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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
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ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤
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íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיח מתוך "תהילות מנחם"
ו-ז – ואני אראה בשונאי

הפיכת שונאים לאוהבים
א. כ"ק מו"ח אדמו"ר מדייק1 דמשמעות הלשון2 “הוי' לי בעוזרי" הוא שישנם עוזרים 
אחרים, והבקשה היא שגם הקב"ה יהי' בין העוזרים. ואינו מובן, הרי כל ישראל מאמינים 
באמונה פשוטה שהוא ית' לבדו הוא העוזר והמושיע להאדם בכל עניניו, ואיך אומר “הוי' 

1( ד"ה הוי' לי בעוזרי תרפ"ז )סה"מ קונטרסים ח"א. סה"מ תרפ"ז ע' רא(.
2( ראה ראב"ע כאן. 

המשך הביקור דנפס בעמונ קעק

זמן תחילת קידוש לבנה:
מוצאי שבת פרשת שופטים, ז' אלול
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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ÌÈËÙBLּתּתןֿל ּב'אֹור 1וׁשֹוטרים ּומּובא , ¿ƒְְְְִִֶָ

זהֿעּתה 2הּתֹורה' לאֹור מה 3(ׁשּיצא ( ֶֶַַַָָָָָ

ה'ּפרּדס' ּבספר נקראּו4ּׁשּכתּוב ּכּולן ׁשהּספירֹות , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ספירת  ּובפרט הּבינה, ספירת מּצד ְְְְִִִִִִַַַַָָ"ׁשֹופטים"

ספירת  ּכי והּטעם, "ׁשֹופט". ׁשּנקראת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַהּתפארת

הּבינה  ׁשּספירת (ּכּידּוע ּגבּורה נקראת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָהּבינה

הּגבּורֹות  מקֹור הּדין 5היא נׁשּפע ׁשּמּמּנה מּפני ,( ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

מּספירת  נמׁש ההׁשּפעֹות מקֹור ּכל (ּכי ְְְְְִִִִַַַַָָָָלמּטה

חדׁש, אֹור להׁשּפיע ׁשּצרי ּבזמן ּכן ועל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָהּבינה,

ולכן  לזה), ראּוי העֹולם אם ּדין להיֹות ְְְִִִִֵֶָָָָָצרי

ּכּולן  הּספירֹות ּכל הּדין, ּכח מתּפּׁשטת ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹּבהיֹותּה

על  הּזה הּתג ּבֹורת ּובהי ֹות "ׁשֹופטים", ְְְְִִִִֶֶַַַָנקראֹות

ּכאן  (עד "ׁשֹופט" נקרא אז הּתפארת, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָספירת

ּׁשּכתּוב  מה ּגם מביא לזה ּובהמׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַָלׁשֹונֹו).

אֹור' הּתפארת,6ּב'מאֹורי ספירת מּצד "ׁשֹופט" , ְְְִִִִֵֵֶֶַַַ

הּמּכה  היא ּכי הּמלכּות, ספירת מּצד ְְְִִִִֵַַַַַַָו"ׁשֹוטר"

ּבבריאהֿ הּמלכּות ּפעּולת ענין (ׁשּזהּו כּו' ְְְְְִִִֶֶַַַַָָורֹודה

מה'רעיא  הביא נתיב' וה'יאיר ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָיצירהֿעׂשּיה).

מּסטרא 7מהימנא' ׁשֹופטים אינּון ספירן ּכל , ְְְְְִִִִִֵָָָָ

מּסטרא  ׁשֹוטרים ואינּון עיּלאה, ְְְְִִִִִִָָָָּדאימא

ְְַּדמלכּות.

האדם CÈLÓÓeב) ּבעבֹודת הענין ,8לבאר «¿ƒְְֲִֵַַָָָָָָ

ספירת  (מּצד ה"ׁשֹופטים" ְְְִִִִֶַַַַׁשענין

וענין  ּבּנפׁש, עלאה' 'יראה המׁשכת הּוא ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּבינה)

ענין  הּוא הּמלכּות) ספירת (מּצד ְְְְִִִִַַַַַַה"ׁשֹוטרים"

ּבענין  הן צֹור ׁשּיׁש הּטעם וזהּו ּתּתאה'. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ'יראה
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פרשתנו.1) תתיז).2)ריש (ע' פרשתנו ריש - (עקבֿתבוא) ב' כרך תשכ"ה.3)דברים מנ"א ו' ליום אור מנ"א, שער 4)ה'

שופט. ערך - פכ"א הכינויים) ערכי (שער ובכ"מ.5)כג ב). (יח, פי"ג תניא גבורה. ערך - פ"ג שם פרדס שין 6)ראה אות

ב.7)סי"א. קיב, תתכא.8)זח"ב ע' שם אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: פרשת בתחילת נאמר

EÏŒÔzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL1, שיפסקו ודיינים שופטים למנות מצווה ¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿
יבוצע  הדין פסק כי שיוודאו שוטרים וכן הדין B‡'a¯את ‡·eÓe»¿

'‰¯Bz‰2 הצמחֿצדק אדמו"ר של חסידות מאמרי B‡Ï¯ספר ‡ˆiL) «»∆»»»
‰zÚŒ‰Ê3 בשנת בימים אלה ∆«»

ÙÒa¯תשכ"ה  ·e˙kM ‰Ó («∆»¿≈∆
'Òc¯t'‰4,הרמ"ק מאת קבלה ספר ««¿≈

קורדובידו, משה B¯ÈÙq‰L∆«¿ƒ˙רבי
וכן  בינה (חכמה, העליונות האלוקיות

"ÌÈËÙBL"הלאה) e‡¯˜ ÔÏek»ƒ¿¿¿ƒ
‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ „vÓ אחת שהיא ƒ«¿ƒ««ƒ»

לנושא  מיוחד קשר לה ויש הספירות

להלן, שיבואר כפי «¿Ë¯Ù·eƒהמשפט
˙‡¯˜pL ˙¯‡Ùz‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««ƒ¿∆∆∆ƒ¿≈

"ËÙBL" הספירות שתי ובגלל ≈
התפארת, וספירת הבינה ספירת הללו,

'שופטים'. נקראות הספירות כל

‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ Èk ,ÌÚh‰Â¿«««ƒ¿ƒ««ƒ»
Úe„ik) ‰¯e·b ˙‡¯˜ƒ¿≈¿»«»«
¯B˜Ó ‡È‰ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ««ƒ»ƒ¿

˙B¯e·b‰5 הזקן אדמו"ר וכלשון «¿
האלוהית  "שנפש התניא: בספר

הבהמית  נפש על ומתגברת מתאמצת

להתבונן  בינה שהיא הגבורות במקור

ולהוליד  ברוךֿהוא איןֿסוף ה' בגדולת

וכמבואר  אש", כרשפי לה' עזה אהבה

לשלושה  נחלקות שהספירות בחסידות

נצח) חסד, (חכמה, ימין – 'קוים'

ואמצע  הוד) גבורה, (בינה, שמאל

שהגבורות  ונמצא יסוד), תפארת (דעת,

מהבינה), pnnL‰נובעות ÈtÓƒ¿≈∆ƒ∆»
הבינה מ  ‰ÔÈcספירת ÚtL השייך ƒ¿»«ƒ

הגבורה  Ïkלמידת Èk) ‰hÓÏ¿«»ƒ»
˙BÚtL‰‰ ¯B˜Ó הסוגים מכל ¿««¿»

‰Èa‰ ˙¯ÈÙqÓ CLÓ שתוכנה ƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»
החכמה  של והסתעפות התרחבות הוא

בלבד, נקודה הוא Ôkשעניינה ÏÚÂ¿«≈
¯B‡ ÚÈtL‰Ï CÈ¯vL ÔÓÊaƒ¿«∆»ƒ¿«¿ƒ«

ÔÈc ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,L„Á משפט »»»ƒƒ¿ƒ
ÊÏ‰ובדיקה  Èe‡¯ ÌÏBÚ‰ Ì‡ƒ»»»¿∆

החסד  מצד כי מהגבורה, נובע זה ודין

להשפיע  מקום השפע יש את לקבל ראוי שאינו למי d˙BÈ‰aגם ÔÎÏÂ ,(¿»≈ƒ¿»

˙ËMt˙Óפעולתה את ופועלת בהתפשטות היא הבינה ספירת Ákכאשר ƒ¿«∆∆…«
˙BÈ‰·e ,"ÌÈËÙBL" ˙B‡¯˜ ÔÏek ˙B¯ÈÙq‰ Ïk ,ÔÈc‰«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒƒ¿

˙¯Ba‚z‰השפע בינה ‰f‰של מספירת ÈÙÒ¯˙שנובע ÏÚ «ƒ¿∆«∆«¿ƒ«
‡¯˜ Ê‡ ,˙¯‡Ùz‰ התפארת BBLÏספירת Ô‡k „Ú) "ËÙBL" «ƒ¿∆∆»ƒ¿»≈«»¿

התורה' ב'אור המאמר ).של
‡È·Ó ‰ÊÏ CLÓ‰·e אדמו"ר ¿∆¿≈¿∆≈ƒ

צדק' e˙kM·ה'צמח ‰Ó Ìb««∆»
'¯B‡ È¯B‡Ó'a6 רבי המקובל מאת ƒ¿≈

פאפוריש, vÓ„מאיר "ËÙBL"≈ƒ«
,˙¯‡Ùz‰ ˙¯ÈÙÒ,לעיל כמבואר ¿ƒ««ƒ¿∆∆

˙¯ÈÙÒ „vÓ "¯ËBL"Â¿≈ƒ«¿ƒ«
‡È‰ Èk ,˙eÎÏn‰ המלכות ספירת ««¿ƒƒ
'eÎ ‰„B¯Â ‰kn‰ שמלכות כשם ««»¿»

והממשלה  השלטון עניין היא כפשוטה

˙ÏeÚt ÔÈÚ e‰fL) ספירת ∆∆ƒ¿«¿«
˙eÎÏn‰ האצילות עולם של ««¿

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a העולמות ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
המקבלים  האצילות מעולם שלמטה

של  המלכות מספירת שלהם השפע את

האצילות  È˙·'עולם ¯È‡È'‰Â .(¿«»ƒ»ƒ
'‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'‰Ó ‡È·‰7 ≈ƒ≈««¿»¿≈¿»

הזוהר, ‡ÔeÈשבספר Ô¯ÈÙÒ Ïk»¿ƒ»ƒ
הן הספירות ËqÓ¯‡כל ÌÈËÙBL¿ƒƒƒ¿»

‰‡lÈÚ ‡ÓÈ‡c האימא מצד ¿ƒ»ƒ»»
(הנקראת  הבינה ספירת היא העליונה,

המוליד  במוחין המקור היא כי 'אימא'

שבלב), המידות ÔeÈ‡Â¿ƒאת
˙eÎÏÓc ‡¯ËqÓ ÌÈ¯ËBL והם ¿ƒƒƒ¿»¿«¿

לעיל. כמבואר המלכות, מצד שוטרים

ÔÈÚ‰ ¯‡·Ï CÈLÓÓe של ·) «¿ƒ¿»≈»ƒ¿»
ו'שוטרים' »¬»B·Úa„˙'שופטים'

Ì„‡‰8"ÌÈËÙBL"‰ ÔÈÚL , »»»∆ƒ¿««¿ƒ
‡e‰ (‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ „vÓ)ƒ«¿ƒ««ƒ»

'‰‡ÏÚ ‰‡¯È' ˙ÎLÓ‰ יראה «¿»«ƒ¿»ƒ»»
ה' ביראת גבוהה דרגה עליונה,

LÙpa,'ה את העובד האדם של «∆∆
„vÓ) "ÌÈ¯ËBL"‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««¿ƒƒ«
ÔÈÚ ‡e‰ (˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿ƒ¿«

'‰‡zz ‰‡¯È',תחתונה יראה ƒ¿»«»»
ה'. ביראת נמוכה דרגה
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jlו ozz mixheye mihtey

ּכאּלּו יׁש ּכי הּׁשֹוטרים, ּבענין והן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָהּׁשֹופטים

ההתּבֹוננּות  ׁשעלֿידי ּומּצב ּבמעמד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּנמצאים

יראת  עילאה', ל'יראה להּגיע יכֹולים ְְְְְִִִִִַַַָָָכּו'

ׂשכלם  יד ׁשאין ּכאּלּו יׁש אבל וכּו', ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָהרֹוממּות

צריכים  ולכן כּו', ּבאלקּות להתּבֹונן ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָֹמּגעת

ועלּֿכלּֿפנים  ּתּתאה', 'יראה ּבעצמם ְְְְְִִֵַַַָָָָָָלעֹורר

ׁשהם  הּׁשֹוטרים ׁשל ענינם ׁשּזהּו הענׁש, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹיראת

ׁשאינֹו מי  לכל הּׁשֹופטים עלּֿפי ּבמּקל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָחֹובטים

כּו' הּנפׁש9ׁשֹומע את להּכֹות ׁשּצרי ׁשּזהּו , ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

כּו' ּבׁשבט ׁשּנמצאים 10הּבהמית ּכאּלּו ׁשּיׁש ועד , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

לכפתם  צרי להּכֹותם ׁשּכדי ּומּצב ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּבמעמד

ּדברים  ּבפרׁשת רׁש"י (ּכלׁשֹון 11ּתחילה ְְְְִִִִַַָָָָ

ׁשּלא  ּכדי כּו') והּמּכין הּכֹופתין אּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹׁשּׁשֹוטרים

לעצמם 12יברחּו מציאּות להּׁשאר ׁשרצֹונם ּכיון , ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

הכי 13כּו' ּבמדרגֹות ּגם מדּברת הּתֹורה והרי ,ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָ

כּו'. ְֵׁשפלֹות

ּדחדׁשLÈÂג) העבֹודה עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

ודֹודי 14אלּול  לדֹודי "אני ׁשענינֹו , ְְְֱֲִִִִֶָ

וכמׁשל 15לי" לעיר 16, ּבֹואֹו ׁשּקֹודם הּמל ְְִִִֶֶֶֶַַָ

ּפניו  ּומקּבלין לקראתֹו העיר אנׁשי ְְְְְִִִִֵַַָָָָיֹוצאין

ּכּולם  את מקּבל והּוא ּפניו, להקּביל לצאת ׁשרֹוצה מי ּכל רּׁשאין ואז ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבּׂשדה,

זה הרי ולכן כּו', ּבּקׁשֹותיהם ּוממּלא יפֹות, ּפנים צריּבסבר ׁשּבֹו הּזמן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

כּו' ה' עבֹודת ּובכללּות הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ּבלימּוד .17להֹוסיף ְְְְְֲִִִִִַַַָָ
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שוטרים.9) ד"ה - ב טז, סנהדרין שם.10)פירש"י באוה"ת הובא - ד) (ל, וישב ס"פ תו"א גם וראה 11)ראה - טו. א,

ואילך). 98 ע' חל"ד (לקו"ש שלפנ"ז בשיחות ה"ו.12)בארוכה פי"ז סנהדרין הל' רמב"ם א. כג, מכות זה 13)ראה בענין

.(264 ע' תרח"ץ סה"ש (ראה סאּפאזשניק" "סאם הביטוי ספר 14)נזכר - מנחם (תורת תשמ"ו לדודי אני ד"ה גם ראה ַַָ

ואילך). רל ע' אלול פ"ד 15)המאמרים התשובה שער חכמה ראשית פ"א. ופירושה ר"ה סדר אבודרהם וראה ג. ו, שה"ש

וש"נ. ואילך. 272 ע' חכ"ט לקו"ש והעבירו). (ד"ה סתקפ"א או"ח לטור ב"ח פ"א. ר"ה שער פע"ח ב). לקו"ת 16)(קטו,

ע"ב. ריש לב, ראה (המו"ל).17)פ' שתח"י ברשימה נמצא ע"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯ËBM‰ ÔÈÚa,בלבד ב'שופטים' די ÌÈ‡ˆÓpLולא el‡k LÈ Èk ¿ƒ¿««¿ƒƒ≈»≈∆ƒ¿»ƒ

'eÎ ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚL ·vÓe „ÓÚÓa הבינה בכוח ה' בגדולת ¿«¬»«»∆«¿≈«ƒ¿¿
'eÎÂ ˙eÓÓB¯‰ ˙‡¯È ,'‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È'Ï ÚÈb‰Ï ÌÈÏBÎÈ יראה ¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿«»¿¿

מהכרה  'שופטים',הנובעת במדריגת היא ועבודתם האלוקות של ברוממות

„È ÔÈ‡L el‡k LÈ Ï·‡¬»≈»≈∆≈«
ÔBa˙‰Ï ˙ÚbÓ ÌÏÎNƒ¿»«««¿ƒ¿≈

'eÎ ˙e˜Ï‡a מסוגלים ואינם ∆¡…
בהם  שתעורר כזו ברמה להתבונן

עליונה', ˆ¯ÌÈÎÈ'יראה ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒƒ
‰‡¯È' ÌÓˆÚa ¯¯BÚÏ¿≈¿«¿»ƒ¿»

ÌÈtŒÏkŒÏÚÂ ,'‰‡zz חות לפ «»»¿«»»ƒ
LÚ‰ ˙‡¯È דרגה אמנם שהיא ƒ¿«»…∆

שמים  יראת זו גם אבל ביראה נמוכה

מלעבור  נמנע האדם ממנה שכתוצאה

ÏLעבירה, ÌÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»»∆
ÌÈË·BÁ Ì‰L ÌÈ¯ËBM‰«¿ƒ∆≈¿ƒ

ÈtŒÏÚ ÏwÓa ציוויÌÈËÙBM‰ ¿«≈«ƒ«¿ƒ
'eÎ ÚÓBL BÈ‡L ÈÓ ÏÎÏ9 ¿»ƒ∆≈≈«

השופטים, לפסקֿדין מציית ואינו

˙‡ ˙Bk‰Ï CÈ¯vL e‰fL∆∆∆»ƒ¿«∆
Ë·La ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ שוט «∆∆««¬ƒ¿≈∆

'eÎ10, תוקף מתוך אותה להכניע

בשוט, למכה הדומה »¿ÚÂ„באופן
„ÓÚÓa ÌÈ‡ˆÓpL el‡k LiL∆≈»≈∆ƒ¿»ƒ¿«¬»

·vÓe ביותר נחותÈ„kL «»∆¿≈
‰ÏÈÁz Ì˙ÙÎÏ CÈ¯ˆ Ì˙Bk‰Ï¿«»»ƒ¿»¿»¿ƒ»
˙L¯Ùa È"L¯ ÔBLÏk)ƒ¿«ƒ¿»»«

ÌÈ¯·c11el‡ ÌÈ¯ËBML ¿»ƒ∆¿ƒ≈
È„k ('eÎ ÔÈkn‰Â ÔÈ˙ÙBk‰«¿ƒ¿««ƒ¿≈

eÁ¯·È ‡lL12 לחמוק ניסיון מתוך ∆…ƒ¿¿
וכך  השופטים, של הדין פסק מביצוע

ה', ÌBˆ¯Lבעבודת ÔÂÈk≈»∆¿»
ÌÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ ¯‡M‰Ï¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿»

'eÎ13,השופטים רצון לגבי רצונם את לבטל a„Ó¯˙ולא ‰¯Bz‰ È¯‰Â«¬≈«»¿«∆∆
'eÎ ˙BÏÙL ÈÎ‰ ˙B‚¯„Óa Ìb בדרגות הנמצאים גם איך ומלמדת «¿«¿≈¬ƒ¿≈

הבהמית. הנפש על להתגבר יכולים הם גם ביותר, נחותות

‰„B·Ú‰ ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ ‡ÏeÏהמיוחדת ‚) L„Ác14, ¿≈¿«≈ƒ¿»∆ƒ»¬»¿…∆¡
BÈÚL הכתוב "‡Èכלשון ∆ƒ¿»¬ƒ

"ÈÏ È„B„Â È„B„Ï15, ישראל בני ¿ƒ¿ƒƒ
הקדושֿברוךֿהוא  אל מתקרבים

בני  אל מתקרב והקדושֿברוךֿהוא

בין ÏLÓÎÂ16ישראל, והקירוב ¿ƒ¿«
בחודש  ישראל ובני הקדושֿברוךֿהוא

כמו  הוא Ì„BwLאלול CÏn‰«∆∆∆∆
ÈL‡ ÔÈ‡ˆBÈ ¯ÈÚÏ B‡Ba»ƒ¿ƒ«¿≈
ÂÈt ÔÈÏa˜Óe B˙‡¯˜Ï ¯ÈÚ‰»ƒƒ¿»¿«¿ƒ»»

Ê‡Â ,‰„Oa בשדה נמצא כשהמלך «»∆¿»
˙‡ˆÏ ‰ˆB¯L ÈÓ Ïk ÔÈ‡M«̄»ƒ»ƒ∆∆»≈

,ÂÈt ÏÈa˜‰Ï שהדברים כפי לא ¿«¿ƒ»»
וקשה  בהיכלו נמצא המלך כאשר הם

זוכים  סגולה יחידי ורק אצלו להתקבל

כולם  בשדה כשהמלך אבל לכך,

אליו, ולהתקרב אליו לגשת יכולים

ÌÏek ˙‡ Ïa˜Ó ‡e‰Â אנשי גם ¿¿«≈∆»
נחותה  רוחנית בדרגה שהם השדה

BÙÈ˙,ביותר, ÌÈt ¯·Òa¿≈∆»ƒ»
ÔÎÏÂ ,'eÎ Ì‰È˙BLwa ‡lÓÓe¿«≈«»≈∆¿»≈

È¯‰ אלול BaLחודש ÔÓf‰ ‰Ê ¬≈∆«¿«∆
‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ÛÈÒB‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿ƒ«»
˙eÏÏÎ·e ˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»

'eÎ '‰ ˙„B·Ú17. ¬«
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מוגה  בלתי

הדין,‡. את הפוסקים דיינים "שופטים, ושוטרים", "שופטים פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
השופט" דין את עליו שיקבל עד וברצועה במקל וכופתין שמכין מצותן, אחר העם את הרודין ושוטרים,

דברים  (כבפרשת השופטים פסק לפי ומלקים שמענישים לשוטרים [לא היא שהכוונה "ושוטרים 1- :
ביצוע  גם כי מלקות), דעונש הסדר שזהו הדיינין", עלֿפי ברצועה והמכין הכופתין "אלו לשבטיכם",

השופט  לפעולת שייך בפועל .2הדין "שופטים בציווי ונכלל לאיים , שענינם לשוטרים אלא] לך", תתן .
"מקל", ומקדים מוסיף (ולכן בזה וכיוצא ממון לשלם השופט דין בעצמו לקיים עליו שיקבל הנדון על

רדיה  של סימן מהשופטים 3שהוא יראים בניֿישראל היו השופטים, ממנה משה, בימי [אבל ולא 4) ,
הפסקֿדין  את לבצע כדי אלא עליהם, לאיים לשוטרים יוחנן 5הוצרכו ר' במאמר הכוונה גם וזוהי .[

סנהדרין  -6במסכת כו'" ורצועה מקל "כנגד הזכיר : לא (ולכן הציבור על אימה להטיל שענינם לשוטרים
הדיינין", לשופטים)"כלי שייך שזה - הביתֿדין לפעולות מינוי שנצרכים נכלל מדוע מתורץ ועלֿפיֿזה .

אינו  השוטרים ענין ואילו השופטים, בתפקיד נכלל הדין ביצוע שגם כיון אחת, במצוה ושוטרים שופטים
ל"ד  חלק ב'לקוטיֿשיחות' ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - לשופטים סיוע אלא

ואילך. 98 עמוד

***

לאור ·. יצא פרטית ובהשגחה ה'צמחֿצדק', להסתלקות המאה שנת היא זו ששנה פעמים כמה דובר
דברים  ספר על התורה" מ"אור נוסף כרך ,7זהֿעתה

רק - לאור יצא כו', הזריזות העדר מצד אבל דברים, פרשת לקראת לאור לצאת צריך היה זה כרך
זה  לאחרי שבועות -כמה

שופטים. פרשת על דרושים גם שם ויש

לך.‚. תתן ושוטרים שופטים דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

רש"י:„. ומפרש ה'", בעיני הישר תעשה כי מקרבך הנקי הדם תבער "ואתה נאמר: הפרשה בסיום
ה'". בעיני הישר והוא יהרג, זה הרי העגלה, שנתערפה אחר ההורג  נמצא שאם "מגיד

להבין: וצריך

בענין א) בפרשה האמור כל על קאי ה'" בעיני ש"הישר - הוא זה בפסוק לכאורה הפשוט הפירוש
לחדש  לרש"י  ומנאֿליה כו'; הנקי הדם שיתבער כדי לעשות, הקדושֿברוךֿהוא צוה שכך העגלה, עריפת

העגלה? שנתערפה אחר ההורג הריגת על שקאי מקרא של בפשוטו
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לומדים 1) שכאשר אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק - טו. א,
נשיאנו, רבינו ציווי י"ח לצאת כדי רק רש"י פירוש עם חומש

רש"י שפירוש לחשוב יכולים אדמו"ר, מו"ח בפרשתנו כ"ק
כאשר  אבל הך ; היינו דברים  אחדים,ובפרשת רגעים מתבוננים

לגמרי. שונים פירושים שהם למסקנא מגיעים
(2. "השופט כה) יח, (וירא מ"ש משפט".וע"ד יעשה .
ממונה 3) "השוטר רק רש"י פירש ו) (ה, שמות בפ' אבל
כי,לרדות  - כו' הכאה ע"ד הזכיר ולא המלאכה", בעושי

המלאכה  בעושי לרדות פרעה ע"י שנתמנו הישראלים השוטרים
היכו  חבריהם לא על "חסים אדרבה: אלא כו', בנ"י את

" ולכן שוטרי מלדחקם", הכום"ויוכו "הנוגשים ישראל", בני

ובפרש"י). יד (שם,
ושרי 4) אלפים "שרי - "שרים" בשם שנקראים בכך ומרומז

השליטה  על שמורה שררה, מלשון - שם) (דברים גו'" מאות
כו'. והממשלה

ב"שוטר"5) צורך אין השופט פס"ד את לבצע שכדי ומובן,
(כמו  כו' מאות שוטרי אלפים שוטרי הוצרכו לא ולכן שופט, לכל

"שוטרים אם כי גו'"), מאות ושרי אלפים שוטר "שרי לשבטיכם",
וכיו"ב. ב"ד, לכל

ב.6) ז,
מנ"א.7) ו' ליום אור מנ"א ה' - עקבֿתבוא פרשיות על
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"ב) רש"י: לשון דיוק פירושו cibnמהו לכתוב יכול רש"י היה לכאורה - וכו'" ההורג נמצא שאם
מקומות? בריבוי כדרכו "מגיד", תיבת הקדמת ללא גם

זה ‰. שלפני בפסוק רש"י בפירוש להבין צריך הדם",8גם להם ונכפר וגו' ישראל לעמך "כפר :
אלא  הכהנים, מדברי זה אין הדם", להם "ונכפר שכתוב ומה ישראל"; לעמך כפר אומרים ש"הכהנים

מובן: אינו דלכאורה - העון" להם יכופר כן שמשעשו מבשרם "הכתוב

לפסוק א) בהמשך בא גו'" ישראל לעמך "כפר שהפסוק העיר,9כיון זקני על דקאי ואמרו", "וענו
ש" לרש"י ומנאֿליה העיר, זקני דברי המשך הוא  ישראל" לעמך ש"כפר לומר, מסתבר אומרים mipdkdהרי

ישראל"? לעמך כפר

לעמך ב) "כפר שאומרים הכהנים של דבריהם המשך אינו הדם" להם ש"ונכפר רש"י של הכרחו מהו
" - הכתוב דברי אלא כו'"?aezkdישראל", מבשרם

אדרבה: - ולכאורה

בפסוק  נאמר - לכהנים .10בנוגע הכהנים פיהם "ונגשו ועל ה' בשם ולברך לשרתו ה' בחר בם כי .
שייך  זה הרי - נגע" וכל ריב כל יהיה פיהם ש"על שכתוב מה בשלמא ולכאורה, נגע". וכל ריב כל יהיה

ה'"? בשם ד"לברך הענין כאן שייך מה אבל העגלה; עריפת במעמד הכהנים של לנוכחותם

והיינו, הכהנים, דברי המשך הוא הדם" להם ש"ונכפר נפרש אם - זאת לתרץ אפשר היה ולכאורה
את גם העניקו ישראל", לעמך "כפר מהקדושֿברוךֿהוא וביקשו שהתפללו לכך לישראל mzkxaשנוסף

הדם. להם שיתכפר ה'") בשם "לברך הכהנים של לענינם (בהתאם

אינו  - הכתוב מדברי אלא הכהנים, מדברי אינו הדם" להם ש"ונכפר רש"י פירוש לפי מהֿשאיןֿכן
ד" הענין כאן שייך מה כנ"ל.מובן ה'", בשם לברך

בהמשך ג) באים - ישראל" לעמך כפר אומרים ש"הכהנים רש"י שדברי הטעם מהו להבין: צריך גם
הפסוק  על עצמו?9פירושו ישראל" לעמך "כפר הפסוק על ולא גו'", שפכו לא "ידינו

.Â:בזה הביאור לומר ויש

בשם הם גו'" שפכו לא "ידינו הזקנים l`xyiדברי llk;בהריגתו אשם אינו ישראל שכלל היינו, ,
" שאומרים כיון בנוגעepiciאבל, גם זה הרי גו'", שפכו עצמם.mipwflלא

הם" דמים שופכי ביתֿדין שזקני לב על עלתה "וכי רש"י: שואל זה לא 11ועל "אלא ומבאר, -
לוי'". ובלא מזונות בלא ופטרנוהו ראינוהו

בשוגג  לא אפילו בהריגתו, אשם אינו ישראל) מכלל ולא מהזקנים (לא אחד שאף כיון ועלֿפיֿזה,
דבר  שום עשו שלא כיון ישראל", לעמך "כפר לומר צריכים הזקנים אין - בלבד גרמא של באופן או

בלתיֿרצוי.

" רש"י אומר יותר mipdkdולכן נעלית בדרגא הם שהכהנים דכיון - ישראל" לעמך כפר אומרים
ביותר  ומשתדלים ישראל, על ביותר מדקדקים הם הרי ישראל, את לברך הוא שענינם גם ומה מהזקנים,
"כפר  הכהנים אומרים גו'", שפכו לא ש"ידינו ומצב במעמד גם ולכן, הברכות, לקבל ראויים שיהיו
שהיו  גם ומה הכהנים, כמו כלֿכך נעלית במדריגה היו שלא הזקנים, (מהֿשאיןֿכן גו'" ישראל לעמך
של  ענין בניֿישראל אצל ראו שלא כך, בניֿישראל, שאר מכל הבדלה של באופן הגזית, בלשכת יושבים

כו'). חטא
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ח.8) כא,
ז.9) שם,

ה.10) שם,

אנושיות 11) מצד  רק לא המופרך  דבר מצד שזהו גם אלא כו',
. הסנהדרין בכל מעמידין ש"אין .ההלכה בשנים מופלג זקן ..

ה"ג). פ"ב סנהדרין הל' (רמב"ם אכזריות" בהם שיש מפני



ט d"kyz'd ,lel` 'f ,mihtey zyxt zay zgiy

נקי דם תתן "ואל לומר מדייקים ישראל", לעמך "כפר באמרם גם ישראל"axwaואףֿעלֿפיֿכן, עמך
דמאי  חסֿושלום, גופא ישראל" ב"עמך לא -" אלא נדחת axwaקאֿמשמעֿלן, פינה באיזו ישראל", עמך

פארווארפן"). וואּו ("ערגעץ ַָכו'

על  ביותר מדקדקים שהכהנים דכיון הכהנים, מדברי זה אין - הדם" להם "ונכפר שכתוב מה אמנם,
ש" רש"י מפרש ולכן כו'; לברכם יכולים אינם נקי", "דם של ענין שישנו כשרואים הנה aezkdבניֿישראל,

העון". להם יכופר כן שמשעשו מבשרם

.Ê ופרטי והכהנים, הזקנים במעמד העגלה דעריפת הדינים פרטי כל נאמרו שכבר לאחרי והנה,
גו'", תבער "ואתה הכתוב מוסיף מה מובן: אינו - העון" להם ש"יכופר להבטחה עד שלהם, האמירות

מיותר?! הוא שלכאורה

בפסוקים  לכלול הכתוב יכול היה זה ענין הרי - ה'" בעיני "הישר שזהו שנאמר מה משום [ואם
זה]. שלפני

יש זה שבפסוק לפרש רש"י את מכריח זה yecigוענין xac" רש"י כותב ולכן ,cibn לשון שזהו כו'",
בנוגע חדש דין ללמד בא זה שפסוק - חידוש דבר על שנתערפה bxeddlשמורה אחר ההורג נמצא "שאם ,

יהרג". זה הרי העגלה,

דמו  הוא הנקי" "הדם הרי - מקרבך" הנקי הדם תבער "ואתה הפירוש מהו מובן: אינו עלֿפיֿזה אך
להריגתbxdpdשל זה ענין שייך ומה ,bxedd?

גו'", נקי דם תתן "ואל הלשון נאמר בו שגם גו'", "כפר בפסוק רש"י בפירוש הדיוק עלֿפי ויובן
רש"י כותב הדם", להם "ונכפר הפסוק לסיום בנוגע להםואףֿעלֿפיֿכן, משתמש oerdש"יכופר ואינו ,"

" העגלה mcבלשון עריפת שעלֿידי והיינו, דמא"), על להון "ויתכפר התרגום: בפירוש (כמו שבפסוק "
הנהרג. של נקי דם שבשפיכת העון רק נתכפר

שנתערפה  אחר ההורג נמצא "שאם גו'", הנקי הדם תבער "ואתה הכתוב הוספת מובנת ועלֿפיֿזה
נקי. דם ששפך ההורג את לבער גם צורך יש העון, כפרת על נוסף כי - יהרג" זה הרי העגלה,

.Á:הענינים פנימיות עלֿפי - בזה להוסיף ויש

נאמר  זה שעל עבירה, העובר על קאי דם דשפיכת הענין גו'",12כללות באדם האדם דם "שופך
חסידות  בדרושי אדם 13כמבואר עלֿידי טוב) ויצר האלקית (נפש דקדושה האדם דם שפיכת ענין שהוא

הרע). ויצר הבהמית (נפש דבליעל

הכהו": מי נודע ש"לא באופן בשדה " "נופל של מצב ישנו גופא ובזה

לפעמים  אבל כו', ומציאות ישות גאוה, או תאוה מצד הכהו", "מי - נפילתו סיבת האדם יודע לפעמים
אבל  פארגרעבט"), איז ("ער חומרי שהוא בעצמו מרגיש הוא הכהו"; מי נודע ש"לא ומצב מעמד ַישנו
מרגיש  שאינו כך כדי עד ביותר, הנפילה גודל על מורה זה וענין לכך, שגרמה הסיבה מהי יודע לא הוא

הנפילה. סיבת

החוקים  בין ערופה עגלה שמונים אלו (לפי חוקה של ענין - ערופה דעגלה הענין היא לזה ),14והעצה
בעריפת  גם (ומרומז דרגות מחילוקי שלמעלה ענין שזהו נפש', ו'מסירת עול' ה'קבלת ענין על שמורה

כו' התחלקות של ענין אין שבעורף כיון הצואר, מן ולא העורף, מן הלעומתֿזה 15העגלה זה הרי ולכן ,(
הכהו". מי נודע ש"לא באופן הנפילה של
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ו.12) ט, נח
ג.13) יג, במדבר לקו"ת
ע'14) חכ"ד לקו"ש וראה הר"ח. בפי' ב סז, יומא ראה

.126ֿ7
הארון15) משא מצות להצ"צ סהמ"צ בסופו ראה בכתף

ב). מב, (דרמ"צ
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שלאחרי  - העגלה" שנתערפה אחר ההורג ש"נמצא ומצב למעמד באים עצמו ועלֿידיֿזה את שמזכך
כו'. ולתקנה הכהו") ("מי הנפילה סיבת את למצוא יוכל אזי ה'קבלתֿעול', ענין עלֿידי

בזה: והענין

עבודה  שזוהי נפש', וה'מסירות ה'קבלתֿעול' בענין העבודה אצלו שיש שלאחרי לחשוב מקום יש
לך" ש"טוב ומצב במעמד כבר נמצא אזי מקיפים, ושוב 16בכחות גוט'שינקער"...), א שוין איז ַ("ער

"יש  שהרי בזה), וכיוצא גאוה כו', לנפילה פרטית סיבה (לחפש הפנימיים בכחות לעבודה זקוק אינו
מנה" מאתיים .17בכלל

העבודה  בקונטרס כמבואר - היא האמת הנפש 18אך על פועלת אינה המקיף שבבחינת שהעבודה
כו'. הפנימיים הכחות וזיכוך דבירור לעבודה יותר ומסוגל מוכשר נעשה ידה שעל אלא כו', הבהמית

בעיני  הישר "והוא ההורג, את למצוא יש העגלה שנתערפה לאחרי שגם דידן, בנדון ועלֿדרךֿזה
.19ה'"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

יג.16) יט, פרשתנו - הכתוב לשון
ועוד.17) ב. מא, ב"ב א. עד, ב"ק - חז"ל לשון

פ"ה.18)
(19) הסיום ).המו"ל חסר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zezixk(iyily meil)

wepizd wpeiy algd ixd :`xnbd dgecøLkúðlawl xyked - ¦§©©
rbpy jka d`nehúëìëeìî ätéèay,ãcä ét ìòdze`a ,xnelk §¦¨§§¤¤©¦©©

oic dl yi dlke` wepizd oi`y oeiky ,ccd it lr zx`ypy dtih
lawl eze` dxiykne wpi wepizdy alga zrbep `ide ,dwyn
`nhpe d`neh lawl xyken algdy `vnp ok m`e ,d`neh
.`nhp epi`y `ziixad dxn` recne ,wepizd z` lqete ,m`dn

:`nhp wepizd oi` recn xg` ote`a uxzl `xnbd dqpnáø øîà̈©©
,deáà øa äaø øîà ïîçðzwqer `ziixady cinrdl xyt` ixd ©§¨¨©©¨©£©

wepizaúçà äôé÷úa [÷ðiL]e ,zg` zaa ,cg` gka -çépä àì ¤¨©¦§¦¨©©Ÿ¦¦©
,ãcä ét ìò úëìëeìî ätéèlawl lk`y algd xyked `ly oeike ¦¨§§¤¤©¦©©
.`nhp wepizd oi` ,d`neh

:`xnbd dgec,øáca úBáeLú ézL ,àáø øîàxnel xazqn recn ¨©¨¨§¥§©¨¨
,algdn `nhp wepizdyàãçxyt` i` ixdy ,zg` daeyz - £¨

it lr dtih dx`yp `ly ote`a zxacn `ziixady cinrdl
,ccdà÷eðéc déîeôì àðéæç÷cly eit z` mi`ex ep` ixdy - §¨£¦¨§¥¦¨

,wepizd,áìç àìîc.ccd it lr dtih gipd `ly okzi `leãBòå- §¨¥¨¨§
ixdy ,wepizd z` `nhl yi ikd e`la ,dipy daeyzeíB÷î§

d z`ivi,àeä 'ïééòî' ,áìç,mc`d sebay zepirn x`ye wex enk ¨¨©§¨
`veid algd ly epic oi`e ,mi`nhne mc`d ixa`n cg`k mpicy
`ll `nh `ed `l` ,`nhl ick xykd jixvd lk`nk myn

:eixac z` `ax gikene .xykdéðz÷cdpyna(g"n e"t oixiykn),áìç §¨¨¥£¥
äMà,d`nhïéa ànèî`vi m`ïBöøì,wepizd oevxn -ïéáem` ¦¨§©¥¥§¨¥
`vi.ïBöøì àlLalgeïBöøì àlà ànèî dðéà äîäaalgp m` - ¤Ÿ§¨§¥¨¥¨§©¥¤¨§¨

e .`nhn epi` envrn `vi m` j` ,mc`d ly epevxlåàì éàî- ©¨
dxn`y dna dpynd zpeek oi` m`d,'ïBöøì àlL'ote`làìc ¤Ÿ§¨§Ÿ

déì àçéðjixv algd did m`e ,ef dwipia dvex wepizd oi`y - ¦¨¥
jxev yi ixdy ,`nhp did `l ,dwyna dribp ici lr xykd
dpynd ixdy ,ok did `l o`ke ,oevxn didz dwynd zpizpy

,oevxl `ly `viy alga s` zwqeråok it lr s`éðz÷dpyna §¨¨¥
df algy,ànèîcg`k aygp envr algdy meyn edf i`ceae §©¥

did `ziixaa s` ok m`e ,d`neh ea yie mc`d sebay zepirnd
dxn` recn ,`iyewd zxfege ,algdn wepizd `nhiy xnel ie`x

y `ziixad,dpa z` wipdl dleki zn z`neha d`nhy dy`
.ezxdha x`yp `ede

:xg` ote`a `ziixad z` x`an `ax,àáø øîà àlàalgd mpn` ¤¨¨©¨¨
e ,epnn `nhp epi` wepizd j` ,`nhàîòè eðééäly dnrh edf - ©§©§¨

`ziixad,øBäè dðácly dlik` e` ziriax ly dizy wxy oeik ¦§¨¨
,reci xacd oi` o`ke ,`nhn qxt zlik` ick ly onfa qxt ivg

c,df wepiz ixd÷ðé àì ÷ôñå øeòéMk ÷ðé ÷ôñzegt `l` ,xeriyk §¨¥¨©©¦§¨¥Ÿ¨©
,epnnøîBì àöîz íàåy÷ðéonf dnka reci `l oiicr ,xeriyk §¦¦§¨©¨©

c ,elk`,ñøt úìéëàa B÷ðé ÷ôñ,`nhpeéãkî øúBéa B÷ðé ÷ôñ ¨¥§¨©£¦©§¨¨¥§¨§¥¦§¥
,ñøt úìéëàdxn` okle ,`witq wtq df ixde ,`nhp `le £¦©§¨

.ezxdha x`yp wepiz eze`y `ziixad
x`yk epic dy` algy ,`ax ziiyew xwira dzr dpc `xnbd

:`xnbd dywn .sebay zepirn,àáøìey xnel ozip ikeáìç íB÷î §¨¨§¨¨
éøö àìå ,àeä ïééòîïðúäå ,øLëä Cdpyna(`"in g"t milk),äMàä ©§¨§Ÿ¨¦¤§¥§¨§©¨¦¨
,dcp d`nh dzidy,øepz øéåàì ìôðå äéccî áìç óèpLd ixdøepz ¤¨©¨¨¦©¤¨§¨©©£¦©©

àîè,mi`nhp xepzay milk`nd -ïì àéL÷åipal dywede - ¨¥§©§¨¨
,daiyidøLkúéà éàîalke`k epic `diy ,df alg xyked dna - §©¦§©©

,mixg` `nhne d`neh lawndïðçBé éaø øîàå,ef `iyewl uexiz §¨©©¦¨¨
xykedyúëìëeìî ätéèaz`vnpy,ãcä ét ìòly gkene` §¦¨§§¤¤©¦©©

cg`k `nhne oirn ly oic yi algly xn`y ,`ax ixack
.d`neh lawl ick xykd jixv `l` ,dixa`nàîéz éëåm`e - §¦¥¨

zn`ay xnel dvxz,ïðçBé éaøk dì øáñ àì àáøyxtn `ed `l` ¨¨Ÿ¨©¨§©¦¨¨
yi oiicr ,llk xykd `ll `nhn envr algdy my dpynd z`

,xg` mewnn eixac lr zeywdlàéðúäå,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
ïé÷Lî äòLz ,øîBà äzà úàöîðmpyi sebd lyáBæamc` - ¦§¥¨©¨¥¦§¨©§¦§

,mdipica md miwelge ,daif zngn `nhyäçeøñ äçéìå ,äòéfä©¥¨§¥¨§¨
,etebay rvtn z`veidíãå ,Bðéò úòîc .íeìkî ïéøBäè ,éòéøå§¥¦§¦¦§¦§©¥§©

Búôbî,ezkn mc - ©¥¨
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המשך ביקור למס' כריתות ליום שלישי עמ' ק



יי

.p"yz'd lel` 'c ,mihtey t"y zegiyn .c"qa
בלקוטיֿתורה ‡. הזקן רבינו של ביאורו 1ידוע

של  שענינו – אלול ר"ת לי ודודי לדודי אני ד"ה
בואו  שקודם למלך משל ע"פ "יובן אלול חודש
פניו  ומקבלין לקראתו העיר אנשי יוצאין לעיר

(ויכולים  רשאין ואז לצאת 2בשדה, שרוצה מי כל (
פנים  בסבר כולם את מקבל והוא פניו, להקביל
הענין  וכך . . לכולם שוחקות פנים ומראה יפות
ית' פניו אור להקביל יוצאין אלול בחודש עד"מ
(כמ"ש  מדות י"ג הארת ענין שהוא . . בשדה

מדות 3לפנ"ז  י"ג התגלות זמן הוא ש"באלול
כמ"ש 4הרחמים" . . בפנים פנים שיהי' ה'5) אֿל

לנו". ויאר

בשדה  דמלך המשל דלכאורה, – ביאור וצריך
בר"ת jtidהוא המרומז אלול דחודש העבודה סדר

לי": ודודי לדודי ד"אני

האדם 6ידוע  בעבודת כלליים אופנים ב' שיש
(שתוכנו  השירים' ב'שיר הפסוקים בשני המרומזים
דהקב"ה  וההתאחדות וההתקשרות האהבה ע"ד
לו" ואני לי "דודי (א) וכלה): חתן בדוגמת 7וכנס"י

מהקב"ה  ההתעוררות ע"י היא שההתחלה –
" דלעילא), באה icec(אתערותא ולאח"ז לי",

ודודי  לדודי "אני (ב) לו". "ואני האדם, עבודת
האדם 8לי" עבודת ע"י היא שההתחלה –

" דלתתא), באה `ip(אתערותא ולאח"ז לדודי",
לי". "ודודי מלמעלה, ההמשכה

"אני  בפסוק מרומז אלול דחודש העבודה וסדר
אלול  ר"ת לי", ודודי ע"י 9לדודי היא שההתחלה –

" האדם, iceclעבודת ip` הגילוי נעשה (ועי"ז "
בעשי"ת). שעיקרו לי", ד"ודודי וההמשכה

בנמשל, (ודוגמתו בשדה" ד"מלך במשל ואילו
היא  ההתחלה הרחמים) מדות י"ג התגלות
של  למקומו ובא ממקומו יוצא ("דודי") שהמלך
סדר  ובדוגמת ע"ד – בשדה הנמצא ("לי") האדם

ד" ilהעבודה icec"10!?

מודגש ·. בשדה דמלך במשל – מזה ויתירה
yecigd הסדר (היפך למטה מלמעלה בהמשכה

לדודי") xzeiד"אני cer:"לי ב"דודי מאשר
" מדגישicecהתואר "aexiwde zekiiyd דהקב"ה

ד"דודי ההתגלות לפני (גם כדי ilלהאדם עד ,("
– להאדם שמתייחס בשם נקרא שהקב"ה כך,

דודi"דוד  ,"ily היחס אופן ומתאר האדם), (של
ואהבה  ידידות מלשון "דודי", – יחס 11להאדם ,

וההתגלות  ההמשכה ובמילא, ואהבה, קירוב של
(כ"כ). חידוש אינה לי" ד"דודי

" התואר מדגישjlnואילו "ze`ypzdde zennexd
ומנושא  שמרומם מלך בדוגמת – מהאדם דהקב"ה
ומעלה  "משכמו שאפילו (עד המדינה בני מכל

העם" מכל ומובדל 12גבוה שרחוק ועאכו"כ ,(
(סתם),dcydמאנשי עיר מאנשי למטה שהם ,

ובפרט  וחשובה, גדולה עיר מאנשי למטה ועאכו"כ
חומה  מוקפת במכ"ש 13עיר הבירה, לעיר ועד ,

הבירה, עיר מאנשי גם המלך של מההבדלה וק"ו
הוא  עצמה) הבירה (בעיר המלך של מקומו שהרי

כו'. מחדר לפנים בחדר מלכותו, בהיכל 

וההמשכה  בגילוי החידוש גודל מובן ומזה
בערך  (שלא בשדה דמלך במשל למטה מלמעלה

להיותו – לי") "דודי dvwdלגבי l` dvwd on,
בהיכל  מחדר לפנים מחדר ממקומו, יוצא שהמלך
ומשם  ביותר, עליון מקום הבירה, שבעיר מלכותו
עוד  ולא ביותר, תחתון מקום לשדה, ועד ובא יורד
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ב.1) לב, ראה פ'
לבי 2) אמר לך בסד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק (ביאור) הוספת

.(285 ע' ה'שי"ת .167 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת
א.3) שם, לקו"ת
אלול 4) מסכת חסידים משנת בתחילתו. ר"ה שער פע"ח ראה

ג. פ"א,
כז.5) קיח, תהלים
סה"מ 6) תקמג. ע' ח"ב שה"ש תשצא. ע' ראה פ' אוה"ת ראה

.151 ע' ה'ש"ת תרנט. ע' עטר"ת שכו. ע' תרנ"ד קצו. ע' תרכ"ז
ע' כט חלק לקו"ש גם בכ"ז וראה .177 ע' תש"ג השיחות ספר

ואילך. 162
טז.7) ב, שה"ש
ג.8) ו, שה"ש
שער 9) חכמה ראשית פ"א. ופירושה ר"ה סדר אבודרהם

או"ח  לטור ב"ח פ"א. ר"ה שער פע"ח ב). (קטו, פ"ד התשובה
ועוד. והעבירו). (ד"ה סתקפ"א

י"ג 10) המשכת אלול וצ"ל תתב: ע' ראה מאוה"ת ולהעיר
מבעי'. לי דודי ומתחלה לדודי, אני מהו א"כ מלמעלה, מדה"ר

ועוד.11) שם. ב"ח גם ראה
ב.12) תשסד, ח"ד בראשית באוה"ת נת' ב. ט, שמואלֿא

ועוד. תידֿתטו. ע' ח"ב שה"ש
לעיר 13) חומה מוקפת עיר בין בהלכה מהחילוקים להעיר

מ"וֿז). פ"א כלים ואילך. א ב, מגילה לדוגמא: (ראה סתם



p"yz'dיב lel` 'c ,mihtey t"y zegiyn

מלכותו  כסא על יושב אינו לשדה שבבואו אלא
כמו  כו' ועבדיו שריו ע"י ומוקף מלכות, בכתר

מלכותו  מי 14בהיכל כל ש"רשאין באופן אלא ,
כו'" פניו להקביל לצאת .15שרוצה

– הנ"ל תמיהה יותר עוד מתחזקת ועפ"ז
של  ענינו המבאר משל הוא בשדה דמלך שהענין
באופן  העבודה סדר מודגש שבו אלול, חודש

iceclד" ip`.("לי "ודודי (ואח"כ "

הנ"ל,‚. השאלה על הפשוט התירוץ והנה,
מדה"ר  י"ג (גילוי בשדה המלך שהתגלות הוא,

רק היא אלול) דחודש gkÎzpizpשבחודש לעבודה
לדודי" ד"אני באופן להיות 16אלול שתוכל כדי כי ,

("אני  דלתתא דאתערותא באופן האדם עבודת
ובפרט  מלמעלה, בנתינתֿכח צורך יש לדודי"),
נמוכה  בדרגא שלהיותם השדה, לאנשי בנוגע
לעבודה  מלמעלה לנתינתֿכח יותר זקוקים ביותר

לדודי" .17ד"אני
מדיוק "יוצאין אבל, הזקן רבינו של לשונו

יוצאים  העיר אנשי (שגם בשדה" . . העיר אנשי
היא  בשדה דמלך הענין שהדגשת משמע, לשדה),

רק גם gkÎzpizp(לא לדודי" ד"אני לעבודה
ביחס גם אלא) בשדה, דחודש dcearlלהנמצאים

(כשהמלך  אלול דחודש שהעבודה היינו, אלול,
היא מזה,dcyaבשדה) ויתירה ,dcyl jlnd z`iviy

בשביל היא למטה) מלמעלה dcya(גילוי dceard
כדלקמן. המטה), (עבודת

לתוכן „. בנוגע נוספת שאלה באה ומזה
בשדה": כשה"מלך – אלול דחודש העבודה

מוסיפים  שבו הרחמים, חודש הוא אלול חודש
בעבודת עוז וביתר שאת שענינה dltzdביתר

וכן18רחמים  ,dxezd cenila כידוע מדות 19, שי"ג
י"ג  כנגד הם אלול) בחודש (המאירות הרחמים

בהמשך  גם וכמרומז בהן, נדרשת שהתורה מדות
הרועה  אלול) (ר"ת לי ודודי לדודי "אני הפסוק

בתורה" ששונים אלא שושנים "א"ת .20בשושנים",
שעלה  יום ארבעים מתחילים אלול שבר"ח וכידוע

אחרונות  לוחות לקבל להר רבינו .21משה

העבודה  של שייכותה מהי מובן: אינו ועפ"ז
התורה) ובלימוד בתפלה (הוספה אלול דחודש

"?!dcyל"

בעבודת ‰. ד"שדה" הענין ביאור בהקדים ויובן
האדם:

יצא  ממנה "ארץ היא – (כפשוטה) "שדה"
עם 22לחם" הקשורה העבודה נעשית שבו המקום ,

דפת" וכו'"23"סידורא והחורש "הזורע –24,
("שדה"), העולם בעניני העבודה – יותר ובכללות
ארבעים  מלאכות ב"אבות שנכללים דחול, עובדין

אחת" בשבת).24חסר (האסורות

בהקדים  – לקונו האדם בעבודת הענין וביאור
חסר  ארבעים מלאכות "אבות המשנה בלשון הדיוק

מובן  אינו דלכאורה ש"אבות 25אחת", כיון (א) :
ומלאכת  מלאכתו מלאכה כנגד . . מלאכות

נאמר26שבתורה" ובתורה ,mirax` מלאכה פעמים
"ארבעים  מלאכות, ל"ט רק בשבת נאסרו למה –

zg` xqg לכתוב התנא מאריך למה (ב) ?"
(כלשון  בקיצור כותב ואינו אחת", חסר "ארבעים

ותשע" "שלושים היא) דקצרה בכלל ?!27המשנה

בזה: והביאור

מלאכות  מלאכות, ל"ט רק  נאסרו בשבת
("מלאכת  דחול אחת jדעובדין מלאכה יש אבל ,("
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המובחרים 14) זאת גם ואף ברשות, אם כי נכנסים "אין שלכן
שם). (לקו"ת סגולה" ויחידי שבעם

שלמעלה 15) מדה"ר די"ג שהגילוי – בנמשל ודוגמתו
נמשך  ב), יז, (ר"ה ריקן" חוזרות "אינן שלכן, והגבלה, ממדידה

בשדה. גם ומתגלה
ג.16) לג, שם בֿג. כה, ראה פ' לקו"ת ראה
ע'17) ח"ד  מלוקט (סה"מ תשכ"ו לדודי אני ד"ה גם ראה

ס"בֿג. שסג-ד)
נינהו".18) רחמי . . "תפלה ב: כ, ברכות ראה
ד.19) לג, ראה פ' לקו"ת פ"ו. העשי' עולם שער פע"ח

ועוד. תשפה. ע' ראה פ' אוה"ת

לב,20) שם לקו"ת א. עדר, ב. כ, ח"ב זהר ב. ל, שבת ראה
ד. לג, ד.

להר 21) משה עלה אלול דר"ח בא' י"א יא. לג, תשא פרש"י
בשני  וי"א תקפא), ר"ס או"ח בטור הובא פמ"ו . דר"א (פרקי
או"ח  מג"א וראה תמ"ח). ד"א הדורות בסדר (הובא דר"ח
מדובראוונא  להר"נ אדה"ז לשו"ע הוספות סק"ב. סתקפ"א

אחרון. בקונטרס סתקפ"א
ה.22) כח, איוב
ב.23) עד, שבת
א.24) עג, שם משנה
(סה"מ 25) תר"ל מלאכות אבות ד"ה ראה – לקמן בהבא

ד"ה  תרל"א. ה"א ויקח ד"ה ואילך). רמט ואילך. רמב ע' תר"ל
ואילך. עז ע' תרח"ץ ואילך. לח ע' עטר"ת בסה"מ הנ"ל

ב.26) מט, שבת
הדברים 27) "דברים ב) צז, א. ע, (שבת בגמרא שמצינו כפי

אלו הדברים, ryzeאלה miyely."מסיני למשה שנאמרו מלאכות
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"מלאכת  – בשבת שמותרת הארבעים) (המלאכה
.28שמים"

אחת" חסר מלאכות ד"ארבעים הדיוק גם וזהו
המלאכות  בל"ט דהתעסקות הכוונה שתכלית –
בהם  ולגלות להמשיך היא, דחול, דעובדין
מלאכת  הארבעים, המלאכה אחת", ה"(חסר)

שמים" לשם יהיו מעשיך "כל ע"ד ועד 29שמים, ,
לא  בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל בהם שמתגלה

לכבודו" אלא אלא 30בראו אינו ענינם שכל היינו, ,
שמים. כבוד

מלאכה  על אלא חייבין ש"אין בזה גם וכמרומז
במשכן" היתה בה מספר 26שכיוצא שגם ועד ,

שבמשכן, המלאכות למספר בהתאם הוא המלאכות
כנגד 26"אבות  . . אחת חסר ארבעים מלאכות

המשכן" של 31עבודות שתוכנן מובן שמזה –
הוא, דחול, דעובדין znbeceהמלאכות oirn

הציווי  נתקיים שעלֿידן שבמשכן 32המלאכות

שהעבודה  היינו, בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו
היא  דחול) דעובדין מלאכות (בל"ט העולם בעניני
ובדוגמת  ע"ד בתחתונים, דירה ית' לו לעשות

ומקדש  במשכן השכינה .33השראת

.Â המעלה גודל בהדגשת להוסיף ויש
ועיקר  שרוב – בשדה דהעבודה והחשיבות

דוקא  העולם) (בעניני בשדה היא :34העבודה

שנים 35כתיב  שש גו' הארץ אל תבואו "כי
את  ואספת כרמך תזמור שנים ושש שדך תזרע
היינו, לה'", שבת גו' השביעית ובשנה תבואתה
עסוקים  שנים) שבע מתוך שנים (שש הזמן שרוב

השדה  .36בעבודת

ועשית  תעבוד ימים "ששת – שבוע בכל ועד"ז
לה'" שבת השביעי ויום מלאכתך הזמן 37כל שרוב ,

צרכי  כל ("מלאכתך"), דחול בעובדין עסוקים
דפת". ב"סידורא הכלולים האדם,

השבת  ליום בנוגע שאפילו – מזה [ויתירה
חז"ל  כל 38אמרו כאילו בעיניך יהא שבת "כשתבוא

יש  השבת ביום שגם היינו, עשוי'", מלאכתך
ד"מלאכת  הענין היסח jבעולמו של באופן (ולא "

אלא  אצלו), מקום תופסת אינה שהמלאכה הדעת,
מלאכתו כל כאילו בעיניו עוד ieyr39'שנראה ולא ,

לך  אין . . שבת עונג "משום הוא זה שענין אלא
מזה" גדול היא 40עונג שבת עונג שמצות היינו, ,

התענוג  (ע"ד שמים מלאכת קדושה, מעניני רק לא
חז"ל  אמרו זה שעל `zg"יפה41דעוה"ב, dry42

הבא בעולם רוח קורת dfdשל mlerd iig lkn,("
מלאכת  ש"כל מזה גם מזה jאלא ויתירה עשוי'",

מזה"!]. גדול עונג לך ש"אין עד

ולימוד  התפלה שלאחרי – יום בכל ועד"ז
המדרש" לבית . . הכנסת ("מבית צ"ל 43התורה (

"ואספת  – בשדה היום רוב במשך העבודה
ארץ"44דגנך" דרך מנהג בהם "הנהג ,45.

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

מלאכה,28) שנקראת דתורה, המלאכה – יותר ובפרטיות
ל  בשדה ועתדה מלאכתך בחוץ "הכן כז) כד, (משלי אחר כמ"ש ך

זה  מלאכתך בחוץ "הכן א) מד, (סוטה חז"ל ודרשו ביתך", ובנית
גמרא". זה ביתך ובנית אחר משנה, זה לך בשדה ועתדה מקרא,
לחמו  "לכו ה) ט, (משלי כמ"ש לחם, נקראת שהתורה ולהעיר –
כמבואר  דפת", ד"סידורא המלאכות פרטי כל בה ויש בלחמי",

ואילך). ב מ, (בהר בלקו"ת
מי"ב.29) פ"ב אבות
ספ"ו.30) אבות
שאינה 31) הארבעים למלאכה בנוגע שבגמרא יומתק ועפ"ז

היתה  והמלאכה דכתיב "משום הוא אחת") חסר ("ארבעים נימנית
המשכן. (נדבת) דמלאכת השלימות מודגשת זה שבפסוק דים",

ח.32) כה, תרומה
מלאכה 33) כנגד . . מלאכות ש"ארבעים להדעה ועד"ז

שהמלאכות  – אחת" חסר ארבעים שבתורה ומלאכת מלאכתו
המלאכות כנגד הם דחול גילוי dxezayדעובדין נמשך ידה שעל ,

א) ח, (ברכות כמארז"ל ומקדש, המשכן ע"י כמו בעולם אלקות
הלכה  של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה לו אין ביהמ"ק משחרב
נק' תורה רמג: ע' תר"ל ובסה"מ .25 שבהערה מאמרים (ראה

מקדש).
מנהג 34) בהם ("הנהג ישמעאל כר' עשו "הרבה כמארז"ל

באמרו  אומנתו", (ש"תורתו כרשב"י בידן, ועלתה ארץ") דרך
. . אלא . . עלי' תהא מה תורה . . וזורע . . חורש אדם "אפשר
ב). לה, (ברכות בידן" עלתה ולא אחרים") ע"י נעשית מלאכתן

בֿד.35) כה, בהר
לה'",36) שבת הארץ ש"ושבתה כדי היא בזה שהכוונה אלא

לה'", שבת הארץ ושבתה גו' הארץ אל תבואו "כי נאמר שלכן
שנים  "שש צ"ל שתחילה הכתוב) (כהמשך הוא שהסדר אע"פ
(ראה  לה'" שבת גו' השביעית "ובשנה ואח"כ גו'" שדך תזרע

ובכ" ד. מ, בהר מ).לקו"ת
טֿיו"ד.37) כ, יתרו
סש"ו 38) או"ח טושו"ע שם. ממכילתא – ט שם, יתרו פרש"י

סכ"א. שם אדה"ז שו"ע ס"ח.
כל 39) ועשית תעבוד ימים ד"ששת השלימות נעשית ועי"ז

בשבוע  מלאכתו כל לעשות יכול אדם "אין שהרי – מלאכתך"
(שו"ע  עשוי'" מלאכתו כל כאילו שבת בכל אדם יראה אלא אחד,

שם). אדה"ז
(רפ"א)).40) סר"פ (מסמ"ק שם מטור שם אדה"ז שו"ע
מי"ז.41) פ"ד אבות
קער")42) איין ("מיט אחת הפנה מלשון (גם) אחת" "שעה

שצו, ע' ח"ב קונטרסים סה"מ שמז. ע' ח"ב תרל"ו סה"מ ראה –
ועוד. ב.
ס"א.43) סקנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ברכות. מסכת סוף
יד.44) יא, עקב
ב.45) לה, ברכות

p"yz'd lel` 'c ,mihtey t"y zegiyn

מלכותו  כסא על יושב אינו לשדה שבבואו אלא
כמו  כו' ועבדיו שריו ע"י ומוקף מלכות, בכתר

מלכותו  מי 14בהיכל כל ש"רשאין באופן אלא ,
כו'" פניו להקביל לצאת .15שרוצה

– הנ"ל תמיהה יותר עוד מתחזקת ועפ"ז
של  ענינו המבאר משל הוא בשדה דמלך שהענין
באופן  העבודה סדר מודגש שבו אלול, חודש

iceclד" ip`.("לי "ודודי (ואח"כ "

הנ"ל,‚. השאלה על הפשוט התירוץ והנה,
מדה"ר  י"ג (גילוי בשדה המלך שהתגלות הוא,

רק היא אלול) דחודש gkÎzpizpשבחודש לעבודה
לדודי" ד"אני באופן להיות 16אלול שתוכל כדי כי ,

("אני  דלתתא דאתערותא באופן האדם עבודת
ובפרט  מלמעלה, בנתינתֿכח צורך יש לדודי"),
נמוכה  בדרגא שלהיותם השדה, לאנשי בנוגע
לעבודה  מלמעלה לנתינתֿכח יותר זקוקים ביותר

לדודי" .17ד"אני
מדיוק "יוצאין אבל, הזקן רבינו של לשונו

יוצאים  העיר אנשי (שגם בשדה" . . העיר אנשי
היא  בשדה דמלך הענין שהדגשת משמע, לשדה),

רק גם gkÎzpizp(לא לדודי" ד"אני לעבודה
ביחס גם אלא) בשדה, דחודש dcearlלהנמצאים

(כשהמלך  אלול דחודש שהעבודה היינו, אלול,
היא מזה,dcyaבשדה) ויתירה ,dcyl jlnd z`iviy

בשביל היא למטה) מלמעלה dcya(גילוי dceard
כדלקמן. המטה), (עבודת

לתוכן „. בנוגע נוספת שאלה באה ומזה
בשדה": כשה"מלך – אלול דחודש העבודה

מוסיפים  שבו הרחמים, חודש הוא אלול חודש
בעבודת עוז וביתר שאת שענינה dltzdביתר

וכן18רחמים  ,dxezd cenila כידוע מדות 19, שי"ג
י"ג  כנגד הם אלול) בחודש (המאירות הרחמים

בהמשך  גם וכמרומז בהן, נדרשת שהתורה מדות
הרועה  אלול) (ר"ת לי ודודי לדודי "אני הפסוק

בתורה" ששונים אלא שושנים "א"ת .20בשושנים",
שעלה  יום ארבעים מתחילים אלול שבר"ח וכידוע

אחרונות  לוחות לקבל להר רבינו .21משה

העבודה  של שייכותה מהי מובן: אינו ועפ"ז
התורה) ובלימוד בתפלה (הוספה אלול דחודש

"?!dcyל"

בעבודת ‰. ד"שדה" הענין ביאור בהקדים ויובן
האדם:

יצא  ממנה "ארץ היא – (כפשוטה) "שדה"
עם 22לחם" הקשורה העבודה נעשית שבו המקום ,

דפת" וכו'"23"סידורא והחורש "הזורע –24,
("שדה"), העולם בעניני העבודה – יותר ובכללות
ארבעים  מלאכות ב"אבות שנכללים דחול, עובדין

אחת" בשבת).24חסר (האסורות

בהקדים  – לקונו האדם בעבודת הענין וביאור
חסר  ארבעים מלאכות "אבות המשנה בלשון הדיוק

מובן  אינו דלכאורה ש"אבות 25אחת", כיון (א) :
ומלאכת  מלאכתו מלאכה כנגד . . מלאכות

נאמר26שבתורה" ובתורה ,mirax` מלאכה פעמים
"ארבעים  מלאכות, ל"ט רק בשבת נאסרו למה –

zg` xqg לכתוב התנא מאריך למה (ב) ?"
(כלשון  בקיצור כותב ואינו אחת", חסר "ארבעים

ותשע" "שלושים היא) דקצרה בכלל ?!27המשנה

בזה: והביאור

מלאכות  מלאכות, ל"ט רק  נאסרו בשבת
("מלאכת  דחול אחת jדעובדין מלאכה יש אבל ,("
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המובחרים 14) זאת גם ואף ברשות, אם כי נכנסים "אין שלכן
שם). (לקו"ת סגולה" ויחידי שבעם

שלמעלה 15) מדה"ר די"ג שהגילוי – בנמשל ודוגמתו
נמשך  ב), יז, (ר"ה ריקן" חוזרות "אינן שלכן, והגבלה, ממדידה

בשדה. גם ומתגלה
ג.16) לג, שם בֿג. כה, ראה פ' לקו"ת ראה
ע'17) ח"ד  מלוקט (סה"מ תשכ"ו לדודי אני ד"ה גם ראה

ס"בֿג. שסג-ד)
נינהו".18) רחמי . . "תפלה ב: כ, ברכות ראה
ד.19) לג, ראה פ' לקו"ת פ"ו. העשי' עולם שער פע"ח

ועוד. תשפה. ע' ראה פ' אוה"ת

לב,20) שם לקו"ת א. עדר, ב. כ, ח"ב זהר ב. ל, שבת ראה
ד. לג, ד.

להר 21) משה עלה אלול דר"ח בא' י"א יא. לג, תשא פרש"י
בשני  וי"א תקפא), ר"ס או"ח בטור הובא פמ"ו . דר"א (פרקי
או"ח  מג"א וראה תמ"ח). ד"א הדורות בסדר (הובא דר"ח
מדובראוונא  להר"נ אדה"ז לשו"ע הוספות סק"ב. סתקפ"א

אחרון. בקונטרס סתקפ"א
ה.22) כח, איוב
ב.23) עד, שבת
א.24) עג, שם משנה
(סה"מ 25) תר"ל מלאכות אבות ד"ה ראה – לקמן בהבא

ד"ה  תרל"א. ה"א ויקח ד"ה ואילך). רמט ואילך. רמב ע' תר"ל
ואילך. עז ע' תרח"ץ ואילך. לח ע' עטר"ת בסה"מ הנ"ל

ב.26) מט, שבת
הדברים 27) "דברים ב) צז, א. ע, (שבת בגמרא שמצינו כפי

אלו הדברים, ryzeאלה miyely."מסיני למשה שנאמרו מלאכות
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בגמרא  איתא ועוד: שמכניסין 46זאת ש"בשעה
בעוה"ז), העבודה ושלימות גמר (לאחרי לדין אדם
אח"כ  (ורק באמונה" ונתת נשאת לו אומרים

לתורה" עתים "קבעת אותו היינו,47שואלים ,(
ראשונה  שהיא גם (כולל הראשונה שהשאלה
העולם  בעניני לעבודתו בנוגע היא במעלה)

.48דוקא 

בחרתנו  ש"אתה כיון הדבר: תמוה ולכאורה
. . העמים להקבע epznnexeמכל צריכה היתה כו'",

בעניני  יעסקו הזמן שרוב באופן בנ"י הנהגת
עבודה  המצוות, וקיום התורה לימוד קדושה,

ומקדש  (ע"פ 49במשכן הנהגתם נקבעה ולמה ,
העולם, בעניני יעסקו הזמן שרוב באופן התורה)

אומותֿהעולם?! (להבדיל) כמו

בריאת  שתכלית הידוע ע"פ – בזה והביאור
ישראל" ובשביל התורה "בשביל (שנברא ,50העולם

בשביל התורה)היינו, ע"פ ישראל של עבודתם
דירה  ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה הוא

mipezgza51 למטה תחתון שאין בתחתון עד ,
בעניני 52ממנו  (לא היא העבודה ורוב עיקר ולכן, ,

הנשמה  עבודת ובדוגמת ע"ד כשלעצמם, קדושה
אלא) בגוף, להתלבש למטה ירידתה ולאחרי לפני

תזרעmlerdבעניני שנים "שש וגו'",jcyדוקא,

ביותר  (תחתון ב"שדה" המשכת 53שגם תהי' (
בתחתונים. ית' לו דירה ואלקות, קדושה

.Ê אלול חודש של בענינו הביאור גם יובן עפ"ז
בשדה: דמלך המשל ע"פ

בשנה, האחרון החודש להיותו – אלול חודש
החשבון  לעבודה 54חודש והשלימות והתיקון ,

ההכנה  חודש (ובעיקר) וגם החולפת, דהשנה
עניני  כל את כולל ה"ה – הבאה דהשנה לעבודה
שבו  החודש, של בשמו גם כמודגש העבודה,

" והם: ראשיֿתיבות חמשה ידו lנה`מרומזים
eשמתיl" "lדודיeדודיlני`ך", רעהו lיש`י",
eמתנותl" "lאתeבבךlת`אביונים", שירה `בב",
l'הeיאמרוl– אמר"

עבודה  תורה הקוין בג' העבודה הכוללים ר"ת
חז"ל 55וגמ"ח  בלשון (כהפירוש התשובה ענין ,56

המעשים  התשובה שע"י טובים", ומעשים "תשובה
ומאירים  טובים ע"י 57הם (שבאה הגאולה וענין (

בארוכה  כמבואר העבודה), כללות ושלימות גמר
.58במק"א 

דכללות  הכוונה שתכלית לעיל האמור וע"פ
נעשית  בתחתונים) דירה ית' לו (להיות העבודה

העבודה ע"י שגם dcyaונשלמת מובן, דוקא,
דכללות dcydמעלת הכוונה נשלמת (שבה

בחודש מודגשת כל `lelהעבודה) את (הכולל
דכללות  והכוונה התכלית ועאכו"כ העבודה, עניני

העבודה).

שבענין  – בשדה" ד"מלך במשל הביאור וזהו
גם  אלא לעבודה, נתינתֿכח רק (לא מודגש זה

dceardובעיקר) zellkc lkdÎjqde okezd שענינה ,
וההמשכה הגילוי dcya"לפעול jln"c שגם היינו, ,

תהי' ממנו) למטה תחתון שאין (תחתון השדה
שנמצא  כמו על נוסף המלך, של (דירתו) מקומו
כי  וביותר, ביותר נעלה לאופן ועד מלכותו, בהיכל
וכתר  מלכות בלבושי מלכותו בהיכל ההתגלות
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א.46) לא, שבת
"לפי 47) – לתורה" עתים "קבעת הלשון מדיוק ולהעיר

לתורה, עתים לקבוע הוצרך . . ארץ בדרך להתעסק צריך שאדם
היינו, שם), (פרש"י ארץ" לדרך היום כל ימשך שלא קצוב, דבר
הוא  תורה ע"פ שהסדר מודגש התורה לימוד ע"ד בשאלה שגם
ימשך  "שלא להשתדל צריך שלכן ארץ, בדרך עוסק היום שרוב

meid lk."ארץ לדרך
ונתת48) "נשאת השאלה תוכן לומר dpen`aובביאור יש – "

עבודתו  אם (גם) היא שהשאלה הפשוט), הפירוש על (נוסף
חדורה היתה ומתן) (משא העולם d'בעניני zpen`a דרשת (ע"ד

העולמים  בחי "שמאמין זרעים", סדר זה "אמונת לפנ"ז הגמרא
שעני  היינו, הירושלמי)), בשם – שם (תוס' האמונה וזורע" ן

על  והעמידן חבקוק "בא א) כד, (מכות כמארז"ל התומ"צ, (עיקר
העולם  בעניני בעבודתו חודר יחי'") באמונתו וצדיק שנאמר אחת,

בשדה). לזריעה ועד (כולל
"לא 49) אֿה) יח, (שופטים בפרשתנו כמ"ש – לוי שבט כמו

בו כי גו' ונחלה חלק לוי שבט כל הלוים לכהנים ה'xgaיהי'
"לפי ה'", בשם לשרת לעמוד שבטיך מכל elcaedyאלקיך

ט). יו"ד, עקב  (פרש"י ולזרוע" לחרוש פנויין ואינן מזבח לעבודת
בראשית.50) ר"פ פרש"י
פל"ו.51) תניא ועוד. טז. נשא תנחומא
שם.52) תניא

כמ"ש 53) בשדה", נופל . . חלל ש"ימצא אפשרות יש שלכן
א). (כא, פרשתנו בסוף

וש"נ.54) ואילך. 141 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה
סי"ב).55) לקמן (וראה זו בשבת שלומדים – מ"ב פ"א אבות
מי"ז.56) פ"ד אבות
ועוד.57) ג. יז, שה"ש א. פה, שמע"צ א. פב, מטות לקו"ת
(58313 ע' שם .177 ע' חכ"ד ואילך. 297 ע' ח"ט לקו"ש

ועוד. ואילך.
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ההתגלות  ואילו הגילויים, בחינת מצד היא מלכות
(שלמעלה  המלך של עצמותו התגלות היא בשדה
מהותו  מלכות), וכתר מלכות דלבוש מהציור

ית' .59ועצמותו

ע"פ  אלול חודש של ענינו שביאור מובן ועפ"ז
דחודש  לעבודה בהתאם הוא בשדה" ד"מלך המשל
המלך  התגלות כי, – לדודי" ד"אני באופן אלול

השדה עבודת בשביל היא העבודה dhn'd'בשדה ,
דעובדין  מלאכות ל"ט השדה, בעניני השדה דאנשי

ית'. לו דירה בשדה עושים שעי"ז דחול,

מ"ש  לשדה 60וע"ד מלך היא בכל ארץ "ויתרון
אפילו  הוא, דבר בכל הארץ עבודת "יתרון נעבד",
בעבור  לשדה נעבד ממנו למעלה שאין המלך

מחייתו" (מהשדה) ממנו כי שמעלת 61צרכו, –
למטה  תחתון שאין בתחתון (ועד הארץ" "עבודת

המלך שאפילו עד כך כל גדולה careynממנו)
שע"י  כיון השדה, ולאנשי להשדה (כביכול)
נעשית  השדה בעניני השדה אנשי של עבודתם

eziign,המלך של לו dee`zpy(כביכול) להיות
נתמלאה  זו (כביכול) ותאווה בתחתונים, דירה

התחתונים של עבודתם ע"י דוקא.dcyaונשלמת

.Á:ביאור ליתר
א) קצוות: ב' מודגשים בשדה" ד"מלך בהענין

לאנשי dcydמעלת בשדה, ומתגלה נמצא שהמלך ,
למטה  תחתון שאין תחתון השדה, ובעניני השדה

התגלות ב) מתגלה jlndממנו. ש(גם)בשדה ,
עצמותו. בכל המלך

כל  לגבי בשדה) (שהמלך אלול דחודש והמעלה
עיקר  כולה השנה דכל שבעבודה – כולה השנה

העבודה על היא שיודעים dcyaההדגשה (אלא
המלך), התגלות שתהי' כדי וכוונתה שתכליתה

להיותו אלול, בחודש xnbeאבל meiq דכל העבודה
כולה מודגשת dpkdeהשנה הבאה, דשנה לעבודה

dpeekdeבו zilkzd'שיהי – בשדה העבודה דכללות
jlndמקומו zelbzde.בשדה

בפועל: ובעבודה

הרשות, בעניני העבודה היא בשדה העבודה
שנעשיתj"מלאכת  אלא ,"jlnd jxevl מלך")

יהיו מעשיך ש"כל באופן נעבד"), mylלשדה
minyדרכיך ו"בכל ,"edrc"62.

שהיא אף זו פועלת jxevlועבודה אינה המלך,
jlnd(כ"כ) zelbzd תורת 63עצמו [ובסגנון

פועלת  הרשות בעניני שהעבודה – החסידות
העולם  שבערך האלקות דרגת ואילו 64התגלות ,[

jlnd zelbzd שלמעלה האלקות [דרגת עצמו
ע"י (בעיקר) נעשית dxezdמהעולם] cenil כידוע)

מלך  נקראת הקב"ה,65שהתורה של ורצונו חכמתו ,(
חד  כולא וקוב"ה .66אורייתא

המלך  שהתגלות היא שהכוונה כיון ולאידך,
עתים dcyaתהי' קביעת ע"י בעיקר מודגש ה"ז –

dcydלתורה iyp`c הם עוסקים הזמן שרוב שאף ,
– בזמן (קביעות קבוע זמן להם יש השדה, בעניני

בנפש  הקביעות על ועד 67נוסף התורה, ללימוד (
ובעבודה  היום, בכל "חודר" התורה שלימוד
שעי"ז  השדה, בעניני דהיום ככולו רובו שבמשך

jlndממשיכים zelbzd(התורה (ע"י  עצמו
dcyda68.

דחודש  העבודה לאופן בנוגע גם מובן ומזה
dcyaאלול jlndyk על ההדגשה עם שביחד –

השנה דכל העבודה הרשות dcyaמעלת בעניני ,
דירה ית' לו הדגשה mipezgza(לעשות ישנה ,(
של ועיקרית jlndמיוחדת zelbzd עי"ז עצמו,

(אף  לתורה עתים בקביעת מוסיפים השדה שאנשי
נשארים  אלא יושביֿאוהל, נעשים לא אז שגם
השדה, במלאכת היום רוב שעוסקים שדה, אנשי
בא  המלך שכאשר במשל, כמו דחול), עובדין
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(59.1344 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה
ח.60) ה, קהלת
ואילך.61) סע"ג קכט, ביאוה"ז וראה עה"פ. ראב"ע

או"ח 62) טושו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
ס"ב. סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע סרל"א.

המלך 63) מחיית בהכנת השדה אנשי שעבודת במשל, כמו
ימיהם  כל לעבוד שיכולים המלך, וראיית להתגלות שייכת אינה

המלך. את יראו לא ואעפ"כ, המלך, מחיית בהכנת
(64.78 ע' תש"ה ואילך. שלח ע' תרס"ב סה"מ ראה
וראה 65) א. פ"ט, ב"ר וראה ה. לג, ברכה – עה"פ ראב"ע

.68 הערה
א.66) כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם רפכ"ג בתניא מובא

א. מו, נצבים לקו"ת א. ס, ח"ב
תרס"ב 67) סה"מ לז. ע' ח"א נ"ך ב. שנ, ויגש אוה"ת ראה

וש"נ. .99 ע' תרפ"ט שנד. ע'
נעבד",68) לשדה ד"מלך הפשוט הפירוש לתווך יש ועפ"ז

– א) פכ"ב, (ויק"ר התורה על שקאי חז"ל פי' עם כפשוטו, שדה
והמשכת  בגילוי השדה אנשי לעבודת הוא דהמלך שהשעבוד כיון

בשדה. התורה
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בגמרא  איתא ועוד: שמכניסין 46זאת ש"בשעה
בעוה"ז), העבודה ושלימות גמר (לאחרי לדין אדם
אח"כ  (ורק באמונה" ונתת נשאת לו אומרים

לתורה" עתים "קבעת אותו היינו,47שואלים ,(
ראשונה  שהיא גם (כולל הראשונה שהשאלה
העולם  בעניני לעבודתו בנוגע היא במעלה)

.48דוקא 

בחרתנו  ש"אתה כיון הדבר: תמוה ולכאורה
. . העמים להקבע epznnexeמכל צריכה היתה כו'",

בעניני  יעסקו הזמן שרוב באופן בנ"י הנהגת
עבודה  המצוות, וקיום התורה לימוד קדושה,

ומקדש  (ע"פ 49במשכן הנהגתם נקבעה ולמה ,
העולם, בעניני יעסקו הזמן שרוב באופן התורה)

אומותֿהעולם?! (להבדיל) כמו

בריאת  שתכלית הידוע ע"פ – בזה והביאור
ישראל" ובשביל התורה "בשביל (שנברא ,50העולם

בשביל התורה)היינו, ע"פ ישראל של עבודתם
דירה  ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה הוא

mipezgza51 למטה תחתון שאין בתחתון עד ,
בעניני 52ממנו  (לא היא העבודה ורוב עיקר ולכן, ,

הנשמה  עבודת ובדוגמת ע"ד כשלעצמם, קדושה
אלא) בגוף, להתלבש למטה ירידתה ולאחרי לפני

תזרעmlerdבעניני שנים "שש וגו'",jcyדוקא,

ביותר  (תחתון ב"שדה" המשכת 53שגם תהי' (
בתחתונים. ית' לו דירה ואלקות, קדושה

.Ê אלול חודש של בענינו הביאור גם יובן עפ"ז
בשדה: דמלך המשל ע"פ

בשנה, האחרון החודש להיותו – אלול חודש
החשבון  לעבודה 54חודש והשלימות והתיקון ,

ההכנה  חודש (ובעיקר) וגם החולפת, דהשנה
עניני  כל את כולל ה"ה – הבאה דהשנה לעבודה
שבו  החודש, של בשמו גם כמודגש העבודה,

" והם: ראשיֿתיבות חמשה ידו lנה`מרומזים
eשמתיl" "lדודיeדודיlני`ך", רעהו lיש`י",
eמתנותl" "lאתeבבךlת`אביונים", שירה `בב",
l'הeיאמרוl– אמר"

עבודה  תורה הקוין בג' העבודה הכוללים ר"ת
חז"ל 55וגמ"ח  בלשון (כהפירוש התשובה ענין ,56

המעשים  התשובה שע"י טובים", ומעשים "תשובה
ומאירים  טובים ע"י 57הם (שבאה הגאולה וענין (

בארוכה  כמבואר העבודה), כללות ושלימות גמר
.58במק"א 

דכללות  הכוונה שתכלית לעיל האמור וע"פ
נעשית  בתחתונים) דירה ית' לו (להיות העבודה

העבודה ע"י שגם dcyaונשלמת מובן, דוקא,
דכללות dcydמעלת הכוונה נשלמת (שבה

בחודש מודגשת כל `lelהעבודה) את (הכולל
דכללות  והכוונה התכלית ועאכו"כ העבודה, עניני

העבודה).

שבענין  – בשדה" ד"מלך במשל הביאור וזהו
גם  אלא לעבודה, נתינתֿכח רק (לא מודגש זה

dceardובעיקר) zellkc lkdÎjqde okezd שענינה ,
וההמשכה הגילוי dcya"לפעול jln"c שגם היינו, ,

תהי' ממנו) למטה תחתון שאין (תחתון השדה
שנמצא  כמו על נוסף המלך, של (דירתו) מקומו
כי  וביותר, ביותר נעלה לאופן ועד מלכותו, בהיכל
וכתר  מלכות בלבושי מלכותו בהיכל ההתגלות
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א.46) לא, שבת
"לפי 47) – לתורה" עתים "קבעת הלשון מדיוק ולהעיר

לתורה, עתים לקבוע הוצרך . . ארץ בדרך להתעסק צריך שאדם
היינו, שם), (פרש"י ארץ" לדרך היום כל ימשך שלא קצוב, דבר
הוא  תורה ע"פ שהסדר מודגש התורה לימוד ע"ד בשאלה שגם
ימשך  "שלא להשתדל צריך שלכן ארץ, בדרך עוסק היום שרוב

meid lk."ארץ לדרך
ונתת48) "נשאת השאלה תוכן לומר dpen`aובביאור יש – "

עבודתו  אם (גם) היא שהשאלה הפשוט), הפירוש על (נוסף
חדורה היתה ומתן) (משא העולם d'בעניני zpen`a דרשת (ע"ד

העולמים  בחי "שמאמין זרעים", סדר זה "אמונת לפנ"ז הגמרא
שעני  היינו, הירושלמי)), בשם – שם (תוס' האמונה וזורע" ן

על  והעמידן חבקוק "בא א) כד, (מכות כמארז"ל התומ"צ, (עיקר
העולם  בעניני בעבודתו חודר יחי'") באמונתו וצדיק שנאמר אחת,

בשדה). לזריעה ועד (כולל
"לא 49) אֿה) יח, (שופטים בפרשתנו כמ"ש – לוי שבט כמו

בו כי גו' ונחלה חלק לוי שבט כל הלוים לכהנים ה'xgaיהי'
"לפי ה'", בשם לשרת לעמוד שבטיך מכל elcaedyאלקיך

ט). יו"ד, עקב  (פרש"י ולזרוע" לחרוש פנויין ואינן מזבח לעבודת
בראשית.50) ר"פ פרש"י
פל"ו.51) תניא ועוד. טז. נשא תנחומא
שם.52) תניא

כמ"ש 53) בשדה", נופל . . חלל ש"ימצא אפשרות יש שלכן
א). (כא, פרשתנו בסוף

וש"נ.54) ואילך. 141 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה
סי"ב).55) לקמן (וראה זו בשבת שלומדים – מ"ב פ"א אבות
מי"ז.56) פ"ד אבות
ועוד.57) ג. יז, שה"ש א. פה, שמע"צ א. פב, מטות לקו"ת
(58313 ע' שם .177 ע' חכ"ד ואילך. 297 ע' ח"ט לקו"ש

ועוד. ואילך.
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עבודתם  באמצע השדה אנשי מפסיקים לשדה,
שדה, אנשי שנשארים (אף המלך פני לקבל בשדה
ודוגמתו  השדה), בלבושי המלך פני שמקבלים ועד
מלאכות  בל"ט עוסקים אלול בחודש שגם בנמשל,

דחול  "הם 69דעובדין אלול חודש ימי ימות 3(שהרי
יו"ט" ואינם בלימוד 70החול יותר שמוסיפים אלא ,(

בשדה  המלך פני קבלת שזהו"ע .71התורה ,

.Ëדמלך הגילוי שעיקר להוסיף, dcyaויש
ע"יmipezgza(הגילוי נעשה dxezdדוקא) cenil,

התפלה  עבודת ע"י (כ"כ) כי:72ולא –
באופן  למעלה, מלמטה העלאה ענינה – תפלה

הגשמיות" "התפשטות שצריכים 73של עד ,
הנפש" "כלות יהי' שלא תנועת 74להזהיר (היפך

המלך ).dcyaהתגלות

למטה  מלמעלה המשכה ענינה – תורה ואילו
ורחבה  מדה מארץ "ארוכה היותה עם אשר דוקא,

ים" ורצונו 75מיני חכמתו להיותה בליֿגבול, עד ,
(המוגבל) בשכלו ומתלבשת נמשכת הקב"ה, של

האדם  –76של העולם בעניני שמתלבשת ועד ,
שעי"ז פסקי  בעולם, להנהגה בנוגע והלכות ֿדינים

התורה  ע"פ להיות העולם במציאות שינוי ,77נעשה
המלך  התגלות נעשית דוקא התורה ע"י ולכן

dcya.

הענין מדגישים זה שמטעם לומר, dxezcויש
ענין להדגשת ובשייכות בהמשך בחודש dltzdגם

:78אלול 

בפשטות  שקאי אף – לי" ודודי לדודי ב"אני
עבודת לימודdltzdעל על גם קאי ,dxezd79 ועד

("אני  האהבה "עיקר שהרי השלימות, בתכלית
icece icecl ברוחא רוחא אתדבקות היא לי")

ע"י80כמ"ש  . . פיהו מנשיקות .dxezישקני .
וכמ"ש  בפיו, ממש ה' דבר דברי 81להיות ואשים

.82בפיך"
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ימים 69) של"ט ,25 שבהערה במאמרים מהמבואר להעיר
יום  ויוהכ"פ, מלאכות, ל"ט ע"ד הם יוהכ"פ עד אלול שמר"ח
(המלאכה  בשבת שמותרת הארבעים המלאכה ע"ד הוא הארבעים,
("ארבעים  האחת הבחי' את לבקש מתחילין אלול ובר"ח דתורה),

zg` xqg שאלתי "אחת אלול מר"ח לומר שמתחילין מה שזהו ,("
האחת*. בחי' מתגלה שביוהכ"פ עד גו'",

מחודש 70) רצון "ימי תו: ע' אג"ק לוי"צ מלקוטי להעיר
הנפש להבראות ג"כ, בריאות ימי הם והלאה sebdאלול mbe,יחד

המרעה  שע"י . . בשושנים הרועה לי ודודי לדודי אני כתיב שעליו
הנפש בריאות נעשה ".sebdeדהשושנים

היום zxzkdמשא"כ71) שמצות השנה, בראש – המלך
בטעמי  באבודרהם (הובא ברס"ג כמבואר ב), כו, (ר"ה בשופר
לתק"ש  הראשון") ("הענין העיקריים הטעמים שא' התקיעות)
שתוקעין  מלכותם בתחילת המלכים ש"עושין כמו הוא, בר"ה

ע"י – כו'" שאינם lehiadלפניהם ומצב במעמד הם שאז דהעם,
ואינה  היא "חכמה בשופר התקיעה שגם (ועד למלאכה שייכים
האדם, מציאות עם הקשורה מלאכה לא – ב) קיז, (שבת מלאכה"

הביטול). ענין חכמה, אלא
בעיקר72) מודגש שבתפלה לכך לפני lehiadנוסף כעומד

ס"ב) סק"ד או"ח אדה"ז (שו"ע d`xiaeהמלך dni`a סו"ס (שם
בסבר  כולם את כשמקבל בשדה, המלך פני כבקבלת דלא צה),

לכולם. שוחקות פנים ומראה יפות פנים
ס"ה.73) פ"ד ת"ת הל' ס"א. סצ"ח או"ח אדה"ז שו"ע
לה.74) סימן הריב"ש צוואת ראה
ט.75) יא, איוב

dk`lnd `id zaya zxzend zg`d dk`lndy xen`d t"re (*
r"edדתורה  t"kdeia zg`d 'iga ieliby ,xnel yi מתןֿתורה ±

epzipy t"kdei ,"dxez ozn df ezpezg meia" l"fx`nk ,zeipy zegelc
.(i"yxtae a ,ek ziprz) zeipy zegel ea

בעיקרleabÎiladyולהעיר,76) מתגלה –t"rayezaדתורה
שהש"ר  ח. ו, (שה"ש מספר" אין ועלמות כו' מלכות המה "ששים

ט "תלמיד פ"ו, ע"י החידושים לריבוי עד סע"א), רטז, זח"ג (ב).
שתיבותי' בתושב"כ (משא"כ איןֿסוף עד ודור דור שבכל ותיק"
עם  וביחד יותר), ולא פחות לא והגבלה, במדידה הם ואותיותי'
(מדידה  האדם בשכל ההתלבשות דוקא בתושבע"פ מודגשת זה,
כלל" לימוד נחשב אינו הפירוש מבין אינו ש"אם והגבלה),

ספ"ב)). לאדה"ז ת"ת (הל' בתושב"כ (משא"כ
ירושלמי 77) – עלי גומר לאֿל ג) נז, (תהלים עה"פ כדרז"ל

ס"ק  סקפ"ט יו"ד אדה"ז) (ושו"ע בש"ך הובא ה"ב. פ"א כתובות
כג). (ס"ק יג

לידו 78) ד"אנה בר"ת – בפ"ע התורה ענין הדגשת על נוסף
מקלט**, ערי ,(9 שבהערה פע"ח יג. כא, (משפטים לך" ושמתי
יו"ד, (מכות קולטין" . . תורה "דברי כמארז"ל תורה, על שקאי
רדֿה). ע' תרנ"א סה"מ ואילך. א'תיד ע' מסעי אוה"ת וראה א.

יודי"ן,79) ד' ס"ת לי", ודודי לדודי ב"אני הרמז על נוסף
אחרונות  לוחות לקבל להר רבינו משה דעליית יום ארבעים כנגד
סה"מ  תקמו. ע' ח"ב שה"ש אוה"ת .9 שבהערה וב"ח (ר"ח

ענין רלב), ע' עת"ר שא. ע' .dxezdתרכ"ט
ב.80) א, שה"ש
זו.81) שבת הפטורת – טז נא, ישעי'
פמ"ו:82) מתניא גם ולהעיר – רפ"י***. פ"ט. אגה"ת ראה

הדיוט  לאיש והעצומה הגדולה אהבתו מראה ורב גדול מלך "אם
. בשדה"). ד"מלך במשל (כמו כבודו ממקום אליו ויורד כו'
אל  כו' ההדיוט בלב ומכופלת כפולה האהבה ממילא תתעורר
בבחי' ממש הנפש בהתקשרות אמיתי ויחוד בקירוב . . המלך נפש
ברוחא  רוחא ואתדבקות הלכה, זו ה' דבר לדבר לפה, פה נשיקין
מובן, שמזה ממש", חד דכולא וחכמתו רצונו וידיעת השגת היא
אהבה  מתוך התורה ללימוד מעורר בשדה" ד"מלך שהגילוי

כו'. ברוחא רוחא ואתדבקות

xaecn day ± mihtey 't ,reayd zyxtl zekiiydn xirdl (**
.(jli`e ` ,hi) hlwn ixr zece`

daeyz r"edfy ,mye `lel,עילאה ***) ycegay daeyzd zenily ,
.daeyzd yceg
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הכתו  שאף ובהמשך – בשושנים" "הרועה ב
י"ג  בה יש ("שושנה" הרחמים מדות י"ג על שקאי

הרחמים  מדות י"ג כנגד ענין83עלין ,(dltzd
שהתורה  מדות י"ג על גם קאי מכלֿמקום (רחמי),

בהן  מדה"ר 84נדרשת י"ג כנגד כדרשת 85שהם ,
ששונים אלא שושנים א"ת .dxeza86חז"ל

***

.È מלך) אלול שבחודש לעיל האמור ע"פ
התורה  ע"י (שדה) בעולם הפעולה מודגשת בשדה)
לפרשת  והשייכות הקשר גם לבאר יש – (מלך)

אלול  חודש בהתחלת לעולם שקורין :87שופטים 
ושוטרים  "שופטים נאמר שופטים פ' בהתחלת

שעריך" בכל לך הפוסקין 88תתן דיינין "שופטים ,
מצוותן  אחר העם את הרודין ושוטרים הדין, את

שופטים 89כו'" למנות תורה של "מצותֿעשה –
. . ופלך פלך ובכל ומדינה מדינה בכל ושוטרים
והוא  במקדש, הגדול ביתֿדין בתחלה קובעין

גדולה" סנהדרי ש"הם90הנקרא ,Îlray dxez xwir

dt יוצא ומשפט חק ומהם ההוראה, עמודי והם ,
ישראל" נמשכים 91לכל התורה שדיני היינו, ,

"בכל  שהם, מקום בכל בנ"י בהנהגת וחודרים
שדרכו  העיר, שער דייקא, "שעריך" שעריך",
בשדה  ההנהגה שגם מודגש שבזה לשדה, יוצאים
משפטי  ע"פ היא העיר) משער היציאה (לאחרי
נעשית  כולו העולם דכל שההנהגה ועד התורה,

התורה. ע"פ

ד"שופטים  החיוב שעיקר שאף להוסיף, ויש
ישראל, בארץ הוא שעריך" בכל לך תתן ושוטרים

הרמב"ם  בתי 92כפס"ד להעמיד חייבין אנו "אין
בארץ  אלא ועיר עיר ובכל ופלך פלך בכל דינים

ב  לך תתן שנאמר . . בלבד אשר ישראל שעריך כל
בחוץ  משא"כ לשבטיך", לך נותן אלקיך ה'

לארץ 93לארץ  ובחוץ הגלות בזמן ועאכו"כ שגם 94, ,
צריכים  חסד, של במלכות ה' בחסדי כשנמצאים
ע"פ  תוקף לה (שיש המדינה ממלכות רשות לקבל

דינא  דמלכותא דינא – (ואין 95תורה דיינין למנות (
ושוטרים ד"שופטים באופן jlזה ozz,מ"מ ,("

בכח המתאים בתוקף נעשית dxezdכשעומדים ,
שבכל  המדינות להנהגת (ועד כולה המדינה הנהגת
התורה  ע"פ דישראל לפס"ד בהתאם כולו) העולם

ושוטרים "שופטים –jl ozz כ"ק סיפור ע"ד ,"
 ֿ ה'צמח הנהגת אודות דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח
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ל 83) אני רד"ה בתחילתו. ח"א זהר לקו"ת ראה – הב' דודי
א. לג, ראה פ'

(שהתורה84) הבליֿגבול zyxcpתושבע"פ מודגש שבה ,(
והגבלה  מדידה האדם, בשכל ההמשכה זה, עם וביחד שבתורה,

"י"ג בלשון גם zecn.76(כמרומז הערה כנ"ל ,("
בהן 85) נדרשת שהתורה מדות י"ג שמקדימים ולהעיר,

ישמעאל  "רבי הברייתא באמירת – מדה"ר) (י"ג התפלה לעבודת
התפלה. לפני כו'" נדרשת התורה מדות עשרה בשלש אומר

מבאר 86) (שבו לי ודודי לדודי אני ד"ה שבלקו"ת להעיר,
הענין  גם ומביא התורה, לימוד בענין מסיים בשדה), דמלך המשל
אני  בד"ה (ועאכו"כ כו' הלכות ששונה בשושנים", ד"הרועה
עליית  ע"ד מזכיר שבתחלתו בשושנים, הרועה לי ודודי לדודי
גדול  תלמוד בענין וממשיך אחרונות, לוחות לקבל להר משה
סוכ"ע  המשכת התעוררות להיות א"א "כי מעשה, לידי שמביא
בהענין  ומסיים כו'"*, התורה ע"י לא אם המצוות קיום ע"י
התורה), ענין ששונים, אלא שושנים א"ת בשושנים", ד"הרועה

עיי"ש.
אלול,87) מברכים בשבת היא השנים שברוב ראה, פ' משא"כ

מנחםֿאב. בחודש
על 88) קאי יחיד) (לשון שעריך" ש"בכל מהרמז גם להעיר

ופה) החוטם נחירי אזנים ב' עינים (ב' האדם שבגוף השערים ז'
האדם  שצריך – שמסביבו העולם עם האדם מתקשר ידם שעל
ע"פ  תהי' שלו בשערים שהנהגתו ושוטרים שופטים למנות
ע' פרשתנו באוה"ת הובא פרשתנו. ריש עה"ת ש"ך (ראה התורה
התשובה  החשבון, חודש – אלול לחודש והשייכות תתכב).

בכהנ"ל. והתיקון
עה"פ.89) פרש"י

(g"q) lirl xen`d c"r המלך *) i"rשהתגלות `id dcya התורה
.`wec

ה"אֿג.90) פ"א סנהדרין הל' רמב"ם
ממרים.91) הלכות ריש
ה"ב.92) פ"א סנהדרין הל'
ע"ד 93) ועוד) לח"מ. (כס"מ, הרמב"ם בנו"כ השקו"ט ראה

לארץ. בחוץ להחיוב בנוגע הרמב"ם בדברי הנכונה הגירסא
א"י 94) בני גם שאומרים כפי ישראל, שבארץ הגלות על נוסף

וכמדובר  מארצנו". גלינו חטאינו "ומפני דיו"ט: מוסף בתפלת
הבלבול  שלילת ע"ד (149 ע' ח"ה לקו"ש גם (ראה בארוכה כמ"פ
פס"ד  היפך – דגאולה אתחלתא ע"ד דהסברא כו' והטשטוש
הגאולה, לסדר בנוגע בזה) חולק פוסק שום (ואין הרמב"ם
מלחמות  וילחם כו' ישראל כל ויכוף כו' דוד מבית מלך "יעמוד
ישראל" נדחי וקבץ (ואח"כ) במקומו מקדש ובנה כו' וינצח ה'
משיח  ע"י תהי' דגאולה אתחלתא שגם היינו, ספי"א), מלכים (הל'

הגאולה**. ושלימות אמצע ומיד ותיכף צדקנו,
וש"נ.95) א. כח, נדרים ב. יו"ד, גיטין

zli`k `rniw `rniw l`xyi ly ozle`by l"fg iyxcna y"ne (**
:xnel yi ± (cere .a"d b"t `nei .`"d `"t zekxa inlyexi) xgyd
zeidl leki onf zekinqa md dzenilye dle`bd zlgzdyk mb (`)
zizin`d dle`bda aly ixg`l aly ,"`rniw `rniw"c ote`a
dle`bdl jiiy "`rniw `rniw"c ote`d :xwire (a) ,dnvr dnilyde

(myבעתה " "oiviwd lk elk" xaky ixg`l la` ,(` ,gv oixcdpq) "
sxdk oakir `l" ,cine skiz dzenilye dle`bd zlgzd 'idz ,(a ,fv

."oir
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"סדרים" עשה ליובאוויטש בעיר שבהיותו צדק',
רוסיא  מדינת כל של הבירה עיר .96בפטרבורג,

בנ"י  פוסקים התורה שבכח – ועיקר ועוד
צדקנו  משיח ע"י והשלימה האמיתית שהגאולה
במציאות  כן ונעשה ומיד, תיכף להיות צריכה

ממש. בפועל העולם

.‡È סיום) בהפטרה ביותר מודגש זה וענין
"אנכי  – שופטים פרשת דפרשתנו, אנכי 97וחותם)

מנחמכם": הוא
ראשית  בפשטות גם התורה, על קאי – "אנכי"
כולה, התורה כל הכוללים עשה"ד והתחלת

בגמרא  כתבית 98כדאיתא נפשי "אנא ר"ת ש"אנכי"
אלא  כבמ"ת, א', פעם (לא אנכי" ו"אנכי יהבית".

תושב"כ 99ב"פ  על נוסף בתורה, הכפל על מורה – (
תושבע"פ  הירידה 100גם ביותר מודגשת [שבה

בנ  הן בעולם, והפעולה וגע וההתלבשות
האדם  של בשכלו בנוגע 101להתלבשות והן ,

שנתבארו  העולם בעניני והלכות לפסקיֿדינים
דוקא  הנחמה 102בתושבע"פ גם נעשית ועי"ז ,[

הנביאים 103בכפלים  ע"י רק לא – בשלימותה
עמי" נחמו –104("נחמו בעצמו הקב"ה ע"י אלא ,(

"ikp` ikp`"מנחמכם וחותם 105הוא וכסיום ,

"ומאספכם – l`xyiההפטרה iwl`"106 שהגאולה ,
ע "י envrהיא d"awd איש ממש בידיו ש"אוחז ,

שנאמר  כענין ממקומו, תלוקטו 107איש ואתם
ישראל" בני אחד .108לאחד

שהמלך  – בשדה) (מלך אלול דחודש ובסגנון
לשדה  על 109בא בפרט קאי ש"שדה" לומר דיש ,

ה"מלאכה" כללות נעשית שבו הגלות, מקום
הגלות" משך זמן כל ועבודתינו 110ד"מעשינו

דירה  ית' לו לעשות דחול דעובדין מלאכות בל"ט
ע"י  לגאולה הגלות שמהפכים ועד בתחתונים,

ה" (המלאכה האל"ף של `zgהמשכת אלופו ,("
"ג  מ"גולה" נעשה שעי"ז ועד 111ולה"`עולם, ,

העולמים"112ל"יום  לחיי ומנוחה שבת .113שכולו

.·È שבהם וההפטרה השבוע לפרשת ובהמשך
בעולם  לפעולה בנוגע התורה מעלת מודגשת
שאומרים  אבות בפרקי גם זה ענין מודגש (כנ"ל),

אבות פרקי "לומר (כמנהגנו במנחה .ולומדים .
הקיץ" שבתות כל . . ראשון,114במנחה פרק – (

אבות  מסכת והתחלת :115ראשון
כולה) אבות (ומסכת ראשון פרק בהתחלת
לכל  כו'" ומסרה מסיני תורה קיבל "משה נאמר
תלמידים  ד"העמידו באופן הדורות, שבכל בנ"י

– המשנה) (כהמשך dxezdהרבה" cenil.

העולם  דברים שלשה "על שלאח"ז, ובמשנה
חסדים" גמילות ועל העבודה ועל התורה על עומד

להבין: צריך דלכאורה –
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ע'96) תרצ"ו השיחות ספר וראה .4 ע' תש"ד השיחות ספר
.141

יב.97) נא, ישעי'
יעקב).98) העין (כגירסת א קה, שבת
לקו"ת99) ובכ"מ.ראה ואילך. סע"ב סה, ש"ש דרושי

חומשי 100) חמשה רק היו ראשונות שבלוחות כמארז"ל
מדרש  "הלכות גם ניתוסף שניות ובלוחות יהושע, וספר תורה
כב, נדרים (ראה לתושי'" ד"כפלים באופן תושבע"פ, ואגדות",
ד"אנכי  שהענין (שם) בלקו"ת המבואר וע"פ רפמ"ו). שמו"ר ב.
מוחה  הוא אנכי "אנכי התשובה, עבודת עם קשור ב"פ אנכי"
שניות  דלוחות מתןֿתורה גם הי' שבו ביוהכ"פ, כמ"ש פשעיך",
לומר, יש – ותושבע"פ) (תושב"כ לתושי'" ד"כפלים באופן
תושב"כ  על גם רומז יהבית) כתבית נפשי (אנא ד"אנכי" שהכפל

ותושבע"פ.
(101.76 הערה לעיל ראה
סכ"ט.102) אגה"ק ראה
עקיבא 103) נחמתנו "עקיבא מכות) (סוף ממארז"ל להעיר

ש"כולהו  דוקא, עקיבא ר' ע"י בכפלים, נחמה – נחמתנו"
היינו, רע"א), פו, (סנהדרין עקיבא" דר' אליבא כולה) (תושבע"פ

דוקא. תושבע"פ ע"י היא שהנחמה
א.104) מ, ישעי'
ה'105) אנכי אמר . . סיני הר "על ספכ"ט: משמו"ר להעיר

(ובפי' מנחמכם" הוא אנכי אנכי כתיב לבוא ולעתיד אלקיך,
לעתיד). כפולה לנחמה יזכו אנכי דיבור שקיבלו על מהרז"ו:

יב.106) נב, ישעי'
יב.107) כז, ישעי'
ג.108) ל, נצבים פרש"י
מפ 109) הפסוק להעיר על מקרא) של (פשוטו רש"י ירוש

עלבונה  ליתבע לציון פועל נעשה "הקב"ה – נעבד" לשדה "מלך
לבוני'". שכרה ולשלם ממחריבי'

רפל"ז.110) תניא
ועוד.111) ג. לה, בהעלותך לקו"ת ספל"ב. ויק"ר ראה
תמיד.112) מסכת סוף
נקרא 113) שהגלות ,25 שבהערה במאמרים מהמבואר להעיר

לרגל  לאטי אתנהלה "ואני יד) לג, (וישלח כמ"ש המלאכה", "רגל
המשיח), (בימות שעירה" אדוני אל אבוא אשר עד גו' המלאכה
המלאכה  הוא לבוא" דלעתיד הגילויים דכל והקיום "הרגל כי,

שבת. שכולו ליום באים ובשלימותה שבסיומה הגלות, דזמן
אבות.114) פרקי לפני בסידורו אדה"ז לשון
בשבתות 115) אבות פרקי הלימוד להתחלת מהסימן להעיר

ופ' פינחס, פ' נשא, בפ' – (ג"פ) עצרת ר"ת mihteyשלאחרי ,
פ"ה  תשד"מ) (אה"ק, לשבועות" פסח "בין ספר (ראה "נפש"

וש"נ). סל"ב.
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הם 116ידוע  וגמ"ח עבודה תורה הקוין שג'
– אברהם ויעקב: יצחק אברהם האבות ג' כנגד

גמ"ח  שהי'117ענינו – יצחק אורחים, הכנסת ,
תמימה" כנגד 118"עולה תפלה עבודה, ענינו ,

תקנום  כמ"ש 119קרבנות תורה, ענינו – ויעקב ,120

בישראל". שם ותורה ביעקב עדות "ויקם

התורה  "על במשנה, הסדר ביאור צריך ועפ"ז
סדר  היפך – חסדים" גמילות ועל העבודה ועל
(יצחק) עבודה (אברהם) גמ"ח האבות, (עבודת)

(יעקב)? ותורה

בכל  מישראל דכאו"א העבודה שסדר ובפרט
לעני  פרוטה "יהיב – ותורה עבודה גמ"ח הוא יום

מצלי" ו"מבית 121והדר תפלה), ואח"כ (גמ"ח
ואח"כ  (תפלה המדרש" לבית . . הכנסת

)?!122תורה 

המציאות  על (נוסף בזה הביאור לומר ויש
ע"פ  – והגמ"ח) העבודה אודות יודעים שמהתורה

שעיקר לעיל mleraהאמור dlertd'ית לו לעשות
ע"י היא בתחתונים בה"שלשה dxezdדירה ולכן, ,

" שעליהם cnerדברים" mlerd ענין התנא מקדים "
dxezd ועל העבודה ועל (ואח"כ) התורה "על ,

חסדים". גמילות

.‚È למעשה בנוגע לעיל מהאמור  ההוראה
העיקר" הוא "המעשה – :123בפועל

יש  אלול, דחודש הראשון הש"ק ביום בעמדנו
דחודש  העבודה עניני כל אודות ולפרסם לעורר
ד"אלול" שבר"ת (ס"ז) לעיל כמוזכר – אלול
וגמ"ח, עבודה תורה העבודה, עניני כל נרמזים

וגאולה. תשובה

התורה  בלימוד להוספה בנוגע מיוחדת והדגשה
קשור  בשדה" ד"מלך שהענין לעיל כמדובר –
השלימות  שגם ובפרט התורה, לימוד עם בעיקר

עילאה  תשובה – אלול שבחודש התשובה דעבודת
התורה  לימוד ע"י היא –124.

בקביעת  יותר עוד יוסיף שכאו"א – ובפשטות
תורה  שיעורי הוספת ע"י ובפרט לתורה, עתים

ועוסקים  שיושבים "עשרה – טוב ומה 125ברבים,

האחרונה).126בתורה" בתקופה כמ"פ (כמדובר

נזכה  בכהנ"ל טובות ההחלטות שע"י ויה"ר
זו: שבת שבהפטרת ההבטחות לקיום ומיד תיכף

" ועד מנחמכם", הוא אנכי אלקי mktiq`ne"אנכי
בבנינו  גו' ובזקנינו ש"בנערינו ישראל",

ומקיימים 127ובבנותינו" הקדושה, לארצנו באים ,
שעריך  בכל לך תתן ושוטרים "שופטים המצוה
דין  מ"בית החל לשבטיך", לך נותן אלקיך ה' אשר

הגזית ycwnaהגדול (בלשכת ילמדו 128" ושם ,(
כל  את תורה שילמד צדקנו משיח מפי תורה

תצא"129העם  מאתי חדשה ל"תורה ועד ,130.

ממש, בפועל לנו תהי' שכן – העיקר והוא ועוד
ע"י  והשלימה האמיתית בגאולה ממש, ומיד ותיכף

צד  ישועה"משיח משמיע טוב "מבשר ,131קנו,
ומשוכלל  (ש"בנוי המקדש בית גג על ש"עומד

שמים" מן ויבוא לישראל 132יגלה להם ומשמיע (
גאולתכם" זמן הגיע ענוים ש"עין 133ואומר ועד ,

ציון"e`xiבעין ה' באצבעו 134בשוב "מראה ,
זה" ה'135ואומר זה גו' זה אלקינו "הנה זה, וב"פ ,

בישועתו" ונשמחה נגילה לו "נגילה 136קוינו ועד ,
בך" ממש 137ונשמחה בעצמותך ,138.
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ובכ"מ.116) ד. פג, מטות לקו"ת ראה
ואילך.117) 90 ע' תרפ"ט סה"מ יז. שער צדיקים ארחות ראה

וש"נ.
ב.118) כו, תולדות פרש"י ג. פס"ד, ב"ר
אֿב.119) כו, ברכות
ה.120) עח, תהלים
א.121) יו"ד, ב"ב
וראה 122) ב. ה, (ברכות למיטתי" סמוכה "תפלתי כמארז"ל

ב). צו, ברכה לקו"ת
זו.123) בשבת שלומדים – מי"ז פ"א אבות
(124.(82 הערה לעיל (וראה ואילך ספ"ח אגה"ת
בפירוש 125) סמ"ז) (או"ח הב"ח כפי' – דייקא "עוסקים"

" הברכה התורהweqrlנוסח ש"עסק – תורה" הוא בדברי
(סה"מ  אדמו"ר מו"ח כ"ק מפירוש ולהעיר והטורח". העמל
להיות  צריכה בתורה שההתעסקות ואילך) א רנח, ח"א קונטרסים
יש  מ"מ, מרובה, בהתעסקות ויגע שעמל שאף עסק", "בעל כמו

כו'. נפשו קנין הוא שעסקו לפי ביגיעתו, ועונג חיות לו
מ"ו.126) פ"ג אבות
(ביצי"מ).127) ט יו"ד, בא
הי"ב.128) פי"ד סנהדרין הל' רמב"ם
א 129) יז, צו לקו"ת ה"ב. פ"ט תשובה הל' רמב"ם ראה

ואילך.
ג.130) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
זו.131) שבת הפטורת – ז נב, ישעי'
סע"א.132) מא, סוכה ותוס' פרש"י
תצט.133) רמז ישעי' שמעוני ילקוט
זו.134) שבת הפטורת – ח שם, ישעי'
ספכ"ג.135) שמו"ר ובפרש"י. בסופה תענית
שם.136) ושמו"ר בתענית הובא יט. כה, ישעי'
ד.137) א, שה"ש
ועוד.138) ואילך. סע"ב סד, בשלח תו"א ראה
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÔÓ ‰ÂˆÓ Y ‡È·‰ È¯·„Ï ‰ÚÈÓ˘‰ :Ì"·Ó¯
‰¯Â˙‰

תשמעון" "אליו הציווי והציות 1על השמיעה –

ודור" דור בכל "שיהא הנביא אומר 2לדברי –

אין 3הרמב"ם  רבינו משה אחר שיעמוד נביא "שכל :
המצוה  מפני אלא לבדו.. האות מפני בו מאמינים אנו

תשמעון". אליו אות נתן אם ואמר, בתורה משה שצוה

האות  מפני בו מאמינים אנו ש"אין הענין אמנם,

גם  לעשות ניתן "אות" כי פשוט, הגיון הוא לבדו"

וכישוף" שניתן 4"בלט יצוייר שאילו יוצא, זה ולפי ,
לדעת ובכישוף,ze`cea5היה בלט נעשה אינו שהאות

ללא  לו לציית חייבים היו אז הרי אמת, נביא וזהו
ה'", "דבר הוא הנביא דבר כי תשמעון", "אליו הציווי

שהיה  המצוות לגבי הידוע לפי זאת, למרות אך
מקיימים  אנו שכאשר תורה, מתן לפני גם עליהם ציווי

"אין  עתה על 6אותן הקב"ה במצות אלא עושין אנו

לנביאים  זה אמר שהקב"ה לא ע"ה, רבנו משה ידי
של 7שלפניו" הציוויים גם לכך שבדומה מובן, כך ,

בהם  אין תורה, מתן שלאחר הנביאים ידי על הקב"ה

mnvrlyk"בסיני "שציוה מצוות של .8תוקף

והלפידים  הקולות שלמרות מכך גם מובן זה

זה  משום לא זאת בכל במתןֿתורה, שהיו וכדומה
ה  כי ישראל", בו שדוקא "האמינו יוצא היה אז רי

להם  (ואין לבדו" האות "מפני הם ודבריו משה נבואת
היא  לבדו סיני הר "מעמד אלא – תורה!) של תוקף

ידי yxetnk9הראיה", על דוקא לעולם" יאמינו ש"בך
ש"אנכי  הענן 10כך בעב אליך העם 11בא ישמע בעבור

עמך" .12בדברי

המצוה  "מפני ואומר בלשונו הרמב"ם מדייק לכן
משה בהיותה dxezaשצוה  כי – תשמעון" אליו ..

קיים dxeza13"מצוה.. שאינו מיוחד תוקף לה יש "
והיסודי  העיקרי להבדל עד הנביא, ידי על ה' בציווי

נביאים  לדברי תורה דברי בין .14בהלכה

.·

Ì"·Ó¯‰ È¯·„ Í˘Ó‰ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

עקב  היא הנביא לדברי ששמיעתנו זה, לפי אך
של dxezdציווי כציווי – בלבד ה"אות" עקב ולא ,
`iap13 יסודי בהלכות ח' פרק המשך מובן אינו –

ישראל  שבני ומסביר מאריך הוא שם ברמב"ם, התורה
שעשה" האותות "מפני רבינו משה לנבואת האמינו לא
אלא  דופי", בלבו יש האותות פי על "המאמין כי –
זר  ולא ראו שעינינו סיני הר במעמד בו, האמינו "במה

הפרק  ובסיום אחר", ולא שמעו אומר 15ואזנינו הוא
גדולים  ומופתים אותות ועשה הנביא עמד אם "לפיכך
לו.. שומעין אין רבינו משה של נבואתו להכחיש ובקש
כדי  האותות פי על אינה רבינו משה שנבואת לפי
ראינוה  בעינינו אלא זה, לאותות זה אותות שנערוך

– שמענוה..." ובאזנינו
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טו.1) יח, פרשתנו
קעב.2) מ"ע היד ספר שבריש המצות מנין ראה
ה"ב.3) פ"ח התורה יסודי הל'
שם.4) ה"ג גם וראה רפ"ח. שם
שא"א 5) יש אותות דכמה ב): (סד, להצ"צ החקירה מספר להעיר

אותות  ע"י להתקיים הנבואה יכולה וא"כ אמת.. לנביא אלא נעשים שיהיו
אלו.

ספ"ז.6) חולין להרמב"ם פיה"מ
בכך 7) ציוה שה' מפני לא כו' ה' ציווי מפני קאפח: ובהוצאת

שקדמוהו. לנביאים
שמדייק 8) וכמו מ"ת, לפני כו' במרה רבינו משה ע"י שנצטוו אלו גם

שצוה "במה שם שנצטווה ipiqaברמב"ם במה קאפאח: (ובהוצאת כו'"
בסיני).
ה"א).9) (פ"ח הראי' בסיום ברמב"ם שמובא ט) (יט, שמות

ולא 10) ראו "עינינו וזה – והלפידים" והקולות "האש ראי' שע"ז
זר".

הערפל".11) אל ניגש (משה) "והוא
(12– אחר". ולא שמעו "אזננו – שומעים" ואנו אליו מדבר "הקול

למשה  יאמר שה' מצינו שלא (2 שם, הרמב"ם אריכות מובנת (1 עפכ"ז:
בהאש  הי' לא (3 ובמילא כו', האש שיהי' לבנ"י מקודם יאמר ושמשה

בכלל. משה ע"י אות עשיית כו'
מועיל  ואין – דנבואה) (ולא דתורה וגדר תוקף צ"ל כי – ע"ז והטעם

בפנים. כדלקמן ומופת, ואות ב)נס צורך אין (ובמילא
ודפוס 13) כת"י בכמה (וכ"ה האברבנאל גירסת ע"פ רמב"ם ובפרט י

תיבת  בלי – בתורה" "שצוה תשכ"ד) ירושלים המדע. ספר ראה –
"משה".
דברי 14) ערך תלמודית אנצקלופדי' וראה וש"נ. ב. י, חגיגה ראה
קבלה.

קבלו  להתנבאות.. עתידים שהנביאים "מה שגם שאף מובן, ומזה –
אף  אלא לבד.. הנביאים כל "ולא ועיי"ש ו. פכ"ח, (שמו"ר סיני" מהר

שלהם. בתוקף חילוק יש מ"מ כו'"), החכמים
ד"הגזרות  ממרים) הל' (ריש הרמב"ם בפס"ד השקו"ט וידועה

כו' (דתושבע"פ) והמנהגות dyrוהתקנות zevn על והעובר להן לשמוע
עובר מהן ביניהם.z"laכ"א חילוקים כו"כ ובכ"ז "

.53 ,51 הערה לקמן וראה
ג'.15) הלכה
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ומצייתים  מאמינים שאנו כיון לכאורה, שהרי,
אחר) לנביא (ולא אמת תוקףלנביא ieeivdxezdעקב

ההוא") הנביא דברי אל תשמע ("לא תשמעון" "אליו

`le צריך היה ה', דבר הוא שדברו בכך הוודאות עקב
df oipr בספר להיכתב לחלוטין) שונה בענין (שמדובר

ספר  שהוא החזקה', 'היד בספר ובכלל: החזקה'. 'היד
zekldבדרך הוכחות לכתוב מתאים ,dkldd ואילו ,

של zilkyהוכחה נבואתו להכחיש שביקש שנביא לכך

מה  להכחיש בא.. זה "שהרי – שקר נביא הוא משה
נבוכים' 'מורה לספר יותר מתאימה – בעיניך" שראית

הרמב"ם? של

את לומר הרמב"ם היה צריך dklddלכאורה,
"מפני  לנביא ולציית להאמין צריכים אנו שאין בקצרה,

בתורה.. משה שצוה המצוה "מפני אלא לבדו", האות
בכישוף  או אמת האות אם יודעים אנו שאין אףֿעלֿפי

גדולים  ומופתים אותות ועשה הנביא עמד ו"אם ולט",

כך  ידי שעל – משה" של נבואתו להכחיש וביקש
אמיתיות את בא dxezdמכחיש "אם אפילו אז הרי –

ההוא". הנביא דברי אל תשמע לא והמופת האות

.‚

˙‡Â· ˘ÈÁÎ‰Ï" ÏÚ Ì"·Ó¯‰ ¯·„Ó ÚÂ„Ó
?"‰˘Ó

שהרמב"ם  רואים מכן, שלאחר בפרק מכך: יותר

בכלל התורה ענין את :17משה z`eapl16מקשר

או  מצוה להוסיף שלחו "שה' אומר מישהו כאשר

שלא  פירוש המצות מן במצוה לפרש או מצוה לגרוע
בהן  שנצטוו המצות שאותן שאמר או ממשה, שמענו

זמן  לפי מצות אלא דורות ולדורי לעולם אינן ישראל

הרמב"ם  אומר בא 18היו", שהרי שקר "נביא שהוא
אומר ez`eapלהכחיש הוא דבר ואותו משה", של

הפרק  שתעבד 19בסוף צוהו "שה' האומר אדם לגבי
שהוא  בלבד", זו בשעה או בלבד היום כוכבים עבודת

להכחיש משה".ez`eap"בא של

את  רק להכחיש בא שאינו מאחר להבין: וצריך
ציווי אלא משה, ולא dxezaנבואת עליו תוסיף "לא –

ממנו" עד20תגרע לנו... "והנגלות ,mler"...21 צריך –
להכחיש בא "שהרי לומר הרמב"ם ,dxezd"22היה

מאשר  יותר הרבה וחמור וחדש, מיוחד דבר שזהו
א',ez`eap"להכחיש בסעיף לעיל כאמור משה", של

כמובן, כולל, הנביא, ידי שעל משה,z`eapשלציוויים
כמצוות התוקף אותו סיני?dxezdאין שבהר

.„

‡Â‰˘ ‰·ÈÒ ˙˙Ï È„Î Y "...Â˙‡Â· ˘ÈÁÎ‰Ï"
¯˜˘ ‡È·

כאן  אומר שהרמב"ם להסביר, היה ניתן לכאורה
התורה", "להכחיש ולא משה", של נבואתו "להכחיש
שקר", נביא זה ש"הרי לכך ההוכחה זוהי דוקא כי

– השקר נביא דיני כל עליו וחלים

ש"נבואת  הקודם, בפרק הרמב"ם שמבאר כפי
האותות.. פי על אינה רבינו בעינינו משה אלא

הוא  משה של נבואתו שבהכחשת יוצא, ולכן ראינוה",
בעיניך". שראית "מה מכחיש

על רק מדבר הרמב"ם היה אילו zxnegכלומר,
xeqi`d,"...מצוה להוסיף שלחו "שה' שקר נבואת של

שבאומרו  כיון אך התורה", "להכחיש אומר היה הוא
– "שהרי" – סיבה לתת מתכוין הוא להכחיש" "בא
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בו 16) האמינו "ובמה בתחילתו: (פ"ח) זה בפרק קצת משמע וכן
שבפשטות  לנבואתו", הראי' היא כו' סיני הר שמעמד כו' סיני הר במעמד

"הראי' גם ez`eaplפי' (כדמוכח ה' מפי ידו על שניתנה להתורה היינו "
הזאת", הברית את ה' כרת אבותינו את לא "ונאמר שם הרמב"ם ממ"ש

בנוגע הוא א)dxezlשהברית (סד, שם החקירה מספר גם ולהעיר .
סיני") הר במעמד בו האמינו ("ובמה הרמב"ם דברי את שם שמביא

הדרוש). בתחילת שם ראה התורה. קבלת אמונת לענין
להכחיש  וביקש כו' הנביא עמד אם "לפיכך הפרק בסיום ממ"ש וכן

ez`eap ומופת באות אליך בא זה שהרי לו.. שומעין אין רבינו משה של
של  דין שמכחיש במי מדובר שלכאורה בעיניך", שראית מה להכחיש

dxez.
הנקראים  הן "שלשה שכתב ה"ח) (פ"ג תשובה בהל' [משא"כ
לדיני  (לא כוונתו שבפשטות משה", של נבואותו והמכחיש כו' אפיקורסין
בתורה", "כופרים שנק') (בהשלשה שם ההלכה מהמשך כדמוכח התורה,
חלק) פ' הקדמת (בפיה"מ עיקרים מהי"ג (הז') היסוד שמכחיש כ"א)
כו'" נבואה שם שאין "האומר הא' בענין וכמו משה, לנבואת בנוגע

הנבואה  לענין בנוגע (הו') היסוד ].שמכחיש
וכמ"ש 17) משה ע"י שנמשכה התורה "וזהו"ע ע"ב קיט, תו"א ראה

לא  "זה" מבחי' הן והלכות שתורה זה ומטעם הדבר", זה לאמר ע"פ
(וראה  בארוכה עיי"ש "כה", מבחי' שנבואתם הנביאים משא"כ יתבטלו

.(55 ,48 ,46 הערות לקמן
ה"א.18) פ"ט
ה"ה.19)
הפרק.20) בתחילת שם הרמב"ם הביאו – א יג, ראה
שם.21) הרמב"ם הביאו – כח כט, נצבים
"כל 22) כתב לז) ע' – קאפח (בתרגום פ"ב תימן שבאגרת להעיר,

אותן  כולל התורה ספר אשר המצות מכל אחת כי וטען כו' שיבוא נביא
נביא  כל ולפיכך כו' שאמר רבינו משה מכחיש הוא הרי חיובה, בטל
מדגיש  ואינו רבינו" משה את מכחיש שהוא מפני כו' לזמן שהוא שיטען

z`eap מכחיש" לומר שאינו כיון מעצמו שמובן שי"ל (אף רבינו משה
וסד"ה  הראשון והחלק ד"ה לפיה"מ הרמב"ם הקדמת וראה התורה").

השני. והחלק
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הוא xwyלמה `iap לכן אלו, דינים עליו חלים ולמה ,
"להכחיש הרמב"ם משה".ez`eapאומר של

יודעים  כבר אנו הרי ביותר. דחוק תירוץ זהו אך
דבר  מכחיש הוא משה של נבואתו שהמכחיש
כמוסבר  – התורה ומכחיש ו"שמענוה", ש"ראינוה"

הסיבה mcewdבפרק שזוהי לומר סביר כך, ואם .
השקר,ipicלחומרת נביא

"להכחיש  לומר הרמב"ם היה צריך זה, ולפי
התורה"?

.‰

ÌÈ˘ÈÁÎÓ‰ ÌÈÈ˘ ÔÈ· Ì"·Ó¯‰ ÏÈ„·Ó ÚÂ„Ó
?˜ÂÒÙ Â˙Â‡

פרק  שבאותו מוצאים אנו  יותר, גדולה אף התמיהה
"להכחיש בביטוי הרמב"ם משתמש –dxezdאכן "

או  השמועה מפי שלמדנו מדברים דבר עקר "אם
הוא.. כך שהדין לו צוה שה' התורה מדיני בדין שאמר

להכחיש בא שהרי השקר.. נביא זה dxezdהרי
היא"23שאמרה  בשמים מובן24לא ואין ,lcadd בענין :

היו", זמן לפי מצות מצוה.. לגרוע או מצוה "להוסיף
"להכחיש אומר הוא זרה, עבודה לגבי של ez`eapוכן

אמר  שה' שאמר... או דבר... "עקר לגבי ואילו משה",
"להכחיש הרמב"ם אומר כך" שהדין ?dxezd25לו

לפרש  שלחו "שה' אומר מישהו כאשר יתרֿעלֿכן:
ממשה" שמענוה שלא פירוש המצוות, מן במצוה

"להכחיש הרמב"ם אומר משה"),ez`eap(שעליו של
דברי את לכאורה, בכך, מכחיש הוא "לא dxezdהרי

לומדים  (שמהם היא" רשאי 26בשמים נביא ש"אין
באומרו  מכחיש שהוא פסוק אותו – דבר") לחדש

הרמב"ם  אומר כך (שעל כך..." שהדין לו צוה "שה'
התורה"). "להכחיש

פסוק  אותו מכחישים שניהם מבדילים 27אם מדוע ,
לפרש..." שלחו... "שה' שהאומר וקובעים ביניהם,

להכחיש "בא dynהוא ly ez`eap'שה" והאומר ,"
להכחיש "בא הוא כך..." שהדין לו "?dxezdצוה

.Â

ÈÙÓ ÚÓÂ˘" Ï˘ ÔÈ„‰ ÏÁ ‰¯ÊŒ‰„Â·Ú ÏÚ ˜¯
"‡·˙Ó˘ ˙Ú· ‡È·‰

שבסוף  לכך הסיבה את לבאר היה ניתן לכאורה
עבודת  שתעבד צוהו "שה' האומר לגבי הפרק,
"להכחיש  בביטוי הרמב"ם משתמש כוכבים...",

הפסוק  על בספרי הנאמר לאור משה", של 28נבואתו

ולפי  התורגמן". את להושיב "שלא – אליהם" "ודבר
מיתה  חייב הנביא דברי על שהעובר שהדין יוצא, זה
מפי  הדברים את ששמע מי על רק חל שמים בידי

המתורגמן  מפי ולא עצמו, .29הנביא

הרוגוטשובי  מוסיף כך הוא 30על כאשר שגם ,
רק  חל הדין הרי עצמו, הנביא מפי הדברים את שומע
אם  ואילו שהתנבא. בעת הנביא את ששמע במקרה

י  מאוחר הנביא מפי זאת מפי שמע כשומע זה הרי ותר
המתורגמן.

מישהו שאילו לומר, היה ניתן זה lyלפי execa
dyn משה מפי ששמע מצוה על עובר יש 31היה הרי ,

אחרות: מצוות לבין עבודהֿזרה על העובר בין הבדל
בעת  ממשה שמעו לך" יהיה ו"לא "אנכי" את

של 32שנתנבא  דין עבודהֿזרה העובד על חל ולכן ,
הנביא  דברי על נשמעו 33עובר אחרות מצוות ואילו ,
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יב.23) ל, נצבים
ה"ד.24) פ"ט
להוסיף 25) שבא במי שמדבר א' בהלכה אפ"ל: הי' לכאורה

נאמר  בזה שבכתב, תורה היינו משה, מפי שנאמרו בדברים (וכיו"ב)
להכחיש ד'ez`eap"שבא בהלכה משא"כ סיני; בהר שניתנה משה" של

מפי שלמדנו מדברים דבר עקר בדין drenyd"אם שמדבר י"ל – כו'"
מדבריהם" דבר עקר אם "וכן האברבנאל גירסת ע"פ [ובפרט תושבע"פ
בהמשך  שם וראה הרמב"ם. וכת"י מדפוסי הנ"ל ברמב"ם עד"ז (וראה
כותב  ולכן השמועה")], שמדברי בדין שאמר "או גירסא שיש הרמב"ם

"להכחיש משה".dxezdבזה של נבואתו "להכחיש ולא "
(ראה  מסיני למשה ניתן זה גם והרי שנא, דמאי הוא, דוחק אבל
ד"ה  לפיה"מ הקדמתו וראה בתחלתו). היד לספר הרמב"ם הקדמת
שהם  "מפני הפרק בסוף שם תימן מאגרת גם ולהעיר הראשון". "החלק

התורה". פי על ה' בשם לנו שאמר רבינו משה נבואת מכחישים
וש"נ.26) רע"א. קד, (שבת שבחז"ל ואף ה"א. שם הרמב"ם מביא כן

לח"מ  ראה – שם) (בחוקותי אחר מפסוק נלמד לד) כז, בחוקותי תו"כ
.55 הערה לקמן וראה שם.

המצות 27) מן במצוה לפרש כו' שלחו "שה' שאומר שזה אלא
מכחיש – א') (שבהלכה ממשה" שמענו שלא בהכתובים mbפירוש

ולעולמי  לעולם עומדת שהיא מבואר שבהם לפנ"ז שם הרמב"ם שהביא
ה"ג. סיום גם וראה ברמב"ם. ההלכה מסיום גם כדמוכח כו', עולמים

יח.28) יח, פרשתנו
וב'29) ה"א פ"ה יסוה"ת הל' לרמב"ם מהד"ת בצפע"נ פירש כן

עניים  מתנות הל' א). (עט, ורפ"ט כאן) עה"ת בצפע"נ נעתק – א (כד,
וראה  שם). עה"ת בצפע"נ הנסמן (ראה ועוד רע"ד). (סב, הי"ח פ"ה

ד). (נד, בסופו הפלאה צפע"נ
שם.30) מתנ"ע הל'
המצות 31) בכל כן י"ל שלדעתו אלא .29 שבהערה צפע"נ ראה

רבינו. משה מפי ששמעו
שמשה 32) שכתב (עיי"ש פל"ג ח"ב במו"נ הרמב"ם בפי' י"ל כן

ולהעיר  כו'). להר למטה וירד כו' הדברות שאר וקבל עוה"פ עלה
אברבנאל  וראה כתיב. ד"ה שם ובפרש"י כו' רבי דבי סע"א ח, מהוריות

שם. למורה
סו,33) (יומא המ"ד דעת מבאר שעפ"ז הנ"ל, צפע"נ בארוכה ראה
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מהקדושֿברוךֿהוא  ששמעו לאחר חל 32ממשה ולא ,
הנביא. דברי על עובר של הדין כך על

הרמב"ם  בלשון ההבדל את להסביר היה ניתן בכך
"להכחיש  אומר הוא עבודהֿזרה שבענין דלעיל,
על  משה שבציווי כך על לרמוז כדי משה" של נבואתו
ככל  ציווי שזה לכך (בנוסף מיוחד ענין יש עבודהֿזרה
בעת  הנביא ציווי היותו – והוא התורה), ציוויי
משה  של בדורו כך על עובר מישהו ואם שמתנבא,

שדין וכיון שמים. בידי מיתה חייב לגבי dfהוא רק חל
האומר  כלפי רק הרמב"ם כך מתבטא לכן עבודהֿזרה,

כוכבים" עבודת שתעבד צוהו לגבי 34"שה' ואילו ,
התורה". "להכחיש אומר הוא מדברים..." דבר "עקר

.Ê

‰Ê ¯·Ò‰ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

הפרק, בתחילת מדוע קשה: עדיין זה לפי אך
הרמב"ם `oiכאשר אומר עבודהֿזרה על מדובר

משה", של נבואתו "להכחיש

"להכחיש  שבביטוי בכלל, זה, הסבר זאת, ומלבד
בידי  מיתה לחובת הרמב"ם רומז משה" של נבואתו

ביותר  דחוק משה, של בדורו כי 35שמים .36:

דהוה  מאי והרי משה, של בדורו רק הוא זה דין א)
ה  שהיה, (=מה ?37יה)הוה

עובד  על החלה שמים בידי המיתה חובת ב)
האמור  לפי קשורה, אינה המדבר בדור עבודהֿזרה
כאשר  עבודהֿזרה. לענין אלא השקר, נביא לענין לעיל,

בידי  מיתה חייב הוא עבודהֿזרה, עובד זה בדור מישהו
צוהו". "שה' כך על אומר הוא אין כאשר גם שמים

היה  צריך הוא זה, דין לרמוז הרמב"ם רצה ואילו
זרה  עבודה בהלכות זאת נביא 38לעשות בענין ולא ,

כאן. הרמב"ם מדבר שעליו השקר,

.Á

'‰ Ï˘ ÈÓˆÚ ÔÂˆ¯ Y ‰¯Â˙‰ ˙ÂÂˆÓ

לפחות  ולבאר, להקדים יש זה כל את להבין כדי
ההגדרה  לגבי א'), (סעיף לעיל המוזכר את בקצרה,
מצוות  של והמעלה בכלל, התורה ובפרד"ס בהלכה,

סיני) (בהר ידי 39התורה שעל הציוויים עלֿפני
הנביאים:

הדברות, בעשרת הראשונה – "אנכי" המילה על
בגמרא  נאמר – התורה כל ראשי 40כללות הם שאלה ,

עצמי  את (=אני יהבית" כתבית נפשי "אנא תיבות
את  והכניס כתב שהקדושֿברוךֿהוא ונתתי), כתבתי
שבאמצעות  נאמר, ובמדרש בתורה. כביכול, עצמו,

לוקחים" אתם "אותי .41התורה

לקבלת  אמצעי רק אינן התורה שמצוות מובן, לכן
כהנים  ממלכת "סגולה... של המעלה להשגת או שכר

קדוש" הבריות"42וגוי את "לצרף הן 43, אלא וכדומה, ,
המטרה. עצמן

("אנא  הקדושֿברוךֿהוא על לומר ייתכן שלא כשם
ייתכן  לא כך – אחר למשהו אמצעי ח"ו שהוא נפשי")

התורה  מצוות על כך נפשי...".44לומר "אנא שבהן ,
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במיתה. העגל) (בחטא ונישוק דגיפוף ב) פ"י, סנהדרין תוספתא ב.
תק  מצוה ממנ"ח שם.ולהעיר קושייתו שאזלה מובן כהנ"ל וע"פ טז.

נאמר 34) באם הדברות עשרת בכל הוא כן אבל בע"ז שרמזו י"ל או
ט  יט, יתרו פרש"י (ראה הקב"ה של בקולו משה דיבר דברות היוד שכל
צידה  וראה הראשונות). דברות בב' לא הדברות בח' רק כן כ' שם (אבל

ועוד). שם. לדרך
עי"ז 35) משה ע"י לך יהי' ולא אנכי בדיבור הנ"ל שאופן ע"ז נוסף

פי' שם).m"anxd(פשטות) המורה מפרשי (ראה שם במו"נ עסקינן) (דבי'
ועוד. יתרו. ס"פ לתו"ש מילואים פי"ח. ג' מאמר עיקרים

האם 36) הידועה והשקו"ט החקירה בנדו"ד יש דעפ"ז גם ולהעיר
הקודמת). – (או הפחותה הדרגא גם נכללת שני') (או נעלית בדרגא
הראי' (וידועה הדיוט כהן קדושת גם כה"ג בקדושת יש האם לדוגמא:
חיוב  בה יש חמש בעלת טלית אם מנחות): ג' דמביא א עח, ממנחות
הל' צפע"נ בכ"ז (ראה אחת ועוד ד' או חדש גדר הוה חמש  ר"ל ציצית
בתורה  האם בנדו"ד: ועד"ז ועוד), קרח. ר"פ עה"ת ה"א. פי"ז איסו"ב
חייב  דברי' על והעובר נבואה ודין גדר גם בה יש מנבואה למעלה שהיא
דברי  על דעובר הדין בזה שייך ואין חדש גדר שהוא או ביד"ש מיתה

א. עט, שם מהד"ת צפע"נ ראה – הנביא
יש 37) שאז בתחה"מ, כשיקומו שנפק"מ עכ"פ) (בדוחק שי"ל אלא

מפי  דשומע דין שמתנבא) בעת ממשה הדברות (ששמעו המדבר דור על

יש  המדבר דור אם ב) קי, א. קח, (סנהדרין מהפלוגתא ולהעיר הנביא.
ואכ"מ. (סי"ב). 248 ע' חי"ח לקו"ש וראה לעוה"ב. חלק להם

כאן.38) ב' בהלכה עכ"פ או
של 39) "הלכות  בענין קונטרס ואילך. 33 ע' חכ"ג לקו"ש גם ראה

ואילך). 27 ע' ח"א תשנ"ב (סה"ש לעולם" בטלים שאינן תושבע"פ
ואילך.40) סע"ד מח שלח לקו"ת וראה הע"י. וכגירסת א קה, שבת

ועוד.
ג.41) תרומה תנחומא ו. פל"ג, שמו"ר ראה
הֿו.42) יט, יתרו
פכ"ו).43) ח"ג מו"נ (וראה ז. שמיני תנחומא וש"נ. רפמ"ד. ב"ר

ועוד) תתקכג. ע' ח"ב תער"ב המשך תקכא. (ס"ע תרס"ו המשך וראה
אלא  המצות ניתנו לא הוי כו' ששוחט למי להקב"ה לי' איכפת ד"מה
לו  איכפת בפנימיות אבל חיצונית בבחי' "הוא הבריות " את בהם לצרף

כו'". עצמי רצון שהוא להיות כביכול
בארוכה 44) (ראה העצמות" אל מתייחסים המצות "כל וכמאמר

ואילך) תקכא (ס"ע תרס"ו המשך וראה ואילך). 190 ס"ע שלום תורת
זה.. ברצון כביכול עצמותו שכל עצמי רצון בחי' שהוא דמצות שהרצון
לקו"ש  (וראה 45 שבהערה ח"א תער"ב המשך כו'. העצמות נושא לפי

ואילך). 243 ע' ח"ה
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הוא xwyלמה `iap לכן אלו, דינים עליו חלים ולמה ,
"להכחיש הרמב"ם משה".ez`eapאומר של

יודעים  כבר אנו הרי ביותר. דחוק תירוץ זהו אך
דבר  מכחיש הוא משה של נבואתו שהמכחיש
כמוסבר  – התורה ומכחיש ו"שמענוה", ש"ראינוה"

הסיבה mcewdבפרק שזוהי לומר סביר כך, ואם .
השקר,ipicלחומרת נביא

"להכחיש  לומר הרמב"ם היה צריך זה, ולפי
התורה"?

.‰

ÌÈ˘ÈÁÎÓ‰ ÌÈÈ˘ ÔÈ· Ì"·Ó¯‰ ÏÈ„·Ó ÚÂ„Ó
?˜ÂÒÙ Â˙Â‡

פרק  שבאותו מוצאים אנו  יותר, גדולה אף התמיהה
"להכחיש בביטוי הרמב"ם משתמש –dxezdאכן "

או  השמועה מפי שלמדנו מדברים דבר עקר "אם
הוא.. כך שהדין לו צוה שה' התורה מדיני בדין שאמר

להכחיש בא שהרי השקר.. נביא זה dxezdהרי
היא"23שאמרה  בשמים מובן24לא ואין ,lcadd בענין :

היו", זמן לפי מצות מצוה.. לגרוע או מצוה "להוסיף
"להכחיש אומר הוא זרה, עבודה לגבי של ez`eapוכן

אמר  שה' שאמר... או דבר... "עקר לגבי ואילו משה",
"להכחיש הרמב"ם אומר כך" שהדין ?dxezd25לו

לפרש  שלחו "שה' אומר מישהו כאשר יתרֿעלֿכן:
ממשה" שמענוה שלא פירוש המצוות, מן במצוה

"להכחיש הרמב"ם אומר משה"),ez`eap(שעליו של
דברי את לכאורה, בכך, מכחיש הוא "לא dxezdהרי

לומדים  (שמהם היא" רשאי 26בשמים נביא ש"אין
באומרו  מכחיש שהוא פסוק אותו – דבר") לחדש

הרמב"ם  אומר כך (שעל כך..." שהדין לו צוה "שה'
התורה"). "להכחיש

פסוק  אותו מכחישים שניהם מבדילים 27אם מדוע ,
לפרש..." שלחו... "שה' שהאומר וקובעים ביניהם,

להכחיש "בא dynהוא ly ez`eap'שה" והאומר ,"
להכחיש "בא הוא כך..." שהדין לו "?dxezdצוה
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שבסוף  לכך הסיבה את לבאר היה ניתן לכאורה
עבודת  שתעבד צוהו "שה' האומר לגבי הפרק,
"להכחיש  בביטוי הרמב"ם משתמש כוכבים...",

הפסוק  על בספרי הנאמר לאור משה", של 28נבואתו

ולפי  התורגמן". את להושיב "שלא – אליהם" "ודבר
מיתה  חייב הנביא דברי על שהעובר שהדין יוצא, זה
מפי  הדברים את ששמע מי על רק חל שמים בידי

המתורגמן  מפי ולא עצמו, .29הנביא

הרוגוטשובי  מוסיף כך הוא 30על כאשר שגם ,
רק  חל הדין הרי עצמו, הנביא מפי הדברים את שומע
אם  ואילו שהתנבא. בעת הנביא את ששמע במקרה

י  מאוחר הנביא מפי זאת מפי שמע כשומע זה הרי ותר
המתורגמן.

מישהו שאילו לומר, היה ניתן זה lyלפי execa
dyn משה מפי ששמע מצוה על עובר יש 31היה הרי ,

אחרות: מצוות לבין עבודהֿזרה על העובר בין הבדל
בעת  ממשה שמעו לך" יהיה ו"לא "אנכי" את

של 32שנתנבא  דין עבודהֿזרה העובד על חל ולכן ,
הנביא  דברי על נשמעו 33עובר אחרות מצוות ואילו ,
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יב.23) ל, נצבים
ה"ד.24) פ"ט
להוסיף 25) שבא במי שמדבר א' בהלכה אפ"ל: הי' לכאורה

נאמר  בזה שבכתב, תורה היינו משה, מפי שנאמרו בדברים (וכיו"ב)
להכחיש ד'ez`eap"שבא בהלכה משא"כ סיני; בהר שניתנה משה" של

מפי שלמדנו מדברים דבר עקר בדין drenyd"אם שמדבר י"ל – כו'"
מדבריהם" דבר עקר אם "וכן האברבנאל גירסת ע"פ [ובפרט תושבע"פ
בהמשך  שם וראה הרמב"ם. וכת"י מדפוסי הנ"ל ברמב"ם עד"ז (וראה
כותב  ולכן השמועה")], שמדברי בדין שאמר "או גירסא שיש הרמב"ם

"להכחיש משה".dxezdבזה של נבואתו "להכחיש ולא "
(ראה  מסיני למשה ניתן זה גם והרי שנא, דמאי הוא, דוחק אבל
ד"ה  לפיה"מ הקדמתו וראה בתחלתו). היד לספר הרמב"ם הקדמת
שהם  "מפני הפרק בסוף שם תימן מאגרת גם ולהעיר הראשון". "החלק

התורה". פי על ה' בשם לנו שאמר רבינו משה נבואת מכחישים
וש"נ.26) רע"א. קד, (שבת שבחז"ל ואף ה"א. שם הרמב"ם מביא כן

לח"מ  ראה – שם) (בחוקותי אחר מפסוק נלמד לד) כז, בחוקותי תו"כ
.55 הערה לקמן וראה שם.

המצות 27) מן במצוה לפרש כו' שלחו "שה' שאומר שזה אלא
מכחיש – א') (שבהלכה ממשה" שמענו שלא בהכתובים mbפירוש

ולעולמי  לעולם עומדת שהיא מבואר שבהם לפנ"ז שם הרמב"ם שהביא
ה"ג. סיום גם וראה ברמב"ם. ההלכה מסיום גם כדמוכח כו', עולמים

יח.28) יח, פרשתנו
וב'29) ה"א פ"ה יסוה"ת הל' לרמב"ם מהד"ת בצפע"נ פירש כן

עניים  מתנות הל' א). (עט, ורפ"ט כאן) עה"ת בצפע"נ נעתק – א (כד,
וראה  שם). עה"ת בצפע"נ הנסמן (ראה ועוד רע"ד). (סב, הי"ח פ"ה

ד). (נד, בסופו הפלאה צפע"נ
שם.30) מתנ"ע הל'
המצות 31) בכל כן י"ל שלדעתו אלא .29 שבהערה צפע"נ ראה

רבינו. משה מפי ששמעו
שמשה 32) שכתב (עיי"ש פל"ג ח"ב במו"נ הרמב"ם בפי' י"ל כן

ולהעיר  כו'). להר למטה וירד כו' הדברות שאר וקבל עוה"פ עלה
אברבנאל  וראה כתיב. ד"ה שם ובפרש"י כו' רבי דבי סע"א ח, מהוריות

שם. למורה
סו,33) (יומא המ"ד דעת מבאר שעפ"ז הנ"ל, צפע"נ בארוכה ראה
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"לעולם  הן התורה שמצוות לכך הסיבה זוהי
עולמים" גרעון 45ולעולמי שינוי, שום בהן ייתכן ולא ,

הקדושֿ של נפשי" "אנא בתוכן יש כי תוספת, או
שינוי  בהן ייתכן ולא שבלתי 46ברוךֿהוא, כשם ,
הקדושֿברוךֿהוא  אצל שינוי עצמו.47אפשרי

במצוות  הקדושֿברוךֿהוא רצון לו אחרות: במילים
מעלה  להשיג או שכר לקבל כדי רק היה התורה
המצוות  במקיימי ששינוי לומר אפשרי היה וכדומה,

במצוות. לשינוי יגרום

התורה  במצוות הקדושֿברוךֿהוא שרצון כיון אך
רצון ייתכן invrהוא לא עצמו, מצד רוצה הוא וכך ,

ח"ו  שינוי .48בכך

שעל  הציוויים הנבואה: עלֿפני התורה מעלת וזוהי
תלכו" "אל או פלוני" למקום "לכו – הנביאים 49ידי

מטרה למען נאמרו – dfוכדומה ici lr byezy ולכן ,
ציוויים  .51זמניים 50הם

התורה  דברי על "לצוות הבאים ציוויים ואפילו
משה  תורת כ"זכרו עליה", יעברו שלא העם ולהזהיר

"לצוות 48עבדי" אלא עצמם בהם אינה מטרתם הרי ,
dxezdעל ixac"...52.

(בעיקר  עצמם הם התורה דברי זאת, )53לעומת
הקדושֿברוךֿהוא  של העצמי .54רצונו

לחדש  רשאי נביא ש"אין לכך הסיבה גם וזוהי
ה' מדבר נעלה שבתורה ה' דבר כי בתורה, דבר"

.55שבנבואה 
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נבואה, מדברי יותר תקפים התורה שדברי למרות
הרי  עולמים", ולעולמי לעולם "עומדת התורה ודוקא
לגבי  התורה, פני על בנבואה מעלה יש כך משום דוקא

הנבראים:

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

רפ"ט.45) שם הרמב"ם לשון
שיתבטלו 46) הכוונה "אין – לע"ל בטילות מצות ב) סא, (נדה ומ"ש

דלעתיד  העצמי האור לגבי מקום תפיסת העדר בבחי' שיתבטלו כ"א ח"ו
דמצות  ההמשכה לגבי באי"ע הוא עכשיו המצות דהמשכת "והיינו וכו'"
תער"ב  (המשך מקום" תפיסת העדר בבחי' בטלים יהיו וע"כ כו' לעתיד
ע"ב  קיט, א. צב, תו"א עד"ז וראה ועוד). א'רעט. ע' ח"ג פקצ"ג. ח"א
(ח"ב  הרדב"ז שו"ת .(51 הערה לקמן ראה (אבל וכתובים לנביאים בנוגע
אוה"ת  רע"ד. נט, ר"ה מלקו"ת ולהעיר המועדים. שמחת לענין סתרס"ו)
שם. בנדה הסוגי' מפשטות בזה השקו"ט וידועה – ואילך. תעה ע' בשלח

k"pe.כו סו"ס אגה"ק .cere ח"א קארף) שי' (להר"י בלקו"ב בהנסמן וראה .
.38* הערה שם) תשנ"ב (סה"ש הנ"ל קונט' בארוכה וראה – שם. לאגה"ק

התורה 47) שהיא שבדיבורו רצונו גילוי א): (לב, פכ"ה תניא ראה
וש"נ).ה  .240 ע' ח"ה לקו"ש (וראה כו' אלקינו ודבר וכמ"ש נצחי וא

הרמב"ם 48) דעת על פי"ד שם העיקרים קושיות סרו עפהנ"ל
כו'. מוחלפת תהי' לא הזו שהתורה

נבואת  שעשה שאם כ': פרק שם קושייתו בפשטות מתורצת וכן
ושלא  הדת תנוסח שלא עיקר לעשות חזר כו' העיקרים מן עיקר משה
לשמוע  אפשר הי' כבר הזה העיקר שאלמלא לומר שדעתו ונראה תשתנה,

– כו' הקטן לנביא נשמע איך תימא והוא משה, דברי לבטל לנביא
כו' שינוי לא לה אין עולמים ולעולמי "לעולם היא שהתורה זה כי
כ"א  משה, נבואת שהיא מפני לא הוא דבר" לחדש רשאי נביא (ו)אין

מנבואה). (שלמעלה הקב"ה של העצמי רצונו היותה מפני
ב'.49) הלכה שם רמב"ם
(במקום 50) הנביא שאומר וכיו"ב העתידות דברי בנוגע ופשיטא

שאין  למדת הא ה"ג: פ"י יסוה"ת הל' רמב"ם [ראה וקוסמים) מעוננים
השני  והחלק ד"ה לפיה"מ הקדמתו כו'. להודיענו אלא לנו עומד הנביא
שאין  – בסופו] הזה והפסוק ד"ה שם תימן אגרת כו'". עניניהם "ובכל

ה'. רצון ולומר כו' לצוות ענינו
ראה 51) – א ) יד, (מגילה ונכתבו לדורות שהוצרכו נבואות וגם

וראה  כתורה. נצחיים אינם וכתובים שנביאים מגילה הל' סוף רמב"ם
קרוי' משה תורת א: קלז, חולין מפרש"י ולהעיר .46 שבהערה תו"א

שקבלו  קבלה אלא קרי לא נביאים ושל לדורות תורה שניתנה לפי תורה
והמעשה. והדור השעה צורך לפי ונבואה נבואה כל הקודש מרוח

פי"ב.52) שם מעיקרים להעיר
ע"י53) h"ewyeגם cenil ואפילו – וכתובים) (נביאים קבלה בדברי

ישראל ועוד)a"eikeמנהגי פ"ה. שם פמ"ז. (תניא לוקחים" אתם "אותי –
ב  אבל וכיו"ב]: פלוני" למקום "לכו הנביא בדברי יש c"qt[משא"כ –

.51 ,14 הערה לעיל וראה תורה. ודברי וכו' קבלה דברי בין חילוק
וד"ק  ד"ת בין חילוק יש (רצונו) ופס"ד שבהלכה להסביר יש ואולי

אבל דרכי'h"ewyaכו': הרי – מנהגים mieey(חכמתו) ד"ק, לד"ת, בנוגע
ע"י  העצמות המשכת בענין ובכ"מ פשס"ד תער"ב המשך ועיין וכו'.

כו'. דתורה גליא או .n"k`eסתים
סע"א)54) נח, ברכות (ראה תפארת בחי' היא תורה הקבלה: ובלשון

היחוד  בשער הובא – להאריז"ל הנבואה (שער והוד נצח מבחי' ונבואה
תרין  והוד ונצח גופא, דתפארת הוא, ביניהם שהחילוק פ"ה): והאמונה
שייך  אין ("גופא") בתורה ולכן, אליהו). פתח – תקו"ז (הקדמת שוקין

שהיא בנבואה  משא"כ כו', בגדר xalשינוי היא לזולת ושייכת מגופא
סי"ט. אגה"ק וראה שינויי.

"לא 55) יב) ל, (נצבים הפסוק ברמב"ם הובא שלכן י"ל אולי עפ"ז
הכתוב  ולא דבר" לחדש רשאי נביא "שאין זה לענין היא" בשמים
לד), כז, (בחוקותי המצוות" "אלה (26 שבהערה ותו"כ (שבת שברז"ל

" שמפסוק שם) לח"מ (ראה הפשוט טעם על (נוסף המצות"`dlכי
בשמים l"fxaלמדין "לא הכתוב משא"כ דבר לחדש רשאי  הנביא שאין

ובמפרש  ב. נט, ב"מ א. טז, תמורה וראה – בפסוק הוא מפורש היא"
מנבואת גם למעלה היא שתורה גם רמז בזה הנה) – כאן ,dynהרמב"ם

" מהכתוב zevndכי dl`את ה' צוה דזה dynאשר לומר אפשר גו'"
דבר לחדש רשאי נביא הנביאים dzrnשאין שאר שנבואת לפי – הוא

לעיל  שם. ת"י (וראה משה נבואת היא ותורה משה, מנבואת למטה היא
"לא  הכתוב הביא ולכן ספ"כ), שם ובעיקרים 48 בהערה וראה .17 הערה

לענין שייכת שאינה מובן* שמזה היא" llkבשמים d`eapd לא גם ,
z`eapl.משה

מטות. ר"פ להט"ז דוד מדברי ולהעיר

."'ek `iap dynk cg ol ded oi` ..`ziixe` `id `inya `l :my i"zn xirdl la` (*
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ולכן  הקדושֿברוךֿהוא, של עצמי רצון היא התורה
האפשרות  ומן הנבראים, מן באיןֿערוך נעלית היא

התורה  עצם את וישיגו יתפסו זאת 56שהם לעומת .
אלקות התגלות שהיא גילה mi`xaplהנבואה, –

חכם,mzbxca58–57סודו  של התנאים קיימים אם ,

גורמת 59גבור  שההתגלות באופן זה הרי – וכדומה
באלקות. האמונה לחיזוק למטה לישראל

ה' בפרק הרמב"ם בהסבר ההרחבה מובנת זה לפי
משה  ותורת משה בנבואת ישראל של האמונה אופן על

אלא בתורה, סיפור סתם זה אין כי –dkld בה שיש ,
ענינים: שני

משה  בנבואת להאמין צריך שיהודי האמונה (א)

בה  "שאין שלימה אמונה – בוודאות להיות צריכה
דופי".

צריכה  היא אין כזאת, תהיה שהאמונה כדי (ב)
ש"עינינו  מכך לנבוע אלא האותות", "מפני להיות
אמונה  להיות יכולה כך שרק שמעו", ואזנינו ראו...

דופי. בה שאין שלימה

מדוע הרמב"ם מסביר גם להאמין `xeqולכן

אף  משה" של נבואתו להכחיש ש"בא לנביא ולציית
כי  גדולים", ומופתים "אותות מראה הוא כאשר
שנערוך  כדי האותות פי על אינה רבינו משה "נבואת
ובאזנינו  ראינוה בעינינו אלא זה, לאותות זה אותות
– בעיניך..." שראית מה להכחיש בא.. זה שמענוה..

סתם זו dgkedeאין xaqd אלא לו", שומעין ש"אין לכך
dkld:ענינים שני יש זו בהלכה וגם ,

כך  כדי עד להיות צריכה באמונה הווודאות (א)
גדולים  ומופתים "אותות ספק.שאפילו בה יטילו לא "

ה"אותות  ידי על תיחלש לא שהאמונה כדי (ב)
מכחיש  שזה לעצמו, להסביר היהודי צריך ומופתים",

משה של eprnyye"נבואתו epi`xy אפילו והרי ."

אשר  בדבר ספק להטיל יכולים אינם ומופתים" "אותות
המוחלטת  והוודאות השלימות כלומר, בעיניך". "ראית
נבואתו  להכחיש ש"בא מכך נובעת לו" שומעין ב"אין

וששמענו". שראינו משה של

.È
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מהוודאות  הנובעת בהלכה מעשית לתוצאה דוגמא
שאין  הקובעת בהלכה מוצאים אנו ראינו" "בעינינו של
הוודאות  הרי ראה", ש"בעיניו כיון דיין. נעשה עד

"והצילו" של האפשרות את ,60שוללת

כשרים  עדים ממאה שמע באזניו כאשר כך ולא
ראו. או ששמעו

.‡È
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שהקדושֿברוךֿ לכך הפנימית שהסיבה לומר, ויש
ראו..." "עינינו של באופן משה נבואת את אימת הוא

ב" ipiqדוקא xd cnrn היא בהרחבה, הרמב"ם כדברי ,"
לישראל לגרום היא משה נבואת שתכלית yibxdlמפני

אלקים  הוי' באמת רק גם 61לא אלא בכלל, אלקות ,
הנבראים.dxezdבאמת ממהות – עצמה מצד שנעלית ,

שמעו" ואזנינו ראו... ש"עינינו ידי של ez`eapעל
גם  דופי" בו "שאין שלימה באמונה מאמינים משה,

של לנבואה.dxezdבאמת שמעל ,

דוקא  נגרמת בתורה הוודאית האמונה לומר: ויש
משה  נבואת ידי הנעלית 62על בדרגה היא נבואתו כי ,

גילוי  מצד הן הצדדים: בשני – שבנבואה ביותר
הנעלה  באופן היא בה האלקות שהתגלות הנבואה,
בכך  שני מצד והן בחידות", ולא "במראה – ביותר

שלם" עומדו על "עומד ההתגלות 63שהוא כלומר, .
נבואתו  ולכן ממש, שלם למטה, שהוא כפי היתה אליו
מהות  אל לנבראים, שמעל התורה, להורדת "כלי" היא

התורה. באמיתיות אמונתם ולחיזוק הנבראים,

מדבר  כאשר שבהמשך, בפרק מדוע גם מובן בכך
– מצוה..." להוסיף שלחו "שה' האומר על הרמב"ם
משתמש  – התורה אמיתיות את מכחיש כלומר,
להכחיש  בא שהרי שקר נביא זה "הרי בביטוי הרמב"ם

dyn ly ez`eap:"

סתם זו בכך dgkedאין אלא שקר, נביא שהוא
הרמב"ם היא dkldמחדש משה שנבואת למרות :
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עצם56) תופס שעכ"פ – (ורוחניות) לנפש בנוגע .dze`ivnמשא"כ
ז.57) ג, עמוס
ובשער 58) בתחלתם. (להאריז"ל) היחודים ושער רוה"ק שער ראה

"לנביאים ספ"ב והאמונה במראה zeyalzneהיחוד והשגתם בשכלם
ואילך. ב קמ, בא מתו"ח ולהעיר כו'". ודיבורם במחשבתם וגם הנבואה

(5985 ע' חכ"ג לקו"ש בארוכה וראה – רפ"ז. יסוה"ת הל' רמב"ם

ואילך.
רע"א.60) כו, ר"ה
ברכות 61) לירוש' בנ"כ (ומצוין ה"ד פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

ה"ה). פ"א
פל"ט.62) ח"ב ממו"נ להעיר
עיי"ש.63) ה"ו. שם פ"ז רמב"ם

mihtey zyxt - zegiyÎihewl

"לעולם  הן התורה שמצוות לכך הסיבה זוהי
עולמים" גרעון 45ולעולמי שינוי, שום בהן ייתכן ולא ,

הקדושֿ של נפשי" "אנא בתוכן יש כי תוספת, או
שינוי  בהן ייתכן ולא שבלתי 46ברוךֿהוא, כשם ,
הקדושֿברוךֿהוא  אצל שינוי עצמו.47אפשרי

במצוות  הקדושֿברוךֿהוא רצון לו אחרות: במילים
מעלה  להשיג או שכר לקבל כדי רק היה התורה
המצוות  במקיימי ששינוי לומר אפשרי היה וכדומה,

במצוות. לשינוי יגרום

התורה  במצוות הקדושֿברוךֿהוא שרצון כיון אך
רצון ייתכן invrהוא לא עצמו, מצד רוצה הוא וכך ,

ח"ו  שינוי .48בכך

שעל  הציוויים הנבואה: עלֿפני התורה מעלת וזוהי
תלכו" "אל או פלוני" למקום "לכו – הנביאים 49ידי

מטרה למען נאמרו – dfוכדומה ici lr byezy ולכן ,
ציוויים  .51זמניים 50הם

התורה  דברי על "לצוות הבאים ציוויים ואפילו
משה  תורת כ"זכרו עליה", יעברו שלא העם ולהזהיר

"לצוות 48עבדי" אלא עצמם בהם אינה מטרתם הרי ,
dxezdעל ixac"...52.

(בעיקר  עצמם הם התורה דברי זאת, )53לעומת
הקדושֿברוךֿהוא  של העצמי .54רצונו

לחדש  רשאי נביא ש"אין לכך הסיבה גם וזוהי
ה' מדבר נעלה שבתורה ה' דבר כי בתורה, דבר"

.55שבנבואה 
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נבואה, מדברי יותר תקפים התורה שדברי למרות
הרי  עולמים", ולעולמי לעולם "עומדת התורה ודוקא
לגבי  התורה, פני על בנבואה מעלה יש כך משום דוקא

הנבראים:
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רפ"ט.45) שם הרמב"ם לשון
שיתבטלו 46) הכוונה "אין – לע"ל בטילות מצות ב) סא, (נדה ומ"ש

דלעתיד  העצמי האור לגבי מקום תפיסת העדר בבחי' שיתבטלו כ"א ח"ו
דמצות  ההמשכה לגבי באי"ע הוא עכשיו המצות דהמשכת "והיינו וכו'"
תער"ב  (המשך מקום" תפיסת העדר בבחי' בטלים יהיו וע"כ כו' לעתיד
ע"ב  קיט, א. צב, תו"א עד"ז וראה ועוד). א'רעט. ע' ח"ג פקצ"ג. ח"א
(ח"ב  הרדב"ז שו"ת .(51 הערה לקמן ראה (אבל וכתובים לנביאים בנוגע
אוה"ת  רע"ד. נט, ר"ה מלקו"ת ולהעיר המועדים. שמחת לענין סתרס"ו)
שם. בנדה הסוגי' מפשטות בזה השקו"ט וידועה – ואילך. תעה ע' בשלח

k"pe.כו סו"ס אגה"ק .cere ח"א קארף) שי' (להר"י בלקו"ב בהנסמן וראה .
.38* הערה שם) תשנ"ב (סה"ש הנ"ל קונט' בארוכה וראה – שם. לאגה"ק

התורה 47) שהיא שבדיבורו רצונו גילוי א): (לב, פכ"ה תניא ראה
וש"נ).ה  .240 ע' ח"ה לקו"ש (וראה כו' אלקינו ודבר וכמ"ש נצחי וא

הרמב"ם 48) דעת על פי"ד שם העיקרים קושיות סרו עפהנ"ל
כו'. מוחלפת תהי' לא הזו שהתורה

נבואת  שעשה שאם כ': פרק שם קושייתו בפשטות מתורצת וכן
ושלא  הדת תנוסח שלא עיקר לעשות חזר כו' העיקרים מן עיקר משה
לשמוע  אפשר הי' כבר הזה העיקר שאלמלא לומר שדעתו ונראה תשתנה,

– כו' הקטן לנביא נשמע איך תימא והוא משה, דברי לבטל לנביא
כו' שינוי לא לה אין עולמים ולעולמי "לעולם היא שהתורה זה כי
כ"א  משה, נבואת שהיא מפני לא הוא דבר" לחדש רשאי נביא (ו)אין

מנבואה). (שלמעלה הקב"ה של העצמי רצונו היותה מפני
ב'.49) הלכה שם רמב"ם
(במקום 50) הנביא שאומר וכיו"ב העתידות דברי בנוגע ופשיטא

שאין  למדת הא ה"ג: פ"י יסוה"ת הל' רמב"ם [ראה וקוסמים) מעוננים
השני  והחלק ד"ה לפיה"מ הקדמתו כו'. להודיענו אלא לנו עומד הנביא
שאין  – בסופו] הזה והפסוק ד"ה שם תימן אגרת כו'". עניניהם "ובכל

ה'. רצון ולומר כו' לצוות ענינו
ראה 51) – א ) יד, (מגילה ונכתבו לדורות שהוצרכו נבואות וגם

וראה  כתורה. נצחיים אינם וכתובים שנביאים מגילה הל' סוף רמב"ם
קרוי' משה תורת א: קלז, חולין מפרש"י ולהעיר .46 שבהערה תו"א

שקבלו  קבלה אלא קרי לא נביאים ושל לדורות תורה שניתנה לפי תורה
והמעשה. והדור השעה צורך לפי ונבואה נבואה כל הקודש מרוח

פי"ב.52) שם מעיקרים להעיר
ע"י53) h"ewyeגם cenil ואפילו – וכתובים) (נביאים קבלה בדברי

ישראל ועוד)a"eikeמנהגי פ"ה. שם פמ"ז. (תניא לוקחים" אתם "אותי –
ב  אבל וכיו"ב]: פלוני" למקום "לכו הנביא בדברי יש c"qt[משא"כ –

.51 ,14 הערה לעיל וראה תורה. ודברי וכו' קבלה דברי בין חילוק
וד"ק  ד"ת בין חילוק יש (רצונו) ופס"ד שבהלכה להסביר יש ואולי

אבל דרכי'h"ewyaכו': הרי – מנהגים mieey(חכמתו) ד"ק, לד"ת, בנוגע
ע"י  העצמות המשכת בענין ובכ"מ פשס"ד תער"ב המשך ועיין וכו'.

כו'. דתורה גליא או .n"k`eסתים
סע"א)54) נח, ברכות (ראה תפארת בחי' היא תורה הקבלה: ובלשון

היחוד  בשער הובא – להאריז"ל הנבואה (שער והוד נצח מבחי' ונבואה
תרין  והוד ונצח גופא, דתפארת הוא, ביניהם שהחילוק פ"ה): והאמונה
שייך  אין ("גופא") בתורה ולכן, אליהו). פתח – תקו"ז (הקדמת שוקין

שהיא בנבואה  משא"כ כו', בגדר xalשינוי היא לזולת ושייכת מגופא
סי"ט. אגה"ק וראה שינויי.

"לא 55) יב) ל, (נצבים הפסוק ברמב"ם הובא שלכן י"ל אולי עפ"ז
הכתוב  ולא דבר" לחדש רשאי נביא "שאין זה לענין היא" בשמים
לד), כז, (בחוקותי המצוות" "אלה (26 שבהערה ותו"כ (שבת שברז"ל

" שמפסוק שם) לח"מ (ראה הפשוט טעם על (נוסף המצות"`dlכי
בשמים l"fxaלמדין "לא הכתוב משא"כ דבר לחדש רשאי  הנביא שאין

ובמפרש  ב. נט, ב"מ א. טז, תמורה וראה – בפסוק הוא מפורש היא"
מנבואת גם למעלה היא שתורה גם רמז בזה הנה) – כאן ,dynהרמב"ם

" מהכתוב zevndכי dl`את ה' צוה דזה dynאשר לומר אפשר גו'"
דבר לחדש רשאי נביא הנביאים dzrnשאין שאר שנבואת לפי – הוא

לעיל  שם. ת"י (וראה משה נבואת היא ותורה משה, מנבואת למטה היא
"לא  הכתוב הביא ולכן ספ"כ), שם ובעיקרים 48 בהערה וראה .17 הערה

לענין שייכת שאינה מובן* שמזה היא" llkבשמים d`eapd לא גם ,
z`eapl.משה

מטות. ר"פ להט"ז דוד מדברי ולהעיר

."'ek `iap dynk cg ol ded oi` ..`ziixe` `id `inya `l :my i"zn xirdl la` (*
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התורה  מן האמונה 64למטה את מאמתת שהיא כיון אך ,
רשאי  נביא וש"אין שינוי..." לא לה ש"אין בתורה

שבשלילת  הוודאות גם צריכה לפיכך, דבר", לחדש

דוקא  לנבוע – ומופת" ל"אות לשמוע לא – ההכחשה
dyn ly ez`eapn.
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לסדר  מיוחד הסבר יוצא לעיל, האמור כל לפי
בענין  התורה, יסודי בהלכות הפרקים ולחלוקת

הנבואה:

בכלל, הנבואה ענין על הרמב"ם מדבר ז' בפרק

שבנבואה, הנעלית בדרגה היא משה שנבואת כך ועל

הענין. בפרטי ומרחיב

הוא  משה, נבואת למעלת בהמשך מכן, לאחר

נוספת  מעלה יש שכך, שכיון שלאחריו, בפרק אומר
בו, האמינו "במה והיא משה, ipiqבנבואת xd cnrna"

ש  –d`eapef."ושמענו "ראינו של באופן היא

הר  ל"מעמד קשורה משה שנבואת לכך ובהמשך
נבואת  מאמתת שלכן הבא, בפרק אומר הוא סיני",

התורה באמיתות האמונה את גם לנבואה,lrnyמשה
ולעולמי  לעולם "עומדת שהתורה בכך האמונה את

– דבר" לחדש רשאי נביא ש"אין ובכך עולמים"

להוסיף  שלחו "שה' ואומר נביא בא אם ולפיכך,
משה". של נבואתו "מכחיש הוא הרי מצוה..."

.‚È
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כותב  משה" של נבואתו "להכחיש הביטוי את אך
להוסיף  שלחו "שה' האומר נביא לגבי רק הרמב"ם

עבודת  שתעבד צוה "שה' האומר לגבי וכן מצוה...",
מדברים  דבר ש"עקר במקרה ואילו כוכבים...",
שהדין  לו צוה שה' שאמר... או השמועה מפי שלמדנו
משה", של נבואתו "להכחיש אומר הוא אין כך..."

"להכחיש –dxezdאלא "

הוא: לכך ההסבר

שלחו65כאשר  "שה' אומר devnנביא siqedl או
rexblפירוש המצות מן במצוה לפרש או ...`lyeprny
dynn צוהו "שה' כשאומר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,"

miakekשתעבד zcear את להכחיש כוונתו הרי ,"
סיני" הר "מעמד של שהקדושֿברוךֿהוא 66הבסיס ,

ונתן רבינו במשה התורה lkאתezervn`aבחר
עולמים". ולעולמי "לעולם

על  ישראל אצל נתאמת סיני" הר ש"מעמד וכיון
– משה של נבואתו שמעו" ואזנינו ראו... ש"עינינו ידי

משה" של נבואתו "מכחיש הוא שבכך .67יוצא,

לו  צוה שה' שאמר... או דבר... ש"עקר מי ואילו
התורה, כל יסוד את בכך מכחיש אינו כך..." שהדין
נבואתוֿ שלפי בתורה, מסויים דין על רק מדבר אלא
את  ש"כיון ייתכן אשר עד "כך", הוא הדין שלו

הטהור" את ולטהר הטמא את לטמא הוא 68ההלכה –
שלמעשה אלא התורה, דין את מאמת של `oteאף זה

בשמים  "לא התורה מציווי ההיפך הוא הלכות פסיקת
היא".

נבואתו  "להכחיש כאן אומר הרמב"ם אין לפיכך
רק  מכחיש הוא כי התורה", "להכחיש אלא משה", של

oic כל יסודי ואת סיני, הר מעמד את ולא בתורה,
ושמענו. שראינו משה נבואת ידי על שנתאמתו התורה,

(c"lyz `yp t"ye y"dbg zgiyn)
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(66" שאומר היינו המצות" מן מצוה לפרש "או מ"ש eglyדגם 'dy"

כו'". מדברים דבר עקר "אם לקמן ד' בהלכה משא"כ במצוה, לפרש

אצל 67) שנתאמת ה' בהלכה המבואר לע"ז בנוגע י"ל מזו ויתירה
ראה  מישראל וכאו"א ס"ו) בפנים לעיל (ראה סיני הר במעמד כאו"א

אחד. שה' ראה כאו"א כו' רוחות מד' יוצא הקול מ"ת בשעת
ה"ג.68) סוף שם מכס"מ ולהעיר הנ"ל. הכס"מ לשון
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התורה  מן האמונה 64למטה את מאמתת שהיא כיון אך ,
רשאי  נביא וש"אין שינוי..." לא לה ש"אין בתורה

שבשלילת  הוודאות גם צריכה לפיכך, דבר", לחדש

דוקא  לנבוע – ומופת" ל"אות לשמוע לא – ההכחשה
dyn ly ez`eapn.

.·È
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לסדר  מיוחד הסבר יוצא לעיל, האמור כל לפי
בענין  התורה, יסודי בהלכות הפרקים ולחלוקת

הנבואה:

בכלל, הנבואה ענין על הרמב"ם מדבר ז' בפרק

שבנבואה, הנעלית בדרגה היא משה שנבואת כך ועל

הענין. בפרטי ומרחיב

הוא  משה, נבואת למעלת בהמשך מכן, לאחר

נוספת  מעלה יש שכך, שכיון שלאחריו, בפרק אומר
בו, האמינו "במה והיא משה, ipiqבנבואת xd cnrna"

ש  –d`eapef."ושמענו "ראינו של באופן היא

הר  ל"מעמד קשורה משה שנבואת לכך ובהמשך
נבואת  מאמתת שלכן הבא, בפרק אומר הוא סיני",

התורה באמיתות האמונה את גם לנבואה,lrnyמשה
ולעולמי  לעולם "עומדת שהתורה בכך האמונה את

– דבר" לחדש רשאי נביא ש"אין ובכך עולמים"

להוסיף  שלחו "שה' ואומר נביא בא אם ולפיכך,
משה". של נבואתו "מכחיש הוא הרי מצוה..."

.‚È
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כותב  משה" של נבואתו "להכחיש הביטוי את אך
להוסיף  שלחו "שה' האומר נביא לגבי רק הרמב"ם

עבודת  שתעבד צוה "שה' האומר לגבי וכן מצוה...",
מדברים  דבר ש"עקר במקרה ואילו כוכבים...",
שהדין  לו צוה שה' שאמר... או השמועה מפי שלמדנו
משה", של נבואתו "להכחיש אומר הוא אין כך..."

"להכחיש –dxezdאלא "

הוא: לכך ההסבר

שלחו65כאשר  "שה' אומר devnנביא siqedl או
rexblפירוש המצות מן במצוה לפרש או ...`lyeprny
dynn צוהו "שה' כשאומר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,"

miakekשתעבד zcear את להכחיש כוונתו הרי ,"
סיני" הר "מעמד של שהקדושֿברוךֿהוא 66הבסיס ,

ונתן רבינו במשה התורה lkאתezervn`aבחר
עולמים". ולעולמי "לעולם

על  ישראל אצל נתאמת סיני" הר ש"מעמד וכיון
– משה של נבואתו שמעו" ואזנינו ראו... ש"עינינו ידי

משה" של נבואתו "מכחיש הוא שבכך .67יוצא,

לו  צוה שה' שאמר... או דבר... ש"עקר מי ואילו
התורה, כל יסוד את בכך מכחיש אינו כך..." שהדין
נבואתוֿ שלפי בתורה, מסויים דין על רק מדבר אלא
את  ש"כיון ייתכן אשר עד "כך", הוא הדין שלו

הטהור" את ולטהר הטמא את לטמא הוא 68ההלכה –
שלמעשה אלא התורה, דין את מאמת של `oteאף זה

בשמים  "לא התורה מציווי ההיפך הוא הלכות פסיקת
היא".

נבואתו  "להכחיש כאן אומר הרמב"ם אין לפיכך
רק  מכחיש הוא כי התורה", "להכחיש אלא משה", של

oic כל יסודי ואת סיני, הר מעמד את ולא בתורה,
ושמענו. שראינו משה נבואת ידי על שנתאמתו התורה,
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(64.55 ,48 הערה לעיל ראה
ד'.65) הלכה פ"ט שם לרמב"ם כס"מ ראה
(66" שאומר היינו המצות" מן מצוה לפרש "או מ"ש eglyדגם 'dy"

כו'". מדברים דבר עקר "אם לקמן ד' בהלכה משא"כ במצוה, לפרש

אצל 67) שנתאמת ה' בהלכה המבואר לע"ז בנוגע י"ל מזו ויתירה
ראה  מישראל וכאו"א ס"ו) בפנים לעיל (ראה סיני הר במעמד כאו"א

אחד. שה' ראה כאו"א כו' רוחות מד' יוצא הקול מ"ת בשעת
ה"ג.68) סוף שם מכס"מ ולהעיר הנ"ל. הכס"מ לשון

בראשית מא, מ – אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק 
כל עמי רק הכסא אגדל ממך

נד

ביאור התרגום יונתן, דיוסף הי' ה"אפוטרופוס" על בית 
פרעה, דיוסף בחי' יסוד המרומז בשם "אפוטרופוס"

ֵמיַמר  ְגֵזַרת  ְוַעל  יִתי  ּבֵ ַעל  ְטרּופּוס  ַאּפִ ִהי  ּתְ ַאְנּתְ 

ַרב  ֱאֵהא  ַמְלכּוָתא  ּכּוְרֵסי  ִלחוֹד  ַעִמי  ל  ּכָ ִזנּון  ִיּתְ ּפּוָמְך 

ִמָנְך. 
תרגום יונתן בן עוזיאל

יוסף הי' האפוטרופוס על בית פרעה, יוסף הוא בחי' 

יסוד1.

והיינו פרעה הוא בחי'2 בינה כמ"ש בזוהר הקדש פ' 

ויגש דף ר"י ע"א ועיין בע"ח3 שער הארת המוחין פ"ז 

ע"ש.

י,  יסוד, ואקרי )משלי  “יוסף אקרי  ג' דף שב, א  זוהר חלק  1( ראה 

כה( “צדיק יסוד עולם". זהר חלק א' דף נט, ב “יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". תורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: “יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

“שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי המדה השישית".

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

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

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

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

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

2( מבאר ומרמז, דיוסף הוא האפטרופוס לבית פרעה, והנה מבואר 

בחסידות דכמו שיש פרעה בקליפה, כמו"כ זה לעומת זה יש ענין של 

פרעה בקדושה, והנה פרעה הוא ג"כ מלשון פריעה ו"גילוי", ראה 

זהר דף רי, א וז"ל: תא חזי )בא וראה מש"כ( בית פרעה, דא הוא 

מני'  ואתגליין  דאתפרעו  ביתא  למעלה(  סימן  )זהו  לעילא  סימניך 

כל נהורין וכל בוצינין )שהיא בית שמשם נפרעו ונתגלו ונראו כל 

האורות וכל הנרות(, כל מה דהוה סתים מתמן אתגלי )וכל מה שהי' 

שהוא  פרעה  בית  הבינה  נקראת  כן  ועל  נתגלה,  משם  ונעלם  סתום 

לשון פריעה וגלוי כמו כי פרעה אהרן(. ע"ש.

וראה אור התורה ויגש עמוד תתשיד וז"ל: פרעה הוא ענין התגלות 

עתיק בבינה כי עתיק יומין הוא למעלה מאצי' וזהו בחי' סתימו דכל 

סתימין בחי' מקור התענוגים והתגלות התענוג הוא בבינה כו' שנק' 

ג"כ עלמא דאתגלי' פרעה דאתפריעו כל נהורין כו', ע"ש. ראה גם 

לקמן סימן קג.

תענוג  גילוי  "בינה",  בחי'  הוא  פרעה,  ד"בית"  כאן  שמבאר  וזהו 

אלקות, ויוסף בחי' יסוד הוא מגלה ההשפעה בפועל כמ"ש "ויוסף 

נק'  יסוד הוא "שביעי" לבינה, כמו"כ  וכמו שבחי'  הוא המשביר", 

יוסף האפטרופוס לבית פרעה, ד"אפטא" הוא מלשון שביעי.

3( שער לב.

ויש לומר "אפוטרופוס" הוא4 "אפטא"-"רופוס".

אפטא, פירושו שבעה כמ"ש בערוך מע'5 אפטא א', 
אור  במאורי  וכמ"ש  לבינה  שביעי  שהוא  יסוד  והיינו 

מע' שביעי6 נקרא היסוד.

ופירושו ג"כ שררה ושלטון כמ"ש בערוך אפטיא7, 

הוא, כי יסוד הוא בחי' שר, וכמו שר שלום שקאי על 

יסוד בזהר8 פ' צו דף לא ע"א ע"ש. כי ביסוד הוא השם9 

4( מבאר דתיבת “אפוטרופוס" הוא נוט' משתי תיבות, א( “אפטא", 

ב( “רופוס". ]והגי' כנ"ל ביונתן בן עוזיאל הוא “אפטרופוס"[.

ב"גימטריא",  והן  התיבות,  “תוכן"  מצד  הן  אופנים,  בכמה  ומבאר 

דשניהם רומזים על בחי' "יסוד" – יוסף. וראה ספר הערכים אותיות 

ז-ת עמוד עז ואילך.

5( וז"ל: אפטא פי' בלשון יווני שבעה, עי' עוד ]ערך[ זיטא.

נק'  ושבע  כל שביעית,  דיליה  ומסטרא  היסוד,  נק'  וז"ל: שביעי   )6

בינה, כי בכללות ז' שנים ז' פעמים יובל וכו'. ]וע"ש ביאיר נתיב[.

7( וז"ל: אפטיא, בפסיקתא דבחדש השלישי )ראה ילקוט שמעוני פ' 

בא רמז קצ(, למלך שנשבה בנו, ואמר היו מונין אפטיא לפדיון בני, 

כך אמר הקב"ה היו מונין אפטיא ליציאת מצרים וכו', פירוש בלשון 

יווני, שררה ושלטון.

8( וז"ל: שר שלום )ישעי' ט, ה( דא צדיק )דהיינו היסוד שהוא שר 

של  השלום  )היינו  דעלמא  שלמא  דאיהו  והיינו(  שלימות,  להרבה 

דמטרוניתא  שלמא  דבית(,  השלום  )היינו  דביתא  שלמא  עולמות(, 

)השלום של המלכה(, ע"ש.

9( ֵׁשם "שדי" הוא במדת היסוד: בכתבי התורת לוי יצחק ולקוטי לוי 

יצחק, מובא כמה טעמים בזה, ומהם:

א( פרי' ורבי' – מאבר יסוד – הוא מהשם "שדי" כמ"ש )תולדות כח, 

חידושים  יצחק,  לוי  )תורת  וירבך"  ויפרך  אותך  יברך  שדי  "ואל  ג( 

וביאורים בש"ס עמוד לז(.

פרש"י  ראה  כחץ,  יורה  הטיפה  כי  והשלכה  שדי'  מלשון  שד"י  ב( 

דים"  בראשית מט, כה "ואת שדי ויברכך . . ברכת שדים ורחם", ו"ׁשָ

כלומר  ואמא,  דאבא  ברכתא  וז"ל:  כפרש"י  המוליד  הַאב  על  קאי 

הראוי'  טיפה  מזריעין  הזכרים  שיהיו  והיולדת,  המולידים  יתברכו 

להריון... שדים כאן על שם שהזרע יורה כחץ ע"ש. )תורת לוי יצחק 

עמוד רכג(.

ג( שדי מלשון די, שיהי' די* דהיינו גבול ומדה, וידוע דבטפת זרע 

ומדה  גבול  בבחי'  בא  רק שהכל  והנפש  הגוף  כחות  כל  בו  מלובש 

ם "שדי", )תורת לוי יצחק, עמוד קנא,  הנק' גבורה שביסוד, וזהו ׁשֵ

לעיל סימן כ(.

ד( כתיב "צדיק יסוד עולם", ור"ת וס"ת הוא מספר שדי )לקוטי לוי 

יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קנג(.

וזקן  עליון  )זקן  "זקן"  פעמים  ב'  מספר  הוא  "שדי"  בגי',  רמז  ה( 

תחתון(, ויסוד הוא סימן לזקן דסריס אין לו הדרת פנים זקן )יבמות 

פ, ב. שבת קנב, א(, ובזקן יש י"ג תיקוני דיקנא, והוא הי"ג בריתות 

האמורה במילה )תורת לוי יצחק עמוד שפח(.

והאותיות  בת,  בן  בגי'  שדי  ם  ׁשֵ ד"מילוי"  האחרונות  האותיות  ו( 

בנוקבתו  יסוד  התחברות  על  המורה  "לוי"   – "ילו"  הם  האמצעיות 

כמ"ש )מלכים-א ז, לו( כמער איש ולוית. )לקוטי לוי יצחק, שמות-

דברים עמוד סו(

ז( לקוטי לוי יצחק, הערות לזוהר שמות-דברים עמוד קכב, שמביא 

שמות  מס'  חסידים  ובמשנת  ה',  דרוש  ומ"ד  מ"ן  שער  חיים  מעץ 

פרק ג' משנה ז' דבשם שד"י יש ד' ציורים + מספר שד"י בגימטריא 

ילקוט לוי יצחק על התורה



כח

שד"י, ומילואו10 הוא ת"ק מספר ש"ר.

רופוס, פירושו שר החיל כמ"ש בערוך11 ערך רפס 
כמו  החיל,  שר  והוא  שר,  הנק'  יסוד  והיינו  האחרון, 

צבא  שפירוש  דילי',  בצבא  הוא  אות  צבאות  שנקרא 

הוא12 חיל וכו'.

יסוד  הוא  אדנ"י,  הוי'13  בגי'  אפטא  לומר  ויש 

ברי"ת )מובא בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן ק(.

*( ראה חגיגה יב, א. זהר חלק ג דף יא, ב. רש"י מקץ מג, יד.

והאותיות של  יו"ד,  דל"ת,  שי"ן,  הוא,  במילואו  פירוש: שד"י   )10

ה"מילוי" עצמן הוא "ין" )60(, + ל"ת )430(, + ו"ד )10( = 500 

ם שד"י. ת"ק, כמספר "שר", זאת אומרת ד"שר" הוא כלול בׁשֵ

11( וז"ל: רפס. )רפוסא( פי' שר החיל מדרש שמות רבה )פרשה לז, 

ב( ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך, משל לאוהבו של מלך קומיס 

נגיד וסוכן נאמן  ]ופי' במתנת כהונה, קומיס פירוש הערוך  ורפוסא 

על בית המלך[, רפוסא פי' בש"ר שר החיל, שמשה הי' נגיד וסוכן 

נאמן, ושר החיל ע"ש. 

12( “וכמ"ש בהקדמת הזהר )דף ו( אות הוא בכל חילין דידי' רשום 

הוא ורב מכלא". )תורת לוי יצחק כאן(.

ם הוי' ז"א )בחי' מדות בכללות(  13( פירוש: דמדת ה"יסוד" מחבר ׁשֵ

ב.  י,  )גיטין  וכמארז"ל  במלכות,  הוא  אדנ"י  ושם  מלכות.  בחי'  עם 

ועוד( דינא דמלכותא דינא, "דינא" אותיות "אדני" וכו'.

ראה אור התורה נ"ך כרך א עמוד תצז. וז"ל: הנה שם אדנ"י – אד' 

א' דין, ובתחלה עלה במחשבה לברוא במדת הדין, שהוא ענין המגן 

ונרתק להסתיר עצם המאור כדי שיהי' גילוי הזיו בבחי' יש מאין וזהו 

המחבר14 הוי' – דז"א, ואדנ"י – דמלכות.

ו"אפט" גימטריא צ' הוא יסוד, כמ"ש במאורי אור 

מע' צ15.

ו"רפס" פירושו ג"כ דריסה ברגל כמ"ש בערוך ערך 

מבורכת,  רגל  הנק'  יסוד  והיינו  ע"ש.  בא"ב  ג'  רפס16 

והוא הדורס את הנוקבא, כמו דרוסת17 איש את.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד עו

שם  גילוי  הרחמים  מדת  עמו  שיתף  ואח"כ  אלוקים,  ברא  בראשית 

דין שהאלף נמשך מאלף דאנכי  א'  ענין אד'  וזהו  הוי' ביטול היש, 

הממתיק הדין. ע"ש.

14( ראה עוד לקמן סימן נח. עה. צח. קעג.

15( וז"ל: הנה אות צ' ביסוד, יש לה ב' ראשים, ב' צנורות א' לשפע 

בלקוטי  עיין  צ',  אות  סוד  וז"ל:  כתב  נתיב  ]וביאיר  למותר.  וא'* 

תורה ]להאריז"ל[ פרשת מטות בדרוש בני גד ובני ראובן וחצי שבט 

המנשה שנשארו בח"ל, וז"ל: כי הנה יש ביסוד ב' נקבים א' יוצא זרע 

וא' מים וכו', וצנור מים ע"ד נקב יוצא לחיצונים וכו' ע"ש. ראה גם 

לקמן סימן קז הערה 2. 3[.

ראה בכורות מד, ב. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קנז.   )*

ובאות צ ראה לעיל סימן לז.

16( וז"ל: רפס, ויק"ר פל"ו היא נרפסת ברגל כו' והוא כל"מ )דניאל 

דידי  שמעתתא  הני  ס"ג  קידושין  ובהשאילה  רפסה.  ברגלי'  ז(  ז, 

מרפסן איגרי פי' דורסות ומשברות גגין, ע"ש.

17( מסכת כתובות פרק א' משנה ז'.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc zezixk(iriax meil)
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המשך ביקור למס' כריתות ליום רביעי עמ' ק

ילקוט לוי יצחק על התורה



כט

טז, יח – שופטים ושוטרים תתן לך בכל 
לשבטיך  לך  נותן  אלקיך  ה'  אשר  שעריך 

ושפטו את העם משפט צדק

א. בשייכות עם הציווי של הפרשה שקוראים בפרשה 
היעוד  ישנו  שעריך",  בכל  לך  תתן  ושוטרים  "שופטים  זו1 
ויועציך  כבראשונה  שופטיך  "ואשיבה  הגאולה2:  נביא  של 
)מימי  יום  בכל  בתפלה  גם  שאומרים  וכפי  כבתחלה", 

החול3(: "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה".
לבאר דיוק בלשון היעוד:

לך",  תתן  ושוטרים  "שופטים  נאמר  פרשתנו  בציווי 
ולא  שופטיך",  “ואשיבה  רק  נאמר  היעוד  בלשון  משא"כ 

מוזכר שוטרים4.
ויש לומר הביאור בזה:

רש"י:  בלשון   – הוא  ושוטרים  שופטים  בין  החילוק 
ושוטרים – הרודין  דיינין הפוסקים את הדין,  "שופטים – 
וברצועה עד  וכופתין במקל  את העם אחר מצותן שמכין 
שהשוטרים  אומרת,  זאת  השופט"5.  דין  את  עליו  שיקבל 
הדין  את  שיקבלו  העם  אנשי  את  ולהכריח  לכפות  ענינם 

ומשפט.
“ואשיבה  רק  נאמר  הגאולה  ביעוד  מדוע  מובן  עפ"ז 
שופטיך" ולא “שוטרים" – כיון שלעתיד לבוא מתבטלים 
בשוטרים  צורך  יהי'  ולא  הרע8,  והיצר7  הרע6  מציאות 
שיכריחו את אנשי העם להשמע להוראות השופטים, כיון 
רק  יצטרכו  ההוראות9.  את  מעצמם  יקיימו  האנשים  שכל 
ויורו את הוראות  "שופטים", שיפסקו דינים וילמדו תורה 
חיל"11  אל  מחיל  )"ילכו  ישראל10  לבני  והמצוות  התורה 

בקדושה גופא12(.
וזה שהציווי בתורה כולל גם "שוטרים", הוא כיון שהוא 
ציווי לדורות המדבר אודות כל הזמנים וכל המצבים, במילא 

1( בתחילתה.

2( ישעי' א, כו.

3( ברכה הי"א דתפילת העמידה.

4( עיין בפנים השיחות וביאור עוד דיוקים.

דין  בבית  הקבועין  הדיינים  אלו   – שופטים  סנהדרין:  הלכות  ריש  רמב"ם  וראה   )5

ובעלי דינים באים לפניהם, שוטרים – אלו בעלי מקל ורצועה כו'. וברש"י סנהדרין 

טז, ב )ד"ה שוטרים(: חובטין במקלות ע"פ השופטים לכל מי שאינו שומע.

6( כמו שנאמר “ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" )זכרי' יג, ב(.

7( ראה סוכה נב, א.

והיינו   . . ושוטרים  ענין  יובן  זה  פי  ועל  תתכא:  עמוד  פרשתנו  התורה  אור  ראה   )8

להכות נפש הבהמית בשבט ע"ד לעולם ירגיז )ברכות ה, ריש עמוד א(.

יהי' בימות  זה  ולהעיר מפירוש הרד"ק על הפסוק ואשיבה שופטיך כבראשונה:   )9

המשיח שיכלו הרשעים כולם ושארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב )צפני' 

ג, יג(.

10( ראה רמב"ם ריש הלכות ממרים: בית דין הגדול שבירושלים ]העיקר והיסוד של 

כל השופטים ש"בכל שעריך"*[ הם עיקר תורה שבעל פה והם עמודי ההוראה ומהן 

חק ומשפט יוצא לכל ישראל. וראה לקוטי שיחות חלק כט עמוד 97.

ריש  מספרי  גם  ולהעיר  ריבות(.  דברי  ד"ה  רש"י  )ובפירוש  ח  יז,  פרשתנו  ראה   )*

פרשתנו )על הפסוק בכל שעריך(. רמב"ם הלכות סנהדרין פרק א הלכה ג. ועוד.

11( לשון הכתוב – תהלים פד, ח.

12( ראה תניא אגרת הקודש סוף סימן כו )קמה, א(.

צריכים ציווי על שוטרים, במצב שנדרש שיקבלו את הדין 
אין  שוטר  אין  "אם  במדרש  גם  נאמר  ]ולכן  כפי'13  בדרך 
שופט", לא לדינא, רק לתועלת קיום הדבר, שייתכן שאם 

אין שוטרים, המשפט לא יצא לפועל[.
תורת מנחם התוועדויות ש"פ שופטים ה'תנש"א

תחיה  למען  תרדוף  צדק  צדק   – כ  טז, 
וירשת את הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך

ב. צדק צדק בגימטריא למשיח, כי בזכות הצדקה זוכה 
בצדקה,  ושבי'  כז(  א,  )ישעי'  שנאמר  המשיח14  לימות 
ליתן  צריך  שבידו  מעבירות  האדם  ששב  שאעפ"י  כלומר 

צדקה כמו שאמרו רז"ל15 אגרא דתעניתא צדקתא.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

* * *

צדק צדק תרדוף למען תחי'. למען בגימטריא קץ.
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

יז, טו – שום תשים עליך מלך אשר יבחר 
מלך  עליך  תשים  אחיך  מקרב  בו  אלקיך  ה' 
לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך 

הוא

מעלות16.  שלשים  בגימטריא  עליך  תשים  שום  ג. 
אחיך  מקרב  ישי.  בן  בדוד  בגימטריא17  אחיך  מקרב  בו 

בגימטריא משבט יהודה.
רמז  בל',  ומסיים  מתחיל  הפסוק  לבבו  רום  לבלתי 
במלכו  דוד  שנה  ל'  ובן  ל'.  בגימטריא  מיהוד"ה  יצא  דוד 
וכן רמז  יהודה במילוי בגימטריא18 מלכות,  )שמואל-ב ה(, 
בסופי פסוק ובתחלתו דו"ד עוד ולא ירבה מאד הרי דוד, וכן 
מן עוד עד מאוד דו"ד תיבות, לבלתי רום לבבו אמר דוד ה' 
לא גבה לבי ולא רמו עיני )תהלים קלא( אעפ"י שהמלכות 
בל' מעלות19. לבלתי רום לבבו מאחיו בגימטריא ולא משל 
יאריך  למען  ]ב[שלום21.  בגימטריא  מקרב  ובניו  הקדוש20. 
משיח,  עוד  ימלכו  ובניו  דוד  ובניו  הוא  ממלכתו  על  ימים 

ודוד עבדי נשיא להם לעולם )יחזקאל לז(.
פירוש הרוקח )מבעלי התוס'(

13( אלא דיש לומר, דכיון שכל עניני התורה הם נצחיים – גם לעתיד לבא יהי' הענין 

ד"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", אלא שאז יהיו שוטרים אך ורק למעליותא 

– להכריז ולהודיע ע"ד מציאותו של השופט. או בכדי לסייע לבני ישראל בקיום עניני 

ליישר הדרך עבור עדי ראי' בקידוש הלבנה בכדי שיוכלו להגיע  ]לדוגמא:  דין  בית 

לבית דין בנקל ובזריזות )ע"ד תוספתא שקלים פ"א(. ראה גם התוועדויות תשמ"ט 

חלק ד עמוד 207[.

14( עיין בבא בתרא י, ב.

15( ברכות ו, ב.

16( אבות פ"ו.

17( הכוונה: עם הכולל.

18( פירוש יהודה במילוי: יו"ד, הי, וו, דלת, הי.

19( אבות פ"ו.

20( ספרי.

21( הוריות יא, ב.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שופטים
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:÷ãö-ètLî¦§©¤«¤
i"yx£ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL∑ÌÈËÙL. הּפֹוסקים ּדּינים …¿ƒ¿…¿ƒ…¿ƒְִִַַָ

הּדין  טז)∑ÌÈ¯ËLÂ.את אחר (סנהדרין העם את הרֹודין ִֶַ¿…¿ƒִֶַַָָָ
ׁשּיקּבל  עד ּוברצּועה ּבמקל וכֹופתין ׁשּמּכין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמצותם,

הּׁשֹופט  ּדין את טז)∑EÈ¯ÚLŒÏÎa.עליו ּבכל (סנהדרין ִֵֶַָָ¿»¿»∆ְָ
לEÈË·LÏ∑,".ועיר עיר  "ּתּתן על: מּוסב ִִָƒ¿»∆ְִֶַָ

ׁשערי ּבכל ,לׁשבטי ל ּתּתן וׁשֹוטרים ְְְְְְְִִִִֶֶֶָָָׁשֹופטים
ל נתן אלהי ה' מלּמד ∑EÈË·LÏ.אׁשר ְֱֲֵֶֶֹֹƒ¿»∆ְֵַ

וׁשבט, ׁשבט לכל ּדּינין ועיר ׁשּמֹוׁשיבין עיר .ּובכל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
'B‚Â ÌÚ‰Œ˙‡ eËÙLÂ∑ וצּדיקים ממחים ּדּינין מּנה ¿»¿∆»»¿ְְִִִִֵַַַָֻ

צדק  .לׁשּפט ְִֶֶֹ
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ׁשֹופטים  ּפרׁשת ּבׁשּבת ּבעמדנּו אחד לכל ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּלימּוד
ּדהּגלּות  האחרֹונים הרגעים האחרֹון, ּבּזמן ּובפרט זה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבדֹורנּו
למּצב  מּדה ּכנגד מּדה ּבהתאם, עבֹודה להיֹות ׁשּצריכה -ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ְַָהּגאּולה:
- להּגיע אפׁשר ׁשאליהם אּלּו ואצל עצמֹו אצל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָלפרסם
ההֹוראֹות  את חֹוזק) (ּביתר עצמם על לקּבל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּצריכים
רּבנן" מלכי "מאן - ׁשּבדֹורנּו "ו"יֹועצי "ּד"ׁשֹופטי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָועצֹות
נׂשיאינּו לרּבֹותינּו ּבהמׁש הּבא - ּדֹורנּו נׂשיא ּובפרט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבכלל,

ּדֹורנּו... ּונביא ּדֹורנּו ויֹועץ ּדֹורנּו ׁשֹופט - ְְְִֵֵֵֵֵֶָָׁשּלפניו

הּדֹור, אנׁשי לכל לפרסם ׁשּצריכים ּכּנ"ל, ההֹוראה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָיׁשנּה
הּוא  ׁשּמּצד־עצמֹו ּבחירה, ּבעל ּומנה ּבחר ׁשהּקּב"ה ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּזכינּו
"ה"ׁשֹופטי ׁשּיהיה הּדֹור, מאנׁשי נעלה ּבער ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּלא
ּבנֹוגע  עצֹות ויּתן הֹוראֹות ׁשּיֹורה הּדֹור, ּונביא "ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָו"יֹועצי
עניני  ּבכל זה, ּדדֹור האנׁשים וכל ּבני־יׂשראל ּכל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלעבֹודת
ּגם  הּכללית, הּיֹום־יֹום חיי להנהגת ּובנֹוגע ּומצֹות, ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָּתֹורה

ׁשמים)", לׁשם (יהיּו מעׂשי ו"ּכל (דעהּו)" ּדרכי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּב"כל
לגאּולה", ׁש"לאלּתר הּנבּואה - העיקרית הּנבּואה - ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָעד

ּבא". (מׁשיח) זה "הּנה מּמׁש ּומּיד ְִִִֵֵֶֶַַַָָָותיכף
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ּתּתן  וׁשֹוטרים "ׁשֹופטים חּיּוב ׁשעיקר ׁשאף להֹוסיף, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַ...ויׁש
הרמּב"ם  ּכפסק־ּדין ּבארץ־יׂשראל, הּוא "ׁשערי ּבכל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָל
עיר  ּובכל ופל ּפל ּבכל ּדינים ּבּתי להעמיד חּיבין אנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ"אין

ּבכל  ל ּתּתן ׁשּנאמר . . ּבלבד ּבארץ־יׂשראל אּלא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָועיר
מה־ּׁשאין־ּכן  ,"לׁשבטי ל נֹותן אלקי ה' אׁשר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשערי
ּובחּוץ־ הּגלּות ּבזמן ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָּבחּוץ־לארץ,

ÈÈיח  Èc CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ÈpÓz ÔÈÚ¯Ùe ÔÈic«»ƒÀ¿»ƒ¿«≈»¿»ƒ¿»ƒ¿»
ÔÈc ‡nÚ ˙È Ôee„ÈÂ CÈË·LÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿ƒ¿»ƒ»«»ƒ

:ËBL˜cƒ¿

mixehd lra

æè)(giKnqmilbxl mixhWe mihtW, ¨©Ÿ§¦§Ÿ§¦¨§¨¦
.mihtFXd iR lr milbxdW xnFl©¤¨§¨¦©¦©§¦
mixcPd `iadl miVrn md iM ,cFre§¦¥§©¦§¨¦©§¨¦

opixn`cM ,milbxA(` ,e dpXd W`x) ¨§¨¦¦§¨§¦©Ÿ©¨¨

iM ,cFre .LEVrIW oiC zial dxdf ©̀§¨¨§¥¦¤§©§¦
`Fhgl `NW mrd mixidfn mihtFXd©§¦©§¦¦¨¨¤Ÿ©£

opixn`cM ,milbxA(` ,`t oiWECiw)`awq ¨§¨¦¦§¨§¦©¦¦©§¨
.`lbx `YWC§©¨¦§¨

é÷ìà 'ä úkøákCì ïúð øLà EwEqR) §¦§©¡Ÿ¤£¤¨©¨¨

(fi.mihtW .zzl oiEvn Eid mihtFXdW Ÿ§¦¤©§¦¨§ª¦¨¥
.ipr didW inl§¦¤¨¨¨¦

:øçà øác̈¨©¥
.íéèôL .Cì ïúð øLàoYil xnFlM £¤¨©¨Ÿ§¦§©¦¥
xn`PW oiprM ,mihtFXl'a minId ixaC) ©§¦§¦§¨¤¤¡©¦§¥©¨¦

(c ,`lornl mIelde mipdMd zpn zzl"¨¥§¨©Ÿ£¦§©§¦¦§©©
."'d zxFzA Ewfgi¤¤§§©

.íéèôL .Bãé úðzîk Léàfnx ¦§©§©¨Ÿ§¦¤¤
.dwcSd lr oipMWnOW¤§©§§¦©©§¨¨

ìL.íéîòt L(fh wEqR lirl)Dil KinqE ¨§¨¦§¥¨§¦¥
.mihtFWoixcdpq zFnFwn 'bAW §¦¤§§©§¤§¦

zMWlaE dxfraE ziAd xdA ,miaWFi§¦§©©©¦¨£¨¨§¦§©
micinlY lW zFxEW 'b oke .zifBd©¨¦§¥¤©§¦¦

.oixcdpQd iptl oiaWFi§¦¦§¥©©§¤§¦
.Eøeëæ ìë äàøé(mW)Dil KinqE ¥¨¤¨§§¨§¦¥

.mihtFWFAx ipR liAwdl mc` aiIgW §¦¤©¨¨¨§©§¦§¥©
.lbxÄ¤¤
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חסד, ׁשל ּבמלכּות ה' ּבחסדי ּכׁשּנמצאים ׁשּגם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלארץ,
ּתֹוקף  לּה (ׁשּיׁש הּמדינה מּמלכּות רׁשּות לקּבל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָצריכים
זה  (ואין ּדּינין למּנֹות ּדינא) ּדמלכּותא ּדינא - ּתֹורה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָעל־ּפי
מּכל־מקֹום  ,("ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּד"ׁשֹופטים ְְְְְְִִִִֶֶָָּבאֹופן
הנהגת  נעׂשית הּתֹורה, ּבכח הּמתאים ּבתֹוקף ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹּכׁשעֹומדים
ּכּולֹו) העֹולם ׁשּבכל המדינֹות להנהגת (ועד ּכּוּלּה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָהּמדינה
"ׁשֹופטים  - הּתֹורה על־ּפי ּדיׂשראל לפסק־ּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבהתאם

וחמי  מֹורי ּכבֹוד־קדּוׁשת סיּפּור על־ּדר ,"ל ּתּתן ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָוׁשֹוטרים
ׁשּבהיֹותֹו צדק', ה'צמח הנהגת אֹודֹות ּדֹורנּו, נׂשיא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָאדמֹו"ר
הּבירה  עיר ּבפטרּבּורג, "סדרים" עׂשה ליּוּבאוויטׁש ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָּבעיר

רּוסיה. מדינת ּכל ְְִֶַָָׁשל
ׁשהּגאּולה  ּבני־יׂשראל ּפֹוסקים הּתֹורה ׁשּבכֹוח - ועיקר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָועֹוד

להיֹות האמּתית צריכה - צדקנּו מׁשיח על־ידי והׁשלמה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָ
מּמׁש... ּבפֹועל העֹולם ּבמציאּות ּכן ונעׂשה ּומּיד, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתיכף

ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים יח)ׁשֹופטים (טז, ְְְְְְִִִֶֶָָ
אׁשר ׁשֹופט הּמעׂשה את לידע ּכדי הּתֹורה לּמּוד הינּו - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ועל־ּדר־זה ׁשֹוטריעׂשּון. ּתֹורה. ּפי על ּבפעל מעׂשה הינּו - ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ּומנהיגים  ׁשּׁשֹופטים חב"ד, הם ׁשּׁשֹופטים ּבחסידּות, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹמבאר
הּתֹורה, על ּבש"ך ּדאיתא מה על־ּפי וימּתק הּמּדֹות. ְְְְִִִֶַַַַַַָָֻאת

' ׁשבעה על קאי 'ׁשערי אזנים,ׁש'ּבכל (עינים, הּגּוף' ׁשערי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
העֹולם  עם אדם מתקּׁשר ׁשעל־ידם ורגלים), ידים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּפה,
הּכניסה  על ׁשּיפּקחּו וׁשֹוטר ׁשֹופט למּנֹות יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָמּסביבֹו.

הּתֹורה. הֹוראֹות ּפי על ׁשּתהיינה אּלּו, ּבׁשערים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהּיציאה
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ּתּתן־ל וׁשטרים ְְְְִִִֶֹֹֽֽֽׁשפטים
וכֹופּתין  ׁשּמּכין מצותם, אחר העם את הרֹודין – ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשֹוטרים

הּׁשֹופט ּדין את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה יח.ּבמּקל (טז, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
רש"י) ובפירוש

ּכמצוה  והּׁשֹוטרים הּׁשֹופטים מּנּוי את מנּו הּמצֹות מֹוני ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּכל
על־זה האחרֹונים והקׁשּו לספר אחת. פערלא הרי"פ (ביאור ְְֲִִֶַַַַָ

ועוד) א'. פרשה סוף פרשיות גאון, סעדיה לרבי לא המצות ַַֹאּמאי
ּובארּו נפרדים, מעׂשים ׁשני הם ׁשהרי מצֹות, לב' ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָמנאּום

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ְִִֶַָּבזה
הענין  יתּבאר ּכאן ּבפרּוׁשֹו רׁש"י לׁשֹון ׁשּמּדּיּוק לֹומר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָויׁש

ְְַּבפׁשטּות.
הּפסּוק על לעיל טו)ּדהּנה וׁשֹוטרים (א, גֹו' "ואּקח ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

על  ּברצּועה והּמּכין הּכֹופתין "אּלּו רׁש"י: ּפרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלׁשבטיכם"
ּפסק  את לקּים היה אז הּׁשֹוטרים ׁשּתפקיד הּדּינין", ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּפי

מלקֹות  החּיב את להלקֹות ענׁשם, את ּולבּצע ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּדּינים
ּבזה. ְֵֶַָוכּיֹוצא

היא  ׁשעבֹודתם ּפרׁש הּׁשֹוטרים, מּנּוי על הּתֹורה ּבצּוּוי ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
ּדין  את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמּקל וכֹופתין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"מּכין
עצמם  על יקּבלּו ׁשהעם ּכ לידי להביא והינּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשֹופט",
ּגזר  לבּצּוע ׁשּיכּות להם אין אבל הּׁשֹופטים, ּדיני את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלקּים

עצמֹו. ְִַַהּדין
היה  הּדין, ּגזר את לקּים הּׁשֹוטרים ענין היה אם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּנה,
ּפסיקת  צּוּויים: לׁשני נחלק ּבּתֹורה הּמׁשּפט ׁשענין ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָנמצא

הּׁשֹוטרים. על־ידי ּובּצּועֹו הּׁשֹופטים, על־ידי ְְְְִִִִֵֵַַַַַהּדין
ּבפעּלת  לסּיע ּכאמּור, היא, הּׁשֹוטרים עבֹודת ׁשּכל ּכיון ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻאבל

ׁש מּובן אם־ּכן נחׁשב הּׁשֹופטים, הּׁשֹוטרים ׁשל מּנּוים אין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשֹופטים מּנּוי ּבמצות ונכללת ּבפני־עצמּה, ספר למצוה (ראה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ

יב) שרש להרמב"ם .המצות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - dkex`a jli`e 780 cenr a wlg `"ypz zegiyd xtqa oieri)¨

`Fal cizrl mixhFXd lEHA¦©§¦§¨¦¨

ּבכל־ׁשערי ּתּתן־ל וׁשטרים יח)ׁשפטים (טז, ְְְְְְִִִֶֶָָֹֹֽֽֽ
הּגאּולה מּיעּודי ּפרׁשתנּו)אחד "ואׁשיבה (ּבהפטרת הּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

מּדּוע  לעּין ויׁש ּכבּתחּלה". ויעצי ּכבראׁשֹונה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹׁשֹופטי
."יֹועצי" והֹוסיף "ׁשֹוטרים", הּנביא ְְְֲִִִִִִַַָהׁשמיט

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
הם  וׁשֹוטרים הּדין". את הּפֹוסקים ה"ּדּינין הם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָׁשֹופטים
ּבמּקל  וכֹופתין ׁשּמּכין מצותן, אחר העם את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ"הרֹודין

הּדין" את עליו ׁשּיקּבל עד הפסוק)ּוברצּועה על רש"י .(לשון ְְִִֵֶֶַַַָָָ
האדם  על וגֹוזר הּדין את ּפֹוסק ׁשהּׁשֹופט ׁשאף ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָונמצא
צריכים  ולכן לעׂשֹותֹו. האדם ירצה ׁשּלא להיֹות יכֹול ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלקּימֹו,
ּבפעל. הּדין ּפסק את ׁשּיקּימּו ּברצּועה וכֹופה הּמּכה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹלׁשֹוטר
ּגזרת  את לקּים מּדּוע מעצמֹו מבין אינֹו ּכׁשהאדם ּגם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָא

"יֹועץ", על־ידי והּוא מרצֹון, לקּימֹו הּוא יכֹול ְְְְֵֵֵֵַַַָָהּׁשֹופט,
את  לקּים - לֹו וטֹוב היא, טֹובה" ׁש"עצה לאדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמסּביר

הּׁשֹופט. ְִֵֵַּדברי
הרע  הּיצר הּגלּות, ּדבזמן הּלׁשֹונֹות, ׁשּנּויי יּובנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָועל־ּפי־זה
אינֹו והאדם הּתֹורה, ּדין ּפסקי על לעבֹור האדם את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמפּתה

ל"ׁשֹוטר". צריכים ולכן לקּימם, ְְְְְִִֵֵֶַָָרֹוצה
הּיעּוד ּכׁשּיתקּים לעתיד־לבא ב)א יג, רּוח (זכריה "ואת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

לא  הרע, מציאּות ותתּבּטל הארץ", מן אעביר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה
,"ׁשֹופטי "אׁשיבה יהיה אז ׁשּגם אף ּכי לׁשֹוטר. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנצטר
והֹוראֹות  מׁשּפטי לקּים יפסקּו ּדין' וה'ּבית ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָׁשהּׁשֹופטים

."יֹועצי" ּבבחינת – הּטֹוב מרצֹוננּו ּדבריו נקּים ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָהּתֹורה,
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(èé)çwú-àìå íéðt øékú àì ètLî ähú-àì«Ÿ©¤´¦§½̈¬Ÿ©¦−¨¦®§«Ÿ¦©´
éøác ólñéå íéîëç éðéò øeòé ãçMä ék ãçL½Ÿ©¦´©ÀŸ©§©¥Æ¥¥´£¨¦½¦«©¥−¦§¥¬

:í÷écö©¦¦«
i"yx£ËtLÓ ‰h˙Œ‡Ï∑ּכמׁשמעֹו.¯Èk˙ ‡Ï …«∆ƒ¿»ְְַָ…«ƒ
ÌÈt∑ יהא ׁשּלא לּדּין אזהרה הּטענֹות, ּבׁשעת אף »ƒְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹ

לזה, וקׁשה לזה לפי ר יֹוׁשב, ואחד עֹומד אחד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
מסּתּתמין  חברֹו, את מכּבד ׁשהּדּין זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּכׁשרֹואה

ÁL„.טענֹותיו  Áw˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)צדק אפּלּו .לׁשּפט ֲַָ¿…ƒ«…«ְֲִִֶֶֹ
¯eÚÈ „ÁM‰ Èk∑(קה אי (כתובות מּמּנּו, ׁשחד מּׁשּקּבל ƒ«…«¿«≈ִִִִֵֶֶַֹ

ּבזכּותֹו להּפ אצלֹו לבבֹו את יּטה ׁשּלא .אפׁשר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
Ì˜Ècˆ È¯·c∑,הּמצּדקים אמת ּדברים .מׁשּפטי ƒ¿≈«ƒƒְְְְֱִִִֵֶַָָֻ

(ë)õøàä-úà zLøéå äéçz ïòîì ócøz ÷ãö ÷ãö¤¬¤¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´¤¨½̈¤
éäìà ýåýé-øLàñ :Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ûc¯z ˜„ˆ לב)∑ˆ„˜ סנהדרין אחר (ספרי. הּל ∆∆∆∆ƒ¿…ֵַַַ
zL¯ÈÂ.יפה ּביתּֿדין  ‰ÈÁz ÔÚÓÏ∑ הּוא ּכדאי ִֵֶָ¿««ƒ¿∆¿»«¿»ְַ

הּכׁשרים  הּדּינין ּולהֹוׁשיבן מּנּוי יׂשראל את להחיֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
אדמתן  .על ְַַָָ

(àë)ýåýé çaæî ìöà õò-ìk äøLà Eì òhú-àì«Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²§Ÿ̈¬
éäìà:Cl-äNòz øLà E ¡Ÿ¤−£¤¬©«£¤¨«

i"yx£‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑ מּׁשעת עליה לחּיבֹו …ƒ«¿¬≈»ְְְִֶַַָָ
על נטיעתּה, תעׂשה' ּב'לא עֹובר עבדּה, לא ואפּלּו ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹ

‰'.נטיעתּה ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï ְִָָ…ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«
EÈ‰Ï‡∑ּבית ּולבֹונה אילן לנֹוטע הּבית אזהרה .ּבהר ¡…∆ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

(áë)éäìà ýåýé àðN øLà äávî Eì íé÷ú-àìåñ :E §«Ÿ¨¦¬§−©¥¨®£¤¬¨¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙Œ‡ÏÂ∑,אחת אבן מּצבת ¿…»ƒ¿«≈»ֶֶֶֶַַַ

לּׁשמים להקריב  אפּלּו N‡.עליה ¯L‡∑ מזּבח ְְֲִִִֶַַַָָָ¬∆»≈ְִַ
ּכי  ׂשנא, זֹו ואת לעׂשֹות, צּוה אדמה ּומזּבח ְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָאבנים

לּכנענים. היתה לֹוחק אהּובה ׁשהיתה ואףֿעלּֿפי ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹ
חק  אּלּו ׁשעׂשאּוה מאחר ׂשנאּה, עכׁשו האבֹות, ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבימי

.לעבֹודתּֿכֹוכבים  ֲִַַָ

æé(à)éäìà ýåýéì çaæú-àìøLà äNå øBL E «Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´¨¤À£¤̧
éäìà ýåýé úáòBú ék òø øác ìk íeî Bá äéäéE ¦«§¤¬Æ½−Ÿ¨¨´¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ñ :àeä«
i"yx£Ú¯ ¯·c Ïk 'B‚Â ÁaÊ˙Œ‡Ï∑(ספרי) עלֿידי ּבּקדׁשים למפּגל ׁשאר אזהרה ּבֹו נדרׁשּו ועֹוד רע, ּדּבּור …ƒ¿«¿…»»»ְְְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָָָָ

קדׁשים' ּב'ׁשחיטת ב)ּדרׁשֹות לו .(זבחים ְְִִִַָָָ

ÏÂ‡יט  ÔÈt‡ Ú„BÓzL˙ ‡Ï ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒ»ƒ¿¿««ƒ¿»
ÈÈÚ ¯eÚÓ ‡„ÁL È¯‡ ‡„ÁL Ïa˜¿̇«≈…¬»¬≈…¬»¿«≈≈≈

:ÔÈˆÈ¯˙ ÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ

ÈÁÈ˙cכ  ÏÈ„a ÛÈ„¯ È‰z ‡ËL˜ ‡ËLÀ̃¿»À¿»¿≈»ƒ¿ƒ¿≈≈
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â¿≈«»«¿»«¿»¡»»»≈»

ËÒa¯כא  ÔÏÈ‡ Ïk ˙¯L‡ CÏ ·Bv˙ ‡Ï»ƒ»¬≈«»ƒ»ƒ¿«
:CÏ „aÚ˙ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ«¿∆»

‡C‰Ï:כב  ÈÈ ÈÒ Èc ‡Ó˜ CÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»»ƒ»≈¿»¡»»

È‰Èא  Èc ¯n‡Â ¯Bz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ√»¿»¡»»¿ƒ»ƒ¿≈
Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ LÈa ÌÚcÓ Ïk ‡ÓeÓ d·≈»…ƒ««ƒ¬≈¿»»√»

:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

mixehd lra

)`k(.äøLà:`IxhnibAFpi`W oiIC £¥¨§¦©§¦¨©¨¤¥
.oEbd,oEbd Fpi`W oiIC cinrOd lMW ¨¤¨©©£¦©¨¤¥¨

lv` dxW` rhFp ENi`M `EdW¤§¦¥©£¥¨¥¤
.gAfOd©¦§¥©

.çaæî ìöà õò ìk äøLà:`IxhnibA £¥¨¨¥¥¤¦§©§¦©§¦¨
.wiCv lv` rWxak dxez ¨¨¥¤©¦

)(akéäìà 'ä àðN øLà.EDil KinqE £¤¨¥¡Ÿ¤§¦¥
.gAfz `ldvwEn rAxpe raFx zFAxl Ÿ¦§©§©¥©§¦§©§¤

.carpe` dxez §¤¡©
æé)(`.úáòBú ék òø øác ìkxnFl Ÿ¨¨¨¦£©©

.iEpUe darFY `xwp eiR lApnd lM ,Ll§¨©§©¥¦¦§¨¥¨§¨

.òø øác ìkDixzA aizkEF` Wi` Ÿ¨¨¨§¦©§¥¦
KlIe 'ebe rxd z` dUri xW` dX ¦̀¨£¤©£¤¤¨©©¥¤

.mixg` midl` carIexEACdW ,xnFl ©©£Ÿ¡Ÿ¦£¥¦©¤©¦
oitxhvn dxf dcFarA daWgOde§©©§¨¨©£¨¨¨¦§¨§¦

.dUrnla dxez §©£¤
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(á)éøòL ãçàa Eaø÷á àöné-ékýåýé-øLà E ¦«¦¨¥³§¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬
éäìà-úà äNòé øLà äMà-Bà Léà Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤

éäìà-ýåýé éðéòa òøä:Búéøa øáòì E ¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«
i"yx£B˙È¯a ¯·ÚÏ∑ עבֹודתּֿכֹוכבים לעבד ׁשּלא אּתכם ה' ּכרת .אׁשר «¬…¿ƒְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(â)íäì eçzLiå íéøçà íéäìà ãáòiå Cìiå©¥À¤©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®
LîMìå|øLà íéîMä àáö-ìëì Bà çøiì Bà §©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦£¤¬

:éúéeö-àì«Ÿ¦¦«¦
i"yx£È˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑ח)לעבדם .(מגילה ¬∆…ƒƒƒְְָָ

(ã)ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå zòîLå Eì-ãbäå§ª©§−§¨¨®§¨§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´
:ìàøNéa úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«

i"yx£ÔBÎ∑ העדּות .מכּון »ְֵָָֻ

(ä)àåää äMàä-úà Bà àeää Léàä-úà úàöBäå§«¥¨´¤¨¦´©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹
éøòL-ìà äfä òøä øácä-úà eNò øLà-úà E £¤´Â¨Â¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤

:eúîå íéðáàa ízì÷ñe äMàä-úà Bà Léàä̈¦¾−¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«
i"yx£EÈ¯ÚL Ï‡ 'B‚Â ‡e‰‰ LÈ‡‰Œ˙‡ ˙‡ˆB‰Â¿≈»∆»ƒ«¿∆¿»∆
'B‚Â∑ׁשערי "אל ּדינ',":הּמתרּגם ּבית 'לתרע ¿ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשנינּו: ׁשּכן ׁשער (ספרי)טֹועה, זה ,"ׁשערי "אל ְִֵֶֶֶֶֶַַָָ
נאמר  ּבֹו? ׁשּנּדֹון ׁשער אּלא אינֹו אֹו ּבֹו. ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשעבד

למעלה, "ׁשערי" ונאמר למּטה "מה "ׁשערי ְְְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָ
אף  ּבֹו, ׁשעבד ׁשער למעלה, האמּור "ּׁשערי"ְְְֶֶַַַַַָָָָָ
ותרּגּומֹו: ּבֹו, ׁשעבד ׁשער למּטה, האמּור "ׁשערי"ְְְְֶֶַַַַַָָָָָ

'לקרוי'. ְְִָ

(å)ét-ìò|ìL Bà íéãò íéðLúnä úîeé íéãò äL ©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬¥¦−©´©¥®
:ãçà ãò ét-ìò úîeé àì́Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«

i"yx£‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL∑ מ עדּות אם תקּימת ¿«ƒ≈ƒ¿…»ְִִֵֶֶַ
ׁשלׁשה  להּקיׁש ּבׁשלׁשה? ל ּפרט לּמה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֹּבׁשנים,

עדּות  ׁשלׁשה אף אחת, עדּות ּׁשנים מה ְְְִִִֵֵַַַַַַָֹלׁשנים,
ּכּלם ׁשּיּזּמּו עד זֹוממין נעׂשין ואין ו)אחת, .(מכות ְְֲִִִֵֶַַַַָֹֻ

(æ)ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãòä ãé©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬
ô :Eaøwî òøä zøòáe äðøçàa íòä-ìk̈¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(ç)íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté ék|ïéc-ïéa íãì ¦´¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨̧§¹̈¥«¦´
éøòLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãìzî÷å E §¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®§©§¨´
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìòå:Ba E §¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

ÈÈcב  CÈÂ¯wÓ ‡„Áa CÈa ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«≈»«¬»ƒƒ¿»«¿»
˙È „aÚÈ Èc ‡˙z‡ B‡ ¯·b CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»
:dÓÈ˜ ÏÚ ¯aÚÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c¿ƒ√»¿»¡»»¿∆¿««¿»≈

ÔB‰Ïג  „È‚Òe ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙe ÏÊ‡Â«¬«¿«¿«¬««¿«»¿ƒ¿
‡iÓL ÈÏÈÁ ÏÎÏ B‡ ‡¯‰ÈÒÏ B‡ ‡LÓLÏe¿ƒ¿»¿ƒ¬»¿»≈≈¿«»

:˙È„wÙ ‡Ï Ècƒ»«≈ƒ

Â‰‡ד  ˙e‡È Úa˙˙Â ÚÓL˙Â CÏ ÔeeÁÈÂƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»
‡„‰ ‡z·ÚBz ˙„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk ‡ËLÀ̃¿»≈«ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ«∆¿»»»

:Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈

‰‰È‡ה  ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡e‰‰ ‡¯·b ˙È ˜t˙Â¿«≈»«¿»«»ƒ¿»«ƒ
˙Èa Ú¯˙Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È e„·Ú Ècƒ¬»»ƒ¿»»ƒ»»≈ƒ¿«≈
‡˙z‡ ˙È B‡ ‡¯·b ˙È (CÈÂ¯˜Ï) CÈcƒ»¿ƒ¿»»«¿»»ƒ¿»

:Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔepÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«»ƒ

ÔÈ„‰Òו  ‡˙Ïz B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈«¿≈«¬ƒ¿»»«¬ƒ
¯ÓÈÓ ÏÚ ÏË˜˙È ‡Ï ÏBË˜ ·iÁc ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿««¿»ƒ¿¿≈«≈«

:„Á „È‰Ò»ƒ»

dÏË˜ÓÏז  ‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z ‡i„‰Ò„ ‡„È¿»¿«¬«»¿≈≈¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈
LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙È¯˙·a ‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂƒ»¿»«»¿«¿≈»¿«≈»≈¿ƒ

:CÈaÓƒ≈»

Óc‡ח  ÔÈa ‡È„Ï ‡Ób˙t CpÓ ÈÒÎzÈ È¯‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»≈¿»
e¯È‚Ò LzÎÓ ÔÈ·e ‡È„Ï ‡È„ ÔÈa ‡Ó„Ïƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ
CÈÂ¯˜a ‡È„ ‡z‚ÏÙ ÈÓb˙t e¯È‚Ò LzÎÓÏ¿«¿«¿ƒƒ¿»≈¿À¿»ƒ»¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï ˜q˙Â Ìe˜˙e¿¿ƒ«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:da≈

mixehd lra

)(e.íéãò íéðL ét ìò,dlEtM `"R ©¦§©¦¥¦¥§¨
.mazk iRn `le ,mdiRn `weC :xnFl©©§¨¦¦¤§Ÿ¦¦§¨¨

.únä úîeémi`xwp mdiIgA mirWxd ©©¥¨§¨¦§©¥¤¦§¨¦
.miznf dxez ¥¦

)(g.àìté ék,dOEwr dlEtM `"R ¦¦¨¥¥§¨£¨
aiIg Fpi`e ,oiC ziaAW `ltEOA :xnFl©©§¨¤§¥¦§¥©¨



mihteyלד zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` oey`x meil inei xeriy
i"yx£‡ÏtÈ Èk∑ הבדלה לׁשֹון 'הפלאה' ּכל ƒƒ»≈ְְְַַָָָָָ

מּמ ּומכּסה נבּדל ׁשהּדבר ÌcŒÔÈa.ּופריׁשה, ְְְְִִִֶֶַָָָָֻ≈»
Ì„Ï∑(פד סנהדרין טהֹור (ספרי. לדם טמא ּדם .ּבין ¿»ְֵֵָָָָ

ÔÈ„Ï ÔÈcŒÔÈa∑ חּיב לדין זּכאי ּדין Ú‚.ּבין ÔÈ·e ≈ƒ¿ƒְִִֵַַַָ≈∆«

Ú‚Ï∑ טהֹור לנגע טמא נגע ¯È·˙.ּבין È¯·c∑ »∆«ְֵֵֶֶַַָָƒ¿≈ƒ…
וזה  מטּמא זה ּבּדבר: חֹולקים העיר חכמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיהיּו

מזּכה  וזה מחּיב זה ÈÏÚÂ˙.מטהר, zÓ˜Â∑ סנהדרין) ְְְְֵֵֶֶֶַַַ¿«¿»¿»ƒ»
הּמקּדׁשפו) ׁשּבית הּמקֹומֹות מלּמד מּכל .ּגבּה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

(è)øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬
øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

:ètLnä©¦§¨«
i"yx£ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰∑ לוי מּׁשבט ׁשּיצאּו .הּכהנים «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ŒÏ‡Â∑(ספרי)אפּלּו ¿∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֲִ
לׁשמע  צרי אּתה לפניו, ׁשהיּו ׁשֹופטים ּכׁשאר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹאינֹו

ׁשּבימי ׁשֹופט אּלא ל אין .לֹו, ְְֵֵֶֶֶָָ

(é)íB÷nä-ïî Eì eãébé øLà øácä ét-ìò úéNòå§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½¦©¨´
øLà ìëk úBNòì zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´©«£½§−Ÿ£¤¬

:EeøBé«

(àé)-øLà ètLnä-ìòå EeøBé øLà äøBzä ét-ìò©¦̧©¹̈£¤´À§©©¦§¨²£¤
eãébé-øLà øácä-ïî øeñú àì äNòz Eì eøîàé«Ÿ§¬§−©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬

:ìàîNe ïéîé Eì§−¨¦¬§«Ÿ
i"yx£Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ∑(ספרי) על ל אֹומר אפּלּו »ƒ¿…ְֲִֵַ

ימין, ׁשהּוא ׂשמאל ועל ׂשמאל, ׁשהּוא ְְְִִֶֶַָָֹֹימין
ׂשמאל  ועל ימין, - ימין על ל ׁשאֹומר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוכלֿׁשּכן

ׂשמאל  -. ְֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(831 'nr ,d jxk zegiyÎihewl)

ּוׂשמאל ימין ל יּגידּו אׁשר הּדבר מן תסּור יא)לא (יז, ְְֲִִִֶַַָָָָֹֹ
ׂשמאל  ועל ׂשמאל ׁשהּוא ימין על ל אֹומר ְְְְֲִִֵֶַַָֹֹאפילּו

ימין (רש"י)ׁשהּוא ִֶָ

לׂשמאל  הּימין את הֹופ חכמי־יׂשראל ׁשל ּפסק־ּדין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּכן
לימין. הּׂשמאל ְְְִֶַָֹואת

(áé)-ìà òîL ézìáì ïBãæá äNòé-øLà Léàäå§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤
ì ãîòä ïäkäéäìà ýåýé-úà íL úøL-ìà Bà E ©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−¤

:ìàøNiî òøä zøòáe àeää Léàä úîe èôMä©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«

(âé)ñ :ãBò ïeãéæé àìå eàøéå eòîLé íòä-ìëå§¨¨−̈¦§§´§¦¨®§¬Ÿ§¦−«
i"yx£eÚÓLÈ ÌÚ‰ŒÏÎÂ∑(פט הרגל,(סנהדרין עד לֹו ׁשּממּתינים ּברגל ּוממ מּכאן אֹותֹו .יתין ¿»»»ƒ¿¿ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

È‰Èט  Èc ‡ic ˙ÂÏe È‡ÂÏ ‡i‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿»»¬«»≈»≈¿»«»»ƒ¿≈
‡Ób˙t ˙È CÏ ÔeeÁÈÂ Úa˙˙Â Ôep‡‰ ‡iÓBÈa¿«»»ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ¿»»

:‡È„„¿ƒ»

ÔÓי  CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«≈«ƒ¿»»ƒ¿«»ƒ
ÏÎk „aÚÓÏ ¯h˙Â ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«ƒƒƒ¿≈¿»¿ƒ«¿∆¿«¿…

:CpÙlÈ Ècƒ«¿À»

Ècיא  ‡Èc ÏÚÂ CpÙlÈ Èc ‡˙È¯B‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¿»ƒ«¿À»¿«ƒ»ƒ
Èc ‡Ób˙t ÔÓ ÈËÒ˙ ‡Ï „aÚz CÏ Ôe¯ÓÈÈ≈¿»«¿≈»ƒ¿≈ƒƒ¿»»ƒ

:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ CÏ ÔeeÁÈ¿«»«ƒ»¿»»

Ïa˜Ï‡יב  ‡Ïc ÏÈ„a ÚL¯a „aÚÈ Èc ¯·‚e¿«ƒ«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«»»
ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‡LnLÏ Ì‡˜c ‡‰k ÔÓƒ«¬»¿»≈¿«»»«»√»¿»
‡e‰‰ ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ ‡ic ÔÓ B‡ C‰Ï‡¡»»ƒ«»»¿ƒ¿¿≈«¿»«

:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

ÔeÚÈL¯Èיג  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»«¿ƒ
:„BÚ

mixehd lra

.dR lrAW dxFzA m` iMh dxez ¦¦§¨¤§©¤
)(hminrR 'ahtFXddWxRA`kd) §¨¦©¥©¨¨¨¨¨

(ai wEqtaE`IxhnibA mdW ,miraW §¨¤¥§¦©§¦¨¦§¦
oixcdpqoiC ziA lr dxnIW KixSW , ©§¤§¦¤¨¦¤©§¤©¥¦
.lFcBdi dxez ©¨

)(ci-bi.eàøéå eòîLé íòä ìëå§¨¨¨¦§§§¦¨
Dil KinqE.Kln ilr dniU`oMW §¦¥¨¦¨¨©¤¤¤¥

z` dxni xW` Wi` lM" KlnA aizM§¦§¤¤¨¦£¤©§¤¤
"LiR(gi ,` rWFdi). ¦§ª©

.ãBò ïeãéæé àìåDil KinqEdniU` §Ÿ§¦§¦¥¨¦¨
.Kln ilrceC xn` oMW(g ,`w miNdY) ¨©¤¤¤¥¨©¨¦§¦¦

."oe` ilrR lM 'd xirn zixkdl"§©§¦¥¦¨Ÿ£¥¨¤
.àBáú ék:`IxhnibAl`EnW iniA. ¦¨§¦©§¦¨¦¥§¥
.äzáLéåzFxFC 'd xg`l ,`"d `ln §¨©§¨¨¥¥§©©

.Kln El`W.izaiaq xW` miFBd lkM ¨£¤¤§¨©¦£¤§¦Ÿ¨
cr iM ,l`EnW iniA Kln El`W KklE§¨¨£¤¤¦¥§¥¦©
`N` Kln miYWltl did `l dYr©¨Ÿ¨¨¦§¦§¦¤¤¤¨
dxf dcFar zWxR xg`e .mipxq§¨¦§©©¨¨©£¨¨¨
xnFl ,Kln zWxR aizM dxW`e©£¥¨§¦¨¨©¤¤©
xralE zFxW`d xiqdl dEvn KlOdW¤©¤¤§©¤§¨¦¨£¥§©¥

.dxf dcFareh dxez £¨¨¨



לה mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a ipy meil inei xeriy

ß lel` 'a ipy mei ß

(ãé)éäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékCì ïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈
Cìî éìò äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ¤½¤

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëk§¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«

(åè)éìò íéNz íBNýåýé øçáé øLà Cìî E ´¨¦³¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬
éäìàéçà áøwî Ba Eéìò íéNz Eàì Cìî E ¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ

éìò úúì ìëeúéçà-àì øLà éøëð Léà E:àeä E ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ck zegiy ihewl)

מל עלי ּתׂשים טו)ׂשֹום אמרּו(יז, א)רז"ל סב, מנא (ּגיטין ְְִִִֶֶֶָָָָ
וגו'. ימלכּו מלכים ּבי ּדכתיב . . מלכים איקרּו ּדרּבנן ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָֹל
צּוּוי  קּיּום הינּו הּזה ּבּזמן מל מּנּוי ׁשּמצות ּכן, אם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמּובן

ו)הּמׁשנה א, ׁשאינֹו(אבֹות ׁשאֹומר מי יׁש והּנה, רב. ל עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
הּיצר, עצת ׁשּזהּו לדעת, עליו רב. לעצמֹו למצא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמצליח

לֹו ׁשּיׁש אחד יהּודי ׁשאין יּתכן ולא יׂשראל, אלמן לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּכן
רב. לֹו להיֹות יכֹול ּומּמילא מּמּנּו, יֹותר ה' ויראת ה' ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָאהבת
ּכפּית  ּכדי ּתֹו ּבאמת, ויחּפׂש יתיּגע אם - ּומצאת ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויגעּת
על  מעׂשין מּלׁשֹון ּכפּיה, לׁשֹון ("עׂשה" ׁשּלֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָהּיׁשּות

ימצא. ּבוּדאי ְְְִַַַָָָהּצדקה),
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מל עלי ּתׂשים טו)ׂשֹום (יז, ִֶֶֶָָ
הּנביא  לׁשמּואל הּקּב"ה ּׁשאמר מה על הּׁשאלה ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָידּועה
מאסּו". "אֹותי – "מל לנּו "ּתנה מּמּנּו י ׂשראל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָּכׁשּׁשאלּו
יׂשראל  את הּקּב"ה ׁשּצּוה מהּמצֹות אחת היא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּדלכאֹורה
מּדּוע  רצּוי, ּבלּתי ּדבר אכן זה אם ּולאיד לארץ? ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּבכניסתן
יׂשראל  ּבני ׁשל ּבּקׁשתם את למּלאת לׁשמּואל הּקּב"ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹצּוה

?מל להם ְֶֶֶַָּולמּנֹות
למעלה  זה אֹופּנים, ב' יׁשנם מל ּדבמּנּוי ּבחסידּות ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹמבאר
וכלׁשֹון  ּכדבעי, ּתהיה הּמדינה ׁשהנהגת לפעל א) ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּזה:
חּיים  רעהּו את איׁש מלכּות, ׁשל מֹוראּה "אלמלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמׁשנה
ּכדבעי, להיֹות צריכה ׁשהנהגתֹו מבין ּכׁשּבּׂשכל ּדגם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבלעֹו"
ורק  חֹומד", והּלב רֹואה "העין ׁשּכן מסּפיק, זה  אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעדין
ׁשּליט  ּכׁשהּמח ב) הּיׁשר. ּבּדר יתנהג הּמל יראת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹעל־ידי
אּלא  להּנ"ל, מל ּבמּנּוי צר אין ּבתמידּות, הּלב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעל
מּכל  ּגבֹוּה ומעלה ׁש"מּׁשכמֹו מעלתֹו ּגדל מּצד ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהּמל
להבין, יכֹולים אינם מּצד־עצמם ׁשהעם ּדברים מבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהעם"
הבנתֹו. ּכפי מתנהגים הּמדינה אנׁשי ּגם ּפקּודֹותיו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָועל־ידי
הּקּב"ה, הּוא ואדֹונם ׁשּמלּכם יׂשראל, ּבבני הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועל־ּדר־זה

לבני והּמלך  יתּבר מלכּותֹו הּמגּלה ממּצע הּוא ּבׂשר־ודם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
אֹופּנים: ב' ּבזה ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶַָָיׂשראל,

זקּוקים  ּכדבעי, להּקּב"ה הּבּטּול חסר יׂשראל ּכׁשּבבני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָא)
ּכׁשּיׁש ב) .יתּבר אליו והּבּטּול הּיראה ּבהם ׁשּימׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמל
נעלֹות  ּדרגֹות ּבהם ממׁשי הּמל והּיראה, הּבּטּול ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלהם
ׁשּלמעלה  ּובּטּול יראה ועל־ידי־זה, אלקּות, ּבגּלּוי ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹיֹותר

מּצד־עצמם. ְְִִֵַַַָָָמּמדרגתם
יהיה  יׂשראל ּבני ׁשּמּצב רצה הּנביא ּדׁשמּואל יּובן, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובזה
למל ויצטרכּו מּצד־עצמם, ׁשמים יראת להם ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבאפן
ּוכׁשּבּקׁשּו מהּׂשגתם, נעלית יראה ּבהם להמׁשי ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָרק
את  "איׁש ׁשל הּמּצב ׁשּימנע הּגֹוים", ּככל לׁשפטנּו מל"ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשמים, ּביראת להם ׁשחסר מֹורה זה הרי ּבלעֹו", חּיים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָרעהּו

גֹו'". מאסּו אֹותי "ּכי הּקּב"ה אמר ְֲִִֵַַָָָָָולכן
יׂשראל  ּבני לבּקׁשת הּקּב"ה הסּכים זאת למרֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹאמנם
ׁשמים, ּביראת ליהּודי חסר ׁשּכאׁשר מּכיון ,"מל לנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ"ּתנה
עליו  ׁשּיקּבל עד לחּכֹות אי־אפׁשר ׁשּתהיה, סּבה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמאיזֹו
יּגיע  ׁשּבּסֹוף עד ,מל עליו למּנֹות צרי מּיד אּלא ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמלכּותֹו,

.הּמל ּבתפקיד הּׁשנּיה לּדרּגה ְְְְִִֶֶַַַַַַָָּגם

CÏיד  ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏBÚ˙ È¯‡¬≈≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
‡kÏÓ ÈÏÚ ÈpÓ‡ ¯ÓÈ˙Â da ·˙È˙Â d˙¯È˙Â¿≈¿«¿≈≈«¿≈«¡«ƒ¬««¿»

:È¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ ÏÎk¿»«¿«»ƒ¿«¬»»

ÈÈטו  ÈÚ¯zÈ Èc ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓ˙ ‰‡pÓ«»»¿«≈¬»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
˙ÈÏ ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓz CÈÁ‡ BbÓ da C‰Ï‡¡»»≈ƒ«»¿«≈¬»«¿»≈
‡Ï Èc È¯Îe ¯·b CÏÚ ‰‡pÓÏ eL¯ CÏ»¿¿«»»¬»¿«¿«ƒ»

:‡e‰ CeÁ‡¬

mixehd lra

)(ehéìò íéNz íBN.E:`IxhnibAzFlrn miWlW.zFlrn miWlWA zipwp zEklOdW xnFl . ¨¦¨¤§¦©§¦¨§¦©£©¤©©§¦§¥¦§¦©£
éçà áøwî.E:`IxhnibA.dcEdi haXnfh dxez ¦¤¤©¤§¦©§¦¨¦¥¤§¨



mihteyלו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a ipy meil inei xeriy

(æè)íòä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø©»«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ
àì íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïòîì äîéøöî¦§©½§¨§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ

ì ïeôñú:ãBò äfä Cøca áeL «Ÿ¦À¨²©¤¬¤©¤−«
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ׁשהּסּוסים  מצרימה, העם את יׁשיב ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמרּכבּתֹו,
ּבׁשלמה ׁשּנאמר ּכמֹו מּׁשם, י)ּבאים "וּתעלה (מלכיםֿא : ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

וסּוס  ּכסף מאֹות ּבׁשׁש מּמצרים מרּכבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוּתצא
ּומאה  ."ּבחמּׁשים ֲִִֵַָ
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עֹוד: הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון ִֶֶֶַַָֹֹֽֽלא
לא  ׁשּנאמר כּו' מצרים מארץ חּוץ העֹולם ּבכל לׁשּכֹון ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר

ז).תֹוסיפּון הלכה ה, פרק מלכים הלכות רמב"ם טז. (יז, ִ
הּמצֹות ּבספר הרמּב"ם ּפרׁש האּסּור לא־תעשה ּבטעם (מצות ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכמנהגיהם מ"ו) ננהג וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא "ּכדי :ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
הּתֹורה". לדעת ְְִַַַַָֻהּמגּנים

ּבלּבל  אּׁשּור, מל סנחריב ׁש"עלה לאחר הרי זה, טעם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּולפי
ואּלּו מּמקֹומם, אֹותם והגלה ּבזה זה וערבם האּמֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָֻּכל

הם" אחרים אנׁשים עּתה מצרים ׁשּבארץ (הלכות הּמצרים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
כה) הלכה יב, פרק ביאה הּיׁשיבה אסורי לאּסּור מקֹום עֹוד אין ,ְְִִֵַָָ

ּכיון  מּמעׂשיהם ׁשּנלמד חׁשׁש אין ׁשהרי מצרים, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבארץ
ּבתחּלה. ׁשם ׁשהיּו הּמצרּיים אֹותם הם ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשאין

מּתר  הּזה ׁשּבּזמן ויפסק ׁשּיחּלק מצינּו לא ּברמּב"ם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻאבל
ׁשּסֹובר  נראה ּדבריו ּומּמׁשמעּות מצרים, ּבארץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלגּור

ּבעי וטעמא הּזה, ּבּזמן ּגם חל בברכי־יוסף ׁשהאּסּור (ראה ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ

ועוד) ד. סימן .אבן־העזר
לבֹוא  מצרי ּגר להּתר ּבנֹוגע ּדהּנה הּדבר, ּבבאּור לֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָויׁש

הּלבּוׁש ּכתב הּזה, ּבּזמן י)ּבקהל סעיף־קטן ד סימן (אבן־העזר ְְְֶַַַַַָָָ
ליּה והוי ּבמקֹומֹותם, נׁשארּו מעּוטם ּדבוּדאי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָ"ואף־על־ּגב
אֹותֹו מּכל־מקֹום ּדמי, מחצה על ּכמחצה קבּוע וכל ְְֱֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָקבּוע,
קּפריׁש מרּוּבא ּדּפריׁש וכל מהם, ּפֹורׁש הּוא הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּמתּגּיר

מּיד". ִִַָֻּומּתרים
מצרים  מעּוט ׁשּיׁש אף ּבקהל לבֹוא לּמצרי ׁשההּתר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָונמצא
מרּוּבא  ּדּפריׁש "ּכל מּדין הּוא סנחריב, לאחר ּגם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּנׁשארּו

ִָּפריׁש".
ּבּזמן  ּבמצרים לדּור ׁשהאּסּור ּדידן, ּבּנּדֹון לֹומר יׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָּולפי־זה
ואף  ּבמקֹומֹותם. ׁשּנׁשארּו מצרים אֹותם מחמת הּוא ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָהּזה
ו"ּכל  "קבּוע", הם אצלם לגּור הּבא לגּבי הרי  מעּוט, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהם
ׁשאינם  ּברב ּבטלים ואינם ּדמי" מחצה על ּכמחצה ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹקבּוע

ְִִִמצרּיים.

