היתה  כבר  הדין  מדת  הוא  אלקים 
להציפן על הארץ, כאשר החל בדור אנוש שקרא למי הים 
וישפכם עד שלישו של עולם והי' גומר. אלא שבאלף ההוא 
וירא אלקים את האור כי טוב, הוא צדיק אחד שהוא חנוך, 
ויבדל אלקים כו', כי הבדילו והעלהו מעל לרקיע, ועל ידי כן 

ריחם על עולמו וירא אלקים כי טוב.

שני  הנה  כי  והוא  השני,  לאלף  רמז  הוא  השני  והיום 
על  ומפורסמים  גדולים  דברים  יתברך  הוא  עשה  פעמים 
ידי המים, אחד באלף השני והוא מבול המים שהי' בשנת 
קריעת  ענין  הוא  השלישי  באלף  שנית  שנה,  ותרנ"ו  אלף 
של  תחתונים  מים  שנתחברו   – המבול  ענין  והוא  סוף.  ים 
מעינות תהום עם מים עליונים, כי ארובות השמים נפתחו, 
עד שריחם הוא יתברך ויבדל ביניהם ויסכרו מעינות תהום 
ויהי  באומרו  שני  ביום  נרמז   – השמים  מן  הגשם  ויכלא 
אל  רמז  שהוא  כו',  המים  בין  ויבדל  למים  מים  בין  מבדיל 
ים סוף – שהי' באלף  וענין קריעת  מה שהי' באלף השני. 
ביום  נרמז   – היבשה  ונראית  נד  כמו  השלישי שנצבו מים 
השלישי יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה 
היתה  שבשני  המים  מעשה  שענין  למה  כן  ועל  היבשה. 
נח,  בהשאיר  עולמו  על  ה'  שרחם  שאף  מאד,  גדולה  צרה 
לא יבצר מהיותה רעה רבה, על כן לא נאמר בו כי טוב. אך 

מעשה המים שבשלישי שהוא רמז אל קריעת ים סוף שהי' 
טוב מאד, נאמר בו כי טוב. והיות ענין יקוו המים כו' בשני, 
הי' בלתי אפשר, כי איך ירמוז בשני מה שהי' עתיד להיות 
באלף השלישי, על כן לא נגמרה בו מלאכת הים, ולא נאמר 

בו כי טוב עד השלישי.

והנה ביום השלישי הוציאה הארץ עץ עושה פרי, שהוא 
ט(  ה,  )פרשה  במדרש  פנחס  ר'  מאמר  מתקבל  היותר 
כשהוסיפה על הצווי, כי הקב"ה אמר עץ עושה פרי, כי העץ 
פרי בלבד יהי' עושה פרי, אך לא אילני סרק, והיא הוסיפה 
ותוצא עץ עושה פרי, שבלי היות עץ פרי הי' עושה פרי. כן 
בשלהי אלף שלישי נבנה בית ראשון כמפורש בגמרא, כי 
אז הזהב שבו הי' עושה פירות, כמו שאמרו רז"ל )ירושלמי 
יומא פ"ד ה"ב( מזהב פרוים )דברי הימים ב, ג( ומגפן הזהב 
מה  מעין  והוא  מטבען.  חוץ  תדיר  פירות  עושה  שהיתה 
שביום השלישי אפילו אילני סרק עשו פירות. וגם לאומר 
פרי  עושה  פרי  עץ  אמר  הקב"ה  כי  הציווי,  על  שעברה 
שהעץ עצמה יהי' נאכל, והיא לא עשתה רק עץ עושה פרי. 
יהי' הרמז אל גפני הזהב, שהגפן הי' מין בלתי עושה פרי, 

ושם הצמיחה ויעשה פרי על איכות המקום.

וביום הרביעי נתלו המאורות ויאמר אלקים יהי מאורות 
נבנה בית שני,  כי באלף הרביעי  ברקיע השמים, הוא רמז 
ומארת כתיב חסר, על הדברים שחסרו ממנו. ואמר שעם 
אל  התחברותו  ממנו  נעדר  לא  הראשון,  אל  נדמה  שלא 
המאור  את  וזהו  בראשון.  הי'  כאשר  מעלה  של  המקדש 
הקטן  המאור  ואת  שלמעלה,  המקדש  בית  הוא  הגדול 
שלמטה. וכאשר במאורות הי' קטרוג, כן בנין בית שני הי' 
על ידי קטרוג מהאומות כנודע, ועל כן נכתב מארת חסר 

על חסרונו ועל קטרוגו כמדובר.

או יאמר כי באלף הרביעי נמצאו יחד שני מארת, האחד 
ורוב מציאותו ברביעי, והבית השני  שנבנה בסוף השלישי 

שנבנה ברביעי וכתיב מארת על מה שנחסר בשני.

כנגד המלכים  הגדולים,  התנינים  נבראו  וביום החמישי 
אשר גזרו שמדות והרג רב מהרוגי מלכות באלף החמישי.

בהמה  רמז  וזהו  ישראל,  את  הצרו  הששי  בתחלת  וגם 
יום הששי. ואחרי כן בששי עצמו נעשה  ורמש שבתחלת 
אדם, רמז לבן דוד הבא באלף הששי הוא אדם עצמו כנודע, 
כי על כן נתן לדוד שבעים שנה משני חייו, כי הוא הוא, וגם 
הוא משיחנו הבא באלף הששי. וירד מים עד ים ומנהר עד 
הים  בדגת  וירדו  באומרו  כנרמז  האומות,  בכל  ארץ  אפסי 
הרמז  כי  על  רבים,  לשון  וירדו  אומרו,  זה  לפי  ויצדק  וכו'. 
עם  אדם  עון  עתה  נזכר  לא  וגם  ישראל.  לכל  הוא  לעתיד 
היותו בששי, למה שלא יספר עתה אלא מה שהם רמז אל 
הברכה העתידה במלך משיחנו הנרמז באדם, כי אם אחר 

סיפור מעלות שבעת הימים.

שבאלף  המנוחה  אל  רמז  שבת  בא  הששי  יום  ואחר 
השביעי.

אלשיך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בראשית
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̈«
‡a ÈÈqÓ '‰ Ó‡iÂ∑(שם)ּבׁשבח ֹו ּתח ּלה  ּפתח  «…«ƒƒ«»ְְְִִַָָ

יׂשראל , ׁשל  ּבצרכיהם  ּפתח  ּכ ֿ ואחר  מק ֹום , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל 
ליׂשראל . זכ ּות  הזּכרת  ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח  וכל ּוב ּׁשבח  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּתח ּול  א ּלּו הם  ּכדאי ּכל ֹומר  ה ּוא , ר ּצּוי  ּדר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָזה 
ּברכה  a‡.עליהם  ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכׁשּבא ּויצא  ְֲֵֶָָƒƒ«»ְְִֶָָָָָ

ּפני  להק ּביל  ה ּיֹוצא  ּכחתן ההר , ּבתח ּתית  ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָלהתיּצב 
ׁשּנאמר : יט)ּכּלה , למדנּו(שמות האלהים ", "לקראת  ְְֱֱִִֶֶַַַַָָָֹ

ּכנג ּדם  BÓÏ.ׁשּיצא  ÈÚOÓ ÁÊÂ∑( ספרי) לבני ׁשּפתח  ְְֶֶָָָ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֶַָ
רצ ּו ולא  ה ּתֹורה , את  ׁשּיק ּבל ּו .להם ∑‰ÚÈÙB.ע ׂשו ְְְֵֶֶַַָָָֹƒ«ֶָ

Ô‡t ‰Ó∑ יׁשמעאל לבני ּופתח  ׁשם   ׁשהל ≈«»»ְְִִֵֵֶַַָָָָ
רצ ּו ולא  Ó˙.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ׁשּיק ּבל ּוה , ְְְֶַָָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿…

L„˜∑קד ׁש מלאכי רבב ֹות  מקצת  ּכּלם ,וע ּמֹו ולא  …∆ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹֹֻ
ּכב ֹוד  ּכל  ׁשּמראה  ֿ ודם  ּבׂשר   ּכדר ולא  ר ּבם , ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻולא 

ח ּפת ֹו ּביֹום  ותפאר ּתֹו c˙.ע ׁשר ֹו L‡∑ ׁשהיתה ְְְְְִַָָֻ≈»ְֶָָ
לבנה , א ׁש ּגּבי על  ׁשח ֹורה  ּבא ׁש לפניו מאז ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָּכת ּובה 
"א ׁש אחר : ּדבר  ימינֹו. יד  ּכתב  ּבּלּוח ֹות  להם  ְְִֵֵֶַַַַַָָָָנתן

הא ׁש מ ּתֹו להם  ׁשּנתנּה ּכתר ּגּומ ֹו, .ּדת ", ְְְִֵֶֶַָָָָָ

          

מסיני "הוי ' הרא נת: לח ת מד ר רכה  רת ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָָחלת
קהלת  מ רה  מ ה  לנ צוה  "רה  נאמר זה  ועל ,"'ג ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹא 
ירה , באה  ני נה  היינ ירה , ל מ רה  ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹיעקב ",
וזאת  רת   ו ויגיעה . עב דה  ידי  על ולא  ממילא  דרְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
י ראל", ל "לעיני  ה א  (  הח אחר ל ה (ה ל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹה רכה 
ה ח ת  לר ל  אנ" ה ח ת, בירת על ְְְִִִִֶֶַַַַָָאי 
א ר  אמר , לדע ה "ה  עת והס ימה  , ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלעיניה
ה ח ת  ל  ייעיל מרז זה  ,"בר  ח י ר ,רְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
 ח י ר ל אמר כ) הרא נת לח ת לגי  ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹהאחרנת

ל  א ידי  על וקא  י  ,(בר ת ח ה את לר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
י י י י ראלראלראלראללעיני  חטא ל ל ל ל  א   א  ) י ראל כל על , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָֹ

. עצמ כח  עב דה   ה בה  עב דת ְְְֲֲֵֶַַַַָָָֹעגל)
ה "ה   לה נת אז , א מי  בת נתלה  ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוכא ר
רית ה א  ל לעי הראה  זה  ה נת, ה ח ת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
ל בלב  מחה  לי ראל ה "ה  ונתרה   בת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָק ל
העב דה  היה  רה    הינ נת, לח ת  לה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָונת

. עצמ כח  ה רה  לד   ְְִִִַַַָָֹויגיעה 
 מ ה ה ת, ימי  ז' לאחר עצרת למיני   אי ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻוכא ר
ה רה  חינת  וג פנימ ת, נקלטת ההמ כ ת ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָל

האמ ית  ה מחה  אה  אז הרי  ה נת, לח ת ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָננה 
. עצמ כח  רה   האד לד  ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹוה לימה 

לקרא  מתחילי י ראל", ל "לעיני  ה רה    ס לאחר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָולכ
י ," האר ואת  מי ה את  אלקי רא  "רא ית  כְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ר (ועל  עצמ כח  ה רה  לד   האד עב דת ידי  ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹעל
בבחינת   עצמ כח  היא  ה עלי ־בה  עב דת  ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹזה 
רא ית  מע ה  לה "ה    נע ה  ( מ ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהתח ת
פת  י   רא ית מע ה  ביכ ל מ יע   סי מ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻה א 
הצדיק  ולכ לגמרי .  וי  פי  ניה היא  ת לימְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
, ה ח ת ה) ה על אל מה ח  לגת רק  היא  דת עבְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹ
  ת לימ ה "פת" אי ( ל ע ע ה  דירה  ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוה
כח  היא  דת עב אבל ;מאי מהוה  רא  ה "ה  ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהרי 
 מ התח ת היא  דת עב ה על־בה  , ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָעצמ
ל מע  הרצי  בר הפכי  מדבר ע ה  ועד  "ל, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָריאה ,
," לי הני"  ל ע ע ה  (לה "ה ) " לי י ה" ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹלא 
לה "ה , לימ ת    לרא  מה  נע ה  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעל־ידי ־זה 
אלקי "ה '  ה נרג " י חד"  ואר  מי ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹב רא 
למלא ת   לאד מסייעי מ לה ", ל ת מלכ מל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹי ראל

. ל ע דת ועב ת ליחְֲִַָָָ

È˙א  ÈÈ„ ‡i ‰LÓ CÈ Èc ‡˙k ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓב  d˜È B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô‡Ù„ ‡ehÓ dz‚ ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ˙k ÔÈLÈc˜ ˙ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ‰È ‡˙ÈB‡«¿»¿«»»
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ÌÈnÚ Á Û‡∑ את ח ּבב  יתרה  ח ּבה  ּגם  «…≈«ƒְִִֵֵֶַָָ
ּבנימין  ׁשהרי 'עם ', קר ּוי ואחד  אחד  ּכל  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָה ּׁשבטים ,
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ּכׁשאמר  לה ּולד  עתיד  היה  ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלב ּדֹו

לה)ליעקב : מ ּמּך"(בראשית יהיה  ּגֹוים  ּוקהל  ."ּגֹוי  ְְְֲִִִֶֶַַָֹ
E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑,א ּתֹו ּגנּוזֹות  ה ּצּדיקים  נפ ׁשֹות  »¿…»¿»∆ְְִִִַַַ

ׁשּנאמר : כה)ּכענין צר ּורה (ש"א אדני נפ ׁש "והיתה  ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
"אלהי ה ' את  הח ּיים  EÏ‚Ï.ּבצר ֹור  ekz Ì‰Â∑ ְֱִִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆

ּתח ּתית  לת ֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי , לכ רא ּויים  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוהם 
לת ֹוההר  התוּכּו ּפעל ּו, ל ׁשֹון "ּתּכּו" ּבסיני. , לרגל ְְְְְְֲִִֶַַַָָֻֻ

מר ּגל ֹותי.EÈ˙acÓ ‡OÈ∑ על עליהם  נׂשא ּו ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָֹ
 ּתֹורת.EÈ˙acÓ∑:ּכמ ֹו ליס ֹוד , קר ֹוב  ּבֹו ה ּמ"ם  ֶָƒ«¿…∆ְְֵַַָ
ז) אליו",(במדבר מ ּדּבר  ה ּקֹול  את  ב )"וּיׁשמע  (יחזקאל  ְִִֵֵֶַַַַָ

אף  אלי', 'מת ּדּבר  ּכמ ֹו אלי", מ ּדּבר  את  ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ"וא ׁשמע 
ׁשה  מה  ,"מ ּדּברתי" לאמר זה  לה ׁשמיעני מד ּבר  יית  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבלע "ז פורפרליר "ש  טיש  אונטעררעדנוגען)להם . .(ציינע  ְֶַַָ
וה ּמ"ם  ,ּדברי ּפי על  נֹוסעים  ׁשהיּו ּתר ּגם  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָוא ּונקל ֹוס 
חבב  "אף  אחר : ּדבר  מן. ל ׁשֹון מ ׁשּמׁשת  ׁשּמּוׁש, ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹּבֹו
להם  ׁשהראית  הא ּמֹות  ׁשל  ח ּבתן ּבׁשעת  אף  ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻע ּמים ",

ּבידם  יׂשראל  את  ּומסר ּת ׂשֹוחק ֹות , ÂÈL„˜ŒÏk.ּפנים  ְְְֲִִֵֶַָָָָָָ»¿…»
E„Èa∑מ ׁשּו ולא  ּב ּדבק ּו וט ֹוביהם  צ ּדיקיהם  ּכל  ¿»∆ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשֹומרם  וא ּתה  ,מאחרי.EÏ‚Ï ekz Ì‰Â∑ והם ְְֲֵֶַַָָ¿≈À¿«¿∆ְֵ
צ ּל לתחת  ּומת ּכּנסים  EÈ˙acÓ.מתמ ּצעים  ‡OÈ∑ ְְְְְְִִִִִַַַַƒ»ƒ«¿…∆

ּדבריהם  וא ּלה  ּבׂשמחה , ודת ֹותי ּגזר ֹותי .מק ּבלים  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
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‰Bz∑ נעזב ּנה ולא  אחזנּוה  יעקב , לקה ּלת  היא  מ ֹור ׁשה  מ ׁשה , לנּו צ ּוה  .א ׁשר  »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

         

 א "מה  ספרי : ונאמר ." למ ת  א מימינ" היא  ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָה רה 
עמלי  אד ני   א , ר פג ע ה    ה ל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
כהיל  רינ  חכמי למידי   ה רת, י  ה  רינ ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָ
את   " הרמ מפר (כפי  ק "  בעטיפת  ר בדְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

.( כ  רטי ְְִֶַָָה
למידי אצל ני : מ ד  ה אלה  מתע ררת לכא רה , , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא
 חד אפ  אצל היא  ב  ה רה  לד  התחלת , ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹחכמי
כהיל" ה רת ו ספת התח ת גרמת ,ב מ ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָלגמרי ,
 מה , חכמי למידי   אינ  די יה אצל אבל ,"... ר בדְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ה א  די ־עד ־ רה  מחת  רתלת   ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהח
ל   מחי  ה א ר עד  דלעיל, , עניניה ל על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמ יע 

?החינ רכת  מברכי ְְְֱִִֶֶַָָָ
 מ רה ..." מ ה  לנ צה  "רה  :תנר מס ר  ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻעל

 אי היא  ירה  לגי  וההלכה  יה די , לכל ירה  היא  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻֻה רה 
מ עברת  ה רה   ר ה ל למ ב  למעמד  לגיל, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָח יב ת

ירה . יה די  ְְִִָָֻלכל
מחת   רה  א ר  סונ התח ת  י א ר , לפיכְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
תהתנהג ותספת התח ת יה די  ל אצל ח ה  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָרה ,

ה רה . על־י  ת בחְִַַַָ
ה פת  וקא  מתאת רה  מחת ה מחה  ע ר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָולכ
על־ידי וקא  א א  רה , ולד  קריאה  על־ידי  לא  ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
י   עצמ ה רה   ע ריק ד  ל מע י ת פע ת ְְְֲִִִִֶַַַָָֻנע ת
א א  ,הבנת על ל־ אינה  רה  מחת ה מחה  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָע ר
כל  תנ א מח ה   "החינ" היא  ה רה   על ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָע ר

פעל. לע יה  עד  ,ְְֲִִֵַַַָָֹעניננ

             

ה רה  יעקב , קה ת מ רה  מ ה  לנ צה  רה   ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוזה
רה .  יעי מ  ה ראל הינ לי ראל, מארסה  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיא 
ה מ ת  זה  עני ,הינ יעקב , קה ת מ רה  נאמר זה  ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹועל
 א א  י ראל, בחינת רק  לא  ה א  רה   יעי מ  ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹה
, רא לי  חינת ה א  י ראל ה ה , עקב . י "ד  יעקב , ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹבחינת
טה רה  חינת וה א  ענג, ר "א ר" "א ר", ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָא תת

  ה ה ענג.היא , בחינת מ רת ה מ ת פי  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻ
 וזה רה .  יעי מ  ה ה מ ת יטא  ז ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָבבחינה 
חינת  מ ד  מצתיו , נ ק א ר  מרי א מה   ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָ

מ ת  הינ מצתיו , נ ק נע ה  ה ענג, ה א  ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָ"א ר"
זכר תב  מה   וזה ה צת, את  י הע  ה  ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָי ראל
מצתי , ל את  ית וע תיב   ואחר הוי ', מצת ל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאת
מצתי ,  הי הוי ' מצת מ חינת  י ע ראל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָהינ
ה רה  את  רי מח י ראל מ ת הנ"ל רעל־ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוה א 
י ראל. בחינת ה א  זה  וכל . מ הק "ה  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמעלה 
ה מ ת    ,הינ יעקב , קה ת מ רה  היא  ה רה  , ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹאמנ
למ ה , ירדה  ה מה  פי   ה עקב , י "ד  יעקב , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹבחינת

רה .  יעי מ  ה "עקב " בחינת נמ ת   ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָה ה 
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ÌÈnÚ Á Û‡∑ את ח ּבב  יתרה  ח ּבה  ּגם  «…≈«ƒְִִֵֵֶַָָ
ּבנימין  ׁשהרי 'עם ', קר ּוי ואחד  אחד  ּכל  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָה ּׁשבטים ,
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ּכׁשאמר  לה ּולד  עתיד  היה  ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלב ּדֹו

לה)ליעקב : מ ּמּך"(בראשית יהיה  ּגֹוים  ּוקהל  ."ּגֹוי  ְְְֲִִִֶֶַַָֹ
E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑,א ּתֹו ּגנּוזֹות  ה ּצּדיקים  נפ ׁשֹות  »¿…»¿»∆ְְִִִַַַ

ׁשּנאמר : כה)ּכענין צר ּורה (ש"א אדני נפ ׁש "והיתה  ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
"אלהי ה ' את  הח ּיים  EÏ‚Ï.ּבצר ֹור  ekz Ì‰Â∑ ְֱִִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆

ּתח ּתית  לת ֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי , לכ רא ּויים  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוהם 
לת ֹוההר  התוּכּו ּפעל ּו, ל ׁשֹון "ּתּכּו" ּבסיני. , לרגל ְְְְְְֲִִֶַַַָָֻֻ

מר ּגל ֹותי.EÈ˙acÓ ‡OÈ∑ על עליהם  נׂשא ּו ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָֹ
 ּתֹורת.EÈ˙acÓ∑:ּכמ ֹו ליס ֹוד , קר ֹוב  ּבֹו ה ּמ"ם  ֶָƒ«¿…∆ְְֵַַָ
ז) אליו",(במדבר מ ּדּבר  ה ּקֹול  את  ב )"וּיׁשמע  (יחזקאל  ְִִֵֵֶַַַַָ

אף  אלי', 'מת ּדּבר  ּכמ ֹו אלי", מ ּדּבר  את  ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ"וא ׁשמע 
ׁשה  מה  ,"מ ּדּברתי" לאמר זה  לה ׁשמיעני מד ּבר  יית  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבלע "ז פורפרליר "ש  טיש  אונטעררעדנוגען)להם . .(ציינע  ְֶַַָ
וה ּמ"ם  ,ּדברי ּפי על  נֹוסעים  ׁשהיּו ּתר ּגם  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָוא ּונקל ֹוס 
חבב  "אף  אחר : ּדבר  מן. ל ׁשֹון מ ׁשּמׁשת  ׁשּמּוׁש, ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹּבֹו
להם  ׁשהראית  הא ּמֹות  ׁשל  ח ּבתן ּבׁשעת  אף  ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻע ּמים ",

ּבידם  יׂשראל  את  ּומסר ּת ׂשֹוחק ֹות , ÂÈL„˜ŒÏk.ּפנים  ְְְֲִִֵֶַָָָָָָ»¿…»
E„Èa∑מ ׁשּו ולא  ּב ּדבק ּו וט ֹוביהם  צ ּדיקיהם  ּכל  ¿»∆ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשֹומרם  וא ּתה  ,מאחרי.EÏ‚Ï ekz Ì‰Â∑ והם ְְֲֵֶַַָָ¿≈À¿«¿∆ְֵ
צ ּל לתחת  ּומת ּכּנסים  EÈ˙acÓ.מתמ ּצעים  ‡OÈ∑ ְְְְְְִִִִִַַַַƒ»ƒ«¿…∆

ּדבריהם  וא ּלה  ּבׂשמחה , ודת ֹותי ּגזר ֹותי .מק ּבלים  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
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‰Bz∑ נעזב ּנה ולא  אחזנּוה  יעקב , לקה ּלת  היא  מ ֹור ׁשה  מ ׁשה , לנּו צ ּוה  .א ׁשר  »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

         

 א "מה  ספרי : ונאמר ." למ ת  א מימינ" היא  ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָה רה 
עמלי  אד ני   א , ר פג ע ה    ה ל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
כהיל  רינ  חכמי למידי   ה רת, י  ה  רינ ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָ
את   " הרמ מפר (כפי  ק "  בעטיפת  ר בדְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

.( כ  רטי ְְִֶַָָה
למידי אצל ני : מ ד  ה אלה  מתע ררת לכא רה , , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא
 חד אפ  אצל היא  ב  ה רה  לד  התחלת , ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹחכמי
כהיל" ה רת ו ספת התח ת גרמת ,ב מ ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָלגמרי ,
 מה , חכמי למידי   אינ  די יה אצל אבל ,"... ר בדְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ה א  די ־עד ־ רה  מחת  רתלת   ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהח
ל   מחי  ה א ר עד  דלעיל, , עניניה ל על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמ יע 

?החינ רכת  מברכי ְְְֱִִֶֶַָָָ
 מ רה ..." מ ה  לנ צה  "רה  :תנר מס ר  ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻעל

 אי היא  ירה  לגי  וההלכה  יה די , לכל ירה  היא  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻֻה רה 
מ עברת  ה רה   ר ה ל למ ב  למעמד  לגיל, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָח יב ת

ירה . יה די  ְְִִָָֻלכל
מחת   רה  א ר  סונ התח ת  י א ר , לפיכְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
תהתנהג ותספת התח ת יה די  ל אצל ח ה  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָרה ,

ה רה . על־י  ת בחְִַַַָ
ה פת  וקא  מתאת רה  מחת ה מחה  ע ר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָולכ
על־ידי וקא  א א  רה , ולד  קריאה  על־ידי  לא  ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
י   עצמ ה רה   ע ריק ד  ל מע י ת פע ת ְְְֲִִִִֶַַַָָֻנע ת
א א  ,הבנת על ל־ אינה  רה  מחת ה מחה  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָע ר
כל  תנ א מח ה   "החינ" היא  ה רה   על ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָע ר

פעל. לע יה  עד  ,ְְֲִִֵַַַָָֹעניננ

             

ה רה  יעקב , קה ת מ רה  מ ה  לנ צה  רה   ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוזה
רה .  יעי מ  ה ראל הינ לי ראל, מארסה  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיא 
ה מ ת  זה  עני ,הינ יעקב , קה ת מ רה  נאמר זה  ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹועל
 א א  י ראל, בחינת רק  לא  ה א  רה   יעי מ  ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹה
, רא לי  חינת ה א  י ראל ה ה , עקב . י "ד  יעקב , ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹבחינת
טה רה  חינת וה א  ענג, ר "א ר" "א ר", ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָא תת

  ה ה ענג.היא , בחינת מ רת ה מ ת פי  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻ
 וזה רה .  יעי מ  ה ה מ ת יטא  ז ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָבבחינה 
חינת  מ ד  מצתיו , נ ק א ר  מרי א מה   ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָ

מ ת  הינ מצתיו , נ ק נע ה  ה ענג, ה א  ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָ"א ר"
זכר תב  מה   וזה ה צת, את  י הע  ה  ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָי ראל
מצתי , ל את  ית וע תיב   ואחר הוי ', מצת ל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאת
מצתי ,  הי הוי ' מצת מ חינת  י ע ראל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָהינ
ה רה  את  רי מח י ראל מ ת הנ"ל רעל־ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוה א 
י ראל. בחינת ה א  זה  וכל . מ הק "ה  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמעלה 
ה מ ת    ,הינ יעקב , קה ת מ רה  היא  ה רה  , ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹאמנ
למ ה , ירדה  ה מה  פי   ה עקב , י "ד  יעקב , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹבחינת

רה .  יעי מ  ה "עקב " בחינת נמ ת   ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָה ה 

È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iËLÏ ÔepaÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
‡e‚a Ï‡NÈÔep‡Â ÌÈˆnÓ Ôep˜t‡ ƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ

:CÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈacÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

zÈ‡ד  dÒÓ ‰LÓ ‡Ï ‰È ‡˙ÈB‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:˜ÚÈ ˙LÎÏ¿ƒ¿««¬…

               

             

    

יעקב יעקב יעקב יעקב :::: קהקהקהקהתתתת מ מ מ מ ררררהההה מ מ מ מ הההה  הההה־ ־ ־ ־ לנ לנ לנ לנצצצצ ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹרהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזב נעזב נעזב נעזב הההה ולא ולא ולא ולא  רש"י)אחזנ אחזנ אחזנ אחזנ הההה ובפירוש ד . (לג , ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ה רה , לגי  ר"י  ר אחיזה   ה  מה ,להבי  ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָצרי
וכ צא  לד , מיעה , ל לכ ב  י תר  מתאי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹלכא רה 
 פני ־זה ?  קי ס  עצמ ה רה  תבה  כפי  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזה ,
ירה , היא  ה רה   "מ רה " י ה כ ת להבי  ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָצרי
מ נה  ננה  ה רה   א   הרי  , נעזב ולא  אחזנה  ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה 

נעזב ה ? ולא  אחזנה  למר (לכא רה )  זה , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכ צא 
א א  אחיזה   מע מ אי א "אחזנה "  למר  ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָוי
 כמ י ראל. ל  תויר  זת אח היא  ה רה  ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאח זה ,

ח זרת  ,ת א  כרי מ  עלי ה אפיל אח זה  ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָדה 
"זת אח אל  אי  ב ה את ה בל "נת בל  ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלה
כל   אליה ק רה  לכ , זת אח היא  ז דה  יו מְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ

ַָמ ב .
 א ק רה  י ראל, ל  זת אח היא  ה רה  כ  מְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ
היא  ה רה  הא ת, י  מצאי  ג מידי , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻק ר
ני זה  י ראל. ל ואח זה  ירה  יעקב " קה ת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ"מ רה 
 מ ואפיל)  יהי  מ ב  כל לרה   רי ק ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָי ראל
ה רה   מ נבע  ,( ל הע א ת ידי  נמסר יראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻני 

י ראל. ל ואח זה  ירה  יעקב " קה ת "מ רה  ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהיא 
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È‰ÈÂ∑ ה ּוא ֿ ּבר ּו ֿ CÏÓ.ה ּקד ֹוׁש ÔeLÈ∑ «¿ƒַָָƒÀ∆∆
עליהם  מלכ ּות ֹו על  התא ּסף ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד  ּבכל  ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵַָ

אסיפתם  ח ׁשּבֹון ל )ּכמ ֹו∑ÈL‡.רא ׁשי "ּכי (שמות ְֲִֵֶָָָ»≈ְִ

א ּלּו רא ּויין רא ׁש", את  אחר :ת ּׂשא  ּדבר  ׁשאברכם . ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
וׁשל ֹום  אחת  ּבאג ּדה  יחד , ּבהתא ּספם  ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֻ"ּבהתא ּסף ",

ּביניהם -ּביניהם  מחלקת  ּכׁשּיׁש ולא  מל ּכם , .ה ּוא  ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

        

י ראל", בטי  יחד   ע רא י    התא ,מל ר בי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ"ויהי 
מליכ ני חינת ה א  ,"מל ר בי "ויהי  : עניני ני  ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻזה 
רא י   התא" ;רית ת מלכ חינת המ כת , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָעליכ
להי ת  יחד   פי מתא  ל" ה א  יראל", בטי  יחד   ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָע

ורגל.  רא התח ק ת  ה ואי אחד "  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאחדי
'מליכ ני ז עב דה  י  זה , זה   ייל  א  עניני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָב '
נע ה  ' עליכ 'מליכ ני  יו מ י ראל: ל  וי ' ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליכ
זה  נ י  א הרי  , מי מלכ ת ע ל וק לת יטל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעל־ידי 

זה  אי  ' מימי אב  '  יכ רא'  גי ה  י ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָחילק 
למה .  מי מלכ ת ע ל וק לת מ ר ְְְִִֵַַַַָָָָיטל

, הע יטל על־ידי  היא  , ר־וד מל הכ רת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָכד גמת
ד ל  ר זה  ביטל  וי ההכ רה , עת ה יטל, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלמ ת
חסר  יהיה  ,ת מציא את ה ר  ייר  וא ט.  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָואי
רק  אה  ט  ואי ר י וההב לה  .לל לביטְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
קיחיל  נ י אז זרת, וגזר מל נע ה  בר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלאחרי 

ההכ רה ). עת לא  (אבל ה זרת    ק פ אְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ

      §¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

Ôe‡ ÈÁÈ∑ ה ּזה לע ֹולם ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבע ֹולם  ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ
ּבלהה  מע ׂשה  ל ֹו יּזכר  ׁשּלא  ÂÈ˙Ó.ה ּבא , È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»

tÒÓ∑ ּכענין זֹו היא  ּדגמא  אחיו, ׁשאר  ּבמנין נמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר : יעקב (בראשית בני וּיהיּו ּבלהה , את  "וּיׁשּכב  ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
ה ּמנין  מן יצא  ׁשּלא  ע ׂשר ", .ׁשנים  ְְִִֵֶַָָָָָֹ

      §´Ÿ¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
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‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא לרא ּובן,(מכות יה ּודה   סמ ¿…ƒ»ְְִֵַָָ
ׁשּנאמר : ׁשּבידם , קלק ּול  על  ה ֹוד ּו ׁשּׁשניהם  (איוב מ ּפני ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ול טו) וג ֹו' לב ּדם  להם  וג ֹו', יּגיד ּו חכמים  א "א ׁשר  ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבת ֹוכם ".עבר  צב )זר  ׁשּכל (ב "ק  ר ּבֹותינּו ּפר ׁשּו וע ֹוד  ְְְֵֵֶַַָָָָ

עצמ ֹות  היּו ּבּמד ּבר , יׂשראל  ׁשהיּו ׁשנה  ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאר ּבעים 

עליו, ׁשּקּבל  נּדּוי מ ּפני ּבאר ֹון מת ּגל ּגלין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיה ּודה 
מד )ׁשּנאמר : אמר (בראשית ה ּימים ", ּכל  לאבי "וחטאתי ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּיֹודה ? לרא ּובן ּגרם  'מי וכ ּו''מ ׁשה : ÚÓL.יה ּודה  ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿«
‰„e‰È ÏB˜ מ ּפני ∑‰' ואסא  ּוׁשלמה , ּדוד , ּתפ ּלת  ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ

מ ּפני  וחזק ּיה  הע ּמֹונים , מ ּפני ויה ֹוׁשפט  ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָה ּכּוׁשים ,

ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡NÈ ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡NÈ„ ‡iËL ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ôe‡ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

ˆd˙BÏז ÈÈ Ïa˜ Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â‰„e‰È„ ¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dnÚÏe ‡˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈
‡˙eÚt dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏ dpÈ˙z»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»
:dÏ ÈÂ‰ È‰B„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ È‰B‡qÓƒ»¿ƒ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈



סו               
ep‡Èz.סנחריב  BnÚŒÏ‡Â∑ ה ּמלחמה מ ּפני ל ׁשל ֹום  ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְְִִֵַָָָ

הּמלחמה)( מן אחרים: BÏ.ספרים  ÂÈ„È∑וינקמ ּו ריב ֹו יריב ּו ְְֲִִִִֵַָָָ»»»ְְְִִִָ
È‰z‰.נקמת ֹו ÂÈvÓ ÊÚÂ∑, הת ּפּלל יה ֹוׁשפט  על  ְִָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ְְִֵַַָָ

ּגלעד : רמ ֹות  מלחמת  יח)על  יה ֹוׁשפט ,(דה"ב  "וּיזעק  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
יה ּודה ", ק ֹול  ה ' "ׁשמע  אחר : ּדבר  עזר ֹו". (ספרי )וה ' ְְֲֵַַַָָָָ

יה ּודה . ׁשל  ּברכ ֹותיו מ ּתֹו ל ׁשמע ֹון ּברכה  רמז ְְְְְִִִֶַָָָָָָּכאן
ּגֹורל ֹו מ ּתֹו ׁשמע ֹון נטל  יׂשראל , ארץ  ּכׁשח ּלק ּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָואף 

ׁשּנאמר : יה ּודה , יט)ׁשל  נחלת (יהושע  יה ּודה  ּבני "מחבל  ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשמע ֹון". עלּבני עליו ּבל ּבֹו ׁשהיה עצמֹו? ּבפני  ּברכה ל ֹו יחד  לא מה [ּומּפני  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

צ .)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב  ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשע ׂשה .מה ְְִִִִֶַַַַָָָָָ

     

       §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
    ¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈe‡Â.ועל  EÈnz∑ ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆
ׁשכינה  מד ּבר ּכל ּפי qÓa‰.ה ּוא  B˙Èq L‡∑ ׁשּלא ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ

ה ּמּלינים  ׁשאר  עם  B‚Â.נתל ֹוננּו e‰Èz'∑.ּכתר ּגּומ ֹו ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְַ

ל ֹו נס ּתּקפ ּת מריבה ", מי על  "ּתריבה ּו אחר : ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּדבר 
ּבעלילה , אמר :לבא  מ ׁשה  כ )אם  נא (במדבר "ׁשמע ּו ְֲִִִֶַַָָָָֹֹ

ע ׂשּו? מה  ּומרים  אהרן .ה ּמֹורים ", ְֲִִֶַַָָֹ

      ̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
       ¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

¦§«Ÿ
ÂÈ˙È‡ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ‡Ï Ó‡‰∑ּכׁשחטא ּו »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֶָ

ואמר ּתי: לב )ּבעגל  אלי (שמות נאספ ּו אלי", לה ' "מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
וה ּוא  א ּמֹו אבי את  להרג  וצ ּויתים  לוי, ּבני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָֹּכל 
וכן  ּבּתֹו, ּבן את  א ֹו מא ּמֹו, אחיו את  א ֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמ ּיׂשראל ,
מאביו, ואחיו מ ּמׁש, אביו לפר ׁש אפ ׁשר  ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָע ׂשּו.
חטא  לא  לוי ּומ ּׁשבט  הם  לוּיים  ׁשהרי מ ּמׁש, ּבניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכן

ׁשּנאמר : מהם , לוי"(שם)אחד  ּבני eÓL."ּכל  Èk ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָƒ»¿
E˙Ó‡∑ ל יהיה  אחרים לא  E˙Èe.אלהים  ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿
eˆÈ∑ ׁשל ּבּמד ּבר  ׁשּנֹולד ּו ׁשא ֹותם  מילה , ּברית  ƒ¿…ְְְִִִֶֶֶַָָָ

ּומלין  מ ּולין היּו והם  ּבניהם , את  מל ּו לא  ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹיׂשראל 
ּבניהם  ּבניהם,את  את מל ּו לא ׁשּיׂשראל  ּבּמד ּבר, ׁשּנֹולד ּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּולין) הי ּו .והם ְִֵָ

         

 ע ע ע ע  וכ וכ וכ וכ .... .... להרלהרלהרלהרג ג ג ג   יתי יתי יתי יתיוצוצוצוצ לוי לוי לוי לוי  ני ני ני ני  ל ל ל ל  אלי אלי אלי אלי  רש"י נאספנאספנאספנאספ) ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ט) תא לג , פרת תב  כט)ר"י  לכה נה (לב ,  זכ  הני ה ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

הרי על־י ־זה  ולכא רה , העגל. ע בדי  את  העני ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָמ ני 
ר"י ראה  . הני וקא  לאו  לוי , בט כל להי ת  צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹזה 

נבחר , אלילי עב דת  עבד א  ,  והלו) יב  ג, ְְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַָָֹמד ר
,( טע לא  לוי  בני  עגל,  טעית) ח  י ,  דברי ( יה חְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
 טע לא   ע ה ר  ניה אבל .  הלו על רְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

. מ מק א ואי .הרג ולא  ְְְְֵֵֶֶָָָֹעגל,

      ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
   §¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

EÈËtLÓ eBÈ∑ רא ּויין לכ .ע ֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.א ּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

       ̈¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦
   ̈¨²§©§−̈¦§«

ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑, מתנים מ ּכת  קמיו מחץ  ¿«»¿«ƒ»»ְְִַַַַָָָ
ׁשּנאמר : סט)ּכענין ועל (תהלים המעד ", ּתמיד  "ּומתניהם  ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ראה  אחר : ּדבר  ּכן. אמר  ה ּכה ּנה  על  ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָֻה ּמע ֹוררין
ּכֹוכבים , ע ֹובדי עם  לה ּלחם  ּובניו ח ׁשמ ֹונאי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשעתידין

ּבני  י"ב  מ ּועטים : ׁשהיּו לפי עליהם , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָוהת ּפּלל 
נאמר :  לכ רבב ֹות . ּכּמה  ּכנגד  ואלעזר  ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָח ׁשמ ֹונאי

ּתרצה " ידיו ּופעל  חיל ֹו ה '  ּבר".ŒÔÓ ÂÈ‡NÓe ְִֵֵֶַָָָֹ¿«¿»ƒ
ÔeÓe˜È∑ ּתק ּומה להם  מהיֹות  ּומ ׂשנאיו קמיו .מחץ  ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

‚Ïח  ‡zLaÏ‡ ‡ie‡Â ‡inz Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

ÔÓט  eÁ „k ÌÁ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»ƒ
eË È‡ ÈÒ ‡Ï È‰Be È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Ècƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»

:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e CÓÈÓ ˙hÓ«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙ÈB‡Âי  ˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈLk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚÏ¿«¬»««¿¿»

È‰BÒÎיא  ÈÈ CaÏa˜z È‰B„È Ôa˜Â »≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««
ÈÏÚ„e È‰B‡Ò„ ‡ˆÁ z ‡ÂÚa¿«¬»¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈

:ÔeÓe˜È ‡Ï„ È‰B„¿»ƒ¿»¿



סז                
ep‡Èz.סנחריב  BnÚŒÏ‡Â∑ ה ּמלחמה מ ּפני ל ׁשל ֹום  ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְְִִֵַָָָ

הּמלחמה)( מן אחרים: BÏ.ספרים  ÂÈ„È∑וינקמ ּו ריב ֹו יריב ּו ְְֲִִִִֵַָָָ»»»ְְְִִִָ
È‰z‰.נקמת ֹו ÂÈvÓ ÊÚÂ∑, הת ּפּלל יה ֹוׁשפט  על  ְִָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ְְִֵַַָָ

ּגלעד : רמ ֹות  מלחמת  יח)על  יה ֹוׁשפט ,(דה"ב  "וּיזעק  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
יה ּודה ", ק ֹול  ה ' "ׁשמע  אחר : ּדבר  עזר ֹו". (ספרי )וה ' ְְֲֵַַַָָָָ

יה ּודה . ׁשל  ּברכ ֹותיו מ ּתֹו ל ׁשמע ֹון ּברכה  רמז ְְְְְִִִֶַָָָָָָּכאן
ּגֹורל ֹו מ ּתֹו ׁשמע ֹון נטל  יׂשראל , ארץ  ּכׁשח ּלק ּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָואף 

ׁשּנאמר : יה ּודה , יט)ׁשל  נחלת (יהושע  יה ּודה  ּבני "מחבל  ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשמע ֹון". עלּבני עליו ּבל ּבֹו ׁשהיה עצמֹו? ּבפני  ּברכה ל ֹו יחד  לא מה [ּומּפני  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

צ .)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב  ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשע ׂשה .מה ְְִִִִֶַַַַָָָָָ

     

       §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
    ¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈe‡Â.ועל  EÈnz∑ ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆
ׁשכינה  מד ּבר ּכל ּפי qÓa‰.ה ּוא  B˙Èq L‡∑ ׁשּלא ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ

ה ּמּלינים  ׁשאר  עם  B‚Â.נתל ֹוננּו e‰Èz'∑.ּכתר ּגּומ ֹו ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְַ

ל ֹו נס ּתּקפ ּת מריבה ", מי על  "ּתריבה ּו אחר : ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּדבר 
ּבעלילה , אמר :לבא  מ ׁשה  כ )אם  נא (במדבר "ׁשמע ּו ְֲִִִֶַַָָָָֹֹ

ע ׂשּו? מה  ּומרים  אהרן .ה ּמֹורים ", ְֲִִֶַַָָֹ

      ̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
       ¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

¦§«Ÿ
ÂÈ˙È‡ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ‡Ï Ó‡‰∑ּכׁשחטא ּו »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֶָ

ואמר ּתי: לב )ּבעגל  אלי (שמות נאספ ּו אלי", לה ' "מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
וה ּוא  א ּמֹו אבי את  להרג  וצ ּויתים  לוי, ּבני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָֹּכל 
וכן  ּבּתֹו, ּבן את  א ֹו מא ּמֹו, אחיו את  א ֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמ ּיׂשראל ,
מאביו, ואחיו מ ּמׁש, אביו לפר ׁש אפ ׁשר  ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָע ׂשּו.
חטא  לא  לוי ּומ ּׁשבט  הם  לוּיים  ׁשהרי מ ּמׁש, ּבניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכן

ׁשּנאמר : מהם , לוי"(שם)אחד  ּבני eÓL."ּכל  Èk ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָƒ»¿
E˙Ó‡∑ ל יהיה  אחרים לא  E˙Èe.אלהים  ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿
eˆÈ∑ ׁשל ּבּמד ּבר  ׁשּנֹולד ּו ׁשא ֹותם  מילה , ּברית  ƒ¿…ְְְִִִֶֶֶַָָָ

ּומלין  מ ּולין היּו והם  ּבניהם , את  מל ּו לא  ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹיׂשראל 
ּבניהם  ּבניהם,את  את מל ּו לא ׁשּיׂשראל  ּבּמד ּבר, ׁשּנֹולד ּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּולין) הי ּו .והם ְִֵָ

         

 ע ע ע ע  וכ וכ וכ וכ .... .... להרלהרלהרלהרג ג ג ג   יתי יתי יתי יתיוצוצוצוצ לוי לוי לוי לוי  ני ני ני ני  ל ל ל ל  אלי אלי אלי אלי  רש"י נאספנאספנאספנאספ) ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ט) תא לג , פרת תב  כט)ר"י  לכה נה (לב ,  זכ  הני ה ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

הרי על־י ־זה  ולכא רה , העגל. ע בדי  את  העני ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָמ ני 
ר"י ראה  . הני וקא  לאו  לוי , בט כל להי ת  צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹזה 

נבחר , אלילי עב דת  עבד א  ,  והלו) יב  ג, ְְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַָָֹמד ר
,( טע לא  לוי  בני  עגל,  טעית) ח  י ,  דברי ( יה חְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
 טע לא   ע ה ר  ניה אבל .  הלו על רְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

. מ מק א ואי .הרג ולא  ְְְְֵֵֶֶָָָֹעגל,

      ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
   §¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

EÈËtLÓ eBÈ∑ רא ּויין לכ .ע ֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.א ּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

       ̈¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦
   ̈¨²§©§−̈¦§«

ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑, מתנים מ ּכת  קמיו מחץ  ¿«»¿«ƒ»»ְְִַַַַָָָ
ׁשּנאמר : סט)ּכענין ועל (תהלים המעד ", ּתמיד  "ּומתניהם  ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ראה  אחר : ּדבר  ּכן. אמר  ה ּכה ּנה  על  ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָֻה ּמע ֹוררין
ּכֹוכבים , ע ֹובדי עם  לה ּלחם  ּובניו ח ׁשמ ֹונאי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשעתידין

ּבני  י"ב  מ ּועטים : ׁשהיּו לפי עליהם , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָוהת ּפּלל 
נאמר :  לכ רבב ֹות . ּכּמה  ּכנגד  ואלעזר  ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָח ׁשמ ֹונאי

ּתרצה " ידיו ּופעל  חיל ֹו ה '  ּבר".ŒÔÓ ÂÈ‡NÓe ְִֵֵֶַָָָֹ¿«¿»ƒ
ÔeÓe˜È∑ ּתק ּומה להם  מהיֹות  ּומ ׂשנאיו קמיו .מחץ  ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

‚Ïח  ‡zLaÏ‡ ‡ie‡Â ‡inz Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

ÔÓט  eÁ „k ÌÁ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»ƒ
eË È‡ ÈÒ ‡Ï È‰Be È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Ècƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»

:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e CÓÈÓ ˙hÓ«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙ÈB‡Âי  ˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈLk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚÏ¿«¬»««¿¿»

È‰BÒÎיא  ÈÈ CaÏa˜z È‰B„È Ôa˜Â »≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««
ÈÏÚ„e È‰B‡Ò„ ‡ˆÁ z ‡ÂÚa¿«¬»¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈

:ÔeÓe˜È ‡Ï„ È‰B„¿»ƒ¿»¿

               

       §¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
     ̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

Ó‡ ÔÓÈÏ∑ ּבעב ֹודת לוי ׁשּבר ּכת  לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְֲִִִֵֶַַַ
ּבחלק ֹו, ה ּמק ּדׁש ּבית  ּבבנין ּבנימין וׁשל  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָה ּקר ּבנֹות 

לזה , זה  מ ׁשּכן סמכן ה ּוא  ׁשאף  אחריו יֹוסף   וסמ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר : ּבחלק ֹו, ּבנּוי היה  עח)ׁשילה  "וּימאס (שם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ

מ ּׁשילה , חביב  ע ֹולמים  ׁשּבית  ּולפי וג ֹו'", יֹוסף  ְְְִִִִִֵֵֶֶָָֹֹּבאהל 
ליֹוסף  ּבנימין הק ּדים   לכ.ÂÈÏÚ ÛÙÁ∑א ֹות ֹו מכ ּסה  ְְְְִִִִֵָָ…≈»»ְֶַ

עליו  יר ּוׁשלים ,∑ÌBi‰ŒÏk.ּומגן מ ּׁשּנבחרה  לע ֹולם . ֵֵָָ»«ְְְֲִִִֶַָָָ

אחר  ּבמק ֹום  ׁשכינה  ׁשרתה  ÔÎL.לא  ÂÈÙ˙k ÔÈe∑ ְְְִֵַָָָָֹ≈¿≈»»≈
ארצ ֹו כ "גּבגב ּה ׁשּנמ ּו א ּלא  ּבנּוי, ה ּמק ּדׁש ּבית  היה  ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

לבנֹות ֹו, ּדוד  ׁשל  ּדע ּתֹו היה  וׁשם  עיטם , מעין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָא ּמה 
ּביּה נחתי 'אמרי קד ׁשים ': ּב'ׁשחיטת  ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּכדאיתא 
 ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב : מ ּׁשּום  ְְְְִִִֵֵֵֵָָָּפּורתא ',

מ ּכתפיו  יֹותר  ּבּׁשֹור  .נאה  ְִֵֵֶַָָ

         

רתא רתא רתא רתא   י י י י נחתי נחתי נחתי נחתי  יב )אמרי אמרי אמרי אמרי ,,,, לג , אמ ר (רש"י  ק ה ית ְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ
 לכ . נמ הכי   לחלק עד  , ל הע לכל אלקי  א ר ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹלהאיר
מ די נעלה  היה  אז י  , ל הע מ לגמרי   ב היה  ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא 
ה א  ואז רתא ,  י נחתי  א א  ; ל הע לכל להאיר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָכל
ל  ת ה רטי  ' ק'ל י ה וה א  . ל לע וקרב   יְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָ

התנא ת  בחינת אינ  האלקית פ ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹיה די :
היא  א א  , ל ע  וחלק ,פ ה המית, פ מ ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהב לה 
–  כלז  לברר כדי  , ה מתלת   א ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמתע קת

ה כינה . לה ראת  מק  מ    י ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנע

ÔˆÁÏיב  ÈLÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ Ó‡ ÔÓÈÏ¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ‡e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL ÈLzƒ¿≈¿ƒ¿»
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      §¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
   ¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

Bˆ‡ '‰ ˙ÎÓ∑ ה ּׁשבטים ּבנחלת  היתה  ׁשּלא  ¿…∆∆«¿ְְְֲִֶַַַָָָֹ
יֹוסף  ׁשל  ּכארצ ֹו ט ּוב  ּכל  מלאה  ל ׁשֹון ∑nÓ‚„.ארץ  ְְְֵֵֶֶֶַָָƒ∆∆ְ

ּומתק  ּומלחלח ∑ÌB‰zÓe.עדנים  ע ֹולה  ׁשה ּתה ֹום  ֲִֶֶָƒ¿ְְְֵֶֶַַַ

ה ּׁשבטים  ּבכל  מ ֹוצא  א ּתה  מ ּלמ ּטה . ׁשל א ֹות ּה ּברכת ֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
יעקב  ׁשל  ּברכת ֹו מעין .מ ׁשה , ְֲִֵֵֶֶַָֹֹ

              

ארצארצארצארצ טטטטב ב ב ב  ל ל ל ל  מלאהמלאהמלאהמלאה  אר אר אר אר  בטי בטי בטי בטיהההה נחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה ֶֶֶֶֹֹא א א א  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
סססס י י י י יג )ל ל ל ל  לג , ב ד(רש"י ה דירת  עמי ה אחת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ארצ אמר: ה א  , עצמ על ר אדמ "ר וחמי  מ רי  ְְְְְִִִֶַַַַַַָָקד ת
!ת א לע ד   יע תס  ידכ נ טב . כל מברכת ' ס י' ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹל

טב . ל  היא   ת א  ד יע וכא ר ה ל,  י  ארְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מ ל,  מי מגד  רח , ה מברכת ז ' אר' , סי לה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹוי

חת. רבצת   ה , ג ְְְֵֶֶֶֶַַוה

‡dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÎÓ Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:ÚlÓ ‡Ú‡«¿»ƒ¿»
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Bˆ‡ '‰ ˙ÎÓ∑ ה ּׁשבטים ּבנחלת  היתה  ׁשּלא  ¿…∆∆«¿ְְְֲִֶַַַָָָֹ
יֹוסף  ׁשל  ּכארצ ֹו ט ּוב  ּכל  מלאה  ל ׁשֹון ∑nÓ‚„.ארץ  ְְְֵֵֶֶֶַָָƒ∆∆ְ

ּומתק  ּומלחלח ∑ÌB‰zÓe.עדנים  ע ֹולה  ׁשה ּתה ֹום  ֲִֶֶָƒ¿ְְְֵֶֶַַַ

ה ּׁשבטים  ּבכל  מ ֹוצא  א ּתה  מ ּלמ ּטה . ׁשל א ֹות ּה ּברכת ֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
יעקב  ׁשל  ּברכת ֹו מעין .מ ׁשה , ְֲִֵֵֶֶַָֹֹ

              

ארצארצארצארצ טטטטב ב ב ב  ל ל ל ל  מלאהמלאהמלאהמלאה  אר אר אר אר  בטי בטי בטי בטיהההה נחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה ֶֶֶֶֹֹא א א א  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
סססס י י י י יג )ל ל ל ל  לג , ב ד(רש"י ה דירת  עמי ה אחת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ארצ אמר: ה א  , עצמ על ר אדמ "ר וחמי  מ רי  ְְְְְִִִֶַַַַַַָָקד ת
!ת א לע ד   יע תס  ידכ נ טב . כל מברכת ' ס י' ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹל

טב . ל  היא   ת א  ד יע וכא ר ה ל,  י  ארְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מ ל,  מי מגד  רח , ה מברכת ז ' אר' , סי לה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹוי

חת. רבצת   ה , ג ְְְֵֶֶֶֶַַוה

‡dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÎÓ Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈
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LÓL ˙‡ez „‚nÓe∑ ּפת ּוחה ארצ ֹו ׁשהיתה  ƒ∆∆¿…»∆ְְְֶַָָָ
ה ּפר ֹות  ּוממ ּתקת  ÌÈÁÈ.לח ּמה , Lb∑ ּפר ֹות יׁש ְֵֶֶַַַַָ∆∆¿»ƒֵֵ

ּדבר  ּודל ּועין. ק ּׁשּואין הן: וא ּלּו מב ּׁשל ּתן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשה ּלבנה 

ּומ ֹוציאה  מגר ׁשת  ׁשהארץ  ירחים ", "ּגר ׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאחר :
.לחד ׁשמחד ׁש ְֵֶֶֹֹ

    ¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

Ì„˜ŒÈ‰ L‡Óe∑ ּבּׁשּול מרא ׁשית  ּומברכת  ≈…«¿≈∆∆ְִִֵֵֶֶֹ
ּפר ֹותיהם . ּבּׁשּול  לב ּכר  מק ּדימין ׁשהרריה  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָה ּפר ֹות ,

ּבריאתן  ׁשּקדמה  מ ּגיד  אחר : הרים ּדבר  .ל ׁשאר  ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ÌÏBÚ ˙BÚb∑ ואינן לע ֹולם  ּפר ֹות  הע ֹוׂשֹות  ּגבע ֹות  ƒ¿»ְְְֵֵָָָָ
ה ּגׁשמים  מעצר  .ּפֹוסק ֹות  ְְִֵֶַָֹ

      ¦¤À¤¤¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
    §´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

‰Ò ÈÎL ÔBˆe∑ארצ ֹו ּותהא  סנה , ׁשֹוכן ּכמ ֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְֵֵֶַ
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  ר ּוח ֹו ונחת  מרצ ֹונֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָֹמברכת 

ּבּסנה  ּתח ּלה  עלי ּופ ּיּוס ,∑ÔBˆ.ה ּנגלה  ר ּוח  נחת  ְְְִִֶַַַָָָ¿ִַַַ

ׁשּבּמקרא  רצ ֹון ּכל  לרא ׁשּבר ∑Bz‡˙‰.וכן זֹו כה  ְְִֵֶַָָָ»»ְְָָֹ
‡ÂÈÁ.יֹוסף  ÈÊ∑ּבמכירת ֹו מאחיו .ׁשהפר ׁש ֵ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

       §¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À
      ©¦²§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦

   §¥−©§¥¬§©¤«

BBL BÎa∑ ּגד ּלה ל ׁשֹון ׁשה ּוא  "ּבכ ֹור " יׁש ¿ְְְֵֶָֻ
ׁשּנאמר : פט)ּומלכ ּות , א ּתנה ּו",(תהלים ּבכ ֹור  אני "אף  ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ

ד )וכן: יׂשראל "(שמות בכ ֹורי ה ּיֹוצא ∑BÎa."ּבני  מל ְְְְִִִֵֵָ¿ֵֶֶַ
יה ֹוׁשע  וה ּוא  לכ ּבׁש∑BBL.מ ּמּנּו, ּכׁשֹור  ק ׁשה  ׁשּכח ֹו ְְְְִִֶֶֶַָֹֹֻ

מלכים  BÏ.ּכּמה  „‰∑: ׁשּנאמר ל ֹו, כז)נת ּון (במדבר ְִַָָ»»ֱֶֶַָ
עליו"  מה ֹוד ˜ÂÈ."ונת ּתה  Ì‡ È˜Â∑ ׁשֹור ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»

אבל  נא ֹות , קרניו ואין ק ׁשה , נא ֹות ּכח ֹו קרניו ראם  ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ
ויֹופי  ׁשֹור , ׁשל  ּכח ֹו ליה ֹוׁשע  נתן ק ׁשה , ּכח ֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻואין

ראם  מלכים .∑‡ı‡ŒÈÒÙ.קרני ואחד  ׁשל ׁשים  ְְֵֵַ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ
היּו? יׂשראל  מארץ  ׁשּכּלם  ּכל אפ ׁשר   ל אין א ּלא  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּבארץ  ואח ּזה  ּפלטרין ל ֹו קנה  ׁשּלא  וׁשלט ֹון,  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמל
ׁשּנאמר : היא , לכ ּלם  ׁשח ׁשּובה  ג )יׂשראל , "נחלת (ירמיה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

צבא ֹות  ‡ÌÈÙ.ּגֹוים "צבי ˙B Ì‰Â∑ א ֹותם ְְִִִ¿≈ƒ¿∆¿«ƒָ
מאפרים  ׁשּבא  יה ֹוׁשע  ׁשהרג  הרבב ֹות  הם  .ה ּמנּגחים  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ

‰MÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑,ּבמדין ּגדע ֹון ׁשהרג  האלפים  הם  ¿≈«¿≈¿«∆ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ח)ׁשּנאמר : וג ֹו'(שופטים ּבּקרקר  וצלמנע  .""וזבח  ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָֹֻ

     §¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
 §«Ÿ¨¤«

Ó‡ ÔÏeÊÏÂ∑ ׁשּבר ׁשבטים  חמ ׁשה  א ּלּו ¿ƒ¿À»«ְֲִִֵֵֶַָָ
ׁשמ ֹותיהם  ּכפל  – וא ׁשר  נפ ּתלי דן ּגד  זב ּולן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּבאחר ֹונה :
ׁשּבכל  ח ּלׁשים  ׁשהיּו לפי ּולהג ּבירם , ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלח ּזקם 
ׁשּנאמר : ּפרעה , לפני יֹוסף  ׁשה ֹולי הם  הם  ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹה ּׁשבטים ,

מז) לפי (בראשית אנׁשים ", חמ ּׁשה  לקח  אחיו ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ"ּומקצה 
מלחמ ּתֹו ׂשרי ל ֹו א ֹותם  יׂשים  ולא  ח ּלׁשים  .ׁשנראים  ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

EÈÏ‰‡a Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏeÊ ÁÓN∑ זב ּול ּון ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְ
יׁשּכן", יּמים  לח ֹוף  "זב ּולן ׁשּתפ ּות : ע ׂשּו ְְְְִִִַָָָָֹֻֻויּׂששכר 
ּפיו  לת ֹו ונֹותן ּומ ׂשּתּכר  ּבספינֹות  לפרקמטיא  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָויֹוצא 

 לפיכ ּבּתֹורה . וע ֹוסקים  יֹוׁשבים  והם  יּׂששכר , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשל 
ֿ ידי  על  יּׂששכר  ׁשל  ׁשּתֹורת ֹו ליּׂששכר , זב ּול ּון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהק ּדים 

היתה  E˙‡ˆa.זב ּול ּון ÔÏeÊ ÁÓN∑ ּבצאת הצלח  ְְָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ
ל ּתֹורה ,∑Î˘OÈÂ.לסח ֹורה  אהלי ּביׁשיבת  הצלח  ְִָ¿ƒ»»ְִִֶַַַַָָֹ

ׁשּנאמר : ּכמ ֹו חד ׁשים , ולק ּבע  ׁשנים  ּולע ּבר  ְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹליׁשב 
יב ) רא ׁשיהם (דה"א לע ּתים ... ּבינה  יֹודעי יּׂששכר  ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ"ּומ ּבני

ֿ ּפי  ועל  , ּבכ ע ֹוסקים  היּו סנהדרא ֹות  רא ׁשי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמאתים ",
וע ּבּוריהם  ע ּתיהם  .קביעת  ְְִִִֵֵֶֶַ

LÓL‡יד  ÏeÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:ÁÈa ÁÈ LÈÓ ÔÈc‚Ó ‡„ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו ÔÓ ehÓe ‡iÈka ‡ieË LÈÓe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז dÏ ÈÚ d‡ÏÓe ‡Ú‡ ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡ ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
:È‰BÁ‡„ ‡LÈt ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈÏ ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

ÈÚ˙‡c„‡יז Ôe‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B„ ‡a«»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz‚a dÏÈc ‡ÓeÂ ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈÙ‡ ˙È„ ‡˙Âƒ¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏeÊ È„Á Ó‡ ÔÏeÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa Î˘OÈÂ C„ ÈÏÚa ÏÚ ‡¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLeÈa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈



ע                 

      ©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
     ©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי להר ∑‰e‡˜ÈŒ.ׁשל  «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספ ּו. וׁשם ה ּמֹור ּיה  היא , קריאה  ֿ ידי על  אסיפה  ּכל  ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

ֿ צדק  זבחי ּברגלים  e˜ÈÈ.יזּבח ּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»
ּבּתֹורה  לעסק  ּפנאי להם  ויהא  ּוזב ּול ּון, .יּׂששכר  ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ÏBÁ ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית ,(מגילה ח ֹול : טמ ּוני ּכּסּוי ¿À≈¿≈ְִִֵָ
ּוזכ ּוכית  הח ֹול ,וח ּלזֹון ּומן ה ּים  מן ה ּיֹוצאים  לבנה  ְְְְִִִִִַַַָָָָ

ׁשאמר ּו ּכמ ֹו היה , ּוזב ּול ּון יּׂששכר  ׁשל  ְְְְְִֶֶֶָָָָָּובחלק ֹו
מג ּלה : ה)ּבמ ּסכת  נפ ׁשֹו(שופטים חרף  עם  "זב ּול ּון ְְְְִֵֵֶֶַַַָ

ׁשהיה  ׂשדה ", מר ֹומי על  ּד"נפ ּתלי מ ּׁשּום  ְְְִִֵֶֶַַָָָָָלמ ּות ",
ּוכרמים  ׂשד ֹות  נת ּת לאחי חלק ֹו: על  זב ּול ּון ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמתרעם 

ׁשּנאמר :∑ÈÙNe.וכ ּו' ּכמ ֹו ּכּסּוי, ו)ל ׁשֹון "וּיס ּפן (מ"א ְ¿À≈ְְְֱִִֶֶַַֹ
ה ּבית ", ז)את  ותר ּגּומ ֹו:(שם ּבארז", 'ּומטלל "וספ ּון ְְְְְִֶֶֶַַַַַָ

ּבכ ּסּוי )ּבכ ּיּורי אחרים: "ע ּמים (ספרים אחר : ּדבר  ארזא '. ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּתּגרי  זב ּול ּון, ׁשל  ּפרקמטיא  ֿ ידי על  ֿ יקרא ּו", ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהר 
ה ּספר , על  ע ֹומד  וה ּוא  ארצ ֹו, אל  ּבאים  ֿ ּכֹוכבים  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָע ֹובדי
עד   נל ּכאן, עד  ונצטערנּו ה ֹואיל  א ֹומרים : ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָוהם 
ּמע ׂשיה , ּומה  זֹו א ּמה  ׁשל  ּיראת ּה מה  ונראה  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻיר ּוׁשלים ,
וא ֹוכלים  אחד  לאל ּה ע ֹובדים  יׂשראל  ּכל  ר ֹואים  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהם 
זה  ׁשל  אלה ּות  ֿ ּכֹוכבים , ׁשהע ֹובדי לפי אחד , ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמאכל 
ּכמאכל ֹו לא  זה  ׁשל  ּומאכל ֹו זה , ׁשל  ּכאלה ּות  ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא 
ּומת ּגּירין  ּכזו' ּכׁשרה  א ּומה  'אין א ֹומרים  והם  זה , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל 

ֿ צדק " זבחי יזּבח ּו "ׁשם  ׁשּנאמר : ÚÙL.ׁשם , Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
e˜ÈÈ ÌÈnÈ∑ ממ ֹון להם  נֹותן ה ּים  ויּׂששכר , זב ּול ּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

.ּבׁשפע  ְֶַ
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„b ÈÁÓ Cea∑ ּגד ׁשל  ּתח ּומ ֹו ׁשהיה  מל ּמד  »«¿ƒ»ְְֵֶֶַָָָ
מזרח  ּכל ּפי  וה ֹול ÔÎL.מרחיב  ‡ÈÏk∑ ׁשהיה לפי ְְְְִִֵֵַַָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ

ל ּספר . ה ּסמ ּוכים סמ ּו ׁשּכל  ּבאריֹות , נמ ׁשל   לפיכ ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

ּגּבֹורים  להיֹות  צריכים  ‡ŒÛ.ל ּספר  ÚBÊ ÛËÂ ְְְִִִִִַָ¿»«¿««
ה ּזר ֹוע ∑˜„˜„ עם  הרא ׁש ח ֹותכים  נּכרין, היּו הר ּוגיהן »¿…ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

אחת  .ּבמ ּכה  ְַַַָ

              

        

אאאא־ ־ ־ ־ קדקד קדקד קדקד קדקד :::: זרזרזרזרע ע ע ע  וטרוטרוטרְְְְַַַַָָָָוטרְְְְְְְְַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
אחת  מ ה  ה רע   ע  הרא  תכי ח ,רינ  הי  גיהְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהר

רש"י) ובפירוש כ. (לג ,

ד בט ר"י  ר ," ע רא י  "ו תא  אחריו , ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָס ק 
. רי  הי לפי   האר  כ  החל לפני   לכי ה  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָהי

נאמר  ויחי , פרת  בטיל יעקב  ברת הרי  ,להבי  ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹוצרי
"'ג יה דה  אריה  ר 'ג  יבי א  ער  יד" ליה דה  ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹנגע 
היה  ה דה  מ מע , ח ת, מל  לאריה  מ ל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמ ה 
החל לפני  ללכת ד  לבני  אמר מ ע  , בטי ה י מ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהחזק 

יה דה ? לבני  ולא   האר  כְְְְִִֵֶָָָֹ
 יד" נאמר יה דה  על לגד , יה דה  י הח ק   י הק ב ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָוי
רחי  יבי הא  הי רת ב רב  ר " יבי א  ערְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹֹ

" ער לי  ה  "ואיבי  ה ס ק  על ה 'מצד ת' כפר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹמ ניו ,
רגי ה  הי ד  ני  ־אימה ־ ." ער לי   הפכ ו  סינ ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ"י 

אחת". מ ה  ה רע   ע  הרא  תכי ח" מ ד ,  ת ְְְִִִַַַַַָָָָֹא
נמה ", ל תח ה  "לא  נצט עממי בעה  מלחמת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוה ה 
 הי ד  בני  וקא   האר  כ מיחדת מעלה  היתה  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻולכ
, רחי  הי יה דה  אצל ־אימה ־ מ ד .  ת א רגי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָה
, להערי זמ  לה יהיה  ,  סית אחר־  א  ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ

מ ה  ימי   נעני כה יה ע , ימי   ני בע ה רש"י (פירוש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹֻ
י) כט, ק נצבי ס ה על  ברי פרת ר"י  ר זה   ע מ .ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

י ראל  לפני   לכי ה  הי  ה :" אחיכ לפני  עבר  ציחל"ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
." לפניה  פלינ  יבי וא , רי  הי לפי  . .ְְְְְִִִִִִֵֶֶָ

      ©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
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BÏ ˙ÈL‡ ‡iÂ∑ ּבארץ חלק  ל ֹו ליּתן ראה  ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ

הארץ  ּכּבּוׁש רא ׁשית  ׁשהיא  וע ֹוג , ÌLŒÈk.סיח ֹון ְִִִִֵֶֶָָƒ»
˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ∑ חלקת ּבנחלת ֹו ׁשם  א ׁשר  ידע  ּכי ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ

מחקק  קב ּורת  מ ׁשה ׂשדה  וה ּוא  ,.ÔeÙÒ∑ חלקה א ֹות ּה ְְְְֵֵֶַֹֹ»ְֶָָ

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa eËÏ Ï‡NÈ„ ‡iËLƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚÏ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ¿»»ƒ¿«¿»¿

ÈLכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈa Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

˙Ônכא  È‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
È˜ Ï‡NÈ„ ‡a ‡ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈa ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»

:Ï‡NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â „Ú¬«¿ƒƒƒƒ¿»≈



עי                  
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ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי להר ∑‰e‡˜ÈŒ.ׁשל  «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספ ּו. וׁשם ה ּמֹור ּיה  היא , קריאה  ֿ ידי על  אסיפה  ּכל  ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

ֿ צדק  זבחי ּברגלים  e˜ÈÈ.יזּבח ּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»
ּבּתֹורה  לעסק  ּפנאי להם  ויהא  ּוזב ּול ּון, .יּׂששכר  ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ÏBÁ ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית ,(מגילה ח ֹול : טמ ּוני ּכּסּוי ¿À≈¿≈ְִִֵָ
ּוזכ ּוכית  הח ֹול ,וח ּלזֹון ּומן ה ּים  מן ה ּיֹוצאים  לבנה  ְְְְִִִִִַַַָָָָ

ׁשאמר ּו ּכמ ֹו היה , ּוזב ּול ּון יּׂששכר  ׁשל  ְְְְְִֶֶֶָָָָָּובחלק ֹו
מג ּלה : ה)ּבמ ּסכת  נפ ׁשֹו(שופטים חרף  עם  "זב ּול ּון ְְְְִֵֵֶֶַַַָ

ׁשהיה  ׂשדה ", מר ֹומי על  ּד"נפ ּתלי מ ּׁשּום  ְְְִִֵֶֶַַָָָָָלמ ּות ",
ּוכרמים  ׂשד ֹות  נת ּת לאחי חלק ֹו: על  זב ּול ּון ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמתרעם 

ׁשּנאמר :∑ÈÙNe.וכ ּו' ּכמ ֹו ּכּסּוי, ו)ל ׁשֹון "וּיס ּפן (מ"א ְ¿À≈ְְְֱִִֶֶַַֹ
ה ּבית ", ז)את  ותר ּגּומ ֹו:(שם ּבארז", 'ּומטלל "וספ ּון ְְְְְִֶֶֶַַַַַָ

ּבכ ּסּוי )ּבכ ּיּורי אחרים: "ע ּמים (ספרים אחר : ּדבר  ארזא '. ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּתּגרי  זב ּול ּון, ׁשל  ּפרקמטיא  ֿ ידי על  ֿ יקרא ּו", ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהר 
ה ּספר , על  ע ֹומד  וה ּוא  ארצ ֹו, אל  ּבאים  ֿ ּכֹוכבים  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָע ֹובדי
עד   נל ּכאן, עד  ונצטערנּו ה ֹואיל  א ֹומרים : ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָוהם 
ּמע ׂשיה , ּומה  זֹו א ּמה  ׁשל  ּיראת ּה מה  ונראה  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻיר ּוׁשלים ,
וא ֹוכלים  אחד  לאל ּה ע ֹובדים  יׂשראל  ּכל  ר ֹואים  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהם 
זה  ׁשל  אלה ּות  ֿ ּכֹוכבים , ׁשהע ֹובדי לפי אחד , ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמאכל 
ּכמאכל ֹו לא  זה  ׁשל  ּומאכל ֹו זה , ׁשל  ּכאלה ּות  ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא 
ּומת ּגּירין  ּכזו' ּכׁשרה  א ּומה  'אין א ֹומרים  והם  זה , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל 

ֿ צדק " זבחי יזּבח ּו "ׁשם  ׁשּנאמר : ÚÙL.ׁשם , Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
e˜ÈÈ ÌÈnÈ∑ ממ ֹון להם  נֹותן ה ּים  ויּׂששכר , זב ּול ּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

.ּבׁשפע  ְֶַ
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„b ÈÁÓ Cea∑ ּגד ׁשל  ּתח ּומ ֹו ׁשהיה  מל ּמד  »«¿ƒ»ְְֵֶֶַָָָ
מזרח  ּכל ּפי  וה ֹול ÔÎL.מרחיב  ‡ÈÏk∑ ׁשהיה לפי ְְְְִִֵֵַַָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ

ל ּספר . ה ּסמ ּוכים סמ ּו ׁשּכל  ּבאריֹות , נמ ׁשל   לפיכ ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

ּגּבֹורים  להיֹות  צריכים  ‡ŒÛ.ל ּספר  ÚBÊ ÛËÂ ְְְִִִִִַָ¿»«¿««
ה ּזר ֹוע ∑˜„˜„ עם  הרא ׁש ח ֹותכים  נּכרין, היּו הר ּוגיהן »¿…ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

אחת  .ּבמ ּכה  ְַַַָ

              

        

אאאא־ ־ ־ ־ קדקד קדקד קדקד קדקד :::: זרזרזרזרע ע ע ע  וטרוטרוטרְְְְַַַַָָָָוטרְְְְְְְְַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
אחת  מ ה  ה רע   ע  הרא  תכי ח ,רינ  הי  גיהְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהר

רש"י) ובפירוש כ. (לג ,

ד בט ר"י  ר ," ע רא י  "ו תא  אחריו , ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָס ק 
. רי  הי לפי   האר  כ  החל לפני   לכי ה  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָהי

נאמר  ויחי , פרת  בטיל יעקב  ברת הרי  ,להבי  ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹוצרי
"'ג יה דה  אריה  ר 'ג  יבי א  ער  יד" ליה דה  ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹנגע 
היה  ה דה  מ מע , ח ת, מל  לאריה  מ ל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמ ה 
החל לפני  ללכת ד  לבני  אמר מ ע  , בטי ה י מ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהחזק 

יה דה ? לבני  ולא   האר  כְְְְִִֵֶָָָֹ
 יד" נאמר יה דה  על לגד , יה דה  י הח ק   י הק ב ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָוי
רחי  יבי הא  הי רת ב רב  ר " יבי א  ערְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹֹ

" ער לי  ה  "ואיבי  ה ס ק  על ה 'מצד ת' כפר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹמ ניו ,
רגי ה  הי ד  ני  ־אימה ־ ." ער לי   הפכ ו  סינ ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ"י 

אחת". מ ה  ה רע   ע  הרא  תכי ח" מ ד ,  ת ְְְִִִַַַַַָָָָֹא
נמה ", ל תח ה  "לא  נצט עממי בעה  מלחמת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוה ה 
 הי ד  בני  וקא   האר  כ מיחדת מעלה  היתה  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻולכ
, רחי  הי יה דה  אצל ־אימה ־ מ ד .  ת א רגי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָה
, להערי זמ  לה יהיה  ,  סית אחר־  א  ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ

מ ה  ימי   נעני כה יה ע , ימי   ני בע ה רש"י (פירוש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹֻ
י) כט, ק נצבי ס ה על  ברי פרת ר"י  ר זה   ע מ .ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

י ראל  לפני   לכי ה  הי  ה :" אחיכ לפני  עבר  ציחל"ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
." לפניה  פלינ  יבי וא , רי  הי לפי  . .ְְְְְִִִִִִֵֶֶָ

      ©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
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BÏ ˙ÈL‡ ‡iÂ∑ ּבארץ חלק  ל ֹו ליּתן ראה  ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ

הארץ  ּכּבּוׁש רא ׁשית  ׁשהיא  וע ֹוג , ÌLŒÈk.סיח ֹון ְִִִִֵֶֶָָƒ»
˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ∑ חלקת ּבנחלת ֹו ׁשם  א ׁשר  ידע  ּכי ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ

מחקק  קב ּורת  מ ׁשה ׂשדה  וה ּוא  ,.ÔeÙÒ∑ חלקה א ֹות ּה ְְְְֵֵֶַֹֹ»ְֶָָ

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa eËÏ Ï‡NÈ„ ‡iËLƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚÏ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ¿»»ƒ¿«¿»¿

ÈLכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈa Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

˙Ônכא  È‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
È˜ Ï‡NÈ„ ‡a ‡ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈa ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»

:Ï‡NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â „Ú¬«¿ƒƒƒƒ¿»≈

                 
ׁשּנאמר : ּבר ּיה , מ ּכל  ּוטמ ּונה  לד )ספ ּונה  "ולא (לקמן ְְְְֱִִֶֶַָָָָֹ

קב ּורת ֹו" את  איׁש ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡.ידע  ÈL‡∑ ְִֶַָָ«≈≈ָ»≈»
לפי  הארץ , ּבכ ּבּוׁש החל ּוץ  לפני ה ֹולכים  הי ּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָהם 

א ֹומר : ה ּוא  וכן ּגּבֹורים , לב )ׁשהיּו "חל ּוצים (במדבר ְֲִִִֵֵֶָ

וג ֹו'" אחיכם  לפני NÚ‰.ּתעבר ּו '‰ ˙˜„ˆ∑ ְְְֲִֵֵֶַַƒ¿«»»
ה ּיר ּדן, את  לעבר  הבטחתם  וׁשמר ּו ּדבריהם  ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהאמינּו
"רא ׁשי  מ ׁשה . "וּיתא ", אחר : ּדבר  וח ּלק ּו. ׁשּכב ׁשּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעד 

NÚ‰.עם " '‰ אמ ּור ∑ˆ„˜˙ מ ׁשה  .על  ָƒ¿«»»ֶַָֹ

      §¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

‰È‡ eb Ôc∑ לפיכ ל ּספר , סמ ּו היה  ה ּוא  אף  »«¿≈ְְִַַָָָָָ
ּבאריֹות  ÔLa‰ŒÔÓ.מ ֹוׁשל ֹו ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתר ּגּומ ֹו, ְֲַָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ

מחלק ֹו יֹוצא  ּפּמּיאס ה ּיר ּדן ׁשהיא מ ּמערת  ל ׁשם  והיא  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר : ּדן, ׁשל  יט)ּבחלק ֹו ּדן",(יהושע  לל ׁשם  "וּיקרא ּו ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ

זה  ּזּנּוק  מה  אחר : ּדבר  ה ּבׁשן. מן וק ּלּוח ֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָוזּנּוק ֹו
ׁשבט ֹו ּכ מק ֹומ ֹות , ל ׁשני ונחלק  אחד  מ ּמק ֹום  ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָיֹוצא 
ּבצפ ֹונית  נטל ּו ּתח ּלה  מק ֹומ ֹות , ּבׁשני חלק  נטל ּו ּדן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשל 
ּובא ּו להם , ספק ּו ולא  ּוסביב ֹותיה , עקר ֹון ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹמערבית ,

ל ׁשם , עם  ּבצפ ֹונית ונלחמ ּו והיא  ּפּמּיאס , ׁשהיא  ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָ
וה ּוא  ּפּמּיאס , מ ּמערת  יֹוצא  ה ּיר ּדן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמזרחית ,
וכלה  ל ּדר ֹום  מה ּצפ ֹון ּובא  יׂשראל , ארץ  ׁשל  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמזרח ּה
ּבדר ֹומ ּה ׁשּנטל  יה ּודה , ּבמזרח  ׁשה ּוא  ה ּמלח , ים  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבקצה 
וה ּוא  יה ֹוׁשע , ּבספר  ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו יׂשראל , ארץ  ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל 

ּדן (שם)ׁשּנאמר : ּבני וּיעל ּו מהם , ּדן ּבני ּגב ּול  "וּיצא  ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הר ּוח  א ֹות ֹו מ ּכל  ּגב ּולם  יצא  וג ֹו'", ל ׁשם  עם  ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָוּיּלחמ ּו

ּבֹו לנחל  .ׁשהתחיל ּו ְְִִִֶֹ

      §©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
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ÔBˆ ÚN∑ רצ ֹון ּכל  ׂשבעה  ארצ ֹו ׁשהיתה  ¿«»ְְְְֵֶַָָָָ
LÈ‰.יֹוׁשביה  ÌB„Â ÌÈ∑,ּבחלק ֹו נפלה  ּכּנרת  ים  ְֶָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ

חרמים  לפר ׂש ּבדר ֹומ ּה, חרם  חבל  מלא  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹונטל 
ּכמ ֹו∑LÈ‰.ּומכמ ֹור ֹות  צ ּוּוי, א)ל ׁשֹון "עלה (דברים ְַ¿»»ְְֲִֵ

יר ׁש, ּכמ ֹו: מ ֹוכיח , ּברי"ׁש ׁשּלמעלה  וה ּטעם  ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָר ׁש",

ה ּטעם  יהיה  ה "א , ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף  ׁשמע , לקח , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַידע ,
ׁש ּכאן:למעלה : אף  לקחה , סלחה , ידעה , מעה , ְְְְְְַַָָָָָָָָָָ

ּבאלפא  מצינּו ה ּגד ֹולה  ּובמסרת  צ ּוּוי. ל ׁשֹון ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ"יר ׁשה ",
מלעיל  ּדטעמיה ֹון צ ּוּוי ל ׁשֹון .ּביתא  ְְְֲִִֵֵֵַָ

       §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
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L‡ ÌÈaÓ Cea∑ ּבכל  ל אין ּבּספרי: ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְִִִֵֵַָָ
ּכיצד  יֹודע  ואיני ּכא ׁשר , ּבבנים   ׁשּנת ּבר .ה ּׁשבטים  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ÂÈÁ‡ Èeˆ È‰È∑ ּבׁשמן לאחיו מתר ּצה  ׁשהיה  ¿ƒ¿∆»ְְְִֶֶֶֶֶַָָָ
ּדבר אנּפיקינֹון  ּבתב ּואה . ל ֹו מר ּצין והם  ּובקפלא ֹות , ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

וה ּוא  נא ֹות , ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצ ּוי "יהי ְְְְִֵֶֶַָָָָאחר :

ה ּימים : ּבדברי ז)ׁשּנאמר  ׁשהיּו(א ברזית ", אבי "ה ּוא  ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
זית  ּבׁשמן ה ּנמ ׁשחים  ּגד ֹולים , לכהנים  נׂשּוא ֹות  .ּבנֹותיו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹ

BÏ‚ ÔÓMa ÏËÂ∑( ספרי) ׁשמן מ ֹוׁשכת  ארצ ֹו ׁשהיתה  ¿…≈«∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ
מ ּנּו ל ׁשמן, ל ּודק ּיא  אנׁשי ׁשּנצטרכ ּו ּומע ׂשה  ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכמעין,

ּפּולמ ֹוסט ּוס  ּב'מנח ֹות 'להם  ּכדאיתא  וכ ּו' .(פ "ה)אחד  ְְְְְִִִֶֶָָָָ

         

 לי לי לי לי ד ד ד ד  לכהני לכהני לכהני לכהני נ נ נ נ א א א א תתתת .... .... נא נא נא נא תתתת נ נ נ נ תיו תיו תיו תיו   הי הי הי הי, לג (רש"י ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֹֹ
ה ה כד ) למר,  וי . ברי ה ני  י ה ר מה  לאל,  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹי

מל ת ב דה  ל ,ת צניע ה א  א ה  ל האמ י  ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָה י 
אמר  פי  ד לה , לכה נה  מ עילה  מביאה  צניע ת ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָנימה .
הני ותעמיד  הל א  רא יה  צנעה  א ה  דרְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
  לבני קמחית זכתה  ת צניע בזכ ת , לי דְְְְְְְִִִִִִִֶָָָָ

,' לי ד  הני'  לבני זכה  צנעה  א ה  ד לה . ְְְְְֲִִִִִָָָָָָֹכה נה 
,האר היה    , י ד ה  לקד נכנס  ה ד ל ה ה ְְְֳִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹלמר:
תב ת  (לא  ה רת ע רת חק ק ת  עליה ה ח ת, ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַֹ
וה רה   האד ,כ  כמ ;( ל ה על  סנ בר ה א  , דיְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָ

אחד . בר  ה ֵֵֶֶָָָמד 
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EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊa∑ ּכנגד מד ּבר  ה ּוא  עכ ׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְֵֶֶַַָ

ה ּספר  ּבערי יֹוׁשבים  ּגּבֹוריהם  ׁשהיּו יׂשראל , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל 
ּכא ּלּו ּבּה, ליּכנס  הא ֹויבים  יּוכל ּו ׁשּלא  א ֹות ּה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹונֹועלים 
ּונח ׁשת . ּברזל  ׁשל  ּובריחים  ּבמנע ּולים  סג ּורה  ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹהיא 

‡dÚכב  ÔÂÈ‡ e‚k ÛÈwz Ôc Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ ÚN ÈÏzÙ Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB„Â ÒBpb ÌÈ ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎaƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙È≈»

‡Lכד  ‡Èa ˙kaÓ CÈa Ó‡ L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ È‰È¿≈«¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊÙk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»



עב                 
נע ּולה  ארצכם  ," מנעל ּונח ׁשת  "ּברזל  אחר : ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדבר 
א ׁשר  ׁשל  וארצ ֹו ּונח ׁשת , ּברזל  מהם  ׁשח ֹוצבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבהרים 

מנע ּול ּה יׂשראל היתה  ארץ  E‡c.ׁשל  EÈÓÈÎe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆
ימי  , ּתח ּלת ימי ׁשהן , ל ט ֹובים  ׁשהם  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּוכימי
זבים  ּדֹואבים , ׁשהן , זקנת ימי יהיּו ּכ ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָנע ּורי
ּוכימי ," ּדבא ּוכימי" אחר : ּדבר  ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּומתמ ֹוטטים .

ימי ּכמנין , ל ט ֹובים  א ּתם ׁשהם  א ׁשר  ה ּימים  ּכל  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצ ֹות  ׁשּכל  , ּדבא יהיּו מק ֹום  ׁשל  רצ ֹונֹו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָע ֹוׂשים 
מברכת  ׁשּתהא  יׂשראל , לארץ  וזהב  ּכסף  ּדֹובא ֹות  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹיהיּו
ּוממ ׁשיכ ֹות  הימ ּנה  מת ּפרנס ֹות  הארצ ֹות  וכל  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבפר ֹות ,
ּכלה  וה ּזהב  ה ּכסף  אשקלונ"ט , ּוזהבם , ּכס ּפם  ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָל ּה

לארצכם  א ֹותם  מזיב ֹות  ׁשהן .מהם , ְְְְִֵֵֶֶֶַָ

      ¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
§¨¦«

ÔeLÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ ּכאל ׁשאין יׁשר ּון,  ל ּדע  ≈»≈¿Àְְֵֵֶַָֻ
צ ּורם   ּכצ ּור ולא  ֿ ּכֹוכבים , הע ֹובדי אלהי Î.ּבכל  ְְְְְֱִֵֵָָָָֹֹ…≈

ÌÈÓL∑ ר ֹוכב ה ּוא  ּובגאות ֹו , ׁשּבעזר אל ּה א ֹות ֹו ה ּוא  »«ƒְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹ
.ׁשחקים  ְִָ

      §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§̈¤
    ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑ ה ּׁשחקים הם  למע ֹון ¿…»¡…≈∆∆ְְִֵַָָ
קדם , ׁשחקים לאלהי ל ֹו ּוברר  אלהים , לכל  ׁשּקדם  ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

זר ֹוע  ּבעלי ּכל  מע ֹונת ֹו ּומ ּתחת  ּומע ֹונת ֹו, ְְְְְֲִִֵַַַַָָָל ׁשב ּתֹו
ÌÏBÚ.ׁשֹוכנים  ˙ÚÊ∑,ּכנען ּומלכי וע ֹוג  סיח ֹון ְִ¿……»ְְְִֵַַַ

ֿ ּכרחם  על   לפיכ ע ֹולם , ׁשל  ּוגב ּורת ֹו ּתק ּפֹו ְְְְִֶֶַָָָָָָָׁשהיּו

ה ּגב ּה אימת  לע ֹולם  מ ּפניו. חל ׁש וכחם  ויזּוע ּו ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹיחרד ּו
 ּבעזר ׁשּלֹו וה ּגב ּורה  ׁשה ּכח  וה ּוא  ,ה ּנמ ּו .על  ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ÈB‡ EÈtÓ L‚ÈÂ∑' א ֹותם 'ה ׁשמד   ל .ויאמר  «¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ
‰ÚÓ∑ הטיל ּבתח ּלת ּה, למ "ד  ׁשּצריכה  ּתבה  ּכל  ¿…»ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ּבס ֹופ ּה ה "א  .ל ּה ְֵָָ

      ©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤
   ̈¨´§¦®©¨−̈©«©§¨«

„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד  ּגפנֹוּכל  ּתחת  "איׁש ∆«»»ְְִִִַַַָָָ
וליׁשב  להתא ּסף  צריכין ואין מפ ּזרין ּתאנת ֹו", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֻותחת 

הא ֹויב  מ ּפני ˜ÚÈ.יחד  ÔÈÚ∑:יא)ּכמ ֹו "ועינֹו(במדבר ְִֵֵַַָ≈«¬…ְְֵ
ּכבדד  לא  יעקב , ׁשּברכם  ה ּברכה  ּכעין ה ּבדלח ", ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹּכעין

ירמיה : טו)ׁשאמר  ּכעין (ירמיה א ּלא  יׁשב ּתי", "ּבדד  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

יעקב : ׁשהבטיחם  מח)הבטחה  אלהים (בראשית "והיה  ְְְֱֲִִִֶַַָָָָָֹֹ
אב ֹותיכם " ארץ  אל  אתכם  וה ׁשיב  ∑eÙÚÈ.ע ּמכם , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ««¿

ÏËŒeÙÚÈ.יטיפ ּו ÂÈÓL Û‡∑ יצחק ׁשל  ּברכת ֹו אף  ִָ«»»««¿»ְְִִֶַָָ
ּברכת ֹו על  יעקב :נֹוספת  כז)ׁשל  האלהים (שם  ל "ויּתן ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

וג ֹו' ה ּׁשמים  ."מ ּטל  ְִִַַַָ

        ©§¤̧¦§¨¥¹¦´¨À©©´©«Ÿ̈½¨¥´
       ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
  ©¨«¥¬¦§«Ÿ

Ï‡NÈ EÈL‡∑, ה ּברכ ֹות להם  ׁשּפרט  לאחר  «¿∆ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶַַַָָ
ה ּכל  ּדבר : ּכלל  לכם , לפרט  ּלי 'מה  להם : ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר 

EBÓÎ.ׁשּלכם ' ÈÓ Ï‡NÈ EÈL‡∑' ּבה  ּתׁשּועת ֶֶָ«¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְַָ
, עזר מגן ה ּוא  הּוא)א ׁשר  ּגאות (ואׁשר eLÁkÈÂ.חרב  ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ EÈÈ‡∑:ׁשאמר ּו ה ּגבע ֹונים  ט)ּכג ֹון "מארץ (יהושע  …¿∆»ְְְִִֵֶֶֶַָ
וג ֹו'" עבדי ּבא ּו BÓÈ˙BÓaŒÏÚ.רח ֹוקה  ‰z‡Â ְְֲֶָָָ¿«»«»≈

C„˙∑: ׁשּנאמר י )ּכענין על (שם רגליכם  את  "ׂשימ ּו ƒ¿…ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
הא ּלה " ה ּמלכים  .צ ּוארי ְְִֵֵֶַַָָ

      ©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½Ÿ
      ©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¤¨

  ̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«

„dzÎLכו Ï‡NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

dÓÈÓaכז ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ˙Â ‡ÓÏÚ „Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁÏ Ï‡NÈ ‡Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú‡Ï ÔB‰e‡ ˜ÚÈ ÔepÎ„ ‡˙kaƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ÓÁÂ eÚ ‡„Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡NÈ CeË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò ÔecÎÈÂ C˙Âab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C„z ÔB‰ÈÎÏÓ È‡eˆ ˙˜Èt¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

eËÏ‡א  ‡BÓ„ ‡LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»
dÈÊÁ‡Â BÁÈ Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó LÈ B„ƒ¿≈»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú‡ Ïk ˙È ÈÈ¿»»»«¿»»ƒ¿»«»



עג                  
נע ּולה  ארצכם  ," מנעל ּונח ׁשת  "ּברזל  אחר : ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדבר 
א ׁשר  ׁשל  וארצ ֹו ּונח ׁשת , ּברזל  מהם  ׁשח ֹוצבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבהרים 

מנע ּול ּה יׂשראל היתה  ארץ  E‡c.ׁשל  EÈÓÈÎe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆
ימי  , ּתח ּלת ימי ׁשהן , ל ט ֹובים  ׁשהם  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּוכימי
זבים  ּדֹואבים , ׁשהן , זקנת ימי יהיּו ּכ ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָנע ּורי
ּוכימי ," ּדבא ּוכימי" אחר : ּדבר  ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּומתמ ֹוטטים .

ימי ּכמנין , ל ט ֹובים  א ּתם ׁשהם  א ׁשר  ה ּימים  ּכל  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצ ֹות  ׁשּכל  , ּדבא יהיּו מק ֹום  ׁשל  רצ ֹונֹו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָע ֹוׂשים 
מברכת  ׁשּתהא  יׂשראל , לארץ  וזהב  ּכסף  ּדֹובא ֹות  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹיהיּו
ּוממ ׁשיכ ֹות  הימ ּנה  מת ּפרנס ֹות  הארצ ֹות  וכל  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבפר ֹות ,
ּכלה  וה ּזהב  ה ּכסף  אשקלונ"ט , ּוזהבם , ּכס ּפם  ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָל ּה

לארצכם  א ֹותם  מזיב ֹות  ׁשהן .מהם , ְְְְִֵֵֶֶֶַָ

      ¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
§¨¦«

ÔeLÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ ּכאל ׁשאין יׁשר ּון,  ל ּדע  ≈»≈¿Àְְֵֵֶַָֻ
צ ּורם   ּכצ ּור ולא  ֿ ּכֹוכבים , הע ֹובדי אלהי Î.ּבכל  ְְְְְֱִֵֵָָָָֹֹ…≈

ÌÈÓL∑ ר ֹוכב ה ּוא  ּובגאות ֹו , ׁשּבעזר אל ּה א ֹות ֹו ה ּוא  »«ƒְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹ
.ׁשחקים  ְִָ

      §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§̈¤
    ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑ ה ּׁשחקים הם  למע ֹון ¿…»¡…≈∆∆ְְִֵַָָ
קדם , ׁשחקים לאלהי ל ֹו ּוברר  אלהים , לכל  ׁשּקדם  ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

זר ֹוע  ּבעלי ּכל  מע ֹונת ֹו ּומ ּתחת  ּומע ֹונת ֹו, ְְְְְֲִִֵַַַַָָָל ׁשב ּתֹו
ÌÏBÚ.ׁשֹוכנים  ˙ÚÊ∑,ּכנען ּומלכי וע ֹוג  סיח ֹון ְִ¿……»ְְְִֵַַַ

ֿ ּכרחם  על   לפיכ ע ֹולם , ׁשל  ּוגב ּורת ֹו ּתק ּפֹו ְְְְִֶֶַָָָָָָָׁשהיּו

ה ּגב ּה אימת  לע ֹולם  מ ּפניו. חל ׁש וכחם  ויזּוע ּו ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹיחרד ּו
 ּבעזר ׁשּלֹו וה ּגב ּורה  ׁשה ּכח  וה ּוא  ,ה ּנמ ּו .על  ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ÈB‡ EÈtÓ L‚ÈÂ∑' א ֹותם 'ה ׁשמד   ל .ויאמר  «¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ
‰ÚÓ∑ הטיל ּבתח ּלת ּה, למ "ד  ׁשּצריכה  ּתבה  ּכל  ¿…»ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ּבס ֹופ ּה ה "א  .ל ּה ְֵָָ

      ©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤
   ̈¨´§¦®©¨−̈©«©§¨«

„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד  ּגפנֹוּכל  ּתחת  "איׁש ∆«»»ְְִִִַַַָָָ
וליׁשב  להתא ּסף  צריכין ואין מפ ּזרין ּתאנת ֹו", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֻותחת 

הא ֹויב  מ ּפני ˜ÚÈ.יחד  ÔÈÚ∑:יא)ּכמ ֹו "ועינֹו(במדבר ְִֵֵַַָ≈«¬…ְְֵ
ּכבדד  לא  יעקב , ׁשּברכם  ה ּברכה  ּכעין ה ּבדלח ", ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹּכעין

ירמיה : טו)ׁשאמר  ּכעין (ירמיה א ּלא  יׁשב ּתי", "ּבדד  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

יעקב : ׁשהבטיחם  מח)הבטחה  אלהים (בראשית "והיה  ְְְֱֲִִִֶַַָָָָָֹֹ
אב ֹותיכם " ארץ  אל  אתכם  וה ׁשיב  ∑eÙÚÈ.ע ּמכם , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ««¿

ÏËŒeÙÚÈ.יטיפ ּו ÂÈÓL Û‡∑ יצחק ׁשל  ּברכת ֹו אף  ִָ«»»««¿»ְְִִֶַָָ
ּברכת ֹו על  יעקב :נֹוספת  כז)ׁשל  האלהים (שם  ל "ויּתן ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

וג ֹו' ה ּׁשמים  ."מ ּטל  ְִִַַַָ

        ©§¤̧¦§¨¥¹¦´¨À©©´©«Ÿ̈½¨¥´
       ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
  ©¨«¥¬¦§«Ÿ

Ï‡NÈ EÈL‡∑, ה ּברכ ֹות להם  ׁשּפרט  לאחר  «¿∆ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶַַַָָ
ה ּכל  ּדבר : ּכלל  לכם , לפרט  ּלי 'מה  להם : ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר 

EBÓÎ.ׁשּלכם ' ÈÓ Ï‡NÈ EÈL‡∑' ּבה  ּתׁשּועת ֶֶָ«¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְַָ
, עזר מגן ה ּוא  הּוא)א ׁשר  ּגאות (ואׁשר eLÁkÈÂ.חרב  ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ EÈÈ‡∑:ׁשאמר ּו ה ּגבע ֹונים  ט)ּכג ֹון "מארץ (יהושע  …¿∆»ְְְִִֵֶֶֶַָ
וג ֹו'" עבדי ּבא ּו BÓÈ˙BÓaŒÏÚ.רח ֹוקה  ‰z‡Â ְְֲֶָָָ¿«»«»≈

C„˙∑: ׁשּנאמר י )ּכענין על (שם רגליכם  את  "ׂשימ ּו ƒ¿…ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
הא ּלה " ה ּמלכים  .צ ּוארי ְְִֵֵֶַַָָ

      ©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½Ÿ
      ©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¤¨

  ̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«

„dzÎLכו Ï‡NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

dÓÈÓaכז ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ˙Â ‡ÓÏÚ „Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁÏ Ï‡NÈ ‡Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú‡Ï ÔB‰e‡ ˜ÚÈ ÔepÎ„ ‡˙kaƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ÓÁÂ eÚ ‡„Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡NÈ CeË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò ÔecÎÈÂ C˙Âab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C„z ÔB‰ÈÎÏÓ È‡eˆ ˙˜Èt¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

eËÏ‡א  ‡BÓ„ ‡LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»
dÈÊÁ‡Â BÁÈ Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó LÈ B„ƒ¿≈»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú‡ Ïk ˙È ÈÈ¿»»»«¿»»ƒ¿»«»

                 
B ‰ŒÏ‡ ‡BÓ ˙ÚÓ∑,היּו מעל ֹות  ּכּמה  ≈«¿…»∆«¿ֲַַָָ

אחת  ּבפסיעה  מ ׁשה  הראה ּו∑‡˙ı‡‰ŒÏkŒ.ּופסען ְְִִֶַַָָָֹ∆»»»∆ְֶָ
יׂשראל ּבׁשלות ּה, וה ּמציקיןהעתידיןלהיֹות את ּכל ארץ  ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ל ּה עב ֹודת ∑ÔcŒ„Ú.מציקין ע ֹובדים  ּדן ּבני הראה ּו ְִִָ«»ְְְֲִֵֶַָָ
ׁשּנאמר : יח)ּכֹוכבים , את (שופטים ּדן ּבני להם  "וּיקימ ּו ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

למ ֹוׁשיע  מ ּמּנּו לצאת  ׁשעתיד  ׁשמ ׁשֹון והראה ּו .ה ּפסל ", ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

         

ל  עני רק  להי ת  צרי ה ריזת עני  בי הח  נ ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָי
 עני אבל למצת", ימי מק זריזי" חז"ל: ל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָמצוה ,
 רכי "בכל " מי  ל  יהי  י מע "ל  רת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָל

ה ריזת. עני נגע  לא   " ְְִִֵֵַַָָֹדעה
 נב להר עליה  ינר מ ה  מהנהגת הה ראה  אה  זה  ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועל
לא   האר את ראית א ־על־י    האר את ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלרא ת
"ויעל  ,  ל־מק מ הרת, בר  י ־א מצוה , ל עני ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָהיתה 
 פסע  הי מעלת "ה  ," נב הר אל מ אב  מערב ת ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹמ ה 
י למ ה  ,' כ זריזת זאת ע ה  אחת", פסיעה  ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמ ה 
זריזת. ל אפ ההנהגה  להי ת צריכה  הרת עניני   ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ה ריזת  כר לעיל האמ ר על־י   זה   סי לה  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוי

יצחק   לאברה ולמר ליל לה ליח ת זכה  הרת) ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָ(עניני 
:עת ב את  קי ה "ה  ְְֲִֵֶֶַַָָָֹויעקב 

:ב מ אינ כא רה    י בהקְְְִִֵֶַָָ
ועל־אחת־  ," מאמיני ני   מאמיני"  ה י ראל ני  יוְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
 אי  " למאמיני  רא" ה א  אבינ  אברה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמה ־וכמה 
עת ב   לק נגע   אברה אצל ספק  יהיה  למר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
קי ה "ה  ל למר ללח   צטרכ ה "ה , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹל

ְַָה ב עה ?!
ה ריזת  עני על־ידי   נפלאה  נק ה   איר זה  בעניְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
י תר  נעלית למדריגה  ינר מ ה  ה יע  הרת) ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ(עניני 

.אבינ  אברה ל נת מאמ ְֱֲִִֵֶַָָָָאפ

     §¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
    ̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ּבׁשלות ּה ארצ ֹו הראה ּו ¿≈»«¿»ƒְְְְֶַַָָָ
נלחמים  נפ ּתלי מ ּקד ׁש ּוברק  ּדב ֹורה  והראה ּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻוחר ּבנּה,

וחיל ֹותיו  סיסרא  MÓe‰.עם  ÌÈÙ‡ ı‡Œ˙‡Â∑ ְְִִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆
יה ֹוׁשע  והראה ּו ּובחר ּבנּה, ּבׁשלות ּה ארצם  ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֻֻהראה ּו

ׁש וגדע ֹון מאפרים , ׁשּבא  ּכנען, מלכי עם  ּבא נלחם  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ועמלק  מדין עם  נלחם  ı‡ŒÏk.מ ּמנּׁשה , ˙‡Â ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ¿≈»∆∆

‰„e‰È∑ ּבית מלכ ּות  והראה ּו ּובחר ּבנּה, ּבׁשלות ּה ¿»ְְְְְְְֵֶַַָָָָָֻ
ונצח ֹונם  ‰‡ÔBÁ.ּדוד  Ìi‰ „Ú∑ ה ּמערב ארץ  ְְִִָָ««»»«¬ֲֶֶַַָ

"ה ּים  ּתקרי אל  אחר : ּדבר  ּובחר ּבנּה. ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבׁשלות ּה
ה ּקד ֹוׁשֿ הראה ּו האחר ֹון', 'ה ּיֹום  א ּלא  ְֲֲֶֶַַַַָָָָָהאחר ֹון",
ליׂשראל  ליארע  ׁשעתידין ה ּמארע ֹות  ּכל  ֿ ה ּוא  ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבר ּו

ה ּמתים  ׁשּיחיּו .עד  ְִִֵֶַַ

     §¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©§¥²¦¬©§¨¦−
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‚p‰Œ˙‡Â∑ מערת אחר : ּדבר  ה ּדר ֹום . ארץ  ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר : יג )ה ּמכ ּפלה , עד (במדבר וּיבא  ב ּנגב , "וּיעל ּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּבית ∑kk‰Œ˙‡Â.חבר ֹון" ּכלי יֹוצק  ׁשלמה  הראה ּו ְֶ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֵֶָֹֹ

ׁשּנאמר : ז)ה ּמק ּדׁש, א ה ּמל (מלכים יצקם  ה ּיר ּדן "ּבכ ּכר  ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
האדמה " .ּבמעבה  ְֲֲֵַָָָ

      ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
     §©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

     ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
EÈ˙È‡‰ ‰pz‡ EÚÊÏ Ó‡Ï∑ ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְֵֵֵֶ

ׁשּנׁשּבע  'ׁשב ּועה  ּוליעקב : ליצחק  לאברהם , ְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹותאמר 
 לכ לאמר , וזה ּו ק ּימ ּה', ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְְִֵֶֶַָָָָָֹלכם 

לא  ׁשּׁשּמה  מ ּלפני היא  ּגזרה  אבל  , ל ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהראיתיה 
א ֹותם  ׁשּתראה  עד   מק ּימ הייתי ,ּכ ׁשא ּלּולי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעבר ,

להם  ות ּגיד   ותל ּבּה, ּוקב ּועים  .נט ּועים  ְְְְִִִֵֵֶַָָ

      ©¨̧¨¹̈¤¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
§Ÿ̈«

MÓe‰ב  ÌÈÙ‡„ ‡Ú‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁÈג  ‡˙Ú˜a ‡LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓBc ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

˜ÈÓi˙ד  Èc ‡Ú‡ ‡„ dÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ
CÈÏ ÓÈÓÏ ˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»
:aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡ dpz‡∆¿ƒ««¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

Ú‡a‡ה  ÈÈ„ ‡cÚ ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»
:ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ ‡BÓ„¿»«≈¿»«¿»



עד                 
‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מת ,(ב "ב  מ ׁשה  אפ ׁשר  «»»»…∆ְֵֶֶָֹ

מ ׁשה , ּכתב  ּכאן עד  א ּלא  מ ׁשה "? ׁשם  "וּימת  ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּוכתיב :
אפ ׁשר  א ֹומר : מאיר  ר ּבי יה ֹוׁשע . ּכתב   ואיל ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמ ּכאן

א ֹומר  וה ּוא  ּכל ּום , חסר  ה ּתֹורה  לא)ספר  "לק ֹוח (לעיל  : ְְֵֵֵֶַַָָָ
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש א ּלא  ה ּזה "? ה ּתֹורה  ספר  ֵֵֶֶֶַַַָָָָאת 

ּכֹותב  ּומ ׁשה  ‰'.ּבדמע א ֹומר , ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶַֹ«ƒְִִָ

       ©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
     §«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´¨½©−©¬©¤«

B˙‡ a˜iÂ∑.ּבכב ֹוד ֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ (ספרי ה ּקד ֹוׁש «ƒ¿……ְִַָָ
יׁשמע נשא) וזה ּור ּבי עצמ ֹו, את  קבר  ה ּוא  א ֹומר : אל  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּכן. ּדֹור ׁש יׁשמעאל  ר ּבי ׁשהיה  'את 'ין מ ּׁשל ׁשה  ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד 
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עה                  
‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מת ,(ב "ב  מ ׁשה  אפ ׁשר  «»»»…∆ְֵֶֶָֹ
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‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ ה ּתֹורה את  ּבּלּוח ֹות ׁשּקּבל  ¿…«»«¬»»ִֵֶֶַַָ
‰ÏB„b.ּבידיו  ‡Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגב ּור ֹות נּסים  ְָָ¿…«»«»ְִִ

וה ּנֹורא  ה ּגד ֹול  Ï‡NÈŒÏk.ׁשּבּמד ּבר  ÈÈÚÏ∑ ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈
ׁשּנאמר : לעיניהם , ה ּלּוח ֹות  ל ׁשּבר  ל ּבֹו (לעילׁשּנׂשא ֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ֿ ּבר ּוֿ"ט) ה ּקד ֹוׁש ּדעת  והס ּכימה  לעיניכם ", ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָוא ׁשּברם 
ׁשּנאמר :ה ּוא  י )לדע ּתֹו, ייׁשר (לעיל  ׁשּבר ּת", "א ׁשר  ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָ

ׁשּׁשּבר ּת  פז)ּכח :(שבת ְֲִֶַָֹ

         

י י י י ראל ראל ראל ראל  ל ל ל ל  ס פלעיני לעיני לעיני לעיני  ה רה  סמיכ ת את לפר  י ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָ
רז"ל  הק מה  י  על ,ת ב )לתח לט, נדרי) אי והכתיב  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

הא תת  לכל : בית ה  המ  וזה . מ ה חת  חד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָל
רא ית  ( י ־א , חד זה  ואי) . . ע ה  א ר . .  פתי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָוה

רא ית  מע ה  ל  ע הק "ה  התנה  נאי  י  , אלקי ְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹרא 
 ילנ נגע  ה ריאה  ב .עת קצח, זח"ב  ה . ה , רבה  (בראשית ְְְְִִִֵֵַַָ

ו ) ה , אבות טוב  יו ותוספות " להרמב המשניות .פירוש

        

למ למ למ למ הההה:::: הההה""""הההה  ל ל ל ל אמראמראמראמר ."."."."רררר """"א א א א רררר ,,,, לקי לקי לקי לקי  רי רי רי רי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹאמראמראמראמר ֶֶֶֶֹֹ
רררר  ח ח ח ח ב )יי יי יי יי רררר יד , .(ב "ב  ִִִִַַַַֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

מעלה  מחמת א ר  ה ח ת בירת מ ה  מעלת  ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹוה ה 
 מעלה  מה ה   "ר  ח "יי ר ה "ה  ל אמר ,ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹז

: כדלק לי ראל, ְְְְְִִֵֵַַָָנגע 
 ת ח " ה "יי ר נתינת מ ע  ההס ר  י הק ב י ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהעני
ת א מ ד  היתה  (לא  ה ח ת בירת על למ ה  ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֹה "ה 
עב ר  היתה  א א ) להר, תעל מ ד   למחרת  א ,  ְְֲֲֳִֶַַַַָָָָָָָה
ל אמר ה "ה  ה ח ת: בירת לאחר   י  עיְְְְִִֶַַַַַַַָָָָאר
א ר   ני הרא "ה ח ת ל אמר אז רק  ,"'ג ל ְְֲִִֶַַַָָָָ"סל
ל אמר לא  לה  לכא רה , ."ר  ח יי ר  רְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ

מ ד ? ח " ִִַַַֹ"יי ר
עיאר האמ ר "ר "א ר ה ס ק  על י תר: ד ל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלא 
 ח "יי ר ר"י  מפר לא  "ל, ה ח ת, בירת אחר   ְְֲִִִֵַַַַַַַַָֹֹי
אמרה  ה רכה ", "וזאת רת   ס  י ־א ,"רְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ר"י מפר אז רק    מ לאחר נה   עיאר ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָמעט
"יי ר  יר ( ד מ נה   עיאר) "ר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ"א ר

."ר  חְֲִֶַָֹ
  לפר הה כחה  י  ה א ,  לכ  ע ה פטת,  ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָוא
אבל   י ראל" ל "לעיני   י מה ה א  ה ט), ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ(על־י 

 ה ה רה  עניני  ל יו מ,ב מ פא  מ ה  הרי  ד ק , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
"ל "סל אמירת עת למ ה  ה "ה  ת ח " ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹה "יי ר

."'ג  נב הר אל 'ג מ ה  "ו על רק  ְְְְִֶֶֶַַַַַַָֹנתתה 
ה בר: ֵַָָא ר

העגל  את י ראל  ע "לא  גמרא : איתא  העגל, חטא  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹלגי 
ה "ה  זה  בר בה ". לבעלי  ה   תח לית ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָא א 
לע ת   תלפ י ראל על ללט הרע  לצר אפרת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנת
עד  החטא  (יטל תבה  העילי   ל ה א  ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהעגל,
החטא ), לפני  היה  מ פי  י תר נעלית מעלה  ע מד   האדְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

על־ידי ־זה .  יע י ְִֵֵֶֶַַָאליו 
העגל  מחטא  ה ס בב   ה ח ת בירת לגי    ב מ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמ ה 

 יתו על־ידי ־זה  די  ה א , (פנימ ת)  לכ  ע ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
למעלה  עד   ה בירה  היפ) לח ת (רה ) עילי   ְְֲִִִֵֶַַַַָָָעילי 
י המה ה נת, ה ח ת ,("ר א ר מה "לח ת ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָנעלית

הרא נת. ה ח ת לגי  לתה "  פלי"ְְְִִִִֵַַַָָ
  ה ח ת, בירת נר מ ה  נת   ל מר,  וי]ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
לה לתת אי ־אפר " מרי מ "י ראל יו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹה ל־וחמר:
א א  ה רה , ב ד  על הגנה   ל רק  (לא  היה  ה רה , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

בה .  ע י ראל על לפע ל די  ( ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
 ח  חה "אביו  עד  דבעי , אינ הנהגת  ה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמ ל
מתית  וקא  על־ידי ־זה   אביו " אינ ל וא מר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלבית
רצה  אינ" נפ מר עק  עד  לאביו ,  ה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָאהבת
 יקרא  א  ל־ מ ,פ א   מאביו  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹלי רד 

ִָאביו ".
ה תב כפי   " לעיניכ  ר וא" ה ק  ב מ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועל־י ־זה 
ה עלה  י   י ראל" ל "לעיני  ה רה    ס  י מד  ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
ל  אנ" זה   הי ה ח ת בירת מ ה  ל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוה בח 
תבה ]. לב   הביא זה  בר ," לעיניה ה ח ת ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָלר
 י תז, ע ר בעה   צ   י יצד  מבאר   ְְְִֵֶַַַָָָָָֹבזה 

למחה : ל יהפ ה ח ת, ְְְְִִֵֵַַָָָבירת
"א מה  רמה  ה ח ת בירת אנ  איר א ר , ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ
 ־אימה ־ ענית.   י זה ,   י מה ה  ," ה לטת ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָול
ה בה  מעלת למ ת תגה  אז א ר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלעתיד ־לבא ,
ית רא ז בה  וא ר העגל; חטא  על י ראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָל
ה ח ת  ל מעלת    (ועל־ר־זה  " לעיניכ  ר וא"ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
בירת    י תז, ע ר בעה    י יהיה  אז ְְְְְִִִִֶַַַָָָָה נת),

ו מחה .    י  ְְִַָָה ח ת
על  י  רק  "ר  ח "יי ר נאמר מ ע   ע ה  ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹוזה
הע ה ),  ל ע) מקרא  ל טפ בגילי , ה נת. ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָה ח ת
למ ה  הראה  ה "ה  ה רה ,   ס רק  ה בר ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמתה 
אליו  העילי  מתה  אז וקא  י   "האחר   ה "עד  נְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָר

ה ח ת. בירת על־ידי  י ראל  יע ְְְִִִִֵֵַַַָה

Ècיב  ‡a ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
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ל ל ל ל ־ ־ ־ ־ י י י י ראל ראל ראל ראל :::: לעיני לעיני לעיני לעיני  מ מ מ מ הההה ע ע ע ע הההה א א א א רררר גו גו גו גו '''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההד ד ד ד  ְְְְֹֹלכל לכל לכל לכל  ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
לעיניהלעיניהלעיניהלעיניה ההההח ח ח ח תתתת ל ל ל ל רררר  ל ל ל ל  א א א א –––– י י י י ראל ראל ראל ראל  ל ל ל ל  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹלעיני לעיני לעיני לעיני  ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

רש"י) ובפירוש יב . (לד ,

ה עלת  על מס ר ה תב  אחרי   מתאי  אי  ־ע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוצרי
ל  "לעיני    יס ,נר מ ה  ל וה פלא ת ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹה ד לת

ל  א לעיניה ?י ראל", ה ח ת לר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
דר ה על־י  למר  א)וי לד , תשא פרשת ברש"י :(הובא ְְִִֵַַַָ

ה פח ת,  ע סתאר וה יח    ה למדינת הל למל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ"מ ל
בינ עמד  רע .   עליה  יצא  ה פח ת קלק ל  ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָמ
 עדי ל אמר ,להרג ל ה יאמר  א אמר, .תת ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻוקרע 

רב , ערב   א ה פח ת ה "ה , זה  ל ה . .  א ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאינ
י ראל".  א ה "ה  ל סתאר מ ה , זה  בי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוה

ה ח ת, בירת מ ה  מעלת פטת מ בנת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַֹועל־י ־זה 
תב , ה זרת מעלתיו  מ אר י תר נעלית ז ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָעלה 
בפרט  ,נר מ ה  עיני  ה רה  ער ויקר דל ב מ ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹהרי 
א ר  י ־כ־על־ וא ה "ה , ל  ד מ ל זה  ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה א 
 מק  י ראל, והא הב  אמ ה הרעה  ,נר מ ה  ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹראה 
י ראל  לפע  יכ לה  ה ח ת ל  ת ציא  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלח
ני את לה יל די  מ ד   בר לל ה ס  לא  , ל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחס ־ו

.מהענ ְִֵֵֶָָֹי ראל

.סימ גאוא"ל ,פסוקי הברכה מ "א וזאת פרשת חסלת
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לעיניהלעיניהלעיניהלעיניה ההההח ח ח ח תתתת ל ל ל ל רררר  ל ל ל ל  א א א א –––– י י י י ראל ראל ראל ראל  ל ל ל ל  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹלעיני לעיני לעיני לעיני  ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

רש"י) ובפירוש יב . (לד ,

ה עלת  על מס ר ה תב  אחרי   מתאי  אי  ־ע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוצרי
ל  "לעיני    יס ,נר מ ה  ל וה פלא ת ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹה ד לת

ל  א לעיניה ?י ראל", ה ח ת לר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
דר ה על־י  למר  א)וי לד , תשא פרשת ברש"י :(הובא ְְִִֵַַַָ

ה פח ת,  ע סתאר וה יח    ה למדינת הל למל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ"מ ל
בינ עמד  רע .   עליה  יצא  ה פח ת קלק ל  ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָמ
 עדי ל אמר ,להרג ל ה יאמר  א אמר, .תת ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻוקרע 

רב , ערב   א ה פח ת ה "ה , זה  ל ה . .  א ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאינ
י ראל".  א ה "ה  ל סתאר מ ה , זה  בי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוה

ה ח ת, בירת מ ה  מעלת פטת מ בנת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַֹועל־י ־זה 
תב , ה זרת מעלתיו  מ אר י תר נעלית ז ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָעלה 
בפרט  ,נר מ ה  עיני  ה רה  ער ויקר דל ב מ ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹהרי 
א ר  י ־כ־על־ וא ה "ה , ל  ד מ ל זה  ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה א 
 מק  י ראל, והא הב  אמ ה הרעה  ,נר מ ה  ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹראה 
י ראל  לפע  יכ לה  ה ח ת ל  ת ציא  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלח
ני את לה יל די  מ ד   בר לל ה ס  לא  , ל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחס ־ו

.מהענ ְִֵֵֶָָֹי ראל

.סימ גאוא"ל ,פסוקי הברכה מ "א וזאת פרשת חסלת
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˙ÈL‡a∑צרי היה  לא  יצחק : ר ּבי אמר  ¿≈ƒְִִִַַָָָָָֹ

ׁשהיא  לכם ", ה ּזה  מ "החד ׁש א ּלא  ה ּתֹורה  את  ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלהתחיל 
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עח                
הע ֹולם  א ּמֹות  יאמר ּו ׁשאם  ּגֹוים ", נחלת  להם  ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻלתת 
ּגֹוים , ׁשבעה  ארצ ֹות  ׁשּכב ׁשּתם  א ּתם  לסטים  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָליׂשראל :
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  הארץ  ּכל  להם : א ֹומרים  ְִֵֶֶֶַָָָָָָהם 
ּברצ ֹונֹו ּבעיניו, יׁשר  לא ׁשר  ּונתנּה ּברא ּה ה ּוא  ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהיא ,

לנּו ּונתנּה מהם  נטל ּה ּוברצ ֹונֹו להם , ÈL‡a˙.נתנּה ְְְְִֵֶֶָָָָָָָָ¿≈ƒ
‡a∑ א ּלא א ֹומר  ה ּזה  ה ּמקרא  ּכמ ֹואין ּדר ׁשּוני, »»ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ה ּתֹורה  ּבׁשביל  ֿ לברכה : זכר ֹונם  חכמינּו ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָׁשּדר ׁשּוה ּו
ח)ׁשּנקראת  יׂשראל (משלי  ּוב ׁשביל  ּדר ּכֹו", "רא ׁשית  : ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ
ב )ׁשּנקרא ּו לפר ׁשֹו(ירמיה ּבאת  ואם  ּתב ּואתה ". "רא ׁשית  : ְְְְְְִִִֵֶָָָָֹ

וארץ , ׁשמים  ּבריאת  ּברא ׁשית  ּפר ׁשה ּו: ּכ ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּכפ ׁשּוט ֹו,
אלהים  וּיאמר  וג ֹו', וח ׁש ובה ּו תה ּו היתה  ְְְְֱִֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹֹ"והארץ 

ה ּמקר  ּבא  ולא  א ֹור ", ה ּבריאה ,יהי סדר  לה ֹור ֹות  א  ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
ל ֹו היה  ,ּכ לה ֹור ֹות  ּבא  ׁשאם  קדמ ּו, ׁשא ּלּו ְְִֵֶֶַָָָָָל ֹומר 
 ל ׁשאין וג ֹו', ה ּׁשמים  את  ּברא  ּברא ׁשֹונה  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹלכ ּתב :
ּכמ ֹו: ׁשּלאחריו, ל ּתבה  ּדב ּוק  ׁשאינֹו ּבּמקרא  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'רא ׁשית '

ממלכ ּתֹו", "רא ׁשית  יה ֹויקים ", ממלכת  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ"ּברא ׁשית 
ּברא  "ּברא ׁשית  א ֹומר : א ּתה  ּכאן אף  ."ּדגנ ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ"רא ׁשית 

ּברא , ּברא ׁשית  ּכמ ֹו וג ֹו'", ה ּׁשמים  את  וד ֹומה אלהים  ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָֹֹ
ּבה ֹוׁשע ", ה ' ּדּבר  "ּתח ּלת  ּדּבּור ֹול ֹו: ּתח ּלת  ּכל ֹומר  ְְְְִִִִֵֶַַַַ

ה ֹוׁשע  אל  ה ' "וּיאמר  ּבה ֹוׁשע : ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשל 
נברא ּו, ּתח ּלה  ׁשא ּלּו ּבא , לה ֹור ֹות  ּתאמר  ואם  ְְְְְְִִִֵֶַָָֹוג ֹו'".
מקרא ֹות   ל ויׁש א ּלּו', ּברא  ה ּכל  'ּברא ׁשית  ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹּופר ּוׁשֹו
"ּכי  ּכמ ֹו: אחת , ּתבה  ּוממעטים  ל ׁשֹונם  ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָׁשּמק ּצרים 
ּוכמ ֹו: ה ּסֹוגר . מי ּפר ׁש ולא  ּבטני", ּדלתי סגר  ְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹֹלא 
ּוכמ ֹו: יּׂשא ּנּו. מי ּפר ׁש ולא  ּדּמׂשק ", חיל  את  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ"יּׂשא 
אדם  יחר ׁש אם  ּפר ׁש ולא  ּבּבקרים ", יחר ׁש ְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹֹֹ"אם 
ּפר ׁש ולא  אחרית ", מרא ׁשית  "מ ּגיד  ּוכמ ֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹּבּבקרים .
על  ּתמ ּה ּכן, אם  ּדבר . אחרית  ּדבר  מרא ׁשית  ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמ ּגיד 

ּכתיב : ׁשהרי קדמ ּו, ה ּמים  ׁשהרי , ב )עצמ א, (לקמן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָ
ּגּלה  לא  ועדין ה ּמים ", ּפני על  מרחפת  אלהים  ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ"ור ּוח 

 

    
      

    
   


   

      

    


     


   
 
   

    
   

    
    

 
   

   
  

  
 

  
   

 
   
   

 

    
  

 
  

 
    

   
     

     

     
      

    
    

   
    

     
     

  
     


     

 
    

 
     


     

 
    



   
 

    

   
     

   

    

   
 

     
    
     

      
    

    
    

  
 

     
      
     

     
    
     

     
     
    
     
    
     



עט                 
הע ֹולם  א ּמֹות  יאמר ּו ׁשאם  ּגֹוים ", נחלת  להם  ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻלתת 
ּגֹוים , ׁשבעה  ארצ ֹות  ׁשּכב ׁשּתם  א ּתם  לסטים  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָליׂשראל :
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  הארץ  ּכל  להם : א ֹומרים  ְִֵֶֶֶַָָָָָָהם 
ּברצ ֹונֹו ּבעיניו, יׁשר  לא ׁשר  ּונתנּה ּברא ּה ה ּוא  ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהיא ,

לנּו ּונתנּה מהם  נטל ּה ּוברצ ֹונֹו להם , ÈL‡a˙.נתנּה ְְְְִֵֶֶָָָָָָָָ¿≈ƒ
‡a∑ א ּלא א ֹומר  ה ּזה  ה ּמקרא  ּכמ ֹואין ּדר ׁשּוני, »»ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ה ּתֹורה  ּבׁשביל  ֿ לברכה : זכר ֹונם  חכמינּו ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָׁשּדר ׁשּוה ּו
ח)ׁשּנקראת  יׂשראל (משלי  ּוב ׁשביל  ּדר ּכֹו", "רא ׁשית  : ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ
ב )ׁשּנקרא ּו לפר ׁשֹו(ירמיה ּבאת  ואם  ּתב ּואתה ". "רא ׁשית  : ְְְְְְִִִֵֶָָָָֹ

וארץ , ׁשמים  ּבריאת  ּברא ׁשית  ּפר ׁשה ּו: ּכ ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּכפ ׁשּוט ֹו,
אלהים  וּיאמר  וג ֹו', וח ׁש ובה ּו תה ּו היתה  ְְְְֱִֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹֹ"והארץ 

ה ּמקר  ּבא  ולא  א ֹור ", ה ּבריאה ,יהי סדר  לה ֹור ֹות  א  ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
ל ֹו היה  ,ּכ לה ֹור ֹות  ּבא  ׁשאם  קדמ ּו, ׁשא ּלּו ְְִֵֶֶַָָָָָל ֹומר 
 ל ׁשאין וג ֹו', ה ּׁשמים  את  ּברא  ּברא ׁשֹונה  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹלכ ּתב :
ּכמ ֹו: ׁשּלאחריו, ל ּתבה  ּדב ּוק  ׁשאינֹו ּבּמקרא  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'רא ׁשית '

ממלכ ּתֹו", "רא ׁשית  יה ֹויקים ", ממלכת  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ"ּברא ׁשית 
ּברא  "ּברא ׁשית  א ֹומר : א ּתה  ּכאן אף  ."ּדגנ ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ"רא ׁשית 

ּברא , ּברא ׁשית  ּכמ ֹו וג ֹו'", ה ּׁשמים  את  וד ֹומה אלהים  ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָֹֹ
ּבה ֹוׁשע ", ה ' ּדּבר  "ּתח ּלת  ּדּבּור ֹול ֹו: ּתח ּלת  ּכל ֹומר  ְְְְִִִִֵֶַַַַ

ה ֹוׁשע  אל  ה ' "וּיאמר  ּבה ֹוׁשע : ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשל 
נברא ּו, ּתח ּלה  ׁשא ּלּו ּבא , לה ֹור ֹות  ּתאמר  ואם  ְְְְְְִִִֵֶַָָֹוג ֹו'".
מקרא ֹות   ל ויׁש א ּלּו', ּברא  ה ּכל  'ּברא ׁשית  ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹּופר ּוׁשֹו
"ּכי  ּכמ ֹו: אחת , ּתבה  ּוממעטים  ל ׁשֹונם  ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָׁשּמק ּצרים 
ּוכמ ֹו: ה ּסֹוגר . מי ּפר ׁש ולא  ּבטני", ּדלתי סגר  ְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹֹלא 
ּוכמ ֹו: יּׂשא ּנּו. מי ּפר ׁש ולא  ּדּמׂשק ", חיל  את  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ"יּׂשא 
אדם  יחר ׁש אם  ּפר ׁש ולא  ּבּבקרים ", יחר ׁש ְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹֹֹ"אם 
ּפר ׁש ולא  אחרית ", מרא ׁשית  "מ ּגיד  ּוכמ ֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹּבּבקרים .
על  ּתמ ּה ּכן, אם  ּדבר . אחרית  ּדבר  מרא ׁשית  ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמ ּגיד 

ּכתיב : ׁשהרי קדמ ּו, ה ּמים  ׁשהרי , ב )עצמ א, (לקמן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָ
ּגּלה  לא  ועדין ה ּמים ", ּפני על  מרחפת  אלהים  ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ"ור ּוח 

 

    
      

    
   


   

      

    


     


   
 
   

    
   

    
    

 
   

   
  

  
 

  
   

 
   
   

 

    
  

 
  

 
    

   
     

     

     
      

    
    

   
    

     
     

  
     


     

 
    

 
     


     

 
    



   
 

    

   
     

   

    

   
 

     
    
     

      
    

    
    

  
 

     
      
     

     
    
     

     
     
    
     
    
     

                
ּבריאת  ּכל ּום , והמאחרים  ה ּקֹודמים  ּבס ּדּור  ְְְְְְְִִִִִַַַַָָֻה ּמקרא ,

היתה , מתי לארץ .ה ּמים  ה ּמים  ׁשּקדמ ּו למד ּת, הא  ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
לא   ּכרח ֿ על  נברא ּו, ּוממים  מא ׁש ׁשה ּׁשמים  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹוע ֹוד 
ּכל ּום  וה ּמאחרים  ה ּמקדמים  ּבסדר  ה ּמקרא  .ל ּמד  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻ

ÌÈ‰Ï‡ ‡a∑ ּברא אמר  עלה ולא  ׁשּבּתח ּלה  ה ', »»¡…ƒְְִֶַַָָָָָָֹ
הע ֹולם  ׁשאין וראה  ה ּדין, ּבמ ּדת  לבראת ֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּבמח ׁשבה 
ה ּדין, למ ּדת  וׁשּתפ ּה רחמים  מ ּדת  והק ּדים  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָמתק ּים ,

וׁשמים  ארץ  אלהים  ה ' ע ׂשֹות  "ּביֹום  ּדכתיב  ."והינּו ְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָֹ

       

רא ית  רא ית, ' ענינ רא ית . אלקי רא  ְְְֱִִִִִִֵֵֵֵָָָֹרא ית
, אלקי רא  רא ית ה רה . ורא ית , ל הע ְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָֹריאת
אמי ית  את ג , אלקי רא  היה  די   ה רא ית ' ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹה
ספירת  רא ית, היא  ה תר ספירת . אלקי   ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹה נה 
, העל היא  ה תר ספירת רא ית רא ית. היא  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהחכמה 
יראת  חכמה  רא ית ילי , היא  החכמה  ספירת ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָורא ית

כי נמ רא ית ת  אירי חכמה  וח ת הא ר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָה '.
ו ת  הח ל ימי  ה ה נה , ימי  ל ה נה , ללת ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָעל
 י יחיד , ל ל  ירט ה  עדי ה ה , ילל ה  עדי מְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
האד ח י  ימי  אר ה ר־מצוה    י לחדר, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה ניסה 

רא ית. מ ת  לי מק  ל ְְְְִִִֵַַָָָָמא רע תיו ,

         

מ רי קד ת ב ד  מאמר א ר תספת ב י ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָועל־י ־זה 
לכל  נגע  רא ית ת ההנהגה  אפ אדמ "ר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוחמי 
ה ט  ר ה על  סנ ה ה , זה , והעני ה נה . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעניני 
ל  על קאי  ה נימי  ר ה   נ י ה נה , עניני  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָכל
רועל־] י ,  מ ה א  נה  הרי  הה ללת, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעניני 
ר    על הדר קרא  אתרג י  חסיד ת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹה באר
והינ , יי ה ל את ס בל ה א  לנה , מ נה  אילנְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
יי ה ל ,הינ האחד ת],  ל ע ה א  האתרג עני ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלפי 
ה לל  הא ר לבחינת עד  ה ללת, סדר ה דרגת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָכל
ת  ההנהגה  אפ נגע   א מדרגת בכל .ת עצמְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

רא  "רא ית רה  רי ק אז לפי  והינ ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָרא ית,
החל  מדרגת, ה  זה   ב )  סעי) וכ "ל ," ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאלקי
מי ה את ה ה  האלקי  ה ח  על קאי  ה ט ר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹמה
ר ה  ע   (ר רל ועד  , י מ ה  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהאר
על  קאי  רא " "רא ית (ת פנימ נ וי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָה ט,
ל   ייל  האמ י , ה 'רא ית' ה א  ,רית ת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָעצמ
הא ר  לבחינת עד  הה ללת סדר כל  יי ה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעניני 
רא ית  ת הההנהגה  א ר ,ולכ .ת עצמ ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָה לל
, העניני כל הרחבה  נמ כת אזי  הרחבה , ל אפ ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהיא 

מ  למ ה  עד  מעלה  ה .מ מעלה  ְְְְִַַַַַָָָָ

             

     

:::: האר האר האר האר ואתואתואתואת  מי מי מי מיהההה אתאתאתאת  אלהי אלהי אלהי אלהי רא רא רא רא  ְְְְֱֱֱֱִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹרא רא רא רא יתיתיתית ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
את  להתחיל  צרי היה  לא  יצחק  רי  אמר – ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹרא ית
ברא ית, תח   טע מה  .. לכ ה ה   מהחד א א  ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹה רה 
א , י נחלת  לה לתת  לע ה יד  מע יו  ח    ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמ
 ב ,  א  לסטי לי ראל,  ל הע א ת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻיאמר
ל   האר ל , לה  מרי א  ה , י בעה  ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָארצת
עיניו  י ר לא ר נתנ  רא ה א  היא , ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָה ד ־ר־ה א 

"לנ נתנ  מה נטל נברצ . רש"י). ובפירוש א. (א, ְְְִֵֶָָָָָ

 כ  האר את  ב י ראל ני  הרי  :להבי  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָוצרי
א   כמ גזל. א ר כלל אינ מלחמה   וכ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹמלחמה ,
הג מלחמה ,  כ זה  עני על ענ א ה    ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמצינ
ה ס ד  מה   וא נח . ני  מצת מז' ה א  זל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַֹא ר

?"  א  לסטי" : ְְֲִִֶַַָָלטענת
מ רכי אחד  לתלז אחד   מאד בר העברת למר:  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוי
בר  מ ה  אי ,(' וכ מלחמה   מ נה , (מכירה , ני ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָה
א מה  : אר וכ עלת. רק  ה א  וה י  , החפ ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמה ת

 

     
        

      
     
    
      
      
     

       
     

     
     
     
     

      
     
    
      

     


     
    

     
     

    
     

      
     

  



פ                
מ ית, לא   האר מה ת אחרת, מא ה   אר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻב ת

אליה . להחזיר  האר את  לכ יכ לה  ה נה  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻוהא ה 
ננתה  , על־ידי  י ראל,  אר היא   מ נה   ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא
נתה  ועכ ו  הארצת, כל  אר היתה  זה  לפני  :ת ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמה
, ל לע ת פנימ ה א  זה  ו י  י ראל.  אר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָלהי ת
 זמ  וג אחרת, א ה   ל  לה יכ לה  אינ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמע ה 

אדמת  מעל ונתרחקנ מארצנ לינ" א ר היא ה לת "נ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
לנכרי אס ר : מ ויתרה  ;"ו "אדמתנ "ארצנ" ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָנקראת

.ארצנ ְְְְִֵֵַַלהתי ב 
ארצת    ב   א  לסטי"  ל הע א ת טענת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֻוזהי 

נתה  י ראל ני   ידי  על , דע י :" י ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָבעה 
מע ה  י ראל,  אר להי ת מידי  י  ת מה  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאר
מה נלה    א אחרת, לא ה  ע ד   לה יכ לה  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאינ
אפר  הארצת אר  כ ולא  ,טילחל  לאר  ת כְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

."  א  לסטי"   וא ,  לכב ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹלחזר
 רא ה א  היא , ה "ה  ל  האר "ל ה א :  לכ ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָוה ענה 
את  רא  ה "ה  הי ת :"לנ נתנ  מה נטל נברצ 'ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָָָוג
מציא ת  רק  לא  היינ היא " ה "ה  ל  האר "ל לכ , ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהאר
לת  יכ ל ה א  ולכ ,ת מה  עצ   א א   אר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָה ליטה 

י ראל.  אר להי ת  האר ל ת מה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאת

      §¨À̈¤¨«§¨¬¸ŸÆ¨½Ÿ§−¤©§¥´§®
    §´©¡Ÿ¦½§©¤−¤©§¥¬©¨«¦

e‰Â e‰˙∑ ׁשאדם וׁשּממ ֹון, ּתמ ּה ל ׁשֹון ּתה ּו, …»…ְְִֵֶַָָָֹ
ׁשּבּה ּבה ּו על  ּומ ׁשּתֹומם  א ׁשטורדיׁשו"ן ∑‰e˙.ּתֹוהה  ְִֵֶֶַָֹ…

וצד ּו∑e‰.ּבלע "ז  ריק ּות  אינ ֹו(ל ׁשֹון אחרים .)ּבספרים ְַָ…ְְְֲִִִֵֵֵָָ

ÌB‰˙ Èt ÏÚ∑ הארץ ׁשעל  ה ּמים  ּפני ÁeÂ.על  «¿≈¿ְִֵֶֶַַַַָָ¿«

˙ÙÁÓ ÌÈ‰Ï‡∑ ּומרחף ּבאויר  ע ֹומד  ה ּכב ֹוד  ּכּסא  ¡…ƒ¿«∆∆ְֲִִֵֵֵַַָָ
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  ּפיו ּבר ּוח  ה ּמים  ּפני ְְִִֵֶַַַַַָָעל 
אקובטי"ר  ה ּקן, על  המרחפת  ּכיֹונה  ְְְֲֵֶֶַַַַַָָּובמאמר ֹו,

.ּבלע "ז  ְַַ

        

איתא  – "  תה  ח , ה , ה" ה נת ד ' ְְִֶַָא ד ת
לגמרי , ה מא ת קלי ת ג' קלי ת: ד ' נגד   ה  פריְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

.גנ ְִַַקלי ת
" י ה על־ני  מרחפת  אלקי "רח  על  זאת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹלע מת
נעלה  ילי   ה ה יח ", מל ל  חר "זה  חז"ל ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאמר

העצמ ת. ילי  ְְִֵַָי תר,
א ד ת   רי מד א ר כ הי י תר:  מ ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָולכא רה 
מל ל  חר" א ד ת אחד   המ  ירימז  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָקלי ת

ִַַָה יח "?!
על  ה ט לי   י להד ה ס ק  נת  זה  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָוההס רה 
קלי ת  ג' מ ד  בפרט כלל, ה לי ת מ ד   הח ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָדל
מל ל  חר" בר נ לידע   צרי לגמרי , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָה מא ת

ִַַָה יח ",
ית־  ר לח נגע  חז"ל מדרי  צינ ר ועל־ –ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
א א  – י ראל ל יע מ נלד  מ ד   יכ , ק ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָה

רק   ריכיתתתת זאת.לג לג לג לג ְְְְְִִֶַַַַַֹ

יהי  אלקי "ו אמר : בית ה  המ דג מ זה  עני  ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוג
 פא  בזה  ה ילי , עני על מ רה  "א ר" א ר", ויהי  ְְִִִֶֶֶַַַַָָא ר
ה ד ־ר־ה א  נז  הרא   ברא  הא ר ְְִִִֶֶַַָָָָָָילי 
ה יח ". מל ל  חר" ה ילי  כ  ה ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָלעתיד ־לב א ,
"יהי דר ה מ ברי  ב  ה רה  על־ידי  נע ה  זה  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוגילי 

זה   אלפי אברהאברהאברהאברהא ר "ני   מתחילי  ",רה רה רה רה ", ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ילי נע ה  רה ) , אברה ל ענינ על־ידי  ,הינ)  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָועל־יד

ה יח ". מל ל  חר"ִֶֶֶַַָ
: האד עב דת מ ה  ְֲִֶַַַָָָָָוהה ראה 

מ ב  עניוט , הח דל מ ני   תיראי א ה   נ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָי
ד ל, א ר  ע להתחיל אי ־אפר  הח התרת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָל

.' כ   ק וה מ ה ער לפי   מצמצ א ר  ע ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָא א 
 רא ית רת קריאת מהתחלת הה ראה  אה  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָועל־זה 

 מצאי הס התחלתהתחלתהתחלתהתחלתמרת ע ה  (זה  העב דה  ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
א א  ע ד  ולא  ה נה ), ל עב דת מתחילה  רי   ד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹח

 ורריתהתהתהתה  ח ח ח ח ובהובהובהובה ההההמתחילי ,  ל־מק מ , ְִֶָָָָֹֹ ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹֹ

ÏÚב  ‡ÎBLÁÂ ‡È˜ÈÂ ‡È„ˆ ˙Â‰ ‡Ú‡Â¿«¿»¬»»¿»¿≈«¿»«¬»«
ÏÚ ‡MÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁeÂ ‡ÓB‰˙ Èt‡«≈¿»¿»ƒ√»¿»¿«¿»«

:‡iÓ Èt‡«≈«»

 

    
     

       
    
     
     
    
      

 

     
    

     
      

       
     
      

     
    

    
     

     

         
    
     
     

      
    



פי                 
מ ית, לא   האר מה ת אחרת, מא ה   אר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻב ת

אליה . להחזיר  האר את  לכ יכ לה  ה נה  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻוהא ה 
ננתה  , על־ידי  י ראל,  אר היא   מ נה   ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא
נתה  ועכ ו  הארצת, כל  אר היתה  זה  לפני  :ת ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמה
, ל לע ת פנימ ה א  זה  ו י  י ראל.  אר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָלהי ת
 זמ  וג אחרת, א ה   ל  לה יכ לה  אינ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמע ה 

אדמת  מעל ונתרחקנ מארצנ לינ" א ר היא ה לת "נ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
לנכרי אס ר : מ ויתרה  ;"ו "אדמתנ "ארצנ" ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָנקראת

.ארצנ ְְְְִֵֵַַלהתי ב 
ארצת    ב   א  לסטי"  ל הע א ת טענת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֻוזהי 

נתה  י ראל ני   ידי  על , דע י :" י ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָבעה 
מע ה  י ראל,  אר להי ת מידי  י  ת מה  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאר
מה נלה    א אחרת, לא ה  ע ד   לה יכ לה  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאינ
אפר  הארצת אר  כ ולא  ,טילחל  לאר  ת כְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

."  א  לסטי"   וא ,  לכב ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹלחזר
 רא ה א  היא , ה "ה  ל  האר "ל ה א :  לכ ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָוה ענה 
את  רא  ה "ה  הי ת :"לנ נתנ  מה נטל נברצ 'ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָָָוג
מציא ת  רק  לא  היינ היא " ה "ה  ל  האר "ל לכ , ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהאר
לת  יכ ל ה א  ולכ ,ת מה  עצ   א א   אר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָה ליטה 

י ראל.  אר להי ת  האר ל ת מה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאת

      §¨À̈¤¨«§¨¬¸ŸÆ¨½Ÿ§−¤©§¥´§®
    §´©¡Ÿ¦½§©¤−¤©§¥¬©¨«¦

e‰Â e‰˙∑ ׁשאדם וׁשּממ ֹון, ּתמ ּה ל ׁשֹון ּתה ּו, …»…ְְִֵֶַָָָֹ
ׁשּבּה ּבה ּו על  ּומ ׁשּתֹומם  א ׁשטורדיׁשו"ן ∑‰e˙.ּתֹוהה  ְִֵֶֶַָֹ…

וצד ּו∑e‰.ּבלע "ז  ריק ּות  אינ ֹו(ל ׁשֹון אחרים .)ּבספרים ְַָ…ְְְֲִִִֵֵֵָָ

ÌB‰˙ Èt ÏÚ∑ הארץ ׁשעל  ה ּמים  ּפני ÁeÂ.על  «¿≈¿ְִֵֶֶַַַַָָ¿«

˙ÙÁÓ ÌÈ‰Ï‡∑ ּומרחף ּבאויר  ע ֹומד  ה ּכב ֹוד  ּכּסא  ¡…ƒ¿«∆∆ְֲִִֵֵֵַַָָ
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  ּפיו ּבר ּוח  ה ּמים  ּפני ְְִִֵֶַַַַַָָעל 
אקובטי"ר  ה ּקן, על  המרחפת  ּכיֹונה  ְְְֲֵֶֶַַַַַָָּובמאמר ֹו,

.ּבלע "ז  ְַַ

        

איתא  – "  תה  ח , ה , ה" ה נת ד ' ְְִֶַָא ד ת
לגמרי , ה מא ת קלי ת ג' קלי ת: ד ' נגד   ה  פריְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

.גנ ְִַַקלי ת
" י ה על־ני  מרחפת  אלקי "רח  על  זאת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹלע מת
נעלה  ילי   ה ה יח ", מל ל  חר "זה  חז"ל ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאמר

העצמ ת. ילי  ְְִֵַָי תר,
א ד ת   רי מד א ר כ הי י תר:  מ ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָולכא רה 
מל ל  חר" א ד ת אחד   המ  ירימז  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָקלי ת

ִַַָה יח "?!
על  ה ט לי   י להד ה ס ק  נת  זה  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָוההס רה 
קלי ת  ג' מ ד  בפרט כלל, ה לי ת מ ד   הח ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָדל
מל ל  חר" בר נ לידע   צרי לגמרי , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָה מא ת

ִַַָה יח ",
ית־  ר לח נגע  חז"ל מדרי  צינ ר ועל־ –ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
א א  – י ראל ל יע מ נלד  מ ד   יכ , ק ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָה

רק   ריכיתתתת זאת.לג לג לג לג ְְְְְִִֶַַַַַֹ

יהי  אלקי "ו אמר : בית ה  המ דג מ זה  עני  ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוג
 פא  בזה  ה ילי , עני על מ רה  "א ר" א ר", ויהי  ְְִִִֶֶֶַַַַָָא ר
ה ד ־ר־ה א  נז  הרא   ברא  הא ר ְְִִִֶֶַַָָָָָָילי 
ה יח ". מל ל  חר" ה ילי  כ  ה ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָלעתיד ־לב א ,
"יהי דר ה מ ברי  ב  ה רה  על־ידי  נע ה  זה  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוגילי 

זה   אלפי אברהאברהאברהאברהא ר "ני   מתחילי  ",רה רה רה רה ", ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ילי נע ה  רה ) , אברה ל ענינ על־ידי  ,הינ)  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָועל־יד

ה יח ". מל ל  חר"ִֶֶֶַַָ
: האד עב דת מ ה  ְֲִֶַַַָָָָָוהה ראה 

מ ב  עניוט , הח דל מ ני   תיראי א ה   נ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָי
ד ל, א ר  ע להתחיל אי ־אפר  הח התרת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָל

.' כ   ק וה מ ה ער לפי   מצמצ א ר  ע ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָא א 
 רא ית רת קריאת מהתחלת הה ראה  אה  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָועל־זה 

 מצאי הס התחלתהתחלתהתחלתהתחלתמרת ע ה  (זה  העב דה  ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
א א  ע ד  ולא  ה נה ), ל עב דת מתחילה  רי   ד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹח

 ורריתהתהתהתה  ח ח ח ח ובהובהובהובה ההההמתחילי ,  ל־מק מ , ְִֶָָָָֹֹ ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹֹ

ÏÚב  ‡ÎBLÁÂ ‡È˜ÈÂ ‡È„ˆ ˙Â‰ ‡Ú‡Â¿«¿»¬»»¿»¿≈«¿»«¬»«
ÏÚ ‡MÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁeÂ ‡ÓB‰˙ Èt‡«≈¿»¿»ƒ√»¿»¿«¿»«

:‡iÓ Èt‡«≈«»

 

    
     

       
    
     
     
    
      

 

     
    

     
      

       
     
      

     
    

    
     

     

         
    
     
     

      
    

                
 ע ההההיח יח יח יח """"מ ד   מל מל מל מל ל ל ל ל   ח ח ח חת """"רררר נימ נעלה , הכי  א ר  ְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

הע למ ת  אי מע למ ת, בהב לה  מעלה  ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָה כינה 
נפ גמת   י מ פ א לא  אפיל ל לק  לי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹיכ

ה ב . נימ ת היא   ְִִִֵַָָָהאד
ההכרזה   ע  יכי ממ א א א א רררר""""מ ד  לי""""יהי יהי יהי יהי  ,הינ , ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַָָ

לאו ,  א  לכ  ה א   א , ל הע מ ב  מעמד  ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָלהתח ב 
את  להאיר  תחילי ," אברה זה   א ר "יהי   ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָמכריזי

רית ת אלק  רס  אברה  מ אלקי , א ר  ל ְְְְְֱֱִִִֵֵֶַָָָָָֹהע
 לכ  יי רא  ה  א להתח ב  מ לי  , לערבי    ל עְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָ

לאו .  ִָא
– א א א א רררר""""ואז טאקע""""ויהי ויהי ויהי ויהי  ווערט "עס  פעל,  ע ה  , ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

היה  א ר  י תר ד ל א ר לגילי  ועד  ליכטיק ", ְְְְְִִִֵֶַַָָָפעל
. הרא   ִִֵַָמאיר

    ©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−§¦´®©«§¦«

     ©©§¡Ÿ¦²¤¨−¦®©©§¥´¡Ÿ¦½
   ¥¬¨−¥¬©«¤

ÏciÂ BË Èk B‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ∑ אף ««¿¡…ƒ∆»ƒ««¿≈ַ
א ּגדה : לדברי צריכים  אנּו ּכדאי ּבזה  ׁשאינֹו 'ראה ּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לעתיד  ל ּצּדיקים  והב ּדיל ֹו ר ׁשעים , ּבֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָלה ׁשּתּמׁש

ואין  ט ֹוב  ּכי ראה ּו ּפר ׁשה ּו: ּכ ּפׁשּוט ֹו, ּולפי ְְְְִִֵֵָָָָָֹלבא '.
מ ׁשּתּמׁשין  ׁשּיהיּו ולח ׁש ל ֹו וקבע נאה  ּבער ּבּוביא , ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּבּלילה  ּתח ּומ ֹו ולזה  ּבּיֹום , ּתח ּומ ֹו .לזה  ְְְְֶֶַַַָָָ

      ©¦§¨̧¡Ÿ¦³¨Æ½§©−¤¨´¨¨®§¨
   ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¤¨«

È„Á‡ ÌB∑ל ֹו היה  ה ּפר ׁשה , ל ׁשֹון סדר  לפי ∆»ְְִֵֶַָָָָָ
ׁשני, ה ּימים : ּבׁשאר  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו רא ׁשֹון, יֹום  ְְְִִִִִֵֶַָָָֹלכ ּתב 
ה ּקד ֹוׁשֿ ׁשהיה  לפי אחד ? ּכתב  ל ּמה  רביעי. ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָׁשליׁשי,

עד  ה ּמלאכים  נברא ּו ׁשּלא  ּבע ֹולמ ֹו, יחיד  ֿ ה ּוא  ְְְְִִִֶַַַָָָָֹּבר ּו
ר ּבה ' ּב'ברא ׁשית  מפר ׁש ּכ ׁשני, .יֹום  ְְִִִֵֵַָָָֹ

       ©´Ÿ¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©¨®¦¦¦´©§¦½
  ¥¬©−¦¨¨«¦

ÚÈ˜ È‰È∑ׁשּנברא ּו ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  הרקיע , יתחזק  ¿ƒ»ƒ«ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּבּׁשני  וקר ׁשּו היּו, לחים  עדין הראש ֹון, ּביֹום  ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָׁשמים 
וזה ּו רקיע ", "יהי ּבאמר ֹו: ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָמ ּגערת 

ׁשמים  "ע ּמּודי רא ׁשֹון,ׁשּכת ּוב : יֹום  ּכל  יר ֹופפ ּו" ְִִֵֶַַָָָָ
וע ֹומד ּוב ּׁשני: ׁשּמׁשּתֹומם  ּכאדם  מ ּגערת ֹו", "ויתמה ּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

עליו  ה ּמא ּים  ‰ÌÈÓ.מ ּגערת  CB˙a∑, ה ּמים ּבאמצע  ְֲִֵַַַַָָ¿«»ƒְְִֶַַַ
מים  ּבין הפר ׁש ּבין ׁשּיׁש ּכמ ֹו לרקיע , העליֹונים  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּתל ּויים  ׁשהם  למד ּת, הא  הארץ . ׁשעל  ל ּמים  ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהרקיע 
 מל ׁשל  .ּבמאמר ֹו ְֲֶֶֶַָ

B‰‡:ג  ‰Â‰Â ‡B‰ È‰È ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»«¬»¿»

ÔÈaד  ÈÈ LÙ‡Â Ë È‡ ‡B‰ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»¿»¬≈»¿«¿≈¿»≈
:‡ÎBLÁ ÔÈe ‡B‰¿»≈¬»

ÓÓÈה  ‡B‰Ï ÈÈ ‡˜e‡˜ ‡ÎBLÁÏÂ ‡ ¿»¿»ƒ¿»¿»»¿«¬»¿»
:„Á ‡ÓBÈ Ùˆ ‰Â‰Â LÓ ‰Â‰Â ‡ÈÏÈÏ≈¿»«¬»¿««¬»¿«»»

È‰ÈÂו ‡iÓ ˙eÚÈˆÓa ‡ÚÈ˜ È‰È ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒƒ
:‡iÓÏ ‡iÓ ÔÈa LÈÙÓ«¿ƒ≈«»¿«»

 

  
  

     
      

     
  

     
    

     
   

   

     
       
     

    
  

  
  

     
    
    
    

      
      
    
    

     
     

     

 
     

     
      



פב                
          

ולא  , מי  מי  ל הע היה  (אז  ל ע ל תר ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמ ח ת
ני ח  למי  ני עלי  מי י התח ק ת עדי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָהיתה 
ע לה  ה "ה  ל  סקיל היה  לא  ה ב יל) רקיע  ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל־ידי 
 כת וה יב  לטרי נה  למל מ ל , י ה מ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָא א 
רמיזה  מל ל  מל אלי ו ימי מ  והי , מי ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַָָא
רמיזה , סי מק  הי  מי א  רי זה , מבאר .' ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָֹכ

ר מק  טלי  ה אתסיא  עלמא   בראי ה על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקאי 
מי א  רי ל ה ילס  מעלת דלה   א וה ה , .' ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָכ
היתה    ל־מק מ , מי  מי מלא   ל הע היה  ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָא ר
ה ב יל, רקיע  על־ידי   למי  מי י ההב לה  ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָאחר־
עלמא  עני ה א  ,'ג ה ה  ותראה  'ג  י ה  ו פ באְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
וקא .  י מציא ת בחינת  ה   בראי ה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאתליא ,

      ©©©́¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ
       ¦©´©¨«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©©«§¦¥«

ÚÈ˜‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂ∑,עמד ֹו על  ּתּקנֹו «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְְִַָ
ּכמ ֹו: ע ׂשּית ֹו, צ ּפרניה "והיא  את  ÏÚÓ."וע ׂשתה  ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָ≈«

ÚÈ˜Ï∑," לרקיע "מעל  א ּלא  נאמר , לא  הרקיע  על  »»ƒ«ֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
"ּכי  נאמר : לא  מה  ּומ ּפני ּבאויר . ּתל ּויים  ׁשהן ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹלפי

ׁשני? ּביֹום  ה ּמים ט ֹוב " מלאכת  נגמר  היה  ׁשּלא  לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלא  ודבר  ּבּׁשני, ּבּה התחיל  והרי ׁשליׁשי, יֹום  ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעד 
מלאכת  ׁשּנגמרה  ּוב ּׁשליׁשי וט ּוב ֹו. ּבמ ּלּוא ֹו אינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָנגמר 
"ּכי  ּבֹו ּכפל  אחרת , מלאכה  וגמר  והתחיל  ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָה ּמים 
ואחד  ה ּׁשני מלאכת  לגמר  אחד  ּפעמים , ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָט ֹוב ",

מל  ה ּיֹום לגמר  .אכת  ְְִֶֶַַ

     ©¦§¨¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤
 ¬¥¦«

ÌÈÓL ÚÈ˜Ï ÌÈ‰Ï‡ ‡˜iÂ∑, מים ׁשמים .ׂשא  מהם  וע ׂשה  ּבזה  זה  ׁשערבן ּומים  א ׁש מים , ׁשם  «ƒ¿»¡…ƒ»»ƒ«»»ƒְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּומים ( אׁש אחר : ּדבר  מים, ׁשם ׁשמים, אחרים: .)ּבספרים ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

     ©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ
    ¤¨´¤½̈§¥«¨¤−©©¨¨®©«§¦¥«

ÌÈn‰ eÂwÈ∑ ה ּיּמים ׁשּבכל  ה ּגד ֹול  ה ּים  ה ּוא  ּבא ֹוקינֹוס , והקום  הארץ  ּכל  ּפני על  היּו .ׁשט ּוחין ƒ»««ƒְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

      ©¦§¨̧¡Ÿ¦³©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´
   ©¦®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

ÌÈnÈ ‡˜∑ אחד ים  ה ּים והלא  מן הע ֹולה  לדג  ּבע ּכֹו ה ּים  מן הע ֹולה  ּדג  טעם  ּדֹומה  אינֹו א ּלא  ה ּוא ? »»«ƒְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
.ּבאס ּפמיא  ְְְַַָ

         

מחלקת, נבראת  לפי  י ־טב , תיב  לא  ני   ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹא
אחד , עמי י  י ־טב  לי י  תב    ל־מק ְְְִִִִִֵֶַָָָָָמ
וה חלקת, ההב לה  על־ידי  לפי  ,' כ  י ה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלמלאכת

י תר, נעלה  פ א והתלת אחד ת ל עני ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָנע ה 
לאלק ת. לי  נע ית פא   ה ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָֹציא ת

Ècז ‡iÓ ÔÈa LÈÙ‡Â ‡ÚÈ˜ ˙È ÈÈ „ÚÂ«¬«¿»»¿ƒ»¿«¿≈≈«»ƒ
‡ÚÈ˜Ï ÏÚÓ Èc ‡iÓ ÔÈe ‡ÚÈ˜Ï ÚÏÓƒ¿«ƒ¿ƒ»≈«»ƒ≈«ƒ¿ƒ»

:ÔÎ ‰Â‰Â«¬»≈

Â‰Â‰ח  LÓ ‰Â‰Â ‡iÓL ‡ÚÈ˜Ï ÈÈ ‡˜e¿»¿»ƒ¿ƒ»¿«»«¬»¿««¬»
:ÔÈz ÌBÈ Ù¿̂«ƒ¿»

iÓL‡ט  ˙BÁzÓ ‡iÓ ÔeLpk˙È ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿¿«»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡zLaÈ ÈÊÁ˙˙Â „Á ˙‡Ï«¬«»¿ƒ¿¬≈«∆¿»«¬»≈

eLÈk˙י  ˙ÈÏe ‡Ú‡ ‡zLaÈÏ ÈÈ ‡˜e¿»¿»¿«∆¿»«¿»¿≈¿ƒ
:Ë È‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ÈÓÓÈ ‡˜ ‡iÓ«»¿»«¿≈«¬»¿»¬≈»

 

    
     

     
   
    

  
    

   
     
    

     
     
   

   



פג                 
          

ולא  , מי  מי  ל הע היה  (אז  ל ע ל תר ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמ ח ת
ני ח  למי  ני עלי  מי י התח ק ת עדי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָהיתה 
ע לה  ה "ה  ל  סקיל היה  לא  ה ב יל) רקיע  ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל־ידי 
 כת וה יב  לטרי נה  למל מ ל , י ה מ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָא א 
רמיזה  מל ל  מל אלי ו ימי מ  והי , מי ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַָָא
רמיזה , סי מק  הי  מי א  רי זה , מבאר .' ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָֹכ

ר מק  טלי  ה אתסיא  עלמא   בראי ה על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקאי 
מי א  רי ל ה ילס  מעלת דלה   א וה ה , .' ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָכ
היתה    ל־מק מ , מי  מי מלא   ל הע היה  ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָא ר
ה ב יל, רקיע  על־ידי   למי  מי י ההב לה  ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָאחר־
עלמא  עני ה א  ,'ג ה ה  ותראה  'ג  י ה  ו פ באְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
וקא .  י מציא ת בחינת  ה   בראי ה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאתליא ,

      ©©©́¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ
       ¦©´©¨«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©©«§¦¥«

ÚÈ˜‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂ∑,עמד ֹו על  ּתּקנֹו «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְְִַָ
ּכמ ֹו: ע ׂשּית ֹו, צ ּפרניה "והיא  את  ÏÚÓ."וע ׂשתה  ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָ≈«

ÚÈ˜Ï∑," לרקיע "מעל  א ּלא  נאמר , לא  הרקיע  על  »»ƒ«ֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
"ּכי  נאמר : לא  מה  ּומ ּפני ּבאויר . ּתל ּויים  ׁשהן ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹלפי

ׁשני? ּביֹום  ה ּמים ט ֹוב " מלאכת  נגמר  היה  ׁשּלא  לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלא  ודבר  ּבּׁשני, ּבּה התחיל  והרי ׁשליׁשי, יֹום  ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעד 
מלאכת  ׁשּנגמרה  ּוב ּׁשליׁשי וט ּוב ֹו. ּבמ ּלּוא ֹו אינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָנגמר 
"ּכי  ּבֹו ּכפל  אחרת , מלאכה  וגמר  והתחיל  ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָה ּמים 
ואחד  ה ּׁשני מלאכת  לגמר  אחד  ּפעמים , ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָט ֹוב ",

מל  ה ּיֹום לגמר  .אכת  ְְִֶֶַַ

     ©¦§¨¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤
 ¬¥¦«

ÌÈÓL ÚÈ˜Ï ÌÈ‰Ï‡ ‡˜iÂ∑, מים ׁשמים .ׂשא  מהם  וע ׂשה  ּבזה  זה  ׁשערבן ּומים  א ׁש מים , ׁשם  «ƒ¿»¡…ƒ»»ƒ«»»ƒְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּומים ( אׁש אחר : ּדבר  מים, ׁשם ׁשמים, אחרים: .)ּבספרים ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

     ©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ
    ¤¨´¤½̈§¥«¨¤−©©¨¨®©«§¦¥«

ÌÈn‰ eÂwÈ∑ ה ּיּמים ׁשּבכל  ה ּגד ֹול  ה ּים  ה ּוא  ּבא ֹוקינֹוס , והקום  הארץ  ּכל  ּפני על  היּו .ׁשט ּוחין ƒ»««ƒְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

      ©¦§¨̧¡Ÿ¦³©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´
   ©¦®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

ÌÈnÈ ‡˜∑ אחד ים  ה ּים והלא  מן הע ֹולה  לדג  ּבע ּכֹו ה ּים  מן הע ֹולה  ּדג  טעם  ּדֹומה  אינֹו א ּלא  ה ּוא ? »»«ƒְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
.ּבאס ּפמיא  ְְְַַָ

         

מחלקת, נבראת  לפי  י ־טב , תיב  לא  ני   ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹא
אחד , עמי י  י ־טב  לי י  תב    ל־מק ְְְִִִִִֵֶַָָָָָמ
וה חלקת, ההב לה  על־ידי  לפי  ,' כ  י ה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלמלאכת

י תר, נעלה  פ א והתלת אחד ת ל עני ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָנע ה 
לאלק ת. לי  נע ית פא   ה ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָֹציא ת

Ècז ‡iÓ ÔÈa LÈÙ‡Â ‡ÚÈ˜ ˙È ÈÈ „ÚÂ«¬«¿»»¿ƒ»¿«¿≈≈«»ƒ
‡ÚÈ˜Ï ÏÚÓ Èc ‡iÓ ÔÈe ‡ÚÈ˜Ï ÚÏÓƒ¿«ƒ¿ƒ»≈«»ƒ≈«ƒ¿ƒ»

:ÔÎ ‰Â‰Â«¬»≈

Â‰Â‰ח  LÓ ‰Â‰Â ‡iÓL ‡ÚÈ˜Ï ÈÈ ‡˜e¿»¿»ƒ¿ƒ»¿«»«¬»¿««¬»
:ÔÈz ÌBÈ Ù¿̂«ƒ¿»

iÓL‡ט  ˙BÁzÓ ‡iÓ ÔeLpk˙È ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿¿«»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡zLaÈ ÈÊÁ˙˙Â „Á ˙‡Ï«¬«»¿ƒ¿¬≈«∆¿»«¬»≈

eLÈk˙י  ˙ÈÏe ‡Ú‡ ‡zLaÈÏ ÈÈ ‡˜e¿»¿»¿«∆¿»«¿»¿≈¿ƒ
:Ë È‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ÈÓÓÈ ‡˜ ‡iÓ«»¿»«¿≈«¬»¿»¬≈»

 

    
     

     
   
    

  
    

   
     
    

     
     
   

   

                

      ©´Ÿ¤¡Ÿ¦À©§¥³¨¨̧¤Æ¤À¤¥¤©§¦´©
       ¤½©¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−

 ©¨¨®¤©«§¦¥«
NÚ ‡Lc ı‡‰ ‡L„z∑ ל ׁשֹון ּדׁשא  לא  «¿≈»»∆∆∆≈∆ְֶֶֹ

ה ּמקרא  ל ׁשֹון היה  ולא  ּדׁשא , ל ׁשֹון ע ׂשב  ולא  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹע ׂשב 
אחד  ּכל  מח ּלקין, ּדׁשאין ׁשּמיני הארץ , ּתע ׂשיב  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻל ֹומר 
ל ֹומר  ל ּמד ּבר  ל ׁשֹון ואין ּפל ֹוני, ע ׂשב  נקרא  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָלעצמ ֹו
ּבע ׂשבים  הארץ  לביׁשת  ה ּוא  ּדׁשא  ׁשּלׁשֹון ּפל ֹוני, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּדׁשא 

ּבד ׁשאים  מתמ ּלאת  ‰‡ı.ּכׁשהיא  ‡L„z∑ ּתתמ ּלא ְְְִִִִֵֶַָ«¿≈»»∆ְִֵַ
ּדׁשא  נקרא  לע "ז ּבל ׁשֹון ע ׂשבים , לב ּוׁש ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָותת ּכּסה 
נקרא  לעצמ ֹו ׁשר ׁש וכל  ּבער ּבּוביא , ּכּלן ְְְְְְְִִֶַָָָָֹֻארבאז"י,

ÚÊ.ע ׂשב  ÚÈÊÓ∑מ ּמּנּו לזרע  זרע  ּבֹו ׁשּיג ּדל  ֵֶ«¿ƒ«∆«ְְִִִֶֶֶַַַֹ
אחר  Èt.ּבמק ֹום  ıÚ∑ ּכטעם העץ  טעם  ׁשּיהא  ְֵַָ≈¿ƒְְֵֵֶַַַַָ

וג ֹו' הארץ  "וּתֹוצא  א ּלא  ּכן, ע ׂשתה  לא  והיא  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹה ּפרי.
ּכׁשּנתק ּלל   לפיכ ּפרי", "ועץ  ולא  ּפרי" ע ׂשה  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹועץ 
ונתק ּללה . עונּה על  היא  ּגם  נפקדה  עונֹו, על  ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹֹאדם 

וד ֹו"ק ( אינ ֹו, אחרים BŒBÚÊ.)ספרים L‡∑ ּכל ּגרעיני הן ְְֲִִֵֵָ¬∆«¿ְִֵֵַָ
א ֹות ֹו ּכׁשּנֹוטעים  צ ֹומח  האילן ׁשּמהן .ּפרי ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

      ©¥̧¨¹̈¤Â¤¤¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½
      §¥«Ÿ¤§¦²£¤¬©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−

¦«
'B‚Â ı‡‰ ‡ˆBzÂ∑ נאמר ׁשּלא  ֿ ּפי ֿ על  אף  «≈»»∆¿ֱִֶֶַַַֹ

האילנֹות  ׁשּנצט ּוּו ׁשמע ּו ּבצ ּוּוייהן, ּבּדׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ"למינה ּו"
ּבעצמן, ֿ וחמר  קל  ונׂשא ּו ,ּכ ּבא ּגדה על  ּכמפר ׁש ְְְְְֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ח ּלין' .ּב'ׁשחיטת  ְִִִַֻ

   ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

     ©´Ÿ¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦
       §©§¦¾¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³§ŸŸÆ§´£¦½

 §¨¦−§¨¦«
'B‚Â ˙‡Ó È‰È∑,נברא ּו רא ׁשֹון ּוברביעי מ ּיֹום  ¿ƒ¿……¿ְְְִִִִִָ

ׁשמים  ּתֹולד ֹות  ּכל  וכן ּברקיע . לה ּתל ֹות  עליהם  ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָצ ּוה 
נק ּבע  ואחד  אחד  וכל  רא ׁשֹון, ּביֹום  נברא ּו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָוארץ 
לר ּבֹות  ה ּׁשמים ", "את  ׁשּכת ּוב : ה ּוא  עליו, ׁשּנגזר  ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּבּיֹום 

cיא  ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú‡ ˙È‡„z ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«
dÊÏ ÔÈÈt „Ú ÔÈÈt ÔÏÈ‡ ÚcÊÓ dÚÊ«¿≈ƒ¿¿«ƒ«≈ƒ»≈≈ƒƒ¿≈

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú‡ ÏÚ da dÚÊ  Ècƒ««¿≈≈««¿»«¬»≈

dÚÊיב  c ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú‡ ˙˜t‡Â¿«≈««¿»ƒ¿»ƒ¿»¿««¿≈
dÚÊ c ÔÈÈt „Ú ÔÏÈ‡Â È‰BÊÏ ÚcÊÓƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»≈≈ƒ¿««¿≈

:Ë È‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ da≈ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

È‡˙ÈÏz:יג  ÌBÈ Ùˆ ‰Â‰Â LÓ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

„iÓM‡יד  ‡ÚÈ˜a ÔÈB‰ ÔB‰È ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»
ÔB‰ÈÂ ‡ÈÏÈÏ ÔÈe ‡ÓÓÈ ÔÈa ‡LÙ‡Ï¿«¿»»≈¿»»≈≈¿»ƒ
:ÔÈLe ÔÈÓBÈ ÔB‰ ÈÓÓÏe ÔÈÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

 

     
     

      
    

     
      
     
     
     
     
    
    

     
      

    

   
     

     
      

     
     
    

 
 

 
    

  
  

 
     

 
    

    
     


   

  
   

    
    

 
    

       
  

   



פד                
ּתֹולד ֹותיה  לר ּבֹות  הארץ ", "ואת  È‰È.ּתֹולד ֹותיהם , ְְְְֵֵֶֶֶַָָָ¿ƒ

˙‡Ó∑, מארה יֹום  ׁשה ּוא  ׁשם  על  ּכתיב , וי"ו חסר  ¿……ְְִֵֵֵֶַָָָ
היּו 'ּברביעי, ׁשּׁשנינּו: ה ּוא  ּבתינֹוק ֹות , אס ּכרה  ְְְִִִִִֶַָָָָָֹל ּפל 

ּבּתינֹוק ֹות ' ּתּפל  ׁשּלא  אס ּכרה , על  ÏÈc‰Ï.מתע ּנים  ְְִִִִֶַַַַָָֹֹ¿«¿ƒ
‰ÏÈl‰ ÔÈe ÌBi‰ ÔÈa∑ אבל הרא ׁשֹון, הא ֹור  מ ּׁשּנגנז ≈«≈«»¿»ְֲִִִֶַָָָ

ּברא ׁשית  ימי והח ׁשּבׁשבעת  הא ֹור  ׁשּמׁשּו , ְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ
ּבּלילה הרא ׁשֹונים  ּובין ּבּיֹום  ּבין Ï‡˙˙.יחד , eÈ‰Â∑ ְִִֵֵַַַַַָָ¿»¿……

ׁשּנאמר  לע ֹולם , ה ּוא  רע  סימן ל ֹוקין, ְְֱִִֶֶֶַַַָָָּכׁשה ּמא ֹור ֹות 
י ) רצ ֹון (ירמיה ּבע ׂשֹותכם  ּתח ּתּו", אל  ה ּׁשמים  "ּומאת ֹות  :ְְֲִֵֵֶַַַַַָֹ
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וׁשּמּוׁש∑ÌÈÓÈÏe.ה ּלבנה  יֹום , חצי הח ּמה  ׁשּמּוׁש ְַָָ¿»ƒְֲִִִַַָ

ׁשלם  יֹום  הרי חציֹו, שס "ה ∑ÌÈLÂ.ה ּלבנה  לס ֹוף  ְְֲֵֵֶַָָָ¿»ƒְ
י ֹום (ימים  ּורביע אחרים: מ ּזל ֹות )ספרים ּבי"ב  מהלכן יגמר ּו , ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ
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הרא ׁשֹון  .ּכמהלכן ְֲִַָָָ
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פה                 
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ׁשלם  יֹום  הרי חציֹו, שס "ה ∑ÌÈLÂ.ה ּלבנה  לס ֹוף  ְְֲֵֵֶַָָָ¿»ƒְ
י ֹום (ימים  ּורביע אחרים: מ ּזל ֹות )ספרים ּבי"ב  מהלכן יגמר ּו , ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשנה . והיא  א ֹותם , י ֹום (ה ּמׁשרתים  שס"ה והּוא אחרים: ספרים ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ
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‰iÁ LÙ∑ ח ּיּות ּבּה חי ∑ıL.ׁשּיהא  ּדבר  ּכל  ∆∆«»ְִֵֶָ∆∆ַָָָ

זב ּובים . ּכג ֹון ּבע ֹוף , ׁשרץ : קר ּוי הארץ , מן ּגב ּה ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאינֹו
נמלים  ּכגֹון ות ֹולעים .ּבׁשקצים , ּוב ּבר ּיֹות ,וח ּפּוׁשים  ְְְְְְִִִִִִִַָָָ

ה ּדגים  וכל  ּבהם , וכ ּיֹוצא  וחמט  ועכ ּבר  חלד  .ּכג ֹון ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

     ©¦§¨´¡Ÿ¦½¤©©¦¦−©§Ÿ¦®§¥´¨
      ¤´¤©«©¨´¨«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦§¦«¥¤À

       §¥̧¨³¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−¦«
ÌÈpz‰∑: א ּגדה ּובדברי ׁשּבּים . ּגד ֹולים  ּדגים  ««ƒƒְְְִִִֵֶַַָָָָ

לוי  את ה ּוא  והרג  ּונקבה , זכר  ׁשּבראם  זּוגֹו, ּובן תן ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
יפר ּו ׁשאם  לבא , לעתיד  ל ּצּדיקים  ּומלח ּה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹה ּנקבה 

ּכתיב  ה ּתּנינם  ּבפניהם . הע ֹולם  יתק ּים  לא  - .ויר ּבּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
‰iÁ‰ LÙ∑ ח ּיּות ּבּה ׁשּיׁש .נפ ׁש ∆∆««»ִֵֶֶֶָ

              

  

דלידלידלידליהההה  ינ ינ ינ ינאתאתאתאת־ ־ ־ ־ הההה  אלהי אלהי אלהי אלהי ְְְְֱֱֱֱִִִִַַַַָָָָֹֹו ו ו ו ברא ברא ברא ברא  ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹֹֹ ִִִִֹֹ
גז ב לוית רש"י)ה א  ובפירוש כא. (א, ְִֶָָ

החסיד ת: ר על־י  זה  לפר  ְֲִִֵֵֶֶֶַַָי
רה " "לטי  ב )פר יח, ה ק (שמיני אדמ "ר מבאר ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

אלי ", אי י  י וה   ע ה  מ התח רת ל" ה א  ויתְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ה '. לעב דת  ל ח ר  ציק  על ְְֲִֵֶַַַַַָָֻֻמרז

ה א  ה ' עב דת ד ל לל  א לח ב  אפר היה  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוה ה ,
אחד ל  צרי ה ' עב דת להצליח  ביל חבר", ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"קנה 
ל  על להתר  לרעה אחד  עזר חבר, ל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהיה 

נגע רק   ה ה עת על עלה  אפר הרי  , לי כ ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָה
דרת   ה  יאנ ד ר אבל , רגילי  יְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלאנ
להס ר   לי ויכ ל"חבר",  צריכי  ה אי א לי  ,"לוית"ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָ

ה '. עב דת ְֲַַַלבד 
זג", " ה ' רא  ל   וית מה הה ראה  אה  זה  ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָועל
 ב אפ היא  נ לק דת עב מי  אצל   ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלהרא ת

ה '. עב דת זג" ב" ל"חבר"  צרי ה א    ְְֲִֵֵֶַַַָָי תר,
אצל  ה ' עב דת זג ב חבר ח ב  היכ עד  ראיה  א מ)ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

.("לוית" בחינת  מא בקל־וחמר אחד , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹל

      ©§¨¤Ÿ¨²¡Ÿ¦−¥®Ÿ§´§À¦§³
    ¤©©̧¦Æ©©¦½§¨−¦¬¤¨¨«¤

Ì˙‡ CÈÂ∑ מהם וצדין א ֹותם , ׁשּמח ּסרים  לפי «¿»∆…»ְְְְִִִֵֶֶַָָ
הצרכ ּו הח ּיֹות  ואף  לברכה , הצרכ ּו א ֹותם , ְְְְְְְְִִַַַָָָֻֻוא ֹוכלין
לא   לכ לקללה , ׁשעתיד  ה ּנח ׁש מ ּפני א ּלא  ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹלברכה ,

ּבּכלל  ה ּוא  יהא  ׁשּלא  ּכל ֹומר ∑et.ּברכן, ּפרי, ל ׁשֹון ְְְֵֵֶַָָֹ¿ְְְִַ

ּפר ֹות  היה ∑ee.ע ׂשּו "ּפר ּו", א ּלא  אמר  לא  אם  ֲֵ¿ְִֶַָָָָֹ
ׁשאחד  "ּורב ּו", ּובא  יֹותר , ולא  אחד  מ ֹוליד  ְְִֵֶֶֶֶָָָָֹאחד 

.הר ּבה מ ֹוליד  ְִֵַ

   ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«

      ©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈
    §¥¨¬¨¤²¤§©«§¤−¤§¦¨®©«§¦¥«

LÙ‡כא  Ïk ˙ÈÂ ‡i ‡iÈpz ˙È ÈÈ ‡e¿»¿»»«ƒ«»«¿¿«»¿»»«¿»
˙ÈÂ ÔB‰ÈÊÏ ‡iÓ eLÈÁ‡ Èc ‡LÁc ‡˙ÈÁ«¿»¿»≈»ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈¿»
:Ë È‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ ÁÙ„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿»«ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

eÏÓeכב  e‚Òe eLet ÓÈÓÏ ÈÈ ÔB‰˙È CÈe»ƒ»¿¿»¿≈»¿¿
:‡Ú‡a ÈbÒÈ ‡ÙBÚÂ ‡iÓÓÈa ‡iÓ ˙È»«»¿«¿«»¿»ƒ¿≈¿«¿»

È‡LÈÓÁ:כג  ÌBÈ Ùˆ ‰Â‰Â LÓ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¬ƒ»≈

dÊÏכד  ‡˙ÈÁ ‡LÙ ‡Ú‡ ˜tz ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿»«¿»«¿»ƒ¿«
:ÔÎ ‰Â‰Â dÊÏ ‡Ú‡ ˙ÂÁÂ LÁe ÈÚa¿ƒ¿≈¿≈««¿»ƒ¿««¬»≈

 

      
  

     
      

    
  
    

     
   

    
     
     
     

      
     

 
    

      

      

      

    
     
    
     
    

  



פו                
ı‡‰ ‡ˆBz∑ מ ּיֹום נברא  ׁשה ּכל  ׁשּפר ׁשּתי, ה ּוא  ≈»»∆ְְִִִֵֶֶַַָֹ

לה ֹוציאם רא ׁשֹון, א ּלא  הצרכ ּו iÁ‰.ולא  LÙ∑ ְְְְִִֶָָֹֻ∆∆«»
ח ּיּות  ּבּה נמ ּוכים ∑NÓÂ.ׁשּיׁש ׁשהם  ׁשרצים , הם  ִֵֶָ»∆∆ְְִִֵֵֶָ

ׁשאין  נגררים , ּכא ּלּו ונראים  הארץ  על  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָור ֹומ ׂשים 
ּבל ׁשֹוננּו ו"ׁשרץ ", "רמ ׂש" ל ׁשֹון ּכל  נּכר . ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָה ּלּוכן

.קונמוברי"ש 
     ©©©́¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤

     ©§¥¨Æ§¦½̈§¥²¨¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®
  ©©¬§¡Ÿ¦−¦«

NÚiÂ∑ ּובק ֹומתן ּבת ּקּונן ּבצביֹונם , .ּתּקנם  «««ְְְְְִִִָָָָָ

     ©´Ÿ¤¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²§©§¥−¦§¥®
      §¦§Á¦§©̧©¹̈§´©¨©À¦©§¥¨Æ§¨

   ̈½̈¤§¨¨¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
Ì„‡ ‰NÚ∑ ה ּוא ֿ ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  ענותנּות ֹו «¬∆»»ְְֶַַָָָ

ה ּמלאכים  ּבדמ ּות  ה ּוא  ׁשהאדם  לפי מ ּכאן: ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָלמדנּו
את  ּדן ּוכ ׁשה ּוא  ּבהם .  נמל  לפיכ ּבֹו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָויתק ּנא ּו

ּבפמליא   נמל ה ּוא  מצינּוה ּמלכים  ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
על  יֹוׁשב  ה ' את  "ראיתי מיכה : ל ֹו ׁשאמר  ְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבאחאב ,
מימינֹו עליו ע ֹומד  ה ּׁשמים  צבא  וכל  ְְְִִִִֵַַָָָָָּכסא ֹו,
א ּלּו א ּלא  לפניו? ּוׂשמאל  ימין יׁש וכי ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹּומ ּׂשמאל ֹו".
"ּבגזרת  וכן לח ֹובה , מ ׂשמאילים  וא ּלּו לזכ ּות  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָמימינים 

ּפת ּגמא  ּכאן עירין אף  ׁשאל ּתא ". ק ּדיׁשין ּובמאמר  ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּבעליֹונים ּבפמליא  יׁש להם : אמר  ר ׁשּות , נטל  ׁשּלֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

קנאה  יׁש הרי ּבּתח ּתֹונים , ּכדמ ּותי אין אם  ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָּכדמ ּותי.

ּברא ׁשית  ‡„Ì.ּבמע ׂשה  ‰NÚ∑ ּפי ֿ ֿ על  ׁשּלא אף  ְְֲִֵֵַ«¬∆»»ִֶַַֹ
לא  לר ּדֹות , לא ּפיק ֹורסים  מק ֹום  ויׁש ּביצירת ֹו ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹס ּיע ּוה ּו
ׁשּיהא  ענוה , ּומ ּדת  ארץ '  ּדר' מ ּלל ּמד  ה ּכת ּוב  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנמנע 
"אע ׂשה  ּכתב  ואם  ה ּקטן, מן ר ׁשּות  ונֹוטל   נמל ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָה ּגד ֹול 
א ּלא  ּדינֹו, ּבית  עם  מד ּבר  ׁשהיה  למדנּו לא  ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאדם ",

ּות ׁשּובת ֹו עצמ ֹו, את עם  אלהים  "וּיברא  ּבצ ּדֹו: ּכתב  ְְְְֱִִִִֶַַַָָָֹ
'וּיברא ּו' ּכתב  ולא  ׁשּלנּו∑eÓÏˆa.האדם " .ּבדפ ּוס  ְְְִַַָָָָֹ¿«¿≈ְִֶָ

e˙eÓ„k∑ ּולה ׂשּכיל ‰Ìi.להבין ˙‚„a ecÈÂ∑יׁש ƒ¿≈ְְְִִַָ¿ƒ¿ƒ¿««»ֵ
ר ּדּוי  ל ׁשֹון ה ּזה  ר ֹודה ּבּלׁשֹון זכה , ירידה : ּול ׁשֹון ְְְִִֶֶַַָָָָ

והח ּיה  לפניהם  יר ּוד  נע ׂשה  זכה , לא  ּוב ּבהמ ֹות . ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבח ּיֹות 
ּבֹו .מ ֹוׁשלת  ֶֶ

           

נמ ת  על קאי  זה  ס ק  ה ה  ,תנ דמ צלמנ  אד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנע ה 
כ ה  מבאר מעלה , דמ ת  צל  ה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹי ראל,
צלמנ  אד נע ה   וזה "דמ ת", " צל" העני ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָמק מ ת

גמא   ה למ ה   ת הי   י ראל נמ ת ,תנ דמְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֻ
. הרא ר ה עד  מעלה  ה חינת ל  כת  ללי ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹוכ

         

 פמליא פמליא פמליא פמליא   נמל נמל נמל נמל כו )ההההא א א א  א, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
א)מרא  מא, רת (זבחי חב ניסת 'מליא ': בת ר"י  ר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

אבל  . אליה סתר ברי  א ר , לדע  ימי ס מה ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָעצת
בה  ז היתה  בזמנ ונראה , .ר ולא  ז בה  תב  אְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
;לפר הצר לא  ולכ ,ית ני  ר ה דינה  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻפת

(ניסת   רטי  סי לה הצר   מ ר מרא   ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻא
ירלמי   כו '). עצת ספ"ה )חב רת פמיליי(סוטה  א .איתא : ְְֲֲִִִִֵַַַָָ

ולא  חרקה ),  " מ רפיה , (פ"א  פמיליא   א לב  י זה  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹלפי 
תחה ).  " מ גה , (פ"א  ְְְַָָָָמליא 

     ©¦§¸̈¡Ÿ¦³¤¨«¨¨Æ§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−
     ̈¨´Ÿ®¨¨¬§¥−̈¨¨¬Ÿ¨«

ÈÚa‡כה  ˙ÈÂ dÊÏ ‡Ú‡ ˙ÂÁ ˙È ÈÈ „ÚÂ«¬«¿»»≈««¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»
ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ ‡Ú‡„ ‡LÁ Ïk ˙ÈÂ dÊÏƒ¿«¿»»ƒ¬»¿«¿»ƒ¿ƒ«¬»¿»

:Ë È‡¬≈»

ÓÏˆa‡כו ‡LÈ‡ „ÈÚ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ≈»»¿«¿»»
‡ÙBÚe ‡nÈ Èea ÔeËÏLÈÂ ‡˙eÓ„kƒ¿»»¿ƒ¿¿¿≈«»¿»
‡LÁ ÏÎe ‡Ú‡ ÏÎe ‡ÈÚe ‡iÓL„ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿»«¿»¿»ƒ¬»

:‡Ú‡ ÏÚ LÁc¿»≈««¿»

‡ÔÈ‰Ïכז ÌÏˆa dÓÏˆa Ì„‡ ˙È ÈÈ ‡e¿»¿»»»»¿«¿≈¿≈«¡»ƒ
:ÔB‰˙È ‡a ‡˜eÂ Îc d˙È ‡a¿»»≈¿«¿¿»¿»»¿

 

 
  

   
    

  
  



פז                 
ı‡‰ ‡ˆBz∑ מ ּיֹום נברא  ׁשה ּכל  ׁשּפר ׁשּתי, ה ּוא  ≈»»∆ְְִִִֵֶֶַַָֹ

לה ֹוציאם רא ׁשֹון, א ּלא  הצרכ ּו iÁ‰.ולא  LÙ∑ ְְְְִִֶָָֹֻ∆∆«»
ח ּיּות  ּבּה נמ ּוכים ∑NÓÂ.ׁשּיׁש ׁשהם  ׁשרצים , הם  ִֵֶָ»∆∆ְְִִֵֵֶָ

ׁשאין  נגררים , ּכא ּלּו ונראים  הארץ  על  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָור ֹומ ׂשים 
ּבל ׁשֹוננּו ו"ׁשרץ ", "רמ ׂש" ל ׁשֹון ּכל  נּכר . ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָה ּלּוכן

.קונמוברי"ש 
     ©©©́¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤

     ©§¥¨Æ§¦½̈§¥²¨¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®
  ©©¬§¡Ÿ¦−¦«

NÚiÂ∑ ּובק ֹומתן ּבת ּקּונן ּבצביֹונם , .ּתּקנם  «««ְְְְְִִִָָָָָ

     ©´Ÿ¤¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²§©§¥−¦§¥®
      §¦§Á¦§©̧©¹̈§´©¨©À¦©§¥¨Æ§¨

   ̈½̈¤§¨¨¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
Ì„‡ ‰NÚ∑ ה ּוא ֿ ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  ענותנּות ֹו «¬∆»»ְְֶַַָָָ

ה ּמלאכים  ּבדמ ּות  ה ּוא  ׁשהאדם  לפי מ ּכאן: ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָלמדנּו
את  ּדן ּוכ ׁשה ּוא  ּבהם .  נמל  לפיכ ּבֹו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָויתק ּנא ּו

ּבפמליא   נמל ה ּוא  מצינּוה ּמלכים  ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
על  יֹוׁשב  ה ' את  "ראיתי מיכה : ל ֹו ׁשאמר  ְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבאחאב ,
מימינֹו עליו ע ֹומד  ה ּׁשמים  צבא  וכל  ְְְִִִִֵַַָָָָָּכסא ֹו,
א ּלּו א ּלא  לפניו? ּוׂשמאל  ימין יׁש וכי ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹּומ ּׂשמאל ֹו".
"ּבגזרת  וכן לח ֹובה , מ ׂשמאילים  וא ּלּו לזכ ּות  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָמימינים 

ּפת ּגמא  ּכאן עירין אף  ׁשאל ּתא ". ק ּדיׁשין ּובמאמר  ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּבעליֹונים ּבפמליא  יׁש להם : אמר  ר ׁשּות , נטל  ׁשּלֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

קנאה  יׁש הרי ּבּתח ּתֹונים , ּכדמ ּותי אין אם  ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָּכדמ ּותי.

ּברא ׁשית  ‡„Ì.ּבמע ׂשה  ‰NÚ∑ ּפי ֿ ֿ על  ׁשּלא אף  ְְֲִֵֵַ«¬∆»»ִֶַַֹ
לא  לר ּדֹות , לא ּפיק ֹורסים  מק ֹום  ויׁש ּביצירת ֹו ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹס ּיע ּוה ּו
ׁשּיהא  ענוה , ּומ ּדת  ארץ '  ּדר' מ ּלל ּמד  ה ּכת ּוב  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנמנע 
"אע ׂשה  ּכתב  ואם  ה ּקטן, מן ר ׁשּות  ונֹוטל   נמל ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָה ּגד ֹול 
א ּלא  ּדינֹו, ּבית  עם  מד ּבר  ׁשהיה  למדנּו לא  ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאדם ",

ּות ׁשּובת ֹו עצמ ֹו, את עם  אלהים  "וּיברא  ּבצ ּדֹו: ּכתב  ְְְְֱִִִִֶַַַָָָֹ
'וּיברא ּו' ּכתב  ולא  ׁשּלנּו∑eÓÏˆa.האדם " .ּבדפ ּוס  ְְְִַַָָָָֹ¿«¿≈ְִֶָ

e˙eÓ„k∑ ּולה ׂשּכיל ‰Ìi.להבין ˙‚„a ecÈÂ∑יׁש ƒ¿≈ְְְִִַָ¿ƒ¿ƒ¿««»ֵ
ר ּדּוי  ל ׁשֹון ה ּזה  ר ֹודה ּבּלׁשֹון זכה , ירידה : ּול ׁשֹון ְְְִִֶֶַַָָָָ

והח ּיה  לפניהם  יר ּוד  נע ׂשה  זכה , לא  ּוב ּבהמ ֹות . ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבח ּיֹות 
ּבֹו .מ ֹוׁשלת  ֶֶ

           

נמ ת  על קאי  זה  ס ק  ה ה  ,תנ דמ צלמנ  אד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנע ה 
כ ה  מבאר מעלה , דמ ת  צל  ה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹי ראל,
צלמנ  אד נע ה   וזה "דמ ת", " צל" העני ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָמק מ ת

גמא   ה למ ה   ת הי   י ראל נמ ת ,תנ דמְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֻ
. הרא ר ה עד  מעלה  ה חינת ל  כת  ללי ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹוכ

         

 פמליא פמליא פמליא פמליא   נמל נמל נמל נמל כו )ההההא א א א  א, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
א)מרא  מא, רת (זבחי חב ניסת 'מליא ': בת ר"י  ר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

אבל  . אליה סתר ברי  א ר , לדע  ימי ס מה ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָעצת
בה  ז היתה  בזמנ ונראה , .ר ולא  ז בה  תב  אְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
;לפר הצר לא  ולכ ,ית ני  ר ה דינה  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻפת

(ניסת   רטי  סי לה הצר   מ ר מרא   ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻא
ירלמי   כו '). עצת ספ"ה )חב רת פמיליי(סוטה  א .איתא : ְְֲֲִִִִֵַַַָָ

ולא  חרקה ),  " מ רפיה , (פ"א  פמיליא   א לב  י זה  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹלפי 
תחה ).  " מ גה , (פ"א  ְְְַָָָָמליא 

     ©¦§¸̈¡Ÿ¦³¤¨«¨¨Æ§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−
     ̈¨´Ÿ®¨¨¬§¥−̈¨¨¬Ÿ¨«
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BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ∑ ּבדפ ּוס «ƒ¿»¡…ƒ∆»»»¿«¿ְִ

ּבידים , נברא  וה ּוא  ּבמאמר  נברא  ׁשה ּכל  ל ֹו, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹהע ׂשּוי
קלט)ׁשּנאמר  ּבח ֹותם (תהלים נע ׂשה  ּכּפכה ", עלי "וּתׁשת  : ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבלע "ז, ק ֹוני"ו ׁשּקֹורין ר ׁשם , ֿ ידי על  הע ׂשּויה  ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכמט ּבע 
ח ֹותם " ּכחמר  ּתתה ּפ" א ֹומר : ה ּוא  ÌÏˆa.וכן ְְְִֵֵֵֶַָֹ¿∆∆

B˙‡ ‡a ÌÈ‰Ï‡∑ ה ּמת ּקן צלם  ׁשא ֹות ֹו  ל ּפר ׁש ¡…ƒ»»…ְְֵֶֶֶַַָֻ

ה ּוא  יֹוצר ֹו ּדיֹוקן צלם  ‡˙Ì.ל ֹו, ‡a ‰˜e ÎÊ∑ ְְֶֶַ»»¿≈»»»…»
מדר ׁש וג ֹו'". מ ּצלעתיו אחת  "וּיּקח  א ֹומר : ה ּוא  ְְְְִִִֵַַַַַַַָָֹּולה ּלן
רא ׁשֹונה , ּבּבריאה  ּפרצ ּופים  ׁשני ׁשּנברא ּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָא ּגדה ,
 ה ֹודיע ּכאן מקרא : ׁשל  ּופ ׁשּוט ֹו ח ּלק ֹו. ּכ ֿ ְְְְֲִִִֶַַָָָואחר 
ּבר ּיתן, ּכיצד   ל ּפר ׁש ולא  ּבּׁשּׁשי, ׁשניהם  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשנברא ּו

אחר  ּבמק ֹום   ל .ּופר ׁש ְְֵֵַַָ

      ©§¨´¤Ÿ¨»¡Ÿ¦¼©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬
      §²¦§¬¤¨−̈¤§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ
    §´©¨©½¦§¨©−̈¨«Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

‰LÎÂ∑,וי"ו ׁשּדר ּכֹוחסר  ׁשהאיׁש  לל ּמד וע ֹוד , יצאנית . ּתהא  ׁשּלא  ה ּנקבה  את  ּכֹוב ׁש ׁשה ּזכר   לל ּמד ¿ƒ¿À»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
הא ּׁשה  ולא  - ּורב ּיה  ּפר ּיה  על  מצ ּוה  .לכ ּבׁש, ְְְְְִִִִֶַָָָָֹֹֻ

      ©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¦¥Á¨©̧¦¨¤¹¤¨¥´¤
     Ÿ¥´©¤À©£¤Æ©§¥´¨¨½̈¤§¤¨¨¥²
      £¤¬§¦¥−Ÿ¥´©®̈©¨¤¬¦«§¤−§¨§¨«

ı‡‰ ˙iÁ ÏÎÏe ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑ ה ׁשוה »∆ƒ¿∆¿»¿»¿»««»»∆ְִָ
ּולא ׁשּתֹו לאדם  הר ׁשה  ולא  למאכל  וח ּיֹות  ּבהמ ֹות  ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹלהם 

ּבר ּיה  יאכל ּולהמית  ע ׂשב  ירק  ּכל   א ּבׂשר , ולאכל  ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר : ּבׂשר , להם  ה ּתיר  נח , ּבני ּוכ ׁשּבא ּו ּכּלם . ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻיחד 
ׁשה ּתר ּתי  ע ׂשב ", "ּכירק  וג ֹו'", חי ה ּוא  א ׁשר  רמ ׂש ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ"ּכל 

ּכל  את  לכם  "נת ּתי הרא ׁשֹון, ."לאדם  ְִִֶֶַָָָָָֹ

     §¨©©´Â¨Â̈¤§¨¸©¨©¹¦§´Ÿ¥´
     ©¨À̈¤£¤Æ¤´¤©½̈¤¨¤¬¤¥−¤

 §¨§¨®©«§¦¥«

    ©©³§¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´¨½̈§¦¥−
    §®Ÿ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬©¦¦«

ÈMM‰ ÌBÈ∑ מע ׂשה ּבגמר  ּבּׁשּׁשי, ה ' ה ֹוסיף  «ƒƒְֲִִִִֵַַַ
ׁשּיק ּבל ּו ֿ מנת  על  ע ּמהם  ׁשהתנה  ל ֹומר  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּברא ׁשית ,
"יֹום  אחר : ּדבר  ּתֹורה . ח ּמׁשי חמ ּׁשה  יׂשראל  ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻעליהם 

ה  "יֹום  עד  וע ֹומדים  ּתל ּויים  ּכּלם  ּׁשּׁשי",ה ּׁשּׁשי", ְְְִִִִִִַַַָֻ

ּבסיון. ׁשּׁשי י ׂשראל (ה ּוא  ׁשּקּבל ּו ּבסיון , ו ' ׁשּבי ֹום אחרים, ספרים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָ

"י ֹום  וזהּו עּתה, העֹולם נברא ּכאּלּו ונחׁשב ּבראׁשית, יצירת ּכל  נתח ּזקּו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּתֹורה,

ּבסיון  ו ' י ֹום אֹותֹו ּבה"א, ּתֹורה )הּׁשּׁשי " למ ּתן .ה ּמּוכן ְְְִִִֵַַַַָָָ

   ©§ª²©¨©¬¦§¨−̈¤§¨§¨¨«

e‚Òeכח  eLet ÈÈ ÔB‰Ï Ó‡Â ÈÈ ÔB‰˙È CÈe»ƒ»¿¿»«¬«¿¿»¿
Èea eËeÏLe dÏÚ eÙe˜˙e ‡Ú‡ ˙È eÏÓe¿»«¿»¿¬«¿¿≈
‡LÁc ‡˙ÈÁ ÏÎe ‡iÓL„ ‡ÙBÚe ‡nÈ«»¿»ƒ¿«»¿»«¿»¿»≈»

:‡Ú‡ ÏÚ««¿»

aÒÚ‡כט  Ïk ˙È ÔBÎÏ ˙È‰È ‡‰ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»»¿»ƒ¿»»ƒ¿»
˙ÈÂ ‡Ú‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ Èc ÚcÊÓ dÚÊ c¿««¿≈ƒ¿¿«ƒ««≈»«¿»¿»
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:ÏÎÈÓÏ ‡‰È ÔBÎÏ ÚcÊÓƒ¿¿»¿¿≈¿≈»

„iÓL‡ל  ‡ÙBÚ ÏÎÏe ‡Ú‡ ˙ÂÁ ÏÎÏe¿»≈««¿»¿»»ƒ¿«»
‡˙ÈÁ ‡LÙ d Èc ‡Ú‡ ÏÚ LÁc ÏÎÏe¿…¿»≈««¿»ƒ≈«¿»«¿»

:ÔÎ ‰Â‰Â ÏÎÈÓÏ ‡aÒÚ ˜BÈ Ïk ˙È»»¿ƒ¿»¿≈»«¬»≈

ÁÏ„‡לא  ÔÈw˙ ‡‰Â „Ú Èc Ïk ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»»ƒ¬«¿»«ƒ«¬»
:È‡˙È˙L ÌBÈ Ùˆ ‰Â‰Â LÓ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

ÔB‰ÈÏÈÁ:א  ÏÎÂ ‡Ú‡Â ‡iÓL eÏÏÎzL‡Â¿ƒ¿«¿»¿«»¿«¿»¿»≈≈

 

    
     

       
      

   
     

      
       

     
   

    

       
   

    
      

     



פח                
          

תיבת   ייר ה  ה רה ' 'א ר צדק ' ה 'צמח  ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמביא 
טפ ה א  הא ' יר . ייר ג'  ה בכללת ,'ויכל'ְְְִִִֵֵֵַָָֻ
  מ ה א  'ויכל' (ט מידי  י צא  מקרא   אי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ(הרי 
ה א  ' ה יר . ואר  מי ריאת מלאכת גמרה  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמר,

תב  מ ענג,  מ ה א  הג' פיר . י  ְְְֲִִִֵֶַַָָמ
ה  (לדעת 'כלה ' יבת יר , ק ראיתי  כלה  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכל

ענג. ל ה א  ( יְְְֲִַָמפר

      ©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−£¤´¨¨®
     ©¦§ŸÆ©´©§¦¦½¦¨§©§−£¤¬¨¨«

ÈÚÈM‰ ÌBia ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ∑ ׁשמע ֹון ר ּבי «¿«¡…ƒ««¿ƒƒְִִַ
צריא ֹומר : ּורגעיו, ע ּתיו יֹודע  ׁשאינֹו ֿ ודם  ּבׂשר  ְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אבל  ה ּקד ׁש, על  מחל  ְֲִֵֶַַַָָָֹֹלה ֹוסיף 
ע  ּורגעיו,ׁשּיֹודע  ה ּׂשערה ּתיו ּכח ּוט  ּבֹו ונראה נכנס  ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

הע ֹולם  היה  מה  אחר : ּדבר  ּבּיֹום . ּבֹו ּכּלה  ְִִֵֶַַָָָָָָָּכא ּלּו
ונגמרה  ּכלתה  מנּוחה , ּבאת  ׁשּבת , ּבאת  מנּוחה . ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָחסר ?

.ה ּמלאכה  ְַָָ

        

ההההביעי ביעי ביעי ביעי        אלהי אלהי אלהי אלהי ב )ויכל ויכל ויכל ויכל  (ב , ְְְְֱֱֱֱַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַֹֹ
ר־וד א מר  מע רי  ה ביעי :    אלקי ְְְֱִִִִִֵַַַַַָָָָֹויכל
; ד ה על מח ל  סי לה  צרי רגעיו , ע יו  י דע  אינְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ח ט   נכנס  רגעיו , ע יו  דע  ה ד ־ר־ה א , ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָאבל

   לה  איל ונראה  (רש"י)ה ערה  ְְְְִִֶַַָָָָ
? מה אחד  ל מ מע ת מה  "רגעיו " "ע יו " ה פל  ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה
יכ לה  ה ת, ניסת עת ידיעת ג , י מס זמ ְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָידיעת

: רכי י  ְְְִִִֵָלהי ת
מה ת  עבר  והרגעי ה ע ת , מי ה ספירת על־ידי  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָא )
ע ת   וכ  וכ  ימי חמ ה   ברי ע כ ע ה , עד  ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָעברה 
ה ת.   י מתחיל עכ יו   דעי י ה י י ,   ה ל  רגעיְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָ
מ יעה . היא  , עצמ ה ת את ' י ימר' על־ידי  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָב )
נכנסת  ה ת מתי  י דע  ה ת קד ת את  יר ה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָיה די 

  לע הג ,זימר י ראל רי   ד ה הרב  על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ(וכמס ר
ה ת, ניסת זמ את  יהר כ ת, ערב  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמקטרת

.(נ פניו   ד מ ה קטרת את ְְִִִֶֶֶַַַָָָָזרק 
"רגעיו ": "ע יו " ר"י , ה נת ני  מ מע ת ְְְְְִִֵֶַַַָָָָז

עצמ ,ע ע ע ע יו יו יו יו  מחמת מ ה את  יר לדיעה   מכ – ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
ה ת. קד ת הרת  מ נכנסת ה ת דע  הינְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
'ג ללדת "עת  מ , יי מס לעני זמ יר "עת" ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ[י 

"'ג לחק  ג )עת ].(קהלת ְִֵֹ
ספירת רגעיו רגעיו רגעיו רגעיו   מ ה בר א  על דע  לדיעה   מכ – ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

ה ת  ניסת על דע  הינ ע ה , עד  עבר  מ ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָה
עברה . מה ת  והרגעי ה ע ת , מי ה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמ פירת

          

ההההביעי ביעי ביעי ביעי        אלהי אלהי אלהי אלהי ב )ויכל ויכל ויכל ויכל  ב , (רש"י ְְְְֱֱֱֱַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַֹֹ
מצ ה מ ת מדרגת חינת לתה  ר , אלקי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹויכל
לעיל  וכ זר הוי ',   התת  ונמ  אלקי   ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוההס ר
. מי ו  אר  אלקי הוי ' ע ת   י אמר מה   הְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
, אלקי   וההס ר  ההעל את לברר  צרי א  ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹוכיו

ע ת  א ר  י וא רה , ה לאכה , עני רצ אי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלכ
וע ת  ,' כ מלא  קמי  מח ג דמחוי  מא   מ ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָה לאכה ,
ה 'לע מת  את כניס  ח ל,   נקראת ת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמלאכה 

.' כ ה ד ה  ל   ק וה החלל לת ְְְֶֶֶַַָָָָֻזה '

         

ההההערהערהערהערה ח ח ח ח טטטט  נכנס נכנס נכנס נכנס  .... .... הק הק הק הק """"הההה ב )אבל אבל אבל אבל  ב , (רש"י ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
 בי רק  אינ  ד ה על מחל  סי לה הח ב  הרי  לאל,  ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹֹי

עה    א א  לילה , ספק    י ספק  ה א  ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָה מ ת,
אינ  אד מ ני  ה א  פא  זה  י   וא .  י ו אי  ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָה א 
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פט                 
          

תיבת   ייר ה  ה רה ' 'א ר צדק ' ה 'צמח  ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמביא 
טפ ה א  הא ' יר . ייר ג'  ה בכללת ,'ויכל'ְְְִִִֵֵֵַָָֻ
  מ ה א  'ויכל' (ט מידי  י צא  מקרא   אי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ(הרי 
ה א  ' ה יר . ואר  מי ריאת מלאכת גמרה  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמר,

תב  מ ענג,  מ ה א  הג' פיר . י  ְְְֲִִִֵֶַַָָמ
ה  (לדעת 'כלה ' יבת יר , ק ראיתי  כלה  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכל

ענג. ל ה א  ( יְְְֲִַָמפר

      ©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−£¤´¨¨®
     ©¦§ŸÆ©´©§¦¦½¦¨§©§−£¤¬¨¨«

ÈÚÈM‰ ÌBia ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ∑ ׁשמע ֹון ר ּבי «¿«¡…ƒ««¿ƒƒְִִַ
צריא ֹומר : ּורגעיו, ע ּתיו יֹודע  ׁשאינֹו ֿ ודם  ּבׂשר  ְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אבל  ה ּקד ׁש, על  מחל  ְֲִֵֶַַַָָָֹֹלה ֹוסיף 
ע  ּורגעיו,ׁשּיֹודע  ה ּׂשערה ּתיו ּכח ּוט  ּבֹו ונראה נכנס  ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

הע ֹולם  היה  מה  אחר : ּדבר  ּבּיֹום . ּבֹו ּכּלה  ְִִֵֶַַָָָָָָָּכא ּלּו
ונגמרה  ּכלתה  מנּוחה , ּבאת  ׁשּבת , ּבאת  מנּוחה . ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָחסר ?

.ה ּמלאכה  ְַָָ

        

ההההביעי ביעי ביעי ביעי        אלהי אלהי אלהי אלהי ב )ויכל ויכל ויכל ויכל  (ב , ְְְְֱֱֱֱַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַֹֹ
ר־וד א מר  מע רי  ה ביעי :    אלקי ְְְֱִִִִִֵַַַַַָָָָֹויכל
; ד ה על מח ל  סי לה  צרי רגעיו , ע יו  י דע  אינְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ח ט   נכנס  רגעיו , ע יו  דע  ה ד ־ר־ה א , ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָאבל

   לה  איל ונראה  (רש"י)ה ערה  ְְְְִִֶַַָָָָ
? מה אחד  ל מ מע ת מה  "רגעיו " "ע יו " ה פל  ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה
יכ לה  ה ת, ניסת עת ידיעת ג , י מס זמ ְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָידיעת

: רכי י  ְְְִִִֵָלהי ת
מה ת  עבר  והרגעי ה ע ת , מי ה ספירת על־ידי  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָא )
ע ת   וכ  וכ  ימי חמ ה   ברי ע כ ע ה , עד  ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָעברה 
ה ת.   י מתחיל עכ יו   דעי י ה י י ,   ה ל  רגעיְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָ
מ יעה . היא  , עצמ ה ת את ' י ימר' על־ידי  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָב )
נכנסת  ה ת מתי  י דע  ה ת קד ת את  יר ה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָיה די 

  לע הג ,זימר י ראל רי   ד ה הרב  על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ(וכמס ר
ה ת, ניסת זמ את  יהר כ ת, ערב  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמקטרת

.(נ פניו   ד מ ה קטרת את ְְִִִֶֶֶַַַָָָָזרק 
"רגעיו ": "ע יו " ר"י , ה נת ני  מ מע ת ְְְְְִִֵֶַַַָָָָז

עצמ ,ע ע ע ע יו יו יו יו  מחמת מ ה את  יר לדיעה   מכ – ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
ה ת. קד ת הרת  מ נכנסת ה ת דע  הינְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
'ג ללדת "עת  מ , יי מס לעני זמ יר "עת" ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ[י 

"'ג לחק  ג )עת ].(קהלת ְִֵֹ
ספירת רגעיו רגעיו רגעיו רגעיו   מ ה בר א  על דע  לדיעה   מכ – ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

ה ת  ניסת על דע  הינ ע ה , עד  עבר  מ ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָה
עברה . מה ת  והרגעי ה ע ת , מי ה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמ פירת

          

ההההביעי ביעי ביעי ביעי        אלהי אלהי אלהי אלהי ב )ויכל ויכל ויכל ויכל  ב , (רש"י ְְְְֱֱֱֱַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַֹֹ
מצ ה מ ת מדרגת חינת לתה  ר , אלקי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹויכל
לעיל  וכ זר הוי ',   התת  ונמ  אלקי   ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוההס ר
. מי ו  אר  אלקי הוי ' ע ת   י אמר מה   הְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
, אלקי   וההס ר  ההעל את לברר  צרי א  ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹוכיו

ע ת  א ר  י וא רה , ה לאכה , עני רצ אי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלכ
וע ת  ,' כ מלא  קמי  מח ג דמחוי  מא   מ ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָה לאכה ,
ה 'לע מת  את כניס  ח ל,   נקראת ת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמלאכה 

.' כ ה ד ה  ל   ק וה החלל לת ְְְֶֶֶַַָָָָֻזה '

         

ההההערהערהערהערה ח ח ח ח טטטט  נכנס נכנס נכנס נכנס  .... .... הק הק הק הק """"הההה ב )אבל אבל אבל אבל  ב , (רש"י ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
 בי רק  אינ  ד ה על מחל  סי לה הח ב  הרי  לאל,  ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹֹי

עה    א א  לילה , ספק    י ספק  ה א  ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָה מ ת,
אינ  אד מ ני  ה א  פא  זה  י   וא .  י ו אי  ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָה א 
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 ס   ס הרי  – ת לח ל עלל וה א  רגעיו , ע יו  ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָי דע 
לתר די  (ביכ ל).  ימ לק ח ב  הק "ה   וג זה , ח ב   ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָי
רי – מר א   ה ימרא  את ר"י  מביא  ז ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָאלה 

קרא  טעמא  ר ה , מע(א קטו , ע(ב "מ  יו מ , ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
הזה . י ה   אצל  אי הק "ה , אצל  לא  ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהח ב 

         

ע ע ע ע הההה א א א א רררר  מלאכ מלאכ מלאכ מלאכ ההההביעי ביעי ביעי ביעי        אלקי אלקי אלקי אלקי ב )ויכל ויכל ויכל ויכל  (ב , ְְְְֱֱֱֱַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מ ע ד  יההג –  ה על־י  רנס  מ ה  ה א  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָזה 

 ח מ  ריד וה   ט)י פ"י, רבה  .(בראשית ְְִִֶֶַָ
ה   סיי מה    ל לא ל ,  מלאכת י את ד ־ר־ה א  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ה ת,   י לת י נס  ה לאכה  זה  פ א ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָה ריאה 
איל ונראה  ה ערה  ח ט  "נכנס   א ר"י  בלְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

."   ִַָילה 
צריכי ה  עד  לנ ה רה  ה ד ־ר־ה א  זה  למר,  ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָי
ה רנס  ה רדת ל ז ע לה   ע לה , וכל רגע  ל ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלייקר

 י מנחת אה  מ ד  ה ריאה , מלאכת ל את ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָה לימה 
ויחידה , אחת טבה  פע לה  מד ר   ,דנלל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָה ת.
ע לה  הרי  לבד , ה ערה ' 'ח ט קטה , ע לה  היה  ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָול
 זמ עב דת ל נלמת  על־יד ,' י ה 'ה  היא  ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָז

מנחה . ת ל   לי מ ד   ונכנסי ְְְְִִִֶַַַָָָָה לת
 " רמ ה א  רמפ יפסק ־ הלכה ג , פרק תשובה  (הלכות ְְְִַַַָָ

הע לד ) ל ואת  עצמ את הכריע  אחת, מצוה  "ע ה  :ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
וה לה ". עה   ולה ל  וגר זכ ת,  לכ לְְְְְְֶַַַָָָָָ

      ©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤´©§¦¦½©§©¥−Ÿ®¦´
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Lc˜ÈÂ CÈÂ∑,ּבּמן ה ּׁשב ּוע ּברכ ֹו ימי ׁשּכל  «¿»∆«¿«≈ְְֵֵֶַַַָָָ
וק ּדׁשֹו מ ׁשנה , לחם  ּוב ּׁשּׁשי ל ּגל ּגלת , עמר  להם  ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻירד 

העתיד ּבּמ על  ּכתב  וה ּמקרא  ּבׁשּבת , ּכלל  ירד  ׁשּלא  .ן ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

˙BNÚÏ ÌÈ‰Ï‡ ‡a L‡∑ רא ּויה ׁשהיתה  ה ּמלאכה  ¬∆»»¡…ƒ«¬ְְְֶַָָָָָ
ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו ּבּׁשּׁשי, וע ׂשא ּה ּכפל  ּבׁשּבת , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹלע ׂשֹות 

ר ּבה ' .ּב'ברא ׁשית  ְִִֵַָ

             

  

לע לע לע לע תתתת::::  אלהי אלהי אלהי אלהי ג )א א א א רררר־ ־ ־ ־ רא רא רא רא  (ב , ֱֱֱֱֲֲֲֲֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
הדא  ע ה , צריכי רא ית ימי  ת ברא  מה  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָל
וע ה  רא  א ר לע ת,  אלקי רא  א ר כתיב  ְְֱֲֲֲִִִֶֶַָָָָָָֹה א 

  צרי ה ל למר לע ת, א א  א תיב  בראשית אי) ְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ו ) יא, פרשה  רבה 

מליאת על  ל ע" ז"ל  למאמר ס תר זה  מאמר ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָלכא רה 
ע חטא  ואחר־ נברא ,  א מ על  לתר ואי) ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָנברא "
רא " "א ר הל מ ט יק ה  עדי נתקלקל, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻה עת

.( עצמ ה ריאה  מ ד  ה א  ר החְְְִִִַַַַָָָ
ת  ברא  פי   ל הע אמת ה זה : ה א ר למר  ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוי
ה ביעי ,   י מ יע  א ר  א נברא ,  א מ על רא ית, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָימי 
נעלית  לדרא  להתע ת אפר ה ת   י הע י  מ ד  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָה ה 
 מ –  ל הע ,ז רא  לגי  החל. ימי  מ ת ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹי תר

.  וצרי חסר – החל ימי  ת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹברא 

י תר, נעלית לדרא   האד מתע ה  א ר ה ': עב דת  כמְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
 ב מ לגי  י  י תר, נעלה  אפ ה ' את לעבד   מ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹנדר
 ב מ גי   הג) למ ת אינ ה דמת דת עב ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָע ה ,

למה ). דת עב היתה   ד ְְֲֵֵַָָָָה
דל  לפי  ה א  ה דקה  נתינת ח ב  ה דקה : מצות ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻבדגמת
להרת  עליו  , רכ דל א ר ב מ זה  לפי  . ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָרכ
להס ק  יכ ל ואינ ע ה ,  ב מ פי  ולתת צדקה  ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָי תר
מצות    ק  ד ה  ב מ (א ־על־ב   ד מ נתינתְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

למ ת). ְְִֵַָָה דקה 
ימי שת ברא  פי   ל הע :יד  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָועל־ר־זה 
"ימי   ב מ  מעמד מ ד  ה למ ת תכלית היה  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָרא ית,
ל ע ונמ כת ה ת   י מ יע  א ר  א ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָה ע ה ",
נח בת  החל ימי  ת ה למ ת לגיו  ה ה  נעלית, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻקד ה 

."  ו "צרי ְְִִֶֶָ"חסר"

       

לע לע לע לע תתתת  אלקי אלקי אלקי אלקי רא רא רא רא  ג )א א א א רררר (ב , ֱֱֱֱֲֲֲֲֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲִִִִַַַַֹֹ
רא  "א ר א א  ,א תיב  אי וע ה "  אלקי רא  ְְֱֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹ"א ר

 יק  צרי ה ל למר לע ת",  פי"א)אלקי לב "ר  (ר "י ֱֲִִִִֶַַַַָֹֹ

את  להעלת לת  מ  יר יצד  לח ב : עלל  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאד

d˙Èג  LÈc˜Â ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈe»ƒ¿»»»¿ƒ»»¿«ƒ»≈
:„aÚÓÏ ÈÈ ‡ Èc dz„Ú ÏkÓ Á d È‡¬≈≈«ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿»

 

    
      

     
       

    
     
     
     

     
    

   



צ                
רא  ה ד ־ר־ה א  והרי  ,דת עב על־ידי   ל הע ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָעניני 
מה  את וי ה  ה א  יב א  וכיצד  ה א , פי   ל הע ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָאת

!? למ ע קבע  ְֶַַָָָָה ד ־ר־ה א 
."לת לע ת,  אלקי רא  "א ר  היא  על־ ְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹה בה 

ה ד ־  :לת  היא  הע למ ת ריאת ל ה נה  ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָכלית
על־ידי מ ראל אחד  לכל ויכ לת ח  תנ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָר־ה א 

לימ ת! לידי   ויביא  ל ע החסר את ית דת ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָעב
אפא  והוהוהוהכלית כלית כלית כלית זהי  ל.ההההנהנהנהנה  ל הע ריאת ל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

     ¥´¤«§©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§¨®§À
    £²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦

‰l‡∑ למעלה האמ ּורים.ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ≈∆ְְֲִַָָ¿«»«ƒ
'‰ ˙BNÚ ÌBÈa Ì‡a‰a ı‡‰Â∑ ׁשּכּלם  לל ּמד ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬ְְֶֶַָֻ

ּבראם , ּבה "א  ּבה ּבראם , אחר : ּדבר  ּברא ׁשֹון. ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָנברא ּו
א ּלּו א ֹות ּיֹות  ּבב ' ע ֹולמים ", צ ּור  ה ' "ּביּה ְְֱִִֵֶֶַָָׁשּנאמר :
ׁשהע ֹולם  ּכאן,  ול ּמד ע ֹולמים , ׁשני יצר  ה ּׁשם , ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשל 

ּבה "א . נברא  למּטה,(ה ּזה  ּפתּוחה ׁשהה"א ּכמֹו רמז  אחרים: ספרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּצּדיקים  ל ֹומר  ּבי ּו"ד , נברא הּבא ועֹולם ּבתׁשּובה, ל ּׁשבים ּפתּוח העֹולם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּכ

ּבאֹותּיֹות  קטּנה ׁשהיא י ' ּכמֹו מּועטים זמן  ׁשּירד ּו)ׁשּבאֹותֹו רמז ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּסת ּומה  זאת  ּכה "א  ׁשחת , לרא ֹות  למ ּטה  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹהר ׁשעים 

ׁשם   ּדר לרדת  למ ּטה , ּופת ּוחה  צדדיה  .מ ּכל  ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

      §´Ÿ¦´©©¨¤À¤¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤
       ©¨¤−¤´¤¦§¨®¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ

    ©¨½̈¤§¨¨´©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«
ı‡ ‰È‰È ÌË∑ ל ׁשֹון ׁשּבּמקרא  "טרם " ּכל  ∆∆ƒ¿∆»»∆ְְִֶֶֶַָָ

ל ֹומר  נפעל , ואינֹו קדם , ל ׁשֹון ואינֹו ה ּוא , לא ' ְְְְִֵֵֶַַַֹֹ'עד 
אחר : וע ֹוד  מ ֹוכיח . וזה  הק ּדים , יאמר  ּכא ׁשר  ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַֹהטרים ,
ּתפר ׁש: זה  ואף  ּתירא ּון. לא  עדין ּתירא ּון", טרם  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ"ּכי
ּבּׁשּׁשי  הע ֹולם  ּבריאת  ּכׁשּנגמרה  ּבארץ , היה  לא  ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹעדין

אדם  ׁשּנברא  ‰O„‰.קדם  NÚ ÏÎÂ∑ לא עדין ְִֶֶָָָֹ¿»≈∆«»∆ֲִַֹ
יצא ּו, לא  הארץ ", "וּתֹוצא  ׁשּכת ּוב  ּוב ּׁשליׁשי ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹצמח ,
ול ּמה ? ׁשׁשי, יֹום  עד  עמד ּו ה ּקרקע  ּפתח  על  .א ּלא  ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ

ÈËÓ‰ ‡Ï Èk∑ ׁש"אדם לפי המטיר ? לא  ּטעם  ּומה  ƒ…ƒ¿ƒְְִִִֶַַַָָֹ
ׁשל  ּבט ֹובתן מ ּכיר  ואין האדמה " את  לעבד  ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאין
הת ּפּלל  לע ֹולם ,  צר ׁשהם  וידע  אדם  ּוכ ׁשּבא  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּגׁשמים ,

וה ּדׁשאים : האילנֹות  וצמח ּו וירד ּו, ‰'עליהם  ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָ
ÌÈ‰Ï‡∑.ׁשמ ֹו ה ּוא  וׁשֹופט ה ' ׁשּליט  ׁשה ּוא  אלהים , ¡…ƒְְֱִִֵֶַֹ
ּכל , ה 'על  ּפׁשּוט ֹו: לפי מק ֹום  ּבכל  זה  ּפר ּוׁש וכן ְְְְִֵֵֶַָָֹ

אלהים  .ׁשה ּוא  ֱִֶֹ

    §¥−©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤¨§¥¬
̈«£¨¨«

‰ÏÚÈ „‡Â∑ּבר ּית ֹו העלה לענין אדם . ׁשל  ¿≈«¬∆ְְְֱִִֶֶַָָָָ
אדם , ונברא  העפר , ל ׁשר ֹות  עננים  וה ׁשקה  ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָה ּתה ֹום 

ׁש זה , אף ּכג ּבל  הע ּסה , את  ל ׁש ּכ ֿ ואחר  מים  ּנֹותן ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
"וּייצר  ּכ ֿ ואחר  "וה ׁשקה ", ."ּכאן ְְְִִֶַַַָָָ

     ©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤¨«¨À̈¨¨Æ¦¨´£¨½̈
       ©¦©¬§©−̈¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈§¤¬¤©¨«

ˆÈiÂ∑ ויצירה ה ּזה  לע ֹולם  יצירה  יציר ֹות , ׁשּתי «ƒ∆ְְְִִִִֵֶַָָָָ
ה ּמתים . ל ּדין,לתח ּית  ע ֹומדת  ׁשאינּה ּבבהמה , אבל  ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

יּודי"ן  ׁשני ּביצירת ּה נכ ּתב  ‰‡„Ó‰.לא  ÔÓ ÙÚ∑ ְְִִִִֵַָָֹ»»ƒ»¬»»
מק ֹום  ׁשּבכל  ר ּוח ֹות , מאר ּבע  האדמה  מ ּכל  עפר ֹו ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָצבר 

‡˙e‡Èaד  „k ‡Ú‡Â ‡iÓL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«¿«»¿«¿»«ƒ¿¿ƒ
:‡iÓLe ‡Ú‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „Ú Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¬«¿»¡…ƒ«¿»¿«»

ÏÎÂה  ‡Ú‡ eÂ‰ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á ÈÏÈ‡ ÏÎÂ¿…ƒ»≈«¿»«»¬¿«¿»¿»
˙ÈÁ‡ ‡Ï È‡ ÁÓˆ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»«»¿»¬≈»»ƒ
˙ÈÏ Lp‡Â ‡Ú‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡ËÓƒ¿»¿»¡…ƒ««¿»¿∆««ƒ

:‡˙Ó„‡ ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¿¿»

Ïkו ˙È È˜L‡Â ‡Ú‡ ÔÓ ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡ÚÂ«¬»»¬»»ƒƒ«¿»¿«¿≈»»
:‡˙Ó„‡ Èt‡«≈«¿¿»

‡„Ó˙‡ז ÔÓ ‡ÙÚ Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡e¿»¿»¡…ƒ»»»«¿»ƒ«¿¿»
Ì„‡a ˙Â‰Â ÈiÁ„ ‡˙ÓL È‰Bt‡a ÁÙe¿«¿«¿ƒƒ¿¿»¿«≈«¬«¿»»

:‡ÏÏÓÓ ÁeÏ¿«¿«¿»

 

 
    

     
      

     

    
    

       
     

    

     
    

     
     
      



צי                 
רא  ה ד ־ר־ה א  והרי  ,דת עב על־ידי   ל הע ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָעניני 
מה  את וי ה  ה א  יב א  וכיצד  ה א , פי   ל הע ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָאת

!? למ ע קבע  ְֶַַָָָָה ד ־ר־ה א 
."לת לע ת,  אלקי רא  "א ר  היא  על־ ְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹה בה 

ה ד ־  :לת  היא  הע למ ת ריאת ל ה נה  ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָכלית
על־ידי מ ראל אחד  לכל ויכ לת ח  תנ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָר־ה א 

לימ ת! לידי   ויביא  ל ע החסר את ית דת ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָעב
אפא  והוהוהוהכלית כלית כלית כלית זהי  ל.ההההנהנהנהנה  ל הע ריאת ל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

     ¥´¤«§©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§¨®§À
    £²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦

‰l‡∑ למעלה האמ ּורים.ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ≈∆ְְֲִַָָ¿«»«ƒ
'‰ ˙BNÚ ÌBÈa Ì‡a‰a ı‡‰Â∑ ׁשּכּלם  לל ּמד ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬ְְֶֶַָֻ

ּבראם , ּבה "א  ּבה ּבראם , אחר : ּדבר  ּברא ׁשֹון. ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָנברא ּו
א ּלּו א ֹות ּיֹות  ּבב ' ע ֹולמים ", צ ּור  ה ' "ּביּה ְְֱִִֵֶֶַָָׁשּנאמר :
ׁשהע ֹולם  ּכאן,  ול ּמד ע ֹולמים , ׁשני יצר  ה ּׁשם , ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשל 

ּבה "א . נברא  למּטה,(ה ּזה  ּפתּוחה ׁשהה"א ּכמֹו רמז  אחרים: ספרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּצּדיקים  ל ֹומר  ּבי ּו"ד , נברא הּבא ועֹולם ּבתׁשּובה, ל ּׁשבים ּפתּוח העֹולם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּכ

ּבאֹותּיֹות  קטּנה ׁשהיא י ' ּכמֹו מּועטים זמן  ׁשּירד ּו)ׁשּבאֹותֹו רמז ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּסת ּומה  זאת  ּכה "א  ׁשחת , לרא ֹות  למ ּטה  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹהר ׁשעים 

ׁשם   ּדר לרדת  למ ּטה , ּופת ּוחה  צדדיה  .מ ּכל  ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

      §´Ÿ¦´©©¨¤À¤¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤
       ©¨¤−¤´¤¦§¨®¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ

    ©¨½̈¤§¨¨´©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«
ı‡ ‰È‰È ÌË∑ ל ׁשֹון ׁשּבּמקרא  "טרם " ּכל  ∆∆ƒ¿∆»»∆ְְִֶֶֶַָָ

ל ֹומר  נפעל , ואינֹו קדם , ל ׁשֹון ואינֹו ה ּוא , לא ' ְְְְִֵֵֶַַַֹֹ'עד 
אחר : וע ֹוד  מ ֹוכיח . וזה  הק ּדים , יאמר  ּכא ׁשר  ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַֹהטרים ,
ּתפר ׁש: זה  ואף  ּתירא ּון. לא  עדין ּתירא ּון", טרם  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ"ּכי
ּבּׁשּׁשי  הע ֹולם  ּבריאת  ּכׁשּנגמרה  ּבארץ , היה  לא  ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹעדין

אדם  ׁשּנברא  ‰O„‰.קדם  NÚ ÏÎÂ∑ לא עדין ְִֶֶָָָֹ¿»≈∆«»∆ֲִַֹ
יצא ּו, לא  הארץ ", "וּתֹוצא  ׁשּכת ּוב  ּוב ּׁשליׁשי ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹצמח ,
ול ּמה ? ׁשׁשי, יֹום  עד  עמד ּו ה ּקרקע  ּפתח  על  .א ּלא  ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ

ÈËÓ‰ ‡Ï Èk∑ ׁש"אדם לפי המטיר ? לא  ּטעם  ּומה  ƒ…ƒ¿ƒְְִִִֶַַַָָֹ
ׁשל  ּבט ֹובתן מ ּכיר  ואין האדמה " את  לעבד  ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאין
הת ּפּלל  לע ֹולם ,  צר ׁשהם  וידע  אדם  ּוכ ׁשּבא  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּגׁשמים ,

וה ּדׁשאים : האילנֹות  וצמח ּו וירד ּו, ‰'עליהם  ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָ
ÌÈ‰Ï‡∑.ׁשמ ֹו ה ּוא  וׁשֹופט ה ' ׁשּליט  ׁשה ּוא  אלהים , ¡…ƒְְֱִִֵֶַֹ
ּכל , ה 'על  ּפׁשּוט ֹו: לפי מק ֹום  ּבכל  זה  ּפר ּוׁש וכן ְְְְִֵֵֶַָָֹ

אלהים  .ׁשה ּוא  ֱִֶֹ

    §¥−©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤¨§¥¬
̈«£¨¨«

‰ÏÚÈ „‡Â∑ּבר ּית ֹו העלה לענין אדם . ׁשל  ¿≈«¬∆ְְְֱִִֶֶַָָָָ
אדם , ונברא  העפר , ל ׁשר ֹות  עננים  וה ׁשקה  ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָה ּתה ֹום 

ׁש זה , אף ּכג ּבל  הע ּסה , את  ל ׁש ּכ ֿ ואחר  מים  ּנֹותן ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
"וּייצר  ּכ ֿ ואחר  "וה ׁשקה ", ."ּכאן ְְְִִֶַַַָָָ

     ©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤¨«¨À̈¨¨Æ¦¨´£¨½̈
       ©¦©¬§©−̈¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈§¤¬¤©¨«

ˆÈiÂ∑ ויצירה ה ּזה  לע ֹולם  יצירה  יציר ֹות , ׁשּתי «ƒ∆ְְְִִִִֵֶַָָָָ
ה ּמתים . ל ּדין,לתח ּית  ע ֹומדת  ׁשאינּה ּבבהמה , אבל  ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

יּודי"ן  ׁשני ּביצירת ּה נכ ּתב  ‰‡„Ó‰.לא  ÔÓ ÙÚ∑ ְְִִִִֵַָָֹ»»ƒ»¬»»
מק ֹום  ׁשּבכל  ר ּוח ֹות , מאר ּבע  האדמה  מ ּכל  עפר ֹו ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָצבר 

‡˙e‡Èaד  „k ‡Ú‡Â ‡iÓL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«¿«»¿«¿»«ƒ¿¿ƒ
:‡iÓLe ‡Ú‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „Ú Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¬«¿»¡…ƒ«¿»¿«»

ÏÎÂה  ‡Ú‡ eÂ‰ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á ÈÏÈ‡ ÏÎÂ¿…ƒ»≈«¿»«»¬¿«¿»¿»
˙ÈÁ‡ ‡Ï È‡ ÁÓˆ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»«»¿»¬≈»»ƒ
˙ÈÏ Lp‡Â ‡Ú‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡ËÓƒ¿»¿»¡…ƒ««¿»¿∆««ƒ

:‡˙Ó„‡ ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¿¿»

Ïkו ˙È È˜L‡Â ‡Ú‡ ÔÓ ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡ÚÂ«¬»»¬»»ƒƒ«¿»¿«¿≈»»
:‡˙Ó„‡ Èt‡«≈«¿¿»

‡„Ó˙‡ז ÔÓ ‡ÙÚ Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡e¿»¿»¡…ƒ»»»«¿»ƒ«¿¿»
Ì„‡a ˙Â‰Â ÈiÁ„ ‡˙ÓL È‰Bt‡a ÁÙe¿«¿«¿ƒƒ¿¿»¿«≈«¬«¿»»

:‡ÏÏÓÓ ÁeÏ¿«¿«¿»

 

 
    

     
      

     

    
    

       
     

    

     
    

     
     
      

                
נטל  אחר : ּדבר  לקב ּורה . ק ֹולט ּתֹו ּתהא  ׁשם  ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּימ ּות ,
לי", ּתע ׂשה  אדמה  "מזּבח  ּבֹו: ׁשּנאמר  מ ּמק ֹום  ְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָעפר ֹו

לעמד  ויּוכל  ּכּפרה  ל ֹו ּתהיה  הלואי ÁtiÂ.אמר : ְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ«ƒ«
ÂÈt‡a∑ מן ּגּוף  העליֹונים , ּומן ה ּתח ּתֹונים  מן ע ׂשא ֹו ¿«»ְְֲִִִִִֶַַָָ

רא ׁשֹון  ׁשּביֹום  לפי העליֹונים . מן ּונׁשמה  ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָה ּתח ּתֹונים 
לעליֹונים . רקיע  ּברא  ּבּׁשני, וארץ . ׁשמים  ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָנברא ּו
ּברא  ּברביעי, ל ּתח ּתֹונים . ה ּיּבׁשה " "ּתראה  ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּׁשליׁשי,

ה ּמים " "יׁשרצ ּו ּבחמ ּׁשי, לעליֹונים . ְְְְֲִִִִִֶַַַָמא ֹור ֹות 
ּבעליֹונים  ּבֹו לברא ֹות  ּבּׁשּׁשי הזקק  ְְְְִִִִִֶַַַַָֻל ּתח ּתֹונים .
ּברא ׁשית , ּבמע ׂשה  קנאה  יׁש לאו, ואם  ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּוּבּתח ּתֹונים ,

אחד  יֹום  ּבבריאת  א ּלּו על  ר ּבים  א ּלּו LÙ.ׁשּיהיּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָ∆∆
‰iÁ∑זֹו  א ח ּיה ", "נפ ׁש נקרא ּו: וח ּיה  ּבהמה  אף  «»ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

וד ּבּור  ּדעה  ל ֹו ׁשּנּתֹוסף  ׁשּבכ ּלן, ח ּיה  – אדם  .ׁשל  ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

      ©¦©º§Ÿ̈¡Ÿ¦²©§¥−¤¦¤®¤©¨´¤½̈
  ¤¨«¨−̈£¤¬¨¨«

Ì„wÓ∑ואם ּבמזרח ֹו ה ּגן. את  נטע  עדן, ׁשל  ƒ∆∆ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
וג ֹו'"? האדם  את  וג ֹו' "וּיברא  ּכתיב : והרי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹּתאמר ,
יֹוסי  ר ּבי ׁשל  ּבנֹו אליעזר  ר ּבי ׁשל  ּבבריתא  ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָראיתי

נדר ׁש ׁשה ּתֹורה  מ ּדֹות  מל "ב  מהן,ה ּגלילי, אחת  וזֹו ת , ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
"וּיברא  רא ׁשֹון: ׁשל  ּפרט ֹו ה ּוא  מע ׂשה , ׁשּלאחריו ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָּכלל 
וסתם  מהיכן, ּבריאת ֹו סתם  ּכלל , זה ּו האדם " את  ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָוג ֹו'
וּיצמח  וג ֹו'" אלהים  ה ' "וּייצר  ּופר ׁש חזר  ְְֱֲִִֵֶַַַַַַַָָֹמע ׂשיו.