(æé)áäæå óñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé àìå§³Ÿ©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈
:ãàî Bl-äaøé àì¬Ÿ©§¤−§«Ÿ

i"yx£ÌÈL BlŒ‰a¯È ‡ÏÂ∑ׁש עׂשרה אּלא ,מֹונה ¿…«¿∆»ƒְְֵֶֶֶָ
לֹו ונאמר נׁשים, ׁשׁש לדוד לֹו ׁשהיּו יב)ׁשּמצינּו :(ש"ב ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָ

ו  מעט, וכהנה""ואם ּכהנה ּל ÊÂ‰·.אספה ÛÒÎÂ ְְְְְִִֵֵָָָָָָֹ¿∆∆¿»»

„‡Ó BlŒ‰a¯È ‡Ï∑(כא ליּתן(סנהדרין ּכדי לאכסניא אּלא …«¿∆¿…ְְְִֵֵֶַַָָָ
אחרים: .לאפסניא)(ספרים ְְְֲִִֵַַָָָ

(çé)Bì áúëå Bzëìîî àqk ìò BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹
íéðäkä éðôlî øôñ-ìò úàfä äøBzä äðLî-úà¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬

:íiåìä©«§¦¦«
i"yx£Bz·LÎ ‰È‰Â∑ ּכדאי ּכן, עׂשה הּוא אם ¿»»¿ƒ¿ְִֵַָָ

מלכּותֹו ‰Bz¯‰.ׁשּתתקּים ‰LÓŒ˙‡∑(שם (סנהדרין ְְִֵֶַַ∆ƒ¿≈«»
ּגנזיו, ּבבית מּנחת ׁשהיא אחת ּתֹורה: ספרי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשּתי

ּתרּגם: ואּונקלֹוס עּמֹו. ויֹוצאת ׁשּנכנסת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַואחת
ודּבּור  ׁשּנּון לׁשֹון "מׁשנה", ּפתר ."ּפתׁשגן". ְְְְִִִֵֶֶַַָ

È˙טז  ·˙È ‡ÏÂ ÔÂÒeÒ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï „BÁÏ¿»«¿≈≈»»¿»»≈»
ÈÈÂ ÔÂÒeÒ dÏ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓÏ ‡nÚ«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿»»≈»»«»
‡„‰ Á¯‡a ·ezÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎÏ ¯Ó‡¬«¿»¿¿ƒ¿…«»»

:„BÚ

tÒÎÂ‡יז  daÏ ÈÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈL dÏ ÈbÒÈ ‡ÏÂ¿»«¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿«¿»
:‡„ÁÏ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï ‡·‰„Â¿«¬»»«¿≈≈«¬»

BzÎÈÂ·יח  d˙eÎÏÓ ‡Ò¯k ÏÚ d·zÓÎ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«»¿»«¿≈¿ƒ¿
ÔÓ ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ô‚L˙t ˙È dÏ≈»«¿∆∆«¿»»»«ƒ¿»ƒ

:È‡ÂÏ ‡i‰k Ì„√̃»»¬«»≈»≈
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(èé)ãîìé ïòîì åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´©¨®§©´©¦§©À
ì åéäìà ýåýé-úà äàøéìéøác-ìk-úà øîL §¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º

:íúNòì älàä íéwçä-úàå úàfä äøBzä©¨¬©²Ÿ§¤©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«
i"yx£‰¯Bz‰ È¯·c∑ּכמׁשמעֹו. ƒ¿≈«»ְְַָ

(ë)-ïî øeñ ézìáìe åéçàî Bááì-íeø ézìáì§¦§¦³«§¨Æ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦
éøàé ïòîì ìåàîNe ïéîé äåönä-ìò íéîé C ©¦§−̈¨¦´§®Ÿ§©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©

ñ :ìàøNé áø÷a åéðáe àeä Bzëìîî©§©§²¬¨−̈§¤¬¤¦§¨¥«
i"yx£Âˆn‰ŒÔÓ ¯eÒ ÈzÏ·Ïe‰∑ קּלה מצוה אפּלּו ¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ְֲִִַָָ

נביא  ÌÈÓÈ.ׁשל CÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑ אּתה הן מּכלל ִֶָ¿«««¬ƒ»ƒְִֵַַָ
לאו, ׁשמּואל:ׁשֹומע לֹו ׁשאמר ּבׁשאּול, מצינּו וכן ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ

י) להעלֹות (שמואלֿא אלי ּבֹואי עד ּתֹוחל ימים ְְֲִִִֵֵֶַַַָ"ׁשבעת
ּוכתיב יג)עֹולֹות", ולא (שם ימים", ׁשבעת "וּיֹוחל : ְְְִִִֶַַָֹ

להעלֹות  הסּפיק ולא הּיֹום, ּכל לׁשמר הבטחתֹו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֹׁשמר

"נסּכלּת לֹו: ואמר ׁשמּואל ׁשּבא עד לא (ּכאׁשר)העלה, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
לאֿתקּום" ממלכּת ועּתה וגֹו' הא (שם)ׁשמרּת , ְְְְְְַַַַָָָָָֹ

נענׁש נביא, ׁשל קּלה מצוה ׁשּבׁשביל ‰e‡.למדּת, ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ÂÈ·e∑(יא הּוא (הוריות למלכּות, הגּון ּבנֹו ׁשאם מּגיד »»ְְְִִֶַַָ

אדם  לכל .קֹודם ְֵָָָ

ß lel` 'b iyily mei ß

çé(à)÷ìç éåì èáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²¥¬¤
:ïeìëàé Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-íò äìçðå§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−«Ÿ¥«

(á)àeä ýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ´
ñ :Bì-øac øLàk Búìçð©«£¨½©«£¤−¦¤«

[`] i"yx£ÈÂÏ Ë·LŒÏk∑ּבין ּתמימין ּבעלי ּבין »≈∆≈ƒְֲִִֵֵֵַ
‰'.ּבארץ ∑ÏÁÂ‰.ּבּבּזה ∑ÏÁ˜.מּומין  ÈM‡∑ ִ≈∆ִַָ¿«¬»ֶָָƒ≈

הּמקּדׁש הּקדׁשים)קדׁשי קדׁשי אחרים: אּלּו∑B˙ÏÁÂ.(ספרים ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָָ¿«¬»ֵ
הּגבּול: ּגמּורה קדׁשי נחלה אבל ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְְְְֲֲֵַַַַָָָָ

אחיו". ּבקרב לֹו יהיה ּדרׁשּו:£[a]"לא ּוב'ּספרי' ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ
ׁשאר  נחלת זֹו – לאֿיהיהּֿלֹו" a˜¯·."ונחלה ְְְֲֲִֶַַַָָֹ¿∆∆

ÂÈÁ‡∑ ונראה היא. מה יֹודע ואיני חמּׁשה. נחלת זֹו ∆»ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָ

ארץ  נקראת ,ואיל הּירּדן ׁשּמעבר ּכנען ׁשארץ ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָלי
עממים: ׁשני ועֹוג, סיחֹון וׁשל עממים, ְְְֲֲֲִִִִֵֶָָָחמּׁשה
ּוקנּזי  קיני לרּבֹות ׁשאר, ונחלת ּוכנעני, ְְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַָאמֹורי
לאהרן: ׁשּנאמרּו מּתנֹות ּבפרׁשת ּדֹורׁש וכן ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹוקדמֹוני,
ּוקנּזי  קיני על להזהיר וגֹו'", ללוי היה לא ּכן ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹ"על
הכ  קלֹונימּוס, רּבי ּבדברי נמצא ׁשּוב י וקדמֹוני; ְְְְְְִִִִִִֵַַָָ

נחלת  אּלּו לאֿיהיהּֿלֹו, ונחלה ּב'ּספרי': ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹּגרסינן

È‰BiÁיט  ÈÓBÈ Ïk d· È¯˜ È‰ÈÂ dnÚ È‰˙e¿≈ƒ≈ƒ≈»≈≈»≈«ƒ
˙È ¯hÓÏ d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ ÛÏÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«√»¿»∆»≈¿ƒ«»
ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk»ƒ¿»≈«¿»»»¿»¿»«»»ƒ≈

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

„Ï‡כ  ÏÈ„·e È‰BÁ‡Ó daÏ ÌÈ¯È ‡Ï„ ÏÈ„a¿ƒ¿»¿ƒƒ≈≈¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÈ„a ‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ‡z„˜Ùz ÔÓ ÈËÒÈƒ¿≈ƒ«¿∆¿»«ƒ»¿»»¿ƒ
B‚a È‰B·e ‡e‰ d˙eÎÏÓ ÏÚ ÔÈÓBÈ C¯BÈc¿≈ƒ««¿≈¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

„ÈÂÏא  ‡Ë·L ÏÎ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÏ È‰È ‡Ï»¿≈¿»¬«»≈»≈»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ„ ‡ia¯˜ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ√»¿«¬»»ƒƒ¿»≈À¿»«»«¿»

:ÔeÏÎÈÈ dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈≈¿

ÔzÓב  È‰BÁ‡ B‚a dÏ È‰È ‡Ï ‡ÒÁ‡Â¿«¬»»»¿≈≈¿¬ƒ«¿»
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Ècƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈¿»ƒ«ƒ

:dÏ≈

mixehd lra

)(k.åéçàî Bááì íeø ézìáìwEqRd §¦§¦§¨¥¤¨©¨
`vIW fnx .c"nlA miIqnE ligzn©§¦§©¥§¨¤¤¤¤¥¥
'le ,'l dlFr FnXW dcEdin zEkln©§¦¨¤§¤§
dpW 'l oA cece ,zEklOA zFlrn©£©©§§¨¦¤¨¨

FklnA(c ,d 'a l`EnW)dxiW xn` KklE , §¨§§¥§¨¨©¦¨
carl gSpnl" `Ede ,c"nlA zlgzOW¤©§¤¤§¨¤§©§©¥©§¤¤

d"cecl '(` ,gi miNdY). §¨¦§¦¦

éøàé ïòîì.íéîé C'l oA KlOW Kln §©©©£¦¨¦¤¤¤¨©¤
Knq KklE .lE`W `le ,mini Kix`i,gi) ©£¦¨¦§Ÿ¨§¨¨©

(`eixg`e "mipdMl didi `l"(h ,mW) Ÿ¦§¤©Ÿ£¦§©£¨¨

xir aFpC dUrn mEXnC ,aF` zWxR̈¨©§¦©£¤§¦
cxhp aF`A l`XW mEXnE mipdMd©Ÿ£¦¦¤¨©§¦§©

.FzEklOn` dxez ¦©§
çé)(`.íéðäkì äéäé àìKnq Ÿ¦§¤©Ÿ£¦¨©

zWxtlKlnlFcB odM iR lr iM , §¨¨©¤¤¦©¦Ÿ¥¨
lFcBW Kln miCwde ,gWnp `Ed KlOd©¤¤¦§¨§¦§¦¤¤¤¨
didi `iUPd lrW fnx cFre .EPOn `Ed¦¤§¨©¤©©¨¦¦§¤

KqPde dgpOde dlFrd(fi ,dn l`wfgi). ¨¨§©¦§¨§©¥¤§¤§¥

KM ,xUrn oilhFp iele odM dn ,cFre§©Ÿ¥§¥¦§¦©£¥¨
"xUri mkp`v" KlOd(fi ,g '` l`EnW). ©¤¤Ÿ§¤©§Ÿ§¥

.Búìçðå 'ä éMàDixzA aizkEdfe ¦¥§©£¨§¦©§¥§¤
mipdMd hRWn didioglXn mipdkC , ¦§¤¦§©©Ÿ£¦§Ÿ£¦¦ª§©

.Ekf `w DFaB̈©¨¨
.íiåìäA mXd ,`IxhnibAdedi ipc`. ©§¦¦§¦©§¦¨©¥©£Ÿ¨¡Ÿ¦

."Fzlgp `Ed 'd" Edfea dxez §¤©£¨
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חמּׁשה  נחלת ׁשבעה, נחלת אּלּו אחיו, ּבקרב ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה.
ׁשּמׁשה  ּומּתֹו ׁשבטים, ׁשבעה ונחלת ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹׁשבטים
ּבלבד, ׁשבטים לחמּׁשה אּלא נחלה חּלקּו לא ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֻויהֹוׁשע
מנּׁשה, ׁשבט וחצי וגד לראּובן הנחיל מׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּכן
מנּׁשה, ׁשבט ולחצי ואפרים ליהּודה הנחיל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֻויהֹוׁשע

יהֹוׁשע; מֹות אחרי מאליהן נטלּו האחרים ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻוׁשבעה
לבד  וׁשבעה לבד חמּׁשה הזּכיר ּכ מּתֹו.¯L‡k ְְְְְֲִִִִִַַָָָ«¬∆

BÏŒ¯ac∑(יח אני "(במדבר וגֹו' תנחל לא ּבארצם ƒ∆ְְְְֲִִַָָֹ
חלק". ְְֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `l jxk zegiy ihewl)

נחלתֹו הּוא ב)ה' הרמּב"ם(יח, ויֹובל)ּכתב ׁשמיטה הלכֹות :(סֹוף ְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹולא
לדעה  ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני לעמד להּבדל מדעֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹוהבינֹו
צּוארֹו מעל ּופרק האלקים ׁשעׂשהּו ּכמֹו יׁשר והל ה', ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאת
זה  הרי - האדם ּבני ּבּקׁשּו אׁשר הרּבים החׁשּבֹונֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל
לֹו ויזּכה . . ונחלתֹו חלקֹו ה' ויהיה קדׁשים, קדׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנתקּדׁש

ללוּים, לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר הּזה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבעֹולם
אֹו לוי ׁשבט למעלת רק לא ׁשּמּגיע להעיר, ויׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹעכ"ל.
ׁשהרי  גדֹולה, ּכהּנה למעלת ּגם אּלא הּכהנים, ְְְְֲֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻלמעלת

'ק  ׁשּכתּוב הּתאר ּכמֹו ּדוקא, ּגדֹול ּבכהן נאמר קדׁשים' דׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ
יג) כג, קדׁשים.(דה"א קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן ְְְֲִִֵֶַַַַָֹֹֹוּיבּדל

(â)éçáæ úàî íòä úàî íéðäkä ètLî äéäé äæå§¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬
íééçläå òøfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà çáfä©¤−©¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäå§©¥¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙‡Ó∑ מאת ‡BLŒÌ¯.הּכהנים ולא ≈≈»»ְֲִֵֵַֹֹƒ

‰NŒÌ‡∑ לחּיה ׁשל ∑‰Ú¯f.ּפרט הּפרק מן ƒ∆ְְַָָ«¿…«ִֶֶֶַ
אשפלדו"ן  ׁשּקֹורין יד, ׁשל ּכף עד .ארּכּבה ְִֶֶַַַָָֻ

ÌÈÈÁl‰Â∑(קלג רׁשּומֹות (חולין ּדֹורׁשי הּלׁשֹון; היּועם ¿«¿»«ƒְְִֵַָָ

ׁשּנאמר יד', ּתחת 'זרֹוע כה)אֹומרים: "וּיּקח (במדבר : ְְֱִִֶֶַַַַַַָ
בידֹו" ׁשּנאמר∑ÌÈÈÁÏ.רמח ּתפּלה, קו)ּתחת :(תהלים ְַָֹ¿»«ƒְֱִֶֶַַַָ

ויפּלל" ּפינחס כה)ּתחת∑w‰Â·‰."וּיעמד :(במדבר ְְֲִֵַַַַָֹ¿«≈»ַַ
אלֿקבתּה .""האּׁשה ֳִֶָָָָ

(ã)ðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzz¦¤«

i"yx£E‚c ˙ÈL‡¯∑ּבּה ּפרׁש ולא ּתרּומה. זֹו ≈ƒ¿»¿ְְֵַָָֹ
רּבֹותינּו אבל פ"ד)ׁשעּור, עין (תרומות ׁשעּור: ּבּה נתנּו ְֲִִִֵַַָָָ

ּבינֹונית  מּׁשּׁשים, אחד רעה עין מארּבעים, אחד ְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָיפה
לפחת  ׁשּלא הּמקרא על וסמכּו מחמּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאחד

ׁשּנאמר מּׁשּׁשים, מה)מאחד "וׁשּׁשיתם(יחזקאל האיפה : ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
סאה,מחמר  חצי האיפה, ׁשּׁשית ּכׁשאּתה הּׂשערים". ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשהּכֹור  מּׁשּׁשים, אחד הרי לכֹור, סאה חצי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָנֹותן

סאין  ˆ‡E.ׁשלׁשים Êb ˙ÈL‡¯Â∑ ּגֹוזז ּכׁשאּתה ְְִִֹ¿≈ƒ≈…¿ְֵֶַָ
ראׁשית מּמּנה ּתן ׁשנה, ּבכל ּפרׁשצאנ ולא לּכהן, ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹ

מּׁשּׁשים  אחד ׁשעּור, ּבּה נתנּו ורּבֹותינּו ׁשעּור, ְְִִִִִֵֶַָָָָּבּה
קלז) חמׁש(חולין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות צאן וכּמה .ְְִֵֵֵַַַָָָֹ

ׁשּנאמר כה)רחלֹות, עׂשּויֹות",(ש"א צאן "וחמׁש רּבי : ְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹ
,"צאנ" ׁשּתים. ּגז", "ראׁשית אֹומר: ְְֲִִִֵֵֵַָֹעקיבא

חמּׁשה  הרי לֹו", "ּתּתן .ארּבעה. ְֲֲִִֵֶַָָָ

(ä)éäìà ýåýé øça Bá ékéèáL-ìkî EEãîòì ¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ
ìñ :íéîiä-ìk åéðáe àeä ýåýé-íLa úøL §¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«

i"yx£˙¯LÏ „ÓÚÏ∑ מעּמד אּלא ׁשרּות ׁשאין .מּכאן «¬…¿»≈ְִֵֵֶֶָָָֻ

ÈÒÎג  ÔÓ ‡nÚ ÔÓ ‡i‰ÎÏ ÈÊÁ„ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿»≈¿»¬«»ƒ«»ƒ»¿≈
‡‰ÎÏ ÔzÈÂ ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ ‡˙ÒÎƒ¿»»ƒƒƒ»¿ƒ≈¿«¬»

:‡˙·˜Â ‡ÚBÏÂ ‡ÚB¯c¿»¿»¿À¿»

fb‡ד  LÈ¯Â CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú LÈ≈̄ƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»
:dÏ Ôzz CÚ„¿»»ƒ∆≈

CÈË·Lה  ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ d· È¯‡¬≈≈ƒƒ¿≈¿»¡»»ƒ»ƒ¿»
Ïk È‰B·e ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL· ‡LnLÏ Ì˜ÓÏ¿≈«¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ»

:‡iÓBÈ«»

mixehd lra

)(cðâc úéLàø.E:`IxhnibA ¥¦§¨§§¦©§¦¨
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ß lel` 'c iriax mei ß

(å)éøòL ãçàî éålä àáé-éëå-øLà ìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤̧Æ¦¨¦§¨¥½£¤
íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä−¨´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−

:ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈÂl‰ ‡·ÈŒÈÎÂ∑(ספרי),וּדאי לוי ּבבן ׁשאין יכל לוּים יצאּו "וׁשרת", לֹומר : ּתלמ ּוד מדּבר ? הּכתּוב  ¿ƒ»…«≈ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לׁשרּות  .ראּויין ְְִֵ

(æ)íiåìä åéçà-ìëk åéäìà ýåýé íLa úøLå§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½
:ýåýé éðôì íL íéãîòä̈«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

[fÎe] i"yx£'B‚Â BLÙ ˙e‡ŒÏÎa ‡·e˙¯LÂ∑ על לּמד »¿»«««¿¿¿≈≈ִֵַ
ואפּלּו חֹובתֹו, אֹו נדבתֹו קרּבנֹות ּומקריב ׁשּבא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּכהן
על  לּמד עֹוד אחר: ּדבר ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּבמׁשמר

ּבמׁשמר ׁשּמקריבין לרגל, הּבאים ועֹובדין הּכהנים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
הרגל,ּבקרּבנֹות מּוספי ּכגֹון הרגל מחמת הּבאֹות ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּלהם  הּמׁשמר ׁשאין .ואףֿעלּֿפי ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

(ç)ñ :úBáàä-ìò åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©¨«¨«

i"yx£eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ∑ ּבעֹורֹות ׁשחֹולקין מלּמד ≈∆¿≈∆…≈ְְְִֵֶַ
ׁשּלא  הּבאים ּבדברים אף יכל חּטאֹות. ׂשעירי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּובבׂשר
ּונדרים  ׁשּבת, ּומּוספי ּתמידין, ּכגֹון הרגל, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמחמת
האבֹות", על ממּכריו "לבד לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִַַַַָָָָָּונדבֹות?

ּוׁשמּואל, ּדוד ּבימי האבֹות ּׁשּמכרּו מּמה ְְִִִֵֵֶַָָָָחּוץ
,ׁשּבּת אּתה טל לזה: זה ּומכרּו הּמׁשמרֹות ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנקּבעּו

ׁשּבּתי  אּטל .ואני ֲִִֶַַַֹ

(è)éýìà ýåýé-øLà õøàä-ìà àa äzà ékïúð E ¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´
:íää íéBbä úáòBúk úBNòì ãîìú-àì Cì̈®«Ÿ¦§©´©«£½§«£−Ÿ©¦¬¨¥«

i"yx£˙BNÚÏ „ÓÏ˙Œ‡Ï∑(סח למד (סנהדרין אּתה אבל …ƒ¿««¬ֲֵַָָָ
הם  ּכּמה מעׂשיהם להבין ּכלֹומר ּולהֹורֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָלהבין

,וכ ּכ ּתעׂשה 'לא :לבני ּולהֹורֹות ְְְְְֲִֶֶַָָָָֹֻמקלקלים,
העֹובדיּֿכֹוכבים' חק .ׁשזהּו ְִֵֶֶָָֹ

(é)íñ÷ Làa Bzáe-Bða øéáòî Eá àöné-àì«Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´
:óMëîe Lçðîe ïðBòî íéîñ÷§¨¦½§¥¬§©¥−§©¥«

i"yx£L‡a Bz·eŒBa ¯È·ÚÓ∑:הּמל עבֹודת הּוא «¬ƒ¿ƒ»≈ֲֶַַֹ
ּבין  ּומעבירֹו ּומּכאן מּכאן אׁש מדּורֹות ְֲִִִֵֵֶַָָעֹוׂשה

˜ÌÈÓÒ.ׁשּתיהם  ÌÒ˜∑ את האֹוחז קֹוסם? איזהּו ְֵֶ…≈¿»ƒֵֵֵֶֶָ
הּוא  וכן ?'אל לא אם ,אל 'אם ואֹומר: ְְְִִֵֵֵֵֵֵַֹמקלֹו

ד)אֹומר לֹו"(הושע יּגיד ּומקלֹו יׁשאל, ּבעצֹו "עּמי :. ְְְִִִֵֵַַַָ

ÔBÚÓ∑(סה נֹותני (סנהדרין אּלּו אֹומר: עקיבא רּבי ¿≈ְֲִִֵֵֵַָ
להתחיל'. יפה ּפלֹונית 'עֹונה ׁשאֹומרים: ְְְְִִִֶַָָָעֹונֹות,

אֹוחזי  'אּלּו אֹומרים: ∑LÁÓ.העינים'וחכמים ְֲֲִִִֵֵֵַַָָ¿«≈
נפל (ספרי) מקלֹו ,ּבּדר הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּפּתֹו

.מּידֹו ִָ

ÏkÓו  CÈÂ¯wÓ ‡„ÁÓ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È¯‡Â«¬≈≈≈≈»»≈¬»ƒƒ¿»ƒ»
˙eÚ¯ ÏÎa È˙ÈÈÂ Ônz ¯„ ‡e‰ Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«»¿≈≈¿»¿

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ È„ ‡¯˙‡Ï dLÙ«¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

‡È‰BÁז  ÏÎk d‰Ï‡ ÈÈc ‡ÓLa LnLÈÂƒ««ƒ¿»«¿»¡»≈¿»¬ƒ
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz ÔÈLnLÓc È‡ÂÏ≈»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿√»¿»

È˙ÈÈcח  ‡z¯hnÓ ¯a ÔeÏÎÈÈ ˜ÏÁk ˜ÏÁ√»»√»≈¿«ƒ««¿»¿≈≈
:‡˙‰·‡ eÈ˜˙‡ ÔÎa ‡zaL·¿««»¿≈«¿ƒ¬»»»

CÏט  ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏÏÚ z‡ È¯‡¬≈«¿»≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
:Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËk „aÚÓÏ ÛÏÈ˙ ‡Ï»≈«¿∆¿«¿«¬««¿«»»ƒ

ea¯‡י  dz¯·e d¯a ¯·ÚÓ Ca ÁÎzLÈ ‡Ï»ƒ¿¿«»«¬«¿≈¿«≈¿»
:L¯ÁÂ LÁÓe ÔÚÓ ÔÈÓÒ˜ ÌÒ»̃≈À¿ƒ¿»≈¿«≈¿»»

mixehd lra

)(e.éålä àáé éëå:`IxhnibA`Ed Edf §¦¨Ÿ©¥¦§¦©§¦¨¤
.odMf dxez Ÿ¥

)(g.÷ìçkwlgM wlg" .dxFqOA 'a §¥¤©§¨¥¤§¥¤
"milMd lr aWId wlgkE" ,"Elk`iŸ¥§¥¤©Ÿ¥©©¥¦

(ck ,l '` l`EnW)opixn`C .(` ,aw migaf)odM §¥§¨§¦©§¨¦Ÿ¥
iR lr s` miWcTA wlFg mEn lrA©©¥©¨¨¦©©¦

lr aWFIW itl Epiide ,dcFarA lEqRW¤¨¨£¨§©§§¦¤¥©
.milMdh dxez ©¥¦

)h(.àa äzà éko`M KnqaF` l`FW, ¦©¨¨¨©¨¥
.aF`A `le mixE`A l`FW KlOWi dxez ¤¤¤¥§¦§Ÿ§

)(iíñ÷ .Lçðîe ïðBòî íéîñ÷ íñ÷Ÿ¥§¨¦§¥§©¥Ÿ¥
:`IxhnibA.FlwnA fgF` §¦©§¦¨¥§©§

ïðBòî:`IxhnibA ..mipird ifgF` §¥§¦©§¦¨£¥¨¥©¦
.Lçðî:oFwixhFpniRpdltgdkiz §©¥§¦¦¦¨§¨£¦¨

W.iN ¤¦
:øçà øác̈¨©¥

îlTpWggdClEW.lrE`i dxez ©¥¨¨§¨¨



mihteyמ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iying meil inei xeriy

(àé)-ìà Løãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤
:íéúnä©¥¦«

i"yx£¯·Á ¯·ÁÂ∑(שם אֹו(סנהדרין נחׁשים ׁשּמצרף ¿…≈»∆ְְִֵֶָָ
אחד  למקֹום חּיֹות ׁשאר אֹו ‡B·.עקרּבים Ï‡LÂ∑ ְְְִֶַַַָָָ¿…≈

ּומעלה  מּׁשחיֹו, ּומדּבר ּפיתם, ׁשּׁשמֹו מכּׁשפּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹזה
ׁשּלֹו הּׁשחי ּבבית הּמת עצם ∑ÈÚcÈÂ.את מכניס ְִֵֵֶֶֶַַ¿ƒ¿…ƒְִֶֶַ

עלֿידי  העצם ּומדּבר ּפיו לתֹו יּדּוע ׁשּׁשמּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחּיה
‡ÌÈ˙n‰ŒÏ.מכּׁשפּות  L¯B„Â∑ הּמעלה ּכגֹון ְֵַ¿≈∆«≈ƒְֲֶַַ

והּנׁשאל .ּבגלּגלת ּבזכרּותֹו, ְְְְְְִֶַַָֹֻ

(áé)úáòBzä ììâáe älà äNò-ìk ýåýé úáòBú-ék¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ©«¥´Ÿ
éäìà ýåýé älàäéðtî íúBà LéøBî E:E ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬−̈¦¨¤«

i"yx£‰l‡ ‰NÚŒÏk∑(ספרי כד. מהן (מכות אחת אפּלּו אּלה", עֹוׂשה "ּכל אּלא נאמר, לא אּלה' ּכל .'עֹוׂשה »…≈≈∆ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(âé)éäìà ýåýé íò äéäz íéîz:E ¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz∑עּמֹו התהּל »ƒƒ¿∆ƒ¡…∆ְִִֵַ

העתידֹות, אחר ּתחקר ולא לֹו, ּותצּפה ְְְֲֲִִִֶַַַַָֹֹּבתמימּות
ּתהיה  ואז ּבתמימּות, קּבל ,עלי ּׁשּיבא מה ּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

ּולחלקֹו .עּמֹו ְְִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq 'nr eh jxk ycew zexb`)

אלקי ה' עם ּתהיה יג)ּתמים ּׁשאֹומרים ׁשאלה (יח, מה : ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹ
אֹודֹות  ּׁשאֹומרים מה וכן כו', להתאים צרי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָׁשּבזּוּוגים
ּתהיה  "ּתמים לּצּוּוי סֹותר זה האם - הּיד ׂשרטּוטי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחכמת

?"אלקי ה' ֱִֶֹעם
הּגּוף מענה  ׁשמירת עניני ועל־ּדר הּצּוּוי, הפ זה אין : ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ

ּגם  ויעּין ּבזה. וכּיֹוצא ּבדּוקֹות ּוסגּלֹות רפּואה עניני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻוהּנפׁש,
ּבהנ"ל. ּפרטים ּכּמה קע"ט סי' יֹורה־ּדעה ּבׁשלחן־ערּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ־כן
על  הנ"ל הענינים ּכׁשּיֹודעים אמּורים, ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָאבל
יׁש אם אני ותמּה . . הּיד ׂשרטּוטי הּנׁשמֹות ׁשרׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּברים,

אּלּו. ּבענינים הּוא ׁשּבקי ויפרסם ּׁשּיאמר מי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבדֹורנּו

ß lel` 'd iying mei ß

ãé)(ék|íúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä ¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈
ïúð ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððòî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©

éäìà ýåýé Eì:E §−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ EÏ Ô˙ ÔÎ ‡Ï∑ ואּורים הּנביאים על ׁשכינה הׁשרה ׁשהרי קֹוסמים, ואל מעֹוננים אל לׁשמע …≈»«¿¡…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

.ותּמים  ְִֻ

(åè)éçàî Eaøwî àéáðýåýé Eì íé÷é éðîk E ¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´
éäìà:ïeòîLz åéìà E ¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«

i"yx£ÈÓk EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ∑ וכן ּתחּתי, ל יקים ,מאחי מּקרּב ׁשאני לנביא ּכמֹו .מּנביא ƒƒ¿¿≈«∆»…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ÔÓיא  Ú·˙Â e¯eÎÊe ÔÈca Ï‡LÂ ÔË¯ ÔÈË¯Â¿»ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿¿»«ƒ
:‡i˙Ó≈«»

ÏÈ„·eיב  ÔÈl‡ „aÚÈc Ïk ÈÈ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»¿»»¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
ÔB‰˙È C¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz∆¿»»ƒ≈¿»√»»¿»«»¿

:CÓ„wÓƒ√»»

‡C‰Ï:יג  ÈÈc ‡zÏÁ„a È‰z ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿««¿»«¿»¡»»

ÔÓיד  ÔB‰˙È ˙¯È z‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È¯‡¬≈«¿«»»ƒ≈ƒ«¿»≈»¿ƒ
·‰È ÔÎ ‡Ï z‡Â ÔÈÚÓL ‡iÓq˜ ÔÓe ‡iÚÓ¿»¿«»ƒ«»«»»¿ƒ¿«¿»≈¿«

:C‰Ï‡ ÈÈ CÏ»¿»¡»»

ÈÈטו  CÏ ÌÈ˜È È˙Âk CÈÁ‡Ó CÈaÓ ‡i·¿ƒ»ƒ≈»≈«»¿»ƒ¿ƒ»¿»
:ÔeÏa˜z dpÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈¿«¿

mixehd lra

)(bi.íéîzKlY m`W ,dlFcB e"iY ¨¦¨§¨¤¦¥¥
cre s"l`n YniIw EN`M ,zEninzA¦§¦§¦¦©§¨¥¨¤§©

.e"iYci dxez ¨
)(eh.Eaøwî àéáðligzn wEqRd ¨¦¦¦§§©¨©§¦

ixrW o"Ep rcIW xnFl ,o"EpA miIqnE§©¥§©¤¥©©£¥
xnFl ,zFaiY c"Ei FA Wie .dpiA¦¨§¥¥©

.zFxACd zxUrl FnM Fl rnWYW¤¦§©§©£¤¤©¦§
.ïeòîLz,"oErnWY eil`" .dxFqOA 'a ¦§¨©§¨¥¨¦§¨

"oErnWY lcBM ohTM"(fi ,` lirl),xnFl . ©¨Ÿ©¨Ÿ¦§¨§¥©
.eil` rnW - lFcB cg`e ohw cg ¤̀¨¨¨§¤¨¨§©¥¨

.éðBîk:`IxhnibA.eprfh dxez ¨¦§¦©§¦¨¨¨



מי mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr ci jxk zegiy ihewl)

אלקי ה' ל יקים . . מּקרּב טו)נביא מּׁשּמתּו(יח, ְְְֱִִִִִֵֶֶָָֹ
מּיׂשראל  הּקדׁש רּוח נסּתּלקה . . אחרֹונים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹנביאים

ב) ט, ואּולם (יומא הּזה. ּבּזמן נבּואה ׁשאין לכאֹורה, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָמׁשמע
ּגם  הּקדׁש רּוח ׁשהיתה ּבחז"ל, מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְֶֶַַַַָָָָֹֹמפרׁש

ּגּלּו ּפרקי (ראה האחרֹונים הּנביאים להרב לאחר יים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָ
צרי ועל־ּכרח הּׁשמים). מן לשו"ת ּבפתיחתֹו ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָמרּגלית
לא  אבל ּכמּקדם, מצּויה הּנבּואה ׁשאין היא ׁשהּכונה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלֹומר,

הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו לגמרי. אֹונסּתּלקהׁשּבטלה ּבטלה (ולא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
קׁשה  אּלא ּפסקה, ולא הּנבּואה ּבטלה לא ׁשּכן ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹּפסקה),

ּתימן, ּבאּגרת איתא מּכן ויתר אליה. להּגיע ׁשּתחזר יֹותר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ליׂשראל והרמב"ם הּנבּואה תתקע"ו. אלפים ד' ּבׁשנת ְְְְְֲִִִֵַַָָָָ

הּזה  הּמֹופת לזמּנֹו: קרֹוב ׁשהיה אדם אֹודֹות ׁשם ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכֹותב
ספק. ּבאין נביא ׁשהּוא ּכל לעיני ְְִִֵֵֵֵֶַָָֹהֹוכיח

(æè)éäìà ýåýé íòî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½
ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaýåýé ìB÷-úà òîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´

ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−
:úeîà àìå§¬Ÿ¨«

(æé):eøac øLà eáéèéä éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¥¦−£¤¬¦¥«

(çé)ézúðå EBîk íäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð̈¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³
:epeöà øLà-ìk úà íäéìà øaãå åéôa éøáã§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«

(èé)øLà éøác-ìà òîLé-àì øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬
:Bnòî Løãà éëðà éîLa øaãé§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«

(ë)úà éîLa øác øaãì ãéæé øLà àéápä Cà©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧¨¹̈¦§¦À¥´
íéäìà íLa øaãé øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´

:àeää àéápä úîe íéøçà£¥¦®¥−©¨¦¬©«
i"yx£¯a„Ï ÂÈ˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑ צ לחברֹואבל .ּויתיו ¬∆…ƒƒƒ¿«≈ֲֲִִִֵַָ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â∑ את ּכּון אפּלּו «¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲִִֵֶ
הּמּתר  את ּולהּתיר האסּור את לאסר ∑Óe˙.ההלכה ְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ≈

אדם ּבידי מיתתן ׁשלׁשה, פט)ּבחנק. סנהדרין :(ספרי. ְְִִֵֶֶָָָָָֹ
ונאמר  לֹו נאמר ׁשּלא ּומה ׁשמע, ּׁשּלא מה ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹהּמתנּבא

אבל  עבֹודתּֿכֹוכבים. ּבׁשם והּמתנּבא ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָלחברֹו,
נבּואתֹו את והעֹובר הּכֹובׁש נביא, ּדברי על והעֹובר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

"אנכי  ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתתן עצמֹו, ּדברי ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל
מעּמֹו ."אדרׁש ְִֵֶֹ

(àë)øLà øácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈£¤¬
:ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ ÈÎÂ∑ לֹומר אּתם עתידין ¿ƒ…«ƒ¿»∆ֲִִֶַַ
ּומתנּבא עּזּור, ּבן חנניה כז)ּכׁשּיבא ּכלי (ירמיה "הּנה : ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

עֹומד  וירמיה מהרה", עּתה מּבבלה מּוׁשבים ה' ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבית

הּים  ועל העּמּודים [אל] על הּכלים וצֹווח יתר ועל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּגלּות  עם יּובאּו", "ּבבלה יכניה עם ּגלּו ְְִִֶֶָָָָָָָֹׁשּלא

.צדקּיהּו ְִִָ

Áa¯·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„wÓ ‡zÏ‡L Èc ÏÎk¿…ƒ¿∆¿»ƒ√»¿»¡»»¿…≈
ÚÓLÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»¿≈»»≈¿ƒ¿«
‡˙a¯ ‡˙M‡ ˙ÈÂ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È»»≈¿»«¿»¡»«¿»∆»»«¿»

:˙eÓ‡ ‡ÏÂ „BÚ ÈÊÁ‡ ‡Ï ‡„‰»»»∆¡≈¿»≈

eÏÈlÓ:יז  Èc e·ÈËB‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒƒ«ƒ

Ôz‡Âיח  C˙Âk ÔB‰ÈÁ‡ BbÓ ÔB‰Ï ÌÈ˜‡ ‡i·¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¬≈¿»»¿∆≈
Ïk ˙È ÔB‰nÚ ÏlÓÈÂ dÓeÙa È˙‡e· ÈÓb˙tƒ¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿»»

:dp„wÙ‡ Ècƒ¬«¿ƒ≈

ÏlÓÈיט  Èc ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜È ‡Ï Èc ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒ»¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿«≈
:dpÓ Úa˙È È¯ÓÈÓ ÈÓLaƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿«ƒ≈

ÈÓLaכ  ‡Ób˙Ù ‡ÏlÓÏ ÚL¯È Èc ‡i· Ì¯a¿«¿ƒ»ƒ«¿«¿«»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ
ÌeLa ÏlÓÈ È„Â ‡ÏlÓÏ dz„wÙ ‡Ï Èc ˙È»ƒ»«≈ƒ≈¿«»»¿ƒ¿«≈¿
:‡e‰‰ ‡i· ÏË˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿≈¿ƒ»«

Ób˙t‡כא  ˙È Úc ÔÈcÎ‡ CaÏa ¯ÓÈ˙ È¯‡Â«¬≈≈«¿ƒ»∆¿≈ƒ«»ƒ¿»»
:ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Ècƒ»«¿≈¿»

mixehd lra

)(fh.zìàL øLà ìëk,'r dlFr 'lkM' §Ÿ£¤¨©§¨§Ÿ¤
iYnUe Lzl`Wl iYrnXW xnFl©¤¨©§¦¦§¥¨§§©§¦
El`W xW`M mbe ,mipwf 'r mdilr£¥¤§¥¦§©©£¤¨£

.mi`iap mdl oY`e l`xUifi dxez ¦§¨¥¨¤¥¨¤§¦¦
)(gi.íäì íé÷à àéáð:`IxhnibAEdf ¨¦¨¦¨¤§¦©§¦¨¤

.Edinxi,'eke ogikFd dfe ogikFd df ¦§§¨¤¦¨§¤¦¨

`zwiqtA `zi`cM`wqR `pdM axC) ¦§¦¨¦§¦§¨§©¨£¨¦§¨

(bi.hi dxez



mihteyמב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iying meil inei xeriy

(áë)øácä äéäé-àìå ýåýé íLa àéápä øaãé øLà£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ
ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä àeä àáé àìå§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ

ñ :epnî øeâú àì àéápä Bøac¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−¦¤«
i"yx£‡È·p‰ ¯a„È ¯L‡∑(ספרי) זה 'ּדבר ויאמר: ¬∆¿«≈«»ƒְֶַָָֹ

הּדבר  "הּוא יבא, ׁשּלא ותראּו עליכם', לבא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹעתיד
זֹו ּתאמר, ואם אֹותֹו. והרג ה'", לאּֿדּברֹו ְְֲֲִִֶַַֹֹֹאׁשר

העתידֹות, על ּכּבּמתנּבא 'עׂשּו ואמר: ׁשּבא הרי ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
נצטּוּו ּכבר אֹומר', אני הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּומּפי ,ְְְֲִִִִֵַַָָָָוכ
ּתׁשמע  לא הּמצות, מּכל מאחת להּדיח ּבא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹׁשאם

אּלאֿאםּֿכן  ּגמּור,לֹו, צּדיק ׁשהּוא ל הּוא ממחה ְְִִֵֶֶֶַָָֻ
ּבׁשעת  ּבבמה ׁשהקריב הּכרמל ּבהר אלּיהּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּכגֹון
צר לפי הּכל יׂשראל, את לגּדר ּכדי הּבמֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹאּסּור
ּתׁשמעּון" "אליו נאמר: לכ הּפרצה, ּוסיג .ׁשעה ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָ

epnÓ ¯e‚˙ ‡Ï∑(שם) עליו מּללּמד עצמ ּתמנע לא …»ƒ∆ְְְְִִֵַַַָָֹ
עליו  ליענׁש ּתירא ולא .חֹובה, ְִֵֵָָָָָֹ

èé(à)éäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ
éäìà ýåýézáLéå ízLøéå íöøà-úà Eì ïúð E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬

:íäézááe íäéøòá§¨«¥¤−§¨«¥¤«

(á)ýåýé øLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéøò LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:dzLøì Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«

(â)lLå Cøcä Eì ïéëzøLà Eöøà ìeáb-úà zL ¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬
éäìà ýåýé Eìéçðé:çöø-ìk änL ñeðì äéäå E ©§¦«§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©

i"yx£C¯c‰ EÏ ÔÈÎz∑' על ּכתּוב היה מקלט' מקלט »ƒ¿«∆∆ְְִִַָָָָָ
‡¯ˆE.ּדרכים ּפרׁשת  Ïe·bŒ˙‡ zLlLÂ∑ ׁשּיהא ְִַָָָ¿ƒ«¿»∆¿«¿¿ְֵֶ

מקלט, עיר ׁשל הראׁשֹונה העיר עד הּגבּול ְְְִִִִִִֶַַַָָָָמּתחּלת

מּׁשנּיה  וכן הּׁשנּיה, עד מּמּנה ׁשּיׁש מהל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשעּור
ׁשל  הּׁשני הּגבּול עד הּׁשליׁשית מן וכן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַלׁשליׁשית,

יׂשראל  .ארץ ְִֵֶֶָ

(ã)äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³
ìáa eäòø-úàìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-é ¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ

ìL:íL ¦§«Ÿ

(ä)äçcðå íéöò áèçì øòiá eäòø-úà àáé øLàå©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧
àöîe õòä-ïî ìæøaä ìLðå õòä úøëì ïæøbá Bãé̈³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬
älàä-íéøòä úçà-ìà ñeðé àeä úîå eäòø-úà¤¥¥−¨¥®À¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤

:éçå̈¨«
i"yx£B„È ‰ÁcÂ∑,העץ על הּגרזן להּפיל ּכׁשּבא ¿ƒ¿»»ְְְִֵֶֶַַַַָָ

ידֹו", "ונׁשמטה לׁשֹון ידּה', 'ותתמרג ְְְְְְְְְְִִֵֵַָָותרּגּומֹו:
העץ. על הּגרזן מּכת ו)להּפיל ׁשמטּו(שמואלֿב "ּכי ְְְִִֵֶַַַַַַָָ

ּתֹוריא' מרגֹוהי 'ארי יֹונתן: ּתרּגם ÏLÂ.הּבקר", ְְֲִִֵֵַַַָָָָָ¿»«

ıÚ‰ŒÔÓ ÏÊ¯a‰∑(ז אֹומרים:(מכות מרּבֹותינּו יׁש ««¿∆ƒ»≈ְִֵֵֵַ
הּברזל  ׁשּיּׁשל אֹומרים מהם ויׁש מּקתֹו, הּברזל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַנׁשמט

והרגֹו נּתזה והיא הּמתּבּקע, העץ מן .לחתיכה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָ

È‰Èכב  ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡i· ÏlÓÈ Ècƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿»¿≈
‡Ï Èc ‡Ób˙Ù ‡e‰ Ìi˜˙È ‡ÏÂ ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿»ƒ¿««ƒ¿»»ƒ»
ÏÁ„˙ ‡Ï ‡i· dÏlÓ ÚL¯a ÈÈ dÏlÓ«¿≈¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ»»ƒ¿«

:dpÓƒ≈

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ¿»¡»»
·˙È˙Â Ôep˙¯È˙Â ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ·‰È»≈»»«¿¬¿≈¿ƒ¿≈≈

:ÔB‰Èz··e ÔB‰ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈¿»≈

ÈÈב  Èc CÚ¯‡ B‚a CÏ L¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿«¿»ƒ¿»
:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

Ècג  CÚ¯‡ ÌeÁz ˙È ˙l˙˙e ‡Á¯‡ CÏ Ôw˙z¿«≈»»¿»¿««»¿«¿»ƒ
Ïk Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ È‰ÈÂ C‰Ï‡ ÈÈ CpÒÁÈ«¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ≈¿≈ƒ«»»

:‡ÏBË»̃»

Ècד  Ìi˜˙ÈÂ Ônz ˜B¯ÚÈc ‡ÏBË˜ Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«»»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««ƒ
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÚcÓ ‡Ïa d¯·Á ˙È ÏeË˜Èƒ¿»«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó dÏ≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

‡ÔÈÚה  ıwÓÏ ‡L¯Áa d¯·Á ÌÚ ÏeÚÈ È„Â¿ƒ≈ƒ«¿≈¿À¿»¿ƒ«»ƒ
ÛÏzLÈÂ ÔÈÚ‡ ıwÓÏ ‡ÏÊ¯Ùa d„È ‚¯Ó˙˙Â¿ƒ¿¿≈¿≈¿«¿¿»¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿¿≈
˙eÓÈÂ d¯·Á ˙È ÁkLÈÂ ‡Ú‡ ÔÓ ‡ÏÊ¯t«¿¿»ƒ»»¿«¿«»«¿≈ƒ
ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈ ‡e‰≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿««

mixehd lra

èé)(blLå.zL"c`n cxY YWNWe" ,"Lvx` lEaB z` YWNWe" .dxFqOA 'a(hi ,k '` l`EnW)Exn`X dnl fnx .(a ,f zFMn)KxC §¦©§¨©§¨§¦©§¨¤§©§§§¦©§¨¥¥§Ÿ§¥¤¤§©¤¨§©¤¤



מג mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iying meil inei xeriy

(å)Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä ìàb ócøé-ït¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼
ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék BâéOäå§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ¥´

ìL ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî-ètLî:íBL ¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬¦§«
i"yx£Ìc‰ Ï‡b Ûc¯ÈŒÔt∑ רּבים מקלט וערי ּדר ל להכין אֹומר אני לכ. ∆ƒ¿……≈«»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

(æ)ìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìò:Cì ìécáz íéøò L ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬¨«

(ç)éäìà ýåýé áéçøé-íàåøLàk Eìáb-úà E §¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½©«£¤¬
éúáàì òaLðøac øLà õøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−

éúáàì úúì:E ¨¥¬©«£Ÿ¤«
i"yx£·ÈÁ¯ÈŒÌ‡Â∑ ארץ ל לתת נׁשּבע וקדמֹוני ּכאׁשר ּוקנּזי .קיני ¿ƒ«¿ƒְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ
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עֹוד  ל ויספּת . . את־ּגבל אלהי יהוה ְְְְְְְְֱִִֶֶַַָָָֹֹֻֽואם־ירחיב
ערים ח)ׁשלׁש (יט, ִָָֹ

אּלּו על אחרֹות (ערים) ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח הּמל ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבימי
ד)הּׁשׁש הלכה ח פרק רוצח הלכות (רמב"ם ֵַ

ּבזה המפרׁשים ועוד)הקׁשּו לדוד משכיל התורה, על מה (ש"ך ְְְִִֶַַָָ
יתרּבּו וכי מקלט, ערי ּבתֹוספת לעתיד־לבא יהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּצר
אֹומר  העֹולם ּבאּומֹות אפילּו והרי לעתיד־לבא, ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹהרֹוצחים

חרב"? ּגֹוי אל ּגֹוי יּׂשא "לא ִִֶֶֶַָָֹהּנביא
ההֹורג  לכל מקלט עיר יצטרכּו ּדלעתיד־לבא לֹומר ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹויׁש
ׁשרּבי  ועל־ּדר הּגלּות, זמן מׁש ּבכל ּבׁשגגה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנפׁש
אביא  הּמקּדׁש ּבית "ּכׁשּיּבנה ּפנקסֹו על ּכתב ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׁשמעאל

ׁשמנה". ְֵַָָחּטאת

ּדגֹואל  לבבֹו" יחם "ּפן הּוא מקלט ערי ּדין  ׁשּיסֹוד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּדאף
הּדם  ּגֹואל ּביד "רׁשּות ׁשרק ּפסק עצמֹו והרמּב"ם ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָהּדם,
ולא  וכּו' ׁשם יהיה "לא ּולעתיד־לבא הרֹוצח", את ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹלהרֹוג
מּגֹואל  לברח לעתיד־לבא ּגם יצטרכּו מּכל־מקֹום – ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹקנאה"
להרֹוג  הּדם לגֹואל רׁשּות ּתֹורה ּׁשּנתנה מה והּטעם: ְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָהּדם.
אּלא  הּיצר־הרע", ּכנגד ּתֹורה ׁש"ּדּברה זה אין הרֹוצח, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
ּבידי  מיתה על־ּדר מות, ּבן הּוא הרֹוצח ּדדינא ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּמעיּקרא
זֹו מיתה לקּים הּדם לגֹואל הרׁשתה ׁשהּתֹורה א ּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשמים,
ּתֹורה, על־ּפי אמּתי ענין הּוא לבבֹו" ה"יחם ולכן ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּכפׁשּוטּה.
ּׁשּגם  מה ּומּובן לעתיד־לבא. ׁשּתתּבּטל "קנאה" ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹולא
מקלט  לערי לברח הּזה ּדזמן הרֹוצחים יצטרכּו .לעתיד־לבא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
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מלכים ּבהלכֹות הרמּב"ם יא)ּכתב ּפרק הּמׁשיח (ריׁש הּמל" ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּומביא  כּו'" ׁשּנאמר עליו העידה הּתֹורה וכּו', לעמֹוד ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעתיד
ּובהלכה  הּמׁשיח. ּביאת אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבהם ּפסּוקים ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָּכּמה
ירחיב  אם אֹומר, הּוא מקלט ּבערי "אף :ממׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּלאחריה
וגֹו', ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ּגבּול את אלקי ְְְְְְֱִֶֶַָָָָֹֹה'

לתֹוהּו". הּקּב"ה צּוה ולא זה ּדבר היה לא ְְִֵֶַָָָָָָָָֹֹּומעֹולם
ׁשהענין  מקלט, ערי מצות נבחרה טעמא מאי ּבאּור, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוצרי

ּדוקא? זֹו ּבמצוה מבֹואר הּמׁשיח ְְְְְִִִַַַַָָָָּדביאת
ּבזה: לֹומר ְֵֶַָויׁש

והּגּנה  ׁשמירה מקֹום - הּוא ּבפׁשטּות מקלט ערי ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָענינם

מקלט, ּבעיר ּבׁשגגה ׁשהרג האדם ׁשּבהיֹות הּדם, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמּגֹואל
לרעה. ּבֹו לנּגֹוע יּוכל ְְִַַָָֹלא

והּוא  ּבּזמן, הּוא ּכן ּבמקֹום, ה"מקלט" ענין ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּוכׁשם
ולא  מלחמה ולא רעב לא ׁשם יהיה ׁש"לא הּזמן", ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ"אֹותֹו

ותחרּות" מלכים)קנאה הלכֹות סֹוף הּגאּולה (רמּב"ם זמן - ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָ
הּבלּתי־רצּויים  הענינים מּכל "קליטה" ׁשּתהיה - ְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַָָָָָָהעתידה

אדמתם. על ּבטח יֹוׁשבים ויׂשראל הּגלּות, זמן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשל
ּד"ערי  ׁשהענין וכּידּוע הענינים, ּברּוחנּיּות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל־ּדר־זה
"ּגֹואל  ׁשּנקרא הרע' מה'יצר הּקליטה על מֹורה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמקלט"

מׁשּפטים.הּדם" ּפרׁשת להאריז"ל הּפסּוקים וׁשער לּקּוטי־ּתֹורה (ראה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

‡¯Èו  ‡ÏBË˜ ¯˙a ‡Óc Ï‡b ÛBc¯È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»≈¿»»«»»¬≈
‡Á¯‡ ÈbÒ˙ È¯‡ dp˜a„ÈÂ daÏ ÌÁÈ≈«ƒ≈¿«¿¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈»¿»
ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ˙ÈÏ dÏÂ LÙ dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈≈«ƒƒ¿
:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓ dÏ ‡e‰ ÈÒ ‡Ï È¯‡¬≈»»≈≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ

˜¯ÔÈÂז  ˙Ïz ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ«≈¬»¿«¿»¿≈»¿«ƒ¿ƒ
:CÏ L¯Ùz«¿«»

„Èח  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ Ì‡Â¿ƒ«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È CÏ ÔzÈÂ C˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»»¿ƒ∆»»»«¿»ƒ

:C˙‰·‡Ï ÔzÓÏ ÏÈlÓ«ƒ¿ƒ««¬»»»

mixehd lra
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mihteyמד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iying meil inei xeriy
ּכי ועֹוד) הּמׁשיח, הּמל לביאת זֹו מצוה ׁשל הּׁשּיכּות וזֹוהי , ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

מּיצר־הרע. יׂשראל ׁשל "קליטתן" ּתגמר ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאז
נפׁש להֹורג ּכּפרה ּגם היא ּבפׁשטּות מקלט ׁשעיר (ראה ּוכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ובכ"מ) ב. יא, שם - מידי תוד"ה ב. ב, ּברּוחנּיּות,מכות ּגם הּוא ּכן ,ְִֵַָ
ע  ּכי עברה, מעׂשה ּכל על מרּמז נפׁש ּפֹוגם ׁשהֹורג ל־ידּה ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

יׂשראל. ׁשל ּכּפרתם ּתּוׁשלם הּמׁשיח ּובימֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבנפׁשֹו,
מקלט, ערי ּבמצות ּדוקא מבֹואר הּמׁשיח ימֹות ׁשענין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָוזהּו
ּומכּפר, קֹולט מקלט ערי ׁשּמקֹום ּדכׁשם הּדברים. הן  הן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּכי

ּומכּפר. קֹולט הּמׁשיח ּדימֹות הּזמן ּגם ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכן

(è)øLà dúNòì úàfä äåönä-ìk-úà øîLú-ék¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧
éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðàúëììå E ¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤
ìL ãBò Eì zôñéå íéîiä-ìk åéëøãaìò íéøò L ¦§¨−̈¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−

ìMä:älàä L ©¨¬¨¥«¤
i"yx£ÂLÏL „BÚ EÏ zÙÒÈ∑ לעתידֿלבא וׁשלׁש ּכנען ׁשּבארץ וׁשלׁש הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשלׁש ּתׁשע: .הרי ¿»«¿»¿»…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

(é)ýåýé øLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàéìò äéäå äìçð Eì ïúð Eô :íéîc E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−¨¦«

(àé)åéìò í÷å Bì áøàå eäòøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈
:ìàä íéøòä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬¨¥«

i"yx£e‰Ú¯Ï ‡N LÈ‡ ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑,ׂשנאתֹו עלֿידי ¿ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈≈ְְִֵַָ
אדם  עבר אמרּו: מּכאן לֹו". "וארב לידי: ּבא ְְִִֵַַָָָָָָָהּוא
לפי  חמּורה. מצוה על לעבר סֹופֹו קּלה, מצוה ְְְֲֲִִִַַַַָָָָֹעל

על יט)ׁשעבר לידי (ויקרא לבא סֹופֹו תׂשנא", "לא ְִִֵֶַַָָָֹֹ

ׂשנא  איׁש יהיה "ּכי נאמר: לכ ּדמים, ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָׁשפיכּות
וארב  איׁש יקּום 'וכי לכּתב: לֹו ׁשהיה וגֹו'", ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹלרעהּו

נפׁש' והּכהּו .לרעהּו ְְִֵֵֶֶָ

(áé)Búà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøéò éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ
:úîå ícä ìàb ãéa§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥«

(âé)ðéò ñBçú-àììàøNiî é÷pä-íã zøòáe åéìò E «Ÿ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−
ñ :Cì áBèå§¬¨«

i"yx£EÈÚ ÒBÁ˙Œ‡Ï∑(ספרי) ׁשני ונמצאּו זה, את הֹורגים אנּו למה נהרג, ּכבר 'הראׁשֹון ּתאמרּו: ׁשּלא …»≈¿ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
הרּוגים'? .יׂשראלים ְְֲִִִֵ

d„aÚÓÏט  ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯h˙ È¯‡¬≈ƒ«»»«¿∆¿»»»¿∆¿¿«
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
Ïk È‰BÓ„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿»√»ƒ»
˙Ïz ÏÚ ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz „BÚ CÏ ÛÒB˙Â ‡iÓBÈ«»¿≈»¿«ƒ¿ƒ«¿«

:ÔÈl‡ƒ≈

‡C‰Ïי  ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a ÈkÊ Ìc CÙzLÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»««¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÈc ˙·BÁ CÏÚ È‰ÈÂ ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»ƒ≈¬»«ƒ

:ÏBË˜cƒ¿

dÏיא  ÔÓÎÈÂ d¯·ÁÏ ÈÒ ¯·‚ È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿«»≈¿«¿≈¿ƒ¿«≈
˜B¯ÚÈÂ ˙eÓÈÂ LÙ dpÁÓÈÂ È‰BÏÚ Ìe˜ÈÂƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿≈ƒ

:ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

ÔnzÓיב  d˙È Ôe¯a„ÈÂ dz¯˜ È·Ò ÔeÁlLÈÂƒ«¿»≈«¿≈¿ƒ¿¿»≈ƒ«»
:˙eÓÈÂ ‡Óc Ï‡b „Èa d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»ƒ

„Ìיג  ÈcL‡ ÈlÙ˙e È‰BÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï»¿≈»¬ƒ¿«≈«¿ƒ»
:CÏ ·ËÈÈÂ Ï‡¯NiÓ ÈkÊ««ƒƒ¿»≈¿≈«»
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ß lel` 'e iyiy mei ß

(ãé)íéðLàø eìáb øLà Eòø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà Eúìçðaïúð E §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬

ñ :dzLøì Eì§−§¦§¨«
i"yx£Ïe·b ‚Èq˙ ‡Ï∑מב)לׁשֹון אחֹור",(ישעיה "נסֹוגּו …«ƒ¿ְָָ

ׂשדה  לתֹו לאחֹור הּקרקע חלּקת סימן ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֻׁשּמחזיר
"לא  נאמר: ּכבר והלא ׁשּלֹו, את הרחיב למען ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹחברֹו
על  לּמד תּסיג"? "לא לֹומר: ּתלמּוד מה ְְִִִֵַַַַַֹֹתגזל",

אף  יכל לאוין. ּבׁשני ׁשעֹובר חברֹו, ּתחּום ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹהעֹוקר
ּתנחל  אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָּבחּוץ
לארץ  ּבחּוץ לאוין, ּבׁשני עֹובר יׂשראל ּבארץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָוגֹו'",

תגזל  "לא מּׁשּום: אּלא עֹובר ."אינֹו ְִִֵֵֶָֹֹ

(åè)úàhç-ìëìe ïåò-ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é-àì«Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ§¨©½̈
ét-ìò àèçé øLà àèç-ìëa|ét-ìò Bà íéãò éðL §¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´§¥´¥¦À²©¦¬

ìL:øác íe÷é íéãò-äL §¨«¥¦−¨¬¨¨«
i"yx£„Á‡ „Ú∑(ב ׁשּבּתֹורה (סוטה עד ּכל אב: ּבנה זה ≈∆»ֵֶֶַָָָָָ

ׁשנים, "אחד"- ּבֹו ל ּפרט ÔÂÚŒÏÎÏ.אּלאֿאםּֿכן ְְִִֵֵֶֶַַָָ¿»»…
˙‡hÁŒÏÎÏe∑,עדּותֹו על נענׁש חברֹו לא להיֹות ¿»«»ְֱֲִֵֵֶַָֹ

לׁשבּועה  הּוא קם אבל ממֹון, ענׁש ולא ּגּוף ְְֲִֶֶָָָָֹֹֹענׁש
לֹו:(ספרי) אמר ,'ׁשהלויתי מנה לי 'ּתן לחברֹו: אמר .ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

חּיב  לֹו, ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ'אין
לֹו ÌÈ„Ú.ליּׁשבע ÈL ÈtŒÏÚ∑(עא ׁשּיכּתבּו(גיטין ולא ִַָ«ƒ¿≈≈ƒְְְִֶֹ

ׁשּיעמד עדּותם ולא לביתּֿדין, ויׁשלחּו ּבאּגרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹֹ
הּדּינים  ּובין העדים ּבין .ּתרּגמן ְְִִֵֵֵַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(195 'nr hi jxk zegiy ihewl)

ּדבר יקּום . . עדים ׁשני ּפי טו)על מג,ּכתיב(יט, (יׁשעיה ְְְְִִִֵֵַַָָָָ

ּומגּלים י) 'מעידים' יׂשראל ׁשּבני הינּו ה', נאּום עדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאּתם
לא  הּנגלה ּדבר ׁשעל ּבחסידּות, מבאר והּנה ּבעֹולם. ה' ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאת
צריכים  לא לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּגם עדּות; ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹצריכים
ויׁש לגמרי. הּנעלם ּדבר על ּדוקא היא ועדּות ּגמּורה; ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעדּות

האדם. ּבעבֹודת אּלה ּבחינֹות ׁשלׁש הּנגלהלבאר -ּדבר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
לעׂשֹותּה. ׁשּצריכים ׁשּברּור ודעת, טעם ּפי על עבֹודה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָהינּו

להתּגּלֹות העׂשּוי נפׁש,ּדבר מסירּות ׁשל עבֹודה הינּו - ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּפרט  ּכל על ּבּׂשכל: ּתלּויה היא א ודעת, מּטעם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּלמעלה
לפי  ּכ על נפׁשֹו את למסר חּיב אם חּׁשּוב האדם ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹעֹור

לגמריההלכה. הּנעלם ׁשּום ּדבר ללא נפׁש מסירּות הינּו - ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
עבֹודה וחּׁשּובים. העצמי זֹוהגּבלֹות הּקׁשר מּצד ׁשּבאה , ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

עצמּותֹו את מגּלה ,יתּבר עצמּותֹו עם הּנׁשמה עצם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל
ּבעֹולם. ְִֵָָָיתּבר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 188 cenr hi jxk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

xExaE mEIw icr ± `rx`e `InWE l`xUi¦§¨¥§©¨§©§¨¥¥¦¥

ּדבר: יקּום . . עדים ׁשני | טו)על־ּפי (יט, ְִִֵֵַָָָֽ
ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה כללי ידּוע פענח צפנת (ראה ְְֲִִֵֶַַַָָָ

ועוד) קידושין. עדות עדות, ערך והמצוה ׁשניהתורה סּוגי ׁשּיׁשנם ְְֵֵֶֶָ
ֵעדּות:

רק  והעדים על־ידם, נפעל אינֹו ׁשהּמעׂשה – ּברּור עדי ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָא'
עדי  ּוכמֹו נעׂשה, ׁשהּמעׂשה לאחרים ּומגּלים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמבררים
הּמעׂשה, את ׁשּפֹועלים – קּיּום עדי ב' ּבזה. וכּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהלואה
לא  הּדבר עצם ּגם אּלא הּדבר ּברּור ׁשחסר רק לא ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּובלעדם

ּבזה. וכּיֹוצא קּדּוׁשין עדי ּוכמֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָנפעל,
החסידּות: ּדר על זה לבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָויׁש

אלקה" אחזה "מּבׂשרי כו)ּכתיב יט, מציאּות (איוב ּדעל־ידי , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹ
,יתּבר מציאּותֹו את ּבוּדאּות ויֹודעים מּכירים אנּו ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהעֹולם
ּבעל־ "יׁש וּדאי ּדהרי זה. על ל"עדּות" צריכים אנּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָואין

מעצמֹו. קּים אינֹו והעֹולם זֹו", לבירה ְְְִִֵֵַַַַָָָָהּבית

הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב ּכמֹו ,צט,א אסתר מגלת (תורה־אור ְְְִִֶַַַָָ
א) ח, שיר־השירים לקוטי־תורה מה ב. האלקּות עּקר זה ֱִֶַַָֹֹ"לא

ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו והּׁשם־יתּבר מּמּנּו", מתהּוים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּׁשהעֹולמֹות
עֹולמֹות. ּבֹורא ׁשהּוא מּזה מעלה למעלה ּומנּׂשא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻמרֹומם
אינּה מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה ּבאלקּות זֹו ׁשּבחינה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹונמצא,

ונגלית. ְְְִִֵֵנראית
ּכתיב זה יב)ועל שם י. מג, ּדגם (ישעיה ה'", נאּום עדי "אּתם ְְְְִֵֶֶַַַַ

עדים. על־ידי ּגּלּוי לידי ּבאה יתּבר ּבאלקּותֹו זֹו ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבחינה
ּבּזהר על־זה א)ואיתא פו, ג יׂשראל"(חלק "אינּון ּדהעדים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

וארעא". ׁשמּיא ְְְְִַַָָו"אינּון
הּנ"ל: עדים סּוגי ׁשני הם אּלּו עדים סּוגי ּדׁשני לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַויׁש
הּמה, ׁשּנצחּיים ּדבזה הם. ּברּור עדי – וארעא" ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ"ׁשמּיא
על  ּומעידים מֹורים הם הרי הּנבראים, ּככל נפסדים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָואינם
אין־סֹוף, יתּבר וכחֹו ּגבּול, ּבעל אינֹו יתּבר ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹזה

˙eÓÈÁיד  Èc C¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈL˙ ‡Ï»«¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ÔÒÁ˙ Èc CzÒÁ‡a È‡Ó„«̃¿»≈¿«¬«¿»ƒ«¿≈¿«¿»ƒ¿»

:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

ÏÎÏeטו  ÔÈeÚ ÏÎÏ ¯·‚a „Á „È‰Ò Ìe˜È ‡Ï»¿»ƒ«ƒ¿«¿»«»»¿»
ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡ËÁÈ Èc ËÁ ÏÎa ÔÈ·BÁƒ¿»≈ƒ∆¿»«≈«¿≈
Ìi˜˙È ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz ¯ÓÈÓ ÏÚ B‡ ÔÈ„‰Ò»¬ƒ«≈«¿»»»¬ƒƒ¿««

:‡Ób˙tƒ¿»»
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העֹולמֹות מּמציאּות מעלה במורה־נבוכים ּולמעלה זה בכל (עיין ְְְְִִַַָָָָ

שם  בתחילתו, צדק' ה'צמח אדמו"ר לכ"ק החקירה ובספר ב, חלק ריש

ואילך) ב .קא,
על  הם ׁשּמעידים רק ּדלא קּיּום. עדי הם "יׂשראל" ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹא

ּגּלּוי  ּפֹועלים הם ּומצֹות ּתֹורה על־ידי הּנה ,יתּבר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָמציאּותֹו
הּבריאה  ּבתֹו האין־סֹוף וכח יתּבר קדּׁשתֹו ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹֻוהמׁשכת

הּזה. עֹולם ְְְִֵֶַָועניני

(æè):äøñ Ba úBðòì Léàa ñîç-ãò íe÷é-ék¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«
i"yx£‰¯Ò Ba ˙BÚÏ∑ העדּות מּכל הּזה העד ׁשהּוסר ׁשאינֹו, עּמנּוּדבר 'והלא להם: ׁשאמרּו ּכיצד? הּזאת. «¬»»ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּפלֹוני' ּבמקֹום הּיֹום ּבאֹותֹו .(ספרי)הייתם ְְְֱִִֶַָ

(æé)éðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîòå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´
íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì ýåýé§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

:íää̈¥«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÈL e„ÓÚÂ∑(ל ּבעדים (שבועות ¿»¿¿≈»¬»ƒְִֵ

ולּמד  ּבנׁשים, עדּות ׁשאין ולּמד מדּבר, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהּכתּוב
מעּמד  עדּותן להעיד ‰¯È·.ׁשּצריכין Ì‰ÏŒ¯L‡∑ ְְְִִִֵֶָָָֻ¬∆»∆»ƒ

ּבעלי  ‰'.הּדין אּלּו ÈÙÏ∑ּכאּלּו להם ּדֹומה יהיה ֲִֵֵַַƒ¿≈ְְִִֶֶֶָ

ׁשּנאמר הּמקֹום, לפני פב)עֹומדין "ּבקרב (תהלים : ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ
יׁשּפט" ‰‰Ì.אלהים ÌÈÓia eÈ‰È ¯L‡∑(כה (ר"ה ְֱִִֹֹ¬∆ƒ¿«»ƒ»≈

ּבֹו לנהג אּתה צרי ּבדֹורֹו, ּכׁשמּואל ּבדֹורֹו ְְְְְִִִִֵַָָָֹיפּתח
.ּכבֹוד  ָ

(çé)ãòä ø÷L-ãò äpäå áèéä íéèôMä eLøãå§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½
:åéçàá äðò ø÷L¤−¤¨¨¬§¨¦«

i"yx£·ËÈ‰ ÌÈËÙM‰ eL¯„Â∑ הּמזּמין עלּֿפי ¿»¿«…¿ƒ≈≈ְִִִַַ
להזּמם  הּבאים את וחֹוקרים ׁשּבֹודקים ְְְְִִִִֶֶַַָָָאֹותם,

ּובחקירה  LŒ„Ú˜¯.ּבדריׁשה ‰p‰Â∑ מקֹום ּכל ְֲִִִַָָ¿ƒ≈≈∆∆ָָ
"עד  ּבׁשנים ׁשּנאמר מדּבר ", .הּכתּוב ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָ

(èé)zøòáe åéçàì úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬
:Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤«

i"yx£ÌÓÊ ¯L‡k∑:אמרּו מּכאן עׂשה, ּכאׁשר ולא «¬∆»«ְְֲִֶַָָָָֹ
נהרגיןהרגּו ה)אין ÂÈÁ‡Ï.(מכות ˙BNÚÏ∑ מה ְֱִֵֶָָ«¬¿»ƒַ

ּכהן  ּבת זֹוממי על לּמד "לאחיו"? לֹומר ְְְִִֵֵֵַַַַָֹּתלמּוד
ׁשהיא  הּבֹועל ּכמיתת אּלא ּבׂשרפה, ׁשאינן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנׂשּואה,

ׁשּנאמר כא)ּבחנק, ולא (ויקרא היא ּתּׂשרף", ּבאׁש "היא : ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
זמם  ּכאׁשר "לאחיו", ּכאן: נאמר לכ ְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָּבֹועלּה,

לאחֹותֹו. לעׂשֹות זמם ּכאׁשר ולא לאחיו, ְְֲֲֲֲִֶַַַַַָָֹלעׂשֹות
לאיׁש, אּׁשה הּכתּוב הׁשוה מיתֹות ׁשאר ּבכל ְְְְֲִִִִַָָָָָָאבל
ׁשהעידּוה  ּכגֹון איׁש, ּכזֹוממי נהרגין אּׁשה ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶָָָוזֹוממי
נהרגין  הּׁשּבת, את ׁשחּללה הּנפׁש, את ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהרגה
ׁשּיׁש ּבמקֹום אּלא אחֹותֹו ּכאן מעט ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּבמיתתּה,

הּבֹועל  ּבמיתת הזמה ּבהן .לקּים ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

(ë)ãBò úBNòì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«ŸŸ¦̧©«£¹À
:Eaø÷a äfä òøä øáck©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ∑:הכרזה ׁשּצריכין ּדין'מּכאן ּבבית ׁשהזמּו על נהרגין ּופלֹוני ּפלֹוני .'איׁש ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

·dטז  ‡„‰Ò‡Ï ¯·‚a ¯˜L „È‰Ò Ìe˜È È¯‡¬≈¿»ƒ¿«ƒ¿»¿«¿»»≈
:‡ÈËÒ«¿»

ÈÈיז  Ì„˜ ‡Èc ÔB‰Ï Èc ÔÈ¯·b ÔÈ¯z ÔeÓe˜ÈÂƒ¿≈À¿ƒƒ¿ƒ»√»¿»
:Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ÔB‰È Èc ‡ii„Â ‡i‰k Ì„√̃»»¬«»¿«»«»ƒ¿¿«»»ƒ

L˜¯יח  „È‰Ò ‡‰Â ˙e‡È ‡iic ÔeÚa˙ÈÂ¿ƒ¿¿«»«»»¿»»ƒ¿«
:È‰BÁ‡a „‰Ò‡ ‡¯˜L ‡„‰Ò»¬»ƒ¿»«¿««¬ƒ

aÚÓÏ„יט  ·ÈMÁ È„ ‡Ók dÏ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ¿∆¿«
:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e È‰BÁ‡Ï«¬ƒ¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÔeÙÒBÈכ  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»¬ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „BÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

mixehd lra

)(fi.áéøämdl xW`" .dxFqOA 'a ¨¦©§¨£¤¨¤
"yFhp aixd rNBzd iptle" ,"aixd̈¦§¦§¥¦§©©¨¦§

(ci ,fi ilWn)Exn`W Edfe .(a ,e oixcdpq) ¦§¥§¤¤¨§©§¤§¦

okidl rcFi dY`e oiCd Liptl `AXn¦¤¨§¨¤©¦§©¨¥©§¥¨
,rFval i`Xx dY` i` dhFp oiCd©¦¤¦©¨©©¦§©
mdl xW` miWp`d" EcnrXnC§¦¤¨§¨£¨¦£¤¨¤

,'eke "mihtFXd EWxce ...aixd̈¦§¨§©§¦
rNBzd iptl" la` .mdipiA EhRWIW¤¦§§¥¥¤£¨¦§¥¦§©©

."yFhp aixdgi dxez ¨¦§
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(àë)ðéò ñBçú àìåïLa ïL ïéòa ïéò Lôða Lôð E §¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½
ñ :ìâøa ìâø ãéa ãé̈¬§−̈¤¬¤§¨«¤

i"yx£ÔÈÚa ÔÈÚ∑(פד וגֹו'(ב"ק ּבׁשן "ׁשן וכן ."ממֹון, «ƒ¿«ƒְְְֵֵֵָ

ë(à)ñeñ úéàøå Eáéà-ìò äîçìnì àöú-ék¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³
éäìà ýåýé-ék íäî àøéú àì Enî áø íò áëøåE ¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:íéøöî õøàî Eìònä Cnò¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑ יציאת הּכתּוב סמ ƒ≈≈«ƒ¿»»ְִַַַָָ

לכאן, יֹוצא מלחמה אבר מחּסר ׁשאין ל לֹומר ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻ
מׁשּפט  עׂשית אם :ל לֹומר אחר: ּדבר ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָלּמלחמה.
נֹוצח, אּתה למלחמה, ּתצא ׁשאם מבטח אּתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻצדק,

אֹומר הּוא ּדוד קיט)וכן וצדק (תהלים מׁשּפט "עׂשיתי : ְְִִִִֵֵֶֶָָָָ
לעׁשקי" ‡E·È.ּבלּֿתּניחני ÏÚ∑ּבעיני יהיּו ְְִִֵַַָֹ«…¿∆ְְִֵֶ

עלי ירחמּו לא ּכי עליהם ּתרחם אל ÒeÒ.ּכאֹויבים, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
·Î¯Â∑ הּוא וכן אחד, ּכסּוס ּכּלם חׁשּובים ּבעיני, »∆∆ְְְֲִֵֵֶַָָֻ
ו)אֹומר וכן :(שופטים אחד", ּכאיׁש מדין את "והּכית ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

אֹומר טו)הּוא ּפרעה"(שמות סּוס בא "ּכי :.·¯ ÌÚ ְִֵַָֹ««
EnÓ∑ רב אינֹו ּבעיני אבל רב, הּוא ּבעיני. ƒ¿ְְֲֵֵֵֶַַַָ

(á)øaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬
:íòä-ìà¤¨¨«

i"yx£‰ÓÁÏn‰ŒÏ‡ ÌÎ·¯˜k∑ מן לצאתכם סמּו ¿»»¿∆∆«ƒ¿»»ְְִֵֶָ
ארצכם  מּגבּול ‰Ô‰k.הּספר LbÂ∑(מב הּמׁשּוח (סוטה ְְְְִֶַַָ¿ƒ««…≈ַַָ

מלחמה' 'מׁשּוח הנקרא והּוא ,לכ.ŒÏ‡ ¯a„Â ְְְְְִִַַָָָָ¿ƒ∆∆
ÌÚ‰∑(שם) הּקדׁשּבלׁשֹון. »»ְִֶַֹ

(â)íBiä íéáø÷ ízà ìàøNé òîL íäìà øîàå§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬©²
eàøéz-ìà íëááì Cøé-ìà íëéáéà-ìò äîçìnì©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À©¦«§¯

:íäéðtî eöøòz-ìàå eætçz-ìàå§©©§§²§©©«©§−¦§¥¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÚÓL∑(שם) אּלא זכּות ּבכם אין אפּלּו ¿«ƒ¿»≈ְֲִֵֶֶָָ

ׁשמע  אתכם קריאת ׁשּיֹוׁשיע אּתם ּכדאי ÏÚ.ּבלבד, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַ«
ÌÎÈ·È‡∑ אינם ּבידם, ּתּפלּו ׁשאם אחיכם, אּלּו אין …¿≈∆ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ

יׂשראל, עם יהּודה ּכמלחמת זֹו אין עליכם; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָמרחמים
כח)ׁשּנאמר ב בׁשמֹות (ד"ה אׁשרֿנּקבּו האנׁשים "וּיקמּו : ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ

מןֿהּׁשלל, הלּביׁשּו וכלֿמערּמיהם ּבּׁשביה, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻוּיחזיקּו
ויסכּום  וּיׁשקּום וּיאכילּום וּינעילּום ְְְְֲִִִַַַַַַַַַֻוּילּביׁשּום
עירֿ יריחֹו ויביאּום לכלּֿכֹוׁשל, ּבחמרים ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹוינהלּום

אּל ׁשמרֹון", וּיׁשּובּו אחיהם אצל על הּתמרים א ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
למלחמה  התחּזקּו לפיכ הֹולכים, אּתם .אֹויביכם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ŒÏ‡Â eÊtÁzŒÏ‡Â e‡¯ÈzŒÏ‡ ÌÎ··Ï C¯ÈŒÏ‡«≈«¿«¿∆«ƒ¿¿««¿¿¿«
eˆ¯Úz∑(מב ּדברים (סוטה ארּבעה ּכנגד אזהרֹות ארּבע ««¿ְְְְְִֶֶַַַַָָָָ

ּבתריסיהם  מגיפין עֹוׂשין, העֹולם אּומֹות ּכדי ׁשּמלכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
אּלּו ׁשּיחפזּו קֹול, להׁשמיע ּכדי לזה זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהּקיׁשן
אֹותם  ּומצהילין ּבסּוסיהם ורֹומסים וינּוסּו. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשּכנגּדן
וצֹווחין  סּוסיהם, ּפרסֹות ׁשעטת קֹול ְְְְְֲִִֵֶַַַַַלהׁשמיע
קֹול  מׁשמיעי ּומיני ּבׁשֹופרֹות ותֹוקעין .ּבקֹולם, ְְְְְִִִֵֵַָָ

ÌÎ··Ï C¯ÈŒÏ‡∑ סּוסים מּצהלֹות.e‡¯ÈzŒÏ‡∑ «≈«¿«¿∆ֲִִַ«ƒ¿
הּתריסין  הּקרנֹות ∑eÊtÁzŒÏ‡Â.מהגפת .מּקֹול ְֲִִֵַַָ¿««¿¿ְִַָ

eˆ¯ÚzŒÏ‡Â∑ הּצוחה .מּקֹול ¿«««¿ְִַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,elqk g"dan ,zeclez t"y)

על  ציּוּוי ׁשּי ואי טבעי, ּדבר היא ּבּמלחמה הּיראה ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהרי
מּדֹות  ׁשהתעֹוררּות ּדכיון ּבזה, והּבאּור ּתיראּו". "אל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָזה

ּומחׁשבּתֹו ּדעּתֹו ּכׁשּיׂשים לכן הּׂשכל, על־ידי הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּטבעּיֹות
ּכלל. יפחד ולא ירא ולא לבבֹו יר לא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹּבזה,

ÈÚ‡כא  ‡LÙ ÛÏÁ ‡LÙ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿≈»«¿»√««¿»≈»
‡„È ÛÏÁ ‡„È ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ√«≈»ƒ»√«ƒ»¿»√«¿»

:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚«̄¿»√««¿»

„··Cא  ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
ÏÁ„˙ ‡Ï CpÓ ÈbÒ ÌÚ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»»¿ƒƒ««ƒƒ»»ƒ¿«
C˜q‡c CcÚÒa d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓƒ¿¬≈¿»¡»»≈¿≈¿«¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

È¯˜˙ÈÂ·ב  ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔBÎ·¯˜Ók È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿»¿«¬»»¿»»¿ƒ¿¿ƒ
:‡nÚ ÌÚ ÏlÓÈÂ ‡‰k«¬»ƒ«≈ƒ«»

˜¯ÔÈ·Èג  Ôez‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÔB‰Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«¿¿«ƒ¿»≈«¿ƒƒ
ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«¬»»¿»»««¬≈¿»≈
Ôez‰a˙˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎaÏ ÚeÊÈ ‡Ï»¿«ƒ¿»ƒ¿¬¿»ƒ¿««

:ÔB‰ÈÓ„wÓ Ôe¯·z˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ√»≈

mixehd lra
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mihteyמח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e iyiy meil inei xeriy

(ã)íëì íçläì íënò Cìää íëéäìà ýåýé ék¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®§¦¨¥¬¨¤²
:íëúà òéLBäì íëéáéà-íò¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk∑ ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים הם ƒ¡…≈∆¿ְְִִֵֶָ
ּפלׁשּתים  מקֹום, ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים ואּתם ודם, ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָּבׂשר

ונפלּו נפל סֹופֹו? היה מה ּגלית, ׁשל ּבנצחֹונֹו ְְְְְִֶֶַָָָָָָָּבאּו
ÌÎnÚ.עּמֹו CÏ‰‰∑ הארֹון זה .מחנה ִ«…≈ƒ»∆ֲֵֶַָָ

(ä)øLà Léàä-éî øîàì íòä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º£¤̧
úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äðä¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ

:epëðçé øçà Léàå äîçìna©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«
i"yx£BÎÁ ‡ÏÂ∑ התחלה לׁשֹון ,'חּנּו' ּבֹו. ּדר epÎÁÈ.לא ¯Á‡ LÈ‡Â∑ זה הּוא נפׁש עגמת ׁשל .ודבר ¿…¬»ְְִַָָָֹ¿ƒ«≈«¿¿∆ְְֶֶֶֶַָָָ

(å)áLéå Cìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−§¨´Ÿ
:epìlçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−§©§¤«

i"yx£BÏlÁ ‡ÏÂ∑ ולאכל ּבדמים, לחּללן אֹו ּבירּוׁשלים, לאכלן טעּונין ׁשהּפרֹות הרביעית, ּבּׁשנה ּפדאֹו לא ¿…ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבירּוׁשלים  .הּדמים ִִִַַָָ

(æ)áLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ
:äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏna ˙eÓÈŒÔt∑ ׁשּימּות הּוא ּכדאי הּכהן, לדברי יׁשמע לא ׁשאם ימּות, ּפן .יׁשּוב ∆»«ƒ¿»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(ç)Léàä-éî eøîàå íòä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³
-úà ñné àìå Búéáì áLéå Cìé áálä Cøå àøiä©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤

:Bááìk åéçà ááì§©¬¤−̈¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ËM‰ eÙÒÈÂ∑(מג ּכאן (סוטה נאמר לּמה ¿»¿«…¿ƒֱֶַָָָ

מדּבר  ׁשהּכהן הּכהן, ּדברי על זה מֹוסיפין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ"ויספּו"?
אתכם". "להֹוׁשיע עד יׂשראל", "ׁשמע מן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּומׁשמיע
וׁשֹוטר  מדּבר ּכהן ּוׁשליׁשי, וׁשני האיׁש", ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָֹּו"מי

מדּבר ׁשֹוטר וזה, מׁשמיע מׁשמיע; ‰i¯‡.וׁשֹוטר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַ«»≈
C¯Â··l‰∑ יכל ׁשאינֹו ּכמׁשמעֹו, אֹומר: עקיבא רּבי ¿««≈»ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

רּבי  ׁשלּופה. חרב ולראֹות הּמלחמה ּבקׁשרי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלעמד
ּולכ ׁשּבידֹו, מעברֹות הּירא אֹומר: הּגלילי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיֹוסי
על  לכּסֹות ואּׁשה, וכרם ּבית על לחזר ּתֹורה לֹו ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹּתלתה
ׁשהם  יבינּו ׁשּלא ׁשּבידם, עברֹות ּבׁשביל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהחֹוזרים
ּבית, ּבנה 'ׁשּמא אֹומר: חֹוזר, והרֹואהּו עברה, ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבעלי

אּׁשה' ארׂש אֹו ּכרם, נטע .אֹו ִֵֶֶַַָָ

(è)eã÷ôe íòä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²
ñ :íòä Làøa úBàáö éøN̈¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«

i"yx£˙B‡·ˆ È¯N∑ מּלפניהם זקפין ׁשּמעמידין »≈¿»ְֲִִִִִֵֶֶַַָ
מי  וכל ּבידיהם, ּברזל ׁשל וכּׁשילים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומלאחריהם,
ׁשֹוקיו. את לקּפח ּבידן הרׁשּות לחזר, ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשרֹוצה

את  לזקף הּמערכה ּבקצה עֹומדים אדם ּבני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ"זקפין",
ולא  הּמלחמה אל 'ׁשּובּו ּבדברים: ּולחּזקם ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹהּנֹופלים

ניסה' נפילה, ׁשּתחּלת .ּתנּוסּו, ְְִִִֶַָָָ

Á‚‡Ï‡ד  ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬ƒ¿««√»≈«¬»»
:ÔBÎ˙È ˜¯ÙÓÏ ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÌÚ ·¯˜ ÔBÎÏ¿¿»ƒ«¬≈¿»≈¿ƒ¿«»¿

ÔÓה  ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ì„˜ ‡iÎ¯Ò ÔeÏlÓÈÂƒ«¿»¿«»√»«»¿≈«»
C‰È dÎÁ ‡ÏÂ ‡z„Á ‡˙È· ‡· È„ ‡¯·b«¿»ƒ¿»≈»«¿»¿»»¿≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈ„ d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dpÎÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»«¿¿ƒ≈

C‰Èו  dÏÁ‡ ‡ÏÂ ‡Ó¯k ·Èˆ Èc ‡¯·b ÔÓe»«¿»ƒ¿ƒ«¿»¿»«¬≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dplÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»¿«ƒ≈

C‰Èז  d·Ò ‡ÏÂ ‡˙z‡ Ò¯‡ Èc ‡¯·‚ ÔÓe»«¿»ƒ≈«ƒ¿»¿»»¿«¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dp·qÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»ƒ¿ƒ«

Ôe¯ÓÈÈÂח  ‡nÚ ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeÙÒBÈÂ¿¿»¿«»¿«»»ƒ«»¿≈¿
·e˙ÈÂ C‰È ‡aÏ ¯È·˙e ÏÁ„„ ‡¯·b ÔÓ»«¿»¿»≈¿ƒƒ»¿«ƒ
:daÏk È‰BÁ‡„ ‡aÏ ˙È ¯·zÈ ‡ÏÂ d˙È·Ï¿≈≈¿»ƒ¿«»ƒ»«¬ƒ¿ƒ≈

nÚ‡ט  ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeˆLÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿≈»¿«»¿«»»ƒ«»
:‡nÚ LÈ¯a ‡ÏÈÁ Èa¯ ÔepÓÈÂƒ««»≈≈»¿≈«»

mixehd lra
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מט mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f ycew zayl inei xeriy

ß lel` 'f ycew zay ß

(é)äéìà úàø÷å äéìò íçläì øéò-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨
ì:íBìL §¨«

i"yx£¯ÈÚŒÏ‡ ·¯˜˙ŒÈk∑ לכלֿהערים ּתעׂשה "ּכן ּבענין: ׁשּמפרׁש ּכמֹו מדּבר, הּכתּוב - הרׁשּות ּבמלחמת ƒƒ¿«∆ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וגֹו' ."הרחקת ְְָֹֹ

(àé)ðòz íBìL-íà äéäå-ìk äéäå Cì äçúôe E §¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈¨®§¨º̈¨
:Eeãáòå ñîì Eì eéäé dá-àöîpä íòä̈¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−©«£¨«

i"yx£d·Œ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰ŒÏk∑(ספרי) מֹוצא אּתה אפּלּו »»»«ƒ¿»»ֲִֵַָ
רּׁשאי  אּתה להחרימם, ׁשּנצטּוית אּומֹות מּׁשבעה ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָּבּה

Ee„·ÚÂ.לקּימם  ÒÓÏ∑(ספרי) עליהם ׁשּיקּבלּו עד ְְַָ»««¬»ְְֲֵֶֶַַ
וׁשעּבּוד  .מּסים ְְִִִ

(áé)äîçìî Enò äúNòå Cnò íéìLú àì-íàå§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−¦§¨¨®
:äéìò zøöå§©§−̈¨¤«¨

i"yx£EnÚ ‰˙NÚÂ CnÚ ÌÈÏL˙ ‡ÏŒÌ‡Â¿ƒ…«¿ƒƒ»¿»¿»ƒ¿
‰ÓÁÏÓ∑,עּמ ּתׁשלים לא ׁשאם מבּׂשר הּכתּוב ƒ¿»»ְְְְִִִֶֶַַַָֹ

,ּב להּלחם ותלסֹופּה ּתּניחּנה ÈÏÚ‰.אם z¯ˆÂ∑ ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ¿«¿»»∆»
ּולהצמיאּה להרעיבּה ּתחלּואים אף מיתת .ולהמיתּה ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָ

(âé)éäìà ýåýé dðúðedøeëæ-ìk-úà úékäå Eãéa E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈
:áøç-éôì§¦¨«¤

i"yx£E„Èa EÈ‰Ï‡ '‰ d˙e∑ּביד נֹותנּה ׁשה' סֹוף ּבענין, האמּור ּכל עׂשית .אם ¿»»¡…∆¿»∆ְְְִִִֶֶָָָָָָָָָ

(ãé)øéòá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå íéLpä ÷ø©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììL-ìkøLà E ¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬

éäìà ýåýé ïúð:Cì E ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«
i"yx£Ûh‰Â∑ ּבגדֹולים אתּֿכלֿזכּורּה"? "והּכית מקּים: אני ּומה זכרים, ׁשל טף .אף ¿««ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(åè)ãàî Enî ú÷çøä íéøòä-ìëì äNòz ïk¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ
:äpä älàä-íéBbä éøòî-àì øLà£¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤¥«¨

(æè)éäìà ýåýé øLà älàä íénòä éøòî ÷øïúð E ©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬
:äîLð-ìk äiçú àì äìçð Eì§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨§¨¨«

(æé)éðòðkä éøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´
éäìà ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå:E §©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑ את .הּגרּגׁשי לרּבֹות «¬∆ƒ¿ְְִִֶַַָ

dÏÚי  (‡·¯˜) ‡Á‚‡Ï ‡z¯˜Ï ·¯˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»«¬»»¿»»¬«
:ÌÏLc ÔÈlÓ dÏ È¯˜˙Â¿ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»

ÏÎיא  È‰ÈÂ CÏ ÁzÙ˙Â CpÚz ÌÏL Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈»
ÔÈqÓ È˜qÓ CÏ ÔB‰È da ÁÎzLÈ„ ‡nÚ«»¿ƒ¿¿««¿»«¿≈ƒƒ

:CpÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À»

˜¯·יב  CnÚ „aÚ˙Â CnÚ ÌÏL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈ƒ»¿«¿≈ƒ»¿»
:dÏÚ ¯eˆ˙e¿¬«

Ïkיג  ˙È ÈÁÓ˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ dp¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈»»
:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯eÎc¿«¿ƒ¿«¿»∆

È‰Èיד  Èc ÏÎÂ ‡¯ÈÚ·e ‡ÏÙËÂ ‡iL „BÁÏ¿¿«»¿«¿»¿ƒ»¿…ƒ¿≈
˙È ÏeÎÈ˙Â CÏ ÊB·z d‡„Ú Ïk ‡z¯˜·¿«¿»»¬»«≈»¿≈»
:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Èc C‡Ò„ ‰‡„Ú¬»»¿»¿»ƒ¿«¿»¡»»»

CpÓטו  ÔÈ˜ÈÁ¯ Èc ‡iÂ¯˜ ÏÎÏ „aÚz Ôk≈«¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»
:Ôep‡ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ«¬»ƒ»ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ

‡C‰Ïטז  ÈÈ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ „BÁÏ¿ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ¿»¡»»
:‡˙ÓL Ïk Ìi˜˙ ‡Ï ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»»¿««»ƒ¿»»

È‡¯Ó‡Âיז  È‡zÁ Ôep¯n‚˙ ‡¯n‚ È¯‡¬≈«»»¿«¿ƒƒ»≈∆¡…»≈
È„ ‡Ók È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡Úk¿«¬»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈¿»ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ«¿»¿»¡»»



mihteyנ zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f ycew zayl inei xeriy

(çé)ìëk úBNòì íëúà eãnìé-àì øLà ïòîì§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½§ŸÆ
ýåýéì íúàèçå íäéäìàì eNò øLà íúáòBz«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−©«Ÿ̈¬

ñ :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£e„nÏÈŒ‡Ï ¯L‡ ÔÚÓÏ∑ לקּבלם רּׁשאי אּתה ּומתּגּירין, ּתׁשּובה עׂשּו אם .הא ¿««¬∆…¿«¿ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

(èé)äéìò íçläì íéaø íéîé øéò-ìà øeöú-ék¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨
ék ïæøb åéìò çcðì döò-úà úéçLú-àì dNôúì§¨§À̈«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦ µ
äãOä õò íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàú epnî¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½

éðtî àáì:øBöna E ¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«
i"yx£ÌÈÓÈ∑ ׁשנים.ÌÈa¯∑,יט)ׁשלׁשה מּכאן (שבת »ƒְִַ«ƒְִָָֹ

ּפחֹות  ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל עירֹות על צרין אין ְְֲִִֵֵֶַָָָָָאמרּו:
ּבׁשלֹום  ׁשּפֹותח ולּמד לׁשּבת, קדם ימים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמּׁשלׁשה

אֹומר הּוא וכן ימים, ׁשלׁשה אֹו א)ׁשנים :(שמואלֿב ְְְִִֵֵַָָֹ
- הרׁשּות ּובמלחמת ׁשנים", ימים ּבצקלג ּדוד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ"וּיׁשב

מדּבר ‰O„‰.(ספרי)הּכתּוב ıÚ Ì„‡‰ Èk∑'ּכי' הרי ְֵַַָƒ»»»≈«»∆ֲִֵ
הּׂשדה  עץ האדם ׁשּמא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָמׁשּמׁש

מּפני הּמצֹור ּבתֹו רעב להּכנס ּביּסּורי להתיּסר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
העי  ּכאנׁשי ּתׁשחיתּנּווצמא לּמה .ר, ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(118 'nr ck jxk zegiy ihewl)

הּׂשדה עץ האדם יט)ּכי הרש"ב(כ, הרּבי חנוך ּכתב (קונטרס ִִֵֶַַַָָָָָָָ
(39 עמ' וחי.לנער צֹומח מּדֹומם, ּכלּול האדם -ּדֹומם: ִֵֵֵַַָָָָָ

והּדּבּור. הּמחׁשבה ׁשּצֹומחֹות צֹומחאֹותּיֹות הּמּדֹות, - ְְֲִִִֵֶַַַַַָָ
לגדלּות. ּתחּיה.חימּקטנּות והחכמה חכמה, ּבחינת - ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָ
הּׂשדה  עץ הּוא האדם וׂשכלֹו, חכמתֹו הינּו האדם, עּקר : ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

להפ הינּו ּומזּככים, מבררים מּדֹותיו ׁשּיהיּו הּמּדֹות, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹֹֻּבׁשביל

וטֹוב  לּׁשמים טֹוב ויהיה לאלקּות, הּבהמּיֹות ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָֹמּדֹותיו
וזּכּו ּברּור הּוא האדם עבֹודת עּקר ואכן, עכ"ל. ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָלּברּיֹות,

טֹוב' ׁשם 'ּכתר ּבספר וכדאיתא רב (סכ"ד)הּמּדֹות, ּבׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ּכדי  היא, הּזה ּבעֹולם האדם ּבריאת ׁשעּקר ּגאֹון, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָסעדיה
אדמו"ר  ּפתּגם וידּוע והּטבעּיֹות. הרעֹות מּדֹותיו את ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹלׁשּבר

מּדֹותיו. טבע לׁשּנֹות הּוא החסידּות ענין ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּזקן:

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1114 'nr c jxk zegiy ihewl t"r)

zFCOd lr dhilXd - mc`d zilkY©§¦¨¨¨©§¦¨©©¦

עצּה את תׁשחית לא גֹו' עיר אל תצּור "ּכי ּכתּוב ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבפרׁשתנּו
הּׂשדה  עץ האדם ּכי תכרת, לא ואֹותֹו תאכל  מּמּנּו ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹגֹו'

וכרּת" תׁשחית אֹותֹו יט)גֹו' ּבּגמרא(כ, ואיתא א). ז, (תענית ְְְְִִַַָָָָָָ
מּמּנּו ּכי ּדכתיב מּׁשּום אּלא הּוא? ׂשדה עץ האדם ְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָ"וכי
הא  וכרּת. תׁשחית אֹותֹו ּוכתיב תכרֹות, לא ואֹותֹו ְְְְְִִִֵַָָָָֹֹתאכל
לא  ואֹותֹו תאכל מּמּנּו - הּוא הגּון ּתלמיד־חכם אם ְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹּכיצד,

וכרּת". תׁשחית אֹותֹו - לאו ואם ְְְְִִִַָָָָתכרֹות,
ׂשדה  עץ האדם "וכי הּגמרא קּוׁשּית מתיּׁשבת ּכיצד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוקׁשה,
- לזה זה ּדֹומים ׁשּבהם אחד ּפרט מצינּו אם ּדגם ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא",
ּבלבד, אחד ּבפרט ּדמיֹון זה הרי - הגּון ּתלמיד־חכם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבענין
לעץ  האדם ּבין העיקרית הּׁשּיכּות את זה ּדמיֹון מבּטא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואי

ֶַָהּׂשדה?
מתחּלק  ׁשהעֹולם ׁשּכמֹו הּידּוע על־ּפי זה לבאר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָויׁש
ּבאדם  יׁש ּכ ּומדּבר, חי צֹומח, ּדֹומם, סּוגים, ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָלארּבעה
ּבחינת  הן ׁשּבאדם והּמּדֹות אּלּו, סּוגים לארּבעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהתחּלקּות

ׁשּבאדם תורת־חיים הּצֹומח א. ד, בראשית תורה־אור זה בכל (ראה ֵֶַַָָָ
מקומות) ובכמה וייצר, ד"ה .בראשית

ׁשהּוא  - הּוא הּסּוגים ג' ׁשאר על האדם ׁשל יתרֹונֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָוהּנה,
ׂשכל. ֵֶַַּבעל

אמת  ּדהן הּוא", ׂשדה עץ אדם "וכי הּגמרא קּוׁשּית ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוזֹוהי
ה"צֹומח" ׁשהּוא - ׂשדה" ּד"עץ הענין ּגם יׁשנֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבאדם
ׁשל  מעלתֹו זֹוהי האם אבל ׁשּבלּבֹו, מּדֹותיו ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּבאדם,

ָָָהאדם?
אינּה האדם ׂשכל ׁשּתכלית הּגמרא, מתרצת ּכ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעל
הּמּדֹות, על להׁשּפיע אּלא ּבלבד, הׂשּכלֹות ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָלהׂשּכיל
מביא  אינֹו לבּדֹו הּׂשכל הּׂשכל. על־ּפי יתנהגּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַׁשהּמּדֹות

אז ׁשל  הּמּדֹות, על מׁשּפיע הּׂשכל ּכאׁשר רק לאדם, מּות ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לׁשלמּותֹו. האדם ְִֵָָָָּבא

ׁשל  ׁשּמעלתֹו ּכׁשם מאילן: מׁשל הּגמרא מביאה זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָועל
ּתלמיד  ל"אדם", ּבנֹוגע ּגם הּוא ּכן ּפירֹות, ּבנתינת היא ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָאילן
על  ּפֹועל ׁשּׂשכלֹו "הגּון", ּבהיֹותֹו היא ּדמעלתֹו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָחכם,

מצוֹות" ּפירֹות, ּד"מאי "ּפירֹות", ּומביא מו,מּדֹותיו, (סוטה ְְִִִֵֵֵַָ
.סע"א)

ÏÎkיח  „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ ‡Ï Èc ÏÈ„a¿ƒƒ»«¿»¿¿∆¿«¿»
Ôe·BÁ˙e ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú Èc ÔB‰˙·ÚBz¬»¿ƒ¬»¿«¬»¿¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

Á‚‡Ï‡יט  ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ‡z¯˜Ï ¯eˆ˙ È¯‡¬≈¿¿«¿»ƒ«ƒƒ«¬»»
‡Ó¯‡Ï dÏÈ‡ ˙È ÏaÁ˙ ‡Ï dLaÎÓÏ dÏÚ¬«¿ƒ¿¿«»¿««»ƒ»««¬»»
‡Ï d˙ÈÂ ÏeÎÈz dpÓ È¯‡ ‡Ê¯b È‰BÏÚ¬ƒ«¿¿»¬≈ƒ≈≈¿»≈»
ÏÚÓÏ ‡Ï˜Á ÔÏÈ‡ ‡L‡Î ‡Ï È¯‡ ıe˜¿̇¬≈»«¬»»ƒ««¿»¿≈«

:‡¯Èˆa CÓ„wÓƒ√»»ƒ¿»»



ני mihtey zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - cere ,82 'nr ` jxk zegiy ihewl .cx zxb` a"g ycew zexb` t"r)

miclId KEpigA zWxcPd zExidGd©§¦©¦§¤¤§¦©§¨¦

הּׂשדה" עץ האדם "ּכי ּכתּוב יט)ּבפרׁשתנּו והינּו,(כ, . ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ
הּׂשדה. לעץ ּדברים ּבכּמה ּדֹומה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהאדם

הּילדים: ּבחינּו הֹוראה מּזה ללמֹוד ְְְְִִִִֵֶַָָָויׁש
אזי  ּגדל, ׁשּכבר לאחרי ּבאילן ׂשריטה עֹוׂשים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכאׁשר
אינּה וגם ּבלבד, ׁשּנעׂשתה ּבּמקֹום אּלא אינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשריטה
,ר אילן ּבׁשתיל ׂשריטה עֹוׂשים ּכאׁשר אבל נזק. ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּגֹורמת
יּתכן  לנטֹוע, ׁשעֹומדים ּבגרעין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָועל־אחת־ּכּמה־וכּמה

ּבעל־מּום. אילן יצמח אחת ְְִִִִֶַַַַַָָׁשּמׂשריטה
:החינּו ּבענין הּוא ְְְִִֵַַוכן

ּבחּיים, ּדרּכֹו מחצית עבר ׁשּכבר העמידה, ּבׁשנֹות ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָאדם
הּפגיעה  הרי - ּפׁשרֹות על להסּכים מּוכרח ׁשהּוא לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָונדמה
ללא  הּוא חי ׁשנה ארּבעים ּבלבד. אחדֹות ׁשנים למׁש ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹהיא
יכֹולֹות  אחת, לׁשנה ּפׁשרה ויעׂשה יּכׁשל ואם ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּפׁשרֹות,

ׁשּיׁשּכח  ּכח לֹו ליתן ׁשּמאחֹוריו הּקֹודמֹות ׁשנה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹארּבעים
ׁשלמה. ּביהדּות ויעמֹוד מהּפׁשרה, ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָמּיד

לחּנ רֹוצים ואֹותם הּצעיר, הּדֹור אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָאבל
לכל  לּיהדּות והּקּנאּות החֹום את מהם נֹוטלים - ּפׁשרֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָעל
ּבנׁשמתם  ׁשעֹוׂשים והחּסרֹון הּׂשריטה ּבגלל חּייהם. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָימי
רחמנא־ ּבעל־מּום יהּודי לגּדֹול אחר־ּכ עלּול ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָּבצעירּותם,

ְִָליצלן!
ּביֹותר  קל ׁשינּוי ׁשאפילּו ׁשּמּכיון ּגיסא , לאיד ּגם הּוא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן
ּבׁשביל  אפילּו לכן הּקצה, אל מהּקצה ׁשּיתהּפ לגרֹום ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיכֹול
ּולהׁשּתּדל, להׁשּתּדל ּכדאי הּילד, ּבחינּו קּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהטבה
עיקרּיים  ּבענינים ּתיקּון ּדֹורׁש החינּו אם ְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָוכל־ׁשּכן

חּייו. ימי ּכל ּבמׁש הּילד על להׁשּפיע ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהעלּולים

(ë)Búà àeä ìëàî õò-àì ék òãz-øLà õò ÷ø©º¥´£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬
àåä-øLà øéòä-ìò øBöî úéðáe zøëå úéçLú©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦Æ

ô :dzãø ãò äîçìî Enò äNòŸ¨¯¦§²¦§¨−̈©¬¦§¨«
i"yx£dz„¯ „Ú∑,רּדּוי ללׁשֹון ּכפּופה .ׁשּתהא «ƒ¿»ְְְְִֵֶָ

àë(à)éäìà ýåýé øLà äîãàa ììç àöné-ékE ¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
:eäkä éî òãBð àì äãOa ìôð dzLøì Eì ïúðŸ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®¬Ÿ©−¦¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 129 'nr c"kg y"ewla xzei jxe`a d`xe .223 'nr l jxk zegiy ihewl t"r)

mihtFWde mipwfd ciwtY©§¦©§¥¦§©§¦

חלל  יּמצא "ּכי ערּופה: עגלה ׁשל ענינּה מבֹואר ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
הּכהּו, מי נֹודע לא ּבּׂשדה נפל . . זקניּבאדמה ויצאּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

גֹו' ּומדדּו גֹו'וׁשפטי העגלה את ההיא העיר זקני והֹורידּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ואמרּו וענּו גֹו' ידיהם את ירחצּו גֹו' ההיא העיר זקני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹוכל

גֹו'" הזה הדם את ׁשפכּו לא ואילך)ידינּו א .(כא, ְֵֶֶַַָָָֹ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הדברים לבאר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָויׁש

ּבהקּב"ה, דביקּותֹו ׁשנפסקה זה הּוא רּוחני ּבמּובן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ"חלל"
ּבה' הדבקים "ואּתם ׁשנאמר ּוּכמֹו חיּותֹו, מקֹור ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַׁשהּוא

היֹום". ּכלכם חיים ְֱִֵֶֶַַֹֻאלקיכם
" נמצא להיֹותֹו הּוא לזה ּבׂשדה")ּבׂשדה והגֹורם ("נֹופל " ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשל ּבאהלּהולא מקֹומֹו ׁשם ּובׂשדה ויהדּות. ּתֹורה ׁשל ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָֹ
"ּבׂשדה" ׁשנמצאים לאֹותם ׁשמתנּכל ׂשדה", איׁש . . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ"עׂשו
מקֹור  חיים" ּב"אלקים מדביקּותם חס־וׁשלֹום ְְְְְְֱִִִֵַַַָָָֹלנּתקם

ּבׂשדה", . . "חלל - רחמנא־לצלן חללים ּולהּפילם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָחיּותם
הדבקים  ד"ואּתם הענין את ּבהם להחליׁש על־ּכל־ּפנים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹו

גֹו'". אלקיכם ֱֵֶַֹּבה'
" - הּתֹורה הֹוראת ּבאה זה וׁשפטיועל זקני גֹו'",ויצאּו ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

יׂשראל, וׁשֹופטי זקני ׁשל ואחריּותם מּתפקידם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשזהּו
מּכל־וכל  ולׁשלֹול המצב לתקן ּבהם הּתלּוי ּכל את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹלעׂשֹות

ּבׂשדה". . . ד"חלל המציאּות ְְִֶֶַַָָָאת
הזה" הדם את ׁשפכּו לא "ידינּו ּבהכרזתם גם ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹוכמּודגׁש
ּובלא  מזֹונֹות ּבלא ּוּפטרּונּוהו ראינּוהּו "לא רׁש"י ְְְְְִִֵַַָֹֹֹּופירׁש
איׁש ּכל ללוֹות העיר זקני ׁשל חֹובתם ׁשזֹוהי דהינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָלויה",
עליו  ּולהגן ּולחזקֹו הׂשדה) (אל מהעיר היֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמיׂשראל

"ּבׂשדה". ּבהיֹותֹו לֹו האֹורבֹות הסּכנֹות ְְִִֶַַַָָָָמּכל
,לדר צידה לֹו ׁשמסּפקים ידי על ּתֹורה מזֹון והּוא זֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ÏÎ‡Ócכ  ÔÏÈ‡ ‡Ï È¯‡ Úc˙c ÔÏÈ‡ „BÁÏ¿ƒ»¿ƒ«¬≈»ƒ«¿«¬»
ÏÚ ÔÈÓB˜¯Î È·˙Â ıe˜˙e ÏaÁz d˙È ‡e‰»≈¿««¿¿ƒ¿≈«¿ƒ«
„Ú ‡·¯˜ CnÚ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡z¯«̃¿»ƒƒ»¿»ƒ»¿»»«

:dLaÎ˙c¿ƒ¿¿«

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ‡ÏÈË˜ ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÓ Ú„È˙‡ ‡Ï ‡Ï˜Áa ÈÓ¯ d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È»≈»¿≈¿«»≈¿«¿»»ƒ¿¿««

:dÏË»̃¿≈

mixehd lra

)(k.dzãø ãò äîçìî:`IxhnibAEdf ¦§¨¨©¦§¨§¦©§¦¨¤
.zAWA s`` dxez ©§©¨

àë)(`.ììç àöné ékzWxtl Knq ¦¦¨¥¨¨¨©§¨¨©
dngln`Fvnl KxC dngln zrWAW , ¦§¨¨¤¦§©¦§¨¨¤¤¦§
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mihteyנב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f ycew zayl inei xeriy
וכן ועֹוד), א. יד, חגיגה (ראה מזֹון הם לבּוׁשים ׁשנקראת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָ

רּבה אליהּו דבי ּבּתנא ּוכדאיתא הּפסּוק (פכ"ז)המצֹות, על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
דברי  ּבֹו ׁשאין אדם ראית "אם - וכסיתֹו" ערֹום תראה ְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָ"ּכי

כּו' ּוּתפלה ׁשמע קריאת ולמדהּו לבית הכניסהּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָתֹורה,
ׁשאין  מי אלא ּביׂשראל ערּום ל ׁשאין לפי ּבמצֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוזרזהּו

ּומצֹות". ּתֹורה ְִָּבֹו

(á)öéåéð÷æ eàéèôLå EøLà íéøòä-ìà eããîe E §¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−
:ììçä úáéáñ§¦¬Ÿ¤«¨¨«

i"yx£EÈ˜Ê e‡ˆÈÂ∑(יד סנהדרין מד. מיחדים (סוטה ¿»¿¿≈∆ְִָֻ
ּגדֹולה  סנהדרי אּלּו ,ׁשּבזקני.e„„Óe∑(מה (סוטה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָ»¿

ׁשֹוכב מּמקֹום  È·Ò·˙.ׁשהחלל ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ŒÏ‡ ִֵֶֶָָָ∆∆»ƒ¬∆¿ƒ…
ÏÏÁ‰∑ קרֹובה איזֹו לידע וצד, צד .לכל ∆»»ְְְֵֵַַַָָ

(â)øéòä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øéòä äéäå§¨¨´¨¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧
-àì øLà da ãaò-àì øLà ø÷a úìâò àåää©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ

:ìòa äëLî̈«§−̈§«Ÿ

(ã)ìçð-ìà äìâòä-úà àåää øéòä éð÷æ eãøBäå§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ¤©´©
íL-eôøòå òøfé àìå Ba ãáòé-àì øLà ïúéà¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬

:ìçpa äìâòä-úà¤¨«¤§−̈©¨«©
i"yx£Ô˙È‡ ÏÁŒÏ‡∑,נעבד קׁשה ∑eÙ¯ÚÂ.ׁשּלא ∆««≈»ֱֶֶֶָָֹ¿»¿

'ּתבא  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּבקֹופיץ. ערּפּה ְְִֵַַָָָָָָֹקֹוצץ
ּבמקֹום  ותערף ּפרֹות עׂשתה ׁשּלא ׁשנתּה ּבת ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹעגלה

ׁשּלא  זה, ׁשל הריגתֹו על לכּפר ּפרֹות, עֹוׂשה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשאינֹו
לעׂש .ּפרֹות'ֹות הּניחּוהּו ֲִִֵַ

(ä)éäìà ýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðåE §¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìáéø-ìk äéäé íäét-ìòå ýåýé íLa Cøáìe BúøL §¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬

:òâð-ìëå§¨¨«©

(å)eöçøé ììçä-ìà íéáøwä àåää øéòä éð÷æ ìëå§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ
:ìçpá äôeøòä äìâòä-ìò íäéãé-úà¤§¥¤½©¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©

(æ)àì eðéãé eøîàå eðòåeðéðéòå äfä ícä-úà eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−
:eàø àì¬Ÿ¨«

i"yx£‰ÎÙL ‡Ï eÈ„È∑ ּבית ׁשּזקני לב על עלתה וכי »≈…»¿Àְְְִִֵֵֵֶַָָ
ּופטרנּוהּו ראינּוהּו לא אּלא הם? ּדמים ׁשֹופכי ְְְְִִִֵֵֶַָָֹּֿדין

"ּכּפר  אֹומרים: והּכהנים לויה. ּובלא מזֹונֹות ְְְְְְֲִִֵַַָָֹֹֹּבלא
יׂשראל  לעּמ". ְְְִֵַָ

Ècב  ‡iÂ¯˜Ï ÔeÁLÓÈÂ CÈi„Â CÈ·Ò Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿»»¿«»»¿ƒ¿¿¿ƒ¿«»ƒ
:‡ÏÈË˜ ˙e¯ÁÒ«¬»¿ƒ»

È·Òג  Ôe¯a„ÈÂ ‡ÏÈË˜Ï ‡·È¯˜c ‡z¯˜ È‰˙e¿≈«¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿»≈
da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc È¯Bz ˙Ï‚Ú ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ∆¿«≈ƒ»ƒ¿¿««

:¯Èa ˙„È‚ ‡Ï Ècƒ»¿ƒ«¿ƒ

zÏ‚Ú‡ד  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe˙ÁÈÂ¿∆¡»≈«¿»«ƒ»¬«¿»
Ú¯cÊÈ ‡ÏÂ da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc ¯i· ‡ÏÁÏ¿«¬»«»ƒ»ƒ¿¿«≈¿»ƒ¿¿«

:‡ÏÁa ‡zÏ‚Ú ˙È Ônz ÔeÙ˜ÈÂ¿ƒ¿¿«»»¬«¿»¿«¬»

ÈÚ¯zÈה  ÔB‰· È¯‡ ÈÂÏ Èa ‡i‰k Ôe·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»¬«»¿≈≈ƒ¬≈¿ƒƒ¿≈
ÈÈ„ ‡ÓLa ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«»≈¿»»»ƒ¿»«¿»
LzÎÓ ÏÎÂ ÔÈc Ïk È‰È ÔB‰¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿≈»ƒ¿»«¿«

:e¯È‚Ò¿ƒ

ÏÈË˜Ï‡ו  ÔÈ·È¯˜c ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò ÏÎÂ¿…»≈«¿»«ƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
‡zÙ˜c ‡zÏ‚Ú ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÁÒÈ«¿»¿≈«¬«¿»ƒ¿∆¿»

:‡ÏÁ·¿«¬»

Óc‡ז  ˙È BcL‡ ‡Ï ‡„È Ôe¯ÓÈÈÂ Ôe·È˙ÈÂƒƒ¿≈¿¿»»»«¿»¿»
:‰‡ÊÁ ‡Ï ‡ÈÚÂ ÔÈ„‰»≈¿≈»»»¬»»

mixehd lra

)(a.eããîel` EccnE" .dxFqOA 'a ¨§©§¨¨§¤
"zipkY z` EccnE" ,"mixrd,bn l`wfgi) ¤¨¦¨§¤¨§¦§¤§¥

(ixTir `EdW ,FW`xn oiccFOW .¤§¦¥Ÿ¤¦©
.mc`d zpEkY§©¨¨¨

.øLàzFIzF`W`x.FW`xn oiccFOW , £¤¦Ÿ¤§¦¥Ÿ
.ììçä úáéáñ øLà:`IxhnibA £¤§¦Ÿ¤¨¨§¦©§¦¨

bExd lW FW`xA.b dxez §Ÿ¤¨
)(b.da ãaò àì`l .lrA dkWn `le Ÿª©¨§Ÿ¨§¨§ŸŸ

xRkl zFvn 'c ixd .rxGi `le .cari¥¨¥§Ÿ¦¨¥©£¥¦§§©¥
minrR 'c oke .mlFrd zFgEx 'c lr©¨¨§¥§¨¦
'dlbr' minrR 'ce 'llg'¨¨§§¨¦¤§¨

.dWxRAc dxez ©¨¨¨

)(f.äëôL àì`NW ,`"dA aizM Ÿ¨§ª§¦§¥¤Ÿ
iM ,cFre .EpzFrAv` 'dA FA Eprbp̈©§§¤§§¥§¦
ceC ozp okle ,zFnW 'd Dl Wi WtPd©¤¤¥¨¥§¨¥¨©¨¦
af" ,xpa`l bxdWM zFllw 'd a`Fil§¨§¨§¤¨©§©§¥¨
xqge axgA ltpe KlRA wifgnE rxvnE§Ÿ¨©£¦©¤¤§Ÿ¥©¤¤©£©

"mgl(hk ,b 'a l`EnW).g dxez ¤¤§¥

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zezixk(iying meil)

.`aiwr iax ly ezl`y dzid ef `ly xn` ok zngny ,`nw
:`xnbd daiyndéì àéL÷ à÷ éëäoerny iaxl el dywed jk - ¨¦¨©§¨¥
,el` mixac lräéàø äîryedi iax `iady `idìèçBLdyng ¨§¨¨§¥

uega migafìëBàî`edy ,miiegnz dyngn enc wxfp `ly oaxw ¥¥
ixde ,yng aiigäðäð ïkL ,ìëBàl äîeaiigl yi okle ,ezlik`n ©§¥¤¥¤¡¤

,d`pd el dzid `ly uega gaefd la` ,iegnze iegnz lk lr
dzid `l mpn`y epgxk lre .mlek lr zg` wx aiigy xyt`

,uega hgeyd lr `aiwr iax ly ezl`yïìàL Ck àlàiax ¤¨¨§¨¨
,`aiwreäî ,úçà íìòäa íéçáæ äMîçî øúBð ìëBàä,epic dn - ¨¥¨¥£¦¨§¨¦§¤§¥¤¨©
m`dBà ,úçàå úçà ìëa áéiçaiigyBì eøîà .ïlek ìò úçàoax ©¨§¨©©§©©©©©¨¨§

,ryedi iaxe l`ilnbîL ,òLBäé éaø øîà .eðòîL àììëBàa ézò Ÿ¨©§¨©©¦§ª©¨©§¦§¥
úçàå úçà ìk ìò áéiçL ,úçà íìòäa ïééeçîz äMîçî ãçà çáfî¦¤©¤¨¥£¦¨©§¦§¤§¥¤¨¤©¨©¨©©§©©

.øîBçå ì÷ íéøácäL éðà äàBøå ,äìéòî íeMî`iad `ly `vnpe ¦§¦¨§¤£¦¤©§¨¦©¨¤
myky ,lke`l lke`n `l` ,hgeyl lke`n di`x ryedi iax
xzep zlik` iabl jk ,zg`e zg` lk lr aeig yi dlirn iably
:xnege lwd `ed dn `xnbd zx`ane .zg`e zg` lk lr aeig yi

äîlke`dãçà çáfnit lr s` ,oiiegnz dyngaïéàLel`ïéôeb ©¦¤©¤¨¤¥¦
,ïé÷ìçeî`ed mewn lknúçàå úçà ìk ìò áéiçzelik`d on §¨¦©¨©¨©©§©©

íeMîn lk`yíéçáæ äMîç ,ïé÷ìçeî ïééeçîz,ynnïéôeâc ¦©§¦§¨¦£¦¨§¨¦§¦
,ïé÷ìçeîmdn lke`dïkL ìk àì.gafe gaf lk lr aiigziyøîà) §¨¦Ÿ¨¤¥¨©

äMîçî øúBð (ãçà çáfî) ìëBàa àlà ïìàL Ck àì ïBòîL éaø©¦¦§Ÿ¨§¨¨¤¨§¥¦¤©¤¨¨¥£¦¨
úçà ìk ìò áéiç Bà ïlek ìò úçà áéiç eäî úçà íìòäa íéçáæ§¨¦§¤§¥¤¨©©¨©©©¨©¨©¨©©
çáfî ìëBàa ézòîL øîBà òLBäé éaø eðòîL àì Bì eøîà úçàå§©©¨§Ÿ¨©§©¦§ª©¥¨©§¦§¥¦¤©
äìéòî íeMî úçàå úçà ìk ìò áéiç àeäL ïééeçîz äMîça ãçà¤¨©£¦¨©§¦¤©¨©¨©©§©©¦§¦¨

.(øîBçå ì÷ íéøácäL éðà äàBøå§¤£¦¤©§¨¦©¨¤
:dpyna epipyàáé÷ò éaø Bì øîà,ryedi iaxläëìä íà`id ¨©©¦£¦¨¦£¨¨

ìa÷ðdaeyz yi oicl m`e,'åëz` da dyry ,dlirna zxn` m` §©¥
onfl dlirnd z` sxive ,dpdpk dpdnd z`e lke`k lik`nd

zg` ea oi`y xzepa xn`z ,daexn.el`n
:`xnbd zxxanàäì òLBäé éaø dìaé÷d efl -éaøî äáeLz ¦§¨©¦§ª©§¨§¨¥©¦

,àáé÷ò,dlirnn xzep cenll oi`y mikqde.àì Bà £¦¨Ÿ
:`ziixan z`f gikedl dqpn `xnbdàéðúc ,òîL àz,`ziixaa ¨§©§©§¨

ìëàbbeyaäMîça ,úçà íìòäa ,ãçà çáfî øúBð úBëéúç Lîç ¨©¨¥£¦¨¦¤©¤¨§¤§¥¤¨©£¦¨
àéáî Bðéà ,ïééeçîzolek zlik` lr,úçà úàhç àlàel rcep m` ©§¦¥¥¦¤¨©¨©©

.ozlik`a `hge xzep zekizgd eidy i`ceaåok'òãBä àì' ìò §©Ÿ©
ïälL,`l e` xzep xeqi` ozlik`a did m` i`cea rcei epi` m` ± ¤¨¤

àéáî Bðéàolek zlik` lr,ãçà éeìz íLà àlàoiiegnzd oi`y ¥¥¦¤¨¨¨¨¤¨
xzep zekizg yng lk` m` j` .miwlgnLîça ,ïééeçîz äMîçî¥£¦¨©§¦§¨¥

úBîìòäxeqi`d xak el rcep dkizgl dkizg zlik` oiay ± ¤§¥
,xeqi`d epnn mlrp aeye ,lk`y dkizga xaryìò úàhç àéáî¥¦©¨©

úçàå úçà ìkzekizgd eidy i`cea el rcep m` ,zelik`d on ¨©©§©©
,ozlik`a `hge xzepåokïälL 'òãBä àì' ìòel rcep `l m` ± §©Ÿ©¤¨¤

,`l e` xzep xeqi` zekizgd zlik`a did m` i`ceaíLà àéáî¥¦¨¨
úçàå úçà ìk ìò éeìzm`e .zewlgn zenlrddy ,zelik`d on ¨©¨©©§©©
xzep zekizg yng lk`,íéçáæ äMîçîolk` elit`,úçà íìòäa ¥£¦¨§¨¦§¤§¥¤¨
,[úçàå úçà ìk ìò] áéiç.miwlgn mitebdyäãeäé éaøa éñBé éaø ©¨©¨©©§©©©¦¥§©¦§¨

Bðéà ,úçà íìòäa íéçáæ äMîçî úBëéúç Lîç ìëà eléôà ,øîBà¥£¦¨©¨¥£¦¥£¦¨§¨¦§¤§¥¤¨¥
úçà úàhç àlà àéáî,ozlik`a `hgy i`cea rcepykåokìò ¥¦¤¨©¨©©§©

ï÷éôñ,`l e` ozlik`a `hg m` i`cea rcep `lyk ±àéáî ïéà §¥¨¥¥¦
,ãçà éeìz íLà àlà:`ziixad zxne` .miwlgn mpi` miteb s`y ¤¨¨¨¨¤¨

,øác ìL Bììk,dcedi iaxa iqei iaxl oiae `nw `pzl oiaìk §¨¤¨¨Ÿ
Lzeidl mpic,úBàhça ïé÷eìç`iadl mikixv m`hg rcepyky ¤£¦§©¨

mb zeidl mpic ,dlik` lk lr z`hgúBîLàa ïé÷eìç`lyke £¦©£¨
.dlik` lk lr ielz my` `iadl md mikixv i`cea m`hg rcep
iabl xn`y s`y ,`nw `pz ixac z` d`iane `ziixad dkiynn

m` mewn lkn ,oiiegnzd welig zngn aiigl oi`y xzepìëà̈©
úBëéúç Lîçoaxw lyú÷éøæ éðôì ,ãçà çáfî ïééeçîz äMîça ¨¥£¦©£¦¨©§¦¦¤©¤¨¦§¥§¦©

íéîc,dlirn xeqi` mda yiyáéiç ,úçà íìòäa eléôàoaxw ¨¦£¦§¤§¥¤¨©¨
my`ìk ìòúçàå úçàzelik`d on,äìéòî íeMîxeqi` iabl ik ©¨©©§©©¦§¦¨

.miwlgn oiiegnzd dlirn
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נג mihtey zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f ycew zayl inei xeriy

(ç)ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé Enòì øtk©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enò áø÷a é÷ð íć̈¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«

i"yx£Ìc‰ Ì‰Ï ¯tkÂ∑ העון להם יכּפר ּכן ׁשּמּׁשעׂשּו מבּׂשרם, .הּכתּוב ¿ƒ«≈»∆«»ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

(è)äNòú-ék Eaøwî é÷pä ícä øòáz äzàå§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬
iä:ýåýé éðéòa øL ©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯Ú·z ‰z‡Â∑(לז ּבעיני (כתובות הּיׁשר והּוא יהרג, זה הרי העגלה, ׁשּנתערפה אחר ההֹורג נמצא ׁשאם מּגיד ¿«»¿«≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ה':

סימן. סלו"א פסוקים, שופטים צ"ז פרשת חסלת

Ècח  Ï‡¯NÈ CnÚÏ ¯tk Ôe¯ÓÈÈ ‡i‰k»¬«»≈¿««¿«»ƒ¿»≈ƒ
CnÚ B‚a ÈkÊ Ìc ˙·BÁ Ôz˙ ‡ÏÂ ÈÈ ‡z˜¯Ù¿«¿»¿»¿»ƒ≈««««¿«»

:‡Óc ÏÚ ÔB‰Ï ¯tk˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿««¿«¿»

‡¯Èט  CÈaÓ ÈkÊ Ì„ ÈcL‡ ÈlÙz z‡Â¿«¿¿«≈«¿ƒ«««ƒ≈»¬≈
Ò Ò Ò :ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ«̇¿≈¿»»√»¿»

å øåáéöì äøèôääú"åîùìæëø ¯ ãëø íéãåîò ïî÷ì

mixehd lra

)(g.ìàøNé Enòì øtk.dfl df oiaxr l`xUi lMW o`Mn.úéãt øLà ìàøNé Enòì øtk:`IxhnibA zFaiY iW`xdf ©¥§©§¦§¨¥¦¨¤¨¦§¨¥£¥¦¤¨¤©¥§©§¦§¨¥£¤¨¦¨¨¥¥§¦©§¦¨¤
.mipdMdh dxez ©Ÿ£¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zezixk(iying meil)

.`aiwr iax ly ezl`y dzid ef `ly xn` ok zngny ,`nw
:`xnbd daiyndéì àéL÷ à÷ éëäoerny iaxl el dywed jk - ¨¦¨©§¨¥
,el` mixac lräéàø äîryedi iax `iady `idìèçBLdyng ¨§¨¨§¥

uega migafìëBàî`edy ,miiegnz dyngn enc wxfp `ly oaxw ¥¥
ixde ,yng aiigäðäð ïkL ,ìëBàl äîeaiigl yi okle ,ezlik`n ©§¥¤¥¤¡¤

,d`pd el dzid `ly uega gaefd la` ,iegnze iegnz lk lr
dzid `l mpn`y epgxk lre .mlek lr zg` wx aiigy xyt`

,uega hgeyd lr `aiwr iax ly ezl`yïìàL Ck àlàiax ¤¨¨§¨¨
,`aiwreäî ,úçà íìòäa íéçáæ äMîçî øúBð ìëBàä,epic dn - ¨¥¨¥£¦¨§¨¦§¤§¥¤¨©
m`dBà ,úçàå úçà ìëa áéiçaiigyBì eøîà .ïlek ìò úçàoax ©¨§¨©©§©©©©©¨¨§

,ryedi iaxe l`ilnbîL ,òLBäé éaø øîà .eðòîL àììëBàa ézò Ÿ¨©§¨©©¦§ª©¨©§¦§¥
úçàå úçà ìk ìò áéiçL ,úçà íìòäa ïééeçîz äMîçî ãçà çáfî¦¤©¤¨¥£¦¨©§¦§¤§¥¤¨¤©¨©¨©©§©©

.øîBçå ì÷ íéøácäL éðà äàBøå ,äìéòî íeMî`iad `ly `vnpe ¦§¦¨§¤£¦¤©§¨¦©¨¤
myky ,lke`l lke`n `l` ,hgeyl lke`n di`x ryedi iax
xzep zlik` iabl jk ,zg`e zg` lk lr aeig yi dlirn iably
:xnege lwd `ed dn `xnbd zx`ane .zg`e zg` lk lr aeig yi

äîlke`dãçà çáfnit lr s` ,oiiegnz dyngaïéàLel`ïéôeb ©¦¤©¤¨¤¥¦
,ïé÷ìçeî`ed mewn lknúçàå úçà ìk ìò áéiçzelik`d on §¨¦©¨©¨©©§©©

íeMîn lk`yíéçáæ äMîç ,ïé÷ìçeî ïééeçîz,ynnïéôeâc ¦©§¦§¨¦£¦¨§¨¦§¦
,ïé÷ìçeîmdn lke`dïkL ìk àì.gafe gaf lk lr aiigziyøîà) §¨¦Ÿ¨¤¥¨©

äMîçî øúBð (ãçà çáfî) ìëBàa àlà ïìàL Ck àì ïBòîL éaø©¦¦§Ÿ¨§¨¨¤¨§¥¦¤©¤¨¨¥£¦¨
úçà ìk ìò áéiç Bà ïlek ìò úçà áéiç eäî úçà íìòäa íéçáæ§¨¦§¤§¥¤¨©©¨©©©¨©¨©¨©©
çáfî ìëBàa ézòîL øîBà òLBäé éaø eðòîL àì Bì eøîà úçàå§©©¨§Ÿ¨©§©¦§ª©¥¨©§¦§¥¦¤©
äìéòî íeMî úçàå úçà ìk ìò áéiç àeäL ïééeçîz äMîça ãçà¤¨©£¦¨©§¦¤©¨©¨©©§©©¦§¦¨

.(øîBçå ì÷ íéøácäL éðà äàBøå§¤£¦¤©§¨¦©¨¤
:dpyna epipyàáé÷ò éaø Bì øîà,ryedi iaxläëìä íà`id ¨©©¦£¦¨¦£¨¨

ìa÷ðdaeyz yi oicl m`e,'åëz` da dyry ,dlirna zxn` m` §©¥
onfl dlirnd z` sxive ,dpdpk dpdnd z`e lke`k lik`nd

zg` ea oi`y xzepa xn`z ,daexn.el`n
:`xnbd zxxanàäì òLBäé éaø dìaé÷d efl -éaøî äáeLz ¦§¨©¦§ª©§¨§¨¥©¦

,àáé÷ò,dlirnn xzep cenll oi`y mikqde.àì Bà £¦¨Ÿ
:`ziixan z`f gikedl dqpn `xnbdàéðúc ,òîL àz,`ziixaa ¨§©§©§¨

ìëàbbeyaäMîça ,úçà íìòäa ,ãçà çáfî øúBð úBëéúç Lîç ¨©¨¥£¦¨¦¤©¤¨§¤§¥¤¨©£¦¨
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:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«

èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À
:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À

éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®

המשך מזמור קיט מעמונ ג



נה mildz

éúãò éòãéå:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E ¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ
:LBáàëàôEøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬
:ézìçéáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬
:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ

:EúøBúëåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E §«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦
:éðøæòæôézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨®̈¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦
éãwô:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçk:E ¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«

ìèô:íéîMa ávð Eøác ýåýé íìBòìöøãì §¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ
:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãåàöéètLîìE −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤

éãáò ìkä ék íBiä eãîò:EáöEúøBú éìeì ¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§
:ééðòá ézãáà æà éòLòLâöçkLà-àì íìBòì ©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´

éãewt:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéðãaàì íéòLø ee÷ éì ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦
éúãò:ïðBaúà Eåöäáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈

:ãàî EúåöîîæöíBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî ¦§¨«§´§«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À
:éúçéN àéäçöék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−

:éì-àéä íìBòìèöék ézìkNä éãnìî-ìkî §¨´¦¦«¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬
éúåãò:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fîE ¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´
:ézøöðà÷ïòîì éìâø éúàìk òø çøà-ìkî ¨¨«§¦¦¨´Ÿ©−¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©

:Eøác øîLàá÷éètLnîäzà-ék ézøñ-àì E ¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦¦©¹À̈
:éðúøBäâ÷:éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp-äî «¥¨«¦©¦§§´−§¦¦¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«

ã÷éãewtîçøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E ¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©
:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«

å÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷éLôð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´
:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëáé÷íéòLø eðúð §©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´

éãewtîe éì çt:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðE ©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´
:änä éaì ïBNN-ék íìBòìáé÷éaì éúéèð §¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦

éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦
:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬

:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬
:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«

åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥
éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³

:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦
ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥®̈©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
èì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö E ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«
î÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøö§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«

àî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì E ¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦
áî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷-øö ¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«©

éúåöî éðeàöî ÷Böîe:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤

äòeLàå:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ ¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´

:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ



mildzנו

:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦
äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§®̈¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨®̈¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨®̈§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«

áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«

åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦
ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦

àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

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

dze` lr `ady xne`d xfril` iax ly ezrca zwtzqn `xnbd
:d`iae d`ia lk lr aiig minrt dnk dexreäì àéòaéà- ¦©§¨§

y mc` ,daiyid ipa ewtzqdøö÷`edy] aeig xeriy zaya ¨©
xfge ,[zxbexbkøö÷å,sqep xeriy dnlrd dze`aéaø øîà él äî §¨©©¦¨©©¦

øæòéìàiccv z` `xnbd zx`ane .xfril` iax dfa xn`i dn - ¡¦¤¤
:wtqdíúä øæòéìà éaøc àîòè,my xfril` iax ly enrh m`d - ©£¨§©¦¡¦¤¤¨¨

,mizy aiigy miinrt dexr lr `ad iablïézøz ãáòc àeäc íeMî¦§§¨©©§¥
,miinrt dxiard lr xary oeik -éëäì ìeèîàåok zngne -øîà §©§§¨¦¨©

yå ,úçàå úçà ìk ìò áéiçok m`énð àëäoeik o`k s` -ãáòc ©¨©¨©©§©©§¨¨©¦§¨©
,ïézøz.mizy aiigziàîìc Bàc xn`p `ny e` -éaøc déîòè ©§¥¦§¨©§¥§©¦

,íúä øæòéìà,odizy lr aiigy ,ze`ia izy iabløLôà éàc íeMî ¡¦¤¤¨¨¦§¦¤§¨
Bæa Bæ úBàéaì ïáøòì Bìipy lr xearl leki epi`y zngn - §¨§¨©¦¨

micxtp miyrn ipyk z`f aiygn `ed okle ,zg` zaa mixeqi`d
e ,ixnbléëäì ìeèîàok zngn -øæòéìà éaø øîàyìk ìò áéiç ©§§¨¦¨©©¦¡¦¤¤©¨©¨

,úçà íìòäa úøâBøbk øö÷å øæçå ,úøâBøbk øö÷ ìáà ,úçàå úçà©©§©©£¨¨©©§¤¤§¨©§¨©©§¤¤§¤§¥¤¨
áøòì Bì øLôàc ïåékxevwleáéiç Bðéà ,úçà úáa úBøâBøâ ézL ¥¨§¤§¨§¨¥§¥§§§©©©¥©¨

éàî ,úçà àlà.xfril` iax dfa xeaqi dn - ¤¨¤¨©
:df wtq zhiyta zwelgn d`ian `xnbdéaøc àîòè ,äaø øîà̈©©¨©£¨§©¦

íúä øæòéìà`ed ,zg` dexra ze`ia dnk `ad iabl ,my -íeMî ¡¦¤¤¨¨¦
ézøz ãáòc`linne ,zexiar izy xary oeik -énð àëä,o`k s` - §¨©©§¥¨¨©¦

,cg` mlrda xvwe xfge xvw m`ézøz ãáò àäizy xar ixd - ¨¨©©§¥
.mizy aiigzie ,zexiar,íúä øæòéìà éaøc àîòè ,øîà óñBé áøå§©¥¨©©£¨§©¦¡¦¤¤¨¨

meyn `edïáøòì Bì øLôà éàczg` lkl ixde ,cgi ze`ia dnkl §¦¤§¨§¨§¨
,dnvr ipta zeaiyg yiìáày ote`a,ïáøòì Bì øLôàxvwa oebk £¨¤§¨§¨§¨

e ,dnvr ipta dk`lnk daeyg dxivw lk oi` ,xvwe xfgeáéiç Bðéà¥©¨
.úçà àlà¤¨©©

:dax zrc lr dywn `xnbd,äaøì ééaà déáéúéà,`ziixaa epipy ¥¦¥©©¥§©¨
áéiçî øæòéìà éaøzayaéãìå ìò[zeclez-]úBáà íB÷îa úBëàìî ©¦¡¦¤¤§©¥©©§¥§¨¦§£

,úBëàìîdclez mbe dk`ln a` cg` mlrda dyr m` ,xnelk §¨
`weecy `ziixadn wiicl yie .mizy aiig ,dk`ln dze` ly

,mizy aiign `ed dcleze a`aàälr xar m` la` -áàå áà ¨¨¨¨
úçà úáa,miinrt dk`ln a` eze` z` dyry ,cg` mlrda - §©©©

,xvwe xvw oebkøeètdpiade ,zg` wx aiige mizy `iadln ¨
,df xg` dfa odizy z` dyry ote`a xaecny `xnbdúøîà éàå§¦¨§©

c ,jixackøæòéìà éaøc àîòèzg`e zg` lk lr zeixra aiignd ©£¨§©¦¡¦¤¤
`edézøz ãáò÷c íeMî,oaxw zaiignd dxiar miinrt xary - ¦§¨¨©©§¥
éànàa` eze` lr miinrt xara recn -øeèt,mizy `iadln ©©¨

.zexiar izy xar seq seq ixde
:`xnbd zvxznàðà ,àðaøc déøa øî øîà,ip` -øa éîeçð áøå ¨©©§¥§©¨¨£¨§©§¥©
àðîébøz ,äéøëælr dpnn dywi `ly ote`a ,ef `ziixa epx`ia - §©§¨©§¥§¨

,daxïðé÷ñò éàîa àëäiaxy dpnn gkeny ,ef `ziixaa o`k - ¨¨§©¨§¦©
ote` dfi`a ,ezcleze a` lr xaera wx mizy aiign xfril`

oebk ,zg` zaa mixeqi`d z` dyry ,xaecnúéìãenä úéìãa- §¨¦©§¥
qthne lcbd miapr ea oi`y otb ly spraéab ìòuräðéàzyiy ©©¥§¥¨

,zexit eaïöö÷ezaya,úçà úáaa` edfe ,dlik`l mip`zd z` §¨¨§©©©
,xvew ly dclez efe ,dwqdl otbd zexenf z`e ,xvew ly dk`ln

eéëä íeMî-ok zngneøæòéìà éaø áéiçîeidy s` ,ze`hg izy ¦¨¦§©¥©¦¡¦¤¤
,zg` zaa zevivwd izyïé÷ìçeî úBîLå ìéàBäzeny - ¦§¥§¨¦

,dclez efe a` dfy ,zewelg zek`lnd,ïé÷ìçeî ïéôeâåmd ixdy §¦§¨¦
:`xnbd zx`ane .mipey mivr ipydúååëcote`a ,dfl dneca - ¦§¨¨

yøö÷å øö÷,dk`ln zea` ipy lr xareøètéîc dì úçkLî éëéä ¨©§¨©¥¦©§©©¨§¦§©
,cg` wx `iai `l` zepaxw izy `iadln xeht `di ote` dfi`a -
,a`e a`a `le mizy aiig dcleze a`a wxy ,lirl epwiicy enk

,úçà úáa úBøâBøâ ézL øöwL ïBâkzek`ln izy o`k oi`y §¤¨©§¥§§§©©©
miteb o`k oi` mbe] zg` zaa odizy z` dyr ixdy zecxtp
o`k oi` miwlegn zeny s`e ,cg` oli`a mdipy ixdy miwlegn

.[xvew ly dk`ln a` meyn xaer `ed mdipya ixdyìáàm` £¨
,áéiç ,úøâBøbk øö÷å øæçå ,úøâBøbk øö÷zrca dax xn`y itke ¨©©§¤¤§¨©§¨©©§¤¤©¨

o`yry s` ,micxtp dxiar iyrn ipy el` eid m`y ,xfril` iax
.mizy aiig ,cg` mlrda

äðùî
z` `aiwr iax l`yy ztqep dl`y d`iane dkiynn epzpyn

:ryedi iaxe l`ilnb oaxàáé÷ò éaø ïìàL ãBòål`ilnb oax z` §¨©¨©¦£¦¨
axe,ryedi iäîäaa ìãìeãîä øáàeaex ylzpy dnda ly xa` - ¥¤©§§¨©©¥¨

,zvwna dil` xaegn `ed oiicr j` ,dtebneäîm`d ,epic dn - ©
e` ,dliap z`neh `nhny ,igd on yelzd xa`k aygp `ed

.xedhe xaegnk oiicr epicy
Bì eøîàdf xac ,ryedi iaxe l`ilnb oaxeðòîL ìáà ,eðòîL àì ¨§Ÿ¨©§£¨¨©§

iabl ,el dnec oic,øBäè àeäL ,íãàa ìãìeãîä øáà`nhn epi`e ¥¤©§§¨¨¨¨¤¨
mc` z`neh iabl xn`py ,znk(ci hi xacna)`l ixde ,'zEni iM'¦¨

,el exn`e ekiynde .zneéä Cëå§¨¨

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
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יום ראשון - א' אלול
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

ופרקים א-ג

יום רביעי - ד' אלול
מפרק כג

עד סוף פרק כח
ופרקים י-יב

יום שני - ב' אלול
מפרק י

עד סוף פרק יז
ופרקים ד-ו

יום חמישי - ה' אלול
מפרק כט

עד סוף פרק לד
ופרקים יג-טו

יום שלישי - ג' אלול
מפרק יח

עד סוף פרק כב
ופרקים ז-ט

יום שישי - ו' אלול
מפרק לה

עד סוף פרק לח
ופרקים טז-יח

שבת קודש - ז' אלול
פרק כ

מפרק לט עד סוף פרק מג ופרקים יט-כא

לשבוע פרשת שופטים 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 תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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ïëå äàñ 'î äå÷îäå çôè øôåùäå è"æ äëåñäå è"ã
íéùáë åîë ïîæì íöîåöî øåòéù ïäì ùé úåðáø÷á
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àúåøòúà é"ò íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá ùáìúîä
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.13‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מוגבלין שהן להראות כאן הנקודה "לכאורה :˘‚„ÂÓÎÂ ,‰ÏÚÓÏ שכבר (לאחרי "מצומצם" בההוספה
(חסד "שיעור") ולאÚÌÏÂאמר ,‰ÏÚÓÏשיעור שיש - והדוגמאות - (וכהדגשתוËÓÏֿ‰מזה) !Â˙ÙÒÂ‰"ווינציקער "נישט בהתרגום

לתקן), - אלו תיבות השמיט אד"ש שהרי שיעורÎ"ÂÎÂ(צ"ע יש ג"כ ה' דחסדי באופן צדקה שגם ובפרט זה)! מוסיף ËÓÏ‰פעמים
שציצית - בההערה כנ"ל שהכוונה וי"ל זו). אגה"ק וכסיום מזה, פטור עולם" "חסד שמצד (אף פרוטה -‚Èמוסיף אינו ÌÂÏÎגודלין

הציצית ששיעור„È·על ז.א. ˘·ˆÈˆÈ˙גודלין, ‰ÂˆÓ‰מצומצם‰ÏÚÓÏ."'וכו בתפילין סי"ד.14.ועד"ז סי"א או"ח או"ח 15.שו"ע
סל"ט. סל"ב או"ח שו"ע לג. סעיף לב ˘ËÈÏ"‡:16.סי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מסוג אינו כ"א˘ÔÈ¯ÂÚÈ"לכאורה - (לא ‰‚·Ï‰כלל

בציצית וגם וכיו"ב). מחומש ˘ÈÙÏ'עגולה דממעט וי"ל הגבלות. כו"כ עוד ישנם בתפילין וגם מזכירן. ואינו ישנן הגבלות כו"כ -
) בכללו דיש קצוות) ויותר שש דלכאורה ÂÏ„‚Â(ובעל "דוקא", ההוספה תומתק ועפ"ז - רס"י). אדה"ז (שו"ע בציצית משא"כ מ)מרובע,

תרנ.17.שולל".˜Ò"„איזו ר"ס תרלד.18.שם ר"ס ס"ט.19.שם סתקפ"ו סר"א.20.שם יו"ד פ"א 21.שו"ע מעה"ק הל' רמב"ם
שם.22.הי"ד. מ"ב.23.רמב"ם פ"א פרה משנה שם. רמב"ם מ"ב.24.ראה פ"א ג.25.אבות פט, סרמ"ט 26.תהלים יו"ד שו"ע
ג.27.ס"א. נב, א.28.תהלים יג, א.29.חגיגה לא, ר"ה
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BëéLîäìdlrp xe` - §©§¦
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äNòî eðéäc ,äNòî©£¤§©§©£¥
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àeä Ceøa LBãwä©¨¨
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ב.30. לד, עומדין.31.ברכות אין שם: בברכות כמובא ודלא - ה"ד. פ"ז תשובה הל' ד.32.רמב"ם טו, ראה עה"ת פרש"י



`lelס 'b iyily mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ג' שלישי יום
,fhw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãñç úãî äðäå,fhw 'nr cr:'åë àá

,äàlò ãñç úðéçáa Báeèå BøBà òétLî,oeilr cqg - ©§¦©§¦§¦©¤¤¦¨¨
äcîe ìeáb éìa óBñ-ïéà úðéçáa øéànä ,"ãñç áø" àø÷pä©¦§¨©¤¤©¥¦¦§¦©¥§¦§¦¨

ílkL ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä CBzzenlerd lk - ¨¨¤§¦§©§¦¤ª¨
,mipezgzde mipeilrdúéìc ,Cøaúé Bìöà ú"éìc úðéçáa íä¥¦§¦©©¥¤§¦§¨¥§¥

,íeìk ïBäéîøbî ïBäì- §¦©§¥§
zenlerd lkl oi`y

mdlynmelk,àlëå§ª¨
,éáéLç àìk dén÷- ©¥§¨£¦¥
l miaygp mlekemelk

oi`y ,xnelk ,d"awd iabl
md ,melk mdlyn mdl
mzcear cvne mnvr cvn
melk mdl ribn `l
`lk" mdy oeeik ,d"awdn
"melk"k miaygp ,"iaiyg
dppi` mzceary ixd -
ribiy ,llk mewn zqtez
,mzcear cvn edyn mdl
drtydd lk `l`
`id mdl ozep d"awdy
mb ,oky - cqg zpigaa wx

cvn wx okÎmb `a ,jiyndle xxerl ick mzceara yiy dn
dlrnly cqgdilay dfk cqge dwcv beq ici lr ,mipt lk lr .

,zelylzydn dlrnly oeilrd xe`d z` mc`d jiynn ,leab
åéúBðBòa íãàä íâtL íéîâtä ìk eð÷úð äæ-éãé-ìòå§©§¥¤¦§§¨©§¨¦¤¨©¨¨¨©£¨

.íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòa äìòîìzcear iciÎlry ,ixd - §©§¨§¨¤§¦§©§¦
dwcv ici lre ,"mler cqg" zpiga mikiynn ,zlaben dwcvd

."cqg ax" zpiga mikiynn ,dlabd ila cqgeáeúkL eäæå33: §¤¤¨
ètLîe ä÷ãö äNò"34,"çáfî 'äì øçáðdwcv zeyrl - £§¨¨¦§¨¦§¨©¦¨©

,el oaxw z`ad xy`n xzei d"awdl aiage aed` ,htyneéôì§¦
ïk-ïéàM-äî ,ìeáâe äcîe øeòL úðéçáa ïä úBðaøwäL¤©¨§¨¥¦§¦©¦¦¨§©¤¥¥

.åéúBðBò ïwúì ìeáb éìa øfôì ìëeiL ä÷ãöazexnl ,ixd - ¦§¨¨¤©§©¥§¦§§©¥£¨

dwcv mbe zepaxw mbymixtknmd zepaxw j` ,zepeer lr
,leabe xeriy ila zeidl dleki dwcv eli`e ,leabe xeriya
zepeerd zxtke ,dlabdn dlrnly xe` dkiynn `id `linae

.ixnbl xg` ote`a `id df xe` iciÎlry:eøîàM äîe- ©¤¨§
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zxb`d ziy`xa `iady weqtd z` owfd epax xiaqi oldl
did - "'d icqg"l dpeekd m` :l`yy ,"epnz `l ik 'd icqg"
"'d icqg" zernyny xiaqi owfd epax ?"enz `l ik" xnel jixv
aezky dn xiaqn `ed jkae ,dlabd ila dwcv zpizp ote` `id

:owfd epax oeylae ."epnz `l ik"

éìa Bæ ãñç úcî ,äpäå§¦¥¦©¤¤§¦
ìò úàø÷ð äcîe ìeáb§¦¨¦§¥©
-Ceøa-LBãwä ìL BîL§¤©¨¨

àeäcqgd ote` dfy -
,d"awd ly,"'ä éãñç"- ©§¥

jexa yecwd ly eicqg
,`ed:áéúëãkenk - §¦§¦

aezky37:'ä ãñçå"§¤¤

."'eë íìBò ãòå íìBòî¥¨§©¨
íä ìàøNé ìkL íâä ék¦£©¤¨¦§¨¥¥
,íéãñç éìîBâå íéðîçø©£¨¦§§¥£¨¦
äcîe ìeáb Lé íøa§¨¥§¦¨
ìáà ,íãàä éîçøì§©£¥¨¨¨£¨
àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§¨
,"àeä-Ceøa óBñ-ïéà"¥¨

,óBñ-ïéà åéúBcîìe- §¦¨¥

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

ùã÷ä úøâà
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øéàîä ãñç áø '÷ðä äàìéò ãñç 'éçáá åáåèå åøåà
íéðåéìò úåîìåòä êåú äãîå ìåáâ éìá ñ"à 'éçáá
úéìã êøáúé åìöà ú"éìã 'éçáá íä íìåëù íéðåúçúå
æ"éòå éáéùç àìë äéî÷ àìåëå íåìë ïåäéîøâî ïåäì
äìòîì åéúåðåòá íãàä íâôù íéîâôä ìë åð÷úð
èôùîå ä÷ãö äùò ù"æå .íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá
øåòéù 'éçáá ïä úåðáø÷äù éôì çáæî 'äì øçáð
ìåáâ éìá øæôì ìëåéù ä÷ãöá ë"àùî .ìåáâå äãîå
ùîåçî øúåé æáæáé ìà æáæáîä ù"îå .åéúåðåò ï÷úì
íéôåâéñá åéàèç ï÷úù åà àèç àìù éîá à÷åã åðééä
éî ìáà .äìòîì íéîâôä ìë ï÷úì éåàøë úåéðòúå
úàåôø äòøâ àìã àèéùô ïééãò åùôð ï÷úì êéøöù
ùéàì øùà ìëå áùçð óñë ïéàù óåâä úàåôøî ùôðä

.áéúë åùôð ãòá ïúé

ìåáâ éìá åæ ãñç úãî äðäå
áéúëãë 'ä éãñç ä"á÷ä ìù åîù ìò úàø÷ð äãîå
ìàøùé ìëù íâä éë 'åë íìåò ãòå íìåòî 'ä ãñçå
éîçøì äãîå ìåáâ ùé íøá íéãñç éìîåâå íéðîçø íä
óåñ ïéà åéúåãîìå ä"á ñ"à '÷ð ä"á÷ä ìáà .íãàä
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ג.33. כא, ˘ËÈÏ"‡:34.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עפ"ז"ËÙ˘Ó נבחר צדקה למה מובן עי"ז דוקא דאדרבא וי"ל הכא? בעי מאי
לעיל, כמפורש עולם חסד ה"ז עליהם עומד שהעולם מהעמודים הצדקה, מצות צדקה, סתם נפש, לכל השווה צדקה דלכאורה מזבח.
ותיקון  משפט שהיא צדקה היינו משפט, עם ובחיבור ביחד הבאה בצדקה כאן שהמדובר הכתוב פי' ולכן מזבח?! נבחר זה ואיך
רפל"ג. אדר"נ ראה - וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי - הענין אותו אינו אבל ב) (סג, בתו"א הבי' עם זה לקשר ויש עוונותיו .

א. צט, וירא א.35.אוה"ת נ, ד.36.כתובות ב, יז.37.איוב קג, תהלים



סי lel` 'c iriax mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ד' רביעי יום
אגרת יא  ,fhw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êìéëùäì .àé,fiw 'nr cr:æåðâä ïåéìòä

,zeiteq oi` od eizecn mb jk ,seqÎoi` jxazi `edy myk
:áéúëãkaezky enk -38:."'eëå åéîçø eìë àì ék"eingx - §¦§¦¦Ÿ¨©£¨§

oi` `ed `edÎjexaÎyecwd ly ecqgy myk ,ixd .seq ila md
ok mb df ,dlabd ila cqge dwcv dyery mc`d mb jk ,iteq

ote` ,"'d icqg" `xwp
.d"awd ly cqgdeäæå§¤

àéápä øîàL39øçà ¤¨©©¨¦©©
éãñç" :úeìbäå ïaøçä©ª§¨§©¨©§¥
,"'Bâå eðîú àì ék 'ä¦Ÿ¨§§
eðîú àlL éôì :Leøt¥§¦¤Ÿ©§
mininz ep` oi`y iptn40,

íéîéîz eðà ïéàL¤¥¨§¦¦
àèç íeL éìa íéîìLe§¥¦§¦¥§
úBîìBòáe Lôpa íâôe§¨©¤¤§¨

,íéðBéìòepa yi `l` - ¤§¦
mi`hg ly mipipr oiicr

,minbteíäL 'ä éãñça âäðúäì eðà ïéëéøö ïk ìòmicqg - ©¥§¦¦¨§¦§©¥§©§¥¤¥
,äàlò ãñçå íéîçø eðéìò øøBòì éãk ,úéìëúå ìeáb éìa§¦§§©§¦§¥§¥¨¥©£¦§¤¤¦¨¨

,oeilr cqg -àeäLzpiga -ìeáb éìa íéîçøå ãñç áø ¤©¤¤§©£¦§¦§
:áeúkL Bîk ,úéìëúå:weqt eze` ly eteqa -eìë àì ék" §©§¦§¤¨¦Ÿ¨

."'Bâå åéîçøjiyndl yiy oeeik ixd ,leab ila md eingx - ©£¨§
mingxdl`zeidl dwcvd dkixv -"'d icqg"yexit df .

oi` ,oky - "epnz `l ik" ,dcne leab ila cqg ,"'d icqg" weqtd
oeilrd xe`dn dkyndl wwcfdl epilre ,minlye mininz ep`
ick ,oky) minbtde mi`hgd z` owzl ick leab ila `edy

ze`ixad avn oi` ,mitebiqe zeiprz ici lr ie`xk epwezi dl`y
miyelgd epizexec ly41ici lr wx `id jxcd `l` ,z`f miyxn

.dlabd ila cqg ,"'d icqg"a bdpzdl mikixv okle - (dwcv
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå42ïéìàâð ìàøNé ïéà" : §¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¥¦§¨¥¦§¨¦

eNòiL ,"ä÷ãöa àlà- ¤¨¦§¨¨¤©£
,dwcvdeéäé íà íb©¦¦§

,àðécî íéøeètm` mb - §¦¦¦¨
mixeht md oicd cvn

,dwcv zzlnékitk - ¦
mixne` l"f epizeaxy43:
:"'eë àa ãåc ïa ïéà"- ¥¤¨¦¨

on dhext dlkzy cr
,didz `ly ,"qikd
elit` ,olvil `pngx
z`f lkae ,qika dhext
,xnelk ,dwcv epzi
d`ian efk dwcv ixd ,laben izla ote`a didz dwcvd zpizpy
od cin"d z` d`ian `id oke zepeerd ly zhlgend dxtkd z`

"oil`bp44dlkzy cr" xn`nd z` `ian owfd epax oi`y dn .
iaxd xiaqn - "'eke"a z`f fnxn `l` ,"qikd on dhext
`hal dvex owfd epax oi`y iptn dfy xnel xyt`y ,`"hily
micediy ici lr rvazdl leki df l"fg xn`ne ,el` milin

mnvr eaygizeipgexadn mb dfy xnel yie .milcke miyxk
" xne` owfd epax oi`yeidiyk- "m`" `l` ,oicd cvn "mixeht

.zeipgexa rvazdl leki df oipr ,oky

.àé"dpia jlikydl" ,cigi oeyla owfd epax ligzn ef ycewd zxb`

weqtd oeylk)1ik ,"llk"l dglyp `idy zexnl ,(l`ipcl xn`py

icigil wx jiiy dxe`kly dcear ote` owfd epax raez ef zxb`a

dl`l `l mb ,miinyb mipipra llk oevx didi `ly ,dlebq

Îixae ze`ixal migxkeny

,xnelk .'d zcearl yeniy

"zeinyb"a didi `l oevxdy

zevxl `l` ,mipiprd

ziwl`d zeigae "zeipgex"a

mipipra xqg melyeÎqg m` s`y ,jk ick cre ;miinybd mipipray

miinybdmc`l migxkenddgnya didi `l` ,jkn xrhvi la -

df xac ly ezin`ly dpen`d cvnaeh- (ef zxb`a xiaqiy itk)

.dlebq icigil wx ,dxe`kl ,jiiy ,dfk dcear ote`

likydl" ,cigi oeyla ef dyecwd ezxb` owfd epax ligzn ,oklj,"dpia

`a df ,oky .l`xyin cg` lkl xacd jiiy xac ly ezin`ly ,zexedl

dpen`d cvn xwira

yi ixd dpen`e ,zizin`d

zelbl wx eilr ,icedi lkl

ezeigl.ef dpen`a

àì ék ,"äðéa EìékNäì"§©§¦§¦¨¦Ÿ
Cøcä Bæ2'ä øBà ïkLé3,icedia - ,õôç úBéäì,zevxl -éiça ©¤¤¦§Ÿ¦§¨¥§©¥
íéøNaz` mivexy oevx `l ,beprz ly oevx `edy "utg"a - §¨¦
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øçà àéáðä ù"æå .'åëå åéîçø åìë àì éë áéúëãë
éôì 'éô .'åâå åðîú àì éë 'ä éãñç úåìâäå ïáøåçä
àèç íåù éìá íéîìùå íéîéîú åðà ïéàù åðîú àìù
âäðúäì åðà ïéëéøö ë"ò íéðåéìò úåîìåòáå ùôðá íâôå
åðéìò øøåòì éãë úéìëúå ìåáâ éìá íäù 'ä éãñçá
éìá íéîçøå ãñç áø àåäù äàìéò ãñçå íéîçø
åäæå .'åâå åéîçø åìë àì éë ù"îë úéìëúå ìåáâ
íâ åùòéù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æøàù

:'åë àá ãåã ïá ïéà éë àðéãî íéøåèô åéäé íà

êìéëùäì àéïåëùé êøãä åæ àì éë äðéá
ééçá õôç úåéäì 'ä øåà
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כב.38. ג, 39.1.איכה הערה לעיל ˘ËÈÏ"‡:40.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וגלות החורבן - באגה"ת 41."והראי' לעיל כמשנ"ת
42.9.פ"ג. הערה ס"ט לעיל א.43.ראה צז, ה.44.סנהדרין הלכה שם תשובה הל' כב.1.רמב"ם ט, ‡„ÂÓ"¯2.דניאל ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘מובן אינו וצ"לÏÏÎ"לכאורה בשרים?! בחיי חפץ להיות כו' ישכון הדרך שזו אפ"ל איך :‰ÏÎ˘‰‰È·· ויל"פ זה! לשלול
ע"י דאדרבה דקס"ד קדושה„ÈÙÎ˙‡‡˜Â‡(בקיצור) ונמשכת כו' יקרא אסתלק דעי"ז - פכ"ז פט"ו, (עיין ה' אור ÂÈÏÚÏÚ‰ישכון

Ì„‡‰,('כו˘¯ÂÙÓÂ,(הה"מ בשם ד) (ט, ואתחנן לקו"ת להרמב"ם. מח"פ מ"ו וראה שם. עה"ת פרש"י קדושים. ס"פ (ספרא אחז"ל
אדם יאמר יאמר‡"‡שלא אבל בנוגע‡Ú˘‰ומה‡È˘Ùכו' רק (היינו אבל ÚÓÏ˘‰כו' שם) (כמבואר נמי הכי דאין כו' ולהשכילך ,(

הדרך זו ÔÂÎ˘È."(3לא (הע' וכדלקמן ˘ËÈÏ"‡:3.כו'. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰רצונך (בטל שזהו  משמע זה לדרגת ÂÎÂ'"מל' נוגע (
הבטל  בדבר רק אפשרי - ה' ישכון ואואפ"ל: וכו'. בתניא רגיל אינו ל' ה' אור דישכון הדרגא ומהו דוקא ה'" אור ד"ישכון העבודה



`lelסב 'c iriax mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xacd z` mivex `l` ,(zilkz llba) ea migxkeny iptn xacd
evxi "iig"d oipry ,jxcd ef `l ixd ,ea beprz el yiy iptn envr
zeinybd z` "utg"a evxiye ,miiptebÎmiixyad miiga

ly zeiptebde,éðBæîe éðáedidi dqpxtle miclil oevxdy - ¨¥§¥
cvn beprze "utg"a
,mipiprd ly "zeinyb"d
eðéúBaø eøîà äæ ìò ék¦©¤¨§©¥

äëøáì-íðBøëæ4:ìha" ¦§¨¦§¨¨©¥
ðBöø"'eë E5iptn - , §§
,epevxeðéäclha" - §©§

yiy ezernyn oi` "jpevx
elhan `edy `l` oevx el
oevxd `ed oi`y iptn
`edy itk ,`l` ,oeilrd
,oldl yxtn
el didi `l dligzklny

,oeilrd oevx epi`y dna oevx meyìèa BðBöø äéäiL¤¦§¤§¨¥
äfä íìBò éðéðòa ììk ïBöø íeL Bì äéäé àìå ,úeàéöna¦§¦§Ÿ¦§¤¨§¨§¦§§¥¨©¤

íéììëpä ,ílk:mipiprd zylya -,éðBæîe éiç éðáazexnl - ª¨©¦§¨¦§¨¥©¥§¥
z` ezcearl mirbep mde ,mda gxken mc`dy mixac md dl`y

oevx mey el didi `l z`f lka ,d"awdmnvr dl` mixaca,
`l`'d zcearalha" yexit df .dl` mixac ici lr d`ay

`l ,(ze`ivna lha) lehia ly ote`a didi oevxdy - "jpevx
,mpn` ody ,lecb mkg itlk ohw mkg ly ezelhazd lynl enk
`l` ,ze`ivn zpigaa `ed mb z`f lka j` ,eitlk lha ok` `ed
lehia"a mb jk .llk `vnp `ed oi`y ,eyexit "ze`ivna lehia"
lhan `ed `l` ,dl` mixacl oevx el yiy dpeekd oi` "oevxd
mey el oi`y `id dpeekd `l` - d"awd oevx df oi` m` epevx

.dligzkl oevxäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe6lv`y - , §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
ote`d zeidl jixv mc`d:"éç äzà Eçøk ìò"Loipr mby - ¤©¨§£©¨©

miiga ik ,(epevxl cebipa) "egxk lr"k `ed ,miig ,"iig" ly
jky okyÎlke ,llk miig el oi` - miinyb miig xeza mnvr
icediy ,xacd ixyt` cvik ,`l` ."ipefn"le "ipa"l rbepa xacd
,miinybd mipipra llk oevx mey el didi `ly ekeza lerti
.oldl owfd epax z`f xiaqi ?xzeia migxkena `l elit`
mipipra beprze oevx mey el oi`y cala ef `ly ,`vi exe`iane
dfn laeq `ede dl` mipipr el mixqgyk mb `l` ,miinybd
di`x meyn ea yiy xac ,xrv el mxeb df oi` ,melyeÎqg
el yi xy`k dl` mipipra beprz mey el oi` ok`y zizin`
mixaca beprza yg epi` mc`y minrtl yi ,oky .mze`

miniieqn7el oi` ok` zeiniptae mlrday dgked ef oi` j` ,
.mda beprz el yi ezeinipta wenry xacd ixyt` ;mda beprz
.jkn xrhvn `ed ,mixac mze` el mixqg xy`ky - jkl di`x

el mixqgyk xrhvn `edy dn ixd - beprzn jtidd `ed xrve
bprzn `ed - mixac mze` el yi xy`ky giken ,dl` mixac
`ed oi` m` ,eli`e ;(beprz eze`a yg `ed oi`y zexnl) jkn

xqgyk xrhvnzizin` dgked ef ixd - mixac mze` el mi
beprz mey el oi` ok`y
.mixac mze` el yi xy`k

:owfd epax oeylae
,ïéðòä øeàáecvik - ¥¨¦§¨

`ly lertl mc` leki
ipipra oevxe utg el eidi
`l mb ,dfd mlerd
- xzeia el migxkena
úézîà äðeîà ÷ø àeä©¡¨£¦¦

,"úéLàøa øöBé"a- §¥§¥¦
xveiy `edÎjexa yecwda
dpigaa) "ziy`xa" lkd

,("ziy`x" lyúàø÷pä ,"ïéà"î "Lé" äàéøaäL eðéäc- §©§¤©§¦¨¥¥©¦©¦§¥
`xwp "oi`"d,"äîëç úéLàø"eppi` o`k "oi`" dlnd yexit - ¥¦¨§¨

xacdyepi`ixd xyt` i` oky ,byen epi` - "oi`" `l` ,miiw
"lkd jnn" ixdy ,qt`n ,"oi`"n `id d`ixady xnel8lkd ,

- `ed "oi`" yexit `l` ,izin`d "yi"d `edy ,zewl`n `a
`xew `ed eze` oian `xapdy xac ,oky .byen `le oaen `l
,ixnbl ezpade ezbydn dlrnl `edy xacl eli`e ,"yi" el
df .miiw xacd oi` ely dpadd mlera oky ,"oi`" `xew `ed
"dnkg"e .dnkg ly "oi`"dn `ad "yi" ,"oi`n yi" yexit

aezky enk ,"ziy`x" z`xwp9dxitqd `id ,"dnkg ziy`x" :
`ed "dnkg"n dlrnl ixdy ,zelylzyd ly dpey`xd
- "yi"l xewn zeidln ixnbl dlrnle zelylzydn dlrnl
."yi"l xewn zeidl zelylzydd ziy`x `id "dnkg" `l`

Búîëç àéäå,dnkgd zxitq zbixcne zpiga -úâOî äðéàL §¦¨§¨¤¥¨ª¤¤
,dpada -ìàøáð íeLlkd xvei `ed ,"ziy`xa xvei" edf - §¦§¨

Îe ,"dnkg" ly "ziy`x"aúò ìëa àéä úàfä äàéøaä10 ©§¦¨©Ÿ¦§¨¥
íéàeøaä ìk íéeäúnL ,òâøå,cinz -"ïéà"î "Lé" ¨¤©¤¦§©¦¨©§¦¥¥©¦

ìkä úà äiçîä Cøaúé Búîëçî11lkd z` dign `ed - . ¥¨§¨¦§¨¥©§©¤¤©Ÿ
ly ote`a mb `l` ,zeig ly ote`a wx `lzeedzdxacdy ,

didz zeedzddy gxkdd on ,"oi`n yi" dfy oeeike ,xvep
zicinz,"lelre dlir" oipray ,zeciqgd zxeza xaqeny itk .

leki ,ipyd xacl cala daiqk ynyn oey`xd xacdyk
(daiqd) "dlir"dy ixg` mb miiw zeidl (aaeqnd) "lelr"d
`ly zeycgzd dfy ,"oi`n yi"a eli`e .ea z`vnp `l xak
ly oiprd miiw `l "oi`"a ixdy ,ixnbl df iptl zniiw dzid
gxkdd on ,("yi" m`Îik ,"oi`" did `l df - zxg`) "yi"
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ììë ïåöø íåù åì äéäé àìå úåàéöîá ìèá åðåöø 'éäéù
éðåæîå ééç éðáá íéììëðä íìåë äæä íìåò éðéðòá

:éç äúà ë"òù ì"æøàîëå
øåàéáåúéùàøá øöåéá úéúéîà äðåîà ÷ø àåä ïéðòä

úéùàø '÷ðä ïéàî ùé äàéøáäù åðééäã
àøáð íåùì úâùåî äðéàù åúîëç àéäå äîëç
ìë íéåäúîù òâøå úò ìëá àéä úàæä äàéøáä
ìëä úà äéçîä 'úé åúîëçî ïéàî ùé íéàåøáä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ש"ישכון·ÁÎעכ"פ הביטוי‡Â¯(פ"ו); גם צ"ל - ה'" ומתלבשת ·‚ÈÂÏÈ(גילוי) ששוכנת - ד"ישכון" באופן יהי' ושזה (בפועל);
כו'". רצון שום לו יהי' שלא בקביעות, הגלוי הביטול גם צ"ל - מ"ד.אבו 4.ובקביעות פ"ב ˘ËÈÏ"‡:5.ת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ משמע"

˘È˘ ËÂ˘Ù„."(פמ"ט) כו' בטבעו בהן דקשור בתומ"צ, והיינו - הזה הרצון מכ"ב.6.לו פ"ד ˘ËÈÏ"‡7.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
תענוג". אינו תמידי תענוג יד.8."וע"ד כט, ו.9.דה"א קיט, 10.21.תהלים הערה לקמן ˘ËÈÏ"‡:11.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

פ"ב". שהיחוה"א "כדלעיל
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íéøåñé åà òø åì äîãð ïëì âùåî åðéàù éðôî ÷ø
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שחרית.13.שם.12. של ק"ש ברכות יב.14.נוסח צד, א.15.תהלים סב, א.16.במדבר כא, ˘ËÈÏ"‡:17.תענית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
פ"ז]". והאמונה היחוד [שער ב פג, לעיל בתחלתו. רמב"ם א. כה, זח"ב מרע"מ ˘ËÈÏ"‡:18."להעיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ יל"פ"

ענין מוסיף ואילך È¯˜ÈÚ(2שמכאן ושעה, עת בכל (1 צ"ל : הנ "ל התבוננות ‡„ÓÓ.".19¯"ÂÓ˘בה˘ÈÁÈ'שמסקנת ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘"ÂÓÂ˜Ó·זה לשלפני מתאים -ÈÙ ¯Â‡·ואיך במקומו, וחדוה עוז הכתוב דוקא שהובא יל"פ ועפ"ז .Á¯ÎÂÓ˘.להביאו

מובן אינו וכו',ÏÏÎדלכאורה במקומו למע', שזהו והתירוץ עכ"פ. בשר בעיני רע נמצא מאין דא"כ - כו' יורד רע דאין משנ"ת ע"פ :
ובאוה"ת  לאיכה, הצ"צ רשימות ועיין בראי. גואי ב) ה, (חגיגה גו ' וחדוה עוז עה"פ וכדרז"ל החילוק. כן כביכול, להקב"ה, בנוגע שגם

בסופו". תשי ע' ובפרט עה"פ לתנ"ך ˘ËÈÏ"‡:20.שלו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ביוצר שהנדון שנת"ל È˘‡¯·.".21˜"Î˙"כמו ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡שיש אף דמרמז שוניםÁÎ"י"ל האגה"קÌÈÎÙ‰Âעתים בריש לעיל וכן ואילך) ב ג, (קהלת Ú˙'"זמ"ז ÏÎ·'..22

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."חי הוא ושעה עת בכל והרי - נברא דבשבילה ושעה".23."כיון עת "בכל שצ"ל טעם ‰Ú¯˙24.עוד
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.êë åðàöî úøçà àçñåðáå [ìåëé åðéàù óà] åìàåöôç íà åà"
."'åë íéúéîà ééç úåéçì ìåëé åðéàù óà åðåöøå
.(øâñåî øîàî àåä [ìåëé åðéàù óà] úåáéúù äàøð åæ àçñåð éôìå

åéðéðò ìëå åéëøö ìëå íäá éç àåä úîàáù ïéîàéå
à"ñî àìù íäéúåéèøô éèøôá úîàá íéìùìúùî
ìëä ïë íàå 'åë äìî ïéàå åððåë øáâ éãòöî 'äî éë

÷ø úéìëúá áåèúîàá åæ äðåîàáå âùåî åðéàù
ïéîàîù åæ äðåîàáù éåìâá íâ áåè ìëä äùòð
ïåéìòä áåèî àåä åúåéç ìë éåìâá äîãðä òøäù
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:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהיפך ויל"פ: רגיל. לא וגם מיותר (כנ"לÌˆÚ"לכאורה ומציאותו בריאתו ‰Ú¯˙25.נברא)".˘·˘·ÏÈ‰ענין
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î- יחיש צ"ל כאן גם ואולי שם. תרגום וראה טז כח, ישעי' כה".·'"ע"ד ב, קהלת תרגום וראה 26.יודין.

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.[24 [הערה ˘ËÈÏ"‡:27."כנ"ל" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.רס"א מאגה"ק ולהעיר סע"א. כב, - ת"ו "תקו"ז
(באו"ה). ספ"א ˘ËÈÏ"‡:28.ח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לעיל"‡Ï.חז"ל בדברי שהובא בכ"מ פי' וזהו הוא מובן כי - זה הודגש

הענין שהדגיש לאחר - כאן חפץ".„ÌÈÈÁמשא"כ שצ"ל פשיטא ובזה מלך, פני כג.29.באור לז, ‡„ÂÓ"¯30.תהלים ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘"‰¯Â‡ÎÏדפסוק השייכות השגח"פÊ‰צע"ק ע"ד כו"כ שבתנ"ך לכאן, (חולין ˜Ì„Âדוקא דוקא בו חז"ל פי' ע"פ ומובן לזה.

נר' בזה וגם כו'. נוקף סע"ב) ‰„ÂÈ˜ז, Ï„Â‚."לכאורה "במליצות" אפילו ד.31.דאדה"ז קלט, ˘ËÈÏ"‡:32.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
שנוגע אסיפא לרמז וי"ל - "כוננו" לאחרי גו' 'מחשבת'".Ô‡Îל"נ גם - עניניו" ד"כל "מחשבת") התרגום פי' שם.33.(ע"פ תהלים



סה lel` 'eÎ'd iyiyÎiying mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ה' חמישי יום
אגרת יב יום חמישיֿ שישי ה ֿ'ו 'אלול  ,fiw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äùòî 'éäå .áé,fiw 'nr cr.ïãáì úåãî

אלול  ו' שישי יום
,fiw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ä"á÷ä êà,234 'nr cr:'úé úåùåã÷ä

àéäå ,úâOî dðéàL Cøaúé Búîëç àéäL ,ïBéìòä "áBh"î¦¨¤§¤¦¨§¨¦§¨¥¤¥¨ª¤¤§¦
äìòîlL "ïãò"ä̈¥¤¤§©§¨

àaä íìBòîxkfpk - ¥¨©¨
Îob) "`ad mler"y ,lirl
"ob"k wx `ed (ocr
"aeh"de ,"ocr"n dkynde
"aeh" `ed "ocr"ny

dlrn dlrnly34,ocrÎobe dfd mlerd ly aehdnéøä£¥
ììëð Bæ äðeîàa¤¡¨¦§¨
òøä úîàa älòúîe¦§©¤¤¡¤¨©
ïBéìòä "áBh"a änãîä©§ª¤©¨¤§

:æeðbä`lina dyrpe - ©¨
z` e`xiy ,ielba mb aeh

.xya ipira aehd

äéäå" .áéÎl xkyd -å ,íBìL ä÷ãvä äNòîxkyd- §¨¨©£¥©§¨¨¨©
Îl."íìBò ãò çèáå è÷Lä ä÷ãvä úãáòweqt df - £Ÿ©©§¨¨©§¥¨¤©©¨

'iryia1md "dcear"e "dyrn"y ,mixne`d miyxtn yie ,
eli`e .zepey milna oipr eze` lr xfeg weqtd ,cg` oipr

yxtn 'ozpei mebxz'
ipy ,mipipr ipy mdy
oipra mipey mipte`
xear xy`e ,dwcvd

dyrnribn dwcvd
ly xkydmelyxeare ,

ddcearribn dwcv ly
ghae hwyd ly xkyd

.mler crïéáäì§¨¦
"äNòî" ïéaL Løôää©¤§¥¤¥©£¤

"äãBáò"ìote` dfi` - ©£¨
"dyrn" `xwp dwcv ly
?"dcear" `xwp dfi`ee
Îy yxtdd -ïéá¥

è÷Lä"ì "íBìL"¨§©§¥
.'eë "çèáåxkydy - ¨¤©

`xwpd dwcvd ote` xeardyrn`edmelyxear xkyde ,
`xwpd dwcvd ote`dcear`edghae hwydz`f oiap ,

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàM äî ét-ìò2÷eñt ìò3: ©¦©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©¨
"åéîBøîa íBìL äNò":l"f epizeax jk lr mixne` -ék Ÿ¤¨¦§¨¦

,Là ìL øN ìàéøáâå íéî ìL øN ìàëéîmind rah - ¦¨¥©¤©¦§©§¦¥©¤¥
,y`d z` miakn mindy y`deål`ixabe l`kin eli` - §
,øîBìk .äæ úà äæ ïéaëî ïéàl`kin ly xnegdy `l - ¥§©¦¤¤¤§©

`edceqin `ed l`ixab ly xnegde ,ipgexd mind ceqin
:`id dpeekd `l` ,ipgexd y`dìàëénL,`ed -ìL øN ¤¦¨¥©¤

àø÷pä ,ãñç`xwp cqg -íéãøBiä ,"íéî" íLarahk - ¤¤©¦§¨§¥©¦©§¦
,mindàeäå ,Ceîð íB÷îì dBáb íB÷nîmewnn dcixid - ¦¨¨©§¨¨§

jenp mewnl deab
`id ,zeipgexaúðéça§¦©

úeèMtúäå äòtLää©©§¨¨§¦§©§
,zkynd -úeiçä©©

íéðBéìò úBîìBòî¥¨¤§¦
Là úðéçáe ,íéðBzçúì§©§¦§¦©¥
úBìòì dòáhL¤¦§¨©£

àéä ,äìòîì- §©§¨¦
,zeipgexaúðéça§¦©

úe÷lzñäå äøeábä©§¨§¦§©§
ähnî íéiçä úòtLä©§¨©©©¦¦©¨
,òétLäì àlL ,äìòîì§©§¨¤Ÿ§©§¦©
íeöò íeöîöa ÷ø©§¦§¨

,áøådrtyddy - ¨©
ly ote`a wx didz

mevnvmevrzhrnd ly
mevnv lye ,zeki`a zeigdax,zenka zeigd zphwd ly

ïäå,dxeabe cqg -,Bæì Bæ úBiëôäå úBicâð úBcî- §¥¦¤§¦§¨§¦¨
`id dxeab eli`e ,zlaben izla drtyd ly oipr `ed cqg

,mevnve dlabd ly oipreðééäåmicbep dxeabe cqg izn - §©§
,ipydn cg` miiktde,ïcáì úBcî úðéçáa ïäLkdcn - §¤¥¦§¦©¦§©¨

dpte`a zlaben dcn lke ,dlabde xeriy ly oipr ixd `id
,dxeab ly ote`a e` cqg ly ote`a m` ,`id

àeä-Ceøa-LBãwä Cà©©¨¨
,íäéðéa íBìL äNBò- ¤¨¥¥¤

oia zecbpzd didz `ly
,dipyl zg` dcneðééäc§©§

älbúnL éeléb éãé-ìò©§¥¦¤¦§©¨
äaø äøàä ïää¤¤¨¨©¨
ãàî äîeöò äòtLäå§©§¨¨£¨§Ÿ
-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïãòä àéäå úâùåî äðéàù êøáúé åúîëç àéäù
äìòúîå ììëð åæ äðåîàá éøä á"äåòî äìòîìù

:æåðâä ïåéìòä áåèá äîåãîä òøä úîàá

äéäå áéä÷ãöä úãåáòå íåìù ä÷ãöä äùòî
ùøôää ïéáäì .íìåò ãò çèáå è÷ùä
ô"ò 'åë çèáå è÷ùäì íåìù ïéáå äãåáòì äùòî ïéáù
øù ìàëéî éë åéîåøîá íåìù äùåò ô"ò ì"æøàù äî
äæ úà äæ ïéáëî ïéàå ùà ìù øù ìàéøáâå íéî ìù
íéãøåéä íéî íùá '÷ðä ãñç ìù øù ìàëéîù øîåìë
äòôùää 'éçá àåäå êåîð íå÷îì äåáâ íå÷îî
'éçáå íéðåúçúì íéðåéìò úåîìåòî úåéçä úåèùôúäå
äøåáâä 'éçá àéä äìòîì úåìòì äòáèù ùà
àìù äìòîì äèîî íééçä úòôùä úå÷ìúñäå
úåéãâð úåãî ïäå áøå íåöò íåöîöá ÷ø òéôùäì

.ïãáì úåãî 'éçáá ïäùë åðééäå åæì åæ úåéëôäå

êà
äìâúîù éåìéâ é"ò åðééäã íäéðéá íåìù äùåò ä"á÷ä
ñ"à øåàî ãàî äîåöò äòôùäå äáø äøàä ïäá
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.34:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב לד, ברכות יז.1."וכמחז"ל ו.2.לב, ויגש תנחומא יב. ה, רבה דברים ב.3.ראה כה, איוב



`lelסו 'f ycew zay mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ז' קודש שבת יום
,234 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àúåøòúà äðäå,giw 'nr cr.åäééçîä áåèä

BîLk øLà ,àeäxe`" `edy -oi`eq ila ,"seq,leab ilae s £¤¦§
àlà ,íBìLå-ñç äcî úðéçáa BðéàL ,àeä ïk,`ed - ¥¤¥¦§¦©¦¨©§¨¤¨

elôà ,õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì,dlrnl -úðéçaî §©§¨©§¨©¥¥£¦¦§¦©
úòc-äðéa-äîëç`idy -,úBcnä øB÷î`edy okyÎlkne - ¨§¨¦¨©©§©¦

zpigan ixnbl dlrnl
,zecndéæàådxi`nyk - ©£©

,seqÎoi` xe`n dx`d oda
ìL úBicâð úBcnä©¦¤§¦¤

ìàéøáâå ìàëéîly - ¦¨¥§©§¦¥
,dxeabe cqgúBììëð¦§¨

eéäå ,ïLøLå ïøB÷îa¦§¨§¨§¨§¨
íéìèáe ,Lnî íéãçàì©£¨¦©¨§¥¦
øéànä Cøaúé BøBàa§¦§¨¥©¥¦

.éelb úðéçáa íäì- ¨¤¦§¦©¦
lceb cvn ,oky
Îoi` xe`l mzelhazd
cebipd ca`p ,seq
ipya lynd itk ,mdipiay
cg` micbpnd mixy
mdy drya ixd ,ipyl
,jlnd ipta micner

xac ,miaeh micicik mdipia mixacn mde mzecbpzd zca`p
mb jk ,jlnd ipta mdipy ly dlecbd zelhazdd cvn `ad
ixd `ed mlehiay iptn ,oky .xzeia dlrp dcna df lynpa
zca`p - "leab ila"e "seqÎoi`" `edy oipr ,"seqÎoi` xe`"l

.zecnd ly dlabdd ixnblíé÷zîúîe íéâfîúî éæàå©£©¦§©§¦¦§©§¦
,íéãñça úBøeábämileynd cqgle aehl zektdp od - ©§©£¨¦

,zewiznlúòvîî äðéça éãé-ìòÎd z` zkeeznd -å÷ ©§¥§¦¨§ª©©©
òéøënä,dxeabe cqg oia -úcî àéä ,ãñç étìk ähîe ©©§¦©©¤§©¥¤¤¦¦©
,íéîçøä,dlabd ila ritydl zxne` cqgd zcny drya - ¨©£¦

ie`x epi`y inn drtydd z` repnl zxne` dxeabd zcne

z` dhne odipia drixkne mingxd zcn d`a - rtyd zlawl
lk ewdla` ,rty zlawl ie`x `ed oi` m` mby ,cqgd zcn it

,el ritydl zepngxd cvne ,eilr engxiy ie`xúàø÷pä- ©¦§¥
z`xwp ,mingxd zcn,úîàä éîëç éøáãa "úøàôz" íLa§¥¦§¤¤§¦§¥©§¥¨¡¤

,dlawd inkg -éôì§¦
:ïéðåb 'áî äìeìk àéäL¤¦§¨¦§¨¦
íéænøîä ,íãàå ïáìŸ¤§Ÿ¤©§©§¦

.äøeáâe ãñçìoal - §¤¤§¨
- mec`e ,cqgl fnxn
`xwp df okle .dxeabl
- itei - "zx`tz" mya
dnkn akxend xac oky
,ixd .itei ea yi mirav
mb "mingx"a yiy iptn
okl - dxeab mbe cqg
mya ef dcn z`xwp

."zx`tz"íL íúñ ïëìå§¨¥§¨¥
ìëaL àeä-Ceøa ä"éåä£¨¨¨¤§¨
úcî ìò äøBî äøBzä©¨¤©¦©
áeúkL Bîk ,úøàôzä©¦§¤¤§¤¨

LBãwä øäfa4zenyd - , ©Ÿ©©¨
lr lÎ` my enk ,zepeilrd zecnd lr ixd mixen miyecwd
my eli`e .dnecke dxeabd zcn lr - miwl` my ,cqgd zpiga
zcn lr dxen - inzq ote`a dxeza riten `edy itk - 'ied
x`yn dlrnle "mvrd my" ixd `ed 'ied my ."zx`tz"d

,"zx`tz"d zcn idefe ,miyecwd zenydïàkL éôìzcna - §¦¤¨
,"zx`tz"d,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éeléb úðéça àeä§¦©¦¥¨

.Cøaúé úBLBãwä åéúBcî øàMî úàN øúéa ,äaø äøàä¤¨¨©¨§¤¤§¥¦§¨¦¨©§¦§¨¥
jxazi `edy ,"einexna mely dyer" ly oiprd edf -
,l`ixabe l`kin oia mely dyer ,"seqÎoi` xe`"n ezelbzda

.dxeabe cqg oia

,àìéòìc àúeøòúà ,äpäå,dlrnln zexxerzdd -øøBòì §¦¥¦§¨¨¦§¥¨§¥
øBàî ,ìéòì økæpä äîeöò äòtLäå äaø äøàä éeléb¦¤¨¨©¨§©§¨¨£¨©¦§¨§¥¥

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà- ¥¨
,ickíBìL úBNòìoia - ©£¨

,dlrnly zecndøkæpä©¦§¨
àúeøòúàa àéä ,ìéòì§¥¦§¦§¨¨

,àzúìcici lr - ¦§©¨
dceard ly zexxerzdd

,dhnlyäNòîa§©£¥
íéiç úòtLäå ä÷ãvä©§¨¨§©§¨©©¦

,miig mipzepd mipipr -íéîçøå ãñçå ïç5déì úéìc ïàîì ¥¨¤¤§©£¦§©§¥¥
,íeìk déîøbî,melk envrn el oi`y inl -çeø úBéçäìe ¦©§¥§§©£©

.'eë íéìôLici lr - §¨¦
dwcv mirityny
,miiga iprd z` dwifgnd
yiy ote`a z`f miyere
,mingxe cqg ,og mb ea
ybxa zpzip dwcvdy
"eqiitnd" ly ote`ae6,

mr zg` dperae zray
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àìà å"ç äãî 'éçáá åðéàù àåä ïë åîùë øùà ä"á
øå÷î ã"áç 'éçáî åìéôà õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì
ìàéøáâå ìàëéî ìù úåéãâð úåãîä éæàå úåãîä
íéìèáå ùîî íéãçàì åéäå ïùøùå ïøå÷îá úåììëð
íéâæîúî éæàå éåìéâ 'éçáá íäì øéàîä êøáúé åøåàá
å÷ úòöåîî 'éçá é"ò íéãñçá úåøåáâä íé÷úîúîå
'÷ðä íéîçøä úãî àéä ãñç éôìë äèîå òéøëîä
äìåìë àéäù éôì úîàä éîëç éøáãá úøàôú íùá
íù íúñ ïëìå â"åçì íéæîøîä íãåàå ïáåì ïéðååâ 'áî
úøàôúä úãî ìò äøåî äøåúä ìëáù ä"á 'éåä
ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àåä ïàëù éôì ÷"äåæá ù"îë
úåùåã÷ä åéúåãî øàùî úàù øúéá äáø äøàä ä"á

.êøáúé

äøàä éåìéâ øøåòì àìéòìã àúåøòúà äðäå
úåùòì ä"á ñ"à øåàî ì"ðä äîåöò äòôùäå äáø
ä÷ãöä äùòîá àúúìã àúåøòúàá àéä ì"ðä íåìù
äéì úéìã ïàîì íéîçøå ãñçå ïç íééç úòôùäå
úàæ úòãåîå .'åë íéìôù çåø úåéçäìå íåìë 'éîøâî
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א יא, ˘ËÈÏ"‡:5."ויקרא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שלום שים ברכת מנוסח ב.6."להעיר ט, ב"ב



סז lel` 'f ycew zay mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

miccerne minnexn ,daeh dybxd el mieeyn dwcvd zpizp
ef zexxerzd ici lr ixd - egexa letp didi `ly ,egex z`
daxd dx`ddn dlrnln zexxerzd mikiynn dhnln
zecnd l` `edÎjexa "seqÎoi` xe`"n dnevrd drtydde

mely zeyrl ,zepeilrd
ewznei zexeabdye odipia
epax xiaqi oldl .micqgl
dyrn"y dn owfd
ytpa zlret "dwcvd
ezceara ,mc`d
rxd mr eznglnae
xy`e .zindad eytpay
,zindad ytpd xexiaa
xxazi day aehdy
:mipte` ipy mpyi - rxdn
dhnln jxca cg` ote`
zcear ici lr ,dlrnl
ytpay dcn lk znglne
dcnd z` xxal ziwl`d
,zindad ytpa dcbpky
ici lr xxal lynl enk

ytpd ly de`zde cqgd zcn z` ziwl`d ytpd ly dad`d
zcn z` xxal ziwl`d ytpd ly d`xi ici lr ;zindad
xexia ,ipy ote` ;dnecke ,zindad ytpd ly drxd d`xid
xe` envr lr jiynn mc`dy ici lr ,dhnl dlrnln jxca
enke jxcÎlr .zindad ytpd ly zecnd zexxazn - iwl`
rxdn xxazi aehdy xexiad llka mlera didi `ealÎcizrly
lrtzy zelbzd ,mlera f` didzy ziwl`d zelbzdd ici lr

"ux`d on xiar` d`nehd gex z`e" didiy7mb dfÎjxcÎlr ,
,zindad eytp ly rxdn aehd z` xxal icedi ly ezceara
dnyl dxez cenil ici lr) dhnl dlrnln jxca xexiad epyi
.rxdn xxazie xabzi ely aehdy xferd (iwl` xe` jiynnd
icedi jiynn ,"dwcvd dyrn" ,dwcvd oipr ici lr mb jk
xexia elv` didiy ,ezltz zrya el zilbznd ziwl` zelbzd

:owfd epax oeylae .rxdn aehd,úàæ úòãeîe,reci -äî ©©Ÿ©
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàM8äøBza ÷ñBòä ìò ¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©¨¥©¨

ììL àéìîôáe äìòî ìL àéìîôa íBìL íéNî" :dîL ¦§¨¥¦¨§¨©§¨¤©§¨§¨©§¨¤
úBøkæpä úBcnäå íéøOä íä ¯ "äìòî ìL àéìît" ,"ähî©¨¨©§¨¤©§¨¥©¨¦§©¦©¦§¨
úBìëéää ïäL ,ìéòì§¥¤¥©¥¨
äàéøaä íìBòa íéðBéìò¤§¦§¨©§¦¨

,LBãwä øäfaLmy - ¤©Ÿ©©¨
ly zecnd oia melyd
od odizyyk dxeabe cqg
melyde ,dyecwe aeha
didzy jka `hazn
cqg ly zellkzd
wznez dxeabde ,dxeabe

,cqgaìL àéìîô"e¨©§¨¤
úBìëéää ïä ¯ "ähî©¨¥©¥¨
èøôáe ,íéðBzçzä©©§¦¦§¨
ìôMä äfä íìBò¨©¤©¨¨

î òøå áBè áøòîäf` - ©§Ÿ̈¨©¥
,ïBLàøä íãà àèç- ¥§¨¨¨¦

zaexrzl `iady `hg
ila aeh oi`y ,rxde aehd

,aeh ila rx oi`e rxáeúkL Bîk ,áBhä ìò èìBL òøäå9: §¨©¥©©§¤¨
,"'eë íãàa íãàä èìL øLà",dtilw ly "lrila mc`"d - £¤¨©¨¨¨¨¨¨

rxl" weqt eze`a miiqny itke ,dyecw ly "mc`"d lr lyen
,"el"õîàé íàlî íàìe"10dyecwd cv xabzn minrtl - , §Ÿ¦§Ÿ¤¡¨

,dfÎznerly cvd xabzn minrtleíãàa Leça äàøpëå§©¦§¤§¨¨¨
"ïè÷ íìBò" íLa àø÷pä ,ïBzçzä11áBhä íéîòôlL , ©©§©¦§¨§¥¨¨¨¤¦§¨¦©

Côäì íéîòôìå øáBbxabzn rxdy -ïéàå .íBìLå-ñç ¥§¦§¨¦§¥¤©§¨§¥
,"õ÷ úò" ãò íìBòa íBìL,rxl seq didiyk -øøaúiL ¨¨¨©¥¥¤¦§¨¥

÷ácì òøäî áBhäwaczdl -íéiçä øB÷î ,BøB÷îe BLøLa ©¥¨©¦¨¥§¨§§§©©¦
äàîhä çeøå ,"ïåà éìòt ìk eãøtúé" éæàå ,àeä-Ceøä©£©¦§¨§¨Ÿ£¥¨¤§©©ª§¨

õøàä ïî øáòé56.eäiçîä áBhä úðéça BëBzî øøaúiLk , ©£Ÿ¦¨¨¤§¤¦§¨¥¦§¦©©©§©¥
l ,rxdn xxazi aehdyk ,f`y -,rxl meiw `lina didi `

.aehdn wx `a rxd ly ezeige eneiw lk ixdy

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

ùã÷ä úøâà
íéùî äîùì äøåúá ÷ñåòä ìò ì"æø åøîàù äî
àéìîô .äèî ìù àéìîôáå äìòî ìù àéìîôá íåìù
úåìëéää ïäù ì"ðä úåãîäå íéøùä íä äìòî ìù
äèî ìù àéìîôå ÷"äåæáù äàéøáä íìåòá íéðåéìò
áøåòîä ìôùä æ"äåò èøôáå íéðåúçúä úåìëéää ïä
áåèä ìò èìåù òøäå ïåùàøä íãà àèçî òøå áåè
íåàìî íåàìå 'åë íãàá íãàä èìù øùà ù"îë
íùá àø÷ðä ïåúçúä íãàá ùåçá äàøðëå õîàé
å"ç êôéäì íéîòôìå øáåâ áåèä íéîòôìù ïè÷ íìåò
òøäî áåèä øøáúéù õ÷ úò ãò íìåòá íåìù ïéàå
åãøôúé éæàå ä"á íééçä øå÷î åøå÷îå åùøùá ÷áãéì
øøáúéùë õøàä ïî øåáòé äàîåèä çåøå ïåà éìòåô ìë

åäééçîä áåèä 'éçá åëåúî
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ב.7. יג, ˘ËÈÏ"‡:8.זכרי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."החלצו ד"ה מטות לקו"ת ב. צט, סכ"ה.9."סנהדרין לקמן וראה טו. ח, קהלת
כג.10.ועוד. כה, א).11.תולדות קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי תנחומא

lel` 'f ycew zay mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

miccerne minnexn ,daeh dybxd el mieeyn dwcvd zpizp
ef zexxerzd ici lr ixd - egexa letp didi `ly ,egex z`
daxd dx`ddn dlrnln zexxerzd mikiynn dhnln
zecnd l` `edÎjexa "seqÎoi` xe`"n dnevrd drtydde

mely zeyrl ,zepeilrd
ewznei zexeabdye odipia
epax xiaqi oldl .micqgl
dyrn"y dn owfd
ytpa zlret "dwcvd
ezceara ,mc`d
rxd mr eznglnae
xy`e .zindad eytpay
,zindad ytpd xexiaa
xxazi day aehdy
:mipte` ipy mpyi - rxdn
dhnln jxca cg` ote`
zcear ici lr ,dlrnl
ytpay dcn lk znglne
dcnd z` xxal ziwl`d
,zindad ytpa dcbpky
ici lr xxal lynl enk

ytpd ly de`zde cqgd zcn z` ziwl`d ytpd ly dad`d
zcn z` xxal ziwl`d ytpd ly d`xi ici lr ;zindad
xexia ,ipy ote` ;dnecke ,zindad ytpd ly drxd d`xid
xe` envr lr jiynn mc`dy ici lr ,dhnl dlrnln jxca
enke jxcÎlr .zindad ytpd ly zecnd zexxazn - iwl`
rxdn xxazi aehdy xexiad llka mlera didi `ealÎcizrly
lrtzy zelbzd ,mlera f` didzy ziwl`d zelbzdd ici lr

"ux`d on xiar` d`nehd gex z`e" didiy7mb dfÎjxcÎlr ,
,zindad eytp ly rxdn aehd z` xxal icedi ly ezceara
dnyl dxez cenil ici lr) dhnl dlrnln jxca xexiad epyi
.rxdn xxazie xabzi ely aehdy xferd (iwl` xe` jiynnd
icedi jiynn ,"dwcvd dyrn" ,dwcvd oipr ici lr mb jk
xexia elv` didiy ,ezltz zrya el zilbznd ziwl` zelbzd

:owfd epax oeylae .rxdn aehd,úàæ úòãeîe,reci -äî ©©Ÿ©
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàM8äøBza ÷ñBòä ìò ¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©¨¥©¨

ììL àéìîôáe äìòî ìL àéìîôa íBìL íéNî" :dîL ¦§¨¥¦¨§¨©§¨¤©§¨§¨©§¨¤
úBøkæpä úBcnäå íéøOä íä ¯ "äìòî ìL àéìît" ,"ähî©¨¨©§¨¤©§¨¥©¨¦§©¦©¦§¨
úBìëéää ïäL ,ìéòì§¥¤¥©¥¨
äàéøaä íìBòa íéðBéìò¤§¦§¨©§¦¨

,LBãwä øäfaLmy - ¤©Ÿ©©¨
ly zecnd oia melyd
od odizyyk dxeabe cqg
melyde ,dyecwe aeha
didzy jka `hazn
cqg ly zellkzd
wznez dxeabde ,dxeabe

,cqgaìL àéìîô"e¨©§¨¤
úBìëéää ïä ¯ "ähî©¨¥©¥¨
èøôáe ,íéðBzçzä©©§¦¦§¨
ìôMä äfä íìBò¨©¤©¨¨

î òøå áBè áøòîäf` - ©§Ÿ̈¨©¥
,ïBLàøä íãà àèç- ¥§¨¨¨¦

zaexrzl `iady `hg
ila aeh oi`y ,rxde aehd

,aeh ila rx oi`e rxáeúkL Bîk ,áBhä ìò èìBL òøäå9: §¨©¥©©§¤¨
,"'eë íãàa íãàä èìL øLà",dtilw ly "lrila mc`"d - £¤¨©¨¨¨¨¨¨

rxl" weqt eze`a miiqny itke ,dyecw ly "mc`"d lr lyen
,"el"õîàé íàlî íàìe"10dyecwd cv xabzn minrtl - , §Ÿ¦§Ÿ¤¡¨

,dfÎznerly cvd xabzn minrtleíãàa Leça äàøpëå§©¦§¤§¨¨¨
"ïè÷ íìBò" íLa àø÷pä ,ïBzçzä11áBhä íéîòôlL , ©©§©¦§¨§¥¨¨¨¤¦§¨¦©

Côäì íéîòôìå øáBbxabzn rxdy -ïéàå .íBìLå-ñç ¥§¦§¨¦§¥¤©§¨§¥
,"õ÷ úò" ãò íìBòa íBìL,rxl seq didiyk -øøaúiL ¨¨¨©¥¥¤¦§¨¥

÷ácì òøäî áBhäwaczdl -íéiçä øB÷î ,BøB÷îe BLøLa ©¥¨©¦¨¥§¨§§§©©¦
äàîhä çeøå ,"ïåà éìòt ìk eãøtúé" éæàå ,àeä-Ceøä©£©¦§¨§¨Ÿ£¥¨¤§©©ª§¨

õøàä ïî øáòé56.eäiçîä áBhä úðéça BëBzî øøaúiLk , ©£Ÿ¦¨¨¤§¤¦§¨¥¦§¦©©©§©¥
l ,rxdn xxazi aehdyk ,f`y -,rxl meiw `lina didi `

.aehdn wx `a rxd ly ezeige eneiw lk ixdy
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ùã÷ä úøâà
íéùî äîùì äøåúá ÷ñåòä ìò ì"æø åøîàù äî
àéìîô .äèî ìù àéìîôáå äìòî ìù àéìîôá íåìù
úåìëéää ïäù ì"ðä úåãîäå íéøùä íä äìòî ìù
äèî ìù àéìîôå ÷"äåæáù äàéøáä íìåòá íéðåéìò
áøåòîä ìôùä æ"äåò èøôáå íéðåúçúä úåìëéää ïä
áåèä ìò èìåù òøäå ïåùàøä íãà àèçî òøå áåè
íåàìî íåàìå 'åë íãàá íãàä èìù øùà ù"îë
íùá àø÷ðä ïåúçúä íãàá ùåçá äàøðëå õîàé
å"ç êôéäì íéîòôìå øáåâ áåèä íéîòôìù ïè÷ íìåò
òøäî áåèä øøáúéù õ÷ úò ãò íìåòá íåìù ïéàå
åãøôúé éæàå ä"á íééçä øå÷î åøå÷îå åùøùá ÷áãéì
øøáúéùë õøàä ïî øåáòé äàîåèä çåøå ïåà éìòåô ìë

åäééçîä áåèä 'éçá åëåúî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ב.7. יג, ˘ËÈÏ"‡:8.זכרי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."החלצו ד"ה מטות לקו"ת ב. צט, סכ"ה.9."סנהדרין לקמן וראה טו. ח, קהלת
כג.10.ועוד. כה, א).11.תולדות קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי תנחומא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc zezixk(iriax meil)

(fi gi `xwie)DYA zA z`e DpA zA z` dNbz `l DYaE dX` zexr'¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨§¤©¦¨
.'`ed dOf dPd dx`W Dzexr zFNbl gTz `lŸ¦©§©¤§¨¨©£¨¥¨¦¨¦

àøîâ
:ixep oa opgei iax zhiya dpc `xnbdéaø øîà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦

éøeð ïa ïðçBé éaø ,àéòLBäaiigzdl xyt`y xne`d ,epizpyna ©§¨©¦¨¨¤¦
,cg` mewnn micnlpd mixeqi` dylya s` ze`hg yly

,ñeëîeñå,oldl e`aei eixacyãçà øác eøîàexn` mdipy - §§¨§¨¨¤¨
.cg` e`l meyn minrt dnk aiigzdl mc` lekiy

:`xnbd zx`anïøîàc àä ,éøeð ïa ïðçBé éaøepipyy df oic - ©¦¨¨¤¦¨©£¨¨
aiig ,eing m`e ezeng m` `idy ezeng lr `ady ,epizpyna
,cg` e`l myn micnlp elld mixeqi`d lky s` ,ze`hg yly

.'dzae dy`' ly
:`xnbd zxxanàéä éàî ñeëîeñ.ok xaeq qekneqy epivn okid - §©¦
:`xnbd zx`anïðúcdpyna(.at oileg)dnda zhigy xeqi` iabl , ¦§©

xn`py ,mei eze`a dn`e(gk ak my)`l FpA z`e Fz` dU F` xFWe'§¤Ÿ§¤§Ÿ
,'cg` mFiA EhgWz¦§£§¤¨
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היום יום . . . סח

ה'תש"גא אלול, ר"חיום רביעי

חומש: שופטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. א־ג.

תניא: והנה . . . 230 עומדין וכו'.

ל  ּבֵ ּקִ יד( ׁשֶ ּגִ י ִמּמֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ְלּתִ ֵקן: ִקּבַ נּו ַהּזָ ִנים, ָאַמר לֹו ַרּבֵ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ַמח ֶצֶדק" ּבֶ ָהָיה ַה"ּצֶ ׁשֶ ּכְ
ּפּוִרים,  ַהּכִ רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַעד יֹום  ּדְ ִני  ׁשֵ ִמּיֹום  ר  דּוַע, ֲאׁשֶ ַהּיָ ם מֹורֹו  ׁשֵ ּבְ ם טֹוב(  ַעל ׁשֵ ִמּמֹורֹו )ַהּבַ
ָרִקים: ט  ה ּפְ ָ ּשׁ ים ְוׁשִ לֹשִׁ ּפּוִרים ׁשְ ים, ּוְביֹום ַהּכִ ִהּלִ ְרֵקי ּתְ ה ּפִ לֹשָׁ ְך ַהּיֹום ׁשְ ֶמׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ּבְ יֹאְמרּו ּבְ
רֹאׁש ֹחֶדׁש,  יֹום ב ּדְ ּלֹא ִהְתִחיל ּבְ ָנה, ט ַאַחר מּוָסף, ט ַאַחר ְנִעיָלה. ּוִמי ׁשֶ ֵ ל ִנְדֵרי, ט ֹקֶדם ַהּשׁ ֹקֶדם ּכָ

ִלים. ר ֶהֱחִסיר ַיׁשְ הּוא עֹוֵמד ּבֹו, ְוֶאת ֲאׁשֶ אֹותֹו יֹום ׁשֶ ַיְתִחיל ּבְ

ה'תש"גב אלוליום חמישי

חומש: שופטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. ד־ו.

תניא: והנה . . . קטז נפשו כתיב.

ְוִיְרָאתֹו  ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ַאֲהַבת  ּבְ ְיָקִרים  ֲחָפִצים  ה  ּמָ ּכַ ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵחֶפץ",  "ֶאֶרץ  ִנְקְראּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ הּוא,  רּור  ּבָ ָבר  ּדָ עֹוֵרר.  ּמְ ּבַ א  ֶאּלָ לּוי  ּתָ ַהּטֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ ּלּוי  ּגִ ַבר  ּדְ ְוֵאין  טֹובֹות,  ּוִמּדֹות 
לּוי  ן ֲהלֹא ַהּכֹל ּתָ ֵקרּוב ְוִרחּוק, ְוִאם ּכֵ ל הּוא ַרק ּבְ ים, ְוַהֶהְבּדֵ ֶחְלֵקי ָהֲאָדָמה ִנְמָצִאים ַמְעְינֹות ַמִים ַחּיִ

ַהחֹוֵפר ְוֹכַח ַסְבָלנּותֹו ּוְמִתינּותֹו. ּבְ

ִפי  ּכְ ְוִלְפֹעל  ַלֲעׂשֹות  ּוַמְכִריָחם  ַהּכֹחֹות,  ל  ּכָ ַעל  ד  ּוְמַפּקֵ ַהּגֹוֵזר  ֶעְליֹון  ּכַֹח  הּוא  ָהָרצֹון  ׁשֶ ְוֵכיָון 
ֵהן  ַעְצמֹו  ּבְ ֵהן  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְפֹעל  ָהָרצֹון  ֶאת  ְלעֹוֵרר  הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ר  ִעּקַ ֵאפֹוא  ן  ּכֵ ִאם  ּלֹו,  ׁשֶ ֻקּדֹות  ַהּפְ

זּוָלתֹו. ּבְ

ה'תש"גג אלוליום ששי

חומש: שופטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב. ז־ט.

תניא: והנה מדת . . . בא כו'.

ן  ָמה זֹו ְצִריָכה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ר ְנׁשָ י "ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו", ֲאׁשֶ ָרִטית יֹוֵדַע ּכִ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ֲאִמין ּבְ ַהּמַ
ִריְך  ּצָ ָבר ׁשֶ ה ַהּדָ ִריַאת ָהעֹוָלם, ִהּנֵ ַעת ּבְ ְ ם ִמּשׁ ִנים, אֹו ּגַ ָ ּשׁ לֹוִני. ּוֵמאֹות ּבַ ָמקֹום ּפְ רּור ְוִתּקּון ּבְ ֵאיֶזה ּבֵ
ֵמָאז  ה  ִהּנֵ זּו  ַהּלֵ ָמה  ְנׁשָ ְוַגם  נֹו,  ּוְלַתּקְ ְלָבְררֹו  בֹוא  ּתָ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְלאֹוָתּה  ה  ְמַחּכֶ ן  ּקֵ ְלִהְתּתַ אֹו  ֵרר  ְלִהְתּבָ

ל ָעֶליָה. ר ֻהּטַ ן ֶאת ֲאׁשֶ ה ִלְזַמן ְיִריָדָתּה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ֶנֱאְצָלה ְוִנְבְרָאה, ִהיא ְמַחּכָ

ה'תש"גד אלולשבת

חומש: שופטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. י־יב.

תניא: יא. להשכילך . . . הגנוז.

ַגע  ּנָ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ית  ּלִ ַהּטַ ק  נֹוׁשֵ ּוְבסֹוָפּה,  ִריָאה  ַהּקְ ת  ְתִחּלַ ּבִ יתֹו  ַטּלִ ּבְ נֹוֵגַע  ַהּתֹוָרה:  ְרכֹות  ּבִ ֵסֶדר 
ֶפר־ּתֹוָרה ְוקֹוֵרא. ָניו, ְקָצת, ְלָיִמין, ּוְמָבֵרְך. ּפֹוֵתַח ַהּסֵ ֶפר־ּתֹוָרה, ַמְפֶנה ּפָ ֶפר־ּתֹוָרה, ּגֹוֵלל ַהּסֵ ּסֵ ּבַ

ב  ֶכל, ִאיׁש – ַמֲעַלת ַהּלֵ ָאִרים: ָאָדם – ַמֲעַלת ַהּמִֹחין ְוַהּשֵׂ ָעה ּתְ ָנם ַאְרּבָ י, ֶיׁשְ ַמֲעַלת ִמין ָהֱאנֹוׁשִ ּבְ
ר ַעל ַעְצמֹו  ּבֵ ֶבר – ִמְתּגַ יֶהם, ּגֶ ּתֵ ׁשְ ִמּדֹות, אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ ּדֹות, ֱאנֹוׁש – ַהֲחִליׁשּות ּבְ ְוַהּמִ
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סט היום יום . . . 
ֶגֶבר עֹוֵסק ִעם ָהֱאנֹוׁש  ִמּדֹות, ַהְינּו ּדְ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֲעלֹות אֹו ּבְ יג ַאַחת ַהּמַ ִניעֹות ְוִעּכּוִבים ְלַהּשִׂ ְלָהִסיר ַהּמְ

יהֹו ְלַמֲעַלת ִאיׁש אֹו ָאָדם. ְלַהְגּבִ

ֲעלֹות  ל אֹוָתם ַהּמַ ָנם ּכָ ֱאנֹוׁש ֶיׁשְ ַגם ּבֶ ֶהְכֵרַח ּדְ ר ַלֲעׂשֹות ֵמֱאנֹוׁש ִאיׁש אֹו ָאָדם, ֲהֵרי ּבְ ֶאְפׁשָ ּוֵמַאַחר ּדְ
ָאָדם. ִאיׁש ְוַגם ּבְ ָנם ּבְ ׁשְ ּיֶ ׁשֶ

ה'תש"גה אלוליום ראשון

חומש: תצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. יג־טו.

תניא: יב. והי' . . . מדות לבדן.

יִצית.  ַהּצִ ּובֹוְדִקים  ָיִמין  ֵתף  ּכָ ַעל  ל  ְמֻקּפָ דֹול  ית־ּגָ ּלִ ַהּטַ יִחים  ַמּנִ דֹול:  ּגָ ית  ַטּלִ ת  ְלִביׁשַ ּבִ ִמְנָהֵגנּו 
אֹותֹו,  ִטים  ּפֹוׁשְ ֵתף,  ַהּכָ ִמן  ית  ּלִ ַהּטַ לֹוְקִחים  ְך  ּכָ ַאַחר  ּגֹו'".  י  ַנְפׁשִ ְרִכי  "ּבָ אֹוְמִרים  ִדיָקה  ַהּבְ ַעת  ׁשְ ּבִ
ִציִצית. ִסּיּום  ף ּבְ ת ְלִהְתַעּטֵ ְרּכַ ָניו ַלֲאחֹוָריו, ּוַמְתִחיל ּבִ ֶנֶגד ּפָ ית, ַמֲחִזיר אֹותֹו ִמּכְ ּלִ ַפת ַהּטַ ִקים ׂשְ ְ ְמַנּשׁ

ֹמאל. ַצד ׂשְ ארֹו ַלֲאחֹוָריו ּבְ ְנפֹות ָיִמין ְסִביב ַצּוָ ָרָכה ָסמּוְך ִלְכִריַכת ב' ּכַ ַהּבְ
ים ִסיָמן ט(. ְבֵרי ְנֶחְמָיה ֹאַרח ַחּיִ ים ִסיָמן א, ּדִ ֵאִרית ְיהּוָדא ֹאַרח ַחּיִ )ַעּיֵן ׁשְ

ה'תש"גו אלוליום שני

חומש: תצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. טז־יח.

תניא: אך . . . 234 הקדושות ית'.

הצ"צ סיפר: דער בעש"ט הָאט זייער הָאלט געהַאט ליכטיקייט, ואמר: אור בגימט' 
רז, דער ווָאס ווייס דעם סוד ווָאס אין יעדער זאך, קָאן ליכטיג מאכען.

א 'ָרז' – ַהּיֹוֵדַע ֶאת  ִגיַמְטִרּיָ ם־טֹוב ְמֹאד ָאַהב אֹור, ְוָאַמר: 'אֹור' ּבְ ַעל־ׁשֵ ר: ַהּבַ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ל ְלָהִאיר. ָבר, ְמֻסּגָ ָכל ּדָ ּבְ ַהּסֹוד ׁשֶ

ה'תש"גז אלוליום שלישי

חומש: תצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. יט־כא.

תניא: הנה אתערותא . . . קיח המחייהו.

ֵה"א. ָאֶלף ְלַבּסֹוף, ְולֹא ּבְ א" ּבְ ּכָ ֵקן הֹוָרה ִלְכּתֹב "ְפצּוַע ּדַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְמַחת ּתֹוָרה,  ׂשִ א ּבְ יהֹו ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר, ֵאין קֹוִרין ּבֹו ֶאּלָ ִהּגִ ָיָדם ׁשֶ ָלה ּבְ ּבָ ּקַ ְפרַאג ֵיׁש ֵסֶפר־ּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ
א"  ּכָ "ּדַ ּבֹו  ְוָכתּוב  ְרִאיִתיו,  תרס"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ ְפרַאג  ּבִ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ַמע.  ׁשְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ִמיד  ּתָ אֹותֹו  ְוגֹוְלִלין 
ָתבֹו  ּכְ ׁשֶ ָיָדם  ּבְ ל  ְמֻקּבָ ר  ֲאׁשֶ ֵסֶפר־ּתֹוָרה  ם  ׁשָ ָרִאיִתי  תרס"ז,  ַנת  ׁשְ ּבִ וָאְרְמס  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ָאֶלף.  ּבְ
ָעה ִסיָמן ט"ז( ְוִדְבֵרי  ֵאִרית ְיהּוָדא )יֹוֶרה ּדֵ ׁשְ ן ּבִ ָאֶלף. ְוַעּיֵ א ּבְ ּכָ תּוב ּדַ ַמֲהַר"ם ֵמרֹוְטְנּבּוְרג, ְוַגם ּבֹו ּכָ

ֶזה. ִנים ּבָ ה ְסָפִרים ַהּדָ ּמָ ן ּכַ ַנת ַאְבָרָהם )ִסיָמן לב( ְמַצּיֵ ָעה ִסיָמן כ"ב( . ּוְבֵסֶפר ִמׁשְ ְנֶחְמָיה )יֹוֶרה ּדֵ
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ה'תשע"ט  אלול א' ראשון יום התפילין  ריבוע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰Lé úBëìä äðBîL§¤£¨¥
eéäiL :ïä elàå ...éðéqî äLîì äëìä ïlk ¯ ïélôzä äNòîa§©£¥©§¦¦ª¨£¨¨§Ÿ¤¦¦©§¥¥¤¦§

...òeaøa ïúøéôz ïëå ,úBòaøî§ª¨§¥§¦¨¨§¦©
מגדים ' ה 'פרי  נ"ג)וכתב ס"ק א"א לב, סי' הרמב "ם(או"ח בשם 

המשניות  פ"ח)בפירוש  לצמצם(עירובין יכול אדם  אין  שאמנם 

לדייק להשתדל  צריך אבל  הדיוק , בתכלית ריבוע  ולעשות 

היכולת . במיטב 

צבי' 'ארץ  ב')ובספר  ס"ק י"ב שיש(סי' בזמננו , שאף הוסיף 

הריבוע את לעשות  ניתן  שבאמצעותם משוכללים מכשירים 

במכשירים להשתמש  חיוב אין הדין מעיקר מוחלט, בדיוק 

מכשירים היו לא  ימינו  ועד תורה  מתן  שמאז מאחר  כי  אלו,

יכולת כפי ייעשה  שהריבוע  דעת  על  התורה  ניתנה  הרי כאלו ,

לרבע מצווה  הידור שיש  ודאי  זאת , עם  מכשירים . ללא האדם 

האפשרית . בשלמות  התפילין את

ריבוע התבטל  בכך האם  – התפילין חוד נפגם  ואם 

התפילין ?

לאברהם ' ה 'חסד  ח)לדעת  סי' או"ח צורך (תנינא אין 

סופן ועד מראשן  גובהן  בכל  מרובעות  תהיינה  שהתפילין

הזקן אדמו "ר  אבל כשרות. – ברובן  מרובעות  שהן כל אלא

סנ"ט)(או"ח  לב ארכוסי' מרובע  הבית  "שיהיה  במפורש  כתב 

edabכרחבו jyn lkaהלכה בביאור  כתב  וכן  ד"ה ". סל"ט (שם

מזו:נתקלקל) ויתירה  במיעוטו. אף פוסל  הריבוע  שקלקול

למעלה", הזוית  של  חודו  "במקום  אינו  הקלקול  אם  אפילו

מבחוץ " הבית  מדפני אחר  "במקום  הוא הפגם  אם גם  אלא

ריבועו. מתבטל 

ידי דעל לי  "פשיטא  הלכה': ה 'ביאור הוסיף ואמנם ,

ציפורן ', 'חגירת  בשיעור בהבתים , שנתהווה קטנה פגימה

'ריבוע ' שם  בכך מתבטל  אינו – יותר " מעט אפילו ואפשר 

ולהיזהר לדייק  יש  התפילין עשיית  בעת  אם  וגם  מהתפילין.