ּתר ּדמה . עליו וּיּפל  ֿ עדן, ּבגן וּיּניחה ּו ֿ עדן, ּגן ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָל ֹו
ּפרט ֹו א ּלא  ואינֹו אחר , מע ׂשה  ׁשה ּוא  סב ּור  ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה ּׁשֹומע 
ה ' "וּיצר  וכתב : חזר  ה ּבהמה , אצל  וכן רא ׁשֹון. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשל 
"וּיבא  לפר ׁש ּכדי ה ּׂשדה " ח ּית  ּכל  האדמה  מן ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוג ֹו'
ׁשּנברא ּו הע ֹופ ֹות  על  ּולל ּמד  ׁשם , לקר ֹות  האדם " ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָאל 

הרקק  .מן ְִָָ

     ©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬
       §©§¤−§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈§¥¾

  ©©−©¬¨¨«
ÁÓˆiÂ∑ מד ּבר ה ּכת ּוב  ה ּגן, ‰Ôb.לענין CB˙a∑ ה ּגן .ּבאמצע  ««¿«ְְְִֵַַַַַָ¿«»ְְֶַַָ

      §¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½
  §¨−̈§©§¨¨¬¨¦«

      ¥¬¨«¤−̈¦®´©Ÿ¥À¥¨¤´¤
  ©«£¦½̈£¤−̈©¨¨«

ÔBLÈt∑ ׁשם ועל  מצרים , נהר  ניל ּוס  ה ּוא  ƒְְְִִִֵַַַ
נקרא  הארץ , את  ּומ ׁשקין וע ֹולין מת ּברכין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּמימיו
"ּפיׁשֹון", אחר : ּדבר  ּפר ׁשיו". "ּופ ׁשּו ּכמ ֹו ְִִֵַָָָָָָּפיׁשֹון,

"ּוב ֹוׁשּו מצרים : אצל  ׁשּנאמר  ּפׁשּתן, מג ּדל  ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשה ּוא 
ּפׁשּתים  ."ע ֹובדי ְְִִֵ

ÔÈÓ„˜lÓח  Ô„Ú ‡˙Èb ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Èˆe¿ƒ¿»¡…ƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ
:‡ Èc Ì„‡ ˙È Ôn˙ ÈÂL‡Â¿«¿≈«»»»»ƒ¿»

‡ÔÏÈט  Ïk ‡Ú‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ÁÓˆ‡Â¿«¿«¿»¡…ƒƒ«¿»»ƒ»
‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Â ÏÎÈÓÏ ËÂ ÈÊÁÓÏ ‚bÓcƒ¿««¿∆¡≈¿«¿≈«¿ƒ««»
È‰BÈt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Â ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓaƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ

:LÈÏ Ë ÔÈa ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ≈«¿ƒ

È˙י  ‰‡˜L‡Ï Ô„ÚÓ ˜ÈÙ ‰Â‰ ‡‰Â¿«¬»¬»»ƒ≈≈∆¿«¿»»»
ÈLÈ ‰Úa‡Ï ÈÂ‰Â Lt˙È ÔnzÓe ‡˙Èbƒ¿»ƒ«»ƒ¿»««¬≈¿«¿¿»≈≈

:ÔÈ‰«¬ƒ

‡Úיא  Ïk ˙È ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBLÈt „Á ÌeL»ƒ«ƒ»»¬«
:‡‰c Ôn˙ Èc ‰ÏÈÂÁcƒ¬ƒ»ƒ«»«¬»

 

      
     

  
     


    

     
       

       
       

      
    

    
     

    
      

     
     



צב                
        

     י י י י נקרא נקרא נקרא נקרא  .... ....  רכי רכי רכי רכימתמתמתמת ימיו ימיו ימיו ימיו       יא)ועל ועל ועל ועל  ב , (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
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'B‚Â ˙BÈ‰ BËŒ‡Ï∑ ר ׁשּיֹות ׁשּתי יאמר ּו ׁשּלא  …¡¿ְְֵֶָֹֹֻ
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:‡Ïe È‡Â¿«¿≈¿»
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:˙eÓz ˙ÓÈÓ dpÓƒ≈≈«¿
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 ה ה ה ה ררררתתתת י י י י  יאמריאמריאמריאמר יח)א א א א  ב , (רש"י ֶֶֶֶֹֹ ֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָֹֹֻֻֻֻ
להי ת   לאד ה  ,טפ מפר אינ מ ע  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוק ה ,
" לב הי ת  לאד טב  "לא  ה ה  למר, וי דד . ְְְְֱִֵֵֵַַַָָָֹלבד ,
אפא , ב מ ." לב  האד הי ת טב  "לא  א א  נאמר, ְֱֱֵֶֶַַָָָָָֹֹלא 
. לאד טב  לא  ה  רק  ולא  טב , אינ  לב ת הי  עצְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

יאמר א  –  עצ טב " "לא  זה  מ ע  ר"י  מפר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלכ
את  ה תחיל' 'ד ר מע יק  זה   ע מ .ה רת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֻב '

וגוגוגוג''''ה ב ת הי הי הי הי ת ת ת ת  ט ט ט ט ב ב ב ב  ק לא לא לא לא  א ה  תב ת י  לא ), ות) ֵַֹֹ ְְְְְְֱֱֱֱִֵֵֶַָֹֹֹ
.לפר וההכרח  ְְְְֵֵֶַַַה ס ד 

     ©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈¨©©³©¨¤Æ
     §¥Æ¨´©¨©½¦©¨¥Æ¤¨´¨½̈¦§−
      ©¦§¨®§ŸÁ£¤̧¦§¨¨«¨¨²¤¬¤©−̈

 ¬§«
‰Ó„‡‰ ÔÓ 'B‚Â ˆiÂ∑ ע ׂשּיה היא  יצירה , היא  «ƒ∆¿ƒ»¬»»ְֲִִִִָָ

הארץ  ח ּית  את  אלהים  "וּיע ׂש למעלה : ְְֱֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹהאמ ּורה 
הרקק . מן נברא ּו ׁשהע ֹופ ֹות  ּופר ׁש ּבא  א ּלא  ְְְְִִֵֶֶַָָָָָוג ֹו'",
מן  אמר , וכאן נברא ּו, ה ּמים  מן למעלה , ׁשאמר  ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָלפי
יצירתן  ׁשּבׁשעת  ּכאן,  ל ּמד וע ֹוד , נברא ּו. ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָהאדמה 
ׁשם . להם  לקר ֹות  האדם  אל  הביאם  ּבּיֹום  ּבֹו ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָמ ּיד 

ּכמ ֹו: וכ ּבּוׁש, ר ּדּוי ל ׁשֹון זֹו, יצירה  א ּגדה : ְְְְְְִִִִֵַָָָּולדברי
אדם  ׁשל  יד ֹו ּתחת  ׁשּכב ׁשן עיר ", אל  תצ ּור  ."ּכי ְִִֶֶֶַַָָָָָָ

'B‚Â ‰iÁ LÙ Ì„‡‰ BÏ ‡˜È L‡ ÏÎÂ∑סרסה ּו ¿…¬∆ƒ¿»»»»∆∆«»¿ְֵָ
ׁשם , האדם  ל ֹו יקרא  א ׁשר  ח ּיה  נפ ׁש "ּכל  ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּופר ׁשה ּו:

לע ֹולם  ׁשמ ֹו ."ה ּוא  ְְָ

           

    ©¦§¨̧¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´
      ©¨©½¦§−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ¨¨¬¥−¤

§¤§«

     ©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦©§¥¨²©¨«¨−̈©¦¨®
     ©¦©À©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈©§¤«¨

ÊÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì„‡Ïe∑ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏtiÂ ¿»»…»»≈∆««≈¡…ƒ
‰Ócz. ּומי מין ּכל  לפניו הביאן זכר ּכׁשהביאן, ן «¿≈»ְְֱֱִִִִֶָָָָָָָ

מ ּיד : זּוג , ּבן אין ולי זּוג , ּבן יׁש לכ ּלם  אמר : ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּונקבה ,
"ּולצלע מ ּסטריו,∑ÂÈ˙ÚÏvÓ."וּיּפל " ּכמ ֹו: ֵַַƒ«¿…»ְְְִֶַָָ

נברא ּו" ּפרצ ּופין "ׁשני ׁשאמר ּו: זה ּו .ה ּמׁשּכן", ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ
bÒiÂ∑ החת ÁwiÂ.מק ֹום  ÔLÈiÂ∑ יראה ׁשּלא  «ƒ¿…ְֲַָ«ƒ»«ƒ«ְִֶֶֹ

עליו  ותת ּבּזה  נבראת , ׁשּמּמּנּו ה ּבׂשר  .חתיכת  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

a‡יט  ˙ÂÁ Ïk ‡Ú‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡e¿»¿»¡…ƒƒ«¿»»≈«»»
Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡iÓLc ‡ÙBÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿«»¿«¿≈¿«»»
dÏ È˜ ‰Â‰ Èc ÏÎÂ dÏ È˜È ‰Ó ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«ƒ¿≈≈¿…ƒ¬»»≈≈

:dÓL ‡e‰ ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ì„‡»»«¿»«¿»¿≈

ÙBÚÏe‡כ  ‡ÈÚa ÏÎÏ Ô‰ÓL Ì„‡ ‡˜e¿»»»¿»»¿»¿ƒ»¿»
ÁkL‡ ‡Ï Ì„‡Ïe ‡a ˙ÂÁ ÏÎÏe ‡iÓL„ƒ¿«»¿…≈«»»¿»»»«¿«

:dÏ˜Ï CÓÒ»≈¿ƒ¿≈

CÓ„eכא  Ì„‡ ÏÚ ‡˙L ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡Óe¿»¿»¡…ƒƒ¿»«»»¿≈
:d˙BÁz ‡N ÈÏÓe È‰BÚÏÚÓ ‡„Á ÈÒÂ¿»ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿«

 

     
     

      
      

      
     
      
     
      

   
  

    
     

      

       

    
    
     

    
 

     
     

      
    
   

  



צד              
        

קצר, ה א  מ ה למר רצני  ְְִִֵֶַַַָָאי
וינא , אדמ "ר מ רי ־וחמי  קד ת ב ד  היה   ע , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
קד  זמ  מ  א ,"אנ אצל וכרגיל ,ת ללו "אנ  אְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
אחד   עמד  מע ה  עת הרבת. ל נסיעת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָזמ
מינטע ". "איינע   י עדי ואמר ,("דיט ("א  א נז ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמיה די 
"ע א  הרי  רב , זמ ה א  אחד  רגע  ,אכ ואמר: הרי  ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָנענה 
זד נת  ועד  בה , לע ת אפר חדא " ברגעא  ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָחדא 

 זכי ת". ל  י ְֲִִַֻנע
ה א  מ ה אני  אמר זה יקר יקר יקר יקר א א  זמ למלא   י ,ולכ . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
מחה . נ  מלא  תכְְְִִֵֶָָֹ

ע ת  י תר, מ עט זמ  לי נהג מצאנז  ד ה ְְְִִֵַַַַַָָָָָֹהרב 
ה גע עני זה  הרי  : האל ו ה עת־לעת.  מ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד ת
"פיסה  על הנני  עלי   מרי א וענה : ?  ה ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָלבריא ת
אצל   מ בר  מהירה "? "פיסה  ר מה  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמהירה ".
מ עט. זמ ה הירה  ה פיסה  על אצל  נמ רב , זמ ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָאחר

מהר...  י הנני   ה ינה  עני   ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָבמילא ,
 רא ערב  הד רמיטא . עני נ י ה נה   רא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיד ע ,
לאחרי ־זה  הע למ ת, עלת היא  ה נה   רא בליל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹה נה 
ההכ רה  נ י פר, תקיעת ה נה   רא פי ת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹעל־ידי 
מיני ה א  וה ליטה  ההמ כה  מר עד  ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָוההמ כה ,

ֲֶֶעצרת.
 ה א   ה נה , ימי   מ כללת, ה א  העני  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ת, וליל ת ערב  כל ה ב ע : ימי   מ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָפרטת

רמיטא , עני ה א  הע למ ת, עלת ישנ א ", ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ"מעלי 
. כה ההמ היא  ְְִַַַָָָב ת

רמה  . . "וי ל היה  ה י ,   י  הרא  אד בריאת ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָוכ
ה ח ד , לאחרי ־זה  ה סירה , היתה  לאחרי ־זה  ," האד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל

. קד ת ְְְֶַַַָָָֹוההמ כה 
ס ר, ־עדמתנ ("הר מ) אדמ "ר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֻב ד ־קד ת
י ערב , לפנת ה י    י  נר היה  ק ה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאדמ "ר
עלת  עני  ה למר  וי ינה . זמ ה א  אז ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלמעלה 

ת. ערב  ְֶֶַָָָהע למ ת
 ה נה , וימי  ה ב ע  ימי  הד רמיטא  עני נ י  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
 ס עלמא ", קיימא  ני אלפי  "ית   כללת נ ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָי
נ י דכללת, ערב  לפנת ה י    י ,"ני אלפי  ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ"ית
הגזירת  ל  ע מ יח , חבלי   כי נמ ה  וס ק , ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהעלה 

ה יח . ביאת ההמ כה  היא  לאחרי ־זה  ,ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָרחמנא ־לצל
:לעניננ ְְְִֵֵַָנגע 

לפנת  ה י    י יחד :  העניני ג' ל נצטרפ   ה יוְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
 סי בר  ונמצאי מיני ־עצרת; ד ת; ההתחלה  ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָערב ,
הסדר  בר להתחיל  צרי  מ יח   קד ,"ני אלפי  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ית
לקראת  נל רה  ו מחת עצרת מ מיני  ד  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָדהמ כ ת,
לא  , מ קרב  היה  וה לימה , האמ ית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻה א ה 

"עגלא  א א  ," דידי טפחי, ידידידיד"עגלא  מע רה  למ ה  ," ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָ
.אמ ימינ ְְִֵֵֵָָָמהרה 

    ©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¤©¥¨²£¤¨©¬
   ¦¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«

ÔiÂ∑, מלמעלה ּוקצרה  מ ּלמ ּטה  רחבה  ּכּבנין, «ƒ∆ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָ
מ ּלמ ּטה  רחב  ׁשה ּוא  ח ּטים , ׁשל  ּכא ֹוצר  ה ּולד . ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלק ּבל 
קיר ֹותיו  על  מ ּׂשא ֹו יכ ּביד  ׁשּלא  מלמעלה , .וקצר  ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹ

‰M‡Ï 'B‚Â ÚÏv‰ ˙‡ 'B‚Â ÔiÂ∑, א ּׁשה להיֹות  «ƒ∆¿∆«≈»¿¿ƒ»ְִִָ
אפ ֹוד  להיֹות  לאפ ֹוד ", ּגדע ֹון א ֹות ֹו "וּיע ׂש .ּכמ ֹו: ְְְְִִֵֵַַַ

      ©Ÿ»¤»¨«¨¨¼´Ÿ©©À©¤¤¥«£¨©½¨−̈
      ¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨«Ÿ

ÌÚt‰ ˙‡Ê∑ ּבהמה ּכל  על  אדם  ׁשּבא  מל ּמד  …«««ְְֵֵֶַַָָָָָ
ח ּוה  על  ׁשּבא  עד  ּדע ּתֹו נתקררה  ולא  ÊÏ‡˙.וח ּיה , ְְְְְִֶַַַַַָָָָָֹ¿…

'B‚Â LÈ‡Ó Èk ‰M‡ ‡wÈ∑,ל ׁשֹון על  נֹופל  ל ׁשֹון ƒ»≈ƒ»ƒ≈ƒ¿ֵַָָ
ה ּקד ׁש ּבל ׁשֹון הע ֹולם  ׁשּנברא  .מ ּכאן ְְִִִֶֶַָָָָֹ

‡„Ìכב  ÔÓ ÈÒc ‡ÚÏÚ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡e¿»¿»¡…ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒƒ»»
:Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¿«¿«¿«»»

ÈÓbÓכג  ‡Ób ‡ÓÊ ‡„‰ Ì„‡‰ Ó‡Â«¬«»»»¬»ƒ¿»«¿»ƒ«¿«
È‡ ‡˙z‡ È˜˙È ‡„Ï ÈÒaÓ ‡Òeƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»¬≈

:‡„ ‡ÈÒ ‡ÏÚaÓƒ«¿»¿ƒ»»

 

    
     

  
    

    

       

        
      

    
    
    
      

    
     

    
     

      
   



צה               
        

קצר, ה א  מ ה למר רצני  ְְִִֵֶַַַָָאי
וינא , אדמ "ר מ רי ־וחמי  קד ת ב ד  היה   ע , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
קד  זמ  מ  א ,"אנ אצל וכרגיל ,ת ללו "אנ  אְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
אחד   עמד  מע ה  עת הרבת. ל נסיעת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָזמ
מינטע ". "איינע   י עדי ואמר ,("דיט ("א  א נז ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמיה די 
"ע א  הרי  רב , זמ ה א  אחד  רגע  ,אכ ואמר: הרי  ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָנענה 
זד נת  ועד  בה , לע ת אפר חדא " ברגעא  ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָחדא 

 זכי ת". ל  י ְֲִִַֻנע
ה א  מ ה אני  אמר זה יקר יקר יקר יקר א א  זמ למלא   י ,ולכ . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
מחה . נ  מלא  תכְְְִִֵֶָָֹ

ע ת  י תר, מ עט זמ  לי נהג מצאנז  ד ה ְְְִִֵַַַַַָָָָָֹהרב 
ה גע עני זה  הרי  : האל ו ה עת־לעת.  מ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד ת
"פיסה  על הנני  עלי   מרי א וענה : ?  ה ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָלבריא ת
אצל   מ בר  מהירה "? "פיסה  ר מה  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמהירה ".
מ עט. זמ ה הירה  ה פיסה  על אצל  נמ רב , זמ ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָאחר

מהר...  י הנני   ה ינה  עני   ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָבמילא ,
 רא ערב  הד רמיטא . עני נ י ה נה   רא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיד ע ,
לאחרי ־זה  הע למ ת, עלת היא  ה נה   רא בליל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹה נה 
ההכ רה  נ י פר, תקיעת ה נה   רא פי ת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹעל־ידי 
מיני ה א  וה ליטה  ההמ כה  מר עד  ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָוההמ כה ,

ֲֶֶעצרת.
 ה א   ה נה , ימי   מ כללת, ה א  העני  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ת, וליל ת ערב  כל ה ב ע : ימי   מ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָפרטת

רמיטא , עני ה א  הע למ ת, עלת ישנ א ", ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ"מעלי 
. כה ההמ היא  ְְִַַַָָָב ת

רמה  . . "וי ל היה  ה י ,   י  הרא  אד בריאת ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָוכ
ה ח ד , לאחרי ־זה  ה סירה , היתה  לאחרי ־זה  ," האד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל

. קד ת ְְְֶַַַָָָֹוההמ כה 
ס ר, ־עדמתנ ("הר מ) אדמ "ר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֻב ד ־קד ת
י ערב , לפנת ה י    י  נר היה  ק ה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאדמ "ר
עלת  עני  ה למר  וי ינה . זמ ה א  אז ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלמעלה 

ת. ערב  ְֶֶַָָָהע למ ת
 ה נה , וימי  ה ב ע  ימי  הד רמיטא  עני נ י  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
 ס עלמא ", קיימא  ני אלפי  "ית   כללת נ ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָי
נ י דכללת, ערב  לפנת ה י    י ,"ני אלפי  ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ"ית
הגזירת  ל  ע מ יח , חבלי   כי נמ ה  וס ק , ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהעלה 

ה יח . ביאת ההמ כה  היא  לאחרי ־זה  ,ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָרחמנא ־לצל
:לעניננ ְְְִֵֵַָנגע 

לפנת  ה י    י יחד :  העניני ג' ל נצטרפ   ה יוְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
 סי בר  ונמצאי מיני ־עצרת; ד ת; ההתחלה  ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָערב ,
הסדר  בר להתחיל  צרי  מ יח   קד ,"ני אלפי  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ית
לקראת  נל רה  ו מחת עצרת מ מיני  ד  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָדהמ כ ת,
לא  , מ קרב  היה  וה לימה , האמ ית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻה א ה 

"עגלא  א א  ," דידי טפחי, ידידידיד"עגלא  מע רה  למ ה  ," ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָ
.אמ ימינ ְְִֵֵֵָָָמהרה 

    ©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¤©¥¨²£¤¨©¬
   ¦¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«

ÔiÂ∑, מלמעלה ּוקצרה  מ ּלמ ּטה  רחבה  ּכּבנין, «ƒ∆ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָ
מ ּלמ ּטה  רחב  ׁשה ּוא  ח ּטים , ׁשל  ּכא ֹוצר  ה ּולד . ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלק ּבל 
קיר ֹותיו  על  מ ּׂשא ֹו יכ ּביד  ׁשּלא  מלמעלה , .וקצר  ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹ

‰M‡Ï 'B‚Â ÚÏv‰ ˙‡ 'B‚Â ÔiÂ∑, א ּׁשה להיֹות  «ƒ∆¿∆«≈»¿¿ƒ»ְִִָ
אפ ֹוד  להיֹות  לאפ ֹוד ", ּגדע ֹון א ֹות ֹו "וּיע ׂש .ּכמ ֹו: ְְְְִִֵֵַַַ

      ©Ÿ»¤»¨«¨¨¼´Ÿ©©À©¤¤¥«£¨©½¨−̈
      ¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨«Ÿ

ÌÚt‰ ˙‡Ê∑ ּבהמה ּכל  על  אדם  ׁשּבא  מל ּמד  …«««ְְֵֵֶַַָָָָָ
ח ּוה  על  ׁשּבא  עד  ּדע ּתֹו נתקררה  ולא  ÊÏ‡˙.וח ּיה , ְְְְְִֶַַַַַָָָָָֹ¿…

'B‚Â LÈ‡Ó Èk ‰M‡ ‡wÈ∑,ל ׁשֹון על  נֹופל  ל ׁשֹון ƒ»≈ƒ»ƒ≈ƒ¿ֵַָָ
ה ּקד ׁש ּבל ׁשֹון הע ֹולם  ׁשּנברא  .מ ּכאן ְְִִִֶֶַָָָָֹ

‡„Ìכב  ÔÓ ÈÒc ‡ÚÏÚ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡e¿»¿»¡…ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒƒ»»
:Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¿«¿«¿«»»

ÈÓbÓכג  ‡Ób ‡ÓÊ ‡„‰ Ì„‡‰ Ó‡Â«¬«»»»¬»ƒ¿»«¿»ƒ«¿«
È‡ ‡˙z‡ È˜˙È ‡„Ï ÈÒaÓ ‡Òeƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»¬≈

:‡„ ‡ÈÒ ‡ÏÚaÓƒ«¿»¿ƒ»»

 

    
     

  
    

    

       

        
      

    
    
    
      

    
     

    
     

      
   

              

    ©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®§¨©´
   §¦§½§¨−§¨¨¬¤¨«

LÈ‡ŒÊÚÈ Ôk ÏÚ∑,ּכן א ֹומרת  ה ּקד ׁש העריֹות ר ּוח  את  נח  ּבני על  ‡Á„.לאסר  NÏ∑ נֹוצר ה ּולד  «≈«¬»ƒְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ¿»»∆»ַָָָ
אחד  ּבׂשרם  נע ׂשה  וׁשם  ׁשניהם , ֿ ידי .על  ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ

     ©¦«§³§¥¤Æ£¦½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ
¦§¨«

eLLa˙È ‡ÏÂ∑, צניע ּות  ּדר יֹודעים  היּו ׁשּלא  ¿…ƒ¿…»ְְִִֶֶֶָֹ
ּדעה  ּבֹו ׁשּנּתנה  ֿ ּפי ֿ על  ואף  לרע , ט ֹוב  ּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלהבחין

מן  אכל ֹו עד  הרע  יצר  ּבֹו נּתן לא  ׁשמ ֹות , ְְִִִֵֵֶַַָָָֹלקר ֹות 
לרע  ט ֹוב  ּבין מה  וידע  הרע , יצר  ּבֹו ונכנס  .העץ , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ

      §©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬
      ̈−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤¨´¦½̈©¦«¨©´

     ¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½¦−Ÿ¥¬©¨«
ÌeÚ ‰È‰ LÁp‰Â∑ היה לכאן, זה  ענין מה  ¿«»»»»»ְְִֶָָָָָ

ע ֹור  ּכתנֹות  ּולא ׁשּתֹו לאדם  "וּיע ׂש : לסמ ְְְְְִִַַַָָָֹל ֹו
א ּל ה ּנח ׁשוּיל ּבׁשם "? קפץ  ס ּבה  מאיזֹו , לל ּמד א  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

לעין  ּבת ׁשמיׁש וע ֹוסקים  ער ּמים  א ֹותם  ראה  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֻעליהם ,
ל ּה ונתא ּוה  ÏkÓ.ּכל  ÌeÚ∑,ּוגד ּלת ֹו ערמת ֹו לפי ְְִַָָֹ»ƒ…ְְְִָָָֻ

מ ּכל " "אר ּור  מ ּכל ", "ער ּום  מ ּפל ּתֹו: רבה)היתה  .(בראשית ְְִִַַָָָָֹֹ
'B‚Â Ó‡ŒÈk Û‡∑ תאכל ּוׁשּמא "לא  לכם : אמר  «ƒ»«¿ְֶֶַָָָֹֹ

מ ּׁשאר  א ֹוכלים  א ֹותם  ׁשראה  ֿ ּפי ֿ על  ואף  וג ֹו", ְְְְִִִִֶַַָָָָֹמ ּכל 
לד ּבר  ויבא  ׁשּתׁשיב ּנּו ּכדי ּדברים  עליה  הר ּבה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּפר ֹות ,

העץ  .ּבא ֹות ֹו ְֵָ

         

 ל ל ל ל מ מ מ מ היתההיתההיתההיתה תתתת גד גד גד גד ערמתערמתערמתערמת א)לפי לפי לפי לפי  ג , (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
תב , אד  מ מד ר  ח ה היה  מקרא  ל ט י  ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָעל
ערמה    היתה   ח ר"י  תב  לכ הא ה . אל ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹו אמר
ח   הערמה  את לב א  ל אפרה  נספת כ נה   ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוג

 אי א י  ,"ר וד ערמת" מפר תב  לא   א ְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹה ר.
ערמת (לפי  מעלה  ה א  פי  א א  , עצמ לד ר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָה ונה 

פי  למר י תר  מתאי   וא ,(ל מ היתה  . . ת ת ת ת ד ד ד ד ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻֻ
מעלה . ה א  ה ר  מד זה  ,ל מ ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֻהיתה 

     ©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈Ÿ¥«

      ¦§¦´¨¥»£¤´§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À³Ÿ
     «Ÿ§Æ¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤§ª«

Ba eÚb˙ ‡ÏÂ∑,ה ּצּוּוי על  ׁשּנאמר :ה ֹוסיפה  ה ּוא  ּגרע ֹון, לידי ּבאה   ל )לפיכ על (משלי  ֿ ּתֹוסף  "אל  ¿…ƒ¿ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
.ּדבריו" ְָָ

    ©¬Ÿ¤©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−§ª«
Ôe˙Óz ˙BÓŒ‡Ï∑' ּבאכילה מיתה  אין ּכ ּבנגיעה , מיתה  ׁשאין 'ּכׁשם  ל ּה: אמר  ּבֹו, ׁשּנגעה  עד  ּדחפ ּה …¿Àְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

רבה) .(בראשית

‡È‰eכד  ÈkLÓ ˙Èa b ˜BaLÈ Ôk ÏÚ«≈ƒ¿¿«≈ƒ¿¿≈»ƒ
:„Á ‡ÒÏ ÔB‰ÈÂ d˙z‡a ˜a„ÈÂ dn‡Â¿ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»

d˙z‡Âכה  Ì„‡ ÔÈ‡ÏÈËÚ ÔB‰ÈÂ˙ ÂB‰Â«¬«¿≈«¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿≈
:ÔÈÓlk˙Ó ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÈא  „Úc ‡a ˙ÂÁ ÏkÓ ÌÈkÁ ‰Â‰ ‡ÈÂÁÂ¿ƒ¿»¬»«ƒƒ…≈«»»ƒ¬«¿»
ÈÈ Ó‡ È‡ ‡ËLe˜a ‡˙z‡Ï Ó‡Â ÌÈ‰Ï‡¡ƒ«¬«¿ƒ¿»¿¿»¬≈¬«¿»

:‡˙Èb ÔÏÈ‡ ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ…ƒ«ƒ¿»

Èb˙‡ב  ÔÏÈ‡ ÈÈtÓ ‡ÈÂÁÏ ‡˙z‡ ˙Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»
:ÏeÎÈ≈

ÈÈג  Ó‡ ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓ Èc ‡ÏÈ‡ ÈÈtÓeƒ≈≈ƒ»»ƒƒ¿ƒƒ¿»¬«¿»
‡ÓÏÈc da Ôe˜˙ ‡ÏÂ dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈¿»¿«¿≈ƒ¿»

:Ôe˙eÓz¿

Ôe˙eÓz:ד  ˙eÓ ‡Ï ‡˙z‡Ï ‡ÈÂÁ Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿

 

               
    



צו              

       ¦ Ÿ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−
     ¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«

Ú„È Èk∑ הע ֹולם את  ּוברא  אכל  העץ  מן א ּמנּות ֹו, ּבני ׂשֹונא  א ּמן רבה)ּכל  ÌÈ‰Ï‡k.(בראשית Ì˙ÈÈ‰Â∑ ƒ…≈«ְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻƒ¿ƒ∆≈…ƒ
ע ֹולמ ֹות  .יֹוצרי ְֵָ

       ©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦©«£¨
      ́¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−

    ©Ÿ©®©¦¥©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«
‰M‡‰ ‡zÂ∑ ּדבריו וה ּנא ּוראתה  נח ׁש ׁשל  «≈∆»ƒ»ְְְֲִֶָָָָָָ

והאמינּתּו רבה)ל ּה ‰ıÚ.(בראשית BË Èk∑ להיֹות ְֱִֶַָƒ»≈ְִ
ÌÈÈÚÏ.ּכאלהים  ‡e‰Œ‰Â‡˙ ÈÎÂ∑:ל ּה ׁשאמר  ּכמ ֹו ִֵֹ¿ƒ«¬»»≈«ƒְֶַָָ

עיניכם " ÏÈkN‰Ï."ונפקח ּו „ÓÁÂ∑ ׁשאמר ּכמ ֹו ְְְִֵֵֶ¿∆¿»¿«¿ƒְֶַָ

ורע " ט ֹוב  "יֹודעי dLÈ‡Ï.ל ּה Ìb ÔzzÂ∑ ׁשּלא ְֵָָָ«ƒ≈«¿ƒ»ֶֹ
ה ּוא  ויחיה  היא , אחרת ּתמ ּות  לר ּבֹות ∑Ìb.ויּׂשא  ְְְִִִֶֶֶַָָ«ְַ

.וח ּיה ּבהמה  ְְֵַָָ

      ©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®
     ©¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ

'B‚Â ‰Á˜tzÂ∑ ה ּכת ּוב ּדּבר  החכמה  לענין «ƒ»«¿»¿ְְְִִֶַַַָָָ
מ ֹוכיח  ה ּמקרא  וס ֹוף  מ ּמׁש, רא ּיה  לענין eÚ„iÂ.ולא  ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹ«≈¿

Ì‰ ÌnÈÚ Èk∑ א ּלא ערם , ּכׁשה ּוא  יֹודע  ה ּסּומא  אף  ƒ≈Àƒ≈ְֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבידם  היתה  אחת  מצוה  הם "? ער ּמים  ּכי "וּידע ּו ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻמה ּו

הימ ּנה  רבה)ונתערטל ּו ˙‡‰.(בראשית ‰ÏÚ∑ העץ ה ּוא  ְְְְִֵֶַָ¬≈¿≈»ֵָ

נתקנּו ּבֹו ׁשּנתקלקל ּו, ּבּדבר  מ ּמּנּו, ע )ׁשאכל ּו ,(סנהדרין ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
מה  ּומ ּפני עליהם . מ ּלּטל  מנע ּום  העצים  ׁשאר  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹאבל 
חפץ  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשאין העץ ? נת ּפרסם  ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹלא 

ויאמר  יכלימ ּוה ּו ׁשּלא  ּבר ּיה , ׁשּלקה לה ֹונֹות  'זה ּו ּו: ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹ
ֿ יד ֹו' על  תנחומא)הע ֹולם  רבי  .(מדרש ַָָָ

         

 מ מ מ מ  אכל אכל אכל אכל  הע הע הע הע ז)ההההא א א א  ג , (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
ועל־י , אני אכילת נאסר וח ה   אד נמצא , ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלפי ־זה 

הרי חז"ל) מדרי  על־י  ־אימה ־) מקרא  ל טְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
! ל ע א ר ִֶָזה 

      ©¦§§º¤¸§Ÿ̈¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈§´©
      ©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½

  §−¥¬©¨«
eÚÓLiÂ∑ ס ּדר ּום ּוכבר  ר ּבים , א ּגדה  מדר ׁשי יׁש «ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵַַָָָ

מדר ׁשֹות , ּוב ׁשאר  ר ּבה ' ּב'ברא ׁשית  מכ ֹונם  על  ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָר ּבֹותינּו
ּולא ּגדה  מקרא , ׁשל  לפ ׁשּוט ֹו א ּלא  ּבאתי לא  ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹואני
אפניו  על  ּדב ּור  ּדבר  ה ּמקרא  ּדברי .המיּׁשבת  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

eÚÓLiÂ∑ּֿבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ק ֹול  את  ׁשמע ּו ּׁשמע ּו? מה  «ƒ¿¿ְְֶַַָָָָ

ּבּגן  מתה ּל ׁשהיה  ‰ÌBi.ה ּוא , ÁeÏ∑ ר ּוח לא ֹות ֹו ְִֵֶַַַָָ¿««ְַ
וד ֹו"ק  ל ׁשם , אחרים : (ספרים  מ ּׁשם  ּבאה  ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשה ּׁשמ ׁש
ח ּמה  ערב  ׁשּלפנֹות  מערבית , היא  וז ֹו ע ּקר ), כן ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּכי

והם  לח)ּבּמערב , ּבע ׂשירית (שם .סרח ּו ְְֲֲִִֵַַָָָ

dpÓה  ÔeÏÎÈ˙c ‡ÓBÈa È‡ ÈÈ Ì„˜ ÈÏb È‡¬≈«≈√»¿»¬≈¿»¿≈¿ƒ≈
ÔÈÓÈkÁ ÔÈÎ ÔB‰˙e ÔBÎÈÈÚ ÔÁzt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ

:LÈÏ Ë ÔÈa≈«¿ƒ

È‡Âו ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ Ë È‡ ‡˙z‡ ˙ÊÁÂ«¬«ƒ¿»¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈
‡ÏkzÒ‡Ï ‡ÏÈ‡ ‚bÓe ÔÈÈÚÏ ‡e‰ Èq‡«≈»≈ƒ¿««ƒ»»¿ƒ¿«¿»
Û‡ ˙‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â da‡Ó ˙ÈÒe d≈¿ƒ«≈ƒ≈«¬»«ƒ»««

:ÏÎ‡Â dnÚ dÏÚÏ¿«¿«ƒ««¬»

‡Èז eÚ„ÈÂ ÔB‰ÈÂ˙ ÈÈÚ ‡Ázt˙‡Â¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈ƒ»¬≈
ÔÈ‡˙ ÈÙË ÔB‰Ï eËÈhÁÂ ÔeÈ‡ ÔÈ‡ÏÈËÚ«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ

:ÔÈÊÊ ÔB‰Ï e„ÚÂ«¬«¿¿»ƒ

Cl‰Óח  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ Ï˜ ˙È eÚÓLe¿»»«≈¿»«¿»¡…ƒ¿«≈
d˙z‡Â Ì„‡ nËÈ‡Â ‡ÓBÈ ÁÓÏ ‡˙È‚a¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ««»»¿ƒ¿≈

:‡˙È‚ ÔÏÈ‡ B‚a ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ«ƒ¿»

 

    
     

      

      
     

      

    
     



צז               

       ¦ Ÿ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−
     ¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«

Ú„È Èk∑ הע ֹולם את  ּוברא  אכל  העץ  מן א ּמנּות ֹו, ּבני ׂשֹונא  א ּמן רבה)ּכל  ÌÈ‰Ï‡k.(בראשית Ì˙ÈÈ‰Â∑ ƒ…≈«ְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻƒ¿ƒ∆≈…ƒ
ע ֹולמ ֹות  .יֹוצרי ְֵָ

       ©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦©«£¨
      ́¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−

    ©Ÿ©®©¦¥©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«
‰M‡‰ ‡zÂ∑ ּדבריו וה ּנא ּוראתה  נח ׁש ׁשל  «≈∆»ƒ»ְְְֲִֶָָָָָָ

והאמינּתּו רבה)ל ּה ‰ıÚ.(בראשית BË Èk∑ להיֹות ְֱִֶַָƒ»≈ְִ
ÌÈÈÚÏ.ּכאלהים  ‡e‰Œ‰Â‡˙ ÈÎÂ∑:ל ּה ׁשאמר  ּכמ ֹו ִֵֹ¿ƒ«¬»»≈«ƒְֶַָָ

עיניכם " ÏÈkN‰Ï."ונפקח ּו „ÓÁÂ∑ ׁשאמר ּכמ ֹו ְְְִֵֵֶ¿∆¿»¿«¿ƒְֶַָ

ורע " ט ֹוב  "יֹודעי dLÈ‡Ï.ל ּה Ìb ÔzzÂ∑ ׁשּלא ְֵָָָ«ƒ≈«¿ƒ»ֶֹ
ה ּוא  ויחיה  היא , אחרת ּתמ ּות  לר ּבֹות ∑Ìb.ויּׂשא  ְְְִִִֶֶֶַָָ«ְַ

.וח ּיה ּבהמה  ְְֵַָָ

      ©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®
     ©¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ

'B‚Â ‰Á˜tzÂ∑ ה ּכת ּוב ּדּבר  החכמה  לענין «ƒ»«¿»¿ְְְִִֶַַַָָָ
מ ֹוכיח  ה ּמקרא  וס ֹוף  מ ּמׁש, רא ּיה  לענין eÚ„iÂ.ולא  ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹ«≈¿

Ì‰ ÌnÈÚ Èk∑ א ּלא ערם , ּכׁשה ּוא  יֹודע  ה ּסּומא  אף  ƒ≈Àƒ≈ְֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבידם  היתה  אחת  מצוה  הם "? ער ּמים  ּכי "וּידע ּו ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻמה ּו

הימ ּנה  רבה)ונתערטל ּו ˙‡‰.(בראשית ‰ÏÚ∑ העץ ה ּוא  ְְְְִֵֶַָ¬≈¿≈»ֵָ

נתקנּו ּבֹו ׁשּנתקלקל ּו, ּבּדבר  מ ּמּנּו, ע )ׁשאכל ּו ,(סנהדרין ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
מה  ּומ ּפני עליהם . מ ּלּטל  מנע ּום  העצים  ׁשאר  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹאבל 
חפץ  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשאין העץ ? נת ּפרסם  ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹלא 

ויאמר  יכלימ ּוה ּו ׁשּלא  ּבר ּיה , ׁשּלקה לה ֹונֹות  'זה ּו ּו: ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹ
ֿ יד ֹו' על  תנחומא)הע ֹולם  רבי  .(מדרש ַָָָ

         

 מ מ מ מ  אכל אכל אכל אכל  הע הע הע הע ז)ההההא א א א  ג , (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
ועל־י , אני אכילת נאסר וח ה   אד נמצא , ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלפי ־זה 

הרי חז"ל) מדרי  על־י  ־אימה ־) מקרא  ל טְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
! ל ע א ר ִֶָזה 

      ©¦§§º¤¸§Ÿ̈¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈§´©
      ©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½

  §−¥¬©¨«
eÚÓLiÂ∑ ס ּדר ּום ּוכבר  ר ּבים , א ּגדה  מדר ׁשי יׁש «ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵַַָָָ

מדר ׁשֹות , ּוב ׁשאר  ר ּבה ' ּב'ברא ׁשית  מכ ֹונם  על  ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָר ּבֹותינּו
ּולא ּגדה  מקרא , ׁשל  לפ ׁשּוט ֹו א ּלא  ּבאתי לא  ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹואני
אפניו  על  ּדב ּור  ּדבר  ה ּמקרא  ּדברי .המיּׁשבת  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

eÚÓLiÂ∑ּֿבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ק ֹול  את  ׁשמע ּו ּׁשמע ּו? מה  «ƒ¿¿ְְֶַַָָָָ

ּבּגן  מתה ּל ׁשהיה  ‰ÌBi.ה ּוא , ÁeÏ∑ ר ּוח לא ֹות ֹו ְִֵֶַַַָָ¿««ְַ
וד ֹו"ק  ל ׁשם , אחרים : (ספרים  מ ּׁשם  ּבאה  ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשה ּׁשמ ׁש
ח ּמה  ערב  ׁשּלפנֹות  מערבית , היא  וז ֹו ע ּקר ), כן ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּכי

והם  לח)ּבּמערב , ּבע ׂשירית (שם .סרח ּו ְְֲֲִִֵַַָָָ

dpÓה  ÔeÏÎÈ˙c ‡ÓBÈa È‡ ÈÈ Ì„˜ ÈÏb È‡¬≈«≈√»¿»¬≈¿»¿≈¿ƒ≈
ÔÈÓÈkÁ ÔÈÎ ÔB‰˙e ÔBÎÈÈÚ ÔÁzt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ

:LÈÏ Ë ÔÈa≈«¿ƒ

È‡Âו ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ Ë È‡ ‡˙z‡ ˙ÊÁÂ«¬«ƒ¿»¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈
‡ÏkzÒ‡Ï ‡ÏÈ‡ ‚bÓe ÔÈÈÚÏ ‡e‰ Èq‡«≈»≈ƒ¿««ƒ»»¿ƒ¿«¿»
Û‡ ˙‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â da‡Ó ˙ÈÒe d≈¿ƒ«≈ƒ≈«¬»«ƒ»««

:ÏÎ‡Â dnÚ dÏÚÏ¿«¿«ƒ««¬»

‡Èז eÚ„ÈÂ ÔB‰ÈÂ˙ ÈÈÚ ‡Ázt˙‡Â¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈ƒ»¬≈
ÔÈ‡˙ ÈÙË ÔB‰Ï eËÈhÁÂ ÔeÈ‡ ÔÈ‡ÏÈËÚ«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ

:ÔÈÊÊ ÔB‰Ï e„ÚÂ«¬«¿¿»ƒ

Cl‰Óח  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ Ï˜ ˙È eÚÓLe¿»»«≈¿»«¿»¡…ƒ¿«≈
d˙z‡Â Ì„‡ nËÈ‡Â ‡ÓBÈ ÁÓÏ ‡˙È‚a¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ««»»¿ƒ¿≈

:‡˙È‚ ÔÏÈ‡ B‚a ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ«ƒ¿»

 

    
     

      

      
     

      

    
     

              

      ©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−©¤«¨
‰ki‡∑ע ּמֹויֹו ל ּכנס  א ּלא  ה ּוא , היכן היה  דע  «∆»ִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּפתאם  יעניׁשה ּו אם  לה ׁשיב  נבהל  יהא  ׁשּלא  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹּבדברים ,
רבה) ל ֹו:(בראשית אמר  ּבקין וכן ד ). הבל (בראשית "אי ְְִֵֵֶֶַַָ

ּבבלעם : וכן ?"כב )אחי הא ּלה (במדבר האנׁשים  "מי ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָ
ּבׁשל ּוחי  ּבחזק ּיה ּו, וכן ּבדברים , ע ּמהם  ל ּכנס  ?"ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָע ּמ

ּבלאדן  לט)מר ֹוד .(ישעיה ְְֲַָָ

     ©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ
 ̈−Ÿ¦¨¥«¨¥«

       ©¾Ÿ¤¦¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À
     £¤¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨

EÏ „Èb‰ ÈÓ∑ ּבע ֹומד יׁש ּבׁשת  מה  לדעת   ל .ּבתמיהה ∑‰ıÚ‰ŒÔÓ.ערם ?מאין ƒƒƒ¿ְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ¬ƒ»≈ְִִָ

      ©−Ÿ¤¨«¨¨®¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²
  ̈«§¨¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«

È„nÚ ‰z˙ L‡∑(ה ּבּטֹובה (ע "ז ּכפר  .ּכאן ¬∆»«»ƒ»ƒַַָָָ

     ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¡Ÿ¦²¨«¦−̈©´Ÿ¨¦®
    ©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬¦¦©−¦¨«Ÿ¥«

È‡ÈM‰∑:ּכמ ֹו לו)הטעני, חזק ּיה ּו(ישעיה לכם  יּׁשיא  .""אל  ƒƒ«ƒְְְִִִִִֶַַַָָ

      ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼
     ̈³©¨Æ¦¨©§¥½̈¦−Ÿ©©´©¨¤®

      ©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬©¤«
˙‡f ˙ÈNÚ Èk∑ּבזכ ּות ֹו מה ּפכים  ׁשאין מ ּכאן ƒ»ƒ»…ְְְִִִֵֶַָ

ל ֹו היה  זאת ? ע ׂשית  ל ּמה  ׁשאל ֹו: ׁשא ּלּו מסית , ְִִִֵֶֶָָָָָָָֹׁשל 
ׁשֹומעין? מי ּדברי ה ּתלמיד , ודברי הרב  ּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָלה ׁשיב :

כט) ‰O„‰.(סנהדרין ˙iÁ ÏkÓe ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑ אם ƒ»«¿≈»ƒ…«««»∆ִ

ר ּבֹותינּו העמיד ּו ֿ ׁשּכן? ּכל  לא  מח ּיה  נתק ּלל , ְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמ ּבהמה 
ּבכ ֹור ֹות  ּבמ ּסכת  זה  ח)מדר ׁש ע ּבּור ֹו(דף  ׁשּימי לל ּמד  , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ׁשבע  נח ׁש ˙CÏ.ׁשנים ׁשל  EÁbŒÏÚ∑היּו רגלים  ִֶֶַָָָ«¿…¿≈≈ְִַַָ
.ונקצצ ּול ֹו ְְְִ

             

  

ארארארארר ר ר ר  אתאתאתאת ע ע ע ע יתיתיתית י י י י   ח ח ח חאל אל אל אל ־ ־ ־ ־ הההה ||||  אלהי אלהי אלהי אלהי יהוהיהוהיהוהיהוה ַַַַֹֹו ו ו ו אמראמראמראמר ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
ההההדהדהדהדה ח ח ח ח תתתת מ מ מ מ ל ל ל ל  מ מ מ מ ל ל ל ל ־ ־ ־ ־ הההההמההמההמההמה יד )א א א א הההה (ג , ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

אמר   כמ ה ר, ח   חל היה  החטא   קד מצינ ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹה ה 
ח   לה אי עכ ו   י ח ה מאחר .'וג " ח ה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ"ו אמר

‡z:ט  Ô‡ dÏ Ó‡Â Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡˜e¿»¿»¡…ƒ¿»»«¬«≈»»¿

È‚a˙‡י  ˙ÈÚÓL CÓÈÓ Ï˜ ˙È Ó‡Â«¬«»«≈¿»«¿ƒ¿ƒ¿»
:˙ÈnËÈ‡Â ‡‡ È‡ÏÈËÚ È‡ ˙ÈÏÈÁ„e¿≈ƒ¬≈«¿ƒ«¬»¿ƒ«»ƒ

‰ÔÓיא  z‡ È‡ÏÈËÚ È‡ CÏ ÈeÁ ÔÓ Ó‡Â«¬«»«ƒ»¬≈«¿ƒ«»¿¬ƒ
dpÓ ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Cz„wÙc ‡ÏÈ‡ƒ»»ƒ«∆¿»¿ƒ¿»¿≈«ƒ≈

:zÏÎ‡¬«¿»

‰È‡יב  ÈnÚ z‰Èc ‡˙z‡ Ì„‡‰ Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒƒ
:˙ÈÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ ÔÓ ÈÏ ˙‰È«¬«ƒƒƒ»»«¬»ƒ

Ú„˙יג  ‡c ‰Ó ‡˙z‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»«»«¿»
:˙ÈÏÎ‡Â ˙ÈÈÚË‡ ‡ÈÂÁ ‡˙z‡ ˙Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒƒ«¬»ƒ

c‡יד  z„Ú È‡ ‡ÈÂÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»¬≈¬«¿»»
ÏÚ ‡a ˙ÂÁ ÏkÓe ‡ÈÚa ÏkÓ z‡ ËÈÏƒ«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…≈«»»«
:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk ÏeÎÈ˙ ‡ÙÚÂ ÏÈÊÈz CÚÓ¿»≈ƒ¿«¿»≈»≈«»

 

    
     

         

     
     
     
     

     


    
  
  

    
     

     
    

     


      
    

  



צח              
למר  מס ר זה . ח   מה ל למר  צרי על־ ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹה ר,
 וצרי . חטא עב ר זה  ונתק ל ה דמ ני ,  ח ארע  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה 
  ח ה תק ל תב  רנת א  מה  מ ני  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלהבי

?ר דְִ
ע ית  "י  ל ואמר ה '  סי ה מה   י הק ב י ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָוהעני
 מהמ הרי  מי ר, לכא רה  "('וג מ ל א ה  (ארר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻזאת

זה . עב ר ה א  הענ מ מע בר ְְֲִֶֶֶַַַָָֹה ר
ה א  ק ל הענ  ח לה יר מס בזה  למר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹונראה 
ע ר  יו מ זאת". ע ית "י  מ ה  נגד  מ ה  ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹבחינת
הרי , ח ה ל וה כנע  ה ר ח  ידי  על א  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהחטא 

  מכ א ה " ארר זאת ע ית "י  מ ה  נגד  מ ה  הענְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻ
את  רק  לא   מא לקח  ה "ה  ה ר, ח  נגד  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹע ר
י כל  א  ועד  כלל, ה ל את   א א  , אד ה ר ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹח 
נהימה  (אגה , אחרת וח ת בהמ ת ק לת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָלה מיע 
 ת א  מה ח ת ה א  מ ל". א ה  "ארר זה ) ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכ צא 

. מה מבחר היה  ְְֵֶֶָָָֻכ נת
"'וג חנ "על ה ללת, אר את   מפרט  סי מ זה  ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹועל
זאת" ע ית "י   ח ה ההסתה  מע ה  נכלל א  יו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹמ

. לפרט ה תב  הצר ְְְֵַַָָָָֻלכ

       §¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬©§£−¥´
      ©§¨®§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬¨¥«

˙ÈL‡ ‰È‡Â∑ ׁשּימ ּות א ּלא  נת ּכּונּת לא  א ּתה  ¿≈»»ƒְְִֶֶַַַָָָָֹ
ּבאת  ולא  ח ּוה , את  וּתּׂשא  ּתח ּלה , ה ּוא  ּכׁשּיאכל  ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹֹאדם ,
ק ּלֹות  ּדע ּתן ׁשה ּנׁשים  לפי א ּלא  ּתח ּלה , ח ּוה  אל  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלד ּבר 
: לפיכ ּבעליהן, את  לפ ּתֹות  ויֹודע ֹות  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָלהת ּפּתֹות 

א ׁשית " ט)∑EÙeLÈ."ואיבה  ּכמ ֹו:(סוטה , דברים יכ ּתת) ְִֵָָ¿¿ְְְֶַ
ית ּה'ט) 'וׁשפית  ותר ּגּומ ֹו: א ֹות ֹו" z‡Â‰."וא ּכת  ְְְִֵֶַָָָֹ¿«»

˜Ú epÙeLz∑ ק ֹומה  ל יהא  ּבעקב ֹו,לא  ות ּׁשכ ּנּו ¿∆»≈ְְְְֲִֵֵֶַָֹ
ּכמ ֹו: 'ּתׁשּופ ּנּו', ּול ׁשֹון ּתמית ּנּו. מ ּׁשם  מ)ואף  (ישעיה ְְְְְִִֶֶַָ

ּכמין  נֹוׁשף  ה ּוא  לנׁש ּבא  ּכׁשה ּנח ׁש ּבהם ", ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ"נׁשף 
ׁשה ּלׁשֹו ּולפי ה ּלׁשֹון,ׁשריקה . על  נֹופל  ל ׁשֹון ן ּכתב  ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּבׁשניהם  .נׁשיפה  ְְִִֵֶָ

      ¤¨«¦¨´¨©À©§¨³©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½
     §¤−¤¥«§¦´¨¦®§¤¦¥Æ§´¨¥½§−

¦§¨¨«
CBvÚ∑ ּבנים ּגּדּול  צער  צער ∑C‰Â.זה  זה  ƒ¿≈ִִֶַַָ¿≈…≈ֶַַ

ÌÈ.הע ּבּור  È„Ïz ˆÚa∑ ה ּלדה צער  .זה  ִָ¿∆∆≈¿ƒ»ƒֵֶַַַָ
C˙˜eLz CLÈ‡ŒÏ‡Â∑ אין ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  לת ׁשמיׁש, ¿∆ƒ≈¿»≈ְְְִִֵֵַַַ

ה ּכל  ,"ּב ֿ ימ ׁשל  "ה ּוא  א ּלא  ּבּפה , לתבע ֹו מצח   ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹל
ולא  ּכמ ֹו:∑C˙˜eLz.מ ּממ ּמּנּו , כט)ּתאות (ישעיה ְִִֵֶֹ¿»≈ְֲֵַָ

ׁשֹוקקה  .""ונפ ׁשֹו ְְֵַָ

      §¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ
       ¦¨¥½£¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®

      £¨³¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ§¥¬
 ©¤«

EeÚa ‰Ó„‡‰ ‰e‡∑ּדברים ּת  ל עלה  ¬»»¬»»«¬∆ְְֲִֶַָ
ּונמלים . ּופרע ֹוׁשים  זב ּובים , ּכג ֹון: מ ׁשל אר ּורים , ְְְְֲִִִִַָָָ

ׁשּינק  ׁשדים  מק ּלל ֹות  וה ּבר ּיֹות  רעה , לתר ּבּות  ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָל ּיֹוצא 
.מהם  ֵֶ

Caטו ÔÈe ‡˙z‡ ÔÈe CÈa ÈÂL‡ e„e¿»∆«ƒ≈»≈ƒ¿»≈¿»
z„Úc ‰Ó CÏ ÈÎc È‰È ‡e‰ d‰a ÔÈe≈¿»«¿≈¿ƒ»«ƒ¬«¿»
:‡ÙBÒÏ dÏ ÈË È‰z z‡Â ÔÈÓ„˜lÓ dÏ≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿≈»ƒ≈¿»

ˆÈÎÈÚטז ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ Ó‡ ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¬««¿»»«¿≈«¬«¿ƒ
‡‰z CÏÚa ˙Âle ÔÈ È„Ïz Úˆa ÈÎÈÈecÚÂ¿ƒ«¿ƒƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ¿««¿≈¿≈

:Ca ËÏLÈ ‡e‰Â CÈze‡zƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

‡C˙zיז ÓÈÓÏ zÏÈa˜ È‡ Ó‡ Ì„‡Ïe¿»»¬«¬≈«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»
‡Ï ÓÈÓÏ Cz„ÈwÙ Èc ‡ÏÈ‡ ÔÓ zÏÎ‡Â«¬«¿»ƒƒ»»ƒ«ƒ¿»¿≈«»
ÏÓÚa CÏÈ„a ‡Ú‡ ‡ËÈÏ dpÓ ÏeÎÈ≈̇ƒ≈ƒ»«¿»¿ƒ»«¬«

:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk dÈÏÎÈzƒ¿ƒ«»≈«»

 

    
      

      
     

     
     

     

       
    
     

      
    
     
       

     
    

    
      

     
     

    



צט               
למר  מס ר זה . ח   מה ל למר  צרי על־ ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹה ר,
 וצרי . חטא עב ר זה  ונתק ל ה דמ ני ,  ח ארע  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה 
  ח ה תק ל תב  רנת א  מה  מ ני  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלהבי

?ר דְִ
ע ית  "י  ל ואמר ה '  סי ה מה   י הק ב י ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָוהעני
 מהמ הרי  מי ר, לכא רה  "('וג מ ל א ה  (ארר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻזאת

זה . עב ר ה א  הענ מ מע בר ְְֲִֶֶֶַַַָָֹה ר
ה א  ק ל הענ  ח לה יר מס בזה  למר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹונראה 
ע ר  יו מ זאת". ע ית "י  מ ה  נגד  מ ה  ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹבחינת
הרי , ח ה ל וה כנע  ה ר ח  ידי  על א  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהחטא 

  מכ א ה " ארר זאת ע ית "י  מ ה  נגד  מ ה  הענְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻ
את  רק  לא   מא לקח  ה "ה  ה ר, ח  נגד  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹע ר
י כל  א  ועד  כלל, ה ל את   א א  , אד ה ר ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹח 
נהימה  (אגה , אחרת וח ת בהמ ת ק לת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָלה מיע 
 ת א  מה ח ת ה א  מ ל". א ה  "ארר זה ) ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכ צא 

. מה מבחר היה  ְְֵֶֶָָָֻכ נת
"'וג חנ "על ה ללת, אר את   מפרט  סי מ זה  ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹועל
זאת" ע ית "י   ח ה ההסתה  מע ה  נכלל א  יו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹמ

. לפרט ה תב  הצר ְְְֵַַָָָָֻלכ

       §¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬©§£−¥´
      ©§¨®§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬¨¥«

˙ÈL‡ ‰È‡Â∑ ׁשּימ ּות א ּלא  נת ּכּונּת לא  א ּתה  ¿≈»»ƒְְִֶֶַַַָָָָֹ
ּבאת  ולא  ח ּוה , את  וּתּׂשא  ּתח ּלה , ה ּוא  ּכׁשּיאכל  ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹֹאדם ,
ק ּלֹות  ּדע ּתן ׁשה ּנׁשים  לפי א ּלא  ּתח ּלה , ח ּוה  אל  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלד ּבר 
: לפיכ ּבעליהן, את  לפ ּתֹות  ויֹודע ֹות  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָלהת ּפּתֹות 

א ׁשית " ט)∑EÙeLÈ."ואיבה  ּכמ ֹו:(סוטה , דברים יכ ּתת) ְִֵָָ¿¿ְְְֶַ
ית ּה'ט) 'וׁשפית  ותר ּגּומ ֹו: א ֹות ֹו" z‡Â‰."וא ּכת  ְְְִֵֶַָָָֹ¿«»

˜Ú epÙeLz∑ ק ֹומה  ל יהא  ּבעקב ֹו,לא  ות ּׁשכ ּנּו ¿∆»≈ְְְְֲִֵֵֶַָֹ
ּכמ ֹו: 'ּתׁשּופ ּנּו', ּול ׁשֹון ּתמית ּנּו. מ ּׁשם  מ)ואף  (ישעיה ְְְְְִִֶֶַָ

ּכמין  נֹוׁשף  ה ּוא  לנׁש ּבא  ּכׁשה ּנח ׁש ּבהם ", ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ"נׁשף 
ׁשה ּלׁשֹו ּולפי ה ּלׁשֹון,ׁשריקה . על  נֹופל  ל ׁשֹון ן ּכתב  ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּבׁשניהם  .נׁשיפה  ְְִִֵֶָ

      ¤¨«¦¨´¨©À©§¨³©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½
     §¤−¤¥«§¦´¨¦®§¤¦¥Æ§´¨¥½§−

¦§¨¨«
CBvÚ∑ ּבנים ּגּדּול  צער  צער ∑C‰Â.זה  זה  ƒ¿≈ִִֶַַָ¿≈…≈ֶַַ

ÌÈ.הע ּבּור  È„Ïz ˆÚa∑ ה ּלדה צער  .זה  ִָ¿∆∆≈¿ƒ»ƒֵֶַַַָ
C˙˜eLz CLÈ‡ŒÏ‡Â∑ אין ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  לת ׁשמיׁש, ¿∆ƒ≈¿»≈ְְְִִֵֵַַַ

ה ּכל  ,"ּב ֿ ימ ׁשל  "ה ּוא  א ּלא  ּבּפה , לתבע ֹו מצח   ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹל
ולא  ּכמ ֹו:∑C˙˜eLz.מ ּממ ּמּנּו , כט)ּתאות (ישעיה ְִִֵֶֹ¿»≈ְֲֵַָ

ׁשֹוקקה  .""ונפ ׁשֹו ְְֵַָ

      §¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ
       ¦¨¥½£¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®

      £¨³¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ§¥¬
 ©¤«

EeÚa ‰Ó„‡‰ ‰e‡∑ּדברים ּת  ל עלה  ¬»»¬»»«¬∆ְְֲִֶַָ
ּונמלים . ּופרע ֹוׁשים  זב ּובים , ּכג ֹון: מ ׁשל אר ּורים , ְְְְֲִִִִַָָָ

ׁשּינק  ׁשדים  מק ּלל ֹות  וה ּבר ּיֹות  רעה , לתר ּבּות  ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָל ּיֹוצא 
.מהם  ֵֶ

Caטו ÔÈe ‡˙z‡ ÔÈe CÈa ÈÂL‡ e„e¿»∆«ƒ≈»≈ƒ¿»≈¿»
z„Úc ‰Ó CÏ ÈÎc È‰È ‡e‰ d‰a ÔÈe≈¿»«¿≈¿ƒ»«ƒ¬«¿»
:‡ÙBÒÏ dÏ ÈË È‰z z‡Â ÔÈÓ„˜lÓ dÏ≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿≈»ƒ≈¿»

ˆÈÎÈÚטז ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ Ó‡ ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¬««¿»»«¿≈«¬«¿ƒ
‡‰z CÏÚa ˙Âle ÔÈ È„Ïz Úˆa ÈÎÈÈecÚÂ¿ƒ«¿ƒƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ¿««¿≈¿≈

:Ca ËÏLÈ ‡e‰Â CÈze‡zƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

‡C˙zיז ÓÈÓÏ zÏÈa˜ È‡ Ó‡ Ì„‡Ïe¿»»¬«¬≈«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»
‡Ï ÓÈÓÏ Cz„ÈwÙ Èc ‡ÏÈ‡ ÔÓ zÏÎ‡Â«¬«¿»ƒƒ»»ƒ«ƒ¿»¿≈«»
ÏÓÚa CÏÈ„a ‡Ú‡ ‡ËÈÏ dpÓ ÏeÎÈ≈̇ƒ≈ƒ»«¿»¿ƒ»«¬«

:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk dÈÏÎÈzƒ¿ƒ«»≈«»

 

    
      

      
     

     
     

     

       
    
     

      
    
     
       

     
    

    
      

     
     

    

              

     §¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈¤¥¬¤
©¨¤«

CÏ ÁÈÓˆz c„Â ıB˜Â∑ ּכׁשּתזרע ּנה הארץ , ¿¿«¿««¿ƒ«»ְְְִֶֶֶָָָ
וע ּכב ּיֹות , ק ּונּדס  ודר ּדר , ק ֹוץ  ּתצמיח  זרעים , ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָמיני

ֿ ידי  על  נאכלים  לד )ּתּקּוןוהן ‡˙NÚŒ.(ביצה zÏÎ‡Â ְְֱִִֵֵֶַָ¿»«¿»∆≈∆
‰„O‰∑:ל ֹו נאמר  ּבּברכה  והלא  זֹו, היא  ּקללה  ּומה  «»∆ְְֱֲִֶַַַַָָָָֹ

א ּלא  וג ֹו"? זרע  זֹורע  ע ׂשב  ּכל  את  לכם  נת ּתי ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ"ה ּנה 

 ּבעב ּור האדמה  "אר ּורה  הענין: ּברא ׁש ּכאן אמ ּור  ְְֲֲֲִֶַָָָָָָָָָֹמה 
ודר ּדר  "וק ֹוץ  הע ּצב ֹון: ואחר  ּתאכל ּנה ", ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹּבע ּצב ֹון
היא  ּגּנה , ירק ֹות  א ֹו קטניֹות , ּכׁשּתזרע ּנה  ," ל ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּתצמיח 
ה ּׂשדה , ע ׂשבי ּוׁשאר  ודר ּדרים  ק ֹוצים   ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּתצמיח 

ּתאכלם   ּכרח ֿ .ועל  ְְְֲֵַָֹ

       §¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈
      ¦¬¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´©½¨§¤¨−̈¨«

EÈt‡ ˙ÚÊa∑ּבֹו ׁשּתטריח  .הר ּבה לאחר  ¿≈««∆ְְְִֵֶַַַַַ

       ©¦§¨¨«¨¨²¥¬¦§−©¨®¦²¦¬¨«§−̈
 ¥¬¨¨«

Ì„‡‰ ‡˜iÂ∑:הרא ׁשֹון לענינֹו ה ּכת ּוב  חזר  «ƒ¿»»»»ְְִִַַָָָָ
 לל ּמד א ּלא  הפסיק  ולא  ׁשמ ֹות ", האדם  ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ"וּיקרא 
ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ח ּוה , ל ֹו נזּדּוגה  ׁשמ ֹות  קריאת  ֿ ידי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשעל 
"וּיּפל ... : לפיכ ּכנג ּדֹו". עזר  מצא  לא  ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ"ּולאדם 
ער ּוּמים ", ׁשניהם  "וּיהיּו ׁשּכתב : ֿ ידי ועל  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּתר ּדמה ",

א ֹותם סמ  ׁשראה  ׁשּמּתֹו  לה ֹודיע ה ּנח ׁש, ּפר ׁשת  ל ֹו  ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָ
ל ּה נתא ּוה  ּבת ׁשמיׁש, עס ּוקים  א ֹותם  וראה  ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֻער ּמים 

ּובמרמה  ּבמח ׁשבה  עליהם  על ∑eÁ‰.ּובא  נֹופל  ְְְֲֲִֵֶַָָָָ«»ֵַ
ולד ֹותיה , את  ׁשּמח ּיה  ח ּיה , ּתאמר ל ׁשֹון (קהלת ּכא ׁשר  ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

כב ) היה ב  ּבל ׁשֹון לאדם " הוה  "מה  :. ְִֶֶָָָָָֹ

      ©©Á©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨§¦§²¨§¬−
©©§¦¥«

BÚ ˙B˙k∑: א ֹומרים א ּגדה  ּדברי חלקים יׁש »¿ְְֲִִִֵֵַָָָ
ּדבר  א ֹומרים : ויׁש ע ֹורן. על  מד ּבקים  היּו ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻּכצ ּפרן

וחם ,  ר ׁשה ּוא  הארנבים  צמר  ּכג ֹון הע ֹור , מן ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָה ּבא 
מ ּמּנּו ּכּתנֹות  להם  .וע ׂשה  ְֳִֶֶָָָֻ

     

      ©´Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ§©©´
       ¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´¨À§¨©Æ

     ©¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«

È˙יח  ÏeÎÈ˙Â CÏ ÁÓˆz ÔÈcË‡Â ÔÈeÎÂ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«»¿≈»
:‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»

e˙È˙cיט  „Ú ‡ÓÁÏ ÏeÎÈz Ct‡„ ‡˙ÚÊa¿ƒ¬»¿«»≈«¿»«¿ƒ
z‡ ‡ÙÚ È‡ ‡˙Èa˙‡ dpÓc ‡Ú‡Ï¿«¿»¿ƒ«ƒ¿¿≈»¬≈«¿»«¿

:e˙z ‡ÙÚÏe¿«¿»¿

‰Â˙כ  ‡È‰ È‡ ‰eÁ d˙z‡ ÌL Ì„‡ ‡˜e¿»»»≈ƒ¿≈«»¬≈ƒ¬«
:‡L‡ Èa ÏÎ„ ‡n‡ƒ»¿»¿≈¡»»

ÔÈLeÏכא  d˙z‡Ïe Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „ÚÂ«¬«¿»¡…ƒ¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ
:ÔepLÈaÏ‡Â ÔB‰ÈNa CLÓ ÏÚ ˜Ècƒ««¿«ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

È„ÈÁÈכב  ‰Â‰ Ì„‡ ‡‰ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»»»¬»¿ƒƒ
‡ÓÏÈc ÔÚÎe LÈe Ë Ú„ÈÓÏ dpÓ ‡ÓÏÚa¿«¿»ƒ≈¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿»
ÏeÎÈÂ ‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Ó Û‡ qÈÂ d„È ËÈLBÈƒ¿≈¿ƒ««≈ƒ««»¿≈

:ÌÏÚÏ ÈÁÈÂƒ≈¿»»

 

    
     

    

      
    
   

  
     

      

     
   

   

    
       

    
    

     
      



ק              
epnÓ „Á‡k ‰È‰∑, ּבּתח ּתֹונים יחיד  ה ּוא  הרי »»¿««ƒ∆ְֲִִֵַַָ

"לדעת  יחידת ֹו? היא  ּומה  ּבעליֹונים , יחיד  ׁשאני ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָּכמ ֹו
וח ּיה  ּבבהמה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ורע ", zÚÂ‰.ט ֹוב  ְְִֵֵֵֶַַָָָָ¿«»

'B‚Â B„È ÁÏLÈŒÔt∑ ה ּוא הרי לע ֹולם , ּומ ּׁשּיחיה  ∆ƒ¿«»¿ְְֲִִֵֶֶָ
אל ֹוּה. ה ּוא  אף  ול ֹומר  אחריו, ה ּבר ּיֹות  להטע ֹות  ְְְְֱֲִַַַַַַָָקר ֹוב 

ּפׁשּוט ֹו על  מיּׁשבין אין אבל  א ּגדה , מדר ׁשי .ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻ

     ©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤
   ́̈£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«

     ©§−̈¤¤¨«¨¨®©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤
      ©§ª¦À§¥̧©³©©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ

  ¤¤−¤¥¬©«©¦«
Ô„Ú ÔbÏ Ì„wÓ∑ח ּוץ ּבמזרח ֹו עדן, ּגן ׁשל  ƒ∆∆¿«≈∆ְְִֵֶֶַָ
ח ּבלה ∑‡˙ÌÈk‰Œ.ל ּגן  ‰Á.מלאכי ַַ∆«¿Àƒְֲֵַַָָ«∆∆

˙Ît‰˙n‰∑ל ּגול ּה ע ֹוד  מ ּלּכנס  עליו לא ּים  ן.להט  «ƒ¿«∆∆ְְִִֵֵַַַַַָָָָ

לע "ז  ּובל ׁשֹון ׁשננא , ׁשלף  ּכמ ֹו ׁשנן, "להט ", ְְְְְְִַַַַַַָָָּתר ּגּום 
א ּלא (קלינגע )לאמ "ה  ּבא  איני ואני יׁש, א ּגדה  ּומדר ׁשי ,ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

.לפ ׁשּוט ֹו ְִ

     §¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®©©̧©Æ©¥´¤
    ¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤§Ÿ̈«

Ú„È Ì„‡‰Â∑ קדם מעלה , ׁשל  הענין קדם  ּכבר  ¿»»»»«ְְְִֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשאם  וה ּלדה , ההריֹון וכן עדן, מ ּגן ונטרד  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשחטא 
ל ֹו היּו ׁשּנטרד  ׁשּלאחר  נׁשמע  אדם ", "וּידע  ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכת ּוב 

"קניתי"∑˜ÔÈ.ּבנים  ׁשם  ‰'.על  ה ',∑‡˙ עם  ּכמ ֹו ִָ«ƒִִֵַָ∆ְִ
ּבזה , אבל  ּבראנּו. לב ּדֹו איׁשי, ואת  א ֹותי ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָּכׁשּברא 

ע ּמֹו אנּו לא)ׁשּתפים  ‡˙Œ.(נדה ÂÈÁ‡Œ˙‡ ÔÈ˜Œ˙‡ ִִָָֻ∆«ƒ∆»ƒ∆
Ï‰∑ נֹולדה ׁשּתא ֹומה  מל ּמד  הם , ר ּבּויים  'את 'ים  ג ' »∆ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

נאמר   לכ ׁשּתים , נֹולד ּו הבל  ועם  קין, "וּתסף "עם  ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָֹ
רבה) .(בראשית

         

 ה ה ה ה  יי יי יי יירררר  י י י אתאתאתאת''''י'''' א)ל ל ל ל הההה ד , (ר "י ְְְְֹֹ ִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ה '" "את פר ה אחר את ר"י   י הק מ ע  לאל,  ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻי
ו לד  לדר הכרח  אי ה ה  למר,  וי ."קי "את אתאתאתאתלפני  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹ

– חנ את ו לד   מ) ה תב  ל סגנ  זה הרי  ,ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָקי
"את",  עמי נאמר ה א  ס ק  מאחר אבל יז). ֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָפסוק 

ה לה  ל מכריח  זה  הרי  – לרת בא  מי ר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאחד 
 אי קניתי  אמר מאחר . ה  ייר ס ק   את'י'ֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

פר ה ', 'את'יע ע ע ע את ה לה  אר   ב מ ה ', ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
 ר ע ע ע לדה ענ א מה  : ע ע ע ע. י  לדנ הבל  וע ,קי ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָ

     ©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦¤̧¤Æ´Ÿ¥
    ½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«

Ô‡ˆ ‰Ú∑מעב ֹודת ּה ל ֹו ּפר ׁש האדמה , ׁשּנתק ּללה  .לפי  …≈…ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

       ©§¦−¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¨«£¨¨²¦§−̈
©«Ÿ̈«

‰Ó„‡‰ ÈtÓ∑, ה ּגר ּוע א ּגדה מן היה '.ויׁש ּפׁשּתן 'זרע  ולא (ׁשא ֹומרת : טֹוב לא ליד ֹו, ׁשּבא מאיזה מּפרי , אחר : ּדבר  ƒ¿ƒ»¬»»ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

.)מבחר  ְָֻ

ÁÏÙÓÏכג  Ô„Ú„ ‡˙ÈbÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ dÁlLÂ¿«¿≈¿»∆…ƒƒƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«
:ÔnzÓ Èa˙È‡c ‡Ú‡a¿«¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«»

È‚Ï˙‡כד  ÔÈÓ„˜lÓ ÈL‡Â Ì„‡ ˙È CÈ˙Â¿»ƒ»»»¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
‡Ît‰˙Óc ‡aÁ ÔL ˙ÈÂ ‡iek ˙È Ô„Ú„¿≈∆»¿«»¿»¿««¿»¿ƒ¿«¿»

:‡ÈiÁ ÔÏÈ‡ ÁB‡ ˙È ËÈÓÏ¿ƒ«»«ƒ««»

ÈÏÈÂ„˙א  ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ‰eÁ ˙È Ú„È Ì„‡Â¿»»¿«»«»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«
ÔÈ˜ ˙È:ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ) ‡‚ È˙È˜ ˙Ó‡Â »«ƒ«¬∆∆»ƒƒ«¿»ƒ√»¿»

Â‰Â‰ב  Ï‰ ˙È È‰BÁ‡ ˙È „ÏÈÓÏ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«¿≈«»«ƒ»»∆«¬»
:‡Ú‡a ÁÏt ‰Â‰ ÔÈ˜Â ‡Ú ÈÚ Ï‰∆∆»≈»»¿«ƒ¬»»«¿«¿»

a‡Ó‡ג  ÔÈ˜ È˙È‡Â ÔÈÓBÈ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ≈ƒ»
:ÈÈ Ì„˜ ‡z˜z ‡Ú‡„¿«¿»«¿À¿»√»¿»

 

  



קי               
epnÓ „Á‡k ‰È‰∑, ּבּתח ּתֹונים יחיד  ה ּוא  הרי »»¿««ƒ∆ְֲִִֵַַָ

"לדעת  יחידת ֹו? היא  ּומה  ּבעליֹונים , יחיד  ׁשאני ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָּכמ ֹו
וח ּיה  ּבבהמה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ורע ", zÚÂ‰.ט ֹוב  ְְִֵֵֵֶַַָָָָ¿«»

'B‚Â B„È ÁÏLÈŒÔt∑ ה ּוא הרי לע ֹולם , ּומ ּׁשּיחיה  ∆ƒ¿«»¿ְְֲִִֵֶֶָ
אל ֹוּה. ה ּוא  אף  ול ֹומר  אחריו, ה ּבר ּיֹות  להטע ֹות  ְְְְֱֲִַַַַַַָָקר ֹוב 

ּפׁשּוט ֹו על  מיּׁשבין אין אבל  א ּגדה , מדר ׁשי .ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻ

     ©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤
   ́̈£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«

     ©§−̈¤¤¨«¨¨®©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤
      ©§ª¦À§¥̧©³©©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ

  ¤¤−¤¥¬©«©¦«
Ô„Ú ÔbÏ Ì„wÓ∑ח ּוץ ּבמזרח ֹו עדן, ּגן ׁשל  ƒ∆∆¿«≈∆ְְִֵֶֶַָ
ח ּבלה ∑‡˙ÌÈk‰Œ.ל ּגן  ‰Á.מלאכי ַַ∆«¿Àƒְֲֵַַָָ«∆∆

˙Ît‰˙n‰∑ל ּגול ּה ע ֹוד  מ ּלּכנס  עליו לא ּים  ן.להט  «ƒ¿«∆∆ְְִִֵֵַַַַַָָָָ

לע "ז  ּובל ׁשֹון ׁשננא , ׁשלף  ּכמ ֹו ׁשנן, "להט ", ְְְְְְִַַַַַַָָָּתר ּגּום 
א ּלא (קלינגע )לאמ "ה  ּבא  איני ואני יׁש, א ּגדה  ּומדר ׁשי ,ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

.לפ ׁשּוט ֹו ְִ

     §¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®©©̧©Æ©¥´¤
    ¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤§Ÿ̈«

Ú„È Ì„‡‰Â∑ קדם מעלה , ׁשל  הענין קדם  ּכבר  ¿»»»»«ְְְִֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשאם  וה ּלדה , ההריֹון וכן עדן, מ ּגן ונטרד  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשחטא 
ל ֹו היּו ׁשּנטרד  ׁשּלאחר  נׁשמע  אדם ", "וּידע  ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכת ּוב 

"קניתי"∑˜ÔÈ.ּבנים  ׁשם  ‰'.על  ה ',∑‡˙ עם  ּכמ ֹו ִָ«ƒִִֵַָ∆ְִ
ּבזה , אבל  ּבראנּו. לב ּדֹו איׁשי, ואת  א ֹותי ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָּכׁשּברא 

ע ּמֹו אנּו לא)ׁשּתפים  ‡˙Œ.(נדה ÂÈÁ‡Œ˙‡ ÔÈ˜Œ˙‡ ִִָָֻ∆«ƒ∆»ƒ∆
Ï‰∑ נֹולדה ׁשּתא ֹומה  מל ּמד  הם , ר ּבּויים  'את 'ים  ג ' »∆ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

נאמר   לכ ׁשּתים , נֹולד ּו הבל  ועם  קין, "וּתסף "עם  ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָֹ
רבה) .(בראשית

         

 ה ה ה ה  יי יי יי יירררר  י י י אתאתאתאת''''י'''' א)ל ל ל ל הההה ד , (ר "י ְְְְֹֹ ִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ה '" "את פר ה אחר את ר"י   י הק מ ע  לאל,  ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻי
ו לד  לדר הכרח  אי ה ה  למר,  וי ."קי "את אתאתאתאתלפני  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹ

– חנ את ו לד   מ) ה תב  ל סגנ  זה הרי  ,ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָקי
"את",  עמי נאמר ה א  ס ק  מאחר אבל יז). ֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָפסוק 

ה לה  ל מכריח  זה  הרי  – לרת בא  מי ר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאחד 
 אי קניתי  אמר מאחר . ה  ייר ס ק   את'י'ֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

פר ה ', 'את'יע ע ע ע את ה לה  אר   ב מ ה ', ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
 ר ע ע ע לדה ענ א מה  : ע ע ע ע. י  לדנ הבל  וע ,קי ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָ

     ©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦¤̧¤Æ´Ÿ¥
    ½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«

Ô‡ˆ ‰Ú∑מעב ֹודת ּה ל ֹו ּפר ׁש האדמה , ׁשּנתק ּללה  .לפי  …≈…ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

       ©§¦−¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¨«£¨¨²¦§−̈
©«Ÿ̈«

‰Ó„‡‰ ÈtÓ∑, ה ּגר ּוע א ּגדה מן היה '.ויׁש ּפׁשּתן 'זרע  ולא (ׁשא ֹומרת : טֹוב לא ליד ֹו, ׁשּבא מאיזה מּפרי , אחר : ּדבר  ƒ¿ƒ»¬»»ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

.)מבחר  ְָֻ

ÁÏÙÓÏכג  Ô„Ú„ ‡˙ÈbÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ dÁlLÂ¿«¿≈¿»∆…ƒƒƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«
:ÔnzÓ Èa˙È‡c ‡Ú‡a¿«¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«»

È‚Ï˙‡כד  ÔÈÓ„˜lÓ ÈL‡Â Ì„‡ ˙È CÈ˙Â¿»ƒ»»»¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
‡Ît‰˙Óc ‡aÁ ÔL ˙ÈÂ ‡iek ˙È Ô„Ú„¿≈∆»¿«»¿»¿««¿»¿ƒ¿«¿»

:‡ÈiÁ ÔÏÈ‡ ÁB‡ ˙È ËÈÓÏ¿ƒ«»«ƒ««»

ÈÏÈÂ„˙א  ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ‰eÁ ˙È Ú„È Ì„‡Â¿»»¿«»«»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«
ÔÈ˜ ˙È:ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ) ‡‚ È˙È˜ ˙Ó‡Â »«ƒ«¬∆∆»ƒƒ«¿»ƒ√»¿»

Â‰Â‰ב  Ï‰ ˙È È‰BÁ‡ ˙È „ÏÈÓÏ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«¿≈«»«ƒ»»∆«¬»
:‡Ú‡a ÁÏt ‰Â‰ ÔÈ˜Â ‡Ú ÈÚ Ï‰∆∆»≈»»¿«ƒ¬»»«¿«¿»

a‡Ó‡ג  ÔÈ˜ È˙È‡Â ÔÈÓBÈ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ≈ƒ»
:ÈÈ Ì„˜ ‡z˜z ‡Ú‡„¿«¿»«¿À¿»√»¿»

 

  

              
              

     

ליהוהליהוהליהוהליהוה:::: מנחהמנחהמנחהמנחה האדמההאדמההאדמההאדמה מ מ מ מ רי רי רי רי   קי קי קי קי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽו ו ו ו בא בא בא בא  ָָָָֹֹֽֽֽֽ
היה   זרע  א מרת א דה   וי ה רע , ובפירוש מ ג . (ד , ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

רש"י)

 קי ל נר הא דה  את ר"י  הביא  מ ע   לע  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָי
? בית ה להבנת נגע  ה  מה  היה ",  ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"זרע 

י תר:  מ בר אר בזה  פטת, למר  ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָוי
   וא ,רית לפניו  ותדה  נחה  קר הביא  קי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָהרי 
לאחרי : מ ויתירה  ה רע "? מ" קר הביא  מ ע   מְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
"ו חר  תב  , מי נתק ל א  וראה  ר ה את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהביא 

ה רע " מ" יקריב   א  ח לא  וכי  פניו ", ל ו מאד  ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹלקי
?נקר יתק ל ְְִֵַָָֹלא 

  ," "זרע  הביא  הא דה  את ר"י  הביא  זה  ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
הביא   א ח ב  היתה  קי ל ת טע מ ח . מי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻה א 
הביא  יו מ הרי  "רע ", מי ה א  ה מח  מ ג ֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָרק 
חרה   ע ה ב מ .נקר יתק ל ה מח  מי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻמהמבחר
לא  להביא   י ,ת טע היתה  וז .נקר נתק ל א  ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹל
וק "ל. החי  ס ג י תר, נעלה  מ ג א א  ה ח  י מה ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻרק 

     §¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−¥«¤§¥¤®
   ©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«

ÚLiÂ∑ לא ׁשעה ", לא  מנחת ֹו "ואל  וכן: וּיפן, «ƒ«ְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ
וכן: יפנּו. לא  יׁשע ּו", "ואל  וכן יד )ּפנה . "ׁשעה (איוב  ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹ

מעליו  ּפנה  א ׁש∑ÚLiÂ.מעליו", ולחכה ירדה  ְֵֵֵָָָָ«ƒ«ְְֲִֵָָָ
.מנחת ֹו ְִָ

      §¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨¨®©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ
 ©¦§−¨¨«

       ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨¨¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬
 ¨¤«

      £³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ´Ÿ¥¦½©¤−©
      ©¨´Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½§©−̈¦§¨«

ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰∑ּפר ּוׁשֹו Á˙tÏ.ּכתר ּגּומ ֹו ¬…ƒ≈ƒְְֵַ«∆«
ı ˙‡hÁ∑ ׁשמ ּור  ח ּטא  קבר EÈÏ‡Â.לפתח  «»…≈ְְְֲִֶַַָָ¿≈∆

B˙˜eLz∑ ׁשֹוקק ּתמיד  הרע , יצר  ה ּוא  ח ּטאת , ׁשל  ¿»ִֵֵֶֶַָָָָ

 להכ ׁשיל BaŒÏLÓz.ּומתא ּוה  ‰z‡Â∑, ּתרצה אם  ְְְְִִֶַַ¿«»ƒ¿»ְִִֶ
עליו  .ּתת ּגּבר  ְִֵַָָ

      ©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½
    ©¨¬¨©²¦¤¤¬¤¨¦−©©«©§¥«

ÔÈ˜ Ó‡iÂ∑, ּומ ּצה ריב  ּבדברי ע ּמֹו זה נכנס   א א ּגדה , מדר ׁשי ּבזה  ויׁש להרג ֹו, עליו להתע ֹולל  «…∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מקרא  ׁשל  .יּׁשּוב ֹו ְִִֶָ

dÚד  ÈÈkaÓ ‡e‰ Û‡ È˙È‡ Ï‰Â¿∆∆«¿ƒ«ƒ«ƒ≈»≈
Ï‰Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ ˙Â‰Â ÔB‰nMÓeƒ«ƒ¿«¬««¿»ƒ√»¿»¿∆∆

:dae˜Ïe¿¿»≈

Û˜˙eה  ‡ÂÚ ˙Â‰ ‡Ï dae˜Ïe ÔÈ˜Ïe¿«ƒ¿¿»≈»¬««¿»¿≈
:È‰Bt‡ eLÈk˙‡Â ‡„ÁÏ ÔÈ˜Ï¿«ƒ«¬»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ

ÓÏe‡ו CÏ ÛÈ˜z ‡ÓÏ ÔÈ˜Ï ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»
:CÈt‡ eLÈk˙‡ƒ¿¿ƒ«»

Ì‡Âז CÏ ˜zLÈ C„BÚ ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¿¿≈»¿ƒ
ÈË ˙‡ËÁ ‡Èc ÌBÈÏ C„BÚ ÈËÈ˙ ‡Ï»≈ƒ»»¿ƒ»««¿ƒ
Ì‡Â e˙˙ ‡Ï Ì‡ CpÓ ‡Út˙‡Ï „È˙Ú„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ»¿¿ƒ

:CÏ ˜zLÈ e˙z¿ƒ¿¿≈»

ÔB‰ÈÂ‰Óaח  ‰Â‰Â È‰BÁ‡ Ï‰Ï ÔÈ˜ Ó‡Â«¬««ƒ¿∆∆«ƒ«¬»¿∆¡≈
:dÏË˜Â È‰BÁ‡ Ï‰a ÔÈ˜ Ì˜Â ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»«ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿≈

 

   
     

       

      
    
    

     
    



קב              

        ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
   ̈©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦

EÈÁ‡ Ï‰ È‡∑ א ּולי נחת , ּבדברי ע ּמֹו לה ּכנס  ≈∆∆»ƒְְְִִִֵֵַַַָ
' ל וחטאתי הרג ּתיו 'אני ויאמר : ÈzÚ„È.יׁשּוב , ‡Ï∑ ְְְְֲֲִִִַַָָָֹ…»«¿ƒ

העליֹונה  ּדעת  ּכג ֹונב  ‡ÈÁ.נע ׂשה  ÓL‰∑ ל ׁשֹון ְְֲֵֶַַַָָָ¬…≈»ƒְ
ּפּת"ח  ּבחטף  ה ּנק ּודה  ה "א  ּכל  וכן ה ּוא , .ּתמ ּה ְְֲֵֵֵַַַַַָָָ

        ©−Ÿ¤¤´¨¦®¨§¥´¨¦½«Ÿ£¦¬¥©−
¦¨«£¨¨«

EÈÁ‡ ÈÓc∑, הר ּבה ּפצעים  ּבֹו ׁשע ׂשה  אחר , ּדבר  זרע ּיֹותיו. ודם  נפ ׁשֹוּדמ ֹו מהיכן יֹודע  היה  ׁשּלא  ¿≈»ƒְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לז)יֹוצאה  .(סנהדרין ְָ

     §©−̈¨´¨®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´
     ¤¦½¨¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«

‰Ó„‡‰ ÔÓ∑ ּכבר היא  ּׁשּנתק ּללה  מ ּמה  יֹותר  ƒ»¬»»ְְְִִִֵֶַַָָ
לחטא ּבעונּה, ה ֹוסיפה  ּבזֹו tˆ˙‰.וגם  L‡ ְֲֲִַַַָָָֹֹ¬∆»¿»

'B‚Â EÈÁ‡ ÈÓcŒ˙‡ ˙Á˜Ï ‰ÈtŒ˙‡∑ מ ֹוסיף והנני ∆ƒ»»««∆¿≈»ƒ¿ְְִִִ

ֿ ּכח ּה" ּתת  תסף  "לא  : אצל קללה  אחרים:(ל ּה ספרים ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹֹֹ

ּכאן  עד  האדמה" מ"מן  אחד , ּדּבּור  .)הּכל  ֲִִִֶַַָָָָָֹ

     ¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®
   ̈¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤

„Â Ú∑ אחד ּבמק ֹום  לד ּור  ר ׁשּות   ל .אין »»»ְְְֵֶָָָ

     ©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«
‡BNpÓ ÈÂÚ ÏB„b∑, לטען?ּבתמיהה  ל אפ ׁשר  אי ועוני ותח ּתֹונים , עליֹונים  ט ֹוען .(ב "ר)א ּתה  »¬…ƒƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

        ¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¦¨¤−
       ¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦

       ©Ÿ¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦¦§¨©−¦ª®̈
      ©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬©«Ÿ−¨«Ÿ§«

ÔÈ˜ ‚‰ŒÏk ÔÎÏ∑ ה ּמקרא ֹות מן אחד  זה  »≈»…≈«ƒְִִֶֶַָָ
ורמזּו ּדבריהם , ֿ הרגׁשּקּצר ּו ּכל  "לכן ּפר ׁשּו: ולא  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

ולא  ענׁשֹו,  וכ ּכ ל ֹו, יע ׂשה  ּכה  ּגערה , ל ׁשֹון ְְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹקין",

ענׁשֹו ÌwÈ.ּפר ׁש ÌÈ˙ÚL∑ לה ּנק ר ֹוצה  מ ּקין איני ם  ְֵַָƒ¿»«ƒÀ»ְִִִִֵֵֶַָ
מ ּמּנּו, נקמתי נֹוקם  אני ּדֹור ֹות  ׁשבעה  לס ֹוף  ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָעכ ׁשו,
ה ּמקרא  וס ֹוף  ויהרגה ּו, ּבניו מ ּבני  למ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיעמד 

Ï‡ט  Ó‡Â CeÁ‡ Ï‰ Ô‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ»∆∆»«¬«»
:‡‡ ÈÁ‡ Ë‰ ‡Ú„È»«¿»¬»≈»ƒ»»

ÔÈ„È˙Úcי  ÔÈÚÊ Ìc Ï˜ ‡z„Ú ‰Ó Ó‡Â«¬«∆¬»¿»«««¿ƒƒ¬ƒƒ
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קג               

        ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
   ̈©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦

EÈÁ‡ Ï‰ È‡∑ א ּולי נחת , ּבדברי ע ּמֹו לה ּכנס  ≈∆∆»ƒְְְִִִֵֵַַַָ
' ל וחטאתי הרג ּתיו 'אני ויאמר : ÈzÚ„È.יׁשּוב , ‡Ï∑ ְְְְֲֲִִִַַָָָֹ…»«¿ƒ

העליֹונה  ּדעת  ּכג ֹונב  ‡ÈÁ.נע ׂשה  ÓL‰∑ ל ׁשֹון ְְֲֵֶַַַָָָ¬…≈»ƒְ
ּפּת"ח  ּבחטף  ה ּנק ּודה  ה "א  ּכל  וכן ה ּוא , .ּתמ ּה ְְֲֵֵֵַַַַַָָָ

        ©−Ÿ¤¤´¨¦®¨§¥´¨¦½«Ÿ£¦¬¥©−
¦¨«£¨¨«

EÈÁ‡ ÈÓc∑, הר ּבה ּפצעים  ּבֹו ׁשע ׂשה  אחר , ּדבר  זרע ּיֹותיו. ודם  נפ ׁשֹוּדמ ֹו מהיכן יֹודע  היה  ׁשּלא  ¿≈»ƒְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לז)יֹוצאה  .(סנהדרין ְָ

     §©−̈¨´¨®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´
     ¤¦½¨¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«

‰Ó„‡‰ ÔÓ∑ ּכבר היא  ּׁשּנתק ּללה  מ ּמה  יֹותר  ƒ»¬»»ְְְִִִֵֶַַָָ
לחטא ּבעונּה, ה ֹוסיפה  ּבזֹו tˆ˙‰.וגם  L‡ ְֲֲִַַַָָָֹֹ¬∆»¿»

'B‚Â EÈÁ‡ ÈÓcŒ˙‡ ˙Á˜Ï ‰ÈtŒ˙‡∑ מ ֹוסיף והנני ∆ƒ»»««∆¿≈»ƒ¿ְְִִִ

ֿ ּכח ּה" ּתת  תסף  "לא  : אצל קללה  אחרים:(ל ּה ספרים ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹֹֹ

ּכאן  עד  האדמה" מ"מן  אחד , ּדּבּור  .)הּכל  ֲִִִֶַַָָָָָֹ

     ¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®
   ̈¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤

„Â Ú∑ אחד ּבמק ֹום  לד ּור  ר ׁשּות   ל .אין »»»ְְְֵֶָָָ

     ©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«
‡BNpÓ ÈÂÚ ÏB„b∑, לטען?ּבתמיהה  ל אפ ׁשר  אי ועוני ותח ּתֹונים , עליֹונים  ט ֹוען .(ב "ר)א ּתה  »¬…ƒƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

        ¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¦¨¤−
       ¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦

       ©Ÿ¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦¦§¨©−¦ª®̈
      ©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬©«Ÿ−¨«Ÿ§«

ÔÈ˜ ‚‰ŒÏk ÔÎÏ∑ ה ּמקרא ֹות מן אחד  זה  »≈»…≈«ƒְִִֶֶַָָ
ורמזּו ּדבריהם , ֿ הרגׁשּקּצר ּו ּכל  "לכן ּפר ׁשּו: ולא  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

ולא  ענׁשֹו,  וכ ּכ ל ֹו, יע ׂשה  ּכה  ּגערה , ל ׁשֹון ְְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹקין",

ענׁשֹו ÌwÈ.ּפר ׁש ÌÈ˙ÚL∑ לה ּנק ר ֹוצה  מ ּקין איני ם  ְֵַָƒ¿»«ƒÀ»ְִִִִֵֵֶַָ
מ ּמּנּו, נקמתי נֹוקם  אני ּדֹור ֹות  ׁשבעה  לס ֹוף  ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָעכ ׁשו,
ה ּמקרא  וס ֹוף  ויהרגה ּו, ּבניו מ ּבני  למ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיעמד 

Ï‡ט  Ó‡Â CeÁ‡ Ï‰ Ô‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ»∆∆»«¬«»
:‡‡ ÈÁ‡ Ë‰ ‡Ú„È»«¿»¬»≈»ƒ»»

ÔÈ„È˙Úcי  ÔÈÚÊ Ìc Ï˜ ‡z„Ú ‰Ó Ó‡Â«¬«∆¬»¿»«««¿ƒƒ¬ƒƒ
:‡Ú‡ ÔÓ ÈÓ„˜ ÔÈÏÈa˜ CeÁ‡ ÔÓ ˜tÓÏ¿ƒ«ƒ»«ƒƒ√»«ƒ«¿»

dÓetיא  ˙È ˙Á˙Ùc ‡Ú‡ ÔÓ z‡ ËÈÏ ÔÚÎe¿«ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿««»«
:C„È ÔÓ CeÁ‡c dÓc ˙È ˙ÏÈa˜Â¿«ƒ«»¿≈¿»ƒ¿»

ÔzÓÏיב  ÛÈÒB˙ ‡Ï ‡Ú‡a ÁÏÙ˙ È‡¬≈ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿ƒ«
:‡Ú‡ È‰z ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ CÏ dÏÈÁ≈«»ƒ«¿«¿»≈¿≈¿«¿»

aLÓlÓ˜:יג  ÈBÁ ÈbÒ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ˜ Ó‡Â«¬««ƒ√»»¿»«ƒƒƒ¿ƒ¿»

‡Ètיד  ÏÚÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙È ‡zÎÈ˙ ‡‰»»ƒ¿»»ƒ»≈≈««≈
‡nh‡Ï LÙ‡ ˙ÈÏ CÓ„˜ ÔÓe ‡Ú‡«¿»ƒ√»»≈∆¿»¿ƒ«»»
ÏÎ È‰ÈÂ ‡Ú‡a ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ È‰‡Â»≈ƒƒ«¿«¿»≈¿«¿»ƒ≈»

:ÈÈÏË˜È ÈpÁkLÈc¿ƒ¿¿À»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ
ÚLÏ‡טו ÔÈ˜ ÏÈË˜ Ïk ÔÎÏ ÈÈ dÏ Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»»ƒ«ƒ¿«¿»

ÏÈ„a ‡˙‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ÈeLÂ dpÓ Út˙È ÔÈ„»ƒƒ¿¿«ƒ≈¿«ƒ¿»¿«ƒ»»¿ƒ
:dpÁkLÈ„ Ïk d˙È ÏË˜ÓÏ ‡Ïc¿»¿ƒ¿«»≈»¿ƒ¿¿ƒ≈

 

    
      

       
    
     

   
    

       
      

    

    
     
   

  

              
הבל  נקמת  וה ּוא  יּקם ", "ׁשבעתים  מ ּקין,ׁשאמר : ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻ

ּתהא  ׁשּלא  היא  ּגערה  ל ׁשֹון ה ּמקרא  ׁשּתח ּלת  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלמדנּו
ּבֹו וכ ּיֹוצא  מ ּזיק ּתּו. ה)ּבר ּיה  ב  ּכל (שמואל  ּדוד  "וּיאמר  : ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ל ֹו, ּיע ׂשה  מה  ּפר ׁש ולא  ּבּצּנֹור ", ויּגע  יב ּוסי ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמ ּכה 
ּבּצּנֹור  וּיּגע  יב ּוסי מ ּכה  "ּכל  ּברמז, ה ּכת ּוב  ּדּבר  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאבל 
וגם  וג ֹו'", העורים  ואת  וּיכ ּבׁשּנּו, ה ּׁשער  אל  ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָוּיקרב 
יבא  לא  וה ּפּסח  'הע ּור  אמר ּו: א ׁשר  על  יּכה , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹא ֹותם 
רא ׁש אע ׂשּנּו אני א ּלּו, את  ה ּמּכה  ה ּבית ', ּתֹו ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאל 

א ' ה ּימים ' ּוב 'דברי ּדבריו, ק ּצר  ּכאן ו)וׂשר , ּפר ׁש:(יא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ּול ׂשר  לרא ׁש ‡B˙.יהיה  ÔÈ˜Ï '‰ ÌNiÂ∑ל ֹו חקק  ְְְִֶַֹ«»∆¿«ƒַָ
מ ּׁשמ ֹו אחרים:(ּבמצח ֹו.א ֹות  אחר )ספרים "ּכל ּדבר  : ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָ

אדם  ּבני אבל  והח ּיֹות , ה ּבהמ ֹות  יהרגני", ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָמ ֹוצאי
לא  ּומהם  וא ּמֹו, אביו רק  מהם , ׁשּיירא  היּו לא  ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעדין
ּפח ּדתי  היה  עכ ׁשו עד  אמר : א ּלא  ׁשּיהרג ּוה ּו, ירא  ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהיה 
ועכ ׁשו, וג ֹו'", "ּומ ֹוראכם  ׁשּכת ּוב : ּכמ ֹו הח ּיֹות , ּכל  ְְְְֲֶֶַַַַַָָָעל 
מ ּיד : ויהרג ּוני, הח ּיֹות  מ ּמּני יירא ּו לא  זה  עון ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבׁשביל 

ה ּכל  על  מ ֹורא ֹו החזיר  א ֹות ", לקין ה ' ."וּיׂשם  ְֱִִֶֶַַַַָָֹ

      ©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤§¤«¤−¦§©
¥«¤

ÔÈ˜ ‡ˆiÂ∑, ּבהכנעה העליֹונה יצא  ּדעת  .ּכג ֹונב  «≈≈«ƒְְְְֵֶַַַָָָָָָ
„B ı‡a∑ ׁשם נדים  ה ּגֹולים  ׁשּכל  ˜„Ó˙.ּבארץ  ¿∆∆ְִִֶֶֶַָָָƒ¿«

Ô„Ú∑: ׁשּנאמר עדן, מ ּגן ּכׁשּגר ׁש אביו ּגלה  ׁשם  ≈∆ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
 ּדר ׁשמירת  את  ל ׁשמר  וג ֹו'", עדן לגן מ ּקדם  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ"וּיׁשּכן
ר ּוח  ּומצינּו ׁשם , אדם  ׁשהיה  ללמד  ׁשּיׁש ה ּגן, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמב ֹוא 

ׁשּנאמר :מ  הר ֹוצחים , את  מק ֹום  ּבכל  ק ֹולטת  זרחית  ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
ד ) ּדבר (דברים ׁשמ ׁש". מזרחה  וג ֹו' מ ׁשה  יב ּדיל  ְְְְִִֶֶַָָָָָֹ"אז

הארץ  היתה   ׁשהל מק ֹום  ּכל  נֹוד ", "ּבארץ  ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאחר :
מעליו, "ס ּור ּו א ֹומרים : וה ּבר ּיֹות  ּתח ּתיו, ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָמזּדעזעת 

אחיו  את  ׁשהרג  ."זה ּו ִֶֶֶַָָ

      ©¥³©©̧¦Æ¤¦§½©©−©©¥´¤¤£®©«§¦Æ
       ́Ÿ¤¦½©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«

È‰ÈÂ∑ עיר "ּבנה  חנֹוקין ּבנֹו לזכר  העיר " ׁשם  .וּיקרא  «¿ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

     ©¦¨¥³©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤§«¨¥®
     §¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−¨©¬¤

̈«¤
„ÏÈ „ÈÚÂ∑ ּבזכר א ֹומר  ׁשה ּוא  מק ֹום  יׁש ¿ƒ»»«ְֵֵֶָָָ

ׁשה ּלדה  'ילד ', א ֹומר  ׁשה ּוא  מק ֹום  ויׁש ְִֵֵֵֶֶַַָָָ'ה ֹוליד ',
ניׁשטר "א  הא ּׁשה , לדת  ל ׁשֹונֹות : ׁשּתי ְְְִֵֵֶֶַַָָמ ׁשּמׁשת 
ּבלע "ז. אינזינד "ר  האיׁש, ּתֹולד ֹות  ּוזריעת  ְְְְִִַַַַַָּבלע "ז,

ּבלדת  מד ּבר  הפעיל , ּבל ׁשֹון 'ה ֹוליד ', א ֹומר  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַּכׁשה ּוא 
ּוכ ׁשה ּוא  ּבת . א ֹו ּבן א ׁשּתֹו, את  ה ֹוליד  ּפל ֹוני ְְְִִִִֵֶֶַָָהא ּׁשה :
ּבלע "ז  וה ּוא  האיׁש, ּבזריעת  מד ּבר  'ילד ', ְְְְִִִֵֵַַַַַָָא ֹומר 

.אניידרי"ר 
     

       ©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ¨½̈§¥¬
 ©¥¦−¦¨«

CÓÏ BÏ ÁwiÂ∑, זה ּכל  לפר ׁש ל ֹו היה  לא  «ƒ«∆∆ְֵֶָָָָֹ
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשּקּים  הענין מ ּסֹוף  למדנּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָא ּלא 
 למ ועמד  קין", יּקם  "ׁשבעתים  ׁשאמר : ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהבטחת ֹו
קין, את  והרג  ׁשביעי ּדֹור  וע ׂשה  ּבנים  ׁשה ֹוליד  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָלאחר 

וג ֹו'" לפצעי הרג ּתי איׁש "ּכי ׁשאמר  ÈzL.זה ּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָ¿≈
ÌÈL∑(ב "ר) אחת ה ּמּבּול : ּדֹור  ׁשל  ּדר ּכן היה  ּכ »ƒְֶַַַַַָָָָ

ל ּתׁשמיׁש ׁשהיא  זֹו לת ׁשמיׁש, ואחת  ּורב ּיה  ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָלפר ּיה 
עקרין ׁשל  ּכֹוס  אינ ֹו(מ ׁשק ּה אחרים ׁשּתעקר ,)ספרים ּכדי , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּככ ּל נזּופה ּומק ּׁשטת  וחבר ּתּה מעד ּנים , ּומאכיל ּה ה  ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
א ּיֹוב  ׁשּפר ׁש וזה ּו ּכאלמנה . כא)ואבלה  "ר ֹועה (כד  : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו ייטיב ", לא  ואלמנה  תלד , לא  ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹעקרה 
חלק ' ׁשם ∑Ú„‰.ּב'א ּגדת  על  ּורב ּיה , ּפר ּיה  ׁשל  היא  ְֵֶַַָ»»ְְִִִֵֶַָָ

ÈÏbטז ‡Ú‡a È˙ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈ˜ ˜Ùe¿««ƒƒ√»¿»ƒƒ¿«¿»»≈
ÔÈÓ„˜ÏÓ È‰BÏÚ ‡„ÈÚ ‰Â‰c ÏËÏhÓeƒ«¿«ƒ¬»¬ƒ»¬ƒƒ¿«¿ƒ

:Ô„Ú„ ‡˙È‚c¿ƒ¿»¿≈∆

È˙יז ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ˙È ÔÈ˜ Ú„ÈÂƒ««ƒ»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«»
‡z˜„ ‡ÓL ‡˜e ‡z˜ Èa ‰Â‰Â CBÁ¬«¬»»≈«¿»¿»¿»¿«¿»

:CBÁ da ÌeLk¿¿≈¬

È˙יח  „ÈÏB‡ „ÈÚÂ „ÈÚ ˙È CBÁÏ „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ»¿ƒ»ƒ»
Ï‡Le˙Ó ˙È „ÈÏB‡ Ï‡ÈiÁÓe Ï‡ÈeÁÓ¿»≈¿ƒ»≈ƒ»¿»≈

:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡Le˙Óe¿»≈ƒ»»∆

Ú„‰יט  „Á ÌeL ÔÈL ÔÈzz CÓÏ dÏ ÈÒe¿ƒ≈∆∆«¿≈¿ƒ»»»
:‰lˆ ‡˙Èz ÌeLÂ¿ƒ¿»»ƒ»



קד              
מאצל ֹו ּומ ּוסרת  עליו מּמאכל ֹו(ׁשּמג ּנה  אחרים: .)ספרים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

ס ּורה  ׁשל  ּתר ּגּום  ּתׁשמיׁש,∑ˆl‰."עדה " ׁשל  היא  ְֶַָָָƒ»ְִִֶַ
הם  א ּגדה  ּדברי ּבצ ּלֹו, ּתמיד  ׁשּיֹוׁשבת  ׁשם  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעל 

ר ּבה ' .ּב'ברא ׁשית  ְִִֵַָ

       ©¥¬¤¨−̈¤¨¨®´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤
¦§¤«

‰˜Óe Ï‰‡ LÈ È‡∑ הרא ׁשֹון היה  ה ּוא  ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆ִָָָ
ּבהמ ֹות  ּכאן לר ֹועי חד ׁש אהלים , ויֹוׁשב  ּבּמד ּבר ֹות , ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

ה ּמרעה  ּוכ ׁשּכלה  צאנֹו, מרעה  ּבׁשביל  ּכאן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָֹֹוחד ׁש
ּומדר ׁש אחר . ּבמק ֹום  אהל ֹו ות ֹוקע   ה ֹול זה , ְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָּבמק ֹום 

אמר  ּדא ּת ּכמה  אלילים , לעב ֹודת  ּבּתים  ּבֹונה  ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָא ּגדה :
ג ) ח "ּתפ ׂש(יחזקאל  אחיו: וכן ה ּמקנה ", ה ּקנאה  "סמל  :ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אלילים  לעב ֹודת  לזּמר  וע ּוגב " .ּכּנֹור  ְְֱֲִִִֵַַַָ

       §¥¬¨¦−¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−
§¨«

     §¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾
     ̈Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦©«£¨«

ÔÈ˜ Ïez∑ ל ׁשֹון ּתּובל , קין. ׁשל  א ּמנּות ֹו ּתֹוּבל  ««ƒְִֵֶַַָֻ
ּכלי  לע ׂשֹות  קין, ׁשל  א ּמנּות ֹו והתקין ּתֹוּבל  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֻּתבלין,

לר ֹוצחים  ÏÊe.זין ˙LÁ LÁŒÏk LËÏ∑ מח ּדד ְְִִַ…≈»…≈¿…∆«¿∆ְֵַ
ּכמ ֹו ּוברזל , נח ׁשת  ט)א ּמנּות  טז עיניו (איוב  "ילט ׁש : ְְְְִֵֶֶַָָֹֹֻ

פעל  ל ׁשֹון אינֹו חר ׁש, ּפֹועל )ּבסג ֹו"ל (לי". ל ׁשֹון א ּלא  ְְְִֵֵֵֶֶֶָֹֹ
ּכל ֹומר )ּבצירי ( למ ּטה , וטעמ ֹו קטן קמץ  נק ּוד  ׁשהרי , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ

א ּמנּות  ּכלי ּכל  ּומצחצח  ּוברזל נ מח ּדד  ∑ÓÚ‰.ח ׁשת  ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻ«¬»
ׁשל  א ׁשּתֹו ר ּבה 'היא  ּב'ברא ׁשית  .נח , ְְִִִִֵֶַַָֹ

     

       ©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½§¥´
       ¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½§¤−¤

§©ª«¨¦«
ÈÏB˜ ÔÚÓL∑מ ּמּנּו ּפֹור ׁשֹות  נׁשיו ׁשהיּו ¿««ƒְִֶֶָָָ

ּבנֹו, קין ּתּובל  ואת  קין את  ׁשהרג  לפי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָמ ּתׁשמיׁש,
קין  את  וראה  מ ֹוׁשכ ֹו, קין ות ּובל  ס ּומא   למ ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה 
והרג ֹו, ּבּקׁשת , למ ׁש לאביו ואמר  ּכח ּיה , ל ֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹונדמה 
וספק  ּכף  אל  ּכף  ה ּכה  זקנֹו, קין ׁשה ּוא  ׁשּידע  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכיון
וה ּוא  מ ּמּנּו ּפֹור ׁשֹות  נׁשיו והיּו והרג ֹו, ּביניהם  ּבנֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָאת 

˜ÈÏB.מפ ּיסן  ÔÚÓL∑ וכי' לת ׁשמיׁש: לי לה ּׁשמע  ְְַָ¿««ƒְְְְִִִִַַָ

ּפצע ּתיו  אני וכי נהרג , ה ּוא  לפצעי הרג ּתי, א ׁשר  ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַָאיׁש
הרג ּתי, א ׁשר  וילד  ׁשמי? על  קר ּוי ה ּפצע  ׁשּיהא  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמזיד ,
ּבתמיהה . ח ּברתי, ֿ ידי על  ּכל ֹומר  נהרג ? ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָֻֻלח ּברתי
זה ּו ולא  ּפצעי זה ּו לא  מזיד , ולא  אני ׁשֹוגג  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַֹֹֹֹוהלא 

מקאדור "ה ∑Úˆt.ח ּברתי  חץ , א ֹו חרב , מ ּכת  ִַָֻ∆«ֵֶֶַַ
.ּבלע "ז  ְַַ

     ¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤¦§¦¬§¦§¨«

ÔÈ˜ ÌwÈ ÌÈ˙ÚL Èk∑ נתלה מזיד , ׁשהרג  קין, ƒƒ¿»«ƒÀ«»ƒְִִִֵֶַַָָ
ֿ ׁשּכן  ּכל  לא  ׁשֹוגג , ׁשהרג ּתי אני ּדֹור ֹות , ׁשבעה  עד  ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹל ֹו

הר ּבה ? ׁשביע ּיֹות  לי ÚLÂ‰.ׁשיּתלה  ÌÈÚL∑ ְְִִִִֵֶֶַָƒ¿ƒ¿ƒ¿»
ּתנח  ר ּבי ּדר ׁש ּכ ל ֹו, אחז ׁשביע ּיֹות  ר ּבּוי ּומא .ל ׁשֹון ְְְִִִִַַַַָָָָ

ונׁשיו  ּכל ּום ,  למ הרג  לא  ר ּבה ': 'ּברא ׁשית  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּומדר ׁש

ׁשּנגזרה  לפי ּורב ּיה , ּפר ּיה  מ ּׁשּקּימ ּו מ ּמּנּו ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָּפֹור ׁשֹות 
אמר ּו: ּדֹור ֹות , ׁשבעה  לאחר  קין ׁשל  זרע ֹו לכ ּלֹות  ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּגזרה 
וׁשֹוטף  ּבא  ה ּמּבּול  למחר  ל ּבהלה . יֹולד ֹות  אנּו ְְְֵֶַַַָָָָָָָ'מה 
לפצעי", הרג ּתי איׁש "וכי להן: א ֹומר  וה ּוא  ה ּכל '. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹאת 
וילד  ּבק ֹומה  איׁש ׁשהיה  הבל  את  הרג ּתי אני ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָוכי

ÏÎcכ  ÔB‰a ‰Â‰ ‡e‰ ÏÈ ˙È ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»»»»¬»«¿¿»
:ÈÚ ÈÓe ÔÈkLÓ È˙Èc¿»¿≈«¿¿ƒ»≈¿ƒ

ÏÎcכא  ÔB‰a ‰Â‰ ‡e‰ ÏeÈ È‰BÁ‡ ÌeLÂ¿«ƒ»¬»«¿¿»
‡Bpk ÓÊ ÈÚ„È ‡Ï Ìet ÏÚ ÔbÓcƒ¿«≈«ƒ¿»»¿≈¿«ƒ»

:‡ea‡Â¿«»

ÔB‰aכב  ÔÈ˜ Ïez ˙È ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‰lˆÂ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»««ƒ«¿
d˙Á‡Â ‡ÏÊÙe ‡LÁ ˙„ÈÈÚ ÈÚ„È ÏÎc¿»»¿≈ƒƒ«¿»»«¿¿»«¬»≈

:‰ÓÚ ÔÈ˜ Ïe˙c¿««ƒ«¬»

ÔÚÓLכג  ‰lˆÂ ‰„Ú È‰BLÏ CÓÏ Ó‡Â«¬«∆∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿«
‡‚ ‡Ï ÈÓÓÏ ‡˙Èˆ‡ CÓÏ ÈL ÈÏ»̃ƒ¿≈∆∆»≈»¿∆¿ƒ»«¿»
‡Ï Û‡Â ÈBÁ ÏÈÒ ‡‡ dÏÈ„c ˙ÈÏË¿̃≈ƒƒ¿ƒ≈¬»»ƒƒ¿«»
:ÈÚÊ ÈˆÈzLÈ dÏÈ„c ˙ÈÏaÁ ‡ÓÈÏBÚƒ»¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈«¿ƒ

‰Ï‡כד  ÔÈ˜Ï ÔÈÏ˙È‡ ÔÈ„ ‡ÚLÏ È‡¬≈¿«¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¬»
:‡ÚLÂ ÔÈÚL da CÓÏÏ¿∆∆¿≈«¿ƒ¿«¿»



קה               
מאצל ֹו ּומ ּוסרת  עליו מּמאכל ֹו(ׁשּמג ּנה  אחרים: .)ספרים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

ס ּורה  ׁשל  ּתר ּגּום  ּתׁשמיׁש,∑ˆl‰."עדה " ׁשל  היא  ְֶַָָָƒ»ְִִֶַ
הם  א ּגדה  ּדברי ּבצ ּלֹו, ּתמיד  ׁשּיֹוׁשבת  ׁשם  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעל 

ר ּבה ' .ּב'ברא ׁשית  ְִִֵַָ

       ©¥¬¤¨−̈¤¨¨®´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤
¦§¤«

‰˜Óe Ï‰‡ LÈ È‡∑ הרא ׁשֹון היה  ה ּוא  ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆ִָָָ
ּבהמ ֹות  ּכאן לר ֹועי חד ׁש אהלים , ויֹוׁשב  ּבּמד ּבר ֹות , ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

ה ּמרעה  ּוכ ׁשּכלה  צאנֹו, מרעה  ּבׁשביל  ּכאן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָֹֹוחד ׁש
ּומדר ׁש אחר . ּבמק ֹום  אהל ֹו ות ֹוקע   ה ֹול זה , ְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָּבמק ֹום 

אמר  ּדא ּת ּכמה  אלילים , לעב ֹודת  ּבּתים  ּבֹונה  ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָא ּגדה :
ג ) ח "ּתפ ׂש(יחזקאל  אחיו: וכן ה ּמקנה ", ה ּקנאה  "סמל  :ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אלילים  לעב ֹודת  לזּמר  וע ּוגב " .ּכּנֹור  ְְֱֲִִִֵַַַָ

       §¥¬¨¦−¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−
§¨«

     §¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾
     ̈Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦©«£¨«

ÔÈ˜ Ïez∑ ל ׁשֹון ּתּובל , קין. ׁשל  א ּמנּות ֹו ּתֹוּבל  ««ƒְִֵֶַַָֻ
ּכלי  לע ׂשֹות  קין, ׁשל  א ּמנּות ֹו והתקין ּתֹוּבל  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֻּתבלין,

לר ֹוצחים  ÏÊe.זין ˙LÁ LÁŒÏk LËÏ∑ מח ּדד ְְִִַ…≈»…≈¿…∆«¿∆ְֵַ
ּכמ ֹו ּוברזל , נח ׁשת  ט)א ּמנּות  טז עיניו (איוב  "ילט ׁש : ְְְְִֵֶֶַָָֹֹֻ

פעל  ל ׁשֹון אינֹו חר ׁש, ּפֹועל )ּבסג ֹו"ל (לי". ל ׁשֹון א ּלא  ְְְִֵֵֵֶֶֶָֹֹ
ּכל ֹומר )ּבצירי ( למ ּטה , וטעמ ֹו קטן קמץ  נק ּוד  ׁשהרי , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ

א ּמנּות  ּכלי ּכל  ּומצחצח  ּוברזל נ מח ּדד  ∑ÓÚ‰.ח ׁשת  ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻ«¬»
ׁשל  א ׁשּתֹו ר ּבה 'היא  ּב'ברא ׁשית  .נח , ְְִִִִֵֶַַָֹ

     

       ©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½§¥´
       ¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½§¤−¤

§©ª«¨¦«
ÈÏB˜ ÔÚÓL∑מ ּמּנּו ּפֹור ׁשֹות  נׁשיו ׁשהיּו ¿««ƒְִֶֶָָָ

ּבנֹו, קין ּתּובל  ואת  קין את  ׁשהרג  לפי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָמ ּתׁשמיׁש,
קין  את  וראה  מ ֹוׁשכ ֹו, קין ות ּובל  ס ּומא   למ ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה 
והרג ֹו, ּבּקׁשת , למ ׁש לאביו ואמר  ּכח ּיה , ל ֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹונדמה 
וספק  ּכף  אל  ּכף  ה ּכה  זקנֹו, קין ׁשה ּוא  ׁשּידע  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכיון
וה ּוא  מ ּמּנּו ּפֹור ׁשֹות  נׁשיו והיּו והרג ֹו, ּביניהם  ּבנֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָאת 

˜ÈÏB.מפ ּיסן  ÔÚÓL∑ וכי' לת ׁשמיׁש: לי לה ּׁשמע  ְְַָ¿««ƒְְְְִִִִַַָ

ּפצע ּתיו  אני וכי נהרג , ה ּוא  לפצעי הרג ּתי, א ׁשר  ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַָאיׁש
הרג ּתי, א ׁשר  וילד  ׁשמי? על  קר ּוי ה ּפצע  ׁשּיהא  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמזיד ,
ּבתמיהה . ח ּברתי, ֿ ידי על  ּכל ֹומר  נהרג ? ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָֻֻלח ּברתי
זה ּו ולא  ּפצעי זה ּו לא  מזיד , ולא  אני ׁשֹוגג  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַֹֹֹֹוהלא 

מקאדור "ה ∑Úˆt.ח ּברתי  חץ , א ֹו חרב , מ ּכת  ִַָֻ∆«ֵֶֶַַ
.ּבלע "ז  ְַַ

     ¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤¦§¦¬§¦§¨«

ÔÈ˜ ÌwÈ ÌÈ˙ÚL Èk∑ נתלה מזיד , ׁשהרג  קין, ƒƒ¿»«ƒÀ«»ƒְִִִֵֶַַָָ
ֿ ׁשּכן  ּכל  לא  ׁשֹוגג , ׁשהרג ּתי אני ּדֹור ֹות , ׁשבעה  עד  ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹל ֹו

הר ּבה ? ׁשביע ּיֹות  לי ÚLÂ‰.ׁשיּתלה  ÌÈÚL∑ ְְִִִִֵֶֶַָƒ¿ƒ¿ƒ¿»
ּתנח  ר ּבי ּדר ׁש ּכ ל ֹו, אחז ׁשביע ּיֹות  ר ּבּוי ּומא .ל ׁשֹון ְְְִִִִַַַַָָָָ

ונׁשיו  ּכל ּום ,  למ הרג  לא  ר ּבה ': 'ּברא ׁשית  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּומדר ׁש

ׁשּנגזרה  לפי ּורב ּיה , ּפר ּיה  מ ּׁשּקּימ ּו מ ּמּנּו ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָּפֹור ׁשֹות 
אמר ּו: ּדֹור ֹות , ׁשבעה  לאחר  קין ׁשל  זרע ֹו לכ ּלֹות  ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּגזרה 
וׁשֹוטף  ּבא  ה ּמּבּול  למחר  ל ּבהלה . יֹולד ֹות  אנּו ְְְֵֶַַַָָָָָָָ'מה 
לפצעי", הרג ּתי איׁש "וכי להן: א ֹומר  וה ּוא  ה ּכל '. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹאת 
וילד  ּבק ֹומה  איׁש ׁשהיה  הבל  את  הרג ּתי אני ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָוכי

ÏÎcכ  ÔB‰a ‰Â‰ ‡e‰ ÏÈ ˙È ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»»»»¬»«¿¿»
:ÈÚ ÈÓe ÔÈkLÓ È˙Èc¿»¿≈«¿¿ƒ»≈¿ƒ

ÏÎcכא  ÔB‰a ‰Â‰ ‡e‰ ÏeÈ È‰BÁ‡ ÌeLÂ¿«ƒ»¬»«¿¿»
‡Bpk ÓÊ ÈÚ„È ‡Ï Ìet ÏÚ ÔbÓcƒ¿«≈«ƒ¿»»¿≈¿«ƒ»

:‡ea‡Â¿«»

ÔB‰aכב  ÔÈ˜ Ïez ˙È ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‰lˆÂ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»««ƒ«¿
d˙Á‡Â ‡ÏÊÙe ‡LÁ ˙„ÈÈÚ ÈÚ„È ÏÎc¿»»¿≈ƒƒ«¿»»«¿¿»«¬»≈

:‰ÓÚ ÔÈ˜ Ïe˙c¿««ƒ«¬»

ÔÚÓLכג  ‰lˆÂ ‰„Ú È‰BLÏ CÓÏ Ó‡Â«¬«∆∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿«
‡‚ ‡Ï ÈÓÓÏ ‡˙Èˆ‡ CÓÏ ÈL ÈÏ»̃ƒ¿≈∆∆»≈»¿∆¿ƒ»«¿»
‡Ï Û‡Â ÈBÁ ÏÈÒ ‡‡ dÏÈ„c ˙ÈÏË¿̃≈ƒƒ¿ƒ≈¬»»ƒƒ¿«»
:ÈÚÊ ÈˆÈzLÈ dÏÈ„c ˙ÈÏaÁ ‡ÓÈÏBÚƒ»¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈«¿ƒ

‰Ï‡כד  ÔÈ˜Ï ÔÈÏ˙È‡ ÔÈ„ ‡ÚLÏ È‡¬≈¿«¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¬»
:‡ÚLÂ ÔÈÚL da CÓÏÏ¿∆∆¿≈«¿ƒ¿«¿»

              
ׁשהרג , ּקין ּומה  עון? ּבא ֹות ֹו ּכלה  זרעי ׁשּיהא  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשנים ,
ֿ ׁשּכן  ּכל  לא  הרג ּתי, ׁשּלא  אני ּדֹור ֹות , ׁשבעה  ל ֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹנתלה 
ׁשט ּות . ׁשל  ֿ וחמר  קל  וזה ּו הר ּבה ? ׁשביע ּיֹות  לי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיּתל ּו

ּומק ּים  ח ֹוב ֹו את  ּגֹובה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אין ּכן, ְִֵֵֵֶֶַַָָאם 
ּדבר ֹו .את  ְֶָ

      ©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½©¥´¤¥½©¦§¨¬
       ¤§−¥®¦´¨«¦³¡Ÿ¦Æ¤´©©¥½©´©

   ¤½¤¦¬£¨−¨«¦
'B‚Â Ì„‡ Ú„iÂ∑ הרא ׁשֹון אדם  אצל   למ ל ֹו ּבא  «≈«»»¿ִֵֶֶֶָָָָ

על  לדק ּדק  עליכם  'וכי להם : אמר  נׁשיו, על  ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוקבל 
מק ֹום ? ׁשל  יע ׂשה ּגזרת ֹו וה ּוא  מצותכם , ע ׂשּו א ּתם  ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּפר ׁשּת והלא  ּתח ּלה ,  עצמ 'ק ׁשט  ל ֹו: אמר ּו ׁשּלֹו'. ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹֹאת 

זה  מיתה מא ׁשּת מ ּׁשּנקנסה  ׁשנה , ּוׁשל ׁשים  מאה  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
לל ּמד , 'ע ֹוד '? ּומה ּו וג ֹו'", אדם  "וּידע  מ ּיד : ,' יד ֿ ְְְִֵֵַַַַַָָָָעל 

ּתאוה  ל ֹו ּתאות ֹוׁשּנּתֹוספה  רבה)על  .(בראשית ְֲֲִֶַַַָָָ

      §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®
    ́̈©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«

ÏÁe‰ Ê‡∑, ה ּוא ֿ ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  ּבׁשמ ֹו העצ ּבים  ׁשמ ֹות  ואת  האדם  ׁשמ ֹות  את  לקרא  ח ּלין, ל ׁשֹון »«ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
אלה ּות  ולקר ֹותן אלילים  .לע ׂשֹותן ְְֱֱֲִִִַָָָ

       ¤´¥½¤«§−Ÿ¨¨®§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈
   ¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«

Ì„‡ ˙„ÏBz ÙÒ ‰Ê∑ ר ּבים יׁש א ּגדה  ּומדר ׁשי אדם , ּתֹולד ֹות  ספירת  היא  B‚Â'.זֹו ‡a ÌBÈa∑ ∆≈∆¿…»»ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ¿¿…¿
ׁשּנברא , ׁשּביֹום  .ה ֹוליד מ ּגיד  ְִִִֶֶַַָ

      ̈¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨´¤ŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ
  ̈½̈§−¦¨«§¨«

         

 אד אד אד אד  מ מ מ מ אתאתאתאת ו ו ו ו קרא קרא קרא קרא   ת ת ת ת א א א א ברברברבר ב )ו ו ו ו (ה , ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
. ארי ארעה  נקרא   האד אד אד אד כל.אד ה מעלת – אי אי אי אי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ה ת. מעלת ה כל ברברברבר– מעלת לה יג ההתרת – ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַ
 יהלהג ,האנ  ע ע סק  בר הינ ה ת, מעלת  ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָא
את  ו קרא   ת א ויבר  זה . אי למעלת  א  אד ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלמעלת

 מ אד אד אד ת אד למ כלית על ה רה  י תר, ה עלה    ה – ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
חמד ' מ 'די  להעיר וי . עו )האד אות א מע' כללי אד(א : ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ

  ע כו ',  חכ למיד  אינ עלמא   לאיני י  ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָה א 
ֲַָֻארה .

       ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−
   §©§®©¦§¨¬¤§−¥«

‰L ˙‡Óe ÌÈLÏL∑ הא ּׁשה מן ּפר ׁש ּכאן .(ב "ר)עד  ¿…ƒ¿«»»ִִֵֵַָָָ

     ©¦«§´§¥«¨À̈©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬
    ¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

aכה  ˙„ÈÏÈÂ d˙z‡ ˙È „BÚ Ì„‡ Ú„ÈÂƒ«»»»ƒ¿≈ƒƒ««
a ÈÈ ÈÏ ‰È Ó‡ È‡ ˙L dÓL ˙È ˙˜e¿«»¿≈≈¬≈¬«¿«ƒ¿»«

:ÔÈ˜ dÏË˜c Ï‰ ÛÏÁ ÔÁ‡»√»¬«∆∆ƒ«¿≈»ƒ

dÓLכו ˙È ‡˜e a „ÈÏÈ˙‡ ‡e‰ Û‡ ˙LÏe¿≈«ƒ¿¿ƒ«¿»»¿≈
‰‡lˆlÓ ‡L‡ È eÏÁ È‰BÓBÈa ÔÎa LB‡¡¿≈¿ƒ»¿≈≈»»ƒ¿«»»

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÈÈא  ‡c ‡ÓBÈa Ì„‡ ˙„Ïez ÙÒ ÔÈc≈¿«¿«»»¿»ƒ¿»¿»
:d˙È „Ú ÌÈ‰Ï‡ ˙eÓ„a Ì„‡»»ƒ¿¡…ƒ»≈»≈

È˙ב  ‡˜e ÔB‰˙È CÈe Ôe‡a ‡˜eÂ Îc¿«¿¿»¿»»ƒ»¿¿»»
:e‡Èa˙‡„ ‡ÓBÈa Ì„‡ ÔB‰ÓL¿»»»¿»¿ƒ¿¿ƒ

ÈÏB‡Â„ג  ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì„‡ ‡ÈÁÂ«¬»»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
:˙L dÓL ˙È ‡˜e dÏ ÈÓ„c d˙eÓ„aƒ¿≈¿»≈≈¿»»¿≈≈

ÈÓzד  ˙L ˙È „ÈÏB‡c ˙a Ì„‡ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈»»»«¿ƒ»≈«¿≈
:Ôe ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»



קו              
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      ©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´¤¥½̈£¥³¤§¥Æ
      ̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

      ©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´¨¦½§©¬¥−
 ̈¨®©¨«Ÿ

     ©§¦¬¥−̈¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«

     ©§¦´¥À̈©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´
      ̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

      ©¦«§Æ¨§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−
 ̈¨®©¨«Ÿ

      ©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´¨¨®©−¤
¤¨«¤

      ©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´
      ̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

     ©¦«§Æ¨§¥´©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈
   §Ÿ¤¬¥−¨¨®©¨«Ÿ

Ó‡‰ה  ÚLz ‡iÁc Ì„‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈»»ƒ«»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ו „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ‰‡Ó ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:LB‡¡

ÈÓzז LB‡ ˙È „ÈÏB‡c ˙a ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»¡«¿≈
:Ôe ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÚLe ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

z˙Â‡ח  ‰‡Ó ÚLz ˙L ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈¿«¿»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL ÈNÚ«¿≈¿ƒƒ

˜ÔÈ:ט  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚLz LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»

ÈÓzי  ÔÈ˜ ˙È „ÈÏB‡c ˙a LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡»«¿ƒ»≈»«¿≈
:Ôe ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÈNÚ LÓÁÂ ‰‡Ó¿»«¬≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

LÓÁÂיא  ‰‡Ó ÚLz LB‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¡¿«¿»«¬≈
:˙ÈÓe ÔÈL¿ƒƒ

È˙יב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚL ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÏÏ‰Ó«¬«¿≈

ÈÓzיג  Ï‡ÏÏ‰Ó ˙È „ÈÏB‡c ˙a ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»»«¿ƒ»«¬«¿≈«¿≈
:Ôe ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚa‡Â ‰‡Ó¿»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈLיד  NÚÂ ‰‡Ó ÚLz ÔÈ˜ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈»¿«¿»«¬«¿ƒ
:˙ÈÓeƒ

ÈÏB‡Â„טו ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ
:„È ˙È»»∆

ÈÓzטז „È ˙È „ÈÏB‡c ˙a Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈»«¿ƒ»∆∆«¿≈
:Ôe ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰יז ÈÓz Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈«¬«¿≈«¿≈¿»
:˙ÈÓe ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒƒ
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  ¥−¨¨®©¨«Ÿ

     ©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®©−¤¤¥¨«

      ©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´¤¥½̈£¥³¤§¥Æ
      ̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

      ©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´¨¦½§©¬¥−
 ̈¨®©¨«Ÿ

     ©§¦¬¥−̈¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«

     ©§¦´¥À̈©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´
      ̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

      ©¦«§Æ¨§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−
 ̈¨®©¨«Ÿ

      ©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´¨¨®©−¤
¤¨«¤

      ©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´
      ̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

     ©¦«§Æ¨§¥´©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈
   §Ÿ¤¬¥−¨¨®©¨«Ÿ

Ó‡‰ה  ÚLz ‡iÁc Ì„‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈»»ƒ«»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ו „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ‰‡Ó ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:LB‡¡

ÈÓzז LB‡ ˙È „ÈÏB‡c ˙a ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»¡«¿≈
:Ôe ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÚLe ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

z˙Â‡ח  ‰‡Ó ÚLz ˙L ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈¿«¿»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL ÈNÚ«¿≈¿ƒƒ

˜ÔÈ:ט  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚLz LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»

ÈÓzי  ÔÈ˜ ˙È „ÈÏB‡c ˙a LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡»«¿ƒ»≈»«¿≈
:Ôe ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÈNÚ LÓÁÂ ‰‡Ó¿»«¬≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

LÓÁÂיא  ‰‡Ó ÚLz LB‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¡¿«¿»«¬≈
:˙ÈÓe ÔÈL¿ƒƒ

È˙יב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚL ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÏÏ‰Ó«¬«¿≈

ÈÓzיג  Ï‡ÏÏ‰Ó ˙È „ÈÏB‡c ˙a ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»»«¿ƒ»«¬«¿≈«¿≈
:Ôe ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚa‡Â ‰‡Ó¿»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈLיד  NÚÂ ‰‡Ó ÚLz ÔÈ˜ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈»¿«¿»«¬«¿ƒ
:˙ÈÓeƒ

ÈÏB‡Â„טו ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ
:„È ˙È»»∆

ÈÓzטז „È ˙È „ÈÏB‡c ˙a Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈»«¿ƒ»∆∆«¿≈
:Ôe ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰יז ÈÓz Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈«¬«¿≈«¿≈¿»
:˙ÈÓe ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒƒ

              

      ©«§¦¤¾¤§©¦§¦¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤
¤£«

      ©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−
   ̈¨®©¬¤¨¦−¨«

     ©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ¨½̈§©¬
  ¥−¨¨®©¨«Ÿ

      ©§¦´£½¨¥¬§¦¦−¨¨®©−¤¤
§¨«©

    ©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´
       ¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

       ©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈§¬
 ¥−¨¨«

     ©¦§©¥¬£−¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−
¡Ÿ¦«

CBÁ Cl‰˙iÂ∑(ב "ר) וקל היה  אחרים:(צ ּדיק  ספרים «ƒ¿«≈¬ְְֲִִִֵַַָָָ

ה ּקד ֹוׁשּֿבדע ּתֹו)וקּבל  מהר  , לפיכ ּולהר ׁשיע . ל ׁשּוב  ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
ׁשּׁשּנה  וזה ּו זמ ּנֹו, קדם  והמית ֹו וס ּלק ֹו ֿ ה ּוא  ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹּבר ּו

למ ּלא ֹות  ּבע ֹולם  "ואינּנּו" לכ ּתב : ּבמיתת ֹו ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹה ּכת ּוב 
‡˙B.ׁשנֹותיו  Á˜Ï Èk∑:ּכמ ֹו זמ ּנֹו, כד )לפני (יחזקאל  ְָƒ»«…ְְְִֵַ

עיני מחמד  את  מ ּמ ל ֹוקח  .""הנני ְְְִִִֵֵֶֶַַַ

     

      ©§¦´§¤½©¤©§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®
 ©−¤¤¨«¤

     ©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§©³¦
       §¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

ÔÈLיח  ÔÈz˙Â ÔÈzLÂ ‰‡Ó „È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿ƒƒ¿«¿≈¿ƒ
:CBÁ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»¬

ÈÓzיט  CBÁ ˙È „ÈÏB‡c ˙a „È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¬«¿≈
:Ôe ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈzLÂכ  ‰‡Ó ÚLz „È ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈz˙Â¿«¿≈¿ƒƒ

È˙כא  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL CBÁ ‡ÈÁÂ«¬»¬ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:ÁÏLe˙Ó¿»«

ÈÏB‡c„כב  ˙a ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈÏ‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»»«¿ƒ
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó ˙Ïz ÁÏLe˙Ó ˙È»¿∆«¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ôe¿»

ÔÈzLÂכג  ‰‡Ó ˙Ïz CBÁ ÈÓBÈ Ïk ‰Â‰Â«¬»»≈¬¿«¿»¿ƒƒ
:ÔÈL LÓÁÂ«¬≈¿ƒ

‡Èכד  È‰B˙ÈÏÂ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈl‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»¿≈ƒ¬≈
:ÈÈ d˙È ˙ÈÓ‡ (‡Ï)»¬≈»≈¿»

ÔÈLכה  ÚLe ÔÓ˙e ‰‡Ó ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«¿»¿»»¿«¿ƒ
:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»∆

CÓÏכו ˙È „ÈÏB‡c ˙a ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«»«¿ƒ»∆∆
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó ÚL¿«¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ôe¿»
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       ©¦«§Æ¨§¥´§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬
  ¥−¨¨®©¨«Ÿ

     ©«§¦¤¾¤§©¦§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®
 ©−¤¥«

Ôa „ÏBiÂ∑ נבנה .הע ֹולם ׁשּמּמּנּו «∆≈ְִִֶֶָָָ

      ©¦§¨¤§²−Ÿ©¥®ŸÂ¤º§©«£¥³¦©«£¥̧Æ
     ¥«¦§´¨¥½¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«

eÓÁÈ ‰Ê∑ עד ידינּו. ע ּצב ֹון את  מ ּמּנּו יּניח  ∆¿«¬≈ְִִִֵֶֶַַַָ
הכין  וה ּוא  מחר ׁשה , ּכלי להם  היה  לא  נח , ּבא  ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא 
ודר ּדרים  ק ֹוצים  מ ֹוציאה  הארץ  והיתה  ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָלהם ,
ּובימי  הרא ׁשֹון, אדם  ׁשל  מ ּקללת ֹו ח ּטים , ְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָּכׁשּזֹורעים 

,ּכ ּתפר ׁשה ּו לא  ואם  "ינחמנּו". וזה ּו נחה , אין נח  ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ׁשמ ֹו לקר ֹות  צרי וא ּתה  ה ּׁשם , על  נֹופל  ה ּלׁשֹון ְְְִִֵֵַַַַַַָָָטעם 

.מנחם  ְֵַ

     ©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ
      ̈½̈©«£¥¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

     ©«§¦Æ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬
  ¥−¨¨®©¨«Ÿ

      ©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨¨®©´¤½Ÿ©¤¥−
 ¤¨¬§¤¨«¤

‰L ˙B‡Ó LÓÁ Ôa∑ מה יּודן: ר ּבי אמר  ∆¬≈≈»»ִַַַָָ
מא ֹות ? לחמ ׁש וזה  ׁשנה , לק ' ה ֹוליד ּו ה ּדֹור ֹות  ּכל  ְְֲִֵֵֶַַַַָָָּטעם 
יאבד ּו הם , ר ׁשעים  'אם  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְִִֵַַָָָָֹאמר 

זה ּב לצ ּדיק  ורע  זה (ּמים  צּדיק ׁשל  לזרע אחרים: ואם )ספרים , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
לע ׂשֹות  עליו אטריח  הם , ּכב ׁשצ ּדיקים  הר ּבה ? ּתב ֹות  ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

ׁשּלא  ּכדי ׁשנה , מא ֹות  חמ ׁש עד  ה ֹוליד  ולא  מעינֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאת 

לענׁשין  רא ּוי ׁשּבבניו, ה ּגד ֹול  יפת , ה ּמּבּול יהא  לפני ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּדכתיב :(ב "ר) סב ), ימ ּות ",(ישעיה ׁשנה  מאה  ּבן ה ּנער  "ּכי ְִִִֵֶַַַָָָָ

ּתֹורה  מ ּתן לפני וכן לעתיד , לענׁש ‡˙ÌLŒ.רא ּוי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ∆≈
˙ÙÈŒ˙‡Â ÌÁŒ˙‡∑ א ּלא ה ּוא ?! ה ּגד ֹול  יפת  והלא  ∆»¿∆»∆ֲֶֶֶַַָָֹ

ּדֹור ׁש א ּתה  ּכׁשה ּוא ּבּתח ּלה , ונֹולד  צ ּדיק , ׁשה ּוא  את  ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
וכ ּו' מ ּמּנּו יצא  וׁשאברהם  רבה)מה ּול  .(בבראשית ְְְִֶֶַָָָָָ

     ©«§¦Æ¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®
  ¨−ª§¬¨¤«

     ©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ
      ¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ£¤¬¨¨«

ÌÈ‰Ï‡‰ŒÈ∑ ּדבר וה ּׁשֹופטים . ה ּׂשרים  ּבני ¿≈»¡…ƒְְְִִֵַַָָָ
ּבׁשליח ּות ֹו הה ֹולכים  ה ּׂשרים  הם  האלהים , ּבני ְְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹאחר :

'אלהים ' ּכל  ּבהם . מתערבים  היּו הם  אף  מק ֹום , ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשל 
יֹוכיח : וזה  מר ּות , ל ׁשֹון ד )ׁשּבּמקרא  "וא ּתה (שמות ְְְְִִֶֶַַַָָָ

ÔÈzLÂכז ‰‡Ó ÚLz ÁÏLe˙Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¿∆«¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒƒ

ÔÈLכח  ÔÈz˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ
:a „ÈÏB‡Â¿ƒ»

pÓÁÈ‡כט  ÔÈc ÓÈÓÏ Áp dÓL ˙È ‡˜e¿»»¿≈…«¿≈»≈¿«¬ƒ»»
dËËÏ Èc ‡Ú‡ ÔÓ ‡„È ˙e‡lÓe ‡„BÚÓ≈»»»ƒ≈¿»»ƒ«¿»ƒ«¿«

:ÈÈ¿»

Ó‡‰ל  LÓÁ Á ˙È „ÈÏB‡c ˙a CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»…«¬≈¿»
:Ôe ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÚLÂלא  ‰‡Ó ÚL CÓÏ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÚLe¿«¿ƒƒ

Áלב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó LÓÁ a Á ‰Â‰Â«¬»…««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ…«
:˙ÙÈ ˙ÈÂ ÌÁ ˙È ÌL ˙È»≈»»¿»»∆

ÏÚא  ÈbÒÓÏ ‡L‡ È e‡ÈL „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ¿≈¡»»¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡ ‡˙e ‡Ú‡ Èt‡«≈«¿»¿»»ƒ¿¿ƒ¿

‡Èב  ‡L‡ ˙a ˙È ‡i È BÊÁÂ«¬¿≈«¿¿«»»¿«¡»»¬≈
Èc ÏkÓ ÔÈL ÔB‰Ï eÈÒe ÔÈp‡ ÔÈtL«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒƒ…ƒ

:e‡ÈÚ˙‡ƒ¿¿ƒ
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Ôa „ÏBiÂ∑ נבנה .הע ֹולם ׁשּמּמּנּו «∆≈ְִִֶֶָָָ

      ©¦§¨¤§²−Ÿ©¥®ŸÂ¤º§©«£¥³¦©«£¥̧Æ
     ¥«¦§´¨¥½¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«

eÓÁÈ ‰Ê∑ עד ידינּו. ע ּצב ֹון את  מ ּמּנּו יּניח  ∆¿«¬≈ְִִִֵֶֶַַַָ
הכין  וה ּוא  מחר ׁשה , ּכלי להם  היה  לא  נח , ּבא  ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא 
ודר ּדרים  ק ֹוצים  מ ֹוציאה  הארץ  והיתה  ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָלהם ,
ּובימי  הרא ׁשֹון, אדם  ׁשל  מ ּקללת ֹו ח ּטים , ְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָּכׁשּזֹורעים 

,ּכ ּתפר ׁשה ּו לא  ואם  "ינחמנּו". וזה ּו נחה , אין נח  ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ׁשמ ֹו לקר ֹות  צרי וא ּתה  ה ּׁשם , על  נֹופל  ה ּלׁשֹון ְְְִִֵֵַַַַַַָָָטעם 

.מנחם  ְֵַ

     ©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ
      ̈½̈©«£¥¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«
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      ©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨¨®©´¤½Ÿ©¤¥−
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‰L ˙B‡Ó LÓÁ Ôa∑ מה יּודן: ר ּבי אמר  ∆¬≈≈»»ִַַַָָ
מא ֹות ? לחמ ׁש וזה  ׁשנה , לק ' ה ֹוליד ּו ה ּדֹור ֹות  ּכל  ְְֲִֵֵֶַַַַָָָּטעם 
יאבד ּו הם , ר ׁשעים  'אם  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְִִֵַַָָָָֹאמר 

זה ּב לצ ּדיק  ורע  זה (ּמים  צּדיק ׁשל  לזרע אחרים: ואם )ספרים , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
לע ׂשֹות  עליו אטריח  הם , ּכב ׁשצ ּדיקים  הר ּבה ? ּתב ֹות  ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

ׁשּלא  ּכדי ׁשנה , מא ֹות  חמ ׁש עד  ה ֹוליד  ולא  מעינֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאת 

לענׁשין  רא ּוי ׁשּבבניו, ה ּגד ֹול  יפת , ה ּמּבּול יהא  לפני ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּדכתיב :(ב "ר) סב ), ימ ּות ",(ישעיה ׁשנה  מאה  ּבן ה ּנער  "ּכי ְִִִֵֶַַַָָָָ

ּתֹורה  מ ּתן לפני וכן לעתיד , לענׁש ‡˙ÌLŒ.רא ּוי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ∆≈
˙ÙÈŒ˙‡Â ÌÁŒ˙‡∑ א ּלא ה ּוא ?! ה ּגד ֹול  יפת  והלא  ∆»¿∆»∆ֲֶֶֶַַָָֹ

ּדֹור ׁש א ּתה  ּכׁשה ּוא ּבּתח ּלה , ונֹולד  צ ּדיק , ׁשה ּוא  את  ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
וכ ּו' מ ּמּנּו יצא  וׁשאברהם  רבה)מה ּול  .(בבראשית ְְְִֶֶַָָָָָ

     ©«§¦Æ¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®
  ¨−ª§¬¨¤«

     ©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ
      ¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ£¤¬¨¨«

ÌÈ‰Ï‡‰ŒÈ∑ ּדבר וה ּׁשֹופטים . ה ּׂשרים  ּבני ¿≈»¡…ƒְְְִִֵַַָָָ
ּבׁשליח ּות ֹו הה ֹולכים  ה ּׂשרים  הם  האלהים , ּבני ְְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹאחר :

'אלהים ' ּכל  ּבהם . מתערבים  היּו הם  אף  מק ֹום , ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשל 
יֹוכיח : וזה  מר ּות , ל ׁשֹון ד )ׁשּבּמקרא  "וא ּתה (שמות ְְְְִִֶֶַַַָָָ

ÔÈzLÂכז ‰‡Ó ÚLz ÁÏLe˙Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¿∆«¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒƒ

ÔÈLכח  ÔÈz˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ
:a „ÈÏB‡Â¿ƒ»

pÓÁÈ‡כט  ÔÈc ÓÈÓÏ Áp dÓL ˙È ‡˜e¿»»¿≈…«¿≈»≈¿«¬ƒ»»
dËËÏ Èc ‡Ú‡ ÔÓ ‡„È ˙e‡lÓe ‡„BÚÓ≈»»»ƒ≈¿»»ƒ«¿»ƒ«¿«

:ÈÈ¿»

Ó‡‰ל  LÓÁ Á ˙È „ÈÏB‡c ˙a CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»…«¬≈¿»
:Ôe ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÚLÂלא  ‰‡Ó ÚL CÓÏ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÚLe¿«¿ƒƒ

Áלב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó LÓÁ a Á ‰Â‰Â«¬»…««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ…«
:˙ÙÈ ˙ÈÂ ÌÁ ˙È ÌL ˙È»≈»»¿»»∆

ÏÚא  ÈbÒÓÏ ‡L‡ È e‡ÈL „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ¿≈¡»»¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡ ‡˙e ‡Ú‡ Èt‡«≈«¿»¿»»ƒ¿¿ƒ¿

‡Èב  ‡L‡ ˙a ˙È ‡i È BÊÁÂ«¬¿≈«¿¿«»»¿«¡»»¬≈
Èc ÏkÓ ÔÈL ÔB‰Ï eÈÒe ÔÈp‡ ÔÈtL«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒƒ…ƒ

:e‡ÈÚ˙‡ƒ¿¿ƒ

              
לאלהים ", ל ֹו י )ּתהיה  אלהים "(שם נת ּתי Èk."ראה  ְְְֱִִִִֵֵֶַֹֹƒ

‰p‰ ˙Ë∑ּכׁשהיּו ּכתיב , טבת  יּודן: ר ּבי אמר  ……≈»ְְִִֶַַַָָָָ
נכנס מיטיבין  ּגד ֹול  היה  לח ּפה , ליּכנס  מק ּׁשטת  א ֹות ּה ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻ

ּתח ּלה  eÁa.(ב "ר)ּוב ֹועל ּה L‡ ÏkÓ∑ ּבע ּולת אף  ְֲִָָƒ…¬∆»»ְַַ
וה ּבהמה ּבעל , ה ּזכר  .(ב "ר)אף  ְְֵַַַַַָָָ

      ©´Ÿ¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ§Ÿ½̈§©−̈
      ́¨¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−¨¨«

Ì„‡ ÈÁe ÔB„ÈŒ‡Ï∑ ר ּוחי ויריב  יתרעם  לא  …»ƒ»»»ְְִִִֵַָֹ
ּבׁשביל  ר ּוחי ∑ÌÏÚÏ.האדם עלי ה ּנה  ימים ,  לאר ְִִַָָָָ¿…»ְִִִֵֶָֹ

לרחם , ואם  לה ׁשחית  אם  ּבקר ּבי מד ֹון נד ֹון יהיה  לא  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
ימים   לאר ּכל ֹומר , לע ֹולם , ּבר ּוחי ‰e‡.זה  ÌbLa ְְְְִִֶֶַָָֹ¿«»

N∑ זאת ׁשּגם  ּבׁשביל  ּכל ֹומר , ּבסג ֹו"ל , ּבׁשּגם  ּכמ ֹו »»ְְְְְִִֶֶֶַַַֹ
ּומה  לפני, נכנע  אינֹו ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  ּבׂשר  ׁשה ּוא  ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבֹו,

ּבֹו: ּכּיֹוצא  ק ׁשה ? ּדבר  א ֹו א ׁש, יהיה  ה)אם  (שופטים ְִִֵֵֶֶַָָָ
"ׁשא ּתה  וכן ׁשּקמ ּתי, ּכמ ֹו ּדב ֹורה ", ׁשּקמ ּתי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ"עד 

ּבׁשּגם  ּכמ ֹו "ּבׁשּגם " אף  ׁשא ּתה , ּכמ ֹו ע ּמי", .מד ּבר  ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
'B‚Â ÂÈÓÈ eÈ‰Â∑ להם אארי ׁשנה  וע ׂשרים  מאה  עד  ¿»»»¿ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ּתאמר : ואם  מ ּבּול . עליהם  אביא  יׁשּוב ּו, לא  ואם  ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹא ּפי,
אין  ׁשנה , מאה  א ּלא  אינֹו ה ּמּבּול  עד  יפת  ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ ּׁשּנֹולד 

ּבּתֹורה  ּומאחר  ו)מק ּדם  ּגזּורה (פסחים ה ּגזרה  היתה  ּכבר  . ְְְְְְֵַַָָָָָָָָֻֻ
מצינּו וכן ּתֹולד ֹות , נח  ׁשה ֹוליד  קדם  ׁשנה  ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹע ׂשרים 
יד ֹון", ּב"לא  ר ּבים  א ּגדה  מדר ׁשי ויׁש ע ֹולם '. ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹּב'סדר 

ּפׁשּוט ֹו צחצ ּוח  ה ּוא  זה  .אבל  ְְֲִֶַָ

      ©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´©«£¥¥À
      £¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈§¨«§−
      ̈¤®¥¨©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈©§¥¬©¥«

ÌÈÏÙp‰∑וה ּפיל ּו ׁשּנפל ּו ׁשם  הע ֹולם .על  את  «¿ƒƒְְִִֵֶֶַָָָ
ה ּוא  ענקים  ל ׁשֹון עברית , ‰‰Ì.ּובל ׁשֹון ÌÈÓia∑ ְְְֲִִִָָ«»ƒ»≈

קין (ב "ר) ּובני אנֹוׁש ּדֹור  ‡ÔÎŒÈÁ.ּבימי Ì‚Â∑ ְֱִִֵֵַ¿««¬≈≈
ׁשעלה  אנֹוׁש, ּדֹור  ׁשל  ּבאבדן ׁשרא ּו ֿ ּפי ֿ על  ְְֱִֶֶֶַַָָָָָאף 
ה ּמּבּול  ּדֹור  נכנע  לא  הע ֹולם , ׁשליׁש והציף  ְְְְִִִֵַַַָָָֹא ֹוקינֹוס 

מהם  e‡È.ללמד  L‡∑ ּכמ ֹותם ענקים  יֹולד ֹות  .היּו ְִֵֶֹ¬∆»…ְְֲִָָָ
ÌÈab‰∑ ּבּמק ֹום ‰ÌM.למרד  ÈL‡∑ׁשּנּקב ּו א ֹותם  «ƒ…ƒְִַָֹ«¿≈«≈ְִֶָ

ׁשם  על  ׁשּנּקב ּו מת ּוׁשאל  מח ּויאל , עירד , ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָּבׁשמ ֹות :
ׁשּממ ֹון,אבדן, אנׁשי אחר : ּדבר  וה ּות ׁשּו. ׁשּנּמֹוח ּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

הע ֹולם  את  .ׁשּׁשּממ ּו ְִֶֶָָ

       ©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ
    ©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«

     ©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−
¤¦«

‰NÚŒÈk '‰ ÌÁpiÂ∑ׁשּברא ֹו לפניו היתה  נחמה  «ƒ»∆ƒ»»ְְְֶֶָָָָָָָ
ממרידן. היה  העליֹונים , מן היה  ׁשא ּלּו ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָּבּתח ּתֹונים ,

ר ּבה ' ׁשל ∑‡BaÏŒÏ.האדם ∑vÚ˙iÂ.ּב'ברא ׁשית  ְִִֵַָ«ƒ¿«≈ָָָ∆ƒֶ
ּתר ּגּום מק ֹום . זה  להעציב ֹו, מק ֹום  ׁשל  ּבמח ׁשב ּתֹו עלה  ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָ

ׁשל  מח ׁשב ּתֹו נהפכה  "וּיּנחם ", אחר : ּדבר  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָא ּונקל ֹוס .

ּבמח ׁשבה  עלה  ה ּדין, למ ּדת  רחמים  מ ּמּדת  ְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָמק ֹום 
ל ׁשֹון  ּכל  וכן ּבארץ . ׁשע ׂשה  ּבאדם  ּלע ׂשֹות  מה  ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָלפניו

ּלע ׂשֹות : מה   נמל ל ׁשֹון ׁשּבּמקרא , כג )'נח ּום ' (במדבר ְְְֲִִִֶַַַָָ
ויתנחם ", ֿ אדם  לב )"ּובן יתנחם ",(דברים עבדיו "ועל  ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ

לב ) הרעה ",(שמות על  ה ' טו)"וּיּנחם  א ּכי (שמואל  "נחמ ּתי ְִִִִֶַַַָָָָ

˜„ÈÓג  ÔÈ„‰ ‡LÈ ‡c Ìi˜˙È ‡Ï ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»ƒ»»≈√»«
‡iLÈa ÔB‰È„BÚÂ ‡Na Ôep‡c ÏÈ„a ÌÏÚÏ¿»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈ƒ«»
Ì‡ ÔÈL ÔÈNÚÂ ‰‡Ó ÔB‰Ï ˙È‰È ‡Î‡«¿»¿ƒ«¿¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

:Ôee˙È¿

Û‡Âד  Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‡Ú‡ BÂ‰ ‡iabƒ»«»¬¿«¿»¿«»»ƒ¿«
˙a ˙ÂÏ ‡i Èa ÔÈÏÚ Èc Ôk ˙a»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿¿«»¿«¿«
‡ÓÏÚÓc ‡iab Ôep‡ ÔB‰Ï Ô„ÈÏÈÂ ‡L‡¡»»ƒƒ»¿ƒƒ»«»ƒ≈»¿»

:‡ÓLc ÔÈL‡¡»ƒƒ¿»

Ú‡a‡ה  ‡L‡ ˙LÈa ˙‡È‚Ò È‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ«ƒ«¡»»¿«¿»
Ïk LÈa „BÁÏ daÏ ˙LÁÓ ‡ˆÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«¿¿«ƒ≈¿ƒ»

:‡ÓBÈ»

‡L‡ו ˙È „Ú È‡ dÓÈÓa ÈÈ ˙Â¿»¿»¿≈¿≈¬≈¬«»¡»»
ÔB‰t˜z zÓÏ dÓÈÓa Ó‡Â ‡Ú‡a¿«¿»«¬«¿≈¿≈¿ƒ¿«»¿¿

:d˙eÚkƒ¿≈

 

    
     
      

      
       

     

      
    

  



קי              
הם  אחרת  מח ׁשבה  ל ׁשֹון ּכּלם  vÚ˙iÂ.המלכ ּתי". ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻ«ƒ¿«≈

BaÏŒÏ‡∑:ּכמ ֹו ידיו, מע ׂשה  אבדן על  (שמואלנתא ּבל  ∆ƒְְְֲִֵֵַַַָָָָ
יט) לת ׁשּובת ב  ּכתב ּתי וזה  ּבנֹו", על   ה ּמל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָ"נעצב 

קרחה , ּבן יה ֹוׁשע  ר ּבי את  ׁשּׁשאל  אחד  ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻא ּפיק ֹור ֹוס 
ר ֹואה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ׁשה ּקד ֹוׁש מ ֹודים  א ּתם  'אין ל ֹו: ִֵֶֶֶַַַָָָאמר 
ּכתיב  'והא  ל ֹו: אמר  'הן'. ל ֹו: אמר  ה ּנֹולד '? ְְִֵֶַַַָָָָאת 
זכר  ּבן  ל 'נֹולד  ל ֹו: אמר  ֿ ל ּבֹו"?' אל  ְְִִֵֵֶַַַַָָָ"וּיתע ּצב 

אמר  ע ׂשית '? 'ּומה  ל ֹו: אמר  'הן', ל ֹו: אמר  ?'ִִֵֶֶַַַָָָָָָמ ּימי
ה ּכ את  וׂשּמח ּתי 'ׂשמח ּתי היית ל ֹו: 'ולא  ל ֹו: אמר  ל '. ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹ

– חדותא  'ּבׁשעת  ל ֹו: אמר  למ ּות '? ׁשּסֹופ ֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָיֹודע 
מע ׂשה  ּכ' ל ֹו: אמר  אבלא '. – אבלא  ּבׁשעת  ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָחדותא ,
ׁשּסֹופן  לפניו ׁשּגל ּוי ֿ ּפי ֿ על  אף  ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ְִֶֶַַַָָָָָָה ּקד ֹוׁש

מ ּלבראן נמנע  לא  ּולא ּבדן, ברא"ם)לחטא  ּבׁשביל (ועיין ְְְְְְֲִִִִַַַָָָֹֹ
מהם 'ה ּצּדיקים  לעמד  .העתידים  ֲֲִִִִֵֶַַַָֹ

    ©´Ÿ¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¸̈¦Æ
     ¥©¸§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤

     §©´©¨¨®¦¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«
Ì„‡‰Œ˙‡ ‰ÁÓ‡ '‰ Ó‡iÂ∑, עפר ה ּוא  «…∆∆¿∆∆»»»ָָ

ל ׁשֹון  נאמר   לכ א ֹות ֹו, ואמחה  מים  עליו ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָואביא 
Ó‰aŒ„Ú‰.'מח ּוי' Ì„‡Ó∑ ּדר ּכם ה ׁשחית ּו הם  אף  ִ≈»»«¿≈»ְְִִֵַַָ

ׁשה ּוא (ב "ר) וכיון אדם , ּבׁשביל  נברא  ה ּכל  אחר : ּדבר  .ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּבא ּלּו?  ּצר מה  Ì˙ÈNÚ.ּכלה , Èk ÈzÓÁ Èk∑ ְֵֶֶַָֹƒƒ«¿ƒƒ¬ƒƒ

ע ׂשיתים  א ׁשר  על  ּלע ׂשֹות  מה  .ח ׁשב ּתי ְֲֲֲִִִֶַַַַָ

    §¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
         

הההה'''' עיני עיני עיני עיני   ח ח ח ח מצא מצא מצא מצא  ח)ונח ונח ונח ונח  (ו , ְְְְֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
ה הר  מאמר לב א , לעתיד  היה  הח מציאת למ ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹי 
וכ באר  וקא , ה ה   ל ע יהיה  וה י  אתי . לעלמא  ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנייחא 
ל ע א א   ני העלי הע למ ת אינ ה ונה  כלית ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָניא ,

תב  מה   וזה וקא .  ח ה א)ה ה  לא, ח (ירמיה  מצא  ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ר  נח   מק 'ד ר', וקא  מתה  'ה 'ח – ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָד ר

. מי אי א ר  אוצ ְְְֲִִֵֶַַָָועקרב 

            

 התא ,רצ רלהלהלהלהראה ראה ראה ראה ויהי  תחילת ר"י  ל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
מי ה) ה "ה  רא  ה ריאה  ל רא ית, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלפרת
ני רא ית", "ב ' ביל זה  הרי  ( ה א ר וכל  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָוהאר
את  ל) וי ראל ה רה  "רא ית":  קראי ה  בריְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ואת  ה רה  את  מקימי ה רה  את  מדיל ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָה רה ,
ל  הח נית  הח יב ת י תר ע ד  מ בנת ה  ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָמצתיה ),
בח נת  , כ ה ספה  ל י    ב מ ה רה , ְְִִִִַַָָָָָָלד 
העניני כל ה "ה  מ רכה  ספת מביאה  ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָב מחה ,
 (" מי") רחנת וה (" אר") גמ ת ה , יי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהאי
לל  ת ואחת, אחד  כל   יק ה בר ויצליח , ה ' ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻיבר

נת היה  תשמ "ה  נת נתרה רה רה רה י ראל, ,מחה מחה מחה מחה , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ
ה פרכה רכה רכה רכה נתא א א א רהרהרהרה,,,,נת מנחת  ע , בני ה כל ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

לד הצלחה  יתר   ה ביא  בר אמ ית,   ה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמנחת
מע ה . לידי  ה ביא  ה רה  בלד  ְֲִִִֵֵֶַַַַָָה רה ,

הזה , ו מרח  חד  מברכי  ת־קד מ צאי  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹו בר
 מ האלקי ת, ה רכ ת ל וה גלה  ה ראה  ב   כ מ ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָי
ימי ל אל  ־חד מרא ה ב ע , ימי  ל אל ה ה  ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹה ת

ה א  ,ו מרח  מחד , לאחר החד  הרא "י ה "ח  חד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻ
טב כל בע )  מ) ה בע   החד ה ביעי ",  החד"ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ

ה נה . ל חד י  ל אל ְֵֶַָָָָָ
"  ה ו "ל   י ל  י מ אליה  העי רית ה רכה  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָבפרט

,צדקנ מ יח  על־ידי  וה לימה  האמ ית א ה  יייי  וידע וידע וידע וידע ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ
הארהארהארהאר ל ל ל ל  על על על על       עלי עלי עלי עלי  לב לב לב לב הההה''''  מ מ מ מ .א א א א הההה ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

.סימ יחזקיהו  אמציה , ,פסוקי קמ "ו  בראשית פפפ פרשת חסלת
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המשך ביאור למס' מנחות ליום ראשון עמ' א



קיי               
הם  אחרת  מח ׁשבה  ל ׁשֹון ּכּלם  vÚ˙iÂ.המלכ ּתי". ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻ«ƒ¿«≈

BaÏŒÏ‡∑:ּכמ ֹו ידיו, מע ׂשה  אבדן על  (שמואלנתא ּבל  ∆ƒְְְֲִֵֵַַַָָָָ
יט) לת ׁשּובת ב  ּכתב ּתי וזה  ּבנֹו", על   ה ּמל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָ"נעצב 

קרחה , ּבן יה ֹוׁשע  ר ּבי את  ׁשּׁשאל  אחד  ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻא ּפיק ֹור ֹוס 
ר ֹואה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ׁשה ּקד ֹוׁש מ ֹודים  א ּתם  'אין ל ֹו: ִֵֶֶֶַַַָָָאמר 
ּכתיב  'והא  ל ֹו: אמר  'הן'. ל ֹו: אמר  ה ּנֹולד '? ְְִֵֶַַַָָָָאת 
זכר  ּבן  ל 'נֹולד  ל ֹו: אמר  ֿ ל ּבֹו"?' אל  ְְִִֵֵֶַַַַָָָ"וּיתע ּצב 

אמר  ע ׂשית '? 'ּומה  ל ֹו: אמר  'הן', ל ֹו: אמר  ?'ִִֵֶֶַַַָָָָָָמ ּימי
ה ּכ את  וׂשּמח ּתי 'ׂשמח ּתי היית ל ֹו: 'ולא  ל ֹו: אמר  ל '. ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹ

– חדותא  'ּבׁשעת  ל ֹו: אמר  למ ּות '? ׁשּסֹופ ֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָיֹודע 
מע ׂשה  ּכ' ל ֹו: אמר  אבלא '. – אבלא  ּבׁשעת  ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָחדותא ,
ׁשּסֹופן  לפניו ׁשּגל ּוי ֿ ּפי ֿ על  אף  ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ְִֶֶַַַָָָָָָה ּקד ֹוׁש

מ ּלבראן נמנע  לא  ּולא ּבדן, ברא"ם)לחטא  ּבׁשביל (ועיין ְְְְְְֲִִִִַַַָָָֹֹ
מהם 'ה ּצּדיקים  לעמד  .העתידים  ֲֲִִִִֵֶַַַָֹ

    ©´Ÿ¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¸̈¦Æ
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Ì„‡‰Œ˙‡ ‰ÁÓ‡ '‰ Ó‡iÂ∑, עפר ה ּוא  «…∆∆¿∆∆»»»ָָ

ל ׁשֹון  נאמר   לכ א ֹות ֹו, ואמחה  מים  עליו ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָואביא 
Ó‰aŒ„Ú‰.'מח ּוי' Ì„‡Ó∑ ּדר ּכם ה ׁשחית ּו הם  אף  ִ≈»»«¿≈»ְְִִֵַַָ

ׁשה ּוא (ב "ר) וכיון אדם , ּבׁשביל  נברא  ה ּכל  אחר : ּדבר  .ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּבא ּלּו?  ּצר מה  Ì˙ÈNÚ.ּכלה , Èk ÈzÓÁ Èk∑ ְֵֶֶַָֹƒƒ«¿ƒƒ¬ƒƒ

ע ׂשיתים  א ׁשר  על  ּלע ׂשֹות  מה  .ח ׁשב ּתי ְֲֲֲִִִֶַַַַָ

    §¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
         

הההה'''' עיני עיני עיני עיני   ח ח ח ח מצא מצא מצא מצא  ח)ונח ונח ונח ונח  (ו , ְְְְֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
ה הר  מאמר לב א , לעתיד  היה  הח מציאת למ ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹי 
וכ באר  וקא , ה ה   ל ע יהיה  וה י  אתי . לעלמא  ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנייחא 
ל ע א א   ני העלי הע למ ת אינ ה ונה  כלית ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָניא ,

תב  מה   וזה וקא .  ח ה א)ה ה  לא, ח (ירמיה  מצא  ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ר  נח   מק 'ד ר', וקא  מתה  'ה 'ח – ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָד ר

. מי אי א ר  אוצ ְְְֲִִֵֶַַָָועקרב 

            

 התא ,רצ רלהלהלהלהראה ראה ראה ראה ויהי  תחילת ר"י  ל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
מי ה) ה "ה  רא  ה ריאה  ל רא ית, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלפרת
ני רא ית", "ב ' ביל זה  הרי  ( ה א ר וכל  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָוהאר
את  ל) וי ראל ה רה  "רא ית":  קראי ה  בריְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ואת  ה רה  את  מקימי ה רה  את  מדיל ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָה רה ,
ל  הח נית  הח יב ת י תר ע ד  מ בנת ה  ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָמצתיה ),
בח נת  , כ ה ספה  ל י    ב מ ה רה , ְְִִִִַַָָָָָָלד 
העניני כל ה "ה  מ רכה  ספת מביאה  ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָב מחה ,
 (" מי") רחנת וה (" אר") גמ ת ה , יי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהאי
לל  ת ואחת, אחד  כל   יק ה בר ויצליח , ה ' ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻיבר

נת היה  תשמ "ה  נת נתרה רה רה רה י ראל, ,מחה מחה מחה מחה , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ
ה פרכה רכה רכה רכה נתא א א א רהרהרהרה,,,,נת מנחת  ע , בני ה כל ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

לד הצלחה  יתר   ה ביא  בר אמ ית,   ה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמנחת
מע ה . לידי  ה ביא  ה רה  בלד  ְֲִִִֵֵֶַַַַָָה רה ,

הזה , ו מרח  חד  מברכי  ת־קד מ צאי  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹו בר
 מ האלקי ת, ה רכ ת ל וה גלה  ה ראה  ב   כ מ ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָי
ימי ל אל  ־חד מרא ה ב ע , ימי  ל אל ה ה  ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹה ת

ה א  ,ו מרח  מחד , לאחר החד  הרא "י ה "ח  חד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻ
טב כל בע )  מ) ה בע   החד ה ביעי ",  החד"ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ

ה נה . ל חד י  ל אל ְֵֶַָָָָָ
"  ה ו "ל   י ל  י מ אליה  העי רית ה רכה  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָבפרט

,צדקנ מ יח  על־ידי  וה לימה  האמ ית א ה  יייי  וידע וידע וידע וידע ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ
הארהארהארהאר ל ל ל ל  על על על על       עלי עלי עלי עלי  לב לב לב לב הההה''''  מ מ מ מ .א א א א הההה ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

.סימ יחזקיהו  אמציה , ,פסוקי קמ "ו  בראשית פפפ פרשת חסלת
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ÈÈ:ח  Ì„˜ ÔÈÓÁÁkL‡ÁÂ¿…««¿««¬ƒ√»¿»

      

יום ראשון - כ"א תשרי
פרק כ, מפרק קד
עד סוף פרק קה

יום רביעי - כ"ד תשרי
פרק כ, מפרק קיג
עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב תשרי
פרק כ, מפרק קו
עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה תשרי
 פרק כ, 

מפרק קיט מתחילת הפרק
עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג תשרי
פרק כ, מפרק קח
עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו תשרי
פרק כ, מפרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז תשרי
פרק כ

מפרק קכ עד סוף פרק קלד

לשבוע פרשת בראשית 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 



קיב             

תשרי  כ"א ראשון  יום 
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ב.17. קד , ˘ËÈÏ"‡:18.תהלים "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰' ראי להביא הכוונה כאן אבל  - אור ותורה מצוה נר כי  הכתוב ע"ז מובא "בכ "מ 
לגבי עילוי  שזהו - אור נק' [ולכן בה. דהמלובש ענינים כמה מתגלים "שלמה" שע"י  כמו תורתו" "אור אור, תורה ע"י  ה'" ש"מאיר

שהוא מפני  - מצ"ע אור יתגלה˘ÓÏ‰תורה אור".‰'שע"י  עוטה עה"פ הצ"צ ועיין .[.19:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ אגה"ק "ראה
כו'". ממקור שזהו טו ב.20.סו"ס לט , יז .21.קידושין צ, ˘ËÈÏ"‡:22.תהלים "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ שזהו ידינו" ב"מעשה הפי ' "צ"ע
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תשרי  כ"א ראשון  יום 
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ב.17. קד , ˘ËÈÏ"‡:18.תהלים "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰' ראי להביא הכוונה כאן אבל  - אור ותורה מצוה נר כי  הכתוב ע"ז מובא "בכ "מ 
לגבי עילוי  שזהו - אור נק' [ולכן בה. דהמלובש ענינים כמה מתגלים "שלמה" שע"י  כמו תורתו" "אור אור, תורה ע"י  ה'" ש"מאיר

שהוא מפני  - מצ"ע אור יתגלה˘ÓÏ‰תורה אור".‰'שע"י  עוטה עה"פ הצ"צ ועיין .[.19:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ אגה"ק "ראה
כו'". ממקור שזהו טו ב.20.סו"ס לט , יז .21.קידושין צ, ˘ËÈÏ"‡:22.תהלים "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ שזהו ידינו" ב"מעשה הפי ' "צ"ע
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התומ "צ'". יג .23.'עסק סב, ˘ËÈÏ"‡:24.תהלים "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ שיכול "דלכא שזהו אלא - החסד  מהו - כמעשהו זהו באם ורה
ב.25.לקבלו". ק, ˘ËÈÏ"‡:26.סנהדרין "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰." הכח להם ניתן ˘ËÈÏ"‡:27."שלא "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰שהרי "צ "ע

דצבור". גם התפלות מעלים ˘ËÈÏ"‡:28.מלאכים "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."?הכוונה - ˘ËÈÏ"‡:29."צ"ע "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ והא"
ג , [מגילה דניאל  בחברי  וכמרז"ל  בחרדה צ"ל  (דאז מזלייהו אפילו חזי  דלא משום עכצ"ל  כו' בפחד  ואינם כו' בטלים אינם דהעשרה
להעבודה". (בהעלם) סיוע - שריא דשכינתא והתועלת דניאל . חברי  ממצב כמובן הבחירה בטלה - לאו דאם כן להיות ומוכרח  א]),

.30.97ֿ98 31.101.ע' ˘ËÈÏ"‡:32.ע' "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ בדורות אפילו ברוסיה לימודו נפוץ הי ' לא (1 טה"ד : אינו אם "צע"ג 
ÌÈÂÁ‡‰- לראשונה נדפס (3 בפ"ע. הל ' - סעיף כל  רוב ע"פ (2 .ÛÂÒומחוץ הצ"צ נדפסÈÒÂÏ‡ימי  אדה"ז שו"ע (4 .˙ÏÁ˙

ולהחליף?!". לשנות יגרום ומה פסוקות. הל ' לימוד  וה"ז מאז. בו שיעורים נקבעו ובטח  אדהאמ "צ, נשיאות



קיד             

תשרי  כ"ב שני יום 
יום שני ֿ שלישי כ "ב ֿ כ "ג תשרי           

תשרי  כ"ג שלישי יום 
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.33:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."יז ב, קהלת - הכתוב ˘ËÈÏ"‡:34."ל ' "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ ותפלות כב. יט , יתרו פרש"י  "ראה
תקנום". קרבנות ˘ËÈÏ"‡:35.במקום "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."עה"פ פרש"י  פמ "ט . ב'.36."ב"ר משנה ג ' פרק לא,37.אבות קידושין

˘ËÈÏ"‡:38.א. "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰." ואילך תקעג  ע' אור יהל  פ"ז. השמות ש' ע"ח  א.39."ראה ה, ‡„40"ÂÓ.סוטה ˜"Î ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."רפ"ז מאגה"ת ב.41."להעיר נב, בישעי ' ב.42.כמ "ש עה, טז.43.ח "ג  יג , ירמי ' - הכתוב ל ' ‡„44"ÂÓ.ע"פ ˜"Î ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ בצרכיו לעסוק דאסור ס"ד ) (ספ"ט  בשו"ע הוא מפורש דין הרי  אז כי  - שחרית הא', לתפלה  בנוגע מתחיל  דאינו הא "י "ל 

ס"א)". (סקנ"ה לביהמ "ד  מביהכנ"ס דרבים, ת"ת צ"ל  שלאחרי ' וכן התפלה, ה"ב 45.קודם פ"ב הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות ראה
השירים. לשיר הרמב"ן הקדמת קה"ת). (בהוצאת שם ובנסמן
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תשרי  כ"ב שני יום 
יום שני ֿ שלישי כ "ב ֿ כ "ג תשרי           

תשרי  כ"ג שלישי יום 
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.33:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."יז ב, קהלת - הכתוב ˘ËÈÏ"‡:34."ל ' "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ ותפלות כב. יט , יתרו פרש"י  "ראה
תקנום". קרבנות ˘ËÈÏ"‡:35.במקום "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."עה"פ פרש"י  פמ "ט . ב'.36."ב"ר משנה ג ' פרק לא,37.אבות קידושין

˘ËÈÏ"‡:38.א. "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰." ואילך תקעג  ע' אור יהל  פ"ז. השמות ש' ע"ח  א.39."ראה ה, ‡„40"ÂÓ.סוטה ˜"Î ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."רפ"ז מאגה"ת ב.41."להעיר נב, בישעי ' ב.42.כמ "ש עה, טז.43.ח "ג  יג , ירמי ' - הכתוב ל ' ‡„44"ÂÓ.ע"פ ˜"Î ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ בצרכיו לעסוק דאסור ס"ד ) (ספ"ט  בשו"ע הוא מפורש דין הרי  אז כי  - שחרית הא', לתפלה  בנוגע מתחיל  דאינו הא "י "ל 

ס"א)". (סקנ"ה לביהמ "ד  מביהכנ"ס דרבים, ת"ת צ"ל  שלאחרי ' וכן התפלה, ה"ב 45.קודם פ"ב הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות ראה
השירים. לשיר הרמב"ן הקדמת קה"ת). (בהוצאת שם ובנסמן
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א.46. עג , נדה ב. כח , סק"ב.47.מגילה סרמ "ו יו"ד  ט "ז י "ב.48.ראה משנה ד ' ה"ד .49.פרק פ"א ברכות ב.50.ירושלמי  ד , ברכות

.51:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰- קמ "ל  מאי  סס"גÂË‡"לכאורה אדה"ז שו"ע וראה כוונתו. וגוזמא דלהפלגה כהדעות שלא קמ "ל 
ואילך ". תקצט  ע' יד  תלמודית אנציק' בארוכה. - טו ח , השדה פאת .386 ע' כללים שד "ח  כח .52.ס"ה. א, א.53.ישעי ' ח , ברכות

ה"ד . פ"ד  מגילה ירושלמי 
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שם54. אבל  י . ב, שמחות ה"י .ÔÈÈÚÂציבור.ÈÎ„Óמסכת פ"א אבל  הלכות ˘ËÈÏ"‡:55.רמב"ם "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰כאן "השי יכות
-ÈÏÂ‡בנחמת רואה הצבור עם עצמו דהמצער א) (יא, תענית ע"פ -Âˆ‰."רע"א ל , מברכות ולהעיר א.1.. יג , דניאל 2.ברכות

יא. ˘ËÈÏ"‡:3.ו, "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."(ב ו, (ברכות תפלה אלא עמידה אין ממחז"ל  א.4."להעיר כט , טז.5.מגילה טז, אחרי 
פמ "ה. תניא וראה



קיז              

תשרי  כ"ד רביעי יום 
אגרת כד           
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שם54. אבל  י . ב, שמחות ה"י .ÔÈÈÚÂציבור.ÈÎ„Óמסכת פ"א אבל  הלכות ˘ËÈÏ"‡:55.רמב"ם "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰כאן "השי יכות
-ÈÏÂ‡בנחמת רואה הצבור עם עצמו דהמצער א) (יא, תענית ע"פ -Âˆ‰."רע"א ל , מברכות ולהעיר א.1.. יג , דניאל 2.ברכות

יא. ˘ËÈÏ"‡:3.ו, "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."(ב ו, (ברכות תפלה אלא עמידה אין ממחז"ל  א.4."להעיר כט , טז.5.מגילה טז, אחרי 
פמ "ה. תניא וראה
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ב.6. יח , א.7.משלי  קעט , זח "א שם.8.ראה לזח "א רמ "ז יח .9.ראה יב, א.10.משלי  נח , ˘ËÈÏ"‡:11.ברכות "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰
כביכול ". למטה, מובן שמזה למע' עוזו חביון דרגת בי ' שבתון) שבת סד "ה - יוהכ "פ (דרושי  מלקו"ת לה.12."להעיר ג , 13.משלי 

א. לג , ˘ËÈÏ"‡:14.ברכות "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."'נתקנו' הצ"ל  הדפוסים בשאר ב.15."לברר קלא, ח "א



קיח             

תשרי  כ"ה חמישי יום 
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יא.16. סימן סוף סמ "ק ˘ËÈÏ"‡:17.עיין "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰)ו ערבית שחרית הסדר: לתרץ בדא"פ אפילו ‡ÂÏÈÙ"נ"ל  היינו, מנחה, (
בין  בפשטות שמפסיק (ואף שיחה הפסק חמורה כך  כל  ג "כ  עוה"פ), ק"ש אצ"ל  (שלכן שחרית לתפלת בהמשך  שבאה מנחה בתפלת

למנחה)". - למנחה גם ששייכת דשחרית י .18.ק"ש ז, תהלים - הכתוב ד .19.ל ' קכה, תהלים - הכתוב ב'1.ל ' חוברת "התמים"
נו. ב.2.ע' א.3.א, קד , שבת



קיט              

תשרי  כ"ה חמישי יום 
אגרת כה            
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יא.16. סימן סוף סמ "ק ˘ËÈÏ"‡:17.עיין "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰)ו ערבית שחרית הסדר: לתרץ בדא"פ אפילו ‡ÂÏÈÙ"נ"ל  היינו, מנחה, (
בין  בפשטות שמפסיק (ואף שיחה הפסק חמורה כך  כל  ג "כ  עוה"פ), ק"ש אצ"ל  (שלכן שחרית לתפלת בהמשך  שבאה מנחה בתפלת

למנחה)". - למנחה גם ששייכת דשחרית י .18.ק"ש ז, תהלים - הכתוב ד .19.ל ' קכה, תהלים - הכתוב ב'1.ל ' חוברת "התמים"
נו. ב.2.ע' א.3.א, קד , שבת
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הוצאת 4. התניא ספר שבסוף התיקון" ב"לוח  הובאה הצ"צ, אדמו"ר כ "ק הגהת ע"פ וניתוספה "כלל ", לתיבת ליתא לפנינו בתניא
ו.5.קה"ת. כד , ב.6.משפטים ובכ "מ .7.ו, הראשונים". "חכמים בשם ה"ג  פ"ב דעות הל ' רמב"ם א. קעט , ח "ג  ב. כז, 8.זח "א

"יודעי  דתואר הקשר כאן.È‰"ביאור לתניא יצחק לוי  לקוטי  ראה - יג .9.דוקא כא, יד .10.משפטים כד , א' ב.11.שמואל  יח ,
י .12. טז, ב' ו.13.שמואל  לג , תהלים



קכ             

תשרי  כ"ו  שישי יום 
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שם.14. ד .15.ש"ב פט .16.ח , קיט , ו.17.תהלים א, בראשית



קכי              

תשרי  כ"ו  שישי יום 
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שם.14. ד .15.ש"ב פט .16.ח , קיט , ו.17.תהלים א, בראשית
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כא.18. יד , כבפנים.19.בשלח  "זו", שצ"ל  רבינו כ "ק תיקן התיקון" ב"לוח  אבל  "זה", לפנינו: בתניא



קכב              

תשרי  כ"ז קודש  שבת יום 
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ÂÈ:ה 20. ˜"Î ˙Ú(ב נצב ה' ל (דברך  בניגוד  - כאן הפי ' נראה לי  הארץ). בתדשא (כמו עפר - דכאן "ארץ" מפרש ˘ÌÈÓ"כנראה
פ"א (שהיוחה"א ותחתונים" עליונים ול "עולמות לחילוקÈÈÚ"˘שקדמו, וא"צ .(ÁÎ„ כאבנים "בדומם תומ "י  מפרש והרי  כו'. הצומח 

ÙÚÂ.'"נ'.21.כו שער שם ג "כ  וראה ג . פרק ל "ט  שער ד .22.ע"ח  ח , ז.23.קהלת ב, ובכ "מ .24.בראשית רפמ "ו. זח "ג25.ב"ר ראה
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ועוד . א. ד .26.רלד , כ , יתרו - הכתוב לשון
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ועוד . א. ד .26.רלד , כ , יתרו - הכתוב לשון

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוב ארי' שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מערב חג הסוכות זמן שמחתנו,

ומה שכותב בנוגע לדעתי אודות תמיכת הממשלה בישיבות וישיבות קטנות ות"ת המתנהגים 

על טהרת הקדש.

כבר פרסמתי הטעמים וגם נדפס בירחון המאור, אשר בודאי נמצא אצל כת"ר,

וכללות הנקודה - מיוסדה על מאמר חז"ל, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תשב"ר, 

ובנות  כמה מבני ישראל  ומי הוא זה ואיזהו אשר יערב לבו למנוע תמיכה כהאמורה, שבודאי עי"ז 

תשב"ר  לבטל  אסור  המקדש  בית  בנין  בשביל  ואם  האמורים,  במוסדות  להתקבל  יוכלו  לא  ישראל 

עאכו"כ מפני חששות מדומים ועכ"פ רחוקים,

וראי' מוכחת איך צריכה להיות השקפת החרדים לדבר ה' בשאלה האמורה, גם מהמנגדים, 

שכל אלה שמלפני איזו שנים נלחמו בפאראקול סקולס וכל אלו המונעים שהפעדעריישאן של צדקה 

תתמוך במוסדות החרדים, וכל אלו הלוחמים נגד שיעור לימוד הדת בשביל תלמידי הפאבליק סקולס, 

נלחמים בכל תוקף נגד תמיכה האמורה, וד"ל.

ובודאי לדכוותי' האריכות בכל האמור אך למותר, ותקותי חזקה שינצל כל השפעתו ובתוקף 

המתאים לעזר תשב"ר חינוך בני ישראל על יסודי התורה שיהי' דרך דידן, ז. א. השקפת תורתנו תורת 

בעשיריות  כשהמדובר  עאכו"כ  מלא  עולם  קיים  כאילו  מישראל  אחת  נפש  המציל  ואם  נצח.  חיים, 

מאות ואולי גם אלפים.

בודאי ידוע לכת"ר גם מפורסמי אגודת ישראל בהאמור הראשי ישיבות כאן וכו'.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.



היום יום . . . קכד

ה'תש"דכא תשרי, הושענא רבהיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ע"כ אהוביי . . . בפירש"י ז"ל שם.

ְיִחיִדים  ָהיּו   - ִמְקָרא  ַאַחת  ַעם  ּפַ ַרק  אֹוְמִרים  ָרָכה"  "ּבְ ה  ָרׁשָ ּפָ ם  ּגַ ה  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ ֵליל  ִתּקּון  ּבְ
הֹוָרָאה  ְוֵאיָנּה  "י,  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ִעם  ה  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ ּבְ ְלָאְמָרּה  ם  ִצּוָ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאדֹוִני  ׁשֶ

ְרּגּום. ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ְמַחת ּתֹוָרה אֹוְמִרים אֹוָתּה ׁשְ ים. ּוְבֶעֶרב ׂשִ ָלַרּבִ

ַיַחד.  יִנים  ַהּמִ ג'  ִדים  ַאּגְ ַהּמְ ַהג'  ַרק  ָאִרים  ְוִנׁשְ ַהּלּוָלב,  ַעל  ׁשֶ ִריכֹות  ַהּכְ י  ּתֵ ׁשְ ְמִסיִרים  ל  ַהּלֵ ֹקֶדם 
ְמַחת  ִמיִני ֲעֶצֶרת ְוׂשִ ׁשְ ְדַבׁש, ֲאָבל לֹא ּבִ רּוַסת ַהּמֹוִציא ּבִ ה טֹוְבִלים ּפְ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ יִלין. ּבְ ְבׁשִ ֵערּוב ּתַ

ּתֹוָרה.

ה'תש"דכב תשרי, שמיני עצרת ]בארץ ישראל - שמע"צ ושמח"ת[יום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ובשבת קדש . . . יהי רצון.

ַכּלֹות  ִמיִני ֲעֶצֶרת. ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּכְ ֵליל ׁשְ ּיֹום. ַהָקפֹות ּבְ ין ּבַ ְיָלה ּבֵ ּלַ ין ּבַ ה ּבֵ ּכָ ּסֻ ים ְואֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּבַ ׁשִ ְמַקּדְ
ָרֵאל ַעּמֹו. - ּוְלִיׂשְ

ה. ּכָ ִציָאה ִמן ַהּסֻ ּיְ ִהי ָרצֹון" ּבַ ֵאין אֹוְמִרים ַה"ּיְ
ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ּבְ א ׁשֶ נֹות ְוִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים, ֶאּלָ ּוָ ה ִעְנְיֵני ּכַ ַכּמָ ים ּבְ ּוִ ּתַ ָנה ִמׁשְ ָ ִמיִני ֲעֶצֶרת ְורֹאׁש ַהּשׁ ׁשְ
ַהְכָנָעה  ַתֲחנּוִנים ּבְ ָנה ָהֲעבֹוָדה ּבְ ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ָכה. ּבְ ִעְנַין ַהַהְמׁשָ ִמיִני־ֲעֶצֶרת ֵהם ּבְ ה ּוִבׁשְ ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ֵהם ּבְ

ְמָחה. ַקו ַהּשִׂ ִמיִני־ֲעֶצֶרת ִהיא ּבְ ּוִבְמִרירּות ֲעצּוָמה, ּוִבׁשְ

ה'תש"דכג תשרי, שמחת תורה ]בחו"ל. בא"י - אסרו חג[יום ששי
י ָהעֹוִלים ַלֲחַתן  ית ַעל ָראׁשֵ ֲחִרית. ֵאין נֹוֲהִגים ִלְפרֹוׂש ַטּלִ ׁשַ ִים ּבְ ּפַ ִאים ּכַ ְיָלה. נֹוׂשְ ּלַ ּתֹוָרה ּבַ ֵאין קֹוְרִאים ּבַ

ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵק.  ית. ּגַ ֵראׁשִ ּתֹוָרה אֹו ַלֲחַתן ּבְ
חומש: ברכה, ששי ושביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קח־קיב.
תניא: כד. אהוביי . . . קלח לעין כל.

ָגה  ַהּשָׂ ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו   – ּה"  ּבָ ֲחִזיִקים  ַלּמַ ִהיא  ים  ַחּיִ "ֵעץ  ֵקן:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  תק"מ  ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ּבְ
ְדִאיָתא  ּכִ  – ר"  ָ "ְמֻאּשׁ ּתֹוָרה.  ּבַ ָהעֹוְסִקים  ֲעבֹוָדה  ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו   – ר"  ָ ְמֻאּשׁ "ְותֹוְמֶכיָה  ּתֹוָרה.  ַהּלֹוְמִדים 
יִכים ֵמרֹאׁשֹו, ַהְינּו  ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם ַמְמׁשִ א 'ֵמרֹאׁשֹו', ּדְ ר' ֶאּלָ ָ ְקִרי 'ְמֻאּשׁ ּזַֹהר )ֵחֶלק ג' נג. ב(, ַאל ּתִ ּבַ

ְוָקא. ם ֶאת ָהרֹאׁש ּדַ רּוְך־הּוא, ּוְכַמֲעַלת ָהֶרֶגל ַהְמַקּיֵ ִניִמּיּות ָהֵאין־סֹוף ּבָ ִמּפְ

ה'תש"דכד תשרי, אסרו חג ]בחו"ל[שבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָון. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ַמרֶחׁשְ

יר. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - ְוַיְאּדִ
חומש: בראשית, כל הסדרה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: וע"כ קבעו . . . בלבותם.

ַאַחת  ִהיא  ְפָרט,  ּבִ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ אֹו  ת  ּבָ ּוְבׁשַ ְכָלל,  ּבִ ים  ַרּבִ ּבָ  – ֵרייְנגֶען  פַאְרּבְ  – ַהִהְתַוֲעדּות 
ָרֵאל. ַאֲהַבת ִיׂשְ ְצָוה ַהְיסֹוִדית ּדְ ַדְרֵכי ַהֲחִסיִדים ְוַהֲחִסידּות, ּוֶפַתח ּוָמבֹוא ַלּמִ ַהְיסֹודֹות ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קכה היום יום . . . 
ים  ַהְמֻסּבִ ֵמֵאת  ּתֹוְבִעים  ִרים  ַהְמַדּבְ י  ָראׁשֵ ֲהֵרי  ִהְתַוֲעדּות  ָכל  ּבְ ה  ִהּנֵ ַהִמְקִרים[,  ]ּברֹוב  א  ֻרּבָ ּדְ א  ֻרּבָ
ְמרּו  ׁשְ ּיִ ים ִלְלֹמד דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ְוׁשֶ עּו ִעּתִ ְקּבְ ּיִ ִטיבּו ַהְנָהגֹוֵתיֶהם ְוַדְרֵכיֶהם, ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ
ְמֹבָאר  ַהּתֹוָכָחה  ְוֹאֶפן  ִעְנַין  ָללּות  ּכְ ה  ְוִהּנֵ  – ם.  ּוְלַקּיֵ ִלְלֹמד  ַעל־ְמָנת  ִיְהֶיה  ּמּוד  ַהּלִ ר  ַוֲאׁשֶ ִביעּות,  ַהּקְ
ֵמַאַנ"ׁש  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ָראּוי  ר  ֲאׁשֶ )ֻקְנְטֵרס למ"ד(,  ל"  ַהּמֹוׁשֵ רּוַח  "ְוִאם  ְתִחיל  ִדּבּור־ַהּמַ ּבְ ֵהיֵטב 
ָבִרים  ֵעת ַהִהְתַוֲעדּות ִהיא ַרק ַעל ּדְ יּה ]=ִעם ַעְצמֹו[ – ָאְמָנם הֹוָכָחה זֹו ּבְ ַנְפׁשֵ א ּדְ ְעּתָ ְלָלְמדֹו ֵהיֵטב ַאּדַ
ר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו  ֶדם, ֲאׁשֶ ּוִמּקֶ ָהָיה ֵמָאז  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנים ְולֹא ְכלּום,  ּפָ ַנת  ַהְלּבָ ּום  ֶהם ִמּשׁ ּבָ ֵאין  ׁשֶ ְוִעְנָיִנים 

דֹוָלה. ה ּגְ ַאֲהָבה ּוְבִחּבָ הֹוִכיחֹו ּבְ

ה'תש"דכה תשרייום ראשון

חומש: נח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: כה. להבין...לדבר מאומה.

ָרם. ַעְצמֹו ִחּבְ הּוא ּבְ ֵקן ׁשֶ נּו ַהּזָ ְלַבד – ְמֻיָחִסים ְלַרּבֵ נּועֹות ּבִ ָרה ִנּגּוִנים – ֵמֶהם ּתְ ֲעׂשָ

הּוא  ׁשֶ לֹא  ֲאָבל  ְלָפָניו,  אֹוָתם  ִנים  ְמַנּגְ ְוָהיּו  ְזַמּנֹו  ּבִ רּו  ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  ָהֶאְמָצִעי,  נּו  ְלַרּבֵ ַהְמֻיָחִסים 
י'ס קַאּפֶעלֶע"  ֶרּבִ ם "ּדֶעם ִמיטֶעלֶען  ׁשֵ ּבְ ִוידּוָעה  ִנים –  ְמַנּגְ ַאְבֵרִכים  ֶאְצלֹו ְקבּוַצת  ְוָהְיָתה  ָרם.  ְמַחּבְ
ֵכִלים  ֶפה, ּוַבֲעֵלי ִזְמָרה – ּבְ יר – ּבְ ֲעֵלי ׁשִ ֻלּגֹות: ּבַ י ּפְ ּתֵ י ָהֶאְמָצִעי"[ – ְוֶנְחְלָקה ִלׁשְ ל ָהַרּבִ ]="ַמְקֵהָלתֹו ׁשֶ

ׁשֹוִנים.

ה'תש"דכו תשרייום שני

חומש: נח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה...לא שכחתי.
תניא: וזהו כי...קלט רוחניית.

ֶרק  ַער ַהִיחּוד ְוָהֱאמּוָנה ּפֶ ֵקן )ׁשַ נּו ַהּזָ ָמִים", ֵמִביא ַרּבֵ ָ ּשׁ ב ּבַ ָבְרָך ִנּצָ סּוק "ְלעֹוָלם ה' ּדְ ָהִעְנָין ַעל ּפָ
ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ּוְכמֹו  ים,  ִהּלִ ּתְ ִמְדָרׁש  ּבְ ֶזה  ִעְנָין  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲהַגם  ם־טֹוב,  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ם  ׁשֵ ּבְ ַהּקֶֹדׁש כ"ה(  ֶרת  ִאּגֶ א, 
ִני ָהָיה  יֹום ׁשֵ י ּבְ ֶזה, ּכִ ָנה ְמֻיֶחֶדת ּבָ ר", ְוַכּוָ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ ְתִחיל "ּכִ ִדּבּור־ַהּמַ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה" ּבְ ם ּבְ ּגַ
ִני ח"י ֱאלּול נֹוַלד  יֹום ׁשֵ י ּבְ ַמִים – ְוֶזה ִיְהֶיה ְלִזְכרֹון עֹוָלם, ּכִ ָ ּשׁ ב ּבַ ּצָ הּוא ַהּנִ ֲאָמר "ְיִהי ָרִקיַע" – ׁשֶ ַהּמַ

ם־טֹוב. ַעל־ׁשֵ ַהּבַ

ה'תש"דכז תשרייום שלישי

חומש: נח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והנה נודע . . . 278 לארץ.

תֹו, ּוַמֲעִמידֹות אֹותֹו  ֻקּדָ ֶטן ִאּמֹו ַעד ֵעת ּפְ יחֹו ִמּבֶ י ָהָאָדם ִמּיֹום ּגִ יפֹות ֶאת ַחּיֵ ְצֹות ַמּקִ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
ין  ם ּבֵ א ּגַ קֹום ֶאּלָ ין ָאָדם ַלּמָ רֹות לֹא ַרק ּבֵ ִריא ּוְבִקְנָין ִמּדֹות ַנֲעלֹות ְוַהְנָהגֹות ְיׁשָ ֶכל ּבָ ׂשֵ ֶקֶרן אֹוָרה ּבְ ּבְ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ ִרים ּבְ ָ ים ְמֻאּשׁ י ַהּתֹוָרה ְוהֹוָראֹות ַחַז"ל הּוא ַחי ַחּיִ ְתַנֵהג ַעל ּפִ י ַהּמִ ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּכִ
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שני עמ' א



קכו            

ה'תשע''ט  תשרי כ"א ראשון יום     '  '

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰  
         

זמן  אינה  שלילה  דאף  הוא שהחידוש  משנה ' ה 'כסף  וכתב 

תוסיף '. 'בל על עובר  ואינו ללובשו מותר  ציצית 

לדוד' ה'תהלה מבאר ההיתר סק"ז )ובטעם  יט סי ' (או "ח

כמסקנת מצוה, לשם  מתכוון אינו הלובש  כאשר שמדובר

ב)הגמרא כח, השנה על(ראש  עובר בזמנה  שלא  מצוה  שהעושה 

בסוכה הישן וכמו מצוה, לשם  כשמתכוון רק  תוסיף ' 'בל

'בל על  עובר שאינו מצוה לשם  מתכוון ואינו עצרת בשמיני 

משום תוסיף ' בלילה ציצית ללבוש  לו  אסור  יהא מצוה לשם המתכוון  זה: [ולפי 

תוסיף'] .'בל 

טוב ' יום א)וה'עונג אינו (סי ' שהלובש  מדובר אם תמה :

ללבוש שמותר  הרמב "ם  כתב  מדוע  מצוה , לשם  מתכוון

לברך לו  שאין רק  לא והרי  יברך" שלא  "ובלבד בלילה  ציצית 

יברך! לא אם  גם מצוה  לשם  בלבישתו לכוון לו אסור אלא

הר"ן דברי פי  על ב)ומבאר פח, תוסיף '(סנהדרין  'בל שאיסור

פרט  חיסר  אם  אבל כתיקונה , המצוה  את עושה  אם רק  הוא 

שלבישת וכיון תוסיף ', 'בל על  עובר אינו המצוה  מפרטי

- אותו' 'וראיתם  שנאמר המצוה מפרטי  הוא ביום הציצית

בראיה' שאינה לילה  לכסות ב)'פרט יח, אינו (זבחים בלילה  הרי  ,

מצוה . לשם  מכוון אם  גם תוסיף ' 'בל על עובר 

לשם ומתכוון עצרת בשמיני  בסוכה  לישן דומה ואינו

כאן  כי  בזמנה, זה שאין אף  תוסיף ' 'בל  על  שעובר מצוה

לזמן  נקבע  שחיובה אלא  המצוה מפרטי  חלק  אינו ה'זמן'

השביעי )מסוים  לחודש  מט"ו  ימים אינו (שבעה בזמנה שלא וקיומה

פטרה שהתורה  בזמן שמקיימה  וכיון במצוה , פרט חיסרון

שצריך מצוה  כי  התורה , דיני  על  כמוסיף  זה  הרי ממנה  אותו

אחת  פעם  וכדומה)לעשותה סוכה מפרטי(לולב, פרט אינו זמנה

אלא מפרטיה חיסר לא בזמנה שלא אותה  ובעשותו המצוה ,

עליו. נצטווה  שלא בזמן בעשייתה  התורה  דיני על הוסיף 

ולא ביום התורה, שקבעה  הזמן - תמידי  שקיומה מצוה ואילו

תוסיף '. 'בל אין פרט  וכשחסר במצוה  פרט  הוא בלילה ,

ה'תשע''ט  תשרי כ"ב שני יום  ?      

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜Ù ˙ÂÎ ˙ÂÎÏ‰  
          

 
במשנה הוא  ההלכה א)מקור מה, מי(ברכות כי  האומרת

סבור , ו"רבינו לזימון . להצטרף  יכול אינו  אסור מאכל שאכל 

דאין  לומר רוצה  מזמנין' ד'אין במתניתין שאמרו מה 

משנה)מברכים " וכתב :(לחם הרמב "ם  על חולק  הראב "ד אבל  .

ש 'אין  אלא מברכין, אין אמרו שלא  גדולה טעות  בזה  "טעה 

יברכו  לא למה  וסוף  תחילה ברכה  אבל  עליהן'.. מזמנין 

ונהנו ". הואיל 

הט"ז כתב  המחלוקת סק"א)ובביאור  קצו  סי ' שבאוכל(או "ח :

באוכל ונחלקו יברך, שלא  סובר הראב "ד גם  במזיד  איסור 

לברך , צריך הראב "ד לדעת  – איסור שזה ידע  שלא  בשוגג

לדין  דומה והדבר  לברך. אין בשוגג גם הרמב "ם  לדעת  ואילו

צריך שהמוכר הלוקח, ואכלו לחברו איסור מאכל המוכר

הדמים  את  לו סי "ג להחזיר קיט סי ' אכלו ",)(יו "ד  לא כאילו "דהוי 

צורך ואין כלל ", אכל לא  כאילו – ברכה  לגבי  "נחשב  גם וכך

לברך .

כך: על להקשות  שיש  אלא 

לא למה  וסוף  תחילה ברכה  "אבל  בהשגתו: כתב  הראב "ד

אחרונה . בברכה  והן ראשונה  בברכה הן שחולק  היינו יברכו ",

שכן  האחרונה , הברכה  לגבי  רק  הוא בשוגג הנידון ואילו

שייך "לא  כי  שיברך , מודה הרמב "ם גם הראשונה  בברכה 

איסור" של שהוא  יודע  אינו שהרי  מברך אינו בשגגה למימר

משנה) –(כסף ראשונה  ברכה  לגבי  גם  חולק  שהראב "ד  ומזה .

במזיד! באוכל גם  היא  שהמחלוקת מוכח

שנמצא מי  לגבי  הט"ז דברי  בהמשך  מובנים  הדברים  אך 

יברך לא  הרמב "ם  שלדעת איסור, דבר לאכול והוצרך  בסכנה

אחרונה , ברכה  יברך שלא  הרמב "ם  סבור  שבשוגג כשם כי 

ליה והוי  יבין, מי  ו"שגיאות איסור  שזה  לו שנודע  למרות

שאמנם בסכנה שנמצא  מי  כך  היתר", אכל כאילו למפרע 

הראב "ד אבל יברך. לא  זאת  בכל איסור, לאכול לו הותר

כך לברך, צריך בשוגג האוכל  שלדעתו כשם  כי  כך על  יחלוק 

לברך . צריך  בוודאי  איסור , לאכול לו שהותר מי  גם

לברך שצריך  בהשגתו הראב "ד שכתב  מה  מובן ומעתה 

 לא דהא  תחילה  שייך  אין דבשוגג גב  על "אף  –

היכא תחילה  שפיר  שייך  מכל ֿמקום איסור, כאן דיש  ידע 

במזיד " שעושה  אע "פ  שוגג מקרי  נמי  דהוא אניס , (ט"ז דהוא 

שם) מש "ז  פמ"ג גם וראה .שם.

ה'תשע''ט  תשרי כ"ג  שלישי יום        

:È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜Ù ˙ÂÎ ˙ÂÎÏ‰   
         

          
          

         
 

נאמר בתחילה סותרים : וסופה  ההלכה  תחילת לכאורה ,

שיודע  אע "פ  לפניו הגיע  לא  עוד כל  מאכל על  לברך שאין



קכז             

הברכה חלה המים אמת  על כשמברך  ומאידך, להגיע . שעומד

בשעת לפניו היו לא עדיין עליהם שבירך שהמים אע "פ 

הברכה .

יוסף ' ה'בית  כתב  החילוק  רו )ובביאור  סי ' אמת(או "ח מי  כי  ,

גמורה וודאות  אין במאכל  אך  בוודאות , להגיע  עתידים המים

שיגיע .

הט "ז ט)אך  רו , המביא(או "ח האדם  אם  זה  לפי  כי  הקשה

להגיע  ועתיד למברך  הסמוך בחדר נמצא המאכל את 

לברך! יצטרך לא  בוודאות,

יברך לא לכתחילה  מבורר, אינו זה  ופסק  מאחר  כי  והסיק 

כך ואחר שבירך  אירע  אם אך  לפניו, אינו שהפרי  זמן כל

לבטלה , ברכה  מחשש  עליו ויברך  יחזור לא הפרי , את  הביאו

מאכל גם לפטור ויכוון זהה שברכתו אחר מין על יברך  אלא

זה .

מאכל בין החילוק  את  לבאר יתכן יוסף ' ה 'בית ולדעת

ועתידים מאליהם  הזורמים  המים אמת מי  כי  המים , לאמת 

הם כאילו  נחשבים  אדם , פעולת ללא  טבעי באופן להגיע 

הבאה , פעולת שמחוסר  מאכל ֿ כן מהֿשאין  לפניו. נמצאים 

עליו חלה  הברכה  ואין לפניו הוא כאילו נחשב  (חידושי אינו

יד ) ע' א, מאלין  .רא"ל 

הזקן אדמו"ר  יא)ואילו סעיף באופן (שם החילוק  את מבאר

המים  שבאמת  "ובמים וכתב : אחר,  
   מה על  אף  כולם על חלה  הברכה  ,

הברכה'. בשעת לפניו היה שלא 

שהם משום לא חלה  הברכה המים, אמת במי כלומר:

בכך די  כי אלא להופיע , עתידים   מאחר ,

אחד . כגוף  הם המים וכל

ה'תשע''ט  תשרי כ"ד רביעי יום           

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜Ù ˙ÂÎ ˙ÂÎÏ‰  
          

  
הי "ט)לעיל על(פ"א מברכים  האם והראב "ד  הרמב "ם נחלקו

הראב "ד ולדעת  מברכים , אין הרמב "ם לדעת איסור. דבר 

זו, מהלכה להקשות  יש  הראב "ד שיטת ועל  מברכים .

במשנה  ב)שמקורה  נא, של(ברכות בשמים  על מברכים  שאין ,

זרה ! עבודה 

ה'פרי ֿמגדים' א)וכתב  מש "ז  קצו  סי ' תורה(או "ח שבאיסור 

עבודה של  בשמים להריח והרי  מברכים , שאין הראב "ד  מודה

עריות של בשמים  בריח  אמנם  התורה. מן  איסור  הוא  זרה

ומוסיף  מברכים ". הראב "ד לדעת  אכן מדרבנן , שאיסורו

שכתב  ה 'לחםֿמשנה' התכוין שלכך מגדים' פ"א ה'פרי  (לעיל 

"בשמיםשם) ולכן איסור, על לברך  שאין לטעמו שהרמב "ם 

זו, דוגמה לכתוב  ודייק  עליהם ", מברכין אין ערוה  של

חולק  בזה  כי  דרבנן, איסור שהוא  ערוה ', של 'בשמים 

גם התורה, מן שאסור  עכו "ם של  בבשמים אבל הראב "ד,

יברכו. שלא לרמב "ם  יודה  הראב "ד

באופן  הראב "ד שיטת  את  לבאר מגדים ', ה'פרי כתב  ועוד

אחר:

סק"א)הט "ז שם אין (או "ח שבמזיד מודה הראב "ד שגם  כתב 

איסור שאכל במי  היא והמחלוקת איסור, דבר על לברך

במקום שנמצא במי  או אחרונה) ברכה  לברך  (ורוצה בשוגג

לברך , אין בזה  גם הרמב "ם לדעת  – האיסור  לו  והותר  סכנה 

(ובשוגג, ובסוף  בתחילה  מברך סכנה  במקום הראב "ד ולדעת

אחרונה ). ברכה מברך

והריח  סכנה במקום  שנמצא  מי  הראב "ד לשיטת  ומעתה ,

כרמב "ם ). (דלא עלֿכך לברך צריך  – זרה  עבודה של בשמים 

זרה" עבודה של בשמים על  מברכין.. "אין במשנה והאמור

לברך שאין הראב "ד  מודה שאז סכנה במקום  שלא  מדובר –

במזיד .

ה'תשע''ט  תשרי כ"ה חמישי יום      

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜Ù ˙ÂÎ ˙ÂÎÏ‰   
          
          

   
זרוע ' ה'אור כה)ולדעת  סי ' ק"ש  קודם(הל ' בירך לא  אם ,

מצוות שכל  חובה. ידי  ויוצא  השחיטה  אחר  יברך  השחיטה ,

כתב  וכן עשייתן. אחר מברך לעשייתן, עובר  בירך שלא

אשרי ' ס"ב)ה 'הגהות  פ"א בשמו.(חולין 

סק"ג)והש "ך יט סי ' כשיטת(יו "ד  ראשונים  כמה דעת  הביא 

אינו  המצוה, עשיית קודם בירך לא  שאם  והכריע  הרמב "ם,

מגמרא  ראיה והביא עשייתה. אחר א)מברך  נא, ,(ברכות

שלא כיון הטבילה , לאחר שמברך  גר  טבילת  בין המחלקת 

לפניה לברך יכול  קדשנו היה  אשר  לומר  יכול  "אינו  הטבילה קודם (כי 

ה"ז ) להלן  - שיטבול " עד  נצטווה ולא נתקדש  לא שעדיין  ברכתוצוונו , לשאר ,

וכיון  בירך , ולא העשיה לפני לברך היה  שיכול המצוות 

עוד . לברך יכול ואינו לגמרי  נדחית  שנדחתה,

איגר הגר"ע  העיר זה  שם)ולפי  יו "ד  רעק"א דברי(חדושי  על

וצריך(שם)הרמ"א ריעותא בו דאתיליד דבר שחט "אם

על מברך כשר וכשיימצא ברכה, בלא  ישחטנו בדיקה,

ולא שכח הש "ך  מסקנת  לפי  הרי  הגרע "א , ותמה השחיטה ".

מברך אינו השחיטה  קודם שגםבירך ומסתבר כך , אחר

אף  השחיטה  אחר יברך לא  השחיטה בעת  'ריעותא ' כשנולדה 

חז"ל שתיקנו גר  לטבילת דומה  זה ואין כשר. יימצא אם 

לפניה , לברך יכול  שאינו כיון  הטבילה אחר לברך  מלכתחילה 

לעשיה עובר  לברך  חז"ל קבעו השחיטה ברכת כן שאין מה 

- דאידחי "כיון מספק , לברך  יכול ואינו  'ריעותא ' נולד ואם 



קכח            

פשיעה מחמת נדחה  בין  חילוק  ואין יברך. לא ושוב  אידחי "

אונס . מחמת נדחה או ושוגג

ההולך זרוע ' מ'אור הוא הרמ"א  של  דינו מקור אמנם,

יברך העשיה לפני  בירך לא אם המצוות  ברכת  שבכל לשיטתו

בירך ולא  שחט אם  גם  הרי  כרמב "ם , הלכה אם  אבל  אחריה,

כך . אחר מברך אינו כלשהו , עיכוב  מחמת

ה'תשע''ט  תשרי כ"ו שישי יום  '      '

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰   
        
          

 
מוטלת הבן שמילת  בלבד  זו שלא משמע  הרמב "ם  מלשון

זה , שענין שגם  אלא  ישראל, כלל  על מאשר יותר האב  על 

של  "בבריתו נכנס  שהנימול ביטוי לידי  בא ,"

במצוות  .בעיקר

והביאור:

הרמב "ם  סופ"ז )כתב  חולין  מפני(פיהמ"ש  מלין אנו "אין

מפני אלא  ביתו , ואנשי  עצמו מל ע "ה  אבינו שאברהם 

מהותה זאת , כל  ועם  רבינו". משה ע "י  אותנו צוה  שהקב "ה 

של  "בריתו היא  הברית של  הברכה נוסח וגם  ,"

לכך . בהתאם הוא 

זו  אין אבינו? אברהם  עם  הקב "ה  שכרת  הברית  ומהי 

תורה , מתן לקראת שנכרתה  ומצוות, תורה  קיום על הברית

הקדושה נתהוותה שבה הברית  לכריתת  הכוונה  אלא

כנאמר ישראל, עם  של  י )והמציאות  יז , ביני(לך  בריתי .. "זאת

אחריך". זרעך ובין וביניכם 

של לבריתו הבן הכנסת  ולכן   לאב שייכת 

כי מהוריו, בירושה  יהודי  לכל בא 'ישראל' השם במיוחד:

(שמהותה והמילה ישראל , לכלל  נכנס  הוא בלידתו מיד

כי לכך , המשך מהווה  אבינו) אברהם של לבריתו כניסה 

שהוריו  וכיון הברית . בעת  נוצרת  'ישראל ' שם שלימות 

ולהשלים לגמור האב  על – ישראל  לכלל  אותו 'הכניסו'

מילה . מצות  ידי  על זו כניסה

    

ה'תשע''ט  תשרי כ"ז קודש  שבת ?     

:‰˘‰ ÏÎ ˙ÂÏÈÙ˙ „Ò    
     

מה לעיין ויש  התפילה . במהלך  פעמים  כמה  נאמר  הקדיש 

הוא שביניהם השונים  התפילה  לקטעי  שייכותו ומהי  עניינו 

נאמר .

הלקט' ח)ב 'שבלי  סי ' לאחר(תפילה כי  הגאונים  מדברי  הביא 

ואות תיבה  בכל כי  קדיש , לומר יש  פסוקים אמירת  כל

שמותיו  הזכרת ולאחר הקב "ה  של  שמותיו כלולים  בפסוקים 

הקדיש . באמירת  מקיימים זאת  ואת אותו. ולשבח  לקדש  יש 

מישראל עשרה של  התכנסות בכל כי  כתב  הראב "ד ובשם

לומר יש  ולכן הקב "ה  של  שמו את  לקדש  צריך  מצוה  לדבר

בפני מצוה המהווה מהתפילה  קטע  כל  סיום  לאחר קדיש 

הבא לקטע  מיד  ימשיכו ולא  הפסקה  יעשו אולי  כי  עצמה ,

בפני יחידה  המהווים  דזמרה  פסוקי  לאחר  קדיש  אומרים  ולכן

התורה קריאת ולאחר שמונה ֿעשרה , תפילת ולאחר  עצמה ,

וכד'.

קודם 'אשרי ' לאחר קדיש  אומרים מנחה  בתפילת  וכן

כמו  עצמה  בפני  מצוה  היא  אשרי  אמירת  כי שמונה ֿעשרה ,

חז"ל ב)(ברכ שאמרו ד , פעמיםות שלוש  לדוד תהלה  האומר  'כל

הבא'. עולם  בן שהוא  לו  מובטח יום  בכל 

לקטע  משתייך התפילה במהלך  הנאמר קדיש  זה , ולפי 

התפילה  .

לעולם קדיש  אומר  ציבור "שליח כותב : הרמב "ם  אך 

     הנאמר הקדיש  כן ואם ."

אלא דזמרה  לפסוקי  משתייך אינו דזמרה  פסוקי  לאחר

  אשרי אמירת  שלאחר הקדיש  וכן .

עשרה . לשמונה  אלא  לאשרי  שייך אינו במנחה 

תפילה בהלכות  כתב  ה"א)וכן  העם(פ"א כל "בשחר :

התיבה... לפני  יורד וש "צ  יושבים   ,"

התפילה  תחילת הוא  שהקדיש  לפסוקי ומשמע  וסיום המשך  (ולא

.דזמרה)

מנוח  רבינו כתב  דעתו שם)ובביאור תפילה לעורר(הל ' שכדי 

מחמת העם  חלילה  ממנה  יתייאשו שלא  לגאולה , הציפיה  את 

הקדיש את ובסופה תפילה  כל לפני  לומר תיקנו הגלות , עול

הגאולה'. מענין  המדברת קצרה  'תפילה שהוא

             

          
          
          
           
         

  

          
        

       
        

       
    

























המשך ביאור למס' מנחות ליום שלישי עמ' ב



קכט                
         

      

ה'תשע"ט  תשרי כ"א ראשון  יום 


 

ÈÙk ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ˙BNÚÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ«¬ƒƒ««¿≈
˙eÒk‰. «¿

  

    

שמתחיל  באופ  " הרמב סידר בכלל, אהבה ' 'ספר את
מהתורה )  ביו  פעמיי שהיא  (ק "ש  תדירה  היותר במצוה 
הוא  וזמנה  תדירה  הפחות שהיא  מילה  בהלכות  ומסיי

. בחיי אחת  פע
שרק   הג ברכות, הלכות לפני  ציצית הלכות סידר  ג לכ
המצוה  כוונת כי  בציצית, חייב  כנפות ארבע  בו  שיש  בגד 
זו  וזכירה  גו '" ה ' מצוות כל את  וזכרת" בתורה  מפורשת

כולו .  היו לכל שייכת
הוסי שלא  ציצית להלכות בכותרת  ג מתבטא  זה  עניי
כפי חייבת כנפות ארבע  לה  שיש  כסות שרק  התנאי 
התורה  מ חייבת ש "אינו  ברכות להלכות בכותרת שכתב 

שבע ". ־כ אלא ־א
       

על 1) ציצית להם ועשו לח ): פסוק  טו, פרק  (במדבר שנאמר
ה' מצוות כל נזכור למען המצוה: משרשי  בגדיהם. כנפי 
חותם  נושא כמו לזיכרון טוב  יותר בעולם דבר ואין תמיד,
בה: שנאמר וזה תמיד, בה יכסה אשר בכסותו קבוע  אדוניו
(פרשת  רבה במדרש ואמרו ה'". מצוות כל את "וזכרתם
עולה  ("ציצית" מצוות לתרי "ג תרמוז ציצית מלת קורח ):
שבה  קשרים וחמישה שבציצית חוטים שמונה בצירוף  ת"ר)

שפ "ו). מצוה (החינוך

:el‡ ÌÈ˜Ùa BÊ ‰ÂˆÓ e‡e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

  
והלבן 1) שהתכלת התורה; מן החוטים מניין ואם מהי ; ציצית

הציצית  מעשה הן; אחת מצוה ושתיהן זו את זו מעכבות אינן
העשוי ". מן ולא "תעשה דין וכריכתה;

.‡„‚a‰ Ûk ÏÚ ÔÈNBÚL ÛÚ2ÔÈnÓ3‡e‰ ,„‚a‰ »»∆ƒ«¿««∆∆ƒƒ«∆∆
˙ÈˆÈˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈˆÈˆ ‡˜p‰4,L‡ ÏL «ƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆∆¿ƒƒ∆…

‡e‰ ÛÚ‰ ‰ÊÂ ."ÈL‡ ˙ˆÈˆa ÈÁwiÂ" :Ó‡pL∆∆¡««ƒ»≈ƒ¿ƒƒ…ƒ¿∆∆»»
ÔÈ‡Â .BÚˆÏ ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÏ ‡˜p‰«ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈»¿Àƒ¿»¿¿≈

‰Bz‰ ÔÓ ÔÈÓ ÛÚ‰ ÈËeÁÏ5. ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ«»

העץ .2) מן היוצא כענף  ממנה של 3)היוצא הבגד שאם
ציציותיו  גם פישתן, של ואם צמר, מחוטי  הציצית גם צמר,

ה). הלכה ג, (פרק  לקמן ראה פישתן, (מנחות 4)של שיער
א). עמוד מב  כמו 5)דף  מניין, להם יש סופרים מדברי  אבל

ב ). עמוד  פח  דף  (סנהדרין וראה ו). (הלכה בסמוך שמבואר

.ÚÈ˜‰ ÔÈÚk ÚaˆpL Óˆ ËeÁ ÔÈÁ˜BÏÂ6ÔÈÎBÎÂ , ¿¿ƒ∆∆∆ƒ¿«¿≈»»ƒ«¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙ÏÎ˙ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ËeÁÂ ;ÛÚ‰ ÏÚ B˙B‡«∆»»¿∆«ƒ¿»¿≈∆¿≈
.‰Bz‰ ÔÓ eÚL ‰Ê ËeÁ CBkL ˙BÎÈk‰ ÔÈÓÏ¿ƒ¿««¿ƒ∆≈∆ƒƒ«»

(פרק 6) לקמן מפורשים צביעתו ב ).ופרטי  הלכה  ב ,

.‚Ûk‰ ÏÚ ‰NÚiL :ÌÈÈeeˆ ÈL BÊ ‰ÂˆÓa e‡ˆÓƒ¿¿¿ƒ¿»¿≈ƒƒ∆«¬∆««»»
,˙ÏÎz ËeÁ ÛÚ‰ ÏÚ CÎiLÂ ,‰pnÓ ‡ˆBÈ ÛÚ»»≈ƒ∆»¿∆ƒ¿…«∆»»¿≈∆
Ûk‰ ˙ˆÈˆ ÏÚ e˙Â ,˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :Ó‡pL∆∆¡«¿»»∆ƒƒ¿»¿«ƒƒ«»»

."˙ÏÎz ÏÈ˙t¿ƒ¿≈∆

.„kÚÓ BÈ‡ Ôl‰Â ,Ôl‰ ˙‡ kÚÓ BÈ‡ ˙ÏÎz‰Â¿«¿≈∆≈¿«≈∆«»»¿«»»≈¿«≈
ÔÏ ‰NBÚ ,˙ÏÎz BÏ ÔÈ‡L È‰ ?„ˆÈk .˙ÏÎz‰ ˙‡∆«¿≈∆≈«¬≈∆≈¿≈∆∆»»
Ôl‰ ˜ÒÙÂ ,˙ÏÎ˙e ÔÏ ‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ ;BcÏ¿«¿≈ƒ»»»»¿≈∆¿ƒ¿««»»

Lk  BcÏ ˙ÏÎz‰ ‡LÂ Ûk‰ „Ú ËÚÓ˙Â7. ¿ƒ¿«≈««»»¿ƒ¿««¿≈∆¿«»≈

של 7) חוט  מתחילה הטיל אם אבל ב ). עמוד לח  דף  (מנחות
הכנף  ציצית על "ונתנו שנאמר: יצא, לא לבן חוטי  בלי  תכלת
משנה). (כסף  הלבן עם אלא באה התכלת אין - תכלת" פתיל

.‰,BÁ ˙‡ kÚÓ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈∆»≈∆¿«≈∆¬≈
˙BˆÓ ÈzL ÔÈ‡8eÓ‡ .˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡l‡ , ≈»¿≈ƒ¿∆»ƒ¿«¬≈∆»»¿

,„nÏÓ  "˙ˆÈˆÏ ÌÎÏ ‰È‰Â" :ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»ƒƒ¿»»»∆¿ƒƒ¿«≈
BÊ ˙BkÚÓ ˙BiˆÈˆ Úa‡Â .˙Á‡ ‰ÂˆÓ Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ¿»∆»¿«¿«ƒƒ¿«¿
LiL ˙ÈlË LBl‰Â .˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔzÚa‡L ,BÊ ˙‡∆∆«¿«¿»ƒ¿»∆»¿«≈«ƒ∆∆

˙ÏÎ˙ B‡ ÔÏ da9Ìi˜ È‰ ,„Á‡k Ì‰ÈL B‡ »»»¿≈∆¿≈∆¿∆»¬≈ƒ≈
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ10ÌÈB˘‡‰ ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .11: ƒ¿«¬≈∆»»¿¬»ƒ»ƒ…ƒ

‰È‰Â12‰ÂÂˆÓ Ì‰ÈMN „ÓÏÓ  ˙ÈˆÈˆÏ ÌÎÏ ¿»»»∆¿ƒƒ¿«≈…¿¿≈∆ƒ¿»
˙BiˆÈˆ Úa‡Â ,˙Á‡13,BÊ ˙‡ BÊ ˙BkÚÓ ∆»¿«¿«ƒƒ¿«¿∆

‰ÂÂˆÓ ÔzÚa‡˘14.˙Á‡ ∆«¿«¿»ƒ¿»∆»

נפרדות,8) מצוות לשתי  הנמנות ראש ושל יד של תפילין כמו
לעיל  ראה זו, את זו מעכבות שאינן מפני  מצוות, תרי "ג במניין

ד. הלכה ד, פרק  תפילין הלבן 9)הלכות שנפסק  אחרי 
לבדה. התכלת יד 10)ונשארה של לתפילין דומה זה ואין

על  היא שלבישתן מפני  מצוות שתי  קיים שהלובשן ראש ושל
בעוד  לחוד, זו ושל לחוד, זו לבישת נפרדים, מעשים שני  ידי 
אחד. מעשה אלא אינה ותכלת, לבן בה שיש טלית שלבישת
כנוסח  נוסחתנו י "ד). (עשה המצוות בספר רבינו דברי  והשווה
לסוף  זה משפט  נשתרבב  אחר ובנוסח  התימנים, יד כתב 

עוז")11)ההלכה. ב "מגדל (הובא שלח  פרשת "ספרי "
זוטא". ב "ספרי  ומצאתיו איננו. שלפנינו בלשון 12)ובספרי 

"והיו". ולא הבגד.13)יחיד, כנפות שבארבע 
בשבת 14) לצאת יהיה אסור ולפיכך ב ). עמוד לז דף  (מנחות

משא  אלא מצוה כאן אין כי  כנפיה, בשלוש המצוייצת בטלית
בעלמא.

.ÂÏL ˙ÈÂfÓ ÏÈÁ˙Ó ?˙ÈˆÈv‰ ˙‡ ÔÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ∆«ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ∆
˙BÈ ‡Ï ‰pnÓ ˜ÈÁÓe ,‚e‡‰ ÛBÒ ‡È‰L ,˙ÈlË«ƒ∆ƒ»»«¿ƒƒ∆»…≈
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קל               
         

‰ÏÚÓÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ15LwÓ ˙BÁÙ ‡ÏÂ , «»∆¿»¿«¿»¿…»ƒ∆∆
Ï„eb16ÌL ÒÈÎÓe ,17ÔÏÙBÎÂ ÔÈËeÁ ‰Úa‡ »«¿ƒ»«¿»»ƒ¿¿»

ÚˆÓ‡a18ÔÈÏLlLÓ ÌÈËeÁ ‰BÓL e‡ˆÓ .19 ¿∆¿«ƒ¿¿¿»ƒ¿À¿»ƒ
ÔÈ‡ ,‰BÓM‰ ÌÈËeÁ‰ C‡Â .Ôw‰ ÔÓ ÔÈÈeÏz¿ƒƒ«∆∆¿…∆«ƒ«¿»≈

.˙BÚaˆ‡ Úa‡Ó ˙BÁt20,Ôk ÏÚ ˙BÈ eÈ‰ Ì‡Â »≈«¿«∆¿»¿ƒ»≈«≈
ÔÈLk ,ÌÈzL B‡ ‰n‡ elÙ‡21˙BÚaˆ‡‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»»∆¿»

Ï„e‚a22ËeÁ ÌÈËeÁ‰ ‰BÓMÓ „Á‡ ‰È‰ÈÂ . ¿»¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»«ƒ
˙ÏÎz23.ÌÈÏ ‰ÚM‰Â , ¿≈∆¿«ƒ¿»¿»ƒ

כנף .15) נקראת אינה מזה עמוד 16)שלמעלה מב  דף  (שם
הציפורן  סוף  עד גודל שבאצבע  הראשון שמפרק  השיעור א).
הציצית  שתהא צריך בגדיהם", כנפי  "על שנאמר: למטה,

ממש). הקרן בסוף  (ולא הקרן על נקב .17)תלוייה דרך
יב )18) פסוק  כב , פרק  (דברים לך תעשה גדילים שנאמר:

(שאין  שניים - "גדיל ב ): עמוד לט  דף  (מנחות חז"ל דרשו
ארבעה  ׁשי ׂשים ארבעה", - גדילים משניים), פחות ִֶָגדיל
יהיו  גדילים, מהם ויעשה ולכשיכפלם הטלית, בחור חוטים
עבות" "מעשה וקלוע , עבות - גדיל שם). (רש"י  שמונה
וכן  גדילו" "עובד אונקלוס : מתרגם יד) פסוק  כח , פרק  (שמות
שרשרות. מעשה גדילים יז): פסוק  ז פרק  (מלכיםֿא

מטה.19) כלפי  נוהגין 21)ברחבן.20)תלויים ואנו
ושני גדיל מהן שליש אצבעות, י "ב  הציצית אורך לעשות

ענף  מיימוניות).שלישים עמוד 22)(הגהות מא דף  (מנחות
ט . הלכה ט , פרק  תורה ספר הלכות לעיל וראה ב ).

לבן.23) נשאר השני  וחציו תכלת, חציו צבוע  אחד שחוט 
רבינו". "תשובות במוספנו וראה

.Ê˙Á‡ ‰ÎÈk Ba CBÎÂ ,Ôl‰ ÔÓ „Á‡ ËeÁ Á˜BÏÂ¿≈«∆»ƒ«»»¿≈¿ƒ»««
„‚a‰ „ˆa ÔÈËeÁ‰ ‡L ÏÚ24ËeÁ Á˜BÏÂ ;BÁÈpÓe , «¿»«ƒ¿««∆∆«ƒ¿≈«

ÏL ‰ÎÈk‰ „ˆa ˙BÎÈÎ ÈzL Ba CBÎÂ ,˙ÏÎz‰«¿≈∆¿≈¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»∆
ÔÈ‡˜p‰ Ì‰ ˙BÎÈk LÏM‰ el‡Â ;LB˜Â ÔÏ»»¿≈¿≈«»¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ
ÏL ËeÁa ‰iL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁÓe .‡ÈÏÁÀ¿»«¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒ»¿∆
,˙ÈLÈÏL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁÓe ;BcÏ ˙ÏÎz¿≈∆¿««¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒƒ

‰BÁ‡ ‡ÈÏÁ „Ú ÔÎÂ25ÈzL da CBÎ ‡e‰L , ¿≈«À¿»«¬»∆≈»¿≈
˙ÏÎz ÏL ˙BÎÈÎ26ÈtÓ .ÔÏ ÏL ‰BÁ‡ ‰ÎÈÎe ¿ƒ∆¿≈∆¿ƒ»«¬»∆»»ƒ¿≈

‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ,Ba ÌiÒÓ ,Ôla ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ«»»¿«≈∆«¬ƒ«…∆¿…
ÔÈ„ÈBÓ27CeÓÒ ‡‰iL È„k ?Ôla ÏÈÁ˙È ‰nÏÂ . ƒƒ¿»»«¿ƒ«»»¿≈∆¿≈»

dÈÓ ÛkÏ28a ‰NBÚ ‡e‰ ‰Ê Cc ÏÚÂ .Úa‡ «»»ƒ»¿«∆∆∆∆¿«¿«
˙BÙk‰29. «¿»

ח .25)בשפתו.24) הלכה בסמוך שמצוות 26)ראה לפי 
מהלבן  כורך אינו לפיכך תכלת, כולו הפתיל שיהיה תכלת
(מדברי תכלת והשאר לכנף  סמוכה בלבד אחת כריכה אלא

רבינו"). משום 27)"תשובות בלבן שהתחיל מכיוון
בזה  יוריד בו יסיים לא אם הכתוב , שהקדימו חשיבותו,
א). עמוד לט  דף  (מנחות מתחילתה הציצית סוף  חשיבות

הכנף 28) "ציצית אמרה: והתורה הן, לבנות הטליתות ורוב 
(שם). תכלת ואחריו תחילה כנף  מין - תכלת סדר 29)פתיל

הכהן  חפני  בן שמואל רבי  להגאון המצוות בספר גם נמצא זה
רבינו". "תשובות במוספנו ראה רבינו. גם נמשך ואחריו

.Á˙BÁÙ ‡Ï ?Ûk ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰ ˙BÈÏÁ ‰nk«»À¿∆¿»»»…»

ÚMÓ30‰NÚ LÏMÓ ˙BÈ ‡ÏÂ ,31‰ÂˆÓ ‡È‰ BÊÂ . ƒ∆«¿…≈ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿»
 ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ ‰ÈÏÚ CÎ ‡Ï Ì‡Â .Án‰ ÔÓƒ«À¿»¿ƒ…»«»∆»∆»À¿»««
.‰Lk  ˙ÈˆÈv‰  ÏÚ ˙ÏÎz‰ Ck Ì‡Â .‰Lk¿≈»¿ƒ»««¿≈∆«…«ƒƒ¿≈»
ÔÈËeÁ‰ LÈÏLa ˙BÈÏÁ‰ Ïk eÈ‰iL  ˙ÏÎz‰ ÈBÂ¿«¿≈∆∆ƒ¿»«À¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÛÚ Ô‰ÈLÈÏL ÈLe ,ÔÈÏLÏLÓ‰32,B„ÙÏ CÈˆÂ . «¿À¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆»»¿»ƒ¿»¿
L‡‰ ÚN ˙ÈˆÈˆk ‡‰iL „Ú33. «∆¿≈¿ƒƒ¿«»…

רקיעים.30) שבעה שבין 31)כנגד אווירים שישה עם יחד
דומה  שתכלת ולפי  א). עמוד לט  דף  (מנחות לרקיע  רקיע 
לטובה  לזכרנו כדי  הרקיעים לסידור סידורה מדמה לרקיע 

שם). שם).32)(רש"י  (מנחות כרוך דף 33)בלתי  (שם,
א). עמוד מב 

.Ë‰BÓMÓ „Á‡ Á˜BÏ ,˙ÏÎ˙ ‡Ïa ÔÏ ‰NBÚ‰»∆»»¿…¿≈∆≈«∆»ƒ¿»
,ÔLÈÏL „Ú ÔÈËeÁ‰ ‡L ÏÚ B˙B‡ CBÎÂ ,ÔÈËeÁ‰«ƒ¿≈«¿»«ƒ«¿ƒ»
CÎÏ ‰ˆ Ì‡ ,BÊ ‰ÎÈÎe .ÛÚ Ô˙ÈLÈÏL ÈL ÁÈpÓe«ƒ«¿≈¿ƒƒ»»»¿ƒ»ƒ»»ƒ¿…
˙eL‰  ˙ÏÎza CBkL ÔÈÚk ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ d˙B‡»À¿À¿¿≈∆≈«¿≈∆»¿
ÔÈÓ ‡Ïa CÎÏ ‰ˆ Ì‡Â .e‚‰Ó ‡e‰ ‰ÊÂ ,B„Èa¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿…¿…ƒ¿«

‰NBÚ  ˙BÈÏÁ34˙BÈ‰Ï Ôek˙È :c ÏL BÏÏk . À¿∆¿»∆»»ƒ¿«≈ƒ¿
BÈ‡L ÈÓ LÈÂ .ÌÈLÈÏL ÈL ÛÚ‰Â LÈÏL Cek‰«»¿ƒ¿∆»»¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆≈
 ÏÚ Ôl‰ Ck Ì‡Â .Ôla ‰Ê „a ˜c˜„Ó¿«¿≈¿»»∆«»»¿ƒ»««»»«…

‰Lk  ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ CÎ ‡lL B‡ ,ÔÈËeÁ‰35. «ƒ∆…»«∆»À¿»««¿≈»

בתכלת.34) אלא חוליות בכריכת הקפידו ובלבד 35)שלא
פסולה. - כולה את כרך אם אבל וענף , גדיל בהם שיהיה
יעשה  יכול ציצית" להם "ועשו דרשו: שלח  פרשת וב "ספרי "
גדילים  לומר: תלמוד ציצית), לשון (כמשמעות ענף  כולה
גדיל, כולה יעשה יכול עבות, אלא גדיל אין לך, תעשה
יוצא  וענף  מהכנף , יוצא גדיל כיצד? הא ציצית, לומר: תלמוד
וארבעה  כפולים קשרים חמישה לעשות נוהגים ואנו מהגדיל.
- השני  כריכות, שבע  - הראשון אוויר ביניהם, אווירים

הש  עשרה שמונה, שלוש - הרביעי  עשרה, אחת - לישי 
יא). סימן ערוך (שולחן

.È‰ˆ Ì‡ ,˙ÏÎ˙ ÈËeÁ „Á‡Â ÔÏ ÈËeÁ „Á‡∆»≈»»¿∆»≈¿≈∆ƒ»»
‰NBÚ ,ÔÈeÊL ˙BNÚÏ36ÏeÙk ËeÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¬¿ƒ∆¬ƒ»»«»

BÈ‡ ,„Á‡ ÏÈ˙t ‰NÚpL „Ú eÊLÂ ÔÈËeÁ ‰BÓMÓƒ¿»ƒ¿»«∆«¬»¿ƒ∆»≈
.„Á‡ ËeÁ ‡l‡ LÁ∆¿»∆»∆»

חיים 36) אורח  ערוך (שולחן שזורים לעשותם נוהגים ואנו
תן  תורה: אמרה שלח , פרשת ה"ספרי " פי  על ב ), סעיף  שם,
שזור  - "פתיל" בה: שנאמר שזורה, תכלת מה לבן, ותן תכלת
"תשובות  במוספנו וראה שזור". לבן אף  - פתילה כעין

רבינו".

.‡ÈeÁÔÈÎÈˆ ,˙ÏÎz ÔÈa ÔÏ ÔÈa ,˙ÈˆÈv‰ ÈË≈«ƒƒ≈»»≈¿≈∆¿ƒƒ
‰iÂË37˙ÈˆÈˆ ÌLÏ38ÔÓ ‡Ï ,Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ

‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈa ÔÈˆB Ô‡v‰Lk ÌÈˆBwa ÊÁ‡p‰ Óv‰«∆∆«∆¡»«ƒ¿∆«…¿ƒ≈≈∆¿…
ÔÈÓÈp‰ ÔÓ39ÈeiMÓ ‡ÏÂ ,‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈLÏ˙p‰ ƒ«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿≈»¿…ƒƒ≈

È˙L40‰fb‰ ÔÓ ‡l‡ ,„‚a‰ ÛBÒa iLÓ ‚B‡‰L ¿ƒ∆»≈¿«≈¿«∆∆∆»ƒ«ƒ»
ÓvÓ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .ÔzLt‰ ÔÓ B‡ Óˆ ÏL∆∆∆ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ∆∆

ÏeÊb‰41˙Ácp‰ ÈÚ ÏMÓ ‡ÏÂ ,42ÏMÓ ‡ÏÂ , «»¿…ƒ∆ƒ«ƒ««¿…ƒ∆
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קלי                
         

‰ÏÚÓÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ15LwÓ ˙BÁÙ ‡ÏÂ , «»∆¿»¿«¿»¿…»ƒ∆∆
Ï„eb16ÌL ÒÈÎÓe ,17ÔÏÙBÎÂ ÔÈËeÁ ‰Úa‡ »«¿ƒ»«¿»»ƒ¿¿»

ÚˆÓ‡a18ÔÈÏLlLÓ ÌÈËeÁ ‰BÓL e‡ˆÓ .19 ¿∆¿«ƒ¿¿¿»ƒ¿À¿»ƒ
ÔÈ‡ ,‰BÓM‰ ÌÈËeÁ‰ C‡Â .Ôw‰ ÔÓ ÔÈÈeÏz¿ƒƒ«∆∆¿…∆«ƒ«¿»≈

.˙BÚaˆ‡ Úa‡Ó ˙BÁt20,Ôk ÏÚ ˙BÈ eÈ‰ Ì‡Â »≈«¿«∆¿»¿ƒ»≈«≈
ÔÈLk ,ÌÈzL B‡ ‰n‡ elÙ‡21˙BÚaˆ‡‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»»∆¿»

Ï„e‚a22ËeÁ ÌÈËeÁ‰ ‰BÓMÓ „Á‡ ‰È‰ÈÂ . ¿»¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»«ƒ
˙ÏÎz23.ÌÈÏ ‰ÚM‰Â , ¿≈∆¿«ƒ¿»¿»ƒ

כנף .15) נקראת אינה מזה עמוד 16)שלמעלה מב  דף  (שם
הציפורן  סוף  עד גודל שבאצבע  הראשון שמפרק  השיעור א).
הציצית  שתהא צריך בגדיהם", כנפי  "על שנאמר: למטה,

ממש). הקרן בסוף  (ולא הקרן על נקב .17)תלוייה דרך
יב )18) פסוק  כב , פרק  (דברים לך תעשה גדילים שנאמר:

(שאין  שניים - "גדיל ב ): עמוד לט  דף  (מנחות חז"ל דרשו
ארבעה  ׁשי ׂשים ארבעה", - גדילים משניים), פחות ִֶָגדיל
יהיו  גדילים, מהם ויעשה ולכשיכפלם הטלית, בחור חוטים
עבות" "מעשה וקלוע , עבות - גדיל שם). (רש"י  שמונה
וכן  גדילו" "עובד אונקלוס : מתרגם יד) פסוק  כח , פרק  (שמות
שרשרות. מעשה גדילים יז): פסוק  ז פרק  (מלכיםֿא

מטה.19) כלפי  נוהגין 21)ברחבן.20)תלויים ואנו
ושני גדיל מהן שליש אצבעות, י "ב  הציצית אורך לעשות

ענף  מיימוניות).שלישים עמוד 22)(הגהות מא דף  (מנחות
ט . הלכה ט , פרק  תורה ספר הלכות לעיל וראה ב ).

לבן.23) נשאר השני  וחציו תכלת, חציו צבוע  אחד שחוט 
רבינו". "תשובות במוספנו וראה

.Ê˙Á‡ ‰ÎÈk Ba CBÎÂ ,Ôl‰ ÔÓ „Á‡ ËeÁ Á˜BÏÂ¿≈«∆»ƒ«»»¿≈¿ƒ»««
„‚a‰ „ˆa ÔÈËeÁ‰ ‡L ÏÚ24ËeÁ Á˜BÏÂ ;BÁÈpÓe , «¿»«ƒ¿««∆∆«ƒ¿≈«

ÏL ‰ÎÈk‰ „ˆa ˙BÎÈÎ ÈzL Ba CBÎÂ ,˙ÏÎz‰«¿≈∆¿≈¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»∆
ÔÈ‡˜p‰ Ì‰ ˙BÎÈk LÏM‰ el‡Â ;LB˜Â ÔÏ»»¿≈¿≈«»¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ
ÏL ËeÁa ‰iL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁÓe .‡ÈÏÁÀ¿»«¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒ»¿∆
,˙ÈLÈÏL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁÓe ;BcÏ ˙ÏÎz¿≈∆¿««¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒƒ

‰BÁ‡ ‡ÈÏÁ „Ú ÔÎÂ25ÈzL da CBÎ ‡e‰L , ¿≈«À¿»«¬»∆≈»¿≈
˙ÏÎz ÏL ˙BÎÈÎ26ÈtÓ .ÔÏ ÏL ‰BÁ‡ ‰ÎÈÎe ¿ƒ∆¿≈∆¿ƒ»«¬»∆»»ƒ¿≈

‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ,Ba ÌiÒÓ ,Ôla ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ«»»¿«≈∆«¬ƒ«…∆¿…
ÔÈ„ÈBÓ27CeÓÒ ‡‰iL È„k ?Ôla ÏÈÁ˙È ‰nÏÂ . ƒƒ¿»»«¿ƒ«»»¿≈∆¿≈»

dÈÓ ÛkÏ28a ‰NBÚ ‡e‰ ‰Ê Cc ÏÚÂ .Úa‡ «»»ƒ»¿«∆∆∆∆¿«¿«
˙BÙk‰29. «¿»

ח .25)בשפתו.24) הלכה בסמוך שמצוות 26)ראה לפי 
מהלבן  כורך אינו לפיכך תכלת, כולו הפתיל שיהיה תכלת
(מדברי תכלת והשאר לכנף  סמוכה בלבד אחת כריכה אלא

רבינו"). משום 27)"תשובות בלבן שהתחיל מכיוון
בזה  יוריד בו יסיים לא אם הכתוב , שהקדימו חשיבותו,
א). עמוד לט  דף  (מנחות מתחילתה הציצית סוף  חשיבות

הכנף 28) "ציצית אמרה: והתורה הן, לבנות הטליתות ורוב 
(שם). תכלת ואחריו תחילה כנף  מין - תכלת סדר 29)פתיל

הכהן  חפני  בן שמואל רבי  להגאון המצוות בספר גם נמצא זה
רבינו". "תשובות במוספנו ראה רבינו. גם נמשך ואחריו

.Á˙BÁÙ ‡Ï ?Ûk ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰ ˙BÈÏÁ ‰nk«»À¿∆¿»»»…»

ÚMÓ30‰NÚ LÏMÓ ˙BÈ ‡ÏÂ ,31‰ÂˆÓ ‡È‰ BÊÂ . ƒ∆«¿…≈ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿»
 ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ ‰ÈÏÚ CÎ ‡Ï Ì‡Â .Án‰ ÔÓƒ«À¿»¿ƒ…»«»∆»∆»À¿»««
.‰Lk  ˙ÈˆÈv‰  ÏÚ ˙ÏÎz‰ Ck Ì‡Â .‰Lk¿≈»¿ƒ»««¿≈∆«…«ƒƒ¿≈»
ÔÈËeÁ‰ LÈÏLa ˙BÈÏÁ‰ Ïk eÈ‰iL  ˙ÏÎz‰ ÈBÂ¿«¿≈∆∆ƒ¿»«À¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÛÚ Ô‰ÈLÈÏL ÈLe ,ÔÈÏLÏLÓ‰32,B„ÙÏ CÈˆÂ . «¿À¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆»»¿»ƒ¿»¿
L‡‰ ÚN ˙ÈˆÈˆk ‡‰iL „Ú33. «∆¿≈¿ƒƒ¿«»…

רקיעים.30) שבעה שבין 31)כנגד אווירים שישה עם יחד
דומה  שתכלת ולפי  א). עמוד לט  דף  (מנחות לרקיע  רקיע 
לטובה  לזכרנו כדי  הרקיעים לסידור סידורה מדמה לרקיע 

שם). שם).32)(רש"י  (מנחות כרוך דף 33)בלתי  (שם,
א). עמוד מב 

.Ë‰BÓMÓ „Á‡ Á˜BÏ ,˙ÏÎ˙ ‡Ïa ÔÏ ‰NBÚ‰»∆»»¿…¿≈∆≈«∆»ƒ¿»
,ÔLÈÏL „Ú ÔÈËeÁ‰ ‡L ÏÚ B˙B‡ CBÎÂ ,ÔÈËeÁ‰«ƒ¿≈«¿»«ƒ«¿ƒ»
CÎÏ ‰ˆ Ì‡ ,BÊ ‰ÎÈÎe .ÛÚ Ô˙ÈLÈÏL ÈL ÁÈpÓe«ƒ«¿≈¿ƒƒ»»»¿ƒ»ƒ»»ƒ¿…
˙eL‰  ˙ÏÎza CBkL ÔÈÚk ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ d˙B‡»À¿À¿¿≈∆≈«¿≈∆»¿
ÔÈÓ ‡Ïa CÎÏ ‰ˆ Ì‡Â .e‚‰Ó ‡e‰ ‰ÊÂ ,B„Èa¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿…¿…ƒ¿«

‰NBÚ  ˙BÈÏÁ34˙BÈ‰Ï Ôek˙È :c ÏL BÏÏk . À¿∆¿»∆»»ƒ¿«≈ƒ¿
BÈ‡L ÈÓ LÈÂ .ÌÈLÈÏL ÈL ÛÚ‰Â LÈÏL Cek‰«»¿ƒ¿∆»»¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆≈
 ÏÚ Ôl‰ Ck Ì‡Â .Ôla ‰Ê „a ˜c˜„Ó¿«¿≈¿»»∆«»»¿ƒ»««»»«…

‰Lk  ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ CÎ ‡lL B‡ ,ÔÈËeÁ‰35. «ƒ∆…»«∆»À¿»««¿≈»

בתכלת.34) אלא חוליות בכריכת הקפידו ובלבד 35)שלא
פסולה. - כולה את כרך אם אבל וענף , גדיל בהם שיהיה
יעשה  יכול ציצית" להם "ועשו דרשו: שלח  פרשת וב "ספרי "
גדילים  לומר: תלמוד ציצית), לשון (כמשמעות ענף  כולה
גדיל, כולה יעשה יכול עבות, אלא גדיל אין לך, תעשה
יוצא  וענף  מהכנף , יוצא גדיל כיצד? הא ציצית, לומר: תלמוד
וארבעה  כפולים קשרים חמישה לעשות נוהגים ואנו מהגדיל.
- השני  כריכות, שבע  - הראשון אוויר ביניהם, אווירים

הש  עשרה שמונה, שלוש - הרביעי  עשרה, אחת - לישי 
יא). סימן ערוך (שולחן

.È‰ˆ Ì‡ ,˙ÏÎ˙ ÈËeÁ „Á‡Â ÔÏ ÈËeÁ „Á‡∆»≈»»¿∆»≈¿≈∆ƒ»»
‰NBÚ ,ÔÈeÊL ˙BNÚÏ36ÏeÙk ËeÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¬¿ƒ∆¬ƒ»»«»

BÈ‡ ,„Á‡ ÏÈ˙t ‰NÚpL „Ú eÊLÂ ÔÈËeÁ ‰BÓMÓƒ¿»ƒ¿»«∆«¬»¿ƒ∆»≈
.„Á‡ ËeÁ ‡l‡ LÁ∆¿»∆»∆»

חיים 36) אורח  ערוך (שולחן שזורים לעשותם נוהגים ואנו
תן  תורה: אמרה שלח , פרשת ה"ספרי " פי  על ב ), סעיף  שם,
שזור  - "פתיל" בה: שנאמר שזורה, תכלת מה לבן, ותן תכלת
"תשובות  במוספנו וראה שזור". לבן אף  - פתילה כעין

רבינו".

.‡ÈeÁÔÈÎÈˆ ,˙ÏÎz ÔÈa ÔÏ ÔÈa ,˙ÈˆÈv‰ ÈË≈«ƒƒ≈»»≈¿≈∆¿ƒƒ
‰iÂË37˙ÈˆÈˆ ÌLÏ38ÔÓ ‡Ï ,Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ

‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈa ÔÈˆB Ô‡v‰Lk ÌÈˆBwa ÊÁ‡p‰ Óv‰«∆∆«∆¡»«ƒ¿∆«…¿ƒ≈≈∆¿…
ÔÈÓÈp‰ ÔÓ39ÈeiMÓ ‡ÏÂ ,‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈLÏ˙p‰ ƒ«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿≈»¿…ƒƒ≈

È˙L40‰fb‰ ÔÓ ‡l‡ ,„‚a‰ ÛBÒa iLÓ ‚B‡‰L ¿ƒ∆»≈¿«≈¿«∆∆∆»ƒ«ƒ»
ÓvÓ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .ÔzLt‰ ÔÓ B‡ Óˆ ÏL∆∆∆ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ∆∆

ÏeÊb‰41˙Ácp‰ ÈÚ ÏMÓ ‡ÏÂ ,42ÏMÓ ‡ÏÂ , «»¿…ƒ∆ƒ«ƒ««¿…ƒ∆
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ÌÈL„˜43‰Ó‰Ï ‰ÂÁzLn‰ .ÏeÒt  ‰NÚ Ì‡Â .44 »»ƒ¿ƒ»»»«ƒ¿«¬∆ƒ¿≈»
˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt dÓˆ 45ÔzLÙÏ ‰ÂÁzLn‰ Ï‡ . «¿»»¿ƒƒ¬»«ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»

ÚeËp‰46‰pzL È‰L ,LÎ ‰Ê È‰ ,47. «»«¬≈∆»≈∆¬≈ƒ¿«»

וכדומה.37) הצמר מגיזת החוטים שיאמר 38)עשיית
"גדילים  שנאמר: ציצית, לשם טווה שהוא הטווייה בתחילת
א). עמוד ט  דף  (סוכה חובך לשם לך - לך" תעשה

פסולם:40)שערות.39) וטעם שבאריג. האורך חוטי 
מינים  ושלושה הכנף , ממין - הכנף " "ציצית שנאמר: משום
ואין  הצמר, פסולת שהם בגד, מהם לעשות ראויים אינם אלה
ט  דף  סוכה למסכת הקטן" ("המאור מכמותם נעשה בגד

א). -41)עמוד ציצית" להם "ועשו שנאמר: שם). (סוכה
ראה 42)משלהם. זרה. עבודה לעבוד יושביה שהודחו

הנידחת  עיר שרכוש מפני  ידֿיח ). פסוקים יג, פרק  (דברים
וציצית  שיעור, בו ואין כשרוף , הוא והרי  לשריפה עומד
חולין  וראה משנה, (כסף  ו הלכה לעיל כמבואר שיעור, צריכה
(פרק  סוכה הירושלמי  פי  על מפרשים, ויש ב ). עמוד פט  דף 
"שלכם" נקרא אינו בהנאה האסור דבר שכל א) הלכה ג,
עיר  של ציצית וגם פסול, הנידחת עיר של לולב  ולפיכך
- להם" "ועשו אמרה: והתורה מ "שלהם" אינה - הנידחת

אדר"ת). (הגהות צמר 43)משלהם או הקדש, מבהמת
לה  ראה שהקדישו לגבוה. שייך זה כי  "שלהם" זה ואין קדש,

א). עמוד לה דף  זרה.44)(סוכה עבודה אף 45)שעשאה
בבעלי "נעבד" אין כי  להדיוט , נאסרת הבהמה שאין פי  על
לצרכי אבל א, הלכה ח , פרק  זרה עבודה הלכות ראה חיים,
 ֿ לעבודה בנעבד ה' את לעבוד הוא גנאי  כי  נאסרת, מצוה
נפשטה, שלא בעייא א עמוד מז דף  (עבודהֿזרה זרה

להחמיר). עץ .46)והולכים ונקרא מחובר כשהוא
שאין 47) ומתוך ממנו, הקודם שמו וחלף  חוטים, שעשאו

לצרכי אפילו שינוייו מותרים להדיוט , - במחובר "נעבד"
למנחות". מותרות חיטיה לקמה, "המשתחווה (שם, מצוה
י "ב ). קטן סעיף  י "א, סימן חיים אורח  אברהם" "מגן וראה
הלכה  ג, פרק  המזבח  איסורי  בהלכות רבינו דברי  והשווה

י "ד.

.ÈB˙B‡ ‰NÚL ˙ÈˆÈˆ48:Ó‡pL ,ÏeÒt ,È˙ek ƒƒ∆»»ƒ»∆∆¡«
Ï‡NÈ Èa Ï‡ ac"49Ì‡ Ï‡ ."˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿»»∆ƒƒ¬»ƒ

‰eÎ ‡Ïa Ï‡NÈ d˙B‡ ‰NÚ50‰Lk 51˙ÈˆÈˆÂ . »»»ƒ¿»≈¿…«»»¿≈»¿ƒƒ
.ÏeÒt ,Ì„wÓ ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NÚpL∆«¬»ƒ∆»ƒ…∆»

קשריהם.48) ועשה בבגד מב 49)שתלאם דף  (מנחות
לטוויית  ובנוגע  גויים" ולא יעשו ישראל "בני  א) עמוד
לשם  להיות צריכה כי  גוי , ידי  על שפסולה ודאי  החוטים,
הלכה  א, (פרק  תפילין הלכות לעיל רבינו פסק  וכבר ציצית,
הגוי עשהו אם לשמו, מעשה הצריך דבר "שכל י "א)

ציצית.50)פסול". לשם שלא קשריה וקשר בבגד, שתלה
אם 51) כי  בלבד, בטווייה אלא "לשמה" מצריכים אנו שאין

גוי למעט  מיוחד פסוק  לנו למה לשמה, צריכה העשייה גם
בה  מחשב  שאינו מפני  פסול זה מלבד הרי  מעשייתה,
(כסף  לשמה כוונה דורשת העשייה שאין מזה מוכח  לשמה,

משנה).