במשך  אם  בשלמות, יהיה שהריבוע כדי קלה, מפגימה  אפילו

מתבטל. הריבוע  אין זעיר  בשיעור ונחסר נתקלקל הזמן

אליעזר ' ז)וה 'ציץ  ס"ק ו סי' לתקן(י"ג אפשר  האם  מסתפק

(מאלו בהמה  מעורות  העשוי  בדבק  שנפגם  ריבוע  ולסתום 

שהדבק כיון האם  שנטחנו, התפילין) בתי  את מהם  שעושים

או מה 'בית' כחלק  ונחשב  מתבטל הוא  הרי המין  מאותו  הוא 

לא .

ה'תשע"ט  אלול ב' שני יום בימינו  התורה ספרי כשרות

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ìáà£¨
Ba ïéàå ,ìeñt äæ éøä ...àìî øñçä Bà ,øñç àìnä áúk íà¦¨©©¨¥¨¥¤¨¥¨¥£¥¤¨§¥

.ììk äøBz øôñ úMã÷§ª©¥¤¨§¨
התורה ספרי כשרות לגבי שאלה  מתעוררת עלֿפי ֿזה

בגמרא  א)בימינו : ל, בחסרות(קידושין בקיאים אנו  שאין נאמר 

המילים כל לגבי ברורה  מסורת בידינו  שאין  היינו  ויתירות ,

דברי ולפי מלא , או חסר  בכתיב  נכתבות  הן אם  שבתורה

בדקדוק שלא  אחת  מילה  נכתבה אם אפילו הרי כאן הרמב "ם

פסול! הספר 

מצוות נוהגת  אין זה  מטעם  כי חידש  אריה' וה 'שאגת 

ספר לכתוב בידינו  אין שהרי  מדאורייתא, תורה  ספר  כתיבת

תשתכח  שלא  כדי בימינו  גם  לכתוב  תיקנו שחכמים  אלא כשר

מישראל. התורה 

סופר ' ה'חתם  נד)ולדעת נב, סי' או"ח כדי(שו"ת בכך  אין

מכל ֿמקום כי מדאורייתא , הכתיבה  ממצוות  לגמרי לפטור

זה מטעם  אך מספק , אותה לקיים mikxanעלינו oi`מצות על

ברכות וספק  מספק מתקיימת  המצווה  שכן תורה, ספר  כתיבת

להקל.

חינוך ' ה 'מנחת  תריג)אך  המצוה(מצוה אם כך: על  תמה

לא כיצד יתר , או חסר  ללא בכתיבה  רק  מתקיימת  מדאורייתא 

כדי המדויקת הכתיבה  מסורת  את לשמר  האמוראים  דאגו 

לדורות ? המצוה  קיום  את  לאפשר

ויתיר בחסר דיוק  אי  כי חינוך' ה'מנחת  מחדש  ולפיכך 

נלמדים רבים דינים כי משמעות  שינוי  בכך יש  אם רק פוסל

"בסכת שבפסוק 'בסכת ' מהמילה לדוגמא  הכתיב , משינויי

ימים " שבעת  'בסוכות')תשבו  לשבת(במקום שיש  חז"ל למדו 

מתחת העומדת  סוכה  ולכן  סוכות , בשתי  ולא  אחת בסוכה

פסולה  אחרת ב)סוכה  ט, 'בסוכות '(סוכה כתב  אם  זה  ובמקרה  ,

או המלא  שהכתיב  במקומות  אך נפסל, הספר  מלא בכתיב

מעכב . איננו  משמעות , שינוי  יוצר  אינו החסר 

שינויי רק  נשכחו השנים  במשך כי  לומר  יש  ומעתה 

אך  מעכבים , ואינם  משמעות  שינוי  בהם  שאין  הכתיב

בצורה השתמרו דרשות חז "ל מהם  שדרשו  והיתרות  החסרות 

ללא התורה מן כשרים  שבידינו התורה ספרי ולכן  מדויקת ,

ב)פקפוק  תריג, מצוה מצוות, תרי"ג על שיק מהר"ם עוד .(וראה

ה'תשע"ט  אלול ג' שלישי יום פוסלת? מתי - כ'שירה' רגילה פרשה כתיבת

:„ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰éúéàø̈¦¦
úBøeöå ,úBçeútäå úBîeúqä ,äøBzä úBiLøt ìk äpä ázëì¦§Ÿ¥¨¨¨¨¦©¨©§§©§§
dòöîàa Lé ,äèéLå äèéL ìk ¯ eðéæàä úøéL úøeö ...úBøéMä©¦©¦©©£¦¨¦¨§¦¨¥§¤§¨¨

ä÷eìç äèéL ìk úàöîðå ,äîeúqä äLøtä úøeök ãçà çåø¤©¤¨§©©¨¨¨©§¨§¦§¥¨¦¨£¨
ì.íézL ¦§©¦

משנה ' צורת)ה 'כסף  הריב "ש (ד"ה קושיית  את (תשובות הביא 
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רפו) :סי'

השירה  באמצע לכתב  כתב בין הרווח האזינו)אם  (בשירת

אותיות תשע בשיעור  לעיל הוא  הסתומה', הפרשה 'כצורת הרווח (שיעור

אֿב) לעיל הל' שהובאה בהלכה  החידוש  מה  הי"א), "כתב(פ"ז

פרשה כתב  היינו , פסול ", זה  הרי – כשירה אחת  פרשה 

כדוגמת רווח יש  שורה  כל של  כשבאמצעה  שבתורה  רגילה 

כי לפסלו יש  בלאוֿהכי  הרי – פסול הספר  'האזינו ', שירת 

פרשה שאינו  במקום  'פרשה ' קבע  הרווח עשיית  ידי  על 

פרשה או  סתומה אותה  שעשה פתוחה  פרשה  ואם  נפרדת,

פסולה  - פתוחה  שעשאה  לפסול (שם)סתומה  שיש  כלֿשכן ,

במקומה ? שלא  'פרשה ' כשקבע

הריב"ש : ותירץ

אותיות , תשע  של  ברווח הפרשה  באמצע  מפרידים כאשר 

פרשה שם שאין  במקום 'פרשה ' קובעים  כי  פסול זה  הרי

כמה יעשו  אם  אך אחד , רווח  כשעושים זהו  אמנם  נפרדת.

פסול  שאינו לומר מקום  היה  'שירה' צורת  ותיווצר רווחים 

'שירה '. של בצורה  כתיבה  אלא 'פרשה ' קביעת  אינה  זו  כי

הרי – כשירה אחת  פרשה  "כתב וקובעת  ההלכה  באה  לכן 

פסול ". זה 

הסופר ' סק"ג)וב 'קסת  הסופר לשכת לז, מלשון(סי' דייק 

'כתב  `zgהרמב "ם  dyxtשדווקא פסול ' זה  הרי  כשירה ,

עם יכתוב  ואם  רווח, ללא כסדרה  לכתבה צריך  אחת  פרשה 

כיון פסול  הספר 'שירה ', כצורת  השורה  באמצע  רווחים 

קצרות פרשות  כמה  יש  אם  אבל ה 'פרשה ', צורת  ששינה 

לזו זו 'פרשה בסמיכות הוא פסוק שכל פסוקים עשר אחד יש 'אחרי ' (בפרשת

ופרשהסתומה') פרשה  שבין  אלא כראוי תיכתב  פרשה  וכל

השורה באמצע  הרווחים  את  לעשות  וידייק רווח  יעשה 

כל  כי  'שירה ' בצורת הן  אם  אף כשר הספר  'שירה ', כצורת

כצורתה . היא  פרשה

ה'תשע"ט  אלול ד' רביעי יום שיעורו? מה – תכלת פתיל

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰äòaøà íL ñéðëîe©§¦¨©§¨¨
ìLî íéèeç äðBîL eàöîð ¯ òöîàa ïìôBëå ,ïéèeç...ïéìL ¦§§¨¨¤§©¦§§§¨¦§ª§¨¦
.ïáì ,äòáMäå ;úìëz èeç ,ïéèeçä úðBîMî ãçà äéäéå§¦§¤¤¨¦§©©¦§¥¤§©¦§¨¨¨

ותוספות רש "י  התכלת)לדעת  ד"ה א, לח, היא(מנחות המצוה

בבגד  בהכנסתם  וכופלם  תכלת , חוטי ושני לבן חוטי שני לתת

ולדעת תכלת . חוטי  וארבעה  לבן חוטי  ארבעה  שיהיו כדי 

של  אחד וחוט לבן  חוטי  שלשה  לתת צריך כאן הראב "ד 

תכלת . של ושניים  לבן חוטי שישה  יהיו  ובהכפלתם תכלת ,

וחוט  לבן חוטי  שלושה להכניס  יש  הרמב "ם  לדעת  ואילו

אחד  "יהיה  הכריכה ולאחר  תכלת , וחציו  לבן חציו אחד 

כתב וכך לבן ". והשבעה תכלת חוט החוטין  משמונת

אחד  חוט  לטוות לו "יש  לוניל: לחכמי בתשובתו הרמב "ם

שבעה שיהיו עד ושוזרו וכופלו  לבן ... ומקצתו  תכלת  מקצתו 

שהרמב "ם משנה ' ה 'כסף ומבאר  תכלת". ואחד לבן  חוטין

שנים '. ולא  'אחד – תכלת " "פתיל הכתוב  מלשון זאת  דייק

עדות ' 'שושן סק"י)ובספר  מ"י פ"ד מובן(עדיות שכך הוסיף

"ונתנו ... בכתוב נאמר  שלא  מזה  חוט תכלת "hegגם (שפירושו

אחריםשלם) במקומות  הכתוב  כלשון  נעל",, שרוך ועד ("מחוט

יח) ב, יהושע השני", חוט תקות "את כג. יד, "בראשית נאמר  liztאלא 
ארוך מחוט שנחתך  קטן  חוט היינו, בכמה תכלת ", (וכמובא

ב) כ, שבת ראה להדלקה, בהן להשתמש הראויות פתילות דיני בגמרא מקומות

אחד  פתיל  היינו  החוט, חצי  משמעו  תכלת ' 'פתיל כן, ואם 

הפתילים . משמונת 

יוסף ' ה 'בית  יא)וכתב סי' את(או"ח לנו שאין הזה  שבזמן

להלכה . מינה ' 'נפקא  זו  במחלוקת  אין התכלת , צבע 

ה'תשע"ט  אלול ה' חמישי יום ברכות  לשבע חדשות' 'פנים

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰íéøçà ïéìëBàä eéä íà¦¨¨§¦£¥¦
øçà íìéáLa ïéëøáî ,ïéàeOð úòLa ïéàeOð úkøa eòîL àlL¤Ÿ¨§¦§©¦¦¦§©¦¦§¨§¦¦§¦¨©©

.ïéàeOð úòLa ïéëøánL Cøãk ,úBëøa òáL ïBæî úkøa¦§©¨¤©§¨§¤¤¤§¨§¦¦§©¦¦
ב)בגמרא  ז, הנישואין(כתובות ברכות  את  שמברכים נאמר 

ברכות') פנים('שבע במקום  נוכחים  אם  רק  המשתה  ימי בשבעת

הראשונים מדברי  ונראה  הנישואין . בשעת  היו  שלא  חדשות 

הדין. ביסוד שנחלקו

והוא)התוספות ד"ה בני(שם רק  הם חדשות' ש 'פנים  כתבו 

למקום נקלע  אם  אך  שמחה , לתוספת  גורמת  שנוכחותם אדם

חדשות ' כ'פנים  נחשב  הוא אין  לנוכחים  מוכר  שאינו  זר  אדם

שבעֿברכות . לברך

ברכות ' ה'שבע את  בירכו שכבר לאחר  כי הוא  והטעם 

נוספת כאשר  אלא  שוב חל הברכה  חיוב  אין  הנישואין, בשעת

האורחים נוכחות ידי על  וזאת והכלה , החתן לכבוד שמחה

על  שמחה תוספת  זו  בסעודה  אין כאשר  אך החדשים,

שוב . לברך אין  הברכות , את בהן  שבירכו  הקודמות  הסעודות 

אף ברכות  שבע  מברכים  בשבת  כי  התוספות  כתבו ועוד

המאכל  מיני והוספת  בעצמה  השבת  כי  חדשות , פנים  בלא

שמחה . לתוספת גורמים  לכבודה 

הברכה את  שמעו שלא  כאלו יש  שאם כותב  הרמב "ם אך

"מברכין  הנישואין  ומבוארmliayaבשעת  ברכות ", שבע 

א כבר ששמעו  אלו כי אינםמלשונו הנישואין  בעת הברכה  ת 

אותם מחייבת  השמחה  תוספת  (ואין שוב  בברכה מתחייבים 

האורחים את  חובה  ידי להוציא  כדי  נעשית  והברכה  בברכה ),

ידי יצאו ולא  הברכה  את שמעו לא  שעדיין  בעצמם  החדשים

חובה .
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באנשים שמדובר הרמב "ם  הזכיר  לא לכך ובהתאם 

כדי נעשית שהברכה  משום  שמחה, מוסיפה  שנוכחותם

נוכחותם אם  בין  חילוק  ואין חובתם, ידי עצמם  אותם  להוציא 

לא . או לאחרים  שמחה גורמת 

משום לשבת , חול בין מחלק אינו הרמב "ם  ומאידך ,

שכבר מי  את  בברכה  מחייבת  השמחה  תוספת  אין  שלדעתו

החדשים , האורחים  עבור  רק  נעשית  והברכה  חובה , ידי יצא 

בהעדר הרי שמחה , לתוספת  גורמת  השבת אם  אף  ולכן

לברך. מי עבור  אין  חדשים  אורחים 

(gkÎck ,aq f"rd` ogleyd jexr)

ה'תשע"ט  אלול ו' שישי יום שם'? 'ברוך אמירת מועילה כיצד

˙ÂÎÏ‰:י הלכה  ד, פרק ìôðåברכות  ,åéìò Cøáe ìëà ìèð̈©Ÿ¤¥©¨¨§¨©
éøö ...óøNðå Bãiî'ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa' øîBì C ¦¨§¦§©¨¦©¨¥§©§§¨¨¤

.äìháì íéîL íL àéöBäì àlL éãk ,äðBLàø äëøa ìò©§¨¨¦¨§¥¤Ÿ§¦¥¨©¦§©¨¨
ערוך ' וב 'שלחן ב 'טור' הובאה זו ו)הלכה רו, ושם(או"ח ,

אלוקינו, אמר ולא ה ' אתה  ברוך  כשנפל אמר  "ואם  הוסיפו :

ואין פסוק  כקורא  נראה  שיהא  חוקיך' 'למדני ויאמר יסיים 

אותה . הביא  לא  הרמב "ם  אך לבטלה ". שמים  שם מוציא  כאן

שבועות בהלכות  גם  זו  הלכה  מביא  הרמב"ם  (יב,ועוד:

"יא) הוסיף : ושם  ,cin xdniוה 'שלחן ה 'טור ' אך וישבח...",

"מיד ". זאת  לומר כתבו לא ערוך '

כתב : הרמב "ם  הלשון: שינוי  פי על  יובן ההבדלים  וביאור 

לומר ... ואילוick"צריך  לבטלה ", שמים שם  להוציא  שלא 

לומר... "וצריך  כתבו: ערוך' וה 'שלחן שםlrה 'טור ' שהוציא 

שם ' 'ברוך אמירת  הרמב"ם  לדעת  כלומר : לבטלה". שמים 

שהרי לבטלה , נחשבת  אינה  השם שהוצאת  למפרע  פועלת

היא שם" "ברוך  שאמירת  כתב  ולכן ומשבח, מברך בעקבותיה

ick'ערוך וה'שולחן ה 'טור' אך לבטלה , שמים  שם להוציא  שלא 

שבאה לה' שבח  אמירת היא  שם " "ברוך  שאמירת  סוברים 

בכבודו. וזלזל לבטלה  שמים  שם  שהוציא  על  כתיקון 

אמירת לאחר  "מיד" זאת  לומר  צריך הרמב "ם  לדעת  לכן

לדעת אך לבטלה , נאמר  לא  ה' ששם  מוכיח  אז רק כי ה', שם 

לתקנו שצריך  אלא  איסור כאן נעשה  אופן בכל  ערוך' ה 'שלחן

בסמוך  זאת לומר  הכרח אין אבל שם ", "ברוך אמירת  ידי  על 

'אלוקינו' אמר  לא  עדיין אם  זה ומטעם ה', שם  לאמירת ממש 

לבטלה שמים  שם  הוציא  שלא  ונמצא  חוקיך ' 'למדני יאמר 

את מונעת  אינה  שם" "ברוך אמירת ואילו מפסוק , כחלק אלא

ידי על  גם הרמב "ם לדעת  אך כתיקון , באה  אלא  האיסור 

את הזכיר  לא ולכן איסור  כאן אין שם " "ברוך אמירת

השנייה . האפשרות 

(gl 'iq my mely rinyn .` ,hl zekxa htynl mipir)

ה'תשע"ט  אלול ז' קודש שבת ברוב? בטל עבודה־זרה של בשמים ריח האם

:ËŒÁ ˙ÂÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰äãBáò ìL íéîNa§¨¦¤£¨
¯ äîäfä úà øéáòäì éeNòä ïîLå ...íéúî ìL íéîNa ...äøæ̈¨§¨¦¤¥¦§¤¤¤¨§©£¦¤©ª£¨
ïéàL çéøa ,åéìò ïéëøánL çéø áøòúð ...ïäéìò ïéëøáî ïéà¥§¨§¦£¥¤¦§¨¥¥©¤§¨§¦¨¨§¥©¤¥

.áøä øçà ïéëìBä ¯ åéìò ïéëøáî§¨§¦¨¨§¦©©¨Ÿ
רוקח': ה 'מעשה  הקשה 

את להעביר העשוי  שמן  או  מתים  של בשמים  ריח 

לריח)הזוהמא  נעשו לא אך בהם להריח עליו(שמותר מברכים  שאין

שמ  בריח ריח שהתערב  מדוע  אך ברוב . בטל עליו , ברכיו 

עבודה ֿזרה  של בהם)בשמים  להריח הוא(שאסור אם  ברוב  בטל

ביטול לה  אין זרה  עבודה  הרי בתערובת , עבודה המיעוט  (הל'

ה"ט) פ"ז עליו ?זרה לברך אפשר  ואיך

אחר הולכים  עליו שמברכים ריח הוא  הרוב  אם  ותירץ :

מבשמים הוא  המיעוט כאשר  רק  ומברכים , התערובת  רוב 

אך עליהם מלברך  בהם xzenשפטורים  מתים להריח של (בשמים

שאיןוכד') עבודה ֿזרה  של מבשמים  הוא  המיעוט אם  אבל

ש כיון עליהם  ברוב .`xeqלברך  בטל  אינו  בהם , להריח 

כאן)ויש  המלך יד מ"ו. פ"ח ברכות לדוד בדעת(שושנים שנקטו 

רוב אחר הולכים  זרה  עבודה  של  בשמים  בריח שגם  הרמב "ם

הבשמים .

המלך': ב 'יד  וביאר 

משום בו  איו  שריח אמרו הקדש  לענין  הרי לעיין: יש 

ממש  בו אין כי בו מעילה  אין תמרתו שתעלה לאחר הקטורת ריח (ולכן

הט"ז) פ"ה מעילה הל' ראה מעילה. של משום ריח להריח אסור ומדוע  ,

של  בקיומו ' 'רוצה  להיות  לישראל  שנאסר  אלא עבודהֿזרה ?

הכ"א).עבודה ֿזרה  פי"ג מאכ"א מעצם(הל' הנאה  זו  שאין ואף 

רצונו. מתמלא  בזה  כי כהנאה  נחשבת  זו הרי זרה ', ה 'עבודה 

בו אין  הריח  שעצם  אף עבודה ֿזרה , של בריח  גם  הוא  וכן 

נהנה , – כשהריח הרי זה , ריח להריח  ורצונו היות  ממש ,

אסור . הדבר ולכן רצונו  שנשלם

שעבודה ֿ אף  מתבטל עבודה ֿזרה של בשמים  ריח  ולכן 

הריח עצם  כי  ביטול , לה אין  ממש)זרה בו איסור ,(שאין בו אין

זרה ' ה'עבודה  ריח  כאשר הוא  רצונו מילוי בגלל והאיסור

האדם רצון המותר, מריח בא  הריח רוב כאשר אך בעינו, הוא 

העבודה ֿזרה מריח גם  שנהנה ומה  המותר , את  להריח הוא 

ברצונו. שלא זה  הרי

יהודי צריך להיות במעמד ומצב ש"ראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך", ולא להתבייש בכך.
משיחת שבת פרשת שופטים, ה'תשכ"ט
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הבתים;1) בתוך התפילין פרשיות שבכתיבת התגין דיני
שנפסקה. רצועה ודין הרצועות מעשה

.‡L‡¯ ÏL ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk2ÔÈ·˙Bk ? ≈«¿ƒ∆«¿ƒƒ∆…¿ƒ
ÔÈÙÏ˜ Úa¯‡ ÏÚ ˙BiL¯t Úa¯‡3„Á‡ Ïk ÔÈÏÏB‚Â , «¿«»»ƒ««¿«¿»ƒ¿¿ƒ»∆»

Ô‰L ,ÌÈza Úa¯‡a Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Bc·Ï „Á‡Â¿∆»¿««ƒƒ»¿«¿«»ƒ∆≈
ÔÈ¯aÁÓ4„Á‡ ¯BÚa5Úa¯‡‰ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ,„È ÏLÂ . ¿À»ƒ¿∆»¿∆»¿ƒ»»«¿«

ÔÈtc Úa¯‡a ˙BiL¯t6ÔÈÓk BÏÏB‚Â ,„Á‡ ÛÏ˜ ÏÚ »»ƒ¿«¿««ƒ«¿»∆»¿¿¿ƒ
Ó ‰¯BzŒ¯ÙÒB˙lÁ˙Ï BÙBq7„Á‡ ˙È·a BÁÈpÓe ,8. ≈∆»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿«ƒ∆»

תחילה,2) ראש" "של כתיבת מעשה לפרש רבינו הקדים
"של  הקדים הנחתן במעשה א) הלכה א, (פרק לעיל וכן
יד" "של קדמה שבתורה פי על אף יד" "של לתפילה ראש"
ידך  על לאות לך והיה ט): פסוק יג, פרק (שמות ככתוב
יד  של פרשיות קודם לכתוב צריך וכן עיניך, בין ולזיכרון
אלא  א), סעיף לב, (סימן חיים אורח ערוך בשולחן כמבואר
לקמן  כמבואר יד" מ"של חמורה ראש" "של שקדושת מפני

תחילה. נקטה י"ז) הלכה ג, עמוד 3)(פרק לד דף (מנחות
בכתפי  טט עקיבא רבי אמר עיניך בין ולטוטפת שנאמר ב)

שתיים. באפריקי פת ג,4)שתיים, (פרק לקמן מבואר
בֿג). אחד 5)הלכות זיכרון עיניך" בין "ולזיכרון שנאמר

שאין  מכאן זיכרונות, ושלושה שניים ולא לך אמרתי
שם). (מנחות, אחד בעור אלא הפרשיות ארבע את מניחים

הפרשה 7)עמודים.6) תצא לסופו מתחילתו יגללו אם כי
ארבעת  גם ספר). (קרית מעכב וסדרן ראשונה האחרונה
לתחילתם  מסופם גוללים ראש, של שבתפילה הקלפים
שאי  משום אלא ז, הלכה ג, פרק לקמן רבינו בדברי כמבואר
שהרי  תורה", ספר "כעין ממש בגלילה לגללם אפשר
לפיכך  בית, כל בעומק בבתים שיניחם כדי כיפול, טעונים
רק  תורה" ספר "כמין הפרשיות גלילת לתאר רבינו דקדק

רוקח"). ("מעשה לבד יד" לך 8)ב"של והיה שנאמר:
שם). (מנחות, ומבפנים מבחוץ אחת אות ידך, על לאות
כמו  ימנית, ביד היא התפילין שכתיבת להעיר וראוי
וכתבן  עבר ואם א עמוד לז דף מנחות במסכת שמבואר
שמבואר  כמו בכך, כתיבה דרך שאין פסולות, בשמאלו

מיימוניות"). ("הגהות א עמוד קג דך בשבת

.·‰Óe˙q‰ ‰NÚ Ì‡L ,˙BiL¯ta ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ9 ¿»ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ∆ƒ»»«¿»
‰Áe˙t10˙LÏLe .ÔÏÒt ,‰Óe˙Ò ‰Áe˙t‰ B‡ ¿»«¿»¿»¿»»¿∆

BBL‡¯‰ ˙BiL¯t‰,‰B¯Á‡ ‰L¯Ùe ,˙BÁe˙t Ôlk ˙ «»»ƒ»ƒÀ»¿»»»«¬»
.‰Óe˙Ò ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ‡È‰L∆ƒ¿»»ƒ»…«¿»

בסופה.9) או (השורה) השיטה באמצע המתחילה פרשה

בפרוטרוט 10) מבואר וזה השיטה, בתחילת שתחילתה
קג  דף (שבת זו הלכה ומקור אֿב). הלכות ח, (פרק לקמן

ב). עמוד 

.‚ÔzÚa¯‡ eÈ‰iL „Ú ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»≈¿»≈«∆ƒ¿«¿«¿»
˜e„a‰ ‰¯Bz ¯ÙÒa ˙B·e˙k Ô‰L BÓk ˙B·e˙k11; ¿¿∆≈¿¿≈∆»«»

¯ÒÁ‰ ·˙k Ì‡L12‡ÏÓ13˜ÁÓiL „Ú ,ÏeÒt , ∆ƒ»«∆»≈»≈»«∆ƒ¿«
¯˙i‰14BÏ ÔÈ‡Â ÏeÒt ,¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙k Ì‡Â ; «»≈¿ƒ»««»≈»≈»¿≈
‰wz15Úa¯‡a LiL ˙B‡ÏÓ‰Â ˙B¯ÒÁ‰ Ô‰ el‡Â . «»»¿≈≈«¬≈¿«¿≈∆≈¿«¿«

:el‡ ˙BiL¯t»»ƒ≈

משגיאות.11) יו"ד.12)מוגה או וא"ו כגון 13)חסר
"יבאך". במקום שלפניה 14)"יביאך" האות וירחיב

חלל  מחמת נפרדות תיבות כשתי יראו שלא כדי ושלאחריה,
חדש"). ("פרי המחוקה ולמלא 15)האות לתקן אפשר שאי

את  הקדים (שהרי כסדרה שלא הכתיבה תהיה שאז החסר, את
כסדרן  שלא "כתבן בא: פרשת במכילתא ואמרו המאוחר),
יש  תורה" ב"ספר אבל ומזוזה. בתפילין רק זה וכל ייגנזו".
משל  חמורה שקדושתו פי על ואף החסר. את להכניס תקנה
אי  כי בו, מעכבת אינה "כסדרה" כתיבה ומזוזה, תפילין
ניתנה  ולא טעות, בו תהא שלא הספר בכל להיזהר אפשר

רוקח"). ("מעשה השרת למלאכי תורה

.„,‡ÏÓ - '¯BÎa ÏÎ ÈÏ Lc˜' :‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»«∆ƒ»¿»≈
,‡ÏÓ - '‡ÈˆB‰'] ,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ - '¯BÎÊ'»»≈¿…∆»≈ƒ»≈
- 'È¯Ó‡‰Â' ,‡ÏÓ - 'E‡È·È' ,[Â"‡Â ¯ÒÁ - 'ÌÈ‡ˆÈ'…¿ƒ»≈»¿ƒ¬»≈¿»¡…ƒ
,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EÈ˙·‡Ï' ,‡ÏÓ - 'ÈÒe·È‰Â' ,¯ÒÁ»≈¿«¿ƒ»≈«¬…∆»≈»
,‡ÏÓ - 'ÈÚÈ·M‰' ,¯ÒÁ - '˙vÓ' ,¯ÒÁ - '‰„·Ú‰'»¬…»»≈«…»≈«¿ƒƒ»≈
,¯ÒÁ - 'EÏ·b' ,¯ÒÁ - '¯‡N' ,‡ÏÓ - '˙BvÓ'«»≈¿…»≈¿À∆»≈
,‡ÏÓ - 'ÔB¯kÊÏe' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,‡ÏÓ - '¯e·Úa'«¬»≈¿»≈¿ƒ»»≈
¯ÒÁ - 'E‡ˆB‰' ,‡ÏÓ - '˙¯Bz' ,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ'≈∆»≈«»≈ƒ¬»≈

.‡ÏÓ - 'd„ÚBÓÏ' ,¯ÒÁ - '‰wÁ‰' ,„"eÈ«À»»≈¿¬»»≈

.‰,„"eÈ ¯ÒÁ - 'E‡·È Èk ‰È‰Â' :‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ¬»≈
- '¯BÎa' ,¯ÒÁ - '¯ÓÁ' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EÈ˙·‡ÏÂ'¿«¬…∆»≈»¬…»≈¿
- '‚¯‰iÂ' ,‡ÏÓ - 'e‡ÈˆB‰' ,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ»≈¿…∆»≈ƒ»»≈««¬…
- '¯BÎa „ÚÂ' ,¯ÒÁ - '¯ÎaÓ' ,‡ÏÓ - '¯BÎa' ,¯ÒÁ»≈¿»≈ƒ¿…»≈¿«¿
,‡ÏÓ - '¯BÎa ÏÎÂ' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'Á·Ê' ,‡ÏÓ»≈…≈«»≈»¿»¿»≈
'˙ÙËBËÏe' ,‡"‰a ·e˙k - '‰Î„È' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï'¿»≈»¿»»¿≈¿»…
,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ' ,‡Èz Â"‡Â ¯ÒÁ -»≈»ƒ¿»»≈∆»≈¿…∆»≈

.‡ÏÓ - 'e‡ÈˆB‰'ƒ»»≈

.Â'ÚÓL' ÏL Ô"ÈÚ - 'ÚÓL' :˙ÈLÈÏL ‰L¯t»»»¿ƒƒ¿««ƒ∆¿«
‰ÏB„b '„Á‡' ÏL ˙"Ïc ,‰ÏB„b16,¯ÒÁ - 'E„‡Ó' , ¿»»∆∆∆»¿»¿…∆»≈

,‰iL „"eÈ ‡Ïa - 'E˙È·a' ,‡ÏÓ - 'EÈ·Ï'¿»∆»≈¿≈∆¿…¿ƒ»
,¯ÒÁ - 'E„È' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,‡ÏÓ - 'EÓe˜·e'¿∆»≈¿»≈»∆»≈
,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ' ,Ô"ÈÂ‡Â ÈL ¯ÒÁ - '˙ÙËËÏ'¿…»…»≈¿≈»ƒ≈∆»≈
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„"eÈ ‡Ïa - 'E˙Èa' ,‰BL‡¯ Â"‡Â ¯ÒÁ - '˙BÊÊÓ'¿À»≈»ƒ»≈∆¿…
.‡ÏÓ - 'EÈ¯ÚL·e' ,‰iL¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

ככתוב 16) ה' יחוד על מעידים שישראל עד, לתיבת ֵרומז
הטורים"). ("בעל ה' נאום עדי אתם י): פסוק מג, פרק (ישעיה

.Ê'È˙BˆÓ' ,¯ÒÁ - 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' :˙ÈÚÈ·¯ ‰L¯t»»»¿ƒƒ¿»»ƒ»…«»≈ƒ¿«
,‡ÏÓ - 'LB˜ÏÓe' ,‡ÏÓ - '‰¯BÈ' ,˙Á‡ Â"‡Âa -¿»««∆»≈«¿»≈
,‡ÏÓ - 'Ì˙ÈÂÁzL‰Â' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EL¯È˙Â'¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿«¬ƒ∆»≈
'Ì˙‡' ,¯ÒÁ - 'Ô˙' ,¯ÒÁ - '‰·h‰' ,‡ÏÓ - 'dÏe·È'¿»»≈«…»»≈…≈»≈…»
Â"‡Â ¯ÒÁ - '˙ÙËBËÏ' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,¯ÒÁ -»≈¿»≈¿»…»≈»
- 'E˙È·a' ,¯ÒÁ - 'Ì˙‡' ,‡ÏÓ - 'ÌÎÈÈÚ' ,‰iL¿ƒ»≈≈∆»≈…»»≈¿≈∆
,‡ÏÓ - '˙BÊeÊÓ' ,‡ÏÓ - 'EÓe˜·e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa¿…¿ƒ»¿∆»≈¿»≈
,‡ÏÓ - 'EÈ¯ÚL·e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa - 'E˙Èa'≈∆¿…¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

Â"‡Â ¯ÒÁ - 'ÌÎÈ˙·‡Ï'17. «¬…≈∆»≈»

ועליו 17) במצרים... הידוע "הספר מתוך רבינו הוציא זה כל
לקמן  רבינו (מלשון אשר" בן שהגיהו לפי סומכים הכול היו

ד). הלכה ח, פרק

.ÁÔÈ‚˙a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ18BÓk Ô‰Â ,˙Bi˙B‡ ÏL ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿≈¿
˙BÙe˜Ê Ô"ÈÈÊ19Ô‰L BÓk ,‚z Ì‰Ï LiL20ÔÈ·e˙k ≈ƒ¿∆≈»∆»¿∆≈¿ƒ
‰¯BzŒ¯ÙÒa21Úa¯‡aL ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â . ¿≈∆»¿≈≈»ƒ«¿À»∆¿«¿«

.el‡ ˙BiL¯t»»ƒ≈

זקופה.19)בכתרים.18) זיי"ן התגים.20)אות
לפרשיות 21) התגים ומקור ח. הלכה ז, פרק לקמן כמבואר

רבה" "שימושא הנקרא הגאונים של תפילין בסדר שבתפילין,
"תשובות  בשם שהבאנו מה ח הלכה ז, פרק לקמן וראה

רבינו".

.Ë‡È‰Â ,„·Ïa ˙Á‡ ˙B‡ da LÈ ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»∆»««ƒ¿«¿ƒ
.Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ ,'ÌÈÓiÓ' ÏL ‰Óe˙Ò Ì"Ó≈¿»∆ƒ»ƒ»∆»»≈ƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,˙Bi˙B‡ LÓÁ dÏ LÈ ‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»∆»»≈ƒ¿»««≈∆
:Ô‰Â .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÓÁÓ ‡"‰ Ïk ÏÚÂ ,‡"‰≈¿«»≈≈¬ƒ¿»«¿«≈ƒ¿≈
ÏL ‰B¯Á‡ ‡"‰Â ‰BL‡¯ ‡"‰Â ,'d˙e' ÏL ‡"‰≈∆¿»»¿≈ƒ»¿≈«¬»∆
.'‰Î„È' ÏL ‡"‰Â ,'‚¯‰iÂ' ÏL ‡"‰Â ,'‰L˜‰'ƒ¿»¿≈∆««¬…¿≈∆»¿»
:Ô‰ el‡Â ,˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈLÈÏL ‰L¯t»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ¿≈≈
Û"e˜Â ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'EÓe˜·e' ÏL Û"e˜∆¿∆≈»∆»»≈ƒ¿
Œ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'Ìz¯L˜e' ÏL∆¿«¿»≈»∆»»≈ƒ¿≈≈
Úa¯‡ ÔzLÏMÓ ˙B‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËËÏ' ÏL ‡"t≈∆¿…»…«»ƒ¿»¿»«¿«
‡"t :˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰L¯t .Ô"ÈÈÊ≈ƒ»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ≈
ÏL Â"È˙Â ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â' ÏL∆¿»«¿»≈»∆»»≈ƒ¿»∆
ÏL ‡"tŒ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,˙Á‡ Ô"ÈÊ ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â'¿»«¿»≈»∆»«ƒ««¿≈≈≈∆
Ïk .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËBËÏ'¿»…«»««ƒ¿»¿»«¿«≈ƒ»
‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .‰¯NÚ LL - ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰»ƒ«¿À»≈∆¿≈¿ƒ…»»

.ÏÒÙ ‡Ï - Ô‰a Ú¯‚Â ÛÈÒB‰ B‡ ,ÔÈ‚z‰«»ƒƒ¿»«»∆…»«

.È‰ÁÓÓ BÈ‡L ÈnÓ ÔÈlÙz Á˜Bl‰22CÈ¯ˆ , «≈«¿ƒƒƒƒ∆≈À¿∆»ƒ
Ô˜„·Ï23˙BˆÈˆ˜ ‰‡Ó epnÓ Á˜Ï .24Ô‰Ó ˜„Ba , ¿»¿»»«ƒ∆≈»¿ƒ≈≈∆

B‡ ,„È ÏL ˙Á‡Â L‡¯ ÏL ÌÈzL B‡ ;˙BˆÈˆ˜ LÏL»¿ƒ¿«ƒ∆…¿««∆»

L‡¯ ÏL ˙Á‡Â „È ÏL ÌÈzL25,ÌÈ¯Lk Ì‡ˆÓ Ì‡ - ¿«ƒ∆»¿««∆…ƒ¿»»¿≈ƒ
LÈ‡‰ ‰Ê ˜ÊÁ‰26¯‡M‰ ÔÈ‡Â ÌÈ¯Lk ÔlÎ È¯‰Â , À¿«∆»ƒ«¬≈À»¿≈ƒ¿≈«¿»
‰˜È„a CÈ¯ˆ27ÌÈ˙·ˆ ÌÁ˜Ï Ì‡Â ;28Ôlk ,ÌÈ˙·ˆ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿»ƒ¿»ƒÀ»

‰˜È„a ˙BÎÈ¯ˆ29‰a¯‰ ÌÈL‡Ó ,ÌÈ˙·v‰ ˙˜ÊÁL , ¿ƒ¿ƒ»∆∆¿««¿»ƒ≈¬»ƒ«¿≈
ÌÈÁe˜Ï30. ¿ƒ

לטעות 22) ועלול שבתפילין הפרשיות בכתיבת בקי שאינו
בזה. וכיוצא ליתירות, חסרות הבתים,23)בין את פותח

צז  דף (עירובין כהלכה נכתבו אם לראות הפרשיות את ובודק
שהוא  המומחה מן אלא לקנותן אין ולכתחילה א) עמוד
לפתוח  הוא בזיון כי התפילין, מעשה בדיני ובקי מנוסה
ולא  יתעצל שמא לחוש יש וכן פרשיותיהם ולבדוק הבתים
מב  דף (מנחות בדיקה בלי ויניחן הטורח, מפני כלל יפתחם

א). עמוד צז דף עירובין בתוספות וכן ב דפוסי 24)עמוד
כו  דף (סוכה ראה קציצות, נקראים מרצועותיהן חוץ התפילין

א). עמוד נח דף גיטין ב; אם 25)עמוד לדעת הוא צריך כי
כאחד. ראש ובשל יד בשל בקי היה שמכרן 26)כותבן

חזקה" היא הרי פעמים "שלוש היא: הלכה כי הזה למוכר
ב). עמוד סד דף איש 27)(יבמות ידי על נכתבו כולן שהרי

אחד  בצמד קשורות המוכר אצל מצאן זה שהרי אחד,
שם). -28)(עירובין, צבתים נפרדות, חבילות חבילות

טז), פסוק ב, פרק (רות הצבתים מן לה תשולו שול מלשון:
אלומות. לעצמה 29)שפירושו: בדיקה צריכה חבילה כל

חברתה. בבדיקת ניתרת האחת אלו 30)ואין את שמכר ומי
(שם). הדיוט והשני מומחה האחד ושמא אלו את מכר לא
להיפך  או ראש של ואחת יד של שתיים צבת בכל בודק לפיכך

הצבת. כל ניתר ידה ועל

.‡ÈÔÓ ÔÁ˜lL B‡ ,B„ÈŒ·˙Îa ÔÈlÙz ·˙Bk‰«≈¿ƒƒƒ¿«»∆¿»»ƒ
‰ÁÓn‰31„‡ ¯‡MÓ B‡- Ô¯BÚÏ Ô¯ÈÊÁ‰Â Ô˜„·e ,Ì «À¿∆ƒ¿»»»¿»»¿∆¡ƒ»¿»

¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙¯Á‡ ÌÚt Ì˜„·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈»ƒ¿»¿»«««∆∆«¬ƒ¿««
,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ,ÌÏL ÔÈetÁL ÔÓÊ Ïk ;ÌÈL ‰nk«»»ƒ»¿«∆ƒ»»≈¬≈≈¿∆¿»»
B‡ ÔÎBzÓ ˙B‡ ‰˜ÁÓ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»∆∆»ƒ¿¬»ƒ»
È·‡ ÏMÓ el‡ :¯ÓB‡ ‰È‰ Ô˜f‰ Ïl‰ .‰·wpL∆ƒ¿»ƒ≈«»≈»»≈≈ƒ∆¬ƒ

‡n‡32! ƒ»

בדיקה.31) צריכות י,32)שאינן (פרק עירובין ירושלמי
בהן  שולט האוויר כי והטעם, מעולם. בדקתין ולא א) הלכה
לחוש  ויש לפרקים, אלא מניחן אינו אם אבל מתעפשות; ואינן
או  האותיות ניקבו שמא בדיקה, צריכות ודאי נתעפשו, שמא
אורח  ערוך (שולחן בשמיטה פעמיים בדיקתן וזמן נמחקו.

א). עמוד יא דף יומא מסכת וראה ל"ט; סימן חיים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרצועות 1) מעשה הבתים; בתוך התפילין פרשיות סידור

שנפסקה. רצועה ודין
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‰pL Ì‡Â ,˙B·kÚÓ Ôlk CÎÈÙÏe ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ¿∆ƒƒ»¿ƒ»À»¿«¿¿ƒƒ»
ÔÎÂ ,˙BÚa¯Ó eÈ‰iL :Ô‰ el‡Â .ÏÒt ,Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆»«¿≈≈∆ƒ¿¿À»¿≈

Ô˙¯ÈÙz3Úea¯a ÔBÒÎÏ‡Â ,Úea¯a4Ô‰Ï ‰È‰iL „Ú , ¿ƒ»»¿ƒ««¬«¿»¿ƒ««∆ƒ¿∆»∆
˙BÂL ˙BiÂÊ Úa¯‡5˙¯eˆ L‡¯ ÏL ¯BÚa ‰È‰iLÂ ; «¿«»ƒ»¿∆ƒ¿∆»∆…«
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„"eÈ ‡Ïa - 'E˙Èa' ,‰BL‡¯ Â"‡Â ¯ÒÁ - '˙BÊÊÓ'¿À»≈»ƒ»≈∆¿…
.‡ÏÓ - 'EÈ¯ÚL·e' ,‰iL¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

ככתוב 16) ה' יחוד על מעידים שישראל עד, לתיבת ֵרומז
הטורים"). ("בעל ה' נאום עדי אתם י): פסוק מג, פרק (ישעיה

.Ê'È˙BˆÓ' ,¯ÒÁ - 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' :˙ÈÚÈ·¯ ‰L¯t»»»¿ƒƒ¿»»ƒ»…«»≈ƒ¿«
,‡ÏÓ - 'LB˜ÏÓe' ,‡ÏÓ - '‰¯BÈ' ,˙Á‡ Â"‡Âa -¿»««∆»≈«¿»≈
,‡ÏÓ - 'Ì˙ÈÂÁzL‰Â' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EL¯È˙Â'¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿«¬ƒ∆»≈
'Ì˙‡' ,¯ÒÁ - 'Ô˙' ,¯ÒÁ - '‰·h‰' ,‡ÏÓ - 'dÏe·È'¿»»≈«…»»≈…≈»≈…»
Â"‡Â ¯ÒÁ - '˙ÙËBËÏ' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,¯ÒÁ -»≈¿»≈¿»…»≈»
- 'E˙È·a' ,¯ÒÁ - 'Ì˙‡' ,‡ÏÓ - 'ÌÎÈÈÚ' ,‰iL¿ƒ»≈≈∆»≈…»»≈¿≈∆
,‡ÏÓ - '˙BÊeÊÓ' ,‡ÏÓ - 'EÓe˜·e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa¿…¿ƒ»¿∆»≈¿»≈
,‡ÏÓ - 'EÈ¯ÚL·e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa - 'E˙Èa'≈∆¿…¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

Â"‡Â ¯ÒÁ - 'ÌÎÈ˙·‡Ï'17. «¬…≈∆»≈»

ועליו 17) במצרים... הידוע "הספר מתוך רבינו הוציא זה כל
לקמן  רבינו (מלשון אשר" בן שהגיהו לפי סומכים הכול היו

ד). הלכה ח, פרק

.ÁÔÈ‚˙a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ18BÓk Ô‰Â ,˙Bi˙B‡ ÏL ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿≈¿
˙BÙe˜Ê Ô"ÈÈÊ19Ô‰L BÓk ,‚z Ì‰Ï LiL20ÔÈ·e˙k ≈ƒ¿∆≈»∆»¿∆≈¿ƒ
‰¯BzŒ¯ÙÒa21Úa¯‡aL ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â . ¿≈∆»¿≈≈»ƒ«¿À»∆¿«¿«

.el‡ ˙BiL¯t»»ƒ≈

זקופה.19)בכתרים.18) זיי"ן התגים.20)אות
לפרשיות 21) התגים ומקור ח. הלכה ז, פרק לקמן כמבואר

רבה" "שימושא הנקרא הגאונים של תפילין בסדר שבתפילין,
"תשובות  בשם שהבאנו מה ח הלכה ז, פרק לקמן וראה

רבינו".

.Ë‡È‰Â ,„·Ïa ˙Á‡ ˙B‡ da LÈ ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»∆»««ƒ¿«¿ƒ
.Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ ,'ÌÈÓiÓ' ÏL ‰Óe˙Ò Ì"Ó≈¿»∆ƒ»ƒ»∆»»≈ƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,˙Bi˙B‡ LÓÁ dÏ LÈ ‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»∆»»≈ƒ¿»««≈∆
:Ô‰Â .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÓÁÓ ‡"‰ Ïk ÏÚÂ ,‡"‰≈¿«»≈≈¬ƒ¿»«¿«≈ƒ¿≈
ÏL ‰B¯Á‡ ‡"‰Â ‰BL‡¯ ‡"‰Â ,'d˙e' ÏL ‡"‰≈∆¿»»¿≈ƒ»¿≈«¬»∆
.'‰Î„È' ÏL ‡"‰Â ,'‚¯‰iÂ' ÏL ‡"‰Â ,'‰L˜‰'ƒ¿»¿≈∆««¬…¿≈∆»¿»
:Ô‰ el‡Â ,˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈLÈÏL ‰L¯t»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ¿≈≈
Û"e˜Â ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'EÓe˜·e' ÏL Û"e˜∆¿∆≈»∆»»≈ƒ¿
Œ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'Ìz¯L˜e' ÏL∆¿«¿»≈»∆»»≈ƒ¿≈≈
Úa¯‡ ÔzLÏMÓ ˙B‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËËÏ' ÏL ‡"t≈∆¿…»…«»ƒ¿»¿»«¿«
‡"t :˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰L¯t .Ô"ÈÈÊ≈ƒ»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ≈
ÏL Â"È˙Â ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â' ÏL∆¿»«¿»≈»∆»»≈ƒ¿»∆
ÏL ‡"tŒ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,˙Á‡ Ô"ÈÊ ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â'¿»«¿»≈»∆»«ƒ««¿≈≈≈∆
Ïk .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËBËÏ'¿»…«»««ƒ¿»¿»«¿«≈ƒ»
‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .‰¯NÚ LL - ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰»ƒ«¿À»≈∆¿≈¿ƒ…»»

.ÏÒÙ ‡Ï - Ô‰a Ú¯‚Â ÛÈÒB‰ B‡ ,ÔÈ‚z‰«»ƒƒ¿»«»∆…»«

.È‰ÁÓÓ BÈ‡L ÈnÓ ÔÈlÙz Á˜Bl‰22CÈ¯ˆ , «≈«¿ƒƒƒƒ∆≈À¿∆»ƒ
Ô˜„·Ï23˙BˆÈˆ˜ ‰‡Ó epnÓ Á˜Ï .24Ô‰Ó ˜„Ba , ¿»¿»»«ƒ∆≈»¿ƒ≈≈∆

B‡ ,„È ÏL ˙Á‡Â L‡¯ ÏL ÌÈzL B‡ ;˙BˆÈˆ˜ LÏL»¿ƒ¿«ƒ∆…¿««∆»

L‡¯ ÏL ˙Á‡Â „È ÏL ÌÈzL25,ÌÈ¯Lk Ì‡ˆÓ Ì‡ - ¿«ƒ∆»¿««∆…ƒ¿»»¿≈ƒ
LÈ‡‰ ‰Ê ˜ÊÁ‰26¯‡M‰ ÔÈ‡Â ÌÈ¯Lk ÔlÎ È¯‰Â , À¿«∆»ƒ«¬≈À»¿≈ƒ¿≈«¿»
‰˜È„a CÈ¯ˆ27ÌÈ˙·ˆ ÌÁ˜Ï Ì‡Â ;28Ôlk ,ÌÈ˙·ˆ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿»ƒ¿»ƒÀ»

‰˜È„a ˙BÎÈ¯ˆ29‰a¯‰ ÌÈL‡Ó ,ÌÈ˙·v‰ ˙˜ÊÁL , ¿ƒ¿ƒ»∆∆¿««¿»ƒ≈¬»ƒ«¿≈
ÌÈÁe˜Ï30. ¿ƒ

לטעות 22) ועלול שבתפילין הפרשיות בכתיבת בקי שאינו
בזה. וכיוצא ליתירות, חסרות הבתים,23)בין את פותח

צז  דף (עירובין כהלכה נכתבו אם לראות הפרשיות את ובודק
שהוא  המומחה מן אלא לקנותן אין ולכתחילה א) עמוד
לפתוח  הוא בזיון כי התפילין, מעשה בדיני ובקי מנוסה
ולא  יתעצל שמא לחוש יש וכן פרשיותיהם ולבדוק הבתים
מב  דף (מנחות בדיקה בלי ויניחן הטורח, מפני כלל יפתחם

א). עמוד צז דף עירובין בתוספות וכן ב דפוסי 24)עמוד
כו  דף (סוכה ראה קציצות, נקראים מרצועותיהן חוץ התפילין

א). עמוד נח דף גיטין ב; אם 25)עמוד לדעת הוא צריך כי
כאחד. ראש ובשל יד בשל בקי היה שמכרן 26)כותבן

חזקה" היא הרי פעמים "שלוש היא: הלכה כי הזה למוכר
ב). עמוד סד דף איש 27)(יבמות ידי על נכתבו כולן שהרי

אחד  בצמד קשורות המוכר אצל מצאן זה שהרי אחד,
שם). -28)(עירובין, צבתים נפרדות, חבילות חבילות

טז), פסוק ב, פרק (רות הצבתים מן לה תשולו שול מלשון:
אלומות. לעצמה 29)שפירושו: בדיקה צריכה חבילה כל

חברתה. בבדיקת ניתרת האחת אלו 30)ואין את שמכר ומי
(שם). הדיוט והשני מומחה האחד ושמא אלו את מכר לא
להיפך  או ראש של ואחת יד של שתיים צבת בכל בודק לפיכך

הצבת. כל ניתר ידה ועל

.‡ÈÔÓ ÔÁ˜lL B‡ ,B„ÈŒ·˙Îa ÔÈlÙz ·˙Bk‰«≈¿ƒƒƒ¿«»∆¿»»ƒ
‰ÁÓn‰31„‡ ¯‡MÓ B‡- Ô¯BÚÏ Ô¯ÈÊÁ‰Â Ô˜„·e ,Ì «À¿∆ƒ¿»»»¿»»¿∆¡ƒ»¿»

¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙¯Á‡ ÌÚt Ì˜„·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈»ƒ¿»¿»«««∆∆«¬ƒ¿««
,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ,ÌÏL ÔÈetÁL ÔÓÊ Ïk ;ÌÈL ‰nk«»»ƒ»¿«∆ƒ»»≈¬≈≈¿∆¿»»
B‡ ÔÎBzÓ ˙B‡ ‰˜ÁÓ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»∆∆»ƒ¿¬»ƒ»
È·‡ ÏMÓ el‡ :¯ÓB‡ ‰È‰ Ô˜f‰ Ïl‰ .‰·wpL∆ƒ¿»ƒ≈«»≈»»≈≈ƒ∆¬ƒ

‡n‡32! ƒ»

בדיקה.31) צריכות י,32)שאינן (פרק עירובין ירושלמי
בהן  שולט האוויר כי והטעם, מעולם. בדקתין ולא א) הלכה
לחוש  ויש לפרקים, אלא מניחן אינו אם אבל מתעפשות; ואינן
או  האותיות ניקבו שמא בדיקה, צריכות ודאי נתעפשו, שמא
אורח  ערוך (שולחן בשמיטה פעמיים בדיקתן וזמן נמחקו.

א). עמוד יא דף יומא מסכת וראה ל"ט; סימן חיים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרצועות 1) מעשה הבתים; בתוך התפילין פרשיות סידור

שנפסקה. רצועה ודין

.‡ÔÈlÙz‰ ‰NÚÓa LÈ ˙BÎÏ‰ ‰BÓL2‰ÎÏ‰ Ôlk , ¿∆¬»≈¿«¬≈«¿ƒƒÀ»¬»»
‰pL Ì‡Â ,˙B·kÚÓ Ôlk CÎÈÙÏe ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ¿∆ƒƒ»¿ƒ»À»¿«¿¿ƒƒ»
ÔÎÂ ,˙BÚa¯Ó eÈ‰iL :Ô‰ el‡Â .ÏÒt ,Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆»«¿≈≈∆ƒ¿¿À»¿≈

Ô˙¯ÈÙz3Úea¯a ÔBÒÎÏ‡Â ,Úea¯a4Ô‰Ï ‰È‰iL „Ú , ¿ƒ»»¿ƒ««¬«¿»¿ƒ««∆ƒ¿∆»∆
˙BÂL ˙BiÂÊ Úa¯‡5˙¯eˆ L‡¯ ÏL ¯BÚa ‰È‰iLÂ ; «¿«»ƒ»¿∆ƒ¿∆»∆…«
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Ô"ÈL6Ï‡ÓNÓe ÔÈÓiÓ7˙BiL¯t‰ C¯ÎiLÂ ; ƒƒ»ƒƒ¿…¿∆ƒ¿…«»»ƒ
˙ÈÏËÓa8¯ÚNa Ô˙B‡ C¯ÎiLÂ ;9,˙ÈÏËn‰ ÏÚÓ ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿…»¿≈»≈«««¿ƒ

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙ eÈ‰iLÂ ;Ô‰Èz·a ÔÒÈÎÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ»¿»≈∆¿∆ƒ¿¿ƒ»
ÔÈ„È‚a10˙¯aÚÓ Ô‰Ï ÔÈNBÚLÂ ;11,ÈetÁ‰ ¯BÚÓ ¿ƒƒ¿∆ƒ»∆«¿…∆≈«ƒ

˙ÎÏB‰Â ˙¯·BÚ ‡‰zL „Ú ,‰Úeˆ¯‰ da ÒkzL∆ƒ»≈»»¿»«∆¿≈∆∆¿∆∆
¯·Bz CB˙a12˙B¯ÁL ˙BÚeˆ¯‰ eÈ‰iLÂ ;dlL13; ¿»∆»¿∆ƒ¿»¿¿…

Ô‰lL ¯Lw‰ ‰È‰iLÂ14˙Ïc ˙¯eˆk ,Úe„È ¯L˜15. ¿∆ƒ¿∆«∆∆∆»∆∆∆»«¿«»∆

בכתיבת 2) המעכבים הדברים שני את רבינו ביאר כאן עד
הדברים  שמונת את מפרש הוא ואילך מכאן התפילין,
כפי  רצועותיהן, וקשירת התפילין בעשיית המעכבים

ה"ג). (פ"א, לעיל כבר הגידים 3)שהזכיר תפירת שגם
שם). ו'תוספות' כד: (מגילה מרובעת שיהיה 4)תהיה

מכוון Ô·Á¯Îריבוען ÔÎ¯‡,אלכסון אותו להם שיהיה כדי ,
ושני  אמה בריבוע, אמה כל ח.): (סוכה חז"ל שאמרו
(שם). רחבן על יתר ארכן יהא ולא באלכסונה. חומשים

האורך 5) זויות של המרחק אז כרחבן, ארכן יהיה שאם
בהלכה  כלולים אלה כל הרוחב. זויות של למרחק שוה יהיה

השניה. ההלכה מתחילה ואילך ומכאן שעושה 6)אחת,
לה.). (מנחות שי"ן כדמות הבתים בעור דקים קמטים

רבה".7) "שימושא הנקרא ל'גאונים', תפילין סדר ע"פ
ואנו 8) ט). הלכה א, (פרק מגילה ירושלמי בד. חתיכת

לב). סי' אורחֿחיים ערוך' ('שולחן בקלף לכרכן נוהגים
ע"א.9) קח, החמישית.10)שבת ההלכה וזוהי שם.

מעבר.11) כעין 12)מקום מפרשים: ויש בבגד, כפל כעין
א): משנה כ"ה, פרק (כלים במשנה ונזכר עניבה, או לולאה,

תוברות". לו שיש שחור.13)"כל צבע של 14)צבועות
י"ג). (הלכה בסמוך שמבואר כמו ראש" "של הרצועות
בתלמוד  מקורן כאן, הנזכרות האחרונות ההלכות ושלש

לה:). מנחות רבה".15)(מס' "שימושא עלֿפי

.·Úa¯Ó ıÚ ÔÈÁ˜BÏ ?L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÌÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ¿ƒƒ∆…¿ƒ≈¿À»
BaÁ¯ ÏÚ ¯˙BÈ B‰·‚ ‰È‰ Ì‡Â .B‰·‚ÎÂ BaÁ¯k Bk¯‡»¿¿»¿¿¿»¿¿ƒ»»»¿≈«»¿
‡l‡ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡Â .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ epnÓ ˙BÁÙ B‡»ƒ∆≈¿»¿¿≈«¿ƒƒ∆»

‡‰iL Bk¯‡ ÏÚ,ÔÈˆÈ¯Á ‰LÏL Ba ÔÈ¯ÙBÁÂ .BaÁ¯Î «»¿∆¿≈¿»¿¿¿ƒ¿»¬ƒƒ
È„kÚa¯‡ BÏ ‰NÚiL ¿≈∆«¬∆«¿«

ÔÈÁ˜BÏÂ ‰Ê ÔB‚k ,ÌÈL‡»̄ƒ¿∆¿¿ƒ
ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈ·ÈË¯Óe ,¯BÚ«¿ƒƒ¿«ƒ
,ıÚ‰ ˙‡ Ba ÔÈÓÈNÓe¿ƒƒ∆»≈

ÒÈÎÓeÏk ÔÈa ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈ «¿ƒƒ∆»≈»
ÌÈLnÎÓe ,ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á16 »ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

·Ë¯ ‡e‰Â B˙B‡17Ô‡kÓ ¿»…ƒ»
Ba ÔÈNBÚL „Ú ,Ô‡kÓeƒ»«∆ƒ
ÁÈn‰ ÔÈÓÈÓ ÔÈL‡¯ ‰LÏL dÏ LiL Ô"ÈL ˙eÓc¿ƒ∆∆»¿»»ƒƒƒ«≈ƒ«

‰Úa¯‡ dÏ LiL Ô"ÈL ˙eÓ„e ,ÔÈlÙzÌÈL‡¯ ¿ƒƒ¿ƒ∆∆»«¿»»»ƒ
ÁÈn‰ Ï‡ÓNÓ18. ƒ¿…«≈ƒ«

בצבת.16) אותו רטוב.17)מקמטים ע"פ 18)כשעדיין
נגד  מכוונות הזאת השי"ן צורות ושתי רבה". "שימושא
ספרֿתורה. וכתיבת הלוחות, כתיבת שלנו: הכתיבות שתי
הלוחות" על "חרות שנאמר: שקועה, היתה הלוחות כתיבת

הלוחות  של שהשי"ן נמצא לעבר. מעבר מפולשת והיתה
של  שי"ן וכנגדה אוירים, לשלשה דפנות ארבעה לה היו
ספר  וכתיבת אוירים; שלשה בה שיש קמטים ארבעה
שלשה  אלא שלה בשי"ן ואין בולטת, היא הרי התורה

לב). סי' אורחֿחיים יוסף', ('בית ראשים

.‚CkŒ¯Á‡Â .L·ÈiL „Ú ıÚ‰ ÏÚ ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒ∆»«»≈«∆ƒ«¿««»
Ìen‡‰ ÈabŒÏÚÓ ¯BÚ‰ ıÏBÁ19‡ˆÓÂ ,ıÚ ÏL ≈»≈««≈»ƒ∆≈¿ƒ¿»

ÔÈÒÈÎÓe .ÔÈÈet ÌÈz· ‰Úa¯‡ Ba LiL ,¯BÚ‰»∆∆«¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,˙È·e ˙Èa ÏÎa ‰L¯t»»»¿»«ƒ«ƒ«¬ƒƒƒ¿»»

ÂÈ˙Bpt Úa¯‡Ó B˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â ,‰hÓlÓ20ÔÓ ÔÈÁÈpÓe . ƒ¿«»¿¿ƒ≈«¿«ƒ»«ƒƒƒ
,¯·B˙ BÓk ‰Úeˆ¯‰ Ba ÒkzL ÌB˜Ó ‰hÓlL ¯BÚ‰»∆¿«»»∆ƒ»≈»¿»¿»

.˙¯aÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»«¿…∆

רוחותיו.20)דפוס.19)

.„,Úa¯Ó ıÚ ÔÈÁ˜BÏ ?„È ÏL ÔÈlÙz ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿ƒƒ∆»¿ƒ≈¿À»
‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ,Úaˆ‡k B‰·‚ ‰È‰ÈÂ ,BaÁ¯k Bk¯‡»¿¿»¿¿ƒ¿∆»¿¿∆¿«»≈«∆
,·Ë¯ ¯BÚa B˙B‡ ÔÈtÁÓe ,ËÚÓ ˙BÁÙ B‡ ËÚÓ¿«»¿«¿«ƒ¿»…
˙‡ ıÏBÁÂ ,L·ÈiL „Ú Ìen‡‰ ÏÚ ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒ∆»«»ƒ«∆ƒ«¿≈∆
,ıÚ‰ ÌB˜Óa ˙BiL¯t‰ Úa¯‡ ˙‡ ÁÈpÓe ,¯BÚ‰»«ƒ«∆«¿««»»ƒƒ¿»≈
Úa¯‡Ó B¯ÙB˙Â ,‰hÓlÓ ¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÈÊÁÓe«¬ƒƒ¿»»ƒ¿«»¿¿≈«¿«
.˙BÚeˆ¯‰ ÌB˜Ó ,¯·Bz ¯BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁÈpÓe ,ÂÈ˙Bptƒ»«ƒƒƒ»»¿»¿

.‰ÒÈÎÓ ?L‡¯ ÏL ‰lÙ˙a ˙BiL¯t‰ ¯ecÒ „ˆÈk≈«ƒ«»»ƒƒ¿ƒ»∆…«¿ƒ
‰B¯Á‡ ‰L¯t21˙È·a ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ‡È‰L , »»»«¬»∆ƒ¿»»ƒ»…«¿«ƒ

BL‡¯;dÏ ‰ÎeÓÒ 'ÚÓL'e ;ÁÈn‰ ÔÈÓÈ ÏÚ ‡e‰L ,Ô ƒ∆«¿ƒ«≈ƒ«¿«¿»»
;'ÚÓL'Ï ‰ÎeÓÒ ,ÈLÈÏL ˙È·a - 'E‡·È Èk ‰È‰Â'¿»»ƒ¿ƒ¬¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«

'ÈÏ Lc˜'Â,ÈÚÈ·¯ ˙È·a ¿«∆ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
ÁÈn‰ Ï‡ÓNÏ ‡e‰L∆ƒ¿…«≈ƒ«
‡‰iL È„k - ÔÈlÙz¿ƒƒ¿≈∆¿≈

ÂÈÙlL ‡¯Bw‰22„‚k , «≈∆¿»»¿∆∆
‡¯B˜ ,ÁÈn‰ Èt23ÏÚ ¿≈«≈ƒ«≈«

‰f‰ ¯„q‰24‰Ê ÔB‚k , «≈∆«∆¿∆
- ‰Ê ¯ecÒ ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒƒ∆

˙BÏeÒt25. ¿

בתורה.21) כתיבתה "שלפניו".22)לסדר  אחר: ובנוסח
לשמאלו.23) בתורה 24)מימינו הכתוב סדרן שהוא

הביאו  שם וב'תוספות' שם. רש"י דעת היא וכן לד:) (מנחות
הנחתן  שסדר רבינוֿתם, של שיטתו וכן גאון, האי רב דעת
הקורא  מימין שמוע, אם והיה יביאך, כי והיה קדש, הוא:
יביאך, כי (והיה הויו"ת שתי לדבר: נתנו וסימן לשמאלו.
קדש, של השיני"ן ושתי לזו, זו סמוכות שמוע) אם והיה
ושמע  מכאן, קדש הבתים, שבעור לשיני"ן סמוכות שמע,
"תפילין  נקראות: זה סדר עלֿפי העשויות ותפילין מכאן,
ורש"י) (רמב"ם אלו של ותפילין והואיל דרבינוֿתם".
פסולות  אלו ושל ורבינוֿתם) האי (רב אלו לדברי פסולות
שני  מניח לבטלה, ברכה משום וירא החרד אלו, לדברי
ראשו  על ומניחם אלו, כדברי ואחד אלו כדברי אחד זוגות:
"מקום  צה:): (עירובין אמרו שהרי אחת, בברכה אחת, בבת
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של  שיניח אומרים: ויש תפילין". שתי להניח בראש יש
קריאתֿשמע  בשעת עליו ויהיו עליהן, ויברך ורש"י רמב"ם
ברכה  בלא 'רבינוֿתם' של יניח התפילה ואחר ותפילה,
בארצות  ונהגו לד). סי' (או"ח לבד קריאתֿשמע בהן ויקרא
ישראל, מארץ כתב שלחו וגם ורש"י, כרבינו וישמעאל אדום
ישנות  תפילין שם ונמצאו יחזקאל קבר שעל הבימה שנפלה
וראה  מיימוניות'). ('הגהות ז"ל ורש"י רבינו בסידור מאד

רבינו". "תשובות שם.25)במוספנו מנחות,

.ÂÔÈt„ ‰Úa¯‡a Ì·˙Bk ,„È ÏL ‰lÙz26„Á‡ ¯BÚa , ¿ƒ»∆»¿»¿«¿»»«ƒ¿∆»
‰¯BzŒ¯ÙÒk C¯‡27‰¯Bza Ô¯ecÒ ÏÚ ,28Ì‡ ‰Ê ÔB‚k , »…¿≈∆»«ƒ»«»¿∆ƒ

,‡ˆÈ ,„Á‡ ˙È·a ÔÒÈÎ‰Â ˙B¯BÚ Úa¯‡ ÏÚ Ô·˙k¿»»««¿«¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ∆»»»
Ì˜a„Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â29. ¿≈»ƒ¿«¿»

מיוחד.26) עמוד על פרשה כל הרבה 27)עמודים. הכתוב
אחד. עור על המוקדם 28)דפים בתורה, כתיבתן כסדר

מאוחר. והמאוחר שם.29)מוקדם

.Ê˙BiL¯t‰ ÏÏB‚ ‡e‰Lk30ÏL ÔÈa ,L‡¯ ÏL ÔÈa - ¿∆≈«»»ƒ≈∆…≈∆
Ô˙lÁ˙Ï ÔÙBqÓ Ô˙B‡ ÏÏBb - „È31‡ˆÓzL „Ú , »≈»ƒ»ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»

‰L¯Ùe ‰L¯t Ïk ‡¯˜z ,‰L¯t‰ ÁzÙzLk¿∆ƒ¿««»»»ƒ¿»»»»»»»»
.dÙBÒ „Ú d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«»

בבתיהן.30) לא:)31)להניחן (שם, במזוזה שאמרו כמו
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה שמע" כלפי כאחד "כורכה

.ÁÔÈÎ¯Bk ,Ì‰lL ÌÈzaa ˙BiL¯t‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎnLÎe¿∆«¿ƒƒ∆«»»ƒ«»ƒ∆»∆¿ƒ
¯ÚN ˙ÈÏËn‰ ÏÚÂ ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡32CkŒ¯Á‡Â , »¿«¿ƒ¿«««¿ƒ≈»¿««»

¯ÚN ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ¯ÚNÂ .Ô‰Èz·a Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ»¿»≈∆¿≈»∆»ƒƒ¿¿«
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈¿≈

Ô‰lL33·Ê ¯ÚNa ÔÎ¯ÎÏ ÌÚ‰ ÏÎ e‚‰ ¯·Îe .34 ∆»∆¿»»¬»»»¿»¿»ƒ¿«¿«
ÌÈÏ‚Ú‰35. »¬»ƒ

ה"ט).32) (פ"א, מגילה ע"א.33)ירושלמי קח, שבת
ה"ו. פ"א, לעיל בביאורנו ונאות 34)וראה ארוך שהוא

מ  יותר הגוף.˘ÚÈ¯לקשירה רבה"35)שאר ב"שימושא
יועיל  וכן יחטא. ולא העגל בעוון שיזכר כדי לזה טעם נותן

רוקח). ('מעשה העגל חטא על לכפר זה

.ËÔÈ„È‚a ‡l‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ¯ÙBzLk¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ≈¿ƒ∆»¿ƒƒ
˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a ÏL∆¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈

·˜Úa LiL ÔÈ„Èb‰ ÔÈÁ˜BÏ .Ô‰lL ˙BÙ¯Ëe36‰Ó‰a‰ ¿≈∆»∆¿ƒ«ƒƒ∆≈«¬≈«¿≈»
,ÌÈL˜ Ì‰ Ì‡Â ;ÌÈ·Ï Ì‰Â ,ÌÈ¯B‰Ë ‰iÁ‰ B‡««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ≈»ƒ
eNÚiL „Ú ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡a Ô˙B‡ ÔÈÎk¯Ó¿«¿ƒ»«¬»ƒ¿«≈»∆«∆≈»

ÔÈÂBËÂ ,ÔzLÙk37ÔÈ¯ÊBLÂ Ô˙B‡38ÔÈ¯ÙBz Ô‰·e ,Ô˙B‡ ¿ƒ¿»¿ƒ»¿¿ƒ»»∆¿ƒ
‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙BÚÈ¯ÈÂ ÔÈlÙz‰39. «¿ƒƒƒƒ≈∆»

הרגל.36) חוטים.37)כף חוטים אותם  עושים
תהיה 39)גודלים.38) "למען שנאמר: ע"ב. יא, מכות

לקמן  וראה לתפילין. התורה כל הוקשה בפיך", ה' תורת
י"ג. הלכה פ"ט,

.ÈÔÈ¯ÙBzLk‰ÎÏ‰Â .Úea¯a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ,ÔÈlÙz‰ ¿∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ««¬»»
˙ÁÂB¯40„ˆ ÏÎa eÈ‰iL ,41eÈ‰iL „Ú ,˙B¯ÈÙz LÏL ««∆ƒ¿¿»«»¿ƒ«∆ƒ¿

˙B¯ÈÙ˙ ‰¯NÚŒÌÈzL Ïk‰42ÏL ÔÈa ,„È ÏL ÔÈa , «…¿≈∆¿≈¿ƒ≈∆»≈∆
¯NÚ ˙B¯ÈÙz‰ ‰NÚ Ì‡Â .L‡¯43‰¯NÚŒÚa¯‡ B‡44, …¿ƒ»»«¿ƒ∆∆«¿«∆¿≈

··BÒ Ô‰lL ËeÁ‰ ‰È‰È ,˙B¯ÈÙz‰ ÏÎÂ .‰NBÚ∆¿»«¿ƒƒ¿∆«∆»∆≈
˙BÁe¯ ÈzLÓ45. ƒ¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."y`x ly oia ci ly oia"

יד, לשל ראש של תפילין הרמב"ם הקדים מקום בכל
לעיל שהתבאר פ"א)מהטעם המדברות (ריש בהלכות אבל ,

ראש. לשל יד של שמקדים פעמים יחד, שניהם אודות 
(7 dxrd 22 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

בישראל.40) הבתים.41)מקובלת שעושה 42)מצדי
את  מעביר הוא ובהם הבתים, משולי צד בכל נקבים ארבעה
שתיםֿ שהן צד, לכל תפירות שלש נמצא הגידים, תפירת
ישראל. שבטי שניםֿעשר כנגד - כולן בין עשרה

יהודה 43) שהן בעוונותינו) (שאבדו וכהונה מלכות כשתסיר
שבטים. עשרה ישארו ואפרים,44)ולוי, מנשה כשתוסיף

כראובן  ומנשה אפרים ה): מח, (בראשית עליהם שנאמר
("שמושא  שבטים עשר ארבעה יהיו לי, יהיו ושמעון

שתי 45)רבה"). ואחור, פנים הבתים, שולי צדי משני
עליון  לצד אחת השולים, שבנקבי נקב מכל יוצאות תפירות

התחתון. לצד ואחת

.‡ÈıÈ¯Á‰ ÚÈbiL CÈ¯ˆÂ46„Ú L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÏL ¿»ƒ∆«ƒ«∆»ƒ∆¿ƒƒ∆…«
¯Ùz‰ ÌB˜Ó47¯k ıÈ¯Á‰ ‰È‰ Ì‡Â .48eÈ‰iL È„k , ¿«∆∆¿ƒ»»∆»ƒƒ»¿≈∆ƒ¿

ıÈ¯Á‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÏkÏ ÔÈ‡¯ ÔÈL‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»»ƒƒ¿ƒ«…¿««ƒ∆≈∆»ƒ
- ¯k ıÈ¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â .˙B¯Lk - ¯Ùz‰ ÌB˜ÓÏ ÚÈbÓ«ƒƒ¿«∆∆¿≈¿ƒ≈»ƒƒ»

˙BÏeÒt49ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á Ïk CB˙a ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ ¯BÚ‰ ÈabŒÏÚ50˙Èa ÔÈa ÏÈc·‰Ï , ««≈»¿ƒ»¿«¿ƒ≈«ƒ

‰¯ÈÙz‰ È„ÈbÓ „Èb ¯È·Ú‰Ï ,ËeLt ‚‰Óe .˙È·Ï¿»ƒƒ¿»»¿«¬ƒƒƒƒ≈«¿ƒ»
.ÔzLÏMÓ ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿»

לבית.46) בית התפילין 47)שבין מושב בית הוא למטה,
וברש"י  לה. (מנחות "תיתורא" התלמוד: בלשון הנקרא

למעלה.48)שם). רק ע"ב.49)שהוא לד, מנחות
מ"ג).50) פ"כא, (כלים, במשנה ונזכר דק, חבל

.·ÈÏL ‰Úeˆ¯ ÔÈÁ˜BÏ ?˙BÚeˆ¯‰ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»¿¿ƒ¿»∆
‰¯BÚN‰ C¯‡k ‰·Á¯ ,¯BÚ51BfÓ ‰·Á¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿»»¿…∆«¿»¿ƒ»¿»¿»»ƒ

È„k - L‡¯ ÏL ‰Úeˆ¯ C¯‡Â .‰¯Lk ,¯eÚM‰«ƒ¿≈»¿…∆¿»∆…¿≈
¯Lw‰ ‰pnÓ ¯L˜ÈÂ ,L‡¯‰ ˙‡ ÛÈwzL52ÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆»…¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«

B‡ ¯eahÏ eÚÈbiL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙BÚeˆ¯‰ ÈzL¿≈»¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ««
ËÚÓ epnÓ ‰ÏÚÓÏ53È„k - „È ÏL ‰Úeˆ¯ C¯‡Â . ¿«¿»ƒ∆¿»¿…∆¿»∆»¿≈

¯Lw‰ ‰pnÓ ¯L˜ÈÂ ,ÚB¯f‰ ˙‡ ÛÈwzL54ÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆«¿«¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«
ÏÚ ‰pnÓ C¯ÎÈÂ ,˙ÈÚˆÓ‡ Úaˆ‡ ÏÚ ˙Á‡ ‰Úeˆ¿̄»«««∆¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿…ƒ∆»«

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



עז oiltz zekld - dad` xtq - lel` '` oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

של  שיניח אומרים: ויש תפילין". שתי להניח בראש יש
קריאתֿשמע  בשעת עליו ויהיו עליהן, ויברך ורש"י רמב"ם
ברכה  בלא 'רבינוֿתם' של יניח התפילה ואחר ותפילה,
בארצות  ונהגו לד). סי' (או"ח לבד קריאתֿשמע בהן ויקרא
ישראל, מארץ כתב שלחו וגם ורש"י, כרבינו וישמעאל אדום
ישנות  תפילין שם ונמצאו יחזקאל קבר שעל הבימה שנפלה
וראה  מיימוניות'). ('הגהות ז"ל ורש"י רבינו בסידור מאד

רבינו". "תשובות שם.25)במוספנו מנחות,

.ÂÔÈt„ ‰Úa¯‡a Ì·˙Bk ,„È ÏL ‰lÙz26„Á‡ ¯BÚa , ¿ƒ»∆»¿»¿«¿»»«ƒ¿∆»
‰¯BzŒ¯ÙÒk C¯‡27‰¯Bza Ô¯ecÒ ÏÚ ,28Ì‡ ‰Ê ÔB‚k , »…¿≈∆»«ƒ»«»¿∆ƒ

,‡ˆÈ ,„Á‡ ˙È·a ÔÒÈÎ‰Â ˙B¯BÚ Úa¯‡ ÏÚ Ô·˙k¿»»««¿«¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ∆»»»
Ì˜a„Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â29. ¿≈»ƒ¿«¿»

מיוחד.26) עמוד על פרשה כל הרבה 27)עמודים. הכתוב
אחד. עור על המוקדם 28)דפים בתורה, כתיבתן כסדר

מאוחר. והמאוחר שם.29)מוקדם

.Ê˙BiL¯t‰ ÏÏB‚ ‡e‰Lk30ÏL ÔÈa ,L‡¯ ÏL ÔÈa - ¿∆≈«»»ƒ≈∆…≈∆
Ô˙lÁ˙Ï ÔÙBqÓ Ô˙B‡ ÏÏBb - „È31‡ˆÓzL „Ú , »≈»ƒ»ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»

‰L¯Ùe ‰L¯t Ïk ‡¯˜z ,‰L¯t‰ ÁzÙzLk¿∆ƒ¿««»»»ƒ¿»»»»»»»»
.dÙBÒ „Ú d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«»

בבתיהן.30) לא:)31)להניחן (שם, במזוזה שאמרו כמו
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה שמע" כלפי כאחד "כורכה

.ÁÔÈÎ¯Bk ,Ì‰lL ÌÈzaa ˙BiL¯t‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎnLÎe¿∆«¿ƒƒ∆«»»ƒ«»ƒ∆»∆¿ƒ
¯ÚN ˙ÈÏËn‰ ÏÚÂ ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡32CkŒ¯Á‡Â , »¿«¿ƒ¿«««¿ƒ≈»¿««»

¯ÚN ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ¯ÚNÂ .Ô‰Èz·a Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ»¿»≈∆¿≈»∆»ƒƒ¿¿«
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈¿≈

Ô‰lL33·Ê ¯ÚNa ÔÎ¯ÎÏ ÌÚ‰ ÏÎ e‚‰ ¯·Îe .34 ∆»∆¿»»¬»»»¿»¿»ƒ¿«¿«
ÌÈÏ‚Ú‰35. »¬»ƒ

ה"ט).32) (פ"א, מגילה ע"א.33)ירושלמי קח, שבת
ה"ו. פ"א, לעיל בביאורנו ונאות 34)וראה ארוך שהוא

מ  יותר הגוף.˘ÚÈ¯לקשירה רבה"35)שאר ב"שימושא
יועיל  וכן יחטא. ולא העגל בעוון שיזכר כדי לזה טעם נותן

רוקח). ('מעשה העגל חטא על לכפר זה

.ËÔÈ„È‚a ‡l‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ¯ÙBzLk¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ≈¿ƒ∆»¿ƒƒ
˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a ÏL∆¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈

·˜Úa LiL ÔÈ„Èb‰ ÔÈÁ˜BÏ .Ô‰lL ˙BÙ¯Ëe36‰Ó‰a‰ ¿≈∆»∆¿ƒ«ƒƒ∆≈«¬≈«¿≈»
,ÌÈL˜ Ì‰ Ì‡Â ;ÌÈ·Ï Ì‰Â ,ÌÈ¯B‰Ë ‰iÁ‰ B‡««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ≈»ƒ
eNÚiL „Ú ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡a Ô˙B‡ ÔÈÎk¯Ó¿«¿ƒ»«¬»ƒ¿«≈»∆«∆≈»

ÔÈÂBËÂ ,ÔzLÙk37ÔÈ¯ÊBLÂ Ô˙B‡38ÔÈ¯ÙBz Ô‰·e ,Ô˙B‡ ¿ƒ¿»¿ƒ»¿¿ƒ»»∆¿ƒ
‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙BÚÈ¯ÈÂ ÔÈlÙz‰39. «¿ƒƒƒƒ≈∆»

הרגל.36) חוטים.37)כף חוטים אותם  עושים
תהיה 39)גודלים.38) "למען שנאמר: ע"ב. יא, מכות

לקמן  וראה לתפילין. התורה כל הוקשה בפיך", ה' תורת
י"ג. הלכה פ"ט,

.ÈÔÈ¯ÙBzLk‰ÎÏ‰Â .Úea¯a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ,ÔÈlÙz‰ ¿∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ««¬»»
˙ÁÂB¯40„ˆ ÏÎa eÈ‰iL ,41eÈ‰iL „Ú ,˙B¯ÈÙz LÏL ««∆ƒ¿¿»«»¿ƒ«∆ƒ¿

˙B¯ÈÙ˙ ‰¯NÚŒÌÈzL Ïk‰42ÏL ÔÈa ,„È ÏL ÔÈa , «…¿≈∆¿≈¿ƒ≈∆»≈∆
¯NÚ ˙B¯ÈÙz‰ ‰NÚ Ì‡Â .L‡¯43‰¯NÚŒÚa¯‡ B‡44, …¿ƒ»»«¿ƒ∆∆«¿«∆¿≈

··BÒ Ô‰lL ËeÁ‰ ‰È‰È ,˙B¯ÈÙz‰ ÏÎÂ .‰NBÚ∆¿»«¿ƒƒ¿∆«∆»∆≈
˙BÁe¯ ÈzLÓ45. ƒ¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."y`x ly oia ci ly oia"

יד, לשל ראש של תפילין הרמב"ם הקדים מקום בכל
לעיל שהתבאר פ"א)מהטעם המדברות (ריש בהלכות אבל ,

ראש. לשל יד של שמקדים פעמים יחד, שניהם אודות 
(7 dxrd 22 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

בישראל.40) הבתים.41)מקובלת שעושה 42)מצדי
את  מעביר הוא ובהם הבתים, משולי צד בכל נקבים ארבעה
שתיםֿ שהן צד, לכל תפירות שלש נמצא הגידים, תפירת
ישראל. שבטי שניםֿעשר כנגד - כולן בין עשרה

יהודה 43) שהן בעוונותינו) (שאבדו וכהונה מלכות כשתסיר
שבטים. עשרה ישארו ואפרים,44)ולוי, מנשה כשתוסיף

כראובן  ומנשה אפרים ה): מח, (בראשית עליהם שנאמר
("שמושא  שבטים עשר ארבעה יהיו לי, יהיו ושמעון

שתי 45)רבה"). ואחור, פנים הבתים, שולי צדי משני
עליון  לצד אחת השולים, שבנקבי נקב מכל יוצאות תפירות

התחתון. לצד ואחת

.‡ÈıÈ¯Á‰ ÚÈbiL CÈ¯ˆÂ46„Ú L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÏL ¿»ƒ∆«ƒ«∆»ƒ∆¿ƒƒ∆…«
¯Ùz‰ ÌB˜Ó47¯k ıÈ¯Á‰ ‰È‰ Ì‡Â .48eÈ‰iL È„k , ¿«∆∆¿ƒ»»∆»ƒƒ»¿≈∆ƒ¿

ıÈ¯Á‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÏkÏ ÔÈ‡¯ ÔÈL‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»»ƒƒ¿ƒ«…¿««ƒ∆≈∆»ƒ
- ¯k ıÈ¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â .˙B¯Lk - ¯Ùz‰ ÌB˜ÓÏ ÚÈbÓ«ƒƒ¿«∆∆¿≈¿ƒ≈»ƒƒ»

˙BÏeÒt49ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á Ïk CB˙a ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ ¯BÚ‰ ÈabŒÏÚ50˙Èa ÔÈa ÏÈc·‰Ï , ««≈»¿ƒ»¿«¿ƒ≈«ƒ

‰¯ÈÙz‰ È„ÈbÓ „Èb ¯È·Ú‰Ï ,ËeLt ‚‰Óe .˙È·Ï¿»ƒƒ¿»»¿«¬ƒƒƒƒ≈«¿ƒ»
.ÔzLÏMÓ ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿»

לבית.46) בית התפילין 47)שבין מושב בית הוא למטה,
וברש"י  לה. (מנחות "תיתורא" התלמוד: בלשון הנקרא

למעלה.48)שם). רק ע"ב.49)שהוא לד, מנחות
מ"ג).50) פ"כא, (כלים, במשנה ונזכר דק, חבל

.·ÈÏL ‰Úeˆ¯ ÔÈÁ˜BÏ ?˙BÚeˆ¯‰ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»¿¿ƒ¿»∆
‰¯BÚN‰ C¯‡k ‰·Á¯ ,¯BÚ51BfÓ ‰·Á¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿»»¿…∆«¿»¿ƒ»¿»¿»»ƒ

È„k - L‡¯ ÏL ‰Úeˆ¯ C¯‡Â .‰¯Lk ,¯eÚM‰«ƒ¿≈»¿…∆¿»∆…¿≈
¯Lw‰ ‰pnÓ ¯L˜ÈÂ ,L‡¯‰ ˙‡ ÛÈwzL52ÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆»…¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«

B‡ ¯eahÏ eÚÈbiL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙BÚeˆ¯‰ ÈzL¿≈»¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ««
ËÚÓ epnÓ ‰ÏÚÓÏ53È„k - „È ÏL ‰Úeˆ¯ C¯‡Â . ¿«¿»ƒ∆¿»¿…∆¿»∆»¿≈

¯Lw‰ ‰pnÓ ¯L˜ÈÂ ,ÚB¯f‰ ˙‡ ÛÈwzL54ÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆«¿«¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«
ÏÚ ‰pnÓ C¯ÎÈÂ ,˙ÈÚˆÓ‡ Úaˆ‡ ÏÚ ˙Á‡ ‰Úeˆ¿̄»«««∆¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿…ƒ∆»«
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LÏL BÚaˆ‡55¯L˜ÈÂ ˙BÎÈ¯k56˙BÚeˆ¯‰ eÈ‰ Ì‡Â . ∆¿»»¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»»¿
.˙B¯Lk - el‡‰ ÌÈ¯eÚL ÏÚ ¯˙È ˙Bk¯‡¬À»≈«ƒƒ»≈¿≈

פרשת 51) סוף תנחומא מדרש ע"פ תפילין, הל' הרי"ף
ה"יג.52)"בא". בסמוך רבה'53)כמפורש וב'שמושא

וכן  החזה, עד שמאל צד ושל הטבור, עד ימין של כתוב:
כז. סי' או"ח לקמן 54)ב'טור' כמבואר לקּבורת מסביב

כריכות  שבע או שש הזרוע על לכרוך ונוהגים ב). (ד,
כז). סי' או"ח (מנחות 55)(שו"ע התלמוד סוגיית עלֿפי

ומפרש  לה", "ומתלית יד של רצועה באורך נאמר ושם לה:)
פ  שלש אצבעו סביב שקושר לשון רבינו - מתלית עמים,

בארמית. תתפרד.56)"שלש" שלא הרצועה כריכות לחזק

.‚È¯·Bza L‡¯ ÏL ‰Úeˆ¯ ÒÈÎÓe57ÛÈwÓe ,dlL «¿ƒ¿»∆…«»∆»«ƒ
Úa¯Ó ¯L˜ ¯LB˜Â ,BL‡¯ ˙cÓa58Ïc ÔÈÓk.˙" ¿ƒ«…¿≈∆∆¿À»¿ƒ»∆

B„ÓÏÏ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk CÈ¯ˆ ‰Ê ¯L˜Â59¯LÙ‡ È‡Â . ¿∆∆∆»ƒ»«¿ƒ»»¿»¿¿ƒ∆¿»
ÔÈÚ‰ ˙i‡¯a ‡l‡ ,·˙Îa B˙¯eˆ ÚÈ„B‰Ï60ÏLa ÔÎÂ . ¿ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿≈¿∆

„"eÈ ÔÈÓk ¯L˜ ¯LB˜ „È61„È ÏL ‰Úeˆ¯‰ ‰È‰˙Â , »≈∆∆¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»∆»
˙Úa ¯v˜ÈÂ ·ÈÁ¯iL È„k ,¯Lw‰ CB˙a ˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ»¿∆∆¿«∆∆¿≈∆«¿ƒƒ«≈¿≈

.B„È ÏÚ ¯L˜Ï ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆ƒ¿…«»

ה"א.57) לעיל המפורש הרצועה מעבר מקום הוא
רוקח').58) ('מעשה סתומה ע"א.59)כמ"ם ס, חולין
לג,60) (שמות אחורי את "וראית לה:): (מנחות אמרו וכן

תפילין" של קשר למשה הקב"ה לו שהראה מלמד - כג)
בראיית  אלא להודיעו שאיֿאפשר הקשר, מעשה ללמדו כדי
סי' או"ח יוסף' וב'בית תפילין). הלכות ("האשכול", העין

צורתו. הודיע שבו 61)לב הקשר אצל הרצועה שבראש
להשלים  כדי יו"ד, בצורת קטן קשר עושה הרצועה, עוברת
וקשר  ראש, של שבבית השי"ן עם - "שד"י" של אותיות
לב). סי' או"ח ה'טור' (מלשון ראש של שברצועה דל"ת של

סב.). (שבת בתלמוד נזכרים - יו"ד דל"ת, והקשרים:

.„È„È ÏL ÔÈa ,L‡¯ ÏL ÔÈa - ÔÈlÙz ÏL ˙BÚeˆ¯‰»¿∆¿ƒƒ≈∆…≈∆»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ BÊÂ ,ÌÈ¯ÁL ÌÈBˆÈÁ‰ Ì‰Èt -¿≈∆«ƒƒ¿…ƒ¿¬»»¿∆

ÈÈqÓ62- Ô‰ ÌÈÙaÓe ÏÈ‡B‰ ,˙BÚeˆ¯‰ È¯BÁ‡ Ï·‡ . ƒƒ»¬»¬≈»¿ƒƒƒ¿ƒ≈
,‰NÚÈ ‡Ï ˙Bn„‡ ;˙B¯Lk ,˙B·Ï B‡ ˙Bw¯È eÈ‰ Ì‡ƒ»¿À¿»¿≈¬À…«¬∆

BÏ ‡e‰ È‡‚e ‰Úeˆ¯‰ CÙ‰z ‡nL63‰È‰È ‡ÏÂ ; ∆»≈»≈»¿»¿«¿…ƒ¿∆
‰ˆÈˆw‰ ÔÈÚk ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰Úeˆ¯‰ È¯BÁ‡64Ì‡ : ¬≈»¿»¿»∆»¿≈«¿ƒ»ƒ

,ÔÈlÙzÏ ‡e‰ ÈBÂ .ÌÈ·Ï - ‰·Ï Ì‡Â ,ÔÈw¯È - ‰w¯È¿À»¿Àƒ¿ƒ¿»»¿»ƒ¿«¿ƒƒ
dlÎ ‰Úeˆ¯‰Â ‰ˆÈˆw‰ ,˙B¯ÁL ÔlÎ eÈ‰iL65. ∆ƒ¿À»¿…«¿ƒ»¿»¿»À»

ע"א.62) לה, חטטיו 63)מנחות ומדם הוא, גרדן שיאמרו
וברש"י). (שם, והאדימו עצמו.64)נצבעו הבית כצבע

יוסף'65) ('בית כן נוהגים ולא שברצועה, הפנימי הצד גם
לג). סי' או"ח

.ÂËÔÈlÙz‰ Ba ÔÈtÁnL ¯BÚ‰66epnÓ ÔÈNBÚLÂ »∆¿«ƒ«¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆
ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏL ¯BÚ ‡e‰ ˙BÚeˆ¯‰»¿∆¿≈»«»

ÌÈ¯B‰h‰67˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· elÙ‡Â ,68Ì‡Â .Ô‰lL «¿ƒ«¬ƒ¿≈¿≈∆»∆¿ƒ
- ·‰Êa ÔÈlÙ˙ ‰tÁL B‡ ,ÌÈ‡ÓË ¯BÚÓ ‰NÚ»»≈¿≈ƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿»»

˙BÏeÒt69dÓLÏ „eaÚ CÈ¯ˆ ‰Úeˆ¯‰ ¯BÚÂ .70Ï·‡ . ¿¿»¿»»ƒƒƒ¿»¬»
elÙ‡ ;ÏÏk „eaÚ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Ba ÔÈtÁnL ¯BÚa»∆¿«ƒ≈»ƒƒ¿»¬ƒ

‰vÓ e‰NÚ71˙BNÚÏ e‚‰ ‰a¯‰ ˙BÓB˜Óe ;¯Lk , ¬»«»»≈¿«¿≈»¬«¬
‰vÓ ¯BÚa Ô˙B‡72. »¿«»

(מכוסות)66) מחופות התפילין שפרשיות הבתים עור זה
הרצועות 67)בו. עור מב:), (מנחות מקורו - החיפוי עור

כח:). (שבת מקורו בביאורנו 68)- ה"י, פ"א לעיל מבואר
בפיך",69)שם. ה' תורת תהיה "למען בתפילין שנאמר

זהב  וגם בפיך", המותר "מדבר קח.): (שבת חז"ל דרשו
הנאכל. דבר פ"א,70)אינו לעיל (ראה שמולחו שבשעה

תפילין. לשם זה עור מעבד הריני יאמר: שלא 71)ה)
תבלין. בשם מתוקנת שאינה זו כמצה ובקמח, במלח עובד

עט.). שבת חזק 72)(ראה הוא מעובד שאינו שכל מפני
עיבוד  צריך שאינו וכיון הבתים. לעור היא ומעלה יותר.
יוסף' ('בית לשמן מעובד להיות שצריך בו לומר אין כלל,
הבתים  עור לעשות והגון שטוב אומרים: ויש לב). סי' או"ח
נעבדה  שלא מפני אמו) במעי הנמצא (עובר השליל מעור
רכּותו  לרוב השי"ן קמטי בו לעשות נוח וגם עבירה, בו

מיימוניות'). ('הגהות

.ÊËÔ˙iNÚL ,Ï‡¯NÈ ‡l‡ ,ÔÈlÙz‰ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»≈∆¬ƒ»»
Ô˙·È˙Îk73¯BÚa ÔÈNBÚL Ô"ÈM‰ ÈtÓ ,74BÓk , ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ»¿
e¯Ó‡L75.˙BÏeÒt ,Ô¯Ù˙ B‡ È˙ek‰ ÔtÁ Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆»«¿¿ƒ»ƒƒ»«ƒ¿»»¿

ÏeÒt‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â76.Ô˙B‡ ‰NÚÈ ‡lL ,Ô·˙ÎÏ ¿«ƒ¿»«»¿»¿»∆…«¬∆»

ע"י 73) אלא אינה וכתיבתן כתיבתן. כדין עשייתן שדין
ה"יג. פ"א, לעיל כמבואר היא 74)ישראל שעשייתה

פסולה  "שדי" מהשם חלק שהיא השי"ן וכתיבת כתיבתה.
הראוי  דבר בעשייתן שיש וכיון כח:), שבת (ראה גוי ע"י
יוסף' ('בית לעשיה עשיה בין לחלק אין גוי, ע"י להפסל

לט). סי' ה"ב.75)או"ח מומר 76)לעיל ישראל כגון
ובנוגע  י"ג. הלכה פ"א, לעיל המנויים אלה וכל קטן, או
להשחירן  גוי יכול אם להסתפק יש הרצועות, להשחרת
למשה  שהלכה כיון אולי או העור, תיקון לשאר שכשר כשם
להיות  ההשחרה צריכה שחורות, שיהיו היא מסיני
(לעיל  גוי ע"י פסול "לשמו" שצריך דבר וכל "לשמה",
('הגהות  ברכה עליו תבוא והמחמיר ה"יא) פ"א,

מיימוניות').

.ÊÈ„È ÏL d˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz77ÏLÂ , ¿ƒ»∆…≈ƒ»∆»¿∆
L‡¯ ÏL d˙B‡ ÔÈNBÚ „È78ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , »ƒ»∆…¿ƒ∆≈ƒƒ

‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ ‰M„wÓ79ÏL ‰Úeˆ¯ ÔÎÂ . ƒ¿À»¬»ƒ¿À»«»¿≈¿»∆
„È ÏL ‰lÙ˙Ï d˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz80. ¿ƒ»∆…≈ƒ»ƒ¿ƒ»∆»

eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na?ÌÈ¯81ÏL ÔÈlÙz Ï·‡ ;ÔL·lLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»¬»¿ƒƒ∆
Ô¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ - ÌÏBÚÓ Ì„‡ ÔL·Ï ‡lL L‡…̄∆…¿»»»»≈»ƒ»»¿«¬ƒ»

¯zÓ ,„ÈÏ82?ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ ;83‰ÏBË84„Ú ¯BÚ ‰ÈÏÚ ¿»À»¿≈«ƒ∆»∆»«
.B„È ÏÚ d¯LB˜Â ,˙Á‡ ‰NÚzL∆≈»∆««¿¿»«»

(77- ראש של שתים לו ויש יד, של תפלה לו אין שאם
היד. על מהן אחת מניח בתים 78)אינו ארבעה לה ועושה

(כסףֿ ה"יא לעיל כמבואר מבחוץ, ניכרים וחריצים בפנים,
קדושתה 79)משנה). ראש של ותפלה ע"ב. לד, מנחות

ודל"ת  הבית, בעור שי"ן שד"י, של רובה בה שיש חמורה
(רש"י, לבד יו"ד אלא בה אין יד" וב"של  הרצועה, בקשר
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ובביאורנו. ה"יד, פ"יא תפילה הל' לעיל וראה שם).
הנ"ל.80) "של 81)מהטעם ראש של תפלה עושים שאין
נתקדשו 82)יד". לא לבשן, שלא עוד שכל שם. מנחות ,

המיוחדת. ניכריה 83)בקדושתן חריציה ראש" "של והלא
אחד. מבית כולה יד ושל טלאי,84)מבחוץ, מלשון

שם). (מנחות עור עליה שמכסה

.ÁÈ˙B¯ÈÙz‰ e˜ÒÙpL ÔÈlÙz85ÈzL eÈ‰ Ì‡ - Ô‰lL ¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»∆ƒ»¿≈
BÊ „ˆa BÊ ˙B¯ÈÙz‰86elÙ‡ ,˙B¯ÈÙz LÏL e˜ÒÙpL B‡ , «¿ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¬ƒ

˙BÏeÒÙ el‡ È¯‰ ,BÊ „‚Î ‡lL BÊ87ÌÈ¯·c ‰na . ∆…¿∆∆¬≈≈¿«∆¿»ƒ
˙BLÈa ?ÌÈ¯eÓ‡88˙BL„Áa Ï·‡ ,89ÈtL ÔÓÊ Ïk , ¬ƒƒ»¬»«¬»»¿«∆¿≈

ÔÏ·Ë90˙B¯Lk ,˙BÓi˜91Ïk ?˙BL„Á‰ Ô‰ el‡Â . «¿»«»¿≈¿≈≈«¬»…
ÔÈlÙz‰ Ba ÔÈÏB˙Â ,B¯Ùz Ú¯˜pL ¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈÊÁB‡L∆¬ƒƒ¿»»∆ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙BL„Á el‡ È¯‰ - ˙¯Î BÈ‡Â ˜ÊÁ ‡e‰Â¿»»¿≈ƒ¿»¬≈≈¬»¿ƒ≈
.˙BLÈ el‡ È¯‰ - ˜ÒÙ ‡e‰ ‡l‡ ,Ba ˙BÏ˙Ï Èe‡»̄ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈≈¿»

עור 85) עם התפילין) מושב (בית התיתורא את המחברות
הפנימית 86)הבתים. התפירה עם החיצונה התפירה

משתי  סובבת היא התפירות מי"ב תפירה שכל שכנגדה,
ה"י. לעיל כמבואר ואחור, פנים לה,87)רוחות מנחות

יושנן.88)ע"א. מרוב לגמרי שייקרעו לחוש שיש
יותר.89) ייקרע ולא  חזק שהם 90)שעורם הבתים, עור

כטבלא. הרי"ף,91)מרובעים גירסת ע"פ שם. מנחות,
יותר  לפסול יש שבחדשות היא, שלפנינו התלמוד וגירסת
שלפי  תפילין, הל' הרי"ף אחרי נמשך רבינו אבל מבישנות,

מבישנות. יותר בחדשות להכשיר יש גירסתו

.ËÈd˙B‡ ÔÈ¯LB˜ ÔÈ‡ ,‰˜ÒÙpL ‰Úeˆ¯92ÔÈ‡Â ¿»∆ƒ¿¿»≈¿ƒ»¿≈
˙¯Á‡ ÔÈNBÚÂ dÊB‚Â d‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ¯ÙBz93. ¿ƒ»∆»ƒ»¿¿»¿ƒ«∆∆

‰Úeˆ¯‰ È¯eiLÂ94daÁ¯Â dk¯‡ ‡‰iL „Ú ,ÔÈÏeÒt ¿ƒ≈»¿»¿ƒ«∆¿≈»¿»¿»¿»
ÂÈÏÚ ¯˙È B‡ ¯eÚMk95Èt ˙BÈ‰Ï ¯‰fÈ ÌÏBÚÏe . «ƒ»≈»»¿»ƒ»≈ƒ¿¿≈

‰Úeˆ¯‰96¯LBwL ˙Úa ,‰ÏÚÓÏ97ÏÚÂ B„È ÏÚ Ô˙B‡ »¿»¿«¿»¿≈∆≈»«»¿«
.BL‡…̄

רצועה 92) תמה, קשירה וקשרתם, שנאמר ע"ב. לה, מנחות
קשורה. ולא ברא"ש 93)שלימה הובאה הגאונים דעת וכן

התפירה  אין פוסקים ושאר הרא"ש ולדעת תפילין. הל'
הראש, את המקיף הרצועה בחלק אלא פוסלות והקשירה
והאצבע  הזרוע את המקיף החלק באותו יד" ב"של וכן
וכן  לנוי, מלפניו התלויה הרצועה בעודף אבל האמצעית.
אין  - האמצעית לאצבע שחוץ מה יד של הרצועה בעודף
וב'בית  לג, סי' או"ח 'טור' (ראה פוסלות והתפירה הקשירה

שם). אחרי 94)יוסף' ראש של הרצועה שנפסקה כגון
שיעור  כדי ממנה נשאר ולא הראש, את המקיף העיגול

ה"יב. לעיל כשרות 95)האמור ותפירה שקשירה ואפשר
לעיל. כמבואר שהוא 96)בהן, שברצועה העליון הצד

לבר". "ונוייהן לה:) (מנחות כמאמרם שחור, וצבוע חלק
רב  של בחסידותו שסיפרו כה.) קטן (מועד לחז"ל ומצינו
(השחור  תפילין של רצועה לו נהפכה אחת שפעם הונא,

יום. ארבעים בצום עליה וישב רש"י) יש 97)בפנים,
בשעת  אלא נאמרת הקפידא שאין רבינו בדברי מדקדקים
אין  ההנחה אחרי הרצועה לו נהפכה אם אבל בלבד, ההנחה
אינה  כתיקונה שמניחה שכל מוכח, זה ואין לה. חוששים

עליו  - נהפכה אם ודאי אבל מעצמה, להתפרק עשויה
כז). סי' או"ח יוסף', ('בית כראוי לתקנה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) מי הנחתן; זמן ברכתן; סדר תפילין; הנחת מקום

מהנחתן. הפטורים

.‡ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÁÈÓ ?L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÔÈÁÈÓ ÔÎÈ‰≈»¿ƒƒ¿ƒƒ∆…¿ƒƒ»«
‡e‰Â ,ÌÈt‰ „‚kL ¯ÚN‰ ÛBÒ ‡e‰L ,„˜„w‰«»¿…∆«≈»∆¿∆∆«»ƒ¿

ÒÙB¯ ˜BÈz ÏL BÁnL ÌB˜n‰2ÔeÎÏ CÈ¯ˆÂ .Ba «»∆…∆ƒ≈¿»ƒ¿«≈
ÌÈÈÚ‰ ÔÈa eÈ‰iL È„k ,ÚˆÓ‡a Ì˙B‡3‰È‰ÈÂ , »¿∆¿«¿≈∆ƒ¿≈»≈»ƒ¿ƒ¿∆

¯Lw‰4Û¯Ú‰ d·‚a5.˙ÏbÏb‰ ÛBÒ ‡e‰L , «∆∆¿…«»…∆∆«À¿…∆

וברש"י).2) לז. (מנחות שנה בן קטן כשהוא שלא 3)רך,
שבין  המקום כנגד באמצעו מכוונות אלא הראש, בצדי יהיו
(שם, עיניך" בין לטוטפות "והיו שנאמר: מה לקיים העינים,

כמו 4)לז:). דל"ת, כמין העשוי הראש רצועות של
הי"ג. פ"ג לעיל למטה 5)שמבואר ולא הפנים, מול שהוא

לה:). (שם, בצואר

.·BÏ‡ÓN ÏÚ d˙B‡ ¯LB˜ ,„È ÏLÂ6˙¯aw‰ ÏÚ ,7, ¿∆»≈»«¿…««ƒ…∆
ÁÙBz‰ ¯Na‰ ‡e‰Â8Û˙k‰ ˜¯t ÔÈaL ,˜t¯naL ¿«»»«≈«∆««¿≈∆≈∆∆«»≈

B˜t¯Ó ˜a„Ó ‡e‰Lk ,‡ˆÓpL ;ÚB¯f‰ ˜¯t ÔÈ·e≈∆∆«¿«∆ƒ¿»¿∆¿«≈«¿¿
:Ìi˜Ó ‡ˆÓÂ ,BaÏ „‚k ‰lÙ˙ ‰È‰z ,ÂÈÚÏˆÏƒ¿»»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«≈

"E··Ï ÏÚ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â"9. ¿»«¿»ƒ»≈∆«¿»∆

מה 6) וכתבתם" "וקשרתם... שנאמר: ע"א. לז, מנחות
קשירה  אף בימין), כותבים אדם בני (שרוב בימין כתיבה
(כי  בשמאלו התפילין שהנחת מכלל בימין, ומשקושר בימין,
שם). רש"י בימין, לקשרה יכול אינו שוב ימינו, על יניחה אם

שם).7) ('תוספות' בשר קבוצת ועולה.8)לשון מנופח
יד).9) אות "בא" פרשת תנחומא מדרש ע"ב; לז, שם,

.‚B„ÈŒÒt ÏÚ „È ÏL ‰lÙz ÁÈn‰10L‡¯ ÏL B‡ , «≈ƒ«¿ƒ»∆»««»∆…
BÁˆÓ ÏÚ11ÌÈ˜B„ˆ C¯c ‰Ê È¯‰ -12B˙lÙ˙ ‰NBÚ‰ . «ƒ¿¬≈∆∆∆»ƒ»∆¿ƒ»

ÊB‚‡k ‰l‚Ú13ÏÏk ‰ÂˆÓ da ÔÈ‡ ,14¯h‡ .15ÁÈÓ ¬À»∆¡≈»ƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ«
ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â .BlL Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÈÓÈa ÔÈlÙz¿ƒƒƒƒ∆¿…∆¿ƒ»»≈
Ïk Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÏ‡ÓNa d˙B‡ ÁÈÓ ,ÂÈ„È ÈzLaƒ¿≈»»≈ƒ«»ƒ¿…∆¿…»

Ì„‡16ÔÈlÙz‰ ˙¯ÈL˜ ÌB˜Óe .17Ô˙Á‰ ÌB˜Óe18, »»¿¿ƒ««¿ƒƒ¿¬»»»
ÚeÓM‰ ÈtÓ‰19.Ìe„ÓÏ ƒƒ«¿»¿»

יד 10) - ידך" על לאות "וקשרתם לעצמו מפרש שהוא כף,
שביד. בגובה ולא עיניך"11)ממש, "בין לו מפרש והוא

שבראש. בגובה ולא - המצח על - ממש עיניך בין
אחר 12) והולכים חכמים, מדרש "שמבזים ע"ב: כד, מגילה

דרשו  וחז"ל שם). (רש"י, דעתם לפי הכתוב משמע
פירושו  בתפילין, האמור עיניך" ש"בין ב"גזירהֿשוה"
(דברים  להלן ונאמר עיניך, בין כאן "נאמר הראש: בגובה
בגובה  להלן מה למת, עיניכם בין קרחה תשימו ולא א): יד,
כאן  אף שיער), בו (שיש קרחה שעושה מקום שבראש,
אלא  עיניך" "בין נאמר ולא לז:). (מנחות הראש" בגובה
בין  כנגד מכוון הראש באמצע התפילין את שתשים לומר

מלמטה 13)העינים. ומחודד מושב, בית לה שאין

שמבואר 14)(רש"י). כמו מרובעות, שיהיו מצוותן כי
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ובביאורנו. ה"יד, פ"יא תפילה הל' לעיל וראה שם).
הנ"ל.80) "של 81)מהטעם ראש של תפלה עושים שאין
נתקדשו 82)יד". לא לבשן, שלא עוד שכל שם. מנחות ,

המיוחדת. ניכריה 83)בקדושתן חריציה ראש" "של והלא
אחד. מבית כולה יד ושל טלאי,84)מבחוץ, מלשון

שם). (מנחות עור עליה שמכסה

.ÁÈ˙B¯ÈÙz‰ e˜ÒÙpL ÔÈlÙz85ÈzL eÈ‰ Ì‡ - Ô‰lL ¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»∆ƒ»¿≈
BÊ „ˆa BÊ ˙B¯ÈÙz‰86elÙ‡ ,˙B¯ÈÙz LÏL e˜ÒÙpL B‡ , «¿ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¬ƒ

˙BÏeÒÙ el‡ È¯‰ ,BÊ „‚Î ‡lL BÊ87ÌÈ¯·c ‰na . ∆…¿∆∆¬≈≈¿«∆¿»ƒ
˙BLÈa ?ÌÈ¯eÓ‡88˙BL„Áa Ï·‡ ,89ÈtL ÔÓÊ Ïk , ¬ƒƒ»¬»«¬»»¿«∆¿≈

ÔÏ·Ë90˙B¯Lk ,˙BÓi˜91Ïk ?˙BL„Á‰ Ô‰ el‡Â . «¿»«»¿≈¿≈≈«¬»…
ÔÈlÙz‰ Ba ÔÈÏB˙Â ,B¯Ùz Ú¯˜pL ¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈÊÁB‡L∆¬ƒƒ¿»»∆ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙BL„Á el‡ È¯‰ - ˙¯Î BÈ‡Â ˜ÊÁ ‡e‰Â¿»»¿≈ƒ¿»¬≈≈¬»¿ƒ≈
.˙BLÈ el‡ È¯‰ - ˜ÒÙ ‡e‰ ‡l‡ ,Ba ˙BÏ˙Ï Èe‡»̄ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈≈¿»

עור 85) עם התפילין) מושב (בית התיתורא את המחברות
הפנימית 86)הבתים. התפירה עם החיצונה התפירה

משתי  סובבת היא התפירות מי"ב תפירה שכל שכנגדה,
ה"י. לעיל כמבואר ואחור, פנים לה,87)רוחות מנחות

יושנן.88)ע"א. מרוב לגמרי שייקרעו לחוש שיש
יותר.89) ייקרע ולא  חזק שהם 90)שעורם הבתים, עור

כטבלא. הרי"ף,91)מרובעים גירסת ע"פ שם. מנחות,
יותר  לפסול יש שבחדשות היא, שלפנינו התלמוד וגירסת
שלפי  תפילין, הל' הרי"ף אחרי נמשך רבינו אבל מבישנות,

מבישנות. יותר בחדשות להכשיר יש גירסתו

.ËÈd˙B‡ ÔÈ¯LB˜ ÔÈ‡ ,‰˜ÒÙpL ‰Úeˆ¯92ÔÈ‡Â ¿»∆ƒ¿¿»≈¿ƒ»¿≈
˙¯Á‡ ÔÈNBÚÂ dÊB‚Â d‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ¯ÙBz93. ¿ƒ»∆»ƒ»¿¿»¿ƒ«∆∆

‰Úeˆ¯‰ È¯eiLÂ94daÁ¯Â dk¯‡ ‡‰iL „Ú ,ÔÈÏeÒt ¿ƒ≈»¿»¿ƒ«∆¿≈»¿»¿»¿»
ÂÈÏÚ ¯˙È B‡ ¯eÚMk95Èt ˙BÈ‰Ï ¯‰fÈ ÌÏBÚÏe . «ƒ»≈»»¿»ƒ»≈ƒ¿¿≈

‰Úeˆ¯‰96¯LBwL ˙Úa ,‰ÏÚÓÏ97ÏÚÂ B„È ÏÚ Ô˙B‡ »¿»¿«¿»¿≈∆≈»«»¿«
.BL‡…̄

רצועה 92) תמה, קשירה וקשרתם, שנאמר ע"ב. לה, מנחות
קשורה. ולא ברא"ש 93)שלימה הובאה הגאונים דעת וכן

התפירה  אין פוסקים ושאר הרא"ש ולדעת תפילין. הל'
הראש, את המקיף הרצועה בחלק אלא פוסלות והקשירה
והאצבע  הזרוע את המקיף החלק באותו יד" ב"של וכן
וכן  לנוי, מלפניו התלויה הרצועה בעודף אבל האמצעית.
אין  - האמצעית לאצבע שחוץ מה יד של הרצועה בעודף
וב'בית  לג, סי' או"ח 'טור' (ראה פוסלות והתפירה הקשירה

שם). אחרי 94)יוסף' ראש של הרצועה שנפסקה כגון
שיעור  כדי ממנה נשאר ולא הראש, את המקיף העיגול

ה"יב. לעיל כשרות 95)האמור ותפירה שקשירה ואפשר
לעיל. כמבואר שהוא 96)בהן, שברצועה העליון הצד

לבר". "ונוייהן לה:) (מנחות כמאמרם שחור, וצבוע חלק
רב  של בחסידותו שסיפרו כה.) קטן (מועד לחז"ל ומצינו
(השחור  תפילין של רצועה לו נהפכה אחת שפעם הונא,

יום. ארבעים בצום עליה וישב רש"י) יש 97)בפנים,
בשעת  אלא נאמרת הקפידא שאין רבינו בדברי מדקדקים
אין  ההנחה אחרי הרצועה לו נהפכה אם אבל בלבד, ההנחה
אינה  כתיקונה שמניחה שכל מוכח, זה ואין לה. חוששים

עליו  - נהפכה אם ודאי אבל מעצמה, להתפרק עשויה
כז). סי' או"ח יוסף', ('בית כראוי לתקנה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) מי הנחתן; זמן ברכתן; סדר תפילין; הנחת מקום

מהנחתן. הפטורים

.‡ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÁÈÓ ?L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÔÈÁÈÓ ÔÎÈ‰≈»¿ƒƒ¿ƒƒ∆…¿ƒƒ»«
‡e‰Â ,ÌÈt‰ „‚kL ¯ÚN‰ ÛBÒ ‡e‰L ,„˜„w‰«»¿…∆«≈»∆¿∆∆«»ƒ¿

ÒÙB¯ ˜BÈz ÏL BÁnL ÌB˜n‰2ÔeÎÏ CÈ¯ˆÂ .Ba «»∆…∆ƒ≈¿»ƒ¿«≈
ÌÈÈÚ‰ ÔÈa eÈ‰iL È„k ,ÚˆÓ‡a Ì˙B‡3‰È‰ÈÂ , »¿∆¿«¿≈∆ƒ¿≈»≈»ƒ¿ƒ¿∆

¯Lw‰4Û¯Ú‰ d·‚a5.˙ÏbÏb‰ ÛBÒ ‡e‰L , «∆∆¿…«»…∆∆«À¿…∆

וברש"י).2) לז. (מנחות שנה בן קטן כשהוא שלא 3)רך,
שבין  המקום כנגד באמצעו מכוונות אלא הראש, בצדי יהיו
(שם, עיניך" בין לטוטפות "והיו שנאמר: מה לקיים העינים,

כמו 4)לז:). דל"ת, כמין העשוי הראש רצועות של
הי"ג. פ"ג לעיל למטה 5)שמבואר ולא הפנים, מול שהוא

לה:). (שם, בצואר

.·BÏ‡ÓN ÏÚ d˙B‡ ¯LB˜ ,„È ÏLÂ6˙¯aw‰ ÏÚ ,7, ¿∆»≈»«¿…««ƒ…∆
ÁÙBz‰ ¯Na‰ ‡e‰Â8Û˙k‰ ˜¯t ÔÈaL ,˜t¯naL ¿«»»«≈«∆««¿≈∆≈∆∆«»≈

B˜t¯Ó ˜a„Ó ‡e‰Lk ,‡ˆÓpL ;ÚB¯f‰ ˜¯t ÔÈ·e≈∆∆«¿«∆ƒ¿»¿∆¿«≈«¿¿
:Ìi˜Ó ‡ˆÓÂ ,BaÏ „‚k ‰lÙ˙ ‰È‰z ,ÂÈÚÏˆÏƒ¿»»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«≈

"E··Ï ÏÚ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â"9. ¿»«¿»ƒ»≈∆«¿»∆

מה 6) וכתבתם" "וקשרתם... שנאמר: ע"א. לז, מנחות
קשירה  אף בימין), כותבים אדם בני (שרוב בימין כתיבה
(כי  בשמאלו התפילין שהנחת מכלל בימין, ומשקושר בימין,
שם). רש"י בימין, לקשרה יכול אינו שוב ימינו, על יניחה אם

שם).7) ('תוספות' בשר קבוצת ועולה.8)לשון מנופח
יד).9) אות "בא" פרשת תנחומא מדרש ע"ב; לז, שם,

.‚B„ÈŒÒt ÏÚ „È ÏL ‰lÙz ÁÈn‰10L‡¯ ÏL B‡ , «≈ƒ«¿ƒ»∆»««»∆…
BÁˆÓ ÏÚ11ÌÈ˜B„ˆ C¯c ‰Ê È¯‰ -12B˙lÙ˙ ‰NBÚ‰ . «ƒ¿¬≈∆∆∆»ƒ»∆¿ƒ»

ÊB‚‡k ‰l‚Ú13ÏÏk ‰ÂˆÓ da ÔÈ‡ ,14¯h‡ .15ÁÈÓ ¬À»∆¡≈»ƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ«
ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â .BlL Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÈÓÈa ÔÈlÙz¿ƒƒƒƒ∆¿…∆¿ƒ»»≈
Ïk Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÏ‡ÓNa d˙B‡ ÁÈÓ ,ÂÈ„È ÈzLaƒ¿≈»»≈ƒ«»ƒ¿…∆¿…»

Ì„‡16ÔÈlÙz‰ ˙¯ÈL˜ ÌB˜Óe .17Ô˙Á‰ ÌB˜Óe18, »»¿¿ƒ««¿ƒƒ¿¬»»»
ÚeÓM‰ ÈtÓ‰19.Ìe„ÓÏ ƒƒ«¿»¿»

יד 10) - ידך" על לאות "וקשרתם לעצמו מפרש שהוא כף,
שביד. בגובה ולא עיניך"11)ממש, "בין לו מפרש והוא

שבראש. בגובה ולא - המצח על - ממש עיניך בין
אחר 12) והולכים חכמים, מדרש "שמבזים ע"ב: כד, מגילה

דרשו  וחז"ל שם). (רש"י, דעתם לפי הכתוב משמע
פירושו  בתפילין, האמור עיניך" ש"בין ב"גזירהֿשוה"
(דברים  להלן ונאמר עיניך, בין כאן "נאמר הראש: בגובה
בגובה  להלן מה למת, עיניכם בין קרחה תשימו ולא א): יד,
כאן  אף שיער), בו (שיש קרחה שעושה מקום שבראש,
אלא  עיניך" "בין נאמר ולא לז:). (מנחות הראש" בגובה
בין  כנגד מכוון הראש באמצע התפילין את שתשים לומר

מלמטה 13)העינים. ומחודד מושב, בית לה שאין

שמבואר 14)(רש"י). כמו מרובעות, שיהיו מצוותן כי
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ה"א. פ"ג, מלאכתו 15)לעיל ועושה רפויה שימינו מי
איש  טו): (ג, ב"שופטים" ונזכר יוסף'), ('נמוקי בשמאלו

ימינו. יד  ע"א.16)אטר לז, היד.17)מנחות על 
הראש.18) מסיני 19)על משה שקיבל שבעלֿפה מתורה

ניתנה  ה"ב, לעיל בביאורנו הנזכרת ה"גזירהֿשוה" גם (כי
ובכסףֿמשנה  ה"א, פ"א שופר הלכות ראה מסיני, למשה

שם).

.„„È ÏL ˙·kÚÓ dÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz20„È ÏLÂ , ¿ƒ»∆…≈»¿«∆∆∆»¿∆»
L‡¯ ÏL ˙·kÚÓ dÈ‡21BÊ ,˙BˆÓ ÈzL Ô‰L ÈtÓ , ≈»¿«∆∆∆…ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿

L‡¯ ÏL ÏÚ ?ÔÈÎ¯·Ó „ˆÈÎÂ .dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ¿«¿»¿¿«¿»¿≈«¿»¿ƒ«∆…
˙ÂˆÓ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :C¯·Ó¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿«
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :C¯·Ó „È ÏL ÏÚÂ ;"ÔÈlÙz¿ƒƒ¿«∆»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

ÁÈ‰Ï eeˆÂ22."ÔÈlÙz ¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒƒ

על 20) להניח יכול ראש", "של תפלה לו אין אם שאפילו
"של  תפלה מצות עלֿכלֿפנים ויקיים יד" "של תפלה ידו

מד.). (מנחות לפני 21)יד" ראש של תפלה רבינו הקדים
ה"יז). (פ"ג, לעיל כמבואר קדושתה, לרוב יד, של תפלה
כמבואר  ראש, לשל קודמת יד של הנחתן, בסדר אבל

ה"ה. (יחזקאל 22)בסמוך הכתוב כלשון בקמ"ץ, - להניח
כה), סי' או"ח יוסף' ('בית ביתך אל ברכה להניח ל): מד,
בקיום  נחה התפלה שתהיה שפירושו: שם, בשו"ע פסק וכן
חולקים: ויש ואנה, אנה תנוד לא הקשר, ע"י ובקביעות
והר' "מעריך" בספרו לונזאנו (הרב בפת"ח. להניח ומנקדים
כדיעה  הכריעו הפוסקים וגדולי ועוד), שוורץ יוסף
בפת"ח, לומר שאין בסידורו יאמר יעב"ץ והגאון הראשונה.

כאן. הנרצה היפך שהוא עזיבה ענין מורה זה כי

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23Ô‰Ó ˙Á‡ ÁÈ‰Lk ?24, «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ«««≈∆
‡È‰Â ˙Á‡ ‰Î¯a C¯·Ó ,Ô‰ÈzL ÁÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ«¿≈∆¿»≈¿»»««¿ƒ
ÏL ÁÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,„È ÏL ¯LB˜Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈∆»¿««»≈ƒ«∆

L‡¯ ÏL ıÏBÁ ,ıÏBÁ ‡e‰LÎe .L‡¯25CkŒ¯Á‡Â …¿∆≈≈∆…¿««»
„È ÏL ıÏBÁ26. ≈∆»

תפילין".23) מצות "על ראש של על כגון 24)שמברך
בלבד. ראש של תפלה אלא לו מברך 25)שאין ואינו

לו. (מנחות לשתיהן עולה הראשונה הברכה כי עליה,
אחא  ורב גאון האי רב דעת וכן שם). הרי"ף וכפירוש
"אע"פ  בתשובתו: רבינו יאמר וכה ברי"ף). (הובאו משבחא
שתי  וענין הואיל זו, את זו מעכבות ואין הן, מצוות ששתי
הוא  שתיהן שענין אחת, מברך הוא, אחד ענין המצוות
(תשובות  בפיך ה' תורת תהיה למען שנאמר: הזכרון,
בתוספתא  מפורש רבינו וכדעת ח'). סימן לפסיא, הרמב"ם
עמרם  רב לדעת ברם פנחס. פרשת וב"זוהר" פ"ו) (ברכות
של  על לברך צריך לו.) מנחות ('תוספות' ורבינוֿתם גאון
מפורש  וכדבריהם תפילין", מצות "על שניה: ברכה ראש
שתי  לברך אשכנז בני ומנהג יד. אות בא פ' תנחומא במדרש
שם  "ברוך השניה: הברכה אחר שאומרים אלא ברכות,
לבטלה  ברכה מספק להנצל כדי ועד" לעולם מלכותו כבוד

כה). סי' או"ח "והיו 26)(רמ"א שנאמר: ע"א. לו, מנחות
שתים. יהיו עיניך, בין שהן זמן כל - עיניך" בין לטוטפות

שעל  האחת התפלה רק תשאר תחלה, יד של יחלוץ ואם
עיניו. בין ראשו,

.Â,„È ÏL ÔÈlÙz ¯L˜Â "ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï" C¯aL ÈÓƒ∆≈«¿»ƒ«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ∆»
„Ú ,Ba¯Ï ÌBÏL ·ÈL‰Ï elÙ‡Â ,¯tÒÏ BÏ ¯eÒ‡»¿«≈«¬ƒ¿»ƒ»¿««

‰¯·Ú BÊ È¯‰ - ÁN Ì‡Â .L‡¯ ÏL ÁÈiL27CÈ¯ˆÂ , ∆»ƒ«∆…¿ƒ»¬≈¬≈»¿»ƒ
CkŒ¯Á‡Â ,"ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ÏÚ" ,‰iL ‰Î¯a C¯·Ï¿»≈¿»»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ¿««»

L‡¯ ÏL ÁÈÓ28. ≈ƒ«∆…

אמרה:27) והתורה צריכה, שאינה לברכה גורם הוא שהרי
לשוא". אלהיך ה' שם תשא מברך 28)"לא "סח שם:

שתים".

.ÊelÙ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ÔÁÈnL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈlÙz¿ƒƒ»¿«∆¿ƒ»¿»≈¬≈∆«¬ƒ
ÌBia ÌÈÓÚÙ ‰nk L·BÏÂ ıÏBÁ29Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎÂ . ≈¿≈«»¿»ƒ«¿»«ƒ¿À»

Ô˙iNÚÏ Ì„˜ Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó30ÏÚ C¯·Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ; ¿»≈¬≈∆…∆«¬ƒ»»¿ƒ»»ƒ¿»≈«
Ì„˜ ,˙¯aw‰ ÏÚ ‰Áp‰ ¯Á‡ „È ÏL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆»«««»»««ƒ…∆…∆

Ô˙iNÚ ‡È‰ BÊ Ô˙¯ÈLwL ,Ô˙¯ÈL˜31. ¿ƒ»»∆¿ƒ»»ƒ¬ƒ»»

ע"א.29) מו, ע"ב.30)סוכה לה, שנאמר:31)מנחות
כי  הנחתן, לפני יברך לא וכן ידך". על לאות "וקשרתם
המצוה  לעשיית ותכופה סמוכה להיות צריכה הברכה

(כסףֿמשנה).

.ÁÈÏÎa ÔÚÈˆ‰Ï ÂÈlÙz Ì„‡ ıÏBÁLk32ÁÈpÈ ‡Ï , ¿∆≈»»¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ…«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ L‡¯ ÏLÂ ‰hÓlÓ „È ÏL33‰ÚLaL ÈtÓ , ∆»ƒ¿«»¿∆…ƒ¿«¿»ƒ¿≈∆¿»»

‡ˆÓÂ ,‰lÁz L‡¯ ÏLa ÚbÙÈ ÔL·ÏÏ ‰ˆB¯ ‡e‰L∆∆¿»¿»ƒ¿«¿∆…¿ƒ»¿ƒ¿»
dÁÈpnL34ÏL ÔÈL·BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„È ÏL ‡ÈˆBÓe ∆«ƒ»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ∆

„È ÏL Ì„˜ L‡¯35,‰ÂˆÓ ÁÈp‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â ; ……∆∆»¿»¿»»¿«ƒ«ƒ¿»
˙¯Á‡ ‰ÂˆÓÏ ‰pnÓ ¯·ÚÏÂ36‡B·zL ‰ÂˆÓ ‡l‡ , ¿«¬…ƒ∆»¿ƒ¿»«∆∆∆»ƒ¿»∆»

CÎÈÙÏ ;˜qÚ˙Ó ‡e‰ da ,‰lÁza Ì„‡ ÏL B„ÈÏ¿»∆»»«¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ»
‰lÁz da ÚbÙiL È„k ,‰ÏÚÓÏ „È ÏL ÁÈp‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«ƒ«∆»¿«¿»¿≈∆ƒ¿«»¿ƒ»

¯„q‰ ÏÚ LaÏÈÂ37. ¿ƒ¿«««≈∆

אפשר 33)בתיקן.32) רחב התיק אם כי צר, בתיק מדובר
בצד  ראש" ו"של השמאלי, התיק בצד יד" "של להניח

היום. כמנהגנו ומניחה.34)הימין מידו עוזבה
לטוטפות 35) והיו ואח"כ ידך, על לאות "וקשרתם שנאמר:

לו.). (מנחות עיניך" פ'36)בין ובמכילתא ע"א. לג, יומא
יב, (שמות המצות את ושמרתם מהפסוק: חז"ל דרשוה בא
שאין  כדרך המצוות, את אלא המצות, את תקרא אל ִַַיז)
אם  אלא המצוה, את מחמיצים אין כך המצה, את מחמיצים

מיד". אותה עשה לידך, מצוה ע"ב:37)באה לג, שם,
גאון, האי רב וכפירוש אסור", אטוטפתא דרעא "עבורי

שם. ב'תוספות' הובא

.ËBÈÎ‰L ÈÏk38,Ba ÌÁÈp‰Â ,ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ¿ƒ∆¡ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ»
ÏÁ È¯·„a Ba LnzL‰Ï ¯eÒ‡Â ,Lc˜˙39BÈÎ‰ ; ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈…¡ƒ

È‡¯Ú Ba ÁÈp‰L B‡ ,Ba ÁÈp‰ ‡ÏÂ40‡Ï - BÈÎ‰ ‡ÏÂ ¿…ƒƒ«∆ƒƒ«¬«¿…¡ƒ…
˙‡ ˙BÏ˙Ï ¯eÒ‡Â .‰È‰L BÓk ÏÁ ‡e‰ È¯‰Â ,Lc˜˙ƒ¿«≈«¬≈…¿∆»»¿»ƒ¿∆

dÓˆÚ ‰lÙza ÔÈa ,‰Úeˆ¯a ÔÈa - ÔÈlÙz‰41Ï·‡ ; «¿ƒƒ≈»¿»≈«¿ƒ»«¿»¬»
.Ba ÔÈÁpÓ ÔÈlÙz‰L ÒÈk‰ ˙‡ ‡e‰ ‰ÏBz∆∆«ƒ∆«¿ƒƒÀ»ƒ
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לכך.38) ע"ב.39)יחדו מח, מקרה.40)סנהדרין דרך
תפלה 41) הנחת בשעת אבל כד.). (ברכות ובזיון גנאי משום

וכך  באויר, תלויה והתפלה ביד, הרצועה שמחזיק ראש של
ואין  הנחתן צורך זה כי איסור, אין - ראשו על מניחה הוא

מ). סי' או"ח, (ט"ז בזיון משום בזה

.È:¯Ó‡pL ,‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBia ÔÈlÙz‰ ˙Á‰ ÔÓÊ¿«¬»««¿ƒƒ«¿…««¿»∆∆¡«
‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ"42ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ‡È‰ BÊ '‰wÁ' - "43. ƒ»ƒ»ƒ»À»ƒƒ¿«¿ƒƒ

:¯Ó‡pL ,ÔÈlÙz ÔÓÊ ÔÈ‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL ÔÎÂ¿≈«»¿»ƒƒ≈»¿«¿ƒƒ∆∆¡«
ÔÓˆÚ Ô‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÂ ,"˙B‡Ï ‰È‰Â"¿»»¿¿«»¿»ƒƒ≈«¿»

˙B‡44Ô˙Á‰ ÔÓÊ È˙ÓÈ‡Óe .B¯·Á ˙‡ ‰‡¯iMÓ ? ≈≈»«¿«¬»»»ƒ∆ƒ¿∆∆¬≈
e‰¯ÈkÈÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜eÁ¯a45.‰nÁ‰ Ú˜LzL „Ú , ¿ƒ«¿««¿«ƒ≈«∆ƒ¿«««»

לו:).42) (מנחות לילות ולא בפסוק 43)ימים, האמורה
וגו' עיניך" בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה הקודם:
רבי  לדעת בניגוד לו:), (מנחות הגלילי יוסי רבי כדעת
פסח  לענין אלא זו חוקה נאמרה לא שם: האומר עקיבא,

שכתוב 44)בלבד. כמו לישראל, הקדושֿברוךֿהוא בין
ביני  היא אות כי תשמורו, שבתותי את יג): לא, (שמות
נקראים  ימיםֿטובים וכן שם). וברש"י לו: (מנחות וביניכם
ויש  במצוות. ומצויינים מלאכה, בעשיית אסורים שהרי אות,
גם  מכוונת תשמרו" "שבתותי אצל הנאמרת שאות אומרים:
שבת, אחד במשמע: שתים "שבתותי" שכן לימיםֿטובים,
בחולֿ תפילין הנחת ולענין ספר'). ('קרית יוםֿטוב ואחד
גדולות', ('הלכות אומרים יש הפוסקים, נחלקו המועד
בהם  מניחים שאין והרשב"א) גאון, בשם העתים' ו'ספר
בחולֿהמועד  חמץ איסור "אות": להם יש שהרי תפילין,
רבינו  דעת אבל סוכות. בחולֿהמועד ולולב וסוכה פסח,
ראה  תפילין. בהם שמניחים ה"יג) פ"ז, יוםֿטוב (הל'
תפילין  להל' - הגיבורים' (וב'שלטי כאן. כסףֿמשנה
ז"ל  הרמב"ם ספרי באיזה מצאתי "וכן כתוב: - להרי"ף
מניחן  ובחולֿהמועד תפילין: בהלכות בהם שכתוב ָישנים,
ומקורם  והרא"ש. 'התרומה' בעל דעת וכן ברכה"), בלא
עיקר  ולדעתם ה"ד). פ"ג, קטן (מועד ה'ירושלמי' מדברי
וחולֿהמועד  מלאכה, עשיית איסור הוא ביוםֿטוב ה'אות'
ובארץ  אות. בו אין התורה, מן במלאכה שמותר מתוך
מצאו  כי בחולֿהמועד, תפילין להניח שלא המנהג ישראל
א, (שה"ש טובים" שמניך "לריח הפסוק על חדש' ב'זוהר
לגשת  לבו יערב "ומי בחולֿהמועד, להניחן שאסור ג):
המפליג  יוחאי בן שמעון רבי דברי על ועשה בקום לעבור
לא). סי' או"ח יוסף', ('בית הנחתן" באיסור מאד

עמו 45) רגיל שאינו בחבירו מדובר כאן ע"ב. ט, ברכות
מארבע  יותר בריחוק אפילו הרבה, עמו רגיל אם כי ביותר,

ב). א, בר' (ירושלמי יכירהו אמות

.‡È‰ÎLÁÂ ,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ÔÈlÙz ÁÈ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ…∆∆ƒ¿«««»¿»¿»
¯zÓ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô‰ elÙ‡ - ÂÈÏÚ46ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â ; »»¬ƒ≈»»»««¿»À»¿≈ƒ

eÁÈÈ ‡lL ,Ïk‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,ÌÈa¯Ï ‰Ê ¯·c»»∆»«ƒ∆»¿«¿ƒ∆«…∆…»ƒ
ÔÈlÙ˙47Ú˜LzMÓ Ô˙B‡ eˆÏÁÈ ‡l‡ ,‰ÏÈla Ô‰ÈÏÚ ¿ƒƒ¬≈∆««¿»∆»««¿»ƒ∆ƒ¿«
‰nÁ‰48Ú˜LzL ¯Á‡ ‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÁÈn‰ ÏÎÂ . ««»¿»«≈ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ»««∆ƒ¿«

z¯ÓLÂ" :¯Ó‡pL ,Â‡Ïa ¯·BÚ ,‰nÁ‰49‰wÁ‰ ˙‡ ««»≈¿»∆∆¡«¿»«¿»∆«À»
."‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ 'B‚Â ˙‡f‰«…¿ƒ»ƒ»ƒ»

ראשו.46) על מונחות ישאירן 47)להשאירן שלא
בהן 48)מונחות. ויישן ישכח שמא ע"ב. לו, מנחות

ה"טו. בסמוך כמבואר התפילין 49)ואסור, להניח תשמור
זה  הרי "השמר", שנאמר מקום וכל בלילה, ולא ביום רק
לפי  זה, לאו על לוקה אינו אבל שם). (מנחות, לאֿתעשה
אינו  - לאו על שעבר אע"פ מצוה לעשות המתכוין שכל
מבעוד  עליו היו אם שהרי לאוין, כשאר זה אין וכן לוקה,
לאו  רבינו מנה לא ולפיכך בלילה. עליו להניחן מותר יום,

צ"ה). הרמב"ם, לשונות ח"ב, (רדב"ז המצוות במנין זה

.·ÈÂÈÏÚ ‰Ú˜LÂ ,BL‡¯a ÔÈlÙ˙e C¯c· ‡· ‰È‰»»»«∆∆¿ƒƒ¿…¿»¿»»»
‰nÁ‰50L„˜Â51ÌBi‰52Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ -53„Ú ««»¿»«««ƒ«»¬≈∆«

ıÏBÁÂ B˙È·Ï ÚÈbÓ ‡e‰L54Œ˙È·a ·LBÈ ‰È‰ . ∆«ƒ«¿≈¿≈»»≈¿≈
L¯„n‰55ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â ,BL‡¯a ÔÈlÙ˙e56ÁÈpÓ - «ƒ¿»¿ƒƒ¿…¿»«»»««ƒ«

˙Èa LÈ Ì‡Â .ıÏBÁÂ B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È»¬≈∆«∆«ƒ«¿≈¿≈¿ƒ≈«ƒ
ÌL ÔÁÈpÓ ,Ba ÔÈ¯nzLnL ‰ÓBÁÏ CeÓÒ57‡Ï Ì‡Â . »«»∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ»»¿ƒ…

BÏ ‰È‰ ‡lL ÈtÓ ,‰nÁ‰ ‰Ú˜MMÓ ÂÈlÙz ıÏÁ»«¿ƒ»ƒ∆»¿»««»ƒ¿≈∆…»»
¯zÓ - Ô¯ÓLÏ È„k ÂÈÏÚ e‡ˆÓÂ ,Ô¯ÓLÏ ÌB˜Ó58. »¿»¿»¿ƒ¿¿»»¿≈¿»¿»À»

לחלצן.50) וחייב תפילין, זמן אינו לילה או 51)והרי
רוקח'). ('מעשה זמן 52)קדש אינה שבת וגם השבת,

אחרים 53)תפילין. יראוהו שלא כדי בידו אותן מכסה
יוסף'). ('נמוקי ממנו משום 54)וילמדו בדרך חולצן ואינו

להעבירן  הוא מוכרח שבת ובליל מידו. יפלו שמא חשש
אמות  ארבע בשבת חפץ להעביר שאסור ראשו, על כשהן
משום  מלבוש, דרך לעיר להכניסן לו והתירו הרבים, ברשות

טו.). (ביצה התפילין ואינו 55)בזיון לעיר שמחוץ
יאבדו.56)משתמר. - בביתֿהמדרש יניחן ואם

(שם).57) לביתו. מוליכן לכתחילה.58)ואינו כן ומורים
שלפנינו, הש"ס ולגירסת שם. הרי"ף וכגירסת לו:) (מנחות
כדי  מותר, - ראשו על לכתחילה להניחן שאפילו נאמר

לשמרן.

.‚ÈÚÓL ˙‡È¯wÓ ¯eËt‰ Ïk59ÔÈlÙzÓ ¯eËt ,60. »«»ƒ¿ƒ«¿«»ƒ¿ƒƒ
ÂÈlÙz ¯ÓLÏ Ú„BiL ÔË˜61,ÔÈlÙz BÏ Á˜BÏ ÂÈ·‡ - »»∆≈«ƒ¿…¿ƒ»»ƒ≈«¿ƒƒ

˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k62ÏBÎÈ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,ÌÈÚÓ ÈÏBÁ . ¿≈¿«¿¿ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ∆…»
ÔÈlÙz‰ ÔÓ ¯eËt ,¯Úˆa ‡l‡ ÂÈ·˜ ˙‡ ¯ÓLÏ63. ƒ¿…∆¿»»∆»¿««»ƒ«¿ƒƒ

ÔÈ·iÁ ,Ôlk ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÂ64.ÌÈ¯B‰hk ÔÈlÙ˙a ¿»«¿≈ƒÀ»«»ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒ
¯eËt ,ÂÈÏÚ ‰BÎe ˙·MÈÓ BzÚc ÔÈ‡L ÈÓe ,¯ÚËˆÓƒ¿«≈ƒ∆≈«¿¿À∆∆¿»»»»
BzÚc ÁÈq‰Ï BÏ ¯eÒ‡ ,ÔÈlÙz ÁÈn‰L ;ÔÈlÙz‰ ÔÓƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ««¿

Ô‰Ó65‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÌÈ‰k .66‰ÚLa ÌÈiÂÏ‰Â , ≈∆…¬ƒƒ¿«»¬»¿«¿ƒƒ¿»»
ÔÎec‰ ÏÚ ¯ÈM‰ ÌÈ¯ÓB‡L67‰ÚLa Ï‡¯NÈÂ , ∆¿ƒ«ƒ««»¿ƒ¿»≈¿»»

Lc˜na ÌÈ„ÓBÚL68ÔÓe ‰lÙz‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt , ∆¿ƒ«ƒ¿»¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ
ÔÈlÙz‰69. «¿ƒƒ

ק"ש 59) הל' לעיל המנויים אלה וכל ועבדים, נשים כגון
ע"ב.60)פ"ד. יז, לבית61ֿ)ברכות בהן יכנס שלא

וכדומה. ע"א.62)הכסא מב, שתפילין 63)סוכה מפני
קי. (חולין בזה להזהר יכולים אינם ואלו נקי, גוף צריכין

קד.). כתובות ב'תוספות' ואפילו 64)וראה ע"ב. כו, סוכה
במועד מצורע כמבואר בתפילין, חייב חמורה שטומאתו

שמח').קטן ('אור להזהר 65)טו. להם אפשר אי ואלה
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לכך.38) ע"ב.39)יחדו מח, מקרה.40)סנהדרין דרך
תפלה 41) הנחת בשעת אבל כד.). (ברכות ובזיון גנאי משום

וכך  באויר, תלויה והתפלה ביד, הרצועה שמחזיק ראש של
ואין  הנחתן צורך זה כי איסור, אין - ראשו על מניחה הוא

מ). סי' או"ח, (ט"ז בזיון משום בזה

.È:¯Ó‡pL ,‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBia ÔÈlÙz‰ ˙Á‰ ÔÓÊ¿«¬»««¿ƒƒ«¿…««¿»∆∆¡«
‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ"42ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ‡È‰ BÊ '‰wÁ' - "43. ƒ»ƒ»ƒ»À»ƒƒ¿«¿ƒƒ

:¯Ó‡pL ,ÔÈlÙz ÔÓÊ ÔÈ‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL ÔÎÂ¿≈«»¿»ƒƒ≈»¿«¿ƒƒ∆∆¡«
ÔÓˆÚ Ô‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÂ ,"˙B‡Ï ‰È‰Â"¿»»¿¿«»¿»ƒƒ≈«¿»

˙B‡44Ô˙Á‰ ÔÓÊ È˙ÓÈ‡Óe .B¯·Á ˙‡ ‰‡¯iMÓ ? ≈≈»«¿«¬»»»ƒ∆ƒ¿∆∆¬≈
e‰¯ÈkÈÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜eÁ¯a45.‰nÁ‰ Ú˜LzL „Ú , ¿ƒ«¿««¿«ƒ≈«∆ƒ¿«««»

לו:).42) (מנחות לילות ולא בפסוק 43)ימים, האמורה
וגו' עיניך" בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה הקודם:
רבי  לדעת בניגוד לו:), (מנחות הגלילי יוסי רבי כדעת
פסח  לענין אלא זו חוקה נאמרה לא שם: האומר עקיבא,

שכתוב 44)בלבד. כמו לישראל, הקדושֿברוךֿהוא בין
ביני  היא אות כי תשמורו, שבתותי את יג): לא, (שמות
נקראים  ימיםֿטובים וכן שם). וברש"י לו: (מנחות וביניכם
ויש  במצוות. ומצויינים מלאכה, בעשיית אסורים שהרי אות,
גם  מכוונת תשמרו" "שבתותי אצל הנאמרת שאות אומרים:
שבת, אחד במשמע: שתים "שבתותי" שכן לימיםֿטובים,
בחולֿ תפילין הנחת ולענין ספר'). ('קרית יוםֿטוב ואחד
גדולות', ('הלכות אומרים יש הפוסקים, נחלקו המועד
בהם  מניחים שאין והרשב"א) גאון, בשם העתים' ו'ספר
בחולֿהמועד  חמץ איסור "אות": להם יש שהרי תפילין,
רבינו  דעת אבל סוכות. בחולֿהמועד ולולב וסוכה פסח,
ראה  תפילין. בהם שמניחים ה"יג) פ"ז, יוםֿטוב (הל'
תפילין  להל' - הגיבורים' (וב'שלטי כאן. כסףֿמשנה
ז"ל  הרמב"ם ספרי באיזה מצאתי "וכן כתוב: - להרי"ף
מניחן  ובחולֿהמועד תפילין: בהלכות בהם שכתוב ָישנים,
ומקורם  והרא"ש. 'התרומה' בעל דעת וכן ברכה"), בלא
עיקר  ולדעתם ה"ד). פ"ג, קטן (מועד ה'ירושלמי' מדברי
וחולֿהמועד  מלאכה, עשיית איסור הוא ביוםֿטוב ה'אות'
ובארץ  אות. בו אין התורה, מן במלאכה שמותר מתוך
מצאו  כי בחולֿהמועד, תפילין להניח שלא המנהג ישראל
א, (שה"ש טובים" שמניך "לריח הפסוק על חדש' ב'זוהר
לגשת  לבו יערב "ומי בחולֿהמועד, להניחן שאסור ג):
המפליג  יוחאי בן שמעון רבי דברי על ועשה בקום לעבור
לא). סי' או"ח יוסף', ('בית הנחתן" באיסור מאד

עמו 45) רגיל שאינו בחבירו מדובר כאן ע"ב. ט, ברכות
מארבע  יותר בריחוק אפילו הרבה, עמו רגיל אם כי ביותר,

ב). א, בר' (ירושלמי יכירהו אמות

.‡È‰ÎLÁÂ ,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ÔÈlÙz ÁÈ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ…∆∆ƒ¿«««»¿»¿»
¯zÓ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô‰ elÙ‡ - ÂÈÏÚ46ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â ; »»¬ƒ≈»»»««¿»À»¿≈ƒ

eÁÈÈ ‡lL ,Ïk‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,ÌÈa¯Ï ‰Ê ¯·c»»∆»«ƒ∆»¿«¿ƒ∆«…∆…»ƒ
ÔÈlÙ˙47Ú˜LzMÓ Ô˙B‡ eˆÏÁÈ ‡l‡ ,‰ÏÈla Ô‰ÈÏÚ ¿ƒƒ¬≈∆««¿»∆»««¿»ƒ∆ƒ¿«
‰nÁ‰48Ú˜LzL ¯Á‡ ‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÁÈn‰ ÏÎÂ . ««»¿»«≈ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ»««∆ƒ¿«

z¯ÓLÂ" :¯Ó‡pL ,Â‡Ïa ¯·BÚ ,‰nÁ‰49‰wÁ‰ ˙‡ ««»≈¿»∆∆¡«¿»«¿»∆«À»
."‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ 'B‚Â ˙‡f‰«…¿ƒ»ƒ»ƒ»

ראשו.46) על מונחות ישאירן 47)להשאירן שלא
בהן 48)מונחות. ויישן ישכח שמא ע"ב. לו, מנחות

ה"טו. בסמוך כמבואר התפילין 49)ואסור, להניח תשמור
זה  הרי "השמר", שנאמר מקום וכל בלילה, ולא ביום רק
לפי  זה, לאו על לוקה אינו אבל שם). (מנחות, לאֿתעשה
אינו  - לאו על שעבר אע"פ מצוה לעשות המתכוין שכל
מבעוד  עליו היו אם שהרי לאוין, כשאר זה אין וכן לוקה,
לאו  רבינו מנה לא ולפיכך בלילה. עליו להניחן מותר יום,

צ"ה). הרמב"ם, לשונות ח"ב, (רדב"ז המצוות במנין זה

.·ÈÂÈÏÚ ‰Ú˜LÂ ,BL‡¯a ÔÈlÙ˙e C¯c· ‡· ‰È‰»»»«∆∆¿ƒƒ¿…¿»¿»»»
‰nÁ‰50L„˜Â51ÌBi‰52Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ -53„Ú ««»¿»«««ƒ«»¬≈∆«

ıÏBÁÂ B˙È·Ï ÚÈbÓ ‡e‰L54Œ˙È·a ·LBÈ ‰È‰ . ∆«ƒ«¿≈¿≈»»≈¿≈
L¯„n‰55ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â ,BL‡¯a ÔÈlÙ˙e56ÁÈpÓ - «ƒ¿»¿ƒƒ¿…¿»«»»««ƒ«

˙Èa LÈ Ì‡Â .ıÏBÁÂ B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È»¬≈∆«∆«ƒ«¿≈¿≈¿ƒ≈«ƒ
ÌL ÔÁÈpÓ ,Ba ÔÈ¯nzLnL ‰ÓBÁÏ CeÓÒ57‡Ï Ì‡Â . »«»∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ»»¿ƒ…

BÏ ‰È‰ ‡lL ÈtÓ ,‰nÁ‰ ‰Ú˜MMÓ ÂÈlÙz ıÏÁ»«¿ƒ»ƒ∆»¿»««»ƒ¿≈∆…»»
¯zÓ - Ô¯ÓLÏ È„k ÂÈÏÚ e‡ˆÓÂ ,Ô¯ÓLÏ ÌB˜Ó58. »¿»¿»¿ƒ¿¿»»¿≈¿»¿»À»

לחלצן.50) וחייב תפילין, זמן אינו לילה או 51)והרי
רוקח'). ('מעשה זמן 52)קדש אינה שבת וגם השבת,

אחרים 53)תפילין. יראוהו שלא כדי בידו אותן מכסה
יוסף'). ('נמוקי ממנו משום 54)וילמדו בדרך חולצן ואינו

להעבירן  הוא מוכרח שבת ובליל מידו. יפלו שמא חשש
אמות  ארבע בשבת חפץ להעביר שאסור ראשו, על כשהן
משום  מלבוש, דרך לעיר להכניסן לו והתירו הרבים, ברשות

טו.). (ביצה התפילין ואינו 55)בזיון לעיר שמחוץ
יאבדו.56)משתמר. - בביתֿהמדרש יניחן ואם

(שם).57) לביתו. מוליכן לכתחילה.58)ואינו כן ומורים
שלפנינו, הש"ס ולגירסת שם. הרי"ף וכגירסת לו:) (מנחות
כדי  מותר, - ראשו על לכתחילה להניחן שאפילו נאמר

לשמרן.

.‚ÈÚÓL ˙‡È¯wÓ ¯eËt‰ Ïk59ÔÈlÙzÓ ¯eËt ,60. »«»ƒ¿ƒ«¿«»ƒ¿ƒƒ
ÂÈlÙz ¯ÓLÏ Ú„BiL ÔË˜61,ÔÈlÙz BÏ Á˜BÏ ÂÈ·‡ - »»∆≈«ƒ¿…¿ƒ»»ƒ≈«¿ƒƒ

˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k62ÏBÎÈ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,ÌÈÚÓ ÈÏBÁ . ¿≈¿«¿¿ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ∆…»
ÔÈlÙz‰ ÔÓ ¯eËt ,¯Úˆa ‡l‡ ÂÈ·˜ ˙‡ ¯ÓLÏ63. ƒ¿…∆¿»»∆»¿««»ƒ«¿ƒƒ

ÔÈ·iÁ ,Ôlk ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÂ64.ÌÈ¯B‰hk ÔÈlÙ˙a ¿»«¿≈ƒÀ»«»ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒ
¯eËt ,ÂÈÏÚ ‰BÎe ˙·MÈÓ BzÚc ÔÈ‡L ÈÓe ,¯ÚËˆÓƒ¿«≈ƒ∆≈«¿¿À∆∆¿»»»»
BzÚc ÁÈq‰Ï BÏ ¯eÒ‡ ,ÔÈlÙz ÁÈn‰L ;ÔÈlÙz‰ ÔÓƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ««¿

Ô‰Ó65‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÌÈ‰k .66‰ÚLa ÌÈiÂÏ‰Â , ≈∆…¬ƒƒ¿«»¬»¿«¿ƒƒ¿»»
ÔÎec‰ ÏÚ ¯ÈM‰ ÌÈ¯ÓB‡L67‰ÚLa Ï‡¯NÈÂ , ∆¿ƒ«ƒ««»¿ƒ¿»≈¿»»

Lc˜na ÌÈ„ÓBÚL68ÔÓe ‰lÙz‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt , ∆¿ƒ«ƒ¿»¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ
ÔÈlÙz‰69. «¿ƒƒ

ק"ש 59) הל' לעיל המנויים אלה וכל ועבדים, נשים כגון
ע"ב.60)פ"ד. יז, לבית61ֿ)ברכות בהן יכנס שלא

וכדומה. ע"א.62)הכסא מב, שתפילין 63)סוכה מפני
קי. (חולין בזה להזהר יכולים אינם ואלו נקי, גוף צריכין

קד.). כתובות ב'תוספות' ואפילו 64)וראה ע"ב. כו, סוכה
במועד מצורע כמבואר בתפילין, חייב חמורה שטומאתו

שמח').קטן ('אור להזהר 65)טו. להם אפשר אי ואלה
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"רבי  אמרו: ה"ג) פ"ב, (ברכות וב'ירושלמי' הדעת. מהיסח
שב  לא אז עד כי חליו" אחר ימים שלשה לובשן היה ינאי
(פירוש  מהן דעתו מלהסיח לכוין היה יכול ולא אליו, כחו

שם). המקדש.66)החרדים, איצטבא,67)בבית כמין
על  כששרו הלויים עמדו ועליהן מדרגות, שלש בה והיו
פ"ו, הבחירה בית הלכות וראה מ"ו. פ"ב, (ערכין הקרבן

ישראל 68)ה"ב). של מעמד היה ומשמר משמר כל על
והם  התמיד, הקרבת בשעת בעזרה לעמוד שבאו בירושלים
להקריב  "תשמרו ככתוב: קרבנם, על לעמוד ישראל שלוחי

במועדו" וראה לי הקרבתו, בשעת עליו שמירתכם שתהא
ה"כא. פ"יא, תפילה הל' לעיל יט,69)בביאורנו זבחים

ושם  שם). (רש"י, המצוה מן פטור במצוה העוסק כי ע"א.
חוץ  בידם, הרשות תפילין להניח רצו אם אלה שכל מבואר,
עבודתם  בשעת בכהנים אסורה שהנחתה יד של מתפלה

ה"ו). (פ"י, המקדש כלי בהל' וכמבואר חציצה, משום

.„ÈLÓLÓÏ Ì„‡ ·iÁ70ÏÚ Ì‰L ÔÓÊ Ïk ÂÈlÙ˙a,ÂÈ «»»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»»¿«∆≈»»
Ô˙M„wL ,„Á‡ Ú‚¯ elÙ‡ Ì‰Ó BzÚc ÁÈqÈ ‡lL∆…«ƒ««¿≈∆¬ƒ∆«∆»∆¿À»»

ıÈv‰ ˙M„wÓ ‰ÏB„b71ÌL ‡l‡ Ba ÔÈ‡ ıÈv‰L ; ¿»ƒ¿À««ƒ∆«ƒ≈∆»≈
„Á‡72„"eÈ ÏL ÌL ÌÈ¯NÚÂ „Á‡ Ì‰a LÈ el‡Â , ∆»¿≈≈»∆∆»¿∆¿ƒ≈∆

.„È ÏLa Ô˙BÓÎe ,L‡¯ ÏLa ‡"‰≈¿∆…¿»¿∆»

הנחתן.70) ממקום נשמטו לא אם לראות ע"ב. לו, מנחות
יד. בשל ממשמש - ידך" על לאות "וקשרתם וכשיאמר
סי' (או"ח ראש בשל ממשמש - עיניך" בין לטוטפות "והיו

ס"א). להסיח 71)כח, לו היה שאסור כהןֿגדול שבראש
לח). כח, (שמות תמיד מצחו על והיה שנאמר: ממנו, דעתו

ז:). (יומא ממנו דעתו יסיח שלא - שכתוב 72)תמיד
ה.). סוכה (ראה לה'". "קדש עליו:

.ÂËepnÓ ‡ˆ˙ ‡lL ¯‰fiL ,È˜ Ûeb ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈlÙz¿ƒƒ¿ƒƒ»ƒ∆ƒ»≈∆…≈≈ƒ∆
Ì‰L ÔÓÊ Ïk ‰hÓlÓ Áe¯73¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÂÈÏÚ «ƒ¿«»»¿«∆≈»»¿ƒ»»

Ì‡ ‡l‡ ;È‡¯Ú ˙L ‡ÏÂ Ú·˜ ˙L ‡Ï ,Ì‰a ÔLÈÏƒ…»∆…¿«∆«¿…¿«¬«∆»ƒ
¯„eÒ Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰74‰M‡ BnÚ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,75ÔLÈ , ƒƒ«¬≈∆»¿…»¿»ƒƒ»»≈
È‡¯Ú ˙L Ì‰a76‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .77ÈpÓ ?BL‡¯ Á »∆¿«¬«¿≈«∆«ƒ«…

ÂÈk¯a ÔÈa78ÔLÈÂ ·LBÈ ‡e‰Â79. ≈ƒ¿»¿≈¿»≈

ע"א.73) מט, על 74)שבת שתפילין יזכור שאז מטפחת,
כו.). (סוכה בהן ויזהר עמו,75)ראשו, אשתו שאם

לתפילין. בזיון זה והרי דבר, הרגל לידי יבוא שמא חוששים
מלמטה.76) רוח ליציאת חוששין אין מועט, לזמן כי
קבע.77) שנת ויישן ירדם שינת 78)שלא נרדם אינו שאז

שם). (סוכה, שלא 79)קבע הדעת, להיסח לחוש ואין
כשהוא  אבל ראש, וקלות שחוק דרך אלא הדעת היסח נקרא
ראש  קלות כאן ואין העולם, הבלי שכוח הוא מתנמנם

פ"ג). לברכות יונה (רבינו

.ÊËB„Èa ÔÈÎe¯k ÂÈlÙ˙ eÈ‰80elÙ‡ Ì‰a ÔLÈÏ ¯zÓ , »¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ…»∆¬ƒ
Ú·˜ ˙L81È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ‡l‡ ,Ì‰a ÏÎB‡ BÈ‡Â .82. ¿«∆«¿≈≈»∆∆»¬ƒ«¬«

ÔˆÏBÁ ,Ú·˜ ˙„eÚÒÏ ÒÎ Ì‡ Ï·‡83ÏÚ ÔÁÈpÓe ¬»ƒƒ¿«ƒ¿«∆«¿»«ƒ»«
ÂÈ„È ÏhiL „Ú BÁÏL84ÏÚ C¯·ÈÂ ,ÌÁÈÈ CkŒ¯Á‡Â , À¿»«∆ƒ…»»¿««»¿ƒ≈ƒ»≈«

e·Ï ‡e‰Â BBÊÓÔ‰a L85. ¿¿»»∆

שאין 80) באופן לידו, מסביב היטב וקשרן מעליו, שהסירן

ממנו. יפלו שמא שסילקן 81)לחוש מאחר כי שם. סוכה,
('מגדול  נקי גוף צריכים ואינם עליו, קדושתן אין ראשו מעל

מד). סי' לאורחֿחיים ב'פרישה' וכן ירושלמי 82)עוז'.
ג). הלכה ב, פרק בסעודה 83)(ברכות ישתכר שמא

שם). וברש"י כג: (ברכות בתפיליו בסוף 84)ויתגנה
שם.85)הסעודה.

.ÊÈ‡qk‰Œ˙È·Ï C¯ˆ‰Â ÔÈlÙz Le·Ï ‰È‰86ÁÈpÈ ‡Ï , »»»¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈…«ƒ«
ÔÈ¯BÁa ÔÈlÙz‰87,ÒkÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈÎeÓq‰ «¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈

ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÌeÏhÈ ‡nL88elÙ‡ ?‰NÚÈ „ˆÈk . ∆»ƒ¿¿≈¿»ƒ≈««¬∆¬ƒ
Úa¯‡ ˜eÁ¯a ÂÈlÙz ıÏBÁ ,ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï C¯ˆ‰À¿«¿«¿ƒ«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ«¿«

˙Bn‡89ÔÈÓk B„‚·a ÔÏÏB‚Â ,90ÔÊÁB‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ «¿¿»¿ƒ¿¿ƒ≈∆»¿¬»
BÈÓÈa91‰Úeˆ¯ ‡‰˙ ‡lL È„k ,¯‰fÈÂ ;BaÏ „‚k ƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»≈¿≈∆…¿≈¿»

ÁÙË B„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆBÈ92ÂÈÎ¯ˆ ‰NBÚÂ ÒÎÂ ;93, ≈ƒ««»∆«¿ƒ¿«¿∆¿»»
‡qk‰Œ˙ÈaÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯Ó ,‡ˆiLÎe¿∆≈≈«¿ƒ«¿««ƒ≈«ƒ≈

ÔL·BÏÂ94. ¿¿»

על 86) בתלמוד, האמורים ובתיֿכסאות צרכיו. בו לעשות
וברש"י). (שם, הם השדה מחיצות 87)פני כתלי חורי

לידי 88)השדה. "ויבוא הוסיפו: (שם) ברכות ובמסכת
בחורים  תפיליו שהניח אחד בתלמיד ומעשה חשד.
ובאת  ונטלתן, אחת אשה ובאת הרבים, לרשות הסמוכים
כיון  בשכרי, פלוני לי נתן מה ראו ואמרה: המדרש לבית
באותו  ומת, ונפל הגג לראש עלה כך, תלמיד אותו ששמע
ונכנס". ובידו בבגדו אוחזן שיהא התקינו שעה

"כמו".90)מביתֿהכסא.89) כתוב: מ"ג) (סימן וב'טור'
מידו.91) יפלו לה 92)שלא הוא וגנאי קדושה, בה שיש

בביתֿהכסא. אמרו:93)שתראה שם, ובברכות
לביתֿהכסא  הסמוכין בחורין תפילין מניחים היו "בראשונה
התקינו  אותם, ונוטלים עכברים ובאים הגדר) מן (לפנים

ונכנס". בידו שיאחזן בביתֿהכסא 94)וכו' זה וכל שם.
דרכים, עוברי מפני בשדה תפיליו להניח שמתיירא שבשדה,
להניחן  שיכול כיון יכניסן, לא שבביתו בביתֿהכסא אבל

המצוות'). ('ספר המשתמר במקום

.ÁÈc ‰naÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·95,Úe·w‰ ‡qk‰Œ˙È·a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«ƒ≈«»«
˙BÊz ˙BˆBˆÈ ÔÈ‡L96‡qk‰Œ˙Èa Ï·‡ ;ÂÈÏÚ ∆≈ƒƒ»»»¬»≈«ƒ≈

È‡¯Ú97ÌÈÏeÏb Ì‰Lk Ô‰a ÒkÈ ‡Ï ,98ıÏBÁ ‡l‡ , ¬«…ƒ»≈»∆¿∆≈¿ƒ∆»≈
ÔÈÏk ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ ÔÈ‡Â .Ô¯ÓLÏ B¯·ÁÏ Ô˙BÂ Ô˙B‡99, »¿¿»«¬≈¿»¿»¿≈≈«¿«ƒ»ƒ

‰È‰ Ì‡Â ;‰·ÈLÈa ‡l‡ ,Úe·˜ ‡qk‰Œ˙È·a elÙ‡¬ƒ¿≈«ƒ≈»«∆»ƒƒ»¿ƒ»»
ÁeÁz ¯ÙÚ100‰„ÈÓÚa elÙ‡ -101,‰L˜ ÌB˜Óa ‰È‰ . »»ƒ«¬ƒ«¬ƒ»»»¿»»∆

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa „ÓÚÈ102˙BˆBˆÈ eÊ˙pÈ ‡lL È„k , «¬…ƒ¿ƒ¿¿≈∆…ƒ»¿ƒ
.ÂÈÏÚ»»

מים.95) להשתין לביתֿהכסא עמהן שמסתמא 96)שנכנס
מיושב. צרכיו את שם שאין 97)עושה מים, להשתין כגון

נעשה  הזאת והפעם לביתֿהכסא, בשבילם הולך אדם
שם) וברש"י כג: (ברכות תחילה ביתֿהכסא הזה המקום
לגדולים, נפנה ואינו הואיל מעומד, שם משתין ומסתמא

ניצוצות. שם יש הניתזים 98)לפיכך השתן ניצוצות משום
לאדם  אסור כי בידו, ולשפשפן לקנחן וצריך רגליו, על
בידו  לשפשפן לו אסור והרי רגליו, שעל בניצוצות לצאת
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(שם  הוא גדול ובזיון בהן יגע שמא בה, שהתפילין
ניצוצות.99)וברש"י). בלא הגוף, ומגובב.100)מן רך

בביתֿהכסא 101) ואפילו ניצוצות, אין שאז ע"א מ, ברכות
מג). סי' או"ח (שו"ע, בהן להשתין מותר עראי

שם).102) (ברכות משופע,

.ËÈŒ˙ÚÏ ‡qk‰Œ˙È·Ï C¯ˆ‰Â ,ÔÈlÙ˙a Le·Ï ‰È‰»»»ƒ¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈¿≈
- ‡ˆiL ¯Á‡ ÔL·ÏÏ È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,·¯Ú∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿≈¿»¿»««∆≈≈
ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï elÙ‡Â ,B„‚·a ÌÈÏeÏb Ì‰a ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ

Úe·˜ ‡qk‰Œ˙È·a103ÔˆÏBÁ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ¿≈«ƒ≈»«∆»≈««¬∆¿»
ÔÈÏÎa ÔÁÈpÓe104ÁÙË B· ‰È‰ Ì‡ ,105ÈÏÎ· B‡ , «ƒ»¿ƒ¿»ƒ»»∆«ƒ¿ƒ

ÁÙË Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈÏÎ BÈ‡L106ÊÁB‡Â , ∆≈ƒ¿»««ƒ∆≈∆«¿≈
‰ÏÈla C¯ˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰107ÔÁÈpÓ , «¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈ƒÀ¿«««¿»«ƒ»
.ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰ ÊÁB‡Â ,ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿»

בהן.103) יפנה שמא חוששים ניצוצות, חשש שם שאין
שנית.104) ללבשן סופו ואין הואיל להן, המיוחד תיק
התפילין 105) בין להפסיק אהל הכלי חשוב שאז בחללו,

התפילין  לגבי הכלי בטל מטפח, בפחות אבל לביתֿהכסא.
גאון, האי רב וכפירוש כג.), (ברכות בפניהם חוצץ ואינו

שם. יונה' ב'רבינו להן,106)הובא מיוחד ואינו הואיל כי
וחוצץ. להן, בטל בחוץ 107)אינו ולהניחן לחלצן וחושש

(שם). יגנבו שלא

.ÎÔÈlÙz Le·Ï ‡e‰Â ‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ÁÎL108, »«¿ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿»¿ƒƒ
„enÚ ¯Ó‚iL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ109‡ˆBÈÂ ,ÔBL‡¯ «ƒ«»¬≈∆«∆ƒ¿…«ƒ¿≈

˜ÈÒÙÈ Ì‡L ;ÂÈÎ¯ˆ ‰NBÚÂ ÒÎ CkŒ¯Á‡ ,ıÏBÁÂ¿≈««»ƒ¿»¿∆¿»»∆ƒ«¿ƒ
È„ÈÏ ‡B·È ,ÌÈpË˜a ÔÈa ÌÈÏB„‚a ÔÈa ,ÔBL‡¯ „enÚa¿«ƒ≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ≈

‰ÏB„‚ ‰kÒ Ô‰a LiL ÌÈ‡ÏÁ110. √»ƒ∆≈»∆«»»¿»

בביתֿהכסא 108) וכן בבגדו, גלולות בלתי ראשו, על
בהן. ונכנס ושכח שם, להכניסן ענין בכל שאסור שבביתו,

את 110)קילוח.109) מביא החוזר "עמוד ע"א: כה, שם,
מי  (של סילון הבטן), את המצבה (חולי הדרוקן לידי האדם
פניו  (עור ירקון" לידי האדם את מביא - החוזר רגלים)

ירוק). נהפך

.‡Î,ÊÁ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,ÔÈlÙ˙a B˙hÓ LnLÂ ÁÎL»«¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¬≈∆……«
‰ˆÈˆw· ‡ÏÂ ‰Úeˆ¯· ‡Ï111,ÌÏhÈÂ ÂÈ„È ÏhiL „Ú , …»¿»¿…«¿ƒ»«∆ƒ…»»¿ƒ¿≈

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ112. ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ

התפילין.111) הטינופת 112)בתי במקום נגעו ושמא
וברש"י). כו: (סוכה

.·ÎÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Ó ,ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«∆¿»¿∆¿≈»»¿ƒ
ÔÈLe·Ï113ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï ¯zÓ ,114Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe ; ¿ƒÀ»¿»ƒ«¿ƒƒ¿∆¿≈»»

BÈ‡ ,ÔÈLe·Ï Ô˙ˆ˜Óe ÌÈn¯Ú Ô˙ˆ˜Ó ,ÌL ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ»ƒ¿»»¬Àƒƒ¿»»¿ƒ≈
ıÏBÁ115;‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÌL ÁÈÓ BÈ‡Â ,ÂÈlÙz ≈¿ƒ»¿≈≈ƒ«»¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ıÏBÁ ,ÌÈn¯Ú ÌÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe116,ÂÈlÙz ¿∆¿≈»»¿ƒ¬Àƒ≈¿ƒ»
.ÁÈÓ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈≈ƒ«

היו 113) חדרים שלשה שלהם "מרחצאות ע"א: י, שבת
מן  לתוכו יורד - אמצעי ולהשתטף, להזיע - פנימי להם,
לבישתו  וגומר לתוכו יוצא - חיצון חלוקו, ולובש המרחץ

שם). (רש"י המרחץ" מיגיעת שעה שם אפילו 114)ונח
לחלצן.115)לכתחילה. מחוייב משום 116)אינו

שיש  דבר כל טו). כג, (דברים קדוש מחניך והיה שנאמר:
ספר'). ('קרית מזוהם למקום להכניסו אסור קדושה, בו

.‚ÎBL‡¯a ÔÈlÙ˙e ˙B¯·w‰Œ˙È·a Ì„‡ Cl‰È ‡Ï117. …¿«≈»»¿≈«¿»¿ƒƒ¿…
Úa¯‡ CB˙a B‡ ,˙Ó ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a elÙ‡Â«¬ƒ¿«¿««∆≈¿«¿«
˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈlÙz ıÏÁÏ CÈ¯ˆ ,¯·˜ ÏL ˙Bn‡«∆∆∆»ƒ«¬…¿ƒ»«∆«¿ƒ
‰qÎiL „Ú ,ÔÈlÙz Ì„‡ LaÏÈ ‡ÏÂ .˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿…ƒ¿«»»¿ƒƒ«∆¿«∆

B˙Â¯Ú118,BL‡¯ ÏÚ ÈB‡NÓ ‡NBp‰ .ÂÈ„‚a LaÏÈÂ ∆¿»¿ƒ¿«¿»»«≈««…
ÈB‡Nn‰ ¯ÈÒiL „Ú ,L‡¯ ÏL ÂÈlÙz ıÏBÁ119 ≈¿ƒ»∆…«∆»ƒ««

LiL L‡¯‰ ÏÚ ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ ˙ÁtËÓ elÙ‡Â ;ÂÈÏÚÓ≈»»«¬ƒƒ¿««»¿«ƒ««»…∆∆
ÂÈlÙz ÏÚ BzÙˆÓ ‡e‰ ÛBˆ Ï·‡ ;ÔÈlÙz Ba120. ¿ƒƒ¬»≈ƒ¿«¿«¿ƒ»

אינם 117) שהמתים לרש", "לועג משום ע"א. יח, ברכות
להן, לועג כאילו בתפיליו שם הנראה וזה מוות, בכלל
ה). יז, (משלי עושהו חרף לרש לועג אומר: והכתוב

בפני118) לעמוד בך ‰'שאסור יראה ולא שנאמר: ערום,
של  והשי"ן טו). כג, (דברים מאחריך ושב דבר ערות
(אדר"ת). סב. שבת ראה עליה. השם קדושת תפילין,

הנחתן 119) בשעת עליהן משא להיות לתפילין הוא שגנאי
קה:). מלבוש 120)(ב"מ דרך אלא משא דרך זה שאין

היה  "שערו בו: שאמרו יוכיח, וכהןֿגדול בזיון. כאן ואין
יט:). (זבחים תפילין" מניח ששם למצנפת ציץ בין נראה
היתה  זהב שעטרת המלך, בדוד חז"ל שאמרו מה וראה

מד.). (ע"ז הנחתן בשעת תפילין במקום ראשו על מונחת

.„Î¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ B‡ ÔÈlÙz Ba LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿ƒƒ≈∆»»
Ì‡ÈˆBiL „Ú ,B˙hÓ Ba LnLÏ121,ÈÏÎa ÌÁÈpÈ B‡ ¿«≈ƒ»«∆ƒ≈«ƒ≈ƒ¿ƒ

ÔÈÏÎ BÈ‡L ¯Á‡ ÈÏÎa ÈÏk‰ ÁÈpÈÂ122‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«ƒ««¿ƒƒ¿ƒ«≈∆≈ƒ¿»¬»ƒ»»
ÈÏÎk ,ÌÈÏÎ ‰¯NÚ elÙ‡ - Ì‰Ï ÔnÊÓ ÈM‰ ÈÏk‰«¿ƒ«≈ƒ¿À»»∆¬ƒ¬»»≈ƒƒ¿ƒ
¯zÓ ,ÈÏk CB˙a ÈÏk ÔÁÈp‰ Ì‡Â .ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡∆»≈¬ƒ¿ƒƒƒ»¿ƒ¿¿ƒÀ»

˙ÒÎÏ ¯k ÔÈa ,ÂÈ˙BL‡¯Ó ˙Áz ÔÁÈp‰Ï123‡lL , ¿«ƒ»««¿«¬»≈«¿∆∆∆…
Ô¯ÓLÏ È„k ,BL‡¯ „‚k124BnÚ BzL‡ elÙ‡Â , ¿∆∆…¿≈¿»¿»«¬ƒƒ¿ƒ

.‰hna«ƒ»

לו.121) יש אם אחר ויש 122)לחדר ע"ב. כה, ברכות
אלא  תורה, ספר לגבי כלי, בתוך כלי מועיל שאינו אומרים

ע  גבוהה מחיצה לו לעשות ('הגהות צריך טפחים שרה
ה"ז. פ"י, לקמן וראה המצע 123)מיימוניות'). זה - כר

הקטן  הכר היא - כסת וכדומה. מזרן כמו עליו, ששוכב
המשנה  בפירוש ורבינו ('הערוך'). מראשותיו תחת שמשים
אלא  ראשו, תחת מניחים "שניהם אומר: מ"ב) פ"ד, (שבת

יותר". גדולה (ברכות 124)שכסת מעכברים או מגנבים,
כד.)

.‰ÎÔÓÊ ÏkL ,‡È‰ ‰ÏB„b Ô˙M„˜ ,ÔÈlÙz ˙M„¿̃À«¿ƒƒ¿À»»¿»ƒ∆»¿«
ÂÚ ‡e‰ ,BÚB¯Ê ÏÚÂ Ì„‡ ÏL BL‡¯a ÔÈlÙz‰L∆«¿ƒƒ¿…∆»»¿«¿»»

˜BÁNa CLÓ BÈ‡Â ,ÌÈÓLŒ‡¯ÈÂ125‰ÁÈN·e ƒ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»
‰ÏË·126‰pÙÓ ‡l‡ ,˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ ¯‰¯‰Ó BÈ‡Â ; ¿≈»¿≈¿«¿≈«¬»»∆»¿«∆

Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È¯·„a BaÏƒ¿ƒ¿≈»¡∆¿«∆∆¿ƒ»»ƒ»»
ÌBi‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô˙BÈ‰Ï ÏczL‰Ï127Ck Ô˙ÂˆnL , ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»»»«∆ƒ¿»»»
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(שם  הוא גדול ובזיון בהן יגע שמא בה, שהתפילין
ניצוצות.99)וברש"י). בלא הגוף, ומגובב.100)מן רך

בביתֿהכסא 101) ואפילו ניצוצות, אין שאז ע"א מ, ברכות
מג). סי' או"ח (שו"ע, בהן להשתין מותר עראי

שם).102) (ברכות משופע,

.ËÈŒ˙ÚÏ ‡qk‰Œ˙È·Ï C¯ˆ‰Â ,ÔÈlÙ˙a Le·Ï ‰È‰»»»ƒ¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈¿≈
- ‡ˆiL ¯Á‡ ÔL·ÏÏ È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,·¯Ú∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿≈¿»¿»««∆≈≈
ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï elÙ‡Â ,B„‚·a ÌÈÏeÏb Ì‰a ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ

Úe·˜ ‡qk‰Œ˙È·a103ÔˆÏBÁ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ¿≈«ƒ≈»«∆»≈««¬∆¿»
ÔÈÏÎa ÔÁÈpÓe104ÁÙË B· ‰È‰ Ì‡ ,105ÈÏÎ· B‡ , «ƒ»¿ƒ¿»ƒ»»∆«ƒ¿ƒ

ÁÙË Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈÏÎ BÈ‡L106ÊÁB‡Â , ∆≈ƒ¿»««ƒ∆≈∆«¿≈
‰ÏÈla C¯ˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰107ÔÁÈpÓ , «¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈ƒÀ¿«««¿»«ƒ»
.ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰ ÊÁB‡Â ,ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿»

בהן.103) יפנה שמא חוששים ניצוצות, חשש שם שאין
שנית.104) ללבשן סופו ואין הואיל להן, המיוחד תיק
התפילין 105) בין להפסיק אהל הכלי חשוב שאז בחללו,

התפילין  לגבי הכלי בטל מטפח, בפחות אבל לביתֿהכסא.
גאון, האי רב וכפירוש כג.), (ברכות בפניהם חוצץ ואינו

שם. יונה' ב'רבינו להן,106)הובא מיוחד ואינו הואיל כי
וחוצץ. להן, בטל בחוץ 107)אינו ולהניחן לחלצן וחושש

(שם). יגנבו שלא

.ÎÔÈlÙz Le·Ï ‡e‰Â ‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ÁÎL108, »«¿ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿»¿ƒƒ
„enÚ ¯Ó‚iL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ109‡ˆBÈÂ ,ÔBL‡¯ «ƒ«»¬≈∆«∆ƒ¿…«ƒ¿≈

˜ÈÒÙÈ Ì‡L ;ÂÈÎ¯ˆ ‰NBÚÂ ÒÎ CkŒ¯Á‡ ,ıÏBÁÂ¿≈««»ƒ¿»¿∆¿»»∆ƒ«¿ƒ
È„ÈÏ ‡B·È ,ÌÈpË˜a ÔÈa ÌÈÏB„‚a ÔÈa ,ÔBL‡¯ „enÚa¿«ƒ≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ≈

‰ÏB„‚ ‰kÒ Ô‰a LiL ÌÈ‡ÏÁ110. √»ƒ∆≈»∆«»»¿»

בביתֿהכסא 108) וכן בבגדו, גלולות בלתי ראשו, על
בהן. ונכנס ושכח שם, להכניסן ענין בכל שאסור שבביתו,

את 110)קילוח.109) מביא החוזר "עמוד ע"א: כה, שם,
מי  (של סילון הבטן), את המצבה (חולי הדרוקן לידי האדם
פניו  (עור ירקון" לידי האדם את מביא - החוזר רגלים)

ירוק). נהפך

.‡Î,ÊÁ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,ÔÈlÙ˙a B˙hÓ LnLÂ ÁÎL»«¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¬≈∆……«
‰ˆÈˆw· ‡ÏÂ ‰Úeˆ¯· ‡Ï111,ÌÏhÈÂ ÂÈ„È ÏhiL „Ú , …»¿»¿…«¿ƒ»«∆ƒ…»»¿ƒ¿≈

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ112. ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ

התפילין.111) הטינופת 112)בתי במקום נגעו ושמא
וברש"י). כו: (סוכה

.·ÎÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Ó ,ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«∆¿»¿∆¿≈»»¿ƒ
ÔÈLe·Ï113ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï ¯zÓ ,114Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe ; ¿ƒÀ»¿»ƒ«¿ƒƒ¿∆¿≈»»

BÈ‡ ,ÔÈLe·Ï Ô˙ˆ˜Óe ÌÈn¯Ú Ô˙ˆ˜Ó ,ÌL ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ»ƒ¿»»¬Àƒƒ¿»»¿ƒ≈
ıÏBÁ115;‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÌL ÁÈÓ BÈ‡Â ,ÂÈlÙz ≈¿ƒ»¿≈≈ƒ«»¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ıÏBÁ ,ÌÈn¯Ú ÌÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe116,ÂÈlÙz ¿∆¿≈»»¿ƒ¬Àƒ≈¿ƒ»
.ÁÈÓ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈≈ƒ«

היו 113) חדרים שלשה שלהם "מרחצאות ע"א: י, שבת
מן  לתוכו יורד - אמצעי ולהשתטף, להזיע - פנימי להם,
לבישתו  וגומר לתוכו יוצא - חיצון חלוקו, ולובש המרחץ

שם). (רש"י המרחץ" מיגיעת שעה שם אפילו 114)ונח
לחלצן.115)לכתחילה. מחוייב משום 116)אינו

שיש  דבר כל טו). כג, (דברים קדוש מחניך והיה שנאמר:
ספר'). ('קרית מזוהם למקום להכניסו אסור קדושה, בו

.‚ÎBL‡¯a ÔÈlÙ˙e ˙B¯·w‰Œ˙È·a Ì„‡ Cl‰È ‡Ï117. …¿«≈»»¿≈«¿»¿ƒƒ¿…
Úa¯‡ CB˙a B‡ ,˙Ó ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a elÙ‡Â«¬ƒ¿«¿««∆≈¿«¿«
˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈlÙz ıÏÁÏ CÈ¯ˆ ,¯·˜ ÏL ˙Bn‡«∆∆∆»ƒ«¬…¿ƒ»«∆«¿ƒ
‰qÎiL „Ú ,ÔÈlÙz Ì„‡ LaÏÈ ‡ÏÂ .˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿…ƒ¿«»»¿ƒƒ«∆¿«∆

B˙Â¯Ú118,BL‡¯ ÏÚ ÈB‡NÓ ‡NBp‰ .ÂÈ„‚a LaÏÈÂ ∆¿»¿ƒ¿«¿»»«≈««…
ÈB‡Nn‰ ¯ÈÒiL „Ú ,L‡¯ ÏL ÂÈlÙz ıÏBÁ119 ≈¿ƒ»∆…«∆»ƒ««

LiL L‡¯‰ ÏÚ ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ ˙ÁtËÓ elÙ‡Â ;ÂÈÏÚÓ≈»»«¬ƒƒ¿««»¿«ƒ««»…∆∆
ÂÈlÙz ÏÚ BzÙˆÓ ‡e‰ ÛBˆ Ï·‡ ;ÔÈlÙz Ba120. ¿ƒƒ¬»≈ƒ¿«¿«¿ƒ»

אינם 117) שהמתים לרש", "לועג משום ע"א. יח, ברכות
להן, לועג כאילו בתפיליו שם הנראה וזה מוות, בכלל
ה). יז, (משלי עושהו חרף לרש לועג אומר: והכתוב

בפני118) לעמוד בך ‰'שאסור יראה ולא שנאמר: ערום,
של  והשי"ן טו). כג, (דברים מאחריך ושב דבר ערות
(אדר"ת). סב. שבת ראה עליה. השם קדושת תפילין,

הנחתן 119) בשעת עליהן משא להיות לתפילין הוא שגנאי
קה:). מלבוש 120)(ב"מ דרך אלא משא דרך זה שאין

היה  "שערו בו: שאמרו יוכיח, וכהןֿגדול בזיון. כאן ואין
יט:). (זבחים תפילין" מניח ששם למצנפת ציץ בין נראה
היתה  זהב שעטרת המלך, בדוד חז"ל שאמרו מה וראה

מד.). (ע"ז הנחתן בשעת תפילין במקום ראשו על מונחת

.„Î¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ B‡ ÔÈlÙz Ba LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿ƒƒ≈∆»»
Ì‡ÈˆBiL „Ú ,B˙hÓ Ba LnLÏ121,ÈÏÎa ÌÁÈpÈ B‡ ¿«≈ƒ»«∆ƒ≈«ƒ≈ƒ¿ƒ

ÔÈÏÎ BÈ‡L ¯Á‡ ÈÏÎa ÈÏk‰ ÁÈpÈÂ122‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«ƒ««¿ƒƒ¿ƒ«≈∆≈ƒ¿»¬»ƒ»»
ÈÏÎk ,ÌÈÏÎ ‰¯NÚ elÙ‡ - Ì‰Ï ÔnÊÓ ÈM‰ ÈÏk‰«¿ƒ«≈ƒ¿À»»∆¬ƒ¬»»≈ƒƒ¿ƒ
¯zÓ ,ÈÏk CB˙a ÈÏk ÔÁÈp‰ Ì‡Â .ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡∆»≈¬ƒ¿ƒƒƒ»¿ƒ¿¿ƒÀ»

˙ÒÎÏ ¯k ÔÈa ,ÂÈ˙BL‡¯Ó ˙Áz ÔÁÈp‰Ï123‡lL , ¿«ƒ»««¿«¬»≈«¿∆∆∆…
Ô¯ÓLÏ È„k ,BL‡¯ „‚k124BnÚ BzL‡ elÙ‡Â , ¿∆∆…¿≈¿»¿»«¬ƒƒ¿ƒ

.‰hna«ƒ»

לו.121) יש אם אחר ויש 122)לחדר ע"ב. כה, ברכות
אלא  תורה, ספר לגבי כלי, בתוך כלי מועיל שאינו אומרים

ע  גבוהה מחיצה לו לעשות ('הגהות צריך טפחים שרה
ה"ז. פ"י, לקמן וראה המצע 123)מיימוניות'). זה - כר

הקטן  הכר היא - כסת וכדומה. מזרן כמו עליו, ששוכב
המשנה  בפירוש ורבינו ('הערוך'). מראשותיו תחת שמשים
אלא  ראשו, תחת מניחים "שניהם אומר: מ"ב) פ"ד, (שבת

יותר". גדולה (ברכות 124)שכסת מעכברים או מגנבים,
כד.)

.‰ÎÔÓÊ ÏkL ,‡È‰ ‰ÏB„b Ô˙M„˜ ,ÔÈlÙz ˙M„¿̃À«¿ƒƒ¿À»»¿»ƒ∆»¿«
ÂÚ ‡e‰ ,BÚB¯Ê ÏÚÂ Ì„‡ ÏL BL‡¯a ÔÈlÙz‰L∆«¿ƒƒ¿…∆»»¿«¿»»

˜BÁNa CLÓ BÈ‡Â ,ÌÈÓLŒ‡¯ÈÂ125‰ÁÈN·e ƒ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»
‰ÏË·126‰pÙÓ ‡l‡ ,˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ ¯‰¯‰Ó BÈ‡Â ; ¿≈»¿≈¿«¿≈«¬»»∆»¿«∆

Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È¯·„a BaÏƒ¿ƒ¿≈»¡∆¿«∆∆¿ƒ»»ƒ»»
ÌBi‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô˙BÈ‰Ï ÏczL‰Ï127Ck Ô˙ÂˆnL , ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»»»«∆ƒ¿»»»
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,LB„w‰ ea¯ ÏL B„ÈÓÏz ,·¯ ÏÚ ÂÈÏÚ e¯Ó‡ .‡È‰ƒ»¿»»«««¿ƒ∆«≈«»
‰¯B˙ ‡Ïa ˙Bn‡ Úa¯‡ CÏ‰L e‰e‡¯ ‡Ï ÂÈÓÈ ÏkL∆»»»…»∆»««¿««¿…»

ÔÈlÙ˙ ‡Ïa B‡ ˙ÈˆÈˆ ‡Ïa B‡128. ¿…ƒƒ¿…¿ƒƒ

רבה,126)ליצנות.125) לפני ישב "אביי ע"ב: ל, ברכות
"וגילו  אמר: עול). כפורק (ונראה מדאי יותר מתבדח ראהו
עדות  (והן מניח" אני תפילין לו: אמר כתוב! ברעדה"
לא  התפילין שמסגולת הרי שם), רש"י עלי, קוני שממשלת

(אדר"ת). ראש בקלות ב'ספר 127)להמשך כתוב וכן
ו  גאון: עמרם רב בשם כך העיטור' רבנן: ממנהג ששאלתם

חכמי  וכל הראשונים ואלופים ביתֿדין ואבות גאונים ראינו
הארץ" על השמים "כימי עד התפילין חולצין שאין הישיבה
ומפני  מיימוניות'). ('הגהות ערבית של קריאתֿשמע של
ואין  עליו, בעודן מהן דעתו יסיח ושלא נקי, גוף שצריכים
אלא  להניחן שלא נהגו כן על בזה, להזהר יכול אדם כל

לז). סי' או"ח, ('טור' בלבד תפילה מגילה 128)בשעת
(כסףֿמשנה). זירא רבי על זה אמרו ששם אלא ע"א. כח,
קע"ח  פי' דמשק" "נהרות ספר שבסוף הגאונים ובתשובות
בהם, נהג שרב חסידות דברי עשרה המונה ברייתא מביא

מהם. אחת וזו

.ÂÎ˙ÚLa - ÌBi‰ Ïk ÔL·ÏÏ Ô˙ÂˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»»¿»¿»»«ƒ¿«
Ïk‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰lÙz129‡¯Bw‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ . ¿ƒ»≈ƒ«…»¿¬»ƒ»«≈

˜¯˜L ˙e„Ú „ÈÚÓ el‡k ,ÔÈlÙ˙ ‡Ïa ÚÓL ˙‡È¯¿ƒ«¿«¿…¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ≈∆∆
BÓˆÚa130ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎÂ .131‰BÓLa ¯·BÚ ,ÔÈlÙz ¿«¿¿»∆≈≈ƒ«¿ƒƒ≈ƒ¿»

ÏL ÔÈlÙz ÏÚ ‰eˆ ˙BiL¯t Úa¯‡a È¯‰L ;‰NÚ¬≈∆¬≈¿«¿«»»ƒƒ»«¿ƒƒ∆
CÈ¯‡Ó ,ÔÈlÙ˙a ÏÈ‚¯‰ ÏÎÂ .„È ÏL ÔÈlÙz ÏÚÂ L‡…̄¿«¿ƒƒ∆»¿»»»ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ

ÌÈÓÈ132"eÈÁÈ Ì‰ÈÏÚ '‰" :¯Ó‡pL ,133. »ƒ∆∆¡«¬≈∆ƒ¿

מלכות 129) עול עליו שיקבל "הרוצה ע"א: טו, ברכות
קריאתֿ ויקרא תפילין ויניח ידיו ויטול יפנה שלימה, שמים

ויתפלל". וקשרתם 130)שמע קורא: שהוא מכיון שם.
אינו  בפיו שאומר שמה נמצא קושר, ואינו וגו' ידך על לאות

יונה). (רבינו האלה 131)אמת הפרקים בכל ניקדנו
תת  - שפירושו ל"מניח" בניגוד "שים", שהוראתו ֵֵַ"מניח"
ניקדנו  ד) הלכה (לעיל הברכה בנוסח אולם מנוחה,
לעיל. וכמבואר ערוך' ה'שולחן כהכרעת ָ"להניח"

ע"א.132) מד, עליהם 133)מנחות שנושאים "אותם שם.
(רש"י). יחיו" - בתפילין ה' שם

ה'תשע"ט  אלול ב' שני יום

חמיׁשי  1ּפרק
ספר אהבה -הלכות מזוזה 

¤¤£¦¦
בדיקתה 1) זמן קביעתה; דיני המזוזה; את כותבים כיצד

רבים. למזוזת יחיד מזוזת שבין וההפרש

.‡‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk2,˙BiL¯Ù ÈzL ÔÈ·˙Bk ? ≈«¿ƒ∆«¿»¿ƒ¿≈»»ƒ
Ûc ÏÚ ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ,'ÚÓL'3.˙Á‡ ‰ÚÈ¯Èa ,„Á‡ ¿«¿»»ƒ»…«««∆»ƒƒ»∆»

ÈˆÁ BÓk ‰ÏÚÓÏÓ ÁÂ¯Â ‰hÓlÓ ÁÂ¯ dÏ ‰NBÚÂ¿∆»∆«ƒ¿«»¿∆«ƒ¿«¿»¿¬ƒ
Ô¯tˆ4‰¯Lk - ÔÈt„ ‰LÏLa B‡ ÌÈLa d·˙k Ì‡Â .5. ƒ…∆¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒƒ¿»«ƒ¿≈»

·Êk ‰pNÚÈ ‡lL „·Ï·e6ÏebÚ BÓk B‡ ,7‰a˜Î B‡ ,8. ƒ¿«∆…«¬∆»¿»»¿ƒ¿À»
‰ÏeÒt - ‰l‡Ó ˙Á‡k ‰NÚ Ì‡Â9ÏÚ ‡lL d·˙k . ¿ƒ»»¿««≈≈∆¿»¿»»∆…«

¯„q‰10‰ÏeÒt - ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÌÈc˜‰L ÔB‚k ,11. «≈∆¿∆ƒ¿ƒ»»»¿»»»¿»
‰ÏeÒt ,Ô¯ÙzL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙B¯BÚ ÈLa d·˙k12. ¿»»ƒ¿≈««ƒ∆¿»»¿»

Ô‰Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,eÏaL ÔÈlÙ˙e ‰ÏaL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»»¿ƒƒ∆»≈ƒ≈∆
‰ÊeÊÓ13ÌÈBÈÏb‰ ÔÓ ‡ÏÂ ;14ÔÈ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏL ¿»¿…ƒ«ƒ¿ƒ∆≈∆»≈

‰M„wÓ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»¿»¿ƒ∆≈ƒƒƒ¿À»
.‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ¬»ƒ¿À»«»

עת 2) בכל ה' באמונת לאדם זיכרון "להיות המצוה: מיסודי
ב): עמוד לג דף (מנחות שאמרו וכמו וצאתו, לביתו בואו
שיפגע  כדי הרבים, לרשות הסמוך בטפח להניחה "מצוה
רבינו  לשון וראה תכ"ג, מצוה ("החינוך", מייד" במזוזה

י"ג). הלכה ו, פרק לב 4)עמוד.3)לקמן דף (מנחות
דפי  הנושך סדוק (עץ דסיפרי" אטבא "כמלא א) עמוד
ציפורן  כחצי שזה הגאונים ופירשו יכפלו) שלא הקונטרס
צריך  שבצדדין, לרווח ובנוגע מזוזה). להלכות (רא"ש
שמזוזה  שתיכרך, אחרי היקפה לגלול כדי בתחילתה להניח
(יורה  ו הלכה בסמוך כמבואר לתחילתה, מסופה נכרכת
כלל, להניח צריך אין בסופה אבל ח). סעיף רפ סימן דעה
גויל  מוקפות השיטות שבסוף האותיות שיהיו שייזהר אלא

שתיים 5)(שם). שכתבה "מזוזה ב) עמוד לא דף (מנחות
בשני  שעשאה בין רבינו: ומפרש כשרה" ואחת ושלוש
(כסף  אחד דף על עשאה כאילו הרי בשלושה, או דפים

בשיטה 6)משנה). שכותב מלמטה, וצרה מלמעלה רחבה
ובשלישית  שלוש ובשנייה (מלים), תיבות ארבע העליונה

כזנב. וצרה הולכת שהמזוזה נמצא שהיא 7)שתיים
עגולה. בצורה מלמטה 8)כתובה רחב שהוא כאוהל,

אחת, תיבה הראשונה בשיטה שכותב מלמעלה, וקצר
הולכת  שהמזוזה באופן שלוש, ובשלישית שתיים, ובשנייה

למטה. מלמעלה א)9)ומתרחבת עמוד לא דף (מנחות
וכנראה  "עגול", נזכר לא שלפנינו הש"ס שבגירסת אלא
משנה). (כסף שלפניו בש"ס כזו גירסה הייתה שלרבינו

שמוע".10) אם "והיה לפני "שמע, בתורה הכתוב
בא.11) פרשת א,12)מכילתא (פרק מגילה ירושלמי

ט). ואין 13)הלכה מזוזה, מקדושת חמורה שקדושתן לפי
לב  דף (מנחות קלה לקדושה חמורה מקדושה מורידים
בספר  כתובה "שמע" פרשת שהייתה כאן ומדובר א) עמוד

ורוצה הדף, בסוף "והיה תורה פרשת למטה לכתוב להוסיף
פרשיות  שתי לצרף אפשר איך כן לא שאם שמוע", אם
ואסור  מזו, זו רחוקות והלא מזוזה לעשותן תורה שבספר
ר"צ). סימן דעה יורה (ש"ך עורות שני על מזוזה לכתוב

מלמעלה 14) האותיות, לכתב מסביב החלקים הקלפים
עצמו  הספר כקדושת וקדושתן לדף, דף ושבין ולמטה,

א). עמוד קטז דף (שבת

.·‰È‰Â'Ï 'ÚÓL' ˙L¯t ÔÈaL ÁÂ¯ ˙BNÚÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»«¬∆«∆≈»»«¿«ƒ¿»»
‰Óe˙Ò ‰L¯t 'ÚÓL Ì‡15d˙B‡ ‰NÚ Ì‡Â ; ƒ»…«»»»¿»¿ƒ»»»

‰Áe˙t16ÔÓ dÏ ‰ÎeÓÒ dÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Lk - ¿»¿≈»¿ƒ∆≈»¿»»ƒ
‰¯Bz‰17ÔÈbza ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .18Ô‰ el‡Â .daL «»¿»ƒ¿ƒ»≈««ƒ∆»¿≈≈

:‰ÊeÊna ÔÈNBÚL ÔÈbz‰««ƒ∆ƒ«¿»

ויניח 15) השיטה, בסוף הראשונה הפרשה את שיגמור
אותיות, תשע כשיעור רווח השנייה השיטה בתחילת

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



dfefnפד zekld - dad` xtq - lel` 'a ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לא  ואם השיטה, באמצע השנייה הפרשה לכתוב ומתחיל
פנוי, השיטה סוף את יניח השיטה, בסוף הראשונה את גמר
הפרשה  לכתוב ויתחיל השנייה מהשיטה רווח מעט ויניח

ב). הלכה ח, (פרק לקמן ראה את 16)השנייה. שגמר
תשע  כשיעור פנוי רווח והניח השיטה באמצע הראשונה
השיטה  מתחילת השנייה הפרשה את והתחיל אותיות

א). הלכה (שם, כתובה 17)השנייה "שמע" פרשת שאין
מפסיקות  פרשיות שכמה שמוע" אם ל"והיה סמוכה בתורה
ב) הלכה ב, (פרק ולעיל א). עמוד לב דף (מנחות ביניהן
אף  סתומה, שתהיה רבינו הקפיד שבתפילין פרשיות בעניין
כי  "והיה ש"קדש" מפני בתורה? סמוכות שאינן פי ֶַעל
בהן, מעכבות והפתוחות בתורה, לזו זו סמוכות יביאך"
טועים  היו שמוע" אם "והיה בפתיחת מכשירים היינו ואילו
ולכך  סמוכות, שהן הראשונות בפרשיות גם להכשיר ובאים

רוקח). (מעשה בכולן ופסלו ביניהן כתרי 18)חילקו
(פרק  לעיל שמבואר כמו זייני"ן בדמות העשויים האותיות

ח). הלכה ב,

.‚˙B‡ Ïk ÏÚ ,˙Bi˙B‡ Ú·L da LÈ ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»∆»∆«ƒ«»
Ô"ÈÈÊ ‰LÏL Ô‰Ó19,'ÚÓL' ÏL Ô"ÈÚ Ô"ÈL :Ô‰ el‡Â . ≈∆¿»≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ∆¿«

Ô"È˙ÈË È¯˙e ,'˙BÊÊÓ' ÏL Ô"ÈÈÊ È¯˙e ,'ELÙ'c Ô"eÂ¿¿«¿¿¿≈≈¿ƒ∆¿À¿≈≈ƒ
Ïk ÏÚ ,˙Bi˙B‡ LL da LÈ ‰iL ‰L¯Ùe .'˙ÙËË' ÏL∆…»…»»»¿ƒ»∆»≈ƒ«»
,'E‚„' ÏL Ï"ÓÈb :Ô‰ el‡Â .Ô"ÈÈÊ ‰LÏL Ô‰Ó ˙B‡≈∆¿»≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆¿»∆
,'˙ÙËBË' ÏL Ô"È˙ÈË È¯˙e ,'˙BÊeÊÓ' ÏL Ô"ÈÈÊ È¯˙e¿≈≈¿ƒ∆¿¿≈≈ƒ∆»…
ÛÈÒB‰L B‡ ,ÔÈ‚˙ ‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .'ı¯‡‰' ÏL ˜"ÈcˆÂ¿«ƒ∆»»∆¿ƒ…»»»ƒ∆ƒ
‡lL d·˙k Ì‡Â .ÏÒÙ ‡Ï ,Ô‰Ó Ú¯‚ B‡ Ô‰a»∆»«≈∆…»«¿ƒ¿»»∆…

ËeË¯N·20ÛÈÒB‰L B‡ ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa ˜c˜„ ‡lL B‡ , ¿ƒ¿∆…ƒ¿≈¿»≈¿»≈∆ƒ
‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ÌÈÙaÓ21. ƒƒ¿ƒ¬ƒ««¬≈¿»

שלושה 19) צריכות אותיות "שבע ב) עמוד ל דף (מנחות
תגין  שלושה רש"י ופירש ג"ץ" שעטנ"ז הן: ואלו זייני"ן
בראש  בעי"ן וכן השמאלית, רגל בראש בשי"ן אחת, בכל
לימין  נוטה אחד התגים ואותם כולן. וכן הפנימית הרגל

למעלה. ואחד לשמאל נוטה לב 20)ואחד דף (מנחות
"בלא  רש"י: ופירש פסולה" איגרת "כתבה ב) עמוד
בעלמא". כאגרת ויתרות בחסירות דקדק ולא שירטוט,

חיסר 21) שאם מפרשים: ויש איגרת". "כתבה בכלל זה גם
ולא  שלימה תמה, כתיבה - "וכתבתם" שנאמר משום פסולה
פי  על פסולה, חסר, במקום מילא ואם ספר). (קרית חסירה
המשנה; (מרכבת כחסרה היא והרי דומה, כנטול יתר הכלל:

שמח). אור

.„„‚k ,ıeÁaÓ ‰ÊeÊn‰ ÏÚ ÌÈ·˙BkL ,ËeLt ‚‰Óƒ¿»»∆¿ƒ««¿»ƒ«¿∆∆
'ÈcL' :‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰22‰Êa ÔÈ‡Â ; »∆«∆≈»»»¿»»»««¿≈»∆

ÔÈ·˙BkL el‡ Ï·‡ .ıeÁaÓ ‡e‰L ÈÙÏ ,„ÒÙ‰∆¿≈¿ƒ∆ƒ«¬»≈∆¿ƒ
ÌÈLB„˜ ˙BÓL B‡ ,ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙BÓL ÌÈÙaÓ23B‡ , ƒƒ¿ƒ¿««¿»ƒ≈¿ƒ

˙BÓ˙BÁ B‡ ˜eÒÙ24Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈÓ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - »»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆≈»∆
Ì‰Ï È„ ‡Ï ,ÌÈLth‰ el‡L ;‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ≈∆»»«»∆≈«ƒ¿ƒ…«»∆

‰ÏB„‚ ‰ÂˆÓ eNÚL ‡l‡ ,‰Âˆn‰ eÏhaL25‡È‰L , ∆ƒ¿«ƒ¿»∆»∆»ƒ¿»¿»∆ƒ
,B˙„B·ÚÂ B˙·‰‡Â ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL ÌM‰ „eÁÈƒ«≈∆«»»¿«¬»«¬»

ÚÈÓ˜ ‡e‰ el‡k26ÔÓˆÚ ˙È‰ ÏL27ÏÚ ‰ÏÚL BÓk , ¿ƒ»≈«∆¬»««¿»¿∆»»«
ÌÏBÚ‰ ÈÏ·‰a ‰p‰Ó‰ ¯·„ e‰fL ,ÏÎq‰ ÌaÏ28. ƒ»«»»∆∆»»«¿«∆¿«¿≈»»

עמוד 22) רסו דף דברים פרשת וב"זוהר" גדולות). (הלכות
"והיה" תיבת כנגד מבחוץ "שדי" שם לכתוב מצריך א
משאר  יותר זה שם לכתוב ונהגו משנה). (כסף שבפנים
(כלבו). ישראל דת שומר נוטריקון שד"י כי שמות,

ה'.23) שמות שהן אותיות 24)אזכרות, כמו "צורות
טוב  יום (מעדני למלאכים" חותמות שהם ואומרים משונות
בא  "כשאתה יט: דף ב"היכלות" מצינו וכן מזוזה). להלכות
של  אחד ידך, בשתי חותמות שני טול ה' היכל פתח על ועומד

הפנים". שר סוריאה של ואחד ה', מצוות 25)טוטרוסיאי
לגופו 26)מזוזה. סביב פיתקא אדם שקושר קשר, לשון

אחרת. לסגולה או וביתם,27)לרפואה, גופם לשמירת
לסגולה. מלאכים של שמות בה מוסיפים הם ולפיכך

בהלכות 28) ורבינו הזה. העולם הבלי הם  וצרכיו, הגוף חיי
המכה  על "הלוחש אומר: י"ב) הלכה י"א (פרק זרה עבודה
שיישן... בשביל הקטן על תורה ספר והמניח פסוק... וקורא
רפואת  תורה דברי עושים שהם בתורה, הכופרים בכלל הם
חיים  "ויהיו שנאמר: נפשות, רפואת אלא ואינם הגוף
וכבר  הכופרים, בכלל הם אלה שאנשים למדת הא לנפשך",
שהכופרים  ו) הלכה ג, (פרק תשובה בהלכות רבינו הודיענו
בתלמוד  שמבואר פי על ואף הבא לעולם חלק להם אין
וביתו? האדם על שומרת שהמזוזה ב) עמוד לג דף (מנחות
לקיים  אלא שמירה, לשם אינה בעשייתה הכוונה עיקר אבל
(כסף  מאליה תבוא והשמירה הקדושֿברוךֿהוא מצוות
לכתוב  ונוהגים י"ג). הלכה ו, (פרק לקמן וראה משנה),
הכתוב  ה'" אלוקינו "ה' נגד כוז"ו" במוכס"ז "כוז"ו מבחוץ
לאותיות  בי"ת, באל"ף הסמוכות הן אלו אותיות כי מבפנים,
רפ"ח). סימן דעה ויורה מיימוניות (הגהות ה'" אלוקינו ה'
נכרי) (שר ארטיבין אמרו: א) הלכה א, (פרק פאה ובירושלמי
רבינו  לו שלח במתנה, טובה מרגלית הקדוש לרבינו שלח
יקרת  מתנה לך שלחתי אני לרבי]: [=ארטיבין שאלו מזוזה,
לארטיבין]: [=רבי השיבו פעוט? דבר לי שלחת ואתה ערך
שאני  דבר לי שלחת אתה בה... ישוו לא וחפצי חפציך כל
עליך, שומר והוא ישן שאתה דבר שלחתי ואני שומרו,

עליך". תשמור בשכבך כב): פסוק ו, פרק (משלי שנאמר

.‰ÔÈa ,‰B¯Á‡ ‰ËÈLa 'ı¯‡‰ ÏÚ' ·zÎÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿…«»»∆¿ƒ»«¬»≈
ÚˆÓ‡a) ÔÈa ,L‡¯a29ÌÈ¯ÙBq‰ Ïk e‚‰Â .‰ËÈM‰ ( ¿…≈¿∆¿««ƒ»¿»¬»«¿ƒ

'ı¯‡‰ ÏÚ'Â ,˙BËÈL ÌÈ¯NÚÂ ÌÈzLa d˙B‡ ·zÎÏƒ¿…»ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒƒ¿«»»∆
L‡¯aL ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â .‰B¯Á‡ ‰ËÈL L‡¯a¿…ƒ»«¬»¿≈≈»ƒ∆¿…
,ÌÈ¯·c‰ ,'‰ ,ÚÓL :¯„q‰ ÏÚ ‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk»ƒ»¿ƒ»««≈∆¿««¿»ƒ

‰È‰Â ,ÔÈa ,EaÎL·e ,EÈ·Ï30,‰¯BÈ ,ÏÎa ,‰eˆÓ , ¿»∆¿»¿¿≈¿»»¿«∆¿»∆
,ÌzÓNÂ ,Ìz„·‡Â ,ÌÈÓM‰ ,Ì˙ÈÂÁzL‰Â ,Ôt ,·NÚ≈∆∆¿ƒ¿«¬ƒ∆«»«ƒ«¬«¿∆¿«¿∆
.ı¯‡‰ ÏÚ ,¯L‡ ,EÈ¯ÚL·e ,C¯ca ,Ì˙‡ ,Ì˙‡…»…»«∆∆ƒ¿»∆¬∆«»»∆

אחרים 29) ובדפוסים השיטה". "בסוף משנה הכסף גירסת
זה  אבל אצלנו]. שמופיע [כפי השיטה" "באמצע כתוב:
נתנו  ושם ב) עמוד לא דף (מנחות התלמוד לגירסת בניגוד
קג, פרק (תהילים הפסוק כנגד - השיטה" "בסוף לזה, רמז
נכתב  הארץ" "על שאם הארץ, על שמים כגבוה יא): פסוק
"כימי  כתוב: שלפניה השיטה ובסוף האחרונה, השיטה בסוף
כנגד  - השיטה" "בראש הארץ, על השמים הרי השמים",
מ"כימי  הארץ" "על שמרחיק מהארץ: השמים מרחק
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לא  ואם השיטה, באמצע השנייה הפרשה לכתוב ומתחיל
פנוי, השיטה סוף את יניח השיטה, בסוף הראשונה את גמר
הפרשה  לכתוב ויתחיל השנייה מהשיטה רווח מעט ויניח

ב). הלכה ח, (פרק לקמן ראה את 16)השנייה. שגמר
תשע  כשיעור פנוי רווח והניח השיטה באמצע הראשונה
השיטה  מתחילת השנייה הפרשה את והתחיל אותיות

א). הלכה (שם, כתובה 17)השנייה "שמע" פרשת שאין
מפסיקות  פרשיות שכמה שמוע" אם ל"והיה סמוכה בתורה
ב) הלכה ב, (פרק ולעיל א). עמוד לב דף (מנחות ביניהן
אף  סתומה, שתהיה רבינו הקפיד שבתפילין פרשיות בעניין
כי  "והיה ש"קדש" מפני בתורה? סמוכות שאינן פי ֶַעל
בהן, מעכבות והפתוחות בתורה, לזו זו סמוכות יביאך"
טועים  היו שמוע" אם "והיה בפתיחת מכשירים היינו ואילו
ולכך  סמוכות, שהן הראשונות בפרשיות גם להכשיר ובאים

רוקח). (מעשה בכולן ופסלו ביניהן כתרי 18)חילקו
(פרק  לעיל שמבואר כמו זייני"ן בדמות העשויים האותיות

ח). הלכה ב,

.‚˙B‡ Ïk ÏÚ ,˙Bi˙B‡ Ú·L da LÈ ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»∆»∆«ƒ«»
Ô"ÈÈÊ ‰LÏL Ô‰Ó19,'ÚÓL' ÏL Ô"ÈÚ Ô"ÈL :Ô‰ el‡Â . ≈∆¿»≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ∆¿«

Ô"È˙ÈË È¯˙e ,'˙BÊÊÓ' ÏL Ô"ÈÈÊ È¯˙e ,'ELÙ'c Ô"eÂ¿¿«¿¿¿≈≈¿ƒ∆¿À¿≈≈ƒ
Ïk ÏÚ ,˙Bi˙B‡ LL da LÈ ‰iL ‰L¯Ùe .'˙ÙËË' ÏL∆…»…»»»¿ƒ»∆»≈ƒ«»
,'E‚„' ÏL Ï"ÓÈb :Ô‰ el‡Â .Ô"ÈÈÊ ‰LÏL Ô‰Ó ˙B‡≈∆¿»≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆¿»∆
,'˙ÙËBË' ÏL Ô"È˙ÈË È¯˙e ,'˙BÊeÊÓ' ÏL Ô"ÈÈÊ È¯˙e¿≈≈¿ƒ∆¿¿≈≈ƒ∆»…
ÛÈÒB‰L B‡ ,ÔÈ‚˙ ‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .'ı¯‡‰' ÏL ˜"ÈcˆÂ¿«ƒ∆»»∆¿ƒ…»»»ƒ∆ƒ
‡lL d·˙k Ì‡Â .ÏÒÙ ‡Ï ,Ô‰Ó Ú¯‚ B‡ Ô‰a»∆»«≈∆…»«¿ƒ¿»»∆…

ËeË¯N·20ÛÈÒB‰L B‡ ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa ˜c˜„ ‡lL B‡ , ¿ƒ¿∆…ƒ¿≈¿»≈¿»≈∆ƒ
‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ÌÈÙaÓ21. ƒƒ¿ƒ¬ƒ««¬≈¿»

שלושה 19) צריכות אותיות "שבע ב) עמוד ל דף (מנחות
תגין  שלושה רש"י ופירש ג"ץ" שעטנ"ז הן: ואלו זייני"ן
בראש  בעי"ן וכן השמאלית, רגל בראש בשי"ן אחת, בכל
לימין  נוטה אחד התגים ואותם כולן. וכן הפנימית הרגל

למעלה. ואחד לשמאל נוטה לב 20)ואחד דף (מנחות
"בלא  רש"י: ופירש פסולה" איגרת "כתבה ב) עמוד
בעלמא". כאגרת ויתרות בחסירות דקדק ולא שירטוט,

חיסר 21) שאם מפרשים: ויש איגרת". "כתבה בכלל זה גם
ולא  שלימה תמה, כתיבה - "וכתבתם" שנאמר משום פסולה
פי  על פסולה, חסר, במקום מילא ואם ספר). (קרית חסירה
המשנה; (מרכבת כחסרה היא והרי דומה, כנטול יתר הכלל:

שמח). אור

.„„‚k ,ıeÁaÓ ‰ÊeÊn‰ ÏÚ ÌÈ·˙BkL ,ËeLt ‚‰Óƒ¿»»∆¿ƒ««¿»ƒ«¿∆∆
'ÈcL' :‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰22‰Êa ÔÈ‡Â ; »∆«∆≈»»»¿»»»««¿≈»∆

ÔÈ·˙BkL el‡ Ï·‡ .ıeÁaÓ ‡e‰L ÈÙÏ ,„ÒÙ‰∆¿≈¿ƒ∆ƒ«¬»≈∆¿ƒ
ÌÈLB„˜ ˙BÓL B‡ ,ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙BÓL ÌÈÙaÓ23B‡ , ƒƒ¿ƒ¿««¿»ƒ≈¿ƒ

˙BÓ˙BÁ B‡ ˜eÒÙ24Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈÓ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - »»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆≈»∆
Ì‰Ï È„ ‡Ï ,ÌÈLth‰ el‡L ;‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ≈∆»»«»∆≈«ƒ¿ƒ…«»∆

‰ÏB„‚ ‰ÂˆÓ eNÚL ‡l‡ ,‰Âˆn‰ eÏhaL25‡È‰L , ∆ƒ¿«ƒ¿»∆»∆»ƒ¿»¿»∆ƒ
,B˙„B·ÚÂ B˙·‰‡Â ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL ÌM‰ „eÁÈƒ«≈∆«»»¿«¬»«¬»

ÚÈÓ˜ ‡e‰ el‡k26ÔÓˆÚ ˙È‰ ÏL27ÏÚ ‰ÏÚL BÓk , ¿ƒ»≈«∆¬»««¿»¿∆»»«
ÌÏBÚ‰ ÈÏ·‰a ‰p‰Ó‰ ¯·„ e‰fL ,ÏÎq‰ ÌaÏ28. ƒ»«»»∆∆»»«¿«∆¿«¿≈»»

עמוד 22) רסו דף דברים פרשת וב"זוהר" גדולות). (הלכות
"והיה" תיבת כנגד מבחוץ "שדי" שם לכתוב מצריך א
משאר  יותר זה שם לכתוב ונהגו משנה). (כסף שבפנים
(כלבו). ישראל דת שומר נוטריקון שד"י כי שמות,

ה'.23) שמות שהן אותיות 24)אזכרות, כמו "צורות
טוב  יום (מעדני למלאכים" חותמות שהם ואומרים משונות
בא  "כשאתה יט: דף ב"היכלות" מצינו וכן מזוזה). להלכות
של  אחד ידך, בשתי חותמות שני טול ה' היכל פתח על ועומד

הפנים". שר סוריאה של ואחד ה', מצוות 25)טוטרוסיאי
לגופו 26)מזוזה. סביב פיתקא אדם שקושר קשר, לשון

אחרת. לסגולה או וביתם,27)לרפואה, גופם לשמירת
לסגולה. מלאכים של שמות בה מוסיפים הם ולפיכך

בהלכות 28) ורבינו הזה. העולם הבלי הם  וצרכיו, הגוף חיי
המכה  על "הלוחש אומר: י"ב) הלכה י"א (פרק זרה עבודה
שיישן... בשביל הקטן על תורה ספר והמניח פסוק... וקורא
רפואת  תורה דברי עושים שהם בתורה, הכופרים בכלל הם
חיים  "ויהיו שנאמר: נפשות, רפואת אלא ואינם הגוף
וכבר  הכופרים, בכלל הם אלה שאנשים למדת הא לנפשך",
שהכופרים  ו) הלכה ג, (פרק תשובה בהלכות רבינו הודיענו
בתלמוד  שמבואר פי על ואף הבא לעולם חלק להם אין
וביתו? האדם על שומרת שהמזוזה ב) עמוד לג דף (מנחות
לקיים  אלא שמירה, לשם אינה בעשייתה הכוונה עיקר אבל
(כסף  מאליה תבוא והשמירה הקדושֿברוךֿהוא מצוות
לכתוב  ונוהגים י"ג). הלכה ו, (פרק לקמן וראה משנה),
הכתוב  ה'" אלוקינו "ה' נגד כוז"ו" במוכס"ז "כוז"ו מבחוץ
לאותיות  בי"ת, באל"ף הסמוכות הן אלו אותיות כי מבפנים,
רפ"ח). סימן דעה ויורה מיימוניות (הגהות ה'" אלוקינו ה'
נכרי) (שר ארטיבין אמרו: א) הלכה א, (פרק פאה ובירושלמי
רבינו  לו שלח במתנה, טובה מרגלית הקדוש לרבינו שלח
יקרת  מתנה לך שלחתי אני לרבי]: [=ארטיבין שאלו מזוזה,
לארטיבין]: [=רבי השיבו פעוט? דבר לי שלחת ואתה ערך
שאני  דבר לי שלחת אתה בה... ישוו לא וחפצי חפציך כל
עליך, שומר והוא ישן שאתה דבר שלחתי ואני שומרו,

עליך". תשמור בשכבך כב): פסוק ו, פרק (משלי שנאמר

.‰ÔÈa ,‰B¯Á‡ ‰ËÈLa 'ı¯‡‰ ÏÚ' ·zÎÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿…«»»∆¿ƒ»«¬»≈
ÚˆÓ‡a) ÔÈa ,L‡¯a29ÌÈ¯ÙBq‰ Ïk e‚‰Â .‰ËÈM‰ ( ¿…≈¿∆¿««ƒ»¿»¬»«¿ƒ

'ı¯‡‰ ÏÚ'Â ,˙BËÈL ÌÈ¯NÚÂ ÌÈzLa d˙B‡ ·zÎÏƒ¿…»ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒƒ¿«»»∆
L‡¯aL ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â .‰B¯Á‡ ‰ËÈL L‡¯a¿…ƒ»«¬»¿≈≈»ƒ∆¿…
,ÌÈ¯·c‰ ,'‰ ,ÚÓL :¯„q‰ ÏÚ ‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk»ƒ»¿ƒ»««≈∆¿««¿»ƒ

‰È‰Â ,ÔÈa ,EaÎL·e ,EÈ·Ï30,‰¯BÈ ,ÏÎa ,‰eˆÓ , ¿»∆¿»¿¿≈¿»»¿«∆¿»∆
,ÌzÓNÂ ,Ìz„·‡Â ,ÌÈÓM‰ ,Ì˙ÈÂÁzL‰Â ,Ôt ,·NÚ≈∆∆¿ƒ¿«¬ƒ∆«»«ƒ«¬«¿∆¿«¿∆
.ı¯‡‰ ÏÚ ,¯L‡ ,EÈ¯ÚL·e ,C¯ca ,Ì˙‡ ,Ì˙‡…»…»«∆∆ƒ¿»∆¬∆«»»∆

אחרים 29) ובדפוסים השיטה". "בסוף משנה הכסף גירסת
זה  אבל אצלנו]. שמופיע [כפי השיטה" "באמצע כתוב:
נתנו  ושם ב) עמוד לא דף (מנחות התלמוד לגירסת בניגוד
קג, פרק (תהילים הפסוק כנגד - השיטה" "בסוף לזה, רמז
נכתב  הארץ" "על שאם הארץ, על שמים כגבוה יא): פסוק
"כימי  כתוב: שלפניה השיטה ובסוף האחרונה, השיטה בסוף
כנגד  - השיטה" "בראש הארץ, על השמים הרי השמים",
מ"כימי  הארץ" "על שמרחיק מהארץ: השמים מרחק
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ימיכם. יאריכו מהארץ השמים שכמרחק לומר השמים"
בראש 30) חלק מעט שמניח ב הלכה לעיל ביארנו כבר

סתומה. זו פרשה לעשות כדי זו, השיטה

.Â‰ËÈM‰ ÛBqÓ d˙B‡ ÔÈÏÏBb ,d˙B‡ ÔÈÏÙBkLk¿∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ«ƒ»
d˙lÁ˙Ï31,˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ ÁzÙiLk ,‡ˆÓzL „Ú , ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»¿∆ƒ¿««≈ƒ¿

dÁÈpÓ ,dÏÏBbL ¯Á‡Â .dÙBÒÏ ‰ËÈM‰ L‡¯Ó ‡¯˜Èƒ¿»≈…«ƒ»¿»¿««∆¿»«ƒ»
˙¯ÙBÙLa32‰˜ ÏL33,¯·c Ïk ÏL B‡ ıÚ ÏL B‡ ƒ¿∆∆∆»∆∆≈∆»»»

eÊÓ Ï‡ d˙B‡ ¯aÁÓe¯ÙBÁ B‡ ,¯ÓÒÓa Á˙t‰ ˙Ê ¿«≈»∆¿««∆«¿«¿≈≈
da ÒÈÎÓe Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa34.‰ÊeÊn‰ ƒ¿««∆««¿ƒ»«¿»

שם).31) דף 32)(מנחות מציעא בבא ב; עמוד לג דף (שם,
א). עמוד נהרות.33)קב שפת על הגדל נבוב צמח

שם).34) (מנחות המזוזה חפירת בתוך

.Ê:‰lÁz C¯·Ó ,Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa ‰pÚa˜iL Ì„˜Â¿…∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿««∆«¿»≈¿ƒ»
eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»

"‰ÊeÊÓ Úa˜Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa35˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡Â . ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«¿»¿≈¿»≈ƒ¿«
‰Âˆn‰ ‡È‰ BÊ d˙ÚÈ·wL ,d˙·È˙k36. ¿ƒ»»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ¿»

מזוזה.35) הלכות גמר 36)רי"ף עשייתה שאין מצוה וכל
מב  דף (שם, מצוותה גמר בשעת אלא מברך אינו מצוותה,
י"א, פרק ברכות הלכות לקמן רבינו דברי השווה ב). עמוד
"שהחיינו" ברכת גם שמברך מבואר ט הלכה ושם ח, הלכה

מזוזה. קביעת על

.ÁÏwÓa d‡Ïz37‰ÏeÒt -38.‰Úe·˜ BÊ ÔÈ‡L , ¿»»¿«≈¿»∆≈¿»
˙Ïc‰ È¯Á‡ dÁÈp‰39ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï -40¯ÙÁ . ƒƒ»«¬≈«∆∆…»»¿»«

‡È‰Â ,¯‚ BÓk ‰ÊeÊn‰ ÒÈÎ‰Â Á˙t‰ ˙ÊeÊÓaƒ¿««∆«¿ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆¿ƒ
˙BÚaha ÌÈL¯w‰ ÁÈ¯·k41dÏ ˜ÈÓÚ‰ .‰ÏeÒt - ƒ¿ƒ««¿»ƒ««»¿»∆¡ƒ»

ÁÙË42‰ÏeÒt -43Ba ÒÈÎ‰Â ‰˜ C˙Á .44,‰ÊeÊÓ ∆«¿»»«»∆¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÓ „ÈÓÚ‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ Ï‡ ‰w‰ ¯aÁ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ≈«»∆∆»ƒ¬≈ƒ¿∆¡ƒƒ
˙ÚÈ·˜ ‰Ó„wL ÈtÓ ,‰ÏeÒt - Á˙t‰ ˙ÊeÊÓ Ïk‰«…¿««∆«¿»ƒ¿≈∆»¿»¿ƒ«

Á˙t‰ ˙ÊeÊÓ ˙iNÚÏ ‰ÊeÊn‰45. «¿»«¬ƒ«¿««∆«

שעמד 37) במקל אלא עצמו, הפתח בצורת קבעה שלא
הבית. מזוזת ב).38)בגובה עמוד לב דף על 39)(מנחות

הדלת. שמאחורי קבועה 40)הקיר אינה זו גם כי (שם)
ביתך". מזוזות "על זה ואין עצמו הפתח בצורת

דף 41) (מנחות בגבהה ולא המזוזה ברוחב המזוזה שהכניס
ז): משנה ג, פרק (תמיד במשנה ונזכר בריח - נגר א) עמוד לג

הנגר". את טפח,42)"העביר בעומק הבית במזוזת שחפר
המזוזה. את הכניס "על 43)ושם זו שאין ב) עמוד (שם

מזוזה". "תוך אלא החתך.44)מזוזות" ואין 45)במקום
וזה  בבית, הפתח מזוזת שנקבעה משעה אלא המצוה חיוב
משום  פסולה מצוה, לידי שתבוא קודם המזוזה את שקבע
לקמן  וראה ב) עמוד לג דף (מנחות העשוי" מן ולא "תעשה

טז). הלכה א, (פרק ציצית הלכות

.ËÚe·Ma ÌÈÓÚt ˙˜c· „ÈÁi‰ ˙ÊeÊÓ46˙ÊeÊÓe , ¿««»ƒƒ¿∆∆«¬«ƒ«»«¿«
ÌÈa¯47Ï·Bia ÌÈÓÚt -48‰Ú¯˜ ‡nL ;49˙B‡ ‰pnÓ «ƒ«¬«ƒ«≈∆»ƒ¿¿»ƒ∆»

,ÌÈÏ˙ka ‰Úe·˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰˜ÁÓ B‡ ˙Á‡««ƒ¿¬»ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ
.˙·˜¯Ó«¿∆∆

ועיירות.47)בשמיטה.46) חצרות שערי כגון
של 48) שהוא דבר "כל א). עמוד יא דף (יומא שנה חמישים

אחד  כל יהא תטרח שאם הרבה עליו להטריח אין רבים
שם). רש"י (לשון חבריי יעשו חיוב 49)אומר: על מוסב

בכלל. הבדיקה

.ÈÌÈL elÙ‡ ,‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ Ïk‰50ÌÈ„·ÚÂ51. «…«»ƒƒ¿»¬ƒ»ƒ«¬»ƒ
ÌÈpËw‰ ˙‡ ÌÈÎpÁÓe52.Ì‰Èz·Ï ‰ÊeÊÓ ˙BNÚÏ ¿«¿ƒ∆«¿«ƒ«¬¿»¿»≈∆

˜„eÙa ¯c‰Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙Èa ¯ÎBN‰53Œı¯‡a «≈«ƒ¿»»»∆¿«»¿¿»¿∆∆
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÊeÊn‰ ÔÓ ¯eËt ,Ï‡¯NÈ54Ï·‡ ; ƒ¿»≈»ƒ«¿»¿ƒ¬»

„iÓ ‰ÊeÊÓa ·iÁ ,Ï‡¯NÈŒı¯‡a ˙Èa ¯ÎBN‰55. «≈«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«»ƒ¿»ƒ»

תורה 50) תלמוד למצוות מזוזה מצוות שנסמכה פי על אף
וגו' מזוזות על וכתבתם בניכם... את אתם "ולמדתם ככתוב:
ממנה, פטורות שנשים תורה לתלמוד מזוזה מקישים אנו אין
ימיכם" ירבו "למען במזוזה: שנאמר משום חייבות, הן אלא
לד  דף (קידושין לא? ונשים חיים צריכים אנשים וכי וגו'

ב). עמוד כ דף ברכות א; שהאשה 51)עמוד מצוה כל
א). עמוד ד דף (חגיגה חייבים כנענים עבדים  אף חייבת,

מחנך 52) האפוטרופוס בתים, שירשו קטנים יתומים כגון
א; עמוד נב דף (גיטין לבתיהם מזוזה בקביעת אותם

י). הלכה י"א, פרק נחלות הלכות מלון.53)והשווה
נקראת 54) יום משלושים ופחות היא, הדר חובת - מזוזה כי

ו  עראי דירת יוסף דירתו (בית במזוזה להתחייב חשובה לא
אינה  שכורה שדירה מפרשים: ויש רפ"ו). סימן דעה יורה
אלא  אחרים, של ולא "ביתך" שנאמר כלל במזוזה חייבת
שהיא  מפני במזוזה חכמים חייבוהו יום שלושים שלאחר
א). עמוד כא דף זרה עבודה (תוספות, כשלו נראית

ישראל".55) ארץ יישוב "משום א). עמוד מד דף (מנחות
ממנו, יוצא אפילו משם נוטלה אינו שוב שקבעה שלאחר
היו  (שלא אחרת מזוזה טורח מפני ממנו, יצא בקושי הלכך
מהרה  אחר ישכרנו ממנו כשיצא ואפילו בימיהם), מצויות

שם). רש"י (לשון במזוזה מזומן כשימצאנו

.‡È‰ÊeÊÓ ‡È·‰Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ ,B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkNn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈««≈¿»ƒ¿»
d˙ÚÈ·˜ ÏÚ ¯ÎN Ô˙B ‰È‰ elÙ‡ ,d˙B‡ Úa˜ÏÂ56; ¿ƒ¿…«»¬ƒ»»≈»»«¿ƒ»»

˙·BÁ dÈ‡Â ,‡È‰ ¯c‰ ˙·BÁ ‰ÊeÊn‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿»««»ƒ¿≈»«
˙Èa‰57‡ˆÈÂ B„È· ‰pÏhÈ ‡Ï ,‡ˆBÈ ‡e‰LÎe .58Ì‡Â ; «»ƒ¿∆≈…ƒ¿∆»¿»¿≈≈¿ƒ

‡ˆiLk dÏËB ‰Ê È¯‰ ,È˙ek ÏL ˙Èa‰ ‰È‰59. »»««ƒ∆ƒ¬≈∆¿»¿∆≈≈

המשכיר.56) את בה לחייב יכול הוא (בבא 57)אין
דרך  חז"ל דרשו "ביתך" בה שנאמר ב) עמוד קא דף מציעא
הדר. וזה התורה, הזהירה ממנה ויוצא שנכנס למי ביאתך,

שאין 58) בבית באים שהמזיקים "לפי א) עמוד קב דף (שם
בבית" שידורו אותם מזיק כאילו וכשנוטלה מזוזה בו

ב). עמוד קא דף שם הגוי 59)(תוספות בה ינהג שמא
בזיון. מנהג

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שיתחייב 1) כדי בבית להיות הצריכים תנאים עשרה

המזוזה; קביעת מקום היכן בתים שני שבין פתח במזוזה;
וסגולתה. מזוזה מצוות גודל

.‡Ba ¯c‰ ·iÁ˙È CkŒ¯Á‡Â ,˙Èaa LÈ ÔÈ‡˙ ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ≈««ƒ¿««»ƒ¿«≈«»
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¯eËt ,Ô‰Ó „Á‡ È‡z ¯ÒÁ Ì‡Â .‰ÊeÊÓ BÏ ˙BNÚÏ«¬¿»¿ƒ»≈¿«∆»≈∆»
˙Bn‡ Úa¯‡ B· ‰È‰iL :Ô‰ el‡Â .‰ÊeÊn‰ ÔÓ2ÏÚ ƒ«¿»¿≈≈∆ƒ¿∆«¿«««

Bn‡ Úa¯‡˙3˙BÊeÊÓ ÈzL Bl ‰ÈÈ‰zLÂ ,¯˙È B‡4, «¿««»≈¿∆ƒ¿∆»¿≈¿
ÛB˜LÓ BÏ ‰È‰ÈÂ5‰¯˜z BÏ ‰È‰˙Â ,6BÏ eÈ‰ÈÂ , ¿ƒ¿∆«¿¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ¿

,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·b ¯ÚM‰ ‰È‰ÈÂ ,˙B˙Ïc¿»¿ƒ¿∆«««»«¬»»¿»ƒ≈
ÏÁ ˙Èa‰ ‰È‰ÈÂ7Ì„‡ ˙¯È„Ï ÈeNÚ ‰È‰ÈÂ ,8ÈeNÚÂ , ¿ƒ¿∆««ƒ…¿ƒ¿∆»¿ƒ«»»¿»

„B·k ˙¯È„Ï9Ú·˜ ˙¯È„Ï ÈeNÚÂ ,10. ¿ƒ«»¿»¿ƒ«∆«

ãycew zegiyn zecewpã

."zezlc el eidie"

למזוזה, תנאי אינה שדלת וכתב, השיג כאן הראב"ד אבל
במזוזה. חייב דלת אין אם ואף

הרמב"ם  הדלת, בגדר הוא מחלוקתם שטעם לומר ויש
חלק  היא וממילא ויציאה, לפתיחה עשויה שהדלת סבר
אבל  במזוזה, חייב ואינו בשער חסר דלת אין ואם מהשער,
ואינה  השער לסתימת רק עשויה שהדלת סבר הראב"ד

במזוזה. השער חייב דלת אין אם גם ולכן ממנו, חלק
(446 cenr f"h wlg y"ewl itÎlr)

הפתח,4)ברוחב.3)באורך.2) צדי משני עמודים
פתחי. מזוזות לשמור לד): ח, (משלי קורה 5)ככתוב

לפתח. מקורה.6)מעל יהיה לבתי 7)שהבית פרט
קודש. שהם וכיו"ב ובית 8)כנסיות התבן לבית פרס

אדם. לדירת מיוחדים שאינם לבית 9)העצים, פרט
כבוד, לדירת עשויים שאינם הבורסקי, ובית המרחץ

ה"ט. בסמוך וכיו"ב,10)כמבואר החג לסוכת פרט
האלו  התנאים עשרת וכל קבע, לדירת עשויה שאינה

הבאות. בהלכות והולכים מתבארים

.·¯eËt ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««»
‰ÊeÊn‰ ÔÓ11ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Úa¯Ï È„k Ba LÈ Ì‡Â . ƒ«¿»¿ƒ∆¿≈¿«≈««¿«««

‰ÂLa ˙Bn‡ Úa¯‡12ÏÚa B‡ Ï‚Ú ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿««¿»∆««ƒ∆»…««
¯˙È Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙BiÂÊ LÓÁ»≈»ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ»»»¿»≈

BaÁ¯ ÏÚ13ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Úa¯Ï Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿∆¿«≈««¿«««
.‰ÊeÊÓa ·iÁ ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿«««»ƒ¿»

על 11) ט): ו, (דברים אמרה והתורה בית, חשוב זה שאין
ג:).·Í˙Èמזוזות כרחבו.12)(סוכה שאין 13)ארכו

ויש  אמות, מארבע יותר ארוך שארכו אלא אמות, ד' ברחבו
דירה  דרך וזהו בשוה, ארבע על ארבע לרבע כדי בעודף
"אע"פ  מפרשים: ויש רוקח'). ('מעשה עגול מבית יותר
נגעים: טומאת לענין בית נקרא שאינו וכו' עגול" שהוא
שאף  וכו' רחבו" על יתר ארכו היה שאם לומר צריך "ואין
הל' וראה קסד: בב"ב כמבואר בית, נקרא נגעים לענין

שמח'). ('אור ה"ו פ"יד, צרעת טומאת

.‚ÌÈÏ˙Î ‰LÏL BÏ LiL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,‰¯„ÒÎ‡«¿«¿»¿«»∆∆¿»¿»ƒ
ÔÈÓÈˆÙ ÈL dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯˜˙Â14Áe¯a ¿ƒ¿»««ƒ∆∆»¿≈¿ƒƒ¿«

ÔÈÓÈˆt‰L ÈtÓ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ‰¯eËt ,˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
˙BÊeÊÓ ÌeMÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÈeNÚ Ì‰ ‰¯˜z‰ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«ƒ¿»≈¬ƒ¿…ƒ¿

eNÚ15˙„ÓBÚ ‡l‡ ,ÌÈÏ˙k dÏ ÔÈ‡L ‰¯˜z‰ ÔÎÂ . «¬¿≈«ƒ¿»∆≈»¿»ƒ∆»∆∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈ„enÚ ÏÚ16‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ««ƒƒ»ƒ»««ƒ∆ƒ
‰¯eËt ,˙Èa ˙È·˙k17el‡L ,˙BÊeÊÓ dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈»¿∆≈

.ÔÈÈeNÚ Ô‰ ‰¯˜z‰ „ÈÓÚ‰Ï ÌÈ„enÚ‰»«ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»≈¬ƒ

מ"ז).14) פ"ח, (שבת במשנה ונמצא מנחות 15)עמודים,
ע"ב. רוחותיה.16)לג, שם.17)מארבע

.„‰tÎÂ ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‰ÊeÊÓ BÏ LiL ˙Èa18ÔÈÓk «ƒ∆∆¿»ƒ»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
LÈ Ì‡ - ÛB˜Ln‰ ÌB˜Óa ˙BÊeÊn‰ ÈzL ÏÚ ˙L∆̃∆«¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ≈
·iÁ ,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ˙BÊeÊn‰ d·‚a¿…««¿¬»»¿»ƒ≈«»

‰ÊeÊÓa19,ÌÈ¯eËt ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»¿ƒ≈»∆¬»»¿»ƒ¿ƒ
ÛB˜LÓ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ20. ƒ¿≈∆≈«¿

ועולה.18) ומתקצר כקשת, עגול שהכיפה 19)מכסה
כמשקוף. המזוזות 20)נידונית בגובה שאין מאחר כי

לגובה  המתעגלת הכיפה את מצרף ואתה טפחים, עשרה
שתשמש  לכיפה שאיֿאפשר משקוף, לך חסר שוב המזוזות,
דברי  בהבנת רפד, סי' ליו"ד (ט"ז כאחד ומשקוף מזוזה

יא: ביומא זו הלכה ומקור רבינו).

.‰¯eËt ,‰¯˜z BÏ ÔÈ‡L ˙Èa21‰È‰ .‰ÊeÊn‰ ÔÓ «ƒ∆≈ƒ¿»»ƒ«¿»»»
Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - ‰¯˜Ó BÈ‡ B˙ˆ˜Óe ‰¯˜Ó B˙ˆ˜Óƒ¿»¿…∆ƒ¿»≈¿…∆≈»∆ƒ∆ƒ

Èe¯w‰ ‰È‰22.‰ÊeÊÓa ·iÁ ‡e‰L ,Á˙t‰ „‚k »»«≈¿∆∆«∆«∆«»ƒ¿»
‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÔÈÚ·B˜ CkŒ¯Á‡Â ,˙B˙Ïc‰ ÔÈ„ÈÓÚÓe23. «¬ƒƒ«¿»¿««»¿ƒ∆«¿»

תקרה),21) להם (שאין שימאי "פתחי ע"ב: לג, מנחות
שאין  שם רש"י של השני וכפירוש המזוזה" מן פטורים

מקורה. ארבע 22)הבית על אמות ארבע בקירוי ויש
מנוח). רבינו בשם (כסףֿמשנה, לג,23)אמות מנחות

בפתח, הדלתות עמידת אחרי אלא המזוזה חיוב שאין ע"א.
שהשער  ידוע והדבר - ובשעריך" ביתך מזוזות "על שנאמר:
ואחד  בתים שערי "אחד - ז"ל חכמינו אמרו וכך הדלת, הוא
פתח  שכל בתים, פתחי אחד אמרו: ולא חצרות"; שערי
רבינו  (לשון נקרא אינו שער נקרא, פתח - דלתות בו שאין
יקבע  ואם - רבינו"). "תשובות במוספנו הובאה בתשובתו
קבעה  הרי הדלתות, עמידת לפני הבית במזוזת המזוזה, את
ולא  "תעשה מטעם פסול זה והרי מצוה, לידי שתבוע קודם

ה"ח. פ"ה, לעיל ראה העשוי". מן

.Â˙Èa‰Œ¯‰24˙BÎLl‰ ,25˙B¯ÊÚ‰Â26˙BiÒÎŒÈz·e , «««ƒ«¿»¿»¬»»≈¿≈ƒ
ÈÙÏ ,ÔÈ¯eËt ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a ÔÈ‡L ,˙BL¯„ÓŒÈz·e»≈ƒ¿»∆≈»∆≈ƒ»¿ƒ¿ƒ

L„˜ Ô‰L27ÔÈÁ¯B‡‰L ,ÌÈ¯Ùk ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa . ∆≈…∆≈«¿∆∆∆¿»ƒ∆»¿ƒ
ÔÈ¯c28,ÔÈk¯k ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa ÔÎÂ .‰ÊeÊÓa ·iÁ ,Ba »ƒ«»ƒ¿»¿≈≈«¿∆∆∆¿«ƒ

‰¯Èc ˙Èa B· ‰È‰ Ì‡29·iÁ ,30eÈ‰L ÌÈ¯ÚM‰ Ïk . ƒ»»≈ƒ»«»»«¿»ƒ∆»
˙BÊeÊÓ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï Lc˜na31¯BwÈ ¯ÚMÓ ıeÁ ,32 «ƒ¿»…»»»∆¿ƒ««ƒ»

ÔÈ¯„‰¯t ˙kLÏ ÏLÂ ,epnÓ ÌÈÙlLÂ33ÈtÓ , ¿∆ƒ¿ƒƒ∆¿∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ¿≈
˙Ú·La ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰¯ÈcŒ˙È· ‰˙È‰ ˙‡f‰ ‰kLl‰L∆«ƒ¿»«…»¿»≈ƒ»¿…≈»¿ƒ¿«

‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ34. ¿≈««¿»»

עליו.24) בנוי היה המקדש,25)שביתֿהמקדש חדרי
יז). מ, (יחזקאל הכתוב והן:26)מלשון המקדש, חצרות

ישראל. ועזרת נשים ביתך"27)עזרת "מזוזות שנאמר:
אומרים: ויש יא:). (יומא קודש בית ולא חול, בית
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פז dfefn zekld - dad` xtq - lel` 'a ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯eËt ,Ô‰Ó „Á‡ È‡z ¯ÒÁ Ì‡Â .‰ÊeÊÓ BÏ ˙BNÚÏ«¬¿»¿ƒ»≈¿«∆»≈∆»
˙Bn‡ Úa¯‡ B· ‰È‰iL :Ô‰ el‡Â .‰ÊeÊn‰ ÔÓ2ÏÚ ƒ«¿»¿≈≈∆ƒ¿∆«¿«««

Bn‡ Úa¯‡˙3˙BÊeÊÓ ÈzL Bl ‰ÈÈ‰zLÂ ,¯˙È B‡4, «¿««»≈¿∆ƒ¿∆»¿≈¿
ÛB˜LÓ BÏ ‰È‰ÈÂ5‰¯˜z BÏ ‰È‰˙Â ,6BÏ eÈ‰ÈÂ , ¿ƒ¿∆«¿¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ¿

,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·b ¯ÚM‰ ‰È‰ÈÂ ,˙B˙Ïc¿»¿ƒ¿∆«««»«¬»»¿»ƒ≈
ÏÁ ˙Èa‰ ‰È‰ÈÂ7Ì„‡ ˙¯È„Ï ÈeNÚ ‰È‰ÈÂ ,8ÈeNÚÂ , ¿ƒ¿∆««ƒ…¿ƒ¿∆»¿ƒ«»»¿»

„B·k ˙¯È„Ï9Ú·˜ ˙¯È„Ï ÈeNÚÂ ,10. ¿ƒ«»¿»¿ƒ«∆«

ãycew zegiyn zecewpã

."zezlc el eidie"

למזוזה, תנאי אינה שדלת וכתב, השיג כאן הראב"ד אבל
במזוזה. חייב דלת אין אם ואף

הרמב"ם  הדלת, בגדר הוא מחלוקתם שטעם לומר ויש
חלק  היא וממילא ויציאה, לפתיחה עשויה שהדלת סבר
אבל  במזוזה, חייב ואינו בשער חסר דלת אין ואם מהשער,
ואינה  השער לסתימת רק עשויה שהדלת סבר הראב"ד

במזוזה. השער חייב דלת אין אם גם ולכן ממנו, חלק
(446 cenr f"h wlg y"ewl itÎlr)

הפתח,4)ברוחב.3)באורך.2) צדי משני עמודים
פתחי. מזוזות לשמור לד): ח, (משלי קורה 5)ככתוב

לפתח. מקורה.6)מעל יהיה לבתי 7)שהבית פרט
קודש. שהם וכיו"ב ובית 8)כנסיות התבן לבית פרס

אדם. לדירת מיוחדים שאינם לבית 9)העצים, פרט
כבוד, לדירת עשויים שאינם הבורסקי, ובית המרחץ

ה"ט. בסמוך וכיו"ב,10)כמבואר החג לסוכת פרט
האלו  התנאים עשרת וכל קבע, לדירת עשויה שאינה

הבאות. בהלכות והולכים מתבארים

.·¯eËt ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««»
‰ÊeÊn‰ ÔÓ11ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Úa¯Ï È„k Ba LÈ Ì‡Â . ƒ«¿»¿ƒ∆¿≈¿«≈««¿«««

‰ÂLa ˙Bn‡ Úa¯‡12ÏÚa B‡ Ï‚Ú ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿««¿»∆««ƒ∆»…««
¯˙È Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙BiÂÊ LÓÁ»≈»ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ»»»¿»≈

BaÁ¯ ÏÚ13ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Úa¯Ï Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿∆¿«≈««¿«««
.‰ÊeÊÓa ·iÁ ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿«««»ƒ¿»

על 11) ט): ו, (דברים אמרה והתורה בית, חשוב זה שאין
ג:).·Í˙Èמזוזות כרחבו.12)(סוכה שאין 13)ארכו

ויש  אמות, מארבע יותר ארוך שארכו אלא אמות, ד' ברחבו
דירה  דרך וזהו בשוה, ארבע על ארבע לרבע כדי בעודף
"אע"פ  מפרשים: ויש רוקח'). ('מעשה עגול מבית יותר
נגעים: טומאת לענין בית נקרא שאינו וכו' עגול" שהוא
שאף  וכו' רחבו" על יתר ארכו היה שאם לומר צריך "ואין
הל' וראה קסד: בב"ב כמבואר בית, נקרא נגעים לענין

שמח'). ('אור ה"ו פ"יד, צרעת טומאת

.‚ÌÈÏ˙Î ‰LÏL BÏ LiL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,‰¯„ÒÎ‡«¿«¿»¿«»∆∆¿»¿»ƒ
ÔÈÓÈˆÙ ÈL dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯˜˙Â14Áe¯a ¿ƒ¿»««ƒ∆∆»¿≈¿ƒƒ¿«

ÔÈÓÈˆt‰L ÈtÓ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ‰¯eËt ,˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
˙BÊeÊÓ ÌeMÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÈeNÚ Ì‰ ‰¯˜z‰ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«ƒ¿»≈¬ƒ¿…ƒ¿

eNÚ15˙„ÓBÚ ‡l‡ ,ÌÈÏ˙k dÏ ÔÈ‡L ‰¯˜z‰ ÔÎÂ . «¬¿≈«ƒ¿»∆≈»¿»ƒ∆»∆∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈ„enÚ ÏÚ16‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ««ƒƒ»ƒ»««ƒ∆ƒ
‰¯eËt ,˙Èa ˙È·˙k17el‡L ,˙BÊeÊÓ dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈»¿∆≈

.ÔÈÈeNÚ Ô‰ ‰¯˜z‰ „ÈÓÚ‰Ï ÌÈ„enÚ‰»«ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»≈¬ƒ

מ"ז).14) פ"ח, (שבת במשנה ונמצא מנחות 15)עמודים,
ע"ב. רוחותיה.16)לג, שם.17)מארבע

.„‰tÎÂ ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‰ÊeÊÓ BÏ LiL ˙Èa18ÔÈÓk «ƒ∆∆¿»ƒ»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
LÈ Ì‡ - ÛB˜Ln‰ ÌB˜Óa ˙BÊeÊn‰ ÈzL ÏÚ ˙L∆̃∆«¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ≈
·iÁ ,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ˙BÊeÊn‰ d·‚a¿…««¿¬»»¿»ƒ≈«»

‰ÊeÊÓa19,ÌÈ¯eËt ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»¿ƒ≈»∆¬»»¿»ƒ¿ƒ
ÛB˜LÓ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ20. ƒ¿≈∆≈«¿

ועולה.18) ומתקצר כקשת, עגול שהכיפה 19)מכסה
כמשקוף. המזוזות 20)נידונית בגובה שאין מאחר כי

לגובה  המתעגלת הכיפה את מצרף ואתה טפחים, עשרה
שתשמש  לכיפה שאיֿאפשר משקוף, לך חסר שוב המזוזות,
דברי  בהבנת רפד, סי' ליו"ד (ט"ז כאחד ומשקוף מזוזה

יא: ביומא זו הלכה ומקור רבינו).

.‰¯eËt ,‰¯˜z BÏ ÔÈ‡L ˙Èa21‰È‰ .‰ÊeÊn‰ ÔÓ «ƒ∆≈ƒ¿»»ƒ«¿»»»
Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - ‰¯˜Ó BÈ‡ B˙ˆ˜Óe ‰¯˜Ó B˙ˆ˜Óƒ¿»¿…∆ƒ¿»≈¿…∆≈»∆ƒ∆ƒ

Èe¯w‰ ‰È‰22.‰ÊeÊÓa ·iÁ ‡e‰L ,Á˙t‰ „‚k »»«≈¿∆∆«∆«∆«»ƒ¿»
‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÔÈÚ·B˜ CkŒ¯Á‡Â ,˙B˙Ïc‰ ÔÈ„ÈÓÚÓe23. «¬ƒƒ«¿»¿««»¿ƒ∆«¿»

תקרה),21) להם (שאין שימאי "פתחי ע"ב: לג, מנחות
שאין  שם רש"י של השני וכפירוש המזוזה" מן פטורים

מקורה. ארבע 22)הבית על אמות ארבע בקירוי ויש
מנוח). רבינו בשם (כסףֿמשנה, לג,23)אמות מנחות

בפתח, הדלתות עמידת אחרי אלא המזוזה חיוב שאין ע"א.
שהשער  ידוע והדבר - ובשעריך" ביתך מזוזות "על שנאמר:
ואחד  בתים שערי "אחד - ז"ל חכמינו אמרו וכך הדלת, הוא
פתח  שכל בתים, פתחי אחד אמרו: ולא חצרות"; שערי
רבינו  (לשון נקרא אינו שער נקרא, פתח - דלתות בו שאין
יקבע  ואם - רבינו"). "תשובות במוספנו הובאה בתשובתו
קבעה  הרי הדלתות, עמידת לפני הבית במזוזת המזוזה, את
ולא  "תעשה מטעם פסול זה והרי מצוה, לידי שתבוע קודם

ה"ח. פ"ה, לעיל ראה העשוי". מן

.Â˙Èa‰Œ¯‰24˙BÎLl‰ ,25˙B¯ÊÚ‰Â26˙BiÒÎŒÈz·e , «««ƒ«¿»¿»¬»»≈¿≈ƒ
ÈÙÏ ,ÔÈ¯eËt ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a ÔÈ‡L ,˙BL¯„ÓŒÈz·e»≈ƒ¿»∆≈»∆≈ƒ»¿ƒ¿ƒ

L„˜ Ô‰L27ÔÈÁ¯B‡‰L ,ÌÈ¯Ùk ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa . ∆≈…∆≈«¿∆∆∆¿»ƒ∆»¿ƒ
ÔÈ¯c28,ÔÈk¯k ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa ÔÎÂ .‰ÊeÊÓa ·iÁ ,Ba »ƒ«»ƒ¿»¿≈≈«¿∆∆∆¿«ƒ

‰¯Èc ˙Èa B· ‰È‰ Ì‡29·iÁ ,30eÈ‰L ÌÈ¯ÚM‰ Ïk . ƒ»»≈ƒ»«»»«¿»ƒ∆»
˙BÊeÊÓ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï Lc˜na31¯BwÈ ¯ÚMÓ ıeÁ ,32 «ƒ¿»…»»»∆¿ƒ««ƒ»

ÔÈ¯„‰¯t ˙kLÏ ÏLÂ ,epnÓ ÌÈÙlLÂ33ÈtÓ , ¿∆ƒ¿ƒƒ∆¿∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ¿≈
˙Ú·La ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰¯ÈcŒ˙È· ‰˙È‰ ˙‡f‰ ‰kLl‰L∆«ƒ¿»«…»¿»≈ƒ»¿…≈»¿ƒ¿«

‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ34. ¿≈««¿»»

עליו.24) בנוי היה המקדש,25)שביתֿהמקדש חדרי
יז). מ, (יחזקאל הכתוב והן:26)מלשון המקדש, חצרות

ישראל. ועזרת נשים ביתך"27)עזרת "מזוזות שנאמר:
אומרים: ויש יא:). (יומא קודש בית ולא חול, בית
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בו  יושבים שתלמידים שכיון במזוזה, חייב שביתֿהמדרש
לדירה, דומה בלילה מאוחרת שעה ועד מהבוקר
רבי  של מדרשו בית אמרו: ה"יב) פ"ב, (מגילה וב'ירושלמי'
מרוטנבורג  מאיר רבי עשה וכן מזוזה. לו היתה חנינא,
שנת  בו ישן כשהיה ואמר: מדרשו, בית לפתח מזוזה
('טור' מזוזה בו שתיקן עד מבעתתו רעה רוח היתה הצהרים

רפו). סי' האורחים 28)יו"ד להכניס משגת ידם שאין
בכר  אבל לכל בבתיהם, מגיע ואין רבים תושבים שהם כים

לעשות  יכולים האורחים, מן מעט טורח אלא מהם אחד
ה'נמוקי  (לשון בביתֿהכנסת לדור צריכים ואין לצורך, בתים

מזוזה). להל' ע"ב;30)לשמש.29)יוסף' יא, יומא ַ
מזוזה). הל' קודש.31)רי"ף שהם שער 32)לפי הוא

(סוכה  העליון" ה"שער גם ונקרא ישראל, שבעזרת המזרח
של  לאלכסנדריא שהלך חסיד איש שם - נקנור מ"ד). פ"ה,
נעשו  ונסים המקדש, לשער דלתות להביא מצרים
שמו. על דלתותיו ונקראו לח. ביומא כמבואר לדלתותיו,

בבית 33) שהיו הגדולים שהכהנים מתוך המלך, פקידי חדר
כדי  למלכות ממון נותנים היו הצדיק) שמעון (אחר שני
היו  לא היו שרשעים ומתוך גדולה, בכהונה לשמש
המלך, כפקידי שנה כל מתחלפים והיו שנתם, משלימים
לשכת  זו לשכה נקראת לכך שנה, כל מחליפם שהמלך
בלשון  ויועציו, המלך חכמי - פרהדרין ח:). (יומא פרהדרין

לפני 34)יוונית. ימים שבעה מביתו, אותו מפרישים שהיו
הלשכה  ובגלל מ"א). פ"א שם, (כמפורש הכיפורים יום
במזוזה, נקנור שער גם נתחייב במזוזה, המחוייבת הזאת
לחדר  פתוח שהוא וכל זו, ללשכה מבוא משמש שהוא מפני
בסמוך  כמבואר במזוזה, הוא גם נתחייב במזוזה, החייב
נאמר: יא.) (יומא התלמוד שבגירסת להעיר וכדאי ה"ז.
ואולי  פרהדרין". לשכת ממנו שלפנים נקנור משער "חוץ
להגיה: או (כסףֿמשנה). כן לגרוס צריך רבינו בדברי גם
ואין  ממנו". שלפנים פרהדרין לשכת ושל נקנור "משער
שהכהן  מאחר כי קדושתה, מחמת ממזוזה, זו לשכה לפטור
חול. דירת זו והרי "ביתך" בכלל הוא הרי בה דר הגדול
פטור, זה הרי - לאדם דירה בית בו שאין ביתֿהכנסת אבל
כט.): (מגילה אמרו ועליו לגבוה, דירה משמש הוא כי
שבבבל" כנסיות בתי אלו - מעט" למקדש להם "ואהי

רפא). סי' יו"ד סופר' ('חתם

.ÊÔ·z‰ ˙Èa35˙Èa ,ÌÈˆÚ‰ ˙Èa ,¯˜a‰ ˙Èa , ≈«∆∆≈«»»≈»≈ƒ≈
˙B¯ˆB‡36- "E˙Èa" :¯Ó‡pL ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - »¿ƒƒ«¿»∆∆¡«≈∆

EÏ „ÁÈÓ‰ E˙Èa37,CÎÈÙÏ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡Ï Ë¯t , ≈¿«¿À»¿¿»»≈¿«≈»∆¿ƒ»
da ˙B·LBÈ ÌÈLp‰L ,¯˜a‰ ˙Ù¯38,da ˙BËM˜˙Óe ∆∆«»»∆«»ƒ¿»ƒ¿«¿»

.Ì„‡ ˙¯È„Ï „eÁÈ da LÈ È¯‰L ,‰ÊeÊÓa ˙B·iÁ«»ƒ¿»∆¬≈∆»ƒ¿ƒ«»»
¯ÚLŒ˙Èa39˙Òt¯Óe ‰¯„ÒÎ‡ ,40¯Èc‰Â ,‰pb‰Â ,41- ≈«««¿«¿»ƒ¿∆∆¿«ƒ»¿«ƒ

‰¯È„Ï ÔÈÈeNÚ ÌÈ‡L ÈtÓ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt42. ¿ƒƒ«¿»ƒ¿≈∆≈»¬ƒ¿ƒ»
el‡ ˙BÓB˜ÓÏ ÔÈÁe˙t ‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ‰ ÌÈz· eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ««»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈

‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ -43. «»ƒƒ¿»

בו.35) דרים אדם בני ואין תבן, בו לאצור המיוחד
וכדומה.36) ושמן ליין מחסן אדם 37)המשמש לדירת

יא.). (שם).38)(יומא שם מצוי הבקר שאין בשעה
בו.39) יושב והשומר החצר, שער לפני שעושים קטן בית

עולים 40) וכולם העליונה, הקומה פתחי לפני ארוך יציע
שם. הצאן.41)דרך מכלא מנחות 42)מקום ע"ב; שם,
ע"ב. מזוזה.43)לג, בהל' הרי"ף וכפירוש שם. מנחות

וכו' אכסדרה" שער "בית רבינו דברי לפרש נצטרך זה ולפי
שפתוחים -‰È‚Ïמקומות שהם העצים לבית ‰ÌÈ¯ÂËÙאו

(כסףֿ לגינה הפתוח מקורה מקום מרפסת וכן ממזוזה,
משנה).

.Á˙B¯ˆÁ È¯ÚL „Á‡ ,CÎÈÙÏ44È¯ÚL „Á‡Â , ¿ƒ»∆»«¬≈¬≈¿∆»«¬≈
˙B‡B·Ó45˙BÈ„Ó È¯ÚL „Á‡Â ,46Ïk‰ ,˙B¯ÈÚÂ ¿¿∆»«¬≈¿ƒ«¬»«…

‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ‰ ÌÈza‰ È¯‰L ;‰ÊeÊÓa ÌÈ·iÁ«»ƒƒ¿»∆¬≈«»ƒ««»ƒƒ¿»
ÌÈz· ‰¯NÚ elÙ‡ .ÔÎB˙Ï ÔÈÁe˙t47‰ÊÏ Áe˙Ù ‰Ê , ¿ƒ¿»¬ƒ¬»»»ƒ∆»«»∆

Ôlk ,‰ÊeÊÓa ·iÁ ÈÓÈt‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰ÊÏ Áe˙Ù ‰ÊÂ¿∆»«»∆ƒ¿«¿ƒƒ«»ƒ¿»À»
e¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÈ·iÁ48‰pb‰ ÔÓ Áe˙t‰ ¯ÚL :49 «»ƒƒ¿≈∆»¿«««»«ƒ«ƒ»
¯ˆÁÏ50.‰ÊeÊÓa ·iÁ , ∆»≈«»ƒ¿»

מקורות.44) שאינן וחצרות 45)אע"פ וצר, צדדי רחוב
לתוכו. ואין 46)פתוחות ויערות, הרים מוקפת מדינה יש

רש"י  (לשון הגר ארץ כגון שערים דרך אלא ממנה יוצאים
מפני  לסכנה לחוש שיש במקום זאת ובכל יא.). יומא
בשערי  היהודים להם עושים כשפים יאמרו שלא הגויים,
הגיטו  ערי שערי נפטרו זה, ומטעם ממזוזה. פטור - עירם

י"ג). סימן שבע' ('באר התימנים.47)ממזוזה כת"י כנוסח
עשרה אחר: ע"ב.ÌÈ˙·.(48ונוסח לג, וציר 49)מנחות

פטור. מקום שהוא הגינה לצד הוא בה 50)הדלת שיש
במזוזה. החייב בית

.Ë˙È·e ,‡qk‰Œ˙Èa‰ÏÈ·h‰ ˙È·e ,ıÁ¯n‰Œ51˙È·e , ≈«ƒ≈≈«∆¿»≈«¿ƒ»≈
È˜Ò¯a‰52ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,Ì‰· ‡ˆBiÎÂ «À¿¿ƒ¿«≈»∆¿ƒƒ«¿»¿ƒ

„B·k ˙¯È„Ï ÔÈÈeNÚ ÔÈ‡L53‚Á ˙kÒ .54‚Áa55˙È·e ∆≈»¬ƒ¿ƒ«»À««∆»«ƒ
‰ÈÙÒaL56ÔÈÈeNÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt , ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ

ÌÈ¯ˆBÈ ÏL ˙BkÒ ÈzL .Ú·˜ ˙¯È„Ï57BfÓ ÌÈÙÏ BÊ , ¿ƒ«∆«¿≈À∆¿ƒƒ¿ƒƒ
dÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰BˆÈÁ‰ -«ƒ»¿»ƒ«¿»¿ƒ∆≈»

‰Úe·˜58ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt ÌÈ˜ÂMaL ˙BiÁ‰ . ¿»«¬À∆«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»
‰¯È„Ï ÌÈÚe·˜59. ¿ƒ¿ƒ»

בלבד.51) טהרה מקוה משמש אלא בו, רוחצים שאין
רע.52) וריחו עורות, עיבוד ע"א.53)בית יא, יומא

בכל  הקודש, בזיון משום בה ואין המזוזה יכסה אם ואפילו
שאינם  לפי במזוזה, חייבים האלה המקומות אין זאת

רפו). סי' יו"ד (ש"ך כבוד לדירת הסוכות.54)עשויים חג
שהסוכה 55) מפני ממזוזה. פטורה החג, ימי בשבעת אפילו

כי  קבוע שימוש להשתמש ראויה היא ואין עראי, דירת היא
שמשמעו  "ביתך" בה קורא אתה ואין רעועות מחיצותיה
לשכת  ולפיכך י:). (יומא קבע לדירת הראוי קבוע בנין
בה  גר שהכהן אע"פ ה"ו) (לעיל במזוזה חייבת פרהדרין
קבע. לדירת וראוי קבוע שבנינה מפני בלבד, ימים שבעה

נוהגת 56) אינה "מזוזה ה"יב): פ"ד, (מגילה ירושלמי
ימים". חרס 57)במפרשי כלי יוצרי של דרכם היה כך

בפנימית  מזו, לפנים זו סוכות שתי להם עושים בימיהם:
מלאכתו  עושה הוא ובחיצונה קדרותיו, ומצניע דר הוא
שם). וברש"י ח: (סוכה למכור קדרותיו את ומוציא
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זה 58) ואין בה. וישן אוכל שאינו קבוע, תשמישה שאין
הוא  שגם במזוזה, שחייב לבית הפתוח לביתֿשער דומה
בלילה  קבוע תשמישו ביתֿשער כי ה"ז) (לעיל במזוזה חייב

רפו). סי' ליו"ד (ש"ך בלבד,59)כביום למכירה אלא
להם. הולכים ובעליהם נסגרות ובלילה

.ÈBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰a¯‰ ÌÈÁ˙t BÏ LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿»ƒ«¿≈««ƒ∆≈
˙BNÚÏ ·iÁ ,Ô‰Ó ˙Á‡a ‡l‡ ‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÈ‚»̄ƒ»≈¿»∆»¿««≈∆«»«¬

Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎa ‰ÊeÊÓ60˙Èa ÔÈaL ÔË˜ Á˙t . ¿»¿»∆«»∆«∆«»»∆≈«ƒ
‰iÏÚÏ61¯„Á elÙ‡ ,˙ÈaaL ¯„Á .‰ÊeÊÓa ·iÁ , «¬ƒ»«»ƒ¿»∆∆∆««ƒ¬ƒ∆∆

,ÈÓÈt‰ ¯„Á‰ ¯ÚL ÏÚ ‰ÊeÊÓ ˙BNÚÏ ·iÁ - ¯„Áa¿∆∆«»«¬¿»««««∆∆«¿ƒƒ
ÔlkL ,˙Èa‰ ¯ÚL ÏÚÂ ,ÔBˆÈÁ‰ ¯„Á‰ ¯ÚL ÏÚÂ¿««««∆∆«ƒ¿«««««ƒ∆À»

.ÔÈÚe·˜e ‰¯È„Ï ÔÈÈeNÚ¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

ע"א.60) לד, באמצע 61)מנחות ארובה דרכם: "זה
במעלות, מהבית אליה ועולים העליונה) (הקומה העליה
ירד  שלא כדי למטה, המעלות סביב מחיצות ארבע ועושים
פתח  ועושים הבעלים, ברשות כיֿאם לבית העליה מן אדם

שם). רש"י (לשון במחיצות"

.‡È˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈ· B‡ L¯„n‰Œ˙Èa ÔÈaL Á˙t∆«∆≈≈«ƒ¿»≈≈«¿∆∆
·iÁ ,Á˙t‰ B˙B‡a ‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÈ‚¯ Ì‡ - B˙È·e≈ƒ»ƒ»≈¿»¿«∆««»

‰ÊeÊÓa62ÌÈz· ÈL ÔÈaL Á˙t .63¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ , ƒ¿»∆«∆≈¿≈»ƒ¿ƒ««
¯Èv‰64ÌL ,BnÚ ‰‡¯ ¯Èv‰L ÌB˜Ó ;˙Ïc ÏL «ƒ∆∆∆¿∆«ƒƒ¿∆ƒ»

‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÌÈÚ·B˜65. ¿ƒ∆«¿»

ע"א.62) לג, ובכל 63)שם, לשנים, ביתו שחילק כגון
מזה  פתח יש החולקת ובמחיצה לרחוב, פתוח פתח חלק
אתה  אין הנכנס, לימין היא המזוזה שקביעת והיות לזה,
שכנגדו. מהצד או זה, חלק מצד הכניסה, היא איפה יודע

ולמטה.64) למעלה שבדלת ברזל הזה 65)יתד שהצד
לג. (מנחות קובעת כניסתו וימין הבית, עיקר חשוב

וברש"י).

.·ÈÏL ÏÏÁ CB˙a ?‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÌÈÚ·B˜ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ∆«¿»¿»»∆
Á˙t66CeÓq‰ ÁÙha ,67LÈÏL ˙lÁ˙a ,ıeÁÏ ∆««∆««»«ƒ¿ƒ«¿ƒ

¯ÚM‰ d·b ÏL ÔBÈÏÚ‰68,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ dÚ·˜ Ì‡Â ; »∆¿∆…««««¿ƒ¿»»¿«¿»ƒ∆
ÁÙË ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‰p˜ÈÁ¯iL ,‡e‰Â ;‰¯Lk69. ¿≈»¿∆«¿ƒ∆»ƒ««¿∆«

˙ÈaÏ ÒÎp‰ ÔÈÓÈ ÏÚ dÚ·˜Ï CÈ¯ˆÂ70dÚ·˜ Ì‡Â ; ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿»»
‰ÊeÊÓa ·iÁ ,ÔÈÙzL ÏL ˙È·e .‰ÏeÒt - Ï‡ÓNÓ71. ƒ¿…¿»«ƒ∆À»ƒ«»ƒ¿»

השער 66) סגירת מקום כתוב, "בשעריך" שהרי מבחוץ, ולא
ל  (ראה לב:). (מנחות הפתח חלל ה"ח),וזה פ"ה, עיל

שמצוותה  סובר רבינוֿתם אולם זקופה, להיות שמצוותה
לג.). מנחות ('תוספות' הפתח מזוזת לרוחב שכובה להיות
בשיפוע  אותה וקובעים שניהם, ידי יוצאים והמדקדקים

רפט). סי' יו"ד (רמ"א כדי 67)ובאלכסון הרבים, לרשות
לג:). (שם, מיד במצוה "וקשרתם...68)שיפגע שנאמר:

ששם  הזרוע בגובה קשירה מה - ביתך" מזוזות על וכתבתם
השער  בגובה המזוזה נתינת אף יד, של תפלה מניחים

גובה 69)(שם.). בסוף אינה התפילין שקשירת כשם
אינה  המזוזה הנחת אף קצת, ממנו מרוחקת אלא הזרוע
(כסףֿמשנה). טפח ממנו מרוחקת אלא השער גובה בסוף

ביאתך,70) דרך בו: קרא - ביתך" מזוזות "על שנאמר:
(יומא  תחילה עוקר הוא ימין רגל רגליו, עוקר וכשאדם

מפני 71)יא:). בתיהם, ולא "ביתך" אומרים: אנו ואין
צריכים  כולם וגו', ימיכם" ירבו "למען כתוב: שבמזוזה
הביאו  ולא כאן זה דין לכתוב רבינו ואיחר (שם). לחיות
בית  שגם מאחר שאלו שם שביומא מפני הפרק, בראש
לומר, ותירצו: לי? למה "ביתך" במזוזה, חייב השותפים
סמכם  בזה, קשור וזה והואיל הנכנס, מימין ביאתך דרך

(כסףֿמשנה). יחד וסדרם רבינו

.‚È˙·BÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÊeÊÓa ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ«
Ïk‰72„ÈÓz73„eÁÈa ÚbÙÈ ,‡ˆÈÂ ÒkiL ÔÓÊ ÏÎÂ . «…»ƒ¿»¿«∆ƒ»≈¿≈≈ƒ¿«¿ƒ

,B˙·‰‡ ¯kÊÈÂ ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL BÓL ,ÌM‰«≈¿∆«»»¿ƒ¿…«¬»
ÂÈ˙Bi‚Le B˙MÓ ¯BÚÈÂ74ÔÈ‡L ,Ú„ÈÂ ,ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿«¿≈«¿»¿≈«∆≈

˙ÚÈ„È ‡l‡ ,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ „ÓBÚ‰ ¯·c»»»≈¿»¿¿≈»ƒ∆»¿ƒ«
ÈÎ¯„a CÏB‰Â BzÚ„Ï ¯ÊBÁ ‡e‰ „iÓe ,ÌÏBÚ‰ ¯eˆ»»ƒ»≈¿«¿¿≈¿«¿≈

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÌÈ¯LÈÓ75BÏ LiL ÈÓ Ïk : ≈»ƒ»¿¬»ƒ»ƒƒ»ƒ∆∆
‰ÊeÊÓe ,B„‚·a ˙ÈˆÈˆÂ ,BÚB¯Ê·e BL‡¯a ÔÈlÙz¿ƒƒ¿…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿»
BÏ LÈ È¯‰L ;‡ËÁÈ ‡lL ‡e‰ ˜ÊÁÓ ,BÁ˙Ùa¿ƒ¿À¿»∆…∆¡»∆¬≈∆

Ì‰ Ô‰Â ,ÌÈa¯ ÔÈ¯ÈkÊÓ76B˙B‡ ÔÈÏÈvnL ÌÈÎ‡Ïn‰ «¿ƒƒ«ƒ¿≈≈««¿»ƒ∆«ƒƒ
ÂÈ‡¯ÈÏ ·È·Ò ÈÈ C‡ÏÓ ‰Á" :¯Ó‡pL ,‡ËÁlÓƒ«¬…∆∆¡«…∆«¿«¿»»ƒƒ≈»

"ÌˆlÁÈÂ77.ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a . «¿«¿≈¿ƒ«¬»»¿«¿»

ה"י).72) פ"ה, (לעיל נשים בין אנשים ביום 73)בין גם
בלילה. התמידי.74)וגם ע"ב.75)עיסוקו מג, מנחות

עליו 77)המצוות.76) קראו שם וחז"ל החטא. מן ימלטם
לא  ומזוזה) ציצית (תפילין, המשולש "והחוט הפסוק:

ינתק". במהרה

ׁשביעי  1ּפרק
-dad̀xtqzFklddxFYxtq

¤¤§¦¦
¦§¥¤̈

מישראל 1) איש כל על תורה ספר כתיבת מצוות חיוב
ספר  דין תורה; ספר כתיבת דיני המלך; על חיובה ְִֶומשנה

הוא. איך נביאים של סדרם מוגה; שאינו תורה

.‡LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ‰NÚ ˙ÂˆÓ2·zÎÏ Ï‡¯NiÓ ƒ¿«¬≈«»ƒ»ƒƒƒ¿»≈ƒ¿…
˙‡ ÌÎÏ e·˙k ‰zÚÂ" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿«¿∆∆¡«¿«»ƒ¿»∆∆
‰¯ÈL da LiL ,‰¯Bz ÌÎÏ e·˙k :¯ÓBÏk ;"‰¯ÈM‰«ƒ»¿«ƒ¿»∆»∆∆»ƒ»

BÊ3˙BiL¯t ˙BiL¯t ‰¯Bz‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ÈÙÏ ,4. ¿ƒ∆≈¿ƒ∆«»»»ƒ»»ƒ
‰ÂˆÓ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÂÈ˙B·‡ BÏ eÁÈp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆ƒƒ¬»≈∆»ƒ¿»

BlMÓ ·zÎÏ5dÏa˜ el‡k ‡e‰ È¯‰ ,B„Èa B·˙k Ì‡Â . ƒ¿…ƒ∆¿ƒ¿»¿»¬≈¿ƒƒ¿»
ÈÈÒŒ¯‰Ó6ÔÈ·˙Bk ÌÈ¯Á‡ ,·zÎÏ Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â . ≈«ƒ»¿ƒ≈≈«ƒ¿…¬≈ƒ¿ƒ

dÈbn‰ ÏÎÂ .BÏ7È¯‰ ,˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ¿»««ƒ«≈∆»«¬ƒ««¬≈
BlÎ B·˙k el‡k ‡e‰8. ¿ƒ¿»À

שהרי 2) מסתבר, וכן זו. ממצוה שפטורות לנשים פרט
"כתבו  ככתוב: בה. הלימוד היא התורה, כתיבת תכלית
מת"ת, פטורות ונשים ישראל". בני את ולמדה לכם...
תרי"ג. מצוה (ה'חינוך', ה"א פ"א, ת"ת הל' לעיל  כמבואר
מצוותֿ מנין בסוף לרבינו, המצוות' ב'ספר מפורש וכן

האזינו".3)עשה). "פרשת 4)"שירת לכתוב אפשר ואי
ספרֿתורה  לכתוב הכתוב: כוונת ולכן לעצמה, האזינו"

האזינו. שירת בו שיש שהרי סנהדרין5)שלם, ע"ב. כא,
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זה 58) ואין בה. וישן אוכל שאינו קבוע, תשמישה שאין
הוא  שגם במזוזה, שחייב לבית הפתוח לביתֿשער דומה
בלילה  קבוע תשמישו ביתֿשער כי ה"ז) (לעיל במזוזה חייב

רפו). סי' ליו"ד (ש"ך בלבד,59)כביום למכירה אלא
להם. הולכים ובעליהם נסגרות ובלילה

.ÈBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰a¯‰ ÌÈÁ˙t BÏ LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿»ƒ«¿≈««ƒ∆≈
˙BNÚÏ ·iÁ ,Ô‰Ó ˙Á‡a ‡l‡ ‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÈ‚»̄ƒ»≈¿»∆»¿««≈∆«»«¬

Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎa ‰ÊeÊÓ60˙Èa ÔÈaL ÔË˜ Á˙t . ¿»¿»∆«»∆«∆«»»∆≈«ƒ
‰iÏÚÏ61¯„Á elÙ‡ ,˙ÈaaL ¯„Á .‰ÊeÊÓa ·iÁ , «¬ƒ»«»ƒ¿»∆∆∆««ƒ¬ƒ∆∆

,ÈÓÈt‰ ¯„Á‰ ¯ÚL ÏÚ ‰ÊeÊÓ ˙BNÚÏ ·iÁ - ¯„Áa¿∆∆«»«¬¿»««««∆∆«¿ƒƒ
ÔlkL ,˙Èa‰ ¯ÚL ÏÚÂ ,ÔBˆÈÁ‰ ¯„Á‰ ¯ÚL ÏÚÂ¿««««∆∆«ƒ¿«««««ƒ∆À»

.ÔÈÚe·˜e ‰¯È„Ï ÔÈÈeNÚ¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

ע"א.60) לד, באמצע 61)מנחות ארובה דרכם: "זה
במעלות, מהבית אליה ועולים העליונה) (הקומה העליה
ירד  שלא כדי למטה, המעלות סביב מחיצות ארבע ועושים
פתח  ועושים הבעלים, ברשות כיֿאם לבית העליה מן אדם

שם). רש"י (לשון במחיצות"

.‡È˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈ· B‡ L¯„n‰Œ˙Èa ÔÈaL Á˙t∆«∆≈≈«ƒ¿»≈≈«¿∆∆
·iÁ ,Á˙t‰ B˙B‡a ‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÈ‚¯ Ì‡ - B˙È·e≈ƒ»ƒ»≈¿»¿«∆««»

‰ÊeÊÓa62ÌÈz· ÈL ÔÈaL Á˙t .63¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ , ƒ¿»∆«∆≈¿≈»ƒ¿ƒ««
¯Èv‰64ÌL ,BnÚ ‰‡¯ ¯Èv‰L ÌB˜Ó ;˙Ïc ÏL «ƒ∆∆∆¿∆«ƒƒ¿∆ƒ»

‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÌÈÚ·B˜65. ¿ƒ∆«¿»

ע"א.62) לג, ובכל 63)שם, לשנים, ביתו שחילק כגון
מזה  פתח יש החולקת ובמחיצה לרחוב, פתוח פתח חלק
אתה  אין הנכנס, לימין היא המזוזה שקביעת והיות לזה,
שכנגדו. מהצד או זה, חלק מצד הכניסה, היא איפה יודע

ולמטה.64) למעלה שבדלת ברזל הזה 65)יתד שהצד
לג. (מנחות קובעת כניסתו וימין הבית, עיקר חשוב

וברש"י).

.·ÈÏL ÏÏÁ CB˙a ?‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÌÈÚ·B˜ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ∆«¿»¿»»∆
Á˙t66CeÓq‰ ÁÙha ,67LÈÏL ˙lÁ˙a ,ıeÁÏ ∆««∆««»«ƒ¿ƒ«¿ƒ

¯ÚM‰ d·b ÏL ÔBÈÏÚ‰68,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ dÚ·˜ Ì‡Â ; »∆¿∆…««««¿ƒ¿»»¿«¿»ƒ∆
ÁÙË ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‰p˜ÈÁ¯iL ,‡e‰Â ;‰¯Lk69. ¿≈»¿∆«¿ƒ∆»ƒ««¿∆«

˙ÈaÏ ÒÎp‰ ÔÈÓÈ ÏÚ dÚ·˜Ï CÈ¯ˆÂ70dÚ·˜ Ì‡Â ; ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿»»
‰ÊeÊÓa ·iÁ ,ÔÈÙzL ÏL ˙È·e .‰ÏeÒt - Ï‡ÓNÓ71. ƒ¿…¿»«ƒ∆À»ƒ«»ƒ¿»

השער 66) סגירת מקום כתוב, "בשעריך" שהרי מבחוץ, ולא
ל  (ראה לב:). (מנחות הפתח חלל ה"ח),וזה פ"ה, עיל

שמצוותה  סובר רבינוֿתם אולם זקופה, להיות שמצוותה
לג.). מנחות ('תוספות' הפתח מזוזת לרוחב שכובה להיות
בשיפוע  אותה וקובעים שניהם, ידי יוצאים והמדקדקים

רפט). סי' יו"ד (רמ"א כדי 67)ובאלכסון הרבים, לרשות
לג:). (שם, מיד במצוה "וקשרתם...68)שיפגע שנאמר:

ששם  הזרוע בגובה קשירה מה - ביתך" מזוזות על וכתבתם
השער  בגובה המזוזה נתינת אף יד, של תפלה מניחים

גובה 69)(שם.). בסוף אינה התפילין שקשירת כשם
אינה  המזוזה הנחת אף קצת, ממנו מרוחקת אלא הזרוע
(כסףֿמשנה). טפח ממנו מרוחקת אלא השער גובה בסוף

ביאתך,70) דרך בו: קרא - ביתך" מזוזות "על שנאמר:
(יומא  תחילה עוקר הוא ימין רגל רגליו, עוקר וכשאדם

מפני 71)יא:). בתיהם, ולא "ביתך" אומרים: אנו ואין
צריכים  כולם וגו', ימיכם" ירבו "למען כתוב: שבמזוזה
הביאו  ולא כאן זה דין לכתוב רבינו ואיחר (שם). לחיות
בית  שגם מאחר שאלו שם שביומא מפני הפרק, בראש
לומר, ותירצו: לי? למה "ביתך" במזוזה, חייב השותפים
סמכם  בזה, קשור וזה והואיל הנכנס, מימין ביאתך דרך

(כסףֿמשנה). יחד וסדרם רבינו

.‚È˙·BÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÊeÊÓa ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ«
Ïk‰72„ÈÓz73„eÁÈa ÚbÙÈ ,‡ˆÈÂ ÒkiL ÔÓÊ ÏÎÂ . «…»ƒ¿»¿«∆ƒ»≈¿≈≈ƒ¿«¿ƒ

,B˙·‰‡ ¯kÊÈÂ ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL BÓL ,ÌM‰«≈¿∆«»»¿ƒ¿…«¬»
ÂÈ˙Bi‚Le B˙MÓ ¯BÚÈÂ74ÔÈ‡L ,Ú„ÈÂ ,ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿«¿≈«¿»¿≈«∆≈

˙ÚÈ„È ‡l‡ ,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ „ÓBÚ‰ ¯·c»»»≈¿»¿¿≈»ƒ∆»¿ƒ«
ÈÎ¯„a CÏB‰Â BzÚ„Ï ¯ÊBÁ ‡e‰ „iÓe ,ÌÏBÚ‰ ¯eˆ»»ƒ»≈¿«¿¿≈¿«¿≈

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÌÈ¯LÈÓ75BÏ LiL ÈÓ Ïk : ≈»ƒ»¿¬»ƒ»ƒƒ»ƒ∆∆
‰ÊeÊÓe ,B„‚·a ˙ÈˆÈˆÂ ,BÚB¯Ê·e BL‡¯a ÔÈlÙz¿ƒƒ¿…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿»
BÏ LÈ È¯‰L ;‡ËÁÈ ‡lL ‡e‰ ˜ÊÁÓ ,BÁ˙Ùa¿ƒ¿À¿»∆…∆¡»∆¬≈∆

Ì‰ Ô‰Â ,ÌÈa¯ ÔÈ¯ÈkÊÓ76B˙B‡ ÔÈÏÈvnL ÌÈÎ‡Ïn‰ «¿ƒƒ«ƒ¿≈≈««¿»ƒ∆«ƒƒ
ÂÈ‡¯ÈÏ ·È·Ò ÈÈ C‡ÏÓ ‰Á" :¯Ó‡pL ,‡ËÁlÓƒ«¬…∆∆¡«…∆«¿«¿»»ƒƒ≈»

"ÌˆlÁÈÂ77.ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a . «¿«¿≈¿ƒ«¬»»¿«¿»

ה"י).72) פ"ה, (לעיל נשים בין אנשים ביום 73)בין גם
בלילה. התמידי.74)וגם ע"ב.75)עיסוקו מג, מנחות

עליו 77)המצוות.76) קראו שם וחז"ל החטא. מן ימלטם
לא  ומזוזה) ציצית (תפילין, המשולש "והחוט הפסוק:

ינתק". במהרה

ׁשביעי  1ּפרק
-dad̀xtqzFklddxFYxtq

¤¤§¦¦
¦§¥¤̈

מישראל 1) איש כל על תורה ספר כתיבת מצוות חיוב
ספר  דין תורה; ספר כתיבת דיני המלך; על חיובה ְִֶומשנה

הוא. איך נביאים של סדרם מוגה; שאינו תורה

.‡LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ‰NÚ ˙ÂˆÓ2·zÎÏ Ï‡¯NiÓ ƒ¿«¬≈«»ƒ»ƒƒƒ¿»≈ƒ¿…
˙‡ ÌÎÏ e·˙k ‰zÚÂ" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿«¿∆∆¡«¿«»ƒ¿»∆∆
‰¯ÈL da LiL ,‰¯Bz ÌÎÏ e·˙k :¯ÓBÏk ;"‰¯ÈM‰«ƒ»¿«ƒ¿»∆»∆∆»ƒ»

BÊ3˙BiL¯t ˙BiL¯t ‰¯Bz‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ÈÙÏ ,4. ¿ƒ∆≈¿ƒ∆«»»»ƒ»»ƒ
‰ÂˆÓ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÂÈ˙B·‡ BÏ eÁÈp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆ƒƒ¬»≈∆»ƒ¿»

BlMÓ ·zÎÏ5dÏa˜ el‡k ‡e‰ È¯‰ ,B„Èa B·˙k Ì‡Â . ƒ¿…ƒ∆¿ƒ¿»¿»¬≈¿ƒƒ¿»
ÈÈÒŒ¯‰Ó6ÔÈ·˙Bk ÌÈ¯Á‡ ,·zÎÏ Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â . ≈«ƒ»¿ƒ≈≈«ƒ¿…¬≈ƒ¿ƒ

dÈbn‰ ÏÎÂ .BÏ7È¯‰ ,˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ¿»««ƒ«≈∆»«¬ƒ««¬≈
BlÎ B·˙k el‡k ‡e‰8. ¿ƒ¿»À

שהרי 2) מסתבר, וכן זו. ממצוה שפטורות לנשים פרט
"כתבו  ככתוב: בה. הלימוד היא התורה, כתיבת תכלית
מת"ת, פטורות ונשים ישראל". בני את ולמדה לכם...
תרי"ג. מצוה (ה'חינוך', ה"א פ"א, ת"ת הל' לעיל  כמבואר
מצוותֿ מנין בסוף לרבינו, המצוות' ב'ספר מפורש וכן

האזינו".3)עשה). "פרשת 4)"שירת לכתוב אפשר ואי
ספרֿתורה  לכתוב הכתוב: כוונת ולכן לעצמה, האזינו"

האזינו. שירת בו שיש שהרי סנהדרין5)שלם, ע"ב. כא,
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ÌÎÏנאמר: Â·˙Î ירבו "למען משלכם, לכתוב עליכם
ידו  תשיג לא לאשר מהם להשאיל ונוכל בינינו, הספרים
מבני  אחד כל חדשים בספרים יקראו למען וגם לקנות,

בספרים בקראם נפשם תקוץ פן שיניחו ישראל, הישנים
תרי"ג). מצוה (ה'חינוך' אבותיהם" ל,6)להם מנחות

השוק  מן מצוה כחוטף השוק מן ספרֿתורה "הלוקח ע"א:
- כתבו בכתיבתו). שטרח כמי כלֿכך גדול שכר לו (אין
מקום  שיש סיני". מהר קיבלו כאילו הכתוב עליו מעלה
כדי  במדבר ללכת טורח היה כן זה, טורח שטרח כמו לומר

שם). יוסף' ('נמוקי סיני מהר תורה טעות 7)לקבל תיקן
לשון  פירושה: - הגהה בו. לקרות והכשירו בו, שנמצאה
(המדקדק  הקורא עיני מאירה מתוקנת הגהה כי ואורה, נוגה
הסרה  לשון מפרשים: ויש "תשבי"). בספרו אליהו ר'
יג), כ, (שמואלֿב המסילה מן הוגה כאשר ככתוב: וסילוק,
והדפוס  שבכתב והטעויות השגיאות את מסיר המגיה כי

ס"ת). הל' טוב' יום ולדעת 8)('מעדני שם. מנחות,
מוטעה, ספר מחבירו הקונה באדם מדובר שם, ה'תוספות'
ספר  להשהות אסור כי המוכר, ביד באיסור היה עכשיו שעד
בו, לקרוא והכשירו שתיקנו וזה יט:) (כתובות מוגה שאינו
כותב: ספרֿתורה בהל' והרא"ש כתבו. כאילו הוא הרי
שהיו  הראשונים בדורות התורה) ספר כתיבת (מצות "וזהו
ס"ת  שכותבים בימינו, אבל בו. ולומדים תורה ספר כותבים
מצותֿעשה  ברבים, בו לקרות כנסיות בבתי אותו ומניחים
חומשי  לכתוב משגת ידו אשר מישראל איש כל על היא
כי  ובניו, הוא בהן להגות ופירושיה, וגמרא ומשנה התורה
את  "ולמדה ככתוב: בה, ללמוד היא התורה כתיבת מצות
והדינים  המצוות ידע ופירושיה הגמרא וע"י ישראל", בני
וגם  לכתבם מצווה שאדם הספרים הם הם לכן בוריים, על

ר"ע). סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ב'בית (וראה וכו'. למכרם"

.·„Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·zÎÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,CÏn‰Â¿«∆∆ƒ¿»»»ƒ¿…≈∆»∆»
‡e‰Lk BÏ ‰È‰iL ¯ÙÒ ÏÚ ¯˙È ,CÏn‰ ÌLÏ ,BÓˆÚÏ¿«¿¿≈«∆∆»≈«≈∆∆ƒ¿∆¿∆
BzÎÏÓÓ ‡qk ÏÚ Bz·LÎ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,ËBÈ„‰∆¿∆∆¡«¿»»¿ƒ¿«ƒ≈«¿«¿

"'B‚Â BÏ ·˙ÎÂ9‰¯ÊÚ‰ ¯ÙqÓ B˙B‡ ÔÈ‰ÈbÓe .10, ¿»«¿«ƒƒƒ≈∆»¬»»
,ËBÈ„‰ ‡e‰Lk BÏ ‰È‰L ‰Ê .ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙Èa ÈtŒÏÚ«ƒ≈ƒ«»∆∆»»¿∆∆¿

a BÁÈpÓÂÈÊb ˙È·11BÏ ·zÎpL B‡ ·˙kL ‰ÊÂ ;12¯Á‡ «ƒ¿≈¿»»¿∆∆»«∆ƒ¿«««
- ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆÈ Ì‡Â .„ÈÓ˙ BnÚ ‰È‰È ,CÏnL∆»«ƒ¿∆ƒ»ƒ¿ƒ≈≈«ƒ¿»»
- ÔÈca ·LBÈ ,BnÚ ‡e‰Â - ÒÎ .BnÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»ƒƒ¿»¿ƒ≈«ƒ

·ÒÓ ,BnÚ ‡e‰Â13Bc‚Î ‡e‰Â -14‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ; ¿ƒ≈≈¿¿∆¿∆∆¡«¿»¿»
."ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â BnÚƒ¿»»»¿≈«»

שנאמר 9) הפסוק מסוף זה הוכיחו ושם ע"ב. כא, סנהדרין
"את במשמע.˘Ó‰בו: שתים - משנה וגו', התורה

ה"ו).10) ס"ב, סנהדרין (ירושלמי שבביתֿהמקדש
ישראל.11) איש יודע 12)כשאר כשאינו אחרים, ע"י

לאכול.13)לכתוב. השולחן שם.14)אל סנהדרין,
מעשהו  על אדם יעציבהו לא עצמו ברשות שהמלך "לפי
צריך  ע"כ שירצה, מי את ימית פיו ובשבט בו, יגער ולא
תמיד, אליו יביט נגדו, יעמוד טוב וזכרון גדולה שמירה הוא
מצוה  (ה'חינוך' יוצרו" אל לבו ויטה יצרו את יכבוש למען

תקג).

.‚·zÎÏ CÈ¯ˆ ,CÏÓiL Ì„˜ ‰¯BzŒ¯ÙÒ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»≈∆»…∆∆ƒ¿…»ƒƒ¿…

˙È·a BÁÈpÓ „Á‡ - ‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL CÏnL ¯Á‡ BÏ««∆»«¿≈ƒ¿≈»∆»«ƒ¿≈
‡l‡ ,BnÚÓ ¯eÒÈ ‡Ï ,„ÈÓ˙ BnÚ ‰È‰È ÈM‰Â ,ÂÈÊb¿»»¿«≈ƒƒ¿∆ƒ»ƒ…»≈ƒ∆»

„·Ïa ‰ÏÈl·15Œ˙È·Ï B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï ÒkiLÎe , ««¿»ƒ¿«¿∆ƒ»≈¿≈«∆¿»¿≈
‡qk‰16B˙hÓ ÏÚ ÔLÈÏ B‡ ,17. «ƒ≈ƒ…«ƒ»

אלו 15) - חייו" "ימי נאמר: שופטים פרשת ב'ספרי' אולם
" רבינו ÏÎהימים, כוונת ואולי הלילות, לרבות - חייו" ימי

מאיר  רבי להגאון שמח' וב'אור השינה. בשעת - "בלילה"
"לא  רבינו: בדברי צ"ל שכך ואומר מגיה מדווינסק שמחה
וכו', המרחץ" לבית כשיכנס לבד בלילה, אפילו מעמו יסור
הזכיר  שלא ה"א, פ"ג מלכים בהל' רבינו מדברי נראה וכן

לגמרי. לילה דין הראוי 16)שם מקום בו" "וקרא שנאמר:
מקום  אינו הקברות בית גם וכן שם). ('ספרי' בו לקרות
אלא  ה"ו) פ"י, ולקמן יח. ברכות (ראה בו. לקרות הראוי
ואין  הואיל הקברות, בית גם למנות חשו לא ז"ל שחכמינו
ב, פרק (סנהדרין המשנה כדברי המת, להלווית יוצא המלך
שלו" פלטרין מפתח יוצא אינו מת, לו "מת ג): משנה

צ"ה). אות שופטים, פרשת תמימה', אפילו 17)('תורה
ביום.

.„ËeË¯N ‡Ïa B·˙kL ‰¯BzŒ¯ÙÒ18B·˙kL B‡ , ≈∆»∆¿»¿…ƒ¿∆¿»
ÛÏw‰ ÏÚ B˙ˆ˜Óe ÏÈÂb‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó19ÏeÒt -20; ƒ¿»««¿ƒƒ¿»««¿»»

„ˆÈÎÂ .ÛÏw‰ ÏÚ BlÎ B‡ ,ÏÈÂb‰ ÏÚ BlÎ B‡ ,‡l‡∆»À««¿ƒÀ««¿»¿≈«
‰‡ ,˙w˙Ó ‰·È˙k ·˙Bk ?‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¿À∆∆»»

¯˙BÈa21‰·z Ïk ÔÈa ÁÈpÈ .22ÏÓk ‰·˙Â˙B‡ ‡ ¿≈«ƒ«≈»≈»¿≈»ƒ¿…
‰pË˜23ÔÈ·e ,‰¯ÚN‰ ËeÁ ‡ÏÓk ˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈ·e , ¿«»≈¿ƒ¿…««¬»≈

‰ËÈL Ïk24‰ËÈL Ïk C¯‡Â .‰ËÈL ‡ÏÓk ‰ËÈLÂ »ƒ»¿ƒ»ƒ¿…ƒ»¿…∆»ƒ»
·zÎÏ È„k ,˙Bi˙B‡ ÌÈLÏL - ‰ËÈLÂ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒ¿…
,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ' ,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ' ,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ'¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆

ÈÓÊ ‡˙Ïz25Ûc Ïk ·Á¯ ‡e‰ ‰ÊÂ ;26‡‰˙ ‡ÏÂ .Û„Â ¿»»ƒ¿≈¿∆…«»«»«¿…¿≈
‡ÏÂ .˙¯b‡k Ûc‰ ‡‰È ‡lL È„k ,‰fÓ ‰¯ˆ˜ ‰ËÈLƒ»¿»»ƒ∆¿≈∆…¿≈««¿ƒ∆∆¿…
˙BËËBLÓ ÂÈÈÚ e‰È ‡lL È„k ,‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ dk¯‡»¿»≈«∆¿≈∆…¿≈»¿¿

·˙ka27. «¿»

יהיה 18) שהכתב כדי בסרגל, השיטין את לשרטט שצריך
ה"יב). (פ"א, לעיל כמבואר מפורשים 19)ישר וקלף גויל

ה"וֿז). (פ"א, ה"ט).20)למעלה פ"א, (מגילה ירושלמי
רעא). סי' ליו"ד (ט"ז ספרים כשני שנראה והטעם:

(21- ואנוהו אלי "זה קלג:): (שבת חז"ל שאמרו כמו
נאה, בדיו נאה, תורה ספר במצוות.... לפניו התנאה

אומן". [סופר] בלבלר נאה, זו 23)מילה.22)בקולמוס
פעמים.25)שורה.24)יו"ד. עמוד.26)שלש

(27- משוטטות ל.). מנחות (מסכת השיטות בראשי ויטעה
בארץ  משוט כמו: מה, דבר לחפש ואנה, אנה מתהלכות
עיניו  ט): טז, הימיםֿב (דברי מצינו וכן ב). ב, (איוב

הארץ. בכל משוטטות

.‰·˙k‰ ËÚÓÈ ‡Ï28‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰ ÈtÓ …¿«≈«¿»ƒ¿≈»∆«∆≈»»»
‰L¯ÙÏ29‡Ï - ˙Bi˙B‡ LÓÁ ˙a ‰·z BÏ ‰ncÊ . ¿»»»ƒ¿«¿»≈»«»≈ƒ…

˙Bk ‡l‡ ,ÛcÏ ıeÁ LÏLÂ Ûc‰ CB˙a ÌÈzL ·zÎÈ· ƒ¿…¿«ƒ¿««¿»««∆»≈
ÛcÏ ıeÁ ÌÈzLe Ûc‰ CB˙a LÏL30ÔÓ ¯‡L ‡Ï . »¿««¿«ƒ««…ƒ¿«ƒ
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ÌB˜n‰ ÁÈpÓ - ˙Bi˙B‡ LÏL ·zÎÏ È„k ‰ËÈM‰«ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ«ƒ««»
‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe ,Èet31. »«¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»

ודקות.28) קטנות אותיות להיות 29)לכתוב שצריך
נזדמנה  ואם לפרשה, פרשה בין ריוח אותיות תשע כשיעור
אחרת  פרשה בה ומתחיל אחת, פרשה בה שמסיים שיטה לו
להגדיל  כדי דקות אותיות יכתוב אל ביניהן, מועט ריוח ויש
כך. לידי יבוא שלא עצמו יזרז אלא הריוח, את

צריך 30) ה' ששם (שם) ה'תוספות' וכתבו ע"א. ל, ֵמנחות
הדף. בתוך כולו להאריך 31)להיות הסופרים ומנהג

תורה, ספר נוי משום השיטה, לסוף שיגיעו עד האותיות
האותיות  צורת הפסד משום זה לנוי חושש לא ורבינו

רוקח'). ('מעשה

.Â‰p˜¯ÊÈ ‡Ï - ˙Bi˙B‡ ÈzL ˙a ‰·z BÏ ‰ncÊƒ¿«¿»≈»«¿≈ƒ…ƒ¿¿∆»
ÔÈtc‰ ÔÈa32BÏ ‰ncÊ .‰ËÈM‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÈÊÁÈ ‡l‡ , ≈««ƒ∆»«¬ƒƒ¿ƒ««ƒ»ƒ¿«¿»

B‡ ˙BÁÙ B‡ ,˙Bi˙B‡ ¯NÚ ˙a ‰·z ‰ËÈM‰ CB˙a¿«ƒ»≈»«∆∆ƒ»
¯˙È33dlk ˙‡ ·zÎÏ È„k ‰ËÈM‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ , »≈¿…ƒ¿«ƒ«ƒ»¿≈ƒ¿…∆À»

dÈˆÁÂ Ûc‰ CB˙a dÈˆÁ ·zÎÏ ÏBÎÈ Ì‡ - Ûc‰ CB˙a¿««ƒ»ƒ¿…∆¿»¿««¿∆¿»
Èet ÌB˜n‰ ÁÈpÓ ,Â‡Ï Ì‡Â ;·˙Bk ,ÛcÏ ıeÁ««≈¿ƒ»«ƒ««»»

‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe34. «¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»

כך 32) לעשות שרשאי ואע"פ הדף, לשירטוט מחוץ לכתבה
רשאי  אינו שלימה בתיבה אבל אותיות, חמש בת בתיבה

ל.). ט,33)(מנחות אסתר (מגילת "והאחשדרפנים" כגון
ראה  ספרֿתורה. כדין כתיבתה דין אסתר מגילת גם כי ג)
ר' הגאון (בשם ה"ט פ"ב, לרבינו מגילה הלכות יז.; מגילה

מוילנא). עד 34)זלמן ולהגדילן האותיות למשוך אבל
זולת  מחברתה, אחת אות לשנות שאין אסור, - השיטה סוף
או  גדולות להיות המסורה, לבעלי המקובלות האותיות

מיימוניות'). ('הגהות קטנות

.ÊLnÁÂ LnÁ Ïk ÔÈa ÁÈpÓe35˙BÈet ÔÈËÈL Úa¯‡ «ƒ«≈»À»¿À»«¿«ƒƒ¿
‰·È˙Î ‡Ïa36LnÁ‰ ÏÈÁ˙ÈÂ ,¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ï , ¿…¿ƒ»…»¿…»≈¿«¿ƒ«À»

CÈ¯ˆ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ¯Ó‚iLÎe .˙ÈLÈÓÁ ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¬ƒƒ¿∆ƒ¿…∆«»»ƒ
Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈL ÚˆÓ‡a ¯Ó‚iL37ÔÓ ¯‡L Ì‡Â . ∆ƒ¿…¿∆¿«ƒ»∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ

‰a¯‰ ÔÈËÈL Ûc‰38¯v˜Ó ,39‰ÏBÚÂ40ÏÈÁ˙Óe , ««ƒƒ«¿≈¿«≈¿∆«¿ƒ
˙‡ ¯Ó‚È ‡ÏÂ ,Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈM‰ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««ƒ»∆¿««¿…ƒ¿…∆

‰ËÈM‰41"Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ" ‰È‰iL „Ú ,Ôek˙Óe , «ƒ»ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆¿≈≈»ƒ¿»≈
Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈL ÚˆÓ‡a42. ¿∆¿«ƒ»∆¿««

תורה.35) חומשי ע"ב.36)מחמשה יג, ב"ב
ע"א.37) ל, שבאמצע 38)מנחות בשיטה חל הכתב וגמר

בנוסח 40)השיטין.39)הדף. ואמנם והולך. מקצר כמו
לשון  אחרי נמשך ורבינו והולך". "מקצר נאמר: התלמוד,
כתוב: תפילין להל' הרא"ש שבלשון ומעניין שם. הרי"ף

אחד. לענין עולה והכל ויורד". כת"י 41)"מקצר כנוסח
השיטה "מתחילת אחר: ובנוסח ‰„Ûהתימנים. ÛÂÒ·˘ ולא

השיטה". את התורה,42)יגמור סיום שכאן הכל ידעו ואז
סק"ו). רע"ב סי' יו"ד (ט"ז השיטה בגמר יסיים אם כן לא

.Á˙BÏB„b‰ ˙Bi˙B‡a ¯‰fÈÂ43˙BpËw‰ ˙Bi˙B‡·e44, ¿ƒ»≈»ƒ«¿»ƒ«¿«

˙B„e˜p‰ ˙Bi˙B‡·e45ÔB‚k ,˙BpLÓ‰ ˙Bi˙B‡Â , »ƒ«¿¿ƒ«¿À¿
˙BÙeÙl‰ Ô"È‡t‰46˙Bn˜Ú‰ ˙Bi˙B‡‰Â47BÓk , «≈ƒ«¿¿»ƒ»¬À¿

ÔÈ‚za ¯‰fÈÂ .LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈ¯ÙBq‰ e˜ÈzÚ‰L48 ∆∆¿ƒ«¿ƒƒƒƒƒ¿ƒ»≈««ƒ
LiL ˙B‡ LÈÂ ,„Á‡ ‚z ‰ÈÏÚ LiL ˙B‡ LÈ .ÔÈÓ·e¿ƒ¿»»≈∆≈»∆»»∆»¿≈∆≈

‰Ú·L ‰ÈÏÚ49Ô"ÈÈÊ ˙¯eˆk ÔÈbz‰ ÏÎÂ .50ÔÈwc ,Ô‰ »∆»ƒ¿»¿»««ƒ¿««¿ƒ≈«ƒ
.‰¯ÚN‰ ËeÁk¿««¬»

גדולה,43) שהיא א) א, (בראשית ברא בראשית של ב' כגון
שהיא 44)ועוד. ב) כג, (שם, "ולבכותה" של כ' כגון

בי"ת  אל"ף סדר סופרים" "דקדוקי במוספנו וראה קטנה.
וקטנות. גדולות אותיות של נקודות 45)שלם עליהן שיש

ט) יח, (בראשית שרה" איה אליו "ויאמר כגון מלמעלה,
מנוקדות. שב"אליו" "איו" דפוס 46)שאותיות כנוסח

הלפופות. אחר: ובנוסח ועוד. רוקח' 'מעשה ונציא, מנטובה

רסה. סי' יו"ד סופר' 'חתם ראה ומקופל. כרוך ופירושו:
(במדבר 47) הארון" בנסוע "ויהי שלפני ההפוכה נו"ן כגון

עקומה. שהיא לה) שאמרו 48)י, כמו האותיות, כתרי
להקב"ה  מצאו למרום, משה שעלה "בשעה כט:): (מנחות
אדם  לו: אמר התגין)... (כגון לאותיות כתרים וקושר שיושב
יוסף  בן ועקיבא דורות, כמה בסוף להיות שעתיד יש אחד
של  תילין תילין (תג) וקוץ קוץ כל על לדרוש שעתיד שמו,

במו 49)הלכות". רבינו".ראה "תשובות ספנו
פרטי 50) לכל מקום מראה עוז' וה'מגדול ע"ב. כט, מנחות

"התגין". בספר זו הלכה

.ËÔÓ ‰ÂˆÓÏ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈…∆∆¿∆»¿ƒ¿»ƒ
‰Ê Ôew˙a ‰pL Ì‡Â .¯Á·n‰51˜c˜„ ‡lL B‡ , «À¿»¿ƒƒ»¿ƒ∆∆…ƒ¿≈

˙‡ ·¯wL B‡ ;Ôew˙k ˙Bi˙B‡‰ Ïk ·˙ÎÂ ,ÔÈbza««ƒ¿»«»»ƒ¿ƒ»∆≈«∆
ÔÈËÈM‰52Ô˜ÈÁ¯‰ B‡53ÔÎÈ¯‡‰ B‡ ,54- Ô¯v˜ B‡ «ƒƒƒ¿ƒ»∆¡ƒ»ƒ¿»

¯È˙B‰ ‡ÏÂ ¯qÁ ‡ÏÂ ,˙B‡a ˙B‡ Ô˜Èa„‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…ƒ¿ƒ»¿¿…ƒ≈¿…ƒ
Â˙BÁe˙Ùa ‰pL ‡ÏÂ ,˙Á‡ ˙B‡ ˙¯eˆ „ÈÒÙ‰ ‡Ï¿…ƒ¿ƒ«««¿…ƒ»ƒ¿

˙BÓe˙Òe55.¯Lk ¯ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ¿¬≈∆≈∆»≈

אחד 51) ומפרטו הולך ורבינו כאן. עד זה בפרק האמור
שיטה.52)אחד. כמלוא ביניהן הניח שהניח 53)ולא

האמור. מהשיעור יותר ריוח משלשים 54)ביניהן למעלה
השיטה. אורך הלכה 55)אותיות (פ"ח, לקמן מפורש

אֿב).

.Èe‚‰Â ,‡¯Óba e¯Ó‡ ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ¬≈ƒ∆…∆∆¿«¿»»¿»¬
.LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ Ì„È· ‡e‰ ‰Ïa˜Â ,ÌÈ¯ÙBq‰ Ì‰·»∆«¿ƒ¿«»»¿»»ƒƒƒƒ
˙BÁÙ ‡Ï ,Û„Â Ûc ÏÎaL ÔÈËÈM‰ ÔÈÓ eÈ‰iL ,Ô‰Â¿≈∆ƒ¿ƒ¿««ƒƒ∆¿»«»«…»

ÌÈML ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓMÓ56‰È‰iLÂ ; ƒ¿∆¿«¿»ƒ¿…»≈«ƒƒ¿∆ƒ¿∆
:˙Bi˙B‡ ÚLz BÓk ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰»∆«∆≈»»»¿»»»¿≈«ƒ
ÔÈËÈM‰ L‡¯a ‰È‰iLÂ ;'¯L‡' ,'¯L‡' ,'¯L‡'¬∆¬∆¬∆¿∆ƒ¿∆¿…«ƒƒ

Ìi‰ ˙¯ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ57'ÌÈ‡a‰' :58'‰Lai·' ,59, ¿«¿»ƒƒ««»«»ƒ««»»
ÌM‰60'˙Ó' ,61'ÌÈ¯ˆÓa' ,62‰hÓÏe ;ÔÈËÈL LÓÁ - «≈≈¿ƒ¿«ƒ»≈ƒƒ¿«»

:Ck Ô‰Ó ‰ËÈL Ïk ˙lÁz ,ÔÈËÈL LÓÁ ‰¯ÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ«»ƒ»≈∆»
'ÁwzÂ'63'e‡·iÂ' ,'e‡ˆiÂ' ,'ÒeÒ' ,'‰È¯Á‡' ,64; «ƒ««¬∆»«≈¿«»…

'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈËÈM‰ ÈL‡¯a ‰È‰ÈÂ65: ¿ƒ¿∆¿»≈«ƒƒ¿«¿»ƒƒ««¬ƒ
'‰„ÈÚ‡Â'66,'˙È¯Á‡a' ,'C¯c‰' ,'È¯Á‡' , ¿»ƒ»«¬≈«∆∆¿«¬ƒ
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ÌB˜n‰ ÁÈpÓ - ˙Bi˙B‡ LÏL ·zÎÏ È„k ‰ËÈM‰«ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ«ƒ««»
‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe ,Èet31. »«¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»

ודקות.28) קטנות אותיות להיות 29)לכתוב שצריך
נזדמנה  ואם לפרשה, פרשה בין ריוח אותיות תשע כשיעור
אחרת  פרשה בה ומתחיל אחת, פרשה בה שמסיים שיטה לו
להגדיל  כדי דקות אותיות יכתוב אל ביניהן, מועט ריוח ויש
כך. לידי יבוא שלא עצמו יזרז אלא הריוח, את

צריך 30) ה' ששם (שם) ה'תוספות' וכתבו ע"א. ל, ֵמנחות
הדף. בתוך כולו להאריך 31)להיות הסופרים ומנהג

תורה, ספר נוי משום השיטה, לסוף שיגיעו עד האותיות
האותיות  צורת הפסד משום זה לנוי חושש לא ורבינו

רוקח'). ('מעשה

.Â‰p˜¯ÊÈ ‡Ï - ˙Bi˙B‡ ÈzL ˙a ‰·z BÏ ‰ncÊƒ¿«¿»≈»«¿≈ƒ…ƒ¿¿∆»
ÔÈtc‰ ÔÈa32BÏ ‰ncÊ .‰ËÈM‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÈÊÁÈ ‡l‡ , ≈««ƒ∆»«¬ƒƒ¿ƒ««ƒ»ƒ¿«¿»

B‡ ˙BÁÙ B‡ ,˙Bi˙B‡ ¯NÚ ˙a ‰·z ‰ËÈM‰ CB˙a¿«ƒ»≈»«∆∆ƒ»
¯˙È33dlk ˙‡ ·zÎÏ È„k ‰ËÈM‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ , »≈¿…ƒ¿«ƒ«ƒ»¿≈ƒ¿…∆À»

dÈˆÁÂ Ûc‰ CB˙a dÈˆÁ ·zÎÏ ÏBÎÈ Ì‡ - Ûc‰ CB˙a¿««ƒ»ƒ¿…∆¿»¿««¿∆¿»
Èet ÌB˜n‰ ÁÈpÓ ,Â‡Ï Ì‡Â ;·˙Bk ,ÛcÏ ıeÁ««≈¿ƒ»«ƒ««»»

‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe34. «¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»

כך 32) לעשות שרשאי ואע"פ הדף, לשירטוט מחוץ לכתבה
רשאי  אינו שלימה בתיבה אבל אותיות, חמש בת בתיבה

ל.). ט,33)(מנחות אסתר (מגילת "והאחשדרפנים" כגון
ראה  ספרֿתורה. כדין כתיבתה דין אסתר מגילת גם כי ג)
ר' הגאון (בשם ה"ט פ"ב, לרבינו מגילה הלכות יז.; מגילה

מוילנא). עד 34)זלמן ולהגדילן האותיות למשוך אבל
זולת  מחברתה, אחת אות לשנות שאין אסור, - השיטה סוף
או  גדולות להיות המסורה, לבעלי המקובלות האותיות

מיימוניות'). ('הגהות קטנות

.ÊLnÁÂ LnÁ Ïk ÔÈa ÁÈpÓe35˙BÈet ÔÈËÈL Úa¯‡ «ƒ«≈»À»¿À»«¿«ƒƒ¿
‰·È˙Î ‡Ïa36LnÁ‰ ÏÈÁ˙ÈÂ ,¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ï , ¿…¿ƒ»…»¿…»≈¿«¿ƒ«À»

CÈ¯ˆ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ¯Ó‚iLÎe .˙ÈLÈÓÁ ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¬ƒƒ¿∆ƒ¿…∆«»»ƒ
Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈL ÚˆÓ‡a ¯Ó‚iL37ÔÓ ¯‡L Ì‡Â . ∆ƒ¿…¿∆¿«ƒ»∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ

‰a¯‰ ÔÈËÈL Ûc‰38¯v˜Ó ,39‰ÏBÚÂ40ÏÈÁ˙Óe , ««ƒƒ«¿≈¿«≈¿∆«¿ƒ
˙‡ ¯Ó‚È ‡ÏÂ ,Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈM‰ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««ƒ»∆¿««¿…ƒ¿…∆

‰ËÈM‰41"Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ" ‰È‰iL „Ú ,Ôek˙Óe , «ƒ»ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆¿≈≈»ƒ¿»≈
Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈL ÚˆÓ‡a42. ¿∆¿«ƒ»∆¿««

תורה.35) חומשי ע"ב.36)מחמשה יג, ב"ב
ע"א.37) ל, שבאמצע 38)מנחות בשיטה חל הכתב וגמר

בנוסח 40)השיטין.39)הדף. ואמנם והולך. מקצר כמו
לשון  אחרי נמשך ורבינו והולך". "מקצר נאמר: התלמוד,
כתוב: תפילין להל' הרא"ש שבלשון ומעניין שם. הרי"ף

אחד. לענין עולה והכל ויורד". כת"י 41)"מקצר כנוסח
השיטה "מתחילת אחר: ובנוסח ‰„Ûהתימנים. ÛÂÒ·˘ ולא

השיטה". את התורה,42)יגמור סיום שכאן הכל ידעו ואז
סק"ו). רע"ב סי' יו"ד (ט"ז השיטה בגמר יסיים אם כן לא

.Á˙BÏB„b‰ ˙Bi˙B‡a ¯‰fÈÂ43˙BpËw‰ ˙Bi˙B‡·e44, ¿ƒ»≈»ƒ«¿»ƒ«¿«

˙B„e˜p‰ ˙Bi˙B‡·e45ÔB‚k ,˙BpLÓ‰ ˙Bi˙B‡Â , »ƒ«¿¿ƒ«¿À¿
˙BÙeÙl‰ Ô"È‡t‰46˙Bn˜Ú‰ ˙Bi˙B‡‰Â47BÓk , «≈ƒ«¿¿»ƒ»¬À¿

ÔÈ‚za ¯‰fÈÂ .LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈ¯ÙBq‰ e˜ÈzÚ‰L48 ∆∆¿ƒ«¿ƒƒƒƒƒ¿ƒ»≈««ƒ
LiL ˙B‡ LÈÂ ,„Á‡ ‚z ‰ÈÏÚ LiL ˙B‡ LÈ .ÔÈÓ·e¿ƒ¿»»≈∆≈»∆»»∆»¿≈∆≈

‰Ú·L ‰ÈÏÚ49Ô"ÈÈÊ ˙¯eˆk ÔÈbz‰ ÏÎÂ .50ÔÈwc ,Ô‰ »∆»ƒ¿»¿»««ƒ¿««¿ƒ≈«ƒ
.‰¯ÚN‰ ËeÁk¿««¬»

גדולה,43) שהיא א) א, (בראשית ברא בראשית של ב' כגון
שהיא 44)ועוד. ב) כג, (שם, "ולבכותה" של כ' כגון

בי"ת  אל"ף סדר סופרים" "דקדוקי במוספנו וראה קטנה.
וקטנות. גדולות אותיות של נקודות 45)שלם עליהן שיש

ט) יח, (בראשית שרה" איה אליו "ויאמר כגון מלמעלה,
מנוקדות. שב"אליו" "איו" דפוס 46)שאותיות כנוסח

הלפופות. אחר: ובנוסח ועוד. רוקח' 'מעשה ונציא, מנטובה

רסה. סי' יו"ד סופר' 'חתם ראה ומקופל. כרוך ופירושו:
(במדבר 47) הארון" בנסוע "ויהי שלפני ההפוכה נו"ן כגון

עקומה. שהיא לה) שאמרו 48)י, כמו האותיות, כתרי
להקב"ה  מצאו למרום, משה שעלה "בשעה כט:): (מנחות
אדם  לו: אמר התגין)... (כגון לאותיות כתרים וקושר שיושב
יוסף  בן ועקיבא דורות, כמה בסוף להיות שעתיד יש אחד
של  תילין תילין (תג) וקוץ קוץ כל על לדרוש שעתיד שמו,

במו 49)הלכות". רבינו".ראה "תשובות ספנו
פרטי 50) לכל מקום מראה עוז' וה'מגדול ע"ב. כט, מנחות

"התגין". בספר זו הלכה

.ËÔÓ ‰ÂˆÓÏ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈…∆∆¿∆»¿ƒ¿»ƒ
‰Ê Ôew˙a ‰pL Ì‡Â .¯Á·n‰51˜c˜„ ‡lL B‡ , «À¿»¿ƒƒ»¿ƒ∆∆…ƒ¿≈

˙‡ ·¯wL B‡ ;Ôew˙k ˙Bi˙B‡‰ Ïk ·˙ÎÂ ,ÔÈbza««ƒ¿»«»»ƒ¿ƒ»∆≈«∆
ÔÈËÈM‰52Ô˜ÈÁ¯‰ B‡53ÔÎÈ¯‡‰ B‡ ,54- Ô¯v˜ B‡ «ƒƒƒ¿ƒ»∆¡ƒ»ƒ¿»

¯È˙B‰ ‡ÏÂ ¯qÁ ‡ÏÂ ,˙B‡a ˙B‡ Ô˜Èa„‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…ƒ¿ƒ»¿¿…ƒ≈¿…ƒ
Â˙BÁe˙Ùa ‰pL ‡ÏÂ ,˙Á‡ ˙B‡ ˙¯eˆ „ÈÒÙ‰ ‡Ï¿…ƒ¿ƒ«««¿…ƒ»ƒ¿

˙BÓe˙Òe55.¯Lk ¯ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ¿¬≈∆≈∆»≈

אחד 51) ומפרטו הולך ורבינו כאן. עד זה בפרק האמור
שיטה.52)אחד. כמלוא ביניהן הניח שהניח 53)ולא

האמור. מהשיעור יותר ריוח משלשים 54)ביניהן למעלה
השיטה. אורך הלכה 55)אותיות (פ"ח, לקמן מפורש

אֿב).

.Èe‚‰Â ,‡¯Óba e¯Ó‡ ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ¬≈ƒ∆…∆∆¿«¿»»¿»¬
.LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ Ì„È· ‡e‰ ‰Ïa˜Â ,ÌÈ¯ÙBq‰ Ì‰·»∆«¿ƒ¿«»»¿»»ƒƒƒƒ
˙BÁÙ ‡Ï ,Û„Â Ûc ÏÎaL ÔÈËÈM‰ ÔÈÓ eÈ‰iL ,Ô‰Â¿≈∆ƒ¿ƒ¿««ƒƒ∆¿»«»«…»

ÌÈML ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓMÓ56‰È‰iLÂ ; ƒ¿∆¿«¿»ƒ¿…»≈«ƒƒ¿∆ƒ¿∆
:˙Bi˙B‡ ÚLz BÓk ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰»∆«∆≈»»»¿»»»¿≈«ƒ
ÔÈËÈM‰ L‡¯a ‰È‰iLÂ ;'¯L‡' ,'¯L‡' ,'¯L‡'¬∆¬∆¬∆¿∆ƒ¿∆¿…«ƒƒ

Ìi‰ ˙¯ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ57'ÌÈ‡a‰' :58'‰Lai·' ,59, ¿«¿»ƒƒ««»«»ƒ««»»
ÌM‰60'˙Ó' ,61'ÌÈ¯ˆÓa' ,62‰hÓÏe ;ÔÈËÈL LÓÁ - «≈≈¿ƒ¿«ƒ»≈ƒƒ¿«»

:Ck Ô‰Ó ‰ËÈL Ïk ˙lÁz ,ÔÈËÈL LÓÁ ‰¯ÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ«»ƒ»≈∆»
'ÁwzÂ'63'e‡·iÂ' ,'e‡ˆiÂ' ,'ÒeÒ' ,'‰È¯Á‡' ,64; «ƒ««¬∆»«≈¿«»…

'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈËÈM‰ ÈL‡¯a ‰È‰ÈÂ65: ¿ƒ¿∆¿»≈«ƒƒ¿«¿»ƒƒ««¬ƒ
'‰„ÈÚ‡Â'66,'˙È¯Á‡a' ,'C¯c‰' ,'È¯Á‡' , ¿»ƒ»«¬≈«∆∆¿«¬ƒ
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‰pnÓ ‰hÓÏe ;ÔÈËÈL LL - 'Ï‰˜' ,'BÒÈÚÎ‰Ï'¿«¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«»ƒ∆»
'‡·iÂ' :ÔÈËÈL LÓÁ67,'˙‡f‰' ,'¯L‡' ,'¯a„Ï' , »≈ƒƒ«»…¿«≈¬∆«…

.'¯L‡'¬∆

ה"ו).56) (פ"ב, סופרים מסכת אֿיט.57)ראה טו, שמות
כח.58) יד, כט.59)שם, ל.60)שם, שם.61)שם,
לא.62) כ.63)שם, טו, כג.64)שם, דברים 65)שם,

אֿמג. הפרק.66)לב, סוף עד כח. לא, שם,67)שם,
וב'הגהות  מז. פסוק עוברים" אתם "אשר עד מד. לב,
כל  להתחיל בורים סופרים שנהגו "מה העירו: מיימוניות'
העמודים" "ווי לו: וקוראים בוי"ו, תורה שבספר עמוד
יש  גמור שאיסור נראה - יב) לח, שמות הפסוק (כלשון
קצרים, ומהם רחבים, מהם העמודים, עושים שהרי בדבר,
וי"ו  שתגיע כדי הרבה וארוכות משונות האותיות ופעמים
ימעט  "ולא ל.): (מנחות ערוך תלמוד והרי עמוד, כל לראש
(רבי  ומורי ה"ה. לעיל וכמבואר וכו' הריוח" מפני הכתב את
ספרֿתורה  לכתוב לי היה אילו לי: כתב מרוטנבורג) מאיר
חוץ  בוי"ו מתחיל עמוד שום יהיה שלא נזהר הייתי
שמ"ו  בי"ה לכתוב הסופרים שנהגו מה וכן בם". מ"ואעידה
אחיך  "יודוך - י' "בראשית, של ב' והן: העמודים, בראש
"שמר  - ש' כח), יד, (שמות "הבאים - ה' ח), מט, (בראשית

-לך  ו' ה), כד, (במדבר טובו "מה - מ' יא), לד (שם,
ולא  הגאונים בספרי חפשתי כח), לא, (דברים בם "ואעידה
(ראה  זה שבספר וסתומות פתוחות פרשיות ולפי מצאתי,
וכל  כן, לעשות אפשר אי בראשית") "ספר סוף פ"ט לקמן
אתה  "יהודה פרשת שהרי פסול, - כן העשוי ספרֿתורה
העמוד  בראש "יודוך" לכתוב ואיֿאפשר פתוחה, יודוך"
הקודם) (שבעמוד התחתונה בשיטה כתוב היה אלאֿאםֿכן
אותיות, שמונה והן אתה", "יהודה שהן: בלבד, תיבות שתי
אלא  פתוחה פרשה מתחילים שאין כן, לעשות יתכן ולא
מנהג  אולם עכ"ל. ה"ב. פ"ח לקמן ראה השיטה, בראש
כל  וסרה השיטה, בראש "יהודה" של יו"ד לכתוב סופרינו

רעג). סי' ליו"ד איגר ר"ע (חידושי ההשגה

.‡ÈÌ‡Â .¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓÏ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ«À¿»¿ƒ
¯ÒÁ‰ B‡ ¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙k Ì‡ Ï·‡ .ÏÒÙ ‡Ï ,‰pL68 ƒ»…»«¬»ƒ»««»≈»≈∆»≈

È¯˜ ‡È‰L ‰lÓ ·˙kL B‡ ,‡ÏÓ69,d˙‡È¯˜k ·˙ÎÂ »≈∆»«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»
'‰pÏbLÈ' ÌB˜Óa '‰p·kLÈ' ·˙kL ÔB‚k70, ¿∆»«ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆»

'ÌÈÏÙÚ·e' ÌB˜Óa 'ÌÈ¯BÁh·e'71Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,72B‡ ; «¿ƒƒ¿«¬…ƒ¿«≈»∆
‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ,‰Óe˙Ò ‰Áe˙Ù ‰L¯t ·˙kL73, ∆»«»»»¿»¿»¿»¿»

‰¯ÈM‰ ·˙kL B‡74‰L¯t ·˙kL B‡ ,·˙k‰ ¯‡Lk ∆»««ƒ»ƒ¿»«¿»∆»«»»»
ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈLk ˙Á‡75˙M„˜ Ba ÔÈ‡Â , ««¿ƒ»¬≈∆»¿≈¿À«

ÔÈ„nÏnL ÔÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡l‡ ,ÏÏk ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»∆»¿À»ƒ«À»ƒ∆¿«¿ƒ
.˙B˜BÈz‰ da»«ƒ

וכפירוש 68) פסולה". אגרת "כתבה ע"ב: לב, מנחות
אלא  ויתירות בחסרות דקדק שלא - כאגרת שם: ה'תוספות'

בעלמא. מכתיבתה.69)כאגרת אחרת שנקראת
ל.70) כח, כז.71)דברים ע"ב:72)שם לז, נדרים

מסיני". למשה הלכה - קריין ולא כתיבן כתיבן, ולא "קריין
ה"ב).73) (פ"ח, לקמן ו"האזינו",74)ראה הים" "שירת

פ"ח. סוף לקמן כמפורש ושיטה, שיטה בכל ריוח בהן שיש
ע"ב.75) קג, שבת

.·ÈdbÓ BÈ‡L ‰¯BzŒ¯ÙÒ76B˙B‰L‰Ï ¯eÒ‡ ,77¯˙BÈ ≈∆»∆≈À»»¿«¿≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ÏÚ78ÊbÈ B‡ Ôw˙È ‡l‡ ,79‰¯BzŒ¯ÙÒ . «¿ƒ∆»¿«≈ƒ»≈≈∆»

eÈ‰ Ì‡Â ,Ôw˙È - Û„Â Ûc ÏÎa ˙BiÚË LÏL Ba LiL∆∆»»À¿»«»«¿«≈¿ƒ»
ÊbÈ - Úa¯‡80¯Ùq‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡Â .81¯‡M‰Â ,dbÓ82 «¿«ƒ»≈¿ƒ»»…«≈∆À»¿«¿»

„Á‡ Û„ elÙ‡ ¯‡LÂ ,Ûc ÏÎa ˙BiÚË Úa¯‡ Ba LÈ∆«¿«»À¿»«¿ƒ¿«¬ƒ«∆»
‰Ê È¯‰ - ˙BiÚË Úa¯‡ ‡Ïa LaLÓ‰ ¯‡M‰ B˙B‡Ó≈«¿»«¿À»¿…«¿«»À¬≈∆

Ôw˙È83. ¿«≈

בו.76) המצויות משום 77)מטעויותיו ע"ב. יט, כתובות
לחוש  יש כי יד) יא, (איוב עולה באהליך תשכן אל שנאמר:
עוול  וזהו בהן וישתבש טעויותיו אחרי ימשך בו שהקורא
בנביאים  הדין שכן מיימוניות' ב'הגהות והעירו גדול.
ראה  ברכה. עליו תבוא תלמוד, בספרי אף והזהיר וכתובים,
ברמ"א  וכתב י"א). אות ב (פרק כתובות למסכת רא"ש
להגיה  לא הוא קדמונים "שחרם רעט): סי' דעה' ('יורה
שיש  ברורה בראיה כיֿאם בלבד, הסברא פי על ספר שום

טעות". להסיר 78)בו שנותנים ביתֿדין זמן שזהו
החכמים  לו נתנו כאן וגם קיח.) (ב"מ כמבואר המכשולים,
להל' טוב' יום ('מעדני טעויותיו לתקן יום שלשים זמן

אצל 79)ס"ת). אותו וקוברים חרס בכלי אותו נותנים
ה"ג). (פ"י, לקמן רבינו בדברי כמבואר חכמים, תלמידי

כמנומר.80) שנראה משום לתקנו, ואין ע "ב. כט, מנחות
כהלכה.81) נכתבו הספר אותיות המיעוט 82)רוב

ואפילו 83)המשובש. כולו. את מציל הכשר שהדף שם.
מתקנו  - להתקן וניתן הואיל טעויות, שלש הזה בדף יש

(שם). כולו את ומציל

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na84,¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙kL «∆¿»ƒ¬ƒ∆»««»≈»≈
˙BËÈM‰ ÈÈa ÁÎML ˙Bi˙B‡‰ ‰ÏBz ‡ˆÓpL85Ï·‡ ; ∆ƒ¿»∆»ƒ∆»«≈≈«ƒ¬»

‰nk Û„Â Ûc ÏÎa LÈ elÙ‡ - ‡ÏÓ ¯ÒÁ‰ ·˙k Ì‡ƒ»«∆»≈»≈¬ƒ≈¿»«»««»
BÈ‡Â „¯B‚ ‡e‰L ÈtÓ ,Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ ,˙BiÚË»À¬≈∆¿«≈ƒ¿≈∆≈¿≈

‰ÏB˙86. ∆

יגנז.84) - דף בכל טעויות ארבע ארבע בו יש שאם
כלֿכך.85) לתלות הוא ירחיק 86)וגנאי וכשגורד שם.

הפסק  הגרד מקום יהא שלא ושלאחריו, שלפניו האות את
ד'). סעיף רעט סי' יו"ד (שו"ע כשתים ותיראה בתיבה

.„È,BÓˆÚ ÈÙa LnÁÂ LnÁ Ïk ,‰¯Bz‰ ·zÎÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…«»»À»¿À»ƒ¿≈«¿
‰a ÔÈ‡Â‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜ Ô87‰l‚Ó ·zÎÈ ‡Ï Ï·‡ .88 ¿≈»∆¿À«≈∆»¬»…ƒ¿…¿ƒ»

˙BiL¯t da ‰È‰iL ,dÓˆÚ ÈÙa89ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ; ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿∆»»»ƒ¿≈¿ƒ
da „nÏ˙‰Ï ˜BÈ˙Ï ‰l‚Ó90ÌÈÏL‰Ï BzÚc Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈»¿ƒ«¿¿«¿ƒ

¯zÓ - LnÁ ‰ÈÏÚ91˙B·z LÏL LÏL ,‰l‚Ó ·˙k . »∆»À»À»»«¿ƒ»»»≈
¯zÓ - ˙Á‡ ‰ËÈLa92. ¿ƒ»««À»

לקמן 87) שמבואר כמו יתירה, קדושה בו שנוהגים השלם,
לעמוד  שחייבים כדרך מפניו עומדים אין וכן ה"ב). (פ"י,
קוראים  "אין אמרו: (ס.) גיטין ובמסכת ספרֿתורה. מפני
ספריהם  וכל הציבור", כבוד משום בביתֿהכנסת בחומשים

שלנו. כס"ת בגלילה מהחומש.88)היו לפי 89)חזק
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אבל  (שם). למשה ניתנה ושלימה חתומה שהתורה
וכן  שם. כמבואר כלֿכך, קפידא אין שלמים בחומשים
ילדים  לחמשה חומשים חמשה שכתב חייא ברבי מצינו

קג:). (כתובות תורה אלפס 90)ללמדם ורבינו שם. גיטין,
לכל  שאיֿאפשר משום הקיל שלפיכך עליו והמליצו התיר,

לכתו  בישראל נאמר עני זה כגון ועל לבנו. שלם חומש ב
יו"ד  ('טור' תורתך הפרו לה' לעשות עת קכו.: קיט, (תהלים

רפג). שם.91)סי' מותר 92)גיטין, שלפיכך אמרו: שם
סוטה  שפרשת זהב של טבלא לעשות המלכה להילני היה

סוטה,כת  להשקאת ממנה להעתיק לכהן (מוכנה עליה ובה
שהיתה  משום - ממנו) להעתיק ס"ת להביא יצטרך ולא
תיבות  שלש שלש - סירוגין רבינו: ומפרש סירוגין. כתובה
כמגילה  נראית אינה זו משונה בכתיבה כי אחת, בשיטה
במוספנו  וראה רפג), סי' יו"ד (ש"ך, ספרֿתורה מתוך

רבינו". "תשובות

.ÂË˜a„Ï ¯zÓ93C¯Îa ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ,‰¯Bz À»¿«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿∆∆
„Á‡94ÁÈpÓe .95ÔÈ·e ,ÔÈËÈL Úa¯‡ LnÁÂ LnÁ ÏÎa ∆»«ƒ«¿»À»¿À»«¿«ƒƒ≈

ÔÈËÈL LÏL ‡È·Â ‡È· Ïk96‡È·Â ‡È· Ïk ÔÈ·e , »»ƒ¿»ƒ»ƒƒ≈»»ƒ¿»ƒ
,CzÁÏ ‡a Ì‡L ,ÔÈËÈL LÏL - ¯NÚŒÌÈMÓƒ¿≈»»»ƒƒ∆ƒ»«¿…

C˙BÁ97,ÚLB‰È :‡e‰ Ck ÌÈ‡È· ÏL Ô¯ecÒÂ . ≈¿ƒ»∆¿ƒƒ»¿À«
,Ï‡˜ÊÁÈ ,‰ÈÓ¯È ,ÌÈÎÏÓ ,Ï‡eÓL ,ÌÈËÙBL¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿¿»¿∆¿≈

‰ÈÚLÈ98¯NÚŒÈ¯z ,99,˙e¯ :ÌÈ·e˙k‰ ¯„ÒÂ . ¿«¿»¿≈»»¿≈∆«¿ƒ
ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈLÂ ,˙Ï‰˜Â ,ÈÏLÓe ,·Bi‡Â ,ÌÈl‰˙e100, ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿…∆∆¿ƒ«ƒƒ

˙BÈ˜Â101Ï‡i„Â ,102‰l‚Óe ,103ÌÈÓi‰ È¯·„Â104. ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈«»ƒ

נביאים 94)לכרוך.93) יונחו שלא שאיֿאפשר ואע"פ
בכרך  והם הואיל לכך חוששים אין תורה, ע"ג וכתובים

שם). וב'תוספות' יג. (ב"ב חלק.95)אחד משאיר
לנביא",96) נביא כל בין "וכן שלפנינו: התלמוד ונוסח שם.

נביא  בין שם: רבינו גירסת אבל שיטין; ארבע שמשמע
ה"ד). (פ"ב, סופרים במס' הנוסח וכן שיטין. ג' לנביא

כמו 97) וצ"ל רבינו, בדברי כאן חסר המפרשים, לפי
מלמטה  "ומסיים יג:): (ב"ב בתלמוד זו ברייתא שנכתבה
על  מוסב וזה חותך" לחתוך בא שאם מלמעלה, ומתחיל
את  ולהתחיל הדף, בסוף אחד נביא לסיים שאפשר הנביאים
זה  לחתוך יבוא שמא חוששים אנו ואין הדף, בראש השני
לסיים  אסור התורה בחומשי אבל לחתוך, מותר שהרי מזה,
ב'ירושלמי' כמבואר לחתוך יבא שמא גזירה הדף, בסוף
ומתחיל  באמצע גומר שיהא "וצריך ה"ט): פ"א, (מגילה

המשנה'). ('מרכבת קדם 98)באמצעיתו" שישעיהו אע"פ
מפני  לפניו, ויחזקאל ירמיהו הקדים ויחזקאל, לירמיהו בזמן
וירושלים, ביתֿהמקדש בחורבן מסיים ש"מלכים"
וסופו  חורבן תחילתו ויחזקאל חורבן, כולו ו"ירמיהו"
חורבן  לסמוך הראוי מן לכן נחמה, כולו וישעיהו נחמה,

יד:). (ב"ב לנחמה ונחמה שהושע 99)לחורבן אע"פ
לא  לישעיהו, אפילו הרבה קדם עשר") ל"תרי (ראשון
חששו  פרקיו, במספר הוא וקטן הואיל במקומו, סדרוהו
שגם  האחרונים הנביאים יתר נבואת עם וצירפוהו שיאבד,
יאבדו  ולא אחת אגודה יהוו וביחד במספרם, קטנים הם

וקדם 100)(שם). אמרם, דוד תהלים לדוד, קדמה רות
שניהם  קהלת, משלי, שלמה: ספרי שלשה ואחרֿכך לאיוב,

ע"פ  (שם, אמרו זקנתו לעת - השירים שיר חכמה, ספרי
ירמיהו.101)רש"י). שאמרה איכה, היה 102)מגילת

בגולה. ירמיהו דניאל 103)אחרי אחרי אסתר, מגילת
אחשורוש. דברי 104)בימי יחס כתב הסופר שעזרא

חשובים  ונחמיה ועזרא שם). (בבאֿבתרא אליו עד הימים
חמשה  עליהם הוסף עשר, תשעה הם אלה כל - אחד. כספר

קודש. כתבי וארבע עשרים הרי - תורה חומשי

.ÊË‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ L„w‰ È·˙k Ïk»ƒ¿≈«…∆≈¿ƒ»∆»
ËeË¯N·105¯Èp‰ ÏÚ Ô·˙k elÙ‡ ,106·zÎÏ ¯zÓe . ¿ƒ¿¬ƒ¿»»««¿»À»ƒ¿…

¯eÒ‡ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ;ËeË¯N ‡Ïa ˙B·z LÏL107. »≈¿…ƒ¿≈«∆»
Ba LiL ‰Ê C¯kB˙M„˜ ÔÈ‡ ,ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ,‰¯Bz ∆∆∆∆∆»¿ƒƒ¿ƒ≈¿À»

ÔÈc .ÌÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡l‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜kƒ¿À«≈∆»∆»¿À»ƒ«À»ƒƒ
¯ÒÁ‰ ÔÈ„k ¯˙i‰108. «»≈¿ƒ∆»≈

ה"ב.105) פ"ג, מגילה ירושלמי ע"ב; ו, שהרי 106)גיטין
בלא  באיגרתו פסוק שכתב אביתר רבי על הקפיד יוסף רב
סי' יו"ד (הגר"א נייר על נכתבות איגרות וסתם שירטוט,

איסור 107)רפ"ד). שאין סובר, ורבינוֿתם שם. גיטין,
אבל  ולימוד, דרש לשם הפסוק לכתוב כשמתכוין אלא
לשון  לכתוב מותר לחבירו, שולח שאדם שלומים באיגרת
שירטוט  בלא אפילו צחה, לשון לכתוב כדי המקרא,
אלא  בשירטוט צורך אין הרמב"ן ולדעת שם). ('תוספות'
בכתיבה  אבל - תנ"ך בו שכותבים - אשורי כתב כשכותב
לא  אם וכן רפד). סי' יו"ד (טור בשירטוט צורך אין שלנו
יותר, לשרטט צריך אינו בלבד, עליונה שורה אלא שירטט
השורות  כל אז ישר, כתובה העליונה שהשורה שמתוך
העליונה  השורה ששירטוט באופן פיה, על ישר יכתבו
לב:): (מנחות שאמרו וזהו שתחתיה, השורות לכל מועיל
אבל  מלא, לשירטוט הכוונה - שירטוט צריכות אין תפילין
שם, גיטין ('תוספות' שירטוט צריכה ודאי העליונה השורה

רפד). סי' ביו"ד להלכה נקבע יתר 108)וכן כל כלומר:
שהוסיפו  זה כרך ולפיכך נח:), (חולין עמו ואחר הוא כנטול
ירד  ולפיכך חסר, כס"ת הוא הרי וכתובים, נביאים בו

רפג). סי' יוסף' ('בית ס"ת מקדושת
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אבל  (שם). למשה ניתנה ושלימה חתומה שהתורה
וכן  שם. כמבואר כלֿכך, קפידא אין שלמים בחומשים
ילדים  לחמשה חומשים חמשה שכתב חייא ברבי מצינו

קג:). (כתובות תורה אלפס 90)ללמדם ורבינו שם. גיטין,
לכל  שאיֿאפשר משום הקיל שלפיכך עליו והמליצו התיר,

לכתו  בישראל נאמר עני זה כגון ועל לבנו. שלם חומש ב
יו"ד  ('טור' תורתך הפרו לה' לעשות עת קכו.: קיט, (תהלים

רפג). שם.91)סי' מותר 92)גיטין, שלפיכך אמרו: שם
סוטה  שפרשת זהב של טבלא לעשות המלכה להילני היה

סוטה,כת  להשקאת ממנה להעתיק לכהן (מוכנה עליה ובה
שהיתה  משום - ממנו) להעתיק ס"ת להביא יצטרך ולא
תיבות  שלש שלש - סירוגין רבינו: ומפרש סירוגין. כתובה
כמגילה  נראית אינה זו משונה בכתיבה כי אחת, בשיטה
במוספנו  וראה רפג), סי' יו"ד (ש"ך, ספרֿתורה מתוך

רבינו". "תשובות

.ÂË˜a„Ï ¯zÓ93C¯Îa ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ,‰¯Bz À»¿«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿∆∆
„Á‡94ÁÈpÓe .95ÔÈ·e ,ÔÈËÈL Úa¯‡ LnÁÂ LnÁ ÏÎa ∆»«ƒ«¿»À»¿À»«¿«ƒƒ≈

ÔÈËÈL LÏL ‡È·Â ‡È· Ïk96‡È·Â ‡È· Ïk ÔÈ·e , »»ƒ¿»ƒ»ƒƒ≈»»ƒ¿»ƒ
,CzÁÏ ‡a Ì‡L ,ÔÈËÈL LÏL - ¯NÚŒÌÈMÓƒ¿≈»»»ƒƒ∆ƒ»«¿…

C˙BÁ97,ÚLB‰È :‡e‰ Ck ÌÈ‡È· ÏL Ô¯ecÒÂ . ≈¿ƒ»∆¿ƒƒ»¿À«
,Ï‡˜ÊÁÈ ,‰ÈÓ¯È ,ÌÈÎÏÓ ,Ï‡eÓL ,ÌÈËÙBL¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿¿»¿∆¿≈

‰ÈÚLÈ98¯NÚŒÈ¯z ,99,˙e¯ :ÌÈ·e˙k‰ ¯„ÒÂ . ¿«¿»¿≈»»¿≈∆«¿ƒ
ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈLÂ ,˙Ï‰˜Â ,ÈÏLÓe ,·Bi‡Â ,ÌÈl‰˙e100, ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿…∆∆¿ƒ«ƒƒ

˙BÈ˜Â101Ï‡i„Â ,102‰l‚Óe ,103ÌÈÓi‰ È¯·„Â104. ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈«»ƒ

נביאים 94)לכרוך.93) יונחו שלא שאיֿאפשר ואע"פ
בכרך  והם הואיל לכך חוששים אין תורה, ע"ג וכתובים

שם). וב'תוספות' יג. (ב"ב חלק.95)אחד משאיר
לנביא",96) נביא כל בין "וכן שלפנינו: התלמוד ונוסח שם.

נביא  בין שם: רבינו גירסת אבל שיטין; ארבע שמשמע
ה"ד). (פ"ב, סופרים במס' הנוסח וכן שיטין. ג' לנביא

כמו 97) וצ"ל רבינו, בדברי כאן חסר המפרשים, לפי
מלמטה  "ומסיים יג:): (ב"ב בתלמוד זו ברייתא שנכתבה
על  מוסב וזה חותך" לחתוך בא שאם מלמעלה, ומתחיל
את  ולהתחיל הדף, בסוף אחד נביא לסיים שאפשר הנביאים
זה  לחתוך יבוא שמא חוששים אנו ואין הדף, בראש השני
לסיים  אסור התורה בחומשי אבל לחתוך, מותר שהרי מזה,
ב'ירושלמי' כמבואר לחתוך יבא שמא גזירה הדף, בסוף
ומתחיל  באמצע גומר שיהא "וצריך ה"ט): פ"א, (מגילה

המשנה'). ('מרכבת קדם 98)באמצעיתו" שישעיהו אע"פ
מפני  לפניו, ויחזקאל ירמיהו הקדים ויחזקאל, לירמיהו בזמן
וירושלים, ביתֿהמקדש בחורבן מסיים ש"מלכים"
וסופו  חורבן תחילתו ויחזקאל חורבן, כולו ו"ירמיהו"
חורבן  לסמוך הראוי מן לכן נחמה, כולו וישעיהו נחמה,

יד:). (ב"ב לנחמה ונחמה שהושע 99)לחורבן אע"פ
לא  לישעיהו, אפילו הרבה קדם עשר") ל"תרי (ראשון
חששו  פרקיו, במספר הוא וקטן הואיל במקומו, סדרוהו
שגם  האחרונים הנביאים יתר נבואת עם וצירפוהו שיאבד,
יאבדו  ולא אחת אגודה יהוו וביחד במספרם, קטנים הם

וקדם 100)(שם). אמרם, דוד תהלים לדוד, קדמה רות
שניהם  קהלת, משלי, שלמה: ספרי שלשה ואחרֿכך לאיוב,

ע"פ  (שם, אמרו זקנתו לעת - השירים שיר חכמה, ספרי
ירמיהו.101)רש"י). שאמרה איכה, היה 102)מגילת

בגולה. ירמיהו דניאל 103)אחרי אחרי אסתר, מגילת
אחשורוש. דברי 104)בימי יחס כתב הסופר שעזרא

חשובים  ונחמיה ועזרא שם). (בבאֿבתרא אליו עד הימים
חמשה  עליהם הוסף עשר, תשעה הם אלה כל - אחד. כספר

קודש. כתבי וארבע עשרים הרי - תורה חומשי

.ÊË‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ L„w‰ È·˙k Ïk»ƒ¿≈«…∆≈¿ƒ»∆»
ËeË¯N·105¯Èp‰ ÏÚ Ô·˙k elÙ‡ ,106·zÎÏ ¯zÓe . ¿ƒ¿¬ƒ¿»»««¿»À»ƒ¿…

¯eÒ‡ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ;ËeË¯N ‡Ïa ˙B·z LÏL107. »≈¿…ƒ¿≈«∆»
Ba LiL ‰Ê C¯kB˙M„˜ ÔÈ‡ ,ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ,‰¯Bz ∆∆∆∆∆»¿ƒƒ¿ƒ≈¿À»

ÔÈc .ÌÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡l‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜kƒ¿À«≈∆»∆»¿À»ƒ«À»ƒƒ
¯ÒÁ‰ ÔÈ„k ¯˙i‰108. «»≈¿ƒ∆»≈

ה"ב.105) פ"ג, מגילה ירושלמי ע"ב; ו, שהרי 106)גיטין
בלא  באיגרתו פסוק שכתב אביתר רבי על הקפיד יוסף רב
סי' יו"ד (הגר"א נייר על נכתבות איגרות וסתם שירטוט,

איסור 107)רפ"ד). שאין סובר, ורבינוֿתם שם. גיטין,
אבל  ולימוד, דרש לשם הפסוק לכתוב כשמתכוין אלא
לשון  לכתוב מותר לחבירו, שולח שאדם שלומים באיגרת
שירטוט  בלא אפילו צחה, לשון לכתוב כדי המקרא,
אלא  בשירטוט צורך אין הרמב"ן ולדעת שם). ('תוספות'
בכתיבה  אבל - תנ"ך בו שכותבים - אשורי כתב כשכותב
לא  אם וכן רפד). סי' יו"ד (טור בשירטוט צורך אין שלנו
יותר, לשרטט צריך אינו בלבד, עליונה שורה אלא שירטט
השורות  כל אז ישר, כתובה העליונה שהשורה שמתוך
העליונה  השורה ששירטוט באופן פיה, על ישר יכתבו
לב:): (מנחות שאמרו וזהו שתחתיה, השורות לכל מועיל
אבל  מלא, לשירטוט הכוונה - שירטוט צריכות אין תפילין
שם, גיטין ('תוספות' שירטוט צריכה ודאי העליונה השורה

רפד). סי' ביו"ד להלכה נקבע יתר 108)וכן כל כלומר:
שהוסיפו  זה כרך ולפיכך נח:), (חולין עמו ואחר הוא כנטול
ירד  ולפיכך חסר, כס"ת הוא הרי וכתובים, נביאים בו

רפג). סי' יוסף' ('בית ס"ת מקדושת

ה'תשע"ט  אלול ג' שלישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפרשיות 1) מניין והפתוחות; הסתומות פרשיות דיני

השירות. כתיבת צורת התורה; שבכל והפתוחות הסתומות

.‡¯Ób Ì‡ :˙B¯eˆ ÈzL dÏ LÈ ‰Áe˙Ù ‰L¯t»»»¿»∆»¿≈ƒ»«
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‡È‰L ‰L¯t‰ ˙lÁzÓ ˙Á‡ ‰·z ‰ËÈM‰ ÛBÒa¿«ƒ»≈»««ƒ¿ƒ««»»»∆ƒ
¯‡L ‡Ï Ì‡Â .ÚˆÓ‡a ÁÂ¯‰ ‡ˆniL „Ú ,‰Óe˙Ò¿»«∆ƒ»≈»∆«»∆¿«¿ƒ…ƒ¿«
ÛBÒa ·zÎÏÂ ¯eÚMk ÁÂ¯‰ ÁÈp‰Ï È„k ‰ËÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»¿≈¿«ƒ«»∆««ƒ¿ƒ¿…¿
ÁÂ¯ ËÚÓ ÁÈpÈÂ ,Èet Ïk‰ ÁÈpÈ - ˙Á‡ ‰·z ‰ËÈM‰«ƒ»≈»«««ƒ««…»¿«ƒ«¿«∆«
‰Óe˙q‰ ‰L¯t‰ ·zÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ,‰iL ‰ËÈL L‡¯Ó≈…ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿…«»»»«¿»

‰iL ‰ËÈL ÚˆÓ‡Ó3ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÛBÒa ¯Ób Ì‡Â . ≈∆¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»«¿«ƒ»«ƒ«
·zÎÏ ÏÈÁ˙Óe ,ÁÂ¯‰ ¯eÚLk ‰iL ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆««¿ƒƒ¿…

‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó ‰Óe˙q‰4‰L¯tL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»≈∆¿««ƒ»ƒ¿≈»≈∆»»»
ÙÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ˙lÁ˙a d˙lÁz ‰Áe˙5‰L¯Ùe , ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ««ƒ»¿»»»»

.ÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó d˙lÁz ‰Óe˙Ò¿»¿ƒ»»≈∆¿««ƒ»¿»

אותיות.2) ט)3)תשע הלכה א, פרק (מגילה ירושלמי
הראשונה  השיטה בסוף חלק (שהניח ומכאן מכאן "פתוחה

סתומה". - השנייה) השיטה "פתוחה 4)ובתחילת (שם)
סתומה". - השיטה) בראש חלק (שהניח (שם)5)מראשה

הראשונה  השיטה בסוף חלק (שהניח מסופה "פתוחה
חולקים  רבים פתוחה". - השנייה בתחילת לכתוב והתחיל
יורה  יוסף (בית ראה והסתומה". ה"פתוחה בשיטת רבינו על
ורבינו  א). עמוד לב דף מנחות ותוספות רע"ה סימן דעה
כמו  הגירסה לפניו שהייתה הנ"ל, מהירושלמי מקורו

שהעתקנוה.

.‚Bw˙Ï ¯LÙ‡ ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa dbÓ BÈ‡L ¯ÙÒ6 ≈∆∆≈À»¿»≈¿»≈∆¿»¿«¿
e¯‡aL BÓk ,B‰Èb‰Ïe7ÁÂ¯a ‰ÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒ¿∆≈«¿¬»ƒ»»¿∆«

,‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ‰Óe˙Ò ‰Áe˙t ·˙ÎÂ ,˙BiL¯t‰«»»ƒ¿»«¿»¿»¿»¿»
B‡ ,‰L¯t Ba ÔÈ‡L ÌB˜Óa Èet ÁÈp‰Â ˜ÈÒÙ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿∆≈»»»
B‡ ,‰L¯t‰ ÌB˜Óa ÁÂ¯a ˜ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ Bk¯„k ·˙kL∆»«¿«¿¿…ƒ¿ƒ¿∆«ƒ¿«»»»

˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆ ‰pML8ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ -9BÏ ÔÈ‡Â , ∆ƒ»««ƒ¬≈∆»¿≈
‰wz10.B· ‰ÚhL Ûc‰ Ïk ˙‡ ˜lÒÏ ‡l‡ , «»»∆»¿«≈∆»««∆»»

מלמעלה 6) תלייה ידי על החסר את וימלא היתר את שימחוק
ט"ז). הלכה א, פרק י"ב7ֿ)(לעיל הלכות ז, (פרק לעיל

מיוחדת,8)י"ג). בצורה שנכתבות ו"האזינו", "הים" שירת
זה. פרק בסוף ב).9)כמבואר עמוד קג דף "כי 10)(שבת

למחוק  יצטרך והלא והסתומות, הפתוחות עיוות יתקן איך
למחקו) (שאסור שם לו יזדמן ושמא ולאחריו, לפניו ֵהרבה
לפרשה, פרשה שבין רווח בגלל הכתב למעט יצטרך וגם
לו  מועיל וודאי אבל רחוק, תיקונו ולפיכך אסור, זה ודבר

ג). כלל הרא"ש (תשובות אפשר אם תיקון

.„ÌÈ¯Ùq‰ ÏÎa ÏB„b LeaL È˙È‡¯L ÈÙÏe11 ¿ƒ∆»ƒƒƒ»¿»«¿»ƒ
ÔÈ·˙BkL ,˙¯Òn‰ ÈÏÚa ÔÎÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a È˙È‡¯L∆»ƒƒƒ¿»ƒ≈¿≈«¬≈«»…∆∆¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ,˙BÓe˙q‰Â ˙BÁe˙t‰ ÚÈ„B‰Ï ÔÈ¯aÁÓe¿«¿ƒ¿ƒ««¿¿«¿∆¡»ƒ
Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ÌÈ¯Ùq‰ ˙˜ÏÁÓa el‡ ÌÈ¯·„a12- ƒ¿»ƒ≈¿«¬…∆«¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆

˙BÓe˙q‰ ‰¯Bz‰ ˙BiL¯t Ïk ‰p‰ ·zÎÏ È˙È‡»̄ƒƒƒ¿…≈»»»»ƒ«»«¿
Ïk Ì‰ÈÏÚ Ôw˙Ï È„k ,˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆÂ ,˙BÁe˙t‰Â¿«¿¿««ƒ¿≈¿«≈¬≈∆»
ÌÈ¯·„a ÂÈÏÚ eÎÓqL ¯ÙÒÂ .Ì‰Ó dÈb‰Ïe ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿«ƒ«≈∆¿≈∆∆»«¿»»ƒ¿»ƒ
‰Úa¯‡ ÏÏBÎ ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓa Úe„i‰ ¯Ùq‰ ‡e‰ el‡≈«≈∆«»«¿ƒ¿«ƒ∆≈«¿»»

ÌÈ¯ÙÒ ÌÈ¯NÚÂ13ÌÈL ‰nkÓ ÌÈÏLe¯È· ‰È‰L , ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆»»ƒ»«ƒƒ«»»ƒ
ÈÙÏ ,ÔÈÎÓBÒ Ïk‰ eÈ‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈ¯Ùq‰ epnÓ dÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ∆«¿»ƒ¿»»»«…¿ƒ¿ƒ

¯L‡ŒÔ· B‰Èb‰L14B‰Èb‰Â ,‰a¯‰ ÌÈL Ba ˜c˜„Â , ∆ƒƒ∆»≈¿ƒ¿≈»ƒ«¿≈¿ƒƒ
¯ÙÒa ÈzÎÓÒ ÂÈÏÚÂ ,B˜ÈzÚ‰L BÓk ˙Ba¯ ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿»»»«¿ƒ¿≈∆

.B˙ÎÏ‰k Èz·˙kL ‰¯Bz‰«»∆»«¿ƒ¿ƒ¿»

תורה.11) ישראל 12)ספרי ארץ בני מסורת כגון
ישראל. שבארץ ספריהם על הסומכים "מערבאי" הנקראים
הסומכים  (מזרחיים) "מדינחאי" הנקראים בבל בני ומסורת

שבבבל. ספריהם וכתובים.13)על נביאים תורה כל שהם
ישיבה 14) ראש שהיה אשר בן אהרן המדקדק הוא

וב"שלשלת  והניקוד. המסורה חכמי מקום בטבריה,
והיה  גאון סעדיה רב שאחרי בדור שהיה כתוב: הקבלה"

אשר. משבט משה בן אהרן נקרא

˙ÈL‡¯a ¯ÙÒ≈∆¿≈ƒ
ÚÈ˜¯ È‰È15,ÌÈn‰ eˆ¯LÈ ,˙B¯‡Ó È‰È ,ÌÈn‰ eÂwÈ , ¿ƒ»ƒ«ƒ»««ƒ¿ƒ¿…ƒ¿¿««ƒ

Ôlk - ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡ ,elÎÈÂ ,ı¯‡‰ ‡ˆBz≈»»∆«¿À≈∆¿«»«ƒÀ»
Ì„‡Ïe ,¯Ó‡ ‰M‡‰ Ï‡ .˙BiL¯t Ú·L Ô‰Â ,˙BÁe˙t¿¿≈∆«»»ƒ∆»ƒ»»«¿»»
.‰Áe˙t - ÌÈ‰Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ¯Ó‡»«¿≈∆¿«…∆¡…ƒ¿»
ÈÁÈÂ ,LB‡ ÈÁÈÂ ,˙L ÈÁÈÂ ,¯ÙÒ ‰Ê ,Ú„È Ì„‡‰Â¿»»»»«∆≈∆«¿ƒ≈«¿ƒ¡«¿ƒ
ÈÁÈÂ ,CBÁ ÈÁÈÂ ,„¯È ÈÁÈÂ ,Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÁÈÂ ,ÔÈ≈̃»«¿ƒ«¬«¿≈«¿ƒ∆∆«¿ƒ¬«¿ƒ
˙BiL¯Ù ‰¯NÚ ˙Á‡ - Á ÈÁÈÂ ,CÓÏ ÈÁÈÂ ,ÁÏLe˙Ó¿∆««¿ƒ∆∆«¿ƒ…«««∆¿≈»»ƒ
Ô‰ÈzL - Á ˙„ÏBz ‰l‡ ,'‰ ‡¯iÂ .˙BÓe˙Ò Ôlk el‡≈À»¿««¿≈∆¿……«¿≈∆
,Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ ,ÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆¡…ƒ¿…««¿«≈¡…ƒ∆…«
È· eÈ‰iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ«…∆¡…ƒ∆…«¿»¿»¿«ƒ¿¿≈
ÔÚÎe .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Á Èa ˙„ÏBz ‰l‡Â ,Á…«¿≈∆¿…¿≈…«¿≈∆¿¿««
ı¯‡‰ ÏÎ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - „lÈ ÌLÏe ,„ÏÈ»«¿≈À«¿≈∆¿«¿ƒ»»»∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÌL ˙„ÏBz ‰l‡ ,˙Á‡ ‰ÙN»»∆»≈∆¿…≈¿≈∆¿
ÈÁÈÂ ,‚ÏÙ ÈÁÈÂ ,¯·Ú ÈÁÈÂ ,ÈÁ ÁÏLÂ ,ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿««¿∆«««¿ƒ≈∆«¿ƒ∆∆«¿ƒ
Ôlk - Á¯˙ ÈÁÈÂ ,¯BÁ ÈÁÈÂ ,‚e¯N ÈÁÈÂ ,eÚ¿̄«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ∆«À»
,Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BiL¯Ù ‰BÓM‰ ,˙BÓe˙Ò¿«¿∆»»ƒ«…∆∆«¿»
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - ÏÙ¯Ó‡ ÈÓÈa È‰ÈÂ ,·Ú¯ È‰ÈÂ«¿ƒ»»«¿ƒƒ≈«¿»∆¿»¿»¿
¯Ó‡iÂ ,Ì¯·‡ È‰ÈÂ ,Ì¯·‡ ˙L‡ È¯NÂ ,ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡«««¿»ƒ¿»«≈∆«¿»«¿ƒ«¿»«…∆
- ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ì‰¯·‡ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¿»»«¿«¿»¿«≈»≈»
Ô‰ÈzL - ‰¯N ˙‡ „˜t '‰Â ,ÌMÓ ÚqiÂ .‰Áe˙t¿»«ƒ«ƒ»«»«∆»»¿≈∆
È¯Á‡ È‰ÈÂ ,¯Á‡ È‰ÈÂ ,‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò¿«¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«««¿ƒ«¬≈
.˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ ,ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ¿«≈»»«¿«¿»¿
˙„Ïz ‰l‡Â ,Ì‰¯·‡ ÛÒiÂ .‰Óe˙Ò - Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â¿«¿»»»≈¿»«…∆«¿»»¿≈∆…¿…
ÔzÚa¯‡ - ·Ú¯ È‰ÈÂ ,˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â ,Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¿≈∆¿…ƒ¿»«¿ƒ»»«¿«¿»
·˜ÚÈ ‡ˆiÂ ,˜ÁˆÈ Ô˜Ê Èk È‰ÈÂ ,ÂNÚ È‰ÈÂ .˙BÁe˙t¿«¿ƒ≈»«¿ƒƒ»≈ƒ¿»«≈≈«¬…
‡·iÂ .‰Áe˙t - ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL -¿»¿»¿«ƒ¿««¬…¿»«»…
,ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰È„ ‡ˆzÂ ,·˜ÚÈ«¬…«≈≈ƒ»¿≈∆¿«…∆¡…ƒ
- ÂNÚ ˙B„Ïz ‰l‡Â ,·˜ÚÈ È· eÈ‰iÂ ,ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ«≈»¡…ƒ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈∆…¿≈»
‰l‡Â .‰Óe˙Ò - ¯ÈÚN È· ‰l‡ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿≈∆¿≈≈ƒ¿»¿≈∆
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - ˙Úa È‰ÈÂ ,·˜ÚÈ ·LiÂ ,ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«≈∆«¬…«¿ƒ»≈¿»¿»¿
,ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡ È‰ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ¿≈«ƒ¿»¿»¿»«¿ƒ«««¿»ƒ
‰l‡Â ,ÂÈÏ‡ LbiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ıwÓ È‰ÈÂ«¿ƒƒ≈¿≈∆¿«ƒ«≈»¿≈∆
È¯Á‡ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ‰„e‰È ˙‡Â ,˙BÓL¿¿∆¿»¿»¿»¿«¿ƒ«¬≈
,ÔÏe·Ê ,‰„e‰È ,ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ,·˜ÚÈ ‡¯˜iÂ ,ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ¿»«¬…ƒ¿¿≈ƒ¿»¿À
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dxezצד xtq zekld - dad` xtq - lel` 'b iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,¯L‡Ó ,„b ,Ôc .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - ¯Î˘NÈƒ»»À»¿¿≈≈»»≈»≈
- ÔÈÓÈa .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ÛÒBÈ ˙¯t Ôa ,ÈÏzÙ«¿»ƒ≈…»≈¬ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ

.‰Áe˙t¿»
- ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈÚa¯‡Â LÏL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿»¿«¿»ƒ¿«¿

.˙Á‡Â ÌÈÚLz Ïk‰ .ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL¿∆¿«¿»ƒ«…ƒ¿ƒ¿∆»
˙BÓL ‰l‡Â ¯ÙÒ≈∆¿≈∆¿

- ÌÈa¯‰ ÌÈÓi· È‰ÈÂ ,LÈ‡ CÏiÂ ,L„Á CÏÓ Ì˜iÂ«»»∆∆»»«≈∆ƒ«¿ƒ«»ƒ»«ƒ
CÏiÂ .‰Óe˙Ò - ‰Ú¯ ‰È‰ ‰LÓe .˙BÁe˙t ÔzLÏL¿»¿»¿∆»»…∆¿»«≈∆
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ∆«…∆∆«¬…¿≈∆¿«¿«≈
,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆∆¿»«¿«≈∆∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆∆¿∆«¬…¿≈∆¿
Ô‰ÈzL - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ,Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡≈∆»≈≈¬…»«¿«≈∆∆¿≈∆
¯Ó‡iÂ ,EÈz˙ ‰‡¯ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò¿«…∆∆∆¿≈¿«ƒ«…∆
¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿∆«¬…¿≈∆¿«…∆
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰Ú¯t ·Ï „·k ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆»≈≈«¿…«…∆∆∆
Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡¡…∆«¬…¿≈∆¿«…∆∆
Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡iÂ) .‰Áe˙t - ‡a ‰LÓ∆…¿»«…∆¿»∆∆¡…∆
Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,(E„È ˙‡ ‰Ë Ô¯‰‡«¬…¿≈∆»¿«…∆∆∆¡…∆
ÌkL‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,EhÓ ˙‡ ‰Ë Ô¯‰‡«¬…¿≈∆«¿«…∆∆∆«¿≈
¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò [Ô‰ÈzL ‡"Ò] (ÔzLÏL) - ¯˜aa«…∆¿»¿»¿≈∆¿«…∆
Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰Ú¯t Ï‡ ‡a ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆…∆«¿…«…∆∆∆¿∆
ÌkL‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡«¬…¿≈∆¿«…∆∆∆«¿≈
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«…∆∆∆«…∆∆∆

t Ï‡ ‡aÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ‰Ú¯ …∆«¿…¿≈∆¿«…∆∆
ÏL ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò - E„È ‰Ë ‰LÓ∆¿≈»¿¿»«…∆∆∆∆
Ô‰ÈzL - '„Á‡ Ú‚ „BÚ' ÏL ¯Ó‡iÂ ,'CLÁ È‰ÈÂ'ƒƒ∆«…∆∆∆«∆»¿≈∆
¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆∆«…∆∆∆«…∆
‡¯˜iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿∆«¬…¿»¿»¿«ƒ¿»
eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò - ‰ÏÈl‰ ÈˆÁa È‰ÈÂ .‰Áe˙t - ‰LÓ∆¿»«¿ƒ«¬ƒ««¿»¿»«ƒ¿
Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,Ï‡¯NÈ È·¿≈ƒ¿»≈«…∆∆∆¿«¬…¿≈∆
Lc˜ 'eÎÂ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÌˆÚa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t¿«¿ƒ¿∆∆¿»«¿«≈¿«∆
ÁlLa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - E‡·È Èk ‰È‰Â ,ÈÏƒ¿»»ƒ¿ƒ¬¿≈∆¿«¿ƒ¿««
'‰ ¯Ó‡iÂ ,eÁÈÂ e·LÈÂ 'eÎÂ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò -¿»«¿«≈¿¿»À¿«¬«…∆
Ê‡ ,E„È ˙‡ ‰Ë '‰ ¯Ó‡iÂ ,˜Úˆz ‰Ó ‰LÓ Ï‡∆∆«ƒ¿««…∆¿≈∆»¿»
ÚqiÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÌÈ¯Ó ÁwzÂ ,‰LÓ ¯ÈLÈ»ƒ∆«ƒ«ƒ¿»¬ƒ¿»¿«««
È‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰ÓÏÈ‡ e‡·iÂ ,‰LÓ∆«»…≈ƒ»«…∆∆∆ƒ¿ƒ
- ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ¯ÈËÓÓ«¿ƒ¿»¿»¿«¿«≈∆∆
Ïk eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t¿»«…∆∆∆¿»«ƒ¿»
ÚÓLiÂ ,·˙k ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,˜ÏÓÚ ‡·iÂ ,˙„Ú¬««»…¬»≈«…∆∆∆¿…«ƒ¿«
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÈLÈÏM‰ L„Áa ,B¯˙Èƒ¿«…∆«¿ƒƒ¬ƒ¿»¿«¿«≈
ÔzLÏL - ‡N˙ ‡Ï ,ÈÎ‡ ,ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ≈»«¿»ƒ»…ƒ…ƒ»¿»¿»
‡Ï ,Áˆ¯˙ ‡Ï ,„ak .‰Áe˙t - ¯BÎÊ .˙BÓe˙Ò¿»¿»«≈…ƒ¿«…
[„ÓÁ˙ ‡Ï] ,„ÓÁ˙ ‡Ï ,‰Ú˙ ‡Ï ,·‚˙ ‡Ï ,Û‡ƒ̇¿»…ƒ¿……«¬∆…«¿……«¿…
- ÌÚ‰ ÏÎÂ .[Ú·L] (LL) Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈≈∆«¿»»»
‰l‡Â .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t¿»«…∆∆∆¿»¿≈∆

ÈÎÂ ,LÈ‡ ‰kÓ ,¯kÓÈ ÈÎÂ .‰Áe˙t - ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿…«≈ƒ¿ƒ
,ÂÈ·‡ Ïl˜Óe ,B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â ,ÂÈ·‡ ‰kÓe ,„ÊÈ»ƒ«≈»ƒ¿…≈ƒ¿»¿«≈»ƒ
,ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ ,LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂ ,ÌÈL‡ Ô·È¯È ÈÎÂ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ»¬»ƒ
ÁbÈ ÈÎÂ .¯NÚ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂ¿ƒ«∆ƒÀ»¿¿≈∆∆¿ƒƒ«
,LÈ‡ ·‚È Èk ,ÛbÈ ÈÎÂ ,ÁzÙÈ ÈÎÂ .‰Áe˙t - ¯BL¿»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ…ƒƒ¿…ƒ
- LÈ‡ ÔzÈ Èk ,ÔzÈ Èk ,L‡ ‡ˆ˙ Èk ,LÈ‡ ¯Ú·È Èkƒ«¿∆ƒƒ≈≈≈ƒƒ≈ƒƒ≈ƒ
ÈÎÂ .‰Áe˙t - Ï‡LÈ ÈÎÂ .Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò ÌlkÀ»¿¿≈∆«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ
.˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Ê ,‰ÙMÎÓ ,‰zÙÈ¿«∆¿«≈»…≈«»¡…ƒ¿»¿»¿
Èk ,‡N˙ ‡Ï ,Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ .‰Áe˙t - ÛÒk Ì‡ƒ∆∆¿»¡…ƒ…¿«≈…ƒ»ƒ

‡¯˙ Èk ,ÚbÙ˙‰p‰ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ‰h˙ ‡Ï ,‰ ƒ¿«ƒƒ¿∆…«∆¬ƒ¿»¿ƒ≈
Ï‡Â .‰Óe˙Ò - ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï .‰Áe˙t - ÈÎ‡»…ƒ¿»…ƒ¿∆¿«≈»¿»¿∆
¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ¯Ó‡ ‰LÓ∆»«¿»«…∆¿»«¿«≈
,ÔÁÏL ˙ÈNÚÂ .‰Óe˙Ò - ÔB¯‡ eNÚÂ .‰Áe˙t - '‰¿»¿»¬¿»¿»ƒ»À¿»
- ÔkLn‰ ˙‡Â .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ˙¯Ó ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»¿…«¿≈∆¿¿∆«ƒ¿»
˙ÈNÚÂ .‰Áe˙t - ÌÈL¯w‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ .‰Óe˙Ò¿»¿»ƒ»∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ»
¯ˆÁ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,˙Î¯Ù»…∆¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿»ƒ»≈¬«
ÔzLÓÁ - ·¯˜‰ ‰z‡Â ,‰eˆz ‰z‡Â ,ÔkLn‰«ƒ¿»¿«»¿«∆¿«»«¿≈¬ƒ¿»
˙ÈNÚÂ .‰Áe˙t - „Ù‡‰ ˙‡ eNÚÂ .˙BÓe˙Ò¿¿»∆»≈…¿»¿»ƒ»
˙ÈNÚÂ ,ÏÈÚÓ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,ÔLÁ ˙ÈNÚÂ ,˙ˆaLÓƒ¿¿…¿»ƒ»∆¿»ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ»
,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰NÚz ¯L‡ ‰ÊÂ ,¯·c‰ ‰ÊÂ ,ıÈvƒ¿∆«»»¿∆¬∆«¬∆À»¿
¯a„ÈÂ ,'‡N˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,ÁaÊÓ ˙ÈNÚÂ .LL Ô‰Â¿≈≈¿»ƒ»ƒ¿≈««¿«≈¿ƒƒ»«¿«≈
ÔzÚa¯‡ - 'ÌÈÓN·'c ¯a„ÈÂ ,'¯Bik ˙ÈNÚÂ'cƒ¿»ƒ»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ«¿«¿»
‰‡¯'c ¯a„ÈÂ ,'ÌÈnÒ EÏ Á˜'c ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆¿«¿«ƒ«¿«≈ƒ¿≈
.‰Áe˙t - '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - 'È˙‡¯»̃»ƒ¿≈∆¿«…∆¿»
ÔÙiÂ ,'„¯ CÏ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ«ƒ≈∆∆¿»«¿«≈¿∆≈«ƒ∆
- '‰fÓ ‰ÏÚ CÏ'c ¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - „¯iÂ«≈∆¿≈∆¿«¿«≈¿≈¬≈ƒ∆
¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò¿»«…∆∆«…∆∆∆«…∆
- ·˙k ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,ÏÒt ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿»«…∆∆∆¿»
¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‰˜iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿««¿≈∆¿»«…∆
Ô‰ÈzL - Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ∆«…∆∆∆¿≈ƒ¿»≈¿≈∆
˙ÚÈ¯È NÚiÂ .‰Óe˙Ò - ·Ï ÌÎÁ ÏÎ eNÚiÂ .˙BÁe˙t¿««¬»¬«≈¿»«««¿ƒ…
NÚiÂ .‰Óe˙Ò - ÌÈL¯w‰ ˙‡ NÚiÂ .‰Áe˙t -¿»«««∆«¿»ƒ¿»«««
NÚiÂ ,‰¯n‰ ˙‡ NÚiÂ ,ÔÁÏM‰ ˙‡ NÚiÂ ,Ï‡Ïˆa¿«¿≈«««∆«À¿»«««∆«¿…»«««
˙‡ NÚiÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ ˙‡∆ƒ¿««¿…∆«¿«¿»¿«««∆
,¯ˆÁ‰ ˙‡ NÚiÂ ,¯Bik‰ ˙‡ NÚiÂ ,‰ÏÚ‰ ÁaÊÓƒ¿«»…»«««∆«ƒ«««∆∆»≈
˙‡ NÚiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ·‰f‰ Ïk ,È„e˜Ù ‰l‡≈∆¿≈»«»»¬ƒ¿»¿«««∆
NÚiÂ .‰Óe˙Ò - È·‡ ˙‡ eNÚiÂ .‰Áe˙t - „Ù‡‰»≈…¿»««¬∆«¿≈¿»«««
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÏÈÚÓ ˙‡ NÚiÂ ,ÔLÁ‰ ˙‡∆«∆«««∆¿ƒ¿≈∆¿
- ÏÎzÂ ,ıÈˆ ˙‡ eNÚiÂ ,LL ˙˙k‰ ˙‡ eNÚiÂ««¬∆«»¿…≈««¬∆ƒ«≈∆
ÌBÈ·'c ¯a„ÈÂ ,ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL¿»¿»¿«»ƒ∆«ƒ¿»«¿«≈ƒ¿
,ÔBL‡¯‰ L„Áa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'L„Á‰«…∆¿≈∆¿«¿ƒ«…∆»ƒ
ÌNiÂ ,‰¯n‰ ˙‡ ÌNiÂ ,ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔziÂ ,ÁwiÂ«ƒ««ƒ≈∆«À¿»«»∆∆«¿…»«»∆
Ì˜iÂ ,¯ik‰ ˙‡ ÌNiÂ ,CÒÓ ˙‡ ÌNiÂ ,ÁaÊÓ ˙‡∆ƒ¿««»∆∆»««»∆∆«ƒ…«»∆

Ò Ôlk - ¯ˆÁ‰ ˙‡ÔÚ‰ ÒÎÈÂ .‰BÓL Ô‰Â ,˙BÓe˙ ∆∆»≈À»¿¿≈¿∆«¿«∆»»
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צה dxez xtq zekld - dad` xtq - lel` 'b iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,¯L‡Ó ,„b ,Ôc .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - ¯Î˘NÈƒ»»À»¿¿≈≈»»≈»≈
- ÔÈÓÈa .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ÛÒBÈ ˙¯t Ôa ,ÈÏzÙ«¿»ƒ≈…»≈¬ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ

.‰Áe˙t¿»
- ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈÚa¯‡Â LÏL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿»¿«¿»ƒ¿«¿

.˙Á‡Â ÌÈÚLz Ïk‰ .ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL¿∆¿«¿»ƒ«…ƒ¿ƒ¿∆»
˙BÓL ‰l‡Â ¯ÙÒ≈∆¿≈∆¿

- ÌÈa¯‰ ÌÈÓi· È‰ÈÂ ,LÈ‡ CÏiÂ ,L„Á CÏÓ Ì˜iÂ«»»∆∆»»«≈∆ƒ«¿ƒ«»ƒ»«ƒ
CÏiÂ .‰Óe˙Ò - ‰Ú¯ ‰È‰ ‰LÓe .˙BÁe˙t ÔzLÏL¿»¿»¿∆»»…∆¿»«≈∆
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ∆«…∆∆«¬…¿≈∆¿«¿«≈
,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆∆¿»«¿«≈∆∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆∆¿∆«¬…¿≈∆¿
Ô‰ÈzL - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ,Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡≈∆»≈≈¬…»«¿«≈∆∆¿≈∆
¯Ó‡iÂ ,EÈz˙ ‰‡¯ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò¿«…∆∆∆¿≈¿«ƒ«…∆
¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿∆«¬…¿≈∆¿«…∆
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰Ú¯t ·Ï „·k ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆»≈≈«¿…«…∆∆∆
Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡¡…∆«¬…¿≈∆¿«…∆∆
Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡iÂ) .‰Áe˙t - ‡a ‰LÓ∆…¿»«…∆¿»∆∆¡…∆
Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,(E„È ˙‡ ‰Ë Ô¯‰‡«¬…¿≈∆»¿«…∆∆∆¡…∆
ÌkL‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,EhÓ ˙‡ ‰Ë Ô¯‰‡«¬…¿≈∆«¿«…∆∆∆«¿≈
¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò [Ô‰ÈzL ‡"Ò] (ÔzLÏL) - ¯˜aa«…∆¿»¿»¿≈∆¿«…∆
Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰Ú¯t Ï‡ ‡a ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆…∆«¿…«…∆∆∆¿∆
ÌkL‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡«¬…¿≈∆¿«…∆∆∆«¿≈
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«…∆∆∆«…∆∆∆

t Ï‡ ‡aÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ‰Ú¯ …∆«¿…¿≈∆¿«…∆∆
ÏL ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò - E„È ‰Ë ‰LÓ∆¿≈»¿¿»«…∆∆∆∆
Ô‰ÈzL - '„Á‡ Ú‚ „BÚ' ÏL ¯Ó‡iÂ ,'CLÁ È‰ÈÂ'ƒƒ∆«…∆∆∆«∆»¿≈∆
¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆∆«…∆∆∆«…∆
‡¯˜iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿∆«¬…¿»¿»¿«ƒ¿»
eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò - ‰ÏÈl‰ ÈˆÁa È‰ÈÂ .‰Áe˙t - ‰LÓ∆¿»«¿ƒ«¬ƒ««¿»¿»«ƒ¿
Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,Ï‡¯NÈ È·¿≈ƒ¿»≈«…∆∆∆¿«¬…¿≈∆
Lc˜ 'eÎÂ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÌˆÚa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t¿«¿ƒ¿∆∆¿»«¿«≈¿«∆
ÁlLa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - E‡·È Èk ‰È‰Â ,ÈÏƒ¿»»ƒ¿ƒ¬¿≈∆¿«¿ƒ¿««
'‰ ¯Ó‡iÂ ,eÁÈÂ e·LÈÂ 'eÎÂ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò -¿»«¿«≈¿¿»À¿«¬«…∆
Ê‡ ,E„È ˙‡ ‰Ë '‰ ¯Ó‡iÂ ,˜Úˆz ‰Ó ‰LÓ Ï‡∆∆«ƒ¿««…∆¿≈∆»¿»
ÚqiÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÌÈ¯Ó ÁwzÂ ,‰LÓ ¯ÈLÈ»ƒ∆«ƒ«ƒ¿»¬ƒ¿»¿«««
È‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰ÓÏÈ‡ e‡·iÂ ,‰LÓ∆«»…≈ƒ»«…∆∆∆ƒ¿ƒ
- ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ¯ÈËÓÓ«¿ƒ¿»¿»¿«¿«≈∆∆
Ïk eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t¿»«…∆∆∆¿»«ƒ¿»
ÚÓLiÂ ,·˙k ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,˜ÏÓÚ ‡·iÂ ,˙„Ú¬««»…¬»≈«…∆∆∆¿…«ƒ¿«
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÈLÈÏM‰ L„Áa ,B¯˙Èƒ¿«…∆«¿ƒƒ¬ƒ¿»¿«¿«≈
ÔzLÏL - ‡N˙ ‡Ï ,ÈÎ‡ ,ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ≈»«¿»ƒ»…ƒ…ƒ»¿»¿»
‡Ï ,Áˆ¯˙ ‡Ï ,„ak .‰Áe˙t - ¯BÎÊ .˙BÓe˙Ò¿»¿»«≈…ƒ¿«…
[„ÓÁ˙ ‡Ï] ,„ÓÁ˙ ‡Ï ,‰Ú˙ ‡Ï ,·‚˙ ‡Ï ,Û‡ƒ̇¿»…ƒ¿……«¬∆…«¿……«¿…
- ÌÚ‰ ÏÎÂ .[Ú·L] (LL) Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈≈∆«¿»»»
‰l‡Â .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t¿»«…∆∆∆¿»¿≈∆

ÈÎÂ ,LÈ‡ ‰kÓ ,¯kÓÈ ÈÎÂ .‰Áe˙t - ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿…«≈ƒ¿ƒ
,ÂÈ·‡ Ïl˜Óe ,B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â ,ÂÈ·‡ ‰kÓe ,„ÊÈ»ƒ«≈»ƒ¿…≈ƒ¿»¿«≈»ƒ
,ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ ,LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂ ,ÌÈL‡ Ô·È¯È ÈÎÂ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ»¬»ƒ
ÁbÈ ÈÎÂ .¯NÚ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂ¿ƒ«∆ƒÀ»¿¿≈∆∆¿ƒƒ«
,LÈ‡ ·‚È Èk ,ÛbÈ ÈÎÂ ,ÁzÙÈ ÈÎÂ .‰Áe˙t - ¯BL¿»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ…ƒƒ¿…ƒ
- LÈ‡ ÔzÈ Èk ,ÔzÈ Èk ,L‡ ‡ˆ˙ Èk ,LÈ‡ ¯Ú·È Èkƒ«¿∆ƒƒ≈≈≈ƒƒ≈ƒƒ≈ƒ
ÈÎÂ .‰Áe˙t - Ï‡LÈ ÈÎÂ .Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò ÌlkÀ»¿¿≈∆«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ
.˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Ê ,‰ÙMÎÓ ,‰zÙÈ¿«∆¿«≈»…≈«»¡…ƒ¿»¿»¿
Èk ,‡N˙ ‡Ï ,Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ .‰Áe˙t - ÛÒk Ì‡ƒ∆∆¿»¡…ƒ…¿«≈…ƒ»ƒ

‡¯˙ Èk ,ÚbÙ˙‰p‰ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ‰h˙ ‡Ï ,‰ ƒ¿«ƒƒ¿∆…«∆¬ƒ¿»¿ƒ≈
Ï‡Â .‰Óe˙Ò - ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï .‰Áe˙t - ÈÎ‡»…ƒ¿»…ƒ¿∆¿«≈»¿»¿∆
¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ¯Ó‡ ‰LÓ∆»«¿»«…∆¿»«¿«≈
,ÔÁÏL ˙ÈNÚÂ .‰Óe˙Ò - ÔB¯‡ eNÚÂ .‰Áe˙t - '‰¿»¿»¬¿»¿»ƒ»À¿»
- ÔkLn‰ ˙‡Â .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ˙¯Ó ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»¿…«¿≈∆¿¿∆«ƒ¿»
˙ÈNÚÂ .‰Áe˙t - ÌÈL¯w‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ .‰Óe˙Ò¿»¿»ƒ»∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ»
¯ˆÁ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,˙Î¯Ù»…∆¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿»ƒ»≈¬«
ÔzLÓÁ - ·¯˜‰ ‰z‡Â ,‰eˆz ‰z‡Â ,ÔkLn‰«ƒ¿»¿«»¿«∆¿«»«¿≈¬ƒ¿»
˙ÈNÚÂ .‰Áe˙t - „Ù‡‰ ˙‡ eNÚÂ .˙BÓe˙Ò¿¿»∆»≈…¿»¿»ƒ»
˙ÈNÚÂ ,ÏÈÚÓ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,ÔLÁ ˙ÈNÚÂ ,˙ˆaLÓƒ¿¿…¿»ƒ»∆¿»ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ»
,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰NÚz ¯L‡ ‰ÊÂ ,¯·c‰ ‰ÊÂ ,ıÈvƒ¿∆«»»¿∆¬∆«¬∆À»¿
¯a„ÈÂ ,'‡N˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,ÁaÊÓ ˙ÈNÚÂ .LL Ô‰Â¿≈≈¿»ƒ»ƒ¿≈««¿«≈¿ƒƒ»«¿«≈
ÔzÚa¯‡ - 'ÌÈÓN·'c ¯a„ÈÂ ,'¯Bik ˙ÈNÚÂ'cƒ¿»ƒ»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ«¿«¿»
‰‡¯'c ¯a„ÈÂ ,'ÌÈnÒ EÏ Á˜'c ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆¿«¿«ƒ«¿«≈ƒ¿≈
.‰Áe˙t - '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - 'È˙‡¯»̃»ƒ¿≈∆¿«…∆¿»
ÔÙiÂ ,'„¯ CÏ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ«ƒ≈∆∆¿»«¿«≈¿∆≈«ƒ∆
- '‰fÓ ‰ÏÚ CÏ'c ¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - „¯iÂ«≈∆¿≈∆¿«¿«≈¿≈¬≈ƒ∆
¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò¿»«…∆∆«…∆∆∆«…∆
- ·˙k ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,ÏÒt ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿»«…∆∆∆¿»
¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‰˜iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿««¿≈∆¿»«…∆
Ô‰ÈzL - Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ∆«…∆∆∆¿≈ƒ¿»≈¿≈∆
˙ÚÈ¯È NÚiÂ .‰Óe˙Ò - ·Ï ÌÎÁ ÏÎ eNÚiÂ .˙BÁe˙t¿««¬»¬«≈¿»«««¿ƒ…
NÚiÂ .‰Óe˙Ò - ÌÈL¯w‰ ˙‡ NÚiÂ .‰Áe˙t -¿»«««∆«¿»ƒ¿»«««
NÚiÂ ,‰¯n‰ ˙‡ NÚiÂ ,ÔÁÏM‰ ˙‡ NÚiÂ ,Ï‡Ïˆa¿«¿≈«««∆«À¿»«««∆«¿…»«««
˙‡ NÚiÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ ˙‡∆ƒ¿««¿…∆«¿«¿»¿«««∆
,¯ˆÁ‰ ˙‡ NÚiÂ ,¯Bik‰ ˙‡ NÚiÂ ,‰ÏÚ‰ ÁaÊÓƒ¿«»…»«««∆«ƒ«««∆∆»≈
˙‡ NÚiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ·‰f‰ Ïk ,È„e˜Ù ‰l‡≈∆¿≈»«»»¬ƒ¿»¿«««∆
NÚiÂ .‰Óe˙Ò - È·‡ ˙‡ eNÚiÂ .‰Áe˙t - „Ù‡‰»≈…¿»««¬∆«¿≈¿»«««
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÏÈÚÓ ˙‡ NÚiÂ ,ÔLÁ‰ ˙‡∆«∆«««∆¿ƒ¿≈∆¿
- ÏÎzÂ ,ıÈˆ ˙‡ eNÚiÂ ,LL ˙˙k‰ ˙‡ eNÚiÂ««¬∆«»¿…≈««¬∆ƒ«≈∆
ÌBÈ·'c ¯a„ÈÂ ,ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL¿»¿»¿«»ƒ∆«ƒ¿»«¿«≈ƒ¿
,ÔBL‡¯‰ L„Áa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'L„Á‰«…∆¿≈∆¿«¿ƒ«…∆»ƒ
ÌNiÂ ,‰¯n‰ ˙‡ ÌNiÂ ,ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔziÂ ,ÁwiÂ«ƒ««ƒ≈∆«À¿»«»∆∆«¿…»«»∆
Ì˜iÂ ,¯ik‰ ˙‡ ÌNiÂ ,CÒÓ ˙‡ ÌNiÂ ,ÁaÊÓ ˙‡∆ƒ¿««»∆∆»««»∆∆«ƒ…«»∆

Ò Ôlk - ¯ˆÁ‰ ˙‡ÔÚ‰ ÒÎÈÂ .‰BÓL Ô‰Â ,˙BÓe˙ ∆∆»≈À»¿¿≈¿∆«¿«∆»»
.‰Áe˙t -¿»
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- ˙BÓe˙q‰ ÔÈÓe ,ÌÈMLÂ ÚLz - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿≈«¿ƒƒƒ¿««¿
Úa¯‡Â ÌÈMLÂ ‰‡Ó - Ïk‰ .ÌÈÚL˙Â LÓÁ»≈¿ƒ¿ƒ«…≈»¿ƒƒ¿«¿«

.˙BiL¯t»»ƒ
‡¯˜iÂ ¯ÙÒ≈∆«ƒ¿»

.‰Áe˙t - ÛBÚ‰ ÔÓ Ì‡Â .‰Óe˙Ò - Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ«…¿»¿ƒƒ»¿»
,˙·Án‰ ÏÚ ‰ÁÓ Ì‡Â ,·¯˜˙ ÈÎÂ ,·È¯˜˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ¿»«««¬«
ÔzLÓÁ - ·È¯˜z Ì‡Â ,˙LÁ¯Ó ˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿««¿∆∆¿ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»
,¯a„ÈÂ ,ÊÚ Ì‡Â ,Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â ,Á·Ê Ì‡Â .˙BÓe˙Ò¿¿ƒ∆«¿ƒƒ«…¿ƒ≈«¿«≈
,N·k Ì‡Â ,LÙ Ì‡Â ,‡ÈN ¯L‡ ,˙„Ú Ïk Ì‡Â¿ƒ»¬«¬∆»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ∆∆
‡Ï Ì‡Â .ÚLz Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - ‡ËÁ˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ∆¡»À»¿¿≈≈«¿ƒ…
,LÙ Ì‡Â .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '‰ ¯a„ÈÂ ,‚ÈN«̇ƒ«¿«≈¿≈∆¿¿ƒ∆∆

'LÙ'c ¯a„ÈÂ16.˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'eÎÂ ¯a„ÈÂ , «¿«≈¿∆∆«¿«≈¿¿»¿»¿
¯a„ÈÂ ,'Ôa¯˜ ‰Ê'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ˙¯Bz ˙‡ÊÂ¿…«¿»«¿«≈¿∆»¿««¿«≈
˙¯Bz ˙‡ÊÂ ,ÌL‡‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ ,'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¿…«»»»¿…«
¯a„ÈÂ ,'·È¯˜n‰ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,Á·Ê∆««¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈««¿ƒ«¿«≈
ÌBia È‰ÈÂ .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - 'Ô¯‰‡ ˙‡ Á˜'c¿«∆«¬…À»¿¿≈≈«¿ƒ«
,‰LÓ ¯a„ÈÂ ,Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿»«¿«≈∆«¬…«¿«≈∆
ÈÎÂ ,ÌÎÏ ‰ÊÂ .˙BÁe˙t ÔzLÏL - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆∆¿»¿»¿¿∆»∆¿ƒ
,'ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ˙eÓÈ»¿≈∆¿«¿«≈¿ƒ»ƒ«¿ƒ«
ÔzÚa¯‡ - ¯N·e ,˙Ú¯ˆ Ú‚ ,'‰È‰È Èk Ì„‡'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿»»ƒƒ¿∆∆«»««»»«¿«¿»
- ‰M‡ B‡ LÈ‡Â .‰Óe˙Ò - ¯N· B‡ .˙BÁe˙t¿»»¿»¿ƒƒ»
LÈ‡Â ,Ì¯Na ¯BÚ· ‰È‰È Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡Â .‰Áe˙t¿»¿ƒƒ»ƒƒ¿∆¿¿»»¿ƒ
¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - „‚a‰Â ,BL‡¯ Ë¯nÈ Èkƒƒ»≈…¿«∆∆¿»¿»¿«¿«≈
¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - Ïc Ì‡Â .‰Áe˙t - '‰È‰z ˙‡Ê'c¿…ƒ¿∆¿»¿ƒ«¿»«¿«≈
Ô‰ÈzL - 'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ e¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'e‡·˙ ÈÎ'c¿ƒ»…«¿«≈¿«¿∆¿≈ƒ¿»≈¿≈∆
‰È‰˙ Èk ‰M‡Â .‰Óe˙Ò - ‡ˆ˙ Èk LÈ‡Â .˙BÁe˙t¿¿ƒƒ≈≈¿»¿ƒ»ƒƒ¿∆
È¯Á‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ·eÊÈ Èk ‰M‡Â .‰Áe˙t -¿»¿ƒ»ƒ»¿»«¿«≈¿«¬≈
Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'˙BÓ«¿«≈¿«≈∆«¬…«¿«≈¿«≈∆¿≈
,EÈ·‡ ˙Â¯Ú ,LÈ‡ LÈ‡ .˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»¿ƒƒ∆¿«»ƒ
˙Â¯Ú ,Ea ˙a ˙Â¯Ú ,E˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú∆¿«≈∆»ƒ∆¿«¬¿∆¿««ƒ¿∆¿«
˙Â¯Ú ,En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,˙L‡ ˙a«≈∆∆¿«¬»ƒ∆¿«¬ƒ¿∆¿«
˙Â¯Ú ,EÈÁ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú ,E˙lk ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ÈÁ‡¬ƒ»ƒ∆¿««»¿∆¿«≈∆»ƒ∆¿«
¯a„ÈÂ .‰¯NÚ ÌÈzL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - dz·e ‰M‡ƒ»ƒ»À»¿¿≈¿≈∆¿≈«¿«≈
Ô‰ÈzL - Ï‡ e‡·˙ ÈÎÂ ,'˙„Ú Ïk Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆»¬«¿ƒ»…∆¿≈∆
ÔzÈ ¯L‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ¯e‚È ÈÎÂ .˙BÁe˙t¿¿ƒ»¿»«¿«≈«¬∆ƒ≈
- ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,'BÚ¯fÓƒ«¿«…∆∆∆¡…∆«…¬ƒ
Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,ÏB„b‰ Ô‰k‰Â .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿¿«…≈«»«¿«≈¿«≈∆
¯a„ÈÂ ,'e¯ÊpÈÂ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - 'Ô¯‰‡«¬…¿≈∆¿«¿«≈ƒ¿ƒ»¿«¿«≈
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'ÂÈa Ï‡Â Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¿∆»»¿≈∆¿«¿«≈
Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'ÊÚ B‡ ·NÎ B‡ ¯BL'c¿∆∆≈¿»«¿«≈¿«≈∆
Ï‡ e‡·˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'‰ È„ÚBÓ ‰l‡ ,'Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈≈∆¬≈«¿«≈¿ƒ»…∆
.‰Óe˙Ò - ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe .˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'ı¯‡‰»»∆¿»¿»¿¿«¿∆»∆¿»
C‡'c ¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - 'ÈÚÈ·M‰ L„Á·'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«…∆«¿ƒƒ¿»«¿«≈¿«
,'ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁ·'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - '¯BNÚa∆»¿»«¿«≈¿«¬ƒ»»»
ÔzLÏL - ˙ÏÒ zÁ˜ÏÂ ,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«∆¿≈ƒ¿»≈¿»«¿»…∆¿»¿»
˙‡ ‡ˆB‰'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰M‡ Ôa ‡ˆiÂ .˙BÁe˙t¿«≈≈∆ƒ»¿»«¿«≈¿≈∆

.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'ÈÈÒ ¯‰·'c ¯a„ÈÂ ,'Ïl˜Ó‰«¿«≈«¿«≈ƒ¿«ƒ«¿≈∆¿
CeÓÈ ÈÎÂ ,¯kÓÈ Èk LÈ‡Â ,EÈÁ‡ CeÓÈ Èk ,EÏ z¯ÙÒÂ¿»«¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒƒƒ¿…¿ƒ»
Ì‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - „È ‚ÈN˙ ÈÎÂ ,CeÓÈ ÈÎÂ ,EÈÁ‡»ƒ¿ƒ»¿ƒ«ƒ«À»¿¿≈
Ô‰ÈzL - ÈÏ eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â ,È˙wÁa Ì‡ .LL≈ƒ¿À…«¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿≈∆
Èk LÈ‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ˙‡Êa Ì‡Â .˙BÁe˙t¿¿ƒ¿…¿»«¿«≈¿ƒƒ

.‰Óe˙Ò - ‰Ó‰a Ì‡Â .‰Áe˙t - '‡ÏÙÈ«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»¿»
LL - ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈMÓÁÂ ÌÈzL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿¿«ƒ«¬ƒƒ¿«¿≈

.‰BÓLe ÌÈÚLz - Ïk‰ .ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ«…ƒ¿ƒ¿∆
¯ÙÒÈÈÒ ¯a„Óa ≈∆¿ƒ¿«ƒ«

È·Ï ,„‚ È·Ï ,ÔBÚÓL È·Ï .‰Óe˙Ò - Ô·e‡¯ Èa¿≈¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿≈
È·Ï ,ÛÒBÈ È·Ï ,ÔÏe·Ê È·Ï ,¯Î˘NÈ È·Ï ,‰„e‰È¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ¿≈¿Àƒ¿≈≈ƒ¿≈
Èa ,¯L‡ È·Ï ,Ô„ È·Ï ,ÔÓÈ· È·Ï ,‰MÓ¿«∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»ƒ¿≈»≈¿≈
,'ÈÂÏ ‰hÓ ˙‡ C‡'c ¯a„ÈÂ ,ÌÈ„˜t‰ ‰l‡ ,ÈÏzÙ«¿»ƒ≈∆«¿Àƒ«¿«≈¿«∆«≈≈ƒ
Úa¯‡ Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - 'BÏ‚c ÏÚ LÈ‡'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿ƒ«ƒ¿À»¿¿≈«¿«
‰ÁÓ Ï‚c ,Ï‰‡ ÚÒÂ ,Ô·e‡¯ ‰ÁÓ Ï‚c .‰¯NÚ∆¿≈∆∆«¬≈¿≈¿»«…∆∆∆«¬≈
‰l‡ .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ô„ ‰ÁÓ Ï‚c ,ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ∆∆«¬≈»«¿«¿»¿≈∆
¯a„ÈÂ ,'·¯˜‰'c ¯a„ÈÂ ,˙„ÏBz ‰l‡Â ,È„e˜t¿≈¿≈∆¿…«¿«≈¿«¿≈«¿«≈
,˙‰˜ÏÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - '„˜Ù'c ¯a„ÈÂ ,'È‡Â'c¿«¬ƒ«¿«≈ƒ¿…¬ƒ¿»¿¿ƒ¿»
,'Á˜'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '„˜Ù'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿…¿≈∆¿«¿«≈¿«
¯a„ÈÂ ,'e˙È¯Îz Ï‡'c ¯a„ÈÂ ,'‡N'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿»«¿«≈¿««¿ƒ«¿«≈

.˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‡N'cÈa È„e˜Ùe ,È¯¯Ó Èa ¿»«¿«¿»¿¿≈¿»ƒ¿≈¿≈
¯a„ÈÂ ,'Âˆ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÔBL¯‚≈¿¿≈∆¿«¿«≈¿««¿«≈
Èk LÈ‡'c ¯a„ÈÂ ,'eNÚÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡'c¿ƒƒ»ƒ«¬«¿«≈¿ƒƒ
¯a„ÈÂ ,'‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡'c ¯a„ÈÂ ,'‰ËNƒ̇¿∆«¿«≈¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ«¿«≈
,¯‡È ,EÎ¯·È .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - 'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¬ƒ¿»¿¿»∆¿»≈
·È¯˜n‰ È‰ÈÂ ,‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ ,eÓNÂ ,‡NÈƒ»¿»«¿ƒ¿«∆«¿ƒ««¿ƒ
ÌBia ,ÈM‰ ÌBia .LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈≈««≈ƒ«
ÌBia ,ÈLÈÓÁ‰ ÌBia ,ÈÚÈ·¯‰ ÌBia ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»¿ƒƒ««¬ƒƒ«
ÌBia ,ÈÈÓM‰ ÌBia ,ÈÚÈ·M‰ ÌBia ,ÈMM‰«ƒƒ««¿ƒƒ««¿ƒƒ«
,ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa ,È¯ÈNÚ‰ ÌBia ,ÈÚÈLz‰«¿ƒƒ«»¬ƒƒ¿«¿≈»»
¯a„ÈÂ ,˙kÁ ˙‡Ê ,ÌBÈ ¯NÚ ÌÈL ÌBÈa¿¿≈»»…¬À««¿«≈
Ôlk - 'ÌiÂÏ‰ ˙‡ Á˜'c ¯a„ÈÂ ,'E˙ÏÚ‰·'cƒ¿«¬…¿«¿«≈¿«∆«¿ƒƒÀ»
¯L‡ ˙‡Ê'c ¯a„ÈÂ .‰¯NÚ Úa¯‡ Ô‰Â ,˙BÁe˙t¿¿≈«¿«∆¿≈«¿«≈¿…¬∆
ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'eNÚÈÂ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ¿»«¿«≈ƒ¿«¬«¿«≈¿ƒ
- ÌÈ˜‰ ÌBÈ·e .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‡ÓË ‰È‰Èƒ¿∆»≈¿≈∆¿¿»ƒ
- ˙ÈM‰ ‰Ma È‰ÈÂ ,'EÏ ‰NÚ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò¿»«¿«≈«¬≈¿«¿ƒ«»»«≈ƒ
- ÚÒa È‰ÈÂ ,··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿«…∆∆¿…»«¿ƒƒ¿…«
¯Ó‡iÂ ,ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL¿≈∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿…¬ƒ«…∆
ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ ,'¯ˆ˜z '‰ „È‰'c ¯Ó‡iÂ ,'Èl ‰ÙÒ‡'c¿∆¿»ƒ«…∆«¬«ƒ¿»«¿«≈ƒ¿»
.‰Óe˙Ò - Ì‡˙t '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ -«¿«¿»¿«…∆ƒ¿…¿»
„Ú'c ¯Ó‡iÂ ,'EÏ ÁÏL'c ¯a„ÈÂ ,'‰È·‡Â'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»ƒ»«¿«≈ƒ¿«¿«…∆¿«
,'e‡·˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'È˙Ó „Ú'c ¯a„ÈÂ ,'Èˆ‡È ‰‡»»¿«¬Àƒ«¿«≈¿«»««¿«≈¿ƒ»…
,ebL˙ ÈÎÂ .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t - 'ÌÎ‡··'c ¯a„ÈÂ«¿«≈ƒ¿…¬∆¿¿≈≈¿ƒƒ¿
Ï‡¯NÈ È· eÈ‰iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ˙Á‡ LÙ Ì‡Â¿ƒ∆∆««¿≈∆¿«ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
.‰Óe˙Ò - '˙ÓeÈ ˙BÓ'c ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ¯a„na«ƒ¿»¿»«…∆¿«¿»
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Á¯˜ ÁwiÂ ,'Ì‰Ï eNÚÂ'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»»∆«ƒ«…«¿≈∆¿
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Ï‡ ¯Ó‡'c ¯a„ÈÂ ,'eÏÚ‰'c ¯a„ÈÂ ,'eÏ„a‰'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿ƒ»¿«¿«≈¿≈»«¿«≈∆¡…∆
¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - eliÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - '¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»¿»¿«ƒ…¿»«¿«≈
¯Ó‡iÂ ,'Ìz‡Ó Á˜Â'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'en¯‰'c¿≈…¿»«¿«≈ƒ¿«≈ƒ»«…∆
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - Ï‡¯NÈ Èa e¯Ó‡iÂ ,'·L‰'c¿»≈«…¿¿≈ƒ¿»≈¿»¿»¿
Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆«¬…¿»«¿«≈∆«¬…
Ï‡Â'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÈÂÏ È·ÏÂ .‰Áe˙t -¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«¿«≈ƒ¿∆
,Ï‡¯NÈ È· e‡·iÂ ,'˙wÁ ˙‡Ê'c ¯a„ÈÂ ,'ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ«¿«≈¿…À««»…¿≈ƒ¿»≈
¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‰hn‰ ˙‡ Á˜'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«∆««∆«¿«¿»¿«…∆
Ô‰ÈzL - ‰LÓ ÁÏLiÂ ,'ÌzÓ‡‰ ‡Ï ÔÚÈ'c¿««…∆¡«¿∆«ƒ¿«∆¿≈∆
- ÈÚk‰ ÚÓLiÂ .‰Áe˙t - L„wÓ eÚÒiÂ .˙BÓe˙Ò¿«ƒ¿ƒ»≈¿»«ƒ¿««¿«¬ƒ
- ¯ÈLÈ Ê‡ .‰Áe˙t - ¯‰‰ ¯‰Ó eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò¿»«ƒ¿≈…»»¿»»»ƒ
- ˜Ïa ‡¯iÂ .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ .‰Óe˙Ò¿»«ƒ¿«ƒ¿»≈¿»««¿»»
¯a„ÈÂ ,'ÒÁÈÙ'c ¯a„ÈÂ ,Ï‡¯NÈ ·LiÂ .‰Óe˙Ò¿»«≈∆ƒ¿»≈«¿«≈¿ƒ¿»«¿«≈
Èa .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‰ ¯Ó‡iÂ ,'¯B¯ˆ'c¿»«…∆«¿«¿»¿¿≈
,ÔÏe·Ê Èa ,¯Î˘NÈ Èa ,‰„e‰È Èa ,„‚ Èa ,ÔBÚÓLƒ¿¿≈»¿≈¿»¿≈ƒ»»¿≈¿À
È· ‰l‡ ,ÔÓÈ· Èa ,ÌÈ¯Ù‡ È· ‰l‡ ,ÛÒBÈ Èa¿≈≈≈∆¿≈∆¿«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆¿≈
˙Á‡ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÈÏzÙ Èa ,¯L‡ Èa ,Ô„»¿≈»≈¿≈«¿»ƒÀ»¿¿≈««
,ÈÂl‰ È„e˜Ù ‰l‡Â .‰Áe˙t - '‰ ¯a„ÈÂ .‰¯NÚ∆¿≈«¿«≈¿»¿≈∆¿≈«≈ƒ
˙Ba ÔÎ'c ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰·¯˜zÂ«ƒ¿«¿»¿≈∆¿«…∆¿≈¿
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‰ÏÚ'c ¯Ó‡iÂ ,'„ÁÙÏ¿̂»¿»«…∆«¬≈¿≈∆¿«¿«≈
,˙aM‰ ÌBÈ·e ,'Âˆ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ∆¿»«¿«≈¿«¿««»
L„Á·e .˙BÁe˙t ÔzLÏL - ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e¿»≈»¿≈∆¿»¿»¿«…∆
.˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿«ƒƒ¿≈∆¿
‰MÓÁ·e ,¯BNÚ·e .‰Áe˙t - ÈÚÈ·M‰ L„Á·e«…∆«¿ƒƒ¿»∆»«¬ƒ»

i·e ,ÈM‰ ÌBi·e ,¯NÚ,ÈÚÈ·¯‰ ÌBi·e ,ÈLÈÏM‰ ÌB »»««≈ƒ««¿ƒƒ«»¿ƒƒ
ÌBia ,ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ,ÈMM‰ ÌBi·e ,ÈLÈÓÁ‰ ÌBi·e««¬ƒƒ««ƒƒ««¿ƒƒ«
,‰LÓ ¯a„ÈÂ .ÚLz Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÈÈÓM‰«¿ƒƒÀ»¿¿≈≈««¿«≈∆
,¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e‡ˆiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¿≈∆¿«≈¿∆¿∆¿»»
.˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - '‡N'c ¯Ó‡iÂ ,¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆∆¿»»«…∆¿»¿»¿»¿
eLbiÂ ,e‡ˆÓ Ì‡ e¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ·¯ ‰˜Óeƒ¿∆«¿»«…¿ƒ»»«ƒ¿
‰l‡ ,‰LÓ Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÂÈÏ‡≈»¿≈∆¿«…∆¬≈∆∆≈∆
¯a„ÈÂ ,ÈÚk‰ ÚÓLiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÈÚÒÓ«¿≈¿≈∆¿«ƒ¿««¿«¬ƒ«¿«≈
Èa ˙‡ Âˆ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '˙·¯Ú·'cƒ¿«¿…¿≈∆¿«¿«≈¿«∆¿≈
¯a„ÈÂ ,'ÌÈL‡‰ ˙BÓL ‰l‡'c ¯a„ÈÂ ,'Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿«≈¿≈∆¿»¬»ƒ«¿«≈
,'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'·‡BÓ ˙·¯Ú·'cƒ¿«¿…»«¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈

.˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÈL‡¯ e·¯˜iÂ«ƒ¿¿»≈¬ƒ¿»¿
- ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈÚL˙Â ÌÈzL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿
.‰BÓLe ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó - Ïk‰ .LLÂ ÌÈMLƒƒ»≈«…≈»«¬ƒƒ¿∆

ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ ¯ÙÒ≈∆≈∆«¿»ƒ
'‰ ¯Ó‡iÂ ,'‰ ¯a„ÈÂ ,¯·ÚpÂ ÔÙpÂ ,ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆≈««≈∆««¬…«¿«≈«…∆
‰zÚÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ÔpÁ˙‡Â ,‰‡¯ ÈÏ‡≈«¿≈»∆¿««¬ƒ¿»¿¿«»
- ‰LÓ ‡¯˜iÂ ,ÏÈc·È Ê‡ ,ÌÈa „ÈÏB˙ Èk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»«¿ƒ«ƒ¿»∆
‡Ï ,„ak ,¯BÓL ,‡N˙ ‡Ï ,ÈÎ‡ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿»…ƒ…ƒ»»«≈…
‡ÏÂ ,‰Ú˙ ‡ÏÂ ,·‚˙ ‡ÏÂ ,Û‡˙ ‡ÏÂ ,Áˆ¯ƒ̇¿«¿…ƒ¿»¿…ƒ¿…¿…«¬∆¿…
,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ,‰e‡˙˙ ‡ÏÂ ,„ÓÁ«̇¿…¿…ƒ¿«∆∆«¿»ƒÀ»¿
Èk ‰È‰Â .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈ ÚÓL .‰¯NÚ ˙Á‡ Ô‰Â¿≈««∆¿≈¿«ƒ¿»≈¿»¿»»ƒ

- E‡È·È Èk ,E· EÏ‡LÈ Èk ,eq˙ ‡Ï ,E‡È·È¿ƒ¬…¿«ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬
- ¯Ó‡˙ Èk .‰Áe˙t - ·˜Ú ‰È‰Â .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿¿»»≈∆¿»ƒ…«
ÚÓL ,ÁkLz ÁÎL Ì‡ ‰È‰Â ,‰Âˆn‰ Ïk .‰Óe˙Ò¿»»«ƒ¿»¿»»ƒ»…«ƒ¿«¿«
ÔzLÓÁ - Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ,‡Â‰‰ ˙Úa ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈«ƒ¿«»ƒ¿»≈¬ƒ¿»
¯ÓL Ì‡ Èk ,ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â ,ı¯‡‰ Èk .˙BÁe˙t¿ƒ»»∆¿»»ƒ»…«ƒƒ»…
Èk ,·ÈÁ¯È Èk ,E‡È·È Èk ‰È‰Â ,ÈÎ‡ ‰‡¯ ,Ôe¯ÓLzƒ¿¿¿≈»…ƒ¿»»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿ƒƒ

.Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ˙È¯ÎÈ.‰Áe˙t - Ìe˜È Èk «¿ƒÀ»¿¿≈∆«ƒ»¿»
‰Ê ˙‡ ,ÏÎ‡˙ ‡Ï ,Ìz‡ ÌÈa ,ÚÓL˙ Èk ,E˙ÈÒÈ Èkƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ«∆……«∆∆
.LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰¯‰Ë ¯Btˆ Ïk ,eÏÎ‡z…¿»ƒ¿…»À»¿¿≈≈
ıwÓ ,ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó .‰Áe˙t - ¯NÚz ¯NÚ«≈¿«≈¿»ƒ¿≈»»ƒƒ≈
- EÏ ¯ÎnÈ Èk ,ÔBÈ·‡ E· ‰È‰È Èk ,ÌÈL Ú·L∆«»ƒƒƒ¿∆¿∆¿ƒƒ»≈¿
- L„Á ˙‡ ¯BÓL ,¯BÎa‰ Ïk .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿»«¿»∆…∆
˙kq‰ ‚Á .‰Óe˙Ò - ˙Ú·L ‰Ú·L .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿ƒ¿»»À…¿»««À…
‡Ï ,EÏ Úh˙ ‡Ï ,ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL .‰Áe˙t -¿»…¿ƒ¿…¿ƒ…ƒ«¿…
Èk .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ea¯˜· ‡ˆnÈ Èk ,ÁaÊƒ̇¿«ƒƒ»≈¿ƒ¿¿«¿«¿»¿ƒ
‰ÊÂ ,ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï ,‡·˙ Èk .‰Áe˙t - ‡ÏtÈƒ»≈¿»ƒ»……ƒ¿∆«…¬ƒ¿∆
Ìlk - ˙È¯ÎÈ Èk ,‡a ‰z‡ Èk ,ÈÂl‰ ‡·È ÈÎÂ ,‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ»…«≈ƒƒ«»»ƒ«¿ƒÀ»
‡Ï .‰Áe˙t - LÈ‡ ‰È‰È ÈÎÂ .LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»…
·¯˜˙ Èk ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk ,„Ú Ìe˜È ‡Ï ,‚Èq«̇ƒ…»≈ƒ≈≈«ƒ¿»»ƒƒ¿«
Èk .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ¯ÈÚ Ï‡ ¯eˆ˙ Èk ,¯ÈÚ Ï‡∆ƒƒ»∆ƒ¬ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÈ‰˙ Èk ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk .‰Áe˙t - ÏÏÁ ‡ˆnÈƒ»≈»»¿»ƒ≈≈«ƒ¿»»ƒƒ¿∆»…
‰‡¯˙ ‡Ï ,LÈ‡· ‰È‰È ÈÎÂ ,LÈ‡Ï ‰È‰È Èk ,LÈ‡Ï¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿∆
¯·‚ ÈÏÎ ‰È‰È ‡Ï ,¯BÓÁ ˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï ,¯BL ˙‡∆…ƒ¿∆∆¬…ƒ¿∆¿ƒ∆∆
Èk .‰Áe˙t - ‡¯wÈ Èk .Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈∆«ƒƒ»≈¿»ƒ
Ì‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,ÌÈÏ„b ,L¯Á˙ ‡Ï ,‰·ƒ̇¿∆…«¬…¿ƒƒƒƒ«ƒƒ»¿ƒ
,‰Ïe˙· ‰¯Ú ‰È‰È Èk ,LÈ‡ ‡ˆnÈ Èk ,‰È‰ ˙Ó‡¡∆»»ƒƒ»≈ƒƒƒ¿∆«¬»¿»
‡·È ‡Ï ,LÈ‡ ÁwÈ ‡Ï ,‡ˆÓÈ Èk ,‡ˆÓÈ ‰„Na Ì‡Â¿ƒ«»∆ƒ¿»ƒƒ¿»…ƒ«ƒ…»…
·Ú˙˙ ‡Ï ,ÈBnÚ ‡·È ‡Ï ,¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï ,ÚeˆÙ¿«…»…«¿≈…»…«ƒ…¿«≈
,‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï ,¯ÈbÒ˙ ‡Ï ,‰ÁÓ ‡ˆ˙ Èk ,ÈÓ„‡¬…ƒƒ≈≈«¬∆…«¿ƒ…ƒ¿∆¿≈»
‡·˙ Èk ,Ì¯Îa ‡·˙ Èk ,¯„ ¯c˙ Èk ,CÈM˙ ‡Ï…«ƒƒƒ…∆∆ƒ»…¿∆∆ƒ»…
‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,˙Ó˜a¿»«ƒƒ«ƒƒ»ƒƒ«ƒƒ»
‰M˙ Èk ,˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰ ,‡ˆnÈ Èk ,‰L„Á¬»»ƒƒ»≈ƒ»∆¿∆««»««ƒ«∆
‡Ï ,˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï ,ÈÚ ¯ÈÎN ˜LÚ˙ ‡Ï ,EÚ¯·¿≈¬…«¬…»ƒ»ƒ…¿»…
e·LÈ Èk ,·È¯ ‰È‰È Èk ,ËaÁ˙ Èk ,¯ˆ˜˙ Èk ,‰h«̇∆ƒƒ¿…ƒ«¿…ƒƒ¿∆ƒƒ≈¿
Ôlk - EÒÈÎa EÏ ‰È‰È ‡Ï ,ÌÈL‡ eˆpÈ Èk ,ÌÈÁ‡«ƒƒƒ»¬»ƒ…ƒ¿∆¿¿ƒ¿À»
,‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ .ÌÈLÏLe LÓÁ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈»≈¿ƒ»≈¬∆»»
,¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èk .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ‡B·˙ Èk ‰È‰Â¿»»ƒ»¿≈∆¿ƒ¿«∆«¿≈

Ó ÂˆÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰f‰ ÌBi‰È˜ÊÂ ‰L ««∆¿≈∆¿«¿«∆¿ƒ¿≈
,ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ÂˆÈÂ ,‰LÓ ¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿«≈∆«¿«∆∆»»
¯e¯‡ ,‚ÈqÓ ¯e¯‡ ,‰Ï˜Ó ¯e¯‡ ,LÈ‡‰ ¯e¯‡»»ƒ»«¿∆»«ƒ»

¯e¯‡ ,‰hÓ ¯e¯‡ ,‰bLÓ17,‰Ó‰a Ïk ÌÚ ·ÎL «¿∆»«∆»…≈ƒ»¿≈»
¯e¯‡ ,Bz˙Á ÌÚ ·ÎL ¯e¯‡ ,B˙Á‡ ÌÚ ·ÎL ¯e¯‡»…≈ƒ¬…»…≈ƒ…«¿»
Ôlk - ÌÈ˜È ‡Ï ¯L‡ ¯e¯‡ ,„ÁL Á˜Ï ¯e¯‡ ,‰kÓ«∆»…≈«…«»¬∆…»ƒÀ»
‰È‰Â ,ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â .‰¯NÚ LÏL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈¿∆¿≈¿»»ƒ»«¿»»
˙È¯a‰ È¯·„ ‰l‡ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÚÓL˙ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«¿≈∆¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ
Ô‰ÈzL - ÌÈ·v Ìz‡ ,‰LÓ ‡¯˜iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«ƒ¿»∆«∆ƒ»ƒ¿≈∆
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צז dxez xtq zekld - dad` xtq - lel` 'b iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ï‡ ¯Ó‡'c ¯a„ÈÂ ,'eÏÚ‰'c ¯a„ÈÂ ,'eÏ„a‰'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿ƒ»¿«¿«≈¿≈»«¿«≈∆¡…∆
¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - eliÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - '¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»¿»¿«ƒ…¿»«¿«≈
¯Ó‡iÂ ,'Ìz‡Ó Á˜Â'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'en¯‰'c¿≈…¿»«¿«≈ƒ¿«≈ƒ»«…∆
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - Ï‡¯NÈ Èa e¯Ó‡iÂ ,'·L‰'c¿»≈«…¿¿≈ƒ¿»≈¿»¿»¿
Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆«¬…¿»«¿«≈∆«¬…
Ï‡Â'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÈÂÏ È·ÏÂ .‰Áe˙t -¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«¿«≈ƒ¿∆
,Ï‡¯NÈ È· e‡·iÂ ,'˙wÁ ˙‡Ê'c ¯a„ÈÂ ,'ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ«¿«≈¿…À««»…¿≈ƒ¿»≈
¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‰hn‰ ˙‡ Á˜'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«∆««∆«¿«¿»¿«…∆
Ô‰ÈzL - ‰LÓ ÁÏLiÂ ,'ÌzÓ‡‰ ‡Ï ÔÚÈ'c¿««…∆¡«¿∆«ƒ¿«∆¿≈∆
- ÈÚk‰ ÚÓLiÂ .‰Áe˙t - L„wÓ eÚÒiÂ .˙BÓe˙Ò¿«ƒ¿ƒ»≈¿»«ƒ¿««¿«¬ƒ
- ¯ÈLÈ Ê‡ .‰Áe˙t - ¯‰‰ ¯‰Ó eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò¿»«ƒ¿≈…»»¿»»»ƒ
- ˜Ïa ‡¯iÂ .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ .‰Óe˙Ò¿»«ƒ¿«ƒ¿»≈¿»««¿»»
¯a„ÈÂ ,'ÒÁÈÙ'c ¯a„ÈÂ ,Ï‡¯NÈ ·LiÂ .‰Óe˙Ò¿»«≈∆ƒ¿»≈«¿«≈¿ƒ¿»«¿«≈
Èa .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‰ ¯Ó‡iÂ ,'¯B¯ˆ'c¿»«…∆«¿«¿»¿¿≈
,ÔÏe·Ê Èa ,¯Î˘NÈ Èa ,‰„e‰È Èa ,„‚ Èa ,ÔBÚÓLƒ¿¿≈»¿≈¿»¿≈ƒ»»¿≈¿À
È· ‰l‡ ,ÔÓÈ· Èa ,ÌÈ¯Ù‡ È· ‰l‡ ,ÛÒBÈ Èa¿≈≈≈∆¿≈∆¿«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆¿≈
˙Á‡ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÈÏzÙ Èa ,¯L‡ Èa ,Ô„»¿≈»≈¿≈«¿»ƒÀ»¿¿≈««
,ÈÂl‰ È„e˜Ù ‰l‡Â .‰Áe˙t - '‰ ¯a„ÈÂ .‰¯NÚ∆¿≈«¿«≈¿»¿≈∆¿≈«≈ƒ
˙Ba ÔÎ'c ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰·¯˜zÂ«ƒ¿«¿»¿≈∆¿«…∆¿≈¿
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‰ÏÚ'c ¯Ó‡iÂ ,'„ÁÙÏ¿̂»¿»«…∆«¬≈¿≈∆¿«¿«≈
,˙aM‰ ÌBÈ·e ,'Âˆ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ∆¿»«¿«≈¿«¿««»
L„Á·e .˙BÁe˙t ÔzLÏL - ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e¿»≈»¿≈∆¿»¿»¿«…∆
.˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿«ƒƒ¿≈∆¿
‰MÓÁ·e ,¯BNÚ·e .‰Áe˙t - ÈÚÈ·M‰ L„Á·e«…∆«¿ƒƒ¿»∆»«¬ƒ»

i·e ,ÈM‰ ÌBi·e ,¯NÚ,ÈÚÈ·¯‰ ÌBi·e ,ÈLÈÏM‰ ÌB »»««≈ƒ««¿ƒƒ«»¿ƒƒ
ÌBia ,ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ,ÈMM‰ ÌBi·e ,ÈLÈÓÁ‰ ÌBi·e««¬ƒƒ««ƒƒ««¿ƒƒ«
,‰LÓ ¯a„ÈÂ .ÚLz Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÈÈÓM‰«¿ƒƒÀ»¿¿≈≈««¿«≈∆
,¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e‡ˆiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¿≈∆¿«≈¿∆¿∆¿»»
.˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - '‡N'c ¯Ó‡iÂ ,¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆∆¿»»«…∆¿»¿»¿»¿
eLbiÂ ,e‡ˆÓ Ì‡ e¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ·¯ ‰˜Óeƒ¿∆«¿»«…¿ƒ»»«ƒ¿
‰l‡ ,‰LÓ Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÂÈÏ‡≈»¿≈∆¿«…∆¬≈∆∆≈∆
¯a„ÈÂ ,ÈÚk‰ ÚÓLiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÈÚÒÓ«¿≈¿≈∆¿«ƒ¿««¿«¬ƒ«¿«≈
Èa ˙‡ Âˆ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '˙·¯Ú·'cƒ¿«¿…¿≈∆¿«¿«≈¿«∆¿≈
¯a„ÈÂ ,'ÌÈL‡‰ ˙BÓL ‰l‡'c ¯a„ÈÂ ,'Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿«≈¿≈∆¿»¬»ƒ«¿«≈
,'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'·‡BÓ ˙·¯Ú·'cƒ¿«¿…»«¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈

.˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÈL‡¯ e·¯˜iÂ«ƒ¿¿»≈¬ƒ¿»¿
- ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈÚL˙Â ÌÈzL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿
.‰BÓLe ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó - Ïk‰ .LLÂ ÌÈMLƒƒ»≈«…≈»«¬ƒƒ¿∆

ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ ¯ÙÒ≈∆≈∆«¿»ƒ
'‰ ¯Ó‡iÂ ,'‰ ¯a„ÈÂ ,¯·ÚpÂ ÔÙpÂ ,ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆≈««≈∆««¬…«¿«≈«…∆
‰zÚÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ÔpÁ˙‡Â ,‰‡¯ ÈÏ‡≈«¿≈»∆¿««¬ƒ¿»¿¿«»
- ‰LÓ ‡¯˜iÂ ,ÏÈc·È Ê‡ ,ÌÈa „ÈÏB˙ Èk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»«¿ƒ«ƒ¿»∆
‡Ï ,„ak ,¯BÓL ,‡N˙ ‡Ï ,ÈÎ‡ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿»…ƒ…ƒ»»«≈…
‡ÏÂ ,‰Ú˙ ‡ÏÂ ,·‚˙ ‡ÏÂ ,Û‡˙ ‡ÏÂ ,Áˆ¯ƒ̇¿«¿…ƒ¿»¿…ƒ¿…¿…«¬∆¿…
,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ,‰e‡˙˙ ‡ÏÂ ,„ÓÁ«̇¿…¿…ƒ¿«∆∆«¿»ƒÀ»¿
Èk ‰È‰Â .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈ ÚÓL .‰¯NÚ ˙Á‡ Ô‰Â¿≈««∆¿≈¿«ƒ¿»≈¿»¿»»ƒ

- E‡È·È Èk ,E· EÏ‡LÈ Èk ,eq˙ ‡Ï ,E‡È·È¿ƒ¬…¿«ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬
- ¯Ó‡˙ Èk .‰Áe˙t - ·˜Ú ‰È‰Â .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿¿»»≈∆¿»ƒ…«
ÚÓL ,ÁkLz ÁÎL Ì‡ ‰È‰Â ,‰Âˆn‰ Ïk .‰Óe˙Ò¿»»«ƒ¿»¿»»ƒ»…«ƒ¿«¿«
ÔzLÓÁ - Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ,‡Â‰‰ ˙Úa ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈«ƒ¿«»ƒ¿»≈¬ƒ¿»
¯ÓL Ì‡ Èk ,ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â ,ı¯‡‰ Èk .˙BÁe˙t¿ƒ»»∆¿»»ƒ»…«ƒƒ»…
Èk ,·ÈÁ¯È Èk ,E‡È·È Èk ‰È‰Â ,ÈÎ‡ ‰‡¯ ,Ôe¯ÓLzƒ¿¿¿≈»…ƒ¿»»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿ƒƒ

.Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ˙È¯ÎÈ.‰Áe˙t - Ìe˜È Èk «¿ƒÀ»¿¿≈∆«ƒ»¿»
‰Ê ˙‡ ,ÏÎ‡˙ ‡Ï ,Ìz‡ ÌÈa ,ÚÓL˙ Èk ,E˙ÈÒÈ Èkƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ«∆……«∆∆
.LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰¯‰Ë ¯Btˆ Ïk ,eÏÎ‡z…¿»ƒ¿…»À»¿¿≈≈
ıwÓ ,ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó .‰Áe˙t - ¯NÚz ¯NÚ«≈¿«≈¿»ƒ¿≈»»ƒƒ≈
- EÏ ¯ÎnÈ Èk ,ÔBÈ·‡ E· ‰È‰È Èk ,ÌÈL Ú·L∆«»ƒƒƒ¿∆¿∆¿ƒƒ»≈¿
- L„Á ˙‡ ¯BÓL ,¯BÎa‰ Ïk .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿»«¿»∆…∆
˙kq‰ ‚Á .‰Óe˙Ò - ˙Ú·L ‰Ú·L .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿ƒ¿»»À…¿»««À…
‡Ï ,EÏ Úh˙ ‡Ï ,ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL .‰Áe˙t -¿»…¿ƒ¿…¿ƒ…ƒ«¿…
Èk .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ea¯˜· ‡ˆnÈ Èk ,ÁaÊƒ̇¿«ƒƒ»≈¿ƒ¿¿«¿«¿»¿ƒ
‰ÊÂ ,ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï ,‡·˙ Èk .‰Áe˙t - ‡ÏtÈƒ»≈¿»ƒ»……ƒ¿∆«…¬ƒ¿∆
Ìlk - ˙È¯ÎÈ Èk ,‡a ‰z‡ Èk ,ÈÂl‰ ‡·È ÈÎÂ ,‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ»…«≈ƒƒ«»»ƒ«¿ƒÀ»
‡Ï .‰Áe˙t - LÈ‡ ‰È‰È ÈÎÂ .LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»…
·¯˜˙ Èk ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk ,„Ú Ìe˜È ‡Ï ,‚Èq«̇ƒ…»≈ƒ≈≈«ƒ¿»»ƒƒ¿«
Èk .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ¯ÈÚ Ï‡ ¯eˆ˙ Èk ,¯ÈÚ Ï‡∆ƒƒ»∆ƒ¬ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÈ‰˙ Èk ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk .‰Áe˙t - ÏÏÁ ‡ˆnÈƒ»≈»»¿»ƒ≈≈«ƒ¿»»ƒƒ¿∆»…
‰‡¯˙ ‡Ï ,LÈ‡· ‰È‰È ÈÎÂ ,LÈ‡Ï ‰È‰È Èk ,LÈ‡Ï¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿∆
¯·‚ ÈÏÎ ‰È‰È ‡Ï ,¯BÓÁ ˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï ,¯BL ˙‡∆…ƒ¿∆∆¬…ƒ¿∆¿ƒ∆∆
Èk .‰Áe˙t - ‡¯wÈ Èk .Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈∆«ƒƒ»≈¿»ƒ
Ì‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,ÌÈÏ„b ,L¯Á˙ ‡Ï ,‰·ƒ̇¿∆…«¬…¿ƒƒƒƒ«ƒƒ»¿ƒ
,‰Ïe˙· ‰¯Ú ‰È‰È Èk ,LÈ‡ ‡ˆnÈ Èk ,‰È‰ ˙Ó‡¡∆»»ƒƒ»≈ƒƒƒ¿∆«¬»¿»
‡·È ‡Ï ,LÈ‡ ÁwÈ ‡Ï ,‡ˆÓÈ Èk ,‡ˆÓÈ ‰„Na Ì‡Â¿ƒ«»∆ƒ¿»ƒƒ¿»…ƒ«ƒ…»…
·Ú˙˙ ‡Ï ,ÈBnÚ ‡·È ‡Ï ,¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï ,ÚeˆÙ¿«…»…«¿≈…»…«ƒ…¿«≈
,‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï ,¯ÈbÒ˙ ‡Ï ,‰ÁÓ ‡ˆ˙ Èk ,ÈÓ„‡¬…ƒƒ≈≈«¬∆…«¿ƒ…ƒ¿∆¿≈»
‡·˙ Èk ,Ì¯Îa ‡·˙ Èk ,¯„ ¯c˙ Èk ,CÈM˙ ‡Ï…«ƒƒƒ…∆∆ƒ»…¿∆∆ƒ»…
‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,˙Ó˜a¿»«ƒƒ«ƒƒ»ƒƒ«ƒƒ»
‰M˙ Èk ,˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰ ,‡ˆnÈ Èk ,‰L„Á¬»»ƒƒ»≈ƒ»∆¿∆««»««ƒ«∆
‡Ï ,˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï ,ÈÚ ¯ÈÎN ˜LÚ˙ ‡Ï ,EÚ¯·¿≈¬…«¬…»ƒ»ƒ…¿»…
e·LÈ Èk ,·È¯ ‰È‰È Èk ,ËaÁ˙ Èk ,¯ˆ˜˙ Èk ,‰h«̇∆ƒƒ¿…ƒ«¿…ƒƒ¿∆ƒƒ≈¿
Ôlk - EÒÈÎa EÏ ‰È‰È ‡Ï ,ÌÈL‡ eˆpÈ Èk ,ÌÈÁ‡«ƒƒƒ»¬»ƒ…ƒ¿∆¿¿ƒ¿À»
,‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ .ÌÈLÏLe LÓÁ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈»≈¿ƒ»≈¬∆»»
,¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èk .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ‡B·˙ Èk ‰È‰Â¿»»ƒ»¿≈∆¿ƒ¿«∆«¿≈

Ó ÂˆÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰f‰ ÌBi‰È˜ÊÂ ‰L ««∆¿≈∆¿«¿«∆¿ƒ¿≈
,ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ÂˆÈÂ ,‰LÓ ¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿«≈∆«¿«∆∆»»
¯e¯‡ ,‚ÈqÓ ¯e¯‡ ,‰Ï˜Ó ¯e¯‡ ,LÈ‡‰ ¯e¯‡»»ƒ»«¿∆»«ƒ»

¯e¯‡ ,‰hÓ ¯e¯‡ ,‰bLÓ17,‰Ó‰a Ïk ÌÚ ·ÎL «¿∆»«∆»…≈ƒ»¿≈»
¯e¯‡ ,Bz˙Á ÌÚ ·ÎL ¯e¯‡ ,B˙Á‡ ÌÚ ·ÎL ¯e¯‡»…≈ƒ¬…»…≈ƒ…«¿»
Ôlk - ÌÈ˜È ‡Ï ¯L‡ ¯e¯‡ ,„ÁL Á˜Ï ¯e¯‡ ,‰kÓ«∆»…≈«…«»¬∆…»ƒÀ»
‰È‰Â ,ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â .‰¯NÚ LÏL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈¿∆¿≈¿»»ƒ»«¿»»
˙È¯a‰ È¯·„ ‰l‡ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÚÓL˙ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«¿≈∆¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ
Ô‰ÈzL - ÌÈ·v Ìz‡ ,‰LÓ ‡¯˜iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«ƒ¿»∆«∆ƒ»ƒ¿≈∆
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dxez xtq zekld - dad` xtq - lel` 'b iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- Èz˙ ‰‡¯ ,‰Âˆn‰ Èk ,e‡·È ÈÎ ‰È‰Â .˙BÁe˙t¿¿»»ƒ»…ƒ«ƒ¿»¿≈»«ƒ
‰LÓ ‡¯˜iÂ .‰Áe˙t - ‰LÓ CÏiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL¿»¿»¿«≈∆∆¿»«ƒ¿»∆
,ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰ ,Ô‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«…∆∆∆≈«¬ƒ«»«ƒ
‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ ,ÌˆÚa ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ,‰LÓ ‡·iÂ«»…∆«¿«≈∆∆¿∆∆¿…«¿»»
ÈÂÏÏe .‰Óe˙Ò - ‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ -¬ƒ¿»¿¿…ƒ»¿»¿≈ƒ
,Ô„Ïe ,„‚Ïe ,ÔÏe·ÊÏÂ ,ÛÒBÈÏe ,ÔÓÈ·Ï .‰Áe˙t -¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿À¿»¿»
.Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰LÓ ÏÚiÂ ,¯L‡Ïe¿»≈«««∆À»¿¿≈∆«

,Úa¯‡Â ÌÈLÏL - ‰Ê ¯ÙÒ ÏL ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿∆≈∆∆¿ƒ¿«¿«
‰‡Ó - Ïk‰ .Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó - ˙BÓe˙q‰Â¿«¿≈»¿∆¿ƒ¿«¿««…≈»
- ‰¯Bz‰ Ïk ÏL ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓ .‰BÓLe ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿∆ƒ¿««¿∆»«»
˙B‡Ó LÏL - ˙BÓe˙q‰ ÔÈÓe ,ÌÈÚL˙Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««¿¿≈
.ÚL˙Â ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LL - Ïk‰ .ÚL˙Â ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ»≈««…≈≈¿ƒƒ»≈«
ÚˆÓ‡a LÈ ‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk :'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈL ˙¯eˆ«ƒ««¬ƒ»ƒ»¿ƒ»≈¿∆¿«

„Á‡ ÁÂ¯18‰Óe˙q‰ ‰L¯t‰ ˙¯eˆk19Ïk ‡ˆÓÂ , ∆«∆»¿««»»»«¿»¿ƒ¿»»
ÌÈÚ·La d˙B‡ ÔÈ·˙BÎÂ .ÌÈzLÏ ‰˜eÏÁ ‰ËÈL20 ƒ»¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
:‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk L‡¯aL ˙B·z‰ Ô‰ el‡Â .˙BËÈLƒ¿≈≈«≈∆¿…»ƒ»¿ƒ»
,˙ÁL ,Ï‡ ,¯ev‰ ,Èk ,Ì¯ÈÚNk ,Û¯ÚÈ ,eÈÊ‡‰«¬ƒ«¬…ƒ¿ƒƒƒ«≈ƒ≈
,Èk ,·vÈ ,ÏÁ‰a ,Ï‡L ,¯ÎÊ ,‡BÏ‰ ,'‰Ï‰«¿¬¿…¿«¿«¿≈«≈ƒ
,e‰·k¯È ,'‰ ,N¯ÙÈ ,¯Lk ,e‰··ÒÈ ,e‰‡ˆÓÈƒ¿»≈¿…¬∆¿¿∆∆ƒ¿…«¿ƒ≈

Èa ,˙‡ÓÁ ,e‰˜iÂ21,˙·ÚB˙a ,ÏaÈÂ ,zÓL ,Ì„Â , «≈ƒ≈∆¿«¿≈¿«»«¿»«¿«≈¿≈…
,ÈeÒÚk ,ÌÈa ,‰‡¯‡ ,ÒÚkÓ ,ÁkLzÂ ,‡Ï ,ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ…«ƒ¿«ƒ««∆¿∆»ƒƒ¬ƒ
,ÌÈ¯„ÁÓe ,ÌÚ ,·Ë˜Â ,ÈvÁ ,Ë‰ÏzÂ ,„˜ÈzÂ ,ÈB‚a¿«ƒ««¿«≈ƒ«¿∆∆ƒ≈¬»ƒ
,'‰Â ,ÌÈLe ,eÈ·È ,ÔÈ‡Â ,‡ÏÂ ,Ôt ,‰˙ÈaL‡ ,˜BÈ≈«¿ƒ»∆¿…¿≈»ƒ¿«ƒ«
,˙ÚÏ ,Ìe˙Á ,L‡¯Â ,˙ÏkL‡ ,˙Ó„MÓe ,eÈ·È‡Â¿…¿≈ƒ«¿…«¿¿…¿…»¿≈
,ÈzˆÁÓ ,ÔÈ‡Â ,È‰È ,ezLÈ ,¯eˆ ,ÒÙ‡Â ,ÏÚÂ ,LÁÂ¿»¿«¿∆∆ƒ¿¿ƒ¿≈»«¿ƒ
.Ì˜Â ,eÈ¯‰ ,ÌcÓ ,¯ÈkL‡ ,·ÈL‡ ,Ì‡ ,Èkƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««¿ƒ¿»»

.L‡¯aL ˙B·z‰ el‡ Ïk»≈«≈∆¿…
בראש 15) וכן רבינו, הזכיר לא הספר שבראש הפרשה ואת

פרשיותיהם הוזכרו לא החומשים מפני שאר - הראשונות
למ  אין הספר, תחילת כסתומות שהן ולא כפתוחות לא נותן

משנה). יד).16)(כסף פסוק ה, (פרק תחטא כי נפש
את:17) גם מונים שלפנינו בחומשים וכן ספרים ובקצת

אשת עם שוכב ספרי "ארור לפי אבל סתומה, לפרשה אביו"
וכן  סתומה, ולא פתוחה פרשה לא זו אין המוגהים הרמב"ם
שם. לדברים שי" ב"מנחת וראה משנה. הכסף החליט

אותיות.18) תשע וחלק 19)של ומכאן מכאן ְָָכתב
חֿט).20)באמצע. הלכה י"ב, (פרק סופרים מסכת ראה

כאן: כתוב התימנים יד כתב שברמב"ם להעיר וכדאי
שיטות". ושישים הרמב"ם,21)"בשבע ספרי כל כנוסח

שראש  אומר: תורה" "אור בספרו לונזאנו מנחם רבי אולם
ודבוקה  מ"כרים", מובדלת זו תיבה כי "ואילים", השיטה:
הלכה  י"ב, (פרק סופרים במסכת מפורש וכן בשן" "בני אל

סופרינו. מנהג וכך ט),

,‰B¯Á‡ ‰ËÈL ÈˆÁ Ïk L‡¯aL ˙B·z‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«≈∆¿…»¬ƒƒ»«¬»
:Ûc‰ ÚˆÓ‡a Ô‰L∆≈¿∆¿«««

,ÌÚ ,¯Bc ,˜Ècˆ ,Èk ,e·‰ ,ÌÈ·È·¯ÎÂ ,Ïfz ,ÚÓL˙Â¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ«ƒ«
,e‰˙·e ,·˜ÚÈ ,¯tÒÓÏ ,B„È¯Ù‰a ,EÈ˜Ê ,eÈa ,‡e‰ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿ƒ¿««¬…¿…

,ÌÚ ,ÌÚ ,ÔÓLÂ ,ÏÎ‡iÂ ,ÔÈ‡Â ,e‰‡NÈ ,ÏÚ ,e‰¯vÈƒ¿∆¿«ƒ»≈¿≈«…«¿∆∆ƒƒ
,‡¯iÂ ,¯eˆ ,ÌÈL„Á ,eÁaÊÈ ,e‰‡˜È ,LhiÂ ,ÔÓLiÂ«ƒ¿««ƒ…«¿ƒÀƒ¿¿¬»ƒ««¿
,ÈÊÓ ,‰tÒ‡ ,ÏÎ‡zÂ ,Èk ,È‡Â ,Ì‰ ,Èk ,¯Ó‡iÂ«…∆ƒ≈«¬ƒƒ«…««¿∆¿≈
,‰ÎÈ‡ ,eÏ ,Èk ,Ôt ,ÈÏeÏ ,Èz¯Ó‡ ,Ìb ,ıeÁÓ ,ÔLÂ¿∆ƒ«»«¿ƒ≈∆ƒ≈»
,Èk ,Èk ,Èk ,ÈÏ ,‡Ï‰ ,˙ÓÁ ,BÓ·Ú ,Èk ,Èk ,Ì‡ƒƒƒ¬»≈¬«¬…ƒƒƒƒ
,Èz¯Ó‡Â ,ÔÈ‡Â ,È‡ ,e‡¯ ,eÓe˜È ,¯L‡ ,¯Ó‡Â¿»«¬∆»¿¬ƒ¿≈¿»«¿ƒ
.¯tÎÂ ,Èk ,L‡¯Ó ,Èa¯ÁÂ ,È‡NÓÏÂ ,ÊÁ‡˙Â¿…≈¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ≈…ƒ¿ƒ∆
˙BËÈL ÌÈLÏLa d˙B‡ ÔÈ·˙Bk Ìi‰ ˙¯ÈL22. ƒ««»¿ƒ»ƒ¿ƒƒ

˙Á‡ - ˙BËÈM‰ ¯‡Le ,dk¯„k ‰BL‡¯ ‰ËÈLƒ»ƒ»¿«¿»¿»«ƒ««
ÁÂ¯ dÚˆÓ‡a ÔÈÁÈpÓ23ÁÂ¯‰ ÔÈÁÈpÓ ˙Á‡Â ,„Á‡ «ƒƒ¿∆¿»»∆«∆»¿«««ƒƒ»∆«

dÚˆÓ‡a ˙BÓB˜Ó ÈLa24‰ËÈM‰ ‡ˆnzL „Ú , ƒ¿≈¿¿∆¿»»«∆ƒ»≈«ƒ»
ÁÂ¯ ‡ˆÓÂ ,LÏLÏ ‰˜eÏÁ25·˙k‰ „‚k26·˙Îe , ¬»¿»¿ƒ¿»∆«¿∆∆«¿»¿»

.ÁÂ¯‰ „‚k¿∆∆»∆«
י)22) (הלכה ושם י"א). הלכה י"ב, (פרק סופרים מסכת

נכתבת  שהיא ה), פרק (שופטים דבורה" "שירת את גם ָמנּו
הים". "שירת והסדר 23)כצורת אותיות. תשע כשיעור

יש  הראשונה השורה למעשה כי דווקא, לאו כאן האמור
השירה  כצורת אחד, רווח - והשנייה רווחים, שני  לה
שהשורה  ועוד) (אמ"ד רמב"ם דפוסי יש אמנם שלפנינו.
די  מנחם הרב כתב כבר אולם אחד, רווח בה יש הראשונה
שבספרי  לצורה ליבך תשית אל תורה": "אור בספרו לונזאנו
ואינה  משובשת, [=כנראה] היא כי הנדפסים, הרמב"ם
טעה], [=כנראה המדפיס אך בספרו הרמב"ם שכתב הצורה

מליבו". לשניים.24)בדאה מחלקים הרווח שיעור אותו
העליונה.25) השיטה וזהו 26)של שתחתיה, השיטה של

לבינה  גבי על "אריח ב): עמוד טז דף (מגילה שאמרו
אריח". גבי על ולבינה

:‰˙¯eˆ ‡È‰ BÊÂ¿ƒ»»
å ýåýéì úàfä äøéMä úà ìàøNé éðáe äLî øéLé æàeøîài ¨¨«¦¤§¥¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ©«Ÿ̈©«Ÿ§

øîàì¥Ÿél äøéLàýBýäàb äàâ ék ¨¦¨©«¨¦«¨Ÿ¨¨ñeñ

:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§¨¨©¨«éì éäéå dé úøîæå éfò̈¦§¦§¨¨©«§¦¦

äòeLéì¦«¨eäåðàå éìà äæ¤¥¦§©§¥ìàýé ¡Ÿ¥

:eäðîîøàå éáà̈¦©«£«Ÿ£¤«§éýBýé äîçìî LéàýBý §¨¦¦§¨¨§¨

:BîL§«íiá äøé Bìéçå äòøt úákøî©§§Ÿ©§Ÿ§¥¨¨©¨øçáîe¦§©

ìL:óeñ íéá eòaè åéL ¨«¦¨ª§§©«Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§ŸŸ§©§ª¨«§¦§Ÿ§

:ïáà̈«¤ðéîéé Eýåýçka éøcàð §¦«§§Ÿ̈¤§¨¦©Ÿ©ðéîéE §¦«§

éýBý:áéBà õòøz §¨¦§©¥«ðBàb áøáeñøäz E §Ÿ§«§©«£Ÿ

éî÷E ¨¤ðøç çlLz:Lwk Bîìëàé E §©©£Ÿ§«Ÿ§¥©©«çeøáe§©

étàíéî eîøòð E ©¤¤¤§©¦ãð Bîë eávð¦§§¥

íéìæð«Ÿ§¦:íé áìa úîäú eàô÷̈«§§ŸŸ§¤¨«øîà̈©

âéOà ócøà áéBà¥¤§Ÿ©¦Bîàìîz ììL ÷lçà£©¥¨¨¦§¨¥

éLôð©§¦:éãé BîLéøBz éaøç ÷éøà̈¦©§¦«¦¥¨¦«zôLð̈©§¨

íé Bîqk Eçeøá§«£¦¨¨íéîa úøôBòk eììö̈«£©«¤¤§©¦

:íéøécà©¦¦«é íìàa äëîë éîýåý ¦«¨Ÿ¨¨«¥¦§Ÿ̈éî¦

Lãwa øcàð äëîk̈Ÿ¨¤§¨©Ÿ¤äNò úläú àøBð¨§¦ŸŸ¥

:àìô¤«¤úéèððéîé:õøà Bîòìáz E ¨¦¨§¦§¦§¨¥¨«¤úéçð̈¦¨

zìàb eæ íò Ecñçá§©§§©¨¨§¨äåð ìà Efòá zìäð¥©§¨§¨§¤§¥
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:ELã÷̈§¤«ïeæbøé íénò eòîL̈«§©¦¦§¨ìéç¦

ìt éáLé æçà:úL ¨©«§¥§¨«¤éôelà eìäáð æà̈¦§£©¥

íBãà¡ãòø Bîæçàé áàBî éìéà¥¥¨«Ÿ£¥¨©eâîð̈Ÿ

:ïòðë éáLé ìkŸ«§¥§¨«©äúîéà íäéìò ìtz¦Ÿ£¥¤¥¨¨

ãçôå̈©©ïáàk eîcé EòBøæ ìãâa¦§Ÿ§«£¦§¨¨¤ãò©

é Enò øáòéýåý ©«£Ÿ©§§Ÿ̈eæ íò øáòé ãò©«©«£Ÿ©

:úéð÷̈¦«¨Eúìçð øäa Bîòhúå Bîàáz§¦¥§¦¨¥§©©«£¨«§ïBëî̈

ìé zìòt EzáLýBý §¦§§¨©§¨§¨eððBk éðãà Lãwî¦§¨£Ÿ¨«£

éãé:E ¨¤«éýBý:ãòå íìòì Cìîé §¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤«ék¦

éî úà íäìò ýBýé áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá̈©§Ÿ§¦§§¨«¨¨©¨©¨¤§¨£¥¤¤¥

íiä©¨CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¦§¨¥¨«§©©¨¨§:íiä©¨«

.Ïk·˙k‰ ¯‡La ÔÈa ,˙B¯ÈMa ÔÈa - dlk .‰¯Bz‰ »«»À»≈«ƒ≈ƒ¿»«¿»
‡ÏÂ ,¯˙BÈa dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓÒ ˙B‡ ‰È‰zL Ôek˙È -ƒ¿«≈∆ƒ¿∆¿»«¬∆¿»¿≈¿…
‰‡¯˙˙ ‡lL È„k ,‰pnÓ ˜Á¯˙˙ ‡ÏÂ ,da ˜a„ƒ̇¿«»¿…ƒ¿«≈ƒ∆»¿≈∆…ƒ¿»∆
ËeÁk ˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈa ‰È‰È ‡l‡ ;˙B·˙ ÈzLk ‰·z‰«≈»ƒ¿≈≈∆»ƒ¿∆≈¿¿
‰·z‰ ‰‡¯zL È„k ,˙B‡Ó ˙B‡ ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .‰¯ÚN‰««¬»¿ƒƒ¿ƒ≈¿≈∆≈»∆«≈»
„Ú ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‚¯ BÈ‡L ˜BÈ˙Ï ˙B·˙ ÈzLkƒ¿≈≈¿ƒ∆≈»ƒ¬≈∆»«

.Ôw˙iL∆¿«≈

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תורה 1) ספר יריעה; שבכל הדפים מניין התורה; ספר מידת

דינו. מה שנקרע

.‡BÙw‰ ÏÚ ¯˙BÈ Bk¯‡ ‡Ï ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡2, ≈ƒ≈∆»…»¿≈«∆≈
ÏÈÂ‚a ?Bk¯‡ ‡e‰ ‰nÎÂ .Bk¯‡ ÏÚ ¯˙È BÙw‰ ‡ÏÂ3 ¿…∆≈»≈«»¿¿«»»¿ƒ¿ƒ
·Á¯a ˙BÚaˆ‡ ÌÈ¯NÚÂ Úa¯‡ Ì‰L ,ÌÈÁÙË ‰ML -ƒ»¿»ƒ∆≈«¿«¿∆¿ƒ∆¿»¿…«

Ï„eb‰4ÛÏ˜·e ;„È ÏL5˙BÁÙ B‡ -6¯˙BÈ B‡7,‡e‰Â , «»∆»ƒ¿»»≈¿
˙BÁt ÏÈÂ‚a ‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .BÙw‰k Bk¯‡ ‡‰iL∆¿≈»¿¿∆≈¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»

ËÚÓe ÌÈÁÙË ‰MMÓ8‰ML ÏÚ ¯zÈ B‡ ,·˙k‰ ˙‡ ƒƒ»¿»ƒƒ≈∆«¿»ƒ≈«ƒ»
‰Ê È¯‰ - BÙw‰k Bk¯‡ ‰È‰iL „Ú ,·˙ka ·ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒ«¿»«∆ƒ¿∆»¿¿∆≈¬≈∆

.‰Âˆnk«ƒ¿»

יהא 2) לכשיגמור הקלפים, עובי לפי הכתב לצמצם צריך
וברש"י). יד. (בבאֿבתרא ארכו כמדת עוביו את המקיף חוט

פ"א 3) לעיל כמבואר לשנים, חילקוהו (שלא עב שהוא
גדול. והקיפו המדוייק 4)ה"ו), ושיעורו הבוהן, הוא

ה"ט. בסמוך גדול.5)מפורש הקיפו ואין דק שהוא
דק.6) הכתב וארוך.7)אם רחב הכתב שכתב 8)אם

טפחים. לששה הקיפו עלה ולא ודקות, זעירות אותיות

.·ÔBÈlb‰ ¯eÚL9,˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ - ‰hÓlÓ ƒ«ƒ»ƒ¿«»«¿«∆¿»
Ûc ÔÈ·e ,˙BÚaˆ‡ LÏL - ‰ÏÚÓÏe10ÈzL - Û„Ï ¿«¿»»∆¿»≈«¿«¿≈

˙BÚaˆ‡11‰ÚÈ¯È Ïk ˙lÁ˙a ÁÈpiL CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ∆¿»¿ƒ»»ƒ∆«ƒ«ƒ¿ƒ«»¿ƒ»
‰¯ÈÙ˙ È„Îe ,˙Á‡ Úaˆ‡ ·Á¯ dÙBÒ·e12,‡ˆÓpL ; ¿»…«∆¿«««¿≈¿ƒ»∆ƒ¿»

¯Ùq‰ ÏÎa Û„Â Ûc Ïk ÔÈa ‰È‰È ,‰ÚÈ¯È‰ ¯t˙iLk¿∆ƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿∆≈»«»«¿»«≈∆
¯BÚ‰ ÔÓ ÁÈpÈÂ .˙BÚaˆ‡ ÈzL Blk13q‰ ˙lÁ˙a¯Ù À¿≈∆¿»¿«ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ««≈∆
„enÚ‰ ÏÚ ÏÏ‚Ï È„k - BÙBÒ·e14ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ . ¿¿≈ƒ¿…«»«¿»«ƒƒ

ÏÒÙ ‡Ï - ¯È˙B‰ B‡ ¯qÁ Ì‡Â .‰ÂˆÓÏ el‡‰15. »≈¿ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ…»«

הכתב.9) את המקיף החלק עמוד.10)החלק ָָ
ע"א.11) ל, היריעות 12)מנחות שתי חיבור מקום

ולקלף.13)בתפירה. לגויל כולל לספר 14)שם שעושה
כמבואר  בסופו, ואחד בתחילתו אחד עץ של עמודים שני

ה"יד. תורה,15)בסמוך ספרי שבעים כתב הונא רב שהרי
ואין  יד.), (ב"ב באחד אלא כהקיפו ארכו לו נזדמן ולא

(כסףֿמשנה). היו פסולים שכולם להניח

.‚Bk¯‡ ‰È‰iL ¯Ùq‰ ‰NÚiL „Ú ,Ì„‡ Ôek˙È „ˆÈk≈«ƒ¿«≈»»«∆«¬∆«≈∆∆ƒ¿∆»¿
˙B¯BÚ‰ Úa¯Óe ÏÈÁ˙Ó ?BÙw‰k16‰ÂLa17‰NBÚÂ , ¿∆≈«¿ƒ¿«≈«»¿»∆¿∆
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ¯BÚ Ïk ·Á¯18·ˆ˜ -19ÏÎÏ „Á‡ …«»≈∆ƒ»¿»ƒ∆∆∆»¿»

Ô‰Ó ‰NBÚÂ ,‰ÂLa ˙B¯BÚ‰ ÏÏBb CkŒ¯Á‡Â .„Á‡∆»¿««»≈»¿»∆¿∆≈∆
‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜c‰Ó „Á‡ C¯k20,˜c‰Óe ˙B¯BÚa ÛÈÒBÓe , ∆∆∆»¿À»»∆»∆ƒ»¿«≈

·Á¯ ‡e‰L ,ÌÈÁÙË ‰ML C¯k‰ Ûw‰ ‰NÚiL „Ú«∆«¬∆∆≈«∆∆ƒ»¿»ƒ∆…«
¯BÚ‰21ÈL ÏL ËeÁa „„BÓe ,22.C¯k‰ ÏÚ BÙÈwiL , »≈¿∆»ƒ∆«ƒ««∆∆

הספר.16) לכתיבת רוחב 17)המוכנים מדת שתהיה
של  האורך מדת אין אם אבל לחברתה, אחת שוה היריעות
בעלֿפה  שיזכור ובלבד קפידא, אין - לחבירו שוה עור כל
ראה  הכרך. כל אורך מדת לצרף שידע כדי אורכם, מדת

רבינו". "תשובות קומת 18)במוספנו הוא העור שרוחב
לעיל. כאמור טפחים ששה ששיעורו מדה.19)הספר,

הקיפו.20) מדת את שבתוכו האויר ירחיב והוא 21)שלא
הספר. אורך הכתוב 22)גם כלשון אדום, צבע צבוע

'תוספות  בעל לפני שהיה כת"י וברמב"ם יח), ב, (יהושע
להל' חמודות' 'דברי ראה "שני". כתוב היה לא טוב' יום
כתוב  שב"מוספנו" רבינו ובתשובות כ"ח, אות ספרֿתורה

שזור". משי של "חוט

.„‰˜ ‰NÚÈ CkŒ¯Á‡Â23ÌÈÚa¯‡ dk¯‡ ‰È‰È ,‰ÂL ¿««»«¬∆»∆»∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ
ÌÈLÏ ‰wa Ô‰Ó Úaˆ‡ ˜lÁÈÂ ,˙BÚaˆ‡ ÌÈMÓÁ B‡¬ƒƒ∆¿»ƒ«≈∆¿«≈∆«»∆ƒ¿«ƒ
ÈˆÁ ¯eÚL Ba Ú„iL È„k ,ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏÂ¿ƒ¿»¿«¿»»¬»ƒ¿≈∆≈«ƒ¬ƒ
Ïk „cÓÈÂ ;˜ÏÁ‰ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Úaˆ‡ ÚÈ·¯e Úaˆ‡∆¿«¿ƒ«∆¿«¿«≈¿∆«≈∆¿ƒ¿…»
,¯BÚ ÏÎa LÈ ˙BÚaˆ‡ ‰nk Ú„iL „Ú ,BÊ ‰˜a ¯BÚ¿»∆«∆≈««»∆¿»≈¿»

„Ú24.C¯k‰ Ïk C¯‡a ˙BÚaˆ‡ ‰nk Ú„iL «∆≈««»∆¿»¿…∆»«∆∆

(ר"מ),23) רומי דפוס ברמב"ם וכן התימנים, כתביֿיד בכל
הספרים  בה שמסרגלים אמה ופירושה: "כנה". כתוב

מ"ח). פ"יב, (כלים במשנה ונזכרת ובכת"י 24)('הערוך'),
שידע. כדי כתוב: התימנים

.‰,‰LÏL B‡ ÌÈL ,˙B¯Á‡ ˙B¯BÚ Á˜BÏ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈«¬≈¿«ƒ¿»
¯eÚL Ô‰a ˜c·Ï25¯·„Â .„Á‡ Ûc Ô‰a ·˙BÎÂ ,·˙k‰ ƒ¿…»∆ƒ«¿»¿≈»∆«∆»¿»»
Ûc‰ C¯‡L ,Úe„È26‡e‰L ÈÙÏ ,˙BÚaˆ‡ ‰¯NÚ Ú·L »«∆…∆««¿«∆¿≈∆¿»¿ƒ∆

Úa¯‡ ‰hÓÏe LÏL ‰ÏÚÓÏ ,ÔBÈlb ÁÈpÓ27Ï·‡ . «ƒ«ƒ»¿«¿»»¿«»«¿«¬»
‰·Ú Ì‡ ‰wc Ì‡ ,·˙k‰ ÈÙÏ ‡e‰ Ûc‰ ·Á¯28ÔÎÂ ; …«««¿ƒ«¿»ƒ«»ƒ»»¿≈

ÔÈÓ29ÔÈaL ÈÙÏ ,·˙k‰ ÈÙÏ e‡B·È ÛcaL ˙BËÈM‰ ƒ¿««ƒ∆««»¿ƒ«¿»¿ƒ∆≈
‰ËÈL ‡ÏÓk ‰ËÈLÂ ‰ËÈL30. ƒ»¿ƒ»ƒ¿…ƒ»

וארכו.25) הדף.26)עביו שעל הם 27)הכתיבה וביחד
הספר. אורך שהן אצבעות וארבע כל 28)עשרים שהרי

(פ"ז, לעיל כמבואר אותיות, שלשים בארכה יש שיטה
על 29)ה"ה). יותר ולא ושמונה, מארבעים פחות לא שהן

ה"י). (פ"ז לעיל כמבואר הכתב 30)ששים, שאם נמצא
גדול. השיטות שבין הריוח גם עבה,
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:ELã÷̈§¤«ïeæbøé íénò eòîL̈«§©¦¦§¨ìéç¦

ìt éáLé æçà:úL ¨©«§¥§¨«¤éôelà eìäáð æà̈¦§£©¥

íBãà¡ãòø Bîæçàé áàBî éìéà¥¥¨«Ÿ£¥¨©eâîð̈Ÿ

:ïòðë éáLé ìkŸ«§¥§¨«©äúîéà íäéìò ìtz¦Ÿ£¥¤¥¨¨

ãçôå̈©©ïáàk eîcé EòBøæ ìãâa¦§Ÿ§«£¦§¨¨¤ãò©

é Enò øáòéýåý ©«£Ÿ©§§Ÿ̈eæ íò øáòé ãò©«©«£Ÿ©

:úéð÷̈¦«¨Eúìçð øäa Bîòhúå Bîàáz§¦¥§¦¨¥§©©«£¨«§ïBëî̈

ìé zìòt EzáLýBý §¦§§¨©§¨§¨eððBk éðãà Lãwî¦§¨£Ÿ¨«£

éãé:E ¨¤«éýBý:ãòå íìòì Cìîé §¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤«ék¦

éî úà íäìò ýBýé áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá̈©§Ÿ§¦§§¨«¨¨©¨©¨¤§¨£¥¤¤¥

íiä©¨CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¦§¨¥¨«§©©¨¨§:íiä©¨«

.Ïk·˙k‰ ¯‡La ÔÈa ,˙B¯ÈMa ÔÈa - dlk .‰¯Bz‰ »«»À»≈«ƒ≈ƒ¿»«¿»
‡ÏÂ ,¯˙BÈa dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓÒ ˙B‡ ‰È‰zL Ôek˙È -ƒ¿«≈∆ƒ¿∆¿»«¬∆¿»¿≈¿…
‰‡¯˙˙ ‡lL È„k ,‰pnÓ ˜Á¯˙˙ ‡ÏÂ ,da ˜a„ƒ̇¿«»¿…ƒ¿«≈ƒ∆»¿≈∆…ƒ¿»∆
ËeÁk ˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈa ‰È‰È ‡l‡ ;˙B·˙ ÈzLk ‰·z‰«≈»ƒ¿≈≈∆»ƒ¿∆≈¿¿
‰·z‰ ‰‡¯zL È„k ,˙B‡Ó ˙B‡ ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .‰¯ÚN‰««¬»¿ƒƒ¿ƒ≈¿≈∆≈»∆«≈»
„Ú ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‚¯ BÈ‡L ˜BÈ˙Ï ˙B·˙ ÈzLkƒ¿≈≈¿ƒ∆≈»ƒ¬≈∆»«

.Ôw˙iL∆¿«≈

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תורה 1) ספר יריעה; שבכל הדפים מניין התורה; ספר מידת

דינו. מה שנקרע

.‡BÙw‰ ÏÚ ¯˙BÈ Bk¯‡ ‡Ï ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡2, ≈ƒ≈∆»…»¿≈«∆≈
ÏÈÂ‚a ?Bk¯‡ ‡e‰ ‰nÎÂ .Bk¯‡ ÏÚ ¯˙È BÙw‰ ‡ÏÂ3 ¿…∆≈»≈«»¿¿«»»¿ƒ¿ƒ
·Á¯a ˙BÚaˆ‡ ÌÈ¯NÚÂ Úa¯‡ Ì‰L ,ÌÈÁÙË ‰ML -ƒ»¿»ƒ∆≈«¿«¿∆¿ƒ∆¿»¿…«

Ï„eb‰4ÛÏ˜·e ;„È ÏL5˙BÁÙ B‡ -6¯˙BÈ B‡7,‡e‰Â , «»∆»ƒ¿»»≈¿
˙BÁt ÏÈÂ‚a ‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .BÙw‰k Bk¯‡ ‡‰iL∆¿≈»¿¿∆≈¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»

ËÚÓe ÌÈÁÙË ‰MMÓ8‰ML ÏÚ ¯zÈ B‡ ,·˙k‰ ˙‡ ƒƒ»¿»ƒƒ≈∆«¿»ƒ≈«ƒ»
‰Ê È¯‰ - BÙw‰k Bk¯‡ ‰È‰iL „Ú ,·˙ka ·ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒ«¿»«∆ƒ¿∆»¿¿∆≈¬≈∆

.‰Âˆnk«ƒ¿»

יהא 2) לכשיגמור הקלפים, עובי לפי הכתב לצמצם צריך
וברש"י). יד. (בבאֿבתרא ארכו כמדת עוביו את המקיף חוט

פ"א 3) לעיל כמבואר לשנים, חילקוהו (שלא עב שהוא
גדול. והקיפו המדוייק 4)ה"ו), ושיעורו הבוהן, הוא

ה"ט. בסמוך גדול.5)מפורש הקיפו ואין דק שהוא
דק.6) הכתב וארוך.7)אם רחב הכתב שכתב 8)אם

טפחים. לששה הקיפו עלה ולא ודקות, זעירות אותיות

.·ÔBÈlb‰ ¯eÚL9,˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ - ‰hÓlÓ ƒ«ƒ»ƒ¿«»«¿«∆¿»
Ûc ÔÈ·e ,˙BÚaˆ‡ LÏL - ‰ÏÚÓÏe10ÈzL - Û„Ï ¿«¿»»∆¿»≈«¿«¿≈

˙BÚaˆ‡11‰ÚÈ¯È Ïk ˙lÁ˙a ÁÈpiL CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ∆¿»¿ƒ»»ƒ∆«ƒ«ƒ¿ƒ«»¿ƒ»
‰¯ÈÙ˙ È„Îe ,˙Á‡ Úaˆ‡ ·Á¯ dÙBÒ·e12,‡ˆÓpL ; ¿»…«∆¿«««¿≈¿ƒ»∆ƒ¿»

¯Ùq‰ ÏÎa Û„Â Ûc Ïk ÔÈa ‰È‰È ,‰ÚÈ¯È‰ ¯t˙iLk¿∆ƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿∆≈»«»«¿»«≈∆
¯BÚ‰ ÔÓ ÁÈpÈÂ .˙BÚaˆ‡ ÈzL Blk13q‰ ˙lÁ˙a¯Ù À¿≈∆¿»¿«ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ««≈∆
„enÚ‰ ÏÚ ÏÏ‚Ï È„k - BÙBÒ·e14ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ . ¿¿≈ƒ¿…«»«¿»«ƒƒ

ÏÒÙ ‡Ï - ¯È˙B‰ B‡ ¯qÁ Ì‡Â .‰ÂˆÓÏ el‡‰15. »≈¿ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ…»«

הכתב.9) את המקיף החלק עמוד.10)החלק ָָ
ע"א.11) ל, היריעות 12)מנחות שתי חיבור מקום

ולקלף.13)בתפירה. לגויל כולל לספר 14)שם שעושה
כמבואר  בסופו, ואחד בתחילתו אחד עץ של עמודים שני

ה"יד. תורה,15)בסמוך ספרי שבעים כתב הונא רב שהרי
ואין  יד.), (ב"ב באחד אלא כהקיפו ארכו לו נזדמן ולא

(כסףֿמשנה). היו פסולים שכולם להניח

.‚Bk¯‡ ‰È‰iL ¯Ùq‰ ‰NÚiL „Ú ,Ì„‡ Ôek˙È „ˆÈk≈«ƒ¿«≈»»«∆«¬∆«≈∆∆ƒ¿∆»¿
˙B¯BÚ‰ Úa¯Óe ÏÈÁ˙Ó ?BÙw‰k16‰ÂLa17‰NBÚÂ , ¿∆≈«¿ƒ¿«≈«»¿»∆¿∆
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ¯BÚ Ïk ·Á¯18·ˆ˜ -19ÏÎÏ „Á‡ …«»≈∆ƒ»¿»ƒ∆∆∆»¿»

Ô‰Ó ‰NBÚÂ ,‰ÂLa ˙B¯BÚ‰ ÏÏBb CkŒ¯Á‡Â .„Á‡∆»¿««»≈»¿»∆¿∆≈∆
‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜c‰Ó „Á‡ C¯k20,˜c‰Óe ˙B¯BÚa ÛÈÒBÓe , ∆∆∆»¿À»»∆»∆ƒ»¿«≈

·Á¯ ‡e‰L ,ÌÈÁÙË ‰ML C¯k‰ Ûw‰ ‰NÚiL „Ú«∆«¬∆∆≈«∆∆ƒ»¿»ƒ∆…«
¯BÚ‰21ÈL ÏL ËeÁa „„BÓe ,22.C¯k‰ ÏÚ BÙÈwiL , »≈¿∆»ƒ∆«ƒ««∆∆

הספר.16) לכתיבת רוחב 17)המוכנים מדת שתהיה
של  האורך מדת אין אם אבל לחברתה, אחת שוה היריעות
בעלֿפה  שיזכור ובלבד קפידא, אין - לחבירו שוה עור כל
ראה  הכרך. כל אורך מדת לצרף שידע כדי אורכם, מדת

רבינו". "תשובות קומת 18)במוספנו הוא העור שרוחב
לעיל. כאמור טפחים ששה ששיעורו מדה.19)הספר,

הקיפו.20) מדת את שבתוכו האויר ירחיב והוא 21)שלא
הספר. אורך הכתוב 22)גם כלשון אדום, צבע צבוע

'תוספות  בעל לפני שהיה כת"י וברמב"ם יח), ב, (יהושע
להל' חמודות' 'דברי ראה "שני". כתוב היה לא טוב' יום
כתוב  שב"מוספנו" רבינו ובתשובות כ"ח, אות ספרֿתורה

שזור". משי של "חוט

.„‰˜ ‰NÚÈ CkŒ¯Á‡Â23ÌÈÚa¯‡ dk¯‡ ‰È‰È ,‰ÂL ¿««»«¬∆»∆»∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ
ÌÈLÏ ‰wa Ô‰Ó Úaˆ‡ ˜lÁÈÂ ,˙BÚaˆ‡ ÌÈMÓÁ B‡¬ƒƒ∆¿»ƒ«≈∆¿«≈∆«»∆ƒ¿«ƒ
ÈˆÁ ¯eÚL Ba Ú„iL È„k ,ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏÂ¿ƒ¿»¿«¿»»¬»ƒ¿≈∆≈«ƒ¬ƒ
Ïk „cÓÈÂ ;˜ÏÁ‰ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Úaˆ‡ ÚÈ·¯e Úaˆ‡∆¿«¿ƒ«∆¿«¿«≈¿∆«≈∆¿ƒ¿…»
,¯BÚ ÏÎa LÈ ˙BÚaˆ‡ ‰nk Ú„iL „Ú ,BÊ ‰˜a ¯BÚ¿»∆«∆≈««»∆¿»≈¿»

„Ú24.C¯k‰ Ïk C¯‡a ˙BÚaˆ‡ ‰nk Ú„iL «∆≈««»∆¿»¿…∆»«∆∆

(ר"מ),23) רומי דפוס ברמב"ם וכן התימנים, כתביֿיד בכל
הספרים  בה שמסרגלים אמה ופירושה: "כנה". כתוב

מ"ח). פ"יב, (כלים במשנה ונזכרת ובכת"י 24)('הערוך'),
שידע. כדי כתוב: התימנים

.‰,‰LÏL B‡ ÌÈL ,˙B¯Á‡ ˙B¯BÚ Á˜BÏ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈«¬≈¿«ƒ¿»
¯eÚL Ô‰a ˜c·Ï25¯·„Â .„Á‡ Ûc Ô‰a ·˙BÎÂ ,·˙k‰ ƒ¿…»∆ƒ«¿»¿≈»∆«∆»¿»»
Ûc‰ C¯‡L ,Úe„È26‡e‰L ÈÙÏ ,˙BÚaˆ‡ ‰¯NÚ Ú·L »«∆…∆««¿«∆¿≈∆¿»¿ƒ∆

Úa¯‡ ‰hÓÏe LÏL ‰ÏÚÓÏ ,ÔBÈlb ÁÈpÓ27Ï·‡ . «ƒ«ƒ»¿«¿»»¿«»«¿«¬»
‰·Ú Ì‡ ‰wc Ì‡ ,·˙k‰ ÈÙÏ ‡e‰ Ûc‰ ·Á¯28ÔÎÂ ; …«««¿ƒ«¿»ƒ«»ƒ»»¿≈

ÔÈÓ29ÔÈaL ÈÙÏ ,·˙k‰ ÈÙÏ e‡B·È ÛcaL ˙BËÈM‰ ƒ¿««ƒ∆««»¿ƒ«¿»¿ƒ∆≈
‰ËÈL ‡ÏÓk ‰ËÈLÂ ‰ËÈL30. ƒ»¿ƒ»ƒ¿…ƒ»

וארכו.25) הדף.26)עביו שעל הם 27)הכתיבה וביחד
הספר. אורך שהן אצבעות וארבע כל 28)עשרים שהרי

(פ"ז, לעיל כמבואר אותיות, שלשים בארכה יש שיטה
על 29)ה"ה). יותר ולא ושמונה, מארבעים פחות לא שהן

ה"י). (פ"ז לעיל כמבואר הכתב 30)ששים, שאם נמצא
גדול. השיטות שבין הריוח גם עבה,
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dxez xtq zekld - dad` xtq - lel` 'b iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Â- ‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙÏ Ba ˜„BaL Ûc‰ ·˙kL ¯Á‡Â¿««∆»«««∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆
Ûc‰ ·Á¯ ÏÚ ÛÈÒBÈÂ ,‰w‰ ˙BÚaˆ‡a Ûc‰ ·Á¯ „ÓÈ»……«««¿∆¿¿«»∆¿ƒ«…«««
e‡B·È ÔÈt„ ‰nk ·LÁÈÂ ,Û„Â Ûc ÔÈaL ˙BÚaˆ‡ ÈzL¿≈∆¿»∆≈«»«¿«¿…«»«ƒ»
ÔBaLÁ Ú„ÈÂ ,Ba ˜„aL ·˙k‰ B˙B‡Ó ÏÏbL C¯ka«∆∆∆»«≈«¿»∆»«¿≈«∆¿
ÔÓ Ba ˜„aL ‰Ê Û„a ·zÎ ‰nk ‰‡¯ÈÂ ,ÔÈtc‰««ƒ¿ƒ¿∆«»ƒ¿»¿«∆∆»«ƒ

‰·˙BÎ ‡e‰L ¯Ùq‰ ÈÙÏ ¯ÚLÓe ,dlk ‰¯Bz31,epnÓ «»À»¿«≈¿ƒ«≈∆∆≈ƒ∆
ÔÈtc‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ‰¯Bz‰ Ïk BÏ ‰˙ÏÚ Ì‡ ,·MÁÓe¿«≈ƒ»¿»»«»¿ƒƒ¿«««ƒ

‰fÓ32‡ÈˆB‰ Ì‡Â .·ËeÓ - C¯ka Ba ·˙BkL ·˙k‰ ƒ∆«¿»∆≈«∆∆»¿ƒƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯˙BÈ ÔÈtc‰L ,ÔBaLÁ‰33·˙ka ·ÈÁ¯È - «∆¿∆««ƒ≈ƒ«»«¿ƒ«¿»

¯Á‡ Û„a ˜c·ÈÂ ,ÔÈtc‰ ÔÈÓ ËÚÓ˙iL „Ú34Ì‡Â . «∆ƒ¿«≈ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿…¿««≈¿ƒ
ËÚÓÈ ,ÔÈtc‰ ÔÓ ¯˙È ‰¯Bz‰L ,ÔBaLÁ‰ ‡ÈˆB‰ƒ«∆¿∆«»»≈ƒ««ƒ¿«≈
¯Á‡ Û„a ˜c·ÈÂ ,ÔÈtc‰ ÔÈÓa ‰a¯iL „Ú ·˙k‰35 «¿»«∆«¿∆¿ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿…¿«««

„Á‡ ÔBaLÁ‰ ‡B·iL „Ú ,Ûc36,37·Á¯ Ú„iL ¯Á‡Ó ««∆»«∆¿∆»≈««∆»«…«
.C¯k‰ B˙B‡a ÏÈÁ˙Ó ·˙k‰ ¯eÚLÂ Ûc‰««¿ƒ«¿»«¿ƒ¿«∆∆

הכתב 32)מעתיק.31) הוא "זה הנוסח: התימנים, ובכת"י
וכו'. הוציא" ואם בכרך, בו בדפים 33)שכותב עודף שיש

הכתב. יותר.34)על עבה ובכת"י 35)שכתיבתו
עד  דף אחר בדף וכן אחר, בדף "ויבדוק הנוסח: התימנים,

וכו'. שוים 36)שיבוא" הדפים ומנין התורה כתב שיהיה
וכן 37)כאחד. ש"י, ונציא דפוס לפי ההלכה התחלת כאן

כת"י. שברמב"ם הפוסקים לפי

.ÊÈÙk ,ËeË¯Na ÔÈtc ÔÈtc ¯BÚÂ ¯BÚ Ïk ˜lÁÓe¿«≈»»«ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
¯BÚa ¯‡MiLÎe .ÔBaLÁa ‰ÏÚÂ Ba ˜„aL Ûc‰ ·Á…̄«««∆»«¿»»«∆¿¿∆ƒ»≈»
‰B¯Á‡‰ Ûc‰ ÏÚ ¯˙BÈ Úa¯‡ B‡ ˙BÚaˆ‡ LÏL»∆¿»«¿«≈«««»«¬»

‰ÚÈ¯ÈaL38‰¯ÈÙ˙ È„Îe Úaˆ‡ ·Á¯ epnÓ ÁÈpÈ ,39, ∆«¿ƒ»«ƒ«ƒ∆…«∆¿«¿≈¿ƒ»
LeÁÈ Ï‡Â .¯‡M‰ ı˜ÈÂ40˙B¯BÚ ÛÒBzÈ ‰B¯Á‡aL ¿»…«¿»¿«»∆»«¬»ƒ≈

ıˆBwL ˙BÙÒBz‰ Ïk „‚k ÏÏbL C¯k‰ ÏÚ ˙B¯Á‡¬≈««∆∆∆»«¿∆∆»«»∆≈
·˙k‰L ,‰Ê ¯·c ·MÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,¯BÚÂ ¯BÚ ÏkÓƒ»»¿≈»ƒ¿«≈»»∆∆«¿»

ÔÈtc‰ ÔÈÓ ÈÙÏ BÎLBÓ41. ¿¿ƒƒ¿«««ƒ

לעומת 38) קיצורו, מחמת עליו לכתוב ראוי הוא ואין
התשיעי  הדף שהוא או ממנו, שרחבים האחרים הדפים
כמבואר  דפים, שמונה על יתר היריעה עושים שאין ליריעה,

ה"יב. ה"ב.39)בסמוך לעיל ידאג.40)כמבואר
מתחילה.41) לו שקצב הדפים מנין כן הכתב, רוחב לפי

.Á·Á¯ ˙BNÚÏ ‰ˆB¯‰ ÔÎÂ42‰MMÓ ¯˙BÈ ¯Ùq‰43 ¿≈»∆«¬…««≈∆≈ƒƒ»
·MÁÓ ‡e‰ ‰f‰ C¯c‰ ÏÚ - ‰MMÓ ˙BÁÙ B‡44, »ƒƒ»««∆∆«∆¿«≈

,‡e‰Â ;¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ïa BÙw‰k Bk¯‡ ‡ˆÈÂ¿≈≈»¿¿∆≈¿…»¿…≈¿
.ÔBaLÁa ‰ÚËÈ ‡lL∆…ƒ¿∆«∆¿

העור.42) רוחב שהוא הספר אורך טפחים.43)הוא
ארכו 44) לו שיעלה כדי הכתב, למדת הדפים מנין להתאים

כהקיפו.