.‚ÈÛÎ ‡È‰ ?„ˆÈk52ÏÚ dÙ˙e ˙ÈˆÈˆ da LiL ≈«≈ƒ»»∆∆»ƒƒ¿»»«

‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ûk‰ d˙B‡a LÈ elÙ‡ ,„‚a‰53, «∆∆¬ƒ≈¿»«»»«»««»
ÔÓ ‡Ï  "˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :Ó‡pL ,ÏeÒt»∆∆¡«¿»»∆ƒƒ…ƒ

‰ÈÏ‡Ó ˙ÈNÚpL ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê È‰L ,ÈeNÚ‰54. ∆»∆¬≈∆∆¿ƒ∆«¬≈≈≈∆»
Á‡ „‚a Ì˙BÏ˙ÏÂ ‰Ê „‚aÓ ˙ÈˆÈˆ Èz‰Ï zÓe55, À»¿«ƒƒƒƒ∆∆∆¿ƒ¿»¿∆∆«≈

.˙ÏÎz ÔÈa ÔÏ ÔÈa≈»»≈¿≈∆

אחרת.52) "כנף "53)מטלית משיעור למעלה שהיא
כמו  נתבטלו לא וציציותיה אצבעות, שלוש אלא שאינו

י "ח . הלכה בסמוך א).54)שמבואר עמוד מא דף  (מנחות
מפרש: (שם) ורש"י  זה. בבגד הציצית את עשה לא שהרי 
מבגד  הייתה לא זו וכנף  בגדיהם" כנפי  "על שנאמר משום

הציצית. עשיית בשעת כיוון 55)זה מצוה, ביזיון זה שאין
מקודם" "העשוי  משום בזה אין וגם אחר, בבגד שתולה

ב ). עמוד מא דף  (מנחות כבתחילה וכורכה שתולה כיוון

.„ÈBÊÏ BfÓ ,ÌÈÙÎ ÈzL ÔÈa ÔÈËeÁ‰ ‰Ïz56L˜Â , »»«ƒ≈¿≈¿»«ƒƒ»¿»«
CkŒÁ‡Â ,d˙ÎÏ‰k BÊ ÛÎÂ d˙ÎÏ‰k BÊ Ûk57ÔÎ˙Á »»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»»¿««»¬»»

ÔLwL ˙Úa È‰L ;ÏeÒt  ‰fÓ ‰Ê e„ÙÂ ÚˆÓ‡a¿∆¿«¿ƒ¿¿∆ƒ∆»∆¬≈¿≈∆¿»»
˙BÚÓ ÌÈÙk‰ ÈzLL ÈÙÏ ,ÔÈÏeÒÙ eÈ‰58BÊ BÊ »¿ƒ¿ƒ∆¿≈«¿»«ƒ¿…»

Ô‰ÈÈaL ÔÈËeÁa59ÈzL eNÚ Ô˜ÒtL ‰ÚLe , «ƒ∆≈≈∆¿»»∆¿»»«¬¿≈
ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NBÚ ‡ˆÓ  ˙BiˆÈˆ60. ƒƒƒ¿»∆ƒ∆»

ציציות,56) שתי  כשיעור ארוכים חוטים ארבע  שהכניס 
ונמצאו  השנייה, בכנף  השני  וראשם זו, בכנף  אחד ראשם
בעודם  קשרם וכך הטלית, לרוחב  הכנפיים שתי  בין החוטים

שקשרם.57)מחוברים. מחוברות.58)אחרי 
ולא 59) אחת, לכנף  הכנף " ציצית "על אמרה: והתורה

כאחד. א).60)לשתיים עמוד יא דף  (סוכה מקודם

.ÂË˙ÈˆÈv‰ ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ÏÈh‰61ÏhÏ Ôek˙ Ì‡  ƒƒƒƒ««ƒƒƒƒ¿«≈¿«≈
˙BBL‡‰ ˙‡62dÎ˙BÁ B‡ ‰BL‡‰ ÈzÓ , ∆»ƒ«ƒ»ƒ»¿»

‰LÎe63C˙ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ««ƒ∆»«
Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡64‰ÏeÒÙ BÊ È‰ ,65,ÛÈÒB‰Lk È‰L , ««ƒ¿≈∆¬≈¿»∆¬≈¿∆ƒ

‡ˆÓ ,˙ÙÒBz‰ C˙Á B‡ Èz‰LÎe ,Ïk‰ ˙‡ ÏÒt»«∆«…¿∆ƒƒ»««∆∆ƒ¿»
‰ÏeÒt ‰BL‡‰ B˙iNÚL ,ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NÚ ‡M‰«¿»«¬∆ƒ∆»∆¬ƒ»»ƒ»¿»

‰˙È‰66. »¿»

ארבע 61) בה והטיל כהלכתה, מצוייצת טלית לו שהייתה
נוספות. יותר 62)ציציות נאות שהשניות כגון,

ואין 63)מהראשונות. בהכשר עשוייה השנייה שהטלתו
העשוי ". "מן שהוסיף .64)זה כל 65)אחרי  כדין

לא  אמרה: והתורה ב ) עמוד פח  דף  (סנהדרין גורע  המוסיף 
ד, פרק  (דברים אתכם מצוה אנכי  אשר הדבר על תוסיפו

ב ). אם 66)פסוק  שכן וכל עליה, שהוסיף  בשעה נפסלה
תחילת  שהרי  שפסולה, - התוספת והשאיר הראשונות חתך

ב ). עמוד מ  דף  (מנחות הייתה בפסול עשייתה

.ÊËLÏL ˙ÏÚÏ ÏÈhn‰ ÔÎÂ67dÓÈÏL‰ CkŒÁ‡Â , ¿≈««ƒ¿«¬«»¿««»ƒ¿ƒ»
Úa‡Ï68‰ÏeÒt dlk  ˙ÈÚÈÏ ÏÈh‰Â69:Ó‡pL , ¿«¿«¿ƒƒ»¿ƒƒÀ»¿»∆∆¡«

.ÈeNÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,'‰NÚz'«¬∆¿…ƒ∆»

רביעית.68)כנפיים.67) כנף  עליה שהוסיף 
בעלת 69) טלית כי  כמצוותן, שלא נעשו הראשונות ששלוש
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וכשחזר  ב ) הלכה ג, פרק  (להלן בציצית חייבת אינה שלוש
(מנחות  העשוי " "מן נשארו - רביעית כנף  עליה והוסיף 
שהרי שכשרה מחייבת הדעת - הרביעית לכנף  ובנוגע  שם).
גאון" אחא דרב  ב "שאלתות מפורש וכן כהלכתה, נעשית
לדייק  יש פסולה" "כולה רבינו: מלשון אך שלח . פרשת
חיים  אורח  אברהם" "מגן (וראה פסולה. הרביעית שאף 

ו). קטן סעיף  י ', (סימן

.ÊÈ˙ÈˆÈˆ ÔÈÏÈhÓe ,ÌÈLÏ ˙Èlh‰ ˙‡ ÔÈÏÙBk ÔÈ‡≈¿ƒ∆««ƒƒ¿«ƒ«ƒƒƒƒ
‰ÏeÙÎ ‡È‰Lk ‰ÈÙk Úa‡ ÏÚ70ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ««¿«¿»∆»¿∆ƒ¿»∆»ƒ≈

dlk dÙz71.˙Á‡ ÁeÓ elÙ‡Â , ¿»»À»«¬ƒ≈«∆»

הכפל 70) מקום של ציציות שתי  ונמצאו תתפשט  שמא
יהיו 71)באמצעיתה. ותמיד יותר תתפשט  לא שאז

א). עמוד מא דף  (מנחות כנפיה בארבע  ציציותיה

.ÁÈLÏLÏ ıeÁ ˙ÈˆÈˆ da LiL Ûk‰ ˜ÒÙƒ¿««»»∆∆»ƒƒ¿»
‡Ï  LÏL CB˙a ;dÓB˜Óa dÙBz ,˙BÚaˆ‡∆¿»¿»ƒ¿»¿»…

t˙È72‰ ÈËeÁ ÔÈaL „‚a ÏL ˙ÈÂÊ ‰ËÚÓ˙ .˙ÈˆÈv ƒ¿…ƒ¿«¬»»ƒ∆∆∆∆≈≈«ƒƒ
‚e‡‰ ÛBÒ ÔÈe73‡l‡ ‚e‡‰ ÔÓ ‡L ‡Ï elÙ‡  ≈»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ»»∆»
Lk ,‡e‰L Ïk74 ˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁ eËÚÓ˙ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»≈¿≈ƒƒ¿«¬≈«ƒƒ

Lk ‰ÈÚ È„k ‡l‡ Ì‰Ó izL ‡Ï elÙ‡75Ì‡Â . ¬ƒ…ƒ¿«≈≈∆∆»¿≈¬ƒ»»≈¿ƒ
BwÚÓ ËeÁ‰ ˜ÒÙ76‰ÏeÒt ,„Á‡ ËeÁ elÙ‡ ,77. ƒ¿««≈ƒ»¬ƒ∆»¿»

הציצית 72) ובטלו כנף , שיעור בה אין משלושה שפחות
מקודם" "העשוי  מן הוא הרי  ותופרה וכשחוזר ממנה,
- התפירה של בכנף  מחדש ציצית יטיל אם אבל בפסול.
יוסף "). ה"נמוקי  וכפירוש א עמוד מא דף  (מנחות  כשרה

למטה.73) הגדיל וירד הנקב  שלא 74)שנרחב  פי  על אף 
אנו  אין כי  ו, הלכה לעיל ראה גודל", כ"קשר בו נשאר
א). עמוד מב  דף  (שם, העשייה בשעת אלא עליו מקפידים
כנף " "על צריך אין כנפי " על ציצית להם "ועשו שנאמר:

ספר). (קרית העשייה בשעת לח 75)אלא דף  (מנחות
כדי אלא נשתייר ולא לגמרי  "הענף " נפסק  ואפילו ב ). עמוד
לח  דף  (שם רש"י  ולדעת מיימוניות). (הגהות בגדיל עניבה
העולם  ומנהג ב "ענף ". עניבה כדי  שיהיה צריך ב ) עמוד

י "ב ). סימן חיים אורח  יוסף  (בית רש"י  ממקום 76)כדעת
בטלית. שכל 77)חיבורו וכגון א). עמוד לט  דף  (מנחות

- ותכלת לבן - מינים שני  לו ביש אבל אחד, ממין הציצית
השני המין ונשאר לגמרי  נפסק  אחד מין אם אפילו אז
ונתמעט  הלבן "ונפסק  ד: הלכה לעיל רבינו כדברי  כשרה,
משנה, (כסף  כשרה" - לבדה התכלת ונשארה הכנף  עד

צ '). סימן הרמב "ם "לשונות ב  חלק  רדב "ז וראה

    
אם 1) לידע  אותה בודקים כיצד צביעתה; וסדר התכלת צבע 

ציציותיה. דין מה תכלת שכולה טלית כהלכתה; נצבעה

.‡ÌB˜Ó ÏÎa ‰Bza ‰eÓ‡‰ ˙ÏÎzÓv‰ ‡È‰ ¿≈∆»¬»«»¿»»ƒ«∆∆
ÏBÁkaL Ce˙tk Úev‰ÚÈ˜‰ ˙eÓ„ ‡È‰ BÊÂ , «»««»∆«¿¿ƒ¿»»ƒ«

LÓM‰ ÔÈÚÏ ˙È‡p‰ÚÈ˜ ÏL B‰Ëa˙ÏÎz‰Â . «ƒ¿≈¿≈«∆∆¿»√∆»ƒ«¿«¿≈∆
˙ÈˆÈˆa ‰eÓ‡‰‰ÚÈˆ d˙ÚÈˆ ‰È‰zL CÈˆ , »¬»¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿ƒ»

‡lL ÏÎÂ .‰pzL˙ ‡ÏÂ dÈÙÈa ˙„ÓBÚL ,‰Úe„È¿»∆∆∆¿»¿»¿…ƒ¿«∆¿»∆…

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt ,‰ÚÈˆ d˙B‡a Úaˆƒ¿«¿»¿ƒ»»¿ƒƒ««ƒ
ÒÈËÒ‡a BÚvL ÔB‚k ;ÚÈ˜‰ ÔÈÚk ‡e‰LB‡ ∆¿≈»»ƒ«¿∆¿»¿ƒ¿ƒ

ÔÈÈÁLn‰ ‡La B‡ BÁLÏeÒÙ ‰Ê È‰  ƒ¿ƒ¿»««¿ƒƒ¬≈∆»
˙ÈˆÈˆÏÊÚ ˙a ÏÁ .˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt dÓˆ ,. ¿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 ÔÈÚBˆ „ˆÈk≈«¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿ƒ«∆∆
„Ú B˙B‡ ÔÈÒaÎÓ CkŒÁ‡Â .„ÈÒa B˙B‡ ÔÈBLÂ¿ƒ¿ƒ¿««»¿«¿ƒ«

‡Ï‰‡a B˙B‡ ÔÈÁÈzÓe ,È˜ ‰È‰iL,B ‡ˆBiÎÂ ∆ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿«≈
ÔÈÚ‰ ˙‡ ËÏ˜iL È„k ,ÔÈNBÚ ÔÈÚav‰L C„k. ¿∆∆∆««»ƒƒ¿≈∆ƒ¿…∆»»ƒ
BÈÚ ‰ÓBcL ‚„ ‡e‰Â ,ÔBÊlÁ Ìc ÔÈ‡ÈÓ CkŒÁ‡Â ¿««»¿ƒƒ«ƒ»¿»∆»≈

˙ÏÎz‰ ÔÈÚÏÁÏn‰ ÌÈe ,BÈ„k BÁL BÓ„Â‡e‰ ¿≈«¿≈∆¿»»ƒ¿¿»«∆«
‰BÈÏ Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ .ÈeˆÓBnÚ ÔÈ˙BÂ , »¿¿ƒ∆«»¿»¿¿ƒƒ

ÔÈÓÓÒ‡ÈBnw‰ BÓk ,C„k ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ «¿»ƒ¿««¿»¿«≈»∆¿∆∆
Óv‰ Ba ÔÈ˙BÂ ,B˙B‡ ÔÈÁÈzÓe ,ÔÈNBÚ ÔÈÚav‰L∆««»ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ«∆∆
ÏL ˙ÏÎz‰ ‡È‰ BÊÂ ,ÚÈ˜ ÔÈÚk ‰NÚiL „Ú«∆≈»∆¿≈»ƒ«¿ƒ«¿≈∆∆

˙ÈˆÈˆ. 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 .
(כסף ֿמשנה). הצביעה במלאכת גופו 14)שידע  מראה

מד.). בדפוס 15)(מנחות וכן התימנים, כתב ֿיד 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
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קלג                
         

וכשחזר  ב ) הלכה ג, פרק  (להלן בציצית חייבת אינה שלוש
(מנחות  העשוי " "מן נשארו - רביעית כנף  עליה והוסיף 
שהרי שכשרה מחייבת הדעת - הרביעית לכנף  ובנוגע  שם).
גאון" אחא דרב  ב "שאלתות מפורש וכן כהלכתה, נעשית
לדייק  יש פסולה" "כולה רבינו: מלשון אך שלח . פרשת
חיים  אורח  אברהם" "מגן (וראה פסולה. הרביעית שאף 

ו). קטן סעיף  י ', (סימן

.ÊÈ˙ÈˆÈˆ ÔÈÏÈhÓe ,ÌÈLÏ ˙Èlh‰ ˙‡ ÔÈÏÙBk ÔÈ‡≈¿ƒ∆««ƒƒ¿«ƒ«ƒƒƒƒ
‰ÏeÙÎ ‡È‰Lk ‰ÈÙk Úa‡ ÏÚ70ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ««¿«¿»∆»¿∆ƒ¿»∆»ƒ≈

dlk dÙz71.˙Á‡ ÁeÓ elÙ‡Â , ¿»»À»«¬ƒ≈«∆»

הכפל 70) מקום של ציציות שתי  ונמצאו תתפשט  שמא
יהיו 71)באמצעיתה. ותמיד יותר תתפשט  לא שאז

א). עמוד מא דף  (מנחות כנפיה בארבע  ציציותיה

.ÁÈLÏLÏ ıeÁ ˙ÈˆÈˆ da LiL Ûk‰ ˜ÒÙƒ¿««»»∆∆»ƒƒ¿»
‡Ï  LÏL CB˙a ;dÓB˜Óa dÙBz ,˙BÚaˆ‡∆¿»¿»ƒ¿»¿»…

t˙È72‰ ÈËeÁ ÔÈaL „‚a ÏL ˙ÈÂÊ ‰ËÚÓ˙ .˙ÈˆÈv ƒ¿…ƒ¿«¬»»ƒ∆∆∆∆≈≈«ƒƒ
‚e‡‰ ÛBÒ ÔÈe73‡l‡ ‚e‡‰ ÔÓ ‡L ‡Ï elÙ‡  ≈»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ»»∆»
Lk ,‡e‰L Ïk74 ˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁ eËÚÓ˙ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»≈¿≈ƒƒ¿«¬≈«ƒƒ

Lk ‰ÈÚ È„k ‡l‡ Ì‰Ó izL ‡Ï elÙ‡75Ì‡Â . ¬ƒ…ƒ¿«≈≈∆∆»¿≈¬ƒ»»≈¿ƒ
BwÚÓ ËeÁ‰ ˜ÒÙ76‰ÏeÒt ,„Á‡ ËeÁ elÙ‡ ,77. ƒ¿««≈ƒ»¬ƒ∆»¿»

הציצית 72) ובטלו כנף , שיעור בה אין משלושה שפחות
מקודם" "העשוי  מן הוא הרי  ותופרה וכשחוזר ממנה,
- התפירה של בכנף  מחדש ציצית יטיל אם אבל בפסול.
יוסף "). ה"נמוקי  וכפירוש א עמוד מא דף  (מנחות  כשרה

למטה.73) הגדיל וירד הנקב  שלא 74)שנרחב  פי  על אף 
אנו  אין כי  ו, הלכה לעיל ראה גודל", כ"קשר בו נשאר
א). עמוד מב  דף  (שם, העשייה בשעת אלא עליו מקפידים
כנף " "על צריך אין כנפי " על ציצית להם "ועשו שנאמר:

ספר). (קרית העשייה בשעת לח 75)אלא דף  (מנחות
כדי אלא נשתייר ולא לגמרי  "הענף " נפסק  ואפילו ב ). עמוד
לח  דף  (שם רש"י  ולדעת מיימוניות). (הגהות בגדיל עניבה
העולם  ומנהג ב "ענף ". עניבה כדי  שיהיה צריך ב ) עמוד

י "ב ). סימן חיים אורח  יוסף  (בית רש"י  ממקום 76)כדעת
בטלית. שכל 77)חיבורו וכגון א). עמוד לט  דף  (מנחות

- ותכלת לבן - מינים שני  לו ביש אבל אחד, ממין הציצית
השני המין ונשאר לגמרי  נפסק  אחד מין אם אפילו אז
ונתמעט  הלבן "ונפסק  ד: הלכה לעיל רבינו כדברי  כשרה,
משנה, (כסף  כשרה" - לבדה התכלת ונשארה הכנף  עד

צ '). סימן הרמב "ם "לשונות ב  חלק  רדב "ז וראה

    
אם 1) לידע  אותה בודקים כיצד צביעתה; וסדר התכלת צבע 

ציציותיה. דין מה תכלת שכולה טלית כהלכתה; נצבעה

.‡ÌB˜Ó ÏÎa ‰Bza ‰eÓ‡‰ ˙ÏÎzÓv‰ ‡È‰ ¿≈∆»¬»«»¿»»ƒ«∆∆
ÏBÁkaL Ce˙tk Úev‰ÚÈ˜‰ ˙eÓ„ ‡È‰ BÊÂ , «»««»∆«¿¿ƒ¿»»ƒ«

LÓM‰ ÔÈÚÏ ˙È‡p‰ÚÈ˜ ÏL B‰Ëa˙ÏÎz‰Â . «ƒ¿≈¿≈«∆∆¿»√∆»ƒ«¿«¿≈∆
˙ÈˆÈˆa ‰eÓ‡‰‰ÚÈˆ d˙ÚÈˆ ‰È‰zL CÈˆ , »¬»¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿ƒ»

‡lL ÏÎÂ .‰pzL˙ ‡ÏÂ dÈÙÈa ˙„ÓBÚL ,‰Úe„È¿»∆∆∆¿»¿»¿…ƒ¿«∆¿»∆…

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt ,‰ÚÈˆ d˙B‡a Úaˆƒ¿«¿»¿ƒ»»¿ƒƒ««ƒ
ÒÈËÒ‡a BÚvL ÔB‚k ;ÚÈ˜‰ ÔÈÚk ‡e‰LB‡ ∆¿≈»»ƒ«¿∆¿»¿ƒ¿ƒ

ÔÈÈÁLn‰ ‡La B‡ BÁLÏeÒÙ ‰Ê È‰  ƒ¿ƒ¿»««¿ƒƒ¬≈∆»
˙ÈˆÈˆÏÊÚ ˙a ÏÁ .˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt dÓˆ ,. ¿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 ÔÈÚBˆ „ˆÈk≈«¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿ƒ«∆∆
„Ú B˙B‡ ÔÈÒaÎÓ CkŒÁ‡Â .„ÈÒa B˙B‡ ÔÈBLÂ¿ƒ¿ƒ¿««»¿«¿ƒ«

‡Ï‰‡a B˙B‡ ÔÈÁÈzÓe ,È˜ ‰È‰iL,B ‡ˆBiÎÂ ∆ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿«≈
ÔÈÚ‰ ˙‡ ËÏ˜iL È„k ,ÔÈNBÚ ÔÈÚav‰L C„k. ¿∆∆∆««»ƒƒ¿≈∆ƒ¿…∆»»ƒ
BÈÚ ‰ÓBcL ‚„ ‡e‰Â ,ÔBÊlÁ Ìc ÔÈ‡ÈÓ CkŒÁ‡Â ¿««»¿ƒƒ«ƒ»¿»∆»≈

˙ÏÎz‰ ÔÈÚÏÁÏn‰ ÌÈe ,BÈ„k BÁL BÓ„Â‡e‰ ¿≈«¿≈∆¿»»ƒ¿¿»«∆«
‰BÈÏ Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ .ÈeˆÓBnÚ ÔÈ˙BÂ , »¿¿ƒ∆«»¿»¿¿ƒƒ

ÔÈÓÓÒ‡ÈBnw‰ BÓk ,C„k ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ «¿»ƒ¿««¿»¿«≈»∆¿∆∆
Óv‰ Ba ÔÈ˙BÂ ,B˙B‡ ÔÈÁÈzÓe ,ÔÈNBÚ ÔÈÚav‰L∆««»ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ«∆∆
ÏL ˙ÏÎz‰ ‡È‰ BÊÂ ,ÚÈ˜ ÔÈÚk ‰NÚiL „Ú«∆≈»∆¿≈»ƒ«¿ƒ«¿≈∆∆

˙ÈˆÈˆ. 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 .
(כסף ֿמשנה). הצביעה במלאכת גופו 14)שידע  מראה

מד.). בדפוס 15)(מנחות וכן התימנים, כתב ֿיד 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
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כל  יקראו בערבית וכן מתוקים, שמימיו נהר למי  בניגוד
שהרי מוכרח , הדבר וכן מלח ". "אל בשם הגדולים הימים
וים  זבלון, של בחלקו נמצא שהחלזון ו.): (מגילה אמרו
אבל  טו)? (יהושע  יהודה של בחלקו נמצא כולו הלא המלח 
ביהושע  כמפורש זבולון, שבט  של בחלקו נפל התיכון הים
הרמב "ם. על הרד"ל (הגהות יג מט , בראשית וראה יא, יט ,

קי "ח ). אות שלח , פרשת תמימה' 'תורה דּוד.17)וראה
צבע .18) אותו 19)אבקות וטוחנים אותו שמייבשים עשב 

ו  ט , (נדה הזוהמא להעביר הידים את בעפרו ומנקים
שם). ע "ב .20)וברע "ב  מב , מנחות

.‚dÓLÏ ‰ÚÈˆ ‰ÎÈˆ ˙ÈˆÈˆ ÏL ˙ÏÎz‰Ì‡Â . «¿≈∆∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
,Úv‰ da LiL ‰Bi‰Â .‰ÏeÒt ,dÓLÏ ‡lL dÚ¿̂»»∆…ƒ¿»¿»¿«»∆∆»«∆«
Â‡Ï Ì‡ ‰ÙÈ ‡e‰ Ì‡ B˜„Ï Óˆ ËÚÓ da Úˆ Ì‡ƒ»«»¿«∆∆¿»¿ƒ»∆ƒ»

dlÎ ‰Bi‰ ‰ÏÒÙ Á˜BÏ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ƒ¿¿»«»À»∆»≈««¬∆≈«
˜„BaL Óˆ Ba ÁÈpÓe ,ÔË˜ ÈÏÎa ‰Bi‰ ÔÓ Úv‰«∆«ƒ«»ƒ¿ƒ»»«ƒ«∆∆∆≈

‰˜È„Ï Úaˆ È‰L ,˜„aL ˙‡ ÛBNÂ ,Ba, ¿≈∆∆»«∆¬≈ƒ¿«ƒ¿ƒ»
BÓÚË È‰L ,Ba ˜„aL ÈÏkaL Úv‰ CÙBLÂ ¿≈«∆«∆«¿ƒ∆»«∆¬≈¿»
ÌbÙ ‡lL Úv‰ ‡La ˙ÏÎz‰ ÚBˆÂ ,BÏÒÙe. ¿»¿≈««¿≈∆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‰ «¿≈∆≈»ƒ¿««∆»ƒ«À¿∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÓLÏ ‡lL ‰Úaˆ ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»ƒ¿¿»∆…ƒ¿»««ƒ

‰˜c Ì‡  ‰ÁÓn‰ ÔÓ ‰Á˜ÏpL‰Ú„BÂ ∆ƒ¿¿»ƒ«À¿∆ƒƒ¿¿»¿¿»
n‰ ÔÈBÚˆ ‡MÓ „Á‡a ‰ÚaˆpLÔÈ‡L ÌÈÈÁL ∆ƒ¿¿»¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒƒ∆≈»

ÔÈ„ÓBÚ.‰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¿¿»
ÈÂ Ôz ÔÈÁ˜BÏ ?Â‡Ï Ì‡ d˙ÎÏ‰ÎÏeÏaL ÏL ¿ƒ¿»»ƒ»¿ƒ∆∆¿ƒ∆«¿

ÌBÈ ÌÈÚa‡ eˆnÁ˙pL ÌÈÏ‚ŒÈÓe˙ÏÎz‰ ÔÈBLÂ , ≈«¿«ƒ∆ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈∆
dÈÚ ‰„ÓÚ Ì‡  ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔlÎa,‰˙‰Î ‡ÏÂ ¿À»≈≈¿≈ƒ»¿»¿≈»¿…»¬»

ÔÈBÚN ÏL ˜ˆa ÔÈÁ˜BÏ ,‰˙‰k Ì‡Â .‰Lk¿≈»¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆¿ƒ
ÔÈLtÚnLÒÈeÓÏ B˙B‡˙ÏÎz‰ BÊ ˙‡ ÔÈ˙BÂ , ∆¿«¿ƒ¿¿»¿¿ƒ∆«¿≈∆

ÌÈ‡ÈˆBÓe ,ep˙a ˜ˆa‰ ‰ÙB‡Â ,BÎB˙a ˙ÈpzLpL∆ƒ¿«≈¿¿∆«»≈¿«ƒƒ
‰nÓ ‰˙‰k Ì‡ ;d˙B‡ ÔÈ‡BÂ ˙t‰ ÔÓ ˙ÏÎz‰«¿≈∆ƒ««¿ƒ»ƒ»¬»ƒ«
˙BÈ ‰ÁL‰Â dÈÚ ÛÈÒB‰ Ì‡Â ;‰ÏeÒt  ‰˙È‰M∆»¿»¿»¿ƒƒ≈»¿À¿¬»≈

‰Lk  ‰iÙ‡‰ Ì„˜ ‰˙È‰M ‰nÓ. 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 -

.ÂˆÁ˙eLÎa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈ‰Â ,˙ÏÎz da ÔÈÎBnL »≈∆¿ƒ»¿≈∆¿»À¿»ƒ¿«¿
‡È‰ È‰Â ,‰˜È„a CÈˆ ÔÈ‡Â Ì˙Ò ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏ ¿ƒƒ∆»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ

„LÁzL „Ú d˙˜ÊÁaÈ˙ek‰ Ïˆ‡ ˙ÏÎz „È˜Ùn‰ . ¿∆¿»»«∆≈»≈««¿ƒ¿≈∆≈∆«ƒ
dÙÈÏÁ‰ ‡nL ,‰ÏeÒÙ ‰Ê È‰ ÈÏÎa ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¬≈∆¿»∆»∆¡ƒ»¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ

Ìe˙Á ‰È‰Â˙BÓ˙BÁ ÈLa Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ , ¿»»»ƒ¿≈»»¿»
‰ÏeÒt  „Á‡ Ì˙BÁa ,‰Lk. ¿≈»¿»∆»¿»

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‰, «≈¿≈∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ
‰ÏeÒt‰Lk  ÔÈeÊL ;˙ˆiˆÓ ˙ÈlË Á˜Bl‰ . ¿»¿ƒ¿≈»«≈««ƒ¿À∆∆

d˙˜ÊÁa ‡È‰ È‰ ,Ï‡NiÓ ˜eM‰ ÔÓÈ˙ek‰ ÔÓ ; ƒ«ƒƒ¿»≈¬≈ƒ¿∆¿»»ƒ«ƒ
bz‰‰Lk ËBÈ„‰‰ ÔÓ ,‰ÏeÒt . ««»¿≈»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‡ ‰wÈ B‡ ‰n„‡ dlÎ ‡È‰L ˙ÈlË«ƒ∆ƒÀ»¬À»¿À»ƒ¿»
Ì‡ :dÚˆ ÔÈÚk dlL ÔÏ ÈËeÁ ‰NBÚ ,ÔÈBÚƒ̂¿ƒ∆≈»»∆»¿≈ƒ¿»ƒ

‰n„‡ Ì‡ ,ÔÈwÈ  ‰wÈÔÈn„‡ dlÎ ‰˙È‰ . ¿À»¿Àƒƒ¬À»¬Àƒ»¿»À»
ÔÓ ıeÁ ,ÔÈBÚˆ ‡MÓ dlL ÔÏ ‰NBÚ  ˙ÏÎz¿≈∆∆»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

˙ÏÎ˙k ‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,BÁM‰Ïk‰ ÏÚ CBÎÂ , «»ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈««…
˙ÏÎz „Á‡ ËeÁ˙BiˆÈˆ ‡La ÔÈNBÚL C„k , ∆»¿≈∆¿∆∆∆ƒƒ¿»ƒƒ

.ÔÈÚeˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ

שיהיו 51) הכנף " ציצית "על שנאמר: ע "ב . מא, מנחות
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קלד               
         

טוב ' יום ה'תוספות בעל והעיד הכנף , ממין ציציותיה
שראה  ציצית, הל' הרא"ש על חמודות' 'דברי  בפירושו
ביצה  בחלמון ירוקה ציצית פראג, בקהילת בביתֿהכנסת
ביצה, כחלמון ירוקה היא שגם משי , של בטליתֿקטן
רבי הקדוש של טליתו היתה והיא מרגנשבורק , והובאה

הי "ד. מולכו מראות 52)שלמה שני  על הקפידה והתורה
מא:). (מנחות ה"ז.53)בציצית פ "א, לעיל כמפורש

.Ë‡lL LÚÓ ˙BÈ ÔÏ ÁÈpÓ BÈ‡L ÈÓ LÚ ‰L»̃∆…∆ƒ∆≈«ƒ«»»≈≈…∆∆…
dÈ‡ ˙ÏÎz‰Â ,ÏkÏ ÈeˆÓ Ôl‰L ÈÙÏ ,˙ÏÎz ÁÈp‰ƒƒ«¿≈∆¿ƒ∆«»»»«…¿«¿≈∆≈»

ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÈeˆÓÚv‰ ÈtÓ ,ÔÓÊ ÏÎa ‡ÏÂ ¿»¿»»¿…¿»¿«ƒ¿≈«∆«
eÓ‡L. ∆»«¿

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 כי ֿאם 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"

    
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‰ÏÚ ˙BÈ B‡ , ƒ¿∆∆»«¿«¿»«ƒ≈«

Úa‡BaÂ BL‡ da ‰qk˙iL È„k  d˙cÓ ‰È‰˙Â . «¿«¿ƒ¿∆ƒ»»¿≈∆ƒ¿«∆»…¿À
ÔË˜ ÏLÁ‡ CÈˆ BÈ‡Â ,˜eMa BcÏ Cl‰˙n‰ ∆»»«ƒ¿«≈¿««¿≈»ƒ«≈

ÏL B‡ Óˆ ÏL ˙eÒk‰ ‰È‰˙Â .BnÚ CÏÈÏÂ BÓLÏ¿»¿¿≈≈ƒ¿ƒ¿∆«¿∆∆∆∆
„Ïa ÔzLt. 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 ,ÔÙbŒÓˆ È„‚eƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿≈∆∆¿«ƒ¿∆∆«¿»ƒ

‰ˆBÂ˙ÂˆÓa ÔÈiÁ ÔÈ‡ ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ,ÌÈfÚ ÏL ¿»∆ƒƒ¿«≈»∆≈«»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÓÎÁ ÈcÓ ‡l‡ ˙ÈˆÈˆ˙ÂˆÓa ‰f‰Ï È„k , ƒƒ∆»ƒƒ¿≈¬»ƒ¿≈¿ƒ»≈¿ƒ¿«

,Úa‡ ÏÚ ˙BÈ B‡ ˙ÚaÓ ‰È‰zL ,‡e‰Â .˙ÈˆÈƒ̂ƒ¿∆ƒ¿∆¿À««≈««¿«
ÌÈ„‚a‰ ÏkL .eÓ‡L eÚMk deÚL ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆ƒ»«ƒ∆»«¿∆»«¿»ƒ
ÌÈzLÙe Óˆ ‡l‡ ÌÈ‡ ,Ì˙Ò ‰Bza ÌÈeÓ‡‰»¬ƒ«»¿»≈»∆»∆∆ƒ¿ƒ

„Ïa. 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≈«¬««¿«¿…«¬«

?LÓÁda ‰qÎz L‡" :ÓBÏ „eÓÏzelÙ‡  " »≈«¿«¬∆¿«∆»¬ƒ
˙ÏÚa iÁÓ È‡ ‰ÓÏÂ .‰Ê ÏÚ ˙BÈ B‡ LÓÁ ˙ÏÚa«¬«»≈≈«∆¿»»¬ƒ¿«≈«¬«

LÓÁÈÏÚa ÔÈ‡ Ô‰ÈzLe ,LÏL ˙ÏÚa ËBÙe »≈≈«¬«»¿≈∆≈»«¬≈
Úa‡ LÓÁ‰ ÏÏÎa LiL ÈtÓ ?˙BÙk Úa‡. «¿«¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«∆»≈«¿«

CÎÈÙÏB‡ LÓÁ ˙ÏÚÏ ˙ÈˆÈˆ ‰NBÚ ‡e‰Lk , ¿ƒ»¿∆∆ƒƒ¿«¬«»≈
BÊ ˙B˜ÁÓ‰ ÌÈÙk Úa‡Ï ‡l‡ ‰NBÚ BÈ‡ ,LL≈≈∆∆»¿«¿«¿»«ƒ«¿À»

BfÓÏÚ" :Ó‡pL ,„Ïa LM‰ B‡ LÓÁ‰ Ô˙B‡Ó ƒ≈»∆»≈«≈ƒ¿»∆∆¡««
E˙eÒk ˙BÙk Úa‡." «¿««¿¿¿

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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קלה                
         

טוב ' יום ה'תוספות בעל והעיד הכנף , ממין ציציותיה
שראה  ציצית, הל' הרא"ש על חמודות' 'דברי  בפירושו
ביצה  בחלמון ירוקה ציצית פראג, בקהילת בביתֿהכנסת
ביצה, כחלמון ירוקה היא שגם משי , של בטליתֿקטן
רבי הקדוש של טליתו היתה והיא מרגנשבורק , והובאה

הי "ד. מולכו מראות 52)שלמה שני  על הקפידה והתורה
מא:). (מנחות ה"ז.53)בציצית פ "א, לעיל כמפורש

.Ë‡lL LÚÓ ˙BÈ ÔÏ ÁÈpÓ BÈ‡L ÈÓ LÚ ‰L»̃∆…∆ƒ∆≈«ƒ«»»≈≈…∆∆…
dÈ‡ ˙ÏÎz‰Â ,ÏkÏ ÈeˆÓ Ôl‰L ÈÙÏ ,˙ÏÎz ÁÈp‰ƒƒ«¿≈∆¿ƒ∆«»»»«…¿«¿≈∆≈»

ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÈeˆÓÚv‰ ÈtÓ ,ÔÓÊ ÏÎa ‡ÏÂ ¿»¿»»¿…¿»¿«ƒ¿≈«∆«
eÓ‡L. ∆»«¿

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 כי ֿאם 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"

    
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‰ÏÚ ˙BÈ B‡ , ƒ¿∆∆»«¿«¿»«ƒ≈«

Úa‡BaÂ BL‡ da ‰qk˙iL È„k  d˙cÓ ‰È‰˙Â . «¿«¿ƒ¿∆ƒ»»¿≈∆ƒ¿«∆»…¿À
ÔË˜ ÏLÁ‡ CÈˆ BÈ‡Â ,˜eMa BcÏ Cl‰˙n‰ ∆»»«ƒ¿«≈¿««¿≈»ƒ«≈

ÏL B‡ Óˆ ÏL ˙eÒk‰ ‰È‰˙Â .BnÚ CÏÈÏÂ BÓLÏ¿»¿¿≈≈ƒ¿ƒ¿∆«¿∆∆∆∆
„Ïa ÔzLt. 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 ,ÔÙbŒÓˆ È„‚eƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿≈∆∆¿«ƒ¿∆∆«¿»ƒ

‰ˆBÂ˙ÂˆÓa ÔÈiÁ ÔÈ‡ ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ,ÌÈfÚ ÏL ¿»∆ƒƒ¿«≈»∆≈«»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÓÎÁ ÈcÓ ‡l‡ ˙ÈˆÈˆ˙ÂˆÓa ‰f‰Ï È„k , ƒƒ∆»ƒƒ¿≈¬»ƒ¿≈¿ƒ»≈¿ƒ¿«

,Úa‡ ÏÚ ˙BÈ B‡ ˙ÚaÓ ‰È‰zL ,‡e‰Â .˙ÈˆÈƒ̂ƒ¿∆ƒ¿∆¿À««≈««¿«
ÌÈ„‚a‰ ÏkL .eÓ‡L eÚMk deÚL ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆ƒ»«ƒ∆»«¿∆»«¿»ƒ
ÌÈzLÙe Óˆ ‡l‡ ÌÈ‡ ,Ì˙Ò ‰Bza ÌÈeÓ‡‰»¬ƒ«»¿»≈»∆»∆∆ƒ¿ƒ

„Ïa. 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≈«¬««¿«¿…«¬«

?LÓÁda ‰qÎz L‡" :ÓBÏ „eÓÏzelÙ‡  " »≈«¿«¬∆¿«∆»¬ƒ
˙ÏÚa iÁÓ È‡ ‰ÓÏÂ .‰Ê ÏÚ ˙BÈ B‡ LÓÁ ˙ÏÚa«¬«»≈≈«∆¿»»¬ƒ¿«≈«¬«

LÓÁÈÏÚa ÔÈ‡ Ô‰ÈzLe ,LÏL ˙ÏÚa ËBÙe »≈≈«¬«»¿≈∆≈»«¬≈
Úa‡ LÓÁ‰ ÏÏÎa LiL ÈtÓ ?˙BÙk Úa‡. «¿«¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«∆»≈«¿«

CÎÈÙÏB‡ LÓÁ ˙ÏÚÏ ˙ÈˆÈˆ ‰NBÚ ‡e‰Lk , ¿ƒ»¿∆∆ƒƒ¿«¬«»≈
BÊ ˙B˜ÁÓ‰ ÌÈÙk Úa‡Ï ‡l‡ ‰NBÚ BÈ‡ ,LL≈≈∆∆»¿«¿«¿»«ƒ«¿À»

BfÓÏÚ" :Ó‡pL ,„Ïa LM‰ B‡ LÓÁ‰ Ô˙B‡Ó ƒ≈»∆»≈«≈ƒ¿»∆∆¡««
E˙eÒk ˙BÙk Úa‡." «¿««¿¿¿

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 ˙eÒk‡È‰ ;˙iÁ  ¿∆∆∆¿»∆»∆«∆∆ƒ
‰eËt  „‚a ÏL ‰ÈÙÎe BÚ ÏLÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L , ∆¿»∆»∆∆∆¿»∆≈¿ƒ

˙eÒk‰ wÚ Á‡ ‡l‡,ÔÈÙzL ÈL ÏL ˙eÒk . ∆»««ƒ««¿¿∆¿≈À»ƒ
Ó‡ ‡Ï ;"Ì‰È„‚ ÈÙk ÏÚ" :Ó‡pL ,˙iÁ«∆∆∆∆¡«««¿≈ƒ¿≈∆…∆¡«

E˙eÒk"‰Ïe‡L ËÚÓÏ ‡l‡ ,"˙Èlh‰L , ¿¿∆»¿«≈¿»∆««ƒ
Ô‡kÓ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈˆÈv‰ ÔÓ ‰eËt ‰Ïe‡M‰«¿»¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ»

˙iÁ CÏÈ‡Â. ¿≈»«∆∆

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 (כסף ֿמשנה 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 ÔÏ ÔÈNBÚ ,Óˆ ÏL ˙eÒk¿∆∆∆ƒ»»∆»≈∆∆
ÔzLÙ ÈËeÁ dlL ÔÏ ÔÈNBÚ ,ÔzLt ÏL ˙eÒÎe¿∆ƒ¿»ƒ»»∆»≈ƒ¿»
ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏL ÔÏ ÔÈNBÚ ,ÌÈ„‚a ‡Le .dÈnÓƒƒ»¿»¿»ƒƒ»»∆»ƒ»ƒ

BÈnÓ‰ˆB ÈËeÁÂ ,ÈLÓ ˙eÒÎÏ ÈLÓ ÈËeÁ :ÔB‚k , ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿∆ƒ¿≈»
‰ˆB ˙eÒÎÏ‡L ÏÎÏ ÔÏ ˙BNÚÏ ‰ˆ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»»«¬»»¿»¿»

‰NBÚ  ÌÈzLtÓ B‡ ÓvÓ ÌÈÈÓÓv‰L ÈtÓ , ƒƒƒ∆∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿≈∆«∆∆
‡Le ;ÔÈÓ ‡lL ÔÈa ,ÔÈÓa ÔÈa ,ÔÈËBt ÔzLt‰Â¿«ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ»≈∆…¿ƒ»¿»

ÔÈËBt ÔÈ‡ ÔÈÓ ‡lL ,ÔÈËBt ÔÈÓa  ÔÈÈÓ. 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

(כסף ֿמשנה).

.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 BcÏ ÔÏ,zÓ ‡‰iL ‡e‰ ÔÈ„a »»¿«¿…¿≈∆¿ƒ∆¿≈À»
ÊËÚM‰LÓˆ ˙ÏÎz‰ È‰L ,˙ÈˆÈˆ ÔÈÚÏ zÓ ∆«««¿≈À»¿ƒ¿«ƒƒ∆¬≈«¿≈∆∆∆

ÔzLÙÏ d˙B‡ ÔÈÏÈhÓe ,‡e‰ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . «ƒƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈ƒ
ÏÎÂ ;dÈnÓ dlL Ôl‰ ˙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‡‡BÈ , «»¿«≈∆¿≈∆¬≈»¿ƒ»»
‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰NÚ˙‡ Ìi˜Ï LÙ‡ Ô‡ÎÂ ; ¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¿»∆¿»¿«≈∆

Ô‰ÈzL. ¿≈∆

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' "כי30)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 שאי ֿאפשר 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 (כסף ֿמשנה), תכלת" בלא

ה"ז. בסמוך

.Ê‡l‡ ,˙ÏÎz da ÔÈÏÈhÓ ÔÈ‡ ,ÔzLt ÏL ˙eÒk¿∆ƒ¿»≈«ƒƒ»¿≈∆∆»
ÈtÓ ‡Ï ;ÔzLÙ ÈËeÁ ÏL „Ïa Ôl‰ ÔÈNBÚƒ«»»ƒ¿«∆≈ƒ¿»…ƒ¿≈

ÊËÚM‰ ÈtÓ ˙ÈÁ„ ˙ÈˆÈv‰L‰Êb ‡l‡ , ∆«ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈«««¿≈∆»¿≈»
Ì‰ÈcÓÔÓÊ dÈ‡L ,‰ÏÈla da ‰qk˙È ‡nL , ƒƒ¿≈∆∆»ƒ¿«∆»««¿»∆≈»¿«

ÔÈ‡L ˙Úa ‰NÚ˙Œ‡Ï ÏÚ BÚ ‡ˆÓÂ ,˙ÈˆÈˆ eiÁƒƒƒ¿ƒ¿»≈«…«¬∆¿≈∆≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÌL‡ÏÂ ÌBia ˙ÈˆÈv‰ ˙BÁL , »ƒ¿«¬≈∆««ƒƒ«¿…

‰ÏÈl.‰i‡ ˙ÚLa  "B˙‡ Ì˙È‡e" :Ó‡pL , ««¿»∆∆¡«¿ƒ∆…ƒ¿«¿ƒ»
,‰‡B BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;˙ÈˆÈˆa iÁ ‡ÓeÒÂ¿»«»¿ƒƒ««ƒ∆≈∆

.B˙B‡ ÔÈ‡B ÌÈÁ‡¬≈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 zÓÔÈa À»¿»»ƒ¿…ƒƒ««¿»≈«…≈
˙aLa‡lL „Ïe ;dpÓÊ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿«»¿««ƒ∆≈¿«»ƒ¿«∆…

ÈkiMÓ ?ÁMa ˙ÈˆÈv‰ ÏÚ CÈ È˙ÓÈ‡Óe .CÈ¿»≈≈≈»«¿»≈««ƒƒ«««ƒ∆«ƒ
daL ÔlÏ daL ˙ÏÎz ÔÈa?‰ÈÏÚ CÓ „ˆÈÎÂ . ≈¿≈∆∆»«»»∆»¿≈«¿»≈»∆»

eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,ÈÈ ‰z‡ Cea"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓaÔÓÊ ÏÎÂ ." ¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»¿«

‰ÈÏÚ CÓ ,ÌBia da ÛhÚ˙nLÛhÚ˙iL Ì„˜. ∆ƒ¿«≈»«¿»≈»∆»…∆∆ƒ¿«≈
d˙iNÚ ˙ÚLa ˙ÈˆÈv‰ ÏÚ CÓ BÈ‡ÂÈtÓ , ¿≈¿»≈««ƒƒƒ¿«¬ƒ»»ƒ¿≈
da ÛhÚ˙iL ‡e‰ ‰Âˆn‰ ÛBqL. ∆«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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קלו               
         

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˙ÈÏ ˙ÈˆÈˆa Òk‰Ï zÓeŒ˙ÈÏe À»¿ƒ»≈¿ƒƒ¿≈«ƒ≈¿≈
B˜BÊ  ˙ÏÎ˙ B‡ ÔÏ ÈËeÁ BÏ e˜ÒÙ .ıÁn‰«∆¿»ƒ¿¿≈»»¿≈∆¿

‰tL‡a‰M„˜ dÙe‚a ÔÈ‡L ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,. ¿«¿»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‡NÈÔÈeËt ,ÌÈpË˜e ÌÈ„ÚÂ ÌÈL . ƒ¿»≈¿««¿∆»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒ
‰Bz‰ ÔÓ ˙ÈˆÈv‰ ÔÓÏkL  ÌÈÙBÒ ÈcÓe . ƒ«ƒƒƒ«»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»

BÎpÁÏ È„k ,˙ÈˆÈˆa iÁ ÛhÚ˙‰Ï Ú„BiL ÔË»̃»∆≈«¿ƒ¿«≈«»¿ƒƒ¿≈¿«¿
˙BˆÓa,˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eˆL ÌÈ„ÚÂ ÌÈLÂ . ¿ƒ¿¿»ƒ«¬»ƒ∆»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ
ÙhÚ˙Ó‰Î ‡Ïa ÌÈ‰NÚ ˙BˆÓ ‡L ÔÎÂ . ƒ¿«¿ƒ¿…¿»»¿≈¿»ƒ¿¬≈

‡Ïa Ô˙B‡ ˙BNÚÏ eˆ Ì‡ ,Ô‰Ó ˙BeËt ÌÈLp‰L∆«»ƒ¿≈∆ƒ»«¬»¿…
Ô„Èa ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,‰ÎÌeËÓË .ÒBÈ‚Bc‡Â ¿»»≈¿«ƒ¿»»À¿¿«¿¿ƒ

˜ÙqÓ ÔlÎa ÔÈiÁ‡l‡ ,ÔÈÎÓ 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
(כסף ֿמשנה  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 , כי50)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 CkŒÁ‡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 ÔÈeËt ,ÌÈÁpÓe ÌÈÏt˜Ó¿À»ƒÀ»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ∆≈»«

˙ÈlË BÏ LiL LÈ‡‰ ˙BÁ ‡l‡ ,˙Èlh‰. ««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„‡ÏÌÏBÚÏ ‡l‡ ; ¿»»»ƒ∆ƒ¿…«¿ƒƒ¿»∆»¿»
È„k ,˙ÈˆÈˆa ˙iÁÓ‰ ˙eÒÎa ÛeËÚ ˙BÈ‰Ï ÏczLÈƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«¿À∆∆¿ƒƒ¿≈

BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜iL‰lÙz‰ ˙ÚLe .‰f‰Ï CÈˆ ∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈
eÏÏt˙iL ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï ‡e‰ ÏB„b È‡b .˙BÈa¿≈¿«»¿«¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿«¿

ÌÈÙeËÚ ÌÈ‡ Ì‰Â. ¿≈≈»¬ƒ

  

       

כל  בה  ותלה  שקלה  הכתוב  "שהרי  כתב  י "ב  ובהלכה 
מצוות  כל את  וזכרת אותו   וראית שנאמר כול המצוות
ציצית  במצות וההשתדלות הזהירות שחילק   ורואי ה '".
ציצית  מצות על מדבר תחילה  הלכות. בשתי   פרטי לשני 
ובהלכה  כו " זו  ממצוה  עצמו  שיפטור ראוי  ש "אי עצמה 
ציצית  ממצות הבאה  המצוות כל זכירת את מבאר שאח "כ 

."כול המצוות כל בה  ותלה  שקלה  הכתוב  "שהרי  
כתיקונה  המצוה   קיו לשיטתו  כי  יחד ,  חיבר ה 'טור' אבל

" ישנו  כאשר רק  האפשרות הוא  היינו  אותו "  וראית
לומר  יש   " הרמב בשיטת אבל הציצית, את בפועל לראות
כשאי  ג ולבישת עשיית  בעצ הוא  המצוה   שקיו

." אות  וראית"  לקיי אפשר
     

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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קלז                
         

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˙ÈÏ ˙ÈˆÈˆa Òk‰Ï zÓeŒ˙ÈÏe À»¿ƒ»≈¿ƒƒ¿≈«ƒ≈¿≈
B˜BÊ  ˙ÏÎ˙ B‡ ÔÏ ÈËeÁ BÏ e˜ÒÙ .ıÁn‰«∆¿»ƒ¿¿≈»»¿≈∆¿

‰tL‡a‰M„˜ dÙe‚a ÔÈ‡L ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,. ¿«¿»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‡NÈÔÈeËt ,ÌÈpË˜e ÌÈ„ÚÂ ÌÈL . ƒ¿»≈¿««¿∆»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒ
‰Bz‰ ÔÓ ˙ÈˆÈv‰ ÔÓÏkL  ÌÈÙBÒ ÈcÓe . ƒ«ƒƒƒ«»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»

BÎpÁÏ È„k ,˙ÈˆÈˆa iÁ ÛhÚ˙‰Ï Ú„BiL ÔË»̃»∆≈«¿ƒ¿«≈«»¿ƒƒ¿≈¿«¿
˙BˆÓa,˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eˆL ÌÈ„ÚÂ ÌÈLÂ . ¿ƒ¿¿»ƒ«¬»ƒ∆»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ
ÙhÚ˙Ó‰Î ‡Ïa ÌÈ‰NÚ ˙BˆÓ ‡L ÔÎÂ . ƒ¿«¿ƒ¿…¿»»¿≈¿»ƒ¿¬≈

‡Ïa Ô˙B‡ ˙BNÚÏ eˆ Ì‡ ,Ô‰Ó ˙BeËt ÌÈLp‰L∆«»ƒ¿≈∆ƒ»«¬»¿…
Ô„Èa ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,‰ÎÌeËÓË .ÒBÈ‚Bc‡Â ¿»»≈¿«ƒ¿»»À¿¿«¿¿ƒ

˜ÙqÓ ÔlÎa ÔÈiÁ‡l‡ ,ÔÈÎÓ 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
(כסף ֿמשנה  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 , כי50)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 CkŒÁ‡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 ÔÈeËt ,ÌÈÁpÓe ÌÈÏt˜Ó¿À»ƒÀ»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ∆≈»«

˙ÈlË BÏ LiL LÈ‡‰ ˙BÁ ‡l‡ ,˙Èlh‰. ««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„‡ÏÌÏBÚÏ ‡l‡ ; ¿»»»ƒ∆ƒ¿…«¿ƒƒ¿»∆»¿»
È„k ,˙ÈˆÈˆa ˙iÁÓ‰ ˙eÒÎa ÛeËÚ ˙BÈ‰Ï ÏczLÈƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«¿À∆∆¿ƒƒ¿≈

BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜iL‰lÙz‰ ˙ÚLe .‰f‰Ï CÈˆ ∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈
eÏÏt˙iL ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï ‡e‰ ÏB„b È‡b .˙BÈa¿≈¿«»¿«¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿«¿

ÌÈÙeËÚ ÌÈ‡ Ì‰Â. ¿≈≈»¬ƒ

  

       

כל  בה  ותלה  שקלה  הכתוב  "שהרי  כתב  י "ב  ובהלכה 
מצוות  כל את  וזכרת אותו   וראית שנאמר כול המצוות
ציצית  במצות וההשתדלות הזהירות שחילק   ורואי ה '".
ציצית  מצות על מדבר תחילה  הלכות. בשתי   פרטי לשני 
ובהלכה  כו " זו  ממצוה  עצמו  שיפטור ראוי  ש "אי עצמה 
ציצית  ממצות הבאה  המצוות כל זכירת את מבאר שאח "כ 

."כול המצוות כל בה  ותלה  שקלה  הכתוב  "שהרי  
כתיקונה  המצוה   קיו לשיטתו  כי  יחד ,  חיבר ה 'טור' אבל

" ישנו  כאשר רק  האפשרות הוא  היינו  אותו "  וראית
לומר  יש   " הרמב בשיטת אבל הציצית, את בפועל לראות
כשאי  ג ולבישת עשיית  בעצ הוא  המצוה   שקיו

." אות  וראית"  לקיי אפשר
     

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 ˙‡ ÌzÎÊe B˙‡ Ì˙È‡e"." ¿ƒ∆…¿«¿∆∆»ƒ¿¿»

וראה 60) מג:). (מנחות המצוות" כל כנגד זו מצוה "שקולה
ציצית. הל' ריש בביאורנו לעיל

˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿ƒƒ

ה'תשע"ט  תשרי כ"ב שני יום 


 

ÏB„b‰ ÌM‰ ˙‡ CÏ ‡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,

  
(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‡ CÏ3, ƒ¿«¬≈ƒ«»¿»≈««¬ƒ«»
.EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ zÎe ,zÚNÂ zÏÎ‡Â :Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»∆¡…∆
:Ó‡pL ,ÚN ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ iÁ BÈ‡Â¿≈«»ƒ«»∆»ƒ≈»«∆∆¡«

ÌÈÙBÒ ÈcÓe .zÎe zÚNÂ zÏÎ‡Â4ÏÎ‡  ¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»«
ÂÈÁ‡ CÓ ,˙Èfk elÙ‡5. ¬ƒ««ƒ¿»≈«¬»

ב ).2) עמוד מח  דף  מיני3)(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 CÏ  ÌÈÙBÒ ÈcÓeƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈«»«¬»¿ƒ»
epnÓ ‰‰È CkŒÁ‡Â6B‡ ÏÎ‡Ï Ôek˙ elÙ‡Â . ¿««»≈»∆ƒ∆«¬ƒƒ¿«≈∆¡…

‡e‰LŒÏk ˙BzLÏ7‰‰È CkŒÁ‡Â CÓ ,8Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»∆¿»≈¿««»≈»∆¿≈ƒ
epnÓ ‰‰È CkŒÁ‡Â CÓ ,BË ÁÈ ÁÈ‰9ÏÎÂ . ≈ƒ«≈«¿»≈¿««»≈»∆ƒ∆¿»

ÏÚÓ  ‰Î ‡Ïa ‰‰p‰10 ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÔÎÂ . «∆¡∆¿…¿»»»«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÎ‡iM ‰Ó Ïk Á‡ CÏ11‰zLiM ‰Ó ÏÎÂ12; ¿»≈««»«∆…«¿»«∆ƒ¿∆

‡e‰Â13˙ÈÚÈ ‰zLiL14˙Èfk ÏÎ‡iL ‡e‰Â ,15. ¿∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆…«««ƒ
˙ÓÚËÓe16ˆ dÈ‡‡ÏÂ ‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Îa ‰ÎÈ ƒ¿∆∆≈»¿ƒ»¿»»…¿»∆»¿…

˙ÈÚÈ „Ú ,‰ÈÁ‡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 י ֿה 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 ÔÈÎÓ Ck ,‰È‰‰ ÏÚ ÔÈÎnL ÌLÎe¿≈∆¿»¿ƒ««¬»»»¿»¿ƒ«»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ18˙BÎe .d˙B‡ ‰NÚÈ CkŒÁ‡Â , ƒ¿»ƒ¿»¿««»«¬∆»¿»

‰È„B‰Â ÁL Cc ÌÈÓÎÁ ewz ˙Ba19C„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 

.„˙BÎa :ÌÈÈÓ ‰LÏL Ôlk ˙BÎa‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿»À»¿»ƒƒƒ¿
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‰‡„B‰ ˙BÎe ,˙BˆÓ ˙BÎe ,‰È‰21Cc Ô‰L , ¬»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»∆≈∆∆
„ÈÓz ‡Ba‰ ˙‡ kÊÏ È„k ,‰Lwe ‰È„B‰Â ÁL∆«¿»»«»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ

.epnÓ ‰‡ÈÏe¿ƒ¿»ƒ∆

י .21) פרק  לקמן מנויות והן

.‰Ìewz BÈcŒ˙Èe ‡ÊÚ ,˙BÎa‰ Ïk ÁÒÂ22ÔÈ‡Â . ¿…«»«¿»∆¿»≈ƒƒ¿¿≈
Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ,Ì˙BpLÏ Èe‡23‡ÏÂ »¿«»¿…¿ƒ«««≈∆¿…

ÌÈÓÎÁ eÚhL ÚaËnÓ ‰pLÓ‰ ÏÎÂ .‰pnÓ Ú‚Ïƒ¿…«ƒ∆»¿»«¿«∆ƒ«¿≈«∆»¿¬»ƒ
˙BÎa24‰ÚBË ‡l‡ BÈ‡ ,25da ÔÈ‡L ‰Îa ÏÎÂ . ƒ¿»≈∆»∆¿»¿»»∆≈»

˙eÎÏÓe ÌM‰ ˙kÊ‰26‰Îa dÈ‡27ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «¿»««≈«¿≈»¿»»∆»ƒ≈
dzÁÏ ‰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 ÔÈÓ‡ Ôlk ˙BÎa‰ 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‡ ,‰Îa‰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 CÈˆ ,Ôlk ˙BÎa‰ Ïk»«¿»À»»ƒ∆«¿ƒ«¿»¿«∆
ÓB‡35‡ÈˆB‰L ÔÈa ,‡ˆÈ  BÊ‡Ï ÚÈÓL‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿ƒ…ƒ¿ƒ«¿»¿»»≈∆ƒ

BaÏa CaL 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

.ÁÔÈe ‰Îa‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,Ôlk ˙BÎa‰ Ïk»«¿»À»…«¿ƒ≈«¿»»≈
˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â .ÌÈÁ‡ ÌÈ„a ÂÈÏÚ ÔÈÎnL c‰«»»∆¿»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ

‰iL CÏe ÊÁÏ CÈˆ 37ÌÈ„a ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â . »ƒ«¬…¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ
CÏ CÈˆ BÈ‡  ÂÈÏÚ ÔÈÎnL ÌÈc ÔÈÚÓ Ô‰L∆≈≈ƒ¿«¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»≈»ƒ¿»≈

ÏÎ‡iL Ì„˜Â ,˙t‰ ÏÚ CaL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰iL¿ƒ»≈«¿∆≈««««¿…∆∆…«
ÁÏÓ e‡È‰ :Ó‡38ÈBÏÙÏ ez !ÏÈLz e‡È‰ ! »«»ƒ∆«»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

‰Ó‰aÏ ÏÎ‡Ó ez !ÏÎ‡Ï39BÈ‡  el‡ ‡ˆBiÎÂ . ∆¡…¿«¬»«¿≈»¿«≈»≈≈
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙ÈL CÏ 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‡ CÏ ‡ÓhÏ zÓ ,Ìlk ˙BÎa‰ Ïk»«¿»À»À»«»≈¿»≈»≈
Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰‡ÓË ‡ÓË ‰È‰L∆»»»≈À¿»∆»«¬ƒ∆»

ÌBi40Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰‡ÓË ÔÈa , «≈À¿»∆≈»«¬ƒ∆»
ÌBi41ÌÚ ‡e‰Lk CÏ CÓÏ eÒ‡Â .42„Ú , «¿»«¿»≈¿»≈¿∆»…«

Ï‡ ,LÈ‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .B˙ÂÚ ‰qÎiL∆¿«∆∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»
‰ÈÙe ˙LBÈ  ‰M‡a43˙BÁeË44˙ÎÓe 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 CaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎa‰ Ïk»«¿»À»««ƒ∆≈«¿»»¿≈
Ô˙BÁ È„È e‡ˆÈ ‡lL ÌÈÁ‡Ï CÏ BÏ zÓ ,B˙BÁ»À»¿»≈«¬≈ƒ∆…»¿¿≈»»

Ô‡ÈˆB‰Ï È„k46,‰ÂˆÓ da ÔÈ‡L ‰È‰‰ ˙kaÓ ıeÁ ; ¿≈¿ƒ»ƒƒ¿««¬»»∆≈»ƒ¿»
ÌÈÁ‡Ï CÓ BÈ‡L47Ô‰nÚ ‰‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,48. ∆≈¿»≈«¬≈ƒ∆»ƒ≈∆¡∆ƒ»∆

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ da LiL ‰È‰‰ ˙ka Ï‡¬»ƒ¿««¬»»∆∆»ƒ¿»¿¬ƒ««»
ÌBi‰ Lec˜Â ÌÈÁÒt‰ ÈÏÈÏa49CÓ ‰Ê È‰  ¿≈≈«¿»ƒ¿ƒ«¬≈∆¿»≈

ÏÎB‡ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ,ÌÈÁ‡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 ששני50)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 ˙BÎa‰ ÔÓ ‰Îa 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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קלט                
         

‰‡„B‰ ˙BÎe ,˙BˆÓ ˙BÎe ,‰È‰21Cc Ô‰L , ¬»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»∆≈∆∆
„ÈÓz ‡Ba‰ ˙‡ kÊÏ È„k ,‰Lwe ‰È„B‰Â ÁL∆«¿»»«»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ

.epnÓ ‰‡ÈÏe¿ƒ¿»ƒ∆

י .21) פרק  לקמן מנויות והן

.‰Ìewz BÈcŒ˙Èe ‡ÊÚ ,˙BÎa‰ Ïk ÁÒÂ22ÔÈ‡Â . ¿…«»«¿»∆¿»≈ƒƒ¿¿≈
Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ,Ì˙BpLÏ Èe‡23‡ÏÂ »¿«»¿…¿ƒ«««≈∆¿…

ÌÈÓÎÁ eÚhL ÚaËnÓ ‰pLÓ‰ ÏÎÂ .‰pnÓ Ú‚Ïƒ¿…«ƒ∆»¿»«¿«∆ƒ«¿≈«∆»¿¬»ƒ
˙BÎa24‰ÚBË ‡l‡ BÈ‡ ,25da ÔÈ‡L ‰Îa ÏÎÂ . ƒ¿»≈∆»∆¿»¿»»∆≈»

˙eÎÏÓe ÌM‰ ˙kÊ‰26‰Îa dÈ‡27ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «¿»««≈«¿≈»¿»»∆»ƒ≈
dzÁÏ ‰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 ÔÈÓ‡ Ôlk ˙BÎa‰ 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‡ ,‰Îa‰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 CÈˆ ,Ôlk ˙BÎa‰ Ïk»«¿»À»»ƒ∆«¿ƒ«¿»¿«∆
ÓB‡35‡ÈˆB‰L ÔÈa ,‡ˆÈ  BÊ‡Ï ÚÈÓL‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿ƒ…ƒ¿ƒ«¿»¿»»≈∆ƒ

BaÏa CaL 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

.ÁÔÈe ‰Îa‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,Ôlk ˙BÎa‰ Ïk»«¿»À»…«¿ƒ≈«¿»»≈
˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â .ÌÈÁ‡ ÌÈ„a ÂÈÏÚ ÔÈÎnL c‰«»»∆¿»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ

‰iL CÏe ÊÁÏ CÈˆ 37ÌÈ„a ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â . »ƒ«¬…¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ
CÏ CÈˆ BÈ‡  ÂÈÏÚ ÔÈÎnL ÌÈc ÔÈÚÓ Ô‰L∆≈≈ƒ¿«¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»≈»ƒ¿»≈

ÏÎ‡iL Ì„˜Â ,˙t‰ ÏÚ CaL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰iL¿ƒ»≈«¿∆≈««««¿…∆∆…«
ÁÏÓ e‡È‰ :Ó‡38ÈBÏÙÏ ez !ÏÈLz e‡È‰ ! »«»ƒ∆«»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

‰Ó‰aÏ ÏÎ‡Ó ez !ÏÎ‡Ï39BÈ‡  el‡ ‡ˆBiÎÂ . ∆¡…¿«¬»«¿≈»¿«≈»≈≈
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙ÈL CÏ 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‡ CÏ ‡ÓhÏ zÓ ,Ìlk ˙BÎa‰ Ïk»«¿»À»À»«»≈¿»≈»≈
Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰‡ÓË ‡ÓË ‰È‰L∆»»»≈À¿»∆»«¬ƒ∆»

ÌBi40Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰‡ÓË ÔÈa , «≈À¿»∆≈»«¬ƒ∆»
ÌBi41ÌÚ ‡e‰Lk CÏ CÓÏ eÒ‡Â .42„Ú , «¿»«¿»≈¿»≈¿∆»…«

Ï‡ ,LÈ‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .B˙ÂÚ ‰qÎiL∆¿«∆∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»
‰ÈÙe ˙LBÈ  ‰M‡a43˙BÁeË44˙ÎÓe 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 CaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎa‰ Ïk»«¿»À»««ƒ∆≈«¿»»¿≈
Ô˙BÁ È„È e‡ˆÈ ‡lL ÌÈÁ‡Ï CÏ BÏ zÓ ,B˙BÁ»À»¿»≈«¬≈ƒ∆…»¿¿≈»»

Ô‡ÈˆB‰Ï È„k46,‰ÂˆÓ da ÔÈ‡L ‰È‰‰ ˙kaÓ ıeÁ ; ¿≈¿ƒ»ƒƒ¿««¬»»∆≈»ƒ¿»
ÌÈÁ‡Ï CÓ BÈ‡L47Ô‰nÚ ‰‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,48. ∆≈¿»≈«¬≈ƒ∆»ƒ≈∆¡∆ƒ»∆

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ da LiL ‰È‰‰ ˙ka Ï‡¬»ƒ¿««¬»»∆∆»ƒ¿»¿¬ƒ««»
ÌBi‰ Lec˜Â ÌÈÁÒt‰ ÈÏÈÏa49CÓ ‰Ê È‰  ¿≈≈«¿»ƒ¿ƒ«¬≈∆¿»≈

ÏÎB‡ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ,ÌÈÁ‡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 ששני50)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 ˙BÎa‰ ÔÓ ‰Îa 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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CÓ‰ Á‡52CÓk ‰Ê È‰ ,53e‰Â ;‰È‰iL ,‡ «««¿»≈¬≈∆«¿»≈¿∆ƒ¿∆
‰Îa d˙B‡a iÁ CÓ‰54iÁ CÓ‰ ‰È‰ . «¿»≈«»¿»¿»»»»«¿»≈«»

ÌÈÙBÒ ÈcÓ55‰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 ÌÈa58,ÔÈÈ ˙BzLÏ B‡ ˙t ÏÎ‡Ï «ƒ∆ƒ¿«¬∆¡…«ƒ¿«ƒ
ÔÈzÓ el‡ È‰  ÔÓ‡ ÌlÎ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ Ce≈«∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈À»ƒ

˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï59,„Á‡k ÏÎ‡Ï eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï‡ . ∆¡…¿ƒ¿¬»ƒ…ƒ¿«¿∆¡…¿∆»
ÈtŒÏÚŒÛ‡  BÓˆÚÓ ‡ ‰ÊÂ BÓˆÚÓ ‡ ‰Ê ‡l‡∆»∆»≈«¿¿∆»≈«¿««ƒ
CÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,„Á‡ kkÓ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»∆»»∆»¿∆»¿»≈

BÓˆÚÏ60,„Ïa ÔÈÈÂ ˙Ùa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
‰aÒ‰ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ‡L Ï‡61; ¬»¿»√»ƒ«¿ƒ≈»¿ƒƒ¬ƒ»

el‡ È‰ ,ÔÓ‡ ÔlÎ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ Ca 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 ‰Îa CÓ Ï‡NiÓ „Á‡ ÚÓBM‰ Ïk»«≈«∆»ƒƒ¿»≈¿»≈¿»»ƒ»
dlÎ ‰Îa‰ ÚÓL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎa‰«¿»À»««ƒ∆…»««¿»»À»
d˙B‡a iÁ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«»¿««ƒ∆≈«»¿»

‰Îa63ÔÓ‡ ˙BÚÏ iÁ 64CÓ‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»»«»«¬»≈¿ƒ»»«¿»≈
È˙eÎ B‡ ÒBB˜Èt‡ (B‡ Ì"ekÚ)65˜BÈ˙ B‡ , «∆ƒƒƒ

„nÏ˙n‰66‰Îa‰ 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
CÓ‰72‡e‰L ‰Îa‰ ˙‡ 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‰ ,‰ÎÈˆ dÈ‡L ‰Îa CÓ‰ Ïk»«¿»≈¿»»∆≈»¿ƒ»¬≈∆≈
‡ÂMÏ ÌÈÓL ÌL74eÒ‡Â ,‡ÂMÏ ÚaLpk ‡e‰ È‰Â , ≈»«ƒ«»¿«¬≈«ƒ¿»«»¿¿»

ÔÓ‡ ÂÈÁ‡ ˙BÚÏ75Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ,˙B˜BÈz‰ . «¬«¬»»≈«ƒ¿«¿ƒ»
‰ÏhÏ ÔÈÎÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;Ôew˙k ˙BÎa‰«¿»¿ƒ»¿««ƒ∆≈¿»¿ƒ¿«»»

zÓ ‰Ê È‰ ,„enÏ ˙ÚLa76Ô‰ÈÁ‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿«ƒ¬≈∆À»¿≈ƒ«¬≈∆
ÔÓ‡ Ô‰ÈÁ‡ ‰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˙BÎa Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk79‰p‚Ó ‰Ê È‰ ,80. »»∆»≈««ƒ¿»¬≈∆¿À∆
È‰ ,˙BBÁ‡ ˙BÎa ÛBÒ ‡È‰L ‰Îa Á‡ ‰BÚ‰Â¿»∆««¿»»∆ƒ¿»«¬¬≈

ÁaLÓ ‰Ê81Œ˙ka "ÌÈÏLeÈ ‰Ba" Á‡ ÔB‚k ; ∆¿À»¿««≈¿»»ƒ¿ƒ¿«
ÏL ÚÓL ˙‡È˜ ÏL ‰BÁ‡ ‰Îa Á‡Â ,ÔBÊn‰«»¿««¿»»«¬»∆¿ƒ«¿«∆
˙BÎa ÛBÒ ‡È‰L ‰Îa Ïk ÛBÒa ÔÎÂ ,˙ÈÚ«¿ƒ¿≈¿»¿»»∆ƒ¿»

˙BBÁ‡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 ,"ÌÈÏLeÈ ‰Ba" Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‰nÏÂ¿»»«¬∆»≈««≈¿»»ƒ«¬≈
BÊ ‰ÎaL ÈtÓ ?"ÈËn‰Â Bh‰" ˙ka ‰ÈÁ‡«¬∆»ƒ¿««¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»»

‰LÓ ÈÓÎÁ ÈÓÈa83Ï‡ ,˙ÙÒB˙ ‡È‰ el‡Îe ,‰ewz ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆∆¬»
‰Ba" ‡È‰ ÔBÊn‰Œ˙ka ÏL ˙BÎa‰ wÚ ÛBÒƒ««¿»∆ƒ¿««»ƒ≈

"ÌÈÏLeÈ84˙‰‡" Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ¿»»ƒ¿»»…«¬∆»≈«««¬«
ÏL ˙BBL‡ ˙BÎa ÛBÒ ‡È‰L ÈtÓ ,"ÌÏBÚ»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆

ÚÓL ˙‡È˜85ÔÈÎnL ˙BÎaÓ d ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ«¿«¿≈…«≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ
ÈÙÏ ÔÈÎnL ˙BÎa ÔB‚k ,„Ï ‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»¿»»¿¿»∆¿»¿ƒƒ¿≈
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ÔÚÓÏ ,‰kÁ  ˙˜Ï„‰Â ‰l‚n ˙‡È¿̃ƒ«¿ƒ»¿«¿»«≈¬À»¿««…«¿ƒ

.ÂÈÏÚ CaL c‰ ÔÈe ‰Îa 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 ˙Bt‰ ˙ka Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…«¬∆»≈««ƒ¿««≈¿«≈
d86‡l‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â ,˙Á‡ ‰Î ‡È‰L ÈtÓ ? »ƒ¿≈∆ƒ¿»»««¿≈ƒ»≈∆»

B‡ ,˙Á‡ ‰Îa d˙B‡ ‰Ó„wL ,‰BÁ‡ ‰Îa Á‡««¿»»«¬»∆»¿»»¿»»«∆∆
CÏn‰ ˙BÎa ÔB‚k ,˙BÎ87ÏB„b Ô‰k ˙BÎe88 ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ¿…≈»

Ô‰ ‡ˆBiÎÂ89,ÂÈ˙BÎa 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 ב ּור 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 CÓ BÈ‡ 90,‰lÁz ‡Ï91ÛBq ‡ÏÂ92. ≈¿»≈»»…«¿ƒ»¿…«

ÏË ÏÎ‡L È‰ ?„ˆÈk93Ì‰Èc ÏL94ÏÎ‡L B‡ , ≈«¬≈∆»«∆∆∆ƒ¿≈∆∆»«
ÔBL‡ NÚÓ95ÂÈ˙BÓez eÏh ‡lL96NÚÓ B‡ , «¬≈ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈
Lc˜‰Â ÈL97Ô˙ÎÏ‰k ecÙ ‡lL98.CÓ BÈ‡  ≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»»≈¿»≈

˙BÙËe ˙BÏ ÏÎ‡ Ì‡ ÓBÏ CÈˆ 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 לפני91)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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קמי                
         

"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‰ ,‰ÎÈˆ dÈ‡L ‰Îa CÓ‰ Ïk»«¿»≈¿»»∆≈»¿ƒ»¬≈∆≈
‡ÂMÏ ÌÈÓL ÌL74eÒ‡Â ,‡ÂMÏ ÚaLpk ‡e‰ È‰Â , ≈»«ƒ«»¿«¬≈«ƒ¿»«»¿¿»

ÔÓ‡ ÂÈÁ‡ ˙BÚÏ75Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ,˙B˜BÈz‰ . «¬«¬»»≈«ƒ¿«¿ƒ»
‰ÏhÏ ÔÈÎÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;Ôew˙k ˙BÎa‰«¿»¿ƒ»¿««ƒ∆≈¿»¿ƒ¿«»»

zÓ ‰Ê È‰ ,„enÏ ˙ÚLa76Ô‰ÈÁ‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿«ƒ¬≈∆À»¿≈ƒ«¬≈∆
ÔÓ‡ Ô‰ÈÁ‡ ‰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˙BÎa Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk79‰p‚Ó ‰Ê È‰ ,80. »»∆»≈««ƒ¿»¬≈∆¿À∆
È‰ ,˙BBÁ‡ ˙BÎa ÛBÒ ‡È‰L ‰Îa Á‡ ‰BÚ‰Â¿»∆««¿»»∆ƒ¿»«¬¬≈

ÁaLÓ ‰Ê81Œ˙ka "ÌÈÏLeÈ ‰Ba" Á‡ ÔB‚k ; ∆¿À»¿««≈¿»»ƒ¿ƒ¿«
ÏL ÚÓL ˙‡È˜ ÏL ‰BÁ‡ ‰Îa Á‡Â ,ÔBÊn‰«»¿««¿»»«¬»∆¿ƒ«¿«∆
˙BÎa ÛBÒ ‡È‰L ‰Îa Ïk ÛBÒa ÔÎÂ ,˙ÈÚ«¿ƒ¿≈¿»¿»»∆ƒ¿»

˙BBÁ‡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 ,"ÌÈÏLeÈ ‰Ba" Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‰nÏÂ¿»»«¬∆»≈««≈¿»»ƒ«¬≈
BÊ ‰ÎaL ÈtÓ ?"ÈËn‰Â Bh‰" ˙ka ‰ÈÁ‡«¬∆»ƒ¿««¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»»

‰LÓ ÈÓÎÁ ÈÓÈa83Ï‡ ,˙ÙÒB˙ ‡È‰ el‡Îe ,‰ewz ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆∆¬»
‰Ba" ‡È‰ ÔBÊn‰Œ˙ka ÏL ˙BÎa‰ wÚ ÛBÒƒ««¿»∆ƒ¿««»ƒ≈

"ÌÈÏLeÈ84˙‰‡" Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ¿»»ƒ¿»»…«¬∆»≈«««¬«
ÏL ˙BBL‡ ˙BÎa ÛBÒ ‡È‰L ÈtÓ ,"ÌÏBÚ»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆

ÚÓL ˙‡È˜85ÔÈÎnL ˙BÎaÓ d ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ«¿«¿≈…«≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ
ÈÙÏ ÔÈÎnL ˙BÎa ÔB‚k ,„Ï ‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»¿»»¿¿»∆¿»¿ƒƒ¿≈
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ÔÚÓÏ ,‰kÁ  ˙˜Ï„‰Â ‰l‚n ˙‡È¿̃ƒ«¿ƒ»¿«¿»«≈¬À»¿««…«¿ƒ

.ÂÈÏÚ CaL c‰ ÔÈe ‰Îa 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 ˙Bt‰ ˙ka Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…«¬∆»≈««ƒ¿««≈¿«≈
d86‡l‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â ,˙Á‡ ‰Î ‡È‰L ÈtÓ ? »ƒ¿≈∆ƒ¿»»««¿≈ƒ»≈∆»

B‡ ,˙Á‡ ‰Îa d˙B‡ ‰Ó„wL ,‰BÁ‡ ‰Îa Á‡««¿»»«¬»∆»¿»»¿»»«∆∆
CÏn‰ ˙BÎa ÔB‚k ,˙BÎ87ÏB„b Ô‰k ˙BÎe88 ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ¿…≈»

Ô‰ ‡ˆBiÎÂ89,ÂÈ˙BÎa 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 ב ּור 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 CÓ BÈ‡ 90,‰lÁz ‡Ï91ÛBq ‡ÏÂ92. ≈¿»≈»»…«¿ƒ»¿…«

ÏË ÏÎ‡L È‰ ?„ˆÈk93Ì‰Èc ÏL94ÏÎ‡L B‡ , ≈«¬≈∆»«∆∆∆ƒ¿≈∆∆»«
ÔBL‡ NÚÓ95ÂÈ˙BÓez eÏh ‡lL96NÚÓ B‡ , «¬≈ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈
Lc˜‰Â ÈL97Ô˙ÎÏ‰k ecÙ ‡lL98.CÓ BÈ‡  ≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»»≈¿»≈

˙BÙËe ˙BÏ ÏÎ‡ Ì‡ ÓBÏ CÈˆ 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 לפני91)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

הלוי96) 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„‚ ‰Óez104ÔÈÏaMa BÓÈc˜‰L105B‡ , ¿»¿»¿∆ƒ¿ƒ«ƒ√ƒ

˙‡ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ecÙpL Lc˜‰Â ÈL NÚÓ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ∆…»«∆
LÓÁ‰106ÛBÒÂ ‰lÁz CÓ ‰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 ֶח ֹומש

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).

    
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 

.‡˙ka  ‰BL‡ :‡È‰ Ck ÔBÊn‰ ˙ka „Ò≈∆ƒ¿««»»ƒƒ»ƒ¿«
‰Ba"  ˙ÈLÈÏL ,ı‡‰ ˙ka  ‰iL ,"Ôf‰"«»¿ƒ»ƒ¿«»»∆¿ƒƒ≈

ÈËn‰Â Bh‰"  ˙ÈÚÈ ,"ÌÈÏLeÈ‰Îa ." ¿»»ƒ¿ƒƒ«¿«≈ƒ¿»»
dwz ea ‰LÓ  ‰BL‡ÚLB‰È Ôwz ‰iL ;; ƒ»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈¿À«

B ‰ÓÏLe „Âc Ôwz ˙ÈLÈÏLÈÓÎÁ  ˙ÈÚÈ ; ¿ƒƒƒ≈»ƒ¿……¿¿ƒƒ«¿≈
‰ewz ‰LÓ. 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  (כסף ֿמשנה היא נביאים תקנת הברכות מטבע 

הרוגי6)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 ÔÈÎÓ ÔÈ‡  ÔzÙ eÏÎ‡ÂÁ‡Ï ÔÈÎÓe ; ¿»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿ƒ¿««

Ô˙„eÚÒ˙Î‡ÏÓ eÏhÈ ‡lL È„k ,„Ïa ˙BÎ ÈzL ¿»»¿≈¿»ƒ¿«¿≈∆…¿«¿¿∆∆
Á˙Bt  ‰iL ;dew˙k  ‰BL‡ ‰Îa :˙Èa‰ ÏÚa«««»ƒ¿»»ƒ»¿ƒ»¿ƒ»≈«

ÌÈÏLeÈ ‰Ba" da ÏÏBÎÂ ,ı‡‰ ˙kaÌ˙BÁÂ ," ¿ƒ¿«»»∆¿≈»≈¿»»ƒ¿≈
ı‡‰ ˙kaÔ˙„eÚÒa ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡Â .,„Ïa ¿ƒ¿«»»∆¿ƒ»ƒƒ¿»»ƒ¿«

ÒÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰L B‡Úa‡ ÔÈÎÓ  Ô‰nÚ ∆»»««««ƒ≈≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿«
.Ì„‡ Ïk ‡Lk ,Ôew˙k ˙BÎa¿»¿ƒ»ƒ¿»»»»

שם).7) וברש"י  טז. (ברכות התורה מן שברכה 8)שאינה
ה"א). (פ "א, לעיל כמבואר היא, התורה מן כי9)לאחריה

יכולים  ולפיכך התורה, מן המזון שאחר הברכות מנין אין
פ "ב , (ברכות וב 'ירושלמי ' (כסף ֿמשנה). 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 CÈˆ ,ı‡‰ ˙kaƒ¿«»»∆»ƒ«»»ƒ¿ƒ»»
dÙBÒeÔBÊn‰ ÏÚÂ ı‡‰ ÏÚ" da Ì˙BÁÂ ,ÏÎÂ ." ¿»¿≈»«»»∆¿««»¿»

˙ka "‰Áe ‰BË ‰cÓÁ ı‡" Ó‡ ‡lL∆…»«∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ¿«
B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ı‡‰˙Èa da ÈkÊ‰Ï CÈˆÂ . »»∆…»»¿≈»¿»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ

‰B˙Â,˙‡f‰ ˙Èa‰L ;‰B˙Ï ˙Èa ÌÈc˜‰Ïe , ¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿ƒ«…
e˙ÎpL ,‰ÏÈÓ ˙Èa ‡È‰ ,ı‡‰ ˙ka ÌÈÓB‡L∆¿ƒ¿ƒ¿«»»∆ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿

˙B˙È ‰NÚŒLÏL ‰ÈÏÚe˙Î dlÎ ‰Bz‰Â , »∆»¿∆¿≈¿ƒ¿«»À»ƒ¿¿
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קמב               
         

‰ÈÏÚ'B‚Â ˙Èa‰ Èc ‰l‡ :Ó‡pL ,˙B˙Èa LÏL »∆»»¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¿
'B‚Â ÌÈv Ìz‡ ,Áa Ìz‡ ˙k L‡ ˙Èa‰ „lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈«∆ƒ»ƒ¿

.'B‚Â ˙Èa EÚÏ¿»¿¿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 ‰Îa¿»»¿ƒƒ≈«»«≈¡…≈
ÔBiˆ ÏÚÂ EÈÚ ÌÈÏLeÈ ÏÚÂ EnÚ Ï‡NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ»≈¿«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒ
ÌÈÏLeÈa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" :B‡ ,"E„Bk ÔkLÓƒ¿«¿∆«¬≈¡…≈ƒ»«ƒ
ÌÁÓ" B‡ ,"ÌÈÏLeÈ ‰Ba" da Ì˙BÁÂ ,"EÈÚƒ∆¿≈»≈¿»»ƒ¿«≈

ÌÈÏLeÈ ÔÈa Ï‡NÈ BnÚ˙‡˜ CÎÈÙÏe ." «ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ Ó‡ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ .'‰ÓÁ' BÊ ‰Îa¿»»∆»»¿»ƒ∆…»««¿≈»ƒ

B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,BÊ ‰ÎaÔÈÚ ‡È‰L ÈtÓ , ƒ¿»»…»»¿≈»ƒ¿≈∆ƒƒ¿«
˙Èa ˙eÎÏÓ ˙ÊÁa ‡l‡ ‰eÓ‚ ‰ÓÁ ÔÈ‡L ,‰Îa‰«¿»»∆≈∆»»¿»∆»«¬»««¿≈

.„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"י ֿב  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 ÌÈBË ÌÈÓÈe ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ«¿ƒ¿∆»»¿«≈
‰ÓÁa?„ˆÈk .ÚˆÓ‡a ÌBi‰ ˙M„˜ ÓB‡Â , ¿∆»»¿≈¿À««¿∆¿«≈«

ÌÁ" B‡ ,"EÈÚ ÔBiˆa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈¡…≈¿ƒƒ∆«≈
,"EÈÚ ÌÈÏLeÈ ÏÚÂ EnÚ Ï‡NÈ ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆
B‡ ,"ÌÈÏLeÈ ÔÈa Ï‡NÈ BnÚ ÌÁÓ" ÌiÒÓe¿«≈¿«≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ
eÈ‰Ï‡ :˙aLa ,ÚˆÓ‡a ÓB‡Â ,"ÌÈÏLeÈ ‰Ba"≈¿»»ƒ¿≈¿∆¿«¿«»¡…≈

eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ ,eÈ˙B‡ È‰Ï‡ÂeÈ‰Ï‡ '‰ ≈…≈¬≈¿≈¿«¬ƒ≈¡…≈
LB„w‰Â ÏB„b‰ ,ÈÚÈM‰ ÌBÈ ˙ÂˆÓe EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿ƒ¿««¿ƒƒ«»¿«»
Ba ˙aL .EÈÙlÓ ‡e‰ LB„˜Â ÏB„b ‰Ê ÌBÈ Èk ,‰f‰«∆ƒ∆»¿»ƒ¿»∆ƒ¿…

Á‰ EBˆa .EBˆ ˙ÂˆÓk ‰‰‡a Ba ÁeÂeÏ ¿»«¿«¬»¿ƒ¿«¿∆ƒ¿¿»«»
‰Á‡Â ÔB‚ÈÂ ‰ÚÂ ‰ˆ eÈÏÚ ‡‰z Ï‡Â ,eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿«¿≈»≈»»¿»»¿»«¬»»
‰ÏÚÈ" ÓB‡ ÌÈBË ÌÈÓÈe .e˙ÁeÓ ÌBÈa¿¿»≈¿»ƒƒ≈«¬∆

‡BÈÂ„ÚBÓ ÏL BlÁe ÌÈL„Á ÈL‡a ÔÎÂ ," ¿»¿≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈
‡BÈÂ ‰ÏÚÈ" ˙ÈLÈÏL ‰Îa ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ." 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‡‰ ˙ka ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ ÌÈeÙe ‰kÁa«¬À»¿ƒƒ¿∆¿«ƒ¿«»»∆«
‰lÙza ÛÈÒBnL C„k ,"ÌÈqp‰B‡ BËŒÌBÈÂ . «ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿

‰ˆ" ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡……∆∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ¿≈
‡BÈÂ ‰ÏÚÈ" CkŒÁ‡Â ‰lÁz "eˆÈÏÁ‰ÂÔÎÂ ." ¿«¬ƒ≈¿ƒ»¿««»«¬∆¿»¿≈

˙Ë L„ÁŒL‡ÏÚ" ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ……∆≈≈∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ«
‰ÏÚÈ"Â "eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ"e ,ı‡‰ ˙ka "ÌÈqp‰«ƒƒ¿ƒ¿«»»∆¿≈¿«¬ƒ≈¿«¬∆

'a "‡BÈÂ'‰ÓÁp. ¿»¿∆»»

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 CÈˆ ,˙ÈÚÈ ‰Îa. ¿»»¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ»»«¿À
‰Îa da ÛÈÒBÓ ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ÁB‡‰ CnLÎe¿∆¿»≈»≈«≈∆««««ƒƒ»¿»»
LBÈ ‡lL ÔBˆ È‰È :ÓB‡ ?„ˆÈk .˙Èa‰ ÏÚÏ¿«««»ƒ≈«≈¿ƒ»∆…≈
.'eÎÂ ‡a‰ ÌÏBÚÏ ÌÏkÈ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»»«∆¿…ƒ»≈»»«»¿
CÈ‡‰Ïe ˙Èa‰ ÏÚa ˙ka ÛÈÒB‰Ï ˙eL BÏ LÈÂ¿∆¿¿ƒ¿ƒ¿«««««ƒ¿«¬ƒ

da. »

אתה...31) ברוך שאומר: ע "א. מט , העולם..ÍÏÓברכות
מלכיות ‰ÍÏÓוכו'ÂÎÏÓאבינו וטעם וכו', והמטיב  הטוב 

אין  השלישית, בברכה דוד בית מלכות שהזכיר מפני  אלו,
אין  וגם - שמים מלכות גם יזכיר שלא הנימוס  מדרך זה
דוד  בית מלכות להשוות שלא כדי  שלישית בברכה להזכירה
ואגב  הרביעית, בברכה תקנוה לפיכך - שמים למלכות
שהחסירן  מלכויות" "שתי  להזכיר חוזר הוא זו, אזכרה
שלא  והטעם (שם). כאמור ירושלים ובברכת הארץ  בברכת
ברכה  שהיא מפני  במקומה, הארץ  בברכת "מלכות" הזכיר
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קמג                
         

‰ÈÏÚ'B‚Â ˙Èa‰ Èc ‰l‡ :Ó‡pL ,˙B˙Èa LÏL »∆»»¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¿
'B‚Â ÌÈv Ìz‡ ,Áa Ìz‡ ˙k L‡ ˙Èa‰ „lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈«∆ƒ»ƒ¿

.'B‚Â ˙Èa EÚÏ¿»¿¿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 ‰Îa¿»»¿ƒƒ≈«»«≈¡…≈
ÔBiˆ ÏÚÂ EÈÚ ÌÈÏLeÈ ÏÚÂ EnÚ Ï‡NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ»≈¿«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒ
ÌÈÏLeÈa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" :B‡ ,"E„Bk ÔkLÓƒ¿«¿∆«¬≈¡…≈ƒ»«ƒ
ÌÁÓ" B‡ ,"ÌÈÏLeÈ ‰Ba" da Ì˙BÁÂ ,"EÈÚƒ∆¿≈»≈¿»»ƒ¿«≈

ÌÈÏLeÈ ÔÈa Ï‡NÈ BnÚ˙‡˜ CÎÈÙÏe ." «ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ Ó‡ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ .'‰ÓÁ' BÊ ‰Îa¿»»∆»»¿»ƒ∆…»««¿≈»ƒ

B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,BÊ ‰ÎaÔÈÚ ‡È‰L ÈtÓ , ƒ¿»»…»»¿≈»ƒ¿≈∆ƒƒ¿«
˙Èa ˙eÎÏÓ ˙ÊÁa ‡l‡ ‰eÓ‚ ‰ÓÁ ÔÈ‡L ,‰Îa‰«¿»»∆≈∆»»¿»∆»«¬»««¿≈

.„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"י ֿב  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 ÌÈBË ÌÈÓÈe ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ«¿ƒ¿∆»»¿«≈
‰ÓÁa?„ˆÈk .ÚˆÓ‡a ÌBi‰ ˙M„˜ ÓB‡Â , ¿∆»»¿≈¿À««¿∆¿«≈«

ÌÁ" B‡ ,"EÈÚ ÔBiˆa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈¡…≈¿ƒƒ∆«≈
,"EÈÚ ÌÈÏLeÈ ÏÚÂ EnÚ Ï‡NÈ ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆
B‡ ,"ÌÈÏLeÈ ÔÈa Ï‡NÈ BnÚ ÌÁÓ" ÌiÒÓe¿«≈¿«≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ
eÈ‰Ï‡ :˙aLa ,ÚˆÓ‡a ÓB‡Â ,"ÌÈÏLeÈ ‰Ba"≈¿»»ƒ¿≈¿∆¿«¿«»¡…≈

eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ ,eÈ˙B‡ È‰Ï‡ÂeÈ‰Ï‡ '‰ ≈…≈¬≈¿≈¿«¬ƒ≈¡…≈
LB„w‰Â ÏB„b‰ ,ÈÚÈM‰ ÌBÈ ˙ÂˆÓe EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿ƒ¿««¿ƒƒ«»¿«»
Ba ˙aL .EÈÙlÓ ‡e‰ LB„˜Â ÏB„b ‰Ê ÌBÈ Èk ,‰f‰«∆ƒ∆»¿»ƒ¿»∆ƒ¿…

Á‰ EBˆa .EBˆ ˙ÂˆÓk ‰‰‡a Ba ÁeÂeÏ ¿»«¿«¬»¿ƒ¿«¿∆ƒ¿¿»«»
‰Á‡Â ÔB‚ÈÂ ‰ÚÂ ‰ˆ eÈÏÚ ‡‰z Ï‡Â ,eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿«¿≈»≈»»¿»»¿»«¬»»
‰ÏÚÈ" ÓB‡ ÌÈBË ÌÈÓÈe .e˙ÁeÓ ÌBÈa¿¿»≈¿»ƒƒ≈«¬∆

‡BÈÂ„ÚBÓ ÏL BlÁe ÌÈL„Á ÈL‡a ÔÎÂ ," ¿»¿≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈
‡BÈÂ ‰ÏÚÈ" ˙ÈLÈÏL ‰Îa ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ." 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‡‰ ˙ka ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ ÌÈeÙe ‰kÁa«¬À»¿ƒƒ¿∆¿«ƒ¿«»»∆«
‰lÙza ÛÈÒBnL C„k ,"ÌÈqp‰B‡ BËŒÌBÈÂ . «ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿

‰ˆ" ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡……∆∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ¿≈
‡BÈÂ ‰ÏÚÈ" CkŒÁ‡Â ‰lÁz "eˆÈÏÁ‰ÂÔÎÂ ." ¿«¬ƒ≈¿ƒ»¿««»«¬∆¿»¿≈

˙Ë L„ÁŒL‡ÏÚ" ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ……∆≈≈∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ«
‰ÏÚÈ"Â "eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ"e ,ı‡‰ ˙ka "ÌÈqp‰«ƒƒ¿ƒ¿«»»∆¿≈¿«¬ƒ≈¿«¬∆

'a "‡BÈÂ'‰ÓÁp. ¿»¿∆»»

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 CÈˆ ,˙ÈÚÈ ‰Îa. ¿»»¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ»»«¿À
‰Îa da ÛÈÒBÓ ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ÁB‡‰ CnLÎe¿∆¿»≈»≈«≈∆««««ƒƒ»¿»»
LBÈ ‡lL ÔBˆ È‰È :ÓB‡ ?„ˆÈk .˙Èa‰ ÏÚÏ¿«««»ƒ≈«≈¿ƒ»∆…≈
.'eÎÂ ‡a‰ ÌÏBÚÏ ÌÏkÈ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»»«∆¿…ƒ»≈»»«»¿
CÈ‡‰Ïe ˙Èa‰ ÏÚa ˙ka ÛÈÒB‰Ï ˙eL BÏ LÈÂ¿∆¿¿ƒ¿ƒ¿«««««ƒ¿«¬ƒ

da. »

אתה...31) ברוך שאומר: ע "א. מט , העולם..ÍÏÓברכות
מלכיות ‰ÍÏÓוכו'ÂÎÏÓאבינו וטעם וכו', והמטיב  הטוב 

אין  השלישית, בברכה דוד בית מלכות שהזכיר מפני  אלו,
אין  וגם - שמים מלכות גם יזכיר שלא הנימוס  מדרך זה
דוד  בית מלכות להשוות שלא כדי  שלישית בברכה להזכירה
ואגב  הרביעית, בברכה תקנוה לפיכך - שמים למלכות
שהחסירן  מלכויות" "שתי  להזכיר חוזר הוא זו, אזכרה
שלא  והטעם (שם). כאמור ירושלים ובברכת הארץ  בברכת
ברכה  שהיא מפני  במקומה, הארץ  בברכת "מלכות" הזכיר
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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 ‰Îa ÓB‡ ,Ï‡‰ ˙Èa ÔÈÎnLÎe¿∆¿»¿ƒ¿≈»»≈≈ƒ¿»»¿ƒƒ
,˙Ó‡ Ôic ,˙Ó‡ Ï‡ ,ÈËn‰Â Bh‰ ,ÈÁ‰ CÏn‰«∆∆«««¿«≈ƒ≈¡∆«»¡∆
,BBˆk Ba ˙BNÚÏ BÓÏBÚa ËÈlL ,˜„ˆa ËÙBL≈¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ¿
BÏ ˙B„B‰Ï ÔÈiÁ eÁ‡ Ïke ,ÂÈ„ÚÂ BnÚ eÁ‡L∆¬«¿««¬»»«…¬«¿«»ƒ¿
‰Ó ÈÙk ,BÓÁÏ Ï‡‰ ÏÚ ÌÈÓÁ LwÓe .BÎÏe¿»¿¿«≈«¬ƒ«»»≈¿«¬¿ƒ«

‰ˆiM.'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 ˙ÈaÚa‡ Á‡ ÌÈ˙Á ˙ka ÔÈÎÓ ¿≈¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬»ƒ«««¿«
.ÌL ÌÈÏÎB‡L ‰„eÚÒe ‰„eÚÒ ÏÎa ,el‡ ˙BÎa¿»≈¿»¿»¿»∆¿ƒ»

ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ,BÊ ‰Îa ÔÈÎÓ ÔÈ‡Â„Ú . ¿≈¿»¿ƒ¿»»…¬»ƒ¿…¿«ƒ«
‰nk‡NpL ÔBÓÏ‡ ‰È‰ Ì‡ ?BÊ ‰Îa ÔÈÎÓ «»¿»¿ƒ¿»»ƒ»»«¿∆»»

Ì‡Â ;„Ïa ÔBL‡ ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÎÓ ,‰ÓÏ‡«¿»»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,‰Ïe˙ ‡NpL ÔBÓÏ‡ B‡ ‰ÓÏ‡ ‡NpL eÁa»∆»»«¿»»«¿∆»»¿»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙ÚL Ïk d˙B‡ ÔÈÎÓ. ¿»¿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 ˙Èa ÔÈÙÈÒBnL BÊ ‰Îa‰Î ‡È‰ ¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒƒ¿»»
ÌÈc ‰na .ÔÈ‡eN ÏL ˙BÎa ÚMÓ ‰BÁ‡«¬»ƒ∆«¿»∆ƒƒ«∆¿»ƒ

ÌÈeÓ‡˙ka e„ÓÚL Ì‰ ,ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»¿ƒ≈∆»¿¿ƒ¿«
ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;˙BÎa‰ eÚÓLÂ ÔÈ‡eNƒƒ¿»¿«¿»¬»ƒ»»¿ƒ
 ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈ‡eN ˙ka eÚÓL ‡lL ,ÌÈÁ‡¬≈ƒ∆…»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«ƒƒ
,˙BÎa ÚL ÔBÊÓ ˙ka Á‡ ÌÏÈLa ÔÈÎÓ¿»¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ¿«»∆«¿»

ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈÎnL C„keÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿∆∆∆¿»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿
‰NÚÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÁÂ ,. ¬»»«¬»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‡ Cea :˙BÎa ÚL Ô‰ el‡Â¿≈≈∆«¿»»«»¡…≈
Ì„‡‰ ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓeÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea . ∆∆»»≈»»»»«»¡…≈

B„BÎÏ ‡a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ'‰ ‰z‡ Cea . ∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
Ì„‡‰ ˙‡ ˆÈ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡,BÓÏˆa ¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿

B˙Èz ˙eÓc ÌÏˆaepnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,È„Ú ÔÈa ¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈
„ÚÏ‚˙Â NÈNz NBN .Ì„‡‰ ˆBÈ ,'‰ ‰z‡ Cea . «»«»≈»»»»ƒ¿»≈

‰˜Ú,'‰ ‰z‡ Cea .‰ÁÓNa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a ¬»»¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»
,ÌÈe‰‡Â ÌÈÚ ÁnNz ÁnN .‰Èa ÔBiˆ ÁnNÓ¿«≈«ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ«¬ƒ

Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a EÈˆÈ EÁnNk,'‰ ‰z‡ Cea . ¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»
Ô˙Á ÁnNÓCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea .‰lÎÂ ¿«≈«»»¿«»»«»¡…≈∆∆

‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓNÂ ÔBNN ‡a L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»
.˙eÚÂ ÌBÏL ,‰ÂÁ‡ ,‰‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ,‰pÂ¿ƒ»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈
˙BˆeÁe ‰„e‰È ÈÚa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰‰Ó¿≈»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿

ÌÈÏLeÈÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ,‰ÁÓN ÏB˜Â ÔBNN ÏB˜ , ¿»»ƒ»¿ƒ¿»»»¿
ÌÈÚe [Ì˙tÁÓ] ÌÈ˙Á ˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk«»ƒ¿¬¬»ƒ≈À»»¿»ƒ

Cea .Ì˙È‚pÓ‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ ,'‰ ‰z‡. ƒ¿ƒ»»»«»¿«≈«»»ƒ««»

והקדימו 43) החליפו אחר, ובנוסח  א'. התימנים כת"י  כנוסח 
ראה  כהלכה. שלא "שהכל", לברכת האדם" "יוצר ברכת

ה"ג. פ "י , אישות האדם 44)הל' יצירת על הודאה ברכת
זכר 45)בכלל. של הזיווג יצירת על מכוונת זו ברכה

ושכלו. בנשמתו האנושי  מין ושלימות גם 46)ונקבה,
- הראשון אדם אשת לחוה מכוונת שהיא - תבניתו דמות

ישראל"). ("עבודת אלהים בצלם מגופו 47)נוצרה
בנין 48)ומצלעותיו. נקראת שחוה לדורות, נוהג בנין

ח .). כתובות (רש"י  הצלע  את ויבן מכוון 49)ככתוב :
את  להעלות ומצוה כעקרה, בחורבנה שהיא לירושלים
ו). קלז, (תהלים הכתוב  כלשון שמחתנו. ראש על ירושלים

חוה 50) את בהביאך הראשון אדם את ששימחת כשם
בגןֿעדן. עוד בהיותם התימנים,51)לפניו, כת"י  ובנוסח 

ובונה  עמו "משמח  כתוב : וונציה, שונצינו בדפוסי  וכן
י .52)ירושלים". לג, ירמיה הכתוב  מנה 53)מלשון לא

פתח  ההלכה ובתחילת בלבד, ברכות שש אלא רבינו כאן
שם  יהיה "ואם אומר: ה"ד, פ "י  אישות בהל' אולם בשבע .
את  ומסדר תחלה, היין על ומברך יין של כוס  מביא יין,

ברכות". ז' מברך ונמצא הכוס , על הלכה 54)כולן הקפנו
הלכה  כל אין ב ' תימנים כת"י  שבנוסח  מפני  בסוגריים, זו
ואמנם  אישות, בהל' ומקומה מקומה, כאן אין כי  זו,
הברכות  נוסח  כל רבינו הביא ה"ג, פ "י  אישות בהלכות

האלו.

.È˙M„˜ BËŒÌBÈ B‡ ˙aLa ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL»«¿…ƒ¿ƒ¿«»¿¿À«
ÌBi‰ ˙ÈÚÈ ‰Îa ÏÈÁ˙iL Ì„˜ kÊ Ì‡ : «ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ

'‰ Cea :ÓB‡ ˙aLaBnÚÏ ‰ÁeÓ Ô˙ L‡ ¿«»≈»¬∆»«¿»¿«
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קמד               
         

Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Cea .L„˜ ˙ÈÏÂ ˙B‡Ï Ï‡NÈƒ¿»≈¿¿ƒ¿ƒ…∆»«»¿«≈
a :ÓB‡ BËŒÌBÈa .˙aM‰ÌÈÓÈ Ô˙ L‡ Ce ««»¿≈»¬∆»«»ƒ

‰z‡ Cea .‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ Ï‡NÈ BnÚÏ ÌÈBËƒ¿«ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿»»«»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡NÈ Lc˜Ó ,'‰‰Îa ÏÈÁ˙Óe . ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«¿ƒƒ¿»»

‰Îa ÏÈÁ˙‰L Á‡ kÊ Ì‡Â .ÓB‚Â ˙ÈÚÈ¿ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»
"Ôf‰" ˙ka ‡e‰L ,L‡Ï ÊBÁÂ ˜ÒBt  ˙ÈÚÈ. ¿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 (כסף ֿמשנה, ולזמן לחזור

קפח ). סי ' או"ח 

.‚È:"‡BÈÂ ‰ÏÚÈ" Ó‡ ‡ÏÂ ÁÎL ÌÈL„Á ÈL‡a¿»≈√»ƒ»«¿…»««¬∆¿»
L Ì„˜ kÊ Ì‡Cea :ÓB‡  ˙ÈÚÈ ‰Îa ÏÈÁ˙i ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈»

BÈ‡Â .ÔBkÊÏ Ï‡NÈ BnÚÏ ÌÈL„Á ÈL‡ Ô˙ L‡¬∆»«»≈√»ƒ¿«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈
da Ì˙BÁÌ‡Â .ÓB‚Â ˙ÈÚÈ ‰Îa ÏÈÁ˙Óe , ≈»«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ

d˙B‡ ÓBb  ˙ÈÚÈ ‰Îa ÏÈÁ˙‰L Á‡ kÊƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ≈»
ÊBÁ BÈ‡Â„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÎÂ .‰kÁe ¿≈≈¿≈¿À∆≈«¬À»

ÔBÊn‰ ˙ka ÔÈÚ‰ ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL ,ÌÈeÙe ¿ƒ»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««»
ÊBÁ BÈ‡. ≈≈

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

(כסף ֿמשנה). עליהם לחזור שיצטרך

.„ÈC ‡ÏÂ ÁÎLÂ ,ÏÎ‡L ÈÓÌ„˜ kÊ Ì‡  ƒ∆»«¿»«¿…≈«ƒƒ¿«…∆
ÂÈÚÓaL ÏÎ‡n‰ ÏkÚ˙iLÏkÚ˙ ;CÓe ÊBÁ , ∆ƒ¿«≈««¬»∆¿≈»≈¿»≈ƒ¿«≈

ÌÏÚ Ì‡ ÔÎÂ .CÓe ÊBÁ BÈ‡  ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰«»∆¿≈»≈≈¿»≈¿≈ƒ∆¿«
CÓe ÊBÁ  C ‡Ï B‡ Ca Ì‡ Ú„È ‡ÏÂ epnÓ, 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

    
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 ,ÔÈBÚN‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ô‰ ÔÈÈÓ ‰MÓÁ, ¬ƒ»ƒƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ
ÏÚeL ˙ÏaLÂÔBÙÈLÂ ,,ÔÈhÁ‰ ÔÈnÓ  ÔÈÓqk‰ . ¿ƒ…∆»¿ƒ«À¿ƒƒƒ«ƒƒ

ÌÈBÚN‰ ÔÈnÓ  ÔBÙÈLÂ ÏÚeL ˙ÏaLÂ‰MÓÁÂ . ¿ƒ…∆»¿ƒƒƒ«¿ƒ«¬ƒ»
ÏÎa ‰‡ez ÌÈ‡˜ ,ÌÈÏaL Ô‰Lk ,el‡‰ ÔÈÈÓƒƒ»≈¿∆≈ƒ√ƒƒ¿»ƒ¿»¿»

ÌB˜ÓÔÈLcL Á‡Â ;ÔÈBÊÂÔ‚c ÔÈ‡˜ ,Ô˙B‡; »¿««∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ»»
,Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ÔÁÓ˜ ˙‡ ÔÈLÏÂ Ô˙B‡ ÔÈÁBhLÎe¿∆¬ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»

˙t ÔÈ‡˜‡È‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ó ‰NÚp‰ ˙t‰Â . ƒ¿»ƒ«¿««««¬∆≈∆»≈∆ƒ
ÈeeÏ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa ˙t ˙‡˜p‰. «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‡ Cea :‰ÈÙÏ CÏ iÁ ,˙t ÏÎB‡‰»≈««»¿»≈¿»∆»»«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡‡ÈˆBn‰ ,ÌÏBÚ‰,ı‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ¡…≈∆∆»»«ƒ∆∆ƒ»»∆

˙BÎa Úa‡  ‰ÈÁ‡Ïe˜eÏL Ô‚c ÏÎ‡ .BÓk ¿«¬∆»«¿«¿»»«»»»¿
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Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Cea .L„˜ ˙ÈÏÂ ˙B‡Ï Ï‡NÈƒ¿»≈¿¿ƒ¿ƒ…∆»«»¿«≈
a :ÓB‡ BËŒÌBÈa .˙aM‰ÌÈÓÈ Ô˙ L‡ Ce ««»¿≈»¬∆»«»ƒ

‰z‡ Cea .‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ Ï‡NÈ BnÚÏ ÌÈBËƒ¿«ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿»»«»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡NÈ Lc˜Ó ,'‰‰Îa ÏÈÁ˙Óe . ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«¿ƒƒ¿»»

‰Îa ÏÈÁ˙‰L Á‡ kÊ Ì‡Â .ÓB‚Â ˙ÈÚÈ¿ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»
"Ôf‰" ˙ka ‡e‰L ,L‡Ï ÊBÁÂ ˜ÒBt  ˙ÈÚÈ. ¿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 (כסף ֿמשנה, ולזמן לחזור

קפח ). סי ' או"ח 

.‚È:"‡BÈÂ ‰ÏÚÈ" Ó‡ ‡ÏÂ ÁÎL ÌÈL„Á ÈL‡a¿»≈√»ƒ»«¿…»««¬∆¿»
L Ì„˜ kÊ Ì‡Cea :ÓB‡  ˙ÈÚÈ ‰Îa ÏÈÁ˙i ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈»

BÈ‡Â .ÔBkÊÏ Ï‡NÈ BnÚÏ ÌÈL„Á ÈL‡ Ô˙ L‡¬∆»«»≈√»ƒ¿«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈
da Ì˙BÁÌ‡Â .ÓB‚Â ˙ÈÚÈ ‰Îa ÏÈÁ˙Óe , ≈»«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ

d˙B‡ ÓBb  ˙ÈÚÈ ‰Îa ÏÈÁ˙‰L Á‡ kÊƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ≈»
ÊBÁ BÈ‡Â„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÎÂ .‰kÁe ¿≈≈¿≈¿À∆≈«¬À»

ÔBÊn‰ ˙ka ÔÈÚ‰ ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL ,ÌÈeÙe ¿ƒ»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««»
ÊBÁ BÈ‡. ≈≈

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

(כסף ֿמשנה). עליהם לחזור שיצטרך

.„ÈC ‡ÏÂ ÁÎLÂ ,ÏÎ‡L ÈÓÌ„˜ kÊ Ì‡  ƒ∆»«¿»«¿…≈«ƒƒ¿«…∆
ÂÈÚÓaL ÏÎ‡n‰ ÏkÚ˙iLÏkÚ˙ ;CÓe ÊBÁ , ∆ƒ¿«≈««¬»∆¿≈»≈¿»≈ƒ¿«≈

ÌÏÚ Ì‡ ÔÎÂ .CÓe ÊBÁ BÈ‡  ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰«»∆¿≈»≈≈¿»≈¿≈ƒ∆¿«
CÓe ÊBÁ  C ‡Ï B‡ Ca Ì‡ Ú„È ‡ÏÂ epnÓ, 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

    
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 ,ÔÈBÚN‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ô‰ ÔÈÈÓ ‰MÓÁ, ¬ƒ»ƒƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ
ÏÚeL ˙ÏaLÂÔBÙÈLÂ ,,ÔÈhÁ‰ ÔÈnÓ  ÔÈÓqk‰ . ¿ƒ…∆»¿ƒ«À¿ƒƒƒ«ƒƒ

ÌÈBÚN‰ ÔÈnÓ  ÔBÙÈLÂ ÏÚeL ˙ÏaLÂ‰MÓÁÂ . ¿ƒ…∆»¿ƒƒƒ«¿ƒ«¬ƒ»
ÏÎa ‰‡ez ÌÈ‡˜ ,ÌÈÏaL Ô‰Lk ,el‡‰ ÔÈÈÓƒƒ»≈¿∆≈ƒ√ƒƒ¿»ƒ¿»¿»

ÌB˜ÓÔÈLcL Á‡Â ;ÔÈBÊÂÔ‚c ÔÈ‡˜ ,Ô˙B‡; »¿««∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ»»
,Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ÔÁÓ˜ ˙‡ ÔÈLÏÂ Ô˙B‡ ÔÈÁBhLÎe¿∆¬ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»

˙t ÔÈ‡˜‡È‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ó ‰NÚp‰ ˙t‰Â . ƒ¿»ƒ«¿««««¬∆≈∆»≈∆ƒ
ÈeeÏ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa ˙t ˙‡˜p‰. «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‡ Cea :‰ÈÙÏ CÏ iÁ ,˙t ÏÎB‡‰»≈««»¿»≈¿»∆»»«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡‡ÈˆBn‰ ,ÌÏBÚ‰,ı‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ¡…≈∆∆»»«ƒ∆∆ƒ»»∆

˙BÎa Úa‡  ‰ÈÁ‡Ïe˜eÏL Ô‚c ÏÎ‡ .BÓk ¿«¬∆»«¿«¿»»«»»»¿
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פרי12) "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",
(כסף ֿמשנה). 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˜ ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆¿»
ÚÂÈ„k ,‰Ú ‰È‰ Ì‡  ÌÈ˜LÓ ‡La B‡ ÌÈÓa B ¿≈¿¿«ƒƒ¿»«¿ƒƒ»»»∆¿≈

‰lÁ˙a ÂÈÏÚ CÓ ,BÒÚÏÏe ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬ƒ»¿»√¿»≈»»ƒ¿ƒ»
ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ" ÛBqÏe ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡Ba"≈ƒ≈¿¿«««ƒ¿»¿«

"‰ÏkÏk‰Èe‡ ‰È‰iL È„k ,C ‰È‰ Ì‡Â ; ««¿»»¿ƒ»»«¿≈∆ƒ¿∆»
‰i˙LÏ"Ïk‰L" ‰lÁ˙a ÂÈÏÚ CÓ ÛBqÏe , ƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ¿ƒ»∆«…¿«

"˙Ba ˙BLÙ ‡Ba". ≈¿»«

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˜‰„˜a BÏMaL ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆ƒ¿ƒ¿≈»
ÔB‚k ,ÌÈÁ‡ ÌÈc ÌÚ BÚL ÔÈa ,BcÏ ÔÈa ≈¿«≈∆≈¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿

˙BÈÏB˜lÁL Ô‚c‰ ÔÎÂ ;Ô‰ ‡ˆBiÎÂB‡ ¿ƒ¿«≈»∆¿≈«»»∆ƒ¿
BL˙Î˙BÙÈ‰ ÔB‚k ,‰„˜a BÏMeN‚Â ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿∆∆

‰NÚÓ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ ;Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÏÓk‰««¿∆¿«≈»∆¿»∆«ƒ¿»«¬≈
ÏÈLz Ïk ÔÎÂ ;‰„˜,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ Ba ÚL , ¿≈»¿≈»«¿ƒ∆≈«≈¬≈∆«ƒƒ

ÈÈÓ ‡Ba" ÂÈÏÚ CÓ ‰lÁza  ˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa≈∆«≈««¿ƒ»¿»≈»»≈ƒ≈
"˙BBÊÓ. ¿

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

.‰ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naeLÁ ‰f‰ ÔÈn‰ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ«∆»

˙LÓÁÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;‰ÏÙË ‰È‰ ‡ÏÂ BÏˆ‡∆¿¿…»»¿≈»¬»ƒ»»∆»≈¬≈∆
,wÚ‰ ÏÚ ‡l‡ CÓ BÈ‡  ‰ÏÙË ÚL ÔÈÈn‰«ƒƒ∆≈«¿≈»≈¿»≈∆»«»ƒ»
‡e‰L Ïk :˙BÎaa ÏÏk ‰ÊÂ .‰ÏÙh‰ ˙‡ ËBÙe≈∆«¿≈»¿∆¿»«¿»…∆
˙‡ ËBÙe wÚ‰ ÏÚ CÓ  ‰ÏÙË BnÚÂ wÚƒ»¿ƒ¿≈»¿»≈«»ƒ»≈∆

‰ÏÙh‰,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‰ „ˆÈkB‡ ≈«ƒ«¿≈»«¿…∆∆¿∆∆
˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜ Ba ÚÂ BÏMaL ,eÎ¿∆ƒ¿¿≈≈∆«∆∆»≈¬≈∆

B˜a„Ï È„k ÔÈÈn‰ÈÈÓ ‡Ba" ÂÈÏÚ CÓ 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‡ ÔÈÚnL c»»∆¿»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ≈≈«¿≈

ˆÏ‰ÏÙË BÊ È‰ ,ÏÈLz‰ ˙‡ ÚaÚ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿…«∆««¿ƒ¬≈¿≈»¬»ƒ≈≈
wÚ ‡e‰ È‰ ,˙BBÚza ÌÚË ÔzÏ È„k,CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ≈««««¬¬≈ƒ»¿ƒ»

‰hÁ ÏÁ Ô‰a ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÏMnL L„ ÈÈÓ ƒ≈¿«∆¿«¿ƒ»¿¿ƒ»∆≈∆ƒ»
CÓ BÈ‡ ,‰˜È˙Ó ÈÈÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚÂ ,˜a„Ï È„k¿≈¿«≈¿ƒ≈∆ƒ≈¿ƒ»≈¿»≈
‡e‰ Lc‰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,

.ÊCÈvL È‰ ?˙ÚÓ dÈ‡L ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¿≈»∆≈»¿…∆∆¬≈∆»ƒ
ÁÈÏÓ ‚c ÏÎ‡Ï˜ÈfÈ ‡lL È„k BnÚ ˙t‰ ÏÎ‡Â , ∆¡…»»ƒ«¿»«««ƒ¿≈∆…«ƒ

ÁÈÏn‰ ÏÚ CÓ ‰Ê È‰  BBLÏe BBb ÁÏn‰«∆«¿¿¬≈∆¿»≈««»ƒ«
BÏ ‰ÏÙË ˙t‰L ÈtÓ ,˙t‰ ˙‡ ËBÙeÏk 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‰B‡ ‰„˜a dÏMe , ««∆»«»ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»
˙Èfk ÔÈ˙È˙ta LÈ Ì‡ :˜na dLÏÔ‰L kpL B‡ , »»«»»ƒ≈«¿ƒƒ««ƒ∆ƒ»∆≈

d˙eˆ ‰pzL ‡ÏÂ ,˙t‰lÁza ‰ÈÏÚ CÓ  «¿…ƒ¿«»»»¿»≈»∆»«¿ƒ»
"‡ÈˆBn‰"˙Èfk Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;‡ ,˙eˆ ‰ÚL B «ƒ¿ƒ≈»∆««ƒ∆»¿»«

ÏeMaa ˙t‰ÈÈÓ ‡Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ CÓ  «««ƒ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈
"˙BBÊÓ. ¿

לפרורים.40) צורתה.41)פיררה שנשתנית אע "פ 
כזית.42) בהם אין אפילו בלישה 43)ואז מדובר זה כל

עוברת  הפת צורת אין במרק  בלישה כי  בבישול, ולא במרק 
בהם  יש אם ולפיכך במקצת, נשתנית אלא לגמרי  ממנה
חז"ל  מדברי  זה דין רבינו ולמד המוציא. - ברכתם כזית,
- הערוך) במרק , שנילושו (פירורין חביצה לז:): (ברכות
כדברי כזית, בפירוריה שאין אע "פ  המוציא עליה מברכים
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קמו               
         

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 הכסף ֿמשנה, 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 כסף ֿמשנה). (ראה שונים פירושים בזה
"אם" שצ "ל: הבתים' 'ספר בשם נוסחא הביא כח , סימן

כזית בפתיתים יש אם שם: כתוב  וכך "או", ÎÈבמקום 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 ÌÈiÚ‰L BÓk ,Ú˜wa ˙ÈÙ‡pL ‰qÚƒ»∆∆¡≈««¿«¿∆»«¿ƒƒ¿≈
,˙t ˙eˆ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰  ÌÈÙB‡ ˙Ba„n‰«ƒ¿»ƒƒ¿≈»∆»««

"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ CÓÌ‡Â . ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈¿¿ƒ
"‡ÈˆBn‰" CÓ  ‰ÈÏÚ BBÊÓ Ú˜‰qÚ ÔÎÂ . »«¿»∆»¿»≈«ƒ¿≈ƒ»

da ÚL B‡ ,ÏÁ B‡ ÔÓL B‡ L„a dLlL∆»»ƒ¿«¿∆∆¿»»∆≈≈»
ÔÈÏ˙ ÈÈÓ‰‡a‰ ˙t ˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,d‡Ù‡Â ƒ≈¿»ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿≈««»»

ÔÈqÎa‡Ba" ‰ÈÏÚ CÓ ,˙Ù ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ¿ƒ»ƒ««ƒ∆«¿»≈»∆»≈
"˙BBÊÓ ÈÈÓCÓ  ‰ÈÏÚ B˙„eÚÒ Ú˜ Ì‡Â . ƒ≈¿¿ƒ»«¿»»∆»¿»≈

"‡ÈˆBn‰". «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 לפני52)(כסף ֿמשנה ידים ליטול צריך וגם
ה"א). פ "ו, לקמן וראה ס "א. קנח , סי ' (או"ח  אכילתה

.È˙t epnÓ ‰NÚL B‡ BÏMaL Ê‡‰lÁza  …∆∆ƒ¿∆»»ƒ∆««¿ƒ»
"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡Ba" ÂÈÏÚ CÓ‡Ba" ÛBqÏe , ¿»≈»»≈ƒ≈¿¿«≈

"˙BLÙ,Á‡ c ÌÚ ÚÓ ‡‰È ‡lL „Ïe ; ¿»ƒ¿«∆…¿≈¿…»ƒ»»«≈
BcÏ Ê‡ ‡l‡ÔÁc ˙t Ï‡ .‡L ÏL ˙Ù B‡ , ∆»…∆¿«¬»«…««∆¿»

˙ÈË˜ ÈÈÓ"Ïk‰L" CÓ ‰lÁza ÛBqÏe , ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆«…¿«
"˙Ba ˙BLÙ ‡Ba". ≈¿»«

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

.‡ÈÔÈÎÓ ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎnL Ïk»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ
˙BÎa Úa‡ ,d„Òk ÔBÊn‰ ˙ka ÛBqa ÂÈÁ‡Ï; ¿«¬»«ƒ¿««»¿ƒ¿»«¿«¿»

,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡Ba" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎnL ÏÎÂ¿»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»≈ƒ≈¿
LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Îa ÂÈÁ‡Ï ÛBqa ÔÈÎÓıeÁ , ¿»¿ƒ«¿«¬»¿»»««≈≈»

Ê‡‰ ÔÓ. ƒ»…∆

פ "ד.61) ברכות, יג.62)תוספתא הלכה בסמוך מפורשת
מזונות",63) מיני  "בורא בתחילה עליו שמברך שאף ֿעלֿפי 

לז.). (ברכות נפשות" "בורא אחריו מברך

.ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na˙ÈfkÓ ÏÎ‡L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ««ƒ
‰ÏÚÓÏe˙t‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ Ï‡ ;, ¿«¿»¬»»«»ƒ««ƒ≈ƒ««

ÔÈÏÎ‡ ‡MÓ ÔÈa˙ÈÚÈÓ ˙BÁt ‰˙BM‰Â ;ÔÈa , ≈ƒ¿»√»ƒ¿«∆»≈¿ƒƒ≈
‰Îa ‰lÁza CÓ  ÔÈ˜LÓ ‡MÓ ÔÈa ,ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ≈ƒ¿»«¿ƒ¿»≈«¿ƒ»¿»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡‰ÏÏk CÓ BÈ‡ ÛBqÏe ,. »¿»¿«ƒ¿«≈¿»≈¿»

לאחריו.64) מברך לפניו, שמברך שאמרו,65)שכל וכזית
לט .). (ברכות בינוני  אלא גדול ולא קטן ברכות 66)לא

ע "א. ע "א.67)מה, לט , החייב 68)שם, השיעור שהוא
וכן  לנזיר, יין רביעית כגון - אסורים משקין בשתיית עליו
ופחות  אסורים, במאכלות כזית שיעור כמו - דם רביעית
(כסף ֿמשנה). באוכלין מכזית כפחות הוא במשקין מרביעית
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קמז                
         

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 הכסף ֿמשנה, 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 כסף ֿמשנה). (ראה שונים פירושים בזה
"אם" שצ "ל: הבתים' 'ספר בשם נוסחא הביא כח , סימן

כזית בפתיתים יש אם שם: כתוב  וכך "או", ÎÈבמקום 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 ÌÈiÚ‰L BÓk ,Ú˜wa ˙ÈÙ‡pL ‰qÚƒ»∆∆¡≈««¿«¿∆»«¿ƒƒ¿≈
,˙t ˙eˆ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰  ÌÈÙB‡ ˙Ba„n‰«ƒ¿»ƒƒ¿≈»∆»««

"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ CÓÌ‡Â . ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈¿¿ƒ
"‡ÈˆBn‰" CÓ  ‰ÈÏÚ BBÊÓ Ú˜‰qÚ ÔÎÂ . »«¿»∆»¿»≈«ƒ¿≈ƒ»

da ÚL B‡ ,ÏÁ B‡ ÔÓL B‡ L„a dLlL∆»»ƒ¿«¿∆∆¿»»∆≈≈»
ÔÈÏ˙ ÈÈÓ‰‡a‰ ˙t ˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,d‡Ù‡Â ƒ≈¿»ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿≈««»»

ÔÈqÎa‡Ba" ‰ÈÏÚ CÓ ,˙Ù ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ¿ƒ»ƒ««ƒ∆«¿»≈»∆»≈
"˙BBÊÓ ÈÈÓCÓ  ‰ÈÏÚ B˙„eÚÒ Ú˜ Ì‡Â . ƒ≈¿¿ƒ»«¿»»∆»¿»≈

"‡ÈˆBn‰". «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 לפני52)(כסף ֿמשנה ידים ליטול צריך וגם
ה"א). פ "ו, לקמן וראה ס "א. קנח , סי ' (או"ח  אכילתה

.È˙t epnÓ ‰NÚL B‡ BÏMaL Ê‡‰lÁza  …∆∆ƒ¿∆»»ƒ∆««¿ƒ»
"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡Ba" ÂÈÏÚ CÓ‡Ba" ÛBqÏe , ¿»≈»»≈ƒ≈¿¿«≈

"˙BLÙ,Á‡ c ÌÚ ÚÓ ‡‰È ‡lL „Ïe ; ¿»ƒ¿«∆…¿≈¿…»ƒ»»«≈
BcÏ Ê‡ ‡l‡ÔÁc ˙t Ï‡ .‡L ÏL ˙Ù B‡ , ∆»…∆¿«¬»«…««∆¿»

˙ÈË˜ ÈÈÓ"Ïk‰L" CÓ ‰lÁza ÛBqÏe , ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆«…¿«
"˙Ba ˙BLÙ ‡Ba". ≈¿»«

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

.‡ÈÔÈÎÓ ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎnL Ïk»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ
˙BÎa Úa‡ ,d„Òk ÔBÊn‰ ˙ka ÛBqa ÂÈÁ‡Ï; ¿«¬»«ƒ¿««»¿ƒ¿»«¿«¿»

,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡Ba" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎnL ÏÎÂ¿»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»≈ƒ≈¿
LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Îa ÂÈÁ‡Ï ÛBqa ÔÈÎÓıeÁ , ¿»¿ƒ«¿«¬»¿»»««≈≈»

Ê‡‰ ÔÓ. ƒ»…∆

פ "ד.61) ברכות, יג.62)תוספתא הלכה בסמוך מפורשת
מזונות",63) מיני  "בורא בתחילה עליו שמברך שאף ֿעלֿפי 

לז.). (ברכות נפשות" "בורא אחריו מברך

.ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na˙ÈfkÓ ÏÎ‡L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ««ƒ
‰ÏÚÓÏe˙t‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ Ï‡ ;, ¿«¿»¬»»«»ƒ««ƒ≈ƒ««

ÔÈÏÎ‡ ‡MÓ ÔÈa˙ÈÚÈÓ ˙BÁt ‰˙BM‰Â ;ÔÈa , ≈ƒ¿»√»ƒ¿«∆»≈¿ƒƒ≈
‰Îa ‰lÁza CÓ  ÔÈ˜LÓ ‡MÓ ÔÈa ,ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ≈ƒ¿»«¿ƒ¿»≈«¿ƒ»¿»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡‰ÏÏk CÓ BÈ‡ ÛBqÏe ,. »¿»¿«ƒ¿«≈¿»≈¿»

לאחריו.64) מברך לפניו, שמברך שאמרו,65)שכל וכזית
לט .). (ברכות בינוני  אלא גדול ולא קטן ברכות 66)לא

ע "א. ע "א.67)מה, לט , החייב 68)שם, השיעור שהוא
וכן  לנזיר, יין רביעית כגון - אסורים משקין בשתיית עליו
ופחות  אסורים, במאכלות כזית שיעור כמו - דם רביעית
(כסף ֿמשנה). באוכלין מכזית כפחות הוא במשקין מרביעית
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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,

(כסף ֿמשנה). כמובן לכך לחוש אין אפילו 70)לאחריה
רי ). סי ' או"ח  ('טור' רבות נפשות בורא

.‚ÈLÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î ‡È‰ BÊÂ‰z‡ Cea : ¿ƒ¿»»««≈≈»»«»
‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,'‰ ¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»

‰Áe ‰BË ‰cÓÁ ı‡ ÏÚÂzÏÁ‰LÂ ˙ÈˆL ¿«∆∆∆¿»»¿»»∆»ƒ»¿∆ƒ¿«¿»
Ï‡NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ .eÈ˙B‡ ˙‡∆¬≈«≈¡…≈»≈¿«ƒ¿»≈

EÈÚ ÌÈÏLeÈ ÏÚÂ EnÚ,E„Bk ÔkLÓ ÔBiˆ ÏÚÂ «∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«¿∆
‰ÈÏÚ EÎe ,dÈa eÁnNÂ dÎB˙Ï eÏÚ‰Â¿«¬≈¿»¿«¿≈¿ƒ¿»»¿»∆¿»∆»
ÏÚÂ ı‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡ Cea .‰‰Ëe ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»»«»«»»∆¿«

‰ÈÁn‰BÊ ‰Îa ÓB‡ ÌÈBË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLe . «ƒ¿»¿«»¿»ƒƒ≈ƒ¿»»
ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚÓ dÏÏÎa˙ka ÈkÊnL C„k , ƒ¿»»≈≈¿À««¿∆∆∆«¿ƒ¿ƒ¿«

ÔBÊn‰. «»

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"ט  תשרי כ"ג שלישי יום 

    
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‰ ˙ka CÓ‰ Ïk»«¿»≈ƒ¿««»¿»»««≈≈
LÏL2ÏÎ‡L ÌB˜na d˙B‡ CÏ CÈˆ ,3ÏÎ‡ . »»ƒ¿»≈»«»∆»«»«

ÏÎ‡ .CÈÂ ˜ÒtL ÌB˜na LBÈ  Cl‰Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈≈«»∆»«ƒ»≈»«
LBÈ  „ÓBÚ ‡e‰Lk4CÈÂ BÓB˜Óa5CÏ ÁÎL . ¿∆≈≈ƒ¿ƒ»≈»«¿»≈

 ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL Ì„˜ kÊÂ ,ÔBÊn‰ ˙kaƒ¿««»¿ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»
kÊpL ÌB˜na CÓ6ÊBÁ  „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»≈«»∆ƒ¿«¿ƒ»»≈ƒ≈

CÓe BÓB˜ÓÏ7kÊpL ÌB˜na Ca Ì‡Â .8‡ˆÈ  ƒ¿¿»≈¿ƒ≈««»∆ƒ¿«»»
‡e‰Lk B‡ „ÓBÚ ‡e‰Lk Ca Ì‡ ÔÎÂ .B˙BÁ È„È¿≈»¿≈ƒ≈«¿∆≈¿∆

B˙BÁ È„È ‡ˆÈ  Cl‰Ó9˙ka CÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏe . ¿«≈»»¿≈»¿«¿ƒ»…¿»≈ƒ¿«
LBÈ ‡e‰Lk ‡l‡ ,LÏL ÔÈÚnL ‰Î ‡ÏÂ ÔBÊn‰«»¿…¿»»∆≈≈»∆»¿∆≈

ÌB˜ne10.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‰" Ca Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ≈««ƒ…≈«
ÔÓ BÈ‡L ÈtÓ ,CÓe ÊBÁ BÈ‡ ,"‡ÈˆBn‰"«ƒ≈≈¿»≈ƒ¿≈∆≈ƒ

‰Bz‰11„Ú kÊ Ì‡  "‡ÈˆBn‰" CÏ ÁÎL . «»»«¿»≈«ƒƒƒ¿««
CÓe ÊBÁ ,B˙„eÚÒ Ó‚ ‡lL12Á‡Ï kÊ Ì‡Â ; ∆…»«¿»≈¿»≈¿ƒƒ¿«¿««

CÓe 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 ˙Èa ÏÎB‡ ‰È‰14˙ÈÏ CÏ‰Â »»≈¿«ƒ∆»«¿»¿»«¿«ƒ
,BnÚ a„Ï BÁ e‰‡˜e ,ÏÎB‡ ‰È‰L B‡ ;Á‡«≈∆»»≈¿»»¬≈¿«≈ƒ

B˙Èa Á˙ÙÏ BÏ ‡ˆÈÂ15,BÓB˜Ó ‰pLÂ ÏÈ‡B‰  ÊÁÂ ¿»»¿∆«≈¿»«ƒ¿ƒ»¿
Ï CÈˆC16CÓe ÊBÁÂ ,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ ÚÙÓÏ »ƒ¿»≈¿«¿≈«««∆»«¿≈¿»≈

B˙„eÚÒ Ó‚È CkŒÁ‡Â ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza17. «¿ƒ»«ƒ¿««»ƒ¿…¿»

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 
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קמח               
         

הסעודה  של הברכה שאין המוציא, בתחילה לברך חייב 
לגמרי . חדשה סעודה שהיא זו, לסעודה לו עולה הקודמת

.„Ô˙Á ˙‡˜Ï e‡ˆÈÂ ,ÏÎ‡Ï ÌÈLBÈ eÈ‰L ÌÈÁ¬≈ƒ∆»¿ƒ∆¡…¿»¿ƒ¿«»»
‰lk ˙‡˜Ï B‡18 ‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÌL eÁÈp‰ Ì‡ : ƒ¿««»ƒƒƒ»»≈∆

CÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙„eÚÒ ÔÈÓB‚Â ÔÓB˜ÓÏ ÔÈÊBÁ¿ƒƒ¿»¿¿ƒ¿»»¿≈»¿ƒƒ¿»≈
‰iL19,ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰Lk  Ì„‡ ÌL eÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ…ƒƒ»»»¿∆≈¿ƒ

‰Îa ÔÈÎÈˆ ,ÔÈÊBÁ Ô‰LÎe ,ÚÙÓÏ ‰Îa 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,

.‰˙Bt ÏÎ‡Ï B‡ ‰i˙La ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ21. ¿≈ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»∆¡…≈
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰ ÏkL22CÎÈÙÏe ,B˙ÏÈÎ‡ ˜ÒÙ È‰ , ∆»«¿«∆¿¬≈»«¬ƒ»¿ƒ»

‰iL CÓe ÊBÁÂ ,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ ÚÙÓÏ CÓ¿»≈¿«¿≈«««∆»«¿≈¿»≈¿ƒ»
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰Â .ÏÎ‡Ï CÈˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»««∆»ƒ∆¡…¿«¿«∆¿

CÏe ÊÁÏ CÈˆ BÈ‡ ,„Á‡ ˙Èa ‰pÙÏ ‰ptÓ23. ƒƒ»¿ƒ»¿«ƒ∆»≈»ƒ«¬…¿»≈
‰‡z ÏL dÁÊÓa ÏÎ‡24 dÚÓa ÏÎ‡Ï ‡e , »«¿ƒ¿»»∆¿≈»»∆¡…¿«¬»»

CÏe ÊÁÏ CÈˆ25. »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 (ירושלמי25)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 ˙tt‰ ˙‡ Ët  ˙t‰ ÏÚ Ca≈««««»«∆««¿∆∆∆¿ƒ»∆
ÈLz‰ ÈÈnÓ ,˙t‰˙BÙe Ï26Ì‡ Ï‡ ;Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ««ƒƒ≈««¿ƒ≈¿«≈»∆¬»ƒ

˙t‰ ˙‡ ËÙ ‡Ï ,˙tt‰ ÏÚ Ca27ÏÚ Ca . ≈««««¿∆∆…»«∆««≈≈«
‰„˜ ‰NÚÓ28ÏÈLz‰ ˙‡ Ët 29ÏÚ Ca . «¬≈¿≈»»«∆««¿ƒ≈««

‰„˜ ‰NÚÓ ˙‡ ËÙ ‡Ï ,ÏÈLz‰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 CkŒÁ‡Â ,˙BzLlÓ B‡ ÏÎ‡lÓ BaÏa Ób»«¿ƒƒ∆¡…ƒƒ¿¿««»ƒ¿«
,BÓB˜Ó ‰pL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡  ˙BzLÏ B‡ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿««ƒ∆…ƒ»¿

CÓe ÊBÁ31ÊÁÏ BzÚc ‡l‡ ,BaÏa Ó‚ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿»≈¿ƒ…»«¿ƒ∆»«¿«¬…
BÈ‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ˜Òt elÙ‡  ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿¬ƒ»«»«À≈

˙ÈL CÏ CÈˆ32. »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‰ ˙ka Ce e‡Ba :eÓ‡Â , »ƒ¿»¿¿»≈ƒ¿««»
ÌBi‰ Lec˜ Lc˜e e‡Ba :B‡34Ì‰ÈÏÚ Ò‡  ! ¿«≈ƒ«∆¡«¬≈∆

˙BzLÏ35eÎiL „Ú36eLc˜È B‡37ÊÁÏ eˆ Ì‡Â . ƒ¿«∆¿»¿¿«¿¿ƒ»«¬…
ÈtŒÏÚŒÛ‡  eLc˜È B‡ eÎiL Ì„˜ ˙BzLÏÂ¿ƒ¿…∆∆¿»¿¿«¿««ƒ

‰lÁz CÏe ÊÁÏ ÌÈÎÈˆ ,ÌÈ‡M ÌÈ‡L38‡Ba" ∆≈»«»ƒ¿ƒƒ«¬…¿»≈¿ƒ»≈
e‡Ba :eÓ‡ Ì‡ Ï‡ .ezLÈ CkŒÁ‡Â "ÔÙb‰ Èt¿ƒ«»∆¿««»ƒ¿¬»ƒ»¿

ÏÈcÂ39CÏe ÊÁÏ ÔÈÎÈˆ 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‰ ˙ka CÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  L„Á e‡È‰Â¿≈ƒ»»≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ««
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :ÔÈÎÓ Ï‡ ;‰iL¿ƒ»¬»¿»¿ƒ»«»¡…≈∆∆

ÈËn‰Â Bh‰ ,ÌÏBÚ‰41. »»«¿«≈ƒ

(ברכות 41) עימי  יחד הנהנים לאחרים - והמטיב  לי , - הטוב 
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קמט                
         

הסעודה  של הברכה שאין המוציא, בתחילה לברך חייב 
לגמרי . חדשה סעודה שהיא זו, לסעודה לו עולה הקודמת

.„Ô˙Á ˙‡˜Ï e‡ˆÈÂ ,ÏÎ‡Ï ÌÈLBÈ eÈ‰L ÌÈÁ¬≈ƒ∆»¿ƒ∆¡…¿»¿ƒ¿«»»
‰lk ˙‡˜Ï B‡18 ‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÌL eÁÈp‰ Ì‡ : ƒ¿««»ƒƒƒ»»≈∆

CÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙„eÚÒ ÔÈÓB‚Â ÔÓB˜ÓÏ ÔÈÊBÁ¿ƒƒ¿»¿¿ƒ¿»»¿≈»¿ƒƒ¿»≈
‰iL19,ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰Lk  Ì„‡ ÌL eÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ…ƒƒ»»»¿∆≈¿ƒ

‰Îa ÔÈÎÈˆ ,ÔÈÊBÁ Ô‰LÎe ,ÚÙÓÏ ‰Îa 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,

.‰˙Bt ÏÎ‡Ï B‡ ‰i˙La ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ21. ¿≈ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»∆¡…≈
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰ ÏkL22CÎÈÙÏe ,B˙ÏÈÎ‡ ˜ÒÙ È‰ , ∆»«¿«∆¿¬≈»«¬ƒ»¿ƒ»

‰iL CÓe ÊBÁÂ ,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ ÚÙÓÏ CÓ¿»≈¿«¿≈«««∆»«¿≈¿»≈¿ƒ»
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰Â .ÏÎ‡Ï CÈˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»««∆»ƒ∆¡…¿«¿«∆¿

CÏe ÊÁÏ CÈˆ BÈ‡ ,„Á‡ ˙Èa ‰pÙÏ ‰ptÓ23. ƒƒ»¿ƒ»¿«ƒ∆»≈»ƒ«¬…¿»≈
‰‡z ÏL dÁÊÓa ÏÎ‡24 dÚÓa ÏÎ‡Ï ‡e , »«¿ƒ¿»»∆¿≈»»∆¡…¿«¬»»

CÏe ÊÁÏ CÈˆ25. »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 (ירושלמי25)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 ˙tt‰ ˙‡ Ët  ˙t‰ ÏÚ Ca≈««««»«∆««¿∆∆∆¿ƒ»∆
ÈLz‰ ÈÈnÓ ,˙t‰˙BÙe Ï26Ì‡ Ï‡ ;Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ««ƒƒ≈««¿ƒ≈¿«≈»∆¬»ƒ

˙t‰ ˙‡ ËÙ ‡Ï ,˙tt‰ ÏÚ Ca27ÏÚ Ca . ≈««««¿∆∆…»«∆««≈≈«
‰„˜ ‰NÚÓ28ÏÈLz‰ ˙‡ Ët 29ÏÚ Ca . «¬≈¿≈»»«∆««¿ƒ≈««

‰„˜ ‰NÚÓ ˙‡ ËÙ ‡Ï ,ÏÈLz‰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 CkŒÁ‡Â ,˙BzLlÓ B‡ ÏÎ‡lÓ BaÏa Ób»«¿ƒƒ∆¡…ƒƒ¿¿««»ƒ¿«
,BÓB˜Ó ‰pL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡  ˙BzLÏ B‡ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿««ƒ∆…ƒ»¿

CÓe ÊBÁ31ÊÁÏ BzÚc ‡l‡ ,BaÏa Ó‚ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿»≈¿ƒ…»«¿ƒ∆»«¿«¬…
BÈ‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ˜Òt elÙ‡  ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿¬ƒ»«»«À≈

˙ÈL CÏ CÈˆ32. »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‰ ˙ka Ce e‡Ba :eÓ‡Â , »ƒ¿»¿¿»≈ƒ¿««»
ÌBi‰ Lec˜ Lc˜e e‡Ba :B‡34Ì‰ÈÏÚ Ò‡  ! ¿«≈ƒ«∆¡«¬≈∆

˙BzLÏ35eÎiL „Ú36eLc˜È B‡37ÊÁÏ eˆ Ì‡Â . ƒ¿«∆¿»¿¿«¿¿ƒ»«¬…
ÈtŒÏÚŒÛ‡  eLc˜È B‡ eÎiL Ì„˜ ˙BzLÏÂ¿ƒ¿…∆∆¿»¿¿«¿««ƒ

‰lÁz CÏe ÊÁÏ ÌÈÎÈˆ ,ÌÈ‡M ÌÈ‡L38‡Ba" ∆≈»«»ƒ¿ƒƒ«¬…¿»≈¿ƒ»≈
e‡Ba :eÓ‡ Ì‡ Ï‡ .ezLÈ CkŒÁ‡Â "ÔÙb‰ Èt¿ƒ«»∆¿««»ƒ¿¬»ƒ»¿

ÏÈcÂ39CÏe ÊÁÏ ÔÈÎÈˆ 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‰ ˙ka CÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  L„Á e‡È‰Â¿≈ƒ»»≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ««
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :ÔÈÎÓ Ï‡ ;‰iL¿ƒ»¬»¿»¿ƒ»«»¡…≈∆∆

ÈËn‰Â Bh‰ ,ÌÏBÚ‰41. »»«¿«≈ƒ

(ברכות 41) עימי  יחד הנהנים לאחרים - והמטיב  לי , - הטוב 
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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 ÔÈÎÓ ÔÈ‡≈¿»¿ƒ«…∆ƒ»»√»ƒ¿…«
,Ca Ì‡Â .ÂÈÙÏ ‡BiL „Ú ,ÔÈ˜Ln‰ Ïk ÔÓ ‰˜LÓ«¿∆ƒ»««¿ƒ«∆»¿»»¿ƒ≈«

CÏe ÊÁÏ CÈˆ  ÂÈÙÏ e‡È‰ CkŒÁ‡Â42ÏË . ¿««»≈ƒ¿»»»ƒ«¬…¿»≈»«
ÛNÂ B„iÓ ÏÙÂ ,ÂÈÏÚ Ce ÏÎ‡43‰ BÙËL B‡ , …∆≈≈»»¿»«ƒ»¿ƒ¿«¿»»»

‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÏÚ CÓe ÊBÁÂ Á‡ ÏËB ≈«≈¿≈¿»≈»»««ƒ∆
ÔÈn‰ B˙B‡Ó44„Bk ÌL Cea" :ÓBÏ CÈˆÂ ; ≈«ƒ¿»ƒ«»≈¿

‡lL È„k ,‰BL‡ ‰Îa ÏÚ "„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ«¿¿»»∆«¿»»ƒ»¿≈∆…
‰ÏhÏ ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï45˙n‡ ÏÚ Ì„‡ „ÓBÚ .46 ¿ƒ≈»«ƒ¿«»»≈»»«««

eÈ‰L ÌÈn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˙BLÂ CÓe ,ÌÈn‰««ƒ¿»≈¿∆««ƒ∆««ƒ∆»
ÈtÓ ,‰˙ML ÌÈn‰ ÌÈ‡ ‰Îa‰ ˙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‰ ÌÈc¿»ƒ«»ƒ¿«¿»¿≈≈¬«
‰„eÚq‰48Ì‰ÈÙÏ ‰Îa ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ ,49‡ÏÂ «¿»≈»¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆¿…

˙ke ‰lÁzaL "‡ÈˆBn‰" ˙ka ‡l‡ ;Ì‰ÈÁ‡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 ‰Îa ÔÈeÚË ,‰„eÚq‰52Ì‰ÈÁ‡Ï ‡ÏÂ53. «¿»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆

‰„eÚq‰ Á‡Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ„e54˙ÓÁÓ ÔÈa  ¿»ƒ«»ƒ¿«««¿»≈≈¬«
‰Îa ÔÈeÚË  ‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÔÈa ,‰„eÚq‰«¿»≈∆…≈¬««¿»¿ƒ¿»»

Ì‰ÈÁ‡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‰ ˙„eÚÒe ,ÌÈBË ÌÈÓÈe ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒƒ¿««»««»
Ì„‡L ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ,ıÁn‰ ÔÓ ‡ˆiL ‰ÚLe¿»»∆»»ƒ«∆¿»¿«≈»∆∆»»

ÔÈi‰ ÏÚ B˙„eÚÒ ÚB˜56ÈÙlL ÔÈi‰ ÏÚ Ca Ì‡  ≈«¿»«««ƒƒ≈««««ƒ∆ƒ¿≈
ÔBÊn‰57Ì„˜ ,ÔBÊn‰ Á‡Ï ‰˙ML ÔÈi‰ ˙‡ Ët , «»»«∆««ƒ∆»»¿«««»…∆

ÔBÊn‰ ˙ka CiL58CÈˆ ,ÌÈÓi‰ ‡La Ï‡ ; ∆¿»≈ƒ¿««»¬»ƒ¿»«»ƒ»ƒ
ÔBÊn‰ Á‡ ÏL ÔÈi‰ ÏÚ ‰lÁza CÏe ÊÁÏ59‡a . «¬…¿»≈«¿ƒ»«««ƒ∆«««»»

CÓ „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

לפני57) 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

    
וכן 1) חתנים בבית הסועד ברכת הזימון; בברכת החייב  מי 

הנישואין. מחמת הנישואין אחר אותה שעושים סעודה

.‡ÔBÊn‰ ˙ka ÔÈiÁ ÌÈ„ÚÂ ÌÈLLÈ ˜ÙÒÂ . »ƒ«¬»ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿»≈≈
dÏ Úe˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Bz‰ ÔÓ ÔÈiÁ Ô‰ Ì‡ ca«»»ƒ≈«»ƒƒ«»¿ƒ∆≈»«»

ÔÓÊ‰Bz‰ ÔÓ ÔÈiÁ ÌÈ‡ B‡ ,ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«≈»«»ƒƒ«»¿ƒ»≈
Ô˙BÁ È„È ÌÈÏB„b‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓÌÈpËw‰ Ï‡ . ƒƒ∆«¿ƒ¿≈»»¬»«¿«ƒ

ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÔBÊn‰ ˙ka ÔÈiÁÔÎpÁÏ 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
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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

.˙ka CÏ ÔÈiÁ ,„Á‡k ˙Ù eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿«¿∆»«»ƒ¿»≈ƒ¿«
Ôenf‰?Ôenf‰ ˙ka ‡È‰ BÊŒÈ‡Â .ÔBÊn‰ ˙ka Ì„˜ «ƒ…∆ƒ¿««»¿≈ƒƒ¿««ƒ

„Á‡ CÓ  ‰NÚ „Ú ‰LÏMÓ ÌÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»»¿ƒƒ¿»«¬»»¿»≈∆»
C :ÓB‡Â Ì‰Ó:ÔÈBÚ Ïk‰Â !BlMÓ eÏÎ‡L ≈∆¿≈¿»≈∆»«¿ƒ∆¿«…ƒ

eÈÈÁ BeËe BlMÓ eÏÎ‡L CeaÊBÁ ‡e‰Â ; »∆»«¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
eÈÈÁ BeËe BlMÓ eÏÎ‡L Cea :CÓe. ¿»≈»∆»«¿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 ÂÓÓÂÂ˙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‡ Cea" :ÓB‡ CkŒÁ‡Â¿««»≈»«»¡…≈∆∆
ÓBbL „Ú ,"BeËa Blk ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ôf‰ ,ÌÏBÚ‰»»«»∆»»À¿«∆≈

˙BÎa Úa‡‰Îa Ïk Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ Ô‰Â , «¿«¿»¿≈ƒ»≈««»¿»»
‰Îe. ¿»»

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

(כסף ֿמשנה). יותר גדול שכרו אמן שהעונה אלא

.„ÌMa ÔÈnÊÓ  ‰ÏÚÓÏe ‰NÚÓ ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰. »»¿ƒ≈¬»»¿«¿»¿«¿ƒ«≈
eÈ‰Ï‡Ï C :ÓB‡ CÓ‰ ?„ˆÈkeÏÎ‡L ≈««¿»≈≈¿»≈≈…≈∆»«¿

BlMÓ eÏÎ‡L ,eÈ‰Ï‡ Cea :ÔÈBÚ Ô‰Â ,BlMÓƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆»«¿ƒ∆
,eÈ‰Ï‡ Cea :ÓB‡Â ÊBÁ ‡e‰Â ,eÈÈÁ BeËe¿»ƒ¿≈¿≈»¡…≈
˙ka ÏÈÁ˙Óe ,eÈÈÁ BeËe BlMÓ eÏÎ‡L∆»«¿ƒ∆¿»ƒ«¿ƒƒ¿«

ÔBÊn‰. «»

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 ˙Èa „ÚBq‰«≈¿≈¬»ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ,dÈÎ‰ÏÂ ÔÈ‡eN ˙„eÚÒ ÈÎˆa¿»¿≈¿«ƒƒ¿«¬ƒ»«¿ƒ
,BBÚÓa ‰ÁÓN‰L C :CÓ ,ÔÈ‡eNp‰ Á‡«««ƒƒ¿»≈¿»≈∆«ƒ¿»ƒ¿

eÏÎ‡L‰ÁÓN‰L Cea :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 :CÓ¿»≈¿»≈≈…≈∆«ƒ¿»ƒ¿∆»«¿
.'eÎÂ ‰ÁÓN‰L eÈ‰Ï‡ Cea :ÔÈBÚ Ì‰Â ,BlMÓƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆«ƒ¿»¿
˙ÓÁÓ ,ÔÈ‡eNp‰ Á‡ d˙B‡ ÔÈNBÚL ‰„eÚÒ ÔÎÂ¿≈¿»∆ƒ»«««ƒƒ≈¬«

L„Á NÚŒÌÈL „Ú ,ÔÈ‡eNp‰‰ÁÓN‰L" CÓ , «ƒƒ«¿≈»»…∆¿»≈∆«ƒ¿»
"BBÚÓa. 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˙ka ÔÈiÁL C„k ,Ôenf‰ ˙ka ÔÈiÁ Ïk‰«…«»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈL„w‰ ÈL„˜ eÏÎ‡L ÌÈ‰k elÙ‡ .ÔBÊn‰ «»¬ƒ…¬ƒ∆»¿»¿≈«√»ƒ

‰ÊÚa,„Á‡Î eÏÎ‡L ÌÈÏ‡NÈÂ ÌÈ‰k ÔÎÂ ; »¬»»¿≈…¬ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ∆»¿¿∆»
ÔÈlÁ Ï‡NÈÂ ‰Óez ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡ÂÔÈiÁ  ¿»¿«…¬ƒ¿»¿ƒ¿»≈Àƒ«»ƒ

ÔenÊaÔBÊn‰ ˙ka ÔeiÁk ,. ¿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 

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
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קני                
         

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

.˙ka CÏ ÔÈiÁ ,„Á‡k ˙Ù eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿«¿∆»«»ƒ¿»≈ƒ¿«
Ôenf‰?Ôenf‰ ˙ka ‡È‰ BÊŒÈ‡Â .ÔBÊn‰ ˙ka Ì„˜ «ƒ…∆ƒ¿««»¿≈ƒƒ¿««ƒ

„Á‡ CÓ  ‰NÚ „Ú ‰LÏMÓ ÌÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»»¿ƒƒ¿»«¬»»¿»≈∆»
C :ÓB‡Â Ì‰Ó:ÔÈBÚ Ïk‰Â !BlMÓ eÏÎ‡L ≈∆¿≈¿»≈∆»«¿ƒ∆¿«…ƒ

eÈÈÁ BeËe BlMÓ eÏÎ‡L CeaÊBÁ ‡e‰Â ; »∆»«¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
eÈÈÁ BeËe BlMÓ eÏÎ‡L Cea :CÓe. ¿»≈»∆»«¿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 ÂÓÓÂÂ˙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‡ Cea" :ÓB‡ CkŒÁ‡Â¿««»≈»«»¡…≈∆∆
ÓBbL „Ú ,"BeËa Blk ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ôf‰ ,ÌÏBÚ‰»»«»∆»»À¿«∆≈

˙BÎa Úa‡‰Îa Ïk Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ Ô‰Â , «¿«¿»¿≈ƒ»≈««»¿»»
‰Îe. ¿»»

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

(כסף ֿמשנה). יותר גדול שכרו אמן שהעונה אלא

.„ÌMa ÔÈnÊÓ  ‰ÏÚÓÏe ‰NÚÓ ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰. »»¿ƒ≈¬»»¿«¿»¿«¿ƒ«≈
eÈ‰Ï‡Ï C :ÓB‡ CÓ‰ ?„ˆÈkeÏÎ‡L ≈««¿»≈≈¿»≈≈…≈∆»«¿

BlMÓ eÏÎ‡L ,eÈ‰Ï‡ Cea :ÔÈBÚ Ô‰Â ,BlMÓƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆»«¿ƒ∆
,eÈ‰Ï‡ Cea :ÓB‡Â ÊBÁ ‡e‰Â ,eÈÈÁ BeËe¿»ƒ¿≈¿≈»¡…≈
˙ka ÏÈÁ˙Óe ,eÈÈÁ BeËe BlMÓ eÏÎ‡L∆»«¿ƒ∆¿»ƒ«¿ƒƒ¿«

ÔBÊn‰. «»

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 ˙Èa „ÚBq‰«≈¿≈¬»ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ,dÈÎ‰ÏÂ ÔÈ‡eN ˙„eÚÒ ÈÎˆa¿»¿≈¿«ƒƒ¿«¬ƒ»«¿ƒ
,BBÚÓa ‰ÁÓN‰L C :CÓ ,ÔÈ‡eNp‰ Á‡«««ƒƒ¿»≈¿»≈∆«ƒ¿»ƒ¿

eÏÎ‡L‰ÁÓN‰L Cea :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 :CÓ¿»≈¿»≈≈…≈∆«ƒ¿»ƒ¿∆»«¿
.'eÎÂ ‰ÁÓN‰L eÈ‰Ï‡ Cea :ÔÈBÚ Ì‰Â ,BlMÓƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆«ƒ¿»¿
˙ÓÁÓ ,ÔÈ‡eNp‰ Á‡ d˙B‡ ÔÈNBÚL ‰„eÚÒ ÔÎÂ¿≈¿»∆ƒ»«««ƒƒ≈¬«

L„Á NÚŒÌÈL „Ú ,ÔÈ‡eNp‰‰ÁÓN‰L" CÓ , «ƒƒ«¿≈»»…∆¿»≈∆«ƒ¿»
"BBÚÓa. 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˙ka ÔÈiÁL C„k ,Ôenf‰ ˙ka ÔÈiÁ Ïk‰«…«»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈL„w‰ ÈL„˜ eÏÎ‡L ÌÈ‰k elÙ‡ .ÔBÊn‰ «»¬ƒ…¬ƒ∆»¿»¿≈«√»ƒ

‰ÊÚa,„Á‡Î eÏÎ‡L ÌÈÏ‡NÈÂ ÌÈ‰k ÔÎÂ ; »¬»»¿≈…¬ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ∆»¿¿∆»
ÔÈlÁ Ï‡NÈÂ ‰Óez ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡ÂÔÈiÁ  ¿»¿«…¬ƒ¿»¿ƒ¿»≈Àƒ«»ƒ

ÔenÊaÔBÊn‰ ˙ka ÔeiÁk ,. ¿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 

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
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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 ÌÈLÏ‡ , »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿ƒ¬≈∆¬»
ÌÈ„ÚÂ ÌÈL ÏL ‰eÁ ‡‰˙ ‡ÏÂ .ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ¿«¿ƒ¿«¿»¿…¿≈¬»∆»ƒ«¬»ƒ

˙eˆÈt‰ ÈtÓ ,ÌÈpË˜e˙BnÊÓ ÌÈL Ï‡ ; ¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ¬»»ƒ¿«¿
ÔÓˆÚÏÔÓˆÚÏ ÌÈ„Ú B‡enÊÈ ‡lL „Ïe ; ¿«¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…¿«¿
ÌMÒBÈ‚Bc‡ .‡Ï ,ÔnÊÓ BÈ‡Â ,BÈÓÏ ÔnÊÓ «≈«¿¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿«≈…

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈL‡Ï ‡ÏÂ ÌÈLÏ. ¿»ƒ¿…«¬»ƒƒ¿≈∆»≈
ÌeËÓh‰ÂÓ BÈ‡ÏÏk ÔnÊÈÓÏ Ú„Bi‰ ÔË˜ . ¿«À¿≈¿«≈¿»»»«≈«¿ƒ

ÚL Ôk ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ,ÔÈÎÓ¿»¿ƒ¿«¿ƒ»»¿««ƒ∆¿∆∆«
‰BÓL Ôk B‡ÔÈa ,‰LÏL ÔÈÓÏ ÔÈa ,ÛËˆÓe ; ¿∆¿∆ƒ¿»≈≈¿ƒ¿«¿»≈

ÂÈÏÚ ÔnÊÏ ,‰NÚ ÔÈÓÏÔÈnÊÓ ÔÈ‡ Ì"ekÚ‰Â . ¿ƒ¿«¬»»¿«≈»»¿»«≈¿«¿ƒ
ÂÈÏÚ. »»

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. בפני30)ונקבות בריה כי  פ "ה. ברכות תוספתא
נקבה  אם זכר אם חכמים בו הכריעו ולא הוא, עצמה

(כסף ֿמשנה). 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
(כסף ֿמשנה). 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«
‰ÏÚÓÏeÔ‰nÚ eÏÎ‡ ‰LÏLe ,˙Ù eÏÎ‡L ‰ÚL . ¿»¿»ƒ¿»∆»¿«¿»»¿ƒ»∆

Èˆ B‡ ˜È;ÌMa ÔnÊÏ ÔÈÙËˆÓ  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ »»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»¿ƒ¿«≈«≈
‰ML Ï‡ .˙t‰ ÈÏÎB‡Ó CÓ‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«¿»≈≈¿≈««¬»ƒ»
eÈ‰iL „Ú ,ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡ ,˜È ‰Úa‡Â ˙Ù eÏÎ‡L∆»¿«¿«¿»»»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿

kp‰  ˙t‰ ÈÏÎB‡?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿≈««…«ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
„Á‡ Ïk eÏÎ‡iL CÈˆ ,‰LÏLa Ï‡ ,‰NÚa«¬»»¬»ƒ¿»»ƒ∆…¿»∆»

˙Èfk Ô‰Ó „Á‡Â.ÔÈnÊÓ CkŒÁ‡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 ÏË."בציר (שם).38)אלא ולמעלה משבעה והוא
שם.39) רי "ף ,

.ËÏÎ‡Â ÈLÈÏL ‡e ,ÏÎ‡lÓ eÓ‚Â ,eÏÎ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿»¿ƒ∆¡…»¿ƒƒ¿»«
BnÚ ÏÎ‡Ï ÔÈÏBÎÈ Ì‡ ‡MÓ elÙ‡Â ,‡e‰LŒÏk ƒ¿ƒ∆¡…ƒ»∆«¬ƒƒ¿»

ÔÈÏÎ‡Ô‰nÚ ÛËˆÓ ,‡e‰ ÔÈaÒÓaL ÏB„b ÌÎÁÂ . √»ƒƒ¿»≈ƒ»∆¿»»»∆«¿Àƒ
‡l‡ ‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌlÎÏ CnL∆¿»≈¿À»««ƒ∆…»∆»

‰BÁ‡a. »«¬»

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 ‰LÏLÔÎÂ , ¿»∆»¿¿∆»≈»«»ƒ≈»≈¿≈
‰MÓÁ ÔÎÂ ‰Úa‡Ì‰Ï LÈ  ‰MLÂ .˜ÏÁÏ, «¿»»¿≈¬ƒ»¿ƒ»≈»∆≈»≈

‰NÚ „ÚÌÈ‡M ÌÈ‡  ‰ÏÚÓÏe ‰NÚÓ . «¬»»≈¬»»¿«¿»≈»«»ƒ
˙ka ‰È‰˙Â ,e˜ÏÁiL ÔÓÊ ÏkL ;ÌÈNÚ „Ú ,˜ÏÁÏ≈»≈«∆¿ƒ∆»¿«∆≈»¿¿ƒ¿∆ƒ¿«

˜ÏÁÏ Ì‰Ï LÈ ,Ïk‰ ÔenÊk ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ ÏÎÏ Ôenf‰. «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 ˙BeÁ LÏMÓ e‡aL ,Ì„‡ŒÈ ‰LÏL¿»¿≈»»∆»ƒ»¬∆
˜ÏÁÏ ÔÈ‡M ÔÈ‡ ,‰LÏL ‰LÏLÔnÊ k Ì‡Â . ¿»¿»≈»«»ƒ≈»≈¿ƒ¿»ƒ≈

BlL ‰eÁa Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkÔÈ‡M  »∆»¿∆»≈∆«¬»∆«»ƒ
˜ÏÁÏÔ‰ÈÏÚ enÊ kL ,ÔenÊa ÔÈiÁ ÔÈ‡Â ,. ≈»≈¿≈»«»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¬≈∆

„Á‡ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡  ˙t ÏÎ‡Ï eLiL ‰LÏL¿»∆»¿∆¡…«««ƒ∆»∆»
˜ÏÁÏ ÔÈ‡M ÔÈ‡ ,BlMÓ ÏÎB‡ „Á‡Â. ¿∆»≈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
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
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.ÈÔÓÊa  „Á‡ ˙Èa ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ˙BeÁ ÈzL¿≈¬∆»¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«
ÔenÊÏ ÔÈÙËˆÓ ,el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B Ô˙ˆ˜nL∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„Á‡ÔÈnÊÓ 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 ÔÈÙËˆÓ  BÊ ‰eÁÏ BÊ ‰eÁÓ LnLÓe¿«≈≈¬»«¬»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„Á‡;el‡ ˙‡ ÔÈ‡B el‡ ˙ˆ˜Ó ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆»««ƒ∆≈ƒ¿»≈ƒ∆≈
‡e‰ÂCÓ‰ Èc Ïk Ô‰ÈzL eÚÓLiL , ¿∆ƒ¿¿¿≈∆»ƒ¿≈«¿»≈

e‡a. ¿≈

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,
(כסף ֿמשנה). קטנות בחבורות לזמן ועליהם

.‚ÈÔÈ‡B˜  ˜eMÏ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ,eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿¿»»∆»≈∆«¿ƒ
ÔÈnÊÓe ,ÌÈÓB‡ Ô‰M ‰Ó ÚÓLÏ ÔeÎiL È„k ,BÏ¿≈∆¿«≈ƒ¿…««∆≈¿ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚÊÁiLÎÏÂ ;B˙BÁ È„È ‡ˆBÈÂ ,˜eM ‡e‰Â »»¿«¿≈¿≈»¿ƒ¿∆«¬…
‰NÚ Ï‡ .BÓˆÚÏ ÔBÊn‰ ˙ka CÈÂ ÊÁÈ ,B˙ÈÏ¿≈«¬…ƒ»≈ƒ¿««»¿«¿¬»¬»»
,ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡  ˜eMÏ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ,eÏÎ‡L∆»¿¿»»∆»≈∆«≈¿«¿ƒ»»

ÈÂ BÓB˜ÓÏ ÊÁiL „ÚÔ‰nÚ L. «∆«¬…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

.„ÈCe Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ,„Á‡Î eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿¿∆»¿»«∆»≈∆≈«
BÓˆÚÏ˙BÁ È„È ÌÈM‰ e‡ˆÈÂ ;ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ  ¿«¿¿«¿ƒ»»¿»¿«¿«ƒ¿≈«

ÚÙÓÏ ÔenÊ ÔÈ‡L ,‰Ê ÔenÊa ‡ˆÈ ‡Ï ‡e‰Â ,ÔenÊ. ƒ¿…»»¿ƒ∆∆≈ƒ¿«¿≈«

זימון.62) נ.).63)בלא (ברכות המזון ברכת משבירך

.ÂËCÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk  „Á‡Î eÏÎ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»»∆»¿∆»¿»≈
BÓˆÚÏÚ„BÈ BÈ‡ „Á‡Â Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»»∆»≈∆≈«¿∆»≈≈«

Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ ÈM‰Â ,Ì ÏB˜a CÓ Ú„BiL ‰Ê ∆∆≈«¿»≈¿»¿«≈ƒ∆»≈««
B˙BÁ È„È ‡ˆBÈÂ ,‰Îe ‰Îa ÏkÔe .CÓ »¿»»¿»»¿≈¿≈»≈¿»≈

,dÏÚÏ ˙ÎÓ ‰M‡Â ,BaÏ CÓ „ÚÂ ,ÂÈ‡Ï¿»ƒ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»¿»∆∆¿«¿»
‡Bz :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ Ï‡ .Ô˙BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒ¿≈»»¬»»¿¬»ƒ»

‰‡ÓBÏ ÔÈÎÓ ÂÈe BzL‡L ÈÓÏ. ¿≈»¿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 ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿¿≈»»ƒ¿«
ÈcÓ CÏ ÌÈiÁ Ô‰L ,eÚN ‡ÏÂ eÏÎ‡L∆»¿¿…»¿∆≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒB‡ „Ú B‡ ÔË˜ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ CÎÈÙÏe , ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»»»∆∆
Ô˙BÁ È„ÈÓ ‰M‡‡e‰L ,ÚNÂ ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ ; ƒ»ƒ≈»»¬»ƒ»«¿»«∆

ÔË˜ ÔÈa ,‰M‡ ÔÈa  ‰Bz‰ ÔÓ ÔBÊn‰ ˙ka 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‡a. ¿»»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˙ka ÔÈÎÓ Ô‡ˆÓe ,ÌÈÁ‡ Ïˆ‡ ÒÎp‰«ƒ¿»≈∆¬≈ƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿«
‰BÚ ‡e‰  "C" ÓB‡ CÓ‰ ‡ˆÓ Ì‡ :Ôenf‰«ƒƒ»»«¿»≈≈¿»≈∆

CÓe ‡e‰ Cea"ÔÈBÚ ÌÈÏÎB‡‰ ‡ˆÓ Ì‡Â ;" »¿…»¿ƒ»»»¿ƒƒ
ÔÓ‡ Ô‰ÈÁ‡ ‰BÚ ‡e‰  "BlMÓ eÏÎ‡L Cea". »∆»«¿ƒ∆∆«¬≈∆»≈

שהרי72) 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

    
מים 1) דין במשקה; שטיבולו דבר ולכל לפת ידיים נטילת

צריך  ידיו שהנוטל דברים ארבעה תיקנום; ולמה אחרונים
בהם. להיזהר

.‡CÈˆ ,"‡ÈˆBn‰" ÂÈÏÚ ÔÈÎnL ˙t‰ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈««∆¿»¿ƒ»»«ƒ»ƒ
ÛBÒÂ ‰lÁz ÌÈ„È ˙ÏÈË˙Ù ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»»¿««ƒ∆ƒ«

ÔÈlÁ˙BÎÏÎÏÓ ÂÈ„È ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ú„BÈ BÈ‡Â , Àƒ¿««ƒ∆≈»»¿À¿»¿≈≈«
‰‡ÓË Ô‰ÏÂÈ„È ÈzL ÏhiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï ÔÎÂ . »∆À¿»……««∆ƒ…¿≈»»¿≈

ÔÈ˜LÓa BÏeahL c ÏkÌÈ„È ˙ÏÈË CÈˆ , »»»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»«ƒ
‰lÁz. ¿ƒ»

קו.).2) חולין יח :; (חגיגה ואחריה האכילה שאין 3)לפני 
אין  הוא כלל כי  בהן, פוסלות לטומאה שניות שהן הידים
תרומה, של לפת (וקלֿוחומר בחולין, לטומאה שלישי 

לטומאה). שלישי  בה עושה נטילה 4)שהשני  שיצטרכו
נקיות. שיטמאן.5)משום טמא דבר בשום ידיו נגעו שלא

אם 6) התרומה את פוסלות ידים סתם כי  תרומה, סרך משום
וגנאי בבשרו, ונוגעות הן, עסקניות ידים שסתם נטלן. לא
על  נמאסת והיא מזוהמות, בידים בה יגע  אם לתרומה הוא
אוכלי שיתרגלו וכדי  שם). וברש"י  יד. (שבת אוכליה
וחז"ל  קו.). (חולין בחולין אף  תיקנוה ידיהם, ליטול תרומה
ׁשּוטף  לא וידיו הזב  בו יגע  אשר וכל הפסוק : על ַסמכוה
בזב  שנגע  מי  וכי  יא) טו, (ויקרא הערב  עד וטמא במים...
טעון  גופו כל והרי  במים, ידים שטיפת אלא טעון אינו
שוטף  שאינו ומי  בזב , הנוגע  הכתוב : אמר כך אלא טבילה?
(שם). כדינו וזה כדינו זה טמאים, שניהם - ידיו את

יין 7) מים כגון במשקין טבלם אם וירקות, פירות אפילו
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קנג                
         

.ÈÔÓÊa  „Á‡ ˙Èa ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ˙BeÁ ÈzL¿≈¬∆»¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«
ÔenÊÏ ÔÈÙËˆÓ ,el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B Ô˙ˆ˜nL∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„Á‡ÔÈnÊÓ 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 ÔÈÙËˆÓ  BÊ ‰eÁÏ BÊ ‰eÁÓ LnLÓe¿«≈≈¬»«¬»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„Á‡;el‡ ˙‡ ÔÈ‡B el‡ ˙ˆ˜Ó ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆»««ƒ∆≈ƒ¿»≈ƒ∆≈
‡e‰ÂCÓ‰ Èc Ïk Ô‰ÈzL eÚÓLiL , ¿∆ƒ¿¿¿≈∆»ƒ¿≈«¿»≈

e‡a. ¿≈

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,
(כסף ֿמשנה). קטנות בחבורות לזמן ועליהם

.‚ÈÔÈ‡B˜  ˜eMÏ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ,eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿¿»»∆»≈∆«¿ƒ
ÔÈnÊÓe ,ÌÈÓB‡ Ô‰M ‰Ó ÚÓLÏ ÔeÎiL È„k ,BÏ¿≈∆¿«≈ƒ¿…««∆≈¿ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚÊÁiLÎÏÂ ;B˙BÁ È„È ‡ˆBÈÂ ,˜eM ‡e‰Â »»¿«¿≈¿≈»¿ƒ¿∆«¬…
‰NÚ Ï‡ .BÓˆÚÏ ÔBÊn‰ ˙ka CÈÂ ÊÁÈ ,B˙ÈÏ¿≈«¬…ƒ»≈ƒ¿««»¿«¿¬»¬»»
,ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡  ˜eMÏ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ,eÏÎ‡L∆»¿¿»»∆»≈∆«≈¿«¿ƒ»»

ÈÂ BÓB˜ÓÏ ÊÁiL „ÚÔ‰nÚ L. «∆«¬…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

.„ÈCe Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ,„Á‡Î eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿¿∆»¿»«∆»≈∆≈«
BÓˆÚÏ˙BÁ È„È ÌÈM‰ e‡ˆÈÂ ;ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ  ¿«¿¿«¿ƒ»»¿»¿«¿«ƒ¿≈«

ÚÙÓÏ ÔenÊ ÔÈ‡L ,‰Ê ÔenÊa ‡ˆÈ ‡Ï ‡e‰Â ,ÔenÊ. ƒ¿…»»¿ƒ∆∆≈ƒ¿«¿≈«

זימון.62) נ.).63)בלא (ברכות המזון ברכת משבירך

.ÂËCÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk  „Á‡Î eÏÎ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»»∆»¿∆»¿»≈
BÓˆÚÏÚ„BÈ BÈ‡ „Á‡Â Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»»∆»≈∆≈«¿∆»≈≈«

Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ ÈM‰Â ,Ì ÏB˜a CÓ Ú„BiL ‰Ê ∆∆≈«¿»≈¿»¿«≈ƒ∆»≈««
B˙BÁ È„È ‡ˆBÈÂ ,‰Îe ‰Îa ÏkÔe .CÓ »¿»»¿»»¿≈¿≈»≈¿»≈

,dÏÚÏ ˙ÎÓ ‰M‡Â ,BaÏ CÓ „ÚÂ ,ÂÈ‡Ï¿»ƒ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»¿»∆∆¿«¿»
‡Bz :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ Ï‡ .Ô˙BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒ¿≈»»¬»»¿¬»ƒ»

‰‡ÓBÏ ÔÈÎÓ ÂÈe BzL‡L ÈÓÏ. ¿≈»¿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 ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿¿≈»»ƒ¿«
ÈcÓ CÏ ÌÈiÁ Ô‰L ,eÚN ‡ÏÂ eÏÎ‡L∆»¿¿…»¿∆≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒB‡ „Ú B‡ ÔË˜ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ CÎÈÙÏe , ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»»»∆∆
Ô˙BÁ È„ÈÓ ‰M‡‡e‰L ,ÚNÂ ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ ; ƒ»ƒ≈»»¬»ƒ»«¿»«∆

ÔË˜ ÔÈa ,‰M‡ ÔÈa  ‰Bz‰ ÔÓ ÔBÊn‰ ˙ka 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‡a. ¿»»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˙ka ÔÈÎÓ Ô‡ˆÓe ,ÌÈÁ‡ Ïˆ‡ ÒÎp‰«ƒ¿»≈∆¬≈ƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿«
‰BÚ ‡e‰  "C" ÓB‡ CÓ‰ ‡ˆÓ Ì‡ :Ôenf‰«ƒƒ»»«¿»≈≈¿»≈∆

CÓe ‡e‰ Cea"ÔÈBÚ ÌÈÏÎB‡‰ ‡ˆÓ Ì‡Â ;" »¿…»¿ƒ»»»¿ƒƒ
ÔÓ‡ Ô‰ÈÁ‡ ‰BÚ ‡e‰  "BlMÓ eÏÎ‡L Cea". »∆»«¿ƒ∆∆«¬≈∆»≈

שהרי72) 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

    
מים 1) דין במשקה; שטיבולו דבר ולכל לפת ידיים נטילת

צריך  ידיו שהנוטל דברים ארבעה תיקנום; ולמה אחרונים
בהם. להיזהר

.‡CÈˆ ,"‡ÈˆBn‰" ÂÈÏÚ ÔÈÎnL ˙t‰ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈««∆¿»¿ƒ»»«ƒ»ƒ
ÛBÒÂ ‰lÁz ÌÈ„È ˙ÏÈË˙Ù ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»»¿««ƒ∆ƒ«

ÔÈlÁ˙BÎÏÎÏÓ ÂÈ„È ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ú„BÈ BÈ‡Â , Àƒ¿««ƒ∆≈»»¿À¿»¿≈≈«
‰‡ÓË Ô‰ÏÂÈ„È ÈzL ÏhiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï ÔÎÂ . »∆À¿»……««∆ƒ…¿≈»»¿≈

ÔÈ˜LÓa BÏeahL c ÏkÌÈ„È ˙ÏÈË CÈˆ , »»»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»«ƒ
‰lÁz. ¿ƒ»

קו.).2) חולין יח :; (חגיגה ואחריה האכילה שאין 3)לפני 
אין  הוא כלל כי  בהן, פוסלות לטומאה שניות שהן הידים
תרומה, של לפת (וקלֿוחומר בחולין, לטומאה שלישי 

לטומאה). שלישי  בה עושה נטילה 4)שהשני  שיצטרכו
נקיות. שיטמאן.5)משום טמא דבר בשום ידיו נגעו שלא

אם 6) התרומה את פוסלות ידים סתם כי  תרומה, סרך משום
וגנאי בבשרו, ונוגעות הן, עסקניות ידים שסתם נטלן. לא
על  נמאסת והיא מזוהמות, בידים בה יגע  אם לתרומה הוא
אוכלי שיתרגלו וכדי  שם). וברש"י  יד. (שבת אוכליה
וחז"ל  קו.). (חולין בחולין אף  תיקנוה ידיהם, ליטול תרומה
ׁשּוטף  לא וידיו הזב  בו יגע  אשר וכל הפסוק : על ַסמכוה
בזב  שנגע  מי  וכי  יא) טו, (ויקרא הערב  עד וטמא במים...
טעון  גופו כל והרי  במים, ידים שטיפת אלא טעון אינו
שוטף  שאינו ומי  בזב , הנוגע  הכתוב : אמר כך אלא טבילה?
(שם). כדינו וזה כדינו זה טמאים, שניהם - ידיו את

יין 7) מים כגון במשקין טבלם אם וירקות, פירות אפילו
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עליהם. המשקין ועוד וחלב , דבש קטו,8)שמן פסחים
ראשון  נעשים ידים בסתם הנוגעים שהמשקין מפני  ע "א.
החמירו  מ "ז) פ "ח , (פרה בחולין אפילו ומטמאים לטומאה
הפסח  ליל בסדר ידינו נוטלים אנו ולפיכך שם). (רש"י  בהם
חמץ  הל' השווה במשקה. אותו טובלים שאנו ירק  לאכילת

ה"אֿב ). (פ "ח , של 9)ומצה הטעם כי  לאחריו, לא אבל
בו. שייך אינו ה"ג, בסמוך המבואר אחרונים' 'מים

.˙‡È˜Ï ÔÈa ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈa  ÂÈ„È ÏËBp‰ Ïk»«≈»»≈«¬ƒ»≈ƒ¿ƒ«
ÚÓL‰lÙ˙Ï ÔÈa ,eLc˜ L‡ :‰lÁz CÓ  ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ»¬∆ƒ¿»

˙ÏÈË ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓaBfL ;ÌÈ„È˙ÂˆÓ ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»ƒ∆ƒ¿«
Ô‰Ó ÚÓLÏ ‰Bz‰ ÔÓ eÈeËˆpL ,ÌÈÓÎÁ, ¬»ƒ∆ƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿…«≈∆

EeBÈ L‡ ‰Bz‰ Èt ÏÚ :Ó‡pLÌÈBÁ‡ ÌÈÓe . ∆∆¡««ƒ«»¬∆«ƒ«¬ƒ
,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ÌÈ‡L. ≈¿»¿ƒ¬≈∆∆≈»∆»ƒ¿≈««»»

CÎÈÙÏe˙BÈa Ô‰a ‰f‰Ï Ì„‡ iÁ. ¿ƒ»«»»»¿ƒ»≈»∆¿≈

ה"א).10) (פ "ג, קריאתֿשמע  הלכות לעיל לעיל 11)ראה
ה"ב ). (פ "ד, תפילה מן 12)הל' ידיו ליטול שצריך לפי 

שמו  ידים לנטילת המיוחד והכלי  ה"ו) לקמן (ראה הכלי 
לומר: תיקנו לפיכך קז.), (חולין חז"ל בלשון "נטלא"

"˙ÏÈË פרק ברכות למס ' (רא"ש ידים" "רחיצת ולא ידים"
בביאורנו). ט "ז הלכה לקמן וראה זו.13)ט , נטילה

ע "א.14) קו, הקב "ה 15)חולין ציוונו כאילו זה והרי 
כג.). (שבת "ודברים 16)בעצמו ה"ג. בסמוך כמבואר

דומה? זה למה הא עליהם, מברכים אין סכנה משום שהם
סכנת  מפני  - בלילה שתה ואחרֿכך המים את שסינן למי 

מברך שאינו ‰ÌÈÓעלוקה, ˙‡ ÔÒÏ ÂÂˆÂ רבינו (לשון "
מובאת  גאון, עמרם רב  דעת וכן ה"ד). יא, פרק  לקמן

פ "ח . לברכות יונה' למנוע 17)ב 'רבינו באים והם הואיל
י .).18)סכנה. (חולין מאיסור" סכנה "חמורה הכלל: ע "פ 

.‚˙eL  ÏÈL˙Ï ÏÈLz ÔÈa ÌÈ„È ˙ÏÈË‰ˆ : ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»
ÔÈ‡ ÔÈlÁ ÏL ˙BÙe .ÏËB BÈ‡  ‰ˆ ,ÏËB ≈»»≈≈≈∆Àƒ≈»

ÛBqa ÔÈa ,‰lÁza ÔÈa ,ÌÈ„È ˙ÏÈË ÔÈÎÈˆÏÎÂ . ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ»≈«¿»
Áe‰ ÈqbÓ ‰Ê È‰ ,˙BÙÏ ÂÈ„È ÏËBp‰˙t Ïk . «≈»»¿≈¬≈∆ƒ«≈»«»«

Ba ÁÏn‰LLÈ ‡nL ,‰BÁ‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈˆ , ∆«∆«»ƒ¿ƒ«»«ƒ»«¬»∆»∆
,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓk BÚhL ÁÏÓ B‡ ,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ Ba∆«¿ƒ∆«∆ƒ¿¿∆«¿ƒ
ÏhÏ ÔÈiÁ ‰Ê ÈtÓ .‡ÓqÈÂ ÂÈÈÚ ÏÚ ÂÈ„È ÈÚÈÂ¿«¬ƒ»»«≈»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆«»ƒƒ…

ÁÏn‰ ÈtÓ ,‰„eÚÒ Ïk ÛBÒa ÌÈ„È‰Áne . »«ƒ¿»¿»ƒ¿≈«∆«««¬∆
ÌÈ„eË Ô‰L ÈtÓ ,‰lÁza ÌÈ„È ˙ÏÈËpÓ ÌÈeËt¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

‰ÓÁÏnaÈtÓ ,‰BÁ‡a ÔÈiÁÂ ;.‰kq‰ «ƒ¿»»¿«»ƒ»«¬»ƒ¿≈««»»

ה"כו).19) (פ "ט , אסורות מאכלות הל' וראה ע "ב . קה, שם,
סכנה  משום לדגים בשר בין ידיו ליטול רגיל היה והרא"ש
ואנו  עו:). פסחים התלמוד דברי  ע "פ  קעג, סי ' או"ח  ('טור'
הפה  קינוח  משום ולשתות, ביניהם דבר לאכול נוהגים

ס "ג). קטז. סי ' (יו"ד ולא 20)והדחתו ע "א. קו, חולין
מן  פירות תרומת שאין מפני  תרומה, סרך משום בהם גזרו

אח  הענבים אלא אחריהתורה והזיתים יין, מהם שיעשה רי 
תירושך  דגנך ראשית שכתוב : כמו שמן, מהם שיעשה
פ "ח . לברכות יונה' 'רבינו ד) יח , (דברים ויצהרך

במצוות 21) מדקדק  שהוא בזה מראה כי  הגאוותנים.

חיוב , בתורת שנוטלן ודוקא שם). (חולין המדה מן למעלה
מותר  - נקיות ידיו היו שלא נקיות, משום נטלן אם אבל

ס "ה). קנח , סי ' "22)(או"ח  הנוסח : התימנים, ÏÎובכת"י 
ופירושו וכו', ידים" נטילת צריך המלח  (כלשון Ó„„את

מלח  הארץ ) עפר בשליש וכל יב : מ , ישעיה הכתוב 
‡ÂÏÎאף ֿעלֿפי  ‡Ï˘ התלמוד דברי  ע "פ  מכוון זה ונוסח  .

קה:). כל 23)(חולין "אחר מ .): (ברכות אמרו וחכמינו
מלח ". אכול למלחמה.24)אכילתך ואין 25)היוצא

וכלשון  מ "י . פ "א, (עירובין מים לבקש עליהם מטריחים
שם). המשנה" ע "ב .26)"פירוש יז, עירובין

.„˜t‰ „Ú ?ÌÈ„È ˙ÏÈË ‡È‰ ÔÎÈ‰ „Ú‰nÎÂ . «≈»ƒ¿ƒ«»«ƒ««∆∆¿«»
ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ ?ÌÈn‰ eÚLÏÎÂ . ƒ««ƒ¿ƒƒ¿»¿≈»»ƒ¿»

‰ÏÈËa ÌÈˆˆBÁLÌÈ„È ˙ÏÈËa ıˆBÁ ,ÏÎÂ . ∆¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»
‰ÏBÚ‰‰Â˜Ó ˙cÓÏ˙ÈÚÈ eÚLÏ ‰ÏBÚ ,. »∆¿ƒ«ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒƒ

לברכות 27) וכרי "ף  קו:) (חולין והזרוע  היד חיבור מקום
רביעית,28)פ "ח . ושיעור קז. חולין מ "א; פ "א, ידים

ה"י . פ "ג, שמע  קריאת הל' לעיל בביאורנו נתבאר
בשר 29) על המודבקים טיט  או בצק  כגון הגוף , בטבילת

ונשאר  טבילתו לו עלתה שלא למים, בינו ומבדילים אדם
בהל' מנויים - החוצצים הדברים וכל שהיה. כמו טמא

פ "אֿב . ע "ב .30)מקואות קו, המשלים.31)חולין
הנדוק 32) וטיט  והברד השלג כגון סאה, ארבעים ששיעורו

סאה  ותשע  שלשים של מקוה לתוך אחת סאה מהם שנפלה
הל' רבינו (מלשון ושלם כשר המקוה והרי  השלימתו,

ה"ג). פ "ז, ע "א.33)מקואות כב , זבחים

.‰‰Â˜Ó ÈÓa ÂÈ„È ÏÈaË‰Â ,ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈv‰ Ïk »«»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒ»»¿≈ƒ¿∆
Á‡ c CÈˆ BÈ‡ ÔÈ‡L ÌÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡Â . ≈»ƒ»»«≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ∆≈

‰Â˜Ó eÚL Ì‰aÚ˜waL ÔÈe‡L ÌÈÓ B‡ , »∆ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ∆««¿«
˙‡ ÔÈ‰ËÓ ÔÈe‡L ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï…»»¿∆≈««ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆

‰ÏÈËa ‡l‡ ÌÈ„i‰. «»«ƒ∆»ƒ¿ƒ»

סאה.34) ארבעים בהם הנזכרת 35)שיש ידים הגבהת לא
(תוספתא  ה"כ לקמן הנזכר ידים ניגוב  ולא טז, הלכה בסמוך

פ "ב ). מעין 36)ידים מי  אבל נובעים, שאינם במים ודוקא
את  לכסות כדי  בהם שיש כל בטבילה, הידים את מטהרים
בהל' רבינו דברי  עלֿפי  (כסף ֿמשנה אחת בבת הידים

ה"ח ). פ "ט , לתוך 37)מקואות ונשפכו בכלי  שנשאבו
ישר 38)הקרקע . שנשפכו ודוקא פ "א. מקואות תוספתא

על  הכלים מן נשפכו אם אבל הקרקע , בור לתוך מהכלים
הם  הרי  - שבקרקע  הבור לתוך והגיעו נמשכו וממנה הארץ 
(כסף ֿמשנה). ידים לטבילת וכשרים שהמשיכום" "שאובים

.Â:ÌÈ„ ‰Úa‡a ‰f‰Ï CÈˆ ,ÂÈ„È ÏËBp‰ Ïk»«≈»»»ƒ¿ƒ»≈¿«¿»»¿»ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒÙ eÈ‰È ‡lL ,ÔÓˆÚ ÌÈna, ««ƒ«¿»∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ

,ÈÏke ,ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ Ô‰ ‰È‰iL ,eÚMe«ƒ∆ƒ¿∆»∆¿ƒƒ¿»¿≈»«ƒ«¿ƒ
eÈ‰iL ,ÏËBpe ,ÈÏÎa Ô‰a ÔÈÏËBpL ÌÈn‰ eÈ‰iL∆ƒ¿««ƒ∆¿ƒ»∆¿∆ƒ«≈∆ƒ¿

.Ô˙B ÁkÓ ÔÈ‡a ÌÈn‰««ƒ»ƒƒ…«≈

והולכים 39) מתוארים הדברים שאר וכן ה"ז. בסמוך מבואר
הבאות. בהלכות
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קנד               
         

.Ê,‰‡Ó ÈepL :ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÌÈ„ ‰Úa‡«¿»»¿»ƒ¿ƒ∆««ƒƒ«¿∆
˙‡ ÚBnL ,„ÒÙ‰Â ,Ô‰a ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÂ ,Èel‚Â¿ƒ«¬ƒ«¿»»»∆¿∆¿≈∆≈«∆

Ô‰Ó ˙BzLlÓ ‰Ó‰a‰epzLpL ÌÈÓ ?„ˆÈk . «¿≈»ƒƒ¿≈∆≈««ƒ∆ƒ¿«
c ˙ÓÁÓ ÔÈa ,˙BÚ˜˜a ÔÈa ,ÌÈÏÎa ÔÈa  Ô˙È‡Ó«¿ƒ»≈¿≈ƒ≈¿«¿»≈≈¬«»»

ÔÎB˙Ï ÏÙpLel‡ È‰  ÔÓB˜Ó ˙ÓÁÓ ÔÈa , ∆»«¿»≈≈¬«¿»¬≈≈
ÔÈÏeÒÙ‰i˙MÓ Ô˙B‡ ÒB‡‰ Èelb elb˙ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿ƒ»

ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ eÏÒÙ . ƒ¿¿ƒ¿ƒ«»»ƒ

ה"ט .40) בסמוך כמבואר רע , ריחם או מרים שהיו כגון
מ "ג).41) פ "א, (ידים וקנקנתום הדיו קז,42)כגון חולין

הכיור, במימי  כמו מים, מראה בהם שיהיה שצריך ע "א.
ירחצו ג): ל, (שמות בהם מראיהם ÌÈÓ,שנאמר נשתנו ואם

(ב "י משמע  בהווייתם "מים" כי  טו:), (סוטה פסולים -
הרא"ה). בשם קס  סי ' נחש,43)או"ח  מהם שתה שמא

נפש  ושמירת רוצח  הל' והשווה ל:) (ע "ז ארסו בהם והטיל
ה"וֿיד. חוששים 44)פ "יא, אנו שאין וכיום שם. ע "ז,

לנטילה  אף  כשרים בינינו) מצויים נחשים (שאין לגילוי 
קס ). סי ' או"ח  ('טור'

.Á,ÔÈÎÙBL eNÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰ ‰NÚpL ÌÈÓ Ïk»«ƒ∆«¬»»∆¿»»«¬¿ƒ
ÔÈe‡L ÌÈÓ ?„ˆÈk .ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒÙeÁÈ„‰L ¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ≈««ƒ¿ƒ∆≈ƒ«

ÔÈa  ‰Ê ‡ˆBiÎÂ ,Bzt Ì‰ ‰ML B‡ ÌÈÏk Ô‰a»∆≈ƒ∆»»»∆ƒ¿«≈»∆≈
ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt  ˙BÚ˜˜a ÔÈa ,ÌÈÏÎa. ¿≈ƒ≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ
ÔÏÒÙ ‡Ï  ÌÈL„Á B‡ ÔÈÁ„eÓ ÌÈÏk Ô‰a ÁÈ„‰. ≈ƒ«»∆≈ƒ»ƒ¬»ƒ…¿»»

ÌBzÁp‰L ÌÈÓÌÈÎÚk‰ ˙‡ Ô‰a ÏaËÓ,ÔÈÏeÒt  «ƒ∆««¿¿«≈»∆∆«¿»ƒ¿ƒ
‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰Ó ÔÙBÁ ‡e‰LÂÌÈn‰L ;ÌÈLk  ¿∆≈≈∆ƒ¿«ƒ»¿≈ƒ∆««ƒ

ÔÙÁL ÌÈn‰ Ï‡ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰ eNÚpL Ô‰ ÂÈÙÁaL∆¿»¿»≈∆«¬»∆¿»»¬»««ƒ∆»«
Ô˙eLÎa Ô‰ È‰ Ì‰Ó. ≈∆¬≈≈¿«¿»

בכלים.45) שאובים שאינם מקוה או מעין למי  פרט 
מ "ג.46) פ "א, עוגה 49)האופה.48)שם.47)ידים

והן  "הגלוסקים", מ "ה) (שם, המשנה ובלשון ועגולה, יבשה
נקי . לחם פניו 50)ככרות טחים הלחם עריכת לאחר

ידיו  שטובל פעמים במים, הלחם שמטבילים פעמים במים,
שם). (ר"ש הלחם פני  בהם וטח  לא 51)במים שבהם

מלאכה. כל נעשתה

.ËÎÂÌÈÓ eÈ‰L ÔB‚k ,Ïk ˙i˙MÓ eÏÒÙpL ÌÈÓ Ï ¿»«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆∆¿∆»»ƒ
ÔÈeÎÚ B‡ ÌÈÁeÏÓ B‡‰zLÈ ‡lL „Ú ,Ú ÁÈ B‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«««∆…ƒ¿∆

Ïk‰ Ô‰Ó,ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt  ÌÈÏÎa : ≈∆«∆∆¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ
ÏÈaË‰Ï ÌÈLk  ˙BÚ˜˜e‡ÈË ÈnÁ ., ¿«¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ«≈¿∆¿»

ÌÈ„i‰ ˙‡ Ì‰a ÔÈÏÈaËÓ ,ÔÓB˜ÓaÏË Ì‡ Ï‡ ; ƒ¿»«¿ƒƒ»∆∆«»«ƒ¬»ƒ»«
‰n‡ Ô‰Ó ‚ÈÏÙ‰L B‡ ,ÈÏÎa Ô‰ÓÁ‡ ÌB˜ÓÏ ≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆«»¿»«≈

ÌÈBÁ‡ ‡ÏÂ ÌÈBL‡ ‡Ï ,Ô‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ÈtÓ , ≈¿ƒ≈∆…ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿≈
‰Ó‰a ˙i˙LÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L. ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈»

וכיו"ב .52) בהם המעורב  טיט  מחמת שם,53)דלוחים
פ "ח . לברכות הרי "ף  וכפירושי  שלא 54)מ "ג. הידים, את

בה. לזלזל יבואו שלא בנטילה, אלא עליהם גזרו
('רבינו 55) מרים שהם מפני  כלב  לשתיית ראויים שאינם

שם). לברכות מים 56)יונה' כדין ע "א. קו, חולין
תעלה 57)שבקרקעות. לתוך מים מהם שהמשיך כגון

בטבילה. המטהר מקוה שיעור סאה ארבעים בה ואין
המעיינות.58) למי  מחוברים האכילה,59)ואינם שאחרי 

הם, שרותחים מפני  הזוהמה את מעבירים המים אין כי 
הט "ז. בסמוך כמבואר בהם לשפשף  יכול זה 60)ואינו

ראויים  כשהם אלא כשרים שאינם הראשונים על מוסב 
הנובעים  חמים ומים (לחםֿמשנה). בהמה לשתיית
כלב , לשתיית וראויים מרים שאינם אחרים ממעיינות

ס "ה). קס , סי ' (או"ח  ראשונים למים כשרים

.ÈËÚÓ ËÚÓ ÂÈ„È ÏÚ ÔzÏ ÏËBpÏ LÈÔziL „Ú , ≈«≈ƒ≈«»»¿«¿««∆ƒ≈
 ˙Á‡ ‰ÙÈËLa dlk ˙ÈÚÈ‰ Ô˙ Ì‡Â .eÚMk«ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»««

Lk‰Ê „ˆa ‰Ê ,‰MÓÁ B‡ ‰Úa‡ ÔÈÏËB .B‡ , »≈¿ƒ«¿»»¬ƒ»∆¿«∆
˙Á‡ ‰ÙÈËLa ,‰Ê ÈabŒÏÚ ‰Ê „ÈetiL „Ïe ; «∆««≈∆ƒ¿ƒ»««ƒ¿«∆«¿

d˙B‡ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈn‰ Ô‰ÈÈ ‡BiL È„k ,Ô‰È„È¿≈∆¿≈∆»≈≈∆««ƒ¿ƒ¿∆¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÚÈ È„k ‰ÙÈËM‰. «¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»

שנטמאו 61) הראשונים המים את יטהרו הבאים שהמים כדי 
הידים. החכמים 62)מחמת כדעת מ "א. פ "ב , ידים

מאיר. רבי  על שם על 63)החולקים יוצק  שאחד כגון
בידים 64)ידיהם. נטמאו העליונים שהמים אע "פ 

מפני התחתונות, הידים את ומטהרות חוזרות הן העליונות,
שם). רבינו שפירש וכמו ד, פרק  (שם, אחת כיד נידונות  שכולן

זו.65) תחת זו ידיהם ידחקו וראה 66)שלא ע "א. קז, חולין
א). משנה א, פרק  (ידים לרבינו המשנה" "פירוש

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙BÙ„a ‡Ï ,ÌÈ„iÏ ÌÈÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡, ≈¿ƒ«ƒ«»«ƒ…¿»¿«≈ƒ
ıÁn‰ ÈÏeLa ‡ÏÂÌÈÒÁ ‡ÏÂ ,˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ , ¿…¿≈«««¿…«¬»ƒ¿…ƒ¿«

‰Ùe‚n‰ Ôwz Ì‡Â .˙ÈÁ‰‰pnÓ ÔÈÏËB ,‰ÏÈËÏ ∆»ƒ¿ƒƒ≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒƒ∆»
˙ÓÁ‰ ÔÎÂ .ÌÈ„iÏdwzL.ÌÈ„iÏ ‰pnÓ ÔÈÏËB , «»»ƒ¿≈«≈∆∆ƒ¿»¿ƒƒ∆»«»»ƒ
‰t˜Â ˜N Ï‡e˜˙pLÔ‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡  ¬»«¿À»∆ƒ¿¿≈¿ƒ≈∆

ÌÈ„iÏÈÏk ÂÈÙÁ ÔÈ‡L ,ÂÈÙÁa BÁÏ ÔzÈ ‡ÏÂ .. «»»ƒ¿…ƒ≈«¬≈¿»¿»∆≈»¿»∆ƒ
È„ÈÓ Ô˙B‡ ˙‰ËÓ‰ ‰ÈL eaLpL ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»«¿«∆∆»ƒ≈

‰‡ÓËÈL Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„iÏ Ì‰a ÔÈ˙B ÔÈ‡ , À¿»≈¿ƒ»∆«»«ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿≈
ÌÈÏÎ. ≈ƒ

שאינם 67) מתוך אבל מים, לקבל בדפנותיהם ויש שנשברו,
על  סמיכה בלא להושיבם בא (שאם מסומכים אלא מקבלים
חשוב  קיבולם בית אין נשפכים) מימיהם היו אחר, דבר

קיבול. בית בעלי  כלים הנקרא 68)כשאר גדול חרס  כלי 
כדמות בולט  ובשוליו מחגי "ר, אל והוא בערבית יד בית

המשנה  (מפירוש המחץ  הגבהת בעת היד בו להכניס  חקוק 
מים  לקבלת נעשה שלא ומתוך מ "ג). פ "ב , כלים לרבינו,

בו. נוטלים מים 69)אין מקבלים שאינם חרס , כלי  שברי 
ה"י ). יח , פרק  כלים הל' (השווה מסומכים. כשהם אלא

אבל 70) קיבול, בית לה שיש ואע "פ  החבית, פי  שעל מכסה
מסומכת  אלא מים מקבלת אינה משופע  שבסיסה מתוך

מ "ב ). פ "א, מקבלת 71)(ידים והיא מלמטה שהרחיבה
קז.). (חולין מסומכת שאינה אע "פ  מים נאד 72)רביעית

עור. מושב .73)של בית לה סל.74)שעשה
שהם 75) עד בזפת וזיפתם סמיכה בלא לשבת שהתקינן

מים. אלא 76)מקבלים מים לקבל עשויים שאינם לפי 
שם). (חולין בלבד יבשים שם.77)דברים ידים, מס '
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קנה                
         

.Ê,‰‡Ó ÈepL :ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÌÈ„ ‰Úa‡«¿»»¿»ƒ¿ƒ∆««ƒƒ«¿∆
˙‡ ÚBnL ,„ÒÙ‰Â ,Ô‰a ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÂ ,Èel‚Â¿ƒ«¬ƒ«¿»»»∆¿∆¿≈∆≈«∆

Ô‰Ó ˙BzLlÓ ‰Ó‰a‰epzLpL ÌÈÓ ?„ˆÈk . «¿≈»ƒƒ¿≈∆≈««ƒ∆ƒ¿«
c ˙ÓÁÓ ÔÈa ,˙BÚ˜˜a ÔÈa ,ÌÈÏÎa ÔÈa  Ô˙È‡Ó«¿ƒ»≈¿≈ƒ≈¿«¿»≈≈¬«»»

ÔÎB˙Ï ÏÙpLel‡ È‰  ÔÓB˜Ó ˙ÓÁÓ ÔÈa , ∆»«¿»≈≈¬«¿»¬≈≈
ÔÈÏeÒÙ‰i˙MÓ Ô˙B‡ ÒB‡‰ Èelb elb˙ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿ƒ»

ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ eÏÒÙ . ƒ¿¿ƒ¿ƒ«»»ƒ

ה"ט .40) בסמוך כמבואר רע , ריחם או מרים שהיו כגון
מ "ג).41) פ "א, (ידים וקנקנתום הדיו קז,42)כגון חולין

הכיור, במימי  כמו מים, מראה בהם שיהיה שצריך ע "א.
ירחצו ג): ל, (שמות בהם מראיהם ÌÈÓ,שנאמר נשתנו ואם

(ב "י משמע  בהווייתם "מים" כי  טו:), (סוטה פסולים -
הרא"ה). בשם קס  סי ' נחש,43)או"ח  מהם שתה שמא

נפש  ושמירת רוצח  הל' והשווה ל:) (ע "ז ארסו בהם והטיל
ה"וֿיד. חוששים 44)פ "יא, אנו שאין וכיום שם. ע "ז,

לנטילה  אף  כשרים בינינו) מצויים נחשים (שאין לגילוי 
קס ). סי ' או"ח  ('טור'

.Á,ÔÈÎÙBL eNÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰ ‰NÚpL ÌÈÓ Ïk»«ƒ∆«¬»»∆¿»»«¬¿ƒ
ÔÈe‡L ÌÈÓ ?„ˆÈk .ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒÙeÁÈ„‰L ¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ≈««ƒ¿ƒ∆≈ƒ«

ÔÈa  ‰Ê ‡ˆBiÎÂ ,Bzt Ì‰ ‰ML B‡ ÌÈÏk Ô‰a»∆≈ƒ∆»»»∆ƒ¿«≈»∆≈
ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt  ˙BÚ˜˜a ÔÈa ,ÌÈÏÎa. ¿≈ƒ≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ
ÔÏÒÙ ‡Ï  ÌÈL„Á B‡ ÔÈÁ„eÓ ÌÈÏk Ô‰a ÁÈ„‰. ≈ƒ«»∆≈ƒ»ƒ¬»ƒ…¿»»

ÌBzÁp‰L ÌÈÓÌÈÎÚk‰ ˙‡ Ô‰a ÏaËÓ,ÔÈÏeÒt  «ƒ∆««¿¿«≈»∆∆«¿»ƒ¿ƒ
‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰Ó ÔÙBÁ ‡e‰LÂÌÈn‰L ;ÌÈLk  ¿∆≈≈∆ƒ¿«ƒ»¿≈ƒ∆««ƒ

ÔÙÁL ÌÈn‰ Ï‡ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰ eNÚpL Ô‰ ÂÈÙÁaL∆¿»¿»≈∆«¬»∆¿»»¬»««ƒ∆»«
Ô˙eLÎa Ô‰ È‰ Ì‰Ó. ≈∆¬≈≈¿«¿»

בכלים.45) שאובים שאינם מקוה או מעין למי  פרט 
מ "ג.46) פ "א, עוגה 49)האופה.48)שם.47)ידים

והן  "הגלוסקים", מ "ה) (שם, המשנה ובלשון ועגולה, יבשה
נקי . לחם פניו 50)ככרות טחים הלחם עריכת לאחר

ידיו  שטובל פעמים במים, הלחם שמטבילים פעמים במים,
שם). (ר"ש הלחם פני  בהם וטח  לא 51)במים שבהם

מלאכה. כל נעשתה

.ËÎÂÌÈÓ eÈ‰L ÔB‚k ,Ïk ˙i˙MÓ eÏÒÙpL ÌÈÓ Ï ¿»«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆∆¿∆»»ƒ
ÔÈeÎÚ B‡ ÌÈÁeÏÓ B‡‰zLÈ ‡lL „Ú ,Ú ÁÈ B‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«««∆…ƒ¿∆

Ïk‰ Ô‰Ó,ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt  ÌÈÏÎa : ≈∆«∆∆¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ
ÏÈaË‰Ï ÌÈLk  ˙BÚ˜˜e‡ÈË ÈnÁ ., ¿«¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ«≈¿∆¿»

ÌÈ„i‰ ˙‡ Ì‰a ÔÈÏÈaËÓ ,ÔÓB˜ÓaÏË Ì‡ Ï‡ ; ƒ¿»«¿ƒƒ»∆∆«»«ƒ¬»ƒ»«
‰n‡ Ô‰Ó ‚ÈÏÙ‰L B‡ ,ÈÏÎa Ô‰ÓÁ‡ ÌB˜ÓÏ ≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆«»¿»«≈

ÌÈBÁ‡ ‡ÏÂ ÌÈBL‡ ‡Ï ,Ô‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ÈtÓ , ≈¿ƒ≈∆…ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿≈
‰Ó‰a ˙i˙LÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L. ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈»

וכיו"ב .52) בהם המעורב  טיט  מחמת שם,53)דלוחים
פ "ח . לברכות הרי "ף  וכפירושי  שלא 54)מ "ג. הידים, את

בה. לזלזל יבואו שלא בנטילה, אלא עליהם גזרו
('רבינו 55) מרים שהם מפני  כלב  לשתיית ראויים שאינם

שם). לברכות מים 56)יונה' כדין ע "א. קו, חולין
תעלה 57)שבקרקעות. לתוך מים מהם שהמשיך כגון

בטבילה. המטהר מקוה שיעור סאה ארבעים בה ואין
המעיינות.58) למי  מחוברים האכילה,59)ואינם שאחרי 

הם, שרותחים מפני  הזוהמה את מעבירים המים אין כי 
הט "ז. בסמוך כמבואר בהם לשפשף  יכול זה 60)ואינו

ראויים  כשהם אלא כשרים שאינם הראשונים על מוסב 
הנובעים  חמים ומים (לחםֿמשנה). בהמה לשתיית
כלב , לשתיית וראויים מרים שאינם אחרים ממעיינות

ס "ה). קס , סי ' (או"ח  ראשונים למים כשרים

.ÈËÚÓ ËÚÓ ÂÈ„È ÏÚ ÔzÏ ÏËBpÏ LÈÔziL „Ú , ≈«≈ƒ≈«»»¿«¿««∆ƒ≈
 ˙Á‡ ‰ÙÈËLa dlk ˙ÈÚÈ‰ Ô˙ Ì‡Â .eÚMk«ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»««

Lk‰Ê „ˆa ‰Ê ,‰MÓÁ B‡ ‰Úa‡ ÔÈÏËB .B‡ , »≈¿ƒ«¿»»¬ƒ»∆¿«∆
˙Á‡ ‰ÙÈËLa ,‰Ê ÈabŒÏÚ ‰Ê „ÈetiL „Ïe ; «∆««≈∆ƒ¿ƒ»««ƒ¿«∆«¿

d˙B‡ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈn‰ Ô‰ÈÈ ‡BiL È„k ,Ô‰È„È¿≈∆¿≈∆»≈≈∆««ƒ¿ƒ¿∆¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÚÈ È„k ‰ÙÈËM‰. «¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»

שנטמאו 61) הראשונים המים את יטהרו הבאים שהמים כדי 
הידים. החכמים 62)מחמת כדעת מ "א. פ "ב , ידים

מאיר. רבי  על שם על 63)החולקים יוצק  שאחד כגון
בידים 64)ידיהם. נטמאו העליונים שהמים אע "פ 

מפני התחתונות, הידים את ומטהרות חוזרות הן העליונות,
שם). רבינו שפירש וכמו ד, פרק  (שם, אחת כיד נידונות  שכולן

זו.65) תחת זו ידיהם ידחקו וראה 66)שלא ע "א. קז, חולין
א). משנה א, פרק  (ידים לרבינו המשנה" "פירוש

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙BÙ„a ‡Ï ,ÌÈ„iÏ ÌÈÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡, ≈¿ƒ«ƒ«»«ƒ…¿»¿«≈ƒ
ıÁn‰ ÈÏeLa ‡ÏÂÌÈÒÁ ‡ÏÂ ,˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ , ¿…¿≈«««¿…«¬»ƒ¿…ƒ¿«

‰Ùe‚n‰ Ôwz Ì‡Â .˙ÈÁ‰‰pnÓ ÔÈÏËB ,‰ÏÈËÏ ∆»ƒ¿ƒƒ≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒƒ∆»
˙ÓÁ‰ ÔÎÂ .ÌÈ„iÏdwzL.ÌÈ„iÏ ‰pnÓ ÔÈÏËB , «»»ƒ¿≈«≈∆∆ƒ¿»¿ƒƒ∆»«»»ƒ
‰t˜Â ˜N Ï‡e˜˙pLÔ‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡  ¬»«¿À»∆ƒ¿¿≈¿ƒ≈∆

ÌÈ„iÏÈÏk ÂÈÙÁ ÔÈ‡L ,ÂÈÙÁa BÁÏ ÔzÈ ‡ÏÂ .. «»»ƒ¿…ƒ≈«¬≈¿»¿»∆≈»¿»∆ƒ
È„ÈÓ Ô˙B‡ ˙‰ËÓ‰ ‰ÈL eaLpL ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»«¿«∆∆»ƒ≈

‰‡ÓËÈL Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„iÏ Ì‰a ÔÈ˙B ÔÈ‡ , À¿»≈¿ƒ»∆«»«ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿≈
ÌÈÏÎ. ≈ƒ

שאינם 67) מתוך אבל מים, לקבל בדפנותיהם ויש שנשברו,
על  סמיכה בלא להושיבם בא (שאם מסומכים אלא מקבלים
חשוב  קיבולם בית אין נשפכים) מימיהם היו אחר, דבר

קיבול. בית בעלי  כלים הנקרא 68)כשאר גדול חרס  כלי 
כדמות בולט  ובשוליו מחגי "ר, אל והוא בערבית יד בית

המשנה  (מפירוש המחץ  הגבהת בעת היד בו להכניס  חקוק 
מים  לקבלת נעשה שלא ומתוך מ "ג). פ "ב , כלים לרבינו,

בו. נוטלים מים 69)אין מקבלים שאינם חרס , כלי  שברי 
ה"י ). יח , פרק  כלים הל' (השווה מסומכים. כשהם אלא

אבל 70) קיבול, בית לה שיש ואע "פ  החבית, פי  שעל מכסה
מסומכת  אלא מים מקבלת אינה משופע  שבסיסה מתוך

מ "ב ). פ "א, מקבלת 71)(ידים והיא מלמטה שהרחיבה
קז.). (חולין מסומכת שאינה אע "פ  מים נאד 72)רביעית

עור. מושב .73)של בית לה סל.74)שעשה
שהם 75) עד בזפת וזיפתם סמיכה בלא לשבת שהתקינן

מים. אלא 76)מקבלים מים לקבל עשויים שאינם לפי 
שם). (חולין בלבד יבשים שם.77)דברים ידים, מס '
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על 78) מושיבו (שאם משקה" "ככונס  שניקב  חרס  כלי  כגון
טומאתו  מידי  שנטהר הנקב ) דרך לתוכו נכנסים המשקין
המפורש  שיעורו לפי  אחד כל הכלים ושאר קז.). (חולין
שניקב  אלא אמורים הדברים ואין יט . פרק  כלים בהלכות
מים. רביעית מקבל שאינו למטה, בדפניו או בשוליו הכלי 
מים  רביעית ומקבל הדופן באמצע  אלא ניקב  לא אם אבל
דרך  לא אבל הנקב  דרך ידיו ליטול מותר הנקב , מן למטה
סי ' או"ח  (שו"ע  כלי  חשוב  אינו הנקב  מן שלמעלה פיו,

פ "ב ). קבלת 79)קנט , לענין כלים מתורת שבטלו וכשם
ידים. נטילת לענין כלים נקראים אינם כך טומאה,

.ÈÈÏk elÙ‡Â ,ÌÈ„iÏ ÌÈÏËB ÌÈÏk‰ ÏÎa¿»«≈ƒ¿ƒ«»«ƒ«¬ƒ¿≈
ÌÈÏÏ‚‰Ó„‡ ÈÏÎeÈÏk .ÌÈÓÏL eÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿»ƒ¿≈¬»»¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ

ÚÈ ˜ÈÊÁÓ BÈ‡L˙ÈÔÈ‡ ,˙ÈÚÈ Ba ÔÈ‡ B‡ ∆≈«¬ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ≈
ÌÈ„iÏ BpnÓ ÔÈ˙B. ¿ƒƒ∆«»»ƒ

בקר.80) מגללי  הוסקו 81)עשויים שלא חרס  כלי 
טומאה, קבלת לענין כלים חשובים שאינם אע "פ  בכבשן,
פ "א, (ידים הם ושלמים הואיל ידים לנטילת הם ראויים

רביעית.82)מ "ב ). שמחזיק  ע "א.83)אע "פ  קז, חולין

.‚ÈLÁ elÙ‡ ,ÌÈ„iÏ ÔzÏ ÌÈLk Ïk‰‰ËBL , «…¿≈ƒƒ≈«»«ƒ¬ƒ≈≈∆
ÔË˜ÂÂÈka ÔÈa ÈÏk‰ ÁÈpÓ  Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»»ƒ≈»«≈«ƒ««¿ƒ≈ƒ¿»

ÏhÈÂ ÂÈ„È ÏÚ ˙ÈÁ‰ ‰hÈ B‡ ,ÂÈ„È ÏÚ ˜ˆÂB‡ , ¿»«»»«∆∆»ƒ«»»¿ƒ…
˜ˆÂ ÊBÁÂ ,BÊ ÏÚ BÊa ˜ˆÂ ˙Á‡ B„È ÏËB ≈»««¿»¿«¿≈¿»

ÌÈ„iÏ ÏËB ÛBw‰Â .‰iM‰ ÏÚ ‰BL‡a. »ƒ»««¿ƒ»¿«≈«»»ƒ

מדבר.84) ואינו שומע  בני85)שאינו שאינם אף ֿעלֿפי 
מ "ה.86)דעת. פ "א, (ידים ביציקה מסייעות וברכיו

הרע "ב ). (לעיל 87)וכפירוש נותן" מכח  "באים הם והרי 
הטייתו. מכח  נשפכים והמים הואיל שביד.88)ה"ו) בכלי 

"כח 89) מצריכים אנו אין כי  שם. ידים, "כח ‡„Ìמס ' אל "
Ô˙Â. קוף ואפילו "

.„È˙˜M‰Ô˙BÂ ÏbÏ‚ B‡ B„Èa Ì„‡ ‰ÏBcL , «…∆∆∆»»¿»¿«¿«¿≈
dÎB˙Ï‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ,‰n‡aÔÈÎÏB‰Â ¿»¿««ƒƒ¿»ƒƒ∆»»«»¿¿ƒ

,˙˜Ma ÂÈ„È ÁÈp‰Â ,‰Ó‰a‰ B‡ ˙B˜È‰ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«¿»«¿≈»¿ƒƒ«»»«…∆
Ú eÙËLÂ ÌÈn‰ eÚÂ,‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï  ÂÈ„È Ï ¿»¿««ƒ¿»¿«»»…»¿»¿ƒ»

ÂÈ„È ÏÚ Ô˙B Ô‡k ÔÈ‡ È‰L˙BB˜ ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡Â . ∆¬≈≈»≈«»»¿ƒ»»»¿
ÂÈ„È ÏÚ eÙËL ÌÈn‰ e‡ˆÓpL „Ú ,ÈÏc‰ ˙ÎÈÙLÏƒ¿ƒ««¿ƒ«∆ƒ¿¿««ƒ»¿«»»

.‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ  Ì„‡‰ ˙È˙ ÁkÓƒ…«¿ƒ«»»»»¿»¿ƒ»

הבאר.90) או המעיין שפת שעל חלולה בדלי91)אבן
הבאר. שבדפנה.92)מן חור בתעלה.93)דרך

והם 94) הדולה כח  מהם פסק  שכבר ע "א. קז, חולין
מאליהם. נמשכים

.ÂË‡Ï B‡ ‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó ‰NÚ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÌÈÓ«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ«¬»≈∆¿»»…
eÚMk Ô‰a LÈ Ì‡ ,‰NÚÔ‰ Ì‡ ,Ô‰a ÔÈ‡L B‡ «¬»ƒ≈»∆«ƒ∆≈»∆ƒ≈

ÔÈ‡ÓË B‡ ÔÈB‰ËÏË ‡Ï ˜ÙÒ ,ÂÈ„È ÏË ˜ÙÒ ; ¿ƒ¿≈ƒ»≈»«»»»≈…»«
B‰Ë B˜ÙÒ  ÂÈ„ÈÌÈ„È ˙‰ËaL ˜ÙÒ ÏkL , »»¿≈»∆»»≈∆¿»√«»«ƒ

B‰Ë. »

אברהם'95) ('מגן כשיעור בהם היה אם ומסופק  ידיו, שנטל

קס ). לנטילה 96)סי ' ופסולים טמאים בעצמם שהמים
ד). ב , מ "ב .97)(ידים פ "ב , ידים,98)מקוואות מס '

שם.

.ÊËÂÈ„È dÈa‚iL CÈˆ  ÌÈBL‡‰ ÌÈÓ «ƒ»ƒƒ»ƒ∆«¿ƒ«»»
‰ÏÚÓÏ˜tÏ ıeÁ ÌÈÓ e‡ˆÈ ‡lL „Ú ,eÊÁÈÂ ¿«¿»«∆…≈¿«ƒ«∆∆¿««¿

ÌÈ„i‰ ˙‡ e‡nËÈÂÏÈtLiL CÈˆ  ÌÈBÁ‡Â ; ƒ«¿∆«»«ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆«¿ƒ
ÂÈ„È ÏÚÓ ÁÏn‰ Ák Ïk ‡ˆiL È„k ,‰hÓÏ ÂÈ„È. »»¿«»¿≈∆≈≈»…««∆«≈«»»

ÈabŒÏÚ ÔÈa ÈÏÎ ÈabŒÏÚ ÔÈa ,ÌÈÏh ÌÈBL‡ ÌÈÓ«ƒƒƒƒ»ƒ≈««≈¿ƒ≈««≈
ÈÏÎ ÈabŒÏÚ ‡l‡ ÔÈÏh ÔÈ‡ ÌÈBÁ‡Â ,Ú˜˜. «¿«¿«¬ƒ≈»ƒ»ƒ∆»««≈∆ƒ

e‡‰ ÈnÁa ÔÈa ,ÔÈÏh ÌÈBL‡ ÌÈÓ,ÔBˆa ÔÈa «ƒƒƒƒ»ƒ≈¿«≈»≈¿≈
ÌÈnÁ eÈ‰iL ,‡e‰Â .ÔÈnÁa ÔÈÏh ÔÈ‡ ÌÈBÁ‡Â¿«¬ƒ≈»ƒ»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ

˙„ÏBÒ „i‰L˙‡ ÔÈÈÚÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô‰a ∆«»∆∆»∆ƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ∆
‡Ó‰f‰Ô‰a ÛLÙLÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,eÈ‰ Ï‡ . «À¬»∆≈»¿«¿≈»∆¬»»

a Ô‰Ó ÔÈÏËB ,ÔÈLBÙ‰BÁ‡. ¿ƒ¿ƒ≈∆»«¬»

שינגבן.99) עד נטילתן ויטלם 100)מסוף  לדבר: רמז
ט ). סג, (ישעיה הפרק ,101)וינשאם לפני  בתחילה שהיו

והזרוע ). היד (חיבור לפרק  חוץ  אח "כ שהרי102)ויצאו
ואפילו  הטמאות, בידיו כשנגעו הפרק  תוך בעודם נטמאו
אין  הוא: שכלל יטהרום, לא שניים מים עליהם ישפוך
תוך  בעודם אלא הראשונים את מטהרים השניים המים
זהיר  היה שאם ומובן מ "ג). פ "ב , ידים ד:; (סוטה הפרק 
לא  שבכלל באופן סופה, ועד הנטילה מתחילת ידיו והשפיל
כלל. להגביהן צורך אין לו, חוצה הפרק  מתוך המים הגיעו
והם  בשפע  מים השופכים ידים נוטלי  בסתם ידובר וכאן
וכו' יחזור שלא כדי  להגביהן עליו שאז לפרק  חוץ  מתפזרים

קסב ). סי ' או"ח  עי "ב .103)(ב "י  ד, סוטה
עליהם 104) השורה רעה רוח  משום לקבלם, מתחתיהם

"ואחרונים  כאן: הנוסח  התימנים, ובכת"י  קה:), (חולין
ואם  כלי , צריכים אינם זה ולפי  קרקע ", גבי  על ניטלים אינם
הראשונה  כלשון מותר, - הקרקע  שעל קסמים גבי  על נטלם

שם. חולין טבריה,105)שבש"ס  למי  פרט  באש, שהוחמו
ט . הלכה לעיל שם.107)נכוית.106)כמבואר חולין,

אמרו 108) שם, את ובתלמוד מפעפעים שחמים "מפני  :
זוהמת  את בהן ומבליעים הידים את מרככים הידים"

שם). (רש"י  לכתחילה.109)התבשיל אפילו

.ÊÈ˙ÈÁL ÂÈ„È Ì„‡ ÏËBÔ‰ÈÏÚ ‰˙Óe ,Ïk ≈»»»»«¬ƒ«¿∆¬≈∆»
‰ÏÈÎ‡ ÏÎÏ ÂÈ„È ˙‡ ÏhÏ CÈˆ BÈ‡Â ,ÌBi‰«¿≈»ƒƒ…∆»»¿»¬ƒ»

‰ÏÈÎ‡ÂÔ‰Ó BzÚc ÁÈqÈ ‡lL ,‡e‰Â ;Ì‡ Ï‡ . «¬ƒ»¿∆…«ƒ««¿≈∆¬»ƒ
CÈvL ˙Ú ÏÎa ÂÈ„È ÏhÏ CÈˆ ,Ô‰Ó BzÚc ÁÈq‰ƒƒ««¿≈∆»ƒƒ…»»¿»≈∆»ƒ

‰ÏÈË. ¿ƒ»

וכדומה.110) תפילה כגון אכילה, לצורך שלא כשנוטלן
מכוין 111) הוא הרי  וכשמתנה כוונה, צריכה ידים שנטילת

ב '). ס "ק  קסד, סי ' אברהם' ע "ב .112)'(מגן קו, חולין
שם).113) (רש "י  ומלטמאן מלטנפן כגון 114)שיזהר

ה"א  לעיל כמבואר לאכילה, או לתפילה או שמע  לקריאת
עולה  אחת נטילה לסעוד, ורוצה לצרכיו והנפנה ובביאורנו.
נטילת  "על ואחריה יצר" "אשר ומברך ולכאן, לכאן לו
בין  הפסק  נקראת יצר" "אשר ברכת ואין וסועד, ידים"
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קנו               
         

זה  והרי  ידים, לטהרת באה היא שגם כיון לאכילה , נטילה
מאכל  תנו אמר שיאכל וקודם הפת על שבירך למי  דומה
ומצרכי הואיל ה"ח ), פ "א, (לעיל הפסק  זה שאין לבהמה,

קסה). סי ' או"ח  וראה מיימוניות'; ('הגהות היא הסעודה

.ÁÈËÏB‡ ˙t Ô‰a ÏÎB‡Â ‰tÓa ÂÈ„È ˙‡ Ì„‡ »»»∆»»¿«»¿≈»∆«
ÂÈ„È ÏË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜LÓa BÏeahL „. »»∆ƒ¿«¿∆««ƒ∆…»«»»

ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈˆ BÈ‡ ÌÈÁ‡Ï ÏÈÎ‡n‰ÏÎB‡‰Â ; ««¬ƒ«¬≈ƒ≈»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»≈
,ÂÈt CB˙Ï Ô˙B Á‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ»̂ƒ¿ƒ«»«ƒ««ƒ∆«≈≈¿ƒ

ÏÎ‡na Ú‚B BÈ‡ÂÏÎB‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈≈«««¬»¿«ƒ»≈
‰Ù‚ÓaÌÈ„È ˙ÏÈË CÈvL ,. ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ«»»ƒ

היא 115) והנה י ): כא, (שמואלֿא המקרא לשון וכן עוטף .
בשמלה. (חולין 116)לוטה בידיו יגע  שמא חוששים ואין

ה"ט ). פ "ח , הטומאה אבות בהל' רבינו דברי  והשווה קז:;
לו  שאין במי  אלא זה אין רבינו בדברי  הכסף ֿמשנה ולדעת
נטילה, בלא יאכל לא מים, למצוא לו שאפשר כל אבל מים.

ובביאורנו. יט  הלכה בסמוך תיקנו 117)כמבואר שלא
שם). (חולין עצמו לאוכל אלא שם.118)נטילה

קסג,119) סי ' לאו"ח  (רמ "א מזלג כעין שיניים לו שיש כלי 
ואת  המזלגות את ועוד. א פ "ב , תמיד במשנה ונזכר ס "ב )

ÌÈÚÈ‰ וית צנוריתא ית אונקלוס : מתרגם יד) ד, (במדבר
תקנ 120)מגרופיתא. היתה כך בליכי  לאכול לא חז"ל ת

נטילה.

.ËÈÂÈ„È ÏË ‡lL ÈÓ ÏÈÎ‡‰Ï eÒ‡ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , »¿«¬ƒƒ∆…»«»»¿««ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËa ÏÊÏÊÏ eÒ‡Â .ÂÈt CB˙Ï Ô˙B ‡e‰L. ∆≈¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿ƒ«»»ƒ
c‰ ÏÚ eÈ‰Ê‰Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰a‰ ÌÈÈeeˆÂ. ¿ƒƒ«¿≈ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ««»»

ÂÈ„È ÏËB ,‰i˙L È„k ‡l‡ ÌÈÓ BÏ ÔÈ‡ elÙ‡¬ƒ≈«ƒ∆»¿≈¿ƒ»≈»»
Ô˙ˆ˜Ó ‰˙BLÂ ÏÎB‡ CkŒÁ‡Â ,Ô˙ˆ˜Óa. ¿ƒ¿»»¿««»≈¿∆ƒ¿»»

מכשול"121) תתן לא עור "ולפני  משום ע "ב  קח , חולין
פ "ח ). ברכות יונה' "את 122)('רבינו מ "ו: פ "ה, עדיות

בנטילת  (זלזל) שפקפק  חנוך בן אלעזר (את) נידו? מי 
ד:. סוטה וראה שלשה 123)ידים". סב :): (שבת שאמרו

והמזלזל  הם... ואלו עניות, לידי  האדם את מביאים דברים
האכילו  ראשונים "מים פג:) (יומא אמרו וכן ידים, בנטילת
דברים  לישראל מוכר היה ישראל (פונדקי  חזיר". בשר
בא  מבושל, חזיר בשר לנכרים ומוכר ומאכילם, המותרים
נתן  לאכול, כשהסב  ידיו נטל שלא וראהו לפונדק  ישראל

שם). רש"י  חזיר. בשר עקיבא 124)לפניו ברבי  "מעשה
משרתו, הגרסי  יהושע  ר' והיה האסורים, בבית חבוש שהיה
מצאו  אחד יום במדה. מים לו מכניסים היו ויום יום בכל
שמא  מרובים, מימיך היום לו: אמר האסורים, בית שומר
לו  ונתן חציים שפך צריך? אתה האסורים בית לחתור
אתה  אין יהושע ! לו: אמר עקיבא, רבי  אצל כשבא (חציים,
שאתה  מה אלא לי  (שאין בחייך תלויים וחיי  אני  שזקן יודע 
מים  לי  תן לו: אמר המאורע , אותו כל לו סח  לי )? נותן
ידיך  ליטול מגיעים, אין לשתות לו: אמר ידי , שאטול
מוטב  מיתה. עליהם שחייבים אעשה מה לו: אמר מגיעים?
לא  אמרו: חברי , דעת על אעבור ולא עצמי , מיתת אמות

שהב  עד כלום כא:).טעם (עירובין ידיו" ונטל מים לו יא

מים, חפני  מלא נטלתי  "אני  סב :): (שבת אמר חסדא ורב 
טובה". חפנים מלא השמים) (מן לי  ונתנו

.ÎÏÎÂ .ÏÎ‡È CkŒÁ‡Â ,ÂÈ„È ˙‡ bÏ Ì„‡ CÈ»̂ƒ»»¿«≈∆»»¿««»…«¿»
‡ÓË ÌÁÏ ÏÎB‡k ,ÌÈ„È eb ‡Ïa ÏÎB‡‰ÏÎÂ . »≈¿…ƒ»«ƒ¿≈∆∆»≈¿»

ÛÎ˙Â .CÓ CkŒÁ‡Â bÓ ,‰BÁ‡a ÂÈ„È ÏËBp‰«≈»»»«¬»¿«≈¿««»¿»≈¿≈∆
Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï .ÔBÊn‰ ˙ka  ÌÈ„È ˙ÏÈËÏƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿««»…«¿ƒ≈≈∆
ÂÈ„È ÏËBpL Á‡ ÌÈÓ ˙BzLÏ elÙ‡ .Á‡ „a¿»»«≈¬ƒƒ¿«ƒ««∆≈»»

ÔBÊn‰ ˙ka CiL „Ú ,eÒ‡ ‰BÁ‡a. »«¬»»«∆¿»≈ƒ¿««»

בני125) יאכלו ככה יג): ד, (יחזקאל שנאמר ע "ב . ד, סוטה
"בלא  בגימטריא טמא" "לחמם - טמא לחמם את ישראל
('טור' וכו' מים - לח  - "לחמם" מפרשים: ויש ידים". ניגוב 

קנח ). סי ' לנטילת 126)או"ח  "תיכף  ע "א: מב , ברכות
קדש  ידיכם שאו ב ): קלד, (תהלים שנאמר ברכה", ידים
פ "א, ברכות ירושלמי  שם: תהלים (מדרש ה' את וברכו
המזון", ברכת ונברך "בואו אמרו: אם הדין וכן ה"א).

ה"ח ). (פ "ד, לעיל כמבואר ידיהם, נטלו שלא אע "פ 

ה'תשע"ט  תשרי כ"ד רביעי יום 

    
על 1) הבוצע  דין בסעודה; ישראל חכמי  שנהגו מנהגות

האכלים  את מפסידים שאין טובים; ובימים בשבתות הפת
ובעיטה. ביזוי  דרך

.‡ÔlÎÂ ,‰„eÚÒa Ï‡NÈ ÈÓÎÁ e‚‰ ˙Ba ˙B‚‰Óƒ¿»«»¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿À»
ı‡ Cc2ÏB„b‰  ‰„eÚÒÏ ÔÈÒÎpLk :Ô‰ eÏ‡Â . ∆∆∆∆¿≈≈¿∆ƒ¿»ƒƒ¿»«»

ÔÈÒÎ CkŒÁ‡Â .‰lÁz ÂÈ„È ˙‡ ÏËB ÔlÎaL3 ∆¿À»≈∆»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»ƒ
ÔÈaÒÓ ÔÈLBÈÂ4L‡a ÒÓ ÏB„‚Â .5 BÏ ÈLÂ , ¿¿ƒ¿Àƒ¿»≈≈»…¿≈ƒ
epÓÈ‰ ‰hÓÏ6ÒÓ ÏB„b  ˙BhÓ ‰LÏL eÈ‰ . ¿«»≈∆»¿»ƒ»≈≈

epÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ  BÏ ÈLÂ ,L‡a7 BÏ ÈLÈÏLe , »…¿≈ƒ¿«¿»≈∆¿ƒƒ
epÓÈ‰ ‰hÓÏ8. ¿«»≈∆

החברה.2) ונימוסי  העולם אכילתם.3)מנהג למקום
מוטה 4) השמאלי  צידו על בהסיבה לאכול היו רגילים

עמוד  מו דף  (ברכות אחת מטה על איש איש לארץ  ורגליו
שם). ורש "י  של 6)תחילה.5)ב  מרגלותיו לצד מיטתו

לזקוף  יצטרך לא עימו לספר הגדול ירצה שאם גדול
גדול.7)ממיטתו. של מראשותיו לצד ואם 8)מיטתו

השני עם לספר וכשירצה לו, השלישי  עם יספר לספר בא
הקטן  השלישי  לפני  לו השני  את ישפיל ואל שיזקוף  מוטב 
וברש"י ). (שם, למעלה ממנו והקטן למטה הוא שיהא ממנו,

.‰Îa‰ ÌÈÏLÓe ,"‡ÈˆBn‰" CÓ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»≈«ƒ«¿ƒ«¿»»
ÚˆBa CkŒÁ‡Â9ÔBÊn‰ ˙ka CÓ ÁB‡‰Â .10È„k , ¿««»≈«¿»≈«¿»≈ƒ¿««»¿≈

˙Èa‰ ÏÚÏ CiL11 ˙Èa‰ ÈÏÚa ÔlÎ eÈ‰ Ì‡Â . ∆¿»≈¿«««»ƒ¿ƒ»À»«¬≈««ƒ
‰aL ÏB„b‰ÔBÊn‰ ˙ka CÓ ‡e‰Â ,ÚˆBa Ô12. «»∆»∆≈«¿¿»≈ƒ¿««»

הברכה 9) שתיכלה כדי  השלימה, מהפת הפרוסה פורס 
ב ). עמוד לט  דף  (שם, שלימה הפת ואומר 10)בעוד

ממנו  נוטל כהן שם יש ואם ורבותי , מורי  ברשות תחילה
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קנז                
         

זה  והרי  ידים, לטהרת באה היא שגם כיון לאכילה , נטילה
מאכל  תנו אמר שיאכל וקודם הפת על שבירך למי  דומה
ומצרכי הואיל ה"ח ), פ "א, (לעיל הפסק  זה שאין לבהמה,

קסה). סי ' או"ח  וראה מיימוניות'; ('הגהות היא הסעודה

.ÁÈËÏB‡ ˙t Ô‰a ÏÎB‡Â ‰tÓa ÂÈ„È ˙‡ Ì„‡ »»»∆»»¿«»¿≈»∆«
ÂÈ„È ÏË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜LÓa BÏeahL „. »»∆ƒ¿«¿∆««ƒ∆…»«»»

ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈˆ BÈ‡ ÌÈÁ‡Ï ÏÈÎ‡n‰ÏÎB‡‰Â ; ««¬ƒ«¬≈ƒ≈»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»≈
,ÂÈt CB˙Ï Ô˙B Á‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ»̂ƒ¿ƒ«»«ƒ««ƒ∆«≈≈¿ƒ

ÏÎ‡na Ú‚B BÈ‡ÂÏÎB‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈≈«««¬»¿«ƒ»≈
‰Ù‚ÓaÌÈ„È ˙ÏÈË CÈvL ,. ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ«»»ƒ

היא 115) והנה י ): כא, (שמואלֿא המקרא לשון וכן עוטף .
בשמלה. (חולין 116)לוטה בידיו יגע  שמא חוששים ואין

ה"ט ). פ "ח , הטומאה אבות בהל' רבינו דברי  והשווה קז:;
לו  שאין במי  אלא זה אין רבינו בדברי  הכסף ֿמשנה ולדעת
נטילה, בלא יאכל לא מים, למצוא לו שאפשר כל אבל מים.

ובביאורנו. יט  הלכה בסמוך תיקנו 117)כמבואר שלא
שם). (חולין עצמו לאוכל אלא שם.118)נטילה

קסג,119) סי ' לאו"ח  (רמ "א מזלג כעין שיניים לו שיש כלי 
ואת  המזלגות את ועוד. א פ "ב , תמיד במשנה ונזכר ס "ב )

ÌÈÚÈ‰ וית צנוריתא ית אונקלוס : מתרגם יד) ד, (במדבר
תקנ 120)מגרופיתא. היתה כך בליכי  לאכול לא חז"ל ת

נטילה.

.ËÈÂÈ„È ÏË ‡lL ÈÓ ÏÈÎ‡‰Ï eÒ‡ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , »¿«¬ƒƒ∆…»«»»¿««ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËa ÏÊÏÊÏ eÒ‡Â .ÂÈt CB˙Ï Ô˙B ‡e‰L. ∆≈¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿ƒ«»»ƒ
c‰ ÏÚ eÈ‰Ê‰Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰a‰ ÌÈÈeeˆÂ. ¿ƒƒ«¿≈ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ««»»

ÂÈ„È ÏËB ,‰i˙L È„k ‡l‡ ÌÈÓ BÏ ÔÈ‡ elÙ‡¬ƒ≈«ƒ∆»¿≈¿ƒ»≈»»
Ô˙ˆ˜Ó ‰˙BLÂ ÏÎB‡ CkŒÁ‡Â ,Ô˙ˆ˜Óa. ¿ƒ¿»»¿««»≈¿∆ƒ¿»»

מכשול"121) תתן לא עור "ולפני  משום ע "ב  קח , חולין
פ "ח ). ברכות יונה' "את 122)('רבינו מ "ו: פ "ה, עדיות

בנטילת  (זלזל) שפקפק  חנוך בן אלעזר (את) נידו? מי 
ד:. סוטה וראה שלשה 123)ידים". סב :): (שבת שאמרו

והמזלזל  הם... ואלו עניות, לידי  האדם את מביאים דברים
האכילו  ראשונים "מים פג:) (יומא אמרו וכן ידים, בנטילת
דברים  לישראל מוכר היה ישראל (פונדקי  חזיר". בשר
בא  מבושל, חזיר בשר לנכרים ומוכר ומאכילם, המותרים
נתן  לאכול, כשהסב  ידיו נטל שלא וראהו לפונדק  ישראל

שם). רש"י  חזיר. בשר עקיבא 124)לפניו ברבי  "מעשה
משרתו, הגרסי  יהושע  ר' והיה האסורים, בבית חבוש שהיה
מצאו  אחד יום במדה. מים לו מכניסים היו ויום יום בכל
שמא  מרובים, מימיך היום לו: אמר האסורים, בית שומר
לו  ונתן חציים שפך צריך? אתה האסורים בית לחתור
אתה  אין יהושע ! לו: אמר עקיבא, רבי  אצל כשבא (חציים,
שאתה  מה אלא לי  (שאין בחייך תלויים וחיי  אני  שזקן יודע 
מים  לי  תן לו: אמר המאורע , אותו כל לו סח  לי )? נותן
ידיך  ליטול מגיעים, אין לשתות לו: אמר ידי , שאטול
מוטב  מיתה. עליהם שחייבים אעשה מה לו: אמר מגיעים?
לא  אמרו: חברי , דעת על אעבור ולא עצמי , מיתת אמות

שהב  עד כלום כא:).טעם (עירובין ידיו" ונטל מים לו יא

מים, חפני  מלא נטלתי  "אני  סב :): (שבת אמר חסדא ורב 
טובה". חפנים מלא השמים) (מן לי  ונתנו

.ÎÏÎÂ .ÏÎ‡È CkŒÁ‡Â ,ÂÈ„È ˙‡ bÏ Ì„‡ CÈ»̂ƒ»»¿«≈∆»»¿««»…«¿»
‡ÓË ÌÁÏ ÏÎB‡k ,ÌÈ„È eb ‡Ïa ÏÎB‡‰ÏÎÂ . »≈¿…ƒ»«ƒ¿≈∆∆»≈¿»

ÛÎ˙Â .CÓ CkŒÁ‡Â bÓ ,‰BÁ‡a ÂÈ„È ÏËBp‰«≈»»»«¬»¿«≈¿««»¿»≈¿≈∆
Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï .ÔBÊn‰ ˙ka  ÌÈ„È ˙ÏÈËÏƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿««»…«¿ƒ≈≈∆
ÂÈ„È ÏËBpL Á‡ ÌÈÓ ˙BzLÏ elÙ‡ .Á‡ „a¿»»«≈¬ƒƒ¿«ƒ««∆≈»»

ÔBÊn‰ ˙ka CiL „Ú ,eÒ‡ ‰BÁ‡a. »«¬»»«∆¿»≈ƒ¿««»

בני125) יאכלו ככה יג): ד, (יחזקאל שנאמר ע "ב . ד, סוטה
"בלא  בגימטריא טמא" "לחמם - טמא לחמם את ישראל
('טור' וכו' מים - לח  - "לחמם" מפרשים: ויש ידים". ניגוב 

קנח ). סי ' לנטילת 126)או"ח  "תיכף  ע "א: מב , ברכות
קדש  ידיכם שאו ב ): קלד, (תהלים שנאמר ברכה", ידים
פ "א, ברכות ירושלמי  שם: תהלים (מדרש ה' את וברכו
המזון", ברכת ונברך "בואו אמרו: אם הדין וכן ה"א).