.Ë¯‡L·e el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎa ¯eÓ‡‰ Ï„eb‰ ·Á…̄««»»»¿»«ƒƒ»≈ƒ¿»
‰¯B˙ È¯eÚL45Úaˆ‡ ‡e‰ ,dlk46ÈBÈa‰47¯·Îe . ƒ≈»À»∆¿««≈ƒ¿»

˙B¯BÚN Ú·L ·Á¯ e‰e‡ˆÓe ,B¯eÚLa e˜c˜cƒ¿«¿¿ƒ¿»»»∆«¿
˙B¯BÚN ÈzL C¯‡k Ô‰Â ,˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ,˙BiBÈa≈ƒ¿«¿…«¿≈¿…∆¿≈¿

Úa¯‡ ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ ÁÙË ÏÎÂ .ÁÂ¯a¿∆«¿»∆«»»¿»»«¿«
˙BÚaˆ‡48ÌÈÁÙË ‰ML - ‰n‡ ÏÎÂ .BfÓ49. ∆¿»ƒ¿»«»ƒ»¿»ƒ

פ"א 45) ציצית הל' לקמן האמור הציצית אורך שיעור כגון
שתי  רחב שהיה כהןֿגדול שבראש הציץ רוחב וכן ה"ו,
הל' לעיל וראה ה"א) פ"ט, המקדש כלי (הל' אצבעות

ה"ד. פט"ו, אריה",46)תפילה "בן הגהות כנוסח
משובש. הנוסח בינוני.47)ובדפו"א אדם של

ע"ב.48) מא, ע"א.49)מנחות צח, שם,

.ÈÂÈtcÓ Û„Â Ûc Ïk ·Á¯ - È‡ Èz·˙kL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»«¿ƒ¬ƒ…«»«»«ƒ«»
·Á¯ ,'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈLÂ Ìi‰ ˙¯ÈLÂ .˙BÚaˆ‡ Úa¯‡«¿«∆¿»¿ƒ««»¿ƒ««¬ƒ…«

˙BÚaˆ‡ LL Ô‰ÈzLÓ Ûc Ïk50ÔÈËÈM‰ ÔÈÓe . »«ƒ¿≈∆≈∆¿»ƒ¿««ƒƒ
ÏL ÔÈtc‰ ÔÈÓe .ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡ - Û„Â Ûc ÏÎaL∆¿»«»««««¬ƒƒƒ¿«««ƒ∆
Ïk C¯‡Â .Ûc ÌÈ¯NÚÂ ‰MLÂ ÌÈ˙‡Ó - ¯Ùq‰ Ïk»«≈∆»«ƒ¿ƒ»¿∆¿ƒ«¿…∆»
˙BÚaˆ‡ LLÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏLe ÛÏ‡ - ¯Ùq‰«≈∆∆∆¿≈¿ƒƒ¿≈∆¿»

.·e¯˜a¿≈

שיטה 50) כל באמצע אותיות תשע כשיעור ריוח שיש
פ"ח. סוף לעיל כמבואר שלהן,

.‡ÈÔBaLÁa ˙B¯˙È‰ ˙BÚaˆ‡ LM‰ el‡51ÔBÈlbÏ - ≈«≈∆¿»«¿≈«∆¿«ƒ»
BÙBÒÂ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙aL52- Ì‰· e·˙kL ˙B¯BÚ‰Â . ∆ƒ¿ƒ««≈∆¿¿»∆»«¿»∆

˙Bcn‰ ÈtŒÏÚ ·zÎÏ ‰ˆ¯zL ÔÓÊ·e .ÌÈÏÈ‡ ˙B¯BÚ≈ƒƒ¿«∆ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ«ƒ
B‡ „Á‡ Ûc ¯ÒÁ Ô‰ - ËÚÓ Ì‰Ï ·B¯˜ B‡ el‡‰»≈»»∆¿«≈»≈«∆»
- LÏL B‡ ÌÈL B‡ Ûc ¯˙È B‡ ,‰LÏL B‡ ÌÈL¿«ƒ¿»»≈«¿«ƒ»
‡B·È „iÓ ‡l‡ ,ÔBaLÁÏ CÈ¯ˆ ‡‰˙ ‡ÏÂ Ú‚È˙ ‡Ï…ƒ«¿…¿≈»ƒ¿∆¿∆»ƒ»»

BÙw‰k Bk¯‡ EÏ53. ¿»¿¿∆≈

שתי 51) רוחב (עם אצבעות שש בו יש דף כל שהרי
כפול  דפים וששה ועשרים ומאתים לדף), דף שבין אצבעות
הוסף  אצבעות. ושש וחמשים מאות ושלש אלף יעלו שש,
רחבות  שהן ה"שירות" שבדפי אצבעות ארבע רוחב עליהן
ונמצאו  וששים, מאות ושלש אלף לך יעלו הדפים, משאר

אצבעות. שש בחשבון מיימוניות'52)יתירות וב'הגהות
בלבד? אצבעות ארבע אלא עודף כאן אין הלא שאלו:
לעיל  כמבואר שיטות בשבעים נכתבת "האזינו" שירת שהרי
כמבואר  לאחריה, וחמש שלפניה שיטות שש מלבד פ"ח,
אין  (שהרי דפים שני תופסת היתה כן ואם ה"י, פ"ז לעיל
שני  להרחיב צריך והיה לדף), שיטות מששים יותר כותבין
אצבעות, שתי עוד אכלו שהדפים באופן בשבילה, דפים
מהר"ם  והגאון בלבד. אצבעות ארבע אלא נשארו ולא
שאמרנו  הדפים רוחב כי זו: השגה על השיב זצ"ל מפדובה
שבין  חלק האצבעות שתי עם אצבעות לשש עולה שהוא
בדף  לא אבל שבתורה, הדפים בשאר אלא אינו לדף, דף
לפניהם  דף שאין שבתורה האחרון ובדף הראשון
תן  רוחב, אצבעות שש של עודף שנשאר נמצא ולאחריהם,
ושלש  מכאן שלש ושבסופו, הספר שבתחילת לגליון אותו
חמודות' ('דברי אמת ותורתו אמת משה ורבינו מכאן,
שרבינו  תמצא רבינו" "תשובות ובמוספנו ס"ת). הל' לרא"ש
נעלמה  ולא ה"שירות" דפי לרוחב עודף אצבעות שש מנה

מיימוניות'. ה'הגהות הערת רוקח'53)ממנו וב'מעשה
יריעה  בכל ישאיר כהקיפו, הספר אורך לכוין הרוצה נאמר:
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dxezק xtq zekld - dad` xtq - lel` 'b iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כשגמר  ובסוף הראוי, השיעור מן יותר שלמטה הגליון
הארוך  הגליון ע"י מהקיפו יותר ארכו ימצא ותפרו, הספר
בשוה  היריעות בכל שלמטה הגליון מן יחתוך ואז מלמטה,

דרכו. לבטח ילך ובזה כהקיפו, ארכו לו שיצא עד

.·È‡ÏÂ ,ÔÈt„ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÚÈ¯Èa ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒƒ»»ƒ¿»«ƒ¿…
‰ÚLz ˙a ‰ÚÈ¯È BÏ ‰ncÊ .ÔÈt„ ‰BÓL ÏÚ ¯˙È»≈«¿»«ƒƒ¿«¿»¿ƒ»«ƒ¿»
.Ô‡ÎÏ ‰MÓÁÂ Ô‡ÎÏ ‰Úa¯‡ ,d˙B‡ ˜ÏBÁ - ÔÈt„«ƒ≈»«¿»»¿»«¬ƒ»¿»
,ÚˆÓ‡· B‡ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ««≈∆¿∆¿«
„Á‡ Û„a „Á‡ ˜eÒt elÙ‡ ,¯Ùq‰ ÛBÒa Ï·‡¬»¿«≈∆¬ƒ»∆»¿«∆»

Bc·Ï Ûc B˙B‡ ÌÈNBÚ54¯‡L ÌÚ B˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â , ƒ«¿«¿¿ƒƒ¿»
.˙BÚÈ¯È‰«¿ƒ

ע"א.54) ל, מנחות

.‚È‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,˙BÚÈ¯È‰ ÔÈ¯ÙBzLÎe¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ»∆»
˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏL ÌÈ„È‚a¿ƒƒ∆¿≈»«»¿»«¬ƒƒ¿≈

ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ¯ÙBzL C¯„k ,Ì‰lL ˙BÙ¯Ëe55¯·„Â . ¿≈∆»∆¿∆∆∆¿ƒ∆«¿ƒƒ¿»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ‰Ê56‡lL Ô¯Ùz Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆¬»»¿∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ¿»»∆…

ÏeÒt ,‰‡ÓË ‰Ó‰· È„È‚a B‡ ,ÔÈ„È‚·57d¯ÈziL „Ú , ¿ƒƒ¿ƒ≈¿≈»¿≈»»«∆«ƒ»
.‰ÎÏ‰k ¯t˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…¿ƒ¿…«¬»»

ה"ט.55) פ"ג, לעיל נאמר 56)ראה ע"א: יא, מכות
התורה  כל הוקשה בפיך" ה' תורת תהיה "למען בתפילין
אף  בגידין, לתפרן מסיני למשה הלכה תפילין מה לתפילין,

בגידין. לתפרה כך.57)כל ע"י נפסלות שתפילין כשם
נקראת "מגילה יט.): (מגילה אמרו תפרה ÙÒ¯וכן שאם

פסולה". - פשתן בחיטי

.„È‰ÚÈ¯È‰ Ïk ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,˙BÚÈ¯È‰ Ïk ÔÈ¯ÙBzLk¿∆¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒ»«¿ƒ»
‰ÏÚÓÏÓ ËÚÓ ÁÈpÓ ‡l‡ ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓ dlÎÀ»ƒ¿ƒ»»¿«»∆»«ƒ«¿«ƒ¿«¿»
‰ÚÈ¯È‰ Ú¯w˙ ‡lL È„k ,‰¯ÈÙ˙ ‡Ïa ‰hÓlÓ ËÚÓe¿«ƒ¿«»¿…¿ƒ»¿≈∆…ƒ»««¿ƒ»

d˙B‡ ÏÏ‚iLk dÚˆÓ‡a58ÌÈ„enÚ ÈL BÏ ‰NBÚÂ . ¿∆¿»»¿∆ƒ¿…»¿∆¿≈«ƒ
BÙBÒa „Á‡Â B˙lÁ˙a „Á‡ ,ıÚ ÏL59¯BÚ‰ ¯ÙB˙Â ; ∆≈∆»ƒ¿ƒ»¿∆»¿¿≈»

È„k ,ÌÈ„È‚a ÌÈ„enÚ‰ ÏÚ ÛBq·e B˙lÁ˙a ¯iML∆ƒ≈ƒ¿ƒ»««»«ƒ¿ƒƒ¿≈
·˙k‰Â ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa ˜ÈÁ¯ÈÂ ;Ì‰ÈÏÚ ÏÏ‚ ‡‰iL∆¿≈ƒ¿»¬≈∆¿«¿ƒ≈»«ƒ¿«¿»

.ÛcaL∆««

ע"ב.58) ע"א.59)שם, יד, בבאֿבתרא

.ÂËÈzL CB˙a - ‰ÚÈ¯È B· ‰Ú¯˜pL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆ƒ¿¿»¿ƒ»¿¿≈
˙BËÈL60¯t˙È ‡Ï ,LÏL CB˙a ;¯t˙È ,61‰na . ƒƒ¿…¿»…ƒ¿…«∆

¯k BˆÙÚ ÔÈ‡L ,ÔLÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c62Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿ƒ»¬»ƒ
‡a‰ Ú¯˜ elÙ‡Â ,¯ÙBz ,ıeÙÚ ‡e‰L ÏÈÂb‰ ¯kƒ»«¿ƒ∆»≈«¬ƒ∆««»

LÏL CB˙a63Û„Â Ûc Ïk ÔÈa ÔÎÂ .64‰·˙Ï ‰·z ÔÈ·e ¿»¿≈≈»«»«≈≈»¿≈»
¯t˙È65ÔÈ„È‚a ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,ÌÈÚ¯w‰ ÏÎÂ . ƒ¿…¿»«¿»ƒ≈¿ƒ»∆»¿ƒƒ

,¯‰fÈ ÌÈÚ¯w‰ ÏÎ·e .BÊÏ BÊ ˙BÚÈ¯È‰ Ô‰a ÔÈ¯ÙBzL∆¿ƒ»∆«¿ƒ»¿»«¿»ƒƒ»≈
.d˙¯eˆ ‰pzL˙ B‡ ˙Á‡ ˙B‡ ¯ÒÁ˙ ‡lL∆…∆¿«««ƒ¿«∆»»

לאות.60) אות בין הכתב בתוך שיטות בשתי הקרע שנכנס
קרע 61) לתפור הוא שגנאי וגונזה, היריעה את יסלק אלא

לא:). (מנחות מהודר ספר זה ואין כזה, שכל 62)גדול
העור  את המכווצים האלון) (פרי בעפצים מעובד קלף

זה  וקלף והואיל ה"ו, פ"א לעיל כמבואר אותו, ומחזקים
שנראה  יותר מגונה בו הקריעה ניכר, עפצו שאין כלֿכך ישן
הריב"ש). בשם (כסףֿמשנה רקבון מחמת שהיא

שם.63) כנגד 64)מנחות, לדף דף בין הקרע נכנס אם
שיטין. שלש בתוך היה בכתב היה שאילו הכתב,

הקרע 65) שאין אע"פ תפירה, בלא בו לקרוא יכול ואינו
וכגירסת  שם, (מנחות לאות אות שבין הכתב בתוך עובר
אם  נסתפקו ושם לתיבה"). תיבה "בין שם: המוסיף רי"ף
משום  לחומרא, רבינו ופסק פשטוה, ולא תפירה, צריך

ס"ת. קדושת חומר

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איך 1) מקדושתו; תורה ספר הפוסלים דברים עשרים

דיני  למכרו; מותר דבר ולאיזה תורה ספר בקדושת נוהגים
בהם; וכיוצא ומטפחת תיק כגון תורה ספר תשמישי

תורה. ספר בכבוד הזהירות

.‡„Á‡ ÏÎaL ,Ô‰ ÌÈ¯·c ÌÈ¯NÚL „ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆∆¿ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆»
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÒBt Ô‰Ó2,Ô‰Ó „Á‡ B· ‰NÚ Ì‡Â . ≈∆≈≈∆»¿ƒ«¬»∆»≈∆

Ô‰a ÔÈ„nÏnL ÔÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡e‰ È¯‰¬≈¿À»ƒ«À»ƒ∆¿«¿ƒ»∆
‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜ Ba ÔÈ‡Â ,˙B˜BÈz‰3ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿À«≈∆»¿≈ƒ

ÌÈa¯a Ba4:Ô‰ el‡Â . »«ƒ¿≈≈

¯BÚ ÏÚ ·zÎpL (· .‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÚ ÏÚ ·zÎ Ì‡ (‡ƒƒ¿««¿≈»¿≈»∆ƒ¿««
„aÚÓ BÈ‡L ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a5‡lL „aÚÓ ‰È‰L (‚ . ¿≈»¿»∆≈¿À»∆»»¿À»∆…

‰¯BzŒ¯ÙÒ ÌLÏ6- ‰·È˙k ÌB˜Óa ‡lL ·zÎpL („ . ¿≈≈∆»∆ƒ¿«∆…ƒ¿¿ƒ»
¯Na ÌB˜Óa ÏÈÂb‰ ÏÚ7(‰ .¯ÚN ÌB˜Óa ÛÏw‰ ÏÚÂ , ««¿ƒƒ¿»»¿««¿»ƒ¿≈»

ÛÏw‰ ÏÚ B˙ˆ˜Óe ÏÈÂb‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó ·zÎpL8(Â . ∆ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒƒ¿»««¿»
ÒBËÒeÒÎe„ ÏÚ ·zÎpL9ËeË¯N ‡Ïa ·zÎpL (Ê .10. ∆ƒ¿««¿¿∆ƒ¿«¿…ƒ¿

„ÓBÚ‰ ¯ÁL ‡Ïa ·zÎpL (Á11¯‡La ·zÎpL (Ë . ∆ƒ¿«¿…»…»≈∆ƒ¿«ƒ¿»
˙BBLÏ12ÒB¯B˜Èt‡ B·˙kL (È .13B· ‡ˆBik B‡ ,14 ¿∆¿»∆ƒ«≈

˙B¯kÊ‡‰ ·˙kL (‡È .ÔÈÏeÒt ¯‡MÓ15‰eÎ ‡Ïa16. ƒ¿»¿ƒ∆»«»«¿»¿…«»»
˙B‡ elÙ‡ ÛÈÒB‰L (‚È .˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¯qÁL (·È∆ƒ≈¬ƒ∆»∆ƒ¬ƒ

˙Á‡17˙B‡a ˙B‡ ‰Ú‚pL („È .18˙¯eˆ ‰„ÒÙpL (ÂË . ∆»∆»¿»¿∆ƒ¿¿»«
‡¯w˙ ‡lL „Ú ˙Á‡ ˙B‡¯wÚ Ïk19˙B‡Ï ‰Ó„˙ B‡ , «««∆…ƒ»≈»ƒ»ƒ¿∆¿
‰·È˙k‰ ¯wÚa ÔÈa - ˙¯Á‡20·˜a ÔÈa ,21,Ú¯˜a ÔÈa , «∆∆≈¿ƒ««¿ƒ»≈¿∆∆≈¿∆«

LeËLËa ÔÈa22˙B‡ ÔÈa ·È¯˜‰L B‡ ˜ÈÁ¯‰L (ÊË . ≈¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈
˙B·˙ ÈzL B‡ ,˙B·˙ ÈzLk ‰·z‰ ‰‡¯zL „Ú ,˙B‡Ï¿«∆≈»∆«≈»ƒ¿≈≈¿≈≈

˙Á‡ ‰·˙k23˙BiL¯t‰ ˙¯eˆ ‰pML (ÊÈ .24(ÁÈ . ¿≈»∆»ƒƒ»««»»ƒ
˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆ ‰pML25·˙k‰ ¯‡La ·˙kL (ËÈ . ∆ƒ»««ƒ∆»«ƒ¿»«¿»

‰¯ÈLk26‰¯B‰Ë È„Èb ‡Ïa ˙BÚÈ¯È‰ ¯ÙzL (Î .27. ¿ƒ»∆»««¿ƒ¿…ƒ≈¿»
¯‡Le·kÚÏ ‡Ï ,‰ÂˆÓÏ - ÌÈ¯·c‰28. ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»…¿«≈

בפרקים 2) שנשנו הדברים תמצית מסכמת זו הלכה
ה"יא).3)הקודמים. (פ"ז, לעיל ורבינו 4)כמבואר

נהגו  וכך פסול, ספרֿתורה על שמברכים כותב: בתשובתו,
פסול  ספרֿתורה על ולאחריה לפניה לברך - המערב אנשי
שאין  וידעו היו, בינה בעלי שכולם לפי עולם, גאוני בפני -
בקריאה  אלא פסול, אם הוא כשר אם בספר, תלויה הברכה
האפשרות  להם כשאין אלא זה שאין וכנראה וכו', עצמה
ספר  להשיג להם כשאפשר ידובר וכאן כשר, בספר לקרוא
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כשגמר  ובסוף הראוי, השיעור מן יותר שלמטה הגליון
הארוך  הגליון ע"י מהקיפו יותר ארכו ימצא ותפרו, הספר
בשוה  היריעות בכל שלמטה הגליון מן יחתוך ואז מלמטה,

דרכו. לבטח ילך ובזה כהקיפו, ארכו לו שיצא עד

.·È‡ÏÂ ,ÔÈt„ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÚÈ¯Èa ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒƒ»»ƒ¿»«ƒ¿…
‰ÚLz ˙a ‰ÚÈ¯È BÏ ‰ncÊ .ÔÈt„ ‰BÓL ÏÚ ¯˙È»≈«¿»«ƒƒ¿«¿»¿ƒ»«ƒ¿»
.Ô‡ÎÏ ‰MÓÁÂ Ô‡ÎÏ ‰Úa¯‡ ,d˙B‡ ˜ÏBÁ - ÔÈt„«ƒ≈»«¿»»¿»«¬ƒ»¿»
,ÚˆÓ‡· B‡ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ««≈∆¿∆¿«
„Á‡ Û„a „Á‡ ˜eÒt elÙ‡ ,¯Ùq‰ ÛBÒa Ï·‡¬»¿«≈∆¬ƒ»∆»¿«∆»

Bc·Ï Ûc B˙B‡ ÌÈNBÚ54¯‡L ÌÚ B˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â , ƒ«¿«¿¿ƒƒ¿»
.˙BÚÈ¯È‰«¿ƒ

ע"א.54) ל, מנחות

.‚È‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,˙BÚÈ¯È‰ ÔÈ¯ÙBzLÎe¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ»∆»
˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏL ÌÈ„È‚a¿ƒƒ∆¿≈»«»¿»«¬ƒƒ¿≈

ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ¯ÙBzL C¯„k ,Ì‰lL ˙BÙ¯Ëe55¯·„Â . ¿≈∆»∆¿∆∆∆¿ƒ∆«¿ƒƒ¿»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ‰Ê56‡lL Ô¯Ùz Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆¬»»¿∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ¿»»∆…

ÏeÒt ,‰‡ÓË ‰Ó‰· È„È‚a B‡ ,ÔÈ„È‚·57d¯ÈziL „Ú , ¿ƒƒ¿ƒ≈¿≈»¿≈»»«∆«ƒ»
.‰ÎÏ‰k ¯t˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…¿ƒ¿…«¬»»

ה"ט.55) פ"ג, לעיל נאמר 56)ראה ע"א: יא, מכות
התורה  כל הוקשה בפיך" ה' תורת תהיה "למען בתפילין
אף  בגידין, לתפרן מסיני למשה הלכה תפילין מה לתפילין,

בגידין. לתפרה כך.57)כל ע"י נפסלות שתפילין כשם
נקראת "מגילה יט.): (מגילה אמרו תפרה ÙÒ¯וכן שאם

פסולה". - פשתן בחיטי

.„È‰ÚÈ¯È‰ Ïk ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,˙BÚÈ¯È‰ Ïk ÔÈ¯ÙBzLk¿∆¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒ»«¿ƒ»
‰ÏÚÓÏÓ ËÚÓ ÁÈpÓ ‡l‡ ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓ dlÎÀ»ƒ¿ƒ»»¿«»∆»«ƒ«¿«ƒ¿«¿»
‰ÚÈ¯È‰ Ú¯w˙ ‡lL È„k ,‰¯ÈÙ˙ ‡Ïa ‰hÓlÓ ËÚÓe¿«ƒ¿«»¿…¿ƒ»¿≈∆…ƒ»««¿ƒ»

d˙B‡ ÏÏ‚iLk dÚˆÓ‡a58ÌÈ„enÚ ÈL BÏ ‰NBÚÂ . ¿∆¿»»¿∆ƒ¿…»¿∆¿≈«ƒ
BÙBÒa „Á‡Â B˙lÁ˙a „Á‡ ,ıÚ ÏL59¯BÚ‰ ¯ÙB˙Â ; ∆≈∆»ƒ¿ƒ»¿∆»¿¿≈»

È„k ,ÌÈ„È‚a ÌÈ„enÚ‰ ÏÚ ÛBq·e B˙lÁ˙a ¯iML∆ƒ≈ƒ¿ƒ»««»«ƒ¿ƒƒ¿≈
·˙k‰Â ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa ˜ÈÁ¯ÈÂ ;Ì‰ÈÏÚ ÏÏ‚ ‡‰iL∆¿≈ƒ¿»¬≈∆¿«¿ƒ≈»«ƒ¿«¿»

.ÛcaL∆««

ע"ב.58) ע"א.59)שם, יד, בבאֿבתרא

.ÂËÈzL CB˙a - ‰ÚÈ¯È B· ‰Ú¯˜pL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆ƒ¿¿»¿ƒ»¿¿≈
˙BËÈL60¯t˙È ‡Ï ,LÏL CB˙a ;¯t˙È ,61‰na . ƒƒ¿…¿»…ƒ¿…«∆

¯k BˆÙÚ ÔÈ‡L ,ÔLÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c62Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿ƒ»¬»ƒ
‡a‰ Ú¯˜ elÙ‡Â ,¯ÙBz ,ıeÙÚ ‡e‰L ÏÈÂb‰ ¯kƒ»«¿ƒ∆»≈«¬ƒ∆««»

LÏL CB˙a63Û„Â Ûc Ïk ÔÈa ÔÎÂ .64‰·˙Ï ‰·z ÔÈ·e ¿»¿≈≈»«»«≈≈»¿≈»
¯t˙È65ÔÈ„È‚a ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,ÌÈÚ¯w‰ ÏÎÂ . ƒ¿…¿»«¿»ƒ≈¿ƒ»∆»¿ƒƒ

,¯‰fÈ ÌÈÚ¯w‰ ÏÎ·e .BÊÏ BÊ ˙BÚÈ¯È‰ Ô‰a ÔÈ¯ÙBzL∆¿ƒ»∆«¿ƒ»¿»«¿»ƒƒ»≈
.d˙¯eˆ ‰pzL˙ B‡ ˙Á‡ ˙B‡ ¯ÒÁ˙ ‡lL∆…∆¿«««ƒ¿«∆»»

לאות.60) אות בין הכתב בתוך שיטות בשתי הקרע שנכנס
קרע 61) לתפור הוא שגנאי וגונזה, היריעה את יסלק אלא

לא:). (מנחות מהודר ספר זה ואין כזה, שכל 62)גדול
העור  את המכווצים האלון) (פרי בעפצים מעובד קלף

זה  וקלף והואיל ה"ו, פ"א לעיל כמבואר אותו, ומחזקים
שנראה  יותר מגונה בו הקריעה ניכר, עפצו שאין כלֿכך ישן
הריב"ש). בשם (כסףֿמשנה רקבון מחמת שהיא

שם.63) כנגד 64)מנחות, לדף דף בין הקרע נכנס אם
שיטין. שלש בתוך היה בכתב היה שאילו הכתב,

הקרע 65) שאין אע"פ תפירה, בלא בו לקרוא יכול ואינו
וכגירסת  שם, (מנחות לאות אות שבין הכתב בתוך עובר
אם  נסתפקו ושם לתיבה"). תיבה "בין שם: המוסיף רי"ף
משום  לחומרא, רבינו ופסק פשטוה, ולא תפירה, צריך

ס"ת. קדושת חומר

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איך 1) מקדושתו; תורה ספר הפוסלים דברים עשרים

דיני  למכרו; מותר דבר ולאיזה תורה ספר בקדושת נוהגים
בהם; וכיוצא ומטפחת תיק כגון תורה ספר תשמישי

תורה. ספר בכבוד הזהירות

.‡„Á‡ ÏÎaL ,Ô‰ ÌÈ¯·c ÌÈ¯NÚL „ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆∆¿ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆»
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÒBt Ô‰Ó2,Ô‰Ó „Á‡ B· ‰NÚ Ì‡Â . ≈∆≈≈∆»¿ƒ«¬»∆»≈∆

Ô‰a ÔÈ„nÏnL ÔÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡e‰ È¯‰¬≈¿À»ƒ«À»ƒ∆¿«¿ƒ»∆
‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜ Ba ÔÈ‡Â ,˙B˜BÈz‰3ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿À«≈∆»¿≈ƒ

ÌÈa¯a Ba4:Ô‰ el‡Â . »«ƒ¿≈≈

¯BÚ ÏÚ ·zÎpL (· .‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÚ ÏÚ ·zÎ Ì‡ (‡ƒƒ¿««¿≈»¿≈»∆ƒ¿««
„aÚÓ BÈ‡L ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a5‡lL „aÚÓ ‰È‰L (‚ . ¿≈»¿»∆≈¿À»∆»»¿À»∆…

‰¯BzŒ¯ÙÒ ÌLÏ6- ‰·È˙k ÌB˜Óa ‡lL ·zÎpL („ . ¿≈≈∆»∆ƒ¿«∆…ƒ¿¿ƒ»
¯Na ÌB˜Óa ÏÈÂb‰ ÏÚ7(‰ .¯ÚN ÌB˜Óa ÛÏw‰ ÏÚÂ , ««¿ƒƒ¿»»¿««¿»ƒ¿≈»

ÛÏw‰ ÏÚ B˙ˆ˜Óe ÏÈÂb‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó ·zÎpL8(Â . ∆ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒƒ¿»««¿»
ÒBËÒeÒÎe„ ÏÚ ·zÎpL9ËeË¯N ‡Ïa ·zÎpL (Ê .10. ∆ƒ¿««¿¿∆ƒ¿«¿…ƒ¿

„ÓBÚ‰ ¯ÁL ‡Ïa ·zÎpL (Á11¯‡La ·zÎpL (Ë . ∆ƒ¿«¿…»…»≈∆ƒ¿«ƒ¿»
˙BBLÏ12ÒB¯B˜Èt‡ B·˙kL (È .13B· ‡ˆBik B‡ ,14 ¿∆¿»∆ƒ«≈

˙B¯kÊ‡‰ ·˙kL (‡È .ÔÈÏeÒt ¯‡MÓ15‰eÎ ‡Ïa16. ƒ¿»¿ƒ∆»«»«¿»¿…«»»
˙B‡ elÙ‡ ÛÈÒB‰L (‚È .˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¯qÁL (·È∆ƒ≈¬ƒ∆»∆ƒ¬ƒ

˙Á‡17˙B‡a ˙B‡ ‰Ú‚pL („È .18˙¯eˆ ‰„ÒÙpL (ÂË . ∆»∆»¿»¿∆ƒ¿¿»«
‡¯w˙ ‡lL „Ú ˙Á‡ ˙B‡¯wÚ Ïk19˙B‡Ï ‰Ó„˙ B‡ , «««∆…ƒ»≈»ƒ»ƒ¿∆¿
‰·È˙k‰ ¯wÚa ÔÈa - ˙¯Á‡20·˜a ÔÈa ,21,Ú¯˜a ÔÈa , «∆∆≈¿ƒ««¿ƒ»≈¿∆∆≈¿∆«

LeËLËa ÔÈa22˙B‡ ÔÈa ·È¯˜‰L B‡ ˜ÈÁ¯‰L (ÊË . ≈¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈
˙B·˙ ÈzL B‡ ,˙B·˙ ÈzLk ‰·z‰ ‰‡¯zL „Ú ,˙B‡Ï¿«∆≈»∆«≈»ƒ¿≈≈¿≈≈

˙Á‡ ‰·˙k23˙BiL¯t‰ ˙¯eˆ ‰pML (ÊÈ .24(ÁÈ . ¿≈»∆»ƒƒ»««»»ƒ
˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆ ‰pML25·˙k‰ ¯‡La ·˙kL (ËÈ . ∆ƒ»««ƒ∆»«ƒ¿»«¿»

‰¯ÈLk26‰¯B‰Ë È„Èb ‡Ïa ˙BÚÈ¯È‰ ¯ÙzL (Î .27. ¿ƒ»∆»««¿ƒ¿…ƒ≈¿»
¯‡Le·kÚÏ ‡Ï ,‰ÂˆÓÏ - ÌÈ¯·c‰28. ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»…¿«≈

בפרקים 2) שנשנו הדברים תמצית מסכמת זו הלכה
ה"יא).3)הקודמים. (פ"ז, לעיל ורבינו 4)כמבואר

נהגו  וכך פסול, ספרֿתורה על שמברכים כותב: בתשובתו,
פסול  ספרֿתורה על ולאחריה לפניה לברך - המערב אנשי
שאין  וידעו היו, בינה בעלי שכולם לפי עולם, גאוני בפני -
בקריאה  אלא פסול, אם הוא כשר אם בספר, תלויה הברכה
האפשרות  להם כשאין אלא זה שאין וכנראה וכו', עצמה
ספר  להשיג להם כשאפשר ידובר וכאן כשר, בספר לקרוא
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באמצע  בספר טעות נמצאה אם יוצא, ולפיֿזה כשר.
שנמצאה  ממקום בו ומתחילים אחר ס"ת מוציאים הקריאה,
כי  בראשון, שקראו מה על חוזרים ואין בראשון, הטעות
בו. שיוצאים אפשר" כ"אי זה הרי בו, קראו שכבר מאחר
שמשמעו  בו", קורין "אין לכתוב: רבינו שדייק וזהו
(כסףֿ הקריאה להם עלתה בדיעבד אבל - לא לכתחילה

רבינו"). "תשובות במוספנו וראה עבדוהו 5)משנה, שלא
ה"ו. פ"א, לעיל כמבואר ובעפצים, הלכה 6)בקמח שם,

כמבואר 7)י"א. השיער, במקום להכתב ודינו הבשר, לצד
ה"ח). (פ"א, ה"ד.8)לעיל פ"ז, החלק 9)לעיל הוא

לשנים, בעביו העור את שחילקו אחרי הבשר, שממול
ה"ז. פ"א, לעיל י"ב.10)כמבואר הלכה שם,

לעיל 11) כמבואר פסולים, הצבעים ושאר רב, זמן המתקיים
ה"ה. ובכתב 12)פ"א, הקדש בלשון אלא נכתב ואינו

ה"יט. שם כמבואר "גוי".13)אשורי, התימנים: ובכת"י
או14) מומר ישראל ה"יג.כגון פ"א לעיל כמבואר מוסר,
הקב"ה.15) לשם 16)שמות בכתיבתן לכוין שצריך

ה"טו). פ"א, (לעיל השם כדין 17)קדושת יתר של שדין
ה"טז). פ"ז, (לעיל להיות 18)החסר צריכה אות וכל

ה"יט). פ"א, (לעיל רוחותיה מכל עור מוקפת
לגמרי.19) דומה 20)שנמחקה היתה הכתיבה שמתחילת

אחרת. אחרת.21)לאות לאות תדמה נקב, ע"י
כגון 22) אחרת, לאות תדמה ולפיכך מקצתה שנמחקה

כיו"ד. נראית היא והרי הוא"ו רגל ראה 23)שנמחקה
ה"ד. סוף פ"ח, סתומות,24)לעיל - פתוחות שכתב

ה"אֿג. פ"ח, לעיל כמבואר פתוחות, - וסתומות
מיוחדת,25) בצורה הנכתבת ו"האזינו", הים" "שירת

ה"ד. סוף פ"ח, לעיל באמצע 26)כמבואר ריוח בו שנתן
ה"יא. פ"ז, לעיל מבואר ופסולו בגידי 27)השיטות, אלא

פ"ט, (לעיל כהלכה ויתפרן שיתירן עד ופסול טמאה, בהמה
ורבינו 28)ה"יג). פסול, עוד שיש המפרשים והעירו

השם  מקצת "כתב ה"טז): (פ"א, לעיל הביאו בעצמו
רע"ד, סימן ח"ג ובתשב"ץ פסול". - תלוי ומקצתו בשיטה

כאן. למנותו רבינו שכחו ספק שבלי ע"ז העיר

.·„B·ÎÂ ‰¯˙È ‰M„˜ Ba ÔÈ‚‰B ,¯Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»»≈¬ƒ¿À»¿≈»¿»
ÏB„b29ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ¯kÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â . »¿»¿»»ƒ¿…≈∆»¬ƒ≈

ÏÎ‡i ‰Ó BÏ30elÙ‡Â ,ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ BÏ eÈ‰ elÙ‡Â , «…««¬ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬ƒ
Œ¯ÙÒ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ .L„Á Ba ÁwÏ ÔLÈ LÈ∆»»ƒ«»»¿»≈¿ƒ≈∆

ÂÈÓ„a ‰¯Bz „ÓÏiL :ÌÈ¯·„ ÈLÏ ‡l‡ ,‰¯Bz31B‡ , »∆»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿«»¿»»
ÂÈÓ„a ‰M‡ ‡NiL32‡e‰Â ;33¯·c BÏ ‰È‰È ‡lL , ∆ƒ»ƒ»¿»»¿∆…ƒ¿∆»»

¯kÓÏ ¯Á‡34. «≈ƒ¿…

ãycew zegiyn zecewpã

."einca dy` `yiy e`"

לשיטת  ורבו", "פרו במצות ההסבר אופני בשני תלוי זה דין
לחיוב  ישיר המשך היא בזקנותו ורבו" "פרו מצות הרמב"ם
זו  מצוה שקיים לאחר שגם ורבו" "פרו מצות של העיקרי
גם  זו ממצוה ליבטל לא סופרים מדברי חיוב עליו יש
שהיו  ואחר זקנותו בעת החיוב השני לאופן אבל בזקנותו.
העיקרי. לחיוב המשך ואינו עצמו בפני חיוב הוא ובת בן לו

לישא  בשביל תורה ספר מכירת לדין הנפק"מ ומכאן
"פרו  מצות כבר קיים הרי עצמו בפני דין הוא אם אשה:
לשיטת  אבל כך, לשם תורה ספר למכור ואסור ורבו"
לו  יש פו"ר למצות והמשך תמידי חיוב שהוא הרמב"ם
קיים  אם גם בנים בת אשה לישא כדי תורה ספר למכור

פו"ר. מצות כבר
27 cenr 'l wlg zegiy ihewl itÎlr

מ"ח):29) פ"ד, (אבות שנינו וכן ה"זֿי. בסמוך כמבואר
(וראה  הבריות", על מכובד גופו התורה, את המכבד "כל

לג:). בן 30)קידושין שמעון רבן "אמר ע"א: כז, מגילה
בתו  או ספרֿתורה ומוכר יאכל, מה לו אין אפילו גמליאל:
ומובן  הדמים). (באותם לעולם" ברכה סימן רואה אינו -
נפשו  את להחיות במה לו שאין כגון נפש, פיקוח שבמקום
שמזונותיו  במי ידובר וכאן למכרו. לו מותר - מרעב ויגווע
נפש  פיקוח של למצב הגיע לא עדיין אבל מצומצמים,

וגדול 31)(כסףֿמשנה). תורה, כשילמד בדמיו שיתפרנס
מעשה. לידי שמביא נישואי 32)הלימוד שם. מגילה,

יח): מח, (ישעיה ככתוב העולם, קיום משום בהם יש אשה
יצרה. לשבת בראה תוהּו והעירו 34)ובלבד.33)לא ָ

פדיוןֿשבויים, מצות לצורך שגם ח:): (ב"ב ב'תוספות'
מיימוניות'). ('הגהות ספרֿתורה למכור מותר

.‚B˙B‡ ÔÈ˙B ,ÏÒÙpL B‡ ‰ÏaL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»»∆ƒ¿«¿ƒ
N¯ÁŒÈÏÎa35BÊÂ ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ïˆ‡ B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ƒ¿ƒ∆∆¿¿ƒ≈∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿

˙BÁtËÓ .B˙ÊÈ‚ ‡È‰36Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,eÏaL ÌÈ¯ÙÒ ƒ¿ƒ»ƒ¿¿¿»ƒ∆»ƒ»
‰ÂˆÓŒ˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Îz37Ô˙ÊÈ‚ ‡È‰ BÊÂ ,38. «¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»

(ירמיה 35) ככתוב רב, זמן בו שמתקיים ע"ב. כו, מגילה
ואין  רבים. ימים יעמדו למען חדש בכלי ונתתם יד): לב,

מהר. כך כל ירקב שלא בעפר, אותו מעילי 36)מניחים
קוברין 37)הספר. לו ואין בדרך, מושלך מישראל אחד

ה"ח). פ"ג, אבל הל' רבינו ע"ב.38)(לשון כו, מגילה
לעשות  שהרשות הכוונה, רפב, סי' יו"ד יוסף' ה'בית ולדעת
לגנזן  ויכול בדבר, חיוב אין אבל מצוה למת  תכריכין מהן

בעפר. חרס בכלי

.„Ba Áp‰Â ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÔÎe‰L ˜Èz39ÔÎÂ ; ƒ∆«¿≈∆»¿À«¿≈
Ïc‚n‰Â ÔB¯‡‰Â ˙BÁtËn‰40Œ¯ÙÒ Ba ÔÈÁÈpnL «ƒ¿»¿»»¿«ƒ¿»∆«ƒƒ≈∆

ÔÎÂ ;˜Èz‰ CB˙a ¯Ùq‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz»««ƒ∆«≈∆¿«ƒ¿≈
‡qk‰41ÂÈÏÚ Áp‰Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÂÈÏÚ ÁÈp‰Ï ÔÎe‰L «ƒ≈∆«¿«ƒ«»»≈∆»¿À«»»

¯eÒ‡Â ,Ô‰ ‰M„˜ ÈLÈÓLz Ïk‰ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»«…«¿ƒ≈¿À»≈¿»
ÔÈÊ‚ ,e¯·MiLk B‡ eÏ·iLk ‡l‡ ,Ô˜¯ÊÏ42Ï·‡ . ¿»¿»∆»¿∆ƒ¿¿∆ƒ»¿ƒ¿»ƒ¬»

˙BÓÈa‰43,¯Ùq‰ ÊÁB‡Â ¯eaˆ ÁÈÏL Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚL «ƒ∆≈¬≈∆¿ƒ«ƒ¿≈«≈∆
˙BÁel‰Â44ÔÈ‡ ,„nÏ˙‰Ï ˜BÈzÏ Ô‰a ÔÈ·˙BkL ¿«∆¿ƒ»∆«ƒ¿ƒ¿«≈≈

‰M„˜ Ô‰a45ÈBn¯ ÔÎÂ .46,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ·‰ÊÂ ÛÒÎ »∆¿À»¿≈ƒ≈∆∆¿»»¿«≈»∆
,Ô‰ ‰M„˜ ÈLÈÓLz - ÈBÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÔÈNBÚL∆ƒ¿≈∆»¿«¿ƒ≈¿À»≈
Ô˙B‡ ¯ÎÓ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;ÏÁÏ Ô‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«»

LnÁ B‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ Ô‰ÈÓ„a ˙B˜Ï47. ƒ¿ƒ¿≈∆≈∆»À»

קדושה 39) בו אין - לכך הוכן לא או בו, הונח לא אם כי
ה"ט. פ"ד, לעיל כמבואר בו 40)כלל, שמצניעים - ארון
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שעליו  הבימה שעל הגבוה הספסל הוא - מגדל תורה. ספרי
הספרדים  הכנסת (ובבתי בו. כשקורא הספר הש"ץ מניח
הוא  מקרא ולשון "תיבה"). אצלם ונקרא בו, משתמשים
('בית  לדבר עשו אשר עץ מגדל על ויעמוד... ד): ח, (נחמיה

רפב). סי' יו"ד כסא 41)יוסף' המכינים מקומות יש
ספרים  שני שמוציאים ביום ספרֿתורה עליו להניח מיוחד

(שם). ע"ב.42)לקריאה כו, שבאמצע 43)מגילה אחת
בימה  לפניו שיש הקודש' 'ארון שלפני והשניה הכנסת, בית
התורה. הוצאת בשעת הספר את ואוחז הש"ץ עומד ועליה

הברית 44) ללוחות הכוונה המשנה', 'מרכבת בעל דעת לפי
"ארון  בראש והם הדברות", "עשרת עליהם שכתובים
'ארון  נויי שהם שאע"פ רבינו ומשמיענו כמנהגנו, הקודש"

הארון. קדושת להם אין - ע"א.45)הקודש' לב, מגילה
"אין  אמרו: ה"א) פ"ג, (שם, שב'ירושלמי' הראב"ד והעיר
הכנסת". בית קדושת מקום בהם יש אבל ארון, קדושת להם
(הל' לעיל כתב בפירוש שהרי בזה, מודה רבינו שגם ויתכן,
הכנסת", כבית הכנסת בית כלי "וכל ה"טו): פ "יא, תפילה
קדושה" כ"תשמישי הארון בקדושת מדובר שכאן אלא

כסףֿמשנה). בצורת 46)(ע"פ עשויים תורה ספר תשכיטי
לעיל 47)רימון. כמבואר מורידים, ואין בקדש שמעלים

ה"יד. פ"יא, תפילה הל'

.‰ÔÈ‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÈabŒÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈp‰Ï ¯zÓeÀ»¿«ƒ«≈∆»««≈≈∆»¿≈
ÌÈLnÁ ÈabŒÏÚ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ48ÔÈLnÁ‰ ÔÈÁÈpÓe . »ƒ«««≈À»ƒ«ƒƒ«À»ƒ

ÌÈ‡È· ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ÈabŒÏÚ««≈¿ƒƒ¿ƒ¬»≈«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈLnÁ ÈabŒÏÚ ÌÈ·e˙Îe49ÈabŒÏÚ ÌÈLnÁ ‡ÏÂ , ¿ƒ««≈À»ƒ¿…À»ƒ««≈

,˙B„b‡Â ˙BÎÏ‰ elÙ‡ ,L„w‰ È·˙k ÏÎÂ .‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»ƒ¿≈«…∆¬ƒ¬»¿«»
Ô˜¯ÊÏ ¯eÒ‡50ÔÈÚÈÓw‰ .51ÏL ÌÈÈÚ Ì‰a LiL , »¿»¿»«¿≈ƒ∆≈»∆ƒ¿»ƒ∆
L„w‰ È·˙k52Œ‡l‡ ,‡qk‰Œ˙È·Ï Ô‰a ÔÈÒÎ ÔÈ‡ , ƒ¿≈«…∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿≈«ƒ≈∆»

¯BÚ ˙BtÁÓ eÈ‰ ÔkŒÌ‡53. ƒ≈»¿À

בגלילה 48) ועשוי בלבד, אחד חומש רק בו הכתוב ספר
ס"ת. מותרים 49)כעין וכתובים, ונביאים ע"א. כז, מגילה

שם). (ר"ן, זה על לו 50)זה יתנם אל לחבירו, כשיתנם
צח.). (עירובין עליו 51)בזריקה שכותבים נייר או קלף

קושרו  והאדם וכדומה, לרפואה כסגולה קדושים, שמות
רבה' 'במדבר במדרש מצינו וכן תמיד, עמו ונושאו לגופו
רעה". עין בך תשלוט שלא עליך, הזה הקמיע "יהא פ"יב:

וברש"י).52) ס: (שבת רפואה של סא,53)מקראות שם,
ע"א.

.ÂBa ÒkÈÂ BÚB¯Êa ‰¯BzŒ¯ÙÒ Ì„‡ ÊÁ‡È ‡Ï……«»»≈∆»ƒ¿¿ƒ»≈
‡qk‰Œ˙È·Ï B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï54˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡55, ¿≈«∆¿»¿≈«ƒ≈¿≈«¿»

˜Èz‰ CB˙a Ôe˙Â ˙BÁtËÓa Ce¯Î ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¿«ƒ
ÔÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,B· ‡¯˜È ‡ÏÂ .BlL∆¿…ƒ¿»«∆«¿ƒ«¿««ƒ
ÊÁ‡È ‡ÏÂ .‡qk‰Œ˙ÈaÓ B‡ (ıÁ¯n‰Œ˙ÈaÓ B‡) ˙n‰«≈ƒ≈«∆¿»ƒ≈«ƒ≈¿……«

Ì¯Ú ‡e‰Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙‡56‰hÓ ÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡Â . ∆≈∆»¿∆»…¿»≈≈«ƒ»
‰ÈÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙqL57. ∆≈∆»»∆»

אלה 54) מזוהמים במקומות בס"ת להכנס הוא גנאי כי
כא:). להתראות 55)(סנהדרין אין כי לרש", "לועג משום

את  לקיים בידם שאין המתים, לפני במצוות עסוקים

יז, (משלי עושהו חרף לרש לועג אומר: והכתוב המצוות,
בה  יש בו) לקרוא (מבלי בזרועו ספרֿתורה ואחיזת ה),
רבינו. בכוונת הכסףֿמשנה דברי ע"פ יח.), (ברכות מצוה

מפרשים:56) ויש לב.). (מגילה מטפחת בלי ערום כשהספר
הלכה  פ"ד, לעיל ראה ערום, כשהאדם - ערום " "כשהוא

וברדב  הפירושים בֿג. שני את הביא תשע"א סימן ח"ב "ז
ביניהם. הכריע ברכות 57)ולא ירושלמי ע"ב; לב, מנחות

ספסל  גבי על יושב שהיה אליעזר ברבי "מעשה ה"ה): פ"ג,
כמרתיע  מלפניו (נזדעזע) והרתיע עליו, נתון שספרֿתורה

הנחש". מלפני

.ÊLiL ˙ÈaBa B˙hÓ LnLÏ ¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ba «ƒ∆∆≈∆»»¿«≈ƒ»
„ÚÈÏk‰ ÔzÈÂ ,ÈÏÎa epÁÈpiL „Ú B‡ ,ep‡ÈˆBiL «∆ƒ∆«∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ

ÔnÊÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .BÏ ÔnÊÓ BÈ‡L ¯Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ«≈∆≈¿À»¬»ƒ»»¿À»
ÈÏÎk ,‰Ê CB˙a ‰Ê ,ÌÈÏÎ ‰¯NÚ elÙ‡ - BÏ¬ƒ¬»»≈ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ
‰‰B·‚ ‰vÁÓ BÏ ‰NÚiL „Ú B‡ ,Ì‰ „Á‡∆»≈«∆«¬∆¿ƒ»¿»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ58¯Á‡ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,59. ¬»»¿»ƒƒ…»»«ƒ«≈
„Ú LnLÏ ¯eÒ‡ ,¯Á‡ ˙Èa BÏ LÈ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ∆«ƒ«≈»¿«≈«

ep‡ÈˆBiL60. ∆ƒ∆

ע"ב.58) כה, אחר.59)ברכות ע"א.60)חדר כו, שם,

.Á¯zÓ ,È˙ek elÙ‡Â ,˙Bc elÙ‡Â ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ«¬ƒƒ«¬ƒƒÀ»
‰¯B˙ È¯·c ÔÈ‡L ,Ba ˙B¯˜ÏÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÊÁ‡Ï∆¡…≈∆»¿ƒ¿∆≈ƒ¿≈»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó61˙BÙpËÓ ÂÈ„È eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â .62 ¿«¿ƒÀ¿»¿∆…ƒ¿»»¿À»
CkŒ¯Á‡Â ,Ì‰È„È eˆÁ¯È ‡l‡ ,ËÈËa ˙BÎÏÎÏÓ B‡¿À¿»¿ƒ∆»ƒ¿¬¿≈∆¿««»

.B· eÚbÈƒ¿

ס"ת 61) שאין פי"ד אהלות תוספתא ראה ע"א. כב, ברכות
לעיל  רבינו דברי והשווה טומאה. שמע מקבל קריאת הל'

ה"ח. תפילין.62)פ"ד, לענין כו: בסוכה שאמרו כמו

.ËCl‰Ó ‡e‰Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‰‡B¯‰ Ïk63·iÁ , »»∆≈∆»¿∆¿«≈«»
ÂÈtÓ „ÓÚÏ64‰Ê „ÓÚiL „Ú ,ÌÈ„ÓBÚ Ïk‰ eÈ‰ÈÂ . «¬…ƒ»»¿ƒ¿«…¿ƒ«∆«¬…∆

BÓB˜ÓÏ epÚÈbiLk ,Ba Cl‰Ó ‡e‰L65„Ú B‡ , ∆¿«≈¿∆«ƒ∆ƒ¿«
·LÈÏ ÔÈ¯zÓ eÈ‰È CkŒ¯Á‡Â ,Ì‰ÈÈÚÓ ‰qk˙iL66. ∆ƒ¿«∆≈≈≈∆¿««»ƒ¿À»ƒ≈≈

הנושאו.63) האדם "מפני 64)ע"י ע"ב: לג, קידושין
כלֿשכן". לא מפניה עומדין, עמד 65)לומדיה אם אבל

קבע  עמידת עמידתו ואין הואיל כמהלך דינו לנוח, רק
"נשיא 66)(כסףֿמשנה). שם): (קידושין שאמרו כמו

שישב  עד יושב ואינו עיניו, מלוא מלפניו עומד עובר,
האהלה". בואו עד משה אחרי והביטו שנאמר: במקומו,
שאינו  אע"פ קולו את בשומע שהואֿהדין אומרים: ויש
כששמע  שעמד יוסף ברב מצינו כן כי לעמוד, חייב - רואהו
לא:). (קידושין השכינה מלפני אקום אמר: אמו, צעדי קול
יוסף' ('בית תורה בכתר פעמונים לעשות נהגו זה ומטעם

מנוח). רבינו בשם רפב, סי' יו"ד

.ÈB„aÎÏe ,ÌB˜Ó ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ „ÁÈÏ ‰ÂˆÓ67 ƒ¿»¿«≈¿≈∆»»¿«¿
˙È¯a‰ ˙BÁeÏaL ÌÈ¯·c .È‡cÓ ¯˙BÈ B¯c‰Ïe68Ô‰ , ¿«¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿«¿ƒ≈

¯ÙÒÂ ¯ÙÒ ÏÎaL Ô‰69„‚k Ì„‡ ˜¯È ‡Ï . ≈∆¿»≈∆»≈∆…»…»»¿∆∆
‰¯BzŒ¯ÙÒ70Bc‚k B˙Â¯Ú ‰l‚È ‡ÏÂ ,71‡ÏÂ , ≈∆»¿…¿«∆∆¿»¿∆¿¿…
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שעליו  הבימה שעל הגבוה הספסל הוא - מגדל תורה. ספרי
הספרדים  הכנסת (ובבתי בו. כשקורא הספר הש"ץ מניח
הוא  מקרא ולשון "תיבה"). אצלם ונקרא בו, משתמשים
('בית  לדבר עשו אשר עץ מגדל על ויעמוד... ד): ח, (נחמיה

רפב). סי' יו"ד כסא 41)יוסף' המכינים מקומות יש
ספרים  שני שמוציאים ביום ספרֿתורה עליו להניח מיוחד

(שם). ע"ב.42)לקריאה כו, שבאמצע 43)מגילה אחת
בימה  לפניו שיש הקודש' 'ארון שלפני והשניה הכנסת, בית
התורה. הוצאת בשעת הספר את ואוחז הש"ץ עומד ועליה

הברית 44) ללוחות הכוונה המשנה', 'מרכבת בעל דעת לפי
"ארון  בראש והם הדברות", "עשרת עליהם שכתובים
'ארון  נויי שהם שאע"פ רבינו ומשמיענו כמנהגנו, הקודש"

הארון. קדושת להם אין - ע"א.45)הקודש' לב, מגילה
"אין  אמרו: ה"א) פ"ג, (שם, שב'ירושלמי' הראב"ד והעיר
הכנסת". בית קדושת מקום בהם יש אבל ארון, קדושת להם
(הל' לעיל כתב בפירוש שהרי בזה, מודה רבינו שגם ויתכן,
הכנסת", כבית הכנסת בית כלי "וכל ה"טו): פ "יא, תפילה
קדושה" כ"תשמישי הארון בקדושת מדובר שכאן אלא

כסףֿמשנה). בצורת 46)(ע"פ עשויים תורה ספר תשכיטי
לעיל 47)רימון. כמבואר מורידים, ואין בקדש שמעלים

ה"יד. פ"יא, תפילה הל'

.‰ÔÈ‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÈabŒÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈp‰Ï ¯zÓeÀ»¿«ƒ«≈∆»««≈≈∆»¿≈
ÌÈLnÁ ÈabŒÏÚ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ48ÔÈLnÁ‰ ÔÈÁÈpÓe . »ƒ«««≈À»ƒ«ƒƒ«À»ƒ

ÌÈ‡È· ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ÈabŒÏÚ««≈¿ƒƒ¿ƒ¬»≈«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈLnÁ ÈabŒÏÚ ÌÈ·e˙Îe49ÈabŒÏÚ ÌÈLnÁ ‡ÏÂ , ¿ƒ««≈À»ƒ¿…À»ƒ««≈

,˙B„b‡Â ˙BÎÏ‰ elÙ‡ ,L„w‰ È·˙k ÏÎÂ .‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»ƒ¿≈«…∆¬ƒ¬»¿«»
Ô˜¯ÊÏ ¯eÒ‡50ÔÈÚÈÓw‰ .51ÏL ÌÈÈÚ Ì‰a LiL , »¿»¿»«¿≈ƒ∆≈»∆ƒ¿»ƒ∆
L„w‰ È·˙k52Œ‡l‡ ,‡qk‰Œ˙È·Ï Ô‰a ÔÈÒÎ ÔÈ‡ , ƒ¿≈«…∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿≈«ƒ≈∆»

¯BÚ ˙BtÁÓ eÈ‰ ÔkŒÌ‡53. ƒ≈»¿À

בגלילה 48) ועשוי בלבד, אחד חומש רק בו הכתוב ספר
ס"ת. מותרים 49)כעין וכתובים, ונביאים ע"א. כז, מגילה

שם). (ר"ן, זה על לו 50)זה יתנם אל לחבירו, כשיתנם
צח.). (עירובין עליו 51)בזריקה שכותבים נייר או קלף

קושרו  והאדם וכדומה, לרפואה כסגולה קדושים, שמות
רבה' 'במדבר במדרש מצינו וכן תמיד, עמו ונושאו לגופו
רעה". עין בך תשלוט שלא עליך, הזה הקמיע "יהא פ"יב:

וברש"י).52) ס: (שבת רפואה של סא,53)מקראות שם,
ע"א.

.ÂBa ÒkÈÂ BÚB¯Êa ‰¯BzŒ¯ÙÒ Ì„‡ ÊÁ‡È ‡Ï……«»»≈∆»ƒ¿¿ƒ»≈
‡qk‰Œ˙È·Ï B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï54˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡55, ¿≈«∆¿»¿≈«ƒ≈¿≈«¿»

˜Èz‰ CB˙a Ôe˙Â ˙BÁtËÓa Ce¯Î ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¿«ƒ
ÔÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,B· ‡¯˜È ‡ÏÂ .BlL∆¿…ƒ¿»«∆«¿ƒ«¿««ƒ
ÊÁ‡È ‡ÏÂ .‡qk‰Œ˙ÈaÓ B‡ (ıÁ¯n‰Œ˙ÈaÓ B‡) ˙n‰«≈ƒ≈«∆¿»ƒ≈«ƒ≈¿……«

Ì¯Ú ‡e‰Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙‡56‰hÓ ÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡Â . ∆≈∆»¿∆»…¿»≈≈«ƒ»
‰ÈÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙqL57. ∆≈∆»»∆»

אלה 54) מזוהמים במקומות בס"ת להכנס הוא גנאי כי
כא:). להתראות 55)(סנהדרין אין כי לרש", "לועג משום

את  לקיים בידם שאין המתים, לפני במצוות עסוקים

יז, (משלי עושהו חרף לרש לועג אומר: והכתוב המצוות,
בה  יש בו) לקרוא (מבלי בזרועו ספרֿתורה ואחיזת ה),
רבינו. בכוונת הכסףֿמשנה דברי ע"פ יח.), (ברכות מצוה

מפרשים:56) ויש לב.). (מגילה מטפחת בלי ערום כשהספר
הלכה  פ"ד, לעיל ראה ערום, כשהאדם - ערום " "כשהוא

וברדב  הפירושים בֿג. שני את הביא תשע"א סימן ח"ב "ז
ביניהם. הכריע ברכות 57)ולא ירושלמי ע"ב; לב, מנחות

ספסל  גבי על יושב שהיה אליעזר ברבי "מעשה ה"ה): פ"ג,
כמרתיע  מלפניו (נזדעזע) והרתיע עליו, נתון שספרֿתורה

הנחש". מלפני

.ÊLiL ˙ÈaBa B˙hÓ LnLÏ ¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ba «ƒ∆∆≈∆»»¿«≈ƒ»
„ÚÈÏk‰ ÔzÈÂ ,ÈÏÎa epÁÈpiL „Ú B‡ ,ep‡ÈˆBiL «∆ƒ∆«∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ

ÔnÊÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .BÏ ÔnÊÓ BÈ‡L ¯Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ«≈∆≈¿À»¬»ƒ»»¿À»
ÈÏÎk ,‰Ê CB˙a ‰Ê ,ÌÈÏÎ ‰¯NÚ elÙ‡ - BÏ¬ƒ¬»»≈ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ
‰‰B·‚ ‰vÁÓ BÏ ‰NÚiL „Ú B‡ ,Ì‰ „Á‡∆»≈«∆«¬∆¿ƒ»¿»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ58¯Á‡ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,59. ¬»»¿»ƒƒ…»»«ƒ«≈
„Ú LnLÏ ¯eÒ‡ ,¯Á‡ ˙Èa BÏ LÈ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ∆«ƒ«≈»¿«≈«

ep‡ÈˆBiL60. ∆ƒ∆

ע"ב.58) כה, אחר.59)ברכות ע"א.60)חדר כו, שם,

.Á¯zÓ ,È˙ek elÙ‡Â ,˙Bc elÙ‡Â ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ«¬ƒƒ«¬ƒƒÀ»
‰¯B˙ È¯·c ÔÈ‡L ,Ba ˙B¯˜ÏÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÊÁ‡Ï∆¡…≈∆»¿ƒ¿∆≈ƒ¿≈»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó61˙BÙpËÓ ÂÈ„È eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â .62 ¿«¿ƒÀ¿»¿∆…ƒ¿»»¿À»
CkŒ¯Á‡Â ,Ì‰È„È eˆÁ¯È ‡l‡ ,ËÈËa ˙BÎÏÎÏÓ B‡¿À¿»¿ƒ∆»ƒ¿¬¿≈∆¿««»

.B· eÚbÈƒ¿

ס"ת 61) שאין פי"ד אהלות תוספתא ראה ע"א. כב, ברכות
לעיל  רבינו דברי והשווה טומאה. שמע מקבל קריאת הל'

ה"ח. תפילין.62)פ"ד, לענין כו: בסוכה שאמרו כמו

.ËCl‰Ó ‡e‰Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‰‡B¯‰ Ïk63·iÁ , »»∆≈∆»¿∆¿«≈«»
ÂÈtÓ „ÓÚÏ64‰Ê „ÓÚiL „Ú ,ÌÈ„ÓBÚ Ïk‰ eÈ‰ÈÂ . «¬…ƒ»»¿ƒ¿«…¿ƒ«∆«¬…∆

BÓB˜ÓÏ epÚÈbiLk ,Ba Cl‰Ó ‡e‰L65„Ú B‡ , ∆¿«≈¿∆«ƒ∆ƒ¿«
·LÈÏ ÔÈ¯zÓ eÈ‰È CkŒ¯Á‡Â ,Ì‰ÈÈÚÓ ‰qk˙iL66. ∆ƒ¿«∆≈≈≈∆¿««»ƒ¿À»ƒ≈≈

הנושאו.63) האדם "מפני 64)ע"י ע"ב: לג, קידושין
כלֿשכן". לא מפניה עומדין, עמד 65)לומדיה אם אבל

קבע  עמידת עמידתו ואין הואיל כמהלך דינו לנוח, רק
"נשיא 66)(כסףֿמשנה). שם): (קידושין שאמרו כמו

שישב  עד יושב ואינו עיניו, מלוא מלפניו עומד עובר,
האהלה". בואו עד משה אחרי והביטו שנאמר: במקומו,
שאינו  אע"פ קולו את בשומע שהואֿהדין אומרים: ויש
כששמע  שעמד יוסף ברב מצינו כן כי לעמוד, חייב - רואהו
לא:). (קידושין השכינה מלפני אקום אמר: אמו, צעדי קול
יוסף' ('בית תורה בכתר פעמונים לעשות נהגו זה ומטעם

מנוח). רבינו בשם רפב, סי' יו"ד

.ÈB„aÎÏe ,ÌB˜Ó ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ „ÁÈÏ ‰ÂˆÓ67 ƒ¿»¿«≈¿≈∆»»¿«¿
˙È¯a‰ ˙BÁeÏaL ÌÈ¯·c .È‡cÓ ¯˙BÈ B¯c‰Ïe68Ô‰ , ¿«¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿«¿ƒ≈

¯ÙÒÂ ¯ÙÒ ÏÎaL Ô‰69„‚k Ì„‡ ˜¯È ‡Ï . ≈∆¿»≈∆»≈∆…»…»»¿∆∆
‰¯BzŒ¯ÙÒ70Bc‚k B˙Â¯Ú ‰l‚È ‡ÏÂ ,71‡ÏÂ , ≈∆»¿…¿«∆∆¿»¿∆¿¿…
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ËÈLÙÈ72BL‡¯ ÏÚ epÁÈpÈ ‡ÏÂ ,Bc‚k ÂÈÏ‚¯ «¿ƒ«¿»¿∆¿¿…«ƒ∆«…
‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÂÈ¯BÁ‡ ¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ ;ÈB‡NÓk73Œ‡l‡ , ¿«¿…«¬ƒ¬»¿≈∆»∆»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ epnÓ dB·‚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡74. ƒ≈»»»«ƒ∆¬»»¿»ƒ

את 67) "ולכבד הנוסח: התימנים, ובכת"י המקום. את
הברית 68)המקום". לוחות על הכתובים הדברות עשרת

ח, במלכיםֿא כמפורש הקדשים, שבקודש בארון המונחים
הדברות,69)ט. עשרת נמצאות ספרֿתורה בכל שגם

שבתוכו, הלוחות על ה' ברית ארון את לכבד שמצוה וכשם
לספרֿתורה  המיוחד המקום לכבד מצוה הגר"א,כן (ביאורי

רפב). סי' (עירובין 70)ליו"ד שאמרו מרבו, קלֿוחומר
לו):) ח, (משלי אומר הכתוב עליו רבו, בפני "הרק צט.):

מות". אהבו משנאי אשר 71)כל כו): כ, (שמות ככתוב
בספרֿתורה  כך, במזבח ואם עליו, ערותך תגלה לא

רוקח'72)עלֿאחתֿכמהֿוכמה. 'מעשה כת"י, כנוסח
שזה  קח: לכתובות רש"י וראה יפשיט. אחר: ובנוסח ועוד.

בזיון. הנפטר 73)דרך "תלמיד נג. ביומא שמצינו כמו
והולך". פניו מצדד אלא וילך פניו יחזיר אל מרבו,

והרבנים 74) כה:). (ברכות אחרת כברשות נידון הוא שאז
בזה  אין - הקודש לארון ואחוריהם ודורשים העומדים
אחרת  כברשות הוא הרי בארון מונח שהס"ת כיון איסור,

סק"א). רפב סי' יו"ד (ט"ז

.‡È,BnÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒÂ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‰È‰»»¿«≈ƒ»¿»¿≈∆»ƒ
ÈabŒÏÚ epÁÈpÈÂ ,˜N‰ CB˙a ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈpÈ ‡Ï…«ƒ«≈∆»¿««¿«ƒ∆««≈

ÂÈÏÚ ·k¯ÈÂ ¯BÓÁ‰75ÈtÓ „Át˙Ó ‰È‰ Ì‡Â ; «¬¿ƒ¿«»»¿ƒ»»ƒ¿«≈ƒ¿≈
¯zÓ - ÌÈ·pb‰76BÁÈpÓ - „Át ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ««»ƒÀ»¿ƒ≈»«««ƒ

B˜ÈÁ·77.CÏB‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ·ÎB¯ ‡e‰Â ,BaÏ „‚k ¿≈¿∆∆ƒ¿≈««¿≈»¿≈
,L‡¯Œ„·Îa ·LÈ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÈÙÏ ·LBiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆»≈≈¿…∆…

‰ÓÈ‡a78È‡a ÏÎÏ ÔÓ‡p‰ „Ú‰ ‡e‰L ,„ÁÙÂ ¿≈»»««∆»≈«∆¡»¿»»≈
ÌÏBÚ79Ó‡pL ,e‰„aÎÈÂ ."„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â" :¯ »∆∆¡«¿»»»¿¿≈ƒ«¿≈

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BÁÎ ÈÙk80ÏlÁÓ‰ Ïk : ¿ƒ…»¿¬»ƒ»ƒƒ»«¿«≈
„aÎÓ‰ ÏÎÂ ;˙Bi¯a‰ ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb ,‰¯Bz‰ ˙‡∆«»¿À»««¿ƒ¿»«¿«≈

˙Bi¯a‰ ÏÚ „aÎÓ BÙeb ,‰¯Bz‰ ˙‡81. ∆«»¿À»««¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"zeixad lr caekn eteb dxezd z` caknd lk...."

גדולתה  על האריכות כל שאחרי יתכן איך להבין: צריך
עליו  האדם שיתכבד שכדי מסיים התורה, של וקדושתה
שיש  מבין יהודי שאינו מי גם והלא התורה, ספר את לכבד
ובעצמו  בכבודו הקב"ה של תורתו שהיא התורה את לכבד
מביא  ואעפ"כ יהודי לכל המובן דבר שהוא ועאכו"כ

האדם. יתכבד שעי"ז הטעם את הרמב"ם
מבינים  הכל והלא כו'" מכובד "גופו הלשון שנקט ובפרט
מדגיש  ומדוע גופו, ולא נשמתו היא אדם של שעיקרו
הבריות  על מכובד גופו שיהיה כתב מכך ויתירה גופו. כבוד
אדם  בבני ביותר הנמוכה בדרגה מדבר "בריות" שהלשון

הקב"ה. ידי על שנבראו היא מעלתם שכל
אין  התורה את לכבד יהודי על מצווים כאשר והביאור:

ורצונו  חכמתו שהיא מבין אכן והוא טעם, לשום צריכים
ש"אתם  הגלות שבזמן אפשרות שיש אלא, הקב"ה. של
עם  הקשורים דברים על כשיקפיד העמים" מכל המעט
כאשר  ובפרט בפרנסה, קשיים הגוי לו יגרום התורה כבוד
לא  בהם שאין פשוטים אנשים היינו "בריות" על  מדובר
בעניינים  מושג שום להם ואין טובות מידות ולא  שכל
כי  ברוחניות, העסוקים אנשים לסבול יכולים אינם רוחניים

שלהם. הריקנות את להרגיש להם הגורמים הם
המכבד  ליהודי תורה שהבטיחה הרמב"ם אומר זה על
הבריות", על מכובד "גופו שיהיה אותה ומקיים אותה
לא  גם היזק שום לו תגרום לא תורה על והקפדתו
שלא  ופשיטא לגופו, הקשורים פשוטים הכי בעניינים

שליטה. כל לגוי אין בוודאי שעליה לנשמתו
ומה  האנשים, כמו הנשים חייבות ספר־תורה כבוד בעניין
מפני  לא הוא ספר־תורה כתיבת במצוות חייבות שאינן
שהתורה  אחרים בחיובים כמו אלא לזה שייכות שאינן
בחינוך  לשליחותן הדרוש הזמן להן שיהיה כדי אותן פטרה
חיובים  עליהם הוטלו לא - לאמו" הצריך "תינוק - הילדים

האנשים. על שהוטלו אחרים
שהזמן  למ"ע בקשר מופלא: עניין התורה מוסיפה אעפ"כ
המצוה... את הזכר ש"בעשות האריז"ל בכתבי נאמר גרמא,
מה  סוד וזה אותה, שעושה בעת עמו נכללת (האשה)

דמיא". כגופו אשתו שארז"ל
שגם  הרי גופא" "פלג הם ואשה שאיש מכיון מכך: יתרה
הכלה  את המיועד החתן שהוא האיש מזכה הנישואין טרם

מקיים, שהוא במצוות ספר המיועדת כתיבת בעניין וכן
לעילוי  זוכות הן מ"מ הנשים על חיוב שאין  הגם תורה

האיש. ידי על המצוה מקיום הנגרם
ãycew zegiyn zecewpã

."mler i`a lkl on`pd crd `edy"

ויש  נח, בבני גם לכאורה מדבר עולם" באי "כל הלשון
"כתר  הלשון ששם מ'ספרי' הרמב"ם של שמקורו לומר
כתר  כו' עולם לבאי פה פתחון ליתן שלא כדי מונח תורה
ואף  העולם. אומות גם כולל העולם" באי לכל מונח תורה

מיתה חייב תורה שלמד ה"ט)שנכרי פ"י מלכים הרי (הלכות
בלימוד  אבל ישראל, של מצוות תורת ללימוד בנוגע רק זה
ועוסק  נכרי "שאפילו חז"ל אמרו נח, בני של המצוות

גדול". ככהן שהוא בתורה
74 dxrde 246 f"k wlg zegiy ihewl itÎlr

רפב).75) סי' יו"ד (הגר"א החמור יח,76)על ברכות
תפילין.77)ע"א. לענין כג) (שם, שאמרו כמו
אדם 78) יתן "לא שנינו: ה"יא) (פ"ג, סופרים ובמסכת

עליה". (מרפקיו) אציליו ושני ארכובותיו, על ספרֿתורה
שבשמים.79) לאביהם ישראל בין הברית כריתת על
מ"ו.80) פ"ד, כי 81)אבות ל): ב, (שמואלֿא שנאמר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



zivivקד zekld - dad` xtq - lel` 'c iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבאבות, המשנה סדר רבינו והפך יקלו. ובוזי אכבד מכבדי
הלכה. כל בסוף כמנהגו טוב, בדבר ס"ת הל' את לסיים כדי

.‡iÓL ÈÓÁ¯a ‰¯Bz ¯ÙÒ ˙BÎÏ‰ e¯Ó‚ƒ¿¿ƒ¿≈∆»¿«¬≈¿«»

ה'תשע"ט  אלול ד' רביעי יום

-dad̀xtq
ziviv zFkld¦§¦¦

ÈÙk ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ˙BNÚÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ«¬ƒƒ««¿≈
˙eÒk‰1. «¿

ãycew zegiyn zecewpã

."zeqkd itpk lr ziviv zeyrl"

שמתחיל  באופן הרמב"ם סידר בכלל, אהבה' 'ספר את
מהתורה) ביום פעמיים שהיא (ק"ש תדירה היותר במצוה
הוא  וזמנה תדירה הפחות שהיא מילה בהלכות ומסיים

בחיים. אחת פעם
שרק  הגם ברכות, הלכות לפני ציצית הלכות סידר גם לכן
המצוה  כוונת כי בציצית, חייב כנפות ארבע בו שיש בגד
זו  וזכירה גו'" ה' מצוות כל את "וזכרתם בתורה מפורשת

כולו. היום לכל שייכת
הוסיף  שלא ציצית להלכות בכותרת גם מתבטא זה עניין
כפי  חייבת כנפות ארבע לה שיש כסות שרק התנאי
התורה  מן חייב ש"אינו ברכות להלכות בכותרת שכתב

שבע". אלא־אם־כן
55 dxrd 27 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr

על 1) ציצית להם ועשו לח): פסוק טו, פרק (במדבר שנאמר
ה' מצוות כל נזכור למען המצוה: משרשי בגדיהם. כנפי
חותם  נושא כמו לזיכרון טוב יותר בעולם דבר ואין תמיד,
בה: שנאמר וזה תמיד, בה יכסה אשר בכסותו קבוע אדוניו
(פרשת  רבה במדרש ואמרו ה'". מצוות כל את "וזכרתם
עולה  ("ציצית" מצוות לתרי"ג תרמוז ציצית מלת קורח):
שבה  קשרים וחמישה שבציצית חוטים שמונה בצירוף ת"ר)

שפ"ו). מצוה (החינוך

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
והלבן 1) שהתכלת התורה; מן החוטים מניין ואם מהי; ציצית

הציצית  מעשה הן; אחת מצוה ושתיהן זו את זו מעכבות אינן
העשוי". מן ולא "תעשה דין וכריכתה;

.‡„‚a‰ Ûk ÏÚ ÔÈNBÚL ÛÚ2ÔÈnÓ3‡e‰ ,„‚a‰ »»∆ƒ«¿««∆∆ƒƒ«∆∆
˙ÈˆÈˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈˆÈˆ ‡¯˜p‰4,L‡¯ ÏL «ƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆∆¿ƒƒ∆…

‡e‰ ÛÚ‰ ‰ÊÂ ."ÈL‡¯ ˙ˆÈˆa ÈÁwiÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»≈ƒ¿ƒƒ…ƒ¿∆∆»»
ÔÈ‡Â .BÚ·ˆÏ ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô·Ï ‡¯˜p‰«ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈»¿Àƒ¿»¿¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓ ÛÚ‰ ÈËeÁÏ5. ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ«»

העץ.2) מן היוצא כענף ממנה של 3)היוצא הבגד שאם
ציציותיו  גם פישתן, של ואם צמר, מחוטי הציצית גם צמר,

ה). הלכה ג, (פרק לקמן ראה פישתן, (מנחות 4)של שיער

א). עמוד מב כמו 5)דף מניין, להם יש סופרים מדברי אבל
ב). עמוד  פח דף (סנהדרין וראה ו). (הלכה בסמוך שמבואר

.·ÚÈ˜¯‰ ÔÈÚk ÚaˆpL ¯Óˆ ËeÁ ÔÈÁ˜BÏÂ6ÔÈÎ¯BÎÂ , ¿¿ƒ∆∆∆ƒ¿«¿≈»»ƒ«¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙ÏÎ˙ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ËeÁÂ ;ÛÚ‰ ÏÚ B˙B‡«∆»»¿∆«ƒ¿»¿≈∆¿≈
.‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL ‰Ê ËeÁ C¯BkL ˙BÎÈ¯k‰ ÔÈÓÏ¿ƒ¿««¿ƒ∆≈∆ƒƒ«»

(פרק 6) לקמן מפורשים צביעתו ב).ופרטי הלכה  ב,

.‚Ûk‰ ÏÚ ‰NÚiL :ÌÈÈeeˆ ÈL BÊ ‰ÂˆÓa e‡ˆÓƒ¿¿¿ƒ¿»¿≈ƒƒ∆«¬∆««»»
,˙ÏÎz ËeÁ ÛÚ‰ ÏÚ C¯ÎiLÂ ,‰pnÓ ‡ˆBÈ ÛÚ»»≈ƒ∆»¿∆ƒ¿…«∆»»¿≈∆
Ûk‰ ˙ˆÈˆ ÏÚ e˙Â ,˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»∆ƒƒ¿»¿«ƒƒ«»»

."˙ÏÎz ÏÈ˙t¿ƒ¿≈∆

.„·kÚÓ BÈ‡ Ô·l‰Â ,Ô·l‰ ˙‡ ·kÚÓ BÈ‡ ˙ÏÎz‰Â¿«¿≈∆≈¿«≈∆«»»¿«»»≈¿«≈
Ô·Ï ‰NBÚ ,˙ÏÎz BÏ ÔÈ‡L È¯‰ ?„ˆÈk .˙ÏÎz‰ ˙‡∆«¿≈∆≈«¬≈∆≈¿≈∆∆»»
Ô·l‰ ˜ÒÙÂ ,˙ÏÎ˙e Ô·Ï ‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ ;Bc·Ï¿«¿≈ƒ»»»»¿≈∆¿ƒ¿««»»
¯Lk - Bc·Ï ˙ÏÎz‰ ¯‡LÂ Ûk‰ „Ú ËÚÓ˙Â7. ¿ƒ¿«≈««»»¿ƒ¿««¿≈∆¿«»≈

של 7) חוט מתחילה הטיל אם אבל ב). עמוד לח דף (מנחות
הכנף  ציצית על "ונתנו שנאמר: יצא, לא לבן חוטי בלי תכלת
משנה). (כסף הלבן עם אלא באה התכלת אין - תכלת" פתיל

.‰,B¯·Á ˙‡ ·kÚÓ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈∆»≈∆¿«≈∆¬≈
˙BˆÓ ÈzL ÔÈ‡8e¯Ó‡ .˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡l‡ , ≈»¿≈ƒ¿∆»ƒ¿«¬≈∆»»¿

,„nÏÓ - "˙ˆÈˆÏ ÌÎÏ ‰È‰Â" :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»ƒƒ¿»»»∆¿ƒƒ¿«≈
BÊ ˙B·kÚÓ ˙BiˆÈˆ Úa¯‡Â .˙Á‡ ‰ÂˆÓ Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ¿»∆»¿«¿«ƒƒ¿«¿
LiL ˙ÈlË L·Bl‰Â .˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔzÚa¯‡L ,BÊ ˙‡∆∆«¿«¿»ƒ¿»∆»¿«≈«ƒ∆∆

˙ÏÎ˙ B‡ Ô·Ï da9Ìi˜ È¯‰ ,„Á‡k Ì‰ÈL B‡ »»»¿≈∆¿≈∆¿∆»¬≈ƒ≈
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ10ÌÈB˘‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .11: ƒ¿«¬≈∆»»¿¬»ƒ»ƒ…ƒ

‰È‰Â12‰ÂÂˆÓ Ì‰ÈMN „ÓÏÓ - ˙ÈˆÈˆÏ ÌÎÏ ¿»»»∆¿ƒƒ¿«≈…¿¿≈∆ƒ¿»
˙BiˆÈˆ Úa¯‡Â ,˙Á‡13,BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ∆»¿«¿«ƒƒ¿«¿∆

‰ÂÂˆÓ ÔzÚa¯‡˘14.˙Á‡ ∆«¿«¿»ƒ¿»∆»

נפרדות,8) מצוות לשתי הנמנות ראש ושל יד של תפילין כמו
לעיל  ראה זו, את זו מעכבות שאינן מפני מצוות, תרי"ג במניין

ד. הלכה ד, פרק תפילין הלבן 9)הלכות שנפסק אחרי
לבדה. התכלת יד 10)ונשארה של לתפילין דומה זה ואין

על  היא שלבישתן מפני מצוות שתי קיים שהלובשן ראש ושל
בעוד  לחוד, זו ושל לחוד, זו לבישת נפרדים, מעשים שני ידי
אחד. מעשה אלא אינה ותכלת, לבן בה שיש טלית שלבישת
כנוסח  נוסחתנו י"ד). (עשה המצוות בספר רבינו דברי והשווה
לסוף  זה משפט נשתרבב אחר ובנוסח התימנים, יד כתב

עוז")11)ההלכה. ב"מגדל (הובא שלח פרשת "ספרי"
זוטא". ב"ספרי ומצאתיו איננו. שלפנינו בלשון 12)ובספרי

"והיו". ולא הבגד.13)יחיד, כנפות שבארבע
בשבת 14) לצאת יהיה אסור ולפיכך ב). עמוד לז דף (מנחות

משא  אלא מצוה כאן אין כי כנפיה, בשלוש המצוייצת בטלית
בעלמא.

.ÂÏL ˙ÈÂfÓ ÏÈÁ˙Ó ?˙ÈˆÈv‰ ˙‡ ÔÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ∆«ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ∆
¯˙BÈ ‡Ï ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Óe ,‚e¯‡‰ ÛBÒ ‡È‰L ,˙ÈlË«ƒ∆ƒ»»«¿ƒƒ∆»…≈

‰ÏÚÓÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ15¯LwÓ ˙BÁÙ ‡ÏÂ , «»∆¿»¿«¿»¿…»ƒ∆∆

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



קה ziviv zekld - dad` xtq - lel` 'c iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבאבות, המשנה סדר רבינו והפך יקלו. ובוזי אכבד מכבדי
הלכה. כל בסוף כמנהגו טוב, בדבר ס"ת הל' את לסיים כדי

.‡iÓL ÈÓÁ¯a ‰¯Bz ¯ÙÒ ˙BÎÏ‰ e¯Ó‚ƒ¿¿ƒ¿≈∆»¿«¬≈¿«»

ה'תשע"ט  אלול ד' רביעי יום

-dad̀xtq
ziviv zFkld¦§¦¦

ÈÙk ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ˙BNÚÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ«¬ƒƒ««¿≈
˙eÒk‰1. «¿

ãycew zegiyn zecewpã

."zeqkd itpk lr ziviv zeyrl"

שמתחיל  באופן הרמב"ם סידר בכלל, אהבה' 'ספר את
מהתורה) ביום פעמיים שהיא (ק"ש תדירה היותר במצוה
הוא  וזמנה תדירה הפחות שהיא מילה בהלכות ומסיים

בחיים. אחת פעם
שרק  הגם ברכות, הלכות לפני ציצית הלכות סידר גם לכן
המצוה  כוונת כי בציצית, חייב כנפות ארבע בו שיש בגד
זו  וזכירה גו'" ה' מצוות כל את "וזכרתם בתורה מפורשת

כולו. היום לכל שייכת
הוסיף  שלא ציצית להלכות בכותרת גם מתבטא זה עניין
כפי  חייבת כנפות ארבע לה שיש כסות שרק התנאי
התורה  מן חייב ש"אינו ברכות להלכות בכותרת שכתב

שבע". אלא־אם־כן
55 dxrd 27 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr

על 1) ציצית להם ועשו לח): פסוק טו, פרק (במדבר שנאמר
ה' מצוות כל נזכור למען המצוה: משרשי בגדיהם. כנפי
חותם  נושא כמו לזיכרון טוב יותר בעולם דבר ואין תמיד,
בה: שנאמר וזה תמיד, בה יכסה אשר בכסותו קבוע אדוניו
(פרשת  רבה במדרש ואמרו ה'". מצוות כל את "וזכרתם
עולה  ("ציצית" מצוות לתרי"ג תרמוז ציצית מלת קורח):
שבה  קשרים וחמישה שבציצית חוטים שמונה בצירוף ת"ר)

שפ"ו). מצוה (החינוך

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
והלבן 1) שהתכלת התורה; מן החוטים מניין ואם מהי; ציצית

הציצית  מעשה הן; אחת מצוה ושתיהן זו את זו מעכבות אינן
העשוי". מן ולא "תעשה דין וכריכתה;

.‡„‚a‰ Ûk ÏÚ ÔÈNBÚL ÛÚ2ÔÈnÓ3‡e‰ ,„‚a‰ »»∆ƒ«¿««∆∆ƒƒ«∆∆
˙ÈˆÈˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈˆÈˆ ‡¯˜p‰4,L‡¯ ÏL «ƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆∆¿ƒƒ∆…

‡e‰ ÛÚ‰ ‰ÊÂ ."ÈL‡¯ ˙ˆÈˆa ÈÁwiÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»≈ƒ¿ƒƒ…ƒ¿∆∆»»
ÔÈ‡Â .BÚ·ˆÏ ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô·Ï ‡¯˜p‰«ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈»¿Àƒ¿»¿¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓ ÛÚ‰ ÈËeÁÏ5. ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ«»

העץ.2) מן היוצא כענף ממנה של 3)היוצא הבגד שאם
ציציותיו  גם פישתן, של ואם צמר, מחוטי הציצית גם צמר,

ה). הלכה ג, (פרק לקמן ראה פישתן, (מנחות 4)של שיער

א). עמוד מב כמו 5)דף מניין, להם יש סופרים מדברי אבל
ב). עמוד  פח דף (סנהדרין וראה ו). (הלכה בסמוך שמבואר

.·ÚÈ˜¯‰ ÔÈÚk ÚaˆpL ¯Óˆ ËeÁ ÔÈÁ˜BÏÂ6ÔÈÎ¯BÎÂ , ¿¿ƒ∆∆∆ƒ¿«¿≈»»ƒ«¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙ÏÎ˙ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ËeÁÂ ;ÛÚ‰ ÏÚ B˙B‡«∆»»¿∆«ƒ¿»¿≈∆¿≈
.‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL ‰Ê ËeÁ C¯BkL ˙BÎÈ¯k‰ ÔÈÓÏ¿ƒ¿««¿ƒ∆≈∆ƒƒ«»

(פרק 6) לקמן מפורשים צביעתו ב).ופרטי הלכה  ב,

.‚Ûk‰ ÏÚ ‰NÚiL :ÌÈÈeeˆ ÈL BÊ ‰ÂˆÓa e‡ˆÓƒ¿¿¿ƒ¿»¿≈ƒƒ∆«¬∆««»»
,˙ÏÎz ËeÁ ÛÚ‰ ÏÚ C¯ÎiLÂ ,‰pnÓ ‡ˆBÈ ÛÚ»»≈ƒ∆»¿∆ƒ¿…«∆»»¿≈∆
Ûk‰ ˙ˆÈˆ ÏÚ e˙Â ,˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»∆ƒƒ¿»¿«ƒƒ«»»

."˙ÏÎz ÏÈ˙t¿ƒ¿≈∆

.„·kÚÓ BÈ‡ Ô·l‰Â ,Ô·l‰ ˙‡ ·kÚÓ BÈ‡ ˙ÏÎz‰Â¿«¿≈∆≈¿«≈∆«»»¿«»»≈¿«≈
Ô·Ï ‰NBÚ ,˙ÏÎz BÏ ÔÈ‡L È¯‰ ?„ˆÈk .˙ÏÎz‰ ˙‡∆«¿≈∆≈«¬≈∆≈¿≈∆∆»»
Ô·l‰ ˜ÒÙÂ ,˙ÏÎ˙e Ô·Ï ‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ ;Bc·Ï¿«¿≈ƒ»»»»¿≈∆¿ƒ¿««»»
¯Lk - Bc·Ï ˙ÏÎz‰ ¯‡LÂ Ûk‰ „Ú ËÚÓ˙Â7. ¿ƒ¿«≈««»»¿ƒ¿««¿≈∆¿«»≈

של 7) חוט מתחילה הטיל אם אבל ב). עמוד לח דף (מנחות
הכנף  ציצית על "ונתנו שנאמר: יצא, לא לבן חוטי בלי תכלת
משנה). (כסף הלבן עם אלא באה התכלת אין - תכלת" פתיל

.‰,B¯·Á ˙‡ ·kÚÓ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈∆»≈∆¿«≈∆¬≈
˙BˆÓ ÈzL ÔÈ‡8e¯Ó‡ .˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡l‡ , ≈»¿≈ƒ¿∆»ƒ¿«¬≈∆»»¿

,„nÏÓ - "˙ˆÈˆÏ ÌÎÏ ‰È‰Â" :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»ƒƒ¿»»»∆¿ƒƒ¿«≈
BÊ ˙B·kÚÓ ˙BiˆÈˆ Úa¯‡Â .˙Á‡ ‰ÂˆÓ Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ¿»∆»¿«¿«ƒƒ¿«¿
LiL ˙ÈlË L·Bl‰Â .˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔzÚa¯‡L ,BÊ ˙‡∆∆«¿«¿»ƒ¿»∆»¿«≈«ƒ∆∆

˙ÏÎ˙ B‡ Ô·Ï da9Ìi˜ È¯‰ ,„Á‡k Ì‰ÈL B‡ »»»¿≈∆¿≈∆¿∆»¬≈ƒ≈
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ10ÌÈB˘‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .11: ƒ¿«¬≈∆»»¿¬»ƒ»ƒ…ƒ

‰È‰Â12‰ÂÂˆÓ Ì‰ÈMN „ÓÏÓ - ˙ÈˆÈˆÏ ÌÎÏ ¿»»»∆¿ƒƒ¿«≈…¿¿≈∆ƒ¿»
˙BiˆÈˆ Úa¯‡Â ,˙Á‡13,BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ∆»¿«¿«ƒƒ¿«¿∆

‰ÂÂˆÓ ÔzÚa¯‡˘14.˙Á‡ ∆«¿«¿»ƒ¿»∆»

נפרדות,8) מצוות לשתי הנמנות ראש ושל יד של תפילין כמו
לעיל  ראה זו, את זו מעכבות שאינן מפני מצוות, תרי"ג במניין

ד. הלכה ד, פרק תפילין הלבן 9)הלכות שנפסק אחרי
לבדה. התכלת יד 10)ונשארה של לתפילין דומה זה ואין

על  היא שלבישתן מפני מצוות שתי קיים שהלובשן ראש ושל
בעוד  לחוד, זו ושל לחוד, זו לבישת נפרדים, מעשים שני ידי
אחד. מעשה אלא אינה ותכלת, לבן בה שיש טלית שלבישת
כנוסח  נוסחתנו י"ד). (עשה המצוות בספר רבינו דברי והשווה
לסוף  זה משפט נשתרבב אחר ובנוסח התימנים, יד כתב

עוז")11)ההלכה. ב"מגדל (הובא שלח פרשת "ספרי"
זוטא". ב"ספרי ומצאתיו איננו. שלפנינו בלשון 12)ובספרי

"והיו". ולא הבגד.13)יחיד, כנפות שבארבע
בשבת 14) לצאת יהיה אסור ולפיכך ב). עמוד לז דף (מנחות

משא  אלא מצוה כאן אין כי כנפיה, בשלוש המצוייצת בטלית
בעלמא.

.ÂÏL ˙ÈÂfÓ ÏÈÁ˙Ó ?˙ÈˆÈv‰ ˙‡ ÔÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ∆«ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ∆
¯˙BÈ ‡Ï ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Óe ,‚e¯‡‰ ÛBÒ ‡È‰L ,˙ÈlË«ƒ∆ƒ»»«¿ƒƒ∆»…≈

‰ÏÚÓÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ15¯LwÓ ˙BÁÙ ‡ÏÂ , «»∆¿»¿«¿»¿…»ƒ∆∆
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Ï„eb16ÌL ÒÈÎÓe ,17ÔÏÙBÎÂ ÔÈËeÁ ‰Úa¯‡ »«¿ƒ»«¿»»ƒ¿¿»
ÚˆÓ‡a18ÔÈÏLlLÓ ÌÈËeÁ ‰BÓL e‡ˆÓ .19 ¿∆¿«ƒ¿¿¿»ƒ¿À¿»ƒ

ÔÈ‡ ,‰BÓM‰ ÌÈËeÁ‰ C¯‡Â .Ô¯w‰ ÔÓ ÔÈÈeÏz¿ƒƒ«∆∆¿…∆«ƒ«¿»≈
.˙BÚaˆ‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt20,Ôk ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰ Ì‡Â »≈«¿«∆¿»¿ƒ»≈«≈

ÔÈ¯Lk ,ÌÈzL B‡ ‰n‡ elÙ‡21˙BÚaˆ‡‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»»∆¿»
Ï„e‚a22ËeÁ ÌÈËeÁ‰ ‰BÓMÓ „Á‡ ‰È‰ÈÂ . ¿»¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»«ƒ

˙ÏÎz23.ÌÈ·Ï ‰Ú·M‰Â , ¿≈∆¿«ƒ¿»¿»ƒ

כנף.15) נקראת אינה מזה עמוד 16)שלמעלה מב דף (שם
הציפורן  סוף עד גודל שבאצבע הראשון שמפרק השיעור א).
הציצית  שתהא צריך בגדיהם", כנפי "על שנאמר: למטה,

ממש). הקרן בסוף (ולא הקרן על נקב.17)תלוייה דרך
יב)18) פסוק כב, פרק (דברים לך תעשה גדילים שנאמר:

(שאין  שניים - "גדיל ב): עמוד לט דף (מנחות חז"ל דרשו
ארבעה  ׁשיׂשים ארבעה", - גדילים משניים), פחות ִֶָגדיל
יהיו  גדילים, מהם ויעשה ולכשיכפלם הטלית, בחור חוטים
עבות" "מעשה וקלוע, עבות - גדיל שם). (רש"י  שמונה
וכן  גדילו" "עובד אונקלוס: מתרגם יד) פסוק כח, פרק (שמות
שרשרות. מעשה גדילים יז): פסוק ז פרק (מלכיםֿא

מטה.19) כלפי נוהגין 21)ברחבן.20)תלויים ואנו
ושני  גדיל מהן שליש אצבעות, י"ב הציצית אורך לעשות

ענף מיימוניות).שלישים עמוד 22)(הגהות מא דף (מנחות
ט. הלכה ט, פרק תורה ספר הלכות לעיל וראה ב).

לבן.23) נשאר השני וחציו תכלת, חציו צבוע אחד שחוט
רבינו". "תשובות במוספנו וראה

.Ê˙Á‡ ‰ÎÈ¯k Ba C¯BÎÂ ,Ô·l‰ ÔÓ „Á‡ ËeÁ Á˜BÏÂ¿≈«∆»ƒ«»»¿≈¿ƒ»««
„‚a‰ „ˆa ÔÈËeÁ‰ ¯‡L ÏÚ24ËeÁ Á˜BÏÂ ;BÁÈpÓe , «¿»«ƒ¿««∆∆«ƒ¿≈«

ÏL ‰ÎÈ¯k‰ „ˆa ˙BÎÈ¯Î ÈzL Ba C¯BÎÂ ,˙ÏÎz‰«¿≈∆¿≈¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»∆
ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ˙BÎÈ¯k LÏM‰ el‡Â ;¯LB˜Â Ô·Ï»»¿≈¿≈«»¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ
ÏL ËeÁa ‰iL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁ¯Óe .‡ÈÏÁÀ¿»«¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒ»¿∆
,˙ÈLÈÏL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁ¯Óe ;Bc·Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿««¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒƒ

‰B¯Á‡ ‡ÈÏÁ „Ú ÔÎÂ25ÈzL da C¯BÎ ‡e‰L , ¿≈«À¿»«¬»∆≈»¿≈
˙ÏÎz ÏL ˙BÎÈ¯Î26ÈtÓ .Ô·Ï ÏL ‰B¯Á‡ ‰ÎÈ¯Îe ¿ƒ∆¿≈∆¿ƒ»«¬»∆»»ƒ¿≈

‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ,Ba ÌiÒÓ ,Ô·la ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ«»»¿«≈∆«¬ƒ«…∆¿…
ÔÈ„È¯BÓ27CeÓÒ ‡‰iL È„k ?Ô·la ÏÈÁ˙È ‰nÏÂ . ƒƒ¿»»«¿ƒ«»»¿≈∆¿≈»

dÈÓ ÛkÏ28a ‰NBÚ ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .Úa¯‡ «»»ƒ»¿«∆∆∆∆¿«¿«
˙BÙk‰29. «¿»

ח.25)בשפתו.24) הלכה בסמוך שמצוות 26)ראה לפי
מהלבן  כורך אינו לפיכך תכלת, כולו הפתיל שיהיה תכלת
(מדברי  תכלת והשאר לכנף סמוכה בלבד אחת כריכה אלא

רבינו"). משום 27)"תשובות בלבן שהתחיל מכיוון
בזה  יוריד בו יסיים לא אם הכתוב, שהקדימו חשיבותו,
א). עמוד לט דף (מנחות מתחילתה הציצית סוף חשיבות

הכנף 28) "ציצית אמרה: והתורה הן, לבנות הטליתות ורוב
(שם). תכלת ואחריו תחילה כנף מין - תכלת סדר 29)פתיל

הכהן  חפני בן שמואל רבי להגאון המצוות בספר גם נמצא זה
רבינו". "תשובות במוספנו ראה רבינו. גם נמשך ואחריו

.Á˙BÁÙ ‡Ï ?Ûk ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰ ˙BÈÏÁ ‰nk«»À¿∆¿»»»…»
Ú·MÓ30‰¯NÚ LÏMÓ ¯˙BÈ ‡ÏÂ ,31‰ÂˆÓ ‡È‰ BÊÂ . ƒ∆«¿…≈ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿»

- ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ ‰ÈÏÚ C¯Î ‡Ï Ì‡Â .¯Á·n‰ ÔÓƒ«À¿»¿ƒ…»«»∆»∆»À¿»««
.‰¯Lk - ˙ÈˆÈv‰ ·¯ ÏÚ ˙ÏÎz‰ C¯k Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ»««¿≈∆«…«ƒƒ¿≈»
ÔÈËeÁ‰ LÈÏLa ˙BÈÏÁ‰ Ïk eÈ‰iL - ˙ÏÎz‰ ÈBÂ¿«¿≈∆∆ƒ¿»«À¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÛÚ Ô‰ÈLÈÏL ÈLe ,ÔÈÏLÏLÓ‰32,B„¯ÙÏ CÈ¯ˆÂ . «¿À¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆»»¿»ƒ¿»¿
L‡¯‰ ¯ÚN ˙ÈˆÈˆk ‡‰iL „Ú33. «∆¿≈¿ƒƒ¿«»…

רקיעים.30) שבעה שבין 31)כנגד אווירים שישה עם יחד
דומה  שתכלת ולפי א). עמוד לט דף (מנחות לרקיע רקיע
לטובה  לזכרנו כדי הרקיעים לסידור סידורה מדמה לרקיע

שם). שם).32)(רש"י (מנחות כרוך דף 33)בלתי (שם,
א). עמוד מב

.Ë‰BÓMÓ „Á‡ Á˜BÏ ,˙ÏÎ˙ ‡Ïa Ô·Ï ‰NBÚ‰»∆»»¿…¿≈∆≈«∆»ƒ¿»
,ÔLÈÏL „Ú ÔÈËeÁ‰ ¯‡L ÏÚ B˙B‡ C¯BÎÂ ,ÔÈËeÁ‰«ƒ¿≈«¿»«ƒ«¿ƒ»
C¯ÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,BÊ ‰ÎÈ¯Îe .ÛÚ Ô˙ÈLÈÏL ÈL ÁÈpÓe«ƒ«¿≈¿ƒƒ»»»¿ƒ»ƒ»»ƒ¿…
˙eL¯‰ - ˙ÏÎza C¯BkL ÔÈÚk ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ d˙B‡»À¿À¿¿≈∆≈«¿≈∆»¿
ÔÈÓ ‡Ïa C¯ÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .e‚‰Ó ‡e‰ ‰ÊÂ ,B„Èa¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿…¿…ƒ¿«

‰NBÚ - ˙BÈÏÁ34˙BÈ‰Ï Ôek˙È :¯·c ÏL BÏÏk . À¿∆¿»∆»»ƒ¿«≈ƒ¿
BÈ‡L ÈÓ LÈÂ .ÌÈLÈÏL ÈL ÛÚ‰Â LÈÏL Ce¯k‰«»¿ƒ¿∆»»¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆≈
·¯ ÏÚ Ô·l‰ C¯k Ì‡Â .Ô·la ‰Ê ¯·„a ˜c˜„Ó¿«¿≈¿»»∆«»»¿ƒ»««»»«…
‰¯Lk - ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ C¯Î ‡lL B‡ ,ÔÈËeÁ‰35. «ƒ∆…»«∆»À¿»««¿≈»

בתכלת.34) אלא חוליות בכריכת הקפידו ובלבד 35)שלא
פסולה. - כולה את כרך אם אבל וענף, גדיל בהם שיהיה
יעשה  יכול ציצית" להם "ועשו דרשו: שלח פרשת וב"ספרי"
גדילים  לומר: תלמוד ציצית), לשון (כמשמעות ענף כולה
גדיל, כולה יעשה יכול עבות, אלא גדיל אין לך, תעשה
יוצא  וענף מהכנף, יוצא גדיל כיצד? הא ציצית, לומר: תלמוד
וארבעה  כפולים קשרים חמישה לעשות נוהגים ואנו מהגדיל.
- השני כריכות, שבע - הראשון אוויר ביניהם, אווירים

הש  עשרה שמונה, שלוש - הרביעי עשרה, אחת - לישי
יא). סימן ערוך (שולחן

.È‰ˆ¯ Ì‡ ,˙ÏÎ˙ ÈËeÁ „Á‡Â Ô·Ï ÈËeÁ „Á‡∆»≈»»¿∆»≈¿≈∆ƒ»»
‰NBÚ ,ÔÈ¯eÊL ˙BNÚÏ36ÏeÙk ËeÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¬¿ƒ∆¬ƒ»»«»

BÈ‡ ,„Á‡ ÏÈ˙t ‰NÚpL „Ú ¯eÊLÂ ÔÈËeÁ ‰BÓMÓƒ¿»ƒ¿»«∆«¬»¿ƒ∆»≈
.„Á‡ ËeÁ ‡l‡ ·LÁ∆¿»∆»∆»

חיים 36) אורח ערוך (שולחן שזורים לעשותם נוהגים ואנו
תן  תורה: אמרה שלח, פרשת ה"ספרי" פי על ב), סעיף שם,
שזור  - "פתיל" בה: שנאמר שזורה, תכלת מה לבן, ותן תכלת
"תשובות  במוספנו וראה שזור". לבן אף - פתילה כעין

רבינו".

.‡ÈeÁÔÈÎÈ¯ˆ ,˙ÏÎz ÔÈa Ô·Ï ÔÈa ,˙ÈˆÈv‰ ÈË≈«ƒƒ≈»»≈¿≈∆¿ƒƒ
‰iÂË37˙ÈˆÈˆ ÌLÏ38ÔÓ ‡Ï ,Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ

‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈa ÔÈˆ·B¯ Ô‡v‰Lk ÌÈˆBwa ÊÁ‡p‰ ¯Óv‰«∆∆«∆¡»«ƒ¿∆«…¿ƒ≈≈∆¿…
ÔÈÓÈp‰ ÔÓ39È¯eiMÓ ‡ÏÂ ,‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈLÏ˙p‰ ƒ«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿≈»¿…ƒƒ≈

È˙L40‰fb‰ ÔÓ ‡l‡ ,„‚a‰ ÛBÒa ¯iLÓ ‚¯B‡‰L ¿ƒ∆»≈¿«≈¿«∆∆∆»ƒ«ƒ»
¯ÓvÓ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .ÔzLt‰ ÔÓ B‡ ¯Óˆ ÏL∆∆∆ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ∆∆

ÏeÊb‰41˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏMÓ ‡ÏÂ ,42ÏMÓ ‡ÏÂ , «»¿…ƒ∆ƒ«ƒ««¿…ƒ∆
ÌÈL„˜43‰Ó‰·Ï ‰ÂÁzLn‰ .ÏeÒt - ‰NÚ Ì‡Â .44 »»ƒ¿ƒ»»»«ƒ¿«¬∆ƒ¿≈»
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˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt d¯Óˆ -45ÔzLÙÏ ‰ÂÁzLn‰ Ï·‡ . «¿»»¿ƒƒ¬»«ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»
ÚeËp‰46‰pzL È¯‰L ,¯LÎ ‰Ê È¯‰ ,47. «»«¬≈∆»≈∆¬≈ƒ¿«»

וכדומה.37) הצמר מגיזת החוטים שיאמר 38)עשיית
"גדילים  שנאמר: ציצית, לשם טווה שהוא הטווייה בתחילת
א). עמוד ט דף (סוכה חובך לשם לך - לך" תעשה

פסולם:40)שערות.39) וטעם שבאריג. האורך חוטי
מינים  ושלושה הכנף, ממין - הכנף" "ציצית שנאמר: משום
ואין  הצמר, פסולת שהם בגד, מהם לעשות ראויים אינם אלה
ט  דף סוכה למסכת הקטן" ("המאור מכמותם נעשה בגד

א). -41)עמוד ציצית" להם "ועשו שנאמר: שם). (סוכה
ראה 42)משלהם. זרה. עבודה לעבוד יושביה שהודחו

הנידחת  עיר שרכוש מפני ידֿיח). פסוקים יג, פרק (דברים
וציצית  שיעור, בו ואין כשרוף, הוא והרי לשריפה עומד
חולין  וראה משנה, (כסף ו הלכה לעיל כמבואר שיעור, צריכה
(פרק  סוכה הירושלמי פי על מפרשים, ויש ב). עמוד פט דף
"שלכם" נקרא אינו בהנאה האסור דבר שכל א) הלכה ג,
עיר  של ציצית וגם פסול, הנידחת עיר של לולב ולפיכך
- להם" "ועשו אמרה: והתורה מ"שלהם" אינה - הנידחת

אדר"ת). (הגהות צמר 43)משלהם או הקדש, מבהמת
לה  ראה שהקדישו לגבוה. שייך זה כי "שלהם" זה ואין קדש,

א). עמוד לה דף זרה.44)(סוכה עבודה אף 45)שעשאה
בבעלי  "נעבד" אין כי להדיוט, נאסרת הבהמה שאין פי על
לצרכי  אבל א, הלכה ח, פרק זרה עבודה הלכות ראה חיים,
לעבודהֿ בנעבד ה' את לעבוד הוא גנאי כי נאסרת, מצוה
נפשטה, שלא בעייא א עמוד מז דף (עבודהֿזרה זרה

להחמיר). עץ.46)והולכים ונקרא מחובר כשהוא
שאין 47) ומתוך ממנו, הקודם שמו וחלף חוטים, שעשאו

לצרכי  אפילו שינוייו מותרים להדיוט, - במחובר "נעבד"
למנחות". מותרות חיטיה לקמה, "המשתחווה (שם, מצוה
י"ב). קטן סעיף י"א, סימן חיים אורח אברהם" "מגן וראה
הלכה  ג, פרק המזבח איסורי בהלכות רבינו דברי והשווה

י"ד.

.·ÈB˙B‡ ‰NÚL ˙ÈˆÈˆ48:¯Ó‡pL ,ÏeÒt ,È˙ek ƒƒ∆»»ƒ»∆∆¡«
Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac"49Ì‡ Ï·‡ ."˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿»»∆ƒƒ¬»ƒ

‰eÎ ‡Ïa Ï‡¯NÈ d˙B‡ ‰NÚ50‰¯Lk -51˙ÈˆÈˆÂ . »»»ƒ¿»≈¿…«»»¿≈»¿ƒƒ
.ÏeÒt ,Ì„wÓ ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NÚpL∆«¬»ƒ∆»ƒ…∆»

קשריהם.48) ועשה בבגד מב 49)שתלאם דף (מנחות
לטוויית  ובנוגע גויים" ולא יעשו ישראל "בני א) עמוד
לשם  להיות צריכה כי גוי, ידי על שפסולה ודאי החוטים,
הלכה  א, (פרק תפילין הלכות לעיל רבינו פסק וכבר ציצית,
הגוי  עשהו אם לשמו, מעשה הצריך דבר "שכל י"א)

ציצית.50)פסול". לשם שלא קשריה וקשר בבגד, שתלה
אם 51) כי בלבד, בטווייה אלא "לשמה" מצריכים אנו שאין

גוי  למעט מיוחד פסוק לנו למה לשמה, צריכה העשייה גם
בה  מחשב שאינו מפני פסול זה מלבד הרי מעשייתה,
(כסף  לשמה כוונה דורשת העשייה שאין מזה מוכח לשמה,

משנה).

.‚ÈÛÎ ‡È·‰ ?„ˆÈk52ÏÚ d¯Ù˙e ˙ÈˆÈˆ da LiL ≈«≈ƒ»»∆∆»ƒƒ¿»»«
‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ûk‰ d˙B‡a LÈ elÙ‡ ,„‚a‰53, «∆∆¬ƒ≈¿»«»»«»««»

ÔÓ ‡Ï - "˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÏeÒt»∆∆¡«¿»»∆ƒƒ…ƒ
‰ÈÏ‡Ó ˙ÈNÚpL ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê È¯‰L ,ÈeNÚ‰54. ∆»∆¬≈∆∆¿ƒ∆«¬≈≈≈∆»
¯Á‡ „‚·a Ì˙BÏ˙ÏÂ ‰Ê „‚aÓ ˙ÈˆÈˆ ¯Èz‰Ï ¯zÓe55, À»¿«ƒƒƒƒ∆∆∆¿ƒ¿»¿∆∆«≈

.˙ÏÎz ÔÈa Ô·Ï ÔÈa≈»»≈¿≈∆

אחרת.52) "כנף"53)מטלית משיעור למעלה שהיא
כמו  נתבטלו לא וציציותיה אצבעות, שלוש אלא שאינו

י"ח. הלכה בסמוך א).54)שמבואר עמוד מא דף (מנחות
מפרש: (שם) ורש"י זה. בבגד הציצית את עשה לא שהרי
מבגד  הייתה לא זו וכנף בגדיהם" כנפי "על שנאמר משום

הציצית. עשיית בשעת כיוון 55)זה מצוה, ביזיון זה שאין
מקודם" "העשוי משום בזה אין וגם אחר, בבגד שתולה

ב). עמוד מא דף (מנחות כבתחילה וכורכה שתולה כיוון

.„ÈBÊÏ BfÓ ,ÌÈÙÎ ÈzL ÔÈa ÔÈËeÁ‰ ‰Ïz56¯L˜Â , »»«ƒ≈¿≈¿»«ƒƒ»¿»«
CkŒ¯Á‡Â ,d˙ÎÏ‰k BÊ ÛÎÂ d˙ÎÏ‰k BÊ Ûk57ÔÎ˙Á »»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»»¿««»¬»»

Ô¯LwL ˙Úa È¯‰L ;ÏeÒt - ‰fÓ ‰Ê e„¯ÙÂ ÚˆÓ‡a¿∆¿«¿ƒ¿¿∆ƒ∆»∆¬≈¿≈∆¿»»
˙B¯ÚÓ ÌÈÙk‰ ÈzLL ÈÙÏ ,ÔÈÏeÒÙ eÈ‰58BÊ· BÊ »¿ƒ¿ƒ∆¿≈«¿»«ƒ¿…»

Ô‰ÈÈaL ÔÈËeÁa59ÈzL eNÚ Ô˜ÒtL ‰ÚL·e , «ƒ∆≈≈∆¿»»∆¿»»«¬¿≈
ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NBÚ ‡ˆÓ - ˙BiˆÈˆ60. ƒƒƒ¿»∆ƒ∆»

ציציות,56) שתי כשיעור ארוכים חוטים ארבע שהכניס
ונמצאו  השנייה, בכנף השני וראשם זו, בכנף אחד ראשם
בעודם  קשרם וכך הטלית, לרוחב הכנפיים שתי בין החוטים

שקשרם.57)מחוברים. מחוברות.58)אחרי
ולא 59) אחת, לכנף הכנף" ציצית "על אמרה: והתורה

כאחד. א).60)לשתיים עמוד יא דף (סוכה מקודם

.ÂË˙ÈˆÈv‰ ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ÏÈh‰61Ïh·Ï Ôek˙ Ì‡ - ƒƒƒƒ««ƒƒƒƒ¿«≈¿«≈
˙BBL‡¯‰ ˙‡62dÎ˙BÁ B‡ ‰BL‡¯‰ ¯ÈzÓ , ∆»ƒ«ƒ»ƒ»¿»

‰¯LÎe63C˙ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ««ƒ∆»«
Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡64‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ ,65,ÛÈÒB‰Lk È¯‰L , ««ƒ¿≈∆¬≈¿»∆¬≈¿∆ƒ

‡ˆÓ ,˙ÙÒBz‰ C˙Á B‡ ¯Èz‰LÎe ,Ïk‰ ˙‡ ÏÒt»«∆«…¿∆ƒƒ»««∆∆ƒ¿»
‰ÏeÒt ‰BL‡¯‰ B˙iNÚL ,ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NÚ ¯‡M‰«¿»«¬∆ƒ∆»∆¬ƒ»»ƒ»¿»

‰˙È‰66. »¿»

ארבע 61) בה והטיל כהלכתה, מצוייצת טלית לו שהייתה
נוספות. יותר 62)ציציות נאות שהשניות כגון,

ואין 63)מהראשונות. בהכשר עשוייה השנייה שהטלתו
העשוי". "מן שהוסיף.64)זה כל 65)אחרי כדין

לא  אמרה: והתורה ב) עמוד פח דף (סנהדרין גורע המוסיף
ד, פרק (דברים אתכם מצוה אנכי אשר הדבר על תוסיפו

ב). אם 66)פסוק שכן וכל עליה, שהוסיף בשעה נפסלה
תחילת  שהרי שפסולה, - התוספת והשאיר הראשונות חתך

ב). עמוד מ דף (מנחות הייתה בפסול עשייתה

.ÊËLÏL ˙ÏÚ·Ï ÏÈhn‰ ÔÎÂ67dÓÈÏL‰ CkŒ¯Á‡Â , ¿≈««ƒ¿«¬«»¿««»ƒ¿ƒ»
Úa¯‡Ï68‰ÏeÒt dlk - ˙ÈÚÈ·¯Ï ÏÈh‰Â69:¯Ó‡pL , ¿«¿«¿ƒƒ»¿ƒƒÀ»¿»∆∆¡«

.ÈeNÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,'‰NÚz'«¬∆¿…ƒ∆»

רביעית.68)כנפיים.67) כנף עליה שהוסיף
בעלת 69) טלית כי כמצוותן, שלא נעשו הראשונות ששלוש

וכשחזר  ב) הלכה ג, פרק (להלן בציצית חייבת אינה שלוש
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˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt d¯Óˆ -45ÔzLÙÏ ‰ÂÁzLn‰ Ï·‡ . «¿»»¿ƒƒ¬»«ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»
ÚeËp‰46‰pzL È¯‰L ,¯LÎ ‰Ê È¯‰ ,47. «»«¬≈∆»≈∆¬≈ƒ¿«»

וכדומה.37) הצמר מגיזת החוטים שיאמר 38)עשיית
"גדילים  שנאמר: ציצית, לשם טווה שהוא הטווייה בתחילת
א). עמוד ט דף (סוכה חובך לשם לך - לך" תעשה

פסולם:40)שערות.39) וטעם שבאריג. האורך חוטי
מינים  ושלושה הכנף, ממין - הכנף" "ציצית שנאמר: משום
ואין  הצמר, פסולת שהם בגד, מהם לעשות ראויים אינם אלה
ט  דף סוכה למסכת הקטן" ("המאור מכמותם נעשה בגד

א). -41)עמוד ציצית" להם "ועשו שנאמר: שם). (סוכה
ראה 42)משלהם. זרה. עבודה לעבוד יושביה שהודחו

הנידחת  עיר שרכוש מפני ידֿיח). פסוקים יג, פרק (דברים
וציצית  שיעור, בו ואין כשרוף, הוא והרי לשריפה עומד
חולין  וראה משנה, (כסף ו הלכה לעיל כמבואר שיעור, צריכה
(פרק  סוכה הירושלמי פי על מפרשים, ויש ב). עמוד פט דף
"שלכם" נקרא אינו בהנאה האסור דבר שכל א) הלכה ג,
עיר  של ציצית וגם פסול, הנידחת עיר של לולב ולפיכך
- להם" "ועשו אמרה: והתורה מ"שלהם" אינה - הנידחת

אדר"ת). (הגהות צמר 43)משלהם או הקדש, מבהמת
לה  ראה שהקדישו לגבוה. שייך זה כי "שלהם" זה ואין קדש,

א). עמוד לה דף זרה.44)(סוכה עבודה אף 45)שעשאה
בבעלי  "נעבד" אין כי להדיוט, נאסרת הבהמה שאין פי על
לצרכי  אבל א, הלכה ח, פרק זרה עבודה הלכות ראה חיים,
לעבודהֿ בנעבד ה' את לעבוד הוא גנאי כי נאסרת, מצוה
נפשטה, שלא בעייא א עמוד מז דף (עבודהֿזרה זרה

להחמיר). עץ.46)והולכים ונקרא מחובר כשהוא
שאין 47) ומתוך ממנו, הקודם שמו וחלף חוטים, שעשאו

לצרכי  אפילו שינוייו מותרים להדיוט, - במחובר "נעבד"
למנחות". מותרות חיטיה לקמה, "המשתחווה (שם, מצוה
י"ב). קטן סעיף י"א, סימן חיים אורח אברהם" "מגן וראה
הלכה  ג, פרק המזבח איסורי בהלכות רבינו דברי והשווה

י"ד.

.·ÈB˙B‡ ‰NÚL ˙ÈˆÈˆ48:¯Ó‡pL ,ÏeÒt ,È˙ek ƒƒ∆»»ƒ»∆∆¡«
Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac"49Ì‡ Ï·‡ ."˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿»»∆ƒƒ¬»ƒ

‰eÎ ‡Ïa Ï‡¯NÈ d˙B‡ ‰NÚ50‰¯Lk -51˙ÈˆÈˆÂ . »»»ƒ¿»≈¿…«»»¿≈»¿ƒƒ
.ÏeÒt ,Ì„wÓ ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NÚpL∆«¬»ƒ∆»ƒ…∆»

קשריהם.48) ועשה בבגד מב 49)שתלאם דף (מנחות
לטוויית  ובנוגע גויים" ולא יעשו ישראל "בני א) עמוד
לשם  להיות צריכה כי גוי, ידי על שפסולה ודאי החוטים,
הלכה  א, (פרק תפילין הלכות לעיל רבינו פסק וכבר ציצית,
הגוי  עשהו אם לשמו, מעשה הצריך דבר "שכל י"א)

ציצית.50)פסול". לשם שלא קשריה וקשר בבגד, שתלה
אם 51) כי בלבד, בטווייה אלא "לשמה" מצריכים אנו שאין

גוי  למעט מיוחד פסוק לנו למה לשמה, צריכה העשייה גם
בה  מחשב שאינו מפני פסול זה מלבד הרי מעשייתה,
(כסף  לשמה כוונה דורשת העשייה שאין מזה מוכח לשמה,

משנה).

.‚ÈÛÎ ‡È·‰ ?„ˆÈk52ÏÚ d¯Ù˙e ˙ÈˆÈˆ da LiL ≈«≈ƒ»»∆∆»ƒƒ¿»»«
‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ûk‰ d˙B‡a LÈ elÙ‡ ,„‚a‰53, «∆∆¬ƒ≈¿»«»»«»««»

ÔÓ ‡Ï - "˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÏeÒt»∆∆¡«¿»»∆ƒƒ…ƒ
‰ÈÏ‡Ó ˙ÈNÚpL ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê È¯‰L ,ÈeNÚ‰54. ∆»∆¬≈∆∆¿ƒ∆«¬≈≈≈∆»
¯Á‡ „‚·a Ì˙BÏ˙ÏÂ ‰Ê „‚aÓ ˙ÈˆÈˆ ¯Èz‰Ï ¯zÓe55, À»¿«ƒƒƒƒ∆∆∆¿ƒ¿»¿∆∆«≈

.˙ÏÎz ÔÈa Ô·Ï ÔÈa≈»»≈¿≈∆

אחרת.52) "כנף"53)מטלית משיעור למעלה שהיא
כמו  נתבטלו לא וציציותיה אצבעות, שלוש אלא שאינו

י"ח. הלכה בסמוך א).54)שמבואר עמוד מא דף (מנחות
מפרש: (שם) ורש"י זה. בבגד הציצית את עשה לא שהרי
מבגד  הייתה לא זו וכנף בגדיהם" כנפי "על שנאמר משום

הציצית. עשיית בשעת כיוון 55)זה מצוה, ביזיון זה שאין
מקודם" "העשוי משום בזה אין וגם אחר, בבגד שתולה

ב). עמוד מא דף (מנחות כבתחילה וכורכה שתולה כיוון

.„ÈBÊÏ BfÓ ,ÌÈÙÎ ÈzL ÔÈa ÔÈËeÁ‰ ‰Ïz56¯L˜Â , »»«ƒ≈¿≈¿»«ƒƒ»¿»«
CkŒ¯Á‡Â ,d˙ÎÏ‰k BÊ ÛÎÂ d˙ÎÏ‰k BÊ Ûk57ÔÎ˙Á »»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»»¿««»¬»»

Ô¯LwL ˙Úa È¯‰L ;ÏeÒt - ‰fÓ ‰Ê e„¯ÙÂ ÚˆÓ‡a¿∆¿«¿ƒ¿¿∆ƒ∆»∆¬≈¿≈∆¿»»
˙B¯ÚÓ ÌÈÙk‰ ÈzLL ÈÙÏ ,ÔÈÏeÒÙ eÈ‰58BÊ· BÊ »¿ƒ¿ƒ∆¿≈«¿»«ƒ¿…»

Ô‰ÈÈaL ÔÈËeÁa59ÈzL eNÚ Ô˜ÒtL ‰ÚL·e , «ƒ∆≈≈∆¿»»∆¿»»«¬¿≈
ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NBÚ ‡ˆÓ - ˙BiˆÈˆ60. ƒƒƒ¿»∆ƒ∆»

ציציות,56) שתי כשיעור ארוכים חוטים ארבע שהכניס
ונמצאו  השנייה, בכנף השני וראשם זו, בכנף אחד ראשם
בעודם  קשרם וכך הטלית, לרוחב הכנפיים שתי בין החוטים

שקשרם.57)מחוברים. מחוברות.58)אחרי
ולא 59) אחת, לכנף הכנף" ציצית "על אמרה: והתורה

כאחד. א).60)לשתיים עמוד יא דף (סוכה מקודם

.ÂË˙ÈˆÈv‰ ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ÏÈh‰61Ïh·Ï Ôek˙ Ì‡ - ƒƒƒƒ««ƒƒƒƒ¿«≈¿«≈
˙BBL‡¯‰ ˙‡62dÎ˙BÁ B‡ ‰BL‡¯‰ ¯ÈzÓ , ∆»ƒ«ƒ»ƒ»¿»

‰¯LÎe63C˙ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ««ƒ∆»«
Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡64‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ ,65,ÛÈÒB‰Lk È¯‰L , ««ƒ¿≈∆¬≈¿»∆¬≈¿∆ƒ

‡ˆÓ ,˙ÙÒBz‰ C˙Á B‡ ¯Èz‰LÎe ,Ïk‰ ˙‡ ÏÒt»«∆«…¿∆ƒƒ»««∆∆ƒ¿»
‰ÏeÒt ‰BL‡¯‰ B˙iNÚL ,ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NÚ ¯‡M‰«¿»«¬∆ƒ∆»∆¬ƒ»»ƒ»¿»

‰˙È‰66. »¿»

ארבע 61) בה והטיל כהלכתה, מצוייצת טלית לו שהייתה
נוספות. יותר 62)ציציות נאות שהשניות כגון,

ואין 63)מהראשונות. בהכשר עשוייה השנייה שהטלתו
העשוי". "מן שהוסיף.64)זה כל 65)אחרי כדין

לא  אמרה: והתורה ב) עמוד פח דף (סנהדרין גורע המוסיף
ד, פרק (דברים אתכם מצוה אנכי אשר הדבר על תוסיפו

ב). אם 66)פסוק שכן וכל עליה, שהוסיף בשעה נפסלה
תחילת  שהרי שפסולה, - התוספת והשאיר הראשונות חתך

ב). עמוד מ דף (מנחות הייתה בפסול עשייתה

.ÊËLÏL ˙ÏÚ·Ï ÏÈhn‰ ÔÎÂ67dÓÈÏL‰ CkŒ¯Á‡Â , ¿≈««ƒ¿«¬«»¿««»ƒ¿ƒ»
Úa¯‡Ï68‰ÏeÒt dlk - ˙ÈÚÈ·¯Ï ÏÈh‰Â69:¯Ó‡pL , ¿«¿«¿ƒƒ»¿ƒƒÀ»¿»∆∆¡«

.ÈeNÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,'‰NÚz'«¬∆¿…ƒ∆»

רביעית.68)כנפיים.67) כנף עליה שהוסיף
בעלת 69) טלית כי כמצוותן, שלא נעשו הראשונות ששלוש

וכשחזר  ב) הלכה ג, פרק (להלן בציצית חייבת אינה שלוש
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(מנחות  העשוי" "מן נשארו - רביעית כנף עליה והוסיף
שהרי  שכשרה מחייבת הדעת - הרביעית לכנף ובנוגע שם).
גאון" אחא דרב ב"שאלתות מפורש וכן כהלכתה, נעשית
לדייק  יש פסולה" "כולה רבינו: מלשון אך שלח. פרשת
חיים  אורח אברהם" "מגן (וראה פסולה. הרביעית שאף

ו). קטן סעיף י', (סימן

.ÊÈ˙ÈˆÈˆ ÔÈÏÈhÓe ,ÌÈLÏ ˙Èlh‰ ˙‡ ÔÈÏÙBk ÔÈ‡≈¿ƒ∆««ƒƒ¿«ƒ«ƒƒƒƒ
‰ÏeÙÎ ‡È‰Lk ‰ÈÙk Úa¯‡ ÏÚ70ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ««¿«¿»∆»¿∆ƒ¿»∆»ƒ≈

dlk d¯Ùz71.˙Á‡ Áe¯Ó elÙ‡Â , ¿»»À»«¬ƒ≈«∆»

הכפל 70) מקום של ציציות שתי ונמצאו תתפשט שמא
יהיו 71)באמצעיתה. ותמיד יותר תתפשט לא שאז

א). עמוד מא דף (מנחות כנפיה בארבע ציציותיה

.ÁÈLÏLÏ ıeÁ ˙ÈˆÈˆ da LiL Ûk‰ ˜ÒÙƒ¿««»»∆∆»ƒƒ¿»
‡Ï - LÏL CB˙a ;dÓB˜Óa d¯ÙBz ,˙BÚaˆ‡∆¿»¿»ƒ¿»¿»…

¯t˙È72‰ ÈËeÁ ÔÈaL „‚a ÏL ˙ÈÂÊ ‰ËÚÓ˙ .˙ÈˆÈv ƒ¿…ƒ¿«¬»»ƒ∆∆∆∆≈≈«ƒƒ
‚e¯‡‰ ÛBÒ ÔÈ·e73‡l‡ ‚e¯‡‰ ÔÓ ¯‡L ‡Ï elÙ‡ - ≈»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ»»∆»
¯Lk ,‡e‰L Ïk74- ˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁ eËÚÓ˙ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»≈¿≈ƒƒ¿«¬≈«ƒƒ

¯Lk ‰·ÈÚ È„k ‡l‡ Ì‰Ó ¯izL ‡Ï elÙ‡75Ì‡Â . ¬ƒ…ƒ¿«≈≈∆∆»¿≈¬ƒ»»≈¿ƒ
B¯wÚÓ ËeÁ‰ ˜ÒÙ76‰ÏeÒt ,„Á‡ ËeÁ elÙ‡ ,77. ƒ¿««≈ƒ»¬ƒ∆»¿»

הציצית 72) ובטלו כנף, שיעור בה אין משלושה שפחות
מקודם" "העשוי מן הוא הרי ותופרה וכשחוזר ממנה,
- התפירה של בכנף מחדש ציצית יטיל אם אבל בפסול.
יוסף"). ה"נמוקי וכפירוש א עמוד מא דף (מנחות כשרה

למטה.73) הגדיל וירד הנקב שלא 74)שנרחב פי על אף
אנו  אין כי ו, הלכה לעיל ראה גודל", כ"קשר בו נשאר
א). עמוד מב דף (שם, העשייה בשעת אלא עליו מקפידים
כנף" "על צריך אין כנפי" על ציצית להם "ועשו שנאמר:

ספר). (קרית העשייה בשעת לח 75)אלא דף (מנחות
כדי  אלא נשתייר ולא לגמרי "הענף" נפסק ואפילו ב). עמוד
לח  דף (שם רש"י ולדעת מיימוניות). (הגהות בגדיל עניבה
העולם  ומנהג ב"ענף". עניבה כדי שיהיה צריך ב) עמוד

י"ב). סימן חיים אורח יוסף (בית רש"י ממקום 76)כדעת
בטלית. שכל 77)חיבורו וכגון א). עמוד לט דף (מנחות

- ותכלת לבן - מינים שני לו ביש אבל אחד, ממין הציצית
השני  המין ונשאר לגמרי נפסק אחד מין אם אפילו אז
ונתמעט  הלבן "ונפסק ד: הלכה לעיל רבינו כדברי כשרה,
משנה, (כסף כשרה" - לבדה התכלת ונשארה הכנף עד

צ'). סימן הרמב"ם "לשונות ב חלק רדב"ז וראה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) לידע אותה בודקים כיצד צביעתה; וסדר התכלת צבע

ציציותיה. דין מה תכלת שכולה טלית כהלכתה; נצבעה

.‡ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏÎz2¯Óv‰ ‡È‰ ¿≈∆»¬»«»¿»»ƒ«∆∆
ÏBÁkaL Ce˙tk Úe·v‰3ÚÈ˜¯‰ ˙eÓ„ ‡È‰ BÊÂ , «»««»∆«¿¿ƒ¿»»ƒ«
LÓM‰ ÔÈÚÏ ˙È‡¯p‰4ÚÈ˜¯ ÏL B¯‰Ëa5˙ÏÎz‰Â . «ƒ¿≈¿≈«∆∆¿»√∆»ƒ«¿«¿≈∆

˙ÈˆÈˆa ‰¯eÓ‡‰6‰ÚÈ·ˆ d˙ÚÈ·ˆ ‰È‰zL CÈ¯ˆ , »¬»¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿ƒ»
‡lL ÏÎÂ .‰pzL˙ ‡ÏÂ dÈÙÈa ˙„ÓBÚL ,‰Úe„È¿»∆∆∆¿»¿»¿…ƒ¿«∆¿»∆…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt ,‰ÚÈ·ˆ d˙B‡a Úaˆƒ¿«¿»¿ƒ»»¿ƒƒ««ƒ

ÒÈËÒ‡a BÚ·vL ÔB‚k ;ÚÈ˜¯‰ ÔÈÚk ‡e‰L7B‡ ∆¿≈»»ƒ«¿∆¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÈ¯ÈÁLn‰ ¯‡La B‡ ¯BÁL·8ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ¿»««¿ƒƒ¬≈∆»

˙ÈˆÈˆÏ9ÊÚ ˙a ÏÁ¯ .10˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt d¯Óˆ ,11. ¿ƒƒ»≈«≈«¿»»¿ƒƒ

ו).2) כח, (שמות כהונה ובבגדי ציצית, כצבע 3)בפרשת
('תפארת  בהיר כחול והוא לבן, בצבע המעורב כחול
מעורב, - פתוך מועד'). סדר למשנה בהקדמתו ישראל'
ה) ב, (ויקרא בשמן" "בלולה ב). א, (נגעים במשנה ונזכר

במשח". "פתיכא יונתן: אין 4)מתרגם התימנים, בכת"י
זו. הכתוב 5)תיבה מלשון עננים. בלא בהיר כשהוא

לים, דומה "שהתכלת אמרו: ב מג, ובמנחות י). כד, (שמות
זוכר  כך ומתוך הכבוד". לכסא ורקיע לרקיע, דומה וים
(רש"י). הכבוד כסא על היושב הקב"ה את [האדם]

כל 6) בה שאין כהונה בבגדי האמורה לתכלת פרט
המשנה'). ('מרכבת כאן האמורות צמח 7)החומרות

פ"ז, (שביעית במשנה ונזכר כחול, צבע עושים שממנו
אלא 8)מ"א). הרקיע, כמראה אינו שהרי ממש, שחור לא

לשחור. הדומה מאד כהה (וראה 9)כחול ע"א. מ, מנחות
סא:). איל.10)בבאֿמציעא ואביה עז שאמה

ולפיכך 11) רחלים, צמר אלא צמר שאין ע"א. יז, בכורות
הוא דרשו:ÏÎ˙Ï˙פסול ושם מצמר. אלא שאינה שבציצית

צמר  שעטנז תלבש לא יא) כב, (דברים בתורה נאמר
צמר  אף מהאדמה), (שגדל נשתנה שלא פשתן מה ופשתים,
פ"ג  לקמן ראה שינוי. בה חל עז בת ורחל נשתנה, שלא

ובביאורנו. ה"ב,

.·¯Óv‰ ÔÈÁ˜BÏ ?˙ÈˆÈˆ ÏL ˙ÏÎz ÔÈÚ·Bˆ „ˆÈk≈«¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿ƒ«∆∆
„Ú B˙B‡ ÔÈÒaÎÓ CkŒ¯Á‡Â .„ÈÒa B˙B‡ ÔÈ¯BLÂ¿ƒ¿ƒ¿««»¿«¿ƒ«

‡Ï‰‡a B˙B‡ ÔÈÁÈz¯Óe ,È˜ ‰È‰iL12,B· ‡ˆBiÎÂ ∆ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿«≈
ÔÈÚ‰ ˙‡ ËÏ˜iL È„k ,ÔÈNBÚ ÔÈÚav‰L C¯„k13. ¿∆∆∆««»ƒƒ¿≈∆ƒ¿…∆»»ƒ
BÈÚ ‰ÓBcL ‚„ ‡e‰Â ,ÔBÊlÁ Ìc ÔÈ‡È·Ó CkŒ¯Á‡Â14 ¿««»¿ƒƒ«ƒ»¿»∆»≈

˙ÏÎz‰ ÔÈÚÏ15ÁÏn‰ ÌÈ·e ,BÈ„k ¯BÁL BÓ„Â16‡e‰ ¿≈«¿≈∆¿»»ƒ¿¿»«∆«
‰¯BÈÏ Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ .ÈeˆÓ17BnÚ ÔÈ˙BÂ , »¿¿ƒ∆«»¿»¿¿ƒƒ

ÔÈÓÓÒ18‡ÈBnw‰ BÓk ,19C¯„k ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿»ƒ¿««¿»¿«≈»∆¿∆∆
¯Óv‰ Ba ÔÈ˙BÂ ,B˙B‡ ÔÈÁÈz¯Óe ,ÔÈNBÚ ÔÈÚav‰L∆««»ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ«∆∆
ÏL ˙ÏÎz‰ ‡È‰ BÊÂ ,ÚÈ˜¯ ÔÈÚk ‰NÚiL „Ú«∆≈»∆¿≈»ƒ«¿ƒ«¿≈∆∆

˙ÈˆÈˆ20. ƒƒ

צא.).12) (שבת ונזכר לכביסה, בו שמשתמשים צמח, מין
"ודכאית  יונתן: מתרגם ל) ט, (איוב כפי בבור והזכותי

ידי. ממה 13)באהלא מדעתו, רבינו כתב זה כל הצבע.
(כסףֿמשנה). הצביעה במלאכת גופו 14)שידע מראה

מד.). בדפוס 15)(מנחות וכן התימנים, כתבֿיד כנוסח
לעין אחר: ובנוסח רגיל ÏÎ˙‰.(16˙מנטובה. רבינו

פירושו  בסוף כתב וכן המלח", "ים התיכון לים לקרוא
הוא  ידוע ודבר המלח". בים בספינה עליתי ואני למשנה:
שעבר  התיכון לים וכוונתו המלח, בים עוברות ספינות שאין
פירושו  את חיבר בדרך ובהיותו ישראל. לארץ ממצרים בו
א) ט"ו, (כלים למשנה בפירושו מפורש הדבר וכן למשנה,
של  לאלכסנדרה ישראל מארץ ההולך הים את שם שקורא

מלו  שמימיו מפני כן נקרא ואולי המלח. ים - חים,מצרים
כל  יקראו בערבית וכן מתוקים, שמימיו נהר למי בניגוד
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שהרי  מוכרח, הדבר וכן מלח". "אל בשם הגדולים הימים
וים  זבלון, של בחלקו נמצא שהחלזון ו.): (מגילה אמרו
אבל  טו)? (יהושע יהודה של בחלקו נמצא כולו הלא המלח
ביהושע  כמפורש זבולון, שבט של בחלקו נפל התיכון הים
הרמב"ם. על הרד"ל (הגהות יג מט, בראשית וראה יא, יט,

קי"ח). אות שלח, פרשת תמימה' 'תורה דּוד.17)וראה
צבע.18) אותו 19)אבקות וטוחנים אותו שמייבשים עשב

ו  ט, (נדה הזוהמא להעביר הידים את בעפרו ומנקים
שם). ע"ב.20)וברע"ב מב, מנחות

.‚dÓLÏ ‰ÚÈ·ˆ ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÈˆÈˆ ÏL ˙ÏÎz‰21Ì‡Â . «¿≈∆∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
,Ú·v‰ da LiL ‰¯Bi‰Â .‰ÏeÒt ,dÓLÏ ‡lL dÚ·¿̂»»∆…ƒ¿»¿»¿«»∆∆»«∆«
Â‡Ï Ì‡ ‰ÙÈ ‡e‰ Ì‡ B˜„·Ï ¯Óˆ ËÚÓ da Ú·ˆ Ì‡ƒ»«»¿«∆∆¿»¿ƒ»∆ƒ»

dlÎ ‰¯Bi‰ ‰ÏÒÙ -22Á˜BÏ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ƒ¿¿»«»À»∆»≈««¬∆≈«
˜„BaL ¯Óˆ Ba ÁÈpÓe ,ÔË˜ ÈÏÎa ‰¯Bi‰ ÔÓ Ú·v‰«∆«ƒ«»ƒ¿ƒ»»«ƒ«∆∆∆≈
‰˜È„·Ï Úaˆ È¯‰L ,˜„aL ˙‡ Û¯BNÂ ,Ba23, ¿≈∆∆»«∆¬≈ƒ¿«ƒ¿ƒ»
BÓÚË È¯‰L ,Ba ˜„aL ÈÏkaL Ú·v‰ CÙBLÂ24 ¿≈«∆«∆«¿ƒ∆»«∆¬≈¿»
ÌbÙ ‡lL Ú·v‰ ¯‡La ˙ÏÎz‰ Ú·BˆÂ ,BÏÒÙe25. ¿»¿≈««¿≈∆ƒ¿»«∆«∆…ƒ¿«

ציצית.21) מצות לא):22)לשם כח, (שמות שנאמר שם,
צבוע  ציצית) לשם (שאינו אחר דבר יהא שלא - תכלת כליל

מתחילה. של 23)בה לתכלת הוא ופסול ציצית, לשם ולא
בו  להשתמש יבואו שלא אותו שורפים ולפיכך ציצית,

ציצית. של הוא 24)לתכלת ופסול לנסיון, בו עשה
הנוסח: התימנים, ובכת"י ג'. באות לעיל כמבואר לתכלת,

ÂÓ‚Ù.אחר.25)ופסלו דבר שום בו צבעו שלא

.„‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ˙Á˜Ï dÈ‡ ˙ÏÎz‰26- «¿≈∆≈»ƒ¿««∆»ƒ«À¿∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÓLÏ ‡lL ‰Úaˆ ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»ƒ¿¿»∆…ƒ¿»««ƒ

‰˜c· Ì‡ - ‰ÁÓn‰ ÔÓ ‰Á˜ÏpL27‰Ú„BÂ ∆ƒ¿¿»ƒ«À¿∆ƒƒ¿¿»¿¿»
n‰ ÔÈBÚ·ˆ ¯‡MÓ „Á‡a ‰ÚaˆpLÔÈ‡L ÌÈ¯ÈÁL ∆ƒ¿¿»¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒƒ∆≈»

ÔÈ„ÓBÚ28.‰ÏeÒt , ¿ƒ¿»

שם).26) (מנחות בכשרות ומוחזק בצביעתה בקי
לבדקה.27) צורך אין לכתחילה אבל במקרה,
ה"א.28) לעיל ראה מתקיימים,

.‰‰Úaˆ Ì‡ Ú„eiL „Ú d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈk≈«¿ƒ»«∆ƒ»«ƒƒ¿¿»
¯È¯Â Ô·z ÔÈÁ˜BÏ ?Â‡Ï Ì‡ d˙ÎÏ‰Î29ÏeÏaL ÏL30 ¿ƒ¿»»ƒ»¿ƒ∆∆¿ƒ∆«¿
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ eˆnÁ˙pL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe31˙ÏÎz‰ ÔÈ¯BLÂ , ≈«¿«ƒ∆ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈∆

dÈÚ· ‰„ÓÚ Ì‡ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔlÎa32,‰˙‰Î ‡ÏÂ ¿À»≈≈¿≈ƒ»¿»¿≈»¿…»¬»
ÔÈ¯BÚN ÏL ˜ˆa ÔÈÁ˜BÏ ,‰˙‰k Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆¿ƒ

ÔÈLtÚnL33ÒÈ¯eÓÏ B˙B‡34˙ÏÎz‰ BÊ ˙‡ ÔÈ˙BÂ , ∆¿«¿ƒ¿¿»¿¿ƒ∆«¿≈∆
ÌÈ‡ÈˆBÓe ,¯ep˙a ˜ˆa‰ ‰ÙB‡Â ,BÎB˙a ˙ÈpzLpL∆ƒ¿«≈¿¿∆«»≈¿«ƒƒ
‰nÓ ‰˙‰k Ì‡ ;d˙B‡ ÔÈ‡B¯Â ˙t‰ ÔÓ ˙ÏÎz‰«¿≈∆ƒ««¿ƒ»ƒ»¬»ƒ«
¯˙BÈ ‰¯ÁL‰Â dÈÚ ÛÈÒB‰ Ì‡Â ;‰ÏeÒt - ‰˙È‰M∆»¿»¿»¿ƒƒ≈»¿À¿¬»≈

‰¯Lk - ‰iÙ‡‰ Ì„˜ ‰˙È‰M ‰nÓ35. ƒ«∆»¿»…∆»¬ƒ»¿≈»

כמו 30)נוזל.29) קשה, נרתיק בתוך הגדל רך, שרץ מין
ט). נח, (תהלים יהלוך" תמס עליהם 31)"שבלול שעברו

האדם. מגוף משיצאו יום בצבעה.32)ארבעים
הרבה.33) שיחמץ כדי רבים ימים אותו מיץ 34)מניחים

במלח. הכבושים נתנו 35)דגים ושם ע"א. מג, מנחות
- לרעה דברו המשנה אמת" שנוי שקר, "שנוי לזה: סימן
ולקיימו  עליו להוסיף דברו המשנה הוא; שרע יודעים הכל

הוא. וטוב שכשר יודעים הכל -

.Â¯ˆÁ36˙e¯LÎa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈ‰Â ,˙ÏÎz da ÔÈ¯ÎBnL »≈∆¿ƒ»¿≈∆¿»À¿»ƒ¿«¿
‡È‰ È¯‰Â ,‰˜È„a CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â Ì˙Ò ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏ -¿ƒƒ∆»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ

„LÁzL „Ú d˙˜ÊÁa37È˙ek‰ Ïˆ‡ ˙ÏÎz „È˜Ùn‰ . ¿∆¿»»«∆≈»≈««¿ƒ¿≈∆≈∆«ƒ
dÙÈÏÁ‰ ‡nL ,‰ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ -38ÈÏÎa ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¬≈∆¿»∆»∆¡ƒ»¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ

Ìe˙Á ‰È‰Â39˙BÓ˙BÁ ÈLa40- Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ , ¿»»»ƒ¿≈»»¿»
‰ÏeÒt - „Á‡ Ì˙BÁa ,‰¯Lk41. ¿≈»¿»∆»¿»

ד,36) (דה"א ככתוב עיר, בקרבת וביחוד מושב, או כפר
הערים. סביבות אשר חצריהם פסול 37)לג): שמצאו

שתיפסל". "עד הגירסא: ושם לט.) (ע"ז בתכלתם
להחליפה.38) יזייף יקרים, דמיה שתכלת סגור.39)מתוך
כדרך 40) שלא משונה, באופן עשויים הסגר סימני שני

ה). (י"ג, אסורות מאכלות הל' השווה אדם. בני שאר סגירת
ולהחליפה 41) לזייף לטרוח חשוד שהוא ע"ב. לט, ע"ז

(רש"י).

.ÊÔÈ˜eÒt ÔÈËeÁ ‡ˆÓ elÙ‡ ,˜eMa ˙ÏÎ˙ ‡ˆBn‰42, «≈¿≈∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ
‰ÏeÒt43‰¯Lk - ÔÈ¯eÊL ;44˙ˆiˆÓ ˙ÈlË Á˜Bl‰ .45 ¿»¿ƒ¿≈»«≈««ƒ¿À∆∆

d˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ˜eM‰ ÔÓ46È˙ek‰ ÔÓ ; ƒ«ƒƒ¿»≈¬≈ƒ¿∆¿»»ƒ«ƒ
¯bz‰47‰¯Lk -48ËBÈ„‰‰ ÔÓ ,49‰ÏeÒt -50. ««»¿≈»ƒ«∆¿¿»

יש 42) כי בגד, מהם ולארוג ולקשרם לחזור דרך שאין
בקשירתם. אריגת 43)טורח לשם נצבעו שמא חוששים

צו:). (עירובין ציצית לשם ולא דרך 44)בגד אין כי
ונצבעו  שוזרו ציצית לשם ובוודאי שזורים, חוטים לארוג
פסולה". ושזורין פסוקין "חוטין כתוב: אחר, ובנוסח (שם).
בתשובתו, רבינו השיב כבר אבל ועוד. וונציה מנטובה, ראה
ראה  החדש. הנוסח לפי ההעתקות לתקן וציוה בזה שטעה
הדפיסו  וילנא דפוס וברמב"ם רבינו". "תשובות במוספנו
המאוחרים. הדפוסים בשאר וכן והנכון. המוגה הנוסח את

בציצית.45) כהלכתה.46)עשויה סוחר 47)שנעשית
ומוכרם. דברים מישראל 48)הקונה קנאה שבוודאי

פסולים  דברים ולמכור לקנות לנפשו ירע לא כי מומחה,
מג.). סוחר.49)(מנחות הוא 50)שאינו שמא שם.

- הם לבן חוטי ואם נצבעה, לשמה ושלא צבעה בעצמו
('נמוקי  פסולה גוי שעשאה וציצית טוואם, הוא שמא

יוסף').

.Á¯‡MÓ B‡ ‰w¯È B‡ ‰n„‡ dlÎ ‡È‰L ˙ÈlË«ƒ∆ƒÀ»¬À»¿À»ƒ¿»
Ì‡ :dÚ·ˆ ÔÈÚk dlL Ô·Ï ÈËeÁ ‰NBÚ ,ÔÈBÚ·ƒ̂¿ƒ∆≈»»∆»¿≈ƒ¿»ƒ

‰n„‡ Ì‡ ,ÔÈw¯È - ‰w¯ÈÔÈn„‡ -51dlÎ ‰˙È‰ . ¿À»¿Àƒƒ¬À»¬Àƒ»¿»À»
ÔÓ ıeÁ ,ÔÈBÚ·ˆ ¯‡MÓ dlL Ô·Ï ‰NBÚ - ˙ÏÎz¿≈∆∆»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

˙ÏÎ˙k ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯BÁM‰52Ïk‰ ÏÚ C¯BÎÂ , «»ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈««…
˙ÏÎz „Á‡ ËeÁ53˙BiˆÈˆ ¯‡La ÔÈNBÚL C¯„k , ∆»¿≈∆¿∆∆∆ƒƒ¿»ƒƒ

.ÔÈÚe·ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ

שיהיו 51) הכנף" ציצית "על שנאמר: ע"ב. מא, מנחות
טוב' יום ה'תוספות בעל והעיד הכנף, ממין ציציותיה
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שהרי  מוכרח, הדבר וכן מלח". "אל בשם הגדולים הימים
וים  זבלון, של בחלקו נמצא שהחלזון ו.): (מגילה אמרו
אבל  טו)? (יהושע יהודה של בחלקו נמצא כולו הלא המלח
ביהושע  כמפורש זבולון, שבט של בחלקו נפל התיכון הים
הרמב"ם. על הרד"ל (הגהות יג מט, בראשית וראה יא, יט,

קי"ח). אות שלח, פרשת תמימה' 'תורה דּוד.17)וראה
צבע.18) אותו 19)אבקות וטוחנים אותו שמייבשים עשב

ו  ט, (נדה הזוהמא להעביר הידים את בעפרו ומנקים
שם). ע"ב.20)וברע"ב מב, מנחות

.‚dÓLÏ ‰ÚÈ·ˆ ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÈˆÈˆ ÏL ˙ÏÎz‰21Ì‡Â . «¿≈∆∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
,Ú·v‰ da LiL ‰¯Bi‰Â .‰ÏeÒt ,dÓLÏ ‡lL dÚ·¿̂»»∆…ƒ¿»¿»¿«»∆∆»«∆«
Â‡Ï Ì‡ ‰ÙÈ ‡e‰ Ì‡ B˜„·Ï ¯Óˆ ËÚÓ da Ú·ˆ Ì‡ƒ»«»¿«∆∆¿»¿ƒ»∆ƒ»

dlÎ ‰¯Bi‰ ‰ÏÒÙ -22Á˜BÏ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ƒ¿¿»«»À»∆»≈««¬∆≈«
˜„BaL ¯Óˆ Ba ÁÈpÓe ,ÔË˜ ÈÏÎa ‰¯Bi‰ ÔÓ Ú·v‰«∆«ƒ«»ƒ¿ƒ»»«ƒ«∆∆∆≈
‰˜È„·Ï Úaˆ È¯‰L ,˜„aL ˙‡ Û¯BNÂ ,Ba23, ¿≈∆∆»«∆¬≈ƒ¿«ƒ¿ƒ»
BÓÚË È¯‰L ,Ba ˜„aL ÈÏkaL Ú·v‰ CÙBLÂ24 ¿≈«∆«∆«¿ƒ∆»«∆¬≈¿»
ÌbÙ ‡lL Ú·v‰ ¯‡La ˙ÏÎz‰ Ú·BˆÂ ,BÏÒÙe25. ¿»¿≈««¿≈∆ƒ¿»«∆«∆…ƒ¿«

ציצית.21) מצות לא):22)לשם כח, (שמות שנאמר שם,
צבוע  ציצית) לשם (שאינו אחר דבר יהא שלא - תכלת כליל

מתחילה. של 23)בה לתכלת הוא ופסול ציצית, לשם ולא
בו  להשתמש יבואו שלא אותו שורפים ולפיכך ציצית,

ציצית. של הוא 24)לתכלת ופסול לנסיון, בו עשה
הנוסח: התימנים, ובכת"י ג'. באות לעיל כמבואר לתכלת,

ÂÓ‚Ù.אחר.25)ופסלו דבר שום בו צבעו שלא

.„‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ˙Á˜Ï dÈ‡ ˙ÏÎz‰26- «¿≈∆≈»ƒ¿««∆»ƒ«À¿∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÓLÏ ‡lL ‰Úaˆ ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»ƒ¿¿»∆…ƒ¿»««ƒ

‰˜c· Ì‡ - ‰ÁÓn‰ ÔÓ ‰Á˜ÏpL27‰Ú„BÂ ∆ƒ¿¿»ƒ«À¿∆ƒƒ¿¿»¿¿»
n‰ ÔÈBÚ·ˆ ¯‡MÓ „Á‡a ‰ÚaˆpLÔÈ‡L ÌÈ¯ÈÁL ∆ƒ¿¿»¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒƒ∆≈»

ÔÈ„ÓBÚ28.‰ÏeÒt , ¿ƒ¿»

שם).26) (מנחות בכשרות ומוחזק בצביעתה בקי
לבדקה.27) צורך אין לכתחילה אבל במקרה,
ה"א.28) לעיל ראה מתקיימים,

.‰‰Úaˆ Ì‡ Ú„eiL „Ú d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈk≈«¿ƒ»«∆ƒ»«ƒƒ¿¿»
¯È¯Â Ô·z ÔÈÁ˜BÏ ?Â‡Ï Ì‡ d˙ÎÏ‰Î29ÏeÏaL ÏL30 ¿ƒ¿»»ƒ»¿ƒ∆∆¿ƒ∆«¿
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ eˆnÁ˙pL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe31˙ÏÎz‰ ÔÈ¯BLÂ , ≈«¿«ƒ∆ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈∆

dÈÚ· ‰„ÓÚ Ì‡ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔlÎa32,‰˙‰Î ‡ÏÂ ¿À»≈≈¿≈ƒ»¿»¿≈»¿…»¬»
ÔÈ¯BÚN ÏL ˜ˆa ÔÈÁ˜BÏ ,‰˙‰k Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆¿ƒ

ÔÈLtÚnL33ÒÈ¯eÓÏ B˙B‡34˙ÏÎz‰ BÊ ˙‡ ÔÈ˙BÂ , ∆¿«¿ƒ¿¿»¿¿ƒ∆«¿≈∆
ÌÈ‡ÈˆBÓe ,¯ep˙a ˜ˆa‰ ‰ÙB‡Â ,BÎB˙a ˙ÈpzLpL∆ƒ¿«≈¿¿∆«»≈¿«ƒƒ
‰nÓ ‰˙‰k Ì‡ ;d˙B‡ ÔÈ‡B¯Â ˙t‰ ÔÓ ˙ÏÎz‰«¿≈∆ƒ««¿ƒ»ƒ»¬»ƒ«
¯˙BÈ ‰¯ÁL‰Â dÈÚ ÛÈÒB‰ Ì‡Â ;‰ÏeÒt - ‰˙È‰M∆»¿»¿»¿ƒƒ≈»¿À¿¬»≈

‰¯Lk - ‰iÙ‡‰ Ì„˜ ‰˙È‰M ‰nÓ35. ƒ«∆»¿»…∆»¬ƒ»¿≈»

כמו 30)נוזל.29) קשה, נרתיק בתוך הגדל רך, שרץ מין
ט). נח, (תהלים יהלוך" תמס עליהם 31)"שבלול שעברו

האדם. מגוף משיצאו יום בצבעה.32)ארבעים
הרבה.33) שיחמץ כדי רבים ימים אותו מיץ 34)מניחים

במלח. הכבושים נתנו 35)דגים ושם ע"א. מג, מנחות
- לרעה דברו המשנה אמת" שנוי שקר, "שנוי לזה: סימן
ולקיימו  עליו להוסיף דברו המשנה הוא; שרע יודעים הכל

הוא. וטוב שכשר יודעים הכל -

.Â¯ˆÁ36˙e¯LÎa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈ‰Â ,˙ÏÎz da ÔÈ¯ÎBnL »≈∆¿ƒ»¿≈∆¿»À¿»ƒ¿«¿
‡È‰ È¯‰Â ,‰˜È„a CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â Ì˙Ò ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏ -¿ƒƒ∆»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ

„LÁzL „Ú d˙˜ÊÁa37È˙ek‰ Ïˆ‡ ˙ÏÎz „È˜Ùn‰ . ¿∆¿»»«∆≈»≈««¿ƒ¿≈∆≈∆«ƒ
dÙÈÏÁ‰ ‡nL ,‰ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ -38ÈÏÎa ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¬≈∆¿»∆»∆¡ƒ»¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ

Ìe˙Á ‰È‰Â39˙BÓ˙BÁ ÈLa40- Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ , ¿»»»ƒ¿≈»»¿»
‰ÏeÒt - „Á‡ Ì˙BÁa ,‰¯Lk41. ¿≈»¿»∆»¿»

ד,36) (דה"א ככתוב עיר, בקרבת וביחוד מושב, או כפר
הערים. סביבות אשר חצריהם פסול 37)לג): שמצאו

שתיפסל". "עד הגירסא: ושם לט.) (ע"ז בתכלתם
להחליפה.38) יזייף יקרים, דמיה שתכלת סגור.39)מתוך
כדרך 40) שלא משונה, באופן עשויים הסגר סימני שני

ה). (י"ג, אסורות מאכלות הל' השווה אדם. בני שאר סגירת
ולהחליפה 41) לזייף לטרוח חשוד שהוא ע"ב. לט, ע"ז

(רש"י).

.ÊÔÈ˜eÒt ÔÈËeÁ ‡ˆÓ elÙ‡ ,˜eMa ˙ÏÎ˙ ‡ˆBn‰42, «≈¿≈∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ
‰ÏeÒt43‰¯Lk - ÔÈ¯eÊL ;44˙ˆiˆÓ ˙ÈlË Á˜Bl‰ .45 ¿»¿ƒ¿≈»«≈««ƒ¿À∆∆

d˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ˜eM‰ ÔÓ46È˙ek‰ ÔÓ ; ƒ«ƒƒ¿»≈¬≈ƒ¿∆¿»»ƒ«ƒ
¯bz‰47‰¯Lk -48ËBÈ„‰‰ ÔÓ ,49‰ÏeÒt -50. ««»¿≈»ƒ«∆¿¿»

יש 42) כי בגד, מהם ולארוג ולקשרם לחזור דרך שאין
בקשירתם. אריגת 43)טורח לשם נצבעו שמא חוששים

צו:). (עירובין ציצית לשם ולא דרך 44)בגד אין כי
ונצבעו  שוזרו ציצית לשם ובוודאי שזורים, חוטים לארוג
פסולה". ושזורין פסוקין "חוטין כתוב: אחר, ובנוסח (שם).
בתשובתו, רבינו השיב כבר אבל ועוד. וונציה מנטובה, ראה
ראה  החדש. הנוסח לפי ההעתקות לתקן וציוה בזה שטעה
הדפיסו  וילנא דפוס וברמב"ם רבינו". "תשובות במוספנו
המאוחרים. הדפוסים בשאר וכן והנכון. המוגה הנוסח את

בציצית.45) כהלכתה.46)עשויה סוחר 47)שנעשית
ומוכרם. דברים מישראל 48)הקונה קנאה שבוודאי

פסולים  דברים ולמכור לקנות לנפשו ירע לא כי מומחה,
מג.). סוחר.49)(מנחות הוא 50)שאינו שמא שם.

- הם לבן חוטי ואם נצבעה, לשמה ושלא צבעה בעצמו
('נמוקי  פסולה גוי שעשאה וציצית טוואם, הוא שמא

יוסף').

.Á¯‡MÓ B‡ ‰w¯È B‡ ‰n„‡ dlÎ ‡È‰L ˙ÈlË«ƒ∆ƒÀ»¬À»¿À»ƒ¿»
Ì‡ :dÚ·ˆ ÔÈÚk dlL Ô·Ï ÈËeÁ ‰NBÚ ,ÔÈBÚ·ƒ̂¿ƒ∆≈»»∆»¿≈ƒ¿»ƒ

‰n„‡ Ì‡ ,ÔÈw¯È - ‰w¯ÈÔÈn„‡ -51dlÎ ‰˙È‰ . ¿À»¿Àƒƒ¬À»¬Àƒ»¿»À»
ÔÓ ıeÁ ,ÔÈBÚ·ˆ ¯‡MÓ dlL Ô·Ï ‰NBÚ - ˙ÏÎz¿≈∆∆»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

˙ÏÎ˙k ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯BÁM‰52Ïk‰ ÏÚ C¯BÎÂ , «»ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈««…
˙ÏÎz „Á‡ ËeÁ53˙BiˆÈˆ ¯‡La ÔÈNBÚL C¯„k , ∆»¿≈∆¿∆∆∆ƒƒ¿»ƒƒ

.ÔÈÚe·ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ

שיהיו 51) הכנף" ציצית "על שנאמר: ע"ב. מא, מנחות
טוב' יום ה'תוספות בעל והעיד הכנף, ממין ציציותיה
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שראה  ציצית, הל' הרא"ש על חמודות' 'דברי בפירושו
ביצה  בחלמון ירוקה ציצית פראג, בקהילת בביתֿהכנסת
ביצה, כחלמון ירוקה היא שגם משי, של בטליתֿקטן
רבי  הקדוש של טליתו היתה והיא מרגנשבורק, והובאה

הי"ד. מולכו מראות 52)שלמה שני על הקפידה והתורה
מא:). (מנחות ה"ז.53)בציצית פ"א, לעיל כמפורש

.Ë‡lL LÚÓ ¯˙BÈ Ô·Ï ÁÈpÓ BÈ‡L ÈÓ LÚ ‰L»̃∆…∆ƒ∆≈«ƒ«»»≈≈…∆∆…
dÈ‡ ˙ÏÎz‰Â ,ÏkÏ ÈeˆÓ Ô·l‰L ÈÙÏ ,˙ÏÎz ÁÈp‰ƒƒ«¿≈∆¿ƒ∆«»»»«…¿«¿≈∆≈»

ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÈeˆÓ54Ú·v‰ ÈtÓ ,ÔÓÊ ÏÎa ‡ÏÂ ¿»¿»»¿…¿»¿«ƒ¿≈«∆«
e¯Ó‡L55. ∆»«¿

בשרֿודם 54) למלך דומה, הדבר למה "משל ע"ב: מג, שם,
עבדות  (סימני חותמות שני לי הביאו עבדיו: לשני שאמר
טיט. של חותם לי הבא אמר: לאחד העבדים), על שתולים
ולא  שניהם ופשעו זהב, של חותם לי הבא אמר: ולאחד
לו  שאמר זה אומר, הוי מרובה? ענשו מהם איזה הביאו.

הביא". ולא הוא) (שמצוי טיט של חותם לעיל 55)הבא 
"ואינו  יאמר: א) ד, (מנחות למשנה בפירושו ורבינו ה"ב.
כל  שאין לצבעו, יודעים אנו שאין לפי היום בידינו נמצא
שא"א  ידועה, תכלת אלא תכלת נקרא בצמר תכלת מין
הרי"ף  גם לבדו". בלבן עושים אנו כן ועל  היום, לעשותה
תכלת" לנו שאין (וכעת) "והאידנא ציצית: בהלכות יאמר
רבים  ימים "וזה אומר: שפו, מצוה ה'חינוך' ובספר וכו'.
ב'טור' וראה בטליתו. לתכלת שזכה מי שמענו לא לישראל
לנו  אין הזה שבזמן ט', סי' או"ח ובשו"ע יא, סי' או"ח
מצויה  התכלת היתה עדיין האמוראים בתקופת אולם תכלת.
חנוך  גרשון ר' והגאון מג.). ; (מב: במנחות שמצינו כמו
הגאונים  בימי שגם יאמר: זצ"ל מראדזין האדמו"ר ליינר
נטרונאי  שרב שמצינו כמו נוהגת תכלת מצות היתה עדיין
בהשגות  (הובא תכלת בדיני ציצית הלכות סידר גאון
(שם) משנה' ה'כסף מרן וכן ה"ז) פ"א, ציצית הל' הראב"ד
וידוע  תכלת, בענין חפני בן שמואל ר' הגאון דברי מביא
לשעתם, הצריכות כיֿאם הלכות סידרו לא שהגאונים
"משנה  חיבורו את שכתב בשעה הרמב"ם גם ולדעתם
הוא  שהרי תכלת, לו והיתה החלזון את השיג כבר תורה"

זה  בפרק ומבאר מסמן התכלת, צבע וסממני החלזון פרטי
אותו? וראה השיגו לא אם ידע ומהיכן עשייתו, דרכי
כמו  בימינו התכלת ביטול על זה בחיבור מזכיר אינו ולפיכך
(מאמר  ידעה לא עוד שאז למשנה, בפירושו זה שהזכיר
ה"ט, פ"א לעיל רבינו מדברי אולם - חול'). טמוני 'שפוני
התעורר  הוא אף (המפרש). תכלת. לו היתה שלא משמע
את  והחזיר החלזון, את להשיג והשתדל ה'תרמ"ז, בשנת
חסידיו  אלפי לבשו ובימיו ליושנה, התכלת מצות עטרת
עד  בה מחזיקים הם ועדיין תכלת, של ציצית עם טליתות
דורו, גאוני עם הנ"ל הגאון נתווכח גדול וויכוח הזה, היום
תשובות  משיב הוא שבהם רבים, ספרים זה בענין וחיבר
"עין  תכלת", פתיל "מאמר והם: מתנגדיו, לכל סוערות

ועוד. התכלת"

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אם 1) פשתן של כסות התורה; מן בציצית חייב בגד איזה

שהציצית  בציצית; החייב הוא מי תכלת; חוטי בה  מטילין
הטלית. חובת ולא האיש חובת -

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ˙ÈˆÈˆ da ˙BNÚÏ Ì„‡ ·iÁL ˙eÒk¿∆«»»»«¬»ƒƒƒ«»
ÌÈÙk Úa¯‡ dÏ LiL ˙eÒÎ ‡È‰2ÏÚ ¯˙BÈ B‡ , ƒ¿∆∆»«¿«¿»«ƒ≈«

Úa¯‡3Ba¯Â BL‡¯ da ‰qk˙iL È„k - d˙cÓ ‰È‰˙Â . «¿«¿ƒ¿∆ƒ»»¿≈∆ƒ¿«∆»…¿À
ÔË˜ ÏL4¯Á‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˜eMa Bc·Ï Cl‰˙n‰ ∆»»«ƒ¿«≈¿««¿≈»ƒ«≈

ÏL B‡ ¯Óˆ ÏL ˙eÒk‰ ‰È‰˙Â .BnÚ CÏÈÏÂ B¯ÓLÏ¿»¿¿≈≈ƒ¿ƒ¿∆«¿∆∆∆∆
„·Ïa ÔzLt5. ƒ¿»ƒ¿»

כסותך.2) כנפות ארבע על יב): כב, (דברים שנאמר
ה"ג.3) בסמוך אינה 4)ראה מזה פחות כי ע"ב. מ, מנחות

כסות. ה"ב.5)נקראת בסמוך מפורש

.·,ÈLÓ È„‚a ÔB‚k ,ÔÈÈÓ ¯‡L ÏL ˙ÈlË Ï·‡¬»«ƒ∆¿»ƒƒ¿ƒ¿≈∆ƒ
,ÌÈ·¯‡ ¯ÓˆÂ ,ÌÈlÓb ¯Óˆ È„‚·e ,ÔÙbŒ¯Óˆ È„‚·eƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿≈∆∆¿«ƒ¿∆∆«¿»ƒ

‰ˆBÂ6˙ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,ÌÈfÚ ÏL ¿»∆ƒƒ¿«≈»∆≈«»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÓÎÁ È¯·cÓ ‡l‡ ˙ÈˆÈˆ7˙ÂˆÓa ¯‰f‰Ï È„k , ƒƒ∆»ƒƒ¿≈¬»ƒ¿≈¿ƒ»≈¿ƒ¿«

,Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ˙Úa¯Ó ‰È‰zL ,‡e‰Â .˙ÈˆÈƒ̂ƒ¿∆ƒ¿∆¿À««≈««¿«
ÌÈ„‚a‰ ÏkL .e¯Ó‡L ¯eÚMk d¯eÚL ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆ƒ»«ƒ∆»«¿∆»«¿»ƒ
ÌÈzLÙe ¯Óˆ ‡l‡ ÌÈ‡ ,Ì˙Ò ‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰»¬ƒ«»¿»≈»∆»∆∆ƒ¿ƒ

„·Ïa8. ƒ¿»

וכן 6) צמר, כשאר רך שאינו לפי נוצה, קרוי עזים של צמר
שבת  (רש"י אותו מורטים אלא צמר כשאר אותו גוזזים אין

לט:). מנחות אילים 7)כז.; של אלא אינו סתם צמר כי
דרשוה  ה"א) פ"ט, (כלאים וב'ירושלמי' בלבד. ורחלים
היה  מואב מלך ומישע ד): ג, (מלכיםֿב שנאמר מפסוק,
אילים  אלף ומאה כרים אלף מאה ישראל למלך והשיב נוקד
בלבד. ורחלים אילים צמר אלא צמר קרוי לך אין - צמר

(על 8) סתם בגדים בתורה ונאמרו "הואיל ע"ב: לט, מנחות
ופשתים  צמר מהם באחד הכתוב לך ופרט בגדיהם), כנפי
פשתים), בבגד או צמר בבגד מז: יג, ויקרא נגעים (בטומאת

ופשתים". צמר כל אף

.‚‡ÏÂ Úa¯‡ ˙ÏÚa - "E˙eÒk ˙BÙk Úa¯‡ ÏÚ"««¿««¿¿¿«¬««¿«¿…
˙ÏÚa ‡ÏÂ Úa¯‡ ˙ÏÚa ,ÔkŒÌ‡ .LÏL ˙ÏÚa«¬«»ƒ≈«¬««¿«¿…«¬«

?LÓÁ9da ‰qÎz ¯L‡" :¯ÓBÏ „eÓÏz10elÙ‡ - " »≈«¿«¬∆¿«∆»¬ƒ
˙ÏÚa ·iÁÓ È‡ ‰ÓÏÂ .‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ B‡ LÓÁ ˙ÏÚa«¬«»≈≈«∆¿»»¬ƒ¿«≈«¬«

LÓÁ11ÈÏÚa ÔÈ‡ Ô‰ÈzLe ,LÏL ˙ÏÚa ¯ËBÙe »≈≈«¬«»¿≈∆≈»«¬≈
Úa¯‡ LÓÁ‰ ÏÏÎa LiL ÈtÓ ?˙BÙk Úa¯‡12. «¿«¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«∆»≈«¿«

CÎÈÙÏ13B‡ LÓÁ ˙ÏÚ·Ï ˙ÈˆÈˆ ‰NBÚ ‡e‰Lk , ¿ƒ»¿∆∆ƒƒ¿«¬«»≈
BÊ ˙B˜Á¯Ó‰ ÌÈÙk Úa¯‡Ï ‡l‡ ‰NBÚ BÈ‡ ,LL≈≈∆∆»¿«¿«¿»«ƒ«¿À»

BfÓ14ÏÚ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa LM‰ B‡ LÓÁ‰ Ô˙B‡Ó ƒ≈»∆»≈«≈ƒ¿»∆∆¡««
E˙eÒk ˙BÙk Úa¯‡15." «¿««¿¿¿

בציצית?9) שחייבת א', הלכה לעיל נאמר ולמה
לכסות.10) הראוי כל אחת 11)לרבות מכנף שחתך כגון

שתים. ונעשו ארבע 12)באלכסון שלש בכלל ואין
מג:). שאתה 13)(מנחות מפני חמש, בעלת וחייבת הואיל

כסותך". כנפות ארבע "על בה: לקיים שסברא 14)יכול
היא  מחברתה, המרוחקת שהכנף ולא היא כנף הנקראת
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לחברתה. ארבע 15)הסמוכה על אלא ציצית מטיל אינו
בלבד. כנפות

.„¯BÚ ÏL ‰ÈÙÎe „‚a ÏL ˙eÒk16‡È‰ ;˙·iÁ - ¿∆∆∆¿»∆»∆«∆∆ƒ
‰¯eËt - „‚a ÏL ‰ÈÙÎe ¯BÚ ÏL17ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L , ∆¿»∆»∆∆∆¿»∆≈¿ƒ

˙eÒk‰ ¯wÚ ¯Á‡ ‡l‡18,ÔÈÙzL ÈL ÏL ˙eÒk . ∆»««ƒ««¿¿∆¿≈À»ƒ
¯Ó‡ ‡Ï ;"Ì‰È„‚· ÈÙk ÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙·iÁ«∆∆∆∆¡«««¿≈ƒ¿≈∆…∆¡«

E˙eÒk"19‰Ïe‡L ËÚÓÏ ‡l‡ ,"20˙Èlh‰L , ¿¿∆»¿«≈¿»∆««ƒ
Ô‡kÓ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈˆÈv‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰Ïe‡M‰«¿»¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ»

˙·iÁ CÏÈ‡Â21. ¿≈»«∆∆

עור.16) בהן ותלה כנפיה עור 17)שנחתכו של כסות כי
מן  או הבגד מן נו): יג, (ויקרא ככתוב בגד, נקראת אינה

חכמים. מדברי אפילו מציצית ופטורה מנחות 18)העור,
אדם  ואין - בה" תכסה "אשר נאמר: ובציצית ע"ב. מ,
מנוח). רבינו בשם (כסףֿמשנה הבגד בעיקר אלא מתכסה

שותפות".19) של ולא "שלך לכאורה שמשמעה
ע"א.20) קלו, שנראית 21)חולין לפי חכמים, מדברי

דרך  שאין ואילך, יום משלשים חכמים חייבוהו כשלו,
ב'תוספות'). קי: (שם, יום משלשים יותר לשאול

.‰;¯Óˆ ÈËeÁ dlL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,¯Óˆ ÏL ˙eÒk¿∆∆∆ƒ»»∆»≈∆∆
ÔzLÙ ÈËeÁ dlL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,ÔzLt ÏL ˙eÒÎe¿∆ƒ¿»ƒ»»∆»≈ƒ¿»
ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,ÌÈ„‚a ¯‡Le .dÈnÓƒƒ»¿»¿»ƒƒ»»∆»ƒ»ƒ

BÈnÓ22‰ˆB ÈËeÁÂ ,ÈLÓ ˙eÒÎÏ ÈLÓ ÈËeÁ :ÔB‚k , ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿∆ƒ¿≈»
‰ˆB ˙eÒÎÏ23¯‡L ÏÎÏ Ô·Ï ˙BNÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»»«¬»»¿»¿»

‰NBÚ - ÌÈzLtÓ B‡ ¯ÓvÓ ÌÈÈÓ24¯Óv‰L ÈtÓ , ƒƒƒ∆∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿≈∆«∆∆
¯‡Le ;ÔÈÓ· ‡lL ÔÈa ,ÔÈÓa ÔÈa ,ÔÈ¯ËBt ÔzLt‰Â¿«ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ»≈∆…¿ƒ»¿»
ÔÈ¯ËBt ÔÈ‡ ÔÈÓ· ‡lL ,ÔÈ¯ËBt ÔÈÓa - ÔÈÈÓ25. ƒƒ¿ƒ»¿ƒ∆…¿ƒ»≈¿ƒ

אותה.22) פוטר ופשתים, מצמר חוץ אחר, מין ואין
עזים.23) ציצית 24)של מצות שעיקר ע"ב. לט, מנחות

תלבש  לא יא): כב, (דברים שנאמר ופשתים, מצמר היא
זה  נסמכו - לך תעשה גדלים יחדיו, ופשתים צמר שעטנז

ציצית. תעשה מהם לומר: אינם 25)לזה, בגדים שאר כי
היתה  וכך ה"ב), (לעיל חכמים מדברי אלא בציצית חייבים
ופשתים  צמר או מינם, אלא בהם יפטור שלא תקנתם

(כסףֿמשנה).

.Â,ÔzLt ÏL ˙eÒÎa ¯Óˆ ÈËeÁ ˙BNÚÏ ‡e‰ ‰Óe««¬≈∆∆ƒ¿∆ƒ¿»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯Óˆ ÏL ˙eÒÎa ÔzLÙ ÈËeÁ B‡≈ƒ¿»ƒ¿∆∆∆««ƒ∆

?˙ÏÎ˙ ‡Ïa Bc·Ï Ô·Ï26,¯zÓ ‡‰iL ‡e‰ ÔÈ„a »»¿«¿…¿≈∆¿ƒ∆¿≈À»
ÊËÚM‰L27¯Óˆ ˙ÏÎz‰ È¯‰L ,˙ÈˆÈˆ ÔÈÚÏ ¯zÓ ∆«««¿≈À»¿ƒ¿«ƒƒ∆¬≈«¿≈∆∆∆

ÔzLÙÏ d˙B‡ ÔÈÏÈhÓe ,‡e‰28ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . «ƒƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈ƒ
ÏÎÂ ;dÈnÓ dlL Ô·l‰ ˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ÈtÓ ?Ôk≈ƒ¿≈∆∆¿»«¬«»»∆»ƒƒ»¿»
ÏBÎÈ Ì‡ - ‰NÚ˙Œ‡ÏÂ ‰NÚ ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó»∆«»≈¬≈¿…«¬∆ƒ»

Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ È¯‰ ,Ô‰ÈzL ˙‡ Ìi˜Ï ‰z‡29‡B·È , «»¿«≈∆¿≈∆¬≈»¿ƒ»»
‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰NÚ30˙‡ Ìi˜Ï ¯LÙ‡ Ô‡ÎÂ ; ¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¿»∆¿»¿«≈∆
Ô‰ÈzL31. ¿≈∆

תכלת 26) חוטי עם פשתן של בכסות צמר של לבן חוטי כי
בסמוך. כמבואר התורה, מן מותר תורה 27)- שאסרה

יא). כב, על 28)(דברים לח): טו, (במדבר בתורה שנאמר
על  ונתנו פשתים)... של בין צמר, של (בין בגדיהם כנפי

תכלת. פתיל הכנף ראה 29)ציצית בשבת, מילה כגון
ה"ט. פ"א, מילה הל' "כי 30)לקמן ע"א: מ, מנחות

ובזה  נאמרה, זה תנאי על (לאֿתעשה) ה'לאו' של האזהרה
מציווי  קשה 'לאו' אזהרת הרי השואל: קושיית תתיישב
ביטול  על לוקים ואין 'לאו' ביטול על (שלוקים 'עשה'
ולפי  החמור? 'לאו' וידחה הקל 'עשה' יבוא ואיך 'עשה')
נאמרה  'לאו' של שהאזהרה בצדה, תשובתה - הקדמתנו

על נהיה ˙È‡מתחלה לא ב'עשה' שתפגע שבמקום ,
קלג). לשבת גאון נסים רב (מלשון כלל" עליה מוזהרים

בה 31) כשעושה אבל פשתן, של בכסות פשתן חוטי להטיל
ע"י  אלא תכלת מצות בה לקיים שאיֿאפשר תכלת חוטי
ואז  שעטנז, של 'לאו' ודוחה תכלת של 'עשה' בא שעטנז,
קיימנו  לא כך ובין הואיל בה, הותרו צמר של לבן חוטי גם
"לבדו  ההלכה: בתחילת רבינו שהדגיש הוא שניהם, את
כמבואר  בזה, גזרו שחכמינו אלא (כסףֿמשנה), תכלת" בלא

ה"ז. בסמוך

.Ê‡l‡ ,˙ÏÎz da ÔÈÏÈhÓ ÔÈ‡ ,ÔzLt ÏL ˙eÒk¿∆ƒ¿»≈«ƒƒ»¿≈∆∆»
ÈtÓ ‡Ï ;ÔzLÙ ÈËeÁ ÏL „·Ïa Ô·l‰ ÔÈNBÚƒ«»»ƒ¿«∆≈ƒ¿»…ƒ¿≈

ÊËÚM‰ ÈtÓ ˙ÈÁ„ ˙ÈˆÈv‰L32‰¯Êb ‡l‡ , ∆«ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈«««¿≈∆»¿≈»
Ì‰È¯·cÓ33ÔÓÊ dÈ‡L ,‰ÏÈla da ‰qk˙È ‡nL , ƒƒ¿≈∆∆»ƒ¿«∆»««¿»∆≈»¿«

ÔÈ‡L ˙Úa ‰NÚ˙Œ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ ‡ˆÓÂ ,˙ÈˆÈˆ ·eiÁƒƒƒ¿ƒ¿»≈«…«¬∆¿≈∆≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÌL34‡ÏÂ ÌBia ˙ÈˆÈv‰ ˙·BÁL , »ƒ¿«¬≈∆««ƒƒ«¿…

‰ÏÈl·35.‰i‡¯ ˙ÚLa - "B˙‡ Ì˙È‡¯e" :¯Ó‡pL , ««¿»∆∆¡«¿ƒ∆…ƒ¿«¿ƒ»
,‰‡B¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;˙ÈˆÈˆa ·iÁ ‡ÓeÒÂ¿»«»¿ƒƒ««ƒ∆≈∆

.B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒƒ

יבמות 32) (וראה תעשה". לא דוחה "עשה אמרנו: שכבר
חכמים.33)ד.). ע"ב.34)מדברי מ, שם 35)מנחות

ע"א. מג,

.ÁÏÁa ÔÈa ,‰ÏÈla ˙ÈˆÈˆ LaÏÏ Ì„‡Ï ¯zÓ36ÔÈa À»¿»»ƒ¿…ƒƒ««¿»≈«…≈
˙aLa37‡lL „·Ï·e ;dpÓÊ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿«»¿««ƒ∆≈¿«»ƒ¿«∆…

¯ÈkiMÓ ?¯ÁMa ˙ÈˆÈv‰ ÏÚ C¯·È È˙ÓÈ‡Óe .C¯·È¿»≈≈≈»«¿»≈««ƒƒ«««ƒ∆«ƒ
daL Ô·lÏ daL ˙ÏÎz ÔÈa38?‰ÈÏÚ C¯·Ó „ˆÈÎÂ . ≈¿≈∆∆»«»»∆»¿≈«¿»≈»∆»

eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa39ÔÓÊ ÏÎÂ ." ¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»¿«
‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÌBia da ÛhÚ˙nL40ÛhÚ˙iL Ì„˜41. ∆ƒ¿«≈»«¿»≈»∆»…∆∆ƒ¿«≈

d˙iNÚ ˙ÚLa ˙ÈˆÈv‰ ÏÚ C¯·Ó BÈ‡Â42ÈtÓ , ¿≈¿»≈««ƒƒƒ¿«¬ƒ»»ƒ¿≈
da ÛhÚ˙iL ‡e‰ ‰Âˆn‰ ÛBqL43. ∆«ƒ¿»∆ƒ¿«≈»

עליהן 36) עובר אינו ציצית, חיוב זמן אינו שלילה שאע"פ
תוסיף". "בל שאע"פ 37)משום נוסף חידוש יש כאן

שיהיה  כמשא נחשבות הציציות אין ציצית, זמן לילה שאין
הן הרי אלא הרבים, לרשות בשבת בהן לצאת ÈÂÓאסור

ÂÈÒÈÒÎ˙ÓÂ ה"כ).‰·‚„ פ"יט, שבת בהל' רבינו (כלשון
מצוה 38) ראה - וזכרתם" אותו "וראיתם ע"ב: מג, מנחות

קריאתֿשמע, זו? ואיזו בה, התלויה אחרת מצוה וזכור זו,
ללבן" תכלת בין משיכיר שמע, את קורין "מאימתי דתנן:
שמע  את קרא ציצית, של צבע משתכיר שם: רש"י וכפירוש
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לחברתה. ארבע 15)הסמוכה על אלא ציצית מטיל אינו
בלבד. כנפות

.„¯BÚ ÏL ‰ÈÙÎe „‚a ÏL ˙eÒk16‡È‰ ;˙·iÁ - ¿∆∆∆¿»∆»∆«∆∆ƒ
‰¯eËt - „‚a ÏL ‰ÈÙÎe ¯BÚ ÏL17ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L , ∆¿»∆»∆∆∆¿»∆≈¿ƒ

˙eÒk‰ ¯wÚ ¯Á‡ ‡l‡18,ÔÈÙzL ÈL ÏL ˙eÒk . ∆»««ƒ««¿¿∆¿≈À»ƒ
¯Ó‡ ‡Ï ;"Ì‰È„‚· ÈÙk ÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙·iÁ«∆∆∆∆¡«««¿≈ƒ¿≈∆…∆¡«

E˙eÒk"19‰Ïe‡L ËÚÓÏ ‡l‡ ,"20˙Èlh‰L , ¿¿∆»¿«≈¿»∆««ƒ
Ô‡kÓ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈˆÈv‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰Ïe‡M‰«¿»¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ»

˙·iÁ CÏÈ‡Â21. ¿≈»«∆∆

עור.16) בהן ותלה כנפיה עור 17)שנחתכו של כסות כי
מן  או הבגד מן נו): יג, (ויקרא ככתוב בגד, נקראת אינה

חכמים. מדברי אפילו מציצית ופטורה מנחות 18)העור,
אדם  ואין - בה" תכסה "אשר נאמר: ובציצית ע"ב. מ,
מנוח). רבינו בשם (כסףֿמשנה הבגד בעיקר אלא מתכסה

שותפות".19) של ולא "שלך לכאורה שמשמעה
ע"א.20) קלו, שנראית 21)חולין לפי חכמים, מדברי

דרך  שאין ואילך, יום משלשים חכמים חייבוהו כשלו,
ב'תוספות'). קי: (שם, יום משלשים יותר לשאול

.‰;¯Óˆ ÈËeÁ dlL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,¯Óˆ ÏL ˙eÒk¿∆∆∆ƒ»»∆»≈∆∆
ÔzLÙ ÈËeÁ dlL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,ÔzLt ÏL ˙eÒÎe¿∆ƒ¿»ƒ»»∆»≈ƒ¿»
ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,ÌÈ„‚a ¯‡Le .dÈnÓƒƒ»¿»¿»ƒƒ»»∆»ƒ»ƒ

BÈnÓ22‰ˆB ÈËeÁÂ ,ÈLÓ ˙eÒÎÏ ÈLÓ ÈËeÁ :ÔB‚k , ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿∆ƒ¿≈»
‰ˆB ˙eÒÎÏ23¯‡L ÏÎÏ Ô·Ï ˙BNÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»»«¬»»¿»¿»

‰NBÚ - ÌÈzLtÓ B‡ ¯ÓvÓ ÌÈÈÓ24¯Óv‰L ÈtÓ , ƒƒƒ∆∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿≈∆«∆∆
¯‡Le ;ÔÈÓ· ‡lL ÔÈa ,ÔÈÓa ÔÈa ,ÔÈ¯ËBt ÔzLt‰Â¿«ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ»≈∆…¿ƒ»¿»
ÔÈ¯ËBt ÔÈ‡ ÔÈÓ· ‡lL ,ÔÈ¯ËBt ÔÈÓa - ÔÈÈÓ25. ƒƒ¿ƒ»¿ƒ∆…¿ƒ»≈¿ƒ

אותה.22) פוטר ופשתים, מצמר חוץ אחר, מין ואין
עזים.23) ציצית 24)של מצות שעיקר ע"ב. לט, מנחות

תלבש  לא יא): כב, (דברים שנאמר ופשתים, מצמר היא
זה  נסמכו - לך תעשה גדלים יחדיו, ופשתים צמר שעטנז

ציצית. תעשה מהם לומר: אינם 25)לזה, בגדים שאר כי
היתה  וכך ה"ב), (לעיל חכמים מדברי אלא בציצית חייבים
ופשתים  צמר או מינם, אלא בהם יפטור שלא תקנתם

(כסףֿמשנה).

.Â,ÔzLt ÏL ˙eÒÎa ¯Óˆ ÈËeÁ ˙BNÚÏ ‡e‰ ‰Óe««¬≈∆∆ƒ¿∆ƒ¿»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯Óˆ ÏL ˙eÒÎa ÔzLÙ ÈËeÁ B‡≈ƒ¿»ƒ¿∆∆∆««ƒ∆

?˙ÏÎ˙ ‡Ïa Bc·Ï Ô·Ï26,¯zÓ ‡‰iL ‡e‰ ÔÈ„a »»¿«¿…¿≈∆¿ƒ∆¿≈À»
ÊËÚM‰L27¯Óˆ ˙ÏÎz‰ È¯‰L ,˙ÈˆÈˆ ÔÈÚÏ ¯zÓ ∆«««¿≈À»¿ƒ¿«ƒƒ∆¬≈«¿≈∆∆∆

ÔzLÙÏ d˙B‡ ÔÈÏÈhÓe ,‡e‰28ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . «ƒƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈ƒ
ÏÎÂ ;dÈnÓ dlL Ô·l‰ ˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ÈtÓ ?Ôk≈ƒ¿≈∆∆¿»«¬«»»∆»ƒƒ»¿»
ÏBÎÈ Ì‡ - ‰NÚ˙Œ‡ÏÂ ‰NÚ ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó»∆«»≈¬≈¿…«¬∆ƒ»

Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ È¯‰ ,Ô‰ÈzL ˙‡ Ìi˜Ï ‰z‡29‡B·È , «»¿«≈∆¿≈∆¬≈»¿ƒ»»
‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰NÚ30˙‡ Ìi˜Ï ¯LÙ‡ Ô‡ÎÂ ; ¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¿»∆¿»¿«≈∆
Ô‰ÈzL31. ¿≈∆

תכלת 26) חוטי עם פשתן של בכסות צמר של לבן חוטי כי
בסמוך. כמבואר התורה, מן מותר תורה 27)- שאסרה

יא). כב, על 28)(דברים לח): טו, (במדבר בתורה שנאמר
על  ונתנו פשתים)... של בין צמר, של (בין בגדיהם כנפי

תכלת. פתיל הכנף ראה 29)ציצית בשבת, מילה כגון
ה"ט. פ"א, מילה הל' "כי 30)לקמן ע"א: מ, מנחות

ובזה  נאמרה, זה תנאי על (לאֿתעשה) ה'לאו' של האזהרה
מציווי  קשה 'לאו' אזהרת הרי השואל: קושיית תתיישב
ביטול  על לוקים ואין 'לאו' ביטול על (שלוקים 'עשה'
ולפי  החמור? 'לאו' וידחה הקל 'עשה' יבוא ואיך 'עשה')
נאמרה  'לאו' של שהאזהרה בצדה, תשובתה - הקדמתנו

על נהיה ˙È‡מתחלה לא ב'עשה' שתפגע שבמקום ,
קלג). לשבת גאון נסים רב (מלשון כלל" עליה מוזהרים

בה 31) כשעושה אבל פשתן, של בכסות פשתן חוטי להטיל
ע"י  אלא תכלת מצות בה לקיים שאיֿאפשר תכלת חוטי
ואז  שעטנז, של 'לאו' ודוחה תכלת של 'עשה' בא שעטנז,
קיימנו  לא כך ובין הואיל בה, הותרו צמר של לבן חוטי גם
"לבדו  ההלכה: בתחילת רבינו שהדגיש הוא שניהם, את
כמבואר  בזה, גזרו שחכמינו אלא (כסףֿמשנה), תכלת" בלא

ה"ז. בסמוך

.Ê‡l‡ ,˙ÏÎz da ÔÈÏÈhÓ ÔÈ‡ ,ÔzLt ÏL ˙eÒk¿∆ƒ¿»≈«ƒƒ»¿≈∆∆»
ÈtÓ ‡Ï ;ÔzLÙ ÈËeÁ ÏL „·Ïa Ô·l‰ ÔÈNBÚƒ«»»ƒ¿«∆≈ƒ¿»…ƒ¿≈

ÊËÚM‰ ÈtÓ ˙ÈÁ„ ˙ÈˆÈv‰L32‰¯Êb ‡l‡ , ∆«ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈«««¿≈∆»¿≈»
Ì‰È¯·cÓ33ÔÓÊ dÈ‡L ,‰ÏÈla da ‰qk˙È ‡nL , ƒƒ¿≈∆∆»ƒ¿«∆»««¿»∆≈»¿«

ÔÈ‡L ˙Úa ‰NÚ˙Œ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ ‡ˆÓÂ ,˙ÈˆÈˆ ·eiÁƒƒƒ¿ƒ¿»≈«…«¬∆¿≈∆≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÌL34‡ÏÂ ÌBia ˙ÈˆÈv‰ ˙·BÁL , »ƒ¿«¬≈∆««ƒƒ«¿…

‰ÏÈl·35.‰i‡¯ ˙ÚLa - "B˙‡ Ì˙È‡¯e" :¯Ó‡pL , ««¿»∆∆¡«¿ƒ∆…ƒ¿«¿ƒ»
,‰‡B¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;˙ÈˆÈˆa ·iÁ ‡ÓeÒÂ¿»«»¿ƒƒ««ƒ∆≈∆

.B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒƒ

יבמות 32) (וראה תעשה". לא דוחה "עשה אמרנו: שכבר
חכמים.33)ד.). ע"ב.34)מדברי מ, שם 35)מנחות

ע"א. מג,

.ÁÏÁa ÔÈa ,‰ÏÈla ˙ÈˆÈˆ LaÏÏ Ì„‡Ï ¯zÓ36ÔÈa À»¿»»ƒ¿…ƒƒ««¿»≈«…≈
˙aLa37‡lL „·Ï·e ;dpÓÊ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿«»¿««ƒ∆≈¿«»ƒ¿«∆…

¯ÈkiMÓ ?¯ÁMa ˙ÈˆÈv‰ ÏÚ C¯·È È˙ÓÈ‡Óe .C¯·È¿»≈≈≈»«¿»≈««ƒƒ«««ƒ∆«ƒ
daL Ô·lÏ daL ˙ÏÎz ÔÈa38?‰ÈÏÚ C¯·Ó „ˆÈÎÂ . ≈¿≈∆∆»«»»∆»¿≈«¿»≈»∆»

eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa39ÔÓÊ ÏÎÂ ." ¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»¿«
‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÌBia da ÛhÚ˙nL40ÛhÚ˙iL Ì„˜41. ∆ƒ¿«≈»«¿»≈»∆»…∆∆ƒ¿«≈

d˙iNÚ ˙ÚLa ˙ÈˆÈv‰ ÏÚ C¯·Ó BÈ‡Â42ÈtÓ , ¿≈¿»≈««ƒƒƒ¿«¬ƒ»»ƒ¿≈
da ÛhÚ˙iL ‡e‰ ‰Âˆn‰ ÛBqL43. ∆«ƒ¿»∆ƒ¿«≈»

עליהן 36) עובר אינו ציצית, חיוב זמן אינו שלילה שאע"פ
תוסיף". "בל שאע"פ 37)משום נוסף חידוש יש כאן

שיהיה  כמשא נחשבות הציציות אין ציצית, זמן לילה שאין
הן הרי אלא הרבים, לרשות בשבת בהן לצאת ÈÂÓאסור

ÂÈÒÈÒÎ˙ÓÂ ה"כ).‰·‚„ פ"יט, שבת בהל' רבינו (כלשון
מצוה 38) ראה - וזכרתם" אותו "וראיתם ע"ב: מג, מנחות

קריאתֿשמע, זו? ואיזו בה, התלויה אחרת מצוה וזכור זו,
ללבן" תכלת בין משיכיר שמע, את קורין "מאימתי דתנן:
שמע  את קרא ציצית, של צבע משתכיר שם: רש"י וכפירוש

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

ziviv zekld - dad` xtq - lel` 'c iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רוקח'). נוהגים 39)('מעשה ואנו פ"ו. ברכות תוספתא
סי' או"ח (רמ"א ציצית" מצות "על טליתֿקטן: על לברך

ס"ו). ע"ב.40)ח' מג, כל 41)מנחות הוא : כלל  כי
ה"ז). פ"ד, (לעיל לעשייתן קודם עליהן מברך המצוות

בבגד.42) גמר 43)תלייתה עשייתה שאין מצוה וכל
והשווה  מב:). (מנחות עשייתה על מברכים אין מצוותה,

ה"ח). י"א, (פרק ברכות הל' לקמן רבינו דברי

.Ë‡qk‰Œ˙È·Ï ˙ÈˆÈˆa Òk‰Ï ¯zÓe44Œ˙È·Ïe À»¿ƒ»≈¿ƒƒ¿≈«ƒ≈¿≈
B˜¯BÊ - ˙ÏÎ˙ B‡ Ô·Ï ÈËeÁ BÏ e˜ÒÙ .ıÁ¯n‰«∆¿»ƒ¿¿≈»»¿≈∆¿

‰tL‡a45‰M„˜ dÙe‚a ÔÈ‡L ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,46. ¿«¿»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»∆≈¿»¿À»
¯ÈziL „Ú ,È˙eÎÏ ˙ˆiˆÓ ˙ÈlË ¯kÓÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…«ƒ¿À∆∆¿ƒ«∆«ƒ
‡nL ‡l‡ ,‰M„˜ dÙe‚a LiL ÈtÓ ‡Ï ;‰È˙BiˆÈƒ̂ƒ∆»…ƒ¿≈∆≈¿»¿À»∆»∆»
‡e‰L ‰n„ÈÂ Ï‡¯NÈ BnÚ ‰eÏ˙ÈÂ ,da ÛhÚ˙Èƒ¿«≈»¿ƒ¿«∆ƒƒ¿»≈ƒ«∆∆

ep‚¯‰ÈÂ ,Ï‡¯NÈ47ÔÈ¯eËt ,ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL . ƒ¿»≈¿««¿∆»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙ÈˆÈv‰ ÔÓ48ÏkL - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ƒ«ƒƒƒ«»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»

BÎpÁÏ È„k ,˙ÈˆÈˆa ·iÁ ÛhÚ˙‰Ï Ú„BiL ÔË»̃»∆≈«¿ƒ¿«≈«»¿ƒƒ¿≈¿«¿
˙BˆÓa49,˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eˆ¯L ÌÈ„·ÚÂ ÌÈLÂ . ¿ƒ¿¿»ƒ«¬»ƒ∆»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ
ÙhÚ˙Ó‰Î¯· ‡Ïa ÌÈ50‰NÚ ˙BˆÓ ¯‡L ÔÎÂ . ƒ¿«¿ƒ¿…¿»»¿≈¿»ƒ¿¬≈

‡Ïa Ô˙B‡ ˙BNÚÏ eˆ¯ Ì‡ ,Ô‰Ó ˙B¯eËt ÌÈLp‰L∆«»ƒ¿≈∆ƒ»«¬»¿…
Ô„Èa ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,‰Î¯·51ÌeËÓË .52ÒBÈ‚B¯c‡Â53 ¿»»≈¿«ƒ¿»»À¿¿«¿¿ƒ

˜ÙqÓ ÔlÎa ÔÈ·iÁ54‡l‡ ,ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; «»ƒ¿À»ƒ»≈¿ƒ»≈¿»¿ƒ∆»
.‰Î¯· ‡Ïa ÔÈNBÚƒ¿…¿»»

והוא 44) ציצית, הל' יוסף' ב'נמוקי מובאת הגאונים, דעת
שהיה  יהודה רב על שאמרו מג. ממנחות לזו, ראיה מביא
עליה  בירך לא מדוע ושאלו בוקר, בכל טליתו על מברך
היה  לא יהודה שרב ותירצו היום? במשך שלבשה פעם בכל
לפשטה  צריך שאין רואים אנו היום. כל טליתו פושט
לברך  לו היה לסלקה, צריך שאם לביתֿהכסא, בכניסתו
(או"ח  זהב' ה'טורי והעיר צרכיו. עשיית אחרי עליה שנית
כנפות  ארבע בן בבגד אלא אמורים הדברים שאין כא), סי'
שלנו  מצוה של בטליתות אבל היום, כל למלבוש שעשוי
לביתֿ בהן להיכנס נכון אין בהן, להתפלל אלא שאינן
ולבש  בגדיו את "ופשט כג:): (יומא אמרו שהרי הכסא,
אל  - לרבו קדירה בהם שבישל בגדים - אחרים" בגדים
לדבר  המיוחדת לטלית וכלֿשכן לרבו, כוס בהם ימזוג
ביום  שלובשים לבן) (חלוק הקיט"ל וכן שבקדושה.
שמיוחד  כיון לביתֿהכסא, בו להיכנס אסור הכיפורים,
בגדינו, תחת לובשים שאנו הטליתֿקטן ברם בו, להתפלל
היא. שמכוסה כיון - לביתֿהכסא בה להכנס מותר

ע"ב.45) כו, מן 46)מגילה נפסקו שלא עוד כל אבל
שום  בהם להשתמש אסור מצוותם, עברה ולא הטלית
(כסףֿמשנה  עליו בזויות מצוות יהיו שלא חול. של תשמיש

שלח). פ' גאון" אחא דרב ה"שאילתות מנחות 47)בשם
יוסף'). ('נמוקי אסור דבר שיאכילנו לחוש יש וגם ע"א. מג,

זמן 48) לילה (שאין גרמא שהזמן מצותֿעשה היא שהרי
- ועבדים לד. קידושין במס' כמבואר ופטורות, ציצית)

ד.). (חגיגה לנשים ע"א.49)הוקשו מב, כי 50)סוכה
נצטוו. לא והן - להתעטף" "וצונו יברכו: איך

מנחת 51) היתה (שאול) כושי בת "מיכל ע"א: צו, עירובין

חכמים". בה מיחו ולא נקבה.52)תפילין ספק זכר ספק
מילה 53) הל' לקמן בביאורנו וראה שניהם, מסימני בו שיש

ה"ו. רבינו 54)פ"ג, דברי והשווה פ"ב. בכורים תוספתא
חומרי  עליהם "נותנים ה"ד): י"ב, (פרק זרה עבודה הל'

האשה". וחומרי האיש

.È˙BNÚÏ ·iÁL Ì„‡ Ïk ?˙ÈˆÈv‰ ˙ÂˆÓ ·eiÁ C‡È‰≈«ƒƒ¿««ƒƒ»»»∆«»«¬
ÏÈhÈ ,˙ÈˆÈˆÏ Èe‡¯‰ ˙eÒÎa ‰qk˙È Ì‡ - BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿«∆ƒ¿»»¿ƒƒ«ƒ
‡Ïa d· ‰qk˙ Ì‡Â ;da ‰qk˙È CkŒ¯Á‡Â ˙ÈˆÈˆ dÏ»ƒƒ¿««»ƒ¿«∆»¿ƒƒ¿«»»¿…
ÌÈÈe‡¯‰ ÌÈ„‚a Ï·‡ .‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha È¯‰ ,˙ÈˆÈƒ̂ƒ¬≈ƒ≈ƒ¿«¬≈¬»¿»ƒ»¿ƒ
‡l‡ ,Ì„‡ Ô‰· ‰qk˙È ‡lL ÔÓÊ Ïk - ˙ÈˆÈˆÏ¿ƒƒ»¿«∆…ƒ¿«∆»∆»»∆»
˙·BÁ dÈ‡L ;˙ÈˆÈv‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,ÌÈÁpÓe ÌÈÏt˜Ó¿À»ƒÀ»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ∆≈»«

˙ÈlË BÏ LiL LÈ‡‰ ˙·BÁ ‡l‡ ,˙Èlh‰55. ««ƒ∆»«»ƒ∆∆«ƒ

עשייתה:55) על מברכים אנו אין ולפיכך ע"ב. מב, מנחות
ה"ח. לעיל שמבואר כמו ציצית", "לעשות

.‡È˙ÈlË BÏ ˙B˜Ï ·iÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»»¿À»ƒ¿«ƒ
Èe‡¯ ÔÈ‡ - ˙ÈˆÈˆ d· ‰NÚiL È„k da ÛhÚ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈»¿≈∆«¬∆»ƒƒ≈»

BÊ ‰ÂˆnÓ BÓˆÚ ¯ËÙiL „ÈÒÁ Ì„‡Ï56ÌÏBÚÏ ‡l‡ ; ¿»»»ƒ∆ƒ¿…«¿ƒƒ¿»∆»¿»
È„k ,˙ÈˆÈˆa ˙·iÁÓ‰ ˙eÒÎa ÛeËÚ ˙BÈ‰Ï ÏczLÈƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«¿À∆∆¿ƒƒ¿≈

BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜iL57‰lÙz‰ ˙ÚL·e .58¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈
eÏÏt˙iL ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï ‡e‰ ÏB„b È‡b .¯˙BÈa¿≈¿«»¿«¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿«¿

ÌÈÙeËÚ ÌÈ‡ Ì‰Â59. ¿≈≈»¬ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."ef devnn envr xehtl ciqg mc`l ie`x oi`"

כל  בה ותלה שקלה הכתוב "שהרי כתב י"ב ובהלכה
מצוות  כל את וזכרתם אותו וראיתם שנאמר כולן המצוות
ציצית  במצות וההשתדלות הזהירות שחילק ורואים ה'".
ציצית  מצות על מדבר תחילה הלכות. בשתי פרטים לשני
ובהלכה  כו" זו ממצוה עצמו שיפטור ראוי ש"אין עצמה
ציצית  ממצות הבאה המצוות כל זכירת את מבאר שאח"כ

כולן". המצוות כל בה ותלה שקלה הכתוב "שהרי -
כתיקונה  המצוה קיום לשיטתו כי יחד, חיברם ה'טור' אבל

" ישנו כאשר רק האפשרות הוא היינו אותו" וראיתם
לומר  יש הרמב"ם בשיטת אבל הציצית, את בפועל לראות
כשאי  גם ולבישתן עשייתן בעצם הוא המצוה שקיום

אותם". "וראיתם לקיים אפשר
100 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr

ע"א.56) מא, יד.):57)מנחות (סוטה אמרו וכן שם.
משה  נתאוה מה מצוות "מפני הרבה ישראל... לארץ להכנס

כדי  לא"י אכנס בא"י, אלא מתקיימות ואינן ישראל נצטוו
(או"ח  וב'טור' קיג:) לפסחים ('תוספות' ידי" על שיתקיימו
ציצית  במצות זהיר אדם כל להיות ונכון טוב נאמר: כד) סי'
היום, כל שילבשנו מצוייץ (טליתֿקטן) קטן בגד לו שיהיה
רגע  ובכל שעה ובכל המצוות, זכירת על מצוותה עיקר כי
ענין  על חבירו את המזהיר אדם לזה, דוגמא לכך. צריך
לה  יש כן ועל שיזכרנו... כדי באזורו קשר שקושר אחד,
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יזכור". שפונה צד שבכל כנפים, ובמדרש 58)ארבע
על  תשכג, תהלים שמעוני', ב'ילקוט הובא טוב' 'שוחר
י): לה, (תהלים כמוך מי ה' תאמרנה עצמותי כל הפסוק
המצוות... בהם ומקיים אברי בכל משבחך אני דוד, "אמר
שתי  השלכתי - ומלפני מאחרי תפילין... מניח אני - בראשי
משים  אני - בחזה בתפילה, עומד כשאני טלית של כנפים
מכאן  - קריאתֿשמע קורא שאני זמן כל הלב, כנגד הציצית
קריאתֿשמע  בזמן לבו כנגד בידו הציצית לאחוז שמצוה

מיימוניות'). י.):59)('הגהות (שבת מצוייצת, בטלית
ועמד  "נתעטף כ.): תענית (במסכת ומצלי". "ומתעטף

בתפילה".

.·ÈÈ¯‰L ,˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓa ¯È‰Ê Ì„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ¿»¿≈»»»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ∆¬≈
:¯Ó‡pL ,Ôlk ˙Bˆn‰ Ïk d· ‰Ï˙Â dÏ˜L ·e˙k‰«»¿»»¿»»»»«ƒ¿À»∆∆¡«

ÈÈ ˙BˆÓ Ïk ˙‡ Ìz¯ÎÊe B˙‡ Ì˙È‡¯e"60." ¿ƒ∆…¿«¿∆∆»ƒ¿¿»

וראה 60) מג:). (מנחות המצוות" כל כנגד זו מצוה "שקולה
ציצית. הל' ריש בביאורנו לעיל

˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿ƒƒ

ה'תשע"ט  אלול ה' חמישי יום

-dad̀xtq
zFkldzFkxA1 ¦§§¨

ÏB„b‰ ÌM‰ ˙‡ C¯·Ï ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ¿»≈∆«≈«»
.‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ LB„w‰Â¿«»««¬ƒ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
ממנו"1) וליראה תמיד הבורא לזכור "כדי הברכות: טעם

חלק  נבוכים מורה והשווה ד). (הלכה בסמוך רבינו (דברי
מ"ד. פרק ג,

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
(1- ממנו שייהנה דבר כל על לברך סופרים מדברי שמצוה

מה  בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה וסוף; תחילה
האוכל  כמברך; הוא הרי המברך אחר אמן העונה שכל דינו;

עליו. מברך אם האסור דבר

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓ2ÔBÊÓ ˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ C¯·Ï3, ƒ¿«¬≈ƒ«»¿»≈««¬ƒ«»
.EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e ,zÚ·NÂ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»∆¡…∆
:¯Ó‡pL ,Ú·N ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»ƒ«»∆»ƒ≈»«∆∆¡«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â4ÏÎ‡ - ¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»«
ÂÈ¯Á‡ C¯·Ó ,˙Èfk elÙ‡5. ¬ƒ««ƒ¿»≈«¬»

ב).2) עמוד מח דף מיני 3)(ברכות מחמשת הנעשה לחם
המשביע  דבר לך שאין א, הלכה ג, פרק לקמן המנויים דגן
"ואכלת  אמרה: והתורה אלו, מינים מחמשת הבא אלא

"אמרו 5)החכמים.4)ושבעת". ב) עמוד כ דף (שם,
בתורתך: כתוב הקדושֿברוךֿהוא! לפני השרת מלאכי
פנים  נושא אתה והלא שוחד", יקח ולא פנים ישא לא "אשר
לא  וכי להם: אמר אליך", פניו ה' "ישא שנאמר: לישראל,
ושבעת  ואכלת בתורה להם שכתבתי לישראל, פנים אשא
במשנה  וראה כזית". עד עצמם על מדקדקים והם וברכת,

א). משנה ז, פרק (שם,

.·,‰lÁz ÏÎ‡Ó Ïk ÏÚ C¯·Ï - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈«»«¬»¿ƒ»
epnÓ ‰‰È CkŒ¯Á‡Â6B‡ ÏÎ‡Ï Ôek˙ elÙ‡Â . ¿««»≈»∆ƒ∆«¬ƒƒ¿«≈∆¡…

‡e‰LŒÏk ˙BzLÏ7‰‰È CkŒ¯Á‡Â C¯·Ó ,8Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»∆¿»≈¿««»≈»∆¿≈ƒ
epnÓ ‰‰È CkŒ¯Á‡Â C¯·Ó ,·BË ÁÈ¯ ÁÈ¯‰9ÏÎÂ . ≈ƒ«≈«¿»≈¿««»≈»∆ƒ∆¿»

ÏÚÓ - ‰Î¯· ‡Ïa ‰‰p‰10- ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ . «∆¡∆¿…¿»»»«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÎ‡iM ‰Ó Ïk ¯Á‡ C¯·Ï11‰zLiM ‰Ó ÏÎÂ12; ¿»≈««»«∆…«¿»«∆ƒ¿∆

‡e‰Â13˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL14˙Èfk ÏÎ‡iL ‡e‰Â ,15. ¿∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆…«««ƒ
˙ÓÚËÓe16ˆ dÈ‡‡ÏÂ ‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a ‰ÎÈ¯ ƒ¿∆∆≈»¿ƒ»¿»»…¿»∆»¿…

˙ÈÚÈ·¯ „Ú ,‰È¯Á‡Ï17. ¿«¬∆»«¿ƒƒ

א).6) עמוד לה דף מכזית.7)(ברכות שאסור 8)פחות
(שם). ברכה בלא הזה מעולם מג 9)ליהנות דף (שם,

ק"נ, פרק (תהילים יֿה תהלל הנשמה כל שנאמר: ב) עמוד
נהנה  הגוף ואין ממנו, נהנית שהנשמה דבר איזהו ו) פסוק
פרק  לקמן מפורש ברכתו ונוסח הריח, זה אומר: הווי ממנו,

א. הלכה שנאמר 10)ט, ההקדש מן ונהנה גזל כאילו
נעשה  שמברך ואחרי ומלואה, הארץ לה' א): כד, (תהילים
רשות  המקבל כאדם מהקדושֿברוךֿהוא, רשות נטל כאילו
א; עמוד לה דף (ברכות בבית מהנמצא לאכול הבית מבעל
א) הלכה ו, פרק (ברכות ובירושלמי ת"ל. מצוה "החינוך"
פרק  (תהילים עליך בל טובתי אתה אדוני לה' "אמרת אמרו:
משלך  כאילו כביכול וברכת, אכלת אם - ב) פסוק טז,

משביעים.11)אכלת". שאינם דברים אפילו
לקמן 12) מפורש ברכותיהם וסדר א). עמוד מד דף (ברכות

א. הלכה ח, פרק י"ג, הלכה ג, ובלבד.13)פרק
שבת 14) (רש"י ומחצה ביצה כשיעור והיא הלוג, רביעית

הלכות  לעיל בביאורנו מבואר מדידתו וסדר ב). עמוד עו דף
י. הלכה ג, פרק שמע א)15)קריאת עמוד לט דף (ברכות

"ואכלת... "אכילה": לשון נאמרת אחרונה בברכה כי
הריח  ועל שם). (רש"י מכזית פחותה אכילה ואין - וברכת"
והטעם: ב). עמוד מד דף (ברכות לאחריו מברך אינו
הוא  כלומר: א) עמוד נב דף נדה (רש"י מועטת שהנאתו
וראה  שמח). (אור אחריו מברכים שאין משיעור, כפחות
א. קטן סעיף רטז, סימן חיים אורח זהב" ב"טורי

טעמו,16) על לעמוד כדי טועמו, שאדם תבשיל טעימת
לאכלו. מתכוון ואפילו 17)ואינו א) עמוד יד דף (ברכות

"ואכלת... שנאמר: ברכה, צריך אינו שטעם, מה את בלע
רביעית, טעימת אבל אכילה. כוונת לו שתהא עד - וברכת"

משנה). (כסף אכילה כוונת בה יש

.‚Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Ck ,‰È‰‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌLÎe¿≈∆¿»¿ƒ««¬»»»¿»¿ƒ«»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ18˙BÎ¯·e .d˙B‡ ‰NÚÈ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿»ƒ¿»¿««»«¬∆»¿»

‰È„B‰Â Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz ˙Ba¯19C¯„Â «ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«¿»»¿∆∆
‰Lwa20ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„k , «»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ««ƒ

.‰ÂˆÓ ‰NÚ ‡ÏÂ ‰‰ ‡lL∆…∆¡»¿…»»ƒ¿»

בזה.18) וכיוצא ותפילין ציצית חולה 19)כגון: כגון:
ח. הלכה י, פרק לקמן ראה הלך 20)שנתרפא. כגון:

אלוקי  ה' מלפניך רצון יהי שמבקש: גרנו, את למוד
כ"ב). הלכה (שם ידי במעשה ברכה שתשלח

.„˙BÎ¯a :ÌÈÈÓ ‰LÏL Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿»À»¿»ƒƒƒ¿
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יזכור". שפונה צד שבכל כנפים, ובמדרש 58)ארבע
על  תשכג, תהלים שמעוני', ב'ילקוט הובא טוב' 'שוחר
י): לה, (תהלים כמוך מי ה' תאמרנה עצמותי כל הפסוק
המצוות... בהם ומקיים אברי בכל משבחך אני דוד, "אמר
שתי  השלכתי - ומלפני מאחרי תפילין... מניח אני - בראשי
משים  אני - בחזה בתפילה, עומד כשאני טלית של כנפים
מכאן  - קריאתֿשמע קורא שאני זמן כל הלב, כנגד הציצית
קריאתֿשמע  בזמן לבו כנגד בידו הציצית לאחוז שמצוה

מיימוניות'). י.):59)('הגהות (שבת מצוייצת, בטלית
ועמד  "נתעטף כ.): תענית (במסכת ומצלי". "ומתעטף

בתפילה".