ה"ח ). (פ "ד, לעיל כמבואר ידיהם, נטלו שלא אע "פ 

ה'תשע"ט  תשרי כ"ד רביעי יום 

    
על 1) הבוצע  דין בסעודה; ישראל חכמי  שנהגו מנהגות

האכלים  את מפסידים שאין טובים; ובימים בשבתות הפת
ובעיטה. ביזוי  דרך

.‡ÔlÎÂ ,‰„eÚÒa Ï‡NÈ ÈÓÎÁ e‚‰ ˙Ba ˙B‚‰Óƒ¿»«»¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿À»
ı‡ Cc2ÏB„b‰  ‰„eÚÒÏ ÔÈÒÎpLk :Ô‰ eÏ‡Â . ∆∆∆∆¿≈≈¿∆ƒ¿»ƒƒ¿»«»

ÔÈÒÎ CkŒÁ‡Â .‰lÁz ÂÈ„È ˙‡ ÏËB ÔlÎaL3 ∆¿À»≈∆»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»ƒ
ÔÈaÒÓ ÔÈLBÈÂ4L‡a ÒÓ ÏB„‚Â .5 BÏ ÈLÂ , ¿¿ƒ¿Àƒ¿»≈≈»…¿≈ƒ
epÓÈ‰ ‰hÓÏ6ÒÓ ÏB„b  ˙BhÓ ‰LÏL eÈ‰ . ¿«»≈∆»¿»ƒ»≈≈

epÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ  BÏ ÈLÂ ,L‡a7 BÏ ÈLÈÏLe , »…¿≈ƒ¿«¿»≈∆¿ƒƒ
epÓÈ‰ ‰hÓÏ8. ¿«»≈∆

החברה.2) ונימוסי  העולם אכילתם.3)מנהג למקום
מוטה 4) השמאלי  צידו על בהסיבה לאכול היו רגילים

עמוד  מו דף  (ברכות אחת מטה על איש איש לארץ  ורגליו
שם). ורש "י  של 6)תחילה.5)ב  מרגלותיו לצד מיטתו

לזקוף  יצטרך לא עימו לספר הגדול ירצה שאם גדול
גדול.7)ממיטתו. של מראשותיו לצד ואם 8)מיטתו

השני עם לספר וכשירצה לו, השלישי  עם יספר לספר בא
הקטן  השלישי  לפני  לו השני  את ישפיל ואל שיזקוף  מוטב 
וברש"י ). (שם, למעלה ממנו והקטן למטה הוא שיהא ממנו,

.‰Îa‰ ÌÈÏLÓe ,"‡ÈˆBn‰" CÓ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»≈«ƒ«¿ƒ«¿»»
ÚˆBa CkŒÁ‡Â9ÔBÊn‰ ˙ka CÓ ÁB‡‰Â .10È„k , ¿««»≈«¿»≈«¿»≈ƒ¿««»¿≈

˙Èa‰ ÏÚÏ CiL11 ˙Èa‰ ÈÏÚa ÔlÎ eÈ‰ Ì‡Â . ∆¿»≈¿«««»ƒ¿ƒ»À»«¬≈««ƒ
‰aL ÏB„b‰ÔBÊn‰ ˙ka CÓ ‡e‰Â ,ÚˆBa Ô12. «»∆»∆≈«¿¿»≈ƒ¿««»

הברכה 9) שתיכלה כדי  השלימה, מהפת הפרוסה פורס 
ב ). עמוד לט  דף  (שם, שלימה הפת ואומר 10)בעוד

ממנו  נוטל כהן שם יש ואם ורבותי , מורי  ברשות תחילה
סימן  חיים אורח  אברהם (מגן כהן ברשות ואומר: רשות,
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לג). קטן סעיף  ב ,11)קסז, פרק  לעיל הנזכרת הברכה
שיבצע  כדי  עדיף , הבית בעל הבציעה, לעניין אבל ז. הלכה

א). עמוד מו דף  (שם, יפה עמוד 12)בעין מז דף  (שם,
א). עמוד מו דף  שם התוספות וכדעת א

.‚B‡ ÁÏÓ e‡ÈiL „Ú ÚˆÏ È‡M ÚˆBa‰ ÔÈ‡≈«≈«««ƒ¿…««∆»ƒ∆«
ÔzÙÏ13„Á‡Â „Á‡ Ïk ÈÙÏ14eek˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ƒ¿»ƒ¿≈»∆»¿∆»∆»ƒ≈ƒ¿«¿

‰Á ˙t ÏÎ‡Ï15,‰pË˜ ‰ÒeÙ ‡Ï ,ÚˆB BÈ‡Â . ∆¡…«¬≈»¿≈≈«…¿»¿«»
ÔÈÚŒˆk ‰‡ ‡e‰L ÈtÓ16‰ÏB„‚ ‰ÒeÙ ‡ÏÂ , ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««ƒ¿…¿»¿»

Ô˙Úk ‰‡pL ÈtÓ ,‰ˆÈakÓ ˙BÈ17LÈ ˙aLe . ≈ƒ«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««¿»¿«»∆
‰ÏB„‚ ‰Òet ÚˆÏ BÏ18ÌB˜nÓ ‡l‡ ÚˆB BÈ‡Â . ƒ¿…«¿»¿»¿≈≈«∆»ƒ¿
ÏMa˙pL19‰ÙÈ ‰ÙÈ20. ∆ƒ¿«≈»∆»∆

לפתן 13) המשנה בלשון נקרא הפת עם הנאכל דבר כל
בשש). ערך כדי14)("הערוך" א) עמוד מ  דף  (ברכות

פיתם  ואין הואיל לאכילה הברכה בין להפסיק  יצטרכו שלא
וליפתן. מלח  בלי  מקמח 15)נאכלת נקייה פת שהיא כגון

וברש"י ). א עמוד מ  דף  (ברכות ליפתן צריכה ואינה לבן
שיבצע , קודם מלח  שולחן כל על להביא מצוה מקום ומכל
והאכילה  א) עמוד נה דף  (שם, למזבח  דומה השולחן כי 
קרבנך  כל על יג): פסוק  ב , פרק  (ויקרא ונאמר לקרבן,
על  ה סעיף  קסז סימן חיים אורח  ערוך (שולחן מלח  תקריב 
במדרש  כמבואר הפורענות מן הוא מגין וגם הגאונים), פי 
המקובלים  וכתבו א) עמוד מ  דף  ברכות בתוספות (מובא
קסז  סימן אברהם (מגן במלח  הבציעה פרוסת לטבול שנכון

טו). קטן דף 16)סעיף  (ברכות אמרו והרי  קמצן. עין, רע 
יפה". בעין שיבצע  כדי  בוצע  הבית "בעל א): עמוד מו

ו).17) פרק  ארץ  דרך לכל 18)(מסכת לו שתספיק 
כרעבתן  נראה אינו בחול כן עושה שאינו ומכיון הסעודה,

ב ). עמוד לט  דף  דף 20)נאפה.19)(ברכות (סנהדרין
ב ). עמוד קב 

.„‰ÓÏL kk ÚˆÏ Án‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ21‰˙È‰ Ì‡ . ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿…«ƒ»¿≈»ƒ»¿»
ÁÈpÓ  ÌÈhÁ ÏL ‰ÒeÙe ÌÈBÚN ÏL ‰ÓÏL ÌL»¿≈»∆¿ƒ¿»∆ƒƒ«ƒ«

‰Òet CB˙a ‰ÓÏL22ÚˆiL È„k ,Ô‰ÈzLÓ ÚˆBe ¿≈»¿¿»≈«ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ¿«
‰ÓÏMÓe ÌÈhÁÓ23iÁ ÌÈBË ÌÈÓÈe ˙B˙aLa . ≈ƒƒƒ¿≈»¿«»¿»ƒƒ«»

˙BkÎ ÈzL ÏÚ ÚˆÏ24ÚˆBe B„Èa Ô‰ÈzL ÏËB  ƒ¿…««¿≈ƒ»≈¿≈∆¿»≈«
Ô‰Ó ˙Á‡25. ««≈∆

ד 21) (ברכות גדולה והפרוסה קטנה השלימה אם ואפילו
ב ). עמוד פרוסה 22)לט  "מניח  התימנים: יד כתב  בנוסח 

שם. רש"י  כלשון השלימה, תחת - שלימה" בתוך
ידי23) יוצא שמים "וירא אמרו: שם בברכות וחז"ל

פרק 24)שניהם". (שמות שנאמר ב ) עמוד קיז דף  (שבת
עצמה  שבשבת ומכיוון משנה, לחם לקטו כב ): פסוק  טז,
המן  משום אלא כיכרות שתי  על לבצוע  ישראל נתחייבו לא
משנה), לחם שבת בערב  ללקוט  (הוזהרו בשבת ירד שלא
משנה  בלחם חייב  - המן בו ירד שלא כיוון טוב  ביום גם
לט  דף  ברכות הגאונים" ב "אוצר הובא גאון נטרונאי  (רב 

ב ). אלא 25)עמוד כתוב  שלא ב ) עמוד קיז דף  (שבת
בעלמא. אחיזה שמשמעה משנה, לחם לקטו

.‰„Á‡Â „Á‡ Ïk ÈÙÏ ‰Òet Ô˙B ÚˆBa‰26, «≈«≈¿»ƒ¿≈»∆»¿∆»

,ÏÎB‡‰ „Èa Ô˙B ÚˆBa‰ ÔÈ‡Â .B„Èa ÏËB Á‡‰Â¿»«≈≈¿»¿≈«≈«≈¿«»≈
Ï‡ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡27ÂÈ„È ËLBÙ ‡e‰ ,ÚˆBa‰Â .28 ∆»ƒ≈»»»≈¿«≈«≈»»

„Ú ÌÚËÏ ÔÈ‡M ÔÈaÒÓ‰ ÔÈ‡Â .ÏÎB‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿≈¿≈«¿Àƒ«»ƒƒ¿…«
„Ú ,ÌÚËÏ È‡M ÚˆBa‰ ÔÈ‡Â .CÓ‰ ÌÚËiL∆ƒ¿««¿»≈¿≈«≈«««ƒ¿…«

ÔÓ‡ ‰ÏÎiL29ˆBa‰ ‰ˆ Ì‡Â .ÔÈaÒÓ‰  ÈtÓÚ30 ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ…«¿Àƒ¿ƒ»»«≈«
,‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓÏ B‡ BaÏ „Bk ˜ÏÁÏ«¬…»¿«¿ƒ∆»ƒ∆¿»¿»

.B„Èa ˙eL‰  BÏ Ì„˜ B„È ËLÙÏ epÁÈpÈÂ¿«ƒ∆ƒ¿…»…∆»¿¿»

א).26) הלכה ו, פרק  ברכות הרשב "א 27)(ירושלמי 
לזה  מקור לו שהיה כתב  רעח  סימן א חלק  בתשובותיו
רמז  י  (משלי  שמעוני  בילקוט  ונמצא ושכחו, חז"ל בדברי 
לאבל  ונותן מנחם פורס  - בחול האבל, "בבית תתקמ "ז)
לה. מנחם אין בידיה ציון פרשה שנאמר: ממש), (בידו
למדרש  הרד"ל (הגהות מנחם" פרס  - מנחם לה היה ואילו
שאין  כדרכו, פרס  שבשבת הגאונים וכתבו ד). פרשה איכה

הנ"ל). בילקוט  זה (וגם בשבת הפרוסה 28)אבלות לקחת
המוציא.29)לפיו. ברכת שבצע 30)שאחרי  אחרי 

משנה). הכסף  וכפירוש א עמוד מז דף  (ברכות תחילה

.Â‰Úwa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÈzÓÓ ÌÈL31ÔÈ‡ ‰LÏL ; ¿«ƒ«¿ƒƒ∆»∆«¿»»¿»≈
eÓb .ÔÈÈzÓÓ32˜ÈÒÙÓ ÈLÈÏM‰  ÌÈL Ô‰Ó33 «¿ƒƒ»¿≈∆¿«ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ

BÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÌÈM‰  Ô‰Ó „Á‡ Ób .Ô‰nÚ34, ƒ»∆»«∆»≈∆«¿«ƒ≈«¿ƒƒ
ÔÈÁÈNÓ ÔÈ‡ .ÔÈÓBbL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÎB‡ ‡l‡∆»¿ƒ¿¿ƒ«∆¿ƒ≈¿ƒƒ

‰kÒ È„ÈÏ ‡BÈ ‡lL È„k ,‰„eÚÒa35,‰Ê ÈtÓe . ƒ¿»¿≈∆…»ƒ≈«»»ƒ¿≈∆
CÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,ÔBÊn‰ CB˙a ÔÈÈ Ì‰Ï ‡a Ì‡ƒ»»∆«ƒ¿«»»∆»¿∆»¿»≈
˙ÚLa ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ‰BÚÂ ,„Á‡ Ca Ì‡L ;BÓˆÚÏ¿«¿∆ƒ≈«∆»¿∆»∆»≈ƒ¿«

‰kÒ È„ÈÏ ‡BÈ ,‰ÚÈÏa‰36ÈÙa ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡Â . «¿ƒ»»ƒ≈«»»¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈
L ,B˙ÓÏ ‡ÏÂ ÏÎB‡‰BLiÏ ‡l37. »≈¿…¿»»∆…¿«¿

לחתוך 31) או לשתות כדי  הקערה מן ידו מסלק  כשאחד
(רבינו  השתייה שיגמור עד מלאכול מפסיק  חבירו - לחם

הנימוס .33)הפסיקו.32)יונה). בדין 34)מפני  שאינו
שם). (ברכות לאחד מפסיקים שניים "שמא 35)שיהיו

לתוך  להיכנס  שצריך המאכל שייכנס  לוושט ", קנה יקדים
וברש"י ב  עמוד ה דף  (תענית ויסתכן הקנה לפי  הוושט 

שם).36)שם). ירושלמי  א; עמוד מג דף  (ברכות
משל 37) "האוכל ג) הלכה א פרק  (ערלה בירושלמי  זה כעין

בפניו". להסתכל (מתבייש) בהית חבירו

.ÊÔ‰nÚ ÏÎB‡ BÈ‡ ,ÔÈaÒÓ‰ ÈÙÏ „ÓBÚL LnM‰38. ««»∆≈ƒ¿≈«¿Àƒ≈≈ƒ»∆
ÏÈLz ÏkÓ ÂÈt CB˙Ï ÔzÏ ‡e‰ ˙eÓÁ C„Â¿∆∆«¬»ƒ≈¿ƒƒ»«¿ƒ

BzÚc MÈÏ È„k ,ÏÈL˙Â39CÓ ,ÔÈÈ BÏ e˙ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈¿«≈«¿¿ƒ»¿«ƒ¿»≈
B˙i˙L ÔÈ‡L ÈtÓ ,BÏ ÔÈ˙BpL ÒBÎÂ ÒBk Ïk ÏÚ«»»∆¿ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ»

ÌBˆa ‡l‡ BBˆa ‰ÈeÏz40. ¿»ƒ¿∆»ƒ¿»

המסובים.38) שיקומו אחרי  סא 39)אלא דף  (כתובות
ויין  מבשר חוץ  השמש לפני  משהין "הכול א) עמוד
את  האכיל אחד היו: חכמים שני  ומצטער). להם (שמתאווה
- הראשון אחד, ממין האכילו ואחד ומין, מין מכל שמשו
אליהו". עימו דיבר לא - השני  (הנביא), אליהו עימו דיבר
ח . הלכה ט , פרק  עבדים הלכות רבינו דברי  והשווה
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קנח               
         

מן 40) דעתו הסיח  לפיכך כוס , עוד לו יתנו אם יודע  ואינו
ב ). עמוד קז דף  (חולין השתייה

.ÁB„È ÏËB  ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï ÔÈaÒÓ‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÈ»»∆»ƒ«¿Àƒ¿«¿ƒ«ƒ≈»
˙Á‡41ÒÎÂ42‚ÈÏÙ‰Â BÁ ÌÚ ac .43ÈzL ÏËB  ««¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¬≈¿ƒ¿ƒ≈¿≈

ÒÎÂ ÂÈ„È44LBÈÂ ÒÎ  ‰i˙LÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡ . »»¿ƒ¿»ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈
ÂÈ„È ÏËBÂ BÓB˜Óa45ÂÈt ÈÊÁÓ CkŒÁ‡Â , ƒ¿¿≈»»¿««»«¬ƒ»»

ÔÈÁB‡Ï46‡Ï eÓ‡È ‡nL ?BÓB˜Óa ÏËB ‰nÏÂ . »¿ƒ¿»»≈ƒ¿∆»…¿…
‰ÏÈÎ‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÂÈ„È ÏË47. »«»»ƒ¿≈∆≈»¬ƒ»

ניצוצות.41) בה ששיפשף  המסיבה.42)אותה למקום
לשמור 44)שהה.43) נזכר ולא מסעודתו דעתו שהסיח 

שם). וברש"י  א עמוד ל דף  (יומא עסקניות והן ידיו את
שיוכלו 45) כדי  מעט  לאכול שתייה בשעת הייתה דרכם

סוף  לברכות יונה (רבינו ידיו ליטול צריך ולפיכך לשתות
ח ). ואין 46)פרק  הואיל מהם פניו החזיר ידיו שכשנטל

משנה). (כסף  השולחן על ידיים לרחוץ  ארץ  אבל 47)דרך
כי בחוץ , ידיו שנטל יודעים הכול לאכול, מסובים  הם אם
הדעת  אנינות מפני  ידיים נטילת בלי  לאכול חשוד אדם אין

שם). (יומא

.ËÈÁ Na ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡48˙t‰ ÏÚ49ÔÈÈÚÓ ÔÈ‡Â , ≈«ƒƒ»»««««¿≈«¬ƒƒ
˙t‰ ÏÚ ‡ÏÓ ÒBk50‰Úw‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â , »≈«««¿≈¿ƒ∆«¿»»

˙ta51˙t‰ ˙‡ ÔÈ˜BÊ ÔÈ‡Â ,52˙BÎÈ˙Á‰ ˙‡ ‡ÏÂ , ««¿≈¿ƒ∆««¿…∆«¬ƒ
ÌÈ˙ez ÔB‚k ,ÔÈtÏ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ53 ¿…∆»√»ƒ∆≈»∆¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈÒ‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ‡˙e ÌÈÚÂ54CLÓÏ zÓe . «¬»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒÀ»ƒ¿…
ÌÈ˙Á Èza ˙BBpˆa ÔÈi‰ ˙‡55Ì‰ÈÙÏ ÔÈ˜BÊÂ , ∆««ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜56˙BÓÈa ‡Ï Ï‡ , ¿»∆¡ƒƒ««»¬»…ƒ

 ÔÈÈa Ô‰È„È ÔÈÏËB ÔÈ‡Â .ÔÈÒ‡ÓpL ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿≈∆¿«ƒ
‚eÊÓ ÔÈa ,ÈÁ ÔÈa57ÔÈÏÎ‡ ‡L ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ≈«≈»¿≈≈«¿ƒƒ¿»√»ƒ

‰ËÈÚe Èefa Cc ÔÈ˜LÓe58. «¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»

מבושל.48) תימאס .49)בלתי  יישפך 50)שלא שמא
ותימאס . עליה עליה.51)מהכוס  המרק  יישפך שמא

ידי52) על הפת תימאס  לא ואפילו אוכלין, ביזיון משום
שם). ובתוספות ב  עמוד נ דף  (ברכות עץ 53)הזריקה פרי 

במשנה  ונזכר המשי , לתולעי  למאכל נתונים ש"עליו"
ב ). משנה א פרק  (ברכות 54)(מעשרות רכים והם הואיל

וביזיון,55)שם). הפסד משום כאן ואין טוב , סימן משום
וברש"י ). (שם, בכלי  הצינור פי  בראש אותו שמקבלים לפי 

בדרכים.56) טיט  שם).57)שאין כמו 58)(ברכות
מאכילין  אין אדם "מאכל ב ): עמוד כ דף  (תענית שאמרו
בטובה  כבועט  ונראה אוכלין, ביזוי  משום לבהמה", אותו
ולצורך  שם), (רש"י  בעולם הקדושֿברוךֿהוא שהשפיע 
"שֹורה  ב ): עמוד קח  דף  (שבת שאמרו כמו מותר, - ֶרפואה
חיים  אורח  אברהם (מגן העין" גב  על ונותנה ביין פיתו אדם

א). קטן סעיף  קעא סימן

.ÈÔzÏÂ Ì‰ÈÙlM ‰nÓ ÌeÏk ÏhÏ ÌÈÁB‡Ï eÒ‡»»¿ƒƒ…¿ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒ≈
ÏÚa Lia˙È ‡nL ,˙Èa‰ ÏÚa ÏL Bz B‡ Ba „Èa¿«¿ƒ∆««««ƒ∆»ƒ¿«≈««

Ì‰ÈÙÏ ‡È‰M ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ È‰L ,‰„eÚq‰59, «¿»∆¬≈≈∆»«∆≈ƒƒ¿≈∆
ÌÈÎÏB‰Â Ì˙B‡ ÌÈÏËB ÌÈpËw‰ e‡ˆÓÂ60ÁÏLÈ ‡Ï . ¿ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ»¿¿ƒ…ƒ¿«

‰Èt ÏÚ Ûˆ ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙ÈÁ BÁÏ Ì„‡61‡nL , »»«¬≈»ƒ«ƒ¿∆∆»«ƒ»∆»
Ì„‡ BÏ ÁÏLÈ62ÏL ‡e‰L ‰n„ÈÂ ,ÔÈÈ dlkL ˙ÈÁ ƒ¿«»»»ƒ∆À»«ƒƒ«∆∆∆

ÔÓL63ÌÈÁB‡ ÔnÊÈÂ ,„Ïa ‰Èt ÏÚL ‡e‰ ÔÓLÂ ,64 ∆∆¿∆∆∆«»∆»ƒ¿«ƒ«≈¿ƒ
Lia˙ÈÂ65ÌÈ‡ÈÓ‰ ,el‡ ÌÈ„ ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿«≈¿≈»«≈ƒ¿»ƒ≈«¿ƒƒ

ÔÈeÒ‡ ,‰„eÚq‰ ÏÚÏ ‰Le È„ÈÏ66. ƒ≈»¿«««¿»¬ƒ

מה 59) ונותנים עוד להביא לו שיש חושבים והאורחים
א).60)שלפניהם. עמוד צד דף  פי61)(חולין על אף 

יין. שהוא הודיעו 63)אחר.62)שיודיעו ולא  הואיל
יין. היה 64)שהוא וזה בשמן פיתם לטבול היה שדרכם

מאכלם. ב "לשונות 65)רוב  הרדב "ז וכפירוש (שם,
נח ). אות א חלק  סימן 66)הרמב "ם" חיים אורח  ובטור

ארץ , דרך משום והם בסעודה הנוהגים דברים עוד מביא  קע 
היו  לא שבירושלים הדעת "נקיי  מהם: אחד לציין וכדאי 
עימהם". מיסב  מי  יודעים כן אם אלא בסעודה מסובין
שגנאי שם, רש"י  וכפירוש א עמוד כג דף  בסנהדרין מקורו
ומעניין  בסעודה. הארץ  עם אצל לישב  חכמים לתלמידי  הוא
י . הלכה כ"ב , פרק  סנהדרין בהלכות זה את מביא שרבינו

.‡ÈÔÈ„aÎÓe ,ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔÈ˜lÒÓ  ÏÎ‡lÓ eÓb»¿ƒ∆¡…¿«¿ƒ∆«À¿»¿«¿ƒ
B eÏÎ‡L ÌB˜n‰ ˙‡67˙‡ ÔÈÏËB CkŒÁ‡Â , ∆«»∆»¿¿««»¿ƒ∆

Ì‰È„È68,˙Èfk Ô‰a LiL ÔÈet ÌL eiLÈ ‡nL ; ¿≈∆∆»¿«¿»≈ƒ∆≈»∆««ƒ
Ô‰ÈÏÚ ıÁÏÂ Ô‰a Cl‰Ï eÒ‡L69ÔÈet Ï‡ . ∆»¿«≈»∆¿ƒ¿…¬≈∆¬»≈ƒ

„ia Ô„a‡Ï zÓ ,˙Èfk Ô‰a ÔÈ‡L70. ∆≈»∆««ƒÀ»¿«¿»«»

מיימוניות":67) ב "הגהות וכתוב  ב ), עמוד נב  דף  (ברכות
שולחן  מהמסובים אחד לכל שהיה בימיהם אלא זה  שאין
אבל  המברך, משולחן חוץ  כולם מלפני  ומסירים קטן,
המפה  לסלק  אין אחד שולחן אל סמוכים שכולנו בימינו
א  עמוד צב  דף  ובסנהדרין המזון. ברכת אחר עד והלחם
סימן  רואה אינו שולחנו על פת משמר שאינו כל אמרו:

קפ . סימן חיים אורח  וראה לעולם. מים 68)ברכה
שם).69)אחרונים. (ברכות אוכלין הפסד משום

גם 70) להיזהר יש זאת שבכל שם, התוספות והעירו (שם).
בש"ס  כמבואר לעניות, שקשים עליהם לדרוך ואסור בהם

ב ). עמוד קה דף  (חולין

.È‰ÏÈËÏ ÌÈÓ Ì‰Ï e‡È‰71˙ka CnL Ïk  ≈ƒ»∆«ƒƒ¿ƒ»…∆¿»≈ƒ¿«
z ÂÈ„È ÏËB ‡e‰ ÔBÊn‰ÏB„b‰ LÈ ‡lL È„k ,‰lÁ72 «»≈»»¿ƒ»¿≈∆…≈≈«»

ÔÈ„ÚBq‰ ‡Le ;Á‡ ÏhiL „Ú ˙BÓ‰ÊÓ ÂÈ„ÈÂ¿»»¿…»«∆ƒ…«≈¿»«¬ƒ
„a ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡Â .‰Ê Á‡ ‰Ê ,ÛBqa Ô„È ÔÈÏËB¿ƒ»»«∆««∆¿≈¿«¿ƒ¿»»

‰Ê73,ÌÈL‚ ‡ÏÂ ,˙BÓ‰ÊÓ ÌÈ„Èa ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡L , ∆∆≈¿«¿ƒ¿»«ƒ¿…»¿…ƒ¿»ƒ
ÌÈÎ„ ‡ÏÂ74‰ÊeÊÓÏ Èe‡‰ Á˙Ùa ‡l‡ ,75˙ÚLe , ¿…ƒ¿»ƒ∆»¿∆«»»ƒ¿»ƒ¿«

‰ÒÈk76. ¿ƒ»

אחרונים.71) לעיל 72)למים כמבואר המברך, שהוא
המברך  לברך, ממנו לקטן רשות כשנתן ואפילו ב . הלכה
א). עמוד מג דף  ב ; עמוד מז דף  (ברכות עומד גדול במקום

ממנו.73) הגדול חבירו את אחד לגדול 74)להקדים לומר
לפני . לך בית 75)ממנו כגון: במזוזה, חייב  שאינו ואפילו

א). עמוד מז דף  (ברכות מדרש ובית פרט 76)כנסת 
"לכניסה  זוטא: ארץ  דרך במסכת שאמרו כמו יציאה, לשעת
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קנט                
         

מן 40) דעתו הסיח  לפיכך כוס , עוד לו יתנו אם יודע  ואינו
ב ). עמוד קז דף  (חולין השתייה

.ÁB„È ÏËB  ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï ÔÈaÒÓ‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÈ»»∆»ƒ«¿Àƒ¿«¿ƒ«ƒ≈»
˙Á‡41ÒÎÂ42‚ÈÏÙ‰Â BÁ ÌÚ ac .43ÈzL ÏËB  ««¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¬≈¿ƒ¿ƒ≈¿≈

ÒÎÂ ÂÈ„È44LBÈÂ ÒÎ  ‰i˙LÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡ . »»¿ƒ¿»ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈
ÂÈ„È ÏËBÂ BÓB˜Óa45ÂÈt ÈÊÁÓ CkŒÁ‡Â , ƒ¿¿≈»»¿««»«¬ƒ»»

ÔÈÁB‡Ï46‡Ï eÓ‡È ‡nL ?BÓB˜Óa ÏËB ‰nÏÂ . »¿ƒ¿»»≈ƒ¿∆»…¿…
‰ÏÈÎ‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÂÈ„È ÏË47. »«»»ƒ¿≈∆≈»¬ƒ»

ניצוצות.41) בה ששיפשף  המסיבה.42)אותה למקום
לשמור 44)שהה.43) נזכר ולא מסעודתו דעתו שהסיח 

שם). וברש"י  א עמוד ל דף  (יומא עסקניות והן ידיו את
שיוכלו 45) כדי  מעט  לאכול שתייה בשעת הייתה דרכם

סוף  לברכות יונה (רבינו ידיו ליטול צריך ולפיכך לשתות
ח ). ואין 46)פרק  הואיל מהם פניו החזיר ידיו שכשנטל

משנה). (כסף  השולחן על ידיים לרחוץ  ארץ  אבל 47)דרך
כי בחוץ , ידיו שנטל יודעים הכול לאכול, מסובים  הם אם
הדעת  אנינות מפני  ידיים נטילת בלי  לאכול חשוד אדם אין

שם). (יומא

.ËÈÁ Na ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡48˙t‰ ÏÚ49ÔÈÈÚÓ ÔÈ‡Â , ≈«ƒƒ»»««««¿≈«¬ƒƒ
˙t‰ ÏÚ ‡ÏÓ ÒBk50‰Úw‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â , »≈«««¿≈¿ƒ∆«¿»»

˙ta51˙t‰ ˙‡ ÔÈ˜BÊ ÔÈ‡Â ,52˙BÎÈ˙Á‰ ˙‡ ‡ÏÂ , ««¿≈¿ƒ∆««¿…∆«¬ƒ
ÌÈ˙ez ÔB‚k ,ÔÈtÏ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ53 ¿…∆»√»ƒ∆≈»∆¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈÒ‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ‡˙e ÌÈÚÂ54CLÓÏ zÓe . «¬»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒÀ»ƒ¿…
ÌÈ˙Á Èza ˙BBpˆa ÔÈi‰ ˙‡55Ì‰ÈÙÏ ÔÈ˜BÊÂ , ∆««ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜56˙BÓÈa ‡Ï Ï‡ , ¿»∆¡ƒƒ««»¬»…ƒ

 ÔÈÈa Ô‰È„È ÔÈÏËB ÔÈ‡Â .ÔÈÒ‡ÓpL ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿≈∆¿«ƒ
‚eÊÓ ÔÈa ,ÈÁ ÔÈa57ÔÈÏÎ‡ ‡L ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ≈«≈»¿≈≈«¿ƒƒ¿»√»ƒ

‰ËÈÚe Èefa Cc ÔÈ˜LÓe58. «¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»

מבושל.48) תימאס .49)בלתי  יישפך 50)שלא שמא
ותימאס . עליה עליה.51)מהכוס  המרק  יישפך שמא

ידי52) על הפת תימאס  לא ואפילו אוכלין, ביזיון משום
שם). ובתוספות ב  עמוד נ דף  (ברכות עץ 53)הזריקה פרי 

במשנה  ונזכר המשי , לתולעי  למאכל נתונים ש"עליו"
ב ). משנה א פרק  (ברכות 54)(מעשרות רכים והם הואיל

וביזיון,55)שם). הפסד משום כאן ואין טוב , סימן משום
וברש"י ). (שם, בכלי  הצינור פי  בראש אותו שמקבלים לפי 

בדרכים.56) טיט  שם).57)שאין כמו 58)(ברכות
מאכילין  אין אדם "מאכל ב ): עמוד כ דף  (תענית שאמרו
בטובה  כבועט  ונראה אוכלין, ביזוי  משום לבהמה", אותו
ולצורך  שם), (רש"י  בעולם הקדושֿברוךֿהוא שהשפיע 
"שֹורה  ב ): עמוד קח  דף  (שבת שאמרו כמו מותר, - ֶרפואה
חיים  אורח  אברהם (מגן העין" גב  על ונותנה ביין פיתו אדם

א). קטן סעיף  קעא סימן

.ÈÔzÏÂ Ì‰ÈÙlM ‰nÓ ÌeÏk ÏhÏ ÌÈÁB‡Ï eÒ‡»»¿ƒƒ…¿ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒ≈
ÏÚa Lia˙È ‡nL ,˙Èa‰ ÏÚa ÏL Bz B‡ Ba „Èa¿«¿ƒ∆««««ƒ∆»ƒ¿«≈««

Ì‰ÈÙÏ ‡È‰M ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ È‰L ,‰„eÚq‰59, «¿»∆¬≈≈∆»«∆≈ƒƒ¿≈∆
ÌÈÎÏB‰Â Ì˙B‡ ÌÈÏËB ÌÈpËw‰ e‡ˆÓÂ60ÁÏLÈ ‡Ï . ¿ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ»¿¿ƒ…ƒ¿«

‰Èt ÏÚ Ûˆ ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙ÈÁ BÁÏ Ì„‡61‡nL , »»«¬≈»ƒ«ƒ¿∆∆»«ƒ»∆»
Ì„‡ BÏ ÁÏLÈ62ÏL ‡e‰L ‰n„ÈÂ ,ÔÈÈ dlkL ˙ÈÁ ƒ¿«»»»ƒ∆À»«ƒƒ«∆∆∆

ÔÓL63ÌÈÁB‡ ÔnÊÈÂ ,„Ïa ‰Èt ÏÚL ‡e‰ ÔÓLÂ ,64 ∆∆¿∆∆∆«»∆»ƒ¿«ƒ«≈¿ƒ
Lia˙ÈÂ65ÌÈ‡ÈÓ‰ ,el‡ ÌÈ„ ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿«≈¿≈»«≈ƒ¿»ƒ≈«¿ƒƒ

ÔÈeÒ‡ ,‰„eÚq‰ ÏÚÏ ‰Le È„ÈÏ66. ƒ≈»¿«««¿»¬ƒ

מה 59) ונותנים עוד להביא לו שיש חושבים והאורחים
א).60)שלפניהם. עמוד צד דף  פי61)(חולין על אף 

יין. שהוא הודיעו 63)אחר.62)שיודיעו ולא  הואיל
יין. היה 64)שהוא וזה בשמן פיתם לטבול היה שדרכם

מאכלם. ב "לשונות 65)רוב  הרדב "ז וכפירוש (שם,
נח ). אות א חלק  סימן 66)הרמב "ם" חיים אורח  ובטור

ארץ , דרך משום והם בסעודה הנוהגים דברים עוד מביא  קע 
היו  לא שבירושלים הדעת "נקיי  מהם: אחד לציין וכדאי 
עימהם". מיסב  מי  יודעים כן אם אלא בסעודה מסובין
שגנאי שם, רש"י  וכפירוש א עמוד כג דף  בסנהדרין מקורו
ומעניין  בסעודה. הארץ  עם אצל לישב  חכמים לתלמידי  הוא
י . הלכה כ"ב , פרק  סנהדרין בהלכות זה את מביא שרבינו

.‡ÈÔÈ„aÎÓe ,ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔÈ˜lÒÓ  ÏÎ‡lÓ eÓb»¿ƒ∆¡…¿«¿ƒ∆«À¿»¿«¿ƒ
B eÏÎ‡L ÌB˜n‰ ˙‡67˙‡ ÔÈÏËB CkŒÁ‡Â , ∆«»∆»¿¿««»¿ƒ∆

Ì‰È„È68,˙Èfk Ô‰a LiL ÔÈet ÌL eiLÈ ‡nL ; ¿≈∆∆»¿«¿»≈ƒ∆≈»∆««ƒ
Ô‰ÈÏÚ ıÁÏÂ Ô‰a Cl‰Ï eÒ‡L69ÔÈet Ï‡ . ∆»¿«≈»∆¿ƒ¿…¬≈∆¬»≈ƒ

„ia Ô„a‡Ï zÓ ,˙Èfk Ô‰a ÔÈ‡L70. ∆≈»∆««ƒÀ»¿«¿»«»

מיימוניות":67) ב "הגהות וכתוב  ב ), עמוד נב  דף  (ברכות
שולחן  מהמסובים אחד לכל שהיה בימיהם אלא זה  שאין
אבל  המברך, משולחן חוץ  כולם מלפני  ומסירים קטן,
המפה  לסלק  אין אחד שולחן אל סמוכים שכולנו בימינו
א  עמוד צב  דף  ובסנהדרין המזון. ברכת אחר עד והלחם
סימן  רואה אינו שולחנו על פת משמר שאינו כל אמרו:

קפ . סימן חיים אורח  וראה לעולם. מים 68)ברכה
שם).69)אחרונים. (ברכות אוכלין הפסד משום

גם 70) להיזהר יש זאת שבכל שם, התוספות והעירו (שם).
בש"ס  כמבואר לעניות, שקשים עליהם לדרוך ואסור בהם

ב ). עמוד קה דף  (חולין

.È‰ÏÈËÏ ÌÈÓ Ì‰Ï e‡È‰71˙ka CnL Ïk  ≈ƒ»∆«ƒƒ¿ƒ»…∆¿»≈ƒ¿«
z ÂÈ„È ÏËB ‡e‰ ÔBÊn‰ÏB„b‰ LÈ ‡lL È„k ,‰lÁ72 «»≈»»¿ƒ»¿≈∆…≈≈«»

ÔÈ„ÚBq‰ ‡Le ;Á‡ ÏhiL „Ú ˙BÓ‰ÊÓ ÂÈ„ÈÂ¿»»¿…»«∆ƒ…«≈¿»«¬ƒ
„a ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡Â .‰Ê Á‡ ‰Ê ,ÛBqa Ô„È ÔÈÏËB¿ƒ»»«∆««∆¿≈¿«¿ƒ¿»»

‰Ê73,ÌÈL‚ ‡ÏÂ ,˙BÓ‰ÊÓ ÌÈ„Èa ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡L , ∆∆≈¿«¿ƒ¿»«ƒ¿…»¿…ƒ¿»ƒ
ÌÈÎ„ ‡ÏÂ74‰ÊeÊÓÏ Èe‡‰ Á˙Ùa ‡l‡ ,75˙ÚLe , ¿…ƒ¿»ƒ∆»¿∆«»»ƒ¿»ƒ¿«

‰ÒÈk76. ¿ƒ»

אחרונים.71) לעיל 72)למים כמבואר המברך, שהוא
המברך  לברך, ממנו לקטן רשות כשנתן ואפילו ב . הלכה
א). עמוד מג דף  ב ; עמוד מז דף  (ברכות עומד גדול במקום

ממנו.73) הגדול חבירו את אחד לגדול 74)להקדים לומר
לפני . לך בית 75)ממנו כגון: במזוזה, חייב  שאינו ואפילו

א). עמוד מז דף  (ברכות מדרש ובית פרט 76)כנסת 
"לכניסה  זוטא: ארץ  דרך במסכת שאמרו כמו יציאה, לשעת
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שאול  רבי  והגאון קודם". הקטן ליציאה קודם, הגדול
(פרק  יחזקאל בספר מרומז שזה אמר, מוילנה ז"ל קצנלבוגן
- יצאו ובצאתם יבוא בבואם בתוכם והנשיא, י ): פסוק  מו,
לפניו  העם - יציאה ובשעת קודם, הנשיא - שבכניסה לומר:

וילנה). דפוס  לברכות (הגהותיו

.‚È˙ka eÎe ,Ô‰È„È ebÂ ,Ô‰È„È ÏhÏ eÓb»¿ƒ…¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆≈¿ƒ¿«
Ó‚n‰ ˙‡ e‡È‰Â ,ÔBÊn‰77˙ka CaL ÈÓ  «»¿≈ƒ∆«À¿»ƒ∆≈«ƒ¿«

Ó‚n‰ ÏÚ CÓ ‡e‰ ,ÔBÊn‰78.ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÔlÎÂ , «»¿»≈««À¿»¿À»ƒ»≈

רוכלים 77) אבקת האכילה אחר לפניהם להביא רגילים היו
ב  עמוד מב  דף  (ברכות טוב  לריח  במחתות גחלי ֿאש  על
(ויקרא  אש גחלי  מוגמר. נקרא הגחלים שם ועל וברש"י ).
מקטרת  דאשא. גומרין אונקלוס : מתרגם יב ) פסוק  טז, פרק 
מתגמרא  מתורגם: ו) פסוק  ג, פרק  השירים (שיר ולבונה מור

גמר). ערך (הערוך, בוסמין קטורת והתחיל 78)מן הואיל
ונוסח  וברש"י ). שם, (ברכות יגמרן - אחרונות בברכות

ב . הלכה ט , פרק  לקמן מבואר ברכתו

.„ÈÔÈÈ ÌL ‰È‰ Ì‡79˙ÈÚÈ ˜ÈÊÁÓ ÒBk ÔÈ‡ÈÓ , ƒ»»»«ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈÓNa ÔÈ‡ÈÓe ,˙ÈÚÈ ÏÚ ˙È B‡80˙‡ ÊÁB‡Â , »≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆

BÈÓÈa ÔÈi‰81˙ka CÓe ,BÏ‡ÓNa ÌÈÓNa‰ ˙‡Â ««ƒƒƒ¿∆«¿»ƒƒ¿…¿»≈ƒ¿«
ÔÈi‰ ÏÚ CÓ CkŒÁ‡Â .ÔBÊn‰82CÓ CkŒÁ‡Â , «»¿««»¿»≈«««ƒ¿««»¿»≈

ÌÈÓNa‰ ÏÚ83‡ˆBiÎÂ Ú ÔÓL ÌÈÓNa‰ eÈ‰ Ì‡ . ««¿»ƒƒ»«¿»ƒ∆∆»≈¿«≈
LnM‰ L‡a BÁË  B84„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â ; »¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ

˜eMÏ ÌNÓ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,Ï˙k BÁË ,ÌÎÁ85. »»»«…∆¿≈∆…≈≈¿À»«

המזון 79) ברכת כי  אחריו לחזר צריך אינו לו אין אם אבל
ט "ו. הלכה בסמוך כמבואר כוס , טעונה רמז 80)אינה

וריחני "חמרא ב ): עמוד עו דף  (יומא התלמוד דברי  לזה
בזה  ויש פיקח ). עשאוני  בושם של והריח  (היין פקחין"

המשנה). (מרכבת ברכה של לכוס  מצוה שכל 81)הידור
בימין. ברכה בשעת לאחזו רצוי  מצוה ששותה 82)דבר

המזון. ברכת הברכה.83)אחרי  בשעת בימינו ואוחזם
הוא 84) שגנאי  לשוק  מבושמות בידיים יצא שלא כדי 

ה, פרק  דעות הלכות והשווה החשד. מפני  חכם לתלמיד
ט . עמוד 85)הלכה מג דף  בברכות מקורה זו הלכה כל

ב .

.ÂËˆ ÔBÊn‰ ˙ka ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ÔÈÈ ‰ÎÈ86Ì‡  ««ƒ∆≈ƒ¿««»¿ƒ»«ƒƒ
ÏL ÒBk ÁÈ„iL CÈˆ ,eÓ‡L ‚‰nk ÔÈi‰ ÏÚ Ca≈≈«««ƒ«ƒ¿»∆»«¿»ƒ∆»ƒ«∆

ıeÁaÓ B˙B‡ ÛËLÏÂ ÌÈÙaÓ ‰Îa87ÔÈÈ ep‡ÏÓÈÂ . ¿»»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ«ƒ«¿∆«ƒ
ÈÁ88ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙B ,ı‡‰ ˙kÏ ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ , «¿≈»∆ƒƒ«¿ƒ¿«»»∆≈¿¿«

ÌÈÓ89‰i˙LÏ Ú ‡‰iL È„k ,90ÏÚ ÔÈÁÈNÓ ÔÈ‡Â . «ƒ¿≈∆¿≈»≈ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒƒ«
„Ú ÌÈ˜˙BL Ïk‰ ‡l‡ ,ÔBÊn‰ ˙ka ÏL ÒBk∆ƒ¿««»∆»«…¿ƒ«

ezLÈÂ ,ÔÈi‰ ˙ke ÔBÊn‰ ˙ka ‰ÏÎzL91. ∆ƒ¿∆ƒ¿««»ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿

(שם,86) התוספות ודעת ב , עמוד קיז דף  בפסחים כמבואר
כוס , טעונה - שלושה בזימון שכשמברכים ב ) עמוד קה דף 
ה"זוהר" פי  על קפב  סימן חיים אורח  יוסף " ה"בית דעת  וכן

רות. כשאין 87)למגילת ודווקא א) עמוד נא דף  (ברכות
נקייה  היא אם אבל כוסות", "שיורי  בה שיש נקייה הכוס 

מיימוניות). (הגהות צריך במים.88)אינו מזוג בלתי 

שם).89) הרי "ף  וכגירסת שם, בזה 90)(ברכות להראות
(רבינו  במים למזגו וצריך חזק  שלה שיין ישראל ארץ  שבח 

ברכה.91)יונה). של מכוס 

    
אם 1) לו שנסתפק  מי  וסוף ; תחילה ברכתם האילן פירות

שבעת  בברכת קדימה דין דינו; מה בירך לא או בירך
ונוסחתה. הפירות שעל שלוש" "מעין ברכת המינים;

.‡‡Ba" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓ ÔÏÈ‡‰ ˙Bt Ïk»≈»ƒ»¿»¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»≈
ıÚ‰ Èt˙Ba ˙BLÙ ‡Ba" ÛBqÏe "ıeÁ ," ¿ƒ»≈¿«≈¿»«

‰Bza ÔÈe˙k‰ ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓÌÈÚ :Ì‰Â , ≈¬≈∆«ƒƒ«¿ƒ«»¿≈¬»ƒ
CÓ ‡e‰L ,ÌÈÓ˙e ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈ‡˙e ÌÈBnÂ¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆¿»≈

LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Îa ÛBqa Ô‰ÈÏÚ˙Bt ÏÚÂ . ¬≈∆«¿»»««≈≈»¿«≈
Èt ‡Ba" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓ ,˙B˜È‰Â ı‡‰»»∆¿«¿»¿»¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»≈¿ƒ

‰Ó„‡‰˙Ba ˙BLÙ ‡Ba" ÛBqÏe "ÌÈc ." »¬»»¿«≈¿»«¿»ƒ
ÌÈ‚„Â ‰È‚e Na ÔB‚k ,ı‡‰ ÔÓ ÔÏecb ÔÈ‡L∆≈ƒ»ƒ»»∆¿»»¿ƒ»¿»ƒ

L„e ÏÁÂ ÌÈÓe ÌÈˆÈe‰lÁza  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ≈ƒ«ƒ¿»»¿«¿«≈»∆«¿ƒ»
Ïk‰L" CÓ."˙Ba ˙BLÙ ‡Ba" ÛBqÏe " ¿»≈∆«…¿«≈¿»«

B‡Óˆ ˙BeÏ ‡lL ÌÈÓ ‰˙BM‰Â,‰Îa ÔeÚË BÈ‡ , ¿«∆«ƒ∆…¿«¿»≈»¿»»
.ÂÈÁ‡Ï ‡ÏÂ ÂÈÙÏ ‡Ï…¿»»¿…¿«¬»

ע "א.2) לה, מובא 3)ברכות המלא, ונוסחו ע "א. מד, שם,
ה'... אתה ברוך מ "ח ) פ "ו, (שם, לרבינו המשנה בפירוש
שאי ֿאפשר  ומים לחם (כמו וחסרונן רבות נפשות "בורא
בראם  לא אם (שאפילו שברא מה כל על בלעדם) להתקיים
שהם  בהם וכיוצא תפוחים כמו בלעדם להתקיים אפשר
חי אל ברוך לז.) ברכות ('תוספות' בעלמא. לתענוג

ח .4)העולמים. ח , ברכות 5)דברים שלש של תמצית
ה"יג. פ "ג, לעיל מובא ונוסחה מד.) (ברכות המזון שבברכת
ובהם  חשובים והם הואיל הללו ופירות ה"יד. ולקמן
לעצמם. מיוחדת ברכה קובעים - ישראל ארץ  נשתבחה

ע "א.6) לה, ע "ב .7)ברכות מד, דבורים.8)שם, דבש
ע "ב .9) מ , עצם 10)שם, או מאכל לבלוע  ששותה

אבל  לרפואה. מים שותה אם וכן מה.) (שם, בגרונו שנתחב 
מהם  ונהנה הואיל לרפואה, כששותם אפילו משקין בשאר

רוקח '). ('מעשה בסמוך כמבואר מברך. -

.Ô‰ÈÏÚ CÓ  ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Â ˙Bt ËÁBq‰«≈≈¿ƒ≈∆«¿ƒ¿»≈¬≈∆
zaÏk‰L" ‰lÁıeÁ ;"˙BLÙ ‡Ba" ÛBqÏe " «¿ƒ»∆«…¿«≈¿»

‡Ba" CÓ ‡e‰ ÔÈi‰ ÏÚL ,ÌÈ˙Èf‰Â ÌÈÚ‰ ÔÓƒ»¬»ƒ¿«≈ƒ∆«««ƒ¿»≈≈
ÔÙb‰ ÈtLÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Îa ÛBqÏe ,"ÏÚÂ , ¿ƒ«»∆¿«¿»»««≈≈»¿«

ıÚ‰ Èt ‡Ba" CÓ ‡e‰ ‰lÁza ,ÔÓM‰‰na ." «∆∆«¿ƒ»¿»≈≈¿ƒ»≈«∆
BB‚a LLBÁ ‰È‰L ?ÌÈeÓ‡ ÌÈcÔÓ ‰˙LÂ , ¿»ƒ¬ƒ∆»»≈ƒ¿¿»»ƒ

˙B˜ÏM‰ ÈÓ ÌÚ ÔÓM‰‰‰ È‰L ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ «∆∆ƒ≈«¿»¿«≈»∆∆¬≈∆¡∆
BcÏ ÔÓM‰ ‰˙L Ì‡ Ï‡ ;B˙i˙La‰È‰ ‡lL B‡ , ƒ¿ƒ»¬»ƒ»»«∆∆¿«∆…»»

BB‚a LLBÁ‡Ï È‰L ,"Ïk‰L" ÂÈÏÚ CÓ  ≈ƒ¿¿»≈»»∆«…∆¬≈…
ÔÓM‰ ÌÚËa ‰‰. ∆¡∆¿«««»∆

(11- שהכל עליו מברך תמרים "דבש ע "א: לח , ברכות
לח .). (ברכות ה'תוספות' וכדעת הוא" בעלמא זיעה

לקבוע 12) הוא חשוב  ומשמח , וסועד הואיל ע "ב . לה, שם,
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קס               
         

לעצמו. ברכה הוא.13)לו המינים שם.14)שמחמשת
ומרפאתו.15) מרככתו השמן ושתיית בגרונו, כואב 
הנאה 16) שיש [מבושלים] שלוקים ירקות מי  עם שעירבו

והנאה.17)בשתייתו. טעם שום בו שאז 18)שאין
עיקר  חשוב  השמן אין השלקות, מי  עם עירבו אם אפילו

המים. לגבי  שם,19)ובטל הרי "ף  ולדעת ע "א. לו, שם,
אלא  נהנה זה אין כי  לבדו, השמן שתיית על כלל מברך אינו
לא:; (שם, וברכת" "ואכלת... בכלל זה ואין גופו את מזיק 

ד). סעיף  רב , סי ' או"ח  שו"ע 

.‚ÔÏMa Ì‡  ÌÈiÁ ÏÎ‡‰Ï ÔkcL ˙B˜È B‡ ˙Bt≈¿»∆«¿»¿≈»≈«ƒƒƒ¿»
Ô˜ÏL B‡Ïk‰L" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ CÓ ,ÛBqÏe " ¿»»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»∆«…¿«

,ÔÈ˜eÏL ÏÎ‡‰Ï ÔkcL ˙B˜ÈÂ ."˙BLÙ ‡Ba"≈¿»ƒ»∆«¿»¿≈»≈¿ƒ
˙ÙÏÂ ek ÔB‚kÔ‰ÈÏÚ CÓ ,ÔÈiÁ ÔÏÎ‡ Ì‡  ¿¿»∆∆ƒ¬»»«ƒ¿»≈¬≈∆
Ïk‰L" ‰lÁza."˙Ba ˙BLÙ ‡Ba" ÛBqÏe " «¿ƒ»∆«…¿«≈¿»«

Èt ‡Ba" Ô‰ÈÏÚ CÓ  Ô˜ÏL B‡ ÔÏMa Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿»»¿»≈¬≈∆≈¿ƒ
‰Ó„‡‰ÌÈc ."˙Ba ˙BLÙ ‡Ba" ÛBqÏe " »¬»»¿«≈¿»«¿»ƒ

ÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa ,ÔÏÎ‡  ÔÈÏMÓe ÔÈiÁ ÏÎ‡‰Ï ÔkcL∆«¿»¿≈»≈«ƒ¿À»ƒ¬»»≈«ƒ≈
:Ô‰Ï ‰Èe‡‰ ‰Îa ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ CÓ  ÔÈÏMÓ¿À»ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ»¿»»»¿»»∆
eÈ‰ Ì‡Â ,"ıÚ‰ Èt ‡Ba" CÓ ,ıÚ ˙BÙ eÈ‰ Ì‡ƒ»≈≈¿»≈≈¿ƒ»≈¿ƒ»
Èt ‡Ba" CÓ ,˙B˜È B‡ ‰Ó„‡‰ ˙BÙ≈»¬»»¿»¿»≈≈¿ƒ

‰Ó„‡‰." »¬»»

ממבושל,20) יותר - שלוק  שנימוחו. עד הרבה בישלם
אולם  לט : פסחים ב 'תוספות' וכן קיא. בחולין כמבואר
פחות  הוא ששלוק  אמרו, ה"ו פ "י , תרומות בירושלמי 

ואין 21)מבישול. הואיל הקודמת, מחשיבותם שהורידם
לח :). (ברכות מבושלים להאכל גנים 22)דרכם ירק  מין

אכילתם.23)(ריב "ע ). דרך זה דרך 24)שאין שזהו
ברש"י ). (שם, פריים עיקר והוא שם:25)אכילתם,

(ע "י שינוים ואין האדמה" פרי  עליהם מברך "שלקות
להם. הראויה מברכתם מורידם הבישול)

.„ÏÚ CÓ ,Ô˜ÏL  ˜ÏM‰Ï ÔkcL ˙B˜È¿»∆«¿»¿ƒ»≈¿»»¿»≈«
‰Ó„‡‰ Èt ‡Ba" Ô‰lL ˜ÏLŒÈÓ‡e‰Â ;" ≈∆∆∆»∆≈¿ƒ»¬»»¿

ML˙B˜ÏMk ˙B˜ÏM‰ ÈÓÈnL ,Ô‰ÈÓÈÓ ˙BzLÏ Ô˜Ï ∆¿»»ƒ¿≈≈∆∆≈≈«¿»«¿»
ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ  ÌÈÓz Lc .Ô˙BzLÏ ÔkcL ÌB˜Óaƒ¿∆«¿»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»¿ƒ»»

Ïk‰L" ‰lÁz‡ÈˆB‰Â „ia ÔÎÚnL ÌÈÓz Ï‡ ;" ¿ƒ»∆«…¬»¿»ƒ∆¿»»«»¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ CÓ  ‰qÚ BÓk Ô‡NÚÂ Ô‰lL ÔÈÈÚ‚«¿ƒƒ∆»∆«¬»»¿ƒ»¿»≈¬≈∆

ıÚ‰ Èt ‡Ba" ‰lÁzÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Îa ÛBqÏe " ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿»»««≈≈
.LÏL»

אם 26) אבל בשר, עם בישלם שלא ודוקא ע "א. לט , ברכות
ומברך  עיקר חשוב  שבמרק  הבשר טעם - הבשר עם בישלם

שם). (הרא"ש שהכל למשקין 27)עליו דומה זה ואין
ה"ב , לעיל שהכל, עליהם שמברך מפירות הנסחטים
טעם  לו יש השלקות ומרק  הפרי , טעם לו אין שהמשקה

שם). (הרא"ש ע "א.28)הירק  לח , שם.29)ברכות

.‰ÔÈÏMÓe Ô˙B‡ ÔÈËÁBqL ,ÌÈ˜e˙n‰ ÌÈw‰«»ƒ«¿ƒ∆¬ƒ»¿«¿ƒ
ÁÏÓÏ ‰Ó„ÈÂ ‡t˜iL „Ú Ô‰ÈÓÈÓÌÈB‡b‰ Ïk  ≈≈∆«∆ƒ¿»¿ƒ¿∆¿∆«»«¿ƒ
Ba" ÂÈÏÚ ÔÈÎnL ,ÌÈÓB‡,"‰Ó„‡‰ Èt ‡ ¿ƒ∆¿»¿ƒ»»≈¿ƒ»¬»»

ıÚ‰ Èt ‡Ba"  eÓ‡ Ì˙ˆ˜ÓeeÓ‡ ÔÎÂ ;", ƒ¿»»»¿≈¿ƒ»≈¿≈»¿
."‰Ó„‡‰ Èt ‡Ba" CÓ ,ÌÈ˜ Ì˙B‡ ıˆBn‰L∆«≈»»ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»
‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡Â ,Èt ‰Ê ÔÈ‡L ,ÓB‡ È‡Â«¬ƒ≈∆≈∆¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆»

ÌÈw‰ el‡ L„ ‰È‰È ‡lL ,"Ïk‰L"‰pzLpL , ∆«…∆…ƒ¿∆¿«≈«»ƒ∆ƒ¿«»
È„È ŒÏÚ‰pzL ‡lL ,ÌÈÓz LcÓ ÏB„b ,e‡ «¿≈»ƒ¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«»

."Ïk‰L" ÂÈÏÚ ÔÈÎÓe ,e‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿»¿ƒ»»∆«…

שלנו.30) לשופר גדולות'31)הכוונה הלכות 'בעל דעת
בשמואלֿא  הנזכר הדבש" "יערת וזהו שם. ברא"ש הובאה
זה  לדבש קוראים שבערבית שם, רש"י  וכפירוש כז יד,

הם.32)סוקריא. אדמה פרי  שהקנים שסוברים הגאונים
מברך 33) והמוצצם העץ , פרי  שהוא נניח  אם אפילו כלומר:

שהכל. ברכתו ממנו היוצא הסוכר עכ"פ  העץ ", פרי  "בורא
דברי34) על משיג ר"ב  סי ' או"ח  וב 'טור' באש. הבישול ע "י 

מתמרים, הזב  דבש לדין הסוכר דין לדמות שאין רבינו,
כמו  לאכלן מנת על נטיעתן ועיקר פרי  בעצמן הן שהתמרים
המשקין  כל כדין ברכתן נשתנית כשנשתנו ולפיכך שהן,
ראויים  אינם האלו הקנים אבל הפירות, מן הנסחטים
וזהו  הוא דבשם דעת על נטיעתם ועיקר שהם, כמו לאכילה
והכסף ֿמשנה  העץ ". פרי  "בורא עליו מברכים לפיכך פריים,
טוען  היה לא ה'טור' של בארצו הקנים היו שאילו משיב ,
ולרבבות  לאלפים מהם מוכרים שנמצאים שבמקום כך,
פירות  מי  כשאר מימיהם דין ולכן שהם, כמו למצצם

"שהכל". שברכתם

.ÂÏ˜c‰ L‡ ‡e‰Â ,Bw‰ÔÏ ıÚ BÓk ‡e‰L , «¿…«∆∆∆¿≈»»
Ïk‰L" ‰lÁza ÂÈÏÚ CÓ ÛÏˆ ÏL ÒÙ˜ .", ¿»≈»»«¿ƒ»∆«…«¿»∆»»

BÈ‡L ÈtÓ ,"‰Ó„‡‰ Èt ‡Ba" ÂÈÏÚ CÓ¿»≈»»≈¿ƒ»¬»»ƒ¿≈∆≈
ÈÙ˙BBi‡‰Â .˙Beˆk Ô‰L ,Èt‰ Ô‰ ,ÛÏˆ ÏL ∆ƒ¿»¬ƒ∆¿»≈«¿ƒ∆≈¿

Èt ‡Ba" Ô‰ÈÏÚ CÓ  ÌÈpË˜ ÌÈwc ÌÈÓz¿»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»≈¬≈∆≈¿ƒ
ıÚ‰." »≈

התומר.35) לחיך.36)עץ  ומתוק  רך ברכות 37)והוא
הדקל  את נטעו לא ומתחילה כעץ , להקשות שסופו ע "א. לו,

הקור. אכילת דעת (קפרסטראוך),38)על קטןֿקומה אילן
ד, פרק  (מעשרות במשנה ונזכר אלֿקפא"ר. - ובערבית

ש  העלים הם - והקפרס  העץ מ "ו). מן יוצאים ואינם לו
(הערוך). האדמה מן אלא הפרי .39)עצמו שומר אלא

פריו.40) עיקר והם קטנים ע "א.41)גרגירים לו, ברכות

.ÊÏt‰ÏÈbf‰Â ÔÈÏtÔÈaË Ô‰L ÔÓÊa CÓ , «ƒ¿¿ƒ¿««¿¿ƒƒ¿«∆≈¿Àƒ¿»≈
‰Ó„‡‰ Èt ‡Ba" Ô‰ÈÏÚÔÈ‡ ,ÔÈLÈ Ï‡ ," ¬≈∆≈¿ƒ»¬»»¬»¿≈ƒ≈

ÈtÓ ,Ì‰ÈÁ‡Ï ‡ÏÂ Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Îa ÔÈeÚË¿ƒ¿»»…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆ƒ¿≈
ÔÈÏz Ô‰LÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ .ÏÎ‡ BÈ‡Â ∆≈«¿ƒ¿≈…∆¿≈√»ƒ∆≈¿ƒ

ÔÈeÚË ÔÈ‡ ,‰i˙LÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓe ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈»¿ƒ
.Ô‰ÈÁ‡Ï ‡ÏÂ Ô‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Îa¿»»…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆

מאכלים 42) לתוך כבשמים ניתן היבש ששרשו קנמון, מין
לאכילה.43)שונים. שהפלפלין 44)וראויים ואע "פ 

דעת  על לנטעו אדם בני  דרך שאין מכיון העץ , על גדלים
לשנות  ראוי  בתבשיל, תערובת ע "י  אלא שהם כמו לאכלם

(כסף ֿמשנה). במקצת את 45)ברכתם בהם לתבל עשויים
לו:). (ברכות עצמם בפני  נאכלים ואינם התבשיל,
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קסי                
         

לעצמו. ברכה הוא.13)לו המינים שם.14)שמחמשת
ומרפאתו.15) מרככתו השמן ושתיית בגרונו, כואב 
הנאה 16) שיש [מבושלים] שלוקים ירקות מי  עם שעירבו

והנאה.17)בשתייתו. טעם שום בו שאז 18)שאין
עיקר  חשוב  השמן אין השלקות, מי  עם עירבו אם אפילו

המים. לגבי  שם,19)ובטל הרי "ף  ולדעת ע "א. לו, שם,
אלא  נהנה זה אין כי  לבדו, השמן שתיית על כלל מברך אינו
לא:; (שם, וברכת" "ואכלת... בכלל זה ואין גופו את מזיק 

ד). סעיף  רב , סי ' או"ח  שו"ע 

.‚ÔÏMa Ì‡  ÌÈiÁ ÏÎ‡‰Ï ÔkcL ˙B˜È B‡ ˙Bt≈¿»∆«¿»¿≈»≈«ƒƒƒ¿»
Ô˜ÏL B‡Ïk‰L" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ CÓ ,ÛBqÏe " ¿»»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»∆«…¿«

,ÔÈ˜eÏL ÏÎ‡‰Ï ÔkcL ˙B˜ÈÂ ."˙BLÙ ‡Ba"≈¿»ƒ»∆«¿»¿≈»≈¿ƒ
˙ÙÏÂ ek ÔB‚kÔ‰ÈÏÚ CÓ ,ÔÈiÁ ÔÏÎ‡ Ì‡  ¿¿»∆∆ƒ¬»»«ƒ¿»≈¬≈∆
Ïk‰L" ‰lÁza."˙Ba ˙BLÙ ‡Ba" ÛBqÏe " «¿ƒ»∆«…¿«≈¿»«

Èt ‡Ba" Ô‰ÈÏÚ CÓ  Ô˜ÏL B‡ ÔÏMa Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿»»¿»≈¬≈∆≈¿ƒ
‰Ó„‡‰ÌÈc ."˙Ba ˙BLÙ ‡Ba" ÛBqÏe " »¬»»¿«≈¿»«¿»ƒ

ÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa ,ÔÏÎ‡  ÔÈÏMÓe ÔÈiÁ ÏÎ‡‰Ï ÔkcL∆«¿»¿≈»≈«ƒ¿À»ƒ¬»»≈«ƒ≈
:Ô‰Ï ‰Èe‡‰ ‰Îa ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ CÓ  ÔÈÏMÓ¿À»ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ»¿»»»¿»»∆
eÈ‰ Ì‡Â ,"ıÚ‰ Èt ‡Ba" CÓ ,ıÚ ˙BÙ eÈ‰ Ì‡ƒ»≈≈¿»≈≈¿ƒ»≈¿ƒ»
Èt ‡Ba" CÓ ,˙B˜È B‡ ‰Ó„‡‰ ˙BÙ≈»¬»»¿»¿»≈≈¿ƒ

‰Ó„‡‰." »¬»»

ממבושל,20) יותר - שלוק  שנימוחו. עד הרבה בישלם
אולם  לט : פסחים ב 'תוספות' וכן קיא. בחולין כמבואר
פחות  הוא ששלוק  אמרו, ה"ו פ "י , תרומות בירושלמי 

ואין 21)מבישול. הואיל הקודמת, מחשיבותם שהורידם
לח :). (ברכות מבושלים להאכל גנים 22)דרכם ירק  מין

אכילתם.23)(ריב "ע ). דרך זה דרך 24)שאין שזהו
ברש"י ). (שם, פריים עיקר והוא שם:25)אכילתם,

(ע "י שינוים ואין האדמה" פרי  עליהם מברך "שלקות
להם. הראויה מברכתם מורידם הבישול)

.„ÏÚ CÓ ,Ô˜ÏL  ˜ÏM‰Ï ÔkcL ˙B˜È¿»∆«¿»¿ƒ»≈¿»»¿»≈«
‰Ó„‡‰ Èt ‡Ba" Ô‰lL ˜ÏLŒÈÓ‡e‰Â ;" ≈∆∆∆»∆≈¿ƒ»¬»»¿

ML˙B˜ÏMk ˙B˜ÏM‰ ÈÓÈnL ,Ô‰ÈÓÈÓ ˙BzLÏ Ô˜Ï ∆¿»»ƒ¿≈≈∆∆≈≈«¿»«¿»
ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ  ÌÈÓz Lc .Ô˙BzLÏ ÔkcL ÌB˜Óaƒ¿∆«¿»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»¿ƒ»»

Ïk‰L" ‰lÁz‡ÈˆB‰Â „ia ÔÎÚnL ÌÈÓz Ï‡ ;" ¿ƒ»∆«…¬»¿»ƒ∆¿»»«»¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ CÓ  ‰qÚ BÓk Ô‡NÚÂ Ô‰lL ÔÈÈÚ‚«¿ƒƒ∆»∆«¬»»¿ƒ»¿»≈¬≈∆

ıÚ‰ Èt ‡Ba" ‰lÁzÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Îa ÛBqÏe " ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿»»««≈≈
.LÏL»

אם 26) אבל בשר, עם בישלם שלא ודוקא ע "א. לט , ברכות
ומברך  עיקר חשוב  שבמרק  הבשר טעם - הבשר עם בישלם

שם). (הרא"ש שהכל למשקין 27)עליו דומה זה ואין
ה"ב , לעיל שהכל, עליהם שמברך מפירות הנסחטים
טעם  לו יש השלקות ומרק  הפרי , טעם לו אין שהמשקה

שם). (הרא"ש ע "א.28)הירק  לח , שם.29)ברכות

.‰ÔÈÏMÓe Ô˙B‡ ÔÈËÁBqL ,ÌÈ˜e˙n‰ ÌÈw‰«»ƒ«¿ƒ∆¬ƒ»¿«¿ƒ
ÁÏÓÏ ‰Ó„ÈÂ ‡t˜iL „Ú Ô‰ÈÓÈÓÌÈB‡b‰ Ïk  ≈≈∆«∆ƒ¿»¿ƒ¿∆¿∆«»«¿ƒ
Ba" ÂÈÏÚ ÔÈÎnL ,ÌÈÓB‡,"‰Ó„‡‰ Èt ‡ ¿ƒ∆¿»¿ƒ»»≈¿ƒ»¬»»

ıÚ‰ Èt ‡Ba"  eÓ‡ Ì˙ˆ˜ÓeeÓ‡ ÔÎÂ ;", ƒ¿»»»¿≈¿ƒ»≈¿≈»¿
."‰Ó„‡‰ Èt ‡Ba" CÓ ,ÌÈ˜ Ì˙B‡ ıˆBn‰L∆«≈»»ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»
‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡Â ,Èt ‰Ê ÔÈ‡L ,ÓB‡ È‡Â«¬ƒ≈∆≈∆¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆»

ÌÈw‰ el‡ L„ ‰È‰È ‡lL ,"Ïk‰L"‰pzLpL , ∆«…∆…ƒ¿∆¿«≈«»ƒ∆ƒ¿«»
È„È ŒÏÚ‰pzL ‡lL ,ÌÈÓz LcÓ ÏB„b ,e‡ «¿≈»ƒ¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«»

."Ïk‰L" ÂÈÏÚ ÔÈÎÓe ,e‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿»¿ƒ»»∆«…

שלנו.30) לשופר גדולות'31)הכוונה הלכות 'בעל דעת
בשמואלֿא  הנזכר הדבש" "יערת וזהו שם. ברא"ש הובאה
זה  לדבש קוראים שבערבית שם, רש"י  וכפירוש כז יד,

הם.32)סוקריא. אדמה פרי  שהקנים שסוברים הגאונים
מברך 33) והמוצצם העץ , פרי  שהוא נניח  אם אפילו כלומר:

שהכל. ברכתו ממנו היוצא הסוכר עכ"פ  העץ ", פרי  "בורא
דברי34) על משיג ר"ב  סי ' או"ח  וב 'טור' באש. הבישול ע "י 

מתמרים, הזב  דבש לדין הסוכר דין לדמות שאין רבינו,
כמו  לאכלן מנת על נטיעתן ועיקר פרי  בעצמן הן שהתמרים
המשקין  כל כדין ברכתן נשתנית כשנשתנו ולפיכך שהן,
ראויים  אינם האלו הקנים אבל הפירות, מן הנסחטים
וזהו  הוא דבשם דעת על נטיעתם ועיקר שהם, כמו לאכילה
והכסף ֿמשנה  העץ ". פרי  "בורא עליו מברכים לפיכך פריים,
טוען  היה לא ה'טור' של בארצו הקנים היו שאילו משיב ,
ולרבבות  לאלפים מהם מוכרים שנמצאים שבמקום כך,
פירות  מי  כשאר מימיהם דין ולכן שהם, כמו למצצם

"שהכל". שברכתם

.ÂÏ˜c‰ L‡ ‡e‰Â ,Bw‰ÔÏ ıÚ BÓk ‡e‰L , «¿…«∆∆∆¿≈»»
Ïk‰L" ‰lÁza ÂÈÏÚ CÓ ÛÏˆ ÏL ÒÙ˜ .", ¿»≈»»«¿ƒ»∆«…«¿»∆»»

BÈ‡L ÈtÓ ,"‰Ó„‡‰ Èt ‡Ba" ÂÈÏÚ CÓ¿»≈»»≈¿ƒ»¬»»ƒ¿≈∆≈
ÈÙ˙BBi‡‰Â .˙Beˆk Ô‰L ,Èt‰ Ô‰ ,ÛÏˆ ÏL ∆ƒ¿»¬ƒ∆¿»≈«¿ƒ∆≈¿

Èt ‡Ba" Ô‰ÈÏÚ CÓ  ÌÈpË˜ ÌÈwc ÌÈÓz¿»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»≈¬≈∆≈¿ƒ
ıÚ‰." »≈

התומר.35) לחיך.36)עץ  ומתוק  רך ברכות 37)והוא
הדקל  את נטעו לא ומתחילה כעץ , להקשות שסופו ע "א. לו,

הקור. אכילת דעת (קפרסטראוך),38)על קטןֿקומה אילן
ד, פרק  (מעשרות במשנה ונזכר אלֿקפא"ר. - ובערבית

ש  העלים הם - והקפרס  העץ מ "ו). מן יוצאים ואינם לו
(הערוך). האדמה מן אלא הפרי .39)עצמו שומר אלא

פריו.40) עיקר והם קטנים ע "א.41)גרגירים לו, ברכות

.ÊÏt‰ÏÈbf‰Â ÔÈÏtÔÈaË Ô‰L ÔÓÊa CÓ , «ƒ¿¿ƒ¿««¿¿ƒƒ¿«∆≈¿Àƒ¿»≈
‰Ó„‡‰ Èt ‡Ba" Ô‰ÈÏÚÔÈ‡ ,ÔÈLÈ Ï‡ ," ¬≈∆≈¿ƒ»¬»»¬»¿≈ƒ≈

ÈtÓ ,Ì‰ÈÁ‡Ï ‡ÏÂ Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Îa ÔÈeÚË¿ƒ¿»»…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆ƒ¿≈
ÔÈÏz Ô‰LÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ .ÏÎ‡ BÈ‡Â ∆≈«¿ƒ¿≈…∆¿≈√»ƒ∆≈¿ƒ

ÔÈeÚË ÔÈ‡ ,‰i˙LÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓe ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈»¿ƒ
.Ô‰ÈÁ‡Ï ‡ÏÂ Ô‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Îa¿»»…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆

מאכלים 42) לתוך כבשמים ניתן היבש ששרשו קנמון, מין
לאכילה.43)שונים. שהפלפלין 44)וראויים ואע "פ 

דעת  על לנטעו אדם בני  דרך שאין מכיון העץ , על גדלים
לשנות  ראוי  בתבשיל, תערובת ע "י  אלא שהם כמו לאכלם

(כסף ֿמשנה). במקצת את 45)ברכתם בהם לתבל עשויים
לו:). (ברכות עצמם בפני  נאכלים ואינם התבשיל,
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.Á‰LtÚL ˙t‰ÌÈ˜‰L ÔÈi‰Â ,ÏÈL˙Â , ««∆ƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
B˙eˆ ‰ÚLÔÈbt Ô‰L ,˙BÏBp‰Â ,ÎM‰Â ,, ∆»¿»»¿«¿∆≈«ƒ¿«≈»

È‡Bb‰Â ,ıÓÁ‰ÂÔÈ‰Ók‰Â ,ÁÏn‰Â ,˙BiËt‰Â , ¿«…∆¿««¿«∆«¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïk‰L" ‰lÁz CÓ Ôlk ÏÚ ÔÈÎÓ‰ ÏÎÂ ." «À»¿»≈¿ƒ»∆«…¿»«¿»¿ƒ

˙BLÙ ‡Ba" CÓ ‰BÁ‡Ï ,"Ïk‰L" ÂÈÙÏ." ¿»»∆«…»«¬»¿»≈≈¿»
ÂÈÙÏ ‰Îa ÔeÚË ,ÂÈÁ‡Ï ‰Îa ÔeÚh‰ ÏÎÂ. ¿»«»¿»»¿«¬»»¿»»¿»»

א,46) (יואל פרדות עבשו מלשון: ורקבון, טחב  שהעלתה
(הערוך). בפ "א נחלפת שהבי "ת על 47)יז), קרום שהעלה

והקריס , כתוב : התימנים ובכת"י  חימוצו, מחמת פניו
וכן  אקריס , - חומץ  נקרא ברומית שכן החמיץ , ופירושו:
(הערוך, שהקריס  מ :) (ברכות פריז כת"י  הש"ס  בנוסח  הוא

קרס ). הרוח 49)שנתקלקל.48)ערך שהשירתם פירות
שנתבשלו. (ב "ב 50)קודם משעורים או מתמרים שעושים

טהורים.51)צו:). חגבים הפטריות 52)מין ממיני  מין
האדמה, על גדלות שהפטריות אלא רטובה, באדמה הגדל
נראים  חפירתה ואחר האדמה בתוך גדלים והכמהין

אף ֿעלֿפי53)(הערוך). ופטריות וכמהין ע "ב . מ , ברכות
ועיקר  הואיל "שהכל", עליהם מברכים האדמה, מן שגדלים

(שם). הוא האויר מן ע "ב .54)יניקתם מד, שם,
של 55) ריח  כגון לאחריו, ולא לפניו ברכה שטעון ויש שם.

בושם.

.ËÌÈÓL‰LÏL Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL ,Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Â ¿»ƒ∆»«¬≈∆¿»¿ƒ≈∆
‰Úa‡‰fL ,"ÔÙb‰ Èt ‡Ba" Ô‰ÈÏÚ CÓ  «¿»»¿»≈¬≈∆≈¿ƒ«»∆∆∆

‡e‰ ‚eÊÓ ÔÈÈÈtŒÏÚŒÛ‡  ‰Úa‡Ó ˙BÁt ‡ÈˆB‰ . «ƒ»ƒ»≈«¿»»««ƒ
‰lÁz "Ïk‰L" Ô‰ÈÏÚ CÓ ,ÔÈÈ ÌÚË Ì‰a LiL. ∆≈»∆«««ƒ¿»≈¬≈∆∆«…¿ƒ»

יין.56) מים.57)שמרי  מדות יין 58)שלש שנמזג
המים. עם יין.59)השמרים ואחד מים חלקים שלשה

ע "ב .60) צו, בבאֿבתרא

.È "‰Ó„‡‰ Èt ‡Ba" ÔÏÈ‡‰ ˙Bt ÏÚ Ca≈««≈»ƒ»≈¿ƒ»¬»»
‡ˆÈ‡Ï  "ıÚ‰ Èt ‡Ba" ‰Ó„‡‰ ˙Bt ÏÚÂ ; »»¿«≈»¬»»≈¿ƒ»≈…
‡ˆÈÏk‰L" Ca Ì‡ Ìlk ÏÚÂ .elÙ‡Â ,‡ˆÈ  " »»¿«À»ƒ≈«∆«…»»«¬ƒ

ÔÈi‰ ÏÚÂ ˙t‰ ÏÚ. «««¿««»ƒ

הוא 61) האדמה פירות ובכלל האדמה, מן יונק  האילן שגם
שם). יונה' 'רבינו וכפירוש מ "ב . פ "ו, שאין 62)(ברכות

סימן  נתנו וחז"ל (שם). האילן פירות בכלל האדמה פירות
שאתה  פרי  כל אדמה: פרי  ואיזהו עץ  פרי  איזהו בו לידע 
- הבאה לשנה פרי  ומוציא נשאר העץ  של והענף  קוטפו,
נשאר  הענף  ואין הפרי , את נוטל שאתה וכל העץ . פרי  זהו
הוא  האדמה פרי  - הבאה לשנה פירות ולהוציא לחזור

מ :). שמסופק 63)(ברכות דבר כל ולפיכך מ "ב . פ "ו, שם,
('הגהות  חובתו ידי  ויצא "שהכל" יברך עליו, לברך מה בו

ע "ב .64)מיימוניות'). מ , ברכות

.‡È‰Îa‰ ÏÈÁ˙‰Â ,B„Èa ÎL ÏL ÒBk Á˜Ï »«∆≈»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»»
Èt ‡Ba" Ó‡Â ‰ÚËÂ ,"Ïk‰L" ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ«¿»«∆«…¿»»¿»«≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ ÔÈ‡  "ÔÙb‰ÂÈÙÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»∆≈«¬ƒƒ¿≈ƒ»¿»»
‡Ba" ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ ‰Îa‰ ÏÈÁ˙‰Â ,ı‡‰ ˙Bt≈»»∆¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿»«≈
ÔÈ‡  "ıÚ‰ Èt ‡Ba" Ó‡Â ‰ÚËÂ ,"‰Ó„‡‰ Èt¿ƒ»¬»»¿»»¿»«≈¿ƒ»≈≈

,Ô‚c ÏL ÏÈLz ÂÈÙÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈ƒ»»¿»»«¿ƒ∆»»
‰ÚËÂ ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡Ba" ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ Á˙Ùe»««¿»«≈ƒ≈¿¿»»
˙‡ ÈkÊ‰L ‰ÚLaL ÈtÓ ;‡ˆÈ  "‡ÈˆBn‰" Ó‡Â¿»««ƒ»»ƒ¿≈∆¿»»∆ƒ¿ƒ∆
‡l‡ Ôek˙ ‡Ï ,‰Îa‰ wÚ Ô‰L ,˙eÎÏn‰Â ÌM‰«≈¿««¿∆≈ƒ««¿»»…ƒ¿«≈∆»
wÚa ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ,ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡‰ ‰ÎaÏ«¿»»»¿»¿«ƒ¿ƒ¿…»»¿ƒ«
ÔÈ‡Â ‡ˆÈ ,dÙBÒ ‰ÚhL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙eÚË ‰Îa‰«¿»»»««ƒ∆»»¿»»»¿≈

B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ. «¬ƒƒ

ומלכות.65) כהלכה.66)בשם שנית שם 67)שיברך
והיא: סוגיא, באותה לרבינו היתה אחרת וגירסא ע "א. יא,
וסיים  דשיכרא, אדעתא ובירך פתח  בידו, דשיכרא כסא נקט 
פ "א, שמע  קריאת הל' (כסף ֿמשנה וכו' (יין) בדחמרא

ה"ח ).

.Èel‡‰ ˙BÎa‰ ÏkÌ‡ Ì‰a BÏ ˜tzÒ Ì‡ , »«¿»»≈ƒƒ¿«≈»∆ƒ
‰lÁz ‡Ï ,CÓe ÊBÁ BÈ‡  C ‡Ï B‡ Ca≈«…≈«≈≈¿»≈…«¿ƒ»

ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÛBq ‡ÏÂÁÎL . ¿…«ƒ¿≈∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ»«
eÈ‰ Ì‡  ‰Î ‡Ïa ÂÈt CB˙Ï ÔÈÏÎ‡ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ√»ƒ¿ƒ¿…¿»»ƒ»

ÔÈ˜LÓÔÚÏBa ,ÛBqa Ô‰ÈÏÚ CÓe ,eÈ‰ Ì‡Â . «¿ƒ¿»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»
Ô˜Ê Ì‡L ,˙BÙ ÌÈÚÂ ÌÈ˙ez ÔB‚k ,eÒ‡nÈ ≈∆ƒ¿»»ƒ»¬¿ƒ«¬»ƒ
„Á‡ „ˆÏ Ô˜lÒÓÌ‡Â .ÔÚÏBa CkŒÁ‡Â ,CÓe ¿«¿»¿«∆»¿»≈¿««»¿»¿ƒ

,ÂÈtÓ ÔËÏBt  ÌÈeÙ‡Â ÌÈÏBt ÔB‚k ,ÔÈÒ‡Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ¿»ƒƒ
Èet ÂÈÙe CiL „Ú.ÏÎB‡ CkŒÁ‡Â , «∆¿»≈ƒ»¿««»≈

לברכת 68) פרט  סופרים, מדברי  שהן זה בפרק  המנויות
לעיל  כמבואר מספק  עליה שחוזר התורה, מן שהיא המזון

יד. הלכה לד.69)פ "ב , (שבת להקל - דבריהם וספק 
כא.). ברכות וכן 70)וראה יופסדו, מפיו יפלטם שאם

מלוגמיו. לאחד לסלקם ברכה.71)א"א ברכה 72)בלא
שנאמר 75)שבפיו.74)מפיו.73)אחרונה. משום

פנוי להיות צריך הפה כל תהלתך, פי  ימלא ח ): עא, (תהלים
שם. חננאל' 'רבינו וכפירוש נא.) (ברכות ברכה בשעת

.‚ÈÔ‰È˙BÎ eÈ‰ Ì‡  ‰a‰ ÔÈÈÓ ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»ƒƒ«¿≈ƒ»ƒ¿≈∆
˙BÂLÌ‡Â ;‡M‰ ˙‡ ËBÙe Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ CÓ , »¿»≈«««≈∆≈∆«¿»¿ƒ

‰Îa Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ÏÚ CÓ  ˙BÂL Ì‰È˙BÎa ÔÈ‡≈ƒ¿≈∆»¿»≈«»««≈∆¿»»
ÌÈc˜‰Ï ‰ˆiL Ì‰Ó ‰ÊŒÈ‡Â ,BÏ ‰Èe‡‰ »¿»¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆¿«¿ƒ

ÌÈc˜ÓLÈ Ì‡  ‰fÓ ˙BÈ ‰Ê ‰ˆB BÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒ¿ƒ≈∆»∆≈ƒ∆ƒ≈
CÓ ‡e‰ ÂÈÏÚ ,ÌÈÈn‰ ˙ÚMÓ „Á‡ Ì‰ÈÈa≈≈∆∆»ƒƒ¿««ƒƒ»»¿»≈
.‰Îaa Ì„B˜  ˜eÒta Ì„Bw‰ ÏÎÂ .‰lÁz¿ƒ»¿»«≈«»≈«¿»»
‰hÁ ı‡ :‰Ê ˜eÒÙa ÌÈeÓ‡‰ Ô‰ ,‰ÚM‰Â¿«ƒ¿»≈»¬ƒ¿»∆∆∆ƒ»
.L„e ÔÓL ˙ÈÊ ı‡ ,ÔBnÂ ‰‡˙e ÔÙ‚Â ‰ÚNe¿…»¿∆∆¿≈»¿ƒ∆∆≈∆∆¿»

ÌÈÓz Lc ‡e‰ ‰Ê L„eÌÈÓz‰Â .ÔÈÓ„B˜ ¿»∆¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
ı‡"Ï ÈL ÌÈÓz‰L ,ÌÈÚÏÈLÈÏL ÌÈÚ‰Â ," »¬»ƒ∆«¿»ƒ≈ƒ¿∆∆¿»¬»ƒ¿ƒƒ

ı‡"Ï." ¿∆∆

וזית.76) תפוח  יותר.77)כגון עליו ואפילו 78)שחביב 
בתורה. המיוחדים המינים משבעת הוא השני  כשהמין

דבורים.79) בדבש לטעות שנכתבו 80)שלא אע "פ 
הפסוק .81)באחרונה. בסוף  הנזכרת הנזכרת 82)שניה
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.„È˙LÓÁ ÏL ,LÏL ÔÈÚÓ ‡È‰L ˙Á‡ ‰Îa¿»»««∆ƒ≈≈»∆¬≈∆
Ô‚c‰ ÈÈÓ ÏL ‡È‰ ,ÔÈÈ ÏLÂ ,˙Bt ÏL ÔÈÈn‰; «ƒƒ∆≈¿∆«ƒƒ∆ƒ≈«»»

ıÚ‰ Èt ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚ :ÓB‡ ‡e‰ ˙Bt‰ ÏÚL ‡l‡∆»∆««≈≈«»≈¿«¿ƒ»≈
‰cÓÁ ı‡ ÏÚÂ ‰„N‰ ˙ez ÏÚÂÔÈi‰ ÏÚÂ ,'eÎÂ ¿«¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿¿«««ƒ

Ì˙BÁÂ ,ÔÙb‰ Èt ÏÚÂ ÔÙb‰ ÏÚ :ÓB‡ ‡e‰≈««∆∆¿«¿ƒ«∆∆¿≈
˙Bt‰ ÏÚÂ ı‡‰ ÏÚ :Ô‰ÈzLaı‡a ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿≈∆«»»∆¿««≈¿ƒ»»¿∆∆

‰È˙Bt ÏÚÂ ı‡‰ ÏÚ :Ì˙BÁ  Ï‡NÈÈÓ LÈÂ . ƒ¿»≈≈«»»∆¿«≈∆»¿≈ƒ
Ï‡ Èk" :‰ÓÈ˙Á Ì„˜ ,LÏL ÔÈÚnL ‰Îaa ÛÈÒBnL∆ƒ«¿»»∆≈≈»…∆¬ƒ»ƒ≈

˙ÈÚÈ ‰Îa ÔÈÚÓ ‡e‰L ,"‰z‡ ÈËÓe BËLÈÂ . ≈ƒ»»∆≈≈¿»»¿ƒƒ¿≈
˙ka ‡l‡ ˙ÈÚÈ ‰Îa ew˙ ‡lL ,Ó‡L ÈÓƒ∆»«∆…ƒ¿¿»»¿ƒƒ∆»¿ƒ¿«

.„Ïa ÔBÊn‰«»ƒ¿»

יג.83) הלכה ג, פרק  לעיל מד,84)המפורשת ברכות
ועל 85)ע "א. הארץ  "על היין: על שחותם סובר והראב "ד

נוהגים. אנו וכן הגפן". להדגיש 86)פרי  ישראל, ארץ  של
הארץ . למסכת 87)שבח  אלפס ' ('רבינו המזון שבברכת
פ "ו). ברכות

.ÂËÏL ÏÈLz ÏÎ‡Â ,ÌÈÓz ÏÎ‡Â ,ÔÈÈ ‰˙L»»«ƒ¿»«¿»ƒ¿»««¿ƒ∆
,'‰ ‰z‡ Cea :‰BÁ‡a CÓ  Ô‚„ ÈÈÓ ˙LÓÁ¬≈∆ƒ≈»»¿»≈»«¬»»«»
ÏÚÂ ,‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»¿«

ÔÙb‰ Èt ÏÚÂ ÔÙb‰ÏÚÂ ,ıÚ‰ Èt ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚÂ , «∆∆¿«¿ƒ«∆∆¿«»≈¿«¿ƒ»≈¿«
Cea :Ì˙BÁÂ ,'eÎÂ ‰cÓÁ ı‡ ÏÚÂ ‰„N‰ ˙ez¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿¿≈»

˙Bt‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚÂ ı‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡. «»«»»∆¿««ƒ¿»¿««≈

חותם 88) ואינו והפירות. המחיה את המוציאה הארץ 
'רבינו  דעת וכן הוא. הפירות שבכלל ליין, מיוחדת חתימה

מד.). (ברכות ב 'תוספות' הובאה חננאל'

.ÊËÏÚ ÛBqa CÓ  ÔÈÈ ‰˙LÂ Na ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«»»¿»»«ƒ¿»≈««
BÓˆÚ ÈÙa ‰ÊBÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂÌÈ‡z ÏÎ‡ . ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿»«¿≈ƒ

CÓ  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÌÈÒb‡Â ÌÈÁet˙Â ,ÌÈÚ B‡¬»ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆¿»≈
,Ïk‰ ˙ÏÏBÎ ‡È‰Â ,LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Îa ÛBqa«¿»»««≈≈»¿ƒ∆∆«…

‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ıÚ‰ ˙Bt ÔlkL ÈtÓ. ƒ¿≈∆À»≈»≈¿≈…«≈»∆

שלש.89) נפשות.90)מעין יין 91)בורא ששתה כגון
את  פוטרת היין שעל אחרונה שברכה תפוחים, עמו ואכל
(דעת  הפירות" ועל הארץ  "על בה: וחותם הואיל הפירות,

רח ). סי ' יוסף ' ב 'בית הובאה רבינו, בדברי  הרשב "א

    
מברכים 1) טוב  ריח  מיני  שלושה טוב ; ריח  על שמברכים

עליהם.

.‡‰˜LÓ B‡ ÏÎ‡Óa ˙B‰Ï Ì„‡Ï eÒ‡L ÌLk¿≈∆»¿»»≈»¿«¬»¿«¿∆
˙B‰Ï BÏ eÒ‡ Ck ,‰Îa Ì„˜Ì„˜ BË ÁÈa …∆¿»»»»≈»¿≈«…∆

‰ÎaLiL ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ?BË ÁÈ ÏÚ CÓ „ˆÈÎÂ . ¿»»¿≈«¿»≈«≈«ƒ»»∆∆≈
;"ÌÈÓN ÈˆÚ ‡Ba" CÓ ,ıÚ ÔÈÓ B‡ ıÚ ÁÈ‰Ï¿»ƒ«≈ƒ≈¿»≈≈¬≈¿»ƒ
ÈNÚ ‡Ba" CÓ ,NÚ ÔÈÓ B‡ NÚ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆ƒ≈∆¿»≈≈ƒ¿≈

ÌÈÓN,‰Ó„‡‰ ÔÓ ‡ÏÂ ıÚ‰ ÔÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;" ¿»ƒ¿ƒ…»»ƒ»≈¿…ƒ»¬»»
Bn‰ ÔB‚kÈÈÓ ‡Ba" CÓ  ‰iÁ‰ ÔÓ ‡e‰L , ¿«∆ƒ««»¿»≈≈ƒ≈

ÌÈÓNÔB‚k ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ ÈÙ ‰È‰ Ì‡Â ." ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ»»«¬ƒ»¿

CÓ  Áet˙ B‡ ‚B˙‡."˙Bta BË ÁÈ Ô˙pL" ∆¿««¿»≈∆»«≈««≈
‡ˆÈ ,"ÌÈÓN ÈÈÓ ‡Ba" Ó‡ Ì‡ Ïk‰ ÏÚÂ. ¿««…ƒ»«≈ƒ≈¿»ƒ»»

"להריח ".2) התימנים: ע "ב .3)ובכת"י  מג, ברכות
דבר  איזה - יה תהלל הנשמה כל ו): קנ, (תהלים שנאמר
זה  אומר: הוי  ממנו, נהנה הגוף  ואין ממנו נהנית שהנשמה

שם.4)הריח . בחיה 5)ברכות, הצרור הדם "הוא
מקום" בכל אדם בני  בו שמתבשמין לכל הידוע  שבהודו,
מפרשים: ויש ה"ב ). פ "א, המקדש כלי  הל' רבינו (לשון
שם  ומתקבץ  בצוארה חטוטרת לה שיש היא ידועה חיה
המור  ממנו ונעשה מתייבש כך ואחר דם, כמין תחילה
ונקרא  רטז), סי ' או"ח  ב 'טור' וכן פ "ו, לברכות (ברא"ש
מג.): (ברכות התלמוד ובלשון פיז"ם, אשכנז: בלשון

לאכול 7)שם.6)מושק . בא אבל בהם. להריח  כשבא
(שם, בלבד האכילה ברכת אלא עליהם מברך אינו מהם,

כברכת 8)וב 'תוספות'). בבשמים, היא כוללת זו שברכה
נג.) (ברכת מצינו וכן ה"י ) פ "ח , (לעיל מזון במיני  "שהכל"
מברך: הרבה, מינים בה שיש בושם של לחנות שהנכנס 
או"ח  (הגר"א ה"ה בסמוך כמבואר בשמים", מיני  "בורא

רטז). סי '

.Ó‚n‰ ÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡B˙Ó˙ ‰ÏÚzL „Ú. ≈¿»¿ƒ««À¿»«∆«¬∆ƒ¿»
Ô˙pL ,ÛNp‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ?ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»»∆«ƒ¿»∆»«

ÌÈÓN ÈˆÚ ‡Ba" ÔÈÎÓ  ıÚÓ ,ÁÈÌ‡Â ;" ≈«≈≈¿»¿ƒ≈¬≈¿»ƒ¿ƒ
‰iÁ ÔÈnÓ ‰È‰ Ì‡Â ;"ÌÈÓN ÈNÚ"  NÚ ‰È‰»»≈∆ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»»ƒƒ«»
."ÌÈÓN ÈÈÓ ‡Ba" ÂÈÏÚ CÓ  d ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ

ה"יג).9) (פ "ז, לעיל המתמר 10)מפורש העשן קיטור
הגיע  לא שעדיין ואע "פ  ריחו לתת מתחיל הוא שאז ועולה,
שכל  מפני  מברכין, אין תמרתו שעלתה לפני  אבל אליו,

להיות צריכות 'מגן ÂÎÂÓÒ˙הברכות מג.; (ברכות לעשייתן
רטז). סי ' או"ח  'בעל 11)אברהם' וכגירסת שם. ברכות,

שם. ב 'תוספות' הובאה גדולות' הלכות

.‚ÔBÓÒÙ‡ ÏL ÔÓLÂÈÏÚ CÓ ,B ‡ˆBiÎÂ ∆∆∆¬«¿¿¿«≈¿»≈»»
Ú ÔÓL ‡Ba"B‡ BLkL ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡ ." ≈∆∆»≈¬»∆∆«ƒ∆¿»

‡Ba" ÂÈÏÚ CÓ  Û„B BÁÈ ÊÁL „Ú BÁhL∆¿»«∆»«≈≈¿»≈»»≈
ˆÚÌÈÓN ÈBÓNaL ÔÓL ."‰ÁLn‰ ÔÓL ÔÈÚk ¬≈¿»ƒ∆∆∆ƒ¿¿≈∆∆«ƒ¿»

ÂÈÏÚ CÓ ÌÈÓN ÈÈÓ ‡Ba"ÂÈÙÏ e‡È‰ ." ¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿»»
ÔÓL,ÔÓM‰ ˙‡ ËBÙe Ò„‰‰ ÏÚ CÓ  Ò„‰Â ∆∆«¬«¿»≈««¬«≈∆«∆∆

ÌÈÓN ÈˆÚ" ‡e‰Â ,Ô‰ÈzLÏ ˙Á‡ ‰ÎaL ÈtÓ." ƒ¿≈∆¿»»««ƒ¿≈∆¿¬≈¿»ƒ

עץ 12) והוא ("הערוך"). הקטף  מעצי  הנוטף  הצרי  הוא
בלע "ז. בארץ 13)בלז"ם גדל שהוא מפני  שם. ברכות,

שמן" "עצי  וזהו לעצמו, ברכה לו קבעו חשוב , והוא ישראל
שזהו  מפרשים: ויש יונה). (רבינו כג ו, במלכיםֿא. האמור
ישראל... וארץ  "יהודה יז): (כז, ביחזקאל האמור ה"פנג"

שם). (רש"י  ופנג" מנית שם.14)בחטי  ברכות,
ומעשב .15) מעץ  שונים בשמים מיני  בו שעירב 
היה 16) הוא וגם המקדש, וכלי  הכהנים את בו שמשחו

כגֿכה). ל, (שמות רוקח  מעשה שונים מבשמים מעורב 
(17- כלום הבשמים מעיקרי  בו נשאר ולא סיננו ואפילו

ה"ח . בסמוך שיתבאר כמו עליו, שם.18)מברך ברכות,
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קסג                
         

.„È˙LÓÁ ÏL ,LÏL ÔÈÚÓ ‡È‰L ˙Á‡ ‰Îa¿»»««∆ƒ≈≈»∆¬≈∆
Ô‚c‰ ÈÈÓ ÏL ‡È‰ ,ÔÈÈ ÏLÂ ,˙Bt ÏL ÔÈÈn‰; «ƒƒ∆≈¿∆«ƒƒ∆ƒ≈«»»

ıÚ‰ Èt ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚ :ÓB‡ ‡e‰ ˙Bt‰ ÏÚL ‡l‡∆»∆««≈≈«»≈¿«¿ƒ»≈
‰cÓÁ ı‡ ÏÚÂ ‰„N‰ ˙ez ÏÚÂÔÈi‰ ÏÚÂ ,'eÎÂ ¿«¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿¿«««ƒ

Ì˙BÁÂ ,ÔÙb‰ Èt ÏÚÂ ÔÙb‰ ÏÚ :ÓB‡ ‡e‰≈««∆∆¿«¿ƒ«∆∆¿≈
˙Bt‰ ÏÚÂ ı‡‰ ÏÚ :Ô‰ÈzLaı‡a ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿≈∆«»»∆¿««≈¿ƒ»»¿∆∆

‰È˙Bt ÏÚÂ ı‡‰ ÏÚ :Ì˙BÁ  Ï‡NÈÈÓ LÈÂ . ƒ¿»≈≈«»»∆¿«≈∆»¿≈ƒ
Ï‡ Èk" :‰ÓÈ˙Á Ì„˜ ,LÏL ÔÈÚnL ‰Îaa ÛÈÒBnL∆ƒ«¿»»∆≈≈»…∆¬ƒ»ƒ≈

˙ÈÚÈ ‰Îa ÔÈÚÓ ‡e‰L ,"‰z‡ ÈËÓe BËLÈÂ . ≈ƒ»»∆≈≈¿»»¿ƒƒ¿≈
˙ka ‡l‡ ˙ÈÚÈ ‰Îa ew˙ ‡lL ,Ó‡L ÈÓƒ∆»«∆…ƒ¿¿»»¿ƒƒ∆»¿ƒ¿«

.„Ïa ÔBÊn‰«»ƒ¿»

יג.83) הלכה ג, פרק  לעיל מד,84)המפורשת ברכות
ועל 85)ע "א. הארץ  "על היין: על שחותם סובר והראב "ד

נוהגים. אנו וכן הגפן". להדגיש 86)פרי  ישראל, ארץ  של
הארץ . למסכת 87)שבח  אלפס ' ('רבינו המזון שבברכת
פ "ו). ברכות

.ÂËÏL ÏÈLz ÏÎ‡Â ,ÌÈÓz ÏÎ‡Â ,ÔÈÈ ‰˙L»»«ƒ¿»«¿»ƒ¿»««¿ƒ∆
,'‰ ‰z‡ Cea :‰BÁ‡a CÓ  Ô‚„ ÈÈÓ ˙LÓÁ¬≈∆ƒ≈»»¿»≈»«¬»»«»
ÏÚÂ ,‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»¿«

ÔÙb‰ Èt ÏÚÂ ÔÙb‰ÏÚÂ ,ıÚ‰ Èt ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚÂ , «∆∆¿«¿ƒ«∆∆¿«»≈¿«¿ƒ»≈¿«
Cea :Ì˙BÁÂ ,'eÎÂ ‰cÓÁ ı‡ ÏÚÂ ‰„N‰ ˙ez¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿¿≈»

˙Bt‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚÂ ı‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡. «»«»»∆¿««ƒ¿»¿««≈

חותם 88) ואינו והפירות. המחיה את המוציאה הארץ 
'רבינו  דעת וכן הוא. הפירות שבכלל ליין, מיוחדת חתימה

מד.). (ברכות ב 'תוספות' הובאה חננאל'

.ÊËÏÚ ÛBqa CÓ  ÔÈÈ ‰˙LÂ Na ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«»»¿»»«ƒ¿»≈««
BÓˆÚ ÈÙa ‰ÊBÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂÌÈ‡z ÏÎ‡ . ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿»«¿≈ƒ

CÓ  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÌÈÒb‡Â ÌÈÁet˙Â ,ÌÈÚ B‡¬»ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆¿»≈
,Ïk‰ ˙ÏÏBÎ ‡È‰Â ,LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Îa ÛBqa«¿»»««≈≈»¿ƒ∆∆«…

‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ıÚ‰ ˙Bt ÔlkL ÈtÓ. ƒ¿≈∆À»≈»≈¿≈…«≈»∆

שלש.89) נפשות.90)מעין יין 91)בורא ששתה כגון
את  פוטרת היין שעל אחרונה שברכה תפוחים, עמו ואכל
(דעת  הפירות" ועל הארץ  "על בה: וחותם הואיל הפירות,

רח ). סי ' יוסף ' ב 'בית הובאה רבינו, בדברי  הרשב "א

    
מברכים 1) טוב  ריח  מיני  שלושה טוב ; ריח  על שמברכים

עליהם.

.‡‰˜LÓ B‡ ÏÎ‡Óa ˙B‰Ï Ì„‡Ï eÒ‡L ÌLk¿≈∆»¿»»≈»¿«¬»¿«¿∆
˙B‰Ï BÏ eÒ‡ Ck ,‰Îa Ì„˜Ì„˜ BË ÁÈa …∆¿»»»»≈»¿≈«…∆

‰ÎaLiL ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ?BË ÁÈ ÏÚ CÓ „ˆÈÎÂ . ¿»»¿≈«¿»≈«≈«ƒ»»∆∆≈
;"ÌÈÓN ÈˆÚ ‡Ba" CÓ ,ıÚ ÔÈÓ B‡ ıÚ ÁÈ‰Ï¿»ƒ«≈ƒ≈¿»≈≈¬≈¿»ƒ
ÈNÚ ‡Ba" CÓ ,NÚ ÔÈÓ B‡ NÚ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆ƒ≈∆¿»≈≈ƒ¿≈

ÌÈÓN,‰Ó„‡‰ ÔÓ ‡ÏÂ ıÚ‰ ÔÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;" ¿»ƒ¿ƒ…»»ƒ»≈¿…ƒ»¬»»
Bn‰ ÔB‚kÈÈÓ ‡Ba" CÓ  ‰iÁ‰ ÔÓ ‡e‰L , ¿«∆ƒ««»¿»≈≈ƒ≈

ÌÈÓNÔB‚k ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ ÈÙ ‰È‰ Ì‡Â ." ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ»»«¬ƒ»¿

CÓ  Áet˙ B‡ ‚B˙‡."˙Bta BË ÁÈ Ô˙pL" ∆¿««¿»≈∆»«≈««≈
‡ˆÈ ,"ÌÈÓN ÈÈÓ ‡Ba" Ó‡ Ì‡ Ïk‰ ÏÚÂ. ¿««…ƒ»«≈ƒ≈¿»ƒ»»

"להריח ".2) התימנים: ע "ב .3)ובכת"י  מג, ברכות
דבר  איזה - יה תהלל הנשמה כל ו): קנ, (תהלים שנאמר
זה  אומר: הוי  ממנו, נהנה הגוף  ואין ממנו נהנית שהנשמה

שם.4)הריח . בחיה 5)ברכות, הצרור הדם "הוא
מקום" בכל אדם בני  בו שמתבשמין לכל הידוע  שבהודו,
מפרשים: ויש ה"ב ). פ "א, המקדש כלי  הל' רבינו (לשון
שם  ומתקבץ  בצוארה חטוטרת לה שיש היא ידועה חיה
המור  ממנו ונעשה מתייבש כך ואחר דם, כמין תחילה
ונקרא  רטז), סי ' או"ח  ב 'טור' וכן פ "ו, לברכות (ברא"ש
מג.): (ברכות התלמוד ובלשון פיז"ם, אשכנז: בלשון

לאכול 7)שם.6)מושק . בא אבל בהם. להריח  כשבא
(שם, בלבד האכילה ברכת אלא עליהם מברך אינו מהם,

כברכת 8)וב 'תוספות'). בבשמים, היא כוללת זו שברכה
נג.) (ברכת מצינו וכן ה"י ) פ "ח , (לעיל מזון במיני  "שהכל"
מברך: הרבה, מינים בה שיש בושם של לחנות שהנכנס 
או"ח  (הגר"א ה"ה בסמוך כמבואר בשמים", מיני  "בורא

רטז). סי '

.Ó‚n‰ ÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡B˙Ó˙ ‰ÏÚzL „Ú. ≈¿»¿ƒ««À¿»«∆«¬∆ƒ¿»
Ô˙pL ,ÛNp‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ?ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»»∆«ƒ¿»∆»«

ÌÈÓN ÈˆÚ ‡Ba" ÔÈÎÓ  ıÚÓ ,ÁÈÌ‡Â ;" ≈«≈≈¿»¿ƒ≈¬≈¿»ƒ¿ƒ
‰iÁ ÔÈnÓ ‰È‰ Ì‡Â ;"ÌÈÓN ÈNÚ"  NÚ ‰È‰»»≈∆ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»»ƒƒ«»
."ÌÈÓN ÈÈÓ ‡Ba" ÂÈÏÚ CÓ  d ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ

ה"יג).9) (פ "ז, לעיל המתמר 10)מפורש העשן קיטור
הגיע  לא שעדיין ואע "פ  ריחו לתת מתחיל הוא שאז ועולה,
שכל  מפני  מברכין, אין תמרתו שעלתה לפני  אבל אליו,

להיות צריכות 'מגן ÂÎÂÓÒ˙הברכות מג.; (ברכות לעשייתן
רטז). סי ' או"ח  'בעל 11)אברהם' וכגירסת שם. ברכות,

שם. ב 'תוספות' הובאה גדולות' הלכות

.‚ÔBÓÒÙ‡ ÏL ÔÓLÂÈÏÚ CÓ ,B ‡ˆBiÎÂ ∆∆∆¬«¿¿¿«≈¿»≈»»
Ú ÔÓL ‡Ba"B‡ BLkL ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡ ." ≈∆∆»≈¬»∆∆«ƒ∆¿»

‡Ba" ÂÈÏÚ CÓ  Û„B BÁÈ ÊÁL „Ú BÁhL∆¿»«∆»«≈≈¿»≈»»≈
ˆÚÌÈÓN ÈBÓNaL ÔÓL ."‰ÁLn‰ ÔÓL ÔÈÚk ¬≈¿»ƒ∆∆∆ƒ¿¿≈∆∆«ƒ¿»

ÂÈÏÚ CÓ ÌÈÓN ÈÈÓ ‡Ba"ÂÈÙÏ e‡È‰ ." ¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿»»
ÔÓL,ÔÓM‰ ˙‡ ËBÙe Ò„‰‰ ÏÚ CÓ  Ò„‰Â ∆∆«¬«¿»≈««¬«≈∆«∆∆

ÌÈÓN ÈˆÚ" ‡e‰Â ,Ô‰ÈzLÏ ˙Á‡ ‰ÎaL ÈtÓ." ƒ¿≈∆¿»»««ƒ¿≈∆¿¬≈¿»ƒ

עץ 12) והוא ("הערוך"). הקטף  מעצי  הנוטף  הצרי  הוא
בלע "ז. בארץ 13)בלז"ם גדל שהוא מפני  שם. ברכות,

שמן" "עצי  וזהו לעצמו, ברכה לו קבעו חשוב , והוא ישראל
שזהו  מפרשים: ויש יונה). (רבינו כג ו, במלכיםֿא. האמור
ישראל... וארץ  "יהודה יז): (כז, ביחזקאל האמור ה"פנג"

שם). (רש"י  ופנג" מנית שם.14)בחטי  ברכות,
ומעשב .15) מעץ  שונים בשמים מיני  בו שעירב 
היה 16) הוא וגם המקדש, וכלי  הכהנים את בו שמשחו

כגֿכה). ל, (שמות רוקח  מעשה שונים מבשמים מעורב 
(17- כלום הבשמים מעיקרי  בו נשאר ולא סיננו ואפילו

ה"ח . בסמוך שיתבאר כמו עליו, שם.18)מברך ברכות,
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שהגירסא  בעוד בשמים", מיני  "בורא שם: רבינו וגורס 
(כסף ֿמשנה). בשמים" עצי  "בורא היא: שלפנינו

נודף .19) ריחו שחזר עד שטחנו זית שמן כגון בו, להריח 
ההדס 20) את ומקדים שם). הרי "ף  וכגירסת ע "ב  מג, ברכות

מיוחד  שהשמן בעוד בו, להריח  עומד שהוא מפני  לברכה,
הסיכה  על מברכים ואין הזוהמה, להעביר לסיכה, בעיקר
במוצאי ההדס  את מביאים היו וכן ה"ח . בסמוך כמבואר
ובערבי רצז) סי ' או"ח  ('טור' להבדלה לבשמים שבת
יותר, תדירה וברכתו לג:) (שבת בשבת להריח  שבתות

שמח '). ('אור קודם תדיר - תדיר ושאינו ותדיר

.„ NÚ ‡e‰L ÌNe ıÚ ‡e‰L ÌNa ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»…∆∆≈…∆∆≈∆
CÓ ‡l‡ ,BÁ ˙‡ ˙ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ‰Îa ÔÈ‡≈¿»»««≈∆∆∆∆¬≈∆»¿»≈
ÔÈÈ ÂÈÙÏ e‡È‰ .BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚ«∆¿«¿¿«∆¿«¿≈ƒ¿»»«ƒ

ÔÓLÂBÈÓÈa ÔÈÈ ÊÁB‡ CÓe ,BÏ‡ÓNa ÔÓLÂ »∆∆≈«ƒƒƒ¿∆∆ƒ¿…¿»≈
ÔÓM‰ ÏÚ CÓe ÊBÁÂ ,e‰˙BLÂ ÔÈi‰ ÏÚÁÈÓe «««ƒ¿≈¿≈¿»≈««∆∆≈ƒ«

LnM‰ L‡a BÁËÂ ,Ba„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ
ÌÎÁÏ˙ka BÁË ,. »»»«…∆

ברכה 22)להריח .21) גורם הוא וכן יותר, חשוב  שהוא
אף ֿעלֿפי עליו ומברכים בא הוא מקומות שבכמה לעצמו,
אירוסין" וב "ברכת ב "קידוש" כגון לשתייתו, צריכים שאין

שם). וברש"י  מב . דבר 23)(ברכות "שכל בימינו, ואוחזו
בימינו  לאחזו צריך בו, להריח  או לאכלו עליו שמברך

רו). סי ' או"ח  ('טור' ברכה" יצא 24)בשעת שלא כדי 
לשוק . מבושמות ברוב 25)בידים וכן התימנים, בכתב ֿיד

בכל  וכן חכמים", "תלמיד הנוסח : העתיקים, הדפוסים
זה. שם שנזכר לצאת 26)מקום חכם לתלמיד הוא שגנאי 

רבינו  כבר ביארו זה דין מג:). (ברכות מבושם כשהוא לשוק 
לברכת  הבא ביין ידובר ששם אלא יד, הלכה פ "ז, לעיל
הוא  שאף  רשות ביין מדובר וכאן מצוה, יין שהוא המזון,

ברכה. לענין לשמן קודם

.‰ ‰Ó„‡‰ ÔÓ Ì‡ ıÚ‰ ÔÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‡e‰L c»»∆»≈ƒƒ»≈ƒƒ»¬»»
ÌÈÓN ÈÈÓ ‡Ba" ÂÈÏÚ CÓBÚL ÌNa ." ¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ…∆∆≈¿

ÏÎB‰ÈÈÓ ‡Ba" ÂÈÏÚ CÓ  ‰a‰ ÔÈÈnÓ »≈ƒƒƒ«¿≈¿»≈»»≈ƒ≈
NBa ÏL B˙eÁÏ ÒÎ ."ÌÈÓNÔÈÈÓ da LiL ,Ì ¿»ƒƒ¿««¬∆≈∆∆»ƒƒ

ÌÈÓN ÈÈÓ ‡Ba" ÂÈÏÚ CÓ  ‰a‰LÈ Ì‡ ." «¿≈¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒƒ»«
ÒÎ .˙Á‡ ‡l‡ CÓ BÈ‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ÌL»»«À≈¿»≈∆»∆»ƒ¿«

ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk ÏÚ CÓ  ‡ˆÈÂ ÒÎ ,‡ˆÈÂ. ¿»»ƒ¿«¿»»¿»≈«»««»»«

מג.).27) לברכות ('תוספות' מקוצי  משה הרב  דעת וכן
(שיר 28) רוכל אבקת מלשון: נשים, ותמרוקי  בשמים מוכר

ו). ג, לא 29)השירים אם אבל להריח , ונתכוין שנכנס 
לאו"ח  (ט "ז מברך אינו - ממילא לו בא שהריח  אלא נתכוין,

א). ס "ק  ריז בדעתו 30)סי ' היה כשלא ע "א. נג, ברכות
שנית, מברך אינו מיד לחזור דעתו אם אבל מיד, לחזור

דעתו. הסיח  שלא מפני 

.ÂÌÈn‰ ÈÙÏÁÂ ‰pLBM‰‡Ba" Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓ  ««»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿ƒ¬≈∆≈
ÒÈb ."ÌÈÓN ÈˆÚÈˆÚ ‡Ba"  ‰pb ÏL ¬≈¿»ƒ«¿ƒ∆ƒ»≈¬≈

ÌÈÓN ÈNÚ ‡Ba"  ‰„N ÏLÂ ,"ÌÈÓN." ¿»ƒ¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»ƒ

„e‰ ÈÓe ,„e‰‰Bl‰Â ,ÈkËÒn‰Â ,‡ˆBiÎÂ «∆∆≈«∆∆¿«¿»¿««¿«ƒ¿«≈
ÈˆÚ ‡Ba"  Ô‰."ÌÈÓN »∆≈¬≈¿»ƒ

הנוסח :31) התימנים, ובכת"י  הנהר. ע "י  הגדלים צמחים
רש"י‰ÌÈ"וחלפי  ולדעת מג:). (ברכות התלמוד כלשון ,"

נרדי (ספיקא פשתן כגבעולי  ועשויים נרד" "שבולת הם שם,
('הערוך'). רוזמרי "ן שזה אומרים ויש בלע "ז).

ב ,32) השירים (שיר השרון" חבצלת "אני  השרון. חבצלת
שם, בברכות וכן לנרקיס . מתילא אני  יונתן: מתרגם א)
('הערוך'). טוב  ריח  לו ויש לבן פרח  מין והוא נרקוס . כתוב :

מתקיים,33) עצו אין נעבד, שאינו מפני  ע "ב . מג, ברכות
עצו  אותו, ומשקים נעבד גינה של אבל ונופל, ומתייבש
או"ח  (ב "י  בשמים עצי  בורא עליו מברך לפיכך מתקיים,

הרשב "א). בשם רטז הורד.34)סי ' מפרחי  היוצאים
בלע "ז.35) ווייראך ריחני , מוצק  עץ  שרף  שרף 36)מין

לריח  דומה וריחו זפת, ממנו שעושים שף  שקוראים עץ  של
ובתוספתא  בלע "ז, מאסטיק  ונקרא לג:) לביצה (רש"י  לבונה
ולוט " "נכאת בשבת. מוסטכי  לועסין אין יג) פרק  (שבת
מצטכא  זה - לוט  צא) פרשה (סוף  רבה במדרש פירשו

השלם'). וכל 37)('הערוך הם, עץ  מיני  אלה שכל
הוא.. אילן - עלים) (לא עץ  מוציא ברייתו שתחילת
חלף ; ערך ('הערוך' בשמים" עצי  "בורא עליו ומברכים

גאון). האי  רב  בשם מג: לברכות רשב "א

.Êel‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡ BË ÁÈ ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈≈«≈¿»¿ƒ¬≈∆¿≈
ÈeNÚL BË ÁÈÂ ,Ba ÁÈ‰Ï eÒ‡L BË ÁÈ :Ô‰≈≈«∆»¿»ƒ«¿≈«∆»
ÁÈ‰Ï ‰NÚ ‡lL ,BË ÁÈÂ ,Ú ÁÈ ÈÚ‰Ï¿«¬ƒ≈«»¿≈«∆…«¬»¿»ƒ«

‰Ê ÁÈ ÏL BÓˆÚa. ¿«¿∆≈«∆

בסמוך.38) כמבואר ממנו, המתבשם בדבר אלא

.Á‰ÂÚ ÏL ÌÈÓNe Ì"ekÚ ÏL ÌÈÓNa ?„ˆÈk ≈«¿»ƒ∆«¿»ƒ∆∆¿»
ÁÈ‰Ï eÒ‡L ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡ ,˙BÈÚ‰ ÔÓƒ»¬»≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»¿»ƒ«

Ô‰a‡qk‰Œ˙Èa ÏL ÌÈÓNe ,ÌÈ˙Ó ÏL ÌÈÓNa ., »∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ∆≈«ƒ≈
‡Ó‰f‰ ˙‡ ÈÚ‰Ï ÈeNÚ‰ ÔÓLÂÔÈÎÓ ÔÈ‡  ¿∆∆∆»¿«¬ƒ∆«À¬»≈¿»¿ƒ

,Ó‚Ó .Ú ÁÈ ÈÚ‰Ï eNÚpL ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ∆«¬¿«¬ƒ≈«»À¿»
ÔÈÎÓ ÔÈ‡  ÌÈ„‚a‰ ˙‡Â ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈn‚nL∆¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿∆«¿»ƒ≈¿»¿ƒ

Ó‚Ó ÏL BÓˆÚa ÁÈ‰Ï ‰NÚ ‡lL ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ. ¬≈∆¿ƒ∆…«¬»¿»ƒ«¿«¿∆À¿»
ÈÙÏ ,CÓ BÈ‡ ,ÌÈÓ‚Ó Ô‰L ÌÈ„‚a ÁÈn‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈À¿»ƒ≈¿»≈¿ƒ

wÚ ‡Ïa ÁÈ ‡l‡ ,ÌNa wÚ ÌL ÔÈ‡L. ∆≈»ƒ«…∆∆»≈«¿…ƒ»

מלשון 39) בה, וכיוצא קרובתו כגון לו, האסורה אשה
ו). יח , (ויקרא של 40)הכתוב  קופה בידה שאוחזת כגון

עבירה  הרגל לידי  יבואו שמא בהם, להריח  ואסור בשמים
ה'אבודרהם'). בשם אסטניס 41)(כסף ֿמשנה שאדם

נג. (ברכות רע  ריח  ממנו להעביר הכסא לבית עמו מוליך
שם). ידים 42)וברש"י  בו לסוך הסעודה בסוף  הבא

(שם). בבשמים מבושם זה ושמן שם:43)מזוהמות,
בציפורי , שבתות ובמוצאי  בטבריה, שבתות בערבי  "המהלך
אלא  עשוי  אינו שחזקתו מפני  מברך, אינו - ריח  והריח 

הכלים". את בו וריח 44)לגמר הואיל נהנה, שהוא ואע "פ 
תיקנו  לא - עיקר לו כשאין - כך כל הגוף  צורך בו אין
שמברך  שבשמו" ל"שמן דומה זה ואין (כסף ֿמשנה). לברך
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הכניסו  שם כי  ובביאורנו), ה"ג (לעיל כשסיננו אפילו עליו
הבושם, מעיקר הריח  וקלט  השמן, לתוך הבושם עיקרי  את
שכן  בתוכו, נשאר העיקר כאילו חשוב  שסיננו ואע "פ 
נשאר  ולא מהשמן הבשמים כן גם הסירו המשחה" ב "שמן
המוגמרים, בכלים אבל ה.) כריתות (ראה ריחם אלא בו
מתמרות  הריח  אלא הבושם, עיקר בהם נכנס  לא מעולם

הנשרף  הבושם Â„Ïעשן ‡Â‰ או"ח ל'טור' (ב "ח  בישמם
רטז). סי '

.Ë‰aÒÓ ÏL ÌÈÓNaÔÈÎÓ ÔÈ‡ ,Ì"ekÚ ÏL ¿»ƒ∆¿ƒ»∆«≈¿»¿ƒ
ÌÈÎBk ˙„BÚÏ Ì"ekÚ ˙aÒÓ Ì˙qL ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆¿«¿ƒ«««¬«»ƒ

˙BÏfÓe BË ÁÈ ÁÈ‰Â CkÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ . «»»»¿«≈«¿«¿≈ƒ«≈«
CÓ BÈ‡ ,Ì"ekÚ ÈÚ‰  Ì‡,Ï‡NÈ  Ì‡Â , ƒ…»ƒ«≈¿»≈¿ƒ…ƒ¿»≈

ÔÈ‡L ÁÈa ÂÈÏÚ ÔÈÎnL ÁÈ Ú˙ .CÓ¿»≈ƒ¿»≈≈«∆¿»¿ƒ»»¿≈«∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ‰ ÈÁ‡ ÔÈÎÏB‰ . ¿»¿ƒ»»¿ƒ«¬≈»…

וברש"י ).45) נב : (ברכות  הם 46)סעודה והרי  שם.
בידך  ידבק  ולא משום: בהנאה, שאסורים ע "ז של כבשמים
בפירושו  רבינו לשון יח ) יג, (דברים החרם מן מאומה

מ "ו. פ "ח , נג.).47)לברכות (ברכות הוא ממסיבתם שמא
מגומרים.48) בגדים של או מתים של בשמים כגון
בני49) רוב  אחרי  בריח  שהולכים הקודם, מהדין מקורו

בשמים  בריח  המותרים בשמים של ריח  נתערב  ואם העיר,
בטלה  אינה ע "ז שהרי  הרוב , אחר בו הולכים אין - ע "ז של
כלֿשכן  אסור, - להריח  ואפילו עד.) (ע "ז באלף  אפילו

רבינו: שהדגיש וזה ÂÈÏÚלברך, ÔÈÎÓ ÔÈ‡˘ ÁÈ:כלומר ,
ÎÓ‰ריח  ÂËÙ‰ אבל בהם, וכיוצא מגומרים כלים כגון

רוקח '). ('מעשה ברוב  בטל אינו בו" להריח  "שאסור ריח 
הנאה" "ברכת ממין הברכות כל נגמרו זה פרק  גמר עם
דברים  עוד שישנם להעיר ויש ה"ד). פ "א, לעיל (ראה
קול  ושמיעת מאור כגון עליהם, מברכים ואין מהם שנהנים
אין  וכן משה') ('מטה ממש בהם שאין מפני  והטעם, ערב .
אברהם' ('מגן לגוף  נכנסת שאינה מפני  הרחיצה על מברכים
טבק  עישון של דינו מה לעיין יש ועדיין א). ס "ק  רטז סי '
הוא  אם אותו, ופולטים וחוזרים הפה לתוך העשן ששואבים
ס "ו), רי  סי ' (או"ח  ברכה צריך שאינו ופולט " ל"טועם דומה
הגוף  שגם עישון כלֿשכן עליו, שמברכים טוב  כריח  דינו או
ושתו, אכלו כאילו ממנו שבעים אנשים שהרבה ממנו, נהנה
רוקח ' וב 'מעשה ט ). ס "ק  רי  סי ' אברהם' ('מגן עיון וצריך
דרך  שהנאתו טוב , ריח  המריח  לדין דומה זה "שאין השיב ,
בעישון  אבל לאכול, - הפה כחוש הריח , חוש שהוא האף 
האף  הנאת כאן ואין אכילה, זו שאין הפה, הנאת כאן אין
בידך, הרופפת הלכה כל דבר: סוף  האף , דרך שואף  שאינו
שמענו  ולא ראינו לא ומעולם העולם, מנהג מה וראה צא

העישון". על שיברך מי 

ה'תשע"ט  תשרי כ"ה חמישי יום 

    
חתימה;1) ולא פתיחה בהן שאין ודברים אחרות, ברכות

הרואה  ברכת להודות; הצריכים ארבעה הראייה; ברכות כל

לבית  הנכנס  בתקופתה; והחמה בחידושה הלבנה את
מברך. מה ממנו והיוצא המדרש

.‡˙BÁ‡ ˙BÎa2Ô‰a ÔÈ‡L ,‰a‰ ÌÈÁ‡ ÌÈ„e ¿»¬≈¿»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆≈»∆
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ההנאה.2) ברכות בברוך.3)מלבד פותחים שאינם
א)4) הלכה י "א, פרק  לקמן (ראה בברוך חותמים שאינם

"ברכות". ולא "דברים" נקראים פי5)ולפיכך על שאף 
והודייה, שבח  דרך מתפלל הוא שעה, באותה נהנה שאינו
בשעת  נהנה שאינו פי  על אף  האלה והדברים הברכות אף 
משנה). (כסף  והודייה שבח  דרך חכמים תיקנום ברכתם

תפילה.6) הלכות בירושה.7)לעיל לו הואיל 8)שבאו
בהם  כיוצא קנה אם אבל קנייה, דרך אצלו חדשים והם
וכתבו  ב ). עמוד נט  דף  (ברכות מברך אינו וקנה חזר ועכשיו
ויקרי חשובים כלים על אלא מברך שאינו שם , התוספות
מה  לפי  שהכול לי  "יראה כתב : שם הרא"ש אבל ערך,
עמוד  מט  דף  נדרים (ראה בחלקו שמח  עני  יש אדם, שהוא

חשובים". בכלים מעשיר יותר נוכח 9)ב ) בלשון מתחיל
אתה] רוב [ברוך נוסח  וכן [שהחיינו] נסתר בלשון ומסיים

הם  עצומים יסודות ששני  ידעת שכבר לפי  הברכות?
מצוי הוא שהקדושֿברוךֿהוא לדעת האחד, באמונתנו,
שאין  השני  כלל, בזה ספק  ואין המציאות ומחוייב  ראשון
כמו  אותה יודע  בעצמו "הוא ורק  לנו מושגת מציאותו
ט ֿי ) הלכות א, הלכה א, פרק  התורה יסודי  (הלכות שהיא"
נוסח  חכמינו קבעו בליבנו האלה היסודות שני  לקבוע  וכדי 
מפורסם  שהוא מי  עם כמדבר אתה" "ברוך לומר הברכות
נשתבש  שלא וכדי  בפנים, פנים עימו מדבר שהוא עד אצלו
הנמצאים  שאר כמציאות היא מציאותו שמהות לחשוב 
להורות  וכו' במצוותיו קדשנו "אשר מיד לומר קבעו
דרך  רק  בו לדבר אפשר ואי  מאיתנו נסתרת מציאותו שמהות
ב ). עמוד מ  דף  לברכות יעקב " ב "עין הובא (הרשב "א נסתר
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רכה).10) סימן (טור בראייתו ושמח  עליו החביב 
שהמת 11) כמו מהלב , שנשכח  מפני  ב ) עמוד נח  דף  (ברכות

יונה). (רבינו חודש עשר שנים לאחר הלב  מן משתכח 
אכלו.12) שלא פי  על ב )13)אף  עמוד מ  דף  (עירובין

ערוך  (שולחן האכילה בשעת אלא לברך שלא נוהגים ואנו
ג). סעיף  רכ"ה סימן חיים אורח 
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הכניסו  שם כי  ובביאורנו), ה"ג (לעיל כשסיננו אפילו עליו
הבושם, מעיקר הריח  וקלט  השמן, לתוך הבושם עיקרי  את
שכן  בתוכו, נשאר העיקר כאילו חשוב  שסיננו ואע "פ 
נשאר  ולא מהשמן הבשמים כן גם הסירו המשחה" ב "שמן
המוגמרים, בכלים אבל ה.) כריתות (ראה ריחם אלא בו
מתמרות  הריח  אלא הבושם, עיקר בהם נכנס  לא מעולם

הנשרף  הבושם Â„Ïעשן ‡Â‰ או"ח ל'טור' (ב "ח  בישמם
רטז). סי '

.Ë‰aÒÓ ÏL ÌÈÓNaÔÈÎÓ ÔÈ‡ ,Ì"ekÚ ÏL ¿»ƒ∆¿ƒ»∆«≈¿»¿ƒ
ÌÈÎBk ˙„BÚÏ Ì"ekÚ ˙aÒÓ Ì˙qL ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆¿«¿ƒ«««¬«»ƒ

˙BÏfÓe BË ÁÈ ÁÈ‰Â CkÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ . «»»»¿«≈«¿«¿≈ƒ«≈«
CÓ BÈ‡ ,Ì"ekÚ ÈÚ‰  Ì‡,Ï‡NÈ  Ì‡Â , ƒ…»ƒ«≈¿»≈¿ƒ…ƒ¿»≈

ÔÈ‡L ÁÈa ÂÈÏÚ ÔÈÎnL ÁÈ Ú˙ .CÓ¿»≈ƒ¿»≈≈«∆¿»¿ƒ»»¿≈«∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ‰ ÈÁ‡ ÔÈÎÏB‰ . ¿»¿ƒ»»¿ƒ«¬≈»…

וברש"י ).45) נב : (ברכות  הם 46)סעודה והרי  שם.
בידך  ידבק  ולא משום: בהנאה, שאסורים ע "ז של כבשמים
בפירושו  רבינו לשון יח ) יג, (דברים החרם מן מאומה

מ "ו. פ "ח , נג.).47)לברכות (ברכות הוא ממסיבתם שמא
מגומרים.48) בגדים של או מתים של בשמים כגון
בני49) רוב  אחרי  בריח  שהולכים הקודם, מהדין מקורו

בשמים  בריח  המותרים בשמים של ריח  נתערב  ואם העיר,
בטלה  אינה ע "ז שהרי  הרוב , אחר בו הולכים אין - ע "ז של
כלֿשכן  אסור, - להריח  ואפילו עד.) (ע "ז באלף  אפילו

רבינו: שהדגיש וזה ÂÈÏÚלברך, ÔÈÎÓ ÔÈ‡˘ ÁÈ:כלומר ,
ÎÓ‰ריח  ÂËÙ‰ אבל בהם, וכיוצא מגומרים כלים כגון

רוקח '). ('מעשה ברוב  בטל אינו בו" להריח  "שאסור ריח 
הנאה" "ברכת ממין הברכות כל נגמרו זה פרק  גמר עם
דברים  עוד שישנם להעיר ויש ה"ד). פ "א, לעיל (ראה
קול  ושמיעת מאור כגון עליהם, מברכים ואין מהם שנהנים
אין  וכן משה') ('מטה ממש בהם שאין מפני  והטעם, ערב .
אברהם' ('מגן לגוף  נכנסת שאינה מפני  הרחיצה על מברכים
טבק  עישון של דינו מה לעיין יש ועדיין א). ס "ק  רטז סי '
הוא  אם אותו, ופולטים וחוזרים הפה לתוך העשן ששואבים
ס "ו), רי  סי ' (או"ח  ברכה צריך שאינו ופולט " ל"טועם דומה
הגוף  שגם עישון כלֿשכן עליו, שמברכים טוב  כריח  דינו או
ושתו, אכלו כאילו ממנו שבעים אנשים שהרבה ממנו, נהנה
רוקח ' וב 'מעשה ט ). ס "ק  רי  סי ' אברהם' ('מגן עיון וצריך
דרך  שהנאתו טוב , ריח  המריח  לדין דומה זה "שאין השיב ,
בעישון  אבל לאכול, - הפה כחוש הריח , חוש שהוא האף 
האף  הנאת כאן ואין אכילה, זו שאין הפה, הנאת כאן אין
בידך, הרופפת הלכה כל דבר: סוף  האף , דרך שואף  שאינו
שמענו  ולא ראינו לא ומעולם העולם, מנהג מה וראה צא

העישון". על שיברך מי 

ה'תשע"ט  תשרי כ"ה חמישי יום 

    
חתימה;1) ולא פתיחה בהן שאין ודברים אחרות, ברכות

הרואה  ברכת להודות; הצריכים ארבעה הראייה; ברכות כל

לבית  הנכנס  בתקופתה; והחמה בחידושה הלבנה את
מברך. מה ממנו והיוצא המדרש
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‰lÙz‰ ˙BÎa BÓk ,‡e‰ŒCeaŒLB„w‰Ï ‰È„B‰Â5, ¿»»¿«»»¿ƒ¿«¿ƒ»
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ההנאה.2) ברכות בברוך.3)מלבד פותחים שאינם
א)4) הלכה י "א, פרק  לקמן (ראה בברוך חותמים שאינם

"ברכות". ולא "דברים" נקראים פי5)ולפיכך על שאף 
והודייה, שבח  דרך מתפלל הוא שעה, באותה נהנה שאינו
בשעת  נהנה שאינו פי  על אף  האלה והדברים הברכות אף 
משנה). (כסף  והודייה שבח  דרך חכמים תיקנום ברכתם

תפילה.6) הלכות בירושה.7)לעיל לו הואיל 8)שבאו
בהם  כיוצא קנה אם אבל קנייה, דרך אצלו חדשים והם
וכתבו  ב ). עמוד נט  דף  (ברכות מברך אינו וקנה חזר ועכשיו
ויקרי חשובים כלים על אלא מברך שאינו שם , התוספות
מה  לפי  שהכול לי  "יראה כתב : שם הרא"ש אבל ערך,
עמוד  מט  דף  נדרים (ראה בחלקו שמח  עני  יש אדם, שהוא

חשובים". בכלים מעשיר יותר נוכח 9)ב ) בלשון מתחיל
אתה] רוב [ברוך נוסח  וכן [שהחיינו] נסתר בלשון ומסיים

הם  עצומים יסודות ששני  ידעת שכבר לפי  הברכות?
מצוי הוא שהקדושֿברוךֿהוא לדעת האחד, באמונתנו,
שאין  השני  כלל, בזה ספק  ואין המציאות ומחוייב  ראשון
כמו  אותה יודע  בעצמו "הוא ורק  לנו מושגת מציאותו
ט ֿי ) הלכות א, הלכה א, פרק  התורה יסודי  (הלכות שהיא"
נוסח  חכמינו קבעו בליבנו האלה היסודות שני  לקבוע  וכדי 
מפורסם  שהוא מי  עם כמדבר אתה" "ברוך לומר הברכות
נשתבש  שלא וכדי  בפנים, פנים עימו מדבר שהוא עד אצלו
הנמצאים  שאר כמציאות היא מציאותו שמהות לחשוב 
להורות  וכו' במצוותיו קדשנו "אשר מיד לומר קבעו
דרך  רק  בו לדבר אפשר ואי  מאיתנו נסתרת מציאותו שמהות
ב ). עמוד מ  דף  לברכות יעקב " ב "עין הובא (הרשב "א נסתר
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רכה).10) סימן (טור בראייתו ושמח  עליו החביב 
שהמת 11) כמו מהלב , שנשכח  מפני  ב ) עמוד נח  דף  (ברכות

יונה). (רבינו חודש עשר שנים לאחר הלב  מן משתכח 
אכלו.12) שלא פי  על ב )13)אף  עמוד מ  דף  (עירובין

ערוך  (שולחן האכילה בשעת אלא לברך שלא נוהגים ואנו
ג). סעיף  רכ"ה סימן חיים אורח 
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˙Ó‡‰ Ôic Cea :CÓ ,‰Ú16ÏÚ CÏ Ì„‡ iÁÂ . »»¿»≈»««»¡∆¿«»»»¿»≈«
‰Bh‰ ÏÚ CnL C„k ,LÙ eËa ‰Ú‰»»»¿∆∆¿∆∆∆¿»≈««»
ÏÎe 'B‚Â EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z‰‡Â :Ó‡pL ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿¿»

E„‡Ó17,d eÈeËˆpL ‰˙È‰ ‰‰‡ ÏÏÎe ; ¿…∆ƒ¿««¬»«¿≈»∆ƒ¿«ƒ»
‰ÁÓNa ÁaLÈÂ ‰„BÈ BÏ ˆiL ˙Úa elÙ‡L18. ∆¬ƒ¿≈∆≈«∆ƒ««¿ƒ¿»

ז.14) הלכה בסמוך כמבואר ולאחרים, לו טובה שהיא
לאחרים.15) - והמטיב  לי  - בה 16)הטוב  ומצטער הואיל

וישר  ה' אתה צדיק  הכתוב : שם על הדין את להצדיק  לו יש
קל"ז). פסוק  קיט , פרק  (תהילים מידה 17)משפטיך "בכל

מידה  בין ה) משנה ט , פרק  (ברכות לך" מודד שהוא ומידה
פורענות. מידת בין שם 18)טובה למשנה בפירושו ורבינו

טובים  בתחילתם נראים רבים דברים שיש "לפי  יאמר:
למשכיל  ראוי  אין כן ועל רבה, רעה אחריתם ויהיה
יודע  שאינו מפני  גדולה, צרה עליו כשתבוא להשתומם

סופה".

.„ ‰BË ‰ÚeÓL ÚÓML B‡ ‰BË ÂÈÏ‡ ‰ÚÈb‰ƒƒ»≈»»∆»«¿»»
BÏ Ì‚z BÊ ‰BhL ÔÈ‡Ó ÌÈc‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿…

‰Ú19ÂÈÏ‡ ‰Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ ."ÈËn‰Â Bh‰" CÓ , »»¿»≈«¿«≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈»
ÌÈc‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ‰Ú ‰ÚeÓL ÚÓL B‡ ‰Ú»»»«¿»»»««ƒ∆«¿»ƒ

‰BË BÏ ˙ÓBb BÊ ‰ÚL ÌÈ‡Ó20Ôic" CÓ , «¿ƒ∆»»∆∆»¿»≈««
ÏÚ ‡l‡ ,˙BÈ‰Ï „È˙Ú‰ ÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡L ;"˙Ó‡‰»¡∆∆≈¿»¿ƒ«∆»ƒƒ¿∆»«

.‰zÚ Ú‡M ‰Ó«∆≈««»

איש 19) וראהו סימנים] בה [שאין מציאה שמצא כגון
ילשין  הרואה שהאיש שאפשר פי  על ואף  מציאה בשעת
(ברכות  שמצא ממה יותר ממנו ויבקש ויענהו לשלטון עליו

שם). במשנה רבינו וכפירוש א עמוד ס  כגון 20)דף 
הגשם  שעלול פי  על אף  שדהו את שוטף  גשם שסחף 

(שם). ומשקה הארץ  את מרווה שהוא לשדהו להועיל

.‰CÓ ,‰„N BÏ LÈ Ì‡  ÌÈa ÌÈÓL‚ e„È»¿¿»ƒ«ƒƒ∆»∆¿»≈
ÌÈÁ‡ ÏLÂ BlL ‰˙È‰ Ì‡Â ;"eÈÁ‰L"21CÓ  ∆∆¡»¿ƒ»¿»∆¿∆¬≈ƒ¿»≈

ÌÈ„BÓ" :CÓ ,‰„N BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ."ÈËn‰Â Bh‰"«¿«≈ƒ¿ƒ≈»∆¿»≈ƒ
z„B‰L ‰tËÂ ‰tË Ïk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ CÏ eÁ‡¬«¿»¡…≈«»ƒ»¿ƒ»∆«¿»

'eÎÂ ‡ÏÓ eÈÙ el‡Â .el22e„BÈ Ì‰ Ô‰" „Ú ," »¿ƒƒ»≈¿«≈≈
Ï‡ ,'‰ ‰z‡ Cea .ekÏÓ EÓL ˙‡ eÎÈÂ eÁaLÈÂƒ«¿ƒ»¿∆ƒ¿«¿≈»«»≈

."˙BÁaLz‰Â ˙B‡„B‰‰ …«»¿«ƒ¿»

בה.21) שותפים במלואו 22)שהם נמצא זה  נוסח 
ב "סדר  ולקמן לשבת שחרית של חי " כל "נשמת בתפילת

לרבינו. השנה" תפילות

.ÂÌÈn‰ ‰aiMÓ ?ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈÎÓ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿»¿ƒ««¿»ƒƒ∆ƒ¿∆««ƒ
ÈtŒÏÚ Ën‰ ÔÓ ˙BÚeaÚ‡ eÏÚÈÂ ,ı‡‰ ÏÚ«»»∆¿«¬¬«¿ƒ«»»«¿≈

‰Ê ˙‡˜Ï ‰Ê ˙BÚeaÚ‡‰ eÎÏÈÂ ,ÌÈn‰23. ««ƒ¿≈¿»¬«¿∆ƒ¿«∆

חתן 23) "משיצא שם: התלמוד ולשון ב ) עמוד ו דף  (תענית
יוצאת  נופלת שכשהטיפה כך כל שירדו כלה", לקראת
לברך  היום נוהגים אנו ואין (רש"י ). כנגדה ובולטת אחרת
עצירת  מחמת במדינה צער יש אם אלא הגשמים  על
רכא  סימן חיים (אורח  עליהם מברכים כשירדו ואז הגשמים

א). סעיף 

.Êe‰LÈÂ ÂÈ‡ ˙Ó BÏ eÓ‡24,ÔÈÁ‡ BnÚ LÈ Ì‡  »¿≈»ƒƒ»»ƒ≈ƒ«ƒ
"˙Ó‡‰ Ôic" ‰lÁza CÓ25Bh‰" CkŒÁ‡Â , ¿»≈«¿ƒ»««»¡∆¿««»«

"ÈËn‰Â26ÌÈÁ‡ BnÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ;27CÓ , ¿«≈ƒ¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈
"eÈÁ‰L"28‡È‰L ‰BË c Ïk :c ÏL Bˆ˜ . ∆∆¡»»¿∆»»»¿«»∆ƒ

‡È‰L ‰BËÂ ,"ÈËn‰Â Bh‰" CÓ ,ÌÈÁ‡ÏÂ BÏ¿«¬≈ƒ¿»≈«¿«≈ƒ¿»∆ƒ
"eÈÁ‰L" CÓ ,BcÏ BÏ29. ¿«¿»≈∆∆¡»

נכסים.24) המיתה.25)שהניח  שמיעת על 26)על
מביא  רכב  סימן חיים אורח  אברהם ובמגן הירושה. בשורת
מחמת  שהוכרח  "מי  שפב  סימן חסידים" "ספר בשם שם
"הטוב  מברך כחפצו, שלא עשירה אשה לקחת עניותו
א). עמוד ע  דף  (קידושין וראה האמת". ו"דיין והמטיב "

לבדו.27) לו אלא הטובה עמוד 28)שאין נט  דף  (ברכות
(שם).29)ב ).

.ÁLeÁÂ ,‡t˙pL ‰ÏBÁ :˙B„B‰Ï ÔÈÎÈˆ ‰Úa‡«¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿«≈¿»
ÈÎÏB‰Â ,eÏÚLk ,Ìi‰ È„BÈÂ ,ÌÈeÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL∆»»ƒ≈»¬ƒ¿¿≈«»¿∆»¿¿≈

ÌÈÎ„30eMÈÏ eÚÈbiLk ,31ÈÙa ˙B„B‰Ï ÔÈÎÈˆe . ¿»ƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
e‰eÓÓBÈÂ :Ó‡pL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰Ó ÌÈLe ,‰NÚ¬»»¿«ƒ≈∆¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿

Ï‰˜a32ÌÈ˜Ê LBÓe ÌÚ33„ˆÈÎÂ .e‰eÏÏ‰È ƒ¿«»¿«¿≈ƒ¿«¿¿≈«
‰„BÓ34CÓ „ˆÈÎÂ35Ô‰ÈÈa „ÓBÚ ?36:CÓe ∆¿≈«¿»≈≈≈≈∆¿»≈

ÌÈiÁÏ ÏÓBb‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea»«»¡…≈∆∆»»«≈¿«»ƒ
˙BBË37:ÌÈÓB‡ ÔÈÚÓBM‰ ÏÎÂ .BË Ïk ÈÏÓbL ,∆¿»«ƒ»¿»«¿ƒ¿ƒ

‰ÏÒ EÏÓ‚È ‡e‰ ,BË EÏÓbL38. ∆¿»¿ƒ¿»¿∆»

מדברות.30) הולכי  הגירסה: ושם ב ) עמוד  נד דף  (שם,
מנויים 31) וכולם (שם) ממנה ונמלטו בסכנה היו אלה שכל

לה' "יודו שם: נאמר מהם אחד כל ועל קז, פרק  בתהילים
נתנו  מיימוניות" וב "הגהות אדם". לבני  ונפלאותיו חסדו
תיבות: ראשי  'ח 'י 'י 'ם - סלה יודוך החיים וכל לזה: סימן

מדבר. ים, יסורין, מעשרה 32)חולה, פחות קהל ואין
ב ). עמוד ז דף  כתובות שקנה 33)(ראה מי  אלא זקן אין

ב ). עמוד נד דף  (ברכות שניים זקנים ומיעוט  חכמה,
בעמידה.34) או בישיבה הודאתו, מצב  נוסח 35)מה מה

מכלל 36)ברכתו. - יהללוהו זקנים ובמושב  שנאמר:
סימן  חיים אורח  (ב "ח  בעמידה אלא בישיבה אינו שהמהלל
לזה  מראה ע "א) סימן חיים (אורח  סופר" וה"חתם ריט ).
ב , פרק  מגילה בהלכות שכתב  עצמו רבינו מדברי  מקור
יושב , - בציבור אסתר] מגילת [את יקרא לא "אבל ז: הלכה
אם  א, הלכה ד, פרק  בירושלמי  ומקורו הציבור" כבוד מפני 
מפני לעמוד עליו עשרה, בציבור מברך כשהוא כאן גם כן

הציבור. כלומר:37)כבוד ט . פרק  לברכות הרי "ף  כגירסת
טוב , גמלני  הרשעים, כאחד ואני  הגון שאיני  פי  על אף 
פסוק  כג, פרק  (שמות רשע " אצדיק  לא "כי  רשעים - חייבים

חייבא. אזכי  לא אונקלוס : מתרגם נוהגים 38)ז) ואנו
עשרה  שם שיש לפי  התורה קריאת אחרי  הכנסת בבית לברך
אורח  ערוך בשולחן וכן ב ; עמוד נד דף  לברכות (תוספות

ריט ). סימן חיים

.ËŒÌÈ ÔB‚k ,Ï‡NÈÏ ÌÈq eNÚpL ÌB˜Ó ‰‡B‰»∆»∆«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«
ÛeÒ39Ôci‰ ˙BaÚÓe40'‰ ‰z‡ Cea :ÓB‡ , «¿¿««¿≈≈»«»

ÌB˜na eÈ˙B‡Ï ÌÈq ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ«¬≈«»
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קסו               
         

‰f‰41Ï‡ .ÌÈaÏ ÌÈq B eNÚpL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ . «∆¿≈»»∆«¬ƒƒ»«ƒ¬»
,Be ,„ÈÁi‰ B˙B‡  „ÈÁiÏ Ò B ‰NÚpL ÌB˜Ó»∆«¬»≈«»ƒ«»ƒ¿
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :CÓ BaŒÔe∆¿¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
È˙B‡Ï Ò ‰NÚL :B‡ ,‰f‰ ÌB˜na Ò ÈÏ ‰NÚL∆»»ƒ≈«»«∆∆»»≈«¬«

‰f‰ ÌB˜na42˙BÈ‡ b ‰‡B‰ .43,L‡‰ ÔLÎÂ , «»«∆»∆…¬»¿ƒ¿«»≈
‰ÈÊÚÂ Ï‡LÈÓ ,‰ÈÁ Ba CÏL‰L44Cea :CÓ  ∆À¿«¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»¿»≈»

ÌÈ˜ÈcvÏ Ò ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡45 «»¡…≈∆∆»»∆»»≈««ƒƒ
˙„BÚ Ba ÔÈ„BÚL ÌB˜Ó ‰‡B‰ .‰f‰ ÌB˜na«»«∆»∆¿∆¿ƒ¬«
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :CÓ  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»¿»≈»«»¡…≈∆∆

ÌÈt‡ C‡ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰46ÌB˜Ó .BBˆ ÈBÚÏ »»∆»«∆∆««ƒ¿¿≈¿»
ı‡a Ì‡  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ epnÓ ‰˜ÚpL∆∆∆¿»ƒ∆¬«»ƒ«»ƒ¿∆∆
˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ ˜ÚL :CÓ ,‡e‰ Ï‡NÈƒ¿»≈¿»≈∆»«¬«»ƒ«»
˜ÚL :CÓ ,‡e‰ ı‡Ï ıeÁa Ì‡Â ;eˆ‡Ó≈«¿≈¿ƒ¿»»∆¿»≈∆»«
ÓB‡Â .‰f‰ ÌB˜nÓ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ¬«»ƒ«»ƒ»«∆¿≈
ÏkÓ ˜Úz Ck ,‰Ê ÌB˜nÓ z˜ÚL ÌLk :Ô‰ÈzLaƒ¿≈∆¿≈∆»«¿»ƒ»∆»«¬…ƒ»

E„ÚÏ Ì‰È„BÚ Ï ÈL˙Â ,˙BÓB˜Ó47. ¿¿»ƒ≈¿≈∆¿»¿∆

ממצרים.39) בצאתם ישראל בו בו 40)שעברו שעברו
יז). פסוק  ג, פרק  (יהושע  יהושע  בימי  בחרבה ישראל

פסוק 41) יח , פרק  (שמות שנאמר א), עמוד נד דף  (ברכות
הרי - וגו' אתכם הציל אשר ה' ברוך יתרו ויאמר י ):

הנס . על הרי "ף ).42)שמברכים וכגירסת שם, (ברכות
מברכים  יריכו יוצאי  שכל הוסיפו מיימוניות" וב "הגהות
הנס . באותו שייכים שכולם לאבותינו, נס  שעשה

ו).43) פרק  (דניאל ממנו וניצול דניאל בו שהושלך
איננה.44) הפיסקא כל התימנים יד בכתב  ג). פרק  (שם,
הואיל 45) עליו מברכים יחידים של נס  שזה פי  על ואף 

ט , פרק  ברכות (ירושלמי  ברבים שמים שם בו ונתקדש
א). ואין 46)הלכה מהם. להיפרע  וממתין אפו שמאריך

ורואים  ביניהם שרויים שאנו לפי  זו, ברכה לברך רגילים אנו
יום  משלושים כשרואה אלא החיוב  ואין וכו' יום בכל
(הגהות  ט "ו הלכה בסמוך כמבואר יום, לשלושים
רכד  סימן חיים לאורח  הרמ "א הגהות וראה מיימוניות,

א). פסוק 47)סעיף  ג, פרק  (צפניה ככתוב  שם), (ברכות
בשם  כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי  ט ):
א) הלכה ט , פרק  (ברכות ובירושלמי  אחד. שכם לעבדו ה'

תקווה. לו יש חי  שאדם זמן כל זה: על אמרו

.ÈÔeMÈa Ï‡NÈ Èza ‰‡B‰48:CÓ ‰z‡ Cea »∆»≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»≈»«»
‰ÓÏ‡ Ïeb ÈvÓ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰49; ¡…≈∆∆»»«ƒ¿«¿»»

˙Ó‡‰ Ôic Cea :ÓB‡  ÔaÁa50È˜ ‰‡B‰ . ¿À¿»»≈»««»¡∆»∆ƒ¿≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :CÓ  Ï‡NÈƒ¿»≈¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

ÔÈca ÌÎ˙‡ ˆÈ L‡51ÔÈca ÌÎ˙‡ Ô„Â ,52ÏkÏÎÂ , ¬∆»«∆¿∆«ƒ¿»∆¿∆«ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈca ÌÎ˙‡53ÔÈca ÌÎ˙‡ ˙ÈÓ‰Â ,54„È˙Ú ‡e‰Â , ∆¿∆«ƒ¿≈ƒ∆¿∆«ƒ¿»ƒ

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÔÈca ÌÎ˙‡ ÌÈ˜‰Ï55‰z‡ Cea . ¿»ƒ∆¿∆«ƒ¿«≈»»«»»«»
.ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ,'‰¿«≈«≈ƒ

כן 48) מברכים שאין ואפשר ובכבודם, בתקפם כשמיושבים
בתי הרואה הגירסה: וברי "ף  רכד) (ב "י  ישראל בארץ  אלא

וכו'. ביישובם ישראל של הכתוב 49)כנסיות שם על

היום  היא ישראל "שכנסת כה) פסוק  טו, פרק  (משלי 
ונוהגת  לחזור ועתיד הים למדינת בעלה שהלך כאלמנה

("אבודרהם"). חיות ב ).50)אלמנות עמוד נח  דף  (ברכות
(אבות 51) כמאמרם נֹוצרים שתהיו עליכם דן אמכם ִָבמעי 

נֹוצר". אתה כורחך "שעל כב ): משנה ד, לאחר 52)פרק  ָ
או 53)שנולדתם. בקושי  יהיו אם צרכיכם על אתכם דן

"ועל 54)בריווח . (שם): כמאמרם מיתה, עליכם שגזר
מת". אתה המתים 55)כורחך לתחיית תזכו אם

ב  עמוד נח  דף  בברכות מקורו זו ברכה נוסח  ("אבודרהם").
אתכם, "וזן" כתוב : ושם קלים, בשינויים שם וברי "ף 

התימנים. יד כתב  ברמב "ם הנוסח  וכן "ודן" במקום

.‡ÈÌ‡  „Á‡k Ì„‡ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL ‰‡B‰»∆≈≈∆∆»»¿∆»ƒ
Ì"ekÚ56‰ÙÁ „‡Ó ÌÎn‡ ‰LBa :ÓB‡ ,Ì‰ «≈≈»ƒ¿∆¿…»¿»

Ì‡Â ;‰ÚÂ ‰iˆ a„Ó ÌÈBb ˙ÈÁ‡ ‰p‰ ,ÌÎz„ÏBÈ«¿¿∆ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»ƒ»«¬»»¿ƒ
'‰ ‰z‡ Cea :ÓB‡  Ï‡NÈ ı‡e Ì‰ Ï‡NÈƒ¿»≈≈¿∆∆ƒ¿»≈≈»«»

ÌÈÊ‰ ÌÎÁ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡57ÈÓÎÁÓ ‰‡B‰ . ¡…≈∆∆»»¬«»»ƒ»∆≈«¿≈
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :ÓB‡  ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡À»»≈»«»¡…≈∆∆
 Ï‡NÈ ÈÓÎÁ .Ì„Â NÏ B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰»»∆»«≈»¿»¿»»»»«¿≈ƒ¿»≈
 Ï‡NÈ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡ÈÏ B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL :CÓ¿»≈∆»«≈»¿»ƒ≈»«¿≈ƒ¿»≈
˙Bn‡ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡ÈÏ B˙ebÓe B„BkÓ Ô˙pL :ÓB‡≈∆»«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈À

Ì„Â NÏ B„BkÓ Ô˙pL :CÓ  ÌÏBÚ‰58. »»¿»≈∆»«ƒ¿¿»»»»

זרה"56) עבודה עובד זה הרי  סתם גוי  שנאמר מקום "וכל
ח ). הלכה יא פרק  אסורות מאכלות בהלכות רבינו (לשון

היודע 57) הקדושֿברוךֿהוא הוא א) עמוד נח  דף  (ברכות
ואין  לזה זה דומה דעתם "שאין אלו כל שבלב  מה

(שם). לזה" זה דומים אלא 58)פרצופיהם שם) (ברכות
וכן  וכו' מחכמתו ׁשחלק  ברוך ישראל חכמי  על נאמר ֶַָששם
אנו  וכן שם, ברי "ף  וכן וכו' מכבודו "ׁשחלק  ישראל ֶַָבמלכי 
העולם  ובאומות חלק , - בישראל שאומרים והטעם ַָנוהגים.
אומר  שאתה וכל בה', דבקים הם שישראל מתנה, לשון -
לחלק  יחס  שיש באופן נחלק  ממי  לדעת אתה צריך ַָ"חלק "
הנותן, עם יחס  להם אין והאומות ממנו, שנתחלק  מי  עם
שזכה  מה אלא הנותן על אחריות בה שאין מתנה כל כמו

רכד). סימן חיים אורח  (ט "ז זכה

.ÈÈLek‰ ˙‡ ‰‡B‰59Ô‰Èt ˙eˆa ÔÈpLÓ‰ ˙‡Â , »∆∆«ƒ¿∆«¿Àƒ¿«¿≈∆
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :CÓ ,Ì‰ÈÈ‡ B‡¿≈¿≈∆¿»≈»«»¡…≈∆∆

Úh˜ B‡ ‡ÓeÒ ‰‡B‰ .˙Bia‰ ˙‡ ‰pLÓ ,ÌÏBÚ‰60, »»¿«∆∆«¿ƒ»∆»ƒ≈«
ÔÈ˜‰Be ÔÈÁL ‰kÓe61Ô‰ ‡ˆBiÎÂ62Cea :CÓ  À≈¿ƒ¬»ƒ¿«≈»∆¿»≈»

˙Ó‡‰ Ôic ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡63Ì‡Â . «»¡…≈∆∆»»««»¡∆¿ƒ
.˙Bia‰ ˙‡ ‰pLÓ :CÓ  Ôn‡ ÈÚnÓ ÔÎ e„ÏB¿≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈¿«∆∆«¿ƒ

ÛBtw‰ ˙‡Â ÛBw‰ ˙‡Â ÏÈt‰ ˙‡ ‰‡B‰64:ÓB‡ , »∆∆«ƒ¿∆«¿∆«ƒ≈
.˙Bia‰ ˙‡ ‰pLÓ Cea»¿«∆∆«¿ƒ

הרבה.59) שחור ברגליו.60)שהוא או בידיו
הלכות 61) לעיל יותר ומפורש דקות, בנקודות מנומר

בביאורנו. ב  הלכה טו, פרק  הננס 62)תפילה כגון
ביותר). (אדום ויש 63)והגיחור ב ) עמוד נח  דף  (ברכות

(הראב "ד). עליהם כשמצטער דווקא עוף 64)אומרים:
(ברכות  כאדם ולחיים לסת לו ויש [גייער] וולטי "ר הנקרא
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קסז                
         

‰f‰41Ï‡ .ÌÈaÏ ÌÈq B eNÚpL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ . «∆¿≈»»∆«¬ƒƒ»«ƒ¬»
,Be ,„ÈÁi‰ B˙B‡  „ÈÁiÏ Ò B ‰NÚpL ÌB˜Ó»∆«¬»≈«»ƒ«»ƒ¿
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :CÓ BaŒÔe∆¿¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
È˙B‡Ï Ò ‰NÚL :B‡ ,‰f‰ ÌB˜na Ò ÈÏ ‰NÚL∆»»ƒ≈«»«∆∆»»≈«¬«

‰f‰ ÌB˜na42˙BÈ‡ b ‰‡B‰ .43,L‡‰ ÔLÎÂ , «»«∆»∆…¬»¿ƒ¿«»≈
‰ÈÊÚÂ Ï‡LÈÓ ,‰ÈÁ Ba CÏL‰L44Cea :CÓ  ∆À¿«¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»¿»≈»

ÌÈ˜ÈcvÏ Ò ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡45 «»¡…≈∆∆»»∆»»≈««ƒƒ
˙„BÚ Ba ÔÈ„BÚL ÌB˜Ó ‰‡B‰ .‰f‰ ÌB˜na«»«∆»∆¿∆¿ƒ¬«
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :CÓ  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»¿»≈»«»¡…≈∆∆

ÌÈt‡ C‡ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰46ÌB˜Ó .BBˆ ÈBÚÏ »»∆»«∆∆««ƒ¿¿≈¿»
ı‡a Ì‡  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ epnÓ ‰˜ÚpL∆∆∆¿»ƒ∆¬«»ƒ«»ƒ¿∆∆
˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ ˜ÚL :CÓ ,‡e‰ Ï‡NÈƒ¿»≈¿»≈∆»«¬«»ƒ«»
˜ÚL :CÓ ,‡e‰ ı‡Ï ıeÁa Ì‡Â ;eˆ‡Ó≈«¿≈¿ƒ¿»»∆¿»≈∆»«
ÓB‡Â .‰f‰ ÌB˜nÓ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ¬«»ƒ«»ƒ»«∆¿≈
ÏkÓ ˜Úz Ck ,‰Ê ÌB˜nÓ z˜ÚL ÌLk :Ô‰ÈzLaƒ¿≈∆¿≈∆»«¿»ƒ»∆»«¬…ƒ»

E„ÚÏ Ì‰È„BÚ Ï ÈL˙Â ,˙BÓB˜Ó47. ¿¿»ƒ≈¿≈∆¿»¿∆

ממצרים.39) בצאתם ישראל בו בו 40)שעברו שעברו
יז). פסוק  ג, פרק  (יהושע  יהושע  בימי  בחרבה ישראל

פסוק 41) יח , פרק  (שמות שנאמר א), עמוד נד דף  (ברכות
הרי - וגו' אתכם הציל אשר ה' ברוך יתרו ויאמר י ):

הנס . על הרי "ף ).42)שמברכים וכגירסת שם, (ברכות
מברכים  יריכו יוצאי  שכל הוסיפו מיימוניות" וב "הגהות
הנס . באותו שייכים שכולם לאבותינו, נס  שעשה

ו).43) פרק  (דניאל ממנו וניצול דניאל בו שהושלך
איננה.44) הפיסקא כל התימנים יד בכתב  ג). פרק  (שם,
הואיל 45) עליו מברכים יחידים של נס  שזה פי  על ואף 

ט , פרק  ברכות (ירושלמי  ברבים שמים שם בו ונתקדש
א). ואין 46)הלכה מהם. להיפרע  וממתין אפו שמאריך

ורואים  ביניהם שרויים שאנו לפי  זו, ברכה לברך רגילים אנו
יום  משלושים כשרואה אלא החיוב  ואין וכו' יום בכל
(הגהות  ט "ו הלכה בסמוך כמבואר יום, לשלושים
רכד  סימן חיים לאורח  הרמ "א הגהות וראה מיימוניות,

א). פסוק 47)סעיף  ג, פרק  (צפניה ככתוב  שם), (ברכות
בשם  כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי  ט ):
א) הלכה ט , פרק  (ברכות ובירושלמי  אחד. שכם לעבדו ה'

תקווה. לו יש חי  שאדם זמן כל זה: על אמרו

.ÈÔeMÈa Ï‡NÈ Èza ‰‡B‰48:CÓ ‰z‡ Cea »∆»≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»≈»«»
‰ÓÏ‡ Ïeb ÈvÓ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰49; ¡…≈∆∆»»«ƒ¿«¿»»

˙Ó‡‰ Ôic Cea :ÓB‡  ÔaÁa50È˜ ‰‡B‰ . ¿À¿»»≈»««»¡∆»∆ƒ¿≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :CÓ  Ï‡NÈƒ¿»≈¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

ÔÈca ÌÎ˙‡ ˆÈ L‡51ÔÈca ÌÎ˙‡ Ô„Â ,52ÏkÏÎÂ , ¬∆»«∆¿∆«ƒ¿»∆¿∆«ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈca ÌÎ˙‡53ÔÈca ÌÎ˙‡ ˙ÈÓ‰Â ,54„È˙Ú ‡e‰Â , ∆¿∆«ƒ¿≈ƒ∆¿∆«ƒ¿»ƒ

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÔÈca ÌÎ˙‡ ÌÈ˜‰Ï55‰z‡ Cea . ¿»ƒ∆¿∆«ƒ¿«≈»»«»»«»
.ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ,'‰¿«≈«≈ƒ

כן 48) מברכים שאין ואפשר ובכבודם, בתקפם כשמיושבים
בתי הרואה הגירסה: וברי "ף  רכד) (ב "י  ישראל בארץ  אלא

וכו'. ביישובם ישראל של הכתוב 49)כנסיות שם על

היום  היא ישראל "שכנסת כה) פסוק  טו, פרק  (משלי 
ונוהגת  לחזור ועתיד הים למדינת בעלה שהלך כאלמנה

("אבודרהם"). חיות ב ).50)אלמנות עמוד נח  דף  (ברכות
(אבות 51) כמאמרם נֹוצרים שתהיו עליכם דן אמכם ִָבמעי 

נֹוצר". אתה כורחך "שעל כב ): משנה ד, לאחר 52)פרק  ָ
או 53)שנולדתם. בקושי  יהיו אם צרכיכם על אתכם דן

"ועל 54)בריווח . (שם): כמאמרם מיתה, עליכם שגזר
מת". אתה המתים 55)כורחך לתחיית תזכו אם

ב  עמוד נח  דף  בברכות מקורו זו ברכה נוסח  ("אבודרהם").
אתכם, "וזן" כתוב : ושם קלים, בשינויים שם וברי "ף 

התימנים. יד כתב  ברמב "ם הנוסח  וכן "ודן" במקום

.‡ÈÌ‡  „Á‡k Ì„‡ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL ‰‡B‰»∆≈≈∆∆»»¿∆»ƒ
Ì"ekÚ56‰ÙÁ „‡Ó ÌÎn‡ ‰LBa :ÓB‡ ,Ì‰ «≈≈»ƒ¿∆¿…»¿»

Ì‡Â ;‰ÚÂ ‰iˆ a„Ó ÌÈBb ˙ÈÁ‡ ‰p‰ ,ÌÎz„ÏBÈ«¿¿∆ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»ƒ»«¬»»¿ƒ
'‰ ‰z‡ Cea :ÓB‡  Ï‡NÈ ı‡e Ì‰ Ï‡NÈƒ¿»≈≈¿∆∆ƒ¿»≈≈»«»

ÌÈÊ‰ ÌÎÁ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡57ÈÓÎÁÓ ‰‡B‰ . ¡…≈∆∆»»¬«»»ƒ»∆≈«¿≈
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :ÓB‡  ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡À»»≈»«»¡…≈∆∆
 Ï‡NÈ ÈÓÎÁ .Ì„Â NÏ B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰»»∆»«≈»¿»¿»»»»«¿≈ƒ¿»≈
 Ï‡NÈ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡ÈÏ B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL :CÓ¿»≈∆»«≈»¿»ƒ≈»«¿≈ƒ¿»≈
˙Bn‡ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡ÈÏ B˙ebÓe B„BkÓ Ô˙pL :ÓB‡≈∆»«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈À

Ì„Â NÏ B„BkÓ Ô˙pL :CÓ  ÌÏBÚ‰58. »»¿»≈∆»«ƒ¿¿»»»»

זרה"56) עבודה עובד זה הרי  סתם גוי  שנאמר מקום "וכל
ח ). הלכה יא פרק  אסורות מאכלות בהלכות רבינו (לשון

היודע 57) הקדושֿברוךֿהוא הוא א) עמוד נח  דף  (ברכות
ואין  לזה זה דומה דעתם "שאין אלו כל שבלב  מה

(שם). לזה" זה דומים אלא 58)פרצופיהם שם) (ברכות
וכן  וכו' מחכמתו ׁשחלק  ברוך ישראל חכמי  על נאמר ֶַָששם
אנו  וכן שם, ברי "ף  וכן וכו' מכבודו "ׁשחלק  ישראל ֶַָבמלכי 
העולם  ובאומות חלק , - בישראל שאומרים והטעם ַָנוהגים.
אומר  שאתה וכל בה', דבקים הם שישראל מתנה, לשון -
לחלק  יחס  שיש באופן נחלק  ממי  לדעת אתה צריך ַָ"חלק "
הנותן, עם יחס  להם אין והאומות ממנו, שנתחלק  מי  עם
שזכה  מה אלא הנותן על אחריות בה שאין מתנה כל כמו

רכד). סימן חיים אורח  (ט "ז זכה

.ÈÈLek‰ ˙‡ ‰‡B‰59Ô‰Èt ˙eˆa ÔÈpLÓ‰ ˙‡Â , »∆∆«ƒ¿∆«¿Àƒ¿«¿≈∆
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :CÓ ,Ì‰ÈÈ‡ B‡¿≈¿≈∆¿»≈»«»¡…≈∆∆

Úh˜ B‡ ‡ÓeÒ ‰‡B‰ .˙Bia‰ ˙‡ ‰pLÓ ,ÌÏBÚ‰60, »»¿«∆∆«¿ƒ»∆»ƒ≈«
ÔÈ˜‰Be ÔÈÁL ‰kÓe61Ô‰ ‡ˆBiÎÂ62Cea :CÓ  À≈¿ƒ¬»ƒ¿«≈»∆¿»≈»

˙Ó‡‰ Ôic ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡63Ì‡Â . «»¡…≈∆∆»»««»¡∆¿ƒ
.˙Bia‰ ˙‡ ‰pLÓ :CÓ  Ôn‡ ÈÚnÓ ÔÎ e„ÏB¿≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈¿«∆∆«¿ƒ

ÛBtw‰ ˙‡Â ÛBw‰ ˙‡Â ÏÈt‰ ˙‡ ‰‡B‰64:ÓB‡ , »∆∆«ƒ¿∆«¿∆«ƒ≈
.˙Bia‰ ˙‡ ‰pLÓ Cea»¿«∆∆«¿ƒ

הרבה.59) שחור ברגליו.60)שהוא או בידיו
הלכות 61) לעיל יותר ומפורש דקות, בנקודות מנומר

בביאורנו. ב  הלכה טו, פרק  הננס 62)תפילה כגון
ביותר). (אדום ויש 63)והגיחור ב ) עמוד נח  דף  (ברכות

(הראב "ד). עליהם כשמצטער דווקא עוף 64)אומרים:
(ברכות  כאדם ולחיים לסת לו ויש [גייער] וולטי "ר הנקרא
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יז) פסוק  יא, פרק  (ויקרא הינשוף " "ואת וברש"י ) שם
דומה  והוא חיה מין מפרשים: ויש קפופא. אונקלוס : מתרגם
וראה  קיפוף , ערך השלם (הערוך ארוך זנב  לו ויש לקוף 

א). עמוד כג דף  נדה בתוספות

.‚È˙BÈa ˙Bw˙Óe ˙B‡ ˙Bi ‰‡B‰65˙BÏÈ‡Â »∆¿ƒ»¿À»¿≈¿ƒ»
BÓÏBÚa Bl ‰ÎkL :CÓ  ˙BBË66˙B„NÏ ‡ˆBi‰ . ¿»≈∆»»¿»«≈«»

ÔÒÈ ÈÓBÈa ˙BpbÏ B‡67ÌÈvÂ ˙BÁBt ˙BÏÈ‡ ‰‡Â ,68 ««¿≈ƒ»¿»»ƒ»¿¿ƒ»ƒ
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :CÓ  ÌÈÏBÚƒ¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
˙BBË ˙Bia B ‡e ,ÌeÏk BÓÏBÚa qÁ ‡lL∆…ƒ«¿»¿»»¿ƒ

Ì„‡ Èa Ô‰a ˙B‰Ï È„k ˙B‡Â ˙BBË ˙BÏÈ‡Â69. ¿ƒ»¿»¿≈≈»»∆¿≈»»

ברכות 65) (ירושלמי  וכו' נאה סוס  נאה, גמל ראה אפילו
א). הלכה ט , ב ).66)פרק  עמוד נח  דף  (ברכות

האביב .67) חודש רכים 68)שהוא עלים עם צעיר ענף 
מהפקע . עכשיו רק  ב ).69)שיצאו עמוד מג דף  (ברכות

.„ÈÛÚÊa eLpL ˙BÁe‰ ÏÚ70ÏÚÂ ÌÈ˜a‰ ÏÚÂ , «»∆»¿¿««¿««¿»ƒ¿«
ÌÈÓÚ‰71‰‰‰ ÏB˜ ÏÚÂ ,72BÓk ı‡a ÚÓMzL »¿»ƒ¿««¬»»∆ƒ»«»»∆¿

Ì‰ el‡k e‡iL ,ÈÂ‡aL e‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÁ≈«ƒ¿ƒ¿«»∆»¬ƒ∆≈»¿ƒ≈
BÓk B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÌÈˆÂ ÌÈÏÙB ÌÈÎBk»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»¿»¿
:CÓ el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ  Ê Ì‰Ï LiL ÌÈÎBÎ»ƒ∆≈»∆»»«»∆»≈≈¿»≈

ÌÏBÚ ‡ÏÓ B˙e‚e BÁkL Cea73CÓ ,‰ˆ Ì‡Â . »∆…¿»»≈»¿ƒ»»¿»≈
"˙ÈL‡ ‰NBÚ"74. ≈¿≈ƒ

מזה 71)בסערה.70) מים כששופכים הנשמע  העננים קול
מים  המון תיתו לקול טז): פסוק  נא פרק  (ירמיה ככתוב  לזה,

או 73)שאון.72)בשמים. נראים, אלה שכל לפי 
למרחוק . ימי74)נשמעים ששת מעשה אלה שכל

א). עמוד נט  דף  ב ; עמוד נח  דף  (ברכות הם בראשית

.ÂË˙BÚb‰ ÏÚÂ ÌÈ‰‰ ÏÚ75ÏÚÂ ÌÈni‰ ÏÚ , «∆»ƒ¿««¿»«««ƒ¿«
˙B‰p‰ ÏÚÂ ˙Ba„n‰76Ô‰Ó ˙Á‡ ‰‡ Ì‡  «ƒ¿»¿««¿»ƒ»»««≈∆

ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ77‰NBÚ" CÓ , ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈
ÏB„b‰ Ìi‰ ˙‡ ‰‡B‰ ."˙ÈL‡78ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¿≈ƒ»∆∆«»«»ƒ¿ƒ

'‰ ‰z‡ Cea :CÓ  ˙BÈ B‡ ÌBÈ ÌÈLÏLÏƒ¿ƒ≈¿»≈»«»
.ÏB„b‰ Ìi‰ ˙‡ ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»∆«»«»

סימן 75) חיים (אורח  בהם הבורא גבורת וניכרת המשונים
מהר. קטנה - גבעה הכתובים 76)רכח ). נהרות ארבע  על ֵַ

(שולחן  ופרת חידקל כגון י ) פסוק  ב  פרק  (בראשית בתורה
ב ). סעיף  רכ"ח , סימן חיים אורח  דף 77)ערוך (ברכות

שמעון  אמרו: ב ) הלכה ט  פרק  (שם, ובירושלמי  ב ) עמוד נט 
לירושלים  ועולה חמר שהנני  אני  כגון חייא: רבי  את שאל
ירושלים  את הרואה (כדין בקריעה דיני  מה שנה בכל
שלושים  בתוך אם לו: אמר בגדיו), לקרוע  שחייב  בחורבנה
אתה  צריך יום שלושים לאחר לקרוע , צריך אתה אי  - יום
יברך? יום בכל המלך שהרואה דעתך על תעלה וכי  לקרוע ,
שכל  הרא"ש מוכיח  ומכאן ט ) פרק  לברכות ברא"ש (הובא

[בפרק  שנשנו הראייה יום ברכות משלושים אלא אינן זה]
יום. (רע "ב 78)לשלושים העולם את שמקיף  אוקיינוס  ים

ברכה  לו קבעו חשיבותו ומתוך ב ) משנה ט , פרק  לברכות
לד, פרק  (במדבר בתנ"ך הנזכר הגדול הים זה ואין לעצמו

הנמצא  התיכון הים שהוא ד), פסוק  א, פרק  יהושע  ו; פסוק 
הימים  לשאר ביחס  גדול ונקרא ישראל ארץ  של במערבה
חמודות  (דברי  המלח  וים כינרת ים כגון: בארץ , הנמצאים

ל"ז). אות ט , פרק  לברכות

.ÊË'‰ ‰z‡ Cea :CÓ  ÔÚa ˙L˜ ‰‡B‰»∆∆∆∆»»¿»≈»«»
˙Èa‰ ÎBÊ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡79B˙Èa ÔÓ‡Â80 ¡…≈∆∆»»≈«¿ƒ¿∆¡»ƒ¿ƒ

BÓ‡Óa Ìi˜Â81dLecÁa ‰Ï ‰‡B‰ .82:CÓ  ¿«»¿«¬»»∆¿»»¿ƒ»¿»≈
BÓ‡Óa L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿«¬»

ÌÈ˜ÁL ‡a83Ì‡ˆ Ïk ÂÈt Áee84Ô˙ ÔÓÊe ˜Á . »»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»…¿«»«
Ì„È˜Ùz ˙‡ epLÈ ‡lL ,Ì‰Ï85ÌÈÁÓNe ÌÈNN . »∆∆…¿«∆«¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ

˙Ó‡ ÈÏÚBt .Ì‰ÈB˜ ÔBˆ ˙BNÚÏ86.˜„ˆ Ì˙lÚÙe «¬¿≈∆¬≈¡∆¿À»»∆∆
LcÁ˙zL ,Ó‡ ‰lÏÂ87˙‡Ùz ˙ËÚ88ÈÒeÓÚÏ ¿«¿»»»«∆ƒ¿«≈¬∆∆ƒ¿∆∆«¬≈

Ì‰L ,ÔË89d˙BÓk LcÁ˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú90‡ÙÏe »∆∆≈¬ƒƒ¿ƒ¿«≈¿»¿»≈
Cea .‡aM ‰Ó Ïk ÏÚÂ B˙eÎÏÓ „Bk ÏÚ ÌˆBÈÏ¿¿»«¿«¿¿«»«∆»»»

.ÌÈL„Á‰ LcÁÓ ,'‰ ‰z‡«»¿«≈∆√»ƒ

יביא 79) שלא המבול אחרי  ובניו נח  ובין בינו כרת אשר
פרק  (בראשית בתורה כמפורש בשר, כל לשחת מבול עוד

טו). פסוק  הרשעים 80)ט , שרבו פי  על אף  יפירנה שלא
בדיבור 81)בדור. שאמר כיוון ברית כורת היה לא אפילו

שיקיים  הוא ברור וגו' למבול" המים עוד יהיה "ולא בעלמא
ה"אבודרהם"). וכפירוש א עמוד נט  דף  (ברכות מאמרו

החודש.82) בהתחלת מתחדשת השמים,83)כשהיא הם
פרק  (תהילים הירח  אצל "שחקים" לשון שהוזכרה ומצינו

לח ). פסוק  והלבנ 84)פט , והשמש הכוכבים ה.הם
תקופותיהם.85) סדרם,86)בהילוך את משנים שאינם

אמת" שפעולתו אמת "פועל ד): פרק  (ברכות הרי "ף  וגירסת
קיימת, היא פעולתו וגם אמת פועל שהוא לבורא חוזר וזה
"פועלי הנוסח : התימנים יד ובכתב  כיום. אומרים אנו וכן

אמת". שפעולתם חודש.87)אמת חידושה 88)בכל
 ֿ הקדוש זרועות על הנישאים לישראל תפארה סמל משמש
מו, פרק  (ישעיה הכתוב  כלשן מבטן צאתם מיני  ברוךֿהוא

ג). הלבנה.89)פסוק  לחדשי  המונים ישראל
ב "פרקי90) שאמרו וכמו חזרה, מלכותם ויקבלו מגלותם,

מתחדשים  חדשים שראשי  כמו נא): (פרק  אליעזר" רבי 
נוסח  לבוא. לעתיד מתחדשים ישראל יהיו כן הזה, בעולם

א). עמוד מב  (דף  בסנהדרין מקורו הברכה

.ÊÈÏÚ CÓ‰ ÏkL ;„ÓÚÓ BÊ ‰Îa CÏ CÈˆÂ¿»ƒ¿»≈¿»»≈…∆∆»«¿»≈«
‰ÈÎM‰ Èt ÏÈa˜‰ el‡k ,BpÓÊa L„Á‰91‡Ï Ì‡ . «…∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ…

Œ‰ML „Ú ‰ÈÏÚ CÓ ,ÔBL‡‰ ÏÈla ‰ÈÏÚ C≈«»∆»«≈»ƒ¿»≈»∆»«ƒ»
NÚ92d˙ÓÈ‚Ù ‡ÏnzL „Ú ,L„Áa ÌBÈ93. »»«…∆«∆ƒ»≈¿ƒ»»

(91 ֿ שהקדוש מפני  ד פרק  לברכות יונה רבינו וכתב  (שם)
ידי על הוא נראה לעין נראה שאינו פי  על אף  ברוךֿהוא
מתגלה  הוא הלבנה בחידוש וגם וכו' ונפלאותיו גבורותיו

פניו. קיבלנו כאילו זה והרי  אדם שישה 92)לבני  יום ולא
מתמלאת  יום עשר חמישה שעברו שאחרי  בכלל עשר
מא  דף  (סנהדרין היא וישנה וחסור הלוך והולכת פגימתה

ב ). לברך 93)עמוד לא נוהגים ואנו עיגולה. שיתמלא
מיום  לעת מעת ימים [=שבעה] שלושה שיעברו עד עליה
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קסח               
         

(פרק  סופרים ובמסכת תכו) סימן חיים לאורח  (ט "ז מולדה
כשהוא  שבת במוצאי  אלא הירח  על מברכים "אין שנינו: כ)

נאים". ובכלים מבושם,

.ÁÈÔÒÈ ˙Ùe˜z ÌBÈa ‰nÁ‰ ˙‡ ‰‡B‰94ÏL »∆∆««»¿¿«ƒ»∆
‰Ùe˜z‰L ,‰L ÌÈNÚÂ ‰BÓL ÏL BÊÁn‰ ˙lÁz¿ƒ«««¬∆¿∆¿∆¿ƒ»»∆«¿»

ÈÚÈ ÏÈÏ ˙lÁ˙a95ÈÚÈ ÌBÈa d˙B‡ ‰‡BLk  ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ¿∆∆»¿¿ƒƒ
ÊÁzLk ÔÎÂ .˙ÈL‡ ‰NBÚ Cea :CÓ ,˜aa«…∆¿»≈»≈¿≈ƒ¿≈¿∆«¬…

‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ï ‰l‰96‡ÏÂ ,L„Á‰ ˙lÁ˙a «¿»»ƒ¿ƒ«««»∆ƒ¿ƒ««…∆¿…
ÔBÙvÏ ‡Ï ,‰ËB ‰È‰˙97ÊÁiLk ÔÎÂ ;ÌBcÏ ‡ÏÂ ƒ¿∆»…«»¿…«»¿≈¿∆«¬…

ÌÈ‡Lp‰ ÌÈÎBk‰ ˙LÓÁÓ ÎBÎÂ ÎBk Ïk98 »»¿»≈¬≈∆«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ÔBÙvÏ ‡Ï ,‰ËB ‰È‰È ‡ÏÂ ,‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ïƒ¿ƒ«««»∆¿…ƒ¿∆∆…«»¿…
‰ˆ˜Ó ‰ÏBÚ ‰ÏË ÏfÓ ‰‡iL ˙Ú ÏÎa ÔÎÂ ;ÌBcÏ«»¿≈¿»≈∆≈»∆««»∆∆ƒ¿≈
‰NBÚ" CÓ el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ  ÁÊn‰«ƒ¿»«»∆»≈≈¿»≈≈

"˙ÈL‡99. ¿≈ƒ

לשעה)94) חלקים ושמונים (אלף  והחלק  השעה "היא
הלכות  רבינו (לשון טלה" מזל בראש השמש בו שתיכנס 

ג). הלכה ט , פרק  החודש שהיא 95)קידוש החמה שנת
היא  הזה הזמן (שבמשך בקירוב  שעות ושש ימים שס "ה
ניסן, תקופות: לד' מתחלקת גלגלה), את להקיף  מספיקה
השמש  גלגל חלקי  נקודות ארבע  והן טבת. תשרי , תמוז,
אלא  שאחריה לתקופה תקופה בין ואין אותו. בהקפתה
ניסן  ותקופת והואיל וחצי , שעות ושבע  יום ואחד תשעים
(שבו  רביעי  ליל בהתחלת חלה העולם לבריאת הראשונה
יד). פסוק  א פרק  (בראשית בתורה ככתוב  המאורות נתלו
ליום, מיום שבועות עשר שלושה הם יום ואחד ותשעים
תמוז  שתקופת נמצא - וחצי  שעות שבע  עליהם הוסף 
ותקופת  רביעי , יום לליל וחצי  שעות ז' בסוף  חלה שאחריה
בבוקר, הרביעי  יום של שעות שלוש בסוף  שאחריה תשרי 
ובשנה  הרביעי , ביום וחצי  שעות עשר בסוף  טבת ותקופת
חמישי יום לליל שעות שש בסוף  ניסן תקופת תחול השנייה

ע  שבסוף  עד חלילה תחזור וחוזר שנים ושמונה שרים
השמש  תגיע  ואז רביעי  ליל בתחילת לחול ניסן תקופת
בשעת  שהייתה שעה כאותה בגלגלה ממש הנקודה לאותה
המחזור  נקראת שנה ושמונה עשרים של ותקופה הבריאה

ב ). עמוד נט  דף  (ברכות השמש של שהוא 96)הגדול
תאומים  שור, טלה, הם: מזלות עשר שנים למזלות, הראשון
המזלות  גלגל הנקרא השמיני  בגלגל קבועים וכולם וכו',
וכנגדם  הכול, את המקיף  התשיעי  הגלגל תחת ומכוונים
כמו  חלק  עשר לשנים התשיעי  הגלגל את החכמים חילקו
וֿז). הלכות ג, (פרק  התורה" "יסודי  בהלכות שמפורש

כדור 97) את הסובב  המדומה הקו הוא המשווה, מהקו
שווה. מרחק  והדרומי  הצפוני  הקטבים משני  רחוק  הארץ 

יסודי98) (הלכות שבתאי  צדק , מאדים, נוגה, כוכב , והם:
א). הלכה ג, פרק  ואין 99)התורה ב ) עמוד נט  דף  (ברכות

ביום  החמה מברכת חוץ  אלה כל על לברך נוהגים אנו
סימן  חיים לאורח  ברורה (משנה מחזורה בתחילת תקופתה

רכט ).

.ËÈÔeMÈa Ì"ekÚ Èza ‰‡B‰100˙Èa :ÓB‡  »∆»≈«¿ƒ»≈≈
Ï‡ ,'‰ ˙BÓ˜ Ï‡ :ÓB‡  ÔaÁa .'‰ ÁqÈ ÌÈ‡b≈ƒƒ«¿À¿»»≈≈¿»≈

ÓB‡  Ì"ekÚ È˜ ‰‡ .ÚÈÙB‰ ˙BÓ˜101‰LBa : ¿»ƒ«»»ƒ¿≈«≈»
.'B‚Â „‡Ó ÌÎn‡ƒ¿∆¿…¿

תפילתם 100) לבתי  הכוונה או ובעושר, בשלווה שיושבים
משנה). (כסף  אלילים שם עמוד 101)ואין נח  דף  (ברכות

ב ).

.ÎÓB‡  ıÁnÏ ÒÎp‰102'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ È‰È : «ƒ¿»«∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ È‡ÈˆB˙Â ÌBÏLÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ
ÔÓ ‡ˆiLÎe .‡BÏ „È˙ÚÏ ‰Ê ‡ˆBikÓe ‰fÓƒ∆ƒ«≈»∆∆»ƒ»¿∆≈≈ƒ
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :ÓB‡ ,ıÁn‰«∆¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«

e‡‰ ÔÓ ÈzÏv‰L103.'eÎÂ ∆ƒ«¿«ƒƒ»¿

ורוחצים 102) בחפירה מלמטה האש מסיקים שהיו בימיהם,
פן  חשש ויש האש שעל תקרה גבי  על מלמעלה באמבטיה
עומד  שהתנור בזמננו אבל האש, לתוך ויפלו התקרה תפחת
לאורח  אברהם (מגן להתפלל צריך אינו סכנה ואין בפינה

ה). קטן סעיף  רל סימן א).103)חיים עמוד ס  דף  (ברכות

.‡ÎÌc ÊÈw‰Ï ÒÎp‰104EÈÙlÓ ÔBˆ È‰È :ÓB‡  «ƒ¿»¿«ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
È‰Ï‡ '‰ÌpÁ ‡ÙB Èk ,‰‡eÙÏ ÈÏ ‰Ê ˜ÒÚ ‡‰iL , ¡…«∆¿≈≈∆∆ƒƒ¿»ƒ≈ƒ»

‡ÙB ,'‰ ‰z‡ Cea :ÓB‡  ‡ˆiLÎe .‰z‡»»¿∆»»≈»«»≈
ÌÈÏBÁ105. ƒ

וימות 104) הדם וורידי  יחתוך שמא סכנה בה שיש
מעניין  י "ח  הלכה ד, פרק  דעות הלכות וראה ("אבודרהם"),

ותנאיה. בעל 105)הקזה וכגירסת א עמוד ס  דף  (ברכות
גדולות)". "הלכות

.ÎEÈÙlÓ ÔBˆ È‰È :ÓB‡  Bb „ÓÏ CÏB‰‰«≈»…»¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆
„ÓÏ ÏÈÁ˙‰ .È„È ‰NÚÓa ‰Îa ÁÏLzL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆ƒ¿«¿»»¿«¬≈»»ƒ¿ƒ»…

ÈÎa ‰Îa ÁÏBM‰ Cea :ÓB‡ 106„„Ó .‰Ê ≈»«≈«¿»»ƒ¿ƒ∆»«
‡ÂL ˙lÙz BÊ È‰  ÌÈÓÁ Lwa CkŒÁ‡Â107ÏÎÂ . ¿««»ƒ≈«¬ƒ¬≈¿ƒ«»¿¿»

ÚLÏ ˜ÚBv‰108‡ÂL ˙lÙz BÊ È‰ 109. «≈¿∆»»¬≈¿ƒ«»¿

תבואה.106) א)107)ערימת עמוד מב  דף  מציעא (בבא
בדבר  ולא השקול בדבר לא מצויה הברכה שאין "לפי 
פרק  (דברים שנאמר העין, מן הסמוי  בדבר אלא המדוד...

יצו  ח )): פסוק  (לשון כח , באסמיך" הברכה את אתך ה'
רש"י ). בא על108)גנזים, שהיה כגון היה, שכבר מה

יהא  שלא רצון יהי  ואמר: בעיר, צווחה קול ושמע  בדרך
(אחרי ואמר מעוברת אשתו שהייתה או ביתי , בתוך זה קול
יהי הוולד): צורת נצטיירה שכבר לעיבורה, יום ארבעים
ג). משנה ט , פרק  (ברכות זכר אשתי  שתלד רצון

על 109) ולא לבוא העתיד על אלא רחמים מבקשים שאין
כבר. שנגזר מה

.‚ÎEÈÙlÓ ÔBˆ È‰È :ÓB‡  L„n‰ ˙ÈÏ ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÏÚ Ó‡ ‡lL .‰ÎÏ‰ „a ÏLk‡ ‡lL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆…∆»≈ƒ¿«¬»»∆……««
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קסט                
         

(פרק  סופרים ובמסכת תכו) סימן חיים לאורח  (ט "ז מולדה
כשהוא  שבת במוצאי  אלא הירח  על מברכים "אין שנינו: כ)

נאים". ובכלים מבושם,

.ÁÈÔÒÈ ˙Ùe˜z ÌBÈa ‰nÁ‰ ˙‡ ‰‡B‰94ÏL »∆∆««»¿¿«ƒ»∆
‰Ùe˜z‰L ,‰L ÌÈNÚÂ ‰BÓL ÏL BÊÁn‰ ˙lÁz¿ƒ«««¬∆¿∆¿∆¿ƒ»»∆«¿»

ÈÚÈ ÏÈÏ ˙lÁ˙a95ÈÚÈ ÌBÈa d˙B‡ ‰‡BLk  ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ¿∆∆»¿¿ƒƒ
ÊÁzLk ÔÎÂ .˙ÈL‡ ‰NBÚ Cea :CÓ ,˜aa«…∆¿»≈»≈¿≈ƒ¿≈¿∆«¬…

‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ï ‰l‰96‡ÏÂ ,L„Á‰ ˙lÁ˙a «¿»»ƒ¿ƒ«««»∆ƒ¿ƒ««…∆¿…
ÔBÙvÏ ‡Ï ,‰ËB ‰È‰˙97ÊÁiLk ÔÎÂ ;ÌBcÏ ‡ÏÂ ƒ¿∆»…«»¿…«»¿≈¿∆«¬…

ÌÈ‡Lp‰ ÌÈÎBk‰ ˙LÓÁÓ ÎBÎÂ ÎBk Ïk98 »»¿»≈¬≈∆«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ÔBÙvÏ ‡Ï ,‰ËB ‰È‰È ‡ÏÂ ,‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ïƒ¿ƒ«««»∆¿…ƒ¿∆∆…«»¿…
‰ˆ˜Ó ‰ÏBÚ ‰ÏË ÏfÓ ‰‡iL ˙Ú ÏÎa ÔÎÂ ;ÌBcÏ«»¿≈¿»≈∆≈»∆««»∆∆ƒ¿≈
‰NBÚ" CÓ el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ  ÁÊn‰«ƒ¿»«»∆»≈≈¿»≈≈

"˙ÈL‡99. ¿≈ƒ

לשעה)94) חלקים ושמונים (אלף  והחלק  השעה "היא
הלכות  רבינו (לשון טלה" מזל בראש השמש בו שתיכנס 

ג). הלכה ט , פרק  החודש שהיא 95)קידוש החמה שנת
היא  הזה הזמן (שבמשך בקירוב  שעות ושש ימים שס "ה
ניסן, תקופות: לד' מתחלקת גלגלה), את להקיף  מספיקה
השמש  גלגל חלקי  נקודות ארבע  והן טבת. תשרי , תמוז,
אלא  שאחריה לתקופה תקופה בין ואין אותו. בהקפתה
ניסן  ותקופת והואיל וחצי , שעות ושבע  יום ואחד תשעים
(שבו  רביעי  ליל בהתחלת חלה העולם לבריאת הראשונה
יד). פסוק  א פרק  (בראשית בתורה ככתוב  המאורות נתלו
ליום, מיום שבועות עשר שלושה הם יום ואחד ותשעים
תמוז  שתקופת נמצא - וחצי  שעות שבע  עליהם הוסף 
ותקופת  רביעי , יום לליל וחצי  שעות ז' בסוף  חלה שאחריה
בבוקר, הרביעי  יום של שעות שלוש בסוף  שאחריה תשרי 
ובשנה  הרביעי , ביום וחצי  שעות עשר בסוף  טבת ותקופת
חמישי יום לליל שעות שש בסוף  ניסן תקופת תחול השנייה

ע  שבסוף  עד חלילה תחזור וחוזר שנים ושמונה שרים
השמש  תגיע  ואז רביעי  ליל בתחילת לחול ניסן תקופת
בשעת  שהייתה שעה כאותה בגלגלה ממש הנקודה לאותה
המחזור  נקראת שנה ושמונה עשרים של ותקופה הבריאה

ב ). עמוד נט  דף  (ברכות השמש של שהוא 96)הגדול
תאומים  שור, טלה, הם: מזלות עשר שנים למזלות, הראשון
המזלות  גלגל הנקרא השמיני  בגלגל קבועים וכולם וכו',
וכנגדם  הכול, את המקיף  התשיעי  הגלגל תחת ומכוונים
כמו  חלק  עשר לשנים התשיעי  הגלגל את החכמים חילקו
וֿז). הלכות ג, (פרק  התורה" "יסודי  בהלכות שמפורש

כדור 97) את הסובב  המדומה הקו הוא המשווה, מהקו
שווה. מרחק  והדרומי  הצפוני  הקטבים משני  רחוק  הארץ 

יסודי98) (הלכות שבתאי  צדק , מאדים, נוגה, כוכב , והם:
א). הלכה ג, פרק  ואין 99)התורה ב ) עמוד נט  דף  (ברכות

ביום  החמה מברכת חוץ  אלה כל על לברך נוהגים אנו
סימן  חיים לאורח  ברורה (משנה מחזורה בתחילת תקופתה

רכט ).

.ËÈÔeMÈa Ì"ekÚ Èza ‰‡B‰100˙Èa :ÓB‡  »∆»≈«¿ƒ»≈≈
Ï‡ ,'‰ ˙BÓ˜ Ï‡ :ÓB‡  ÔaÁa .'‰ ÁqÈ ÌÈ‡b≈ƒƒ«¿À¿»»≈≈¿»≈

ÓB‡  Ì"ekÚ È˜ ‰‡ .ÚÈÙB‰ ˙BÓ˜101‰LBa : ¿»ƒ«»»ƒ¿≈«≈»
.'B‚Â „‡Ó ÌÎn‡ƒ¿∆¿…¿

תפילתם 100) לבתי  הכוונה או ובעושר, בשלווה שיושבים
משנה). (כסף  אלילים שם עמוד 101)ואין נח  דף  (ברכות

ב ).

.ÎÓB‡  ıÁnÏ ÒÎp‰102'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ È‰È : «ƒ¿»«∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ È‡ÈˆB˙Â ÌBÏLÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ
ÔÓ ‡ˆiLÎe .‡BÏ „È˙ÚÏ ‰Ê ‡ˆBikÓe ‰fÓƒ∆ƒ«≈»∆∆»ƒ»¿∆≈≈ƒ
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :ÓB‡ ,ıÁn‰«∆¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«

e‡‰ ÔÓ ÈzÏv‰L103.'eÎÂ ∆ƒ«¿«ƒƒ»¿

ורוחצים 102) בחפירה מלמטה האש מסיקים שהיו בימיהם,
פן  חשש ויש האש שעל תקרה גבי  על מלמעלה באמבטיה
עומד  שהתנור בזמננו אבל האש, לתוך ויפלו התקרה תפחת
לאורח  אברהם (מגן להתפלל צריך אינו סכנה ואין בפינה

ה). קטן סעיף  רל סימן א).103)חיים עמוד ס  דף  (ברכות

.‡ÎÌc ÊÈw‰Ï ÒÎp‰104EÈÙlÓ ÔBˆ È‰È :ÓB‡  «ƒ¿»¿«ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
È‰Ï‡ '‰ÌpÁ ‡ÙB Èk ,‰‡eÙÏ ÈÏ ‰Ê ˜ÒÚ ‡‰iL , ¡…«∆¿≈≈∆∆ƒƒ¿»ƒ≈ƒ»

‡ÙB ,'‰ ‰z‡ Cea :ÓB‡  ‡ˆiLÎe .‰z‡»»¿∆»»≈»«»≈
ÌÈÏBÁ105. ƒ

וימות 104) הדם וורידי  יחתוך שמא סכנה בה שיש
מעניין  י "ח  הלכה ד, פרק  דעות הלכות וראה ("אבודרהם"),

ותנאיה. בעל 105)הקזה וכגירסת א עמוד ס  דף  (ברכות
גדולות)". "הלכות

.ÎEÈÙlÓ ÔBˆ È‰È :ÓB‡  Bb „ÓÏ CÏB‰‰«≈»…»¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆
„ÓÏ ÏÈÁ˙‰ .È„È ‰NÚÓa ‰Îa ÁÏLzL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆ƒ¿«¿»»¿«¬≈»»ƒ¿ƒ»…

ÈÎa ‰Îa ÁÏBM‰ Cea :ÓB‡ 106„„Ó .‰Ê ≈»«≈«¿»»ƒ¿ƒ∆»«
‡ÂL ˙lÙz BÊ È‰  ÌÈÓÁ Lwa CkŒÁ‡Â107ÏÎÂ . ¿««»ƒ≈«¬ƒ¬≈¿ƒ«»¿¿»

ÚLÏ ˜ÚBv‰108‡ÂL ˙lÙz BÊ È‰ 109. «≈¿∆»»¬≈¿ƒ«»¿

תבואה.106) א)107)ערימת עמוד מב  דף  מציעא (בבא
בדבר  ולא השקול בדבר לא מצויה הברכה שאין "לפי 
פרק  (דברים שנאמר העין, מן הסמוי  בדבר אלא המדוד...

יצו  ח )): פסוק  (לשון כח , באסמיך" הברכה את אתך ה'
רש"י ). בא על108)גנזים, שהיה כגון היה, שכבר מה

יהא  שלא רצון יהי  ואמר: בעיר, צווחה קול ושמע  בדרך
(אחרי ואמר מעוברת אשתו שהייתה או ביתי , בתוך זה קול
יהי הוולד): צורת נצטיירה שכבר לעיבורה, יום ארבעים
ג). משנה ט , פרק  (ברכות זכר אשתי  שתלד רצון

על 109) ולא לבוא העתיד על אלא רחמים מבקשים שאין
כבר. שנגזר מה
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.„ÎÈ‡ ‰„BÓ :ÓB‡ L„n‰ ˙ÈaÓ B˙‡ÈˆÈeƒƒ»ƒ≈«ƒ¿»≈∆¬ƒ
L„n‰ ˙È ÈLBiÓ È˜ÏÁ zÓNL ,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…«∆«¿»∆¿ƒƒ¿≈≈«ƒ¿»

˙B˜ ÈLBiÓ È˜ÏÁ zÓN ‡ÏÂ111ÌÈkLÓ È‡L . ¿…«¿»∆¿ƒƒ¿≈¿»∆¬ƒ«¿ƒ
Ì‰Â ‰B˙ È„Ï ÌÈkLÓ È‡ :ÌÈÓÈkLÓ Ì‰Â¿≈«¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈
:ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ÏÓÚ È‡ .ÌÈÏËa ÌÈ„Ï ÌÈÓÈkLÓ«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»≈¿≈¬≈ƒ
ÔÈ‡Â ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ,ÎN Ïa˜Óe ‰B˙ È„Ï ÏÓÚ È‡¬ƒ»≈¿ƒ¿≈»¿«≈»»¿≈¬≈ƒ¿≈

a˜ÓÈiÁÏ ı È‡ :ÌÈˆ Ì‰Â ı È‡ .ÎN ÔÈÏ ¿«¿ƒ»»¬ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ»¿«≈
.˙ÁL ‡Ï ÌÈˆ Ì‰Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈»ƒƒ¿≈»«

בטלה 111) בשיחה העוסקים הארץ  עמי  סתם או חנויות,
תפילה  הלכות לעיל וראה וברש"י , ב  עמוד כח  דף  (ברכות

ובביאורנו). א הלכה יב , פרק 

.‰ÎCÎÏ ÒÎp‰112'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ È‰È :ÓB‡  «ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÒÎ Ì‡Â .ÌBÏLÏ ‰Ê CÎÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒƒ¿«∆¿»¿ƒƒ¿«
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :ÓB‡  ÌBÏLa¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«
È‰È :ÓB‡  ˙‡ˆÏ LwiLÎe .ÌBÏLÏ ÈzÒÎ‰L∆ƒ¿«¿«ƒ¿»¿∆¿«≈»≈≈¿ƒ
.ÌBÏLÏ ‰Ê CkÓ È‡ÈˆBzL ,È‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ»ƒ¿»∆¡…«∆ƒ≈ƒƒ¿«∆¿»
'‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :ÓB‡  ÌBÏL ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»¿»≈∆¬ƒ¿»∆
ÌLÎe .ÌBÏLÏ ‰Ê CkÓ È˙‡ˆB‰L ,È‰Ï‡¡…«∆≈«ƒƒ¿«∆¿»¿≈
È„ÈÚˆ˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÈÏBz Ck ,ÌBÏLÏ È˙‡ˆB‰L∆≈«ƒ¿»»ƒ≈ƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ
B‡Â ÈB‡ ÛkÓ ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÓÒ˙Â ÌBÏLÏ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒƒ«≈¿≈

Cca113. «»∆

ומחפשים 112) רעים מושלים מצויים ובה גדולה עיר
וברש"י ). א עמוד נד דף  (ברכות דף 113)עלילות (שם,

ב "תפילת  גם אומרים אנו זה מעין ונוסח  א). עמוד ס 
הנמצא  למקום ללכת לדרך הבית מן כשיוצאים הדרך",

קי ). סימן חיים (אורח  ומעלה פרסה בריחוק  לעיר, מחוץ 

.ÂÎ„È˙Ú‰ ÏÚ Ì„‡ ˜ÚˆÈ ÌÏBÚÏ :c ÏL BÏÏk¿»∆»»¿»ƒ¿«»»«∆»ƒ
,ÚM ‰Ó ÏÚ ‰È„B‰ ÔzÈÂ ,ÌÈÓÁ LwÈÂ ‡BÏ»ƒ«≈«¬ƒ¿ƒ≈»»««∆»«
'‰ ˙‡ ˙B„B‰Ï ‰an‰ ÏÎÂ .BÁÎ ÈÙk ÁaLÈÂ ‰„BÈÂ¿∆ƒ««¿ƒ…¿»««¿∆¿∆

ÁaLÓ ‰Ê È‰ ,„ÈÓ˙ BÁaLÏe114. ¿«¿»ƒ¬≈∆¿À»

בכל 114) ה' את אברכה ב ): פסוק  לד, פרק  (תהילים ככתוב 
בפי . תהילתו תמיד עת

 ־   
מהן 1) ואיזו בברוך חותמות ואינן פותחות מהברכות איזה

ומצוות  חובות שהן מצוות בברוך; פותחות ואינן חותמות
כגון  בלמ "ד עליהם שמברכים דברים לרשות; הדומות
ב "על" עליהם שמברכים ודברים וכדומה, תפילין" "להניח 
מנהג. שהוא דבר על מברכים אם לולב "; נטילת "על כגון

.‡Ì˙BÁÂ "Ce"a Ì‰a Á˙Bt ,Ôlk ˙BÎa‰ Ïk»«¿»À»≈«»∆¿»¿≈
˙‡È˜ ÏL ‰BÁ‡ ‰ÎaÓ ıeÁ ,"Ce"a Ì‰a»∆¿»ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ«

ÚÓLdzÁÏ ‰ÎeÓq‰ ‰Îe ,˙Bt‰ ˙ke , ¿«¿»»«¿»«¬∆¿»ƒ¿««≈
dÏ ‰ÓBc‰Â˙Bˆn‰ ˙iNÚ ˙ke ,˙BÎa‰ el‡Óe . ¿«∆»ƒ¿«¬ƒ««ƒ¿≈≈«¿»

eÓ‡LÁ˙Bt Ô‰Ó LÈ ,‰È„B‰Â ÁL Cc Ô‰L , ∆»«¿∆≈∆∆∆«¿»»≈≈∆≈«
Ce"a Ì˙BÁ BÈ‡Â "Ce"a‡e‰L Ô‰Ó LÈÂ ," ¿»¿≈≈¿»¿≈≈∆∆

ËÚÓ ‡l‡ ,"Ce"a Á˙BÙ BÈ‡Â "Ce"a Ì˙BÁ≈¿»¿≈≈«¿»∆»¿«

˙Bˆn‰ ˙kaÓ‰BzŒÙÒ ˙ka ÔB‚k ,È˜ ‰‡BÂ ƒƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿«≈∆»¿∆ƒ¿≈
‰È„B‰Â ÁL Cc Ô‰L el‡Ó ,Ï‡NÈ‡L Ï‡ ; ƒ¿»≈≈≈∆≈∆∆∆«¿»»¬»¿»

BÈ‡Â "Ce"a Ô‰a Á˙Bt Ôlk ,˙Bˆn‰ ˙BÎaƒ¿«ƒ¿À»≈«»∆¿»¿≈
.Ì˙BÁ≈

כמו 2) בברוך, בה פותח  שאינה ויציב , אמת ברכת: היא
בסמוך. 'שמונה 3)שמתבאר שבתפילת הברכות כגון

הברכה  פטרתן שכבר ב "ברוך" פותחות שאינן עשרה'
גם  זה ומטעם קד:). (פסחים ב "ברוך" שנפתחה הראשונה
ב "ברוך", נפתחת אינה שמע  קריאת של האחרונה הברכה
היא  הרי  ביניהן, מפסיקה שמע  שקריאת שאף ֿעלֿפי 
וברש"י ). (שם, שלפניה הראשונה לברכה כסמוכה חשובה

ברכת 4) וכן "שהכל" ברכת כגון ההנאה, ברכות שאר
כמבואר  ההנאה", "ברכות בסוג נכללת היא שגם הריח ,

ה"א. פ "ט , בברוך 5)לעיל שפותחות ולולב  סוכה כגון
ופתיחתן  הן קצרות שברכות מפני  בברוך, חותמות ואינן

וב 'תוספות'). (שם, חתימתן פ "י .6)זוהי  לעיל
ג'.7) אות לעיל מועטות 8)כמבואר ברכות יש כלומר:

הזה. מהכלל יוצאות שהן המצוות שמברכים 9)מברכת
ב "ברוך" וחותמות שפותחות ולאחריה, התורה קריאת לפני 

ה"ה). פ "יב , תפילה הל' מסוג 10)(לעיל גם כלומר:
וחותמות  שפותחות מהכלל יוצאות יש ההודאה' 'ברכות
בה, וחותם שפותח  ישראל קברי  הרואה כגון: בברכה,
דרך  שהן בברכות כאן והמדובר ה"י . פ "י , לעיל כמבואר
שהן  אחרות ברכות יש אולם ה"ב ), בסמוך (ראה רשות
וברכת  והבדלה קידוש ברכות כגון וההודאה, השבח  מסוג
כאן  נמנו ולא ב "ברוך" וחותמות הפותחות לבנה' 'קידוש
וב 'ירושלמי ' המשנה'). ('מרכבת חובה דרך שהן מפני 
מטבע  הוא: כך ברכות "טופס  אמרו: ה"ה) פ "א, (ברכות
מטבע  בברוך, בהן חותם ואינו בברוך בהן פותח  - קצר

בברוך". וחותם בברוך בהן פותח  - ארוך

.„Ú ÛcÏÂ ÏczL‰Ï iÁ Ì„‡L ,‰NÚ ˙ÂˆÓ LÈ≈ƒ¿«¬≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…«
;ÙBLÂ ÏeÏÂ ‰kÒÂ ÔÈlÙz ÔB‚k ,d˙B‡ ‰NÚiL∆«¬∆»¿¿ƒƒ¿À»¿»¿»
Ïk ÏÚ iÁ Ì„‡L ÈÙÏ ,‰BÁ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿ƒ∆»»«»«»
ÔÈÓBc ‡l‡ ,‰BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ LÈÂ .˙BNÚÏ ÌÈt»ƒ«¬¿≈ƒ¿»∆≈»»∆»ƒ

‰˜ÚÓe ‰ÊeÊÓ ÔB‚k ,˙eLÏÔkLÏ iÁ Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿¿¿»«¬∆∆≈»»«»ƒ¿…
‰ˆ Ì‡ ‡l‡ ,‰ÊeÊÓ ‰NÚiL È„k ‰ÊeÊÓ iÁ‰ ˙Èa¿«ƒ««»¿»¿≈∆«¬∆¿»∆»ƒ»»

Ï‰‡a ÂÈÓÈ Ïk ÔkLÏ‰ÈÙÒ B‡BÈ‡ ÔÎÂ ;LÈ , ƒ¿…»»»¿…∆ƒ¿ƒ»≈≈¿≈≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ È„k ˙Èa ˙BÏ iÁ«»ƒ¿«ƒ¿≈«¬«¬∆¿»ƒ¿«¬≈

ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaLÔÈa ,‰BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÈa  ∆≈»»«»≈ƒ¿»∆≈»»≈
‰ÈÏÚ CÓ  ‰BÁ ‡È‰L ‰ÂˆÓd˙iNÚÏ Ì„˜. ƒ¿»∆ƒ»¿»≈»∆»…∆«¬ƒ»»

חדש,11) בית תבנה כי  ח ): כב , (דברים בתורה ככתוב  לגגו,
לגגך. מעקה ואין 12)ועשית מיריעות, עשוי  עראי  מעון

במזוזה, שיתחייב  כדי  לבית הדרושים התנאים עשרת בו
ה"א. פ "ו, מזוזה הל' לעיל פטורה 13)ראה היא שאף 

ה"ט . שם, כמבואר פרט 14)ממזוזה, לקדושֿברוךֿהוא,
חסד, גמילות או צדקה, כגון: לחבירו, אדם שבין למצוות
המצוות  שאלה מפני  עליהן מברכין שאין אבדה, השבת
"אשר  בברכתן: יאמר ואיך האומות, בשאר גם נוהגות
מקודשים  שאנו שמשמעה וציונו" במצוותיו קדשנו

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



קע               
         

('תורה  כן נוהגות שאינן האומות משאר בזה ומובדלים
שכל  מפני  מפרשים: ויש ל). אות כד, פרק  שמות, תמימה'
צדקה  או חולים, ביקור (כגון לאחרים קלקול בה שיש מצוה
שנראה  מפני  עליה, מברכים אין אבלים), ניחום או לעניים,
"אין  לא:): (מגילה שאמרו וכמו הקלקול, אותו על כמודה
ב 'שער  ('אבודרהם' הפורענות" על ברכה אומרים
מצוה  כל כותב : יח , סימן בתשובותיו והרשב "א השלישי ').
עליה, מברכים אין אחר, אדם של סיועו מבלי  נגמרת שאינה
לא  אם שהרי  וכדומה. הצדקה על מברכים אין ולפיכך
שאמרו  וכמו כלל, מצוה כאן אין לקבל, המקבל יסכים
לאשה". תהיה "ולו של מצותֿעשה לענין מ .) (כתובות

נד. סי ' או"ח  סופר' 'חתם המצוות 15)וראה שכל "ומניין
התורה  האבן לוחות את לך ואתנה שנאמר: ברכה, טעונות
תורה  מה לתורה, מצוה הקיש - יב ) כד, (שמות והמצוה
מצוות  אף  ה"ה), פ "יב , תפילה הל' (לעיל ברכה טעונה

ה"א). פ "ו, ברכות ('ירושלמי ' ברכה" פסחים 16)טעונות
ע "ב . ז,

.‚‰ÂˆÓ ÔÈa  ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰L ˙Bˆn‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«ƒ¿∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»
˙˜Ï„‰Â' ,‰l‚Ó ‡˜Ó ÔB‚k ,Ì‰ÈcÓ ‰BÁ ‡È‰L∆ƒ»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«
ÔÈ‡L ˙BˆÓ ÔÈa .‰kÁ  ˙˜Ï„‰Â ,'˙aLa ≈¿«»¿«¿»«≈¬À»≈ƒ¿∆≈»

eÚ ÔB‚k ,‰BÁÌÈ„È ˙ÏÈËeÏk‰ ÏÚ CÓ  »¿≈¿ƒ«»«ƒ¿»≈««…
.˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ :Ô˙iNÚÏ Ì„…̃∆«¬ƒ»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
EÏ eÓ‡È L‡ :da e˙kL ,‰Bza ?eeˆ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ»«»∆»»¬∆…¿¿
L‡ :‡e‰ Ck ÔÚv‰Â ÌÈc‰ ÔÈÚ ‡ˆÓ .‰NÚz«¬∆ƒ¿»ƒ¿««¿»ƒ¿∆≈»»¬∆

Ô‰ ‰evL ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜el‡Ó ÚÓLÏeevL , ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒ¿…«≈≈∆ƒ»
ÔÎÂ ,‰l‚n‰ ˙‡ ˙B˜Ï B‡ ‰kÁ ÏL  ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈∆¬À»ƒ¿∆«¿ƒ»¿≈

ÌÈÙBÒ ÈcnL ˙Bˆn‰ Ïk ‡L. ¿»»«ƒ¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ

באחד 17) ומניחים שבחצר, בית מכל שלמה חלה שגובים
בשבת  ולהכניס  להוציא מותרים יהיו שכולם כדי  מבתיה
עירובין  בהל' כמבואר חבירו, לבית אחד ומבית לחצר מבית
כו  ע ' המצוות" ב "מנין ראשון חלק  בספרנו וראה פ "א,

למיניהם. העירובין על מפורט  אלו 18)ביאור מצוות שתי 
חפץ  שום בשבת יוציא לא ירצה אם שהרי  חובה, אינן
דברים  יאכל ירצה אם וכן לעירוב , יצטרך ולא לחצר מביתו
וכדומה. פירות כגון ידים, נטילת צריכים שאינם

התורה.19) נכלל 21)החכמים.20)במצוות שהכל
כג.). (שבת תעשה לך יאמרו אשר הכתוב : דברי  בכלל

.„‰BÁ‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ? ¿»»≈¿»¿ƒ«¿ƒ«»«ƒ»«¬»
‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê „ eiÁ ‡lL ÈtÓ, ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»∆∆»ƒ¿≈««»»

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡ ‰kÒ ÌeMÓ Ì‰L ÌÈ„e‡‰ . ¿»ƒ∆≈ƒ«»»≈¿»¿ƒ¬≈∆»
ÍkŒÁ‡Â ,ÌÈn‰ ˙‡ ÔpqL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆¿ƒ∆ƒ≈∆««ƒ¿««»¿

‰ÏÈl ‰˙L‰˜eÏÚ ˙kÒ ÈtÓ ,:CÓ BÈ‡L , »»««¿»ƒ¿≈«»«¬»∆≈¿»≈
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;ÌÈn‰ ˙‡ ÔpÒÏ eeˆÂ¿ƒ»¿«≈∆«»ƒ¿≈…«≈»∆

היא.22) חכמים תקנת היא אף  והלא הסעודה, שאחרי 
ה"ג.23) פ "ו, לעיל בעלמא.24)ראה להצלה  אלא  שאינם

כה:). שבת ('תוספות' מצוה בהם רואה 25)ואין שאינו
המים. שבתוך הליחה 26)מה את המוצצת המים תולעת

בשם  שם וב 'תוספות' יב : (ע "ז הבולעה אדם שבמעי 
ערקא). ערך 'הערוך'

.‰ÔÈ„ÚL ‰ÂˆÓ Ì‡  C ‡ÏÂ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰»∆ƒ¿»¿…≈«ƒƒ¿»∆¬«ƒ
ÚL c Ì‡Â ;‰iNÚ Á‡ CÓ ,˙Ói˜ d˙iNÚ¬ƒ»»«∆∆¿»≈««¬ƒ»¿ƒ»»∆»«
B‡ ,˙ˆÈˆa ÛhÚ˙pL È‰ ?„ˆÈk .CÓ BÈ‡ ,‡e‰≈¿»≈≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ
 ‰lÁz C ‡ÏÂ ,‰kÒa LiL B‡ ,ÔÈlÙz LlL∆»«¿ƒƒ∆»«¿À»¿…≈«¿ƒ»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ :ÛhÚ˙pL Á‡ CÓe ÊBÁ≈¿»≈««∆ƒ¿«≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ:LlL Á‡ CÓ ÔÎÂ , ¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿»≈««∆»«
ÔÎÂ ,"‰kqa LÈÏ"  LiL Á‡Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿««∆»«≈≈«À»¿≈

.el‡ ‡ˆBik Ïk…«≈»≈

ויש 27) מצוותה, נגמרה לא נמשכת, שעשייתה זמן שכל
לברכתו. מקום

.ÂÁ‡ ÊBÁ BÈ‡  ‰Î ‡Ïa ËÁL Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿…¿»»≈≈««
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ :CÓe ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«

Ìc‰ ‰qk Ì‡ ÔÎÂ .‰ËÈÁM‰B‡ ,‰Î ‡Ïa «¿ƒ»¿≈ƒƒ»«»¿…¿»»
ÏhL B‡ ,˙BNÚÓe ‰Óez LÈÙ‰ C ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿»««¿∆»«¿…≈«

‰iNÚ Á‡ CÓe ÊBÁ BÈ‡‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ≈≈¿»≈««¬ƒ»¿≈…«≈
‰Ê. »∆

שחיטתם.28) אחרי  ועוף  חיה מטומאתו.29)של להטהר
אינו 30) לפניה), בירך (ולא סעודתו גמר ע "א: נא, ברכות

(לברך) שנראה שכל שם, הרי "ף  וכביאור ומברך, חוזר
יט , סי ' ליו"ד ש"ך (כסף ֿמשנה; ונראה חוזר אינו ונדחה,

ג'). (ברכת 31)ס "ק  בירך ולא (אשה) "שקידש כגון
מה  לבטלה, ברכה שזו הקידושין אחר יברך לא אירוסין),
ה"כג). פ "ג, אישות הל' רבינו (לשון נעשה" כבר שנעשה

.Ê‡l‡ ,d˙iNÚ Á‡ ÔÈÎnL ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»∆¿»¿ƒ««¬ƒ»»∆»
b‰ ˙ÏÈËeLc˜ L‡" ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,„Ïa ¿ƒ««≈ƒ¿«∆≈»«¬∆ƒ¿»

Lc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa‰eËˆ ‡ÏÂ ¿ƒ¿»¿ƒ»∆¬«ƒ…ƒ¿«≈¿…ƒ¿«»
ÏaËiL „ÚÏÚ CÓ ÏaËiL Á‡ ,CÎÈÙÏ ; «∆ƒ¿…¿ƒ»««∆ƒ¿…¿»≈«

BwÚÓ ÈeÁ„ ‰È‰L ÈtÓ ,‰ÏÈh‰Èe‡ ‰È‰ ‡ÏÂ «¿ƒ»ƒ¿≈∆»»»≈ƒ»¿…»»»
CÏ. ¿»≈

להתגייר.32) כשבא אותו תחת 33)שמטבילים להכנס 
השכינה. המצוות.34)כנפי  מו:)35)על (יבמות

ויטבול". שימול עד גר אינו לפני36)"לעולם מתחילתו
שראוי37)הטבילה. גירותו) (שאחרי  המצוות לשאר פרט 

מברך  אינו - בירך ולא המצוה ועברה לפניהן, לברך הוא
ונראה  חוזר אינו - ונדחה שנראה שכל עשייתה, אחר

נא.). (ברכות

.ÁCÓ ,deiÁ Ób ‡È‰ d˙iNÚL ‰ÂˆÓ Ïk»ƒ¿»∆¬ƒ»»ƒ¿«ƒ»¿»≈
Èeeˆ d˙iNÚ Á‡ LiL ‰ÂˆÓ ÏÎÂ ;‰iNÚ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»∆≈««¬ƒ»»ƒ
Èeev‰ ‰NBÚL ‰ÚLa ‡l‡ CÓ BÈ‡ ,Á‡«≈≈¿»≈∆»¿»»∆∆«ƒ
B‡ ÙBL B‡ ÏeÏ B‡ ‰kÒ ‰NBÚ‰ ?„ˆÈk .ÔBÁ‡‰»«¬≈«»∆À»»»
‰iNÚ ˙ÚLa CÓ BÈ‡ ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ˙ˆÈƒ̂ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»≈ƒ¿«¬ƒ»
B‡ "‰kÒ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡"¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬À»

Á‡ LiL ÈtÓ ,"ÔÈlÙz zÎÏ" B‡ "ÏeÏ"B˙iNÚ  »ƒ¿…¿ƒƒƒ¿≈∆≈««¬ƒ»
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קעי                
         

('תורה  כן נוהגות שאינן האומות משאר בזה ומובדלים
שכל  מפני  מפרשים: ויש ל). אות כד, פרק  שמות, תמימה'
צדקה  או חולים, ביקור (כגון לאחרים קלקול בה שיש מצוה
שנראה  מפני  עליה, מברכים אין אבלים), ניחום או לעניים,
"אין  לא:): (מגילה שאמרו וכמו הקלקול, אותו על כמודה
ב 'שער  ('אבודרהם' הפורענות" על ברכה אומרים
מצוה  כל כותב : יח , סימן בתשובותיו והרשב "א השלישי ').
עליה, מברכים אין אחר, אדם של סיועו מבלי  נגמרת שאינה
לא  אם שהרי  וכדומה. הצדקה על מברכים אין ולפיכך
שאמרו  וכמו כלל, מצוה כאן אין לקבל, המקבל יסכים
לאשה". תהיה "ולו של מצותֿעשה לענין מ .) (כתובות

נד. סי ' או"ח  סופר' 'חתם המצוות 15)וראה שכל "ומניין
התורה  האבן לוחות את לך ואתנה שנאמר: ברכה, טעונות
תורה  מה לתורה, מצוה הקיש - יב ) כד, (שמות והמצוה
מצוות  אף  ה"ה), פ "יב , תפילה הל' (לעיל ברכה טעונה

ה"א). פ "ו, ברכות ('ירושלמי ' ברכה" פסחים 16)טעונות
ע "ב . ז,

.‚‰ÂˆÓ ÔÈa  ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰L ˙Bˆn‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«ƒ¿∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»
˙˜Ï„‰Â' ,‰l‚Ó ‡˜Ó ÔB‚k ,Ì‰ÈcÓ ‰BÁ ‡È‰L∆ƒ»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«
ÔÈ‡L ˙BˆÓ ÔÈa .‰kÁ  ˙˜Ï„‰Â ,'˙aLa ≈¿«»¿«¿»«≈¬À»≈ƒ¿∆≈»

eÚ ÔB‚k ,‰BÁÌÈ„È ˙ÏÈËeÏk‰ ÏÚ CÓ  »¿≈¿ƒ«»«ƒ¿»≈««…
.˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ :Ô˙iNÚÏ Ì„…̃∆«¬ƒ»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
EÏ eÓ‡È L‡ :da e˙kL ,‰Bza ?eeˆ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ»«»∆»»¬∆…¿¿
L‡ :‡e‰ Ck ÔÚv‰Â ÌÈc‰ ÔÈÚ ‡ˆÓ .‰NÚz«¬∆ƒ¿»ƒ¿««¿»ƒ¿∆≈»»¬∆

Ô‰ ‰evL ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜el‡Ó ÚÓLÏeevL , ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒ¿…«≈≈∆ƒ»
ÔÎÂ ,‰l‚n‰ ˙‡ ˙B˜Ï B‡ ‰kÁ ÏL  ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈∆¬À»ƒ¿∆«¿ƒ»¿≈

ÌÈÙBÒ ÈcnL ˙Bˆn‰ Ïk ‡L. ¿»»«ƒ¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ

באחד 17) ומניחים שבחצר, בית מכל שלמה חלה שגובים
בשבת  ולהכניס  להוציא מותרים יהיו שכולם כדי  מבתיה
עירובין  בהל' כמבואר חבירו, לבית אחד ומבית לחצר מבית
כו  ע ' המצוות" ב "מנין ראשון חלק  בספרנו וראה פ "א,

למיניהם. העירובין על מפורט  אלו 18)ביאור מצוות שתי 
חפץ  שום בשבת יוציא לא ירצה אם שהרי  חובה, אינן
דברים  יאכל ירצה אם וכן לעירוב , יצטרך ולא לחצר מביתו
וכדומה. פירות כגון ידים, נטילת צריכים שאינם

התורה.19) נכלל 21)החכמים.20)במצוות שהכל
כג.). (שבת תעשה לך יאמרו אשר הכתוב : דברי  בכלל

.„‰BÁ‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ? ¿»»≈¿»¿ƒ«¿ƒ«»«ƒ»«¬»
‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê „ eiÁ ‡lL ÈtÓ, ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»∆∆»ƒ¿≈««»»

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡ ‰kÒ ÌeMÓ Ì‰L ÌÈ„e‡‰ . ¿»ƒ∆≈ƒ«»»≈¿»¿ƒ¬≈∆»
ÍkŒÁ‡Â ,ÌÈn‰ ˙‡ ÔpqL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆¿ƒ∆ƒ≈∆««ƒ¿««»¿

‰ÏÈl ‰˙L‰˜eÏÚ ˙kÒ ÈtÓ ,:CÓ BÈ‡L , »»««¿»ƒ¿≈«»«¬»∆≈¿»≈
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;ÌÈn‰ ˙‡ ÔpÒÏ eeˆÂ¿ƒ»¿«≈∆«»ƒ¿≈…«≈»∆

היא.22) חכמים תקנת היא אף  והלא הסעודה, שאחרי 
ה"ג.23) פ "ו, לעיל בעלמא.24)ראה להצלה  אלא  שאינם

כה:). שבת ('תוספות' מצוה בהם רואה 25)ואין שאינו
המים. שבתוך הליחה 26)מה את המוצצת המים תולעת

בשם  שם וב 'תוספות' יב : (ע "ז הבולעה אדם שבמעי 
ערקא). ערך 'הערוך'

.‰ÔÈ„ÚL ‰ÂˆÓ Ì‡  C ‡ÏÂ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰»∆ƒ¿»¿…≈«ƒƒ¿»∆¬«ƒ
ÚL c Ì‡Â ;‰iNÚ Á‡ CÓ ,˙Ói˜ d˙iNÚ¬ƒ»»«∆∆¿»≈««¬ƒ»¿ƒ»»∆»«
B‡ ,˙ˆÈˆa ÛhÚ˙pL È‰ ?„ˆÈk .CÓ BÈ‡ ,‡e‰≈¿»≈≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ
 ‰lÁz C ‡ÏÂ ,‰kÒa LiL B‡ ,ÔÈlÙz LlL∆»«¿ƒƒ∆»«¿À»¿…≈«¿ƒ»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ :ÛhÚ˙pL Á‡ CÓe ÊBÁ≈¿»≈««∆ƒ¿«≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ:LlL Á‡ CÓ ÔÎÂ , ¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿»≈««∆»«
ÔÎÂ ,"‰kqa LÈÏ"  LiL Á‡Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿««∆»«≈≈«À»¿≈

.el‡ ‡ˆBik Ïk…«≈»≈

ויש 27) מצוותה, נגמרה לא נמשכת, שעשייתה זמן שכל
לברכתו. מקום

.ÂÁ‡ ÊBÁ BÈ‡  ‰Î ‡Ïa ËÁL Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿…¿»»≈≈««
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ :CÓe ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«

Ìc‰ ‰qk Ì‡ ÔÎÂ .‰ËÈÁM‰B‡ ,‰Î ‡Ïa «¿ƒ»¿≈ƒƒ»«»¿…¿»»
ÏhL B‡ ,˙BNÚÓe ‰Óez LÈÙ‰ C ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿»««¿∆»«¿…≈«

‰iNÚ Á‡ CÓe ÊBÁ BÈ‡‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ≈≈¿»≈««¬ƒ»¿≈…«≈
‰Ê. »∆

שחיטתם.28) אחרי  ועוף  חיה מטומאתו.29)של להטהר
אינו 30) לפניה), בירך (ולא סעודתו גמר ע "א: נא, ברכות

(לברך) שנראה שכל שם, הרי "ף  וכביאור ומברך, חוזר
יט , סי ' ליו"ד ש"ך (כסף ֿמשנה; ונראה חוזר אינו ונדחה,

ג'). (ברכת 31)ס "ק  בירך ולא (אשה) "שקידש כגון
מה  לבטלה, ברכה שזו הקידושין אחר יברך לא אירוסין),
ה"כג). פ "ג, אישות הל' רבינו (לשון נעשה" כבר שנעשה

.Ê‡l‡ ,d˙iNÚ Á‡ ÔÈÎnL ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»∆¿»¿ƒ««¬ƒ»»∆»
b‰ ˙ÏÈËeLc˜ L‡" ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,„Ïa ¿ƒ««≈ƒ¿«∆≈»«¬∆ƒ¿»

Lc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa‰eËˆ ‡ÏÂ ¿ƒ¿»¿ƒ»∆¬«ƒ…ƒ¿«≈¿…ƒ¿«»
ÏaËiL „ÚÏÚ CÓ ÏaËiL Á‡ ,CÎÈÙÏ ; «∆ƒ¿…¿ƒ»««∆ƒ¿…¿»≈«

BwÚÓ ÈeÁ„ ‰È‰L ÈtÓ ,‰ÏÈh‰Èe‡ ‰È‰ ‡ÏÂ «¿ƒ»ƒ¿≈∆»»»≈ƒ»¿…»»»
CÏ. ¿»≈

להתגייר.32) כשבא אותו תחת 33)שמטבילים להכנס 
השכינה. המצוות.34)כנפי  מו:)35)על (יבמות

ויטבול". שימול עד גר אינו לפני36)"לעולם מתחילתו
שראוי37)הטבילה. גירותו) (שאחרי  המצוות לשאר פרט 

מברך  אינו - בירך ולא המצוה ועברה לפניהן, לברך הוא
ונראה  חוזר אינו - ונדחה שנראה שכל עשייתה, אחר

נא.). (ברכות

.ÁCÓ ,deiÁ Ób ‡È‰ d˙iNÚL ‰ÂˆÓ Ïk»ƒ¿»∆¬ƒ»»ƒ¿«ƒ»¿»≈
Èeeˆ d˙iNÚ Á‡ LiL ‰ÂˆÓ ÏÎÂ ;‰iNÚ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»∆≈««¬ƒ»»ƒ
Èeev‰ ‰NBÚL ‰ÚLa ‡l‡ CÓ BÈ‡ ,Á‡«≈≈¿»≈∆»¿»»∆∆«ƒ
B‡ ÙBL B‡ ÏeÏ B‡ ‰kÒ ‰NBÚ‰ ?„ˆÈk .ÔBÁ‡‰»«¬≈«»∆À»»»
‰iNÚ ˙ÚLa CÓ BÈ‡ ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ˙ˆÈƒ̂ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»≈ƒ¿«¬ƒ»
B‡ "‰kÒ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡"¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬À»

Á‡ LiL ÈtÓ ,"ÔÈlÙz zÎÏ" B‡ "ÏeÏ"B˙iNÚ  »ƒ¿…¿ƒƒƒ¿≈∆≈««¬ƒ»
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LiL ‰ÚLa ?CÓ È˙ÓÈ‡Â .Á‡ ÈeeˆB‡ ,‰kqa ƒ«≈¿≈»«¿»≈¿»»∆≈≈«À»
B‡ ,ÙBM‰ ÏB˜ ÚÓLiLk B‡ ,Ïel‰ ÚÚiLk¿∆¿«¿««»¿∆ƒ¿««»
˙ÚLe ÔÈlÙz ˙LÈÏ ˙ÚLe ,˙ˆÈva ÛhÚ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«ƒƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«
˙ÚLa CÓ ,‰˜ÚÓ ‰NÚ Ì‡ Ï‡ .‰ÊeÊÓ ˙ÚÈ¿̃ƒ«¿»¬»ƒ»»«¬∆¿»≈ƒ¿«

‰iNÚ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡" ¬ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,"‰˜ÚÓ. «¬∆¿≈…«≈»∆

אמרנו 38) שכבר לישיבתה, סמוך שישב , קודם כלומר:
סוכה  הל' והשווה לעשייתן. קודם המצוות על שמברכים

יב . הלכה ע "ב .39)פ "ו, מב , או 40)מנחות מילה כגון
שחיטה.

.ËÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓ Ïk‰kÒÂ ÙBL ÔB‚k , »ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«¿»¿À»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ ;‰kÁ Â ‰l‚Ó ‡˜Óe ÏeÏÂ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬À»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»

BÏ ÔÈ˜ ‡È‰L‰ÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ˙ÈˆÈˆ ÔB‚k , ∆ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»
ÏÎ ‰ÈeˆÓ dÈ‡Â ‰È„z dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÎÂ ;‰˜ÚÓe«¬∆¿≈ƒ¿»∆≈»¿ƒ»¿≈»¿»¿»

˙Ú,ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓÏ ‰ÓB„ ‡È‰ È‰L , ≈∆¬≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«
˙ÚLa ‰ÈÏÚ CÓ  Ôa‰ ÔBÈ„Ùe Ba ˙ÏÈÓ ÔB‚k¿ƒ«¿ƒ¿«≈¿»≈»∆»ƒ¿«

eÈÁ‰L" d˙iNÚÏeÏÂ ‰kÒ ÏÚ C ‡Ï Ì‡Â ." ¬ƒ»»∆∆¡»¿ƒ…≈««À»¿»
Ô‰ÈÏÚ CÓ ,‰iNÚ ˙ÚLa "eÈÁ‰L" Ì‰ ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆∆¡»ƒ¿«¬ƒ»¿»≈¬≈∆

Ô‰ B˙BÁ È„È ‡ˆiL ‰ÚLa "eÈÁ‰L"Ïk ÔÎÂ , ∆∆¡»¿»»∆≈≈¿≈»»∆¿≈…
Ô‰ ‡ˆBik. «≈»∆

לשנה.41) מקנה 42)משנה גרועה ואינה שלו, שהיא
כמבואר  "שהחיינו", ברכת עליהם שמברך חדשים כלים

ה"א. פ "י , כמו 43)לעיל בשנה, קבוע  בזמן שאינה אע "פ 
וסוכה. -44)שופר ותפילין ציצית ולולב . לסוכה המקור

נר  ; כא: במגילה - מגילה מקרא פ "ו. ברכות בתוספתא
אתה  וממנו קכא: בפסחים - הבן פדיון כג.; בשבת - חנוכה
פ "ד  לברכות ב 'תוספתא' שאמרו ממה וכן למילה, למד
(שלא  בירושלים מנחות מקריב  "היה צוקרמנדל) (הוצ '
כגון  חדשה מנחה שהקריב  או מימיו, מנחה זה כהן הקריב 
שהחיינו" ברוך אומר: עה:) למנחות רש"י  העומר, מנחת
מברכים  - עת בכל מצויה שאינה מצוה שכל למד אתה וכו'
רבינו"). "תשובות במוספנו (ראה שהחיינו עליה

ע "א.45) מו, כמבואר 46)סוכה ותפילין, ציצית כגון
שם. ובט "ז כב , סי ' או"ח  ערוך' ב 'שולחן

.Èd˙B‡ ‰NBÚ‰ „Á‡Â BÓˆÚÏ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ „Á‡∆»»∆ƒ¿»¿«¿¿∆»»∆»
ÌÈÁ‡ÏeLc˜ L‡ :d˙iNÚ Ì„˜ CÓ , «¬≈ƒ¿»≈…∆¬ƒ»»¬∆ƒ¿»

˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓaCÓ BÈ‡ Ï‡ . ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬¬»≈¿»≈
BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NBÚL ‰ÂˆÓ ÏÚ ‡l‡ "eÈÁ‰L". ∆∆¡»∆»«ƒ¿»∆∆»¿«¿

‰a‰ ˙BˆÓ ÂÈÙÏ eÈ‰eLc˜ L‡" CÓ BÈ‡  »¿»»ƒ¿«¿≈≈¿»≈¬∆ƒ¿»
˙Á‡ Ïk ÏÚ CÓ ‡l‡ ,"˙Bˆn‰ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»««ƒ¿∆»¿»≈«»««

dÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â. ¿««ƒ¿≈«¿»

חברו.47) לגג מעקה עשה או חברו לבית מזוזה שקבע  כגון
ה"ג.48) פ "ט , ברכות ובכל 49)'ירושלמי ' ע "א. מו, סוכה

ידי הנשים להוציא אחר בבית יוםֿטוב ) (בליל המקדש זאת
האשה  על וחובה הואיל שהחיינו, ברכת גם מברך - קידוש
היא  כאילו זה הרי  כעונה, ושומע  ברכה, אותה  לברך

(כסף ֿמשנה). לעצמה בירכה ליטול 50)בעצמה כגון

בציצית. ולהתעטף  תפילין להניח  בסוכה, ולישב  לולב 
שם.51)

.‡ÈÔÈa ,ÂÈÏÚ ‰BÁ ‰˙È‰L ÔÈa  ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿»≈∆»¿»»»»≈
ÂÈÏÚ ‰BÁ dÈ‡L,BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NÚ Ì‡  ∆≈»»»»ƒ»»»¿«¿

˙BNÚÏ CÓ˙B‡ ‰NÚ ;ÏÚ CÓ ,ÌÈÁ‡Ï d ¿»≈«¬»»»«¬≈ƒ¿»≈«
‰iNÚ‰. »¬ƒ»

ה"ב .52) לעיל כמבואר ומעקה, מזוזה ובתנאי53)כגון
ה"טו. בסמוך כמבואר עשייתה, קודם שיברך

"על 54) לעשותה, מחוייב  שבעצמו משמע  "לעשות"
לבד. לאחרים משמע  העשייה"

.È;"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï" CÓ  ÔÈlÙz LÏ ?„ˆÈk≈«»«¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒƒ
 ‰kÒa LÈ ;"ÛhÚ˙‰Ï" CÓ  ˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙ƒ¿«≈«ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«≈»«¿À»
 ˜ÈÏ„‰Ï" CÓ ‡e‰ ÔÎÂ ."‰kqa LÈÏ" CÓ¿»≈≈≈«À»¿≈¿»≈¿«¿ƒ≈

Ïl‰ ˙‡ Ó‚Ï"Â "˙aL ÏL‰ÊeÊÓ Ú˜ Ì‡ ÔÎÂ ." ∆«»¿ƒ¿…∆«≈¿≈ƒ»«¿»
 Bb‚Ï ‰˜ÚÓ ‰NÚ ."‰ÊeÊÓ Úa˜Ï" CÓ  B˙ÈÏ¿≈¿»≈ƒ¿…«¿»»»«¬∆¿«
."‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡" CÓ¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬«¬∆

LÈÙ‰Ï" CÓ  BÓˆÚÏ ‰Óez LÈÙ‰ÏÓ ." ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»≈¿«¿ƒ»
Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ" CÓ  Ba ˙‡BÁÒt ËÁL ." ∆¿¿»≈»∆«≈»«ƒ¿

B˙‚È‚ÁÂ."ËÁLÏ" CÓ  «¬ƒ»¿»≈ƒ¿…

לשיטתו 55) נאמן ורבינו שלם', 'הלל בהם שקוראים בימים
חדשים  בראשי  כמו ההלל, את בהם גומרים שאין שבימים
בסמוך  ראה כלל, עליו מברכים אין - פסח  ובחולֿהמועד

הוא 56)ה"טז. ומעשרות תרומות הפרשת ברכת מקור
פ "ו. ברכות על 57)בתוספתא הבן, מילת חיוב  שעיקר

מילה  הלכות בסמוך וראה כט . (קידושין מוטל הוא האב 
ה"ב ). בשלש 58)פ "א, אותם שמקריבים חגיגה שלמי 

- לה' חג אותו וחגותם יד): יב , (שמות ככתוב  רגלים,
לשחוט  הבעלים על ומצוה במקדש, שלמים הביאו כלומר:

ז:). (פסחים קדשיהם קרבנות את

.‚È˙ÚÈ˜ ÏÚ" CÓ ,ÌÈÁ‡Ï ‰ÊeÊÓ Ú˜ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿»«¬≈ƒ¿»≈«¿ƒ«
˙iNÚ ÏÚ" CÓ  ‰˜ÚÓ Ì‰Ï ‰NÚ ."‰ÊeÊÓ¿»»»»∆«¬∆¿»≈«¬ƒ«
˙LÙ‰ ÏÚ" CÓ  ‰Óez Ì‰Ï LÈÙ‰ ."‰˜ÚÓ«¬∆ƒ¿ƒ»∆¿»¿»≈««¿»«

‰ÏÈn‰ ÏÚ" CÓ  BÁ Ôa ˙‡ ÏÓ ."‰Óez," ¿»»∆∆¬≈¿»≈««ƒ»
.el‡ ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»≈

חובתו,59) ידי  להוציאו האב  של שלוחו אלא אינו שהוא
(פסחים, לעיל כאמור מוטלת, היא האב  על המצוה  ועיקר

שם).

.„È‰˙È‰ Ì‡  „Á‡k ÌÈÁ‡ÏÂ BÏ ‰Âˆn‰ ‰NÚ»»«ƒ¿»¿«¬≈ƒ¿∆»ƒ»¿»
‡e‰ CÎÈÙÏ .‰iNÚ‰ ÏÚ CÓ ,‰BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓƒ¿»∆≈»»¿»≈«»¬ƒ»¿ƒ»

eÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ" CÓÔek˙Â ,‰BÁ ‰˙È‰ ." ¿»≈«ƒ¿«≈»¿»»¿ƒ¿«≈
CÓ  ÌÈÁ‡ ‡ÈˆB‰Ïe ‰BÁ È„ÈÓ BÓˆÚ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ¬≈ƒ¿»≈

ÚÓLÏ" CÓ ‡e‰ CÎÈÙÏ ."˙BNÚÏ"."ÙBL ÏB˜ «¬¿ƒ»¿»≈ƒ¿…«»

עשאו 60) בה לומר אין וגם ה"ג. לעיל כאמור חובה, שאינה
חצרו. אנשי  ולכל לו הוא תיקון עירוב  כל כי  בלבד, לעצמו

במוספנו 61) ראה לשמוע , אלא לתקוע  המצוה שאין
רבינו". "תשובות
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קעב               
         

.ÂË,"ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ" CÓ  Ïel‰ ˙‡ ÏË»«∆«»¿»≈«¿ƒ«»
B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ,dÈa‚‰L ÔÂÈkLCa Ì‡ Ï‡ ; ∆≈»∆ƒ¿ƒ«»»¿≈»¬»ƒ≈«

LÈÏ" BÓk ,"ÏeÏ ÏhÏ" CÓ ,ÏhiL Ì„…̃∆∆ƒ…¿»≈ƒ…»¿≈≈
‰NÚL Á‡ CÓ‰L ,„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ ."‰kqa, «À»ƒ»«»»≈∆«¿»≈««∆»»

,‰ËÈÁLe ÌÈ„È ˙ÏÈË Ï‡ .‰iNÚ‰ ÏÚ CÓ¿»≈«»¬ƒ»¬»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»
Ô‰ ˙eL‰ È„e ÏÈ‡B‰BÓˆÚÏ ËÁL elÙ‡ , ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬ƒ»«¿«¿

ÏÚ"Â "Ìc‰ Èeqk ÏÚ"Â "‰ËÈÁM‰ ÏÚ" CÓ¿»≈««¿ƒ»¿«ƒ«»¿«
ıÓÁ eÚa ÏÚ" CÓ ‡e‰ CÎÂ ."ÌÈ„È ˙ÏÈË," ¿ƒ«»»ƒ¿»¿»≈«ƒ»≈

˜„aL ÔÈaaL ÔÈa ,BÓˆÚÏ‰ÚMnL ;ÌÈÁ‡Ï ˜„ ≈∆»«¿«¿≈∆»««¬≈ƒ∆ƒ»»
BaÏa ÓbLeÚa‰ ˙ÂˆÓ ˙ÈNÚ ,ÏhÏÌ„˜ ∆»«¿ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿««ƒ…∆

BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,˜ciL. ∆ƒ¿…¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

במצוותו,62) עוסק  ועדיין הואיל עליו, מברך זאת ובכל
וב 'תוספות'). ז: (פסחים ההלל בקריאת לנענעו צריך שהרי 

בירך 63) ולא בציצית שנתעטף  כגון קיימת, עשייתה ועדיין
ה"ה. לעיל וכמבואר ולא 64)תחילה, בשר יאכל שלא

אבל  חובה, אינן הן שגם ומעקה ממזוזה גרועה והיא ישחט ,
עליהן  מברך ולפיכך אלה, רשות מדברי  יותר הן חשובות

(כסף ֿמשנה). י "א ה' לעיל כמבואר בערב 65)"לעשות"
ביערו. טרם ואפילו החמץ 66)פסח , אחר שמחפש

בהל' רבינו (לשון גבולו מכל להוציאו ובחורים במחבואות
ה"ג). פ "ב , ומצה אותו 67)חמץ  ולחשוב  בלבו החמץ  את

כלל. צורך בו שאין וכדבר תורה 68)כעפר, שאמרה
מבתיכם. שאור תשביתו הראשון ביום טו): יב , (שמות

ה"א.69) פ "ב , ומצה חמץ  הל'

.ÊË‚‰nL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚‰Ó ‡e‰L c Ïk»»»∆ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«
ÌÈ‡È‚Á ÏL ÈÚÈMa ‰Ú ˙ÏÈË ÔB‚k ,‡e‰, ¿ƒƒ¿¿ƒ«¬»»«¿ƒƒ∆»

Ïl‰ ˙‡È˜ ÔB‚k ,ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ¿«¬»ƒ¿¿ƒ««≈
ÁÒt ÏL „ÚBÓ ÏL BlÁe ÌÈL„Á ÈL‡aÔÈ‡  ¿»≈√»ƒ¿À∆≈∆∆«≈

ÂÈÏÚ ÔÈÎÓÔeÚË Ì‡ EÏ ˜tzÒiL c Ïk ÔÎÂ . ¿»¿ƒ»»¿≈»»»∆ƒ¿«≈¿ƒ»
Â‡Ï Ì‡ ‰Îa‰Î ‡Ïa B˙B‡ ÔÈNBÚ ÌÏBÚÏe . ¿»»ƒ»ƒ¿…¿»»¿»

˙BÎaa ‰aÈÂ ‰ÎÈˆ dÈ‡L ‰Îa Ì„‡ ‰fÈƒ»≈»»ƒ¿»»∆≈»¿ƒ»¿«¿∆«¿»
˙BÎÈv‰.jÎ‡ ÌBÈ ÏÎa :Ó‡ „Âc ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈»ƒ»«¿»¬»¿∆»

ותיקנוהו70) יסדוהו ונהגו שלא בעצמם. כן נהגו אלא לעם,
מד:). לסוכה (הרשב "א מאליהם כמותם העם

מנהג 71) אלא למקדש) שמחוץ  (בגבולין ואינה הסוכות,
מד.). סוכה במס ' (כמבואר פסח 72)נביאים, של ושביעי 

ה"ו. פ "ג, מגילה הלכות השווה כח ,73)בכלל, תענית
קריאת  לדמות שאין חולק : והראב "ד ע "ב . מד, סוכה ע "ב ;
טלטול  אלא שאינה ערבה, לנטילת חדשים בראשי  ההלל
לשון  - הכלי " על או הקרקע  על בה ("שחובט  בעלמא,
הודאה  ולא שבח  לא בה ואין ה"כב ), פ "ז, לולב  הל' רבינו
הלל  קריאת אבל עליה, מברכים אין ולפיכך בנטילתה,
 ֿ ראש שהיום לפרסם כדי  תיקנוה, בברכה חדשים בראשי 
בראשֿחודש  גם הלל קריאת על לברך נוהגים ואנו חודש.
תצ ). תכב ; סי ' או"ח  שו"ע  (ראה פסח  בחולֿהמועד וגם

הסוכות 74) חג של השמיני  ביום בסוכה הישיבה כגון
סוכה  הל' (השווה שמיני  ספק  שביעי  ספק  שהוא בגולה,
וטעון  - חיה ספק  שהוא כוי  של דמו כיסוי  וכן ה"יג), פ "ו,

וראה  ע "א. מז, סוכה כיסוי . טעון ואינו - בהמה ספק  כיסוי ,
רבינו"). "תשובות שלא 75)במוספנו ע "א. לג, ברכות

לשוא". אלהיך ה' שם את תשא "לא על יעבור
אדם 76) "עתיד אמרו: ה"יב ) פ "ד, (קידושין וב 'ירושלמי '

משום  אכל", ולא עינו שראתה כל על וחשבון דין ליתן
אלו  מינים שברא ה' את ולהודות לברך לבו נותן שאינו

שם). משה', ('פני  אדם בני  בהם להחיות







˙ÂˆÓÌÈÎf‰ ÏeÓÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚÈÈÓL ÌBia. ƒ¿«¬≈««¿ƒ»«¿»ƒ«¿ƒƒ
e‡e:el‡ ÌÈ˜Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

זו 1) ומצוה - זכר כל לכם המול י ): יז, (בראשית ככתוב 
בסמוך  כמבואר העבדים, מילת וגם הבנים מילת גם כוללת
שלו, המצוות' ב 'ספר זה פסוק  רבינו מביא וכן א), (הלכה
מלים. כיצד רבינו יפרש ה"ב  פ "ב , ולקמן רטו. מצוה

זכר 2) כל לכם ימול ימים שמונת ובן יב ): (שם, שנאמר
נבוכים' (ב 'מורה רבינו יבאר זו מצוה וטעם לדורותיכם,
הצורך, על היתירה התאוה מחסרת המילה כי  מ "ט ): ח "ג,
יחלש  בריאתו מתחילת מכסהו ויוסר דמו כשישפך האבר כי 
במילה  ויש אצלי ... המילה בטעמי  החזק  זהו ספק ... בלי 
השם  יחוד מאמיני  - הזאת אמונה לאנשי  שיהיה ענין עוד
לומר  מהם שאינו מי  יוכל ולא שיקבצם, גשמי  אחד אות -
להגיע  כדי  כן האדם יעשה פעמים כי  נכרי , והוא מהם שהוא
זו, פעולה אך זו. דת אנשי  על להתנכל כדי  או תועלת, אל
רק  בבניו או בו אדם יעשהו לא המילה, מעשה כלומר:
בזרוע , כויה או בשֹוק  ׂשרט  זה אין כי  אמיתית, אמונה מתוך
אשר  הברית היא המילה זאת וכן מאד... קשה ענין הוא אבל
יכנס  שימול מי  וכל ה', יחוד אמונת על אבינו אברהם כרת
ז): יז, (בראשית ככתוב  היחוד, להאמין אברהם בברית
תורתנו  שקבעה והטעם אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות
בעלֿחי שכל "מפני  (שם): רבינו אומר בשמיני , מילה לזמן
הוא  עדיין וכאילו לחותו, בתכלית מאד חלש הוא כשיוולד
העולם, אויר מרואי  ימנה ואז ימים, שבעת סוף  עד בבטן,
ימים  "שבעת הענין זה שמר בבהמות גם כי  תראה הלא
מפורש  וכדבריו נפל". הוא זה קודם כאילו אמו", עם יהיה
נימול  התינוק  "ולמה תצא": "כי  פרשת רבה' ב 'מדרש
עד  לו להמתין עליו רחמים הקב "ה שנתן ימים? לשמונה

כחו". בו שיהא

    
דין 1) עבדו; את והאדון בנו את למול האב  על שחובה

ואיזו  שבת דוחה מילה איזו ישראל; לקהל שנכנס  גר מילת
מחמת  אחיו שמתו מי  וכן החולה תינוק  דין דוחה; אינה

מילה.

.‡˙k ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ‰NÚ ˙ÂˆÓ  ‰ÏÈÓ, ƒ»ƒ¿«¬≈∆«»ƒ»∆»»≈
B˙ÏÚ Na ˙‡ ÏBnÈ ‡Ï L‡ ÎÊ ÏÚÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»»¬∆…ƒ∆¿«»¿»

‰˙ÎÂÏeÓÏ ‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓe .‰ÈnÚÓ ‡Â‰‰ LÙp‰ ¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒ≈«∆»ƒ¿»«»»»
Ba ˙‡‰ ÏÚÂ ,„ÈÏÈ ,ÂÈ„Ú ˙‡ ÏeÓÏ˙Èa ∆¿¿«»«»∆¬»»¿ƒ»ƒ

ÛÒk ˙˜Óe Ô˙B‡ ÏÓ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ B‡ ‡‰ Ú . ƒ¿«∆∆»«»»»»¿…»»
ÈeÏz ˙k‰ ÔÈ‡L ,˙k iÁ BÈ‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈«»»≈∆≈«»≈»

BÓˆÚ ÏÚa ‡l‡Ó ÔÈcŒ˙Èe .Ôa‰ B˙B‡ ÏeÓÏ ÌÈeˆ ∆»∆»≈«¿≈ƒ¿Àƒ»«≈
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קעג                
         

.ÂË,"ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ" CÓ  Ïel‰ ˙‡ ÏË»«∆«»¿»≈«¿ƒ«»
B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ,dÈa‚‰L ÔÂÈkLCa Ì‡ Ï‡ ; ∆≈»∆ƒ¿ƒ«»»¿≈»¬»ƒ≈«

LÈÏ" BÓk ,"ÏeÏ ÏhÏ" CÓ ,ÏhiL Ì„…̃∆∆ƒ…¿»≈ƒ…»¿≈≈
‰NÚL Á‡ CÓ‰L ,„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ ."‰kqa, «À»ƒ»«»»≈∆«¿»≈««∆»»

,‰ËÈÁLe ÌÈ„È ˙ÏÈË Ï‡ .‰iNÚ‰ ÏÚ CÓ¿»≈«»¬ƒ»¬»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»
Ô‰ ˙eL‰ È„e ÏÈ‡B‰BÓˆÚÏ ËÁL elÙ‡ , ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬ƒ»«¿«¿

ÏÚ"Â "Ìc‰ Èeqk ÏÚ"Â "‰ËÈÁM‰ ÏÚ" CÓ¿»≈««¿ƒ»¿«ƒ«»¿«
ıÓÁ eÚa ÏÚ" CÓ ‡e‰ CÎÂ ."ÌÈ„È ˙ÏÈË," ¿ƒ«»»ƒ¿»¿»≈«ƒ»≈

˜„aL ÔÈaaL ÔÈa ,BÓˆÚÏ‰ÚMnL ;ÌÈÁ‡Ï ˜„ ≈∆»«¿«¿≈∆»««¬≈ƒ∆ƒ»»
BaÏa ÓbLeÚa‰ ˙ÂˆÓ ˙ÈNÚ ,ÏhÏÌ„˜ ∆»«¿ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿««ƒ…∆

BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,˜ciL. ∆ƒ¿…¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

במצוותו,62) עוסק  ועדיין הואיל עליו, מברך זאת ובכל
וב 'תוספות'). ז: (פסחים ההלל בקריאת לנענעו צריך שהרי 

בירך 63) ולא בציצית שנתעטף  כגון קיימת, עשייתה ועדיין
ה"ה. לעיל וכמבואר ולא 64)תחילה, בשר יאכל שלא

אבל  חובה, אינן הן שגם ומעקה ממזוזה גרועה והיא ישחט ,
עליהן  מברך ולפיכך אלה, רשות מדברי  יותר הן חשובות

(כסף ֿמשנה). י "א ה' לעיל כמבואר בערב 65)"לעשות"
ביערו. טרם ואפילו החמץ 66)פסח , אחר שמחפש

בהל' רבינו (לשון גבולו מכל להוציאו ובחורים במחבואות
ה"ג). פ "ב , ומצה אותו 67)חמץ  ולחשוב  בלבו החמץ  את

כלל. צורך בו שאין וכדבר תורה 68)כעפר, שאמרה
מבתיכם. שאור תשביתו הראשון ביום טו): יב , (שמות

ה"א.69) פ "ב , ומצה חמץ  הל'

.ÊË‚‰nL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚‰Ó ‡e‰L c Ïk»»»∆ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«
ÌÈ‡È‚Á ÏL ÈÚÈMa ‰Ú ˙ÏÈË ÔB‚k ,‡e‰, ¿ƒƒ¿¿ƒ«¬»»«¿ƒƒ∆»

Ïl‰ ˙‡È˜ ÔB‚k ,ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ¿«¬»ƒ¿¿ƒ««≈
ÁÒt ÏL „ÚBÓ ÏL BlÁe ÌÈL„Á ÈL‡aÔÈ‡  ¿»≈√»ƒ¿À∆≈∆∆«≈

ÂÈÏÚ ÔÈÎÓÔeÚË Ì‡ EÏ ˜tzÒiL c Ïk ÔÎÂ . ¿»¿ƒ»»¿≈»»»∆ƒ¿«≈¿ƒ»
Â‡Ï Ì‡ ‰Îa‰Î ‡Ïa B˙B‡ ÔÈNBÚ ÌÏBÚÏe . ¿»»ƒ»ƒ¿…¿»»¿»

˙BÎaa ‰aÈÂ ‰ÎÈˆ dÈ‡L ‰Îa Ì„‡ ‰fÈƒ»≈»»ƒ¿»»∆≈»¿ƒ»¿«¿∆«¿»
˙BÎÈv‰.jÎ‡ ÌBÈ ÏÎa :Ó‡ „Âc ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈»ƒ»«¿»¬»¿∆»

ותיקנוהו70) יסדוהו ונהגו שלא בעצמם. כן נהגו אלא לעם,
מד:). לסוכה (הרשב "א מאליהם כמותם העם

מנהג 71) אלא למקדש) שמחוץ  (בגבולין ואינה הסוכות,
מד.). סוכה במס ' (כמבואר פסח 72)נביאים, של ושביעי 

ה"ו. פ "ג, מגילה הלכות השווה כח ,73)בכלל, תענית
קריאת  לדמות שאין חולק : והראב "ד ע "ב . מד, סוכה ע "ב ;
טלטול  אלא שאינה ערבה, לנטילת חדשים בראשי  ההלל
לשון  - הכלי " על או הקרקע  על בה ("שחובט  בעלמא,
הודאה  ולא שבח  לא בה ואין ה"כב ), פ "ז, לולב  הל' רבינו
הלל  קריאת אבל עליה, מברכים אין ולפיכך בנטילתה,
 ֿ ראש שהיום לפרסם כדי  תיקנוה, בברכה חדשים בראשי 
בראשֿחודש  גם הלל קריאת על לברך נוהגים ואנו חודש.
תצ ). תכב ; סי ' או"ח  שו"ע  (ראה פסח  בחולֿהמועד וגם

הסוכות 74) חג של השמיני  ביום בסוכה הישיבה כגון
סוכה  הל' (השווה שמיני  ספק  שביעי  ספק  שהוא בגולה,
וטעון  - חיה ספק  שהוא כוי  של דמו כיסוי  וכן ה"יג), פ "ו,

וראה  ע "א. מז, סוכה כיסוי . טעון ואינו - בהמה ספק  כיסוי ,
רבינו"). "תשובות שלא 75)במוספנו ע "א. לג, ברכות

לשוא". אלהיך ה' שם את תשא "לא על יעבור
אדם 76) "עתיד אמרו: ה"יב ) פ "ד, (קידושין וב 'ירושלמי '

משום  אכל", ולא עינו שראתה כל על וחשבון דין ליתן
אלו  מינים שברא ה' את ולהודות לברך לבו נותן שאינו

שם). משה', ('פני  אדם בני  בהם להחיות







˙ÂˆÓÌÈÎf‰ ÏeÓÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚÈÈÓL ÌBia. ƒ¿«¬≈««¿ƒ»«¿»ƒ«¿ƒƒ
e‡e:el‡ ÌÈ˜Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

זו 1) ומצוה - זכר כל לכם המול י ): יז, (בראשית ככתוב 
בסמוך  כמבואר העבדים, מילת וגם הבנים מילת גם כוללת
שלו, המצוות' ב 'ספר זה פסוק  רבינו מביא וכן א), (הלכה
מלים. כיצד רבינו יפרש ה"ב  פ "ב , ולקמן רטו. מצוה

זכר 2) כל לכם ימול ימים שמונת ובן יב ): (שם, שנאמר
נבוכים' (ב 'מורה רבינו יבאר זו מצוה וטעם לדורותיכם,
הצורך, על היתירה התאוה מחסרת המילה כי  מ "ט ): ח "ג,
יחלש  בריאתו מתחילת מכסהו ויוסר דמו כשישפך האבר כי 
במילה  ויש אצלי ... המילה בטעמי  החזק  זהו ספק ... בלי 
השם  יחוד מאמיני  - הזאת אמונה לאנשי  שיהיה ענין עוד
לומר  מהם שאינו מי  יוכל ולא שיקבצם, גשמי  אחד אות -
להגיע  כדי  כן האדם יעשה פעמים כי  נכרי , והוא מהם שהוא
זו, פעולה אך זו. דת אנשי  על להתנכל כדי  או תועלת, אל
רק  בבניו או בו אדם יעשהו לא המילה, מעשה כלומר:
בזרוע , כויה או בשֹוק  ׂשרט  זה אין כי  אמיתית, אמונה מתוך
אשר  הברית היא המילה זאת וכן מאד... קשה ענין הוא אבל
יכנס  שימול מי  וכל ה', יחוד אמונת על אבינו אברהם כרת
ז): יז, (בראשית ככתוב  היחוד, להאמין אברהם בברית
תורתנו  שקבעה והטעם אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות
בעלֿחי שכל "מפני  (שם): רבינו אומר בשמיני , מילה לזמן
הוא  עדיין וכאילו לחותו, בתכלית מאד חלש הוא כשיוולד
העולם, אויר מרואי  ימנה ואז ימים, שבעת סוף  עד בבטן,
ימים  "שבעת הענין זה שמר בבהמות גם כי  תראה הלא
מפורש  וכדבריו נפל". הוא זה קודם כאילו אמו", עם יהיה
נימול  התינוק  "ולמה תצא": "כי  פרשת רבה' ב 'מדרש
עד  לו להמתין עליו רחמים הקב "ה שנתן ימים? לשמונה

כחו". בו שיהא

    
דין 1) עבדו; את והאדון בנו את למול האב  על שחובה

ואיזו  שבת דוחה מילה איזו ישראל; לקהל שנכנס  גר מילת
מחמת  אחיו שמתו מי  וכן החולה תינוק  דין דוחה; אינה

מילה.

.‡˙k ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ‰NÚ ˙ÂˆÓ  ‰ÏÈÓ, ƒ»ƒ¿«¬≈∆«»ƒ»∆»»≈
B˙ÏÚ Na ˙‡ ÏBnÈ ‡Ï L‡ ÎÊ ÏÚÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»»¬∆…ƒ∆¿«»¿»

‰˙ÎÂÏeÓÏ ‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓe .‰ÈnÚÓ ‡Â‰‰ LÙp‰ ¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒ≈«∆»ƒ¿»«»»»
Ba ˙‡‰ ÏÚÂ ,„ÈÏÈ ,ÂÈ„Ú ˙‡ ÏeÓÏ˙Èa ∆¿¿«»«»∆¬»»¿ƒ»ƒ

ÛÒk ˙˜Óe Ô˙B‡ ÏÓ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ B‡ ‡‰ Ú . ƒ¿«∆∆»«»»»»¿…»»
ÈeÏz ˙k‰ ÔÈ‡L ,˙k iÁ BÈ‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈«»»≈∆≈«»≈»

BÓˆÚ ÏÚa ‡l‡Ó ÔÈcŒ˙Èe .Ôa‰ B˙B‡ ÏeÓÏ ÌÈeˆ ∆»∆»≈«¿≈ƒ¿Àƒ»«≈
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BpÓÊa „Ú‰ B‡‡ÏÂ Ï‡NÈa ÏÚ eÁÈpÈ ‡ÏÂ , »∆∆ƒ¿«¿…«ƒ»≈¿ƒ¿»≈¿…
.Ô‰È„Ú¿«¿≈∆

  

        
       

מילה  הלכות את  " הרמב התחיל מדוע   הטע בסיבת
(מצות־  המילה  על החיובי  בציווי  ולא  שבה  כרת  בחיוב 
של  גדולתה  להדגיש  רוצה  שבזה  לומר ויש  שלה ). עשה 
בזה  רק  לא  התורה , מצוות מכל היא  שגדולה  זו  מצוה 
הכרת  עניי  שג אלא  בריתות עשרה  שלוש  עליה  שנכרתו 
 על־דר והוא  המצוות. משאר גדולתה  את מבטא  שבה 
צד בה  שיש  מצוות־עשה  משאר היא  "וגדולה  ה 'טור' לשו

בריתות. י "ג עליה  נכרתו   וג כרת
       

קיימוה.2) לא זוכה 3)אם הנפש אין וכן זמנו, לפני  שימות
ה"א). (פ "ח , תשובה בהל' כמבואר הבא, העולם לחיי 

וימל 4) ד): כא, (בראשית שנאמר ע "א. כט , קידושין
בנו. יצחק  את הכנענים.5)אברהם לעבדיו זה 6)האדון

ברשות  וילדה שנתעברה - כנענית שפחה - לאמו שנולד
ה"ג.7)ישראל. בסמוך כמבואר הגויים, מן האדון שקנהו

וגו'.8) הנפש ונכרתה ימול... לא אשר זכר וערל ככתוב :
המול9) שנאמר: ע "א. כט , ÏÎקידושין ÌÎÏ זה הרי  זכר,

הדין. לבית מיוחד ציווי 

.BzÚcÓ ‡lL Ì„‡ ÏL Ba ÔÈÏÓ ÔÈ‡‡l‡ , ≈»ƒ¿∆»»∆…ƒ«¿∆»
ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,BÏeÓÏ ÚÓÂ Ú ÔkŒÌ‡ƒ≈»«¿ƒ¿«¿∆≈ƒ»ƒ¿«

ÌlÚ˙ .BÁk,Ïc‚iLk  B˙B‡ eÏÓ ‡ÏÂ ÔÈcŒ˙ÈaÓ »¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ¿…»¿∆ƒ¿«
BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÏ iÁ ‡e‰ÚiL ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ . «»»∆«¿¿»»∆«¬…

ÏhÓ ‡e‰ È‰  BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÈ ‡ÏÂ Ïc‚iMÓ ÂÈÏÚ»»ƒ∆ƒ¿«¿…»∆«¿¬≈¿«≈
˙k iÁ BÈ‡ Ï‡ .‰NÚ ˙ÂˆÓ˙eÓiL „Ú , ƒ¿«¬≈¬»≈«»»≈«∆»
.„ÈÊÓa ÏÚ ‡e‰Â¿»≈¿≈ƒ

מידו 10) לחטפה לנו אסור האב , על מוטלת שהמצוה מאחר
חבירו וקדם ששחט  באחד "מעשה צא:) וחייבו (ב "ק  וכסה,

זהובים". עשרה לו ליתן גמליאל לומר,11)רבן רבינו דקדק 
שהוא  בפלוני  ידעו ולא הרגישו שלא מביתֿהדין "נתעלם
שביתֿדין  יתכן לא כי  ביתֿדין", "עבר לומר אין אבל ערל,

לעשות. עליהם המוטלת מצוה על במזיד השווה 12)יעבור
ו). משנה י "ט , פרק  (שבת המשנה" ב "פירוש רבינו דברי 

זמנו.13) לפני  הבא,14)למות עולם  מחיי  נפשו תכרת ואז
בידו  שהרי  כרת, בחיוב  הוא אין - חי  שהוא עוד כל אבל
תורה: שכתבה הוא המצוה. את ולקיים עצמו ולמול לתקן

אשר זכר ÏÂÓÈוערל ‡Ï לא "מל" לא אשר - ונכרתה ...
המצוה  ימיו שכל לומר עתיד, בלשון "ימול" לא אלא נאמר,
שאין  מותו לאחר אלא עליו חל כרת עונש ואין עליו מוטלת
הוא  ולדעתו חולק , והראב "ד ספר'). ('קרית לתקן בידו עוד
הוא  מל שלא יום בכל שהרי  כרת, בחיוב  יום כל עומד

מהחיוב . נפטר מל שאם אלא בוראו, מצות מבטל

.‚Ï‡NÈ ˙eLa „ÏBpL „Ú „Á‡„Ú „Á‡Â , ∆»∆∆∆«ƒ¿ƒ¿»≈¿∆»∆∆

ÌÈ˙ek‰ ÔÓ Á˜Ïp‰‡l‡ ;Ô˙B‡ ÏeÓÏ ‰ iÁ , «ƒ¿»ƒ«ƒ«»»«»»∆»
ÌBia ÏBn ÛÒk ˙˜Óe ,‰BÓLÏ ÏBn ˙Èa „ÈÏiL∆¿ƒ«ƒƒƒ¿»ƒ¿«∆∆ƒ«

BÓBÈa ÏBn ,„ÏBpL ÌBia BÁ˜Ï elÙ‡ .Á˜ÏpL. ∆ƒ¿«¬ƒ¿»«∆«ƒ¿

בית".15) "יליד בסמוך הנקרא "מקנת 16)הוא הנקרא הוא
יב ). יז, (בראשית הכתוב  כלשון ע "ב .17)כסף ", קלה, שבת

"ובן אומר: אחד כתוב  שם: רש"י  של ÌÈÓÈוכהסברו ˙ÂÓ˘
אחד ÌÎÏימול וכתוב  וגו' כסף " ומקנת בית יליד זכר כל

מפורש  ולא כספך", ומקנת ביתך יליד ימול "המול אומר:
שנולד  לישראל, הדומה שכל ומסתבר ימים? לשמונה בו
וכל  "לכם". דומה הוא שהרי  לשמונה, נימול ישראל בבית
אתה  ואין לישראל דומה אינו שנולד, אחרי  רבו שקנהו עבד
ימול" "המול אלא לכם" ימול ימים שמנת "ובן בו קורא

נימול. הוא קנייתו ביום וגו'

.„BÓLÏ ÏBnpL ÛÒk ˙˜Ó LÈ˙Èa „ÈÏÈ LÈÂ ,‰ ≈ƒ¿«∆∆∆ƒƒ¿»¿≈¿ƒ«ƒ
Á˜ÏÂ ,‰ÁÙL Á˜Ï ?„ˆÈk .„ÏBpL ÌBia ÏBnpL∆ƒ«∆«≈«»«ƒ¿»¿»«

dnÚ daÚ‰„ÏÈÂ‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê È‰ ; À»»ƒ»¿»¿»¬≈∆ƒƒ¿»
aÚ‰ È‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa aÚ‰ Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»«»À»ƒ¿≈«¿«¬≈»À»

ÛÒk ˙˜Ó BÓˆÚ,„ÏBpL Ì„˜ Bn‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰  «¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»»ƒ…∆∆«
.‰BÓLÏ ÏBnƒƒ¿»

מקנתה.18) בשעת מעוברת ישראל.19)שהיתה ברשות
קנויה 20) אמו שגם בשעה ישראל ברשות ונולד הואיל

שמונת  "ובן בו קורא ואתה ל"לכם", דומה זה הרי  לישראל,
זכר". כל לכם ימול חידוש 21)ימים לומר רבינו נתכוין כאן

בלבד  העובר את אלא קנה לא מתחילה שאפילו גדול, יותר
את  גם וקנה נמלך שבינתיים אלא אמו, את לקנות חשב  ולא
אלא  כסף " כ"מקנת נידון העובר אין שילדתו, טרם אמו
לפני נקנתה ואמו הואיל לשמונה, ונימול בית" כ"יליד
שבת  במס ' השנויה ברייתא מתוך רבינו למד זה וכל לידתו.