.·ÈÈ¯‰L ,˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓa ¯È‰Ê Ì„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ¿»¿≈»»»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ∆¬≈
:¯Ó‡pL ,Ôlk ˙Bˆn‰ Ïk d· ‰Ï˙Â dÏ˜L ·e˙k‰«»¿»»¿»»»»«ƒ¿À»∆∆¡«

ÈÈ ˙BˆÓ Ïk ˙‡ Ìz¯ÎÊe B˙‡ Ì˙È‡¯e"60." ¿ƒ∆…¿«¿∆∆»ƒ¿¿»

וראה 60) מג:). (מנחות המצוות" כל כנגד זו מצוה "שקולה
ציצית. הל' ריש בביאורנו לעיל

˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿ƒƒ

ה'תשע"ט  אלול ה' חמישי יום

-dad̀xtq
zFkldzFkxA1 ¦§§¨

ÏB„b‰ ÌM‰ ˙‡ C¯·Ï ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ¿»≈∆«≈«»
.‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ LB„w‰Â¿«»««¬ƒ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
ממנו"1) וליראה תמיד הבורא לזכור "כדי הברכות: טעם

חלק  נבוכים מורה והשווה ד). (הלכה בסמוך רבינו (דברי
מ"ד. פרק ג,

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
(1- ממנו שייהנה דבר כל על לברך סופרים מדברי שמצוה

מה  בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה וסוף; תחילה
האוכל  כמברך; הוא הרי המברך אחר אמן העונה שכל דינו;

עליו. מברך אם האסור דבר

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓ2ÔBÊÓ ˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ C¯·Ï3, ƒ¿«¬≈ƒ«»¿»≈««¬ƒ«»
.EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e ,zÚ·NÂ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»∆¡…∆
:¯Ó‡pL ,Ú·N ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»ƒ«»∆»ƒ≈»«∆∆¡«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â4ÏÎ‡ - ¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»«
ÂÈ¯Á‡ C¯·Ó ,˙Èfk elÙ‡5. ¬ƒ««ƒ¿»≈«¬»

ב).2) עמוד מח דף מיני 3)(ברכות מחמשת הנעשה לחם
המשביע  דבר לך שאין א, הלכה ג, פרק לקמן המנויים דגן
"ואכלת  אמרה: והתורה אלו, מינים מחמשת הבא אלא

"אמרו 5)החכמים.4)ושבעת". ב) עמוד כ דף (שם,
בתורתך: כתוב הקדושֿברוךֿהוא! לפני השרת מלאכי
פנים  נושא אתה והלא שוחד", יקח ולא פנים ישא לא "אשר
לא  וכי להם: אמר אליך", פניו ה' "ישא שנאמר: לישראל,
ושבעת  ואכלת בתורה להם שכתבתי לישראל, פנים אשא
במשנה  וראה כזית". עד עצמם על מדקדקים והם וברכת,

א). משנה ז, פרק (שם,

.·,‰lÁz ÏÎ‡Ó Ïk ÏÚ C¯·Ï - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈«»«¬»¿ƒ»
epnÓ ‰‰È CkŒ¯Á‡Â6B‡ ÏÎ‡Ï Ôek˙ elÙ‡Â . ¿««»≈»∆ƒ∆«¬ƒƒ¿«≈∆¡…

‡e‰LŒÏk ˙BzLÏ7‰‰È CkŒ¯Á‡Â C¯·Ó ,8Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»∆¿»≈¿««»≈»∆¿≈ƒ
epnÓ ‰‰È CkŒ¯Á‡Â C¯·Ó ,·BË ÁÈ¯ ÁÈ¯‰9ÏÎÂ . ≈ƒ«≈«¿»≈¿««»≈»∆ƒ∆¿»

ÏÚÓ - ‰Î¯· ‡Ïa ‰‰p‰10- ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ . «∆¡∆¿…¿»»»«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÎ‡iM ‰Ó Ïk ¯Á‡ C¯·Ï11‰zLiM ‰Ó ÏÎÂ12; ¿»≈««»«∆…«¿»«∆ƒ¿∆

‡e‰Â13˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL14˙Èfk ÏÎ‡iL ‡e‰Â ,15. ¿∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆…«««ƒ
˙ÓÚËÓe16ˆ dÈ‡‡ÏÂ ‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a ‰ÎÈ¯ ƒ¿∆∆≈»¿ƒ»¿»»…¿»∆»¿…

˙ÈÚÈ·¯ „Ú ,‰È¯Á‡Ï17. ¿«¬∆»«¿ƒƒ

א).6) עמוד לה דף מכזית.7)(ברכות שאסור 8)פחות
(שם). ברכה בלא הזה מעולם מג 9)ליהנות דף (שם,

ק"נ, פרק (תהילים יֿה תהלל הנשמה כל שנאמר: ב) עמוד
נהנה  הגוף ואין ממנו, נהנית שהנשמה דבר איזהו ו) פסוק
פרק  לקמן מפורש ברכתו ונוסח הריח, זה אומר: הווי ממנו,

א. הלכה שנאמר 10)ט, ההקדש מן ונהנה גזל כאילו
נעשה  שמברך ואחרי ומלואה, הארץ לה' א): כד, (תהילים
רשות  המקבל כאדם מהקדושֿברוךֿהוא, רשות נטל כאילו
א; עמוד לה דף (ברכות בבית מהנמצא לאכול הבית מבעל
א) הלכה ו, פרק (ברכות ובירושלמי ת"ל. מצוה "החינוך"
פרק  (תהילים עליך בל טובתי אתה אדוני לה' "אמרת אמרו:
משלך  כאילו כביכול וברכת, אכלת אם - ב) פסוק טז,

משביעים.11)אכלת". שאינם דברים אפילו
לקמן 12) מפורש ברכותיהם וסדר א). עמוד מד דף (ברכות

א. הלכה ח, פרק י"ג, הלכה ג, ובלבד.13)פרק
שבת 14) (רש"י ומחצה ביצה כשיעור והיא הלוג, רביעית

הלכות  לעיל בביאורנו מבואר מדידתו וסדר ב). עמוד עו דף
י. הלכה ג, פרק שמע א)15)קריאת עמוד לט דף (ברכות

"ואכלת... "אכילה": לשון נאמרת אחרונה בברכה כי
הריח  ועל שם). (רש"י מכזית פחותה אכילה ואין - וברכת"
והטעם: ב). עמוד מד דף (ברכות לאחריו מברך אינו
הוא  כלומר: א) עמוד נב דף נדה (רש"י מועטת שהנאתו
וראה  שמח). (אור אחריו מברכים שאין משיעור, כפחות
א. קטן סעיף רטז, סימן חיים אורח זהב" ב"טורי

טעמו,16) על לעמוד כדי טועמו, שאדם תבשיל טעימת
לאכלו. מתכוון ואפילו 17)ואינו א) עמוד יד דף (ברכות

"ואכלת... שנאמר: ברכה, צריך אינו שטעם, מה את בלע
רביעית, טעימת אבל אכילה. כוונת לו שתהא עד - וברכת"

משנה). (כסף אכילה כוונת בה יש

.‚Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Ck ,‰È‰‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌLÎe¿≈∆¿»¿ƒ««¬»»»¿»¿ƒ«»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ18˙BÎ¯·e .d˙B‡ ‰NÚÈ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿»ƒ¿»¿««»«¬∆»¿»

‰È„B‰Â Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz ˙Ba¯19C¯„Â «ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«¿»»¿∆∆
‰Lwa20ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„k , «»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ««ƒ

.‰ÂˆÓ ‰NÚ ‡ÏÂ ‰‰ ‡lL∆…∆¡»¿…»»ƒ¿»

בזה.18) וכיוצא ותפילין ציצית חולה 19)כגון: כגון:
ח. הלכה י, פרק לקמן ראה הלך 20)שנתרפא. כגון:

אלוקי  ה' מלפניך רצון יהי שמבקש: גרנו, את למוד
כ"ב). הלכה (שם ידי במעשה ברכה שתשלח

.„˙BÎ¯a :ÌÈÈÓ ‰LÏL Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿»À»¿»ƒƒƒ¿
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‰‡„B‰ ˙BÎ¯·e ,˙BˆÓ ˙BÎ¯·e ,‰È‰21C¯c Ô‰L , ¬»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»∆≈∆∆
„ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„k ,‰Lw·e ‰È„B‰Â Á·L∆«¿»»«»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ

.epnÓ ‰‡¯ÈÏe¿ƒ¿»ƒ∆

י.21) פרק לקמן מנויות והן

.‰Ìewz BÈcŒ˙È·e ‡¯ÊÚ ,˙BÎ¯a‰ Ïk ÁÒÂ22ÔÈ‡Â . ¿…«»«¿»∆¿»≈ƒƒ¿¿≈
Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ,Ì˙BpLÏ Èe‡¯23‡ÏÂ »¿«»¿…¿ƒ«««≈∆¿…

ÌÈÓÎÁ eÚ·hL ÚaËnÓ ‰pLÓ‰ ÏÎÂ .‰pnÓ Ú¯‚Ïƒ¿…«ƒ∆»¿»«¿«∆ƒ«¿≈«∆»¿¬»ƒ
˙BÎ¯·a24‰ÚBË ‡l‡ BÈ‡ ,25da ÔÈ‡L ‰Î¯a ÏÎÂ . ƒ¿»≈∆»∆¿»¿»»∆≈»

˙eÎÏÓe ÌM‰ ˙¯kÊ‰26‰Î¯a dÈ‡27ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «¿»««≈«¿≈»¿»»∆»ƒ≈
dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓÒ ‰˙È‰28. »¿»¿»«¬∆¿»

שם.22) רש"י וכפירוש א) עמוד לג דף (ברכות
רבינו".23) "תשובות במוספנו וראה מהן. אחת כל בנוסח
אמר:24) נאה, תאנה שראה כגון הברכה, תוכן את ששינה

נוסח  - מטבע שבראה. המקום ברוך זו, תאנה נאה כמה
ב).25)קבוע. עמוד מ דף (ברכות חובתו ידי יצא ולא

הלכה  א, פרק שמע קריאת הלכות לעיל רבינו דברי והשווה
כמטבע". ומברך וחוזר טועה זה "הרי שכתב: שלא 26)ז

העולם". מלך אלוקינו "ה' בה: לחזור 27)אמר וחייב
שם). (ברכות וכן 28)ולברך שמע, קריאת ברכות כגון

הנזכרת  שה"מלכות" עשרה" "שמונה שבתפילת הברכות
ראה  לה. הסמוכה לשנייה גם עולה הראשונה בברכה
שבתפילת  הראשונה והברכה א). עמוד מט דף (ברכות
להזכרת  סמוך שמזכיר בזה מלכות בה יש עשרה" "שמונה
את  המליך אבינו שאברהם אברהם", "אלוקי - השם
ומטעם  מלכותו. שהודיע העולם כל על הקדושֿברוךֿהוא
מלכות  בה יש שבת ליל שבתפילת אבות" "מגן ברכת גם זה
דף  ברכות (תוספות אברהם" "אלוקי אומרים: אנו בה שגם

ב). עמוד מ

.ÂÔBLÏ ÏÎa ÔÈ¯Ó‡ Ôlk ˙BÎ¯a‰ ÏÎÂ29‡e‰Â ; ¿»«¿»À»∆¡»ƒ¿»»¿
ÔÈÚk ¯Ó‡iL30˙‡ ‰pL Ì‡Â .ÌÈÓÎÁ ewzL ∆…«¿≈∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒƒ»∆

ÚaËn‰31ÔÈÚÂ ˙eÎÏÓe ‰¯kÊ‡ ¯ÈkÊ‰Â ÏÈ‡B‰ -32 ««¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿¿ƒ¿«
ÏÁ ÔBLÏa elÙ‡ ,‰Î¯a‰33‡ˆÈ ,34. «¿»»¬ƒƒ¿…»»

א).29) עמוד לב דף ששינה 31)כעניין.30)(סוטה
הקבוע. לרעה,33)תוכן.32)מהנוסח שתיים כאן יש

חול. בלשון אמרה וגם הברכה, מנוסח ששינה
ב).34) עמוד מ דף (ברכות

.Ê‡e‰M ‰Ó BÊ‡Ï ÚÈÓLiL CÈ¯ˆ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»»ƒ∆«¿ƒ«¿»¿«∆
¯ÓB‡35‡ÈˆB‰L ÔÈa ,‡ˆÈ - BÊ‡Ï ÚÈÓL‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿ƒ…ƒ¿ƒ«¿»¿»»≈∆ƒ

BaÏa C¯aL ÔÈa ,ÂÈ˙ÙNa36. ƒ¿»»≈∆≈«¿ƒ

"שמע 35) בה: שנאמר שמע כקריאת ב) עמוד טו דף (שם,
מפיך. מוציא שאתה מה לאזנך השמע - ולא 36)ישראל"

(שם). בשפתיו ביטא

.ÁÔÈ·e ‰Î¯a‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»…«¿ƒ≈«¿»»≈
˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ¯·c‰«»»∆¿»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ

‰iL C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ -37ÌÈ¯·„a ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â . »ƒ«¬…¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ
C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌÈ¯·c ÔÈÚÓ Ô‰L∆≈≈ƒ¿«¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»≈»ƒ¿»≈

ÏÎ‡iL Ì„˜Â ,˙t‰ ÏÚ C¯aL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰iL¿ƒ»≈«¿∆≈««««¿…∆∆…«
ÁÏÓ e‡È·‰ :¯Ó‡38ÈBÏÙÏ ez !ÏÈL·z e‡È·‰ ! »«»ƒ∆«»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

‰Ó‰aÏ ÏÎ‡Ó ez !ÏÎ‡Ï39BÈ‡ - el‡· ‡ˆBiÎÂ . ∆¡…¿«¬»«¿≈»¿«≈»≈≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙ÈL C¯·Ï CÈ¯»̂ƒ¿»≈≈ƒ¿≈»«≈»∆

א).37) עמוד פז דף חולין א; עמוד לו דף (מנחות
נאכלת 38) ברכה של פרוסה שתהא כדי ברכה, צורך "שהוא

א). עמוד מ דף ברכות (רש"י לאדם 39)בטעם" שאסור
עשב  "ונתתי שנאמר לבהמתו מאכל שייתן קודם לאכול
קודמת  הבהמה אכילת ושבעת", ואכלת - לבהמתך בשדך

א). עמוד מ דף (ברכות לאכילתך

.ËÔÈa - Ô˙B‡ C¯·Ï ‡ÓhÏ ¯zÓ ,Ìlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»À»«»≈¿»≈»≈
Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰‡ÓË ‡ÓË ‰È‰L∆»»»≈À¿»∆»«¬ƒ∆»

ÌBi·40Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰‡ÓË ÔÈa , «≈À¿»∆≈»«¬ƒ∆»
ÌBi·41Ì¯Ú ‡e‰Lk C¯·Ï C¯·ÓÏ ¯eÒ‡Â .42„Ú , «¿»«¿»≈¿»≈¿∆»…«

Ï·‡ ,LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙Â¯Ú ‰qÎiL∆¿«∆∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»
‰ÈÙe ˙·LBÈ - ‰M‡a43˙BÁeË44˙Î¯·Óe Ú˜¯wa45. ¿ƒ»∆∆»∆»««¿«¿»∆∆

טבילה.40) ידי שצריך 41)על חמורה טומאה שנטמא
ביטלו  כבר חכמינו כי שייטהר, עד ימים שבעה  לחכות
הלכות  לעיל וראה א) עמוד כב דף (שם לברכות הטבילה

ה. הלכה ד, פרק כג,42)תפילה פרק (דברים שנאמר
מדבר  שאתה בשעה דבר ערוות בך ייראה ולא טו): פסוק

ו). משנה א פרק (תרומות ערווה בך ייראה לא של 43)בו
(חלה 45)דבוקות.44)מטה. מכוסה ערוותה כל כי

א). עמוד עד דף ברכות ג; משנה ב, פרק

.ÈÈ„È ‡ˆÈÂ C¯aL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»««ƒ∆≈«¿»»¿≈
Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ‡lL ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ï BÏ ¯zÓ ,B˙·BÁ»À»¿»≈«¬≈ƒ∆…»¿¿≈»»

Ô‡ÈˆB‰Ï È„k46,‰ÂˆÓ da ÔÈ‡L ‰È‰‰ ˙k¯aÓ ıeÁ ; ¿≈¿ƒ»ƒƒ¿««¬»»∆≈»ƒ¿»
ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ó BÈ‡L47Ô‰nÚ ‰‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,48. ∆≈¿»≈«¬≈ƒ∆»ƒ≈∆¡∆ƒ»∆

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ da LiL ‰È‰‰ ˙k¯a Ï·‡¬»ƒ¿««¬»»∆∆»ƒ¿»¿¬ƒ««»
ÌBi‰ Lec˜Â ÌÈÁÒt‰ ÈÏÈÏa49C¯·Ó ‰Ê È¯‰ - ¿≈≈«¿»ƒ¿ƒ«¬≈∆¿»≈

ÏÎB‡ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««ƒ∆≈≈
Ô‰nÚ50. ƒ»∆

שכבר 46) פי על אף שופר תקיעת או מגילה מקרא כגון
לפניהם  ולתקוע לאחרים לקרוא לו מותר חובתו ידי יצא
לא  חבירו ואם לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני בברכה,
כט  דף השנה (ראש יצא לא הוא כאילו זה הרי עוד, יצא

וברש"י). א אלא 47)עמוד בהנאתם, מצוה ואין שהואיל
טעונים  - ברכה בלא הזה העולם מן ליהנות שאסור מפני
יאכל  לא האדם, על חובה זו אין כי ערבות, כאן אין ברכה,

שם). (רש"י יברך מוציא 48)ולא ואז הנאתו, על ומברך
האחרים. את טוב.49)גם יום ושל שבת ששני 50)של

אפשר  אי והנאה הנאה, בלי להם אפשר אי האלה הדברים
ושוב  ההנאה בברכת תלוייה המצוה נמצאת ברכה, בלי לה

ב). עמוד כט דף (שם, "ערבות" של הנימוק בהם נאמר

.‡Èd˙lÁzÓ ˙BÎ¯a‰ ÔÓ ‰Î¯a ÚÓBM‰ Ïk»«≈«¿»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ»»
,‡ˆÈ - B˙·BÁ È„È da ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ,dÙBÒ „ÚÂ¿«»¿ƒ¿«≈»≈»¿≈»»»

ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â51ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏÎÂ . ¿««ƒ∆…»»»≈¿»»∆»≈
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C¯·Ó‰ ¯Á‡52C¯·Ók ‰Ê È¯‰ ,53e‰Â ;‰È‰iL ,‡ «««¿»≈¬≈∆«¿»≈¿∆ƒ¿∆
‰Î¯a d˙B‡a ·iÁ C¯·Ó‰54·iÁ C¯·Ó‰ ‰È‰ . «¿»≈«»¿»¿»»»»«¿»≈«»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ55‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ ‰BÚ‰Â56‡Ï - ƒƒ¿≈¿ƒ¿»∆«»ƒ«»…
ÚÓLiL „Ú B‡ ,‰ÚiL „Ú ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ»»¿≈»«∆«¬∆«∆ƒ¿«

e‰BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ da ·iÁ ‡e‰L ÈnÓ57. ƒƒ∆«»»ƒ«»»

דף 51) ובסוכה ב). עמוד מה דף ב; עמוד נג דף (ברכות
(מלכיםֿב  שנאמר כעונה, לשומע "מניין אמרו: ב עמוד לח
(יאשיהו) קרא אשר הספר דברי כל את טז): פסוק כב, פרק
(שם, קראם? שפן והלא קראם יאשיהו וכי יהודה, מלך

כעונה". לשומע מכאן אלא ח) כל 52)פסוק שמע וגם
בה. לצאת ונתכוון עונה 53)הברכה ואינו משומע ועדיף

ב). עמוד נג דף (ברכות כמברך אינו אבל יצא, שאמנם אמן
(ראש 54) במצוות חייבים שאינם וקטן שוטה לחרש פרט

א). עמוד כט דף שאינו 55)השנה כזית רק שאכל כגון
סופרים. מדברי אלא המזון ברכת אחריו לברך חייב

א).56) הלכה לעיל (ראה שביעה כדי (ברכות 57)שאכל
ויש  משנה). (כסף הענייה על גם מוסב וזה ב) עמוד כ דף
מדברי  רק שחייב ממי כששמע - שיענה" "עד  מפרשים:
(פרק  סוכה המשנה כלשון מלה, מלה שעונה אלא סופרים,
(קריאת  אותו מקרים אשה או עבד שהיה "מי י): משנה ְִַג,
רבינו  כתב וכן אומרים", שהם מה אחריהם עונה ההלל)
אפילו  יוצא הזאת ובענייה י"ד הלכה ג, פרק חנוכה בהלכות
בעצמו  לברך יודע שאינו ובמי התורה, מן חייב שאינו ממי

האדר"ת). (הגהות פה ידובר

.·Èe„ÚÂ˙pL ÌÈa¯58,ÔÈÈ ˙BzLÏ B‡ ˙t ÏÎ‡Ï «ƒ∆ƒ¿«¬∆¡…«ƒ¿«ƒ
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÓ‡ ÌlÎ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ C¯·e≈«∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈À»ƒ

˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï59,„Á‡k ÏÎ‡Ï eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ∆¡…¿ƒ¿¬»ƒ…ƒ¿«¿∆¡…¿∆»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ - BÓˆÚÓ ‡· ‰ÊÂ BÓˆÚÓ ‡· ‰Ê ‡l‡∆»∆»≈«¿¿∆»≈«¿««ƒ
C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,„Á‡ ¯kkÓ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»∆»»∆»¿∆»¿»≈

BÓˆÚÏ60,„·Ïa ÔÈÈÂ ˙Ùa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ¯‡L Ï·‡61; ¬»¿»√»ƒ«¿ƒ≈»¿ƒƒ¬ƒ»

el‡ È¯‰ ,ÔÓ‡ ÔlÎ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ C¯a Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈«∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈
·Ò‰Ï eek˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒ¿««ƒ∆…ƒ¿«¿¿»≈

„Á‡k62. ¿∆»

בחבורה.58) ולשתות לאכול מתחילה בלא 59)שנועדו
סעודה 60)ברכה. זו שאין א) עמוד מב דף (ברכות

לאכול 61)משותפת. מתוועדים כשהיו היה מנהגם
צידיהם  על מוטים כשהם ולאכול מיטות על להסב בחבורה,
שולחן  על כשאוכלים היום ואנו הטייה, - הסבה השמאלי,
דף  ברכות (תוספות שלהם כהסבה קביעותנו זוהי יחד אחד
א). סעיף רי"ג סימן חיים אורח ערוך ובשולחן א עמוד מב

ספק 62) מטעם קמא", וכ"לישנא א) עמוד מג דף (ברכות
ויין, לפת מיוחדת קביעות שמצריכים והטעם להקל. ברכות
שכל  ראוי הדבר חשיבות ולפי חשובים, דברים שהם מפני

רבינו". "תשובות במוספנו ראה לעצמו, יברך אחד

.‚ÈÏkÓ ‰Î¯a C¯·Ó Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÚÓBM‰ Ïk»«≈«∆»ƒƒ¿»≈¿»≈¿»»ƒ»
dlÎ ‰Î¯a‰ ÚÓL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰«¿»À»««ƒ∆…»««¿»»À»
d˙B‡a ·iÁ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«»¿««ƒ∆≈«»¿»

‰Î¯a63ÔÓ‡ ˙BÚÏ ·iÁ -64C¯·Ó‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»»«»«¬»≈¿ƒ»»«¿»≈
È˙eÎ B‡ ÒB¯B˜Èt‡ (B‡ Ì"ekÚ)65˜BÈ˙ B‡ , «∆ƒƒƒ

„nÏ˙n‰66‰Î¯a‰ ÚaËnÓ ‰pLÂ ,ÏB„‚ ‰È‰L B‡ ,67 «ƒ¿«≈∆»»»¿ƒ»ƒ«¿≈««¿»»
¯Á‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡ -.ÔÓ‡ Ô‰È ≈ƒ«¬≈∆»≈

הוא 63) צריך חבירו בברכת לצאת ורוצה בה חייב אם כי
י"א. הלכה לעיל שמבואר כמו סופה ועד מתחילתה לשמעה

עלינו 64) המוטל החוב מן "כי ב). עמוד נג דף (ברכות
עת  בכל אנחנו חייבים והנורא, הנכבד השם ולפאר לשבח
או  ורוממות עליו שבח להוסיף זיכרו שנשמע או שנזכרהו,
הוצאת  הרמב"ם (תשובות המשבח" אחרי אמן לענות

ל"ה). סימן מלך 65)פריימן סנחריב שהביא מאנשים הוא
יז, פרק (מלכיםֿב שומרון בערי והושיבם מכותה אשור
ואת  יראים היו ה' את עליהם: מעיד והכתוב כד) פסוק
תורה  שומרים והיו לג) פסוק (שם, עובדים היו אלוקיהם
עד  המצוות, בקצת להם מאמינים היו ולפיכך שבכתב,
גריזים  הר בראש יונה דמות להם ומצאו אחריהם שבדקו
(חולין  דבריהם לכל כגויים עשאום ומאז לה עובדים שהיו
ח, פרק (ברכות המשנה בפירוש ורבינו א). עמוד ו דף
שהכותים  במשנה שתמצא מקום כל יאמר: ח) משנה
עליהם  שחקרו קודם אלא זה אין הגויים משאר עדיפים

אבל 66)וכו'. להתלמד, אלא לברך מתכוון שאינו
עונים  ובנביא, בתורה ומברכים בציבור בנביא כשמפטירים

ב). עמוד נג דף (ברכות  ה 67)אחריהם הלכה לעיל ראה
עונים  ואין לבטלה, וברכתו טועה, אלא שאינו ובביאורנו,
ט"ו. הלכה בסמוך כמבואר צריכה שאינה ברכה על אמן
אמרו: ח) הלכה ח, פרק (ברכות שבירושלמי להעיר וכדאי
ענה  גוי בירכך אם אמן... אחריו עונה השם את שבירך "גוי
תהיה  ברוך יד): פסוק ז פרק (דברים שנאמר אמן, אחריו
אותך, יברכו העמים אם אפילו כלומר: - העמים" מכל
אורח  ערוך בשולחן להלכה נפסק וכן הברכה. עליך תחול
כן. משמע לא רבינו מדברי אולם ב, סעיף רטו, סימן חיים

.„È‰ÙeËÁ ÔÓ‡ ‡Ï ,‰ÚÈ ‡Ï ,ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk68 »»∆»≈…«¬∆…»≈¬»
‰ÙeË˜ ÔÓ‡ ‡ÏÂ69‰¯ˆ˜ ÔÓ‡ ‡ÏÂ70‰k¯‡ ‡ÏÂ71, ¿…»≈¿»¿…»≈¿»»¿…¬À»

ÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ ;˙ÈBÈa ÔÓ‡ ‡l‡∆»»≈≈ƒ¿…«¿ƒ«≈ƒ
C¯·Ó‰72‡e‰L ‰Î¯a‰ ˙‡ ÚÓL ‡lL ÈÓ ÏÎÂ . «¿»≈¿»ƒ∆…»«∆«¿»»∆

ÌÈBÚ‰ ÏÏÎa ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ,da ·iÁ73. «»»…«¬∆»≈ƒ¿«»ƒ

אמן 68) במקום אמן פתח, בחטף האל"ף את ֳָשקורא
ועונה  שחוטף פירש: וב"ערוך" א). עמוד מז דף (ברכות

המברך. מפי הברכה שתכלה קודם שמחסר 69)אמן
אמן  ערך וב"ערוך" שם). (רש"י ומבליעה הנו"ן קריאת

לשניים. אמן שפוסק האל"ף 70)פירש: מזכיר שאינו
הרי"ף). גירסת פי על היטב 71)(שם, מובנת התיבה שאין

העונה  "כל שם: שאמרו הוא מדאי, יותר בה מאריך כשהוא
טועה". אלא אינו מדאי יותר מה 72)אמן דף (ברכות

אתי  לה' גדלו ד): פסוק לד, פרק (תהילים שנאמר א) עמוד
יחדיו. שמו שם:73)ונרוממה התלמוד בלשון ונקראת

ח). הלכה ח, (פרק שם הירושלמי וכפירוש יתומה" "אמן
שלא  פי על אף אמן עונה בה חייב שאינו ברכה אבל
הכנסת  בית על ב) עמוד נא דף (סוכה אמרו וכן שמעה,
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C¯·Ó‰ ¯Á‡52C¯·Ók ‰Ê È¯‰ ,53e‰Â ;‰È‰iL ,‡ «««¿»≈¬≈∆«¿»≈¿∆ƒ¿∆
‰Î¯a d˙B‡a ·iÁ C¯·Ó‰54·iÁ C¯·Ó‰ ‰È‰ . «¿»≈«»¿»¿»»»»«¿»≈«»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ55‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ ‰BÚ‰Â56‡Ï - ƒƒ¿≈¿ƒ¿»∆«»ƒ«»…
ÚÓLiL „Ú B‡ ,‰ÚiL „Ú ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ»»¿≈»«∆«¬∆«∆ƒ¿«

e‰BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ da ·iÁ ‡e‰L ÈnÓ57. ƒƒ∆«»»ƒ«»»

דף 51) ובסוכה ב). עמוד מה דף ב; עמוד נג דף (ברכות
(מלכיםֿב  שנאמר כעונה, לשומע "מניין אמרו: ב עמוד לח
(יאשיהו) קרא אשר הספר דברי כל את טז): פסוק כב, פרק
(שם, קראם? שפן והלא קראם יאשיהו וכי יהודה, מלך

כעונה". לשומע מכאן אלא ח) כל 52)פסוק שמע וגם
בה. לצאת ונתכוון עונה 53)הברכה ואינו משומע ועדיף

ב). עמוד נג דף (ברכות כמברך אינו אבל יצא, שאמנם אמן
(ראש 54) במצוות חייבים שאינם וקטן שוטה לחרש פרט

א). עמוד כט דף שאינו 55)השנה כזית רק שאכל כגון
סופרים. מדברי אלא המזון ברכת אחריו לברך חייב

א).56) הלכה לעיל (ראה שביעה כדי (ברכות 57)שאכל
ויש  משנה). (כסף הענייה על גם מוסב וזה ב) עמוד כ דף
מדברי  רק שחייב ממי כששמע - שיענה" "עד  מפרשים:
(פרק  סוכה המשנה כלשון מלה, מלה שעונה אלא סופרים,
(קריאת  אותו מקרים אשה או עבד שהיה "מי י): משנה ְִַג,
רבינו  כתב וכן אומרים", שהם מה אחריהם עונה ההלל)
אפילו  יוצא הזאת ובענייה י"ד הלכה ג, פרק חנוכה בהלכות
בעצמו  לברך יודע שאינו ובמי התורה, מן חייב שאינו ממי

האדר"ת). (הגהות פה ידובר

.·Èe„ÚÂ˙pL ÌÈa¯58,ÔÈÈ ˙BzLÏ B‡ ˙t ÏÎ‡Ï «ƒ∆ƒ¿«¬∆¡…«ƒ¿«ƒ
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÓ‡ ÌlÎ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ C¯·e≈«∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈À»ƒ

˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï59,„Á‡k ÏÎ‡Ï eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ∆¡…¿ƒ¿¬»ƒ…ƒ¿«¿∆¡…¿∆»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ - BÓˆÚÓ ‡· ‰ÊÂ BÓˆÚÓ ‡· ‰Ê ‡l‡∆»∆»≈«¿¿∆»≈«¿««ƒ
C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,„Á‡ ¯kkÓ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»∆»»∆»¿∆»¿»≈

BÓˆÚÏ60,„·Ïa ÔÈÈÂ ˙Ùa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ¯‡L Ï·‡61; ¬»¿»√»ƒ«¿ƒ≈»¿ƒƒ¬ƒ»

el‡ È¯‰ ,ÔÓ‡ ÔlÎ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ C¯a Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈«∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈
·Ò‰Ï eek˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒ¿««ƒ∆…ƒ¿«¿¿»≈

„Á‡k62. ¿∆»

בחבורה.58) ולשתות לאכול מתחילה בלא 59)שנועדו
סעודה 60)ברכה. זו שאין א) עמוד מב דף (ברכות

לאכול 61)משותפת. מתוועדים כשהיו היה מנהגם
צידיהם  על מוטים כשהם ולאכול מיטות על להסב בחבורה,
שולחן  על כשאוכלים היום ואנו הטייה, - הסבה השמאלי,
דף  ברכות (תוספות שלהם כהסבה קביעותנו זוהי יחד אחד
א). סעיף רי"ג סימן חיים אורח ערוך ובשולחן א עמוד מב

ספק 62) מטעם קמא", וכ"לישנא א) עמוד מג דף (ברכות
ויין, לפת מיוחדת קביעות שמצריכים והטעם להקל. ברכות
שכל  ראוי הדבר חשיבות ולפי חשובים, דברים שהם מפני

רבינו". "תשובות במוספנו ראה לעצמו, יברך אחד

.‚ÈÏkÓ ‰Î¯a C¯·Ó Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÚÓBM‰ Ïk»«≈«∆»ƒƒ¿»≈¿»≈¿»»ƒ»
dlÎ ‰Î¯a‰ ÚÓL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰«¿»À»««ƒ∆…»««¿»»À»
d˙B‡a ·iÁ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«»¿««ƒ∆≈«»¿»

‰Î¯a63ÔÓ‡ ˙BÚÏ ·iÁ -64C¯·Ó‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»»«»«¬»≈¿ƒ»»«¿»≈
È˙eÎ B‡ ÒB¯B˜Èt‡ (B‡ Ì"ekÚ)65˜BÈ˙ B‡ , «∆ƒƒƒ

„nÏ˙n‰66‰Î¯a‰ ÚaËnÓ ‰pLÂ ,ÏB„‚ ‰È‰L B‡ ,67 «ƒ¿«≈∆»»»¿ƒ»ƒ«¿≈««¿»»
¯Á‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡ -.ÔÓ‡ Ô‰È ≈ƒ«¬≈∆»≈

הוא 63) צריך חבירו בברכת לצאת ורוצה בה חייב אם כי
י"א. הלכה לעיל שמבואר כמו סופה ועד מתחילתה לשמעה

עלינו 64) המוטל החוב מן "כי ב). עמוד נג דף (ברכות
עת  בכל אנחנו חייבים והנורא, הנכבד השם ולפאר לשבח
או  ורוממות עליו שבח להוסיף זיכרו שנשמע או שנזכרהו,
הוצאת  הרמב"ם (תשובות המשבח" אחרי אמן לענות

ל"ה). סימן מלך 65)פריימן סנחריב שהביא מאנשים הוא
יז, פרק (מלכיםֿב שומרון בערי והושיבם מכותה אשור
ואת  יראים היו ה' את עליהם: מעיד והכתוב כד) פסוק
תורה  שומרים והיו לג) פסוק (שם, עובדים היו אלוקיהם
עד  המצוות, בקצת להם מאמינים היו ולפיכך שבכתב,
גריזים  הר בראש יונה דמות להם ומצאו אחריהם שבדקו
(חולין  דבריהם לכל כגויים עשאום ומאז לה עובדים שהיו
ח, פרק (ברכות המשנה בפירוש ורבינו א). עמוד ו דף
שהכותים  במשנה שתמצא מקום כל יאמר: ח) משנה
עליהם  שחקרו קודם אלא זה אין הגויים משאר עדיפים

אבל 66)וכו'. להתלמד, אלא לברך מתכוון שאינו
עונים  ובנביא, בתורה ומברכים בציבור בנביא כשמפטירים

ב). עמוד נג דף (ברכות  ה 67)אחריהם הלכה לעיל ראה
עונים  ואין לבטלה, וברכתו טועה, אלא שאינו ובביאורנו,
ט"ו. הלכה בסמוך כמבואר צריכה שאינה ברכה על אמן
אמרו: ח) הלכה ח, פרק (ברכות שבירושלמי להעיר וכדאי
ענה  גוי בירכך אם אמן... אחריו עונה השם את שבירך "גוי
תהיה  ברוך יד): פסוק ז פרק (דברים שנאמר אמן, אחריו
אותך, יברכו העמים אם אפילו כלומר: - העמים" מכל
אורח  ערוך בשולחן להלכה נפסק וכן הברכה. עליך תחול
כן. משמע לא רבינו מדברי אולם ב, סעיף רטו, סימן חיים

.„È‰ÙeËÁ ÔÓ‡ ‡Ï ,‰ÚÈ ‡Ï ,ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk68 »»∆»≈…«¬∆…»≈¬»
‰ÙeË˜ ÔÓ‡ ‡ÏÂ69‰¯ˆ˜ ÔÓ‡ ‡ÏÂ70‰k¯‡ ‡ÏÂ71, ¿…»≈¿»¿…»≈¿»»¿…¬À»

ÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ ;˙ÈBÈa ÔÓ‡ ‡l‡∆»»≈≈ƒ¿…«¿ƒ«≈ƒ
C¯·Ó‰72‡e‰L ‰Î¯a‰ ˙‡ ÚÓL ‡lL ÈÓ ÏÎÂ . «¿»≈¿»ƒ∆…»«∆«¿»»∆

ÌÈBÚ‰ ÏÏÎa ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ,da ·iÁ73. «»»…«¬∆»≈ƒ¿«»ƒ

אמן 68) במקום אמן פתח, בחטף האל"ף את ֳָשקורא
ועונה  שחוטף פירש: וב"ערוך" א). עמוד מז דף (ברכות

המברך. מפי הברכה שתכלה קודם שמחסר 69)אמן
אמן  ערך וב"ערוך" שם). (רש"י ומבליעה הנו"ן קריאת

לשניים. אמן שפוסק האל"ף 70)פירש: מזכיר שאינו
הרי"ף). גירסת פי על היטב 71)(שם, מובנת התיבה שאין

העונה  "כל שם: שאמרו הוא מדאי, יותר בה מאריך כשהוא
טועה". אלא אינו מדאי יותר מה 72)אמן דף (ברכות

אתי  לה' גדלו ד): פסוק לד, פרק (תהילים שנאמר א) עמוד
יחדיו. שמו שם:73)ונרוממה התלמוד בלשון ונקראת

ח). הלכה ח, (פרק שם הירושלמי וכפירוש יתומה" "אמן
שלא  פי על אף אמן עונה בה חייב שאינו ברכה אבל
הכנסת  בית על ב) עמוד נא דף (סוכה אמרו וכן שמעה,
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"וחזן  ביותר גדול שהיה מצרים, של שבאלכסנדריא הגדול
שהגיע  וכיוון בידו וסודרים הבימה על עומד היה הכנסת

על ל  ואף אמן" עונים העם וכל בסודר מניף הלה אמן ענות
אמן  לענות להם מותר המברך, מפי הברכה שמעו שלא פי
מוציא  הש"ץ שאין בדברים בזה וכיוצא התורה" ב"קריאת
ערך  ב"ערוך" הובא גאון ניסים (רב חובתם ידי הרבים את

א). הלכה ה, פרק סוכה הירושלמי פי על אמן

.ÂË‡NB ‰Ê È¯‰ ,‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î¯a C¯·Ó‰ Ïk»«¿»≈¿»»∆≈»¿ƒ»¬≈∆≈
‡ÂMÏ ÌÈÓL ÌL74¯eÒ‡Â ,‡ÂMÏ ÚaLpk ‡e‰ È¯‰Â , ≈»«ƒ«»¿«¬≈«ƒ¿»«»¿¿»

ÔÓ‡ ÂÈ¯Á‡ ˙BÚÏ75Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ,˙B˜BÈz‰ . «¬«¬»»≈«ƒ¿«¿ƒ»
‰Ïh·Ï ÔÈÎ¯·Ó Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;Ôew˙k ˙BÎ¯a‰«¿»¿ƒ»¿««ƒ∆≈¿»¿ƒ¿«»»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,„enÏ ˙ÚLa76Ô‰È¯Á‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿«ƒ¬≈∆À»¿≈ƒ«¬≈∆
ÔÓ‡ Ô‰È¯Á‡ ‰BÚ‰Â .ÔÓ‡77B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,78. »≈¿»∆«¬≈∆»≈…»»¿≈»

הלכה 74) י"א, פרק לקמן וראה א) עמוד לג דף (ברכות
עונים 75)ט"ז. אין ב) עמוד נג דף (ברכות אמרו שהרי

לבטלה. שברכתם והטעם: התינוקות, ברכת על אמן
ללמדם.76) לימודם,77)שמתכוון בשעת שלא אפילו

עצמם. את לפטור כשמברכים שאינו 78)אלא "שכל לפי
(ראש  חובתם" ידי האחרים את מוציא אינו בדבר מחוייב

א). עמוד כט דף השנה

.ÊËÂÈ˙BÎ¯a ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk79‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ ,80. »»∆»≈««ƒ¿»¬≈∆¿À∆
È¯‰ ,˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a ¯Á‡ ‰BÚ‰Â¿»∆««¿»»∆ƒ¿»«¬¬≈

ÁaLÓ ‰Ê81Œ˙k¯·a "ÌÈÏLe¯È ‰Ba" ¯Á‡ ÔB‚k ; ∆¿À»¿««≈¿»»ƒ¿ƒ¿«
ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡Â ,ÔBÊn‰«»¿««¿»»«¬»∆¿ƒ«¿«∆
˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a Ïk ÛBÒa ÔÎÂ ,˙È·¯Ú«¿ƒ¿≈¿»¿»»∆ƒ¿»

˙BB¯Á‡82.BÓˆÚ ¯Á‡ ÔÓ‡ d· ‰BÚ , «¬∆»»≈«««¿

זו.79) אחר זו שמברך מברכותיו ברכה כל אחר
ומברך 80) חוזר וכשהוא וסיום, גמר משמעה אמן שעניית

מגונה  זה הרי ולפיכך סיים, לא שעוד מראה הוא הרי
ב). עמוד מה דף הוא 81)(ברכות ברכותיו גמר שאחר

(שם). בוראו את לשּבח המלך 82)מוסיף ברכות כגון ְֵַַ
י"ח. הלכה בסמוך ראה גדול, כהן וברכות

.ÊÈÈ¯‰Â ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba" ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‰nÏÂ¿»»«¬∆»≈««≈¿»»ƒ«¬≈
BÊ ‰Î¯aL ÈtÓ ?"·ÈËn‰Â ·Bh‰" ˙k¯a ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ¿««¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»»

‰LÓ ÈÓÎÁ ÈÓÈa83Ï·‡ ,˙ÙÒB˙ ‡È‰ el‡Îe ,‰ewz ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆∆¬»
‰Ba" ‡È‰ ÔBÊn‰Œ˙k¯a ÏL ˙BÎ¯a‰ ¯wÚ ÛBÒƒ««¿»∆ƒ¿««»ƒ≈

"ÌÈÏLe¯È84˙·‰‡" ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ¿»»ƒ¿»»…«¬∆»≈«««¬«
ÏL ˙BBL‡¯ ˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ÈtÓ ,"ÌÏBÚ»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆

ÚÓL ˙‡È¯˜85ÔÈÎ¯·nL ˙BÎ¯aÓ d· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ«¿«¿≈…«≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ
ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL ˙BÎ¯a ÔB‚k ,¯·„Ï ‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»¿»»¿¿»∆¿»¿ƒƒ¿≈
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ÔÚÓÏ ,‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â ‰l‚n ˙‡È¯¿̃ƒ«¿ƒ»¿«¿»«≈¬À»¿««…«¿ƒ

.ÂÈÏÚ C¯aL ¯·c‰ ÔÈ·e ‰Î¯a ÔÈa ÔÓ‡a¿»≈≈¿»»≈«»»∆≈«»»

א.83) הלכה ב, פרק לקמן אמן 84)ראה עונה ולפיכך
דף  (ברכות לתוספת הברכות עיקר בין להבדיל כדי אחריה

ב). עמוד הדבר 85)מה ובין הברכה בין להפסיק ואין
והולך. שמבאר כמו שמע) קריאת (הוא עליו שבירך

.ÁÈ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ˙k¯a ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…«¬∆»≈««ƒ¿««≈¿«≈
d·86‡l‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â ,˙Á‡ ‰Î¯· ‡È‰L ÈtÓ ? »ƒ¿≈∆ƒ¿»»««¿≈ƒ»≈∆»

B‡ ,˙¯Á‡ ‰Î¯a d˙B‡ ‰Ó„wL ,‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡««¿»»«¬»∆»¿»»¿»»«∆∆
CÏn‰ ˙BÎ¯a ÔB‚k ,˙BÎ¯·87ÏB„b Ô‰k ˙BÎ¯·e88 ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ¿…≈»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ89,ÂÈ˙BÎ¯a Ïk ÌÈÏL‰ ¯·kL ÚÈ„B‰Ï - ¿«≈»∆¿ƒ«∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
.ÔÓ‡ ‰BÚ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆»≈

לקמן 86) (ראה האכילה, שאחרי אחרונה לברכה הכוונה
א). הלכה ח, הראשון 87)פרק טוב יום במוצאי שמברך

בתורה  שקורא אחרי השמיטה, שנת במוצאי הסוכות חג של
שמונה  - במצוות הקהל את המזרזות מסויימות פרשיות
משנה  ז, פרק (סוטה במשנה מנויות והן זו אחר זו ברכות

עבודת 88)ח). שכלתה אחרי הכיפורים ביום המברך
משנה  (שם, במשנה מנויות הן וגם ברכות, שמונה - היום

מקור 89)ז). בנביא. הקריאה אחרי ההפטרה ברכות כגון
התוספתא  משמשת אלו הלכות בשלוש רבינו לדברי נוסף
על  והמברך שמע על "הפורס האומרת: ג) פרק (מגילה
עצמו. אחר (אמן) יענה לא זה הרי המצוות, ועל הפירות
פרק  (ברכות בירושלמי שפירשוה וכמו בּור זה הרי ענה אם
ברכה  כל אחרי אמן לענות שלא נוהגים ואנו ד), הלכה ה,
רטו  סימן חיים (אורח ירושלים" "בונה מברכת חוץ שהיא,

ב). עמוד מה דף ברכות תוספות פי על

.ËÈ‰‚‚La ÔÈa ,ÔB„Êa ÔÈa - ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏÎB‡‰ Ïk»»≈»»»»≈¿»≈ƒ¿»»
ÂÈÏÚ C¯·Ó BÈ‡ -90,‰lÁz· ‡Ï91ÛBq· ‡ÏÂ92. ≈¿»≈»»…«¿ƒ»¿…«

Ï·Ë ÏÎ‡L È¯‰ ?„ˆÈk93Ì‰È¯·c ÏL94ÏÎ‡L B‡ , ≈«¬≈∆»«∆∆∆ƒ¿≈∆∆»«
ÔBL‡¯ ¯NÚÓ95ÂÈ˙BÓe¯z eÏh ‡lL96¯NÚÓ B‡ , «¬≈ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈
Lc˜‰Â ÈL97Ô˙ÎÏ‰k ecÙ ‡lL98.C¯·Ó BÈ‡ - ≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»»≈¿»≈

˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â99‰˙L B‡ , ¿≈»ƒ«ƒ»«¿≈¿≈»»
CÒŒÔÈÈ100.B· ‡ˆBiÎÂ ≈∆∆¿«≈

הלכה 90) א, פרק (חלה ובירושלמי א) עמוד שם (ברכות
(תהילים  שנאמר עליה, לברך אסור גזולה מצה אמרו: ה)
מברך  זה אין ה' ניאץ ברך (גזלן) ובוצע ג): פסוק י, פרק
מצוה  (כל מצוה עבירה אין אמר: יונה רבי מנאץ, אלא
עשיתן  אם - המצוות" "אלה מצוה)... אינה - בעבירה הבאה
מצוות". "אינן - לאו ואם מצוות, הן עבירה), (בלי כמצוותן
פרק  (דמאי ובתוספתא א). עמוד צד דף קמא (בבא וראה
מאכילים  שאין לנזיר, יין כוס ישראל... יושיט לא אמרו: ב)
עליהם  מברכים אין כולם ועל לו, האסור דבר האדם את

אמן. אחריהם עונים ואין עליהם מזמנים לפני 91)ואין
מקום  אין "שגגה" על כי "זדון" על רק מוסב וזה אכילתו,
דבר  שהוא יודע אינו שהרי בתחילה, עליו יברך שלא לומר

באכילה. לא 92)האסור שכשאכל "שגגה" על גם מוסב
אכל. אסור שמאכל לו נודע אחרונה לברכה וכשהגיע ידע

באכילה,93) ואסור ומעשרות תרומות ממנו הפרישו שלא
פ  ברכות לרבינו המשנה (פירוש לא טב - משנה טבל ז, רק

המצוות". ב"מניין הראשון בחלק פירשנוהו וכבר א)
נקוב 94) שאינו בעציץ הצומח דבר כגון סופרים, דברי

לומר  צורך ואין חכמים, מדברי אלא במעשרות חייב שאינו
עמוד  מז דף (ברכות עליו לברך שאסור התורה, מן בטבל

גדולה 95)ב). תרומה התבואה מן שמפרישים אחרי
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ואחרי  ללוי, ראשון מעשר ממנה מפרישים לכהן, לתיתה
והם  שני מעשר הבעלים מפרישים ראשון, מעשר הפרשת
בירושלים. לאכלו פדיונו) דמי (או אותו מעלים עצמם

הלוי 96) הפריש שלא או גדולה, תרומה לפניו הפרישו שלא
לכהן. לתיתה המחוייב מעשר" "תרומת זה ממעשר

וצרכיו.97) המקדש בית להכנסת אותו שהקדישו דבר
צורת 98) עליו שאין כסף על שני המעשר את שפדה כגון

וצרת  כה): פסוק יד, פרק (דברים אמרה והתורה מטבע,
ההקדש  את פדה וכן צורה. עליו שיש כסף - בידך הכסף
ויסף  יט): פסוק כז, פרק (ויקרא אמרה והתורה קרקע, על
מז  דף (ברכות קרקע ולא - כסף לו, וקם כסף... חמישית

ב). על 99)עמוד ונוסף באכילה, התורה מן אסורות שהן
מסכת  (ראה בהם (מואסת) קצה שהנפש דברים הם - ָָזה
ההנאה  ברכות עליהן לברך ואין א) עמוד לז דף בכורות
הלכות  בביאורנו, לעיל נתבארו - וטריפה נבלה (אדר"ת).

י. הלכה א, פרק ואסור 100)תפילין זרה לעבודה שנתנסך
ז  פרק זרה עבודה הלכות לעיל וראה התורה. מן בהנאה

ט"ו. הלכה

.ÎÈ‡Óc ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡101Èe‡¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¬»ƒ»«¿«««ƒ∆≈»
ÌÈiÚÏ ‡l‡102‰ÏhpL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ B‡ , ∆»«¬ƒƒ«¬≈ƒ∆ƒ¿»

B˙Óe¯˙103ÔBaLÁ epnÓ Ïh ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»««ƒ∆…ƒ«ƒ∆∆¿
‡e‰Â ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z104ÔÈÏaMa BÓÈc˜‰L105B‡ , ¿»¿»¿∆ƒ¿ƒ«ƒ√ƒ

˙‡ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ecÙpL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ∆…»«∆
LÓÁ‰106ÛBÒÂ ‰lÁz C¯·Ó ‰Ê È¯‰ -107Ïk ÔÎÂ , «…∆¬≈∆¿»≈¿ƒ»»¿≈…

Ô‰· ‡ˆBik108. «≈»∆

(זה 101) מאי - דא כלומר: דמאי, קרואים הארץ עמי פירות
על  חשודים שהם לפי מעושר? בלתי או מעושר מה)
שיעשר  עד מפירותיהם לאכול חכמים ואסרו המעשרות,
ויש  א). משנה ז, פרק ברכות לרבינו המשנה (פירוש
וספק: הרהור ענייני "דמה" משורש דמאי מפרשים:
ה, פרק שני מעשר (ירושלמי לא כמדומה מתוקן, כמדומה

ה). עלינו 102)הלכה להקל "כדי א) משנה ג, פרק (דמאי
שם). לרבינו המשנה (פירוש מעשר 103)הצדקה" תרומת

פסוק  יח פרק (במדבר המעשר מן מעשר לכהן נותנה שהלוי
ולקח 105)ובלבד.104)כו). הכהן את הלוי שקדם

גדולה, תרומה הכהן שנטל קודם בשיבלים בעודו מעשר
הלוי  של קדימתו אין בגורן, התבואה שנתמרחה אחרי אבל
על  נוסף גדולה תרומה ממעשרו להפריש וחייב לו מועלת
"שלא  י"ט: הלכה לעיל ידובר זו ובתבואה מעשר, תרומת

תרומותיו". בפדיונו 106)נטלו להוסיף צריך שלכתחילה
לא). יט, פסוקים כז, פרק (ויקרא הקרן על ֶחֹומש

ב).107) עמוד מז דף על 108)(ברכות רבינו נתכוון אולי
במקום  איסור דבר שאכל או הכיפורים, ביום שאכל חולה
יוסף  ובבית קצ"ו סימן חיים (אורח לברך שמחוייב סכנה

שם).

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המזון 1) שבברכת התוספות תיקנן; ומי המזון ברכות סדר

חתנים; ברכת נוסח האבל; ובבית טובים ובימים בשבתות
דינו. מה המזון בברכת היום מעין הזכיר ולא ששכח מי

.‡˙k¯a - ‰BL‡¯ :‡È‰ Ck ÔBÊn‰ ˙k¯a ¯„Ò≈∆ƒ¿««»»ƒƒ»ƒ¿«
‰Ba" - ˙ÈLÈÏL ,ı¯‡‰ ˙k¯a - ‰iL ,"Ôf‰"«»¿ƒ»ƒ¿«»»∆¿ƒƒ≈

·ÈËn‰Â ·Bh‰" - ˙ÈÚÈ·¯ ,"ÌÈÏLe¯È2‰Î¯a ." ¿»»ƒ¿ƒƒ«¿«≈ƒ¿»»
dwz ea¯ ‰LÓ - ‰BL‡¯3ÚLB‰È Ôwz ‰iL ;4; ƒ»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈¿À«

B· ‰ÓÏLe „Âc Ôwz ˙ÈLÈÏL5ÈÓÎÁ - ˙ÈÚÈ·¯ ; ¿ƒƒƒ≈»ƒ¿……¿¿ƒƒ«¿≈
‰ewz ‰LÓ6. ƒ¿»ƒ¿»

כל 2) תפילות ב"סדר רבינו מביאו הברכות, כל ונוסח
זה. ספר שבסוף שירד 3)השנה" בשעה ע"ב. מח, ברכות

המן. לארץ.4)להם ישראל 5)כשנכנסו על - תיקן דוד
הגדול  הבית על - תיקן ושלמה עירך, ירושלים ועל עמך
היא, התורה מן המזון ברכת שעיקר אע"פ כי והקדוש,
בשם  (כסףֿמשנה היא נביאים תקנת הברכות מטבע

הרוגי 6)הרמב"ן). שניתנו היום "אותו ע"ב: מח, ברכות
שלא  - הטוב והמטיב", "הטוב ביבנה תיקנו לקבורה, ביתר
לקבורה  שזכו (ששמחו לקבורה" שניתנו - והמטיב הסריחו,
בברכת  וקבעוה קכא:). לבבאֿבתרא רש"י הסריחו, ושלא
פ"ז). לברכות (רא"ש היא הודאה שכולה המזון,
ביתר, "כשנחרבה אמרו: שם) ברא"ש (הובא וב'ירושלמי'
דוד, בן שיבוא עד לחזור עתידה ואין ישראל קרן נגדעה
תנחומא  מדרש וראה ירושלים". בונה אצל סמכוה ולכך

ו'. אות מסעי פרשת

.·˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆»ƒ¿»»≈∆««««ƒ
‰ÈÙÏ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ÔzÙ eÏÎ‡Â7¯Á‡Ï ÔÈÎ¯·Óe ; ¿»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿ƒ¿««

Ô˙„eÚÒ8˙Î‡ÏÓ eÏh·È ‡lL È„k ,„·Ïa ˙BÎ¯· ÈzL ¿»»¿≈¿»ƒ¿«¿≈∆…¿«¿¿∆∆
Á˙Bt - ‰iL ;dew˙k - ‰BL‡¯ ‰Î¯a :˙Èa‰ ÏÚa«««»ƒ¿»»ƒ»¿ƒ»¿ƒ»≈«

ÌÈÏLe¯È ‰Ba" da ÏÏBÎÂ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a9Ì˙BÁÂ ," ¿ƒ¿«»»∆¿≈»≈¿»»ƒ¿≈
ı¯‡‰ ˙k¯·a10Ô˙„eÚÒa ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡Â .11,„·Ïa ¿ƒ¿«»»∆¿ƒ»ƒƒ¿»»ƒ¿«

·ÒÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰L B‡12Úa¯‡ ÔÈÎ¯·Ó - Ô‰nÚ ∆»»««««ƒ≈≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿«
.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ,Ôew˙k ˙BÎ¯a¿»¿ƒ»ƒ¿»»»»

שם).7) וברש"י טז. (ברכות התורה מן שברכה 8)שאינה
ה"א). (פ"א, לעיל כמבואר היא, התורה מן כי 9)לאחריה

יכולים  ולפיכך התורה, מן המזון שאחר הברכות מנין אין
פ"ב, (ברכות וב'ירושלמי' (כסףֿמשנה). ולקצרן לכללן
בשעה  מלאכה לעשות שאסור משמע "מכאן אמרו: ה"ה)

פ"ה.10)שמברך". ברכות התוספתא, כגירסת
בלבד.11) האכילה אוכל 12)בשכר שהוא עוד כל כי

כמותו  ומברכים בברכות, ולקצר למהר להם אין עמהם
שאין  ברכות, ארבע כל לעולם מברכים וכיום שם). (ברכות,
פועלים  שוכרים כן דעת ועל בכך, להקפיד אדם בני דרך
שו"ע  פ"א; לעיל מיימוניות' ('הגהות הברכות כל שיברכו

קצא). סי' או"ח

.‚d˙lÁ˙a ‰È„B‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,ı¯‡‰ ˙k¯aƒ¿«»»∆»ƒ«»»ƒ¿ƒ»»
dÙBÒ·e13ÔBÊn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ" da Ì˙BÁÂ ,14ÏÎÂ ." ¿»¿≈»«»»∆¿««»¿»

˙k¯·a "‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡" ¯Ó‡ ‡lL∆…»«∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ¿«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ı¯‡‰15˙È¯a da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆÂ . »»∆…»»¿≈»¿»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ

‰¯B˙Â16,˙‡f‰ ˙È¯a‰L ;‰¯B˙Ï ˙È¯a ÌÈc˜‰Ïe , ¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿ƒ«…
e˙¯ÎpL ,‰ÏÈÓ ˙È¯a ‡È‰ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿ƒ¿«»»∆ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿

˙B˙È¯· ‰¯NÚŒLÏL ‰ÈÏÚ17e˙¯Î dlÎ ‰¯Bz‰Â , »∆»¿∆¿≈¿ƒ¿«»À»ƒ¿¿
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ואחרי  ללוי, ראשון מעשר ממנה מפרישים לכהן, לתיתה
והם  שני מעשר הבעלים מפרישים ראשון, מעשר הפרשת
בירושלים. לאכלו פדיונו) דמי (או אותו מעלים עצמם

הלוי 96) הפריש שלא או גדולה, תרומה לפניו הפרישו שלא
לכהן. לתיתה המחוייב מעשר" "תרומת זה ממעשר

וצרכיו.97) המקדש בית להכנסת אותו שהקדישו דבר
צורת 98) עליו שאין כסף על שני המעשר את שפדה כגון

וצרת  כה): פסוק יד, פרק (דברים אמרה והתורה מטבע,
ההקדש  את פדה וכן צורה. עליו שיש כסף - בידך הכסף
ויסף  יט): פסוק כז, פרק (ויקרא אמרה והתורה קרקע, על
מז  דף (ברכות קרקע ולא - כסף לו, וקם כסף... חמישית

ב). על 99)עמוד ונוסף באכילה, התורה מן אסורות שהן
מסכת  (ראה בהם (מואסת) קצה שהנפש דברים הם - ָָזה
ההנאה  ברכות עליהן לברך ואין א) עמוד לז דף בכורות
הלכות  בביאורנו, לעיל נתבארו - וטריפה נבלה (אדר"ת).

י. הלכה א, פרק ואסור 100)תפילין זרה לעבודה שנתנסך
ז  פרק זרה עבודה הלכות לעיל וראה התורה. מן בהנאה

ט"ו. הלכה

.ÎÈ‡Óc ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡101Èe‡¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¬»ƒ»«¿«««ƒ∆≈»
ÌÈiÚÏ ‡l‡102‰ÏhpL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ B‡ , ∆»«¬ƒƒ«¬≈ƒ∆ƒ¿»

B˙Óe¯˙103ÔBaLÁ epnÓ Ïh ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»««ƒ∆…ƒ«ƒ∆∆¿
‡e‰Â ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z104ÔÈÏaMa BÓÈc˜‰L105B‡ , ¿»¿»¿∆ƒ¿ƒ«ƒ√ƒ

˙‡ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ecÙpL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ∆…»«∆
LÓÁ‰106ÛBÒÂ ‰lÁz C¯·Ó ‰Ê È¯‰ -107Ïk ÔÎÂ , «…∆¬≈∆¿»≈¿ƒ»»¿≈…

Ô‰· ‡ˆBik108. «≈»∆

(זה 101) מאי - דא כלומר: דמאי, קרואים הארץ עמי פירות
על  חשודים שהם לפי מעושר? בלתי או מעושר מה)
שיעשר  עד מפירותיהם לאכול חכמים ואסרו המעשרות,
ויש  א). משנה ז, פרק ברכות לרבינו המשנה (פירוש
וספק: הרהור ענייני "דמה" משורש דמאי מפרשים:
ה, פרק שני מעשר (ירושלמי לא כמדומה מתוקן, כמדומה

ה). עלינו 102)הלכה להקל "כדי א) משנה ג, פרק (דמאי
שם). לרבינו המשנה (פירוש מעשר 103)הצדקה" תרומת

פסוק  יח פרק (במדבר המעשר מן מעשר לכהן נותנה שהלוי
ולקח 105)ובלבד.104)כו). הכהן את הלוי שקדם

גדולה, תרומה הכהן שנטל קודם בשיבלים בעודו מעשר
הלוי  של קדימתו אין בגורן, התבואה שנתמרחה אחרי אבל
על  נוסף גדולה תרומה ממעשרו להפריש וחייב לו מועלת
"שלא  י"ט: הלכה לעיל ידובר זו ובתבואה מעשר, תרומת

תרומותיו". בפדיונו 106)נטלו להוסיף צריך שלכתחילה
לא). יט, פסוקים כז, פרק (ויקרא הקרן על ֶחֹומש

ב).107) עמוד מז דף על 108)(ברכות רבינו נתכוון אולי
במקום  איסור דבר שאכל או הכיפורים, ביום שאכל חולה
יוסף  ובבית קצ"ו סימן חיים (אורח לברך שמחוייב סכנה

שם).

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המזון 1) שבברכת התוספות תיקנן; ומי המזון ברכות סדר

חתנים; ברכת נוסח האבל; ובבית טובים ובימים בשבתות
דינו. מה המזון בברכת היום מעין הזכיר ולא ששכח מי

.‡˙k¯a - ‰BL‡¯ :‡È‰ Ck ÔBÊn‰ ˙k¯a ¯„Ò≈∆ƒ¿««»»ƒƒ»ƒ¿«
‰Ba" - ˙ÈLÈÏL ,ı¯‡‰ ˙k¯a - ‰iL ,"Ôf‰"«»¿ƒ»ƒ¿«»»∆¿ƒƒ≈

·ÈËn‰Â ·Bh‰" - ˙ÈÚÈ·¯ ,"ÌÈÏLe¯È2‰Î¯a ." ¿»»ƒ¿ƒƒ«¿«≈ƒ¿»»
dwz ea¯ ‰LÓ - ‰BL‡¯3ÚLB‰È Ôwz ‰iL ;4; ƒ»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈¿À«

B· ‰ÓÏLe „Âc Ôwz ˙ÈLÈÏL5ÈÓÎÁ - ˙ÈÚÈ·¯ ; ¿ƒƒƒ≈»ƒ¿……¿¿ƒƒ«¿≈
‰ewz ‰LÓ6. ƒ¿»ƒ¿»

כל 2) תפילות ב"סדר רבינו מביאו הברכות, כל ונוסח
זה. ספר שבסוף שירד 3)השנה" בשעה ע"ב. מח, ברכות

המן. לארץ.4)להם ישראל 5)כשנכנסו על - תיקן דוד
הגדול  הבית על - תיקן ושלמה עירך, ירושלים ועל עמך
היא, התורה מן המזון ברכת שעיקר אע"פ כי והקדוש,
בשם  (כסףֿמשנה היא נביאים תקנת הברכות מטבע

הרוגי 6)הרמב"ן). שניתנו היום "אותו ע"ב: מח, ברכות
שלא  - הטוב והמטיב", "הטוב ביבנה תיקנו לקבורה, ביתר
לקבורה  שזכו (ששמחו לקבורה" שניתנו - והמטיב הסריחו,
בברכת  וקבעוה קכא:). לבבאֿבתרא רש"י הסריחו, ושלא
פ"ז). לברכות (רא"ש היא הודאה שכולה המזון,
ביתר, "כשנחרבה אמרו: שם) ברא"ש (הובא וב'ירושלמי'
דוד, בן שיבוא עד לחזור עתידה ואין ישראל קרן נגדעה
תנחומא  מדרש וראה ירושלים". בונה אצל סמכוה ולכך

ו'. אות מסעי פרשת

.·˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆»ƒ¿»»≈∆««««ƒ
‰ÈÙÏ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ÔzÙ eÏÎ‡Â7¯Á‡Ï ÔÈÎ¯·Óe ; ¿»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿ƒ¿««

Ô˙„eÚÒ8˙Î‡ÏÓ eÏh·È ‡lL È„k ,„·Ïa ˙BÎ¯· ÈzL ¿»»¿≈¿»ƒ¿«¿≈∆…¿«¿¿∆∆
Á˙Bt - ‰iL ;dew˙k - ‰BL‡¯ ‰Î¯a :˙Èa‰ ÏÚa«««»ƒ¿»»ƒ»¿ƒ»¿ƒ»≈«

ÌÈÏLe¯È ‰Ba" da ÏÏBÎÂ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a9Ì˙BÁÂ ," ¿ƒ¿«»»∆¿≈»≈¿»»ƒ¿≈
ı¯‡‰ ˙k¯·a10Ô˙„eÚÒa ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡Â .11,„·Ïa ¿ƒ¿«»»∆¿ƒ»ƒƒ¿»»ƒ¿«

·ÒÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰L B‡12Úa¯‡ ÔÈÎ¯·Ó - Ô‰nÚ ∆»»««««ƒ≈≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿«
.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ,Ôew˙k ˙BÎ¯a¿»¿ƒ»ƒ¿»»»»

שם).7) וברש"י טז. (ברכות התורה מן שברכה 8)שאינה
ה"א). (פ"א, לעיל כמבואר היא, התורה מן כי 9)לאחריה

יכולים  ולפיכך התורה, מן המזון שאחר הברכות מנין אין
פ"ב, (ברכות וב'ירושלמי' (כסףֿמשנה). ולקצרן לכללן
בשעה  מלאכה לעשות שאסור משמע "מכאן אמרו: ה"ה)

פ"ה.10)שמברך". ברכות התוספתא, כגירסת
בלבד.11) האכילה אוכל 12)בשכר שהוא עוד כל כי

כמותו  ומברכים בברכות, ולקצר למהר להם אין עמהם
שאין  ברכות, ארבע כל לעולם מברכים וכיום שם). (ברכות,
פועלים  שוכרים כן דעת ועל בכך, להקפיד אדם בני דרך
שו"ע  פ"א; לעיל מיימוניות' ('הגהות הברכות כל שיברכו

קצא). סי' או"ח

.‚d˙lÁ˙a ‰È„B‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,ı¯‡‰ ˙k¯aƒ¿«»»∆»ƒ«»»ƒ¿ƒ»»
dÙBÒ·e13ÔBÊn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ" da Ì˙BÁÂ ,14ÏÎÂ ." ¿»¿≈»«»»∆¿««»¿»

˙k¯·a "‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡" ¯Ó‡ ‡lL∆…»«∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ¿«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ı¯‡‰15˙È¯a da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆÂ . »»∆…»»¿≈»¿»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ

‰¯B˙Â16,˙‡f‰ ˙È¯a‰L ;‰¯B˙Ï ˙È¯a ÌÈc˜‰Ïe , ¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿ƒ«…
e˙¯ÎpL ,‰ÏÈÓ ˙È¯a ‡È‰ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿ƒ¿«»»∆ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿

˙B˙È¯· ‰¯NÚŒLÏL ‰ÈÏÚ17e˙¯Î dlÎ ‰¯Bz‰Â , »∆»¿∆¿≈¿ƒ¿«»À»ƒ¿¿
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‰ÈÏÚ18'B‚Â ˙È¯a‰ È¯·c ‰l‡ :¯Ó‡pL ,˙B˙È¯a LÏL »∆»»¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¿
'B‚Â ÌÈ·v Ìz‡ ,·¯Áa Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈«∆ƒ»ƒ¿

.'B‚Â ˙È¯·a E¯·ÚÏ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿

כולם...13) ועל בה: ומסיים וכו', לך נודה בה: שמתחיל
לרבינו. התפילות" ב"סדר ראה כו', לך מודים אנו

(ברכות 14) מזון לנו המוציאה ארץ היא: אחת חתימה כולה
(ירמיה 15)מט.). אלו בלשונות נשתבחה ישראל שארץ

ח). ג, שמות יט; –16)ג, ברית ע"ב. מח, ברכות
ח) יז, (בראשית לאברהם הארץ ניתנה מילה ברית שעלֿידי
ומצוותיה  התורה ע"י וכן מגורך, ארץ את ולזרעך לך ונתתי
המצוה... כל א): ח, (דברים שנאמר ישראל, לארץ זכו
הארץ  את וירשתם ובאתם תחיון... למען לעשות תשמרון
משום  אמרו: ה"ו) פ"א, (ברכות וב'ירושלמי' שם). (רש"י
מה  מפני - גוים ארצות להם ויתן מד) קה, (תהלים שנאמר

ינצורו. ותורותיו חקותיו ישמרו בעבור מנויות 17)- והן
ה"ט. פ"ג, מילה הלכות מצוותיה,18)לקמן, קיום על

שם. רבינו דברי השווה

.„eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯" :da Á˙Bt ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ≈«»«≈¡…≈
ÔBiˆ ÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ»≈¿«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒ
ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" :B‡ ,"E„B·k ÔkLÓƒ¿«¿∆«¬≈¡…≈ƒ»«ƒ
ÌÁÓ" B‡ ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba" da Ì˙BÁÂ ,"E¯ÈÚƒ∆¿≈»≈¿»»ƒ¿«≈

ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a Ï‡¯NÈ BnÚ19˙‡¯˜ CÎÈÙÏe ." «ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ ¯Ó‡ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ .'‰ÓÁ' BÊ ‰Î¯a¿»»∆»»¿»ƒ∆…»««¿≈»ƒ

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,BÊ ‰Î¯·a20ÔÈÚ ‡È‰L ÈtÓ ,21 ƒ¿»»…»»¿≈»ƒ¿≈∆ƒƒ¿«
˙Èa ˙eÎÏÓ ˙¯ÊÁa ‡l‡ ‰¯eÓ‚ ‰ÓÁ ÔÈ‡L ,‰Î¯a‰«¿»»∆≈∆»»¿»∆»«¬»««¿≈

.„Âc»ƒ

קמז,19) (תהלים שנאמר ישראל, נחמת הוא ירושלים שבנין
בונה  אימתי - יכנס ישראל נדחי ה' ירושלים בונה ב):
מט.). (ברכות יכנס" ישראל ש"נדחי בזמן ירושלים?

ב'ילקוט 20) (מצאתיו מדרש בשם מביא ירחי" וב"אבן שם.
ישראל  מאסו נבט בן ירבעם "בימי ח): שמואלֿא שמעוני'
ביתֿהמקדש  ובבנין דוד, בית במלכות דברים: בשלשה
דוד" ביתך "ראה טז): י, (דה"יֿב שנאמר שמים, ובמלכות
לאהליך  "איש הבית, ובבנין דוד בית במלכות שמאסו זה -
שמאסו  "לאלהיך", אלא לאהליך תקרא אל - ישראל"
שנאמר  שלשתם, שיבקשו עד נגאלים ואין שמים, במלכות
ופחדו  מלכם, דוד ואת אלהיהם ה' את ובקשו ח): ג, (הושע
אנו  ולפיכך המקדש, בית זה - טובו טובו, ואל ה' אל

"רחם". בברכת שלשתם את תוכן.21)מזכירים

.‰ÌiÒÓe ‰ÓÁa ÏÈÁ˙Ó ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ«¿ƒ¿∆»»¿«≈
‰ÓÁa22?„ˆÈk .ÚˆÓ‡a ÌBi‰ ˙M„˜ ¯ÓB‡Â , ¿∆»»¿≈¿À««¿∆¿«≈«

ÌÁ¯" B‡ ,"E¯ÈÚ ÔBiˆa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈¡…≈¿ƒƒ∆«≈
,"E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆
B‡ ,"ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a Ï‡¯NÈ BnÚ ÌÁÓ" ÌiÒÓe¿«≈¿«≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ
eÈ‰Ï‡ :˙aLa ,ÚˆÓ‡a ¯ÓB‡Â ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba"≈¿»»ƒ¿≈¿∆¿«¿«»¡…≈

eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯ ,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â23eÈ‰Ï‡ '‰ ≈…≈¬≈¿≈¿«¬ƒ≈¡…≈
LB„w‰Â ÏB„b‰ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ˙ÂˆÓ·e EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿ƒ¿««¿ƒƒ«»¿«»
Ba ˙aL .EÈÙlÓ ‡e‰ LB„˜Â ÏB„b ‰Ê ÌBÈ Èk ,‰f‰«∆ƒ∆»¿»ƒ¿»∆ƒ¿…

Á‰ EBˆ¯a .EBˆ¯ ˙ÂˆÓk ‰·‰‡a Ba ÁeÂ24eÏ ¿»«¿«¬»¿ƒ¿«¿∆ƒ¿¿»«»
‰Á‡Â ÔB‚ÈÂ ‰Ú¯Â ‰¯ˆ eÈÏÚ ‡‰z Ï‡Â ,eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿«¿≈»≈»»¿»»¿»«¬»»
‰ÏÚÈ" ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e .e˙ÁeÓ ÌBÈa¿¿»≈¿»ƒƒ≈«¬∆

‡B·ÈÂ25„ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÎÂ ," ¿»¿≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈
‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ26." ƒ¿∆¿«¿»»¿ƒƒ«¬∆¿»

ברכתו 22) חותם אלא שבת, בשל מסיים שאינו הכוונה,
שם). וב'תוספות' מח: (ברכות כמו:23)כבחול זרזנו,

וראה  לט. לעירובין רש"י יז) לב, (במדבר חושים נחלץ
לד. פ' ויקרא רבה' מנוחה.24)'מדרש לנו תן

מזכיר 25) הכיפורים, ביום שאוכל סכנה בו שיש וחולה
"יעלה  וכן בשבת, חל אם - והחליצנו" ("רצה המאורע מעין
ויום  אוכל, הוא בהיתר שהרי המזון, בברכת ויבוא"
('הגהות  ימיםֿטובים כשאר הוא הרי אצלו הכיפורים
וגם  לשבעה חלק "תן אמרו: מ: ובעירובין מיימוניות').
לברכה, ויוםֿהכיפורים ראשֿהשנה לרבות - וגם לשמונה".
מעין  שמזכיר המזון בברכת - לברכה חננאל: רבינו ופירש
יוםֿטוב. כשאר דינו שיוםֿהכיפורים הרי המאורע,

ע"א.26) כד, שבת

.ÂÏÚ" ı¯‡‰ ˙k¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»¿ƒƒ¿∆¿«ƒ¿«»»∆«
‰lÙza ÛÈÒBnL C¯„k ,"ÌÈqp‰27B‡ ·BËŒÌBÈÂ . «ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿

‰ˆ¯" ¯ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡…̄…∆∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ¿≈
‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz "eˆÈÏÁ‰Â28ÔÎÂ ." ¿«¬ƒ≈¿ƒ»¿««»«¬∆¿»¿≈

˙·Ë L„ÁŒL‡¯29ÏÚ" ¯ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ……∆≈≈∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ«
‰ÏÚÈ"Â "eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯"e ,ı¯‡‰ ˙k¯·a "ÌÈqp‰«ƒƒ¿ƒ¿«»»∆¿≈¿«¬ƒ≈¿«¬∆

'a "‡B·ÈÂ'‰ÓÁp30. ¿»¿∆»»

אלא 27) תפילה אינה הניסים" ש"על הודאה, בברכת
אינה  היא שגם הארץ" ב"ברכת אותה מזכיר ולפיכך הודאה,
תפילה  שהיא ירושלים" "בונה בברכת ולא הודאה, אלא

(שם). ושאינו 28)ובקשה (תמידי) "תדיר הכלל: עלֿפי
משניהם. תדירה שבת וברכת קודם, תדיר - תדיר

בו.29) חלה ומקומן 30)שחנוכה ותחנונים, בקשות שהן
כאמור. נחמה בברכת

.Ê˙BiÎÏÓ LÏL da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a31. ¿»»¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ»»«¿À
‰Î¯a da ÛÈÒBÓ ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ Á¯B‡‰ C¯·nLÎe¿∆¿»≈»≈«≈∆««««ƒƒ»¿»»
LB·È ‡lL ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿«««»ƒ≈«≈¿ƒ»∆…≈
.'eÎÂ ‡a‰ ÌÏBÚÏ ÌÏkÈ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»»«∆¿…ƒ»≈»»«»¿
CÈ¯‡‰Ïe ˙Èa‰ ÏÚa ˙k¯·a ÛÈÒB‰Ï ˙eL¯ BÏ LÈÂ¿∆¿¿ƒ¿ƒ¿«««««ƒ¿«¬ƒ

da32. »

אתה...31) ברוך שאומר: ע"א. מט, העולם..ÍÏÓברכות
מלכיות ‰ÍÏÓוכו'ÂÎÏÓאבינו וטעם וכו', והמטיב הטוב

אין  השלישית, בברכה דוד בית מלכות שהזכיר מפני אלו,
אין  וגם - שמים מלכות גם יזכיר שלא הנימוס מדרך זה
דוד  בית מלכות להשוות שלא כדי שלישית בברכה להזכירה
ואגב  הרביעית, בברכה תקנוה לפיכך - שמים למלכות
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·¯ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ,Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈÎ¯·nLÎe¿∆¿»¿ƒ¿≈»»≈≈ƒ¿»»¿ƒƒ
,˙Ó‡ Ôic ,˙Ó‡ Ï‡ ,·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÈÁ‰ CÏn‰«∆∆«««¿«≈ƒ≈¡∆«»¡∆
,BBˆ¯k Ba ˙BNÚÏ BÓÏBÚa ËÈlL ,˜„ˆa ËÙBL≈¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ¿
BÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ eÁ‡ Ïk·e ,ÂÈ„·ÚÂ BnÚ eÁ‡L∆¬«¿««¬»»«…¬«¿«»ƒ¿
‰Ó ÈÙk ,BÓÁÏ Ï·‡‰ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·Óe .BÎ¯·Ïe¿»¿¿«≈«¬ƒ«»»≈¿«¬¿ƒ«

‰ˆ¯iM33.'eÎÂ "ÔÓÁ¯‰" ¯ÓB‚Â , ∆ƒ¿∆¿≈»«¬»¿

מעלינו 33) זו פרצה יגדור הוא ישראל, פרצות "גודר כגון:
קצת  ובשינוי מו: (ברכות ולשלום" לחיים הזה האבל ומעל

קפט). סי' או"ח ה'טור' ע"פ

.ËÌÈ˙Á ˙È·a34Úa¯‡ ¯Á‡ ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó ¿≈¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬»ƒ«««¿«
.ÌL ÌÈÏÎB‡L ‰„eÚÒe ‰„eÚÒ ÏÎa ,el‡ ˙BÎ¯a¿»≈¿»¿»¿»∆¿ƒ»

ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú ‡Ï ,BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â35„Ú . ¿≈¿»¿ƒ¿»»…¬»ƒ¿…¿«ƒ«
‰nk36‡NpL ÔBÓÏ‡ ‰È‰ Ì‡ ?BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó «»¿»¿ƒ¿»»ƒ»»«¿∆»»

Ì‡Â ;„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó ,‰ÓÏ‡«¿»»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,‰Ïe˙· ‡NpL ÔBÓÏ‡ B‡ ‰ÓÏ‡ ‡NpL ¯eÁa»∆»»«¿»»«¿∆»»¿»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó37. ¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

לחופה.34) ומכניסה ארוסתו את נושא כשהחתן
הל'35) לעיל ראה מצטרפים, אינם עשרה לצירוף שאפילו

(כסףֿ לברכה כשרים שאינם כלֿשכן ה"ד. פ"ח, תפילה
ע"ב.37)ימים.36)משנה). ז, כתובות

.ÈÌÈ˙Á ˙È·a ÔÈÙÈÒBnL BÊ ‰Î¯a38‰Î¯· ‡È‰ ¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒƒ¿»»
ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ‡eN ÏL ˙BÎ¯a Ú·MÓ ‰B¯Á‡«¬»ƒ∆«¿»∆ƒƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡39˙k¯·a e„ÓÚL Ì‰ ,ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»¿ƒ≈∆»¿¿ƒ¿«
ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙BÎ¯a‰ eÚÓLÂ ÔÈ‡eNƒƒ¿»¿«¿»¬»ƒ»»¿ƒ
- ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈ‡eN ˙k¯a eÚÓL ‡lL ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆…»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«ƒƒ
,˙BÎ¯a Ú·L ÔBÊÓ ˙k¯a ¯Á‡ ÌÏÈ·La ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ¿«»∆«¿»

ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈÎ¯·nL C¯„k40eÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿∆∆∆¿»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿
‰¯NÚ41ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÁÂ ,42. ¬»»«¬»ƒƒ«ƒ¿»

אביה 38) מבית נישואיה ליום עוברת שהארוסה שם על
רבינו  לשון (ראה לחופה כניסתה עיקר והוא בעלה, לבית
בית  - הנישואין מקום נקרא - ה"א) פ"י, אישות בהל'

הלכה 39)חתנים. בסמוך הנזכרת ברא" "אשר ברכת היא
בלבד.40)יא. אחת ברכה אלא מברכים שאין
מאבא 41) "ואעתיק יאמר: רבינו, של בנו אברהם, ורבינו

פנים  כי משנים, פחות לא - חדשות" ש"פנים זצ"ל מארי
כמו  שנים, - בלשוננו רבים שבלשון והפחות רבים, לשון
הם  אשר הזהב, את יקחו והם ה): כח, (שמות שנאמר
הוצ' הרמב"ם, בן אברהם רבי (תשובות ואהליאב בצלאל
בשעת  האוכלים היו שאפילו היום ומנהגנו ק"י). סימן מק"נ
שבע  בשבילם מברכים נישואין, ברכת ושמעו נישואין ברכת
שם  אכלו לא אם המזון, ברכת אחרי הסעודה בשעת ברכות
הנישואין  שאחרי הראשונה בסעודה ועלֿכלֿפנים עתה, עד

הנישואין  במעמד כולם היו אפילו ברכות שבע מברכים
חדשות, פנים חשובה - ושבת פב). סי' אבןֿהעזר (שו"ע
"מזמור  ז:): כתובות ב'תוספות' (הובא ב'מדרש' שאמרו
לכאן, באו חדשות פנים הקב"ה: אמר - השבת ליום שיר
עשרה  ויקח ב): ד, (רות שנאמר ז.) (כתובות שירה".. אמרו

וישבו. פה שבו ויאמר ע"ב.42)אנשים... ח, שם,

.‡ÈeÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :˙BÎ¯a Ú·L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆«¿»»«»¡…≈
Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ43eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ∆∆»»≈»»»»«»¡…≈

B„B·ÎÏ ‡¯a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ44'‰ ‰z‡ Ce¯a . ∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡45,BÓÏˆa ¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿

B˙È·z ˙eÓc ÌÏˆa46epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,47È„Ú ÔÈa ¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈
„Ú48Ï‚˙Â NÈNz NBN .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a . «»«»≈»»»»ƒ¿»≈

‰¯˜Ú49,'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓNa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a ¬»»¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»
,ÌÈ·e‰‡Â ÌÈÚ¯ ÁnNz ÁnN .‰È·a ÔBiˆ ÁnNÓ¿«≈«ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ«¬ƒ

Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a E¯ÈˆÈ EÁnNk50,'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»
Ô˙Á ÁnNÓ51CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰lÎÂ ¿«≈«»»¿«»»«»¡…≈∆∆

‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓNÂ ÔBNN ‡¯a ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»
.˙eÚ¯Â ÌBÏL ,‰ÂÁ‡ ,‰·‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ,‰p¯Â¿ƒ»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈
˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰¯‰Ó¿≈»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿

ÌÈÏLe¯È52ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ,‰ÁÓN ÏB˜Â ÔBNN ÏB˜ , ¿»»ƒ»¿ƒ¿»»»¿
ÌÈ¯Úe [Ì˙tÁÓ] ÌÈ˙Á ˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk«»ƒ¿¬¬»ƒ≈À»»¿»ƒ

Ce¯a .Ì˙È‚pÓ53‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ ,'‰ ‰z‡54. ƒ¿ƒ»»»«»¿«≈«»»ƒ««»

והקדימו 43) החליפו אחר, ובנוסח א'. התימנים כת"י כנוסח
ראה  כהלכה. שלא "שהכל", לברכת האדם" "יוצר ברכת

ה"ג. פ"י, אישות האדם 44)הל' יצירת על הודאה ברכת
זכר 45)בכלל. של הזיווג יצירת על מכוונת זו ברכה

ושכלו. בנשמתו האנושי מין ושלימות גם 46)ונקבה,
- הראשון אדם אשת לחוה מכוונת שהיא - תבניתו דמות

ישראל"). ("עבודת אלהים בצלם מגופו 47)נוצרה
בנין 48)ומצלעותיו. נקראת שחוה לדורות, נוהג בנין

ח.). כתובות (רש"י הצלע את ויבן מכוון 49)ככתוב:
את  להעלות ומצוה כעקרה, בחורבנה שהיא לירושלים
ו). קלז, (תהלים הכתוב כלשון שמחתנו. ראש על ירושלים

חוה 50) את בהביאך הראשון אדם את ששימחת כשם
בגןֿעדן. עוד בהיותם התימנים,51)לפניו, כת"י ובנוסח

ובונה  עמו "משמח כתוב: וונציה, שונצינו בדפוסי וכן
י.52)ירושלים". לג, ירמיה הכתוב מנה 53)מלשון לא

פתח  ההלכה ובתחילת בלבד, ברכות שש אלא רבינו כאן
שם  יהיה "ואם אומר: ה"ד, פ"י אישות בהל' אולם בשבע.
את  ומסדר תחלה, היין על ומברך יין של כוס מביא יין,

ברכות". ז' מברך ונמצא הכוס, על הלכה 54)כולן הקפנו
הלכה  כל אין ב' תימנים כת"י שבנוסח מפני בסוגריים, זו
ואמנם  אישות, בהל' ומקומה מקומה, כאן אין כי זו,
הברכות  נוסח כל רבינו הביא ה"ג, פ"י אישות בהלכות

האלו.

.·È˙M„˜ ·BËŒÌBÈ· B‡ ˙aLa ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL»«¿…ƒ¿ƒ¿«»¿¿À«
ÌBi‰55- ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ : «ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ

'‰ Ce¯a :¯ÓB‡ ˙aLa56BnÚÏ ‰ÁeÓ Ô˙ ¯L‡ ¿«»≈»¬∆»«¿»¿«
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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·¯ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ,Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈÎ¯·nLÎe¿∆¿»¿ƒ¿≈»»≈≈ƒ¿»»¿ƒƒ
,˙Ó‡ Ôic ,˙Ó‡ Ï‡ ,·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÈÁ‰ CÏn‰«∆∆«««¿«≈ƒ≈¡∆«»¡∆
,BBˆ¯k Ba ˙BNÚÏ BÓÏBÚa ËÈlL ,˜„ˆa ËÙBL≈¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ¿
BÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ eÁ‡ Ïk·e ,ÂÈ„·ÚÂ BnÚ eÁ‡L∆¬«¿««¬»»«…¬«¿«»ƒ¿
‰Ó ÈÙk ,BÓÁÏ Ï·‡‰ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·Óe .BÎ¯·Ïe¿»¿¿«≈«¬ƒ«»»≈¿«¬¿ƒ«

‰ˆ¯iM33.'eÎÂ "ÔÓÁ¯‰" ¯ÓB‚Â , ∆ƒ¿∆¿≈»«¬»¿

מעלינו 33) זו פרצה יגדור הוא ישראל, פרצות "גודר כגון:
קצת  ובשינוי מו: (ברכות ולשלום" לחיים הזה האבל ומעל

קפט). סי' או"ח ה'טור' ע"פ

.ËÌÈ˙Á ˙È·a34Úa¯‡ ¯Á‡ ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó ¿≈¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬»ƒ«««¿«
.ÌL ÌÈÏÎB‡L ‰„eÚÒe ‰„eÚÒ ÏÎa ,el‡ ˙BÎ¯a¿»≈¿»¿»¿»∆¿ƒ»

ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú ‡Ï ,BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â35„Ú . ¿≈¿»¿ƒ¿»»…¬»ƒ¿…¿«ƒ«
‰nk36‡NpL ÔBÓÏ‡ ‰È‰ Ì‡ ?BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó «»¿»¿ƒ¿»»ƒ»»«¿∆»»

Ì‡Â ;„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó ,‰ÓÏ‡«¿»»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,‰Ïe˙· ‡NpL ÔBÓÏ‡ B‡ ‰ÓÏ‡ ‡NpL ¯eÁa»∆»»«¿»»«¿∆»»¿»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó37. ¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

לחופה.34) ומכניסה ארוסתו את נושא כשהחתן
הל'35) לעיל ראה מצטרפים, אינם עשרה לצירוף שאפילו

(כסףֿ לברכה כשרים שאינם כלֿשכן ה"ד. פ"ח, תפילה
ע"ב.37)ימים.36)משנה). ז, כתובות

.ÈÌÈ˙Á ˙È·a ÔÈÙÈÒBnL BÊ ‰Î¯a38‰Î¯· ‡È‰ ¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒƒ¿»»
ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ‡eN ÏL ˙BÎ¯a Ú·MÓ ‰B¯Á‡«¬»ƒ∆«¿»∆ƒƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡39˙k¯·a e„ÓÚL Ì‰ ,ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»¿ƒ≈∆»¿¿ƒ¿«
ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙BÎ¯a‰ eÚÓLÂ ÔÈ‡eNƒƒ¿»¿«¿»¬»ƒ»»¿ƒ
- ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈ‡eN ˙k¯a eÚÓL ‡lL ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆…»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«ƒƒ
,˙BÎ¯a Ú·L ÔBÊÓ ˙k¯a ¯Á‡ ÌÏÈ·La ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ¿«»∆«¿»

ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈÎ¯·nL C¯„k40eÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿∆∆∆¿»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿
‰¯NÚ41ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÁÂ ,42. ¬»»«¬»ƒƒ«ƒ¿»

אביה 38) מבית נישואיה ליום עוברת שהארוסה שם על
רבינו  לשון (ראה לחופה כניסתה עיקר והוא בעלה, לבית
בית  - הנישואין מקום נקרא - ה"א) פ"י, אישות בהל'

הלכה 39)חתנים. בסמוך הנזכרת ברא" "אשר ברכת היא
בלבד.40)יא. אחת ברכה אלא מברכים שאין
מאבא 41) "ואעתיק יאמר: רבינו, של בנו אברהם, ורבינו

פנים  כי משנים, פחות לא - חדשות" ש"פנים זצ"ל מארי
כמו  שנים, - בלשוננו רבים שבלשון והפחות רבים, לשון
הם  אשר הזהב, את יקחו והם ה): כח, (שמות שנאמר
הוצ' הרמב"ם, בן אברהם רבי (תשובות ואהליאב בצלאל
בשעת  האוכלים היו שאפילו היום ומנהגנו ק"י). סימן מק"נ
שבע  בשבילם מברכים נישואין, ברכת ושמעו נישואין ברכת
שם  אכלו לא אם המזון, ברכת אחרי הסעודה בשעת ברכות
הנישואין  שאחרי הראשונה בסעודה ועלֿכלֿפנים עתה, עד

הנישואין  במעמד כולם היו אפילו ברכות שבע מברכים
חדשות, פנים חשובה - ושבת פב). סי' אבןֿהעזר (שו"ע
"מזמור  ז:): כתובות ב'תוספות' (הובא ב'מדרש' שאמרו
לכאן, באו חדשות פנים הקב"ה: אמר - השבת ליום שיר
עשרה  ויקח ב): ד, (רות שנאמר ז.) (כתובות שירה".. אמרו

וישבו. פה שבו ויאמר ע"ב.42)אנשים... ח, שם,

.‡ÈeÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :˙BÎ¯a Ú·L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆«¿»»«»¡…≈
Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ43eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ∆∆»»≈»»»»«»¡…≈

B„B·ÎÏ ‡¯a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ44'‰ ‰z‡ Ce¯a . ∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡45,BÓÏˆa ¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿

B˙È·z ˙eÓc ÌÏˆa46epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,47È„Ú ÔÈa ¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈
„Ú48Ï‚˙Â NÈNz NBN .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a . «»«»≈»»»»ƒ¿»≈

‰¯˜Ú49,'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓNa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a ¬»»¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»
,ÌÈ·e‰‡Â ÌÈÚ¯ ÁnNz ÁnN .‰È·a ÔBiˆ ÁnNÓ¿«≈«ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ«¬ƒ

Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a E¯ÈˆÈ EÁnNk50,'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»
Ô˙Á ÁnNÓ51CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰lÎÂ ¿«≈«»»¿«»»«»¡…≈∆∆

‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓNÂ ÔBNN ‡¯a ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»
.˙eÚ¯Â ÌBÏL ,‰ÂÁ‡ ,‰·‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ,‰p¯Â¿ƒ»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈
˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰¯‰Ó¿≈»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿

ÌÈÏLe¯È52ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ,‰ÁÓN ÏB˜Â ÔBNN ÏB˜ , ¿»»ƒ»¿ƒ¿»»»¿
ÌÈ¯Úe [Ì˙tÁÓ] ÌÈ˙Á ˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk«»ƒ¿¬¬»ƒ≈À»»¿»ƒ

Ce¯a .Ì˙È‚pÓ53‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ ,'‰ ‰z‡54. ƒ¿ƒ»»»«»¿«≈«»»ƒ««»

והקדימו 43) החליפו אחר, ובנוסח א'. התימנים כת"י כנוסח
ראה  כהלכה. שלא "שהכל", לברכת האדם" "יוצר ברכת

ה"ג. פ"י, אישות האדם 44)הל' יצירת על הודאה ברכת
זכר 45)בכלל. של הזיווג יצירת על מכוונת זו ברכה

ושכלו. בנשמתו האנושי מין ושלימות גם 46)ונקבה,
- הראשון אדם אשת לחוה מכוונת שהיא - תבניתו דמות

ישראל"). ("עבודת אלהים בצלם מגופו 47)נוצרה
בנין 48)ומצלעותיו. נקראת שחוה לדורות, נוהג בנין

ח.). כתובות (רש"י הצלע את ויבן מכוון 49)ככתוב:
את  להעלות ומצוה כעקרה, בחורבנה שהיא לירושלים
ו). קלז, (תהלים הכתוב כלשון שמחתנו. ראש על ירושלים

חוה 50) את בהביאך הראשון אדם את ששימחת כשם
בגןֿעדן. עוד בהיותם התימנים,51)לפניו, כת"י ובנוסח

ובונה  עמו "משמח כתוב: וונציה, שונצינו בדפוסי וכן
י.52)ירושלים". לג, ירמיה הכתוב מנה 53)מלשון לא

פתח  ההלכה ובתחילת בלבד, ברכות שש אלא רבינו כאן
שם  יהיה "ואם אומר: ה"ד, פ"י אישות בהל' אולם בשבע.
את  ומסדר תחלה, היין על ומברך יין של כוס מביא יין,

ברכות". ז' מברך ונמצא הכוס, על הלכה 54)כולן הקפנו
הלכה  כל אין ב' תימנים כת"י שבנוסח מפני בסוגריים, זו
ואמנם  אישות, בהל' ומקומה מקומה, כאן אין כי זו,
הברכות  נוסח כל רבינו הביא ה"ג, פ"י אישות בהלכות

האלו.

.·È˙M„˜ ·BËŒÌBÈ· B‡ ˙aLa ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL»«¿…ƒ¿ƒ¿«»¿¿À«
ÌBi‰55- ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ : «ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ

'‰ Ce¯a :¯ÓB‡ ˙aLa56BnÚÏ ‰ÁeÓ Ô˙ ¯L‡ ¿«»≈»¬∆»«¿»¿«
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Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .L„˜ ˙È¯·ÏÂ ˙B‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿ƒ¿ƒ…∆»«»¿«≈
a :¯ÓB‡ ·BËŒÌBÈa .˙aM‰ÌÈÓÈ Ô˙ ¯L‡ Ce¯ ««»¿≈»¬∆»«»ƒ

‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈ·BËƒ¿«ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿»»«»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ,'‰57‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe . ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«¿ƒƒ¿»»

‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»
"Ôf‰" ˙k¯a ‡e‰L ,L‡¯Ï ¯ÊBÁÂ ˜ÒBt - ˙ÈÚÈ·¯58. ¿ƒƒ≈¿≈»…∆ƒ¿««»

ה"ה.55) לעיל שאומר 56)המבוארת מלכות, גם ומזכיר
ומלכות  שם הזכרת בה שאין ברכה כל כי העולם" "מלך בה
המפרשים  רוב דעת וכן ה"ה). פ"א, (לעיל ברכה אינה -
ס"ז). קפח סי' או"ח ושו"ע (לחםֿמשנה רבינו בדברי
הזכרת  בלי וכו' נתן אשר ברוך הנוסח: התימנים, ובכת"י

פ"ז. לברכות ברי"ף הנוסח וכן באמצע, ברכות 57)השם
בשבת  יוםֿטוב חל ואם ע"א. של מט, היום קדושת ושכח ,

נתן  אשר אמ"ה, בא"י, ואומר: שניהם את כולל שניהם,
מקדש  בא"י וכו' לששון ויוםֿטוב וכו' ישראל לעמו שבתות
אלא  וראשֿחודש, בשבת וכן והזמנים, וישראל השבת
ה"יג  בסמוך כמבואר ראשֿחודש, בשל חותם שאינו

מיימוניות'). חייב 58)('הגהות שאינו הזימון, לברכת פרט
יוסף' ב'בית הובא ב'כלבו' וכן (כסףֿמשנה, ולזמן לחזור

קפח). סי' או"ח

.‚È:"‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÁÎL ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ»«¿…»««¬∆¿»
L Ì„˜ ¯kÊ Ì‡Ce¯a :¯ÓB‡ - ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÏÈÁ˙i ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈»

BÈ‡Â .ÔB¯kÊÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈL„Á ÈL‡¯ Ô˙ ¯L‡¬∆»«»≈√»ƒ¿«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈
da Ì˙BÁ59Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe , ≈»«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ

d˙B‡ ¯ÓBb - ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ≈»
¯ÊBÁ BÈ‡Â60„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÎÂ .61‰kÁ·e ¿≈≈¿≈¿À∆≈«¬À»

ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈÚ‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL ,ÌÈ¯eÙ·e62- ¿ƒ»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««»
¯ÊBÁ BÈ‡63. ≈≈

במלאכה,59) מותר וראשֿחודש הואיל כי ע"א. מט, ברכות
בו. לחתום כלֿכך חשוב של 60)אינו שכח שאם ואע"פ

הלכות  לעיל (ראה אותו מחזירים בתפילה ראשֿחודש
לברכת  חובה, שהיא תפילה בין לחלק יש ה"י) פ"י, תפילה
פת  לאכול רצה לא אם שהרי רשות, אלא שאינה המזון
ויוםֿ בשבת אבל חוזר. אינו ולפיכך רשאי, בראשֿחודש

שם:). (ברכות חוזר ולפיכך חובה, פת אכילת אם 61)טוב
ימים  נתן אשר ברוך אומר: הרביעית, הברכה לפני נזכר
בברכה  שהתחיל לאחר נזכר ואם (לחםֿמשנה), וכו' טובים

כראשֿחודש. דינו כמבואר 62)רביעית, הארץ, בברכת
ה"ו. ירושלים,63)לעיל בברכת התחיל לא עוד אפילו

סוברים  ויש סופרים, מדברי אלא אינם ופורים שחנוכה מפני
אלא  כד.) (שבת המזון בברכת הנסים על מזכיר אינו שבכלל
חמורים  אינם ועכ"פ המחייבים, כדעת פוסקים שאנו

(כסףֿמשנה). עליהם לחזור שיצטרך

.„ÈC¯· ‡ÏÂ ÁÎLÂ ,ÏÎ‡L ÈÓ64Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ - ƒ∆»«¿»«¿…≈«ƒƒ¿«…∆
ÂÈÚÓaL ÏÎ‡n‰ ÏkÚ˙iL65ÏkÚ˙ ;C¯·Óe ¯ÊBÁ , ∆ƒ¿«≈««¬»∆¿≈»≈¿»≈ƒ¿«≈

ÌÏÚ Ì‡ ÔÎÂ .C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰«»∆¿≈»≈≈¿»≈¿≈ƒ∆¿«
C¯·Óe ¯ÊBÁ - C¯· ‡Ï B‡ C¯a Ì‡ Ú„È ‡ÏÂ epnÓ66, ƒ∆¿…»«ƒ≈≈…≈«≈¿»≈

.ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙ ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿«≈«»∆¿≈»

המזון.64) אותה 65)ברכת מחמת רעב שאינו זמן וכל
ובפירוש  נג: (ברכות נתעכל לא שעדיין סימן האכילה,
לחמרי  ונהפך המאכל נטחן - נתעכל שם). לרבינו המשנה

מן 66)המזון. המזון ברכת כי ה"א. פ"א, ברכות ירושלמי
- ברכות ספק לשאר ובנוגע לחומרא. תורה וספק התורה.

הי"ב. פ"ח, לקמן ראה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובברכת 1) "המוציא" בברכת החייבים הם דגן מיני כמה

ודין  בכיסנין הבאה פת בברכות; והטפלה העיקר דין המזון;
שלוש". "מעין ברכת נוסח ברכה; לעניין שבשלו אורז

.‡ÔÈÓqk‰Â ,ÔÈ¯BÚN‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ô‰ ÔÈÈÓ ‰MÓÁ2, ¬ƒ»ƒƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ
ÏÚeL ˙ÏaLÂ3ÔBÙÈLÂ ,4,ÔÈhÁ‰ ÔÈnÓ - ÔÈÓqk‰ . ¿ƒ…∆»¿ƒ«À¿ƒƒƒ«ƒƒ

ÌÈ¯BÚN‰ ÔÈnÓ - ÔBÙÈLÂ ÏÚeL ˙ÏaLÂ5‰MÓÁÂ . ¿ƒ…∆»¿ƒƒƒ«¿ƒ«¬ƒ»
ÏÎa ‰‡e·z ÌÈ‡¯˜ ,ÌÈÏaL Ô‰Lk ,el‡‰ ÔÈÈÓƒƒ»≈¿∆≈ƒ√ƒƒ¿»ƒ¿»¿»

ÌB˜Ó6ÔÈLcL ¯Á‡Â ;7ÔÈ¯BÊÂ8Ô‚c ÔÈ‡¯˜ ,Ô˙B‡9; »¿««∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ»»
,Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ÔÁÓ˜ ˙‡ ÔÈLÏÂ Ô˙B‡ ÔÈÁBhLÎe¿∆¬ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»

˙t ÔÈ‡¯˜10‡È‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ó ‰NÚp‰ ˙t‰Â . ƒ¿»ƒ«¿««««¬∆≈∆»≈∆ƒ
ÈeeÏ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa ˙t ˙‡¯˜p‰11. «ƒ¿≈«¿»»¿…ƒ

פ"א,2) כלאים לרבינו, המשנה (פירוש מדבריות חיטים הם
- כיסמים מפרשים: ויש ט). (ד, ביחזקאל ונזכרים מ"א)

השלם'). ('הערוך בלע"ז השעורה 3)שפעלט היא
מפרשים: ויש שם). לרבינו, המשנה (פירוש המדברית
ומחודדים  מארכים שזרעוניו דגן מין והוא בלע"ז, האפער
(מילון  לסוסים למספוא ביחוד בו ומשתמשים השועל, כזנב

גור). י. (כלאים 4)- במשנה ונזכר בלע"ז, רוגגען זרע
מ"א). הפרשת 5)פ"א, לענין מזה ויצא ע"א. לה, פסחים

וכן  שם). (רש"י מינו שאינו על ממין תורמים שאין תרומה,
וגו' ושעורה חטה ארץ ח): ח, (דברים תורה כשאמרה
שהם  האלה המינים לכל הכוונה - וברכת ושבעת ואכלת

והשעורים. החיטים התבואה,6)ממשפחת מן והנודר
מ"ב). פ"ז, (נדרים אלה בכל השבלים 7)אסור חובטים

גרעיניהן. מפסולתן.8)להוציא לנקותן ודגן 9)ברוח,
מיני  חמשת את כולל ועוד) כג יד, (דברים בתורה האמור

זריתם. אחרי וברכת 10)תבואה המוציא ברכת לענין
חצרות, עירובי לענין וכן בסמוך, כמבואר לאחריה המזון
ה"א) (פ"א, חלה וב'ירושלמי' ה"ח. פ"א, עירובין הל' ראה

(ישעיה  הפסוק את רמז דרך חטה דרשו ושם כה): כח,
המינים  חמשת כל גבולתו, וכוסמת נסמן ושעורה שורה
עשויה  שהיא שועל, שבולת זו - שורה זה: בפסוק מנויים
גבולתו  הכוסמין. זה - וכוסמת השיפון. זה - נסמן כשורה.
נקראים  המינים שאר שאין לומר לחם, של גבולו כאן עד -

פת 11)לחם. נקראת אינה אחר ממין הפת כי נוסף, שם
דוחן. פת או אורז פת כגון הנוסף בשמה אלא סתם,

.·'‰ ‰z‡ Ce¯a :‰ÈÙÏ C¯·Ï ·iÁ ,˙t ÏÎB‡‰»≈««»¿»≈¿»∆»»«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡‡ÈˆBn‰ ,ÌÏBÚ‰12,ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ¡…≈∆∆»»«ƒ∆∆ƒ»»∆

˙BÎ¯a Úa¯‡ - ‰È¯Á‡Ïe13˜eÏL Ô‚c ÏÎ‡ .14BÓk ¿«¬∆»«¿«¿»»«»»»¿
‡e‰L15,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÂÈÙÏ C¯·Ó - ∆¿»≈¿»»≈¿ƒ»¬»»

"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÂÈ¯Á‡Ïe16C¯·Ó - ÁÓ˜ ÏÎ‡ . ¿«¬»≈¿»«»«∆«¿»≈
"Ïk‰L" ÂÈÙÏ17."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÂÈ¯Á‡Ïe , ¿»»∆«…¿«¬»≈¿»«
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פרי 12) "בורא" כמו "מוציא" לומר ואין ע"ב. לח, ברכות
שאות  מוציא. - העולם של האותיות לערב שלא כדי הגפן,
שאנו  ומה ה"א). פ"ו, ברכות ('ירושלמי' במבטא תיבלע מ'
בתהלים  הנוסח שכך להקפיד, אין הארץ, מן - לחם אומרים
לח:). ברכות ('תוספות' הארץ מן לחם להוציא יד): (קד,

ה"ב.13) פ"ב, לעיל שהוא 15)מבושל.14)מנויות כמו
לשנים. אותו חלקו ולא קליפתו הוסרה שלא הגורן, מן בא
פרי  בורא עליה מברך החיטה את "הכוסס לז.): (ברכות
ולא  הואיל מבושלת, היא שאפילו רבינו וסובר האדמה",
(כסףֿמשנה). חשובה אכילתה אין קליפתה, הוסרה

שאין 16) משמע לאחריה, ברכה שם נאמרה שלא שם.
סי' או"ח (הגר"א בלבד נפשות בורא אלא אחריה מברך
מה  כל על רבות נפשות הנוסח: התימנים, ובכת"י רח).
ה"א, פ"ח לקמן וראה העולמים. חי ברחמיו שברא

טעם 17)ובביאורנו. עדיין בו ויש דק דק נטחן לא ואפילו
מברך  לאכילה, קצת שראוי קליות של קמח או חיטה,
לו. (ברכות קמח לאכול אדם בני דרך שאין משום "שהכל"

רח. סי' או"ח 'טור' וראה שם). וברי"ף

.‚e‰e˜ÏML ,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜18 ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆¿»
¯ÚÂÈ„k ,‰·Ú ‰È‰ Ì‡ - ÌÈ˜LÓ ¯‡La B‡ ÌÈÓa B· ¿≈¿¿«ƒƒ¿»«¿ƒƒ»»»∆¿≈

‰lÁ˙a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,BÒÚÏÏe ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬ƒ»¿»√¿»≈»»ƒ¿ƒ»
ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ" ÛBq·Ïe ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba"≈ƒ≈¿¿«««ƒ¿»¿«

"‰ÏkÏk‰19Èe‡¯ ‰È‰iL È„k ,C¯ ‰È‰ Ì‡Â ; ««¿»»¿ƒ»»«¿≈∆ƒ¿∆»
‰i˙LÏ20"Ïk‰L" ‰lÁ˙a ÂÈÏÚ C¯·Ó -21ÛBq·Ïe , ƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ¿ƒ»∆«…¿«

"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba"22. ≈¿»«

שקלהו.18) הנוסח: התימנים, ברכה 19)ובכת"י היא
יג. הלכה לקמן ומפורשת שלש, מעין כמו 20)אחת

לרפואה. אלא 21)שעושים לסעוד עשוי שאינו כיון
שם). וב'תוספות' לח. (ברכות כל 22)לשתות הכלל: זה

מברכים  אין - מזונות" מיני "בורא לפניו מברכים שאין
יא. הלכה לקמן וראה הכלכלה", ועל המחיה "על לאחריו

.„ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜23‰¯„˜a BÏMaL ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆ƒ¿ƒ¿≈»
ÔB‚k ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌÚ B·¯ÚL ÔÈa ,Bc·Ï ÔÈa -≈¿«≈∆≈¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿

˙B·È·Ï24B˜lÁL Ô‚c‰ ÔÎÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ25B‡ ¿ƒ¿«≈»∆¿≈«»»∆ƒ¿
BL˙Î26˙BÙÈ¯‰ ÔB‚k ,‰¯„˜a BÏM·e27N¯‚Â28 ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿∆∆

‰NÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÏÓ¯k‰««¿∆¿«≈»∆¿»∆«ƒ¿»«¬≈
ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ ;‰¯„˜29,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ Ba ·¯ÚL , ¿≈»¿≈»«¿ƒ∆≈«≈¬≈∆«ƒƒ

ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó ‰lÁza - ˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa≈∆«≈««¿ƒ»¿»≈»»≈ƒ≈
"˙BBÊÓ30. ¿

עליהם.23) חי והאדם מזינים, סולת 24)שהם עוגת
(שמואלֿב  בשמן ואחרֿכך תחילה רותחים במים מרובכת
ממולאים  בצק כיסי גם כן נקראים וכיום שם) וברש"י ח יג,

גבינה. או להרבה 26)לשנים.25)בשר, במכתשת
בשמואלֿב 27)חלקים. ונזכרות וכתושות, קלופות חיטים

יט). גרוסות,28)(יז, של בטחנה טחונות מלשון חטים
יד). ב, (ויקרא המינים.29)הכתוב מחמשת שלא

ע"א.30) לז, ברכות

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na31·eLÁ ‰f‰ ÔÈn‰ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ«∆»

˙LÓÁÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÙË ‰È‰ ‡ÏÂ BÏˆ‡∆¿¿…»»¿≈»¬»ƒ»»∆»≈¬≈∆
,¯wÚ‰ ÏÚ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ - ‰ÏÙË ·¯ÚL ÔÈÈn‰«ƒƒ∆≈«¿≈»≈¿»≈∆»«»ƒ»
‡e‰L Ïk :˙BÎ¯aa ÏÏk ‰ÊÂ .‰ÏÙh‰ ˙‡ ¯ËBÙe≈∆«¿≈»¿∆¿»«¿»…∆
˙‡ ¯ËBÙe ¯wÚ‰ ÏÚ C¯·Ó - ‰ÏÙË BnÚÂ ¯wÚƒ»¿ƒ¿≈»¿»≈«»ƒ»≈∆

‰ÏÙh‰32,¯wÚ‰ ÌÚ ˙·¯ÚÓ ‰ÏÙh‰ ‰˙È‰L ÔÈa , «¿≈»≈∆»¿»«¿≈»¿…∆∆ƒ»ƒ»
.˙·¯ÚÓ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa≈∆…»¿»¿…»∆

עליו:31) מברכים המינים, מחמשת המעורב תבשיל שכל
מזונות". מיני ע"א.32)"בורא מד, ברכות

.Â˙ÙÏ ÔB‚k ?˙·¯ÚÓ‰ ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk33B‡ ≈«ƒ«¿≈»«¿…∆∆¿∆∆
˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜ Ba ·¯ÚÂ BÏMaL ,·e¯Î¿∆ƒ¿¿≈≈∆«∆∆»≈¬≈∆

B˜a„Ï È„k ÔÈÈn‰34ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó BÈ‡ - «ƒƒ¿≈¿«¿≈¿»≈»»≈ƒ≈
ÏkL .‰ÏÙË BÁÓ˜Â ¯wÚ‰ ‡e‰ ˙Ùl‰L ,"˙BBÊÓ¿∆«∆∆»ƒ»¿ƒ¿¿≈»∆»
È„k B‡ ÁÈ¯ ÔzÏ È„k B‡ ˜a„Ï B˙B‡ ÔÈ·¯ÚnL ¯·c»»∆¿»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ≈≈«¿≈

ˆÏ‰ÏÙË BÊ È¯‰ ,ÏÈL·z‰ ˙‡ Úa35·¯Ú Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿…«∆««¿ƒ¬≈¿≈»¬»ƒ≈≈
¯wÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙B·B¯Úza ÌÚË ÔzÏ È„k36,CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ≈««««¬¬≈ƒ»¿ƒ»

‰hÁ ·ÏÁ Ô‰a ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÏM·nL L·„ ÈÈÓ37 ƒ≈¿«∆¿«¿ƒ»¿¿ƒ»∆≈∆ƒ»
C¯·Ó BÈ‡ ,‰˜È˙Ó ÈÈÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚÂ ,˜a„Ï È„k¿≈¿«≈¿ƒ≈∆ƒ≈¿ƒ»≈¿»≈
‡e‰ L·c‰L ÈtÓ ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ»»≈ƒ≈¿ƒ¿≈∆«¿«

.¯wÚ‰»ƒ»

בלע"ז.33) ריבע גנים, ירק ולעשותו 34)מין להקפותו
ע"א.35)סמיך. לט, לטעם,36)שם, העשוי דבר שכל

לח:). (ביצה בטל בו 37)אינו שמשתמשים עמילן, כגון
יא). הלכה (פ"ד, ומצה חמץ הל' והשווה לכביסה,

.ÊCÈ¯vL È¯‰ ?˙·¯ÚÓ dÈ‡L ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¿≈»∆≈»¿…∆∆¬≈∆»ƒ
ÁÈÏÓ ‚c ÏÎ‡Ï38˜ÈfÈ ‡lL È„k BnÚ ˙t‰ ÏÎ‡Â , ∆¡…»»ƒ«¿»«««ƒ¿≈∆…«ƒ

ÁÈÏn‰ ÏÚ C¯·Ó ‰Ê È¯‰ - BBLÏe BB¯b ÁÏn‰«∆«¿¿¬≈∆¿»≈««»ƒ«
BÏ ‰ÏÙË ˙t‰L ÈtÓ ,˙t‰ ˙‡ ¯ËBÙe39Ïk ÔÎÂ , ≈∆««ƒ¿≈∆««¿≈»¿≈…

.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

אחריו 38) מליח לאכול וצריך מתוקים, פירות שאכל כגון
(קיבה). באיסטומכא ונקבצת המתדבקת הליחות את להסיר

ז). ו, (ברכות לרבינו המשנה פירוש מד,39)מלשון שם,
ע"א.

.ÁÌÈzt d˙B‡ ˙˙tL ˙t‰40B‡ ‰¯„˜a dÏM·e , ««∆»«»ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»
˙Èfk ÔÈ˙È˙ta LÈ Ì‡ :˜¯na dLÏ41Ô‰L ¯kpL B‡ , »»«»»ƒ≈«¿ƒƒ««ƒ∆ƒ»∆≈

d˙¯eˆ ‰pzL ‡ÏÂ ,˙t42‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó - «¿…ƒ¿«»»»¿»≈»∆»«¿ƒ»
"‡ÈˆBn‰"43˙Èfk Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;44‡ ,˙¯eˆ ‰¯·ÚL B «ƒ¿ƒ≈»∆««ƒ∆»¿»«
ÏeMaa ˙t‰45ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó - «««ƒ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈

"˙BBÊÓ46. ¿

לפרורים.40) צורתה.41)פיררה שנשתנית אע"פ
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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פרי 12) "בורא" כמו "מוציא" לומר ואין ע"ב. לח, ברכות
שאות  מוציא. - העולם של האותיות לערב שלא כדי הגפן,
שאנו  ומה ה"א). פ"ו, ברכות ('ירושלמי' במבטא תיבלע מ'
בתהלים  הנוסח שכך להקפיד, אין הארץ, מן - לחם אומרים
לח:). ברכות ('תוספות' הארץ מן לחם להוציא יד): (קד,

ה"ב.13) פ"ב, לעיל שהוא 15)מבושל.14)מנויות כמו
לשנים. אותו חלקו ולא קליפתו הוסרה שלא הגורן, מן בא
פרי  בורא עליה מברך החיטה את "הכוסס לז.): (ברכות
ולא  הואיל מבושלת, היא שאפילו רבינו וסובר האדמה",
(כסףֿמשנה). חשובה אכילתה אין קליפתה, הוסרה

שאין 16) משמע לאחריה, ברכה שם נאמרה שלא שם.
סי' או"ח (הגר"א בלבד נפשות בורא אלא אחריה מברך
מה  כל על רבות נפשות הנוסח: התימנים, ובכת"י רח).
ה"א, פ"ח לקמן וראה העולמים. חי ברחמיו שברא

טעם 17)ובביאורנו. עדיין בו ויש דק דק נטחן לא ואפילו
מברך  לאכילה, קצת שראוי קליות של קמח או חיטה,
לו. (ברכות קמח לאכול אדם בני דרך שאין משום "שהכל"

רח. סי' או"ח 'טור' וראה שם). וברי"ף

.‚e‰e˜ÏML ,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜18 ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆¿»
¯ÚÂÈ„k ,‰·Ú ‰È‰ Ì‡ - ÌÈ˜LÓ ¯‡La B‡ ÌÈÓa B· ¿≈¿¿«ƒƒ¿»«¿ƒƒ»»»∆¿≈

‰lÁ˙a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,BÒÚÏÏe ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬ƒ»¿»√¿»≈»»ƒ¿ƒ»
ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ" ÛBq·Ïe ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba"≈ƒ≈¿¿«««ƒ¿»¿«

"‰ÏkÏk‰19Èe‡¯ ‰È‰iL È„k ,C¯ ‰È‰ Ì‡Â ; ««¿»»¿ƒ»»«¿≈∆ƒ¿∆»
‰i˙LÏ20"Ïk‰L" ‰lÁ˙a ÂÈÏÚ C¯·Ó -21ÛBq·Ïe , ƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ¿ƒ»∆«…¿«

"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba"22. ≈¿»«

שקלהו.18) הנוסח: התימנים, ברכה 19)ובכת"י היא
יג. הלכה לקמן ומפורשת שלש, מעין כמו 20)אחת

לרפואה. אלא 21)שעושים לסעוד עשוי שאינו כיון
שם). וב'תוספות' לח. (ברכות כל 22)לשתות הכלל: זה

מברכים  אין - מזונות" מיני "בורא לפניו מברכים שאין
יא. הלכה לקמן וראה הכלכלה", ועל המחיה "על לאחריו

.„ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜23‰¯„˜a BÏMaL ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆ƒ¿ƒ¿≈»
ÔB‚k ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌÚ B·¯ÚL ÔÈa ,Bc·Ï ÔÈa -≈¿«≈∆≈¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿

˙B·È·Ï24B˜lÁL Ô‚c‰ ÔÎÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ25B‡ ¿ƒ¿«≈»∆¿≈«»»∆ƒ¿
BL˙Î26˙BÙÈ¯‰ ÔB‚k ,‰¯„˜a BÏM·e27N¯‚Â28 ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿∆∆

‰NÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÏÓ¯k‰««¿∆¿«≈»∆¿»∆«ƒ¿»«¬≈
ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ ;‰¯„˜29,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ Ba ·¯ÚL , ¿≈»¿≈»«¿ƒ∆≈«≈¬≈∆«ƒƒ

ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó ‰lÁza - ˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa≈∆«≈««¿ƒ»¿»≈»»≈ƒ≈
"˙BBÊÓ30. ¿

עליהם.23) חי והאדם מזינים, סולת 24)שהם עוגת
(שמואלֿב  בשמן ואחרֿכך תחילה רותחים במים מרובכת
ממולאים  בצק כיסי גם כן נקראים וכיום שם) וברש"י ח יג,

גבינה. או להרבה 26)לשנים.25)בשר, במכתשת
בשמואלֿב 27)חלקים. ונזכרות וכתושות, קלופות חיטים

יט). גרוסות,28)(יז, של בטחנה טחונות מלשון חטים
יד). ב, (ויקרא המינים.29)הכתוב מחמשת שלא

ע"א.30) לז, ברכות

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na31·eLÁ ‰f‰ ÔÈn‰ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ«∆»

˙LÓÁÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÙË ‰È‰ ‡ÏÂ BÏˆ‡∆¿¿…»»¿≈»¬»ƒ»»∆»≈¬≈∆
,¯wÚ‰ ÏÚ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ - ‰ÏÙË ·¯ÚL ÔÈÈn‰«ƒƒ∆≈«¿≈»≈¿»≈∆»«»ƒ»
‡e‰L Ïk :˙BÎ¯aa ÏÏk ‰ÊÂ .‰ÏÙh‰ ˙‡ ¯ËBÙe≈∆«¿≈»¿∆¿»«¿»…∆
˙‡ ¯ËBÙe ¯wÚ‰ ÏÚ C¯·Ó - ‰ÏÙË BnÚÂ ¯wÚƒ»¿ƒ¿≈»¿»≈«»ƒ»≈∆

‰ÏÙh‰32,¯wÚ‰ ÌÚ ˙·¯ÚÓ ‰ÏÙh‰ ‰˙È‰L ÔÈa , «¿≈»≈∆»¿»«¿≈»¿…∆∆ƒ»ƒ»
.˙·¯ÚÓ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa≈∆…»¿»¿…»∆

עליו:31) מברכים המינים, מחמשת המעורב תבשיל שכל
מזונות". מיני ע"א.32)"בורא מד, ברכות

.Â˙ÙÏ ÔB‚k ?˙·¯ÚÓ‰ ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk33B‡ ≈«ƒ«¿≈»«¿…∆∆¿∆∆
˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜ Ba ·¯ÚÂ BÏMaL ,·e¯Î¿∆ƒ¿¿≈≈∆«∆∆»≈¬≈∆

B˜a„Ï È„k ÔÈÈn‰34ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó BÈ‡ - «ƒƒ¿≈¿«¿≈¿»≈»»≈ƒ≈
ÏkL .‰ÏÙË BÁÓ˜Â ¯wÚ‰ ‡e‰ ˙Ùl‰L ,"˙BBÊÓ¿∆«∆∆»ƒ»¿ƒ¿¿≈»∆»
È„k B‡ ÁÈ¯ ÔzÏ È„k B‡ ˜a„Ï B˙B‡ ÔÈ·¯ÚnL ¯·c»»∆¿»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ≈≈«¿≈

ˆÏ‰ÏÙË BÊ È¯‰ ,ÏÈL·z‰ ˙‡ Úa35·¯Ú Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿…«∆««¿ƒ¬≈¿≈»¬»ƒ≈≈
¯wÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙B·B¯Úza ÌÚË ÔzÏ È„k36,CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ≈««««¬¬≈ƒ»¿ƒ»

‰hÁ ·ÏÁ Ô‰a ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÏM·nL L·„ ÈÈÓ37 ƒ≈¿«∆¿«¿ƒ»¿¿ƒ»∆≈∆ƒ»
C¯·Ó BÈ‡ ,‰˜È˙Ó ÈÈÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚÂ ,˜a„Ï È„k¿≈¿«≈¿ƒ≈∆ƒ≈¿ƒ»≈¿»≈
‡e‰ L·c‰L ÈtÓ ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ»»≈ƒ≈¿ƒ¿≈∆«¿«

.¯wÚ‰»ƒ»

בלע"ז.33) ריבע גנים, ירק ולעשותו 34)מין להקפותו
ע"א.35)סמיך. לט, לטעם,36)שם, העשוי דבר שכל

לח:). (ביצה בטל בו 37)אינו שמשתמשים עמילן, כגון
יא). הלכה (פ"ד, ומצה חמץ הל' והשווה לכביסה,

.ÊCÈ¯vL È¯‰ ?˙·¯ÚÓ dÈ‡L ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¿≈»∆≈»¿…∆∆¬≈∆»ƒ
ÁÈÏÓ ‚c ÏÎ‡Ï38˜ÈfÈ ‡lL È„k BnÚ ˙t‰ ÏÎ‡Â , ∆¡…»»ƒ«¿»«««ƒ¿≈∆…«ƒ

ÁÈÏn‰ ÏÚ C¯·Ó ‰Ê È¯‰ - BBLÏe BB¯b ÁÏn‰«∆«¿¿¬≈∆¿»≈««»ƒ«
BÏ ‰ÏÙË ˙t‰L ÈtÓ ,˙t‰ ˙‡ ¯ËBÙe39Ïk ÔÎÂ , ≈∆««ƒ¿≈∆««¿≈»¿≈…

.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

אחריו 38) מליח לאכול וצריך מתוקים, פירות שאכל כגון
(קיבה). באיסטומכא ונקבצת המתדבקת הליחות את להסיר

ז). ו, (ברכות לרבינו המשנה פירוש מד,39)מלשון שם,
ע"א.

.ÁÌÈzt d˙B‡ ˙˙tL ˙t‰40B‡ ‰¯„˜a dÏM·e , ««∆»«»ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»
˙Èfk ÔÈ˙È˙ta LÈ Ì‡ :˜¯na dLÏ41Ô‰L ¯kpL B‡ , »»«»»ƒ≈«¿ƒƒ««ƒ∆ƒ»∆≈

d˙¯eˆ ‰pzL ‡ÏÂ ,˙t42‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó - «¿…ƒ¿«»»»¿»≈»∆»«¿ƒ»
"‡ÈˆBn‰"43˙Èfk Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;44‡ ,˙¯eˆ ‰¯·ÚL B «ƒ¿ƒ≈»∆««ƒ∆»¿»«
ÏeMaa ˙t‰45ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó - «««ƒ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈

"˙BBÊÓ46. ¿

לפרורים.40) צורתה.41)פיררה שנשתנית אע"פ
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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שם. ששת, חוזר 44)רב וכאן צורתה. שנשארה אע"פ
ש  פת של הדין לפרש בהם Ï˘·.(45‰רבינו יש ואפילו

עלולה  בישול ע"י כי לגמרי, צורתה ועברה הואיל כזית,
" רבינו: שהדגיש וזה לגמרי, לעבור הפת ",··ÏÂ˘Èצורת

במרק. בלישה לא בבישול, מדובר שכאן שם,46)לומר
הובא  וכן הכסףֿמשנה, ע"פ הוא זה פירוש ע"א. לז,
חכמי  בה נתבלטו זו, הלכה קמו. אלפים שני ח"ד ברדב"ז
עצמם  את סותרים רבינו דברי לכאורה שהרי הדורות,
או  כזית בפתיתים יש אם אמר: שמתחילה לסופם, מראשם
ברכת  לחייבם מספיקה אחת שמעלה מזה משמע וכו' שניכר
שלא  ובלבד מכזית פחות אפילו או כזית, או המוציא:
שעברה  או כזית, בהם אין ואם אמר: ואח"כ צורתם, תשתנה
ברכת  לחייבם מספיקה אינה אחת שמעלה משמע וכו'
צורתם  נשתנית לא וגם כזית, בהם כשיש ורק "המוציא",
בבית  זו הלכה נשאלה וכבר "המוציא". עליהם מברכים אז
חכמים  במעמד רבתי, בפומבי אבוהב יצחק רבי של מדרשו
ואמרו  אברבנאל, יצחק רבי הגדול הנשר ובכללם גדולים
ישרים' וב'תומת כסףֿמשנה). (ראה שונים פירושים בזה
"אם" שצ"ל: הבתים' 'ספר בשם נוסחא הביא כח, סימן

כזית בפתיתים יש אם שם: כתוב וכך "או", ÎÈ¯במקום Ì‡
וגם  כזית, דרושות: מעלות שתי שאמנם וכו' פת שהם
ל"סיפא" מה"רישא" סתירה כל אין ומעתה קיימת, צורתו
שזהו  שם, וסיים במרק. ללישה בין לבישול בין מכוון והכל
האחר, הנוסח לפי פירוש למצוא והחושב האמיתי, הנוסח
הוא  שגם הנ"ל ברדב"ז וראה יתירה. חריפות אלא זה אין

אחר. תיקון ומציע סופר, טעות כאן שיש סובר,

.ËÈÎBL ÌÈi·¯Ú‰L BÓk ,Ú˜¯wa ˙ÈÙ‡pL ‰qÚƒ»∆∆¡≈««¿«¿∆»«¿ƒƒ¿≈
,˙t ˙¯eˆ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈÙB‡ ˙B¯a„n‰«ƒ¿»ƒƒ¿≈»∆»««

"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó47Ì‡Â . ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈¿¿ƒ
"‡ÈˆBn‰" C¯·Ó - ‰ÈÏÚ BBÊÓ Ú·˜48‰qÚ ÔÎÂ . »«¿»∆»¿»≈«ƒ¿≈ƒ»

da ·¯ÚL B‡ ,·ÏÁ· B‡ ÔÓL· B‡ L·„a dLlL∆»»ƒ¿«¿∆∆¿»»∆≈≈»
ÔÈÏ·˙ ÈÈÓ49‰‡a‰ ˙t ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,d‡Ù‡Â ƒ≈¿»ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿≈««»»

ÔÈqÎa50‡¯Ba" ‰ÈÏÚ C¯·Ó ,˙Ù ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿ƒ»ƒ««ƒ∆«¿»≈»∆»≈
"˙BBÊÓ ÈÈÓ51C¯·Ó - ‰ÈÏÚ B˙„eÚÒ Ú·˜ Ì‡Â . ƒ≈¿¿ƒ»«¿»»∆»¿»≈

"‡ÈˆBn‰"52. «ƒ

מזונות,47) מיני בורא - דארעא" "כובא ע"א. לח, ברכות
פת  שזוהי שם) ברשב"א (הובא גאון האי רב ומפרש

בקרקע. ה"ו)48)הנאפית (פ"ו, ומצה חמץ ובהל' שם.
בפסח, מצה חובת ידי זו, במצה שיוצאים רבינו, כותב
שפירש  מה על וסמך נתכוין, מזונו עליה כשקבע ובוודאי

רוקח'). ('מעשה טעם.49)כאן הנותנים מרקחים מיני
(הובא 50) חננאל ורבינו שם. וברש"י ע"ב מא, ברכות

מלאים  כיסים כמין עשויה פת - כסנין מפרש: ב'הערוך')
כעכים  כמין אותה שעושים ואגוזים... ושקדים סוכר
דבש  ובקבוק ונקודים משתאות. בבתי אותה ולועסים
דבש. וזלוע כסנין יונתן: מתרגם ג) יד, (מלכיםֿא

סעודתם 51) לקבוע אדם בני דרך שאין ע"א. מב, ברכות
ואפי  והשמן עליה, שהדבש כל הרבה, מים בעיסה נתן לו

מזונות" מיני "בורא עליה: מברכים טעמם, בה נתנו

רבינו). בדעת לפני 52)(כסףֿמשנה ידים ליטול צריך וגם
ה"א). פ"ו, לקמן וראה ס"א. קנח, סי' (או"ח אכילתה

.È˙t epnÓ ‰NÚL B‡ BÏMaL Ê¯‡53‰lÁza - …∆∆ƒ¿∆»»ƒ∆««¿ƒ»
"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó54‡¯Ba" ÛBq·Ïe , ¿»≈»»≈ƒ≈¿¿«≈

"˙BLÙ55,¯Á‡ ¯·c ÌÚ ·¯ÚÓ ‡‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿»ƒ¿«∆…¿≈¿…»ƒ»»«≈
Bc·Ï Ê¯‡ ‡l‡56ÔÁc ˙t Ï·‡ .57¯‡L ÏL ˙Ù B‡ , ∆»…∆¿«¬»«…««∆¿»
˙ÈË˜ ÈÈÓ58"Ïk‰L" C¯·Ó ‰lÁza -59ÛBq·Ïe , ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆«…¿«

"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba"60. ≈¿»«

ואפאו.53) הוא 54)שטחנו כי והטעם, ע"ב. לז, ברכות
רח). סי' או"ח ('טור' הלב וסועד שם:55)מזין ברכות,

כלום" ולא "לבסוף שכל וקיימאֿלן כלום". ולא "לבסוף
שם, אשי רב דברי עלֿפי (רי"ף, רבות נפשות בורא מברך

אחר 56)מד.). בתבשיל המעורבים המינים כחמשת לא
האורז  אין כי ה"ד) (לעיל מזונות" "מיני עליו שמברכים
לז.). (ברכות בתערובת אפילו חשוב שיהא כלֿכך מזין

פ"ב,57) (שביעית המשנה בפירוש ורבינו בלע"ז, הירזע
ט). (ד, ביחזקאל ונזכר בלע"ז. מי"ל מפרש מ"ז)

(הערבסין 58) בתרמיל ומונח עגול שפריו ירק זרעוני
התלמוד 59)בלע"ז). דברי ממשמעות פ"ו, לברכות רי"ף

נזכרים  להיות ודוחן אורז רגילים מקום שבכל לז.) (שם,
מיני  בורא מברך אורז "על הברייתא אומרת וכאן כאחד,
דוחן  דין שאין מכאן נראה דוחן, גם הזכירה ולא מזונות",
פרי  "בורא עליהם מברך ואינו ברכה, לענין אורז בכלל
וגם  פרי, מתורת ויצאו אפייתם ע"י שנשתנו מפני האדמה",
עליהם  מברכים - הנאתם דרך זו ואין פת לאכלם דרך אין
(פ"ח, לקמן כמבואר הכל, כוללת ברכה שהיא "שהכל"

לאחריו 60)ה"י). מברך "שהכל", לפניו שמברכים כל כי
ה"ח). פ"ח, (לקמן נפשות" "בורא

.‡ÈÔÈÎ¯·Ó ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL Ïk»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ
˙BÎ¯a Úa¯‡ ,d¯„Òk ÔBÊn‰ ˙k¯a ÛBqa ÂÈ¯Á‡Ï61; ¿«¬»«ƒ¿««»¿ƒ¿»«¿«¿»

,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÏÎÂ¿»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»≈ƒ≈¿
LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÂÈ¯Á‡Ï ÛBqa ÔÈÎ¯·Ó62ıeÁ , ¿»¿ƒ«¿«¬»¿»»««≈≈»

Ê¯‡‰ ÔÓ63. ƒ»…∆

פ"ד.61) ברכות, יג.62)תוספתא הלכה בסמוך מפורשת
מזונות",63) מיני "בורא בתחילה עליו שמברך שאףֿעלֿפי

לז.). (ברכות נפשות" "בורא אחריו מברך

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64˙ÈfkÓ ÏÎ‡L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ««ƒ
‰ÏÚÓÏe65˙t‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ Ï·‡ ;66, ¿«¿»¬»»«»ƒ««ƒ≈ƒ««

ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ ÔÈa67˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt ‰˙BM‰Â ;68ÔÈa , ≈ƒ¿»√»ƒ¿«∆»≈¿ƒƒ≈
‰Î¯a ‰lÁza C¯·Ó - ÔÈ˜LÓ ¯‡MÓ ÔÈa ,ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ≈ƒ¿»«¿ƒ¿»≈«¿ƒ»¿»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰69ÏÏk C¯·Ó BÈ‡ ÛBq·Ïe ,70. »¿»¿«ƒ¿«≈¿»≈¿»

לאחריו.64) מברך לפניו, שמברך שאמרו,65)שכל וכזית
לט.). (ברכות בינוני אלא גדול ולא קטן ברכות 66)לא

ע"א. ע"א.67)מה, לט, החייב 68)שם, השיעור שהוא
וכן  לנזיר, יין רביעית כגון - אסורים משקין בשתיית עליו
ופחות  אסורים, במאכלות כזית שיעור כמו - דם רביעית
(כסףֿמשנה). באוכלין מכזית כפחות הוא במשקין מרביעית
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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,

(כסףֿמשנה). כמובן לכך לחוש אין אפילו 70)לאחריה
רי). סי' או"ח ('טור' רבות נפשות בורא

.‚ÈLÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯· ‡È‰ BÊÂ71‰z‡ Ce¯a : ¿ƒ¿»»««≈≈»»«»
‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,'‰72 ¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»

‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ73zÏÁ‰LÂ ˙Èˆ¯L ¿«∆∆∆¿»»¿»»∆»ƒ»¿∆ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ .eÈ˙B·‡ ˙‡∆¬≈«≈¡…≈»≈¿«ƒ¿»≈

E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ74,E„B·k ÔkLÓ ÔBiˆ ÏÚÂ «∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«¿∆
‰ÈÏÚ EÎ¯·e ,dÈ·a eÁnNÂ dÎB˙Ï eÏÚ‰Â¿«¬≈¿»¿«¿≈¿ƒ¿»»¿»∆¿»∆»
ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ë·e ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»»«»«»»∆¿«

‰ÈÁn‰75BÊ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e . «ƒ¿»¿«»¿»ƒƒ≈ƒ¿»»
ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚÓ dÏÏÎa76˙k¯·a ¯ÈkÊnL C¯„k , ƒ¿»»≈≈¿À««¿∆∆∆«¿ƒ¿ƒ¿«
ÔBÊn‰77. «»

ברכות 71) שלש תמצית את כוללת שהיא ברכות,
המזון. שבברכת הזן".72)הראשונות "ברכת כנגד

הארץ".73) "ברכת "בונה 74)כנגד ברכת כנגד
וברי"ף 75)ירושלים". קלים, בשינויים ע"א מד, ברכות

ה"יד. פ"ח, לקמן וראה פ"ו,76)שם). (ברכות ירושלמי
ביום  והחליצנו "ורצה אומר: לחתימתה, שסמוך ה"א)
(פלוני) ביום "ושמחנו אומר: וביוםֿטוב הזה", השבת
אינו  בלבד) סופרים מדברי (שהם ובפורים ובחנוכה הזה".

מיימוניות'). ('הגהות המאורע מעין לכלול לעיל 77)צריך
ה"ה. פ"ב,

ה'תשע"ט  אלול ו' שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאכלו 1) חברים שאכל; במקום המזון ברכת לברך שצריך

לעניין  דינם מה וכלה חתן לקראת סעודתם באמצע ויצאו
דברים  ונשרף; מידיו ונפל אוכל על המברך דין ברכה;

ברכתם. דין מה הסעודה בתוך הבאים

.‡ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯· B‡ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó‰ Ïk»«¿»≈ƒ¿««»¿»»««≈≈
LÏL2ÏÎ‡L ÌB˜na d˙B‡ C¯·Ï CÈ¯ˆ ,3ÏÎ‡ . »»ƒ¿»≈»«»∆»«»«

ÏÎ‡ .C¯·ÈÂ ˜ÒtL ÌB˜na ·LBÈ - Cl‰Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈≈«»∆»«ƒ»≈»«
·LBÈ - „ÓBÚ ‡e‰Lk4C¯·ÈÂ BÓB˜Óa5C¯·Ï ÁÎL . ¿∆≈≈ƒ¿ƒ»≈»«¿»≈

- ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL Ì„˜ ¯kÊÂ ,ÔBÊn‰ ˙k¯aƒ¿««»¿ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»
¯kÊpL ÌB˜na C¯·Ó6¯ÊBÁ - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»≈«»∆ƒ¿«¿ƒ»»≈ƒ≈

C¯·Óe BÓB˜ÓÏ7¯kÊpL ÌB˜na C¯a Ì‡Â .8‡ˆÈ - ƒ¿¿»≈¿ƒ≈««»∆ƒ¿«»»
‡e‰Lk B‡ „ÓBÚ ‡e‰Lk C¯a Ì‡ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È¿≈»¿≈ƒ≈«¿∆≈¿∆

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - Cl‰Ó9˙k¯a C¯·È ‡Ï ‰lÁzÎÏe . ¿«≈»»¿≈»¿«¿ƒ»…¿»≈ƒ¿«
·LBÈ ‡e‰Lk ‡l‡ ,LÏL ÔÈÚnL ‰Î¯· ‡ÏÂ ÔBÊn‰«»¿…¿»»∆≈≈»∆»¿∆≈

ÌB˜n·e10.ÏÎ‡L «»∆»«

ארץ 2) בהם שנשתבחה המינים שבעת אחרי שמברכים
מהפת  חוץ ח) פסוק ח, פרק (דברים בפסוק המנויים ישראל

הלכות  ח, פרק לקמן ראה המזון, ברכת אחריה שמברכים
יד. דף 3)א, (פסחים במקומו יברך ללכת שעומד שטרם

הרשב"ם). וכפירוש ב עמוד בכוונה.4)קא שיברך כדי
לזה:5) רמז כתבו שם ובתוספות ב) עמוד נא דף (ברכות

וברכת. עת - שב - וברכת ושבעת מחוייב 6)ואכלת ואינו ֵֵ
אכילתו. למקום בירך 7)לחזור שלא על חכמים קנסוהו

שעד  ממקומו רחוק הוא ואם ב). עמוד נג דף (שם, במקומו
שיברך  מוטב שבמעיו, המזון בינתיים יתעכל שם שיחזור
קפד). סימן חיים אורח אברהם (מגן מקום בריחוק

בו 8) לומר אין הוא מזיד שאם במקצת, דחוקה הלשון
בלשונות  ב, חלק רדב"ז וראה בשכח, רק שייך שזה "נזכר"
במזיד  שיצא במי מדבר שרבינו ואפשר קה. סימן הרמב"ם
שכח, ובינתיים אחר במקום לברך מנת על שאכל  ממקום
כתוב: קפד סימן שבטור ומעניין בירך. לא שעוד נזכר ושוב

השני. במקום אמורים 9)בירך הללו הדברים כל שאין
בסמוך. וכמבואר מצוה הידור משום לכתחילה אלא

כבית 10) היא שהלכה פי על שאף להדגיש רבינו נתכוון
עמוד  נג דף (ברכות שנזכר במקום מברך שכח, שאם הלל
משום  כששכח, אפילו ולברך לחזור ישתדל זאת בכל ב)
שכח  אחד היו, תלמידים "שני (שם): המסופר שהיה מעשה
(המחייבים  שמאי בית כדברי וחזר ונזכר במקומו לברך
במקומו  בירך לא ואחד זהב. של ארנק ומצא ולברך) לחזור
מכאן  (אגב, הלל כבית בדרך ובירך חזר לא וכשנזכר במזיד
לפי  יצא - בדרך במקומו בירך אם במזיד שאפילו ראייה
הרי  אסון", וקרהו לעיל) רבינו לפסק מקור וזה הלל, בית
וכן  שאכל. במקום לברך שמאי בית לדברי לחוש שיש
ששכח  מי "לדבריכם, הלל: לבית שמאי בית (שם) השיבו
לכבוד  ויטלנה? יעלה לא גבוה) (מגדל הבירה בראש ארנק

שכן". כל לא שמים לכבוד עולה, הוא עצמו

.·C¯· ‡Ï B‡ "‡ÈˆBn‰" C¯a Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ≈««ƒ…≈«
ÔÓ BÈ‡L ÈtÓ ,C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,"‡ÈˆBn‰"«ƒ≈≈¿»≈ƒ¿≈∆≈ƒ

‰¯Bz‰11„Ú ¯kÊ Ì‡ - "‡ÈˆBn‰" C¯·Ï ÁÎL . «»»«¿»≈«ƒƒƒ¿««
C¯·Óe ¯ÊBÁ ,B˙„eÚÒ ¯Ó‚ ‡lL12¯Á‡Ï ¯kÊ Ì‡Â ; ∆…»«¿»≈¿»≈¿ƒƒ¿«¿««

C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯ÓbL13. ∆»«≈≈¿»≈

וספק 11) ב, הלכה א, פרק כלעיל סופרים מדברי אלא
א). עמוד כא דף (ברכות חוזר אינו - מדבריהם ברכות

עמוד 12) נא דף (שם, סעודתו שיגמור לפני המוציא ברכת
אחר  שום ויאכל יחזור נודף וריחו שום שאכל "מי כי א)
ברכה, בלא שאכל מפני וכי כלומר: נודף"? ריחו שהיא כדי

ברכה? בלי ויאכל (שם).13)יוסיף

.‚B˙„eÚÒ ˜ÒÙe ,‰Ê ˙È·a ÏÎB‡ ‰È‰14˙È·Ï CÏ‰Â »»≈¿«ƒ∆»«¿»¿»«¿«ƒ
,BnÚ ¯a„Ï B¯·Á e‰‡¯˜e ,ÏÎB‡ ‰È‰L B‡ ;¯Á‡«≈∆»»≈¿»»¬≈¿«≈ƒ

B˙Èa Á˙ÙÏ BÏ ‡ˆÈÂ15,BÓB˜Ó ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ - ¯ÊÁÂ ¿»»¿∆«≈¿»«ƒ¿ƒ»¿
Ï CÈ¯ˆC¯·16C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ Ú¯ÙÓÏ »ƒ¿»≈¿«¿≈«««∆»«¿≈¿»≈

B˙„eÚÒ ¯Ó‚È CkŒ¯Á‡Â ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza17. «¿ƒ»«ƒ¿««»ƒ¿…¿»

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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והחמירו 69) לה.) (ברכות ברכה בלא ליהנות שאסור
מברכה  יותר סופרים, מדברי שהיא שלפניה בברכה
ויאכל  בדעתו ימלך שמא התורה. מן שהיא הגם שלאחריה,
ובברכה  לתקן, בידו ואין לברך צריך שהיה ונמצא כשיעור,

(כסףֿמשנה). כמובן לכך לחוש אין אפילו 70)לאחריה
רי). סי' או"ח ('טור' רבות נפשות בורא

.‚ÈLÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯· ‡È‰ BÊÂ71‰z‡ Ce¯a : ¿ƒ¿»»««≈≈»»«»
‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,'‰72 ¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»

‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ73zÏÁ‰LÂ ˙Èˆ¯L ¿«∆∆∆¿»»¿»»∆»ƒ»¿∆ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ .eÈ˙B·‡ ˙‡∆¬≈«≈¡…≈»≈¿«ƒ¿»≈

E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ74,E„B·k ÔkLÓ ÔBiˆ ÏÚÂ «∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«¿∆
‰ÈÏÚ EÎ¯·e ,dÈ·a eÁnNÂ dÎB˙Ï eÏÚ‰Â¿«¬≈¿»¿«¿≈¿ƒ¿»»¿»∆¿»∆»
ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ë·e ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»»«»«»»∆¿«

‰ÈÁn‰75BÊ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e . «ƒ¿»¿«»¿»ƒƒ≈ƒ¿»»
ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚÓ dÏÏÎa76˙k¯·a ¯ÈkÊnL C¯„k , ƒ¿»»≈≈¿À««¿∆∆∆«¿ƒ¿ƒ¿«
ÔBÊn‰77. «»

ברכות 71) שלש תמצית את כוללת שהיא ברכות,
המזון. שבברכת הזן".72)הראשונות "ברכת כנגד

הארץ".73) "ברכת "בונה 74)כנגד ברכת כנגד
וברי"ף 75)ירושלים". קלים, בשינויים ע"א מד, ברכות

ה"יד. פ"ח, לקמן וראה פ"ו,76)שם). (ברכות ירושלמי
ביום  והחליצנו "ורצה אומר: לחתימתה, שסמוך ה"א)
(פלוני) ביום "ושמחנו אומר: וביוםֿטוב הזה", השבת
אינו  בלבד) סופרים מדברי (שהם ובפורים ובחנוכה הזה".

מיימוניות'). ('הגהות המאורע מעין לכלול לעיל 77)צריך
ה"ה. פ"ב,

ה'תשע"ט  אלול ו' שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאכלו 1) חברים שאכל; במקום המזון ברכת לברך שצריך

לעניין  דינם מה וכלה חתן לקראת סעודתם באמצע ויצאו
דברים  ונשרף; מידיו ונפל אוכל על המברך דין ברכה;

ברכתם. דין מה הסעודה בתוך הבאים

.‡ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯· B‡ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó‰ Ïk»«¿»≈ƒ¿««»¿»»««≈≈
LÏL2ÏÎ‡L ÌB˜na d˙B‡ C¯·Ï CÈ¯ˆ ,3ÏÎ‡ . »»ƒ¿»≈»«»∆»«»«

ÏÎ‡ .C¯·ÈÂ ˜ÒtL ÌB˜na ·LBÈ - Cl‰Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈≈«»∆»«ƒ»≈»«
·LBÈ - „ÓBÚ ‡e‰Lk4C¯·ÈÂ BÓB˜Óa5C¯·Ï ÁÎL . ¿∆≈≈ƒ¿ƒ»≈»«¿»≈

- ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL Ì„˜ ¯kÊÂ ,ÔBÊn‰ ˙k¯aƒ¿««»¿ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»
¯kÊpL ÌB˜na C¯·Ó6¯ÊBÁ - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»≈«»∆ƒ¿«¿ƒ»»≈ƒ≈

C¯·Óe BÓB˜ÓÏ7¯kÊpL ÌB˜na C¯a Ì‡Â .8‡ˆÈ - ƒ¿¿»≈¿ƒ≈««»∆ƒ¿«»»
‡e‰Lk B‡ „ÓBÚ ‡e‰Lk C¯a Ì‡ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È¿≈»¿≈ƒ≈«¿∆≈¿∆

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - Cl‰Ó9˙k¯a C¯·È ‡Ï ‰lÁzÎÏe . ¿«≈»»¿≈»¿«¿ƒ»…¿»≈ƒ¿«
·LBÈ ‡e‰Lk ‡l‡ ,LÏL ÔÈÚnL ‰Î¯· ‡ÏÂ ÔBÊn‰«»¿…¿»»∆≈≈»∆»¿∆≈

ÌB˜n·e10.ÏÎ‡L «»∆»«

ארץ 2) בהם שנשתבחה המינים שבעת אחרי שמברכים
מהפת  חוץ ח) פסוק ח, פרק (דברים בפסוק המנויים ישראל

הלכות  ח, פרק לקמן ראה המזון, ברכת אחריה שמברכים
יד. דף 3)א, (פסחים במקומו יברך ללכת שעומד שטרם

הרשב"ם). וכפירוש ב עמוד בכוונה.4)קא שיברך כדי
לזה:5) רמז כתבו שם ובתוספות ב) עמוד נא דף (ברכות

וברכת. עת - שב - וברכת ושבעת מחוייב 6)ואכלת ואינו ֵֵ
אכילתו. למקום בירך 7)לחזור שלא על חכמים קנסוהו

שעד  ממקומו רחוק הוא ואם ב). עמוד נג דף (שם, במקומו
שיברך  מוטב שבמעיו, המזון בינתיים יתעכל שם שיחזור
קפד). סימן חיים אורח אברהם (מגן מקום בריחוק

בו 8) לומר אין הוא מזיד שאם במקצת, דחוקה הלשון
בלשונות  ב, חלק רדב"ז וראה בשכח, רק שייך שזה "נזכר"
במזיד  שיצא במי מדבר שרבינו ואפשר קה. סימן הרמב"ם
שכח, ובינתיים אחר במקום לברך מנת על שאכל  ממקום
כתוב: קפד סימן שבטור ומעניין בירך. לא שעוד נזכר ושוב

השני. במקום אמורים 9)בירך הללו הדברים כל שאין
בסמוך. וכמבואר מצוה הידור משום לכתחילה אלא

כבית 10) היא שהלכה פי על שאף להדגיש רבינו נתכוון
עמוד  נג דף (ברכות שנזכר במקום מברך שכח, שאם הלל
משום  כששכח, אפילו ולברך לחזור ישתדל זאת בכל ב)
שכח  אחד היו, תלמידים "שני (שם): המסופר שהיה מעשה
(המחייבים  שמאי בית כדברי וחזר ונזכר במקומו לברך
במקומו  בירך לא ואחד זהב. של ארנק ומצא ולברך) לחזור
מכאן  (אגב, הלל כבית בדרך ובירך חזר לא וכשנזכר במזיד
לפי  יצא - בדרך במקומו בירך אם במזיד שאפילו ראייה
הרי  אסון", וקרהו לעיל) רבינו לפסק מקור וזה הלל, בית
וכן  שאכל. במקום לברך שמאי בית לדברי לחוש שיש
ששכח  מי "לדבריכם, הלל: לבית שמאי בית (שם) השיבו
לכבוד  ויטלנה? יעלה לא גבוה) (מגדל הבירה בראש ארנק

שכן". כל לא שמים לכבוד עולה, הוא עצמו

.·C¯· ‡Ï B‡ "‡ÈˆBn‰" C¯a Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ≈««ƒ…≈«
ÔÓ BÈ‡L ÈtÓ ,C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,"‡ÈˆBn‰"«ƒ≈≈¿»≈ƒ¿≈∆≈ƒ

‰¯Bz‰11„Ú ¯kÊ Ì‡ - "‡ÈˆBn‰" C¯·Ï ÁÎL . «»»«¿»≈«ƒƒƒ¿««
C¯·Óe ¯ÊBÁ ,B˙„eÚÒ ¯Ó‚ ‡lL12¯Á‡Ï ¯kÊ Ì‡Â ; ∆…»«¿»≈¿»≈¿ƒƒ¿«¿««

C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯ÓbL13. ∆»«≈≈¿»≈

וספק 11) ב, הלכה א, פרק כלעיל סופרים מדברי אלא
א). עמוד כא דף (ברכות חוזר אינו - מדבריהם ברכות

עמוד 12) נא דף (שם, סעודתו שיגמור לפני המוציא ברכת
אחר  שום ויאכל יחזור נודף וריחו שום שאכל "מי כי א)
ברכה, בלא שאכל מפני וכי כלומר: נודף"? ריחו שהיא כדי

ברכה? בלי ויאכל (שם).13)יוסיף

.‚B˙„eÚÒ ˜ÒÙe ,‰Ê ˙È·a ÏÎB‡ ‰È‰14˙È·Ï CÏ‰Â »»≈¿«ƒ∆»«¿»¿»«¿«ƒ
,BnÚ ¯a„Ï B¯·Á e‰‡¯˜e ,ÏÎB‡ ‰È‰L B‡ ;¯Á‡«≈∆»»≈¿»»¬≈¿«≈ƒ

B˙Èa Á˙ÙÏ BÏ ‡ˆÈÂ15,BÓB˜Ó ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ - ¯ÊÁÂ ¿»»¿∆«≈¿»«ƒ¿ƒ»¿
Ï CÈ¯ˆC¯·16C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ Ú¯ÙÓÏ »ƒ¿»≈¿«¿≈«««∆»«¿≈¿»≈

B˙„eÚÒ ¯Ó‚È CkŒ¯Á‡Â ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza17. «¿ƒ»«ƒ¿««»ƒ¿…¿»

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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הסעודה  של הברכה שאין המוציא, בתחילה לברך חייב
לגמרי. חדשה סעודה שהיא זו, לסעודה לו עולה הקודמת

.„Ô˙Á ˙‡¯˜Ï e‡ˆÈÂ ,ÏÎ‡Ï ÌÈ·LBÈ eÈ‰L ÌÈ¯·Á¬≈ƒ∆»¿ƒ∆¡…¿»¿ƒ¿«»»
‰lk ˙‡¯˜Ï B‡18- ‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÌL eÁÈp‰ Ì‡ : ƒ¿««»ƒƒƒ»»≈∆

C¯·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙„eÚÒ ÔÈ¯ÓB‚Â ÔÓB˜ÓÏ ÔÈ¯ÊBÁ¿ƒƒ¿»¿¿ƒ¿»»¿≈»¿ƒƒ¿»≈
‰iL19,ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰Lk - Ì„‡ ÌL eÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ…ƒƒ»»»¿∆≈¿ƒ

‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÔÈ¯ÊBÁ Ô‰LÎe ,Ú¯ÙÓÏ ‰Î¯a ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»»¿«¿≈«¿∆≈¿ƒ¿ƒƒ¿»»
‰lÁzÎÏ20. ¿«¿ƒ»

פניהם.18) את ולא 19)לקבל שאכלו, מה על למפרע לא
בטלה  לא מקצתם ונשארו שהואיל שיאכלו, מה על בתחילה
אם  הדין והוא סעודתם, באמצע הם והרי הקודמת קביעותם
שכן  אלא בטילה, קביעותם שאין בריא או צעיר שם הניחו
מחמת  במקומם נשארים והחולה הזקן שרק העולם דרך

משנה). (כסף כוחם ב)20)תשות עמוד קא דף (פסחים
למפרע  לברך צריכים כשיצאו, למפרע בירכו לא ואם

בסמוך. כמבואר כשיחזרו,

.‰˙B¯t ÏÎ‡Ï B‡ ‰i˙La ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ21. ¿≈ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»∆¡…≈
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰ ÏkL22CÎÈÙÏe ,B˙ÏÈÎ‡ ˜ÒÙ È¯‰ , ∆»«¿«∆¿¬≈»«¬ƒ»¿ƒ»

‰iL C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ Ú¯ÙÓÏ C¯·Ó¿»≈¿«¿≈«««∆»«¿≈¿»≈¿ƒ»
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰Â .ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»««∆»ƒ∆¡…¿«¿«∆¿
C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,„Á‡ ˙È·a ‰pÙÏ ‰ptÓ23. ƒƒ»¿ƒ»¿«ƒ∆»≈»ƒ«¬…¿»≈

‰‡z ÏL dÁ¯ÊÓa ÏÎ‡24- d·¯ÚÓa ÏÎ‡Ï ‡·e , »«¿ƒ¿»»∆¿≈»»∆¡…¿«¬»»
C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ«¬…¿»≈

מסיבת 21) כמו כך כל קבועה מסיבתם שאין פי על אף
בטלה  לא מהם אחד נשאר אם זאת בכל פת, אכילת
אורח  אברהם (מגן בשנייה לברך צריכים ואינם קביעותם

קעח). סימן בהלכות 22)חיים ששנוי מה כל על חוזר זה
מקום,23)דֿה. שינוי זה שאין ב) עמוד קא דף (פסחים

סעודה. הפסק כאן התאנה.24)ואין (ירושלמי 25)עץ
מתחילה  בדעתו היה שלא וכגון ח) הלכה ו, פרק ברכות
העומד  בין מפסיק התאנה שעץ ומכיוון במערבה. לאכול
אבל  לבית, מבית כשינוי חשוב זה הרי למערבה, - במזרחה
מקומו  את השנייה בפינה ורואה הואיל לפינה מפינה
הן  הרי שתיהן, את מקיפים הבית כתלי וגם הראשון

משנה). (כסף אחד כמקום חשובות

.ÂÔ‰a ÔÈÏÎB‡L ˙¯t¯t‰ ˙‡ ¯Ët - ˙t‰ ÏÚ C¯a≈««««»«∆««¿∆∆∆¿ƒ»∆
ÈL·z‰ ÈÈnÓ ,˙t‰˙B¯Ùe Ï26Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ««ƒƒ≈««¿ƒ≈¿«≈»∆¬»ƒ

˙t‰ ˙‡ ¯ËÙ ‡Ï ,˙¯t¯t‰ ÏÚ C¯a27ÏÚ C¯a . ≈««««¿∆∆…»«∆««≈≈«
‰¯„˜ ‰NÚÓ28ÏÈL·z‰ ˙‡ ¯Ët -29ÏÚ C¯a . «¬≈¿≈»»«∆««¿ƒ≈««

‰¯„˜ ‰NÚÓ ˙‡ ¯ËÙ ‡Ï ,ÏÈL·z‰30. ««¿ƒ…»«∆«¬≈¿≈»

הפת.26) את בהם הפרפראות 27)המלפתים ברכת שאין
הפת  את לפטור חשובה - ומשביעות מזינות שאינן -

א). עמוד מב דף (ברכות ומשביעה כגון 28)המזינה
בקדירה  שנתבשלו דגן מיני וכל כרמל וגרש הריפות
מיני  "בורא וברכתם: ד, הלכה ג, פרק לעיל כמבואר

קדירה.29)מזונות". כמעשה מזין ואינו דגן, ממיני שאינו
מעשה 30) לפטור חשובה ברכתו אין מזין שאינו מאחר

ה) הלכה ו פרק (ברכות ובירושלמי (שם). המזין  קדירה
מעשה  את פוטרת הפרפרת ברכת שאין מודים "הכול אמרו:

קדירה".

.ÊCÏÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙BzLlÓ B‡ ÏÎ‡lÓ BaÏa ¯Ób»«¿ƒƒ∆¡…ƒƒ¿¿««»ƒ¿«
,BÓB˜Ó ‰pL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BzLÏ B‡ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿««ƒ∆…ƒ»¿

C¯·Óe ¯ÊBÁ31¯ÊÁÏ BzÚc ‡l‡ ,BaÏa ¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿»≈¿ƒ…»«¿ƒ∆»«¿«¬…
BÈ‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ˜Òt elÙ‡ - ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿¬ƒ»«»«À≈

˙ÈL C¯·Ï CÈ¯ˆ32. »ƒ¿»≈≈ƒ

כבר 31) עוד, מלאכול דעתו שהסיח שמאחר שלפניה, ברכה
לברך  וחייב הקודמת שבאכילתו הראשונה הברכה נסתלקה
קג  דף פסחים א; עמוד מב דף (ברכות מחדש אכילתו על
על  אחרונה ברכה תחילה לברך חייב אינו אבל ב). עמוד
לחייבו  סעודה כגמר חשוב הדעת היסח אין כי שאכל, מה

קעט). סימן חיים אורח (טור למפרע ובלבד 32)ברכה
ג. הלכה לעיל כמבואר אחר למקום בינתיים יצא שלא

.ÁÔÈ˙BL eÈ‰33!ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·e e‡Ba :e¯Ó‡Â , »ƒ¿»¿¿»≈ƒ¿««»
ÌBi‰ Lec˜ Lc˜e e‡Ba :B‡34Ì‰ÈÏÚ ¯Ò‡ - ! ¿«≈ƒ«∆¡«¬≈∆

˙BzLÏ35eÎ¯·iL „Ú36eLc˜È B‡37¯ÊÁÏ eˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿«∆¿»¿¿«¿¿ƒ»«¬…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ - eLc˜È B‡ eÎ¯·iL Ì„˜ ˙BzLÏÂ¿ƒ¿…∆∆¿»¿¿«¿««ƒ

‰lÁz C¯·Ïe ¯ÊÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ,ÌÈ‡M¯ ÌÈ‡L38‡¯Ba" ∆≈»«»ƒ¿ƒƒ«¬…¿»≈¿ƒ»≈
e‡Ba :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ezLÈ CkŒ¯Á‡Â "ÔÙb‰ È¯t¿ƒ«»∆¿««»ƒ¿¬»ƒ»¿

ÏÈc·Â39C¯·Ïe ¯ÊÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - !40. ¿«¿ƒ≈¿ƒƒ«¬…¿»≈

אכילתם.33) השבת.34)בסוף לומר 35)יום צורך ואין
לברך 36)לאכול. עליהם שקיבלו שמאחר המזון, ברכת

להפסיק  ואסור בברכה, התחילו כאילו הם הרי המזון ברכת
ב). עמוד קג דף (פסחים כלל לאכול 37)בה אסור כי

וראה  א עמוד ק דף (שם כמבואר הקידוש, קודם ולשתות
בוא  אמרו: לא ואפילו ה). הלכה כ"ט, פרק שבת הלכות
החשיך  כבר אם ושתייה באכילה נאסרו היום, קידוש ונקדש
היום  החשיך לא כשעדיין ידובר וכאן השבת, ונכנסה היום
ולפיכך  יום, מבעוד השבת עליהם לקבל רוצים והם
עד  ושתייה באכילה לאסרם קובעת ונקדש" "בואו אמירתם:
הלכה  כ"ט, פרק שבת הלכות והשווה משנה, (כסף שיקדשו

ואין 38)י"א). סעודתם, שגמרו דעתם גילו באמירתם כי
ז. הלכה לעיל כמבואר פוטרתם, הקודמת הברכה

שבת.39) במוצאי א)40)הבדלה עמוד קה דף (פסחים
סעודתם  התחילו שאם להבדלה", קובעת השבת יציאת "אין
שבת, במוצאי אכילתם להפסיק צריכים אינם יום מבעוד
"בואו  אמרו: אפילו ולפיכך, יבדילו, כך ואחר יגמרוה אלא
(בית  ולברך לחזור לחייבם הפסק חשוב זה אין ונבדיל"

רצט). סימן חיים אורח יוסף

.Ë,¯Á‡ ÔÈÈ ÔÈÓ Ì‰Ï ‡·e ,ÔÈÈ ˙BzLÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰»¿Àƒƒ¿«ƒ»»∆ƒ«ƒ«≈
B‡ ,¯BÁL e‡È·‰Â Ì„‡ ÔÈ˙BL eÈ‰L ÔB‚kÔLÈ ¿∆»ƒ»…¿≈ƒ»»»

ÌÚt ÔÈi‰ ˙k¯a C¯·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - L„Á e‡È·‰Â¿≈ƒ»»≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ««
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÔÈÎ¯·Ó Ï·‡ ;‰iL¿ƒ»¬»¿»¿ƒ»«»¡…≈∆∆

·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÌÏBÚ‰41. »»«¿«≈ƒ

(ברכות 41) עימי יחד הנהנים לאחרים - והמטיב לי, - הטוב
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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 ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡≈¿»¿ƒ«…∆ƒ»»√»ƒ¿…«
,C¯a Ì‡Â .ÂÈÙÏ ‡B·iL „Ú ,ÔÈ˜Ln‰ Ïk ÔÓ ‰˜LÓ«¿∆ƒ»««¿ƒ«∆»¿»»¿ƒ≈«

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÂÈÙÏ e‡È·‰ CkŒ¯Á‡Â42ÏË . ¿««»≈ƒ¿»»»ƒ«¬…¿»≈»«
Û¯NÂ B„iÓ ÏÙÂ ,ÂÈÏÚ C¯·e ÏÎ‡43¯‰ BÙËL B‡ , …∆≈≈»»¿»«ƒ»¿ƒ¿«¿»»»

‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÏÚ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ¯Á‡ ÏËB -≈«≈¿≈¿»≈»»««ƒ∆
ÔÈn‰ B˙B‡Ó44„B·k ÌL Ce¯a" :¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ ; ≈«ƒ¿»ƒ«»≈¿

‡lL È„k ,‰BL‡¯ ‰Î¯a ÏÚ "„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ«¿¿»»∆«¿»»ƒ»¿≈∆…
‰Ïh·Ï ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï45˙n‡ ÏÚ Ì„‡ „ÓBÚ .46 ¿ƒ≈»«ƒ¿«»»≈»»«««

eÈ‰L ÌÈn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˙BLÂ C¯·Óe ,ÌÈn‰««ƒ¿»≈¿∆««ƒ∆««ƒ∆»
ÈtÓ ,‰˙ML ÌÈn‰ ÌÈ‡ ‰Î¯a‰ ˙ÚLa ÂÈÙÏ¿»»ƒ¿««¿»»≈»««ƒ∆»»ƒ¿≈

‰lÁz Ôek˙ CÎlL47. ∆¿»ƒ¿«≈¿ƒ»

א).42) הלכה ו, פרק ברכות ראה 43)(ירושלמי נאבד, או
רו. סימן חיים לא 44)אורח כשבירך כי שם), (ירושלמי

שבידו. זה על אלא דעתו הכתוב 45)הייתה "שהרי (שם)
כח, (דברים והנורא הנכבד השם את ליראה ואומר: מצווה
טעה  אם לפיכך, לבטלה, יזכירו שלא יראתו ובכלל נח)
ויהדר  ויפאר וישבח מייד ימהר לבטלה שם והוציא הלשון
שבועות  הלכות רבינו (לשון לבטלה" ייזכר שלא כדי לו
אמר  לא ועוד ה' אתה ברוך אמר ואם יא). הלכה יב, פרק
פסוק  קיט, פרק (תהילים חוקך" "למדני יסיים: "אלוקינו"
לבטלה  שםֿשמים מוציא כאן ואין פסוק, כקורא שנראה יב)

מיימוניות). שוטפים.46)(הגהות שמימיה תעלה,
שם).47) (ירושלמי ברכתו בסוף שיבואו למים

.‡È˙ÓÁÓ Ô‰Â ,‰„eÚq‰ CB˙a ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«»ƒ¿«¿»¿≈≈¬«
‰„eÚq‰48Ì‰ÈÙÏ ‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,49‡ÏÂ «¿»≈»¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆¿…

˙k¯·e ‰lÁzaL "‡ÈˆBn‰" ˙k¯a ‡l‡ ;Ì‰È¯Á‡Ï¿«¬≈∆∆»ƒ¿««ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«
‰„eÚqÏ ÏÙË Ïk‰L ,Ïk‰ ˙¯ËBt ÛBqaL ÔBÊn‰50. «»∆«∆∆«…∆«…»≈«¿»

‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e51CB˙a e‡aL , ¿»ƒ∆≈»≈¬««¿»∆»¿
Ì‰ÈÙÏ ‰Î¯a ÔÈeÚË ,‰„eÚq‰52Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ53. «¿»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆
‰„eÚq‰ ¯Á‡Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·„e54˙ÓÁÓ ÔÈa - ¿»ƒ«»ƒ¿«««¿»≈≈¬«

‰Î¯a ÔÈeÚË - ‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÔÈa ,‰„eÚq‰«¿»≈∆…≈¬««¿»¿ƒ¿»»
Ì‰È¯Á‡Ïe Ô‰ÈÙÏ55. ƒ¿≈∆¿«¬≈∆

הפת.48) עם לאכלם שרגילים ודגים בשר כגון,
פת.49) בלא אכלם אם הפת.50)אפילו לאכילת
הפת 51) את בהם ללפת רגילים שאין וענבים תאנים כגון

המאכל. את לעכל אלא להשביע באים כיוון 52)ואינם
פוטרתם. הפת ברכת אין הסעודה מעיקר הם שאין

הסעודה.53) בתוך שבא מה כל פוטרת המזון שברכת
את 54) שמשכו אחרי הובאו אם הדברים אלה כל כלומר:

לקבוע  סעודתם גמר לאחר מנהגם היה כי הפת, מן ידיהם

פרפראות. מיני וכל פירות לאכילת שאין 55)עצמם
הנאכלים  דברים אלא פוטרות וה"מזון" "המוציא" ברכות
וכפירוש  ב עמוד מא דף (ברכות הסעודה עיקר בתוך
הדין  ואין רבינו". "תשובות במוספנו וראה שם). התוספות
הפת  מן ידינו את מושכים אנו אין כי בימינו, נוהג האחרון
סעיף  קעז סימן חיים ואורח שם (תוספות המזון ברכת עד

ב).

.·È,Ìc‰ ˙Êw‰ ˙„eÚÒ·e ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒƒ¿««»««»
Ì„‡L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,ıÁ¯n‰ ÔÓ ‡ˆiL ‰ÚL·e¿»»∆»»ƒ«∆¿»¿«≈»∆∆»»

ÔÈi‰ ÏÚ B˙„eÚÒ Ú·B˜56ÈÙlL ÔÈi‰ ÏÚ C¯a Ì‡ - ≈«¿»«««ƒƒ≈««««ƒ∆ƒ¿≈
ÔBÊn‰57Ì„˜ ,ÔBÊn‰ ¯Á‡Ï ‰˙ML ÔÈi‰ ˙‡ ¯Ët , «»»«∆««ƒ∆»»¿«««»…∆

ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·iL58CÈ¯ˆ ,ÌÈÓi‰ ¯‡La Ï·‡ ; ∆¿»≈ƒ¿««»¬»ƒ¿»«»ƒ»ƒ
ÔBÊn‰ ¯Á‡ ÏL ÔÈi‰ ÏÚ ‰lÁza C¯·Ïe ¯ÊÁÏ59‡a . «¬…¿»≈«¿ƒ»«««ƒ∆«««»»

C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ÔBÊn‰ CB˙a ÔÈÈ Ô‰Ï»∆«ƒ¿«»»∆»¿∆»¿»≈
BÓˆÚÏ60ÔÓ‡ eÚiL Èet ‰ÚÈÏa‰ ˙Èa ÔÈ‡L ,61; ¿«¿∆≈≈«¿ƒ»»∆«¬»≈

ÔBÊn‰ ¯Á‡lL ÔÈi‰ ˙‡ ¯ËBÙ BÈ‡Â62. ¿≈≈∆««ƒ∆¿«««»

עצמם 56) את קובעים המזון ברכת לפני סעודתם שאחרי
עמוד  קכט דף שבת במסכת מפורש - והקזה יין, לשתיית
מרומז  - המרחץ ובית לרפואה. הקזה אחרי שותים שהיו א
(ברכות  שלפנינו התלמוד ובנוסח ב עמוד לח דף בנדרים
קובע  שאדם המרחץ, ובית "הקזה הוסיפו: ב) עמוד מב דף
(רא"ש). הגאונים הוספת והיא היין", על אחריהם סעודתו

לפני 57) יין לשתות היה מנהגם הסעודה, התחלת לפני
א). עמוד מג דף (ברכות תיאבון משום (שם,58)האכילה

- הסעודה לאחר יין שישתה וידע הואיל ב) עמוד מב דף
ברכה. בשעת מתחילה עליו ואין 59)דעתו שהואיל

ויין  (שם). מתחילה דעתו עליו הייתה לא בכך קביעותו
ברכת  ואין הגפן" פרי "בורא עליו מברך הסעודה שבתוך
לעצמו  ברכה גורם שהרי הוא, שחשוב מפני פוטרתו, הפת
עליו  ומברכים בא הוא מקומות בכמה כלומר: ב) עמוד (שם
"קידוש" כגון: לשתותו, צריכים היו שלא פי על אף
שלפני  היין ברכת אולם שם). (רש"י אירוסין" ו"ברכת
סימן  חיים (אורח פוטרו קידוש של יין וכן פוטרתו המזון

ג). סעיף כולם.60)קעד את מוציא האחד ואין
דף 61) (ברכות לבלוע אלא המברך אל המסובים לב שאין

א). עמוד שבמעיו 62)מג המזון לשרות רק בא שהראשון
ב). עמוד מב דף (שם השני את לפטור חשוב ואינו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וכן 1) חתנים בבית הסועד ברכת הזימון; בברכת החייב מי

הנישואין. מחמת הנישואין אחר אותה שעושים סעודה

.‡ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2LÈ ˜ÙÒÂ . »ƒ«¬»ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿»≈≈
dÏ Úe·˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ·iÁ Ô‰ Ì‡ ¯·ca«»»ƒ≈«»ƒƒ«»¿ƒ∆≈»«»

ÔÓÊ3‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ·iÁ ÌÈ‡ B‡ ,4ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«≈»«»ƒƒ«»¿ƒ»≈
Ô˙·BÁ È„È ÌÈÏB„b‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ5ÌÈpËw‰ Ï·‡ . ƒƒ∆«¿ƒ¿≈»»¬»«¿«ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ6ÔÎpÁÏ È„k , «»ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»
.˙BˆÓa¿ƒ¿

ע"ב.2) כ, ובין 3)ברכות ביום בין אכילה כל שאחרי
נשים  - קבוע זמן לה שאין מצוה וכל לברך, מצוה בלילה
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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 ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡≈¿»¿ƒ«…∆ƒ»»√»ƒ¿…«
,C¯a Ì‡Â .ÂÈÙÏ ‡B·iL „Ú ,ÔÈ˜Ln‰ Ïk ÔÓ ‰˜LÓ«¿∆ƒ»««¿ƒ«∆»¿»»¿ƒ≈«

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÂÈÙÏ e‡È·‰ CkŒ¯Á‡Â42ÏË . ¿««»≈ƒ¿»»»ƒ«¬…¿»≈»«
Û¯NÂ B„iÓ ÏÙÂ ,ÂÈÏÚ C¯·e ÏÎ‡43¯‰ BÙËL B‡ , …∆≈≈»»¿»«ƒ»¿ƒ¿«¿»»»

‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÏÚ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ¯Á‡ ÏËB -≈«≈¿≈¿»≈»»««ƒ∆
ÔÈn‰ B˙B‡Ó44„B·k ÌL Ce¯a" :¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ ; ≈«ƒ¿»ƒ«»≈¿

‡lL È„k ,‰BL‡¯ ‰Î¯a ÏÚ "„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ«¿¿»»∆«¿»»ƒ»¿≈∆…
‰Ïh·Ï ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï45˙n‡ ÏÚ Ì„‡ „ÓBÚ .46 ¿ƒ≈»«ƒ¿«»»≈»»«««

eÈ‰L ÌÈn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˙BLÂ C¯·Óe ,ÌÈn‰««ƒ¿»≈¿∆««ƒ∆««ƒ∆»
ÈtÓ ,‰˙ML ÌÈn‰ ÌÈ‡ ‰Î¯a‰ ˙ÚLa ÂÈÙÏ¿»»ƒ¿««¿»»≈»««ƒ∆»»ƒ¿≈

‰lÁz Ôek˙ CÎlL47. ∆¿»ƒ¿«≈¿ƒ»

א).42) הלכה ו, פרק ברכות ראה 43)(ירושלמי נאבד, או
רו. סימן חיים לא 44)אורח כשבירך כי שם), (ירושלמי

שבידו. זה על אלא דעתו הכתוב 45)הייתה "שהרי (שם)
כח, (דברים והנורא הנכבד השם את ליראה ואומר: מצווה
טעה  אם לפיכך, לבטלה, יזכירו שלא יראתו ובכלל נח)
ויהדר  ויפאר וישבח מייד ימהר לבטלה שם והוציא הלשון
שבועות  הלכות רבינו (לשון לבטלה" ייזכר שלא כדי לו
אמר  לא ועוד ה' אתה ברוך אמר ואם יא). הלכה יב, פרק
פסוק  קיט, פרק (תהילים חוקך" "למדני יסיים: "אלוקינו"
לבטלה  שםֿשמים מוציא כאן ואין פסוק, כקורא שנראה יב)

מיימוניות). שוטפים.46)(הגהות שמימיה תעלה,
שם).47) (ירושלמי ברכתו בסוף שיבואו למים

.‡È˙ÓÁÓ Ô‰Â ,‰„eÚq‰ CB˙a ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«»ƒ¿«¿»¿≈≈¬«
‰„eÚq‰48Ì‰ÈÙÏ ‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,49‡ÏÂ «¿»≈»¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆¿…

˙k¯·e ‰lÁzaL "‡ÈˆBn‰" ˙k¯a ‡l‡ ;Ì‰È¯Á‡Ï¿«¬≈∆∆»ƒ¿««ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«
‰„eÚqÏ ÏÙË Ïk‰L ,Ïk‰ ˙¯ËBt ÛBqaL ÔBÊn‰50. «»∆«∆∆«…∆«…»≈«¿»

‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e51CB˙a e‡aL , ¿»ƒ∆≈»≈¬««¿»∆»¿
Ì‰ÈÙÏ ‰Î¯a ÔÈeÚË ,‰„eÚq‰52Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ53. «¿»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆
‰„eÚq‰ ¯Á‡Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·„e54˙ÓÁÓ ÔÈa - ¿»ƒ«»ƒ¿«««¿»≈≈¬«

‰Î¯a ÔÈeÚË - ‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÔÈa ,‰„eÚq‰«¿»≈∆…≈¬««¿»¿ƒ¿»»
Ì‰È¯Á‡Ïe Ô‰ÈÙÏ55. ƒ¿≈∆¿«¬≈∆

הפת.48) עם לאכלם שרגילים ודגים בשר כגון,
פת.49) בלא אכלם אם הפת.50)אפילו לאכילת
הפת 51) את בהם ללפת רגילים שאין וענבים תאנים כגון

המאכל. את לעכל אלא להשביע באים כיוון 52)ואינם
פוטרתם. הפת ברכת אין הסעודה מעיקר הם שאין

הסעודה.53) בתוך שבא מה כל פוטרת המזון שברכת
את 54) שמשכו אחרי הובאו אם הדברים אלה כל כלומר:

לקבוע  סעודתם גמר לאחר מנהגם היה כי הפת, מן ידיהם

פרפראות. מיני וכל פירות לאכילת שאין 55)עצמם
הנאכלים  דברים אלא פוטרות וה"מזון" "המוציא" ברכות
וכפירוש  ב עמוד מא דף (ברכות הסעודה עיקר בתוך
הדין  ואין רבינו". "תשובות במוספנו וראה שם). התוספות
הפת  מן ידינו את מושכים אנו אין כי בימינו, נוהג האחרון
סעיף  קעז סימן חיים ואורח שם (תוספות המזון ברכת עד

ב).

.·È,Ìc‰ ˙Êw‰ ˙„eÚÒ·e ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒƒ¿««»««»
Ì„‡L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,ıÁ¯n‰ ÔÓ ‡ˆiL ‰ÚL·e¿»»∆»»ƒ«∆¿»¿«≈»∆∆»»

ÔÈi‰ ÏÚ B˙„eÚÒ Ú·B˜56ÈÙlL ÔÈi‰ ÏÚ C¯a Ì‡ - ≈«¿»«««ƒƒ≈««««ƒ∆ƒ¿≈
ÔBÊn‰57Ì„˜ ,ÔBÊn‰ ¯Á‡Ï ‰˙ML ÔÈi‰ ˙‡ ¯Ët , «»»«∆««ƒ∆»»¿«««»…∆

ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·iL58CÈ¯ˆ ,ÌÈÓi‰ ¯‡La Ï·‡ ; ∆¿»≈ƒ¿««»¬»ƒ¿»«»ƒ»ƒ
ÔBÊn‰ ¯Á‡ ÏL ÔÈi‰ ÏÚ ‰lÁza C¯·Ïe ¯ÊÁÏ59‡a . «¬…¿»≈«¿ƒ»«««ƒ∆«««»»

C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ÔBÊn‰ CB˙a ÔÈÈ Ô‰Ï»∆«ƒ¿«»»∆»¿∆»¿»≈
BÓˆÚÏ60ÔÓ‡ eÚiL Èet ‰ÚÈÏa‰ ˙Èa ÔÈ‡L ,61; ¿«¿∆≈≈«¿ƒ»»∆«¬»≈

ÔBÊn‰ ¯Á‡lL ÔÈi‰ ˙‡ ¯ËBÙ BÈ‡Â62. ¿≈≈∆««ƒ∆¿«««»

עצמם 56) את קובעים המזון ברכת לפני סעודתם שאחרי
עמוד  קכט דף שבת במסכת מפורש - והקזה יין, לשתיית
מרומז  - המרחץ ובית לרפואה. הקזה אחרי שותים שהיו א
(ברכות  שלפנינו התלמוד ובנוסח ב עמוד לח דף בנדרים
קובע  שאדם המרחץ, ובית "הקזה הוסיפו: ב) עמוד מב דף
(רא"ש). הגאונים הוספת והיא היין", על אחריהם סעודתו

לפני 57) יין לשתות היה מנהגם הסעודה, התחלת לפני
א). עמוד מג דף (ברכות תיאבון משום (שם,58)האכילה

- הסעודה לאחר יין שישתה וידע הואיל ב) עמוד מב דף
ברכה. בשעת מתחילה עליו ואין 59)דעתו שהואיל

ויין  (שם). מתחילה דעתו עליו הייתה לא בכך קביעותו
ברכת  ואין הגפן" פרי "בורא עליו מברך הסעודה שבתוך
לעצמו  ברכה גורם שהרי הוא, שחשוב מפני פוטרתו, הפת
עליו  ומברכים בא הוא מקומות בכמה כלומר: ב) עמוד (שם
"קידוש" כגון: לשתותו, צריכים היו שלא פי על אף
שלפני  היין ברכת אולם שם). (רש"י אירוסין" ו"ברכת
סימן  חיים (אורח פוטרו קידוש של יין וכן פוטרתו המזון

ג). סעיף כולם.60)קעד את מוציא האחד ואין
דף 61) (ברכות לבלוע אלא המברך אל המסובים לב שאין

א). עמוד שבמעיו 62)מג המזון לשרות רק בא שהראשון
ב). עמוד מב דף (שם השני את לפטור חשוב ואינו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וכן 1) חתנים בבית הסועד ברכת הזימון; בברכת החייב מי

הנישואין. מחמת הנישואין אחר אותה שעושים סעודה

.‡ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2LÈ ˜ÙÒÂ . »ƒ«¬»ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿»≈≈
dÏ Úe·˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ·iÁ Ô‰ Ì‡ ¯·ca«»»ƒ≈«»ƒƒ«»¿ƒ∆≈»«»

ÔÓÊ3‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ·iÁ ÌÈ‡ B‡ ,4ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«≈»«»ƒƒ«»¿ƒ»≈
Ô˙·BÁ È„È ÌÈÏB„b‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ5ÌÈpËw‰ Ï·‡ . ƒƒ∆«¿ƒ¿≈»»¬»«¿«ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ6ÔÎpÁÏ È„k , «»ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»
.˙BˆÓa¿ƒ¿

ע"ב.2) כ, ובין 3)ברכות ביום בין אכילה כל שאחרי
נשים  - קבוע זמן לה שאין מצוה וכל לברך, מצוה בלילה
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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

.·˙k¯a C¯·Ï ÔÈ·iÁ ,„Á‡k ˙Ù eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿«¿∆»«»ƒ¿»≈ƒ¿«
Ôenf‰7?Ôenf‰ ˙k¯a ‡È‰ BÊŒÈ‡Â .ÔBÊn‰ ˙k¯a Ì„˜ «ƒ…∆ƒ¿««»¿≈ƒƒ¿««ƒ

„Á‡ C¯·Ó - ‰¯NÚ „Ú ‰LÏMÓ ÌÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»»¿ƒƒ¿»«¬»»¿»≈∆»
C¯· :¯ÓB‡Â Ì‰Ó8:ÔÈBÚ Ïk‰Â !BlMÓ eÏÎ‡L ≈∆¿≈¿»≈∆»«¿ƒ∆¿«…ƒ

eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a9¯ÊBÁ ‡e‰Â ; »∆»«¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a :C¯·Óe10. ¿»≈»∆»«¿ƒ∆¿»ƒ

בלשון 7) כאחד עמו לברך חבריו את מזמין מהם שאחד
על  סמכוה מה.) (ברכות וחז"ל בסמוך. כמבואר רבים,
ג), לד, (תהלים יחדיו שמו ונרוממה אתי לה' גדלו הפסוק:
ששלשתם  שבזמן שלשה. הרי - אתי שנים, הרי - גדלו

משום בזה יש כאחד, ה' את ÂÓÓÂ¯Â˙מברכים ¯Â„È‰.שמו
ושנינו  ב). ז, (ברכות לרבינו המשנה בפירוש זה מעין
ברכת  זו - אלהיך ה' את "וברכת... מח:): (שם, בברייתא
לזימון  מכוונים הדברים ספר' ה'קרית ולדעת הזימון".
מדברי  אלא אינו ודאי בשלשה, וזימון בשם, שהוא בעשרה

רשות 8)סופרים. שיטול שיברך, מי לכל המוסר, ומדרך
וכו' נברך רבותי ברשות ואומר עמו, המסובים הגדולים מן

בו'). (פ'9)('כל רבה בראשית ובמדרש ע"א. נ, ברכות
ואת  העוברים את מקבל אבינו אברהם "היה אמרו: מג)

ברכו!השבי  להם: אומר היה ושותים אוכלים ומשהיו ם,
ברוך  אמרו, להם: אומר והוא נאמר? מה לו: אומרים והם
י:). סוטה מסכת (וראה משלו". שאכלנו עולם אל

שפסק"10) למקום חוזר? הוא "להיכן ע"ב: מו, ברכות
שם. ה'תוספות' וכפירוש

.‚CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»«»¡…≈∆∆
¯ÓBbL „Ú ,"B·eËa Blk ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ôf‰ ,ÌÏBÚ‰»»«»∆»»À¿«∆≈

˙BÎ¯a Úa¯‡11‰Î¯a Ïk ¯Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ Ô‰Â , «¿«¿»¿≈ƒ»≈««»¿»»
‰Î¯·e12. ¿»»

ה"א.11) פ"ב, לעיל אחר 12)המנויות אמן העונה שכל
אם  והואֿהדין ה"יא). פ"א, (לעיל כמברך זה הרי המברך,
חובתם. ידי יצאו - הברכות כל ששמעו אלא אמן, ענו לא

(כסףֿמשנה). יותר גדול שכרו אמן שהעונה אלא

.„ÌMa ÔÈnÊÓ - ‰ÏÚÓÏe ‰¯NÚÓ ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰13. »»¿ƒ≈¬»»¿«¿»¿«¿ƒ«≈
eÈ‰Ï‡Ï C¯· :¯ÓB‡ C¯·Ó‰ ?„ˆÈk14eÏÎ‡L ≈««¿»≈≈¿»≈≈…≈∆»«¿

BlMÓ eÏÎ‡L ,eÈ‰Ï‡ Ce¯a :ÔÈBÚ Ô‰Â ,BlMÓƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆»«¿ƒ∆
,eÈ‰Ï‡ Ce¯a :¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ ‡e‰Â ,eÈÈÁ B·eË·e¿»ƒ¿≈¿≈»¡…≈
˙k¯a ÏÈÁ˙Óe ,eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L∆»«¿ƒ∆¿»ƒ«¿ƒƒ¿«

ÔBÊn‰15. «»

ע"ב.13) מט, כתוב:14)ברכות קצב, סימן או"ח ובשו"ע
מצינו  לא כי "אלהינו", אלא בלמ"ד, לאלהינו לומר אין
ברכו  ה): ס', (תהלים כתוב וכן בברכה, השימוש למ"ד

פ"ז, (ברכות המשנה לשון אחרי נמשך ורבינו אלהינו. עמים
שם. המשנה בפירוש כדבריו לפניו, הגירסא היתה שכך ג)

כל 15) "תפילות בנוסח לקמן נמצא המזון, ברכת וסדר
לרבינו. השנה"

.‰˜qÚ˙‰Ï eÏÈÁ˙iMÓ - ÌÈ˙Á ˙È·a „ÚBq‰«≈¿≈¬»ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ,dÈÎ‰ÏÂ ÔÈ‡eN ˙„eÚÒ ÈÎ¯ˆa¿»¿≈¿«ƒƒ¿«¬ƒ»«¿ƒ
,BBÚÓa ‰ÁÓN‰L C¯· :C¯·Ó ,ÔÈ‡eNp‰ ¯Á‡«««ƒƒ¿»≈¿»≈∆«ƒ¿»ƒ¿

eÏÎ‡L16‰ÁÓN‰L Ce¯a :ÌÈBÚ Ì‰Â ,BlMÓ ∆»«¿ƒ∆¿≈ƒ»∆«ƒ¿»
,‰¯NÚ eÈ‰ Ì‡Â .'eÎÂ BlMÓ eÏÎ‡L ,BBÚÓaƒ¿∆»«¿ƒ∆¿¿ƒ»¬»»
eÏÎ‡L ,BBÚÓa ‰ÁÓN‰L eÈ‰Ï‡Ï C¯· :C¯·Ó¿»≈¿»≈≈…≈∆«ƒ¿»ƒ¿∆»«¿
.'eÎÂ ‰ÁÓN‰L eÈ‰Ï‡ Ce¯a :ÔÈBÚ Ì‰Â ,BlMÓƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆«ƒ¿»¿
˙ÓÁÓ ,ÔÈ‡eNp‰ ¯Á‡ d˙B‡ ÔÈNBÚL ‰„eÚÒ ÔÎÂ¿≈¿»∆ƒ»«««ƒƒ≈¬«

L„Á ¯NÚŒÌÈL „Ú ,ÔÈ‡eNp‰17‰ÁÓN‰L" C¯·Ó , «ƒƒ«¿≈»»…∆¿»≈∆«ƒ¿»
"BBÚÓa18. ƒ¿

לומר 16) תיקנו כתב: 'העיטור' ובעל ע"א. ח, כתובות
יב:): (חגיגה אמרו שחז"ל מפני במעונו", "שהשמחה
- מעון מעון... שחקים... רקיע, וילון, הם: רקיעים "שבעה
המקום" לפני שירה אומרות השרת מלאכי של כיתות שבו
יג): ט, (שופטים ככתוב ה', לפני השמחה היא והשירה
אומרים  כי ואנשים, אלהים המשמח תירושי את החדלתי

נישואין). ברכות הל' (אבודרהם היין על כגון 17)שירה
עם  בקשר לסעודה מוזמנים הנכם לקרואים: החתן שאמר

נשואי. אנו 18)שמחת ואין שמחה כל ערבה הזה, ובזמן
המשתה  ימי בשבעת אלא במעונו" "שהשמחה מברכים

ס"ב). אה"ע בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות בלבד

.Â˙k¯·a ÔÈ·iÁL C¯„k ,Ôenf‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ Ïk‰«…«»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈL„w‰ ÈL„˜ eÏÎ‡L ÌÈ‰k elÙ‡ .ÔBÊn‰19 «»¬ƒ…¬ƒ∆»¿»¿≈«√»ƒ

‰¯ÊÚa20,„Á‡Î eÏÎ‡L ÌÈÏ‡¯NÈÂ ÌÈ‰k ÔÎÂ ; »¬»»¿≈…¬ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ∆»¿¿∆»
ÔÈlÁ Ï‡¯NÈÂ ‰Óe¯z ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡Â21ÔÈ·iÁ - ¿»¿«…¬ƒ¿»¿ƒ¿»≈Àƒ«»ƒ

ÔenÊa22ÔBÊn‰ ˙k¯·a Ô·eiÁk ,23. ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿««»

קדשים.19) קדשי שהן מנחות שירי  חצר 20)כגון
באכילתם, מצוה שיש אע"פ אכילתם, מקום שהיא המקדש
- בהם כופר אשר אותם ואכלו לג): כט, (שמות ככתוב
שאין  לומר, מקום והיה מתכפרים, ובעלים אוכלים הכהנים
זאת  בכל רשות, אכילת שמשמעה "ואכלת" בכלל זה
מפרשים: ויש ד.). (ערכין שבע שהוא כל כתוב, "ושבעת"
אוכלים  והכהנים כה.) (יומא בעזרה לשבת ואסור הואיל
באכילתם  קביעות כאן שאין אומר הייתי בעמידה, קדשיהם
משמיענו  בחבורה, באכילה רק הנוהג בזימון נתחייבו ולא
לזבחים  ב'תוספות' וראה (אדר"ת, מעכבת הישיבה שאין

מ  הלכות ובמשנהֿלמלך ה"ג).טז. פ"י, הקרבנות עשה
הכהן,21) של בתרומתו לאכול יכול הישראל שאין אע"פ

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 ÌÈL24Ï·‡ , »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿ƒ¬≈∆¬»
ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL ÏL ‰¯e·Á ‡‰˙ ‡ÏÂ .ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ¿«¿ƒ¿«¿»¿…¿≈¬»∆»ƒ«¬»ƒ

˙eˆÈ¯t‰ ÈtÓ ,ÌÈpË˜e25˙BnÊÓ ÌÈL Ï·‡ ; ¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ¬»»ƒ¿«¿
ÔÓˆÚÏ26ÔÓˆÚÏ ÌÈ„·Ú B‡27enÊÈ ‡lL „·Ï·e ; ¿«¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…¿«¿
ÌM·28ÒBÈ‚B¯c‡ .29‡Ï ,ÔnÊÓ BÈ‡Â ,BÈÓÏ ÔnÊÓ «≈«¿¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿«≈…

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈL‡Ï ‡ÏÂ ÌÈLÏ30. ¿»ƒ¿…«¬»ƒƒ¿≈∆»≈
ÌeËÓh‰Â31Ó BÈ‡ÏÏk ÔnÊ32ÈÓÏ Ú„Bi‰ ÔË˜ . ¿«À¿≈¿«≈¿»»»«≈«¿ƒ

Ú·L Ô·k ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ,ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ¿«¿ƒ»»¿««ƒ∆¿∆∆«
‰BÓL Ô·k B‡33ÔÈa ,‰LÏL ÔÈÓÏ ÔÈa ,Û¯ËˆÓe ; ¿∆¿∆ƒ¿»≈≈¿ƒ¿«¿»≈

ÂÈÏÚ ÔnÊÏ ,‰¯NÚ ÔÈÓÏ34ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ Ì"ekÚ‰Â . ¿ƒ¿«¬»»¿«≈»»¿»«≈¿«¿ƒ
ÂÈÏÚ35. »»

ב).24) ז, (ברכות לזימון אותם מצרפים של 25)אין
מה:). (שם, בקטנים עבדים של וכן בנשים, עבדים

בברכת 26) יוצאות הן אנשים, עם אכלו אם וכן (שם).
או"ח  בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות האנשים של הזימון

קצט). של 27)סי' הנוסח וכן התימנים. כת"י כנוסח
רבינו. בדברי קצט) (סימן או"ח דבר 28)ה'טור' אין כי

(לעיל  חורין ובני גדולים אנשים בעשרה אלא שבקדושה
כג:). מגילה וראה ה"ד. זכרות 29)פ"ח, סימני לו יש

כאחד. בפני 30)ונקבות בריה כי פ"ה. ברכות תוספתא
נקבה  אם זכר אם חכמים בו הכריעו ולא הוא, עצמה

(כסףֿמשנה). משניהם הוא וגרוע פג.). שאין 31)(יבמות
(הל' הוא אטום אלא נקבות סימני ולא זכרות סימני לא לו

כד). ב, ב 32)אישות (תוספתא למינו שם)אפילו רכות,
זכר, ונמצא ניתוח) (ע"י נקרע הוא לפעמים טומטום כי
שמא  מינו, לבני מצטרף אינו ולפיכך נקבה, נמצא ולפעמים
(כסףֿמשנה). נקבה ימצא והוא זכרים וימצאו הם יקרעו

ע"א.33) מח, קטן 34)ברכות מצרפים שאין נוהגים ואנו
הרמ"א  (הגהות שנה שלשֿעשרה בן שיהא עד כלל, לזימון

קצט). סי' הואיל 35)או"ח להתגייר, ועומד שמל אע"פ
רבינו  דברי והשווה מז:). (ברכות הוא גוי עדיין, סבל ולא
(פ"ז, תורה תלמוד הל' וראה ה"ו). (פ"יג, ביאה איסורי הל'

המוחרם. ועל המנודה על מזמנים שאין ה"ד)

.Á˙t ˙Èfk ÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ ‡l‡ ,ÔÈnÊÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆»«ƒ∆»«««ƒ«
‰ÏÚÓÏe36Ô‰nÚ eÏÎ‡ ‰LÏLe ,˙Ù eÏÎ‡L ‰Ú·L . ¿»¿»ƒ¿»∆»¿«¿»»¿ƒ»∆

¯Èˆ B‡ ˜¯È37;ÌMa ÔnÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ »»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»¿ƒ¿«≈«≈
‰ML Ï·‡ .˙t‰ ÈÏÎB‡Ó C¯·Ó‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«¿»≈≈¿≈««¬»ƒ»
eÈ‰iL „Ú ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ,˜¯È ‰Úa¯‡Â ˙Ù eÏÎ‡L∆»¿«¿«¿»»»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿

¯kp‰ ·¯ ˙t‰ ÈÏÎB‡38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿≈««…«ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
„Á‡ Ïk eÏÎ‡iL CÈ¯ˆ ,‰LÏLa Ï·‡ ,‰¯NÚa«¬»»¬»ƒ¿»»ƒ∆…¿»∆»

˙Èfk Ô‰Ó „Á‡Â39.ÔÈnÊÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙t ¿∆»≈∆««ƒ«¿««»¿«¿ƒ

כמבואר 36) שלשה, בזימון כאן ידובר מ"א. פ"ז, ברכות
ההלכה. או 37)בסוף כבושים ממאכלים היוצא מיץ

לא  "אפילו הנוסח: מח.) (שם, התלמוד ובלשון מלוחים.

Ì‰ÓÚ Ï·Ë."בציר (שם).38)אלא ולמעלה משבעה והוא
שם.39) רי"ף,

.ËÏÎ‡Â ÈLÈÏL ‡·e ,ÏÎ‡lÓ e¯Ó‚Â ,eÏÎ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿»¿ƒ∆¡…»¿ƒƒ¿»«
BnÚ ÏÎ‡Ï ÔÈÏBÎÈ Ì‡ -40¯‡MÓ elÙ‡Â ,‡e‰LŒÏk ƒ¿ƒ∆¡…ƒ»∆«¬ƒƒ¿»

ÔÈÏÎ‡41Ô‰nÚ Û¯ËˆÓ ,42‡e‰ ÔÈaÒÓaL ÏB„b ÌÎÁÂ . √»ƒƒ¿»≈ƒ»∆¿»»»∆«¿Àƒ
‡l‡ ‡· ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌlÎÏ C¯·nL∆¿»≈¿À»««ƒ∆…»∆»

‰B¯Á‡a43. »«¬»

מלאה.40) בטנם באים 41)שאין אלא פת, דברי שאינם
בעלמא. סעודה כבר 42)לקינוח אם אבל ע"א. מז, ברכות

ואין  מלאכול, דעתם הסיחו ונברך", לנו "הב אמרו:
אחרונים  מים נטלו כבר אם וכן עמהם, מצטרף השלישי

מיימוניות'). למחול 43)('הגהות בידו הרשות אמנם שם.
מצוה  וכן שם. כמבואר לברך, לאחרים וליתן כבודו על
ח) כא, (ויקרא וקדשתו שנאמר: חכם, תלמיד כהן להקדים
ראשון" ולברך ראשון לפתוח שבקדושה, דבר "לכל -
רא). סי' חיים אורח (שו"ע להלכה נפסק וכן נט:). (גיטין

.È˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,„Á‡Î eÏÎ‡L ‰LÏL44ÔÎÂ , ¿»∆»¿¿∆»≈»«»ƒ≈»≈¿≈
‰MÓÁ ÔÎÂ ‰Úa¯‡45Ì‰Ï LÈ - ‰MLÂ .46˜ÏÁÏ47, «¿»»¿≈¬ƒ»¿ƒ»≈»∆≈»≈

‰¯NÚ „Ú48ÌÈ‡M¯ ÌÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe ‰¯NÚÓ . «¬»»≈¬»»¿«¿»≈»«»ƒ
˙k¯a ‰È‰˙Â ,e˜ÏÁiL ÔÓÊ ÏkL ;ÌÈ¯NÚ „Ú ,˜ÏÁÏ≈»≈«∆¿ƒ∆»¿«∆≈»¿¿ƒ¿∆ƒ¿«
˜ÏÁÏ Ì‰Ï LÈ ,Ïk‰ ÔenÊk ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ ÏÎÏ Ôenf‰49. «ƒ¿»≈∆»≈∆¿ƒ«…≈»∆≈»≈

בברכת 44) נתחייבו שהרי עצמו, בפני אחד כל לברך
והשנים 45)הזימון. לעצמם, לזמן מהם לשלשה אסור

זימון. בלא או"ח 46)יברכו (שו"ע ירצו אם בידם הרשות
א). סעיף קצג, ושלשה 47)סי' לעצמם, שלשה שיזמנו

לעצמם. בעשרה 48)אחרים שהרי בכלל, עשרה ולא
השם. הזכרת בלא ויזמנו יחלקו ואיך בשם, בזימון נתחייבו

ע"א.49) נ, ברכות

.‡ÈÏL ˙B¯e·Á LÏMÓ e‡aL ,Ì„‡ŒÈ· ‰LÏL¿»¿≈»»∆»ƒ»¬∆
˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,‰LÏL ‰LÏL50ÔnÊ ¯·k Ì‡Â . ¿»¿»≈»«»ƒ≈»≈¿ƒ¿»ƒ≈

BlL ‰¯e·Áa Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk51ÔÈ‡M¯ - »∆»¿∆»≈∆«¬»∆«»ƒ
˜ÏÁÏ52Ô‰ÈÏÚ enÊ ¯·kL ,ÔenÊa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,53. ≈»≈¿≈»«»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¬≈∆

„Á‡ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙t ÏÎ‡Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿∆¡…«««ƒ∆»∆»
˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,BlMÓ ÏÎB‡ „Á‡Â54. ¿∆»≈ƒ∆≈»«»ƒ≈»≈

בחבורותיהם,50) באכלם זימון חובת עליהם חלה שכבר
משנתחברו  יחד שלשתם אכלו שלא אע"פ בזימון ומברכים

כשאכלו  ומדובר נ.). (ברכות ושינו מחדש אחד בבית כולם
לחזור  מהם אחד כל מחוייב אחרת כי לפינה, מפינה מקומם
מרן  ביאר וכך ה"ה. פ"ד, לעיל ראה שאכל. במקום ולברך

קצג). סי' (או"ח יוסף' אלא 51)ה'בית ממש, זימן לא
לו  קראו הנשארים והשנים לשוק שיצא כגון לזימון, נצטרף

ה"יג. בסמוך ראה עליו. שלשתם 52)וזימנו אכלו אפילו
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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משל  לאכול יכול האחד ואין הואיל לזימון, מצטרפים
ס"ג). קצו, סי' או"ח בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות חבירו

וקטנים,23) ועבדים "נשים הנוסח: התימנים, ובכת"י
המזון". בברכת כחיובן בזימון חייבים

.ÊÔ‰ÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL24Ï·‡ , »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿ƒ¬≈∆¬»
ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL ÏL ‰¯e·Á ‡‰˙ ‡ÏÂ .ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ¿«¿ƒ¿«¿»¿…¿≈¬»∆»ƒ«¬»ƒ

˙eˆÈ¯t‰ ÈtÓ ,ÌÈpË˜e25˙BnÊÓ ÌÈL Ï·‡ ; ¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ¬»»ƒ¿«¿
ÔÓˆÚÏ26ÔÓˆÚÏ ÌÈ„·Ú B‡27enÊÈ ‡lL „·Ï·e ; ¿«¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…¿«¿
ÌM·28ÒBÈ‚B¯c‡ .29‡Ï ,ÔnÊÓ BÈ‡Â ,BÈÓÏ ÔnÊÓ «≈«¿¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿«≈…

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈL‡Ï ‡ÏÂ ÌÈLÏ30. ¿»ƒ¿…«¬»ƒƒ¿≈∆»≈
ÌeËÓh‰Â31Ó BÈ‡ÏÏk ÔnÊ32ÈÓÏ Ú„Bi‰ ÔË˜ . ¿«À¿≈¿«≈¿»»»«≈«¿ƒ

Ú·L Ô·k ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ,ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ¿«¿ƒ»»¿««ƒ∆¿∆∆«
‰BÓL Ô·k B‡33ÔÈa ,‰LÏL ÔÈÓÏ ÔÈa ,Û¯ËˆÓe ; ¿∆¿∆ƒ¿»≈≈¿ƒ¿«¿»≈

ÂÈÏÚ ÔnÊÏ ,‰¯NÚ ÔÈÓÏ34ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ Ì"ekÚ‰Â . ¿ƒ¿«¬»»¿«≈»»¿»«≈¿«¿ƒ
ÂÈÏÚ35. »»

ב).24) ז, (ברכות לזימון אותם מצרפים של 25)אין
מה:). (שם, בקטנים עבדים של וכן בנשים, עבדים

בברכת 26) יוצאות הן אנשים, עם אכלו אם וכן (שם).
או"ח  בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות האנשים של הזימון

קצט). של 27)סי' הנוסח וכן התימנים. כת"י כנוסח
רבינו. בדברי קצט) (סימן או"ח דבר 28)ה'טור' אין כי

(לעיל  חורין ובני גדולים אנשים בעשרה אלא שבקדושה
כג:). מגילה וראה ה"ד. זכרות 29)פ"ח, סימני לו יש

כאחד. בפני 30)ונקבות בריה כי פ"ה. ברכות תוספתא
נקבה  אם זכר אם חכמים בו הכריעו ולא הוא, עצמה

(כסףֿמשנה). משניהם הוא וגרוע פג.). שאין 31)(יבמות
(הל' הוא אטום אלא נקבות סימני ולא זכרות סימני לא לו

כד). ב, ב 32)אישות (תוספתא למינו שם)אפילו רכות,
זכר, ונמצא ניתוח) (ע"י נקרע הוא לפעמים טומטום כי
שמא  מינו, לבני מצטרף אינו ולפיכך נקבה, נמצא ולפעמים
(כסףֿמשנה). נקבה ימצא והוא זכרים וימצאו הם יקרעו

ע"א.33) מח, קטן 34)ברכות מצרפים שאין נוהגים ואנו
הרמ"א  (הגהות שנה שלשֿעשרה בן שיהא עד כלל, לזימון

קצט). סי' הואיל 35)או"ח להתגייר, ועומד שמל אע"פ
רבינו  דברי והשווה מז:). (ברכות הוא גוי עדיין, סבל ולא
(פ"ז, תורה תלמוד הל' וראה ה"ו). (פ"יג, ביאה איסורי הל'

המוחרם. ועל המנודה על מזמנים שאין ה"ד)

.Á˙t ˙Èfk ÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ ‡l‡ ,ÔÈnÊÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆»«ƒ∆»«««ƒ«
‰ÏÚÓÏe36Ô‰nÚ eÏÎ‡ ‰LÏLe ,˙Ù eÏÎ‡L ‰Ú·L . ¿»¿»ƒ¿»∆»¿«¿»»¿ƒ»∆

¯Èˆ B‡ ˜¯È37;ÌMa ÔnÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ »»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»¿ƒ¿«≈«≈
‰ML Ï·‡ .˙t‰ ÈÏÎB‡Ó C¯·Ó‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«¿»≈≈¿≈««¬»ƒ»
eÈ‰iL „Ú ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ,˜¯È ‰Úa¯‡Â ˙Ù eÏÎ‡L∆»¿«¿«¿»»»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿

¯kp‰ ·¯ ˙t‰ ÈÏÎB‡38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿≈««…«ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
„Á‡ Ïk eÏÎ‡iL CÈ¯ˆ ,‰LÏLa Ï·‡ ,‰¯NÚa«¬»»¬»ƒ¿»»ƒ∆…¿»∆»

˙Èfk Ô‰Ó „Á‡Â39.ÔÈnÊÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙t ¿∆»≈∆««ƒ«¿««»¿«¿ƒ

כמבואר 36) שלשה, בזימון כאן ידובר מ"א. פ"ז, ברכות
ההלכה. או 37)בסוף כבושים ממאכלים היוצא מיץ

לא  "אפילו הנוסח: מח.) (שם, התלמוד ובלשון מלוחים.

Ì‰ÓÚ Ï·Ë."בציר (שם).38)אלא ולמעלה משבעה והוא
שם.39) רי"ף,

.ËÏÎ‡Â ÈLÈÏL ‡·e ,ÏÎ‡lÓ e¯Ó‚Â ,eÏÎ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿»¿ƒ∆¡…»¿ƒƒ¿»«
BnÚ ÏÎ‡Ï ÔÈÏBÎÈ Ì‡ -40¯‡MÓ elÙ‡Â ,‡e‰LŒÏk ƒ¿ƒ∆¡…ƒ»∆«¬ƒƒ¿»

ÔÈÏÎ‡41Ô‰nÚ Û¯ËˆÓ ,42‡e‰ ÔÈaÒÓaL ÏB„b ÌÎÁÂ . √»ƒƒ¿»≈ƒ»∆¿»»»∆«¿Àƒ
‡l‡ ‡· ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌlÎÏ C¯·nL∆¿»≈¿À»««ƒ∆…»∆»

‰B¯Á‡a43. »«¬»

מלאה.40) בטנם באים 41)שאין אלא פת, דברי שאינם
בעלמא. סעודה כבר 42)לקינוח אם אבל ע"א. מז, ברכות

ואין  מלאכול, דעתם הסיחו ונברך", לנו "הב אמרו:
אחרונים  מים נטלו כבר אם וכן עמהם, מצטרף השלישי

מיימוניות'). למחול 43)('הגהות בידו הרשות אמנם שם.
מצוה  וכן שם. כמבואר לברך, לאחרים וליתן כבודו על
ח) כא, (ויקרא וקדשתו שנאמר: חכם, תלמיד כהן להקדים
ראשון" ולברך ראשון לפתוח שבקדושה, דבר "לכל -
רא). סי' חיים אורח (שו"ע להלכה נפסק וכן נט:). (גיטין

.È˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,„Á‡Î eÏÎ‡L ‰LÏL44ÔÎÂ , ¿»∆»¿¿∆»≈»«»ƒ≈»≈¿≈
‰MÓÁ ÔÎÂ ‰Úa¯‡45Ì‰Ï LÈ - ‰MLÂ .46˜ÏÁÏ47, «¿»»¿≈¬ƒ»¿ƒ»≈»∆≈»≈

‰¯NÚ „Ú48ÌÈ‡M¯ ÌÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe ‰¯NÚÓ . «¬»»≈¬»»¿«¿»≈»«»ƒ
˙k¯a ‰È‰˙Â ,e˜ÏÁiL ÔÓÊ ÏkL ;ÌÈ¯NÚ „Ú ,˜ÏÁÏ≈»≈«∆¿ƒ∆»¿«∆≈»¿¿ƒ¿∆ƒ¿«
˜ÏÁÏ Ì‰Ï LÈ ,Ïk‰ ÔenÊk ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ ÏÎÏ Ôenf‰49. «ƒ¿»≈∆»≈∆¿ƒ«…≈»∆≈»≈

בברכת 44) נתחייבו שהרי עצמו, בפני אחד כל לברך
והשנים 45)הזימון. לעצמם, לזמן מהם לשלשה אסור

זימון. בלא או"ח 46)יברכו (שו"ע ירצו אם בידם הרשות
א). סעיף קצג, ושלשה 47)סי' לעצמם, שלשה שיזמנו

לעצמם. בעשרה 48)אחרים שהרי בכלל, עשרה ולא
השם. הזכרת בלא ויזמנו יחלקו ואיך בשם, בזימון נתחייבו

ע"א.49) נ, ברכות

.‡ÈÏL ˙B¯e·Á LÏMÓ e‡aL ,Ì„‡ŒÈ· ‰LÏL¿»¿≈»»∆»ƒ»¬∆
˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,‰LÏL ‰LÏL50ÔnÊ ¯·k Ì‡Â . ¿»¿»≈»«»ƒ≈»≈¿ƒ¿»ƒ≈

BlL ‰¯e·Áa Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk51ÔÈ‡M¯ - »∆»¿∆»≈∆«¬»∆«»ƒ
˜ÏÁÏ52Ô‰ÈÏÚ enÊ ¯·kL ,ÔenÊa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,53. ≈»≈¿≈»«»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¬≈∆

„Á‡ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙t ÏÎ‡Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿∆¡…«««ƒ∆»∆»
˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,BlMÓ ÏÎB‡ „Á‡Â54. ¿∆»≈ƒ∆≈»«»ƒ≈»≈

בחבורותיהם,50) באכלם זימון חובת עליהם חלה שכבר
משנתחברו  יחד שלשתם אכלו שלא אע"פ בזימון ומברכים

כשאכלו  ומדובר נ.). (ברכות ושינו מחדש אחד בבית כולם
לחזור  מהם אחד כל מחוייב אחרת כי לפינה, מפינה מקומם
מרן  ביאר וכך ה"ה. פ"ד, לעיל ראה שאכל. במקום ולברך

קצג). סי' (או"ח יוסף' אלא 51)ה'בית ממש, זימן לא
לו  קראו הנשארים והשנים לשוק שיצא כגון לזימון, נצטרף

ה"יג. בסמוך ראה עליו. שלשתם 52)וזימנו אכלו אפילו
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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zekxa zekld - dad` xtq - lel` 'e iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·ÈÔÓÊa - „Á‡ ˙È·a ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ˙B¯e·Á ÈzL¿≈¬∆»¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«
ÔenÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ,el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„Á‡55ÔÈnÊÓ el‡Â ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ el‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ∆»¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ
CÏB‰ ‡e‰L ,Ì‰ÈÈa „Á‡ LnL LÈ Ì‡Â .ÔÓˆÚÏ¿«¿»¿ƒ≈«»∆»≈≈∆∆≈
ÔenÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - BÊ ‰¯e·ÁÏ BÊ ‰¯e·ÁÓ LnLÓe¿«≈≈¬»«¬»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„Á‡56;el‡ ˙‡ ÔÈ‡B¯ el‡ ˙ˆ˜Ó ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆»««ƒ∆≈ƒ¿»≈ƒ∆≈
‡e‰Â57C¯·Ó‰ È¯·c Ïk Ô‰ÈzL eÚÓLiL ,58 ¿∆ƒ¿¿¿≈∆»ƒ¿≈«¿»≈

¯e‡·a59. ¿≈

ע"ב.56)שם.55) המזמן.58)ובלבד.57)שם,
אחת 59) בחבורה כשאכלו והואֿהדין (שם.). בבהירות

מצטרפים, אין היטב נשמע המברך קול שאין כל גדולה,
(כסףֿמשנה). קטנות בחבורות לזמן ועליהם

.‚ÈÔÈ‡¯B˜ - ˜eMÏ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ,eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿¿»»∆»≈∆«¿ƒ
ÔÈnÊÓe ,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰M ‰Ó ÚÓLÏ ÔeÎiL È„k ,BÏ¿≈∆¿«≈ƒ¿…««∆≈¿ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ60¯ÊÁiLÎÏÂ ;B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈÂ ,˜eM· ‡e‰Â »»¿«¿≈¿≈»¿ƒ¿∆«¬…
‰¯NÚ Ï·‡ .BÓˆÚÏ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·ÈÂ ¯ÊÁÈ ,B˙È·Ï¿≈«¬…ƒ»≈ƒ¿««»¿«¿¬»¬»»
,ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ - ˜eMÏ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ,eÏÎ‡L∆»¿¿»»∆»≈∆«≈¿«¿ƒ»»

ÈÂ BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁiL „ÚÔ‰nÚ ·L61. «∆«¬…ƒ¿¿≈≈ƒ»∆

מה:)60) (ברכות הזימון ברכת עמהם עונה מעמדו ובמקום
שם. יונה רבינו להזכיר 61)ובפירוש שצריכים כיון שם.

בפחות  להזכירו כבודו זה אין ה"ד) (לעיל שמים שם
אחד. ובמקום מעשרה

.„ÈC¯·e Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ,„Á‡Î eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿¿∆»¿»«∆»≈∆≈«
BÓˆÚÏ62˙·BÁ È„È ÌÈM‰ e‡ˆÈÂ ;ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ - ¿«¿¿«¿ƒ»»¿»¿«¿«ƒ¿≈«

Ú¯ÙÓÏ ÔenÊ ÔÈ‡L ,‰Ê ÔenÊa ‡ˆÈ ‡Ï ‡e‰Â ,ÔenÊ63. ƒ¿…»»¿ƒ∆∆≈ƒ¿«¿≈«

זימון.62) נ.).63)בלא (ברכות המזון ברכת משבירך

.ÂËC¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - „Á‡Î eÏÎ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»»∆»¿∆»¿»≈
BÓˆÚÏ64Ú„BÈ BÈ‡ „Á‡Â Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»»∆»≈∆≈«¿∆»≈≈«

¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ ÈM‰Â ,Ì¯ ÏB˜a C¯·Ó Ú„BiL ‰Ê -∆∆≈«¿»≈¿»¿«≈ƒ∆»≈««
B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈÂ ,‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk65Ô·e .66C¯·Ó »¿»»¿»»¿≈¿≈»≈¿»≈

,dÏÚ·Ï ˙Î¯·Ó ‰M‡Â ,Ba¯Ï C¯·Ó „·ÚÂ ,ÂÈ·‡Ï¿»ƒ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»¿»∆∆¿«¿»
‡B·z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ï·‡ .Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒ¿≈»»¬»»¿¬»ƒ»

‰¯‡Ó67BÏ ÔÈÎ¯·Ó ÂÈ·e BzL‡L ÈÓÏ68. ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿»»¿»¿ƒ

את 64) אחד פוטר המוציא שבברכת אע"פ ע":ב. מה, שם,
דעתם  יחד, לאכול יושבים והם הואיל כי והטעם, חבירו.
שהיא  המזון בברכת אבל חבירו, בברכת אחד להצטרף
('תוספות' מזה זה ומסתלקים הקבע בטל הסעודה בגמר

קצג). סי' או"ח שו"ע בעצמו 65)שם.; כמברך הוא שאז
ה"יא). פ"א, שנה.66)(לעיל משלשֿעשרה פחות קטן,

מארה 68)קללה.67) לו תבוא למד ואם למד, שלא
וברש"י). לח. (סוכה כאלה שלוחים לעשות קונו את שמבזה
לבן  מארה "תבוא אמרו: ה"ט) פ"ג, (שם, ובירושלמי

עשר". לבן שצריך עשרים

.ÊËÔÓÊa ?Ô˙·BÁ È„È e‡ˆiL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿¿≈»»ƒ¿«
È¯·cÓ C¯·Ï ÌÈ·iÁ Ô‰L ,eÚ·N ‡ÏÂ eÏÎ‡L∆»¿¿…»¿∆≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ69B‡ „·Ú B‡ ÔË˜ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ CÎÈÙÏe , ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»»»∆∆
Ô˙·BÁ È„ÈÓ ‰M‡70‡e‰L ,Ú·NÂ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»ƒ≈»»¬»ƒ»«¿»«∆

ÔË˜ ÔÈa ,‰M‡ ÔÈa - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔBÊn‰ ˙k¯·a ·iÁ«»¿ƒ¿««»ƒ«»≈ƒ»≈»»
ÔÓ ¯·„a ·iÁ‰ ÏkL ,Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ,„·Ú B‡∆∆≈ƒƒ»∆»««»¿»»ƒ
·iÁ‰ ‡l‡ ,Ô˙·BÁ È„ÈÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ,‰¯Bz‰«»≈ƒƒ»ƒ≈»»∆»««»

B˙BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯·„ B˙B‡a71. ¿»»ƒ«»¿

ה"א.69) פ"א, לעיל לברך 70)ראה מחוייבים הם שגם
כמותם. בלבד סופרים וראה 71)מדברי ע"ב. כ, ברכות

שאחד  גדולים, בשני הדין וכן רבינו". "תשובות במוספנו
הבלתי  האחד אין לשבעה, אכל והשני שבע ולא אכל מהם
הנזכרת  רבינו מתשובת וכמבואר השבע, את מוציא שבע

לעיל.

.ÊÈ˙k¯·a ÔÈÎ¯·Ó Ô‡ˆÓe ,ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ÒÎp‰«ƒ¿»≈∆¬≈ƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿«
‰BÚ ‡e‰ - "C¯·" ¯ÓB‡ C¯·Ó‰ ‡ˆÓ Ì‡ :Ôenf‰«ƒƒ»»«¿»≈≈¿»≈∆

C¯·Óe ‡e‰ Ce¯a"72ÔÈBÚ ÌÈÏÎB‡‰ ‡ˆÓ Ì‡Â ;" »¿…»¿ƒ»»»¿ƒƒ
ÔÓ‡ Ô‰È¯Á‡ ‰BÚ ‡e‰ - "BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a"73. »∆»«¿ƒ∆∆«¬≈∆»≈

שהרי 72) משלו", "שאכלנו אומר: ואינו ע"ב. מה, ברכות
אומר: המברך את ומצא עשרה הם ואם עמהם, אכל לא
הוא  "ברוך עונה: הוא משלו", שאכלנו אלהינו "נברך

ÂÈ‰Ï‡ בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות וכו' שמו ומבורך
קצח). סי' ע"ב.73)או"ח מה, ברכות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מים 1) דין במשקה; שטיבולו דבר ולכל לפת ידיים נטילת

צריך  ידיו שהנוטל דברים ארבעה תיקנום; ולמה אחרונים
בהם. להיזהר

.‡CÈ¯ˆ ,"‡ÈˆBn‰" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ˙t‰ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈««∆¿»¿ƒ»»«ƒ»ƒ
ÛBÒÂ ‰lÁz ÌÈ„È ˙ÏÈË2˙Ù ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»»¿««ƒ∆ƒ«

ÔÈlÁ3˙BÎÏÎÏÓ ÂÈ„È ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,4Ú„BÈ BÈ‡Â , Àƒ¿««ƒ∆≈»»¿À¿»¿≈≈«
‰‡ÓË Ô‰Ï5ÂÈ„È ÈzL ÏhiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï -6ÔÎÂ . »∆À¿»……««∆ƒ…¿≈»»¿≈

ÔÈ˜LÓa BÏeahL ¯·c Ïk7ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ ,8 »»»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»«ƒ
‰lÁz9. ¿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«
ÚÓL10‰lÙ˙Ï ÔÈa ,11eLc˜ ¯L‡ :‰lÁz C¯·Ó - ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ»¬∆ƒ¿»

˙ÏÈË ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa12BfL ;ÌÈ„È13˙ÂˆÓ ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»ƒ∆ƒ¿«
Ô‰Ó ÚÓLÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ eÈeËˆpL ,ÌÈÓÎÁ14, ¬»ƒ∆ƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿…«≈∆

Ee¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL15ÌÈB¯Á‡ ÌÈÓe . ∆∆¡««ƒ«»¬∆«ƒ«¬ƒ
,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ÌÈ‡L16. ≈¿»¿ƒ¬≈∆∆≈»∆»ƒ¿≈««»»

CÎÈÙÏe17¯˙BÈa Ô‰a ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ18. ¿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 ÏÈL·z ÔÈa ÌÈ„È ˙ÏÈË19‰ˆ¯ : ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»
ÔÈ‡ ÔÈlÁ ÏL ˙B¯Ùe .ÏËB BÈ‡ - ‰ˆ¯ ,ÏËB -≈»»≈≈≈∆Àƒ≈»

ÛBqa ÔÈa ,‰lÁza ÔÈa ,ÌÈ„È ˙ÏÈË ÔÈÎÈ¯ˆ20ÏÎÂ . ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ»≈«¿»
Áe¯‰ ÈqbÓ ‰Ê È¯‰ ,˙B¯ÙÏ ÂÈ„È ÏËBp‰21˙t Ïk . «≈»»¿≈¬≈∆ƒ«≈»«»«

Ba ÁÏn‰L22LÈ ‡nL ,‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ , ∆«∆«»ƒ¿ƒ«»«ƒ»«¬»∆»∆
,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓk BÚ·hL ÁÏÓ B‡ ,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ Ba∆«¿ƒ∆«∆ƒ¿¿∆«¿ƒ
ÏhÏ ÔÈ·iÁ ‰Ê ÈtÓ .‡ÓqÈÂ ÂÈÈÚ ÏÚ ÂÈ„È ¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ»»«≈»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆«»ƒƒ…

ÁÏn‰ ÈtÓ ,‰„eÚÒ Ïk ÛBÒa ÌÈ„È23‰Án·e .24 »«ƒ¿»¿»ƒ¿≈«∆«««¬∆
ÌÈ„e¯Ë Ô‰L ÈtÓ ,‰lÁza ÌÈ„È ˙ÏÈËpÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

‰ÓÁÏna25ÈtÓ ,‰B¯Á‡a ÔÈ·iÁÂ ;26.‰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 אחרי התורה 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
‡ÂÏÎאףֿעלֿפי ‡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‰ „Ú27‰nÎÂ . «≈»ƒ¿ƒ«»«ƒ««∆∆¿«»
ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ ?ÌÈn‰ ¯eÚL28ÏÎÂ . ƒ««ƒ¿ƒƒ¿»¿≈»»ƒ¿»

‰ÏÈ·Ëa ÌÈˆˆBÁL29ÌÈ„È ˙ÏÈËa ıˆBÁ ,30ÏÎÂ . ∆¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»
‰ÏBÚ‰31‰Â˜Ó ˙cÓÏ32˙ÈÚÈ·¯ ¯eÚLÏ ‰ÏBÚ ,33. »∆¿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 CÈ¯v‰ Ïk34 »«»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒ»»¿≈ƒ¿∆
¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ BÈ‡ -35ÔÈ‡L ÌÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡Â . ≈»ƒ»»«≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ∆≈

‰Â˜Ó ¯eÚL Ì‰a36Ú˜¯waL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ· B‡ ,37- »∆ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ∆««¿«
˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ·e‡L ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï…»»¿∆≈««ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆

‰ÏÈËa ‡l‡ ÌÈ„i‰38. «»«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 (כסףֿמשנה 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
(כסףֿמשנה). ידים לטבילת וכשרים שהמשיכום" "שאובים

.Â:ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,ÂÈ„È ÏËBp‰ Ïk»«≈»»»ƒ¿ƒ»≈¿«¿»»¿»ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒÙ eÈ‰È ‡lL ,ÔÓˆÚ ÌÈna39, ««ƒ«¿»∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ

,ÈÏk·e ,ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ Ô‰· ‰È‰iL ,¯eÚM·e«ƒ∆ƒ¿∆»∆¿ƒƒ¿»¿≈»«ƒ«¿ƒ
eÈ‰iL ,ÏËBp·e ,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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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«
ÚÓL10‰lÙ˙Ï ÔÈa ,11eLc˜ ¯L‡ :‰lÁz C¯·Ó - ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ»¬∆ƒ¿»

˙ÏÈË ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa12BfL ;ÌÈ„È13˙ÂˆÓ ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»ƒ∆ƒ¿«
Ô‰Ó ÚÓLÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ eÈeËˆpL ,ÌÈÓÎÁ14, ¬»ƒ∆ƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿…«≈∆

Ee¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL15ÌÈB¯Á‡ ÌÈÓe . ∆∆¡««ƒ«»¬∆«ƒ«¬ƒ
,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ÌÈ‡L16. ≈¿»¿ƒ¬≈∆∆≈»∆»ƒ¿≈««»»

CÎÈÙÏe17¯˙BÈa Ô‰a ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ18. ¿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 ÏÈL·z ÔÈa ÌÈ„È ˙ÏÈË19‰ˆ¯ : ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»
ÔÈ‡ ÔÈlÁ ÏL ˙B¯Ùe .ÏËB BÈ‡ - ‰ˆ¯ ,ÏËB -≈»»≈≈≈∆Àƒ≈»

ÛBqa ÔÈa ,‰lÁza ÔÈa ,ÌÈ„È ˙ÏÈË ÔÈÎÈ¯ˆ20ÏÎÂ . ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ»≈«¿»
Áe¯‰ ÈqbÓ ‰Ê È¯‰ ,˙B¯ÙÏ ÂÈ„È ÏËBp‰21˙t Ïk . «≈»»¿≈¬≈∆ƒ«≈»«»«

Ba ÁÏn‰L22LÈ ‡nL ,‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ , ∆«∆«»ƒ¿ƒ«»«ƒ»«¬»∆»∆
,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓk BÚ·hL ÁÏÓ B‡ ,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ Ba∆«¿ƒ∆«∆ƒ¿¿∆«¿ƒ
ÏhÏ ÔÈ·iÁ ‰Ê ÈtÓ .‡ÓqÈÂ ÂÈÈÚ ÏÚ ÂÈ„È ¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ»»«≈»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆«»ƒƒ…

ÁÏn‰ ÈtÓ ,‰„eÚÒ Ïk ÛBÒa ÌÈ„È23‰Án·e .24 »«ƒ¿»¿»ƒ¿≈«∆«««¬∆
ÌÈ„e¯Ë Ô‰L ÈtÓ ,‰lÁza ÌÈ„È ˙ÏÈËpÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

‰ÓÁÏna25ÈtÓ ,‰B¯Á‡a ÔÈ·iÁÂ ;26.‰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 אחרי התורה 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
‡ÂÏÎאףֿעלֿפי ‡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‰ „Ú27‰nÎÂ . «≈»ƒ¿ƒ«»«ƒ««∆∆¿«»
ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ ?ÌÈn‰ ¯eÚL28ÏÎÂ . ƒ««ƒ¿ƒƒ¿»¿≈»»ƒ¿»

‰ÏÈ·Ëa ÌÈˆˆBÁL29ÌÈ„È ˙ÏÈËa ıˆBÁ ,30ÏÎÂ . ∆¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»
‰ÏBÚ‰31‰Â˜Ó ˙cÓÏ32˙ÈÚÈ·¯ ¯eÚLÏ ‰ÏBÚ ,33. »∆¿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 CÈ¯v‰ Ïk34 »«»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒ»»¿≈ƒ¿∆
¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ BÈ‡ -35ÔÈ‡L ÌÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡Â . ≈»ƒ»»«≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ∆≈

‰Â˜Ó ¯eÚL Ì‰a36Ú˜¯waL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ· B‡ ,37- »∆ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ∆««¿«
˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ·e‡L ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï…»»¿∆≈««ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆

‰ÏÈËa ‡l‡ ÌÈ„i‰38. «»«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 (כסףֿמשנה 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
(כסףֿמשנה). ידים לטבילת וכשרים שהמשיכום" "שאובים

.Â:ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,ÂÈ„È ÏËBp‰ Ïk»«≈»»»ƒ¿ƒ»≈¿«¿»»¿»ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒÙ eÈ‰È ‡lL ,ÔÓˆÚ ÌÈna39, ««ƒ«¿»∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ

,ÈÏk·e ,ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ Ô‰· ‰È‰iL ,¯eÚM·e«ƒ∆ƒ¿∆»∆¿ƒƒ¿»¿≈»«ƒ«¿ƒ
eÈ‰iL ,ÏËBp·e ,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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zekxa zekld - dad` xtq - lel` 'e iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.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‰40epzLpL ÌÈÓ ?„ˆÈk . «¿≈»ƒƒ¿≈∆≈««ƒ∆ƒ¿«
¯·c ˙ÓÁÓ ÔÈa ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÏÎa ÔÈa - Ô˙È‡¯Ó«¿ƒ»≈¿≈ƒ≈¿«¿»≈≈¬«»»

ÔÎB˙Ï ÏÙpL41el‡ È¯‰ - ÔÓB˜Ó ˙ÓÁÓ ÔÈa , ∆»«¿»≈≈¬«¿»¬≈≈
ÔÈÏeÒÙ42‰i˙MÓ Ô˙B‡ ¯ÒB‡‰ Èelb elb˙ Ì‡ ÔÎÂ .43 ¿ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿ƒ»

ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ eÏÒÙ -44. 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
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ?„ˆÈk .ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒÙe45ÁÈ„‰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 ,ÌÈÏÎa46. ¿≈ƒ≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ
ÔÏÒÙ ‡Ï - ÌÈL„Á B‡ ÔÈÁ„eÓ ÌÈÏk Ô‰a ÁÈ„‰47. ≈ƒ«»∆≈ƒ»ƒ¬»ƒ…¿»»

ÌBzÁp‰L ÌÈÓ48ÌÈÎÚk‰ ˙‡ Ô‰a ÏaËÓ49,ÔÈÏeÒt - «ƒ∆««¿¿«≈»∆∆«¿»ƒ¿ƒ
‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰Ó ÔÙBÁ ‡e‰LÂ50ÌÈn‰L ;ÌÈ¯Lk - ¿∆≈≈∆ƒ¿«ƒ»¿≈ƒ∆««ƒ

ÔÙÁL ÌÈn‰ Ï·‡ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰· eNÚpL Ô‰ ÂÈÙÁaL∆¿»¿»≈∆«¬»∆¿»»¬»««ƒ∆»«
Ô˙e¯LÎa Ô‰ È¯‰ Ì‰Ó51. ≈∆¬≈≈¿«¿»

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

.ËÎÂÌÈ¯Ó eÈ‰L ÔB‚k ,·Ïk ˙i˙MÓ eÏÒÙpL ÌÈÓ Ï ¿»«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆∆¿∆»»ƒ
ÔÈ¯eÎÚ B‡ ÌÈÁeÏÓ B‡52‰zLÈ ‡lL „Ú ,Ú¯ ÁÈ¯ B‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«««∆…ƒ¿∆

·Ïk‰ Ô‰Ó53,ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt - ÌÈÏÎa : ≈∆«∆∆¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ
ÏÈaË‰Ï ÌÈ¯Lk - ˙BÚ˜¯˜·e54‡È¯·Ë ÈnÁ .55, ¿«¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ«≈¿∆¿»

ÌÈ„i‰ ˙‡ Ì‰a ÔÈÏÈaËÓ ,ÔÓB˜Óa56ÏË Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿»«¿ƒƒ»∆∆«»«ƒ¬»ƒ»«
‰n‡ Ô‰Ó ‚ÈÏÙ‰L B‡ ,ÈÏÎa Ô‰Ó57¯Á‡ ÌB˜ÓÏ58- ≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆«»¿»«≈

ÌÈB¯Á‡ ‡ÏÂ ÌÈBL‡¯ ‡Ï ,Ô‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡59ÈtÓ , ≈¿ƒ≈∆…ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿≈
‰Ó‰a ˙i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L60. ∆≈»¿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 LÈ61ÔziL „Ú , ≈«≈ƒ≈«»»¿«¿««∆ƒ≈
- ˙Á‡ ‰ÙÈËLa dlk ˙ÈÚÈ·¯‰ Ô˙ Ì‡Â .¯eÚMk«ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»««

¯Lk62‰Ê „ˆa ‰Ê ,‰MÓÁ B‡ ‰Úa¯‡ ÔÈÏËB .63B‡ , »≈¿ƒ«¿»»¬ƒ»∆¿«∆
˙Á‡ ‰ÙÈËLa ,‰Ê ÈabŒÏÚ ‰Ê „È64et¯iL „·Ï·e ;65 «∆««≈∆ƒ¿ƒ»««ƒ¿«∆«¿

d˙B‡· ‰È‰ÈÂ ,ÌÈn‰ Ô‰ÈÈ· ‡B·iL È„k ,Ô‰È„È¿≈∆¿≈∆»≈≈∆««ƒ¿ƒ¿∆¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ È„k ‰ÙÈËM‰66. «¿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‡67, ≈¿ƒ«ƒ«»«ƒ…¿»¿«≈ƒ
ıÁn‰ ÈÏeLa ‡ÏÂ68ÌÈÒ¯Á· ‡ÏÂ ,69˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ ,70 ¿…¿≈«««¿…«¬»ƒ¿…ƒ¿«

‰Ùe‚n‰ Ôwz Ì‡Â .˙È·Á‰71‰pnÓ ÔÈÏËB ,‰ÏÈËÏ ∆»ƒ¿ƒƒ≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒƒ∆»
˙ÓÁ‰ ÔÎÂ .ÌÈ„iÏ72dwzL73.ÌÈ„iÏ ‰pnÓ ÔÈÏËB , «»»ƒ¿≈«≈∆∆ƒ¿»¿ƒƒ∆»«»»ƒ
‰t˜Â ˜N Ï·‡74e˜˙pL75Ô‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ - ¬»«¿À»∆ƒ¿¿≈¿ƒ≈∆

ÌÈ„iÏ76ÈÏk ÂÈÙÁ ÔÈ‡L ,ÂÈÙÁa B¯·ÁÏ ÔzÈ ‡ÏÂ .77. «»»ƒ¿…ƒ≈«¬≈¿»¿»∆≈»¿»∆ƒ
È„ÈÓ Ô˙B‡ ˙¯‰ËÓ‰ ‰¯È·L e¯aLpL ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»«¿«∆∆»ƒ≈

‰‡ÓË78È¯·L Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„iÏ Ì‰a ÔÈ˙B ÔÈ‡ , À¿»≈¿ƒ»∆«»«ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿≈
ÌÈÏÎ79. ≈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‚80‰Ó„‡ ÈÏÎe81ÈÏk .ÌÈÓÏL eÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿»ƒ¿≈¬»»¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ

ÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ BÈ‡L˙È82ÔÈ‡ ,˙ÈÚÈ·¯ Ba ÔÈ‡ B‡ ∆≈«¬ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ≈
ÌÈ„iÏ BpnÓ ÔÈ˙B83. ¿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

.‚ÈL¯Á elÙ‡ ,ÌÈ„iÏ ÔzÏ ÌÈ¯Lk Ïk‰84‰ËBL , «…¿≈ƒƒ≈«»«ƒ¬ƒ≈≈∆
ÔË˜Â85ÂÈk¯a ÔÈa ÈÏk‰ ÁÈpÓ - ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .86 ¿»»ƒ≈»«≈«ƒ««¿ƒ≈ƒ¿»

ÏhÈÂ ÂÈ„È ÏÚ ˙È·Á‰ ‰hÈ B‡ ,ÂÈ„È ÏÚ ˜ˆÂ87B‡ , ¿»«»»«∆∆»ƒ«»»¿ƒ…
˜ˆÂ ¯ÊBÁÂ ,BÊ ÏÚ BÊa ˜ˆÂ ˙Á‡ B„È ÏËB88 ≈»««¿»¿«¿≈¿»

ÌÈ„iÏ ÏËB ÛBw‰Â .‰iM‰ ÏÚ ‰BL‡¯a89. »ƒ»««¿ƒ»¿«≈«»»ƒ

מדבר.84) ואינו שומע בני 85)שאינו שאינם אףֿעלֿפי
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

"כח89) מצריכים אנו אין כי שם. ידים, "כח ‡„Ìמס' אל "
Ô˙Â.קוף ואפילו "

.„È˙˜M‰90Ô˙BÂ ÏbÏ‚· B‡ B„Èa Ì„‡ ‰ÏBcL , «…∆∆∆»»¿»¿«¿«¿≈
dÎB˙Ï91‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ,92‰n‡a93ÔÈÎÏB‰Â ¿»¿««ƒƒ¿»ƒƒ∆»»«»¿¿ƒ

,˙˜Ma ÂÈ„È ÁÈp‰Â ,‰Ó‰a‰ B‡ ˙B˜¯È‰ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«¿»«¿≈»¿ƒƒ«»»«…∆
Ú eÙËLÂ ÌÈn‰ e¯·ÚÂ,‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈ„È Ï ¿»¿««ƒ¿»¿«»»…»¿»¿ƒ»

ÂÈ„È ÏÚ Ô˙B Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L94˙B·B¯˜ 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 בדלי 91)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‡ ,‰NÚ95Ô‰ Ì‡ ,Ô‰a ÔÈ‡L B‡ «¬»ƒ≈»∆«ƒ∆≈»∆ƒ≈

ÔÈ‡ÓË B‡ ÔÈ¯B‰Ë96ÏË ‡Ï ˜ÙÒ ,ÂÈ„È ÏË ˜ÙÒ ; ¿ƒ¿≈ƒ»≈»«»»»≈…»«
¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÂÈ„È97ÌÈ„È ˙¯‰ËaL ˜ÙÒ ÏkL , »»¿≈»∆»»≈∆¿»√«»«ƒ

¯B‰Ë98. »

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 CÈ¯ˆ - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓ99 «ƒ»ƒƒ»ƒ∆«¿ƒ«»»
‰ÏÚÓÏ100˜¯tÏ ıeÁ ÌÈÓ e‡ˆÈ ‡lL „Ú ,101e¯ÊÁÈÂ ¿«¿»«∆…≈¿«ƒ«∆∆¿««¿

ÌÈ„i‰ ˙‡ e‡nËÈÂ102ÏÈtLiL CÈ¯ˆ - ÌÈB¯Á‡Â ; ƒ«¿∆«»«ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆«¿ƒ
ÂÈ„È ÏÚÓ ÁÏn‰ Ák Ïk ‡ˆiL È„k ,‰hÓÏ ÂÈ„È103. »»¿«»¿≈∆≈≈»…««∆«≈«»»

ÈabŒÏÚ ÔÈa ÈÏÎ ÈabŒÏÚ ÔÈa ,ÌÈÏh ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ«ƒƒƒƒ»ƒ≈««≈¿ƒ≈««≈
ÈÏÎ ÈabŒÏÚ ‡l‡ ÔÈÏh ÔÈ‡ ÌÈB¯Á‡Â ,Ú˜¯˜104. «¿«¿«¬ƒ≈»ƒ»ƒ∆»««≈∆ƒ

¯e‡‰ ÈnÁa ÔÈa ,ÔÈÏh ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ105,ÔBˆa ÔÈa «ƒƒƒƒ»ƒ≈¿«≈»≈¿≈
ÌÈnÁ eÈ‰iL ,‡e‰Â .ÔÈnÁa ÔÈÏh ÔÈ‡ ÌÈB¯Á‡Â¿«¬ƒ≈»ƒ»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ

˙„ÏBÒ „i‰L106˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô‰a ∆«»∆∆»∆ƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ∆
‡Ó‰f‰107Ô‰a ÛLÙLÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,108eÈ‰ Ï·‡ . «À¬»∆≈»¿«¿≈»∆¬»»

a Ô‰Ó ÔÈÏËB ,ÔÈ¯LBÙ‰B¯Á‡109. ¿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 שהרי 102)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˙È¯ÁL ÂÈ„È Ì„‡ ÏËB110Ô‰ÈÏÚ ‰˙Óe ,111Ïk ≈»»»»«¬ƒ«¿∆¬≈∆»
‰ÏÈÎ‡ ÏÎÏ ÂÈ„È ˙‡ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌBi‰«¿≈»ƒƒ…∆»»¿»¬ƒ»

‰ÏÈÎ‡Â112Ô‰Ó BzÚc ÁÈqÈ ‡lL ,‡e‰Â ;113Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¿∆…«ƒ««¿≈∆¬»ƒ
CÈ¯vL ˙Ú ÏÎa ÂÈ„È ÏhÏ CÈ¯ˆ ,Ô‰Ó BzÚc ÁÈq‰ƒƒ««¿≈∆»ƒƒ…»»¿»≈∆»ƒ

‰ÏÈË114. ¿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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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‚80‰Ó„‡ ÈÏÎe81ÈÏk .ÌÈÓÏL eÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿»ƒ¿≈¬»»¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ

ÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ BÈ‡L˙È82ÔÈ‡ ,˙ÈÚÈ·¯ Ba ÔÈ‡ B‡ ∆≈«¬ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ≈
ÌÈ„iÏ BpnÓ ÔÈ˙B83. ¿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

.‚ÈL¯Á elÙ‡ ,ÌÈ„iÏ ÔzÏ ÌÈ¯Lk Ïk‰84‰ËBL , «…¿≈ƒƒ≈«»«ƒ¬ƒ≈≈∆
ÔË˜Â85ÂÈk¯a ÔÈa ÈÏk‰ ÁÈpÓ - ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .86 ¿»»ƒ≈»«≈«ƒ««¿ƒ≈ƒ¿»

ÏhÈÂ ÂÈ„È ÏÚ ˙È·Á‰ ‰hÈ B‡ ,ÂÈ„È ÏÚ ˜ˆÂ87B‡ , ¿»«»»«∆∆»ƒ«»»¿ƒ…
˜ˆÂ ¯ÊBÁÂ ,BÊ ÏÚ BÊa ˜ˆÂ ˙Á‡ B„È ÏËB88 ≈»««¿»¿«¿≈¿»

ÌÈ„iÏ ÏËB ÛBw‰Â .‰iM‰ ÏÚ ‰BL‡¯a89. »ƒ»««¿ƒ»¿«≈«»»ƒ

מדבר.84) ואינו שומע בני 85)שאינו שאינם אףֿעלֿפי
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

"כח89) מצריכים אנו אין כי שם. ידים, "כח ‡„Ìמס' אל "
Ô˙Â.קוף ואפילו "

.„È˙˜M‰90Ô˙BÂ ÏbÏ‚· B‡ B„Èa Ì„‡ ‰ÏBcL , «…∆∆∆»»¿»¿«¿«¿≈
dÎB˙Ï91‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ,92‰n‡a93ÔÈÎÏB‰Â ¿»¿««ƒƒ¿»ƒƒ∆»»«»¿¿ƒ

,˙˜Ma ÂÈ„È ÁÈp‰Â ,‰Ó‰a‰ B‡ ˙B˜¯È‰ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«¿»«¿≈»¿ƒƒ«»»«…∆
Ú eÙËLÂ ÌÈn‰ e¯·ÚÂ,‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈ„È Ï ¿»¿««ƒ¿»¿«»»…»¿»¿ƒ»

ÂÈ„È ÏÚ Ô˙B Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L94˙B·B¯˜ 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 בדלי 91)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‡ ,‰NÚ95Ô‰ Ì‡ ,Ô‰a ÔÈ‡L B‡ «¬»ƒ≈»∆«ƒ∆≈»∆ƒ≈

ÔÈ‡ÓË B‡ ÔÈ¯B‰Ë96ÏË ‡Ï ˜ÙÒ ,ÂÈ„È ÏË ˜ÙÒ ; ¿ƒ¿≈ƒ»≈»«»»»≈…»«
¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÂÈ„È97ÌÈ„È ˙¯‰ËaL ˜ÙÒ ÏkL , »»¿≈»∆»»≈∆¿»√«»«ƒ

¯B‰Ë98. »

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 CÈ¯ˆ - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓ99 «ƒ»ƒƒ»ƒ∆«¿ƒ«»»
‰ÏÚÓÏ100˜¯tÏ ıeÁ ÌÈÓ e‡ˆÈ ‡lL „Ú ,101e¯ÊÁÈÂ ¿«¿»«∆…≈¿«ƒ«∆∆¿««¿

ÌÈ„i‰ ˙‡ e‡nËÈÂ102ÏÈtLiL CÈ¯ˆ - ÌÈB¯Á‡Â ; ƒ«¿∆«»«ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆«¿ƒ
ÂÈ„È ÏÚÓ ÁÏn‰ Ák Ïk ‡ˆiL È„k ,‰hÓÏ ÂÈ„È103. »»¿«»¿≈∆≈≈»…««∆«≈«»»

ÈabŒÏÚ ÔÈa ÈÏÎ ÈabŒÏÚ ÔÈa ,ÌÈÏh ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ«ƒƒƒƒ»ƒ≈««≈¿ƒ≈««≈
ÈÏÎ ÈabŒÏÚ ‡l‡ ÔÈÏh ÔÈ‡ ÌÈB¯Á‡Â ,Ú˜¯˜104. «¿«¿«¬ƒ≈»ƒ»ƒ∆»««≈∆ƒ

¯e‡‰ ÈnÁa ÔÈa ,ÔÈÏh ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ105,ÔBˆa ÔÈa «ƒƒƒƒ»ƒ≈¿«≈»≈¿≈
ÌÈnÁ eÈ‰iL ,‡e‰Â .ÔÈnÁa ÔÈÏh ÔÈ‡ ÌÈB¯Á‡Â¿«¬ƒ≈»ƒ»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ

˙„ÏBÒ „i‰L106˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô‰a ∆«»∆∆»∆ƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ∆
‡Ó‰f‰107Ô‰a ÛLÙLÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,108eÈ‰ Ï·‡ . «À¬»∆≈»¿«¿≈»∆¬»»

a Ô‰Ó ÔÈÏËB ,ÔÈ¯LBÙ‰B¯Á‡109. ¿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 שהרי 102)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˙È¯ÁL ÂÈ„È Ì„‡ ÏËB110Ô‰ÈÏÚ ‰˙Óe ,111Ïk ≈»»»»«¬ƒ«¿∆¬≈∆»
‰ÏÈÎ‡ ÏÎÏ ÂÈ„È ˙‡ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌBi‰«¿≈»ƒƒ…∆»»¿»¬ƒ»

‰ÏÈÎ‡Â112Ô‰Ó BzÚc ÁÈqÈ ‡lL ,‡e‰Â ;113Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¿∆…«ƒ««¿≈∆¬»ƒ
CÈ¯vL ˙Ú ÏÎa ÂÈ„È ÏhÏ CÈ¯ˆ ,Ô‰Ó BzÚc ÁÈq‰ƒƒ««¿≈∆»ƒƒ…»»¿»≈∆»ƒ

‰ÏÈË114. ¿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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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

.ÁÈËÏ115B‡ ˙t Ô‰a ÏÎB‡Â ‰tÓa ÂÈ„È ˙‡ Ì„‡ »»»∆»»¿«»¿≈»∆«
ÂÈ„È ÏË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜LÓa BÏeahL ¯·„116. »»∆ƒ¿«¿∆««ƒ∆…»«»»

ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡Ï ÏÈÎ‡n‰117ÏÎB‡‰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‡Â118ÏÎB‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈≈«««¬»¿«ƒ»≈
‰Ù¯‚Óa119ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯vL ,120. ¿«¿≈»∆»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 הכסףֿמשנה 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 בלי כי לאכול לא חז"ל ת

נטילה.