מילה. הל' רבינו" "תשובות במוספנו וראה ע "ב . קלה,

.‰‰ÈaÚÏ ‰ÁÙL Á˜ÏŒÏÚ ‰ÁÙL Á˜lL B‡ , »«ƒ¿»¿À»∆»∆»«ƒ¿»«
˙e„Ú ÌLÏ dÏÈaË‰Ï ‡lL ˙ÓÈtŒÏÚŒÛ‡  ¿»∆…¿«¿ƒ»¿≈«¿««ƒ

B˙eLa „ÏBpL„ÏBp‰ È‰L ,„ÏBpL ÌBia ÏBn , ∆«ƒ¿ƒ«∆«∆¬≈«»
ÌBi‰ el‡Îe BcÏ ÛÒk ˙˜Ó ‡e‰ el‡k ,‰f‰«∆¿ƒƒ¿«∆∆¿«¿ƒ«

e‰˜˙eÁÙL ÏÏÎa Bn‡ ÔÈ‡L ,È„k ,Ï‡NÈ »»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿≈
˙Èa „ÈÏÈ Ôa‰ ‰È‰iLBn‡ ‰ÏË Ì‡Â .Á‡ ∆ƒ¿∆«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»ƒ««

‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê È‰  ‰„ÏiL. ∆»¿»¬≈∆ƒƒ¿»

דומה 22) זה ואין בוולדותיה, אלא האם בגוף  חלק  לו שאין
אלא 23)ל"לכם". ישראלית, כאשה במצוות חייבת שתהיה

מצוות. עול עליה ואין שהיתה כמו גויה והיה 24)תשאר
לשמונה. הנימול בית" "יליד כדין לידון אחרי25)ראוי 

ועבודתה,26)לידתו. השפחה שירות מופשט , שם - שפח ּות
לשפח ּות  בתו את מוכר אדם שאין "כשם אישות, - והפכה

יח .). (קידושין אישּות" בית"27)אחר "יליד נקרא אינו כי 
הקנויה  השפחה לאמו ישראל ברשות שנולד עבד אלא

שם). (שבת, לידתו לפני  והרי28)לישראל עבדות, לשם
ישראל. שפח ּות בכלל הדין 29)היא על רק  מוסב  זה

כי להטבילה, שלא עלֿמנת שפחה שלקח  מי  על האחרון
בית" "יליד כדין לעשות לידתו לאחר הטבילה מועילה אז

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



קעד               
         

שהתנה  התנאי  נתבטל והטבילה הואיל כי  לשמונה, להמול
ליו"ד  (ט "ז תנאי  בלא האם קנה כאילו זה והרי  מתחילה,
אפילו  לעובריה" שפחה ב "לקח  אבל ג). ס "ק  רסז, סי '
הואיל  מועיל, זה אין - שילדה אחרי  עבדות לשם הטבילה
כ"מקנת  הוא הרי  לרבו, קנויה אמו היתה לא שנולד ובשעה

(כסף ֿמשנה). לידתו ביום ונימול בעלמא כסף "

.ÂÏBÓÏ „Ú‰ ‰ˆ ‡ÏÂ ,Ì"ekÚ‰ ÔÓ ÏB„b „Ú Á˜Ï»«∆∆»ƒ»«¿…»»»∆∆ƒ
ÔÈÏbÏ‚Ó NÚŒÌÈL Ïk BnÚ,ÔkŒÏÚ ˙È ;L„Á ¿«¿¿ƒƒ»¿≈»»…∆»≈«≈

ÏÚ ‡e‰Lk BÓi˜Ï eÒ‡BÎBÓe ÊBÁ ‡l‡ , »¿«¿¿∆»≈∆»≈¿
Ba Ïˆ‡ ‡e‰Â ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .Ì"ekÚÏ¿«¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»¿≈∆«
,ÏÚ ‡e‰Â BÓi˜Ï zÓ  B˙B‡ ÏeÓÈ ‡lL ,Ì"ekÚ‰»«∆…»À»¿«¿¿»≈
Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ ÚL ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ïe ƒ¿«∆¿«≈»»∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«

LBz ‚k ‰È‰ÈÂ˙BˆÓ ÚL ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡ Ï‡ . ¿ƒ¿∆¿≈»¬»ƒ…ƒ≈»»∆«ƒ¿
„iÓ ‚‰È LBz b ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .ÔÓÊa ‡l‡ ≈»≈ƒ»¿≈¿«¿ƒ≈»∆»ƒ¿«

‚‰B ÏBi‰L. ∆«≈≈

מח :).30) (יבמות להמול שיתרצה עליו להשפיע  משתדלים
(בראשית 31) עבדיו את למול לאברהם הקב "ה שציוה לפי 

שם). ('תוספות' ערלים לקיימם לנו אסור יג) והן:32)יז,
גזל, עריות, גילוי  דמים, שפיכות השם, ברכת זרה, עבודה

החי . מן ואבר מצוות 33)דינים שבע  עליו שקיבל גוי  זה
לפי תושב ? שמו נקרא "ולמה טבל. ולא מל ולא נח , בני 
רבינו  (מלשון ישראל" בארץ  בינינו להושיבו לנו שמותר
ה"ו). פ "י , ע "ז הל' וראה ה"ז. פ "יד, ביאה איסורי  הל'

כג,34) (שמות שנאמר משום בינינו, להניחם לנו שאסור
משה  נצטוה "וכן לי . אותך יחטיאו פן בארצך ישבו לא לג):
מצוות  לקבל העולם באי  כל את לכוף  הגבורה, מפי  רבינו
פ "ח , מלכים (הל' יהרג" קיבל שלא מי  וכל נח , בני  שנצטוו
לגויים  ומוכרו חוזר הוא הרי  תקיפה, ידינו וכשאין ה"י ).

בו.35)מיד. ולהחזיק  להחיותו עליו מצווים שנהיה
וגד 36) ראובן שבט  משגלו בטל והיובל ע "א. כט , ערכין

עבד  מקיימים אין ולפיכך לב :) (שם, המנשה שבט  וחצי 
למול) רוצה ואינו נח  בני  מצוות שבע  עליו (שקיבל כזה
ביאה  איסורי  בהל' רבינו דברי  השווה היובל. בזמן אלא

ה"ט . פ "יד,

.Ê‰lÁz ‰ÏÈÓ iÁ ,Ï‡NÈ Ï‰˜Ï ÒÎpL bÌ‡Â . ≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»≈«»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
Ì"ekÚ ‰È‰Lk ÏÓ˙Èa Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï CÈˆ  »¿∆»»«»ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ

Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜ ÔÎÂ .ib˙pL ÌBiaCÈˆ , «∆ƒ¿«≈¿≈»»∆«¿∆»»ƒ
˙Èa Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï,ÒBÈ‚Bc‡ .ÈÈÓM‰ ÌBia ¿«ƒƒ∆«¿ƒ««¿ƒƒ«¿¿ƒ

k ˙e˜Â ÎÊk ˙eÎÊ BÏ LiL „eÏi‰ ‡e‰Â ‰˜ ¿«»∆∆«¿¿»»¿«¿ƒ¿≈»
ÈÈÓMa B˙B‡ ÏeÓÏ CÈˆÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ .ÈÓe , »ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈…∆ƒ

˙BÏÚ ÈzL BÏ LiLÔ‰ÈzL ˙‡ ÔÈÏÓ ,ÈÈÓMa. ∆∆¿≈»¿»ƒ∆¿≈∆«¿ƒƒ

ויטבול".37) שימול עד גר אינו "לעולם ע "ב : מו, יבמות
הערבים.38) כגון גירות, לשם תחת 39)שלא יכנס  איך כי 

קלה.). (שבת ברית דם בלי  השכינה העור 40)כנפי  לו שאין
ה"ב ). פ "ב , לקמן (ראה העטרה את שחוששים 41)המחפה

ואינו  - בבשר נדבק  שהעור - היא כבושה ערלה שמא אנו
רבינו, לפסק  מקור למצוא מתלבט  הכסף ֿמשנה מרן ניכר.
כי ברית, דם ממנו להטיף  צריך מהול כשהוא שנתגייר שגר

ולא  תנאים מחלוקת בזה יש ע "א, קלה, דף  שבת במס '
מו  פ ' ב "ר במדרש אולם מי , כדברי  הלכה שם הכריעו
לא  אומר: הגלילי  יוסי  רבי  של בנו אלעזר "רבי  אמרו:

ע  וב "ה ב "ש שנתגייר נחלקו (גר זה ועל מהול) (שנולד זה ל
מה  על ברית. דם ממנו להטיף  צריך שהוא מהול) כשהוא
בשבת, שלו שמיני  יום וחל מהול שנולד מי  על נחלקו,
אין  אומרים וב "ה השבת, את עליו מחללים אומרים שב "ש

יצחק : רבי  אמר ‰˙ÈÓÏ„מחללים. È„Î ‰ÎÏ‰רבי (הוא "
דם  מהול מגר להטיף  שצריך מודים שהכל הרי  אלעזר).

ו). ס "ק  רסג, סי ' ליו"ד הגר"א (ביאורי  אע "פ 42)ברית
ה"יא. בסמוך כמבואר השבת, את עליו מחללים שאין

והוצי43) הדופן את וקרעו בלדתו קשתה שם,שאמו דרך או
אומרים  אנו אין לידה, טומאת עליו טמאה אמו שאין ואע "פ 
(שבת  האומר אחד חכם כדעת לשמונה, נימול יהא שלא
וגו' ימים" שבעת "וטמאה בו: קורא אתה שאין מי  קלה.):
ימול  השמיני  וביום הסמוך: הפסוק  את בו קורא אתה אין
שם. עליו החולקים כחכמים הלכה אלא ב ֿג) יב , (ויקרא

(רש"י ,44) גידים שני  אומרים: ויש זה. על זה עורות שני 
קלה:). את 46)הערלות.45)שבת דוחה מילתן שאין אע "פ 

זה  אין כי  בשמיני  זמנן בחול ה"יא, בסמוך כמבואר השבת.
קלה:). (שבת בזה תלוי 

.ÁLÓM‰ ˙BÏÚ Á‡ ,ÌBia ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ≈»ƒ¿»∆»«««¬«∆∆
,‰pÓÊ ‡lL ÔÈa ,dpÓÊ ‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBia ÔÈa ≈««¿ƒƒ∆¿«»≈∆…ƒ¿«»
 ÈÈÓM‰ ÌBia :Ó‡pL ,‰‡Ï‰Â ÈÚÈLzÓ ‡e‰L∆ƒ¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«««¿ƒƒ

‰ÏÈl ‡ÏÂ ÌBia ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ÏÓ . «¿…«»¿»»ƒ∆»»««««
Lk‰ÂˆÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰ÏÈnÏ Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . »≈¿»«»≈«ƒ»¿««ƒ≈ƒ¿»

˙BˆnÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈfL ,ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÌÈc˜‰Ï. ¿«¿ƒƒ¿ƒ««∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«ƒ¿

החמה.47) הנץ  זמן אלא 48)הוא לי  "אין ע "ב : עב , יבמות
נימול  לרבות מניין ביום, אלא נימול שאין לשמיני  נימול
מיותרת  וי "ו "וביום" לומר: תלמוד וכו'? לעשרה לתשעה

ביום. אלא נימולים שאין הנימולים כל מגילה 49)לרבות
לפי אלא יום, נחשב  השחר מעלות ההלכה, שמצד ע "א. כ,
הנץ  עד להמתין לכתחילה צריכים בו בקיאים הכל שאין

שם). (רש"י  (בראשית 50)החמה שנאמר ע "א. ד, פסחים
ג): בבוקר.ÌÎ˘ÈÂכב , אברהם

.Ë˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc dpÓÊ ‰ÏÈÓ,dpÓÊ ‡lLÂ ; ƒ»ƒ¿«»»∆««»¿∆…ƒ¿«»
˙aM‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡ÔÈe .BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ≈»»…∆««»¿…∆≈

?„ˆÈk .˙Úv‰ ˙‡ ‰ÁBc ,dpÓÊ ‡lL ÔÈe dpÓÊaƒ¿«»≈∆…ƒ¿«»»∆«»»«≈«
˙‰ ‰˙È‰ Ì‡LÌÚ dÎ˙BÁ ,‰ÏÚ‰ BÚa ∆ƒ»¿»«∆∆¿»»¿»¿»ƒ

Œ‡Ïa ˙Úv‰ Ú‚ ˙ˆÈˆwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÏÚ‰»»¿»««ƒ∆¿ƒ«∆««»««¿…
Ú˙‰N‰NÚ ‡BÈ ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ. «¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆

בשבת"51) אפילו "ביום - וגו' השמיני  וביום שנאמר:
ימול". "ובשמיני  לכתוב : היה די  כי  קלז.), שם,52)(שבת

כשנימול  אלא בשבת מילה נתרבתה לא כי  ע "א . קלג,
השמיני ". "וביום ככתוב : המפורש )53בשמיני , צרעת, נגע 

ב ). יג, (ויקרא השמר 54)בתורה ח ): כד, (דברים שנאמר
שנאמר  מקום וכל וגו'. ולעשות לשמור... הצרעת בנגע 
תקוץ  שלא הזהר כלומר: תעשה', 'לא אלא אינו "השמר"

מילה.55)הבהרת. מצות ושם 56)של ע "ב . קלב , שבת
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קעה                
         

שהתנה  התנאי  נתבטל והטבילה הואיל כי  לשמונה, להמול
ליו"ד  (ט "ז תנאי  בלא האם קנה כאילו זה והרי  מתחילה,
אפילו  לעובריה" שפחה ב "לקח  אבל ג). ס "ק  רסז, סי '
הואיל  מועיל, זה אין - שילדה אחרי  עבדות לשם הטבילה
כ"מקנת  הוא הרי  לרבו, קנויה אמו היתה לא שנולד ובשעה

(כסף ֿמשנה). לידתו ביום ונימול בעלמא כסף "

.ÂÏBÓÏ „Ú‰ ‰ˆ ‡ÏÂ ,Ì"ekÚ‰ ÔÓ ÏB„b „Ú Á˜Ï»«∆∆»ƒ»«¿…»»»∆∆ƒ
ÔÈÏbÏ‚Ó NÚŒÌÈL Ïk BnÚ,ÔkŒÏÚ ˙È ;L„Á ¿«¿¿ƒƒ»¿≈»»…∆»≈«≈

ÏÚ ‡e‰Lk BÓi˜Ï eÒ‡BÎBÓe ÊBÁ ‡l‡ , »¿«¿¿∆»≈∆»≈¿
Ba Ïˆ‡ ‡e‰Â ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .Ì"ekÚÏ¿«¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»¿≈∆«
,ÏÚ ‡e‰Â BÓi˜Ï zÓ  B˙B‡ ÏeÓÈ ‡lL ,Ì"ekÚ‰»«∆…»À»¿«¿¿»≈
Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ ÚL ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ïe ƒ¿«∆¿«≈»»∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«

LBz ‚k ‰È‰ÈÂ˙BˆÓ ÚL ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡ Ï‡ . ¿ƒ¿∆¿≈»¬»ƒ…ƒ≈»»∆«ƒ¿
„iÓ ‚‰È LBz b ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .ÔÓÊa ‡l‡ ≈»≈ƒ»¿≈¿«¿ƒ≈»∆»ƒ¿«

‚‰B ÏBi‰L. ∆«≈≈

מח :).30) (יבמות להמול שיתרצה עליו להשפיע  משתדלים
(בראשית 31) עבדיו את למול לאברהם הקב "ה שציוה לפי 

שם). ('תוספות' ערלים לקיימם לנו אסור יג) והן:32)יז,
גזל, עריות, גילוי  דמים, שפיכות השם, ברכת זרה, עבודה

החי . מן ואבר מצוות 33)דינים שבע  עליו שקיבל גוי  זה
לפי תושב ? שמו נקרא "ולמה טבל. ולא מל ולא נח , בני 
רבינו  (מלשון ישראל" בארץ  בינינו להושיבו לנו שמותר
ה"ו). פ "י , ע "ז הל' וראה ה"ז. פ "יד, ביאה איסורי  הל'

כג,34) (שמות שנאמר משום בינינו, להניחם לנו שאסור
משה  נצטוה "וכן לי . אותך יחטיאו פן בארצך ישבו לא לג):
מצוות  לקבל העולם באי  כל את לכוף  הגבורה, מפי  רבינו
פ "ח , מלכים (הל' יהרג" קיבל שלא מי  וכל נח , בני  שנצטוו
לגויים  ומוכרו חוזר הוא הרי  תקיפה, ידינו וכשאין ה"י ).

בו.35)מיד. ולהחזיק  להחיותו עליו מצווים שנהיה
וגד 36) ראובן שבט  משגלו בטל והיובל ע "א. כט , ערכין

עבד  מקיימים אין ולפיכך לב :) (שם, המנשה שבט  וחצי 
למול) רוצה ואינו נח  בני  מצוות שבע  עליו (שקיבל כזה
ביאה  איסורי  בהל' רבינו דברי  השווה היובל. בזמן אלא

ה"ט . פ "יד,

.Ê‰lÁz ‰ÏÈÓ iÁ ,Ï‡NÈ Ï‰˜Ï ÒÎpL bÌ‡Â . ≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»≈«»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
Ì"ekÚ ‰È‰Lk ÏÓ˙Èa Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï CÈˆ  »¿∆»»«»ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ

Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜ ÔÎÂ .ib˙pL ÌBiaCÈˆ , «∆ƒ¿«≈¿≈»»∆«¿∆»»ƒ
˙Èa Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï,ÒBÈ‚Bc‡ .ÈÈÓM‰ ÌBia ¿«ƒƒ∆«¿ƒ««¿ƒƒ«¿¿ƒ

k ˙e˜Â ÎÊk ˙eÎÊ BÏ LiL „eÏi‰ ‡e‰Â ‰˜ ¿«»∆∆«¿¿»»¿«¿ƒ¿≈»
ÈÈÓMa B˙B‡ ÏeÓÏ CÈˆÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ .ÈÓe , »ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈…∆ƒ

˙BÏÚ ÈzL BÏ LiLÔ‰ÈzL ˙‡ ÔÈÏÓ ,ÈÈÓMa. ∆∆¿≈»¿»ƒ∆¿≈∆«¿ƒƒ

ויטבול".37) שימול עד גר אינו "לעולם ע "ב : מו, יבמות
הערבים.38) כגון גירות, לשם תחת 39)שלא יכנס  איך כי 

קלה.). (שבת ברית דם בלי  השכינה העור 40)כנפי  לו שאין
ה"ב ). פ "ב , לקמן (ראה העטרה את שחוששים 41)המחפה

ואינו  - בבשר נדבק  שהעור - היא כבושה ערלה שמא אנו
רבינו, לפסק  מקור למצוא מתלבט  הכסף ֿמשנה מרן ניכר.
כי ברית, דם ממנו להטיף  צריך מהול כשהוא שנתגייר שגר

ולא  תנאים מחלוקת בזה יש ע "א, קלה, דף  שבת במס '
מו  פ ' ב "ר במדרש אולם מי , כדברי  הלכה שם הכריעו
לא  אומר: הגלילי  יוסי  רבי  של בנו אלעזר "רבי  אמרו:

ע  וב "ה ב "ש שנתגייר נחלקו (גר זה ועל מהול) (שנולד זה ל
מה  על ברית. דם ממנו להטיף  צריך שהוא מהול) כשהוא
בשבת, שלו שמיני  יום וחל מהול שנולד מי  על נחלקו,
אין  אומרים וב "ה השבת, את עליו מחללים אומרים שב "ש

יצחק : רבי  אמר ‰˙ÈÓÏ„מחללים. È„Î ‰ÎÏ‰רבי (הוא "
דם  מהול מגר להטיף  שצריך מודים שהכל הרי  אלעזר).

ו). ס "ק  רסג, סי ' ליו"ד הגר"א (ביאורי  אע "פ 42)ברית
ה"יא. בסמוך כמבואר השבת, את עליו מחללים שאין

והוצי43) הדופן את וקרעו בלדתו קשתה שם,שאמו דרך או
אומרים  אנו אין לידה, טומאת עליו טמאה אמו שאין ואע "פ 
(שבת  האומר אחד חכם כדעת לשמונה, נימול יהא שלא
וגו' ימים" שבעת "וטמאה בו: קורא אתה שאין מי  קלה.):
ימול  השמיני  וביום הסמוך: הפסוק  את בו קורא אתה אין
שם. עליו החולקים כחכמים הלכה אלא ב ֿג) יב , (ויקרא

(רש"י ,44) גידים שני  אומרים: ויש זה. על זה עורות שני 
קלה:). את 46)הערלות.45)שבת דוחה מילתן שאין אע "פ 

זה  אין כי  בשמיני  זמנן בחול ה"יא, בסמוך כמבואר השבת.
קלה:). (שבת בזה תלוי 

.ÁLÓM‰ ˙BÏÚ Á‡ ,ÌBia ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ≈»ƒ¿»∆»«««¬«∆∆
,‰pÓÊ ‡lL ÔÈa ,dpÓÊ ‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBia ÔÈa ≈««¿ƒƒ∆¿«»≈∆…ƒ¿«»
 ÈÈÓM‰ ÌBia :Ó‡pL ,‰‡Ï‰Â ÈÚÈLzÓ ‡e‰L∆ƒ¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«««¿ƒƒ

‰ÏÈl ‡ÏÂ ÌBia ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ÏÓ . «¿…«»¿»»ƒ∆»»««««
Lk‰ÂˆÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰ÏÈnÏ Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . »≈¿»«»≈«ƒ»¿««ƒ≈ƒ¿»

˙BˆnÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈfL ,ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÌÈc˜‰Ï. ¿«¿ƒƒ¿ƒ««∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«ƒ¿

החמה.47) הנץ  זמן אלא 48)הוא לי  "אין ע "ב : עב , יבמות
נימול  לרבות מניין ביום, אלא נימול שאין לשמיני  נימול
מיותרת  וי "ו "וביום" לומר: תלמוד וכו'? לעשרה לתשעה

ביום. אלא נימולים שאין הנימולים כל מגילה 49)לרבות
לפי אלא יום, נחשב  השחר מעלות ההלכה, שמצד ע "א. כ,
הנץ  עד להמתין לכתחילה צריכים בו בקיאים הכל שאין

שם). (רש"י  (בראשית 50)החמה שנאמר ע "א. ד, פסחים
ג): בבוקר.ÌÎ˘ÈÂכב , אברהם

.Ë˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc dpÓÊ ‰ÏÈÓ,dpÓÊ ‡lLÂ ; ƒ»ƒ¿«»»∆««»¿∆…ƒ¿«»
˙aM‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡ÔÈe .BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ≈»»…∆««»¿…∆≈

?„ˆÈk .˙Úv‰ ˙‡ ‰ÁBc ,dpÓÊ ‡lL ÔÈe dpÓÊaƒ¿«»≈∆…ƒ¿«»»∆«»»«≈«
˙‰ ‰˙È‰ Ì‡LÌÚ dÎ˙BÁ ,‰ÏÚ‰ BÚa ∆ƒ»¿»«∆∆¿»»¿»¿»ƒ

Œ‡Ïa ˙Úv‰ Ú‚ ˙ˆÈˆwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÏÚ‰»»¿»««ƒ∆¿ƒ«∆««»««¿…
Ú˙‰N‰NÚ ‡BÈ ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ. «¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆

בשבת"51) אפילו "ביום - וגו' השמיני  וביום שנאמר:
ימול". "ובשמיני  לכתוב : היה די  כי  קלז.), שם,52)(שבת

כשנימול  אלא בשבת מילה נתרבתה לא כי  ע "א . קלג,
השמיני ". "וביום ככתוב : המפורש )53בשמיני , צרעת, נגע 

ב ). יג, (ויקרא השמר 54)בתורה ח ): כד, (דברים שנאמר
שנאמר  מקום וכל וגו'. ולעשות לשמור... הצרעת בנגע 
תקוץ  שלא הזהר כלומר: תעשה', 'לא אלא אינו "השמר"

מילה.55)הבהרת. מצות ושם 56)של ע "ב . קלב , שבת
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שכן  ו'עשה', תעשה' 'לא בה יש בהרת שקציצת הוכיחו
מצותֿעשה, היא הכהנים" אתכם יורו אשר ככל "ולעשות
במילה: שכתוב  מפני  שתיהן, דוחה מילה מצות זאת ובכל

שגם ˘"ימול בהרת", שם שיש ואפילו "בשר - ערלתו"
בהרת. במקום לרבות ונדרשת היא, מיותרת "בשר" תיבת

.È˙ÏÈÓ Ck ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ÌÈa‰ ˙ÏÈnL ÌLk¿≈∆ƒ««»ƒ»∆««»»ƒ«
,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ,‰BÓLÏ ÌÈÏBn Ô‰L ,ÌÈ„Ú‰»¬»ƒ∆≈ƒƒƒ¿»»∆««»

˙aLa Ô‰lL ÈÈÓL ÏÁ Ì‡‡lL ,˙Èa „ÈÏÈÓ ıeÁ ; ƒ»¿ƒƒ∆»∆¿«»ƒƒ»ƒ∆…
Bn‡ ‰ÏËÏBnpL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‰„ÏiL „Ú »¿»ƒ«∆»¿»∆««ƒ∆ƒ

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,‰BÓLÏ. ƒ¿»≈∆∆««»

מילת 57) וגם השבת", את דוחה בזמנה "מילה אמרו: שהרי 
זה. בכלל בשמיני  גירות.58)עבדים מחלוקת 59)לשם כי 

לאחד, או לשמונה נימול אם קלה:) (שבת בגמרא היא
בו  הולכים אנו מי , כדברי  הלכה הוכרעה ולא והואיל
שמא  - שמיני  יום לפני  אותו מלים אין מספק : לחומרא
עליו  מחללים ואין לשמונה, נימול האומר כדעת הלכה
והרי לאחד, נימול האומר כדעת הלכה שמא - מספק  השבת
ביום  אלא אותו מלים אין לפיכך בזמנה. שלא מילה זו
ס "ק  רסז, סי ' ליו"ד (ש"ך ללידתו תשיעי  יום שהוא ראשון
שילדה, קודם אמו טבלה שלא כסף " ל"מקנת והואֿהדין ז).
את  דוחה אינה ה"ד, לעיל כמבואר לשמונה שנימול שאע "פ 
רסז  סי ' יו"ד בשו"ע  מבואר וכן כאן. האמור מטעם השבת
ב 'דרכי הובאה ירוחם רבינו שדעת להעיר וכדאי  ב . סעיף 
בשום  שבת דוחה עבדים מילת שאין רסז, סי ' יו"ד משה'
מילה  הותרה לא כי  לידתו, לפני  אמו טבלה אפילו פנים

בישראל. אלא בשבת

.‡ÈL„Áa „ÏBpL ÈÓe ,Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË»̃»∆«¿∆»ƒ∆««…∆
ÏÙk ‡e‰L ,B˙ia ÓbzL Ì„˜ ,BeaÚÏ ÈÈÓM‰, «¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈¿ƒ»∆¿≈∆

ÈÁ BÈ‡L ÈtÓÔÙ„ ‡ˆBÈÂ ,ÈÓe ,ÒBÈ‚Bc‡Â , ƒ¿≈∆≈«¿≈…∆¿«¿¿ƒƒ
˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡  ˙BÏÚ ÈzL BÏ LiL‡l‡ , ∆∆¿≈»¿≈ƒ∆««»∆»

.Ô‰lL ÈÚÈLz ÌBÈ ‡e‰L ,˙aLa „Á‡a ÔÈÏBnƒƒ¿∆»¿«»∆¿ƒƒ∆»∆

ג):60) ו, (קהלת ונזכר לידתו, זמן קודם אמו מבטן הנופל
הנפל. ממנו בשבת 61)טוב  לטלטלו ואסור כאבן, הוא והרי 

מצוה. מילתו לידה,62)שאין טומאת עליו טמאה אמו שאין
בביאורנו. ה"ז לעיל נולד 63)וראה הם, ספקות אלה כל כי 

שמא  מילה, וצריך כבושה ערלתו שמא ספק  מהול, כשהוא
זכר  ספק  אנדרוגינוס , מילה. צריך ואינו כלל ערלה לו אין
דוחה  ודאי , ערלתו - "ערלתו" אמרה והתורה נקבה, ספק 
ולא  זה של ערלתו משמע , "ערלתו" כי  ספק , ולא השבת את
מהן  איזו הוא ספק  הרי  - ערלות שתי  לו שיש מי  אחר. של
בכלל  ואינה ערלה אינה מהן ואיזו בשמיני , ומצותה ערלה
מילתו  אין שמונה בן מספק . שבת דוחים ואין "ערלתו"
דופן, יוצא בשבת. לטלטלו ואסור הוא כמת שהרי  מצוה,
שאין  "כל הכלל: ע "פ  לשמונה נימול אם בכלל ספק  יש
בו  הולכים ולפיכך לשמונה" נימול אין לידה, טמאה אמו
השבת. את דוחה מילתו אין אבל בשמיני , שנימול לחומרא
לו  (אין טומטום של דינו הזכיר לא שרבינו להעיר וראוי 
זכר, ונמצא ימים שמונה לפני  שנקרע  ונקבות) זכרות סימני 
נימול  - רבינו בדברי  יוסף ' ה'בית ולדעת בשבת. נימול אם

אנו  אין כי  קכז.) (בבאֿבתרא הש"ס  סוגיית פי  על בשבת,
נפסקה  וכך לידה", משעת "זכר שיהא זה על מקפידים

ס "י . רסו, סי ' ביו"ד ההלכה

.È˙BLÓM‰ ÔÈa „ÏBpL ÈÓ˜ÙÒ ,ÌBia ˜ÙÒ  ƒ∆«≈«¿»»≈«»≈
‡e‰L ,ÈÚÈLzÏ ÏBnÂ ,‰ÏÈl‰ ÔÓ ÔÈBÓ  ‰ÏÈla««¿»ƒƒ««¿»¿ƒ«¿ƒƒ∆
,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙aL Ú „ÏB Ì‡Â .ÈÈÓL ˜ÙÒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ«∆∆«»≈«¿»

„Á‡a ÏBn ‡l‡ ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡,˙aLa ≈∆∆««»∆»ƒ¿∆»¿«»
˜ÙqÓ ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡L. ∆≈ƒ∆««»ƒ»≈

הוא 64) בינונים, כוכבים שלשה שיראו עד החמה משתשקע 
הל' רבינו (לשון מקום" בכל השמשות בין הנקרא הזמן
מתרגם  ו) יב , (שמות הערבים בין ה"ד). פ "ה, שבת

שמשיא". "בין ספק 65)אונקלוס : תשיעי , ספק  שהוא
ט "ו 66)עשירי . הלכה בסמוך וראה ע "א. קלה, שבת

ובביאורנו.

.‚ÈÈÈÓM‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓÌÏL ‰È‰ Ì‡  ƒ∆««…∆«¿ƒƒƒ»»»≈
‰ÚL Ôe ,ÌÏL „ÏÂ ‰Ê È‰ ,ÂÈtˆe BÚNaƒ¿»¿ƒ»¿»¬≈∆»»»≈∆ƒ¿»

‰‰zLpL ‡l‡ ,‡e‰BÈ‡Â ,˙aLa BÏËÏËÏ zÓe , ∆»∆ƒ¿«»À»¿«¿¿¿«»¿≈
BÚNe „ÏB Ì‡ Ï‡ .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓe ,Ô‡Î»∆∆»ƒ¿«»¬»ƒ«¿»
Ôa ‰Ê È‰  Ô˙ik ÔÈÓÏL ÂÈtˆ ÔÈ‡Â ,Èe˜Ï»¿≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»»¬≈∆∆
,‰ÚL˙a ‡l‡ „Ïe‰Ï Èe‡ ‰È‰ ‡lL ,È‡cÂ ‰BÓL¿»««∆…»»»¿ƒ»≈∆»¿ƒ¿»
eÒ‡Â ,Ô‡k eLÁ ‡e‰ CÎÈÙÏe ;ÓbiL Ì„˜ ‡ˆÈÂ¿»»…∆∆ƒ»≈¿ƒ»»»∆∆¿»

˙aLa BÏËÏËÏÌÈLÏL ‰‰L Ì‡ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿«¿¿¿«»¿««ƒ≈ƒ»»¿ƒ
‡ÓÈ˜ ÏL „ÏÂ ‡e‰ È‰ ,ÌBÈ‡Lk ‡e‰ È‰Â , ¬≈»»∆¿»»«¬≈ƒ¿»

c ÏÎÏ ÔÈ„ÏBp‰ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰ML ÏkL , «»ƒ¿»»»∆…∆»»¿ƒ
.ÏÙ BÈ‡ ,Ì„‡a»»»≈»∆

ע "ב .68)לעיבורו.67) ס , אותו 69)יבמות מלים אין ולפיכך
שנשתהה 70)בשבת. אלא הוא שבעה שבן לחיות, שראוי 
חייב 71)(שם). וההורגו בשבת, הגל את עליו שמפקחים

פוטר  הוא וכן ה"ו). פ "ב , רוצח  הל' (ראה רוצח  משום עליו
ו  החליצה מן אביו נשי  פ "א,את יבום הל' (ראה הייבום מן

ועוד). ה"ה

.„È„ÏB Ì‡  BeaÚÏ ÈÚÈM‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓƒ∆««…∆«¿ƒƒ¿ƒƒ«
ÌÏL˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓe ,‡ÓÈ˜ ÏL „ÏÂ ‰Ê È‰ ,. »≈¬≈∆»»∆¿»»»ƒ¿«»

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ  ‰BÓL Ôa ˜ÙÒ ,‰ÚL Ôa ˜ÙÒ»≈∆ƒ¿»»≈∆¿»»ƒ¿«»
ÌÏLÂ ,‡e‰ ‰ÚL Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ‡e‰ «»»ƒƒ∆ƒ¿»¿»≈

È‰  ‡e‰ ‰BÓL Ôa Ì‡Â ;˙aL ‰Á„iL ‡e‰ ÔÈ„a¿ƒ∆ƒ¿∆«»¿ƒ∆¿»¬≈
‡e‰ Na CzÁÓk ÏnL ‰ÊÌ‡ ,ÏÙ ‰fL ÈÙÏ , ∆∆»ƒ¿«≈»»¿ƒ∆∆≈∆ƒ

‰BÓL Ôa ‡e‰. ∆¿»

ושערו.72) צפרניו שלמו שלא אע "פ  שבן 73)באבריו,
שמונה  בן אלא נפל לך ואין תשעה, כבן לחיות ראוי  שבעה
שבעה  בן וכן לעיל, וכמבואר ושערו, צפרניו שלמו שלא
להוולד  ראוי  היה שלא אומרים שאנו אבריו שלמו שלא

ויצא. וקדם בשמונה שלם 74)אלא אינו אבל באבריו,
נותן  הדין הרי  אלה, בכל שלם היה אילו כי  וצפרניו, בשערו
כמו  שמונה, בן ודאי  כשהוא אפילו אותו מלים שיהיו

הקודמת. בהלכה עושה 75)שמבואר משום עליו חייב  שאין

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



קעו               
         

בשבת. משום 76)חבורה עליו חייב  שאין כמת, הוא והרי 
הוא  שהרי  לטלטלו, שאסור ואע "פ  קלו.) (שבת בשבת חובל
ובמקום  מדרבנן, אלא התורה מן אינו טלטול איסור כאבן,
בו  אין שאז שמונה בן בוודאי  כן לא התירו, מצוה ספק 
איסור  משום בשבת אותו מלים אין מצוה, ספק  אפילו
הרב  דעת עלֿפי  זו, הלכה ביאור לצורך. שלא  טלטול
רבינו, בדברי  ה"ה) פ "א, יבום בהל' (הובאה משנה' ה'מגיד

משנה'. ה'מגיד דברי  בהבנת משנה' ה'כסף  של וכפירושו

.ÂËÔÈa Bn‡ ÈÚÓÏ ıeÁ BL‡ aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»…ƒ¿≈ƒ≈
˙BLÓM‰ÈÏÈÏa ‡l‡ BlÎ ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿»««ƒ∆…»»À∆»¿≈≈

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡  ˙aL‰ÁB„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ . «»≈»ƒ¿«»¿»ƒ∆≈∆
ÔBL‡ BËŒÌBÈ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ˙aM‰ ˙‡‰ÁB„Â , ∆««»≈∆∆ƒ¿∆

ÈL BË ŒÌBÈ ˙‡ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLe . ∆≈ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁB„ BÈ‡ ,‰M‰ŒL‡…«»»≈∆…∆»ƒ¿…∆

ÈM‰ÔÎÂ .ÈL ˙‡ ‰ÁBc dÈ‡ dpÓÊ ‡lL ‰ÏÈÓ «≈ƒ¿≈ƒ»∆…ƒ¿«»≈»»∆¿≈
.‰M‰ŒL‡ ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆…«»»

שבת.77) ערב  לו 78)של מונים אנו כי  ע "ב . מב , נדה
ראשו, "יצא הכלל: ע "פ  ראשו הוצאת משעת ימים שמונה
שבת  בערב  השמשות בין כנולד הוא והרי  כילוד" הוא הרי 

ה"יב . לעיל כאמור השבת, את דוחה יוםֿטוב 79)שאינו כי 
לט ) כג, (ויקרא שבתון הראשון ביום מצותֿעשה: בו יש
ואין  תעשו, לא עבודה מלאכת כל לאֿתעשה: ומצות
(שבת  ו'עשה' 'לאֿתעשה' דוחה מילה של מצותֿעשה

לא 80)קלג.). לארץ  חוץ  בני  כי  ספק , משום אלא שאינו
את  שקדשו (בזמן החודש של המדוייקת קביעותו את ידעו
בקביעות  שידעו ישראל ובארץ  הראיה), ע "פ  החודש
אין  כיום וכן יוםֿטוב . בלבד אחד יום אלא עשו לא החודש
בקביעות  אנו בקיאים כי  ישראל, בארץ  שני ' 'יוםֿטוב 
כיום  הם שבקיאים אף ֿעלֿפי  לארץ  חוץ  ובני  החודש,
 ֿ ימים שני  עושים אין ישראל, ארץ  כבני  החודש בקביעות

בידיהם. אבותיהם מנהג משום אלא ימים 81)טובים שני  כי 
הם  ארוך אחד וכיום להם, אחת קדושה ראשֿהשנה של
ימים, שני  אותו עושים אנו ישראל בארץ  ואפילו חשובים,
נמצא  ה"זֿח . פ "ה, החדש קידוש בהל' יפה מבואר והטעם
ולשנים  עשר לאחד לעשרה, לתשעה, לשמונה, נימול שקטן
נימול  השמשות, בין נולד לשמונה. כדרכו, כיצד? עשר,
לעשרה  נימול שבת, ערב  של השמשות בין לתשעה.
הוא, תשיעי  יום שמא הבאה, בשבת למולו (שאי ֿאפשר
יוםֿטוב  חל השבת). את דוחה אינה בזמנה שלא ומילה
בזמנה  שלא מילה אין (כי  לאחדֿעשר נימול שבת, לאחר
שבת, אחר ראשֿהשנה של יוםֿטוב  חל יוםֿטוב ). את דוחה

מ "ה). פ "יט , (שבת לשניםֿעשר "וכן"82)נימול תיבת
טעמם  זו, בהלכה המנויים הדינים כל שהרי  מאד, דחוקה
והגאון  ויו"ט . שבת דוחה אינה בזמנה שלא שמילה מפני 
וכוונת  "וכן". במקום "וכל" מגיה רבינוביץ ' דוד אליהו רק 
שלא  מתקיימת התינוק  שמילת מקרה שכל לומר, רבינו
אחר  אונס  שאירע  או השמיני , ביום שחלה כגון בזמנה,

בשבת. נימול הוא אין בו, וכיוצא בזמנו אותו מלו שלא

.ÊË‡ÈiL „Ú B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁBÏ ÔÈBÓe ; ∆≈»ƒ«∆«¿ƒƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰ÚL BÈÏÁÓ ‡ÈiL ˙ÚÓ, ≈≈∆«¿ƒ≈»¿ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .B˙B‡ ÔÈÏÓ CkŒÁ‡Â¿««»»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰nÁ ezˆÏÁLa‰Ê ÈÏÁa ‡ˆBiÎÂ ,Ì‡ Ï‡ ; ¿∆¬»««»¿«≈»√ƒ∆¬»ƒ

ÂÈÈÚ eÁ˙tiL ˙Úa  ÂÈÈÚ BÏ e‡kÔÈÏÓ ,e‡ÙÈÂ »¬≈»¿≈∆ƒ»¿≈»¿≈»¿»ƒ
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,„iÓ B˙B‡ƒ»¿≈…«≈»∆

ה):83) יח , (ויקרא אמרה והתורה סכנה, לידי  יבוא שמא
- בהם וחי  האדם אותם יעשה אשר חוקותי ... את ושמרתם
עד.). (סנהדרין בהם" שימות ולא בהם, "וחי  חז"ל: ודרשו

אע "פ 84) השמיני , ליום שנימול חולה, שאינו בתינוק  כן לא
כגון  לעת, מעת ימים שבעה עליו עברו לא עדיין שלפעמים
בשעות  בשמיני  ונימול היום, בחצות ראשון ביום שנולד

עא:). (יבמות מגופו.85)הבוקר ויצא החום ממנו שנשלף 
לנדרים  והר"ן לד:). לברכות (רש"י  הקדחת חולי  - חמה
המזדיין  כאדם חמה, לבשתו חמה, חלצתו מפרש: (מא.)

חלוץ . נקרא - שעליו זיין כלי  כל 86)שע "י  חולי  שהוא
ה'נמוקי87)הגוף . וכתב  אחד, אבר של חולי  אלא שאינו

ממתינים  בעינים גדול כאב  לו יש שאם פ "ח ) (יבמות יוסף '
יותר  חמור זה שחולי  שלמים, ימים שבעה שנתרפא אחר
העינים  גידי  כח :): (ע "ז אמרו שהרי  הקדחת, מחולי 

תלויים. הלב  בטרפש ומאורם,

.ÊÈÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,˙BÈa ˜È BlL ÈÈÓMa ‡ˆÓpL ÔË»̃»∆ƒ¿»«¿ƒƒ∆»…¿≈≈»ƒ
Ì„ Ba ÏtiL „Ú B˙B‡‰‡Ók ÂÈ‡Ó eÊÁÈÂ , «∆ƒ…»¿««¿«¿»¿«¿≈

ÈÓk ,˙BÈa Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ‡Èa‰ ÌÈpËw‰«¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»»»…¿≈¿ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,B˙B‡ eÚvLBÓc Ba ÚÏaiL „Ú ∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»«»

ÌÈpËw‰ ‡Lk ÂÈ‡Ó eÊÁÈÂÈÏÁ ‰fL ÈtÓ , ¿««¿«¿»ƒ¿»«¿«ƒƒ¿≈∆∆…ƒ
.‰a‰ el‡ ÌÈ„a ‰f‰Ï CÈˆÂ .‡e‰¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ≈«¿≈

צרכו.88) כל דם בו בין 89)שיתאסף  מצוי  דמו כל שעכשיו
וברש"י קלד. (שבת דמו כל יצא וכשימולוהו לבשר, עור
לכרכי הלכתי  אחת פעם נתן, רבי  "אמר שם: ומסופר שם).
ומת, שני  ומת, ראשון בנה שמלה לפני  אשה ובאת הים,
לה, אמרתי  אדום. שהוא ראיתיו לפני , הביאתו שלישי 

שיב  עד לו דמו המתיני  בו שבלע  עד לו המתינה דמו, בו לע 
שמי ". על הבבלי  נתן לו קוראים והיו וחיה, אותו ומלה

אדום 90) או ירוק  נמצא לא שאפילו משמע , רבינו מדברי 
הקטנים  כשאר מראיו חזרו ביום ובו השמיני , ביום אלא
ימים  שבעה לו ממתינים ואין מיד, אותו מלים הבריאים,
"שנמצא  ואמר: רבינו שדייק  וזה רסג) סי ' יו"ד (ב "ח 
ביום  זה ראו שאם להורות וכו' ביותר" ירוק  שלו בשמיני 
אותו  מלים ירוק , מצאוהו לא השמיני  וביום השביעי ,

קלוגר). לר"ש שלמה' ('בנין בשמיני 

.ÁÈ‰ÏnL ‰M‡˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÔBL‡ da ƒ»∆»»¿»ƒ≈≈¬«
˙‡ ‰ÏÈLÎ‰L ,‰ÏÈÓ,ÈM‰ ˙‡ ‰ÏÓ ÔÎÂ ;BÁk ƒ»∆ƒ¿ƒ»∆…¿≈»»∆«≈ƒ

ÔÈa ,ÔBL‡‰ dÏÚaÓ ÔÈa  ‰ÏÈÓ ˙ÓÁÓ ˙Óe≈≈¬«ƒ»≈ƒ«¿»»ƒ≈
ÈLÈÏM‰ ˙‡ ÏeÓÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ÈM‰ dÏÚaÓ ƒ«¿»«≈ƒ¬≈∆…»∆«¿ƒƒ

˜fÁ˙ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ ‡l‡ ,BpÓÊaƒ¿«∆»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈
,ÈÏÁ ÌeL Ba ÔÈ‡L „ÏÂ ‡l‡ ,ÔÈÏÓ ÔÈ‡ .BÁk…≈»ƒ∆»»»∆≈…ƒ

Ïk‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˙kqLÏeÓÏ LÙ‡Â ; ∆«»«¿»»∆«…¿∆¿»»
˙Á‡ LÙ ÈÊÁ‰Ï LÙ‡ È‡Â ,ÔÓÊ Á‡Ï¿««¿«¿ƒ∆¿»¿«¬ƒ∆∆««
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בשבת. משום 76)חבורה עליו חייב  שאין כמת, הוא והרי 
הוא  שהרי  לטלטלו, שאסור ואע "פ  קלו.) (שבת בשבת חובל
ובמקום  מדרבנן, אלא התורה מן אינו טלטול איסור כאבן,
בו  אין שאז שמונה בן בוודאי  כן לא התירו, מצוה ספק 
איסור  משום בשבת אותו מלים אין מצוה, ספק  אפילו
הרב  דעת עלֿפי  זו, הלכה ביאור לצורך. שלא  טלטול
רבינו, בדברי  ה"ה) פ "א, יבום בהל' (הובאה משנה' ה'מגיד

משנה'. ה'מגיד דברי  בהבנת משנה' ה'כסף  של וכפירושו

.ÂËÔÈa Bn‡ ÈÚÓÏ ıeÁ BL‡ aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»…ƒ¿≈ƒ≈
˙BLÓM‰ÈÏÈÏa ‡l‡ BlÎ ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿»««ƒ∆…»»À∆»¿≈≈

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡  ˙aL‰ÁB„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ . «»≈»ƒ¿«»¿»ƒ∆≈∆
ÔBL‡ BËŒÌBÈ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ˙aM‰ ˙‡‰ÁB„Â , ∆««»≈∆∆ƒ¿∆

ÈL BË ŒÌBÈ ˙‡ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLe . ∆≈ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁB„ BÈ‡ ,‰M‰ŒL‡…«»»≈∆…∆»ƒ¿…∆

ÈM‰ÔÎÂ .ÈL ˙‡ ‰ÁBc dÈ‡ dpÓÊ ‡lL ‰ÏÈÓ «≈ƒ¿≈ƒ»∆…ƒ¿«»≈»»∆¿≈
.‰M‰ŒL‡ ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆…«»»

שבת.77) ערב  לו 78)של מונים אנו כי  ע "ב . מב , נדה
ראשו, "יצא הכלל: ע "פ  ראשו הוצאת משעת ימים שמונה
שבת  בערב  השמשות בין כנולד הוא והרי  כילוד" הוא הרי 

ה"יב . לעיל כאמור השבת, את דוחה יוםֿטוב 79)שאינו כי 
לט ) כג, (ויקרא שבתון הראשון ביום מצותֿעשה: בו יש
ואין  תעשו, לא עבודה מלאכת כל לאֿתעשה: ומצות
(שבת  ו'עשה' 'לאֿתעשה' דוחה מילה של מצותֿעשה

לא 80)קלג.). לארץ  חוץ  בני  כי  ספק , משום אלא שאינו
את  שקדשו (בזמן החודש של המדוייקת קביעותו את ידעו
בקביעות  שידעו ישראל ובארץ  הראיה), ע "פ  החודש
אין  כיום וכן יוםֿטוב . בלבד אחד יום אלא עשו לא החודש
בקביעות  אנו בקיאים כי  ישראל, בארץ  שני ' 'יוםֿטוב 
כיום  הם שבקיאים אף ֿעלֿפי  לארץ  חוץ  ובני  החודש,
 ֿ ימים שני  עושים אין ישראל, ארץ  כבני  החודש בקביעות

בידיהם. אבותיהם מנהג משום אלא ימים 81)טובים שני  כי 
הם  ארוך אחד וכיום להם, אחת קדושה ראשֿהשנה של
ימים, שני  אותו עושים אנו ישראל בארץ  ואפילו חשובים,
נמצא  ה"זֿח . פ "ה, החדש קידוש בהל' יפה מבואר והטעם
ולשנים  עשר לאחד לעשרה, לתשעה, לשמונה, נימול שקטן
נימול  השמשות, בין נולד לשמונה. כדרכו, כיצד? עשר,
לעשרה  נימול שבת, ערב  של השמשות בין לתשעה.
הוא, תשיעי  יום שמא הבאה, בשבת למולו (שאי ֿאפשר
יוםֿטוב  חל השבת). את דוחה אינה בזמנה שלא ומילה
בזמנה  שלא מילה אין (כי  לאחדֿעשר נימול שבת, לאחר
שבת, אחר ראשֿהשנה של יוםֿטוב  חל יוםֿטוב ). את דוחה

מ "ה). פ "יט , (שבת לשניםֿעשר "וכן"82)נימול תיבת
טעמם  זו, בהלכה המנויים הדינים כל שהרי  מאד, דחוקה
והגאון  ויו"ט . שבת דוחה אינה בזמנה שלא שמילה מפני 
וכוונת  "וכן". במקום "וכל" מגיה רבינוביץ ' דוד אליהו רק 
שלא  מתקיימת התינוק  שמילת מקרה שכל לומר, רבינו
אחר  אונס  שאירע  או השמיני , ביום שחלה כגון בזמנה,

בשבת. נימול הוא אין בו, וכיוצא בזמנו אותו מלו שלא

.ÊË‡ÈiL „Ú B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁBÏ ÔÈBÓe ; ∆≈»ƒ«∆«¿ƒƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰ÚL BÈÏÁÓ ‡ÈiL ˙ÚÓ, ≈≈∆«¿ƒ≈»¿ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .B˙B‡ ÔÈÏÓ CkŒÁ‡Â¿««»»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰nÁ ezˆÏÁLa‰Ê ÈÏÁa ‡ˆBiÎÂ ,Ì‡ Ï‡ ; ¿∆¬»««»¿«≈»√ƒ∆¬»ƒ

ÂÈÈÚ eÁ˙tiL ˙Úa  ÂÈÈÚ BÏ e‡kÔÈÏÓ ,e‡ÙÈÂ »¬≈»¿≈∆ƒ»¿≈»¿≈»¿»ƒ
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,„iÓ B˙B‡ƒ»¿≈…«≈»∆

ה):83) יח , (ויקרא אמרה והתורה סכנה, לידי  יבוא שמא
- בהם וחי  האדם אותם יעשה אשר חוקותי ... את ושמרתם
עד.). (סנהדרין בהם" שימות ולא בהם, "וחי  חז"ל: ודרשו

אע "פ 84) השמיני , ליום שנימול חולה, שאינו בתינוק  כן לא
כגון  לעת, מעת ימים שבעה עליו עברו לא עדיין שלפעמים
בשעות  בשמיני  ונימול היום, בחצות ראשון ביום שנולד

עא:). (יבמות מגופו.85)הבוקר ויצא החום ממנו שנשלף 
לנדרים  והר"ן לד:). לברכות (רש"י  הקדחת חולי  - חמה
המזדיין  כאדם חמה, לבשתו חמה, חלצתו מפרש: (מא.)

חלוץ . נקרא - שעליו זיין כלי  כל 86)שע "י  חולי  שהוא
ה'נמוקי87)הגוף . וכתב  אחד, אבר של חולי  אלא שאינו

ממתינים  בעינים גדול כאב  לו יש שאם פ "ח ) (יבמות יוסף '
יותר  חמור זה שחולי  שלמים, ימים שבעה שנתרפא אחר
העינים  גידי  כח :): (ע "ז אמרו שהרי  הקדחת, מחולי 

תלויים. הלב  בטרפש ומאורם,

.ÊÈÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,˙BÈa ˜È BlL ÈÈÓMa ‡ˆÓpL ÔË»̃»∆ƒ¿»«¿ƒƒ∆»…¿≈≈»ƒ
Ì„ Ba ÏtiL „Ú B˙B‡‰‡Ók ÂÈ‡Ó eÊÁÈÂ , «∆ƒ…»¿««¿«¿»¿«¿≈

ÈÓk ,˙BÈa Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ‡Èa‰ ÌÈpËw‰«¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»»»…¿≈¿ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,B˙B‡ eÚvLBÓc Ba ÚÏaiL „Ú ∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»«»

ÌÈpËw‰ ‡Lk ÂÈ‡Ó eÊÁÈÂÈÏÁ ‰fL ÈtÓ , ¿««¿«¿»ƒ¿»«¿«ƒƒ¿≈∆∆…ƒ
.‰a‰ el‡ ÌÈ„a ‰f‰Ï CÈˆÂ .‡e‰¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ≈«¿≈

צרכו.88) כל דם בו בין 89)שיתאסף  מצוי  דמו כל שעכשיו
וברש"י קלד. (שבת דמו כל יצא וכשימולוהו לבשר, עור
לכרכי הלכתי  אחת פעם נתן, רבי  "אמר שם: ומסופר שם).
ומת, שני  ומת, ראשון בנה שמלה לפני  אשה ובאת הים,
לה, אמרתי  אדום. שהוא ראיתיו לפני , הביאתו שלישי 

שיב  עד לו דמו המתיני  בו שבלע  עד לו המתינה דמו, בו לע 
שמי ". על הבבלי  נתן לו קוראים והיו וחיה, אותו ומלה

אדום 90) או ירוק  נמצא לא שאפילו משמע , רבינו מדברי 
הקטנים  כשאר מראיו חזרו ביום ובו השמיני , ביום אלא
ימים  שבעה לו ממתינים ואין מיד, אותו מלים הבריאים,
"שנמצא  ואמר: רבינו שדייק  וזה רסג) סי ' יו"ד (ב "ח 
ביום  זה ראו שאם להורות וכו' ביותר" ירוק  שלו בשמיני 
אותו  מלים ירוק , מצאוהו לא השמיני  וביום השביעי ,

קלוגר). לר"ש שלמה' ('בנין בשמיני 

.ÁÈ‰ÏnL ‰M‡˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÔBL‡ da ƒ»∆»»¿»ƒ≈≈¬«
˙‡ ‰ÏÈLÎ‰L ,‰ÏÈÓ,ÈM‰ ˙‡ ‰ÏÓ ÔÎÂ ;BÁk ƒ»∆ƒ¿ƒ»∆…¿≈»»∆«≈ƒ

ÔÈa ,ÔBL‡‰ dÏÚaÓ ÔÈa  ‰ÏÈÓ ˙ÓÁÓ ˙Óe≈≈¬«ƒ»≈ƒ«¿»»ƒ≈
ÈLÈÏM‰ ˙‡ ÏeÓÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ÈM‰ dÏÚaÓ ƒ«¿»«≈ƒ¬≈∆…»∆«¿ƒƒ

˜fÁ˙ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ ‡l‡ ,BpÓÊaƒ¿«∆»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈
,ÈÏÁ ÌeL Ba ÔÈ‡L „ÏÂ ‡l‡ ,ÔÈÏÓ ÔÈ‡ .BÁk…≈»ƒ∆»»»∆≈…ƒ

Ïk‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˙kqLÏeÓÏ LÙ‡Â ; ∆«»«¿»»∆«…¿∆¿»»
˙Á‡ LÙ ÈÊÁ‰Ï LÙ‡ È‡Â ,ÔÓÊ Á‡Ï¿««¿«¿ƒ∆¿»¿«¬ƒ∆∆««

.ÌÏBÚÏ Ï‡NiÓƒƒ¿»≈¿»
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אותו.91) מלה עצמה שהיא ולא למול, בנה שנתנה
מתים 92) שבניה זו אשה הוחזקה כי  ע "ב . סד, יבמות

באשה  אלא קפידא שאין משמע  רבינו מדברי  מילה. מחמת
והדם  רופף , שדמה למשפחתה אנו חוששים כי  בניה, שמתו
לא.) (נדה חז"ל כמאמר האשה, מחלק  הוא בוולד הנוצר
מזרעת  אמו ואמו... ואביו הקב "ה, באדם, שותפים שלשה
בניו  שני  לו שמתו איש אבל וכו', ודם בשר שממנו אודם
ומלים  לו, חוששים אין נשים משתי  נולדו אם מילה, מחמת
יוסף ' ב 'בית (הובא מנוח  רבינו דעת אבל השלישי , בנו את
סכנת  בספק  להקל ואין חוששים, באיש שגם רסג) סי ' יו"ד
ב ). סעיף  רסג, סי ' (יו"ד בשו"ע  ההלכה נפסקה וכך נפשות.

(הובא 93) גאון נחשון רב  כתב  ה"ג. פ "ב  שבת  הל' ראה
להיות  שיגיע  קודם שמת תינוק  פ "ג): קטן למועד ברא"ש
ממנו  חרפתו להסיר קברו, על אותו מלים ימים, שמונה בן
שם  לו וקוראים מילתו, על מברכין ואין בערלתו, יקבר שלא
ותהיה  המתים בתחיית ויחיה השמים מן שירחמוהו לזכר
ה  סעיף  רסג, סי ' יו"ד (וראה אביו את להכיר דיעה בו
"קטן  קי :): (סנהדרין התלמוד דברי  לזה וסמך שם) בהגהה

(הגר"א). שנימול" משעה הבא? לעולם בא מאימתי 

ה'תשע"ט  תשרי כ"ו  שישי יום 

    
אם 1) מילה מכשירי  מוהלים; כיצד למול; הכשרים הם מי 

טוב . ויום שבת דוחים

.‡ÏÚ elÙ‡Â .ÏeÓÏ ÔÈLk Ïk‰2„ÚÂ3‰M‡Â4 «…¿≈ƒ»«¬ƒ»≈¿∆∆¿ƒ»
ÔË˜Â5LÈ‡ ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔÈÏÓ6Ì"ekÚ Ï‡ . ¿»»»ƒƒ¿∆≈»ƒ¬»«
‡Ï7ÏÏk ÏeÓÈ8ÏeÓÏÂ ÊÁÏ CÈˆ BÈ‡  ÏÓ Ì‡Â . …»¿»¿ƒ»≈»ƒ«¬…¿»

‰iL9ˆa elÙ‡Â ,ÔÈÏÓ Ïke .10ÏÎe ˙ÈÎeÎÊe ¿ƒ»«…»ƒ«¬ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
˙ÈÓe˜a ÏeÓÈ ‡ÏÂ .˙BkL c11ÈtÓ ,‰˜ ÏL »»∆≈¿…»ƒ¿ƒ∆»∆ƒ¿≈

‰kq‰12ÏÊa ÏeÓÏ Án‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe .13ÔÈa  ««»»ƒ¿»ƒ«À¿»»¿«¿∆≈
.ÔÈkÒa Ï‡NÈ ÏÎ e‚‰Â .ÌÈtÒÓa ÔÈa ,ÔÈkÒa¿«ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ¿»¬»ƒ¿»≈¿«ƒ

ועדיין 2) מילה, מחמת אחיו שמתו מפני  נימול שלא ישראל
אבל  י "ח ). הלכה א, (פרק  לעיל כמבואר כוחו, נתחזק  לא

בזד  ברית להפיר "בבית מתכוון הובא מנוח , (רבי  לא ון,
רסד). סימן דעה יורה מחוייב 3)יוסף " שאינו פי  על אף 

שאין  עשה במצוות המחוייבת כאשה אלא המצוות, בכל
כשר. העבד גם למול כשרה שהאשה מתוך אבל גרמן, הזמן

א).4) עמוד כז דף  זרה (עבודה מילה בת שאינה פי  על אף 
מצוה,5) לשם לכוון יודע  ואינו דעת בר שאינו פי  על אף 

(שם). לשמה צריכה אינה מילה שיש 6)אבל במקום כי 
יט ). פרק  סוף  לשבת (רי "ף  לכולם קודם הוא איש שם

המל 7) בו קרא ימול", "הימול שנאמר: שם) זרה (עבודה
מתוך  אשה אבל אחרים, ימול מהול שהוא מי  ימול: -

וכשרה. כמהולה היא הרי  מילה בת אפילו 8)שאינה
שימול. מי  שם שאין גדול"9)במקום המצוות וב "ספר

ברית  דם ממנו ולהטיף  לחזור צריך פנים כל שעל כתב 
סובר  רבינו שגם וייתכן מהול, כשהוא מנולד עדיף  שאינו

רס "ד). סימן דעה יורה יוסף  ("בית חדה,10)כך אבן
צור  ציפורה ותיקח  כה): פסוק  ד, פרק  (שמות ככתוב 

בנה. ערלת את עץ .11)ותכרות קנה של החד הצד
לחוש 12) ויש אותה, כשדוחקים ממנה ניתזים שקסמים

שם). וברש"י  ב  עמוד טז דף  (חולין הגיד את ינקבו שמא
לעשות 13) עצים "כורתים א) משנה י "ט , פרק  (שבת

ליורה  ב "פרישה" וראה בו). (למול ברזל" לעשות פחמים
לזה. טעם ז) קטן סעיף  רס "ד (סימן דעה

.‰tÁÓ‰ BÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ?ÔÈÏ‰BÓ „ˆÈk14 ≈«¬ƒ¿ƒ∆»»«¿«∆
‰ ˙‡‰ËÚ15CkŒÁ‡Â .‰ËÚ‰ Ïk ‰lb˙zL „Ú , ∆»¬»»«∆ƒ¿«∆»»¬»»¿««»
ÔÈÚBt16BÚ‰ ÔÓ ‰hÓlL C‰ Ìew‰ ˙‡17 ¿ƒ∆«¿»«∆¿«»ƒ»

Na ‰‡iL „Ú Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ BÈÊÁÓe ,Ôtva«ƒ…∆«¬ƒ¿»¿»«∆≈»∆¿«
Ìc‰ ‡ˆiL „Ú ‰ÏÈn‰ ˙‡ ıˆBÓ CkŒÁ‡Â .‰ËÚ‰»¬»»¿««»≈∆«ƒ»«∆≈≈«»

‰kÒ È„ÈÏ ‡BÈ ‡lL È„k ,ÌÈ˜BÁ ˙BÓB˜nÓ18ÏÎÂ . ƒ¿¿ƒ¿≈∆…»ƒ≈«»»¿»
B˙B‡ ÔÈÈÚÓ ,ıˆBÓ BÈ‡L ÈÓ19,ıˆBnL Á‡Â . ƒ∆≈≈«¬ƒƒ¿««∆≈
‰iË B‡ ˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙B20.Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆

עד 15)המכסה.14) (האבר) הגיד שבראש הבשר הוא
ויורד  משפע  הגיד שממנו הגיד, את המקיף  הגבוה לחוט 

הקרקע . כפול 17)קורעים.16)לצד  הערלה  עור כי 
ראש  את מכסה והוא מאוד, דק  והפנימי  עבה, העליון הוא,

מתחמם 18)הגיד. הגיד שבבשר הדם החבורה, ידי  שעל
דף  (שבת מקורה זו הלכה כל הגיד. שיצבה ואפשר ונקפה.

ב ). עמוד מוהל.19)קלג מלהיות אותו מפטרים
את 20) ומרפאה הדם, העוצרת במשחה מרוחה תחבושת

הפצע .

.‚ÔÈˆÈˆ LÈ21ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ LÈÂ ,‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ≈ƒƒ¿«¿ƒ∆«ƒ»¿≈ƒƒ∆≈
‰ÏÚ‰ BÚÓ ‡L Ì‡ ?„ˆÈk .‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ¿«¿ƒ∆«ƒ»≈«ƒƒ¿«≈»»¿»

d‰b  ‰ÙBÁ‰ BÚ22ÏÚ ‰Ê È‰  ‰ËÚ ÏL «∆…»¿»∆¬»»¬≈∆»≈
kÚÓ‰ ıÈˆ ‡e‰ BÚ‰ ‰ÊÂ ;‰È‰L ˙BÓk23‡Ï Ì‡Â . ¿∆»»¿∆»ƒ«¿«≈¿ƒ…

b  ‰ÙBÁ BÈ‡L ,ËÚÓ ‡l‡ epnÓ ‡LÏL d‰ ƒ¿«ƒ∆∆»¿«∆≈∆…»¿»∆
kÚÓ BÈ‡L ıÈˆ e‰Ê  ‰ËÚ24. ¬»»∆ƒ∆≈¿«≈

בעטרה.21) מדובקים שנשארו הערלה וקל 22)נימי 
היקפה. לרוב  שנית.23)וחומר לחתכו ואין 24)וצריך

א). עמוד קלז דף  (שבת שנית אותו מלים

.„‰ÏÈna ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk  Ïn‰25ÏÚ ÔÈa ÊBÁ , «»»¿«∆≈«ƒ»≈≈«
;ÔÈkÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ÔÈa ÔÈkÚnL ÔÈˆÈv‰«ƒƒ∆¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ

Lt26ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ,ÊBÁ ÔÈkÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ , ≈««ƒƒ«¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈»
ÊBÁ BÈ‡ ÔÈkÚÓ27‡ ÚÙ ‡ÏÂ ÏÓ .‰ÏÈn‰ ˙28 ¿«¿ƒ≈≈»¿…»«∆«ƒ»

ÏÓ ‡Ï el‡k29. ¿ƒ…»

ממנה.25) ידיו סילק  ידיו.26)שלא אינו 27)סילק 
ולמול  לחזור לו שאסור מפרשים: ויש ולמול. לחזור מחוייב 
זו  הלכה ומקור המשנה). (מרכבת התינוק  צער משום
המפרשים  רוב  אולם ב ). עמוד קלג דף  (שבת בברייתא
אבל  בשבת, במילה זו ברייתא מפרשים בראשם ורש"י 
מעכבים, שאינם אפילו ציצים על לחזור שצריך וודאי  בחול
חוזר  אינו בחול שאפילו לו מניין רבינו על תמהים ורבים
רבי והגאון נ) סימן אריה שאגת בשאלותֿותשובות (ראה
רבינו  לשיטת נאמן מקור הביא רבינוביץ ' דוד אליהו
הגר  שבמילת ב  עמוד מז דף  יבמות במסכת ערוך מתלמוד

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



קעח               
         

חוזרים  המילה את המעכבים ציצים בו "נשתיירו שם: אמרו
מעכבים  שאינם ציצים שעל משמע  - שנייה" אותו  ומלים
אינה  שהרי  בחול, אלא אינה הגר מילת והרי  חוזרים, אינם

היא. בזמנה שלא שמילה שבת, את 28)דוחה קרע  שלא
העטרה. בשר את וגילה הדק  קלז 29)הקרום דף  (שבת

ולא  - בתורה הפריעה נתפרשה שלא פי  על שאף  ב ) עמוד
אבל  - ב ) עמוד עא דף  (יבמות אבינו לאברהם פריעה ניתנה
שלא  מי  ולפיכך מסיני , למשה הלכה פי  על בה נצטווינו
כלל. נימול לא כאילו כרת בעונש הוא עדיין נפרע ,
ימול, "המול דרשו: א) הלכה ח , פרק  (יבמות ובירושלמי 

לפריעה". ואחת למילה, אחת מילות, לשתי  מכאן

.‰ÏcÏ„Óe C BNaL ÔË˜30ÏÚa ‰È‰L B‡ ,˙BÈa »»∆¿»«¿À¿»¿≈∆»»««
Na31B˙B‡ ÔÈ‡B  Ïe‰Ó BÈ‡ el‡k ‰‡iL „Ú , »»«∆≈»∆¿ƒ≈»ƒ

‰M˜˙iL ˙Úa32CÈˆ BÈ‡  Ïe‰Ó ‡e‰L ‰‡ Ì‡ : ¿≈∆ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆»≈»ƒ
Ô‡kÓe Ô‡kÓ Na‰ ˙‡ Ôw˙Ï CÈˆÂ ,ÌeÏk33ÈtÓ , ¿¿»ƒ¿«≈∆«»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈

ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó34Ïe‰Ó ‰‡ ‡Ï ‰M˜˙iL ˙Úa Ì‡Â ; «¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿∆»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÏcÏ„Ó‰ Na‰ ˙‡ ÔÈˆˆB˜Â ÔÈÊBÁ ¿ƒ¿¿ƒ∆«»»«¿À¿»ƒ»ƒ»

ÈeM˜ ˙Úa ‰ÈeÏ‚ ‰ËÚ‰ ‰‡zL „Ú35‰Ê „Â . «∆≈»∆»¬»»¿»¿≈ƒ¿»»∆
ÌÈÙBÒ ÈcÓ36‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Bz‰ ÔÓ Ï‡ ; ƒƒ¿≈¿ƒ¬»ƒ«»««ƒ∆

ÌÚt ÏeÓÏ CÈˆ BÈ‡ ,ÏÓe ÏÈ‡B‰ ,ÏÚk ‰‡ƒ¿∆¿»≈ƒ»≈»ƒ»««
‰iL37. ¿ƒ»

ותלוי .30) שלמעלה 31)רפוי  הבשר ונראה שמן שהוא
וחופה  חוזר הוא כאילו - ערלתו שניטלה לאחר - מערלתו

העטרה. ונמתח .32)את מתפשט  יש 33)ובשרו
למעלה  הגיד סביב  ולקשרו לאחוריו, העור לדחוק  להשתדל
ואם  למטה, יחזור ולא שם שיעמוד אפשר אם העטרה, מן
(תרומת  כלום ממנו לחתוך צריך אין זו בדרך אפשר אי 

רסד). סימן דעה ליורה בב "ח  הובא שלא 34)הדשן,
ערל. שהוא בו ב ).35)יחשדו עמוד קלז דך (שבת

היה 36) "ואם ה): משנה י "ט  פרק  (שם המשנה לשון שכך
מרא  מפני  מתקנו בשר התורה בעל שמן משמע  - העין" ית

שנית. מילה צריך הנימולים 37)אינו כשאר הוא והרי 
ז, פרק  תרומות הלכות (ראה ובפסח  בתרומה לאכול ומותר

י ). הלכה

.Â,ÔÈÚBÙe ,ÔÈÏÓ :˙aLa ‰ÏÈÓ ÈÎˆ Ïk ÔÈNBÚƒ»»¿≈ƒ»¿«»»ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈkÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ ÊBÁÂ ,ÔÈˆˆBÓe¿ƒ¿≈«ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ

˘tL38‡lL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈkÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚÂ , ∆≈«¿«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ»¿«∆…
LÙ39˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ;40ÈÈLÎÓ Ï‡ . ≈«¿≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¬»«¿ƒ≈
‰ÏÈÓ41‡lL È‰ ?„ˆÈk .˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ ƒ»≈»ƒ∆««»≈«¬≈∆…

ÔÈ‡ÈÓ ‡ÏÂ ,˙aLa ÔÈkÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡  ÔÈkÒ e‡ˆÓ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿«»¿…¿ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ B˙B‡42ÈBÓ elÙ‡Â .43,ÚÓ BÈ‡L ƒ»¿»«¬ƒ»∆≈¿…»

ˆÁÏ ˆÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡44eÚ ÔÈ‡Â . ≈¿ƒƒ≈»≈¿»≈¿≈≈
ÔÈkq‰ ˙‡‰ ÈtÓ ‰Á„ Ì‰ÈcÓ45LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬»«««ƒƒ¿∆¿»
˙aL ÚÓ B‡È‰Ï46. «¬ƒ≈∆∆«»

ידיו.38) שבת 39)שסילק  ניתנה הערלה חיתוך שכל
התחלה  זו שהרי  חוזר אינו משפירש, אבל אצלה. להידחות
להידחות. שבת ניתנה לא אלו ועל עצמה בפני 

משום 40) בשבת אסורה שרפואה פי  על אף  תחבושת,

בו  שיש חולי  שזה מותרת, המילה רפואת סממנים שחיקת
המילה,41)סכנה. את ומאפשרים מכינים שהם דברים

שבת. בערב  לעשותם היה חפץ 42)ואפשר להעביר שאסור
ביניהן. עירבו לא אם לרשות מרשות רחוב 43)בשבת

לרשות  פתוחה הרביעית והרוח  צדדיו, משלושת שסתום
מותר  התורה ומן לכותל, מכותל עליו נתונה וקורה הרבים,
שכל  למבוי , מהחצרות להוציא מותר וכן בכולו, לטלטל
אסור  סופרים שמדברי  אלא היחיד, כרשות הוא הרי  המבוי 
- עירוב  ביניהן. עירבו לא אם למבוי , מהחצרות להוציא
וראה  בביאורנו, ג הלכה י "א, פרק  ברכות הלכות לעיל מבואר
רבינו: שכתב  וזה וֿז), הלכות א, (פרק  עירובין הלכות
היחיד  מרשות רק  שלא לומר מעורב " שאינו מבוי  "ואפילו
להוציא  התורה מן שאסור הרבים רשות דרך היחיד לרשות
מדברי אלא בהעברתו איסור שאין מבוי  דרך אלא לזה, מזה

בשבת. למילה סכין להביא אסור - דרך 44)סופרים
אלא  מבוי  דרך להביא האיסור שאין להעיר וראוי  המבוי .
יום  כל מונחים שהיו כלים אבל הבית בתוך ששבתו כלים
מבוי דרך אפילו לחצר מחצר להעבירם מותר בחצר, השבת
ג, (פרק  עירובין הלכות רבינו בדברי  כמבואר מעורב , שאינו

יט ). מילה.45)הלכה למצוות הוא:46)המיועדת וכלל
דף  (שבת שבת" דוחה אינו שבת מערב  לעשותו שאפשר "כל
פסחים  וראה זו. הלכה כל מקור ב  עמוד ושם א) עמוד קל
כרת". במקום דבריהם העמידו (סכין) "איזמל א עמוד צב  דף 

.ÊdÏ ÔÈ˜ÁBL ÔÈ‡ ÔÎÂ47dÏ ÔÈnÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÓÒ ¿≈≈¬ƒ»«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»
ÔÈnÁ48˙ÈÏtÒ‡ dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,49ÔÈÙBË ÔÈ‡Â ,50 «ƒ¿≈ƒ»ƒ¿¿»ƒ¿≈¿ƒ

ÔBnk ˜ÁL ‡Ï Ì‡Â .ÔÓLÂ ÔÈÈ51ÒÚBÏ  ˙aL ÚÓ «ƒ»∆∆¿ƒ…»««≈∆∆«»≈
ÂÈpLa52‰Ê Ô˙B  ÔÓLÂ ÔÈÈ ÛË ‡Ï Ì‡Â .Ô˙BÂ ¿ƒ»¿≈¿ƒ…»««ƒ»∆∆≈∆

B˙BNÚÏ LÙ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .BÓˆÚÏ ‰ÊÂ BÓˆÚÏ¿«¿¿∆¿«¿∆«¿»…∆∆¿»«¬
ÁÎL Ì‡ Ï‡ .˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,˙aL ÚÓ≈∆∆«»≈∆∆««»¬»ƒ»«

ÈÚÈLzÏ ‰ÏÈn‰ ‰Ácz  ÔÈÈLÎn‰ eÈÎ‰ ‡ÏÂ53. ¿…≈ƒ««¿ƒƒƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ

אחת 47) היא הטחינה מלאכת שהרי  לרפאותה למילה,
עמוד  עג דף  (שבת בשבת שנאסרו מלאכות ותשע  משלושים

המילה.48)א). לפני  התינוק  את שעשיית 49)לרחוץ 
שבת. מערב  להכין אפשר רגילים 50)האספלנית מערבין.

- בקערה ביצה שטורפים כדרך - בקערה ויין שמן לערב  היו
לטרוף  אסור ובשבת לרפואה, המילה על ממנה ולטפטף 

סממנים. שחיקת משום ריחני ,51)גזירה זרע  מין
במקרא  ונמצא בלע "ז) (קיממעל תנור למאפה בו ומשתמשים

כז). פסוק  כח , פרק  לשנות 52)(ישעיה שאפשר מה שכל
י "ט , פרק  (שבת זו הלכה כל ומקור משנים. שבת ְִַבמלאכת

ב ). במילה 53)משנה אלא מילה, מפני  שבת הודחה שלא
של  עשה מצוות מקיים הוא שבת דיחוי  שבשעת עצמה,
בהכנתם  מצוה לו אין שעדיין לא, במכשיריה אבל מילה,

ספר"). ("קרית

.ÁÔÈnÁ‰ eÎtL CkŒÁ‡Â ,˙aLa ÔËw‰ ˙‡ eÏÓ54 »∆«»»¿«»¿««»ƒ¿¿««ƒ
ÈtÓ ,˙aLa Ïk‰ BÏ ÔÈNBÚ  ÔÈÓÓq‰ eft˙ B‡ƒ¿«¿««¿»ƒƒ«…¿«»ƒ¿≈

‡È‰ ‰kqL55˙‡ ıÈÁ‰Ï ÔkcL ÌB˜Ó .BÏ ∆«»»ƒ¿∆«¿»¿«¿ƒ∆
ÔËw‰56ÔÈa  ‰ÏÈn‰ ÌBÈa ˙aLa B˙B‡ ÔÈˆÈÁÓ , «»»«¿ƒƒ¿«»¿«ƒ»≈

‰ÏÈn‰ Á‡Ï ÔÈa ,‰ÏÈn‰ ÈÙÏ57ÏL ÈLÈÏM B‡ , ƒ¿≈«ƒ»≈¿«««ƒ»«¿ƒƒ∆
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קעט                
         

חוזרים  המילה את המעכבים ציצים בו "נשתיירו שם: אמרו
מעכבים  שאינם ציצים שעל משמע  - שנייה" אותו  ומלים
אינה  שהרי  בחול, אלא אינה הגר מילת והרי  חוזרים, אינם

היא. בזמנה שלא שמילה שבת, את 28)דוחה קרע  שלא
העטרה. בשר את וגילה הדק  קלז 29)הקרום דף  (שבת

ולא  - בתורה הפריעה נתפרשה שלא פי  על שאף  ב ) עמוד
אבל  - ב ) עמוד עא דף  (יבמות אבינו לאברהם פריעה ניתנה
שלא  מי  ולפיכך מסיני , למשה הלכה פי  על בה נצטווינו
כלל. נימול לא כאילו כרת בעונש הוא עדיין נפרע ,
ימול, "המול דרשו: א) הלכה ח , פרק  (יבמות ובירושלמי 

לפריעה". ואחת למילה, אחת מילות, לשתי  מכאן

.‰ÏcÏ„Óe C BNaL ÔË˜30ÏÚa ‰È‰L B‡ ,˙BÈa »»∆¿»«¿À¿»¿≈∆»»««
Na31B˙B‡ ÔÈ‡B  Ïe‰Ó BÈ‡ el‡k ‰‡iL „Ú , »»«∆≈»∆¿ƒ≈»ƒ

‰M˜˙iL ˙Úa32CÈˆ BÈ‡  Ïe‰Ó ‡e‰L ‰‡ Ì‡ : ¿≈∆ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆»≈»ƒ
Ô‡kÓe Ô‡kÓ Na‰ ˙‡ Ôw˙Ï CÈˆÂ ,ÌeÏk33ÈtÓ , ¿¿»ƒ¿«≈∆«»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈

ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó34Ïe‰Ó ‰‡ ‡Ï ‰M˜˙iL ˙Úa Ì‡Â ; «¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿∆»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÏcÏ„Ó‰ Na‰ ˙‡ ÔÈˆˆB˜Â ÔÈÊBÁ ¿ƒ¿¿ƒ∆«»»«¿À¿»ƒ»ƒ»

ÈeM˜ ˙Úa ‰ÈeÏ‚ ‰ËÚ‰ ‰‡zL „Ú35‰Ê „Â . «∆≈»∆»¬»»¿»¿≈ƒ¿»»∆
ÌÈÙBÒ ÈcÓ36‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Bz‰ ÔÓ Ï‡ ; ƒƒ¿≈¿ƒ¬»ƒ«»««ƒ∆

ÌÚt ÏeÓÏ CÈˆ BÈ‡ ,ÏÓe ÏÈ‡B‰ ,ÏÚk ‰‡ƒ¿∆¿»≈ƒ»≈»ƒ»««
‰iL37. ¿ƒ»

ותלוי .30) שלמעלה 31)רפוי  הבשר ונראה שמן שהוא
וחופה  חוזר הוא כאילו - ערלתו שניטלה לאחר - מערלתו

העטרה. ונמתח .32)את מתפשט  יש 33)ובשרו
למעלה  הגיד סביב  ולקשרו לאחוריו, העור לדחוק  להשתדל
ואם  למטה, יחזור ולא שם שיעמוד אפשר אם העטרה, מן
(תרומת  כלום ממנו לחתוך צריך אין זו בדרך אפשר אי 

רסד). סימן דעה ליורה בב "ח  הובא שלא 34)הדשן,
ערל. שהוא בו ב ).35)יחשדו עמוד קלז דך (שבת

היה 36) "ואם ה): משנה י "ט  פרק  (שם המשנה לשון שכך
מרא  מפני  מתקנו בשר התורה בעל שמן משמע  - העין" ית

שנית. מילה צריך הנימולים 37)אינו כשאר הוא והרי 
ז, פרק  תרומות הלכות (ראה ובפסח  בתרומה לאכול ומותר

י ). הלכה

.Â,ÔÈÚBÙe ,ÔÈÏÓ :˙aLa ‰ÏÈÓ ÈÎˆ Ïk ÔÈNBÚƒ»»¿≈ƒ»¿«»»ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈkÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ ÊBÁÂ ,ÔÈˆˆBÓe¿ƒ¿≈«ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ

˘tL38‡lL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈkÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚÂ , ∆≈«¿«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ»¿«∆…
LÙ39˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ;40ÈÈLÎÓ Ï‡ . ≈«¿≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¬»«¿ƒ≈
‰ÏÈÓ41‡lL È‰ ?„ˆÈk .˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ ƒ»≈»ƒ∆««»≈«¬≈∆…

ÔÈ‡ÈÓ ‡ÏÂ ,˙aLa ÔÈkÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡  ÔÈkÒ e‡ˆÓ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿«»¿…¿ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ B˙B‡42ÈBÓ elÙ‡Â .43,ÚÓ BÈ‡L ƒ»¿»«¬ƒ»∆≈¿…»

ˆÁÏ ˆÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡44eÚ ÔÈ‡Â . ≈¿ƒƒ≈»≈¿»≈¿≈≈
ÔÈkq‰ ˙‡‰ ÈtÓ ‰Á„ Ì‰ÈcÓ45LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬»«««ƒƒ¿∆¿»
˙aL ÚÓ B‡È‰Ï46. «¬ƒ≈∆∆«»

ידיו.38) שבת 39)שסילק  ניתנה הערלה חיתוך שכל
התחלה  זו שהרי  חוזר אינו משפירש, אבל אצלה. להידחות
להידחות. שבת ניתנה לא אלו ועל עצמה בפני 

משום 40) בשבת אסורה שרפואה פי  על אף  תחבושת,

בו  שיש חולי  שזה מותרת, המילה רפואת סממנים שחיקת
המילה,41)סכנה. את ומאפשרים מכינים שהם דברים

שבת. בערב  לעשותם היה חפץ 42)ואפשר להעביר שאסור
ביניהן. עירבו לא אם לרשות מרשות רחוב 43)בשבת

לרשות  פתוחה הרביעית והרוח  צדדיו, משלושת שסתום
מותר  התורה ומן לכותל, מכותל עליו נתונה וקורה הרבים,
שכל  למבוי , מהחצרות להוציא מותר וכן בכולו, לטלטל
אסור  סופרים שמדברי  אלא היחיד, כרשות הוא הרי  המבוי 
- עירוב  ביניהן. עירבו לא אם למבוי , מהחצרות להוציא
וראה  בביאורנו, ג הלכה י "א, פרק  ברכות הלכות לעיל מבואר
רבינו: שכתב  וזה וֿז), הלכות א, (פרק  עירובין הלכות
היחיד  מרשות רק  שלא לומר מעורב " שאינו מבוי  "ואפילו
להוציא  התורה מן שאסור הרבים רשות דרך היחיד לרשות
מדברי אלא בהעברתו איסור שאין מבוי  דרך אלא לזה, מזה

בשבת. למילה סכין להביא אסור - דרך 44)סופרים
אלא  מבוי  דרך להביא האיסור שאין להעיר וראוי  המבוי .
יום  כל מונחים שהיו כלים אבל הבית בתוך ששבתו כלים
מבוי דרך אפילו לחצר מחצר להעבירם מותר בחצר, השבת
ג, (פרק  עירובין הלכות רבינו בדברי  כמבואר מעורב , שאינו

יט ). מילה.45)הלכה למצוות הוא:46)המיועדת וכלל
דף  (שבת שבת" דוחה אינו שבת מערב  לעשותו שאפשר "כל
פסחים  וראה זו. הלכה כל מקור ב  עמוד ושם א) עמוד קל
כרת". במקום דבריהם העמידו (סכין) "איזמל א עמוד צב  דף 

.ÊdÏ ÔÈ˜ÁBL ÔÈ‡ ÔÎÂ47dÏ ÔÈnÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÓÒ ¿≈≈¬ƒ»«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»
ÔÈnÁ48˙ÈÏtÒ‡ dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,49ÔÈÙBË ÔÈ‡Â ,50 «ƒ¿≈ƒ»ƒ¿¿»ƒ¿≈¿ƒ

ÔBnk ˜ÁL ‡Ï Ì‡Â .ÔÓLÂ ÔÈÈ51ÒÚBÏ  ˙aL ÚÓ «ƒ»∆∆¿ƒ…»««≈∆∆«»≈
ÂÈpLa52‰Ê Ô˙B  ÔÓLÂ ÔÈÈ ÛË ‡Ï Ì‡Â .Ô˙BÂ ¿ƒ»¿≈¿ƒ…»««ƒ»∆∆≈∆

B˙BNÚÏ LÙ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .BÓˆÚÏ ‰ÊÂ BÓˆÚÏ¿«¿¿∆¿«¿∆«¿»…∆∆¿»«¬
ÁÎL Ì‡ Ï‡ .˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,˙aL ÚÓ≈∆∆«»≈∆∆««»¬»ƒ»«

ÈÚÈLzÏ ‰ÏÈn‰ ‰Ácz  ÔÈÈLÎn‰ eÈÎ‰ ‡ÏÂ53. ¿…≈ƒ««¿ƒƒƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ

אחת 47) היא הטחינה מלאכת שהרי  לרפאותה למילה,
עמוד  עג דף  (שבת בשבת שנאסרו מלאכות ותשע  משלושים

המילה.48)א). לפני  התינוק  את שעשיית 49)לרחוץ 
שבת. מערב  להכין אפשר רגילים 50)האספלנית מערבין.

- בקערה ביצה שטורפים כדרך - בקערה ויין שמן לערב  היו
לטרוף  אסור ובשבת לרפואה, המילה על ממנה ולטפטף 

סממנים. שחיקת משום ריחני ,51)גזירה זרע  מין
במקרא  ונמצא בלע "ז) (קיממעל תנור למאפה בו ומשתמשים

כז). פסוק  כח , פרק  לשנות 52)(ישעיה שאפשר מה שכל
י "ט , פרק  (שבת זו הלכה כל ומקור משנים. שבת ְִַבמלאכת

ב ). במילה 53)משנה אלא מילה, מפני  שבת הודחה שלא
של  עשה מצוות מקיים הוא שבת דיחוי  שבשעת עצמה,
בהכנתם  מצוה לו אין שעדיין לא, במכשיריה אבל מילה,

ספר"). ("קרית

.ÁÔÈnÁ‰ eÎtL CkŒÁ‡Â ,˙aLa ÔËw‰ ˙‡ eÏÓ54 »∆«»»¿«»¿««»ƒ¿¿««ƒ
ÈtÓ ,˙aLa Ïk‰ BÏ ÔÈNBÚ  ÔÈÓÓq‰ eft˙ B‡ƒ¿«¿««¿»ƒƒ«…¿«»ƒ¿≈

‡È‰ ‰kqL55˙‡ ıÈÁ‰Ï ÔkcL ÌB˜Ó .BÏ ∆«»»ƒ¿∆«¿»¿«¿ƒ∆
ÔËw‰56ÔÈa  ‰ÏÈn‰ ÌBÈa ˙aLa B˙B‡ ÔÈˆÈÁÓ , «»»«¿ƒƒ¿«»¿«ƒ»≈

‰ÏÈn‰ Á‡Ï ÔÈa ,‰ÏÈn‰ ÈÙÏ57ÏL ÈLÈÏM B‡ , ƒ¿≈«ƒ»≈¿«««ƒ»«¿ƒƒ∆
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‰ÏÈÓ58BÙeb Ïk ˙ˆÈÁ ÔÈa ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL59, ƒ»∆»ƒ¿¿«»≈¿ƒ«»
,˙aL ÚÓ enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa ;‰ÏÈÓ ˙ˆÈÁ ÔÈa≈¿ƒ«ƒ»≈¿«ƒ∆«≈∆∆«»

˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ , ≈¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈∆«»»ƒ
BÏ61.

המילה.54) את בהם שבת 55)שרוחצים היא שדחוייה
תידחה  המילה לפני  נשפכו אם אבל נפשות, סכנת אצל
אל  אדרבה כי  הסכנה, מפני  מים להחם להתיר אין כי  ַהמילה,

והרשב "א. הרז"ה דעת וכן יסתכן, ואל כדי56)ימול ְַ
והילד 58)לרפאותו.57)לחזקו. מתגברת המחלה שאז

כה): פסוק  לד, פרק  (בראשית שנאמר לדבר, וזכר בסכנה,
כואבים. בהיותם השלישי  ביום שגזרו 59)ויהי  פי  על אף 

שהוחמו  בחמים ואפילו בחמים הגוף  כל רחיצת על חכמים
גזירה, משום א) עמוד מ  דף  (בשבת כמבואר שבת, מערב 
מערב  ואומרים בשבת, המים מחמים שהיו הבלנים מפני 
הגזירה  שאין - התירו מילה מצוות במקום - הוחמו שבת

יט ). פרק  לשבת (ר"ן כך כל בה רק 60)שייכת מוסב  זה
המילה  לפני  הרחיצה על אבל השלישי , ביום מילה רחיצת על
ואין  יסתכן. ולא ימול לא אדרבה כי  מועיל, זה נימוק  אין
שהוחמו  בחמים אלא המילה לפני  בחמין לרחיצה היתר
לגוי ולומר עצמו, לצורך בשבת גוי  שחיממם או שבת מערב 
במוספנו  וראה אסור. - התינוק  לצורך בשבת שיחמם
זה  בעניין שהשיב  מה ב  פרק  מילה להלכות רבינו" "תשובות

לוניל. ב ,61)לחכמי  פרק  שבת (הלכות רבינו לשון וזה
בו  שיש לחולה שבת בחילול להתמהמה "ואסור ג): הלכה
הא  - בהם", וחי  האדם אותם יעשה "אשר שנאמר: סכנה,
וחסד  רחמים אלא בעולם, נקמה התורה משפטי  שאין למדת
שבת  חילול שזה שאומרים המינים ואלו בעולם, ושלום
וגם  כה): פסוק  ח , פרק  (יחזקאל אומר הכתוב  עליהם ואסור,

בהם". יחיו לא ומשפטים טובים לא חוקים להם נתתי  אני 

.ËÓB‡  ˙aL ÚÓ ÔÈkÒ e‡È‰ ‡ÏÂ eÁÎL»¿¿…≈ƒ«ƒ≈∆∆«»≈
ÔÈkÒ ‡È‰Ï Ì"ekÚÏ62‡ÈÈ ‡lL „Ïe ;˙aLa ¿«¿»ƒ«ƒ¿«»ƒ¿«∆…»ƒ

ÌÈa‰ ˙eL Cc B˙B‡63c Ïk :c ÏL BÏÏk . ∆∆¿»«ƒ¿»∆»»»»»
˙eL ÌeMÓ eÈÏÚ ‰eÒ‡ ˙aLa B˙iNÚL64zÓ , ∆¬ƒ»¿«»¬»»≈ƒ¿À»

‰ÂˆÓ ˙BNÚÏ È„k ,Ô˙B‡ ˙BNÚÏ Ì"ekÚÏ ÓBÏ eÏ»«¿««¬»¿≈«¬ƒ¿»
ÌeMÓ eÈÏÚ ‰eÒ‡ B˙iNÚL „Â ;dpÓÊaƒ¿«»¿»»∆¬ƒ»¬»»≈ƒ

‰Î‡ÏÓ65B˙BNÚÏ Ì"ekÚÏ ÓBÏ eÏ eÒ‡ , ¿»»»»«¿««¬
˙aLa66. ¿«»

אלא 62) בהעברתו איסור שאין מעורב  שאינו מבוי  דרך
התירו. מילה מצוות ולצורך סופרים שאיסור 63)מדברי 

התורה. מן הוא הרבים ברשות שבות 64)ההעברה
אלא  התורה, מן אסורה שאינה מלאכה וכל שבת, ממלאכת
מלשון  "שבות" נקראת לעשותה שלא עליה גזרו שחז"ל

תשבות". השביעי  רשות 65)"וביום דרך חפץ  העברת וגם
היא  לרשות מרשות ש"הוצאה" היא מלאכה הרבים

בשבת. האסורות מלאכות ותשע  אפילו 66)משלושים
רבינו  דברי  והשווה א) עמוד סח  דף  (עירובין מצוה לצורך
לגוי לומר לנו שאסור והטעם ט ), הלכה ו (פרק  שבת הלכות
קלה  שבת תהיה שלא "כדי  בשבת, מלאכה בשבילנו לעשות
שבת  הלכות רבינו (מלשון בעצמנו" לעשות ונבוא בעינינו

אמרו  וכן הוא, סופרים מדברי  זה ודבר א). הלכה ו, פרק 
שבות". - לגוי  "אמירה א): עמוד קנ דף  (שבת

.ÈdpÓÊa elÙ‡ ,‰ÏÈÓ ÈÈLÎÓ67˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ , «¿ƒ≈ƒ»¬ƒƒ¿«»≈»ƒ∆
.BËŒÌBÈ ÚÓ Ô˙BNÚÏ LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ,BËŒÌBÈƒ¿∆¿»«¬»≈∆∆
‰ÏÈÓ ÈÈLÎÓ eÁ„ ‡Ï Ì‡ :ÌÈc‰ ÓÁÂ Ï˜Â¿«»…∆«¿»ƒƒ…»«¿ƒ≈ƒ»

Ì‰ÈcÓ ‡e‰L ,˙eL68‰NÚ˙Œ‡Ï eÁ„È C‡È‰ , ¿∆ƒƒ¿≈∆≈«ƒ¿…«¬∆
‰BzaL69,BËŒÌBÈa ÔÈnÒ dÏ ÔÈ˜ÁBL Ï‡ ? ∆«»¬»¬ƒ»«»ƒ¿

‰„˜Ï Èe‡Â ÏÈ‡B‰70ÔÓLÂ ÔÈÈ dÏ ÔÈÙBËÂ ,71. ƒ¿»ƒ¿≈»¿¿ƒ»«ƒ»»∆

השמיני .67) ישראל 68)ביום ידי  על סכין הבאת כגון,
ו. הלכה לעיל כמבואר מעורב , שאינו מבוי  שהרי69)דרך

כג, פרק  (ויקרא שנאמר התורה, מן במלאכה אסור טוב  יום
לעיל  אמרנו וכבר תעשו לא עבודה מלאכת כל ח ): פסוק 
לא  דוחה עשה מטעם מילה מכשירי  להתיר שאין ז, הלכה

לבשל 70)תעשה. מותר שהרי  התבשיל את בהם לתבל
משום  בו אין בריאים מאכל שהוא דבר וכל טוב , ביום

בשבת. רפואה כי71)איסור א) עמוד קלד דף  (שבת
מדבריהם, אלא בשמן יין טריפת איסור אין בשבת אפילו
צרכי משום התירו טוב  וביום סממנים, שחיקת משום גזירה

רוקח "). ("מעשה מילה

    
ועבדים;1) גרים מילת ברכת הבן; ואבי  המוהל ברכת נוסח 

וחשיבותה. מילה מצות ערך

.‡ÏeÓiL Ì„˜ CÓ Ïn‰ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ : «»¿»≈…∆∆»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
˙‡ ÏÓ Ì‡Â .BÁ Ôa ÏÓ Ì‡  ‰ÏÈn‰ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»««ƒ»ƒ»∆¬≈¿ƒ»∆

Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ eeˆÂ :CÓ  BaCÓ Ôa‰ È‡Â , ¿¿»≈¿ƒ»»∆«≈«¬ƒ«≈¿»≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :˙Á‡ ‰Îa¿»»«∆∆»«»¡…≈∆∆»»

BÒÈÎ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ÏL B˙Èa ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ∆
˙È ,Ba ˙‡ ÏeÓÏ ‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ .eÈ‡ Ì‰‡«¿»»»ƒƒ¿»«»»»∆¿»≈
.Ô‰ÈÈaL ÏÚ Ïk eÏeÓiL Ï‡NÈ ÔÈeˆnL ‰ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿»∆¿Àƒƒ¿»≈∆»»»≈∆≈≈∆
‰Îa ‰ÈÁ‡ ÔÈÎÓ ÔÈ‡ ,ÂÈ‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»»ƒ≈¿»¿ƒ«¬∆»¿»»

BÊ‰B‰L ÈÓ LÈÂ .B‡ ÔÈcŒ˙Èa d˙B‡ eÎiL , ¿≈ƒ∆»∆¿»¿»≈ƒ
.Ôk ˙BNÚÏ Èe‡ ÔÈ‡Â ,ÌÚ‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ»»¿≈»«¬≈

"שכל 2) ה"ב ) פ "יא, ברכות (הל' לעיל נתבאר כבר
בין  חובה, שאינה מצוה בין למקום אדם שבין מצותֿעשה
לעשייתה". קודם עליה מברך - חובה שהיא מצוה

ברכות 3) בהל' רבינו שקבע  הכלל ע "פ  ע "ב . ז, פסחים
"לעשות". מברך: לעצמו, מצוה העושה שכל ה"יא) (פ "יא,
האב  על ומצוה והיות העשייה". "על מברך: לאחרים עשאה
מצוה  העושה כדין "למול" מברך הוא לפיכך בנו, את למול
זו  מילה על מצווה שאינו חבירו בן את המל אבל לעצמו,
מברך  הוא לפיכך חובתו, ידי  האב  את בה מוציא הוא אלא

המילה". שבירך 4)"על הראשונה הברכה על נוסף 
בנו. מילת על בירך כשאחר או אף ֿעלֿפי5)כשמל,

הבן  את הכניס  כבר וזה (לעתיד) להבא משמע  ש"להכניסו"
הזאת  המילה על מכוונת אינה ברכתו עיקר אבל בברית?
מצוה  על שציונו לה' שבח  נותן אלא עכשיו, רק  שנתקיימה
זו  שמילה ולהודיע  לגלות כעת, לברכה ותיקנו בכללה. זו
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קפ               
         

('תוספות' עבודהֿזרה לשם ולא הקב "ה לשם נעשית
אחר  מברכה למה לתמוה אין זה, ומטעם ז.). לפסחים
לפני אותה שמברכים המצוות" ל"ברכת בניגוד העשייה,
שבח  ברכת אלא המצוות" "ברכת זו אין כי  העשייה?
בתשובתו, רבינו כתב  וכן (כסף ֿמשנה). בעלמא והודאה
של  בנו אברהם רבינו אולם רבינו". "תשובות במוספנו ראה
המילה, לפני  זו ברכה לברך שדעתו אביו על מעיד הרמב "ם
שחיבר  הרמב "ם (חידושי  לפניו מעשה ונעשה הורה וכזה
וב "קובץ " ב ', עמ ' א' דף  רוקח " "מעשה בספר הובאו בנו,

נב :). דף  ליפסיא משום 6)דפ ' לאב , ניתקנה זו ברכה כי 
נוסחנו  ישראל. כל מעל יותר עליו המוטלת מצוה תוספת
אחריה. כתוב : אחרים ובדפוסים התימנים, כת"י  כנוסח 

יהודאי7) ורב  פ "א. לקידושין ברא"ש הובא גאון, האי  רב 
ב . פרק  ח "ב  ב "האשכול" הובא גאון,

.ÔÈ„ÓBÚ ÌL eÈ‰ Ì‡ÂBzÒÎ‰L ÌLk :ÌÈÓB‡ , ¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
ÌÈNÚÓÏe ‰tÁÏe ‰B˙Ï e‰ÒÈÎz Ôk ,˙ÈaÏ«¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»¿À»¿«¬ƒ

ÌÈBË. ƒ

ונקט 8) המילה. בשעת הנוכחים אנשים עוד יש אם כלומר,
וסמך  המילה, בשעת לעמוד מצוה כי  "עומדים" רבינו
הודגש  וכן ג) כג, (מלכיםֿב  בברית העם כל ויעמוד לדבר:
כשמביאים  וכן אומרים", "העומדים קלז:) (שבת בתלמוד
התינוק  נושאי  מפני  עומדים הכל הברית לחדר התינוק 
פ "ג, לביכורים ('ברטנורא' המצוה לעושי  כבוד לחלוק 
מילה, הברית בשעת אנשים עשרה שיהיו צריך וגם מ "ג).
מבית  ליוצא אמו, ממעי  שיצא הנימול תינוק  מדמים שאנו
לעיל  כמבואר עשרה, בפני  להודות המחוייב  האסורים
מילה  מצות לעכב  שאין אלא ה"ח ). פ "י , ברכות (הלכות

רסה). סי ' ליו"ד משה' ('דרכי  עשרה קלז,9)כשאין שבת
את  למול חייב  שהאב  ההלכה ע "פ  מכוונת זו אמירה ע "ב .
כט .) (קידושין אשה ולהשיאו תורה ללמדו לפדותו בנו,
אלו. מצוות עליו מוטלות והלאה שמהיום לאב  מרמזת והיא
חייב  שהבן אע "פ  באחרונה, טובים" "מעשים והזכירו
בן  כשהוא רק  הוא חופה וזמן שנה, י "ג מבן במצוות
עד  מעניש מעלה של ביתֿדין שאין לפי  שנה, שמונהֿעשרה
בן  בהיותו כן לפני  לחופה נכנס  והוא עשרים, בן שיהיה

(אבודרהם). שמונהֿעשרה

.‚Ïn‰ B‡ Ôa‰ È‡ CÓ CkŒÁ‡ÂÔÓ „Á‡ B‡ ¿««»¿»≈¬ƒ«≈«»∆»ƒ
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :ÌL ÔÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»»«»¡…≈∆∆»»

„È„È Lc˜ L‡B‡La ˜ÁÂ ÔËaÓ,ÌN ¬∆ƒ«¿ƒƒ∆∆¿…ƒ¿≈»
ÂÈ‡ˆ‡ˆÂL„˜ ˙Èa ˙B‡a Ì˙ÁÎNa Ôk ÏÚ . ¿∆¡»»»«¿¿ƒ…∆«≈ƒ¿«

e˜ÏÁ ÈÁ Ï‡ ,˙‡Êeeˆ˙e„È„È ÏÈv‰Ï ‰eˆ , …≈«∆¿≈≈«≈¿«ƒ¿ƒ
e‡L˙ÁMÓeNa ÌN L‡ B˙Èa ÔÚÓÏ. ¿≈≈ƒ««¿««¿ƒ¬∆»ƒ¿»≈

CÓ Ôa‰ È‡Â .˙Èa‰ ˙Bk ,'‰ ‰z‡ Cea»«»≈«¿ƒ«¬ƒ«≈¿»≈
eÈÁ‰L"." ∆∆¡»

ואחר 10) המילה, מחמת שנתלכלכו פיו ורוחץ  ידיו ונוטל
(שם). מברך אשר 11)כך שם: על ידיד, נקרא אבינו יצחק 

זו, למצוה נתקדש שנולד שטרם א) כב , (בראשית אהבת
בן... לך יולדת אשתך שרה אבל יט ): יז, (שם, ככתוב 
מילה. ברית זו - בריתי  וגו' אתו בריתי  את והקימותי 

של 12) בבשרו חקוקים שאינם החוקים כשאר לא בבשרו,
וכדומה. וציצית תפילין כמו הצאצאים 13)אדם, ובניו,

בניא. ובני  בניא יונתן: מתרגם כד) כב , (ישעיה והצפיע ֹות
מילה,14) באות הקב "ה חתמם לדורותם אחריו בניו שגם

ובינינו. ה' בין קדושה ברית מילה 15)שהיא מצות בשכר
ז): יז, (בראשית ככתוב  וחלקנו, לנחלתנו הקב "ה נעשה
אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות בריתי ... את והקימותי 

וכו'.16) צורנו" "אתה כאומר: בבקשה, לה' פונה הוא כאן
רבינו". "תשובות במוספנו חביבה 17)וראה שהיא הנפש,

נפשי . ידידות את נתתי  ז): יב , (ירמיה הכתוב  מלשון מהכל,
מותנו.18) אחרי  לנו הנשארת הנפש או שבגופנו, הנפש
בדם 19) את גם יא): ט , (זכריה הנביא אמר וכן מגיהנום,

חז"ל  אמרו וכן בו. מים אין מבור אסיריך שלחתי  בריתך
גיהנום  של פתחו יד על יושב  אבינו "אברהם יט .): (עירובין

שנימול". מי  כל את נמצא 20)ומעלה זו ברכה נוסח 
ברכה  מביא בתשובותיו שרבינו להעיר, וכדאי  קלז: בשבת
רבינו". "תשובות במוספנו ראה אחר. בנוסח  זו

עת,21) בכל מצויה ואינה תמידית אינה זו מצוה "שהרי 
רבינו  (מלשון לזמן" מזמן שהיא למצוה דומה היא והרי 
רבינו, על חולקים ורבים ה"ט ). פ "יא, ברכות הל' לעיל
שאין  משום מילה, בברית "שהחיינו" לברך שאין וסוברים
התינוק  וכאן וחדוה, שמחה בשעת אלא זו ברכה מברכים
אולם  מ :). לעירובין 'תוספות' ח .; כתובות (ראה מצטער
שהחיינו" "ברכת שאין זו סברא דוחים מיימוניות' ב 'הגהות
אביו  "מת הוא: ערוך תלמוד שהרי  צער, מחמת מתבטלת
הוא  ולבסוף  אמת, דיין ברוך אומר בתחילה - יורשו והוא
וראה  ; נט : (ברכות אחים] עמו אין [אם שהחיינו" מברך
לו, ס "ק  רסה סי ' ביו"ד והגר"א ה"ז). פ "י , ברכות הל' לעיל
שמחת  על לא המצוה שמחת על היא הברכה כי  אומר:

תלד): סימן (ח "א הרדב "ז כתב  מזו וגדולה ˘Èהגוף ,
ÌÈÒÂ‡‰ בעצמם מברכים השכינה, כנפי  תחת להכנס  הבאים

מחמת  שמצטערים ואע "פ  שהחיינו, ברכת מילתם בשעת
שמחה אין ‰Ïהכאב , ˙ÁÓ˘ ‡Ï‡ שהגוף אע "פ  כי  ,

ועל שמח , הלב  ÍÓמצטער ‡Â‰ Ï‰ ˙ÁÓ˘ והכתוב
כמוצא  אמרתיך על אנכי  שש קסב ): קיט , (תהלים אומר
בכל  "ונהגו המילה. על קל.) (שבת חז"ל ודרשוהו רב , שלל
מצרים  ובמלכות וסביבותיה וסוריא ישראל ארץ  מלכות

ז). סעיף  רסה, סי ' השו"ע  (לשון כרבינו" שהחיינו לברך

.„eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :CÓ ,ÌÈb‰ ˙‡ Ïn‰«»∆«≈ƒ¿»≈»«»¡…≈
ÏeÓÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ˙‡ ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»∆

ÛÈh‰Ïe ÌÈb‰Ì„ ‡ÏÓÏ‡L ,˙Èa Ìc epnÓ «≈ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿»≈«
‡Ï Ì‡ :Ó‡pL ,ı‡Â ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï ˙Èa‰«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆∆∆¡«ƒ…

˙ÈÈzÓN ‡Ï ı‡Â ÌÈÓL ˙BwÁ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È. ¿ƒƒ»»»¿»À»«ƒ»»∆…»¿ƒ

גר 22) מילת כי  אחרים, להוציא מצוה כעושה זה שאין
בו  שהקודם אלא בדבר, שוים וכולם ישראל, כל על מוטלת
בנו" את המל "אב  כדין "למול" מברך ולפיכך זכה,

ה"א. לעיל המתגיירים 23)המבואר גרים כמה שיש לפי 
ועיקר  נימולים, תיקנו כשהם לפיכך ברית, דם הטפת מילתם

שם). ובר"ן פ "יט , לשבת (רי "ף  כן לכולם שבת 24)לומר
את  מקיימת שהתורה הוא שידוע  אע "פ  כי  ע "א . קלז,
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קפי                
         

('תוספות' עבודהֿזרה לשם ולא הקב "ה לשם נעשית
אחר  מברכה למה לתמוה אין זה, ומטעם ז.). לפסחים
לפני אותה שמברכים המצוות" ל"ברכת בניגוד העשייה,
שבח  ברכת אלא המצוות" "ברכת זו אין כי  העשייה?
בתשובתו, רבינו כתב  וכן (כסף ֿמשנה). בעלמא והודאה
של  בנו אברהם רבינו אולם רבינו". "תשובות במוספנו ראה
המילה, לפני  זו ברכה לברך שדעתו אביו על מעיד הרמב "ם
שחיבר  הרמב "ם (חידושי  לפניו מעשה ונעשה הורה וכזה
וב "קובץ " ב ', עמ ' א' דף  רוקח " "מעשה בספר הובאו בנו,

נב :). דף  ליפסיא משום 6)דפ ' לאב , ניתקנה זו ברכה כי 
נוסחנו  ישראל. כל מעל יותר עליו המוטלת מצוה תוספת
אחריה. כתוב : אחרים ובדפוסים התימנים, כת"י  כנוסח 

יהודאי7) ורב  פ "א. לקידושין ברא"ש הובא גאון, האי  רב 
ב . פרק  ח "ב  ב "האשכול" הובא גאון,

.ÔÈ„ÓBÚ ÌL eÈ‰ Ì‡ÂBzÒÎ‰L ÌLk :ÌÈÓB‡ , ¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
ÌÈNÚÓÏe ‰tÁÏe ‰B˙Ï e‰ÒÈÎz Ôk ,˙ÈaÏ«¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»¿À»¿«¬ƒ

ÌÈBË. ƒ

ונקט 8) המילה. בשעת הנוכחים אנשים עוד יש אם כלומר,
וסמך  המילה, בשעת לעמוד מצוה כי  "עומדים" רבינו
הודגש  וכן ג) כג, (מלכיםֿב  בברית העם כל ויעמוד לדבר:
כשמביאים  וכן אומרים", "העומדים קלז:) (שבת בתלמוד
התינוק  נושאי  מפני  עומדים הכל הברית לחדר התינוק 
פ "ג, לביכורים ('ברטנורא' המצוה לעושי  כבוד לחלוק 
מילה, הברית בשעת אנשים עשרה שיהיו צריך וגם מ "ג).
מבית  ליוצא אמו, ממעי  שיצא הנימול תינוק  מדמים שאנו
לעיל  כמבואר עשרה, בפני  להודות המחוייב  האסורים
מילה  מצות לעכב  שאין אלא ה"ח ). פ "י , ברכות (הלכות

רסה). סי ' ליו"ד משה' ('דרכי  עשרה קלז,9)כשאין שבת
את  למול חייב  שהאב  ההלכה ע "פ  מכוונת זו אמירה ע "ב .
כט .) (קידושין אשה ולהשיאו תורה ללמדו לפדותו בנו,
אלו. מצוות עליו מוטלות והלאה שמהיום לאב  מרמזת והיא
חייב  שהבן אע "פ  באחרונה, טובים" "מעשים והזכירו
בן  כשהוא רק  הוא חופה וזמן שנה, י "ג מבן במצוות
עד  מעניש מעלה של ביתֿדין שאין לפי  שנה, שמונהֿעשרה
בן  בהיותו כן לפני  לחופה נכנס  והוא עשרים, בן שיהיה

(אבודרהם). שמונהֿעשרה

.‚Ïn‰ B‡ Ôa‰ È‡ CÓ CkŒÁ‡ÂÔÓ „Á‡ B‡ ¿««»¿»≈¬ƒ«≈«»∆»ƒ
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :ÌL ÔÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»»«»¡…≈∆∆»»

„È„È Lc˜ L‡B‡La ˜ÁÂ ÔËaÓ,ÌN ¬∆ƒ«¿ƒƒ∆∆¿…ƒ¿≈»
ÂÈ‡ˆ‡ˆÂL„˜ ˙Èa ˙B‡a Ì˙ÁÎNa Ôk ÏÚ . ¿∆¡»»»«¿¿ƒ…∆«≈ƒ¿«

e˜ÏÁ ÈÁ Ï‡ ,˙‡Êeeˆ˙e„È„È ÏÈv‰Ï ‰eˆ , …≈«∆¿≈≈«≈¿«ƒ¿ƒ
e‡L˙ÁMÓeNa ÌN L‡ B˙Èa ÔÚÓÏ. ¿≈≈ƒ««¿««¿ƒ¬∆»ƒ¿»≈

CÓ Ôa‰ È‡Â .˙Èa‰ ˙Bk ,'‰ ‰z‡ Cea»«»≈«¿ƒ«¬ƒ«≈¿»≈
eÈÁ‰L"." ∆∆¡»

ואחר 10) המילה, מחמת שנתלכלכו פיו ורוחץ  ידיו ונוטל
(שם). מברך אשר 11)כך שם: על ידיד, נקרא אבינו יצחק 

זו, למצוה נתקדש שנולד שטרם א) כב , (בראשית אהבת
בן... לך יולדת אשתך שרה אבל יט ): יז, (שם, ככתוב 
מילה. ברית זו - בריתי  וגו' אתו בריתי  את והקימותי 

של 12) בבשרו חקוקים שאינם החוקים כשאר לא בבשרו,
וכדומה. וציצית תפילין כמו הצאצאים 13)אדם, ובניו,

בניא. ובני  בניא יונתן: מתרגם כד) כב , (ישעיה והצפיע ֹות
מילה,14) באות הקב "ה חתמם לדורותם אחריו בניו שגם

ובינינו. ה' בין קדושה ברית מילה 15)שהיא מצות בשכר
ז): יז, (בראשית ככתוב  וחלקנו, לנחלתנו הקב "ה נעשה
אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות בריתי ... את והקימותי 

וכו'.16) צורנו" "אתה כאומר: בבקשה, לה' פונה הוא כאן
רבינו". "תשובות במוספנו חביבה 17)וראה שהיא הנפש,

נפשי . ידידות את נתתי  ז): יב , (ירמיה הכתוב  מלשון מהכל,
מותנו.18) אחרי  לנו הנשארת הנפש או שבגופנו, הנפש
בדם 19) את גם יא): ט , (זכריה הנביא אמר וכן מגיהנום,

חז"ל  אמרו וכן בו. מים אין מבור אסיריך שלחתי  בריתך
גיהנום  של פתחו יד על יושב  אבינו "אברהם יט .): (עירובין

שנימול". מי  כל את נמצא 20)ומעלה זו ברכה נוסח 
ברכה  מביא בתשובותיו שרבינו להעיר, וכדאי  קלז: בשבת
רבינו". "תשובות במוספנו ראה אחר. בנוסח  זו

עת,21) בכל מצויה ואינה תמידית אינה זו מצוה "שהרי 
רבינו  (מלשון לזמן" מזמן שהיא למצוה דומה היא והרי 
רבינו, על חולקים ורבים ה"ט ). פ "יא, ברכות הל' לעיל
שאין  משום מילה, בברית "שהחיינו" לברך שאין וסוברים
התינוק  וכאן וחדוה, שמחה בשעת אלא זו ברכה מברכים
אולם  מ :). לעירובין 'תוספות' ח .; כתובות (ראה מצטער
שהחיינו" "ברכת שאין זו סברא דוחים מיימוניות' ב 'הגהות
אביו  "מת הוא: ערוך תלמוד שהרי  צער, מחמת מתבטלת
הוא  ולבסוף  אמת, דיין ברוך אומר בתחילה - יורשו והוא
וראה  ; נט : (ברכות אחים] עמו אין [אם שהחיינו" מברך
לו, ס "ק  רסה סי ' ביו"ד והגר"א ה"ז). פ "י , ברכות הל' לעיל
שמחת  על לא המצוה שמחת על היא הברכה כי  אומר:

תלד): סימן (ח "א הרדב "ז כתב  מזו וגדולה ˘Èהגוף ,
ÌÈÒÂ‡‰ בעצמם מברכים השכינה, כנפי  תחת להכנס  הבאים

מחמת  שמצטערים ואע "פ  שהחיינו, ברכת מילתם בשעת
שמחה אין ‰Ïהכאב , ˙ÁÓ˘ ‡Ï‡ שהגוף אע "פ  כי  ,

ועל שמח , הלב  ÍÓמצטער ‡Â‰ Ï‰ ˙ÁÓ˘ והכתוב
כמוצא  אמרתיך על אנכי  שש קסב ): קיט , (תהלים אומר
בכל  "ונהגו המילה. על קל.) (שבת חז"ל ודרשוהו רב , שלל
מצרים  ובמלכות וסביבותיה וסוריא ישראל ארץ  מלכות

ז). סעיף  רסה, סי ' השו"ע  (לשון כרבינו" שהחיינו לברך

.„eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :CÓ ,ÌÈb‰ ˙‡ Ïn‰«»∆«≈ƒ¿»≈»«»¡…≈
ÏeÓÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ˙‡ ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»∆

ÛÈh‰Ïe ÌÈb‰Ì„ ‡ÏÓÏ‡L ,˙Èa Ìc epnÓ «≈ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿»≈«
‡Ï Ì‡ :Ó‡pL ,ı‡Â ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï ˙Èa‰«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆∆∆¡«ƒ…

˙ÈÈzÓN ‡Ï ı‡Â ÌÈÓL ˙BwÁ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È. ¿ƒƒ»»»¿»À»«ƒ»»∆…»¿ƒ

גר 22) מילת כי  אחרים, להוציא מצוה כעושה זה שאין
בו  שהקודם אלא בדבר, שוים וכולם ישראל, כל על מוטלת
בנו" את המל "אב  כדין "למול" מברך ולפיכך זכה,

ה"א. לעיל המתגיירים 23)המבואר גרים כמה שיש לפי 
ועיקר  נימולים, תיקנו כשהם לפיכך ברית, דם הטפת מילתם

שם). ובר"ן פ "יט , לשבת (רי "ף  כן לכולם שבת 24)לומר
את  מקיימת שהתורה הוא שידוע  אע "פ  כי  ע "א . קלז,
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ערים, אדם שבני  בזמן אלא התורה עסק  אין אבל העולם,
העולם? אז מקיים מי  מיטותיהם על ישינים שהם  ובשעה
וראויה  ובקומו בשכבו אדם של בגופו דבוקה המילה אבל
כשהם  שאפילו בלילה, וגם ביום גם העולם את לקיים היא
נדרים  יעקב " ל"עין (רי "ף  זו במצוה מוכתרים הם ישינים
ירמיה  שמעוני  בילקוט  (הובא במדרש שאמרו וזה לא:),

נוהגת שהיא ברית זה אי  וראה, "צא ÏÈÏÂ‰לג): ÌÂÈאי ?
בגרים  זה נוסח  לומר ותיקנו מילה". אלא מוצא אתה
אלהים  שאמר אף  כי  בזה, לרמוז בסמוך, כמבואר ובעבדים,

תשמרו... אשר בריתי  "זאת ‡ÍÈÁלאברהם: ÍÚÊ ÔÈÂ"
ישראל  בני  את אלא כוללת הברית שאין מזה נראה והיה
במילתם  מדגיש הוא לפיכך אברהם, של המיוחד זרע  שהם
אלה  וגם בכללה, הבריאה כל את מקיים הברית שדם
יעקב " ל"עין ('הבונה' העולם מקיימי  בכלל נכנסו כשנימולו
כן  על כי  - דעת בני  שהם מפני  מפרשים: ויש קלז:). שבת
עול  עליהם שיקבלו כדי  אותם, ומעודדים - הם מבוגרים
מהם  הנוטף  לדם ידאגו ולא בשמחה, ומצוות תורה

פ "יט ). שבת ('המאור'

.‰ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ :CÓ ,BcÚ ˙‡ Ïn‰«»∆«¿¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏeÓÏ eeˆÂ,˙Èa Ìc Ô‰Ó ÛÈh‰Ïe ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ¿ƒ»»∆»¬»ƒ¿«ƒ≈∆«¿ƒ

Ì‡Â .ı‡Â ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï ˙Èa Ì„ ‡ÏÓÏ‡L∆ƒ¿»≈«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆¿ƒ
˙ÏÈÓ ÏÚ" CÓ ,ÌÈÁ‡ ÏL „Ú ÏÓ."ÌÈ„Ú‰ »∆∆∆¬≈ƒ¿»≈«ƒ«»¬»ƒ

ÏB„b Ì„‡ Ïn‰ÂCiL „Ú B˙ÂÚ ˙BqÎÏ CÈˆ ,, ¿«»»»»»ƒ¿«∆¿»«∆¿»≈
.B˙B‡ ÏÓe e‰l‚Ó CkŒÁ‡Â¿««»¿«≈»

כאב 25) זה והרי  למולו, האדון על ביחוד מוטלת שהמצוה
"למול". המברך בנו את מצוה 26)המל העושה כדין
ה"א. לעיל וכמבואר או 27)לאחרים, ועבד, גר כגון

גדול. כשהוא שנימול ערל פ "יט .28)ישראל שבת רי "ף ,
הברכה. בשעת ערותו לכסות צורך אין קטן במילת אבל
ה"טז) פ "ג, שמע  קריאת (הל' לעיל רבינו שכתב  ואע "פ 
לומר  אפשר הקטן, ערות נגד שמע  קריאת לקרוא שאסור
יש  גם רבינו. נתכוין לא - ימים שמונה בן - כך כל שלקטן
תיקון  ומשום מילה, מצות לשם מתכוין הרי  שכאן לחלק ,
קדוש", מחניך "והיה בו: קורא אני  מתגלית, ערותו מילה
(הרא"ש  דבר" ערות בך יראה "ולא משום: בזה ואין
ובהערתנו  רבינו" "תשובות במוספנו וראה פ "ג). לברכות

שם.

.ÂÏe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜Â ,ib˙pL Ì„˜ ÏnL b≈∆»…∆∆ƒ¿«≈¿»»∆«¿∆»
‰Îa ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ ,˙Èa Ìc epnÓ ÔÈÙÈhnLk . ¿∆«ƒƒƒ∆«¿ƒ≈»¿ƒƒ¿»»

ÒBÈ‚Bc‡ ÔÎÂÈtÓ ,B˙ÏÈÓ ÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡ , ¿≈«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈
È‡cÂ ÎÊ BÈ‡ ‡e‰L. ∆≈»»««

בקטן 29) כי  מספק , אלא אינה אלו של דמם שהטפת מפני 
מלידה, נימול הוא והרי  כבושה ערלתו אין שמא להניח  יש
שבת  ב 'תוספות' הובא חננאל' ('רבינו פוסקים יש ובגר
בן  שמעון רבי  כדעת הטפה, צריך שאינו מו:) יבמות קלה.;
ולהטיף , להחמיר יש מספק  ולפיכך קלה.) (שבת אלעזר
שאינה  ברכה חשש משום הספק , על מברכים אין אבל
הש"ך  (ע "פ  ה"טז פ "יא, ברכות הל' לעיל וכמבואר צריכה,

סק "א). רסח , סי ' ונקבות 30)יו"ד כזכר, זכרות לו שיש

וראה 31)כנקבה. הספק . על מברכים שאין אמרנו וכבר
זה. בנידון לרבינו ארוכה תשובה רבינו' 'תשובות במוספנו
שבת  למסכת ישראל' ה'תפארת דברי  כאן להביא וכדאי 
שאין  כתבו מקרוב  "וחדשים הכותב : מ "ג) יט , (פרק 
שוא  דבר פיהם אשר אומר ואני  כלל, בנמצא אנדרוגינוס 
מלתי כשתיםֿעשרה זה זר, ולא ראו ועיני  שקר, ימין וימינם
נקב  לו היה ולא כהוגן, זכרות לו שהיתה כזה, ילד בעצמי 
בליטה  נמשכת היתה לנקב  הראוי  שממקום רק  הגיד, בראש
ושם  הכיס , באמצע  למטה עד הגיד לאורך חוט  כמו בעור
 ֿ חמש לפני  וזה השתין... ומשם כראוי , נקבות לו היתה
כשר  אם עליו לשאול כבש אחד קצב  לי  הביא שנה עשרה
סמוך  ונקבות האילים, ככל למטה זכרות בו והראני  הוא,

הרחלות". ככל לאחוריים

.ÊÈtÓ B‡ ‰kÓ ÈtÓ B˙ÏÚ CzÁÏ CÈvL Ì"ekÚ«∆»ƒ¿«≈»¿»ƒ¿≈«»ƒ¿≈
BÏ CzÁÏ Ï‡NÈÏ eÒ‡ ‰È‰  Ba „ÏBpL ÔÈÁL¿ƒ∆«»»»¿ƒ¿»≈«¿…

Ì˙B‡ ÌÈÏÚÓ ÔÈ‡ Ì"ekÚ‰L ;d˙B‡‰˙ÈÓ È„ÈÓ »∆»«≈«¬ƒ»ƒ≈ƒ»
‰ÂˆÓ ˙ÈNÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÈÏ‡ Ô˙B‡ ÔÈ„ÈBÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ»≈∆»««ƒ∆«¬≈ƒ¿»

‰ÂˆnÏ Ôek˙ ‡Ï È‰L ,BÊ ‰‡eÙaÌ‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆¬≈…ƒ¿«≈«ƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈÓÏ Ì"ekÚ‰ Ôek˙ÏeÓÏ Ï‡NÈÏ zÓ , ƒ¿«≈»«¿ƒ»À»¿ƒ¿»≈»

B˙B‡.

שנאמר 32) עבודהֿזרה, עובדי  גויים לרפאות שאסור
גוי שנאמר מקום "וכל כו:). (ע "ז תחנם ולא ג): ז, (דברים
אסורות  מאכלות הל' רבינו (לשון ע "ז" עובד זה הרי  סתם,
ירפאנו, לא אם לאיבה לחוש שיש במקום אבל ה"ח ). פ "יא,
ה"ב ). פ "י , ע "ז הל' (ראה בשכר אותו לרפא מותר

בלבד.33) רפואה לשם לא 34)אלא מילה, מצות לשם
בהל' ורבינו גירות. נח לשם "בן כותב : ה"י ) (פ "י , מלכים

שכר, לקבל כדי  התורה מצוות משאר מצוה לעשות שרצה
במוספנו  וראה כהלכתה", לעשותה אותו מונעים אין

רבינו'. בכך.35)'תשובות שמרפאו אע "פ 

.Á,ÌÈBb‰ d epb˙pL ,‰ÏÚ‰ ‡È‰ ‰Òe‡Ó¿»ƒ»»¿»∆ƒ¿«»«ƒ
ÌÈÏÚ ÌÈBb‰ ÏÎ Èk :Ó‡pL‡È‰ ‰ÏB„‚e . ∆∆¡«ƒ»«ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÏnL „Ú ÌÏL eÈ‡ Ì‰‡ ‡˜ ‡lL ,‰ÏÈn‰, «ƒ»∆…ƒ¿»«¿»»»ƒ»≈«∆»
ÈÈa È˙È ‰z‡Â ÌÈÓ˙ ‰È‰Â ÈÙÏ Cl‰˙‰ :Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«≈¿»«∆¿≈»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ≈ƒ
,eÈ‡ Ì‰‡ ÏL B˙Èa Ùn‰ ÏÎÂ .'B‚Â EÈe≈∆¿¿»«≈≈¿ƒ∆«¿»»»ƒ

B˙ÏÚ ÁÈp‰ÂdÎLÓ B‡Ba LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡  ¿ƒƒ«»¿»¿»»««ƒ∆∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈBË ÌÈNÚÓe ‰Bz. »«¬ƒƒ≈≈∆»»«»

מי36) כי  כו): יז, (שמואלֿא ונאמר ע "ב . לא, נדרים
הזה. הערל חומדים 37)הפלשתי  שאנו זה שם. נדרים,

יש  הברכים, על - שנימול בשעה - התינוק  לאחוז ומתאוים
שמעוני ' ב 'ילקוט  (הובא טוב ' 'שוחר במדרש סמך לזה
כמוך! מי  ה' תאמרנה עצמותי  כל הפסוק : על לה) תהלים
המצוות, בהם ומקיים אברי  בכל משבחך אני  דוד, אמר
ראשכם", פאת תקיפו "לא מקיים אני  - ראשי  בשערות
וכו' ציצית עטיפת - בצוארי  בראשי , מניח  אני  - ותפילין
עושה  אני  בהן - ברכיים ופריעה, מילה מצות - הגיד וכו',

ÒÂ˜È„Ò לעשות נוהגים וכן ופריעה". מילה בשעת לילדים
אליעזר' דרבי  'פרקי  דברי  עלֿפי  הנביא, אליהו לכבוד כסא
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קפב                 
         

עליו  נגלה מארץ ֿישראל אליהו שברח  "בשעה (פ "כט ):
קנאתי קנא לו: אמר אליהו? פה לך מה לו: ואמר הקב "ה
אתה  לעולם הקב "ה: לו אמר י ), יט , מלכיםֿא (ראה לה'
ישראל  שאין חייך מקנא, אתה וכאן בשטים... קנאת מקנא,
התקינו  מכאן בעיניך, רואה שאתה עד מילה ברית עושים
שנאמר  הברית, למלאך כבוד מושב  עושים שיהו חכמים
בא. הנה חפצים אתם אשר הברית ומלאך א): ג, (מלאכי 

רסה). סי ' יו"ד 'טור' עצמו.38)(ראה את מל שלא
את 39) וכיסה שנשתרבב  עד אברו בעור ומשך מהול, שהיה

מהול. יראה שלא כדי  פ "א,40)העטרה פאה ירושלמי 
ה"א.

.Ë‰Ï˙ ‡lL  ‰ÏÈÓ ‰eÓÁ ‰nk ‰‡e ‡Ba¿≈«»¬»ƒ»∆…ƒ¿»
˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ ‰ÈÏÚ ea ‰LÓÏÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆«≈»∆»¬ƒ»»««««ƒ

 ‰È‰LLÏL Ô‰ÈÏÚ e˙Î ‰Bz‰ ˙BˆÓ ÏÎÂ .Cc ∆»»«»∆¿»ƒ¿«»ƒ¿¿¬≈∆»
,'‰ ‰eˆ L‡ ˙Èa‰ Èc ‰l‡ :Ó‡pL ,˙B˙Èa¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¬∆ƒ»
‡e‰ ÌLÂ ;Áa Ìz‡ ˙k L‡ ˙Èa‰ „lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈¿»
'‰ ˙Èa EÚÏ ,ÌÎlk ÌBi‰ ÌÈv Ìz‡ :ÓB‡≈«∆ƒ»ƒ«À¿∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
e˙Î ‰ÏÈn‰ ÏÚÂ .˙B˙Èa LÏL È‰  EÈ‰Ï‡¡…∆¬≈»¿ƒ¿««ƒ»ƒ¿¿

˙B˙È ‰NÚŒLÏL‰z‡Â :eÈ‡ Ì‰‡ ÌÚ ¿∆¿≈¿ƒƒ«¿»»»ƒ¿∆¿»
˙‡ È˙Ó˜‰Â ,Cz‡ È˙È ‰p‰ È‡ ,EÈe ÈÈa È˙È¿ƒƒ≈ƒ≈∆¬ƒƒ≈¿ƒƒƒ»«¬ƒ…ƒ∆
È˙Èa ˙‡ ‰z‡Â ,ÌÏBÚ ˙ÈÏ ,EÈe ÈÈa È˙Èa¿ƒƒ≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«»∆¿ƒƒ
,˙Èa ˙B‡Ï ‰È‰Â ,eÓLz L‡ È˙Èa ˙‡Ê ,ÓLƒ̇¿……¿ƒƒ¬∆ƒ¿¿¿»»¿¿ƒ
È˙Èa ˙‡ ,ÌÏBÚ ˙ÈÏ ,ÌÎNa È˙È ‰˙È‰Â¿»¿»¿ƒƒƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ
˙‡Â ,ÌÏBÚ ˙ÈÏ ,Bz‡ È˙Èa ˙‡ È˙Ó˜‰Â ,Ù‰≈««¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒƒ¿ƒ»¿∆

.˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜‡ È˙Èa¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿»

להצילו,41) לו עמדו לא רבינו משה של זכויותיו שכל
ביקש  שנתרשל מיד אלא המילה, מן שנתרשל בשעה
במלון  בדרך ויהי  כד): ד, (שמות שנאמר להרגו, המלאך
את  ותכרות צור צפורה ותקח  המיתו, ויבקש ה' ויפגשהו
יוסי , רבי  "אמר בברייתא: שנינו (לא:) ובנדרים בנה. ערלת
אמר: כך אלא המילה, מן רבינו משה שנתרשל חס ֿושלום
שלשה  ואשהה אמול היא... סכנה - (לדרך) ואצא אמול
מה  מפני  אלא מצרים"! שוב  "לך לי : אמר הקב "ה ימים,
להתעסק  לו והיה תחילה" במלון שנתעסק  "מפני  נענש?
היתה  שלא היה, למצרים סמוך מלון ואותו תחילה, במילה
התעסקות  של שעה שמלוא הרי  כזו, קצרה בדרך סכנה עוד

לו. נתלתה לא (פ "ג,42)במלון בנדרים זו הלכה כל מקור
ישראל  שמסרו מצוה "כל אמרו: קל.) (שבת וחז"ל מ "יא).
ומילה, ע "ז כגון המלכות, גזירת בשעת למיתה עליה עצמם
ישראל  מסרו שלא מצוה וכל בידם, מוחזקת היא עדיין
היא  עדיין תפילין כגון המלכות, גזירת בשעת עליה עצמם
עליהם  שקיבלו מצוה "כל (שם): אמרו וכן בידם ". מרופה
בשמחה" אותה עושים עדיין מילה... כגון בשמחה,

שם). רש"י  משתה, (שעושים
ÔÚiÒcְִֵֶַָָָספר אהבה -סדר ּתפי ּלֹות ּכל ה ּׁשנה  ‡ÓÁ CÈa¿ƒ«¬»»¿«¿»


   

ÁMa ÌBÈ ÏÎa ˙B˜Ï ÌÚ‰ e‚‰ÔÈBwL Á‡ . »¬»»ƒ¿¿»«««««∆ƒ
"Âˆ" ,˙LtÌÈ‰k ˙keel‡ .BÊ ‰LÓ ÔÈB˜ »»««ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿»≈

ÌÈ„‰‡t‰ eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡LÌÈeka‰Â ¿»ƒ∆≈»∆ƒ«≈»¿«ƒƒ
ÔBÈ‡‰Âel‡ .‰Bz „eÓÏ˙Â ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ¿»≈»¿ƒ¬»ƒ¿«¿»≈

Ôw‰Â ‰f‰ ÌÏBÚa Ô‰È˙Bt ÏÎB‡ Ì„‡L ÌÈ„ ¿»ƒ∆»»≈≈≈∆»»«∆¿«∆∆
˙eÏÈÓ‚e Ì‡Â ‡ „eak .‡a‰ ÌÏBÚÏ BÏ ˙Ói«̃∆∆»»«»ƒ»»≈¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ‰lÙz ÔeiÚÂ˙ÓkL‰Â ÌÈÏBÁ ewe ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈa ÌBÏL ˙‡‰Â ÌÈÁB‡ ˙ÒÎ‰Â L„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿«¿»«¿ƒ«¬»«»≈
Èa Ó‡ .Ìlk „‚k ‰Bz „eÓÏ˙Â BÁÏ Ì„‡»»«¬≈¿«¿»¿∆∆À»»««ƒ

‡ÈÊelÙ‡L ÔÓˆÚ ÏÚ eÈÓÁ‰ Ô‰ Ï‡NÈ ˙Ba ≈»¿ƒ¿»≈≈∆¡ƒ««¿»∆¬ƒ
.ÌÈi˜ ‰ÚL ‰ÈÏÚ ˙BLBÈ ÏcÁk Ìc ˙tË ˙B‡Bƒ«»¿«¿»¿»∆»ƒ¿»¿ƒƒ

e‰iÏ‡ È„ ‡zÁËÓ ÌBÈ ÏÎa ˙BÎÏ‰ ‰BM‰ Ïk »»¿≈≈ƒ»»«∆¬»¿»À¿»
ÌÏBÚ ˙BÎÈÏ‰' ,Ó‡pL .‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ôa ‡e‰L BÏ ∆∆»»«»∆∆¡«¬ƒ»

Èa Ó‡ .'˙BÎÏ‰' ‡l‡ '˙BÎÈÏ‰' È˜z Ï‡ .'BÏ«ƒ¿≈¬ƒ∆»¬»»««ƒ
‡ÈÁ Èa Ó‡ ÊÚÏ‡ÌÈaÓ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒ

''‰ È„enÏ CÈa ŒÏÎÂ' ,Ó‡pL .ÌÏBÚa ÌBÏL »»»∆∆¡«¿»»«ƒƒ≈
„Â„Ï BÓÊÓ .'ÂÎÂÔkLÈŒÈÓ EÏ‰‡a e‚ÈŒÈÓ '‰ ¿ƒ¿¿»ƒƒ»¿»√∆ƒƒ¿…

„˜ ‰aÌÏBÚÏ .˜„ˆ ÏÚBÙe ÌÈÓz CÏB‰ EL‡‰È ¿«»¿∆≈»ƒ≈∆∆¿»¿≈
B„Â ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰„BÓe ˙Òa ÌÈÓL ‡È Ì„‡»»¿≈»«ƒ¿≈∆∆«»¡∆¿≈
ÏÚ ‡Ï ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa Ó‡ÈÂ ÌkLÈÂ BÏa ˙Ó‡¡∆ƒ¿»¿«¿≈¿…«ƒ»»ƒ…«
ÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ƒ̂¿≈¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ«
ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡ ‰Ó .ÌÈa‰ EÈÓÁ«¬∆»«ƒ»»∆«≈∆«¿≈
Ó‡pŒ‰Ó e˙ebŒ‰Óe eÁkŒ‰Ó e˙˜„vŒ‰Ó«ƒ¿»≈«…≈«¿»≈«…«
EÈÙÏ ÔÈ‡k ÌÈBab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ¿»∆
ÌÈBe ÚcÓ ÈÏk ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»¿ƒ
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰Â e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏkƒ¿ƒ«¿≈ƒ»«¬≈…»…ƒ≈«≈

EL„˜ È„a e˙kL BÓk EÈÙÏ Ï‰˙BÓe' ∆∆¿»∆¿∆»¿ƒ¿≈»¿¿«
Èa .E˙È Èa EnÚ eÁ‡ Ï‡ .'B‚Â 'Ì„‡‰»»»¿¬»¬«¿«¿¿≈¿ƒ∆¿≈
ÚÊ .‰iBn‰ ‰a BÏ zÚaLpL E‰B‡ Ì‰‡«¿»»«¿∆ƒ¿«¿»¿««ƒ»∆«
˜ÚÈ ˙„Ú .EÁaÊÓ ÈabŒÏÚ „˜ÚpL E„ÈÁÈ ˜ÁˆÈƒ¿»¿ƒ¿∆∆¡«««≈ƒ¿«¬¬««¬…
E˙ÁÓNÓe B˙B‡ z‰‡L E˙‰‡nL EBÎ Eaƒ¿¿∆∆≈«¬»¿∆»«¿»ƒƒ¿»¿

Ï‡NÈ B˙B‡ ˙‡˜ BaŒzÁÓNLÔeLÈÂCÎÈÙÏ . ∆»«¿»»»»ƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»
ÁL ÔzÏÂ E‡ÙÏe EÁaLÏe EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈiÁ e‡»«»ƒ¿¿¿«≈¬¿»¬∆¿ƒ≈∆«
ÌBÈŒÏÎa EÈÙÏ ÓBÏ e‡ ÔÈiÁÂ .EÓLÏ ‰‡„B‰Â¿»»ƒ¿∆¿«»ƒ»«¿»∆¿»
.„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡NÈ ÚÓL ˜Â Ú∆∆»…∆¿«ƒ¿»≈¡…≈∆»
‰ÙiŒ‰Ó eÏBb ÌÈÚpŒ‰Ó e˜ÏÁ BhŒ‰Ó eÈL‡«¿≈«∆¿≈«»ƒ»≈«»»
ŒÏÎa ÔÈÈÚÓe ÔÈÓÈkLÓ e‡L eÈL‡ .e˙MÈ¿À»≈«¿≈∆»«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿»
'‰ Ï‡NÈ ÚÓL ÌÈÓB‡Â ˜Â Ú „ÈÓz ÌBÈ»ƒ∆∆»…∆¿¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÌÏBÚ‰ ‡pL Ì„˜ ‡e‰ ‰z‡ .„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡¡…≈∆»«»…∆∆ƒ¿»»»
ÌÏBÚa ‡e‰ ‰z‡ ÌÏBÚ‰ ‡pL Á‡ ‡e‰ ‰z‡«»««∆ƒ¿»»»«»»»
ÔBL‡ ‡e‰ ‰z‡ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ‡e‰ ‰z‡Â ‰f‰«∆¿«»»»«»«»ƒ
LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓL Lc˜ ÔBÁ‡ ‡e‰ ‰z‡Â¿«»«¬«≈ƒ¿«»¿«»

dÈa‚˙Â Ìez E˙ÚeLÈe EÓÏBÚaCea .e˜ »»∆ƒ»¿»¿«¿ƒ««¿≈»
ÌÈaa BÓL Lc˜Ó‰eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡ . «¿«≈¿»«ƒ«»¡…≈

ÌÈÓM‰ ÈÓLe ˙ÁzÓ ı‡‰ŒÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa«»«ƒƒ««¿«»»∆ƒ««ƒ¿≈«»«ƒ
ÔBÁ‡ ‡e‰ ‰z‡Â ÔBL‡ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«»ƒ¿«»«¬
˙BÙk Úa‡Ó EÈÂ˜ ıa˜ .ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈¡…ƒ«≈…∆≈«¿««¿
‡e‰Œ‰z‡ Èk ÌÏBÚ È‡aŒÏk eÚ„ÈÂ eÈkÈ ı‡‰»»∆«ƒ¿≈¿»»≈»ƒ«»
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קפג                  
         

עליו  נגלה מארץ ֿישראל אליהו שברח  "בשעה (פ "כט ):
קנאתי קנא לו: אמר אליהו? פה לך מה לו: ואמר הקב "ה
אתה  לעולם הקב "ה: לו אמר י ), יט , מלכיםֿא (ראה לה'
ישראל  שאין חייך מקנא, אתה וכאן בשטים... קנאת מקנא,
התקינו  מכאן בעיניך, רואה שאתה עד מילה ברית עושים
שנאמר  הברית, למלאך כבוד מושב  עושים שיהו חכמים
בא. הנה חפצים אתם אשר הברית ומלאך א): ג, (מלאכי 

רסה). סי ' יו"ד 'טור' עצמו.38)(ראה את מל שלא
את 39) וכיסה שנשתרבב  עד אברו בעור ומשך מהול, שהיה

מהול. יראה שלא כדי  פ "א,40)העטרה פאה ירושלמי 
ה"א.

.Ë‰Ï˙ ‡lL  ‰ÏÈÓ ‰eÓÁ ‰nk ‰‡e ‡Ba¿≈«»¬»ƒ»∆…ƒ¿»
˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ ‰ÈÏÚ ea ‰LÓÏÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆«≈»∆»¬ƒ»»««««ƒ

 ‰È‰LLÏL Ô‰ÈÏÚ e˙Î ‰Bz‰ ˙BˆÓ ÏÎÂ .Cc ∆»»«»∆¿»ƒ¿«»ƒ¿¿¬≈∆»
,'‰ ‰eˆ L‡ ˙Èa‰ Èc ‰l‡ :Ó‡pL ,˙B˙Èa¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¬∆ƒ»
‡e‰ ÌLÂ ;Áa Ìz‡ ˙k L‡ ˙Èa‰ „lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈¿»
'‰ ˙Èa EÚÏ ,ÌÎlk ÌBi‰ ÌÈv Ìz‡ :ÓB‡≈«∆ƒ»ƒ«À¿∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
e˙Î ‰ÏÈn‰ ÏÚÂ .˙B˙Èa LÏL È‰  EÈ‰Ï‡¡…∆¬≈»¿ƒ¿««ƒ»ƒ¿¿

˙B˙È ‰NÚŒLÏL‰z‡Â :eÈ‡ Ì‰‡ ÌÚ ¿∆¿≈¿ƒƒ«¿»»»ƒ¿∆¿»
˙‡ È˙Ó˜‰Â ,Cz‡ È˙È ‰p‰ È‡ ,EÈe ÈÈa È˙È¿ƒƒ≈ƒ≈∆¬ƒƒ≈¿ƒƒƒ»«¬ƒ…ƒ∆
È˙Èa ˙‡ ‰z‡Â ,ÌÏBÚ ˙ÈÏ ,EÈe ÈÈa È˙Èa¿ƒƒ≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«»∆¿ƒƒ
,˙Èa ˙B‡Ï ‰È‰Â ,eÓLz L‡ È˙Èa ˙‡Ê ,ÓLƒ̇¿……¿ƒƒ¬∆ƒ¿¿¿»»¿¿ƒ
È˙Èa ˙‡ ,ÌÏBÚ ˙ÈÏ ,ÌÎNa È˙È ‰˙È‰Â¿»¿»¿ƒƒƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ
˙‡Â ,ÌÏBÚ ˙ÈÏ ,Bz‡ È˙Èa ˙‡ È˙Ó˜‰Â ,Ù‰≈««¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒƒ¿ƒ»¿∆

.˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜‡ È˙Èa¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿»

להצילו,41) לו עמדו לא רבינו משה של זכויותיו שכל
ביקש  שנתרשל מיד אלא המילה, מן שנתרשל בשעה
במלון  בדרך ויהי  כד): ד, (שמות שנאמר להרגו, המלאך
את  ותכרות צור צפורה ותקח  המיתו, ויבקש ה' ויפגשהו
יוסי , רבי  "אמר בברייתא: שנינו (לא:) ובנדרים בנה. ערלת
אמר: כך אלא המילה, מן רבינו משה שנתרשל חס ֿושלום
שלשה  ואשהה אמול היא... סכנה - (לדרך) ואצא אמול
מה  מפני  אלא מצרים"! שוב  "לך לי : אמר הקב "ה ימים,
להתעסק  לו והיה תחילה" במלון שנתעסק  "מפני  נענש?
היתה  שלא היה, למצרים סמוך מלון ואותו תחילה, במילה
התעסקות  של שעה שמלוא הרי  כזו, קצרה בדרך סכנה עוד

לו. נתלתה לא (פ "ג,42)במלון בנדרים זו הלכה כל מקור
ישראל  שמסרו מצוה "כל אמרו: קל.) (שבת וחז"ל מ "יא).
ומילה, ע "ז כגון המלכות, גזירת בשעת למיתה עליה עצמם
ישראל  מסרו שלא מצוה וכל בידם, מוחזקת היא עדיין
היא  עדיין תפילין כגון המלכות, גזירת בשעת עליה עצמם
עליהם  שקיבלו מצוה "כל (שם): אמרו וכן בידם ". מרופה
בשמחה" אותה עושים עדיין מילה... כגון בשמחה,

שם). רש"י  משתה, (שעושים
ÔÚiÒcְִֵֶַָָָספר אהבה -סדר ּתפי ּלֹות ּכל ה ּׁשנה  ‡ÓÁ CÈa¿ƒ«¬»»¿«¿»
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ÌÈ„ÒÁ‰lÙz ÔeiÚÂ˙ÓkL‰Â ÌÈÏBÁ ewe ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈa ÌBÏL ˙‡‰Â ÌÈÁB‡ ˙ÒÎ‰Â L„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿«¿»«¿ƒ«¬»«»≈
Èa Ó‡ .Ìlk „‚k ‰Bz „eÓÏ˙Â BÁÏ Ì„‡»»«¬≈¿«¿»¿∆∆À»»««ƒ
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eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰Â e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏkƒ¿ƒ«¿≈ƒ»«¬≈…»…ƒ≈«≈

EL„˜ È„a e˙kL BÓk EÈÙÏ Ï‰˙BÓe' ∆∆¿»∆¿∆»¿ƒ¿≈»¿¿«
Èa .E˙È Èa EnÚ eÁ‡ Ï‡ .'B‚Â 'Ì„‡‰»»»¿¬»¬«¿«¿¿≈¿ƒ∆¿≈
ÚÊ .‰iBn‰ ‰a BÏ zÚaLpL E‰B‡ Ì‰‡«¿»»«¿∆ƒ¿«¿»¿««ƒ»∆«
˜ÚÈ ˙„Ú .EÁaÊÓ ÈabŒÏÚ „˜ÚpL E„ÈÁÈ ˜ÁˆÈƒ¿»¿ƒ¿∆∆¡«««≈ƒ¿«¬¬««¬…
E˙ÁÓNÓe B˙B‡ z‰‡L E˙‰‡nL EBÎ Eaƒ¿¿∆∆≈«¬»¿∆»«¿»ƒƒ¿»¿

Ï‡NÈ B˙B‡ ˙‡˜ BaŒzÁÓNLÔeLÈÂCÎÈÙÏ . ∆»«¿»»»»ƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»
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EcÏ ÌÈ‰Ï‡‰˙ÈNÚ ‰z‡ .ı‡‰ ˙BÎÏÓÓŒÏÎÏ »¡…ƒ¿«¿¿»«¿¿»»∆«»»ƒ»
EÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa ÈÓe .ı‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡∆«»«ƒ¿∆»»∆ƒ¿»«¬≈»∆
.‰NÚzŒ‰Ó EÏ Ó‡iL ÈÓ ÌÈBzÁz B‡ ÌÈBÈÏÚa»∆¿ƒ««¿ƒƒ∆…«¿««¬∆

k enÚ ‰NÚ ÌÈÓMaL eÈ‡ŒÏÚ ezÁË‰L BÓ »ƒ∆«»«ƒ¬≈ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«
‡È‰‰ ˙Úa EÊBÁ È„ÈÈˆa˜ ˙Úe ÌÎ˙‡ ‡È‡ ¿≈∆»≈«ƒ»ƒ∆¿∆»≈«¿ƒ

ı‡‰ ÈnÚ ÏÎa ‰l‰˙ÏÂ ÌLÏ ÌÎ˙‡ Ôz‡ŒÈk ÌÎ˙‡∆¿∆ƒ∆≈∆¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ»¿…«≈»»∆
Ó‡Â .'‰ Ó‡ ÌÎÈÈÚÏ ÌÎÈ˙eLŒ˙‡ ÈeLa ¿ƒ∆¿≈∆¿≈≈∆»«¿∆¡«

ÈÓL ÌÈÓM‰Œ˙‡ ˙ÈNÚ ‰z‡ EcÏ '‰ ‡e‰Œ‰z‡«»¿«∆«»»ƒ»∆«»«ƒ¿≈
ÌÈni‰ ‰ÈÏÚ L‡ŒÏÎÂ ı‡‰ Ì‡ˆŒÏÎÂ ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»¿»»»»∆¿…¬∆»∆»««ƒ
ÌÈÓM‰ ‡ˆe ÌlkŒ˙‡ ‰iÁÓ ‰z‡Â Ì‰a L‡ŒÏÎÂ¿»¬∆»∆¿«»¿«∆∆À»¿»«»«ƒ
zÁa L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈÂÁzLÓ EÏ¿ƒ¿«¬ƒ«»»¡…ƒ¬∆»«¿»
.Ì‰‡ BÓL zÓNÂ ÌÈcNk e‡Ó B˙‡ˆB‰Â Ì‡a¿«¿»¿≈≈«¿ƒ¿«¿»¿«¿»»

enzÈ ‡Ï EÈ˙BLe ‡e‰ ‰z‡'‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ . «»¿∆…ƒ»∆∆»»
ÌÏBÚÏ '‰ Cea „Ú 'ÂÎ CÏÓ '‰ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿»»∆»»«»¿»

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡»≈¿»≈
ה"י ).2) פ "ז, תפלה (הל' לעיל הנזכרות התורה ברכות אחרי 
התמיד".3) "פרשת והיא כח ), (במדבר ישראל בני  את
(לעיל 4) רבינו הזכירן כבר אלו פרשיות ושתי  כג. ו, שם,

התורה. ברכת אחרי  לקרותן ה"יא) פ "ז, תפלה הל'
מ "א.5) פ "א, פאה בסוף 6)מסכת להניח  חייב  שאדם

ט ). יט , (ויקרא ככתוב  לעניים, אדם 7)שדהו שחייב 
(שמות  ככתוב  רגלים, בשלש המקדש בית בחצר להיראות
וגו'. את זכורך כל יראה בשנה פעמים שלש יז): כג,

גוף 8) יקראו בקרנים, שהכוח  "בעבור ועצמותו, הדבר עיקר
כח ). כג, לויקרא (רמב "ן קרנו" כגון 9)הדבר שבגופו,

חסדים  גמילות אבל וכו' המת וקבורת חולים ביקור
שיעור, לה יש בה, וכיוצא שבויים פדיון כגון שבממון,
חמישית  כדי  עד לידו כזו מצוה שתבוא פעם בכל שיתן
(כתובות  כמאמרם מחוייב , אינו ויותר שבנכסיו, מהריוח 
שם). (רע "ב  מחומש" יותר יבזבז אל "המבזבז, נ.):

במסכת 10) בברייתא נמצא ואילך מכאן בתפילתו, לכוין
ובכת"י יא:). (ברכות ה'תוספות' כעדות קכז. שבת
מה  אלא לפנינו שאין נמצא הזו, הפיסקא כל אין התימנים,
מפני - זו וברייתא משנה וקוראים פ "א. פאה במשנה ששנוי 
"ואין  תנאים, מחלוקת מבלי  הן, פסוקות הלכות שאלה
צריכה  שאינה פסוקה" הלכה מתוך אלא להתפלל עומדין
וברש"י לא. (ברכות בתפילתו בה מהרהר יהא ולא עיון,
במקרא, למד התורה ברכות אחרי  שתיכף  נמצא שם),
יא:). לברכות ב 'תוספות' (ראה ובברייתא במשנה

"איסורי11) הלכות רבינו בדברי  ומפורש ע "א. לא, ברכות
ג. הלכה יא, פרק  ע "ב .12)ביאה" כח , מגילה

ו.13) ג, הלכות 14)חבקוק  אלה וכל ע "א. סד, ברכות
הן. פסוקות יג.15)ואגדות נד, טו,16)ישעיה תהלים

רוקח ' וב 'מעשה הזו. הפיסקא כל אין התימנים, ובכת"י  א.
בסוגריים. מוקפת כא.17)היא פרק  אליהו, דבי  תנא

יט .18) ג, כט ).19)קהלת לב , (בראשית שררה לשון
ב ).20) מד, (ישעיה התואר נו"ן בתוספת יושר, לשון
והכל 21) ותגבה, לומר: הגיה ישראל" "עבודת בסידור

הנוסח  וכן בישועתך. ותגבה שתרגום "קרננו" אל מוסב 
מו. סי ' או"ח  תוקנה 22)ב 'טור' זו הודאה ברכת עיקר

שמע , קריאת לקרוא לא עליהם שגזרו השמד דורות כנגד
ברבים, שמו מקדש מסיים: ולפיכך בסתר, לקראה והוכרחו
שמו  את לקדש ויכולים הגזירה שנתבטלה לה' בזה להודות

הלקט '). ('שבלי  עשרה של ובמנין כנוסח 23)בגלוי 
"לכל". אחר: ובנוסח  רוקח ', כ.24)'מעשה ג, צפניה

ו.25) ט , התימנים,26)נחמיה ובכת"י  כח . קב , תהלים
אינה. הזאת הפיסקא כל

˙BÈÓf‰ È˜eÒt ÈÙÏ ÔÈÎnL ‰BL‡ ‰Îa ¿»»ƒ»∆¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ
.‡e‰ Cea .ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â Ó‡L Cea .dÁÒ e‰Ê∆À¿»»∆»«¿»»»»»
ÌÁÓ Cea .Ìi˜Óe ÊBb Cea .‰NBÚÂ ÓB‡ Cea»≈¿∆»≈¿«≈»¿«≈
ÈÚÓ Cea .˙Bia‰ŒÏÚ ÌÁÓ Cea .ı‡‰ŒÏÚ«»»∆»¿«≈««¿ƒ»«¬ƒ
.ÂÈ‡ÈÏ BË ÎN ÌlLÓ Cea .‰B‡ ‡ÈÓe ‰ÏÙ‡¬≈»≈ƒ»»¿«≈»»ƒ≈»
ÊÎ ‡ÏÂ ‰ÁÎL ‡Ï ‰ÏÂÚ ‡Ï EÈÙÏ ÔÈ‡L Cea»∆≈¿»∆…«¿»…ƒ¿»¿…»»
Cea .„ÁL ÁwÓ ‡ÏÂ ÌÈÙ ‡BNÓ ‡Ï ‰ÓÓ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»…«»ƒ¿…ƒ«…«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea .ÁˆÏ Ìi˜Â „ÚÏ ÈÁ Ï‡≈«»«¿«»»∆«»«»¡…≈∆∆
‡ÙÓe ÁaLÓ BnÚ ÈÙa Ïl‰Ó‰ Ï‡‰ .ÌÏBÚ‰»»»≈«¿À»¿ƒ«¿À»¿…»
EcÚ „Â„ ÈÈLe .ÂÈ„ÚÂ ÂÈ„ÈÒÁŒÏk ÔBLÏaƒ¿»¬ƒ»«¬»»¿ƒ≈»ƒ«¿¿
E„B ˙BÈÓÊe ˙BÁLa eÈ‰Ï‡ '‰ EÏl‰ EÁÈLÓ¿ƒ¬¿«∆¿¡…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
„ÈÁÈ eÈ‰Ï‡ ekÏÓ EÓL ÈkÊÂ E‡Ùe EÁaLe¿«≈¬¿»∆¿¿«¿ƒƒ¿«¿≈¡…≈»ƒ
Cea .BÓL „Ú È„Ú ‡ÙÓe ÁaLÓ .ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ≈»»ƒ¿À»¿…»¬≈«¿»
ÔÈ˜eÒt ÔÈB˜Â .˙BÁaLza Ïl‰Ó CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆¿À»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„BÎ È‰È .el‡ÂÈNÚÓa '‰ ÁÓNÈ ÌÏBÚÏ '‰'ÂÎ ≈¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿«¬»
ÌÈ˜eÒt ‡B˜ Ck Á‡Â .ÌÈÏz ÛBÒ „Ú 'BÎ ÈL‡«¿≈«ƒƒ¿««»≈¿ƒ

ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ '‰ Cea .el‡ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ . ≈»¿»»≈¿»≈ƒ¿…¿»
ÔÓ‡Â ÔÓ‡„ÈÂc CÈÂ .Ï‰w‰ŒÏk ÈÈÚÏ '‰Œ˙‡ »≈¿»≈«¿»∆»ƒ∆¿≈≈»«»»

:'ÂÎÂ Ï‡NÈ È‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea „ÈÂc Ó‡iÂ«…∆»ƒ»«»¡…≈ƒ¿»≈¿
.dÁÒ e‰Ê ˙BÈÓf‰ È˜eÒt Á‡ ÏL ‰BÁ‡ ‰Îa¿»»«¬»∆««¿≈«¿ƒ∆À¿»
ÏB„b‰ CÏn‰ Ï‡‰ ekÏÓ „ÚÏ EÓL ÁazLÈƒ¿««ƒ¿»««¿≈»≈«∆∆«»
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰‡ EÏ Èk .ı‡e ÌÈÓMa LB„w‰Â¿«»«»«ƒ»»∆ƒ¿»∆¡…≈
dÙBÒ „Ú ‰ÈM‰ ‡B˜Â .'ÂÎÂ eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿¿≈«ƒ»«»

ÌB˜n‰ ‚‰Ók. ¿ƒ¿««»
ובביאורנו.27) ה"יב , פ "ז תפלה הל' לעיל ראה
יז.28) פרק  סוף  סופרים במסכת וראה לא. קד, תהלים
נג.29) פט , יש 30)תהלים ואולי  בתנ"ך, כזה פסוק  אין

לעולם... כבודו שם "וברוך לומר: וצריך סופר, טעות כאן
יט ). עב , (תהלים ואמן" י ֿיד.31)אמן כט , הימיםֿא דברי 

רבינו 32) בדברי  וכמבואר "האזינו", שירת או הים, שירת
ה"יג. פ "ז, תפלה הל' לעיל

k e‚‰ ˙aLaÁÒ BÊ ‰Îa ÈÙÏ ÛÈÒB‰Ï ÌÚ‰ Ï ¿«»»¬»»»¿ƒƒ¿≈¿»»…«
ÈÁŒÏk ˙ÓL .‰Ê.eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ Cz ∆ƒ¿«»«¿»≈∆ƒ¿¡…≈

„ÈÓz ekÏÓ EÎÊ ÌÓB˙e ‡Ùz NaŒÏk ÁeÂ¿«»»»¿»≈¿≈ƒ¿¿«¿≈»ƒ
EÈ„ÚÏaÓe .Ï‡ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe .B„Â B„Ï¿»≈»¿«»«»≈ƒ«¿»∆
‰„Bt ÚÈLBÓe Ï‡Bb CÏÓ eÏ ÔÈ‡Â ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡≈¡…ƒ¿≈»∆∆≈ƒ«∆
ÒÙÓ .‰z‡ ‡l‡ ‰˜eˆÂ ‰ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe«ƒ¿»≈»»¿»∆»»»¿«¿≈
Ïl‰Ó‰ .˙B„ÏBz‰ ÔB„‡ .˙BiaŒÏk dBÏ‡ .ÌÁÓe¿«≈¡«»¿ƒ¬«»«¿À»
ÌÈÓÁa ÂÈ˙Bie „ÒÁa BÓÏBÚ ‚‰Ó‰ .˙BÁaLza«ƒ¿»«¿«≈»¿∆∆¿ƒ»¿«¬ƒ
BÚÓ‰ .ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ ‡Ï ˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ .ÌÈa«ƒ¡…ƒ¡∆…»¿…ƒ««¿≈
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‡ÙBÂ ÌÈÏÙB CÓBÒ .ÌÈÓc ıÈ˜n‰Â ÌÈLÈ¿≈ƒ¿«≈ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈
el‡Â .ÌÈ„BÓ eÁ‡ EÏe .ÌÈeÒ‡ ÈzÓe ÌÈÏBÁƒ«ƒ¬ƒ¿¬«¿ƒ¿ƒ
ÂÈlb ÔBÓ‰k ‰p eBLÏe Ìik ‰ÈL ‡ÏÓ eÈÙƒ»≈ƒ»«»¿≈ƒ»«¬«»
˙BÈ‡Ó eÈÈÚÂ ÚÈ˜ ÈÁÓk ÁL eÈ˙B˙ÙNÂ¿ƒ¿≈∆«¿∆¿¬≈»ƒ«¿≈≈¿ƒ
eÈÏ‚Â ÌÈÓL ÈLk ˙BLeÙ eÈ„ÈÂ ÁiÎÂ LÓMk«∆∆¿«»≈«¿»≈¿¿ƒ¿≈»«ƒ¿«¿≈
'‰ EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ˜ÈtÒÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏi‡k ˙Bl«̃»«»≈»«¿ƒƒ¿¿
˙Á‡ŒÏÚ EÓLŒ˙‡ CÏe eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿»≈∆ƒ¿«««

Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡ ÛÏ‡ÓÈa˙B [Èa] ≈∆∆«¿≈¬»ƒ¿…À≈ƒ≈¿»
ÌÚÂ enÚ ˙ÈNÚL ˙Be‚e ÌÈq ˙BBh‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒƒ¿∆»ƒ»ƒ»¿ƒ
eÈ‰Ï‡ '‰ ezÏ‡b ÌÈˆnÓ ÌÈÙlÓ .eÈ˙B‡¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿»¡…≈
ÚNe ezÊ Úa .e˙È„t ÌÈ„Ú ˙ÈaÓƒ≈¬»ƒ¿ƒ»¿»»«¿»¿«
ÌÈ‡ÏÁÓe ezËlÓ cÓe ezÏv‰ ÁÓ .ezÏkÏkƒ¿«¿»≈∆∆ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«¿»≈√»ƒ

e˙Èlc ÌÈa ÌÈÚ'‰ EÈÓÁ eeÊÚ ‰p‰ „ÚÂ . »ƒ«ƒƒƒ»¿«≈»¬»«¬∆
z‚ltL ÌÈ‡ Ôk ÏÚ .EÈ„ÒÁ eeÊÚ ‡ÏÂ eÈ‰Ï‡¡…≈¿…¬»¬»∆«≈≈»ƒ∆ƒ«¿»
zÓN L‡ ÔBLÏÂ eÈt‡a zÁÙpL ‰ÓLe ÁeÂ ea»¿«¿»»∆»«¿»¿«≈¿»¬∆«¿»

Ô‰ eÈÙaeÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ eÎÈÂ e„BÈ Ì‰ ¿ƒ≈≈ƒ»¿∆ƒ¿¡…≈
ÈL BÓÊÓ' Ïk ˙B˜Ï e‚‰ ÔÎÂ .'ÂÎÂ ÁazLÈ 'ÂÎÂ¿ƒ¿««¿¿≈»¬ƒ¿»ƒ¿ƒ

'˙aM‰ ÌBÈÏ„˜ÌBÈa ˙BÈÓf‰ È˜eÒt eÏÈÁ˙iL Ì ¿««»…∆∆«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿
˙B˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .ÌÈetk‰ ÌBÈe ˙aM‰««»¿«ƒƒ¿≈¿∆»¬ƒ¿

ÏB„b‰ Ïl‰LÈÂ .˙BÈÓf‰ È˜eÒt Ì„˜ ˙B˙aLa «≈«»¿«»…∆¿≈«¿ƒ¿≈
˙BÏÚn‰ ÈL ˙B˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜ÓÏk‰  ¿»»¬ƒ¿ƒ««¬«…

:Ì‚‰Ók¿ƒ¿»»
שם 33) ונקרא מ "ז). פ "י , (פסחים המשנה בתקופת מקורו

"נשמת  שהוא: קיח .) (שם, בתלמוד ופירשו השיר', 'ברכת
(ו:). תענית במסכת נזכרים זה מנוסח  וקטעים חי ". כל

איננה.34) זו תיבה מנטובה, ודגשות 35)בדפוס  רבבי ,
וטעות  בשורק , רובי  קורא עם והמון הכפל, לחסרון הבי "ת

('אבודרהם'). כי36)היא ה' ארוממך כמו: רוממתנו,
ב ). ל, (תהלים הנה 37)דליתני  הן ודוגמתו: הנה, ִֵלשון

הןֿהם, מנקדים: ויש טז). לא, (במדבר ישראל לבני  ֶהיו
ישראל'. 'עבודת סדר ט ) כג, (שם, ישכון לבדד הןֿעם כמו:

צב .38) נקרא 39)תהלים ולמה שבתהלים. קלו פרק  הוא
עולם  של ברומו יושב  שהקב "ה מפני  גדול, הלל שמו
לכל  לחם נותן זה: בפרק  שכתוב  בריה", לכל מזונות ומחלק 

וברש"י ). קיח , (פסחים וגו' קכאֿקכד.40)בשר תהלים

.dÁÒ ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È˜ ÈÙlL ‰BL‡ ‰Îa¿»»ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ«¿«ƒÀ¿»
‡Be B‡ ˆBÈ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea»«»¡…≈∆∆»»≈≈
˙‰‡  ‰iL ‰Îa .˙BB‡n‰ ˆBÈ „Ú 'ÂÎ CLÁ…∆«≈«¿¿»»¿ƒ»«¬«
‰˙ÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÏÓÁ eÈ‰Ï‡ '‰ ez‰‡ ÌÏBÚ»¬«¿»¡…≈∆¿»¿»ƒ≈»
Ï‡NÈ BnÚa „Ú 'ÂÎ ekÏÓ eÈ‡ eÈÏÚ zÏÓÁ»«¿»»≈»ƒ«¿≈«¿«ƒ¿»≈

:‰‰‡a¿«¬»
 ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È˜ Á‡lL ‰BÁ‡ ‰Îa.dÁÒ ¿»»«¬»∆¿««¿ƒ«¿«ƒÀ¿»

.Ï‡NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Cea „Ú 'ÂÎÂ ÈvÈÂ ˙Ó‡¡∆¿«ƒ¿«»«»»«ƒ¿»≈
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea ‰BL‡ ‰Îa  ˙ÈÚe¿«¿ƒ¿»»ƒ»»«»¡…≈
Cea „Ú ÌÈÚ ÈÚÓ B„a L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»«¬ƒ¬»ƒ«»
˙‰‡  ‰iL ‰Îa .ÌÈÚ ÈÚn‰ '‰ ‰z‡«»««¬ƒ¬»ƒ¿»»¿ƒ»«¬«
‰z‡ Cea „Ú 'ÂÎÂ z‰‡ EnÚ Ï‡NÈ ˙Èa ÌÏBÚ»≈ƒ¿»≈«¿»«¿»¿«»«»

Ï‡NÈ BnÚ ‰B‡ '‰Á‡lL ‰BL‡ ‰Îa . ≈«ƒ¿»≈¿»»ƒ»∆¿««
˙Ó‡ .dÁÒ ‡È‰ BÊ ˙ÈÚ ÏL ÚÓL ˙‡È¿̃ƒ«¿«∆«¿ƒƒÀ¿»¡∆

‰eÓ‡Â'‰ ‰z‡ Cea „Ú 'ÂÎ eÈÏÚ Ìi˜ ˙‡ÊŒÏk ∆¡»»…«»»≈«»«»
.dÁÒ ‡È‰ BÊ ‰BÁ‡ ‰Î .Ï‡NÈ Ï‡b»«ƒ¿»≈¿»»«¬»ƒÀ¿»
ÓBL Cea „Ú 'ÂÎÂ ÌBÏLÏ eÈ‰Ï‡ '‰ eÈkL‰«¿ƒ≈¡…≈¿»¿«»≈

ÌÏBÚÏ '‰ Cea .„ÚÏ Ï‡NÈ BnÚ'ÂÎ ÔÓ‡Â ÔÓ‡ «ƒ¿»≈»«»¿»»≈¿»≈
ÁÓNÈÂ eÈÈÚ e‡È .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t „Ú«»ƒ»ƒ≈¡∆ƒ¿≈≈¿ƒ¿«

CÏÓÈ '‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ „Ú 'ÂÎ epaÏÌÏBÚÏ ƒ≈«∆∆»»ƒ¿…¿»
ÚˆÓ‡a ÌÈ˜eÒt CÏ ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰Â .„ÚÂ»∆¿»¬ƒ¿»»»¿»≈¿ƒ¿∆¿«

ÌÚ‰ŒÏk ‡iÂ .‰Ê ÁÒa ÔÈ‡B˜Â ‰ÎaeÏtiÂ ¿»»¿¿ƒ¿…«∆««¿»»»«ƒ¿
‡e‰ '‰ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ '‰ eÓ‡iÂ Ì‰ÈtŒÏÚ«¿≈∆«…¿»¡…ƒ

eÚÈLB‰ .ÌÈ‰Ï‡‰eÏÈv‰Â eˆa˜Â eÚLÈ È‰Ï‡ »¡…ƒƒ≈¡…≈ƒ¿≈¿«¿≈¿«ƒ≈
.E˙l‰˙a ÁazL‰Ï EL„˜ ÌLÏ ˙B„B‰Ï ÌÈBb‰ ŒÔÓƒ«ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»∆

LhÈ ‡Ï ÈkÈk ÏB„b‰ BÓL eÚa BnÚŒ˙‡ '‰ ƒ…ƒ∆««¬¿«»ƒ
ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ .ÌÚÏ BÏ ÌÎ˙‡ ˙BNÚÏ '‰ ÏÈ‡B‰ ƒ«¬∆¿∆¿»¿»ƒƒ

ÔBiˆ ‰a‰ÎeÏn‰ '‰Ï ‰˙È‰Â ÂNÚ ‰Œ˙‡ ËtLÏ ¿«ƒƒ¿…∆«≈»¿»¿»««¿»
CÏÓÏ '‰ ‰È‰Â'‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ı‡‰ŒÏkŒÏÚ ¿»»¿∆∆«»»»∆««ƒ¿∆

EÓL „ÁÈ ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ .„Á‡ BÓLe „Á‡∆»¿∆»¡…≈∆«»«ƒ«≈ƒ¿
.„ÈÓz eÈÏÚ E˙eÎÏÓe EÓLŒ˙‡ Ìi˜ eÈÏÚ Èew‰«»»≈«≈∆ƒ¿«¿¿»≈»ƒ

B„Èa L‡ ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ ˙BLÙ E„ÈaLÙ ¿»¿«¿««ƒ¿«≈ƒ¬∆¿»∆∆
ÈÁe „È˜Ù‡ E„Èa .LÈ‡ NaŒÏk ÁeÂ ÈÁŒÏk »«¿«»¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ

Ô‡ˆÂ EnÚ eÁ‡Â .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t»ƒ»ƒ≈¡∆«¬«¿«¿¿…
E˙ÈÚÓtÒ B„Â B„Ï ÌÏBÚÏ EÏ ‰„B «¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿«≈

ÈLÙ ‰ÏÈv‰ '‰ .E˙Ï‰zÔBLlÓ ˜LŒ˙ÙNÓ ¿ƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ¿«∆∆ƒ»
ÚLB Ï‡NÈ .‰iÓ‡Ï ÌÈÓÏBÚ ˙ÚeLz ÈÈa ¿ƒ»ƒ¿»≈««»¿«»ƒ…

eÈ‰Ï‡ '‰ È‰È .„Ú ÈÓÏBÚ „Ú eÓÏkz ‡ÏÂ eL≈̇¿…ƒ»¿«¿≈«¿ƒ¡…≈
enÚŒÏ‡Â eÊÚÈŒÏ‡ .eÈ˙B‡ŒÌÚ ‰È‰ L‡k ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈«««¿≈¿«

ÓLÏ ÂÈÎcŒÏÎa ˙ÎÏÏ ÂÈÏ‡ eÏ ˙Bh‰Ï eLhÈƒ¿≈¿«¿»≈≈»»∆∆¿»¿»»ƒ¿…
Ïk .eÈ˙B‡Œ˙‡ ‰eˆ L‡ ÂÈËtLÓe ÂÈwÁÂ ÂÈ˙BˆÓƒ¿»¿À»ƒ¿»»¬∆ƒ»∆¬≈…

‰ÓLp‰Cea .ÌBia '‰ Cea .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «¿»»¿«≈»«¿»»«»
.eÓe˜a '‰ Cea .eaÎLa '‰ Cea .‰ÏÈla '‰««¿»»¿»¿≈»¿≈
Cea .E˙eÓ‡e EÈwÁa ÁÈNÂ ‰ÏÒ EÏl‰ „ÈÓz»ƒ¿«∆∆∆»¿»ƒ«¿À∆∆¡»∆»
eÈÏÚ CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ B„BÎa CÏBn‰ '‰ ‰z‡«»«≈ƒ¿«¿«»»ƒƒ¿…»≈

'ÂÎÂ: ¿
ישראל41) עמו כתוב : הקדומים, ÚÏ„.ובדפוסים
וכו'.42) אמונה אמת התימנים: פט ,43)ובכת"י  תהלים
הוא 44)נג. מורכב  אלא בתנ"ך, מיוחד פסוק  זה אין
טז;מה  י , תהלים - מלך ה' שונים: פסוקים שלשה תחלות

ופירושו: יח . טו, שמות - ימלוך ה' א; צג, שם, - מלך ה'
העולם, שנברא קודם מלך הוא העולם, משנברא מלך הוא
סופרים  במסכת נזכר זה פסוק  והרכב  לעולם, ימלוך  הוא

ה"ח . לט .45)פ "יד, יח , הימיםֿא 46)מלכיםֿא דברי 
לה. כב .47)טז, יב , כא.48)שמואלֿא א, עובדיה

ט .49) יד, י .50)זכריה יב , ו.51)איוב  לא, תהלים
יג.52) עט , ב .53)שם, קכ, יז.54)שם, מה, ישעיה
נז.55) ח , ו.56)מלכיםֿא קנ, ובכת"י57)תהלים

רבינו  לשיטת בהתאם אמן. ועד, לעולם ימלוך התימנים:
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eÈÏ‚Â ÌÈÓL ÈLk ˙BLeÙ eÈ„ÈÂ ÁiÎÂ LÓMk«∆∆¿«»≈«¿»≈¿¿ƒ¿≈»«ƒ¿«¿≈
'‰ EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ˜ÈtÒÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏi‡k ˙Bl«̃»«»≈»«¿ƒƒ¿¿
˙Á‡ŒÏÚ EÓLŒ˙‡ CÏe eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿»≈∆ƒ¿«««

Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡ ÛÏ‡ÓÈa˙B [Èa] ≈∆∆«¿≈¬»ƒ¿…À≈ƒ≈¿»
ÌÚÂ enÚ ˙ÈNÚL ˙Be‚e ÌÈq ˙BBh‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒƒ¿∆»ƒ»ƒ»¿ƒ
eÈ‰Ï‡ '‰ ezÏ‡b ÌÈˆnÓ ÌÈÙlÓ .eÈ˙B‡¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿»¡…≈
ÚNe ezÊ Úa .e˙È„t ÌÈ„Ú ˙ÈaÓƒ≈¬»ƒ¿ƒ»¿»»«¿»¿«
ÌÈ‡ÏÁÓe ezËlÓ cÓe ezÏv‰ ÁÓ .ezÏkÏkƒ¿«¿»≈∆∆ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«¿»≈√»ƒ

e˙Èlc ÌÈa ÌÈÚ'‰ EÈÓÁ eeÊÚ ‰p‰ „ÚÂ . »ƒ«ƒƒƒ»¿«≈»¬»«¬∆
z‚ltL ÌÈ‡ Ôk ÏÚ .EÈ„ÒÁ eeÊÚ ‡ÏÂ eÈ‰Ï‡¡…≈¿…¬»¬»∆«≈≈»ƒ∆ƒ«¿»
zÓN L‡ ÔBLÏÂ eÈt‡a zÁÙpL ‰ÓLe ÁeÂ ea»¿«¿»»∆»«¿»¿«≈¿»¬∆«¿»

Ô‰ eÈÙaeÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ eÎÈÂ e„BÈ Ì‰ ¿ƒ≈≈ƒ»¿∆ƒ¿¡…≈
ÈL BÓÊÓ' Ïk ˙B˜Ï e‚‰ ÔÎÂ .'ÂÎÂ ÁazLÈ 'ÂÎÂ¿ƒ¿««¿¿≈»¬ƒ¿»ƒ¿ƒ

'˙aM‰ ÌBÈÏ„˜ÌBÈa ˙BÈÓf‰ È˜eÒt eÏÈÁ˙iL Ì ¿««»…∆∆«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿
˙B˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .ÌÈetk‰ ÌBÈe ˙aM‰««»¿«ƒƒ¿≈¿∆»¬ƒ¿

ÏB„b‰ Ïl‰LÈÂ .˙BÈÓf‰ È˜eÒt Ì„˜ ˙B˙aLa «≈«»¿«»…∆¿≈«¿ƒ¿≈
˙BÏÚn‰ ÈL ˙B˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜ÓÏk‰  ¿»»¬ƒ¿ƒ««¬«…

:Ì‚‰Ók¿ƒ¿»»
שם 33) ונקרא מ "ז). פ "י , (פסחים המשנה בתקופת מקורו

"נשמת  שהוא: קיח .) (שם, בתלמוד ופירשו השיר', 'ברכת
(ו:). תענית במסכת נזכרים זה מנוסח  וקטעים חי ". כל

איננה.34) זו תיבה מנטובה, ודגשות 35)בדפוס  רבבי ,
וטעות  בשורק , רובי  קורא עם והמון הכפל, לחסרון הבי "ת

('אבודרהם'). כי36)היא ה' ארוממך כמו: רוממתנו,
ב ). ל, (תהלים הנה 37)דליתני  הן ודוגמתו: הנה, ִֵלשון

הןֿהם, מנקדים: ויש טז). לא, (במדבר ישראל לבני  ֶהיו
ישראל'. 'עבודת סדר ט ) כג, (שם, ישכון לבדד הןֿעם כמו:

צב .38) נקרא 39)תהלים ולמה שבתהלים. קלו פרק  הוא
עולם  של ברומו יושב  שהקב "ה מפני  גדול, הלל שמו
לכל  לחם נותן זה: בפרק  שכתוב  בריה", לכל מזונות ומחלק 

וברש"י ). קיח , (פסחים וגו' קכאֿקכד.40)בשר תהלים

.dÁÒ ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È˜ ÈÙlL ‰BL‡ ‰Îa¿»»ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ«¿«ƒÀ¿»
‡Be B‡ ˆBÈ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea»«»¡…≈∆∆»»≈≈
˙‰‡  ‰iL ‰Îa .˙BB‡n‰ ˆBÈ „Ú 'ÂÎ CLÁ…∆«≈«¿¿»»¿ƒ»«¬«
‰˙ÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÏÓÁ eÈ‰Ï‡ '‰ ez‰‡ ÌÏBÚ»¬«¿»¡…≈∆¿»¿»ƒ≈»
Ï‡NÈ BnÚa „Ú 'ÂÎ ekÏÓ eÈ‡ eÈÏÚ zÏÓÁ»«¿»»≈»ƒ«¿≈«¿«ƒ¿»≈

:‰‰‡a¿«¬»
 ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È˜ Á‡lL ‰BÁ‡ ‰Îa.dÁÒ ¿»»«¬»∆¿««¿ƒ«¿«ƒÀ¿»

.Ï‡NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Cea „Ú 'ÂÎÂ ÈvÈÂ ˙Ó‡¡∆¿«ƒ¿«»«»»«ƒ¿»≈
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea ‰BL‡ ‰Îa  ˙ÈÚe¿«¿ƒ¿»»ƒ»»«»¡…≈
Cea „Ú ÌÈÚ ÈÚÓ B„a L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»«¬ƒ¬»ƒ«»
˙‰‡  ‰iL ‰Îa .ÌÈÚ ÈÚn‰ '‰ ‰z‡«»««¬ƒ¬»ƒ¿»»¿ƒ»«¬«
‰z‡ Cea „Ú 'ÂÎÂ z‰‡ EnÚ Ï‡NÈ ˙Èa ÌÏBÚ»≈ƒ¿»≈«¿»«¿»¿«»«»

Ï‡NÈ BnÚ ‰B‡ '‰Á‡lL ‰BL‡ ‰Îa . ≈«ƒ¿»≈¿»»ƒ»∆¿««
˙Ó‡ .dÁÒ ‡È‰ BÊ ˙ÈÚ ÏL ÚÓL ˙‡È¿̃ƒ«¿«∆«¿ƒƒÀ¿»¡∆

‰eÓ‡Â'‰ ‰z‡ Cea „Ú 'ÂÎ eÈÏÚ Ìi˜ ˙‡ÊŒÏk ∆¡»»…«»»≈«»«»
.dÁÒ ‡È‰ BÊ ‰BÁ‡ ‰Î .Ï‡NÈ Ï‡b»«ƒ¿»≈¿»»«¬»ƒÀ¿»
ÓBL Cea „Ú 'ÂÎÂ ÌBÏLÏ eÈ‰Ï‡ '‰ eÈkL‰«¿ƒ≈¡…≈¿»¿«»≈

ÌÏBÚÏ '‰ Cea .„ÚÏ Ï‡NÈ BnÚ'ÂÎ ÔÓ‡Â ÔÓ‡ «ƒ¿»≈»«»¿»»≈¿»≈
ÁÓNÈÂ eÈÈÚ e‡È .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t „Ú«»ƒ»ƒ≈¡∆ƒ¿≈≈¿ƒ¿«

CÏÓÈ '‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ „Ú 'ÂÎ epaÏÌÏBÚÏ ƒ≈«∆∆»»ƒ¿…¿»
ÚˆÓ‡a ÌÈ˜eÒt CÏ ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰Â .„ÚÂ»∆¿»¬ƒ¿»»»¿»≈¿ƒ¿∆¿«

ÌÚ‰ŒÏk ‡iÂ .‰Ê ÁÒa ÔÈ‡B˜Â ‰ÎaeÏtiÂ ¿»»¿¿ƒ¿…«∆««¿»»»«ƒ¿
‡e‰ '‰ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ '‰ eÓ‡iÂ Ì‰ÈtŒÏÚ«¿≈∆«…¿»¡…ƒ

eÚÈLB‰ .ÌÈ‰Ï‡‰eÏÈv‰Â eˆa˜Â eÚLÈ È‰Ï‡ »¡…ƒƒ≈¡…≈ƒ¿≈¿«¿≈¿«ƒ≈
.E˙l‰˙a ÁazL‰Ï EL„˜ ÌLÏ ˙B„B‰Ï ÌÈBb‰ ŒÔÓƒ«ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»∆

LhÈ ‡Ï ÈkÈk ÏB„b‰ BÓL eÚa BnÚŒ˙‡ '‰ ƒ…ƒ∆««¬¿«»ƒ
ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ .ÌÚÏ BÏ ÌÎ˙‡ ˙BNÚÏ '‰ ÏÈ‡B‰ ƒ«¬∆¿∆¿»¿»ƒƒ

ÔBiˆ ‰a‰ÎeÏn‰ '‰Ï ‰˙È‰Â ÂNÚ ‰Œ˙‡ ËtLÏ ¿«ƒƒ¿…∆«≈»¿»¿»««¿»
CÏÓÏ '‰ ‰È‰Â'‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ı‡‰ŒÏkŒÏÚ ¿»»¿∆∆«»»»∆««ƒ¿∆

EÓL „ÁÈ ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ .„Á‡ BÓLe „Á‡∆»¿∆»¡…≈∆«»«ƒ«≈ƒ¿
.„ÈÓz eÈÏÚ E˙eÎÏÓe EÓLŒ˙‡ Ìi˜ eÈÏÚ Èew‰«»»≈«≈∆ƒ¿«¿¿»≈»ƒ

B„Èa L‡ ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ ˙BLÙ E„ÈaLÙ ¿»¿«¿««ƒ¿«≈ƒ¬∆¿»∆∆
ÈÁe „È˜Ù‡ E„Èa .LÈ‡ NaŒÏk ÁeÂ ÈÁŒÏk »«¿«»¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ

Ô‡ˆÂ EnÚ eÁ‡Â .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t»ƒ»ƒ≈¡∆«¬«¿«¿¿…
E˙ÈÚÓtÒ B„Â B„Ï ÌÏBÚÏ EÏ ‰„B «¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿«≈

ÈLÙ ‰ÏÈv‰ '‰ .E˙Ï‰zÔBLlÓ ˜LŒ˙ÙNÓ ¿ƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ¿«∆∆ƒ»
ÚLB Ï‡NÈ .‰iÓ‡Ï ÌÈÓÏBÚ ˙ÚeLz ÈÈa ¿ƒ»ƒ¿»≈««»¿«»ƒ…

eÈ‰Ï‡ '‰ È‰È .„Ú ÈÓÏBÚ „Ú eÓÏkz ‡ÏÂ eL≈̇¿…ƒ»¿«¿≈«¿ƒ¡…≈
enÚŒÏ‡Â eÊÚÈŒÏ‡ .eÈ˙B‡ŒÌÚ ‰È‰ L‡k ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈«««¿≈¿«

ÓLÏ ÂÈÎcŒÏÎa ˙ÎÏÏ ÂÈÏ‡ eÏ ˙Bh‰Ï eLhÈƒ¿≈¿«¿»≈≈»»∆∆¿»¿»»ƒ¿…
Ïk .eÈ˙B‡Œ˙‡ ‰eˆ L‡ ÂÈËtLÓe ÂÈwÁÂ ÂÈ˙BˆÓƒ¿»¿À»ƒ¿»»¬∆ƒ»∆¬≈…

‰ÓLp‰Cea .ÌBia '‰ Cea .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «¿»»¿«≈»«¿»»«»
.eÓe˜a '‰ Cea .eaÎLa '‰ Cea .‰ÏÈla '‰««¿»»¿»¿≈»¿≈
Cea .E˙eÓ‡e EÈwÁa ÁÈNÂ ‰ÏÒ EÏl‰ „ÈÓz»ƒ¿«∆∆∆»¿»ƒ«¿À∆∆¡»∆»
eÈÏÚ CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ B„BÎa CÏBn‰ '‰ ‰z‡«»«≈ƒ¿«¿«»»ƒƒ¿…»≈

'ÂÎÂ: ¿
ישראל41) עמו כתוב : הקדומים, ÚÏ„.ובדפוסים
וכו'.42) אמונה אמת התימנים: פט ,43)ובכת"י  תהלים
הוא 44)נג. מורכב  אלא בתנ"ך, מיוחד פסוק  זה אין
טז;מה  י , תהלים - מלך ה' שונים: פסוקים שלשה תחלות

ופירושו: יח . טו, שמות - ימלוך ה' א; צג, שם, - מלך ה'
העולם, שנברא קודם מלך הוא העולם, משנברא מלך הוא
סופרים  במסכת נזכר זה פסוק  והרכב  לעולם, ימלוך  הוא

ה"ח . לט .45)פ "יד, יח , הימיםֿא 46)מלכיםֿא דברי 
לה. כב .47)טז, יב , כא.48)שמואלֿא א, עובדיה

ט .49) יד, י .50)זכריה יב , ו.51)איוב  לא, תהלים
יג.52) עט , ב .53)שם, קכ, יז.54)שם, מה, ישעיה
נז.55) ח , ו.56)מלכיםֿא קנ, ובכת"י57)תהלים

רבינו  לשיטת בהתאם אמן. ועד, לעולם ימלוך התימנים:
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מ "ברוך  אלו נוספים פסוקים ה"טז. פ "א, ברכות הל' לעיל
נהגו  וכו' בכבודו" "המולך הברכה: לחתימת עד לעולם" ה'
ויש  הואיל רשות, ערבית תפילת כשהיתה בתחילה לאמרם
שבתפילת  ברכות י "ח  כנגד אזכרות שמונהֿעשרה בהם
קדיש  ואומרים בברכה עליהם חותמים והיו עשרה', 'שמונה
הדבר  נשאר לחובה עליהם שקבעוה למרות ואח "כ ויוצאים,
היה  וכן מלאמרם, נמנעים החכמים ומקצת הראשון, כמנהג
נוהגים  אנו וכן פא). ברכות יונה' ('רבינו נוהג הרמב "ן
סי ' באו"ח  הגר"א פסק  עלֿפי  לאמרם, שלא ישראל בארץ 

רלו.

ה'תשע"ט  תשרי כ"ז ש "ק יום 
ÔecÒÂ ‰lÙz‰ ˙BÎa ÁÒ
‰̆‰ÏÎ̇ÂÏÈÙ̇„Ò‰‰‡ÙÒ

…«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È‰Ï‡ eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea ‡»«»¡…≈≈…≈¬≈¡…≈
ÏB„b‰ Ï‡‰ ˜ÚÈ È‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ È‰Ï‡ Ì‰‡«¿»»¡…≈ƒ¿»≈…≈«¬…»≈«»
È„‡ ÌÏBÚÏ Bab ‰z‡  :'ÂÎÂ ‡Bp‰Â Bab‰«ƒ¿«»¿«»ƒ¿»¬…»
Ïh‰ „ÈBÓ) ÚÈLB‰Ï  ‰z‡ ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ.( ¿«≈≈ƒ«»«¿ƒ«ƒ«»

ÌLb‰ „ÈBÓe Áe‰ ÈMÓ)2„ÒÁa ÌÈiÁ ÏkÏÎÓ .( «ƒ»«ƒ«»∆¿«¿≈«ƒ¿∆∆
‚ :'ÂÎÂ ÌÈÏÙB CÓBÒ ÌÈa ÌÈÓÁa ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ¿«≈≈ƒ¿«¬ƒ«ƒ≈¿ƒ¿
EeÏÏ‰È ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„˜ EÓLÂ LB„˜ ‰z‡«»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿
ÔBÁ ‰z‡ „ :LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Cea .‰Ïq∆»»«»»≈«»«»≈
‰Úc Ez‡Ó epÁÂ ‰Èa LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï¿»»««¿«≈∆¡ƒ»¿»≈≈ƒ¿≈»
‰ :˙Úc‰ ÔBÁ '‰ ‰z‡ Cea .ÏkN‰Â ‰Èe ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»¿«¿≈»«»≈«»«
e˜Â EÈ˙BˆÓa e˜a„Â E˙B˙Ï eÈ‡ eÈL‰¬ƒ≈»ƒ¿»∆¿«¿≈¿ƒ¿∆¿»¿≈
.EÈÙÏ ‰ÓÏL ‰eL˙ eÈÊÁ‰Â E˙„BÚÏ ekÏÓ«¿≈«¬»∆¿«¬ƒ≈ƒ¿»¿≈»¿»∆
eÈ‡ eÏ ÁÏÒ Â :‰eL˙ ‰ˆB‰ '‰ ‰z‡ Cea»«»»∆ƒ¿»¿«»»ƒ
BË Ï‡ Èk CÏ eÚLÙ Èk ekÏÓ eÏ ÏÁÓ e‡ËÁ Èkƒ»»¿…»«¿≈ƒ»«¿»ƒ≈
Ê :ÁÏÒÏ ‰an‰ ÔepÁ '‰ ‰z‡ Cea .‰z‡ ÁlÒÂ¿«»»»»«»«««¿∆ƒ¿…«
‰Óe eÈc Ôe„Â eÈ ‰ÈÂ eÈÚ ‡Œ‰‡¿≈»¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈¿ƒ≈«≈
'‰ ‰z‡ Cea .‰˙‡ ˜ÊÁ Ï‡Bb CÏÓ Ï‡ Èk eÏ‡‚Ï¿»√≈ƒ≈∆∆≈»»»»»«»
eÚÈLB‰ ‡ÙÂ eÈ‰Ï‡ '‰ e‡Ù Á :Ï‡NÈ Ï‡Bb≈ƒ¿»≈¿»≈¡…≈¿≈»≈ƒ≈
‰ÓÏL ‰‡eÙ ‰ÏÚ‰Â .‰z‡ e˙l‰˙ Èk ‰ÚLeÂ¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»≈»»¿«¬≈¿»¿≈»
‰z‡ Cea .‰z‡ ÔÓÁÂ ‡ÙB Ï‡ Èk eÈ‡eÏÁzŒÏÎÏ¿»«¬≈ƒ≈≈¿«¬»»»»«»
eÈ‰Ï‡ '‰ eÎa Ë :Ï‡NÈ BnÚ ÈÏBÁ ‡ÙB '‰≈≈«ƒ¿»≈»¿≈¡…≈
ËÓe ÏË) Ô˙Â eÈ˙BLŒ˙‡ Ce eÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa3 ¿»«¬≈»≈»≈∆¿≈¿≈«»»
ÌÏBÚ‰Œ˙‡ ÚaNÂ ‰Ó„‡‰ ÈtŒÏkŒÏÚ ‰Îa (‰ÎÏƒ¿»»¿»»«»¿≈»¬»»¿««∆»»
CÓ '‰ ‰z‡ Cea .Ï˙ Èt ‰eÂ EÈ˙BÎaÓƒƒ¿∆¿«≈¿≈≈≈»«»¿»≈
ıa˜Ï Ò ‡NÂ e˙eÁÏ ÏB„‚ ÙBLa Ú˜z È :ÌÈM‰«»ƒ¿«¿»»¿≈≈¿»≈¿«≈
.eˆ‡Ï ı‡‰ŒÏk ˙BÙk Úa‡Ó eÈ˙BiÏb ÏkŒ˙‡∆»»À≈≈«¿««¿»»»∆¿«¿≈
‰ÈL‰ ‡È :Ï‡NÈ BnÚ ÈÁ„ ıa˜Ó '‰ ‰z‡ Cea»«»¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿»≈»ƒ»
epnÓ Ò‰Â ‰lÁzk eÈˆÚBÈÂ ‰BL‡k eÈËÙBL¿≈¿»ƒ»¿¬≈¿«¿ƒ»¿»≈ƒ∆
ÌÈÓÁe „ÒÁa EcÏ ‰z‡ eÈÏÚ CÏÓe ‰Á‡Â ÔB‚È»«¬»»¿…»≈«»¿«¿¿∆∆¿«¬ƒ
‰˜„ˆ ‰B‡ CÏÓ '‰ ‰z‡ Cea .ËtLÓe ˜„ˆa¿∆∆¿ƒ¿»»«»∆∆≈¿»»

ÌÈÈLÏnÏ È :ËtLÓe4ŒÏÎÂ ‰Â˜˙ È‰z Ï‡ ƒ¿»««¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»¿»
wÚz ÔB„Ê ˙eÎÏÓe e„‡È Ú‚k Ìlk ÔÈÒBe˜Èt‡‰»∆ƒƒÀ»¿∆«…≈«¿»¿«≈
ÌÈÚL BL '‰ ‰z‡ Cea .eÈÓÈ ‰‰Óa aL˙e¿«≈ƒ¿≈»¿»≈»«»≈¿»ƒ
ŒÏÚÂ ÌÈ˜Ècv‰ŒÏÚÂ ÌÈ„ÈÒÁ‰ŒÏÚ ‚È :ÌÈ„Ê ÚÈÎÓe«¿ƒ«≈ƒ««¬ƒƒ¿«««ƒƒ¿«

eÓ‰È Ï‡NÈ ˙Èa EnÚ ˙È‡LŒÏÚÂ ˜„v‰ Èb≈≈«∆∆¿«¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»≈∆¡
ÌÈÁËBa‰ ÏÎÏ BË ÎN Ô˙Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÓÁ«¬∆¡…≈¿≈»»¿…«¿ƒ
EÈÚ ÌÈÏLeÈ CB˙a ÔkLz „È :'ÂÎÂ ˙Ó‡a EÓLa¿ƒ¿∆¡∆¿ƒ¿…¿¿»«ƒƒ¿
.eÈÓÈ ‰‰Óa ÌÏBÚ ÔÈa d˙B‡ ‰e zac L‡k«¬∆ƒ«¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿≈»¿»≈

:ÌÈÏLeÈ ‰Ba '‰ ‰z‡ Cea„Âc ÁÓˆŒ˙‡ ÂË »«»≈¿»»ƒ∆∆«»ƒ
‰z‡ Cea .E˙ÚeLÈa Ìe˙ B˜Â ÁÈÓˆ˙ ‰‰Óaƒ¿≈»«¿ƒ«¿«¿»ƒ»∆»«»
eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL ÊË :‰ÚeLÈ Ô˜ ÁÈÓˆÓ '‰«¿ƒ«∆∆¿»¿«≈¡…≈
e˙lÙzŒ˙‡ ÔBˆe ÌÈÓÁa Ïa˜Â eÈÏÚ ÌÁÂ ÒeÁÂ¿¿«≈»≈¿«≈¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈

ekÏÓ5ÊÈ :'ÂÎÂ ÚÓBL ‰z‡ Èk eÈLz Ï‡ Ì˜È «¿≈≈»«¿ƒ≈ƒ«»≈¿
L‰Â ‰ÚL Ì˙lÙ˙ÏÂ Ï‡NÈ EnÚa eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¿≈¡…≈¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»»¿≈¿»≈
'ÂÎÂ Ì˙lÙ˙e Ï‡NÈ ÈM‡Â E˙Èa È„Ï ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ»»¿
ÌÈ„BÓ ÁÈ :ÔBiˆÏ B˙ÈÎL ÈÊÁn‰ '‰ ‰z‡ Cea»«»««¬ƒ¿ƒ»¿ƒƒ
eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡L CÏ eÁ‡¬«¿»»«»¡…≈≈…≈¬≈
EÏ ‰„B B„Â B„Ï ‰z‡ eÚLÈ Ô‚Óe eÈiÁ eˆ«≈»≈ƒ¿≈«»¿»∆¿

ÌBÏL ÌÈN ËÈ :'ÂÎÂ eÈiÁŒÏÚ E˙l‰z tÒe6‰BË ¿«≈¿ƒ»∆««≈¿ƒ»»
EnÚ Ï‡NÈŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌÈÓÁÂ „ÒÁÂ ÔÁ ‰Îe¿»»≈»∆∆¿«¬ƒ»≈¿«ƒ¿»≈«∆
‰Bz eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙ EÈt B‡nÓ elk eÎe»¿≈À»ƒ¿»∆»«»»¡…≈»
‰Îa ÓB‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa .'ÂÎÂ ‰‰‡ ÌÈiÁÂ¿«ƒ«¬»¿ƒ««»≈ƒ¿»»
ÌÈiÁ ÏkÏÎÓ Ïh‰ „ÈBÓ ÚÈLB‰Ï ' (‰iL)¿ƒ»«¿ƒ«ƒ«»¿«¿≈«ƒ
eÎa' ‰Ê ÁÒa ˙ÈÚÈL˙ ‰Îa CÓe .'ÂÎÂ '„ÒÁa¿∆∆¿¿»≈¿»»¿ƒƒ¿…«∆»¿≈
ÈÏÏËa e˙LŒ˙‡ Ce eÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿»«¬≈»≈»≈∆¿»≈¿«¿≈
'‰ ‰z‡ Cea .˙BBh‰ ÌÈMk ‰„e ‰Îa ÔBˆ»¿»»¿»»«»ƒ«»«»
ÌBÈ È‡ˆBÓe ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏ .'ÌÈM‰ CÓ¿»≈«»ƒ¿≈»≈«»¿»≈
˙ÈÚÈ ‰Îa CÓ ÌÈBË ÌÈÓÈ È‡ˆBÓe ÌÈetk‰«ƒƒ¿»≈»ƒƒ¿»≈¿»»¿ƒƒ
LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï ÔBÁ ‰z‡' ,‰Ê ÁÒa¿…«∆«»≈¿»»««¿«≈∆¡
CLÁÏ B‡ ÔÈa ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc‰ ‰z‡ .‰Èaƒ»«»ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿∆
ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈM‰ ÌBÈ ÔÈa ÌÈnÚÏ Ï‡NÈ ÔÈa≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
e„t Ôk ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc‰L ÌLk .‰NÚn‰««¬∆¿≈∆ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿≈
˙BiÚt ÈÈÓŒÏkÓe ˙ÈÁLÓ ÈÈÓŒÏkÓ eÏÈv‰Â¿«ƒ≈ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ≈À¿»ƒ

˙BLb˙n‰7epÁÂ Ïk‰ŒÔÓ eÓLÂ ÌÏBÚa ‡Ï «ƒ¿«¿»…»»¿»¿≈ƒ«…¿»≈
ÛÈÒBÓ „ÚBÓ ÏL BlÁe ÌÈL„Á ÈL‡a .'ÂÎÂ 'Ez‡Ó≈ƒ¿¿¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ
CÓe ‰ÁÓe ˙ÈÁLÂ ˙ÈÚa ‰NÚ ŒÚL ˙ka¿ƒ¿«¿«∆¿≈¿«¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿»≈
˙„BÚ „Ú 'ÂÎÂ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ' ‰Ê ÁÒa d˙B‡»¿…«∆¿≈¡…≈¿«¬«
‡ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .EnÚ Ï‡NÈƒ¿»≈«∆¡…≈≈…≈¬≈«¬∆¿»…

'ÂÎÂ8ÓB‡ „ÚBÓ ÏL BlÁe .'ÂÎÂ eÈÈÚ ‰ÈÊÁ˙Â ¿¿∆¡∆»≈≈¿¿À∆≈≈
'‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á „ÚBÓ ÌBÈa ‰f‰ L„˜ ‡˜Ó ÌBÈa'¿ƒ¿»…∆«∆¿≈««««∆
„ÚBÓ ÌBÈa' (B‡ '‰f‰ ˙BÚeM‰ ‚Á „ÚBÓ ÌBÈa') B‡¿≈««»«∆¿≈
˙ka „ÈÁi‰ CÓ ˙ÈÚz ÌBÈa .'‰f‰ ˙Bkq‰ ‚Á««À«∆¿«¬ƒ¿»≈«»ƒƒ¿«
ÒeÁ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL' ‰Ê ÁÒa ‰NÚ ŒLL≈∆¿≈¿…«∆¿«≈¡…≈
e˙lÙz ˙‡ ÔBˆe ÌÈÓÁa Ïa˜Â eÈÏÚ ÌÁÂ¿«≈»≈¿«≈¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈

eÚ .eÈLz Ï‡ Ì˜È ekÏÓ EÈÙlÓ9eÚ eÈ‡ ƒ¿»∆«¿≈≈»«¿ƒ≈¬≈»ƒ¬≈
zÒz Ï‡ .eÁ‡ ‰ÏB„‚ ‰ˆ Èk e˙ÈÚz ÌBˆ ÌBÈa¿«¬ƒ≈ƒ¿»»¿»¬«¿««¿≈
‰È‰Â e˙Lwa ÚBÓMÓ EÊ‡ ÌÏÚz Ï‡Â epnÓ EÈt»∆ƒ∆¿««¿≈»¿¿ƒ¿««»»≈∆¿≈
‰z‡Â a„ ‰Ú˙ ‰z‡Â ‡˜ ÌË .eÚÂLÏ B»̃¿«¿≈∆∆ƒ¿»¿«»«¬∆¿«≈¿«»

Ó‡pL ck ÚÓL˙10‰Ú‡ È‡Â e‡˜È ÌË ‰È‰Â ƒ¿««»»∆∆¡«¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆
˙lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ÚÓL‡ È‡Â ÌÈa„Ó Ì‰ „BÚ≈¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿«ƒ«»≈«¿ƒ«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



קפו                 
         

eaˆ ÁÈÏLe .'‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Cea .‰t Ïk»∆»«»≈«¿ƒ»¿ƒ«ƒ
‰Îa Á‡ dÓˆÚ ÈÙa ‰Îa ‰Ê ÁÒ ÓB‡≈…«∆¿»»ƒ¿≈«¿»««¿»»
˙Úa ‰BÚ Ï‡ Èk' „Ú 'ÂÎÂ 'eÚ' ÓB‡ .˙ÈÚÈL¿ƒƒ≈¬≈¿«ƒ≈∆¿≈
‰z‡ Cea .‰˜eˆÂ ‰ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe ‰„Bt ‰»̂»∆«ƒ¿»≈»»¿»»«»
˙ka CÓ ‡ ‰ÚL˙a .'‰ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰»∆¿≈»»¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿«
Ï‡NÈŒÏÚ eÈÏÚ '‰ ÌÁ' ‰Ê ÁÒa ‰NÚŒÚa‡«¿«∆¿≈¿…«∆«≈»≈«ƒ¿»≈
‰Á‰ ‰Ï‡‰ ÈÚ‰ EÈÚ ÌÈÏLeÈŒÏÚÂ EnÚ«∆¿«¿»«ƒƒ∆»ƒ»¬≈»∆√≈»
dÏ L‡Â ˙LBi‰ .ÌÈÊ „Èa ‰e˙p‰ ‰ÓÓBM‰«≈»«¿»¿«»ƒ«∆∆¿…»

ÈeÙÁ11˙BBÈ‚Ï ‰eÚlÈÂ .‰„ÏÈ ‡lL ‰˜Ú ‰M‡k12 »¿ƒ»¬»»∆…»»»«¿«¿»ƒ¿
ÏÎ‡Ó EÈ„Ú ˙Ï eziÂ .ÌÈÏÈÒÙ È„BÚ ‰eLÈiÂ«ƒ»»¿≈¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«¬»∆«¬»
Óa ÔBiˆ ÔkŒÏÚ .ı‡‰ ˙Ó‰Ïe ÌÈÓM‰ ÛBÚÏ¿«»«ƒ¿∆¡«»»∆«≈ƒ¿∆∆
Ì‰ÈÏÏÁŒÏÚ ÈaÏ ÈaÏ dÏB˜ Ôzz ÌÈÏLeÈÂ ‰kzƒ¿∆ƒ»«ƒƒ≈»ƒƒƒƒ««¿≈∆
‰‡e ‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡ .Ì‰È‚e‰ŒÏÚ ÈÚÓ ÈÚÓ≈«≈««¬≈∆¿≈¿«ƒ»¿≈
„È˙Ú ‰z‡ L‡e dzv‰ L‡ Èk ‰pÓÁÂ ‰È˙BÓÓBL¿∆»¿«¬∆»ƒ»≈ƒ«»»≈«»»ƒ

e˙kk .d˙BÏ13L‡ ˙ÓBÁ '‰ŒÌ‡ dlŒ‰È‰‡ È‡Â ƒ¿»«»«¬ƒ∆¿∆»¿À«≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Cea .dÎB˙a ‰È‰‡ „BÎÏe ÈÒ»ƒ¿»∆¿∆¿»»«»≈
ÁÒa ‰LÚŒ‰ÓL ˙ka CÓ ÌÈeÙa .'ÌÈÏLeÈ¿»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…∆∆¿≈¿…«
eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡L CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ' ‰Ê∆ƒ¬«¿»»«»¡…≈
CÏ ˙B„e˜t‰ eÈ˙BÓLŒÏÚ E„Èa ÌÈeÒn‰ eÈiÁŒÏÚ««≈«¿ƒ¿»∆«ƒ¿≈«¿»
˙Ú ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ ÌBÈÂ ÌBÈŒÏÎaL EÈqŒÏÚ«ƒ∆∆¿»»¿«ƒ¿¿∆∆¿»≈
.'eÎÂ ˙BÚeLz‰ŒÏÚÂ ˙Beb‰ŒÏÚÂ ÌÈqp‰ŒÏÚ .'ÂÎ««ƒƒ¿««¿¿««¿¿
Èk Bh‰ .CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚÂ¿«À»¡…≈»ƒ»«ƒ
,‰Ê ÁÒa BÊ ‰Îa CÓ ‰kÁa .'ÂÎÂ 'eÏÎŒ‡Ï…»¿«¬À»¿»≈¿»»¿…«∆
ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ' „Ú 'ÂÎ 'CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ'ƒ¬«¿»«¿«ƒ¿¿∆∆¿»
ŒÁ‡Â' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈqp‰ ÏÚ' 'ÌÈ‰ˆÂ ˜Â Ú ˙Ú≈∆∆»…∆¿»√»ƒ««ƒƒ«¿««
‰Îa ÌÏBÚÏ CÓ eaˆ ÁÈÏL .'ÂÎÂ 'EÈ e‡a Ôk≈»»∆¿¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿»»

CÎÈÏÓÂ CLÈc˜' ‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL14EÏ LlLe ¿ƒƒ¿…«∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«≈¿
E‡È „ÈŒÏÚ eÓ‡‰ ck ˙LlLÓ ‰M„˜15‡˜Â ¿À»¿À∆∆«»»»»««¿ƒ∆¿»»

‡ÏÓ ˙B‡ˆ '‰ LB„˜ LB„˜ LB„˜ Ó‡Â ‰ÊŒÏ‡ ‰Ê∆∆∆¿»«»»»¿»¿…
ÂÈ˙LÓe ÌÏBÚ ‡ÏÓ BÏ„‚Â B„Bk .B„Bk ı‡‰ŒÏÎ»»»∆¿¿¿»¿»≈»¿»¿»
Ì˙nÚÏ BˆÈÚ‰Ï B„Bk ÌB˜Ó ‰i‡ ÌÈÏ‡BL¬ƒ«≈¿¿¿«¬ƒ¿À»»

Ce ÌÈÓB‡Â ÌÈÁaLÓ16.BÓB˜nÓ '‰ „Bk ¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿
ÌÈkÁÓ Èk eÈÏÚ CÏÓ˙Â ÚÈÙB˙ ekÏÓ EÓB˜nÓƒ¿¿«¿≈ƒ«¿ƒ¿…»≈ƒ¿«ƒ
ÔkL˙ eÈÓÈe eÈiÁa ÔBiˆa CÏÓz È˙Ó .CÏ eÁ‡¬«¿»»«ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿…
B„Â B„Ï EÈÚ ÌÈÏLeÈ CB˙a Lc˜˙˙Â Ïcb˙zƒ¿««¿ƒ¿««¿¿»«ƒƒ¿¿»
ck EfÚ ˙eÎÏÓa ‰È‡˙ eÈÈÚÂ ÌÈÁˆ ÁˆÏ¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿∆»¿«¿À∆«»»
E˜„ˆ ÁÈLÓ „Â„ È„ÈŒÏÚ EL„˜ È„a eÓ‡‰»»¿ƒ¿≈»¿¿«¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆

CÏÓÈ17.dÈeÏÏ‰ B„Â B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ '‰ ƒ¿…¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»
LÈc˜ E˙M„˜ ÌÈÁˆ ÁˆÏe EÏ„b „Èb B„Â B„Ï¿»«ƒ»¿∆¿≈«¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ
ÏB„b CÏÓ Ï‡ Èk LeÓÈ ‡Ï eÈtÓ eÈ‰Ï‡ EÁLÂ¿ƒ¿¬¡…≈ƒƒ…»ƒ≈∆∆»
˙Úa .'LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Cea .‰z‡ LB„˜Â¿»»»»«»»≈«»»≈
'‰ÊŒÏ‡ ‰Ê ‡˜Â' ,BÊ ‰Îa ÓB‡ eaˆ ÁÈÏML∆¿ƒ«ƒ≈ƒ¿»»¿»»∆∆∆

'LB„˜ LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk18e .'ÂÎÂ‡e‰LÎ »»»ƒ»»»¿¿∆
ÌÈÁaLÓ' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk 'B„Bk ÌB˜Ó ‰i‡' ÓB‡≈«≈¿¿»»»ƒ¿«¿ƒ
'eÈÓÈe eÈiÁa' ÓB‡ ‡e‰LÎe .'ÂÎ 'Cea ÌÈÓB‡Â¿¿ƒ»¿∆≈¿«≈¿»≈
„Â„ È„ÈŒÏÚ' ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿∆≈«¿≈»ƒ

.'ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ' ÌÈÓB‡ ÌÚ‰ Ïk 'E˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿∆»»»¿ƒƒ¿…¿»

.Ô‰nÚ ‡B˜ ‡e‰ eav‰ ÔÈBÚL ÌÈc‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ∆ƒ«ƒ≈ƒ»∆
„ÈÁi‰ „Á‡Â .BnÚ ÔÈBÚ Ô‰L ˙Úa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ¿…«¿ƒ«»≈∆≈ƒƒ¿∆»«»ƒ
‰M‰ L‡nL ÌÈÓÈ ‰NÚa  eaˆ ÁÈÏM‰ „Á‡Â¿∆»«¿ƒ«ƒ»¬»»»ƒ∆≈…«»»
eÓ‡k' BÊ ‰Îa ÛBÒa ÓB‡ ÌÈetk‰ ÌBÈ „Ú19 ««ƒƒ≈¿¿»»»»

Lc˜ LB„w‰ Ï‡‰Â ËtLna ˙B‡ˆ '‰ da‚iÂ«ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈«»ƒ¿«
eaˆ ÁÈÏL .'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Cea .‰˜„ˆaƒ¿»»»«»«∆∆«»¿ƒ«ƒ
‰lÙz Ïk Á‡Â ‰lÙz Ïk Ì„˜ ÌÏBÚÏ 'LÈc˜' ÓB‡≈«ƒ¿»…∆»¿ƒ»¿««»¿ƒ»

ÌBi‰ „Ò ÓB‡L Á‡Â20„Ò Ó‡iL ˙Ú ÏÎa . ¿««∆≈≈∆«¿»≈∆…«≈∆
ÌBi‰21ËÚÓ ÔpÁ˙È22ÌÈÏLiLÎe .'LÈc˜' Ó‡ÈÂ «ƒ¿«≈¿«¿…««ƒ¿∆«¿ƒ

ÌÈeÁ˙ È„a ÔpÁ˙iL ˙Ú ÏÎe ‰Bza ˙B˜Ï23 ƒ¿«»¿»≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒ
'LÈc˜' Ó‡È ÂÈeÁz Ó‚iLk24: ¿∆ƒ¿…«¬»…««ƒ

ב ,2) פרק  תפילה הלכות לעיל וכמבואר הגשמים, בימות
טו. טז.3)הלכה הלכה ב , פרק  תפילה הלכות לעיל ראה

בטור 4) הנוסח  וכן ולמשומדים, כתוב : ש"י  וונציא בדפוס 
לעיל  הכסף ֿמשנה מדברי  נראה וכן קיח , סימן חיים אורח 
את  היודע  ישראל - משומד א. הלכה ב , פרק  תפילה הלכות
(שמות  בו יאכל לא נכר בן כל בו. למרוד ומתכוון בוראו
דישתמד. ישראל בר כל אונקלוס : מתרגם מג) פסוק  יב , פרק 

וכו'.5) מלכנו ומלפניך כתוב : (שכו) מנטובה בדפוס 
אומר:6) שלום" ל"שים הש"ץ  כשיגיע  כהן, שם "וכשאין

רבינו  (לשון וכו' בברכה" ברכנו אבותינו ואלוקי  אלוקינו
י ). הלכה טו, פרק  תפילה הלכות מסתערות 7)לעיל

ועוד. א. עמוד יז דף  ברכות במסכת ונזכר פתאום.
הזה.8) החודש ראש הנוסח :9)ביום מנטובה ובדפוס 

וכו'. אלוקינו ה' כד).10)עננו פסוק  סה, פרק  (ישעיה
פסוק 11) טו, פרק  (שמואלֿב  הכתוב  כלשון ומכוסה, עטוי 

חפוי . לו וראש חז"ל 12)ל): כלשון מלחמה, מחנות
א). עמוד קכג דף  ט ).13)(חולין פסוק  ב , פרק  (זכריה

"ונמליכך".14) במקום "ונעריצך" התימנים יד בכתב 
ג).15) פסוק  ו, פרק  פסוק 16)(ישעיה ג, פרק  (יחזקאל
י ).17)יב ). פסוק  קמ , פרק  ובמדרש 18)(תהילים

ו, פרק  (ישעיה יעופף  "ובשתיים אמרו: צו פרשת תנחומא
בשעה  רגליו על אדם לעוף  חז"ל תיקנו מכאן ב ) פסוק 
כלפי עקביו מרים כלומר: וכו', קדוש קדוש אומר ִֵשש"ץ 
מיד, וחוזר הבורא מהות את להשיג רוצה כאילו מעלה

קכה. סימן חיים אורח  ערוך" "שולחן (ישעיה 19)וראה
טז). פסוק  ה, לציון 20)פרק  "ובא קדושת סדר הוא

ו. הלכה ט , פרק  תפילה בהלכות הנזכר פרט 21)גואל"
טובים וימים היום"לשבתות "סדר בהם אומר שאינו

בלבד. במנחה אלא מביאו 22)בבוקר, התחנונים וסדר
הקדיש". "נוסח  אחרי  הבא בפרק  מפורטים 23)רבינו

הבא. הסליחות.24)בפרק  אחרי  קדיש אומרים אנו וכן
שמונה  תפילת אחרי  תחנונים אומרים שאנו יום ובכל
גמר  עד שאחריה, קדיש לומר מאחרים אנו עשרה,

התחנונים.

LÈcw‰ ÁÒ1 …«««ƒ
ולקדשו 1) השם את בה לשבח  זו תפילה חז"ל תיקנו

מכירים  היו שלא הארץ  עמי  גם אותה שיבינו וכדי  ברבים,
ארמית  בלשון תיקנוה בלבד, ארמית אלא הקודש בלשון
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קפז                  
         

eaˆ ÁÈÏLe .'‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Cea .‰t Ïk»∆»«»≈«¿ƒ»¿ƒ«ƒ
‰Îa Á‡ dÓˆÚ ÈÙa ‰Îa ‰Ê ÁÒ ÓB‡≈…«∆¿»»ƒ¿≈«¿»««¿»»
˙Úa ‰BÚ Ï‡ Èk' „Ú 'ÂÎÂ 'eÚ' ÓB‡ .˙ÈÚÈL¿ƒƒ≈¬≈¿«ƒ≈∆¿≈
‰z‡ Cea .‰˜eˆÂ ‰ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe ‰„Bt ‰»̂»∆«ƒ¿»≈»»¿»»«»
˙ka CÓ ‡ ‰ÚL˙a .'‰ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰»∆¿≈»»¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿«
Ï‡NÈŒÏÚ eÈÏÚ '‰ ÌÁ' ‰Ê ÁÒa ‰NÚŒÚa‡«¿«∆¿≈¿…«∆«≈»≈«ƒ¿»≈
‰Á‰ ‰Ï‡‰ ÈÚ‰ EÈÚ ÌÈÏLeÈŒÏÚÂ EnÚ«∆¿«¿»«ƒƒ∆»ƒ»¬≈»∆√≈»
dÏ L‡Â ˙LBi‰ .ÌÈÊ „Èa ‰e˙p‰ ‰ÓÓBM‰«≈»«¿»¿«»ƒ«∆∆¿…»

ÈeÙÁ11˙BBÈ‚Ï ‰eÚlÈÂ .‰„ÏÈ ‡lL ‰˜Ú ‰M‡k12 »¿ƒ»¬»»∆…»»»«¿«¿»ƒ¿
ÏÎ‡Ó EÈ„Ú ˙Ï eziÂ .ÌÈÏÈÒÙ È„BÚ ‰eLÈiÂ«ƒ»»¿≈¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«¬»∆«¬»
Óa ÔBiˆ ÔkŒÏÚ .ı‡‰ ˙Ó‰Ïe ÌÈÓM‰ ÛBÚÏ¿«»«ƒ¿∆¡«»»∆«≈ƒ¿∆∆
Ì‰ÈÏÏÁŒÏÚ ÈaÏ ÈaÏ dÏB˜ Ôzz ÌÈÏLeÈÂ ‰kzƒ¿∆ƒ»«ƒƒ≈»ƒƒƒƒ««¿≈∆
‰‡e ‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡ .Ì‰È‚e‰ŒÏÚ ÈÚÓ ÈÚÓ≈«≈««¬≈∆¿≈¿«ƒ»¿≈
„È˙Ú ‰z‡ L‡e dzv‰ L‡ Èk ‰pÓÁÂ ‰È˙BÓÓBL¿∆»¿«¬∆»ƒ»≈ƒ«»»≈«»»ƒ

e˙kk .d˙BÏ13L‡ ˙ÓBÁ '‰ŒÌ‡ dlŒ‰È‰‡ È‡Â ƒ¿»«»«¬ƒ∆¿∆»¿À«≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Cea .dÎB˙a ‰È‰‡ „BÎÏe ÈÒ»ƒ¿»∆¿∆¿»»«»≈
ÁÒa ‰LÚŒ‰ÓL ˙ka CÓ ÌÈeÙa .'ÌÈÏLeÈ¿»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…∆∆¿≈¿…«
eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡L CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ' ‰Ê∆ƒ¬«¿»»«»¡…≈
CÏ ˙B„e˜t‰ eÈ˙BÓLŒÏÚ E„Èa ÌÈeÒn‰ eÈiÁŒÏÚ««≈«¿ƒ¿»∆«ƒ¿≈«¿»
˙Ú ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ ÌBÈÂ ÌBÈŒÏÎaL EÈqŒÏÚ«ƒ∆∆¿»»¿«ƒ¿¿∆∆¿»≈
.'eÎÂ ˙BÚeLz‰ŒÏÚÂ ˙Beb‰ŒÏÚÂ ÌÈqp‰ŒÏÚ .'ÂÎ««ƒƒ¿««¿¿««¿¿
Èk Bh‰ .CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚÂ¿«À»¡…≈»ƒ»«ƒ
,‰Ê ÁÒa BÊ ‰Îa CÓ ‰kÁa .'ÂÎÂ 'eÏÎŒ‡Ï…»¿«¬À»¿»≈¿»»¿…«∆
ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ' „Ú 'ÂÎ 'CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ'ƒ¬«¿»«¿«ƒ¿¿∆∆¿»
ŒÁ‡Â' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈqp‰ ÏÚ' 'ÌÈ‰ˆÂ ˜Â Ú ˙Ú≈∆∆»…∆¿»√»ƒ««ƒƒ«¿««
‰Îa ÌÏBÚÏ CÓ eaˆ ÁÈÏL .'ÂÎÂ 'EÈ e‡a Ôk≈»»∆¿¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿»»

CÎÈÏÓÂ CLÈc˜' ‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL14EÏ LlLe ¿ƒƒ¿…«∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«≈¿
E‡È „ÈŒÏÚ eÓ‡‰ ck ˙LlLÓ ‰M„˜15‡˜Â ¿À»¿À∆∆«»»»»««¿ƒ∆¿»»

‡ÏÓ ˙B‡ˆ '‰ LB„˜ LB„˜ LB„˜ Ó‡Â ‰ÊŒÏ‡ ‰Ê∆∆∆¿»«»»»¿»¿…
ÂÈ˙LÓe ÌÏBÚ ‡ÏÓ BÏ„‚Â B„Bk .B„Bk ı‡‰ŒÏÎ»»»∆¿¿¿»¿»≈»¿»¿»
Ì˙nÚÏ BˆÈÚ‰Ï B„Bk ÌB˜Ó ‰i‡ ÌÈÏ‡BL¬ƒ«≈¿¿¿«¬ƒ¿À»»

Ce ÌÈÓB‡Â ÌÈÁaLÓ16.BÓB˜nÓ '‰ „Bk ¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿
ÌÈkÁÓ Èk eÈÏÚ CÏÓ˙Â ÚÈÙB˙ ekÏÓ EÓB˜nÓƒ¿¿«¿≈ƒ«¿ƒ¿…»≈ƒ¿«ƒ
ÔkL˙ eÈÓÈe eÈiÁa ÔBiˆa CÏÓz È˙Ó .CÏ eÁ‡¬«¿»»«ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿…
B„Â B„Ï EÈÚ ÌÈÏLeÈ CB˙a Lc˜˙˙Â Ïcb˙zƒ¿««¿ƒ¿««¿¿»«ƒƒ¿¿»
ck EfÚ ˙eÎÏÓa ‰È‡˙ eÈÈÚÂ ÌÈÁˆ ÁˆÏ¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿∆»¿«¿À∆«»»
E˜„ˆ ÁÈLÓ „Â„ È„ÈŒÏÚ EL„˜ È„a eÓ‡‰»»¿ƒ¿≈»¿¿«¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆

CÏÓÈ17.dÈeÏÏ‰ B„Â B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ '‰ ƒ¿…¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»
LÈc˜ E˙M„˜ ÌÈÁˆ ÁˆÏe EÏ„b „Èb B„Â B„Ï¿»«ƒ»¿∆¿≈«¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ
ÏB„b CÏÓ Ï‡ Èk LeÓÈ ‡Ï eÈtÓ eÈ‰Ï‡ EÁLÂ¿ƒ¿¬¡…≈ƒƒ…»ƒ≈∆∆»
˙Úa .'LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Cea .‰z‡ LB„˜Â¿»»»»«»»≈«»»≈
'‰ÊŒÏ‡ ‰Ê ‡˜Â' ,BÊ ‰Îa ÓB‡ eaˆ ÁÈÏML∆¿ƒ«ƒ≈ƒ¿»»¿»»∆∆∆

'LB„˜ LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk18e .'ÂÎÂ‡e‰LÎ »»»ƒ»»»¿¿∆
ÌÈÁaLÓ' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk 'B„Bk ÌB˜Ó ‰i‡' ÓB‡≈«≈¿¿»»»ƒ¿«¿ƒ
'eÈÓÈe eÈiÁa' ÓB‡ ‡e‰LÎe .'ÂÎ 'Cea ÌÈÓB‡Â¿¿ƒ»¿∆≈¿«≈¿»≈
„Â„ È„ÈŒÏÚ' ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿∆≈«¿≈»ƒ

.'ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ' ÌÈÓB‡ ÌÚ‰ Ïk 'E˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿∆»»»¿ƒƒ¿…¿»

.Ô‰nÚ ‡B˜ ‡e‰ eav‰ ÔÈBÚL ÌÈc‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ∆ƒ«ƒ≈ƒ»∆
„ÈÁi‰ „Á‡Â .BnÚ ÔÈBÚ Ô‰L ˙Úa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ¿…«¿ƒ«»≈∆≈ƒƒ¿∆»«»ƒ
‰M‰ L‡nL ÌÈÓÈ ‰NÚa  eaˆ ÁÈÏM‰ „Á‡Â¿∆»«¿ƒ«ƒ»¬»»»ƒ∆≈…«»»
eÓ‡k' BÊ ‰Îa ÛBÒa ÓB‡ ÌÈetk‰ ÌBÈ „Ú19 ««ƒƒ≈¿¿»»»»

Lc˜ LB„w‰ Ï‡‰Â ËtLna ˙B‡ˆ '‰ da‚iÂ«ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈«»ƒ¿«
eaˆ ÁÈÏL .'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Cea .‰˜„ˆaƒ¿»»»«»«∆∆«»¿ƒ«ƒ
‰lÙz Ïk Á‡Â ‰lÙz Ïk Ì„˜ ÌÏBÚÏ 'LÈc˜' ÓB‡≈«ƒ¿»…∆»¿ƒ»¿««»¿ƒ»

ÌBi‰ „Ò ÓB‡L Á‡Â20„Ò Ó‡iL ˙Ú ÏÎa . ¿««∆≈≈∆«¿»≈∆…«≈∆
ÌBi‰21ËÚÓ ÔpÁ˙È22ÌÈÏLiLÎe .'LÈc˜' Ó‡ÈÂ «ƒ¿«≈¿«¿…««ƒ¿∆«¿ƒ

ÌÈeÁ˙ È„a ÔpÁ˙iL ˙Ú ÏÎe ‰Bza ˙B˜Ï23 ƒ¿«»¿»≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒ
'LÈc˜' Ó‡È ÂÈeÁz Ó‚iLk24: ¿∆ƒ¿…«¬»…««ƒ

ב ,2) פרק  תפילה הלכות לעיל וכמבואר הגשמים, בימות
טו. טז.3)הלכה הלכה ב , פרק  תפילה הלכות לעיל ראה

בטור 4) הנוסח  וכן ולמשומדים, כתוב : ש"י  וונציא בדפוס 
לעיל  הכסף ֿמשנה מדברי  נראה וכן קיח , סימן חיים אורח 
את  היודע  ישראל - משומד א. הלכה ב , פרק  תפילה הלכות
(שמות  בו יאכל לא נכר בן כל בו. למרוד ומתכוון בוראו
דישתמד. ישראל בר כל אונקלוס : מתרגם מג) פסוק  יב , פרק 

וכו'.5) מלכנו ומלפניך כתוב : (שכו) מנטובה בדפוס 
אומר:6) שלום" ל"שים הש"ץ  כשיגיע  כהן, שם "וכשאין

רבינו  (לשון וכו' בברכה" ברכנו אבותינו ואלוקי  אלוקינו
י ). הלכה טו, פרק  תפילה הלכות מסתערות 7)לעיל

ועוד. א. עמוד יז דף  ברכות במסכת ונזכר פתאום.
הזה.8) החודש ראש הנוסח :9)ביום מנטובה ובדפוס 

וכו'. אלוקינו ה' כד).10)עננו פסוק  סה, פרק  (ישעיה
פסוק 11) טו, פרק  (שמואלֿב  הכתוב  כלשון ומכוסה, עטוי 

חפוי . לו וראש חז"ל 12)ל): כלשון מלחמה, מחנות
א). עמוד קכג דף  ט ).13)(חולין פסוק  ב , פרק  (זכריה

"ונמליכך".14) במקום "ונעריצך" התימנים יד בכתב 
ג).15) פסוק  ו, פרק  פסוק 16)(ישעיה ג, פרק  (יחזקאל
י ).17)יב ). פסוק  קמ , פרק  ובמדרש 18)(תהילים

ו, פרק  (ישעיה יעופף  "ובשתיים אמרו: צו פרשת תנחומא
בשעה  רגליו על אדם לעוף  חז"ל תיקנו מכאן ב ) פסוק 
כלפי עקביו מרים כלומר: וכו', קדוש קדוש אומר ִֵשש"ץ 
מיד, וחוזר הבורא מהות את להשיג רוצה כאילו מעלה

קכה. סימן חיים אורח  ערוך" "שולחן (ישעיה 19)וראה
טז). פסוק  ה, לציון 20)פרק  "ובא קדושת סדר הוא

ו. הלכה ט , פרק  תפילה בהלכות הנזכר פרט 21)גואל"
טובים וימים היום"לשבתות "סדר בהם אומר שאינו

בלבד. במנחה אלא מביאו 22)בבוקר, התחנונים וסדר
הקדיש". "נוסח  אחרי  הבא בפרק  מפורטים 23)רבינו

הבא. הסליחות.24)בפרק  אחרי  קדיש אומרים אנו וכן
שמונה  תפילת אחרי  תחנונים אומרים שאנו יום ובכל
גמר  עד שאחריה, קדיש לומר מאחרים אנו עשרה,

התחנונים.

LÈcw‰ ÁÒ1 …«««ƒ
ולקדשו 1) השם את בה לשבח  זו תפילה חז"ל תיקנו

מכירים  היו שלא הארץ  עמי  גם אותה שיבינו וכדי  ברבים,
ארמית  בלשון תיקנוה בלבד, ארמית אלא הקודש בלשון
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זו, תפילה נזכרת ובתלמוד א). עמוד ג דף  ברכות (תוספות
עמוד  ג דף  ברכות ראה מבורך", הגדול שמיה "יהא בשם:
ובשם  ועוד. ב  עמוד קיט  דף  שבת א; עמוד נז דף  א;
ובפרק  י "ב ; הלכה ט "ז, פרק  סופרים במסכת נזכרת "קדיש"

המסכת. באותה מקומות ובעוד א הלכה י "ט ,

‡a dÓL Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È‡c ‡ÓÏÚad˙eÚÎ ƒ¿««¿ƒ¿««¿≈«»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈
d˜t ÁÓˆÈÂ d˙eÎÏÓ CÈÏÓÈÂdÁÈLÓ ˜ÈÂ ¿«¿ƒ«¿≈¿«¿«À¿»≈ƒ»≈¿ƒ≈

dnÚ ˜ÙÈÂ˙ÈaŒÏÎc ÔB‰ÈiÁe ÔBÎÈÓBÈe ÔBÎÈiÁa ¿ƒ¿…«≈¿«≈¿≈¿«≈¿»≈
‡Ï‚Úa Ï‡NÈdÓL ‡‰È .ÔÓ‡ eÓ‡Â È˜ ÔÓÊe ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»≈¿≈¿≈

‡iÓÏÚ ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ CÓ ‡a.'ÂÎÂ Ca˙È . «»¿»«¿»«¿»¿≈»¿«»ƒ¿»«¿
Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È' eaˆ ÁÈÏL Ó‡iL ˙ÚadÓL »≈∆…«¿ƒ«ƒƒ¿««¿ƒ¿««¿≈

‰lÁz ÓB‡ ‡e‰L ˙Úe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk '‡a«»»»»ƒ»≈»≈∆≈¿ƒ»
‡a dÓL ‡‰È ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk 'ÔÓ‡ eÓ‡Â'¿ƒ¿»≈»»»ƒ»≈¿≈¿≈«»
ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓe .'‡iÓÏÚ ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ CÓ¿»«¿»«¿»¿≈»¿«»ƒ¿«¬»ƒ

ÌÈBL‡‰'CÓ ‡a dÓL ‡‰È ÔÓ‡' ˙BÚÏ »ƒƒ«¬»≈¿≈¿≈«»¿»«
BÁk ÏÎaÏk 'Ca˙È' ÓB‡ ‡e‰LÎe .Ì„‡ ÏL ¿»…∆»»¿∆≈ƒ¿»«»

Ïk '‡e‰ CÈa' ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿∆≈¿ƒ»
'ÔÓ‡ eÓ‡Â' ÛBqa ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿∆≈«¿ƒ¿»≈
LÈc˜ ÏÎa ÔÈBÚ ‰f‰ „qÎÂ .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿«≈∆«∆ƒ¿»«ƒ

‡˙a LÈc˜ .LÈc˜ÂÁÈÏL ÓB‡L LÈc˜ Ïk  ¿«ƒ«ƒ»¿»»«ƒ∆≈¿ƒ«
ÂÈÁ‡ ÓB‡ BÈ‡L ‰lÙz‰ ÓBbL Á‡ eaƒ̂««∆≈«¿ƒ»∆≈≈«¬»
e‚‰  ÔÈËÙÂ B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÚ‰ Ïk ‡l‡ ÌeÏk¿∆»»»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»¬
ÔB‰˙BÏˆ Ïa˜˙z' BÊ ‡ÁÒ BÙBÒa ÛÈÒB‰Ï ÌÚ‰ »»¿ƒ¿À¿»ƒ¿«≈¿¿

ÔB‰˙eÚe (ÔB‰˙BÏˆe ÔB‰˙eÚa „Ú˙˙Â)˙ÈaŒÏÎc ¿ƒ¿¬«»¿¿¿»¿¿»≈
‡iÓLc ÔB‰e‡ Ì„˜ Ï‡NÈ‡a ‡ÓÏL ‡‰È . ƒ¿»≈√»¬¿ƒ¿«»¿≈¿»»«»

ÏÚÂ ‡ÏÚÂ ÔBÎÈÏÚ ‡iÓMÓ ‡˜Ùe ‡zÚiÒÂ¿ƒ«¿»À¿»»ƒ¿«»¬≈«¬»»¿«
ÌBÏL ‰NBÚ .ÔÓ‡ eÓ‡Â Ï‡NÈc ÔB‰Ï‰¿̃«¿¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈∆»
ŒÏkŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌBÏL ‰NÚÈ ÂÈÓÁ ‡e‰ ÂÈÓBÓaƒ¿»¿«¬»«¬∆»»≈¿«»

.'ÔÓ‡ Ï‡NÈƒ¿»≈»≈
הגדול.2) ר"א 4)שברא.3)שמו הגאון ולדעת כרצונו.

ויתקדש" "יתגדל אל חוזרת "כרעותיה" תיבת ז"ל מוילנה
וראיה  ברא. אשר בעולם כרצונו יתקדש הגדול שמו כלומר:
אומרים  שאנו וכו' ויתקדש יתגדל הכל על של הנוסח  לכך,
שברא.. "בעולמות בו: שאומרים התורה קריאת לפני  בשבת
אל  בהכרח  חוזרת "כרצונו" שתיבת יראיו" וכרצון כרצונו

ויתקדש". עמו.6)גאולתו.5)"יתגדל יגאל
שצית 7) תרגומו: ה) כ, (איוב  מקרוב  רשעים רננת בקרוב ,

עולמים.8)בעגל. ולעולמי קיט .).9)לעולם  (שבת
רם.10) ובקול כוונתו תפילתם.12)אחרון.11)בכל
תחנתם 13) ואת תפלתם את השמים ושמעת תחנתם, תיעשה

בעותהון. וית צלותהון ית תרגומו: מה) ח , (מלכיםֿא
שבשמים.14) אביהם וגאולה 15)לפני  ועזרה רב  שלום

ישראל. קהלות כל על ועלינו עליכם

Ôac LÈc˜˙È B‡ Ï‡NiÓ ‰NÚ Ïk  «ƒ¿«»«»¬»»ƒƒ¿»≈»≈
‰tŒÏÚL ‰Bz „eÓÏ˙a ÔÈ˜ÒBÚLelÙ‡Â ∆¿ƒ¿«¿»∆«∆«¬ƒ

˙BL„Óa˙B„b‰ B‡„Á‡ ÓB‡ ÔÈÓiÒÓ Ô‰Lk ¿ƒ¿»¿«»¿∆≈¿«¿ƒ≈∆»
‡a dÓL Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È' ‰Ê ÁÒa LÈc˜ Ô‰Ó≈∆«ƒ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿««¿≈«»

‡i˙Ó ‡ÈÈÁ‡Ïe ‡ÓÏÚ ‡˙cÁÏ „È˙Úc˜ÙÓÏe «¬ƒ¿«»»»¿»¿«√»»≈«»¿ƒ¿«

‡iiÁÌÏLeÈ„ ‡z˜ ÈÓÏe‡ÏÎÈ‰ ‡ÏÏÎLÏe ««»¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿∆¿«¿»»≈¿»
‡LÈc˜‡Ú‡ŒÔÓ ‰‡Î ‡ÁÏt ˜ÚÓÏe «ƒ»¿∆¡«À¿»»À¿»»ƒ«¿»

d„eÁÈÂ dÂÈÊa d˙‡Ï ‡iÓL„ ‡ÁÏt ‡˙‡ÏÂ¿«¬»»À¿»»ƒ¿«»¿«¿≈¿ƒ≈¿ƒ≈
‡˙ÓÁÂ' „Ú 'ÂÎÂ 'd˙eÎÏÓ CÈÏÓÈÂÔÈÓ‡c ¿«¿ƒ«¿≈¿«¿∆¡»»«¬ƒ»

‡ÓÏÚaÔaŒÏÚ .ÔÓ‡ eÓ‡ÂÔB‰È„ÈÓÏzŒÏÚÂ ¿»¿»¿ƒ¿»≈««»«¿««¿ƒ≈
Èc ‡˙ÈB‡a ÔÈ˜ÒÚc ÔB‰È„ÈÓÏ˙ È„ÈÓÏzŒÏÚÂ¿««¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔBÎÏe ÔB‰Ï ‡‰È ˙‡Â ˙‡ŒÏÎa È„Â Ô„‰ ‡˙‡¿«¿»»≈¿ƒ¿»¬««¬«¿≈¿¿
ÔB‰e‡ Ì„wÓ ‡ÁÂe ‡zÚiÒÂ ÈÓÁÂ ‡cÒÁÂ ‡pÁƒ»¿ƒ¿»¿«¬≈¿ƒ«¿»¿»»ƒ√»¬
e‰ÊÂ .'ÂÎÂ '‡ÓÏL ‡‰È .ÔÓ‡ eÓ‡Â ‡iÓLc¿ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¿»»¿¿∆

Ôac LÈc˜ ‡˜p‰. «ƒ¿»«ƒ¿«»«
ושלומם,16) (רבנן) החכמים חיי  על בו שמתפללים

בסמוך. משנה.17)כמבואר וספרי "18)כגון "ספרא
פסוקים. מדרשי  שהסמיכום 19)שהם והגיון חכמה דברי 

נדרים  רא"ש (ראה לדינים ענין בהם ואין המקרא על חכמינו
סופרים 20)לו:). מס ' (ראה המתים ולהחיות העולם לחדש

בסופו). החיים.21)פ "יט  עיר 22)לגאול  לבנות
ולעקור 23)ירושלים. המקדש) (בית הקדש היכל ולבנות

בזיוו  למקומו השמים פולחן ולהשיב  הארץ  מן זרה עבודה
אחרי הקברות בבית אלא זה נוסח  אומרים אנו ואין וביקרו,

בתלמוד. מסכת ובסיום המת, קשה 24)קבורת זו תיבה
הנזכרים  ושבח  שיר לדברי  נחמה ענין מה כי  להולמה
מפרש  יפה" "תפלה בסידורו והקבלה" "והכתב  לפניה,
נחמה, להתפארות קוראים בערבית שכן ותפארת הלול לשון
מב ) כז, (בראשית להרגך לך מתנחם אחיך עשיו הנה וכן:
וראה  שיהרגך. – אנשים בפני  ומתגאה מתפאר פירושו:

נו. סימן או"ח  אדם 25)בטור לבני  בעולם האמורים
בהם. העוסקים 26)לשבחם תלמידיהם. ועל רבנינו על

ולכם  להם יהיה ומקום מקום ושבכל הזה שבמקום בתורה
שבשמים. אביהם מלפני  וריוח  וסיוע  רחמים וחסד חן

הזכיר 27) לא רבנו ושלומם. החכמים לחיי  בו שמתפללים
"נמצא  כותב : שעו ליו"ד הרמ "א ובהגהות "קדישֿיתום",
לומר  נהגו כן על (שמת)... אב  על קדיש לומר במדרשות
להפטיר  נהגו וכן חודש, עשר שנים בתרא קדיש ואם אב  על
השבת... במוצאי  התיבה) (לפני  ערבית ולהתפלל בנביא
מן  ואמו אביו את פודה ברבים ומקדש מתפלל וכשהבן
יוחנן  ברבן מעשה פ "יז סוף  זוטא באליהו (וראה הגיהנום".
את  והנחתי  אני ... מת לו אמר אחד... אדם שמצא זכאי  בן
בבקשה  לכן מעוברת, היא שזכר אני  ויודע  מעוברת אשתי 
שנים, חמש בן שיהיה עד שיולד משעה בו זהיר הוה ממך
את  ברכו שיאמר בשעה כי  למקרא, רבו לבית אותו הולך
זרוע " וב "אור גיהנם". של מדינה אותי  יעלו אז המבורך ה'

כנען  בארץ  "מנהגנו כתוב : נ' אות שבת (ארצות הל'
"אין  הצבור שאמר לאחר ריינוס  בני  מנהג וכן הסלבים)
מעשה  מצינו וכן קדיש... ואומר היתום עומד כאלהינו"
כפחם  ושחור ערום שהיה אחד אדם שראה עקיבא ברבי 
הסוס , במרוצת רץ  והיה טעונין עשרה ראשו על טוען והיה
עבודה  עושה אתה למה א"ל והעמידו... עקיבא ר' עליו גזר
ירגזו  שמא תעכבני  אל ממך בבקשה לו אמר כזאת... קשה
אותו  לו: אמר מעשיך? מה א"ל עלי , הממונים אותם עלי 
עצים  לחטוב  אותי  שולחים יום ובכל הוא, מת האיש
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קפח                 
         

בעולם  מלאכתך היתה מה בני  א"ל בהם, אותי  ושורפים
העם  מראשי  והייתי  הייתי , המס  גבאי  א"ל ממנו, שבאת
שמעת  כלום א"ל העניים, את והורג לעשירים פנים ונושא
מהם. שמעתי  א"ל תקנה? לך יש אם עליך מהממונים
ואומר  בקהל עומד שהוא בן העני  לזה לו היה שאלמלא
ועונים  יתגדל יאמר או וכו' ה' ברוך אחריו ועונים ברכו...
מן  האיש אותו מתירים מיד – רבא שמיה יהא אחריו
דבי דתנא מורמש"א אלעזר ה"ר מצא וכן הפורענות...
הפורענות". מן אביו את מציל יתגדל האומר קטן אליהו,

פ "ב . רבתי  כלה וראה

ÌÈ˜eÒÙe ÌÈ„a ÌÈt ˙ÏÈÙa ÔpÁ˙‰Ï e‚‰Óƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
CÎÈÙÏ .Ô˙ˆ˜Óa ÌÈÓÚÙe ÔlÎa ÌÈÓÚt  el‡È‡ ≈¿»ƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ»¬ƒ

È‰Ï‡ ÌÏBÚ‰ ÔB„‡ EÈÙÏ ÔpÁ˙Óe ‰ÂÁzLÓe ÚBÎ≈«ƒ¿«¬∆ƒ¿«≈¿»∆¬»»¡…≈
ÌÈ‰Ï‡‰eÈ˙B˜„ˆŒÏÚ ‡Ï Èk .ÌÈB„‡‰ ÈB„‡Â »¡…ƒ«¬≈»¬ƒƒ…«ƒ¿≈

EÈÓÁŒÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ««¬∆
Ï‡ ‰NÚÂ ‰ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ‰ÚÓL '‰ .ÌÈa‰»«ƒ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈«
Œ‰Óe a„pŒ‰Ó ÌM‰ EÈÙÏ Ó‡pŒ‰Ó .Á‡z¿«≈«…«¿»∆«≈«¿«≈«

e‡ËÁ .˜cËˆpeÒÂ e„Óe eÚL‰Â eÈÂÚ ƒ¿«»»»»ƒ¿ƒ¿«¿»«¿¿«¿
‰˜„v‰ '‰ EÏ .EÈËtLnÓe EÈ˙BˆnÓ˙La eÏÂ ƒƒ¿∆ƒƒ¿»∆¿«¿»»¿»∆

‰ÙtÎÂ eÈ˙‡hÁ ÈtÓ eÈÙ eÁL‰ .ÌÈt‰«»ƒÀ¿¬»≈ƒ¿≈«…≈¿ƒ¿¿»
‡ÏÂ ÈL‰Ï ‰t eÏ ÔÈ‡ .eÈ˙BÓL‡ ÈtÓ e˙ÓB˜»≈ƒ¿≈«¿≈≈»∆¿»ƒ¿…

ÈzLa È‰Ï‡ .L‡ ÌÈ‰Ï ÁˆÓÌÈ‰Ï ÈzÓÏÎÂ ≈«¿»ƒ…¡…«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
L‡ ‰ÏÚÓÏ „Ú ea eÈ˙BBÚ Èk EÈÏ‡ Èt È‰Ï‡¡…«»«≈∆ƒ¬≈««¿«¿»…
‰NÚ ÌÈNÚÓ ea ÔÈ‡ .ÌÈÓMÏ „Ú ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â¿«¿»≈»¿»««»«ƒ≈»«¬ƒ¬≈
ezÁË‰L BÓk eÚÈLB‰Â EÓL ÔÚÓÏ ‰˜„ˆ enÚƒ»¿»»¿««¿∆¿ƒ≈¿∆ƒ¿«¿»

E‡È È„ÈŒÏÚÈ˙l‰˙e Èt‡ CÈ‡‡ ÈÓL ÔÚÓÏ «¿≈¿ƒ¬¿««¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
ÌÎÚÓÏ ‡Ï .E˙ÈÎ‰ ÈzÏÏ CÏ  ÌËÁ‡È‡ ∆¡»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆…¿««¿∆¬ƒ

ÌzÏlÁ L‡ ÈL„˜ ÌLÏ Ì‡ Èk Ï‡NÈ ˙Èa ‰NBÚ∆≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¬∆ƒ«¿∆
eÏ ‡Ï .ÌL Ì˙‡a L‡ ÌÈBbaeÏŒ‡Ï '‰ «ƒ¬∆»∆»…»…»

‰nÏ .EzÓ‡ŒÏÚ EcÒÁŒÏÚ „Bk Ôz EÓLÏŒÈkƒ¿ƒ¿≈»««¿¿«¬ƒ∆»»
ÔÙzŒÏ‡ '‰ ‡p‡ .Ì‰È‰Ï‡ ‡ ‰i‡ ÌÈBb‰ eÓ‡È …¿«ƒ«≈»¡…≈∆»»«≈∆

ŒÁÏÒ .B˙‡hÁŒÏ‡Â BÚLŒÏ‡Â ‰f‰ ÌÚ‰ ÈL˜ŒÏ‡∆¿ƒ»»«∆¿∆ƒ¿¿∆«»¿«
‡˙‡N L‡ÎÂ EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ ÌÚ‰ ÔBÚÏ »«¬»»«∆¿…∆«¿∆¿«¬∆»»»

eBÚÏ zÁÏÒÂ ‰p‰ „ÚÂ ÌÈˆnÓ ‰f‰ ÌÚÏ Èk »»«∆ƒƒ¿«ƒ¿«≈»¿»«¿»«¬≈ƒ«
‰ÚÓL '‰ .‡e‰‰NÚÂ ‰ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈

EÈÚŒÏÚ ‡˜ EÓL Èk È‰Ï‡ EÚÓÏ Á‡zŒÏ‡Â¿«¿««¿««¿¡…«ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿
:EnÚŒÏÚÂ¿««∆

"לפניך".28) הנוסח : התימנים יד ט ,29)בכתב  (דניאל
ה).30)יח ). ט , ז).31)(דניאל ט , ט ,32)(שם (עזרא

ט ).33)ו). מח , כב ).34)(ישעיה לו, (יחזקאל
אֿב ).35) קטו, כז).36)(תהלים ט , (דברים
יט ).37) יד, יא).38)(במדבר כה, (תהלים הכתוב  כלשון
יט ).39) ט , (דניאל

dÈa‚nLk ÌÈt ˙ÏÈÙ Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿ƒ¿«≈««¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ«
eÁ‡Â .el‡ ÌÈ˜eÒÙa Ú˜w‰ ÔÓ ÂÈtÚ„ ‡Ï »»ƒ««¿«ƒ¿ƒ≈«¬«¿…≈«

EÈÓÁ ÎÊ .eÈÈÚ EÈÏÚ Èk ‰NÚpŒ‰Ó'‰ ««¬∆ƒ»∆≈≈¿…«¬∆
eÏŒkÊz Ï‡ .‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk EÈ„ÒÁÂ˙BBÚ «¬»∆ƒ≈»≈»«ƒ¿»»¬

.„‡Ó eBl„ Èk EÈÓÁ eeÓc˜È ‰Ó ÌÈBL‡ƒƒ«≈¿«¿«¬∆ƒ«¿…

‰Óe˜cÒÁ È‰È .EcÒÁ ÔÚÓÏ e„Ùe el ‰˙ÊÚE »∆¿»»»¿≈¿«««¿∆¿ƒ«¿¿
˙BBÚ Ì‡ .CÏ eÏÁÈ L‡k eÈÏÚ '‰dÈŒÓLz »≈«¬∆ƒ«¿»ƒ¬ƒ¿»»

'‰ .‡ez ÔÚÓÏ ‰ÁÈÏq‰ EnÚ Èk .„ÓÚÈ ÈÓ '‰ƒ«¬…ƒƒ¿«¿ƒ»¿««ƒ»≈
‰ÚÈLB‰‡e‰ Èk .e‡˜ ÌBÈ eÚÈ CÏn‰Ú„È ƒ»«∆∆«¬≈¿»¿≈ƒ»«

eÊÚ .eÁ‡ ÙÚ Èk eÎÊ eˆÈeÚLÈ È‰Ï‡ ƒ¿≈»ƒ»»¬»¿»¿≈¡…≈ƒ¿≈
eÈ˙‡hÁŒÏÚ tÎÂ eÏÈv‰Â EÓLŒ„Bk cŒÏÚ«¿«¿¿∆¿«ƒ≈¿«≈««…≈
ÌBi‰Œ„Ò Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰ ÔÎÂ .EÓL ÔÚÓÏ¿««¿∆¿≈»¬»»¿ƒ¿«≈««≈∆«

Ì‰‡ È‰Ï‡ '‰ .el‡ ÌÈeÁ˙aÏ‡NÈÂ ˜ÁˆÈ ¿«¬ƒ≈¡…≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈
Ï ˙BLÁÓ ˆÈÏ ÌÏBÚÏ ˙‡ÊŒ‰ÓL eÈ˙B‡¬≈»¿»…¿»¿≈∆«¿¿¿«

ÌeÁ ‡e‰Â .EÈÏ‡ ÌÏ ÔÎ‰Â EnÚÔBÚ tÎÈ «∆¿»≈¿»»≈∆¿«¿«≈»
'‰ ‰z‡ Èk .'Â‚ÂŒÏÎÏ „ÒÁŒÂ ÁlÒÂ BË ¿ƒ«»¿«»¿«∆∆¿»

E˙˜„ˆ .EÈ‡˜ŒÈÓ .˙Ó‡ E˙B˙Â ÌÏBÚÏ ˜„ˆ …¿∆ƒ¿»¿∆∆¿»¿»¿¡∆ƒ
EBÓkŒÏ‡eLÈ .ÚLt ÏÚ BÚÂ ÔBÚ ‡NB ≈»≈»¿≈«∆«»

ÌBÈ ÌBÈ '‰ Cea .'B‚Â eÈ˙BBÂÚ LaÎÈ eÓÁÈ ¿«¬≈ƒ¿¬≈¿»
enÚ ˙B‡ˆ '‰ .‰ÏÒ e˙ÚeLÈ Ï‡‰ eÏŒÒÓÚÈ «¬»»»≈¿»≈∆»¿»ƒ»
ÈL‡ ˙B‡ˆ '‰ .‰ÏÒ ˜ÚÈ È‰Ï‡ eÏŒbNÓ ƒ¿«»¡…≈«¬…∆»¿»«¿≈

Cea e‡Ba Cea eB„‡ Cea .Ca ÁËBa Ì„‡»»≈«»»¬≈»¿≈»
eÏ Ô˙Â ÌÈÚBz‰ŒÔÓ eÏÈc‰Â B„BÎÏ e‡aL∆¿»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿»«»
ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ea ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙Ó‡ ˙Bz «¡∆«¿≈∆«≈¿«≈»»«

B˙Bz „eÓÏ˙Ï eaÏ ÁzÙÈ ÔÓÁ‰ .eÎB˙a (dÚË)¿»»¿≈»«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿»
BBˆ ˙BNÚÏ B˙B˙Â B˙‡ÈÂ B˙‰‡ eaÏa ÔzÈÂ¿ƒ≈¿ƒ≈«¬»¿ƒ¿»¿»«¬¿
Ú‚È ‡Ï ÔÚÓÏ ‰ˆÙÁ LÙe ÌÏL Ïa B„ÚÏe¿»¿¿≈»»≈¿∆∆¬≈»¿««…ƒ«

˜ÈÏÌÈÓÁÂ ÔBˆ È‰È Ôk .‰Ï‰aÏ „Ï ‡ÏÂ »ƒ¿…≈≈«∆»»≈¿ƒ»¿«¬ƒ
ÌÏBÚa EÈwÁ ÓLÏ ‰ÈÁpL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆ƒ¿∆ƒ¿…À∆»»
ÈiÁÏ BË LÈÂ ‰kÊpL È„k ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏÂ ‰f‰«∆¿ƒ«»ƒ«¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿«≈

EnÊÈ ÔÚÓÏ .‡a‰ ÌÏBÚ‰'‰ ÌcÈ ‡ÏÂ „BÎ »»«»¿««¿«∆¿»¿…ƒ…
ÔBˆÏ eÈ‰È .j„B‡ ÌÏBÚÏ È‰Ï‡ÔBÈ‚‰Â ÈÙ ÈÓ‡ ¡…«¿»∆»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿

‡˜Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰ :ÈÏ‡B‚Â Èeˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏƒƒ¿»∆ƒ¿¬ƒ»¬ƒ¿»»»ƒ¿…
eÈ‰L BÓÊÓ ÈL el‡ ÌÈeÁz Á‡ ÌBÈ ÏÎa¿»«««¬ƒ≈ƒƒ¿∆»
ÔÈB˜Â ÌBi‰ B˙B‡a Lc˜n‰ ˙Èa ÌÈÓB‡ ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ

'‡N‡ ÈLÙ '‰ EÈÏ‡ „Â„Ï'ÔÈB˜Â .BÓÊn‰ Ïk ¿»ƒ≈∆«¿ƒ∆»»«ƒ¿¿ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ‡ÈÁ Èa Ó‡ ÊÚÏ‡ Èa Ó‡'»««ƒ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ
ÔÈ‡ eB„‡k ÔÈ‡ eÈ‰Ï‡k ÔÈ‡ .'ÂÎÂ 'ÌBÏL ÌÈaÓ«¿ƒ»¿≈≈…≈≈«≈≈
ÈÓ eB„‡Î ÈÓ eÈ‰Ï‡Î ÈÓ .eÚÈLBÓk ÔÈ‡ ekÏÓk¿«¿≈≈¿ƒ≈ƒ≈…≈ƒ«≈ƒ
‰„B eÈ‰Ï‡Ï ‰„B .eÚÈLBÓÎ ÈÓ ekÏÓÎ¿«¿≈ƒ¿ƒ≈∆≈…≈∆
‡e‰ ‰z‡ .eÚÈLBÓÏ ‰„B ekÏÓÏ ‰„B eB„‡Ï«≈∆¿«¿≈∆¿ƒ≈«»

z‡ eB„‡ ‡e‰ ‰z‡ eÈ‰Ï‡‰z‡ ekÏÓ ‡e‰ ‰ ¡…≈«»¬≈«»«¿≈«»
Ìe˜˙ ‰z‡ .eÚÈLBÓ ‡e‰˙ÚŒÈk ÔBiˆ ÌÁz ƒ≈«»»¿«≈ƒƒ≈

ÌÈ˜Ècˆ C‡ .„ÚBÓ ‡ŒÈk dÁÏEÓLÏ e„BÈ ¿∆¿»ƒ»≈««ƒƒƒ¿∆
E eÁËÈÂ EÈtŒ˙‡ ÌÈLÈ eLÈÈk EÓL ÈÚ„BÈ ≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ¿¿¿¿≈¿∆ƒ

ÌÈnÚ‰ŒÏk Èk .'‰ EÈLB„ zÊÚŒ‡ÏLÈ‡ eÎÏÈ …»«¿»¿∆ƒ»»«ƒ≈¿ƒ
ÌÏBÚÏ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌLa CÏ eÁ‡Â ÂÈ‰Ï‡ ÌLa¿≈¡…»«¬«¿≈≈¿≈¡…≈¿»

.„ÚÂ»∆
יב ).40) כ, הימיםֿב  ו).41)(דברי  כה, (תהלים
ח ).42) עט , כז).43)(שם מד, כב ).44)(שם לג, (שם
גֿד).45) קל, י ).46)(שם כ, יד).47)(שם קג, (שם
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קפט                  
         

בעולם  מלאכתך היתה מה בני  א"ל בהם, אותי  ושורפים
העם  מראשי  והייתי  הייתי , המס  גבאי  א"ל ממנו, שבאת
שמעת  כלום א"ל העניים, את והורג לעשירים פנים ונושא
מהם. שמעתי  א"ל תקנה? לך יש אם עליך מהממונים
ואומר  בקהל עומד שהוא בן העני  לזה לו היה שאלמלא
ועונים  יתגדל יאמר או וכו' ה' ברוך אחריו ועונים ברכו...
מן  האיש אותו מתירים מיד – רבא שמיה יהא אחריו
דבי דתנא מורמש"א אלעזר ה"ר מצא וכן הפורענות...
הפורענות". מן אביו את מציל יתגדל האומר קטן אליהו,

פ "ב . רבתי  כלה וראה

ÌÈ˜eÒÙe ÌÈ„a ÌÈt ˙ÏÈÙa ÔpÁ˙‰Ï e‚‰Óƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
CÎÈÙÏ .Ô˙ˆ˜Óa ÌÈÓÚÙe ÔlÎa ÌÈÓÚt  el‡È‡ ≈¿»ƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ»¬ƒ

È‰Ï‡ ÌÏBÚ‰ ÔB„‡ EÈÙÏ ÔpÁ˙Óe ‰ÂÁzLÓe ÚBÎ≈«ƒ¿«¬∆ƒ¿«≈¿»∆¬»»¡…≈
ÌÈ‰Ï‡‰eÈ˙B˜„ˆŒÏÚ ‡Ï Èk .ÌÈB„‡‰ ÈB„‡Â »¡…ƒ«¬≈»¬ƒƒ…«ƒ¿≈

EÈÓÁŒÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ««¬∆
Ï‡ ‰NÚÂ ‰ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ‰ÚÓL '‰ .ÌÈa‰»«ƒ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈«
Œ‰Óe a„pŒ‰Ó ÌM‰ EÈÙÏ Ó‡pŒ‰Ó .Á‡z¿«≈«…«¿»∆«≈«¿«≈«

e‡ËÁ .˜cËˆpeÒÂ e„Óe eÚL‰Â eÈÂÚ ƒ¿«»»»»ƒ¿ƒ¿«¿»«¿¿«¿
‰˜„v‰ '‰ EÏ .EÈËtLnÓe EÈ˙BˆnÓ˙La eÏÂ ƒƒ¿∆ƒƒ¿»∆¿«¿»»¿»∆

‰ÙtÎÂ eÈ˙‡hÁ ÈtÓ eÈÙ eÁL‰ .ÌÈt‰«»ƒÀ¿¬»≈ƒ¿≈«…≈¿ƒ¿¿»
‡ÏÂ ÈL‰Ï ‰t eÏ ÔÈ‡ .eÈ˙BÓL‡ ÈtÓ e˙ÓB˜»≈ƒ¿≈«¿≈≈»∆¿»ƒ¿…

ÈzLa È‰Ï‡ .L‡ ÌÈ‰Ï ÁˆÓÌÈ‰Ï ÈzÓÏÎÂ ≈«¿»ƒ…¡…«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
L‡ ‰ÏÚÓÏ „Ú ea eÈ˙BBÚ Èk EÈÏ‡ Èt È‰Ï‡¡…«»«≈∆ƒ¬≈««¿«¿»…
‰NÚ ÌÈNÚÓ ea ÔÈ‡ .ÌÈÓMÏ „Ú ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â¿«¿»≈»¿»««»«ƒ≈»«¬ƒ¬≈
ezÁË‰L BÓk eÚÈLB‰Â EÓL ÔÚÓÏ ‰˜„ˆ enÚƒ»¿»»¿««¿∆¿ƒ≈¿∆ƒ¿«¿»

E‡È È„ÈŒÏÚÈ˙l‰˙e Èt‡ CÈ‡‡ ÈÓL ÔÚÓÏ «¿≈¿ƒ¬¿««¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
ÌÎÚÓÏ ‡Ï .E˙ÈÎ‰ ÈzÏÏ CÏ  ÌËÁ‡È‡ ∆¡»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆…¿««¿∆¬ƒ

ÌzÏlÁ L‡ ÈL„˜ ÌLÏ Ì‡ Èk Ï‡NÈ ˙Èa ‰NBÚ∆≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¬∆ƒ«¿∆
eÏ ‡Ï .ÌL Ì˙‡a L‡ ÌÈBbaeÏŒ‡Ï '‰ «ƒ¬∆»∆»…»…»

‰nÏ .EzÓ‡ŒÏÚ EcÒÁŒÏÚ „Bk Ôz EÓLÏŒÈkƒ¿ƒ¿≈»««¿¿«¬ƒ∆»»
ÔÙzŒÏ‡ '‰ ‡p‡ .Ì‰È‰Ï‡ ‡ ‰i‡ ÌÈBb‰ eÓ‡È …¿«ƒ«≈»¡…≈∆»»«≈∆

ŒÁÏÒ .B˙‡hÁŒÏ‡Â BÚLŒÏ‡Â ‰f‰ ÌÚ‰ ÈL˜ŒÏ‡∆¿ƒ»»«∆¿∆ƒ¿¿∆«»¿«
‡˙‡N L‡ÎÂ EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ ÌÚ‰ ÔBÚÏ »«¬»»«∆¿…∆«¿∆¿«¬∆»»»

eBÚÏ zÁÏÒÂ ‰p‰ „ÚÂ ÌÈˆnÓ ‰f‰ ÌÚÏ Èk »»«∆ƒƒ¿«ƒ¿«≈»¿»«¿»«¬≈ƒ«
‰ÚÓL '‰ .‡e‰‰NÚÂ ‰ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈

EÈÚŒÏÚ ‡˜ EÓL Èk È‰Ï‡ EÚÓÏ Á‡zŒÏ‡Â¿«¿««¿««¿¡…«ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿
:EnÚŒÏÚÂ¿««∆

"לפניך".28) הנוסח : התימנים יד ט ,29)בכתב  (דניאל
ה).30)יח ). ט , ז).31)(דניאל ט , ט ,32)(שם (עזרא

ט ).33)ו). מח , כב ).34)(ישעיה לו, (יחזקאל
אֿב ).35) קטו, כז).36)(תהלים ט , (דברים
יט ).37) יד, יא).38)(במדבר כה, (תהלים הכתוב  כלשון
יט ).39) ט , (דניאל

dÈa‚nLk ÌÈt ˙ÏÈÙ Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿ƒ¿«≈««¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ«
eÁ‡Â .el‡ ÌÈ˜eÒÙa Ú˜w‰ ÔÓ ÂÈtÚ„ ‡Ï »»ƒ««¿«ƒ¿ƒ≈«¬«¿…≈«

EÈÓÁ ÎÊ .eÈÈÚ EÈÏÚ Èk ‰NÚpŒ‰Ó'‰ ««¬∆ƒ»∆≈≈¿…«¬∆
eÏŒkÊz Ï‡ .‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk EÈ„ÒÁÂ˙BBÚ «¬»∆ƒ≈»≈»«ƒ¿»»¬

.„‡Ó eBl„ Èk EÈÓÁ eeÓc˜È ‰Ó ÌÈBL‡ƒƒ«≈¿«¿«¬∆ƒ«¿…

‰Óe˜cÒÁ È‰È .EcÒÁ ÔÚÓÏ e„Ùe el ‰˙ÊÚE »∆¿»»»¿≈¿«««¿∆¿ƒ«¿¿
˙BBÚ Ì‡ .CÏ eÏÁÈ L‡k eÈÏÚ '‰dÈŒÓLz »≈«¬∆ƒ«¿»ƒ¬ƒ¿»»

'‰ .‡ez ÔÚÓÏ ‰ÁÈÏq‰ EnÚ Èk .„ÓÚÈ ÈÓ '‰ƒ«¬…ƒƒ¿«¿ƒ»¿««ƒ»≈
‰ÚÈLB‰‡e‰ Èk .e‡˜ ÌBÈ eÚÈ CÏn‰Ú„È ƒ»«∆∆«¬≈¿»¿≈ƒ»«

eÊÚ .eÁ‡ ÙÚ Èk eÎÊ eˆÈeÚLÈ È‰Ï‡ ƒ¿≈»ƒ»»¬»¿»¿≈¡…≈ƒ¿≈
eÈ˙‡hÁŒÏÚ tÎÂ eÏÈv‰Â EÓLŒ„Bk cŒÏÚ«¿«¿¿∆¿«ƒ≈¿«≈««…≈
ÌBi‰Œ„Ò Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰ ÔÎÂ .EÓL ÔÚÓÏ¿««¿∆¿≈»¬»»¿ƒ¿«≈««≈∆«

Ì‰‡ È‰Ï‡ '‰ .el‡ ÌÈeÁ˙aÏ‡NÈÂ ˜ÁˆÈ ¿«¬ƒ≈¡…≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈
Ï ˙BLÁÓ ˆÈÏ ÌÏBÚÏ ˙‡ÊŒ‰ÓL eÈ˙B‡¬≈»¿»…¿»¿≈∆«¿¿¿«

ÌeÁ ‡e‰Â .EÈÏ‡ ÌÏ ÔÎ‰Â EnÚÔBÚ tÎÈ «∆¿»≈¿»»≈∆¿«¿«≈»
'‰ ‰z‡ Èk .'Â‚ÂŒÏÎÏ „ÒÁŒÂ ÁlÒÂ BË ¿ƒ«»¿«»¿«∆∆¿»

E˙˜„ˆ .EÈ‡˜ŒÈÓ .˙Ó‡ E˙B˙Â ÌÏBÚÏ ˜„ˆ …¿∆ƒ¿»¿∆∆¿»¿»¿¡∆ƒ
EBÓkŒÏ‡eLÈ .ÚLt ÏÚ BÚÂ ÔBÚ ‡NB ≈»≈»¿≈«∆«»

ÌBÈ ÌBÈ '‰ Cea .'B‚Â eÈ˙BBÂÚ LaÎÈ eÓÁÈ ¿«¬≈ƒ¿¬≈¿»
enÚ ˙B‡ˆ '‰ .‰ÏÒ e˙ÚeLÈ Ï‡‰ eÏŒÒÓÚÈ «¬»»»≈¿»≈∆»¿»ƒ»
ÈL‡ ˙B‡ˆ '‰ .‰ÏÒ ˜ÚÈ È‰Ï‡ eÏŒbNÓ ƒ¿«»¡…≈«¬…∆»¿»«¿≈

Cea e‡Ba Cea eB„‡ Cea .Ca ÁËBa Ì„‡»»≈«»»¬≈»¿≈»
eÏ Ô˙Â ÌÈÚBz‰ŒÔÓ eÏÈc‰Â B„BÎÏ e‡aL∆¿»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿»«»
ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ea ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙Ó‡ ˙Bz «¡∆«¿≈∆«≈¿«≈»»«

B˙Bz „eÓÏ˙Ï eaÏ ÁzÙÈ ÔÓÁ‰ .eÎB˙a (dÚË)¿»»¿≈»«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿»
BBˆ ˙BNÚÏ B˙B˙Â B˙‡ÈÂ B˙‰‡ eaÏa ÔzÈÂ¿ƒ≈¿ƒ≈«¬»¿ƒ¿»¿»«¬¿
Ú‚È ‡Ï ÔÚÓÏ ‰ˆÙÁ LÙe ÌÏL Ïa B„ÚÏe¿»¿¿≈»»≈¿∆∆¬≈»¿««…ƒ«

˜ÈÏÌÈÓÁÂ ÔBˆ È‰È Ôk .‰Ï‰aÏ „Ï ‡ÏÂ »ƒ¿…≈≈«∆»»≈¿ƒ»¿«¬ƒ
ÌÏBÚa EÈwÁ ÓLÏ ‰ÈÁpL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆ƒ¿∆ƒ¿…À∆»»
ÈiÁÏ BË LÈÂ ‰kÊpL È„k ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏÂ ‰f‰«∆¿ƒ«»ƒ«¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿«≈

EnÊÈ ÔÚÓÏ .‡a‰ ÌÏBÚ‰'‰ ÌcÈ ‡ÏÂ „BÎ »»«»¿««¿«∆¿»¿…ƒ…
ÔBˆÏ eÈ‰È .j„B‡ ÌÏBÚÏ È‰Ï‡ÔBÈ‚‰Â ÈÙ ÈÓ‡ ¡…«¿»∆»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿

‡˜Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰ :ÈÏ‡B‚Â Èeˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏƒƒ¿»∆ƒ¿¬ƒ»¬ƒ¿»»»ƒ¿…
eÈ‰L BÓÊÓ ÈL el‡ ÌÈeÁz Á‡ ÌBÈ ÏÎa¿»«««¬ƒ≈ƒƒ¿∆»
ÔÈB˜Â ÌBi‰ B˙B‡a Lc˜n‰ ˙Èa ÌÈÓB‡ ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ

'‡N‡ ÈLÙ '‰ EÈÏ‡ „Â„Ï'ÔÈB˜Â .BÓÊn‰ Ïk ¿»ƒ≈∆«¿ƒ∆»»«ƒ¿¿ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ‡ÈÁ Èa Ó‡ ÊÚÏ‡ Èa Ó‡'»««ƒ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ
ÔÈ‡ eB„‡k ÔÈ‡ eÈ‰Ï‡k ÔÈ‡ .'ÂÎÂ 'ÌBÏL ÌÈaÓ«¿ƒ»¿≈≈…≈≈«≈≈
ÈÓ eB„‡Î ÈÓ eÈ‰Ï‡Î ÈÓ .eÚÈLBÓk ÔÈ‡ ekÏÓk¿«¿≈≈¿ƒ≈ƒ≈…≈ƒ«≈ƒ
‰„B eÈ‰Ï‡Ï ‰„B .eÚÈLBÓÎ ÈÓ ekÏÓÎ¿«¿≈ƒ¿ƒ≈∆≈…≈∆
‡e‰ ‰z‡ .eÚÈLBÓÏ ‰„B ekÏÓÏ ‰„B eB„‡Ï«≈∆¿«¿≈∆¿ƒ≈«»

z‡ eB„‡ ‡e‰ ‰z‡ eÈ‰Ï‡‰z‡ ekÏÓ ‡e‰ ‰ ¡…≈«»¬≈«»«¿≈«»
Ìe˜˙ ‰z‡ .eÚÈLBÓ ‡e‰˙ÚŒÈk ÔBiˆ ÌÁz ƒ≈«»»¿«≈ƒƒ≈

ÌÈ˜Ècˆ C‡ .„ÚBÓ ‡ŒÈk dÁÏEÓLÏ e„BÈ ¿∆¿»ƒ»≈««ƒƒƒ¿∆
E eÁËÈÂ EÈtŒ˙‡ ÌÈLÈ eLÈÈk EÓL ÈÚ„BÈ ≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ¿¿¿¿≈¿∆ƒ

ÌÈnÚ‰ŒÏk Èk .'‰ EÈLB„ zÊÚŒ‡ÏLÈ‡ eÎÏÈ …»«¿»¿∆ƒ»»«ƒ≈¿ƒ
ÌÏBÚÏ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌLa CÏ eÁ‡Â ÂÈ‰Ï‡ ÌLa¿≈¡…»«¬«¿≈≈¿≈¡…≈¿»

.„ÚÂ»∆
יב ).40) כ, הימיםֿב  ו).41)(דברי  כה, (תהלים
ח ).42) עט , כז).43)(שם מד, כב ).44)(שם לג, (שם
גֿד).45) קל, י ).46)(שם כ, יד).47)(שם קג, (שם
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ט ).48) עט , יח ).49)(תהלים כט , הימיםֿא (דברי 
לח ).50) עח , ה).51)(תהלים פו, קיט ,52)(שם (שם

יח ֿיט ).53)קמב ). ז, כ).54)(מיכה סח , (תהלים
ח ).55) מו, יג).56)(שם פד, נטעה,57)שם ובדפו"א:

רוקח "). ו"מעשה (ונציא התורה אל מלשון 58)חוזר
כג. סה, ישעיה יג).59)הכתוב  ל, יט ,60)(תהלים (שם

כה).61)טו). פרק  יד).62)(שם, קב , (תהלים
יד).63) קמ , יא).64)(שם ט , ה).65)(שם ד, (מיכה

‰f‰ Ùqa eÓ‡ kÌÈÓÈÂ ˙B˙aM‰ ÈÓÈaL ¿»»«¿«≈∆«∆∆ƒ≈««»¿»ƒ
 ˙BÎa ÚL ‰lÙz ÏÎa Ì„‡ Ïlt˙Ó ÌÈBËƒƒ¿«≈»»¿»¿ƒ»∆«¿»
˙Á‡ ‰Îe ˙BBÁ‡ LÏLÂ ˙BBL‡ LÏL»ƒ¿»«¬¿»»««
ÌÈetk‰ ÌBie ‰M‰ L‡e .ÌBi‰ ÔÈÚÓ ˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ≈≈«¿…«»»¿«ƒƒ
˙lÙ˙e ˙BÎa LÏL ÚˆÓ‡a Ïlt˙Ó ÏBÈ ÏL∆≈ƒ¿«≈¿∆¿«»¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÈ ÈLa ÛÒeÓa Ïlt˙Ó ‡ˆÓÂ .„Ïa ÛÒeÓ»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ
BlÁ ÛÒeÓe L„Á L‡ ÛÒeÓe .˙BÎa ÚLz el‡≈≈«¿»¿«……∆¿«À
LÏLÂ ˙BBL‡ LÏL  ÚL Ïlt˙Ó „ÚBÓ ÏL∆≈ƒ¿«≈∆«»ƒ¿»

:ÚˆÓ‡a ˙Á‡ ‰Îe ˙BBÁ‡«¬¿»»««¿∆¿«
הֿח .66) פ "ב , תפלה הלכות

˙BiÚˆÓ‡‰ ˙BÎa‰ Ïk ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«»«¿»»∆¿»ƒ
zLc˜ ‰z‡'  ˙aL ÈÏÈÏ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Îa¿»»∆¿»ƒ∆≈≈«»«»ƒ«¿»
ı‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓ ˙ÈÏÎz EÓLÏ ÈÚÈM‰ ÌBÈŒ˙‡∆«¿ƒƒƒ¿∆«¿ƒ«¬≈»«ƒ»»∆
eÓ‡k ÌÈpÓf‰ŒÏkÓ BzLc˜Â ÌÈÓi‰ŒÏkÓ BzÎe ≈«¿ƒ»«»ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«ƒ»»
.'B‚Â 'B˙B‡ Lc˜ÈÂ ÈÚÈM‰ ÌBiŒ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ CÈÂ«¿»∆¡…ƒ∆«¿ƒƒ«¿«≈¿
.'ÂÎÂ e˙ÁeÓ ‡Œ‰ˆ eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈¿
˙zÓa ‰LÓ ÁÓNÈ'  ˆBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Îa¿»»∆¿»ƒ∆≈ƒ¿«∆¿«¿«
BL‡a ˙‡Ùz ÏÈÏk .BÏ ˙‡˜ ÔÓ‡ „Ú Èk B˜ÏÁ∆¿ƒ∆∆∆¡»»»»¿ƒƒ¿∆∆¿…

z˙ÈL B„Èa „ÈB‰ ÈÈÒ ‰ ÏÚ EÈÙÏ B„ÓÚa »«»¿»¿¿»∆««ƒ«ƒ¿»¿≈
e˙k ÔÎÂ ˙aL ˙ÈÓL Ô‰a e˙ÎÂ ÌÈ‡ ˙BÁeÏ¬»ƒ¿»»∆¿ƒ««»¿≈»

E˙B˙aE˙eÎÏÓ eÁÓNÈ .'eÎ Ï‡NÈ È eÓLÂ ¿»∆¿»¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿¿«¿¿
eÈ‰Ï‡ .ÈÚÈL ÈLc˜Ó ÌÚ ‚Ú È‡B˜ ˙aL ÈÓBL¿≈«»¿≈…∆«¿«¿≈¿ƒƒ¡…≈
Cea' „Ú 'ÂÎ 'e˙ÁeÓ ‡Œ‰ˆ eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈«»
ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Îa .'˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡«»¿«≈««»¿»»∆¿»ƒ∆«
BÓL ˙aL ˙ÂˆÓ ÈÈÒ ‰ ÏÚ ˙Èeˆ ‰LÓÏ'  ˙aL«»¿∆ƒƒ»««ƒ«ƒ¿««»»

Be BÎÊÂˆÔa˜ EÏ È˜‰Ï eÈ‰Ï‡ '‰ e˙Èe ¿»ƒƒ»¡…≈¿«¿ƒ¿»¿«
Èe‡k ÛÒeÓeÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ È‰È . »»»¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈

ÁBn‰ ÌBÈ ÛÒeÓ ˙‡Â 'ÂÎÂ eˆ‡Ï eÏÚzL‰f‰ ∆«¬≈¿«¿≈¿¿∆««»««∆
‡ÏÂ .EcÚ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ' „Ú 'ÂÎ 'È˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ««¿≈∆«¿∆¿…

˙Bˆ‡‰ ÈÈB‚Ï ekÏÓ Bz˙ekÏÓ BzÏÁ‰ ‡ÏÂ ¿««¿≈¿≈»¬»¿…ƒ¿«¿«¿≈
ÌÈÏÚ ekLÈ ‡Ï B˙ÁeÓa Ìb ÌÈÏÈÏ‡ È„BÚÏ. ¿¿≈¡ƒƒ«ƒ¿»…ƒ¿¿¬≈ƒ

zÁa Ìa L‡ ÔeLÈ ÚÊ Bz˙ Ï‡NÈ ˙ÈÏ¿≈ƒ¿»≈¿«∆«¿À¬∆»»«¿»
˙cÓÁeÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .˙‡˜ B˙B‡ ÌÈÓÈ ∆¿«»ƒ»»»¡…≈≈…≈¬≈

Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Cea' „Ú 'ÂÎ 'e˙ÁeÓ ‡Œ‰ˆ¿≈»ƒ¿»≈«»«»¿«≈
‰z‡'  ˙aL ˙ÁÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Îa .'˙aM‰««»¿»»∆¿»ƒ∆ƒ¿««»«»
.ı‡a „Á‡ ÈBb Ï‡NÈ EnÚÎ ÈÓe „Á‡ EÓLÂ „Á‡∆»¿ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆»»»∆
Ì‰‡ .z˙ EnÚÏ ‰ÚeLÈ ˙ËÚÂ ‰l‰z ˙ËÚ¬∆∆¿ƒ»«¬∆∆¿»¿«¿»«»«¿»»

B eÁeÈ ÂÈe ˜ÚÈ ÔpÈ ˜ÁˆÈ Ï‚È‰ÓÏL ‰ÁeÓ »≈ƒ¿»¿«≈«¬…»»»¿»¿≈»

‡È‰ Ez‡Ó Èk eÚ„ÈÂ EÈ eÈkÈ .d ‰ˆB ‰z‡L»«»∆»«ƒ»∆¿≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ
ÌBÈa ÔB‚ÈÂ ‰ˆ È‰zŒÏ‡Â eÈ‡ eÏÈÁz .Ì˙ÁeÓ¿»»«¿ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ»»¿»¿

.'ÂÎÂ 'eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .e˙ÁeÓ¿»≈¡…≈≈…≈¬≈¿
ג.2) ב , כט ).3)בראשית לד, (שמות פניו עור קירון הוא
טז.4) לא, ('אבודרהם').5)שם, סיני  הר אל חוזר
מועט 6) מוסף  תמצא לא החגים מוספי  שבכל לפי 

הקב "ה, לפני  תיגר השבת קראה וע "ז כשבת, (בקרבנות)
כפולים, מעשיך שכל לפי  לך, הראוי  קרבנך זהו לה: אמר
השבת, ליום שיש מזמור צב ): (תהלים שנאמר כפול, שיר
עונג  לשבת וקראת יג): נח , (ישעיה שנאמר כפול, עונג

שנ  כפול, לחם מכובד... ה' כב ):לקדוש טז, (שמות אמר
כבשים, שני  כפול: להיות קרבנך ראוי  לפיכך - משנה לחם

" התורה,ÈÂ‡Îוזהו על בפירושם התוספות' ('בעלי  "
ט ). כח , ע "ז.8)המנוחה.7)במדבר עובדים שאינם

מצוות 9) שבע  עליהם שקיבלו גרים אלא ואלו אלו שאינם
ירחי '). ('אבן נח  ויכל 10)בני  ב ): ב , (בראשית שנאמר

וכן  ה', וחמיד ב 'ירושלמי ': ותרגומו השביעי , ביום אלהים
('אבודרהם'). המלך דוד (נפש) ותכל לט ): יג, (שמואלֿב 

ינוחו 11) ובניו כשיעקב  ישמחו ויצחק  אברהם כלומר:
שיצחק  מפני  ליצחק , ורינה לאברהם גילה וייחס  בשבת,
לו  ויש מאברהם, יותר השבת להם שניתנה יעקב  לבני  קרוב 
(ישעיה  שנאמר מגילה, יותר היא ורינה ממנו, יותר שמחה
בפה  ורינה בלב , היא שגילה ועוד, ורנן. גילת אף  ב ): לה,

('אבודרהם').

ÈL‡'  L„ÁŒL‡ ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Îa¿»»∆¿»ƒ∆«……∆»≈
‰tk ÔÓÊ z˙ EnÚÏ ÌÈL„ÁÌ˙B„ÏBzŒÏÎÏ √»ƒ¿«¿»«»¿««»»¿»¿»

˙‡hÁ ÈÈÚNe ÔBˆ ÈÁÊ EÈÙÏ ÌÈÈ˜Ó Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»«¿ƒƒ¿»∆ƒ¿≈»¿ƒ≈«»
eÈ‰È ÌlÎÏ ÔBkÊ Ì„Úa tÎÏ„iÓ ÌLÙ ˙ÚeLz ¿«≈«¬»ƒ»¿À»ƒ¿¿««¿»ƒ«

L„Á L‡ ˙ÏBÚÂ ÔÈÎz ÔBiˆa L„Á ÁaÊÓ .‡BN≈ƒ¿≈«»»¿ƒ»ƒ¿«……∆
ÈÙÏ ÌÈeÓ‡‰ EÈÚa ÚÓL „Â„ ÈÈL .ÂÈÏÚ ‰ÏÚ«¬∆»»ƒ≈»ƒƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒƒ¿≈

ÌÏBÚ ˙‰‡ .EÁaÊÓÌ‰Ï ‡Èz˙B‡ ˙Èe ƒ¿¿∆«¬«»»ƒ»∆¿ƒ»
eÈ‡ËÁ ÈtÓ eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .kÊz ÌÈaÏ«»ƒƒ¿…¡…≈≈…≈¬≈ƒ¿≈¬»≈
ÔBˆ È‰È .e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á˙Â eˆ‡Ó eÈÏb»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿ƒ»
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â eˆ‡Ï eÏÚzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆«¬≈¿«¿≈¿∆«
È‰È .EcÚ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ' „Ú 'ÂÎ '‰f‰ L„Á‰ L‡…«…∆«∆««¿≈∆«¿∆¿ƒ
LcÁzL eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ»ƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈
ÔÁÏ ‰ÎÏÂ ‰BËÏ ‰f‰ L„Á‰ L‡Œ˙‡ eÈÏÚ»≈∆…«…∆«∆¿»¿ƒ¿»»¿≈
L„Á‰ L‡ È‰ÈÂ ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ ÌÈÓÁÏe „ÒÁÏe¿∆∆¿«¬ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ…«…∆
‰lÁz .eÈ˙BˆÂ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ÛBÒÂ ı˜ ‰f‰«∆≈¿¿»«…≈¿»≈¿ƒ»
˙Bn‡‰ŒÏkÓ Ï‡NÈ EnÚa Èk eLÙ ˙e„ÙÏ L‡Â¿…ƒ¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»À
'‰ ‰z‡ Cea .z˙ Ì‰Ï ÌÈL„Á ÈL‡Â zÁa»«¿»¿»≈√»ƒ»∆»«»»«»
˙ÈÚˆÓ‡ ‰Îa .'ÌÈL„Á ÈL‡Â Ï‡NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ¿»»∆¿»ƒ
‰z‡'  ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„Á L‡ ÛÒenÓƒ«……∆∆»ƒ¿¿«»«»

Ó EÓÏBÚ zˆÈÈÚÈM‰ ÌBia EzÎ‡ÏÓ ˙Èlk Ì„w »«¿»»¿ƒ∆∆ƒƒ»¿«¿¿««¿ƒƒ
˙BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙ÈˆÂ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ea zÁa»«¿»»ƒ»»«ƒ¿»ƒ»»ƒ»«¿
E˙„BÚÏ ekÏÓ ez˜Â EÈ˙BˆÓa ezLc˜Â¿ƒ«¿»¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆
'‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡˜ eÈÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓLÂ¿ƒ¿«»¿«»»≈»»»«ƒ∆»
tÎÏ ‰f‰ L„Á L‡ ÌBÈÂ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡¡…≈«»ƒ¿»¿……∆«∆¿«≈
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קצ                 
         

„Ú 'ÂÎÂ 'eÈ‡ËÁ ÈtÓe .EÈÙÏ e‡ËÁL e„Úa«¬≈∆»»¿»∆ƒ¿≈¬»≈¿«
ÈÙÒeÓŒ˙‡Â Ô˙ÎÏ‰k ÌÈÙÒeÓe'‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ »ƒ¿ƒ¿»»¿∆¿≈«»««∆

˙Ba˜Œ˙‡ È˜Â ‰NÚ ‰f‰ L„Á‰ L‡ ÌBÈÂ¿…«…∆«∆«¬∆¿«¿ƒ∆»¿¿
z˙kL BÓk EBˆ ˙ÂˆÓk Ô„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙BBÁ≈¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»
ÔBˆ È‰È .EcÚ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ E˙B˙a eÈÏÚ»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆¿ƒ»
'ÂÎÂ 'LcÁzL eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈¿
eLc˜Â e˙ÁeÓ ‡Œ‰ˆ .eLÙ ˙e„ÙÏ' „Ú«ƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿»≈¿«¿≈
È‰B‡ Ï‡NÈŒÏk Ì eÁeÈÂ' „Ú 'ÂÎ 'EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆«¿»»»ƒ¿»≈¬≈
ÈL‡Â Ï‡NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Cea .EÓL¿∆»«»¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿»≈

.'ÌÈL„Á√»ƒ

מקדש 12) טומאת על מכפר היה ראשֿחודש ששעיר
יז): י , (ויקרא אומר הכתוב  וכן ב :), (שבועות וקדשיו

העדה. עון את לשאת לכם נתן הקרבנות 13)ואותה
לטובה. ה' לפני  ישראל זכרון עוד 14)מעלים יהיה שלא

גאולתם. אחרי  תולדותם.15)שעבוד שהם 16)לכל
ר"ח . ושל שבת, של שנים:

˙ÈÚ  ÁÒt ÏL BË ÌBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Îa¿»»∆¿»ƒ∆∆∆««¿ƒ
z‰‡ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ezÁ ‰z‡'  ‰ÁÓe ˙ÈÁL«¬ƒƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ»«¿»

BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙ÈˆÂ e˙B‡˙ezLc˜Â »¿»ƒ»»ƒ»«¿¿ƒ«¿»
ÏB„b‰ EÓLÂ E˙„BÚÏ ekÏÓ ez˜Â EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆¿ƒ¿«»
ÌÈ„ÚBÓ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡˜ eÈÏÚ LB„w‰Â¿«»»≈»»»«ƒ∆»¡…≈¬ƒ

‰ÁÓNÏÌÈpÓÊe ÌÈbÁ‡˜Ó BË ÌBÈŒ˙‡ ÔBLLÏ ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»
e˙eÁ ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆««««∆¿«≈≈
eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ÎÊ ‰‰‡a¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈¬≈

e‡ÈN‰Â 'ÂÎ ‡ÈÂ ‰ÏÚÈ˙kaŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ «¬∆¿»…¿«ƒ≈¡…≈∆ƒ¿«
zÓ‡ L‡k ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ EÈ„ÚBÓ˙ÈˆÂ ¬∆¿«ƒ¿»«¬∆»«¿»¿»ƒ»

ÁnNÂ E˙B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â .‰ÏÒ eÎz Ôk eÎÏ¿»¿≈≈¿»¿≈∆»¿≈∆¿≈¿»∆¿««
Ï‡NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Cea 'ÂÎÂ E˙ÚeLÈa eLÙ«¿≈ƒ»∆¿»«»¿«≈ƒ¿»≈

'ÌÈpÓf‰Â. ¿«¿«ƒ

סו,17) (ישעיה הכתוב  מלשון ללשונותיהן, האומות מכל
בחגך.18)יח ). ושמחת יד): טו, (דברים שנאמר
ד).19) כג, (ויקרא מועדים של תרגום מלשון 20)הוא

כאן  שבאה אלא ה) כד, (תהלים ה' מאת ברכה ישא הכתוב :
טז). כב , (ויקרא אותם והשיאו כמו: "הפעיל", בבנין

טו.21) טז, תלויים 22)דברים התורה מועדי  שכל לפי 
בזמן  - השבועות חג האביב , בזמן - הפסח  חג בזמנים,
לומר: חז"ל תיקנו האסיף , בזמן - הסוכות חג הקציר,
בא). לפרשת בחיי ' ('רבינו "מועדים" במקום: "והזמנים",

zÁ ‰z‡'  ÁÒt‰ ÛÒenÓ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Îae ¿»»∆¿»ƒƒ««∆««»¿«¿»
ÈtÓe' .'ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ÎÊ' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈnÚ‰ŒÏkÓƒ»»«ƒ«≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÔÈ‡Â e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á˙Â eˆ‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ¬»≈»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿≈
EÈÙÏ ˙BÂÁzL‰Ïe ˙B‡‰Ï ˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒ«¬¿≈»¿ƒ¿«¬¿»∆

E˙ÈÁa ˙ÈaLB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èaa E„‰ ‰Âa ¿≈¿ƒ»∆ƒ¿≈¬»∆««ƒ«»¿«»
‰ÁlzLpL „i‰ ÈtÓ ÂÈÏÚ EÓL ‡˜pL.ELc˜Óa ∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿≈«»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆

ÂÈÏÚ ÌÁ˙e eLzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈∆»¿«≈»»

ÌÈBb‰ ÔÈaÓ eÈeÊt ıa˜˙e ÌÈa‰ EÈÓÁa eÈÏÚÂ¿»≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈«ƒ
EÈÚ ÔBiˆÏ e‡È‰Â .ı‡ È˙kiÓ Òpk eÈ˙BveÙe¿≈«≈ƒ«¿¿≈»∆«¬ƒ≈¿ƒƒ¿
ÌLÂ ÌÏBÚ ˙ÁÓNa ELc˜Ó ˙Èa ÌÈÏLeÈÏÂ ‰pa¿ƒ»¿ƒ»«ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«»¿»
Ô„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙BBÁ ˙Ba˜Œ˙‡ EÈÙÏ ‰NÚ «¬∆¿»∆∆»¿¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿»

Ô˙ÎÏ‰k ÔÈÙÒeÓeL„˜ ‡˜Ó BË ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â »ƒ¿ƒ¿»»¿∆«ƒ¿»…∆
EÈÙÏ È˜Â ‰NÚ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««««∆«¬∆¿«¿ƒ¿»∆
È„ÈŒÏÚ E˙B˙a eÈÏÚ z˙ÎL BÓk EBˆ ˙ÂˆÓk¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈
e‡ÈN‰Â 'ÂÎÂ eÈÏÚ ÌÁ ÔÓÁ CÏÓ .EcÚ ‰LÓ∆«¿∆∆∆«¬»«≈»≈¿¿«ƒ≈

.'ÌÈÓf‰Â Ï‡NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Cea 'ÂÎÂ¿»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

הזה.23) הבית את והקדשתי  בחרתי  טז): ז, (דה"ב  ככתוב 
מקדשיך.24) באש שלחו ז): עד, (תהלים ככתוב 
בין 25) אחד וכבש בבוקר אחד כבש בתורה, הכתוב 

לפני26)הערבים. עולה קרבן בתורה, הכתוב  כסדרם לא
חטאת  מסיני , שנאמרה ההלכה כפי  אלא חטאת, קרבן
הכהן  ר"ש (הגהות צ . בזבחים כמבואר לעולה, קודמת

ח :). ר"ה אחיו, בשם מוילנה

˙Bkq‰ ‚Áe ˙BÚeL ‚Áa Ïlt˙Ó ‡e‰ ‰f‰ ÁÒpe«…««∆ƒ¿«≈¿«»¿««À
‡e‰ ˙BÚeM‰ ‚ÁaL ‡l‡ .˙È ‡Ïe ÔBÒÁ ‡Ïa¿…∆¿¿…»≈∆»∆¿««»
‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡˜Ó BË ÌBÈŒ˙‡' ÓB‡≈∆ƒ¿»…∆«∆∆«
ÎÊ ‰‰‡a e˙Bz ÔzÓ ÔÓÊ ‰f‰ ˙BÚeM‰«»«∆¿«««»≈¿«¬»≈∆
ÛÒeÓŒ˙‡Â' ÓB‡ ‡e‰ ÛÒene .'ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈÏƒƒ«ƒ¿»ƒ«»≈¿∆«
.'‰f‰ ˙BÚeM‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡˜Ó BË ÌBÈƒ¿»…∆«∆««»«∆
L„˜ ‡˜Ó BË ÌBÈŒ˙‡' ÓB‡ ‡e‰ ˙BkÒa ÔÎÂ¿≈¿À≈∆ƒ¿»…∆
'‰‰‡a e˙ÁÓN ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bkq‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««À«∆¿«ƒ¿»≈¿«¬»
‡˜Ó BË ÌBÈŒ˙‡' ÓB‡ ˙ˆÚ ÈÈÓLe .'ÂÎÂ¿ƒ¿ƒƒ¬∆∆≈∆ƒ¿»
ÔÓÊ ‰f‰ ˙ˆÚ ÈÈÓL ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆«¿ƒƒ¬∆∆«∆¿«
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â' ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ .'ÂÎ 'e˙ÁÓNƒ¿»≈¿≈«»≈¿∆«
ÏÁ Ì‡Â .'ÂÎ 'ÈÈÓL ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡˜Ó BËƒ¿»…∆«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
„Ú 'ÂÎ 'ezÁ ‰z‡' ÓB‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï BË ÌBÈƒ¿¿«»≈«»¿«¿»«
ÌÈ„ÚBÓ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ'«ƒ∆»¡…≈«»ƒ¿»¬ƒ
‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈŒ˙‡ ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ ‰ÁÓNÏ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆«»««∆
.'ÂÎ 'ÈBÏt ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡˜Ó BË ÌBÈŒ˙‡Â¿∆ƒ¿»…∆«∆∆¿ƒ
'‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ ÈÙÒeÓŒ˙‡Â' ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ¿≈«»≈¿∆¿≈«»««∆
‰M‰ L‡a ˙aM‰ ÈkÊÓ ‡e‰ BÊ Cc ÏÚÂ .'ÂÎ¿«∆∆«¿ƒ««»¿…«»»
‡La ÔÈa  ˙aLa ˙BÈ‰Ï eÏÁ Ì‡ ÌÈetk‰ ÌBÈe¿«ƒƒƒ»ƒ¿¿«»≈ƒ¿»

ÙzLÏL ÏL ˙BlÙz‰ ÏÎa Ì˙BÁÂ  ÛÒena ÔÈa ˙Bl ¿ƒ≈«»¿≈¿»«¿ƒ∆»
L‡e .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó' ÌÈÏ‚¿»ƒ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿…
˙aM‰ Lc˜Ó ı‡‰ŒÏkŒÏÚ CÏÓ' Ì˙BÁ ‰M‰«»»≈∆∆«»»»∆¿«≈««»

'ÔBkf‰ ÌBÈÂ Ï‡NÈÂCÏÓ'  ÌÈetk‰ ÌBÈe . ¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿«ƒƒ∆∆
ÌBÈÂ Ï‡NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó ı‡‰ŒÏkŒÏÚ«»»»∆¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿

.'ÌÈetk‰«ƒƒ

ביום 27) כי  תרועה, זכרון כד): כג, (ויקרא הכתוב  מלשון
השנה  (ראש השופר ידי  על לטובה לפניו זכרוננו עולה הזה
השנה  שראש (אף ֿעלֿפי  ראשֿחודש של מזכיר ואינו טז.)
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קצי                  
         

„Ú 'ÂÎÂ 'eÈ‡ËÁ ÈtÓe .EÈÙÏ e‡ËÁL e„Úa«¬≈∆»»¿»∆ƒ¿≈¬»≈¿«
ÈÙÒeÓŒ˙‡Â Ô˙ÎÏ‰k ÌÈÙÒeÓe'‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ »ƒ¿ƒ¿»»¿∆¿≈«»««∆

˙Ba˜Œ˙‡ È˜Â ‰NÚ ‰f‰ L„Á‰ L‡ ÌBÈÂ¿…«…∆«∆«¬∆¿«¿ƒ∆»¿¿
z˙kL BÓk EBˆ ˙ÂˆÓk Ô„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙BBÁ≈¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»
ÔBˆ È‰È .EcÚ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ E˙B˙a eÈÏÚ»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆¿ƒ»
'ÂÎÂ 'LcÁzL eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈¿
eLc˜Â e˙ÁeÓ ‡Œ‰ˆ .eLÙ ˙e„ÙÏ' „Ú«ƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿»≈¿«¿≈
È‰B‡ Ï‡NÈŒÏk Ì eÁeÈÂ' „Ú 'ÂÎ 'EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆«¿»»»ƒ¿»≈¬≈
ÈL‡Â Ï‡NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Cea .EÓL¿∆»«»¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿»≈

.'ÌÈL„Á√»ƒ

מקדש 12) טומאת על מכפר היה ראשֿחודש ששעיר
יז): י , (ויקרא אומר הכתוב  וכן ב :), (שבועות וקדשיו

העדה. עון את לשאת לכם נתן הקרבנות 13)ואותה
לטובה. ה' לפני  ישראל זכרון עוד 14)מעלים יהיה שלא

גאולתם. אחרי  תולדותם.15)שעבוד שהם 16)לכל
ר"ח . ושל שבת, של שנים:

˙ÈÚ  ÁÒt ÏL BË ÌBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Îa¿»»∆¿»ƒ∆∆∆««¿ƒ
z‰‡ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ezÁ ‰z‡'  ‰ÁÓe ˙ÈÁL«¬ƒƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ»«¿»

BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙ÈˆÂ e˙B‡˙ezLc˜Â »¿»ƒ»»ƒ»«¿¿ƒ«¿»
ÏB„b‰ EÓLÂ E˙„BÚÏ ekÏÓ ez˜Â EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆¿ƒ¿«»
ÌÈ„ÚBÓ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡˜ eÈÏÚ LB„w‰Â¿«»»≈»»»«ƒ∆»¡…≈¬ƒ

‰ÁÓNÏÌÈpÓÊe ÌÈbÁ‡˜Ó BË ÌBÈŒ˙‡ ÔBLLÏ ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»
e˙eÁ ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆««««∆¿«≈≈
eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ÎÊ ‰‰‡a¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈¬≈

e‡ÈN‰Â 'ÂÎ ‡ÈÂ ‰ÏÚÈ˙kaŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ «¬∆¿»…¿«ƒ≈¡…≈∆ƒ¿«
zÓ‡ L‡k ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ EÈ„ÚBÓ˙ÈˆÂ ¬∆¿«ƒ¿»«¬∆»«¿»¿»ƒ»

ÁnNÂ E˙B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â .‰ÏÒ eÎz Ôk eÎÏ¿»¿≈≈¿»¿≈∆»¿≈∆¿≈¿»∆¿««
Ï‡NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Cea 'ÂÎÂ E˙ÚeLÈa eLÙ«¿≈ƒ»∆¿»«»¿«≈ƒ¿»≈

'ÌÈpÓf‰Â. ¿«¿«ƒ

סו,17) (ישעיה הכתוב  מלשון ללשונותיהן, האומות מכל
בחגך.18)יח ). ושמחת יד): טו, (דברים שנאמר
ד).19) כג, (ויקרא מועדים של תרגום מלשון 20)הוא

כאן  שבאה אלא ה) כד, (תהלים ה' מאת ברכה ישא הכתוב :
טז). כב , (ויקרא אותם והשיאו כמו: "הפעיל", בבנין

טו.21) טז, תלויים 22)דברים התורה מועדי  שכל לפי 
בזמן  - השבועות חג האביב , בזמן - הפסח  חג בזמנים,
לומר: חז"ל תיקנו האסיף , בזמן - הסוכות חג הקציר,
בא). לפרשת בחיי ' ('רבינו "מועדים" במקום: "והזמנים",

zÁ ‰z‡'  ÁÒt‰ ÛÒenÓ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Îae ¿»»∆¿»ƒƒ««∆««»¿«¿»
ÈtÓe' .'ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ÎÊ' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈnÚ‰ŒÏkÓƒ»»«ƒ«≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÔÈ‡Â e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á˙Â eˆ‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ¬»≈»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿≈
EÈÙÏ ˙BÂÁzL‰Ïe ˙B‡‰Ï ˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒ«¬¿≈»¿ƒ¿«¬¿»∆

E˙ÈÁa ˙ÈaLB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èaa E„‰ ‰Âa ¿≈¿ƒ»∆ƒ¿≈¬»∆««ƒ«»¿«»
‰ÁlzLpL „i‰ ÈtÓ ÂÈÏÚ EÓL ‡˜pL.ELc˜Óa ∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿≈«»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆

ÂÈÏÚ ÌÁ˙e eLzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈∆»¿«≈»»

ÌÈBb‰ ÔÈaÓ eÈeÊt ıa˜˙e ÌÈa‰ EÈÓÁa eÈÏÚÂ¿»≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈«ƒ
EÈÚ ÔBiˆÏ e‡È‰Â .ı‡ È˙kiÓ Òpk eÈ˙BveÙe¿≈«≈ƒ«¿¿≈»∆«¬ƒ≈¿ƒƒ¿
ÌLÂ ÌÏBÚ ˙ÁÓNa ELc˜Ó ˙Èa ÌÈÏLeÈÏÂ ‰pa¿ƒ»¿ƒ»«ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«»¿»
Ô„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙BBÁ ˙Ba˜Œ˙‡ EÈÙÏ ‰NÚ «¬∆¿»∆∆»¿¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿»

Ô˙ÎÏ‰k ÔÈÙÒeÓeL„˜ ‡˜Ó BË ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â »ƒ¿ƒ¿»»¿∆«ƒ¿»…∆
EÈÙÏ È˜Â ‰NÚ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««««∆«¬∆¿«¿ƒ¿»∆
È„ÈŒÏÚ E˙B˙a eÈÏÚ z˙ÎL BÓk EBˆ ˙ÂˆÓk¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈
e‡ÈN‰Â 'ÂÎÂ eÈÏÚ ÌÁ ÔÓÁ CÏÓ .EcÚ ‰LÓ∆«¿∆∆∆«¬»«≈»≈¿¿«ƒ≈

.'ÌÈÓf‰Â Ï‡NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Cea 'ÂÎÂ¿»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

הזה.23) הבית את והקדשתי  בחרתי  טז): ז, (דה"ב  ככתוב 
מקדשיך.24) באש שלחו ז): עד, (תהלים ככתוב 
בין 25) אחד וכבש בבוקר אחד כבש בתורה, הכתוב 

לפני26)הערבים. עולה קרבן בתורה, הכתוב  כסדרם לא
חטאת  מסיני , שנאמרה ההלכה כפי  אלא חטאת, קרבן
הכהן  ר"ש (הגהות צ . בזבחים כמבואר לעולה, קודמת

ח :). ר"ה אחיו, בשם מוילנה

˙Bkq‰ ‚Áe ˙BÚeL ‚Áa Ïlt˙Ó ‡e‰ ‰f‰ ÁÒpe«…««∆ƒ¿«≈¿«»¿««À
‡e‰ ˙BÚeM‰ ‚ÁaL ‡l‡ .˙È ‡Ïe ÔBÒÁ ‡Ïa¿…∆¿¿…»≈∆»∆¿««»
‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡˜Ó BË ÌBÈŒ˙‡' ÓB‡≈∆ƒ¿»…∆«∆∆«
ÎÊ ‰‰‡a e˙Bz ÔzÓ ÔÓÊ ‰f‰ ˙BÚeM‰«»«∆¿«««»≈¿«¬»≈∆
ÛÒeÓŒ˙‡Â' ÓB‡ ‡e‰ ÛÒene .'ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈÏƒƒ«ƒ¿»ƒ«»≈¿∆«
.'‰f‰ ˙BÚeM‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡˜Ó BË ÌBÈƒ¿»…∆«∆««»«∆
L„˜ ‡˜Ó BË ÌBÈŒ˙‡' ÓB‡ ‡e‰ ˙BkÒa ÔÎÂ¿≈¿À≈∆ƒ¿»…∆
'‰‰‡a e˙ÁÓN ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bkq‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««À«∆¿«ƒ¿»≈¿«¬»
‡˜Ó BË ÌBÈŒ˙‡' ÓB‡ ˙ˆÚ ÈÈÓLe .'ÂÎÂ¿ƒ¿ƒƒ¬∆∆≈∆ƒ¿»
ÔÓÊ ‰f‰ ˙ˆÚ ÈÈÓL ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆«¿ƒƒ¬∆∆«∆¿«
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â' ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ .'ÂÎ 'e˙ÁÓNƒ¿»≈¿≈«»≈¿∆«
ÏÁ Ì‡Â .'ÂÎ 'ÈÈÓL ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡˜Ó BËƒ¿»…∆«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
„Ú 'ÂÎ 'ezÁ ‰z‡' ÓB‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï BË ÌBÈƒ¿¿«»≈«»¿«¿»«
ÌÈ„ÚBÓ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ'«ƒ∆»¡…≈«»ƒ¿»¬ƒ
‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈŒ˙‡ ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ ‰ÁÓNÏ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆«»««∆
.'ÂÎ 'ÈBÏt ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡˜Ó BË ÌBÈŒ˙‡Â¿∆ƒ¿»…∆«∆∆¿ƒ
'‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ ÈÙÒeÓŒ˙‡Â' ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ¿≈«»≈¿∆¿≈«»««∆
‰M‰ L‡a ˙aM‰ ÈkÊÓ ‡e‰ BÊ Cc ÏÚÂ .'ÂÎ¿«∆∆«¿ƒ««»¿…«»»
‡La ÔÈa  ˙aLa ˙BÈ‰Ï eÏÁ Ì‡ ÌÈetk‰ ÌBÈe¿«ƒƒƒ»ƒ¿¿«»≈ƒ¿»

ÙzLÏL ÏL ˙BlÙz‰ ÏÎa Ì˙BÁÂ  ÛÒena ÔÈa ˙Bl ¿ƒ≈«»¿≈¿»«¿ƒ∆»
L‡e .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó' ÌÈÏ‚¿»ƒ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿…
˙aM‰ Lc˜Ó ı‡‰ŒÏkŒÏÚ CÏÓ' Ì˙BÁ ‰M‰«»»≈∆∆«»»»∆¿«≈««»

'ÔBkf‰ ÌBÈÂ Ï‡NÈÂCÏÓ'  ÌÈetk‰ ÌBÈe . ¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿«ƒƒ∆∆
ÌBÈÂ Ï‡NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó ı‡‰ŒÏkŒÏÚ«»»»∆¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿

.'ÌÈetk‰«ƒƒ

ביום 27) כי  תרועה, זכרון כד): כג, (ויקרא הכתוב  מלשון
השנה  (ראש השופר ידי  על לטובה לפניו זכרוננו עולה הזה
השנה  שראש (אף ֿעלֿפי  ראשֿחודש של מזכיר ואינו טז.)
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שנאמר  הזכרון, בכלל ראשֿחודש גם כלומר: מ :) (עירובין
והיו  חדשיכם.... ובראשי  שמחתכם.... וביום י ): י , (במדבר

אלהיכם. לפני  לזכרון לכם

‰M‰ L‡ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡Ó ÌÚ‰  e‚‰ . …«»»»¬…»»≈…«»»¿«
.ÌÈÓi‰ ˙NÚa ‰lÙz ÏÎa ÛÈÒB‰Ï ÌÈetk‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬∆∆«»ƒ
Cea 'ÂÎ ÌÈiÁÏ eÎÊ' ÌÈÙÈÒBÓ ‰BL‡ ‰Îaƒ¿»»ƒ»ƒƒ»¿≈¿«ƒ»
ÈÓ' ,‰iL ‰Îa ÔÈÙÈÒBÓe .'Ì‰‡ Ô‚Ó '‰ ‰z‡«»»≈«¿»»ƒƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ
‰z‡ Cea .ÌÈÓÁa ÂÈeˆÈ ÎBÊ ÌÈÓÁ‰ ‡ EBÓÎ»«»«¬ƒ≈¿»¿«¬ƒ»«»
Œ‰BÓL ˙ka ÔÈÙÈÒBÓe .'ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ '‰¿«≈«≈ƒƒƒ¿ƒ¿«¿∆

‰NÚ‰BÁ‡ ‰Îe .'ÂÎÂ 'EÈÓÁ ÎÊ' ∆¿≈¿…«¬∆¿ƒ¿»»«¬»
ÏL ‰ÏÈÚ ˙lÙ˙e .'ÂÎÂ 'ÌÈiÁ ÙÒe' ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
 'ÌÈiÁÏ eÎÊ' (ÌB˜Óa) ˙ka ÓB‡ ÌBv‰ ÌBÈ«≈¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈««ƒ

˙BÓB˜Ó ‚‰Ó ˙BÙÒBz‰ el‡ ÏÎÂ .'eÓ˙Á'LÈÂ . »¿≈¿»≈«»ƒ¿«¿¿≈
.„ eÙÈÒBÈ ‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó¿∆»¬∆…ƒ»»

ביום 28) השנה ראש חל שאם מיימוניות' ב 'הגהות כתוב 
ולומר  להשכים אחד שבוע  מקדימים שלישי , ביום או שני 
יום  ערב  עד הסליחות באמירת וממשיכים 'סליחות',

ה"הודאה".29)הכפורים. ברכת ברכת 30)היא היא
שלום". אחרי31)"שים מלכנו" "אבינו לומר ומנהגנו

('הגהות  בחול כשחל השנה, בראש שחרית תפילת
מיימוניות').

‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL ‰Îa ÔÈÎnL ËeLt ‚‰Óƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿…«∆
‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa ‰M‰ L‡ ÏL ÌÈÓÈ ÈLaƒ¿≈»ƒ∆…«»»¿»¿ƒ»¿ƒ»
d˙B‡ CÏ ˙ˆ˜Ó e‚‰ ÔÎÂ ˙BlÙz‰ Úa‡Ó≈«¿««¿ƒ¿≈»¬ƒ¿»¿»≈»
ÏL ˙BlÙz LÓÁÓ ‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa ÁÒp‰ B˙B‡a¿«…«¿»¿ƒ»¿ƒ»≈»≈¿ƒ∆
EÓLÂ LB„˜ ‰z‡' :dÁÒ e‰ÊÂ .ÌÈetk‰ ÌBÈ«ƒƒ¿∆À¿»«»»¿ƒ¿
Ôz ÔÎe .‰Ïq EeÏÏ‰È ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„»̃¿ƒ¿»¿«¿∆»¿≈≈
ÏÚ E˙ÓÈ‡Â EÈNÚÓŒÏk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ EcÁt«¿¿¡…≈«»«¬∆¿≈»¿«
eÂÁzLÈÂ ÌÈNÚn‰ŒÏk Ee‡ÈÈÂ ˙‡aMŒ‰ÓŒÏk»«∆»»»¿ƒ»»««¬ƒ¿ƒ¿«¬
˙BNÚÏ ˙Á‡ ‰c‚‡ ÌlÎ eNÚÈÂ ÌÈ‡ea‰ŒÏk EÈÙÏ¿»∆»«¿ƒ¿≈»À»¬À»∆»«¬
‰l‰z EnÚÏ „Bk Ôz ÔÎe .'ÂÎ ÌÏL Ïa EBˆ¿¿¿≈»»≈¿≈≈»¿«∆¿ƒ»
‰t ÔBÁ˙Ùe EÈLB„Ï ‰BË ‰Â˜˙Â EÈ‡ÈÏƒ≈∆¿ƒ¿»»¿¿∆ƒ¿∆
˙ÁÈÓˆe EÈÚÏ ÔBNN Eˆ‡Ï ‰ÁÓN CÏ ÌÈÏÁÈÓÏ«¿«¬ƒ»ƒ¿»¿«¿∆»¿ƒ∆¿ƒ«
EÁÈLÓ ÈLÈŒÔÏ  ˙ÎÈÚÂ EcÚ „Â„Ï Ô∆̃∆¿»ƒ«¿∆«¬ƒ«≈¿∆ƒ«¿ƒ∆

ˆ Ê‡Â .eÈÓÈa ‰‰ÓaÌÈLÈÂ eÁÓNÈÂ e‡È ÌÈ˜Èc ƒ¿≈»¿»≈¿»«ƒƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ
'‰ CÏÓÈ EL„˜ È„a e˙kk 'ÂÎ ÌÈ„ÈÒÁÂ eÊÏÚÈ«¬…«¬ƒƒ«»¿ƒ¿≈»¿∆ƒ¿…
e˙ÎÂ .dÈeÏÏ‰ B„Â B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»¿»

'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Cea 'B‚Â '‰ da‚iÂ. «ƒ¿«¿»«»«∆∆«»
יח ).32) הלכה ב , (פרק  תפילה הלכות לעיל השווה

˙ÈÁL ˙ÈÚ  ‰M‰ L‡ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Îa¿»»∆¿»ƒ∆…«»»«¿ƒ«¬ƒ
eÏŒÔzzÂ .'ÂÎ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ezÁ ‰z‡'  ‰ÁÓeƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ«ƒ∆»

‰f‰ L„˜ ‡˜Ó BË ÌBÈŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ÔBÎÊ ¡…≈∆ƒ¿»…∆«∆ƒ¿
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ÎÊ ‰‰‡a ‰Úez¿»¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈
eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ ‡ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B‡¬≈«¬∆¿»…¡…≈≈…≈¬≈
ÏÚ ‡Np‰Â E„BÎa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«
ÏÚ EfÚ ÔB‡b „‰a ÚÙB‰Â E˜Èa ı‡‰ŒÏk»»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆«
‰z‡ Èk ÏeÚtŒÏk Ú„ÈÂ .Eˆ‡ Ï˙ ÈLBÈŒÏk»¿≈≈≈«¿∆¿≈«»»ƒ«»

Ïk Ó‡ÈÂ BzˆÈ ‰z‡ Èk eˆÈŒÏk ÔÈÈÂ BzÏÚt¿«¿¿»ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿…«…
Cea .'ÂÎ eLc˜ 'ÂÎÂ '‰ Bt‡a ‰ÓLe Áe L‡¬∆«¿»»¿«¿«¿≈»
ÌBÈÂ Ï‡NÈ Lc˜Ó ı‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆«»»»∆¿«≈ƒ¿»≈¿

.'ÔBkf‰«ƒ»
בשלש 33) כמו וכו' חגים לשמחה מועדים אומרים ואין

שלמי בו שמביאים יום אלא חג קרוי  שאין לפי  - רגלים
ראש  אבל בחגך", "ושמחת שמחה: כתוב  ובהם חגיגה,
חגים  קרויים ואינם שמחה בהם אין הכיפורים ויום השנה
פריז). כת"י  ויטרי  במחזור לתפילות, בפירושו רש"י  (לשון
ברכת  את "והשיאנו... בהם אומרים אין זה ומטעם

ולששון". לשמחה מועדיך...

ÛÒeÓ ÏL ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎa LÏMÓ ‰BL‡ ‰Îa¿»»ƒ»ƒ»…¿»∆¿»ƒ∆«
'ÂÎ eÈ‡ËÁ ÈtÓe ezÁ ‰z‡'  ‰M‰ L‡…«»»«»¿«¿»ƒ¿≈¬»≈

ÈÙÒeÓŒ˙‡ÂÔB„‡Ï ÁaLÏ eÈÏÚ' .e˙kL BÓk 'ÂÎ ¿∆¿≈¿∆»»≈¿«≈««¬
ÈÈB‚k eNÚ ‡lL ˙ÈL‡a ˆBÈÏ ‰l„b ˙˙Ï Ïk‰«…»≈¿À»¿≈¿≈ƒ∆…»»¿≈
‰Ï‡L‡ ÂÈÙ ‰lÁ‡ Ï‡Ï ‰ÏÈÁB‡ .'ÂÎÂ ˙Bˆ‡‰»¬»¿ƒ»»≈¬«∆»»∆¿¬»
BfÚ ‰ÈL‡ ÌÚ Ï‰˜a L‡ ÔBLÏ ‰ÚÓ epnÓ ƒ∆«¬≈»¬∆ƒ¿««»ƒ»À

'‰ ‰z‡ Cea .'ÂÎ ÂÈÏÚÙÓ „Úa ˙B ‰ÚÈa‡«ƒ»¿»¿«ƒ¿»»»«»
EÈwÁ È„nÏ˙B‡Ï eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ‰e˜ ÔkŒÏÚ . «¿≈ƒÀ∆«≈¿«∆¿¡…≈ƒ¿

eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'BÎÂ EfÚ ˙‡Ù˙a ‰‰Ó¿≈»¿ƒ¿∆∆À∆¿¡…≈≈…≈¬≈
Lc˜Ó ı‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Cea 'ÂÎ CÏÓ¿…»«»∆∆«»»»∆¿«≈

˙‰ ÌBi‰ .ÔBkf‰ ÌBÈÂ Ï‡NÈÌBi‰ ÌÏBÚ ƒ¿»≈¿«ƒ»«¬«»«
Ì‡ ÌÈk Ì‡ ÌÏBÚ ÈeˆÈŒÏk ËtLna „ÈÓÚÈ«¬ƒ«ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»ƒƒ
Ì‡ ÌÈa ÏÚ ‡ ÌÁk eÓÁ ÌÈk Ì‡ ÌÈ„Úk«¬»ƒƒ¿»ƒ«¬≈¿«≈»«»ƒƒ
 ‰iL ‰Îa .'ÂÎÂ '˙BÈeÏz EÏ eÈÈÚ ÌÈ„Úk«¬»ƒ≈≈¿¿¿¿»»¿ƒ»
'ÂÎ Ì„˜ ÈeˆÈŒÏk „˜BÙe ÌÏBÚ ‰NÚÓ ÎBÊ ‰z‡'«»≈«¬≈»≈»¿≈∆∆
‰ÁÎL ÔÈ‡Â ÌÏBÚÓ ‡e‰ ‰z‡ ˙BÁkLp‰ ÎBÊ Èkƒ≈«ƒ¿»«»≈»¿≈ƒ¿»
.'ÂÎÂ kÊz BÚÊÏ ˜ÁˆÈ ˙„˜ÚÂ E„BÎ ‡qÎ ÈÙÏƒ¿≈ƒ≈¿∆«¬≈«ƒ¿»¿«¿ƒ¿…
ÈeˆÈŒÏk ËtLna „ÈÓÚÈ ÌBi‰ ÌÏBÚ ˙‰ ÌBi‰«¬«»««¬ƒ«ƒ¿»»¿≈
eÓÁ ÌÈk Ì‡ ÌÈ„Úk Ì‡ ÌÈk Ì‡ ÌÏBÚ»ƒ¿»ƒƒ«¬»ƒƒ¿»ƒ«¬≈
‰z‡'  ˙ÈLÈÏL ‰Îa .'ÂÎ 'ÌÈa ÏÚ ‡ ÌÁk¿«≈»«»ƒ¿»»¿ƒƒ«»

Ú a„Ï EL„˜ ÌÚ ÏÚ E„Bk ÔÚa ˙ÈÏ‚ÔÓ Ìn ƒ¿≈»«¬«¿∆««»¿∆¿«≈ƒ»ƒ
'ÂÎ ÚÓBL ‰z‡ Èk 'ÂÎ EÏB˜ ÌzÚÓL‰ ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿«¿»∆ƒ«»≈«
'ÂÎ 'ÌÏBÚ ˙‰ ÌBi‰ .‰Úez ÚÓBL '‰ ‰z‡ Cea»«»≈«¿»«¬«»

.‰ÏÚÓÏ e˙kk«»¿«¿»
תשרי .34) ראשֿחודש מוסף  גם אנו 35)לכלול ואין

שחוזר  בשעה הש"ץ  כי ֿאם בלחש בתפילה זה אומרים
"אשר  הלשון כמשמעות לש"ץ  "רשות" שהיא לפי  בקול,

('אבודרהם'). עוזו" אשירה עם יב .36)בקהל קיט , תהלים
נגמר 37) השנה בראש כי  יז), כ, (ירמיה הכתוב  מלשון

רבה  (ויקרא במדרש שאמרו כמו ולידתו, עולם של הריונו
העולם", נברא באלול בכ"ה אליעזר, רבי  בשם "תני  כט ): פ '
אדם  נברא השנה, ראש הוא לבריאתו, ששי  שביום נמצא

('אבודרהם'). זה ביום נידון העולם ולכך הראשון

ÌÈetk‰ ÌBÈ ÌBˆ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Îa˙ÈÚa  ¿»»∆¿»ƒ∆«ƒƒ¿«¿ƒ
.'ÂÎ ezÁ ‰z‡'  ‰ÏÈÚe ‰ÁÓe ˙ÈÁLÂ¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ»«»¿«¿»
ÌBÈŒ˙‡Â ‰f‰ ÌÈetk‰ ÌBÈŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ«ƒ∆»¡…≈∆«ƒƒ«∆¿≈
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ‰ÏÈÁÓÏ ‰f‰ L„˜ ‡˜Óƒ¿»…∆«∆ƒ¿ƒ»¿¡…≈≈…≈
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קצב                 
         

„˜tÈÂ ÚÓMÈ ‰ˆÈÂ ‰‡È ÚÈbÈ ‡BÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B‡¬≈«¬∆¿»«ƒ«≈»∆¿≈»∆ƒ»«¿ƒ»≈
ÌÈÏLeÈ ÔBÎÊ eÈ˙B‡ ÔBÎÊ eBÎÊ EÈÙÏ ÎfÈÂ¿ƒ»≈¿»∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿¿»«ƒ
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ „Âc Ôa ÁÈLÓ ÔBÎÊÂ EÈÚƒ∆¿ƒ¿»ƒ«∆»ƒ¡…≈≈…≈
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B‡¬≈¿…«¬≈¿¡…≈≈…≈
'ÂÎ Ìi˜Â ˙Ó‡ E„e .'ÂÎ eLc˜ .'ÂÎ CÏÓ eÈ˙B‡¬≈¿…«¿≈¿»¿¡∆¿«»
'ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ ı‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Cea»«»∆∆«»»»∆∆∆≈¿≈«
,ezÁ ‰z‡'  ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Îa .'ÂÎÂ¿¿»»∆¿»ƒ∆»«»¿«¿»

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â ,eÈ‡ËÁ ÈtÓe‰f‰ L„˜ ‡˜Ó ÌBÈ ƒ¿≈¬»≈¿∆¿≈ƒ¿»…∆«∆
eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ EBˆ ˙ÂˆÓÎ EÈÙÏ È˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿∆¡…≈
ÌÈetk‰ ÌBˆ ÌBÈ eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿…«¬≈¿«ƒƒ
ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓe' „Ú 'ÂÎ 'eÈÚLt Ú‰Â ‰ÁÓ ‰f‰«∆¿≈¿«¬≈¿»≈«ƒ«¿»∆≈
eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ»∆∆≈¿≈«¿¡…≈≈…≈¬≈
ŒÏk ÏÚ ‡Np‰Â E„BÎa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«»
„Ú .'ÂÎÂ 'EfÚ ÔB‡b „‰a ÚÙB‰Â E˜Èa ı‡‰»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆¿«
e˜ÏÁ Ô˙Â EÈ˙BˆÓa eLc˜ .‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓe'«¿«…»»»«¿≈¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈
‰ËÂ E˙ÚeLÈa eÁnNÂ EehÓ eÚaNÂ E˙B˙a¿»∆¿«¿≈ƒ∆¿«¿≈ƒ»∆¿«≈
'‰ ‰z‡ Cea' „Ú .'ÂÎ 'E„e ˙Ó‡a EcÚÏ eaÏƒ≈¿»¿¿∆¡∆¿»¿«»«»

.'ÌÈetk‰ ÌBÈÂ Ï‡NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒƒ
באים 38) הכיפורים יום "ערב  מיימוניות': ב 'הגהות כתוב 

אומר  אינו והחזן ומתוודים, מנחה ומתפללים הכנסת לבית
סעודה  ואוכלים ולוקים, קדיש ואומר הש"ץ ), (בחזרת וידוי 
החזן  שיעמוד קודם הכיפורים יום בליל המפסקת.
עמהם  להתפלל לעבריינים חרם מתירים (להתפלל),
והקהל  פעמים, שלש נדרי " "כל ואומר: החזן ומתעטף 
וכו'. ברכו" ואומר: שהחיינו, אומר: ואחרֿכך עמו... בלחש

ואנו 39) וחטאת, עולות שהם המוסף  קרבנות כלומר:
ואת מוסף ÛÒÂÓאומרים אלא בו שאין הזה, הכיפורים יום

ב 'ירושלמי ' שאמרו כמו המקום, כמנהג והכל בלבד. אחד
(לבני להם מכתב  שלח  יוסי  "רבי  ה"ט ): פ "ג, (עירובין
('סדר  מועדות סדרי  לכם שכתבו אף ֿעלֿפי  הגולה)
אל  מיימוניות') ב 'הגהות וכן שם, העדה' 'קרבן התפילות',

נפש". נוחי  אבותיכם מנהג תשנו

BÓk' ÓB‡ ‡e‰Lk ÔÈÙÒen‰ ˙BlÙz ÏÎa ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿»¿ƒ«»ƒ¿∆≈¿
E˙B˙a eÈÏÚ z˙kLÈkÊÓ 'EcÚ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆«¿ƒ

‡B˜Â ‰Bza ÌÈe˙k Ì‰L BÓk ÌBi‰ B˙B‡ ˙Ba»̃¿¿«¿∆≈¿ƒ«»¿≈
BÓk' Ó‡L ÔÂÈk  ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ Ì˙B‡»«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ≈»∆»«¿

CÈˆ BÈ‡ eL  'E˙B˙a eÈÏÚ z˙kL: ∆»«¿»»≈¿»∆≈»ƒ
ע "א.40) לה, השנה ראש

Èece‰ ÁÒ …««ƒ
Ï‡Â e˙lÙz EÈÙÏ ‡z eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈»…¿»∆¿ƒ»≈¿«
ÛÚ ÈL˜e ÌÈÙ ÈfÚ e‡ ÔÈ‡L e˙pÁzÓ ÌlÚ˙zƒ¿««ƒ¿ƒ»≈∆≈»«≈»ƒ¿≈…∆
Ï‡ e‡ËÁ ‡ÏÂ eÁ‡ ÌÈ˜Ècˆ EÈÙÏ Ó‡pL ∆…«¿»∆«ƒƒ¬«¿¿…»»¬»

e„‚a eÓL‡ eÈ˙B‡Â eÁ‡eÏÊbÈÙ„ eac ¬«¿«¬≈»«¿»«¿»«¿ƒ«¿…ƒ
˙Ó‡ Èk' „Ú .'ÂÎ 'eÒÓÁ e„Ê eÚL‰Â eÈÂÚ‰∆¡ƒ¿ƒ¿«¿«¿»«¿«ƒ¡∆

eÚL‰ eÁ‡Â ˙ÈNÚ'‰ EÈÙÏ Ó‡p Œ‰Ó . »ƒ»«¬«¿ƒ¿»¿«…«¿»∆
ÌÈ˜ÁL ÔÎBL EÈÙÏ tÒŒ‰Óe ÌBÓ LBÈ eÈ‰Ï‡¡…≈≈»«¿«≈¿»∆≈¿»ƒ
ÈÊ Ú„BÈ ‰z‡ .Ú„BÈ ‰z‡ ˙BÏ‚p‰Â ˙BzÒp‰ ‡Ï‰¬…«ƒ¿»¿«ƒ¿«»≈««»≈«»≈

z‡ .ÈÁŒÏÎ È˙Ò ˙BÓeÏÚ˙Â ÌÏBÚŒÏk NÙBÁ ‰ »¿«¬ƒ¿≈»««»≈»

ÌÏÚ cŒÏk ÔÈ‡ .ÏÂ ˙BÈÏk ÔÁBe ÔË È„Á«¿≈»∆≈¿»»≈≈»»»∆¿»
ÔBˆ È‰È ÔÎe .EÈÈÚ „‚pÓ zÒ ÔÈ‡Â jnÓƒ∆»¿≈ƒ¿»ƒ∆∆≈∆¿≈¿ƒ»
ÏÚ eÏ ÏÁÓzL eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆ƒ¿…»«
ÁÏÒ˙Â eÈ˙BBÚŒÏk ÏÚ eÏ tÎ˙e eÈ˙‡hÁŒÏk»«…≈¿«≈»«»¬≈¿ƒ¿«

.eÈÚLtŒÏk ÏÚ eÏ»«»¿»≈
קץ 1) והוא לכל... תשובה זמן "שהוא הכיפורים, ביום

תשובה  לעשות הכל חייבים לפיכך לישראל, וסליחה מחילה
פ "ב , תשובה הל' רבינו (מלשון הכיפורים" ביום ולהתוודות
בי אבן וידו מלשון והרחקתו, החטא עזיבת - וידוי  ַה"ז).
תשובה  (הל' המדע " ב "ספר פירשנוהו וכבר נג), ג, (איכה

ג'). אות בביאורנו ה"א אשמים 2)פ "א, אבל כמו: באמת,
כא). מב , (בראשית את 4)בבוראנו.3)אנחנו איש

פירש:5)רעהו. קמחי  יוסף  ר' והחכם וזלזול, גנאי  דבר
בלב . ואחד בפה אחד כלומר: פיות. שתי  פי , דו - דופי 

אמרו:6) ושמחי " "רני  פ ' רבתי  ובפסיקתא לג. ט , נחמיה
של  צדקתם לכם ואודיע  בואו השרת, למלאכי  הקב "ה "אמר
עליהם  הבאתי  ויסורים צרות כמה בעולם טענתים שאני  בני ,
צדיק  אותי  קוראים אלא בי  בעטו ולא שעה ובכל דור בכל
עלינו  הבא כל על צדיק  ואתה אומרים: שהם רשעם, בפני 

הרשענו". ואנחנו

Ò‡a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚe‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿…∆¿«≈¿∆»»
˙Ú„ ÈÏa EÈÙÏÈeÏ‚a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆ƒ¿ƒ»««≈¿∆»»¿»∆¿»

‰ÓÓe ˙Ú„a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂÏÚ . ¿«≈¿∆»»¿»∆¿««¿ƒ¿»«
l‰ e‰‰a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ‡ËÁ ÏÚÂ ≈¿∆»»¿»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿

‰t ÈecÂa EÈÙÏ e‡ËÁLe‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿ƒ∆«≈¿∆»»
„È ˜ÊÁa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ÔB„Êa EÈÙÏ. ¿»∆¿»¿«≈¿∆»»¿»∆¿…∆»

ÌÈ˙ÙN ˙‡ÓËa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿À¿«¿»«ƒ¿«
Ú‰ ˆÈa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿≈∆»»«≈¿

ÌÈÚ„BÈa EÈÙÏ e‡ËÁLe‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿¿ƒ¿«≈¿∆»»
EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .ÌÈÚ„BÈ ‡Ïa EÈÙÏ¿»∆¿…¿ƒ«≈¿∆»»¿»∆
ÔBLÏa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ÊÎe LÁÎa¿««¿»»¿«≈¿∆»»¿»∆¿»

ÔÈÚ‰ ˙È‡Óa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .Ú‰ÏÚÂ »»«≈¿∆»»¿»∆¿«¿ƒ»«ƒ¿«
˙ÈaÓe CLa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿∆∆¿«¿ƒ«≈¿
eÈ˙B˙ÙN ÁÈNa EÈÙÏ e‡ËÁL‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿ƒ«ƒ¿≈¿«≈¿

˙BÓ ÌÈÈÚa EÈÙÏ e‡ËÁLe‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿≈«»«≈¿∆»»
‰t ÔBÁ˙Ùa EÈÙÏEÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ¿»∆¿ƒ¿∆¿«≈¿∆»»¿»∆

ÌÈÏ‚ È„Úˆa˙ˆÈÙ˜a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿«¬≈«¿«ƒ«≈¿∆»»¿»∆ƒ¿ƒ«
„ÈEÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂÏÚ .˙Ú„e ÔBˆa »¿«≈¿∆»»¿»∆¿»¿»««

e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ‰‚‚La EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ≈¿∆»»¿»∆ƒ¿»»¿«≈¿∆»»
Ï ÔB‰Ó˙a EÈÙÏÔÈiÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆¿ƒ¿≈»«¬»ƒ∆»«»ƒ

˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚÌ‰ÈÏÚ ÌÈiÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¬≈∆«»«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆
‰ÏBÚÏÚ .Ôa˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈiÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»«

È‡cÂ ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈiÁ e‡L ÌÈ‡ËÁÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»«««
ÈeÏz ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈiÁ e‡L ÌÈ‡ËÁÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»»«

„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈiÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ. ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»∆¿≈
‰NÚ Ì‰ÈÏÚ ÌÈiÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆¬≈«¬»ƒ

(e˜zpL) ezpL ‰NÚ˙ ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈiÁ e‡L∆»«»ƒ¬≈∆…«¬∆∆ƒ¿∆ƒ¿
‰NÚÏ‰˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈiÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆ƒ»
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קצג                  
         

„˜tÈÂ ÚÓMÈ ‰ˆÈÂ ‰‡È ÚÈbÈ ‡BÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B‡¬≈«¬∆¿»«ƒ«≈»∆¿≈»∆ƒ»«¿ƒ»≈
ÌÈÏLeÈ ÔBÎÊ eÈ˙B‡ ÔBÎÊ eBÎÊ EÈÙÏ ÎfÈÂ¿ƒ»≈¿»∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿¿»«ƒ
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ „Âc Ôa ÁÈLÓ ÔBÎÊÂ EÈÚƒ∆¿ƒ¿»ƒ«∆»ƒ¡…≈≈…≈
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B‡¬≈¿…«¬≈¿¡…≈≈…≈
'ÂÎ Ìi˜Â ˙Ó‡ E„e .'ÂÎ eLc˜ .'ÂÎ CÏÓ eÈ˙B‡¬≈¿…«¿≈¿»¿¡∆¿«»
'ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ ı‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Cea»«»∆∆«»»»∆∆∆≈¿≈«
,ezÁ ‰z‡'  ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Îa .'ÂÎÂ¿¿»»∆¿»ƒ∆»«»¿«¿»

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â ,eÈ‡ËÁ ÈtÓe‰f‰ L„˜ ‡˜Ó ÌBÈ ƒ¿≈¬»≈¿∆¿≈ƒ¿»…∆«∆
eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ EBˆ ˙ÂˆÓÎ EÈÙÏ È˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿∆¡…≈
ÌÈetk‰ ÌBˆ ÌBÈ eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿…«¬≈¿«ƒƒ
ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓe' „Ú 'ÂÎ 'eÈÚLt Ú‰Â ‰ÁÓ ‰f‰«∆¿≈¿«¬≈¿»≈«ƒ«¿»∆≈
eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ»∆∆≈¿≈«¿¡…≈≈…≈¬≈
ŒÏk ÏÚ ‡Np‰Â E„BÎa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«»
„Ú .'ÂÎÂ 'EfÚ ÔB‡b „‰a ÚÙB‰Â E˜Èa ı‡‰»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆¿«
e˜ÏÁ Ô˙Â EÈ˙BˆÓa eLc˜ .‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓe'«¿«…»»»«¿≈¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈
‰ËÂ E˙ÚeLÈa eÁnNÂ EehÓ eÚaNÂ E˙B˙a¿»∆¿«¿≈ƒ∆¿«¿≈ƒ»∆¿«≈
'‰ ‰z‡ Cea' „Ú .'ÂÎ 'E„e ˙Ó‡a EcÚÏ eaÏƒ≈¿»¿¿∆¡∆¿»¿«»«»

.'ÌÈetk‰ ÌBÈÂ Ï‡NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒƒ
באים 38) הכיפורים יום "ערב  מיימוניות': ב 'הגהות כתוב 

אומר  אינו והחזן ומתוודים, מנחה ומתפללים הכנסת לבית
סעודה  ואוכלים ולוקים, קדיש ואומר הש"ץ ), (בחזרת וידוי 
החזן  שיעמוד קודם הכיפורים יום בליל המפסקת.
עמהם  להתפלל לעבריינים חרם מתירים (להתפלל),
והקהל  פעמים, שלש נדרי " "כל ואומר: החזן ומתעטף 
וכו'. ברכו" ואומר: שהחיינו, אומר: ואחרֿכך עמו... בלחש

ואנו 39) וחטאת, עולות שהם המוסף  קרבנות כלומר:
ואת מוסף ÛÒÂÓאומרים אלא בו שאין הזה, הכיפורים יום

ב 'ירושלמי ' שאמרו כמו המקום, כמנהג והכל בלבד. אחד
(לבני להם מכתב  שלח  יוסי  "רבי  ה"ט ): פ "ג, (עירובין
('סדר  מועדות סדרי  לכם שכתבו אף ֿעלֿפי  הגולה)
אל  מיימוניות') ב 'הגהות וכן שם, העדה' 'קרבן התפילות',

נפש". נוחי  אבותיכם מנהג תשנו

BÓk' ÓB‡ ‡e‰Lk ÔÈÙÒen‰ ˙BlÙz ÏÎa ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿»¿ƒ«»ƒ¿∆≈¿
E˙B˙a eÈÏÚ z˙kLÈkÊÓ 'EcÚ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆«¿ƒ

‡B˜Â ‰Bza ÌÈe˙k Ì‰L BÓk ÌBi‰ B˙B‡ ˙Ba»̃¿¿«¿∆≈¿ƒ«»¿≈
BÓk' Ó‡L ÔÂÈk  ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ Ì˙B‡»«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ≈»∆»«¿

CÈˆ BÈ‡ eL  'E˙B˙a eÈÏÚ z˙kL: ∆»«¿»»≈¿»∆≈»ƒ
ע "א.40) לה, השנה ראש

Èece‰ ÁÒ …««ƒ
Ï‡Â e˙lÙz EÈÙÏ ‡z eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈»…¿»∆¿ƒ»≈¿«
ÛÚ ÈL˜e ÌÈÙ ÈfÚ e‡ ÔÈ‡L e˙pÁzÓ ÌlÚ˙zƒ¿««ƒ¿ƒ»≈∆≈»«≈»ƒ¿≈…∆
Ï‡ e‡ËÁ ‡ÏÂ eÁ‡ ÌÈ˜Ècˆ EÈÙÏ Ó‡pL ∆…«¿»∆«ƒƒ¬«¿¿…»»¬»

e„‚a eÓL‡ eÈ˙B‡Â eÁ‡eÏÊbÈÙ„ eac ¬«¿«¬≈»«¿»«¿»«¿ƒ«¿…ƒ
˙Ó‡ Èk' „Ú .'ÂÎ 'eÒÓÁ e„Ê eÚL‰Â eÈÂÚ‰∆¡ƒ¿ƒ¿«¿«¿»«¿«ƒ¡∆

eÚL‰ eÁ‡Â ˙ÈNÚ'‰ EÈÙÏ Ó‡p Œ‰Ó . »ƒ»«¬«¿ƒ¿»¿«…«¿»∆
ÌÈ˜ÁL ÔÎBL EÈÙÏ tÒŒ‰Óe ÌBÓ LBÈ eÈ‰Ï‡¡…≈≈»«¿«≈¿»∆≈¿»ƒ
ÈÊ Ú„BÈ ‰z‡ .Ú„BÈ ‰z‡ ˙BÏ‚p‰Â ˙BzÒp‰ ‡Ï‰¬…«ƒ¿»¿«ƒ¿«»≈««»≈«»≈

z‡ .ÈÁŒÏÎ È˙Ò ˙BÓeÏÚ˙Â ÌÏBÚŒÏk NÙBÁ ‰ »¿«¬ƒ¿≈»««»≈»

ÌÏÚ cŒÏk ÔÈ‡ .ÏÂ ˙BÈÏk ÔÁBe ÔË È„Á«¿≈»∆≈¿»»≈≈»»»∆¿»
ÔBˆ È‰È ÔÎe .EÈÈÚ „‚pÓ zÒ ÔÈ‡Â jnÓƒ∆»¿≈ƒ¿»ƒ∆∆≈∆¿≈¿ƒ»
ÏÚ eÏ ÏÁÓzL eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆ƒ¿…»«
ÁÏÒ˙Â eÈ˙BBÚŒÏk ÏÚ eÏ tÎ˙e eÈ˙‡hÁŒÏk»«…≈¿«≈»«»¬≈¿ƒ¿«

.eÈÚLtŒÏk ÏÚ eÏ»«»¿»≈
קץ 1) והוא לכל... תשובה זמן "שהוא הכיפורים, ביום

תשובה  לעשות הכל חייבים לפיכך לישראל, וסליחה מחילה
פ "ב , תשובה הל' רבינו (מלשון הכיפורים" ביום ולהתוודות
בי אבן וידו מלשון והרחקתו, החטא עזיבת - וידוי  ַה"ז).
תשובה  (הל' המדע " ב "ספר פירשנוהו וכבר נג), ג, (איכה

ג'). אות בביאורנו ה"א אשמים 2)פ "א, אבל כמו: באמת,
כא). מב , (בראשית את 4)בבוראנו.3)אנחנו איש

פירש:5)רעהו. קמחי  יוסף  ר' והחכם וזלזול, גנאי  דבר
בלב . ואחד בפה אחד כלומר: פיות. שתי  פי , דו - דופי 

אמרו:6) ושמחי " "רני  פ ' רבתי  ובפסיקתא לג. ט , נחמיה
של  צדקתם לכם ואודיע  בואו השרת, למלאכי  הקב "ה "אמר
עליהם  הבאתי  ויסורים צרות כמה בעולם טענתים שאני  בני ,
צדיק  אותי  קוראים אלא בי  בעטו ולא שעה ובכל דור בכל
עלינו  הבא כל על צדיק  ואתה אומרים: שהם רשעם, בפני 

הרשענו". ואנחנו

Ò‡a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚe‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿…∆¿«≈¿∆»»
˙Ú„ ÈÏa EÈÙÏÈeÏ‚a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆ƒ¿ƒ»««≈¿∆»»¿»∆¿»

‰ÓÓe ˙Ú„a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂÏÚ . ¿«≈¿∆»»¿»∆¿««¿ƒ¿»«
l‰ e‰‰a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ‡ËÁ ÏÚÂ ≈¿∆»»¿»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿

‰t ÈecÂa EÈÙÏ e‡ËÁLe‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿ƒ∆«≈¿∆»»
„È ˜ÊÁa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ÔB„Êa EÈÙÏ. ¿»∆¿»¿«≈¿∆»»¿»∆¿…∆»

ÌÈ˙ÙN ˙‡ÓËa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿À¿«¿»«ƒ¿«
Ú‰ ˆÈa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿≈∆»»«≈¿

ÌÈÚ„BÈa EÈÙÏ e‡ËÁLe‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿¿ƒ¿«≈¿∆»»
EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .ÌÈÚ„BÈ ‡Ïa EÈÙÏ¿»∆¿…¿ƒ«≈¿∆»»¿»∆
ÔBLÏa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ÊÎe LÁÎa¿««¿»»¿«≈¿∆»»¿»∆¿»

ÔÈÚ‰ ˙È‡Óa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .Ú‰ÏÚÂ »»«≈¿∆»»¿»∆¿«¿ƒ»«ƒ¿«
˙ÈaÓe CLa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿∆∆¿«¿ƒ«≈¿
eÈ˙B˙ÙN ÁÈNa EÈÙÏ e‡ËÁL‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿ƒ«ƒ¿≈¿«≈¿

˙BÓ ÌÈÈÚa EÈÙÏ e‡ËÁLe‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿≈«»«≈¿∆»»
‰t ÔBÁ˙Ùa EÈÙÏEÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ¿»∆¿ƒ¿∆¿«≈¿∆»»¿»∆

ÌÈÏ‚ È„Úˆa˙ˆÈÙ˜a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿«¬≈«¿«ƒ«≈¿∆»»¿»∆ƒ¿ƒ«
„ÈEÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂÏÚ .˙Ú„e ÔBˆa »¿«≈¿∆»»¿»∆¿»¿»««

e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ‰‚‚La EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ≈¿∆»»¿»∆ƒ¿»»¿«≈¿∆»»
Ï ÔB‰Ó˙a EÈÙÏÔÈiÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆¿ƒ¿≈»«¬»ƒ∆»«»ƒ

˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚÌ‰ÈÏÚ ÌÈiÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¬≈∆«»«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆
‰ÏBÚÏÚ .Ôa˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈiÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»«

È‡cÂ ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈiÁ e‡L ÌÈ‡ËÁÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»«««
ÈeÏz ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈiÁ e‡L ÌÈ‡ËÁÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»»«

„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈiÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ. ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»∆¿≈
‰NÚ Ì‰ÈÏÚ ÌÈiÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆¬≈«¬»ƒ

(e˜zpL) ezpL ‰NÚ˙ ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈiÁ e‡L∆»«»ƒ¬≈∆…«¬∆∆ƒ¿∆ƒ¿
‰NÚÏ‰˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈiÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆ƒ»
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ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓ Úa‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈiÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆«¿«ƒ≈ƒ
‚‰ ‰ÙN ‰ÏÈ˜ÒÏÚÂ eÏ ÌÈeÏb‰ ÏÚ .˜ÁÂ ¿ƒ»¿≈»∆∆»∆∆««¿ƒ»¿«

EÈÙÏ ÌeÓ‡ k eÏ ÌÈeÏb‰ .eÏ ÌÈeÏb ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»¿»¬«¿¿»∆
‰z‡ eÈ‡ËÁŒÏk eÏ ÌÈeÏb ÌÈ‡LÂ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿∆≈»¿ƒ»»¬»≈«»

e˙kk ˙BzÒp‰ŒÏk Ú„BÈeÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙BzÒp‰' ≈«»«ƒ¿»«»«ƒ¿»«¡…≈
‰z‡ Èk .'ÂÎÂ 'ÌÏBÚ „Ú eÈÏe eÏ ˙BÏ‚p‰Â¿«ƒ¿»¿»≈«»¿ƒ«»

ÔÏÁBÓe ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡NÈÏ ÔÁÏBÒÔeLÈ ÈËLÏ ¿»¿ƒ¿»≈ƒ»»¬»¿ƒ¿≈¿À
„Ú ,È‰Ï‡ .ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈»∆∆≈¿≈«¡…««

ÈzˆB ‡lL‡Ï el‡k ÈzˆBpL ÂLÎÚÂ È‡„Î ÈÈ‡ ∆…«¿ƒ≈ƒ¿«¿«¿»∆«¿ƒ¿ƒ…
È‡ È‰ .È˙˙ÈÓa ÓÁÂ Ï˜ ÈiÁ È‡ ÙÚ .ÈzˆB«¿ƒ»»¬ƒ¿«««»…∆¿ƒ»ƒ¬≈¬ƒ
ÔBˆ È‰È ‰nÏÎe ‰Le ‡ÏÓ ÈÏÎk È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…«ƒ¿ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ»
‰ÁÓ È˙‡ËÁMŒ‰Óe „BÚ ‡ËÁ‡ ‡lL EÈÙlÓƒ¿»∆∆…∆¡»«∆»»ƒ¿≈
ÔBˆÏ eÈ‰È .ÔÈeqÈ È„ÈŒÏÚ ‡Ï Ï‡ ÌÈa‰ EÈÓÁa¿«¬∆»«ƒ¬»…«¿≈ƒƒƒ¿¿»

ÈÙ ÈÓ‡.'ÈÏ‡B‚Â Èeˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆ƒ¿¬ƒ
אפילו 7) עליהם שחייב  חטאים ויש לעבור, שאנסוהו

גזירת  בשעת וכן דמים, ושפיכות ע "ז כגון: באונס . כשעבר
כמבואר  קלה, מצוה אפילו יעבור ואל יהרג המלכות

(עד.). הדעת 8)בסנהדרין בכח  כראוי  השתמש שלא
יג, (משלי  ככתוב  אותו, ולדעת התורה לעסק  בנו שניתן

בדעת. יעשה ערום כל שרימה 9)טז): דעת, של במרמה
בכוונה. רעהו (יומא 10)את אמרו וחז"ל הלב , במחשבות

מעבירה". קשים עבירה "הרהורי  רק 11)כט .): שהתוודה
עמו. בל ולבו לו.12)בפה, להרע  חבירו על שנתחזק 

את 13) המנבל "כל לג.): (שבת אמרו וחז"ל נבלה, ָבדברי 
גיהנם". לו מעמיקים יצרֿהרע 14)פיו את בעצמו שמגרה

ממנה.15)עליו. ויודעים רבים, בפני  עבירה שעשה
תתורו..16) ולא ככתוב : לו, וחמד ערוה דבר בעיניו שראה

אחריהם. זונים אתם אשר עיניכם ככתוב 17)ואחרי 
לא  ובמרבית בנשך, לו תתן לא כספך את לז): כה, (ויקרא

אכלך. ויש 18)תתן בסידורו). (הריעב "ץ  בטלה דברי 
יושבי בו ישיחו מלשון: בחבירו, רעה שדיבר מפרשים:

יג). סט , (תהלים  מלמעלה 19)שער הבריות על שמביט 
יז). ו, (משלי  הכתוב  מלשון דברים,20)למטה, ברוב 

פשע . יחדל לא דברים ברב  יט ): י  (שם, למהר 21)ככתוב 
יח ). ו, (משלי  הכתוב  כלשון רע . מלתת 22)לעשות

בדעתו 23)צדקה. מטורף  שהיה כלומר: כז. כח , דברים
להטיל  המתפלספים ברשת שנלכד מפרשים: ויש וחטא.
בתורה  פרטית, בהשגחה ה', במציאות תורתנו, בעיקרי  ספק 
דבר  כל על וספיקות תמהון מלא החלול הלב  כי  השמים, מן
(בעל  בעיניו רופפו אבות וקבלת והאמונה הואיל וחזיון,

והקבלה'). בשוגג 24)'הכתב  נכשל אם כגון חטאת, קרבן
מ "א. פ "א, כריתות במס ' מנויים והם כרת, שזדונם בדברים

בסוכות 25) בסוכה ישב  שלא מצותֿעשה, שביטל כגון
לזה: רמז עבירה, הרהורי  על לכפר באה עולה וכן וכדומה,

לב ). כ, (יחזקאל רוחכם על את 26)והעולה שגזל כגון ָ
הגזילה  את ישלם כשיודה לשקר, עליו ונשבע  וכיחש חבירו
שהעבירה  - ודאי  כגֿכה). ה, (ויקרא אשם קרבן ויביא

בבירור. לו שזדונה 27)ידועה עבירה עבר אם לו שספק 

שיוודע  עד מהפורענות עליו להגן אשם מביא לא, או כרת
שגגתו. על חטאת קרבן יביא ואז שגג, שבוודאי  לו

ויורד 28) לעשיר עולה ידו, תשיג אשר כפי  אדם שמביאו
ביתֿדין  השביעוהו שאם העדות, שבועת על בא והוא לעני .
ונשבע  עדותו כבש והוא שיעידנו, לחבירו עדות יודע  שאם

א). ה, (ויקרא מצות 29)לשקר ביטל כגון 'עשה', עונש
וכדומה. תפילין או הניתק 30)ציצית גזילה של לאו כגון

את  "והשיב  ולקיים: הגזילה את להשיב  שבידו ל'עשה'
טז.). (מכות ל'עשה' הניתק  לאו על לוקין ואין הגזילה"

זמנו.31) לפני  הבא,32)שמת עולם מחיי  נכרתת שנפשו
בידי מיתה חייבי  כל רבינו מונה פ "יט  סנהדרין ובהלכות
בהן  שאין לאֿתעשה מצוות וכל כריתות, וחייבי  שמים,

בלבד. מלקות וכל 33)אלא בסייף , ראשו את שמתיזים
פ "טו. שם, רבינו בדברי  מפורשות ביתֿדין מיתות

כח .34) כט , בו 35)דברים נמצאות והמחילה שהסליחה
תמיד. לנו שסולח  הקב "ה והוא אני36)בקביעות, מה

חשיבותי . טו.37)ומה יט , תהלים

‰ÁÓe ÛÒeÓe ˙ÈÁL ˙ÈÚa ‰cÂ˙Ó ‰f‰ „qk«≈∆«∆ƒ¿«∆¿«¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿»
ÈecÂ ÓB‡ „ÈÁi‰L ‡l‡ .eaˆ ÁÈÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÔÈa≈»ƒ≈¿ƒ«ƒ∆»∆«»ƒ≈ƒ
Ì„˜ 'ÌBÏL ÌÈN' ÓBbL Á‡ B˙lÙz Á‡ ‰Ê∆««¿ƒ»««∆≈ƒ»…∆
CB˙a BÓB‡ eaˆ ÁÈÏLe ˙BÚÈÒt LÏL ÚÈÒÙiL∆«¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿
eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡' Ó‡iL Ì„˜ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Îa¿»»∆¿»ƒ…∆∆…«¡…≈≈…≈¬≈

ŒÁ‡Â ‰f‰ „qk ÈecÂ ‰cÂ˙Ó 'eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓCk ¿…«¬≈ƒ¿«∆ƒ«≈∆«∆¿««»
:'ÌÈetk‰ ÌBˆ ÌBÈa eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ' ÓB‡≈¿…«¬≈¿«ƒƒ

EÈÙÏ Ó‡pŒ‰Ó'  ‰f‰ „qk ‰cÂ˙Ó ‰ÏÈÚaƒ¿ƒ»ƒ¿«∆«≈∆«∆«…«¿»∆
‰Ó 'ÂÎ ˙BÓlÓ ea eÈ˙BBÚ Èk 'ÂÎ ÌBÓ LBÈ≈»ƒ¬≈«ƒƒ¿»
eÈNÚn Œ‰Ó e˜„vŒ‰Ó ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡»∆«≈∆«¿≈«ƒ¿≈««¬≈
ÔÈ‡k ÌÈBab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ Ó‡pŒ‰Ó«…«¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ
ÚcÓ ÈÏk ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â EÈÙÏ¿»∆¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏk ÌÈBe¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ…«¬≈…ƒ≈«≈

e˙kk EÈÙÏ Ï‰ÔÈ‡ ‰Ó‰a‰ŒÔÓ Ì„‡‰ ˙BÓe ∆∆¿»∆«»«»»»ƒ«¿≈»»ƒ
L‡Ó LB‡ zÏc‰ ‰z‡ Ï‡ .Ï‰ Ïk‰ Èkƒ«…»∆¬»«»ƒ¿«¿»¡≈…
‰NÚzŒ‰Ó EÏ Ó‡È ÈÓ Èk EÈÙÏ „ÓÚÏ e‰ÈkzÂ««ƒ≈«¬…¿»∆ƒƒ…«¿««¬∆
Œ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .CÏŒÔzÈŒ‰Ó ˜cˆÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿««ƒ∆»«ƒ∆»¡…≈∆
ÔÚÓÏ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ‰ÏÈÁÓ ı˜ ‰f‰ ÌÈetk‰ ÌBÈ«ƒƒ«∆≈¿ƒ»¿»«…≈¿««
Ïa EBˆ ÈwÁ ˙BNÚÏ eLÂ eÈ„È ˜LÚÓ ÏcÁ∆¿«≈…∆»≈¿»«¬À≈¿¿¿≈

Ó‡pL ck ÌÏLe‰‡˜ B‡ˆn‰a '‰ eLc »≈«»»∆∆¡«ƒ¿¿ƒ»¿¿»À
ÂÈ˙LÁÓ ÔÂ‡ LÈ‡Â Bkc ÚL ÊÚÈ B˜ B˙BÈ‰aƒ¿»«¬…»»«¿¿ƒ»∆«¿¿…»
‰aÈŒÈk eÈ‰Ï‡ŒÏ‡Â e‰ÓÁÈÂ '‰ŒÏ‡ LÈÂ¿»…∆ƒ«¬≈¿∆¡…≈ƒ«¿∆
ÔepÁ ÈËÓe BË ˙BÁÈÏÒ dBÏ‡ ‰z‡Â .ÁBÏÒÏƒ¿«¿«»¡«¿ƒ≈ƒ«
‰ˆB ÈË‰Ï ‰aÓ „ÒÁŒÂ ÌÈt‡ C‡ ÌeÁÂ¿«∆∆««ƒ¿«∆∆«¿∆¿≈ƒ∆
Ô˙˙ÈÓa ıÙÁ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚL ÏL Ô˙eL˙aƒ¿»»∆¿»ƒ¿≈«»»≈¿ƒ»»

e˙kkÈk ÚL‰ ˙BÓa ıtÁ‡ Ì‡ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ «»«»ƒ¿Àƒ∆¿…¿»»»ƒ
ÌÎÈÎcÓ eeL eeL .‰ÈÁÂ BkcÓ ÚL eLaŒÌ‡ƒ¿»»ƒ«¿¿»»ƒ«¿≈∆
eÏa˜Â eÈL‰ .Ï‡NÈ ˙Èa e˙eÓ˙ ‰nÏÂ ÌÈÚ‰»»ƒ¿»»»≈ƒ¿»≈¬ƒ≈¿«¿≈
ÈÙ ÈÓ‡ ÔBˆÏ eÈ‰È .EcÒÁ Ï„‚k ÁÏÒe eÏ ÏÁÓe¿…»¿«¿…∆«¿∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ
:'ÂÎÂ 'ÌBÏL ‰NBÚ .'ÂÎ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â¿∆¿ƒƒ¿»∆∆»¿

יט .38) ג, ו.39)קהלת נה, יא.40)ישעיה לג, יחזקאל
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ה'תשע"ט  תשרי כ"א ראשון  יום 

  





   1 
הלקט .1) עם ועירבן עומרין שפיזר והרוח  לקט . איזהו יבאר

בחורי הנמצאים זרעים עניים. שילקטו קודם שדהו והמרביץ 
ישכור  אם ודין בגדיש. שנתערבה לקט  של ושבולת הנמלים
לעניים  מניח  שאינו מי  אחריו. בנו שילקט  מנת על הפועל
עם  הלקט  את המפקיר בשדהו. ארי  המרביץ  או ללקט ,
כתף  ואיזהו עוללות זהו ואי  פרט  זהו ואי  רובו. נפילת
זוכין  העניים ומאימתי  עוללות. שכולו כרם נטף . ואיזהו
נודעו  שלא עד כרמו המקדיש ודין העוללות. פרט  ליקח 
לו  שהיו מי  לבצור. לישראל כרמו שמכר גוי  העוללות.

ביתו. לתוך ובצרם גפנים חמשה

.‡?Ë˜Ï e‰ÊÈ‡2˙ÚLa Ïbn‰ CBzÓ ÏÙBp‰ ‰Ê ≈∆∆∆∆«≈ƒ««»ƒ¿«
B„È CBzÓ ÏÙBp‰ B‡ ‰Èˆ˜3ÌÈÏaM‰ ıa˜nLk ¿ƒ»«≈ƒ»¿∆¿«≈«ƒ√ƒ

ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ˙ÏaL ÏÙBp‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .ˆ˜ÈÂ4; ¿ƒ¿…¿∆ƒ¿∆«≈ƒ…∆««¿«ƒ
ÏÚÏ ÔzLÏL È‰  „Á‡k LÏL eÏÙ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»¿∆»¬≈¿»¿»¿««

Ïbn‰ Á‡Ó ÏÙBp‰Â .‰„O‰5elÙ‡ ,„i‰ Á‡Ó B‡ «»∆¿«≈≈««««»≈«««»¬ƒ
.Ë˜Ï dÈ‡  ˙Á‡ ˙ÏaLƒ…∆««≈»∆∆

מ "י .2) פ "ד המגל".3)פאה ותוך היד "תוך שם:
מ "ה.4) פ "ו שם הלל, מ "י .5)כבית פ "ד שם

.„ia ˆB˜ ‰È‰6 B„È CBzÓ ÏÙBp‰ ,ÏbÓ ‡Ïa »»≈«»¿…«»«≈ƒ»
Ì˙B‡ ÌÈLÏBz‰ ÌÈc LÏBz‰ Ï‡ .Ë˜Ï BÈ‡7, ≈∆∆¬»«≈¿»ƒ«¿ƒ»

LÏBz B‡ ˆB˜ ‰È‰ .Ë˜Ï  B„È ˙ÁzÓ ÏÙBp‰8c «≈ƒ««»∆∆»»≈≈»»
LÏz B‡ BÚBÊ ‡ÏÓ ˆwL Á‡Â ,LÏz‰Ï BkcL∆«¿¿ƒ»≈¿««∆»«¿…¿»«
È‰  ı‡‰ ÏÚ B„iÓ ÏÙÂ ıB˜ e‰k‰ BˆÓ˜ ‡ÏÓ¿…À¿ƒ»¿»«ƒ»«»»∆¬≈

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê9. ∆∆««««ƒ

בידו".6) הקוצר ולא קצירך, "לקט  ה"ה): (שם ב 'ירושלמי '
כו'7) קיטוף  לקט  ולא קצירך "לקט  א: קלז, בחולין הוא כן

דתניא  בקיטוף ). שדרכו =) דאורחיה במידי  יוסי  רבי  מודה
מניין? עוקר קציר, אלא לי  אין - קציר אומר, יוסי  רבי 
בקוצרך". לומר: תלמוד מניין, תולש לקצור. לומר: תלמוד
מלא  תלש כו' לקט  "איזהו : שם פ "ד בפאה נראה וכן

לקט . יש בתולש שגם הרי  וכו'". פאה 8)קומצו משנה,
לקט 9)שם. אין - קצירך" "ולקט  ט ) יט , (ויקרא שנאמר

קוץ  הכהו כו' קוצר היה אמרו: מיכן הקציר, מחמת אלא
ועי ' ה"ה, פ "ב  קדושים פ ' ('ספרא' הבית בעל של הרי  כו'

שם). ר"ש

.‚ˆB˜ ‰È‰10‰ˆ˜ ‡lL ˙Á‡ ˙ÏaL ‰‡LÂ »»≈¿ƒ¿¬»ƒ…∆««∆…ƒ¿¿»
‰ÓwÏ ÚÈbÓ dL‡ ‰È‰ Ì‡ :‰È˙BÈqL Ïk ˆ˜Â¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆»ƒ»»…»«ƒ««»»

‰Ów‰ ÌÚ ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈÂ dcˆaL11ÏL ‡È‰ È‰  ∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ»≈ƒ«»»¬≈ƒ∆
.ÌÈiÚ ÏL ‡È‰ È‰  Â‡Ï Ì‡Â ;‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿ƒ»¬≈ƒ∆¬ƒƒ

למד 10) זה ומתוך לקט , בהלכות ונשנתה מ "ב . פ "ה פאה
נראה  וכן בפירושו). (עיי "ש בלקט  עוסקת היא שאף  רבינו
וכן  לקט ". לקט  שספק  כו' שבקמה "שבולת פ "ב : בתוספתא
שיש  שם, ל'ספרא' משאנץ  לר"ש המיוחס  הפירוש דעת

מלך'. פני  ב 'אור וראה לקרקע , במחובר שמכיון 11)לקט 
הק  עם היא מתחברת מיוחדת, לטירחה צורך מה שאין

אגבה. ובטלה

.„˙BÏBaL ÈzL eÈ‰12‰ÏBÎÈ ˙ÈÓÈt‰ ,BÊ „ˆa BÊ »¿≈ƒ¿««¿ƒƒ¿»
‰Ów‰ ÌÚ ˆw‰Ï13ÌÚ ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰BˆÈÁ‰Â , ¿ƒ»≈ƒ«»»¿«ƒ»¿»¿ƒ»≈ƒ

˙ÈÓÈt‰  ‰Ów‰ ÌÚ ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿≈»¿»¿ƒ»≈ƒ«»»«¿ƒƒ
‰BˆÈÁ‰ ˙‡ ˙ÏvÓe ˙Ïv14˙ÏÙBk ‡È‰ È‰L .15 ƒ∆∆«∆∆∆«ƒ»∆¬≈ƒ«∆∆

.‰ˆ˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïbn‰ CBzÓƒ««»¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»
L˜aL ÌÈÏaM‰Â16‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È‰ 17. ¿«ƒ√ƒ∆¿«¬≈≈∆«««»∆

ה"ב .12) שם הבית,13)'ירושלמי ' בעל של והיא
למעלה. הפנימית 14)כמבואר עם להקצר שיכולה שכיון

אגבה. היא בטלה בהלכה 15)עמה, שאמר למה מוסב  זה
עם  להקצר יכולה ואינה נקצרה שלא ששיבולת הקודמת,
כנופלת  היא "שהרי  כתב  זה ועל עניים, של היא הרי  הקמה,
שכתבנו  וכמו נקצרה", לא שעדיין ואף ֿעלֿפי  המגל, מתוך

(כסף ֿמשנה). במחובר לקט  שיש תוספתא 16)למעלה,
פ "ב . סוף  לקט ,17)פאה הוא שמא חוששין שאין [היינו

לקט  דרך אין כלומר, הקמה", בתוך מתנה לעניים "שאין
כפשוטה']. 'תוספתא וראה בקציר, אלא בקמה להיות

.‰‰ftL Áe‰18ÏL Èˆ˜ Ú˙Â ÌÈÓÚ‰ ˙‡ »«∆ƒ¿»∆»√»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆
ÔÈ„ÓB‡  Ë˜l‰ ÌÚ ‰„O‰ ÏÚa19‰nk ‰„O‰ ˙‡ «««»∆ƒ«∆∆¿ƒ∆«»∆«»

‰fL ÈtÓ ,ÌÈiÚÏ Ô˙BÂ ˙BOÚÏ ‰Èe‡ ‡È‰ Ë˜Ï∆∆ƒ¿»«¬¿≈»¬ƒƒƒ¿≈∆∆
Ò‡20?‰Ê eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .21‰‡ez ÔÈa˜ ‰Úa‡ …∆¿«»ƒ∆«¿»»«ƒ¿»

Bk ˙Èa ÏÎÏ22. ¿»≈

מ "א.18) פ "ה לקנוס 20)משערין.19)פאה שייך ולא
גבי על קצירו כשהגדיש שקנסוהו כמו השדה, בעל את

וֿז). הלכות (להלן ראויה 21)הלקט  שהשדה לקט , של
ֿ 22)לעשות. בבבא ואמרו גמליאל. בן שמעון כרבן שם,

הוא  וכן תבואה. כור ולא זרע  כור שהוא - ב  קה, מציעא
לבית  ליה: אמר - כור לבית או "לכור כאן: ב 'ירושלמי '
הוא  כור בית ושיעור ה'ירושלמי '. לשון העתיק  ורבינו כור".
סאה  בית כל הרי  כי  בסךֿהכל. אמה אלף  וחמשה שבעים
וחמש  אלפיים דהיינו אמה, חמשים על אמה חמשים הוא

סאה. שלושים הוא כור ובית אמה, מאות

.ÂÌÈiÚ e‰eËwÏ ‡ÏÂ ı‡Ï ÏÙpL Ë˜Ï23ÏÚa ‡e , ∆∆∆»«»»∆¿…ƒ¿¬ƒƒ»««
k  ı‡‰ ÏÚ BlL Èˆw‰ ˙‡ LÈc‚‰Â ‰„O‰„ˆÈ «»∆¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ∆«»»∆≈«

,Á‡ ÌB˜ÓÏ Blk BlL LÈ„b‰ ‰pÙÓ ?‰OBÚ ‡e‰∆¿«∆«»ƒ∆À¿»«≈
ÌÈiÚÏ Ôlk  ı‡a ˙BÚ‚Bp‰ ÌÈÏaM‰ ÏÎÂ24ÈtÓ . ¿»«ƒ√ƒ«¿»»∆À»»¬ƒƒƒ¿≈

,Ë˜Ï ‰˙È‰L Ì‰Ó ‡È‰ BÊ È‡ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ≈ƒ≈∆∆»¿»∆∆
Áp‰  ÊÚz :Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ  ÌÈiÚ ˙BzÓ ˜ÙÒe¿≈«¿¬ƒƒ»¬ƒƒ∆∆¡««¬…««
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קצה                 
         

      

ה'תשע"ט  תשרי כ"א ראשון  יום 

  





   1 
הלקט .1) עם ועירבן עומרין שפיזר והרוח  לקט . איזהו יבאר

בחורי הנמצאים זרעים עניים. שילקטו קודם שדהו והמרביץ 
ישכור  אם ודין בגדיש. שנתערבה לקט  של ושבולת הנמלים
לעניים  מניח  שאינו מי  אחריו. בנו שילקט  מנת על הפועל
עם  הלקט  את המפקיר בשדהו. ארי  המרביץ  או ללקט ,
כתף  ואיזהו עוללות זהו ואי  פרט  זהו ואי  רובו. נפילת
זוכין  העניים ומאימתי  עוללות. שכולו כרם נטף . ואיזהו
נודעו  שלא עד כרמו המקדיש ודין העוללות. פרט  ליקח 
לו  שהיו מי  לבצור. לישראל כרמו שמכר גוי  העוללות.

ביתו. לתוך ובצרם גפנים חמשה

.‡?Ë˜Ï e‰ÊÈ‡2˙ÚLa Ïbn‰ CBzÓ ÏÙBp‰ ‰Ê ≈∆∆∆∆«≈ƒ««»ƒ¿«
B„È CBzÓ ÏÙBp‰ B‡ ‰Èˆ˜3ÌÈÏaM‰ ıa˜nLk ¿ƒ»«≈ƒ»¿∆¿«≈«ƒ√ƒ

ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ˙ÏaL ÏÙBp‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .ˆ˜ÈÂ4; ¿ƒ¿…¿∆ƒ¿∆«≈ƒ…∆««¿«ƒ
ÏÚÏ ÔzLÏL È‰  „Á‡k LÏL eÏÙ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»¿∆»¬≈¿»¿»¿««

Ïbn‰ Á‡Ó ÏÙBp‰Â .‰„O‰5elÙ‡ ,„i‰ Á‡Ó B‡ «»∆¿«≈≈««««»≈«««»¬ƒ
.Ë˜Ï dÈ‡  ˙Á‡ ˙ÏaLƒ…∆««≈»∆∆

מ "י .2) פ "ד המגל".3)פאה ותוך היד "תוך שם:
מ "ה.4) פ "ו שם הלל, מ "י .5)כבית פ "ד שם

.„ia ˆB˜ ‰È‰6 B„È CBzÓ ÏÙBp‰ ,ÏbÓ ‡Ïa »»≈«»¿…«»«≈ƒ»
Ì˙B‡ ÌÈLÏBz‰ ÌÈc LÏBz‰ Ï‡ .Ë˜Ï BÈ‡7, ≈∆∆¬»«≈¿»ƒ«¿ƒ»

LÏBz B‡ ˆB˜ ‰È‰ .Ë˜Ï  B„È ˙ÁzÓ ÏÙBp‰8c «≈ƒ««»∆∆»»≈≈»»
LÏz B‡ BÚBÊ ‡ÏÓ ˆwL Á‡Â ,LÏz‰Ï BkcL∆«¿¿ƒ»≈¿««∆»«¿…¿»«
È‰  ı‡‰ ÏÚ B„iÓ ÏÙÂ ıB˜ e‰k‰ BˆÓ˜ ‡ÏÓ¿…À¿ƒ»¿»«ƒ»«»»∆¬≈

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê9. ∆∆««««ƒ

בידו".6) הקוצר ולא קצירך, "לקט  ה"ה): (שם ב 'ירושלמי '
כו'7) קיטוף  לקט  ולא קצירך "לקט  א: קלז, בחולין הוא כן

דתניא  בקיטוף ). שדרכו =) דאורחיה במידי  יוסי  רבי  מודה
מניין? עוקר קציר, אלא לי  אין - קציר אומר, יוסי  רבי 
בקוצרך". לומר: תלמוד מניין, תולש לקצור. לומר: תלמוד
מלא  תלש כו' לקט  "איזהו : שם פ "ד בפאה נראה וכן

לקט . יש בתולש שגם הרי  וכו'". פאה 8)קומצו משנה,
לקט 9)שם. אין - קצירך" "ולקט  ט ) יט , (ויקרא שנאמר

קוץ  הכהו כו' קוצר היה אמרו: מיכן הקציר, מחמת אלא
ועי ' ה"ה, פ "ב  קדושים פ ' ('ספרא' הבית בעל של הרי  כו'

שם). ר"ש

.‚ˆB˜ ‰È‰10‰ˆ˜ ‡lL ˙Á‡ ˙ÏaL ‰‡LÂ »»≈¿ƒ¿¬»ƒ…∆««∆…ƒ¿¿»
‰ÓwÏ ÚÈbÓ dL‡ ‰È‰ Ì‡ :‰È˙BÈqL Ïk ˆ˜Â¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆»ƒ»»…»«ƒ««»»

‰Ów‰ ÌÚ ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈÂ dcˆaL11ÏL ‡È‰ È‰  ∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ»≈ƒ«»»¬≈ƒ∆
.ÌÈiÚ ÏL ‡È‰ È‰  Â‡Ï Ì‡Â ;‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿ƒ»¬≈ƒ∆¬ƒƒ

למד 10) זה ומתוך לקט , בהלכות ונשנתה מ "ב . פ "ה פאה
נראה  וכן בפירושו). (עיי "ש בלקט  עוסקת היא שאף  רבינו
וכן  לקט ". לקט  שספק  כו' שבקמה "שבולת פ "ב : בתוספתא
שיש  שם, ל'ספרא' משאנץ  לר"ש המיוחס  הפירוש דעת

מלך'. פני  ב 'אור וראה לקרקע , במחובר שמכיון 11)לקט 
הק  עם היא מתחברת מיוחדת, לטירחה צורך מה שאין

אגבה. ובטלה

.„˙BÏBaL ÈzL eÈ‰12‰ÏBÎÈ ˙ÈÓÈt‰ ,BÊ „ˆa BÊ »¿≈ƒ¿««¿ƒƒ¿»
‰Ów‰ ÌÚ ˆw‰Ï13ÌÚ ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰BˆÈÁ‰Â , ¿ƒ»≈ƒ«»»¿«ƒ»¿»¿ƒ»≈ƒ

˙ÈÓÈt‰  ‰Ów‰ ÌÚ ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿≈»¿»¿ƒ»≈ƒ«»»«¿ƒƒ
‰BˆÈÁ‰ ˙‡ ˙ÏvÓe ˙Ïv14˙ÏÙBk ‡È‰ È‰L .15 ƒ∆∆«∆∆∆«ƒ»∆¬≈ƒ«∆∆

.‰ˆ˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïbn‰ CBzÓƒ««»¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»
L˜aL ÌÈÏaM‰Â16‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È‰ 17. ¿«ƒ√ƒ∆¿«¬≈≈∆«««»∆

ה"ב .12) שם הבית,13)'ירושלמי ' בעל של והיא
למעלה. הפנימית 14)כמבואר עם להקצר שיכולה שכיון

אגבה. היא בטלה בהלכה 15)עמה, שאמר למה מוסב  זה
עם  להקצר יכולה ואינה נקצרה שלא ששיבולת הקודמת,
כנופלת  היא "שהרי  כתב  זה ועל עניים, של היא הרי  הקמה,
שכתבנו  וכמו נקצרה", לא שעדיין ואף ֿעלֿפי  המגל, מתוך

(כסף ֿמשנה). במחובר לקט  שיש תוספתא 16)למעלה,
פ "ב . סוף  לקט ,17)פאה הוא שמא חוששין שאין [היינו

לקט  דרך אין כלומר, הקמה", בתוך מתנה לעניים "שאין
כפשוטה']. 'תוספתא וראה בקציר, אלא בקמה להיות

.‰‰ftL Áe‰18ÏL Èˆ˜ Ú˙Â ÌÈÓÚ‰ ˙‡ »«∆ƒ¿»∆»√»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆
ÔÈ„ÓB‡  Ë˜l‰ ÌÚ ‰„O‰ ÏÚa19‰nk ‰„O‰ ˙‡ «««»∆ƒ«∆∆¿ƒ∆«»∆«»

‰fL ÈtÓ ,ÌÈiÚÏ Ô˙BÂ ˙BOÚÏ ‰Èe‡ ‡È‰ Ë˜Ï∆∆ƒ¿»«¬¿≈»¬ƒƒƒ¿≈∆∆
Ò‡20?‰Ê eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .21‰‡ez ÔÈa˜ ‰Úa‡ …∆¿«»ƒ∆«¿»»«ƒ¿»

Bk ˙Èa ÏÎÏ22. ¿»≈

מ "א.18) פ "ה לקנוס 20)משערין.19)פאה שייך ולא
גבי על קצירו כשהגדיש שקנסוהו כמו השדה, בעל את

וֿז). הלכות (להלן ראויה 21)הלקט  שהשדה לקט , של
ֿ 22)לעשות. בבבא ואמרו גמליאל. בן שמעון כרבן שם,

הוא  וכן תבואה. כור ולא זרע  כור שהוא - ב  קה, מציעא
לבית  ליה: אמר - כור לבית או "לכור כאן: ב 'ירושלמי '
הוא  כור בית ושיעור ה'ירושלמי '. לשון העתיק  ורבינו כור".
סאה  בית כל הרי  כי  בסךֿהכל. אמה אלף  וחמשה שבעים
וחמש  אלפיים דהיינו אמה, חמשים על אמה חמשים הוא

סאה. שלושים הוא כור ובית אמה, מאות

.ÂÌÈiÚ e‰eËwÏ ‡ÏÂ ı‡Ï ÏÙpL Ë˜Ï23ÏÚa ‡e , ∆∆∆»«»»∆¿…ƒ¿¬ƒƒ»««
k  ı‡‰ ÏÚ BlL Èˆw‰ ˙‡ LÈc‚‰Â ‰„O‰„ˆÈ «»∆¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ∆«»»∆≈«

,Á‡ ÌB˜ÓÏ Blk BlL LÈ„b‰ ‰pÙÓ ?‰OBÚ ‡e‰∆¿«∆«»ƒ∆À¿»«≈
ÌÈiÚÏ Ôlk  ı‡a ˙BÚ‚Bp‰ ÌÈÏaM‰ ÏÎÂ24ÈtÓ . ¿»«ƒ√ƒ«¿»»∆À»»¬ƒƒƒ¿≈

,Ë˜Ï ‰˙È‰L Ì‰Ó ‡È‰ BÊ È‡ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ≈ƒ≈∆∆»¿»∆∆
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שם.23) מי "א.24)פאה, פ "ד שם 25)שם 'ירושלמי '
פ "ד. סוף 

.ÊÔÈ„ÓB‡ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ26‰Ó ÌÈiÚÏ ÔzÈÂ d˙B‡ ¿»»≈¿ƒ»¿ƒ≈»¬ƒƒ«
ÏÚ LÈc‚‰Â ÚL ÈtÓ ?Ë˜Ï ˙BOÚÏ ‰Èe‡M∆¿»«¬∆∆ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿ƒ«

‚‚BL ‰È‰ elÙ‡Â .e‰eÒ˜ ,Ë˜l‰27‰È‰ elÙ‡Â , «∆∆¿»«¬ƒ»»≈«¬ƒ»»
ÔÈhÁ ÂÈÏÚ LÈc‚‰Â ÌÈBÚO Ë˜l‰28‡˜ elÙ‡Â , «∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒƒ«¬ƒ»»

‡lL ÌÈÁ‡ e‰eLÈc‚‰ elÙ‡ ,e‡a ‡ÏÂ ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ¿…»¬ƒƒ¿ƒ¬≈ƒ∆…
.ÌÈiÚÏ Ô‰ È‰ ı‡a ˙BÚ‚Bp‰ Ïk  BzÚcÓƒ«¿»«¿»»∆¬≈≈»¬ƒƒ

ה"א.26) פ "ה המחלוקת 27)שם עם קשר לזה [ואין שם.
לא  או מזיד אטו שוגג קנסו אם יהודה, ורבי  מאיר רבי  של
שלא  אחרים הגדישו אם גם קנסו כאן שהרי  נג:), (גיטין

שם]. הפנים' ב 'מראה ועי ' חשש 28)מדעתו. כאן שאין
הנוגעות  החיטים שכל תיקנו זאת בכל לקט , תערובת של

לעניים. הן בארץ 

.ÁıaÏ CÈv‰29ÌÈiÚ‰ eËwÏiL Ì„˜ e‰„O ˙‡ «»ƒ¿«≈∆»≈…∆∆¿«¿»¬ƒƒ
zÓ  Ë˜l‰ „ÒÙ‰ ÏÚ ‰aÓ B˜f‰ Ì‡ :daL Ë˜Ï∆∆∆»ƒ∆≈¿À∆«∆¿≈«∆∆À»
eÒ‡  B„ÒÙ‰ ÏÚ ‰aÓ Ë˜l‰ „ÒÙ‰ Ì‡Â ;ıaÏ¿«≈¿ƒ∆¿≈«∆∆¿À∆«∆¿≈»
„Ú „b‰ ÏÚ BÁÈp‰Â Ë˜l‰ Ïk ˙‡ ı˜ Ì‡Â .ıaÏ¿«≈¿ƒ»«∆»«∆∆¿ƒƒ««»≈«

˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ‰Ê È‰  epÏhÈÂ ÈÚ‰ ‡BiL30. ∆»∆»ƒ¿ƒ¿∆¬≈∆ƒ«¬ƒ

ה"ג.29) שם ו'ירושלמי ' פ "ב , סוף  פאה תוספתא
קורקוס .30) מהר"י  ראה ידוע , אינו אלה דברים מקור

אמר  הדין שמן וכנראה יהודה, רבי  דברי  הם שם ובתוספתא
חסידות. ממדת ולא

.ËÌÈÏÓp‰ ÈBÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÚÊ31eÈ‰ Ì‡ : ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒƒ»
,‰„O‰ ÏÚa ÏL ‡e‰ È‰  ‰Ów‰ CB˙a ÌÈBÁ‰«ƒ¿«»»¬≈∆«««»∆
ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡Â ;‰Ów‰ CB˙a ‰zÓ ÌÈiÚÏ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒƒ«»»¿«»»¿ƒ»¿»

ˆ˜pL32Ë˜l‰ ÔÓ ‡nL ,ÌÈiÚ ÏL ‰Ê È‰  ∆ƒ¿«¬≈∆∆¬ƒƒ∆»ƒ«∆∆
:ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  BÁL ‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡Â .e‰eb¿»¿««ƒ∆ƒ¿»»≈¿ƒ

Ë˜Ï  Ë˜l‰ ˜ÙqL ;‰ÚL ‰MÓ ‰Ê È‰33. ¬≈∆ƒ»»∆»¿»∆¿≈«∆∆∆∆

שם.31) הקוצרים".32)פאה, "שלאחר כרבי33)שם:
ה"ו. למעלה וראה (כסף ֿמשנה). שם מאיר

.ÈË˜Ï ÏL ˙ÏaL34‰Ê È‰  LÈ„‚a ‰Ú˙pL ƒ…∆∆∆∆∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¬≈∆
Ó˙BÏBaL ÈzL LÈÙ35Ì‡ :Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ÓB‡Â «¿ƒ¿≈ƒ¿≈«««≈∆ƒ

 Ë˜Ï dÈ‡ Ì‡Â ,ÌÈiÚÏ ‡È‰ È‰  BÊ ‡È‰ Ë˜l‰«∆∆ƒ¬≈ƒ»¬ƒƒ¿ƒ≈»∆∆
BÊ ˙ÏaL Ô‰a ˙iÁL (‡È‰L) ˙BOÚn‰ È‰¬≈«««¿∆ƒ∆«∆∆»∆ƒ…∆

‰iL ˙ÏaLa ÌÈÚe˜36˙ÏaL ÏÚ Ôk ‰˙Óe ÊBÁÂ ; ¿ƒ¿ƒ…∆¿ƒ»¿≈«¿∆≈«ƒ…∆
.OÚÓ ‰È‰z ˙Á‡‰Â ÈÚÏ Ô‰Ó ˙Á‡ Ô˙BÂ ,‰iL¿ƒ»¿≈««≈∆¿»ƒ¿»«∆∆ƒ¿∆«¬≈

מ "ב .34) פ "ח  ה"ב .35)שם שם שנייה 36)'ירושלמי '
ולוקח  שחוזר אלא תחילה, שהפריש מהשתים אחת אינה זו
לחשוש  שיש לפי  עליה, גם ומתנה הגדיש, מן שלישית עוד
שהראשונה  ונמצא הלקט , היא המעשרות בה שקבע  זו שמא

כסף ֿמשנה). ועי ' קורקוס , (ר"י  טבל היא

.‡ÈkOÈ ‡Ï37ÏÚBt‰ ˙‡ Ì„‡38ËwÏiL ˙Ó ÏÚ …ƒ¿…»»∆«≈«¿»∆¿«≈
ÂÈÁ‡ Ba39Ï‡ .40ÎBn‰Â ÔÈÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ‡‰ ¿«¬»¬»»¬ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«≈

BÁÏ B˙Ó˜41ËwÏÈ  ˆ˜Ï42Ba43LÈÂ .ÂÈÁ‡ »»«¬≈ƒ¿…¿«≈¿«¬»¿≈

ÏÚBtÏ44ÂÈe BzL‡ ‡È‰Ï45elÙ‡Â ,ÂÈÁ‡ ËwÏÏ «≈¿»ƒƒ¿»»¿«≈«¬»«¬ƒ
Èˆw‰ ÈˆÁ ÏhÏ BÎO46BÚÈ B‡ BLÈÏL B‡ ¿»ƒ…¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ

.BÎOaƒ¿»

שילקט 37) עלֿמנת הפועלים את אדם ישכור "לא מ "ו: שם
אחריו". להלן 38)בנו אבל יום. שכיר הוא פועל [סתם

מהתבואה  במקבל שהואֿהדין התוספתא, מן יתבאר
ולרביע ]. לשליש למחצה גוזל 39)הנקצרת: שהוא מפני 

שהרי ב 'ירושלמי '), הוא וכן שם, המשנה (פירוש העניים את
ור"ש). (הגר"א זה עבור בזול לו נשכרים העניים הפועלים

(401 עמ ' ליברמן הגר"ש (הוצאת פ "ג פאה [בתוספתא
יוסי ר' אחריו. בנו ילקט  לא לקצור, שדה "המקבל :(50
והמוכר  והחכורות העריסין אבל אחריו, בנו ילקט  אומר
שרבינו  ונראה אחריו". בנו ילקט  לקצור, לחבירו קמתו
זו  (ואין הנ"ל המשנה עלֿפי  התוספתא של הרישא מפרש
"המקבל  להלן): וראה יב . בבבאֿמציעא שהובאה הברייתא
שליש  או מחצה של בשכר לקצור כשקיבל - לקצור" שדה
אחריו  בנו שילקט  עלֿמנת השדה בעל עם והתנה רביע , או
הוא  הרי  בשכר שעובד שכיון אחריו", בנו ילקט  "לא -
זה, עבור בזול לו שנשכר העניים, גזל כאן ויש אחר, כפועל
יתכן  כי  (אם בזה חולק  יוסי  ורבי  רבינו, בדברי  להלן ראה
של  חשש שיש הנ"ל, למשנה הוא מודה אחר שבפועל
וכו' והחכורות העריסין "אבל הלקט ). עבור שכר הורדת
עבודתם, שכר מקבלים אינם אלו שכל אחריו", בנו ילקט 
את  מקבלים שהם לקצור, קמה ולוקח  כחוכר האריס  אלא
השדה: לבעל שכר משלמים והם אחריותם, על הקציר כל
תבואה  סכום - והחוכר ורביע , שליש למחצה, - האריס 

מין מסוים שהיה ואזיל, ד"ה קג: בבאֿמציעא 'תוספות' (עי '
ראה  בשכר. הורדה של חשש כאן אין ולפיכך כזה), אריס 

כפשוטה']. במשנה 41)ב 'תוספתא שאמרו אף ֿעלֿפי 
אסור", והלוקח  מותר המוכר שדהו, את "המוכר שם:
אם  אבל וקמתו, שדהו לו "כשמכר שם: ב 'ירושלמי ' ואמרו
קורא  אני  המוכר) =) זה אצל שדה, לו ושייר קמה לו מכר
שהלוקח  הרי  קצירך", קורא אני  הלוקח ) = ) זה ואצל שדך,
בנו  אבל עצמו, בלוקח  אלא זה אין - ללקט  לו אסור קמה
כפשוטה'). ('תוספתא ומותר הקציר בעל אינו -

כנ"ל.42) שילקט , מנת על להתנות מותר כלומר,
כגופו 43) שהיא אשתו אבל הקציר, בעל שאינו בנו דוקא

מלך'). פני  ב 'אור וראה כפשוטה', ('תוספתא אסורה -
שמצד  להלן, המובא פועל בדין שם, בבבאֿמציעא ואמרו
זה. באופן ילקטו בניהם גם שלמחר קפידא, אין העניים

ילקט 44) הפועל את "השוכר שם: בבבאֿמציעא ברייתא
למעלה. ראה תנאי , בלי  כלומר אחריו", הוא 45)בנו כן

ללקט  מותרת אשתו גם וכאן יוסי . רבי  בדברי  שם בברייתא
קטנים. אפילו ובניו למעלה. ראה הקציר, בעל שאינו כיון
כאילו  חכמים עשאוהו - לאביו קטן שמציאת ואף ֿעלֿפי 
הקטן, הבן שילקט  מזה, מרוצים שעניים לעצמו, זכה

(שם). ילקטו בניהם גם הנ"ל,46)שלמחר כאריס  [אינו
לבעל  ורביע  שליש מחצה משלם והוא הקציר, כל שלוקח 
- שכר) מקבל שאינו לפי  להתנות מותר (שלפיכך השדה
למחצה  שכר מקבל והוא השדה, בעל של הקציר כל אלא
שאסור  כשם אתו, להתנות אסור ולפיכך לרביע , או לשליש
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קצו                
         

לקצור, שדה "המקבל הנ"ל: בתוספתא וכמפורש בפועל,
אשתו  הוא מביא אבל למעלה. ראה אחריו", בנו ילקט  לא
ומקור  הנ"ל. בפועל וכמו זה, על שיתנה מבלי  ללקט , ובניו
הלכה  שם שפסקו יוסי  רבי  וכדברי  שם, בברייתא הדברים
ילקט  הפועל את "השוכר שם: הברייתא לשון וזה כמותו.
אחריו, בנו ילקט  לא - ולרביע  לשליש למחצה אחריו, בנו
אחריו" ואשתו בנו ילקט  כך, ובין כך בין אומר יוסי  רבי 
שכאן  שם, בתוספתא לדבריו שייכים יוסי  רבי  דברי  (ואין
כבפועל, כאן ואף  תנאי ). עם מדובר ושם תנאי , בלי  מדובר
שאינו  לפי  כגופו, שהיא אף ֿעלֿפי  ללקט , אשתו גם מותרת

בני הקציר, הותר בעל שלא הקציר, בעל שהוא לאריס  גוד
כנ"ל]. ללקט , לה

.ÈÁÈpÓ BÈ‡L ÈÓ47‡e‰L B‡ ,ËwÏÏ ÌÈiÚ‰ ˙‡ ƒ∆≈«ƒ«∆»¬ƒƒ¿«≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ ÚiÒnL B‡ ,„Á‡ ÚBÓe „Á‡ ÁÈpÓ«ƒ«∆»≈«∆»∆¿«≈«∆∆»≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚ ‰Ê È‰  BÁ ÏÚ«¬≈¬≈∆≈∆»¬ƒƒ

שם.47) משנה,

.‚ÈÌ„‡Ï eÒ‡Â48CB˙a Ba ‡ˆBiÎÂ È‡ ıÈa‰Ï ¿»¿»»¿«¿ƒ¬ƒ¿«≈¿
ÌÈiÚ ÌL eÈ‰ .eÁÈÂ ÌÈiÚ‰ e‡iL È„k ,e‰„O49 »≈¿≈∆ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ¿¿»»¬ƒƒ

Ë˜Ï ÏhÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L50˙Èa‰ ÏÚa ÏBÎÈ Ì‡ : ∆≈»¿ƒƒ…∆∆ƒ»««««ƒ
ÈtÓ ,ÔÁÈpÓ  Â‡Ï Ì‡Â ;‰ÁÓÓ  Ô„Èa ˙BÁÓÏ¿«¿»»¿«∆¿ƒ»«ƒ»ƒ¿≈

ÌBÏL ÈÎc51. «¿≈»

שם.48) פ "ג.49)בבאֿמציעא, פאה כגון 50)תוספתא
('תוספתא  הי "ג פ "ט  להלן ראה זוז, מאתיים להם שיש אלה

וראה 51)כפשוטה'). עמו. יתקוטט  ולא יריב  שלא
ה"ט . פ "א למעלה

.„ÈË˜l‰ ˙‡ È˜Ùn‰52Ba ˙ÏÈÙ ÌÚ53BÈ‡  ««¿ƒ∆«∆∆ƒ¿ƒ«À≈
˙eL Ba BÏ ÔÈ‡ ,Ba LpL Á‡Ó ;˜Ù‰54. ∆¿≈≈««∆»«À≈¿

א.52) כה, שיצא53)תמורה הקוצר היינו יד מתחת רובו
ה"ג). פ "ז פאה ב 'ירושלמי ' הש"ס  עם 54)(גליון שמיד

שם). (תמורה, לעניים התורה אותו זיכתה רובו, נשירת
הוא  והרי  בו, חלק  לעניים אין קודם, הפקירו אם ואולם,

שם). (רש"י  לכל הפקר

.ÂË?Ët e‰Ê È‡55ÌÈb‚ ÈL B‡ „Á‡ b‚ ‰Ê56 ≈∆∆∆∆«¿≈∆»¿≈«¿¿ƒ
‰Èˆa‰ ˙ÚLa ÏBkL‡‰ ÔÓ ÌÈËÙp‰57eÏÙ . «ƒ¿»ƒƒ»∆¿ƒ¿««¿ƒ»»¿

.Ët BÈ‡  ˙Á‡ ˙a ÌÈb‚ ‰LÏL¿»«¿¿ƒ¿«««≈∆∆

ה"ה).55) פ "א (למעלה הענבים מן כבית 56)שנפרט 
ה"א. למעלה וראה מ "ה. פ "ו פאה פ "ז 57)הלל, שם

מ "ג.

.ÊËˆBa ‰È‰58CaÒ‰Â ÏBkL‡‰ ˙‡ ˙ÎÂ59ÂÈÏÚa60 »»≈¿»«∆»∆¿¿À¿«¿»»
Ët BÈ‡  ËÙÂ ı‡Ï ÏÙÂ61È‰ .CÈÏLÓe ˆBa ‰ ¿»«»»∆¿ƒ¿«≈∆∆»»≈«¿ƒ

ı‡Ï62ÏBkL‡ ÈˆÁ elÙ‡ ,˙BÏBkL‡‰ ‰pÙnLk ,63 »»∆¿∆¿«∆»«¿¬ƒ¬ƒ∆¿
Ët ‡e‰ È‰  ÌL ‡ˆÓp‰64ÌÏL ÏBkL‡ ÔÎÂ) . «ƒ¿»»¬≈∆∆¿≈∆¿»≈

Ët ‡e‰ È‰  ÌL ËÙpL65˙‡ ÁÈpn‰Â .( ∆ƒ¿«»¬≈∆∆¿««ƒ«∆
ÔÙb‰ ˙Áz ‰lkÏk‰66‰Ê È‰  ˆBa ‡e‰L ‰ÚLa ««¿«»«««∆∆¿»»∆≈¬≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚≈∆»¬ƒƒ

שלו.60)והסתבך.59)שם.58) העלים בתוך
הלכה 61) למעלה וראה (ר"ש). בצירה דרך נפרט  שלא מפני 

לקט . בענין ה"ד.62)ב  פ "ו שם כרבי63)'ירושלמי '
שם. גבי64)חייא, על שלו קציר כמגדיש הוא שהרי 

לעניים, יהיה בארץ  הנוגע  שכל חכמים שקנסוהו לקט ,
כמבואר  לקט , של שעורים על שלו חיטים הגדיש אם אפילו
חצי שאפילו כאן קנסוהו כן כמו וֿז, הלכות למעלה
הוא  הרי  גרגרים, משלשה יותר בו שיש אף ֿעלֿפי  אשכול,

(רדב "ז). עניים זו.65)של פיסקא חסרה ישנים, בדפוסים
משנה'. 'כסף  מ "ג.66)ועי ' פ "ז שם לארץ , יפול שלא

.ÊÈ?˙ÏÏBÚ ‡È‰ BÊ È‡67BÈ‡L ÔËw‰ ÏBkL‡ ‰Ê ≈ƒ∆∆∆∆¿«»»∆≈
‰aÚÓ68ÏBkL‡k ,69BÏ ÔÈ‡L70Û˙k71ÂÈÚ ÔÈ‡Â ¿À∆¿∆¿∆≈»≈¿≈¬»»

˙BÙËB72ÔÈ‡Â Û˙k dÏ LÈ .˙BfÙÓ ‡l‡ ,BÊ ÏÚ BÊ ¿«∆»¿À»≈»»≈¿≈
‡È‰ È‰  Û˙k dÏ ÔÈ‡Â ÛË dÏ LÈ B‡ ,ÛË dÏ»»≈≈»»≈¿≈»»≈¬≈ƒ

.ÌÈiÚÏ  ˜ÙÒ Ì‡Â ;Ìk‰ ÏÚa ÏL∆«««∆∆¿ƒ»≈»¬ƒƒ

מ "ד.67) סמיך.68)שם רומי ,69)עב , בדפוס  הוא כן
חיטים. של כשיבולת סמיך איננו זה שאשכול לומר ורוצה

הזה.70) הקטן הסמוכה.71)לאשכול בהלכה ראה
שם.72) ראה

.ÁÈ?Û˙k ‡È‰ BÊ È‡73ÔÈ‚ÈÒt74‰„Ma ˙BaÁÓ‰75 ≈ƒ»≈¿ƒƒ«¿À»«ƒ¿»
BÊ Èab ÏÚ BÊ76‰„Ma ˙BaÁÓ‰ ÌÈÚ ?ÛË . ««≈»≈¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»

˙B„BÈÂ77ÌÈÚ‰ Ïk eÈ‰iL ‡e‰Â .78˙BÏÏBÚaL ¿¿¿∆ƒ¿»»¬»ƒ∆»≈
B„È ÒÙa ÔÈÚ‚B79ÈtÓ ?ÏÏBÚ BÓL ‡˜ ‰nÏÂ . ¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

.LÈ‡Ï ÏÏBÚk ˙BÏBkL‡‰ ‡LÏ ‡e‰L∆ƒ¿»»«¿¿≈¿ƒ

ה"ג.73) שם ו'ירושלמי ' פ "ג, אשכולות 74)תוספתא
שם). (ר"ש שבאשכול 75)קטנים האמצעי  השרביט  הוא

משוי76)(שם). הטעון לכתף  שדומה "כתף ", נקרא ולכן
(שם). כתפו ונקראו 77)על שם. ו'ירושלמי ' תוספתא

ונוגע  ונוזל נוטף  דבר שהוא לומר "רוצה נוזל, מלשון 'נטף '
הקודמת. הלכה וראה המשנה). (פירוש קצתו" על קצתו

שם.78) עד 79)'ירושלמי ' כך, כל מפוזרות שהן כלומר,
אבל  עוללות. הן ואז ידו, בפס  לנגוע  יכולה מהן אחת שכל
עוללות  אינן - ידו בפס  לנגוע  יכולות כולן אין אם

(כסף ֿמשנה).

.ËÈÔzÏÂ ˙BÏÏBÚ‰ ˆÏ iÁ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡Â¿≈««««ƒ«»ƒ¿…»≈¿ƒ¿»
ÌÈiÚÏ80b‚Â .ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ ÔÈˆBa Ô‰ ‡l‡ , »¬ƒƒ∆»≈¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈

È„ÈÁÈ81.˙ÏÏBÚ ‡È‰ È‰  ¿ƒƒ¬≈ƒ∆∆

הט "ו),80) פ "ב  ולמעלה מ "א, (פ "ד פאה לענין ששנינו כמו
תעזוב  ולגר לעני  שנאמר לקרקע ", במחובר ניתנת "הפאה
שם) ו'ירושלמי ' (רע "ב , יבואו והם לפניהם הנח  אותם,
"תעזוב " נאמר עניים, מתנות שבכל - ב  קלא, בחולין ואמרו
יוםֿטוב '). 'תוספות ועי ' מ "ו, פ "ז שם ראשונה' ('משנה

שאין 81) אשכול והוא יהודה, כרבי  ולא כחכמים מ "ד, שם
מן  יוצאים הענבים וגרגירי  קטנים) אשכולות =) פסיגים בו
אינם  זה, על זה שוכבים שהם אף ֿעלֿפי  עצמה, השדרה

ורדב "ז). (רע "ב  כתף  בכלל
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לקצור, שדה "המקבל הנ"ל: בתוספתא וכמפורש בפועל,
אשתו  הוא מביא אבל למעלה. ראה אחריו", בנו ילקט  לא
ומקור  הנ"ל. בפועל וכמו זה, על שיתנה מבלי  ללקט , ובניו
הלכה  שם שפסקו יוסי  רבי  וכדברי  שם, בברייתא הדברים
ילקט  הפועל את "השוכר שם: הברייתא לשון וזה כמותו.
אחריו, בנו ילקט  לא - ולרביע  לשליש למחצה אחריו, בנו
אחריו" ואשתו בנו ילקט  כך, ובין כך בין אומר יוסי  רבי 
שכאן  שם, בתוספתא לדבריו שייכים יוסי  רבי  דברי  (ואין
כבפועל, כאן ואף  תנאי ). עם מדובר ושם תנאי , בלי  מדובר
שאינו  לפי  כגופו, שהיא אף ֿעלֿפי  ללקט , אשתו גם מותרת

בני הקציר, הותר בעל שלא הקציר, בעל שהוא לאריס  גוד
כנ"ל]. ללקט , לה

.ÈÁÈpÓ BÈ‡L ÈÓ47‡e‰L B‡ ,ËwÏÏ ÌÈiÚ‰ ˙‡ ƒ∆≈«ƒ«∆»¬ƒƒ¿«≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ ÚiÒnL B‡ ,„Á‡ ÚBÓe „Á‡ ÁÈpÓ«ƒ«∆»≈«∆»∆¿«≈«∆∆»≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚ ‰Ê È‰  BÁ ÏÚ«¬≈¬≈∆≈∆»¬ƒƒ

שם.47) משנה,

.‚ÈÌ„‡Ï eÒ‡Â48CB˙a Ba ‡ˆBiÎÂ È‡ ıÈa‰Ï ¿»¿»»¿«¿ƒ¬ƒ¿«≈¿
ÌÈiÚ ÌL eÈ‰ .eÁÈÂ ÌÈiÚ‰ e‡iL È„k ,e‰„O49 »≈¿≈∆ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ¿¿»»¬ƒƒ

Ë˜Ï ÏhÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L50˙Èa‰ ÏÚa ÏBÎÈ Ì‡ : ∆≈»¿ƒƒ…∆∆ƒ»««««ƒ
ÈtÓ ,ÔÁÈpÓ  Â‡Ï Ì‡Â ;‰ÁÓÓ  Ô„Èa ˙BÁÓÏ¿«¿»»¿«∆¿ƒ»«ƒ»ƒ¿≈

ÌBÏL ÈÎc51. «¿≈»

שם.48) פ "ג.49)בבאֿמציעא, פאה כגון 50)תוספתא
('תוספתא  הי "ג פ "ט  להלן ראה זוז, מאתיים להם שיש אלה

וראה 51)כפשוטה'). עמו. יתקוטט  ולא יריב  שלא
ה"ט . פ "א למעלה

.„ÈË˜l‰ ˙‡ È˜Ùn‰52Ba ˙ÏÈÙ ÌÚ53BÈ‡  ««¿ƒ∆«∆∆ƒ¿ƒ«À≈
˙eL Ba BÏ ÔÈ‡ ,Ba LpL Á‡Ó ;˜Ù‰54. ∆¿≈≈««∆»«À≈¿

א.52) כה, שיצא53)תמורה הקוצר היינו יד מתחת רובו
ה"ג). פ "ז פאה ב 'ירושלמי ' הש"ס  עם 54)(גליון שמיד

שם). (תמורה, לעניים התורה אותו זיכתה רובו, נשירת
הוא  והרי  בו, חלק  לעניים אין קודם, הפקירו אם ואולם,

שם). (רש"י  לכל הפקר

.ÂË?Ët e‰Ê È‡55ÌÈb‚ ÈL B‡ „Á‡ b‚ ‰Ê56 ≈∆∆∆∆«¿≈∆»¿≈«¿¿ƒ
‰Èˆa‰ ˙ÚLa ÏBkL‡‰ ÔÓ ÌÈËÙp‰57eÏÙ . «ƒ¿»ƒƒ»∆¿ƒ¿««¿ƒ»»¿

.Ët BÈ‡  ˙Á‡ ˙a ÌÈb‚ ‰LÏL¿»«¿¿ƒ¿«««≈∆∆

ה"ה).55) פ "א (למעלה הענבים מן כבית 56)שנפרט 
ה"א. למעלה וראה מ "ה. פ "ו פאה פ "ז 57)הלל, שם

מ "ג.

.ÊËˆBa ‰È‰58CaÒ‰Â ÏBkL‡‰ ˙‡ ˙ÎÂ59ÂÈÏÚa60 »»≈¿»«∆»∆¿¿À¿«¿»»
Ët BÈ‡  ËÙÂ ı‡Ï ÏÙÂ61È‰ .CÈÏLÓe ˆBa ‰ ¿»«»»∆¿ƒ¿«≈∆∆»»≈«¿ƒ

ı‡Ï62ÏBkL‡ ÈˆÁ elÙ‡ ,˙BÏBkL‡‰ ‰pÙnLk ,63 »»∆¿∆¿«∆»«¿¬ƒ¬ƒ∆¿
Ët ‡e‰ È‰  ÌL ‡ˆÓp‰64ÌÏL ÏBkL‡ ÔÎÂ) . «ƒ¿»»¬≈∆∆¿≈∆¿»≈

Ët ‡e‰ È‰  ÌL ËÙpL65˙‡ ÁÈpn‰Â .( ∆ƒ¿«»¬≈∆∆¿««ƒ«∆
ÔÙb‰ ˙Áz ‰lkÏk‰66‰Ê È‰  ˆBa ‡e‰L ‰ÚLa ««¿«»«««∆∆¿»»∆≈¬≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚≈∆»¬ƒƒ

שלו.60)והסתבך.59)שם.58) העלים בתוך
הלכה 61) למעלה וראה (ר"ש). בצירה דרך נפרט  שלא מפני 

לקט . בענין ה"ד.62)ב  פ "ו שם כרבי63)'ירושלמי '
שם. גבי64)חייא, על שלו קציר כמגדיש הוא שהרי 

לעניים, יהיה בארץ  הנוגע  שכל חכמים שקנסוהו לקט ,
כמבואר  לקט , של שעורים על שלו חיטים הגדיש אם אפילו
חצי שאפילו כאן קנסוהו כן כמו וֿז, הלכות למעלה
הוא  הרי  גרגרים, משלשה יותר בו שיש אף ֿעלֿפי  אשכול,

(רדב "ז). עניים זו.65)של פיסקא חסרה ישנים, בדפוסים
משנה'. 'כסף  מ "ג.66)ועי ' פ "ז שם לארץ , יפול שלא

.ÊÈ?˙ÏÏBÚ ‡È‰ BÊ È‡67BÈ‡L ÔËw‰ ÏBkL‡ ‰Ê ≈ƒ∆∆∆∆¿«»»∆≈
‰aÚÓ68ÏBkL‡k ,69BÏ ÔÈ‡L70Û˙k71ÂÈÚ ÔÈ‡Â ¿À∆¿∆¿∆≈»≈¿≈¬»»

˙BÙËB72ÔÈ‡Â Û˙k dÏ LÈ .˙BfÙÓ ‡l‡ ,BÊ ÏÚ BÊ ¿«∆»¿À»≈»»≈¿≈
‡È‰ È‰  Û˙k dÏ ÔÈ‡Â ÛË dÏ LÈ B‡ ,ÛË dÏ»»≈≈»»≈¿≈»»≈¬≈ƒ

.ÌÈiÚÏ  ˜ÙÒ Ì‡Â ;Ìk‰ ÏÚa ÏL∆«««∆∆¿ƒ»≈»¬ƒƒ

מ "ד.67) סמיך.68)שם רומי ,69)עב , בדפוס  הוא כן
חיטים. של כשיבולת סמיך איננו זה שאשכול לומר ורוצה

הזה.70) הקטן הסמוכה.71)לאשכול בהלכה ראה
שם.72) ראה

.ÁÈ?Û˙k ‡È‰ BÊ È‡73ÔÈ‚ÈÒt74‰„Ma ˙BaÁÓ‰75 ≈ƒ»≈¿ƒƒ«¿À»«ƒ¿»
BÊ Èab ÏÚ BÊ76‰„Ma ˙BaÁÓ‰ ÌÈÚ ?ÛË . ««≈»≈¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»

˙B„BÈÂ77ÌÈÚ‰ Ïk eÈ‰iL ‡e‰Â .78˙BÏÏBÚaL ¿¿¿∆ƒ¿»»¬»ƒ∆»≈
B„È ÒÙa ÔÈÚ‚B79ÈtÓ ?ÏÏBÚ BÓL ‡˜ ‰nÏÂ . ¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

.LÈ‡Ï ÏÏBÚk ˙BÏBkL‡‰ ‡LÏ ‡e‰L∆ƒ¿»»«¿¿≈¿ƒ

ה"ג.73) שם ו'ירושלמי ' פ "ג, אשכולות 74)תוספתא
שם). (ר"ש שבאשכול 75)קטנים האמצעי  השרביט  הוא

משוי76)(שם). הטעון לכתף  שדומה "כתף ", נקרא ולכן
(שם). כתפו ונקראו 77)על שם. ו'ירושלמי ' תוספתא

ונוגע  ונוזל נוטף  דבר שהוא לומר "רוצה נוזל, מלשון 'נטף '
הקודמת. הלכה וראה המשנה). (פירוש קצתו" על קצתו

שם.78) עד 79)'ירושלמי ' כך, כל מפוזרות שהן כלומר,
אבל  עוללות. הן ואז ידו, בפס  לנגוע  יכולה מהן אחת שכל
עוללות  אינן - ידו בפס  לנגוע  יכולות כולן אין אם

(כסף ֿמשנה).

.ËÈÔzÏÂ ˙BÏÏBÚ‰ ˆÏ iÁ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡Â¿≈««««ƒ«»ƒ¿…»≈¿ƒ¿»
ÌÈiÚÏ80b‚Â .ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ ÔÈˆBa Ô‰ ‡l‡ , »¬ƒƒ∆»≈¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈

È„ÈÁÈ81.˙ÏÏBÚ ‡È‰ È‰  ¿ƒƒ¬≈ƒ∆∆

הט "ו),80) פ "ב  ולמעלה מ "א, (פ "ד פאה לענין ששנינו כמו
תעזוב  ולגר לעני  שנאמר לקרקע ", במחובר ניתנת "הפאה
שם) ו'ירושלמי ' (רע "ב , יבואו והם לפניהם הנח  אותם,
"תעזוב " נאמר עניים, מתנות שבכל - ב  קלא, בחולין ואמרו
יוםֿטוב '). 'תוספות ועי ' מ "ו, פ "ז שם ראשונה' ('משנה

שאין 81) אשכול והוא יהודה, כרבי  ולא כחכמים מ "ד, שם
מן  יוצאים הענבים וגרגירי  קטנים) אשכולות =) פסיגים בו
אינם  זה, על זה שוכבים שהם אף ֿעלֿפי  עצמה, השדרה

ורדב "ז). (רע "ב  כתף  בכלל
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‰ˆ˜ Ì‡ :˙ÏÏBÚ ‰BÓÊ85‡È‰ È‰  ÏBkL‡‰ ÌÚ ¿»∆∆ƒƒ¿¿»ƒ»∆¿¬≈ƒ
Ìk‰ ÏÚa ÏL86.ÌÈiÚÏ ‡È‰ È‰  Â‡Ï Ì‡Â , ∆«««∆∆¿ƒ»¬≈ƒ»¬ƒƒ

גפן.82) של גדול ענף  והיא שם. האשכול 83)משנה,
והוא  עוללת, שאינו נטף , או כתף  לו ויש הזמורה מן יוצא

הכרם. בעל יוצא 84)של שממנו שבזמורה הפרק  הוא
האשכול. שבו הקטן "נקרצת",85)הענף  : רומי  בדפוס 

נחתכת. שיכולה 86)כלומר, לקט  של כשיבולת שהיא
פ "ד  למעלה ראה השדה, בעל של הקמה,שהיא עם להקצר

הכ"ו. להלן וראה שם). יוםֿטוב ' ('תוספות ה"ג

.‡Î˙BÏÏBÚ BlkL Ìk87ÌÈiÚÏ ‡e‰ È‰ 88; ∆∆∆À≈¬≈»¬ƒƒ
.˙BÏÏBÚ Blk elÙ‡  ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓÎÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿«¿¿…¿≈¬ƒÀ≈

„Ïa ÌÎa ‡l‡ ÔÈ‚‰B ˙BÏÏBÚ‰Â Ët‰ ÔÈ‡Â89. ¿≈«∆∆¿»≈¬ƒ∆»¿∆∆ƒ¿«

מ "ז.87) שם נטף . או כתף  לו שיהא אשכול בכרם שאין
שם.88) עקיבא, פאה 89)כרבי  ותוספתא א. קלא, חולין

פ "ב .

.ÎÌÈiÚ‰ ÔÈ‡90˙BÏÏBÚÂ Ët ÁwÏ ÔÈÎBÊ91„Ú ≈»¬ƒƒƒƒ«∆∆¿≈«
ˆ˙ ÈÎÂ :Ó‡pL ;BÓk ˆÏ Ìk‰ ÏÚa ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒ«««∆∆ƒ¿…«¿∆∆¡«¿ƒƒ¿…

‰nÎÂ .ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓk92?Ô‰a ÔÈÎBÊ eÈ‰ÈÂ ˆÈ «¿¿…¿≈¿«»ƒ¿…¿ƒ¿ƒ»∆
ÚÈ ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÏBkL‡ ‰LÏL93. ¿»«¿∆≈ƒ¿ƒ«

עקיבא.90) רבי  מדברי  שם, הוזכר 91)משנה לא שם
בציר  אין אם "ודכוותיה, ב 'ירושלמי ': הוא כן אבל  פרט ,

פרט ". ה"ו.92)אין שם רביעית 93)'ירושלמי ' היינו
לוג  דהיינו הקב , רובע  אומרים ויש (רע "ב ). יין הלוג

אזכרי ). והר"א הרא"ש, בשם שלמה' ('מלאכת

.‚Î˙BÏÏBÚ‰ eÚ„B ‡lL „Ú BÓk LÈc˜n‰94ÔÈ‡  ««¿ƒ«¿«∆…¿»≈≈
ÌÈiÚÏ ˙BÏÏBÚ‰95 ˙BÏÏBÚ‰ eÚ„BpMÓ Ì‡Â ; »≈»¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿»≈
ÌÈiÚÏ ˙BÏÏBÚ‰96ÌÏecb ÎO ezÈÂ ,97Lc˜‰Ï98. »≈»¬ƒƒ¿ƒ¿¿«ƒ»«∆¿≈

מ "ח .94) שם פטור 95)פאה הקדש של שכרם לפי 
('ירושלמי '). שאינו 96)מעוללות דבר מקדיש אדם שאין

הבציר  קודם בעוללות לעניים שאין ואף ֿעלֿפי  (שם). שלו
ואינו  כלום בהם לו אין הבית לבעל גם - הקודמת) (בהלכה
המשניות, בפירוש ועי ' יוםֿטוב ', ('תוספות להקדיש יכול

הקדש 97)שם). משעת הפרי  מן האילן שהוציא מה שכר
שם). המשנה, (פירוש ונתבשלו פגיו חנטו אשר עד

של 98) והאילנות הכרם שהרי  שם, במשנה יוסי  כרבי 
הקדש.

.„ÎÔÙb‰ ˙‡ ÓBf‰99È‰  ˙BÏÏBÚ‰ eÚ„BpL Á‡ «≈∆«∆∆««∆¿»≈¬≈
Bk„k ÓBÊ ‰Ê100k ,˙BÏBkL‡‰ ˙BkL ÌLÎe ;C ∆≈¿«¿¿≈∆≈»«¿»

˙BÏÏBÚ‰ ˙Bk101. ≈»≈

מ "ה.99) של 100)שם שהן עוללות שיש ואף ֿעלֿפי 
לקחת 101)עניים. תורה אסרה שלא שם. יהודה, כרבי 

ד"ה  ד: קטן מועד ('תוספות' בצירה בשעת אלא עוללות
כך).

.‰ÎÈÎ102iÁ  ˆÏ Ï‡OÈÏ BÓk ÎnL »¿ƒ∆»««¿¿ƒ¿»≈ƒ¿…«»
˙BÏÏBÚa103ÌÎa ÌÈÙzL eÈ‰L ÈÎÂ Ï‡OÈ .104 ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆»À»ƒ¿∆∆

˜ÏÁ.eËt ÈÎ ÏLÂ ,iÁ Ï‡OÈ ÏL B ∆¿∆ƒ¿»≈«»¿∆»¿ƒ»

(102.(54.. עמ ' ליברמן (הוצאת פ "ג פאה תוספתא
ישראל 103) בארץ  לגוי  קנין ואין הבוצר. אחר שהולכים

י ֿיא). הלכות תרומות מהל' (פ "א מקדושתה להפקיעה
לגוי כרמו שמכר "וישראל בבא: עוד נוספה שם ובתוספתא
לפי אותה השמיט  ורבינו העוללות", מן פטור - לבצור
העוללות, בה כשנודעו גם שמדובר נראה, לשונה שמסתימת
כרמו  "המקדיש כג) (הלכה למעלה שכתב  ממה נסתר וזה
במכר  כן וכמו לעניים", העוללות - העוללות משנודעו כו'

השולחן'. 'פאת ועי ' לגוי , שם,104)שדהו תוספתא
שמעון. כרבי  ולא כתנאֿקמא,

.ÂÎÈÂÏ Ôa105ÏË OÚÓ BÏ e˙pL106Ba ‡ˆÓe , ∆≈ƒ∆»¿«¬≈∆∆»»
ÈÚÏ Ô˙B  ˙BÏÏBÚ107ÏBkL‡‰ ÌÚ ˙ˆ˜ Ì‡Â .108 ≈¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿∆∆ƒ»∆¿

.Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ OÚÓ ˙Óez ˙BOÚÏ BÏ LÈ ≈«¬¿««¬≈«»«≈

(105= ) שנתמנו לוי  "בן :(55.. (עמ ' שם בתוספתא
של  שמא חושש אינו עוללות, בו והיו ענבים לו שנזדמנו)
שנתמנה  לוי  "בן ה"ג) פ "ז (פאה ב 'ירושלמי ' וכן הן". עניים
אותן  עושה זה הרי  עוללות, בתוכו ומצא טבל מעשר לו
לאו  "ועוללות זה: על ומקשה אחר". במקום מעשר תרומת
עם  אומר אני  דתמן, רבנן בשם אבין רבי  הם? עני  של
אותם  עושה שאמרו מה כלומר, האשכולות", עם הנקרצות
האשכולות  עם בנקרצות היינו אחר, במקום מעשר תרומת
הלכה  רבינו הוציא ומכאן ה"כ), (למעלה הבית לבעל שהם
עם  נקרצות ואם לעני , נותנן סתם עוללות מצא שאם זו
אחר  מקום על מעשר תרומת לעשותו לו יש - האשכול

מעשר.106)(כסף ֿמשנה). תרומת ממנו הופרש שלא
ומעשרות.107) מתרומות ופטורים לעניים, הם שהעוללות
ה"כ.108) למעלה ראה עמו. נחתכת

.ÊÎBÏ eÈ‰L ÈÓ109:B˙Èa CB˙Ï Ìˆe ÌÈÙb LÓÁ ƒ∆»»≈¿»ƒ¿»»¿≈
‰ÁÎM‰ ÔÓe Ët‰ ÔÓ eËt  ÌÈÚ ÏÎ‡Ï Ì‡110 ƒ∆¡…¬»ƒ»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»

ÈÚ‰ ÔÓe111˙BÏÏBÚa iÁÂ ,112Ôˆa Ì‡Â ; ƒ»¿»ƒ¿«»¿≈¿ƒ¿»»
˙BOÚÏ113iL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ïka iÁ  ÔÈÈ «¬«ƒ«»«…∆»ƒ≈ƒ≈

Ô˙ˆ˜Ó114. ƒ¿»»

"היו 109) :(44.. עמ ' ליברמן (הוצאת פ "א פאה בתוספתא
ופטור  ביתו לתוך ומכניסן בוצרן גפנים, חמשה או ארבעה
בעוללות". וחייב  הפאה ומן השכחה מן הפרט , מן
והוא  גפנים חמש לו "היה ה"ב ): פ "ג (שם וב 'ירושלמי '
ומן  הערלה ומן הפרט  מן פטור ביתו, לתוך ומכניסן בוצרן
שני מתוך דבריו הרכיב  ורבינו בעוללות". וחייב  הרבעי 

הנ"ל. שהרי110)המקורות הפאה, מן שפטור הואֿהדין
ולא  בשכחה ולא בלקט  לא מחייבת אינה עראית בצירה
(כסף ֿמשנה). ה"ו פ "ב  למעלה כמפורש בפאה,

בפרט 111) כי  שאם מבוררים, הדברים [ואין שם. 'ירושלמי '
מחייבת,ובש  עראית בצירה אין בצירה, בהם שנאמר כחה

מקור  ואין ספר', ב 'קרית (וראה ברבעי ? בצירה נאמרה היכן
מהל' (פ "ט  במחובר רבעי  נטע  פודים שאין ומה לדבריו).
שדינו  משום אלא זה אין ה"ב ), רבעי  ונטעי  שני  מעשר
שכתב  ומה בו. נאמרה לא "בצירה" אבל (שם), שני  כמעשר
מחמש  ממעט  הוא העראית הבצירה שעלֿידי  ספר' ב 'קרית
רבינו, לדעת מתאים זה אין - כרם זה אין ושוב  גפנים
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קצח                
         

"כרם  דוקא ולאו קדוש, רבעי " ש"נטע  ה"א שם שפסק 
(הוצאת  פ "ה שני  מעשר בתוספתא שאמרו ומה רבעי ".
גפנים) חמש בו (שיש רבעי  כרם שרק  (271.. עמ ' ליברמן
דברי דבר: סוף  מדרבנן. אלא זה אין - לירושלים עולה

עיון]. צריכים כאן שם.112)רבינו ו'ירושלמי ' תוספתא
שהרי בבצירה, תלוי  אינו העוללות שחיוב  משום והיינו
כמבואר  בהם, לזכות הבית לבעל אסור העוללות משנודעו

בהכ"ג. כדרכה.113)למעלה בצירה שהוא 114)שזוהי 
שם, ('ירושלמי ' שהשאיר במה נשאר שהחיוב  מפני  פטור,

כסף ֿמשנה). ועי '

ה'תשע"ט  תשרי כ"ב שני יום 

   1 
איפכא.1) או פועלים, ולא בעלים ששכחוהו העומר יבאר

הנוטל  עומר. שם ושכח  חבירו שדה לתוך עמריו עשה ודין
שעומריה  שדה או הרביעי , ושכח  ושלישי  ראשון עומר
ותבואה  הסומא. או בלילה הקוצר ודין ושכח . מעורבבין
מאמצע  לקצור שהתחילו שנים קטנות. אגודות שקצרוה
לפניהם  ושכחו לדרום, וזה לצפון פניו זה השורה
שתי ושכח . למקום ממקום אלומות המפנה ולאחריהם.
העומרים  כל היו שכחה. הן אם מזו זו המובדלות כריכות
האילנות, בין אילן שכח  ושכחו. קבין מד' ואחד קב  קב 
זית  נטופה. זית שדהו כל היה מסויים. בלתי  או מסויים
בעריס . שכחה איזהו לבדו. השורות באמצע  העומד

בו. וזכה והשכים כרמו והמפקיר

.‡ÏÚa BÁÎL ‡ÏÂ ÌÈÏÚBt e‰eÁÎML ÓÚ‰»…∆∆¿»¬ƒ¿…¿»««
„O‰‰2,ÌÈÏÚBt e‰eÁÎL ‡ÏÂ ‰„O‰ ÏÚa BÁÎL , «»∆¿»«««»∆¿…¿»¬ƒ

ÔÈ‡BÂ ÔÈBÚ ÌÈÁ‡ ÌL eÈ‰Â el‡Â el‡ e‰eÁÎL¿»≈»≈¿»»¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÁÎL dÈ‡  e‰eÁÎML ˙Úa Ô˙B‡3„Ú , »¿≈∆¿»≈»ƒ¿»«

Ì„‡ Ïk e‰eÁkLiL4ÔeÓh‰ ÓÚ elÙ‡Â .5Ì‡ , ∆ƒ¿»»»»«¬ƒ…∆«»ƒ
.‰ÁÎL ‰Ê È‰  ÁkLƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

ובאופן 2) עכשיו. גם זוכרהו השדה כשבעל המדובר
עומד  לבין בעיר עומד בין הבדל יש - כך אחר ששכחו

השדה,3)בשדה. בעל שכחו ולא פועלים כששכחוהו
ישכח . הקציר שבעל ושכחת", - "קצירך שנאמר
"כי שנאמר פועלים, שכחוהו ולא השדה בעל וכששכחוהו
ואלו  אלו וכששכחוהו ישכח . שהקוצר ושכחת", - תקצור
שכחה, אינה אחרים, אותו ורואים השדה] ובעל [=הפועלים

ששכחו. דבר לאחרים להזכיר אדם בני  הוא 4)שדרך כן
פני בעל וכתב ֿיד ווין כתב ֿיד נוסחת (לפי  ג פרק  בתוספתא
העומר  את וראו בדרך עוברים אחרים "אפילו משה):
גם  בששכחוהו רבינו ומפרשה שכחה". אין ששכחוהו

השדה. בעל וגם יהודה.5)פועלים כר' ולא כחכמים,
בשדה", עומר "ושכחת (שם) שנאמר ממה כן ולמדו
בתוך  "בשדה": מפרשים, שהם הטמון". את לרבות "בשדה

השדה.

.ÌÈÏÚBt‰L È‡ Ú„BÈ :Ó‡Â ÈÚa ‰„O‰ ÏÚa ‰È‰»»«««»∆»ƒ¿»«≈«¬ƒ∆«¬ƒ
e‰eÁÎLe ,ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÓÚ eÁÎL6‰Ê È‰  »¿…∆∆ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆

‰ÁÎL7e‰eÁÎLe ,Ôk Ó‡Â ‰„Oa ‰È‰ Ì‡Â .8dÈ‡  ƒ¿»¿ƒ»»«»∆¿»«≈¿»≈»
BwÚÓ ÁeÎM‰L .‰ÁÎL9‰ÁÎM‰ ‡e‰  ‰„Oa10; ƒ¿»∆«»«≈ƒ»«»∆«ƒ¿»

BÊ È‰  ÁeÎL ÛBqÏe eÎÊ elÙ‡ ,ÈÚa Ï‡¬»»ƒ¬ƒ»¿«»«¬≈
‰ÁÎL11ÈÚa ‡ÏÂ  ‰„Oa ÓÚ zÁÎLÂ :Ó‡pL ;12. ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ

אותו 6) שכח  השדה בעל כלומר, "ושכחהו", צריךֿלהיות:
כך. שניהם.7)אחר שכחוהו סוף  שסוף  אף 8)כיוון

השדה. בעל כלומר, "ושכחהו", להיות: צריך כאן
הפועלים.9) ששכחוהו לפני  בעת 10)כלומר, זכור אבל

אף  שכחה, אינו שדהו, לו זכתה שמיד הפועלים, ששכחוהו
כך. אחר הוא ששכח  פי  בצד 11)על עומד שאינו שכיוון

כן  שאחרי  ומכיוון לו. זכתה לא משתמרת, שאינה שדהו,
שכחה. זו הרי  הוא גם שכוח 12)שכח  - בשדה כלומר,

שכחה, אינה שכוח  ולבסוף  זכור אבל שכחה, זו הרי  מעיקרו
ואין  שכחה. זו הרי  שכוח  ולבסוף  זכור אפילו - בעיר ואילו
שכחה  אין ובעיר שכחה יש שבשדה הכתוב  שגזירת לומר
ולאלמנה  ליתום "לגר (שם): אומר הכתוב  שהרי  כלל,

העיר". שכחת לרבות - "יהיה (שם) חז"ל ואמרו יהיה",

.‚ÂÈÙa ÌÈiÚ‰ e„ÓÚ13L˜a e‰etÁ B‡14‡e‰Â »¿»¬ƒƒ¿»»ƒ¿«¿
Lw‰ ˙‡ ÎBÊ15ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï Ba ˜ÈÊÁ‰L B‡ , ≈∆««∆∆¡ƒ¿ƒ»ƒ
‰„Oa BÁÈp‰Â16‰ÁÎL BÈ‡  BÁÎLe17Ì‡ Ï‡ . ¿ƒƒ«»∆¿»≈ƒ¿»¬»ƒ

BÏË18ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ19CeÓÒ BÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ»¿»««ƒ∆ƒƒ»
‰ÙbÏ20ÌÈÏkÏ B‡ ˜aÏ B‡ LÈ„bÏ B‡21 BÁÎLe , «»»«»ƒ«»»«≈ƒ¿»

.‰ÁÎL ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿»

שכחה.13) לידי  באו זה ידי  ועל לו] [=והסתירו
שכחה.14) לידי  באו זה נגרמה 15)ומתוך זה שבאופן

את  גם שכח  אם אבל שכחה. ואינה החיפוי , ידי  על השכחה
בטמון. שכחה שיש שכחה. זו הרי  מפורש 16)הקש כן

נמי ". בשדה "אפילו שם בו 17)בסוטה שהחזיק  שכיוון
בו. זכה - לעיר אלעזר 18)להוליכו ור' אליעזר ר' וכדברי 

ובית  שמאי  בית נחלקו זה שבאופן שם, בירושלמי  עזריה  בן
כבית  והלכה שכחה, זו הרי  - הלל בית ולדעת שם, הלל

שהעומר 19)הלל. בדעתו גילה ולא בו החזיק  שלא היינו
לפיכך  למקום, ממקום סתם הניחו אלא שכחה, בו יהיה לא
להוליכו  בו שהחזיק  ראשונה בבבא אבל שכחה, בו יש
שכחו  אם שכחה, בו יהיה לא שהעומר בדעתו שגילה לעיר,

שכחה. אינו כך והוא 20)אחר המגולה, שער הוא גפה

הדלתות. יגיפו חרישה.21)ממלת כלי 

.„BÁ Èab ÏÚ BÁÈp‰Â ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï ÓÚ ÏË»«…∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ««≈¬≈
ÔBÈÏÚ‰ ÎÊ Ì‡ :Ô‰ÈL ˙‡ ÁÎLÂ22Ba ÚbÙiL Ì„˜ ¿»«∆¿≈∆ƒ»«»∆¿…∆∆ƒ¿«

‰ÁÎL ÔBzÁz‰  Â‡Ï Ì‡Â ,‰ÁÎL ÔBzÁz‰ ÔÈ‡ 23. ≈««¿ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒ¿»

ואף 22) העליון" את בזוכר אומר זעירא "ר' שם: ירושלמי 
כיוון  - שמעון רבי  לדעת שם אמורים שהדברים  פי  על
מה  על יונה ר' דברי  עם זעירא ר' דברי  כרך שהירושלמי 
אינו  זה הרי  בקש שחיפוהו או בפניו עניים "עמדו שאמר
בזוכר  אמר יונה דר' יונה, כר' זעירא דר' "אתיא שכחה":
של  וטעמו העליון". את בזוכר אמר זעירא ר' כן הקשין, את
נמצא  העליון את זכר שאם בקש, בחיפוהו למעלה כמו דבר,
שכיסהו. העליון, של גרמא ידי  על נשכח  שהתחתון
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קצט                 
         

"כרם  דוקא ולאו קדוש, רבעי " ש"נטע  ה"א שם שפסק 
(הוצאת  פ "ה שני  מעשר בתוספתא שאמרו ומה רבעי ".
גפנים) חמש בו (שיש רבעי  כרם שרק  (271.. עמ ' ליברמן
דברי דבר: סוף  מדרבנן. אלא זה אין - לירושלים עולה

עיון]. צריכים כאן שם.112)רבינו ו'ירושלמי ' תוספתא
שהרי בבצירה, תלוי  אינו העוללות שחיוב  משום והיינו
כמבואר  בהם, לזכות הבית לבעל אסור העוללות משנודעו

בהכ"ג. כדרכה.113)למעלה בצירה שהוא 114)שזוהי 
שם, ('ירושלמי ' שהשאיר במה נשאר שהחיוב  מפני  פטור,

כסף ֿמשנה). ועי '

ה'תשע"ט  תשרי כ"ב שני יום 

   1 
איפכא.1) או פועלים, ולא בעלים ששכחוהו העומר יבאר

הנוטל  עומר. שם ושכח  חבירו שדה לתוך עמריו עשה ודין
שעומריה  שדה או הרביעי , ושכח  ושלישי  ראשון עומר
ותבואה  הסומא. או בלילה הקוצר ודין ושכח . מעורבבין
מאמצע  לקצור שהתחילו שנים קטנות. אגודות שקצרוה
לפניהם  ושכחו לדרום, וזה לצפון פניו זה השורה
שתי ושכח . למקום ממקום אלומות המפנה ולאחריהם.
העומרים  כל היו שכחה. הן אם מזו זו המובדלות כריכות
האילנות, בין אילן שכח  ושכחו. קבין מד' ואחד קב  קב 
זית  נטופה. זית שדהו כל היה מסויים. בלתי  או מסויים
בעריס . שכחה איזהו לבדו. השורות באמצע  העומד

בו. וזכה והשכים כרמו והמפקיר

.‡ÏÚa BÁÎL ‡ÏÂ ÌÈÏÚBt e‰eÁÎML ÓÚ‰»…∆∆¿»¬ƒ¿…¿»««
„O‰‰2,ÌÈÏÚBt e‰eÁÎL ‡ÏÂ ‰„O‰ ÏÚa BÁÎL , «»∆¿»«««»∆¿…¿»¬ƒ

ÔÈ‡BÂ ÔÈBÚ ÌÈÁ‡ ÌL eÈ‰Â el‡Â el‡ e‰eÁÎL¿»≈»≈¿»»¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÁÎL dÈ‡  e‰eÁÎML ˙Úa Ô˙B‡3„Ú , »¿≈∆¿»≈»ƒ¿»«

Ì„‡ Ïk e‰eÁkLiL4ÔeÓh‰ ÓÚ elÙ‡Â .5Ì‡ , ∆ƒ¿»»»»«¬ƒ…∆«»ƒ
.‰ÁÎL ‰Ê È‰  ÁkLƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

ובאופן 2) עכשיו. גם זוכרהו השדה כשבעל המדובר
עומד  לבין בעיר עומד בין הבדל יש - כך אחר ששכחו

השדה,3)בשדה. בעל שכחו ולא פועלים כששכחוהו
ישכח . הקציר שבעל ושכחת", - "קצירך שנאמר
"כי שנאמר פועלים, שכחוהו ולא השדה בעל וכששכחוהו
ואלו  אלו וכששכחוהו ישכח . שהקוצר ושכחת", - תקצור
שכחה, אינה אחרים, אותו ורואים השדה] ובעל [=הפועלים

ששכחו. דבר לאחרים להזכיר אדם בני  הוא 4)שדרך כן
פני בעל וכתב ֿיד ווין כתב ֿיד נוסחת (לפי  ג פרק  בתוספתא
העומר  את וראו בדרך עוברים אחרים "אפילו משה):
גם  בששכחוהו רבינו ומפרשה שכחה". אין ששכחוהו

השדה. בעל וגם יהודה.5)פועלים כר' ולא כחכמים,
בשדה", עומר "ושכחת (שם) שנאמר ממה כן ולמדו
בתוך  "בשדה": מפרשים, שהם הטמון". את לרבות "בשדה

השדה.

.ÌÈÏÚBt‰L È‡ Ú„BÈ :Ó‡Â ÈÚa ‰„O‰ ÏÚa ‰È‰»»«««»∆»ƒ¿»«≈«¬ƒ∆«¬ƒ
e‰eÁÎLe ,ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÓÚ eÁÎL6‰Ê È‰  »¿…∆∆ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆

‰ÁÎL7e‰eÁÎLe ,Ôk Ó‡Â ‰„Oa ‰È‰ Ì‡Â .8dÈ‡  ƒ¿»¿ƒ»»«»∆¿»«≈¿»≈»
BwÚÓ ÁeÎM‰L .‰ÁÎL9‰ÁÎM‰ ‡e‰  ‰„Oa10; ƒ¿»∆«»«≈ƒ»«»∆«ƒ¿»

BÊ È‰  ÁeÎL ÛBqÏe eÎÊ elÙ‡ ,ÈÚa Ï‡¬»»ƒ¬ƒ»¿«»«¬≈
‰ÁÎL11ÈÚa ‡ÏÂ  ‰„Oa ÓÚ zÁÎLÂ :Ó‡pL ;12. ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ

אותו 6) שכח  השדה בעל כלומר, "ושכחהו", צריךֿלהיות:
כך. שניהם.7)אחר שכחוהו סוף  שסוף  אף 8)כיוון

השדה. בעל כלומר, "ושכחהו", להיות: צריך כאן
הפועלים.9) ששכחוהו לפני  בעת 10)כלומר, זכור אבל

אף  שכחה, אינו שדהו, לו זכתה שמיד הפועלים, ששכחוהו
כך. אחר הוא ששכח  פי  בצד 11)על עומד שאינו שכיוון

כן  שאחרי  ומכיוון לו. זכתה לא משתמרת, שאינה שדהו,
שכחה. זו הרי  הוא גם שכוח 12)שכח  - בשדה כלומר,

שכחה, אינה שכוח  ולבסוף  זכור אבל שכחה, זו הרי  מעיקרו
ואין  שכחה. זו הרי  שכוח  ולבסוף  זכור אפילו - בעיר ואילו
שכחה  אין ובעיר שכחה יש שבשדה הכתוב  שגזירת לומר
ולאלמנה  ליתום "לגר (שם): אומר הכתוב  שהרי  כלל,

העיר". שכחת לרבות - "יהיה (שם) חז"ל ואמרו יהיה",

.‚ÂÈÙa ÌÈiÚ‰ e„ÓÚ13L˜a e‰etÁ B‡14‡e‰Â »¿»¬ƒƒ¿»»ƒ¿«¿
Lw‰ ˙‡ ÎBÊ15ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï Ba ˜ÈÊÁ‰L B‡ , ≈∆««∆∆¡ƒ¿ƒ»ƒ
‰„Oa BÁÈp‰Â16‰ÁÎL BÈ‡  BÁÎLe17Ì‡ Ï‡ . ¿ƒƒ«»∆¿»≈ƒ¿»¬»ƒ

BÏË18ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ19CeÓÒ BÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ»¿»««ƒ∆ƒƒ»
‰ÙbÏ20ÌÈÏkÏ B‡ ˜aÏ B‡ LÈ„bÏ B‡21 BÁÎLe , «»»«»ƒ«»»«≈ƒ¿»

.‰ÁÎL ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿»

שכחה.13) לידי  באו זה ידי  ועל לו] [=והסתירו
שכחה.14) לידי  באו זה נגרמה 15)ומתוך זה שבאופן

את  גם שכח  אם אבל שכחה. ואינה החיפוי , ידי  על השכחה
בטמון. שכחה שיש שכחה. זו הרי  מפורש 16)הקש כן

נמי ". בשדה "אפילו שם בו 17)בסוטה שהחזיק  שכיוון
בו. זכה - לעיר אלעזר 18)להוליכו ור' אליעזר ר' וכדברי 

ובית  שמאי  בית נחלקו זה שבאופן שם, בירושלמי  עזריה  בן
כבית  והלכה שכחה, זו הרי  - הלל בית ולדעת שם, הלל

שהעומר 19)הלל. בדעתו גילה ולא בו החזיק  שלא היינו
לפיכך  למקום, ממקום סתם הניחו אלא שכחה, בו יהיה לא
להוליכו  בו שהחזיק  ראשונה בבבא אבל שכחה, בו יש
שכחו  אם שכחה, בו יהיה לא שהעומר בדעתו שגילה לעיר,

שכחה. אינו כך והוא 20)אחר המגולה, שער הוא גפה

הדלתות. יגיפו חרישה.21)ממלת כלי 

.„BÁ Èab ÏÚ BÁÈp‰Â ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï ÓÚ ÏË»«…∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ««≈¬≈
ÔBÈÏÚ‰ ÎÊ Ì‡ :Ô‰ÈL ˙‡ ÁÎLÂ22Ba ÚbÙiL Ì„˜ ¿»«∆¿≈∆ƒ»«»∆¿…∆∆ƒ¿«

‰ÁÎL ÔBzÁz‰  Â‡Ï Ì‡Â ,‰ÁÎL ÔBzÁz‰ ÔÈ‡ 23. ≈««¿ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒ¿»

ואף 22) העליון" את בזוכר אומר זעירא "ר' שם: ירושלמי 
כיוון  - שמעון רבי  לדעת שם אמורים שהדברים  פי  על
מה  על יונה ר' דברי  עם זעירא ר' דברי  כרך שהירושלמי 
אינו  זה הרי  בקש שחיפוהו או בפניו עניים "עמדו שאמר
בזוכר  אמר יונה דר' יונה, כר' זעירא דר' "אתיא שכחה":
של  וטעמו העליון". את בזוכר אמר זעירא ר' כן הקשין, את
נמצא  העליון את זכר שאם בקש, בחיפוהו למעלה כמו דבר,
שכיסהו. העליון, של גרמא ידי  על נשכח  שהתחתון
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להוליכו 23) שנטלו מאחר שכחה אינו לעולם העליון, אבל
לעיר.

.‰ÁÎLÂ BÁ ‰„O CB˙Ï ‰˜ÊÁ Áea ÂÈÓÚ eÙÚ»√»»¿«¬»»¿¿≈¬≈¿»«
.E„O EÈˆ˜ :Ó‡pL ;‰ÁÎL BÈ‡  ÓÚ ÌL»…∆≈ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿¿»∆

ft Ì‡ Ï‡24BÊ È‰  ÁÎLÂ e‰„O CB˙a ÌÈÓÚ‰ ¬»ƒƒ≈»√»ƒ¿»≈¿»«¬≈
.‰ÁÎLƒ¿»

ונפשטה.24) שם בעיא

.Â:ÈÚÈ‰ ÁÎLÂ ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡ ÓÚ ÏËBp‰«≈…∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿»«»¿ƒƒ
ÈML ÌL ‰È‰ Ì‡25ÏhiL „Ú ‰ÁÎL ÈÚÈ‰ ÔÈ‡  ƒ»»»ƒƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«∆ƒ…

ÈLÈÓÁ‰26„Ïa ‰MÓÁ eÈ‰ Ì‡Â ;27È„k ‡‰LiMÓ  «¬ƒƒ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿∆¿≈
ÈLÈÓÁ‰ ÏhÏ28.‰ÁÎL ÈÚÈ‰ È‰ ƒ…«¬ƒƒ¬≈»¿ƒƒƒ¿»

עמרים.25) שלושה נשארו כן שנטלו 26)ואם שכיוון
נטל  לא אם אבל שכחה, היא הרי  הרביעי  על ודילג
אלא  שכחו ולא הרביעי  על כלל דלג לא כי  ייתכן החמישי ,
שורה  שהם שלושה בתחילה שורות: שורות עבודתו חילק 

שני . מצד שלושה כך ואחר זה, בצד 27)מצד נשארו שלא
שיתחיל  סברא ואין שורה, מהווים שאינם שניים רק  שני 

בשלושה. כדלעיל שני  על 28)מצד משדלג כלומר,
שכחה. על המוכיח  הזמן זהו לחמישי  והלך הרביעי 

.ÊdÈ‡  Ô‰Ó „Á‡ ÁÎLÂ ÔÈaÚÓ ÌÈÓÚ ÈL¿≈√»ƒ¿À¿»ƒ¿»«∆»≈∆≈»
‰ÁÎL29.ÂÈ˙BÈÒ Ïk ˙‡ ÏhiL „Ú ƒ¿»«∆ƒ…∆»¿ƒ»

שכחה 29) זו והרי  העומר, נראה לא הערבוביא שמחמת
בטמון? שכחה יש הרי  עיון צריך אבל אחר. דבר מחמת

.ÁÛel‰30Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰Â «¿«¿«¿»ƒ¿«≈»∆««ƒ
ı‡a ÔÈeÓË Ô‰L31ˆBw‰ .‰ÁÎL Ô‰Ï LÈ  ∆≈¿ƒ»»∆≈»∆ƒ¿»«≈
‰Ó˜ ÁÎLÂ ‰ÏÈla32,ÓÚ ÁÎLÂ ‰ÏÈla ÓÚL B‡ , ««¿»¿»«»»∆»«««¿»¿»«…∆

‰ÁÎL Ô‰Ï LÈ  ÁÎML ‡Óeq‰ ÔÎÂ33‰È‰ Ì‡Â . ¿≈«»∆»«≈»∆ƒ¿»¿ƒ»»
Òb‰ ˙‡ ÏhÏ Ôek˙Ó ‰ÏÈla ˆBw‰ B‡ ‡Óeq‰34 «»«≈««¿»ƒ¿«≈ƒ…∆««

‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡35˙Ó ÏÚ ˆB˜ ÈÈ‰ :ÓB‡‰ ÏÎÂ . ≈ƒ¿»¿»»≈¬≈ƒ≈«¿»
ÏkL ;‰ÁÎL BÏ LÈ  Ïh‡ È‡ ÁÎBL È‡M ‰Ó«∆¬ƒ≈«¬ƒ∆…≈ƒ¿»∆»

‰Bza e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙n‰36ÏËa B‡z 37. ««¿∆««∆»«»¿»»≈

הבצלים.30) ממיני  מין הנאכל 31)והוא לומר: "רוצה
לארץ ". מתחתית לשכוח .32)מהן לו גרמה שהחשיכה

מפני33) שכחה, זה שאין בפניו עניים לעמדו דומים ואינם
לילה  שעכשיו שיודע  כאן אבל - לשכוח  לו גרם אחר שדבר

יותר. בדק  בוודאי  סומא, הגדולים.34)ושהוא
תקצור 35) "כי  כאן ואין לקצרם, כיוון ולא הואיל לקטנים,

ושכחת 36)קצירך". בשדך קצירך תקצור "כי  שאמרה:
לקחתו". תשוב  לא בשדה בתבואה 37)עומר [המדובר

אבל  לאדם, קצרה והוא לבהמה, גם אותה קוצרים שיש
מה  שגם מנת על לאדם, להאכיל קוצר שהוא בתנאו פירש

הו  שהשכוח  ההלכה תיפסק  ואם שלו, יהיה א שישכח 
שאינה  לבהמה, להאכיל אלא לאדם קוצר אינו לעניים,
מתנה  שהוא אמרו זה ועל בשכחה, מחייבתו ואינה קצירה
זו  הרי  שלו, היא השכחה אם שהרי  בתורה, שכתוב  מה על
אמרה  התורה כי  ייתכן לא וזה שאמר. כמו לאדם, קצירה

לעניים. והיא שכחה זו הרי  ושכח  קצר שאם

.ËdˆwL ‰‡ez38‰Ó‚ ‡lL „Ú39dÏÈÎ‡‰Ï ¿»∆¿»»«∆…ƒ¿¿»¿«¬ƒ»
˙BpË˜ ˙Bc‚‡ dˆ˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰Ó‰aÏ40d‡OÚ ‡ÏÂ «¿≈»¿≈ƒ¿»»¬À¿«¿…¬»»

˙Bc‚‡ ÔLÏzL ÌÈÏˆa‰Â ÌÈÓeM‰ ÔÎÂ ,ÌÈÓÚ√»ƒ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ∆¿»»¬À
„ÈÓÚ‰Ï ÌÈÓÚ Ô‡OÚ ‡ÏÂ ˜eMÏ În‰Ï ˙BpË¿̃«¿ƒ»≈«¿…¬»»√»ƒ¿«¬ƒ

‰ÁÎL Ì‰Ï ÔÈ‡  Ôb Ô‰Ó41. ≈∆…∆≈»∆ƒ¿»

להן 38) אין וכו' לשחת שנתנה "תבואה י : משנה שם
הגז  הוא שחת בארנו, "כבר רבינו: שם ופירש שכחה".
סוף  "לא ז): הלכה (שם ובירושלמי  סוסים". לאכילת הקצור
נמלך  כך ואחר אדם, למאכל נזרעה אפילו אלא ניתנה דבר

שכחה. לה אין לבהמה להאכיל לא 39)וקצרה כלומר,
כן  לא שאם בישולה, שליש הביאה כבר אבל לגמרי , נגמרה

כלל. קציר אינה ופירש 40)- לאלומה", "או שם: במשנה
ההוא  והעניין [קטנים], עומרים הוא "ולאלומה שם: רבינו
מן  יקבוץ  [ולא] לאלומות אותה ויחלוק  כולה שיקצצה
כשיתקבצו  האלומות כי  [גדולים], עומרים ההם האלומות

עומרים". לשכחת 41)נעשים קמה שכחת הוקשה שהרי 
עומר  ושכחת בשדך קצירך תקצור "כי  (שנאמר: קציר,
אחריו  שאין עומר אף  קציר אחריו שאין קציר מה בשדה",
- כן עושה שאינו וכל לגורן, לקצור הקוצרים ודרך עומר),

שכחה. אינו

.ÈÁÎLÂ ‰eM‰ L‡Ó ˆ˜Ï ÏÈÁ˙‰L ˆBw‰«≈∆ƒ¿ƒƒ¿…≈…«»¿»«
 ÂÈÙlLÂ ,‰ÁÎL  ÂÈÁ‡ ÏL :ÂÈÁ‡Ïe ÂÈÙÏ¿»»¿«¬»∆«¬»ƒ¿»¿∆¿»»
BÈ‡  BzÁ˜Ï eL˙ ‡Ï :Ó‡pL ;‰ÁÎL BÈ‡≈ƒ¿»∆∆¡«…»¿«¿≈

k‰ ‰Ê .ÂÈÁ‡Ï epÁÈpÈÂ epnÓ ÚiL „Ú ‰ÁÎL:ÏÏ ƒ¿»«∆«¬…ƒ∆¿«ƒ∆¿«¬»∆«¿»
Ïa BÈ‡L ÏÎÂ ,‰ÁÎL  eLz Ïa ‡e‰L Ïk…∆¿«»ƒ¿»¿…∆≈¿«

.‰ÁÎL BÈ‡  eLz»≈ƒ¿»

.‡ÈÂÈt ‰Ê ,‰eM‰ ÚˆÓ‡Ó ˆ˜Ï eÏÈÁ˙‰L ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿…≈∆¿««»∆»»
:Ô‰ÈÁ‡Ïe Ì‰ÈÙÏ eÁÎLÂ ,ÌB„Ï ÂÈt ‰ÊÂ ÔBÙˆÏ¿»¿∆»»¿»¿»¿ƒ¿≈∆¿«¬≈∆

‰ÁÎL  Ì‰ÈÙlL42‰Ê Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ÈtÓ , ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»∆»≈∆∆
BÁ ÏL ÂÈBÁ‡Ï ‡e‰ ÂÈÙlL43ÓÚ‰Â ;44 ∆¿»»«¬»∆¬≈¿»…∆

BÈ‡  epnÓ eÏÈÁ˙‰L ÌB˜na Ô‰ÈBÁ‡Ï e‰eÁÎML∆¿»«¬≈∆«»∆ƒ¿ƒƒ∆≈
ÁÊn‰ ÔnL ˙BeM‰ ÌÚ ÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÁÎLƒ¿»ƒ¿≈∆¿…»ƒ«∆ƒ«ƒ¿»

ÁeÎL BÈ‡L ÂÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ Ô‰Â ,ÚnÏ45ÔÎÂ . ««¬»¿≈ƒƒ»»∆≈»«¿≈
eÏÈÁ˙‰Â ,ÔbÏ Ô˙B‡ eptL ÌÈÓÚ ÏL ˙BeM‰«∆√»ƒ∆ƒ»«…∆¿ƒ¿ƒ
ÔÈa ÚˆÓ‡a ÓÚ eÁÎLÂ ,‰eL ÚˆÓ‡Ó ÌÈL¿«ƒ≈∆¿«»¿»¿…∆»∆¿«≈
‰eM‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÁÎL BÈ‡  Ô‰ÈBÁ‡¬≈∆≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆¿««»
‡È‰Â ,da eÏÈÁ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÁÊÓÏ ÚÓ ÔnL∆ƒ«¬»¿ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿ƒ»¿ƒ

.ÁeÎL BÈ‡L ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ««»»∆≈»«

שכחה.42) אינו - לפניו ושכח  הקוצר שיחיד פי  על אף 
כאיש 43) הם והרי  השדה, קצירת עליהם מוטל אלו ששניים

היה  חבירו, ששכח  מה ליטול בא היה שאם וכיוון אחד,
לקחתו". תשוב  "לא בו אנו קוראים - לאחוריו לחזור צריך
שהוא  כל הכלל "זה שם המשנה בסוף  שאמרו מה זה  ולפי 
הראשונה  הבבא על גם מוסב  זה שכחה", תשוב  בבל
כששניים  השנייה הבבא על וגם לאחריו, שכח  כשיחיד

לפניהם. (רדב "ז).44)שכחו ו"הקמה" צריךֿלהיות:
העומר 45) שורות, "ראשי  שם: (גֿד) במשנה הוא כן
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שהתחילו  שניים שורות: ראשי  הן ואלו - מוכיח  שכנגדו
ושכחו  לדרום, פניו וזה לצפון פניו זה השורה, מאמצע 
הרי שכחה". אינו שלאחריהם ואת כו' ולאחריהם לפניהם
שכנגדו  שהעומר מפני  הוא שכחה אינו שלאחריהם שהטעם
ששניהם  לומר מסתבר לא שניים, שהם שכיוון מוכיח ,
כדי בכוונה הניחוהו וודאי  אלא האמצעי , העומר את שכחו
שלא  מזה לכך וראייה למערב . ממזרח  שורה שתהיה
בכוונה  אלא דרום, מתחילת וזה צפון מתחילת זה התחילו

כלל. שכוח  אינו שביניהם והעומר כן, עשו

.ÈˆBw‰46 ˙BnÏ‡‰ ‰pÙe ,˙BnÏ‡ ˙BnÏ‡ Ìl‡Â «≈¿ƒ≈¬À¬Àƒ»»¬À
,Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰Ê ÌB˜nÓ  ÌÈÓÚ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ√»ƒƒ»∆¿»«≈

ÈLÈÏM‰ ÌB˜ÓÏ ÈM‰ ÌB˜nÓe47ÈLÈÏM‰ ÌB˜nÓe , ƒ»«≈ƒ¿»«¿ƒƒƒ»«¿ƒƒ
:ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ptL ‰ÚLa ÓÚ‰ ÁÎLÂ ,ÔbÏ«…∆¿»«»…∆¿»»∆ƒ»ƒ»¿»
ÌÁÎLÂ ‰Î‡ÏÓ Ó‚ ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ÌÈÓÚ‰ ‰pt Ì‡ƒƒ»»√»ƒ¿»∆¿«¿»»¿»»»

‰pÙiLÎe ,‰ÁÎL BÏ LÈ 48Ó‚ ‡e‰L ÌB˜nÓ ≈ƒ¿»¿∆¿«∆ƒ»∆¿«
‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡  ÔbÏ ‰Î‡ÏÓ49ÌÈÓÚ‰ ‰pt Ì‡Â ; ¿»»«…∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»»√»ƒ

,‰ÁÎL BÈ‡  ÁÎLÂ ‰Î‡ÏÓ Ó‚ BÈ‡L ÌB˜ÓÏ¿»∆≈¿«¿»»¿»«≈ƒ¿»
BÏ LÈ  ÔbÏ ‰Î‡ÏÓ Ó‚ BÈ‡L ÌB˜nÓ ‰pÙiLÎe¿∆¿«∆ƒ»∆≈¿«¿»»«…∆≈

.‰ÁÎLƒ¿»

ולכומסאות 46) לכובעות "המעמר ח : משנה ה פרק  שם
שכחה. לו יש ולגורן ממנו שכחה, לו אין ולעומרים, לחררה
שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה, לו יש לגדיש המעמר
לו  יש מלאכה גמר שהוא למקום המעמר כל הכלל: זה
גמר  שאינו למקום שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה,
שאין  שכחה, לו יש ולגורן ממנו שכחה. לו אין מלאכה

עימור. אחריו שאין בעימור אלא מפרש 47)שכחה כן
ולכומסאות  "לכובעות (שם) במשנה שאמרו מה רבינו
התבואה. את לשם שמביאים מקומות שהם לחררה"

שכאן 48) נתברר - לגורן מכאן לפנותה נמלך אם כלומר,
מלאכה. גמר שהוא מקום היה שנשכח 49)לא זה כלומר,

פינה  שלא נתברר שעתה כיוון הזה למקום שהוליך בעת
הרי לגורן מכאן שמפנה זה אלא מלאכה, גמר שהוא למקום

שכחה. הוא

.‚ÈÌB˜Ó e‰Ê È‡ÌB˜Ó ‰Ê ?‰Î‡ÏÓ Ó‚ ‡e‰L ≈∆»∆¿«¿»»∆»
ÌL Ô˙B‡ Le„ÏÂ ÌL ÔÈÓÚ‰ Ïk ıa˜Ï BzÚcL50B‡ ∆«¿¿«≈»»√»ƒ»¿»»»

Ôb‰ ‡e‰L LÈ„b ÌB˜ÓÏ ÌL ÔÎÈÏB‰Ï51ÌB˜Óe . ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ∆«…∆»
Ba ÔÈˆa˜nL ÌB˜n‰ ‡e‰ ‰Î‡ÏÓ Ó‚ BÈ‡L∆≈¿«¿»»«»∆¿«¿ƒ
È„k ˙BÏB„b ˙BnÏ‡ Ô‰Ó ˙BOÚÏ È„k ÌÈÓÚ‰»√»ƒ¿≈«¬≈∆¬À¿¿≈

.Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÎÈÏB‰Ï¿ƒ»¿»«≈

חדש.50) לעימור מכוון שדעתו 51)ואינו לומר, רוצה
גורן. וגם גדיש גם יהיה הזה שהמקום

.„È˙BÎÈk ÈzL52˙BÏcn‰53,‰ÁÎL  BfÓ BÊ ¿≈¿ƒ«À¿»ƒƒ¿»
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏcn‰ ÌÈÓÚ ÈL .‰ÁÎL ÔÈ‡  LÏLÂ¿»≈»ƒ¿»¿≈√»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆

.‰ÁÎL ÔÈ‡  ‰LÏLe ,‰ÁÎL ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

מהעומרים.52) יותר קטנות אגודות הן 53)הן שאם
שכחה. והיא כאחת הן שלוש גם מחוברות

.ÂË ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏcn‰ ÔÈeÁÂ ÌÈ˙ÈÊ Èeaˆ ÈL¿≈ƒ≈≈ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆

ÔzLt Èˆ‰ ÈL .‰ÁÎL ÌÈ‡  ‰LÏLe ,‰ÁÎL54 ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»¿≈À¿≈ƒ¿»
.‰ÁÎL ÌÈ‡  ‰LÏLe ,‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

כשעוקרים 54) פשתן "הוצני  בפירושו: שם הרא"ש וכתב 
דמיירי לי  ונראה הוצני . ליה קרי  ולכן דקל. כהוצי  הם אותם
המוכר  בראש כדאיתא אדם מאכל הוא שאז כשהזריעו,

שכחה". ביה שייך לא פשתן שאר אבל פירות,

.ÊË˙BÏÈ‡‰ ‡La ÔÎÂ ,ÌÈÙ‚ ÈzL55ÌÈL ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»¿«ƒ
.‰ÁÎL ÔÈ‡  ‰LÏLe ,‰ÁÎL  ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏcn‰«À¿»ƒ∆ƒ∆ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»
,ÌÈL eÈ‰ elÙ‡  Ì˙‡ ÊÚz bÏÂ ÈÚÏ :Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»¬ƒ»¿«ƒ

.bÏ „Á‡Â ÈÚÏ „Á‡∆»∆»ƒ¿∆»«≈

האילנות 55) אלא חייבים אינם בשכחה גם הרשב "א לדעת
בפאה. החייבים

.ÊÈ‰Úa‡ ÏL „Á‡Â ˜ ˜ ÏL ÌÈÓÚ‰ Ïk eÈ‰»»»√»ƒ∆««¿∆»∆«¿»»
‰ÁÎL ‰Ê È‰  BÁÎLe ÔÈa˜56 ‰Úa‡‰ ÏÚ ˙È ; «ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»≈«»«¿»»

‰ÁÎL BÈ‡57„Á‡Â ÔÈa˜ ÈL ÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿≈ƒ»∆¿≈¿≈«ƒ¿∆»
‰ÁÎL BÈ‡  ÔÈa˜ ‰BÓL ÏÚ ˙È58. »≈«¿»«ƒ≈ƒ¿»

ויהיו 56) קב  לקב  לחלקו שיכול פי  על ואף  שם. הלל כבית
שלא  זמן כל - בשניים אלא שכחה ואין עומרים, ארבעה

שכחה. להם יש אלא 57)חולקו, במשנה אמרו שלא מזה
קבים  מארבעת שיותר רבינו למד שכחה, הם קבין ארבעת

שכחה. ואינו מסויים דבר שלמעלה 58)הם ממה נלמד
סוף  (שם הירושלמי  מן ראיה ועוד הארבעה). על יתר (בדין
של  השדה עומרי  שכל באופן אלא הסתפקו שלא א) הלכה
משמונת  שביותר הרי  - קבין שמונת של ואחד קבים שני 
אלא  בו אין שאם רבינו, מדברי  [ונראה שכחה. אינה קבים,
שם: בירושלמי  שאמרו ומה שכחה. זו הרי  קבים , שמונת
אלא  בבבלי , כ"בעי " בירושלמי  "בעי " אין בעי " יונה "רבי 

כן]. סובר כלומר כן, לומר שרוצה היינו "בעי "

.ÁÈÌÈ˙‡Ò Ba LiL ÓÚ‰59;‰ÁÎL BÈ‡  BÁÎLe »…∆∆≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»
ÏÚ Û‡ .LÈ„‚ ‡ÏÂ  ‰„Oa ÓÚ zÁÎLÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ««

ÌÈ˙‡Ò ÌÈ˙‡Ò ÔlkL Èt60ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÚ ÈL ÁÎL . ƒ∆À»»«ƒ»«ƒ»«¿≈√»ƒ««
ÌÈ˙‡Ò Ô‰ÈMÓ LiL Èt61‰ÁÎL el‡ È‰ 62ÔÎÂ . ƒ∆≈ƒ¿≈∆»«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿≈

˙BÈ Ô‰ÈLa ‰È‰ elÙ‡ ‰ÁÎL Ô‰L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¬ƒ»»ƒ¿≈∆≈
ÌÈ˙‡qÓ63. ƒ»«ƒ

קילוֿגרם.59) עשר כשבעה הם קבים. עשר שנים הם
כגדיש.60) הוא נוסף :61)שהרי  רוקח  מעשה בכתב ֿיד

סאתיים". מהם אחד בכל ואין שאינם 62)"הואיל
במשנה  חכמים וכדעת גדיש, ולא עמרים הם והרי  מצטרפים

גמליאל. כרבן ולא אינם 63)שם אלה שגם הוא, פשוט 
עמרים. אלא גדיש,

.ËÈdÁÎLe ÌÈ˙‡Ò da LiL ‰Ó˜64dÈ‡  »»∆≈»»«ƒ¿»»≈»
‰ÁÎL65ÌÈ˙‡Ò da ÔÈ‡ .66ÌÈÏaM‰ ˙‡ ÔÈ‡B  ƒ¿»≈»»«ƒƒ∆«ƒ√ƒ

˙BÙe„M‰ ˙‡Â ,˙Bk‡Â ˙B‡Èa Ô‰ el‡k ˙Bwc‰««¿ƒ≈¿ƒ«¬À¿∆«¿
‰Ów‰ (˙BÈ‰Ï) ‰Èe‡ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙B‡ÏÓ Ô‰ el‡k¿ƒ≈¿≈¿ƒ»¿»¿»ƒ¿«»»
dÈ‡  dÁÎLe ÌÈ˙‡Ò ˙BOÚÏ ‰Ê ÔcÓ‡ Á‡««À¿»∆«¬»«ƒ¿»»≈»

.‰ÁÎLƒ¿»
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רי                 
         

שהתחילו  שניים שורות: ראשי  הן ואלו - מוכיח  שכנגדו
ושכחו  לדרום, פניו וזה לצפון פניו זה השורה, מאמצע 
הרי שכחה". אינו שלאחריהם ואת כו' ולאחריהם לפניהם
שכנגדו  שהעומר מפני  הוא שכחה אינו שלאחריהם שהטעם
ששניהם  לומר מסתבר לא שניים, שהם שכיוון מוכיח ,
כדי בכוונה הניחוהו וודאי  אלא האמצעי , העומר את שכחו
שלא  מזה לכך וראייה למערב . ממזרח  שורה שתהיה
בכוונה  אלא דרום, מתחילת וזה צפון מתחילת זה התחילו

כלל. שכוח  אינו שביניהם והעומר כן, עשו

.ÈˆBw‰46 ˙BnÏ‡‰ ‰pÙe ,˙BnÏ‡ ˙BnÏ‡ Ìl‡Â «≈¿ƒ≈¬À¬Àƒ»»¬À
,Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰Ê ÌB˜nÓ  ÌÈÓÚ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ√»ƒƒ»∆¿»«≈

ÈLÈÏM‰ ÌB˜ÓÏ ÈM‰ ÌB˜nÓe47ÈLÈÏM‰ ÌB˜nÓe , ƒ»«≈ƒ¿»«¿ƒƒƒ»«¿ƒƒ
:ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ptL ‰ÚLa ÓÚ‰ ÁÎLÂ ,ÔbÏ«…∆¿»«»…∆¿»»∆ƒ»ƒ»¿»
ÌÁÎLÂ ‰Î‡ÏÓ Ó‚ ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ÌÈÓÚ‰ ‰pt Ì‡ƒƒ»»√»ƒ¿»∆¿«¿»»¿»»»

‰pÙiLÎe ,‰ÁÎL BÏ LÈ 48Ó‚ ‡e‰L ÌB˜nÓ ≈ƒ¿»¿∆¿«∆ƒ»∆¿«
‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡  ÔbÏ ‰Î‡ÏÓ49ÌÈÓÚ‰ ‰pt Ì‡Â ; ¿»»«…∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»»√»ƒ

,‰ÁÎL BÈ‡  ÁÎLÂ ‰Î‡ÏÓ Ó‚ BÈ‡L ÌB˜ÓÏ¿»∆≈¿«¿»»¿»«≈ƒ¿»
BÏ LÈ  ÔbÏ ‰Î‡ÏÓ Ó‚ BÈ‡L ÌB˜nÓ ‰pÙiLÎe¿∆¿«∆ƒ»∆≈¿«¿»»«…∆≈

.‰ÁÎLƒ¿»

ולכומסאות 46) לכובעות "המעמר ח : משנה ה פרק  שם
שכחה. לו יש ולגורן ממנו שכחה, לו אין ולעומרים, לחררה
שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה, לו יש לגדיש המעמר
לו  יש מלאכה גמר שהוא למקום המעמר כל הכלל: זה
גמר  שאינו למקום שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה,
שאין  שכחה, לו יש ולגורן ממנו שכחה. לו אין מלאכה

עימור. אחריו שאין בעימור אלא מפרש 47)שכחה כן
ולכומסאות  "לכובעות (שם) במשנה שאמרו מה רבינו
התבואה. את לשם שמביאים מקומות שהם לחררה"

שכאן 48) נתברר - לגורן מכאן לפנותה נמלך אם כלומר,
מלאכה. גמר שהוא מקום היה שנשכח 49)לא זה כלומר,

פינה  שלא נתברר שעתה כיוון הזה למקום שהוליך בעת
הרי לגורן מכאן שמפנה זה אלא מלאכה, גמר שהוא למקום

שכחה. הוא

.‚ÈÌB˜Ó e‰Ê È‡ÌB˜Ó ‰Ê ?‰Î‡ÏÓ Ó‚ ‡e‰L ≈∆»∆¿«¿»»∆»
ÌL Ô˙B‡ Le„ÏÂ ÌL ÔÈÓÚ‰ Ïk ıa˜Ï BzÚcL50B‡ ∆«¿¿«≈»»√»ƒ»¿»»»

Ôb‰ ‡e‰L LÈ„b ÌB˜ÓÏ ÌL ÔÎÈÏB‰Ï51ÌB˜Óe . ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ∆«…∆»
Ba ÔÈˆa˜nL ÌB˜n‰ ‡e‰ ‰Î‡ÏÓ Ó‚ BÈ‡L∆≈¿«¿»»«»∆¿«¿ƒ
È„k ˙BÏB„b ˙BnÏ‡ Ô‰Ó ˙BOÚÏ È„k ÌÈÓÚ‰»√»ƒ¿≈«¬≈∆¬À¿¿≈

.Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÎÈÏB‰Ï¿ƒ»¿»«≈

חדש.50) לעימור מכוון שדעתו 51)ואינו לומר, רוצה
גורן. וגם גדיש גם יהיה הזה שהמקום

.„È˙BÎÈk ÈzL52˙BÏcn‰53,‰ÁÎL  BfÓ BÊ ¿≈¿ƒ«À¿»ƒƒ¿»
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏcn‰ ÌÈÓÚ ÈL .‰ÁÎL ÔÈ‡  LÏLÂ¿»≈»ƒ¿»¿≈√»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆

.‰ÁÎL ÔÈ‡  ‰LÏLe ,‰ÁÎL ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

מהעומרים.52) יותר קטנות אגודות הן 53)הן שאם
שכחה. והיא כאחת הן שלוש גם מחוברות

.ÂË ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏcn‰ ÔÈeÁÂ ÌÈ˙ÈÊ Èeaˆ ÈL¿≈ƒ≈≈ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆

ÔzLt Èˆ‰ ÈL .‰ÁÎL ÌÈ‡  ‰LÏLe ,‰ÁÎL54 ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»¿≈À¿≈ƒ¿»
.‰ÁÎL ÌÈ‡  ‰LÏLe ,‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

כשעוקרים 54) פשתן "הוצני  בפירושו: שם הרא"ש וכתב 
דמיירי לי  ונראה הוצני . ליה קרי  ולכן דקל. כהוצי  הם אותם
המוכר  בראש כדאיתא אדם מאכל הוא שאז כשהזריעו,

שכחה". ביה שייך לא פשתן שאר אבל פירות,

.ÊË˙BÏÈ‡‰ ‡La ÔÎÂ ,ÌÈÙ‚ ÈzL55ÌÈL ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»¿«ƒ
.‰ÁÎL ÔÈ‡  ‰LÏLe ,‰ÁÎL  ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏcn‰«À¿»ƒ∆ƒ∆ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»
,ÌÈL eÈ‰ elÙ‡  Ì˙‡ ÊÚz bÏÂ ÈÚÏ :Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»¬ƒ»¿«ƒ

.bÏ „Á‡Â ÈÚÏ „Á‡∆»∆»ƒ¿∆»«≈

האילנות 55) אלא חייבים אינם בשכחה גם הרשב "א לדעת
בפאה. החייבים

.ÊÈ‰Úa‡ ÏL „Á‡Â ˜ ˜ ÏL ÌÈÓÚ‰ Ïk eÈ‰»»»√»ƒ∆««¿∆»∆«¿»»
‰ÁÎL ‰Ê È‰  BÁÎLe ÔÈa˜56 ‰Úa‡‰ ÏÚ ˙È ; «ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»≈«»«¿»»

‰ÁÎL BÈ‡57„Á‡Â ÔÈa˜ ÈL ÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿≈ƒ»∆¿≈¿≈«ƒ¿∆»
‰ÁÎL BÈ‡  ÔÈa˜ ‰BÓL ÏÚ ˙È58. »≈«¿»«ƒ≈ƒ¿»

ויהיו 56) קב  לקב  לחלקו שיכול פי  על ואף  שם. הלל כבית
שלא  זמן כל - בשניים אלא שכחה ואין עומרים, ארבעה

שכחה. להם יש אלא 57)חולקו, במשנה אמרו שלא מזה
קבים  מארבעת שיותר רבינו למד שכחה, הם קבין ארבעת

שכחה. ואינו מסויים דבר שלמעלה 58)הם ממה נלמד
סוף  (שם הירושלמי  מן ראיה ועוד הארבעה). על יתר (בדין
של  השדה עומרי  שכל באופן אלא הסתפקו שלא א) הלכה
משמונת  שביותר הרי  - קבין שמונת של ואחד קבים שני 
אלא  בו אין שאם רבינו, מדברי  [ונראה שכחה. אינה קבים,
שם: בירושלמי  שאמרו ומה שכחה. זו הרי  קבים , שמונת
אלא  בבבלי , כ"בעי " בירושלמי  "בעי " אין בעי " יונה "רבי 

כן]. סובר כלומר כן, לומר שרוצה היינו "בעי "

.ÁÈÌÈ˙‡Ò Ba LiL ÓÚ‰59;‰ÁÎL BÈ‡  BÁÎLe »…∆∆≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»
ÏÚ Û‡ .LÈ„‚ ‡ÏÂ  ‰„Oa ÓÚ zÁÎLÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ««

ÌÈ˙‡Ò ÌÈ˙‡Ò ÔlkL Èt60ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÚ ÈL ÁÎL . ƒ∆À»»«ƒ»«ƒ»«¿≈√»ƒ««
ÌÈ˙‡Ò Ô‰ÈMÓ LiL Èt61‰ÁÎL el‡ È‰ 62ÔÎÂ . ƒ∆≈ƒ¿≈∆»«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿≈

˙BÈ Ô‰ÈLa ‰È‰ elÙ‡ ‰ÁÎL Ô‰L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¬ƒ»»ƒ¿≈∆≈
ÌÈ˙‡qÓ63. ƒ»«ƒ

קילוֿגרם.59) עשר כשבעה הם קבים. עשר שנים הם
כגדיש.60) הוא נוסף :61)שהרי  רוקח  מעשה בכתב ֿיד

סאתיים". מהם אחד בכל ואין שאינם 62)"הואיל
במשנה  חכמים וכדעת גדיש, ולא עמרים הם והרי  מצטרפים

גמליאל. כרבן ולא אינם 63)שם אלה שגם הוא, פשוט 
עמרים. אלא גדיש,

.ËÈdÁÎLe ÌÈ˙‡Ò da LiL ‰Ó˜64dÈ‡  »»∆≈»»«ƒ¿»»≈»
‰ÁÎL65ÌÈ˙‡Ò da ÔÈ‡ .66ÌÈÏaM‰ ˙‡ ÔÈ‡B  ƒ¿»≈»»«ƒƒ∆«ƒ√ƒ

˙BÙe„M‰ ˙‡Â ,˙Bk‡Â ˙B‡Èa Ô‰ el‡k ˙Bwc‰««¿ƒ≈¿ƒ«¬À¿∆«¿
‰Ów‰ (˙BÈ‰Ï) ‰Èe‡ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙B‡ÏÓ Ô‰ el‡k¿ƒ≈¿≈¿ƒ»¿»¿»ƒ¿«»»
dÈ‡  dÁÎLe ÌÈ˙‡Ò ˙BOÚÏ ‰Ê ÔcÓ‡ Á‡««À¿»∆«¬»«ƒ¿»»≈»

.‰ÁÎLƒ¿»
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ממה 65)כולה.64) נלמדה קמה ששכחת פי  על אף 
את  "לרבות - בשדה") עומר (=ושכחת "בשדה" שנאמר
קמה  שכחת למדו - "גדיש" למעט  לימוד כאן ואין הקמה"
כמו  גדיש, ולא עומר אמרו שבעומר שכשם עומר, משכחת

בקמה. כחש 66)כן מחמת סאתיים עושה אינה כלומר,
סאתיים. לעשות היא ראוייה אבל השיבולים,

.Î‰e˜Ú dÈ‡L ‰‡Òe ‰e˜Ú ‰‡ez ‰‡Ò ÁÎL»«¿»¿»¬»¿»∆≈»¬»
ÌÈÙËˆÓ ÔÈ‡ 67ÌeLa ÔÎÂ .‰ÁÎL Ì‰ÈLe , ≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈¿

ÔÏÈ‡‰ ˙BÙe ÌÈÏˆe68Ô˙ˆ˜Ó ÁÎL Ì‡ , ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»«ƒ¿»»
Ú˜wa69ÔÈ‡  ÌÈ˙‡Ò Ì‰ÈLe LeÏz Ô˙ˆ˜Óe ««¿«ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»«ƒ≈»

.‰ÁÎL Ì‰ÈL ‡l‡ ,ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒ∆»¿≈∆ƒ¿»

שכחה.67) שאינו סאתיים שם:68)לשיעור [במשנה
לפי האילן", "ובפירות וכתב : שינה ורבינו באילן", "וכן
סאתיים  בו יש אם אפילו האילן, כל שבשוכח  להלן שיטתו
שכאן  לומר האילן", "ובפירות כתב , לפיכך שכחה, זו הרי 
שבאופן  מפירותיו, מקצת ושכח  באילן, כשהתחיל מדובר
כל  את ששכח  ולא שכחה, זה אין סאתיים שכח  אם זה

לקרקע .69)האילן]. מחוברים כלומר,

.‡Îˆa ÓÚ ÁÎBM‰‰Ów‰ „70‰ÁeÎL dÈ‡L71 «≈«…∆¿««»»∆≈»¿»
ÓÚ ;ÓÚ zÁÎLÂ ˆ˜˙ Èk :Ó‡pL .‰ÁÎL dÈ‡≈»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿…¿»«¿»…∆…∆

Èˆ˜ ÂÈ˙BÈqL72ÂÈ˙BÈqL ÓÚ Ï‡ ,‰ÁÎL  ∆¿ƒ»»ƒƒ¿»¬»…∆∆¿ƒ»
‰Ó˜ „ˆa ‰Ó˜ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .‰ÁÎL dÈ‡  ‰Ó»̃»≈»ƒ¿»¿≈ƒ»«»»¿«»»

„Á‡ ÁÏ˜ elÙ‡ ,‰ÁeÎL dÈ‡L73˙ÏvÓ BÊ È‰  ∆≈»¿»¬ƒ∆«∆»¬≈«∆∆
ÁÎL Ì‡ Ï‡ .dzÁ˜Ï zÓ ‰È‰ÈÂ ,‰ÁeÎM‰ ˙‡∆«¿»¿ƒ¿∆À»¿«¿»¬»ƒ»«
Ba ‰È‰ elÙ‡ ,ÁeÎL BÈ‡L ÓÚ „ˆa ‰Ó˜ B‡ ÓÚ…∆»»¿«…∆∆≈»«¬ƒ»»

ÌÈ˙‡Ò74.ÌÈiÚÏ ÁeÎM‰ È‰Â ,d˙B‡ ÏÈvÓ BÈ‡  »«ƒ≈«ƒ»«¬≈«»«»¬ƒƒ
˙Ó˜ ÔÈ‡Â ,BlL ÓÚ ÏÚ ˙ÏvÓ BÁ ˙Ó˜ ÔÈ‡≈»«¬≈«∆∆«…∆∆¿≈»«
‰Ów‰ ‰È‰zL „Ú ,ÌÈhÁ ÓÚ ÏÚ ˙ÏvÓ ÌÈBÚO¿ƒ«∆∆«…∆ƒƒ«∆ƒ¿∆«»»

.ÓÚ‰ ÔÈnÓƒƒ»…∆

את 70) מצלת שכחה) (שלא "הקמה ח : משנה ו פרק  שם
ולא  העומר את לא מציל אינו העומר הקמה, ואת העומר

הקמה". יש 71)את אם שכחה, אם שאפילו אומרים יש
שבצידה. העומר על היא מצלת שכוחה, שאינה סאתיים, בה

עצמה,72) מצלת שאינה כיוון - שכחה שאם שכחה, שלא
אחרים. מצלת שאינה שכן שכחו.73)כל שלא

כן 74) פי  על ואף  שכחה, אינה שכחו אפילו כגדיש שדינו
השכוח . את מציל אינו

.Î‰nk Ba ‰È‰ elÙ‡ ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa ÔÏÈ‡ ÁÎBM‰«≈«ƒ»≈»ƒ»¬ƒ»»«»
˙Bt ÔÈ‡Ò75Ô‰ È‰  ˙BÏÈ‡ ÈL ÁÎML B‡ , ¿ƒ≈∆»«¿≈ƒ»¬≈≈

.‰ÁÎL ÔÈ‡  ‰LÏL ;‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

בהם 75) יש שאם אמרנו ובעומרים שבקמה פי  על שאף 
ובעומרים, בקמה אלא זה אין - שכחה אינה סאתיים,
אינו  סאתיים בו שיש אילן אבל חשובים, שלהם שסאתיים

כך. כל חשוב 

.‚ÎÚe„È BÈ‡L ÔÏÈ‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆≈»«
ÌB˜na ÌÒÙÓe76B‡ ˙b‰ „ˆa „ÓBÚ ‰È‰L ÔB‚k , ¿À¿»«»¿∆»»≈¿«««

ÂÈOÚÓa B‡ ,‰ˆt‰ „ˆa77ÌÈ˙ÈÊ ‰OBÚ ‰È‰L ÔB‚k , ¿««ƒ¿»¿«¬»¿∆»»∆≈ƒ
˙ÈÊ ÔB‚k ,Úe„È ÌL BÏ ‰È‰L ÔB‚k ,BÓLa B‡ ,‰a‰«¿≈ƒ¿¿∆»»≈»«¿«ƒ
B‡ ,‰a‰ ÔÓL ÛËB ‡e‰L ,ÌÈ˙Èf‰ ÔÈa ‰ÙBËp‰«¿»≈«≈ƒ∆≈∆∆«¿≈

ÈÎÙM‰78ÈLÈa‰ B‡79‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;„Á‡ Ba «»¿»ƒ«≈»ƒ¬»ƒ»»∆»
zÁÎLÂ :Ó‡pL .‰ÁÎL BÈ‡  el‡ ÌÈ„ ‰LÏMÓƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»
‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÏBÚÏ BÁÎBL ‰z‡L ÓÚ  ‰„Oa ÓÚ…∆«»∆…∆∆«»¿¿»¿≈«»
‰z‡L ,‰Ê ‡ˆÈ ;e‰‡˙Â eLz Ì‡ ‡l‡ Ba Ú„BÈ≈«∆»ƒ»¿ƒ¿≈»»∆∆«»
ÈtÓ ,Ba ÚbÙz ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓÊ Á‡Ï BÎBÊ¿¿««¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«ƒ¿≈

.ÌÒÙÓe Úe„È ‡e‰L∆»«¿À¿»

מקומו.76) הגבלת מפני  או 77)ידיעתו זיתיו לרוב  ידוע 
שמנו. כן 78)לרוב  ועל הרבה, שמן מוציא שהיה

ממלת  נגזר לרוב  שמן שפיכת ועניינו שפכוני , פירשוהו
כן 79)שפך. על הרבה, שמן עושים היו לא ההם הזיתים

מבושה. לקוח  בישני  שמו נקרא

.„ÎBzÚ„a ÌiÒÓ ‰È‰80.Úe„ÈÂ ÌÒÙÓk ‰Ê È‰  »»¿À»¿«¿¬≈∆ƒ¿À¿»¿»«
BÓiÒÓ Ï˜c‰  Ï˜c‰ „ˆa „ÓBÚ ‰È‰81Ô‰ÈL eÈ‰ . »»≈¿««∆∆«∆∆¿«¿»¿≈∆

‰Ê ˙‡ ÌiÒÓ ‰Ê  ‰ÙBË ˙ÈÊ82˙ÈÊ e‰„O Ïk ‰˙È‰ . «ƒ¿»∆¿«≈∆∆»¿»»»≈«ƒ
‰ÁÎL BÏ LÈ  ÌÈzL B‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÁÎLÂ ‰ÙBË83. ¿»¿»«««≈∆¿«ƒ≈ƒ¿»

ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na84‰Ê ÔÏÈ‡a «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
È‰  B˙ˆ˜Ó ÁÎLÂ Ba ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌÒÙÓ‰«¿À¿»¬»ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»¬≈

ÌÒÙÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ÁÎL ‰Ê85‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»¿««ƒ∆¿À¿»¿∆ƒ¿∆
dÈ‡  ÌÈ˙‡Ò Ï‡ ;ÌÈ˙‡qÓ ˙BÁt Ba ‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ»«ƒ¬»»«ƒ≈»

‰ÁÎL86ÔÏÈ‡‰ Ïk ÁÎL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,87BÓk , ƒ¿»∆»ƒ≈»«»»ƒ»¿
.e‡aL∆≈«¿

האילן.80) בעל של בעיניו נחשב  שהרי81)שהוא שם,
במקום. וידוע  הפרצה בצד או הגת בצד כעומד הוא

שכחה.82) חשיבותם.83)ואינם בטלה שאז לפי 
כולו.84) חשיבותו,85)ושכחו בטלה בו שהתחיל שכיוון

שאם  ח , משנה ג פרק  בערלה ששנינו למה  דומה זה והרי 
חשיבותן. בטלה החביות בו 86)נתפתחו שהתחיל שכיוון

יזכרנו. זה 87)ודאי  הרי  - סאתיים בו יש אם שאפילו
לשכחו. הוא עלול - בו התחיל שלא שכיוון שכחה,

.‰ÎLÏLÂ BcÏ ˙BeM‰ ÚˆÓ‡a „ÓBÚ‰ ˙ÈÊ«ƒ»≈¿∆¿««¿«¿»
Û‡ ,ÂÈ˙BÁe LÏMÓ B˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ˙BeL∆≈ƒ«ƒƒƒ»»«
ÁÎL ,ÌÈ˙ÈÊ ÈL ‡l‡ Ô‰Ó ‰eL ÏÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿»»≈∆∆»¿≈≈ƒ»«
˙BeM‰ È‰L ,‰ÁÎL BÈ‡  ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡∆»∆¿»ƒ≈ƒ¿»∆¬≈«

e‰eÈzÒ‰88eÓ‡ ‰ÓÏÂ .89„Ïa ˙ÈÊ90‰È‰L ÈtÓ ? ƒ¿ƒ¿»»»¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»»
ÔÓf‰ B˙B‡a Ï‡OÈ ı‡a eLÁ91. »¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿«

הדברים 88) אבל שכחה. שאינו בקש חיפוהו כמו זה שהרי 
בהלכה  למעלה כמפורש בטמון שכחה יש הרי  עיון: צריכים
חכמים. שקנסום לפי  שכחה, אינה העניים בחיפוהו ורק  א.

במשנה.89) אילנות.90)החכמים בשאר הדין הוא הלא
כגֿכה. הלכות על שלמעלה, מה כל על מוסב  וזה

אין 91) יוסי  רבי  ולדעת הזיתים. שהחריב  אדריאנוס  בזמן
הטעם. מאותו - בזיתים שכחה אז

.ÂÎÒÈÚa ?‰ÁÎL e‰ÊÈ‡92ËLÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ïk  ≈∆ƒ¿»¿»ƒ…∆≈»ƒ¿…
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dÏhÏÂ B„È ˙‡93Ìke .94ÔÓe ÔÙb‰ ÔÓ ÚiMÓ  ∆»¿ƒ¿»«∆∆ƒ∆«¬…ƒ«∆∆ƒ
ÌÈÙb‰95Ï˜„e ˙ÈÏ„a .d˙B‡ ÁkLÈÂ96„iMÓ  «¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»ƒ¿∆∆ƒ∆≈≈
epÓÈ‰97.BÏ CÏÈÂ ‰ÙiMÓ  ˙BÏÈ‡‰ Ïk ‡Le . ≈∆¿»»»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿≈≈

Ba ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na98Ì‡ Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¬»ƒ
Ba ÏÈÁ˙‰99˙‡ ˆiL „Ú ‰ÁÎL dÈ‡  BÁÎLe ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»«∆ƒ¿…∆

.ÂÈÈÒ Ïk»¿ƒ»

גבוה.92) כותל גבי  על וערסם גפנים הנוטע  הוא
נזכר 93) היה שאם כך, כל ממנה ועבר שכחה אם פירוש:

וליטלה. ידיו לפשוט  יכול היה לא מקום באותו
על 94) השטוחים הגפנים ו"הם "וברגליות", במשנה:

נגזר  והוא כולם, הכרמים כמו בהם נוגעת שהרגל הארץ ,
רגל".ממל  שכחה.95)ת שהן גפנים שתי  היינו
על 96) או גדולים עצים גבי  על המודלית גדולה גפן והיא

אחרים. אילנות עליו 97)גבי  לעלות הדרך היה שכן
בכל 98)ולבצרו. לפרש צריך זה ולפי  שם. תוספתא

"משיעבור", לפשוט ", יכול שאינו "כל למעלה האמור
בזו. התחיל לא ועוד אחרת, גפן שבצר - "משירד"

יותר.99) בו להיזכר עלול הוא שאז

.ÊÎBa ‰ÎÊÂ ˜aa ÌÈkL‰Â ,BÓk ˙‡ È˜Ùn‰««¿ƒ∆«¿¿ƒ¿ƒ«…∆¿»»
‰ÁÎLe ˙BÏÏBÚe ËÙa iÁ  Bˆe BÓˆÚÏ¿«¿¿»«»¿∆∆¿≈¿ƒ¿»

Ba ‡B˜ È‡ 'EÓÎ'Â 'E„O' È‰L ;‰‡Ùe100ÈtÓ , ¿≈»∆¬≈»¿¿«¿¿¬ƒ≈ƒ¿≈
˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎÊ Ì‡ Ï‡ .BlL ‡e‰ È‰Â BlL ‰È‰L∆»»∆«¬≈∆¬»ƒ»»ƒ«∆¿≈
Ck ÔÈe .Ïk‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰  ÌÈÁ‡ ÏL ‰„Oa¿»∆∆¬≈ƒ¬≈∆»ƒ«…≈»

.‡a˙iL BÓk ,˙BOÚn‰ ÔÓ eËt  Ck ÔÈe≈»»ƒ«««¿¿∆ƒ¿»≈

"תעזוב "100) שכתוב  ממה זאת למדו שם קמא בבבא
אבל  וכו'. כרמו את המפקיר לרבות עניים במתנות מיותר
דרשו  ישמעאל לר' אבל חכמים לדעת אלא אינו זה
ליתן  שחייב  פאה עזב  ולא וקצר שעבר למי  הנ"ל מ "תעזוב "
מ "שדך" ללמוד הוצרך ולפיכך אפייה. לאחר אפילו

ו"כרמך".

ה'תשע"ט  תשרי כ"ג שלישי יום 

   1 
השמיטה 1) שנת ומעשרות. תרומות וסדר עני  מעשר יבאר

עניים  עליו שעברו השדה בעל המעשרות. מכל שפטורה
מעשר  לו היה אחד. לכל נותן כמה עני , מעשר לו והיה
שקבלו  עניים שני  מיודעו. או קרובו לעני  ליתנו ורוצה בגורן
לקצור  שדה המקבל עני . מעשר יקחו אם באריסות, שדה
שדהו  המוכר עני . ומעשר ופאה שכחה בלקט  מותר אם

עני . ממעשר חוב  פורעים ואם והעני . ופירות קרקע 

.‡˙ÈML ˙Á‡ ‰zÓ2,ı‡‰ ÚÊa ÌÈiÚÏ LÈ «»»«∆∆ƒƒ≈»¬ƒƒ¿∆«»»∆
OÚÓ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÚÏ ÔÈ˙BpL OÚn‰ ‡e‰Â¿««¬≈∆¿ƒ»¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«

.ÈÚ»ƒ

פאה,2) שכחה, לקט , למעלה: שנזכרו המתנות מחמש חוץ 
(רדב "ז). ועוללות פרט 

.ÚÊ ˆBwL Á‡ :˙BOÚÓe ˙BÓez „Ò e‰ÊÂ¿∆≈∆¿««¿««∆≈∆«

BzÎ‡ÏÓ Ób˙Â ıÚ‰ Èt ÛÒB‡ B‡ ı‡‰3LÈÙÓ »»∆≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿«¿ƒ
ÌÈMÓÁ‰ ÔÓ „Á‡ epnÓ4‰Óez ‡˜p‰ e‰ÊÂ , ƒ∆∆»ƒ«¬ƒƒ¿∆«ƒ¿»¿»

‰ÏB„‚5˙ÈL‡ :‰Bza Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ô‰kÏ d˙BÂ , ¿»¿¿»«…≈¿«∆∆¡««»≈ƒ
‡M‰ ÔÓ LÈÙÓ Ck Á‡Â .E‰ˆÈÂ ELÈz E‚c6 ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿««»«¿ƒƒ«¿»
B˙BÂ ,ÔBL‡ OÚÓ ‡˜p‰ e‰ÊÂ ,‰OÚÓ „Á‡∆»≈¬»»¿∆«ƒ¿»«¬≈ƒ¿¿
Èa OÚÓ ˙‡ Èk :‰Bza Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÈÂlÏ«≈ƒ¿«∆∆¡««»ƒ∆«¿«¿≈
Ïk ˙‡ Èz˙ ‰p‰ ÈÂÏ ÈÏÂ :Ó‡Â ;ÓB‚Â Ï‡OÈƒ¿»≈¿≈¿∆¡«¿ƒ¿≈≈ƒƒ≈»«ƒ∆»

Ï‡OÈa OÚÓ7. «¬≈¿ƒ¿»≈

(פ "ה 3) לכתחילה תורמין אין מלאכה גמר לפני  אבל
מהלכות  בפ "ג וראה דֿה). הלכות תרומות מהלכות

שם). ובהוספה ח  הלכה בינונית 4)מעשרות תרומה היא
ב ). הלכה תרומות מהלכות ביחס 5)(פ "ג כן נקראת

בספר  וראה ממאה. אחד אלא שאינה מעשר, לתרומת
תקס ). והערה קכו, (עשה בפ "א 6)המצוות גם כתב  כן

בדמאי המשנה ובפירוש שם), (עיין א הלכה מעשר מהלכות
ד. משנה שם.7)פ "ז מעשר בהלכות ראה

.‚‡M‰ ÔÓ LÈÙÓ Ck Á‡Â8‡e‰Â ,‰OÚÓ „Á‡ ¿««»«¿ƒƒ«¿»∆»≈¬»»¿
B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ,ÂÈÏÚÏ ‡e‰Â ,ÈL OÚÓ ‡˜p‰«ƒ¿»«¬≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿¿ƒ
LÈ‡ Ï‡‚È Ï‡b Ì‡Â :Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÌÈÏLeÈaƒ»«ƒ¿»»∆¡«¿ƒ»…ƒ¿«ƒ
ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â OÚz OÚ :Ó‡ ÂÈÏÚÂ .BOÚnÓƒ««¿¿»»∆¡««≈¿«≈¿»«¿»ƒ¿≈¿»

ÁÈ L‡ ÌB˜na EÈ‰Ï‡9. ¡…∆«»¬∆ƒ¿«

תרומה 8) הפרשת אחרי  הנותרים ושמונה השמונים מן
ראשון. ומעשר עשה 9)גדולה המצוות, בספר גם ראה

קכח .

.„ÔÓ ‰BL‡ ‰La ÔÈLÈÙÓ ‰f‰ „q‰ ÏÚ««≈∆«∆«¿ƒƒ¿»»ƒ»ƒ
ÚeM‰10Ï‡ .˙ÈLÈÓÁe ˙ÈÚÈe ‰iMe «»««¿ƒ»»¿ƒƒ«¬ƒƒ¬»

ÌÈLÈÙnL Á‡ ,ÚeM‰ ÔÓ ˙ÈMMe ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ«ƒƒƒ«»«««∆«¿ƒƒ
B˙BÂ Á‡ OÚÓ ‡M‰ ÔÓ LÈÙÓ ÔBL‡ OÚÓ«¬≈ƒ«¿ƒƒ«¿»«¬≈«≈¿¿
ÌÈL ÈzLa ÔÈ‡Â .ÈÚ OÚÓ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ

ÈÚ OÚÓ ‡l‡ ,ÈL OÚÓ el‡11:Ó‡ ÂÈÏÚÂ . ≈«¬≈≈ƒ∆»«¿«»ƒ¿»»∆¡«
E˙‡ez OÚÓ Ïk ˙‡ ‡ÈˆBz ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Óƒ¿≈»»ƒƒ∆»«¿«¿»¿
:Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÈÂl‰ ‡e EÈÚLa zÁp‰Â ‡È‰‰ ‰Ma«»»«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»«≈ƒ¿»»∆¡«

OÚÏ ‰lÎ˙ Èk12. ƒ¿«∆«¿≈

השמיטה.10) שנות וגו'11)משבע  תכלה "כי  שנאמר
ראשון  מעשר - אחד מעשר אלא בה "שאין - המעשר" שנת

יב :). השנה (ראש עני " מעשר 12)ומעשר כל "את וגומר:
לגר  ללוי  ונתתה המעשר, שנת השלישית בשנה תבואתך

ולאלמנה". ליתום

.‰‰Óez ‡Ï da ÔÈ‡Â ,˜Ù‰ dlk ‰hÓM‰ ˙L¿««¿ƒ»À»∆¿≈¿≈»…¿»
OÚÓ ‡ÏÂ ÈL ‡ÏÂ ÔBL‡ ‡Ï ,ÏÏk ˙BOÚÓ ‡ÏÂ¿…««¿¿»…ƒ¿…≈ƒ¿…«¿«

ÈÚ13Ú˜˜ ˙hÓL da ÔÈ‡L ,ı‡Ï ‰ˆeÁe .14 »ƒ¿»»»∆∆≈»¿ƒ««¿«
ÌÈˆÓ ı‡a ÔÈLÈÙÓ15‡BÓe ÔBnÚe16OÚÓ «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«¿»«¬≈

ÔBL‡17ÈÚ OÚÓe18˙BB˜ el‡ ˙Bˆ‡‰L ÈtÓ ; ƒ«¿«»ƒƒ¿≈∆»¬»≈¿
ÔÈÎÓÒ Ï‡OÈ ÈiÚ eÈ‰iL È„k ,Ï‡OÈ ı‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰ÈÏÚ19˙ÈÚÈMa20ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .21eÈ‰iL , »∆»«¿ƒƒ«¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿
‡a ÌÈLÈÙÓ.˙ÈÚÈMa ÈÚ OÚÓ ‡BÓe ÔBnÚ ı «¿ƒƒ¿∆∆«»«¿«»ƒ«¿ƒƒ
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רג                 
         

dÏhÏÂ B„È ˙‡93Ìke .94ÔÓe ÔÙb‰ ÔÓ ÚiMÓ  ∆»¿ƒ¿»«∆∆ƒ∆«¬…ƒ«∆∆ƒ
ÌÈÙb‰95Ï˜„e ˙ÈÏ„a .d˙B‡ ÁkLÈÂ96„iMÓ  «¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»ƒ¿∆∆ƒ∆≈≈
epÓÈ‰97.BÏ CÏÈÂ ‰ÙiMÓ  ˙BÏÈ‡‰ Ïk ‡Le . ≈∆¿»»»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿≈≈

Ba ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na98Ì‡ Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¬»ƒ
Ba ÏÈÁ˙‰99˙‡ ˆiL „Ú ‰ÁÎL dÈ‡  BÁÎLe ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»«∆ƒ¿…∆

.ÂÈÈÒ Ïk»¿ƒ»

גבוה.92) כותל גבי  על וערסם גפנים הנוטע  הוא
נזכר 93) היה שאם כך, כל ממנה ועבר שכחה אם פירוש:

וליטלה. ידיו לפשוט  יכול היה לא מקום באותו
על 94) השטוחים הגפנים ו"הם "וברגליות", במשנה:

נגזר  והוא כולם, הכרמים כמו בהם נוגעת שהרגל הארץ ,
רגל".ממל  שכחה.95)ת שהן גפנים שתי  היינו
על 96) או גדולים עצים גבי  על המודלית גדולה גפן והיא

אחרים. אילנות עליו 97)גבי  לעלות הדרך היה שכן
בכל 98)ולבצרו. לפרש צריך זה ולפי  שם. תוספתא

"משיעבור", לפשוט ", יכול שאינו "כל למעלה האמור
בזו. התחיל לא ועוד אחרת, גפן שבצר - "משירד"

יותר.99) בו להיזכר עלול הוא שאז

.ÊÎBa ‰ÎÊÂ ˜aa ÌÈkL‰Â ,BÓk ˙‡ È˜Ùn‰««¿ƒ∆«¿¿ƒ¿ƒ«…∆¿»»
‰ÁÎLe ˙BÏÏBÚe ËÙa iÁ  Bˆe BÓˆÚÏ¿«¿¿»«»¿∆∆¿≈¿ƒ¿»

Ba ‡B˜ È‡ 'EÓÎ'Â 'E„O' È‰L ;‰‡Ùe100ÈtÓ , ¿≈»∆¬≈»¿¿«¿¿¬ƒ≈ƒ¿≈
˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎÊ Ì‡ Ï‡ .BlL ‡e‰ È‰Â BlL ‰È‰L∆»»∆«¬≈∆¬»ƒ»»ƒ«∆¿≈
Ck ÔÈe .Ïk‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰  ÌÈÁ‡ ÏL ‰„Oa¿»∆∆¬≈ƒ¬≈∆»ƒ«…≈»

.‡a˙iL BÓk ,˙BOÚn‰ ÔÓ eËt  Ck ÔÈe≈»»ƒ«««¿¿∆ƒ¿»≈

"תעזוב "100) שכתוב  ממה זאת למדו שם קמא בבבא
אבל  וכו'. כרמו את המפקיר לרבות עניים במתנות מיותר
דרשו  ישמעאל לר' אבל חכמים לדעת אלא אינו זה
ליתן  שחייב  פאה עזב  ולא וקצר שעבר למי  הנ"ל מ "תעזוב "
מ "שדך" ללמוד הוצרך ולפיכך אפייה. לאחר אפילו

ו"כרמך".