.ËÈÂÈ„È ÏË ‡lL ÈÓ ÏÈÎ‡‰Ï ¯eÒ‡121ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , »¿«¬ƒƒ∆…»«»»¿««ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËa ÏÊÏÊÏ ¯eÒ‡Â .ÂÈt CB˙Ï Ô˙B ‡e‰L122. ∆≈¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿ƒ«»»ƒ
¯·c‰ ÏÚ e¯È‰Ê‰Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰a¯‰ ÌÈÈeeˆÂ123. ¿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‡ CkŒ¯Á‡Â ,Ô˙ˆ˜Óa124. ¿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 CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ„È ˙‡ ·bÏ Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»¿«≈∆»»¿««»…«¿»
‡ÓË ÌÁÏ ÏÎB‡k ,ÌÈ„È ·eb ‡Ïa ÏÎB‡‰125ÏÎÂ . »≈¿…ƒ»«ƒ¿≈∆∆»≈¿»

ÛÎ˙Â .C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â ·bÓ ,‰B¯Á‡a ÂÈ„È ÏËBp‰«≈»»»«¬»¿«≈¿««»¿»≈¿≈∆
Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï .ÔBÊn‰ ˙k¯a - ÌÈ„È ˙ÏÈËÏƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿««»…«¿ƒ≈≈∆
ÂÈ„È ÏËBpL ¯Á‡ ÌÈÓ ˙BzLÏ elÙ‡ .¯Á‡ ¯·„a¿»»«≈¬ƒƒ¿«ƒ««∆≈»»

ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·iL „Ú ,¯eÒ‡ ‰B¯Á‡a126. »«¬»»«∆¿»≈ƒ¿««»

בני 125) 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  אלול ז' ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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¯‡ C¯c2ÏB„b‰ - ‰„eÚÒÏ ÔÈÒÎpLk :Ô‰ eÏ‡Â . ∆∆∆∆¿≈≈¿∆ƒ¿»ƒƒ¿»«»

ÔÈÒÎ CkŒ¯Á‡Â .‰lÁz ÂÈ„È ˙‡ ÏËB ÔlÎaL3 ∆¿À»≈∆»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»ƒ
ÔÈaÒÓ ÔÈ·LBÈÂ4L‡¯a ·ÒÓ ÏB„‚Â .5- BÏ ÈLÂ , ¿¿ƒ¿Àƒ¿»≈≈»…¿≈ƒ
epÓÈ‰ ‰hÓÏ6·ÒÓ 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,

.·‰Î¯a‰ ÌÈÏLÓe ,"‡ÈˆBn‰" C¯·Ó ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»≈«ƒ«¿ƒ«¿»»
ÚˆBa CkŒ¯Á‡Â9ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó Á¯B‡‰Â .10È„k , ¿««»≈«¿»≈«¿»≈ƒ¿««»¿≈

˙Èa‰ ÏÚ·Ï C¯·iL11- ˙Èa‰ ÈÏÚa ÔlÎ eÈ‰ Ì‡Â . ∆¿»≈¿«««»ƒ¿ƒ»À»«¬≈««ƒ
‰aL ÏB„b‰ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó ‡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‡È·iL „Ú Úˆ·Ï È‡M¯ ÚˆBa‰ ÔÈ‡≈«≈«««ƒ¿…««∆»ƒ∆«
ÔzÙÏ13„Á‡Â „Á‡ Ïk ÈÙÏ14eek˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ƒ¿»ƒ¿≈»∆»¿∆»∆»ƒ≈ƒ¿«¿

‰·¯Á ˙t ÏÎ‡Ï15,‰pË˜ ‰Òe¯Ù ‡Ï ,ÚˆB· BÈ‡Â . ∆¡…«¬≈»¿≈≈«…¿»¿«»
ÔÈÚŒ¯ˆk ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ16‰ÏB„‚ ‰Òe¯Ù ‡ÏÂ , ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««ƒ¿…¿»¿»

Ô˙·Ú¯k ‰‡¯pL ÈtÓ ,‰ˆÈakÓ ¯˙BÈ17LÈ ˙aL·e . ≈ƒ«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««¿»¿«»∆
‰ÏB„‚ ‰Òe¯t Úˆ·Ï 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 כדי 14)("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 Úˆ·Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ21‰˙È‰ Ì‡ . ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿…«ƒ»¿≈»ƒ»¿»
ÁÈpÓ - ÌÈhÁ ÏL ‰Òe¯Ùe ÌÈ¯BÚN ÏL ‰ÓÏL ÌL»¿≈»∆¿ƒ¿»∆ƒƒ«ƒ«

‰Òe¯t CB˙a ‰ÓÏL22Úˆ·iL È„k ,Ô‰ÈzLÓ ÚˆB·e ¿≈»¿¿»≈«ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ¿«
‰ÓÏMÓe ÌÈhÁÓ23·iÁ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa . ≈ƒƒƒ¿≈»¿«»¿»ƒƒ«»

˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ Úˆ·Ï24ÚˆB·e 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
ידי 23) 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 ‰Òe¯t 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 .C¯·Ó‰ ÌÚËiL∆ƒ¿««¿»≈¿≈«≈«««ƒ¿…«

ÔÓ‡ ‰ÏÎiL29ˆBa‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÔÈaÒÓ‰ ·¯ ÈtÓÚ30 ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ…«¿Àƒ¿ƒ»»«≈«
,‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓÏ B‡ Ba¯Ï „B·k ˜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∆»∆«¿»»¿»≈
e¯Ób .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‡ .ÔÈ¯ÓBbL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÎB‡ ‡l‡∆»¿ƒ¿¿ƒ«∆¿ƒ≈¿ƒƒ

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ,‰„eÚÒa35,‰Ê ÈtÓe . ƒ¿»¿≈∆…»ƒ≈«»»ƒ¿≈∆
C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,ÔBÊn‰ CB˙a ÔÈÈ Ì‰Ï ‡a Ì‡ƒ»»∆«ƒ¿«»»∆»¿∆»¿»≈
˙ÚLa ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ‰BÚÂ ,„Á‡ C¯a Ì‡L ;BÓˆÚÏ¿«¿∆ƒ≈«∆»¿∆»∆»≈ƒ¿«

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ,‰ÚÈÏa‰36ÈÙa ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡Â . «¿ƒ»»ƒ≈«»»¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈
L ,B˙ÓÏ ‡ÏÂ ÏÎB‡‰BLi·Ï ‡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»∆
ÏÈL·z ÏkÓ ÂÈt CB˙Ï ÔzÏ ‡e‰ ˙eÓÁ¯ C¯„Â¿∆∆«¬»ƒ≈¿ƒƒ»«¿ƒ

BzÚc ·MÈÏ È„k ,ÏÈL·˙Â39C¯·Ó ,ÔÈÈ BÏ e˙ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈¿«≈«¿¿ƒ»¿«ƒ¿»≈
B˙i˙L ÔÈ‡L ÈtÓ ,BÏ ÔÈ˙BpL ÒBÎÂ ÒBk Ïk ÏÚ«»»∆¿ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ»

ÌBˆ¯a ‡l‡ BBˆ¯a ‰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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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‡È·iL „Ú Úˆ·Ï È‡M¯ ÚˆBa‰ ÔÈ‡≈«≈«««ƒ¿…««∆»ƒ∆«
ÔzÙÏ13„Á‡Â „Á‡ Ïk ÈÙÏ14eek˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ƒ¿»ƒ¿≈»∆»¿∆»∆»ƒ≈ƒ¿«¿

‰·¯Á ˙t ÏÎ‡Ï15,‰pË˜ ‰Òe¯Ù ‡Ï ,ÚˆB· BÈ‡Â . ∆¡…«¬≈»¿≈≈«…¿»¿«»
ÔÈÚŒ¯ˆk ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ16‰ÏB„‚ ‰Òe¯Ù ‡ÏÂ , ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««ƒ¿…¿»¿»

Ô˙·Ú¯k ‰‡¯pL ÈtÓ ,‰ˆÈakÓ ¯˙BÈ17LÈ ˙aL·e . ≈ƒ«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««¿»¿«»∆
‰ÏB„‚ ‰Òe¯t Úˆ·Ï 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 כדי 14)("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 Úˆ·Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ21‰˙È‰ Ì‡ . ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿…«ƒ»¿≈»ƒ»¿»
ÁÈpÓ - ÌÈhÁ ÏL ‰Òe¯Ùe ÌÈ¯BÚN ÏL ‰ÓÏL ÌL»¿≈»∆¿ƒ¿»∆ƒƒ«ƒ«

‰Òe¯t CB˙a ‰ÓÏL22Úˆ·iL È„k ,Ô‰ÈzLÓ ÚˆB·e ¿≈»¿¿»≈«ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ¿«
‰ÓÏMÓe ÌÈhÁÓ23·iÁ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa . ≈ƒƒƒ¿≈»¿«»¿»ƒƒ«»

˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ Úˆ·Ï24ÚˆB·e 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
ידי 23) 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 ‰Òe¯t 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 .C¯·Ó‰ ÌÚËiL∆ƒ¿««¿»≈¿≈«≈«««ƒ¿…«

ÔÓ‡ ‰ÏÎiL29ˆBa‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÔÈaÒÓ‰ ·¯ ÈtÓÚ30 ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ…«¿Àƒ¿ƒ»»«≈«
,‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓÏ B‡ Ba¯Ï „B·k ˜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∆»∆«¿»»¿»≈
e¯Ób .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‡ .ÔÈ¯ÓBbL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÎB‡ ‡l‡∆»¿ƒ¿¿ƒ«∆¿ƒ≈¿ƒƒ

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ,‰„eÚÒa35,‰Ê ÈtÓe . ƒ¿»¿≈∆…»ƒ≈«»»ƒ¿≈∆
C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,ÔBÊn‰ CB˙a ÔÈÈ Ì‰Ï ‡a Ì‡ƒ»»∆«ƒ¿«»»∆»¿∆»¿»≈
˙ÚLa ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ‰BÚÂ ,„Á‡ C¯a Ì‡L ;BÓˆÚÏ¿«¿∆ƒ≈«∆»¿∆»∆»≈ƒ¿«

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ,‰ÚÈÏa‰36ÈÙa ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡Â . «¿ƒ»»ƒ≈«»»¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈
L ,B˙ÓÏ ‡ÏÂ ÏÎB‡‰BLi·Ï ‡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»∆
ÏÈL·z ÏkÓ ÂÈt CB˙Ï ÔzÏ ‡e‰ ˙eÓÁ¯ C¯„Â¿∆∆«¬»ƒ≈¿ƒƒ»«¿ƒ

BzÚc ·MÈÏ È„k ,ÏÈL·˙Â39C¯·Ó ,ÔÈÈ BÏ e˙ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈¿«≈«¿¿ƒ»¿«ƒ¿»≈
B˙i˙L ÔÈ‡L ÈtÓ ,BÏ ÔÈ˙BpL ÒBÎÂ ÒBk Ïk ÏÚ«»»∆¿ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ»

ÌBˆ¯a ‡l‡ BBˆ¯a ‰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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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 B¯·Á ÌÚ ¯ac .43ÈzL ÏËB - ««¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¬≈¿ƒ¿ƒ≈¿≈

ÒÎÂ ÂÈ„È44·LBÈÂ ÒÎ - ‰i˙LÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡ . »»¿ƒ¿»ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈
ÂÈ„È ÏËBÂ BÓB˜Óa45ÂÈt ¯ÈÊÁÓ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿¿≈»»¿««»«¬ƒ»»

ÔÈÁ¯B‡Ï46‡Ï e¯Ó‡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‰ ÏÚ49ÔÈ¯È·ÚÓ 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 ÌÈ·ÚÂ54CLÓÏ ¯zÓe . «¬»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒÀ»ƒ¿…
ÌÈ˙Á Èz·a ˙B¯Bpˆa 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

‰ËÈÚ·e Èefa C¯c ÔÈ˜LÓe58. «¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»

מבושל.48) תימאס.49)בלתי יישפך 50)שלא שמא
ותימאס. עליה עליה.51)מהכוס המרק יישפך שמא

ידי 52) 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 ÌÈÁ¯B‡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 ˙È·Á B¯·ÁÏ Ì„‡61‡nL , »»«¬≈»ƒ«ƒ¿∆∆»«ƒ»∆»
Ì„‡ BÏ ÁÏLÈ62ÏL ‡e‰L ‰n„ÈÂ ,ÔÈÈ dlkL ˙È·Á ƒ¿«»»»ƒ∆À»«ƒƒ«∆∆∆

ÔÓL63ÌÈÁ¯B‡ ÔnÊÈÂ ,„·Ïa ‰Èt ÏÚL ‡e‰ ÔÓLÂ ,64 ∆∆¿∆∆∆«»∆»ƒ¿«ƒ«≈¿ƒ
Lia˙ÈÂ65ÌÈ‡È·Ó‰ ,el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿«≈¿≈»«≈ƒ¿»ƒ≈«¿ƒƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ,‰„eÚq‰ ÏÚ·Ï ‰Le· È„ÈÏ66. ƒ≈»¿«««¿»¬ƒ

מה 59) ונותנים עוד להביא לו שיש חושבים והאורחים
א).60)שלפניהם. עמוד צד דף פי 61)(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 e¯Ób»¿ƒ∆¡…¿«¿ƒ∆«À¿»¿«¿ƒ
B· eÏÎ‡L ÌB˜n‰ ˙‡67˙‡ ÔÈÏËB CkŒ¯Á‡Â , ∆«»∆»¿¿««»¿ƒ∆

Ì‰È„È68,˙Èfk Ô‰a LiL ÔÈ¯e¯t ÌL e¯iLÈ ‡nL ; ¿≈∆∆»¿«¿»≈ƒ∆≈»∆««ƒ
Ô‰ÈÏÚ ıÁ¯ÏÂ Ô‰a Cl‰Ï ¯eÒ‡L69ÔÈ¯e¯t 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˙k¯a C¯·nL 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,ÌÈ¯L‚· ‡ÏÂ ,˙BÓ‰ÊÓ ÌÈ„Èa ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡L , ∆∆≈¿«¿ƒ¿»«ƒ¿…»¿…ƒ¿»ƒ
ÌÈÎ¯„· ‡ÏÂ74‰ÊeÊÓÏ Èe‡¯‰ Á˙Ùa ‡l‡ ,75˙ÚL·e , ¿…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˙k¯a eÎ¯·e ,Ô‰È„È e·bÂ ,Ô‰È„È ÏhÏ e¯Ób»¿ƒ…¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆≈¿ƒ¿«
¯Ó‚n‰ ˙‡ e‡È·‰Â ,ÔBÊn‰77˙k¯a C¯aL ÈÓ - «»¿≈ƒ∆«À¿»ƒ∆≈«ƒ¿«

¯Ó‚n‰ ÏÚ C¯·Ó ‡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 גחליֿאש 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‡È·Ó , ƒ»»»«ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈÓNa ÔÈ‡È·Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ÏÚ ¯˙È B‡80˙‡ ÊÁB‡Â , »≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆

BÈÓÈa ÔÈi‰81˙k¯a C¯·Óe ,BÏ‡ÓNa ÌÈÓNa‰ ˙‡Â ««ƒƒƒ¿∆«¿»ƒƒ¿…¿»≈ƒ¿«
ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â .ÔBÊn‰82C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , «»¿««»¿»≈«««ƒ¿««»¿»≈

ÌÈÓNa‰ ÏÚ83‡ˆBiÎÂ ·¯Ú ÔÓL ÌÈÓNa‰ eÈ‰ Ì‡ . ««¿»ƒƒ»«¿»ƒ∆∆»≈¿«≈
LnM‰ L‡¯a BÁË - B·84„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â ; »¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ

˜eMÏ ÌN·Ó ‡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.

.ÂË¯ˆ ÔBÊn‰ ˙k¯a ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ÔÈÈ ‰ÎÈ86Ì‡ - ««ƒ∆≈ƒ¿««»¿ƒ»«ƒƒ
ÏL ÒBk ÁÈ„iL CÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L ‚‰nk ÔÈi‰ ÏÚ C¯a≈≈«««ƒ«ƒ¿»∆»«¿»ƒ∆»ƒ«∆

ıeÁaÓ B˙B‡ ÛËLÏÂ ÌÈÙaÓ ‰Î¯a87ÔÈÈ ep‡ÏÓÈÂ . ¿»»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ«ƒ«¿∆«ƒ
ÈÁ88ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙B ,ı¯‡‰ ˙k¯·Ï 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‰ ˙k¯a ÏL ÒBk∆ƒ¿««»∆»«…¿ƒ«
ezLÈÂ ,ÔÈi‰ ˙k¯·e ÔBÊn‰ ˙k¯a ‰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

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
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 ÔÈÎ¯·Ó ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t Ïk»≈»ƒ»¿»¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»≈
ıÚ‰ È¯t2˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe "3ıeÁ ," ¿ƒ»≈¿«≈¿»«

‰¯Bza ÔÈ·e˙k‰ ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ4ÌÈ·Ú :Ì‰Â , ≈¬≈∆«ƒƒ«¿ƒ«»¿≈¬»ƒ
C¯·Ó ‡e‰L ,ÌÈ¯Ó˙e ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈ‡˙e ÌÈBn¯Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆¿»≈

LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa Ô‰ÈÏÚ5˙B¯t ÏÚÂ . ¬≈∆«¿»»««≈≈»¿«≈
È¯t ‡¯Ba" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ,˙B˜¯È‰Â ı¯‡‰»»∆¿«¿»¿»¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»≈¿ƒ

‰Ó„‡‰6˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe "7ÌÈ¯·c ." »¬»»¿«≈¿»«¿»ƒ
ÌÈ‚„Â ‰È·‚e ¯Na ÔB‚k ,ı¯‡‰ ÔÓ ÔÏecb ÔÈ‡L∆≈ƒ»ƒ»»∆¿»»¿ƒ»¿»ƒ

L·„e ·ÏÁÂ ÌÈÓe ÌÈˆÈ·e8‰lÁza - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈ƒ«ƒ¿»»¿«¿«≈»∆«¿ƒ»
Ïk‰L" C¯·Ó9."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " ¿»≈∆«…¿«≈¿»«

B‡Óˆ ˙Be¯Ï ‡lL ÌÈÓ ‰˙BM‰Â10,‰Î¯a ÔeÚË BÈ‡ , ¿«∆«ƒ∆…¿«¿»≈»¿»»
.ÂÈ¯Á‡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
שאיֿאפשר  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 C¯·Ó - ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Â ˙B¯t ËÁBq‰«≈≈¿ƒ≈∆«¿ƒ¿»≈¬≈∆
zaÏk‰L" ‰lÁ11ıeÁ ;"˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " «¿ƒ»∆«…¿«≈¿»

‡¯Ba" C¯·Ó ‡e‰ ÔÈi‰ ÏÚL ,ÌÈ˙Èf‰Â ÌÈ·Ú‰ ÔÓƒ»¬»ƒ¿«≈ƒ∆«««ƒ¿»≈≈
ÔÙb‰ È¯t12LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBq·Ïe ,"13ÏÚÂ , ¿ƒ«»∆¿«¿»»««≈≈»¿«

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ‡e‰ ‰lÁza ,ÔÓM‰14‰na ." «∆∆«¿ƒ»¿»≈≈¿ƒ»≈«∆
BB¯‚a LLBÁ ‰È‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c15ÔÓ ‰˙LÂ , ¿»ƒ¬ƒ∆»»≈ƒ¿¿»»ƒ

˙B˜ÏM‰ ÈÓ ÌÚ ÔÓM‰16‰‰ È¯‰L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «∆∆ƒ≈«¿»¿«≈»∆∆¬≈∆¡∆
Bc·Ï ÔÓM‰ ‰˙L Ì‡ Ï·‡ ;B˙i˙La17‰È‰ ‡lL B‡ , ƒ¿ƒ»¬»ƒ»»«∆∆¿«∆…»»

BB¯‚a LLBÁ18‡Ï È¯‰L ,"Ïk‰L" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ≈ƒ¿¿»≈»»∆«…∆¬≈…
ÔÓM‰ ÌÚËa ‰‰19. ∆¡∆¿«««»∆

(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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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˙k¯a eÎ¯·e ,Ô‰È„È e·bÂ ,Ô‰È„È ÏhÏ e¯Ób»¿ƒ…¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆≈¿ƒ¿«
¯Ó‚n‰ ˙‡ e‡È·‰Â ,ÔBÊn‰77˙k¯a C¯aL ÈÓ - «»¿≈ƒ∆«À¿»ƒ∆≈«ƒ¿«

¯Ó‚n‰ ÏÚ C¯·Ó ‡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 גחליֿאש 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‡È·Ó , ƒ»»»«ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈÓNa ÔÈ‡È·Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ÏÚ ¯˙È B‡80˙‡ ÊÁB‡Â , »≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆

BÈÓÈa ÔÈi‰81˙k¯a C¯·Óe ,BÏ‡ÓNa ÌÈÓNa‰ ˙‡Â ««ƒƒƒ¿∆«¿»ƒƒ¿…¿»≈ƒ¿«
ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â .ÔBÊn‰82C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , «»¿««»¿»≈«««ƒ¿««»¿»≈

ÌÈÓNa‰ ÏÚ83‡ˆBiÎÂ ·¯Ú ÔÓL ÌÈÓNa‰ eÈ‰ Ì‡ . ««¿»ƒƒ»«¿»ƒ∆∆»≈¿«≈
LnM‰ L‡¯a BÁË - B·84„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â ; »¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ

˜eMÏ ÌN·Ó ‡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.

.ÂË¯ˆ ÔBÊn‰ ˙k¯a ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ÔÈÈ ‰ÎÈ86Ì‡ - ««ƒ∆≈ƒ¿««»¿ƒ»«ƒƒ
ÏL ÒBk ÁÈ„iL CÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L ‚‰nk ÔÈi‰ ÏÚ C¯a≈≈«««ƒ«ƒ¿»∆»«¿»ƒ∆»ƒ«∆

ıeÁaÓ B˙B‡ ÛËLÏÂ ÌÈÙaÓ ‰Î¯a87ÔÈÈ ep‡ÏÓÈÂ . ¿»»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ«ƒ«¿∆«ƒ
ÈÁ88ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙B ,ı¯‡‰ ˙k¯·Ï 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‰ ˙k¯a ÏL ÒBk∆ƒ¿««»∆»«…¿ƒ«
ezLÈÂ ,ÔÈi‰ ˙k¯·e ÔBÊn‰ ˙k¯a ‰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

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
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 ÔÈÎ¯·Ó ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t Ïk»≈»ƒ»¿»¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»≈
ıÚ‰ È¯t2˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe "3ıeÁ ," ¿ƒ»≈¿«≈¿»«

‰¯Bza ÔÈ·e˙k‰ ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ4ÌÈ·Ú :Ì‰Â , ≈¬≈∆«ƒƒ«¿ƒ«»¿≈¬»ƒ
C¯·Ó ‡e‰L ,ÌÈ¯Ó˙e ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈ‡˙e ÌÈBn¯Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆¿»≈

LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa Ô‰ÈÏÚ5˙B¯t ÏÚÂ . ¬≈∆«¿»»««≈≈»¿«≈
È¯t ‡¯Ba" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ,˙B˜¯È‰Â ı¯‡‰»»∆¿«¿»¿»¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»≈¿ƒ

‰Ó„‡‰6˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe "7ÌÈ¯·c ." »¬»»¿«≈¿»«¿»ƒ
ÌÈ‚„Â ‰È·‚e ¯Na ÔB‚k ,ı¯‡‰ ÔÓ ÔÏecb ÔÈ‡L∆≈ƒ»ƒ»»∆¿»»¿ƒ»¿»ƒ

L·„e ·ÏÁÂ ÌÈÓe ÌÈˆÈ·e8‰lÁza - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈ƒ«ƒ¿»»¿«¿«≈»∆«¿ƒ»
Ïk‰L" C¯·Ó9."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " ¿»≈∆«…¿«≈¿»«

B‡Óˆ ˙Be¯Ï ‡lL ÌÈÓ ‰˙BM‰Â10,‰Î¯a ÔeÚË BÈ‡ , ¿«∆«ƒ∆…¿«¿»≈»¿»»
.ÂÈ¯Á‡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
שאיֿאפשר  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 C¯·Ó - ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Â ˙B¯t ËÁBq‰«≈≈¿ƒ≈∆«¿ƒ¿»≈¬≈∆
zaÏk‰L" ‰lÁ11ıeÁ ;"˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " «¿ƒ»∆«…¿«≈¿»

‡¯Ba" C¯·Ó ‡e‰ ÔÈi‰ ÏÚL ,ÌÈ˙Èf‰Â ÌÈ·Ú‰ ÔÓƒ»¬»ƒ¿«≈ƒ∆«««ƒ¿»≈≈
ÔÙb‰ È¯t12LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBq·Ïe ,"13ÏÚÂ , ¿ƒ«»∆¿«¿»»««≈≈»¿«

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ‡e‰ ‰lÁza ,ÔÓM‰14‰na ." «∆∆«¿ƒ»¿»≈≈¿ƒ»≈«∆
BB¯‚a LLBÁ ‰È‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c15ÔÓ ‰˙LÂ , ¿»ƒ¬ƒ∆»»≈ƒ¿¿»»ƒ

˙B˜ÏM‰ ÈÓ ÌÚ ÔÓM‰16‰‰ È¯‰L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «∆∆ƒ≈«¿»¿«≈»∆∆¬≈∆¡∆
Bc·Ï ÔÓM‰ ‰˙L Ì‡ Ï·‡ ;B˙i˙La17‰È‰ ‡lL B‡ , ƒ¿ƒ»¬»ƒ»»«∆∆¿«∆…»»

BB¯‚a LLBÁ18‡Ï È¯‰L ,"Ïk‰L" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ≈ƒ¿¿»≈»»∆«…∆¬≈…
ÔÓM‰ ÌÚËa ‰‰19. ∆¡∆¿«««»∆

(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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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 Ôk¯cL ˙B˜¯È B‡ ˙B¯t≈¿»∆«¿»¿≈»≈«ƒƒƒ¿»
Ô˜ÏL B‡20Ïk‰L" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,21ÛBq·Ïe " ¿»»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»∆«…¿«

,ÔÈ˜eÏL ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯ÈÂ ."˙BLÙ ‡¯Ba"≈¿»ƒ»∆«¿»¿≈»≈¿ƒ
˙ÙÏÂ ·e¯k ÔB‚k22Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔÈiÁ ÔÏÎ‡ Ì‡ - ¿¿»∆∆ƒ¬»»«ƒ¿»≈¬≈∆
Ïk‰L" ‰lÁza23."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " «¿ƒ»∆«…¿«≈¿»«

È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - Ô˜ÏL B‡ ÔÏMa Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿»»¿»≈¬≈∆≈¿ƒ
‰Ó„‡‰24ÌÈ¯·c ."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " »¬»»¿«≈¿»«¿»ƒ

ÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa ,ÔÏÎ‡ - ÔÈÏM·Óe ÔÈiÁ ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL∆«¿»¿≈»≈«ƒ¿À»ƒ¬»»≈«ƒ≈
:Ô‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Î¯a ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ÔÈÏM·Ó¿À»ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ»¿»»»¿»»∆
eÈ‰ Ì‡Â ,"ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,ıÚ ˙B¯Ù eÈ‰ Ì‡ƒ»≈≈¿»≈≈¿ƒ»≈¿ƒ»
È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,˙B˜¯È B‡ ‰Ó„‡‰ ˙B¯Ù≈»¬»»¿»¿»≈≈¿ƒ

‰Ó„‡‰25." »¬»»

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 C¯·Ó ,Ô˜ÏL - ˜ÏM‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯È¿»∆«¿»¿ƒ»≈¿»»¿»≈«
‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰lL ˜ÏLŒÈÓ26‡e‰Â ;" ≈∆∆∆»∆≈¿ƒ»¬»»¿

ML˙B˜ÏMk ˙B˜ÏM‰ ÈÓÈnL ,Ô‰ÈÓÈÓ ˙BzLÏ Ô˜Ï27 ∆¿»»ƒ¿≈≈∆∆≈≈«¿»«¿»
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ¯Óz L·c .Ô˙BzLÏ Ôk¯cL ÌB˜Óaƒ¿∆«¿»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»¿ƒ»»

Ïk‰L" ‰lÁz28‡ÈˆB‰Â „ia ÔÎÚnL ÌÈ¯Óz Ï·‡ ;" ¿ƒ»∆«…¬»¿»ƒ∆¿»»«»¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ‰qÚ BÓk Ô‡NÚÂ Ô‰lL ÔÈÈÚ¯‚«¿ƒƒ∆»∆«¬»»¿ƒ»¿»≈¬≈∆

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ‰lÁz29ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBq·Ïe " ¿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

.‰ÔÈÏM·Óe Ô˙B‡ ÔÈËÁBqL ,ÌÈ˜e˙n‰ ÌÈw‰«»ƒ«¿ƒ∆¬ƒ»¿«¿ƒ
ÁÏÓÏ ‰Ó„ÈÂ ‡t˜iL „Ú Ô‰ÈÓÈÓ30ÌÈB‡b‰ Ïk - ≈≈∆«∆ƒ¿»¿ƒ¿∆¿∆«»«¿ƒ
¯Ba" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ,ÌÈ¯ÓB‡,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡ ¿ƒ∆¿»¿ƒ»»≈¿ƒ»¬»»

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" - e¯Ó‡ Ì˙ˆ˜Óe31e¯Ó‡ ÔÎÂ ;"32, ƒ¿»»»¿≈¿ƒ»≈¿≈»¿
."‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,ÌÈ˜ Ì˙B‡ ıˆBn‰L∆«≈»»ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»
‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,È¯t ‰Ê ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â«¬ƒ≈∆≈∆¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆»

ÌÈw‰ el‡ L·„ ‰È‰È ‡lL ,"Ïk‰L"33‰pzLpL , ∆«…∆…ƒ¿∆¿«≈«»ƒ∆ƒ¿«»
È„È ŒÏÚ34‰pzL ‡lL ,ÌÈ¯Óz L·cÓ ÏB„b ,¯e‡ «¿≈»ƒ¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«»

."Ïk‰L" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe ,¯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
דברי 34) 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
והכסףֿמשנה  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‰35Ô·Ï ıÚ BÓk ‡e‰L ,36 «¿…«∆∆∆¿≈»»
Ïk‰L" ‰lÁza ÂÈÏÚ C¯·Ó -37ÛÏˆ ÏL Ò¯Ù˜ ."38, ¿»≈»»«¿ƒ»∆«…«¿»∆»»

BÈ‡L ÈtÓ ,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó¿»≈»»≈¿ƒ»¬»»ƒ¿≈∆≈
È¯Ù39˙BBi·‡‰Â .40˙B¯eˆk Ô‰L ,È¯t‰ Ô‰ ,ÛÏˆ ÏL ∆ƒ¿»¬ƒ∆¿»≈«¿ƒ∆≈¿

È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ÌÈpË˜ ÌÈwc ÌÈ¯Óz¿»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»≈¬≈∆≈¿ƒ
ıÚ‰41." »≈

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‰ÏÈ·bf‰Â ÔÈÏt42ÔÈaË¯ Ô‰L ÔÓÊa -43C¯·Ó , «ƒ¿¿ƒ¿««¿¿ƒƒ¿«∆≈¿Àƒ¿»≈
‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ44ÔÈ‡ ,ÔÈL·È Ï·‡ ," ¬≈∆≈¿ƒ»¬»»¬»¿≈ƒ≈

ÈtÓ ,Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a ÔÈeÚË¿ƒ¿»»…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆ƒ¿≈
ÔÈÏ·z Ô‰L45ÔÈÈe‡¯ 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‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ô‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a¿»»…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

(כסףֿמשנה). במקצת את 45)ברכתם בהם לתבל עשויים
לו:). (ברכות עצמם בפני נאכלים ואינם התבשיל,
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.Á‰LtÚL ˙t‰46ÌÈ¯˜‰L ÔÈi‰Â ,47ÏÈL·˙Â , ««∆ƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
B˙¯eˆ ‰¯·ÚL48ÔÈbt Ô‰L ,˙BÏ·Bp‰Â ,49¯ÎM‰Â ,50, ∆»¿»»¿«¿∆≈«ƒ¿«≈»

È‡·Bb‰Â ,ıÓÁ‰Â51ÔÈ‰Ók‰Â ,ÁÏn‰Â ,52˙Bi¯Ët‰Â , ¿«…∆¿««¿«∆«¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïk‰L" ‰lÁz C¯·Ó Ôlk ÏÚ -53ÔÈÎ¯·Ó‰ ÏÎÂ ." «À»¿»≈¿ƒ»∆«…¿»«¿»¿ƒ

˙BLÙ ‡¯Ba" C¯·Ó ‰B¯Á‡Ï ,"Ïk‰L" ÂÈÙÏ54." ¿»»∆«…»«¬»¿»≈≈¿»
ÂÈÙÏ ‰Î¯a ÔeÚË ,ÂÈ¯Á‡Ï ‰Î¯a ÔeÚh‰ ÏÎÂ55. ¿»«»¿»»¿«¬»»¿»»¿»»

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

אףֿעלֿפי 53)(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.

.ËÌÈ¯ÓL56‰LÏL Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL ,57Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Â ¿»ƒ∆»«¬≈∆¿»¿ƒ≈∆
‰Úa¯‡58‰fL ,"ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - «¿»»¿»≈¬≈∆≈¿ƒ«»∆∆∆

‡e‰ ‚eÊÓ ÔÈÈ59ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ÈˆB‰ . «ƒ»ƒ»≈«¿»»««ƒ
‰lÁz "Ïk‰L" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔÈÈ ÌÚË Ì‰a LiL60. ∆≈»∆«««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„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÚ C¯a≈««≈»ƒ»≈¿ƒ»¬»»
‡ˆÈ61‡Ï - "ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ‰Ó„‡‰ ˙B¯t ÏÚÂ ; »»¿«≈»¬»»≈¿ƒ»≈…
‡ˆÈ62Ïk‰L" C¯a Ì‡ Ìlk ÏÚÂ .63elÙ‡Â ,‡ˆÈ - " »»¿«À»ƒ≈«∆«…»»«¬ƒ

ÔÈi‰ ÏÚÂ ˙t‰ ÏÚ64. «««¿««»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‰Î¯a‰ ÏÈÁ˙‰Â ,B„Èa ¯ÎL ÏL ÒBk Á˜Ï65 »«∆≈»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»»
È¯t ‡¯Ba" ¯Ó‡Â ‰ÚËÂ ,"Ïk‰L" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ«¿»«∆«…¿»»¿»«≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - "ÔÙb‰66ÂÈÙÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»∆≈«¬ƒƒ¿≈ƒ»¿»»
‡¯Ba" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ ‰Î¯a‰ ÏÈÁ˙‰Â ,ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿»«≈
ÔÈ‡ - "ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ¯Ó‡Â ‰ÚËÂ ,"‰Ó„‡‰ È¯t¿ƒ»¬»»¿»»¿»«≈¿ƒ»≈≈

,Ô‚c ÏL ÏÈL·z ÂÈÙÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬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 ,‰Î¯a‰ ¯wÚ Ô‰L ,˙eÎÏn‰Â ÌM‰«≈¿««¿∆≈ƒ««¿»»…ƒ¿«≈∆»
¯wÚa ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ,ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Î¯aÏ«¿»»»¿»¿«ƒ¿ƒ¿…»»¿ƒ«
ÔÈ‡Â ‡ˆÈ ,dÙBÒ· ‰ÚhL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙eÚË ‰Î¯a‰«¿»»»««ƒ∆»»¿»»»¿≈

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ67. «¬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' (כסףֿמשנה וכו' (יין) בדחמרא

ה"ח).

.·Èel‡‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk68Ì‡ Ì‰a BÏ ˜tzÒ Ì‡ , »«¿»»≈ƒƒ¿«≈»∆ƒ
‰lÁz· ‡Ï ,C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - C¯· ‡Ï B‡ C¯a≈«…≈«≈≈¿»≈…«¿ƒ»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÛBq· ‡ÏÂ69ÁÎL . ¿…«ƒ¿≈∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ»«
eÈ‰ Ì‡ - ‰Î¯· ‡Ïa ÂÈt CB˙Ï ÔÈÏÎ‡ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ√»ƒ¿ƒ¿…¿»»ƒ»

ÔÈ˜LÓ70ÔÚÏBa ,71ÛBqa Ô‰ÈÏÚ C¯·Óe ,72eÈ‰ Ì‡Â . «¿ƒ¿»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»
Ô˜¯Ê Ì‡L ,˙B¯Ù73- ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ez ÔB‚k ,eÒ‡nÈ ≈∆ƒ¿»»ƒ»¬¿ƒ«¬»ƒ
„Á‡ „ˆÏ Ô˜lÒÓ74Ì‡Â .ÔÚÏBa CkŒ¯Á‡Â ,C¯·Óe ¿«¿»¿«∆»¿»≈¿««»¿»¿ƒ

,ÂÈtÓ ÔËÏBt - ÌÈeÙ‡Â ÌÈÏBt ÔB‚k ,ÔÈÒ‡Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ¿»ƒƒ
Èet ÂÈÙe C¯·iL „Ú75.ÏÎB‡ CkŒ¯Á‡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¿≈∆
˙BÂL76Ì‡Â ;¯‡M‰ ˙‡ ¯ËBÙe Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ C¯·Ó , »¿»≈«««≈∆≈∆«¿»¿ƒ

‰Î¯a Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ÏÚ C¯·Ó - ˙BÂL Ì‰È˙BÎ¯a ÔÈ‡≈ƒ¿≈∆»¿»≈«»««≈∆¿»»
ÌÈc˜‰Ï ‰ˆ¯iL Ì‰Ó ‰ÊŒÈ‡Â ,BÏ ‰Èe‡¯‰77 »¿»¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆¿«¿ƒ

ÌÈc˜Ó78LÈ Ì‡ - ‰fÓ ¯˙BÈ ‰Ê· ‰ˆB¯ BÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒ¿ƒ≈∆»∆≈ƒ∆ƒ≈
C¯·Ó ‡e‰ ÂÈÏÚ ,ÌÈÈn‰ ˙Ú·MÓ „Á‡ Ì‰ÈÈa≈≈∆∆»ƒƒ¿««ƒƒ»»¿»≈
.‰Î¯aa Ì„B˜ - ˜eÒta Ì„Bw‰ ÏÎÂ .‰lÁz¿ƒ»¿»«≈«»≈«¿»»
‰hÁ ı¯‡ :‰Ê ˜eÒÙa ÌÈ¯eÓ‡‰ Ô‰ ,‰Ú·M‰Â¿«ƒ¿»≈»¬ƒ¿»∆∆∆ƒ»
.L·„e ÔÓL ˙ÈÊ ı¯‡ ,ÔBn¯Â ‰‡˙e ÔÙ‚Â ‰¯ÚNe¿…»¿∆∆¿≈»¿ƒ∆∆≈∆∆¿»

ÌÈ¯Óz L·c ‡e‰ ‰Ê L·„e79ÌÈ¯Óz‰Â .80ÔÈÓ„B˜ ¿»∆¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
ı¯‡"Ï ÈL ÌÈ¯Óz‰L ,ÌÈ·ÚÏ81ÈLÈÏL ÌÈ·Ú‰Â ," »¬»ƒ∆«¿»ƒ≈ƒ¿∆∆¿»¬»ƒ¿ƒƒ
ı¯‡"Ï82." ¿∆∆

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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קלז zekxa zekld - dad` xtq - lel` 'f w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Á‰LtÚL ˙t‰46ÌÈ¯˜‰L ÔÈi‰Â ,47ÏÈL·˙Â , ««∆ƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
B˙¯eˆ ‰¯·ÚL48ÔÈbt Ô‰L ,˙BÏ·Bp‰Â ,49¯ÎM‰Â ,50, ∆»¿»»¿«¿∆≈«ƒ¿«≈»

È‡·Bb‰Â ,ıÓÁ‰Â51ÔÈ‰Ók‰Â ,ÁÏn‰Â ,52˙Bi¯Ët‰Â , ¿«…∆¿««¿«∆«¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïk‰L" ‰lÁz C¯·Ó Ôlk ÏÚ -53ÔÈÎ¯·Ó‰ ÏÎÂ ." «À»¿»≈¿ƒ»∆«…¿»«¿»¿ƒ

˙BLÙ ‡¯Ba" C¯·Ó ‰B¯Á‡Ï ,"Ïk‰L" ÂÈÙÏ54." ¿»»∆«…»«¬»¿»≈≈¿»
ÂÈÙÏ ‰Î¯a ÔeÚË ,ÂÈ¯Á‡Ï ‰Î¯a ÔeÚh‰ ÏÎÂ55. ¿»«»¿»»¿«¬»»¿»»¿»»

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

אףֿעלֿפי 53)(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.

.ËÌÈ¯ÓL56‰LÏL Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL ,57Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Â ¿»ƒ∆»«¬≈∆¿»¿ƒ≈∆
‰Úa¯‡58‰fL ,"ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - «¿»»¿»≈¬≈∆≈¿ƒ«»∆∆∆

‡e‰ ‚eÊÓ ÔÈÈ59ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ÈˆB‰ . «ƒ»ƒ»≈«¿»»««ƒ
‰lÁz "Ïk‰L" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔÈÈ ÌÚË Ì‰a LiL60. ∆≈»∆«««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„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÚ C¯a≈««≈»ƒ»≈¿ƒ»¬»»
‡ˆÈ61‡Ï - "ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ‰Ó„‡‰ ˙B¯t ÏÚÂ ; »»¿«≈»¬»»≈¿ƒ»≈…
‡ˆÈ62Ïk‰L" C¯a Ì‡ Ìlk ÏÚÂ .63elÙ‡Â ,‡ˆÈ - " »»¿«À»ƒ≈«∆«…»»«¬ƒ

ÔÈi‰ ÏÚÂ ˙t‰ ÏÚ64. «««¿««»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‰Î¯a‰ ÏÈÁ˙‰Â ,B„Èa ¯ÎL ÏL ÒBk Á˜Ï65 »«∆≈»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»»
È¯t ‡¯Ba" ¯Ó‡Â ‰ÚËÂ ,"Ïk‰L" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ«¿»«∆«…¿»»¿»«≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - "ÔÙb‰66ÂÈÙÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»∆≈«¬ƒƒ¿≈ƒ»¿»»
‡¯Ba" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ ‰Î¯a‰ ÏÈÁ˙‰Â ,ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿»«≈
ÔÈ‡ - "ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ¯Ó‡Â ‰ÚËÂ ,"‰Ó„‡‰ È¯t¿ƒ»¬»»¿»»¿»«≈¿ƒ»≈≈

,Ô‚c ÏL ÏÈL·z ÂÈÙÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬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 ,‰Î¯a‰ ¯wÚ Ô‰L ,˙eÎÏn‰Â ÌM‰«≈¿««¿∆≈ƒ««¿»»…ƒ¿«≈∆»
¯wÚa ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ,ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Î¯aÏ«¿»»»¿»¿«ƒ¿ƒ¿…»»¿ƒ«
ÔÈ‡Â ‡ˆÈ ,dÙBÒ· ‰ÚhL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙eÚË ‰Î¯a‰«¿»»»««ƒ∆»»¿»»»¿≈

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ67. «¬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' (כסףֿמשנה וכו' (יין) בדחמרא

ה"ח).

.·Èel‡‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk68Ì‡ Ì‰a BÏ ˜tzÒ Ì‡ , »«¿»»≈ƒƒ¿«≈»∆ƒ
‰lÁz· ‡Ï ,C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - C¯· ‡Ï B‡ C¯a≈«…≈«≈≈¿»≈…«¿ƒ»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÛBq· ‡ÏÂ69ÁÎL . ¿…«ƒ¿≈∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ»«
eÈ‰ Ì‡ - ‰Î¯· ‡Ïa ÂÈt CB˙Ï ÔÈÏÎ‡ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ√»ƒ¿ƒ¿…¿»»ƒ»

ÔÈ˜LÓ70ÔÚÏBa ,71ÛBqa Ô‰ÈÏÚ C¯·Óe ,72eÈ‰ Ì‡Â . «¿ƒ¿»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»
Ô˜¯Ê Ì‡L ,˙B¯Ù73- ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ez ÔB‚k ,eÒ‡nÈ ≈∆ƒ¿»»ƒ»¬¿ƒ«¬»ƒ
„Á‡ „ˆÏ Ô˜lÒÓ74Ì‡Â .ÔÚÏBa CkŒ¯Á‡Â ,C¯·Óe ¿«¿»¿«∆»¿»≈¿««»¿»¿ƒ

,ÂÈtÓ ÔËÏBt - ÌÈeÙ‡Â ÌÈÏBt ÔB‚k ,ÔÈÒ‡Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ¿»ƒƒ
Èet ÂÈÙe C¯·iL „Ú75.ÏÎB‡ CkŒ¯Á‡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¿≈∆
˙BÂL76Ì‡Â ;¯‡M‰ ˙‡ ¯ËBÙe Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ C¯·Ó , »¿»≈«««≈∆≈∆«¿»¿ƒ

‰Î¯a Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ÏÚ C¯·Ó - ˙BÂL Ì‰È˙BÎ¯a ÔÈ‡≈ƒ¿≈∆»¿»≈«»««≈∆¿»»
ÌÈc˜‰Ï ‰ˆ¯iL Ì‰Ó ‰ÊŒÈ‡Â ,BÏ ‰Èe‡¯‰77 »¿»¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆¿«¿ƒ

ÌÈc˜Ó78LÈ Ì‡ - ‰fÓ ¯˙BÈ ‰Ê· ‰ˆB¯ BÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒ¿ƒ≈∆»∆≈ƒ∆ƒ≈
C¯·Ó ‡e‰ ÂÈÏÚ ,ÌÈÈn‰ ˙Ú·MÓ „Á‡ Ì‰ÈÈa≈≈∆∆»ƒƒ¿««ƒƒ»»¿»≈
.‰Î¯aa Ì„B˜ - ˜eÒta Ì„Bw‰ ÏÎÂ .‰lÁz¿ƒ»¿»«≈«»≈«¿»»
‰hÁ ı¯‡ :‰Ê ˜eÒÙa ÌÈ¯eÓ‡‰ Ô‰ ,‰Ú·M‰Â¿«ƒ¿»≈»¬ƒ¿»∆∆∆ƒ»
.L·„e ÔÓL ˙ÈÊ ı¯‡ ,ÔBn¯Â ‰‡˙e ÔÙ‚Â ‰¯ÚNe¿…»¿∆∆¿≈»¿ƒ∆∆≈∆∆¿»

ÌÈ¯Óz L·c ‡e‰ ‰Ê L·„e79ÌÈ¯Óz‰Â .80ÔÈÓ„B˜ ¿»∆¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
ı¯‡"Ï ÈL ÌÈ¯Óz‰L ,ÌÈ·ÚÏ81ÈLÈÏL ÌÈ·Ú‰Â ," »¬»ƒ∆«¿»ƒ≈ƒ¿∆∆¿»¬»ƒ¿ƒƒ
ı¯‡"Ï82." ¿∆∆

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‡ ‰Î¯a¿»»««∆ƒ≈≈»∆¬≈∆
Ô‚c‰ ÈÈÓ ÏL ‡È‰ ,ÔÈÈ ÏLÂ ,˙B¯t ÏL ÔÈÈn‰83; «ƒƒ∆≈¿∆«ƒƒ∆ƒ≈«»»

ıÚ‰ È¯t ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙B¯t‰ ÏÚL ‡l‡∆»∆««≈≈«»≈¿«¿ƒ»≈
‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰„N‰ ˙·ez ÏÚÂ84ÔÈi‰ ÏÚÂ ,'eÎÂ ¿«¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿¿«««ƒ

Ì˙BÁÂ ,ÔÙb‰ È¯t ÏÚÂ ÔÙb‰ ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰≈««∆∆¿«¿ƒ«∆∆¿≈
˙B¯t‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ :Ô‰ÈzLa85ı¯‡a ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿≈∆«»»∆¿««≈¿ƒ»»¿∆∆

‰È˙B¯t ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ :Ì˙BÁ - Ï‡¯NÈ86ÈÓ LÈÂ . ƒ¿»≈≈«»»∆¿«≈∆»¿≈ƒ
Ï‡ Èk" :‰ÓÈ˙Á Ì„˜ ,LÏL ÔÈÚnL ‰Î¯aa ÛÈÒBnL∆ƒ«¿»»∆≈≈»…∆¬ƒ»ƒ≈

˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÔÈÚÓ ‡e‰L ,"‰z‡ ·ÈËÓe ·BË87LÈÂ . ≈ƒ»»∆≈≈¿»»¿ƒƒ¿≈
˙k¯·a ‡l‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a 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 ÏÈL·z ÏÎ‡Â ,ÌÈ¯Óz ÏÎ‡Â ,ÔÈÈ ‰˙L»»«ƒ¿»«¿»ƒ¿»««¿ƒ∆
,'‰ ‰z‡ Ce¯a :‰B¯Á‡a C¯·Ó - Ô‚„ ÈÈÓ ˙LÓÁ¬≈∆ƒ≈»»¿»≈»«¬»»«»
ÏÚÂ ,‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»¿«

ÔÙb‰ È¯t ÏÚÂ ÔÙb‰ÏÚÂ ,ıÚ‰ È¯t ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚÂ , «∆∆¿«¿ƒ«∆∆¿«»≈¿«¿ƒ»≈¿«
Ce¯a :Ì˙BÁÂ ,'eÎÂ ‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰„N‰ ˙·ez¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿¿≈»

˙B¯t‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡88. «»«»»∆¿««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 C¯·Ó - ÔÈÈ ‰˙LÂ ¯Na ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»»¿»»«ƒ¿»≈««
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê89BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ90ÌÈ‡z ÏÎ‡ . ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿»«¿≈ƒ

C¯·Ó - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÒb‡Â ÌÈÁet˙Â ,ÌÈ·Ú B‡¬»ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆¿»≈
,Ïk‰ ˙ÏÏBÎ ‡È‰Â ,LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa«¿»»««≈≈»¿ƒ∆∆«…

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ıÚ‰ ˙B¯t ÔlkL ÈtÓ91. 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

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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 ,‰Î¯a Ì„˜2Ì„˜ ·BË ÁÈ¯a …∆¿»»»»≈»¿≈«…∆

‰Î¯a3LiL ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ?·BË ÁÈ¯ ÏÚ C¯·Ó „ˆÈÎÂ . ¿»»¿≈«¿»≈«≈«ƒ»»∆∆≈
;"ÌÈÓN· ÈˆÚ ‡¯Ba" C¯·Ó ,ıÚ ÔÈÓ B‡ ıÚ ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«≈ƒ≈¿»≈≈¬≈¿»ƒ
È·NÚ ‡¯Ba" C¯·Ó ,·NÚ ÔÈÓ B‡ ·NÚ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆ƒ≈∆¿»≈≈ƒ¿≈

ÌÈÓN·4,‰Ó„‡‰ ÔÓ ‡ÏÂ ıÚ‰ ÔÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;" ¿»ƒ¿ƒ…»»ƒ»≈¿…ƒ»¬»»
¯Bn‰ ÔB‚k5ÈÈÓ ‡¯Ba" C¯·Ó - ‰iÁ‰ ÔÓ ‡e‰L , ¿«∆ƒ««»¿»≈≈ƒ≈
ÌÈÓN·6ÔB‚k ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ È¯Ù ‰È‰ Ì‡Â ." ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ»»«¬ƒ»¿

C¯·Ó - Áet˙ B‡ ‚B¯˙‡7."˙B¯ta ·BË ÁÈ¯ Ô˙pL" ∆¿««¿»≈∆»«≈««≈
‡ˆÈ ,"ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ¯Ó‡ Ì‡ Ïk‰ ÏÚÂ8. ¿««…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 ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡9B˙¯Ó˙ ‰ÏÚzL „Ú10. ≈¿»¿ƒ««À¿»«∆«¬∆ƒ¿»
Ô˙pL ,Û¯Np‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ?ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó „ˆÈÎÂ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»»∆«ƒ¿»∆»«

ÌÈÓN· ÈˆÚ ‡¯Ba" ÔÈÎ¯·Ó - ıÚÓ ,ÁÈ¯11Ì‡Â ;" ≈«≈≈¿»¿ƒ≈¬≈¿»ƒ¿ƒ
‰iÁ ÔÈnÓ ‰È‰ Ì‡Â ;"ÌÈÓN· È·NÚ" - ·NÚ ‰È‰»»≈∆ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»»ƒƒ«»
."ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - 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

.‚ÔBÓÒ¯Ù‡ ÏL ÔÓL12ÂÈÏÚ C¯·Ó ,B· ‡ˆBiÎÂ ∆∆∆¬«¿¿¿«≈¿»≈»»
·¯Ú ÔÓL ‡¯Ba"13B‡ BL·kL ˙ÈÊ ÔÓL Ï·‡ ." ≈∆∆»≈¬»∆∆«ƒ∆¿»

‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - Û„B BÁÈ¯ ¯ÊÁL „Ú BÁhL∆¿»«∆»«≈≈¿»≈»»≈
ˆÚÌÈÓN· È14BÓNaL ÔÓL ."15‰ÁLn‰ ÔÓL ÔÈÚk16 ¬≈¿»ƒ∆∆∆ƒ¿¿≈∆∆«ƒ¿»

ÂÈÏÚ C¯·Ó -17ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba"18ÂÈÙÏ e‡È·‰ ." ¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿»»
ÔÓL19,ÔÓM‰ ˙‡ ¯ËBÙe Ò„‰‰ ÏÚ C¯·Ó - Ò„‰Â ∆∆«¬«¿»≈««¬«≈∆«∆∆

ÌÈÓN· ÈˆÚ" ‡e‰Â ,Ô‰ÈzLÏ ˙Á‡ ‰Î¯aL ÈtÓ20." 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
(כסףֿמשנה). 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 ÌN·e ıÚ ‡e‰L ÌNa ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»…∆∆≈…∆∆≈∆
C¯·Ó ‡l‡ ,B¯·Á ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ‰Î¯a ÔÈ‡≈¿»»««≈∆∆∆∆¬≈∆»¿»≈
ÔÈÈ ÂÈÙÏ e‡È·‰ .BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚ«∆¿«¿¿«∆¿«¿≈ƒ¿»»«ƒ

ÔÓLÂ21BÈÓÈa ÔÈÈ ÊÁB‡ -22C¯·Óe ,BÏ‡ÓNa ÔÓLÂ »∆∆≈«ƒƒƒ¿∆∆ƒ¿…¿»≈
ÔÓM‰ ÏÚ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,e‰˙BLÂ ÔÈi‰ ÏÚ23ÁÈ¯Óe «««ƒ¿≈¿≈¿»≈««∆∆≈ƒ«

LnM‰ L‡¯a BÁËÂ ,Ba24„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ
ÌÎÁ25Ï˙ka BÁË ,26. »»»«…∆

ברכה 22)להריח.21) גורם הוא וכן יותר, חשוב שהוא
אףֿעלֿפי  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, בכתבֿיד

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 C¯·Ó27B·¯ÚL ÌNa ." ¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ…∆∆≈¿

ÏÎB¯‰28ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ‰a¯‰ ÔÈÈnÓ »≈ƒƒƒ«¿≈¿»≈»»≈ƒ≈
NBa ÏL B˙eÁÏ ÒÎ ."ÌÈÓN·ÔÈÈÓ da LiL ,Ì ¿»ƒƒ¿««¬∆≈∆∆»ƒƒ

ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ‰a¯‰29·LÈ Ì‡ ." «¿≈¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒƒ»«
ÒÎ .˙Á‡ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ÌL»»«À≈¿»≈∆»∆»ƒ¿«

ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk ÏÚ C¯·Ó - ‡ˆÈÂ ÒÎ ,‡ˆÈÂ30. ¿»»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‰31‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ««»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿ƒ¬≈∆≈
ÒÈb¯ ."ÌÈÓN· ÈˆÚ32ÈˆÚ ‡¯Ba" - ‰pb ÏL ¬≈¿»ƒ«¿ƒ∆ƒ»≈¬≈

ÌÈÓN· È·NÚ ‡¯Ba" - ‰„N ÏLÂ ,"ÌÈÓN·33." ¿»ƒ¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»ƒ

„¯e‰ ÈÓe ,„¯e‰34‰B·l‰Â ,35ÈkËÒn‰Â ,36‡ˆBiÎÂ «∆∆≈«∆∆¿«¿»¿««¿«ƒ¿«≈
ÈˆÚ ‡¯Ba" - Ô‰·37."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 ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ·BË ÁÈ¯ ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈≈«≈¿»¿ƒ¬≈∆¿≈
ÈeNÚL ·BË ÁÈ¯Â ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡L ·BË ÁÈ¯ :Ô‰≈≈«∆»¿»ƒ«¿≈«∆»
ÁÈ¯‰Ï ‰NÚ ‡lL ,·BË ÁÈ¯Â ,Ú¯ ÁÈ¯ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ≈«»¿≈«∆…«¬»¿»ƒ«

‰Ê ÁÈ¯ ÏL BÓˆÚa38. ¿«¿∆≈«∆

בסמוך.38) כמבואר ממנו, המתבשם בדבר אלא

.Á‰Â¯Ú ÏL ÌÈÓN·e Ì"ekÚ ÏL ÌÈÓNa ?„ˆÈk39 ≈«¿»ƒ∆«¿»ƒ∆∆¿»
ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,˙BÈ¯Ú‰ ÔÓƒ»¬»≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»¿»ƒ«

Ô‰a40‡qk‰Œ˙Èa ÏL ÌÈÓN·e ,ÌÈ˙Ó ÏL ÌÈÓNa .41, »∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ∆≈«ƒ≈
‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÈeNÚ‰ ÔÓLÂ42ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ¿∆∆∆»¿«¬ƒ∆«À¬»≈¿»¿ƒ

,¯Ó‚Ó .Ú¯ ÁÈ¯ ¯È·Ú‰Ï eNÚpL ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ∆«¬¿«¬ƒ≈«»À¿»
ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ÌÈ„‚a‰ ˙‡Â ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯n‚nL∆¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿∆«¿»ƒ≈¿»¿ƒ
¯Ó‚Ó ÏL BÓˆÚa ÁÈ¯‰Ï ‰NÚ ‡lL ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ43. ¬≈∆¿ƒ∆…«¬»¿»ƒ«¿«¿∆À¿»

ÈÙÏ ,C¯·Ó BÈ‡ ,ÌÈ¯Ó‚Ó Ô‰L ÌÈ„‚·a ÁÈ¯n‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈À¿»ƒ≈¿»≈¿ƒ
¯wÚ ‡Ïa ÁÈ¯ ‡l‡ ,ÌNa ¯wÚ ÌL ÔÈ‡L44. ∆≈»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)(כסףֿמשנה 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 (כסףֿמשנה). לברך
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שהגירסא  בעוד בשמים", מיני "בורא שם: רבינו וגורס
(כסףֿמשנה). 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 ÌN·e ıÚ ‡e‰L ÌNa ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»…∆∆≈…∆∆≈∆
C¯·Ó ‡l‡ ,B¯·Á ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ‰Î¯a ÔÈ‡≈¿»»««≈∆∆∆∆¬≈∆»¿»≈
ÔÈÈ ÂÈÙÏ e‡È·‰ .BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚ«∆¿«¿¿«∆¿«¿≈ƒ¿»»«ƒ

ÔÓLÂ21BÈÓÈa ÔÈÈ ÊÁB‡ -22C¯·Óe ,BÏ‡ÓNa ÔÓLÂ »∆∆≈«ƒƒƒ¿∆∆ƒ¿…¿»≈
ÔÓM‰ ÏÚ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,e‰˙BLÂ ÔÈi‰ ÏÚ23ÁÈ¯Óe «««ƒ¿≈¿≈¿»≈««∆∆≈ƒ«

LnM‰ L‡¯a BÁËÂ ,Ba24„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ
ÌÎÁ25Ï˙ka BÁË ,26. »»»«…∆

ברכה 22)להריח.21) גורם הוא וכן יותר, חשוב שהוא
אףֿעלֿפי  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, בכתבֿיד

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 C¯·Ó27B·¯ÚL ÌNa ." ¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ…∆∆≈¿

ÏÎB¯‰28ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ‰a¯‰ ÔÈÈnÓ »≈ƒƒƒ«¿≈¿»≈»»≈ƒ≈
NBa ÏL B˙eÁÏ ÒÎ ."ÌÈÓN·ÔÈÈÓ da LiL ,Ì ¿»ƒƒ¿««¬∆≈∆∆»ƒƒ

ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ‰a¯‰29·LÈ Ì‡ ." «¿≈¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒƒ»«
ÒÎ .˙Á‡ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ÌL»»«À≈¿»≈∆»∆»ƒ¿«

ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk ÏÚ C¯·Ó - ‡ˆÈÂ ÒÎ ,‡ˆÈÂ30. ¿»»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‰31‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ««»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿ƒ¬≈∆≈
ÒÈb¯ ."ÌÈÓN· ÈˆÚ32ÈˆÚ ‡¯Ba" - ‰pb ÏL ¬≈¿»ƒ«¿ƒ∆ƒ»≈¬≈

ÌÈÓN· È·NÚ ‡¯Ba" - ‰„N ÏLÂ ,"ÌÈÓN·33." ¿»ƒ¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»ƒ

„¯e‰ ÈÓe ,„¯e‰34‰B·l‰Â ,35ÈkËÒn‰Â ,36‡ˆBiÎÂ «∆∆≈«∆∆¿«¿»¿««¿«ƒ¿«≈
ÈˆÚ ‡¯Ba" - Ô‰·37."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 ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ·BË ÁÈ¯ ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈≈«≈¿»¿ƒ¬≈∆¿≈
ÈeNÚL ·BË ÁÈ¯Â ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡L ·BË ÁÈ¯ :Ô‰≈≈«∆»¿»ƒ«¿≈«∆»
ÁÈ¯‰Ï ‰NÚ ‡lL ,·BË ÁÈ¯Â ,Ú¯ ÁÈ¯ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ≈«»¿≈«∆…«¬»¿»ƒ«

‰Ê ÁÈ¯ ÏL BÓˆÚa38. ¿«¿∆≈«∆

בסמוך.38) כמבואר ממנו, המתבשם בדבר אלא

.Á‰Â¯Ú ÏL ÌÈÓN·e Ì"ekÚ ÏL ÌÈÓNa ?„ˆÈk39 ≈«¿»ƒ∆«¿»ƒ∆∆¿»
ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,˙BÈ¯Ú‰ ÔÓƒ»¬»≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»¿»ƒ«

Ô‰a40‡qk‰Œ˙Èa ÏL ÌÈÓN·e ,ÌÈ˙Ó ÏL ÌÈÓNa .41, »∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ∆≈«ƒ≈
‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÈeNÚ‰ ÔÓLÂ42ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ¿∆∆∆»¿«¬ƒ∆«À¬»≈¿»¿ƒ

,¯Ó‚Ó .Ú¯ ÁÈ¯ ¯È·Ú‰Ï eNÚpL ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ∆«¬¿«¬ƒ≈«»À¿»
ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ÌÈ„‚a‰ ˙‡Â ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯n‚nL∆¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿∆«¿»ƒ≈¿»¿ƒ
¯Ó‚Ó ÏL BÓˆÚa ÁÈ¯‰Ï ‰NÚ ‡lL ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ43. ¬≈∆¿ƒ∆…«¬»¿»ƒ«¿«¿∆À¿»

ÈÙÏ ,C¯·Ó BÈ‡ ,ÌÈ¯Ó‚Ó Ô‰L ÌÈ„‚·a ÁÈ¯n‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈À¿»ƒ≈¿»≈¿ƒ
¯wÚ ‡Ïa ÁÈ¯ ‡l‡ ,ÌNa ¯wÚ ÌL ÔÈ‡L44. ∆≈»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)(כסףֿמשנה 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 (כסףֿמשנה). לברך

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

milk zekld - dxdh xtq - lel` '` oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 ÌÈÓNa45ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,Ì"ekÚ ÏL ¿»ƒ∆¿ƒ»∆«≈¿»¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì"ekÚ ˙aÒÓ Ì˙qL ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆¿«¿ƒ«««¬«»ƒ

˙BÏfÓe46- ·BË ÁÈ¯ ÁÈ¯‰Â C¯kÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ . «»»»¿«≈«¿«¿≈ƒ«≈«
C¯·Ó BÈ‡ ,Ì"ekÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ Ì‡47,Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â , ƒ…»ƒ«≈¿»≈¿ƒ…ƒ¿»≈

ÔÈ‡L ÁÈ¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÁÈ¯ ·¯Ú˙ .C¯·Ó¿»≈ƒ¿»≈≈«∆¿»¿ƒ»»¿≈«∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó48·¯‰ È¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -49. ¿»¿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
בני 49) 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, ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡˘ ÁÈ¯·:כלומר ,
Î¯·Ó‰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



meil cg` wxt m"anx ixeriylel` 'fÎ'` -h"ryz

ה'תשע"ט  אלול א' ראשון יום

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
כל 1) הכלי. ונטמא הרעוע או הבריא חרס כלי הטופל יבאר

לטומאה. עצמו ככלי שחשובים הכלים חיבורי

.‡e¯‡a ¯·k2dÏ CÈ¯ˆ ÈÏk‰L ÌÈÏk‰ „È ÏkL , ¿»≈«¿∆»««≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ»
ÈÏk‰ Ûe‚k ‰·eLÁ ‡È‰ È¯‰ - BLÈÓLz ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ¬≈ƒ¬»¿«¿ƒ

ÏÙBh‰ ,CÎÈÙÏ .‡nËÏe ‡nË˙‰Ï3,‡È¯a‰ Ò¯Á ÈÏk ¿ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ»«≈¿ƒ∆∆«»ƒ
ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË Ì‡ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈√»ƒ«¿ƒ«¿ƒ
Ï·‡ ;BÊ ‰ÏÙËÏ CÈ¯ˆ ÈÏk‰ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë ‰ÏÙha«¿≈»¿ƒ∆≈«¿ƒ»ƒƒ¿≈»¬»

ÚeÚ¯‰ Ò¯Á ÈÏk ˙‡ ÏÙBh‰4‰·eLÁ ‰ÏÙh‰ È¯‰ - «≈∆¿ƒ∆∆»»«¬≈«¿≈»¬»
‰Èe¯w‰ ˙‡ ˜c‰Ó‰ ÔÎÂ .ÈÏk‰ Ûe‚k5Ò¯Á ÏL ¿«¿ƒ¿≈«¿«≈∆«≈»∆∆∆

ÛÏ˜a B‡ ¯BÚa d˙B‡ ‰tÁ Ì‡ ,ÌÈn‰ da ÔÈÏBc‰«ƒ»««ƒƒƒ»»¿ƒ¿»
.dÙe‚k Ô‰ È¯‰ - ‰ÚeÚ¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ»¿»¿»¬≈≈¿»

ה"א.2) פי"ז מ"ה.3)למעלה פ"ג הוזקק 4)כלים
יתפרק. שלא כדי מים 5)לחיזוק, בו ששואבים חרס כלי

הבאר. מן

.·ÏÙBh‰6Ba ÏM·Ó ˙BÈ‰Ï Ò¯Á ÈÏk7BÈ‡ - «≈¿ƒ∆∆ƒ¿¿«≈≈
¯eaÁ8BÊ ˙BÈ‰Ï ÌÈÏk ÏÙË .Ô‰a ˙Ù9¯eaÁ -10. ƒ»«≈ƒƒ¿≈»∆ƒ

ה"א.6) פ"ג בבאֿקמא כלים ואףֿעלֿפי 7)תוספתא,
ייבקע. שלא הכלי על לשמור מתכוון בלי 8)שהוא גם

ייבקע. לא הנוסף על 9)הטיפול חרס בכלי זפת מחמם
רבים. כלים לזפת וכלי 10)מנת חום, הרבה קולט הזפת

מחומו. להיפקע עלול תלוש

.‚˙È·Á11,˙È¯Ù‚Â ıÚ·a ,˙ÙÊa d‡OÚÂ ‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»«¬»»¿∆∆¿««¿»¿ƒ
¯eaÁ ÔÈ‡ - ÒÈÒÙ‚·e „ÈÒa12- ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯‡Le ; ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»»«¿»ƒ
.¯eaÁƒ

ה"ה.11) שם פירושה 12)תוספתא יתבאר כ) (אות לקמן
זו. הלכה של

.„ÌÈ¯·c13ÔÈÎeLn‰ ÔÈÁl‰14Ô‰a ÔÈÏÙBhL ¿»ƒ««ƒ«¿ƒ∆¿ƒ»∆
ÔÈÒht‰15Ô‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ÛÏ„È ‡lL È„k ÌÈÓ ÏL «ƒ»ƒ∆«ƒ¿≈∆…ƒ¿…«¿ƒ¬≈≈

B¯ÈÂ‡Ó ÈÏk‰ ‡ÓË elÙ‡L ;ÈÏk ÏL BÙe‚k16- ¿∆¿ƒ∆¬ƒƒ¿»«¿ƒ≈¬ƒ
ÔÈ‡ÓË ‰ÏÙha ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡17BÏÙË ÔÎÂ . √»ƒ«¿ƒ«¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿≈¿≈

¯epz ÏL18‰È‰iL ‡e‰Â .¯epz‰ Ò¯Ák ‡e‰ È¯‰ - ∆«¬≈¿∆∆««¿∆ƒ¿∆
ÁÙË „Ú ‰ÏÙh‰ È·Úa19;¯epz ÏL Bk¯ˆ ‡e‰L , »√ƒ«¿≈»«∆«∆»¿∆«

ÔÈÚ‚Bp‰Â ,¯epz‰ C¯vÓ BÈ‡ - ÁÙË ÏÚ ¯˙È Ï·‡¬»»≈«∆«≈ƒ…∆««¿«¿ƒ
‰¯Èk‰ ˙ÏÙË .ÌÈ¯B‰Ë - BÈ·ÚÓ ÁÙË ÏÚ ¯˙Èa20- ¿»≈«∆«≈»¿¿ƒ¿≈««ƒ»

.˙BÚaˆ‡ LÏL BÈ·Ú»¿»∆¿»

מ"ד.13) ניגרים.14)שם ואינם מאוד כלי 15)סמיכים
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מאוד. גדולים בתוכו.16)חרס במגע נטמא אם וכלֿשכן
כלי 17) בחיבורי ענינים כמה נתבארו הקודמים בפרקים

כאן  מדגיש ולפיכך באוויר, ולא במגע שמטמאים חרס
של  כגופו היא שהטפילה מפני מאווירו, גם שמטמא רבינו,

מאווירו. מיטמא שאינו כיד ולא ממש מדובר 18)הפיטם
או  דקים שדפנותיו כגון טפילה, לאותה צריך כשהתנור

ה"א). (ראה ה"א.19)רעועים פ"ד שם תוספתא,
שם.20)

.‰˙È·Á21- dk¯vÓ ¯˙BÈ ˙ÙÊa dÓ˙Òe ‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»¿»»¿∆∆≈ƒ»¿»
dk¯ˆa Ú‚Bp‰22‡ÓË23˙ÙÊ .¯B‰Ë dk¯vÓ ¯˙È·e ,24 «≈«¿»¿»»≈¿»≈ƒ»¿»»∆∆

˙È·Á ÏÚ ‰ÙËpL25¯B‰Ë da Ú‚Bp‰ -26. ∆»¿»«»ƒ«≈«»»

מ"ח.21) פ"ג שם הנקב.22)משנה, את הסותם החלק
את ואם למשנה בפירושו רבינו מגדיר מדאי, עבה הסתימה

מצרכה. כיותר המיותר למה 23)החלק מנוגד זה לכאורה
גדולי  זו סתירה על עמדו חיבור. אינו שזפת בה"ג שפסק
הכוונה  שבה"ג המשנה' 'מרכבת בעל ותירץ האחרונים.
אמנם  שהסתימה מבאר, טהרות' [ו'בסדרי מצרכה. ליתר
ממש, כחיבור אינה אבל טומאה שתקבל לחבית מועילה
כשנגעה  אבל החבית. נטמאה לא בזפת טומאה נגעה ואם
אגב  טומאה שמקבלת הזפת, גם נטמאה - בחבית טומאה
מאוד, דחוקים התירוצים ושני הכלי. עיקר שהיא החבית
מדובר  שכאן ונראה הי"ד. לפט"ו לביאורינו מנוגדים וגם
שכזה  קטן ובנקב החבית, את מטהר שאינו קטן בנקב
בצורכה  הנוגע ולכן הכלי, את לחזק הסתימה מועילה

לצורך 26)שלימה.25)שם.24)מיטמא. אינה שהרי
הכלי.

.ÂÌÁÓ27¯ÓÁa BÏÙhL28˙ÈÒ¯Á·e29- ‡ÓËÂ ≈«∆¿»¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙ÈÒ¯Áa Ú‚Bp‰Â ,‡ÓË ¯ÓÁa Ú‚Bp‰«≈««≈»»≈¿«≈«««¿ƒ»∆≈

ÈÏkÏ ¯aÁ˙Ó ˙ÈÒ¯Á‰30. ««¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ

מ"ז.27) מאוד.28)שם סמיך כלים 29)טיט במשנה
ובמשנתנו  במים. שנילוש כתוש חרס רבינו פירש מ"ב, פ"י
להעדיף  יש ולכן זה, מה נתבאר ולא כחרס" "דק כתב:
מפרש  - א פח, חולין רש"י [וגם שבפ"י. הברור פירושו

ונפרך.30)כך]. הולך אלא

.Ê˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó31˙È·Á‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ËÈËa ÏÙhL ¿«∆»ƒ∆»«¿ƒ»∆»¿«∆»ƒ
dÏ ¯eaÁ dÈ‡ -32ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â , ≈»ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ

˙È·Áa33‰Ùe‚n· eÚ‚ Ì‡Â ,‰Ùe‚n‰ ˙‡ÓË ‡Ï - ∆»ƒ…ƒ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿»
˙È·Á‰ È¯BÁ‡ e‡ÓË ‡Ï -34. …ƒ¿¿¬≈∆»ƒ

מ"ו.31) וכל32ֿ)שם להינטל, עומדת שהמגופה משום
בטיט. טפלה כשלא חרס 33)שכן שכלי רבינו, דעת

הטומאות  אבות (הל' טמאים במשקין כשנגע מגבו מיטמא
ה"ג). טומאה 34)פ"ז נגעה אפילו מיטמא אינו ותוכו

שם). הטומאות, אבות הל' (ראה עצמה בחבית

.Á˙LÁ ÈÏk35Ô˙ÙfL36¯eaÁ ˙Ùf‰ ÔÈ‡ -37Ì‡Â . ¿≈¿∆∆¿»»≈«∆∆ƒ¿ƒ
ÔÈÈÏ38ÈÏk‰ Ûe‚k ‰Ê È¯‰ -39. ¿«ƒ¬≈∆¿«¿ƒ

הכלי.36)שם.35) בפנים זפת אינו 37)מרח שהכלי
לזפת. מזופת.38)צריך בכלי יפה משתמר היין

היה 39) שאם מבאר, בפירושו רבינו לו. צריך הכלי שהרי
מפני  נטמאו, – בזפת כלי או אדם ונגעו הטומאה, אב הכלי

הטומאה. אב היא הזפת שגם

.Ë˜ˆa40Ì‡ :ı¯L Ba Ú‚pL ‰·¯Ú‰ È˜„ÒaL »≈∆¿ƒ¿≈»¬≈»∆»«∆∆ƒ
‡B‰ ,ÁÒÙa·eLÁ B¯eq‡Â ÏÈ41ıˆBÁ -42‡ÏÂ , ¿∆«ƒ¿ƒ»≈¿…

‰·¯Ú‰ ˙‡ÓË43‰È‰ Ì‡ :‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La Ì‡Â ; ƒ¿»»¬≈»¿ƒƒ¿»¿«»»ƒ»»
ÂÈÏÚ „Èt˜Ó44‰¯B‰Ë ‰·¯Ú‰ -45‰ˆB¯ Ì‡Â , «¿ƒ»»»¬≈»¿»¿ƒ∆
BÓei˜a46.‰·¯Ú‰ ˙‡ÓËÂ ‰·¯Úk ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈»¬≈»¿ƒ¿»»¬≈»

פפא.40) רב של במסקנתו א. מו, האיסור 41)פסחים
חשיבות. עליו עריבה 42)מטיל לגבי בטל אינו הבצק

העריבה. קרשי בין וחוצץ עצמו, בפני כעומד הוא אלא
העריבה,43) את מטמא אינו - כביצה בבצק יש אם אפילו

הטומאה. מאב אלא מתטמא אינו להסיר 44)שכלי רוצה
הבצק. העריבה.45)את מן כנפרד נידון הבצק

העריבה.46) בסדרי יתקיים שהבצק

.È˙BÁÈLn‰47ÌÈ¯Ùq‰ ˙BÁtËÓaL ˙BÚeˆ¯‰Â «¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ
˙B¯eL˜e ,¯eaÁ - ˙B¯eÙz :˙B˜BÈz‰ ˙BÁtËÓaLÂ¿∆¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿

¯eaÁ ÔÈ‡ -48˜OaLÂ ¯cÚÓaL ˙BÚeˆ¯ ÔÎÂ . ≈»ƒ¿≈¿∆¿«¿≈¿∆¿«
‰t˜aLÂ49˙B¯eÙz elÙ‡ ,Ò¯Á ÈÏÎ ÈÊ‡aL Ï·‡ .50 ¿∆¿À»¬»∆¿»¿≈¿≈∆∆¬ƒ¿

.Ò¯Á ÈÏÎÏ ÔÈ¯eaÁ ÔÈ‡L ,¯eaÁ ÔÈ‡ -≈»ƒ∆≈ƒƒƒ¿≈∆∆

חבל 47) = משיחה ה"ב. פ"ט בבאֿמציעא כלים תוספתא,
בנקל.48)דק. הקשר את להתיר שאפשר סל 49)מפני

דקים. מענפים לתפור 50)קלוע אפשר כיצד לי נתברר לא
המשיחה  קצוות שני את יחד שתפר כגון הכוונה ואולי חרס.
הכלי  באוזן דקים נקבים שעשה או הכלים לאוזן שהכניסה

התפירה. חוטי והכניס

.‡È„È51ÂÈ¯Á‡Ó ‡ˆBi‰ Ìc¯˜52- ˙BÚaˆ‡ LÏL : «À¿…«≈≈«¬»»∆¿»
¯eaÁ53Ìc¯˜ „È .¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - LÏL ÏÚ ¯˙i‰Â , ƒ¿«»≈«»«≈«»«À¿…
ÂÈÙlÓ54ÁÙË :55Ôk ÏÚ ¯˙È ,¯eaÁ - ÏÊ¯aÏ CeÓq‰ ƒ¿»»∆««»««¿∆ƒ»≈«≈

¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ -56. «≈«»

מ"ד.51) פכ"ט, כלים בקורדום 52)משנה, המשתמש
ממנו  מסויים חלק מניח אלא (היד) הקת בסוף אוחז אינו

מאחריו". "היוצא נקרא זה וחלק לידו, ואם 53)מחוץ
הקרובות  מהקת אצבעות שלוש עמו נטמאו הקורדום נטמא

האדם. לברזל.54)ליד האדם יד שבין שם 55)החלק
יותר 56)מ"ה. הברזל מן המרוחק במקום בקת הנוגע

אדם  של ידו בין טפח של מרחק נטמא. לא – מטפח
הרגילה. למלאכה מספיק הברזל, לבין בקורדום המשתמש
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קמי milk zekld - dxdh xtq - lel` '` oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מאוד. גדולים בתוכו.16)חרס במגע נטמא אם וכלֿשכן
כלי 17) בחיבורי ענינים כמה נתבארו הקודמים בפרקים

כאן  מדגיש ולפיכך באוויר, ולא במגע שמטמאים חרס
של  כגופו היא שהטפילה מפני מאווירו, גם שמטמא רבינו,

מאווירו. מיטמא שאינו כיד ולא ממש מדובר 18)הפיטם
או  דקים שדפנותיו כגון טפילה, לאותה צריך כשהתנור

ה"א). (ראה ה"א.19)רעועים פ"ד שם תוספתא,
שם.20)

.‰˙È·Á21- dk¯vÓ ¯˙BÈ ˙ÙÊa dÓ˙Òe ‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»¿»»¿∆∆≈ƒ»¿»
dk¯ˆa Ú‚Bp‰22‡ÓË23˙ÙÊ .¯B‰Ë dk¯vÓ ¯˙È·e ,24 «≈«¿»¿»»≈¿»≈ƒ»¿»»∆∆

˙È·Á ÏÚ ‰ÙËpL25¯B‰Ë da Ú‚Bp‰ -26. ∆»¿»«»ƒ«≈«»»

מ"ח.21) פ"ג שם הנקב.22)משנה, את הסותם החלק
את ואם למשנה בפירושו רבינו מגדיר מדאי, עבה הסתימה

מצרכה. כיותר המיותר למה 23)החלק מנוגד זה לכאורה
גדולי  זו סתירה על עמדו חיבור. אינו שזפת בה"ג שפסק
הכוונה  שבה"ג המשנה' 'מרכבת בעל ותירץ האחרונים.
אמנם  שהסתימה מבאר, טהרות' [ו'בסדרי מצרכה. ליתר
ממש, כחיבור אינה אבל טומאה שתקבל לחבית מועילה
כשנגעה  אבל החבית. נטמאה לא בזפת טומאה נגעה ואם
אגב  טומאה שמקבלת הזפת, גם נטמאה - בחבית טומאה
מאוד, דחוקים התירוצים ושני הכלי. עיקר שהיא החבית
מדובר  שכאן ונראה הי"ד. לפט"ו לביאורינו מנוגדים וגם
שכזה  קטן ובנקב החבית, את מטהר שאינו קטן בנקב
בצורכה  הנוגע ולכן הכלי, את לחזק הסתימה מועילה

לצורך 26)שלימה.25)שם.24)מיטמא. אינה שהרי
הכלי.

.ÂÌÁÓ27¯ÓÁa BÏÙhL28˙ÈÒ¯Á·e29- ‡ÓËÂ ≈«∆¿»¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙ÈÒ¯Áa Ú‚Bp‰Â ,‡ÓË ¯ÓÁa Ú‚Bp‰«≈««≈»»≈¿«≈«««¿ƒ»∆≈

ÈÏkÏ ¯aÁ˙Ó ˙ÈÒ¯Á‰30. ««¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ

מ"ז.27) מאוד.28)שם סמיך כלים 29)טיט במשנה
ובמשנתנו  במים. שנילוש כתוש חרס רבינו פירש מ"ב, פ"י
להעדיף  יש ולכן זה, מה נתבאר ולא כחרס" "דק כתב:
מפרש  - א פח, חולין רש"י [וגם שבפ"י. הברור פירושו

ונפרך.30)כך]. הולך אלא

.Ê˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó31˙È·Á‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ËÈËa ÏÙhL ¿«∆»ƒ∆»«¿ƒ»∆»¿«∆»ƒ
dÏ ¯eaÁ dÈ‡ -32ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â , ≈»ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ

˙È·Áa33‰Ùe‚n· eÚ‚ Ì‡Â ,‰Ùe‚n‰ ˙‡ÓË ‡Ï - ∆»ƒ…ƒ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿»
˙È·Á‰ È¯BÁ‡ e‡ÓË ‡Ï -34. …ƒ¿¿¬≈∆»ƒ

מ"ו.31) וכל32ֿ)שם להינטל, עומדת שהמגופה משום
בטיט. טפלה כשלא חרס 33)שכן שכלי רבינו, דעת

הטומאות  אבות (הל' טמאים במשקין כשנגע מגבו מיטמא
ה"ג). טומאה 34)פ"ז נגעה אפילו מיטמא אינו ותוכו

שם). הטומאות, אבות הל' (ראה עצמה בחבית

.Á˙LÁ ÈÏk35Ô˙ÙfL36¯eaÁ ˙Ùf‰ ÔÈ‡ -37Ì‡Â . ¿≈¿∆∆¿»»≈«∆∆ƒ¿ƒ
ÔÈÈÏ38ÈÏk‰ Ûe‚k ‰Ê È¯‰ -39. ¿«ƒ¬≈∆¿«¿ƒ

הכלי.36)שם.35) בפנים זפת אינו 37)מרח שהכלי
לזפת. מזופת.38)צריך בכלי יפה משתמר היין

היה 39) שאם מבאר, בפירושו רבינו לו. צריך הכלי שהרי
מפני  נטמאו, – בזפת כלי או אדם ונגעו הטומאה, אב הכלי

הטומאה. אב היא הזפת שגם

.Ë˜ˆa40Ì‡ :ı¯L Ba Ú‚pL ‰·¯Ú‰ È˜„ÒaL »≈∆¿ƒ¿≈»¬≈»∆»«∆∆ƒ
‡B‰ ,ÁÒÙa·eLÁ B¯eq‡Â ÏÈ41ıˆBÁ -42‡ÏÂ , ¿∆«ƒ¿ƒ»≈¿…

‰·¯Ú‰ ˙‡ÓË43‰È‰ Ì‡ :‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La Ì‡Â ; ƒ¿»»¬≈»¿ƒƒ¿»¿«»»ƒ»»
ÂÈÏÚ „Èt˜Ó44‰¯B‰Ë ‰·¯Ú‰ -45‰ˆB¯ Ì‡Â , «¿ƒ»»»¬≈»¿»¿ƒ∆
BÓei˜a46.‰·¯Ú‰ ˙‡ÓËÂ ‰·¯Úk ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈»¬≈»¿ƒ¿»»¬≈»

פפא.40) רב של במסקנתו א. מו, האיסור 41)פסחים
חשיבות. עליו עריבה 42)מטיל לגבי בטל אינו הבצק

העריבה. קרשי בין וחוצץ עצמו, בפני כעומד הוא אלא
העריבה,43) את מטמא אינו - כביצה בבצק יש אם אפילו

הטומאה. מאב אלא מתטמא אינו להסיר 44)שכלי רוצה
הבצק. העריבה.45)את מן כנפרד נידון הבצק

העריבה.46) בסדרי יתקיים שהבצק

.È˙BÁÈLn‰47ÌÈ¯Ùq‰ ˙BÁtËÓaL ˙BÚeˆ¯‰Â «¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ
˙B¯eL˜e ,¯eaÁ - ˙B¯eÙz :˙B˜BÈz‰ ˙BÁtËÓaLÂ¿∆¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿

¯eaÁ ÔÈ‡ -48˜OaLÂ ¯cÚÓaL ˙BÚeˆ¯ ÔÎÂ . ≈»ƒ¿≈¿∆¿«¿≈¿∆¿«
‰t˜aLÂ49˙B¯eÙz elÙ‡ ,Ò¯Á ÈÏÎ ÈÊ‡aL Ï·‡ .50 ¿∆¿À»¬»∆¿»¿≈¿≈∆∆¬ƒ¿

.Ò¯Á ÈÏÎÏ ÔÈ¯eaÁ ÔÈ‡L ,¯eaÁ ÔÈ‡ -≈»ƒ∆≈ƒƒƒ¿≈∆∆

חבל 47) = משיחה ה"ב. פ"ט בבאֿמציעא כלים תוספתא,
בנקל.48)דק. הקשר את להתיר שאפשר סל 49)מפני

דקים. מענפים לתפור 50)קלוע אפשר כיצד לי נתברר לא
המשיחה  קצוות שני את יחד שתפר כגון הכוונה ואולי חרס.
הכלי  באוזן דקים נקבים שעשה או הכלים לאוזן שהכניסה

התפירה. חוטי והכניס

.‡È„È51ÂÈ¯Á‡Ó ‡ˆBi‰ Ìc¯˜52- ˙BÚaˆ‡ LÏL : «À¿…«≈≈«¬»»∆¿»
¯eaÁ53Ìc¯˜ „È .¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - LÏL ÏÚ ¯˙i‰Â , ƒ¿«»≈«»«≈«»«À¿…
ÂÈÙlÓ54ÁÙË :55Ôk ÏÚ ¯˙È ,¯eaÁ - ÏÊ¯aÏ CeÓq‰ ƒ¿»»∆««»««¿∆ƒ»≈«≈

¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ -56. «≈«»

מ"ד.51) פכ"ט, כלים בקורדום 52)משנה, המשתמש
ממנו  מסויים חלק מניח אלא (היד) הקת בסוף אוחז אינו

מאחריו". "היוצא נקרא זה וחלק לידו, ואם 53)מחוץ
הקרובות  מהקת אצבעות שלוש עמו נטמאו הקורדום נטמא

האדם. לברזל.54)ליד האדם יד שבין שם 55)החלק
יותר 56)מ"ה. הברזל מן המרוחק במקום בקת הנוגע

אדם  של ידו בין טפח של מרחק נטמא. לא – מטפח
הרגילה. למלאכה מספיק הברזל, לבין בקורדום המשתמש
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˙ÎzÓ ÏL ¯eÁ¯ÁÏ CeÓq‰ Úc¯n‰ È¯ÈL .‰ML -ƒ»¿»≈««¿≈««»««¿∆«∆∆
Úc¯n‰ L‡¯aL73‰Ù¯‚n‰ „È .ÌÈÁÙË ‰Ú·L -74 ∆¿…««¿≈«ƒ¿»¿»ƒ«««¿≈»

ÔÈ„iÒ ÏLÂ ,ÌÈÁÙË ‰BÓL - ÌÈza ÈÏÚa ÏL75- ∆«¬≈»ƒ¿»¿»ƒ¿∆«»ƒ
.‡ÓË - BÓi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰Ê ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ .‰¯OÚ¬»»¿»«»≈«∆ƒ»»¿«¿»≈

¯e‡‰ ÈLnLÓ Ïk „È76ÔÈ„etM‰ ÔB‚k , «»¿«¿≈»¿««ƒ
˙B‡ÏkÒ‡‰Â77Ô‰L Ïk ÔÈk¯‡ elÙ‡ ,78ÔÈ‡ÓË -79. ¿»«¿¿»¬ƒ¬Àƒ»∆≈¿≈ƒ

המחוגה.58)שם.57) שוק הוא הפרגל יד מחוגה.
ואם 59) במחוגה. להשתמש אפשר מהשוק, טפח נשאר אם

מקבל  ואינו למלאכתו ראוי אינו מטפח, פחות נשאר
השיעור  את רבינו מוסר זה שבדין לציין, [יש טומאה.
הדינים  ובכל טומאה, אין ממנו שלמטה המינימאלי,
ממנו  שלמעלה ביותר, הגבוה השיעור את מסר האחרים

מטמא]. תמונות 61)פטיש.60)אינו החורתים אמנים
באבנים. אותיות וצורפי 62)או ארוכה, שידו קטן פטיש

וצריך  מאוד, חם זהב על מכה הצורף בו. משתמשים זהב
ייכווה. שלא כדי הזהב מן טפחים שני ידו את להרחיק

ברזל.63) ומכה 64)חרשי מלובן, בברזל מטפל החרש
הברזל. מן טפחים שלושה ומרחיק ידיו בשתי עליו

נשבר.65) השיעור 66)אם המלמד. שבקצה הברזל
מטמא, אינו מזה ופחות ביותר, הנמוך הוא טפחים ארבעה
שיירי  בדין הערתנו (ראה למלאכתו ראוי שאינו מפני

כדי 67)הפרגל). האילנות, סביב בו שחופרים קורדום
בדידין). הגירסא: (במשנה, מים שם שיתקבצו

הכוונה 68) כנראה בפירושו. (רבינו אבנים בו ששוברים
החרישה). את המפריעות גדולות לא קטן 69)לאבנים

עצים.70)מפטיש. בו את 71)שמבקעים בו חופרים
לזריעה. להכשירה כדי אבנים 72)האדמה מסתתי

הדרבן.73)גדולות. שכנגד  גדולה 74)בקצה  כף  כעין
לתרווד  הכוונה בפירושו. (רבינו המאכל" בו יניעו "אשר

התבשיל). את בו הסיד.75)שבוחשים את בה שמערבבין
באש.76) להכניסם הוא שתשמישם הכלים כלי 77)ידות

האש. על בשר עליו שצולים שהוא,78)ברזל אורך כל
הרבה. גדול האדם 79)אפילו על מגינה ארוכה שיד מפני

אלה. בכלים המשתמש

.‚ÈÏwÓ80„È e‰‡OÚL81¯eaÁ ‡e‰ È¯‰ - Ìc¯˜Ï «≈∆¬»»«¿À¿…¬≈ƒ
Ïwna ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡Â ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ»¿»À¿»««≈
Ì‡Â ,Ìc¯w‰ ‡ÓË - Ba Úw·Ó B‡ L¯BÁ ‡e‰Lk¿∆≈¿«≈«ƒ¿»«À¿…¿ƒ

Ïwn‰ ‡ÓË - Ìc¯wa ‰Ú‚82¯ËÒeÈc‰ ÔÎÂ .83Ô‰L , »¿»«À¿…ƒ¿»««≈¿≈«¿¿»∆≈
ÌÈÏk ÈLk84CÒÓ ˙BÈ‰Ï Ô¯aÁÓ ¯ÓÒn‰Â85Ô‰ÈÏÚ ƒ¿≈≈ƒ¿««¿≈¿«¿»ƒ¿≈≈¬≈∆

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ -86È¯‰ - ‰¯B˜a BÚ·˜ . ¬≈≈ƒƒ¿«¿»»¿»¿»¬≈
‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê87BÏ ¯eaÁ ‰¯Bw‰ ÔÈ‡Â ,88‰OÚ . ∆¿«≈À¿»¿≈«»ƒ»»

¯ËÒeÈc ‰¯Bw‰ ˙ˆ˜89C¯ˆÏ ‰¯Bw‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk : ¿»«»¿¿»…∆ƒ«»¿…∆
- ‰¯Bw‰ ¯‡La Ú‚Bp‰Â ;¯ËÒeÈcÏ ¯eaÁ - ¯ËÒeÈc‰«¿¿»ƒ«¿¿»¿«≈«ƒ¿»«»

¯eaÁ ‰¯Bw‰ Ïk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë90. »∆≈»«»ƒ

מ"ג.80) פ"כ בית 81)שם משמש שאינו  במקל מדובר 
ארעית. בו והשתמש לקורדום, קבוע שהוא 82)יד בשעה

את  כשגמר אבל יד, דין המקל על יש בקורדום משתמש
תקוע  שעודנו אףֿעלֿפי כיד, המקל דין אין - המלאכה

משם. להוציאו שעומד מפני דיו 84)שם.83)בקורדום,
במשנה  אנו (מוצאים בארמית צד = סטר ביוונית, שניים =
שהשתמשו  אלו שפות משתי מורכבות מילים פעמים, כמה
מורכב  עץ כלי הוא דיוסטר בתקופתם). ישראל בארץ בהן
ועל  מחברם, ארוך ברזל של ומסמר נקובים, חלקים משני
בפירושו). (רבינו הערב או השתי חוטי את לופפים המסמר

"המסכת".85) יד): טז, (שופטים המקרא אבל 86)מלשון
את  להוציא שדרכם מפני חיבור, אינו מלאכה בשעת שלא

המלאכה. גמר אחר טומאה 87)המסמר מקבל הדיוסטר
הקורה. לגבי בטל לא 88)ואינו בקורה, טומאה נגעה אם

היא  שהרי נטמאה, לא הקורה שגם ומובן הדיוסטר. נטמא
עץ. כלי מן 89)מפשוטי חלק היא עצמה הקורה

הדיוסטר.90)הדיוסטר. את המשמש החלק אלא

.„È‰Ï‚Ú91ÏÚa Ú‚Bp‰ :˙‡ÓËpL92ıÚ·e ·¯Ëw·e93 ¬»»∆ƒ¿»«≈«»…««¿≈»≈
˙B·Ú·e94‰¯B‰Ë - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa elÙ‡ ,95Ú‚Bp‰Â ; »¬¬ƒƒ¿«¿»»¿»¿«≈«
·¯Áa96C¯a·e97Ïeˆi·e98˙ÎzÓ ÏL ÔÈÚ·e99 «∆∆«…∆«»»«ƒ∆«∆∆

ÌÈÈÁl·e100ÔÈ‡¯ÈÚ·e101ÔÎÂ .‡ÓË -102‰¯‚Ó103 «¿»«ƒ»ƒ»ƒ»≈¿≈¿≈»
Ô‡kÓe Ô‡kÓ d„Èa Ú‚Bp‰ :˙‡ÓËpL104‡ÓË -105; ∆ƒ¿»«≈«¿»»ƒ»ƒ»»≈

‰ÁÈLn·e ËeÁa Ú‚Bp‰Â106‰n‡·e107ÔÈÙÈq·e108 ¿«≈«««¿ƒ»»«»«¿ƒƒ
dÏ ¯eaÁ el‡ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - dlL109Ú‚Bp‰ Ï·‡ . ∆»»∆≈≈ƒ»¬»«≈«

ÔaÏna110.‡ÓË - ÏB„b‰ ¯qÓ ÏL ««¿≈∆«»«»»≈

מ"ב.91) ה"ב.92)פכ"א בפי"ד למעלה נתבאר
תיעשה 93) אשר "הטבעת רבינו: ופירש "בעין", במשנה:

בקצות  תתנגע שלא כדי הבהמה, בצוואר הנכנס מהבגד
וכן  ברורה. הכוונה אבל בהיר, בלתי קצת הסגנון הקטרב".
"ובעין". ולכתוב כאן גם להגיה ונראה הר"ש. גם פירש

והשני 94) המחרישה, לעגלת מחובר אחד שראשה קורה,
לא 95)למרדע. בטומאה נגעו שלא החלקים פירוש,

לזה. זה חיבור שאינם מפני בו 96)נטמאו שאוחז העץ
חרישה. בשעת בו 97)החורש שמרכיבים המעוקם העץ

המחרישה. יטה 98)את ובה המחרישה, מרכב של יד בית
לו. הרצוי לכיוון המחרישה את טבעת 99)האדם

למחרישה. בנקב 100)המחוברת התחובים עצים שני
('ערוך'). השוברים 101)שבעול המחרישה שבצידי עצים
העפר. גושי מ"ג.102)את למשורים 103)שם משור.

בהם  מנסרים אנשים ושני מכאן, ויד מכאן יד עושים גדולים
לכאן. וזה לכאן מושך זה עבות, או 104)קורות זו ביד

אותן 105)בשניה. מסירים ואין קבועות, שהידות מפני
מלאכה. בשעת ומשיחה 106)שלא עגול, חבל הוא חוט

זו  קשורות המגירה ידות שתי באנד). – (באידיש רחבה –
משיחה. או בחוט למעלה בשתי 107)לזו התקוע עץ

המגירה. אורך לכל בתוך 108)הידות הנתון קטן עץ
ויש  המגירה. ברזל את מותח והוא האמה, על ומונח החבל

יותר. או סניפים שני אותם 109)נותנים שמפרקים מפני
בברזל  תמיד קבועים היד בתי אבל מלאכה, בשעת שלא

מתכת. משמשי עץ כלי והם עץ 110)המגירה, מסגרת
הגדולה  המגירה ברזל נתון ובאמצעה ומרובעת, גדולה

עמ  על המונחות עבות קורות בה לנסר שגוזרים כדי ודים.
או  הקורה גבי על למעלה אחד אדם עומד זו, במגירה
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המלבן  את ומושכים הארץ, על עומד והשני העמוד,
בזקיפה. בו מחובר שהברזל

.ÂËLaÎÓ111L¯Á ÏL112ÁÓ¯‰ ‡ÓËpL113,BaL «¿≈∆»»∆ƒ¿»»…«∆
‰¯‚Ó .¯B‰Ë - LaÎna Ú‚Bp‰114Ú‚Bp‰ ,‡ÓËpL «≈«««¿≈»¿≈»∆ƒ¿»«≈«

.¯eaÁ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰ÙeÙÏ ‡È‰L ˙ÈËLwa««¿»ƒ∆ƒ¿»»»»∆≈»ƒ
dnÚ CeLÓ ıÁ‰Â ‰Áe˙Ó ‰˙È‰L ˙L˜115‡ÓËÂ ∆∆∆»¿»¿»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»

‡È‰Lk elÙ‡Â ,¯B‰Ë - ˙Lw·e ¯˙ia Ú‚Bp‰ ,ıÁ‰«≈«≈««∆∆«∆∆»«¬ƒ¿∆ƒ
˙eLÈ‡‰ ˙„BˆÓ ÔÎÂ .‰Áe˙Ó116dlL ıÁ‰ ‡ÓËpL ¿»¿≈¿«»ƒ∆ƒ¿»«≈∆»

ÔÎÂ .‰Áe˙Ó ‡È‰Lk elÙ‡ ,‰„Bˆn‰ ˙‡ÓË ‡Ï -117 …ƒ¿≈«¿»¬ƒ¿∆ƒ¿»¿≈
˙ÎqÓ118‰ÎeÒ119Ú‚Bp‰ :‚È¯‡‰ ˙ÚLa ˙‡ÓËpL «∆∆¿»∆ƒ¿»ƒ¿«»»ƒ«≈«

ÔBzÁz‰Â ÔBÈÏÚ‰ „·ka120ÌÈ¯È·e ,121ÒB¯Èw·e122, «…∆»∆¿¿««¿«ƒƒ«≈
ÔÓb¯‡ Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L ËeÁ·e123‰¯ÈÚ·e ,124BÈ‡L «∆∆¡ƒ««≈«¿»»»ƒ»∆≈

d¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú125¯eaÁ ÔÈ‡ el‡ ÏkL ,¯B‰Ë - »ƒ¿«¬ƒ»»∆»≈≈»ƒ
˙Îqn‰ LÙa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;„‚aÏ126È˙M·e , «∆∆¬»«≈«¿∆∆««∆∆«¿ƒ

„ÓBÚ‰127ÏÙk·e ,128,ÔÓb¯‡ Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L »≈«∆∆∆∆¡ƒ««≈«¿»»
ÈÚ·ed¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú ‡e‰L ‰¯129el‡ ÏkL ,‡ÓË - »ƒ»∆»ƒ¿«¬ƒ»»≈∆»≈

.„‚aÏ ÔÈ¯eaÁƒƒ«∆∆

הנסרים 112)שם.111) את במכבש נותן הנגר נגר.
ליישרם. כדי חלקי 113)העקומים שני את המהדק הברזל

שם:114)המכבש. רבינו ומפרש "קשתנית", במשנתנו
שיש  ונראה שנוקב". בעת עליו ידו שאוחז המקבת "קשת
כאן  וגם "המקבת". במקום "המנקבת" ולגרוס: שם להגיה

"מגירה". במקום "מנקבת" לגרוס נתון 115)רצוי החץ
וקצהו  הקשת) קצות שתי את המחבר (החבל היתר על
מקומו. מלעזוב המעכבו באופן הקשת עץ על מונח התחתון

ותבואה,116) ירקות שרשי מכרסם והוא עיוור, עכבר מין
את  ההורג חץ בה שיש מיוחדת במלכודת אותו וצדים

מ"א.117)האישות. פכ"א האריגה.118)שם כלי
לאריגה.119) העומדים החוטים עליה כלי 120)שכרוכים

קורות  משתי מורכב כיום) המקובלת בשפה ("נול" האריגה
אותו  המחברים השתי חוטי כרוכים העליון שעל עגולות,
"כובד". נקראות כבדות שהן מפני התחתון, עם

הקנים.121) על הארוגים מכים 122)החוטים שבו מסרק
להרקם. כדי הערב חוטי לתת 123)על ארגמן אורגי דרך

כדי  פשוטים, צמר חוטי ביניהם) – אומרים (ויש עליהם
את  (או האריגה את וכשגומרים היקר, הארגמן על להגן

אותם. מעבירים משפת 124)הריקום) היוצאים החוטים
בבגד.125)הבגד. אותם לארוג האורג של בדעתו שאין
הידקם 126) לא אבל לשתי, כבר שהוכנסו הערב, חוטי

לאריג. הכובד 127)עדיין בין הנמצאים השתי חוטי
והתחתון. החוט 128)העליון ארגמן. גבי על כפול חוט

ארגמן. חוטי ירקמו שבה ליריעה מחובר הכפול
בבגד.129) יארגם שהאורג הבגד משפת היוצאים חוטים

.ÊËÚ‚Bp‰130‰ÓÈ‡‰ ÏÚL ¯Óva131‰ÈÂL‡·e132- «≈««∆∆∆«»ƒ»»«¿»»
‰wta Ú‚Bp‰ .¯B‰Ë133dÚ¯t ‡lL „Ú :134‡ÓË -135; »«≈««ƒ»«∆…¿»»»≈

dÚ¯tMÓ136¯B‰Ë -137. ƒ∆¿»»»

עליו,131)שם.130) כרוך טווי הבלתי שהצמר מקל
חוטים. טווים המטווה 132)וממנו עליו אשר הכוש

(רבינו  לבגד מחוברים אלה צמר וחוטי בו, שירקמו
לכרוך  כן גם עשויה שאשויה מפרש הברטנורא בפירושו).
אימה. מתבנית אחרת ותבניתה לטוותו, כדי צמר עליה

כעין 133) שנעשה עד המטווה עליו שכורכים קטן כוש
המכפה 134)כדור. מטווה הכוש על שנשאר זמן כל
(ויש 135)אותו. הכוש נטמא בצמר טומאה נגעה אם

הכרוך  בצמר הנוגע נטמא טמא, הכוש היה אם מפרשים:
בכוש). נגע כאילו לאוויר.136)עליו מגולה הכוש כשעץ

להיפך.137) וכן הכוש, נטמא לא - בצמר טומאה נגעה אם

.ÊÈËeÁ‰138BÏÈM‰L139ÈMÓ ¯eL˜ elÙ‡ ,ËÁÓÏ «∆ƒƒ¿««¬ƒ»ƒ¿≈
ÔÈ„„ˆ140¯eaÁ BÈ‡ -141ËeÁ‰ - „‚aÏ BÒÈÎ‰ . ¿»ƒ≈ƒƒ¿ƒ«∆∆«

„‚aÏ ¯eaÁ ËÁn‰ ÔÈ‡Â ,„‚aÏ ¯eaÁ142ËeÁ‰ ÔÈ‡Â . ƒ«∆∆¿≈«««ƒ«∆∆¿≈«
- ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ ‡e‰L Ïk ‡l‡ ,„‚aÏ ¯eaÁ BlkÀƒ«∆∆∆»…∆¿…∆«¿ƒ»

¯eaÁ143ËeÁ‰ .¯eaÁ BÈ‡ - ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ BÈ‡L ; ƒ∆≈¿…∆«¿ƒ»≈ƒ«
„‚a‰ ÔÓ L¯tL144¯eaÁ Blk - ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,145. ∆≈«ƒ«∆∆¬ƒ≈»«»Àƒ

Ò¯Áa ¯eLwL Ï·Á146Blk - ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ , ∆∆∆»¿∆∆¬ƒ≈»«»À
¯eaÁ147Ba ¯L˜ .148ÌÈÙÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ - „Á‡ Ï·Á149 ƒ»«∆∆∆»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ

¯eaÁ BÈ‡ ıeÁÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ ,¯eaÁ150‡e‰L Ï·Á‰ . ƒƒ«∆∆¿«≈ƒ«∆∆∆
¯eaÁ BÈ‡ - ‰t˜a ¯eL˜151¯Ùz Ôk Ì‡ ‡l‡ ,152. »¿À»≈ƒ∆»ƒ≈»«

ה"ב.138) פ"ט בבאֿמציעא כלים צ"ל 139)תוספתא,
לאוזן  החוט הכניס פירוש, בתוספתא). (הגר"א שהשחילו

שאינם 140)המחט. עבים קשרים עשה החוט ראשי בשני
המחט. אוזן דרך נטמא 141)עוברים לא - בחוט נגע ואם

זה  החוט ראשי שני קשר אם והואֿהדין להיפך. וכן המחט,
המחט 142)לזה. ואת בבגד, יישאר שהחוט משום

שהבגד 143)יוציאו. התפירה אורך לכל שהכוונה נראה
אחת  פעם בבגד המחט את העביר אם ואפילו לה, צריך

החוט.144)בלבד. ויצא התפירה מתקבל 145)נפרמה
כצורך  נידון ולכן החוט, באותו ויתפור שיחזור הדעת על
נפסק  לא מחובר, כבר שהיה מכיון טעם: ועוד התפירה.

לגמרי. ניתק שלא זמן כל מתחת 146)חיבורו קשור
לחוץ. הבולטת מים 147)לשפתו להעלות בו משתמשים

הבור. בחרס.148)מן הקשור הכלי,149)בחבל בכיוון
הראשון. החבל כשאינו 150)היינו להתירו, שקל מפני

כלֿכך. ארוך לחבל קלועה 151)צריך בקופה מדובר
ונופל. לפעמים מתחלק והחבל עצים, ראה 152)בענפי

ה"ב. למעלה

ה'תשע"ט  אלול ב' שני יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
אלו 1) על והיותר הדברים כל של הנימים שיעור כמה יבאר

הוא  מאימתי המיטות שמסרגים החבל ודין השיעורים.
יוצא  ומזרן מדרס טמאה שהיא מיטה ודין לטומאה. חיבור
מידרס  טמאה שהיתה כרע וכו'. טפחים עשרה עד ממנה

וכו'. למיטה וחיברה

.‡ÔÈËeÁ‰2‚È¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰3‰ÚÈ¯È‰ ˙lÁ˙aLÂ «ƒ«¿ƒƒ»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»
Ô¯eÚL ‰nk ,ÔÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,dÙBÒaLÂ4ÏL ? ¿∆¿»¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ«»ƒ»∆

ÔÈ¯„eÒ ÏLÂ ÔÈ„Ò5ÛÈÚˆ ÏLÂ6L‡¯ ÏL ÔBÈÏt ÏLÂ7 »ƒ¿∆»ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒ¿∆…
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המלבן  את ומושכים הארץ, על עומד והשני העמוד,
בזקיפה. בו מחובר שהברזל

.ÂËLaÎÓ111L¯Á ÏL112ÁÓ¯‰ ‡ÓËpL113,BaL «¿≈∆»»∆ƒ¿»»…«∆
‰¯‚Ó .¯B‰Ë - LaÎna Ú‚Bp‰114Ú‚Bp‰ ,‡ÓËpL «≈«««¿≈»¿≈»∆ƒ¿»«≈«

.¯eaÁ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰ÙeÙÏ ‡È‰L ˙ÈËLwa««¿»ƒ∆ƒ¿»»»»∆≈»ƒ
dnÚ CeLÓ ıÁ‰Â ‰Áe˙Ó ‰˙È‰L ˙L˜115‡ÓËÂ ∆∆∆»¿»¿»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»

‡È‰Lk elÙ‡Â ,¯B‰Ë - ˙Lw·e ¯˙ia Ú‚Bp‰ ,ıÁ‰«≈«≈««∆∆«∆∆»«¬ƒ¿∆ƒ
˙eLÈ‡‰ ˙„BˆÓ ÔÎÂ .‰Áe˙Ó116dlL ıÁ‰ ‡ÓËpL ¿»¿≈¿«»ƒ∆ƒ¿»«≈∆»

ÔÎÂ .‰Áe˙Ó ‡È‰Lk elÙ‡ ,‰„Bˆn‰ ˙‡ÓË ‡Ï -117 …ƒ¿≈«¿»¬ƒ¿∆ƒ¿»¿≈
˙ÎqÓ118‰ÎeÒ119Ú‚Bp‰ :‚È¯‡‰ ˙ÚLa ˙‡ÓËpL «∆∆¿»∆ƒ¿»ƒ¿«»»ƒ«≈«

ÔBzÁz‰Â ÔBÈÏÚ‰ „·ka120ÌÈ¯È·e ,121ÒB¯Èw·e122, «…∆»∆¿¿««¿«ƒƒ«≈
ÔÓb¯‡ Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L ËeÁ·e123‰¯ÈÚ·e ,124BÈ‡L «∆∆¡ƒ««≈«¿»»»ƒ»∆≈

d¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú125¯eaÁ ÔÈ‡ el‡ ÏkL ,¯B‰Ë - »ƒ¿«¬ƒ»»∆»≈≈»ƒ
˙Îqn‰ LÙa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;„‚aÏ126È˙M·e , «∆∆¬»«≈«¿∆∆««∆∆«¿ƒ

„ÓBÚ‰127ÏÙk·e ,128,ÔÓb¯‡ Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L »≈«∆∆∆∆¡ƒ««≈«¿»»
ÈÚ·ed¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú ‡e‰L ‰¯129el‡ ÏkL ,‡ÓË - »ƒ»∆»ƒ¿«¬ƒ»»≈∆»≈

.„‚aÏ ÔÈ¯eaÁƒƒ«∆∆

הנסרים 112)שם.111) את במכבש נותן הנגר נגר.
ליישרם. כדי חלקי 113)העקומים שני את המהדק הברזל

שם:114)המכבש. רבינו ומפרש "קשתנית", במשנתנו
שיש  ונראה שנוקב". בעת עליו ידו שאוחז המקבת "קשת
כאן  וגם "המקבת". במקום "המנקבת" ולגרוס: שם להגיה

"מגירה". במקום "מנקבת" לגרוס נתון 115)רצוי החץ
וקצהו  הקשת) קצות שתי את המחבר (החבל היתר על
מקומו. מלעזוב המעכבו באופן הקשת עץ על מונח התחתון

ותבואה,116) ירקות שרשי מכרסם והוא עיוור, עכבר מין
את  ההורג חץ בה שיש מיוחדת במלכודת אותו וצדים

מ"א.117)האישות. פכ"א האריגה.118)שם כלי
לאריגה.119) העומדים החוטים עליה כלי 120)שכרוכים

קורות  משתי מורכב כיום) המקובלת בשפה ("נול" האריגה
אותו  המחברים השתי חוטי כרוכים העליון שעל עגולות,
"כובד". נקראות כבדות שהן מפני התחתון, עם

הקנים.121) על הארוגים מכים 122)החוטים שבו מסרק
להרקם. כדי הערב חוטי לתת 123)על ארגמן אורגי דרך

כדי  פשוטים, צמר חוטי ביניהם) – אומרים (ויש עליהם
את  (או האריגה את וכשגומרים היקר, הארגמן על להגן

אותם. מעבירים משפת 124)הריקום) היוצאים החוטים
בבגד.125)הבגד. אותם לארוג האורג של בדעתו שאין
הידקם 126) לא אבל לשתי, כבר שהוכנסו הערב, חוטי

לאריג. הכובד 127)עדיין בין הנמצאים השתי חוטי
והתחתון. החוט 128)העליון ארגמן. גבי על כפול חוט

ארגמן. חוטי ירקמו שבה ליריעה מחובר הכפול
בבגד.129) יארגם שהאורג הבגד משפת היוצאים חוטים

.ÊËÚ‚Bp‰130‰ÓÈ‡‰ ÏÚL ¯Óva131‰ÈÂL‡·e132- «≈««∆∆∆«»ƒ»»«¿»»
‰wta Ú‚Bp‰ .¯B‰Ë133dÚ¯t ‡lL „Ú :134‡ÓË -135; »«≈««ƒ»«∆…¿»»»≈

dÚ¯tMÓ136¯B‰Ë -137. ƒ∆¿»»»

עליו,131)שם.130) כרוך טווי הבלתי שהצמר מקל
חוטים. טווים המטווה 132)וממנו עליו אשר הכוש

(רבינו  לבגד מחוברים אלה צמר וחוטי בו, שירקמו
לכרוך  כן גם עשויה שאשויה מפרש הברטנורא בפירושו).
אימה. מתבנית אחרת ותבניתה לטוותו, כדי צמר עליה

כעין 133) שנעשה עד המטווה עליו שכורכים קטן כוש
המכפה 134)כדור. מטווה הכוש על שנשאר זמן כל
(ויש 135)אותו. הכוש נטמא בצמר טומאה נגעה אם

הכרוך  בצמר הנוגע נטמא טמא, הכוש היה אם מפרשים:
בכוש). נגע כאילו לאוויר.136)עליו מגולה הכוש כשעץ

להיפך.137) וכן הכוש, נטמא לא - בצמר טומאה נגעה אם

.ÊÈËeÁ‰138BÏÈM‰L139ÈMÓ ¯eL˜ elÙ‡ ,ËÁÓÏ «∆ƒƒ¿««¬ƒ»ƒ¿≈
ÔÈ„„ˆ140¯eaÁ BÈ‡ -141ËeÁ‰ - „‚aÏ BÒÈÎ‰ . ¿»ƒ≈ƒƒ¿ƒ«∆∆«

„‚aÏ ¯eaÁ ËÁn‰ ÔÈ‡Â ,„‚aÏ ¯eaÁ142ËeÁ‰ ÔÈ‡Â . ƒ«∆∆¿≈«««ƒ«∆∆¿≈«
- ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ ‡e‰L Ïk ‡l‡ ,„‚aÏ ¯eaÁ BlkÀƒ«∆∆∆»…∆¿…∆«¿ƒ»

¯eaÁ143ËeÁ‰ .¯eaÁ BÈ‡ - ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ BÈ‡L ; ƒ∆≈¿…∆«¿ƒ»≈ƒ«
„‚a‰ ÔÓ L¯tL144¯eaÁ Blk - ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,145. ∆≈«ƒ«∆∆¬ƒ≈»«»Àƒ

Ò¯Áa ¯eLwL Ï·Á146Blk - ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ , ∆∆∆»¿∆∆¬ƒ≈»«»À
¯eaÁ147Ba ¯L˜ .148ÌÈÙÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ - „Á‡ Ï·Á149 ƒ»«∆∆∆»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ

¯eaÁ BÈ‡ ıeÁÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ ,¯eaÁ150‡e‰L Ï·Á‰ . ƒƒ«∆∆¿«≈ƒ«∆∆∆
¯eaÁ BÈ‡ - ‰t˜a ¯eL˜151¯Ùz Ôk Ì‡ ‡l‡ ,152. »¿À»≈ƒ∆»ƒ≈»«

ה"ב.138) פ"ט בבאֿמציעא כלים צ"ל 139)תוספתא,
לאוזן  החוט הכניס פירוש, בתוספתא). (הגר"א שהשחילו

שאינם 140)המחט. עבים קשרים עשה החוט ראשי בשני
המחט. אוזן דרך נטמא 141)עוברים לא - בחוט נגע ואם

זה  החוט ראשי שני קשר אם והואֿהדין להיפך. וכן המחט,
המחט 142)לזה. ואת בבגד, יישאר שהחוט משום

שהבגד 143)יוציאו. התפירה אורך לכל שהכוונה נראה
אחת  פעם בבגד המחט את העביר אם ואפילו לה, צריך

החוט.144)בלבד. ויצא התפירה מתקבל 145)נפרמה
כצורך  נידון ולכן החוט, באותו ויתפור שיחזור הדעת על
נפסק  לא מחובר, כבר שהיה מכיון טעם: ועוד התפירה.

לגמרי. ניתק שלא זמן כל מתחת 146)חיבורו קשור
לחוץ. הבולטת מים 147)לשפתו להעלות בו משתמשים

הבור. בחרס.148)מן הקשור הכלי,149)בחבל בכיוון
הראשון. החבל כשאינו 150)היינו להתירו, שקל מפני

כלֿכך. ארוך לחבל קלועה 151)צריך בקופה מדובר
ונופל. לפעמים מתחלק והחבל עצים, ראה 152)בענפי

ה"ב. למעלה

ה'תשע"ט  אלול ב' שני יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
אלו 1) על והיותר הדברים כל של הנימים שיעור כמה יבאר

הוא  מאימתי המיטות שמסרגים החבל ודין השיעורים.
יוצא  ומזרן מדרס טמאה שהיא מיטה ודין לטומאה. חיבור
מידרס  טמאה שהיתה כרע וכו'. טפחים עשרה עד ממנה

וכו'. למיטה וחיברה

.‡ÔÈËeÁ‰2‚È¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰3‰ÚÈ¯È‰ ˙lÁ˙aLÂ «ƒ«¿ƒƒ»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»
Ô¯eÚL ‰nk ,ÔÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,dÙBÒaLÂ4ÏL ? ¿∆¿»¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ«»ƒ»∆

ÔÈ¯„eÒ ÏLÂ ÔÈ„Ò5ÛÈÚˆ ÏLÂ6L‡¯ ÏL ÔBÈÏt ÏLÂ7 »ƒ¿∆»ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒ¿∆…
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˙BÚaˆ‡ LL -8Úe¯˜ ‡e‰L ˜eÏÁ ÏLÂ ;9B˙lÁzÓ ≈∆¿»¿∆»∆»«ƒ¿ƒ»
B˙B‡ ÔÈˆa˜Ó B˙B‡ ÔÈL·BlL ¯Á‡Â BÙBÒ „ÚÂ¿«¿««∆¿ƒ¿«¿ƒ

˙BÚaˆ‡ ¯OÚ ÂÈËeÁ ¯eÚL - ˙B‡ÏeÏa10ÒB‚q‰ .11 ¿»ƒ»∆∆∆¿»«»
„È„¯‰Â12˙Èlh‰Â13ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL - ¿»¿ƒ¿««ƒ»∆¿»¿»«»≈«

„‚a‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ»≈«≈«»««ƒ∆«∆∆
Ò¯„Óa ‡ÓË14,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˙B‡ÓË ¯‡La B‡ »≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿¿≈»ƒ«

.¯B‰Ë „‚a‰L - ¯˙ia ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡L∆ƒ»¿»À¿»«»≈∆«∆∆»

א.2) משנה כ"ט, פרק יוצאות 3)כלים האריג מצידי
נארגו. שלא חוטים כחיבור 4)שאריות נידונים שיהיו

והכתפיים.5)לאריג. הראש לעטיפת גדולה מטפחת
וקטנה.6) דקה בראשו.7)מטפחת מחודד כובע מין
וכן 8) נטמאו, בבגד טומאה נגעה ואם הבגד עם חיבור הן

חיבור. אינו זה משיעור למעלה הנימין חלק אבל להיפך.
מאחוריו.9) יותר 10)פתוח הם לקשירה שעשויים מפני

כך 11)ארוכים. להגיה ורצוי סגוס", "נימי כתוב במשנה
אותו  שלובשים מאוד, עב בגד הוא סגוס רבינו. בדברי גם
פניו. כל על בולטות קצרות וציציות הגשמים בימות

דק.12) רגיל.13)צעיף עליון לו 14)בגד והדומים זב
ועושה  עליהם דרס או ישב ששכב, הכלים את מטמאים
ודיניה  מדרס טומאת נקראת זו טומאה הטומאה. אב אותם

ומושב. משכב מטמאי בהלכות נתבארו

.·L‡¯ ÏL ‰tk‰ ÈÓÈ15ÔÈÁÈpnL ‰ÂÒn‰Â , ƒ≈«ƒ»∆…¿««¿∆∆«ƒƒ
ÌÈi·¯Ú‰16ÔÈÏ˜Ïw‰Â ,Ì‰Èt ÏÚ17ÔÓ ÔÈ¯eÊM‰ »«¿ƒƒ«¿≈∆¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ

‰„et‰Â ,¯ÚO‰18,B¯Oa ÏÚ Ì„‡‰ L·BlL «≈»¿«¿»∆≈»»»«¿»
„Bb¯t‰Â ‰ÏÓO‰Â19BÓk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿«ƒ¿»¿««¿∆«ƒƒ««¿»ƒ¿

Ô‰L Ïk Ô‰ÈÓÈ - ˙Î¯t20. »…∆ƒ≈∆»∆≈

זקינה.15) של כיפה במשנה: חובשות. שהנשים כובע
לערביות.16) שהכוונה צמר.17)נראה של חגורה

והקולקין. שבזמננו.18)במשנה: גופייה מסך 19)כעין
חיבור.20)הפתח. - שהוא אורך כל

.‚˙Ï˜LÓ21ÁÙË ¯OÚ ÌÈL È¯‰ - ˙‡ÓËpL22ÔÓ ƒ¿…∆∆ƒ¿»¬≈¿≈»»∆«ƒ
¯OÚ ÌÈLÏ ıeÁa Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ;dÏ ¯eaÁ dlL ËeÁ‰«∆»ƒ»¿»«≈«¿ƒ¿≈»»

ÌÈL¯Á ÏL ˙Ï˜LÓe .¯B‰Ë - ÁÙË23¯OÚ ‰BÓL - ∆«»ƒ¿…∆∆»»ƒ¿»»»
ÔÈ‡pa ÏLÂ ;ÁÙË24˙BcÓ ÏÚ ¯˙i‰Â .‰n‡ ÌÈMÓÁ - ∆«¿∆«»ƒ¬ƒƒ«»¿«»≈«ƒ

BÓei˜a ‰ˆB¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡25.¯B‰Ë - ≈««ƒ∆∆¿ƒ»

עופרת 21) חתיכת קשורה ובסופו ארוך חוט ג. משנה שם
על  זה ישר מונחים החומה נדבכי אם לבדוק בו ומשתמשים

זה. בניינים 22)גבי שעיסוקם לבנאים נקבע זה שיעור
עץ.23)קטנים. בתי שבונים מגדלים 24)נגרים בוני

לגזור 25)גבוהים. ולא שהוא כמו החוט את לקיים דעתו
המיותר. את

.„ÏL ˙BÏB˜LÓÏk ÔÈk¯‡ elÙ‡ ,ÔÈ¯iˆ ÏLÂ ÔÈ„iÒ ƒ¿∆«»ƒ¿∆«»ƒ¬ƒ¬Àƒ»
Ô‰L26ÔÈ‡ÓË -27. ∆≈¿≈ƒ

ארכם.26) הגבלת במשקולת 27)ללא טומאה נגעה אם
החוט. כל נטמא -

.‰ÌÈÊ‡Ó ËeÁ28ÌÈ·‰Ê ÏL29ÒÏt ÏL ,30ÏLÂ , …¿«ƒ∆∆»ƒ∆∆∆¿∆

‰ÏB˙Â Ba Ï˜BM‰ ÊÁB‡L ,·BË ÔÓb¯‡ ÈÏ˜BL¿≈«¿»»∆≈«≈¿∆
˙BÚaˆ‡ LÏL - B„iÓ ÌÈÊ‡n‰31dlL ‰˜ .32 «…¿«ƒƒ»»∆¿»»∆∆»

‰ÈËeÁÂ33È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Ó ÈËeÁ .Ô‰L Ïk - ¿∆»»∆≈≈…¿«ƒ∆¿≈
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÏL ˙BiLLÚ34‰LÏL - ¬»ƒ∆«»¿«≈»∆¿»

.ÌÈÁÙË ¯OÚ ÌÈL - ‰ÈËeÁÂ dlL ‰˜ .ÌÈÁÙË¿»ƒ»∆∆»¿∆»¿≈»»¿»ƒ

.ÁÙË - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ÌÈÂÁ ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ…¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆«¬≈»ƒ∆«
ÌÈÊ‡Ó ËeÁ .ÌÈÁÙË ‰ML - ‰ÈËeÁÂ ÌÈÊ‡n‰ ‰¿̃≈«…¿«ƒ¿∆»ƒ»¿»ƒ…¿«ƒ

ÌÈ¯nˆ ÏL35‰˜ .ÌÈÁÙË - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏ˜BL ÏLÂ ∆«»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿≈
ÏÚ ¯˙i‰Â .ÌÈÁÙË ‰ÚLz - ‰ÈËeÁÂ ÌÈÊ‡Ó…¿«ƒ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ¿«»≈«

.¯eaÁ ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ≈≈»ƒ

כפות 28) ושתי מתכת או עץ של מקנה מורכבים יד מאזני
הלשון קשורות  מחוברת ובאמצעו הקנה בקצות בחוטים

בראש  הקשור בחוט אוחז והשוקל במסגרת, המתנועעת
זהב.29)המסגרת. המיוצר 30)מוכרי משובח בד מין

(הכהן  היה בשחר ב: לד, (ביומא שבמצרים פילוסא בעיר
מנה). יב של פילוסין לובש אפשר 31)הגדול) קצר בחוט

להשתמש  רגילים ולפיכך בארוך, מאשר במשקל לדייק יותר
יקרים. דברים כששוקלים קצר שכפות 32)בחוט

בו. קשורות לקנה.33)המאזניים הכפות את המחברים
בעין.34) עין לשקול כך כל מדקדקים שאין זולים דברים
צמר.35) מוכרי

.Â˙Bhn‰ ÔÈ‚¯ÒnL Ï·Á‰36¯eaÁ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó «∆∆∆¿»¿ƒ«ƒ≈≈»«ƒ
ÌÈza ‰LÏL Ba ‚¯ÒiMÓ ?‰‡ÓËÏ37Ï·Áa Ú‚Bp‰Â . ¿À¿»ƒ∆¿»≈¿»»ƒ¿«≈««∆∆

¯Lw‰ ÔÓ38ÌÈÙÏÂ39„Ú :ıeÁÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ .‡ÓË - ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ«∆∆¿««
˙BÚaˆ‡ LÏL40‡ÓË -¯L˜ ÏL ÂÈÎ¯ˆ Ô‰L ÈtÓ , »∆¿»»≈ƒ¿≈∆≈¿»»∆∆∆

- ˙BÚaˆ‡ LÏLÏ ıeÁÂ ;‰hn‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿««ƒ»¿¿»∆¿»
B˜Òt elÙ‡L ,ÈÏk‰ C¯ˆÏ BÈ‡L ,¯B‰Ë41ÔÈ‡ »∆≈¿…∆«¿ƒ∆¬ƒ¿»≈

¯z ¯Lw‰42. «∆∆ƒ»

וקולעים 36) המיטה קירות בארבעת חבלים היו קושרים
החבלים  בין גדול ריווח עם (שבכה), סורג בתבנית אותם

חלונות. כל 37)כעין "בית". נקרא הקליעה של ריבוע כל
לחבלים. המיטה בין קשר אין בתים שלושה סרג שלא זמן

חבל 38) קשר אם שהכוונה מפרש (הר"ש הסריגה קשר
לעיל). כאמור מפרש רבינו אבל הסרוג, לחבל אחר

שנסרג.39) הקשר 40)לצד יינתק זה משיעור בפחות
המיטה. על השוכב זה.41)מכובד חלק חתך אם

תתקיים.42) והסריגה

.Ê‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ï·Á43ÛBÒ „Ú :‰‡ÓË ‡È‰L ∆∆«≈ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈»«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡44ÈÎ¯vÓ BÈ‡L ,¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - «¿»»¿»ƒ«≈«»∆≈ƒ»¿≈

ÌeÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰hn‰45‰MÓÁ ˙lÁzÓ ; «ƒ»¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ»
‡ÓË - ‰¯OÚ ÛBÒ „ÚÂ46˙‡ Ba ÔÈÏBzL ÈtÓ , ¿«¬»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆

¯˙È ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë - ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;˙Bhn‰«ƒ≈¬»»¿«»ƒ¿≈∆»≈
.‰hn‰ C¯ˆ ÏÚ«…∆«ƒ»

הסריגה.43) שנגמרה טפחים 44)אחר ה' "עד במשנה:
בתוספ  אולם אמרו טהור", א הלכה ט פרק מציעא בבא תא

הטפח  היינו "חמישה" רבינו ומפרש כלמעלה" "חמישה
כאן  כתב זה ומשום מחמישה כיותר דינו וכולו החמישי,
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milkקמד zekld - dxdh xtq - lel` 'a ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אינה  שהתוספתא דעתו, טהור". - טפחים ארבעה סוף "עד
כמותה. פסק ולכן כוונתה, מפרשת אלא משנתנו על חולקת

קשר 45) החבלים את קושרים הסריגה את כשגומרים
אצבעות. שלוש להשאיר צורך אין ולפיכך וחזק מהודק
אבל  אצבעות, לשלוש שמחוץ לחבל כאן הכוונה [ואולי
בהדינים  ומטמאות]. חיבור הן הראשונות אצבעות שלוש
- כאן ובנידון לא, והארוך טומאה מקבל הקצר הקודמים

מארבעה 46)להיפך. שלמטה החלק אפילו החבל כל
טפחים.

.ÁÔÈÙÈwnL ‚È¯‡ ÏL Ë·‡47È„k ‰hn‰ ÏÚ B˙B‡ «¿≈∆»ƒ∆«ƒƒ««ƒ»¿≈
‰È¯·È‡ ıa˜Ï48‰‡ˆBÈ B˙ˆ˜nL ,Ô¯ÊÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â , ¿«≈≈»∆»¿«ƒ¿»ƒ¿»∆ƒ¿»¿»

ÈÎ¯vÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :‰hn‰ ÔÓƒ«ƒ»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ»¿≈
Ô¯ÊÓe .‰hn‰ ÈÎ¯vÓ BÈ‡ - Ôk ÏÚ ¯˙È ;‰hn‰«ƒ»»≈«≈≈ƒ»¿≈«ƒ»ƒ¿»
˙BOÚÏ È„k ÌÈÁÙË ‰Ú·L epnÓ ¯‡L Ì‡ ,‰ÏaL∆»»ƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈«¬

¯BÓÁÏ ˜·Á epnÓ49.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ƒ∆¬»«¬¬≈∆¿«≈À¿»

מהודק.47) קשר וקושרים המיטה סביב לחבר 48)כורכים
יתפרקו. שלא המיטה חלקי את על 49)ולהדק להניחו

מה  לשם ביאר ולא בפירושו. (רבינו החמור של המרדעת
ומניחים  המרדעת" "תחת להיות צריך ואולי אותו, מניחים

עורו). על להגן כדי החמור על אותו

.ËÒ¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ‰hÓ50‡ˆBÈ Ô¯ÊÓe ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»≈
‰pnÓ51‰‡ÓË ·‡ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :52 ƒ∆»«¬»»¿»ƒ¬≈«À¿»

È¯‰ - ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;Ò¯„Ó Ïk‰Â dÓˆÚ ‰hnk«ƒ»«¿»¿«…ƒ¿»≈¬»»¿«¬≈
Ò¯„Ó ÚbÓk ‡e‰53Ò¯c .54‡ˆBi‰ Ô¯Ên‰ ÏÚ ·f‰55: ¿««ƒ¿»»««»««ƒ¿»«≈
ÌÈÙÏÂ ‰¯OÚÓ56Ò¯„Ó dlk ‰hn‰ È¯‰ -57; ≈¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈«ƒ»À»ƒ¿»
ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ58‰¯B‰Ë -59?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¬»»¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ò¯„ÓÏ60- ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,˙B‡ÓË ¯‡LÏ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»¬»ƒ¿»À¿¬ƒ≈»«»
‰hn‰ ÏÚ Ce¯k ‡e‰L Ô¯ÊÓ ?„ˆÈk .¯eaÁ BlkÀƒ≈«ƒ¿»∆»««ƒ»
B‡ B˙ˆ˜a ı¯L Ú‚pL B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï B˙ˆ˜ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿…∆«≈∆»«∆∆ƒ¿»

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÏÙpL61,‰hn‰ ˙‡ÓË - ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ»
‰‡Ó ‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡ÓËpL ‰ˆw‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆∆ƒ¿»≈ƒ«ƒ»≈»

.‰n‡«»

לו.50) והדומים זב עליה ישב או הזב 51)ששכב כששכב
עליה. כרוך המזרן חלק היה המיטה אדם 52)על ומטמא

בו. הנוגעים ולפיכך 53)וכלים המיטה צורך אינו זה חלק
אב  שהוא בחלק נגיעתו מפני נטמא אבל עימה, נטמא לא

לטומאה. ראשון ונעשה שהמונח 54)הטומאה כבר נתבאר
וכו'. רכיבה ישיבה, שכיבה, כולל היוצא 55)"דרס" החלק

המיטה. טפחים 56)מן בעשרה המזרן על דרס אם
המיטה. מן היוצאים עשרת 57)הראשונים וגם המיטה כל

די  הקרובים שהמזרן,הטפחים פי על ואף הזב. כמדרס נם
למיטה  מחובר כשהוא - למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא

כמיטה. מן 58)דינו המרוחק במקום המזרן על דרס אם
טפחים. מעשרה יותר מטומאת 59)המיטה טהור הכל

הזב  נגע שאם מובן למדרס. ראוי אינו שהמזרן מפני מדרס
אבל  לטומאה, ראשון ונעשה הזב מגע טומאת נטמא במזרן
בין  מפסיק דבר איזה שהיה כגון בו, נגע ולא עליו כשדרס
בהלכות  [נתבאר לגמרי. טהור הוא הרי - המזרן ובין הזב

מאה  אפילו מטמא הזב שמדרס ומושב, משכב טומאת
העליון]. על דורס והוא זה, גבי על זה המונחים סדינים

ההבדל 60) נימוק ג. הלכה ט פרק מציעא בבא שם תוספתא
המזרן  עצמה: בתוספתא נתבאר טומאות לשאר מדרס בין
מן  כחלק רק ומיטמא למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא
אבל  המיטה, מצרכי אינו טפחים לעשרה ומחוץ המיטה,
טומאה  לקבל ראוי לעצמו כשהוא המזרן גם טומאות בשאר

חיבור. כולו שאפילו 61)ולפיכך רבותא, משמיענו
חיבור. כולו - חכמים גזירת שהיא משקין בטומאת

.ÈÔ¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ Ò¯„Ó ‰‡Óh‰ ‰hÓ62‡ÓË Ïk‰ - ƒ»«¿≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿»«…»≈
Ò¯„Ó63BLÈ¯Ù‰ .64Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk Ò¯„Ó ‰hn‰ - ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿»¿∆»¿»¿«ƒ¿»

Ò¯„Ó ÚbÓ65‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰˙È‰ .66dÏ C¯ÎÂ ««ƒ¿»»¿»¿≈»À¿«ƒ¿»¿»«»
‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË dlk - Ô¯ÊÓ67‡È‰ - BLÈ¯Ù‰ . ƒ¿»À»¿≈»À¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË68‰˙È‰ . ¿≈»¿∆»¿»¿«ƒ¿»»≈À¿«∆∆»¿»
‡ÓË Ïk‰ - Ô¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿»«»ƒ¿»«…»≈

·¯Ú ˙‡ÓË69,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ - BLÈ¯Ù‰ . À¿«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈»À¿«∆∆
Â¯B‰Ë Ô¯Ên‰70. ¿«ƒ¿»»

הזב.62) במדרס שנטמאה שהוא 63)אחר מפני המזרן, גם
ממנה. כחלק ונעשה למיטה ונטמא 64)טפל שכרכו אחר

המיטה 65)מדרס. על כרוך היה שלא מכיוון אחד. יום
בעקיפין  כך אחר לו באה וטומאתו הזב, עליה שדרס בשעה
ובטלה  למיטה זיקתו נתבטלה - למדרס שנטפל מפני
על  עצמו מכוח לו שבאה מדרס, מגע טומאת אבל טומאתו,

בטלה. לא - במיטה נגיעתו המת 66)ידי באוהל או במגע
טומאת  היא מדרס טומאת [גם ימים. שבעה מטמאים שהם
מת. טומאות על יתירות חומרות גם בה יש אבל שבעה,
שהוא  דבר כל מת]. טומאת מגדירה שבעה" "טומאת וסתם
וכלים. אדם ומטמא הטומאה אב הוא ימים שבעה טמא

מדרס.67) בטומאת באב 68)כמו נוגע ככל אחד יום
שבעה.69)הטומאה. בטומאת נטמא 70)כמו ולא

כלים. מטמא אינו הטומאה שוולד מפני במיטה, בנגיעה

.‡ÈÏk‰ - ˙n‰ Ô‰a Ú‚Â Ô¯ÊÓ ‰ÈÏÚ C¯kL ‰hÓƒ»∆»«»∆»ƒ¿»¿»«»∆«≈«…
Ú‚ .‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË - BL¯t .‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«ƒ¿»≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«
- eL¯t .·¯Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ı¯L da»∆∆¿«≈»∆¿≈ƒÀ¿«∆∆≈¿

.·¯Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«∆∆

.·ÈÚ¯k71Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L72‰hnÏ d¯aÁÂ73- ∆«∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»
Ò¯„Ó dlk ‰hn‰74Ò¯„Ó ‰‡ÓË Ú¯k‰ - ‰L¯t . «ƒ»À»ƒ¿»≈¿»«∆«¿≈»ƒ¿»

Ú¯k‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ò¯„Ó ÚbÓ ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk¿∆»¿»¿«ƒ»««ƒ¿»¿≈ƒ»¿»«∆«
dlk ‰hn‰ - ‰hnÏ d¯aÁÂ ‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»«ƒ»À»

dlL Ú¯ka ˙n‰ Ú‚ el‡k ,‰Ú·L ‰‡ÓË75Ì‡Â . ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»««≈«∆«∆»¿ƒ
‰hn‰ ÏÚ ‰f‰76dÏÏÎa Ú¯k‰Â ‰¯‰Ë -77Ì‡Â . ƒ»««ƒ»»¬»¿«∆«ƒ¿»»¿ƒ

‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË Ú¯k‰ - ‰Èf‰ Ì„˜ ‰L¯t≈¿»…∆«»»«∆«¿≈»À¿«ƒ¿»
·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk78Ú¯k‰ ‰˙È‰ . ¿∆»¿»¿«ƒ»¿≈»À¿«∆∆»¿»«∆«

˙‡ÓË ‡ÓË Ïk‰ - ‰hnÏ d¯aÁÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿ƒ¿»«ƒ»«…»≈À¿«
‰hn‰Â ,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ - ‰L¯t .·¯Ú∆∆≈¿»ƒ¿≈»À¿«∆∆¿«ƒ»
‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ ·¯Ú ˙‡ÓË ‡Óh‰ ÔÈ‡L .‰¯B‰Ë¿»∆≈«»≈À¿«∆∆ƒ«≈¿«≈
.e¯‡aL BÓk ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï…»»¿…≈ƒƒ¿≈∆»»¿∆≈«¿
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קמה milk zekld - dxdh xtq - lel` 'a ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אינה  שהתוספתא דעתו, טהור". - טפחים ארבעה סוף "עד
כמותה. פסק ולכן כוונתה, מפרשת אלא משנתנו על חולקת

קשר 45) החבלים את קושרים הסריגה את כשגומרים
אצבעות. שלוש להשאיר צורך אין ולפיכך וחזק מהודק
אבל  אצבעות, לשלוש שמחוץ לחבל כאן הכוונה [ואולי
בהדינים  ומטמאות]. חיבור הן הראשונות אצבעות שלוש
- כאן ובנידון לא, והארוך טומאה מקבל הקצר הקודמים

מארבעה 46)להיפך. שלמטה החלק אפילו החבל כל
טפחים.

.ÁÔÈÙÈwnL ‚È¯‡ ÏL Ë·‡47È„k ‰hn‰ ÏÚ B˙B‡ «¿≈∆»ƒ∆«ƒƒ««ƒ»¿≈
‰È¯·È‡ ıa˜Ï48‰‡ˆBÈ B˙ˆ˜nL ,Ô¯ÊÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â , ¿«≈≈»∆»¿«ƒ¿»ƒ¿»∆ƒ¿»¿»

ÈÎ¯vÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :‰hn‰ ÔÓƒ«ƒ»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ»¿≈
Ô¯ÊÓe .‰hn‰ ÈÎ¯vÓ BÈ‡ - Ôk ÏÚ ¯˙È ;‰hn‰«ƒ»»≈«≈≈ƒ»¿≈«ƒ»ƒ¿»
˙BOÚÏ È„k ÌÈÁÙË ‰Ú·L epnÓ ¯‡L Ì‡ ,‰ÏaL∆»»ƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈«¬

¯BÓÁÏ ˜·Á epnÓ49.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ƒ∆¬»«¬¬≈∆¿«≈À¿»

מהודק.47) קשר וקושרים המיטה סביב לחבר 48)כורכים
יתפרקו. שלא המיטה חלקי את על 49)ולהדק להניחו

מה  לשם ביאר ולא בפירושו. (רבינו החמור של המרדעת
ומניחים  המרדעת" "תחת להיות צריך ואולי אותו, מניחים

עורו). על להגן כדי החמור על אותו

.ËÒ¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ‰hÓ50‡ˆBÈ Ô¯ÊÓe ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»≈
‰pnÓ51‰‡ÓË ·‡ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :52 ƒ∆»«¬»»¿»ƒ¬≈«À¿»

È¯‰ - ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;Ò¯„Ó Ïk‰Â dÓˆÚ ‰hnk«ƒ»«¿»¿«…ƒ¿»≈¬»»¿«¬≈
Ò¯„Ó ÚbÓk ‡e‰53Ò¯c .54‡ˆBi‰ Ô¯Ên‰ ÏÚ ·f‰55: ¿««ƒ¿»»««»««ƒ¿»«≈
ÌÈÙÏÂ ‰¯OÚÓ56Ò¯„Ó dlk ‰hn‰ È¯‰ -57; ≈¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈«ƒ»À»ƒ¿»
ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ58‰¯B‰Ë -59?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¬»»¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ò¯„ÓÏ60- ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,˙B‡ÓË ¯‡LÏ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»¬»ƒ¿»À¿¬ƒ≈»«»
‰hn‰ ÏÚ Ce¯k ‡e‰L Ô¯ÊÓ ?„ˆÈk .¯eaÁ BlkÀƒ≈«ƒ¿»∆»««ƒ»
B‡ B˙ˆ˜a ı¯L Ú‚pL B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï B˙ˆ˜ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿…∆«≈∆»«∆∆ƒ¿»

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÏÙpL61,‰hn‰ ˙‡ÓË - ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ»
‰‡Ó ‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡ÓËpL ‰ˆw‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆∆ƒ¿»≈ƒ«ƒ»≈»

.‰n‡«»

לו.50) והדומים זב עליה ישב או הזב 51)ששכב כששכב
עליה. כרוך המזרן חלק היה המיטה אדם 52)על ומטמא

בו. הנוגעים ולפיכך 53)וכלים המיטה צורך אינו זה חלק
אב  שהוא בחלק נגיעתו מפני נטמא אבל עימה, נטמא לא

לטומאה. ראשון ונעשה שהמונח 54)הטומאה כבר נתבאר
וכו'. רכיבה ישיבה, שכיבה, כולל היוצא 55)"דרס" החלק

המיטה. טפחים 56)מן בעשרה המזרן על דרס אם
המיטה. מן היוצאים עשרת 57)הראשונים וגם המיטה כל

די  הקרובים שהמזרן,הטפחים פי על ואף הזב. כמדרס נם
למיטה  מחובר כשהוא - למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא

כמיטה. מן 58)דינו המרוחק במקום המזרן על דרס אם
טפחים. מעשרה יותר מטומאת 59)המיטה טהור הכל

הזב  נגע שאם מובן למדרס. ראוי אינו שהמזרן מפני מדרס
אבל  לטומאה, ראשון ונעשה הזב מגע טומאת נטמא במזרן
בין  מפסיק דבר איזה שהיה כגון בו, נגע ולא עליו כשדרס
בהלכות  [נתבאר לגמרי. טהור הוא הרי - המזרן ובין הזב

מאה  אפילו מטמא הזב שמדרס ומושב, משכב טומאת
העליון]. על דורס והוא זה, גבי על זה המונחים סדינים

ההבדל 60) נימוק ג. הלכה ט פרק מציעא בבא שם תוספתא
המזרן  עצמה: בתוספתא נתבאר טומאות לשאר מדרס בין
מן  כחלק רק ומיטמא למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא
אבל  המיטה, מצרכי אינו טפחים לעשרה ומחוץ המיטה,
טומאה  לקבל ראוי לעצמו כשהוא המזרן גם טומאות בשאר

חיבור. כולו שאפילו 61)ולפיכך רבותא, משמיענו
חיבור. כולו - חכמים גזירת שהיא משקין בטומאת

.ÈÔ¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ Ò¯„Ó ‰‡Óh‰ ‰hÓ62‡ÓË Ïk‰ - ƒ»«¿≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿»«…»≈
Ò¯„Ó63BLÈ¯Ù‰ .64Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk Ò¯„Ó ‰hn‰ - ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿»¿∆»¿»¿«ƒ¿»

Ò¯„Ó ÚbÓ65‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰˙È‰ .66dÏ C¯ÎÂ ««ƒ¿»»¿»¿≈»À¿«ƒ¿»¿»«»
‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË dlk - Ô¯ÊÓ67‡È‰ - BLÈ¯Ù‰ . ƒ¿»À»¿≈»À¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË68‰˙È‰ . ¿≈»¿∆»¿»¿«ƒ¿»»≈À¿«∆∆»¿»
‡ÓË Ïk‰ - Ô¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿»«»ƒ¿»«…»≈

·¯Ú ˙‡ÓË69,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ - BLÈ¯Ù‰ . À¿«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈»À¿«∆∆
Â¯B‰Ë Ô¯Ên‰70. ¿«ƒ¿»»

הזב.62) במדרס שנטמאה שהוא 63)אחר מפני המזרן, גם
ממנה. כחלק ונעשה למיטה ונטמא 64)טפל שכרכו אחר

המיטה 65)מדרס. על כרוך היה שלא מכיוון אחד. יום
בעקיפין  כך אחר לו באה וטומאתו הזב, עליה שדרס בשעה
ובטלה  למיטה זיקתו נתבטלה - למדרס שנטפל מפני
על  עצמו מכוח לו שבאה מדרס, מגע טומאת אבל טומאתו,

בטלה. לא - במיטה נגיעתו המת 66)ידי באוהל או במגע
טומאת  היא מדרס טומאת [גם ימים. שבעה מטמאים שהם
מת. טומאות על יתירות חומרות גם בה יש אבל שבעה,
שהוא  דבר כל מת]. טומאת מגדירה שבעה" "טומאת וסתם
וכלים. אדם ומטמא הטומאה אב הוא ימים שבעה טמא

מדרס.67) בטומאת באב 68)כמו נוגע ככל אחד יום
שבעה.69)הטומאה. בטומאת נטמא 70)כמו ולא

כלים. מטמא אינו הטומאה שוולד מפני במיטה, בנגיעה

.‡ÈÏk‰ - ˙n‰ Ô‰a Ú‚Â Ô¯ÊÓ ‰ÈÏÚ C¯kL ‰hÓƒ»∆»«»∆»ƒ¿»¿»«»∆«≈«…
Ú‚ .‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË - BL¯t .‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«ƒ¿»≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«
- eL¯t .·¯Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ı¯L da»∆∆¿«≈»∆¿≈ƒÀ¿«∆∆≈¿

.·¯Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«∆∆

.·ÈÚ¯k71Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L72‰hnÏ d¯aÁÂ73- ∆«∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»
Ò¯„Ó dlk ‰hn‰74Ò¯„Ó ‰‡ÓË Ú¯k‰ - ‰L¯t . «ƒ»À»ƒ¿»≈¿»«∆«¿≈»ƒ¿»

Ú¯k‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ò¯„Ó ÚbÓ ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk¿∆»¿»¿«ƒ»««ƒ¿»¿≈ƒ»¿»«∆«
dlk ‰hn‰ - ‰hnÏ d¯aÁÂ ‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»«ƒ»À»

dlL Ú¯ka ˙n‰ Ú‚ el‡k ,‰Ú·L ‰‡ÓË75Ì‡Â . ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»««≈«∆«∆»¿ƒ
‰hn‰ ÏÚ ‰f‰76dÏÏÎa Ú¯k‰Â ‰¯‰Ë -77Ì‡Â . ƒ»««ƒ»»¬»¿«∆«ƒ¿»»¿ƒ

‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË Ú¯k‰ - ‰Èf‰ Ì„˜ ‰L¯t≈¿»…∆«»»«∆«¿≈»À¿«ƒ¿»
·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk78Ú¯k‰ ‰˙È‰ . ¿∆»¿»¿«ƒ»¿≈»À¿«∆∆»¿»«∆«

˙‡ÓË ‡ÓË Ïk‰ - ‰hnÏ d¯aÁÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿ƒ¿»«ƒ»«…»≈À¿«
‰hn‰Â ,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ - ‰L¯t .·¯Ú∆∆≈¿»ƒ¿≈»À¿«∆∆¿«ƒ»
‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ ·¯Ú ˙‡ÓË ‡Óh‰ ÔÈ‡L .‰¯B‰Ë¿»∆≈«»≈À¿«∆∆ƒ«≈¿«≈
.e¯‡aL BÓk ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï…»»¿…≈ƒƒ¿≈∆»»¿∆≈«¿
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¯cÚÓ ÏL ÔMa ÔÈc‰ ÔÎÂ79Ck ¯Á‡Â ˙Óa ‡ÓËpL ¿≈«ƒ«≈∆«¿≈∆ƒ¿»¿≈¿««»
.¯cÚnÏ B¯aÁƒ¿««¿≈

מיטה.71) של כשהייתה 72)רגל הזב עליה שדרס
למשנה). בפירושו (רבינו המיטה מן טהורה.73)מופרשת

זקוקה 74) כולה הרי המיטה, את מעמיד שהכרע מכיוון
זה  ואין לטמא. כמחובר מתטמאה היא ולפיכך הטמא לכרע
להתקיים  ויכולה כך כל לו צריכה המיטה שאין למזרן דומה

המזרן. בלי רב זמן בה לה 75)ולהשתמש המחובר
מת.76)כשנטמאה. מטומאת לטהרה כדי פרה אפר מי

הגורם 77) שהוא הכרע על נפלו לא ההזאה שמי פי על אף
המיטה. הזייה.78)לטומאת צריכה כלי 79)ואינה

כללו  לזריעה. ולהכשירה האדמה את לפורר בו שמשתמשים
שהכלי  טמא חלק שהוא כלי לאיזה מחברים אם דבר: של
שהם  זמן כל הכלי כל על הטומאה עוברת - לו צריך
נטמא  אולם, מהכלי, זו טומאה פקעה הפרידם ואם מחוברים,
ונעשה  עצמו, מחמת טמא שהיה החלק באותו נגיעתו מפני
לו  וחיברו לטומאה ראשון רק היה הטמא הכלי ואם ראשון.
אבל  הכלי, כל על טומאתו כן גם מתפשטת - טהור כלי
אינו  כלי שהרי לגמרי, לו המחובר הכלי נטהר כשפירש

לטומאה. בראשון במגע מתטמא

ה'תשע"ט  אלול ג' שלישי יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
מת 1) ולטומאת למידרס להתטמא הבגד שיעור כמה יבאר

נטמא  ואם טומאה. לקבל הראוי בגד ודין טומאות. ולשאר
טהרתו. הוא מאימתי החלוק

.‡‰nk2ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ?‡nË˙‰Ï „‚a‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆¿ƒ¿«≈¿»¿»ƒ«
Ò¯„ÓÏ - ÌÈÁÙË ‰LÏL3LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏLÂ ; ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿»∆¿»«»

ÏÏn‰ ÌÚ ˙BeÎÓ ˙BÚaˆ‡4B‡ ˙n‰ ˙‡ÓËÏ - ∆¿»¿À»ƒ«¿»¿À¿««≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡ÓË ¯‡LÏ5¯Óˆ È„‚·a ƒ¿»À¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈∆∆

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈÓ ¯‡L ÏL ÌÈ„‚a Ï·‡ ;ÌÈzLÙeƒ¿ƒ¬»¿»ƒ∆¿»ƒƒ≈¿«¿ƒ
‰LÏL Ô‰a ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙B‡Óh‰ ÏkÓ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»«À¿∆»ƒ≈»»»∆¿»
B‡ :¯Ó‡pL .¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ«¿»¿»ƒ»≈∆∆¡«

„‚·6·e˙k‰ ‡aL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7˙Ba¯Ï ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆»«»¿«
ÌÈ„‚a ¯‡La ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒƒ¿»¿»ƒ
ÔÓ ÌÈÚ¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰‡ÓËÏ¿À¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒƒ

‚¯B‡‰ Ï·‡ ;ÌÈ„‚a‰8BÓˆÚ ÈÙa „‚a9- ‡e‰L Ïk «¿»ƒ¬»»≈∆∆ƒ¿≈«¿»∆
Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ ,˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰10, ¬≈∆¿«≈¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»
.Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰ ‡l‡ d˙B‡ Ïa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«≈»∆»»»¿ƒ¿»

מ"ב.2) פכ"ז החמורה,3)כלים הזב מדרס טומאת לקבל
בגד  ישירה. נגיעה בלי ואפילו שבעה, טומאת שמטמאה
ב). כו, (שבת למדרס ראוי אינו - הזה כשיעור בו שאין

כחכמים 4) שלוש. על לשלוש מצטרפת הכפולה, השפה
מ"ז. פכ"ח בו.5)בכלים שחזר אחר כרבא א. כז, שבת

מפשתן.6) או מצמר בתורה, האמור בגד המלה 7)סתם
ב.8)"או". סג, ראה 9)שם יותר. לארוג דעתו אין

הבגדים  בכל נאמר זה שדין נראה מניין. ד"ה שם תוספות
בלבד. ופשתים בצמר למדרס.10)ולא ראוי אינו שהרי

.·ÌÈ·Ú‰ ÌÈ„‚a‰11ÔÈËÓp‰Â ÔÈ„·l‰ ÔB‚k ,¯˙BÈa12 «¿»ƒ∆»ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿««»ƒ
ÔzLt È„‚a ÔB‚k ,¯˙BÈa ÔÈk¯‰ ÌÈ„‚a‰ B‡ ,ÔÈLw‰«»ƒ«¿»ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

ÔzÁzÓ ‰‡¯ ¯Oa‰L ÌÈ¯ˆÓ ÏL13ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ∆ƒ¿«ƒ∆«»»ƒ¿∆ƒ«¿»≈»¿«¿ƒ
,ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Ú¯wa ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆ƒ¿∆«∆«¿»«¿»¿»ƒ

˙B‡ÓË ¯‡LÏ ÔÈa Ò¯„ÓÏ ÔÈa14. ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿»À¿

מ"ח.11) פכ"ח ושמיכות.12)כלים עבים סדינים
שקופים.13) הם דקותם, מבד 14)מפני קטנות מטליות

לכלום. ראוי אינו ביותר, דק או ביותר גס

.‚Ïk15˙BÚÈÏw‰16„Á‡ ,ÌÈ„‚·k ‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó »«¿ƒ¿«¿À¿»ƒ¿»ƒ∆»
ÛÈt Ô‡OÚÂ ÌÈËeÁ ÚÏBw‰17Ô‡OÚÂ Ô‚¯B‡‰ B‡ «≈«ƒ«¬»»ƒ»¿»«¬»»

Ë·‡18ÌÈ¯nv‰ ÔÈOBÚL ‰ÚÈÏwÓ ıeÁ ;Ba ‡ˆBiÎÂ «¿≈¿«≈ƒ¿ƒ»∆ƒ««»ƒ
¯Óv‰ da ¯L˜Ï19‰¯B‰Ë ‡È‰L ,20ÚÏw‰ .21˙ÈaL ƒ¿…»«∆∆∆ƒ¿»«∆«∆≈
daL Ô·‡ Ïea˜22.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ¯BÚ B‡ ‚e¯‡ ƒ∆∆∆»»¿«∆∆À¿»

dlL Úaˆ‡ ˙Èa ˜ÒÙ23‰¯B‰Ë -24[˙Èa] ˜ÒÙ . ƒ¿«≈∆¿«∆»¿»ƒ¿«≈
ÚÈ˜t‰25d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú - „·Ïa dlL26. «¿ƒ«∆»ƒ¿«¬«ƒƒ¿À¿»»

˙B˙L¯‰Â ˙B¯BÓÎn‰27‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -28Ì¯Á‰Â .29 «ƒ¿¿»¿»¿«¿ƒÀ¿»¿«≈∆
BËeÊ ÈtÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó -30d˙B‡ ÈÈÚL ÈtÓ , ¿«≈À¿»ƒ¿≈ƒ¿≈∆≈≈»

„‚a ‰OBÚ‰ .„‚·k ‡È‰ È¯‰Â ¯˙BÈa ÔÈwc ‰Î·O‰31 «¿»»«ƒ¿≈«¬≈ƒ¿∆∆»∆∆∆
.‡nË˙Ó - BËeÊ ÔÓ ;¯B‰Ë - Ì¯Á‰ ÔÓƒ«≈∆»ƒƒ¿«≈

מ"ד.15) פ"ג כרשת.16)עדיות הקלועים דברים
מ"ט).17) פ"ט (כלאים ודקה צרה חגורה 18)חגורה

ארוג.19)רחבה. לא צמר שנקביה 20)חבילות מפני
אבנים 21)גסים. לזרוק פרימיטיבי נשק מ"ה. שם עדיות

גלית. עם במלחמתו זה בנשק השתמש דוד האויב. על
לקליעה.22) המוכנה האבן את בו שמניחים המקום
האבן.23) זריקת בשעת באצבעו הקולע אוחז שבו המקום

לקלוע. איֿאפשר זה, מקום מקבל 24)כשנפסק אינו
בשעת 25)טומאה. שניה ביד בו שאוחזים בקלע מקום
זה 26)קליעה. טומאה. לקבל ראויה היא עדיין כלומר,

הקליעה. את מעכב מ"ה.27)אינו פכ"ג ככל 28)כלים
עשויה 29)הקליעות. והיא דגים, לצוד מיוחדת רשת

ארוגים. ואינם בזה זה קשורים הרשת 30)מחוטים בשפת
לדגים. פתיון אוכל שם ושמים צר, ופיו כיס, כעין עושים

כבגד. ודינו "זוטו", נקרא זה מ"ט.31)כיס פכ"ח שם

.„˜eÏÁ ‰OÚ32˙¯nLÓ‰ ÔÓ33‰LÏL Ba LÈ Ì‡ , »»»ƒ«¿«∆∆ƒ≈¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰LÏL ÏÚ34. «¿»¿«≈À¿»

ה"ג.32) ה פרק בתרא בבא כלים, מסננת 33)תוספתא
משקין. ממלאכתה 34)של בידיים שביטלה אףֿעלֿפי

חלוק. כדין טומאה מקבלת היא הראשונה,

.‰˙¯nLÓ35ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ :‰˙ÏaL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆»¿»ƒ¿«∆∆≈≈
‰BL‡¯ ‰Î‡ÏÓ36.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - ¿»»ƒ»¿≈»¿ƒ»¿»

שם.35) יין.36)תוספתא לסנן

.Â˙BÁtËÓ37˙B¯iˆÓ‰ ÌÈ¯ÙÒ38ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ƒ¿¿¿»ƒ«¿À»≈¿«¿ƒ
Ì„‡ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË39Ô¯eiˆ È¯‰L ; À¿»ƒ¿≈∆≈»¿«¿ƒ»»∆¬≈ƒ»

- ˙B¯iˆÓ ÔÈ‡LÂ .eOÚ ¯ÙÒ ÏÈ·LaL Ô‰ÈÏÚ „ÈÚÓ≈ƒ¬≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆«¬¿∆≈»¿À»
˙B‡ÓË ¯‡La ˙B‡nË˙Ó40Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ41, ƒ¿«¿ƒ¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»
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milkקמו zekld - dxdh xtq - lel` 'b iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ42ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ „ÓÚ :43BÓk , ƒ¿≈∆¿ƒ¬…¿«¬∆¿«¿≈¿
·LBÓe ·kLÓ ÔÈÚa e¯‡aL44. ∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ¿»»

ד.37) פכ"ח, שם בצבעים.38)משנה או בריקמה
טומאה.39) מקבלים אינם כלים, לתכשיט העשויים ודברים
שאמרו 40) מה מפרש רבינו ושרץ. מת טומאת כגון

הכוונה  טמאות", מצויירות "שאינן במשנתנו: ביתֿהלל
משנה  מכלים, בפכ"ד משנה לסתם בהתאם טומאות, לשאר

נגע 41)יד. ואם לגמרי, טהורות - בהן נגע וכשלא הזב,
מדרס  טומאת ולא מגע טומאת אחד יום טומאת נטמאו בהן

לישיבה 43)לזב.42)החמורה. אינה המטפחת פירוש,
עליו  הזב, עליה ישב ואם אחרת, למלאכה אלא שכיבה או
לה. המיוחדת למלאכתה במטפחת להשתמש כדי לעמוד,

מקומות.44) ובכמה א הלכה ומושב משכב מהלכות בפ"ו

.Ê˙Òk45ÈtÓ Ô‰ÈÙ˙k ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÌÈÏaq‰ ∆∆««»ƒ∆«ƒƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿≈
ËBn‰46Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó -47- ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ; «ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿«∆∆∆«ƒ

Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó dÈ‡48. ≈»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

מ"ט.45) הכתף.46)שם על ילחץ לא שהמוט
עליו.47) יושב הסבל שהשמרים 48)לפעמים מפני

הבגדים. את מלכלכים בה הדבוקים

.Á„‚a49˙B¯eˆÏ ÂÈÏÚ ·MÁL50Ïa˜Ó BÈ‡ - ∆∆∆ƒ≈»»¿≈¿«≈
‰‡ÓË51Bz·LÁÓ Ïha .52‰‡ÓË Ïa˜Ó -53ÏÚa . À¿»ƒ≈«¬«¿¿«≈À¿»««
˙Èa‰54B‡ ÌÈÏ˙k Ô‰a ˙BtÁÏ ˙BÁtËÓ ‰OÚL ««ƒ∆»»ƒ¿»¿«»∆¿»ƒ

‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈ„enÚ55. «ƒ≈»¿«¿À¿»

א.49) צד, או 50)זבחים בצבעים הבגד על לצייר דעתו
מלאכתו.51)בריקמה. נגמרה שלא ורוצה 52)מפני

ציור. בלי שהוא, כמו בבגד שם.53)להשתמש
ה"ז.54) פ"ה מציעא בבא כלים, זה 55)תוספתא שאין

לגבי  שביטלן מפני נימוק: עוד יש בכתלים אדם. תשמיש
לקרקע. מחובר

.Ë˜eÏÁ56‰Î·Òk ÈeOÚ‰57È˙BL Ba ˜ÁOÏ È„k »∆»ƒ¿»»¿≈¿«≈≈
¯ÎL58‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -59. ≈»≈¿«≈À¿»

ט.56) פכ"ח, שם נראה 57)משנה הלובשו ובשר כרשת,
נקביה. שישחקו 58)מתוך ליצנים מעסיקים במסבאות

כזה  חלוק ללבוש הליצנים של ודרכם השכר, שותי בפני
נקיה). לשון נוקט רבינו משנתנו. שרוב 59)(ראה מפני

הליצן. של דעתו בטלה - כזה חלוק לובשים אינם האנשים

.È‰tk60¯Ùq‰ ÏÚ B˙pL61˙‡ÓË Ïa˜lÓ ¯B‰Ë - ƒ»∆¿»««≈∆»ƒ¿«≈À¿«
Ò¯„Ó62˙B‡ÓË ¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙Ó Ï·‡ ,63. ƒ¿»¬»ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿

מדרס 60) ומיטמאה חובשות, שהנשים מצנפת מ"ה. שם
עליה. יושבת שלפעמים או 61)מפני הספר את בה כיסה

א). מח, סנהדרין (ראה עליה 62)כרכו שחלה מפני
לו  ואומרים הקודם, לתשמישה יותר ראויה אינה קדושה,
רבינו  (ראה מלאכתנו ונעשה עמוד עליה: היושב לזב

ט). פ"ד, תפילין "עמוד 63)בהלכות בהם אומרים שאין
למעלה  שאמרנו למה סותר זה ואין מלאכתנו". ונעשה
שדבר  מפני טומאה, מקבלות אינן ספרים שמטפחות בה"ו,

שינוי  עלֿידי אלא טומאה מתורת יוצא אינו טומאה המקבל
ה"י). פ"ח למעלה (ראה מעשה

.‡È‰OBÚ‰64˙ÈÏtÒ‡65¯BÚ‰ ÏÚ ÔÈa66ÏÚ ÔÈa »∆ƒ¿¿»ƒ≈«»≈«
Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,„‚a‰67¯eÚL68ÔÈ¯B‰Ë -69. «∆∆««ƒ∆≈»∆ƒ¿ƒ

ÏÓ Ô‰ÈÏÚ ‰OÚ‡Ó‚e70Ïa˜Ó BÈ‡ - „‚a‰ ÏÚ : »»¬≈∆¿¿»««∆∆≈¿«≈
- ¯BÚ‰ ÏÚÂ ;Èe‡¯ BÈ‡Â CÏÎÏ˙ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»¿«»
·kLÓÏ Èe‡¯Â Áp˜˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó71. ¿«≈À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿»

מ"ג.64) מדברים 65)שם שנעשית (תחבושת) רטייה
בשעווה. מעורבים על 66)שמנים המשחה את מרח

עור. ובבגד.67)חתיכת להם 68)בעור הקבוע השיעור
חמישה  - ועור שלושה, על שלושה - בגד טומאה: לקבלת

חמישה. ואינם 69)על המשחה מן נמאסים והעור הבגד
לכלום. ומקמח.70)ראויים לעוטות מתאנים עשויה

כך. כל מלכלכת אינה זו גם 71)רטייה מיטמא ולכן
מדרס. טומאת

.·È?‰‡ÓË „‚a‰ Ïa˜È È˙ÓÈ‡Ó72LÏL Ba ‚¯‡iMÓ ≈≈»«¿«≈«∆∆À¿»ƒ∆∆¡…»
ÔÈ‚¯‡p‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¿»«≈ƒ«∆¡»ƒ

‡ÈÏt‡Â ÒÈk‰ ÔB‚k ,ËÁÓa73‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿««¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»
.ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú«∆ƒ»≈¿«¿»

לפי 72) בהם להשתמש ארוכים בדים באורג המדובר
א  בהלכה למעלה אמרנו שלם, בגד האורג אבל הצורך.

שבכל שאפ  מלשונו, ומשמע טומאה. מקבל שהוא כל ילו
שאמרו  ומה בלבד, ופשתים בצמר ולא כך, הדין הבגדים
לאריג  ולא לקרעים, הכוונה טפחים, שלושה מינים בשאר

וה"ב). ה"א למעלה (ראה בבא 73)חדש כלים, תוספתא
והן  הרגל מן חלק רק המכסות נעליים ה"ב . פ"ו, מציעא

מאריג. עשויות

.‚ÈÌÈÏk‰ Ïk74ËÁÓ Èab ÏÚ ÔÈOÚp‰75ÔB‚k , »«≈ƒ««¬ƒ««≈««¿
ÔzÎ‡ÏÓ Ïea˜ ˙Èa Ô‰a ‰OÚpL ÔÂÈk - ‰„BˆÓ¿»≈»∆«¬»»∆≈ƒ¿«¿»

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»

כמו 75)שם.74) מפרש, לתוספתא בהגהותיו הגר"א
שפה  עושים אין אם כולה שמתפרקת הפוזמקאות אריגת
את  שתוחבים פירושו במחט" ו"הנארגים האריגה, בסוף

השתי. לתוך ומכניסים המחט, באוזן הערב חוט

.„È‰Î·Ò76ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :Ô‰ÈL‡¯a ˙Ba‰ ˙BÁÈpnL ¿»»∆«ƒ«»¿»≈∆ƒƒ¿ƒ
‰ÈtÓ d˙B‡ ˙BOÚÏ77„Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - «¬»ƒƒ»≈»¿«∆∆À¿»«
d˙ÈÚ˜¯˜ ¯Ó‚iL78- d˙ÈÚ˜¯wÓ dÏÈÁ˙‰ Ì‡Â ; ∆ƒ¿…«¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¿»ƒ»

dÒÈ·Le .‰Èt ˙‡ ¯Ó‚iL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡79 ≈»¿«∆∆À¿»«∆ƒ¿…∆ƒ»¿ƒ»
dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó80‰ÈËeÁÂ .81dÏ ¯eaÁ82 ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»¿∆»ƒ»

‡nËÏ83‡nË˙‰Ïe84. ¿«≈¿ƒ¿«≈

מ"י.76) פכ"ז, השבכה 78)משפתה.77)כלים סוף
הראש. לאמצע התפור 79)המגיע מוזהב או מצוייר בד

לנוי. הסבכה לסבכה.80)על מחוברת אינה אפילו
לראש.81) הסבכה את בה שקושרים כשהם 82)החוטים

ממנה. כחלק דינם לסבכה, טומאה 83)מחוברים נגעה אם
הסבכה. גם נטמאת – בסבכה.84)בהם טומאה כשנגעה
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קמז milk zekld - dxdh xtq - lel` 'b iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ42ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ „ÓÚ :43BÓk , ƒ¿≈∆¿ƒ¬…¿«¬∆¿«¿≈¿
·LBÓe ·kLÓ ÔÈÚa e¯‡aL44. ∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ¿»»

ד.37) פכ"ח, שם בצבעים.38)משנה או בריקמה
טומאה.39) מקבלים אינם כלים, לתכשיט העשויים ודברים
שאמרו 40) מה מפרש רבינו ושרץ. מת טומאת כגון

הכוונה  טמאות", מצויירות "שאינן במשנתנו: ביתֿהלל
משנה  מכלים, בפכ"ד משנה לסתם בהתאם טומאות, לשאר

נגע 41)יד. ואם לגמרי, טהורות - בהן נגע וכשלא הזב,
מדרס  טומאת ולא מגע טומאת אחד יום טומאת נטמאו בהן

לישיבה 43)לזב.42)החמורה. אינה המטפחת פירוש,
עליו  הזב, עליה ישב ואם אחרת, למלאכה אלא שכיבה או
לה. המיוחדת למלאכתה במטפחת להשתמש כדי לעמוד,

מקומות.44) ובכמה א הלכה ומושב משכב מהלכות בפ"ו

.Ê˙Òk45ÈtÓ Ô‰ÈÙ˙k ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÌÈÏaq‰ ∆∆««»ƒ∆«ƒƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿≈
ËBn‰46Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó -47- ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ; «ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿«∆∆∆«ƒ

Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó dÈ‡48. ≈»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

מ"ט.45) הכתף.46)שם על ילחץ לא שהמוט
עליו.47) יושב הסבל שהשמרים 48)לפעמים מפני

הבגדים. את מלכלכים בה הדבוקים

.Á„‚a49˙B¯eˆÏ ÂÈÏÚ ·MÁL50Ïa˜Ó BÈ‡ - ∆∆∆ƒ≈»»¿≈¿«≈
‰‡ÓË51Bz·LÁÓ Ïha .52‰‡ÓË Ïa˜Ó -53ÏÚa . À¿»ƒ≈«¬«¿¿«≈À¿»««
˙Èa‰54B‡ ÌÈÏ˙k Ô‰a ˙BtÁÏ ˙BÁtËÓ ‰OÚL ««ƒ∆»»ƒ¿»¿«»∆¿»ƒ

‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈ„enÚ55. «ƒ≈»¿«¿À¿»

א.49) צד, או 50)זבחים בצבעים הבגד על לצייר דעתו
מלאכתו.51)בריקמה. נגמרה שלא ורוצה 52)מפני

ציור. בלי שהוא, כמו בבגד שם.53)להשתמש
ה"ז.54) פ"ה מציעא בבא כלים, זה 55)תוספתא שאין

לגבי  שביטלן מפני נימוק: עוד יש בכתלים אדם. תשמיש
לקרקע. מחובר

.Ë˜eÏÁ56‰Î·Òk ÈeOÚ‰57È˙BL Ba ˜ÁOÏ È„k »∆»ƒ¿»»¿≈¿«≈≈
¯ÎL58‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -59. ≈»≈¿«≈À¿»

ט.56) פכ"ח, שם נראה 57)משנה הלובשו ובשר כרשת,
נקביה. שישחקו 58)מתוך ליצנים מעסיקים במסבאות

כזה  חלוק ללבוש הליצנים של ודרכם השכר, שותי בפני
נקיה). לשון נוקט רבינו משנתנו. שרוב 59)(ראה מפני

הליצן. של דעתו בטלה - כזה חלוק לובשים אינם האנשים

.È‰tk60¯Ùq‰ ÏÚ B˙pL61˙‡ÓË Ïa˜lÓ ¯B‰Ë - ƒ»∆¿»««≈∆»ƒ¿«≈À¿«
Ò¯„Ó62˙B‡ÓË ¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙Ó Ï·‡ ,63. ƒ¿»¬»ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿

מדרס 60) ומיטמאה חובשות, שהנשים מצנפת מ"ה. שם
עליה. יושבת שלפעמים או 61)מפני הספר את בה כיסה

א). מח, סנהדרין (ראה עליה 62)כרכו שחלה מפני
לו  ואומרים הקודם, לתשמישה יותר ראויה אינה קדושה,
רבינו  (ראה מלאכתנו ונעשה עמוד עליה: היושב לזב

ט). פ"ד, תפילין "עמוד 63)בהלכות בהם אומרים שאין
למעלה  שאמרנו למה סותר זה ואין מלאכתנו". ונעשה
שדבר  מפני טומאה, מקבלות אינן ספרים שמטפחות בה"ו,

שינוי  עלֿידי אלא טומאה מתורת יוצא אינו טומאה המקבל
ה"י). פ"ח למעלה (ראה מעשה

.‡È‰OBÚ‰64˙ÈÏtÒ‡65¯BÚ‰ ÏÚ ÔÈa66ÏÚ ÔÈa »∆ƒ¿¿»ƒ≈«»≈«
Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,„‚a‰67¯eÚL68ÔÈ¯B‰Ë -69. «∆∆««ƒ∆≈»∆ƒ¿ƒ

ÏÓ Ô‰ÈÏÚ ‰OÚ‡Ó‚e70Ïa˜Ó BÈ‡ - „‚a‰ ÏÚ : »»¬≈∆¿¿»««∆∆≈¿«≈
- ¯BÚ‰ ÏÚÂ ;Èe‡¯ BÈ‡Â CÏÎÏ˙ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»¿«»
·kLÓÏ Èe‡¯Â Áp˜˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó71. ¿«≈À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿»

מ"ג.64) מדברים 65)שם שנעשית (תחבושת) רטייה
בשעווה. מעורבים על 66)שמנים המשחה את מרח

עור. ובבגד.67)חתיכת להם 68)בעור הקבוע השיעור
חמישה  - ועור שלושה, על שלושה - בגד טומאה: לקבלת

חמישה. ואינם 69)על המשחה מן נמאסים והעור הבגד
לכלום. ומקמח.70)ראויים לעוטות מתאנים עשויה

כך. כל מלכלכת אינה זו גם 71)רטייה מיטמא ולכן
מדרס. טומאת

.·È?‰‡ÓË „‚a‰ Ïa˜È È˙ÓÈ‡Ó72LÏL Ba ‚¯‡iMÓ ≈≈»«¿«≈«∆∆À¿»ƒ∆∆¡…»
ÔÈ‚¯‡p‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¿»«≈ƒ«∆¡»ƒ

‡ÈÏt‡Â ÒÈk‰ ÔB‚k ,ËÁÓa73‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿««¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»
.ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú«∆ƒ»≈¿«¿»

לפי 72) בהם להשתמש ארוכים בדים באורג המדובר
א  בהלכה למעלה אמרנו שלם, בגד האורג אבל הצורך.

שבכל שאפ  מלשונו, ומשמע טומאה. מקבל שהוא כל ילו
שאמרו  ומה בלבד, ופשתים בצמר ולא כך, הדין הבגדים
לאריג  ולא לקרעים, הכוונה טפחים, שלושה מינים בשאר

וה"ב). ה"א למעלה (ראה בבא 73)חדש כלים, תוספתא
והן  הרגל מן חלק רק המכסות נעליים ה"ב . פ"ו, מציעא

מאריג. עשויות

.‚ÈÌÈÏk‰ Ïk74ËÁÓ Èab ÏÚ ÔÈOÚp‰75ÔB‚k , »«≈ƒ««¬ƒ««≈««¿
ÔzÎ‡ÏÓ Ïea˜ ˙Èa Ô‰a ‰OÚpL ÔÂÈk - ‰„BˆÓ¿»≈»∆«¬»»∆≈ƒ¿«¿»

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»

כמו 75)שם.74) מפרש, לתוספתא בהגהותיו הגר"א
שפה  עושים אין אם כולה שמתפרקת הפוזמקאות אריגת
את  שתוחבים פירושו במחט" ו"הנארגים האריגה, בסוף

השתי. לתוך ומכניסים המחט, באוזן הערב חוט

.„È‰Î·Ò76ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :Ô‰ÈL‡¯a ˙Ba‰ ˙BÁÈpnL ¿»»∆«ƒ«»¿»≈∆ƒƒ¿ƒ
‰ÈtÓ d˙B‡ ˙BOÚÏ77„Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - «¬»ƒƒ»≈»¿«∆∆À¿»«
d˙ÈÚ˜¯˜ ¯Ó‚iL78- d˙ÈÚ˜¯wÓ dÏÈÁ˙‰ Ì‡Â ; ∆ƒ¿…«¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¿»ƒ»

dÒÈ·Le .‰Èt ˙‡ ¯Ó‚iL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡79 ≈»¿«∆∆À¿»«∆ƒ¿…∆ƒ»¿ƒ»
dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó80‰ÈËeÁÂ .81dÏ ¯eaÁ82 ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»¿∆»ƒ»

‡nËÏ83‡nË˙‰Ïe84. ¿«≈¿ƒ¿«≈

מ"י.76) פכ"ז, השבכה 78)משפתה.77)כלים סוף
הראש. לאמצע התפור 79)המגיע מוזהב או מצוייר בד

לנוי. הסבכה לסבכה.80)על מחוברת אינה אפילו
לראש.81) הסבכה את בה שקושרים כשהם 82)החוטים

ממנה. כחלק דינם לסבכה, טומאה 83)מחוברים נגעה אם
הסבכה. גם נטמאת – בסבכה.84)בהם טומאה כשנגעה
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.ÂË‰Î·Ò85¯ÚO ·¯ ˙Ïa˜Ó dÈ‡ Ì‡ ,‰Ú¯˜pL ¿»»∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿«∆∆…¿«
.‰¯B‰Ë - L‡¯‰»…¿»

שם.85)

.ÊË˜eÏÁ86„·Ï ÏL B‡ „‚a ÏL87¯È ÏL B‡88- »∆∆∆∆∆∆∆¿»
ÂÈt ˙‡ ÁzÙiMÓ ?BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó89. ≈≈»«¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ

‡ÓË Ì‡Â .BË˜ ÈÙÏ ÔËw‰Â BÏ„‚ ÈÙÏ ÏB„b‰«»¿ƒ»¿¿«»»¿ƒ»¿¿ƒƒ¿»
BÈ‡Â ‰Ï·iMÓ ?B˙¯‰Ë ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó - ˜eÏÁ‰∆»≈≈»«»√»ƒ∆ƒ¿∆¿≈

‰BL‡¯ BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ90Ba¯ Ba ¯izL . ¿«≈≈≈¿«¿ƒ»ƒ¿«≈À
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - ‰ÏÚÓÏÓ91- ‰hÓlÓ Ba¯ ; ƒ¿«¿»¬«ƒ¿À¿»Àƒ¿«»

¯B‰Ë - ÂÈt ˙ÈaÓ Ú¯˜ Ì‡Â .¯B‰Ë92. »¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ»

ה"א.86) פ"ה בתרא בבא כלים, צמר 87)תוספתא
חזקות. דפיקות עלֿידי בתוספתא 88)שנתחבר גורסים יש

מעלים. או מעשבים עשוי רגיל נייר בית 89)"עור",
לארוג  היה דרכם הראש. את בו שמכניסים המקום הצואר,
הצואר. בית את ותיקנו פתחו ואחרֿכך החלוק, אורך כל את

לשימוש 90) ראוי שהוא ואףֿעלֿפי ללובשו, ראוי שאינו
ללבישה.91)אחר. שראוי לובש 92)מפני אדם אין

זה. במקום קרוע חלוק

.ÊÈ‰OBÚ‰93¯‡eˆÓ ¯B‚Á94„‚a ÏL95BcvÓe96ÏL »∆¬ƒ«»∆∆∆ƒƒ∆
ÏÏÓiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÔÈ„Ò97.ÂÈ˙B˙ÙO »ƒ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¿…ƒ¿»

ÔÈ„q‰ ÚˆÓ‡Óe „‚a‰ ÚˆÓ‡Ó e‰‡OÚ98BÈ‡ - ¬»»≈∆¿««∆∆≈∆¿««»ƒ≈
ÈM‰ „vÓ ÏÏÓiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó99. ¿«≈À¿»«∆ƒ¿…ƒ««≈ƒ

ה"ב.93) הגירסא 94)שם היא (כך מצידו צ"ל 
האחד 95)בתוספתא). שמצידו רחב, פס הבגד מן חתך

שפה. לו מצידו.96)יש או ויעשה 97)פירוש, יתפור
שפה.98)שפה. בלי החגור צידי גם 99)ושני פירוש,

סדין  של "ומצידו וגורס: מגיה איש' [ה'חזון השני. הצד את
ומאמצע  הבגד מאמצע עשאהו השני. מצד שימלול עד . . .
ופירוש  שפתותיו", שימלול עד טומאה מקבל אינו הסדין,
מקבל  ואינו אחת שפה יש מצידו, ברור: זו מתוקנת גירסא
ואם  שפה, לו שאין השני הצד את גם שימלול עד טומאה
- שפה בלי הם האבנט צידי שני הרי הבגד, מאמצע עשה
וכתב  רבינו דייק ולכן הצדדים, שני למלול צריך
על  מאוד מתקבל זה תיקון רבים. בלשון "שפתותיו"

הדעת].

.ÁÈ¯B‚Á100ÂÈ„„ˆ eÏaL101- ˙Ói˜ B˙ÈÚˆÓ‡Â ¬∆»¿»»¿∆¿»ƒ«∆∆
‡ÓË102. »≈

ר'102)השפות.101)שם.100) משום שם בתוספתא
פירוש, חגור". שירי משום "טמא גמליאל בן שמעון
אבל  שפתותיו, שימלול עד בגד חשוב אינו בתחילתו
כל  נפקעת זו אין - טומאה קבלת תורת עליו וירדה כשמלל

בשייריה. להשתמש שאפשר זמן

.ËÈ‰ÙO103da ¯bÁÏ dÈ˜˙‰Â „‚a‰ ÔÓ ‰L¯tL »»∆≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ»«¿…»
Ë·‡k ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÂÈ˙Ó ˙‡104. ∆»¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈

רחבה.104)שם.103) לא חגורה

.Î˙ÈlË105·¯ eÈ‰ Ì‡ :‰˙ÏaL ÈÚ ÏL‰È˙B˙ÙO «ƒ∆»ƒ∆»¿»ƒ»…ƒ¿∆»

LÏL da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÓi˜106LÏL ÏÚ «»««ƒ∆≈»»«»
‡È¯a107‰È˙B˙ÙO ÔÈ‡ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - »ƒ¬≈¿«∆∆À¿»≈ƒ¿∆»

- ‡È¯·e ˜ÊÁ LÏL ÏÚ LÏL da LÈ Ì‡ :˙BÓi«̃»ƒ≈»»«»»»»ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»¿≈

ÌÈiÚ È„‚a ¯‡L108. ¿»ƒ¿≈¬ƒƒ

ה"א.105) פ"ו אצבעות.106)שם שלא 107)שלוש
שכאלה 108)בלו. בגדים בשיירי גם משתמשים עניים

ח). פכ"ח, כלים משנה (ראה

.‡Î˙BiÏËÓ109‰LÏL Ô‰a ÔÈ‡L110- ‰LÏL ÏÚ «¿ƒ∆≈»∆¿»«¿»
‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡111ÔÈÎ‰Â Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â .112 ≈»¿«¿À¿»¿ƒƒ≈¬≈∆∆¡ƒ»

;LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt eÈ‰iL „Ú ‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó -¿«¿À¿»«∆ƒ¿»ƒ»«»
ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ÏkL∆»»ƒ»«»≈¿«≈À¿»¿»

BÈÎ‰L Èt ÏÚ Û‡Â113. ¿««ƒ∆¡ƒ

מבגד.109) קרועות חתיכות א. צד, טפחים.110)זבחים
ופשתים 111) צמר אבל בגדים, מיני בשאר שהמדובר נראה

הוא  וזה הכינם. לא אפילו שלוש, על בשלוש מתטמאים
למעלה  רבינו שכתב ופשתים, לצמר מינים שאר בין ההבדל

א. בהן.112)בהלכה להשתמש אותן זה 113)הכין כל
אם  אבל גדול, מבגד קרועה חתיכה היינו במטלית, נאמר
בשאר  אפילו מיטמא - קטן בגד לשם מלכתחילה ארגו

א. בהלכה למעלה כנאמר מינים,

.·Î˙BÁt114˜˜ÙÏ BÈ˜˙‰L ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ »ƒ¿»«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿…
ıÁ¯n‰ ˙‡ Ba115‰¯„w‰ ˙‡ Ba ¯ÚÏe116Ba Áp˜Ïe ∆«∆¿»¿«≈∆«¿≈»¿«≈«
ÌÈÁ¯‰ ˙‡117- ‰tL‡a BÎÈÏL‰ Ì‡ :el‡a ‡ˆBiÎÂ ∆»≈«ƒ¿«≈»≈ƒƒ¿ƒ»«¿»

‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡118È¯BÁ‡ BÁÈp‰ B‡ „B‚n· B‡Ïz ; ≈¿«≈À¿»¿»«»ƒƒ¬≈
ÔÈ„ÚÂ ,ÂÈ„‚a CB˙a BÁÈp‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙Ïc‰«∆∆¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ¿¿»»«¬«ƒ
˙‡ÓhÓ ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Óe ,BÏˆ‡ ·eLÁ ‡e‰»∆¿¿«≈¿»À¿ƒÀ¿«

ÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt ‡e‰ È¯‰L ,Ò¯„Ó.ÌÈÁ ƒ¿»∆¬≈»ƒ¿»¿»ƒ

ב.114) פכ"ח כלים החור 115)משנה את לסתום
חומו. יצא שלא כדי המרחץ, בית לטלטל 116)שבכותל

החמה. הקדירה והקמח.117)את האבק מן לנקותו
דברי 118) טמא, - מוכן שאינו בין מוכן בין אמרו: במשנה

מן  שאינו בין המוכן מן בין אומר: יהושע ר' אליעזר. ר'
מן  שלא טמא, - המוכן מן אומר: עקיבא ר' טהור. - המוכן
לאשפה  "זרקו ב: כט, בשבת עולא ופירש טהור". - המוכן
לא  טמא; הכל דבר - בקופסא הניחו טהור; הכל דברי -
הדלת  לאחורי שהניחו או (ביתד) במגוד שתלאו אלא נחלקו
ור' מטהר, יהושע ור' בשניהם, מטמא אליעזר ר' וכו'".
ובכסףֿ הדלת. באחורי ומטהר ביתד, בתלאו מטמא עקיבא
ר' דעת נגד אליעזר כר' פסק שרבינו מאוד מתפלא משנה
למשנה  בפירושו שהרי הפליאה, וגדולה עקיבא. ור' יהושע
יישוב  מצאתי ולא אליעזר, כר' הלכה ואין בפירוש: כתב

זו. לתמיהה

.‚Î‰LÏL119Ì‡ :‰tL‡a CÏLÓ ‰È‰L ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆»»À¿»»«¿»ƒ
‡È¯a ‰È‰120Òb ÁÏÓ ·w‰ Ú·¯ Ba ¯¯ˆÏ È„k121‡ÏÂ »»»ƒ¿≈ƒ¿……«««∆««¿…

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ú¯wÈ122BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ƒ»≈¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»≈
ÏÚ Û‡ ‡È¯a ‰È‰ Ì‡ ,˙Èaa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬»ƒ»»««ƒƒ»»»ƒ««
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Ba ¯¯Bˆ ‰È‰L B‡ ,ÁÏÓ Ba ¯¯ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ètƒ∆≈»ƒ¿…∆«∆»»≈
.Ò¯„Ó ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡È¯a ‰È‰ ‡ÏÂ ÁÏÓ∆«¿…»»»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»

מי"א.119) פכ"ז בלה.120)כלים כחכמים 121)לא
מטלית 122)במשנה. על לגמרי לוותר אדם של דרכו אין

בריא  - "באשפות המשנה: [לשון שכזו. ובריאה גדולה
ששני  משמע, מלח", צורר או בריא או - בבית מלח, וצורר
לצרור  יכול ב. בריא; א. באשפה: במושלך נאמרו תנאים
אחד  תנאי כאילו ביחד, רבינו אותם כורך וכאן וכו' בו
השניה  בבבא אולם וכו'. בו לצרור שיכול עד בריא לפנינו:
התכוון  שרבינו ונראה לשניים. מחלקם בבית" היה "אם

חזק]. וגם בלה לא גם "בריא", במונח הראשונה בבבא

.„Î‰LÏL123eÏc·‰ ‡ÏÂ Ú¯˜pL ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆ƒ¿«¿…À¿¿
ÚbÈ ÂÈÏÚ ·LiLÎe ‡qk‰ ÏÚ B˙B Ì‡ :ÌÈÚ¯w‰«¿»ƒƒ¿««ƒ≈¿∆≈≈»»ƒ«

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‡qka B¯Oa124‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿»«ƒ≈¬≈∆»¿ƒ»¬≈∆
.Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»

מי"ב.123) חלקיו 124)שם ונפרדו לגמרי, נחלק כאילו
מזה. זה

.‰ÎLÏL125‰ÁÓpL LÏL ÏÚ126ËeÁ elÙ‡ ‰pnÓ »«»∆ƒ¿»ƒ∆»¬ƒ
ÔÈËeÁ ÈL B‡ ¯L˜ da ‡ˆÓpL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ

ÔÈÓÈ‡˙Ó127.‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - «¿ƒƒ¬≈¿»

שנתדקדק 126)שם.125) פירוש "שנמהה" במשנה,
תחת 127)ונחלש. אחד ערב חוט נכנס נכונה, באריגה

יחד, ערב חוטי שני היו ואם גביו, על והשני השתי, חוט
[הר"ש  אינו. כאילו אחד חוט ורואים טובה, אריגה זו אין
חוטים" "שני שהפיסקא מפרשים רבותיו, בשם והברטנורא
שני  אלא מטהר אינו אחד בחוט קשר כי לקשר, גם נמשכת
אין  אחד קשר על אבל חוטים, בשני לזה זה סמוכים קשרים

עד]. בשבת שנאמרו כמו מקפיד האורג

.ÂÎLÏL128- ‰tL‡a dÎÈÏL‰L LÏL ÏÚ »«»∆ƒ¿ƒ»»«¿»
‰¯B‰Ë129‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - d¯ÈÊÁ‰ ;130ÌÏBÚÏ . ¿»∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»¿»

ÏMÓ ıeÁ ,‰z‡nËÓ d˙¯ÊÁ‰Â dz¯‰ËÓ d˙ÎÏL‰«¿»»»¿««¿»¿«¿»»»¿«¿«»ƒ∆
ÏÚ ‰˙È‰ elÙ‡L ,‰·BË ˙È¯B‰Ê ÏLÂ ÔÓb¯‡«¿»»¿∆¿ƒ»∆¬ƒ»¿»«
.‰·eLÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰tL‡‰»«¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¬»

מפני 129)שם.128) נטהרה, טמאה היתה אם אפילו
בגד. מתורת הטומאה 130)שביטלה אבל ולהבא, מכאן

ישראל). (תפארת חוזרת אינה הקודמת

.ÊÎLÏL131¯ecÎa d˙pL LÏL ÏÚ132d‡OÚL B‡ »«»∆¿»»¿«∆¬»»
‰¯B‰Ë - dÓˆÚ ÈÙa ¯eck133ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï·‡ . «ƒ¿≈«¿»¿»¬»¿»¿»ƒ

˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - ¯ecÎa B˙pL ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ«¿»¿»ƒ∆¿»¿«¬≈¿
‰È‰L134Ò¯„Óa ‡nË˙Óe135ÈÙa ¯eck e‰OÚ . ∆»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»»»«ƒ¿≈

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ - BÓˆÚ136¯Ùz‰ È¯‰L , «¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈«∆∆
‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ BËÚÓÓ137. ¿«¬ƒ¿»«¿»

מ"א.131) פכ"ח וכרך 132)שם המטלית, את קיפל
כדור. ועשה בגד בגד.133)סביבה מתורת שביטלה מפני

מן 134) להוציאה ועומד מבטל, אינו כזו גדולה חתיכה

למשנה).135)הכדור. בפירושו (רבינו הכדור על ישב אם
גם  שהכוונה מפרש ורבינו "טמא", סתם: כתוב במשנה
מדרס  שטומאת ודעתו עליו, השיג [הראב"ד מדרס. לטומאת
שאמרו  ומה לישיבה. ראוי אינו שכדור מפני כאן, אין

טומאות]. לשאר הכוונה "טהור",136)"טמא" במשנתנו:
מדרס, טומאת היינו "טמא" הקודמת בבבא שפירש ורבינו
טומאות, בשאר אבל מדרס. בטומאת זו בבא גם מפרש
לשיטתו  [והראב"ד מיתטמא - שלוש על בשלוש שמטמאות

שהיא]. טומאה מכל טהור משיעור 137)מפרש ופחות
שלושה  על בשלושה והמדובר למדרס. ראוי אינו זה,
- לתפר מחוץ טפחים שלושה נשארו אם אבל מצומצם,

מדרס. מטמא

ה'תשע"ט  אלול ד' רביעי יום

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שיעור 1) טומאות. ובשאר במידרס מתטמא שהמפץ יבאר

בחמור  שיעורו המשלים טומאה. לקבל והמפץ והעור השק
שלוש  בו שארג בגד כפולין. הנמדדין ודין ממנו. בקל או
שהיא  מטלית מתחילתו. אחד חוט וניטל במידרס ונטמא
על  או בגד על או העור על או הקופה על וטלאה מידרס
או  פרוכת ועשאוהו מידרס שטמא סדין ודין וכו'. שק

שמשה. שיעריב קודם וקרעה הטבילה

.‡ıtn‰2ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‚¯B‡L ˙ÏˆÁn‰ ‡e‰ ««»««¿∆∆∆¿ƒ»ƒ
Ûeq‰ ÔÓe ÌÈÏ·Á‰3‡Ób‰ ÔÓe4ÔÈ‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¬»ƒƒ«ƒ«…∆¿«≈»∆¿≈

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk ÏÏÎa ıtn‰5ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ««»ƒ¿«≈ƒ»¬ƒ«»¿««ƒ≈
·e˙k‰ ‰a¯ È¯‰L ,‰¯Bz ÔÈc Ò¯„Óa ‡e‰ ‡nË˙Ó6 ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ»∆¬≈ƒ»«»
ÔÎÂ .BÏ ÈeOÚÂ ·kLÓÏ Èe‡¯ ‰ÊÂ ,'·kLn‰ Ïk'»«ƒ¿»¿∆»¿ƒ¿»¿»¿≈

˙Óa ‡nË˙Ó7Ô‰È¯·cÓ ˙B‡ÓË ¯‡L·e8ÏÎk , ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿ƒƒ¿≈∆¿»
e¯‡aL BÓk ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt9ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .10: ¿≈¿≈≈¿∆≈«¿¿∆¿»»

.˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó - Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏkL∆»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿»À¿

מ"י.2) פכ"ד הנהרות.3)כלים שפת על הגדלים קנים
חזק.4) עשב בספר 5)מין וכן וֿלב, לא טו, ויקרא בספר

ומפץ  טומאה, לענין שונים כלים מיני נמנו - כ לא, במדבר
נמנה. ב.6)לא פד, שם 8)שם.7)שבת למדו

הנלמדים  שדברים פעמים, כמה כבר נתבאר מקלֿוחומר.
רבינו  בפי לפעמים מוגדרים בהן, נדרשת שהתורה במידות

סופרים". "מדברי או ה"י 9)"מדבריהם" פ"א למעלה
מטמא 10)וי"ג. מידרס, המטמא "כל א: מט, נדה משנה,

מת". טמא

.·e¯‡a ¯·k11LÏL ÏÚ LÏLa ‡nË˙Ó „‚a‰L , ¿»≈«¿∆«∆∆ƒ¿«≈¿»«»
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL·e ,˙B‡ÓË ¯‡La e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿»À¿ƒ¿»¿»ƒ«

.Ò¯„ÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ¿ƒ¿»

להלכות 11) הקדמה מעין משמשת זו הלכה ה"א. פכ"ב
גם  נמשכים שם שייאמרו שהדינים להודיענו, הבאות,

הבגד. לשיעורי

.‚˜O‰12ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯eÚL -13‰Úa¯‡ ÏÚ ««ƒ«¿»»¿»ƒ««¿»»
‰ML - ıtn‰ ;‰MÓÁ ÏÚ ‰MÓÁ - ¯BÚ‰ ;ÌÈÁÙË¿»ƒ»¬ƒ»«¬ƒ»««»ƒ»
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קמט milk zekld - dxdh xtq - lel` 'c iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ba ¯¯Bˆ ‰È‰L B‡ ,ÁÏÓ Ba ¯¯ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ètƒ∆≈»ƒ¿…∆«∆»»≈
.Ò¯„Ó ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡È¯a ‰È‰ ‡ÏÂ ÁÏÓ∆«¿…»»»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»

מי"א.119) פכ"ז בלה.120)כלים כחכמים 121)לא
מטלית 122)במשנה. על לגמרי לוותר אדם של דרכו אין

בריא  - "באשפות המשנה: [לשון שכזו. ובריאה גדולה
ששני  משמע, מלח", צורר או בריא או - בבית מלח, וצורר
לצרור  יכול ב. בריא; א. באשפה: במושלך נאמרו תנאים
אחד  תנאי כאילו ביחד, רבינו אותם כורך וכאן וכו' בו
השניה  בבבא אולם וכו'. בו לצרור שיכול עד בריא לפנינו:
התכוון  שרבינו ונראה לשניים. מחלקם בבית" היה "אם

חזק]. וגם בלה לא גם "בריא", במונח הראשונה בבבא

.„Î‰LÏL123eÏc·‰ ‡ÏÂ Ú¯˜pL ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆ƒ¿«¿…À¿¿
ÚbÈ ÂÈÏÚ ·LiLÎe ‡qk‰ ÏÚ B˙B Ì‡ :ÌÈÚ¯w‰«¿»ƒƒ¿««ƒ≈¿∆≈≈»»ƒ«

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‡qka B¯Oa124‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿»«ƒ≈¬≈∆»¿ƒ»¬≈∆
.Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»

מי"ב.123) חלקיו 124)שם ונפרדו לגמרי, נחלק כאילו
מזה. זה

.‰ÎLÏL125‰ÁÓpL LÏL ÏÚ126ËeÁ elÙ‡ ‰pnÓ »«»∆ƒ¿»ƒ∆»¬ƒ
ÔÈËeÁ ÈL B‡ ¯L˜ da ‡ˆÓpL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ

ÔÈÓÈ‡˙Ó127.‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - «¿ƒƒ¬≈¿»

שנתדקדק 126)שם.125) פירוש "שנמהה" במשנה,
תחת 127)ונחלש. אחד ערב חוט נכנס נכונה, באריגה

יחד, ערב חוטי שני היו ואם גביו, על והשני השתי, חוט
[הר"ש  אינו. כאילו אחד חוט ורואים טובה, אריגה זו אין
חוטים" "שני שהפיסקא מפרשים רבותיו, בשם והברטנורא
שני  אלא מטהר אינו אחד בחוט קשר כי לקשר, גם נמשכת
אין  אחד קשר על אבל חוטים, בשני לזה זה סמוכים קשרים

עד]. בשבת שנאמרו כמו מקפיד האורג

.ÂÎLÏL128- ‰tL‡a dÎÈÏL‰L LÏL ÏÚ »«»∆ƒ¿ƒ»»«¿»
‰¯B‰Ë129‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - d¯ÈÊÁ‰ ;130ÌÏBÚÏ . ¿»∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»¿»

ÏMÓ ıeÁ ,‰z‡nËÓ d˙¯ÊÁ‰Â dz¯‰ËÓ d˙ÎÏL‰«¿»»»¿««¿»¿«¿»»»¿«¿«»ƒ∆
ÏÚ ‰˙È‰ elÙ‡L ,‰·BË ˙È¯B‰Ê ÏLÂ ÔÓb¯‡«¿»»¿∆¿ƒ»∆¬ƒ»¿»«
.‰·eLÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰tL‡‰»«¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¬»

מפני 129)שם.128) נטהרה, טמאה היתה אם אפילו
בגד. מתורת הטומאה 130)שביטלה אבל ולהבא, מכאן

ישראל). (תפארת חוזרת אינה הקודמת

.ÊÎLÏL131¯ecÎa d˙pL LÏL ÏÚ132d‡OÚL B‡ »«»∆¿»»¿«∆¬»»
‰¯B‰Ë - dÓˆÚ ÈÙa ¯eck133ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï·‡ . «ƒ¿≈«¿»¿»¬»¿»¿»ƒ

˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - ¯ecÎa B˙pL ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ«¿»¿»ƒ∆¿»¿«¬≈¿
‰È‰L134Ò¯„Óa ‡nË˙Óe135ÈÙa ¯eck e‰OÚ . ∆»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»»»«ƒ¿≈

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ - BÓˆÚ136¯Ùz‰ È¯‰L , «¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈«∆∆
‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ BËÚÓÓ137. ¿«¬ƒ¿»«¿»

מ"א.131) פכ"ח וכרך 132)שם המטלית, את קיפל
כדור. ועשה בגד בגד.133)סביבה מתורת שביטלה מפני

מן 134) להוציאה ועומד מבטל, אינו כזו גדולה חתיכה

למשנה).135)הכדור. בפירושו (רבינו הכדור על ישב אם
גם  שהכוונה מפרש ורבינו "טמא", סתם: כתוב במשנה
מדרס  שטומאת ודעתו עליו, השיג [הראב"ד מדרס. לטומאת
שאמרו  ומה לישיבה. ראוי אינו שכדור מפני כאן, אין

טומאות]. לשאר הכוונה "טהור",136)"טמא" במשנתנו:
מדרס, טומאת היינו "טמא" הקודמת בבבא שפירש ורבינו
טומאות, בשאר אבל מדרס. בטומאת זו בבא גם מפרש
לשיטתו  [והראב"ד מיתטמא - שלוש על בשלוש שמטמאות

שהיא]. טומאה מכל טהור משיעור 137)מפרש ופחות
שלושה  על בשלושה והמדובר למדרס. ראוי אינו זה,
- לתפר מחוץ טפחים שלושה נשארו אם אבל מצומצם,

מדרס. מטמא

ה'תשע"ט  אלול ד' רביעי יום

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שיעור 1) טומאות. ובשאר במידרס מתטמא שהמפץ יבאר

בחמור  שיעורו המשלים טומאה. לקבל והמפץ והעור השק
שלוש  בו שארג בגד כפולין. הנמדדין ודין ממנו. בקל או
שהיא  מטלית מתחילתו. אחד חוט וניטל במידרס ונטמא
על  או בגד על או העור על או הקופה על וטלאה מידרס
או  פרוכת ועשאוהו מידרס שטמא סדין ודין וכו'. שק

שמשה. שיעריב קודם וקרעה הטבילה

.‡ıtn‰2ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‚¯B‡L ˙ÏˆÁn‰ ‡e‰ ««»««¿∆∆∆¿ƒ»ƒ
Ûeq‰ ÔÓe ÌÈÏ·Á‰3‡Ób‰ ÔÓe4ÔÈ‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¬»ƒƒ«ƒ«…∆¿«≈»∆¿≈

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk ÏÏÎa ıtn‰5ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ««»ƒ¿«≈ƒ»¬ƒ«»¿««ƒ≈
·e˙k‰ ‰a¯ È¯‰L ,‰¯Bz ÔÈc Ò¯„Óa ‡e‰ ‡nË˙Ó6 ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ»∆¬≈ƒ»«»
ÔÎÂ .BÏ ÈeOÚÂ ·kLÓÏ Èe‡¯ ‰ÊÂ ,'·kLn‰ Ïk'»«ƒ¿»¿∆»¿ƒ¿»¿»¿≈

˙Óa ‡nË˙Ó7Ô‰È¯·cÓ ˙B‡ÓË ¯‡L·e8ÏÎk , ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿ƒƒ¿≈∆¿»
e¯‡aL BÓk ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt9ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .10: ¿≈¿≈≈¿∆≈«¿¿∆¿»»

.˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó - Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏkL∆»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿»À¿

מ"י.2) פכ"ד הנהרות.3)כלים שפת על הגדלים קנים
חזק.4) עשב בספר 5)מין וכן וֿלב, לא טו, ויקרא בספר

ומפץ  טומאה, לענין שונים כלים מיני נמנו - כ לא, במדבר
נמנה. ב.6)לא פד, שם 8)שם.7)שבת למדו

הנלמדים  שדברים פעמים, כמה כבר נתבאר מקלֿוחומר.
רבינו  בפי לפעמים מוגדרים בהן, נדרשת שהתורה במידות

סופרים". "מדברי או ה"י 9)"מדבריהם" פ"א למעלה
מטמא 10)וי"ג. מידרס, המטמא "כל א: מט, נדה משנה,

מת". טמא

.·e¯‡a ¯·k11LÏL ÏÚ LÏLa ‡nË˙Ó „‚a‰L , ¿»≈«¿∆«∆∆ƒ¿«≈¿»«»
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL·e ,˙B‡ÓË ¯‡La e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿»À¿ƒ¿»¿»ƒ«

.Ò¯„ÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ¿ƒ¿»

להלכות 11) הקדמה מעין משמשת זו הלכה ה"א. פכ"ב
גם  נמשכים שם שייאמרו שהדינים להודיענו, הבאות,

הבגד. לשיעורי

.‚˜O‰12ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯eÚL -13‰Úa¯‡ ÏÚ ««ƒ«¿»»¿»ƒ««¿»»
‰ML - ıtn‰ ;‰MÓÁ ÏÚ ‰MÓÁ - ¯BÚ‰ ;ÌÈÁÙË¿»ƒ»¬ƒ»«¬ƒ»««»ƒ»
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milk zekld - dxdh xtq - lel` 'c iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BÁÙe .˙B‡Óh‰ ¯‡LÏ ÔÈa Ò¯„ÓÏ ÔÈa .‰ML ÏÚ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈ƒ¿»«À¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÔÓƒ«ƒƒ»≈¿ƒƒ¿«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡14Ï·‡ ;‰ek ‡Ïa Ú¯˜pL Ô‰Ó „Á‡ Ú¯˜a ¬ƒ¿∆«∆»≈∆∆ƒ¿«¿…«»»¬»
‰eÎa ıˆBw‰15ÏÚ ÁÙË elÙ‡ ıˆ˜Â·LBÓÏ ÁÙË «≈¿«»»¿»«¬ƒ∆««∆«¿»

·kLÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL B‡16- ¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰17ÏÚ ÁÙh‰ ‰È‰L ÔÈa , ¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈∆»»«∆««

B‡ ¯BÚ B‡ ˜O B‡ „‚a ‰LÏM‰ B‡ ıvwL ÁÙË∆«∆ƒ≈«¿»∆∆«
‰ÊÈÁ‡Ï Ô‰Ó „Á‡Ó Úv˜Ó‰ ÔÎÂ .ıtÓ18ÊÁ‡iL È„k «»¿≈«¿«≈«≈∆»≈∆«¬ƒ»¿≈∆…«

e˜BfÈ ‡lL ÌÈ‡z ÈˆˆB˜ ÔÈOBÚL C¯„k ,B„Èa Ba¿»¿∆∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ∆…ƒ
‡e‰L ÏÎa ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ô‰È˙BÚaˆ‡19‡lL ‡e‰Â . ∆¿¿≈∆¬≈∆»≈¿»∆¿∆…

LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰È20LÏMÓ ˙BÁt ÏkL , ƒ¿∆»ƒ»«»∆»»ƒ»
.ÌeÏkÓ ¯B‰Ë ˙BÚaˆ‡∆¿»»ƒ¿

מ"ב.12) פכ"ז קשה 13)כלים והוא משיער , ארוג השק 
זה. משיעור בפחות למלאכתו ראוי ברייתא,14)ואינו

מ"ד). פכ"ז כלים משנה, (ראה א יח, כדי 15)מעילה
לו. רצוי לצורך שקצץ במטלית משמע,16)להשתמש

או  למשכב עליו וחישב טפחים משלושה פחות קוצץ שאם
ראוי  שאינו מפני טומאה, מקבל אינו – למושב מטפח פחות

בדוחק. אפילו ובין 17)לכך משכב בין מידרס סתם
אבל  למעלה, שנאמרו מהשיעורים פחות אינו מושב,
היא  הרי - למידרס קטנה יותר חתיכה מייחד כשהאדם

מהשיעורים 19)שם.18)כמידרס. בפחות פירוש,
למעלה. שהוא",20)שנאמרו "בכל סתם כתוב בברייתא

על  משלוש פחות יהיה שלא עצמו מדעת הוסיף ורבינו
פירושו  – נקיבה בלשון שנאמר המספר שם [לזכור: שלוש.
פירושו  – זכר בלשון והנאמר אמות), (לפעמים אצבעות

טפחים].

.„¯aÁÓ‰21„‚a‰ ÔÓ ÌÈÁÙË ÈL22˜O‰ ÔÓe23 «¿«≈¿≈¿»ƒƒ«∆∆ƒ««
ÔÓ ‰Úa¯‡ ,¯BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â ˜O‰ ÔÓ ‰LÏL ,ÁÙË∆«¿»ƒ««¿∆»ƒ»«¿»»ƒ

È¯‰ - ıtn‰ ÔÓ „Á‡Â ¯BÚ‰¯B‰Ë ‰Ê24ÔÓ »¿∆»ƒ««»¬≈∆»ƒ
Ò¯„n‰25ıtn‰ ÔÓ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ¯aÁ Ì‡ Ï·‡ . «ƒ¿»¬»ƒƒ≈¬ƒ»¿»ƒƒ««»

,˜O‰ ÔÓ „Á‡Â ¯BÚ‰ ÔÓ ‰Úa¯‡ ,¯BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»«¿»»ƒ»¿∆»ƒ««
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „‚a‰ ÔÓ „Á‡Â ˜O‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ««¿∆»ƒ«∆∆¬≈∆»≈

Ò¯„Ó26¯eÓÁa B¯eÚL ÌÈÏL‰L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ƒ¿»∆«¿»…∆ƒ¿ƒƒ∆»
epnÓ27.¯B‰Ë - Ïw‰ ÔÓ ;‡ÓË - ƒ∆»≈ƒ««»

מ"ג.21) פכ"ז, כלים בשלושה 22)משנה, מידרס המטמא
טפחים.23)טפחים. שלושה יש וביחד בארבעה, המטמא

הבגד 24) מן שניים דוגמא: מלא. שיעור בו אין שהרי
שליש  וחסר לטומאה הבגד משיעור שלישים שני עושים
רק  הוספת – השק מן אחד טפח מצרף וכשאתה אחד,
צירף  שאם מכאן, האחרים. בדינים וכן השיעור. רביעית
טומאה. מקבל – הבגד מן לשניים השק מן ושליש טפח
ישראל'). ('תפארת זו בהלכה האמורים הצירופים בכל וכן
מקום  לכאורה יש זו, הלכה שבסוף הכלל" "זה מלשון
אבל  ממנו, החמור את כלל משלים אינו שהקל לדייק,
משלים  שהבגד ולומר להפוך יש שהרי כך, לפרש איֿאפשר
לומר  גדול ודוחק ממנו. בחמור השלמה כאן ויש השק, את
אלא  ממנה הקטנה את משלימה אינה גדולה שחתיכה

בסדר  רק שהמצטרפים הברטנורא, וכן הר"ש [כתב להיפך.
עם  ועור עור עם שק שק, עם בגד – היינו במשנה, השנוי
דעת  וכן מפץ, עם שק או עור עם בגד לא אבל מפץ,
ותני, ד"ה ב יז, וסוכה הואיל, ד"ה א עו, שבת ה'תוספות'
רבינו  של מלשונו וגם א. יח, מעילה במשנה משמע וכן
מפני  מנמק, והר"ש דעתו. גילה לא וכאן שם, בפירושו
כל  אצל דעתו ובטלה כך, לחבר אנשים של דרכם שאין

כאן)]. משנהֿלמלך (ראה אין 25)אדם ומפץ, עור בשק
אחרות  לטומאות מידרס טומאת בין בשיעורם הבדל כל
הכוונה  המידרס", מן "טהור כאן שכתב ומה ה"ג). (למעלה
אחרות  בטומאות שמטמא העור, מן ואחד הבגד מן לשניים
השק. מן להשלמה צריך ואינו אצבעות, בשלוש

מטפח 26) הטומאה את מקרב יותר הבגד מן הטפח שהרי
השק. מן וזה 27)החסר חמור, נקרא - קטן ששיעורו דבר

קל. הוא – גדול יותר ששיעורו

.‰ÈÈBÏa28‰¯·Îe ‰Ù29ÔÈ˜˙‰L30- ‰·ÈLÈÏ ¿≈»»¿»»∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»
Ìˆv˜iL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë31¯Á‡Â ¿ƒ¿≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆¿«¿≈¿««

ıtÓk eÈ‰È Ck32. »ƒ¿¿«»

מ"ה.28) פכ"ז משמע 29)כלים כך שלהן. לרשת הכוונה
מפרשים  (ויש למשנתנו בפירושו רבינו של מלשונו

לדפנות). הישיבה.30)שהכוונה את להקל קל תיקון עשה
הדפנות.31) מן או 32)יפרידן מגמי עשויה ברשת מדובר

ולמה  בפירושו). (רבינו כשק דינה – משיער היא ואם מעץ,
כמו  טומאה, לה להוריד מועילה עצמה המחשבה אין
לידי  יורדין הכלים "כל מ"ט: כלים ממס' בפ"ה ששנינו
שלא  מפני ה"ו), פ"ח למעלה (ראה במחשבה" טומאתן
מעשה, מחוסר שאינו בדבר אלא מועילה, מחשבה אמרו
שאיֿ מעשה, מחוסר וכאן לישיבה. ראויות שתהיינה כדי
כלים  יוםֿטוב' ('תוספות קציצה בלי עליה לשבת אפשר
ביאור  מוסיף מ"ד פ"כ ישראל' וב'תפארת מ"ז). פי"ב
אחר  לתשמיש מיוחדות היו והכברה שהנפה מכיוון ואומר,
אלא  מספיקה מחשבה אין תשמיש, אותו מתורת ובטלו

אחר. לתשמיש המכשירן ממש מעשה צריך

.Â˜eÏÁ33„Ú Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ - ÔË˜ ÏL »∆»»≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»«
‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ,¯eÚMk Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿»ƒ«¿»

ÌÈÁÙË34ÏeÙk „cÓÂ .35B˙i¯·k ,36el‡Â .37ÔÈ„cÓ ¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ
ÏÚÂ ÌÈÏ‚¯‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈLÈaÏnL ÌÈ„‚a :ÔÈÏeÙk¿ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»«»«¿«ƒ¿«
ÏL ÒÈk‰Â Ú·Bk‰Â ÌÈÒÎn‰Â L‡¯‰ ˙‡Â ÌÈ˜BM‰««ƒ¿∆»…¿«ƒ¿»«ƒ¿««¿«ƒ∆

‡„et38‰ÙO‰ ÏÚ d‡ÏzL ˙ÈÏËÓe .39‰ËeLt Ì‡ , ¿»«¿ƒ∆¿»»««»»ƒ¿»
.‰ÏeÙk ˙„cÓ - ‰ÏeÙk Ì‡Â ,‰ËeLt ˙„cÓ -ƒ¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆¿»

מתטמא 34)שם.33) אינו שלם, בגד שהוא ואע"פ
משיעורו. ואם 35)בפחות תפור, כשהוא שהוא כמו

שלושה. על ששה בו יהיה לאורכו אותו תחתוך
לתשמישו.36) וראוי שלם מ"ו.37)כשהוא שם
כיסים.38) בו ויש ממש הגוף על שלובשים מאוד רחב אזור
כדי 39) הבגדים, שפת על מטלית תופרים יש הבגד. שפת

ייקרעו. שלא עליהם לשמור

.Ê„‚a‰40‰LÏL ÏÚ ‰LÏL ‚¯‡L41‡ÓËÂ «∆∆∆»«¿»«¿»¿ƒ¿»
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Ò¯„Óa42Blk - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ∆»«∆∆À
Ò¯„Ó43B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .44ÔÓ ¯‰Ë - ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»»«ƒ
Ò¯„n‰45Ò¯„Ó ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,46ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰Â , «ƒ¿»¬»»≈««ƒ¿»«¬≈ƒ

B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .Ò¯„Óa Ú‚pL ÈÏÎk47¯Á‡Â ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»¿««
ÚbÓ ‡ÓË „‚a‰ Ïk - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck»ƒ¿ƒ∆»«∆∆»«∆∆»≈««

Ò¯„Ó48„‚a ÔÎÂ .49ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ba ‚¯‡pL ƒ¿»¿≈∆∆∆∆¡«»∆¿»«
˙Óa ‡ÓËÂ ˙BÚaˆ‡ LÏL50ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â »∆¿»¿ƒ¿»¿≈¿««»ƒ¿ƒ»»

˙Ó ‡ÓË Blk „‚a‰ - „‚a‰ Ïk ˙‡51„Á‡ ËeÁ ÏË . ∆»«∆∆«∆∆À¿≈≈»«∆»
‡ÓË ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,˙Ó ‡ÓhÓ ¯‰Ë - B˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈≈¬»»≈««¿≈

˙Ó52˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË . ≈»«∆»ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆
Ïk‰ ‰È‰È ‰nÏÂ .¯B‰Ë Ïk‰ - „‚a‰ Ïk?¯B‰Ë53 »«∆∆«…»¿»»ƒ¿∆«…»

‰¯B‰Ë - ‰ËÚÓ˙pL LÏL ÏÚ LÏL :e¯Ó‡L ÈtÓƒ¿≈∆»¿»«»∆ƒ¿«¬»¿»
ÌeÏkÓ54‰ËÚÓ˙pL ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Ï·‡ ;55Û‡ , ƒ¿¬»¿»«¿»∆ƒ¿«¬»«

ÏÎa ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯‰hL Èt ÏÚ«ƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒ¿≈»¿»
˙B‡Óh‰56. «À¿

מ"ז.40) מלא.41)שם בדיוק פירוש,42)מכוונים
מיותרת. "בית" האות מידרס. טומאת ראה 43)נטמא

פרטי  כל נתבארו ושם במזרן, דומה דין ה"י פכ"א למעלה
זו. חוט 44)הלכה הוציא והשלימו, הבגד שנטמא אחר

שלושה  על שלושה נתמעטו ובזה האריגה, מתחילת אחד
ההשלמה. לפני עצמם מכוח שנטמאו הראשונים

מחמת 45) שנטמאו הראשונים שלושה על שלושה שהרי
משלים, אינו שנטמא אחר שהוסיף ומה נתמעטו, – עצמם
שאינם  הראשונים השלושה מכוח באה שטומאתו משום

עכשיו. מטמא 46)קיימים ומגע במידרס, נגע שכולו מפני
אצבעות. ופקעה 47)בשלוש מידרס טומאת שנטמא אחר

מידרס. הבגד 48)טומאת על נשאר החוט את שנטל אחר
הראשון. כבגד דינה וההוספה מידרס, מגע טומאת

מ"ח.49) הבגד 50)שם ששיעור הטומאה, אב ונעשה
אצבעות. שלוש על שלוש הוא מת ההוספה 51)לטומאת
מידרס. בטומאת כמו העיקרי, כבגד התוספת 52)נידונית

בבגד  נגעה שהרי עצמה, מחמת מת טמא ממגע נטמאה
ממנה  הטומאה פקעה לא ולפיכך החוט, נטילת לפני הטמא
ומובן  הטומאה. אב שהיה הבגד ונתמעט החוט כשניטל

שהר  טמאות, הראשונות שלוש הטומאה שגם באב נגעו י
התוספת. עם טמא 53)ביחד שהכול אמרנו במידרס הלא

לפני 54)מגע? שלוש על משלוש הבגד נתמעט הרי וכאן
לגמרי. ונטהר – שלוש.55)שהשלימו על שלוש ונשאר

מידרס.56) מגע טומאת גם

.Á˙ÈÏËÓ57‰tw‰ ÏÚ d‡ÏËe Ò¯„Ó ‡È‰L58ÏÚ B‡ «¿ƒ∆ƒƒ¿»¿»»««À»«
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ïk‰ ‰OÚ - ¯BÚ‰59˙‡ LÈ¯Ù‰ . »«¬»«…ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ∆

˙ÈÏËn‰60eÚ‚pL ÈtÓ ,ÔBL‡¯ ¯BÚ‰ B‡ ‰tw‰ È¯‰ - ««¿ƒ¬≈«À»»ƒƒ¿≈∆»¿
dLÈ¯Ù‰Â d‡ÏhL ÔÂÈkL ,‰¯B‰Ë ˙ÈÏËn‰Â ,Ò¯„na«ƒ¿»¿««¿ƒ¿»∆≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»

‰ÏËa61„‚a‰ ÏÚ d‡ÏË .62˜O‰ ÏÚ B‡63‰OÚ - »¿»¿»»««∆∆««««¬»
Ò¯„Ó Ïk‰64È¯‰ - dLÈ¯Ù‰ .‰‡ÓË ·‡ Ïk‰ È¯‰Â , «…ƒ¿»«¬≈«…«À¿»ƒ¿ƒ»¬≈

ÔBL‡¯ ˜O‰ B‡ „‚a‰65,Ò¯„na Ú‚ È¯‰L , «∆∆««ƒ∆¬≈»««ƒ¿»
ÏÚ ‰ÏËa dÈ‡L ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ·‡ ˙ÈÏËn‰Â¿««¿ƒ«À¿»¿∆»¿»∆≈»¿≈»«

‚È¯‡‰66¯Ùz .67Áe¯Ó d‡ÏhLk „‚a‰ ÏÚ ˙ÈÏËn‰ »»ƒ»«««¿ƒ««∆∆¿∆¿»»≈«

˙Á‡68Ì‡b ÔÈÓk ˙BÁe¯ È˙MÓ B‡69‡ÏÂ ,¯eaÁ BÈ‡ - ««ƒ¿≈¿ƒ«≈ƒ¿…
È˙MÓ d¯Ùz .„·Ïa Ò¯„Ó ÚbÓ ‡l‡ ,·‡ Ïk‰ ‰OÚ«¬»«…»∆»««ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ¿≈

BÊ „ˆa BÊ ˙BÁe¯70Ïk‰ ‰OÚÂ ,¯eaÁ ‡È‰ È¯‰ - ¿«¬≈ƒƒ¿«¬»«…
·‡71. »

ה"ו.57) פכ"ח לגבי 59)סל.58)שם בטלה המטלית
הקופה  שהרי למושב, הראוי כלי מתורת ויצאה הקופה,
ונשאר  מידרס טומאת ממנה פקעה ולפיכך לכך, ראויה אינה
חוט  בניטל כמו מידרס מגע טומאת לה המחובר ועל עליה

הקודמת. העור.60)בהלכה מן או הקופה מן הפרידה
טומאתה.61) ופרחה מושב, מתורת בידיים ביטלה האדם

ואחרֿכך  מתחילתו אחד חוט שניטל לבגד דומה זה ואין
טומאת  טמא שהכול הקודמת בהלכה שאמרנו השלימו,
שאינו  דבר לגבי לגמרי מתבטלת שהמטלית מפני מגע,
כלי  תורת עליה ואין לגמרי נפסדה הרי וכשהפרידה מינה,
למושב, המטלית על חישב שאם וברור, בפירושו). (רבינו

(ר"ש). ולהבא מכאן מידרס טומאת שם.62)מקבלת
כמותה,63) ארוגים שהם מפני המטלית, מעין הם ושק בגד

ששק  יוסי כרבי פסק לגביהם. המטלית בטלה לא ולפיכך
שהוא  אףֿעלֿפי פשתים או צמר מטלית של כמינו נידון

עזים. משיער הבגד 64)עשוי כל עליו בהשלים כמו
ידי 65)שבה"ז. על עליו שנתפשטה מידרס, טומאת

מגע  טומאת אבל כשהפרישה, פקעה – במטלית חיבורו
ואינה  במידרס שנגע משום עצמו מצד לו באה מידרס

ההפרשה. עם מינה.66)נפקעת מ"ז.67)שהוא שם
המטלית.68) שני 69)של ונשארו כזה יוונית גימל

תפורים. בלתי מקבילים,70)רוחות צדדים בשני פירוש,
וצפון. דרום או ומערב מזרח תפורה 71)כגון מטלית

צדדים  כששני אבל לבגד, יפה מחוברת אינה גאם בצורת
היא  כאילו הבגד על מונחת המטלית תפורים, מקבילים

בה. דבוקה

.Ë‰LÏL72‰LÏL ÏÚ73Ck ¯Á‡Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¿»«¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë - ˜ÏÁ74‰‡ÓË el‡ ÌÈÚ¯˜a ÔÈ‡Â , ∆¡«»«ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈À¿»

ÏÏk75Ï·‡ .‡ÓËpL ÈÏk È¯·Lk Ìp‰Â ,76„‚a77 ¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¬»∆∆
LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL epnÓ Ú¯˜Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»«ƒ∆»∆¿»«»

˙BÚaˆ‡78‡ÓË Ï·‡ ,Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë Ú¯w‰ B˙B‡ - ∆¿»«∆«»«ƒ«ƒ¿»¬»»≈
‡ÓË ÏB„b‰ „‚a‰ ÔÓ B˙LÈ¯t ˙ÚaL ;Ò¯„Ó ÚbÓ««ƒ¿»∆¿≈¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ¿»

ÚbÓa79. ¿«»

מ"י.72) פכ"ז שפחות 74)מכוונים.73)שם מפני
כמה  נתבאר שכבר כמו למידרס, ראוי אינו טפחים משלושה

ואףֿעל75ֿ)פעמים. בהם. אין מידרס מגע טומאת אפילו
אצבעות. שלוש של שיעור מספיק מגע שלטומאת פי
פסק  שלושה. על בשלושה נגעו לא שהקרעים מפני והטעם,
על  מסתמך שרבינו [ונראה תנאֿקמא. דעת נגד יוסי כרבי
כפי  והכריע מאיר", רבי "דברי ב עב, בחולין שמצא הגירסא
ומדובר, יוסי]. כרבי הלכה יוסי, ורבי מאיר שרבי הכלל
טומאה  מקבל שאינו דבר שהיה כגון בבגד, נגע לא כשהזב
שתי  הבגד קיבל הרי נגע אם אבל הבגד, ובין בינו חוצץ
נשארה  הראשונה וכשפקעה מידרס, ומגע מידרס – טומאות

אלא). ד"ה שם (רש"י עולא,76)השנייה של מימרא
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ò¯„Óa42Blk - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ∆»«∆∆À
Ò¯„Ó43B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .44ÔÓ ¯‰Ë - ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»»«ƒ
Ò¯„n‰45Ò¯„Ó ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,46ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰Â , «ƒ¿»¬»»≈««ƒ¿»«¬≈ƒ

B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .Ò¯„Óa Ú‚pL ÈÏÎk47¯Á‡Â ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»¿««
ÚbÓ ‡ÓË „‚a‰ Ïk - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck»ƒ¿ƒ∆»«∆∆»«∆∆»≈««

Ò¯„Ó48„‚a ÔÎÂ .49ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ba ‚¯‡pL ƒ¿»¿≈∆∆∆∆¡«»∆¿»«
˙Óa ‡ÓËÂ ˙BÚaˆ‡ LÏL50ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â »∆¿»¿ƒ¿»¿≈¿««»ƒ¿ƒ»»

˙Ó ‡ÓË Blk „‚a‰ - „‚a‰ Ïk ˙‡51„Á‡ ËeÁ ÏË . ∆»«∆∆«∆∆À¿≈≈»«∆»
‡ÓË ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,˙Ó ‡ÓhÓ ¯‰Ë - B˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈≈¬»»≈««¿≈

˙Ó52˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË . ≈»«∆»ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆
Ïk‰ ‰È‰È ‰nÏÂ .¯B‰Ë Ïk‰ - „‚a‰ Ïk?¯B‰Ë53 »«∆∆«…»¿»»ƒ¿∆«…»

‰¯B‰Ë - ‰ËÚÓ˙pL LÏL ÏÚ LÏL :e¯Ó‡L ÈtÓƒ¿≈∆»¿»«»∆ƒ¿«¬»¿»
ÌeÏkÓ54‰ËÚÓ˙pL ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Ï·‡ ;55Û‡ , ƒ¿¬»¿»«¿»∆ƒ¿«¬»«

ÏÎa ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯‰hL Èt ÏÚ«ƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒ¿≈»¿»
˙B‡Óh‰56. «À¿

מ"ז.40) מלא.41)שם בדיוק פירוש,42)מכוונים
מיותרת. "בית" האות מידרס. טומאת ראה 43)נטמא

פרטי  כל נתבארו ושם במזרן, דומה דין ה"י פכ"א למעלה
זו. חוט 44)הלכה הוציא והשלימו, הבגד שנטמא אחר

שלושה  על שלושה נתמעטו ובזה האריגה, מתחילת אחד
ההשלמה. לפני עצמם מכוח שנטמאו הראשונים

מחמת 45) שנטמאו הראשונים שלושה על שלושה שהרי
משלים, אינו שנטמא אחר שהוסיף ומה נתמעטו, – עצמם
שאינם  הראשונים השלושה מכוח באה שטומאתו משום

עכשיו. מטמא 46)קיימים ומגע במידרס, נגע שכולו מפני
אצבעות. ופקעה 47)בשלוש מידרס טומאת שנטמא אחר

מידרס. הבגד 48)טומאת על נשאר החוט את שנטל אחר
הראשון. כבגד דינה וההוספה מידרס, מגע טומאת

מ"ח.49) הבגד 50)שם ששיעור הטומאה, אב ונעשה
אצבעות. שלוש על שלוש הוא מת ההוספה 51)לטומאת
מידרס. בטומאת כמו העיקרי, כבגד התוספת 52)נידונית

בבגד  נגעה שהרי עצמה, מחמת מת טמא ממגע נטמאה
ממנה  הטומאה פקעה לא ולפיכך החוט, נטילת לפני הטמא
ומובן  הטומאה. אב שהיה הבגד ונתמעט החוט כשניטל

שהר  טמאות, הראשונות שלוש הטומאה שגם באב נגעו י
התוספת. עם טמא 53)ביחד שהכול אמרנו במידרס הלא

לפני 54)מגע? שלוש על משלוש הבגד נתמעט הרי וכאן
לגמרי. ונטהר – שלוש.55)שהשלימו על שלוש ונשאר

מידרס.56) מגע טומאת גם

.Á˙ÈÏËÓ57‰tw‰ ÏÚ d‡ÏËe Ò¯„Ó ‡È‰L58ÏÚ B‡ «¿ƒ∆ƒƒ¿»¿»»««À»«
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ïk‰ ‰OÚ - ¯BÚ‰59˙‡ LÈ¯Ù‰ . »«¬»«…ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ∆

˙ÈÏËn‰60eÚ‚pL ÈtÓ ,ÔBL‡¯ ¯BÚ‰ B‡ ‰tw‰ È¯‰ - ««¿ƒ¬≈«À»»ƒƒ¿≈∆»¿
dLÈ¯Ù‰Â d‡ÏhL ÔÂÈkL ,‰¯B‰Ë ˙ÈÏËn‰Â ,Ò¯„na«ƒ¿»¿««¿ƒ¿»∆≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»

‰ÏËa61„‚a‰ ÏÚ d‡ÏË .62˜O‰ ÏÚ B‡63‰OÚ - »¿»¿»»««∆∆««««¬»
Ò¯„Ó Ïk‰64È¯‰ - dLÈ¯Ù‰ .‰‡ÓË ·‡ Ïk‰ È¯‰Â , «…ƒ¿»«¬≈«…«À¿»ƒ¿ƒ»¬≈

ÔBL‡¯ ˜O‰ B‡ „‚a‰65,Ò¯„na Ú‚ È¯‰L , «∆∆««ƒ∆¬≈»««ƒ¿»
ÏÚ ‰ÏËa dÈ‡L ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ·‡ ˙ÈÏËn‰Â¿««¿ƒ«À¿»¿∆»¿»∆≈»¿≈»«

‚È¯‡‰66¯Ùz .67Áe¯Ó d‡ÏhLk „‚a‰ ÏÚ ˙ÈÏËn‰ »»ƒ»«««¿ƒ««∆∆¿∆¿»»≈«

˙Á‡68Ì‡b ÔÈÓk ˙BÁe¯ È˙MÓ B‡69‡ÏÂ ,¯eaÁ BÈ‡ - ««ƒ¿≈¿ƒ«≈ƒ¿…
È˙MÓ d¯Ùz .„·Ïa Ò¯„Ó ÚbÓ ‡l‡ ,·‡ Ïk‰ ‰OÚ«¬»«…»∆»««ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ¿≈

BÊ „ˆa BÊ ˙BÁe¯70Ïk‰ ‰OÚÂ ,¯eaÁ ‡È‰ È¯‰ - ¿«¬≈ƒƒ¿«¬»«…
·‡71. »

ה"ו.57) פכ"ח לגבי 59)סל.58)שם בטלה המטלית
הקופה  שהרי למושב, הראוי כלי מתורת ויצאה הקופה,
ונשאר  מידרס טומאת ממנה פקעה ולפיכך לכך, ראויה אינה
חוט  בניטל כמו מידרס מגע טומאת לה המחובר ועל עליה

הקודמת. העור.60)בהלכה מן או הקופה מן הפרידה
טומאתה.61) ופרחה מושב, מתורת בידיים ביטלה האדם

ואחרֿכך  מתחילתו אחד חוט שניטל לבגד דומה זה ואין
טומאת  טמא שהכול הקודמת בהלכה שאמרנו השלימו,
שאינו  דבר לגבי לגמרי מתבטלת שהמטלית מפני מגע,
כלי  תורת עליה ואין לגמרי נפסדה הרי וכשהפרידה מינה,
למושב, המטלית על חישב שאם וברור, בפירושו). (רבינו

(ר"ש). ולהבא מכאן מידרס טומאת שם.62)מקבלת
כמותה,63) ארוגים שהם מפני המטלית, מעין הם ושק בגד

ששק  יוסי כרבי פסק לגביהם. המטלית בטלה לא ולפיכך
שהוא  אףֿעלֿפי פשתים או צמר מטלית של כמינו נידון

עזים. משיער הבגד 64)עשוי כל עליו בהשלים כמו
ידי 65)שבה"ז. על עליו שנתפשטה מידרס, טומאת

מגע  טומאת אבל כשהפרישה, פקעה – במטלית חיבורו
ואינה  במידרס שנגע משום עצמו מצד לו באה מידרס

ההפרשה. עם מינה.66)נפקעת מ"ז.67)שהוא שם
המטלית.68) שני 69)של ונשארו כזה יוונית גימל

תפורים. בלתי מקבילים,70)רוחות צדדים בשני פירוש,
וצפון. דרום או ומערב מזרח תפורה 71)כגון מטלית

צדדים  כששני אבל לבגד, יפה מחוברת אינה גאם בצורת
היא  כאילו הבגד על מונחת המטלית תפורים, מקבילים

בה. דבוקה

.Ë‰LÏL72‰LÏL ÏÚ73Ck ¯Á‡Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¿»«¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë - ˜ÏÁ74‰‡ÓË el‡ ÌÈÚ¯˜a ÔÈ‡Â , ∆¡«»«ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈À¿»

ÏÏk75Ï·‡ .‡ÓËpL ÈÏk È¯·Lk Ìp‰Â ,76„‚a77 ¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¬»∆∆
LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL epnÓ Ú¯˜Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»«ƒ∆»∆¿»«»

˙BÚaˆ‡78‡ÓË Ï·‡ ,Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë Ú¯w‰ B˙B‡ - ∆¿»«∆«»«ƒ«ƒ¿»¬»»≈
‡ÓË ÏB„b‰ „‚a‰ ÔÓ B˙LÈ¯t ˙ÚaL ;Ò¯„Ó ÚbÓ««ƒ¿»∆¿≈¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ¿»

ÚbÓa79. ¿«»

מ"י.72) פכ"ז שפחות 74)מכוונים.73)שם מפני
כמה  נתבאר שכבר כמו למידרס, ראוי אינו טפחים משלושה

ואףֿעל75ֿ)פעמים. בהם. אין מידרס מגע טומאת אפילו
אצבעות. שלוש של שיעור מספיק מגע שלטומאת פי
פסק  שלושה. על בשלושה נגעו לא שהקרעים מפני והטעם,
על  מסתמך שרבינו [ונראה תנאֿקמא. דעת נגד יוסי כרבי
כפי  והכריע מאיר", רבי "דברי ב עב, בחולין שמצא הגירסא
ומדובר, יוסי]. כרבי הלכה יוסי, ורבי מאיר שרבי הכלל
טומאה  מקבל שאינו דבר שהיה כגון בבגד, נגע לא כשהזב
שתי  הבגד קיבל הרי נגע אם אבל הבגד, ובין בינו חוצץ
נשארה  הראשונה וכשפקעה מידרס, ומגע מידרס – טומאות

אלא). ד"ה שם (רש"י עולא,76)השנייה של מימרא
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ב. עב, שלושה 78)גדול.77)חולין בבגד ונשאר
שהיה. כמו הטומאה אב הוא והרי שם 79)טפחים, רש"י

קריעה, בשעת במשהו בזה זה יגעו שלא שאיֿאפשר מפרש,
מפני  מטמאה, אינה שנחתך לפני החתך במקום הנגיעה אבל
ה'כסף  מגולה). שאינו (במקום הסתרים בית נגיעת שהיא
וראה  רש"י. מפירוש אחר פירוש שלרבינו כותב, משנה'

דבריו]. על שמתפלא למלך' 'משנה

.ÈÔÈ„Ò80- ˙Î¯t e‰‡OÚ Ck ¯Á‡Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL »ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»¬»»»…∆
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë81È˙ÓÈ‡Óe .82ÔÓ B˙¯‰Ë ‡e‰ »«ƒ«ƒ¿»≈≈»«»√»ƒ

˙B‡Ïel‰ Ba ¯L˜iMÓ ?Ò¯„n‰83Ô‰a ‰Ï˙ ‡e‰L «ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»∆ƒ¿»»∆
.˙BÎB¯t‰ ¯‡Lkƒ¿»«»

מ"ט.80) לשכיבה 81)שם עשויה אינה שפרוכת מפני
מגע  טומאת עליה נשאר אם פירש ולא סתם רבינו וישיבה.
ורבי  מטמא תנאֿקמא בזה, תנאים נחלקו ובמשנתנו מידרס,
שהר  יוסי, כרבי שפסק משמע כאן ומלשונו מטהר. י יוסי

בהלכה  שסיים כמו מדרס" מגע מטמא "אבל סיים לא
רבינו. דעת את כאן יוםֿטוב' ה'תוספות מפרש וכן הקודמת.
יוסי". כרבי הלכה "ואין בפירוש רבינו כותב במשנתנו אולם
אבל  ה"ו, פ"כ כלים במס' פירושו ראה כאן. בו שחזר ונראה
בשוליו  מתעטף שהשמש מפני טומאות בשאר מטמא
הבנין  מן חלק שהוא כמחיצה ולא כבגד דינו בו, ומתחמם

ב). יד, (ביצה טומאה מקבלת מ"ו.82)ואינה פכ"ו כלים
כביתֿהלל.83)

.‡È˙ÈlË84·È¯ÚiL Ì„˜Â ,dÏÈaË‰Â Ò¯„Ó ‡È‰L «ƒ∆ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿…∆∆«¬ƒ
¯˜ ‰pnÓ Ú¯˜Ï ÏÈÁ˙‰ dLÓLda Ú¯˜pL ÔÂÈk - Ú ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿…«ƒ∆»∆«≈»∆ƒ¿«»

dlk ‰¯‰ËÂ ¯eaÁ dÈ‡ ·eL da¯85Èt ÏÚ Û‡ ,86 À»≈»ƒ¿»¬»À»««ƒ
˙¯ÙÚÓ È„k da ¯izL ÔÈ„ÚL87È¯‰L ,Ú¯˜ ‡lL ∆¬«ƒƒ¿«≈»¿≈«¬…∆∆…ƒ¿«∆¬≈

CÏB‰Â Ú¯B˜ ‡e‰88?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .89˙Ïe·Ëa ≈«¿≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
ÌBÈ90dÏÈaË‰Ï ‰ÈÏÚ ÒÁ ‡lL ÔÂÈkL ;91‡Ï Ck , ∆≈»∆…»»∆»¿«¿ƒ»»…

dlk ˙‡ Ú¯˜Ï ÒeÁÈ92.dlk ‰¯‰Ë CÎÈÙÏe , »ƒ¿…«∆À»¿ƒ»»¬»À»

מ"ח.84) פכ"ח חיבור",85)כלים "אינה כתוב: במשנתנו
פירוש, הקצה". זה טהור "אבל כתב: שם בפירושו ורבינו
בטומאתה, נשארה הטלית אבל טהורה, שקרע החתיכה
על  משלושה יותר הם ושיריה גדולה, היא טלית שסתם
נפרש  בעלֿכרחנו "כולה" כאן שאמר ומה שלושה.
עומד  אלא נקרע שטרם החלק אפילו הקרע לכל שהכוונה
הטלית  שכל מפרש - א קכג, בחולין [רש"י להיקרע.
(להתעטף  הראשונה למלאכתה ראויה שאינה מפני טהורה,
שלא  קטנה בטלית שמדובר לפרש, אפשר בדוחק בה)].
בו  חזר ואולי טפחים. שלושה על טפחים שלושה בה נשאר

פז. הערה להלן ראה במשנתנו. מפירושו לשון 86)כאן
א. קכד, בחולין קטן.87)אחרון לקרוע 88)סודר וסופו

למלך' [ב'משנה כולו נקרע כאילו נידון ולפיכך כולו, את
רובו, קריעת אחרי לטהרתו הוא תנאי כולו שקריעת מפרש
נטהר. לא – הקריעה את גמר ולא כך הניחו אם אבל
חידוש  רבינוֿתם בשם כתבו טלית, ד"ה שם ב'תוספות'
משעה  למפרע נטהרה רובה כשקרע לדעתו מפליא. יותר
נטמאו]. לא בטהרות אז נגעה ואם לקורעה, שהתחיל

א.89) קכג, שם נחמן, כדי 90)כרב ביום בו שהוטבלה

טומ  עליה ונשארה השמש, שקעה וטרם קלה,לטהרה, אה
הטומאות. אבות בהל' מבוארים שהמים 91)שדיניה

הטלית. את לא 92)מקלקלים שמא חוששים אנו ואין
רובה". לה "וקרע כתוב שבידינו התלמוד בספרי יגמור.