ה'תשע"ט  תשרי כ"ג שלישי יום 

   1 
השמיטה 1) שנת ומעשרות. תרומות וסדר עני  מעשר יבאר

עניים  עליו שעברו השדה בעל המעשרות. מכל שפטורה
מעשר  לו היה אחד. לכל נותן כמה עני , מעשר לו והיה
שקבלו  עניים שני  מיודעו. או קרובו לעני  ליתנו ורוצה בגורן
לקצור  שדה המקבל עני . מעשר יקחו אם באריסות, שדה
שדהו  המוכר עני . ומעשר ופאה שכחה בלקט  מותר אם

עני . ממעשר חוב  פורעים ואם והעני . ופירות קרקע 

.‡˙ÈML ˙Á‡ ‰zÓ2,ı‡‰ ÚÊa ÌÈiÚÏ LÈ «»»«∆∆ƒƒ≈»¬ƒƒ¿∆«»»∆
OÚÓ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÚÏ ÔÈ˙BpL OÚn‰ ‡e‰Â¿««¬≈∆¿ƒ»¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«

.ÈÚ»ƒ

פאה,2) שכחה, לקט , למעלה: שנזכרו המתנות מחמש חוץ 
(רדב "ז). ועוללות פרט 

.ÚÊ ˆBwL Á‡ :˙BOÚÓe ˙BÓez „Ò e‰ÊÂ¿∆≈∆¿««¿««∆≈∆«

BzÎ‡ÏÓ Ób˙Â ıÚ‰ Èt ÛÒB‡ B‡ ı‡‰3LÈÙÓ »»∆≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿«¿ƒ
ÌÈMÓÁ‰ ÔÓ „Á‡ epnÓ4‰Óez ‡˜p‰ e‰ÊÂ , ƒ∆∆»ƒ«¬ƒƒ¿∆«ƒ¿»¿»

‰ÏB„‚5˙ÈL‡ :‰Bza Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ô‰kÏ d˙BÂ , ¿»¿¿»«…≈¿«∆∆¡««»≈ƒ
‡M‰ ÔÓ LÈÙÓ Ck Á‡Â .E‰ˆÈÂ ELÈz E‚c6 ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿««»«¿ƒƒ«¿»
B˙BÂ ,ÔBL‡ OÚÓ ‡˜p‰ e‰ÊÂ ,‰OÚÓ „Á‡∆»≈¬»»¿∆«ƒ¿»«¬≈ƒ¿¿
Èa OÚÓ ˙‡ Èk :‰Bza Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÈÂlÏ«≈ƒ¿«∆∆¡««»ƒ∆«¿«¿≈
Ïk ˙‡ Èz˙ ‰p‰ ÈÂÏ ÈÏÂ :Ó‡Â ;ÓB‚Â Ï‡OÈƒ¿»≈¿≈¿∆¡«¿ƒ¿≈≈ƒƒ≈»«ƒ∆»

Ï‡OÈa OÚÓ7. «¬≈¿ƒ¿»≈

(פ "ה 3) לכתחילה תורמין אין מלאכה גמר לפני  אבל
מהלכות  בפ "ג וראה דֿה). הלכות תרומות מהלכות

שם). ובהוספה ח  הלכה בינונית 4)מעשרות תרומה היא
ב ). הלכה תרומות מהלכות ביחס 5)(פ "ג כן נקראת

בספר  וראה ממאה. אחד אלא שאינה מעשר, לתרומת
תקס ). והערה קכו, (עשה בפ "א 6)המצוות גם כתב  כן

בדמאי המשנה ובפירוש שם), (עיין א הלכה מעשר מהלכות
ד. משנה שם.7)פ "ז מעשר בהלכות ראה

.‚‡M‰ ÔÓ LÈÙÓ Ck Á‡Â8‡e‰Â ,‰OÚÓ „Á‡ ¿««»«¿ƒƒ«¿»∆»≈¬»»¿
B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ,ÂÈÏÚÏ ‡e‰Â ,ÈL OÚÓ ‡˜p‰«ƒ¿»«¬≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿¿ƒ
LÈ‡ Ï‡‚È Ï‡b Ì‡Â :Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÌÈÏLeÈaƒ»«ƒ¿»»∆¡«¿ƒ»…ƒ¿«ƒ
ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â OÚz OÚ :Ó‡ ÂÈÏÚÂ .BOÚnÓƒ««¿¿»»∆¡««≈¿«≈¿»«¿»ƒ¿≈¿»

ÁÈ L‡ ÌB˜na EÈ‰Ï‡9. ¡…∆«»¬∆ƒ¿«

תרומה 8) הפרשת אחרי  הנותרים ושמונה השמונים מן
ראשון. ומעשר עשה 9)גדולה המצוות, בספר גם ראה

קכח .

.„ÔÓ ‰BL‡ ‰La ÔÈLÈÙÓ ‰f‰ „q‰ ÏÚ««≈∆«∆«¿ƒƒ¿»»ƒ»ƒ
ÚeM‰10Ï‡ .˙ÈLÈÓÁe ˙ÈÚÈe ‰iMe «»««¿ƒ»»¿ƒƒ«¬ƒƒ¬»

ÌÈLÈÙnL Á‡ ,ÚeM‰ ÔÓ ˙ÈMMe ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ«ƒƒƒ«»«««∆«¿ƒƒ
B˙BÂ Á‡ OÚÓ ‡M‰ ÔÓ LÈÙÓ ÔBL‡ OÚÓ«¬≈ƒ«¿ƒƒ«¿»«¬≈«≈¿¿
ÌÈL ÈzLa ÔÈ‡Â .ÈÚ OÚÓ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ

ÈÚ OÚÓ ‡l‡ ,ÈL OÚÓ el‡11:Ó‡ ÂÈÏÚÂ . ≈«¬≈≈ƒ∆»«¿«»ƒ¿»»∆¡«
E˙‡ez OÚÓ Ïk ˙‡ ‡ÈˆBz ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Óƒ¿≈»»ƒƒ∆»«¿«¿»¿
:Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÈÂl‰ ‡e EÈÚLa zÁp‰Â ‡È‰‰ ‰Ma«»»«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»«≈ƒ¿»»∆¡«

OÚÏ ‰lÎ˙ Èk12. ƒ¿«∆«¿≈

השמיטה.10) שנות וגו'11)משבע  תכלה "כי  שנאמר
ראשון  מעשר - אחד מעשר אלא בה "שאין - המעשר" שנת

יב :). השנה (ראש עני " מעשר 12)ומעשר כל "את וגומר:
לגר  ללוי  ונתתה המעשר, שנת השלישית בשנה תבואתך

ולאלמנה". ליתום

.‰‰Óez ‡Ï da ÔÈ‡Â ,˜Ù‰ dlk ‰hÓM‰ ˙L¿««¿ƒ»À»∆¿≈¿≈»…¿»
OÚÓ ‡ÏÂ ÈL ‡ÏÂ ÔBL‡ ‡Ï ,ÏÏk ˙BOÚÓ ‡ÏÂ¿…««¿¿»…ƒ¿…≈ƒ¿…«¿«

ÈÚ13Ú˜˜ ˙hÓL da ÔÈ‡L ,ı‡Ï ‰ˆeÁe .14 »ƒ¿»»»∆∆≈»¿ƒ««¿«
ÌÈˆÓ ı‡a ÔÈLÈÙÓ15‡BÓe ÔBnÚe16OÚÓ «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«¿»«¬≈

ÔBL‡17ÈÚ OÚÓe18˙BB˜ el‡ ˙Bˆ‡‰L ÈtÓ ; ƒ«¿«»ƒƒ¿≈∆»¬»≈¿
ÔÈÎÓÒ Ï‡OÈ ÈiÚ eÈ‰iL È„k ,Ï‡OÈ ı‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰ÈÏÚ19˙ÈÚÈMa20ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .21eÈ‰iL , »∆»«¿ƒƒ«¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿
‡a ÌÈLÈÙÓ.˙ÈÚÈMa ÈÚ OÚÓ ‡BÓe ÔBnÚ ı «¿ƒƒ¿∆∆«»«¿«»ƒ«¿ƒƒ
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ÚL ı‡a Ï‡22OÚÓ ˙ÈÚÈMa ÔÈLÈÙÓ  ¬»¿∆∆ƒ¿»«¿ƒƒ«¿ƒƒ«¬≈
ÈL23ÌÈM‰  „Òk ,24. ≈ƒ¿≈∆…«»ƒ

כח ).13) יד, (לדברים ראה פרשת מהלכות 14)ספרי  פ "ד
כהֿכז. הלכות ויובל, הראשונים 15)שמיטה שהחכמים

מהלכות  (פ "א ומעשרות תרומות בה נוהגות שיהיו התקינו
ג). משנה פ "ד בידים והמקור א, הלכה שאף 16)תרומות

והמדובר  שם). וידים תרומות (הלכות הנ"ל התקנה בכלל הן
אף  כבשום לא ושמעולם בסיחון, טיהרו שלא ומואב  בעמון

א  כלל, נוהגת קרקע  שמיטת אין ובהן מצרים, עמון עולי  בל
קרקע  שמיטת - מצרים עולי  וכבשום בסיחון שטיהרו ומואב 
הלכות  שם ויובל שמיטה הלכות עיין מדרבנן, בהן נוהגת
המשנה  בפירוש שכתב  ממה כאן רבינו בו וחזר כזֿכח .
בפאת  ראה סיחון, של ומואב  בעמון שהמדובר שם, בידים
שם. תרומות והלכות כז, ס "ק  כג סימן השולחן

רבינו 17) למדו אבל עני , מעשר אלא נזכר לא שם במשנה
מעשר  אין שבהן השנים, משאר שינו לא שוודאי  הסברא מן

רדב "ז. ועיין ראשון, מעשר בלי  כדעת 18)עני  שם, משנה
בן  אלעזר כר' ודלא יהושע , ורבי  ישמעאל רבי  טרפון, רבי 

הנ"ל.19)עזריה. מהארצות וארץ  ארץ  כל על
שם.20) טרפון רבי  אני21)מדברי  "מקובל שם: במשנה

הלכה  עד מרבו ורבו מרבו ששמע  זכאי , בן יוחנן מרבן
וכתב  בשביעית". עני  מעשר מעשרין שעמון מסיני , למשה
מן  זה שאין דוקא, לאו מסיני  למשה שהלכה שם הר"ש
כסף ֿמשנה. ועיין מסיני . למשה כהלכה אלא התורה,

ומעשרות 22) תרומות הפרשת בה תיקנו שנביאים בבל היא
שם). תרומות מהלכות ופ "א שם, שהיא 23)(ידים לפי 

ישראל. מארץ  שם.24)רחוקה משנה

.Â„Á‡ epnÓ LÈÙÓ  ÈÂl‰ Á˜lL ÔBL‡ OÚÓ«¬≈ƒ∆»««≈ƒ«¿ƒƒ∆∆»
.OÚÓ ˙Óez ‡˜p‰ ‡e‰Â ,Ô‰kÏ B˙BÂ ‰OÚÓ≈¬»»¿¿«…≈¿«ƒ¿»¿««¬≈

.a„z ÌiÂÏ‰ Ï‡Â :Ó‡ ÂÈÏÚÂ¿»»∆¡«¿∆«¿ƒƒ¿«≈

.ÊÌL BÏ ‰È‰Â ,ÌÈiÚ ÂÈÏÚ eÚL ‰„O‰ ÏÚa25 «««»∆∆»¿»»¬ƒƒ¿»»»
ÈÚ ÏÎÏ Ô˙B  ÈÚ OÚÓ26ÔÓ ÂÈÏÚ ÚiL «¿«»ƒ≈¿»»ƒ∆«¬…»»ƒ

BÚO È„k OÚn‰27EÈÚL eÏÎ‡Â :Ó‡pL ; ««¬≈¿≈»¿∆∆¡«¿»¿ƒ¿»∆
eÚOÂ28. ¿»≈

בבית.25) המתחלק  עני  מעשר בדין יב  להלן וראה בשדה.
הנאה 26) טובת בו אין שבגורן עני  שמעשר אף ֿעלֿפי 

י ) הלכה (להלן בעלֿכרחו ונוטלים באים והעניים לבעלים,
הלכה  פ "ב  (למעלה אותה בוזזים שהעניים כפאה אינו -
בה  נאמר לא שהרי  להם, ומחלק  מניח  הבית בעל אלא טו),
הגמרא  לשון וכן "והנחת", אלא בפאה, כמו "תעזוב "
(וכן  הגרנות" בתוך המתחלק  עני  "במעשר פד:): (נדרים
(משנה  מתחלק  הוא שאף  הרי  - י ) הלכה להלן רבינו לשון

ה 27)ראשונה). משנה על ד, הלכה פ "ח  פאה ירושלמי 
היינו  יב ) כו, (לדברים כי ֿתבוא פר' בספרי  הוא וכן שם.
(תפארת  כדלהלן סעודות, שתי  - אחד יום של שביעה כדי 

ודאי28)ישראל). אבל שם. ובספרי  בירושלמי  הוא [כן
ואכלו  "בשעריך כט ) (יד, בדברים אחר לפסוק  הכוונה
בדברים  הפסוק  ואילו שבשדה. עני  במעשר המדבר ושבעו"

שבבית. עני  במעשר מדבר ושבעו" בשעריך "ואכלו יב  כו,
ראשונה]. משנה ועיין יב . הלכה להלן גם לומר צריך וכן

.ÁÌÈhÁ‰ ÔÓ Ì‡ ?‰nk BÚO È„k29‡Ï  Ô˙B ¿≈»¿«»ƒƒ«ƒƒ≈…
˜ ÈˆÁÓ ˙ÁÙÈ30˙ÁÙÈ ‡Ï  ÌÈBÚO‰ ÔÓ Ì‡Â . ƒ¿…≈¬ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…ƒ¿…

ÔÈÓqk‰ ÔÓ Ì‡Â .wÓ31wÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï 32ÔÓe . ƒ«¿ƒƒ«À¿ƒ…ƒ¿…ƒ«ƒ
˙B‚Bb‰33‰Ïc‰ ÔÓ Ì‡Â .wÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï 34 «¿»…ƒ¿…ƒ«¿ƒƒ«¿≈»

ÚÏÒ ÌÈOÚÂ LÓÁ Ï˜LnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï35ÔÓ Ì‡Â . …ƒ¿…ƒƒ¿«»≈¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ
‡Ï  ÔÓM‰ ÔÓ Ì‡Â .‚Ï ÈˆÁÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ÔÈi‰««ƒ…ƒ¿…≈¬ƒ…¿ƒƒ«∆∆…

˙ÈÚÈÓ ˙ÁÙÈ36w‰ Ú  Ê‡‰ ÔÓ Ì‡Â .37Ô˙ . ƒ¿…≈¿ƒƒ¿ƒƒ»…∆…««»»«
‡ËÏ Ï˜LÓ BÏ Ô˙B  ˜È BÏ38Ï˜LÓ ‡e‰Â , »»≈ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿«

ÔÈa˜ ‰LÏL  ÔÈeÁ‰ ÔÓ .Èc ÌÈLÏLe ‰MÓÁ39. ¬ƒ»¿ƒƒ»ƒ∆»ƒ¿»«ƒ
‰OÚ  ÌÈÊB‚‡‰ ÔÓ40ÔÓ .‰MÓÁ  ÔÈ˜ÒÙ‡‰ ÔÓ . ƒ»¡ƒ¬»»ƒ»¬«¿¿ƒ¬ƒ»ƒ

‡MÓ BÏ Ô˙ Ì‡Â .„Á‡  ‚B˙‡ .ÌÈL  ÌÈBn‰»ƒƒ¿«ƒ∆¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»
Ô‰ÈÓ„a ÁwÈÂ ÌkÓiL È„kÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ˙Bt‰«≈…ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈¿ƒ«ƒ¿≈∆

˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ41. ¿¿≈¿À

שם.29) פאה והלוג 30)משנה לוגים, ארבעה הוא הקב 
קב  וחצי  ביצים, וארבע  עשרים הקב  נמצא ביצים, ארבע 
סעודות, שתי  מזון שינכה ואחרי  ביצים, עשרה שתים

פב :). (עירובין מחמשת 31)כדלהלן והיא מדברית, חיטה
שם). המשנה (פירוש דגן וחצי32)מיני  "קב  שם: במשנה

וצ "ע . שם).33)כוסמין". המשנה (פירוש יבשים תאנים
(שם).34) אחד גוף  שנעשו עד זה עם זה הנדבקים תאנים
היא 35) המנה כי  הך, והיינו דבלה" "מנה שם: במשנה

עשרים  מנה נמצא דינרים, ארבעה והסלע  דינרים, מאה
סלעים. המשנה).36)וחמשה (פירוש לוג של

כט .38)ירושלמי .37) עירובין בבבלי  וכן ירושלמי .
נזכרו 40)ירושלמי .39) וכן שם, עירובין ובבלי  ירושלמי 

ואתרוג. רימונים אפרסקים, ושם וראה 41)שם שם. משנה
עירובי שלענין ז. סעיף  תט  סימן אורח ֿחיים בשולחןֿערוך

מזונו. לפי  ואחד אחד לכל חושבים תחומין

.ËËÚeÓ „ BÏ ‰È‰42È„k Ba ÔÈ‡Â ÔÈaÓ ÌÈiÚ‰Â »»»»»¿»¬ƒƒ¿Àƒ¿≈¿≈
Á‡ ÏÎÏ ÔzÏÔ‰Â Ì‰ÈÙÏ Ô˙B  eÚMk „Á‡Â „ ƒ≈¿»∆»¿∆»«ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈

.Ì‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ¿«¿ƒ≈≈∆

ו.42) משנה שם

.È‰‡‰ ˙BË Ba ÔÈ‡  Ôba ˜lÁ˙n‰ ÈÚ OÚÓe«¿«»ƒ«ƒ¿«≈«…∆≈«¬»»
ÌÈÏÚaÏ43.BÁk ÏÚ ÔÈÏËBÂ ÌÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ«»¿

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  Ï‡OÈaL ÈÚ elÙ‡Â44Ï‡ . «¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒƒ»¬»
ÌÈÏÚaÏ ‰‡‰ ˙BË BÏ LÈ  ˙Èaa ˜lÁ˙n‰45 «ƒ¿«≈««ƒ≈«¬»»«¿»ƒ

‰ˆiL ÈÚ ÏÎÏ B˙BÂ46. ¿¿¿»»ƒ∆ƒ¿∆

נאמרה 43) ולא "והנחת", כח ) יד, (דברים בו שנאמר לפי 
פד:). (נדרים נתינה פ "ב 44)בו פאה בתוספתא הוא כן

והיינו  עהרפורט ) כתב ֿיד לפי  72 84 עמוד ליברמן (הוצאת
אבל  טובה. לו יחזיק  למען אחר לעני  לתתו זכות לעני  שאין
להלן. וראה שירצה, מי  לכל ליתן יכול בבית, במתחלק 

לגר 45) ללוי  "ונתתי  יב ): כו, (שם בו שנאמר קלא. חולין
שם). (נדרים ֿ 46)וגו'" בעל מידו להוציא אפשר ואי 

שבישראל  עני  "ואפילו שם: בחולין שאמרו ומה כרחו.
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כמו  אלא למעלה, כמו פירושו אין מידו", אותו מוציאין
המעשרֿעני , את לעצמו לוקח  העני  שאין קלא: שם שפירשו
להלן  רבינו שכתב  במה נכלל וזה אחר. לעני  נותנו אלא

כפשוטה). (תוספתא יד הלכה

.‡ÈÔba OÚÓ BÏ ‰È‰47BB˜ ÈÚÏ BzÏ ‰ˆÂ »»«¬≈«…∆¿»»ƒ¿¿»ƒ¿
ÈˆÁ‰Â ,BÏ BzÏ ‰ˆÁÓ LÈÙ‰Ï LÈ  BÚcÈÓ B‡¿À»≈¿«¿ƒ∆¡»ƒ¿¿«¬ƒ

.eÓ‡L eÚMk ÚiL ÈÚ ÏÎÏ B˜lÁÓ¿«¿¿»»ƒ∆«¬…«ƒ∆»«¿

מחצה",47) ונותן מחצה נוטל מציל, "היה שם: במשנה
עני מעשר לו כשיש שם, בירושלמי  יונה רבי  של וכפירושו

שם. המשנה בפירוש כתב  וכן מכשיעור. יותר

.ÈÈ„k ‡l‡ ÈÚÏ Ô˙B BÈ‡L ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈≈∆»ƒ∆»¿≈
‰„Oa ?BÚO48 ˙Èaa OÚn‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; »¿«»∆¬»ƒ»»««¬≈««ƒ

˙ÈÊk ˙ÈÊk elÙ‡ ÌÈiÚ‰ ÏÎÏ B˜lÁÓ49‰eˆÓ BÈ‡L . ¿«¿¿»»¬ƒƒ¬ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆≈¿À∆
ÌL ‡ˆBÓ BÈ‡ È‰L ,‰„Oa ‡l‡ BÚO È„k ÔzÏƒ≈¿≈»¿∆»«»∆∆¬≈≈≈»

eÚOÂ EÈÚL eÏÎ‡Â :Ó‡pL ;ÁwÏ50. ƒ«∆∆¡«¿»¿ƒ¿»∆¿»≈

(48.(5 65 עמוד ליברמן (הוצאת פ "ד פאה תוספתא
ואין 49) נתינה, בו כתוב  הבית בתוך המתחלק  עני  שמעשר

המקדש  כלי  מהלכות ופ "א ו: (כריתות מכזית פחות נתינה
שהוא", כל "נותן שם: ובתוספתא משנהֿלמלך). - י  הלכה
להוציא  בא אלא כזית, צריך שהרי  דוקא, לאו שהוא וכל

(משנהֿלמלך). שביעה ז 50)שיעור הלכה למעלה [ראה
"והאלמנה  כט : יד, בדברים לפסוק  הכוונה כי  כז, הערה
אבל  בגורן. במתחלק  המדבר ושבעו" ואכלו בשעריך אשר
לתת  הבית בתוך במתחלק  גם נתחייב  לא למה קשה, עדיין
ושבעו". בשעריך "ואכלו נאמר בו גם שהרי  שביעה , כדי 

ה]. משנה לפ "ח  ראשונה במשנה ועיין

.‚Èe‡a51˙ÈaÏ ‰M‡Â LÈ‡52‰lÁz ‰M‡Ï ÔÈ˙B  »ƒ¿ƒ»««ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ»
Be ‡ .LÈ‡Ï ÔÈ˙B Ck Á‡Â d˙B‡ ÔÈËBÙe53, ¿ƒ»¿««»¿ƒ»ƒ»¿

„Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÙzL ÈL ,ÔÈÁ‡ ÈL ,BB˜e LÈ‡ƒ¿¿≈«ƒ¿≈À»ƒ∆»»∆»
BlL ÈÚ OÚÓ Á‡‰ BÏ Ô˙B  ÈÚ Ô‰Ó54. ≈∆»ƒ≈»«≈«¿«»ƒ∆

ק .51) שחולקין,52)יבמות "ובמקום שם מפורש כן
הכי קאמר? מאי  אותה, ופוטרין תחילה לאשה נותנין
הב "ח ) גרס  (כן הבית בתוך המתחלק  שני  מעשר קאמר:
שבשתה  זילותא" משום טעמא מאי  תחילה. לאשה נותנין
[ונראה  ו). הלכה סנהדרין מהלכות (פכ"א מרובה אשה של
בשדה  אבל לבית, כשבאה אלא מרובה בשתה שאין
כל  בושה אינה לייחוד) חשש ואין אדם בני  בה (כשמצויים

שם]. במאירי  נראה וכן תוספתא 53)כך, לב . קידושין
ד. הלכה פ "ה פאה וירושלמי  ד, פרק  שני  ֿ 54)מעשר אף 

כן  ולמדו שלו, עני  מעשר לקחת לו אסור שלעצמו עלֿפי 
"לא  י ) יט , (ויקרא בלקט  נאמר "לגרֿלגר": בגזירהֿשוה
תלקט  "לא למדו שמכאן אותם" תעזוב  ולגר לעני  תלקט ,
כן  כמו יב .), (גיטין שלו את ילקט  לא עצמו שהעני  לעני "
לעני אסור "לגר", יב ) כו, (דברים בו שנאמר עני  מעשר

קלא:). (חולין שלו עני  מעשר לקחת

.„ÈÌÈiÚ ÈL55˙eÒÈ‡a ‰„O eÏawL56‰Ê  ¿≈¬ƒƒ∆ƒ¿»∆«¬ƒ∆
BÁÏ B˙BÂ B˜ÏÁÓ ÈÚ OÚÓ LÈÙÓ57ÔÎÂ , «¿ƒ«¿«»ƒ≈∆¿¿¿«¬≈¿≈

.BÏ Ô˙BÂ B˜ÏÁÓ LÈÙÓ BÁ¬≈«¿ƒ≈∆¿¿≈

ה.55) משנה פ "ה השותפות 56)פאה אריסות "ופירוש
שיקח  והוא אריס , ההוא בענין השותף  ושם הארץ , בתבואת
המשניות). (פירוש בעניניה" ולהתעסק  אותה לעבוד הארץ 

והעני57) הבית, כבעל נעשה שהאריס  אסור, מחלקו אבל
שם). וגיטין (חולין שלו על מוזהר

.ÂËˆ˜Ï ‰„O Ïa˜Ó‰58‰ÁÎL Ë˜Ïa eÒ‡  «¿«≈»∆ƒ¿…»¿∆∆ƒ¿»
ÁwÏ epnÓ dÏawL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÈÚ OÚÓe ‰‡Ùe≈»«¿«»ƒ≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ∆ƒ«
dÚÈ B‡ dLÈÏL BÏ Ô˙pL ÔB‚k ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÏÁ≈∆¿»«»∆¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»

BÎOa59‰Ó LÈÏL :‰„O‰ ÏÚa BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿»¬»ƒ»««««»∆¿ƒ«
Mˆ˜zM ‰Ó ÚÈ B‡ ElL ‡e‰ „Ïa ˆB˜ ‰z‡∆«»≈ƒ¿«∆¿¿ƒ««∆ƒ¿…

ˆ˜iL „Ú ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ ‰Ê È‰ 60Èˆw‰ ˙ÚLe , ¬≈∆≈¿«∆ƒ¿…ƒ¿««»ƒ
eÒ‡Â .‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa zÓ CÎÈÙÏ ,ÈÚ ‡e‰»ƒ¿ƒ»À»¿∆∆ƒ¿»≈»¿»
Á‡ ‡l‡ ÈÚ OÚÓ ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡L ;ÈÚ OÚÓa¿«¿«»ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿«»ƒ∆»««

ˆwL B˜ÏÁa ‰ÎÊ È‰Â ,ˆwL61. ∆»««¬≈»»¿∆¿∆»«

שם.58) ברשותו 59)פאה כולה השדה שנעשית
יהודה  וכרבי  שם). המשנה (פירוש אסור לפיכך ובחזקתו,
(כסף  בא חכמים דברי  ולפרש אמיתי , בלשון שאמר שם,

הקצירה.60)משנה). לאחרי  על 61)כלומר, ומוזהר
שלו.

.ÊËe‰„O ˙‡ ÎBn‰62˙BÙe Ú˜˜63ÈÚ‰Â64 «≈∆»≈«¿«≈¿∆¡ƒ
.dlL ÈÚ OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa zÓ ‰Ê È‰¬≈∆À»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ∆»
Ô˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a eÒ‡ Á˜Bl‰Â¿«≈«»»∆««ƒ∆¬«ƒ…»«

ÌÈÓc65dÁ˜Ïe ÌÈÓc‰ ‰ÂÏ elÙ‡Â .66eÒ‡ ‰Ê È‰  »ƒ«¬ƒ»»«»ƒ¿»»¬≈∆»
.ÌÈiÚ ˙BzÓa¿«¿¬ƒƒ

והלוקח 62) מותר המוכר שדהו, את "המוכר ו: משנה שם
שדהו 63)אסור". לו "כשמכר שם: המשנה על ירושלמי 

קורא  אני  זה שדה, לו ושייר קמה לו מכר אם אבל וקמתה,
אסורים. שניהם כלומר, קצירך", קורא אני  זה ואצל  שדך,

יא. הלכה פ "ד למעלה אסור 64)וראה כן, לא שאם
השדה. בעל שאינו בחזקה 65)אף ֿעלֿפי  אותה קנה אלא

לא, והערה ח  הלכה מכירה מהלכות בפ "א (ראה בלבד
הדמים  עליו וזקף  מעות) נתינת בלי  קונה בלבד שחזקה
הרי השדה, עבור דמים נתן כבר אלא כן לא שאם במלוה,

עשיר עני .הוא ומעשר ופאה שכחה בלקט  אסור ובוודאי 
אותם 66) לאחר, שחייב  כיון עשיר, אינו זה באופן שאף 

יג. הלכה פ "ט  להלן וראה הדמים.

.ÊÈÈÚ OÚÓ67‰ÂÏÓ epnÓ ÔÈÚBt ÔÈ‡ 68ÔÈ‡Â , «¿«»ƒ≈¿ƒƒ∆ƒ¿»¿≈
ÔÈÏeÓ‚z‰ ˙‡ epnÓ ÔÈÓlLÓ69ÔÈÓlLÓ Ï‡ ;70 ¿«¿ƒƒ∆∆««¿ƒ¬»¿«¿ƒ
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÏL „ epnÓ71BÚÈ„B‰Ï CÈˆÂ . ƒ∆»»∆¿ƒ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÈÚ OÚÓ ‡e‰L72ÌÈÈeL Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â .73ÔÈ‡Â , ∆«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
˙eÈLBL Ba ÔÈOBÚ74„ epnÓ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆»»

‰‡‰ ˙BËa ÈÚ ÁÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ ,‰˜„ˆÏ75. ƒ¿»»¿¿ƒ¿∆∆ƒ¿«¬»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â76:Ó‡pL ,ı‡Ï ıeÁÏ ı‡‰Ó B˙B‡ ¿≈ƒƒ≈»»∆¿»»∆∆∆¡«

.eÚOÂ EÈÚL eÏÎ‡Â :Ó‡Â ,EÈÚLa zÁp‰Â¿ƒ«¿»ƒ¿»∆¿∆¡«¿»¿ƒ¿»∆¿»≈

כגירסת 67) (51 59 עמ ' ליברמן (הוצאת פ "ד פאה תוספתא
עהרפורט . בו 68)כתב ֿיד לפרוע  רשאי  אינו העני  כלומר,

מהלכות  בפ "ז ראה בלבד, לצרכו אלא לו ניתן שלא חובו,
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כמו  אלא למעלה, כמו פירושו אין מידו", אותו מוציאין
המעשרֿעני , את לעצמו לוקח  העני  שאין קלא: שם שפירשו
להלן  רבינו שכתב  במה נכלל וזה אחר. לעני  נותנו אלא

כפשוטה). (תוספתא יד הלכה

.‡ÈÔba OÚÓ BÏ ‰È‰47BB˜ ÈÚÏ BzÏ ‰ˆÂ »»«¬≈«…∆¿»»ƒ¿¿»ƒ¿
ÈˆÁ‰Â ,BÏ BzÏ ‰ˆÁÓ LÈÙ‰Ï LÈ  BÚcÈÓ B‡¿À»≈¿«¿ƒ∆¡»ƒ¿¿«¬ƒ

.eÓ‡L eÚMk ÚiL ÈÚ ÏÎÏ B˜lÁÓ¿«¿¿»»ƒ∆«¬…«ƒ∆»«¿

מחצה",47) ונותן מחצה נוטל מציל, "היה שם: במשנה
עני מעשר לו כשיש שם, בירושלמי  יונה רבי  של וכפירושו

שם. המשנה בפירוש כתב  וכן מכשיעור. יותר

.ÈÈ„k ‡l‡ ÈÚÏ Ô˙B BÈ‡L ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈≈∆»ƒ∆»¿≈
‰„Oa ?BÚO48 ˙Èaa OÚn‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; »¿«»∆¬»ƒ»»««¬≈««ƒ

˙ÈÊk ˙ÈÊk elÙ‡ ÌÈiÚ‰ ÏÎÏ B˜lÁÓ49‰eˆÓ BÈ‡L . ¿«¿¿»»¬ƒƒ¬ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆≈¿À∆
ÌL ‡ˆBÓ BÈ‡ È‰L ,‰„Oa ‡l‡ BÚO È„k ÔzÏƒ≈¿≈»¿∆»«»∆∆¬≈≈≈»

eÚOÂ EÈÚL eÏÎ‡Â :Ó‡pL ;ÁwÏ50. ƒ«∆∆¡«¿»¿ƒ¿»∆¿»≈

(48.(5 65 עמוד ליברמן (הוצאת פ "ד פאה תוספתא
ואין 49) נתינה, בו כתוב  הבית בתוך המתחלק  עני  שמעשר

המקדש  כלי  מהלכות ופ "א ו: (כריתות מכזית פחות נתינה
שהוא", כל "נותן שם: ובתוספתא משנהֿלמלך). - י  הלכה
להוציא  בא אלא כזית, צריך שהרי  דוקא, לאו שהוא וכל

(משנהֿלמלך). שביעה ז 50)שיעור הלכה למעלה [ראה
"והאלמנה  כט : יד, בדברים לפסוק  הכוונה כי  כז, הערה
אבל  בגורן. במתחלק  המדבר ושבעו" ואכלו בשעריך אשר
לתת  הבית בתוך במתחלק  גם נתחייב  לא למה קשה, עדיין
ושבעו". בשעריך "ואכלו נאמר בו גם שהרי  שביעה , כדי 

ה]. משנה לפ "ח  ראשונה במשנה ועיין

.‚Èe‡a51˙ÈaÏ ‰M‡Â LÈ‡52‰lÁz ‰M‡Ï ÔÈ˙B  »ƒ¿ƒ»««ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ»
Be ‡ .LÈ‡Ï ÔÈ˙B Ck Á‡Â d˙B‡ ÔÈËBÙe53, ¿ƒ»¿««»¿ƒ»ƒ»¿

„Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÙzL ÈL ,ÔÈÁ‡ ÈL ,BB˜e LÈ‡ƒ¿¿≈«ƒ¿≈À»ƒ∆»»∆»
BlL ÈÚ OÚÓ Á‡‰ BÏ Ô˙B  ÈÚ Ô‰Ó54. ≈∆»ƒ≈»«≈«¿«»ƒ∆

ק .51) שחולקין,52)יבמות "ובמקום שם מפורש כן
הכי קאמר? מאי  אותה, ופוטרין תחילה לאשה נותנין
הב "ח ) גרס  (כן הבית בתוך המתחלק  שני  מעשר קאמר:
שבשתה  זילותא" משום טעמא מאי  תחילה. לאשה נותנין
[ונראה  ו). הלכה סנהדרין מהלכות (פכ"א מרובה אשה של
בשדה  אבל לבית, כשבאה אלא מרובה בשתה שאין
כל  בושה אינה לייחוד) חשש ואין אדם בני  בה (כשמצויים

שם]. במאירי  נראה וכן תוספתא 53)כך, לב . קידושין
ד. הלכה פ "ה פאה וירושלמי  ד, פרק  שני  ֿ 54)מעשר אף 

כן  ולמדו שלו, עני  מעשר לקחת לו אסור שלעצמו עלֿפי 
"לא  י ) יט , (ויקרא בלקט  נאמר "לגרֿלגר": בגזירהֿשוה
תלקט  "לא למדו שמכאן אותם" תעזוב  ולגר לעני  תלקט ,
כן  כמו יב .), (גיטין שלו את ילקט  לא עצמו שהעני  לעני "
לעני אסור "לגר", יב ) כו, (דברים בו שנאמר עני  מעשר

קלא:). (חולין שלו עני  מעשר לקחת

.„ÈÌÈiÚ ÈL55˙eÒÈ‡a ‰„O eÏawL56‰Ê  ¿≈¬ƒƒ∆ƒ¿»∆«¬ƒ∆
BÁÏ B˙BÂ B˜ÏÁÓ ÈÚ OÚÓ LÈÙÓ57ÔÎÂ , «¿ƒ«¿«»ƒ≈∆¿¿¿«¬≈¿≈

.BÏ Ô˙BÂ B˜ÏÁÓ LÈÙÓ BÁ¬≈«¿ƒ≈∆¿¿≈

ה.55) משנה פ "ה השותפות 56)פאה אריסות "ופירוש
שיקח  והוא אריס , ההוא בענין השותף  ושם הארץ , בתבואת
המשניות). (פירוש בעניניה" ולהתעסק  אותה לעבוד הארץ 

והעני57) הבית, כבעל נעשה שהאריס  אסור, מחלקו אבל
שם). וגיטין (חולין שלו על מוזהר

.ÂËˆ˜Ï ‰„O Ïa˜Ó‰58‰ÁÎL Ë˜Ïa eÒ‡  «¿«≈»∆ƒ¿…»¿∆∆ƒ¿»
ÁwÏ epnÓ dÏawL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÈÚ OÚÓe ‰‡Ùe≈»«¿«»ƒ≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ∆ƒ«
dÚÈ B‡ dLÈÏL BÏ Ô˙pL ÔB‚k ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÏÁ≈∆¿»«»∆¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»

BÎOa59‰Ó LÈÏL :‰„O‰ ÏÚa BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿»¬»ƒ»««««»∆¿ƒ«
Mˆ˜zM ‰Ó ÚÈ B‡ ElL ‡e‰ „Ïa ˆB˜ ‰z‡∆«»≈ƒ¿«∆¿¿ƒ««∆ƒ¿…

ˆ˜iL „Ú ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ ‰Ê È‰ 60Èˆw‰ ˙ÚLe , ¬≈∆≈¿«∆ƒ¿…ƒ¿««»ƒ
eÒ‡Â .‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa zÓ CÎÈÙÏ ,ÈÚ ‡e‰»ƒ¿ƒ»À»¿∆∆ƒ¿»≈»¿»
Á‡ ‡l‡ ÈÚ OÚÓ ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡L ;ÈÚ OÚÓa¿«¿«»ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿«»ƒ∆»««

ˆwL B˜ÏÁa ‰ÎÊ È‰Â ,ˆwL61. ∆»««¬≈»»¿∆¿∆»«

שם.58) ברשותו 59)פאה כולה השדה שנעשית
יהודה  וכרבי  שם). המשנה (פירוש אסור לפיכך ובחזקתו,
(כסף  בא חכמים דברי  ולפרש אמיתי , בלשון שאמר שם,

הקצירה.60)משנה). לאחרי  על 61)כלומר, ומוזהר
שלו.

.ÊËe‰„O ˙‡ ÎBn‰62˙BÙe Ú˜˜63ÈÚ‰Â64 «≈∆»≈«¿«≈¿∆¡ƒ
.dlL ÈÚ OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa zÓ ‰Ê È‰¬≈∆À»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ∆»
Ô˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a eÒ‡ Á˜Bl‰Â¿«≈«»»∆««ƒ∆¬«ƒ…»«

ÌÈÓc65dÁ˜Ïe ÌÈÓc‰ ‰ÂÏ elÙ‡Â .66eÒ‡ ‰Ê È‰  »ƒ«¬ƒ»»«»ƒ¿»»¬≈∆»
.ÌÈiÚ ˙BzÓa¿«¿¬ƒƒ

והלוקח 62) מותר המוכר שדהו, את "המוכר ו: משנה שם
שדהו 63)אסור". לו "כשמכר שם: המשנה על ירושלמי 

קורא  אני  זה שדה, לו ושייר קמה לו מכר אם אבל וקמתה,
אסורים. שניהם כלומר, קצירך", קורא אני  זה ואצל  שדך,

יא. הלכה פ "ד למעלה אסור 64)וראה כן, לא שאם
השדה. בעל שאינו בחזקה 65)אף ֿעלֿפי  אותה קנה אלא

לא, והערה ח  הלכה מכירה מהלכות בפ "א (ראה בלבד
הדמים  עליו וזקף  מעות) נתינת בלי  קונה בלבד שחזקה
הרי השדה, עבור דמים נתן כבר אלא כן לא שאם במלוה,

עשיר עני .הוא ומעשר ופאה שכחה בלקט  אסור ובוודאי 
אותם 66) לאחר, שחייב  כיון עשיר, אינו זה באופן שאף 

יג. הלכה פ "ט  להלן וראה הדמים.

.ÊÈÈÚ OÚÓ67‰ÂÏÓ epnÓ ÔÈÚBt ÔÈ‡ 68ÔÈ‡Â , «¿«»ƒ≈¿ƒƒ∆ƒ¿»¿≈
ÔÈÏeÓ‚z‰ ˙‡ epnÓ ÔÈÓlLÓ69ÔÈÓlLÓ Ï‡ ;70 ¿«¿ƒƒ∆∆««¿ƒ¬»¿«¿ƒ
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÏL „ epnÓ71BÚÈ„B‰Ï CÈˆÂ . ƒ∆»»∆¿ƒ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÈÚ OÚÓ ‡e‰L72ÌÈÈeL Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â .73ÔÈ‡Â , ∆«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
˙eÈLBL Ba ÔÈOBÚ74„ epnÓ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆»»

‰‡‰ ˙BËa ÈÚ ÁÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ ,‰˜„ˆÏ75. ƒ¿»»¿¿ƒ¿∆∆ƒ¿«¬»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â76:Ó‡pL ,ı‡Ï ıeÁÏ ı‡‰Ó B˙B‡ ¿≈ƒƒ≈»»∆¿»»∆∆∆¡«

.eÚOÂ EÈÚL eÏÎ‡Â :Ó‡Â ,EÈÚLa zÁp‰Â¿ƒ«¿»ƒ¿»∆¿∆¡«¿»¿ƒ¿»∆¿»≈

כגירסת 67) (51 59 עמ ' ליברמן (הוצאת פ "ד פאה תוספתא
עהרפורט . בו 68)כתב ֿיד לפרוע  רשאי  אינו העני  כלומר,

מהלכות  בפ "ז ראה בלבד, לצרכו אלא לו ניתן שלא חובו,
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הלכות  באורֿזרוע  (הובא הראבי "ה שכתב  כמו ומתנה, זכיה
יד  הלכה שם ומתנה זכיה בהלכות [וראה יא) סימן צדקה
והערה  טו הלכה עבדים מהלכות ובפ "ג נז, נוספת  והערה

לו 69)קיג]. מחזיר והוא עני , מעשר לו נתן חבירו שאם
כפשוטה). (תוספתא טובה כתשלום יד 70)עכשיו בכתבי 

בתוספתא  הוא וכן כפשוטה). (תוספתא "משלחין" תימן
י . הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפ "ו להלן הוא וכן שם.

כא. הלכה שני  מעשר מהלכות בפ "ג כלומר,71)וראה
גמול.נותנו לתשלום ציפיה ובלי  חסד, בתור אחר לעני 

(פאתֿהשולחן 72) גמול לתשלום ממנו מצפה שאינו שיידע 
לחוצה  מהארץ  להוציאו שלא שיידע  ועוד ביתֿיוסף ). בשם
ובהלכות  שם, שני  מעשר בהלכות וראה כדלהלן. לארץ ,

שם. ויובל העני ,73)שמיטה של לצרכו אלא ניתן שלא
שושבינות 74)כנ"ל. לו יחזיר חבירו שגם שהכוונה

במעות  שרק  [ואף ֿעלֿפי  ב ) הלכה שם ומתנת זכיה (הלכות
אלא  זה אין - ב ֿטו) הלכות שם (עיין בפירות ולא כן, הדין
למתנת  דעתו בפירות אף  הנותן עני  אבל הנותן, בעשיר
נז]. נוספת והערה טו הלכה שם ראה להחזיר, עלֿמנת

בזיון 75) זה ואין כמתנה העיר לרב  אותו נותנים כלומר,
שם  (אורֿזרוע  לו הוא גנאי  צדקה לו לשלוח  אבל התורה,
כג). ס "ק  רנא סימן ביו"ד והגר"א ברדב "ז וראה כו, סימן

יב ).76) כו, (לדברים ראה פר' ספרי 

ה'תשע"ט  תשרי כ"ד רביעי יום 

   1 
לעני .1) שראוי  מה כפי  צדקה לעני  ליתן שמצותֿעשה יבאר

ואם  השקל. משלישית עצמו אדם ימנע  לא לעולם ודין
עניי עם גויים עניי  ומכסין מפרנסין אם העני . אחר בודקין
למקום. ממקום והעובר הפתחים, על המחזיר עני  ישראל.
אם  ליתן. רוצה שאינו ומי  צדקה, ליקח  רוצה שאינו עני 
מהנשים. לוקחים אם צדקה וגבאי  יתומים. על צדקה פוסקין
לבית  זוז מאתיים תנו והאומר עירו. לעניי  קודמים ביתו עניי 

הכנסת.

.‡ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Èe‡M ‰Ó ÈÙk , ƒ¿«¬≈ƒ≈¿»»»¬ƒƒ¿ƒ«∆»
Á˙t :Ó‡pL .˙‚OÓ Ô˙Bp‰ „È ‰˙È‰ Ì‡ ,ÈÚÏ∆»ƒƒ»¿»««≈«∆∆∆∆¡«»…«
LB˙Â b Ba z˜ÊÁ‰Â :Ó‡Â .BÏ E„È ˙‡ ÁzÙz3 ƒ¿«∆»¿¿∆¡«¿∆¡«¿»≈¿»

.CnÚ EÈÁ‡ ÈÁÂ :Ó‡Â .CnÚ ÈÁÂ»«ƒ»¿∆¡«¿≈»ƒƒ»

עניי2) גם מפרנסים שלום דרכי  שמשום ה"ז, להלן ראה
ישראל. עניי  עם ומתנה 3)גויים זכיה מהל' בפ "ג ראה

להחיות. מצוה תושב  גר שגם הי "א,

.‡ÏÂ epnÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚ‰Â LwÓ ÈÚ ‰‡B‰ ÏÎÂ¿»»∆»ƒ¿«≈¿∆¿ƒ≈»ƒ∆¿…
˙‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa Ú  ‰˜„ˆ BÏ Ô »«¿»»»«¿…«¬∆∆∆¡«…

.ÔBÈ‡‰ EÈÁ‡Ó E„È ˙‡ ıt˜˙ ‡ÏÂ EÏ ˙‡ ın‡¿̇«≈∆¿»¿¿…ƒ¿…∆»¿≈»ƒ»∆¿

.‚ÈÚ‰ ÒÁM ‰Ó ÈÙÏ4Ì‡ :BÏ ÔzÏ ‰eˆÓ ‰z‡ ¿ƒ«∆»≈∆»ƒ«»¿À∆ƒ≈ƒ
 ˙Èa ÈÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,B˙B‡ ÌÈqÎÓ  ˙eÒk BÏ ÔÈ‡≈¿¿«ƒƒ≈¿≈«ƒ

‰M‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,BÏ ÔÈB˜5Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ  ƒƒ≈ƒ»«ƒƒ¿ƒ
LÈ‡Ï d˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ  ‰M‡ ‰˙È‰6‰È‰ elÙ‡ . »¿»ƒ»«ƒƒ»¿ƒ¬ƒ»»

Bk„7,ÂÈÙÏ ı „ÚÂ Òeq‰ ÏÚ kÏ ÈÚ‰ ‰Ê ÏL «¿∆∆∆»ƒƒ¿…««¿∆∆»¿»»

„ÚÂ ÂÈÏÚ kÏ ÒeÒ BÏ ÔÈB˜  ÂÈÒÎpÓ „ÈÂ ÈÚ‰Â¿∆¡ƒ¿»«ƒ¿»»ƒƒ¿…»»¿∆∆
.BÏ ÒÁÈ L‡ BÒÁÓ Èc :Ó‡pL ;ÂÈÙÏ ıeÏ»¿»»∆∆¡«≈«¿…¬∆∆¿«

BBÒÁ ÌÈÏL‰Ï ‰z‡ ‰eˆÓe8‰eˆÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¿À∆«»¿«¿ƒ∆¿¿≈«»¿À∆
.BMÚÏ¿«¿

ב .4) סז, וכן 5)כתובות אשה, זו לו, יחסר] "[אשר שם:
כנגדו". עזר לו אעשה אומר: וראה 6)הוא שם. במשנה,

הט "ז. פ "ח  שם.7)להלן שם.8)כתובות,

.„‰M‡ B‡ÈO‰Ï ‡aL ÌB˙È9˙Èa BÏ ÔÈÎBO  »∆»¿«ƒƒ»¿ƒ«ƒ
Ck Á‡Â BLÈÓLz ÈÏk ÏÎÂ ‰hÓ BÏ ÌÈÚÈvÓe«ƒƒƒ»¿»¿≈«¿ƒ¿««»

.‰M‡ BÏ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒƒ»

שם.9)

.‰˙‚OÓ Ô˙Bp‰ „È ÔÈ‡Â BBÒÁÓ Èc Ï‡LÂ ÈÚ‰ ‡a»∆»ƒ¿»«≈«¿¿≈««≈«∆∆
B„È ˙‚O‰ ÈÙk BÏ Ô˙B 10˙ÈLÈÓÁ „Ú ?‰nÎÂ . ≈¿ƒ«»«»¿«»«¬ƒƒ

‰ÂˆÓ  ÂÈÒÎ11ÂÈÒÎa ‰OÚÓ „Á‡Â ;Án‰ ÔÓ ¿»»ƒ¿»ƒ«À¿»¿∆»≈¬»»ƒ¿»»
ÈBÈa 12ÚÓÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .‰Ú ÔÈÚ  Ô‡kÓ ˙BÁt ; ≈ƒ»ƒ»«ƒ»»¿»…ƒ¿«

Ï˜M‰ ˙ÈLÈÏMÓ BÓˆÚ13˙BÁt Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,‰La «¿ƒ¿ƒƒ«∆∆¿»»¿»«≈»
Òt˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â .‰ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï  ‰fÓ14ÔÓ ƒ∆…ƒ≈ƒ¿»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ

.Á‡Ï ‰˜„ˆ ÔzÏ iÁ  ‰˜„v‰«¿»»«»ƒ≈¿»»¿«≈

מתנה 10) אלא לי  אין תתן, "נתון ב : לא, בבאֿמציעא
מרובה  מתנה ליתן לו אי ֿאפשר (אם מועטת מתנה מרובה,
מלך'). פני  ('אור תתן" נתון לומר: תלמוד מניין? רש"י ) -

יותר 11) יבזבז אל המבזבז התקינו: "באושא א. נ, כתובות
ה"א. פ "א פאה ב 'ירושלמי ' הוא וכן מחומש".

מכאן 12) ולמדו תעשר", "עשר כב ) יד, (דברים שנאמר
למעשר  עשר) ד"ה ט . תענית ב 'תוספות' (הובא ב 'ספרי '

א.13)כספים. ט , ב .14)בבאֿבתרא ז, גיטין

.ÂÈeÏÈÎ‡‰ ,È‡ Ú :Ó‡Â B˙B‡ ÔÈÈkÓ ÔÈ‡L ÈÚ»ƒ∆≈«ƒƒ¿»«»≈¬ƒ«¬ƒƒ
ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ 15‡l‡ ,‡e‰ È‡n ‡nL ÂÈÁ‡ ≈¿ƒ«¬»∆»««∆»

„iÓ B˙B‡ ÔÈÒÙÓ16 Èeqk :Ó‡Â ÌÚ ‰È‰ . ¿«¿¿ƒƒ»»»»…¿»««ƒ
ÔÈÈkÓ eÈ‰ Ì‡Â .‡e‰ È‡n ‡nL ÂÈÁ‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ«¬»∆»««¿ƒ»«ƒƒ

„iÓ B„Bk ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈqÎÓ  B˙B‡17ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â , ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ
.ÂÈÁ‡«¬»

שם.15) ונאמר 16)בבאֿבתרא, רעב . צער לו יש שהרי 
(שם). מיד פרוס  - לחמך" לרעב  "פרוס  ז) נח , (ישעיה

"כי17) שם: בבאֿבתרא ובבבלי  ה"ו. פ "ח  פאה 'ירושלמי '
מכירו. שאתה פירושו לך", כשייראה וכסיתו. ערום תראה

.ÊÙÓÔÈqÎÓe ÔÈÒ18ÌÚ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ ÈiÚ ¿«¿¿ƒ¿«ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»ƒ
Ï‡OÈ ÈiÚ19ÌBÏL ÈÎc ÈtÓ ,20ÏÚ fÁÓ‰ ÈÚÂ . ¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»¿»ƒ«¿«≈«

ÔÈ˙B Ï‡ ,‰aÓ ‰zÓÏ BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡  ÌÈÁ˙t‰«¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿À»¬»¿ƒ
˙ËÚeÓ ‰zÓ BÏ21Ï‡ML ÈÚ‰ ˙‡ ÈÊÁ‰Ï eÒ‡Â . «»»∆∆¿»¿«¬ƒ∆∆»ƒ∆»«

˙Á‡ ˙‚B‚ BÏ Ô˙B ‰z‡ elÙ‡Â ,Ì˜È22:Ó‡pL ; ≈»«¬ƒ«»≈¿∆∆««∆∆¡«
.ÌÏÎ Cc LÈ Ï‡«»…«ƒ¿»

עניי18) עם גויים עניי  "מפרנסים א: סא, בגיטין ברייתא
פ "ח  פאה [וראה (רדב "ז). פרנסה בכלל וכסות ישראל",
וכסת, מיטה והיינו לינה", פרנסת לו נותנין "לן מ "ז:
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רו                
         

ד"ה  מה. כתובות רש"י  ועי ' הסמוכה. בהלכה כדלהלן
דווקא 19)מפרנסין]. ומשמע  שם. בגיטין הברייתא לשון

ה"ט . פ "א למעלה וראה ישראל, עם שם 20)ביחד ראה
היא. דאורייתא שלום" דרכי  ש"מפני  – ב  ב "ב 21)נט ,

אבל  צדקה, בגבאי  שהמדובר לא, ד"ה בתוספות וראה שם.
(רדב "ז). מחויב  היחיד אף  רבינו [ב 'ירושלמי '22)לדעת

להם  נזקקין אין הפתחים על "המסבבין ה"ה: פ "ח  פאה
ארגדון  מן ליה יפחות דלא ובלחוד יונה, רבי  אמר דבר. לכל

דיליה"]. גרוגרת "מן שם גורס  רבינו כי  ויתכן דיליה",

.ÁÈÚÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡23kkÓ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ BÚ‰ ≈¬ƒ¿»ƒ»≈ƒ»¿»ƒƒ»
ÔBÈceÙa kÓp‰ „Á‡24ÔÈ‡Ò Úa‡ ÌÈhÁ‰ eÈ‰Lk25 ∆»«ƒ¿»¿¿¿¿∆»«ƒƒ«¿«¿ƒ

ÚÏÒa26e‡a Îe .27ÔÈ˙B  ÔÏ Ì‡Â .˙Bcn‰ Ïk ¿∆«¿»≈«¿»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÂÈ˙BL‡Ó ˙Áz ÔzÏ ˙ÒÎÂ ,ÂÈÏÚ ÔLÈÏ ÚvÓ BÏ28, «»ƒ…»»¿∆∆ƒ≈««¿«¬»

˙ÈË˜Â ÔÓLÂ29˙L Ì‡Â .30LÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙B  ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»
˜ÈÂ ‚„Â ,˙ÈË˜Â ÔÓLÂ ,˙BcÚÒ31ÔÈÈkÓ eÈ‰ Ì‡Â . ¿À¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»«ƒƒ

B˙B‡32B„BÎ ÈÙÏ BÏ ÔÈ˙B 33. ¿ƒ¿ƒ¿

מ "ז.23) פ "ח  מעה.24)פאה עשרים 25)חצי  שהם
קבין. קב 26)וארבעה ונמצא מעות, וארבע  עשרים שהוא

אבל  מעה). חצי  =) בפונדיון קב  וחצי  במעה, נמכר חיטים
ככר  אלא בפונדיון מוכר אינו שכרו, מנכה שהחנווני  מאחר
פ "ו  למעלה ראה סעודות. שתי  מזון דהיינו הקב , רובע  של

יב ֿיג].27)ה"ח . הלכות עירובין מהל' [בפ "א
ומפרשת 28) לינה", פרנסת לו נותנים "לן, שם: במשנה

וכסת. מצע  שהם שם, בבבאֿבתרא תוספתא 29)הסוגיא
שמן  לינה, פרנסת (57.. עמ ' ליברמן (הוצאת פ "ד פאה
כנ"ל, וכסת מיטה שהוא לינה, מפרנסת חוץ  היינו וקטנית.
כפשוטה'). ('תוספתא וקטנית שמן גם לו נותנים

שם.30) שם.31)במשנה, בן 32)תוספתא, עני  שהוא
אשר 33)טובים. מחסורו מ "די  כן ולמדו ב . סז, כתובות

ה"ג). (למעלה לו" יחסר

.Ë‰ˆB BÈ‡L ÈÚ34ÂÈÏÚ ÔÈÓÈÚÓ  ‰˜„ˆ ÁwÏ »ƒ∆≈∆ƒ«¿»»«¬ƒƒ»»
‰zÓ ÌLÏ BÏ ÔÈ˙BÂ35ÈLÚÂ .‰‡ÂÏ‰ ÌLÏ B‡ ¿¿ƒ¿≈«»»¿≈«¿»»¿»ƒ

ÈÚn‰36ÏÎ‡È ‡lL BBÓÓa ‰ˆ BÈÚÂ BÓˆÚ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿¿≈»»¿»∆……«
.Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡  ‰zLÈ ‡ÏÂ epnÓƒ∆¿…ƒ¿∆≈«¿ƒƒ

שם.34) ואם 35)כתובות, מתנה, לשם לו פותחין כלומר,
ולא  שם, (כחכמים הלוואה לשם לו נותנים - רוצה אינו

מאיר). שמעון.36)כרבי  רבי  כדעת שם,

.È‰ˆB BÈ‡L ÈÓ37ÔziL B‡ ‰˜„ˆ ÔzÏ38ËÚÓ ƒ∆≈∆ƒ≈¿»»∆ƒ≈¿«
B˙B‡ ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa  BÏ Èe‡M ‰nÓƒ«∆»≈ƒƒ«ƒ
ÔÈ„BÈÂ .ÔzÏ e‰e„Ó‡M ‰Ó ÔziL „Ú ˙ecÓ ˙kÓ«««¿«∆ƒ≈«∆¬»ƒ≈¿¿ƒ

ÂÈÙa ÂÈÒÎÏ39.ÔzÏ BÏ Èe‡M ‰Ó epnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ƒ¿»»¿»»¿¿ƒƒ∆«∆»ƒ≈
ÔÈkLÓÓe40.˙B˙aL ÈÚa elÙ‡Â ,‰˜„v‰ ÏÚ ¿«¿¿ƒ««¿»»«¬ƒ¿«¿≈«»

ב .37) ח , בר 38)בבאֿבתרא נתן לרב  אכפיה "רבא שם:
אף ֿעלֿפי לצדקה". זוזי  מאה ארבע  מיניה ושקיל אמי ,
טו, (דברים בצדה שכרה שמתן מצותֿעשה היא שצדקה
מצוה  שכל פ "ה, סוף  בבאֿבתרא ה'ירושלמי ' וכדעת ח ֿי ).
מוזהרים  אבל עליה, נענשין ביתֿדין אין בצדה שכרה שמתן

שיש  הט "ו, ממרים מהל' בפ "ה רבינו פסק  וכן עליה,
ולהעניש  ואם, אב  ביזוי  על מרדות מכת להכות לביתֿדין
מצוה  היא ואם, אב  כיבוד שגם אף ֿעלֿפי  שראוי , מה כפי 
קמא, בחולין מפורש וכן יב ). כ, (שמות בצדה שכרה שמתן

שי מצות על שהלקו - שכרה ב  מתן היא שגם הקן, לוח 
שכפוהו  בזה - ב  קי , שם שאמרו ומה ז). כב , (דברים בצדה
כעל  עליה נענשים שאינם היינו "שבקוהו", - אב  כיבוד על
שלמטה  ביתֿדין "אין שם שאמרו ומה מצותֿעשה. שאר
כמו  "נענשין", אלא דוקא, לאו "מוזהרין" עליה", מוזהרין
סי ' קנין לספר מיימוני  (תשובות שם ב 'ירושלמי ' שאמרו

מח ,39)רז). בכתובות [כמפורש לא - בפניו שלא אבל
וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין כו', הים למדינת שהלך "מי  א:
אחר, ודבר אחר". דבר כו' לא אבל אשתו, את ומפרנסין

שם]. כמפורש צדקה, שם.40)היינו בבאֿבתרא,

.‡ÈÚBL Ì„‡41Èe‡‰ ÔÓ ˙BÈ ‰˜„ˆ Ô˙B ‡e‰L »»«∆≈¿»»≈ƒ»»
‡lL È„k ÌÈ‡abÏ Ô˙BÂ BÓˆÚÏ ˆnL B‡ ,BÏ∆≈≈¿«¿¿≈««»ƒ¿≈∆…
È‡a‚Â .‰˜„ˆ epnÓ ˙Ba‚ÏÂ BÚ˙Ï eÒ‡  Lia˙Èƒ¿«≈»¿»¿¿ƒ¿ƒ∆¿»»¿««

Ó Ï‡BLÂ BÓÈÏÎnL;epnÓ Út‰Ï „È˙Ú  epn ∆«¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿ƒ»«ƒ∆
.ÂÈˆÁÏ Ïk ÏÚ Èz„˜Ùe :Ó‡pL∆∆¡«»«¿ƒ«»…¬»

שהיה 41) בירתא איש אלעזר על אמרו - א כד, בתענית
שלא  ממנו בורחים הגבאים והיו לצדקה, ממונו כל  נותן
אסור  - אמיד שאינו שמי  שם, בבבאֿבתרא הוא וכן יראם.

הצדקה. על ללוחצו

.È‰˜„ˆ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡42ÌÈÓB˙È ÏÚ43ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ≈¿ƒ¿»»«¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿
‰a‰ ÔBÓÓ Ì‰Ï LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÈeL44Ì‡Â . ¿ƒ¿««ƒ∆≈»∆»«¿≈¿ƒ
zÓ  ÌL Ô‰Ï ÌeOÏ È„k Ì‰ÈÏÚ Ôic‰ ˜Òt45È‡ab . »«««»¬≈∆¿≈»»∆≈À»«»≈

‰˜„ˆ46ÌÈ„Ú‰ ÔÓe ÌÈLp‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ47ÔÓe ¿»»¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ
˙˜ÊÁL ;‰aÓ „ ‡Ï Ï‡ ,ËÚeÓ c ˙B˜BÈz‰«ƒ»»»¬»…»»¿À∆∆∆¿«
ËÚeÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÌÈÁ‡ ÏMÓ ÏÊ‚ B‡ ‰b ‰aÓ‰«¿À∆¿≈»»≈ƒ∆¬≈ƒ¿«»»

Ô˙eiÚÂ ÌÈÏÚa‰ LÚ ÈÙÏ Ïk‰ ?Ô‰lL48. ∆»∆«…¿ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ»

שם.42) במצוות.43)בבאֿבתרא, חייבים שאינם קטנים,
עשיר 44) שהיה מריון, בר של היתומים על שם אמרו כן

א.46)שם.45)גדול. קיט , עבדים 47)בבאֿקמא
ומתנה  זכיה מהל' (פ "ג רבם קנה - שקנו מה שכל כנענים,

צמידים 48)הי "ג). =) "הני  שם: בסוגיא הוא כן
מחוזא  שבני  נינהו", מועט  דבר מחוזא, לבני  זהב ) ושרשרות
מועט . דבר אצלם הם אלה קטנים ותכשיטים עשירים, היו

.‚ÈBB˜ ‡e‰L ÈÚ49ÈiÚ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜  »ƒ∆¿≈¿»»»¬ƒ≈
B˙Èa50ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ BÈÚ ÈiÚ .BÈÚ ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ ≈¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¬ƒ≈ƒ¿ƒ«¬ƒ≈

.Eˆ‡a EÈ‡Ïe EiÚl EÈÁ‡Ï :Ó‡pL .˙Á‡ ÈÚƒ«∆∆∆∆¡«¿»ƒ«¬ƒ∆¿∆¿…¿¿«¿∆

יהיה 49) "כי  ז) טו, (דברים הפסוק  על ראה, פרשת ב 'ספרי '
אחיך, "מאחד - שעריך" באחד אחיך מאחד אביון בך
שעריך, באחד מאמך; לאחיך קודם מאביך שאחיך מלמד
משנה' 'כסף  ועי ' אחרת", עיר ליושבי  קודמין עירך  יושבי 

[ראה 50)ורדב "ז. לביתו תמיד ובאים אליו המקורבים הם
שאמרו  מה רבינו, פירש שכן ונראה מ "ה]. פ "א אבות
קודמין". ענייך עירך, ועניי  "ענייך א: עא, בבבאֿמציעא

שם. רש"י  כפירוש ודלא
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רז                 
         

ד"ה  מה. כתובות רש"י  ועי ' הסמוכה. בהלכה כדלהלן
דווקא 19)מפרנסין]. ומשמע  שם. בגיטין הברייתא לשון

ה"ט . פ "א למעלה וראה ישראל, עם שם 20)ביחד ראה
היא. דאורייתא שלום" דרכי  ש"מפני  – ב  ב "ב 21)נט ,

אבל  צדקה, בגבאי  שהמדובר לא, ד"ה בתוספות וראה שם.
(רדב "ז). מחויב  היחיד אף  רבינו [ב 'ירושלמי '22)לדעת

להם  נזקקין אין הפתחים על "המסבבין ה"ה: פ "ח  פאה
ארגדון  מן ליה יפחות דלא ובלחוד יונה, רבי  אמר דבר. לכל

דיליה"]. גרוגרת "מן שם גורס  רבינו כי  ויתכן דיליה",

.ÁÈÚÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡23kkÓ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ BÚ‰ ≈¬ƒ¿»ƒ»≈ƒ»¿»ƒƒ»
ÔBÈceÙa kÓp‰ „Á‡24ÔÈ‡Ò Úa‡ ÌÈhÁ‰ eÈ‰Lk25 ∆»«ƒ¿»¿¿¿¿∆»«ƒƒ«¿«¿ƒ

ÚÏÒa26e‡a Îe .27ÔÈ˙B  ÔÏ Ì‡Â .˙Bcn‰ Ïk ¿∆«¿»≈«¿»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÂÈ˙BL‡Ó ˙Áz ÔzÏ ˙ÒÎÂ ,ÂÈÏÚ ÔLÈÏ ÚvÓ BÏ28, «»ƒ…»»¿∆∆ƒ≈««¿«¬»

˙ÈË˜Â ÔÓLÂ29˙L Ì‡Â .30LÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙B  ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»
˜ÈÂ ‚„Â ,˙ÈË˜Â ÔÓLÂ ,˙BcÚÒ31ÔÈÈkÓ eÈ‰ Ì‡Â . ¿À¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»«ƒƒ

B˙B‡32B„BÎ ÈÙÏ BÏ ÔÈ˙B 33. ¿ƒ¿ƒ¿

מ "ז.23) פ "ח  מעה.24)פאה עשרים 25)חצי  שהם
קבין. קב 26)וארבעה ונמצא מעות, וארבע  עשרים שהוא

אבל  מעה). חצי  =) בפונדיון קב  וחצי  במעה, נמכר חיטים
ככר  אלא בפונדיון מוכר אינו שכרו, מנכה שהחנווני  מאחר
פ "ו  למעלה ראה סעודות. שתי  מזון דהיינו הקב , רובע  של

יב ֿיג].27)ה"ח . הלכות עירובין מהל' [בפ "א
ומפרשת 28) לינה", פרנסת לו נותנים "לן, שם: במשנה

וכסת. מצע  שהם שם, בבבאֿבתרא תוספתא 29)הסוגיא
שמן  לינה, פרנסת (57.. עמ ' ליברמן (הוצאת פ "ד פאה
כנ"ל, וכסת מיטה שהוא לינה, מפרנסת חוץ  היינו וקטנית.
כפשוטה'). ('תוספתא וקטנית שמן גם לו נותנים

שם.30) שם.31)במשנה, בן 32)תוספתא, עני  שהוא
אשר 33)טובים. מחסורו מ "די  כן ולמדו ב . סז, כתובות

ה"ג). (למעלה לו" יחסר

.Ë‰ˆB BÈ‡L ÈÚ34ÂÈÏÚ ÔÈÓÈÚÓ  ‰˜„ˆ ÁwÏ »ƒ∆≈∆ƒ«¿»»«¬ƒƒ»»
‰zÓ ÌLÏ BÏ ÔÈ˙BÂ35ÈLÚÂ .‰‡ÂÏ‰ ÌLÏ B‡ ¿¿ƒ¿≈«»»¿≈«¿»»¿»ƒ

ÈÚn‰36ÏÎ‡È ‡lL BBÓÓa ‰ˆ BÈÚÂ BÓˆÚ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿¿≈»»¿»∆……«
.Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡  ‰zLÈ ‡ÏÂ epnÓƒ∆¿…ƒ¿∆≈«¿ƒƒ

שם.34) ואם 35)כתובות, מתנה, לשם לו פותחין כלומר,
ולא  שם, (כחכמים הלוואה לשם לו נותנים - רוצה אינו

מאיר). שמעון.36)כרבי  רבי  כדעת שם,

.È‰ˆB BÈ‡L ÈÓ37ÔziL B‡ ‰˜„ˆ ÔzÏ38ËÚÓ ƒ∆≈∆ƒ≈¿»»∆ƒ≈¿«
B˙B‡ ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa  BÏ Èe‡M ‰nÓƒ«∆»≈ƒƒ«ƒ
ÔÈ„BÈÂ .ÔzÏ e‰e„Ó‡M ‰Ó ÔziL „Ú ˙ecÓ ˙kÓ«««¿«∆ƒ≈«∆¬»ƒ≈¿¿ƒ

ÂÈÙa ÂÈÒÎÏ39.ÔzÏ BÏ Èe‡M ‰Ó epnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ƒ¿»»¿»»¿¿ƒƒ∆«∆»ƒ≈
ÔÈkLÓÓe40.˙B˙aL ÈÚa elÙ‡Â ,‰˜„v‰ ÏÚ ¿«¿¿ƒ««¿»»«¬ƒ¿«¿≈«»

ב .37) ח , בר 38)בבאֿבתרא נתן לרב  אכפיה "רבא שם:
אף ֿעלֿפי לצדקה". זוזי  מאה ארבע  מיניה ושקיל אמי ,
טו, (דברים בצדה שכרה שמתן מצותֿעשה היא שצדקה
מצוה  שכל פ "ה, סוף  בבאֿבתרא ה'ירושלמי ' וכדעת ח ֿי ).
מוזהרים  אבל עליה, נענשין ביתֿדין אין בצדה שכרה שמתן

שיש  הט "ו, ממרים מהל' בפ "ה רבינו פסק  וכן עליה,
ולהעניש  ואם, אב  ביזוי  על מרדות מכת להכות לביתֿדין
מצוה  היא ואם, אב  כיבוד שגם אף ֿעלֿפי  שראוי , מה כפי 
קמא, בחולין מפורש וכן יב ). כ, (שמות בצדה שכרה שמתן

שי מצות על שהלקו - שכרה ב  מתן היא שגם הקן, לוח 
שכפוהו  בזה - ב  קי , שם שאמרו ומה ז). כב , (דברים בצדה
כעל  עליה נענשים שאינם היינו "שבקוהו", - אב  כיבוד על
שלמטה  ביתֿדין "אין שם שאמרו ומה מצותֿעשה. שאר
כמו  "נענשין", אלא דוקא, לאו "מוזהרין" עליה", מוזהרין
סי ' קנין לספר מיימוני  (תשובות שם ב 'ירושלמי ' שאמרו

מח ,39)רז). בכתובות [כמפורש לא - בפניו שלא אבל
וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין כו', הים למדינת שהלך "מי  א:
אחר, ודבר אחר". דבר כו' לא אבל אשתו, את ומפרנסין

שם]. כמפורש צדקה, שם.40)היינו בבאֿבתרא,

.‡ÈÚBL Ì„‡41Èe‡‰ ÔÓ ˙BÈ ‰˜„ˆ Ô˙B ‡e‰L »»«∆≈¿»»≈ƒ»»
‡lL È„k ÌÈ‡abÏ Ô˙BÂ BÓˆÚÏ ˆnL B‡ ,BÏ∆≈≈¿«¿¿≈««»ƒ¿≈∆…
È‡a‚Â .‰˜„ˆ epnÓ ˙Ba‚ÏÂ BÚ˙Ï eÒ‡  Lia˙Èƒ¿«≈»¿»¿¿ƒ¿ƒ∆¿»»¿««

Ó Ï‡BLÂ BÓÈÏÎnL;epnÓ Út‰Ï „È˙Ú  epn ∆«¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿ƒ»«ƒ∆
.ÂÈˆÁÏ Ïk ÏÚ Èz„˜Ùe :Ó‡pL∆∆¡«»«¿ƒ«»…¬»

שהיה 41) בירתא איש אלעזר על אמרו - א כד, בתענית
שלא  ממנו בורחים הגבאים והיו לצדקה, ממונו כל  נותן
אסור  - אמיד שאינו שמי  שם, בבבאֿבתרא הוא וכן יראם.

הצדקה. על ללוחצו

.È‰˜„ˆ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡42ÌÈÓB˙È ÏÚ43ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ≈¿ƒ¿»»«¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿
‰a‰ ÔBÓÓ Ì‰Ï LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÈeL44Ì‡Â . ¿ƒ¿««ƒ∆≈»∆»«¿≈¿ƒ
zÓ  ÌL Ô‰Ï ÌeOÏ È„k Ì‰ÈÏÚ Ôic‰ ˜Òt45È‡ab . »«««»¬≈∆¿≈»»∆≈À»«»≈

‰˜„ˆ46ÌÈ„Ú‰ ÔÓe ÌÈLp‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ47ÔÓe ¿»»¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ
˙˜ÊÁL ;‰aÓ „ ‡Ï Ï‡ ,ËÚeÓ c ˙B˜BÈz‰«ƒ»»»¬»…»»¿À∆∆∆¿«
ËÚeÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÌÈÁ‡ ÏMÓ ÏÊ‚ B‡ ‰b ‰aÓ‰«¿À∆¿≈»»≈ƒ∆¬≈ƒ¿«»»

Ô˙eiÚÂ ÌÈÏÚa‰ LÚ ÈÙÏ Ïk‰ ?Ô‰lL48. ∆»∆«…¿ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ»

שם.42) במצוות.43)בבאֿבתרא, חייבים שאינם קטנים,
עשיר 44) שהיה מריון, בר של היתומים על שם אמרו כן

א.46)שם.45)גדול. קיט , עבדים 47)בבאֿקמא
ומתנה  זכיה מהל' (פ "ג רבם קנה - שקנו מה שכל כנענים,

צמידים 48)הי "ג). =) "הני  שם: בסוגיא הוא כן
מחוזא  שבני  נינהו", מועט  דבר מחוזא, לבני  זהב ) ושרשרות
מועט . דבר אצלם הם אלה קטנים ותכשיטים עשירים, היו

.‚ÈBB˜ ‡e‰L ÈÚ49ÈiÚ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜  »ƒ∆¿≈¿»»»¬ƒ≈
B˙Èa50ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ BÈÚ ÈiÚ .BÈÚ ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ ≈¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¬ƒ≈ƒ¿ƒ«¬ƒ≈

.Eˆ‡a EÈ‡Ïe EiÚl EÈÁ‡Ï :Ó‡pL .˙Á‡ ÈÚƒ«∆∆∆∆¡«¿»ƒ«¬ƒ∆¿∆¿…¿¿«¿∆

יהיה 49) "כי  ז) טו, (דברים הפסוק  על ראה, פרשת ב 'ספרי '
אחיך, "מאחד - שעריך" באחד אחיך מאחד אביון בך
שעריך, באחד מאמך; לאחיך קודם מאביך שאחיך מלמד
משנה' 'כסף  ועי ' אחרת", עיר ליושבי  קודמין עירך  יושבי 

[ראה 50)ורדב "ז. לביתו תמיד ובאים אליו המקורבים הם
שאמרו  מה רבינו, פירש שכן ונראה מ "ה]. פ "א אבות
קודמין". ענייך עירך, ועניי  "ענייך א: עא, בבבאֿמציעא

שם. רש"י  כפירוש ודלא
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.„ÈCÏ‰L ÈÓ51‰BÁÒa52ÂÈÏÚ e˜ÒÙe53ÈÚ‰ ÈL‡ ƒ∆»«ƒ¿»»¿»»«¿≈»ƒ
ÈÚ‰ d˙B‡ ÈiÚÏ Ô˙B ‰Ê È‰  ‰˜„ˆ ÌL CÏ‰L54. ∆»«»¿»»¬≈∆≈«¬ƒ≈»»ƒ

ÌÈa eÈ‰ Ì‡Â55,ÔÈ˙B  ‰˜„ˆ Ô‰ÈÏÚ e˜ÒÙe ¿ƒ»«ƒ»¿¬≈∆¿»»¿ƒ
ÈiÚ da ÔÈÒÙÓe Ô‰nÚ d˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ  ÔÈ‡aLÎe¿∆»ƒ¿ƒƒ»ƒ»∆¿«¿¿ƒ»¬ƒ≈

ÈÚ ÁÏ ‰ezÈ  ÈÚ Á ÌL LÈ Ì‡Â .ÌÈÚ56, ƒ»¿ƒ≈»∆∆ƒƒ¿»¿∆∆ƒ
.BÏ ‰‡iL BÓk d˜lÁÓ ‡e‰Â¿¿«¿»¿∆≈»∆

א.51) כז, לישיבת 52)מגילה ולא עראי  לישיבת [כלומר,
להשתקע  דעתו שאם ה"ח ), מלכים מהל' בפ "ה (ראה קבע 
אותה  לעניי  ההיא שבעיר הצדקות בכל הוא חייב  שם,
ב 'חושן  ועי ' ס "ה, רנו סי ' יו"ד בשו"ע  כמפורש העיר,

להלן]. וראה ס "ב , קסג סי ' שמן 53)משפט ' [אף ֿעלֿפי 
שלשה  שם ישב  שלא זמן כל עליו לפסוק  אי ֿאפשר הדין

הי "ב ]. פ "ט  להלן לפחות, פסקו 54)חדשים שכר שכיון
יכול  ואינו העיר, אותה לגבי  הוא בטל יחיד, והוא עליו
להלן. ברבים כמו עירו, לעניי  ולהביא בחזרה מהם לתבוע 

(רדב "ז).55) העיר אותה אנשי  רוב  ֿ 56)היינו לתלמיד
שם). (רש"י  ציבור בצרכי  המתעסק  חכם

.ÂËÈc ÌÈ˙‡Ó ez :ÓB‡‰57B‡ ,˙Òk‰ ˙ÈÏ »≈¿»«ƒƒ»¿≈«¿∆∆
˙Òk‰ ˙ÈÏ ezÈ  ˙Òk‰ ˙ÈÏ ‰Bz ÙÒ ez¿≈∆»¿≈«¿∆∆ƒ¿¿≈«¿∆∆

Ba ÏÈ‚ ‡e‰L58ezÈ  ÌÈLa ÏÈ‚ ‰È‰ Ì‡Â . ∆»ƒ¿ƒ»»»ƒƒ¿«ƒƒ¿
Ô‰ÈLÏ59ezÈ  ÌÈiÚÏ ÔÈÈc ÌÈ˙‡Ó ez ÓB‡‰ . ƒ¿≈∆»≈¿»«ƒƒ»ƒ»¬ƒƒƒ¿

ÈÚ‰ d˙B‡ ÈiÚÏ60. «¬ƒ≈»»ƒ

עמ '57) צוקרמנדל (הוצאת פי "א בבאֿקמא תוספתא
ס "ד).58)..370). רנח  סי ' יו"ד (שו"ע  שם דר שהוא בעיר

(59 ֿ ובספר סק "ו). שם וש"ך (רדב "ז לזה וחצי  לזה חצי 
(רדב "ז). מה זמן ואלו מה זמן אלו בו יקראו תורה

סתם 60) שאמר שכיון ס "ה). שם יו"ד (שו"ע  בה דר שהוא
ולא  בלבד קרובים לעניים דעתו שאין ודאי  "לעניים",

(רדב "ז). לאחרים

ה'תשע"ט  תשרי כ"ה חמישי יום 

   1 
בצדקה.1) והמתפיס  הנדרים, בכלל היא שהצדקה יבאר

הנדבה. לשנות מותר ואם נדר, כמה ידע  ולא צדקה הנודר
לבדק  שנדר וגוי  בפרהסיא. הגוי  מן צדקה מקבלין אם
דבר. לכל וקודמת שבויים, כפדיון רבה מצוה לך אין הבית.
עבד  אותם. מבריחין ואם משוויין. ביותר השבויים פודין אם
יתום  אחת. למצוה מומר שנעשה שבוי  וישראל שנשבה
לאיש  שקודמת באשה למי . קודם מי  להשיאם שבאו ויתומה

למי . קודם מי  ובאנשים דבר, לכל

.‡:ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ„p‰ ÏÏÎa ‡È‰ È‰ ‰˜„v‰«¿»»¬≈ƒƒ¿««¿»ƒ¿ƒ»»≈
ÈÏÚ È‰2BÊ ÚÏÒ È‰ B‡ ,‰˜„ˆÏ ÚÏÒ3iÁ  ‰˜„ˆ ¬≈»«∆«ƒ¿»»¬≈∆«¿»»«»

Á‡z Ïa Ú  Á‡ Ì‡Â .„iÓ ÌÈiÚÏ dzÏ4; ƒ¿»»¬ƒƒƒ»¿ƒ≈«»«¿«¿«≈
ÌL ÔÈ‡ .Ô‰ ÔÈÈeˆÓ ÌÈiÚÂ ,„iÓ ÔzÏ B„Èa È‰L∆¬≈¿»ƒ≈ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ≈≈»

ÁÈpÓe LÈÙÓ  ÌÈiÚ5Ì‡Â .ÌÈiÚ ‡ˆÓiL „Ú ¬ƒƒ«¿ƒ«ƒ««∆ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ
CÈˆ BÈ‡  ÈÚ ‡ˆÓiL „Ú ÔzÈ ‡lL ‰˙‰ƒ¿»∆…ƒ≈«∆ƒ¿»»ƒ≈»ƒ

LÈÙ‰Ï6B‡ ‰˜„ˆa „pL ‰ÚLa ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿»¿»»∆»«ƒ¿»»

dÙˆÏe d˙BpLÏ ÔÈ‡M ÔÈ‡ab‰ eÈ‰iL B˙B‡ c˙‰ƒ¿«≈∆ƒ¿««»ƒ«»ƒ¿«»¿»¿»
‰Êa7.ÔÈzÓ el‡ È‰  ¿»»¬≈≈À»ƒ

הפריש".2) ולא "אמר והיינו בקרבנות, נדר לשון 3)לשון
הקריב . ולא הפריש והיינו בקרבנות, תדור 4)נדבה "כי 

לשלמו". תאחר לא - יכול 5)נדר שאינו פי  על שאף 
"בל  עבירת והרי  ההפרשה. את לפחות יקיים הנתינה, לקיים
נתן. ולא הפריש ובין הפריש ולא אמר בין יש תאחר"

קיים.6) רשאים.7)שתנאו אינם התנה, שאלמלא

.?„ˆÈk .ÌÈ„p‰ ‡Lk ,iÁ  ‰˜„ˆa ÒÈt˙n‰««¿ƒƒ¿»»«»ƒ¿»«¿»ƒ≈«
LÈÙn‰ .‰˜„ˆ BÊ È‰  BÊk BÊ ÚÏÒ È‰ :Ó‡»«¬≈∆«»¬≈¿»»««¿ƒ
:Ó‡Â ‰iL ÚÏÒ Á˜ÏÂ ,‰˜„ˆ BÊ È‰ :Ó‡Â ÚÏÒ∆«¿»«¬≈¿»»¿»«∆«¿ƒ»¿»«

Lt ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜„ˆ ‰iL È‰  BÊÂ8. »¬≈¿ƒ»¿»»¿««ƒ∆…≈≈

שם:8) שאמרו שכיוון יד, משום צדקה זו הרי  לצדקה, וזו
הבעיא. נפשטה לצדקה", יד יש לומר תמצי  "אם

.‚Ó‡iL „Ú ÔzÈ  „ ‰nk Ú„È ‡ÏÂ ‰˜„ˆ „Bp‰«≈¿»»¿…»««»»«ƒ≈«∆…«
Èzek˙ CÎÏ ‡Ï9. …¿»ƒ¿««¿ƒ

אמר:9) שאם קו: דמנחות בתרא בפרק  ממשנה כן למד
יהא  פירשתי , מה יודע  ואיני  למקדש) זהב  (נדרתי  "פרשתי 
לנדרי הדין והוא נתכוונתי ", לכך לא שיאמר עד  מביא

צדקה.

.„È‰' ÓB‡‰ B‡ ,'‰˜„ˆ BÊ ÚÏÒ' ÓB‡‰ „Á‡∆»»≈∆«¿»»»≈¬≈
B˙BpLÏ ‰ˆ Ì‡ ,BLÈÙ‰Â '‰˜„ˆÏ ÚÏÒ ÈÏÚ»«∆«ƒ¿»»¿ƒ¿ƒƒ»»¿«

Á‡a10eÒ‡  È‡ab‰ „ÈÏ ÚÈb‰MÓ Ì‡Â .zÓ  ¿«≈À»¿ƒƒ∆ƒƒ«¿««««»
Ï ÌÈ‡ab‰ eˆ Ì‡Â .B˙BpLÏÛˆ11Ô˙BOÚÏÂ ˙BÚn‰ ¿«¿ƒ»««»ƒ¿»≈«»¿«¬»

ÔÈ‡M ÔÈ‡  ÔÈÈc12ÌÈiÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ; ƒ»ƒ≈»«»ƒ∆»ƒ≈»¬ƒƒ
ÔÓˆÚÏ ‡Ï Ï‡ ,ÌÈÁ‡Ï ÔÈÙˆÓ  ˜lÁÏ13. ¿«≈¿»¿ƒ«¬≈ƒ¬»…¿«¿»

אבל 10) במקומו, אחר ולפרוע  זה סלע  ללוות כלומר:
אסור. אחרת למצוה להם 11)לשנותו שאין צדקה "גבאי 

עניים  להם אין אם שרק  הרי  וכו'". פורטין לחלק  עניים
אסור. עניים להם יש אם אבל לפרוט , שמא 12)מותר

ביוקר. הדינרים ויקנו יפרטו שמא רש"י  ולפירוש יחסרו,
בזול.13) שפרטו או בצירוף  מעט  שהחסירו יחשדום שמא

.‰È„k È‡ab‰ „Èa ˙BÚn‰ ekÚa ‰‡‰ ÌÈiÚÏ ‰È‰»»»¬ƒƒ¬»»¿ƒ«»¿««««¿≈
˙BOÚÏ14zÓ È‡ab‰ B˙B‡ È‰  ÔzÏ ÌÈÁ‡Ï ¿««¬≈ƒƒ≈¬≈«««À»

‰˜„v‰L ;ÚBÙe ÌÈiÚ ÏL ˙BÚn‰ Ì˙B‡ ˙BÂÏÏƒ¿»«»∆¬ƒƒ≈«∆«¿»»
.Ba ˙B‰Ï eÒ‡L Lc˜‰k dÈ‡≈»¿∆¿≈∆»≈»

לעניים.14) לחלק  מעות לו שאין להם שאומר לכוף .

.ÂeÒ‡  ˙Òk‰ ˙ÈÏ  B‡ ‰BÓ c˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»≈¿≈«¿∆∆»
d˙BpLÏ zÓ  ‰ÂˆÓ „Ï Ì‡Â .d˙BpLÏ15ÏÚ Û‡ , ¿«»¿ƒƒ¿«ƒ¿»À»¿«»««

:ÌÈÓB‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚÓ ‰ÈÏÚa ÌL ÚwzL ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿««≈¿»∆»≈»∆»∆»¿ƒ
ÌL ÚwzL Ì‡Â .ÈBÏt ÏL  B‡ ‰Bn‰ BÊ«¿»≈∆¿ƒ¿ƒƒ¿««≈
„Ï elÙ‡ d˙BpLÏ zÓ  ‰ÈÏÚÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ≈»∆»À»¿«»¬ƒƒ¿«

˙eL‰16. »¿

לשנות.15) אסור הגבאי  אבל העיר. בני  דווקא והיינו
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רח                
         

וכו'16) שהתנדב  "גוי  שם: הגמרא בסוגיית נראה כן
אפילו  - הרשות לדבר אילימא למאי ? מותר. כו'' משנשתקע 

הרשות. לדבר גם מותר נשתקע  שאם הרי  נמי ", ישראל

.Ê;Ï‡OÈ c˙n‰ ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿«≈ƒ¿»≈
d˙BpLÏ eÒ‡  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»≈»ƒ«»»¿«»
‰ÈÏÚa ÌL ÚwzLiL „Ú ‰ÂˆÓ „Ï elÙ‡¬ƒƒ¿«ƒ¿»«∆ƒ¿««≈¿»∆»

‰ÈÏÚÓ17:˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ Ó‡È ‡nL ; ≈»∆»∆»…«»≈»ƒ«»
e‰eÎÓe ÌÈ„e‰È ÏL ˙Òk‰ ˙ÈÏ „ ÈzLc˜‰ƒ¿«¿ƒ»»¿≈«¿∆∆∆¿ƒ¿»

.ÔÓˆÚÏ¿«¿»

הרשות.17) לדבר אפילו מותר ואז

.ÁÔÈ‡  ˙Èa‰ ˜„Ï c˙‰L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆ƒ¿«≈¿∆∆««ƒ≈
ÔÈ‡  epnÓ eÁ˜Ï Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ epnÓ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈

BÏ ÔÈÈÊÁÓ18B‡ ‰B˜ ÔB‚k ,ÌiÒÓ c‰ ‰È‰ .Ô‡ «¬ƒƒ»»«»»¿À»¿»∆∆
ÌiÒÓ c Ô‰Ï ‡‰È ‡lL È„k ,BÏ ÔÈÈÊÁÓ «¬ƒƒ¿≈∆…¿≈»∆»»¿À»

ÓB‚Â eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï :Ó‡pL ;Lc˜na19˙ÈÏ Ï‡ . «ƒ¿»∆∆¡«…»∆»»¿≈¬»¿≈
‰lÁzÎÏ Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó  ˙Òk‰20:Ó‡iL ‡e‰Â . «¿∆∆¿«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿∆…«

,‰ÊÈb ÔeÚË  Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .ÈzLÙ‰ Ï‡OÈ ˙Ú„k¿««ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…»«»¿ƒ»
ÌÈÓMÏ BaÏ ‡nL21˙ÓBÁÏ Ì‰Ó ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â . ∆»ƒ«»«ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆¿«

ÌÈÏLeÈ22ÌÎÏÂ :Ó‡pL ;daL ÌÈn‰ ˙n‡Ï ‡ÏÂ ¿»«ƒ¿…¿««««ƒ∆»∆∆¡«¿»∆
ÌÈÏLeÈa ÔBkÊÂ ˜ÏÁ ÔÈ‡23. ≈≈∆¿ƒ»ƒ»»ƒ

שהתנדב 18) גוי  חדא "תני  שם: שאמרו מה רבינו מפרש כן
מקבלין  אין אידך ותניא הימנו, מקבלים הבית לבדק  נדבה

בסוף ". הא בתחילה הא קשיא לא בית 19)- "לבנות
"לא 20)לאלוקינו". שמהפסוק  לפי  מסויים. דבר אפילו

הוא  וכן בלבד. המקדש לבית אלא ללמוד אין ולנו", לכם
אם  אותו בודקין וכו' קורה שהתנדב  "גוי  שם: בברייתא
גניזה, טעונה - לאו ואם וכו' הפרשתיה ישראל כדעת אמר
מסויים, דבר היא שקורה ומכיוון לשמים" בלבו שמא
בבית  המדובר אין שכאן כרחנו על למעלה, כמבואר

הכנסת. בבית אלא שאסור 21)המקדש הקדש, לשם
הבית,22)בהנאה. בדק  כדין דינם כי  הדבר וברור

מחזירים  ובדיעבד דבר, שום מהם מקבלים אין שלכתחילה
מחזירים. אין מסויים שאינו ודבר מסויים, רבינו 23)דבר

וזיכרון  וצדקה חלק  אין "ולכם נאמר: שם כי  הפסוק , קיצר
בירושלם".

.ËÏ‡OÈÏ eÒ‡24ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ‰˜„ˆ ÏhÏ »¿ƒ¿»≈ƒ…¿»»ƒ»¿≈»ƒ
ÏL ‰˜„ˆa ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .‡ÈÒ‰Ùa ˙BÏÊÓe«»¿«¿∆¿»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»»∆
ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ dÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»ƒ»¿≈»ƒ

O B‡ CÏÓe .zÓ ‰Ê È‰  ‰Úˆa ˙BÏÊÓe25ÔÓ «»¿ƒ¿»¬≈∆À»∆∆«ƒ
Ï‡OÈÏ ÔBÓÓ ÁÏML ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰»¿≈»ƒ«»∆»«»¿ƒ¿»≈
ÌBÏL ÌeMÓ ,BÏ B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ ÔÈ‡  ‰˜„ˆÏƒ¿»»≈«¬ƒƒƒ¿

˙eÎÏÓ26È„BÚ ÈiÚÏ Ô˙pÈÂ ,epnÓ ÔÈÏËB ‡l‡ ; «¿∆»¿ƒƒ∆¿ƒ»≈«¬ƒ≈¿≈
CÏn‰ ÚÓLÈ ‡lL È„k ,˙qa ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk27. »ƒ«»«≈∆¿≈∆…ƒ¿««∆∆

פסולים 24) אחר דבר אוכלי  נחמן רב  "אמר כו: בסנהדרין
נמי ובפרהסיא לא, בצינעה אבל בפרהסיא מילי  הני  לעדות.
מזון) ממנו (=לקבל לאיתזוני  ליה דאיפשר אלא אמרן לא
ליה  איפשר לא אבל בפרהסיא, נפשיה מבזי  וקא בצינעה

ופירשו  היא)". (=פרנסתו הוא חיותיה - בצינעה) (=לקבל
רק  ולא הגוי , מן צדקה קבלת הוא אחר" ש"דבר שם
לקבל  להם אין צדקה גבאי  גם אלא בזה, אסורים היחידים

מותר. מלכות שלום משום ורק  שם.25)מהגויים,
מלכא. שבור של אמו הורמיז איפרא של במעשה

קצירה 26) "ביבש שנאמר משום אסור זה אלולא אבל
הגויים  של הצדקה זכות כשתכלה כלומר, תשברנה",

המתחיל 27)יישברו. דיבור יא. שם רש"י  אבל ויקפיד.
גניבת  אין לעניים המתחלקות שבמעות כתב  סיימוה, דלא
נכרים  עניי  לפרנס  רגילים שישראל יודעים הם שאף  דעת,

ישראל". עניי  עם גויים עניי  "מפרנסין שאמרו: כמו

.ÈÌ„B˜ ÌÈÈeL ÔBÈ„t28.Ô˙eÒÎÏÂ ÌÈiÚ ˙ÒÙÏ ƒ¿¿ƒ≈¿«¿»«¬ƒƒ¿ƒ¿»
È‰ ÈeM‰L ,ÌÈÈeL ÔBÈ„Ùk ‰ÏB„‚ ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿¿ƒ∆«»¬≈
„ÓBÚÂ ÌÈnÚ‰Â ÌÈ‡Óv‰Â ÌÈÚ‰ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»¬Àƒ¿≈

Ù ˙kÒa˙BL29‰Ê È‰  BBÈ„tÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚn‰Â . ¿«»«¿»¿««¿ƒ≈»ƒƒ¿¬≈∆
,E„È ˙‡ ıt˜˙ ‡ÏÂ EÏ ˙‡ ın‡˙ ‡Ï ÏÚ BÚ≈«…¿«≈∆¿»¿¿…ƒ¿…∆»¿

EÚ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï ÏÚÂ30CÙa epcÈ ‡Ï ÏÚÂ , ¿«…«¬…««≈∆¿«…ƒ¿∆¿∆∆
EÈÈÚÏ31,BÏ E„È ˙‡ ÁzÙz Á˙t ˙ÂˆÓ Ïhe . ¿≈∆ƒ≈ƒ¿«»…«ƒ¿«∆»¿

EBÓk EÚÏ z‰‡Â ,CnÚ EÈÁ‡ ÈÁÂ ˙ÂˆÓe32Ïv‰Â , ƒ¿«¿≈»ƒƒ»¿»«¿»¿≈¬»¿«≈
el‡k ÌÈ„ ‰a‰Â ,˙ÂnÏ ÌÈÁ˜Ï33‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡Â . ¿Àƒ«»∆¿«¿≈¿»ƒ»≈¿≈¿ƒ¿»

.ÌÈÈeL ÔBÈ„Ùk ‰a«»¿ƒ¿¿ƒ

הרעבים 28) בכלל הוא שהשבוי  מאחר היא, רבינו סברת
נפשות. בסכנת עומד וגם קשה 29)והצמאים "שבי  שם:

כל  בו לעשות הגוי  ביד שהוא ביה", איתנהו דכולהו מכולם
לרעב . אם לחרב , אם למות, אם בסכנת 30)חפצו, שעומד

פרך.31)נפשות. בעבודת אותו מעבידים בשבי  כי 
לחברו.32) אדם שבין המצוות כולל כמו:33)שהוא

ועוד. וכסיתו", ערום תראה כי  ... לחמך לרעב  פרוס  "הלא

.‡È‡e ,˙Òk‰ ˙Èa ÔÈÏ ˙BÚÓ ebL ÈÚ‰ ÈL‡«¿≈»ƒ∆»»¿ƒ¿«≈«¿∆∆»
‰ÂˆÓ c Ô‰Ï34ÌÈ‡ e˜ .˙BÚn‰ Ba ÔÈ‡ÈˆBÓ  »∆¿«ƒ¿»ƒƒ«»»¬»ƒ

ÔBÈ„ÙÏ ‡l‡ ,‰ÂˆÓ „Ï ÌekÓÈ ‡Ï  ˙BB˜Â¿…ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿»∆»¿ƒ¿
Ìe„‚e ÌÈ‡‰ ˙‡ e‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÈeL35, ¿ƒ««ƒ∆≈ƒ∆»¬»ƒ¿»

ÔÈÎBÓ  ÔÈaÏ Ïk‰ eÈ˜˙‰Â ,ÌeÏÒÙe ˙BBw‰ ˙‡Â¿∆«¿»¿ƒ¿ƒ«…«ƒ¿»¿ƒ
 eÓ‚Â ea Ì‡ Ï‡ .„Ïa ÌÈÈeL ÔBÈ„ÙÏ Ïk‰«…¿ƒ¿¿ƒƒ¿«¬»ƒ»¿»¿

˙Òk‰ ˙Èa ˙‡ ekÓÈ ‡Ï36ÔÓ ÔBÈ„ÙÏ ea‚È ‡l‡ , …ƒ¿¿∆≈«¿∆∆∆»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
.eav‰«ƒ

בי34) דבני  עד כנישתא בי  אינש ליסתור "לא ג: שם
אונס  יארע  שמא פשיעותא" משום - אחריתי  כנישתא
(=גבו  מאי  ומחתי  זוזי  "גבו - אחרת יבנו ולא ויפשעו
מיתרמי דילמא הדין)? מה זו למטרה מונחים והם כספים

להו". ומפקי  דמצוה להיות 35)מילתא צריך [אולי 
שלהלן]. "ופסלום" כעין שם:36)"וגררום", הוא כן

שיש  ולא שבויים, לפדיון מוכרין אין אדם של שדירתו
מקדושת  גדולה שקדושתו תורה ספר שהרי  בדבר איסור
שכיוון  אלא שבויים, לפדיון למכרו התירו הכנסת, בית
בית  את למכור אין הצבור, מן פדיונן לגבות שאפשר
מוכרים  הצבור, מן לגבות אפשרות אין אם ואולם, הכנסת,

אותו.
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רט                 
         

וכו'16) שהתנדב  "גוי  שם: הגמרא בסוגיית נראה כן
אפילו  - הרשות לדבר אילימא למאי ? מותר. כו'' משנשתקע 

הרשות. לדבר גם מותר נשתקע  שאם הרי  נמי ", ישראל

.Ê;Ï‡OÈ c˙n‰ ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿«≈ƒ¿»≈
d˙BpLÏ eÒ‡  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»≈»ƒ«»»¿«»
‰ÈÏÚa ÌL ÚwzLiL „Ú ‰ÂˆÓ „Ï elÙ‡¬ƒƒ¿«ƒ¿»«∆ƒ¿««≈¿»∆»

‰ÈÏÚÓ17:˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ Ó‡È ‡nL ; ≈»∆»∆»…«»≈»ƒ«»
e‰eÎÓe ÌÈ„e‰È ÏL ˙Òk‰ ˙ÈÏ „ ÈzLc˜‰ƒ¿«¿ƒ»»¿≈«¿∆∆∆¿ƒ¿»

.ÔÓˆÚÏ¿«¿»

הרשות.17) לדבר אפילו מותר ואז

.ÁÔÈ‡  ˙Èa‰ ˜„Ï c˙‰L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆ƒ¿«≈¿∆∆««ƒ≈
ÔÈ‡  epnÓ eÁ˜Ï Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ epnÓ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈

BÏ ÔÈÈÊÁÓ18B‡ ‰B˜ ÔB‚k ,ÌiÒÓ c‰ ‰È‰ .Ô‡ «¬ƒƒ»»«»»¿À»¿»∆∆
ÌiÒÓ c Ô‰Ï ‡‰È ‡lL È„k ,BÏ ÔÈÈÊÁÓ «¬ƒƒ¿≈∆…¿≈»∆»»¿À»

ÓB‚Â eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï :Ó‡pL ;Lc˜na19˙ÈÏ Ï‡ . «ƒ¿»∆∆¡«…»∆»»¿≈¬»¿≈
‰lÁzÎÏ Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó  ˙Òk‰20:Ó‡iL ‡e‰Â . «¿∆∆¿«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿∆…«

,‰ÊÈb ÔeÚË  Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .ÈzLÙ‰ Ï‡OÈ ˙Ú„k¿««ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…»«»¿ƒ»
ÌÈÓMÏ BaÏ ‡nL21˙ÓBÁÏ Ì‰Ó ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â . ∆»ƒ«»«ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆¿«

ÌÈÏLeÈ22ÌÎÏÂ :Ó‡pL ;daL ÌÈn‰ ˙n‡Ï ‡ÏÂ ¿»«ƒ¿…¿««««ƒ∆»∆∆¡«¿»∆
ÌÈÏLeÈa ÔBkÊÂ ˜ÏÁ ÔÈ‡23. ≈≈∆¿ƒ»ƒ»»ƒ

שהתנדב 18) גוי  חדא "תני  שם: שאמרו מה רבינו מפרש כן
מקבלין  אין אידך ותניא הימנו, מקבלים הבית לבדק  נדבה

בסוף ". הא בתחילה הא קשיא לא בית 19)- "לבנות
"לא 20)לאלוקינו". שמהפסוק  לפי  מסויים. דבר אפילו

הוא  וכן בלבד. המקדש לבית אלא ללמוד אין ולנו", לכם
אם  אותו בודקין וכו' קורה שהתנדב  "גוי  שם: בברייתא
גניזה, טעונה - לאו ואם וכו' הפרשתיה ישראל כדעת אמר
מסויים, דבר היא שקורה ומכיוון לשמים" בלבו שמא
בבית  המדובר אין שכאן כרחנו על למעלה, כמבואר

הכנסת. בבית אלא שאסור 21)המקדש הקדש, לשם
הבית,22)בהנאה. בדק  כדין דינם כי  הדבר וברור

מחזירים  ובדיעבד דבר, שום מהם מקבלים אין שלכתחילה
מחזירים. אין מסויים שאינו ודבר מסויים, רבינו 23)דבר

וזיכרון  וצדקה חלק  אין "ולכם נאמר: שם כי  הפסוק , קיצר
בירושלם".

.ËÏ‡OÈÏ eÒ‡24ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ‰˜„ˆ ÏhÏ »¿ƒ¿»≈ƒ…¿»»ƒ»¿≈»ƒ
ÏL ‰˜„ˆa ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .‡ÈÒ‰Ùa ˙BÏÊÓe«»¿«¿∆¿»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»»∆
ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ dÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»ƒ»¿≈»ƒ

O B‡ CÏÓe .zÓ ‰Ê È‰  ‰Úˆa ˙BÏÊÓe25ÔÓ «»¿ƒ¿»¬≈∆À»∆∆«ƒ
Ï‡OÈÏ ÔBÓÓ ÁÏML ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰»¿≈»ƒ«»∆»«»¿ƒ¿»≈
ÌBÏL ÌeMÓ ,BÏ B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ ÔÈ‡  ‰˜„ˆÏƒ¿»»≈«¬ƒƒƒ¿

˙eÎÏÓ26È„BÚ ÈiÚÏ Ô˙pÈÂ ,epnÓ ÔÈÏËB ‡l‡ ; «¿∆»¿ƒƒ∆¿ƒ»≈«¬ƒ≈¿≈
CÏn‰ ÚÓLÈ ‡lL È„k ,˙qa ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk27. »ƒ«»«≈∆¿≈∆…ƒ¿««∆∆

פסולים 24) אחר דבר אוכלי  נחמן רב  "אמר כו: בסנהדרין
נמי ובפרהסיא לא, בצינעה אבל בפרהסיא מילי  הני  לעדות.
מזון) ממנו (=לקבל לאיתזוני  ליה דאיפשר אלא אמרן לא
ליה  איפשר לא אבל בפרהסיא, נפשיה מבזי  וקא בצינעה

ופירשו  היא)". (=פרנסתו הוא חיותיה - בצינעה) (=לקבל
רק  ולא הגוי , מן צדקה קבלת הוא אחר" ש"דבר שם
לקבל  להם אין צדקה גבאי  גם אלא בזה, אסורים היחידים

מותר. מלכות שלום משום ורק  שם.25)מהגויים,
מלכא. שבור של אמו הורמיז איפרא של במעשה

קצירה 26) "ביבש שנאמר משום אסור זה אלולא אבל
הגויים  של הצדקה זכות כשתכלה כלומר, תשברנה",

המתחיל 27)יישברו. דיבור יא. שם רש"י  אבל ויקפיד.
גניבת  אין לעניים המתחלקות שבמעות כתב  סיימוה, דלא
נכרים  עניי  לפרנס  רגילים שישראל יודעים הם שאף  דעת,

ישראל". עניי  עם גויים עניי  "מפרנסין שאמרו: כמו

.ÈÌ„B˜ ÌÈÈeL ÔBÈ„t28.Ô˙eÒÎÏÂ ÌÈiÚ ˙ÒÙÏ ƒ¿¿ƒ≈¿«¿»«¬ƒƒ¿ƒ¿»
È‰ ÈeM‰L ,ÌÈÈeL ÔBÈ„Ùk ‰ÏB„‚ ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿¿ƒ∆«»¬≈
„ÓBÚÂ ÌÈnÚ‰Â ÌÈ‡Óv‰Â ÌÈÚ‰ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»¬Àƒ¿≈

Ù ˙kÒa˙BL29‰Ê È‰  BBÈ„tÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚn‰Â . ¿«»«¿»¿««¿ƒ≈»ƒƒ¿¬≈∆
,E„È ˙‡ ıt˜˙ ‡ÏÂ EÏ ˙‡ ın‡˙ ‡Ï ÏÚ BÚ≈«…¿«≈∆¿»¿¿…ƒ¿…∆»¿

EÚ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï ÏÚÂ30CÙa epcÈ ‡Ï ÏÚÂ , ¿«…«¬…««≈∆¿«…ƒ¿∆¿∆∆
EÈÈÚÏ31,BÏ E„È ˙‡ ÁzÙz Á˙t ˙ÂˆÓ Ïhe . ¿≈∆ƒ≈ƒ¿«»…«ƒ¿«∆»¿

EBÓk EÚÏ z‰‡Â ,CnÚ EÈÁ‡ ÈÁÂ ˙ÂˆÓe32Ïv‰Â , ƒ¿«¿≈»ƒƒ»¿»«¿»¿≈¬»¿«≈
el‡k ÌÈ„ ‰a‰Â ,˙ÂnÏ ÌÈÁ˜Ï33‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡Â . ¿Àƒ«»∆¿«¿≈¿»ƒ»≈¿≈¿ƒ¿»

.ÌÈÈeL ÔBÈ„Ùk ‰a«»¿ƒ¿¿ƒ

הרעבים 28) בכלל הוא שהשבוי  מאחר היא, רבינו סברת
נפשות. בסכנת עומד וגם קשה 29)והצמאים "שבי  שם:

כל  בו לעשות הגוי  ביד שהוא ביה", איתנהו דכולהו מכולם
לרעב . אם לחרב , אם למות, אם בסכנת 30)חפצו, שעומד

פרך.31)נפשות. בעבודת אותו מעבידים בשבי  כי 
לחברו.32) אדם שבין המצוות כולל כמו:33)שהוא

ועוד. וכסיתו", ערום תראה כי  ... לחמך לרעב  פרוס  "הלא

.‡È‡e ,˙Òk‰ ˙Èa ÔÈÏ ˙BÚÓ ebL ÈÚ‰ ÈL‡«¿≈»ƒ∆»»¿ƒ¿«≈«¿∆∆»
‰ÂˆÓ c Ô‰Ï34ÌÈ‡ e˜ .˙BÚn‰ Ba ÔÈ‡ÈˆBÓ  »∆¿«ƒ¿»ƒƒ«»»¬»ƒ

ÔBÈ„ÙÏ ‡l‡ ,‰ÂˆÓ „Ï ÌekÓÈ ‡Ï  ˙BB˜Â¿…ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿»∆»¿ƒ¿
Ìe„‚e ÌÈ‡‰ ˙‡ e‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÈeL35, ¿ƒ««ƒ∆≈ƒ∆»¬»ƒ¿»

ÔÈÎBÓ  ÔÈaÏ Ïk‰ eÈ˜˙‰Â ,ÌeÏÒÙe ˙BBw‰ ˙‡Â¿∆«¿»¿ƒ¿ƒ«…«ƒ¿»¿ƒ
 eÓ‚Â ea Ì‡ Ï‡ .„Ïa ÌÈÈeL ÔBÈ„ÙÏ Ïk‰«…¿ƒ¿¿ƒƒ¿«¬»ƒ»¿»¿

˙Òk‰ ˙Èa ˙‡ ekÓÈ ‡Ï36ÔÓ ÔBÈ„ÙÏ ea‚È ‡l‡ , …ƒ¿¿∆≈«¿∆∆∆»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
.eav‰«ƒ

בי34) דבני  עד כנישתא בי  אינש ליסתור "לא ג: שם
אונס  יארע  שמא פשיעותא" משום - אחריתי  כנישתא
(=גבו  מאי  ומחתי  זוזי  "גבו - אחרת יבנו ולא ויפשעו
מיתרמי דילמא הדין)? מה זו למטרה מונחים והם כספים

להו". ומפקי  דמצוה להיות 35)מילתא צריך [אולי 
שלהלן]. "ופסלום" כעין שם:36)"וגררום", הוא כן

שיש  ולא שבויים, לפדיון מוכרין אין אדם של שדירתו
מקדושת  גדולה שקדושתו תורה ספר שהרי  בדבר איסור
שכיוון  אלא שבויים, לפדיון למכרו התירו הכנסת, בית
בית  את למכור אין הצבור, מן פדיונן לגבות שאפשר
מוכרים  הצבור, מן לגבות אפשרות אין אם ואולם, הכנסת,

אותו.
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.ÈÔ‰ÈÓc ÏÚ ˙Èa ÌÈÈeM‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡37ÈtÓ , ≈ƒ∆«¿ƒ¿»≈«¿≈∆ƒ¿≈
Ì‰ÈÁ‡ ÔÈÙ„B ÌÈÈB‡‰ eÈ‰È ‡lL ,ÌÏBÚ‰ Ôewzƒ»»∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¬≈∆

Ì˙BaLÏ38Ôewz ÈtÓ ,ÌÈÈeM‰ ˙‡ ÔÈÁÈÓ ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈«¿ƒƒ∆«¿ƒƒ¿≈ƒ
ÌÏBÚ‰39Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈaÎÓ ÌÈÈB‡‰ eÈ‰È ‡lL ,40˙‡ »»∆…ƒ¿»¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆∆

.Ô˙ÈÓLa ÌÈaÓe ÏÚ‰»…«¿ƒƒ¿ƒ»»

בשוק .37) הנמכר כעבד אותם הלשון 38)ושמים כפי 
דוחק  משום ולא טפי ". ולייתו ליגרבו "דלא שם: השנייה
בא  אם אפילו זה ולפי  שם. הראשונה הלשון כפי  הציבור
לו. מניחים אין דמיו, מכדי  יותר לפדותו הקרובים מן אחד
פודה  הבעל שאין שנשבית, באשה נב . בכתובות נראה וכן

דמיה. בכדי  אלא אם 39)אותה ואפילו קמא תנא כדעת
אחד. שבוי  אלא כאן אחרים.40)אין שבויים על היינו

.‚È,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚÏ ÂÈe BÓˆÚ ÎnL ÈÓƒ∆»««¿»»¿¿≈»ƒ«»
:Ô˙‡ÂÏ‰a e‰eÒ‡ B‡ Ô˙B‡ eLÂ Ô‰Ó ‰ÂlL B‡∆»»≈∆¿»»¬»¿«¿»»»
 ˙ÈLÈÏL ,Ô˙BcÙÏ ‰ÂˆÓ  ‰iLe ‰BL‡ ÌÚt««ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ
˙˙ÈÓ Á‡Ï ÌÈa‰ ˙‡ ÔÈ„Bt Ï‡ .Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ»¬»ƒ∆«»ƒ¿««ƒ«

Ô‰È‡41Ì„iÓ B˙B‡ ÔÈ„Bt  B‚‰Ï e‰eL˜a Ì‡Â . ¬ƒ∆¿ƒƒ¿¿»¿ƒƒ»»
.ÌÈÓÚt ‰nk Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»¿»ƒ

בחיי41) אבל מעשיהם, וילמדו הגויים בין יוטמעו שלא
עליהם. שומר הוא אביהם,

.„È‰aLpL „Ú42ÏËÂ ÏÈ‡B‰ ,43˙e„Ú ÌLÏ ∆∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿
.‰aLpL Ï‡OÈk B˙B‡ ÔÈ„Bt  ˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Â¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»
elÙ‡Â ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÏ ÈÓ‰L ÈeLÂ¿»∆≈ƒ«¬«»ƒ«»«¬ƒ
ÒÈÚÎ‰Ï ‰Ï ÏÎB‡ ‰È‰L ÔB‚k ,˙Á‡ ‰ÂˆÓÏ¿ƒ¿»««¿∆»»≈¿≈»¿«¿ƒ

B˙BcÙÏ eÒ‡  Ba ‡ˆBiÎÂ44. ¿«≈»ƒ¿

מצוה 42) כך חורין בני  לפדות שמצוה "כשם לז: שם
העבדים". את שמל.43)לפדות שהוא 44)לאחר

להרגו. ומצוה אפיקורוס ,

.ÂËÏÈÎ‡‰Ï LÈ‡Ï ˙Ó„B˜ ‰M‡‰45˙BqÎÏe »ƒ»∆∆»ƒ¿«¬ƒ¿«
,fÁÏ Bkc LÈ‡‰L ÈtÓ ;ÈM‰ ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ïe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆»ƒ«¿¿«≈
‰ÈMa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â .‰aÓ dzLe ,‰M‡‰ ‡Ï…»ƒ»»¿»¿À»¿ƒ»¿≈∆«ƒ¿»

‰Ú „Ï Ô‰ÈL eÚa˙Â46,˙BcÙÏ Ì„B˜ LÈ‡‰  ¿ƒ¿¿¿≈∆ƒ¿«¬≈»»ƒ≈ƒ¿
.CÎÏ Bkc ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¿¿»

אבדה 45) ולהשיב  להחיות לאשה קודם "האיש שנינו: שם
השבי ". מבית ולהוציא לכסות לאיש קודמת והאשה
להתפרנס  שבאו ויתומה "יתום אמרו: בכתובות ובברייתא
מפני היתום, את מפרנסין כן ואחרי  היתומה את מפרנסין
על  לחזור דרכה אשה ואין הפתחים על לחזר דרכו שהאיש

במ  שכסות הרי  הדין הפתחים", והוא דווקא. לאו היא שנה
ואז  נפשות סכנת שיש באופן היינו ו"להחיות", מזונות

קודם. עומדים 46)האיש ששניהם "בזמן שם: במשנה
זכור. למשכב  והאיש לזנות האשה בקלקלה",

.ÊËÔÈ‡ÈOÓ  Ô˙B‡ ‡ÈO‰Ï e‡aL ‰ÓB˙ÈÂ ÌB˙È»ƒ»∆»¿«ƒ»«ƒƒ
.‰aÓ ‰M‡ ÏL dzLaL ÈtÓ ,LÈ‡Ï Ì„˜ ‰M‡‰»ƒ»…∆»ƒƒ¿≈∆»¿»∆ƒ»¿À»
Èc ÚÈe ÌÈÈ„ ‰ML Ï˜LnÓ dÏ e˙ÁÙÈ ‡ÏÂ47 ¿…ƒ¿¬»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»

ÔÈ˙B  ‰˜„ˆ ÏL ÒÈka LÈ Ì‡Â .B‰Ë ÛÒk ÏL∆∆∆»¿ƒ≈«ƒ∆¿»»¿ƒ
.d„BÎ ÈÙÏ dÏ»¿ƒ¿»

חמישים 47) כלומר, זוז", מחמישים לה יפחתו "ולא
דינרים.

.ÊÈÔÈ‡Â ,‰a‰ ÌÈÈeL B‡ ‰a‰ ÌÈiÚ eÈÙÏ eÈ‰»¿»≈¬ƒƒ«¿≈¿ƒ«¿≈¿≈
˙‡ ˙BcÙÏ È„k B‡ ˙BqÎÏ È„k B‡ ÒÙÏ È„k ÒÈka«ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿«¿≈ƒ¿∆
,Ï‡OÈÏ ÈÂÏÂ ,ÈÂlÏ Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÓÈc˜Ó  ÔlkÀ»«¿ƒƒ∆«…≈«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

ÏÏÁÏ Ï‡OÈÂ48È˜e˙LÏ ÏÏÁÂ ,49È˜e˙Le , ¿ƒ¿»≈¿»»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÈÙeÒ‡Ï50ÊÓÓÏ ÈÙeÒ‡Â ,51ÔÈ˙Ï ÊÓÓe ,52ÔÈ˙Â , «¬ƒ«¬ƒ¿«¿≈«¿≈¿»ƒ¿»ƒ

‰M„˜a enÚ Ï„b ÔÈ˙p‰L ,‚Ï53„ÚÏ Ì„B˜ ‚Â . ¿≈∆«»ƒ»«ƒ»ƒ¿À»¿≈≈¿∆∆
e‡ ÏÏÎa ‰È‰L ÈÙÏ ,ÁLÓ54. ¿À¿»¿ƒ∆»»ƒ¿«»

שנשא 48) כהן כגון כהונה, מאיסור שנולד זה הוא חלל
ושתי לחלל ישראל של זו וקדימה וזונה. חללה גרושה,
לא  לאסופי , ושתוקי  לשתוקי  חלל שלאחריה: הקדימות
בפירוש  כתב  וכן מדעתו רבינו חידשם אבל במשנה, נזכרו
"לפי שם: כתב  לחלל ישראל קדימת ובטעם שם. המשניות
לכהונה". כשרה ישראל ובת לכהונה פסולה חלל שבת

ודאי ".49) אביו את מכיר ואינו אמו את "שמכיר
אמו.50) את ולא אביו את לא מכיר ואינו השוק  מן שנאסף 
והאסופי )51) (=השתוקי  והאחרים ודאי  שהממזר "לפי 

לחוטבי52)ספק ". יהושע  שנתנם הגבעונים מן הוא נתין
בקהל  לבוא ואסרם עליהם גזר ודוד מים ושואבי  עצים
בא  "זה שם: הוריות בברייתא מבואר והטעם ישראל.

פסולה". מטיפה בא וזה כשרה אבות 53)מטיפה שהרי 
נתגיירו. ועבד 54)אבותיו עבד, כשהיה שנשתחרר לפני 

יהיה  עבדים עבד כנען, "ארור שנאמר ארור, בכלל הוא
לאחיו".

.ÁÈÔÈÂL Ô‰ÈL eÈ‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆»ƒ
ÏB„b Ô‰k ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;‰ÓÎÁa55ÊÓÓe ı‡‰ ÌÚ ¿»¿»¬»ƒ»»…≈»«»»∆«¿≈

ÌÎÁ „ÈÓÏz56ÏB„b‰ ÏÎÂ .Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz  «¿ƒ»»«¿ƒ»»≈¿»«»
‰ÓÎÁa57Ba Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â .BÁ ˙‡ Ì„B˜  ¿»¿»≈∆¬≈¿ƒ»»∆»≈∆«

 ‰ÓÎÁa Ô‰Ó ÏB„b ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ‡ B‡»ƒ««ƒ∆≈»»≈∆¿»¿»
ÌÎÁ „ÈÓÏz ‡e‰L ÂÈ‡ B‡ Ba58‡e‰L ‰ÊÏ Ì„B˜ «»ƒ∆«¿ƒ»»≈»∆∆

.‰ÓÎÁa Ì‰Ó ÏB„‚»≈∆¿»¿»

הדיוט .55) לכהן קודם שם.56)שהוא במשנה הוא כן
קודם  כשרה, מטיפה שבא חכם תלמיד ממזר שרק  וכנראה
לא. - פסולה מטיפה שבא נתין אבל הארץ , עם גדול לכהן

ועוקר 57) (=בקי ) "סיני  ששאלו: יד. בהוריות נראה כן
עדיף ". מינייהו הי  (=חריף ) הוא 58)הרים זה שבאופן

לרבו. אפילו קודם

ה'תשע"ט  תשרי כ"ו  שישי יום 

   1 
צדקה.1) גבאי  מעמידין ישראל בה שיש עיר שבכל יבאר

נגבית  בכמה הקופה לעניים. מעות בו שמחלקים תענית ודין
זה  לפרוש רשאין אם צדקה גבאי  ודין מתחלקת. ובכמה
עם  בצדקה מחשבין אם בשוק . מעות הגבאי  מצא ואם מזה.
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ליתן  אותו כופין יום ל' במדינה שישב  מי  צדקה. גבאי 
מקבל  מי  חוב . עליו הן והרי  מעות בידו שהיה מי  צדקה.
ותמו  למקום ממקום הולך שהיה מי  התמחוי . ומן הקופה מן
מחייבים  אם וכרמים שדות בתים לו שהיו מי  המעות. לו

למכור. אותו

.‡„ÈÓÚ‰Ï ÔÈiÁ  Ï‡OÈ da LiL ÈÚ Ïk2Ì‰Ó »ƒ∆≈»ƒ¿»≈«»ƒ¿«¬ƒ≈∆
ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ,‰˜„ˆ È‡ab3ÌÈÓ‡Â4eÈ‰iL , «»≈¿»»¬»ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ∆ƒ¿

˙aL ÚÏ ˙aL ÚÓ ÌÚ‰ ÏÚ ÔÈÈÊÁÓ5ÔÈÁ˜BÏÂ «¬ƒƒ«»»≈∆∆«»¿∆∆«»¿¿ƒ
eˆw‰ „Â ÔzÏ Èe‡ ‡e‰M ‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»«∆»ƒ≈¿»»«»
,˙aL ÚÏ ˙aL ÚÓ ˙BÚn‰ ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Â .ÂÈÏÚ»»¿≈¿«¿ƒ«»≈∆∆«»¿∆∆«»

Â‰ÚLÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰ ˙BBÊÓ ÈÚÂ ÈÚ ÏÎÏ ÔÈ˙B¿¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ¿»
.‰t˜ ˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈À»

וכו'2) הללו דברים עשרה בה שאין עיר "כל יז: סנהדרין
בתוכה". לדור רשאי  תלמידֿחכם אין - צדקה של וקופה

שוטרי3) לרבות "מנין ה: הלכה פ "ד קידושין בירושלמי 
וכו' המיוחסין) מן אלא יהיו שלא =) צדקה וגבאי  הרבים
שתמניהו  כל מלך, עליך תשים אחיך מקרב  תלמודֿלומר
מלך). פני  (אור שבאחיך" הברורין מן אלא יהא לא עליך,

צדקה,4) של לארנקי  פרוטה אדם יתן "לא י : בתרא בבא
פירוש: - תרדיון" בן חנינא כרבי  עליה ממונה אלאֿאםֿכן
ח ). הלכה פ "י  ולהלן אלא, ד"ה שם (תוספות כמותו נאמן

ח :5) שם

.ÏkÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÔÈÁ˜BlL ÔÈ‡ab ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÎÂ¿≈«¬ƒƒ«»ƒ∆¿ƒ¿»»ƒ»
ÈnÓ ˙BÚÓ B‡ ˙Bt B‡ ÏÎ‡Ó ÈÈÓe ˙t ˆÁÂ ˆÁ»≈¿»≈«ƒ≈«¬»≈»ƒƒ
ÔÈa ÚÏ Èeb‰ ˙‡ ÔÈ˜lÁÓe ,‰ÚL ÈÙÏ c˙nL∆ƒ¿«≈¿ƒ»»¿«¿ƒ∆«»»∆∆≈
e‰ÊÂ .BÓBÈ ˙Òt epnÓ ÈÚ ÏÎÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈiÚ‰»¬ƒƒ¿¿ƒ¿»»ƒƒ∆«¿»«¿∆

ÈeÁÓz ‡˜p‰6. «ƒ¿»«¿

שם.6)

.‚Ï‡OiÓ Ï‰˜a eÚÓL ‡ÏÂ eÈ‡ ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…»ƒ¿…»«¿¿»»ƒƒ¿»≈
LÈ  ÈeÁÓz Ï‡ ;‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L∆≈»∆À»∆¿»»¬»«¿≈
Ba e‚‰ ‡lL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ,Ba e‚‰pL ˙BÓB˜Ó7. ¿∆»¬¿≈¿∆…»¬

ÔÈÈÊÁÓ ‰tw‰ È‡a‚ eÈ‰iL ,ÌBi‰ ËeLt‰ ‚‰n‰Â¿«ƒ¿»«»«∆ƒ¿«»≈«À»«¬ƒƒ
˙aL ÚÏ ˙aL ÚÓ ÔÈ˜lÁÓe ÌBÈ ÏÎa8. ¿»¿«¿ƒ≈∆∆«»¿∆∆«»

צדקה 7) של קופה בה שאין שעיר שם, בסנהדרין נראה כן
(אור  "תמחוי " גם מנו ולא בתוכה, לדור לתלמידֿחכם אסור
להלן  ועיין הרדב "ז). בדברי  בסמוך להלן וראה מלך, פני 

יב . קופה,8)הלכה תמחוי  לעשות העיר בני  רשאים שהרי 
(רדב "ז). ז הלכה להלן כמבואר

.„˙ÈÚz ÏÎÂ .ÌÈiÚÏ ˙BBÊÓ ÌÈ˜lÁÓ ˙BiÚza9 ««¬ƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒƒ¿»«¬ƒ
È‰  ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ e˜lÁ ‡ÏÂ eÏÂ ÌÚ‰ eÏÎ‡L∆»¿»»¿»¿…ƒ¿¿»»»¬ƒƒ¬≈

ÌÈÓ„ ÈÎÙBLk el‡10˜„ˆ :‰Ïawa Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ , ≈¿¿≈»ƒ«¬≈∆∆¡«««»»∆∆
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÌÈÁvÓ ‰zÚÂ ,da ÔÈÏÈ»ƒ»¿«»¿«¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

˙t‰ Ô‰Ï e˙ ‡lLa11Ì‰a ÌÈÏÎB‡L ˙Bt‰Â ¿∆…»¿»∆««¿«≈∆¿ƒ»∆
ÌÈÚÂ ÌÈÓz ÔB‚k ,˙t‰12˙BÚn‰ eÁ‡ Ì‡ Ï‡ ; ««¿¿»ƒ«¬»ƒ¬»ƒ≈¬«»

ÌÈhÁ‰ B‡13.ÌÈÓ„ ÈÎÙBLk ÔÈ‡  «ƒƒ≈»¿¿≈»ƒ

לה.9) נשענו 10)סנהדרין שהרי  רעבים, העניים שנמצאו

שם). (רש"י  כך דברים 12)שם.11)על שהם שם.
דברים  הכינו ולא העניים, סמכו ועליהם לסעודה המוכנים

לסעודתם 13)אחרים. העניים סמכו לא זה שעל שם.
התענית. אחרי 

.‰ÌÈLa ‡l‡ ˙Èa‚ dÈ‡ ‰tw‰14ÌÈOBÚ ÔÈ‡L , «À»≈»ƒ¿≈∆»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ
zÓe .ÌÈMÓ ˙BÁt ÔBÓÓa eav‰ ÏÚ ‰O¿»»««ƒ¿»»ƒ¿«ƒÀ»

ÔÈÓ‡‰Ï15˙˜ÏÁ dÈ‡Â .‰t˜ ÏL ˙BÚn‰ „Á‡Ï ¿«¬ƒ¿∆»«»∆À»¿≈»∆¡∆∆
‰LÏLa ‡l‡16ÌÈ˙BpL ,˙BBÓÓ ÈÈ„k ‡È‰L ÈtÓ , ∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ≈»∆¿ƒ

Ï BBÒÁÓ Èc „Á‡ ÏÎÏ‰a‚ ÈeÁÓz‰Â .˙aL ¿»∆»≈«¿¿«»¿««¿ƒ¿∆
eˆ˜ „ BÈ‡L ,‰LÏLa17.‰LÏLa ˜lÁ˙Óe , ƒ¿»∆≈»»»ƒ¿«≈ƒ¿»

ידוע 14) שהיה לפי  שלשה, צריכה ואינה שם. בתרא בבא
שם). (תוספות דין כאן ואין ליתן, אחד כל שעל סכום כמה

"תמחוי17)שם.16)שם.15) שם: בברייתא הוא כן
שוים", וחלוקה שגבויה בשלשה, ומתחלקת בשלשה נגבית

שם. התוספות וכפירוש

.ÂÈeÁÓz‰18˙aL ÚÓ  ‰tw‰Â ,ÌBÈ ÏÎa ‰a‚ ««¿ƒ¿∆¿»¿«À»≈∆∆«»
ÈiÚÏ ‰tw‰Â ,ÌÏBÚ ÈiÚÏ  ÈeÁÓz‰Â .˙aL ÚÏ¿∆∆«»¿««¿«¬ƒ≈»¿«À»«¬ƒ≈

.„Ïa ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒƒ¿«

שם.18)

.ÊÈÚ‰ Èa ÔÈ‡M19ÈeÁÓ˙Â ,ÈeÁÓz ‰t˜ ˙BOÚÏ «»ƒ¿≈»ƒ«¬À»«¿¿«¿
eaˆ ÈÎvÓ eˆiM ‰Ó ÏÎÏ Ô˙BpLÏe ,‰t˜20Û‡Â , À»¿«»¿»«∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«

‰È‰ Ì‡Â .ebL ‰ÚLa Ôk e˙‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿≈¿»»∆»¿ƒ»»
‰È„na21BzÚc ÏÚ ÔÈBb Ïk‰L ,ÏB„b ÌÎÁ22‡e‰Â «¿ƒ»»»»∆«…ƒ««¿¿

È‡M ‰Ê È‰  ‰‡iM ‰Ó ÈÙk ÌÈiÚÏ ˜lÁÈ¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆¬≈∆««
.eaˆ ÈÎvÓ BÏ ‰‡iM ‰Ó ÏÎÏ Ô˙BpLÏ¿«»¿»«∆≈»∆ƒ»¿≈ƒ

ד"ה 20)שם.19) שם (בתוספות תם רבינו לדעת
הרשות. לדבר אפילו לשנות העיר לבני  מותר ולשנותה)

יב ).21) הלכה להלן וראה ב : מגילה ועיין בעיר, (כלומר,
אשי .22) רב  של מעשה ט . בתרא בבא

.ÁLÙÏ ÔÈ‡M ÔÈ‡ ‰˜„ˆ È‡ab23,˜eMa ‰fÓ ‰Ê «»≈¿»»≈«»ƒƒ¿∆ƒ∆«
˙eÁÏ LBt ‰ÊÂ ÚMÏ LBt ‰Ê ‰È‰iL È„k ‡l‡∆»¿≈∆ƒ¿∆∆≈«««¿∆≈«¬

ÔÈB‚Â24. ¿ƒ

(רש"י23) לגנוב  דעתו יחידי , הגובה זה יאמרו שלא ח : שם
(שם).24)שם). כאחד שניהם שייראו ובלבד

.Ë˜eMa ˙BÚÓ È‡ab‰ ‡ˆÓ25CB˙Ï ÌzÈ ‡Ï  »»«««»«…ƒ¿≈¿
BÒÈk26B˙ÈÏ ÚÈbiLÎe ,‰˜„ˆ ÏL È˜‡ CB˙Ï ‡l‡ , ƒ∆»¿«¿»ƒ∆¿»»¿∆«ƒ«¿≈

.ÌÏhÈƒ¿≈

שם.25) הוא 26)גמרא צדקה של מעות יאמרו: שלא
שם). (רש"י  גונב 

.È‰LB È‡ab‰ ‰È‰27 ˜eMa BÚÙe ,‰Ó BÁa »»«««∆«¬≈»∆¿»«
BÒÈk CB˙Ï ÌzÈ ‡Ï28,‰˜„ˆ ÏL È˜‡ CB˙Ï ‡l‡ , …ƒ¿≈¿ƒ∆»¿«¿»ƒ∆¿»»

ÌÈL ‰tw‰ ˙BÚÓ ‰ÓÈ ‡ÏÂ .ÌÏhÈ B˙ÈÏ ÚÈbiLÎe¿∆«ƒ«¿≈ƒ¿≈¿…ƒ¿∆¿«À»¿«ƒ
ÌÈL29„LÁ‰ ÈtÓ ,„Á‡ „Á‡ ‡l‡ ,30:Ó‡pL ; ¿«ƒ∆»∆»∆»ƒ¿≈«¬»∆∆¡«

Ï‡OiÓe ÈÈÓ Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â31. ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈¿»ƒƒ¿»≈
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ריי                 
         

ליתן  אותו כופין יום ל' במדינה שישב  מי  צדקה. גבאי 
מקבל  מי  חוב . עליו הן והרי  מעות בידו שהיה מי  צדקה.
ותמו  למקום ממקום הולך שהיה מי  התמחוי . ומן הקופה מן
מחייבים  אם וכרמים שדות בתים לו שהיו מי  המעות. לו

למכור. אותו

.‡„ÈÓÚ‰Ï ÔÈiÁ  Ï‡OÈ da LiL ÈÚ Ïk2Ì‰Ó »ƒ∆≈»ƒ¿»≈«»ƒ¿«¬ƒ≈∆
ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ,‰˜„ˆ È‡ab3ÌÈÓ‡Â4eÈ‰iL , «»≈¿»»¬»ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ∆ƒ¿

˙aL ÚÏ ˙aL ÚÓ ÌÚ‰ ÏÚ ÔÈÈÊÁÓ5ÔÈÁ˜BÏÂ «¬ƒƒ«»»≈∆∆«»¿∆∆«»¿¿ƒ
eˆw‰ „Â ÔzÏ Èe‡ ‡e‰M ‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»«∆»ƒ≈¿»»«»
,˙aL ÚÏ ˙aL ÚÓ ˙BÚn‰ ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Â .ÂÈÏÚ»»¿≈¿«¿ƒ«»≈∆∆«»¿∆∆«»

Â‰ÚLÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰ ˙BBÊÓ ÈÚÂ ÈÚ ÏÎÏ ÔÈ˙B¿¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ¿»
.‰t˜ ˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈À»

וכו'2) הללו דברים עשרה בה שאין עיר "כל יז: סנהדרין
בתוכה". לדור רשאי  תלמידֿחכם אין - צדקה של וקופה

שוטרי3) לרבות "מנין ה: הלכה פ "ד קידושין בירושלמי 
וכו' המיוחסין) מן אלא יהיו שלא =) צדקה וגבאי  הרבים
שתמניהו  כל מלך, עליך תשים אחיך מקרב  תלמודֿלומר
מלך). פני  (אור שבאחיך" הברורין מן אלא יהא לא עליך,

צדקה,4) של לארנקי  פרוטה אדם יתן "לא י : בתרא בבא
פירוש: - תרדיון" בן חנינא כרבי  עליה ממונה אלאֿאםֿכן
ח ). הלכה פ "י  ולהלן אלא, ד"ה שם (תוספות כמותו נאמן

ח :5) שם

.ÏkÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÔÈÁ˜BlL ÔÈ‡ab ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÎÂ¿≈«¬ƒƒ«»ƒ∆¿ƒ¿»»ƒ»
ÈnÓ ˙BÚÓ B‡ ˙Bt B‡ ÏÎ‡Ó ÈÈÓe ˙t ˆÁÂ ˆÁ»≈¿»≈«ƒ≈«¬»≈»ƒƒ
ÔÈa ÚÏ Èeb‰ ˙‡ ÔÈ˜lÁÓe ,‰ÚL ÈÙÏ c˙nL∆ƒ¿«≈¿ƒ»»¿«¿ƒ∆«»»∆∆≈
e‰ÊÂ .BÓBÈ ˙Òt epnÓ ÈÚ ÏÎÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈiÚ‰»¬ƒƒ¿¿ƒ¿»»ƒƒ∆«¿»«¿∆

ÈeÁÓz ‡˜p‰6. «ƒ¿»«¿

שם.6)

.‚Ï‡OiÓ Ï‰˜a eÚÓL ‡ÏÂ eÈ‡ ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…»ƒ¿…»«¿¿»»ƒƒ¿»≈
LÈ  ÈeÁÓz Ï‡ ;‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L∆≈»∆À»∆¿»»¬»«¿≈
Ba e‚‰ ‡lL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ,Ba e‚‰pL ˙BÓB˜Ó7. ¿∆»¬¿≈¿∆…»¬

ÔÈÈÊÁÓ ‰tw‰ È‡a‚ eÈ‰iL ,ÌBi‰ ËeLt‰ ‚‰n‰Â¿«ƒ¿»«»«∆ƒ¿«»≈«À»«¬ƒƒ
˙aL ÚÏ ˙aL ÚÓ ÔÈ˜lÁÓe ÌBÈ ÏÎa8. ¿»¿«¿ƒ≈∆∆«»¿∆∆«»

צדקה 7) של קופה בה שאין שעיר שם, בסנהדרין נראה כן
(אור  "תמחוי " גם מנו ולא בתוכה, לדור לתלמידֿחכם אסור
להלן  ועיין הרדב "ז). בדברי  בסמוך להלן וראה מלך, פני 

יב . קופה,8)הלכה תמחוי  לעשות העיר בני  רשאים שהרי 
(רדב "ז). ז הלכה להלן כמבואר

.„˙ÈÚz ÏÎÂ .ÌÈiÚÏ ˙BBÊÓ ÌÈ˜lÁÓ ˙BiÚza9 ««¬ƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒƒ¿»«¬ƒ
È‰  ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ e˜lÁ ‡ÏÂ eÏÂ ÌÚ‰ eÏÎ‡L∆»¿»»¿»¿…ƒ¿¿»»»¬ƒƒ¬≈

ÌÈÓ„ ÈÎÙBLk el‡10˜„ˆ :‰Ïawa Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ , ≈¿¿≈»ƒ«¬≈∆∆¡«««»»∆∆
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÌÈÁvÓ ‰zÚÂ ,da ÔÈÏÈ»ƒ»¿«»¿«¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

˙t‰ Ô‰Ï e˙ ‡lLa11Ì‰a ÌÈÏÎB‡L ˙Bt‰Â ¿∆…»¿»∆««¿«≈∆¿ƒ»∆
ÌÈÚÂ ÌÈÓz ÔB‚k ,˙t‰12˙BÚn‰ eÁ‡ Ì‡ Ï‡ ; ««¿¿»ƒ«¬»ƒ¬»ƒ≈¬«»

ÌÈhÁ‰ B‡13.ÌÈÓ„ ÈÎÙBLk ÔÈ‡  «ƒƒ≈»¿¿≈»ƒ

לה.9) נשענו 10)סנהדרין שהרי  רעבים, העניים שנמצאו

שם). (רש"י  כך דברים 12)שם.11)על שהם שם.
דברים  הכינו ולא העניים, סמכו ועליהם לסעודה המוכנים

לסעודתם 13)אחרים. העניים סמכו לא זה שעל שם.
התענית. אחרי 

.‰ÌÈLa ‡l‡ ˙Èa‚ dÈ‡ ‰tw‰14ÌÈOBÚ ÔÈ‡L , «À»≈»ƒ¿≈∆»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ
zÓe .ÌÈMÓ ˙BÁt ÔBÓÓa eav‰ ÏÚ ‰O¿»»««ƒ¿»»ƒ¿«ƒÀ»

ÔÈÓ‡‰Ï15˙˜ÏÁ dÈ‡Â .‰t˜ ÏL ˙BÚn‰ „Á‡Ï ¿«¬ƒ¿∆»«»∆À»¿≈»∆¡∆∆
‰LÏLa ‡l‡16ÌÈ˙BpL ,˙BBÓÓ ÈÈ„k ‡È‰L ÈtÓ , ∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ≈»∆¿ƒ

Ï BBÒÁÓ Èc „Á‡ ÏÎÏ‰a‚ ÈeÁÓz‰Â .˙aL ¿»∆»≈«¿¿«»¿««¿ƒ¿∆
eˆ˜ „ BÈ‡L ,‰LÏLa17.‰LÏLa ˜lÁ˙Óe , ƒ¿»∆≈»»»ƒ¿«≈ƒ¿»

ידוע 14) שהיה לפי  שלשה, צריכה ואינה שם. בתרא בבא
שם). (תוספות דין כאן ואין ליתן, אחד כל שעל סכום כמה

"תמחוי17)שם.16)שם.15) שם: בברייתא הוא כן
שוים", וחלוקה שגבויה בשלשה, ומתחלקת בשלשה נגבית

שם. התוספות וכפירוש

.ÂÈeÁÓz‰18˙aL ÚÓ  ‰tw‰Â ,ÌBÈ ÏÎa ‰a‚ ««¿ƒ¿∆¿»¿«À»≈∆∆«»
ÈiÚÏ ‰tw‰Â ,ÌÏBÚ ÈiÚÏ  ÈeÁÓz‰Â .˙aL ÚÏ¿∆∆«»¿««¿«¬ƒ≈»¿«À»«¬ƒ≈

.„Ïa ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒƒ¿«

שם.18)

.ÊÈÚ‰ Èa ÔÈ‡M19ÈeÁÓ˙Â ,ÈeÁÓz ‰t˜ ˙BOÚÏ «»ƒ¿≈»ƒ«¬À»«¿¿«¿
eaˆ ÈÎvÓ eˆiM ‰Ó ÏÎÏ Ô˙BpLÏe ,‰t˜20Û‡Â , À»¿«»¿»«∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«

‰È‰ Ì‡Â .ebL ‰ÚLa Ôk e˙‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿≈¿»»∆»¿ƒ»»
‰È„na21BzÚc ÏÚ ÔÈBb Ïk‰L ,ÏB„b ÌÎÁ22‡e‰Â «¿ƒ»»»»∆«…ƒ««¿¿

È‡M ‰Ê È‰  ‰‡iM ‰Ó ÈÙk ÌÈiÚÏ ˜lÁÈ¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆¬≈∆««
.eaˆ ÈÎvÓ BÏ ‰‡iM ‰Ó ÏÎÏ Ô˙BpLÏ¿«»¿»«∆≈»∆ƒ»¿≈ƒ

ד"ה 20)שם.19) שם (בתוספות תם רבינו לדעת
הרשות. לדבר אפילו לשנות העיר לבני  מותר ולשנותה)

יב ).21) הלכה להלן וראה ב : מגילה ועיין בעיר, (כלומר,
אשי .22) רב  של מעשה ט . בתרא בבא

.ÁLÙÏ ÔÈ‡M ÔÈ‡ ‰˜„ˆ È‡ab23,˜eMa ‰fÓ ‰Ê «»≈¿»»≈«»ƒƒ¿∆ƒ∆«
˙eÁÏ LBt ‰ÊÂ ÚMÏ LBt ‰Ê ‰È‰iL È„k ‡l‡∆»¿≈∆ƒ¿∆∆≈«««¿∆≈«¬

ÔÈB‚Â24. ¿ƒ

(רש"י23) לגנוב  דעתו יחידי , הגובה זה יאמרו שלא ח : שם
(שם).24)שם). כאחד שניהם שייראו ובלבד

.Ë˜eMa ˙BÚÓ È‡ab‰ ‡ˆÓ25CB˙Ï ÌzÈ ‡Ï  »»«««»«…ƒ¿≈¿
BÒÈk26B˙ÈÏ ÚÈbiLÎe ,‰˜„ˆ ÏL È˜‡ CB˙Ï ‡l‡ , ƒ∆»¿«¿»ƒ∆¿»»¿∆«ƒ«¿≈

.ÌÏhÈƒ¿≈

שם.25) הוא 26)גמרא צדקה של מעות יאמרו: שלא
שם). (רש"י  גונב 

.È‰LB È‡ab‰ ‰È‰27 ˜eMa BÚÙe ,‰Ó BÁa »»«««∆«¬≈»∆¿»«
BÒÈk CB˙Ï ÌzÈ ‡Ï28,‰˜„ˆ ÏL È˜‡ CB˙Ï ‡l‡ , …ƒ¿≈¿ƒ∆»¿«¿»ƒ∆¿»»

ÌÈL ‰tw‰ ˙BÚÓ ‰ÓÈ ‡ÏÂ .ÌÏhÈ B˙ÈÏ ÚÈbiLÎe¿∆«ƒ«¿≈ƒ¿≈¿…ƒ¿∆¿«À»¿«ƒ
ÌÈL29„LÁ‰ ÈtÓ ,„Á‡ „Á‡ ‡l‡ ,30:Ó‡pL ; ¿«ƒ∆»∆»∆»ƒ¿≈«¬»∆∆¡«

Ï‡OiÓe ÈÈÓ Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â31. ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈¿»ƒƒ¿»≈
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שם.27) כנ"ל.28)גמרא חדש, שם.29)משום
אחת 30) אלא מונה ואינו נוטל, הוא שתים יאמרו: שלא

שם). שלמעלה.31)(רש"י  מה לכל מוסב  זה כי  יתכן

.‡È˜lÁÏ ÌÈiÚ Ì‰Ï ÔÈ‡L ‰˜„ˆ È‡ab32ÔÈÙˆÓ  «»≈¿»»∆≈»∆¬ƒƒ¿«≈¿»¿ƒ
ÔÈÈc ˙BÚn‰33ÔÓˆÚÏ ‡Ï Ï‡ ,ÌÈÁ‡Ï34È‡ab . «»ƒ»ƒ«¬≈ƒ¬»…¿«¿»«»≈

ÈeÁÓz35,ÌÈÁ‡Ï ÌÈÎBÓ  ˜lÁÏ ÌÈiÚ Ì‰Ï ÔÈ‡L «¿∆≈»∆¬ƒƒ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
‰˜„ˆa ÌÈMÁÓ ÔÈ‡Â .ÌÓˆÚÏ ÌÈÎBÓ ÔÈ‡Â36ÌÚ ¿≈¿ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒƒ¿»»ƒ

ÏÂ ,‰˜„ˆ È‡abC‡ :Ó‡pL ;ÔÈaÊb‰ ÌÚ Lc˜‰ ‡ «»≈¿»»¿…«∆¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆∆¡««
Ì‰ ‰eÓ‡ Èk ,Ì„È ÏÚ Ôzp‰ ÛÒk‰ Ìz‡ LÁÈ ‡Ï…≈»≈ƒ»«∆∆«ƒ»«»»ƒ∆¡»≈

.ÌÈOÚ…ƒ

שם.32) לדינרים,33)גמרא הקטנות המעות פורטים
ד. הלכה פ "ח  למעלה וראה יותר. גדולים פן 34)שהם

בזול. שפורטים שם.35)יחשדום בתרא שם 36)בבא
מהכספים  דיןֿוחשבון מהם מבקשים אין כלומר, ט .

שחילקו.

.È‰È„na LiL ÈÓ37B˙B‡ ÔÈÙBk  ÌBÈ ÌÈLÏL ƒ∆»««¿ƒ»¿ƒƒ
‰LÏL ÌL LÈ .‰È„n‰ Èa ÌÚ ‰twÏ ‰˜„ˆ ÔzÏƒ≈¿»»«À»ƒ¿≈«¿ƒ»»«»¿»
‰ML ÌL LÈ .ÈeÁÓz‰ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk  ÌÈL„Á√»ƒƒƒ≈««¿»«»ƒ»
ÌÈqÎnL ˙eÒka ‰˜„ˆ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk  ÌÈL„Á√»ƒƒƒ≈¿»»«¿∆¿«ƒ

ÈÚ‰ ÈiÚ da38ÔÈÙBk  ÌÈL„Á ‰ÚLz ÌL LÈ . »¬ƒ≈»ƒ»«»ƒ¿»√»ƒƒ
,ÌÈiÚ‰ ˙‡ da ÔÈBwL ‰ewÏ ‰˜„ˆ ÔzÏ B˙B‡ƒ≈¿»»«¿»∆¿ƒ»∆»¬ƒƒ

.‰e˜ ÈÎˆ Ïk Ì‰Ï ÔÈOBÚÂ¿ƒ»∆»»¿≈¿»

פריז 37) וכתב ֿיד מינכן כתב ֿיב  לפי  ח . שם הוא כן
הביא  וכן לתמחוי ", חדשים שלשה לקופה, יום "שלשים
בגמרא  ספרים שני  בשם ברדב "ז) (ראה יז שורש מהרי "ק 
פאה  בתוספתא הוא וכן רמ "ה. וביד ברי "ף  הוא וכן שם.
בשלשים  שדי  קופה, לענין (82 75 עמ ' ליברמן (הוצאת פ "ד
והטעם  ד. הלכה פ "א בתרא בבא בירושלמי  והובאה יום,
לך  שאין התמחוי , מן יותר מוכרחת שהקופה מפני  בזה
ראה  בתמחוי . נהגו שלא מקומות ויש קופה, בו שאין מקום

ו). הלכה למעלה משנה (כסף  ג הלכה [גם 38)למעלה
למעלה  וראה הך. היינו כי  בעיר, וסיים במדינה פתח  כאן

ז]. הלכה

.‚È˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ BÏ LiL ÈÓ39ÏhÏ BÏ eÒ‡  ƒ∆≈¿¿≈¿À»ƒ…
ÈeÁÓz‰ ÔÓ40 ˙BcÚÒ ‰OÚ Úa‡ ÔBÊÓ BÏ eÈ‰ . ƒ««¿»¿«¿«∆¿≈¿À

‰tw‰ ÔÓ ÏhÈ ‡Ï41ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ eÈ‰ .42ÏÚ Û‡ , …ƒ…ƒ«À»»»«ƒ««
ÌÈMÓÁ BÏ LiL B‡] ,Ì‰a Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L Ètƒ∆≈≈¿≈»∆∆≈¬ƒƒ

[Ì‰a Ô˙BÂ ‡OBÂ ÊeÊ43Ë˜Ï ÏhÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ¿≈¿≈»∆¬≈∆…ƒ…∆∆
,Èc ÒÁ ÌÈ˙‡Ó BÏ eÈ‰ .ÈÚ OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎLƒ¿»≈»«¿«»ƒ»»«ƒ»≈ƒ»

ÛÏ‡ elÙ‡44ÁwÏ zÓ ‰Ê È‰  „Á‡k BÏ ÔÈ˙B45. ¬ƒ∆∆¿ƒ¿∆»¬≈∆À»ƒ«
B„Èa eÈ‰46BÁ ÂÈÏÚ Ô‰ È‰Â ˙BÚÓ47eÈ‰L B‡ »¿»»«¬≈≈»»∆»

BzL‡ ˙a˙ÎÏ ÌÈkLÓÓ48.ÁwÏ zÓ ‰Ê È‰  ¿À¿»ƒƒ¿À«ƒ¿¬≈∆À»ƒ«

ז.39) משנה ח  פרק  הוא 40)פאה סעודות ושתי  הואיל
יום  בכל שיחלקו התמחוי  מן יקח  לא אחד, ליום מאכל

המשניות). שלש 41)(פירוש שיש שבוע , בכל שיקבצו
סעודות  שתי  הנשארים, בימים עשרה ואחת בשבת, סעודות

סעודה  שבת ערב  מלבד בלילה, ואחת ביום אחת יום, בכל
בשביל  אליה יצטרך לא מוצאי ֿשבת וסעודת ביום, אחת
של  סעודות שלש השלמת והוא השבת, יום במנחה שאכל

המשניות). (פירוש ח .42)שבת משנה נוסף 43)שם
שם  ואמרו ט . במשנה שם והוא אחרים, ספרים לפי 
(חסר  מאתים מן טובים (ריוח ) העושים שחמשים בירושלמי 

עושים. שאינם שבעת 45)שם.44)פרוטה) כיון
זוז. מאתים לו אין שם.46)הנתינה שהוא 47)משנה

אמר  בכתובה ורק  ממושכנים, שאינם ומשמע  לאחרים, חייב 
לבעל  ממושכנים "היו אמרו: שם במשנה ואילו ממושכנים.
שאפילו  הרי  יטול", זה הרי  אשתו, לכתובת או חובו
דברי [אבל עיון. וצריך ממושכנים. שיהיו צריך בבעלֿחוב 
בעלֿחוב  שדין פו. בכתובות הסוגיא יסוד על בנויים רבינו
וראה  מקרקע , כתובתה לגבות האשה ודין ממעות, לגבות
רק  ממושכנים כתב  ולפיכך ד, הלכה אישות מהלכות בפי "ז

בחוב ]. ולא רק 48)באשה שתגבה אפותיקי , אותם שעשה
ג). ס "ק  רנג סימן ביו"ד (ט "ז מהם

.„ÈBÏ eÈ‰ elÙ‡ ,˙Èa ÈÏÎe ˆÁ BÏ LÈÂ CÈvL ÈÚ»ƒ∆»ƒ¿≈»≈¿≈«ƒ¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk49˙‡ kÓÏ ¿≈∆∆¿≈»»≈¿«¿ƒƒ¿…∆

ÔzÏ ‰ÂˆÓe ,ÁwÏ zÓ ‡l‡ ,BLÈÓLz ÈÏk ˙‡Â B˙Èa≈¿∆¿≈«¿ƒ∆»À»ƒ«ƒ¿»ƒ≈
BÏ50‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÈÏÎa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .51 «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ»¿ƒ»

ÛÒÎ ÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚvÓe LeaÏÓe«¿«»¿«≈»∆¬»ƒ»¿≈∆∆
˙„‚Ó ÔB‚k ‰Ê ÈÏÎe52ÈÏÚ B‡53 Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈»»¿«¿∆∆¡ƒ¿«≈»∆

˙eÁt Á˜BÏÂ ÔÎBÓÔ‰Ó54ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .55? ¿»¿≈«»≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÚ‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ÚÈbiL Ì„˜56‰bL Á‡ Ï‡ ; …∆∆«ƒ«ƒ¿ƒ»»¬»««∆»»

‰˜„v‰57ÌÈÁ‡ ÁwÏÂ ÂÈÏk kÓÏ B˙B‡ ÌÈiÁÓ  «¿»»¿«¿ƒƒ¿…≈»¿ƒ«¬≈ƒ
.ÏhÈ Ck Á‡Â Ì‰Ó ÔÈ˙eÁt¿ƒ≈∆¿««»ƒ…

ח .49) משנה שם לו,50)פאה אין אם אדרבה, שהרי 
(למעלה  תשמישו כלי  וכל מטה לו ומציעין בית לו שוכרין

גֿד). הלכות שכיון 51)פ "ז מהם, נהנה שהגוף  דברים
מהם, לפחותים להסתגל יכול אינו חשובים, בכלים שנתרגל

סח .). (כתובת עליו מאוסים בה 52)והם שמגרדים
מאוסה. פשוטה שמגרדת לומר שייך לא שבזה במרחץ ,

מיאוס .53) טענת אין בו ואף  חיטים. בו שם.54)לכתוש
פפא.55) רב  לדעת מן 56)שם, מתפרנס  הוא אלא

כליו  למכור אותו מחייבין אין אז הגבאי , מיד ולא היחידים
יטול. שבא 57)אלא צדקה של מקופה שמתפרנס  כלומר,

שם. הרי "ף  פירש וכן גבאי . לידי 

.ÂËÈÚÏ Cl‰Ó ‰È‰L ˙Èa‰ ÏÚa58˙BÚn‰ BÏ en˙Â ««««ƒ∆»»¿«≈¿ƒ¿««»
ÁwÏ zÓ ‰Ê È‰  ÏÎ‡i ‰Ó ‰zÚ BÏ ÔÈ‡Â Cca«∆∆¿≈«»«…«¬≈∆À»ƒ«
.‰˜„v‰ ÔÓ ˙B‰ÏÂ ÈÚ OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ¿≈»ƒ«¿»»

ÌlLÏ iÁ BÈ‡  B˙ÈÏ ÚÈbiLÎÏÂ59‰È‰ ÈÚ È‰L , ¿ƒ¿∆«ƒ«¿≈≈«»¿«≈∆¬≈»ƒ»»
,ÈLÚ‰L ÈÚÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .‰ÚL d˙B‡a¿»»»»¿»∆∆¿»ƒ∆∆¡ƒ

.ÌlLÏ iÁ BÈ‡L∆≈«»¿«≈

ד.58) משנה פ "ה כחכמים.59)פאה שם,

.ÊËBÏ eÈ‰L ÈÓ60ÌÈza61ÌÈÓÎe ˙B„O62Ì‡Â , ƒ∆»»ƒ»¿»ƒ¿ƒ
ÔÎBÓ63ÏBÊa ÔÎBÓ ÌÈÓLb‰ ÈÓÈa64„Ú ÔÁÈp‰ Ì‡Â , ¿»ƒ≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒƒƒ»«
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Ô‰ÈÂLa ÔÎBÓ ‰nÁ‰ ˙BÓÈ65B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ¿««»¿»¿»≈∆≈¿«¿ƒ
kÓÏ66ÈˆÁ „Ú ÈÚ OÚÓ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡l‡ , ƒ¿…∆»«¬ƒƒ«¿«»ƒ«¬ƒ
Ô‰ÈÓ„67.‰ÈÎÓ ÔÓÊa ‡lL kÓÈÂ BÓˆÚ ˜Á„È ‡ÏÂ , ¿≈∆¿…ƒ¿…«¿¿ƒ¿…∆…ƒ¿«¿ƒ»

(60 ֿ (כסף  שם הרי "ף  דעת לפי  ז. קמא בבבא ברייתא
אותו 61)משנה). מחייבים אין שהרי  בהם, דר שאינו

למעלה  ראה ח , משנה פ "ח  בפאה כמפורש ביתו. למכור
שהיו). מי  ד"ה שם קמא בבא (תוספות יד הלכה

בגמרא 62) מוכח  שכן להלן, ראה זוז, ממאתיים יותר ושוים
להלכה  זו הלכה רבינו הסמיך ולכן הרי "ף , נוסחת לפי  שם,
כאן  שגם לפי  וכו'", מהלך שהיה הבית "בעל הקודמת

(רדב "ז). שעה באותה עני  שהוא בעשיר כדעת 63)מדובר
ז:). (שם בחורף 64)רבה לזרעם הקונה יספיק  שלא לפי 

שם). (רש"י  ולזרוע 65)זה לחרוש להספיק  שיכול לפי 
(שם). החורף  כלומר,67)ולהפסיד.66)בתחילת

אם  שאף  נכסיו, של השיווי  חצי  עד עני  מעשר לו נותנים
השלימו  שהרי  כלום, מפסיד אינו המחיר בחצי  נכסיו ימכור
אבל  המחיר, בחצי  לפעמים מוכר אדם שכן עני , במעשר לו

הר  ובדעת מזה. בפחות לו לא שנותנים מפרשים יש י "ף 
נכס  למכור שיוכל הזמן עד ושווי , מדה בלי  עני  יו מעשר

המחיר. בחצי 

.ÊÈ‡ˆBÓ BÈ‡ ‡e‰Â ,˜Èa ÔÈÁ˜BÏ Ì„‡‰ ‡L eÈ‰»¿»»»»¿ƒ¿…∆¿≈≈
 „eËÂ ˜eÁ„ ‡e‰L ÈtÓ ÏBÊa ‡l‡ epnÓ ÁwiL∆ƒ«ƒ∆∆»¿ƒ¿≈∆»¿»

kÓÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡68ÈÚ OÚÓ ÏÎB‡ ‡l‡ , ≈¿«¿ƒƒ¿…∆»≈«¿«»ƒ
˜eÁ„ BÈ‡L Ïk‰ eÚ„ÈÂ ‰ÂLa kÓiL „Ú CÏB‰Â¿≈«∆ƒ¿…¿»∆¿≈¿«…∆≈»

.kÓÏƒ¿…

עלמא,68) דכולי  ארעתא דזול "אי  שם: הרי "ף  כנוסחת
ליה  ליספו לא נמי  פורתא אפילו בהדייהו, זולא נמי  ודיליה
דאייקור  ואלא זוז), ממאתים יותר בששווים שמדובר (הר
זלא  אזוזי  ונפיק  דעייל איידי  ודיליה עלמא, דכולי  ארעתא
את  רבינו והשמיט  לה". ליספו נמי  טובא אפילו ארעיה,
הוא, שפשוט  לפי  - השדות שהוזלו באופן הראשונה, הבבא

(כסף ֿמשנה). עני  מעשר נוטל שאינו

.ÁÈBÏ ebL ÈÚ69eÈ˙B‰Â BBÒÁÓ ÌÈÏL‰Ï È„k »ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ
ÌÈiÚ ˙BÓ .BlL ˙Bn‰ È‰  CÈˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ««∆»ƒ¬≈«»∆«¬ƒƒ
 ÈeL ˙BÓ .ÌÈÈeLÏ  ÌÈÈeL ˙BÓ .ÌÈiÚÏ «¬ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»

ÌÈ˙Ó ˙BÓ .ÈeL B˙B‡Ï70ÌÈ˙ÓÏ 71˙n‰ ˙BÓ .72 ¿»«≈ƒ¿≈ƒ««≈
ÂÈLBÈÏ 73. ¿¿»

ה.69) משנה פ "ב  סתם 70)שקלים מת  לצורך שגבו
אחרים.71)והותירו. קבורת 72)לקבורת  לצורך גבו

והותירו. זה תנאֿקמא.73)מת כדעת שם, משנה

.ËÈ‰Ëet Ô˙pL ÈÚ74 ‰twÏ ‰Ëet B‡ ÈeÁÓzÏ »ƒ∆»«¿»««¿¿»«À»
B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  Ô˙ ‡Ï Ì‡Â ;epnÓ ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆¿ƒ…»«≈¿«¿ƒ

ÔzÏ75˙‡ Ô‰Ï ÈÊÁ‰Â ÌÈL„Á ÌÈ„‚a BÏ e˙ . ƒ≈»¿¿»ƒ¬»ƒ¿∆¡ƒ»∆∆
ÔÈ˜ÁM‰76‡Ï Ì‡Â ;epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  Ô˙ «¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ…»«≈

.ÔzÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ¿«¿ƒƒ≈

פ "ד.74) פאה (פ "ז 75)תוספתא למעלה שאמרנו שמה
ליתן  חייב  הצדקה מן המתפרנס  עני  שאפילו ה), הלכה

לו, אין אם אבל פרנסתו. כדי  לו כשיש אלא זה  אין צדקה,
יא). ס "ק  רנג סימן יו"ד (ש"ך ליתן חייב  הבגדים 76)אינו

שנשחקו. הישנים

ה'תשע"ט  תשרי כ"ז ש "ק יום 

   1 
מכל 1) יותר הצדקה במצות להזהר אנו שחייבין יבאר

בסבר  הנותנה או הצדקה מן עיניו המעלים ודין המצוות.
למעלה  זו בצדקה מעלות שמונה שיש יבאר רעות. פנים
שאינו  ומי  לבריות. יצטרך ואל עצמו האדם ושידחק  מזו.

העם. את ומרמה ליטול צריך

.‡˙BˆÓ ÏkÓ ˙BÈ ‰˜„ˆ ˙ÂˆÓa ‰f‰Ï e‡ ÔÈiÁ«»ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿»»≈ƒ»ƒ¿
‰OÚ2eÈ‡ Ì‰‡ ÚÊ ˜ÈcˆÏ ÔÓÈÒ ‰˜„v‰L .3; ¬≈∆«¿»»ƒ»¿«ƒ∆««¿»»»ƒ

ÂÈa ˙‡ ‰eˆÈ L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk :Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆∆»»
‰˜„ˆ ˙BOÚÏ4Ï‡OÈ ‡qk ÔÈ‡Â .5˙„Â ÔBk˙Ó «¬¿»»¿≈ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈¿«

‰˜„ˆa :Ó‡pL ;‰˜„ˆa ‡l‡ ˙„ÓBÚ ˙Ó‡‰»¡∆∆∆∆»ƒ¿»»∆∆¡«ƒ¿»»
ÔÈÏ‡‚ Ï‡OÈ ÔÈ‡Â .ÈBkz6:Ó‡pL ;‰˜„ˆa ‡l‡ ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»»∆∆¡«

.‰˜„ˆa ‰ÈLÂ ,‰„tz ËtLÓa ÔBiƒ̂¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»ƒ¿»»

  

       
  

שש א .) קלט, (שבת מהגמרא  למקורו   המפרשי וציינו 
פריז  ובכת"י  כו '", בצדקה  אלא  נפדה   ירושלי אי" נכתב 
 וכ במשפט". אלא  נפדה   ירושלי אי" היא  הגירסא 
שירושלי היינו  תפדה ", במשפט ציו" מהפסוק  משמע 

הנפדית. היא 
היא   " הרמב אצל מצוייה  שהיתה  שהגירסא  לומר ויש 
למעלת  בנוגע  ולכ במשפט", אלא  נפדה   ירושלי אי"
כפשט  בצדקה " אלא  נגאלי ישראל אי" כתב  הצדקה 
אבל  במשפט, הנפדית היא  ציו שהיא   שירושלי הכתוב 

בצדקה . נפדי יהיו  (ישראל) שבי '
      

(2 ֿ בבבא כמפורש המצוות, כל כנגד צדקה שקולה שהרי 
מלך'). פני  ('אור א. ט , דרשתו 3)בתרא בסוף  [הרמב "ן

ב 'מדרש  הלשון וכן אברהם". זרע  "לצדיקי  הביא: לקהלת,
מלך']. פני  ב 'אור ראה ז), יז, (בראשית לךֿלך פרשת הגדול'

הרחמנים 4) זו, באומה יש סימנים "שלשה א: עט , יבמות
את  יצוה אשר למען דכתיב  כו' חסדים וגומלי  והביישנים

וגו'". ט .5)בניו י , כה; ח , במלכיםֿא ראה מלכות. הוא
אלא 6) נפדה ירושלים אין עולא, "אמר א: קלט , שבת

ונראה  בצדקה". ושביה תפדה במשפט  ציון שנאמר בצדקה,
שם) פיק  (הגר"י  נפדה ישראל אין שם גורס  שרבינו
אלא  נפדה ירושלים "אין פריז כת"י  לפי  צח . [ובסנהדרין
ושביה  תפדה במשפט  "ציון הפסוק  לפי  נכון וכן במשפט ".

בצדקה"].

.‰˜„v‰ ÔÓ ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ7Ú c ÔÈ‡Â , ¿»≈»»«¬ƒƒ«¿»»¿≈»»«
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Ô‰ÈÂLa ÔÎBÓ ‰nÁ‰ ˙BÓÈ65B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ¿««»¿»¿»≈∆≈¿«¿ƒ
kÓÏ66ÈˆÁ „Ú ÈÚ OÚÓ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡l‡ , ƒ¿…∆»«¬ƒƒ«¿«»ƒ«¬ƒ
Ô‰ÈÓ„67.‰ÈÎÓ ÔÓÊa ‡lL kÓÈÂ BÓˆÚ ˜Á„È ‡ÏÂ , ¿≈∆¿…ƒ¿…«¿¿ƒ¿…∆…ƒ¿«¿ƒ»

(60 ֿ (כסף  שם הרי "ף  דעת לפי  ז. קמא בבבא ברייתא
אותו 61)משנה). מחייבים אין שהרי  בהם, דר שאינו

למעלה  ראה ח , משנה פ "ח  בפאה כמפורש ביתו. למכור
שהיו). מי  ד"ה שם קמא בבא (תוספות יד הלכה

בגמרא 62) מוכח  שכן להלן, ראה זוז, ממאתיים יותר ושוים
להלכה  זו הלכה רבינו הסמיך ולכן הרי "ף , נוסחת לפי  שם,
כאן  שגם לפי  וכו'", מהלך שהיה הבית "בעל הקודמת

(רדב "ז). שעה באותה עני  שהוא בעשיר כדעת 63)מדובר
ז:). (שם בחורף 64)רבה לזרעם הקונה יספיק  שלא לפי 

שם). (רש"י  ולזרוע 65)זה לחרוש להספיק  שיכול לפי 
(שם). החורף  כלומר,67)ולהפסיד.66)בתחילת

אם  שאף  נכסיו, של השיווי  חצי  עד עני  מעשר לו נותנים
השלימו  שהרי  כלום, מפסיד אינו המחיר בחצי  נכסיו ימכור
אבל  המחיר, בחצי  לפעמים מוכר אדם שכן עני , במעשר לו

הר  ובדעת מזה. בפחות לו לא שנותנים מפרשים יש י "ף 
נכס  למכור שיוכל הזמן עד ושווי , מדה בלי  עני  יו מעשר

המחיר. בחצי 

.ÊÈ‡ˆBÓ BÈ‡ ‡e‰Â ,˜Èa ÔÈÁ˜BÏ Ì„‡‰ ‡L eÈ‰»¿»»»»¿ƒ¿…∆¿≈≈
 „eËÂ ˜eÁ„ ‡e‰L ÈtÓ ÏBÊa ‡l‡ epnÓ ÁwiL∆ƒ«ƒ∆∆»¿ƒ¿≈∆»¿»

kÓÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡68ÈÚ OÚÓ ÏÎB‡ ‡l‡ , ≈¿«¿ƒƒ¿…∆»≈«¿«»ƒ
˜eÁ„ BÈ‡L Ïk‰ eÚ„ÈÂ ‰ÂLa kÓiL „Ú CÏB‰Â¿≈«∆ƒ¿…¿»∆¿≈¿«…∆≈»

.kÓÏƒ¿…

עלמא,68) דכולי  ארעתא דזול "אי  שם: הרי "ף  כנוסחת
ליה  ליספו לא נמי  פורתא אפילו בהדייהו, זולא נמי  ודיליה
דאייקור  ואלא זוז), ממאתים יותר בששווים שמדובר (הר
זלא  אזוזי  ונפיק  דעייל איידי  ודיליה עלמא, דכולי  ארעתא
את  רבינו והשמיט  לה". ליספו נמי  טובא אפילו ארעיה,
הוא, שפשוט  לפי  - השדות שהוזלו באופן הראשונה, הבבא

(כסף ֿמשנה). עני  מעשר נוטל שאינו

.ÁÈBÏ ebL ÈÚ69eÈ˙B‰Â BBÒÁÓ ÌÈÏL‰Ï È„k »ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ
ÌÈiÚ ˙BÓ .BlL ˙Bn‰ È‰  CÈˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ««∆»ƒ¬≈«»∆«¬ƒƒ
 ÈeL ˙BÓ .ÌÈÈeLÏ  ÌÈÈeL ˙BÓ .ÌÈiÚÏ «¬ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»

ÌÈ˙Ó ˙BÓ .ÈeL B˙B‡Ï70ÌÈ˙ÓÏ 71˙n‰ ˙BÓ .72 ¿»«≈ƒ¿≈ƒ««≈
ÂÈLBÈÏ 73. ¿¿»

ה.69) משנה פ "ב  סתם 70)שקלים מת  לצורך שגבו
אחרים.71)והותירו. קבורת 72)לקבורת  לצורך גבו

והותירו. זה תנאֿקמא.73)מת כדעת שם, משנה

.ËÈ‰Ëet Ô˙pL ÈÚ74 ‰twÏ ‰Ëet B‡ ÈeÁÓzÏ »ƒ∆»«¿»««¿¿»«À»
B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  Ô˙ ‡Ï Ì‡Â ;epnÓ ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆¿ƒ…»«≈¿«¿ƒ

ÔzÏ75˙‡ Ô‰Ï ÈÊÁ‰Â ÌÈL„Á ÌÈ„‚a BÏ e˙ . ƒ≈»¿¿»ƒ¬»ƒ¿∆¡ƒ»∆∆
ÔÈ˜ÁM‰76‡Ï Ì‡Â ;epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  Ô˙ «¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ…»«≈

.ÔzÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ¿«¿ƒƒ≈

פ "ד.74) פאה (פ "ז 75)תוספתא למעלה שאמרנו שמה
ליתן  חייב  הצדקה מן המתפרנס  עני  שאפילו ה), הלכה

לו, אין אם אבל פרנסתו. כדי  לו כשיש אלא זה  אין צדקה,
יא). ס "ק  רנג סימן יו"ד (ש"ך ליתן חייב  הבגדים 76)אינו

שנשחקו. הישנים

ה'תשע"ט  תשרי כ"ז ש "ק יום 

   1 
מכל 1) יותר הצדקה במצות להזהר אנו שחייבין יבאר

בסבר  הנותנה או הצדקה מן עיניו המעלים ודין המצוות.
למעלה  זו בצדקה מעלות שמונה שיש יבאר רעות. פנים
שאינו  ומי  לבריות. יצטרך ואל עצמו האדם ושידחק  מזו.

העם. את ומרמה ליטול צריך

.‡˙BˆÓ ÏkÓ ˙BÈ ‰˜„ˆ ˙ÂˆÓa ‰f‰Ï e‡ ÔÈiÁ«»ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿»»≈ƒ»ƒ¿
‰OÚ2eÈ‡ Ì‰‡ ÚÊ ˜ÈcˆÏ ÔÓÈÒ ‰˜„v‰L .3; ¬≈∆«¿»»ƒ»¿«ƒ∆««¿»»»ƒ

ÂÈa ˙‡ ‰eˆÈ L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk :Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆∆»»
‰˜„ˆ ˙BOÚÏ4Ï‡OÈ ‡qk ÔÈ‡Â .5˙„Â ÔBk˙Ó «¬¿»»¿≈ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈¿«

‰˜„ˆa :Ó‡pL ;‰˜„ˆa ‡l‡ ˙„ÓBÚ ˙Ó‡‰»¡∆∆∆∆»ƒ¿»»∆∆¡«ƒ¿»»
ÔÈÏ‡‚ Ï‡OÈ ÔÈ‡Â .ÈBkz6:Ó‡pL ;‰˜„ˆa ‡l‡ ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»»∆∆¡«

.‰˜„ˆa ‰ÈLÂ ,‰„tz ËtLÓa ÔBiƒ̂¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»ƒ¿»»

  

       
  

שש א .) קלט, (שבת מהגמרא  למקורו   המפרשי וציינו 
פריז  ובכת"י  כו '", בצדקה  אלא  נפדה   ירושלי אי" נכתב 
 וכ במשפט". אלא  נפדה   ירושלי אי" היא  הגירסא 
שירושלי היינו  תפדה ", במשפט ציו" מהפסוק  משמע 

הנפדית. היא 
היא   " הרמב אצל מצוייה  שהיתה  שהגירסא  לומר ויש 
למעלת  בנוגע  ולכ במשפט", אלא  נפדה   ירושלי אי"
כפשט  בצדקה " אלא  נגאלי ישראל אי" כתב  הצדקה 
אבל  במשפט, הנפדית היא  ציו שהיא   שירושלי הכתוב 

בצדקה . נפדי יהיו  (ישראל) שבי '
      

(2 ֿ בבבא כמפורש המצוות, כל כנגד צדקה שקולה שהרי 
מלך'). פני  ('אור א. ט , דרשתו 3)בתרא בסוף  [הרמב "ן

ב 'מדרש  הלשון וכן אברהם". זרע  "לצדיקי  הביא: לקהלת,
מלך']. פני  ב 'אור ראה ז), יז, (בראשית לךֿלך פרשת הגדול'

הרחמנים 4) זו, באומה יש סימנים "שלשה א: עט , יבמות
את  יצוה אשר למען דכתיב  כו' חסדים וגומלי  והביישנים

וגו'". ט .5)בניו י , כה; ח , במלכיםֿא ראה מלכות. הוא
אלא 6) נפדה ירושלים אין עולא, "אמר א: קלט , שבת

ונראה  בצדקה". ושביה תפדה במשפט  ציון שנאמר בצדקה,
שם) פיק  (הגר"י  נפדה ישראל אין שם גורס  שרבינו
אלא  נפדה ירושלים "אין פריז כת"י  לפי  צח . [ובסנהדרין
ושביה  תפדה במשפט  "ציון הפסוק  לפי  נכון וכן במשפט ".

בצדקה"].

.‰˜„v‰ ÔÓ ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ7Ú c ÔÈ‡Â , ¿»≈»»«¬ƒƒ«¿»»¿≈»»«
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‰È‰Â :Ó‡pL ;‰˜„v‰ ÏÈLa ÏÏ‚ ˜f‰ ‡ÏÂ¿…∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»»∆∆¡«¿»»
ÌBÏL ‰˜„v‰ ‰OÚÓ8ÔÈÓÁÓ  ÌÁÓ‰ Ïk . «¬≈«¿»»»»«¿«≈¿«¬ƒ

ÂÈÏÚ9ÏÎÂ .Ea‰Â EÓÁÂ ÌÈÓÁ EÏ Ô˙Â :Ó‡pL ; »»∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆¿»
BÒÁÈÏ LeÁÏ LÈ  ÌÁÓ BÈ‡Â ÈÊÎ‡ ‡e‰L ÈÓ10; ƒ∆«¿»ƒ¿≈¿«≈≈»¿«¬

ÌÈÎBk È„BÚa ‡l‡ ‰ÈeˆÓ ˙eiÊÎ‡‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿¿ƒ¿»∆»¿¿≈»ƒ
ÏÎÂ .eÓÁÈ ‡ÏÂ ‰n‰ ÈÊÎ‡ :Ó‡pL ,˙BÏÊÓe«»∆∆¡««¿»ƒ≈»¿…¿«≈¿»
ÌÈa :Ó‡pL ,Ì‰ ÌÈÁ‡k  Ì‰ÈÏÚ ‰ÂÏp‰Â Ï‡OÈƒ¿»≈¿«ƒ¿∆¬≈∆¿«ƒ≈∆∆¡«»ƒ
 Á‡‰ ÏÚ Á‡‰ ÌÁÈ ‡Ï Ì‡Â ;ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÈÏ Ìz‡«∆«»¡…≈∆¿ƒ…¿«≈»»«»»
?Ô‰ÈÈÚ ÔÈ‡OB Ï‡OÈ ÈiÚ ÈÓÏe ?ÂÈÏÚ ÌÁÈ ÈÓƒ¿«≈»»¿ƒ¬ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ≈≈∆
ÔÈÙ„BÂ Ô˙B‡ ÔÈ‡BOL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚÏ‰«¿¿≈»ƒ«»∆¿ƒ»¿¿ƒ
.Ô‰ÈÁ‡Ï ‡l‡ ˙BÈeÏz Ô‰ÈÈÚ ÔÈ‡ ‡‰ !?Ô‰ÈÁ‡«¬≈∆»≈≈≈∆¿∆»«¬≈∆

עשר).7) ד"ה שם ו'תוספות' ט . (תענית מתעשר ואדרבה
שמח '). ('אור מחסור" אין לרש "נותן כז) כח , (משלי  ונאמר

הצדקה 8) "ועבודת פסוק  אותו של סופו על שסומך נראה
על  נדרש הצדקה" "מעשה שהרי  עולם", עד ובטח  השקט 
בה"ו. להלן כמבואר ליתן, אחרים הכופה צדקה גבאי 

ב .9) קנא, זו:10)שבת באומה יש סימנים ששלשה
למעלה  וראה שם, (יבמות חסדים וגומלי  וביישנים רחמנים
על  מרחם שאינו מי  "וכל ב : לב , בביצה הוא וכן ה"א).
פני ('אור אבינו" אברהם של מזרעו שאינו בידוע  הבריות,

מלך').

.‚‡˜ ‰Ê È‰  ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚn‰ Ïk»««¿ƒ≈»ƒ«¿»»¬≈∆ƒ¿»
ÏÚiÏa11˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ ‡˜pL BÓk , ¿ƒ««¿∆ƒ¿»≈¬«»ƒ«»

‡e‰ ÌÈÎBk ˙„BÚe .ÏÚiÏaÌÈL‡ e‡ˆÈ :ÓB‡ ¿ƒ«««¬«»ƒ≈»¿¬»ƒ
:ÓB‡ ‡e‰ ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚÓe ;ÏÚiÏ Èa¿≈¿ƒ««¿«¿ƒ≈»ƒ«¿»»≈
‡˜Â .ÏÚiÏ EÏ ÌÚ „ ‰È‰È Ôt EÏ ÓM‰ƒ»∆¿∆ƒ¿∆»»ƒ¿»¿¿ƒ««¿ƒ¿»
,‡ËBÁ ‡˜Â .ÈÊÎ‡ ÌÈÚL ÈÓÁÂ :Ó‡pL ,ÚL»»∆∆¡«¿«¬≈¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»≈
LB„w‰Â .‡ËÁ E ‰È‰Â ÈÈ Ï‡ EÈÏÚ ‡˜Â :Ó‡pL∆∆¡«¿»»»∆∆¿»¿»»¿≈¿¿«»
˙ÚÂL :Ó‡pL ,ÌÈiÚ ˙ÚÂLÏ B˜ ‡e‰ Cea»»¿«¿«¬ƒƒ∆∆¡««¿«

ÚÓL˙ ‰z‡ ÌÈiÚ12,Ì˙˜Úˆa ‰f‰Ï CÈˆ CÎÈÙÏ . ¬ƒƒ«»ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«¬»»
˜ÚˆÈ Èk ‰È‰Â :Ó‡pL ;Ì‰Ï ‰˙ek ˙Èa È‰L∆¬≈¿ƒ¿»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿«

.È‡ ÔepÁ Èk ÈzÚÓLÂ ÈÏ‡≈«¿»«¿ƒƒ«»ƒ

קרחה,11) בן יהושע  רבי  של מאמרו את רבינו פירש כן
כאילו  הצדקה, מן עיניו המעלים "כל א: י , בתרא בבבא
בליעל  בני  וגו' לך השמר הכא כתיב  ֿ זרה, עבודה עובד

כתוב :12)וגו'". כח ) (לד, באיוב  אך במקרא, נמצא לא
"נשמת" השיר ברכת בנוסח  והוא ישמע ". עניים "וצעקת

בדפוסים). (הגהה הספרדים של

.„ÂÈÙe ˙BÚ ÌÈt Òa ÈÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ Ïk»«≈¿»»¿»ƒ¿≈∆»ƒ»»»
„a‡  ÌÈe‰Ê ÛÏ‡ BÏ Ô˙ elÙ‡ ,Ú˜wa ˙BLek¿««¿«¬ƒ»«∆∆¿ƒƒ≈

B˙eÎÊ13˙BÙÈ ÌÈt Òa BÏ Ô˙B ‡l‡ ;d„ÈÒÙ‰Â ¿¿ƒ¿ƒ»∆»≈¿≈∆»ƒ»
‡Ï Ì‡ :Ó‡pL ,B˙ˆ ÏÚ BnÚ ÔB‡˙Óe .‰ÁÓOe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«»»∆∆¡«ƒ…
BÏ a„Óe .ÔBÈ‡Ï ÈLÙ ‰Ó‚Ú ,ÌBÈ ‰L˜Ï È˙ÈÎ»ƒƒƒ¿≈»¿»«¿ƒ»∆¿¿«≈
.Ô‡ ‰ÓÏ‡ ÏÂ :Ó‡pL ,ÌÈÓeÁÂ ÌÈeÁz È„ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒƒ∆∆¡«¿≈«¿»»«¿ƒ

כותב 13) הי "ד להלן שהרי  לגמרי , זכותו שאבד כוונתו אין
מצוה. יש בזו שאף  משמע  בעצב ", שיתן מזה "פחות

.‰e‰Òit  BÏ ÔzÏ ÌeÏk E„Èa ÔÈ‡Â EnÓ ÈÚ‰ Ï‡L»«∆»ƒƒ¿¿≈¿»¿¿ƒ≈«¿≈
ÌÈ„a14ÈÚa Ú‚Ï eÒ‡Â .15BÏB˜ dÈa‚‰Ï B‡ ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«

‡e‰ È‰Â .‡k„Â aL BalL ÈtÓ ,‰˜Úˆa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»¿ƒ¿»«¬≈
:ÓB‡Â .‰Ê˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰k„Â aL Ï :ÓB‡≈≈ƒ¿»¿ƒ¿∆¡…ƒ…ƒ¿∆¿≈
ÈÓÏ ÈB‡Â .ÌÈ‡k„ Ï ˙BÈÁ‰Ïe ÌÈÏÙL Áe ˙BÈÁ‰Ï¿«¬«¿»ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
ÔÈa ‡k BÏ ‰È‰È ‡l‡ .BÏ ÈB‡ ,ÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÎ‰L∆ƒ¿ƒ∆∆»ƒ∆»ƒ¿∆¿»≈
.ÌÈBÈ‡Ï ÈÎ‡ ‡ :Ó‡pL ,ÌÈ„a ÔÈa ÌÈÓÁa¿«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«»»…ƒ»∆¿ƒ

ב .14) ט , "כופר 15)בבאֿבתרא ז): (יג, במשלי  הוא כן
הקמח ' ב 'כד וראה גערה". שמע  לא ורש עשרו, איש נפש

צדקה. אות

.Â‰ÙBk‰16BÎO  Ô˙B‡ ‰OÚÓe ‰˜„ˆ ÔzÏ ÌÈÁ‡ «∆¬≈ƒƒ≈¿»»¿«∆»¿»
Ô˙Bp‰ ÎOÓ ÏB„‚17‰˜„v‰ ‰OÚÓ ‰È‰Â :Ó‡pL ; »ƒ¿««≈∆∆¡«¿»»«¬≈«¿»»

ÌBÏL18:ÓB‡ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰˜„ˆ È‡ab ÏÚÂ . »¿««»≈¿»»¿«≈»∆≈
ÌÈÎBkk ÌÈa‰ È˜ÈcˆÓe19. «¿ƒ≈»«ƒ«»ƒ

א.16) ט , צדקה 17)בבאֿבתרא מהנותן אפילו כלומר,
ב ). ס "ק  רמט  סי ' יו"ד (ט "ז בכפיה שלא ברצונו,

אלא 18) נאמר לא בנתינתה, כלומר, הצדקה, בעבודת ואילו
גדו  ושלום ובטח ", שם)."השקט  (מהרש"א מהם ל

ב .19) ח , שם

.Ê‰ÏÚÓ :BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ‰˜„ˆa LÈ ˙BÏÚÓ ‰ÓL¿…∆«¬≈ƒ¿»»¿«¿»ƒ«¬»
Án‰ ‰Ê  ‰pnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÏB„‚„Èa ˜ÈÊ ¿»∆≈¿«¿»ƒ∆»∆««¬ƒ¿«

‰OBÚ B‡ ,‰‡ÂÏ‰ B‡ ‰zÓ BÏ Ô˙BÂ CnL Ï‡OÈƒ¿»≈∆»¿≈«»»«¿»»∆
˙eÙzL BnÚ20˙‡ ˜fÁÏ È„k ,‰Î‡ÏÓ BÏ ‡ÈˆÓÓ B‡ , ƒÀ»«¿ƒ¿»»¿≈¿«≈∆

:Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ï‡LÏ ˙BiaÏ CËˆÈ ‡lL „Ú B„È»«∆…ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿…¿«∆∆¡«
Ba ˜ÊÁ‰ :ÓBÏk .CnÚ ÈÁÂ LB˙Â b ,Ba z˜ÊÁ‰Â¿∆¡«¿»≈¿»»«ƒ»¿««¬≈

.CËˆÈÂ ÏtÈ ‡lL „Ú«∆…ƒ…¿ƒ¿»≈

יותר 20) מעלה היא המלוה כי  למעלה, ממטה מונה רבינו
גדולה  יותר מעלה היא שותפות ועושה מהמתנה, גדולה
לקיש, בן שמעון "א"ר א: סג, בשבת שאמרו כמו ממלוה,
העושה  מן יותר רש"י ) - בה בוש העני  (שאין המלוה גדול

מכולם". יותר שותפות) (עושה בכיס  ומטיל צדקה,

.ÁÈÓÏ Ú„È ‡ÏÂ ,ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰  ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆«≈¿»»«¬ƒƒ¿…»«¿ƒ
‰ÂˆÓ BÊ È‰L ;Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„È ‡ÏÂ ,Ô˙»«¿…»«∆»ƒƒƒ»«∆¬≈ƒ¿»

dÓLÏ21ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ ÔB‚k .22,Lc˜na ‰˙È‰L ƒ¿»¿ƒ¿«¬»ƒ∆»¿»«ƒ¿»
Èa ÌÈiÚ‰Â ,È‡LÁa da ÔÈ˙B ÌÈ˜Ècv‰ eÈ‰L∆»««ƒƒ¿ƒ»«¬«¿»¬ƒƒ¿≈

È‡LÁa ‰pnÓ ÔÈÒt˙Ó ÌÈBË23 ‰ÊÏ B˜Â . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«¿»»∆
‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ CB˙Ï Ô˙Bp‰24CB˙Ï Ì„‡ ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈¿À»∆¿»»¿…ƒ≈»»¿

ÔÓ‡ ‰pÓÓ‰L Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰˜„ˆ ÏL ‰tÀ̃»∆¿»»∆»ƒ≈≈«∆«¿À∆∆¡»
Ôa ‰ÈÁ Èak ‰eLk ‚È‰‰Ï Ú„BÈÂ ÌÎÁÂ¿»»¿≈«¿«¿ƒ«»¿«ƒ¬«¿»∆

ÔBÈ„z25. ¿«¿

צדיק 21) זה הרי  לשמה, שלא עושה אם שגם אף ֿעלֿפי 
י :). (בבאֿבתרא מ "ו.22)גמור פ "ה שקלים

יודע .23) איש ואין בעצמם לוקחים ֿ 24)כלומר, בבא
שם. וראה 25)בתרא, אלא, ד"ה ב 'תוספות' ועי ' שם,

ה"א. פ "ט  למעלה
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ריד                
         

.Ë‰fÓ ˙eÁt26Ú„È ‡ÏÂ ,ÔzÈ ÈÓÏ Ô˙Bp‰ Ú„iL  »ƒ∆∆≈««≈¿ƒƒ≈¿…≈«
ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔB‚k .Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰27eÈ‰L , ∆»ƒƒƒ»«¿¿≈«¬»ƒ∆»

.ÌÈiÚ‰ ÈÁ˙Ùa ˙BÚn‰ ÔÈÎÈÏLÓe ˙qa ÔÈÎÏB‰¿ƒ«≈∆«¿ƒƒ«»¿ƒ¿≈»¬ƒƒ
ÔÈ‡ Ì‡ ,‡È‰ ‰BË ‰ÏÚÓe ,˙BOÚÏ Èe‡ ‰ÊÎÂ¿»∆»«¬«¬»»ƒƒ≈

.‰eMk ÔÈ‚‰B ‰˜„va ÔÈpÓÓ‰«¿Àƒ«¿»»¬ƒ«»

שם.26) סז,27)בבאֿבתרא, בכתובות וראה עוקבא. מר
א.

.È‰fÓ ˙eÁt28Ú„È ‡ÏÂ ,ÏË ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„iL  »ƒ∆∆≈«∆»ƒƒƒ»«¿…≈«
ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔB‚k .Ô˙Bp‰29˙BÚn‰ ÌÈBˆ eÈ‰L , «≈¿¿≈«¬»ƒ∆»¿ƒ«»

ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡e ,Ô‰ÈBÁ‡Ï ÔÈÏÈLÙÓe Ô‰ÈÈ„Òaƒ¿ƒ≈∆«¿ƒƒ«¬≈∆»ƒ»¬ƒƒ
.‰Lea Ô‰Ï ‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆»∆»

שם.28) שם.29)בבאֿבתרא, בכתובות, וראה אבא, רבי 

.‡ÈÌ„˜ B„Èa BÏ ÔziL  ‰fÓ ˙eÁt.Ï‡LiL »ƒ∆∆ƒ≈¿»…∆∆ƒ¿«

.È.Ï‡LiL Á‡ BÏ ÔziL  ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈««∆ƒ¿«

.‚ÈÒa Èe‡‰ ÔÓ ˙BÁt BÏ ÔziL  ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈»ƒ»»¿≈∆
.˙BÙÈ ÌÈt»ƒ»

.„È.ˆÚa BÏ ÔziL  ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈¿∆∆

.ÂËÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b30Ì„˜ ÈÚÏ ‰Ëet ÔÈ˙B eÈ‰ ¿≈«¬»ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ…∆
˜„ˆa È‡ :Ó‡pL ;ÔÈÏÏt˙Ó Ck Á‡Â ‰lÙz Ïk»¿ƒ»¿««»ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¬ƒ¿∆∆

.EÈÙ ‰ÊÁ‡∆¡∆»∆

שם.30) בתרא, בבא - אלעזר רבי 

.ÊËÌÈÏB„b‰ ÂÈ˙BÏÂ ÂÈÏ ˙BBÊÓ Ô˙Bp‰31BÈ‡L «≈¿¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈
‚È‰‰Ïe ‰Bz ÌÈÎf‰ „nÏÏ È„k ,Ô‰È˙BBÊÓa iÁ«»ƒ¿≈∆¿≈¿«≈«¿»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙Bp‰ ÔÎÂ ;˙BÊeÓ eÈ‰È ‡ÏÂ ‰LÈ C„a ˙Ba‰«»¿∆∆¿»»¿…ƒ¿¿¿≈«≈

Bn‡Ïe ÂÈ‡Ï ˙BBÊÓ32‰˜„v‰ ÏÏÎa ‰Ê È‰ 33. ¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿««¿»»
Ì„B˜ Bw‰L ,‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰˜„ˆe34ÏÈÎ‡n‰ ÏÎÂ . ¿»»¿»ƒ∆«»≈¿»««¬ƒ

‡B˜ ‰Ê È‰  BÁÏL ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ ‰˜LÓe«¿∆¬ƒƒƒƒ«À¿»¬≈∆≈
ÈÈÂ ‡˜z Ê‡ :Ó‡pL ;‚pÚ˙Óe e‰ÚÈÂ ÈÈ Ï‡∆¿»¿«¬≈ƒ¿«≈∆∆¡«»ƒ¿»«»

‰ÚÈ35. «¬∆

בכתובות 31) הדברים ומקור (כסף ֿמשנה). שנים משש יותר
צדקה  "עושה ג): קו, (תהלים שנאמר ממה זאת ולמדו א. נ,

עת". מחוייב 32)בכל אינו ואם, אב  כיבוד מצות שמצד
מהל' בפ "ו רבינו שפסק  כמו הם, מכספם אלא לפרנסם

ה"ג. אורו.33)ממרים ד"ה לב . קידושין ב 'תוספות' ראה
הי "ג.34) פ "ז למעלה "אז 35)ראה יד): נח , (שם [וגומר

ה'"]. על תתענג

.ÊÈÌÈÓÎÁ eeˆ36ÌÈiÚ Ì„‡ ÏL B˙È Èa eÈ‰iL , ƒ¬»ƒ∆ƒ¿¿≈≈∆»»¬ƒƒ
ÌÈ„Ú‰ ÌB˜Óa ÌÈÓB˙ÈÂ37LnzL‰Ï BÏ ËeÓ . ƒƒƒ¿»¬»ƒ»¿ƒ¿«≈

‡ÏÂ ,ÂÈÒÎpÓ ˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰‡ Èa e‰ÈÂ ,el‡a»≈¿≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…ƒ¿»»¿…
ÌBÈ ÏÎa  ÌÈ„Ú ‰an‰ ÏkL .ÌÁ ÚÊ Ì‰a e‰È≈»»∆∆«»∆»««¿∆¬»ƒ¿»

ÌÏBÚa ÔBÚÂ ‡ËÁ ÛÈÒBÓ ÌBÈÂ38Èa ÌÈiÚ eÈ‰È Ì‡Â ; »ƒ≈¿¿»»»¿ƒƒ¿¬ƒƒ¿≈
.˙BˆÓe ˙BiÎÊ ÛÈÒBÓ ‰ÚLÂ ‰ÚL ÏÎa  B˙È≈¿»»»¿»»ƒ¿Àƒ¿

מ "ה.36) פ "א בפירוש 37)אבות וראה הכנענים.
שם. -38)המשניות, שפחות "מרבה מ "ז: פ "ב  באבות

גזל". מרבה - עבדים מרבה זימה, מרבה

.ÁÈ˜Á„È ÌÏBÚÏ39Ï‡Â Úˆa ÏbÏb˙ÈÂ BÓˆÚ Ì„‡ ¿»ƒ¿…»»«¿¿ƒ¿«¿≈¿««¿«
eeˆ ÔÎÂ .eav‰ ÏÚ BÓˆÚ CÈÏLÈ Ï‡Â ˙BiaÏ CËˆÈƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ«¿««ƒ¿≈ƒ

:eÓ‡Â ÌÈÓÎÁCËˆz Ï‡Â ÏÁ EzaL ‰OÚ ¬»ƒ¿»¿¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈
˜ÒÚÈ  ÈÚ‰Â „aÎÓe ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .˙BiaÏ«¿ƒ«¬ƒ»»»»¿À»¿∆¡ƒ«¬…
CËˆÈ ‡ÏÂ ,˙ÏeÓ ˙en‡a elÙ‡Â ,˙en‡a¿À»«¬ƒ¿À»¿À∆∆¿…ƒ¿»≈
Ó‡È ‡ÏÂ ,˙BÏ ˙BÓ‰a BÚ ËLÙÏ ËeÓ .˙BiaÏ«¿ƒ»ƒ¿…¿≈¿≈¿……«

ÌÚÏ40eeˆ CÎe .ÈeÒt ,È‡ Ô‰k ,È‡ ÏB„b ÌÎÁ : »»»»»¬ƒ…≈¬ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ
ÌÈˆÚ ÈËBÁ Ì‰Ó eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .ÌÈÓÎÁ41 ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ»≈∆¿≈≈ƒ

˙BBw‰ È‡OBÂ42ÌÈÓ È‡BLÂ43ÏÊa‰ ÈOBÚÂ ˙BpbÏ ¿¿≈«¿¬≈«ƒ««¿≈««¿∆
ÌÈÓÁt‰Â44Ì‰Ó eÏa˜ ‡ÏÂ ,eav‰ ÔÓ eÏ‡L ‡ÏÂ , ¿«∆»ƒ¿…»¬ƒ«ƒ¿…ƒ¿≈∆

.Ì‰Ï e˙pLk¿∆»¿»∆

א.39) קיב , "פשוט 40)פסחים א. קיג, שם הוא כן
וגברא  אנא, כהנא תימא ולא אגרא, ושקיל בשוקא נבילתא

אנא". אבות 41)רבא המשנה, בפירוש (רבינו הזקן הלל
לה:). יומא ועי ' מ "ה. ב 42)פ "ד סז, בגיטין ששת, רב 

ֿ 43)(כסף ֿמשנה). (כסף  א. קה, בכתובות הונא, רב 
רש"י אולם שם). אבות המשנה, בפירוש וראה משנה,

שלו. שדות משקה שהיה שם, יהושע ,44)מפרש רבי 
(כסף ֿמשנה). א. כח , בברכות

.ËÈÏËBÂ ÌÚ‰ ˙‡ ‰nÓe ÏhÏ CÈˆ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈»ƒƒ…¿«∆∆»»¿≈
‰˜f‰ ÔÓ ˙Ó BÈ‡ 45È‰Â .˙BiaÏ CËˆiL „Ú ≈≈ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿»≈«¿ƒ«¬≈

ÈÓ ÏÎÂ .Ì„‡a ÁËÈ L‡ b‰ e‡ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»«∆∆¬∆ƒ¿«»»»¿»ƒ
,ÏËB Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏhÏ CÈvL∆»ƒƒ…¿≈»ƒ¿∆»ƒ≈≈
zÚc ÒÈ‚Óe ,ÔÈeqÈ ÏÚa B‡ ‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÔB‚kB ¿»≈∆««ƒƒ≈ƒ«¿

ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È‰  ÏËB BÈ‡Â46,BLÙa iÁ˙Óe , ¿≈≈¬≈∆≈»ƒƒ¿«≈¿«¿
ÈÓ ÏÎÂ .˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ‡l‡ BÚˆa BÏ ÔÈ‡Â¿≈¿«¬∆»«»«¬»¿»ƒ
Úˆ ÈiÁ ‰ÈÁÂ ‰ÚM‰ ˙‡ ˜Á„Â ÚˆÂ ,ÏhÏ CÈvL∆»ƒƒ…¿ƒ≈¿»«∆«»»¿»»«≈««
‰˜f‰ ÔÓ ˙Ó BÈ‡  eav‰ ÏÚ ÁÈËÈ ‡lL È„k¿≈∆…«¿ƒ«««ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»

BlMÓ ÌÈÁ‡ ÒÙiL „Ú47‡ˆBik Ïk ÏÚÂ ÂÈÏÚÂ . «∆¿«¿≈¬≈ƒƒ∆¿»»¿«…«≈
.ÈÈa ÁËÈ L‡ b‰ Cea :Ó‡ ‰Êa»∆∆¡«»«∆∆¬∆ƒ¿««»

מ "ט .45) פ "ח  פאה ב 'ירושלמי ' המשנה כן 46)גירסת
שם. בר"ש ועי ' שם. בר"ש,47)הוא ועיי "ש שם, משנה

לפרנסתו, להספיק  יכול אינו אם בין כן, חילק  הוא שאף 
בכלל  שהוא להספיק , יכול אם לבין דמים, שופך שהוא

בה'". יבטח  אשר הגבר "ברוך

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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רטו                 
         

.Ë‰fÓ ˙eÁt26Ú„È ‡ÏÂ ,ÔzÈ ÈÓÏ Ô˙Bp‰ Ú„iL  »ƒ∆∆≈««≈¿ƒƒ≈¿…≈«
ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔB‚k .Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰27eÈ‰L , ∆»ƒƒƒ»«¿¿≈«¬»ƒ∆»

.ÌÈiÚ‰ ÈÁ˙Ùa ˙BÚn‰ ÔÈÎÈÏLÓe ˙qa ÔÈÎÏB‰¿ƒ«≈∆«¿ƒƒ«»¿ƒ¿≈»¬ƒƒ
ÔÈ‡ Ì‡ ,‡È‰ ‰BË ‰ÏÚÓe ,˙BOÚÏ Èe‡ ‰ÊÎÂ¿»∆»«¬«¬»»ƒƒ≈

.‰eMk ÔÈ‚‰B ‰˜„va ÔÈpÓÓ‰«¿Àƒ«¿»»¬ƒ«»

שם.26) סז,27)בבאֿבתרא, בכתובות וראה עוקבא. מר
א.

.È‰fÓ ˙eÁt28Ú„È ‡ÏÂ ,ÏË ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„iL  »ƒ∆∆≈«∆»ƒƒƒ»«¿…≈«
ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔB‚k .Ô˙Bp‰29˙BÚn‰ ÌÈBˆ eÈ‰L , «≈¿¿≈«¬»ƒ∆»¿ƒ«»

ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡e ,Ô‰ÈBÁ‡Ï ÔÈÏÈLÙÓe Ô‰ÈÈ„Òaƒ¿ƒ≈∆«¿ƒƒ«¬≈∆»ƒ»¬ƒƒ
.‰Lea Ô‰Ï ‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆»∆»

שם.28) שם.29)בבאֿבתרא, בכתובות, וראה אבא, רבי 

.‡ÈÌ„˜ B„Èa BÏ ÔziL  ‰fÓ ˙eÁt.Ï‡LiL »ƒ∆∆ƒ≈¿»…∆∆ƒ¿«

.È.Ï‡LiL Á‡ BÏ ÔziL  ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈««∆ƒ¿«

.‚ÈÒa Èe‡‰ ÔÓ ˙BÁt BÏ ÔziL  ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈»ƒ»»¿≈∆
.˙BÙÈ ÌÈt»ƒ»

.„È.ˆÚa BÏ ÔziL  ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈¿∆∆

.ÂËÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b30Ì„˜ ÈÚÏ ‰Ëet ÔÈ˙B eÈ‰ ¿≈«¬»ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ…∆
˜„ˆa È‡ :Ó‡pL ;ÔÈÏÏt˙Ó Ck Á‡Â ‰lÙz Ïk»¿ƒ»¿««»ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¬ƒ¿∆∆

.EÈÙ ‰ÊÁ‡∆¡∆»∆

שם.30) בתרא, בבא - אלעזר רבי 

.ÊËÌÈÏB„b‰ ÂÈ˙BÏÂ ÂÈÏ ˙BBÊÓ Ô˙Bp‰31BÈ‡L «≈¿¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈
‚È‰‰Ïe ‰Bz ÌÈÎf‰ „nÏÏ È„k ,Ô‰È˙BBÊÓa iÁ«»ƒ¿≈∆¿≈¿«≈«¿»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙Bp‰ ÔÎÂ ;˙BÊeÓ eÈ‰È ‡ÏÂ ‰LÈ C„a ˙Ba‰«»¿∆∆¿»»¿…ƒ¿¿¿≈«≈

Bn‡Ïe ÂÈ‡Ï ˙BBÊÓ32‰˜„v‰ ÏÏÎa ‰Ê È‰ 33. ¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿««¿»»
Ì„B˜ Bw‰L ,‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰˜„ˆe34ÏÈÎ‡n‰ ÏÎÂ . ¿»»¿»ƒ∆«»≈¿»««¬ƒ

‡B˜ ‰Ê È‰  BÁÏL ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ ‰˜LÓe«¿∆¬ƒƒƒƒ«À¿»¬≈∆≈
ÈÈÂ ‡˜z Ê‡ :Ó‡pL ;‚pÚ˙Óe e‰ÚÈÂ ÈÈ Ï‡∆¿»¿«¬≈ƒ¿«≈∆∆¡«»ƒ¿»«»

‰ÚÈ35. «¬∆

בכתובות 31) הדברים ומקור (כסף ֿמשנה). שנים משש יותר
צדקה  "עושה ג): קו, (תהלים שנאמר ממה זאת ולמדו א. נ,

עת". מחוייב 32)בכל אינו ואם, אב  כיבוד מצות שמצד
מהל' בפ "ו רבינו שפסק  כמו הם, מכספם אלא לפרנסם

ה"ג. אורו.33)ממרים ד"ה לב . קידושין ב 'תוספות' ראה
הי "ג.34) פ "ז למעלה "אז 35)ראה יד): נח , (שם [וגומר

ה'"]. על תתענג

.ÊÈÌÈÓÎÁ eeˆ36ÌÈiÚ Ì„‡ ÏL B˙È Èa eÈ‰iL , ƒ¬»ƒ∆ƒ¿¿≈≈∆»»¬ƒƒ
ÌÈ„Ú‰ ÌB˜Óa ÌÈÓB˙ÈÂ37LnzL‰Ï BÏ ËeÓ . ƒƒƒ¿»¬»ƒ»¿ƒ¿«≈

‡ÏÂ ,ÂÈÒÎpÓ ˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰‡ Èa e‰ÈÂ ,el‡a»≈¿≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…ƒ¿»»¿…
ÌBÈ ÏÎa  ÌÈ„Ú ‰an‰ ÏkL .ÌÁ ÚÊ Ì‰a e‰È≈»»∆∆«»∆»««¿∆¬»ƒ¿»

ÌÏBÚa ÔBÚÂ ‡ËÁ ÛÈÒBÓ ÌBÈÂ38Èa ÌÈiÚ eÈ‰È Ì‡Â ; »ƒ≈¿¿»»»¿ƒƒ¿¬ƒƒ¿≈
.˙BˆÓe ˙BiÎÊ ÛÈÒBÓ ‰ÚLÂ ‰ÚL ÏÎa  B˙È≈¿»»»¿»»ƒ¿Àƒ¿

מ "ה.36) פ "א בפירוש 37)אבות וראה הכנענים.
שם. -38)המשניות, שפחות "מרבה מ "ז: פ "ב  באבות

גזל". מרבה - עבדים מרבה זימה, מרבה

.ÁÈ˜Á„È ÌÏBÚÏ39Ï‡Â Úˆa ÏbÏb˙ÈÂ BÓˆÚ Ì„‡ ¿»ƒ¿…»»«¿¿ƒ¿«¿≈¿««¿«
eeˆ ÔÎÂ .eav‰ ÏÚ BÓˆÚ CÈÏLÈ Ï‡Â ˙BiaÏ CËˆÈƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ«¿««ƒ¿≈ƒ

:eÓ‡Â ÌÈÓÎÁCËˆz Ï‡Â ÏÁ EzaL ‰OÚ ¬»ƒ¿»¿¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈
˜ÒÚÈ  ÈÚ‰Â „aÎÓe ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .˙BiaÏ«¿ƒ«¬ƒ»»»»¿À»¿∆¡ƒ«¬…
CËˆÈ ‡ÏÂ ,˙ÏeÓ ˙en‡a elÙ‡Â ,˙en‡a¿À»«¬ƒ¿À»¿À∆∆¿…ƒ¿»≈
Ó‡È ‡ÏÂ ,˙BÏ ˙BÓ‰a BÚ ËLÙÏ ËeÓ .˙BiaÏ«¿ƒ»ƒ¿…¿≈¿≈¿……«

ÌÚÏ40eeˆ CÎe .ÈeÒt ,È‡ Ô‰k ,È‡ ÏB„b ÌÎÁ : »»»»»¬ƒ…≈¬ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ
ÌÈˆÚ ÈËBÁ Ì‰Ó eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .ÌÈÓÎÁ41 ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ»≈∆¿≈≈ƒ

˙BBw‰ È‡OBÂ42ÌÈÓ È‡BLÂ43ÏÊa‰ ÈOBÚÂ ˙BpbÏ ¿¿≈«¿¬≈«ƒ««¿≈««¿∆
ÌÈÓÁt‰Â44Ì‰Ó eÏa˜ ‡ÏÂ ,eav‰ ÔÓ eÏ‡L ‡ÏÂ , ¿«∆»ƒ¿…»¬ƒ«ƒ¿…ƒ¿≈∆

.Ì‰Ï e˙pLk¿∆»¿»∆

א.39) קיב , "פשוט 40)פסחים א. קיג, שם הוא כן
וגברא  אנא, כהנא תימא ולא אגרא, ושקיל בשוקא נבילתא

אנא". אבות 41)רבא המשנה, בפירוש (רבינו הזקן הלל
לה:). יומא ועי ' מ "ה. ב 42)פ "ד סז, בגיטין ששת, רב 

ֿ 43)(כסף ֿמשנה). (כסף  א. קה, בכתובות הונא, רב 
רש"י אולם שם). אבות המשנה, בפירוש וראה משנה,

שלו. שדות משקה שהיה שם, יהושע ,44)מפרש רבי 
(כסף ֿמשנה). א. כח , בברכות

.ËÈÏËBÂ ÌÚ‰ ˙‡ ‰nÓe ÏhÏ CÈˆ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈»ƒƒ…¿«∆∆»»¿≈
‰˜f‰ ÔÓ ˙Ó BÈ‡ 45È‰Â .˙BiaÏ CËˆiL „Ú ≈≈ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿»≈«¿ƒ«¬≈

ÈÓ ÏÎÂ .Ì„‡a ÁËÈ L‡ b‰ e‡ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»«∆∆¬∆ƒ¿«»»»¿»ƒ
,ÏËB Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏhÏ CÈvL∆»ƒƒ…¿≈»ƒ¿∆»ƒ≈≈
zÚc ÒÈ‚Óe ,ÔÈeqÈ ÏÚa B‡ ‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÔB‚kB ¿»≈∆««ƒƒ≈ƒ«¿

ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È‰  ÏËB BÈ‡Â46,BLÙa iÁ˙Óe , ¿≈≈¬≈∆≈»ƒƒ¿«≈¿«¿
ÈÓ ÏÎÂ .˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ‡l‡ BÚˆa BÏ ÔÈ‡Â¿≈¿«¬∆»«»«¬»¿»ƒ
Úˆ ÈiÁ ‰ÈÁÂ ‰ÚM‰ ˙‡ ˜Á„Â ÚˆÂ ,ÏhÏ CÈvL∆»ƒƒ…¿ƒ≈¿»«∆«»»¿»»«≈««
‰˜f‰ ÔÓ ˙Ó BÈ‡  eav‰ ÏÚ ÁÈËÈ ‡lL È„k¿≈∆…«¿ƒ«««ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»

BlMÓ ÌÈÁ‡ ÒÙiL „Ú47‡ˆBik Ïk ÏÚÂ ÂÈÏÚÂ . «∆¿«¿≈¬≈ƒƒ∆¿»»¿«…«≈
.ÈÈa ÁËÈ L‡ b‰ Cea :Ó‡ ‰Êa»∆∆¡«»«∆∆¬∆ƒ¿««»

מ "ט .45) פ "ח  פאה ב 'ירושלמי ' המשנה כן 46)גירסת
שם. בר"ש ועי ' שם. בר"ש,47)הוא ועיי "ש שם, משנה

לפרנסתו, להספיק  יכול אינו אם בין כן, חילק  הוא שאף 
בכלל  שהוא להספיק , יכול אם לבין דמים, שופך שהוא

בה'". יבטח  אשר הגבר "ברוך

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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ה'תשע"ט  תשרי כ"א ראשון  יום 

יד. עשה מצות
יוםראשוןֿ שבתקודשכ"אֿ כ"זתשרי
― הי"ד ציצית,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

ֿ ציצת על ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָוהּוא
ּתכלת" ּפתיל הּכנף  ּכׁשּתי נמנית אינּה א . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אצלנּו הּוא ׁשהּכלל ֿ ּפי ֿ על אף מצות, : ְְְִִֵֶֶַַַַֹ
 ֿ את מעּכב אינֹו והּלבן ֿ הּלבן את מעּכבת אינּה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ"הּתכלת

ּבּספרי אמרּו ׁשּכן הּתכלת",  ׁשהן "יכֹול : ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת מצות מצות: ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּתי
וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה ― לציצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹלכם
ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאין

ד'קּדּוׁשין ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
מּמנחֹות . ְִָ

ה'תשע"ט  תשרי כ"ב שני יום 

יט. עשה מצות
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ אכילה, ּכל ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי ֿ ה' את ּוברכּת  הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

   :ׁשּנאמר ֿ הּתֹורה, מן הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ה'". את ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

ה'תשע"ט  תשרי כ"ג שלישי יום 

יט. עשה מצות
―הּמצו הי"ט יתעּלהה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ אכילה, ּכל ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי ֿ ה' את ּוברכּת  הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

   :ׁשּנאמר ֿ הּתֹורה, מן הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ה'". את ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

ה'תשע"ט  תשרי כ"ד רביעי יום 

יט. עשה מצות
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ אכילה, ּכל ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר

וגֹו'" אלהי ֿ ה' את ּוברכּת  הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ
   :ׁשּנאמר ֿ הּתֹורה, מן הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ה'". את ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת
ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

ה'תשע"ט  תשרי כ"ה חמישי יום 

רטו. יט. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הי"ט ְִַַָהּמצוה

― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ֿ זכר" ּכל לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה אמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

 מצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ֿ יּמֹול לא אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה

וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ֿ ּבׂשר את  נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ
מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹותּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .על ְְְִִִֵֶַָָ

ה'תשע"ט  תשרי כ"ו  שישי יום 

תפלות סדר רטו. עשה מצות
וכו' עלינו ימלוך .. העם נהגו השנה, כל

― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ֿ זכר" ּכל לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה אמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

 מצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ֿ יּמֹול לא אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה

וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ֿ ּבׂשר את  נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ
מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹותּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .על ְְְִִִֵֶַָָ

ע' לעיל נדפס ֿ הּׁשנה ּכל ּתפּלֹות ְִֵֶַָָָסדר
ֿ קפד קפב

ה'תשע"ט  תשרי כ"ז ש "ק יום 

ע' לעיל נדפס וסּדּורן הּתפּלה ּברכֹות ְְְִִִַַָָֹנסח
ֿ קצב קפה

ֿ קצג קצב ע' לעיל נדפס הוידּוי ִַַֹנסח
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העניין ד"בנינו ערבים בעדינו" הוא נעלה יותר משמיעת התורה מפי הגבורה.
משיחת שבת בראשית ה'תשכ"ח
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(È)  :חבריהם פורענות בקלקלת שראו 
   שהם עצמם מראין  יאשיה של  דורו 

על  עכו "ם של  צורות צרים היו  רשעים והם צדיקים
וכשהיו  זו  על  וחציה זו  על  חציה מבפנים דלתותיהם
מכירין  היו  ולא פתוח  הדלת היה בודקים עכו "ם מבערי

(È‡)בה:    ופטרה נקתה
ללמוד : ממי לה היה שלא הדין  מן  (È)עצמה

  ציווהו כאן  ציווי, ל ' אזיל  כתרגומו  הלוך 
שאמר  כמו  יאשיהו  בימי השבטים עשרת ולחזור  לילך 
וחזרו  זו  נבואה לו  נאמרה יאשיהו  שבימי למעלה

ליאשיהו : עשרה בשמונה מהן  אל מקצת
לאשור : שם שגלו  ת"י:המקומות כן  רוגזי

(‚È):מרדת   פיסוק זנות ל '
אשה: למשכבי בלעז (È„)רגלים אנווישיי"ר 

כמו  ועונג בשלוה שהייתם כל  מרוב דרככם ששובבתם
הנבל  פי על  הפורטים אומר  ז )שהוא השותים (עמוס 

יין  :(שם)במזרקי    בשמי ונקראתם
אויבי: ביד  אתכם להניח  כבודי ואין  לכם אדון  שאני

(ÊË)    קדושה תהא כניסתכם כל  כי
ארון : הוא כאילו  בה יזכרו :ואשכון  כמו 

  שהביאוהו בשילה כבר  בו  שנעשה מה
עלי בימי פלשתים עם ד)במלחמה (ÊÈ):(ש "א

מים: מקוה לשון  אשורנו ונקבצו  כמו  ראיה ל '
כד) :(מדבר 

 
(È).˙‡Ê ÏÎ Ì‚Â ישראל על  שבא  שראתה הרעה כל  עם

ולחוץ : מהשפה בשקר  כ "א לבה בכל וכו ' אלי  שבה לא עכ"ז 
(‡È).'ÂÎÂ È˘Ù הנה ˆ„˜‰ ראשונה  חטא  ישראל כי עם ר"ל

ישראל  נחשבת  שלמולה עד בפשעה כ"כ הכבידה  יהודה
שגלה ˆÂÙ‰.(È)לצדקת: מקום  לאשור צפון מול אל
‡ÏÈÙ.ישראל: ‡Ï:בכם חמתי  אשכין ‡È.לא  „ÈÒÁ ÈÎ ר"ל

תשובה : יעשו  אם  אף לשונאו  מוחל שאינו  כאדם  Ï‡לא
.ÂË‡ לה תלך כשתשובו  מיד כי לעולם האיבה אשמור לא 

ÍÂÚ.(È‚)האיבה : ÈÚ„ Í‡ עון שהרבית  בעצמך  מכיר תהא
בה': פשעת הרבה ÂÊÙ˙Â.כי עם לנאוף  מזה זה רגליך פזרת

הרבה: עכו "ם  עבדת ור"ל ˘Ì˙ÚÓ.זרים ‡Ï ÈÏÂ˜Â לא ר"ל
בשיתוף: אף  אותי  מורדים ˘ÂÂ.(È„)עבדתם בנים אתם 

אלי : שתשובו מהראוי לכן  בכם  והמושל האדון אנכי  כי אלי ‡˙ÌÎ.שובו È˙Á˜ÏÂ:מהגולה אתכם אקח  ÈÚÓ.ואז  „Á‡ ר"ל
במרדם: העומדים עם  שם ישתקעו ולא אותם אקח  אלי  ישובו  מעט  אם ÈÏÎ.(ÂË)אף  ÌÈÚÂלבי רצון וכפי  צדיקים מלכים 

עליכם: ימלוך המשיח  לעתיד  כי לעכו "ם  אותם הסיתו  והם רשעים מלכים מדעתם שהמליכו לשעבר כמו אתכם ÂÚÂ.לא ירעו
והשכל: דעה ‰'.(ÊË)בדרך ˙È ÔÂ‡ „ÂÚ ÂÓ‡È ‡Ïלפי כי שמה להתפלל הארון  לפני  נלך לזה זה  עוד יאמרו לא ר "ל 

לא העם  יכילם:מרבית  לא  המקום כי  שמה לבוא  כולם Ï.יוכלו ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡ÏÂכי יחידי  אף  שמה ללכת  בלבו מי יעלה  לא
העם: המון מדוחק  שמה  לבוא יקשה Â.מאוד  ÂÎÊÈ ‡ÏÂ: יפקדו לא וכן  במ "ש  הדבר  וכפל שמה ללכת  בארון מי יזכור לא 

.„ÂÚ ‰˘ÚÈ ‡ÏÂ שהשראת למטה יאמר וכאשר מהם אחד  לפני לבוא כולם  יוכלו  למען אחרות ארונות עוד נעשה יהיה לא
המתפללים: תפלת  יקובל ושמה ירושלים בכל  יהיה  ‰'.(ÊÈ)השכינה ‡ÒÎ:השכינה השראת תהיה שמה גם ‡ÈÏ‰.ר"ל ÂÂ˜Â

השכינה: השראת תהיה  שמה כי יתקבצו  ירושלים אל ומפרש  וחוזר  בה השורה ה' שם בעבור  אליה  יתקבצו העמים ˘ÂÈ˙כל
.Ú‰ ÌÏ:לעשותה אותם ומסית הרע את להם שמראה  לבם  מראית

 
(È).ÍÂÏ‰:זירוז לשון ענין  והשכנה ‡ÏÈÙ.הוא חניה ענין 

נפל  אחיו כל פני  על כה)כמו וכעסÈÙ.:(בראשית חמה ענין 
חלקם ה ' פני ד )כמו  אדם:(איכה בפני  יוכר  שהכעס  ‡ÂË.ע "ש 

שמירה: ופירוד:ÈÊÙ˙Â.(È‚)ענין  פיזור „ÍÈÎ.מלשון
משותף פעם שמלת וכמו  בו  ופוסעים שדורכים ע"ש  רגליך

מרכבותיו  פעמי כמ "ש  הרגל  ועל ההילוך ענין ה)על (שופטים

דלים פעמי כז )ונאמר  כמו È˙ÏÚ.(È„):(ישעיה ואדון  שר  ענין
עמו בעליו כב)אם תלדו Ì˙ÈÙÂ.(ÊË):(שמות ר "ל פרי מל'
מרובים: זכרון :Â„˜ÙÈ.בנים אסיפה ÂÂ˜Â.(ÊÈ)ענין ענין 

המים יקוו כמו  א)וקיבוץ  והבטה ˘ÂÈ˙.:(בראשית ראיה  ענין 
אנשים  שוררו  אשר  לו )כמו  :(איוב
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()   שם והיה היכלו  לבנות לנו  צוה

עמנו : :הקטורת מקטר  מקום
 שם נפוצו  אשר  בגנים צאנו  לרעות ירד  ועוד 

בבתי  עליהם שכינתו  משרה הגולה מן  עלו  שלא אותם
מדרשות: ובבתי כנסיות  ומקשיב שומע

זכרון  בספר  ולכתבם זכיותיהן  ללקוט  בתורתו  נדברים
וגו ' ה' יראי נדברו  אז  ג) (מלאכי שנאמר  כענין  לפניו 
אני  עמנו  ולבנות עמנו  לבקשו  אומרים שאתם ומה
שנאמר  כעניין  עמנו  תבנו  ולא לו  אתם ולא לדודי
ולכם  ואומר  אלהינו , בית לבנות ולנו  לכם לא ד ) (עזרא

בירושלם: וזכרון  וצדקה חלק (‚)אין 
:וטוב נוח  במרעה צאנו  את („)הרועה

   זאת על  מקלסה הוא ברוך  והקדוש
בספרי: נדרש הוא כך  לי רצויה כשאת רעיתי את יפה

:בירושלם בראשונה כאשר  עתה את
 שלא עליהם אטיל  אימתך  מלאכים חיילי

בעזרא: שנאמר  כמו  המלאכה מן  ולהשביתכם להלחם
(‰)   חביבה שארוסתו  כבחור 

מנגדי  עיניך  הסבי לה ואומר  נאות ועיניה עליו  ועריבה
גסה  ורוחי עלי ומתגאה משתחץ לבי אותך  בראותי כי

להתאפק: יכול  איני כמו כי לבי הגיסו 
שבת  הם רהב ל ) (ישעיה ואון  עמל  ורהבם צ) (תהלים
ברוך  הקדוש אמר  הוא כך  והדוגמא בלע"ז  אישמיי"ר 
וכפורת  ארון  לכם להשיב אפשר  אי זה במקדש הוא
חיבה  להראותכם ראשון  בבית הרהיבוני שהם וכרובי'

בי: שמעלתם עד  יתירה   בקטנים
הרבה: שבח  יש שבכם ודקים קצינים (Â)ורכים

לטובה: כולם שביך  וגבורים  הרחל
קרניה  לקרבן  בשרה לתכלת צמרה קדושה כולה הזאת
לתוף  עורה לכינורות מעיה לחלילין  שוקיה לשופרות
לקדושה  מהם שאין  לכלבים נמשלו  הרשעים אבל 

כלום:

 
().Â‚Ï „È È„Â„,בגנים ללכת דרכו לומר  משיבה כאילו

בגנים, ולטייל לרעות הבושם ערוגות בין אל שם ירד ובודאי
תשיב אשר  הוא והנמשל תשורה. לי להביאם שושנים וללקוט 
ובבתי כנסיות בבתי שכינתו  להשרות דרכו מעולם אמריה
להיות  ברצון, לקבלם  ותפלה תורה של רנה להקשיב  מדרשות,
בעסק הנה וכאומרת  טוב. שכר מהם לשלם אצלו  שמורים

אלי: לשוב אפתנו והתפלה Â‚Â'.(‚)התורה È„Â„Ï È‡ רוצה
והוא  אלי, תשוקתו  כן דודי , אל היא תשוקתי  שכל  כמו לומר

וכל  מכל עזבני לא הוא כן  נכר , באל  בחרתי לא  שאני כמו  לומר הוא והנמשל תשורה . מהם לי להביא  בשושנים  הרועה זה
טוב : גמול  עליהם  לי  להשיב  אצלו  ושמורים  והתפלה  התורה עסק  ברצון מקבל  עתה ואף גלולים, בעובדי  ‡˙(„)לבחור  ‰ÙÈ

.‰ˆ˙Î È˙ÈÚרעיתי את יפה  אמר  וכה  לקלסה , אמריו  שלח  אליו , תשוקתה והפלגת דבריה נועם החשוק  אל  נשמע  וכאשר
ישראל ): למלכי  מלוכה  עיר  היתה שומרון  נבנית  שלא  (ועד נפלאים. בבנינים מאד יפה עיר  היתה והיא תרצה, Â‡‰כעיר 

.ÌÈÏ˘ÂÈÎ:וההנהגה הסדר בהפלגת  מאד נאה ÂÏ‚„Î˙.שהיתה ‰ÓÂÈ‡,רואך על  אימה מטלת את ומעלתך  חשיבותך רוב  לפי
במעשים  את יפה זה  כל עם וסורה, גולה  את  כי עם לומר  הוא והנמשל רואיהם. על אימה המטילים רבות ממחנות  דגלים כמו

מלחמה : מלומדי רב  עם המון היית כאילו  התכלית עד להשחיתך  חפצים אינם האומות וכל  ישרות, ובמדות ‰ÈÒ(‰)הגונים
.È„‚Ó ÍÈÈÚ מאז כי  פני , מנגד  מוסרים שהם עיניך  לי  החזירי חיבה בדרך  לה לאמר  אמריו  ישלח  החשוק, מדברי זה גם

עתה  גם  שיביטו  העדה עיני להחכמים  יאמר  כאילו  הוא והנמשל אחריך. נמשך  להיות לבבי  את ואמצו  חזקו  בי בהבטתם
הוא. ברוך המקום אל בזה  יאהבו  עתה וגם מעלה , של בפמליא מאז כח  מוסיפים  היו בה כי בה, ויעסקו  בתורה  ויסתכלו

הם: מוסיפים ֿ מקום מכל  ישראל, בארץ העסק  כמו כך כל כח  מוספת  התורה עסק  ואין בגולה המה כי עם  „ÚÎוכאומר  ÍÚ˘
.ÌÈÊÚ‰,הגלעד מהר  מרעיתם  ממקום ברדתם  הקוצים בענפי  ונסרקו נמרטו  אשר  העזים עדר כשער ומבהיק , סרוק  ראשך שער 

ארוכות  ושערותם סרוקות שהם וכו ', העזים כעדר ראשם  שער  פרע  המגדלים הנזירים  על  הוא והנמשל במסרק . נסרקו  וכאילו 
לפני: הם חביבים ֿ מקום  מכל נזרן, ימי במלאת  להביא בגולה קרבן אין  כי עם וכאומר  מטה. כלפי „ÚÎ(Â)ותלויות ÍÈ˘

.ÌÈÏÁ‰: צח בלובן  שמבהיקים הרחצה מן  עולים  כשהם הרחלים עדר כמו ומסודרות, במראה  לבנות המה ˘ÌÏÂÎשניך
.˙ÂÓÈ‡˙Ó נפגם ולא מהם  אחד נחסר לא לומר רוצה שכולה, בהם  ואין כתאומים. שוות השנים כל  אשר  לומר  השנים על  מוסב 

העושק מן  נקיים שהם  במשפט , החייבים  את ולהשחית להכרית  הממונים העדה שוטרי על הוא והנמשל  מראהו . נשתנה  ולא
עושק . נדנוד  מהם במי ימצא ולא מגזל מנוקים קדושים וכולם  לאלו , אלו וישוו הלכלוך, מן המנוקים הרחצה  מן העולה כעדר

 
().˙ÂÚÏ:מרעה מלוכה ˙Îˆ‰.(„)מלשון עיר  שם

ישראל: ויפה:Â‡‰.למלכי  ופחד:‡ÓÂÈ‰.נאה אימה מלשון
.˙ÂÏ‚„Î:דגל בעלי  מחנות לומר  ורוצה דגל, מלשון 

(‰).ÈÒ‰:והחזרה סיבוב  התחזקות.‰ÈÂÈ‰.מלשון  ענין 
ג ): קלח  (תהלים עוז בנפשי  תרהיבני  ענין ˘‚Â˘Ï.כמו 

השער : תאומים:ÂÓÈ‡˙Ó˙.(Â)מריטת רוצה ÏÂÎ˘Â‰.מלשון 
השאלה: בלשון ואמר  ופגם , חסרון לומר 
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(È)  :חבריהם פורענות בקלקלת שראו 
   שהם עצמם מראין  יאשיה של  דורו 

על  עכו "ם של  צורות צרים היו  רשעים והם צדיקים
וכשהיו  זו  על  וחציה זו  על  חציה מבפנים דלתותיהם
מכירין  היו  ולא פתוח  הדלת היה בודקים עכו "ם מבערי

(È‡)בה:    ופטרה נקתה
ללמוד : ממי לה היה שלא הדין  מן  (È)עצמה

  ציווהו כאן  ציווי, ל ' אזיל  כתרגומו  הלוך 
שאמר  כמו  יאשיהו  בימי השבטים עשרת ולחזור  לילך 
וחזרו  זו  נבואה לו  נאמרה יאשיהו  שבימי למעלה

ליאשיהו : עשרה בשמונה מהן  אל מקצת
לאשור : שם שגלו  ת"י:המקומות כן  רוגזי

(‚È):מרדת   פיסוק זנות ל '
אשה: למשכבי בלעז (È„)רגלים אנווישיי"ר 

כמו  ועונג בשלוה שהייתם כל  מרוב דרככם ששובבתם
הנבל  פי על  הפורטים אומר  ז )שהוא השותים (עמוס 

יין  :(שם)במזרקי    בשמי ונקראתם
אויבי: ביד  אתכם להניח  כבודי ואין  לכם אדון  שאני

(ÊË)    קדושה תהא כניסתכם כל  כי
ארון : הוא כאילו  בה יזכרו :ואשכון  כמו 

  שהביאוהו בשילה כבר  בו  שנעשה מה
עלי בימי פלשתים עם ד)במלחמה (ÊÈ):(ש "א

מים: מקוה לשון  אשורנו ונקבצו  כמו  ראיה ל '
כד) :(מדבר 

 
(È).˙‡Ê ÏÎ Ì‚Â ישראל על  שבא  שראתה הרעה כל  עם

ולחוץ : מהשפה בשקר  כ "א לבה בכל וכו ' אלי  שבה לא עכ"ז 
(‡È).'ÂÎÂ È˘Ù הנה ˆ„˜‰ ראשונה  חטא  ישראל כי עם ר"ל

ישראל  נחשבת  שלמולה עד בפשעה כ"כ הכבידה  יהודה
שגלה ˆÂÙ‰.(È)לצדקת: מקום  לאשור צפון מול אל
‡ÏÈÙ.ישראל: ‡Ï:בכם חמתי  אשכין ‡È.לא  „ÈÒÁ ÈÎ ר"ל

תשובה : יעשו  אם  אף לשונאו  מוחל שאינו  כאדם  Ï‡לא
.ÂË‡ לה תלך כשתשובו  מיד כי לעולם האיבה אשמור לא 

ÍÂÚ.(È‚)האיבה : ÈÚ„ Í‡ עון שהרבית  בעצמך  מכיר תהא
בה': פשעת הרבה ÂÊÙ˙Â.כי עם לנאוף  מזה זה רגליך פזרת

הרבה: עכו "ם  עבדת ור"ל ˘Ì˙ÚÓ.זרים ‡Ï ÈÏÂ˜Â לא ר"ל
בשיתוף: אף  אותי  מורדים ˘ÂÂ.(È„)עבדתם בנים אתם 

אלי : שתשובו מהראוי לכן  בכם  והמושל האדון אנכי  כי אלי ‡˙ÌÎ.שובו È˙Á˜ÏÂ:מהגולה אתכם אקח  ÈÚÓ.ואז  „Á‡ ר"ל
במרדם: העומדים עם  שם ישתקעו ולא אותם אקח  אלי  ישובו  מעט  אם ÈÏÎ.(ÂË)אף  ÌÈÚÂלבי רצון וכפי  צדיקים מלכים 

עליכם: ימלוך המשיח  לעתיד  כי לעכו "ם  אותם הסיתו  והם רשעים מלכים מדעתם שהמליכו לשעבר כמו אתכם ÂÚÂ.לא ירעו
והשכל: דעה ‰'.(ÊË)בדרך ˙È ÔÂ‡ „ÂÚ ÂÓ‡È ‡Ïלפי כי שמה להתפלל הארון  לפני  נלך לזה זה  עוד יאמרו לא ר "ל 

לא העם  יכילם:מרבית  לא  המקום כי  שמה לבוא  כולם Ï.יוכלו ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡ÏÂכי יחידי  אף  שמה ללכת  בלבו מי יעלה  לא
העם: המון מדוחק  שמה  לבוא יקשה Â.מאוד  ÂÎÊÈ ‡ÏÂ: יפקדו לא וכן  במ "ש  הדבר  וכפל שמה ללכת  בארון מי יזכור לא 

.„ÂÚ ‰˘ÚÈ ‡ÏÂ שהשראת למטה יאמר וכאשר מהם אחד  לפני לבוא כולם  יוכלו  למען אחרות ארונות עוד נעשה יהיה לא
המתפללים: תפלת  יקובל ושמה ירושלים בכל  יהיה  ‰'.(ÊÈ)השכינה ‡ÒÎ:השכינה השראת תהיה שמה גם ‡ÈÏ‰.ר"ל ÂÂ˜Â

השכינה: השראת תהיה  שמה כי יתקבצו  ירושלים אל ומפרש  וחוזר  בה השורה ה' שם בעבור  אליה  יתקבצו העמים ˘ÂÈ˙כל
.Ú‰ ÌÏ:לעשותה אותם ומסית הרע את להם שמראה  לבם  מראית

 
(È).ÍÂÏ‰:זירוז לשון ענין  והשכנה ‡ÏÈÙ.הוא חניה ענין 

נפל  אחיו כל פני  על כה)כמו וכעסÈÙ.:(בראשית חמה ענין 
חלקם ה ' פני ד )כמו  אדם:(איכה בפני  יוכר  שהכעס  ‡ÂË.ע "ש 

שמירה: ופירוד:ÈÊÙ˙Â.(È‚)ענין  פיזור „ÍÈÎ.מלשון
משותף פעם שמלת וכמו  בו  ופוסעים שדורכים ע"ש  רגליך

מרכבותיו  פעמי כמ "ש  הרגל  ועל ההילוך ענין ה)על (שופטים

דלים פעמי כז )ונאמר  כמו È˙ÏÚ.(È„):(ישעיה ואדון  שר  ענין
עמו בעליו כב)אם תלדו Ì˙ÈÙÂ.(ÊË):(שמות ר "ל פרי מל'
מרובים: זכרון :Â„˜ÙÈ.בנים אסיפה ÂÂ˜Â.(ÊÈ)ענין ענין 

המים יקוו כמו  א)וקיבוץ  והבטה ˘ÂÈ˙.:(בראשית ראיה  ענין 
אנשים  שוררו  אשר  לו )כמו  :(איוב
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()   שם והיה היכלו  לבנות לנו  צוה

עמנו : :הקטורת מקטר  מקום
 שם נפוצו  אשר  בגנים צאנו  לרעות ירד  ועוד 

בבתי  עליהם שכינתו  משרה הגולה מן  עלו  שלא אותם
מדרשות: ובבתי כנסיות  ומקשיב שומע

זכרון  בספר  ולכתבם זכיותיהן  ללקוט  בתורתו  נדברים
וגו ' ה' יראי נדברו  אז  ג) (מלאכי שנאמר  כענין  לפניו 
אני  עמנו  ולבנות עמנו  לבקשו  אומרים שאתם ומה
שנאמר  כעניין  עמנו  תבנו  ולא לו  אתם ולא לדודי
ולכם  ואומר  אלהינו , בית לבנות ולנו  לכם לא ד ) (עזרא

בירושלם: וזכרון  וצדקה חלק (‚)אין 
:וטוב נוח  במרעה צאנו  את („)הרועה

   זאת על  מקלסה הוא ברוך  והקדוש
בספרי: נדרש הוא כך  לי רצויה כשאת רעיתי את יפה

:בירושלם בראשונה כאשר  עתה את
 שלא עליהם אטיל  אימתך  מלאכים חיילי

בעזרא: שנאמר  כמו  המלאכה מן  ולהשביתכם להלחם
(‰)   חביבה שארוסתו  כבחור 

מנגדי  עיניך  הסבי לה ואומר  נאות ועיניה עליו  ועריבה
גסה  ורוחי עלי ומתגאה משתחץ לבי אותך  בראותי כי

להתאפק: יכול  איני כמו כי לבי הגיסו 
שבת  הם רהב ל ) (ישעיה ואון  עמל  ורהבם צ) (תהלים
ברוך  הקדוש אמר  הוא כך  והדוגמא בלע"ז  אישמיי"ר 
וכפורת  ארון  לכם להשיב אפשר  אי זה במקדש הוא
חיבה  להראותכם ראשון  בבית הרהיבוני שהם וכרובי'

בי: שמעלתם עד  יתירה   בקטנים
הרבה: שבח  יש שבכם ודקים קצינים (Â)ורכים

לטובה: כולם שביך  וגבורים  הרחל
קרניה  לקרבן  בשרה לתכלת צמרה קדושה כולה הזאת
לתוף  עורה לכינורות מעיה לחלילין  שוקיה לשופרות
לקדושה  מהם שאין  לכלבים נמשלו  הרשעים אבל 

כלום:

 
().Â‚Ï „È È„Â„,בגנים ללכת דרכו לומר  משיבה כאילו

בגנים, ולטייל לרעות הבושם ערוגות בין אל שם ירד ובודאי
תשיב אשר  הוא והנמשל תשורה. לי להביאם שושנים וללקוט 
ובבתי כנסיות בבתי שכינתו  להשרות דרכו מעולם אמריה
להיות  ברצון, לקבלם  ותפלה תורה של רנה להקשיב  מדרשות,
בעסק הנה וכאומרת  טוב. שכר מהם לשלם אצלו  שמורים

אלי: לשוב אפתנו והתפלה Â‚Â'.(‚)התורה È„Â„Ï È‡ רוצה
והוא  אלי, תשוקתו  כן דודי , אל היא תשוקתי  שכל  כמו לומר

וכל  מכל עזבני לא הוא כן  נכר , באל  בחרתי לא  שאני כמו  לומר הוא והנמשל תשורה . מהם לי להביא  בשושנים  הרועה זה
טוב : גמול  עליהם  לי  להשיב  אצלו  ושמורים  והתפלה  התורה עסק  ברצון מקבל  עתה ואף גלולים, בעובדי  ‡˙(„)לבחור  ‰ÙÈ

.‰ˆ˙Î È˙ÈÚרעיתי את יפה  אמר  וכה  לקלסה , אמריו  שלח  אליו , תשוקתה והפלגת דבריה נועם החשוק  אל  נשמע  וכאשר
ישראל ): למלכי  מלוכה  עיר  היתה שומרון  נבנית  שלא  (ועד נפלאים. בבנינים מאד יפה עיר  היתה והיא תרצה, Â‡‰כעיר 

.ÌÈÏ˘ÂÈÎ:וההנהגה הסדר בהפלגת  מאד נאה ÂÏ‚„Î˙.שהיתה ‰ÓÂÈ‡,רואך על  אימה מטלת את ומעלתך  חשיבותך רוב  לפי
במעשים  את יפה זה  כל עם וסורה, גולה  את  כי עם לומר  הוא והנמשל רואיהם. על אימה המטילים רבות ממחנות  דגלים כמו

מלחמה : מלומדי רב  עם המון היית כאילו  התכלית עד להשחיתך  חפצים אינם האומות וכל  ישרות, ובמדות ‰ÈÒ(‰)הגונים
.È„‚Ó ÍÈÈÚ מאז כי  פני , מנגד  מוסרים שהם עיניך  לי  החזירי חיבה בדרך  לה לאמר  אמריו  ישלח  החשוק, מדברי זה גם

עתה  גם  שיביטו  העדה עיני להחכמים  יאמר  כאילו  הוא והנמשל אחריך. נמשך  להיות לבבי  את ואמצו  חזקו  בי בהבטתם
הוא. ברוך המקום אל בזה  יאהבו  עתה וגם מעלה , של בפמליא מאז כח  מוסיפים  היו בה כי בה, ויעסקו  בתורה  ויסתכלו

הם: מוסיפים ֿ מקום מכל  ישראל, בארץ העסק  כמו כך כל כח  מוספת  התורה עסק  ואין בגולה המה כי עם  „ÚÎוכאומר  ÍÚ˘
.ÌÈÊÚ‰,הגלעד מהר  מרעיתם  ממקום ברדתם  הקוצים בענפי  ונסרקו נמרטו  אשר  העזים עדר כשער ומבהיק , סרוק  ראשך שער 

ארוכות  ושערותם סרוקות שהם וכו ', העזים כעדר ראשם  שער  פרע  המגדלים הנזירים  על  הוא והנמשל במסרק . נסרקו  וכאילו 
לפני: הם חביבים ֿ מקום  מכל נזרן, ימי במלאת  להביא בגולה קרבן אין  כי עם וכאומר  מטה. כלפי „ÚÎ(Â)ותלויות ÍÈ˘

.ÌÈÏÁ‰: צח בלובן  שמבהיקים הרחצה מן  עולים  כשהם הרחלים עדר כמו ומסודרות, במראה  לבנות המה ˘ÌÏÂÎשניך
.˙ÂÓÈ‡˙Ó נפגם ולא מהם  אחד נחסר לא לומר רוצה שכולה, בהם  ואין כתאומים. שוות השנים כל  אשר  לומר  השנים על  מוסב 

העושק מן  נקיים שהם  במשפט , החייבים  את ולהשחית להכרית  הממונים העדה שוטרי על הוא והנמשל  מראהו . נשתנה  ולא
עושק . נדנוד  מהם במי ימצא ולא מגזל מנוקים קדושים וכולם  לאלו , אלו וישוו הלכלוך, מן המנוקים הרחצה  מן העולה כעדר

 
().˙ÂÚÏ:מרעה מלוכה ˙Îˆ‰.(„)מלשון עיר  שם

ישראל: ויפה:Â‡‰.למלכי  ופחד:‡ÓÂÈ‰.נאה אימה מלשון
.˙ÂÏ‚„Î:דגל בעלי  מחנות לומר  ורוצה דגל, מלשון 

(‰).ÈÒ‰:והחזרה סיבוב  התחזקות.‰ÈÂÈ‰.מלשון  ענין 
ג ): קלח  (תהלים עוז בנפשי  תרהיבני  ענין ˘‚Â˘Ï.כמו 

השער : תאומים:ÂÓÈ‡˙Ó˙.(Â)מריטת רוצה ÏÂÎ˘Â‰.מלשון 
השאלה: בלשון ואמר  ופגם , חסרון לומר 
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Êæîøðå æîBø Løç;äøéúa ïáeøîBà:õt÷ðå õôB÷,ïéìèìhîa.ïç÷î úBèBòtäïéìèìhîa økîî ïøkîîe ç÷î. ¥¥¥§¦§¨¤§¥¨¥¥§¦§¨§¦©§§¦©¨¦§¨¤©¦§¨¨¦§¨§¦©§§¦
ÁíBìL éëøc éðtî eøîà íéøác elàå:ïBLàø àøB÷ ïäk,éåì åéøçàå,ìàøNé åéøçàå,íBìL éëøc éðtî. §¥§¨¦¨§¦§¥©§¥¨Ÿ¥¥¦§©£¨¥¦§©£¨¦§¨¥¦§¥©§¥¨

ïLé úéáa ïéáøòî,íBìL éëøc éðtî.ïBLàø àlîúî änàì áBø÷ àeäL øBa,íBìL éëøc éðtî.äiç úBãeöî §¨§¦§©¦¨¨¦§¥©§¥¨¤¨¨©¨¦§©¥¦¦§¥©§¥¨§©¨
íeMî íäa Lé íéâãå úBôBòåìæb,íBìL éëøc éðtî;éñBé éaøøîBà:øeîb ìæb.Lé ïè÷å äèBL Løç úàéöî §§¨¦¥¨¤¦¨¥¦§¥©§¥¨©¦¥¥¨¥¨§¦©¥¥¤§¨¨¥

ffff.fnxpe fnexøîàðù ,íéúôù úîé÷ò ,äöéô÷ .åùàøáå åéãéá ,äæéîø .íéé÷ ìëä ,äöøúðå åì íéæîåø íéøçàù åà æîåø àåäù äî('ä áåéà)åðéàå .äéô äöô÷
:äæéîø åîë øëéð ïîéñ.oilhlhna:äøéúá ïáë äëìä ïéàå .ïéìèìèî øëî íà.zehertdéøç àåä íà 'ç ïáë 'æ ïáë íéðè÷äåà .ïúîå àùî áéèá òãåéå ó

éøç åðéà íà 'é ïáå 'è ïáë:êë ìë ó.oilhlhna xknn oxknne gwn ogwn,äáåøî äðúî ãçà .òøî áéëù úðúî ãçàå ,àéøá úðúî ãçà .äðúî ïúðúîå
:úèòåî äðúî ãçàå

gggg.'eke oey`x `xew odkïéãä .õøàä íò ìåãâ ïäëì íãå÷ íëç ãéîìú øæîîã ,éåììå ïäëì íãå÷ ,äîëçá ìåãâ ìàøùéä íà ìáà .äîëçá ïéåù ïäùë
:ìàøùéáù ìåãâ íëçì íãå÷ õøàä íò åìéôà ïäëù âåäð àðãéàäå .àøîâã àðéã àåä.mely ikxc iptnäöøéù éîì úåùø úúì ïäëä ìåëé àúééøåàãîã

.øçàì àìå äæì äùøä äî éðôî øîåìå ééåöðàì éúéì àìã ,àø÷éù øçàì úåùø ïúé àìå ïåùàø àåä àø÷éù åøîà íåìù éëøã éðôîå ,åéðôì äøåúá àø÷éù
úåùø úúì ìåëé åðéàå ïåùàø àøå÷ ïäë íìåòì ,äæä ïîæá éùéîçáå éðùá àðù àìå ,íéáø éçéëùã íéáåè íéîéå úåúáùá àðù àìå,åéðôì àø÷éù ìàøùéì

:âäðîä ïëå ,ììë äøåúá éåì àø÷é àì éøîàã úéàå ,åúåáéùç éôë àìà éðù éåì àø÷é àìå ,äìéáçä äãøôúð ,ïäë íù ïéà íàå .ééåöðàì åúéì àìã éëéä éë
.oyi ziaa oiaxrn:øçà úéáá åðúéì ïîå÷î úà ïéðùî ïéà ,ãçà úéáá úáù ìëá ïáåøéò ïúéì íéìéâøù øöç éðá.mely ikxc iptnåéäù íãà éðáù

:àãùç àëéàå ,áåøéò àìá ïéìèìèîù åøîàé åúåà íéàåø ïéàù åéùëò ,úéá åúåàá áåøéòä úåàøì íéìéâø.aexw `edy xeaïî àáä íéîä úîà àöåîì
:øäðä.oey`x `lnzn:íéðåúçúä åàìîúé åéøçàå.dig zecevn:åéìë äéì éð÷éìã êåú íäì ïéàù.mely ikxc iptn lfb oda yi:íéðééãá ÷éôð àìåiax

.xenb lfb xne` iqei:éñåé éáøë äëìä ïéàå .åàìá åéìò øåáòì àúééøåàã ìæâ éåä àìã éñåé éáø äãåî åäéîå .íéðééãá ÷éôðå .íäéøáãî.swpndåîë .êúåç
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Løç, מדבר ואינו  שומע שאינו  –æîøðå æîBø לאחרים רומז – ÅÅÅÀÄÀÈ
ברמיזה  שנעשו הדברים וכל אחרים, לו  רומזים וכן  בראשו , או בידיו 

õt÷ðåקיימים. õôB÷ :øîBà äøéúa ïáe. בפיו אף ונרמז רומז  – ÆÀÅÈÅÅÀÄÀÈ
dvitwעולה "וכל  ואין dvtwמלשון  שפתיים, עקימת ומובנה: פיה", ְַָ

בתירה, בן סובר מקום ומכל  בראש , או  ביד  כרמיזה ניכר  סימן זה

ברמיזת  עליו  הסכים או שעשה מה וכל  בחרש, מועילה הקפיצה שאף
קיים, אבלïéìèìhîaהפה בלבד , מיטלטלין  של  וממכר במקח – ÀÄÇÀÀÄ

שמועילה  במיטלטלין, אלא מקל אינו  בתירה שבן  כלומר בקרקע, לא
שאינה  קמא, כתנא הוא סובר בקרקע אבל  הפה, רמיזת אפילו  בהם

שתיבת מפרשים, יש  בראש . או ביד  רמיזה אלא "oilhlhina"מועילה
ובן  ונרמז , רומז  סובר : קמא תנא כלומר שניהם, דברי על מוסבה

לא  אבל דווקא, במיטלטלים ושניהם ונקפץ, קופץ אומר : בתירא
מבארי((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).בקרקע utwpeם:ויש  utewהדבר על  שיקפוץ "עד  –

להרמב להרמב להרמב להרמב """"םםםם),),),),ויקיפהו " המשניותהמשניותהמשניותהמשניות מחמיר((((פירושפירושפירושפירוש בתירה בן  זה פירוש ולפי
ויביא  שיקפוץ הוא צריך אלא מועילה, אינה בלבד שרמיזה וסובר ,

שלהם את ממנו  יקבלו  והאחרים לידו  הדבר mewn((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).את lkn
.dxiza oak dkld oi`úBèBòtä,שמונה וכבני שבע כבני  הקטנים – ÇÈ

וכבני תשע כבני או  ומתן, משא בטיב ויודעים בשכלם חריפים הם אם
כך , כל חריפים כשאינם økîîעשר , ïøkîîe ç÷î ïç÷îÄÀÈÆÇÄÀÈÈÄÀÈ

ïéìèìhîa.קיים הכל במיטלטלין  מוכרים או קונים שהם מה – ÀÄÇÀÀÄ
היא חכמים תקנת מבואר: eiig",בגמרא ick meyn" מקחם נאמר שאם

מהם יקנו ולא מזונות להם ימכרו  לא מקח, מסקנת ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).אינו ולפי 
בין  בריא, מתנת ובין מרע שכיב מתנת בין מתנה, מתנתן אף הגמרא:

מועטת. מתנה ובין מרובה מתנה
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íéøác elàå, להלן המפורטים –eøîà,חכמים –éëøc éðtî ÀÅÀÈÄÈÀÄÀÅÇÀÅ
íBìL:בישראל ומחלוקות קטטות יהיו  שלא כדי  –àøB÷ ïäk ÈÙÅÅ
ïBLàø,בציבור בקריאתה בתורה, –ìàøNé åéøçàå ,éåì åéøçàå ÄÀÇÂÈÅÄÀÇÂÈÄÀÈÅ

שנאמר  הוא, התורה מן  זה שדבר מבואר, בגמרא ח ח ח ח ):):):):– כא כא כא כא ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

שיהא  ללמד, הכתוב בא מקריב", הוא אֿלהיך לחם את כי  "וקדשתו

ראשון , ולברך ראשון , "לפתוח שבקדושה: דבר לכל  ראשון הכהן 
שמן  אלא ראשון", יפה מנה כבודוליטול לחלוק הכהן  בא אם התורה

התורה  בקריאת אבל בידו. הרשות בחכמה, ממנו  שגדול  למי או לרבו

לישראל או  ללוי  כבוד  חולק הכהן יהא שלא חכמים, תיקנו בציבור 
תמיד אלא לישראל, לוי  וכן  לפניו , לתורה,להקדימו  ראשון עולה כהן 

ישראל, ואחריו לוי, íBìLואחריו  éëøc éðtîש בזה – זה יקנאו לא ÄÀÅÇÀÅÈ
מחלוקת. לידי יבואו ïLéולא úéáa ïéáøòî שכנים בה שיש  חצר  – ÀÈÀÄÀÇÄÈÈ

שבת  מערב בה עשו  כן  אם אלא בשבת, בה לטלטל  אסור  אחדים,
החצר דיירי  שכל שלמה, פת כיכר שמניחים והיינו  חצרות", "עירובי 

באותה  "מעורבים" שכולם ונמצא החצר, מבתי  באחד  בה, שותפים
היא אחת רשות החצר וכל  oiaexir)פת, zkqnl dgizt oiir) ותיקנו ;

שיהו oyiחכמים, ziaa oiaxrn רגילים החצר  בני היו  אם כלומר –
ולא  בית באותו לערב שיוסיפו אחד , בבית העירוב פת את להניח

המקום, את íBìLישנו éëøc éðtî: מבואר בגמרא –,cyg meyn ÄÀÅÇÀÅÈ
את  ישנו  אם בית, באותו העירוב פת את ליתן  והורגלו  הואיל  כלומר

– העירוב את שם יראו כשלא – בית לאותו הנכנסים יהיו מקומה,
עירוב בלא שמיטלטלים החצר, באנשי  מפרשים,((((רש רש רש רש """"יייי))))חושדים ויש .

ולכן  העירוב, פת את שגנבו  הישן הבית בבני  לחשוד  יבואו  שמא
העירוב את משם (בפירושו ((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).לקחו  הטעם מבאר  והרמב"ם

שאינו  העירוב, את בו  שמניחין  בית לאותו הנאה שיש לפי למשנתנו),
פת. ליתן  änàìצריך  áBø÷ àeäL øBa היוצאת המים לאמת – ÆÈÈÇÈ

שדהו , את ממנה משקה אחד וכל  השדות, שפת על  ועוברת הנהר  מן
בשפת  אחד כל בורות, עושים היו האמה תיבש שמא חשש ומתוך 

ידי  ועל עדשדהו, לבורו  המים את מכוון אחד  כל היה האמה סכירת

לאמה הקרוב שהבור  חכמים, ותיקנו  ïBLàøשיתמלא; àlîúî– ÄÀÇÅÄ
רחוקים,ואחריו יותר  שהם האחרים, הבורות éëøcמתמלאים éðtîÄÀÅÇÀÅ
íBìL.מריבות לידי  השדות בעלי  יבואו שלא –äiç úBãeöî ÈÀÇÈ

íéâãå úBôBòå,דגים או עופות או חיה לצוד  אותן שפרשו רשתות – ÀÀÈÄ
כלי, קניין  הרשתות לבעלי אין  זה שבכגון  קיבול, בית להן אין  ואפילו 
תיקנו  מקום מכל  "תוך ", לו יש כן  אם אלא לבעלים קונה כלי שאין

אלו במצודות שאף ìæbחכמים, íeMî íäa Léליטול שאסור  – ÅÈÆÄÈÅ
גזל, משום הציד את íBìLמהם éëøc éðtîלידי יבוא שלא – ÄÀÅÇÀÅÈ

מידיו  מוציאים אין מהן  הנוטל  מקום ומכל  אדם. בני  בין  ורוגז שנאה
דין. בית ידי  øeîbעל  ìæb :øîBà éñBé éaø,המצודות מן  הנוטל – ÇÄÅÅÈÅÈ

דין. בית ידי על מידיו  ומוציאים מדרבנן , גמור גזל  זה úàéöîÀÄÇהרי 
ïè÷å äèBL Løç,במציאתם זוכים אינם הדין שמן –ïäa Lé ÅÅÆÀÈÈÅÈÆ

íBìL éëøc éðtî ,ìæb íeMî שלום דרכי  מפני  תיקנו חכמים – ÄÈÅÄÀÅÇÀÅÈ
גזל. משום המציאה את מהם ליטול  ìæbשאסור :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ìæb íeMî ïäa,íBìL éëøc éðtî;éñBé éaøøîBà:øeîb ìæb.úéfä Làøa ówðîä éðò,ìæb åézçzM äî,éðtî ¨¤¦¨¥¦§¥©§¥¨©¦¥¥¨¥¨¨¦©§©¥§Ÿ©©¦©¤©§¨¨¥¦§¥
íBìL éëøc;éñBé éaøøîBà:øeîb ìæb.ëMáe è÷la íéBâ éiðò ãéa ïéçîî ïéàäàtáe äç,íBìL éëøc éðtî. ©§¥¨©¦¥¥¨¥¨¥§©¦§©£¦¥¦©¤¤©¦§¨©¥¨¦§¥©§¥¨

ËúéòéáMä ìò äãeLçä dzøáçì äMà úìàLî:äôð,íéçøå äøáëe,øepúå;dnò ïçèz àGå øáz àG ìáà. ©§¤¤¦¨©£¤§¨©£¨©©§¦¦¨¨§¨¨§¥©¦§©£¨¨Ÿ§¦§©¦¨
õøàä íò úLàì úìàLî øáç úLà:äøáëe äôð;úøøBáe,úðçBèå,dnò úã÷øîe;àG íénä ìéhzMî ìáà ¥¤¨¥©§¤¤§¥¤©¨¨¤¨¨§¨¨¤¤§¤¤©§¤¤¦¨£¨¦¤©¦©©¦

dnò òbz,äøáò éøáBò éãé ïé÷éæçî ïéàL éôì.íBìL éëøc éðtî àlà eøîà àG ïlëå.úéòéáMa íéBâ éãé ïé÷éæçîe, ¦©¦¨§¦¤¥©£¦¦§¥§¥£¥¨§ª¨¨§¤¨¦§¥©§¥¨©£¦¦§¥¦©§¦¦
ìàøNé éãé àG ìáà.ïîBìLa ïéìàBLå,íBìL éëøc éðtî. £¨§¥¦§¨¥§£¦¦§¨¦§¥©§¥¨

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡øîBàä:ézLàì äæ èb ìa÷úä,Bà:ézLàì äæ èb CìBä,øBæçì äöø íà–øæçé.äøîàL äMàä:ìa÷úä ¨¥¦§©¥¥¤§¦§¦¥¥¤§¦§¦¦¨¨©£©£Ÿ¨¦¨¤¨§¨¦§©¥

øòéä éëáñ ó÷ðå('é äéòùé):
hhhh.ziriayd lr dceygd:êìéàå øåòéáä ïî íòéðöäìå úéòéáù úåøéô øåîùì.dnr oeghz `le xeaz `léøáåò éãé íéãéá òééñì øåñàù éðôî ,äòééñì

:äøéáòä úòùá äøéáò.ux`d mr zy`l:úåøùòîä ìò äãåùçä.zpgehe zxxeae:ïä ïéøùòî õøàä éîò áåøù éôì.mind lihzyn la`:äñéòá`l
.dnr rbzäàîåè íåøâì øåñàå ìâìâì äúòééñî åæå ,äàîåè ìá÷ì äøùëåä éøäù íéàîè íéìë úîçî äàîèéî à÷å ,äìçì äìáèåä äìâìâùîù éôì

:äìçì.'ek exn` `l oleke:íåìù éëøã íåùî àìà ,äîöò äøéáò úòù àìá íòééñìå íéìë íìéàùäì åøéúä àì.mieb ici oiwifgneäð÷æçú íäì øîåì
:íëéãé.mnelya mil`eye:ä"á÷ä ìù åéúåîùî ãçà íåìùù ,éøëðä ìò íéîù íù ìéèîù ô"òàå .íâç íåéá åìéôàå íéîéä ìë
e`̀̀̀.xefgi xefgl dvx m` .lawzd xne`d:åúòãî àìù íãàì ïéáç ïéàå äì àåä áåç èâã.xefgi `läãéë àåä éøä çéìù äéúéåù éäéàã ïåéëã

`xephxa yexit

øeîb.המצודות בענין לעיל  שבארנו כמו –Làøa ówðîä éðò ÈÈÄÇÀÇÅÀÙ
úéfä או פאה של  הזיתים ממנו  ומפיל  זית אילן בראש  החובט – ÇÇÄ

שכחה, åézçzMשל  äî,הניקוף ידי על  למטה שנפלו  הזיתים – ÇÆÇÀÈ
ìæb, גזל זה הרי ונטלן , אחר  עני  בא אם –íBìL éëøc éðtî– ÈÅÄÀÅÇÀÅÈ

קטטה. לידי  העניים יבואו  øeîbשלא ìæb :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÈÅÈ
דין . בית ידי  על  מידיו  ומוציאים éiðòמדרבנן, ãéa ïéçîî ïéàÅÀÇÄÀÇÂÄÅ

äàtáe äçëMáe è÷la íéBâ שלא גויים עניי ביד מעכבים אין – ÄÇÆÆÇÄÀÈÇÅÈ
ופאה, שכחה לקט ישראל בשדות íBìLילקטו éëøc éðtî וכן – ÄÀÅÇÀÅÈ

בגמרא: בברייתא mixwaneשנו ,l`xyi iipr mr miieb iipr miqpxtn"
l`xyi izn mr miieb izn mixaewe ,l`xyi ileg mr miieb ilegכלומר)

ישראל ), מתי  בקבורת משתדלים כדרך בקבורתם iptnשמשתדלים
."mely ikxc
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המשנה  אגב כאן  מובאת והיא ט), (ה, שביעית במסכת כבר שנויה זו  משנה
שלום. דרכי  מפני  שנאמרו  בדברים עוסקת היא אף שכן  הקודמת,

úéòéáMä ìò äãeLçä dzøáçì äMà úìàLî שהיא כגון – ÇÀÆÆÄÈÇÂÆÀÈÇÂÈÇÇÀÄÄ
ולהצניעם  השמיטה, שנת השביעית, השנה של הפירות לשמור  חשודה

מן  המין אותו  פירות שכלו לאחר היינו הביעור , זמן שהגיע לאחר
גם  לבערם חייבים שעה שמאותה לחיות, שם מצויים ואינם השדה,

הבית: הקמח,äôðמן לניפוי  המשמשת –äøáëe כברה או  – ÈÈÀÈÈ
תבואה, גרעיני  לניקוי  לטחינה,íéçøåהמשמשת יד  של  –øepúå ÀÅÇÄÀÇ

שכלים פי על ואף לאפייה; ויש– מאכלים, להתקנת משמשים אלו 
לסייע  ואסור  האסורים, שביעית בפירות בהם תשתמש שמא לחשוש

מפני חכמים התירו  מקום מכל  להלן, כמפורש עבירה, עוברי בידי 
בהם  שתשתמש  תולים שכן הללו , הכלים את לה להשאיל שלום דרכי

בשביעית; המותרים øázלדברים àG ìáà תבואה עמה תברור לא – ÂÈÈÙ
הפסולת, מן dnòופירות ïçèz àGå בגוף מסייעת שנמצאת לפי – ÀÄÀÇÄÈ

øáç((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).העבירה úLà,ובטהרה במעשרות זהירה שהיא – ÅÆÈÅ
úìàLî,השנים בכל  –õøàä íò úLàì המעשרות על  החשודה – ÇÀÆÆÀÅÆÇÈÈÆ

הטומאה: äøáëeועל äôð,מפרשים ויש  ותנור; ריחיים וכן  – ÈÈÀÈÈ
הואיל תנור , אבל  כך, אחר  לטהרן ואפשר  הואיל  וכברה, נפה שדווקא
ואף  שבירה, טעון  נטמא אם שהרי  להשאילו , דרך  אין מחרס, ועשוי

לטהרם הוא רב וטורח לנקותם קשה ישראלישראלישראלישראל");");");");ריחיים """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;

dnò úã÷øîe ,úðçBèå ,úøøBáe מעשרים הארץ עמי שרוב לפי – ÆÆÀÆÆÇÀÆÆÄÈ

כאן  יש שמא חוששים ואין  כך , על סומכים שלום דרכי ומפני  הם,

עבירה; לעוברי  בנפה.zcwxnסיוע הקמח את מנפה –ìéhzMî ìáàÂÈÄÆÇÄ
íénä,העיסה לתוך  מים שהטילה לאחר  –dnò òbz àG לסייעה – ÇÇÄÄÇÄÈ

טומאה, לקבל  העיסה את הכשירו המים שהרי  העיסה, בגלגול 
לטמא  מסייעת חבר אשת ונמצאת בחלה, העיסה תתחייב וכשתגלגל 

לאשת  אסור הלכך מטמאים, וכליו  ואשתו  הארץ שעם החלה, את
העיסה, בגלגול  הארץ עם אשת עם לעשות îחבר  ïéàL éôìïé÷éæç ÀÄÆÅÇÂÄÄ

äøáò éøáBò éãé.העבירה בשעת עבירה עוברי ידי לסייע שאסור  – ÀÅÀÅÂÅÈ
eøîà àG ïlëåשמותר ואמרו חכמים שהקלו  ומה כלומר: – ÀËÈÈÀ

עבירה, בשעת שלא ולסייעם הארץ לעמי כלים `exnלהשאיל  `l
íBìL éëøc éðtî àlà.איבה לידי יבוא שלא –éãé ïé÷éæçîe ÆÈÄÀÅÇÀÅÈÇÂÄÄÀÅ

úéòéáMa íéBâ,במלאכה לסייעם כאן הכוונה שאין  מבואר, בגמרא – ÄÇÀÄÄ
אותם: מברכים בשביעית, שדותיהם עובדים אותם כשרואים אלא
מפני אלו , בדברים וכיוצא במעשיכם, הצליחו  או : ידיכם, תחזקנה

הארץ; שביתת על מצווים ìàøNéשאינם éãé àG ìáà אין – ÂÈÀÅÄÀÈÅ
עבירה; עוברי  ידי להחזיק שאסור בשביעית, ישראל  ידי  מחזיקים

ïîBìLa ïéìàBLå,הימים בכל הגויים של –íBìL éëøc éðtî ÀÂÄÄÀÈÄÀÅÇÀÅÈ
גויים, של בשלומם ששואלים לומר צורך  שאין מבואר , בגמרא –

אלא  בשלומם, ששואלים שכן  כל בשביעית, ידיהם מחזיקים אם שהרי 
מכל זרה, עבודה לכבוד  הם שחוגגים פי על אף חגם, ביום אפילו

בשלומם. שואלים שלום דרכי  מפני  מקום

א ה נ ש מ ר ו א ב

ד, בפרק הראשונה המשנה בו  שהתחילה שבגט, השליחות לענין חוזרת משנתנו
מפני או העולם תיקון  מפני  שנאמרו ההלכות סידרת ידי  על  הענין  שנפסק אלא
ידי על הגט את לשלוח הבעל שיכול  מסכתנו , בתחילת הזכרנו  וכבר  שלום. דרכי

הנקרא dkledl".שליח, gily" הגט את שיקבל שליח לשלוח האשה גם יכולה כן
נקרא והוא בעלה, dlawl",מיד gily"משליח ושו לקבלה שליח של דינו נה

כאילו זה הרי לידו, הגט ומשהגיע האשה, במקום הוא לקבלה שליח שכן  להולכה,
באיזה  הבדל ואין הוא, הבעל במקום להולכה שליח ואילו  האשה, ליד הגט הגיע

" לו : אמר ואפילו שליח, עשאו  מתגרשת lawלשון  האשה אין  לאשתי ", זה גט
הגט  שנמסר לאחר בו לחזור הבעל יכול אם דנה, משנתנו  לידה. הגט שיגיע עד 

השליח. ליד 

øîBàä:לשליח –ézLàì äæ èb ìa÷úäבשביל זה גט קבל – ÈÅÄÀÇÅÅÆÀÄÀÄ
לו :Bàאשתי , ézLàìשאמר äæ èb CìBäהבעל אם כלומר  – ÅÅÆÀÄÀÄ

ובין  "הולך " בלשון לו  שאמר בין לאשתו , גט למסור כדי שליח עשה
ולפיכך להולכה, שליח אלא אינו  "התקבל", äöøבלשון  íà– ÄÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Êæîøðå æîBø Løç;äøéúa ïáeøîBà:õt÷ðå õôB÷,ïéìèìhîa.ïç÷î úBèBòtäïéìèìhîa økîî ïøkîîe ç÷î. ¥¥¥§¦§¨¤§¥¨¥¥§¦§¨§¦©§§¦©¨¦§¨¤©¦§¨¨¦§¨§¦©§§¦
ÁíBìL éëøc éðtî eøîà íéøác elàå:ïBLàø àøB÷ ïäk,éåì åéøçàå,ìàøNé åéøçàå,íBìL éëøc éðtî. §¥§¨¦¨§¦§¥©§¥¨Ÿ¥¥¦§©£¨¥¦§©£¨¦§¨¥¦§¥©§¥¨

ïLé úéáa ïéáøòî,íBìL éëøc éðtî.ïBLàø àlîúî änàì áBø÷ àeäL øBa,íBìL éëøc éðtî.äiç úBãeöî §¨§¦§©¦¨¨¦§¥©§¥¨¤¨¨©¨¦§©¥¦¦§¥©§¥¨§©¨
íeMî íäa Lé íéâãå úBôBòåìæb,íBìL éëøc éðtî;éñBé éaøøîBà:øeîb ìæb.Lé ïè÷å äèBL Løç úàéöî §§¨¦¥¨¤¦¨¥¦§¥©§¥¨©¦¥¥¨¥¨§¦©¥¥¤§¨¨¥

ffff.fnxpe fnexøîàðù ,íéúôù úîé÷ò ,äöéô÷ .åùàøáå åéãéá ,äæéîø .íéé÷ ìëä ,äöøúðå åì íéæîåø íéøçàù åà æîåø àåäù äî('ä áåéà)åðéàå .äéô äöô÷
:äæéîø åîë øëéð ïîéñ.oilhlhna:äøéúá ïáë äëìä ïéàå .ïéìèìèî øëî íà.zehertdéøç àåä íà 'ç ïáë 'æ ïáë íéðè÷äåà .ïúîå àùî áéèá òãåéå ó

éøç åðéà íà 'é ïáå 'è ïáë:êë ìë ó.oilhlhna xknn oxknne gwn ogwn,äáåøî äðúî ãçà .òøî áéëù úðúî ãçàå ,àéøá úðúî ãçà .äðúî ïúðúîå
:úèòåî äðúî ãçàå

gggg.'eke oey`x `xew odkïéãä .õøàä íò ìåãâ ïäëì íãå÷ íëç ãéîìú øæîîã ,éåììå ïäëì íãå÷ ,äîëçá ìåãâ ìàøùéä íà ìáà .äîëçá ïéåù ïäùë
:ìàøùéáù ìåãâ íëçì íãå÷ õøàä íò åìéôà ïäëù âåäð àðãéàäå .àøîâã àðéã àåä.mely ikxc iptnäöøéù éîì úåùø úúì ïäëä ìåëé àúééøåàãîã

.øçàì àìå äæì äùøä äî éðôî øîåìå ééåöðàì éúéì àìã ,àø÷éù øçàì úåùø ïúé àìå ïåùàø àåä àø÷éù åøîà íåìù éëøã éðôîå ,åéðôì äøåúá àø÷éù
úåùø úúì ìåëé åðéàå ïåùàø àøå÷ ïäë íìåòì ,äæä ïîæá éùéîçáå éðùá àðù àìå ,íéáø éçéëùã íéáåè íéîéå úåúáùá àðù àìå,åéðôì àø÷éù ìàøùéì

:âäðîä ïëå ,ììë äøåúá éåì àø÷é àì éøîàã úéàå ,åúåáéùç éôë àìà éðù éåì àø÷é àìå ,äìéáçä äãøôúð ,ïäë íù ïéà íàå .ééåöðàì åúéì àìã éëéä éë
.oyi ziaa oiaxrn:øçà úéáá åðúéì ïîå÷î úà ïéðùî ïéà ,ãçà úéáá úáù ìëá ïáåøéò ïúéì íéìéâøù øöç éðá.mely ikxc iptnåéäù íãà éðáù

:àãùç àëéàå ,áåøéò àìá ïéìèìèîù åøîàé åúåà íéàåø ïéàù åéùëò ,úéá åúåàá áåøéòä úåàøì íéìéâø.aexw `edy xeaïî àáä íéîä úîà àöåîì
:øäðä.oey`x `lnzn:íéðåúçúä åàìîúé åéøçàå.dig zecevn:åéìë äéì éð÷éìã êåú íäì ïéàù.mely ikxc iptn lfb oda yi:íéðééãá ÷éôð àìåiax

.xenb lfb xne` iqei:éñåé éáøë äëìä ïéàå .åàìá åéìò øåáòì àúééøåàã ìæâ éåä àìã éñåé éáø äãåî åäéîå .íéðééãá ÷éôðå .íäéøáãî.swpndåîë .êúåç
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Løç, מדבר ואינו  שומע שאינו  –æîøðå æîBø לאחרים רומז – ÅÅÅÀÄÀÈ
ברמיזה  שנעשו הדברים וכל אחרים, לו  רומזים וכן  בראשו , או בידיו 

õt÷ðåקיימים. õôB÷ :øîBà äøéúa ïáe. בפיו אף ונרמז רומז  – ÆÀÅÈÅÅÀÄÀÈ
dvitwעולה "וכל  ואין dvtwמלשון  שפתיים, עקימת ומובנה: פיה", ְַָ

בתירה, בן סובר מקום ומכל  בראש , או  ביד  כרמיזה ניכר  סימן זה

ברמיזת  עליו  הסכים או שעשה מה וכל  בחרש, מועילה הקפיצה שאף
קיים, אבלïéìèìhîaהפה בלבד , מיטלטלין  של  וממכר במקח – ÀÄÇÀÀÄ

שמועילה  במיטלטלין, אלא מקל אינו  בתירה שבן  כלומר בקרקע, לא
שאינה  קמא, כתנא הוא סובר בקרקע אבל  הפה, רמיזת אפילו  בהם

שתיבת מפרשים, יש  בראש . או ביד  רמיזה אלא "oilhlhina"מועילה
ובן  ונרמז , רומז  סובר : קמא תנא כלומר שניהם, דברי על מוסבה

לא  אבל דווקא, במיטלטלים ושניהם ונקפץ, קופץ אומר : בתירא
מבארי((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).בקרקע utwpeם:ויש  utewהדבר על  שיקפוץ "עד  –

להרמב להרמב להרמב להרמב """"םםםם),),),),ויקיפהו " המשניותהמשניותהמשניותהמשניות מחמיר((((פירושפירושפירושפירוש בתירה בן  זה פירוש ולפי
ויביא  שיקפוץ הוא צריך אלא מועילה, אינה בלבד שרמיזה וסובר ,

שלהם את ממנו  יקבלו  והאחרים לידו  הדבר mewn((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).את lkn
.dxiza oak dkld oi`úBèBòtä,שמונה וכבני שבע כבני  הקטנים – ÇÈ

וכבני תשע כבני או  ומתן, משא בטיב ויודעים בשכלם חריפים הם אם
כך , כל חריפים כשאינם økîîעשר , ïøkîîe ç÷î ïç÷îÄÀÈÆÇÄÀÈÈÄÀÈ

ïéìèìhîa.קיים הכל במיטלטלין  מוכרים או קונים שהם מה – ÀÄÇÀÀÄ
היא חכמים תקנת מבואר: eiig",בגמרא ick meyn" מקחם נאמר שאם

מהם יקנו ולא מזונות להם ימכרו  לא מקח, מסקנת ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).אינו ולפי 
בין  בריא, מתנת ובין מרע שכיב מתנת בין מתנה, מתנתן אף הגמרא:

מועטת. מתנה ובין מרובה מתנה
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íéøác elàå, להלן המפורטים –eøîà,חכמים –éëøc éðtî ÀÅÀÈÄÈÀÄÀÅÇÀÅ
íBìL:בישראל ומחלוקות קטטות יהיו  שלא כדי  –àøB÷ ïäk ÈÙÅÅ
ïBLàø,בציבור בקריאתה בתורה, –ìàøNé åéøçàå ,éåì åéøçàå ÄÀÇÂÈÅÄÀÇÂÈÄÀÈÅ

שנאמר  הוא, התורה מן  זה שדבר מבואר, בגמרא ח ח ח ח ):):):):– כא כא כא כא ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

שיהא  ללמד, הכתוב בא מקריב", הוא אֿלהיך לחם את כי  "וקדשתו

ראשון , ולברך ראשון , "לפתוח שבקדושה: דבר לכל  ראשון הכהן 
שמן  אלא ראשון", יפה מנה כבודוליטול לחלוק הכהן  בא אם התורה

התורה  בקריאת אבל בידו. הרשות בחכמה, ממנו  שגדול  למי או לרבו

לישראל או  ללוי  כבוד  חולק הכהן יהא שלא חכמים, תיקנו בציבור 
תמיד אלא לישראל, לוי  וכן  לפניו , לתורה,להקדימו  ראשון עולה כהן 

ישראל, ואחריו לוי, íBìLואחריו  éëøc éðtîש בזה – זה יקנאו לא ÄÀÅÇÀÅÈ
מחלוקת. לידי יבואו ïLéולא úéáa ïéáøòî שכנים בה שיש  חצר  – ÀÈÀÄÀÇÄÈÈ

שבת  מערב בה עשו  כן  אם אלא בשבת, בה לטלטל  אסור  אחדים,
החצר דיירי  שכל שלמה, פת כיכר שמניחים והיינו  חצרות", "עירובי 

באותה  "מעורבים" שכולם ונמצא החצר, מבתי  באחד  בה, שותפים
היא אחת רשות החצר וכל  oiaexir)פת, zkqnl dgizt oiir) ותיקנו ;

שיהו oyiחכמים, ziaa oiaxrn רגילים החצר  בני היו  אם כלומר –
ולא  בית באותו לערב שיוסיפו אחד , בבית העירוב פת את להניח

המקום, את íBìLישנו éëøc éðtî: מבואר בגמרא –,cyg meyn ÄÀÅÇÀÅÈ
את  ישנו  אם בית, באותו העירוב פת את ליתן  והורגלו  הואיל  כלומר

– העירוב את שם יראו כשלא – בית לאותו הנכנסים יהיו מקומה,
עירוב בלא שמיטלטלים החצר, באנשי  מפרשים,((((רש רש רש רש """"יייי))))חושדים ויש .

ולכן  העירוב, פת את שגנבו  הישן הבית בבני  לחשוד  יבואו  שמא
העירוב את משם (בפירושו ((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).לקחו  הטעם מבאר  והרמב"ם

שאינו  העירוב, את בו  שמניחין  בית לאותו הנאה שיש לפי למשנתנו),
פת. ליתן  änàìצריך  áBø÷ àeäL øBa היוצאת המים לאמת – ÆÈÈÇÈ

שדהו , את ממנה משקה אחד וכל  השדות, שפת על  ועוברת הנהר  מן
בשפת  אחד כל בורות, עושים היו האמה תיבש שמא חשש ומתוך 

ידי  ועל עדשדהו, לבורו  המים את מכוון אחד  כל היה האמה סכירת

לאמה הקרוב שהבור  חכמים, ותיקנו  ïBLàøשיתמלא; àlîúî– ÄÀÇÅÄ
רחוקים,ואחריו יותר  שהם האחרים, הבורות éëøcמתמלאים éðtîÄÀÅÇÀÅ
íBìL.מריבות לידי  השדות בעלי  יבואו שלא –äiç úBãeöî ÈÀÇÈ

íéâãå úBôBòå,דגים או עופות או חיה לצוד  אותן שפרשו רשתות – ÀÀÈÄ
כלי, קניין  הרשתות לבעלי אין  זה שבכגון  קיבול, בית להן אין  ואפילו 
תיקנו  מקום מכל  "תוך ", לו יש כן  אם אלא לבעלים קונה כלי שאין

אלו במצודות שאף ìæbחכמים, íeMî íäa Léליטול שאסור  – ÅÈÆÄÈÅ
גזל, משום הציד את íBìLמהם éëøc éðtîלידי יבוא שלא – ÄÀÅÇÀÅÈ

מידיו  מוציאים אין מהן  הנוטל  מקום ומכל  אדם. בני  בין  ורוגז שנאה
דין. בית ידי  øeîbעל  ìæb :øîBà éñBé éaø,המצודות מן  הנוטל – ÇÄÅÅÈÅÈ

דין. בית ידי על מידיו  ומוציאים מדרבנן , גמור גזל  זה úàéöîÀÄÇהרי 
ïè÷å äèBL Løç,במציאתם זוכים אינם הדין שמן –ïäa Lé ÅÅÆÀÈÈÅÈÆ

íBìL éëøc éðtî ,ìæb íeMî שלום דרכי  מפני  תיקנו חכמים – ÄÈÅÄÀÅÇÀÅÈ
גזל. משום המציאה את מהם ליטול  ìæbשאסור :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈÅ
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ìæb íeMî ïäa,íBìL éëøc éðtî;éñBé éaøøîBà:øeîb ìæb.úéfä Làøa ówðîä éðò,ìæb åézçzM äî,éðtî ¨¤¦¨¥¦§¥©§¥¨©¦¥¥¨¥¨¨¦©§©¥§Ÿ©©¦©¤©§¨¨¥¦§¥
íBìL éëøc;éñBé éaøøîBà:øeîb ìæb.ëMáe è÷la íéBâ éiðò ãéa ïéçîî ïéàäàtáe äç,íBìL éëøc éðtî. ©§¥¨©¦¥¥¨¥¨¥§©¦§©£¦¥¦©¤¤©¦§¨©¥¨¦§¥©§¥¨

ËúéòéáMä ìò äãeLçä dzøáçì äMà úìàLî:äôð,íéçøå äøáëe,øepúå;dnò ïçèz àGå øáz àG ìáà. ©§¤¤¦¨©£¤§¨©£¨©©§¦¦¨¨§¨¨§¥©¦§©£¨¨Ÿ§¦§©¦¨
õøàä íò úLàì úìàLî øáç úLà:äøáëe äôð;úøøBáe,úðçBèå,dnò úã÷øîe;àG íénä ìéhzMî ìáà ¥¤¨¥©§¤¤§¥¤©¨¨¤¨¨§¨¨¤¤§¤¤©§¤¤¦¨£¨¦¤©¦©©¦

dnò òbz,äøáò éøáBò éãé ïé÷éæçî ïéàL éôì.íBìL éëøc éðtî àlà eøîà àG ïlëå.úéòéáMa íéBâ éãé ïé÷éæçîe, ¦©¦¨§¦¤¥©£¦¦§¥§¥£¥¨§ª¨¨§¤¨¦§¥©§¥¨©£¦¦§¥¦©§¦¦
ìàøNé éãé àG ìáà.ïîBìLa ïéìàBLå,íBìL éëøc éðtî. £¨§¥¦§¨¥§£¦¦§¨¦§¥©§¥¨

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡øîBàä:ézLàì äæ èb ìa÷úä,Bà:ézLàì äæ èb CìBä,øBæçì äöø íà–øæçé.äøîàL äMàä:ìa÷úä ¨¥¦§©¥¥¤§¦§¦¥¥¤§¦§¦¦¨¨©£©£Ÿ¨¦¨¤¨§¨¦§©¥

øòéä éëáñ ó÷ðå('é äéòùé):
hhhh.ziriayd lr dceygd:êìéàå øåòéáä ïî íòéðöäìå úéòéáù úåøéô øåîùì.dnr oeghz `le xeaz `léøáåò éãé íéãéá òééñì øåñàù éðôî ,äòééñì

:äøéáòä úòùá äøéáò.ux`d mr zy`l:úåøùòîä ìò äãåùçä.zpgehe zxxeae:ïä ïéøùòî õøàä éîò áåøù éôì.mind lihzyn la`:äñéòá`l
.dnr rbzäàîåè íåøâì øåñàå ìâìâì äúòééñî åæå ,äàîåè ìá÷ì äøùëåä éøäù íéàîè íéìë úîçî äàîèéî à÷å ,äìçì äìáèåä äìâìâùîù éôì

:äìçì.'ek exn` `l oleke:íåìù éëøã íåùî àìà ,äîöò äøéáò úòù àìá íòééñìå íéìë íìéàùäì åøéúä àì.mieb ici oiwifgneäð÷æçú íäì øîåì
:íëéãé.mnelya mil`eye:ä"á÷ä ìù åéúåîùî ãçà íåìùù ,éøëðä ìò íéîù íù ìéèîù ô"òàå .íâç íåéá åìéôàå íéîéä ìë
e`̀̀̀.xefgi xefgl dvx m` .lawzd xne`d:åúòãî àìù íãàì ïéáç ïéàå äì àåä áåç èâã.xefgi `läãéë àåä éøä çéìù äéúéåù éäéàã ïåéëã

`xephxa yexit

øeîb.המצודות בענין לעיל  שבארנו כמו –Làøa ówðîä éðò ÈÈÄÇÀÇÅÀÙ
úéfä או פאה של  הזיתים ממנו  ומפיל  זית אילן בראש  החובט – ÇÇÄ

שכחה, åézçzMשל  äî,הניקוף ידי על  למטה שנפלו  הזיתים – ÇÆÇÀÈ
ìæb, גזל זה הרי ונטלן , אחר  עני  בא אם –íBìL éëøc éðtî– ÈÅÄÀÅÇÀÅÈ

קטטה. לידי  העניים יבואו  øeîbשלא ìæb :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÈÅÈ
דין . בית ידי  על  מידיו  ומוציאים éiðòמדרבנן, ãéa ïéçîî ïéàÅÀÇÄÀÇÂÄÅ

äàtáe äçëMáe è÷la íéBâ שלא גויים עניי ביד מעכבים אין – ÄÇÆÆÇÄÀÈÇÅÈ
ופאה, שכחה לקט ישראל בשדות íBìLילקטו éëøc éðtî וכן – ÄÀÅÇÀÅÈ

בגמרא: בברייתא mixwaneשנו ,l`xyi iipr mr miieb iipr miqpxtn"
l`xyi izn mr miieb izn mixaewe ,l`xyi ileg mr miieb ilegכלומר)

ישראל ), מתי  בקבורת משתדלים כדרך בקבורתם iptnשמשתדלים
."mely ikxc
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המשנה  אגב כאן  מובאת והיא ט), (ה, שביעית במסכת כבר שנויה זו  משנה
שלום. דרכי  מפני  שנאמרו  בדברים עוסקת היא אף שכן  הקודמת,

úéòéáMä ìò äãeLçä dzøáçì äMà úìàLî שהיא כגון – ÇÀÆÆÄÈÇÂÆÀÈÇÂÈÇÇÀÄÄ
ולהצניעם  השמיטה, שנת השביעית, השנה של הפירות לשמור  חשודה

מן  המין אותו  פירות שכלו לאחר היינו הביעור , זמן שהגיע לאחר
גם  לבערם חייבים שעה שמאותה לחיות, שם מצויים ואינם השדה,

הבית: הקמח,äôðמן לניפוי  המשמשת –äøáëe כברה או  – ÈÈÀÈÈ
תבואה, גרעיני  לניקוי  לטחינה,íéçøåהמשמשת יד  של  –øepúå ÀÅÇÄÀÇ

שכלים פי על ואף לאפייה; ויש– מאכלים, להתקנת משמשים אלו 
לסייע  ואסור  האסורים, שביעית בפירות בהם תשתמש שמא לחשוש

מפני חכמים התירו  מקום מכל  להלן, כמפורש עבירה, עוברי בידי 
בהם  שתשתמש  תולים שכן הללו , הכלים את לה להשאיל שלום דרכי

בשביעית; המותרים øázלדברים àG ìáà תבואה עמה תברור לא – ÂÈÈÙ
הפסולת, מן dnòופירות ïçèz àGå בגוף מסייעת שנמצאת לפי – ÀÄÀÇÄÈ

øáç((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).העבירה úLà,ובטהרה במעשרות זהירה שהיא – ÅÆÈÅ
úìàLî,השנים בכל  –õøàä íò úLàì המעשרות על  החשודה – ÇÀÆÆÀÅÆÇÈÈÆ

הטומאה: äøáëeועל äôð,מפרשים ויש  ותנור; ריחיים וכן  – ÈÈÀÈÈ
הואיל תנור , אבל  כך, אחר  לטהרן ואפשר  הואיל  וכברה, נפה שדווקא
ואף  שבירה, טעון  נטמא אם שהרי  להשאילו , דרך  אין מחרס, ועשוי

לטהרם הוא רב וטורח לנקותם קשה ישראלישראלישראלישראל");");");");ריחיים """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;

dnò úã÷øîe ,úðçBèå ,úøøBáe מעשרים הארץ עמי שרוב לפי – ÆÆÀÆÆÇÀÆÆÄÈ

כאן  יש שמא חוששים ואין  כך , על סומכים שלום דרכי ומפני  הם,

עבירה; לעוברי  בנפה.zcwxnסיוע הקמח את מנפה –ìéhzMî ìáàÂÈÄÆÇÄ
íénä,העיסה לתוך  מים שהטילה לאחר  –dnò òbz àG לסייעה – ÇÇÄÄÇÄÈ

טומאה, לקבל  העיסה את הכשירו המים שהרי  העיסה, בגלגול 
לטמא  מסייעת חבר אשת ונמצאת בחלה, העיסה תתחייב וכשתגלגל 

לאשת  אסור הלכך מטמאים, וכליו  ואשתו  הארץ שעם החלה, את
העיסה, בגלגול  הארץ עם אשת עם לעשות îחבר  ïéàL éôìïé÷éæç ÀÄÆÅÇÂÄÄ

äøáò éøáBò éãé.העבירה בשעת עבירה עוברי ידי לסייע שאסור  – ÀÅÀÅÂÅÈ
eøîà àG ïlëåשמותר ואמרו חכמים שהקלו  ומה כלומר: – ÀËÈÈÀ

עבירה, בשעת שלא ולסייעם הארץ לעמי כלים `exnלהשאיל  `l
íBìL éëøc éðtî àlà.איבה לידי יבוא שלא –éãé ïé÷éæçîe ÆÈÄÀÅÇÀÅÈÇÂÄÄÀÅ

úéòéáMa íéBâ,במלאכה לסייעם כאן הכוונה שאין  מבואר, בגמרא – ÄÇÀÄÄ
אותם: מברכים בשביעית, שדותיהם עובדים אותם כשרואים אלא
מפני אלו , בדברים וכיוצא במעשיכם, הצליחו  או : ידיכם, תחזקנה

הארץ; שביתת על מצווים ìàøNéשאינם éãé àG ìáà אין – ÂÈÀÅÄÀÈÅ
עבירה; עוברי  ידי להחזיק שאסור בשביעית, ישראל  ידי  מחזיקים

ïîBìLa ïéìàBLå,הימים בכל הגויים של –íBìL éëøc éðtî ÀÂÄÄÀÈÄÀÅÇÀÅÈ
גויים, של בשלומם ששואלים לומר צורך  שאין מבואר , בגמרא –

אלא  בשלומם, ששואלים שכן  כל בשביעית, ידיהם מחזיקים אם שהרי 
מכל זרה, עבודה לכבוד  הם שחוגגים פי על אף חגם, ביום אפילו

בשלומם. שואלים שלום דרכי  מפני  מקום

א ה נ ש מ ר ו א ב

ד, בפרק הראשונה המשנה בו  שהתחילה שבגט, השליחות לענין חוזרת משנתנו
מפני או העולם תיקון  מפני  שנאמרו ההלכות סידרת ידי  על  הענין  שנפסק אלא
ידי על הגט את לשלוח הבעל שיכול  מסכתנו , בתחילת הזכרנו  וכבר  שלום. דרכי

הנקרא dkledl".שליח, gily" הגט את שיקבל שליח לשלוח האשה גם יכולה כן
נקרא והוא בעלה, dlawl",מיד gily"משליח ושו לקבלה שליח של דינו נה

כאילו זה הרי לידו, הגט ומשהגיע האשה, במקום הוא לקבלה שליח שכן  להולכה,
באיזה  הבדל ואין הוא, הבעל במקום להולכה שליח ואילו  האשה, ליד הגט הגיע

" לו : אמר ואפילו שליח, עשאו  מתגרשת lawלשון  האשה אין  לאשתי ", זה גט
הגט  שנמסר לאחר בו לחזור הבעל יכול אם דנה, משנתנו  לידה. הגט שיגיע עד 

השליח. ליד 

øîBàä:לשליח –ézLàì äæ èb ìa÷úäבשביל זה גט קבל – ÈÅÄÀÇÅÅÆÀÄÀÄ
לו :Bàאשתי , ézLàìשאמר äæ èb CìBäהבעל אם כלומר  – ÅÅÆÀÄÀÄ

ובין  "הולך " בלשון לו  שאמר בין לאשתו , גט למסור כדי שליח עשה
ולפיכך להולכה, שליח אלא אינו  "התקבל", äöøבלשון  íà– ÄÈÈ
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éhb éì,øBæçì äöø íà–øæçé àG.ìòaä Bì øîà íà Cëéôì:dì ìa÷zL éLôà éà,dì ïúå CìBä àlà,íà ¦¦¦¦¨¨©£©£Ÿ§¦¨¦¨©©©©¦¤§¦¤§©¥¨¤¨¥§¤¨¦
øBæçì äöø–øæçé.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:úøîBàä óà:éhb éì ìè,øBæçì äöø íà–øæçé àG. ¨¨©£©£Ÿ©¨¦§¤©§¦¥¥©¨¤¤Ÿ¦¦¦¦¨¨©£©£Ÿ

·äøîàL äMàä:éhb éì ìa÷úä–zL äëéøöíéãò ézk é:íéøîBàL íéðL:äøîà eðéðôa,íéøîBàL íéðLe: ¨¦¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦§¦¨§¥¦¥¥¦§©¦¤§¦§¨¥¨§¨§©¦¤§¦
òø÷å ìa÷ eðéðôa;íéðBøçàä ïäå íéðBLàøä ïä elôà,ãçàå íéðBLàøä ïî ãçà BàíéðBøçàä ïî,óøèöî ãçàå §¨¥¦¥§¨©£¦¥¨¦¦§¥¨©£¦¤¨¦¨¦¦§¤¨¦¨©£¦§¤¨¦§¨¥

ïänò.äñøàîä äøòð–dhb úà ïéìa÷î äéáàå àéä.øîàäãeäé éaø:úçàk úBëBæ íéãé ézL ïéà,àlà ¦¨¤©£¨©§Ÿ̈¨¦§¨¦¨§©§¦¤¦¨¨©©¦§¨¥§¥¨©¦§©©¤¨
ãáìa dhb úà ìa÷î äéáà.ì äìBëé dðéàL ìëådhb úà øBîL–Løbúäì äìBëé dðéà. ¨¦¨§©¥¤¦¨¦§©§¨¤¥¨§¨¦§¤¦¨¥¨§¨§¦§¨¥

‚äøîàL äpè÷:éhb éì ìa÷úä–dãéì èb òébiL ãò èb Bðéà;øBæçì ìòaä äöø íà Cëéôì–øBæçé,ïéàL §©¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦¥¥©¤©¦©¥§¨¨§¦¨¦¨¨©©©©£©£¤¥
çéìL äNBò ïè÷.äéáà Bì øîà íà ìáà:dhb ézáì ìa÷úäå àö,øéæçäì äöø íà–øéæçé àG.øîBàä:ïz ¨¨¤¨¦©£¨¦¨©¨¦¨¥§¦§©¥§¦¦¦¨¦¨¨§©£¦©£¦¨¥¥

:äæ ìù åúìá÷á ãéî äùøâúðå.ihib il leh zxne`d s`:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìäå .àåä äìá÷ ïåùì
aaaa.dkixv:íéãò éúéë éúù åðéðôì àéáäì.dxn` epipta exn`iy mipy:åìá÷ì åì.rxwe law epipta exn`iy mipyeìò åøæâù ,åðù ãîùä úòùáå

:äàøéé àìù ,ãéî èâä íéòøå÷ åéäå úåöîä.'ek od elit`e:åìá÷ùë åàø íîöò íä íäéðôá äøîàù íéðùäùd on cg`e mipey`xd on cg` e`mipexg`
.cg`e:íäîò óøèöî ,åæáå åæá ãò äùòðù ,éùéìù.dia`e `id:åìá÷ì éàëæ éîð äéáàå .àéä äìåãâ àäã ãé äì ùé àéä .äéáà åà àéä åà.zyxbzn dpi`

áéúëã ,äéáà úìá÷á åìéôàå(ã"ë íéøáã):úøæåçå äçìùîù åæ äàöé ,úøæåç äðéàå äçìùîù éî ,åúéáî äçìùå
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לידה,øBæçìהבעל , הגט שהגיע קודם בו  –øæçé הוא יכול  – ÇÂÇÂÙ
שלא  לאדם חבין ואין חוב, אלא לאשה זכות הגט שאין לפי לחזור,

אבל אבל אבל אבל מדעתו וווו).).).). א א א א ,,,, לעיללעיללעיללעיל äøîàL((((עייןעייןעייןעיין äMàä:לשליח –ìa÷úä ÈÄÈÆÈÀÈÄÀÇÅ
éhb éì,בעלי מידי  גטי  את קבל –äöø íà הבעלøBæçìלאחר – ÄÄÄÄÈÈÇÂ

לשליחה, הגט את øæçéשמסר àGשהואיל בו, לחזור יכול אינו – ÇÂÙ
את  הבעל וכשמסר כידה, ידו  הרי  לקבלה, שליח אותו עשתה והאשה

האשה. ליד  הגט הגיע כאילו  הוא הרי  השליח, ליד  –Cëéôìהגט ÀÄÈ
בו , לחזור  יכול  אינו לקבלה לשליח הגט את מוסר הבעל ואם הואיל 

כגון  זו , לשליחות מסרב הוא כן  אם אלא תקנה לו  אין  íàÄלפיכך
ìòaä Bì øîà:לקבלה לשליח –dì ìa÷zL éLôà éà אין – ÈÇÇÇÇÄÆÀÄÆÀÇÅÈ

הגט, את בשבילה שתקבל dìרצוני  ïúå CìBä àlàאני רוצה – ÆÈÅÀÆÈ
השליחות  את בזה שעקר  והרי  אשתי, של לידה ותתנהו  הגט את שתוליך 

להולכה, שליח ועשאו øBæçìלקבלה äöø íà שהגיע קודם בו – ÄÈÈÇÂ
אשתו, ליד להולכה.øæçéהגט בשליח לעיל ששנינו  כמו –ïaø ÇÂÙÇÈ

úøîBàä óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL:לשליח –éì ìè ÄÀÆÇÀÄÅÅÇÈÆÆÙÄ
éhb,"נטילה" בלשון אלא "קבלה" בלשון  לו אמרה שלא פי  על  אף – ÄÄ

äöø íàהבעלøBæçì,השליח לידי הגט שהגיע לאחר  –øæçé àG ÄÈÈÇÂÇÂÙ
שליח  עשאתו שהאשה משמעו זה לשון שאף לחזור, יכול  אינו  –

כידה. וידו  לקבלה,
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äøîàL äMàä:לשליח –éhb éì ìa÷úä: ואמר השליח וחזר – ÈÄÈÆÈÀÈÄÀÇÅÄÄÄ
בידו , הגט אין  אבל הגט, את íéãòקיבלתי ézk ézL äëéøö– ÀÄÈÀÅÄÅÅÄ

עדים: זוגות שני  צריכה היא אחת,íéðLהרי כת היינו  עדים, שני – ÀÇÄ
äøîà eðéðôa :íéøîBàL,הגט את לה שיקבל  לשליח האשה – ÆÀÄÀÈÅÈÀÈ

íéðLe,עדים ושני  –òø÷å ìa÷ eðéðôa :íéøîBàL בפנינו – ÀÇÄÆÀÄÀÈÅÄÅÀÈÇ
שמדובר מבואר , בגמרא אותו . וקרע הבעל  מידי הגט את השליח קיבל

הלכך גיטין , קבלת ואסרו  המצוות על שגזרו  השמד, בשעת במשנתנו 
היא, משנתנו שכוונת מפרשים, יש קבלתו . לאחר הגט את קורעים היו 

כך  על יעידו שעדים צריך  הגט, את קרע השליח ויש((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););שאם
וכעין  הדברים המשך דרך אלא "וקרע" המשנה נקטה שלא מפרשים,

צריכים  העדים אין אבל  קרעו, הסתם מן בידו  אינו הגט שאם אמתלא,
הגט את קיבל שבפניהם אם כי  כך, על האשה ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););להעיד  ואין

אלא עדים, ארבעה היינו  שונים, עדים כתי שתי דווקא elôàÂÄצריכה
íéðBøçàä ïäå íéðBLàøä ïäשני אלא לה אין  אפילו כלומר  – ÅÈÄÄÀÅÈÇÂÄ

הגט, את לקבל בפניהם לשליח שאמרה מעידים השניים ואותם עדים,
הגט, את השליח שקיבל שראו  המעידים גם ïîוהם ãçà BàÆÈÄ

ïänò óøèöî ãçàå ,íéðBøçàä ïî ãçàå íéðBLàøä– ÈÄÄÀÆÈÄÈÇÂÄÀÆÈÄÀÈÅÄÈÆ
האמירה, על מעיד  לקבל , לשליח אמרה שבפניהם הראשונים, מן  שאחד
הקבלה, על מעיד הגט, את השליח קיבל שבפניהם האחרונים, מן  ואחד

אחד כל עם מצטרף קיבל , ובפניו  אמרה שבפניו שלישי , עד  ועוד 
הקבלה. ועל האמירה על להעיד äñøàîäמהם äøòð שעדיין – ÇÂÈÇÀÙÈÈ

אביה מרשות יצאה דדדד),),),),לא דדדד,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  אותה,((((עייןעייןעייןעיין מגרש  הארוס אם
å àéädhb úà ïéìa÷î äéáà את מקבלת בעצמה היא או  – ÄÀÈÄÈÀÇÀÄÆÄÈ

דעתה, בלא גיטה את מקבל  אביה או אביה, מדעת שלא ואפילו גיטה,
את  הכתוב הפקיע לא אבל הנערה, בבתו לאב יד  הכתוב זיכה שכן

úçàk((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ידה úBëBæ íéãé ézL ïéà :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÅÀÅÈÇÄÀÇÇ
כאחת, בגיטה לזכות יכולות אביה ויד ידה אין  –ìa÷î äéáà àlàÆÈÈÄÈÀÇÅ

ãáìa dhb úà.הנערה בבתו  לאב יד התורה שזיכתה מאחר – ÆÄÈÄÀÇ
גיטה. מקבלת הריהי  מאביה, יתומה כשהיא äìBëéברם, dðéàL ìëåÀÈÆÅÈÀÈ

dhb úà øBîLì,גיטה את לשמור דעת בה כשאין קטנה, כגון – ÄÀÆÄÈ
Løbúäì äìBëé dðéàשנאמר אביה, ידי  על  הגט בקבלת ואפילו – ÅÈÀÈÀÄÀÈÅ

א א א א ):):):): כדכדכדכד,,,, יצאה ((((דברים דברים דברים דברים  חוזרת, ואינה שמשלחה מי – מביתו " "ושלחה
שכן  מתגרשת, אביה ידי שעל  מפרשים, ויש וחוזרת. שמשלחה זו 

קטנה, ביתומה עוסקת שמשנתנו אלא תחזור, שלא משמרה אביה
בכלל. גט לקבל יכולה אינה גיטה, את לשמור יכולה אינה שאם
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äøîàL äpè÷:לשליח –éhb éì ìa÷úä שליח אותו שעשתה – ÀÇÈÆÈÀÈÄÀÇÅÄÄÄ
גיטה, את לשמור  ויכולה מאביה יתומה שהיא וכגון  BðéàÅלקבלה;

dãéì èb òébiL ãò èb לקבלה שליח אותו שעשתה מה שכן  – ÅÇÆÇÄÇÅÀÈÈ
מועיל ; øBæçìאינו  ìòaä äöø íà Cëéôì את שמסר  לאחר  – ÀÄÈÄÈÈÇÇÇÇÂ

לידה, הגט שהגיע קודם לשליח, יכול øBæçéהגט בו ,– ïéàLלחזור ÇÂÆÅ
çéìL äNBò ïè÷עד גט אינו הלכך  שליחה, הוא שאין  ונמצא – ÈÈÆÈÄÇ

לידה. גט äéáàשיגיע Bì øîà íà ìáà,קיים אביה אם כלומר  – ÂÈÄÈÇÈÄÈ
לשליח: אמר dhbוהוא ézáì ìa÷úäå àö הארוס למקום צא – ÅÀÄÀÇÅÀÄÄÄÈ

ולאחר לקבלה, כשליח השליח של  דינו  לבתי, גט ממנו  וקבל  בתי של

לשליח, הגט את הבעל äöøשנתן íà הבעלøéæçäì הגט את – ÄÈÈÀÇÂÄ
øéæçéלידו , àG.האב כיד שליח של שידו להחזיר , יכול אינו – ÇÂÄ

øîBàä:לשליח –Bðúðe ,éðBìt íB÷îa ézLàì äæ èb ïz ÈÅÅÅÆÀÄÀÄÀÈÀÄÀÈ
øçà íB÷îa dì הגט את לה שיתן  במפורש  לשליח ואמר הואיל  – ÈÀÈÇÅ
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éðBìt íB÷îa ézLàì äæ èb,øçà íB÷îa dì Bðúðe–ìeñt;éðBìt íB÷îa àéä éøä,øçà íB÷îa dì Bðúðe– ¥¤§¦§¦§¨§¦§¨¨§¨©¥¨£¥¦§¨§¦§¨¨§¨©¥
øLk.äøîàL äMàä:éðBìt íB÷îa éhb éì ìa÷úä,øçà íB÷îa dì Bìa÷å–ìeñt;øæòéìà éaøøéLëî.àáä ¨¥¨¦¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦§¨§¦§¦§¨§¨©¥¨©¦¡¦¤¤©§¦¨¥

éðBìt íB÷nî éhb éì,øçà íB÷nî dì Bàéáäå–øLk. ¦¦¦¦¨§¦¤¡¦¨¦¨©¥¨¥
„éhb éì àáä–ãò äîeøza úìëBàdãéì èb òébiL;éhb éì ìa÷úä–äøeñàãiî äîeøza ìBëàì.ìa÷úä ¨¥¦¦¦¤¤©§¨©¤©¦©¥§¨¨¦§©¥¦¦¦£¨¤¡©§¨¦¨¦§©¥

éðBìt íB÷îa éhb éì–íB÷î BúBàì èb òébiL ãò äîeøza úìëBà;øæòéìà éaøãiî øñBà. ¦¦¦§¨§¦¤¤©§¨©¤©¦©¥§¨©¦¡¦¤¤¥¦¨
‰øîBàä:ézLàì eðúe èb eáúk,äeLøb,úøbà eáúkdì eðúe–eðzéå eázëé elà éøä.äeøèt,äeñðøt, ¨¥¦§¥§§¦§¦¨§¨¦§¦¤¤§¨£¥¥¦§§§¦§¦§¨©§§¨

ñenpk dì eNò,éeàøk dì eNò–íeìk øîà àG.íéøîBà eéä äðBLàøa:øîàå øìBwa àöBiä:èb eáúk £¨©¦£¨¨¨¨©§¨¦¨¨§¦©¥©¨§¨©¦§¥
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cccc.dnexza zlke` ihb il `ad:äãéì èâ òéâéù ãò .àéä ïäë úùà íà.mewn eze`l:íù àìà éçåìù àäú àì åì äøîà êëùxqe` xfril` iaxe
.cinäéðôìî ùøéôù äòùî êëéôì ,äì äùøâéà äìá÷ úòùîå åì àéä íå÷î äàøîã ,øçà íå÷îá åìá÷ùë øéùëîã äéîòèì øæòéìà éáøå .äìöàî ùøéôùî

:à"øë äëìä ïéàå .åðîéä åìá÷å øéòì õåç åàöî àîù ,äøåñà
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פלוני , שיתננו hbdìeñtבמקום רוצה ואינו  כך על  מקפיד שהבעל  – È
שם. עליו  יליזו שלא אחר , במקום gilyl:לה xn` m` la`àéä éøäÂÅÄ

øLk ,øçà íB÷îa dì Bðúðe ,éðBìt íB÷îa שלא הגט, – ÀÈÀÄÀÈÈÀÈÇÅÈÅ
כך על הקפיד  ולא שם, שימצאנה מקומה לו  להראות אלא נתכוון

וכן  הגט. את שם לה äøîàLשיתן äMàä:לשליחה –ìa÷úä ÈÄÈÆÈÀÈÄÀÇÅ
ìeñt ,øçà íB÷îa dì Bìa÷å ,éðBìt íB÷îa éhb éì,הגט – ÄÄÄÀÈÀÄÀÄÀÈÀÈÇÅÈ

אלא  הגט את יקבל שלא מקפידה שהיא לומר, יש  האשה לגבי שאף

אחר ; במקום ולא פלוני øéLëîבמקום øæòéìà éaø שלדעתו – ÇÄÁÄÆÆÇÀÄ
שהוא  לפי פלוני , במקום הגט נתינת תלה שהוא לומר  יש בבעל דווקא

לא  מתגרשת, כורחה שבעל  האשה אבל בו , תלוי והכל  מדעתו מגרש
לשליח  שאמרה וזה הגט, קבלת מקום על שמקפידה בה לומר שייך

בעלה. מקום לו להראות אלא התכוונה לא פלוני ", במקום גיטי  "קבל
:gilyl dy`d dxn` m`eéðBìt íB÷nî éhb éì àáä– שלא ÈÅÄÄÄÄÈÀÄ

הגט  את לה שיביא לו אמרה אלא לקבלה, שליח אותו  עשתה

פלוני , øçàממקום íB÷nî dì Bàéáäå מתגרשת ואינה הואיל – ÆÁÄÈÄÈÇÅ
לידה, הגט משיגיע אלא הגט, את הכל,øLkבקבלתו לדברי  – ÈÅ

אחר ממקום הגט את לה כשמביא מקפידה אינה בודאי זה שבכגון 
((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).
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הגט: בענין  שליחים סוגי  שני לעשות האשה יכולה הקודמת במשנה שלמדנו כפי
הרי`. השליח, לידי  הגט ומשהגיע גיטי , לי קבל  לו : שאומרת היינו  קבלה, שליח

לידה. הגיע כאילו  מתגרשת, גיטי,a.היא לי הבא לו : שאומרת היינו  הבאה, שליח
עד מתגרשת ואינה לאשתו), הגט להוליך  שולחו (שהבעל להולכה כשליח ודינו 
ממנו, מתגרשת היא אם לכהן, הנשואה ישראל בבת דנה משנתנו  לידה. הגט שיגיע
אם  זה בענין  הבדל  שיש  ללמדנו  המשנה ובאה בתרומה; לאכול אסורה מאימתי

קבלה. שליח או הבאה שליח עשתה

:gilyl dxn`y dy`déhb éì àáä והיא הבאה, שליח שעשאתו – ÈÅÄÄÄ
כהן, dãéìאשת èb òébiL ãò äîeøza úìëBà זמן שכל – ÆÆÇÀÈÇÆÇÄÇÅÀÈÈ

לעיל ; שהזכרנו כמו  מגורשת, אינה לידה, הגט הגיע `mשלא la`
:gilyl dxn`éhb éì ìa÷úä,קבלה שליח שעשאתו –äøeñà ÄÀÇÅÄÄÄÂÈ

ãiî äîeøza ìBëàìלאלתר הגט את קיבל שמא השליח, כשיצא – ÆÁÇÀÈÄÈ
בתרומה לאכול אסורה גרושה ספק שהיא וכל  ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ונתגרשה,

:gilyl dxn`éðBìt íB÷îa éhb éì ìa÷úä שליח שעשאתו – ÄÀÇÅÄÄÄÀÈÀÄ
פלוני , במקום הגט את בשבילה לקבל  לו שאמרה אלא úìëBàÆÆקבלה,

íB÷î BúBàì èb òébiL ãò äîeøza הגט שיגיע עד  כלומר – ÇÀÈÇÆÇÄÇÅÀÈ

עד ללכת השליח צריך  זמן כמה ומשערים מקום, באותו השליח לידי

מקום לאותו  רירירירי""""ד ד ד ד ;;;;שיגיע תוספותתוספותתוספותתוספות המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; א א א א ;;;; ט ט ט ט ,,,, תרומות תרומות תרומות תרומות  הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

חדשיםחדשיםחדשיםחדשים).).).). שאם תוספותתוספותתוספותתוספות היא, משנתנו  שכוונת יוצא, הגמרא לפי ברם,

מקום  לאותו שיביאנו  עד  גט אינו  אחר  במקום הגט את השליח קיבל
עד  המשנה: מלשון  משמע וכן לו , hשאמרה b r i b i y.מקום לאותו

מקום, באותו  הגט את קיבל  לא אם והלא בגמרא: שואלים מכאן 
במשנתנו  שמדובר  ומשיבים, הקודמת? במשנה ששנינו כמו  הוא, פסול

במקום  נמצא שבעלי  ויש  פלוני , במקום גיטי לי קבל  שאמרה: בכגון
מקפידה  שאינה משמע שהוסיפה האחרונים הדברים שמתוך  אלמוני,

במקום  גיטי לי "קבל לו  שאמרה ומה אחר, במקום הגט את יקבל אם
ממנו  טול  בעלי את שתמצא מקום בכל  כך: היתה כוונתה פלוני",

הלכך פלוני; למקום עמו שתגיע עד גט אינו  אבל הגט, `zlkeאת
.ipelt mewnl hb ribiy cr dnexzaãiî øñBà øæòéìà éaø שמא – ÇÄÁÄÆÆÅÄÈ

הגט, את מידו וקיבל  בעלה את במקרה השליח מצא ממנה כשיצא

סובר אליעזר  רבי הקודמתהקודמתהקודמתהקודמת),),),),והרי  "התקבל((((במשנהבמשנהבמשנהבמשנה אמרה: האשה שאם
כשר. הגט אחר , במקום לה וקיבלו  פלוני", במקום גיטי  לי 
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נותנים  אין אבל  וחותמים, כותבים אלו הרי  לאשתי ", גט "כתבו  לשניים: האומר 

לה ליתן להם שיאמר  עד לאשתו הגט ai)את ,a oiyexib 'ld m"anx) באה משנתנו .
קיימים;`.ללמד: ודבריו  לאשתו, ויתנו גט שיכתבו לומר הבעל  יכול  לשונות באלו

.a אלא אמר  לא אפילו  בה, נתון שהיה סכנה מחמת וטרוד  בהול  היה הבעל  אם
הגט. את לאשתו ויתנו  ויחתמו  יכתבו אלו הרי לאשתי", גט "כתבו 

øîBàä:לשניים –,ézLàì eðúe èb eáúk: שאומר äeLøb,או  ÈÅÄÀÅÀÀÄÀÄÈÀÈ
dìאו : eðúe úøbà eáúkנקרא הגט שכן  –,"oiweay zxb`" כמו ÄÀÄÆÆÀÈ

הגט, בנוסח eðzéåשכתוב eázëé elà éøä הגט את יכתבו – ÂÅÅÄÀÀÀÄÀ
הם, גירושים לשון הללו  הלשונות שכל לאשתו, ויתנוהו עליו ויחתמו

ונתינה. כתיבה כולל  "גרשוה" הלשון  lrad:ואף mdl xn` m` la`
,äeøèt:להם שאמר שאמר:äeñðøt,או ñenpkאו dì eNò ÄÀÈÇÀÀÈÂÈÇÄ

או: כחוק, היינו –éeàøk dì eNò אין הללו , הלשונות כל – ÂÈÈÈ
באמרו  שכן גירושים, דווקא שכוונתו "dexht"במשמעותם אפשר

מחובותיה; אותה לפרנסתה;"deqpxt"לפטור  לדאוג –"qenipk dl eyr"
ie`xk"או  dl eyr"לפיכך וכסות, מזונות לה לתת –íeìk øîà àGÈÇÀ

בטל גט זה הרי לה, ונתנו גט כתבו  ואם eéä((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).– äðBLàøaÈÄÈÈ
íéøîBà:חכמים –øìBwa àöBiä בדין לידון בשלשלאות – ÀÄÇÅÇÈ

מוות, בסכנת נתון  שהוא לשניים:øîàåהמלכות, –èb eáúk ÀÈÇÄÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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éhb éì,øBæçì äöø íà–øæçé àG.ìòaä Bì øîà íà Cëéôì:dì ìa÷zL éLôà éà,dì ïúå CìBä àlà,íà ¦¦¦¦¨¨©£©£Ÿ§¦¨¦¨©©©©¦¤§¦¤§©¥¨¤¨¥§¤¨¦
øBæçì äöø–øæçé.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:úøîBàä óà:éhb éì ìè,øBæçì äöø íà–øæçé àG. ¨¨©£©£Ÿ©¨¦§¤©§¦¥¥©¨¤¤Ÿ¦¦¦¦¨¨©£©£Ÿ

·äøîàL äMàä:éhb éì ìa÷úä–zL äëéøöíéãò ézk é:íéøîBàL íéðL:äøîà eðéðôa,íéøîBàL íéðLe: ¨¦¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦§¦¨§¥¦¥¥¦§©¦¤§¦§¨¥¨§¨§©¦¤§¦
òø÷å ìa÷ eðéðôa;íéðBøçàä ïäå íéðBLàøä ïä elôà,ãçàå íéðBLàøä ïî ãçà BàíéðBøçàä ïî,óøèöî ãçàå §¨¥¦¥§¨©£¦¥¨¦¦§¥¨©£¦¤¨¦¨¦¦§¤¨¦¨©£¦§¤¨¦§¨¥

ïänò.äñøàîä äøòð–dhb úà ïéìa÷î äéáàå àéä.øîàäãeäé éaø:úçàk úBëBæ íéãé ézL ïéà,àlà ¦¨¤©£¨©§Ÿ̈¨¦§¨¦¨§©§¦¤¦¨¨©©¦§¨¥§¥¨©¦§©©¤¨
ãáìa dhb úà ìa÷î äéáà.ì äìBëé dðéàL ìëådhb úà øBîL–Løbúäì äìBëé dðéà. ¨¦¨§©¥¤¦¨¦§©§¨¤¥¨§¨¦§¤¦¨¥¨§¨§¦§¨¥

‚äøîàL äpè÷:éhb éì ìa÷úä–dãéì èb òébiL ãò èb Bðéà;øBæçì ìòaä äöø íà Cëéôì–øBæçé,ïéàL §©¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦¥¥©¤©¦©¥§¨¨§¦¨¦¨¨©©©©£©£¤¥
çéìL äNBò ïè÷.äéáà Bì øîà íà ìáà:dhb ézáì ìa÷úäå àö,øéæçäì äöø íà–øéæçé àG.øîBàä:ïz ¨¨¤¨¦©£¨¦¨©¨¦¨¥§¦§©¥§¦¦¦¨¦¨¨§©£¦©£¦¨¥¥

:äæ ìù åúìá÷á ãéî äùøâúðå.ihib il leh zxne`d s`:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìäå .àåä äìá÷ ïåùì
aaaa.dkixv:íéãò éúéë éúù åðéðôì àéáäì.dxn` epipta exn`iy mipy:åìá÷ì åì.rxwe law epipta exn`iy mipyeìò åøæâù ,åðù ãîùä úòùáå

:äàøéé àìù ,ãéî èâä íéòøå÷ åéäå úåöîä.'ek od elit`e:åìá÷ùë åàø íîöò íä íäéðôá äøîàù íéðùäùd on cg`e mipey`xd on cg` e`mipexg`
.cg`e:íäîò óøèöî ,åæáå åæá ãò äùòðù ,éùéìù.dia`e `id:åìá÷ì éàëæ éîð äéáàå .àéä äìåãâ àäã ãé äì ùé àéä .äéáà åà àéä åà.zyxbzn dpi`

áéúëã ,äéáà úìá÷á åìéôàå(ã"ë íéøáã):úøæåçå äçìùîù åæ äàöé ,úøæåç äðéàå äçìùîù éî ,åúéáî äçìùå

`xephxa yexit

לידה,øBæçìהבעל , הגט שהגיע קודם בו  –øæçé הוא יכול  – ÇÂÇÂÙ
שלא  לאדם חבין ואין חוב, אלא לאשה זכות הגט שאין לפי לחזור,

אבל אבל אבל אבל מדעתו וווו).).).). א א א א ,,,, לעיללעיללעיללעיל äøîàL((((עייןעייןעייןעיין äMàä:לשליח –ìa÷úä ÈÄÈÆÈÀÈÄÀÇÅ
éhb éì,בעלי מידי  גטי  את קבל –äöø íà הבעלøBæçìלאחר – ÄÄÄÄÈÈÇÂ

לשליחה, הגט את øæçéשמסר àGשהואיל בו, לחזור יכול אינו – ÇÂÙ
את  הבעל וכשמסר כידה, ידו  הרי  לקבלה, שליח אותו עשתה והאשה

האשה. ליד  הגט הגיע כאילו  הוא הרי  השליח, ליד  –Cëéôìהגט ÀÄÈ
בו , לחזור  יכול  אינו לקבלה לשליח הגט את מוסר הבעל ואם הואיל 

כגון  זו , לשליחות מסרב הוא כן  אם אלא תקנה לו  אין  íàÄלפיכך
ìòaä Bì øîà:לקבלה לשליח –dì ìa÷zL éLôà éà אין – ÈÇÇÇÇÄÆÀÄÆÀÇÅÈ

הגט, את בשבילה שתקבל dìרצוני  ïúå CìBä àlàאני רוצה – ÆÈÅÀÆÈ
השליחות  את בזה שעקר  והרי  אשתי, של לידה ותתנהו  הגט את שתוליך 

להולכה, שליח ועשאו øBæçìלקבלה äöø íà שהגיע קודם בו – ÄÈÈÇÂ
אשתו, ליד להולכה.øæçéהגט בשליח לעיל ששנינו  כמו –ïaø ÇÂÙÇÈ

úøîBàä óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL:לשליח –éì ìè ÄÀÆÇÀÄÅÅÇÈÆÆÙÄ
éhb,"נטילה" בלשון אלא "קבלה" בלשון  לו אמרה שלא פי  על  אף – ÄÄ

äöø íàהבעלøBæçì,השליח לידי הגט שהגיע לאחר  –øæçé àG ÄÈÈÇÂÇÂÙ
שליח  עשאתו שהאשה משמעו זה לשון שאף לחזור, יכול  אינו  –

כידה. וידו  לקבלה,

i y i l y m e i
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äøîàL äMàä:לשליח –éhb éì ìa÷úä: ואמר השליח וחזר – ÈÄÈÆÈÀÈÄÀÇÅÄÄÄ
בידו , הגט אין  אבל הגט, את íéãòקיבלתי ézk ézL äëéøö– ÀÄÈÀÅÄÅÅÄ

עדים: זוגות שני  צריכה היא אחת,íéðLהרי כת היינו  עדים, שני – ÀÇÄ
äøîà eðéðôa :íéøîBàL,הגט את לה שיקבל  לשליח האשה – ÆÀÄÀÈÅÈÀÈ

íéðLe,עדים ושני  –òø÷å ìa÷ eðéðôa :íéøîBàL בפנינו – ÀÇÄÆÀÄÀÈÅÄÅÀÈÇ
שמדובר מבואר , בגמרא אותו . וקרע הבעל  מידי הגט את השליח קיבל

הלכך גיטין , קבלת ואסרו  המצוות על שגזרו  השמד, בשעת במשנתנו 
היא, משנתנו שכוונת מפרשים, יש קבלתו . לאחר הגט את קורעים היו 

כך  על יעידו שעדים צריך  הגט, את קרע השליח ויש((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););שאם
וכעין  הדברים המשך דרך אלא "וקרע" המשנה נקטה שלא מפרשים,

צריכים  העדים אין אבל  קרעו, הסתם מן בידו  אינו הגט שאם אמתלא,
הגט את קיבל שבפניהם אם כי  כך, על האשה ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););להעיד  ואין

אלא עדים, ארבעה היינו  שונים, עדים כתי שתי דווקא elôàÂÄצריכה
íéðBøçàä ïäå íéðBLàøä ïäשני אלא לה אין  אפילו כלומר  – ÅÈÄÄÀÅÈÇÂÄ

הגט, את לקבל בפניהם לשליח שאמרה מעידים השניים ואותם עדים,
הגט, את השליח שקיבל שראו  המעידים גם ïîוהם ãçà BàÆÈÄ

ïänò óøèöî ãçàå ,íéðBøçàä ïî ãçàå íéðBLàøä– ÈÄÄÀÆÈÄÈÇÂÄÀÆÈÄÀÈÅÄÈÆ
האמירה, על מעיד  לקבל , לשליח אמרה שבפניהם הראשונים, מן  שאחד
הקבלה, על מעיד הגט, את השליח קיבל שבפניהם האחרונים, מן  ואחד

אחד כל עם מצטרף קיבל , ובפניו  אמרה שבפניו שלישי , עד  ועוד 
הקבלה. ועל האמירה על להעיד äñøàîäמהם äøòð שעדיין – ÇÂÈÇÀÙÈÈ

אביה מרשות יצאה דדדד),),),),לא דדדד,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  אותה,((((עייןעייןעייןעיין מגרש  הארוס אם
å àéädhb úà ïéìa÷î äéáà את מקבלת בעצמה היא או  – ÄÀÈÄÈÀÇÀÄÆÄÈ

דעתה, בלא גיטה את מקבל  אביה או אביה, מדעת שלא ואפילו גיטה,
את  הכתוב הפקיע לא אבל הנערה, בבתו לאב יד  הכתוב זיכה שכן

úçàk((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ידה úBëBæ íéãé ézL ïéà :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÅÀÅÈÇÄÀÇÇ
כאחת, בגיטה לזכות יכולות אביה ויד ידה אין  –ìa÷î äéáà àlàÆÈÈÄÈÀÇÅ

ãáìa dhb úà.הנערה בבתו  לאב יד התורה שזיכתה מאחר – ÆÄÈÄÀÇ
גיטה. מקבלת הריהי  מאביה, יתומה כשהיא äìBëéברם, dðéàL ìëåÀÈÆÅÈÀÈ

dhb úà øBîLì,גיטה את לשמור דעת בה כשאין קטנה, כגון – ÄÀÆÄÈ
Løbúäì äìBëé dðéàשנאמר אביה, ידי  על  הגט בקבלת ואפילו – ÅÈÀÈÀÄÀÈÅ

א א א א ):):):): כדכדכדכד,,,, יצאה ((((דברים דברים דברים דברים  חוזרת, ואינה שמשלחה מי – מביתו " "ושלחה
שכן  מתגרשת, אביה ידי שעל  מפרשים, ויש וחוזרת. שמשלחה זו 

קטנה, ביתומה עוסקת שמשנתנו אלא תחזור, שלא משמרה אביה
בכלל. גט לקבל יכולה אינה גיטה, את לשמור יכולה אינה שאם
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äøîàL äpè÷:לשליח –éhb éì ìa÷úä שליח אותו שעשתה – ÀÇÈÆÈÀÈÄÀÇÅÄÄÄ
גיטה, את לשמור  ויכולה מאביה יתומה שהיא וכגון  BðéàÅלקבלה;

dãéì èb òébiL ãò èb לקבלה שליח אותו שעשתה מה שכן  – ÅÇÆÇÄÇÅÀÈÈ
מועיל ; øBæçìאינו  ìòaä äöø íà Cëéôì את שמסר  לאחר  – ÀÄÈÄÈÈÇÇÇÇÂ

לידה, הגט שהגיע קודם לשליח, יכול øBæçéהגט בו ,– ïéàLלחזור ÇÂÆÅ
çéìL äNBò ïè÷עד גט אינו הלכך  שליחה, הוא שאין  ונמצא – ÈÈÆÈÄÇ

לידה. גט äéáàשיגיע Bì øîà íà ìáà,קיים אביה אם כלומר  – ÂÈÄÈÇÈÄÈ
לשליח: אמר dhbוהוא ézáì ìa÷úäå àö הארוס למקום צא – ÅÀÄÀÇÅÀÄÄÄÈ

ולאחר לקבלה, כשליח השליח של  דינו  לבתי, גט ממנו  וקבל  בתי של

לשליח, הגט את הבעל äöøשנתן íà הבעלøéæçäì הגט את – ÄÈÈÀÇÂÄ
øéæçéלידו , àG.האב כיד שליח של שידו להחזיר , יכול אינו – ÇÂÄ

øîBàä:לשליח –Bðúðe ,éðBìt íB÷îa ézLàì äæ èb ïz ÈÅÅÅÆÀÄÀÄÀÈÀÄÀÈ
øçà íB÷îa dì הגט את לה שיתן  במפורש  לשליח ואמר הואיל  – ÈÀÈÇÅ
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éðBìt íB÷îa ézLàì äæ èb,øçà íB÷îa dì Bðúðe–ìeñt;éðBìt íB÷îa àéä éøä,øçà íB÷îa dì Bðúðe– ¥¤§¦§¦§¨§¦§¨¨§¨©¥¨£¥¦§¨§¦§¨¨§¨©¥
øLk.äøîàL äMàä:éðBìt íB÷îa éhb éì ìa÷úä,øçà íB÷îa dì Bìa÷å–ìeñt;øæòéìà éaøøéLëî.àáä ¨¥¨¦¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦§¨§¦§¦§¨§¨©¥¨©¦¡¦¤¤©§¦¨¥

éðBìt íB÷nî éhb éì,øçà íB÷nî dì Bàéáäå–øLk. ¦¦¦¦¨§¦¤¡¦¨¦¨©¥¨¥
„éhb éì àáä–ãò äîeøza úìëBàdãéì èb òébiL;éhb éì ìa÷úä–äøeñàãiî äîeøza ìBëàì.ìa÷úä ¨¥¦¦¦¤¤©§¨©¤©¦©¥§¨¨¦§©¥¦¦¦£¨¤¡©§¨¦¨¦§©¥

éðBìt íB÷îa éhb éì–íB÷î BúBàì èb òébiL ãò äîeøza úìëBà;øæòéìà éaøãiî øñBà. ¦¦¦§¨§¦¤¤©§¨©¤©¦©¥§¨©¦¡¦¤¤¥¦¨
‰øîBàä:ézLàì eðúe èb eáúk,äeLøb,úøbà eáúkdì eðúe–eðzéå eázëé elà éøä.äeøèt,äeñðøt, ¨¥¦§¥§§¦§¦¨§¨¦§¦¤¤§¨£¥¥¦§§§¦§¦§¨©§§¨

ñenpk dì eNò,éeàøk dì eNò–íeìk øîà àG.íéøîBà eéä äðBLàøa:øîàå øìBwa àöBiä:èb eáúk £¨©¦£¨¨¨¨©§¨¦¨¨§¦©¥©¨§¨©¦§¥

bbbb.leqt xg` mewna:íù åéìò åæéòìéù åðåöø ïéàù ãéô÷î ìòáäù.ipelt mewna `id ixd:äðàöîú íù ,íå÷î äàøîë àìà åðéà.xiykn xfril` iaxe
:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .åì àéä íå÷î äàøî úùøâúî äçøë ìòáã éäéà ,àãéô÷ àëéà ùøâî äéúòãîã åäéà øáñã

cccc.dnexza zlke` ihb il `ad:äãéì èâ òéâéù ãò .àéä ïäë úùà íà.mewn eze`l:íù àìà éçåìù àäú àì åì äøîà êëùxqe` xfril` iaxe
.cinäéðôìî ùøéôù äòùî êëéôì ,äì äùøâéà äìá÷ úòùîå åì àéä íå÷î äàøîã ,øçà íå÷îá åìá÷ùë øéùëîã äéîòèì øæòéìà éáøå .äìöàî ùøéôùî

:à"øë äëìä ïéàå .åðîéä åìá÷å øéòì õåç åàöî àîù ,äøåñà
dddd.'eke zxb` eazk:ïé÷åáù úøâàå åá áåúë êëù úøâà éåø÷ èâäù.melk xn` `l dexht:úáééçù úåáåç äéìòî ì÷äì ,øîà÷ äáåçå øåèô ïåùì àîìã

.deqpxt:àåä úåñëå ùåáìî éëøö éà ,íáéì ä÷å÷æ àäú àìù ,àåä èâä éëøö éà ïðéòãé àì êëìä .'åëå äñðøôì íéàéöåî åîë äéëøö úééùò ïåùì.qenipk
:éåàøë ïëå .úåñëå ïåæî ÷åç éà èâ ÷åç éà ïðéòãé àì .÷åçë.xlewa `veid:úåëìîä ïéãá âøäéì.eazk xn`e:åðú øîà àìù ô"òà.epzie eazkiáâàã
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פלוני , שיתננו hbdìeñtבמקום רוצה ואינו  כך על  מקפיד שהבעל  – È
שם. עליו  יליזו שלא אחר , במקום gilyl:לה xn` m` la`àéä éøäÂÅÄ

øLk ,øçà íB÷îa dì Bðúðe ,éðBìt íB÷îa שלא הגט, – ÀÈÀÄÀÈÈÀÈÇÅÈÅ
כך על הקפיד  ולא שם, שימצאנה מקומה לו  להראות אלא נתכוון

וכן  הגט. את שם לה äøîàLשיתן äMàä:לשליחה –ìa÷úä ÈÄÈÆÈÀÈÄÀÇÅ
ìeñt ,øçà íB÷îa dì Bìa÷å ,éðBìt íB÷îa éhb éì,הגט – ÄÄÄÀÈÀÄÀÄÀÈÀÈÇÅÈ

אלא  הגט את יקבל שלא מקפידה שהיא לומר, יש  האשה לגבי שאף

אחר ; במקום ולא פלוני øéLëîבמקום øæòéìà éaø שלדעתו – ÇÄÁÄÆÆÇÀÄ
שהוא  לפי פלוני , במקום הגט נתינת תלה שהוא לומר  יש בבעל דווקא

לא  מתגרשת, כורחה שבעל  האשה אבל בו , תלוי והכל  מדעתו מגרש
לשליח  שאמרה וזה הגט, קבלת מקום על שמקפידה בה לומר שייך

בעלה. מקום לו להראות אלא התכוונה לא פלוני ", במקום גיטי  "קבל
:gilyl dy`d dxn` m`eéðBìt íB÷nî éhb éì àáä– שלא ÈÅÄÄÄÄÈÀÄ

הגט  את לה שיביא לו אמרה אלא לקבלה, שליח אותו  עשתה

פלוני , øçàממקום íB÷nî dì Bàéáäå מתגרשת ואינה הואיל – ÆÁÄÈÄÈÇÅ
לידה, הגט משיגיע אלא הגט, את הכל,øLkבקבלתו לדברי  – ÈÅ

אחר ממקום הגט את לה כשמביא מקפידה אינה בודאי זה שבכגון 
((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).
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הגט: בענין  שליחים סוגי  שני לעשות האשה יכולה הקודמת במשנה שלמדנו כפי
הרי`. השליח, לידי  הגט ומשהגיע גיטי , לי קבל  לו : שאומרת היינו  קבלה, שליח

לידה. הגיע כאילו  מתגרשת, גיטי,a.היא לי הבא לו : שאומרת היינו  הבאה, שליח
עד מתגרשת ואינה לאשתו), הגט להוליך  שולחו (שהבעל להולכה כשליח ודינו 
ממנו, מתגרשת היא אם לכהן, הנשואה ישראל בבת דנה משנתנו  לידה. הגט שיגיע
אם  זה בענין  הבדל  שיש  ללמדנו  המשנה ובאה בתרומה; לאכול אסורה מאימתי

קבלה. שליח או הבאה שליח עשתה

:gilyl dxn`y dy`déhb éì àáä והיא הבאה, שליח שעשאתו – ÈÅÄÄÄ
כהן, dãéìאשת èb òébiL ãò äîeøza úìëBà זמן שכל – ÆÆÇÀÈÇÆÇÄÇÅÀÈÈ

לעיל ; שהזכרנו כמו  מגורשת, אינה לידה, הגט הגיע `mשלא la`
:gilyl dxn`éhb éì ìa÷úä,קבלה שליח שעשאתו –äøeñà ÄÀÇÅÄÄÄÂÈ

ãiî äîeøza ìBëàìלאלתר הגט את קיבל שמא השליח, כשיצא – ÆÁÇÀÈÄÈ
בתרומה לאכול אסורה גרושה ספק שהיא וכל  ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ונתגרשה,

:gilyl dxn`éðBìt íB÷îa éhb éì ìa÷úä שליח שעשאתו – ÄÀÇÅÄÄÄÀÈÀÄ
פלוני , במקום הגט את בשבילה לקבל  לו שאמרה אלא úìëBàÆÆקבלה,

íB÷î BúBàì èb òébiL ãò äîeøza הגט שיגיע עד  כלומר – ÇÀÈÇÆÇÄÇÅÀÈ

עד ללכת השליח צריך  זמן כמה ומשערים מקום, באותו השליח לידי

מקום לאותו  רירירירי""""ד ד ד ד ;;;;שיגיע תוספותתוספותתוספותתוספות המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; א א א א ;;;; ט ט ט ט ,,,, תרומות תרומות תרומות תרומות  הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

חדשיםחדשיםחדשיםחדשים).).).). שאם תוספותתוספותתוספותתוספות היא, משנתנו  שכוונת יוצא, הגמרא לפי ברם,

מקום  לאותו שיביאנו  עד  גט אינו  אחר  במקום הגט את השליח קיבל
עד  המשנה: מלשון  משמע וכן לו , hשאמרה b r i b i y.מקום לאותו

מקום, באותו  הגט את קיבל  לא אם והלא בגמרא: שואלים מכאן 
במשנתנו  שמדובר  ומשיבים, הקודמת? במשנה ששנינו כמו  הוא, פסול

במקום  נמצא שבעלי  ויש  פלוני , במקום גיטי לי קבל  שאמרה: בכגון
מקפידה  שאינה משמע שהוסיפה האחרונים הדברים שמתוך  אלמוני,

במקום  גיטי לי "קבל לו  שאמרה ומה אחר, במקום הגט את יקבל אם
ממנו  טול  בעלי את שתמצא מקום בכל  כך: היתה כוונתה פלוני",

הלכך פלוני; למקום עמו שתגיע עד גט אינו  אבל הגט, `zlkeאת
.ipelt mewnl hb ribiy cr dnexzaãiî øñBà øæòéìà éaø שמא – ÇÄÁÄÆÆÅÄÈ

הגט, את מידו וקיבל  בעלה את במקרה השליח מצא ממנה כשיצא

סובר אליעזר  רבי הקודמתהקודמתהקודמתהקודמת),),),),והרי  "התקבל((((במשנהבמשנהבמשנהבמשנה אמרה: האשה שאם
כשר. הגט אחר , במקום לה וקיבלו  פלוני", במקום גיטי  לי 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

נותנים  אין אבל  וחותמים, כותבים אלו הרי  לאשתי ", גט "כתבו  לשניים: האומר 

לה ליתן להם שיאמר  עד לאשתו הגט ai)את ,a oiyexib 'ld m"anx) באה משנתנו .
קיימים;`.ללמד: ודבריו  לאשתו, ויתנו גט שיכתבו לומר הבעל  יכול  לשונות באלו

.a אלא אמר  לא אפילו  בה, נתון שהיה סכנה מחמת וטרוד  בהול  היה הבעל  אם
הגט. את לאשתו ויתנו  ויחתמו  יכתבו אלו הרי לאשתי", גט "כתבו 

øîBàä:לשניים –,ézLàì eðúe èb eáúk: שאומר äeLøb,או  ÈÅÄÀÅÀÀÄÀÄÈÀÈ
dìאו : eðúe úøbà eáúkנקרא הגט שכן  –,"oiweay zxb`" כמו ÄÀÄÆÆÀÈ

הגט, בנוסח eðzéåשכתוב eázëé elà éøä הגט את יכתבו – ÂÅÅÄÀÀÀÄÀ
הם, גירושים לשון הללו  הלשונות שכל לאשתו, ויתנוהו עליו ויחתמו

ונתינה. כתיבה כולל  "גרשוה" הלשון  lrad:ואף mdl xn` m` la`
,äeøèt:להם שאמר שאמר:äeñðøt,או ñenpkאו dì eNò ÄÀÈÇÀÀÈÂÈÇÄ

או: כחוק, היינו –éeàøk dì eNò אין הללו , הלשונות כל – ÂÈÈÈ
באמרו  שכן גירושים, דווקא שכוונתו "dexht"במשמעותם אפשר

מחובותיה; אותה לפרנסתה;"deqpxt"לפטור  לדאוג –"qenipk dl eyr"
ie`xk"או  dl eyr"לפיכך וכסות, מזונות לה לתת –íeìk øîà àGÈÇÀ

בטל גט זה הרי לה, ונתנו גט כתבו  ואם eéä((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).– äðBLàøaÈÄÈÈ
íéøîBà:חכמים –øìBwa àöBiä בדין לידון בשלשלאות – ÀÄÇÅÇÈ

מוות, בסכנת נתון  שהוא לשניים:øîàåהמלכות, –èb eáúk ÀÈÇÄÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ézLàì,"ותנו" אמר  שלא פי  על אף –eðzéå eázëé elà éøä ÀÄÀÄÂÅÅÄÀÀÀÄÀ
סיים  לא בהול  שהיה מתוך  אלא הגט, את לה שיתנו נתכוון  שודאי –

דבריו . –eøæçאת חכמים –Løôîä óà :øîBì,בים –àöBiäå ÈÀÇÇÇÀÈÅÀÇÅ
àøéLa: ואמר דרכים, סכנת בו  שיש למסע בשיירה היוצא או – ÄÀÈÈ

ויתנו. יכתבו  אלו  הרי  לאשתי", גט éøeæL"כתבו ïBòîL éaøÇÄÄÀÀÄ
ïkñîä óà :øîBà," לאשתי גט "כתבו  אמר אם חולי, מחמת – ÅÇÇÀËÈ

הוא  סכנה בחזקת חולה שכל מבארים, יש  לה. ונותנים כותבים

מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). שקפץokeqndויש "אדם במהרה – החולי עליו
מיד " חוליו עליו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).והכביד
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לאשתי ". גט "כתבו שאמר במי  ללמד מוסיפה משנתנו

øBaì CìLî äéäL éî:גורסים ויש –,xeaaøîàå– וצעק – ÄÆÈÈËÀÈÇÀÈÇ
הבור: BzLàìמתוך èb ázëé BìB÷ úà òîBMä ìk: כלומר – ÈÇÅÇÆÄÀÙÅÀÄÀ

"ויתן", אמר שלא פי  על  אף לאשתי , גט יכתוב קולי את השומע כל
elà éøä,קולו את השומעים –eðzéå eázëé ויתנו גט יכתבו  – ÂÅÅÄÀÀÀÄÀ

שפירש אלא אותו , מכירים שאינם פי על אף מבואר : בגמרא לאשתו.
עירה ושם עירו ושם אשתו  ושם שמו  סכנה ((((רשרשרשרש""""י י י י ),),),),להם בשעת שכן 

שאין  פי  על  אף ונותנים כותבים בבור , ימות שמא לחוש שיש זו, כגון

אותו . הכירוהו ,והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם מכירים ולא שהעלוהו פי  על  "אף כותב:
פי על  אף ונותנים שכותבים הוא, הסכנה כשעת שזה כשר , הגט הרי

מכירין" יגיגיגיג).).).).שאינן  בבבב,,,, גירושיןגירושיןגירושיןגירושין èb((((הלהלהלהל'''' eáúk :øîàL àéøaäÇÈÄÆÈÇÄÀÅ
ézLàì," תנו" אמר  ולא –da ÷çNì äöø בדבריו נתכוון  ולא – ÀÄÀÄÈÈÀÇÆÈ

גט. לה ãçàשיתנו àéøáa äNòî שמשנתנו מבואר, בגמרא – ÇÂÆÀÈÄÆÈ
היא xqgn`"),חסרה ixeqg"):שנויה היא lrוכך eteq giked m`e

ezligz,גט לה שיתנו  שנתכוון –cg` `ixaa dyrne ,hb df ixd
ézLàì èb eáúk :øîàL," ותנו" סיים ולא –Làøì äìòå ÆÈÇÄÀÅÀÄÀÄÀÈÈÀÙ

âbä,לאשתו ונתנוהו הגט את שכתבו  לאחר  –úîå ìôðåונפל – ÇÇÀÈÇÈÅ
ונהרג; הגג íéîëç:מן  eøîà :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàÈÇÇÈÄÀÆÇÀÄÅÈÀÂÈÄ

ìôð Bîöòî íà,הגג מן עצמו את שהשליך –èb äæ éøä– ÄÅÇÀÈÇÂÅÆÅ
לאשתי" גט "כתבו  שאמר  שבשעה תחילתו , על  מוכיח שסופו לפי

לומר נתכוון ובודאי לדעת, עצמו  לאבד מחשבתו  מחמת בהול  היה
והרי בהילותו , מתוך דבריו להשלים ששכח אלא הגט, את לה שיתנו 

במשנה  ששנינו בשיירה והיוצא בים המפרש  או בקולר כיוצא זה

la`ezàçcהקודמת; çeøä íà כגון באונס, מהגג שנפל כלומר  – ÄÈÇÀÈÇ
הרוח, ידי על èbשנדחף Bðéàשאמר שבשעה אומרים, שאנו  – ÅÅ

נתכוון  לא "תנו " אמר ולא והואיל בריא, היה לאשתי " גט "כתבו
גרושה. ולא אלמנה היא והרי  לעיל , ששנינו  כמו  גט, לה שיתנו 
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לאשתי ", גט "כתבו לשניים: אמר  הבעל  שאם הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
והמפרש בקולר ליוצא (פרט ותנו " "כתבו  שיאמר עד  הגט את לה שיתנו  נתכוון  לא
הרי לאשתי", גט "תנו  לשניים: אמר שאם להשמיענו, זו משנה באה וכו '), בים
כלומר  עליו , ולחתום הגט את לכתוב בעצמם הם וצריכים ותנו"; "כתבו  כאומר  זה
שיאמרו ואסור  הגט; את לה יתן מהם ואחד  יחתמו, ושניהם יכתוב, מהם שאחד
לחזור  יכול השליח אין  לשליח הנאמרים שדברים לפי ולחתום, לכתוב לאחרים

לאשתי ",ו ותנו גט "כתבו  לשלושה: אמר אם הדין  והוא אחר. לשליח למסרם
ואחד חותמים ושניים כותב אחד  היינו  ונותנים, וחותמים כותבים בעצמם שהם
ותנו ", "כתבו  להם: אמר ולא לאשתי" גט "תנו לשלושה: אמר  אם ברם, נותן .
עשאם  הם, ושלושה הואיל  מאיר, רבי שלדעת יוסי, ורבי מאיר רבי במשנתנו נחלקו 
יכולים  אינם אלו  אף יוסי  רבי ולדעת לכתוב, לאחרים לומר  ורשאים דין, בית

ולחתום. לכתוב צריכים בעצמם הם אלא לאחרים, הבעל דברי  למסור 

øîà– הבעל –ézLàì èb eðz :íéðLìאמר שלא פי על  אף – ÈÇÄÀÇÄÀÅÀÄÀÄ
" eלהם a z k,"ותנוBà שאמרGLìézLàì eðúe èb eáúk :äL ÄÀÈÄÀÅÀÀÄÀÄ

"כתבו ", בפירוש להם ואמר הואיל –eðzéå eázëé elà éøä– ÂÅÅÄÀÀÀÄÀ
לכתוב  לסופר לומר רשאים ואינם ולחתום, לכתוב צריכים בעצמם הם
שליח  אין זה ובכגון  ועדיו , שליחיו  אותם שעשה לפי  לחתום, ולעדים

לעיל . שבארנו  כמו  שליח, GLìעושה øîàézLàì èb eðz :äL ÈÇÄÀÈÀÅÀÄÀÄ
" להם אמר ולא הואיל  –e a z k,"ותנוíéøçàì eøîàé elà éøäÂÅÅÙÀÇÂÅÄ

eázëéå,וליתן ולחתום לכתוב לאחרים לומר הם רשאים –éðtî ÀÄÀÀÄÀÅ
ïéc úéa ïàNòL עשאם אלא ועדים שליחים עשאם שלא כלומר – ÆÂÈÈÅÄ

הבעל דברי  למסור  הם יכולים הלכך הגט, בענין יטפלו שהם דין , בית
Léàלאחרים; àðéðç éaø äìòä äëìä Bæå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÀÂÈÈÆÁÈÇÄÂÄÈÄ

ïéøeñàä úéaî BðBà בבית חבוש שהיה עקיבא רבי  של  משמו – ÄÅÈÂÄ
GLì((((רשרשרשרש""""יייי):):):):האסורים øîBàa éðà ìa÷î,ézLàì èb eðz :äL ÀËÈÂÄÀÅÄÀÈÀÅÀÄÀÄ

ïéc úéa ïàNòL éðtî ,eázëéå íéøçàì eøîàiL זה והרי – ÆÙÀÇÂÅÄÀÄÀÀÄÀÅÆÂÈÈÅÄ
מאיר. רבי  לדברי  çéìMìסיוע eðéîeð :éñBé éaø øîà אמרנו – ÈÇÇÄÅÅÇÈÄÇ

זו  הלכה של השליח שהיה חנינא e("לרבי p i n e pepine`p enk """"תוספות תוספות תוספות תוספות –"

טוב טוב טוב טוב "):"):"):"): ìBãbäיום יום יום יום  ïéc úéáì øîà elôàL ,ïéìa÷î eðà óàÇÈÀËÈÄÆÂÄÈÇÀÅÄÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ézLàì èb–eðzéå eázëéå eãîìiL.äøNòì øîà:ézLàì èb eáúk–ïéîúBç íéðLe áúBk ãçà;eáúk íëlk ¥§¦§¦¤¦§§§¦§§§¦§¨©©£¨¨¦§¥§¦§¦¤¨¥§©¦§¦ª§¤¦§
–ïéîúBç ílëå áúBk ãçà;ïäî ãçà úî íà Cëéôì–ìèa èb äæ éøä. ¤¨¥§ª¨§¦§¦¨¦¥¤¨¥¤£¥¤¥¨¥

È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡ñB÷écø÷ BæçàL éî,øîàå:ézLàì èb eáúk–íeìk øîà àG;øîà:ézLàì èb eáúk,ñB÷écø÷ Bæçàå,øæçå ¦¤£¨ª§§¨§¨©¦§¥§¦§¦¨©§¨©¦§¥§¦§¦©£¨ª§§¨§¨©

øîàå:eázëz ìà–íeìk íéðBøçàä åéøác ïéà.÷zzLð,Bì eøîàå:EzLàì èb ázëð?BLàøa ïékøäå– §¨©©¦§§¥§¨¨¨©£¦§¦§©©§¨§¦§Ÿ¥§¦§§§¦§¦§Ÿ
GL BúBà ïé÷ãBaíéîòt äL,åàì ìò øîà íà:åàì,ïä ìòå:ïä–eðzéå eázëé elà éøä. §¦§¨§¨¦¦¨©©¨¨§©¥¥£¥¥¦§§§¦§

·Bì eøîà:EzLàì èb ázëð?íäì øîàå:áúëå øôBqì eøîà !eáúk,eîúçå íéãòìå,eäeáúkL ét ìò óà ¨§¦§Ÿ¥§¦§§§¨©¨¤§Ÿ¨§©¥§¨©§¨¥¦§¨§©©¦¤§¨
Bì eäeðúðe eäeîúçå,dì Bðúðe øæçå–ìèa èbä éøä,øôBqì øîàiL ãò:íéãòìå !áúk:!eîúç ©£¨§¨§¨©§¨¨£¥©¥¨¥©¤Ÿ©©¥§Ÿ§¨¥¦£Ÿ

:ïîöòá ïä åäåáúëéù ãò áåúëì åãîìé .áåúëì íéòãåé íðéà
f`̀̀̀efg`y in.qewiicxew:ùãç ïéé äúåùä ìò èìåùä ãù úîçî åúòã äìáìáúðù.melk mipexg`d eixaca oi`äáùéúðù øçà åìàùìå øåæçì ö"àå

:èâä ïéáúåë ïéà úìáìåáî åúòãù ïîæ ìë åäéîå .íéðåùàøä åéøáã ìò íéëîåñå èâä ïéáúåë àìà ,åúòã.oikxd:äèä.eze` oiwcea:íéøçà íéøáãá
.epzie eazki el` ixd:ïä úðëøä èâä ìò ïéëøä íà

aaaa.el exn`:íëç òøî áéëùì åà àéøáì.jzy`l hb aezkp:íáéì ÷÷æú àìù

`xephxa yexit

ézLàì èb eðz :íéìLeøéaL;לכתוב לאחר לומר רשאים אינם – ÆÄÈÇÄÀÅÀÄÀÄ
עדיין  למדו  שלא חדש דין  בית כגון גט, בכתיבת בקיאים אינם ואם

מסודרת כתיבה eðzéå((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),לכתוב eázëéå eãîìiLלפי – ÆÄÀÀÀÄÀÀÀÄÀ
יכולים  ואינם הבעל , להם שאמר מה לעשות צריכים בעצמם שהם

דבריו –øîàלאחרים.למסור הבעל  –ézLàì èb eáúk :äøNòì ÈÇÇÂÈÈÄÀÅÀÄÀÄ
כתבו ", "כולכם להם אמר ולא הואיל –ïéîúBç íéðLe áúBk ãçàÆÈÅÀÇÄÀÄ

גט.– בכל  כמו עליו, חותמים ושניים הגט, את כותב מהם `laאחד 
:xn` m`ïéîúBç ílëå áúBk ãçà ,eáúk íëlk היתה שכך  – ËÀÆÄÀÆÈÅÀËÈÀÄ

ïäîכוונתו . ãçà úî íà Cëéôì,הגט על שחתם קודם –éøä ÀÄÈÄÅÆÈÅÆÂÅ
ìèa èb äæ.בטל הריהו  הבעל, כמצוות הגט נעשה שלא שכל – ÆÅÈÅ

i y y m e i
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אלא  נכתב גט אין הקודם, שבפרק האחרונות המשניות מתוך  נתברר שכבר כפי
בטל. הריהו הבעל, במצוות שלא שנכתב גט וכל  במצוותו , או  הבעל ידי על 
מיושבת, דעתו  היתה לא גט, לכתוב הבעל שאמר בשעה שאם ללמד, באה משנתנו

לכשיבריא. אפילו בו  לגרש לו  ואסור בטל, הגט

ñB÷écø÷ BæçàL éî;האדם של דעתו  המבלבל חולי שתקפו – ÄÆÂÈËÀÀÈ
הנופל ,הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  חולי  ממיני  מין שהוא èbמפרש, eáúk :øîàåÀÈÇÄÀÅ
ézLàì"ותנו "כתבו  אמר ואפילו íeìk((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),– øîà àG– ÀÄÀÄÈÇÀ

דבריו  סמך על כותבים אין לכשיבריא ואף מיושבת; דעתו  שאין לפי

שלא  שנכתב כגט דינו נכתב, ואם כלום; בדבריו שאין  לפי  אלו ,
לעיל . שהזכרנו כמו  בטל, והוא הבעל , èbבמצוות eáúk :øîàÈÇÄÀÅ

ézLàì גט ותנו כתבו לשניים: ואמר בריא, שהיה מי  כלומר  – ÀÄÀÄ
÷ñB÷écøלאשתי, Bæçàå,כך אחר –eázëz ìà :øîàå øæçå ÇÂÈËÀÀÈÀÈÇÀÈÇÇÄÀÀ

שלא  ואמר , בו  חזר  זה ובמצבו הדעת, את המבלבל  חולי  שתקפו –
לאשתו , גט íeìkיכתבו íéðBøçàä åéøác ïéàשלאחר כלומר – ÅÀÈÈÈÇÂÄÀ

ונותנים  הראשונים דבריו  סמך על  הגט את כותבים דעתו, שנתיישבה
כך. על  אותו ולשאול לחזור צריכים ואין  לאשתו, –zzLð÷אותו  ÄÀÇÇ

הוא: חדש wzzypy,ענין  in,אילם שנעשה ázëðהיינו :Bì eøîàåÀÈÀÄÀÙ
EzLàì èb? לאשתך גט שנכתוב אתה הרוצה שניים: אותו  ושאלו  – ÅÀÄÀÀ

BLàøa ïékøäå," הן" כמשיב ראשו  הטה –GL BúBà ïé÷ãBaäL ÀÄÀÄÀÙÀÄÀÈ
íéîòt נכונה דעתו  אם להיווכח כדי שונים, עניינים בשלושה – ÀÈÄ

באילן; פירות היום גדלים אם בחורף, אותו ששואלים כגון  ומיושבת,

באלו, וכיוצא שלג, היום יפול אם – בקיץ åàì:או ìò øîà íàÄÈÇÇÈ
åàì,"לאו" כראוי השיב לאו , עליה: להשיב שצריכין  שאלה על  – È

ïä :ïä ìòåכראוי השיב הן, עליה: להשיב שצריכין שאלה ועל – ÀÇÅÅ
הגט, בענין בראשו שהרכין  וכיון  צלולה, שדעתו  סימן  זה הרי "הן ",

eðzéå eázëé elà éøäעל אלא אותו שאלו שלא פי  על ואף – ÂÅÅÄÀÀÀÄÀ
כחולה, שדינו  לאשתו, ונותנים הגט את כותבים מקום מכל  הכתיבה,
לעיל שהזכרנו כמו  ותנו", "כתבו כאומר  הריהו "כתבו " אמר  שאם

((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).
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לשלושה: או לשניים שהאומר  ז), (ו , לעיל ששנינו ההלכה על חוזרת משנתנו
הם  הרי  לאשתי", גט "תנו  אלא להם אמר לא ואפילו  לאשתי", גט ותנו  "כתבו 
יוסי כרבי  הלכה שכן לה, וליתן  עליו ולחתום הגט את לכתוב צריכים בעצמם
זו משנה ובאה לאחר ; ונמסרים חוזרים אינם לשליח הנאמרים שדברים הסובר ,
והם  לכתוב, לסופר אמרו אלא בעצמם הגט את כתבו לא הם שאם ללמדנו , בעיקר 
לאחר  לבעל  הגט את שנתנו פי  על  אף פיהם, על וחתמו לעדים אמרו  או חתמו ,
כן אם אלא כשר, הגט שאין  בטל; הגט הרי  לאשתו , נתנו והוא ונחתם, שנכתב

הבעל. של בציוויו העדים וחתמוהו הכותב אותו כתב

EzLàì èb ázëð :Bì eøîà או צלולה, שדעתו  בחולה כגון – ÈÀÄÀÙÅÀÄÀÀ
בשיירא היוצא או  בים המפרש  ה ה ה ה ),),),),בבריא וווו,,,, לעיללעיללעיללעיל אותו ((((עייןעייןעייןעיין ושאלו

לאשתך? גט שנכתוב אתה הרוצה eáúk!שניים: :íäì øîàå– ÀÈÇÈÆÀÙ
לאשה, ליתנו  הם יכולים וכן ולחתום; לכתוב צריכים בעצמם הם הרי

לעיל, שבארנו כמו וכדומה, בים במפרש  או בחולה כאן מדובר  שהרי 
ותנו"; "כתבו כאומר  דינו "כתבו" edenzgeשבאמרו edeazk `l m`e

`l` mnvraáúëå øôBqì eøîà,הגט את –eîúçå íéãòìå– ÈÀÇÅÀÈÇÀÈÅÄÀÈÀ
פיהם, על וחתמו לעדים שאמרו  eäeîúçåאו eäeáúkL ét ìò óàÇÇÄÆÀÈÇÂÈ

Bì eäeðúðe נתנו וחתמו , שכתבו לאחר  והעדים, שהסופר  כלומר  – ÀÈ
לבעל, הגט dìאת Bðúðe øæçå, לאשתו הגט את נתן והבעל – ÀÈÇÀÈÈ

בעצמם, ויחתמו  יכתבו  ששליחיו הקפיד שלא דעתו שגילה ונמצא
mewn lknøîàiL ãò ,ìèa èbä éøä– הבעל –!áúk :øôBqì ÂÅÇÅÈÅÇÆÙÇÇÅÀÙ

!eîúç :íéãòìåשל בציוויו ונחתם נכתב  הגט שיהא שצריך  – ÀÈÅÄÂÙ
בעצמם  הם צריכים לאשתי ", גט "תנו לשלושה: אמר ואפילו הבעל ;
אלא  עוד  ולא למשנתנו; בהקדמה בארנו  שכבר כמו  ולחתום, לכתוב

הגט  אין שיחתמו , ולעדים שיכתוב לסופר אמרו  להם: אמר  אפילו
לחתום ולעדים לכתוב לסופר  בעצמו הבעל  שיאמר  עד  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).כשר,
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א: פרק בסוף שנינו  zneכבר ,izy`l df hb epz :xne`d","מיתה לאחר יתנו  לא –
לפי הוא, dzin.והטעם xg`l hb oi`y אדם שאם ללמד , משנתנו באה זה יסוד  על 

שמשמעו לשון בכל לה שאמר  או מיתה, לאחר  גיטך זה לה: ואמר  לאשתו גט נתן
אמר  אם אבל מיתה; לאחר  גט שאין  לפי  גט, אינו  משימות, אלא הגט יחול  שלא
הרי הגט, את לה שנתן משעה למפרע, הגט יחול שכשימות שמשמעו  בלשון  לה

גט. זה

izdw - zex`ean zeipyn
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ézLàì–eðzéå eázëé elà éøä.øîBì eøæç:àøéLa àöBiäå Løôîä óà.éøeæL ïBòîL éaøøîBà:óà §¦§¦£¥¥¦§§§¦§¨§©©©§¨¥§©¥¦§¨¨©¦¦§§¦¥©
ïkñîä. ©§ª¨
ÂøBaì CìLî äéäL éî,øîàå:BzLàì èb ázëé BìB÷ úà òîBMä ìk–eðzéå eázëé elà éøä.øîàL àéøaä: ¦¤¨¨ª§¨©§¨©¨©¥©¤¦§Ÿ¥§¦§£¥¥¦§§§¦§©¨¦¤¨©

ézLàì èb eáúk–da ÷çNì äöø.øîàL ãçà àéøáa äNòî:ézLàì èb eáúk,úîå ìôðå âbä Làøì äìòå; ¦§¥§¦§¦¨¨§©¤¨©£¤§¨¦¤¨¤¨©¦§¥§¦§¦§¨¨§Ÿ©©§¨©¨¥
øîàìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:eøîàíéîëç:ìôð Bîöòî íà–øäèb äæ é;ezàçc çeøä íà–èb Bðéà. ¨©©¨¦§¤©§¦¥¨§£¨¦¦¥©§¨©£¥¤¥¦¨©§¨©¥¥
Êì øîàíéðL:ézLàì èb eðz,ì BàGLäL:ézLàì eðúe èb eáúk–eðzéå eázëé elà éøä.ì øîàGLäL:eðz ¨©¦§©¦§¥§¦§¦¦§¨¦§¥§§¦§¦£¥¥¦§§§¦§¨©¦§¨§

ézLàì èb–eázëéå íéøçàì eøîàé elà éøä,ïéc úéa ïàNòL éðtî;éøácøéàî éaø.äìòä äëìä Bæåéaø ¥§¦§¦£¥¥Ÿ§©£¥¦§¦§§¦§¥¤£¨¨¥¦¦§¥©¦¥¦§£¨¨¤¡¨©¦
BðBà Léà àðéðçïéøeñàä úéaî:ì øîBàa éðà ìa÷îGLäL:ézLàì èb eðz,eázëéå íéøçàì eøîàiL,éðtî £¦¨¦¦¥¨£¦§ª¨£¦§¥¦§¨§¥§¦§¦¤Ÿ§©£¥¦§¦§§¦§¥
ïéc úéa ïàNòL.øîàéñBé éaø:çéìMì eðéîeð:ïéìa÷î eðà óà,íéìLeøéaL ìBãbä ïéc úéáì øîà elôàL:eðz ¤£¨¨¥¦¨©©¦¥¥©¨¦©©¨§ª¨¦¤£¦¨©§¥¦©¨¤¦¨©¦§

:ùéøô àìå ãéøè äéãçô.yxtnd:íéì.`xiiya `veide:úåéøáãîì.okeqnd:éøåæù ù"øë äëìäå .äìåç
eeee.elew z` rneyd lk xn`e:åøéò íùå åîù ùøéôå.da wgyl dvx:åðú øîà àìå ìéàåä.`ixaa dyrn,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñçã àøîâá ùøôî

:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìäå .'åëå àéøáá éîð äùòîå ,èâ äæ éøä ,åúìçú ìò åôåñ çéëåä íàå
ffff.izy`l hb epz mipyl xn`åäðéåù ã"á åàìã ,íåúçì íéãòì àìå ,áåúëéù øçà øôåñì åøîàé àìå .ïîöòá åáúëé åìà éøä ,åðúå åáúë øîà àìã â"òà

øîà àéãäáã ïåéë ,ã"á úåùòéì ïéåàø ïäù ô"òà ,éúùàì èâ åðúå åáúë 'âì øîà íàå .åéãò ïä ïä åéçåìù ïä ïäå ,åäðéåù íéãò àìà íéøçà ìò úååöì
:íéãò àìà åäðéåù ã"á åàì ,åáúë åäì.epz 'bl xn`:åáúë øîà àìå.exn`i el` ixd:ã"á ïàùòù éðôî ,ïúéìå íåúçìå áåúëì ,íéøçà íéãòìzian

.mixeq`d:íéøåñàä úéáá ùåáç äéäù ò"ø ìù åîùî.gilyl epinep:ùøãîä úéáá äøîàì åæ äëìäá çéìù äùòðù àðéðç éáøì åðøîà.ecnliíà

`xephxa yexit

ézLàì,"ותנו" אמר  שלא פי  על אף –eðzéå eázëé elà éøä ÀÄÀÄÂÅÅÄÀÀÀÄÀ
סיים  לא בהול  שהיה מתוך  אלא הגט, את לה שיתנו נתכוון  שודאי –

דבריו . –eøæçאת חכמים –Løôîä óà :øîBì,בים –àöBiäå ÈÀÇÇÇÀÈÅÀÇÅ
àøéLa: ואמר דרכים, סכנת בו  שיש למסע בשיירה היוצא או – ÄÀÈÈ

ויתנו. יכתבו  אלו  הרי  לאשתי", גט éøeæL"כתבו ïBòîL éaøÇÄÄÀÀÄ
ïkñîä óà :øîBà," לאשתי גט "כתבו  אמר אם חולי, מחמת – ÅÇÇÀËÈ

הוא  סכנה בחזקת חולה שכל מבארים, יש  לה. ונותנים כותבים

מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). שקפץokeqndויש "אדם במהרה – החולי עליו
מיד " חוליו עליו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).והכביד
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לאשתי ". גט "כתבו שאמר במי  ללמד מוסיפה משנתנו

øBaì CìLî äéäL éî:גורסים ויש –,xeaaøîàå– וצעק – ÄÆÈÈËÀÈÇÀÈÇ
הבור: BzLàìמתוך èb ázëé BìB÷ úà òîBMä ìk: כלומר – ÈÇÅÇÆÄÀÙÅÀÄÀ

"ויתן", אמר שלא פי  על  אף לאשתי , גט יכתוב קולי את השומע כל
elà éøä,קולו את השומעים –eðzéå eázëé ויתנו גט יכתבו  – ÂÅÅÄÀÀÀÄÀ

שפירש אלא אותו , מכירים שאינם פי על אף מבואר : בגמרא לאשתו.
עירה ושם עירו ושם אשתו  ושם שמו  סכנה ((((רשרשרשרש""""י י י י ),),),),להם בשעת שכן 

שאין  פי  על  אף ונותנים כותבים בבור , ימות שמא לחוש שיש זו, כגון

אותו . הכירוהו ,והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם מכירים ולא שהעלוהו פי  על  "אף כותב:
פי על  אף ונותנים שכותבים הוא, הסכנה כשעת שזה כשר , הגט הרי

מכירין" יגיגיגיג).).).).שאינן  בבבב,,,, גירושיןגירושיןגירושיןגירושין èb((((הלהלהלהל'''' eáúk :øîàL àéøaäÇÈÄÆÈÇÄÀÅ
ézLàì," תנו" אמר  ולא –da ÷çNì äöø בדבריו נתכוון  ולא – ÀÄÀÄÈÈÀÇÆÈ

גט. לה ãçàשיתנו àéøáa äNòî שמשנתנו מבואר, בגמרא – ÇÂÆÀÈÄÆÈ
היא xqgn`"),חסרה ixeqg"):שנויה היא lrוכך eteq giked m`e

ezligz,גט לה שיתנו  שנתכוון –cg` `ixaa dyrne ,hb df ixd
ézLàì èb eáúk :øîàL," ותנו" סיים ולא –Làøì äìòå ÆÈÇÄÀÅÀÄÀÄÀÈÈÀÙ

âbä,לאשתו ונתנוהו הגט את שכתבו  לאחר  –úîå ìôðåונפל – ÇÇÀÈÇÈÅ
ונהרג; הגג íéîëç:מן  eøîà :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàÈÇÇÈÄÀÆÇÀÄÅÈÀÂÈÄ

ìôð Bîöòî íà,הגג מן עצמו את שהשליך –èb äæ éøä– ÄÅÇÀÈÇÂÅÆÅ
לאשתי" גט "כתבו  שאמר  שבשעה תחילתו , על  מוכיח שסופו לפי

לומר נתכוון ובודאי לדעת, עצמו  לאבד מחשבתו  מחמת בהול  היה
והרי בהילותו , מתוך דבריו להשלים ששכח אלא הגט, את לה שיתנו 

במשנה  ששנינו בשיירה והיוצא בים המפרש  או בקולר כיוצא זה

la`ezàçcהקודמת; çeøä íà כגון באונס, מהגג שנפל כלומר  – ÄÈÇÀÈÇ
הרוח, ידי על èbשנדחף Bðéàשאמר שבשעה אומרים, שאנו  – ÅÅ

נתכוון  לא "תנו " אמר ולא והואיל בריא, היה לאשתי " גט "כתבו
גרושה. ולא אלמנה היא והרי  לעיל , ששנינו  כמו  גט, לה שיתנו 
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לאשתי ", גט "כתבו לשניים: אמר  הבעל  שאם הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
והמפרש בקולר ליוצא (פרט ותנו " "כתבו  שיאמר עד  הגט את לה שיתנו  נתכוון  לא
הרי לאשתי", גט "תנו  לשניים: אמר שאם להשמיענו, זו משנה באה וכו '), בים
כלומר  עליו , ולחתום הגט את לכתוב בעצמם הם וצריכים ותנו"; "כתבו  כאומר  זה
שיאמרו ואסור  הגט; את לה יתן מהם ואחד  יחתמו, ושניהם יכתוב, מהם שאחד
לחזור  יכול השליח אין  לשליח הנאמרים שדברים לפי ולחתום, לכתוב לאחרים

לאשתי ",ו ותנו גט "כתבו  לשלושה: אמר אם הדין  והוא אחר. לשליח למסרם
ואחד חותמים ושניים כותב אחד  היינו  ונותנים, וחותמים כותבים בעצמם שהם
ותנו ", "כתבו  להם: אמר ולא לאשתי" גט "תנו לשלושה: אמר  אם ברם, נותן .
עשאם  הם, ושלושה הואיל  מאיר, רבי שלדעת יוסי, ורבי מאיר רבי במשנתנו נחלקו 
יכולים  אינם אלו  אף יוסי  רבי ולדעת לכתוב, לאחרים לומר  ורשאים דין, בית

ולחתום. לכתוב צריכים בעצמם הם אלא לאחרים, הבעל דברי  למסור 

øîà– הבעל –ézLàì èb eðz :íéðLìאמר שלא פי על  אף – ÈÇÄÀÇÄÀÅÀÄÀÄ
" eלהם a z k,"ותנוBà שאמרGLìézLàì eðúe èb eáúk :äL ÄÀÈÄÀÅÀÀÄÀÄ

"כתבו ", בפירוש להם ואמר הואיל –eðzéå eázëé elà éøä– ÂÅÅÄÀÀÀÄÀ
לכתוב  לסופר לומר רשאים ואינם ולחתום, לכתוב צריכים בעצמם הם
שליח  אין זה ובכגון  ועדיו , שליחיו  אותם שעשה לפי  לחתום, ולעדים

לעיל . שבארנו  כמו  שליח, GLìעושה øîàézLàì èb eðz :äL ÈÇÄÀÈÀÅÀÄÀÄ
" להם אמר ולא הואיל  –e a z k,"ותנוíéøçàì eøîàé elà éøäÂÅÅÙÀÇÂÅÄ

eázëéå,וליתן ולחתום לכתוב לאחרים לומר הם רשאים –éðtî ÀÄÀÀÄÀÅ
ïéc úéa ïàNòL עשאם אלא ועדים שליחים עשאם שלא כלומר – ÆÂÈÈÅÄ

הבעל דברי  למסור  הם יכולים הלכך הגט, בענין יטפלו שהם דין , בית
Léàלאחרים; àðéðç éaø äìòä äëìä Bæå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÀÂÈÈÆÁÈÇÄÂÄÈÄ

ïéøeñàä úéaî BðBà בבית חבוש שהיה עקיבא רבי  של  משמו – ÄÅÈÂÄ
GLì((((רשרשרשרש""""יייי):):):):האסורים øîBàa éðà ìa÷î,ézLàì èb eðz :äL ÀËÈÂÄÀÅÄÀÈÀÅÀÄÀÄ

ïéc úéa ïàNòL éðtî ,eázëéå íéøçàì eøîàiL זה והרי – ÆÙÀÇÂÅÄÀÄÀÀÄÀÅÆÂÈÈÅÄ
מאיר. רבי  לדברי  çéìMìסיוע eðéîeð :éñBé éaø øîà אמרנו – ÈÇÇÄÅÅÇÈÄÇ

זו  הלכה של השליח שהיה חנינא e("לרבי p i n e pepine`p enk """"תוספות תוספות תוספות תוספות –"

טוב טוב טוב טוב "):"):"):"): ìBãbäיום יום יום יום  ïéc úéáì øîà elôàL ,ïéìa÷î eðà óàÇÈÀËÈÄÆÂÄÈÇÀÅÄÇÈ
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ézLàì èb–eðzéå eázëéå eãîìiL.äøNòì øîà:ézLàì èb eáúk–ïéîúBç íéðLe áúBk ãçà;eáúk íëlk ¥§¦§¦¤¦§§§¦§§§¦§¨©©£¨¨¦§¥§¦§¦¤¨¥§©¦§¦ª§¤¦§
–ïéîúBç ílëå áúBk ãçà;ïäî ãçà úî íà Cëéôì–ìèa èb äæ éøä. ¤¨¥§ª¨§¦§¦¨¦¥¤¨¥¤£¥¤¥¨¥

È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡ñB÷écø÷ BæçàL éî,øîàå:ézLàì èb eáúk–íeìk øîà àG;øîà:ézLàì èb eáúk,ñB÷écø÷ Bæçàå,øæçå ¦¤£¨ª§§¨§¨©¦§¥§¦§¦¨©§¨©¦§¥§¦§¦©£¨ª§§¨§¨©

øîàå:eázëz ìà–íeìk íéðBøçàä åéøác ïéà.÷zzLð,Bì eøîàå:EzLàì èb ázëð?BLàøa ïékøäå– §¨©©¦§§¥§¨¨¨©£¦§¦§©©§¨§¦§Ÿ¥§¦§§§¦§¦§Ÿ
GL BúBà ïé÷ãBaíéîòt äL,åàì ìò øîà íà:åàì,ïä ìòå:ïä–eðzéå eázëé elà éøä. §¦§¨§¨¦¦¨©©¨¨§©¥¥£¥¥¦§§§¦§

·Bì eøîà:EzLàì èb ázëð?íäì øîàå:áúëå øôBqì eøîà !eáúk,eîúçå íéãòìå,eäeáúkL ét ìò óà ¨§¦§Ÿ¥§¦§§§¨©¨¤§Ÿ¨§©¥§¨©§¨¥¦§¨§©©¦¤§¨
Bì eäeðúðe eäeîúçå,dì Bðúðe øæçå–ìèa èbä éøä,øôBqì øîàiL ãò:íéãòìå !áúk:!eîúç ©£¨§¨§¨©§¨¨£¥©¥¨¥©¤Ÿ©©¥§Ÿ§¨¥¦£Ÿ

:ïîöòá ïä åäåáúëéù ãò áåúëì åãîìé .áåúëì íéòãåé íðéà
f`̀̀̀efg`y in.qewiicxew:ùãç ïéé äúåùä ìò èìåùä ãù úîçî åúòã äìáìáúðù.melk mipexg`d eixaca oi`äáùéúðù øçà åìàùìå øåæçì ö"àå

:èâä ïéáúåë ïéà úìáìåáî åúòãù ïîæ ìë åäéîå .íéðåùàøä åéøáã ìò íéëîåñå èâä ïéáúåë àìà ,åúòã.oikxd:äèä.eze` oiwcea:íéøçà íéøáãá
.epzie eazki el` ixd:ïä úðëøä èâä ìò ïéëøä íà

aaaa.el exn`:íëç òøî áéëùì åà àéøáì.jzy`l hb aezkp:íáéì ÷÷æú àìù
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ézLàì èb eðz :íéìLeøéaL;לכתוב לאחר לומר רשאים אינם – ÆÄÈÇÄÀÅÀÄÀÄ
עדיין  למדו  שלא חדש דין  בית כגון גט, בכתיבת בקיאים אינם ואם

מסודרת כתיבה eðzéå((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),לכתוב eázëéå eãîìiLלפי – ÆÄÀÀÀÄÀÀÀÄÀ
יכולים  ואינם הבעל , להם שאמר מה לעשות צריכים בעצמם שהם

דבריו –øîàלאחרים.למסור הבעל  –ézLàì èb eáúk :äøNòì ÈÇÇÂÈÈÄÀÅÀÄÀÄ
כתבו ", "כולכם להם אמר ולא הואיל –ïéîúBç íéðLe áúBk ãçàÆÈÅÀÇÄÀÄ

גט.– בכל  כמו עליו, חותמים ושניים הגט, את כותב מהם `laאחד 
:xn` m`ïéîúBç ílëå áúBk ãçà ,eáúk íëlk היתה שכך  – ËÀÆÄÀÆÈÅÀËÈÀÄ

ïäîכוונתו . ãçà úî íà Cëéôì,הגט על שחתם קודם –éøä ÀÄÈÄÅÆÈÅÆÂÅ
ìèa èb äæ.בטל הריהו  הבעל, כמצוות הגט נעשה שלא שכל – ÆÅÈÅ
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אלא  נכתב גט אין הקודם, שבפרק האחרונות המשניות מתוך  נתברר שכבר כפי
בטל. הריהו הבעל, במצוות שלא שנכתב גט וכל  במצוותו , או  הבעל ידי על 
מיושבת, דעתו  היתה לא גט, לכתוב הבעל שאמר בשעה שאם ללמד, באה משנתנו

לכשיבריא. אפילו בו  לגרש לו  ואסור בטל, הגט

ñB÷écø÷ BæçàL éî;האדם של דעתו  המבלבל חולי שתקפו – ÄÆÂÈËÀÀÈ
הנופל ,הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  חולי  ממיני  מין שהוא èbמפרש, eáúk :øîàåÀÈÇÄÀÅ
ézLàì"ותנו "כתבו  אמר ואפילו íeìk((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),– øîà àG– ÀÄÀÄÈÇÀ

דבריו  סמך על כותבים אין לכשיבריא ואף מיושבת; דעתו  שאין לפי

שלא  שנכתב כגט דינו נכתב, ואם כלום; בדבריו שאין  לפי  אלו ,
לעיל . שהזכרנו כמו  בטל, והוא הבעל , èbבמצוות eáúk :øîàÈÇÄÀÅ

ézLàì גט ותנו כתבו לשניים: ואמר בריא, שהיה מי  כלומר  – ÀÄÀÄ
÷ñB÷écøלאשתי, Bæçàå,כך אחר –eázëz ìà :øîàå øæçå ÇÂÈËÀÀÈÀÈÇÀÈÇÇÄÀÀ

שלא  ואמר , בו  חזר  זה ובמצבו הדעת, את המבלבל  חולי  שתקפו –
לאשתו , גט íeìkיכתבו íéðBøçàä åéøác ïéàשלאחר כלומר – ÅÀÈÈÈÇÂÄÀ

ונותנים  הראשונים דבריו  סמך על  הגט את כותבים דעתו, שנתיישבה
כך. על  אותו ולשאול לחזור צריכים ואין  לאשתו, –zzLð÷אותו  ÄÀÇÇ

הוא: חדש wzzypy,ענין  in,אילם שנעשה ázëðהיינו :Bì eøîàåÀÈÀÄÀÙ
EzLàì èb? לאשתך גט שנכתוב אתה הרוצה שניים: אותו  ושאלו  – ÅÀÄÀÀ

BLàøa ïékøäå," הן" כמשיב ראשו  הטה –GL BúBà ïé÷ãBaäL ÀÄÀÄÀÙÀÄÀÈ
íéîòt נכונה דעתו  אם להיווכח כדי שונים, עניינים בשלושה – ÀÈÄ

באילן; פירות היום גדלים אם בחורף, אותו ששואלים כגון  ומיושבת,

באלו, וכיוצא שלג, היום יפול אם – בקיץ åàì:או ìò øîà íàÄÈÇÇÈ
åàì,"לאו" כראוי השיב לאו , עליה: להשיב שצריכין  שאלה על  – È

ïä :ïä ìòåכראוי השיב הן, עליה: להשיב שצריכין שאלה ועל – ÀÇÅÅ
הגט, בענין בראשו שהרכין  וכיון  צלולה, שדעתו  סימן  זה הרי "הן ",

eðzéå eázëé elà éøäעל אלא אותו שאלו שלא פי  על ואף – ÂÅÅÄÀÀÀÄÀ
כחולה, שדינו  לאשתו, ונותנים הגט את כותבים מקום מכל  הכתיבה,
לעיל שהזכרנו כמו  ותנו", "כתבו כאומר  הריהו "כתבו " אמר  שאם

((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).

ב ה נ ש מ ר ו א ב

לשלושה: או לשניים שהאומר  ז), (ו , לעיל ששנינו ההלכה על חוזרת משנתנו
הם  הרי  לאשתי", גט "תנו  אלא להם אמר לא ואפילו  לאשתי", גט ותנו  "כתבו 
יוסי כרבי  הלכה שכן לה, וליתן  עליו ולחתום הגט את לכתוב צריכים בעצמם
זו משנה ובאה לאחר ; ונמסרים חוזרים אינם לשליח הנאמרים שדברים הסובר ,
והם  לכתוב, לסופר אמרו אלא בעצמם הגט את כתבו לא הם שאם ללמדנו , בעיקר 
לאחר  לבעל  הגט את שנתנו פי  על  אף פיהם, על וחתמו לעדים אמרו  או חתמו ,
כן אם אלא כשר, הגט שאין  בטל; הגט הרי  לאשתו , נתנו והוא ונחתם, שנכתב

הבעל. של בציוויו העדים וחתמוהו הכותב אותו כתב

EzLàì èb ázëð :Bì eøîà או צלולה, שדעתו  בחולה כגון – ÈÀÄÀÙÅÀÄÀÀ
בשיירא היוצא או  בים המפרש  ה ה ה ה ),),),),בבריא וווו,,,, לעיללעיללעיללעיל אותו ((((עייןעייןעייןעיין ושאלו

לאשתך? גט שנכתוב אתה הרוצה eáúk!שניים: :íäì øîàå– ÀÈÇÈÆÀÙ
לאשה, ליתנו  הם יכולים וכן ולחתום; לכתוב צריכים בעצמם הם הרי

לעיל, שבארנו כמו וכדומה, בים במפרש  או בחולה כאן מדובר  שהרי 
ותנו"; "כתבו כאומר  דינו "כתבו" edenzgeשבאמרו edeazk `l m`e

`l` mnvraáúëå øôBqì eøîà,הגט את –eîúçå íéãòìå– ÈÀÇÅÀÈÇÀÈÅÄÀÈÀ
פיהם, על וחתמו לעדים שאמרו  eäeîúçåאו eäeáúkL ét ìò óàÇÇÄÆÀÈÇÂÈ

Bì eäeðúðe נתנו וחתמו , שכתבו לאחר  והעדים, שהסופר  כלומר  – ÀÈ
לבעל, הגט dìאת Bðúðe øæçå, לאשתו הגט את נתן והבעל – ÀÈÇÀÈÈ

בעצמם, ויחתמו  יכתבו  ששליחיו הקפיד שלא דעתו שגילה ונמצא
mewn lknøîàiL ãò ,ìèa èbä éøä– הבעל –!áúk :øôBqì ÂÅÇÅÈÅÇÆÙÇÇÅÀÙ

!eîúç :íéãòìåשל בציוויו ונחתם נכתב  הגט שיהא שצריך  – ÀÈÅÄÂÙ
בעצמם  הם צריכים לאשתי ", גט "תנו לשלושה: אמר ואפילו הבעל ;
אלא  עוד  ולא למשנתנו; בהקדמה בארנו  שכבר כמו  ולחתום, לכתוב

הגט  אין שיחתמו , ולעדים שיכתוב לסופר אמרו  להם: אמר  אפילו
לחתום ולעדים לכתוב לסופר  בעצמו הבעל  שיאמר  עד  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).כשר,

y c e w z a y
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א: פרק בסוף שנינו  zneכבר ,izy`l df hb epz :xne`d","מיתה לאחר יתנו  לא –
לפי הוא, dzin.והטעם xg`l hb oi`y אדם שאם ללמד , משנתנו באה זה יסוד  על 

שמשמעו לשון בכל לה שאמר  או מיתה, לאחר  גיטך זה לה: ואמר  לאשתו גט נתן
אמר  אם אבל מיתה; לאחר  גט שאין  לפי  גט, אינו  משימות, אלא הגט יחול  שלא
הרי הגט, את לה שנתן משעה למפרע, הגט יחול שכשימות שמשמעו  בלשון  לה

גט. זה
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bbbb.izn m` jhb df:äúéî øçàì èâ ïéàå ,úåîàùëì òîùîã .íåìë øîà àì.df ilegnèâä ïéàù àöîð éìåçä êåúî úîù ïåéëå ,êìéàå äæ éìåçî òîùî
:äúéî øçàì àìà ìç.hb epi`e hb dzin xg`le meidnúòùî èâ àåäù àöîðå éàðúä íéé÷úð úîù ïåéëå ,úåîà íà íåéäî éåä äàðú éà ïì à÷ôñî

:éúî íà íåéäî øîà àìã ïåéë íåìë åðéàå ,èâ àäé äúéî øçàì øîàå ,íåéäî øîàã éàîî åá øæçù éåä äøæç éà .åúðéúð.zvleg:èâ åðéà àîù`le
.znaizn:úøë øåñàá äéìò àîéé÷å åéçà úùåøâ äì àéåäå àåä èâ àîù

cccc.enr cgizz `l:ïéùåã÷ íùì ìòá àîù ïðéùééçã ,éðù èâ äëéøö àäúå äéìò àáé àîù .åîò ãçééúú àì ,éúî íà íåéäî äì øîàå èâ ïúðù äædn
.minid oze`a `idøîåàá àìà .øåèô äéìò àáäå ,äðéúð úòùî èâ éåäã àúìî éàìâà úééî éëì éàãå àéääã ,éúî íà íåéäî øîåàá éà÷ àùéøà åàì

øáñ éñåé 'øå .àéä ùéà úùà éëä éî÷îå èâ éåäã àåä äúéîì êåîñ øáñ äãåäé 'ø ,éúî íà íìåòá éðàù úòî åá éùøâúäå êèâ äæ éøä èâä úøéñîá äì
äéìò àáäå àéä à÷éôñ êëìä ,äøéøá ïéà ,éôè éçã â"òàå ,÷ôñ èâ éåäå äúéîì äëåîñä äòù àéä åæ àîìã ïì à÷ôñî àúòù ìë àèéâ äì áéäé éëî

:éåìú íùàá

`xephxa yexit

:dl xne`e ezy`l hb ozepd,ézî íà Chb äæ חולה הבעל  שהיה או  ÆÄÅÄÇÄ
לה: äæ,ואמר  éìçî ézî íà Chb äæ:לה כאומר  זה äæהרי  ÆÄÅÄÇÄÅÙÄÆÆ

äúéî øçàì Chbעד הגט יחול  שלא משמעם אלו שלשונות – ÄÅÀÇÇÄÈ
הלכך  íeìkשימות, øîà àG.מיתה לאחר גט שאין –m` la` ÈÇÀ

jhib df :ezy`l xn`,ézî íà íBiäî: שאמר jhibאו dfåéLëòî ÅÇÄÇÄÅÇÀÈ
ézî íà או מהיום הגט יחול  אמות, אם אלו : לשונות שמשמעות – ÄÇÄ
èbמעכשיו , äæ éøä שאם הוא, תנאי מתי " "אם שאמר  מה שכן  – ÂÅÆÅ

זרע. לו  כשאין לייבום זקוקה אשתו  תהא ולא מחיים, הגט יחול ימות
לה: אמר  jhibואם dfèb Bðéàå èb ,äúéî øçàìe íBiäî– ÅÇÀÇÇÄÈÅÀÅÅ

תנאי אם מיתה", "ולאחר  באמרו  כוונתו  היתה מה לנו שספק לפי
כדין  גט, זה והרי  אמות", "אם לומר: היתה שכוונתו  כלומר הוא,

ואמר "מהיום" שאמר  ממה בו  שחזר או מתי", אם "מהיום האומר:
לע  ששנינו כמו גט, ואינו מיתה, לאחר  אלא יחול  לא שהגט יללה,

jkldúî((((גמראגמראגמראגמרא);););); íà,זרע בלא הבעל –úöìBç,גט אינו שמא – ÄÅÆÆ
ליבם, זקוקה úîaéúîוהיא àGå גרושת היא והרי הוא, גט שמא – ÀÄÀÇÆÆ

כרת. באיסור  עליו  שאסורה ezy`l:אחיו , xn`y dlegChb äæÆÄÅ
äæ éìçî ézî íà íBiäî ממחלתו ימות שאם והתנה, גט לה נתן – ÅÇÄÇÄÅÙÄÆ

נתינתו , מיום הגט יחול עכשיו , בה חולה מחוליו ,ãîòåשהוא וקם – ÀÈÇ
÷eMa Cläå,בשוק מתהלך ראוהו  וכבר –äìçå,שוב –úîå– ÀÄÅÇÀÈÈÈÅ

השנייה, במחלתו שחלה éìçלאחר  úîçî íà :BúBà ïéãîBàÀÄÄÅÂÇÙÄ
úî ïBLàøä שאף הראשונה, מחלתו  מחמת לו נגרמה מיתתו אם – ÈÄÅ

המחלה, מאותה כולו נתרפא לא עדיין  בשוק, והלך  שעמד פי על 

ממחלתו  היא אף לו באה זו שמחלה אלא השנייה, ממחלתו מת ואפילו 
איגראיגראיגראיגר),),),),הראשונה עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין והר והר והר והר """"ןןןן;;;; äæ((((הרשבהרשבהרשבהרשב""""אאאא éøäÂÅÆ

èb. התנאי שנתקיים לפי  –åàì íàåחולי מחמת מת שלא – ÅÀÄÈ
עליו , שקפצה החדשה המחלה מחמת אלא èbהראשון  Bðéà שלא – ÅÅ

תנאו . נתקיים
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מבעלה  גט שקיבלה באשה ללמד באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

עד הגט נתינת מיום דינה מה מתי , אם מהיום גיטך זה לה: שאמר  כגון תנאי , על 

התנאי. קיום שעת

Bnò ãçéúz àGגיטך "זה לה: ואמר  גט, לה נתן  שבעלה האשה – ÄÀÇÅÄ
עמו , להתייחד לה אסור  תנאי , על שגירשה היינו מתי", אם מהיום

íéãò éðôa àlà, קידושין לשם עליה יבוא שמא חוששים שאנו – ÆÈÄÀÅÅÄ
פנויה של ייחוד  איסור משום או  שני , גט צריכה ברם,((((רשרשרשרש""""יייי););););ותהא

אחד , עד בפני אפילו  עמו  להתייחד  היא elôàמותרת ,ãáò elôàÂÄÆÆÂÄ
dúçôMî õeç ;äçôL– עם להתייחד  לה אסור  שפחתה שבפני  ÄÀÈÄÄÀÈÈ

daבעלה, ñb dalL éðtîdúçôLa ולא בה מזלזלת שהיא – ÄÀÅÆÄÈÇÈÀÄÀÈÈ
בעלה. עם לשמש מפניה íéîiäתתבייש  ïúBàa àéä äî מה – ÇÄÀÈÇÈÄ

כשימות  היינו התנאי, קיום לבין הגט נתינת שבין בימים האשה של דינה
בעלה  לה שאמר באשה לדון  מוסיפה שהמשנה מפרשים, יש בעלה?

לרישא המשך זה והרי מתי ", אם מהיום גיטך ויש((((תוספותתוספותתוספותתוספות););););"זה
אמר שבעלה באשה כאן  מדובר אלא לרישא, המשך זה שאין  מפרשים,

מתי " אם בעולם שאני מעת בו  והתגרשי גיטך  זה "הרי  ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;לה:

למיתתו ,ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),), סמוך  הגט שיחול הוא שהתנאי  äãeäéכלומר  éaøÇÄÀÈ
äéøác ìëì Léà úLàk :øîBàלפי גמורה, איש כאשת דינה – ÅÀÅÆÄÀÈÀÈÆÈ

כאשתו  היא הרי  שעה אותה ועד למיתתו , סמוך  אלא חל  הגט שאין

פירוש  ולפי  דבר . מתי ",התוספותהתוספותהתוספותהתוספות,,,,לכל אם "מהיום לה שאמר  פי  על אף
הגט  יחול שלא היתה הבעל  של דעתו מקום שמכל יהודה, רבי סובר

לפ  אחת שעה מיתתו.עד úLøâîני dðéàå úLøâî :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÀÙÆÆÀÅÈÀÙÆÆ
לשיטת השעה רש רש רש רש """"יייי– זוהי אולי לנו  ספק שעה שכל יוסי , רבי סובר 

מביא  בשוגג, עליה והבא מספק, מגורשת היא והרי למיתה, הסמוכה

ולשיטת תלוי. אשם הבעלהתוספות התוספות התוספות התוספות ,,,,קרבן  כוונת אם יוסי לרבי  לו  ספק
היתה  שכוונתו  או כפנויה, היא והרי הגט, נתינת מיום הגט שיחול היתה

הרי שעה אותה ועד  מיתתו, לפני אחת שעה היינו  בעולם, שהוא מעת
איש כאשת המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).היא טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות
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כל העניינים שיהיו בימות המשיח תלויים במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות.
משיחת שבת בראשית ה'תשכ"ח
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äæ éìçî ézî íà,úîå äìçå ÷eMa Cläå ãîòå–BúBà ïéãîBà:úî ïBLàøä éìç úîçî íà–èb äæ éøä, ¦©¦¥Ÿ¦¤§¨©§¦¥©§¨¨¨¥§¦¦¥£©Ÿ¦¨¦¥£¥¤¥
åàì íàå–èb Bðéà. §¦¨¥¥

„íéãò éðôa àlà Bnò ãçéúz àG,ãáò elôà,äçôL elôà;dúçôMî õeç,dúçôLa da ñb dalL éðtî.äî ¦§©¥¦¤¨¦§¥¥¦£¦¤¤£¦¦§¨¦¦§¨¨¦§¥¤¦¨©¨§¦§¨¨©
íéîiä ïúBàa àéä?äãeäé éaøøîBà:äéøác ìëì Léà úLàk;éñBé éaøøîBà:úLøâî dðéàå úLøâî. ¦§¨©¨¦©¦§¨¥§¥¤¦§¨§¨¤¨©¦¥¥§Ÿ¤¤§¥¨§Ÿ¤¤

bbbb.izn m` jhb df:äúéî øçàì èâ ïéàå ,úåîàùëì òîùîã .íåìë øîà àì.df ilegnèâä ïéàù àöîð éìåçä êåúî úîù ïåéëå ,êìéàå äæ éìåçî òîùî
:äúéî øçàì àìà ìç.hb epi`e hb dzin xg`le meidnúòùî èâ àåäù àöîðå éàðúä íéé÷úð úîù ïåéëå ,úåîà íà íåéäî éåä äàðú éà ïì à÷ôñî

:éúî íà íåéäî øîà àìã ïåéë íåìë åðéàå ,èâ àäé äúéî øçàì øîàå ,íåéäî øîàã éàîî åá øæçù éåä äøæç éà .åúðéúð.zvleg:èâ åðéà àîù`le
.znaizn:úøë øåñàá äéìò àîéé÷å åéçà úùåøâ äì àéåäå àåä èâ àîù

cccc.enr cgizz `l:ïéùåã÷ íùì ìòá àîù ïðéùééçã ,éðù èâ äëéøö àäúå äéìò àáé àîù .åîò ãçééúú àì ,éúî íà íåéäî äì øîàå èâ ïúðù äædn
.minid oze`a `idøîåàá àìà .øåèô äéìò àáäå ,äðéúð úòùî èâ éåäã àúìî éàìâà úééî éëì éàãå àéääã ,éúî íà íåéäî øîåàá éà÷ àùéøà åàì

øáñ éñåé 'øå .àéä ùéà úùà éëä éî÷îå èâ éåäã àåä äúéîì êåîñ øáñ äãåäé 'ø ,éúî íà íìåòá éðàù úòî åá éùøâúäå êèâ äæ éøä èâä úøéñîá äì
äéìò àáäå àéä à÷éôñ êëìä ,äøéøá ïéà ,éôè éçã â"òàå ,÷ôñ èâ éåäå äúéîì äëåîñä äòù àéä åæ àîìã ïì à÷ôñî àúòù ìë àèéâ äì áéäé éëî

:éåìú íùàá

`xephxa yexit

:dl xne`e ezy`l hb ozepd,ézî íà Chb äæ חולה הבעל  שהיה או  ÆÄÅÄÇÄ
לה: äæ,ואמר  éìçî ézî íà Chb äæ:לה כאומר  זה äæהרי  ÆÄÅÄÇÄÅÙÄÆÆ

äúéî øçàì Chbעד הגט יחול  שלא משמעם אלו שלשונות – ÄÅÀÇÇÄÈ
הלכך  íeìkשימות, øîà àG.מיתה לאחר גט שאין –m` la` ÈÇÀ

jhib df :ezy`l xn`,ézî íà íBiäî: שאמר jhibאו dfåéLëòî ÅÇÄÇÄÅÇÀÈ
ézî íà או מהיום הגט יחול  אמות, אם אלו : לשונות שמשמעות – ÄÇÄ
èbמעכשיו , äæ éøä שאם הוא, תנאי מתי " "אם שאמר  מה שכן  – ÂÅÆÅ

זרע. לו  כשאין לייבום זקוקה אשתו  תהא ולא מחיים, הגט יחול ימות
לה: אמר  jhibואם dfèb Bðéàå èb ,äúéî øçàìe íBiäî– ÅÇÀÇÇÄÈÅÀÅÅ

תנאי אם מיתה", "ולאחר  באמרו  כוונתו  היתה מה לנו שספק לפי
כדין  גט, זה והרי  אמות", "אם לומר: היתה שכוונתו  כלומר הוא,

ואמר "מהיום" שאמר  ממה בו  שחזר או מתי", אם "מהיום האומר:
לע  ששנינו כמו גט, ואינו מיתה, לאחר  אלא יחול  לא שהגט יללה,

jkldúî((((גמראגמראגמראגמרא);););); íà,זרע בלא הבעל –úöìBç,גט אינו שמא – ÄÅÆÆ
ליבם, זקוקה úîaéúîוהיא àGå גרושת היא והרי הוא, גט שמא – ÀÄÀÇÆÆ

כרת. באיסור  עליו  שאסורה ezy`l:אחיו , xn`y dlegChb äæÆÄÅ
äæ éìçî ézî íà íBiäî ממחלתו ימות שאם והתנה, גט לה נתן – ÅÇÄÇÄÅÙÄÆ

נתינתו , מיום הגט יחול עכשיו , בה חולה מחוליו ,ãîòåשהוא וקם – ÀÈÇ
÷eMa Cläå,בשוק מתהלך ראוהו  וכבר –äìçå,שוב –úîå– ÀÄÅÇÀÈÈÈÅ

השנייה, במחלתו שחלה éìçלאחר  úîçî íà :BúBà ïéãîBàÀÄÄÅÂÇÙÄ
úî ïBLàøä שאף הראשונה, מחלתו  מחמת לו נגרמה מיתתו אם – ÈÄÅ

המחלה, מאותה כולו נתרפא לא עדיין  בשוק, והלך  שעמד פי על 

ממחלתו  היא אף לו באה זו שמחלה אלא השנייה, ממחלתו מת ואפילו 
איגראיגראיגראיגר),),),),הראשונה עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין והר והר והר והר """"ןןןן;;;; äæ((((הרשבהרשבהרשבהרשב""""אאאא éøäÂÅÆ

èb. התנאי שנתקיים לפי  –åàì íàåחולי מחמת מת שלא – ÅÀÄÈ
עליו , שקפצה החדשה המחלה מחמת אלא èbהראשון  Bðéà שלא – ÅÅ

תנאו . נתקיים

ד ה נ ש מ ר ו א ב

מבעלה  גט שקיבלה באשה ללמד באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

עד הגט נתינת מיום דינה מה מתי , אם מהיום גיטך זה לה: שאמר  כגון תנאי , על 

התנאי. קיום שעת

Bnò ãçéúz àGגיטך "זה לה: ואמר  גט, לה נתן  שבעלה האשה – ÄÀÇÅÄ
עמו , להתייחד לה אסור  תנאי , על שגירשה היינו מתי", אם מהיום

íéãò éðôa àlà, קידושין לשם עליה יבוא שמא חוששים שאנו – ÆÈÄÀÅÅÄ
פנויה של ייחוד  איסור משום או  שני , גט צריכה ברם,((((רשרשרשרש""""יייי););););ותהא

אחד , עד בפני אפילו  עמו  להתייחד  היא elôàמותרת ,ãáò elôàÂÄÆÆÂÄ
dúçôMî õeç ;äçôL– עם להתייחד  לה אסור  שפחתה שבפני  ÄÀÈÄÄÀÈÈ

daבעלה, ñb dalL éðtîdúçôLa ולא בה מזלזלת שהיא – ÄÀÅÆÄÈÇÈÀÄÀÈÈ
בעלה. עם לשמש מפניה íéîiäתתבייש  ïúBàa àéä äî מה – ÇÄÀÈÇÈÄ

כשימות  היינו התנאי, קיום לבין הגט נתינת שבין בימים האשה של דינה
בעלה  לה שאמר באשה לדון  מוסיפה שהמשנה מפרשים, יש בעלה?

לרישא המשך זה והרי מתי ", אם מהיום גיטך ויש((((תוספותתוספותתוספותתוספות););););"זה
אמר שבעלה באשה כאן  מדובר אלא לרישא, המשך זה שאין  מפרשים,

מתי " אם בעולם שאני מעת בו  והתגרשי גיטך  זה "הרי  ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;לה:

למיתתו ,ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),), סמוך  הגט שיחול הוא שהתנאי  äãeäéכלומר  éaøÇÄÀÈ
äéøác ìëì Léà úLàk :øîBàלפי גמורה, איש כאשת דינה – ÅÀÅÆÄÀÈÀÈÆÈ

כאשתו  היא הרי  שעה אותה ועד למיתתו , סמוך  אלא חל  הגט שאין

פירוש  ולפי  דבר . מתי ",התוספותהתוספותהתוספותהתוספות,,,,לכל אם "מהיום לה שאמר  פי  על אף
הגט  יחול שלא היתה הבעל  של דעתו מקום שמכל יהודה, רבי סובר

לפ  אחת שעה מיתתו.עד úLøâîני dðéàå úLøâî :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÀÙÆÆÀÅÈÀÙÆÆ
לשיטת השעה רש רש רש רש """"יייי– זוהי אולי לנו  ספק שעה שכל יוסי , רבי סובר 

מביא  בשוגג, עליה והבא מספק, מגורשת היא והרי למיתה, הסמוכה

ולשיטת תלוי. אשם הבעלהתוספות התוספות התוספות התוספות ,,,,קרבן  כוונת אם יוסי לרבי  לו  ספק
היתה  שכוונתו  או כפנויה, היא והרי הגט, נתינת מיום הגט שיחול היתה

הרי שעה אותה ועד  מיתתו, לפני אחת שעה היינו  בעולם, שהוא מעת
איש כאשת המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).היא טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"א: ז  ד    , הנס אחר השניה  בשנה   

  פורי קיבעו   הנס מעשה  וקריאת טוב,  ליו 
. לש לי שיהיה  , חכמי      

בנו . ויתקנאו  , מפלת להזכיר  שמחי שאנו  שיראו      
ידינו ], על  שנעשה   מפלת] ספר     יראו  וש 

זו . בקריאה  חשש  ואי ידינו , על   לה שאירע מה 

       .מימרא שנו  שמביאי לפני 
הגמרא: מקדימה  , דבריה      מקו כל   

יחד, אלו   אמוראי מארבעה  מימרא את שהובאה  שמחליפי  אמוראי יש  – 
   את במקומו  [ ומכניסי] .זאת אמר יונת שרבי והיינו  

אמרו : וכ    [ הנס את ותהיה]כתבו  
הכתובי בכלל  .המגילה  נאמר , כ)חכמי כב  (משלי   

דווקא , ודורשי ודעת', להזכיר מעצת יש  מקומות בשלשה   ְֵַָָֹ
עמלק , מעשה  פעמי שלש  כבר שהוזכר וכיו מקומות, בארבעה  ולא  

עמלק  שמזרע המ מפלת את לכתוב אי ,[בסמו .[כמבואר  חכמי 
   המגילה את לכתוב יד )שיש  יז (שמות מעשה] 

עמלק ] , ודרשו  היינו בתורה בא ו'] ַָֹ

ח־טז)עמלק ' יז ש)[ זכור פרשת יז־יט)– כה  דברי), היינו ֲֵָ
   שאול מעשה  פט"ו )– א' ו (שמואל , היינו  


        ( ו ו  (אסתר  

   את שידעו  ומזה  מי'. יתר יקר לעת  ל ה  יח למי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹ

הקודש . ברוח  שנאמרה  מוכח  מחשבתו ,     
 ( טו (ב        שידעו ומזה  

הקודש . ברוח  שנאמרה  מוכח  , כול בעיני ח שמצאה    
   ( כב ב  ש)  , שנודע והיינו  

הקודש  ברוח  הקודש.לו  ברוח שנאמרה  ומוכח ,     
   (טז ט ש)    ידיה שלחו  לא הרחוקות שבמדינות שידעו  ומזה  

הקודש . ברוח  שנאמרה  מוכח  בביזה ,



  
  

     
   

   
   

     
     

   
   

     
    

  
    
   
   
     
    

   
   

   
   

    
   

    
   

    
 

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חה"ס תשרי, תש"כ

ברוקלין.

למסור לכל אנ"ש בתוככי כל ישראל ברכות זמן שמחתנו, ובהתחלתו מבצע ארבע מינים באופן 

דופרצת לכל ארבע הסוגים דבני ישראל, לאחד אותם ולהלהיבם לתורה ומצות ופנימיותם, כהוראת 

רבן של כל ישראל הבעש"ט, שנכנסנו בשנת המאתים להילולא שלו, ויפוצו מעינותיו חוצה וייתי מר 

מלכא משיחא. חג שמח ולבשורות משמחות,

מנחם שניאורסאהן



רכו             

        
          

        
       

           
     

       
        

      
     

       
       

        
        

       
       

         
         

         
       

       
         

       
       

        
         

          
          

          
       

        
       

         
      

       
           

        
         

         
   

        
         

         
          

         
         

         
           

     
          

       
        

    
       

        
      

        
         

        
        

        
        

        
        

          
         

         
          
           
         
           
          
        
          
        
          

      
        

          
      

        
         

         
         

          
         

       
         

         
         

         
          

        
         

         
       

      
        

         
        
         
         
        

   
       

         
         

          
        

         
           

        
           

         
         

        









































































































































































































































המשך בעמוד קי
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מנחות. פרק רביעי - התכלת דף נא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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מנחות. פרק רביעי - התכלת דף נא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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על־ידי עבודת התפילה בהרחבה, נעשית גאולה פרטית.
משיחת שבת פרשת בראשית ה'תשכ"ז
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המשך בעמוד קכה
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המשך בעמוד נד



רלה        
          

             

           

            

      

      

    

      

     
     

     
     

       
    

      

    

    

     

      

   

    

      

      

     

     

      

      

   

    
      

      

     

     

    

      

      

     

      

    





















































































             

            

              

              

      

       

      

      

       

      

      

     

       

      

       

        

      

      

       

      

      

      

      

     

        

        

        

      

       

       

      

        

      

       

       

      

      

        

      

      

      

       

       

       

       

       

      

      

       

     

      

  

     

     

       

        

        

                             

                     
























































































































        
       
        

        
        

       
        

       
       

       
         

       
      

     
       
         

      
      

      
        
     
     

      
       

      
        
       
        

        
               

              
              

             
            
          

           
           

           
              

              


















































































מנחות. פרק חמישי - כל המנחות דף נג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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המשך בעמוד קכח
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כל פרטי העניינים שישנם אצל בני־ישראל בתור כלל, ישנם גם אצל כל אחד מישראל בתור יחיד.
משיחת שבת פרשת בראשית ה'תשכ"ז
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה בצלאל שי'

שלום וברכה!

... להערתו בל' ס' יצירה שבתיקון ליל שבועות )שהוא רק התחלת הס' וסיומו( בס"י הנדפס 

בפ"ע ובמילואו - הל' הוא: ג' ראיות טובות עין בושת עין טובה ועין נאמנת ג' רעות ללשון דבור רע 

והמלשין והמדבר אחד בפה ואחד בלב ג' טובות ללשון שתיקה ושמירת הלשון ודבור אמת.

ולולא דמסתפינא הייתי מנהיג לומר כן בתיקון ל"ש.
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תבוא ברכה על כל אלו שמשתדלים להרבות תורה בישראל, מתוך יראת ה' ואהבת ה'.
משיחת שבת פרשת בראשית ה'תשכ"ז
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רש"י                                                                                                                                     תוספות



רמח
       

             

              

            
               

      

     

      

      
      

      

      

       

         

     

      
      

      

        

       
      

    

      

       

       
         

       

       
     

    

      

     

      

       

  







































































             

              

              

              

      

       

     

      

        

       

        

        

       

       

        

        

       

       

        

        

        

         

       

      

       

     

     

        

        

         

      

       

    

     

       

       

      

     

     

                                   

                          

                            

                                 

                              

                          

                             

                          

     

                              

                             

                              

                            

                               

                             

                              

                              

                               

                                 

      
























































































































        
         

       
       
      
       
         

       
         
       

      
      

      
      
       

        
        

          
         
       
        

        
       

        
            

              






















































מנחות. פרק חמישי - כל המנחות דף נו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

          
         

      
        

        
           

  
         

          
      

          
      

           
         

 
      

        
        

          
        

      
      

        
       

        
           

           
       

        
           

       
         

           
      

        
        

     
         

        
     

       
        

         
       

       
          

         
            


         

         
        

          
      

          
          

           
         

       
       

      
     

         
           

          
     

          
        











































































































































רמט              

          
         

      
        

        
           

  
         

          
      

          
      

           
         

 
      

        
        

          
        

      
      

        
       

        
           

           
       

        
           

       
         

           
      

        
        

     
         

        
     

       
        

         
       

       
          

         
            


         

         
        

          
      

          
          

           
         

       
       

      
     

         
           

          
     

          
        









































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  ח' תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

 תלמידות בית רבקה אשר בכפר חב"ד

 מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר,

כתה ד' קבוצת גחלת.

ה' עליהן תחיינה.

ברכה ושלום!

בתוככי  היהדות  בהחזקת  פעולותיהן  אודות  כותבות  בו  תשרי,  מג'  מכתבן  לקבל  לי  נעם 

תלמידות בית הספר, וביחד עם זה בתכניתן להתקשר עם קבוצות וכתות ממקומות אחרים וכו'.

ובענינים כגון אלו, כוונתי להתקשר עם עוד קבוצות וכתות, מובן שדרושה זהירות וחקירה 

מקודם בנוגע להקבוצות וכתות עמהן רוצות להפגש וכן אופן הגישה וכו'.

המשך בעמוד הבא
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ולכן בנוגע להפעולות בתוך בית הספר, כתתן שלהן ושאר הכתות, נכון הדבר, וטובה כוונתן 

ותעשינה  רבקה,  בית  הנהלת  לפני  הענינים  יפרטו  בנוגע לחלק השני של התכנית,  פעולתן, אבל  וגם 

כהוראת ההנהלה הן בכללות הענין והן בנוגע לפרטים.

מתאים לסגנון מכתבן, התקוה שמתנהגות בחייהן היום יומים כמתאים לתלמידות ביה"ס 

וביראת שמים שהרי כל אחת מהן נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה, והשי"ת יצליחן.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

המשך מעמוד קודם
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מנחות. פרק חמישי - כל המנחות דף נז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

צריך ללמוד "תורת אמת" ולקיים מצוותיה, ובוודאי יצליחו כמה פעמים יותר ממה שמשערים.
משיחת שבת פרשת בראשית ה'תשכ"ז
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מנחות. פרק חמישי - כל המנחות דף נז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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רנד   


             

              
                
                 
                 

              
                
                 

         
               

               
                 

         
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

מב סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 
   או מלבושים בשלושה ואפילו  -

.יותר 
    כדלקמן מלבושים, שאר  משא"כ  -

מ "ג. סעיף
   לצאת שמותר  מכאן  שדייקו  יש -

חגורה  עליו  לחגור  דרך  שאין  בגד  על  גם אחת בחגורה
לכך  צריך  שאינו  אף -.

 . עליון בגד  -
   הרבים לרשות  לצאת מותר  -

העליון  מעילו  על  ('גארטל ') ב'אבנט ' חגור  ,כשהוא
דרכו  ואין  בלבד , לתפילה המשמש בגד  שהוא אף
תועלת  אין  אם ואף הרבים, לרשות בחול  בו  לצאת

הרבים  ברשות .ללבישתו 

 
כך,359) לצאת לפעמים שדרך ובלבד - מג סעיף  כדלהלן

כמבואר  ורובו ראשו על שלובשם או מלבישתם, שנהנה או
אף  מלבושים בכמה לצאת שמותר הדליקה בשעת או שם,
כדלהלן  לעולם כך לצאת הדרך ואין מהם נהנה שלא
פי "ח  כשש"כ (ודלא חגורות ב ' לעניין שלד מסי ' בהערה
שיהיה  להחמיר מהמג"א שדייק  הגרשז"א) (בשם לב  הערה

הפסד). במקום אפילו מלבוש דרך
בב '360) הקילו שבדליקה ס "י  שלד סי ' לקמן וראה

זו. גבי  על זו חגורות
לענין 361) להלן המובא מא סי ' ח "ה יצחק  מנחת שו"ת

לטלטל  העשוייה בחגורה הוא ועד"ז בהרחבה, 'גארטל'
ח ). סעיף  על (דלעיל הרבים ברשות מפתחות

בכך 362) הדרך כשאין גם אחת בחגורה לצאת שהתירו אף 
אם  ולכך מג), סעיף  (ראה חגורות בב ' התירו לא (כדלהלן),
את  גם הבגד אותו על ילבש לא - אבנט  ובו קיטל לובש

ה'גארטל'.
מא:363) סימן ה חלק  יצחק  מנחת ע "ד ˘‡Ï‰שו"ת :

שאין  במקום (אף  ברחוב  בשבת לצאת הנוהגים האנשים
לילך  רגילים אינם דבחול, אף  תפילה, של בחגורה עירוב ),

עבדי . שפיר אם התפילה, בשעת רק  בחגורה

‰Â˘˙דברי שהביא דלאחר עולם... ברית בס ' ראיתי  :
בחגורה  דה"ה ונראה כתב , חגורות, בב ' דמחמיר הרמ "א...
בשעה  אלא כתכשיט  דל"ה דכיון התפילה, לכבוד שלובשין
חגורה  ע "ג כחגורה הוי  בו, לילך מתבייש וברחוב  שמתפלל,
מצד  דחגורה ביניהם... בגד דמפסיק  היכא ואפילו דאסור,
לבגד  משמש לא וזה לבגד, משמש אלא בגד, ל"ה עצמו
התפילה  בשעת אלא הבגד נוי  ל"ה לפיכך לתפילה, אלא

עכת"ד. עכ"ל.
חגורות, בב ' דאסור למ "ד דאף  ידמה... כן לא לבבי  אמנם
דבשעת  מודה בודאי  דהרי  שרי , תפילה של א' בחגורה מ "מ 
הוי ממילא בזה, להנזהרים להאדם, ונוי  תכשיט  הוי  תפילה

תפילה... בשעת שלא גם תכשיט 
שעת  משום רק  לא תכשיט  הוי  תפילה, של דחגורה י "ל, ועוד

ה  בשעת שלא גם אלא התפילה התפילה, דלא עצמו... תפילה
חשיבות  שיש מחמת להיפוך, רק  האיזור, חשיבות את קובע 

ע "כ. הכון. משום התפילה בשעת לאזור יש ע "כ באיזור,
לתפילין  בגארטל יציאה לדמות באריכות שם וראה
סעיף  להלן כמבואר בכך, דרכו שאין אף  לבוש (שנקראים
מותר  ואעפ "כ בכך, הכל דרך (שאין הרועים לשק  או נא)

סי "ז), לעיל ונתבאר בו, לצאת לכולם



רנה    

 
במקומות  "אבל דלעיל: שוע "ר מלשון סי "א) (שם דייק  וכן
כתב : ולא בהן". לצאת מותר - חגורות ב ' לחגור שדרך
במקום  כאלו שיש בכך שדי  חגורות" ב ' לחגור שדרך "בגד
הבגד  אם אף  לצאת, לו להתיר כדי  - כך לצאת שדרכם זה
אינו  אם אף  התפילה, לצורך אבנט  (כגון לכך  צריך אינו

בד"כ), לובשו
כגון  לצרכו, מוציא שאם - חבירו' 'לצורך מהמלים דייק  עוד
להקל  נוספת סברא יש - זו בהוצאה והנאה צורך לו שיש

הנ"ל). באבנט  (כגון
אדם, לאף  מלבוש כשאינו אפילו להתיר סברא הוסיף  כן
חגורה  כמו לו הקשורה במטפחתֿאף  לצאת שהתירו ע "ד

גם  (שהובאו הקצשו"ע  דברי  והזכיר כג), סעיף  על (לעיל
שמים, שירא כג) סעיף  על לעיל והועתקו השלחן בקצות
(כתפיות), המכנסיים את המחזיקות רצועות לישא נוהג אם
גם  ולפי ֿזה לצורך, המטפחת לו שתהא כדי  בשבת, יסירם
כדי העליון מעילו כפתורי  לפתוח  להחמיר יכול כאן

ממש. לתועלת לו יהיה שהגארטל
שיש  בדבר להחמיר ואין להתיר, העולם נהגו וכבר וסיים:
משה  אגרות בתשו' ראיתי  וכן כנ"ל. להקל צדדים כמה
תפילה  של דבחגורה לי ', דפשיטא ע "ו), סימן או"ח  (ח "ב 
על  ורק  דמותר, אחרת, חגורה לו דאין העליון, בגד על

שם. עיין שם, אוסר אחרת חגורה להם שיש המכנסיים

•
          

„Ó יפרע לא שאם מנת על חוב  שטר בידו הושלש ואם
ליד  השטר את השליש יחזיר פלוני  לזמן למלוה הלוה
כך  ואחר מקצתו נפרע  כבר אם לשליש ידוע  ואין המלוה
למלוה  מחזירו זה הרי  להשליש מעות הביא ולא הזמן עבר
עמו  התנה שלא פי  על אף  להמלוה פרעו שמא חושש ואינו
היה  למלוה פורע  היה שאם לפי  להשליש המעות שיביא
מניח  היה ולא שטרו ממנו תובע  והיה השליש בפני  פורע 

השליש: ביד שטרו

‰Ó בו לחזור המלוה בא אם הזמן שהגיע  קודם אבל
אפילו  לו יחזירנו לא השליש מיד שטרו וליטול
שהרחבה  (שכיון הלוה מדעת שלא מעצמו המלוה השלישו
כלל  תנאי  בה היה לא פירעון הזמן את המלוה שהרחיב  זו
שהרי קנין שום בלא הלוה בו זכה אסמכתא דין בה ואין
בה  שזכה למי  השלישות נתינת אבל במעותיו. מוחזק  הוא
לפעמים  אסמכתא דין בה יש המשליש שהתנה התנאי  פי  על
חשוב  דין בבית מידו קנו כן אם אלא בו לחזור ויכול
ולכך  בו. לחזור יכול ואינו אסמכתא דין בה שאין ופעמים

היטב ): אסמכתא בדיני  בקי  השליש להיות צריך

ÂÓ בידו הושלש תנאי  איזה על השלישות ענין שכח  ואם
הם  אם אליהו שיבא עד לזה ולא לזה לא יחזיר לא
יודע  ואינו אצלו חוב  שטר המוצא וכן זה. את זה מכחישים
אם  או הלוה או אצלו הפקידו המלוה אם טיבו מה
לא  יחזיר לא פרוע  ומקצתו שלישות בתורת אצלו הפקידוהו
יורשי וכן חכמים. דברי  על עבר החזיר ואם לזה ולא לזה
אלא  אביהם ברשות שנמצא שטר שום יחזירו לא הנפקד

טיבו: מה יודעין כן אם

ÊÓפי על אף  כי  ומתנה מכירה בשטר זה בכל הדין וכן
נמלך  שמא להמלכה לחוש יש פירעון בהן שייך שלא
שיתרצה  שעה עד זה ביד השטר והפקיד מלהקנות המקנה
מתנה  מקבל או הלוקח  ליד ויתננו מידו יטלנו שאז להקנות
אומר  המקנה אם לידם יתננו לא לכך עדיין קנו לא ועכשיו

הפקידו: שהוא

*
ÁÓ אבל סודר קנין בו שאין בשטר אמורים דברים במה

שייך  שלא מתנה או מכירה שטר והוא סודר קנין בו יש אם
שמשעה  לפי  מתנה להמקבל או להלוקח  יחזירנו פירעון בהן

נתחי מידו לראיה.שקנו אלא אינו והשטר יב 

ידוע  אם אבל הפקידו מי  ידוע  כשאין אמורים דברים במה
עכשיו  וגם בו לעשות מה פירש שלא רק  הפקידו שהמקנה
לו  שהקנה למי  יתננו לא כן פי  על אף  שמת כגון כאן אינו
ולא  לידו השטר שיתנו מידו שקנו העדים עם התנה שמא כי 
גמר  ולא בידו עדיין הברירה שתהיה כדי  לו שהקנה מי  ליד
לא  וגם כן. וטוען חי  המקנה אם לומר צריך ואין והקנה.
העדים  עם כלום התנה לא שמא כי  המקנה ליורשי  יחזירנו
כיון  לו יחזירנו כן וטוען חי  המקנה אם אבל והקנה. וגמר

הפקידו: שהוא שידוע 

ËÓ שנפל ללוה מודה המלוה אם בשוק  שנמצא חוב  שטר
שנפל  למלוה מודה הלוה אם אבל לו יחזירנו ממנו
הסתם  מן בשמירתו נזהר שלא שכיון לו יחזירנו לא ממנו
ונפל  כבר פרעו שמא לקנוניא חוששים לכן כשר שטר אינו
המלוה  עם קנוניא עושה ועכשיו לשמרו חשש שלא מהלוה
ואפילו  השטר. כתיבת זמן אחר ממנו שלקחו הלקוחות על
הוא  אם אבל לו. מחזירים אין מובהק  סימן בו נותן המלוה
הלוה  אם למלוה יחזירנו מהמשועבדים בו גובין שאין שטר
ולא  לזה לא יחזיר לא מודה אינו ואם ממנו. שנפל מודה
יש  שטרות סימני  דיני  ופרטי  מובהק . סימן פי  על אלא לזה
בית  הוראת פי  על אלא להחזיר אין לכך רבים חילוקים בהם
שהחשש  כיון קנין בו שיש חוב  בשטר אפילו זה וכל דין.

פירעון. משום הוא

לא  בו שאין כיון קנין בו שיש ומתנה מכירה שטר אבל
המקבל  או להלוקח  יחזירנו המלכה חשש ולא פירעון חשש

מהם. שנפל מודה המקנה שאין פי  על אף  מתנה

ולקנוניא  לפירעון בה וחוששים חוב  כשטר דינה וכתובה
בתו  או וכלתו בנו ולהלביש לזון בו שמתחייב  שטר (אבל
שיפרע  לפירעון בו חוששים אין שנים כמה משך וחתנו
יחזירנו  לכן הבאה שנה של מזונות בעד זו בשנה במעות

המלכה): חשש בו שאין קנין בו יש אם לו ולא להם

*
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רנו   

 הפירעון מ לכתוב  רוצה המלוה ואין חובו מקצת שפרע  י 
בא  אם וכן שובר לכתוב  רוצה אלא חוב  השטר על
אם  חוב . השטר ממני  אבד המלוה ואמר חובו  כל לפרוע 
יכתוב  עדים כשני  למלוה מפורשת נאמנות חוב  בשטר נכתב 
עדים  כשני  שהאמינו שכיון בעדים ולא ידו בחתימת שובר
מועיל  בעדים שובר אין שוב  כמאה ושנים נפרע  שלא לומר
עדים. כמאה דין בעל שהודאת ידו בחתימת אלא להכחישו

אבל  המלוה שם בו שכתוב  חוב  בשטר אמורים דברים במה
מי לכל הלוה ונתחייב  כלל המלוה שם בו כתוב  אין אם
שובר  אין עכשיו שנוהגים כמו זה חוב  שטר שמוציא
ויאמר  אחר יוציאנו אם עליו מועיל המלוה יד בחתימת
בעדים  שובר כן שאין מה שנפרע  ידעתי  ולא מהמלוה קניתי 

הקול: מוציאים העדים כי  ידעתי  לא לטעון יוכל לא

‡ כזה חוב  שטר לו שנאבד שמי  המנהג נתפשט  ועכשיו
לשלם  רוצה שאינו אך לו שחייב  מודה בו והחתום
ששטר  הכנסת בבית יכריזו אזי  ויוציאו אחר ימצאנו שמא
פלוני בן פלוני  והחתום וכך כך וזמנו וכך כך שסכומו חוב 
שטר  לו שיש מי  פלוני  בן ופלוני  פלוני  בן פלוני  הקיום ועדי 
דין  הבית יבטלו יבא לא ואם מיד דין לבית יבא כזה חוב 

בו. להחתום וחתום כתוב  ויתנו חוב  השטר

שישאל  עד כזה חוב  שטר לקנות רשאי  אדם שאין נהגו ועוד
רשאי בעיר החתום אין ואם פרוע . הוא אם בו בהחתום
אינו  ידו בחתימת שובר כי  לשובר חושש ואינו לקנותו

לו: יש קול ובעדים מועיל

 בו לכתוב  צריך ידו בחתימת בין בעדים בין שובר וכל
(כדי וכך כך שסכומו חוב  שטר על הוא שהפירעון
לו  ותועיל אחר חוב  על הוא שהשובר לטעון יוכל שלא
השטר  כתיבת זמן זוכרים אם הלוה). משל שיתפוס  תפיסה
זוכרים  אין ואם וכך. כך שזמנו חוב  שטר על כן גם יכתבו
השובר  כתיבת זמן לכתוב  שלא יזהרו השטר כתיבת זמן
ששטרי בשטר השטר כתיבת זמן איחרו שמא כי  בשובר
השובר  זמן יהיה שלפעמים ונמצא כשרים המאוחרים חוב 
זה  לשטר כלום מועיל ואינו השטר כתיבת לזמן קודם
כתיבת  זמן זוכרים כן אם אלא בשובר זמן לכתוב  אין לפיכך

בשטר: הכתוב  השטר

*
‚ על אף  ביתו בתוך מחול או פרוע  שטר להשהות אסור

באהלך  תשכן ואל שנאמר משום מאמינו שהלוה פי 
השטר. גבי  על שיכתבנו עד שובר. עליו כתב  ואפילו עולה.

פרוטה  אפילו לו חייב  נשאר אם אבל כולו שפרוע  והוא
בלא  מאמינו הלוה ואם שובר. ולכתוב  השטר. לעכב  מותר

מותר. שובר

שנתן  הסופר שכר בשביל השטר לעכב  לו אין מקום ומכל
לוה  אפילו הסופר שכר לשלם חייב  שהלוה הלוה. בעד הוא
בעדו  המלוה ושילם ללוה מעות היו לא ואם שכר למחצית
לא  חוב  והשטר הואיל שישלם עד חוב  השטר לעכב  לו אין
אם  (ואפילו הם אחר חוב  אלא כלל הללו מעות על נכתב 
צריך  ואין שלו השטר שגוף  ונמצא הסופר של כן גם הנייר
מכל  בעדו שישלם עד צלוחיתו פי  על לצור כלל ללוה ליתנו

לומר  צריך ואין קרוע . אלא בביתו להשהותו לו אין מקום
אחר  ממקום לו שחייב  חוב  בעד חוב  השטר לעכב  לו שאין
כסברא  לעצמו יחמיר שמים (וירא מתירים ויש לגמרי ).

הראשונה):

ושליש[ו]ת : ושטרות  עדות  דיני

כל ‡ ורשאי  בלבד בדברים נגמר המקח  שאין פי  על אף 
שפרע  מי  קללת ואפילו הדין מן בו לחזור מהם אחד
ממחוסרי בו החוזר הרי  מעות נתן לא אם לקבל צריך אינו
לעמוד  לאדם ראוי  כי  הימנו נוחה חכמים רוח  ואין אמנה
ולא  עולה יעשו לא ישראל שארית שכתוב  כמו בדבורו

וגו'. כזב  ידברו

חשב  שאם לבו מחשבות אפילו לקיים לו יש שמים וירא
ממחשבתו  ידע  לא והלה זה בסכום לו למכור בלבו וגמר
שגמר  זה סכום אם כי  ממנו יקח  לא זה סכום על לו והוסיף 
הלוקח  וכן בלבבו. אמת ודובר שכתוב  מה לקיים  בלבו
כל  (וכן בו לחזור לו אין וכך כך בסכום לקנות בלבו שגמר
לקיים  לו יש לחבירו אדם שבין דברים בשאר בזה כיוצא
ויש  לחבירו טובה איזו לעשות בלבו גמר אם לבו מחשבות
מצוה  סרך בהם שאין כל עצמו צרכי  אבל לעשותה בידו

שפתיו): מוצא אפילו לקיים צריך אינו

*
הרי לו נתן ולא מתנה לו שיתן לחבירו שאמר מי  וכן

מועטת  במתנה אמורים דברים במה אמנה. ממחוסרי  זה
במתנה  אבל כשהבטיחו מקבל של דעתו סמכה שהרי 
לו  שיתן זה האמין לא שהרי  אמנה חסרון בה אין מרובה

בהם. נקנים שהם בדברים אותם שיקנה עד אלו דברים

שאז  בטעות היתה כן אם אלא קנין. צריכה אינה ומחילה
מועיל. אינו קנין אף 

בדעת  לומר צריך לו ליתן לו שאומר בשעה מקום ומכל
ואחד  בפה אחד לדבר כי  לשנות בדעתו יהא ולא גמורה
מה  יהיה צדק  והין צדק  איפת שנאמר התורה מן אסור בלב 
הן  שיהא אלא איפה בכלל הין והלא צדק  הין לומר תלמוד

צדק : שלך ולאו צדק  שלך

היא ‚ אפילו מתנה לו ליתן אחד לאדם שאמרו ורבים
המתנה  רבים לגבי  כי  אמנה חסרון בה  יש מרובה מתנה
שלשה  בהם היו ואם ליחיד. מועטת כמתנה היא מרובה
מעשה  שכל בהם לחזור יכולים אינן הדין מן הקהל ראשי 

קנין: צריך אין הקהל

מועטת „ מתנה בין לעני  ליתן האומר אבל לעשיר זה וכל
מפני הדין מן בו לחזור יכול אינו מרובה מתנה בין
מחשבתו  לקיים צריך ליתן בלבו גמר ואפילו כנדר. שנעשה

(א): צדקה בהלכות שיתבאר כמו

מהם ‰ אחד כל שנים ובאו בית או קרקע  למכור הרוצה
המצר  בעל מהם אחד ואין אלו בדמים אקח  אני  אומר
עירו  בן אחרת מעיר והשני  עירו מיושבי  מהם אחד היה אם
קודם. שכנו שכנו מהם ואחד עירו מיושבי  שניהם היו קודם.
כלל  עמו רגיל אינו ושכנו עמו הרגיל חבירו הוא השני  ואם
חבירו  קרובו מהם ואחד חבירו מהם אחד היה קודם. חבירו
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רנז    

כל  לשאר אבל רחוק . מאח  קרוב  שכן טוב  שנאמר קודם
לשכנו  אפילו שקודם חכם מתלמיד חוץ  קודם. קרובו אדם
חכמים  מצות הן אלו קדימות וכל אצלו. הרגיל וחבירו

אלהיך: ה' בעיני  והטוב  הישר ועשית שנאמר מה לקיים

*
Âלפלוני זה תן לו ואמר חבירו ליד חפץ  או מעות המוסר

לפלוני זכה אמר כאילו זה הרי  במתנה לו נותן שאני 
לאדם  שזכין בעצמו פלוני  קיבלו כאילו בקבלתו לו וזכה
בא  ואם הדין. מן בו לחזור יכול אינו ושוב  בפניו שלא
כדרך  אונסו כן אם אלא לו יתננו לא מידו וליטלו בו לחזור
חפץ  הולך אמר אם אבל (סל"[ב ]). הלואה בהלכות שנתבאר
זה  יהא או לפלוני  שא או במתנה לו נותן שאני  לפלוני  זה
אלא  עשיר הוא הלה אם הדין מן בו לחזור יכול לפלוני 
שלא  זמן וכל מועטת. מתנה היא אם אמנה חסרון בזה שיש
המשלח  מת אפילו שליחותו לעשות לשליח  יש בו חזר
המתנה  לבטל יכולים היורשים ואין שליחותו שעשה קודם
ליד  כשמסר המת דברי  לקיים שמצוה מפני  השליח  מיד

בחייו: אחר

Ê שיתנו בידם מסור לו אשר שכל ליורשיו אמר אם וכן
היה  שבחייו פי  על אף  המת דברי  לקיים חייבים לפלוני 
פי על אף  שיתנו ליורשיו אמר לא אם אבל בו. לחזור יכול
יורשיו  עשיר בין עני  בין לפלוני  ליתן נשבע  או נדר שהוא
לקיים  מצוה כאן ואין שבועתו בטלה שמת שכיון פטורים
ידי על להם צוה ואפילו להם. דבר שלא כיון המת דברי 

לקי צריכים אינם בפניהם אחרים שיצוום עד דבריו ים
פטורים  ירושה להם הניח  לא ואם דבריו. את ויקבלו וישתקו
לפרוע  לבנו שצוה אב  ואפילו להם צוה אפילו ענין בכל
אלא  אינה אב  כיבוד מצות כי  כלום ירש לא אם פטור חובו

ואם: אב  כיבוד בהלכות שנתבאר כמו אב  של בממון

Á ולהניח לצדקה ואפילו לאחרים במתנה נכסיו ליתן אין
הימנו  נוחה חכמים רוח  אין כן העושה וכל כך היורשים
גם  מניח  אם אבל כשורה. נוהגים היורשים אין ואפילו
בהלכות  שנתבאר כמו מותר להם המספיק  דבר ליורשים
להיות  ולא עד עצמו לחתום שלא חסידות ומדת צדקה.
מבן  אפילו מהיורש הירושה בה שמעבירין בצוואה בעצה
יצא  שמא כי  כשורה ונוהג חכם לאחיו כשורה נוהג שאין
יש  לזה ולהרבות לזה למעט  ואפילו והגון. טוב  זרע  ממנו

לדבריו: לחוש וראוי  שאוסר מי 

*
Ë שיתן בה' לבטוח  אלא מתנה לקבל שלא החסידות מדת

יחיה: מתנות ושונא שנאמר מחסורו די  לו

È צרור לו שנותנים דעת בו יש אם לקטן מתנה הנותן
יכול  ואינו לו שנתן במתנה זכה ונוטלו אגוז וזורקו
לחזור  ויכול בה זכה לא מזה פחות ממנו וליטלה בו לחזור

שאוסר: מי  יש סופרים מדברי  אבל התורה. מן

‡È קצוב שער לו שיש דבר לקנות מעות לחבירו הנותן
מתנה  התוספת זאת הרי  לשליח  המוכר והוסיף  וידוע 
אין  כי  חציה אלא המעות לבעל כולה ליתנה צריך ואינו
ויש  להמשלח . או להשליח  זו מתנה נתן למי  ידוע  הדבר
ליתן  צריך לו שנותנה המוכר לו פירש שאפילו אומרים
זו. הנאה לו באה מעותיו ידי  ועל הואיל להמשלח  חציה
לשליח  שבאה הנאה בכל וכן לדבריהם. יחוש שמים וירא

שליחותו. ידי  על

הכל  ליתן חייב  קצוב  שער לו שאין דבר הוא אם אבל
פי על אף  בזול מקח  אלא מתנה כאן אין כי  להמשלח 
דבר  למכור לו נתן אם וכן ביוקר. לקנות לו אמר שכששלחו

שאמר  ממה ביוקר ומכר וידוע  קצוב  שער לו הכל שאין לו
המשלח : מזל גרם

È שאין נכרי  והוא המקח  בשיווי  המוכר נתאנה אם וכן
להמשלח  הכל ליתן חייב  אונאתו לו להחזיר צריך
המעות  מן יותר שוה המקח  שאין סבור היה הנכרי  שהרי 
שער  לו יש אם מקום ומכל המעות. לבעל הכל ונתן שקיבל
קצבתו  המעות בעל שמקבל כיון בו טעה והנכרי  וידוע  קצוב 
לו  יתן לשליח  הנאה באה מעותיו ידי  שעל שכיון אלא דיו.

האחרונה. סברא לפי  החצי 

או  משקל או במדה אלא המקח  בשיווי  טעה לא אם אבל
וטעה  לנכרי  ומכרה סחורתו למכור שלחו אם וכן מנין.
למשלח  כלום ליתן צריך אינו המעות בחשבון הנכרי 
למקח  שייך ואינו עצמו בפני  דבר הוא בחשבון שהטעות
של  סחורתו או מעותיו ידי  על בזה אומרים אין לפיכך כלל
מחזיר  היה רוצה היה אם שהרי  זו הנאה לו באה משלח 

השם: לקדש כדי  טעותו לנכרי 

ואפוטרופוס : ושליח  ומתנה  מכירה  דיני
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החדׁשים  ה ּׁשמים  כא ׁשר ּכי 
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נא ‡Í(ט ) אעברה משה שביקש זו  בקשה גם הנה
עלה  לו  צוה אלא ה' חפץ לא לבדו  ואראה
לבד  מרחוק בעיניך  וראה כו ' עיניך  ושא הפסגה ראש
יהושע  את צו  אלא כו ' הזה הירדן  את תעבור  לא כי
דאם  לכאורה פלא דבר  וזהו  כו ' יעבור  הוא כי וחזקהו 
חפץ  לא למה עכ "פ לראות בראיה בקשתו  משה פעל 
מרחוק  דוקא אלא לארץ בכניסתו  מקרוב שיראנה ה'
לא"י  נכנס משה היה דאם הוא הענין  אך  כו '. יראנה
התמידי' ההמשכה בחי' פועל  הי' מקרוב לראותה
יצטרכו  בלי הפשוט  הרצון  מעצמו ' דע"י ג"ר  מבחי'
חפץ  לא ובזה כלל  למעלה מלמטה מ "ן  העלאת לבחי'
ורצון  במחשבה עלה דווקא מעשה דסוף משום ה'
ע"י  בתחתונים דירה לו  להיות דהיינו  בתחלה הפשוט 
לאין  היש ביטול  בבחי' דוקא שלהם מ "ן  העלאת בחי'
לראות  גם משה בכניסת ה' חפץ לא ע"כ  כו ' לאכפי'
שלא  ממיל ' לאין  היש ביטול  בחי' יהיה שעי"ז  לא"י
כו ' אומנתו  תורתו  בענין  כנ "ל  כלל  מ "ן  העלאת ע"י
ה' חפץ לא הטעם ולזה כו ' מנה מאתים בכלל  שיש
אותה  פי' כו ' דבר  תוסף אל  לך  רב לו  והשיב בזה
ההמשכה  להיות אומנתו  תורתו  דבחי' המדריגה
ולכיוצא  לך  רב לבד  העצמו ' בחי' מצד  תמיד  מלמעלה
שיש  ודור  דור  בכל  כמו  משה בבחי' שהן  דוקא בך 
ר "י  כמו  אומנתם שתורתם כו ' אלפי ראשי סגולה יחידי
בדורו  בו  וכיוצא יהודה ורב בדורם ורשב"י הנשיא
מפני  זו  מדריגה להם ניתן  לא ההמון  כללות אבל 
לאין  מיש ולהפוך  לברר  הוא בהם ה' חפץ שעיקר 
במחשבה  עלה שזה למעל ' מלמטה מ "ן  העלאת בבחי'
גופם  חומר  נברר  שכבר  סגולה ליחידי רק תחלה
להם  כלל  בזה לעסוק וא"צ לגמרי לאין  היש בביטול 
(ואע"פ  אומנתו  תורתו  דבחי' זו  הגבוה מדריגה ניתנה

ליחידי  גם קאי תחלה במחשבה עלה מעשה שסוף
שלא  כח "ב ג"ר  בבחי' שהם משום הוא הענין  סגולה
ז "ת  בחי' גופא לבחי' דוקא ע"כ  כלל  שבירה בהן  היה
אבל  כו ') דוקא מעשה סוף ענין  קאי ההמון  כללות שהן 
היש  ביטול  בבחי' גופם חומר  נברר  שלא ההמון  כללות
במס"נ  מ "ן  דהעלאת ומדריגת בחי' ניתן  דוק' להם כו '
התפלה  מן  פטורים ואינם החומר  בהזדככות בתפלה
דתורתו  הגבו ' למדריגה להגיע יוכלו  לא כי כנ "ל 
מכל  עדיין  נברר  שלא גופם חומר  מפני הנ "ל  אומנתו 
לראות  כו ' הפסגה ראש עלה לו  צוה ולזה כו ' וכל 
לבחי' תועלת יהיה מרחוק זאת שבראיה לבד  מרחוק
סגולה  ביחידי הנ "ל  לבד  העצמו ' שמצד  ההמשכה
שיוכלו  משה מבחי' בהם שמאיר  ודור  דור  שבכל 
תורתו  בבחי' תורתם עסק ע"י מלמעלה תמיד  להמשיך 
חפץ  לא אבל  כנ "ל  כלל  מ "ן  העלאת בלי הנ "ל  אומנתו 
כל  שיוכלו  כדי חלקיה בכל  מקרוב לא"י שיראה  ה'
בכל  אומנתו  תורתו  למדריגת להגיע עמו  שיכנסו  ההמון 

כי דור  גופם בחומר  הזדככות בלתי בהיותם גם ודור 
שיהי' תחלה במחשבה עלה כך  כי בזה ה' חפץ לא
וזהו  כו ' דרפ"ח  בירורים בבחי' לאין  היש בירור  בחי'
ראש  עלה ואמר  אלי שמע ולא למענכם בי ה' ויתעבר 
ה' חפץ לא אשר  המניעה היתה דוקא למענכם פי' כו '
לבחי' צריכים ההמון  כללות אתם כי בקשתי לעשות
אבל  כו ' החומר  הזדככות בבחי' דרפ"ח  הבירורי'
היה  ולא בקשתי לפעול  כלל  מניעה היה לא מצידי
בבחי' לגמרי גופי חומר  נברר  כי למעני ה' מתעבר 
דבחי' זו  במדריגה לעסוק וא"צ כו ' היש ביטול 
מאליו  בא זה בירור  הי' אלא כו ' דרפ"ח  הבירורים
בלא  למטה מלמעלה אומנתו  תורתו  בחי' ע"י וממילא

וד "ל : וכנ "ל  כלל  מ "ן  העלאת
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רסח   


          

  

‰Î משמרתי את ואם תלך  בדרכי אם צבאות ה' אמר 
את  תשמור  וגם ביתי את תדין  אתה וגם תשמור 
שלש  האלה, העומדים בין  מהלכים לך  ונתתי חצרי
הנה  בנעלים, פעמיך  יפו  מה בשנה, לי תחוג רגלים
ויעמידם  כתי' ובשמים עומדים שרפים כתי' במלאכים
לפניו  עמדתי אשר  ה' חי כתי' ובנשמות לעולם לעד 
הוא  שעמידה ידוע ובאמת עמידה, בחי' הכל  נמצא
ועמידה  מושב קראו  באשה כי ישיבה מבחי' למעלה
ק"ש  נוק', בחי' ישיבה מבחי' למעלה שהוא דכר  בחי'
בעמידה  העומר  ברכות דווקא, בעמידה וש"ע בישיבה
אבל  ישיבה, מבחי' למעלה הוא העמידה כי דווקא,
שבחי' האלה העומדים בין  מהלכים לך  ונתתי כתי'
כמארז "ל  הוא והענין  עמידה. מבחי' למעלה הילוך 
גבריאל , זה יעופף מיכאל  זה עוף יעופף ועוף ע"פ
ה' בדבר  וכמ "ש המלאכים נבראו  יעופף עוף שממאמר 
הדיבור  כמו  וידוע צבאם, כל  פיו  וברוח  נעשו  שמים
אין  כי דומם בחי' הם והאותיות האותיות שהם באדם
בהם  יש כי צומח  נקראים והמדות וצמיחה הוספה בהם
קטנים  לדברים הם המדות מתחילה כי וגדלות קטנות
הוא  אהבה בחי' המדות כי גדולים, לדברים הם ואח "כ 
בכל  ואח "כ  לבבך  בכל  ה' את ואהבת כמ "ש צומח 
הם  הדיבור  האותיות אבל  מאודך  בכל  ואח "כ  נפשך 
כמו  הם רק והתפשטות ריבוי שום בהם שאין  דומם
ע"י  בפה קבען  שהאותיות והגם שינוי, בלי שהוא
וכמ "ש  הנפש בעצם שרשם באמת אבל  הפה המוצאות
האותיות  ששרש ממללא לרוח  חי' לנפש האדם ויהי'
והראי' בדיבור , לגילוי שבאים רק הנפש בעצם הם
וגם  לדבר  יכול  ואין  הפה מוצאות ה' לו  שיש מאילם
מחמת  המצות מכל  פטור  מדבר  ואינו  שומע אינו  חרש
האותיות  שהי' באם והראי' כלל , אותיות בחי' בו  שאין 
נתהווה  ומזה מוצאות בה' שמכה הפה מוצאות ה' ע"י
בה' ולהניע להכות איך  לחשוב צריך  הי' אזי האותיות

צריך  שאינו  כן  שאינו  רואים ואנו  הפה, מוצאות
קבועים  הם שהאותיות גמורה ראי' מזה כלל  לחשוב
האותיות  ואדרבה בפה לגילוי מההעלם ובאים בנפש
הגם  נמצא וכך , כך  דווקא שיהי' מוצאות הה' מניעים
בעצם  שרשם אבל  מוצאות בה' בדיבור  הם שהאותיות
מתהווים  המלאכים הנה כך  ג"כ  הוא ולמעלה הנפש,
מאמרות  שבעשרה שלמעלה הדיבור  אותיות בבחי'
שרשם  אבל  גבריאל , זה יעופף מיכאל  זה ועוף וכמאמר 
וכמו  בשרשו , הדיבור  בכח  רק דיבור  מבחי' למעלה

ב  א' בחי' שני בדיבור  יש כח למטה והב' בגילוי דיבור 
שני  יש למעלה הם כך  הנפש בעצם בשרשו  הדיבור 
מאמרות  בעשרה שנפרטו  הדיבור  הוא א' דיבור  בחי'
מלאך  שבכל  וזהו  בשרשו , שהוא כמו  הדיבור  וכח 
וכדומה  רפאל  גבריאל  מיכאל  כמו  אל  שם הוא הסוף
ושם  המלאך  אל  מורה השם כי והטעם מלאכים בשאר 
הוא  אל  כי בשרשו  שהוא כמו  המלאך  כח  על  מורה אל 
בדיבור  יש נמצא לקח , הארץ אילי ואת כמ "ש כח  לשון 
ב' ג"כ  במח ' יש במח ' עלו  ישראל  נשמות כך  בחי', ב'
אותיות  בחי' וזהו  מח ' מבחי' נבראו  שישראל  בחי'
לאותיות  ריבוא ששים יש ר "ת ישראל  וזהו  בפרט ,
שרש  יש אבל  התורה, אותיות ס"ר  נש"י ס"ר  התורה
מח ' האותיות וכח  מקור  והם הנפש בעצם המח '
ראשונות  ג' זהו  אש מים אויר  אמ "ש בס"י וכמ "ש
גבולי  י"ב פשוטות וי"ב מדות ז ' זהו  כפר "ת בג"ד 
ואח "כ  אותיות כ "ב רק הראשון  בשרשן  נמצא אלכסון ,
וזהו  נש"י, וס"ר  התורה אותיות ס"ר  לגילוי באים
על  ומורה השם בסוף אל  שם ג"כ  יש שבישראל  הענין 
בחי' ב' ג"כ  במח ' יש נמצא בשרשו , שהוא כמו  הכח 
נשמות  אותיות מבחי' נבראו  הכל  אבל  בדיבור  כמו 
מאותיות  הם שמלאכי' הוא ההפרש רק ומלאכים
מאותיות  הכל  אבל  המח ' מאותיות הם ונשמות הדיבור 

והוספה. צמיחה שום בהם ואין  דומם בחי' שהם
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‰ÊÏÂ,אברהם של  בנים אתם הרי כן  עשיתם אם אמר 
להיות  עמלק, מחיית לזכור  כן  עשיתם אם פי'
מי  ח "ו  לאמר  הלב, קרירות בבחי' קרך  אשר  בו  נא' כי

זה  אין  בכך  מה או  דאש), זאגט  וער  (בל "א כן  אמר 
אזי  דעמלק הרע בעיניו  ורע זוכר  ואם כ "כ , נפלא דבר 
דמעשה  הטוב עשיית ענין  פועל  הזה רע דחיית ע"י
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רסט    

שני  יהי' ואז  המצות, לקיום הנצרך  באופן  המצות
הוא  המצות שע"י שההמשכה היינו  יחד , המעלות
של  המצות קיום כמו  לבד  ריח  בחי' ולא הדבר  עצם
העלאת  של  הזיכוך  ע"ד  לזה כלי יהי' וגם האבות,
עצומה  במס"נ  צ"ל  הי' שאצלם שמה האבות, של  מ "ן 
עכשיו  כי הראוי', בכוונה המצוה עכשיו  מקיים אם די
לאו  ובאם כו '. המצווה שגדול  ועושי' מצווים אנו  הנה
שלא  שהגם מצרי' של  לשעבודה עצמיכם התקינו 
ארז "ל  הנה אמנם במצרי', ישראל  שנשתעבדו  מצינו 
מצרי' ע"ש נקראו  הגליות וכל  האומות שכל  במד "ר 
נשתעבדו  כי ונמצא לישראל , מצירי' שהם לפי
חומר  בבחי' השעבוד  בחי' יש ברוחניות וגם במצרי'.
וחומר  קל  דא בחומר  בזהר  שאמרו  שזהו  ולבני'
תורה  קבל  משה והיינו  הלכתא, ליבון  דא ובלבני'
עד  כלל  מחלוקת הי' ולא כו ' ליהושע ומסרה מסיני

ביניהם שהי' לבד הזוגות דברי' באיזהו  רק מחלוקת
שמאי  תלמידי משנתרבו  ואח "כ  דאבות, במשנה שנת'
בעבודתם  הגיעו  שלא פי' צרכם, כל  שמשו  שלא והלל 
מחלוקת  נתרבו  אז  צרכם כל  בעבודה השימוש בענין 
יגיעה  לזה שצריכי' בורי' על  ההלכה את ללבן  וצריכי'
שע"י  וגם לאמיתו . הלכה הפסק שיצא עד  עצומה
כל  של  הראשית שהוא עמלק מחיית זכירת העדר 

שהם  הרעות מדות הז ' בחי' בנפש מתעורר  עי"ז  הגוי'
בחי' הוא לזה העצה הנה כו ', הכנעני אומו ' ז ' בחי'
משכהו  זה מנוול  בך  פגע אם וכמארז "ל  התורה לימוד 
בך  פגע ואם היצה"ר  זה מנוול  רש"י שפי' לבהמ "ד 
משכהו  והישר , הטוב מדרך  ולהדיחך  להסיתך 
אבן  אם אפי' ואז  התורה, לימוד  בחי' הוא לבהמ "ד 
שאפי' השמים האזינו  בד "ה בלק"ת שפי' נימוח  הוא
הלב  טמטום בחי' הוא האבן  כלב לבו  נעשה אם
הוא  הנה חכמה, דבר  מלקבל  כאבן  אטום לבו  שנעשה
צמא  כל  הוי וכמ "ש למי' נמשלה התורה כי נימוח 
מ "מ  וקלושי' רכי' שהם אם המי' וכמו  למי', לכו 
שהאבן  אם בהתמדה טיף טיף האבן  על  כשנוטפי'
שנוטף  מקום על  נקב שיעשה פועל  מ "מ  קשה הוא
למחות  פועלי' ד "ת כן  ההוא, מקום על  האבן  ונימח 
בבחי' להיות הלב פתיחת בחי' להיות האבן  לב את
המתאוה  כח  את מהפך  ועי"ז  לאלקות, ותשוקה אהבה
בכל  כו ' ואהבת שז "ע לאלקות אהבה בבחי' להיות
ה' לאהבת ישוב היצה"ר  שגם יצריך  בשני לבבך 
ירידת  ענין  כל  שזהו  במ "א וכמ "ש לעיל , וכמ "ש
עול  שעבוד  לקבל  עצמיכם התקינו  וזהו  בגוף. הנשמה
ובלבנים  וחומר , קל  דא בחומר  ולבני' דחומר  תורה

הלכתא. ליבון  דא
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:בפרטיות      
"אלף " - הכולל  הסכום את  שאומרים  לדוגמא , כמו 
        
בחינת על  מדברים  כאשר הוא זה ענין ביאור כלומר,

היאהאורות, שהקטנות לעיל שנתבאר מה 
    

  מהכלל שלמעלה   
המלכות מספירת שלמעלה    

      שאין שנתבאר, וכפי
לפעול  מהמלכות ) (חוץ דאצילות  הספירות ענין
המבטאים עצמיים  אורות הם  אלא החוצה, ולהשפיע

העצם, את     
         
וכיון  לזולת, ביחס הוא שהקטנות לעיל , וכנזכר

- החוצה לפעול  אלא עצמי אור ענינה אין  שהמלכות
קטנות. בה שייכת זולת, נקראת שלכן  - לנבראים

   
        

הוא כאשר   את יודע שכבר היינו,
בחינת הוא  לאחד אחד  שמונה זה - בכללותו  המספר

הכולל , המספר מול  קטנות  ו, בנמשל
      ענין שזה שאף

לכך  שהסיבה כיון  קטנות , בחינת הוא הריבוי ריבוי , של
הדרגה. קטנות מצד  היא במלכות כלים ריבוי שיש

        
       

   אין במחשבה לכלים, המשל  הם  אותיות
רבות הם האותיות  ובדיבור ומילים, אותיות  הרבה
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רע   

השכלי הרעיון  מצד  זאת , לעומת  יותר. ומורגשות
יותר  חזקה בעוצמה במחשבה מאיר השכל  אור (האור),

בדיבור. מאשר
וההבנה, השכל  בקטנות הנמצא  אדם לדוגמא , וכמו
משלים אותיות, בריבוי שכלי ענין לו להסביר צריך 
במוחו . שיקלט  עד  ושוב שוב  זה  על  ולחזור ודוגמאות,
("ריבוי ופרטים אותיות ריבוי בזה שיש שהסיבה 

הנמוכה. ודרגתו  קטנותו בגלל  זה  כלים"),
  היהודי של  הרוחנית   

    של מלמטה ההתעוררות
נוקבין ", מיין  "העלאת הקבלה בלשון  הנקראת האדם 
ובזה ומקבל ). נקבה  (הנקרא התחתון  העלאת היינו ,

אופנים, שני  יש גופא   
       

 שהאדם עניינה כללי באופן נפש מסירות כלומר,
אלא ממנו , שלמעלה  לענין  עצמו את  מוסר התחתון
בדרגה העלאה העלאות , סוגי  שני למעלה שיש שכשם 
קירבה של  באופן  הם שמלכתחילה האורות של 
של  בגדר שהם  הכלים של  בדרגה והעלאה  ודביקות,
מסירות סוגי שני  יש האדם, בעבודת  כך וריחוק, גבול 

נפש .
     שמע" באמירת

אחד ", ה ' . . ישראל     
 אור שעניינה  האלקית הנפש שמצד  ביטול  כלומר,

גלויה. דביקות כלומר , וגילוי,   
  ואהבת שמע: בקריאת שאומרים  מה 

. . 97-זה על  דרשו "אפילו 98שחכמים  :

הגוף, מצד  גם  נפש מסירות כלומר, נפשך ", את  נוטל 
       והנפש שהגוף

האלקית לנפש ביחס ככלים נחשבים הבהמית 
בהם המלובשת        ביטול לא

שגם כזה, ביטול  אלא במציאות', 'ביטול  הנקרא מוחלט 
"יש" נשאר הוא  הביטול  אחרי

   נמוכות נשמות  שהם
      

  ששם אצילות של  מהנשמות  בשונה
האורות, ביטול  הוא  העיקר   

       
    99.

        כפי
האור  אך  והתחלקות , אותיות  ריבוי שם יש שנתבאר,

עצמי. אור ואינו  מועט  הוא שם 
     שיש להיפך 

כלים, ומיעוט  אור ריבוי    שכאשר
בריבוי המספר יותר, גבוהה שהדרגה שככל  אומרים

יותר,       וכפי
לא אך  גדולה , בעוצמה הוא  שהאור שזהו  שנתבאר

התחלקות, בבחינת    
       

    אומרים שכאשר 
הוא יותר, במיעוט  המספר יותר גבוהה שהדרגה שככל 
העליונות בדרגות  הכלים המצאות  על  מדברים  כאשר

 והתחלקות הגבלה של  ענין  כך  כל  אין  ששם
הכלים. עניין שהוא 
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ה.97. ו, ואתחנן

הפסוק.98. על  רש"י  ופירוש ספרי  (במשנה). א נד , ברכות
נט .99. עמוד  ֿ תער"ו, תער"ב המאמרים ספר

∑
         

   

בגלוי . מאיר  ואינו  עצמי  ביטול  הוא  בחכמה  אבל  בנפשו , הגילוי  מאיר  אלקי   עני בהשגת 
שכל  או  ודיבור  מחשבה  כמו  ועלול  עילה  בדר החכמה  מספירת  באה  אינה  הבינה  ספירת 

ומדות 

LÈÂ מאיר ּׁשּבהּׂשגה מה הׂשּכלה על  ּבהּׂשגה יתר ֹון  ¿≈ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ
מאיר  הּוא אלקי ענין  מ ּׂשיג ּדכאׁשר  ּבנפׁשֹו, ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַֹּבגּלּוי

עצמי  ּבּטּול  הּוא ּדחכמה הּבּטּול   ּדר ועל  ּבנפׁשֹו, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָּבגּלּוי
ּוכמאמר  ּבגּלּוי, מאיר  אינ ֹו מח ׁשבה 53אבל  "ולית ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָ
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א).53) (יז, בהקדמה זוהר תקוני 



רעי    

השכלי הרעיון  מצד  זאת , לעומת  יותר. ומורגשות
יותר  חזקה בעוצמה במחשבה מאיר השכל  אור (האור),

בדיבור. מאשר
וההבנה, השכל  בקטנות הנמצא  אדם לדוגמא , וכמו
משלים אותיות, בריבוי שכלי ענין לו להסביר צריך 
במוחו . שיקלט  עד  ושוב שוב  זה  על  ולחזור ודוגמאות,
("ריבוי ופרטים אותיות ריבוי בזה שיש שהסיבה 

הנמוכה. ודרגתו  קטנותו בגלל  זה  כלים"),
  היהודי של  הרוחנית   

    של מלמטה ההתעוררות
נוקבין ", מיין  "העלאת הקבלה בלשון  הנקראת האדם 
ובזה ומקבל ). נקבה  (הנקרא התחתון  העלאת היינו ,

אופנים, שני  יש גופא   
       

 שהאדם עניינה כללי באופן נפש מסירות כלומר,
אלא ממנו , שלמעלה  לענין  עצמו את  מוסר התחתון
בדרגה העלאה העלאות , סוגי  שני למעלה שיש שכשם 
קירבה של  באופן  הם שמלכתחילה האורות של 
של  בגדר שהם  הכלים של  בדרגה והעלאה  ודביקות,
מסירות סוגי שני  יש האדם, בעבודת  כך וריחוק, גבול 

נפש .
     שמע" באמירת

אחד ", ה ' . . ישראל     
 אור שעניינה  האלקית הנפש שמצד  ביטול  כלומר,

גלויה. דביקות כלומר , וגילוי,   
  ואהבת שמע: בקריאת שאומרים  מה 

. . 97-זה על  דרשו "אפילו 98שחכמים  :

הגוף, מצד  גם  נפש מסירות כלומר, נפשך ", את  נוטל 
       והנפש שהגוף

האלקית לנפש ביחס ככלים נחשבים הבהמית 
בהם המלובשת        ביטול לא

שגם כזה, ביטול  אלא במציאות', 'ביטול  הנקרא מוחלט 
"יש" נשאר הוא  הביטול  אחרי

   נמוכות נשמות  שהם
      

  ששם אצילות של  מהנשמות  בשונה
האורות, ביטול  הוא  העיקר   

       
    99.

        כפי
האור  אך  והתחלקות , אותיות  ריבוי שם יש שנתבאר,

עצמי. אור ואינו  מועט  הוא שם 
     שיש להיפך 

כלים, ומיעוט  אור ריבוי    שכאשר
בריבוי המספר יותר, גבוהה שהדרגה שככל  אומרים

יותר,       וכפי
לא אך  גדולה , בעוצמה הוא  שהאור שזהו  שנתבאר

התחלקות, בבחינת    
       

    אומרים שכאשר 
הוא יותר, במיעוט  המספר יותר גבוהה שהדרגה שככל 
העליונות בדרגות  הכלים המצאות  על  מדברים  כאשר

 והתחלקות הגבלה של  ענין  כך  כל  אין  ששם
הכלים. עניין שהוא 
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ה.97. ו, ואתחנן

הפסוק.98. על  רש"י  ופירוש ספרי  (במשנה). א נד , ברכות
נט .99. עמוד  ֿ תער"ו, תער"ב המאמרים ספר

∑
         

   

בגלוי . מאיר  ואינו  עצמי  ביטול  הוא  בחכמה  אבל  בנפשו , הגילוי  מאיר  אלקי   עני בהשגת 
שכל  או  ודיבור  מחשבה  כמו  ועלול  עילה  בדר החכמה  מספירת  באה  אינה  הבינה  ספירת 

ומדות 

LÈÂ מאיר ּׁשּבהּׂשגה מה הׂשּכלה על  ּבהּׂשגה יתר ֹון  ¿≈ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ
מאיר  הּוא אלקי ענין  מ ּׂשיג ּדכאׁשר  ּבנפׁשֹו, ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַֹּבגּלּוי

עצמי  ּבּטּול  הּוא ּדחכמה הּבּטּול   ּדר ועל  ּבנפׁשֹו, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָּבגּלּוי
ּוכמאמר  ּבגּלּוי, מאיר  אינ ֹו מח ׁשבה 53אבל  "ולית ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָ

1

2

3

4

א).53) (יז, בהקדמה זוהר תקוני 

   

ּבתפיסא יז ּתפיסא  ּבא[ה] היא ּבהּׂשגה אבל  ּכלל ", ּב ְְְְֲִִִִַָָָָָָָָ
ּבּבינה  עּתיק ּדהתּגּלּות וזהּו ׂשכל ֹו, הּגּלּוי 54ּבכלי ּדעּקר  , ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָ

ׁשר ׁשּה ּדההּׂשגה להיֹות ההּׂשגה, ׁשהּוא ּבּבינה ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָהּוא
ּכמ ֹו החכמה, ּכח  על  הּבינה ּבכח  מעלה ּדיׁש ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹמהּתענ ּוג

ואמר ּו55ׁשּכתּוב  לעּתים", בינה יֹודעי יּׂשׂשכר  "ּומ ּבני ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ
לברכה  זכר ֹונם לא יח ּדכוותייהּו56ר ּבֹותינ ּו מ ׁשה ּבימי ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּדכתיב יטאׁשּתּכח ּו ּונבֹונים"57, חכמים אנ ׁשים לכם "הבּו ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָ
ּוכתיב  נבֹונים 58וגֹו', ואּלּו ויד ּועים", חכמים וגֹו' "ואּקח  ְְְְְֲִִִִִִֶַָָ
קח ׁשיב  ּבימי כ לא ּגם ּונבֹונים חכמה, ּבחינת הּוא ּדמ ׁשה , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹ

והענין  חכמה, על  ּבבינה יתר ֹון  ׁשּיׁש אׁשּתּכח ּו לא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹמ ׁשה
הּנה 59הּוא  הׁשּתל ׁשל ּות ּדבסדר  היֹות עם ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַּדהּנה

ּדבינ  החכמה,ההׁשּתל ׁשל ּות הׁשּתל ׁשל ּות אחרי היא ה ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ
ּכ ואחר  ההׁשּתל ׁשל ּות ראׁשית היא החכמה ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָּדספירת
ּגם  הּוא ּכן  אׁשר  הּבינה, [ּד]ספירת ההׁשּתל ׁשל ּות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָהּוא
ּכ ואחר  החכמה ּכח  הּוא הּגּלּוי ּדתח ּלת הּנפׁש, ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבכח ֹות
ּׁשהּבינה  מה רק זה הּנה מ ּכל ֿמקֹום הּבינה, ּכח  ּגּלּוי ִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּוא

מ ׁשּתל ׁשלת  ּׁשהּבינה מה ולא מהחכמה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמקּבל [ת]
ׁשּבינה  לא אבל  מחכמה מקּבל [ת] ּדבינה והינ ּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמחכמה,
אין  מהחכמה ּדבינה להיֹות מהחכמה, מ ׁשּתל ׁשלת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָעצמ ּה
מח ּיב  העּלה הרי ועל ּול  ּדבעּלה ועל ּול , עּלה  ּבדר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָזה
ּבעּלתֹו ּכל ּול  נמצא והעל ּול  אֹותֹו, ּומכריח  העל ּול  ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָאת
ׁשהם  וד ּבּור  ּבמח ׁשבה ּוכמ ֹו הּגּלּוי, אל  מההעלם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָויֹוצא
על ּול , הּוא והּדּבּור  עּלה היא ׁשהּמח ׁשבה ועל ּול  ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָעּלה
ׁשהּוא  הּדּבּור  את מח ּיב העּלה ׁשהּוא הּמח ׁשבה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
ח ֹוׁשב  ּׁשהאדם מה ּדזה להתּגּלֹות, אֹותֹו ּומכריח  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהעל ּול 
מתּגּלה  סֹודי ענין  וגם ּבד ּבּור  ּבא ּכ אחר  הּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּומהרהר 
ׁשהּוא  ּבעּלתֹו ּכל ּול  העל ּול  ׁשהּוא והּדּבּור  ְְִִִֶֶֶַַָָָּבּדּבּור ,
הּוא  ּבעּלתֹו ּכל ּול  ּבהיֹותֹו ׁשהּדּבּור  הּדבר  ּומ ּובן  ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָמח ׁשבה,
ׁשּנּוי  אינ ֹו זה עם אבל  ּבהתּגּלּותֹו, מ ּכמ ֹו יֹותר  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָּבד ּקּות
ּבמח ׁשבּתֹו ׁשהיּו מ ּמׁש אּלּו אֹותּיֹות ּדהרי ּכלל , ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָהּמהּות
הּמּדֹות  את מח ּיב ׁשהּׂשכל  ּומ ּדֹות ּבׂשכל  וכן  ּבד ּבּור , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבאּו

ּבּׂשכל . ּכל ּולים הם על ּולים ׁשהם והּמּדֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּומכריחם,

מב' זה  לאו , וא ענינה , לפי  מדה  נולדת  מהתבוננות  ולכ ועלול , עילה  – ומדות  שכל 
 טמטו ב' המדה , לידת  המעכבי ,הדמי ורתיחת  ושתיה  אכילה  :הגרו מיצר  א ' סיבות ,
כלולות  שהמדות  כמו  בחכמה  בהתכללות  אינה  הבינה  ספירת  המוח . טמטו או  הלב

בשכל 

‰p‰Â ּומ ּׂשיג מבין  האדם ּדכאׁשר  ּבמ ּוח ׁש ר ֹואין  אנ ּו ¿ƒ≈ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
ההּוא, הּדבר  ּבט ּוב ּומתּבֹונן  ט ֹוב ּבכי ענין  ְְְְִִִֵֵֶַַָָָאיזה
אֹו ההּוא הּדבר  אל  והמ ׁשכה אהבה ּבל ּבֹו נ ֹולד  ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָהרי
הּמׂשּכל  נ ֹוׂשא לפי הּכל  ההּוא, מהּדבר  ּופחד  ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻיראה
כ  ּוכמ ֹו הּמפח [י]ד , ּדבר  אֹו ט ֹוב ּדבר  אם ההּוא ן והּמּׂשג ְְְִִֵַַַַָָָָָֻ

אלקי  ּבענין  מתּבֹונן  ּכאׁשר  הּנה האלקית ּבעבֹודה ְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹהּוא
אֹותֹו ּכפי ּבּלב מ ּדה מ ֹולידה ההיא ההתּבֹוננ ּות ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהרי
את  המעֹורר  ּבדבר  אם ּבֹו מתּבֹונן  ׁשהּוא הּמׂשּכל  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻנ ֹוׂשא
הּוא  ואם הּיראה, את המעֹורר  ּבדבר  אֹו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָהאהבה
הּנה  זה ּכל  ועם ט ֹוב ּבכי ּומ ּׂשיגֹו ּומבינ ֹו ּבענין  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָמתּבֹונן 
צדדית, סּבה איזה מ ּפני הּוא מ ּדה, נ ֹולד  אינ ֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָּבהתּבֹוננ ֹו
העלם  ׁשּיׁש הּוא לפעמים הּפנים, מ ּׁשני ּבאחד  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוהּוא
ההפסק  ּבסּבת הּמּדה לדת את ּומעּכב ׁשּמֹונע ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוהסּתר 
הּכללי  וח ּיּות אֹור  הּנה ּבגׁשמ ּיּות ּוכמ ֹו הּגר ֹון , ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָּדמצר 
ועֹוברים  הּלב,  ּדר האברים לכל  נמ ׁש הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבּמח 

ּבמצר  חלי איזה ו ׁשל ֹום חס ּוכ ׁשּיׁש הּגר ֹון , מצר   ְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדר
התּפּׁשט ּות  מ ֹונע זה הרי ל ּצלן , רחמנא ּבּלב אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּגר ֹון 
ּבעבֹודה  הּוא כן  ּכמ ֹו הּגּוף, ּבאברי והתּגּלּותֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָהח ּיּות
ּבסּבת  ּבא וההסּתר  ההעלם לפעמים ּדהּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהר ּוחנ ּיּות,
ּפרעה  ׂשרי ׁשל ׁשה ּבענין  וכ ּיד ּוע הּגר ֹון , ּבמצר  ְְְְְְֳִִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹהחלי

ּוורידין  ו ׁשט  אכילה 60קנה ענינים הּׁשל ׁשה ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
עד  ּביֹותר  ּומעּבה ׁשּמגּׁשם הּדמים ּורתיחת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּוׁשתּיה
הּמּדה, לדת ּפֹועלת אינ ּה ההתּבֹוננ ּות אֹור  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָאׁשר 
אט ּום  ּדל ּבֹו הּלב טמט ּום ּבסּבת ּבא זה הּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָולפעמים
אׁשר  היא אחת מחלה הּנה ּובאמת ּדבר , איזה ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמ ּלקּבל 
ּגם  אבל  אחר , ּבאפן  ולפעמים ּכזה ּבאפן  היא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלפעמים
ּבמח ֹו אבל  מ ּדה מ ֹוליד  אינ ֹו ההתּבֹוננ ּות אֹור  ּכאׁשר  ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹאז 
מתּפעל  אינ ֹו ּבמח ֹו ּגם ואם הּמּׂשג, הּדבר  על  ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֻמתּפעל 
והּוא  יֹותר  עֹוד  והסּתר  העלם ׁשהּוא הֹוראה זה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָהּנה
ההּׂשגה  ּדגם להיֹות יכ ֹול  לפעמים אֹו הּמח , ְְְְִִִִַַַַַָָָָֹטמט ּום
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ב 54) עמוד  סוף יא, לך  אור תורה ב. קעח , ג  חלק זוהר
ו  כרך  שם התורה אור ואילך . ב פא, שם חיים תורת ואילך .

ואילך . א תתרעג ,
לב.55) יב, ֿ א הימים דברי 
ב.56) כ , נדרים ב. ק, עירובין
יג .57) א, דברים

טו.58) שם,
ע'59) הנ"ל  המאמרים בספר בהנסמן ראה - לקמן הבא בכל 

.59 הערה ע
כו'60) ויהי  (ד "ה מ  לט , וישב להאריז"ל  תורה לקוטי  ראה

ובכמה  ואילך . ג  קב, הוספות אור תורה יוסף). סוד  נבאר עתה
מקומות.

(משגת).יז. תופסת מחשבה  יח .ואי. (מונה ).כ .נמצאו .יט.שכמות מחשיב 



רעב   

הּגֹורמים  צדד ּיֹות סּבֹות הם זה ּכל  אׁשר  אמ ּתית, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָאינ ּה
מ  הלא זה ּבלא אבל  הּמּדה, לדת הּׂשגה ּומ ֹונעים ּכל  ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

את  מח ּיב העּלה ׁשהּוא ּדׂשכל  להיֹות מ ּדה איזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָנ ֹולד 
ּכל ּול  והעל ּול  התּגּלּותֹו, ּומכריח  הּמּדה ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָהעל ּול 
מן  הּבינה הרי ּובינה ּבחכמה ּכן  ּׁשאין  מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבעּלתֹו,
מח ּיב  אינ ֹו ּדחכמה ועל ּול , עּלה  ּבדר אינ ֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהחכמה
החכמה  ּכח  ל ֹו ׁשּיׁש מי אׁשר  מכרח  ּדאינ ֹו הּבינה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאת
ּבעל  ׁשהּוא להיֹות ּדיכ ֹול  הּבינה, ּכח  ּגם ל ֹו ְְְִִִֶֶַַַַַָָֹיהיה
ּבמ ּוח ׁש ר ֹואין  ׁשאנ ּו ּוכמ ֹו הבנה, ּבעל  ואינ ֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָהׂשּכלה
ט ֹובה  ּבהׂשּכלה ׂשכל  ּדבר  איזה ׁשּמׂשּכיל  מי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיׁש
הרי  ּׁשהׂשּכיל , מה ּומ ּׂשיג מבין  אינ ֹו עצמ ֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַוהּוא
אינם  ּובינה ּדחכמה להיֹות ּבינה מח ּיב אינ ֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָּדחכמה
ּכל ּולה  אינ ּה הּבינה הּנה ולכן  ועל ּול , עּלה  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבדר
מ ּדֹות  אֹו ּבּמח ׁשבה הּדּבּור  ּכל ּול  ׁשהּוא ּכמ ֹו ְְֲִִֶֶַַַָָָָָּבחכמה
ׂשכל  וכן  ּומח ׁשבה ּדד ּבּור  לפי הּוא הּדבר  וטעם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּׂשכל ,
ּכל ּול  העל ּול  הּנה ועל ּול  ּובעּלה ועל ּול , עּלה הם ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָּומ ּדֹות
הּנה  ועל ּול  עּלה ׁשאינם ּובינה ּבחכמה אבל  ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָּבעּלתֹו,
ּבספר  ּׁשאמר ּו ּומה ּבחכמה, ּכל ּולה אינ ּה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבינה

הּבינה 61יצירה  התּכּלל ּות זה אין  ּבחכמה" "הבן  ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
לכן  ׁשלם ּפרצּוף הּוא ּדחכמה ּדלהיֹות רק ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָּבחכמה,
התּכּלל ּות  זה אין  אבל  ּבחכמה ּכל ּולה הּבינה ּגם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּנה
 לצר היא הּבינה התּכּלל ּות הּנה ולכן  ּבחכמה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּבינה

מ ּצד  ּדחכמה והמ ׁשכה, ּבירידה ׁשּיהיה והינ ּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָעצמ ּה,
ּבמ ּוח ׁש ר ֹואין  ׁשאנ ּו ּוכמ ֹו והתעּלמ ּות, נקּדה היא ְְְְְְְִִִֶַַָָָָֻעצמ ּה
הברקה   ּבדר והם הׂשּכל ֹות להאדם נ ֹופלים ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּדלפעמים
מאירים  הם ׂשכל ֹו ּבכח  ׁשּמתּגּלים ּבעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַֹאׁשר 
ּדחכמה  לפי והּוא מתעּלמים, ּומ ּיד  ותכף ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּומבהיקים
ּבינה  ידי על  ורק והתעּלמ ּות נקּדה הּוא עצמ ּה ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻמ ּצד 
הּנה  ולכן  והמ ׁשכה, ּבירידה היא ּבחכמה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָהּכל ּולה
ּדֹומה  אינ ּה ּבחכמה ּכל ּולה הּבינה אׁשר  זאת ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹהתּכּלל ּות
ּבטבעּיּותם  הם ו ׂשכל  ּדהּמּדֹות הּמּדֹות, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָלהתּכּלל ּות
והּמּדֹות  והתיּׁשבּות מנ ּוחה טבעֹו ּדהּׂשכל  ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָהפכ ּיים,
ּבּבינה  הּכל ּולים והּמּדֹות והתּפעל ּות, התר ּגׁשּות ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָטבעם

ׂש הּטיה אם ּכי ׁשּבּׂשכל  מ ּדֹות זה לאיזה אין  כלית ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
והּמּדֹות  הּמּדֹות מענין  למעלה הּוא עצמ ֹו ּדׂשכל  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָמ ּדה,
אֹו חסד  ּכל ּפי הּמּטה ׂשכל  ׂשכלית, הּטיה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדבינה
אינם  ׁשּבּׂשכל  מ ּדֹות אמנם ּגבּורה, ּכל ּפי הּמּטה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׂשכל 
העּלה  הּוא ׁשהּׂשכל  להיֹות רק ּכלל , הּמחין  ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמ ּפרצּוף
ּבּׂשכל  ּכל ּולים הּמּדֹות הּנה על ּולים ׁשהם הּמּדֹות ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַׁשל 
מה  ׁשּבּלב, ּבּמּדֹות ההתּגּלּות ׁשּיהיה העל ּול   ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלצר
ׁשלמ ּות   לצר הּוא ּבחכמה הּבינה התּכּלל ּות ּכן  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּׁשאין 
הּבינה  ּכי להיֹות הּבינה,  לצר ואינ ֹו החכמה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּפרצּוף
מ ׁשּתל ׁשלת  אינ ּה אבל  מהחכמה מקּבל  רק ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּוא

ְֵַָָמהחכמה.
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תרצ "ו  מרחשון ג ' ב"ה,

אטוואצק 

הוא  שמח כי לקרא ונהניתי קבלתי, במועדו מכתבו

בכל  יעזרהו השי"ת והמשפחה, הכלכליים  בחיים  בחלקו

בשר. ועד מנפש  יחיו ולב"ב לו הדרוש 

מפני  תשרי, וחודש  אלול, דחודש  השני במחצית אמנם 

עלי  כבד ועבודתם , טובים  וימים  נוראים  הימים  כבוד

על  מכתבו מספר בא עד כה, עד ואחר מכתבים , עריכת

הסדר.

בעניניו  ומצבו המוסריים  חייו אודות על שכותב ומה

אותן  אשר מוחשי, במופת הדבר לי ברור הנה הרוחניים ,

שמים , ויראת לתורה פנימית באהבה טובות החקיקות

שנחקקו  החסידות, ודרכי רעים  באהבת הטוב והרגש 

תמימים תומכי בישיבת שבתו מימי ולבו במוחו

נקודת  ופנימיות בתוכיות אצלו שמורים  בליובאוויטש ,

לבבו.

- פארבריינגען - ההתועדות אותן אשר אפונה ולא

שישב  ההתועדות ואותן בכלל, כסלו וי"ט שמח"ת במועדי

זי"ע  נבג "מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד בהן

עיניו. לנגד ניצב קדשו בהדרת המחזה כל הנה בפרט,

עז  כחו אשר נעלים , הכי הכשרונות אחד הוא הזכרון

העבר  של ההרגשים  באותן בהוה האדם  את להעמיד

שיכול  והציור הזכרון בכשרונות ה' שחוננו ומי החולף,

בארבע  החי הוא וצלמו, בדמותו הטוב העבר את לזכור

הסביבה  אשר אומרת זאת שהוא, מקום  בכל אמותיו

עת  בכל הוא ועלול כך, כל עליו משפעת אינה הריקנית

באשר  לו, הראוי גובה על ולעמוד החולין מחיי להתרומם 

ולא  והכלכלה, המחי' לעול שור ולא הוא, אדם  סוף סוף

לבד. הבשריים  החיים  למשא חמור

כ"ק  הוד עם  להתארח שזכיתי הטיולים  באחד

במאריענבאד  זי"ע, נבג "מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

תולדות  אדם , תולדות ספר זה "כתיב אמר תרס"ח, בקיץ

העליונה, ההשגחה פי על חייו ואורחות בחינוכו אדם  כל

החכמה, ספר הוא תולדותיו אשר אדם  יש  שלם , ספר הוא

אדם ויש  ההצלחה, ספר הוא תולדותיו אשר אדם  ויש 

תולדות  הנה אופן בכל המוסר, ספר הוא תולדותיו אשר

רב". תועלת המביא דעת, המלמד ספר הוא אדם  כל

מארחות  רשימות כמה על נזכרתי אלה דבריי בכתבי

באופנים עמהם  להפגש  לי שהזדמן אדם  בני סוגי כמה חיי

כל  על מוחש  מופת בתור להשתמש  יכולים  אשר שונים ,

בספר  הטוב מהעבר והציור הזכרון כי בזה, האמור

את  מעמידים  העליונה, ההשגחה עפ"י הנה אדם , תולדות

לו. הראוי הגובה על האדם 

משפחה  גזע אחד, מאיש  הרשימות באחד ואבחר

כמובן  בפרט, החסידים  ובקרב בכלל, בישראל מיוחסה

זה  למכתבי מצרף והנני הפרטי, השם  הזכרת מבלי

בספרי  הכתוב ככל ובזמנו, בעתו הסיפור העתקת

רשימותיי.
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:ı‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡a ˙ÈL‡a(א (א, ¿≈ƒ»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈»»Õ∆

ּבלׁשֹון  ׁשהּוא ּבבי "ת ולּמה . . הע ֹולם נברא ְְְְְִֵֵֶָָָָָָ"ּבבי "ת

ארירה.." ּבלׁשֹון ׁשהּוא ּבאל"ף  ולא ה"א)(ירוש ּברכה פ"ב למי  ְְְְֲִִֶֶָָָָֹ

הּברכה   הפ ׁשענינם מ ּלים הרּבה י ׁש הק ׁשה: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאּבןֿעזרא

ּבאֹות  הּמתחילֹות מ ּלים רי ּבּוי  ּולאיד ב ', ּבאֹות ְְְִִִִִִַַַַָָָהּמתחילֹות

ּוברכה. ט ֹוב  ׁשענינם ְְִֶָָָָא'

לּמּוד  א. ענינים: ׁשני  י ׁשנם ּבּתֹורה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוי ׁש

הּתֹורה, ּבנֹותן ּודבק ּות התאחדּות ב . והּׂשגה. ּבהבנה ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָהּתֹורה

ׁשּבּתֹורה. מהּׂשכל ׁשּלמעלה ועצמ ּותּה הּתֹורה  קדּׁשת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּזֹוהי 

ללּמּוד  ּבנֹוגע  הּירּוׁשלמי : ּדברי  י ּובנּו לעיל, הּנזּכר ּפי  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָועל

לא  ח ּיים, סם לֹו נע ׂשית "זכה ז"ל, רּבֹותינּו אמרּו ְֲִֵֵַַַַַָָָָֹהּתֹורה,

ּברכה, לׁשֹון דבי "ת הענין וזהּו מיתה", סם לֹו נע ׂשית ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָזכה

זּכּות, מ ּלׁשֹון ּד"זכה" ּבאפן הּוא הּתֹורה לּמּוד ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹּדכאׁשר

האל"ף  ׁשּזהּו אצלֹו ונרּגׁש הּתֹורה, קדּׁשת ּבֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּנרּגׁשת

"ּברכה", - הּבי "ת י ׁשנּה אזי  ּדתֹורה, והע ּקר) ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָ(ההתחלה

ח ּיים". סם לֹו ֲִֵַַַ"נע ׂשית

ּבּתֹורה  וההּׂשגה ׁשההבנה זכה", "לא ּכאׁשר ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן

- ה"זכה" אצלֹו וחסר ּתֹורה, ׁשל ּכאל"ף  אצלֹו ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָנח ׁשבת

אצלֹו נע ׂשית אזי  האל"ף ), ענין (אמ ּתית ׁשּבּתֹורה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּקדּׁשה

מיתה". סם לֹו "נע ׂשית ארירה, לׁשֹון ְֲֲִִֵֶַַָָָָהאל"ף 
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Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰ ˆÈiÂ( ז (ב, «ƒ∆¡…ƒ∆»»»
Ú‰ ˆÈÂ BË ˆÈ . . ÌÈˆÈ ÈL(א סא, (ברכות ¿≈¿»ƒ≈∆¿≈∆»«

לתכלית  להביאֹו ּכדי  הרע  יצר ּבאדם נתן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהק ּב"ה

היא  עב ֹודתֹו יצרֹו, על מתּגּבר אדם ּכאׁשר ּכי  ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשלמ ּותֹו,

וכּמבאר  ּומעלֹותיו. ּכח ֹותיו ּומתּגּלים הע ּלּוי  ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֹּבתכלית

לבחן  ּכדי  למרח ּקים, ּבנֹו את ׁשּׁשלח  מ ּמל מ ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבחסידּות

יגּלה  וכ ,הּמל מארמ ֹון רח ֹוק  ּבהי ֹותֹו ּגם ּכדבעי  יתנהג ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאם

ּבׁשלמ ּות. ּכח ֹותיו את ְִִֵֵֶַָֹוינּצל
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ּפׁשר  מה אֹותֹו: ׁשאלּו ּבמאסר, היה הּזקן רּבנּו ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

היכן  - אדם ּכל אצל ׁשֹואל הק ּב"ה הרּבי : הׁשיב  זֹו. ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאלה

הּנ מה ּבע ֹולם, ּבריאת מ ּטרת מה י ֹודע  הּנ האם ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָאּתה?

קדּוׁשת  ּכב ֹוד והּנה ? . . ּבפעל ע ׂשית ּומה לע ׂשֹות,  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹצרי

הּזקן  אדמ ֹו"ר את הּציל זה ׁשּמענה אמר, אדמ ֹו"ר וחמי  ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמ ֹורי 

למסר  ׁשּזכה ותענּוג ׂשמחה מרב  לֹו ׁשהיתה הּנפ ׁש, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמ ּכלֹות

אחד  ּכל את ּתמיד ׁשֹואל הק ּב"ה ואכן, חסידּות. על ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָנפ ׁשֹו

ׁשהּׁשאלה  מי  י ׁש ּכח ): נתינת ּגם היא זֹו (ּוׁשאלה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ'אי ּכה'

לא  לֹו ּגֹורמת ׁשהּׁשאלה מי  וי ׁש הּנפ ׁש, מ ּכלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמ ּצילתֹו

ה'. ּבעב ֹודת להתח ּזק  אּלא ּבתאוֹות ׁשק ּוע  ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָלהי ֹות
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ÌÏBÚÏ ÈÁÂ ÏÎ‡Â(כב (ג , ¿»«»«¿»

נברא  האדם והרי  לע ֹולם, יחיה אם ּבכ מה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלכאֹורה,

מעץ  לאכל לא נצט ּוה ׁשּלכן לע ֹולם, ׁשּיחיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמ ּלכּתח ּלה

מב ּדל  הרע  היה החטא ׁשּקדם ּבחסידּות, ּומבאר ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻהּדעת.

ּבלא  ט ֹוב  ׁשאין והרע , הּטֹוב  התערב ּו החטא ידי  ועל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמהּטֹוב ,

יתק ּים  ׁשּבֹו הרע  ּגם לע ֹולם, יחיה ואם ט ֹוב ; ּבלא רע  ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרע 

יהיה  ׁשּלא ּכדי  לע ֹולם ּבאה ׁשּמיתה נמצא, זה לפי  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹלע ֹולם.

ּתֹוצאה  היא ׁשהּמיתה לֹומר, י ׁש י ֹותר ּובעמק  לרע . ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹק ּיּום

ּבקדּׁשה  היא ח ּיּות (ּכי  רּוחני  מות הּוא חטא ׁשּכן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמהחטא.

מיתה  ּגם הביא רּוחני  ּומות מות), הם וטמאה רע  ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּדוקא,

ְִַּגׁשמית.
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'‰ ÌLa ‡˜Ï ÏÁe‰ Ê‡ ,LB‡ BÓL ˙‡ ‡˜iÂ( כו (ד, «ƒ¿»∆¿¡»«ƒ¿…¿≈
אנֹוׁש, ׁשל ּבגנּותֹו הּתֹורה מדּברת מ ּדּוע  לׁשאל, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹי ׁש

ׁשהּתֹורה  לֹומר, וי ׁש עב ֹודהֿזרה. לעבד התחילּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבזמ ּנֹו

הּוא  ּכאׁשר רק  עב ֹודהֿזרה לעבד יכֹול ׁשאדם לנּו ֲֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרֹומזת

ואנּוׁש מ ּכל הּלב  עק ֹוב  (ּכּכתּוב  חלי ׁשּות לׁשֹון אנֹוׁש, ְְְֱֲִִִִֵַַַָָָֹּבבחינת

הם  הּבהמה, על האדם יתרֹון ׁשּבֹו, האדם ׁשעניני  הינּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא),

הּוא  הּבהמה על האדם יתרֹון ּכאׁשר ואּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָּבחלי ׁשּות.

לגמרי מפר ּדבר ׁשהיא עב ֹודהֿזרה, ׁשּייכת לא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבהתּגּברּות,
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זכר  ׁשל הענין ּכׁשּיׁשנֹו מ ּלמעלה ּבאה האמ ּתית ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּברכה

ּדכר  ּדאׁשּתכח  ּבאתר אּלא אׁשּתּכח ּו לא ּברכאן - ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּונקבה

ב)ונּוקבא נה, אמרּו(זח"א ּוב ּגמרא ב). סב, אדם (יבמות ּכל ְְְְַָָָָָָָ

קדמ ֹות  מדּבר ּבספר וכתב  ּברכה. ּבלא ׁשרּוי  אּׁשה, לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

ׁשל  ּביתֹו ּבתֹו מצ ּויה הּברכה אין נׁשים): (מערכת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהחיד"א

ואּׁשה  ּדאי ׁש ּדהּטעם, ואפ ׁשר . . אׁשּתֹו ּבׁשביל אּלא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאדם

יח ּוד  ּגֹורם אׁשּתֹו צרּוף  ׁשעלֿידי  ונמצא, ּביניהם. י "ה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּזכּו

הּברכה. את ה' צ ּוה ׁשם ּכי  י ׁשּתלׁשל ּומ ּׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעלי ֹון,
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˙ÈL‡a ˙Lt»»«¿≈ƒ
היא  ׁש'ּבראׁשית' אמר, אדמ ֹו"ר וחמי  מ ֹורי  קדּוׁשת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּכב ֹוד

מאלף  י ֹותר ׁשל זמן מ ׁש ּכֹוללת היא ּכי  ּגדֹולה', ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ'ּפרׁשה

ּביחד  ׁשּבח ּמׁש הּפרׁשּיֹות מ ּכל י ֹותר - ׁשנה מאֹות ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻוחמ ׁש

והּנה, תפ "ח ). אלפים ב ' ּבׁשנת הּוא הח ּמׁש ס ּיּום ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֻ(ׁשהרי 

ּבׁשנּיּות  ורֹומזת ּבעלי ֹונים ּבעצם מדּברת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ"הּתֹורה

ּומ ּמּנּו למעלה, הּוא ע ּקרֹו ּבּתֹורה ענין ׁשּכל הינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבּתח ּתֹונים",

מכילה  ּפרׁשתנּו ּכאן: ואף  למ ּטה. 'רמז' ונׁשּתלׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנמ ׁש

ׁשנים  מ ּקיפה ׁשהיא נׁשּתלׁשל ּומ ּזה 'ּבעלי ֹונים', רּבים, ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָענינים

'ּבתח ּתֹונים'. ְְִַַרּבֹות,
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'ראׁשית' עניני  ׁשּכל הנ"ל, אחרית מראׁשית ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּמגיד

אלקים", ּברא ד"ּבראׁשית ּבענין ּתלּוים הע ֹולם, ְְְְְֱִִִִִִֵֶָָָָָָֹׁשּבכללּות

ׁשאז  – ּבראׁשית' ּב'ׁשּבת ׁשע ֹומדים ההנהגה אֹופן לפי  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשלכן,

הׁשּבת  נקראת זה ׁשם ועל אלקים", ּברא "ּבראׁשית ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹק ֹוראים

ּכּולּה. הׁשנה ּכל נמ ׁשכת ּכ – ּבראׁשית" "ׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשם
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אגרות קודש

 ב"ה,  אסרו חג הסוכות, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות עסקן

רב פעלים איש המעלה בנש"ק וכו' וכו'

מוהר"ר יצחק מאיר הכהן שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתב כת"ר בהוספה על המברק ע"ד החזית שבין אגו"י ופאג"י, ות"ח על שימת 

לבבו, ומפני קדושת המועד נתעכב האישור עד עתה, ואתו רב סליחה.

ויהי רצון שכל אחד ואחד מאתנו, בתוך כלל ישראל, ימלא תפקידו מתוך מנוחת נפש ושמחת 

לבב להרמת קרן ישראל סבא והפצת היהדות בתוככי חוגים ההולכים ומתרחבים, עד שכל אחד ואחת 

מבני ישראל יהיו חדורים ברוח התורה וקיום המצוות בפועל בחיים היום-יומיים, ובזה כמובן וגם 

פשוט - אור ומאור פנימיות התורה שנתגלתה על ידי הבעש"ט תלמידיו ותלמידי תלמידיו, עד שיפוצו 

מעינותיו חוצה ויקויים היעוד שניתן להבעש"ט בעלית נשמתו, אז קאתי מר מלכא משיחא, בגאולה 

האמיתית והשלימה.

בהוקרה בכבוד ובברכה.

בנוגע להבחירות, הנה כמו לבחירות הקודמות דשנת תשט"ו הברקתי דעתי והוראותי להנהלת 

אגו"ח באה"ק ת"ו, ובודאי פרסמוה מכבר.
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7:207:279:339:3610:1410:1711:1511:1713:4313:4119:0818:5719:3719:2618:4119:38איטליה, מילאנו )ק(

6:015:598:328:309:008:5810:0310:0112:3412:3218:0718:0518:2918:2817:4818:36אקוואדור, קיטו )ח(

6:326:239:008:559:369:3110:4010:3613:1513:1318:5719:0219:2319:2818:4319:38ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:217:119:479:4010:2610:2011:3111:2614:0614:0519:5019:5720:2020:2619:3720:38ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:027:079:209:229:579:5910:5810:5913:2613:2418:5118:4119:1919:1018:2519:21ארה״ב, בולטימור )ק(

6:516:579:089:109:469:4810:4710:4813:1613:1418:3918:3019:0818:5918:1319:10ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:526:589:099:119:479:4910:4810:4913:1613:1418:4018:3019:0918:5918:1419:11ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:287:359:449:4610:2310:2511:2411:2513:5213:5019:1519:0519:4519:3518:4919:47ארה״ב, דטרויט )ק(

7:147:189:389:3810:1110:1111:1211:1213:4113:3919:0919:0219:3319:2618:4519:36ארה״ב, האוסטון )ק(

6:466:509:079:089:429:4310:4310:4313:1213:1018:3718:2919:0418:5618:1319:06ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:137:159:389:3810:1010:1011:1111:1113:4113:3919:0919:0219:3319:2718:4519:36ארה״ב, מיאמי )ק(

6:476:549:049:069:429:4510:4310:4413:1213:1018:3518:2519:0418:5518:0919:06ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:157:219:339:3510:1010:1311:1111:1213:4013:3819:0418:5419:3319:2318:3819:34ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:466:539:029:059:419:4410:4210:4313:1013:0918:3418:2419:0318:5318:0719:05ארה״ב, שיקגו )ק(

6:166:118:478:449:179:1410:2010:1712:5312:5118:2918:3018:5318:5418:1219:03בוליביה, לה-פס )ח(

7:417:519:489:5210:3410:3811:3511:3714:0214:0019:2319:0919:5819:4518:5419:58בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:417:519:489:5210:3510:3811:3511:3714:0314:0119:2319:1019:5819:4518:5419:58בלגיה, בריסל )ק(

5:485:428:198:158:508:469:549:5112:2712:2618:1018:1218:3018:3217:5418:41ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:365:318:078:038:398:359:429:3912:1512:1417:5317:5518:1718:2017:3718:29ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:597:099:059:109:539:5710:5310:5513:2013:1918:4218:2919:1619:0318:1619:16בריטניה, לונדון )ק(

7:087:199:129:1710:0110:0611:0211:0413:2913:2718:4818:3419:2519:1118:2119:25בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:067:169:119:159:5910:0310:5911:0113:2713:2518:4818:3419:2319:0918:1819:23גרמניה, ברלין )ק(

7:247:339:329:3610:1710:2111:1811:2013:4513:4419:0618:5319:4119:2818:3719:41גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:485:428:198:148:518:479:549:5112:2812:2718:1318:1618:3118:3417:5818:44דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:296:308:578:569:279:2610:2910:2812:5912:5718:2818:2318:5118:4618:0618:55הודו, מומבאי )ח(

6:256:268:538:529:239:2210:2510:2412:5512:5318:2418:1918:4718:4218:0218:52הודו, פונה )ח(

6:416:498:528:559:359:3810:3610:3713:0413:0218:2618:1418:5818:4617:5818:59הונגריה, בודפשט )ק(

5:566:028:138:158:518:539:529:5312:2012:1817:4417:3418:1418:0417:1818:15טורקיה, איסטנבול )ח(

7:207:259:399:4110:1510:1711:1611:1713:4513:4319:1019:0119:3819:2918:4419:40יוון, אתונה )ק(

7:027:109:139:179:569:5910:5710:5813:2513:2318:4718:3519:1919:0718:1919:20מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:266:288:548:549:249:2410:2610:2512:5612:5418:2518:2018:4818:4318:0218:52מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:045:538:278:209:109:0310:1510:1012:5112:5018:3618:4319:0719:1518:2419:28ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:565:598:208:218:538:539:549:5412:2412:2217:5117:4518:1618:1017:2818:19נפאל, קטמנדו )ח(

6:096:158:278:299:049:0710:0610:0612:3412:3217:5917:4918:2818:1817:3118:29סין, בייג'ין )ח(

6:526:509:239:219:519:4910:5410:5213:2513:2318:5818:5619:2019:1818:3819:26סינגפור, סינגפור )ח(

6:356:458:408:459:289:3210:2910:3112:5612:5418:1618:0218:5218:3817:4618:52פולין, ורשא )ק(

5:525:488:248:218:538:509:569:5412:2912:2718:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:377:459:509:5310:3210:3511:3311:3414:0113:5919:2319:1219:5519:4318:5619:56צרפת, ליאון )ק(

7:487:579:5810:0210:4210:4611:4311:4514:1114:0919:3319:2120:0519:5319:0520:06צרפת, פריז )ק(

5:445:438:158:138:438:429:469:4412:1612:1517:4917:4618:1118:0817:2818:17קולומביה, בוגוטה )ח(

7:147:219:289:3110:0810:1111:0911:1013:3713:3619:0318:5219:3119:2018:3619:32קנדה, טורונטו )ק(

6:516:599:049:079:459:4810:4610:4813:1413:1218:3718:2619:0818:5718:1019:09קנדה, מונטריאול )ק(

6:396:449:009:029:359:3710:3710:3713:0513:0418:3118:2318:5818:5018:0619:00קפריסין, לרנקה )ק(

6:567:088:589:039:499:5410:4910:5213:1613:1418:3518:2019:1318:5818:0519:13רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:306:428:308:359:229:2710:2310:2512:5012:4818:1117:5618:4718:3217:4018:47רוסיה, מוסקבה )ח(

6:186:268:308:339:129:1610:1310:1512:4112:3918:0317:5118:3618:2417:3518:37רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:237:319:349:3810:1710:2011:1811:1913:4613:4419:1219:0019:4019:2818:4419:41שוויץ, ציריך )ק(

6:086:088:378:369:069:0510:0810:0712:3812:3618:0918:0518:3118:2717:4718:36תאילנד, בנגקוק )ח(

         

לדבר  מתחילה  וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה  אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה 

הנר. בהדלקת  להן לעזור      

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
הצדקה  קופת את ח "ו , לטלטל , אסור  תורה)). (שמחת השני היום עבור  גם עצרת) (שמיני החג בערב נותנים (בחו "ל 

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה, לאחרי

        

את  להדליק  הספיקו  לא   א א , הנפוצי  הזמני לוחות פי  על החשיכה , לפני  החג לכבוד  הנרות את להדליק  רצוי  מלכתחילה 
אש  ידי  על רק  אלא  חדשה , אש  באמצעות הנרות את להדליק  אי אז א יותר, מאוחר  ג להדליק נית , יו מבעוד  הנרות
כדי וכדומה ), גז שלהבת (או  נשמה ' 'נר החג כניסת לפני  בחו "ל – להדליק  ראוי  כ  משו החג. לפני  שהודלקה  מאש  מועברת
הגרי לאלה  במיוחד  חשובה  זו  עצה  מאוחר.  להדליק  כשנאלצי החג נרות הדלקת לצור אש  להעביר הצור בעת לאפשר

תורה . שמחת של השני  בלילה  הנרות הדלקת לצור חג מערב  שנדלקה  לאש   הזקוקי בחו "ל,
: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

          

   

מאש  העברה  ידי  על ורק  א נעשית הנרות הדלקת .( הכוכבי צאת לפני  (לא  בלילה  רק  השני  החג בליל – הנרות הדלקת זמ
מצית). או  (גפרור חדשה  אש  יצירת ידי  על להדליק  אופ  בשו אסור החג. כניסת לפני  הדלוקה 

: מברכי כ ואחרי  דולק  מנר העברה  ידי  על הנרות  את  מדליקי

            
 

          

    

לאחר  להדליק  אופ  בשו אסור   המוסמכי  הגורמי ידי  על  ומקו  מקו בכל  המתפרס כפי  הוא  הנרות הדלקת זמ
זה . זמ

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה חיים דוב שי' 

המכונה ד"ר מאנטעל

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מא"ח ובעיקר מהתחלת מכתבו שהוא וזוגתו ובנם שי' ביקרו בכפר חב"ד 

וכו'

ויהי רצון שתכה"י יבשר טוב בעניניהם הפרטים שעי"ז בודאי תתחזק מנוחת הנפש ושימת 

ויכולת  זה  חונן בכשרון בשטח  והרי  לעניני הפצת היהדות המסורתית בכל מקום שידו מגעת,  הלב 

מיוחדת לנצל הכשרון בתוככי צעירים, שכל הוספה בהם הרי נכפלת פי כמה לכשיבנו בית בישראל, 

וק"ל. ופעולתו בהאמור מתוך שמחה ובטחון חזק כמבואר בתורת החסידות מוסיפים בהצלחה.

והרי ז"ע באנו מזמן שמחתנו ושמחת תורה בפרט שענינם להמשיך מהשמחה על כל השנה 

כולה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור הכללים והפרטים גם יחד ובכבוד.



רפז

         

לדבר  מתחילה  וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה  אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה 

הנר. בהדלקת  להן לעזור      

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
הצדקה  קופת את ח "ו , לטלטל , אסור  תורה)). (שמחת השני היום עבור  גם עצרת) (שמיני החג בערב נותנים (בחו "ל 

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה, לאחרי

        

את  להדליק  הספיקו  לא   א א , הנפוצי  הזמני לוחות פי  על החשיכה , לפני  החג לכבוד  הנרות את להדליק  רצוי  מלכתחילה 
אש  ידי  על רק  אלא  חדשה , אש  באמצעות הנרות את להדליק  אי אז א יותר, מאוחר  ג להדליק נית , יו מבעוד  הנרות
כדי וכדומה ), גז שלהבת (או  נשמה ' 'נר החג כניסת לפני  בחו "ל – להדליק  ראוי  כ  משו החג. לפני  שהודלקה  מאש  מועברת
הגרי לאלה  במיוחד  חשובה  זו  עצה  מאוחר.  להדליק  כשנאלצי החג נרות הדלקת לצור אש  להעביר הצור בעת לאפשר

תורה . שמחת של השני  בלילה  הנרות הדלקת לצור חג מערב  שנדלקה  לאש   הזקוקי בחו "ל,
: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

          

   

מאש  העברה  ידי  על ורק  א נעשית הנרות הדלקת .( הכוכבי צאת לפני  (לא  בלילה  רק  השני  החג בליל – הנרות הדלקת זמ
מצית). או  (גפרור חדשה  אש  יצירת ידי  על להדליק  אופ  בשו אסור החג. כניסת לפני  הדלוקה 

: מברכי כ ואחרי  דולק  מנר העברה  ידי  על הנרות  את  מדליקי

            
 

          

    

לאחר  להדליק  אופ  בשו אסור   המוסמכי  הגורמי ידי  על  ומקו  מקו בכל  המתפרס כפי  הוא  הנרות הדלקת זמ
זה . זמ

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



 
                 
                  

             
              

           
             

             


 

  

 

  
  

  
 

 
 

 
    


אלו  דא "ח  ומאמרי קודש  שיחות  להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 ת.ד.     
 

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנויים ומנויים ומנויים ומנויים :::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה

הקבצים : להורדת 

 
    

      

ל: לשלוח  ניתן ותיקונים  הערות 
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