כולה". לה "וקרע היתה: רבינו שגירסת ונראה

ה'תשע"ט  אלול ה' חמישי יום

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
שאינם 1) ואותם במידרס שמתטמאים העורות יבאר

המחשבה  אם במידרס להתטמא הראוי עור ודין מתטמאים.
מרכב  או משכב במידרס מטמא אדם אם ודין מטמאתם.
לכלי  ושינהו הזב במידרס שנטמא עור כלי ודין שלו. שאינו
או  כאחד ולמשכב לקבלה עשייתם שעיקר כלים ודין אחר.

ונפחתו. בלבד לקבלה

.‡˙B¯BÚ el‡2:Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙ÓÂÈÏÚ ·LÁL ¯BÚ ≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆»«»»
‰ÁÈËLÏ3‰ÏÚÓÏÓ ˙Bhn‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .4 ƒ¿ƒ»¿∆«ƒƒ««ƒƒ¿«¿»

˙Áz ¯BÓÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏƒ…»»¿∆«ƒƒ««¬««
ÈB‡On‰5¯BÚÂ .ÔËw‰ ˙Áz Ò¯Úa ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ . ««¿∆«ƒƒ»∆∆«««»»¿

˙Úa ÔÁÏM‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .˙Òk‰ ¯BÚÂ ¯k‰««¿«∆∆¿∆«ƒƒ«««À¿»¿≈
‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯e¯t‰ ÂÈÏÚ eÏtiL È„k ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿≈∆ƒ¿»»«≈ƒƒ¿≈∆

ÂÈÏÚ ÔÚL6ÔzLt‰ ıÙB ¯‚BÁL ¯BÚÂ .BÏ‚¯a7ÂÈÏÚ ƒ¿»»»¿«¿¿∆≈≈«ƒ¿»»»
ÁÈpnL ¯BÚÂ ,ÂÈÏÚ ¯nÁ‰ ¯‚BÁL ¯BÚÂ ,ıÙBpL ˙Úa»≈∆≈¿∆≈««»»»¿∆«ƒ«
‡ÙB¯‰ ÁÈpnL ¯BÚÂ ,Ï·BqL ˙Úa BÙ˙k ÏÚ Ïaq‰««»«¿≈»≈∆≈¿∆«ƒ«»≈

ÔÈÈÁM‰ ÒÈÙnL ˙Úa ÂÈk¯a ÏÚ8ÏkL ÈtÓ ; «ƒ¿»»≈∆≈ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆»
ÔË˜ ÏL ·l‰ ¯BÚÂ .Ô‰ÈÏÚ ·LBÈ el‡‰ ˙B¯BÚ‰»»≈≈¬≈∆¿«≈∆»»

e„ÒtÈ ‡lL È„k ÂÈÏÚ „¯BÈ B¯È¯L9ÚÂ ,ÂÈ„‚a¯B ∆ƒ≈»»¿≈∆…ƒ»¿¿»»¿
,·¯M‰ ÈtÓ ¯Èˆw‰ ˙ÚLa BaÏ ÏÚ B˙Ï e‰‡OÚL∆¬»»¿»¿«ƒƒ¿««»ƒƒ¿≈«»»

ÔÈÙÙBlL ¯BÚÂ10‰·˙a ¯eÙz‰ ¯BÚÂ ,Ba ˙eÒk‰ ¿∆¿ƒ«¿¿«»¿≈»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎt‰˙Ó el‡ ÏkL ;ÌÈ„‚a‰ Ba ÔÈÁÈpnL11 ∆«ƒƒ«¿»ƒ∆»≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚLÂ¿ƒ¿»ƒ¬≈∆

ה.2) משנה כ"ו פרק הארץ 3)כלים על אותו לשטוח
עליו. המיטה.4)ולשבת דפנות את המחברים החבלים על

שלפעמים 5) מפני מידרס, ומטמא החמור. עור על להגן
עליו. האדם אדם.6)רוכב לתשמיש גם עשוי הוא כן ואם

הקנים 7) עצי שיירי את להפיל כדי הפשתן על החובט
בו. מורסא.8)הדבוקים שהעלו המכות את פותח

ויתקלקלו.9) אמנם 11)כורכים.10)יתלכלכו פירוש,
שהם  מהם ויש מלוכלכים, שהם מפני עליהם יושבים אין
אבל  יתלכלכו שלא כדי עליהם מלשבת ונמנעים נקיים

השני. צידם על ויושבים אותם מהפכים לפעמים

.·ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙n‰ ˙B¯BÚ‰ Ïk»»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ
‰MÓÁ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ,¯eÚMk Ô‰a ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆»∆«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»
¯BÚ :Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ˙B¯BÚ el‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
Ba ÛÙBlL ¯BÚÂ ,˜¯BqL ˙Úa ¯Óv‰ ˜¯BÒ ¯‚BÁL∆≈≈«∆∆»≈∆≈¿∆≈

˜e¯q‰ ¯Óv‰12ÔÓb¯‡‰ Ba ÛÙBlL ¯BÚÂ ,13¯BÚÂ , «∆∆«»¿∆≈»«¿»»¿
¯‡La ÔÈ‡nË˙Ó ÔlÎÂ .ÔÓb¯‡‰ Ba ÔÈÁÈpnL ¯ÙBz‰«≈∆«ƒƒ»«¿»»¿À»ƒ¿«¿ƒƒ¿»

˙B‡ÓË14. À¿
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נמנע 12) והאורג הסינור צידי בשני נדבקים הצמר פירורי
וקשה  בגדיו על הפירורים יעלו שלא כדי עליו, מלשבת

יעלה 13)להסירם. שלא כדי הזה, העור על יושבים אין
היקר. הארגמן את וילכלך הכלים 14)אבק ככל

ובין  ושכיבה לישיבה בהם משתמשים אם בין המיטמאים
משתמשים. אין

.‚ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈÏÎÏ ÈetÁ B‡OÚL ¯BÚ15. ∆¬»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿
È¯‰L ,˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Ó - ˙Ï˜LÓÏ ÈetÁ B‡OÚ¬»ƒ¿ƒ¿…∆¿«≈¿»À¿∆¬≈

‰Ïa˜Ï ‰OÚ16Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ,17. «¬»¿«»»¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

דרשו 15) ז הלכה ח פרק שמיני פרשת כהנים בתורת
פרק  למעלה (ראה מתטמאים אינם כלים שחיפויי מהכתוב

ד). הלכה המ 16)ד את הקודמת לקבל בבבא שקולת.
לחיפוי  ועור לכלי, קבוע חיפוי שעשאו בעור המדובר
אותו  ומורידים המשקולת, על לשמור עשוי משקולת

במשקולת. חמישה 17)כשמשתמשים בו יש אפילו
טפחים.

.„B˙Ò¯ÙÏe B·˜ÚÏ e‰‡OÚL ¯BÚ18˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ : ∆¬»»«¬≈¿«¿»ƒ∆∆
‡nË˙Ó - Ï‚¯‰ ·¯19.¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , …»∆∆ƒ¿«≈¿ƒ»»

הרגל.18) של התחתון ככל 19)החלק מידרס בטומאת גם
נעל.

.‰ÌeÓ‡‰ ÏÚL ÏÚÓ20‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»∆«»≈««ƒ∆¬«ƒ…
‰¯Ó‚ ¯·kL ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ BL·Ï¿»»»¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ21. ¿«¿

מלאכה.20) בשעת עליו מתוחה שהנעל נימוק 21)הדפוס
מיטמאה. האימום מן עדיין הוסרה לא שאפילו מלמדנו, זה
נחלקו  "לא שזורי: שמעון רבי אמר ב: הלכה שם [בתוספתא
על  טהור, שהוא האימום שעל מנעל על וחכמים אליעזר רבי
מטהר  אליעזר שרבי האימום, מן שניטל על נחלקו? מה
ומחזירתו  בו ננעלת שאשה מפני מטמאין, וחכמים
כדי  האימום מן כשניטלה היא מחלוקתם פירוש, לאימום".
מן  נשמטה כבר שהרי מטמאים חכמים מידתה. את לבחון
מפני  מטהר, אליעזר ורבי מלאכתה כל ונגמרה האימום
להחזירה  ומתכוונת האימום מן אותה נוטלת שהאשה
מנחת  - אליעזר רבי לשיטת נאמר זה (נימוק למקומה
התנא  על חולק שזורי שמעון שרבי רבינו וסובר ביכורים).

קמא]. תנא דעת לפי כחכמים ופסק קמא

.ÂÒ¯„Óa ‡nË˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯BÚ Ïk22¯ÒÁ BÈ‡Â »»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿≈»≈
ez‡nËÓ ‰·LÁn‰ - ‰Î‡ÏÓ23ÂÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â , ¿»»««¬»»¿«¿«¿ƒƒ≈»»

‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÁÏL ¯BÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿À¿»¿«≈¬≈∆ƒ¿«≈
‰Î‡ÏÓ ¯ÒÁ Ì‡Â .Ò¯„Óa24˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿»»≈««¬»»∆∆

Ba ÔÈtÁnL ¯BÚ‰ ÔÓ ıeÁ .BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú Ba«∆ƒ»≈¿«¿ƒ»∆¿«ƒ
·k¯n‰25ÏÚ Û‡ Ba ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰L ,˜·‡‰ ÈtÓ «∆¿»ƒ¿≈»»»∆««¬»»∆∆««

BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ˙B¯BÚa27Ô„aÚ‰ ˙B¯BÚ Ï·‡ ;28ÔÓ˙qL , ¿««««ƒ¬»»«¿»∆¿»»

Ô‰a ‰OÚiL „Ú Ô˙‡nËÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ‰¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ»≈««¬»»¿«¿»««∆«¬∆»∆
Ò¯„ÓÏ ÌÈÎÈÂ ‰OÚÓ29. «¬∆ƒƒ≈¿ƒ¿»

מעובד.22) עור כגון כמידרס, בו להשתמש הראוי פירוש,
טומאת 23) מקבל הוא הרי מידרס לתשמיש עליו חישב אם

המכשירו  מיוחד מעשה כל בו עשה שלא פי על ואף מידרס,
למידרס 24)לכך. כזה בעור משתמשים אדם בני שאין

הזו. המלאכה גמר המרכבה.25)לפני את בו מכסים
עורות.26) מוכרי של כדרכם סביב סביב הקצעה עוד חסר

המרכב  לחיפוי משתמשים אדם בני שהרבה מפני והטעם,
מהוקצע. שאינו על 27)בעור כך כל להקפיד דרכו שאין

העורות. למכירה.28)שיפור עורות מפני 29)מעבד
שאינם  דברים למכירה להוציא אומן של דרכו שאין

צרכם. כל מתוקנים

.ÊÔÈ‡L ·k¯Ó B‡ ·kLÓ Ò¯„Óa ‡nËÓ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»∆¿»∆≈»
B·kLÓa Ú‚Bp‰Â :¯Ó‡pL ;BlL30Ò¯„Â ·kLÓ ÏÊb . ∆∆∆¡«¿«≈«¿ƒ¿»»«ƒ¿»¿»«

‰ÚÈ‚ ‡Ïa ÂÈÏÚ31ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡Â ;¯B‰Ë -32 »»¿…¿ƒ»»¿ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
B˙˜ÊÁL ;‡ÓË - ÂÈÏÚ ·LÈÂ ·kLÓ ·b .‡ÓË -»≈»«ƒ¿»¿»«»»»≈∆∆¿»

B·‚ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL33Ì‡Â . ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,CÎÈÙÏ .¯B‰Ë - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú„B«∆¬«ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ»¿ƒ»
‰·LÁÓ - ‰·ÈÎLÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ ¯BÚ ·bL ·pb«»∆»«¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ»«¬»»
ÔÈ‡ - ÔÏÊb‰ Ï·‡ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óe BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»««¿»≈

Ó Bz·LÁÓ.ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙ÏÚB «¬«¿∆∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ

במשכבו.30) יגע אשר ואיש כתוב כגון 31)בתורה
כלל. טומאה מקבל שאינו דבר המידרס ובין בינו שמפסיק
שאינו  דבר אפילו מטמאה הזב נגיעת רבינו, שלדעת מכאן

הגזלן 32)שלו. קנה זה ידי ועל שנתייאשו לנו כשידוע
הבעלים  מפי שמענו כשלא אבל "משכבו", והיא הגזילה את
תקווה  מתוך נתייאשו, שלא מניחים אנו - ייאוש דברי
אותו. מכיר שהוא הגזלן מיד הגזילה את שיוציאו

הגניבה.33) את מידו להוציא סיכויים אין ולכן

.Á- ˙BÚeˆ¯ BÚ¯˜Ï ÏÈÁ˙‰Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿¿
˙BÁt ˙BÁt epËÚÓiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰¬≈¿À¿»«∆¿«¬∆»»

.ÌÈÁÙË ‰MÓÁÓ≈¬ƒ»¿»ƒ

.ËÈÏÎÏ e‰pLÂ ·f‰ Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿««»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯Á‡ËeLtÓ e‰pL Ì‡34‡e‰ È¯‰ - ËeLÙÏ «≈ƒƒ»ƒ»¿»¬≈

B˙‡ÓËa35Ïa˜ÓÏ ËeLtÓ e‰pL ;36Ïa˜nÓe ¿À¿»ƒ»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«≈
¯B‰Ë - ËeLÙÏ37‡ÓË Ïk‰ - „‚··e .38?„ˆÈk . ¿»»¿∆∆«…»≈≈«

˙ÓÁ39ÁÈËL d‡OÚL40- ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÁÈËLÂ ≈∆∆¬»»»ƒ«¿»ƒ«∆¬»»≈∆
¯B‰Ë41d‡OÚÂ Ò¯„Ó ‰‡ÓËpL ˙ÓÁ Ï·‡ ; »¬»≈∆∆ƒ¿¿»ƒ¿»«¬»»

ÏÈÓ¯ez42Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÏÈÓ¯ez B‡ ¿ƒ¿ƒ∆¬»»≈∆¬≈≈ƒ¿»
eÈ‰Lk43. ¿∆»

קיבול.34) בית לו שאין שינה 35)מדבר אם הדין והוא
זו. הלכה בסוף שיתבאר כמו למקבל, לדבר 36)ממקבל

קיבול. בית לו חדש 37)שיש וכלי נפסד הראשון שהכלי
נטמא. שלא לזה.38)נולד, זה דומים בגד תשמישי שכל

גדול.39) עליו.40)נוד לשבת הקרקע על והניחו קרעו
מקבל.41) שאינו לדבר המקבל מדבר ששינה מפני
הרועים.42) והתורמיל 43)ילקוט החמת - שניהם שהרי

לקבלה. עשויים -
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נמנע 12) והאורג הסינור צידי בשני נדבקים הצמר פירורי
וקשה  בגדיו על הפירורים יעלו שלא כדי עליו, מלשבת

יעלה 13)להסירם. שלא כדי הזה, העור על יושבים אין
היקר. הארגמן את וילכלך הכלים 14)אבק ככל

ובין  ושכיבה לישיבה בהם משתמשים אם בין המיטמאים
משתמשים. אין

.‚ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈÏÎÏ ÈetÁ B‡OÚL ¯BÚ15. ∆¬»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿
È¯‰L ,˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Ó - ˙Ï˜LÓÏ ÈetÁ B‡OÚ¬»ƒ¿ƒ¿…∆¿«≈¿»À¿∆¬≈

‰Ïa˜Ï ‰OÚ16Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ,17. «¬»¿«»»¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

דרשו 15) ז הלכה ח פרק שמיני פרשת כהנים בתורת
פרק  למעלה (ראה מתטמאים אינם כלים שחיפויי מהכתוב

ד). הלכה המ 16)ד את הקודמת לקבל בבבא שקולת.
לחיפוי  ועור לכלי, קבוע חיפוי שעשאו בעור המדובר
אותו  ומורידים המשקולת, על לשמור עשוי משקולת

במשקולת. חמישה 17)כשמשתמשים בו יש אפילו
טפחים.

.„B˙Ò¯ÙÏe B·˜ÚÏ e‰‡OÚL ¯BÚ18˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ : ∆¬»»«¬≈¿«¿»ƒ∆∆
‡nË˙Ó - Ï‚¯‰ ·¯19.¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , …»∆∆ƒ¿«≈¿ƒ»»

הרגל.18) של התחתון ככל 19)החלק מידרס בטומאת גם
נעל.

.‰ÌeÓ‡‰ ÏÚL ÏÚÓ20‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»∆«»≈««ƒ∆¬«ƒ…
‰¯Ó‚ ¯·kL ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ BL·Ï¿»»»¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ21. ¿«¿

מלאכה.20) בשעת עליו מתוחה שהנעל נימוק 21)הדפוס
מיטמאה. האימום מן עדיין הוסרה לא שאפילו מלמדנו, זה
נחלקו  "לא שזורי: שמעון רבי אמר ב: הלכה שם [בתוספתא
על  טהור, שהוא האימום שעל מנעל על וחכמים אליעזר רבי
מטהר  אליעזר שרבי האימום, מן שניטל על נחלקו? מה
ומחזירתו  בו ננעלת שאשה מפני מטמאין, וחכמים
כדי  האימום מן כשניטלה היא מחלוקתם פירוש, לאימום".
מן  נשמטה כבר שהרי מטמאים חכמים מידתה. את לבחון
מפני  מטהר, אליעזר ורבי מלאכתה כל ונגמרה האימום
להחזירה  ומתכוונת האימום מן אותה נוטלת שהאשה
מנחת  - אליעזר רבי לשיטת נאמר זה (נימוק למקומה
התנא  על חולק שזורי שמעון שרבי רבינו וסובר ביכורים).

קמא]. תנא דעת לפי כחכמים ופסק קמא

.ÂÒ¯„Óa ‡nË˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯BÚ Ïk22¯ÒÁ BÈ‡Â »»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿≈»≈
ez‡nËÓ ‰·LÁn‰ - ‰Î‡ÏÓ23ÂÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â , ¿»»««¬»»¿«¿«¿ƒƒ≈»»

‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÁÏL ¯BÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿À¿»¿«≈¬≈∆ƒ¿«≈
‰Î‡ÏÓ ¯ÒÁ Ì‡Â .Ò¯„Óa24˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿»»≈««¬»»∆∆

Ba ÔÈtÁnL ¯BÚ‰ ÔÓ ıeÁ .BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú Ba«∆ƒ»≈¿«¿ƒ»∆¿«ƒ
·k¯n‰25ÏÚ Û‡ Ba ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰L ,˜·‡‰ ÈtÓ «∆¿»ƒ¿≈»»»∆««¬»»∆∆««

BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ˙B¯BÚa27Ô„aÚ‰ ˙B¯BÚ Ï·‡ ;28ÔÓ˙qL , ¿««««ƒ¬»»«¿»∆¿»»

Ô‰a ‰OÚiL „Ú Ô˙‡nËÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ‰¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ»≈««¬»»¿«¿»««∆«¬∆»∆
Ò¯„ÓÏ ÌÈÎÈÂ ‰OÚÓ29. «¬∆ƒƒ≈¿ƒ¿»

מעובד.22) עור כגון כמידרס, בו להשתמש הראוי פירוש,
טומאת 23) מקבל הוא הרי מידרס לתשמיש עליו חישב אם

המכשירו  מיוחד מעשה כל בו עשה שלא פי על ואף מידרס,
למידרס 24)לכך. כזה בעור משתמשים אדם בני שאין

הזו. המלאכה גמר המרכבה.25)לפני את בו מכסים
עורות.26) מוכרי של כדרכם סביב סביב הקצעה עוד חסר

המרכב  לחיפוי משתמשים אדם בני שהרבה מפני והטעם,
מהוקצע. שאינו על 27)בעור כך כל להקפיד דרכו שאין

העורות. למכירה.28)שיפור עורות מפני 29)מעבד
שאינם  דברים למכירה להוציא אומן של דרכו שאין

צרכם. כל מתוקנים

.ÊÔÈ‡L ·k¯Ó B‡ ·kLÓ Ò¯„Óa ‡nËÓ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»∆¿»∆≈»
B·kLÓa Ú‚Bp‰Â :¯Ó‡pL ;BlL30Ò¯„Â ·kLÓ ÏÊb . ∆∆∆¡«¿«≈«¿ƒ¿»»«ƒ¿»¿»«

‰ÚÈ‚ ‡Ïa ÂÈÏÚ31ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡Â ;¯B‰Ë -32 »»¿…¿ƒ»»¿ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
B˙˜ÊÁL ;‡ÓË - ÂÈÏÚ ·LÈÂ ·kLÓ ·b .‡ÓË -»≈»«ƒ¿»¿»«»»»≈∆∆¿»

B·‚ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL33Ì‡Â . ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,CÎÈÙÏ .¯B‰Ë - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú„B«∆¬«ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ»¿ƒ»
‰·LÁÓ - ‰·ÈÎLÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ ¯BÚ ·bL ·pb«»∆»«¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ»«¬»»
ÔÈ‡ - ÔÏÊb‰ Ï·‡ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óe BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»««¿»≈

Ó Bz·LÁÓ.ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙ÏÚB «¬«¿∆∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ

במשכבו.30) יגע אשר ואיש כתוב כגון 31)בתורה
כלל. טומאה מקבל שאינו דבר המידרס ובין בינו שמפסיק
שאינו  דבר אפילו מטמאה הזב נגיעת רבינו, שלדעת מכאן

הגזלן 32)שלו. קנה זה ידי ועל שנתייאשו לנו כשידוע
הבעלים  מפי שמענו כשלא אבל "משכבו", והיא הגזילה את
תקווה  מתוך נתייאשו, שלא מניחים אנו - ייאוש דברי
אותו. מכיר שהוא הגזלן מיד הגזילה את שיוציאו

הגניבה.33) את מידו להוציא סיכויים אין ולכן

.Á- ˙BÚeˆ¯ BÚ¯˜Ï ÏÈÁ˙‰Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿¿
˙BÁt ˙BÁt epËÚÓiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰¬≈¿À¿»«∆¿«¬∆»»

.ÌÈÁÙË ‰MÓÁÓ≈¬ƒ»¿»ƒ

.ËÈÏÎÏ e‰pLÂ ·f‰ Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿««»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯Á‡ËeLtÓ e‰pL Ì‡34‡e‰ È¯‰ - ËeLÙÏ «≈ƒƒ»ƒ»¿»¬≈

B˙‡ÓËa35Ïa˜ÓÏ ËeLtÓ e‰pL ;36Ïa˜nÓe ¿À¿»ƒ»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«≈
¯B‰Ë - ËeLÙÏ37‡ÓË Ïk‰ - „‚··e .38?„ˆÈk . ¿»»¿∆∆«…»≈≈«

˙ÓÁ39ÁÈËL d‡OÚL40- ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÁÈËLÂ ≈∆∆¬»»»ƒ«¿»ƒ«∆¬»»≈∆
¯B‰Ë41d‡OÚÂ Ò¯„Ó ‰‡ÓËpL ˙ÓÁ Ï·‡ ; »¬»≈∆∆ƒ¿¿»ƒ¿»«¬»»

ÏÈÓ¯ez42Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÏÈÓ¯ez B‡ ¿ƒ¿ƒ∆¬»»≈∆¬≈≈ƒ¿»
eÈ‰Lk43. ¿∆»

קיבול.34) בית לו שאין שינה 35)מדבר אם הדין והוא
זו. הלכה בסוף שיתבאר כמו למקבל, לדבר 36)ממקבל

קיבול. בית לו חדש 37)שיש וכלי נפסד הראשון שהכלי
נטמא. שלא לזה.38)נולד, זה דומים בגד תשמישי שכל

גדול.39) עליו.40)נוד לשבת הקרקע על והניחו קרעו
מקבל.41) שאינו לדבר המקבל מדבר ששינה מפני
הרועים.42) והתורמיל 43)ילקוט החמת - שניהם שהרי
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.È„‚a ÏL ¯k44ÔÈ„Ò e‰‡OÚÂ Ò¯„Óa ‡ÓËpL45B‡ «∆∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¬»»»ƒ
˙ÁtËÓ e‰‡OÚL „‚a ,˙Òk B‡ ¯k e‰‡OÚL ÔÈ„Ò»ƒ∆¬»»«∆∆∆∆∆¬»»ƒ¿««
eÈ‰Lk Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ˙Òk d‡OÚL ˙ÁtËÓ B‡46. ƒ¿««∆¬»»∆∆¬≈≈ƒ¿»¿∆»

פירש 44) מעור, עשויים כרים שיש מפני בד. של פירוש,
בגד. של בכר שהמדובר התפרים 45)רבינו את פרם

כסדין. בו דומים.46)ומשתמש שתשמישם משום

.‡È,„Á‡k ·kLÓÏe ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»¿ƒ¿»¿∆»
˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ÔB‚k47ÔÈÙeˆ¯n‰Â ÔÈwO‰Â48Ì‡ , ¿«»ƒ¿«¿»¿««ƒ¿««¿ƒƒ

e˙ÁÙ49¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙‰lÓ e¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¬««ƒ∆»¬ƒ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»
Ô‰ È¯‰ - Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ ˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿«≈¬≈≈

Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó50Ï·‡ .Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰ ÔÈ„ÚL , ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆¬«ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»¬»
˙ÓÁ‰ ÔB‚k ,„·Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«¿«≈∆

ÏÈÓ¯ez‰Â51ÔÈÈe‡¯ eÈ‰iL È„k ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡ , ¿«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒ
- ÔÏ„‚ ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ≈≈¬≈∆ƒ¿¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈»¿»
.ÔÈÓÏL Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»¿«∆≈¿≈ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÔÈ„Ú ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,e˙ÁÙƒ¿¬««ƒ∆∆¿»¬«ƒ≈≈¬≈∆≈
,„·Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ;Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«

Ïa˜lÓ eÏË·e ÏÈ‡B‰Â52‡Ï ,‡nË˙‰lÓ e¯‰Ë - ¿ƒ»¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈…
˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ Ò¯„Óa53Ô¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ . ¿ƒ¿»¿…ƒ¿»À¿¿«»ƒ»

ÔÈa˜ ‰Ú·L - ˙ÓÁ‰ ?Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ54. ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«≈∆ƒ¿»«ƒ
¯zÒÏw‰Â .‰MÓÁ - Ëe˜Ïi‰Â55ÌÈ¯BÚO‰ Ba ÔÈÏBzL ¿««¿¬ƒ»¿«¿À¿≈∆ƒ«¿ƒ

‰Ó‰a‰ L‡¯a56˙È˙È¯k‰Â .‰Úa¯‡ -57da ÔÈ¯ÚnL ¿…«¿≈»«¿»»¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ»
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚMÓ ˙BÁt .‰‡Ò - ÌÈn‰««ƒ¿»»ƒƒƒ≈≈»¿ƒ
¯¯ˆÂ e˙ÁÙ .Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÌÚ‰ C¯c ÔÈ‡Â ,Ò¯„ÓÏ58 ¿ƒ¿»¿≈∆∆»»≈≈¬≈∆ƒ¿¬¿»«

˙Át‰ ÌB˜Ó59¯L˜ ‡Ï el‡Îe ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ¿«¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ…»«
- Ô¯¯ˆe e˙ÁÙpL ˙B˙ÓÁ‰ ÏÎÂ .˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»«¬»∆ƒ¿¬¿»»

˙B¯B‰Ë60Ôk¯„ ‡e‰ CkL ÈtÓ ,ÌÈi·¯Ú ÏMÓ ıeÁ , ¿ƒ∆«¿ƒƒƒ¿≈∆»«¿»
ÔÈÏÈÏÁ ˙ÓÁÂ .Ô¯¯ˆÏ „ÈÓz61,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - »ƒ¿»¿»¿≈∆¬ƒƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

.Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿»¿ƒ¿»

אחרים.47) רכים דברים או צמר שקים 48)ממולאים
עור  של בכלים המדובר סחורות, בהם שאורזים גדולים

טומאה. מקבלים אינם ראויים 49)שפשוטיהם ואינם
טומאות 50)לקבל. בשאר גם מיטמאים כך ומתוך

א. הלכה כ"ג פרק למעלה כמבואר אמנם 51)מדבריהם,
אבל  במידרס, מטמאים ולכן עליהם יושבים לפעמים

בלבד. לקבלה נעשו לתשמיש 52)בעיקרם ראויים ואינם
נעשו. כלי.53)שלשמו מתורת לגמרי שבטלו מפני

קבים 54) שישה הסאה קבים. שבעה לקבל יכולה היא אם
לוגים. ארבעה קטן.55)והקב אוכלת 56)שק והיא

עור.57)מתוכו. של וראויים 59)קשר.58)שק
בהם 60)לקבלה. להשתמש אדם בני של דרכם אין
נוד.61)לקבלה. בתבנית מעור עשוי זמר כלי

ה'תשע"ט  אלול ו' שישי יום

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
במידרס.1) המתטמאים הכלים וכל עץ כלי פשוטי יבאר

.‡Ïk2ıÚ ÈÏk ÈËeLt3B‡ ‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ‰ »¿≈¿≈≈»¬ƒƒƒ»
Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó - ‰·ÈÎ¯Ï B‡ ‰·ÈÎLÏ4ÔB‚k . ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â ‰hn‰«ƒ»¿«ƒ≈¿«≈»∆

פ"ב.2) זבים פרשת כהנים' בית 3)'תורת להם שאין
אחרות. בטומאות התורה מן מיטמאים ואינם קיבול,

בהתאם 4) מדבריהם, טומאות בשאר מיטמאים כך ומתוך
מת  מטמא - מדרס המטמא כל א) מט, (נדה האמור לכלל

ה"א). פכ"ג למעלה (ראה

.·‰hn‰5˙Ó ÏL ˙Òk‰Â ¯k‰Â6‰lk ÏL ‡qÎÂ ,7, «ƒ»¿««¿«∆∆∆≈¿ƒ≈∆«»
¯aLÓe8‰ÈÁ ÏL9Ò·BkL Ò·Bk ÏL ‡qÎÂ ,10ÂÈÏÚ «¿≈∆»»¿ƒ≈∆≈∆≈»»

ÏÚ Û‡ ÌÈÏ‚¯ BÏ LiL ÔË˜ ÏL ‡qÎÂ ,ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒ¿ƒ≈∆»»∆≈«¿«ƒ««
Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó el‡ Ïk - ÁÙË d·‚ Ba ÔÈ‡L Èt11. ƒ∆≈…«∆«»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

מ"ד.5) פכ"ג למת.6)כלים מיוחד 7)המיוחדים כיסא
חופתה. ביום הכלה את עליו שמושיבים 8)להושיב כיסא

מיוחדת  בתבנית עשוי והוא ללדת, הכורעת את עליו
לייעודו. טוב'10)יולדת.9)מתאימה  יום ה'תוספות

ש"כורם". הגירסא עצמה ובמשנה "שכובש", כאן גורס

כלים. הרבה עליו ומניח שאוסף ב פח, בשבת ופירשו
מושב"11) משום בהן אין יוסי, ר' "אמר כתוב: במשנתנו

פ"ב  בתרא בבא כלים בתוספתא אולם עליו, חולק ואין
אינן  אומר מאיר ר' מת, של והכסת "הכר אמרו: ה"ד,
מפני  מדרס, מטמאים אומרים וחכמים מדרס, מטמאין
רבינו  ופסק מתיהן". ומבכות עליהן יושבות שהנשים
פכ"ב, (שם משנה בסתם שנינו כלה, של ובכסא כחכמים.
מטהרין". וביתֿהלל וכו' חיפוייו שניטל כלה של "כסא ד):
אלה  דינים ומשני טמא. - החיפוי ניטל לא שאם ומשמע
המשנה: לשון גם יחיד. דעת היא המשנה שכל רבינו, הסיק
חולקים  ורבים היא, יחיד שדעת מוכיחה יוסי", ר' "אמר

עליו.

.‚ÏÊ¯a ÏL ‡qk12‡qk‰ ˙È·a ÔÈOBÚL13¯BÚ‰Â ƒ≈∆«¿∆∆ƒ¿≈«ƒ≈¿»
ÂÈÏÚ Ôe˙14Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡e‰ È¯‰ -15¯‡L·e »»»¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»

¯BÚ‰ - ÏÊ¯a‰ ÏÚ ‰tÁÓ‰ ¯BÚ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿ƒ«¿À∆«««¿∆»
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó16˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó ÏÊ¯a‰Â ,17 ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿««¿∆ƒ¿«≈ƒ¿»À¿

Ò¯„Óa ‡Ï Ï·‡18. ¬»…¿ƒ¿»

י.12) פכ"ב, שם הצורך.13)משנה בשעת עליו לשבת
במסגרת  למעלה ומחוברות רגליים, ארבע לו יש זה כסא

צרה. ברזל שהעור 14)של ומובן העור. על יושב והאדם
באמצעו. אחד 15)מנוקב כלי הם שהרי והברזל, העור
לישיבה. כשהוא 16)העשוי גם לישיבה ראוי שהוא מפני

הברזל. מן מתכות.17)מופרש כלי פשוטי אין 18)ככל
נטמא  אם ואפילו עור. חיפוי בלי כזה כלי על יושב אדם

טומאתו. פקעה העור, שהפריש לפני במדרס

.„Ï˜Ò¯Ë19Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓb ÏL20¯BÚa ‰tÁÓ‰21- ¿«¿»∆¿ƒ¿«≈«¿À∆¿
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó22¯BÚ‰ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë Ï˜Ò¯h‰ Ï·‡ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ¯BÚ‰ - ÂÈÏÚÓ≈»»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»«¿«¿»»
ÌÈÏk È¯·Lk ‰OÚ È¯‰L ,ÌeÏkÓ23. ƒ¿∆¬≈«¬»¿ƒ¿≈≈ƒ

קטן.19) שפשוטיהם 20)סל לדברים הכוונה לו. והדומה
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טומאה. מקבלים גמי,21)אינם הם ששוליו בסל המדובר
את  מכסה ועור זוויותיו, בארבע לו מחוברים זקופים וקנים
קיבול. בית ונוצר - הקנים את מקיף וגם השוליים

למעלה.22) השוליים כשמהפכים עליו לשבת ראוי
[רבינו 23) לקבלה. ולא לישיבה לא ראוי אינו כזה במצב

קטנותו. מפני לישיבה ראוי שאינו כותב למשנה בפירושו
מחמשה  קטן הטרסקל אם הלא כוונתו. לעומק ירדתי ולא
העור, שהפריש לפני אפילו במדרס מתטמא אינו טפחים,
ובתפארת  זה? משיעור בפחות מטמא אינו שעור משום
לישיבה  הסל ראוי עור, מכוסים כשהשוליים מפרש, ישראל
לשבת  איֿאפשר העור את כשהסיר אבל מחזקו, שהעור
והמתרגם  לכך, התכוון רבינו גם ואולי חולשתו. מפני עליו
"קטנותו"]. כתב "חולשתו" ובמקום יפה, דייק לא מ'ערבית'

.‰ÔÈÏÒÙÒ24ıÁ¯naL25- ıÚ ÏL ÂÈÏ‚¯ È˙ML «¿»ƒ∆«∆¿»∆¿≈«¿»∆≈
LÈL ÏL ˙Á‡Â ıÚ ÏL ˙Á‡ ‰˙È‰ .Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»»¿»««∆≈¿««∆«ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -≈¿«≈À¿»

ושתי 25)שם.24) שבמרחץ, "ספסלין המשנה: לשון
טהור". - אבן של ואחת עץ של אחת טמא; - עץ של רגליו
שאינו  משיש עשויים הספסלים שדפי שם, רבינו ופירש
לרגליים; הכוונה טמא, שאמרו ומה כלל. טומאה מקבל
"מפני  השנייה גם טהורה - שיש של היא אחת רגל ואם
על  גם לשבת שאפשר לומר, התכוון שיש". של ספסל שזה
בלי  שלם ספסל כאן יש ולכן אחת, רגל רק לו שיש ספסל
ודינה  נוחיות יותר מביאה רק שהיא עץ, של הרגל
לשיטתו  מתאים וזה טומאה. מקבל שאינו דבר כמשמשת,
יוצא, ומזה שם. ראה מראשיו, אחד בניטל ה"ג פכ"ו לקמן
והרגל  הספסל טמא אבן, של אחת ורגל עץ שכולו שספסל
למעלה  אולם עץ, של שלם ספסל כאן יש שהרי עץ, של
רגל  מספיקה עץ שכולו בספסל בפירוש כתב הי"ב בפ"ה
פירש  ולא סתם כאן וגם כולו, את לטהר כדי אבן של אחת
ספסל  לסתם שהכוונה ומשמע שיש, של לספסל שהכוונה
הגדול, בחיבורו בו חזר שרבינו איפוא, ברור מעץ. העשוי

במשנה. מפירושו ובפ"ה, כאן

.ÂÌÈ¯Ò26ÔÓbML ıÁ¯naL27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆«∆¿»∆ƒ¿»≈»¿«¿ƒ
,‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËeÎl‰iL È„k ‡l‡ À¿»∆≈»¬ƒƒƒ»∆»¿≈∆¿«¿
.Ô‰ÈzÁz ÌÈn‰««ƒ«¿≈∆

שיעמם 27)שם.26) כמו שיגמן במשנה, מפרש רבינו
להבין  וקשה אחד". לוח ששבו עד "ונמשכו שעם) (מלשון
לישיבה. ראויים והם שהחליקם, מפרש והר"ש כוונתו.
במי  יתלכלכו שלא כדי עליהם יושבים או עומדים ולפעמים
טהרות', 'סדרי בעל של ביאורו הדעת על [מתקבל הרחיצה.
חריץ  דרך לחוץ נשפכים המלוכלכים הרחיצה שמי
ועומדים  בנסרים החריץ את מכסים והבלנים שבריצפה,

הנסרים]. תחת עוברים והמים עליהם,

.Ê‰lkÏk‰28ÔÈÎBÓ B‡ Ô·z Ô‡ÏnL Ïq‰Â29ÏÚ Û‡ , ««¿«»¿««∆ƒ¿»∆∆ƒ««
,Ò¯„Ó ˙‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰·ÈLÈÏ ÔÈ˜˙‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿«ƒ¿»

‰·ÈLÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L30Ô‚¯Ò Ì‡Â .31B‡ ÈÓ‚a ∆≈»¿ƒƒƒ»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ
.Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰Èt ÏÚ ‰ÁÈLÓaƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

וכדומה.29)שם.28) צמר של זעירות חתיכות
עליהם 30) חשב שהוא ואע"פ נופלים. שהמוכין מפני

אדם. כל אצל דעתו בטלה - סבכה 31)לישיבה כעין ארג
נופלים. המוכים ואין פיהם, על

.Á˙¯B˜32„a‰ ˙Èa33‡qk „Á‡‰ dL‡¯ ‰OÚL34 «≈««∆»»…»»∆»ƒ≈
„ÓÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬…

ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ35‡qk‰ ˙‡ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡ .36˙¯B˜a ¿«¬∆¿«¿≈¬»ƒ»«∆«ƒ≈¿«
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡qk‰ - „a‰ ˙Èa37·f‰ Ò¯c Ì‡Â , ≈«««ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»««»

‡qk‰ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ .‡qk‰ ‡ÓË ‡Ï - ‰¯Bw‰ ÏÚ««»…ƒ¿»«ƒ≈¿≈ƒ»««ƒ≈
‰ÏB„‚ ‰¯B˜a38‰ÏB„b‰ ‰¯Bw‰ L‡¯ ‰OÚ B‡ ¿»¿»»»…«»«¿»

‡qk39„·Ïa ‡qk‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -40¯‡Le , ƒ≈≈»≈∆»¿«ƒ≈ƒ¿«¿»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰¯Bw‰41,‰·¯Úa BÚ·wL ‡qÎa «»»¿≈«ƒ¿ƒ≈∆¿»«¬≈»

¯B‰Ë ‡e‰L42. ∆»

מ"ג.32) פ"כ להוציא 33)שם זיתים בו שסוחטים המקום
הקורה  היא הבד" בית ו"קורת הבד". "בית נקרא - שמנם

לסחיטה. בה ישיבה.34)שמשתמשים מקום בקורה חקק
הזיתים,35) סחיטת היא הקורה של העיקרית מלאכתה

את  לעזוב האדם מוכרח זו, מלאכתה עושה שהיא ובשעה
כדי  ממקומו לעמוד עליו מצווים וכאילו הישיבה, מקום
לישיבה  מיוחדת אינה ולכן בקורה, המלאכה את לעשות
ונעשה  "עמוד המשפט את מוצא שאתה מקום (בכל

ככה). תפרשו וקבע 36)מלאכתנו", המיטלטל כסא לקח
הקורה. בראש הכסא 37)אותו הכסא. על הזב ישב אם

ממנו  ירדה ולא בקורה, שקבעו לפני לישיבה מיוחד היה
קביעתו. עלֿידי מדרס "כלונס".38)תורת במשנה:

ישיבה.39) מקום בה דינים:40)שחקק שני כאן מלמדנו
בית  לקורת בניגוד טמא הישיבה מקום גדולה, שבקורה א,
המונעת  למלאכה מיוחדת אינה שהקורה מפני והטעם, הבד.
מתטמא  בלבד הישיבה מקום רק ב, עליה; הישיבה את

טהור. השאר אבל מ"ד.41)במדרס, כב, פרק שם
בעריבה 42) טומאה נגעה ואם לטומאה, חיבור אינו פירוש,

השלמות). ראה (כסףֿמשנה. הכסא נטמא לא -

.Ë‰¯Bw‰ ˙ˆ˜43·LÈÏ Ô·‡‰ ˙‡ ˙zÒÓ‰ Ôw˙nL ¿»«»∆¿«≈«¿«≈∆»∆∆≈≈
ÂÈÏÚ44ÌB˜Óe .Ò¯„Óa ‡nË˙Ó B˙·ÈLÈ ÌB˜Ó È¯‰ - »»¬≈¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿
‰·ÈLÈ45ÔB¯w‰ È¯BÁ‡L46‡l‡ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ¿ƒ»∆¬≈«»»∆≈»∆»

¯Úˆ ˙·ÈLÈ47. ¿ƒ«««

מ"ח.43) ישיבה 44)שם מקום לחוק סתתים של דרכם
שם  ויושב האבנים, את מסתת הוא שעליה הקורה בקצה

עבודתו. ה"ד.45)בשעת פ"א בתרא בבא כלים, תוספתא
קטן 46) ישיבה מקום יש חשובים, אנשים של במרכבות

משרת. או עבד עליו מושיבים ולפעמים הקרון, מאחורי
זה.47) במקום היושב את מצערת הנסיעה

.ÈÈL‡¯48˙BÒBÏk49ÔÈÙLÂ ÔÈn‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL »≈¿»∆¿ƒ¬≈∆»À»ƒ¿»ƒ
˙Ùk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡‰ ˙‡50ÏL ∆»¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿≈…∆∆

‰¯Óz51ÁÙË dB·‚ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ ·LBÈ ‡e‰L52- ¿»»∆≈»»¬ƒ»«∆«
Ïea ÔÎÂ .ÈÏk ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë53Èt ÏÚ Û‡ ,ıÚ ÏL »∆≈∆¿ƒ¿≈∆≈««ƒ

B˜¯qL54BÓk¯ÎÂ55ÌÈt e‰‡OÚÂ56¯ÚLÏ57‡ˆBiÎÂ ∆≈¿¿ƒ¿¿«¬»»»ƒ«««¿«≈
.Ba ˜ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡ÏÂ ÈÏk BÈ‡ - Ba≈¿ƒ¿…¿«≈À¿»«∆»…
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טומאה. מקבלים גמי,21)אינם הם ששוליו בסל המדובר
את  מכסה ועור זוויותיו, בארבע לו מחוברים זקופים וקנים
קיבול. בית ונוצר - הקנים את מקיף וגם השוליים

למעלה.22) השוליים כשמהפכים עליו לשבת ראוי
[רבינו 23) לקבלה. ולא לישיבה לא ראוי אינו כזה במצב

קטנותו. מפני לישיבה ראוי שאינו כותב למשנה בפירושו
מחמשה  קטן הטרסקל אם הלא כוונתו. לעומק ירדתי ולא
העור, שהפריש לפני אפילו במדרס מתטמא אינו טפחים,
ובתפארת  זה? משיעור בפחות מטמא אינו שעור משום
לישיבה  הסל ראוי עור, מכוסים כשהשוליים מפרש, ישראל
לשבת  איֿאפשר העור את כשהסיר אבל מחזקו, שהעור
והמתרגם  לכך, התכוון רבינו גם ואולי חולשתו. מפני עליו
"קטנותו"]. כתב "חולשתו" ובמקום יפה, דייק לא מ'ערבית'

.‰ÔÈÏÒÙÒ24ıÁ¯naL25- ıÚ ÏL ÂÈÏ‚¯ È˙ML «¿»ƒ∆«∆¿»∆¿≈«¿»∆≈
LÈL ÏL ˙Á‡Â ıÚ ÏL ˙Á‡ ‰˙È‰ .Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»»¿»««∆≈¿««∆«ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -≈¿«≈À¿»

ושתי 25)שם.24) שבמרחץ, "ספסלין המשנה: לשון
טהור". - אבן של ואחת עץ של אחת טמא; - עץ של רגליו
שאינו  משיש עשויים הספסלים שדפי שם, רבינו ופירש
לרגליים; הכוונה טמא, שאמרו ומה כלל. טומאה מקבל
"מפני  השנייה גם טהורה - שיש של היא אחת רגל ואם
על  גם לשבת שאפשר לומר, התכוון שיש". של ספסל שזה
בלי  שלם ספסל כאן יש ולכן אחת, רגל רק לו שיש ספסל
ודינה  נוחיות יותר מביאה רק שהיא עץ, של הרגל
לשיטתו  מתאים וזה טומאה. מקבל שאינו דבר כמשמשת,
יוצא, ומזה שם. ראה מראשיו, אחד בניטל ה"ג פכ"ו לקמן
והרגל  הספסל טמא אבן, של אחת ורגל עץ שכולו שספסל
למעלה  אולם עץ, של שלם ספסל כאן יש שהרי עץ, של
רגל  מספיקה עץ שכולו בספסל בפירוש כתב הי"ב בפ"ה
פירש  ולא סתם כאן וגם כולו, את לטהר כדי אבן של אחת
ספסל  לסתם שהכוונה ומשמע שיש, של לספסל שהכוונה
הגדול, בחיבורו בו חזר שרבינו איפוא, ברור מעץ. העשוי

במשנה. מפירושו ובפ"ה, כאן

.ÂÌÈ¯Ò26ÔÓbML ıÁ¯naL27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆«∆¿»∆ƒ¿»≈»¿«¿ƒ
,‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËeÎl‰iL È„k ‡l‡ À¿»∆≈»¬ƒƒƒ»∆»¿≈∆¿«¿
.Ô‰ÈzÁz ÌÈn‰««ƒ«¿≈∆

שיעמם 27)שם.26) כמו שיגמן במשנה, מפרש רבינו
להבין  וקשה אחד". לוח ששבו עד "ונמשכו שעם) (מלשון
לישיבה. ראויים והם שהחליקם, מפרש והר"ש כוונתו.
במי  יתלכלכו שלא כדי עליהם יושבים או עומדים ולפעמים
טהרות', 'סדרי בעל של ביאורו הדעת על [מתקבל הרחיצה.
חריץ  דרך לחוץ נשפכים המלוכלכים הרחיצה שמי
ועומדים  בנסרים החריץ את מכסים והבלנים שבריצפה,

הנסרים]. תחת עוברים והמים עליהם,

.Ê‰lkÏk‰28ÔÈÎBÓ B‡ Ô·z Ô‡ÏnL Ïq‰Â29ÏÚ Û‡ , ««¿«»¿««∆ƒ¿»∆∆ƒ««
,Ò¯„Ó ˙‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰·ÈLÈÏ ÔÈ˜˙‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿«ƒ¿»

‰·ÈLÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L30Ô‚¯Ò Ì‡Â .31B‡ ÈÓ‚a ∆≈»¿ƒƒƒ»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ
.Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰Èt ÏÚ ‰ÁÈLÓaƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

וכדומה.29)שם.28) צמר של זעירות חתיכות
עליהם 30) חשב שהוא ואע"פ נופלים. שהמוכין מפני

אדם. כל אצל דעתו בטלה - סבכה 31)לישיבה כעין ארג
נופלים. המוכים ואין פיהם, על

.Á˙¯B˜32„a‰ ˙Èa33‡qk „Á‡‰ dL‡¯ ‰OÚL34 «≈««∆»»…»»∆»ƒ≈
„ÓÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬…

ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ35‡qk‰ ˙‡ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡ .36˙¯B˜a ¿«¬∆¿«¿≈¬»ƒ»«∆«ƒ≈¿«
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡qk‰ - „a‰ ˙Èa37·f‰ Ò¯c Ì‡Â , ≈«««ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»««»

‡qk‰ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ .‡qk‰ ‡ÓË ‡Ï - ‰¯Bw‰ ÏÚ««»…ƒ¿»«ƒ≈¿≈ƒ»««ƒ≈
‰ÏB„‚ ‰¯B˜a38‰ÏB„b‰ ‰¯Bw‰ L‡¯ ‰OÚ B‡ ¿»¿»»»…«»«¿»

‡qk39„·Ïa ‡qk‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -40¯‡Le , ƒ≈≈»≈∆»¿«ƒ≈ƒ¿«¿»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰¯Bw‰41,‰·¯Úa BÚ·wL ‡qÎa «»»¿≈«ƒ¿ƒ≈∆¿»«¬≈»

¯B‰Ë ‡e‰L42. ∆»

מ"ג.32) פ"כ להוציא 33)שם זיתים בו שסוחטים המקום
הקורה  היא הבד" בית ו"קורת הבד". "בית נקרא - שמנם

לסחיטה. בה ישיבה.34)שמשתמשים מקום בקורה חקק
הזיתים,35) סחיטת היא הקורה של העיקרית מלאכתה

את  לעזוב האדם מוכרח זו, מלאכתה עושה שהיא ובשעה
כדי  ממקומו לעמוד עליו מצווים וכאילו הישיבה, מקום
לישיבה  מיוחדת אינה ולכן בקורה, המלאכה את לעשות
ונעשה  "עמוד המשפט את מוצא שאתה מקום (בכל

ככה). תפרשו וקבע 36)מלאכתנו", המיטלטל כסא לקח
הקורה. בראש הכסא 37)אותו הכסא. על הזב ישב אם

ממנו  ירדה ולא בקורה, שקבעו לפני לישיבה מיוחד היה
קביעתו. עלֿידי מדרס "כלונס".38)תורת במשנה:

ישיבה.39) מקום בה דינים:40)שחקק שני כאן מלמדנו
בית  לקורת בניגוד טמא הישיבה מקום גדולה, שבקורה א,
המונעת  למלאכה מיוחדת אינה שהקורה מפני והטעם, הבד.
מתטמא  בלבד הישיבה מקום רק ב, עליה; הישיבה את

טהור. השאר אבל מ"ד.41)במדרס, כב, פרק שם
בעריבה 42) טומאה נגעה ואם לטומאה, חיבור אינו פירוש,

השלמות). ראה (כסףֿמשנה. הכסא נטמא לא -

.Ë‰¯Bw‰ ˙ˆ˜43·LÈÏ Ô·‡‰ ˙‡ ˙zÒÓ‰ Ôw˙nL ¿»«»∆¿«≈«¿«≈∆»∆∆≈≈
ÂÈÏÚ44ÌB˜Óe .Ò¯„Óa ‡nË˙Ó B˙·ÈLÈ ÌB˜Ó È¯‰ - »»¬≈¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿
‰·ÈLÈ45ÔB¯w‰ È¯BÁ‡L46‡l‡ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ¿ƒ»∆¬≈«»»∆≈»∆»

¯Úˆ ˙·ÈLÈ47. ¿ƒ«««

מ"ח.43) ישיבה 44)שם מקום לחוק סתתים של דרכם
שם  ויושב האבנים, את מסתת הוא שעליה הקורה בקצה

עבודתו. ה"ד.45)בשעת פ"א בתרא בבא כלים, תוספתא
קטן 46) ישיבה מקום יש חשובים, אנשים של במרכבות

משרת. או עבד עליו מושיבים ולפעמים הקרון, מאחורי
זה.47) במקום היושב את מצערת הנסיעה

.ÈÈL‡¯48˙BÒBÏk49ÔÈÙLÂ ÔÈn‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL »≈¿»∆¿ƒ¬≈∆»À»ƒ¿»ƒ
˙Ùk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡‰ ˙‡50ÏL ∆»¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿≈…∆∆

‰¯Óz51ÁÙË dB·‚ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ ·LBÈ ‡e‰L52- ¿»»∆≈»»¬ƒ»«∆«
Ïea ÔÎÂ .ÈÏk ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë53Èt ÏÚ Û‡ ,ıÚ ÏL »∆≈∆¿ƒ¿≈∆≈««ƒ

B˜¯qL54BÓk¯ÎÂ55ÌÈt e‰‡OÚÂ56¯ÚLÏ57‡ˆBiÎÂ ∆≈¿¿ƒ¿¿«¬»»»ƒ«««¿«≈
.Ba ˜ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡ÏÂ ÈÏk BÈ‡ - Ba≈¿ƒ¿…¿«≈À¿»«∆»…
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ה"א.48) פ"ב גדולות.49)שם עץ 50)קורות חתיכת
אלא 51)עבה. אחרים, מאילנות לעץ הואֿהדין

ורבינו  תמרה, של בכופת שהיה מעשה הביאו שבתוספתא
המקור. בלשון להשתמש טפח,52)דרכו מגובה פחות

ה"ב). פכ"ו (לקמן במדרס כלל מטמא שם 53)אינו משנה
ט. אדום).54)פכ"ב, צבעו מפרשים (ויש ציורים בו עשה

לגוון 55) דומה בצבע העצים את לצבוע היו רגילים

לנוי.57)חזית.56)הכרכום. בשער לקובעו

.‡È˙BÒBÏk ÈL‡¯58ÔÈ˜e˜Á‰59˙Ú„Ï Ô˜˜Á Ì‡ ,60 »≈¿»«¬ƒƒ¬»»¿««
Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ ,ÔÈ˜e˜Á Ô‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -61 ¿«¿ƒÀ¿»¿»»¬ƒƒƒ≈¬≈∆

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -62Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿«»¿ƒƒ≈¬≈∆
.ÔÈ¯B‰Ë - BlL ÔÈ‡L Ì„‡ B‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»»»∆≈»∆¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»
‡l‡ ˙ÏÚBÓ ‰·LÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;‰·LÁÓa ‡l‡∆»¿«¬»»∆≈¿«¬»»∆∆∆»

ÌÈÏÚa ˙·LÁÓ63.‰Ú„ Èa Ô‰L «¬∆∆¿»ƒ∆≈¿≈≈»

ה"ב.58) שם ישיבה.59)תוספתא מקום בהם חקוק
עליהם.60) לשבת לישיבה.61)בכוונה בהם להשתמש
שחישב.62) אחר הזב עליהם ישב השלמות 63)אם ראה

פכ"ד. למעלה

.·È‰OBÚ‰64‰tk65d„ÁÈÂ dLaÈÂ ¯B‡O‰ ÔÓ »∆ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¬»
‰‡nË˙Óe ÏÎ‡ ˙¯BzÓ ‰ÏËa È¯‰ - ‰·ÈLÈÏƒƒ»¬≈»¿»ƒ«…∆ƒ¿«¿»

ıÚ‰ ÈLÈÓLz ˙LnLÓ È¯‰L ,Ò¯„Óa66. ¿ƒ¿»∆¬≈¿«∆∆«¿ƒ≈»≈

ב.64) מה, גבוה.65)פסחים אףֿעל66ֿ)גוש ולפיכך,
כאוכל  נידונה אינה עיסה, בה לחמץ עדיין ראויה שהיא פי
א  קכט, [בחולין עץ. כלי של תשמיש לה שקבע מפני -
ב'תוספות' למדו ומזה שימש", עץ "מעשה כששימש אמרו

לאכילה]. עדיין בראוי שהמדובר כופת, ד"ה שם פסחים

.‚È˙ÏˆÁÓ67Lw‰68Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó -69ÏLÂ ; «¿∆∆««ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ˜70ÛÏÁ ÏLÂ71‰¯B‰Ë -72‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ , »ƒ¿∆≈∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿»

˙B‡ÏˆÁn‰ ¯‡Le .Ò¯„ÓÏ73- ‰·ÈÎLÏ d‡OÚ Ì‡ : ¿ƒ¿»¿»««¿¿»ƒ¬»»ƒ¿ƒ»
CekÒÏ d‡OÚ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó74d‡OÚ .‰¯B‰Ë - ¿«∆∆À¿»¬»»¿ƒ¿»¬»»

Ì˙Ò75dÓ˙Ò - ‰pË˜ ,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b : ¿»¿»¿»»¿ƒ¿«»¿»»
‰·ÈÎLÏ76. ƒ¿ƒ»

מי"ז.67) פי"ז תבואה.68)כלים של הארוך הקנה
עקיבא,69) כר' פסק ארוך. לזמן קיום בת שאינה אףֿעלֿפי

שהיא  מפני וטעמו, עליו. החולק יחיד נגד כמותו שהלכה
מסויים. זמן במשך לשכיבה שפת 70)ראויה על הגדלים

עשב.71)הנהרות. אומר 72)מין למשנה, בפירושו
מיטמאה  אבל לו, והדומה שרץ מטומאת שטהורים רבינו
מסיים: הוא שהרי ממדרס, אף ומטהר בו חזר וכאן במדרס.
דוקרים  שהקנים מפני כנראה למדרס", ראויה שאינה "מפני

עליהם. לשכב רחבים 73)איֿאפשר מעשבים העשויות
של 74)ורכים. או מצוה של סוכה גבי על להניחה

שימושה.75)שומרים. אופן לה קבע יט,76)לא סוכה
תנאֿקמא. דעת לפי א) כא, (שם פפא רב כמסקנת ב,

.„È˙ÏˆÁÓ77ÌÈ˜ dÏ ‰OÚL78dk¯‡Ï79‰‡ÓË - «¿∆∆∆»»»»ƒ¿»¿»¿≈»
‰·ÈÎLÏ ‰Èe‡¯ ÔÈ„ÚL ,Ò¯„Ó80Èk ÔÈÓk d‡OÚ .81- ƒ¿»∆¬«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬»»¿ƒƒ

‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ ,daÁ¯Ï ÌÈ˜ dÏ ‰OÚ .‰¯B‰Ë¿»»»»»ƒ¿»¿»ƒ≈≈»∆
‰¯B‰Ë - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯·ÁÏ82daÁ¯Ï ‰˜ÏÁ .83 «¬≈«¿»»¿»ƒ¿»∆¿¿»¿»¿»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú -84da e¯izL :dk¯‡Ï ; ¬«ƒ¿«∆∆À¿»¿»¿»ƒ¿«¿»
ÌÈp„ÚÓ ‰LÏL85ÌÈÁÙË ‰ML ÏL86‡È‰ ÔÈ„Ú - ¿»«¬«ƒ∆ƒ»¿»ƒ¬«ƒƒ

.‰¯B‰Ë - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰‡nË˙Óe Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¿̄»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ»¿»
‰¯B‰Ë - ÌÈp„ÚÓ ÈL‡¯ ¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ87˙‡ÓË Û‡Â . ¿≈ƒƒƒ»≈«¬«ƒ¿»¿«À¿«

Ò¯„Ó88dzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú ˙ÏˆÁn‰ Ïa˜z ‡Ï89 ƒ¿»…¿«≈««¿∆∆«∆ƒ»≈¿«¿»
·p˜˙˙Â90e¯‡aL BÓk ,91. ¿ƒ¿«≈¿∆≈«¿

מ"ז.77) פ"כ עליהם.78)שם לשכב שקשה
יותר 79) וארכה איש, כקומת רחבה - רגילה מחצלת

לרוחב  קנים להכניס מחצלאות אורגי ודרך זה, משיעור
קנה  בין טפחים ארבעה ומרחיקים לחזקן, כדי המחצלאות
קנים  נתן ואם קנים. שני בין לשכב לאדם לו ואפשר לקנה,
תנאֿ במשנתנו, וחכמים תנאֿקמא נחלקו המחצלת, לאורך
כרבים. רבינו ופסק מטמאים, וחכמים מטהר קמא

(תפארת 80) המחצלת של לארכה לשכב שאפשר מפני
זו.81)ישראל). אות בתמונת הפירושים רבו יוונית. אות

ישראל' 'תפארת בעל של פירושו הדעת על ומתקבל
הגדולות  היווניות מאותיות רפויה) (כ "כי" לאות שהכוונה
גדולות  - אותיות סוגי שני יש היוונית ביתא (באלפא

כאות שתמונה שונה) ותמונתן - הרומאית.Xוקטנות
שהרי  טהורה, שהיא מודים הכל 'כי' שכמין אמרו, במשנה

השוכב. של ורחבו ארכו בכל פוגעים מקום 82)הקנים
קנה  בין כזה שיעור אין ואם טפחים, ארבעה הוא שכיבה

הקשה. הקנה על השוכב גוף מונח נשברו 83)לקנה,
הקנים 84)הקנים. בין עליה לשכב שאפשר מפני

אמרו: במשנה וישיבה. שכיבה כשיעור מזה זה המרוחקים
עליו. חולקים שחכמים רבינו דייק ומזה מטהר", יהודה "ר'
בה  ויש ה"ה, פי"א מציעא בבא כלים, תוספתא [ראה
שם  גורס שרבינו הנמנע מן זה ואין שונות, גירסאות
הגר"א]. בהגהות שם עיין טמאה". - "לרחבה

לפרש 85) יש שכך אומר, למשנה בפירושו [רבינו קשרים.
אגג  אליו וילך לב: טו, בשמואלֿא הכתוב את גם
העשבים, את בתחילה שוזרים מחצלאות אורגי מעדנות"].
את  אחרֿכך וסוגרים ארוכים, חבלים כעין ועושים
- הסריגה את כשגומרים החבלים. מאותם המחצלאות
של  ארכה בראש בזה זה החבלים ראשי את קושרים
לקשר. קשר בין טפחים שני ומרחיקים ובסופה, המחצלת

והרגליים.86) הראש בלי בינוני, אדם של גופו כאורך
תתפרק.87) הסריגה שכל חדש.88)מפני דין מתחיל כאן
מבואר 89) זה [דין המעדנים. את שיקשור עד הכוונה

המחצלת, שבירת דיני עם בקשר למעלה המובאת בתוספתא
כאן]. רבינו מביאו פירוש,90)ולכן ותתקנב. צ"ל

הסריגה. מן הבולטות הקצוות את למעלה 91)שיחתוך
ה"א. פ"ה

.ÂË‰·z92,Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë - ‰ÏÚÓÏÓ dÁ˙tL ≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜Óe ,‰ÈÏÚ ·LÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L93. ∆≈»¿»≈≈»∆»¿«∆∆¿»À¿

Ò¯„Óa ‰‡ÓË - dcvÓ dÁ˙t.˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿»ƒƒ»¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»À¿

מ"ט.92) פי"ט, קיבול.93)שם בית לה שיש מפני
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milkקנו zekld - dxdh xtq - lel` 'f w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊË‰Ï‚Ú94ÔË˜ ÏL95È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - ¬»»∆»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈
‰ÈÏÚ ÔÚL96. ƒ¿»»∆»

ב.94) כג, ביצה או 95)משנה קטן, ילד בו שמשחק
עגלה). ד"ה שם (תוספות ללכת בו ונשען 96)שמתלמד

פ"ז  ומושב משכב מטמאי בהלכות כמבואר כיושב, מטמא
ה"א.

.ÊÈÏwÓ97‡l‡ BÈ‡L ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈ˜Ê ÏL «≈∆¿≈ƒ»ƒ¿∆≈∆»
ÚiÒÏ98. ¿«≈«

א.97) סו, ממש.98)שבת שעינה אינו וסיוע

.ÁÈÏcÒ99ÔÈ„iÒ ÏL100- ıÚ ÏL ÏcÒ ‡e‰Â , «¿»∆«»ƒ¿«¿»∆≈
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó101Ba ÏiËÓ ÌÈÓÚt „iq‰L ÈtÓ , ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆««»¿»ƒ¿«≈

.B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«¿≈

מ"ח.99) פ"ג עץ 100)עדיות סנדלי נועלים סיד. מוכרי
העור. את השורף בסיד מטפלים אףֿעלֿפי 101)כשהם

מאיר  ר' שגם עקיבא, כר' פסק להליכה. אותו נועלים שאין

כמותו. סובר שם) שבת (גמרא

.ËÈ·˜102Úh˜ ÏL103ÔÈ˙È˙k Ïea˜ ˙Èa Ba LiL104 «∆ƒ≈«∆≈≈ƒ¿ƒƒ
BÏea˜ ˙Èa ÈtÓ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó -105; ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈≈ƒ

ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Óa ‡nË˙Óe106. ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»

שם.102) תבנית 103)משנה עושים מרגלו, חלק שנקטע
חלק  את עליה משעין והוא לגופו, אותה וקושרים מעץ, רגל

שנשאר. בפירושו 104)הרגל (רבינו הרגל בשר חלקי
בבית  רכים מוכין שנותנים מפרש ורש"י שם. למשנה

הקשה). מהעץ הרגל תינזק שלא כדי ואין 105)הקיבול,
עץ. כלי פשוטי דין עליו,106)לו נשען גופו כובד כל

למקל. דומה ואינו

.Îel‡Â107·k¯Ó ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË108: ¿≈¿≈ƒƒ∆¿»

מ"ב.107) פכ"ג מטומאת 108)כלים קלה מרכב, טומאת
הנוגע  וכן המושב), (או המשכב את הנושא ומושב: משכב
אבל  הטומאה, פירש שלא זמן כל וכלים אדם מטמא בו
בלבד  הנושאו אלא וכלים אדם מטמא אינו בו הנוגע המרכב
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב מטמאי בהלכות (רבינו
מרכב  טומאת שמטמאים דברים כמה כאן רבינו ומונה

בלבד.

ÒeÒ ÏL ÔËÈtËÂ ,¯BÓÁ ÏL ˙Úc¯Ó109,ÏÓb‰ ¯ÎÂ , «¿««∆¬¿«≈»∆¿««»»
‰˜‡ ÏL Ûk‡Â110˙BÁel‰ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,111 ¿À»∆»¬»¿…«≈»∆«

ÂÈÏÚ ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ¯BÓÁ‰ Èab ÏÚ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ««≈«¬¿««»¿ƒ»»
ÈB‡On‰112˙B¯B‰Ë -113·k¯ÓÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ««¿¿ƒ»¿»¿»¿∆¿»

.‰‡ÓË -¿≈»

דין 109) להשמיענו הוצרך רגליו. את עליו משעין שהרוכב
ר' חולק שבמשנה מפני מאוד, פשוט הוא שלכאורה זה,
שהנאבקים  מפני כמושב, דינו סוס של שטפיטן ואומר, יוסי
וכל  המאבק, בזמן עליהם לעמוד דרכם מלחמתי, במשחק
כמושב. דינו - רכיבה בצורת שלא עליו שעומדים דבר

כחכמים. פסק תקיף,110)ורבינו מטבעו שהוא לבן גמל

מפרש  [רבינו חזק. אוכף לו ועושים עליו להשתלט וקשה
טמא  פירוש, - טמא" נאקה של "אוכף במשנה: שאמרו מה
חולקים  חכמים אבל יוסי, ר' דברי המשך הוא - מושב

עץ.111)עליו]. הנוהג 112)של עליו יושב ולפעמים
עליו,113)בחמור. להקל החמור בשביל שעיקרם מפני

כלל. טומאה מקבלים אינם

ה'תשע"ט  אלול ז' ש"ק יום

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
הבנין.1) בתוך בכותל וקבעו למידרס הראוי עץ כלי יבאר

שלה. העליון שנטל ושידה מראשיו אחד שנטל ספסל ודין
בה  שמגבלים עץ של ועריבה מצידה שנפחתה תיבה ודין
מועילה  מחשבה אם ודין בצק. בה לשים או הבנין טיט
מידרס  טמאה שהיתה מיטה ודין שנפחתה. גדולה בעריבה

וכו'. כרעיים ושתי קצרה וניטלה

.‡ıÚ ÈÏk2Ï˙ka BÚ·wL Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰3CB˙a ¿ƒ≈»»¿ƒ¿»∆¿»«…∆¿
ÂÈab ÏÚ ‰a ‡ÏÂ Ï˙ka BÚ·˜ :ÔÈa‰4ÏÚ ‰a B‡ «ƒ¿»¿»«…∆¿…»»««»»»«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ„Ú - BÚ·˜ ‡ÏÂ ÂÈab5‰È‰Lk6; «»¿…¿»¬«ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆»»
¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰·e ÌÈ¯ÓÒÓa BÚ·˜7ıtÓ ÔÎÂ . ¿»¿«¿¿ƒ»»»»»¿≈«»

w‰ Èab ÏÚ B˙pL˙B¯B8˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙ ‡ÏÂ BÚ·˜ : ∆¿»««≈«¿»¿…»«»»∆
- BÚ·˜ ‡ÏÂ ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙pL B‡ ‰·ÈÊÚn‰««¬ƒ»∆»«»»∆««¬ƒ»¿…¿»
- ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙Â BÚ·˜ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»¿»¿»«»»∆««¬ƒ»

.¯B‰Ë»

מ"ה.2) פ"כ לבנים 4)במסמרים.3)כלים עליו נתן לא
טיט. או עשה 5)וסיד לא אם מהבנין חלק נעשה לא הכלי

גביו. על ובנין במסמרים קביעה האלה: הדברים שני
שלא 6) הכלי שעל והטיט הלבנים גבי על הזב ישב ואם

שהבנין  אףֿעלֿפי מידרס, טמא הוא הרי במסמרים נקבע
הכלי. ובין בינו מקבל 7)מפסיק אינו לקרקע שהמחובר

ובין 8)טומאה. לכותל, מכותל קורות מניחים הבנאים
טיט  עליהם ונותנים ומפצים קרשים מניחים לקורה קורה

"מעזיבה". נקרא הקורות שבין זה שטח ואבנים.

.·ÏÒÙÒ9ÂÈL‡¯Ó „Á‡ ÏhpL10Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - «¿»∆ƒ«∆»≈»»¬«ƒ»
ÁÙË d·‚ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë - ÈM‰ Ïh .Ò¯„ÓÏ¿ƒ¿»ƒ««≈ƒ»¿ƒ≈…«∆«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó -11. ƒ¿«≈¿ƒ¿»

מ"ג.9) פכ"ב ושני 10)שם ארוך, קרש הוא הספסל
מזה  וקרש מזה קרש צדדיו, בשני קבועים קטנים  קרשים
האלה, הרגליים משתי אחד ניטל ואם הספסל, רגלי והם
במידרס  מתטמא הוא ולפיכך עליו, לשבת עדיין הוא ראוי
"טהור", הגירסא: [במשנתנו ה"ה). פכ"ה למעלה (ראה הזב

אחרת]. גירסא שלרבינו טפח,11)וברור שגובהו קרש
לישיבה. ראוי

.‚‡qk12‰lk ÏL13ÂÈÈetÁ eÏhpL14Ì‡Â .¯B‰Ë - ƒ≈∆«»∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï15ÌÈ‡ˆBÈ ÂÈÈetÁ16Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - eÏhÂ …»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿¬«ƒ»

Bk¯c ÔkL ,Ò¯„ÓÏ17Bcˆ ÏÚ e‰hÓ ˙BÈ‰Ï18·LBÈÂ ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ»»

מ"ד.12) הכלה 13)שם את עליו להושיב מיוחד כסא
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קנז milk zekld - dxdh xtq - lel` 'f w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊË‰Ï‚Ú94ÔË˜ ÏL95È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - ¬»»∆»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈
‰ÈÏÚ ÔÚL96. ƒ¿»»∆»

ב.94) כג, ביצה או 95)משנה קטן, ילד בו שמשחק
עגלה). ד"ה שם (תוספות ללכת בו ונשען 96)שמתלמד

פ"ז  ומושב משכב מטמאי בהלכות כמבואר כיושב, מטמא
ה"א.

.ÊÈÏwÓ97‡l‡ BÈ‡L ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈ˜Ê ÏL «≈∆¿≈ƒ»ƒ¿∆≈∆»
ÚiÒÏ98. ¿«≈«

א.97) סו, ממש.98)שבת שעינה אינו וסיוע

.ÁÈÏcÒ99ÔÈ„iÒ ÏL100- ıÚ ÏL ÏcÒ ‡e‰Â , «¿»∆«»ƒ¿«¿»∆≈
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó101Ba ÏiËÓ ÌÈÓÚt „iq‰L ÈtÓ , ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆««»¿»ƒ¿«≈

.B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«¿≈

מ"ח.99) פ"ג עץ 100)עדיות סנדלי נועלים סיד. מוכרי
העור. את השורף בסיד מטפלים אףֿעלֿפי 101)כשהם

מאיר  ר' שגם עקיבא, כר' פסק להליכה. אותו נועלים שאין

כמותו. סובר שם) שבת (גמרא

.ËÈ·˜102Úh˜ ÏL103ÔÈ˙È˙k Ïea˜ ˙Èa Ba LiL104 «∆ƒ≈«∆≈≈ƒ¿ƒƒ
BÏea˜ ˙Èa ÈtÓ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó -105; ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈≈ƒ

ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Óa ‡nË˙Óe106. ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»

שם.102) תבנית 103)משנה עושים מרגלו, חלק שנקטע
חלק  את עליה משעין והוא לגופו, אותה וקושרים מעץ, רגל

שנשאר. בפירושו 104)הרגל (רבינו הרגל בשר חלקי
בבית  רכים מוכין שנותנים מפרש ורש"י שם. למשנה

הקשה). מהעץ הרגל תינזק שלא כדי ואין 105)הקיבול,
עץ. כלי פשוטי דין עליו,106)לו נשען גופו כובד כל

למקל. דומה ואינו

.Îel‡Â107·k¯Ó ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË108: ¿≈¿≈ƒƒ∆¿»

מ"ב.107) פכ"ג מטומאת 108)כלים קלה מרכב, טומאת
הנוגע  וכן המושב), (או המשכב את הנושא ומושב: משכב
אבל  הטומאה, פירש שלא זמן כל וכלים אדם מטמא בו
בלבד  הנושאו אלא וכלים אדם מטמא אינו בו הנוגע המרכב
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב מטמאי בהלכות (רבינו
מרכב  טומאת שמטמאים דברים כמה כאן רבינו ומונה

בלבד.

ÒeÒ ÏL ÔËÈtËÂ ,¯BÓÁ ÏL ˙Úc¯Ó109,ÏÓb‰ ¯ÎÂ , «¿««∆¬¿«≈»∆¿««»»
‰˜‡ ÏL Ûk‡Â110˙BÁel‰ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,111 ¿À»∆»¬»¿…«≈»∆«

ÂÈÏÚ ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ¯BÓÁ‰ Èab ÏÚ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ««≈«¬¿««»¿ƒ»»
ÈB‡On‰112˙B¯B‰Ë -113·k¯ÓÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ««¿¿ƒ»¿»¿»¿∆¿»

.‰‡ÓË -¿≈»

דין 109) להשמיענו הוצרך רגליו. את עליו משעין שהרוכב
ר' חולק שבמשנה מפני מאוד, פשוט הוא שלכאורה זה,
שהנאבקים  מפני כמושב, דינו סוס של שטפיטן ואומר, יוסי
וכל  המאבק, בזמן עליהם לעמוד דרכם מלחמתי, במשחק
כמושב. דינו - רכיבה בצורת שלא עליו שעומדים דבר

כחכמים. פסק תקיף,110)ורבינו מטבעו שהוא לבן גמל

מפרש  [רבינו חזק. אוכף לו ועושים עליו להשתלט וקשה
טמא  פירוש, - טמא" נאקה של "אוכף במשנה: שאמרו מה
חולקים  חכמים אבל יוסי, ר' דברי המשך הוא - מושב

עץ.111)עליו]. הנוהג 112)של עליו יושב ולפעמים
עליו,113)בחמור. להקל החמור בשביל שעיקרם מפני

כלל. טומאה מקבלים אינם

ה'תשע"ט  אלול ז' ש"ק יום

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
הבנין.1) בתוך בכותל וקבעו למידרס הראוי עץ כלי יבאר

שלה. העליון שנטל ושידה מראשיו אחד שנטל ספסל ודין
בה  שמגבלים עץ של ועריבה מצידה שנפחתה תיבה ודין
מועילה  מחשבה אם ודין בצק. בה לשים או הבנין טיט
מידרס  טמאה שהיתה מיטה ודין שנפחתה. גדולה בעריבה

וכו'. כרעיים ושתי קצרה וניטלה

.‡ıÚ ÈÏk2Ï˙ka BÚ·wL Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰3CB˙a ¿ƒ≈»»¿ƒ¿»∆¿»«…∆¿
ÂÈab ÏÚ ‰a ‡ÏÂ Ï˙ka BÚ·˜ :ÔÈa‰4ÏÚ ‰a B‡ «ƒ¿»¿»«…∆¿…»»««»»»«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ„Ú - BÚ·˜ ‡ÏÂ ÂÈab5‰È‰Lk6; «»¿…¿»¬«ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆»»
¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰·e ÌÈ¯ÓÒÓa BÚ·˜7ıtÓ ÔÎÂ . ¿»¿«¿¿ƒ»»»»»¿≈«»

w‰ Èab ÏÚ B˙pL˙B¯B8˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙ ‡ÏÂ BÚ·˜ : ∆¿»««≈«¿»¿…»«»»∆
- BÚ·˜ ‡ÏÂ ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙pL B‡ ‰·ÈÊÚn‰««¬ƒ»∆»«»»∆««¬ƒ»¿…¿»
- ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙Â BÚ·˜ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»¿»¿»«»»∆««¬ƒ»

.¯B‰Ë»

מ"ה.2) פ"כ לבנים 4)במסמרים.3)כלים עליו נתן לא
טיט. או עשה 5)וסיד לא אם מהבנין חלק נעשה לא הכלי

גביו. על ובנין במסמרים קביעה האלה: הדברים שני
שלא 6) הכלי שעל והטיט הלבנים גבי על הזב ישב ואם

שהבנין  אףֿעלֿפי מידרס, טמא הוא הרי במסמרים נקבע
הכלי. ובין בינו מקבל 7)מפסיק אינו לקרקע שהמחובר

ובין 8)טומאה. לכותל, מכותל קורות מניחים הבנאים
טיט  עליהם ונותנים ומפצים קרשים מניחים לקורה קורה

"מעזיבה". נקרא הקורות שבין זה שטח ואבנים.

.·ÏÒÙÒ9ÂÈL‡¯Ó „Á‡ ÏhpL10Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - «¿»∆ƒ«∆»≈»»¬«ƒ»
ÁÙË d·‚ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë - ÈM‰ Ïh .Ò¯„ÓÏ¿ƒ¿»ƒ««≈ƒ»¿ƒ≈…«∆«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó -11. ƒ¿«≈¿ƒ¿»

מ"ג.9) פכ"ב ושני 10)שם ארוך, קרש הוא הספסל
מזה  וקרש מזה קרש צדדיו, בשני קבועים קטנים  קרשים
האלה, הרגליים משתי אחד ניטל ואם הספסל, רגלי והם
במידרס  מתטמא הוא ולפיכך עליו, לשבת עדיין הוא ראוי
"טהור", הגירסא: [במשנתנו ה"ה). פכ"ה למעלה (ראה הזב

אחרת]. גירסא שלרבינו טפח,11)וברור שגובהו קרש
לישיבה. ראוי

.‚‡qk12‰lk ÏL13ÂÈÈetÁ eÏhpL14Ì‡Â .¯B‰Ë - ƒ≈∆«»∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï15ÌÈ‡ˆBÈ ÂÈÈetÁ16Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - eÏhÂ …»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿¬«ƒ»

Bk¯c ÔkL ,Ò¯„ÓÏ17Bcˆ ÏÚ e‰hÓ ˙BÈ‰Ï18·LBÈÂ ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ»»

מ"ד.12) הכלה 13)שם את עליו להושיב מיוחד כסא
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או  המושב במקום מיוחד ריפוד זה לכיסא חופתה. ביום
"חיפוי". במשנה נקרא זה וריפוד שיש, של טבלא

(14– אדם בני של דרכם ואין למלאכתו, ראוי שאינו מפני
נשבר. כאילו הוא והרי עליו לשבת – לכלה דין 15)חוץ

פירוש  (ראה כלה בשל ולא רגיל בכיסא ה במשנה נאמר זה
בכיסא  מדובר כאן רבינו בדברי שגם ונראה שם), רבינו
לזו  זו מחוברות הכיסא רגלי ארבע הדברים: ופירוש פשוט.
משלושה  מורכב מושב מונח ועליהם קטנים, קרשים בארבע

"חיפויים". נקראים והם אינם 16)קרשים המושב קרשי
נשענים. הם שעליה למסגרת, מחוץ רגיל 17)בולטים,

קיימים. כשהחיפויים אפילו כך לעשות את 18)הוא מניח
"שכן  וכתב רבינו דקדק המסגרת. מקרשי אחד על הכיסא
בכך  דרכו אלמלא כי במשנה), גם כתוב (וכן דרכו"
שבור, כלי היה חיפוייו שניטל זה הרי שלם, כשהכיסא
שכל  [נראה במידרס מיטמא היה ולא למלאכתו ראוי שאינו
בטעות]. לכאן ונשתרבב ד, הלכה בסוף הנכון מקומו זה דין

.„‡qk19ÂÈÈetÁ eÏhpL20Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ƒ≈∆ƒ¿ƒ»«¬«ƒ»
‰·ÈLÈÏ21„ˆa ‰Ê ÂÈÈetÁÓ ÌÈL eÏh .‡nË˙Ó - ƒƒ»ƒ¿«≈ƒ¿¿«ƒ≈ƒ»∆¿«

¯B‰Ë - ‰Ê22. ∆»

מ"ו.19) למסגרת,20)שם מחוץ יוצאים בחיפויים מדובר
מוטה. כשהוא הכיסא על לשבת אפשר כגון 21)ואי

החיצוניים. השניים או המושב של האמצעי הקרש שניטל
שם.22) במשנה, כחכמים

.‰‰cL23ÔBÈÏÚ‰ ÏhpL24ÈtÓ ‰‡ÓË - dlL ƒ»∆ƒ«»∆¿∆»¿≈»ƒ¿≈
‰‡ÓË - ÔBzÁz‰ Ïh ;Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L ,ÔBzÁz‰««¿∆»¿ƒ¿»ƒ«««¿¿≈»

ÔÈtc‰ È¯‰ - Ô‰ÈzL eÏh ;ÔBÈÏÚ‰ ÈtÓ25.ÔÈ¯B‰Ë ƒ¿≈»∆¿ƒ¿¿≈∆¬≈««ƒ¿ƒ

מרכבה 23) היא ששידה מפרש כאן שרבינו ברור מ"ח. שם
שני  בה ויש ח), ב, ובקהלת ב מד, (שבת רש"י כפירוש
ששידה  כתב למשנה [בפירושו זה. תחת זה ישיבה מקומות
קיבול  ובית בעליונה קיבול בית לו שיש ארון, היא
איֿאפשר  כאן אולם דיהרנבורג), תרגום (לפי בתחתונה
דין  לו אין וארון במידרס, מתטמאה כתב שהרי כך, לפרש

העליון.24)מידרס]. (ראה 25)הכיסא השידה כותלי
השלמות).

.Â‰·z26dcvÓ ‰˙ÁÙpL27Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - ≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L·e28‰·ÈLÈÏ Û‡ ‰Èe‡¯L ÈtÓ ,29Ïk‰Â ƒ¿»À¿ƒ¿≈∆¿»«ƒƒ»¿«…

‰ÏÚÓÏÓ ‰˙ÁÙ .‰ÈÏÚ ÔÈ·LBÈ30ÔÓ ‰¯B‰Ë - ¿ƒ»∆»ƒ¿¬»ƒ¿«¿»¿»ƒ
‰‡nË˙Óe ,‰·ÈLÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L ,Ò¯„n‰«ƒ¿»∆¬≈≈»¿»ƒƒ»ƒ¿«¿»
‰˙ÁÙ .˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙B‡ÓË ¯‡Laƒ¿»À¿∆¬«ƒƒ¿«∆∆ƒ¿¬»

‰hÓÏÓ31˙B‡ÓË ÏkÓ ‰¯B‰Ë -32Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«»¿»ƒ»À¿««ƒ
‰ÈOÚÓ ¯wÚL ÈtÓ ;‡qÎk ‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»≈≈»∆»¿ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ««¬∆»

‰Ïa˜Ï33˙B¯B‚n‰Â .¯wÚ‰ ÏËa ¯·Îe ,34- dlL ¿«»»¿»»«»ƒ»¿«¿∆»
˙B‡nË˙Ó35dÏ ¯eaÁ ÔÈ‡Â36ÔÎÂ .37˙ÏtLÓ38 ƒ¿«¿¿≈»ƒ»¿≈«¿∆∆
‰˙ÁÙpL39ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ40‰Èe‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ««ƒ∆¿»
Ò¯„ÓÏ41¯wÚL ÈtÓ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒ¿»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ«

¯wÚ‰ ÏË·e ÏÈ‡B‰Â ,‰Ïa˜Ï ‰ÈOÚÓ‰ÏËa - «¬∆»¿«»»¿ƒ»«»ƒ»»¿»
‰ÏÙh‰42. «¿≈»

מ"ט.26) פי"ט הצדדיים.27)שם מדפנותיה אחד נשבר
לקבלה.28) עדיין ראוייה היא לטומאת 29)שהרי נימוק

נשבר.30)מידרס. העליון נשברו,31)הדופן שוליה
לקבל. ראויה שנוהגת 32)ואינה מידרס מטומאת אפילו

קיבול. בית להם שאין בדברים העיקרי 33)גם תשמישה
ובית  אותה, עשו זה ולצורך ופירות, חפצים לקבל היא
ושרץ, מת טומאת לקבל ראוי כלי אותה עושה קיבולה
אבל  במידרס, גם מיטמאה – עליה יושבים שלפעמים ומפני
ובטלה  כלי מתורת לגמרי יצאה לקבל, ראויה כשאינה
גם  בטלה כך ומתוך ושרץ, מת טומאת לקבל הכשרתה
כחכמים  פסק כטפילה. לה שבאה מידרס לטומאת הכשרתה

שם. שאפשר 34)במשנה, בתיבה, מגירות היו אם
ה"ו). פ"ג למעלה (ראה שהתיבה 35)להוציאן אףֿעלֿפי

משלהן  קיבול בית להן שיש מפני והטעם, מלמטה. נפחתה
עצמם. בפני ככלים נידונות נפחתה 36)– לא אפילו

מתטמאות  המגירות אין - טומאה מקבלת והיא כלל, התיבה
במגירה  כזו טומאה נגעה ואם בתיבה, הטומאה אב כשנגע

התיבה. נטמאה מ"ו.37)לא עשוי 38)שם גדול סל
[יש  הנהג. בשביל ישיבה מקום לו ויש זבל, בו להוליך

הצד]. מן שפיתחה שוליה.39)מפרשים נשברו
ה"ב).40) פ"ו למעלה (ראה לטהרה יותר 41)כשיעורה

נוח  מקום בה נשאר שהרי מלמטה, שנפחתה מתיבה
נשאר 42)לישיבה. אם שאפילו במשנה, חכמים כדעת

שהמשפלת  מפני מידרס, טומאת בטלה לישיבה מקום
ייחדה  שאם [ונראה, לישיבה. ולא זבל להולכת נעשתה
ולהבא  מכאן מידרס טומאת מקבלת שנפחתה, אחר לישיבה

עץ]. כלי פשוטי ככל

.Ê‰·¯Ú43ÔÈÏa‚nL ıÚ ÏL44ÔÈa‰ da45˙‡ B‡ ¬≈»∆≈∆¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆
dÈ‡ - ˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ÒÈÒÙb‰«ƒ¿ƒ««ƒ∆¿«∆∆¿»À¿≈»

Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó46,˜ˆa‰ ˙‡ da ÔÈLlLÂ . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆»ƒ»∆«»≈
ÔÈbÏ ÈMÓ ˙˜ÊÁnL47ÔÈa˜ ‰ÚLz „ÚÂ48‰˜cÒpL , ∆«¬∆∆ƒ¿≈Àƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿¿»

˜„q‰ ÈtÓ ˙Á‡ BÏ‚¯ da ıÁ¯Ï ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú49 «∆≈»ƒ¿…»«¿««ƒ¿≈«∆∆
dÓ˙qL ;Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó BÊ È¯‰ -50d˙ÙBkL51 ¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¿»»∆¿»

dÁÈp‰ .dlL ˜„ÒÂ dÏ„‚ ÈÙÏ ‰ÈÏÚ ·LBÈÂ¿≈»∆»¿ƒ»¿»¿∆∆∆»ƒƒ»
ÌÈÓLba52dÈ‡ - ˜„q‰ ÌzÒÂ ‰Át˙pL „Ú «¿»ƒ«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿««∆∆≈»

da LeÏÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Óƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»
da LeÏÏ ‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙e53.˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜Óe , ¿ƒ««¬∆»»»¿«∆∆¿»À¿

ÌÈ¯˜a dÁÈp‰Â ¯ÊÁ54Ïa˜Ï ‰¯ÊÁ - ˜„q‰ ÁzÙÂ »«¿ƒƒ»¿»ƒ¿ƒ¿««∆∆»¿»¿«≈
Ò¯„Ó ˙‡ÓË55.˙B‡ÓË ¯‡MÓ ‰¯B‰Ëe , À¿«ƒ¿»¿»ƒ¿»À¿

מ"ב.43) פ"כ והחול 45)מערבבים.44)שם הטיט
הבניין. או 46)לצורך לשבת אדם בני של דרכם אין

הלכלוך. מפני כזו, בעריבה כלים 47)לעמוד תוספתא,
ה"א. פי"א לוגין.48)בבאֿמציעא ששה מחזיק הקב

עדיין 49) כשהיא ומדובר, הסדק. דרך מהר יוצאים שהמים
טומאות. בשאר ומטמאה רימונים כלומר,50)מקבלת

בה  ישתמשו תיסדק שאם לכך, עומדת היא מתחילה
תמיהת  לתרץ כדי נאמרה, זו נוספת תיבה לישיבה.
בטלה  העיקר "בטל בזה אמרו לא למה האחרונים,
חדשים' 'תוספות (ראה הקודמת בהלכה כמו הטפילה"

שני 51)למשנתנו). מחזיקה אינה ואם פיה. על הופכה
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מפני  זיתים, במוציא שטהרתם בית, כלי ככל דינה - לוגין
רגליים. לרחיצת בה משתמשים שם.52)שאין משנה,

לו:53) אומרים ללישה, ראוייה עריבה על יושב אדם ואם
מלאכתנו". ונעשה הגירסא 54)"עמוד וכן "בקדים", צ"ל

וייבשה  מזרחית ברוח שהניחה שם רבינו ופירש במשנה.
הסדק. נפתח כך ומתוך העריבה, שם,55)את בתוספתא

ביום. פעמים עשר אפילו ומיטהרת מטמאת יוסי: רבי אמר

.Á‰·¯Ú56‰ÏB„‚57ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‡È‰L ¬≈»¿»∆ƒ»≈«ƒ¿»«ƒ
ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ ‰˙ÁÙpL58dÈÎ‰Â59È¯‰ - ‰·ÈLÈÏ ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒƒ»¬≈

ÚÈˆ˜iL „Ú Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ Û‡ ‰¯B‰Ë BÊ60ÔÈ‡L ; ¿»«ƒÀ¿«ƒ¿»«∆«¿ƒ«∆≈
„Ú ‰˙ÁÙpL ‰ÏB„‚ ‰·¯Úa ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰««¬»»∆∆«¬≈»¿»∆ƒ¿¬»«

‰OÚÓ da ‰OÚiL61d‡OÚ .62‰Ó‰·Ï Òe·‡63Û‡ , ∆«¬∆»«¬∆¬»»≈ƒ¿≈»«
‰‡ÓË - Ï˙ka dÚ·wL Èt ÏÚ64˙B‡Óh‰ ÏÎa65. «ƒ∆¿»»«…∆¿≈»¿»«À¿

מ"ד.56) קבים.57)שם מתשעה ויצאה 58)למעלה
לקבל. ראויה שאינה מפני כלי או 59)מתורת במחשבה

נוחה 60)בדיבור. שתהיה כדי הקצוות, את יחתוך
במשנתנו.61)לישיבה. חכמים גדולה 62)דעת לעריבה

במשנתנו). ישראל' ('תפארת לכך 63)שנפחתה והתקינה
מעשה. קש 64)עלֿידי חבילות בו להניח משמש אבוס

שניקבה  אףֿעלֿפי טומאה לקבל חזרה ולפיכך ועשבים,
רימון. לא 65)במוציא אבל הטומאות שאר בכל פירוש,

או  לישיבה ראוי אינו בכותל הקבוע איבוס שהרי במידרס,
מקבל  שאינו לקרקע כמחובר נידון אינו ולמה לשכיבה.
וגם  בקרקע לקביעה מתחילתו נעשה שלא מפני טומאה?
ואפשר  הבנין של חלק אינו שהרי הקרקע, את משמש אינו
ו'תפארת  ('ברטנורא' לכותל מחובר שאינו באבוס להשתמש

שם). ישראל'

.Ë‰hÓ66eÏhpL67˙Bk¯‡ ÈzL68¯Á‡ dlL ƒ»∆ƒ¿¿≈¬À∆»««
˙‡ ‰pL ‡ÏÂ ˙BL„Á ˙Bk¯‡ dÏ ‰OÚÂ ˙‡ÓËpL∆ƒ¿»¿»»»¬À¬»¿…ƒ»∆

ÌÈ·˜p‰69˙BL„Á‰ e¯aLÂ70‡È‰ ÔÈ„Ú - «¿»ƒ¿ƒ¿¿«¬»¬«ƒƒ
d˙‡ÓËa71CÏB‰ Ïk‰L ,‰¯B‰Ë - ˙BLÈ‰ e¯azL ; ¿À¿»»ƒ¿«¿«¿»¿»∆«…≈

.˙BLÈ‰ ¯Á‡«««¿»

מ"ו.66) פי"ט נשברו.67)שם הדפנות 68)ולא שני
למרגלותיה. עד המיטה ממראשותי הנמשכים הארוכים

(ראה 69) בהם תחובות שהארוכות המיטה לשונות חריצי
המיטה). תבנית של מלא תיאור ה"ב פ"ד למעלה

נשברו.70) אפילו קיימות,71)פירוש, שהישנות מפני
לא  – שינוי כל ללא הראשון למקומן בנקל להחזירן ואפשר
לה  עשה כשלא והואֿהדין המיטה. של טומאתה פקעה
לרבותא, חדשות" "עשה ונקט עליה, מיטה תורת חדשות,
כלל  בדעתו שאין מוכיחה החדשות שעשיית תחשוב שלא

טהרות'). ('סדרי למקומן הישנות את להחזיר

.È‰hÓ72Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L73‰¯ˆ˜ ‰ÏhÂ74 ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»
ÌÈÚ¯k ÈzLe75˙¯eˆ ÔÈ„ÚL ,d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú - ¿≈¿»«ƒ¬«ƒƒ¿À¿»»∆¬«ƒ«

˙„ÓBÚ ‰hn‰76k ÈzLe ‰k¯‡ ‰Ïh ;ÌÈÚ¯77- «ƒ»∆∆ƒ¿»¬À»¿≈¿»«ƒ
‰¯B‰Ë78. ¿»

מ"ה.72) פי"ח ונקט 73)שם אחרות, בטומאות הואֿהדין

עלֿידי  מידרס טומאת להיטמא רגילה שמיטה מפני מידרס
נדה. אשה מצד 74)ישיבת או הראש שמצד הדופן

צידיה.75)הרגליים. שמשני המיטה כרעי שתי
כלֿכך.76) נוח לא באופן אמנם עליה, לשכב ואפשר
משופעת 78)שמצידיה.77) מיטה על לשכב איֿאפשר

החלקים  את למקומם החזיר ואם הי"ג). (ראה אורכה לכל
ישראל'). ('תפארת הטומאה חזרה – שניטלו

.‡Èıˆ˜79˙BBLÏ ÈzL80ÔBÒÎÏ‡a ‰hÓ ÏL81B‡ , »«¿≈¿∆ƒ»«¬«¿
ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÚ¯k ÈzL ıˆwL82B‡ ,ÔBÒÎÏ‡a ∆»«¿≈¿»«ƒ∆««∆««¬«¿

ÔËÚnL83ÁÙhÓ ˙BÁt84.‰¯B‰Ëe ‰¯aL BÊ È¯‰ - ∆ƒ¬»»ƒ∆«¬≈ƒ¿»»¿»
‰k¯‡ ‰¯aL85‰‡ÓË ·‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú - dw˙Â ƒ¿¿»¬À»¿ƒ¿»¬«ƒƒ«À¿»

‰˙È‰Lk86dw˙Â ‰iM‰ ‰k¯‡‰ ‰¯aL ;87- ¿∆»¿»ƒ¿¿»»¬À»«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë88Ò¯„Ó ÚbÓ ‰‡ÓË Ï·‡ ,89‡Ï . ¿»ƒ«ƒ¿»¬»¿≈»««ƒ¿»…

- ‰iM‰ ‰¯aLpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»
‰¯B‰Ë90. ¿»

שראשי 80)שם.79) המיטה זוויות שבארבע העצים
ש  בחריצים תחובים והקצרות בהם.הארוכות

את 81) וקצץ מרובע, בצורת מחוברות והקצרות הארוכות
מזרחיתֿ כגון המרובע, אלכסון שבראשי הלשונות שתי
לשני  המיטה נתפרקה כך ומתוך ומערביתֿצפונית, דרומית

וקצרה. ארוכה חלק ובכל בהגהותיו 82)חלקים הגר"א
שגם  ומסתבר טפח", על "טפח המלים את מוחק למשנה,
גורס  הוא וכן דעתו. לפי למוחקן יש כאן רבינו בדבריו
שנדפסו  [במשניות ה"ב. פ"ה בבאֿמציעא כלים בתוספתא,
ובמשנה  טפח", על "טפח הכניסו: משנה, סדרי בששה

אלו]. מילים הוצאו נדה, למסכת כל 83)שנספחה את
הכרעיים. והשאיר 84)ארבעת הכרעיים מן חלק קצץ

גבי  מעל מטפח פחות מונחת והמיטה בגובהן, מטפח פחות
"פחות  שהמילים מבאר, למשנה בפירושו רבינו הקרקע.
ולמה  באלכסון. כרעיים שתי קצץ לדין גם נמשכות מטפח"
שהודיע  אחר טהורה, כרעיים ארבע שקצץ להשמיענו צריך
כל  שאם לומר שאפשר מפני טהורה? – שתיים שקצץ כבר
יותר  וראוייה מתנודדת אינה המיטה – שוות הרגליים
יותר  קצרות האחד באלכסון רגליה ששתי ממיטה לשכיבה

השני. שבאלכסון מ"ו.85)מאלו אפשר 86)שם,
לכותל. המיטה מידרס.87)להשעין טמאה במיטה מדובר

והטעם,88) הראשונה. תיקון אחר נשברה שהשנייה ואע"פ
שנטמאה, המיטה את מבטלת הארוכות שתי ששבירת מפני
נטמאה  לא זו ומיטה היא, חדשות פנים המתוקנת וזו

ב). קיב, שבת (ראה מידרס הנוגע 89)טומאת דבר ככל
הארוכה  דבר: של וטעמו לטומאה. ראשון שנעשה במידרס
וקיבלה  מידרס, הטמאה במיטה נגעה הראשונה המתוקנת
שנייה, ארוכה כשנשברה ממנה פקעה שלא מגע טומאת
זו  וטומאתה עצמה, מחמת לה באה זו שטומאה מפני
תמצא  דומים (דינים לה המחוברת המיטה כל על מתפשטת

טֿי). הלכות ובפכ"א הי"ב, בפ"ז לגמרי,90)למעלה,
מגע  טומאת עליה שאין ואין שתיקנה, אחר אפילו מידרס

חדשה  שמיטה מפני לטומאתה, להחזירה מועיל התיקון
למעלה. שביארנו כמו לכאן, באה

.·È‰hÓ91,˙B‡ÓË ¯‡La B‡ Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»À¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קנט milk zekld - dxdh xtq - lel` 'f w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מפני  זיתים, במוציא שטהרתם בית, כלי ככל דינה - לוגין
רגליים. לרחיצת בה משתמשים שם.52)שאין משנה,

לו:53) אומרים ללישה, ראוייה עריבה על יושב אדם ואם
מלאכתנו". ונעשה הגירסא 54)"עמוד וכן "בקדים", צ"ל

וייבשה  מזרחית ברוח שהניחה שם רבינו ופירש במשנה.
הסדק. נפתח כך ומתוך העריבה, שם,55)את בתוספתא

ביום. פעמים עשר אפילו ומיטהרת מטמאת יוסי: רבי אמר

.Á‰·¯Ú56‰ÏB„‚57ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‡È‰L ¬≈»¿»∆ƒ»≈«ƒ¿»«ƒ
ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ ‰˙ÁÙpL58dÈÎ‰Â59È¯‰ - ‰·ÈLÈÏ ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒƒ»¬≈

ÚÈˆ˜iL „Ú Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ Û‡ ‰¯B‰Ë BÊ60ÔÈ‡L ; ¿»«ƒÀ¿«ƒ¿»«∆«¿ƒ«∆≈
„Ú ‰˙ÁÙpL ‰ÏB„‚ ‰·¯Úa ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰««¬»»∆∆«¬≈»¿»∆ƒ¿¬»«

‰OÚÓ da ‰OÚiL61d‡OÚ .62‰Ó‰·Ï Òe·‡63Û‡ , ∆«¬∆»«¬∆¬»»≈ƒ¿≈»«
‰‡ÓË - Ï˙ka dÚ·wL Èt ÏÚ64˙B‡Óh‰ ÏÎa65. «ƒ∆¿»»«…∆¿≈»¿»«À¿

מ"ד.56) קבים.57)שם מתשעה ויצאה 58)למעלה
לקבל. ראויה שאינה מפני כלי או 59)מתורת במחשבה

נוחה 60)בדיבור. שתהיה כדי הקצוות, את יחתוך
במשנתנו.61)לישיבה. חכמים גדולה 62)דעת לעריבה

במשנתנו). ישראל' ('תפארת לכך 63)שנפחתה והתקינה
מעשה. קש 64)עלֿידי חבילות בו להניח משמש אבוס

שניקבה  אףֿעלֿפי טומאה לקבל חזרה ולפיכך ועשבים,
רימון. לא 65)במוציא אבל הטומאות שאר בכל פירוש,

או  לישיבה ראוי אינו בכותל הקבוע איבוס שהרי במידרס,
מקבל  שאינו לקרקע כמחובר נידון אינו ולמה לשכיבה.
וגם  בקרקע לקביעה מתחילתו נעשה שלא מפני טומאה?
ואפשר  הבנין של חלק אינו שהרי הקרקע, את משמש אינו
ו'תפארת  ('ברטנורא' לכותל מחובר שאינו באבוס להשתמש

שם). ישראל'

.Ë‰hÓ66eÏhpL67˙Bk¯‡ ÈzL68¯Á‡ dlL ƒ»∆ƒ¿¿≈¬À∆»««
˙‡ ‰pL ‡ÏÂ ˙BL„Á ˙Bk¯‡ dÏ ‰OÚÂ ˙‡ÓËpL∆ƒ¿»¿»»»¬À¬»¿…ƒ»∆

ÌÈ·˜p‰69˙BL„Á‰ e¯aLÂ70‡È‰ ÔÈ„Ú - «¿»ƒ¿ƒ¿¿«¬»¬«ƒƒ
d˙‡ÓËa71CÏB‰ Ïk‰L ,‰¯B‰Ë - ˙BLÈ‰ e¯azL ; ¿À¿»»ƒ¿«¿«¿»¿»∆«…≈

.˙BLÈ‰ ¯Á‡«««¿»

מ"ו.66) פי"ט נשברו.67)שם הדפנות 68)ולא שני
למרגלותיה. עד המיטה ממראשותי הנמשכים הארוכים

(ראה 69) בהם תחובות שהארוכות המיטה לשונות חריצי
המיטה). תבנית של מלא תיאור ה"ב פ"ד למעלה

נשברו.70) אפילו קיימות,71)פירוש, שהישנות מפני
לא  – שינוי כל ללא הראשון למקומן בנקל להחזירן ואפשר
לה  עשה כשלא והואֿהדין המיטה. של טומאתה פקעה
לרבותא, חדשות" "עשה ונקט עליה, מיטה תורת חדשות,
כלל  בדעתו שאין מוכיחה החדשות שעשיית תחשוב שלא

טהרות'). ('סדרי למקומן הישנות את להחזיר

.È‰hÓ72Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L73‰¯ˆ˜ ‰ÏhÂ74 ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»
ÌÈÚ¯k ÈzLe75˙¯eˆ ÔÈ„ÚL ,d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú - ¿≈¿»«ƒ¬«ƒƒ¿À¿»»∆¬«ƒ«

˙„ÓBÚ ‰hn‰76k ÈzLe ‰k¯‡ ‰Ïh ;ÌÈÚ¯77- «ƒ»∆∆ƒ¿»¬À»¿≈¿»«ƒ
‰¯B‰Ë78. ¿»

מ"ה.72) פי"ח ונקט 73)שם אחרות, בטומאות הואֿהדין

עלֿידי  מידרס טומאת להיטמא רגילה שמיטה מפני מידרס
נדה. אשה מצד 74)ישיבת או הראש שמצד הדופן

צידיה.75)הרגליים. שמשני המיטה כרעי שתי
כלֿכך.76) נוח לא באופן אמנם עליה, לשכב ואפשר
משופעת 78)שמצידיה.77) מיטה על לשכב איֿאפשר

החלקים  את למקומם החזיר ואם הי"ג). (ראה אורכה לכל
ישראל'). ('תפארת הטומאה חזרה – שניטלו

.‡Èıˆ˜79˙BBLÏ ÈzL80ÔBÒÎÏ‡a ‰hÓ ÏL81B‡ , »«¿≈¿∆ƒ»«¬«¿
ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÚ¯k ÈzL ıˆwL82B‡ ,ÔBÒÎÏ‡a ∆»«¿≈¿»«ƒ∆««∆««¬«¿

ÔËÚnL83ÁÙhÓ ˙BÁt84.‰¯B‰Ëe ‰¯aL BÊ È¯‰ - ∆ƒ¬»»ƒ∆«¬≈ƒ¿»»¿»
‰k¯‡ ‰¯aL85‰‡ÓË ·‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú - dw˙Â ƒ¿¿»¬À»¿ƒ¿»¬«ƒƒ«À¿»

‰˙È‰Lk86dw˙Â ‰iM‰ ‰k¯‡‰ ‰¯aL ;87- ¿∆»¿»ƒ¿¿»»¬À»«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë88Ò¯„Ó ÚbÓ ‰‡ÓË Ï·‡ ,89‡Ï . ¿»ƒ«ƒ¿»¬»¿≈»««ƒ¿»…

- ‰iM‰ ‰¯aLpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»
‰¯B‰Ë90. ¿»

שראשי 80)שם.79) המיטה זוויות שבארבע העצים
ש  בחריצים תחובים והקצרות בהם.הארוכות

את 81) וקצץ מרובע, בצורת מחוברות והקצרות הארוכות
מזרחיתֿ כגון המרובע, אלכסון שבראשי הלשונות שתי
לשני  המיטה נתפרקה כך ומתוך ומערביתֿצפונית, דרומית

וקצרה. ארוכה חלק ובכל בהגהותיו 82)חלקים הגר"א
שגם  ומסתבר טפח", על "טפח המלים את מוחק למשנה,
גורס  הוא וכן דעתו. לפי למוחקן יש כאן רבינו בדבריו
שנדפסו  [במשניות ה"ב. פ"ה בבאֿמציעא כלים בתוספתא,
ובמשנה  טפח", על "טפח הכניסו: משנה, סדרי בששה

אלו]. מילים הוצאו נדה, למסכת כל 83)שנספחה את
הכרעיים. והשאיר 84)ארבעת הכרעיים מן חלק קצץ

גבי  מעל מטפח פחות מונחת והמיטה בגובהן, מטפח פחות
"פחות  שהמילים מבאר, למשנה בפירושו רבינו הקרקע.
ולמה  באלכסון. כרעיים שתי קצץ לדין גם נמשכות מטפח"
שהודיע  אחר טהורה, כרעיים ארבע שקצץ להשמיענו צריך
כל  שאם לומר שאפשר מפני טהורה? – שתיים שקצץ כבר
יותר  וראוייה מתנודדת אינה המיטה – שוות הרגליים
יותר  קצרות האחד באלכסון רגליה ששתי ממיטה לשכיבה

השני. שבאלכסון מ"ו.85)מאלו אפשר 86)שם,
לכותל. המיטה מידרס.87)להשעין טמאה במיטה מדובר

והטעם,88) הראשונה. תיקון אחר נשברה שהשנייה ואע"פ
שנטמאה, המיטה את מבטלת הארוכות שתי ששבירת מפני
נטמאה  לא זו ומיטה היא, חדשות פנים המתוקנת וזו

ב). קיב, שבת (ראה מידרס הנוגע 89)טומאת דבר ככל
הארוכה  דבר: של וטעמו לטומאה. ראשון שנעשה במידרס
וקיבלה  מידרס, הטמאה במיטה נגעה הראשונה המתוקנת
שנייה, ארוכה כשנשברה ממנה פקעה שלא מגע טומאת
זו  וטומאתה עצמה, מחמת לה באה זו שטומאה מפני
תמצא  דומים (דינים לה המחוברת המיטה כל על מתפשטת

טֿי). הלכות ובפכ"א הי"ב, בפ"ז לגמרי,90)למעלה,
מגע  טומאת עליה שאין ואין שתיקנה, אחר אפילו מידרס

חדשה  שמיטה מפני לטומאתה, להחזירה מועיל התיקון
למעלה. שביארנו כמו לכאן, באה
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ÔÈÁ‡ ‰e˜ÏÁL B‡ dÈˆÁ „·‡ B‡ dÈˆÁ ·‚Â92B‡ ¿ƒ¿«∆¿»»«∆¿»∆¬»»«ƒ
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÔÈÙzL93¯aLpL ÈÏÎk BÊ È¯‰L ,94. À»ƒ¬≈¿»∆¬≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰e¯ÈÊÁ‰95‰Ê È¯‰ . ∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»¿«»¬≈∆
,‡ÓËpL ÌÈÏk È¯·MÓ „Á‡ ÈÏk ‰OÚL ÈÓÏ ‰ÓB„∆¿ƒ∆»»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»

¯B‰Ë ‡e‰L96.‡a‰Ï ‰‡ÓË Ïa˜Óe ∆»¿«≈À¿»¿«»

מ"ט.91) בירושה.92)שם להם אם 93)שנפלה אפילו
הישנה. טומאתה פקעה כרעיים, ושתי ארוכה נשארו

בהם 94) דנים שאנו במקרים כי שבה"ט, לדין דומה זה ואין
החסרים  החלקים שיוחזרו הדעת על מתקבל הדבר אין כאן

המיטה,95)למקומם. כשנחלקה פקעה ראשונה טומאה
נטמאה  שלא חדשה כמיטה נידונית והשלימה שחזר ואחר
לא  שכאן מפני י, שבהלכה לניטלו דומה זה ואין מעולם.
ולזה  כלי. מתורת בטלה ולפיכך שיוחזרו, דעתו על העלה

שבור". ככלי זו "שהרי באמרו: רבינו חוץ 96)נתכוון
ה"א). פ"ב למעלה (ראה מתכות לכלי

.‚È‰hÓ97‰¯aL Ì‡ ,‰È¯·È‡ e˜¯ÙpL98‰k¯‡ ƒ»∆ƒ¿¿≈»∆»ƒƒ¿¿»¬À»
el‡ È¯‰ - ÌÈÚ¯k ÈzLe ‰¯ˆ˜ B‡ ÌÈÚ¯k ÈzLe¿≈¿»«ƒ¿»»¿≈¿»«ƒ¬≈≈

ÔÈ‡nË˙Ó99ÔLÈÏÂ Ï˙ka ÔÎÓÒÏ ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ , ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿»«…∆¿ƒ…
Ô‰ÈÏÚ100. ¬≈∆

נשארה.98)שם.97) גורס: איש' החלקים 99)ה'חזון
ארוכה  או כרעיים ושתי קצרה שהם שנשארו, השלמים

טומאה. מקבלים – כרעיים א.100)ושתי טז, סוכה
שאם  ואמרנו, טמאה. במיטה מדובר י בהלכה [למעלה

צורת  לה שאין מפני נטהרה, כרעיים ושתי ארוכה נשברה
אנו  וכאן חדשה, מיטה תהיה בכותל יסמכה ואם מיטה,
זו  חדשה ומיטה ולהבא, מכאן טומאה קבלת על דנים
כמותם. ופסק במשנתנו, חכמים לדעת טומאה מקבלת
ראב"ד  (ראה בכותל] לסומכה עליה בחישב שמדובר ונראה

וכסףֿמשנה)

.„È‰hÓ101dlk ˙‡ÓËpL102ÌÈ¯·È‡ dÏÈaË‰ Ì‡ , ƒ»∆ƒ¿»À»ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ
ÌÈ¯·È‡103‰¯B‰Ë -104. ≈»ƒ¿»

שם.101) שלימה.102)כלים, פירקה 103)כשהיא
עצמו. בפני חלק כל רבינו 104)והטביל מועילה. הטבילה

במשנתנו, וחכמים אליעזר רבי של מחלוקתם מפרש
כחכמים. ופסק שנתפרקה, טמאה מיטה איברי בטבילת
ו'תוספות' שם, ר"ש (ראה אחרת פירש עצמה במשנה אולם
קצרה  או ארוכה כשנשארו ומדובר מיטה). ד"ה א טז, סוכה
פרחה  - נשארו כשלא אבל מחוברות, כרעיים ושתי

טבילה. צריכה ואינה טומאתה

.ÂË˜¯ÙÓ‰105Ú‚Bp‰ - dÏÈaË‰Ï ‰hn‰ ˙‡ «¿»≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»«≈«
ÌÈÏ·Áa106¯B‰Ë dlL107. «¬»ƒ∆»»

מ"א.105) פי"ט המיטה.106)שם דפנות בין המסורגים
שהם 107) מפני המיטה כדין החבלים דין הפריקה לפני

בלתי  וחבלים החיבור, נפסק וכשפרקה לה, מחוברים
כך  ומשום עצמם בפני כלל טומאה מקבלים אינם ארוגים

נטהרו.
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ה'תשע"ט  אלול א' ראשון יום

יג. עשה מצות
― הי"ג ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ;(my)יד, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָ
והראיה ּפעמים. ארּבע נכּפל זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָוגם
אמרם הּוא ― מצות ׁשּתי יד וׁשל ראׁש ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹֹׁשּתפּלין

מנחֹות ׁשּסֹובר,(cn.)ּבּגמרא מי על הּתמּה ּדר על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבלי מהן אחת ּתּונח לא יד וׁשל ראׁש ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּתפּלין
"מאן לׁשֹונם: וזה ּבנמצא, ׁשּתיהן ּכׁשּיהיּו אּלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאחרת,
ּכלֹומר: לעּבד?!" לא מצוה חדא מצות, ׁשּתי לּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹּדלית
[לפחֹות] יעׂשה לא מצות ׁשּתי לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמי
יניח ּולפיכ ׁשּבידֹו, אתֿהּמצוה יעׂשה אּלא לא, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחת?!
ׁשל לּתפּלין ׁשּקראּו ,ל נתּבאר הּנה ׁשּבנמצא. מהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאיזֹו
הּנׁשים אין אּלּו מצות ּוׁשּתי מצות. ׁשּתי ראׁש וׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹֹיד
"למען חּיּובן: ּבטעם יתעּלה אמר ׁשהרי ּבהן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָחּיבֹות

"ּבפי ה' ּתֹורת h)ּתהיה ,bi zeny)חּיבֹות אינן ונׁשים ― ְְְִִִֵֶַַָָָ
נתּבארּו ּוכבר ּבּמכלּתא. ּבארּו וכ ּתֹורה, ְְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָּבתלמּוד

מּמנחֹות ד' ּבפרק האּלה הּמצות ׁשּתי (l`:ּכלּֿדיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
(jli`e.

ה'תשע"ט  אלול ב' שני יום

יח. טו. עשה מצות
יום ראשוןֿ שני א ֿ'ב 'אלול 

― הט"ו מזּוזה,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
ּבית עלֿמזזֹות "ּוכתבּתם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻוהּוא

"ּובׁשערי(h ,e mixac)זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .my) ְְְְְִִִִֶֶַַָָָ
(k ,`iמּמנחֹות ג' ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו מצוה ודיני ;sc) ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻ

(jli`e `l.

― הי"ח לכלֿזכרהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
זה הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ספר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָמּמנּו

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא מאד l.)מׁשּבח zegpn),ּכתבֹו" : ְְְְְְִֶָָָָֹֻ
אי ואם סיני". מהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָמעלה
יבּקׁש אֹו לקנֹותֹו הּוא חּיב ― ּבידֹו לכתבֹו לֹו ְְְְְְִֵֶַַָָָָאפׁשר
לכם "ּכתבּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבׁשבילֹו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָׁשּיכּתבּו
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epif`d)אתֿהּׁשירה zxiy)"הּזאת(hi ,`l my)jezne) ִֶַַָֹ
lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxt zaizk lr ieevd

(dxezdּפרׁשּיֹות אתֿהּתֹורה לכּתב מּתר ׁשאינֹו לפי ,ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ
dlek)ּפרׁשּיֹות dxezd zaizka aiig jgxkÎlrae)ואכן . ְִֵָָָ

ּכלֿהּתֹורה ― הּזאת" "אתֿהּׁשירה ּבאמרֹו ְְְִֶַַַָָָָֹרצֹונֹו
סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הּזאת. אתֿהּׁשירה :(k`:)הּכֹוללת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ספר אבֹותיו לאדם לֹו ׁשהּניחּו אףֿעלּֿפי רבא: ֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ"אמר
לכם ּכתבּו 'ועּתה ׁשּנאמר: מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה

איתבּה הּזאת'. הּׁשירה eixac)את lr dywd):אּבּייxn`p) ִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
y dpyna(jlnׁשּלא ּכדי לׁשמֹו, ּתֹורה ספר לֹו ְְִֵֵֵֶֶָֹּכֹותב

― אבֹותיו ּבׁשל y)יתּגאה o`kn)אין מל(ok)הדיֹוט , ְְְֲִִֶֶֶֶֶָָ
נצרכה לא "התם הּתׁשּובה: ּובאה a`לא?!" `l my) ְְְִַָָָָָָָָ

(cnll weqtdלֹו 'וכתב ּכדתניא: ּתֹורֹות, לׁשּתי ְְְְִִֵֶַַָָָאּלא
ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ּתֹורֹות"; ׁשּתי ― הּתֹורה' ְְְִִֵֵֶֶַַַָאתֿמׁשנה
ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ׁשּכלֿאדם הּוא, להדיֹוט מל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבין
ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתֹורֹות, ספרי ׁשני והּמל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד,
ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּסנהדרין.

מּמנחֹות ג' jli`e)ּבפרק l)ּובריׁש(`aa)ּבתרא(.ciÎbi) ְְְְִֵֶֶַָָ
.(blw:)וׁשּבת ְַָ

ה'תשע"ט  אלול ג' שלישי יום

יז. עשה מצות
― הי"ז הּיֹוׁשבהּמצוה ׁשּכלֿמל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ולא לעצמֹו ּתֹורה ספר יכּתב הּמלכּות ּכּסא על ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹאצלנּו
ּכּסא על כׁשבּתֹו "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּפרד

הּזאת" הּתֹורה אתֿמׁשנה לֹו וכתב gi)מּמלכּתֹו ,fi my). ְְְְִֵֶַַַַַָָֹ
מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו .(k`.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ה'תשע"ט  אלול ד' רביעי יום

יד. עשה מצות
― הי"ד ציצית,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

עלֿציצת ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָוהּוא
ּתכלת" ּפתיל gl)הּכנף ,eh xacna)ּכׁשּתי נמנית אינּה א . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אצלנּו הּוא ׁשהּכלל אףֿעלּֿפי gl.)מצות, zegpn): ְְְִִֵֶֶַַַַֹ

א מעּכבת אינּה אתֿ"הּתכלת מעּכב אינֹו והּלבן תֿהּלבן ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבּספרי אמרּו ׁשּכן my)הּתכלת", gly zyxt)ׁשהן "יכֹול : ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת מצות מצות: ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּתי
וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה ― לציצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹלכם
ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאין

ד'(bl:)קּדּוׁשין ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
jli`e)מּמנחֹות .gl). ְִָ

ה'תשע"ט  אלול ה' חמישי יום

יט. עשה מצות
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

ה'תשע"ט  אלול ו' שישי יום

יט. עשה מצות
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

ה'תשע"ט  אלול ז' ש"ק יום

יט. עשה יום שלישיֿ שבתֿ קודש ג ֿ'ז 'אלול מצות

― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר

וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ
(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת
ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו
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çé:éîé úLáa eìëiå ïBâéå ìîò úBàøì éúàöé íçøî äf änì̈³¨¤Æ¥¤´¤¨½̈¦¦§¬¨−̈§¨®©¦§¬§−Ÿ¤¨¨«

i"yx
(È).éúòîù éë ששמעתי לפי אזכרנו שלא אמרתי אני

עלי. שמתלחשים אלו רבים וכן øåâîדבת אסיפה ל' .
שקר:åãéâä.ת"י: עדות פי'åðãéâðå.עליו ומנחם ונעידנו

כמו ונגידנו יד )הגידו חבר (דברים  וכן תתגודדו לא
רעים יגיד יז)לחלק אילנא (איוב  גודו כמו השחתה ל'

ג) פתרונו (דניאל וכה ממש הגדה לשון אותו פתר ודונש
נגידנו  כמו לנו ויש למלך ונגידנו שקר דברי עליו הגידו
עד  כיֿאם פתרונו יבין לא אשר במקרא רבים דברים
יכלו  ולא כמו לשלש או תיבות לשתי יחלקון אשר

לשלום לו)דברו יצאוני(בראשית י)בני éøîåù:(לעיל
éòìö.:שברי äúåôé.מצפים éìåà ולטעות לנו לשמוע

åìéëùä.(È‡)אחרינו: àì éë:בעצתם הצליחו לא
(„È).åá éúãìé øùà íåéä øåøà בלעז אינייניר"ט פוא"י

אביו  חלקיהו שימש אונס ידי ועל הריון שעת היא
את  הורג שהיה מנשה מפני בורח שהיה ביום מיטתו

וברח: מיטתו ושימש דגושה çîù.(ÂË)הנביאים מ"ם
בבשורתו: אביו את ששמח אחרים תשמח ל' שהוא

(ÊË)êôä øùà íéøòë:ועמורה סדום ..íçð àìå
לבטל  אחרת מחשבה חשב לא חורבן עליהם משגזר

éðúúåî(ÊÈ)גזרתו: àì øùà והרי מרחם המות מלאך .
דיבור: קצרי המקראות מן íìåò.זה úøä של הריון

ïåâéå.(ÁÈ)עולמית: ìîò:המקדש בית חורבן

cec zcevn
(È).È˙ÚÓ˘ ÈÎאויבים אסיפת רבים  דברי ששמעתי אע"פ

הדבר ונגיד שקר עדות  עליו הגידו לאלו אלו  שאומרים מסביב 
המלך : לפני  ‡Â˘.ההוא ÏÎחשבתים אשר ואיש איש  כל

להיות תקלתי על  מצפים המה שלומי  וחפצי אוהבי שהם
מליצה : ענין והוא  ופוסח ÂÙÈ˙‰.צולע  ÈÏÂ‡אולי באמרם 

חייב בעבורו שיהיה  דבר שידבר לו  ונוכלה לדברינו  יפותה 
ממנו: נקמתינו את  נקחה ואז  ‡È˙Â.(È‡)מיתה  '‰Âעכ "ז הנה

יוכלו ולא רודפי כשלו כן על  חזק כגבור לעזרה  עמי ה ' היה
רעה: עמי לעשות  Ó‡„.לי Â˘Â·הצליחו לא כי  מאד  נתביישו 

תשכח: ולא להם  זאת תהיה  עולם וכלימת  Â‰'(È·)בעצתם
.˙Â‡·ˆמעשיו לדעת הצדיק את הבוחן  צבאות ה' ואתה

אראה בעיני  אשר  אני בטוח ולב  כליות מחשבות ורואה 
מהם : ‡ÍÈÏ.נקמתך ÈÎלהם שיש  הריב  מגלה  אני  אליך  לבד 

עזר : ממנו לבקש  למי גיליתי ולא Ï‰'.(È‚)עמדי Â¯È˘
אמר: עצמו נפש ועל  האביון, נפש  את המרעים מיד הציל אשר  אותו  והללו  לה' שירו  הצדק אנשי אתם ‡¯Â¯(È„)ומעתה

.ÌÂÈ‰:המזל קשי בפי  המורגל  כפי מולדתו ירמיה קלל  עליו קמו רבים  כי  על  לב ·Â.ממרירות  È˙„ÏÂÈהמיוחס ההריון יום הוא 
ילדך  זה  לאביך וכמ"ש  לאב  כג)גם ‡ÈÓ.:(משלי È˙„ÏÈ לאם :‡˘¯ לבד  המיוחס הלידה  יום  ÂÎÂ'.(ÂË)זה  ˘È‡‰ ¯Â¯‡ הואיל

ועל  זה  טוב איש כמ "ש טובה לבשר טוב  איש  דרך כי  טוב איש המבשר היה לא בודאי  טובה הבשורה  היתה  לא ולמפרע 
יבוא טובה  יח)בשורה  ˘Â‰ÁÓ.:(ש"א ÁÓ˘: שמחה היתה  למפרע וכי בתמיה  ‰‰Â‡.(ÊË)אמר  ˘È‡‰ ‰È‰Â:המבשר ÌÈ¯ÚÎזה 

.'ÂÎÂ:וחברותיה סדום  ÌÁ.הם ‡ÏÂ:הגזירה לבטל  אחרת  מחשבה חשב לא  הפיכה  עליהם ישמעÚÓ˘Â.משגזר הזה המבשר
יללה : ותרועת  צרה זעקת  ÌÁ¯Ó.(ÊÈ)מאוהביו  È˙˙ÂÓ ‡Ï שבידו‡˘¯ מי למה כי והמבשר הלידה יום מקלל אני לזה ר"ל

המיתה : עד  עולם  עד הריון לי היה ורחמה  שעה לפי לקבר  אמי  כן אם  לי והיה ברחם עודי אותי המית לא ÓÏ‰(ÁÈ)להמית
.È˙‡ˆÈ ÌÁ¯Ó ‰Ê: חי הנולד  כדרך  מעצמי יצאתי  למה ÔÂ‚ÈÂ.ר"ל ÏÓÚ ˙Â‡¯Ïויגון עמל לראות  לרעתי  היתה הזאת התולדה

עלי: הקמים אותי מביישים הימים כל  כי  בבושת כלים ימי והנה

oeiv zcevn
(È).˙·„כמו הרע' האמיר' על  יאמר רוב פי ועל  אמירה ענין

הארץ יג)דבת  אסיפה :Â‚Ó¯.:(במדבר תקוה˘È¯ÓÂ.ענין ענין 
הדבר את  שמר ואביו  כמו  לו)וצפוי חיגרˆÈÚÏ.:(בראשית ענין 

שמחו  ובצלעי וכן והתקלה המכשול  על  ויאמר (תהלים ופסח ,

והסתה:ÂÙÈ˙‰.:לה) פיתוי יכולת:ÏÎÂÂ‰.מל ' מל '
(‡È).È˙Â‡ אותך ואדבר וכן ב)עמי כמוıÈ¯Ú.:(יחזקאל חזק

נערץ פט)אל  המצליח ‰˘ÂÏÈÎ.:(תהלים כי על  הצלחה  ענין 
לכל  דוד ויהי וכן בהשכל  מעשיו שעושה  הבריות בעיני  נדמה

משכיל יח)דרכיו הבחנה:·ÔÁÂ.(È·):(ש"א מלשון 
(‚È).ÌÈÚ¯Ó: רשעים(ÊË).ÌÁ:מחשבה היפוך ענין

.‰ÚÂ¯˙Âלו ירעה  נפשו כמו יללה זעקת  טו)ענין :(ישעיה
(ÊÈ).ÌÁ¯Ó: הולד מקום הריון:‰¯˙.הוא  ÏÓÚ.(ÁÈ)מל '

יגיעה: כליון:ÂÏÎÈÂ.ענין  מל'



קסי lel` 'fÎ'b ycewÎzayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

epif`d)אתֿהּׁשירה zxiy)"הּזאת(hi ,`l my)jezne) ִֶַַָֹ
lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxt zaizk lr ieevd

(dxezdּפרׁשּיֹות אתֿהּתֹורה לכּתב מּתר ׁשאינֹו לפי ,ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ
dlek)ּפרׁשּיֹות dxezd zaizka aiig jgxkÎlrae)ואכן . ְִֵָָָ

ּכלֿהּתֹורה ― הּזאת" "אתֿהּׁשירה ּבאמרֹו ְְְִֶַַַָָָָֹרצֹונֹו
סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הּזאת. אתֿהּׁשירה :(k`:)הּכֹוללת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ספר אבֹותיו לאדם לֹו ׁשהּניחּו אףֿעלּֿפי רבא: ֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ"אמר
לכם ּכתבּו 'ועּתה ׁשּנאמר: מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה

איתבּה הּזאת'. הּׁשירה eixac)את lr dywd):אּבּייxn`p) ִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
y dpyna(jlnׁשּלא ּכדי לׁשמֹו, ּתֹורה ספר לֹו ְְִֵֵֵֶֶָֹּכֹותב

― אבֹותיו ּבׁשל y)יתּגאה o`kn)אין מל(ok)הדיֹוט , ְְְֲִִֶֶֶֶֶָָ
נצרכה לא "התם הּתׁשּובה: ּובאה a`לא?!" `l my) ְְְִַָָָָָָָָ

(cnll weqtdלֹו 'וכתב ּכדתניא: ּתֹורֹות, לׁשּתי ְְְְִִֵֶַַָָָאּלא
ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ּתֹורֹות"; ׁשּתי ― הּתֹורה' ְְְִִֵֵֶֶַַַָאתֿמׁשנה
ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ׁשּכלֿאדם הּוא, להדיֹוט מל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבין
ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתֹורֹות, ספרי ׁשני והּמל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד,
ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּסנהדרין.

מּמנחֹות ג' jli`e)ּבפרק l)ּובריׁש(`aa)ּבתרא(.ciÎbi) ְְְְִֵֶֶַָָ
.(blw:)וׁשּבת ְַָ

ה'תשע"ט  אלול ג' שלישי יום

יז. עשה מצות
― הי"ז הּיֹוׁשבהּמצוה ׁשּכלֿמל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ולא לעצמֹו ּתֹורה ספר יכּתב הּמלכּות ּכּסא על ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹאצלנּו
ּכּסא על כׁשבּתֹו "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּפרד

הּזאת" הּתֹורה אתֿמׁשנה לֹו וכתב gi)מּמלכּתֹו ,fi my). ְְְְִֵֶַַַַַָָֹ
מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו .(k`.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ה'תשע"ט  אלול ד' רביעי יום

יד. עשה מצות
― הי"ד ציצית,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

עלֿציצת ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָוהּוא
ּתכלת" ּפתיל gl)הּכנף ,eh xacna)ּכׁשּתי נמנית אינּה א . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אצלנּו הּוא ׁשהּכלל אףֿעלּֿפי gl.)מצות, zegpn): ְְְִִֵֶֶַַַַֹ

א מעּכבת אינּה אתֿ"הּתכלת מעּכב אינֹו והּלבן תֿהּלבן ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבּספרי אמרּו ׁשּכן my)הּתכלת", gly zyxt)ׁשהן "יכֹול : ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת מצות מצות: ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּתי
וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה ― לציצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹלכם
ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאין

ד'(bl:)קּדּוׁשין ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
jli`e)מּמנחֹות .gl). ְִָ

ה'תשע"ט  אלול ה' חמישי יום

יט. עשה מצות
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

ה'תשע"ט  אלול ו' שישי יום

יט. עשה מצות
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

ה'תשע"ט  אלול ז' ש"ק יום

יט. עשה יום שלישיֿ שבתֿ קודש ג ֿ'ז 'אלול מצות

― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר

וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ
(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת
ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו
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:çëMú àì íìBò únìk eìékNäáéíäî Eúî÷ð äàøà áìå úBéìë äàø ÷écö ïça úBàáö ýåýéå ¦§¦½§¦©¬−̈¬Ÿ¦¨¥«©©¨³§¨ÆŸ¥´©¦½Ÿ¤¬§¨−¨¥®¤§¤³¦§¨«§Æ¥¤½
éìà ék:éáéø-úà éúélb Eâé:íéòøî ãiî ïBéáà Lôð-úà ìévä ék ýåýé-úà eììä ýåýéì eøéLãéøeøà ¦¬¥¤−¦¦¬¦¤¦¦«¦ µ©«½̈©«§−¤§¨®¦¬¦¦²¤¤¬¤¤§−¦©¬§¥¦«¨´

:Ceøá éäé-ìà énà éðúãìé-øLà íBé Ba ézãlé øLà íBiäåèøîàì éáà-úà øOa øLà Léàä øeøà ©½£¤¬ª©−§¦®²£¤§¨©¬§¦¦¦−©§¦¬¨«¨´¨¦À£¤̧¦©³¤¨¦Æ¥½Ÿ
:eäçnN çnN øëæ ïa Eì-ãléæèä÷òæ òîLå íçð àìå ýåýé Côä-øLà íéøòk àeää Léàä äéäå ª«©§−¥´¨¨®©¥−©¦¢¨«§¨¨Æ¨¦´©½¤«¨¦²£¤¨©¬§−̈§´Ÿ¦¨®§¨©³§¨¨Æ
:íéøäö úòa äòeøúe ø÷aaæé:íìBò úøä dîçøå éøá÷ énà éì-éäzå íçøî éðúúBî-àì øLà ©½Ÿ¤§−̈§¥¬¨¢¨«¦£¤¬Ÿ§©−¦¥¨®¤©§¦¦³¦¦Æ¦§¦½§©§−̈œ£©¬¨«

çé:éîé úLáa eìëiå ïBâéå ìîò úBàøì éúàöé íçøî äf änì̈³¨¤Æ¥¤´¤¨½̈¦¦§¬¨−̈§¨®©¦§¬§−Ÿ¤¨¨«

i"yx
(È).éúòîù éë ששמעתי לפי אזכרנו שלא אמרתי אני

עלי. שמתלחשים אלו רבים וכן øåâîדבת אסיפה ל' .
שקר:åãéâä.ת"י: עדות פי'åðãéâðå.עליו ומנחם ונעידנו

כמו ונגידנו יד )הגידו חבר (דברים  וכן תתגודדו לא
רעים יגיד יז)לחלק אילנא (איוב  גודו כמו השחתה ל'

ג) פתרונו (דניאל וכה ממש הגדה לשון אותו פתר ודונש
נגידנו  כמו לנו ויש למלך ונגידנו שקר דברי עליו הגידו
עד  כיֿאם פתרונו יבין לא אשר במקרא רבים דברים
יכלו  ולא כמו לשלש או תיבות לשתי יחלקון אשר

לשלום לו)דברו יצאוני(בראשית י)בני éøîåù:(לעיל
éòìö.:שברי äúåôé.מצפים éìåà ולטעות לנו לשמוע

åìéëùä.(È‡)אחרינו: àì éë:בעצתם הצליחו לא
(„È).åá éúãìé øùà íåéä øåøà בלעז אינייניר"ט פוא"י

אביו  חלקיהו שימש אונס ידי ועל הריון שעת היא
את  הורג שהיה מנשה מפני בורח שהיה ביום מיטתו

וברח: מיטתו ושימש דגושה çîù.(ÂË)הנביאים מ"ם
בבשורתו: אביו את ששמח אחרים תשמח ל' שהוא

(ÊË)êôä øùà íéøòë:ועמורה סדום ..íçð àìå
לבטל  אחרת מחשבה חשב לא חורבן עליהם משגזר

éðúúåî(ÊÈ)גזרתו: àì øùà והרי מרחם המות מלאך .
דיבור: קצרי המקראות מן íìåò.זה úøä של הריון

ïåâéå.(ÁÈ)עולמית: ìîò:המקדש בית חורבן

cec zcevn
(È).È˙ÚÓ˘ ÈÎאויבים אסיפת רבים  דברי ששמעתי אע"פ

הדבר ונגיד שקר עדות  עליו הגידו לאלו אלו  שאומרים מסביב 
המלך : לפני  ‡Â˘.ההוא ÏÎחשבתים אשר ואיש איש  כל

להיות תקלתי על  מצפים המה שלומי  וחפצי אוהבי שהם
מליצה : ענין והוא  ופוסח ÂÙÈ˙‰.צולע  ÈÏÂ‡אולי באמרם 

חייב בעבורו שיהיה  דבר שידבר לו  ונוכלה לדברינו  יפותה 
ממנו: נקמתינו את  נקחה ואז  ‡È˙Â.(È‡)מיתה  '‰Âעכ "ז הנה

יוכלו ולא רודפי כשלו כן על  חזק כגבור לעזרה  עמי ה ' היה
רעה: עמי לעשות  Ó‡„.לי Â˘Â·הצליחו לא כי  מאד  נתביישו 

תשכח: ולא להם  זאת תהיה  עולם וכלימת  Â‰'(È·)בעצתם
.˙Â‡·ˆמעשיו לדעת הצדיק את הבוחן  צבאות ה' ואתה

אראה בעיני  אשר  אני בטוח ולב  כליות מחשבות ורואה 
מהם : ‡ÍÈÏ.נקמתך ÈÎלהם שיש  הריב  מגלה  אני  אליך  לבד 

עזר : ממנו לבקש  למי גיליתי ולא Ï‰'.(È‚)עמדי Â¯È˘
אמר: עצמו נפש ועל  האביון, נפש  את המרעים מיד הציל אשר  אותו  והללו  לה' שירו  הצדק אנשי אתם ‡¯Â¯(È„)ומעתה

.ÌÂÈ‰:המזל קשי בפי  המורגל  כפי מולדתו ירמיה קלל  עליו קמו רבים  כי  על  לב ·Â.ממרירות  È˙„ÏÂÈהמיוחס ההריון יום הוא 
ילדך  זה  לאביך וכמ"ש  לאב  כג)גם ‡ÈÓ.:(משלי È˙„ÏÈ לאם :‡˘¯ לבד  המיוחס הלידה  יום  ÂÎÂ'.(ÂË)זה  ˘È‡‰ ¯Â¯‡ הואיל

ועל  זה  טוב איש כמ "ש טובה לבשר טוב  איש  דרך כי  טוב איש המבשר היה לא בודאי  טובה הבשורה  היתה  לא ולמפרע 
יבוא טובה  יח)בשורה  ˘Â‰ÁÓ.:(ש"א ÁÓ˘: שמחה היתה  למפרע וכי בתמיה  ‰‰Â‡.(ÊË)אמר  ˘È‡‰ ‰È‰Â:המבשר ÌÈ¯ÚÎזה 

.'ÂÎÂ:וחברותיה סדום  ÌÁ.הם ‡ÏÂ:הגזירה לבטל  אחרת  מחשבה חשב לא  הפיכה  עליהם ישמעÚÓ˘Â.משגזר הזה המבשר
יללה : ותרועת  צרה זעקת  ÌÁ¯Ó.(ÊÈ)מאוהביו  È˙˙ÂÓ ‡Ï שבידו‡˘¯ מי למה כי והמבשר הלידה יום מקלל אני לזה ר"ל

המיתה : עד  עולם  עד הריון לי היה ורחמה  שעה לפי לקבר  אמי  כן אם  לי והיה ברחם עודי אותי המית לא ÓÏ‰(ÁÈ)להמית
.È˙‡ˆÈ ÌÁ¯Ó ‰Ê: חי הנולד  כדרך  מעצמי יצאתי  למה ÔÂ‚ÈÂ.ר"ל ÏÓÚ ˙Â‡¯Ïויגון עמל לראות  לרעתי  היתה הזאת התולדה

עלי: הקמים אותי מביישים הימים כל  כי  בבושת כלים ימי והנה

oeiv zcevn
(È).˙·„כמו הרע' האמיר' על  יאמר רוב פי ועל  אמירה ענין

הארץ יג)דבת  אסיפה :Â‚Ó¯.:(במדבר תקוה˘È¯ÓÂ.ענין ענין 
הדבר את  שמר ואביו  כמו  לו)וצפוי חיגרˆÈÚÏ.:(בראשית ענין 

שמחו  ובצלעי וכן והתקלה המכשול  על  ויאמר (תהלים ופסח ,

והסתה:ÂÙÈ˙‰.:לה) פיתוי יכולת:ÏÎÂÂ‰.מל ' מל '
(‡È).È˙Â‡ אותך ואדבר וכן ב)עמי כמוıÈ¯Ú.:(יחזקאל חזק

נערץ פט)אל  המצליח ‰˘ÂÏÈÎ.:(תהלים כי על  הצלחה  ענין 
לכל  דוד ויהי וכן בהשכל  מעשיו שעושה  הבריות בעיני  נדמה

משכיל יח)דרכיו הבחנה:·ÔÁÂ.(È·):(ש"א מלשון 
(‚È).ÌÈÚ¯Ó: רשעים(ÊË).ÌÁ:מחשבה היפוך ענין

.‰ÚÂ¯˙Âלו ירעה  נפשו כמו יללה זעקת  טו)ענין :(ישעיה
(ÊÈ).ÌÁ¯Ó: הולד מקום הריון:‰¯˙.הוא  ÏÓÚ.(ÁÈ)מל '

יגיעה: כליון:ÂÏÎÈÂ.ענין  מל'
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i"yx
(ÊÎ)àöîì úçàì úçà úìä÷ äøîà éúàöî äæ äàø

.ïåáùç והעבירות עושים שהצדיקים המצוות כל
אחת  על אחת הקב"ה לפני נמנים עוברים שהרשעים
רבותינו  פירשו כך גדול לחשבון שמצטרפות עד

סוטה: ÷úìä.במסכת äøîà החכמה קבוצת אמרה
החכמה: המקבצת המשכלת נפשו לשון ÷úìä.ואמרה

הקובצה  על מוסב זכר בלשון אמרו וכשהוא הוא נקבה
אלעזר  בן ירמיה רבי אמר מצינו ובמדרש שלמה, והוא
משיחה  ופעמים זכר בלשון משיחה פעמים הקדש רוח

אומר אחד כתוב נקבה. ע)בלשון ומפלטי (תהלים  עזרי
אומר אחד וכתוב מ )לי אחד (שם  כתוב עזרתי, אתה כי

ב)אומר אומר(נחום אחד וכתוב מבשר ח )קול (ישעיה

ציון: מבשרת éùôð.(ÁÎ)קול äù÷á ãåò øùà לבד

בקשה  מצאתים ולא שבקשתים למעלה האמורים אלה
קלה  דעתן כולן כי מצאתי ולא בנשים כשרה נפשי עוד

éúàöî.עליהן: óìàî ãçà íãà אלף שבעולם בנוהג
שראויים  להצליח מהם יוצאים אין למקרא, נכנסים
אין  למשנה שנכנסו מאה ואותם מאה אלא למשנה
שנכנסין  עשרה ואותן עשרה אלא לגמרא מהם יוצאים
אחד  הרי להוראה אחד אלא מהם מצליח אין לגמרא

äìà.מאלף: ìëá äùàå צריך אתה לכך באלף אפילו
בה: éúàöî.(ËÎ)להזהר äæ äàø ãáì לעולם שבאה

ידה: על äùò.תקלה øùà הראשון האדם את הקב"ה
שנים äîäå.ישר: ונעשו אשתו חוה לו משנזדווגה

המה: íéáø.ונקראו úåðåáùç åù÷á ומחשבות מזימות
במדרש: נדרש כך חטא של

cec zcevn
(ÊÎ).‰Ê המקרא:¯‡‰ בסוף  ˜‰Ï˙.האמור ‰¯Ó‡אמרה

וכן המדבר, כאחר (ואמר המנגדות. הדעות  המקבץ  של  נפש
מקומות): בהרבה  המקרא ÔÂ·˘Á.דרך  ‡ÂˆÓÏ ˙Á‡Ï ˙Á‡

רוצה אחת, אל  אחת להעריך  כיֿאם בינה  מחשבת  למצוא  אין
יכשר: איזה וישכיל  יבין אז  כי הפכו , אל דבר להעריך  לומר

(ÁÎ).È˘Ù ‰˘˜· „ÂÚ למצוא:‡˘¯ יכולתי  ולא הפכו אל  העריכו  מבלי דבר  למצוא  הרגיל  מן יותר נפשי בקשה הרבה  אשר
.'Â‚Â Ì„‡ישר שאדם ניכר היה  עצמו מפאת כי הפכו, מול  העריכו מבלי אף  והגון ישר  אחד אדם  מצאתי אנשים  אלף מבין

‡Ï‰.הוא: ÏÎ· ‰˘‡Âשהיו לי המיוחדות הנשים  אלה בכל  מצאתי לא  הפכה מול  העריכה מבלי והגונה ישרה  אשה  אבל
העריכו מבלי  דבר למצוא קשה  מאד  וכאומר אחר. במקום שנתבאר כמו מאות, שלש ופילגשים מאות  שבע שרות אלף, במספר
מבלי מאלף  אחת  אף  מצאתי לא הנשים  ובין  אלף , מבין אחד  לבד העריכות מבלי מצאתי לא אנשים  בין אף כי הפכו, מול

הפכה : מול È˙‡ˆÓ.(ËÎ)העריכות ‰Ê ‰‡¯ „·Ïשזה מה התבונן  לומר רוצה  מצאתי , לבד  זה  ראה  והראוי מסורס , מקרא  הוא 
הפכו: מול  העריכו מבלי הוא שישר  מצאתי לבד  אותו  ישר, אדם דהיינו מצאתי ‰‡ÌÈ‰Ï.לבד  ‰˘Ú ידעתי‡˘¯ כי  בעבור  הוא 

מבלי והדומים, וחמלה ותוגה בכעס המדות  בענין הממוצע בדרך  ללכת  לומר רוצה ישר, להיות האדם  את ברא  האלהים  אשר 
עצמה מפאת ניכרת  ואינה נמצאה  לא כזאת אשה (אבל עצמו. מפאת הוא  ניכר  לו  אלה אשר ואיש  הקצוות, מן הקצה אל  נטות 

למולה). והגונה  ישרה שהיא בה  נראה אז הפכה מול  בהעריכה לנטותÓ‰Â‰.כיֿאם רבות מחשבות המבקשים  הם הם  אדם בני
האחר הקצה אל  לנטות  לו מהראוי שאז יגידו חכמים אשר האחד  הקצה  אל  לבבו שנטה  כשרואה  וזהו  האחד, הקצה אל  פעם 

הפכו: מול  העריכו מבלי עצמו  מפאת ניכר  ובעליו  הישר  דרך  זהו כי האמצע , על יבא למען

oeiv zcevn
(ÊÎ).˙Ï‰˜ ‰¯Ó‡נקבה בלשון אמר ולזה  נפש, מלת  תחסר

(ש "א דוד  ותכל  וכן קהלת. נפש אמר וכאילו ידבר  הנפש  שעל 
לט): בינה:ÔÂ·˘Á.יג  יותרÂÚ„.(ÁÎ)מחשבת  הרבה ענינו

והרגי הנהוג  כט ):מן  מו (בראשית  עוד  צואריו על  ויבך  כמו ל .

ci dpyn ipy wxt zea` zkqn

·ÈéñBé éaøøîBà:éìò áéáç Cøáç ïBîî éäéClLk E;äøBz ãBîìì Cîöò ï÷úäå,Cì äMøé dðéàL;ìëå ©¦¥¥§¦¨£¥¨¨¦¨¤§¤¨§©§¥©§¨¦§¨¤¥¨§ª¨¨§¨
éNòîì eéäé EíéîL íL. ©£¤¦§§¥¨©¦
‚ÈL éaøïBòîøîBà:älôúáe òîL úiø÷a øéäæ éåä;ìltúî äzàLëe,òá÷ Eúlôz Nòz ìà,íéîçø àlà ©¦¦§¥¡¥¨¦¦§¦©§©¦§¦¨§¤©¨¦§©¥©©©§¦¨§§©¤¨©£¦

àeä Ceøa íB÷nä éðôì íéðeðçúå,øîàpL(âé ,á ìàåé):àeä íeçøå ïepç (ìà) ék"íçðå ãñç-áøå íétà Cøà §©£¦¦§¥©¨¨¤¤¡©¦¥©§©¤¤©©¦§©¤¤§¦¨
"äòøä-ìò;Cîöò éðôa òLø éäz ìàå. ©¨¨¨§©§¦¨¨¦§¥©§¨

„Èøæòìà éaøøîBà:äøBz ãBîìì ãe÷L éåä;ñBøB÷étàì áéLzM äî òãå;ìîò äzà éî éðôì òãå,ïîàðå ©¦¤§¨¨¥¡¥¨¦§¨§©©¤¨¦¨©¦§©¦§¥¦©¨¨¥§¤¡¨
Czëàìî ìòa àeä,Cúlòt øëN Cì ílLiL. ©©§©§¨¤§©¤¨§©§ª¨¨

aiaiaiai.dxez cenll jnvr owzd:äéøçà ù÷áì êéøö éðéàå äìù àéðñëàì úøæåç äøåú ,íëç éáà éáàå íëç éáàå ìéàåä øîàú àìùeidi jiyrn lke
.miny myl:êðå÷ ïåöø úåùòì àéøá äéäúù àìà ,êôåâ úåðääì ïéåëúú àì õøà êøãáå äéúùå äìéëàá ÷ñåò äúàù äòùá óà

bibibibi.rny z`ixwa xidf ied:äúðåòá äìôúå äìôú ìë ììôúäì ,äìôúá ïëå .åúðåòá åúåø÷ì.rawéúîéà øîåàå òåá÷ øáã äáåç åéìò ùéù íãàë
íãàë íéðåðçú ïåùìá äøîåà åðéàå ,àîìòá äàéø÷á äúåà øîåàù ,úçà äùøô ãçà ÷øô àåø÷ì åì òåá÷ù íãàë ,òá÷ ,éîð éà .äæ áåç éìòî ÷åøôà

:íéîçø ù÷áîù.`ed megxe oepg l` ikî íçøî àåä íéðåðçúä éãé ìòå ,íéðåðçúá äöåø:ãé.jnvr ipta ryx idz l`eøçîìå íåéäù øáã äùòú ìà
ìà ,éúòîù éðàå .éøîâì äòø úåáøúì àöåé äúà êë êåúîù ,òùøë êîöò ÷éæçú àì øîåìë êéðéòá òùø éäú ìà ,ùøéô í"áîøå .åá êîöòì äúà òéùøú

:êîöò éðôá ãåîòúå øåáöä ïî ùåøôúù äæ øáãá òùø éäú
cicicici.qexewit`läòø åéìò àåáú àîù ùåçì åùôð ìò ñç åðéàå ø÷ôäë åîöò íéùî ,éîð éà .ø÷ôä àéä åìéàë äáéùçîå äøåúä úà äæáîù ,ø÷ôä ïåùì

:äéãîåì åà äøåúä úà äæáîù ìò.lnr dz` in iptl rce:åúòãì úåèðì êáì äúôé àìù .ñåøå÷éôàì áéùî äúàù åæ äáåùúá

`xephxa yexit
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האדם: של לתיקונו דברים שלושה – שבמשנתנו  במאמרו – מציין  הכהן יוסי רבי
חברו ;`. עצמו ;a.כלפי  שמים.b.כלפי כלפי

ClLk Eéìò áéáç Cøáç ïBîî éäé :øîBà éñBé éaø כשם – ÇÄÅÅÀÄÈÂÅÈÈÄÈÆÀÆÈ
חברך ; ממון על שומר  היה כך לאבדו , שלא ממונך על  שומר  שאתה
בנהר, טובעת או בים מטורפת שספינתו  כגון בסכנה, חברך ממון ואם

בהצלת  לטרוח עליך  להציל , באפשרותך ויש בחצירו , דליקה שנפלה או
בסכנה; היה ממונך אילו טורח, שהיית כשם ozpממונו  iaxc zea`ae

:exn`;חברו ממון  את רואה יהא כך  ממונו, את רואה שאדם "כשם
רוצה  יהא כך  שלו, ממון על  רע שם יצא שלא רוצה שאדם וכמו

חברו ". ממון על  רע שם יצא äøBzשלא ãBîìì Cîöò ï÷úäåÀÇÀÅÇÀÈÄÀÈ
מידותך תיקון  ידי  על  תורה, בקנייני לזכות בשביל עצמך, את הכשר –

ואבי חכם ואבי  הואיל תאמר : ואל  התורה; בלימוד רב עמל  ותוך 
אחריה  לחזור  צריך ואיני שלה, אכסניה על  חוזרת התורה חכם, אבי 

בה, Cìולעמול äMøé dðéàL מאב בירושה עוברת התורה שאין – ÆÅÈÀËÈÈ
רבה. יגיעה מתוך אלא בה זוכה אדם ואין  eéäéלבן, EéNòî ìëåÀÈÇÂÆÄÀ

íéîL íLì בצרכים עוסק כשאתה ואפילו  עושה, שאתה מה בכל  – ÀÅÈÇÄ
הבורא; רצון לעשות שמים, לשם אלא כוונתך תהא לא שלך , הגשמיים

אמרו א א א א ):):):):וכן  סגסגסגסג,,,, תלויים ((((ברכותברכותברכותברכות תורה גופי שכל  קטנה, פרשה איזוהי

דעהו " דרכיך  "בכל וווו),),),),בה? גגגג,,,, שאמרו ((((משלימשלימשלימשלי וזה עבירה. לדבר ואפילו 
א א א א ):):):): נד נד נד נד ,,,, יצריך,((((ברכות ברכות ברכות ברכות  בשני  – לבבך" בכל  אֿלהיך  ה' את "ואהבת

היצר, בפעולת שתעסוק בשעה שאפילו כלומר  הרע, וביצר הטוב ביצר
הטוב לתכלית כוונתך  ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).תהא

ג י ה נ ש מ ר ו א ב

כוונה. ומתוך בזמנה שתהא התפילה, בענין  להזהיר בא נתנאל  בן שמעון  רבי 

òîL úiø÷a øéäæ éåä :øîBà ïBòîL éaø,בעונתה לקרותה – ÇÄÄÀÅÁÅÈÄÄÀÄÇÀÇ
älôúáe מצוה "חביבה שכן  בזמנה, ותפילה תפילה כל להתפלל  – ÄÀÄÈ
בבבב).).).).בשעתה" סחסחסחסח,,,, Eúlôz((((פסחים פסחים פסחים פסחים  Nòz ìà ,ìltúî äzàLëeÀÆÇÈÄÀÇÅÇÇÇÀÄÈÀ

òá÷ את למלא כדי  אלא אותה עושה אדם שאין  קבועה, חובה – ÀÇ
מהר, ממנה להיפטר וברצונו מעמסה, איזו  עליו שמעיקה כמי חובתו ,

àlàתפלתך àeäתהא Ceøa íB÷nä éðôì íéðeðçúå íéîçø ÆÈÇÂÄÀÇÂÄÄÀÅÇÈÈ
רחמים, ובקשת תחנונים בלשון  בכוונה אותה שתתפלל –:øîàpLÆÆÁÇ

"äòøä-ìò íçðå ãñç-áøå íétà Cøà àeä íeçøå ïepç-ék"ÄÇÀÇÆÆÇÇÄÀÇÆÆÀÄÈÇÈÈÈ

זה: בפסוק כלולים וכולם ישנם, תפלות סוגי  שלושה שיצילהו `.–

שחטא ואף מצרות, `et,הקב"ה jix`i; יענישהו לו a.ולא שייטיב
הקב"ה לכך , ראוי  אינו מעשיו  שלפי ואף לבו, משאלות daxiוימלא

.b ;enr ecqg,חטאיו על  הקב"ה לו drxdשימחול  lr mgpieשראוי
זה  ידי  על אלא אדם ישיג לא התפלות מיני שלשת כל אבל לו .

רחמים  בדרך  אליו  כשיתפלל דהיינו ורחום, חנון הוא שהקב"ה
ישראלישראלישראלישראל").").").").ותחנונים Cîöò("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת éðôa òLø éäz ìàåאל – ÀÇÀÄÈÈÄÀÅÇÀÈ

או  שהיום דבר תעשה שלא עצמך, בעיני  אפילו  רשע מחרתהא
מפרשים: ויש זה? רשע עשיתי  למה ותאמר : עצמך , את `lתרשיע

jnvr ipta ryx idzהציבור מן  שתפרוש  זה בדבר  רשע תהא אל –
ורמב"ם  הבריות. עם מעורבת דעתך תהא אלא עצמך, בפני ותעמוד 

jnvrמפרש: ipta ryx idz l`שמתוך רשע, עצמך  את תחשוב אל  –
לגמרי. רעה לתרבות תצא כך

i p y m e i
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לרכוש כדי התורה, בלימוד  רבה והתמדה יתירה שקידה דורש ערך בן  אלעזר  רבי
ללומד : אלעזר רבי  מציין  מטרות ושתי  ענייניה; בכל ומקיפה עמוקה `.ידיעה

כוזבות. דעות בפני עליה ולהגן  תורה של אמיתותה להוכיח לידיa.שידע שיבוא
ותב  גדולתו  ואחדותו, מציאותו הבורא, לחזק הכרת כדי ונפלאותיו, חסדיו ונתו,

ומאהבה. מיראה ויעבדהו  בה' אמונתו את

äøBz ãBîìì ãe÷L éåä :øîBà øæòìà éaø בתורה עסוק – ÇÄÆÀÈÈÅÁÅÈÄÀÈ
בלימודה. והתמדה יגיעה ידי  על אלא נקנית התורה שאין  שקידה, מתוך

ñBøB÷étàì áéLzM äî òãå התורה דברי  את להבין  העמק – ÀÇÇÆÈÄÈÇÄ
לסתור שתדע כדי  ברורה, והבחנה יסודית ידיעה בהם לך  ורכוש 

ראיותיהם; את ולהכזיב האפיקורסים, של  –"`qexewit"טענותיהם
והעושה  פה, שבעל  בתורה הכופר וכן  ואחדותו, ה' במציאות הכופר זה

מפרש, הרמב"ם כפירה. דרך  על ובפרהסיא להכעיס עבירות
ויש התורה. את ומבזה שמפקיר  "הפקר", מלשון  הוא ש "אפיקורוס"

אפיקור היווני  הפילוסוף שם על  שזה oaxegמבארים, iptl dpy 400)
(ipy zia החיים שתכלית הבריות, את והורה כפירה, רעיונות שהפיץ ,

את  שמבזה מי  לכל זה בשם וכינו הגוף, תענוגות אחר  ללכת היא

`).התורה ,i oixcdpq dpynl epxe`a oiir)ìîò äzà éî éðôì òãåÀÇÄÀÅÄÇÈÈÅ
בוראך, את שתכיר  כדי שבה, ובנסתר  בנגלה והתעמק בתורה עמול –

שלם, בלב לעבדו  ה', אמונת בלבך ותתחזק עמל, אתה מי  לפני ותדע
Czëàìî ìòa àeä ïîàðå את לעשות עליך  שציוה הקב"ה – ÀÆÁÈÇÇÀÇÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

יהודי צריך . . שיהיה אצלו הרגש ש"אתה בחרתנו מכל העמים", ועל־ידי־זה נעשה גם אצל הגוי הרגש של כבוד, ועד להרגש של יראה 
– אם יש צורך בכך.

משיחת שבת פרשת שופטים, ה'תשכ"ט
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æë:ïBaLç àöîì úçàì úçà úìä÷ äøîà éúàöî äæ äàøçëéúàöî àìå éLôð äL÷a-ãBò øLà §¥Æ¤´¨½̈¦¨§−̈Ÿ¤®¤©©¬§©©−¦§¬Ÿ¤§«£¤²¦§¨¬©§¦−§´Ÿ¨¨®¦
:éúàöî àì älà-ìëá äMàå éúàöî óìàî ãçà íãàèëíéýìàä äNò øLà éúàöî äæ-äàø ãáì ¨º̈¤¨³¥¤Æ¤Æ¨½̈¦§¦¨¬§¨¥−¤¬Ÿ¨¨«¦§©Æ§¥¤´¨½̈¦£¤̧¨¨¯¨¡Ÿ¦²

:íéaø úBðáMç eL÷á änäå øLé íãàä-úà¤¨¨−̈¨¨®§¥¬¨¦§−¦§Ÿ¬©¦«

i"yx
(ÊÎ)àöîì úçàì úçà úìä÷ äøîà éúàöî äæ äàø

.ïåáùç והעבירות עושים שהצדיקים המצוות כל
אחת  על אחת הקב"ה לפני נמנים עוברים שהרשעים
רבותינו  פירשו כך גדול לחשבון שמצטרפות עד

סוטה: ÷úìä.במסכת äøîà החכמה קבוצת אמרה
החכמה: המקבצת המשכלת נפשו לשון ÷úìä.ואמרה

הקובצה  על מוסב זכר בלשון אמרו וכשהוא הוא נקבה
אלעזר  בן ירמיה רבי אמר מצינו ובמדרש שלמה, והוא
משיחה  ופעמים זכר בלשון משיחה פעמים הקדש רוח

אומר אחד כתוב נקבה. ע)בלשון ומפלטי (תהלים  עזרי
אומר אחד וכתוב מ )לי אחד (שם  כתוב עזרתי, אתה כי

ב)אומר אומר(נחום אחד וכתוב מבשר ח )קול (ישעיה

ציון: מבשרת éùôð.(ÁÎ)קול äù÷á ãåò øùà לבד

בקשה  מצאתים ולא שבקשתים למעלה האמורים אלה
קלה  דעתן כולן כי מצאתי ולא בנשים כשרה נפשי עוד

éúàöî.עליהן: óìàî ãçà íãà אלף שבעולם בנוהג
שראויים  להצליח מהם יוצאים אין למקרא, נכנסים
אין  למשנה שנכנסו מאה ואותם מאה אלא למשנה
שנכנסין  עשרה ואותן עשרה אלא לגמרא מהם יוצאים
אחד  הרי להוראה אחד אלא מהם מצליח אין לגמרא

äìà.מאלף: ìëá äùàå צריך אתה לכך באלף אפילו
בה: éúàöî.(ËÎ)להזהר äæ äàø ãáì לעולם שבאה

ידה: על äùò.תקלה øùà הראשון האדם את הקב"ה
שנים äîäå.ישר: ונעשו אשתו חוה לו משנזדווגה

המה: íéáø.ונקראו úåðåáùç åù÷á ומחשבות מזימות
במדרש: נדרש כך חטא של

cec zcevn
(ÊÎ).‰Ê המקרא:¯‡‰ בסוף  ˜‰Ï˙.האמור ‰¯Ó‡אמרה

וכן המדבר, כאחר (ואמר המנגדות. הדעות  המקבץ  של  נפש
מקומות): בהרבה  המקרא ÔÂ·˘Á.דרך  ‡ÂˆÓÏ ˙Á‡Ï ˙Á‡

רוצה אחת, אל  אחת להעריך  כיֿאם בינה  מחשבת  למצוא  אין
יכשר: איזה וישכיל  יבין אז  כי הפכו , אל דבר להעריך  לומר

(ÁÎ).È˘Ù ‰˘˜· „ÂÚ למצוא:‡˘¯ יכולתי  ולא הפכו אל  העריכו  מבלי דבר  למצוא  הרגיל  מן יותר נפשי בקשה הרבה  אשר
.'Â‚Â Ì„‡ישר שאדם ניכר היה  עצמו מפאת כי הפכו, מול  העריכו מבלי אף  והגון ישר  אחד אדם  מצאתי אנשים  אלף מבין

‡Ï‰.הוא: ÏÎ· ‰˘‡Âשהיו לי המיוחדות הנשים  אלה בכל  מצאתי לא  הפכה מול  העריכה מבלי והגונה ישרה  אשה  אבל
העריכו מבלי  דבר למצוא קשה  מאד  וכאומר אחר. במקום שנתבאר כמו מאות, שלש ופילגשים מאות  שבע שרות אלף, במספר
מבלי מאלף  אחת  אף  מצאתי לא הנשים  ובין  אלף , מבין אחד  לבד העריכות מבלי מצאתי לא אנשים  בין אף כי הפכו, מול

הפכה : מול È˙‡ˆÓ.(ËÎ)העריכות ‰Ê ‰‡¯ „·Ïשזה מה התבונן  לומר רוצה  מצאתי , לבד  זה  ראה  והראוי מסורס , מקרא  הוא 
הפכו: מול  העריכו מבלי הוא שישר  מצאתי לבד  אותו  ישר, אדם דהיינו מצאתי ‰‡ÌÈ‰Ï.לבד  ‰˘Ú ידעתי‡˘¯ כי  בעבור  הוא 

מבלי והדומים, וחמלה ותוגה בכעס המדות  בענין הממוצע בדרך  ללכת  לומר רוצה ישר, להיות האדם  את ברא  האלהים  אשר 
עצמה מפאת ניכרת  ואינה נמצאה  לא כזאת אשה (אבל עצמו. מפאת הוא  ניכר  לו  אלה אשר ואיש  הקצוות, מן הקצה אל  נטות 

למולה). והגונה  ישרה שהיא בה  נראה אז הפכה מול  בהעריכה לנטותÓ‰Â‰.כיֿאם רבות מחשבות המבקשים  הם הם  אדם בני
האחר הקצה אל  לנטות  לו מהראוי שאז יגידו חכמים אשר האחד  הקצה  אל  לבבו שנטה  כשרואה  וזהו  האחד, הקצה אל  פעם 

הפכו: מול  העריכו מבלי עצמו  מפאת ניכר  ובעליו  הישר  דרך  זהו כי האמצע , על יבא למען

oeiv zcevn
(ÊÎ).˙Ï‰˜ ‰¯Ó‡נקבה בלשון אמר ולזה  נפש, מלת  תחסר

(ש "א דוד  ותכל  וכן קהלת. נפש אמר וכאילו ידבר  הנפש  שעל 
לט): בינה:ÔÂ·˘Á.יג  יותרÂÚ„.(ÁÎ)מחשבת  הרבה ענינו

והרגי הנהוג  כט ):מן  מו (בראשית  עוד  צואריו על  ויבך  כמו ל .

ci dpyn ipy wxt zea` zkqn

·ÈéñBé éaøøîBà:éìò áéáç Cøáç ïBîî éäéClLk E;äøBz ãBîìì Cîöò ï÷úäå,Cì äMøé dðéàL;ìëå ©¦¥¥§¦¨£¥¨¨¦¨¤§¤¨§©§¥©§¨¦§¨¤¥¨§ª¨¨§¨
éNòîì eéäé EíéîL íL. ©£¤¦§§¥¨©¦
‚ÈL éaøïBòîøîBà:älôúáe òîL úiø÷a øéäæ éåä;ìltúî äzàLëe,òá÷ Eúlôz Nòz ìà,íéîçø àlà ©¦¦§¥¡¥¨¦¦§¦©§©¦§¦¨§¤©¨¦§©¥©©©§¦¨§§©¤¨©£¦

àeä Ceøa íB÷nä éðôì íéðeðçúå,øîàpL(âé ,á ìàåé):àeä íeçøå ïepç (ìà) ék"íçðå ãñç-áøå íétà Cøà §©£¦¦§¥©¨¨¤¤¡©¦¥©§©¤¤©©¦§©¤¤§¦¨
"äòøä-ìò;Cîöò éðôa òLø éäz ìàå. ©¨¨¨§©§¦¨¨¦§¥©§¨

„Èøæòìà éaøøîBà:äøBz ãBîìì ãe÷L éåä;ñBøB÷étàì áéLzM äî òãå;ìîò äzà éî éðôì òãå,ïîàðå ©¦¤§¨¨¥¡¥¨¦§¨§©©¤¨¦¨©¦§©¦§¥¦©¨¨¥§¤¡¨
Czëàìî ìòa àeä,Cúlòt øëN Cì ílLiL. ©©§©§¨¤§©¤¨§©§ª¨¨

aiaiaiai.dxez cenll jnvr owzd:äéøçà ù÷áì êéøö éðéàå äìù àéðñëàì úøæåç äøåú ,íëç éáà éáàå íëç éáàå ìéàåä øîàú àìùeidi jiyrn lke
.miny myl:êðå÷ ïåöø úåùòì àéøá äéäúù àìà ,êôåâ úåðääì ïéåëúú àì õøà êøãáå äéúùå äìéëàá ÷ñåò äúàù äòùá óà

bibibibi.rny z`ixwa xidf ied:äúðåòá äìôúå äìôú ìë ììôúäì ,äìôúá ïëå .åúðåòá åúåø÷ì.rawéúîéà øîåàå òåá÷ øáã äáåç åéìò ùéù íãàë
íãàë íéðåðçú ïåùìá äøîåà åðéàå ,àîìòá äàéø÷á äúåà øîåàù ,úçà äùøô ãçà ÷øô àåø÷ì åì òåá÷ù íãàë ,òá÷ ,éîð éà .äæ áåç éìòî ÷åøôà

:íéîçø ù÷áîù.`ed megxe oepg l` ikî íçøî àåä íéðåðçúä éãé ìòå ,íéðåðçúá äöåø:ãé.jnvr ipta ryx idz l`eøçîìå íåéäù øáã äùòú ìà
ìà ,éúòîù éðàå .éøîâì äòø úåáøúì àöåé äúà êë êåúîù ,òùøë êîöò ÷éæçú àì øîåìë êéðéòá òùø éäú ìà ,ùøéô í"áîøå .åá êîöòì äúà òéùøú

:êîöò éðôá ãåîòúå øåáöä ïî ùåøôúù äæ øáãá òùø éäú
cicicici.qexewit`läòø åéìò àåáú àîù ùåçì åùôð ìò ñç åðéàå ø÷ôäë åîöò íéùî ,éîð éà .ø÷ôä àéä åìéàë äáéùçîå äøåúä úà äæáîù ,ø÷ôä ïåùì

:äéãîåì åà äøåúä úà äæáîù ìò.lnr dz` in iptl rce:åúòãì úåèðì êáì äúôé àìù .ñåøå÷éôàì áéùî äúàù åæ äáåùúá
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האדם: של לתיקונו דברים שלושה – שבמשנתנו  במאמרו – מציין  הכהן יוסי רבי
חברו ;`. עצמו ;a.כלפי  שמים.b.כלפי כלפי

ClLk Eéìò áéáç Cøáç ïBîî éäé :øîBà éñBé éaø כשם – ÇÄÅÅÀÄÈÂÅÈÈÄÈÆÀÆÈ
חברך ; ממון על שומר  היה כך לאבדו , שלא ממונך על  שומר  שאתה
בנהר, טובעת או בים מטורפת שספינתו  כגון בסכנה, חברך ממון ואם

בהצלת  לטרוח עליך  להציל , באפשרותך ויש בחצירו , דליקה שנפלה או
בסכנה; היה ממונך אילו טורח, שהיית כשם ozpממונו  iaxc zea`ae

:exn`;חברו ממון  את רואה יהא כך  ממונו, את רואה שאדם "כשם
רוצה  יהא כך  שלו, ממון על  רע שם יצא שלא רוצה שאדם וכמו

חברו ". ממון על  רע שם יצא äøBzשלא ãBîìì Cîöò ï÷úäåÀÇÀÅÇÀÈÄÀÈ
מידותך תיקון  ידי  על  תורה, בקנייני לזכות בשביל עצמך, את הכשר –

ואבי חכם ואבי  הואיל תאמר : ואל  התורה; בלימוד רב עמל  ותוך 
אחריה  לחזור  צריך ואיני שלה, אכסניה על  חוזרת התורה חכם, אבי 

בה, Cìולעמול äMøé dðéàL מאב בירושה עוברת התורה שאין – ÆÅÈÀËÈÈ
רבה. יגיעה מתוך אלא בה זוכה אדם ואין  eéäéלבן, EéNòî ìëåÀÈÇÂÆÄÀ

íéîL íLì בצרכים עוסק כשאתה ואפילו  עושה, שאתה מה בכל  – ÀÅÈÇÄ
הבורא; רצון לעשות שמים, לשם אלא כוונתך תהא לא שלך , הגשמיים

אמרו א א א א ):):):):וכן  סגסגסגסג,,,, תלויים ((((ברכותברכותברכותברכות תורה גופי שכל  קטנה, פרשה איזוהי

דעהו " דרכיך  "בכל וווו),),),),בה? גגגג,,,, שאמרו ((((משלימשלימשלימשלי וזה עבירה. לדבר ואפילו 
א א א א ):):):): נד נד נד נד ,,,, יצריך,((((ברכות ברכות ברכות ברכות  בשני  – לבבך" בכל  אֿלהיך  ה' את "ואהבת

היצר, בפעולת שתעסוק בשעה שאפילו כלומר  הרע, וביצר הטוב ביצר
הטוב לתכלית כוונתך  ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).תהא

ג י ה נ ש מ ר ו א ב

כוונה. ומתוך בזמנה שתהא התפילה, בענין  להזהיר בא נתנאל  בן שמעון  רבי 

òîL úiø÷a øéäæ éåä :øîBà ïBòîL éaø,בעונתה לקרותה – ÇÄÄÀÅÁÅÈÄÄÀÄÇÀÇ
älôúáe מצוה "חביבה שכן  בזמנה, ותפילה תפילה כל להתפלל  – ÄÀÄÈ
בבבב).).).).בשעתה" סחסחסחסח,,,, Eúlôz((((פסחים פסחים פסחים פסחים  Nòz ìà ,ìltúî äzàLëeÀÆÇÈÄÀÇÅÇÇÇÀÄÈÀ

òá÷ את למלא כדי  אלא אותה עושה אדם שאין  קבועה, חובה – ÀÇ
מהר, ממנה להיפטר וברצונו מעמסה, איזו  עליו שמעיקה כמי חובתו ,

àlàתפלתך àeäתהא Ceøa íB÷nä éðôì íéðeðçúå íéîçø ÆÈÇÂÄÀÇÂÄÄÀÅÇÈÈ
רחמים, ובקשת תחנונים בלשון  בכוונה אותה שתתפלל –:øîàpLÆÆÁÇ

"äòøä-ìò íçðå ãñç-áøå íétà Cøà àeä íeçøå ïepç-ék"ÄÇÀÇÆÆÇÇÄÀÇÆÆÀÄÈÇÈÈÈ

זה: בפסוק כלולים וכולם ישנם, תפלות סוגי  שלושה שיצילהו `.–

שחטא ואף מצרות, `et,הקב"ה jix`i; יענישהו לו a.ולא שייטיב
הקב"ה לכך , ראוי  אינו מעשיו  שלפי ואף לבו, משאלות daxiוימלא

.b ;enr ecqg,חטאיו על  הקב"ה לו drxdשימחול  lr mgpieשראוי
זה  ידי  על אלא אדם ישיג לא התפלות מיני שלשת כל אבל לו .

רחמים  בדרך  אליו  כשיתפלל דהיינו ורחום, חנון הוא שהקב"ה
ישראלישראלישראלישראל").").").").ותחנונים Cîöò("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת éðôa òLø éäz ìàåאל – ÀÇÀÄÈÈÄÀÅÇÀÈ

או  שהיום דבר תעשה שלא עצמך, בעיני  אפילו  רשע מחרתהא
מפרשים: ויש זה? רשע עשיתי  למה ותאמר : עצמך , את `lתרשיע

jnvr ipta ryx idzהציבור מן  שתפרוש  זה בדבר  רשע תהא אל –
ורמב"ם  הבריות. עם מעורבת דעתך תהא אלא עצמך, בפני ותעמוד 

jnvrמפרש: ipta ryx idz l`שמתוך רשע, עצמך  את תחשוב אל  –
לגמרי. רעה לתרבות תצא כך

i p y m e i

ד י ה נ ש מ ר ו א ב

לרכוש כדי התורה, בלימוד  רבה והתמדה יתירה שקידה דורש ערך בן  אלעזר  רבי
ללומד : אלעזר רבי  מציין  מטרות ושתי  ענייניה; בכל ומקיפה עמוקה `.ידיעה

כוזבות. דעות בפני עליה ולהגן  תורה של אמיתותה להוכיח לידיa.שידע שיבוא
ותב  גדולתו  ואחדותו, מציאותו הבורא, לחזק הכרת כדי ונפלאותיו, חסדיו ונתו,

ומאהבה. מיראה ויעבדהו  בה' אמונתו את

äøBz ãBîìì ãe÷L éåä :øîBà øæòìà éaø בתורה עסוק – ÇÄÆÀÈÈÅÁÅÈÄÀÈ
בלימודה. והתמדה יגיעה ידי  על אלא נקנית התורה שאין  שקידה, מתוך

ñBøB÷étàì áéLzM äî òãå התורה דברי  את להבין  העמק – ÀÇÇÆÈÄÈÇÄ
לסתור שתדע כדי  ברורה, והבחנה יסודית ידיעה בהם לך  ורכוש 

ראיותיהם; את ולהכזיב האפיקורסים, של  –"`qexewit"טענותיהם
והעושה  פה, שבעל  בתורה הכופר וכן  ואחדותו, ה' במציאות הכופר זה

מפרש, הרמב"ם כפירה. דרך  על ובפרהסיא להכעיס עבירות
ויש התורה. את ומבזה שמפקיר  "הפקר", מלשון  הוא ש "אפיקורוס"

אפיקור היווני  הפילוסוף שם על  שזה oaxegמבארים, iptl dpy 400)
(ipy zia החיים שתכלית הבריות, את והורה כפירה, רעיונות שהפיץ ,

את  שמבזה מי  לכל זה בשם וכינו הגוף, תענוגות אחר  ללכת היא

`).התורה ,i oixcdpq dpynl epxe`a oiir)ìîò äzà éî éðôì òãåÀÇÄÀÅÄÇÈÈÅ
בוראך, את שתכיר  כדי שבה, ובנסתר  בנגלה והתעמק בתורה עמול –

שלם, בלב לעבדו  ה', אמונת בלבך ותתחזק עמל, אתה מי  לפני ותדע
Czëàìî ìòa àeä ïîàðå את לעשות עליך  שציוה הקב"ה – ÀÆÁÈÇÇÀÇÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂËïBôøè éaøøîBà:øö÷ íBiä,äaøî äëàìnäå,íéìöò íéìòBtäå,äaøä øëOäå,÷çBc úéaä ìòáe. ©¦©§¥©¨¨§©§¨¨§ª¨§©£¦£¥¦§©¨¨©§¥©©©©¦¥
ÊËøîBà äéä àeä:éìò àGøBîâì äëàìnä E,äpnî ìèaì ïéøç ïa äzà àGå;äaøä äøBz zãîì íà, ¨¨¥¨¤©§¨¨¦§§©¨¤Ÿ¦¦¨¥¦¤¨¦¨©§¨¨©§¥

äaøä øëN Cì íéðúBð;Czëàìî ìòa àeä ïîàðå,Cúlòt øëN Cì ílLiL;òãå:íé÷écö ìL ïøëN ïzî §¦¨¨¨©§¥§¤¡¨©©§©§¨¤§©¤¨§©§ª¨¨§©©©§¨¨¤©¦¦
àáì ãéúòì. ¤¨¦¨Ÿ

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡ìàììäî ïa àéá÷òøîBà:GLa ìkzñääøáò éãéì àa äzà éàå íéøác äL:úàa ïéàî òc,äzà ïàìe £©§¨¤©£©§¥¥¦§©¥¦§¨§¨¦§¦©¨¨¦¥£¥¨©¥©¦¨¨§¨©¨

eheheheh.xvw meid:íä íéøö÷ äæä íìåòä ééç.daexn dk`lnde:äãî õøàî äëåøà äøåúä.wgec ziad lraeøîàðù('à òùåäé):äìéìå íîåé åá úéâäå
fhfhfhfh.xenbl dk`lnd jilr `l,øëù ìèåð éðéàå ãîåì éðéà øîàú àîùå .äðøîâú àì íà êøëù ãéñôúù éãë äìåë úà øåîâì ä"á÷ä êøëù àì`l

.lhail oixeg oa dz`:ãåáòì êéìò ìèåî ìåòä êçøë ìò.`eal cizrl:àáä íìåòì
b`̀̀̀.dgexq dthn .`iawrçéøñúùëå íéîé äùìù øçàì ãò äùàä íçøá úçøñî äðéàù ,äçåøñ äðéà øåáòä úòùáù ô"òàå .òøæ úáëù úôè

`xephxa yexit

הזאת, Cúlòtהמלאכה øëN Cì ílLiL חסרה אחר בנוסח – ÆÀÇÆÈÀÇÀËÈÈ
היא: והגירסה לך...", "שישלם ineהפיסקה lnr dz` in iptl rce"

."jzk`ln lra `ed:מפרש qexewit`lהרמב"ם aiyzy dn rce–

שתדע  כדי חיצוניות, חכמות גם ללמוד עליך התורה לימוד מלבד
לאפיקורוס, lnrלהשיב dz` in iptl rce דעו שתלמד  פי על "אף ת –

מן  דבר בלבך יעלה שלא הישמר עליהן , להשיב איך לדעת האומות,
לכוון  ועליך  לבך , צפון יודע לפניו  עובד שאתה שמי ודע ההן, הדעות

יתברך ". השם באמונת לבך (ולחזק)
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הצדיק, שמעון הזמנים: סדר  לפי  התורה חכמי  ראשי  של  האימרות נישנו כאן עד 
מבית  הנשיאים אימרות סודרו ושמאי , להלל  וכשהגיע הזוגות; חכמי – אחריו 
וכשהושלם  הנשיא; יהודה רבי של  בנו  גמליאל  רבן  עד  השתלשלותם סדר  לפי הלל
רבן אימרות בהם לקשור  כדי הזקן , הלל  של  מאמרים כמה שוב הובאו  זה, סדר 
יוחנן רבן של תלמידיו  ראשי מאמרי ואחריו מהלל , תורה שקיבל זכאי בן  יוחנן
לפי לא ואף אומריהם. של  זמנים לפי  סדורים המאמרים אין ואילך  מכאן זכאי . בן 
לפי טרפון, רבי  מאמרי מובאים הבאה ובמשנה במשנתנו  אמנם – דבריהם. סדר 
שבמשנה  ערך בן  אלעזר רבי  לדברי  – והנושא הענין מבחינת – קרובים שהם
כלשונו אמר טרפון  רבי שגם ועוד , ושכרו ; תורה בלימוד  מדברים שכן  הקודמת,
היה  טרפון רבי  – טז ). משנה (להלן מלאכתך " בעל הוא "ונאמן אלעזר : רבי של
נחשב  היה יבנה חכמי של מדרשם בבית זכאי. בן  יוחנן רבן מתלמידי הוא אף
דומה  שהוא עליו, ואמרו שבדור; המדברים ומראשי  המובהקים החכמים לאחד
מתקשקשים  כולם מהם, אחד  אדם שנוטל כיון אגוזים, של גל "מה – אגוזים של לגל
אצלו, נכנס חכם שתלמיד  שבשעה דומה, טרפון רבי היה כך  זה, על  זה ובאים
שיצא  כיון  ואגדות; הלכות מדרש  ומשנה מקרא לו מביא לי ! שנה לו: ואמר 

וטוב" ברכה מלא יוצא היה g"i).מלפניו ozp iaxc zea` ;` ,fq oihib) הקבוע מושבו
לבורא  האדם יחס את טרפון  רבי  מתאר  שבמשנתנו  הקצר בפתגמו  לוד. בעיר  היה

לבעליו. הפועל כיחס

øö÷ íBiä :øîBà ïBôøè éaø,הם קצרים אדם של חייו ימי – ÇÄÇÀÅÇÈÈ
äaøî äëàìnäå שכתוב כמו  היא, רבה בתורה הלימוד  מלאכת – ÀÇÀÈÈÀËÈ

ט ט ט ט ):):):): יאיאיאיא,,,, ים",((((איובאיובאיובאיוב מני ורחבה מדה מארץ íéìöò"ארוכה íéìòBtäåÀÇÂÄÂÅÄ
ובדברים  חולפים בתענוגים זמנם לבלות אדם בני של  שדרכם –

äaøäבטלים, øëOäå,התורה ללומדי מובטח רב שכר ואמנם – ÀÇÈÈÇÀÅ
שכתוב יא יא יא יא ):):):):כמו חחחח,,,, לא ((((משלימשלימשלימשלי חפצים וכל מפנינים, חכמה "טובה

זו, במלאכתם לשקוד אדם לבני  להם וראוי בה", úéaäישוו ìòáeÇÇÇÇÄ
÷çBc,בתורה שיעסקו האדם, בני את ומזהיר ומזרז מצווה הקב"ה – Å

שכתוב ז ז ז ז ):):):):כמו ו ו ו ו ,,,, בדרך((((דברים דברים דברים דברים  ובלכתך בביתך  בשבתך  בם, "ודברת
אמרו וכן  ובקומך". ראה ראה ראה ראה ):):):):ובשכבך מן ((((תנחומא תנחומא תנחומא תנחומא  שמתבטל מי  כל 

שיעסקו  כדי אלא לישראל תורה נתן  שלא בהקב"ה, כופר כאילו התורה
שנאמר ולילה, יומם ח ח ח ח ):):):):בה א א א א ,,,, ולילה".((((יהושע יהושע יהושע יהושע  יומם בו  "והגית

i y i l y m e i
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ושכרו. התורה לימוד  בענין  הקודמת שבמשנה טרפון  רבי דברי  המשך היא משנתנו

àeä– טרפון  רבי  –øBîâì äëàìnä Eéìò àG :øîBà äéäÈÈÅÈÆÇÀÈÈÄÀ
כולה, את לגמור  הקב"ה שכרך  לא אבל  מרובה, המלאכה אמנם –

שכרך את תפסיד  תגמרנה לא אתה ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),שאם מצווה אלא

הכתוב על דרשו וכן  יכולתך ; כפי בה יגיגיגיג):):):):לעשות יא יא יא יא ,,,, "אשר((((דברים דברים דברים דברים 
כל את לשמוע יכול איני תאמר : שלא – היום" אתכם מצוה אנכי 

מדה" מארץ "ארוכה שכתוב המצוות, כל את ולשמור  ((((איוב איוב איוב איוב התורה

ט ט ט ט );););); ביתו:יאיאיאיא,,,, לבן  אמר  סוף, לאין  עמוק בור לו שהיה למלך  משל 

היה  טיפש, שהיה מי פועלים: שכר  הבור. את ומלא פועלים שכור
פיקח  שהיה ומי אותו ?! ממלא אני  אימתי  ואמר : בבור, ומביט  הולך 

מלאכה. לי  שמצאתי אני  שמח אני , יום שכיר לי ? אכפת מה אומר:

יומך... עשה אתה, יום שכיר לך? איכפת מה לו : אומר הקב"ה כך
.(awr hewli) ואמרו:(dax mixiyd xiy) מים מה כמים: תורה נמשלה

הלכות  שתי  לומד אדם – התורה כך נחלים, ונעשים טפין  טפין יורדים
נובע. כנחל  שנעשה עד  למחר, הלכות ושתי äzàהיום àGåïa ÀÇÈÆ

äpnî ìèaì ïéøçאיני שוב ושניתי , קריתי כבר תאמר: שמא – ÙÄÄÈÅÄÆÈ
התורה  שעול לך , דע – לגמור  המלאכה עלי לא שהרי ללמוד , צריך 

וכן  ממנה. להיבטל חורין בן  אתה ואין  חייך, ימי כל עליך  מוטל
שכשם  ללמדך , ובלחם? במים תורה דברי משולים מה מפני אמרו :

כך אחד, יום אפילו מים ובלא לחם בלא לחיות לאדם לו  אפשר  שאי
שנאמר  אחת, שעה אפילו תורה בלא לחיות לאדם לו אפשר ((((יהושע יהושע יהושע יהושע אי

ח ח ח ח ):):):): וחומר :אאאא,,,, קל  הדברים והלא מפיך "... הזה התורה ספר ימוש "לא
על אף זקנתו, ועד  מקטנותו בתורה עוסק שהיה נון  בן  יהושע ומה

אדם  בני  שאר מפיך ", הזה התורה ספר  ימוש  "לא בו : כתוב כן  פי 
וכמה כמה אחת על יייי""""גגגג).).).).– זוטא זוטא זוטא זוטא  אליהואליהואליהואליהו דבידבידבידבי äøBz((((תנאתנאתנאתנא zãîì íàÄÈÇÀÈÈ

äaøä,יכלתך מכפי  יותר –äaøä øëN Cì íéðúBðמכפי יותר  – ÇÀÅÀÄÈÈÈÇÀÅ
לך; Czëàìîשמגיע ìòa àeä ïîàðå את עליך שהטיל  מי – ÀÆÁÈÇÇÀÇÀÈ

הזאת, Cúlòtהמלאכה øëN Cì ílLiL,בתורה עמלך  רוב כפי – ÆÀÇÆÈÀÇÀËÈÈ
òãå,ועוני סבל חיי  וחייו ובמצוות, בתורה עוסק אדם ראית אם – ÀÇ

לך : דע שכן  כך , על תתמה ãéúòìאל íé÷écö ìL ïøëN ïzîÇÇÀÈÈÆÇÄÄÆÈÄ
àáìהבא לעולם מצוך((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))– אנכי  "אשר חכמים: אמרו שכן  , ÈÙ

לעשותם" יא יא יא יא ))))היום ז ז ז ז ,,,, mxky–((((דבריםדבריםדבריםדברים lawl xgne ,mzeyrl meid
א א א א ).).).). לט לט לט לט ,,,, אמרו ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין קמבקמבקמבקמב):):):):וכן ימיך "((((חוליןחוליןחוליןחולין יאריכון ((((דברים דברים דברים דברים "למען 

טז טז טז טז )))) לך "הההה,,,, ייטב "ולמען ארוך , שכולו בעולם שכולו ((((שם שם שם שם ))))– לעולם –

טוב.
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כל בפני  ננעלת עזרה שאין עליו , ואמרו הזקן, הלל בימי  חי  מהללאל בן  עקביא

מהללאל  בן כעקביא חטא וביראת בחכמה מישראל dlrppykאדם :mixacd yexit)
zezk ylya miqpkp eide mdigqt hegyl e`ay l`xyin d`ln dzide gqt axra dxfrd

± .`iawrk `hg z`xiae dnkga lecb `edy mc` dxfrd lka `vnp did `l ,dxfrlעיין

דברים עדיות  שלושה מהללאל בן  עקביא מונה שבמשנתנו  במאמרו  ו-ז ), ה,

עבירה. לידי יבוא שלא כדי האדם, של עיניו לנגד תמיד  להיות שצריכים

izdw - zex`ean zeipyn
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CìBä,ïBaLçå ïéc ïzì ãéúò äzà éî éðôìå.äçeøñ äthî ?úàa ïéàî.øôò íB÷îì ?CìBä äzà ïàìe,änø ¥§¦§¥¦©¨¨¦¦¥¦§¤§¥©¦¨¨¦¦¨§¨§¨©¨¥¦§¨¨¦¨
äòìBúå.?ïBaLçå ïéc ïzì ãéúò äzà éî éðôìåàeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî Cìî éðôì. §¥¨§¦§¥¦©¨¨¦¦¥¦§¤§¦§¥¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
·íéðäkä ïâñ àðéðç éaøøîBà:úeëìî ìL dîBìLa ìltúî éåä,dàøBî àìîìàL,íéiç eäòø úà Léà ©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥¡¥¦§©¥¦§¨¤©§¤¦§¨¥¨¨¦¤¥¥©¦

eòìa.ïBéãøz ïa äéððç éaøøîBà:äøBú éøác ïäéðéa ïéàå ïéáLBiL íéðL–íéöì áLBî äæ éøä,øîàpLíéìäú) ¨¨©¦£©§¨¤§©§¥§©¦¤§¦§¥¥¥¤¦§¥¨£¥¤©¥¦¤¤¡©
(à ,à:"áLé àG íéöì áLBîáe";äøBú éøác íäéðéa Léå ïéáLBiL íéðL ìáà–íäéðéa äðéëL,øîàpLéëàìî) §©¥¦¨¨£¨§©¦¤§¦§¥¥¥¤¦§¥¨§¦¨¥¥¤¤¤¡©
(æè ,â:eäòø-ìà Léà 'ä éàøé eøaãð æà",òîLiå 'ä áL÷iå,ïBøkæ øôñ áúkiå"BîL éáLçìe 'ä éàøéì åéðôì. ¨¦§§¦§¥¦¤¥¥©©§¥©¦§¨©¦¨¥¥¤¦¨§¨¨§¦§¥§Ÿ§¥§

íéðL àlà éì ïéà;äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà elôàL ïépî,?øëN Bì òáB÷ àeä Ceøa LBãwäLøîàpLäëéà) ¥¦¤¨§©¦¦©¦¤£¦¤¨¤¥§¥©¨¤©¨¨¥©¨¨¤¤¡©
(çë ,â:"åéìò ìèð ék ícéå ããa áLé". ¥¥¨¨§¦Ÿ¦¨©¨¨
‚ïBòîL éaøøîBà:GLãçà ïçìL ìò eìëàL äL,äøBú éøác åéìò eøîà àGå–fî eìëà elàkíéúî éçá, ©¦¦§¥§¨¤¨§©ª§¨¤¨§¨§¨¨¦§¥¨§¦¨§¦¦§¥¥¦

ïî ìåöéð ,äçåøñ äôèî àáù ìëúñîäå .äùàä éòîì õåç àéäùë ãéî çéøñäì äáåø÷ àéäù éðôî äçåøñ äôè äì éø÷ íå÷î ìëî ,òéøæäì äéåàø äðéà
âäåðéàå àèçä ïî ùøåô ,ïåáùçå ïéã ïúéì ãéúòù ìëúñîäå .ïåîîä ìà äãîçäå äåàúä ïî ìåöéð ,äòìåúå äîø øôò íå÷îì êìéì ãéúòù ìëúñîäå .äåà

:äøéáòá ìùëð
aaaa.zekln ly dnelya:íìåòä úåîåà ìù åìéôàå.erla miigáéúëã('à ÷å÷áç)úà òìåá åøéáçî ìåãâä ìë íéáù íéâã äî ,íéä éâãë íãà äùòúå

åøéáç úà òìåá åøáçî ìåãâä ìë úåëìî ìù äàøåî àìîìà íãà éðá óà ,åøéáç[á"ò óã äøæ äãåáò]:.edrx l` yi` 'd i`xi:íéðù ïàë éøä.mecie
:ùçìá äðåù àåäù éãéçé äðåùä êøãë ,ä÷ã äîîã ìå÷ ïåùì.eilr lhp ik:ãáìá åøåáòá äúéä äìåë äøåúä ìë úðéúð åìéàë

bbbb.dxez ixac eilr exn` `le:éúòîù êë .äøåú éøáã åéìò åøîà åìéàë áåùçå ,ïúáåç éãé ïéàöåé ,ïçìùä ìò íéëøáîù ïåæîä úëøááå.mizn igafn
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GLa ìkzñä :øîBà ìàììäî ïa àéá÷òíéøác äL, דלקמן – ÂÇÀÈÆÇÂÇÀÅÅÄÀÇÅÄÀÈÀÈÄ
äøáò éãéì àa äzà éàå הדברים לשלשת לבך  תשים שאם – ÀÄÇÈÈÄÅÂÅÈ

בעבירה: תיכשל  לא CìBä,הללו äzà ïàìe ,úàa ïéàî òcÇÅÇÄÈÈÀÈÇÈÅ
ïBaLçå ïéc ïzì ãéúò äzà éî éðôìåבירושלמי בבבב,,,,– ((((סוטה סוטה סוטה סוטה  ÀÄÀÅÄÇÈÈÄÄÅÄÀÆÀ

שלשתןה ה ה ה )))) `dl)מובא: mixac dyely) אחד מפסוק עקביא ((((קהלת קהלת קהלת קהלת דרש 

א א א א ):):):): אתיביביביב,,,, בוראך;j`xea"וזכור בורך, –בארך , "± jx`a ממקום

הולך ;jxeaשבאת; שאתה למקום –j`xeaעתיד שאתה מי  לפני –
וחשבון. דין  äçeøñליתן  äthî ?úàa ïéàîתזכור אם והרי  – ÅÇÄÈÈÄÄÈÀÈ

הגאוה; מן  תימנע זה, øôò,דבר  íB÷îì ?CìBä äzà ïàìeÀÈÇÈÅÄÀÈÈ
äòìBúå änøשכתוב כמו יט יט יט יט ):):):):– גגגג,,,, ואל((((בראשית בראשית בראשית בראשית  אתה עפר "כי  ÄÈÀÅÈ

והחמדה  התאווה מן תינצל עיניך , לנגד  יהיה זה ואם תשוב"; עפר 
הממון ; Cìîאת éðôì ?ïBaLçå ïéc ïzì ãéúò äzà éî éðôìåÀÄÀÅÄÇÈÈÄÄÅÄÀÆÀÄÀÅÆÆ

àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìîלפני לדין העומד  שאפילו  – ÇÀÅÇÀÈÄÇÈÈ
שאין  המלכים, מלכי מלך לפני וחומר קל  מתיירא, הוא ודם בשר  מלך

פנים משוא ולא שכחה לא בבבב).).).).לפניו כחכחכחכח,,,, זו ((((ברכותברכותברכותברכות מחשבה ואם
– עבירה. לידי תבוא ולא החטא מן פורש תהא תמיד, אותך תלווה

שכן  הווה, בלשון  הולך " אתה "ולאן התנא אמר  שלפיכך  מבארים, יש
ה  הולך  האדם, שנולד המיתהמיום אל ומתקרב עולמו לבית ((((מדרש מדרש מדרש מדרש וא

oeayge"ועניןשמואלשמואלשמואלשמואל).).).). oic":(מוילנא הגאון  אליהו, (רבי  הגר "א מפרש 

oic,שעשה העבירות בעת oeaygeעל לעשות יכול  שהיה המצוות על
העבירות. את שעשה
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mipdkd obq `pipg iax,השני הבית ימי בסוף הגדולים הכהנים לאחרוני סגן  שימש 
לפיכך האחים. ומלחמת חינם שנאת בגלל  שנגרם החורבן, את בעיניו ראה והוא
בראשית" מעשה כל כנגד ששקול השלום "גדול ואמר : השלום על מאד הזהיר

(xacna ixtq).השלום על  הוא מדבר שבמשנתנו  במאמרו ואף .
oeicxz oa dippg iaxבתו מלכות. הרוגי מעשרה עקיבא, רבי של  בדורו תנא –

ולמרות  התורה, לימוד  על  נפשו את מסר הוא מאיר. רבי  של  אשתו  היתה ברוריה
עד לפניהם ודורש  ברבים קהלות מקהיל  היה בתורה, לעסוק שלא המלכות גזירת

תורה. ספר  בגוילי  כרוך  כשהוא לשריפה דינו  את והוציאו  שנתפס,

ìL dîBìLa ìltúî éåä :øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaøÇÄÂÄÈÀÇÇÙÂÄÅÁÅÄÀÇÅÄÀÈÆ
úeëìîהעולם אומות של ואפילו  שנאמר((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))– כמו ((((ירמיה ירמיה ירמיה ירמיה , ÇÀ

ז ז ז ז ):):):): והתפללו כט כט כט כט ,,,, שמה אתכם הגליתי אשר  העיר שלום את "ודרשו 
טוב" יום ב"תוספות שלום". לכם יהיה בשלומה כי  ה', אל בעדה

zeklnמבואר: ly dnelya המנהיגים ויועציו שריו  עם המלך הוא –
המלך ".מלכותו "בשלום אמר  לא ולפיכך בארץ; משפט ועושים

dàøBî àìîìàL,מלכות של –eòìa íéiç eäòø úà Léà ÆÄÀÈÅÈÈÄÆÅÅÇÄÈÈ
שאמרו  כמו  א א א א ):):):):– דדדד,,,, זרהזרהזרהזרה הים,((((עבודה עבודה עבודה עבודה  לדגי אדם בני נמשלו  למה

ידידידיד):):):):שכתוב אאאא,,,, שבים,((((חבקוקחבקוקחבקוקחבקוק דגים מה הים"? כדגי  אדם "ותעשה
של מוראה אלמלא – אדם בני אף חברו, את בולע מחברו הגדול  כל

ח  את בולע מחברו הגדול כל ïBéãøzברו .מלכות, ïa äéððç éaøÇÄÂÇÀÈÆÀÇÀ
äøBú éøác ïäéðéa ïéàå ïéáLBiL íéðL :øîBà שאינם – ÅÀÇÄÆÀÄÀÅÅÅÆÄÀÅÈ

תורה, בדברי  ביניהם íéöìמדברים áLBî äæ éøä ואפילו – ÂÅÆÇÅÄ
מתלוצצים, היאכשאינם בטלה של וישיבה :øîàpL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),הואיל  ÆÆÁÇ

"áLé àG íéöì áLBîáe"'ה בתורת אם "כי  אחריו: וכתוב – ÀÇÅÄÈÈ
הוא לצים מושב תורה, דברי שם שאין כל – ומכאן  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;חפצו",

מדייקים:המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). ±ויש  dxez ixac odipia oi`e oiayeiy miipy שאף
אבל לבדו, ואחד  אחד כל בתורה הם שעוסקים פי mdipiaעל oi`

בחברה, ללמוד  יחד מתחברים שאינם תורה, mivl,דברי ayen df ixd
חברו  מידיעת בקרבו  מתלוצץ מהם אחד שכל משום אלא זה שאין

שמואלשמואלשמואלשמואל).).).).ולימודו éøác((((מדרשמדרשמדרשמדרש íäéðéa Léå ïéáLBiL íéðL ìáàÂÈÀÇÄÆÀÄÀÅÅÅÆÄÀÅ
íäéðéa äðéëL ,äøBú הם משיגים תורתם דברי  שמתוך כלומר  – ÈÀÄÈÅÅÆ

בוראם øîàpL:Léà((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),מכבוד 'ä éàøé eøaãð æà" ÆÆÁÇÈÄÀÀÄÀÅÄ
åéðôì ïBøkæ øôñ áúkiå ,òîLiå 'ä áL÷iå ,eäòø-ìàÆÅÅÇÇÀÅÇÄÀÈÇÄÈÅÅÆÄÈÀÈÈ

"BîL éáLçìe 'ä éàøéì,משמע שניים רעהו" אל  "איש והרי  – ÀÄÀÅÀÙÀÅÀ
ביניהם. שהשכינה מכאן, וישמע"; ה' "ויקשב בהם: éìונאמר ïéàÅÄ

íéðL àlà.תורה בדברי  יחד עוסקים כשהם שכרם שגדול  –ïépî ÆÈÀÇÄÄÇÄ
ñBòå áLBiL ãçà elôàLàeä Ceøa LBãwäL ,äøBza ÷ ÆÂÄÆÈÆÅÀÅÇÈÆÇÈÈ

øîàpL ?øëN Bì òáB÷:"ícéå ããa áLé" בתורה ויהגה – ÅÇÈÈÆÆÁÇÅÅÈÈÀÄÙ
עצמו  לבין  dnnc")בינו lew" oiprn "mecie")"åéìò ìèð ék"– ÄÈÇÈÈ

עליו . שכר נטל  כלומר 
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של תלמידיו מגדולי יוחאי, בן  שמעון  רבי  המפורסם התנא הוא סתם שמעון  רבי
עקיבא. רבי 

GL :øîBà ïBòîL éaøãçà ïçìL ìò eìëàL äL נקט – ÇÄÄÀÅÀÈÆÈÀÇËÀÈÆÈ
לזימון  שלושה בו יש שולחן שסתם לפי  ואמר((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ))))"שלושה", ;

"שניים  הקודמת: במשנה ששנינו כמו "שאוכלים" ולא "שאכלו"
לוושט  קנה יקדים שמא לדבר , אסור  האכילה בשעת שכן – שיושבין "

izdw - zex`ean zeipyn
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äaøä øëN Cì íéðúBð;Czëàìî ìòa àeä ïîàðå,Cúlòt øëN Cì ílLiL;òãå:íé÷écö ìL ïøëN ïzî §¦¨¨¨©§¥§¤¡¨©©§©§¨¤§©¤¨§©§ª¨¨§©©©§¨¨¤©¦¦
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eheheheh.xvw meid:íä íéøö÷ äæä íìåòä ééç.daexn dk`lnde:äãî õøàî äëåøà äøåúä.wgec ziad lraeøîàðù('à òùåäé):äìéìå íîåé åá úéâäå
fhfhfhfh.xenbl dk`lnd jilr `l,øëù ìèåð éðéàå ãîåì éðéà øîàú àîùå .äðøîâú àì íà êøëù ãéñôúù éãë äìåë úà øåîâì ä"á÷ä êøëù àì`l

.lhail oixeg oa dz`:ãåáòì êéìò ìèåî ìåòä êçøë ìò.`eal cizrl:àáä íìåòì
b`̀̀̀.dgexq dthn .`iawrçéøñúùëå íéîé äùìù øçàì ãò äùàä íçøá úçøñî äðéàù ,äçåøñ äðéà øåáòä úòùáù ô"òàå .òøæ úáëù úôè
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הזאת, Cúlòtהמלאכה øëN Cì ílLiL חסרה אחר בנוסח – ÆÀÇÆÈÀÇÀËÈÈ
היא: והגירסה לך...", "שישלם ineהפיסקה lnr dz` in iptl rce"

."jzk`ln lra `ed:מפרש qexewit`lהרמב"ם aiyzy dn rce–

שתדע  כדי חיצוניות, חכמות גם ללמוד עליך התורה לימוד מלבד
לאפיקורוס, lnrלהשיב dz` in iptl rce דעו שתלמד  פי על "אף ת –

מן  דבר בלבך יעלה שלא הישמר עליהן , להשיב איך לדעת האומות,
לכוון  ועליך  לבך , צפון יודע לפניו  עובד שאתה שמי ודע ההן, הדעות

יתברך ". השם באמונת לבך (ולחזק)

ו ט ה נ ש מ ר ו א ב

הצדיק, שמעון הזמנים: סדר  לפי  התורה חכמי  ראשי  של  האימרות נישנו כאן עד 
מבית  הנשיאים אימרות סודרו ושמאי , להלל  וכשהגיע הזוגות; חכמי – אחריו 
וכשהושלם  הנשיא; יהודה רבי של  בנו  גמליאל  רבן  עד  השתלשלותם סדר  לפי הלל
רבן אימרות בהם לקשור  כדי הזקן , הלל  של  מאמרים כמה שוב הובאו  זה, סדר 
יוחנן רבן של תלמידיו  ראשי מאמרי ואחריו מהלל , תורה שקיבל זכאי בן  יוחנן
לפי לא ואף אומריהם. של  זמנים לפי  סדורים המאמרים אין ואילך  מכאן זכאי . בן 
לפי טרפון, רבי  מאמרי מובאים הבאה ובמשנה במשנתנו  אמנם – דבריהם. סדר 
שבמשנה  ערך בן  אלעזר רבי  לדברי  – והנושא הענין מבחינת – קרובים שהם
כלשונו אמר טרפון  רבי שגם ועוד , ושכרו ; תורה בלימוד  מדברים שכן  הקודמת,
היה  טרפון רבי  – טז ). משנה (להלן מלאכתך " בעל הוא "ונאמן אלעזר : רבי של
נחשב  היה יבנה חכמי של מדרשם בבית זכאי. בן  יוחנן רבן מתלמידי הוא אף
דומה  שהוא עליו, ואמרו שבדור; המדברים ומראשי  המובהקים החכמים לאחד
מתקשקשים  כולם מהם, אחד  אדם שנוטל כיון אגוזים, של גל "מה – אגוזים של לגל
אצלו, נכנס חכם שתלמיד  שבשעה דומה, טרפון רבי היה כך  זה, על  זה ובאים
שיצא  כיון  ואגדות; הלכות מדרש  ומשנה מקרא לו מביא לי ! שנה לו: ואמר 

וטוב" ברכה מלא יוצא היה g"i).מלפניו ozp iaxc zea` ;` ,fq oihib) הקבוע מושבו
לבורא  האדם יחס את טרפון  רבי  מתאר  שבמשנתנו  הקצר בפתגמו  לוד. בעיר  היה

לבעליו. הפועל כיחס

øö÷ íBiä :øîBà ïBôøè éaø,הם קצרים אדם של חייו ימי – ÇÄÇÀÅÇÈÈ
äaøî äëàìnäå שכתוב כמו  היא, רבה בתורה הלימוד  מלאכת – ÀÇÀÈÈÀËÈ

ט ט ט ט ):):):): יאיאיאיא,,,, ים",((((איובאיובאיובאיוב מני ורחבה מדה מארץ íéìöò"ארוכה íéìòBtäåÀÇÂÄÂÅÄ
ובדברים  חולפים בתענוגים זמנם לבלות אדם בני של  שדרכם –

äaøäבטלים, øëOäå,התורה ללומדי מובטח רב שכר ואמנם – ÀÇÈÈÇÀÅ
שכתוב יא יא יא יא ):):):):כמו חחחח,,,, לא ((((משלימשלימשלימשלי חפצים וכל מפנינים, חכמה "טובה

זו, במלאכתם לשקוד אדם לבני  להם וראוי בה", úéaäישוו ìòáeÇÇÇÇÄ
÷çBc,בתורה שיעסקו האדם, בני את ומזהיר ומזרז מצווה הקב"ה – Å

שכתוב ז ז ז ז ):):):):כמו ו ו ו ו ,,,, בדרך((((דברים דברים דברים דברים  ובלכתך בביתך  בשבתך  בם, "ודברת
אמרו וכן  ובקומך". ראה ראה ראה ראה ):):):):ובשכבך מן ((((תנחומא תנחומא תנחומא תנחומא  שמתבטל מי  כל 

שיעסקו  כדי אלא לישראל תורה נתן  שלא בהקב"ה, כופר כאילו התורה
שנאמר ולילה, יומם ח ח ח ח ):):):):בה א א א א ,,,, ולילה".((((יהושע יהושע יהושע יהושע  יומם בו  "והגית
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ושכרו. התורה לימוד  בענין  הקודמת שבמשנה טרפון  רבי דברי  המשך היא משנתנו

àeä– טרפון  רבי  –øBîâì äëàìnä Eéìò àG :øîBà äéäÈÈÅÈÆÇÀÈÈÄÀ
כולה, את לגמור  הקב"ה שכרך  לא אבל  מרובה, המלאכה אמנם –

שכרך את תפסיד  תגמרנה לא אתה ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),שאם מצווה אלא

הכתוב על דרשו וכן  יכולתך ; כפי בה יגיגיגיג):):):):לעשות יא יא יא יא ,,,, "אשר((((דברים דברים דברים דברים 
כל את לשמוע יכול איני תאמר : שלא – היום" אתכם מצוה אנכי 

מדה" מארץ "ארוכה שכתוב המצוות, כל את ולשמור  ((((איוב איוב איוב איוב התורה

ט ט ט ט );););); ביתו:יאיאיאיא,,,, לבן  אמר  סוף, לאין  עמוק בור לו שהיה למלך  משל 

היה  טיפש, שהיה מי פועלים: שכר  הבור. את ומלא פועלים שכור
פיקח  שהיה ומי אותו ?! ממלא אני  אימתי  ואמר : בבור, ומביט  הולך 

מלאכה. לי  שמצאתי אני  שמח אני , יום שכיר לי ? אכפת מה אומר:

יומך... עשה אתה, יום שכיר לך? איכפת מה לו : אומר הקב"ה כך
.(awr hewli) ואמרו:(dax mixiyd xiy) מים מה כמים: תורה נמשלה

הלכות  שתי  לומד אדם – התורה כך נחלים, ונעשים טפין  טפין יורדים
נובע. כנחל  שנעשה עד  למחר, הלכות ושתי äzàהיום àGåïa ÀÇÈÆ

äpnî ìèaì ïéøçאיני שוב ושניתי , קריתי כבר תאמר: שמא – ÙÄÄÈÅÄÆÈ
התורה  שעול לך , דע – לגמור  המלאכה עלי לא שהרי ללמוד , צריך 

וכן  ממנה. להיבטל חורין בן  אתה ואין  חייך, ימי כל עליך  מוטל
שכשם  ללמדך , ובלחם? במים תורה דברי משולים מה מפני אמרו :

כך אחד, יום אפילו מים ובלא לחם בלא לחיות לאדם לו  אפשר  שאי
שנאמר  אחת, שעה אפילו תורה בלא לחיות לאדם לו אפשר ((((יהושע יהושע יהושע יהושע אי

ח ח ח ח ):):):): וחומר :אאאא,,,, קל  הדברים והלא מפיך "... הזה התורה ספר ימוש "לא
על אף זקנתו, ועד  מקטנותו בתורה עוסק שהיה נון  בן  יהושע ומה

אדם  בני  שאר מפיך ", הזה התורה ספר  ימוש  "לא בו : כתוב כן  פי 
וכמה כמה אחת על יייי""""גגגג).).).).– זוטא זוטא זוטא זוטא  אליהואליהואליהואליהו דבידבידבידבי äøBz((((תנאתנאתנאתנא zãîì íàÄÈÇÀÈÈ

äaøä,יכלתך מכפי  יותר –äaøä øëN Cì íéðúBðמכפי יותר  – ÇÀÅÀÄÈÈÈÇÀÅ
לך; Czëàìîשמגיע ìòa àeä ïîàðå את עליך שהטיל  מי – ÀÆÁÈÇÇÀÇÀÈ

הזאת, Cúlòtהמלאכה øëN Cì ílLiL,בתורה עמלך  רוב כפי – ÆÀÇÆÈÀÇÀËÈÈ
òãå,ועוני סבל חיי  וחייו ובמצוות, בתורה עוסק אדם ראית אם – ÀÇ

לך : דע שכן  כך , על תתמה ãéúòìאל íé÷écö ìL ïøëN ïzîÇÇÀÈÈÆÇÄÄÆÈÄ
àáìהבא לעולם מצוך((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))– אנכי  "אשר חכמים: אמרו שכן  , ÈÙ

לעשותם" יא יא יא יא ))))היום ז ז ז ז ,,,, mxky–((((דבריםדבריםדבריםדברים lawl xgne ,mzeyrl meid
א א א א ).).).). לט לט לט לט ,,,, אמרו ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין קמבקמבקמבקמב):):):):וכן ימיך "((((חוליןחוליןחוליןחולין יאריכון ((((דברים דברים דברים דברים "למען 

טז טז טז טז )))) לך "הההה,,,, ייטב "ולמען ארוך , שכולו בעולם שכולו ((((שם שם שם שם ))))– לעולם –

טוב.

א ה נ ש מ ר ו א ב

כל בפני  ננעלת עזרה שאין עליו , ואמרו הזקן, הלל בימי  חי  מהללאל בן  עקביא

מהללאל  בן כעקביא חטא וביראת בחכמה מישראל dlrppykאדם :mixacd yexit)
zezk ylya miqpkp eide mdigqt hegyl e`ay l`xyin d`ln dzide gqt axra dxfrd

± .`iawrk `hg z`xiae dnkga lecb `edy mc` dxfrd lka `vnp did `l ,dxfrlעיין

דברים עדיות  שלושה מהללאל בן  עקביא מונה שבמשנתנו  במאמרו  ו-ז ), ה,

עבירה. לידי יבוא שלא כדי האדם, של עיניו לנגד תמיד  להיות שצריכים

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iyily wxt zea` zkqn

CìBä,ïBaLçå ïéc ïzì ãéúò äzà éî éðôìå.äçeøñ äthî ?úàa ïéàî.øôò íB÷îì ?CìBä äzà ïàìe,änø ¥§¦§¥¦©¨¨¦¦¥¦§¤§¥©¦¨¨¦¦¨§¨§¨©¨¥¦§¨¨¦¨
äòìBúå.?ïBaLçå ïéc ïzì ãéúò äzà éî éðôìåàeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî Cìî éðôì. §¥¨§¦§¥¦©¨¨¦¦¥¦§¤§¦§¥¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
·íéðäkä ïâñ àðéðç éaøøîBà:úeëìî ìL dîBìLa ìltúî éåä,dàøBî àìîìàL,íéiç eäòø úà Léà ©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥¡¥¦§©¥¦§¨¤©§¤¦§¨¥¨¨¦¤¥¥©¦

eòìa.ïBéãøz ïa äéððç éaøøîBà:äøBú éøác ïäéðéa ïéàå ïéáLBiL íéðL–íéöì áLBî äæ éøä,øîàpLíéìäú) ¨¨©¦£©§¨¤§©§¥§©¦¤§¦§¥¥¥¤¦§¥¨£¥¤©¥¦¤¤¡©
(à ,à:"áLé àG íéöì áLBîáe";äøBú éøác íäéðéa Léå ïéáLBiL íéðL ìáà–íäéðéa äðéëL,øîàpLéëàìî) §©¥¦¨¨£¨§©¦¤§¦§¥¥¥¤¦§¥¨§¦¨¥¥¤¤¤¡©
(æè ,â:eäòø-ìà Léà 'ä éàøé eøaãð æà",òîLiå 'ä áL÷iå,ïBøkæ øôñ áúkiå"BîL éáLçìe 'ä éàøéì åéðôì. ¨¦§§¦§¥¦¤¥¥©©§¥©¦§¨©¦¨¥¥¤¦¨§¨¨§¦§¥§Ÿ§¥§

íéðL àlà éì ïéà;äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà elôàL ïépî,?øëN Bì òáB÷ àeä Ceøa LBãwäLøîàpLäëéà) ¥¦¤¨§©¦¦©¦¤£¦¤¨¤¥§¥©¨¤©¨¨¥©¨¨¤¤¡©
(çë ,â:"åéìò ìèð ék ícéå ããa áLé". ¥¥¨¨§¦Ÿ¦¨©¨¨
‚ïBòîL éaøøîBà:GLãçà ïçìL ìò eìëàL äL,äøBú éøác åéìò eøîà àGå–fî eìëà elàkíéúî éçá, ©¦¦§¥§¨¤¨§©ª§¨¤¨§¨§¨¨¦§¥¨§¦¨§¦¦§¥¥¦

ïî ìåöéð ,äçåøñ äôèî àáù ìëúñîäå .äùàä éòîì õåç àéäùë ãéî çéøñäì äáåø÷ àéäù éðôî äçåøñ äôè äì éø÷ íå÷î ìëî ,òéøæäì äéåàø äðéà
âäåðéàå àèçä ïî ùøåô ,ïåáùçå ïéã ïúéì ãéúòù ìëúñîäå .ïåîîä ìà äãîçäå äåàúä ïî ìåöéð ,äòìåúå äîø øôò íå÷îì êìéì ãéúòù ìëúñîäå .äåà

:äøéáòá ìùëð
aaaa.zekln ly dnelya:íìåòä úåîåà ìù åìéôàå.erla miigáéúëã('à ÷å÷áç)úà òìåá åøéáçî ìåãâä ìë íéáù íéâã äî ,íéä éâãë íãà äùòúå

åøéáç úà òìåá åøáçî ìåãâä ìë úåëìî ìù äàøåî àìîìà íãà éðá óà ,åøéáç[á"ò óã äøæ äãåáò]:.edrx l` yi` 'd i`xi:íéðù ïàë éøä.mecie
:ùçìá äðåù àåäù éãéçé äðåùä êøãë ,ä÷ã äîîã ìå÷ ïåùì.eilr lhp ik:ãáìá åøåáòá äúéä äìåë äøåúä ìë úðéúð åìéàë

bbbb.dxez ixac eilr exn` `le:éúòîù êë .äøåú éøáã åéìò åøîà åìéàë áåùçå ,ïúáåç éãé ïéàöåé ,ïçìùä ìò íéëøáîù ïåæîä úëøááå.mizn igafn

`xephxa yexit

GLa ìkzñä :øîBà ìàììäî ïa àéá÷òíéøác äL, דלקמן – ÂÇÀÈÆÇÂÇÀÅÅÄÀÇÅÄÀÈÀÈÄ
äøáò éãéì àa äzà éàå הדברים לשלשת לבך  תשים שאם – ÀÄÇÈÈÄÅÂÅÈ

בעבירה: תיכשל  לא CìBä,הללו äzà ïàìe ,úàa ïéàî òcÇÅÇÄÈÈÀÈÇÈÅ
ïBaLçå ïéc ïzì ãéúò äzà éî éðôìåבירושלמי בבבב,,,,– ((((סוטה סוטה סוטה סוטה  ÀÄÀÅÄÇÈÈÄÄÅÄÀÆÀ

שלשתןה ה ה ה )))) `dl)מובא: mixac dyely) אחד מפסוק עקביא ((((קהלת קהלת קהלת קהלת דרש 

א א א א ):):):): אתיביביביב,,,, בוראך;j`xea"וזכור בורך, –בארך , "± jx`a ממקום

הולך ;jxeaשבאת; שאתה למקום –j`xeaעתיד שאתה מי  לפני –
וחשבון. דין  äçeøñליתן  äthî ?úàa ïéàîתזכור אם והרי  – ÅÇÄÈÈÄÄÈÀÈ

הגאוה; מן  תימנע זה, øôò,דבר  íB÷îì ?CìBä äzà ïàìeÀÈÇÈÅÄÀÈÈ
äòìBúå änøשכתוב כמו יט יט יט יט ):):):):– גגגג,,,, ואל((((בראשית בראשית בראשית בראשית  אתה עפר "כי  ÄÈÀÅÈ

והחמדה  התאווה מן תינצל עיניך , לנגד  יהיה זה ואם תשוב"; עפר 
הממון ; Cìîאת éðôì ?ïBaLçå ïéc ïzì ãéúò äzà éî éðôìåÀÄÀÅÄÇÈÈÄÄÅÄÀÆÀÄÀÅÆÆ

àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìîלפני לדין העומד  שאפילו  – ÇÀÅÇÀÈÄÇÈÈ
שאין  המלכים, מלכי מלך לפני וחומר קל  מתיירא, הוא ודם בשר  מלך

פנים משוא ולא שכחה לא בבבב).).).).לפניו כחכחכחכח,,,, זו ((((ברכותברכותברכותברכות מחשבה ואם
– עבירה. לידי תבוא ולא החטא מן פורש תהא תמיד, אותך תלווה

שכן  הווה, בלשון  הולך " אתה "ולאן התנא אמר  שלפיכך  מבארים, יש
ה  הולך  האדם, שנולד המיתהמיום אל ומתקרב עולמו לבית ((((מדרש מדרש מדרש מדרש וא

oeayge"ועניןשמואלשמואלשמואלשמואל).).).). oic":(מוילנא הגאון  אליהו, (רבי  הגר "א מפרש 

oic,שעשה העבירות בעת oeaygeעל לעשות יכול  שהיה המצוות על
העבירות. את שעשה

i r i a x m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

mipdkd obq `pipg iax,השני הבית ימי בסוף הגדולים הכהנים לאחרוני סגן  שימש 
לפיכך האחים. ומלחמת חינם שנאת בגלל  שנגרם החורבן, את בעיניו ראה והוא
בראשית" מעשה כל כנגד ששקול השלום "גדול ואמר : השלום על מאד הזהיר

(xacna ixtq).השלום על  הוא מדבר שבמשנתנו  במאמרו ואף .
oeicxz oa dippg iaxבתו מלכות. הרוגי מעשרה עקיבא, רבי של  בדורו תנא –

ולמרות  התורה, לימוד  על  נפשו את מסר הוא מאיר. רבי  של  אשתו  היתה ברוריה
עד לפניהם ודורש  ברבים קהלות מקהיל  היה בתורה, לעסוק שלא המלכות גזירת

תורה. ספר  בגוילי  כרוך  כשהוא לשריפה דינו  את והוציאו  שנתפס,

ìL dîBìLa ìltúî éåä :øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaøÇÄÂÄÈÀÇÇÙÂÄÅÁÅÄÀÇÅÄÀÈÆ
úeëìîהעולם אומות של ואפילו  שנאמר((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))– כמו ((((ירמיה ירמיה ירמיה ירמיה , ÇÀ

ז ז ז ז ):):):): והתפללו כט כט כט כט ,,,, שמה אתכם הגליתי אשר  העיר שלום את "ודרשו 
טוב" יום ב"תוספות שלום". לכם יהיה בשלומה כי  ה', אל בעדה

zeklnמבואר: ly dnelya המנהיגים ויועציו שריו  עם המלך הוא –
המלך ".מלכותו "בשלום אמר  לא ולפיכך בארץ; משפט ועושים

dàøBî àìîìàL,מלכות של –eòìa íéiç eäòø úà Léà ÆÄÀÈÅÈÈÄÆÅÅÇÄÈÈ
שאמרו  כמו  א א א א ):):):):– דדדד,,,, זרהזרהזרהזרה הים,((((עבודה עבודה עבודה עבודה  לדגי אדם בני נמשלו  למה

ידידידיד):):):):שכתוב אאאא,,,, שבים,((((חבקוקחבקוקחבקוקחבקוק דגים מה הים"? כדגי  אדם "ותעשה
של מוראה אלמלא – אדם בני אף חברו, את בולע מחברו הגדול  כל

ח  את בולע מחברו הגדול כל ïBéãøzברו .מלכות, ïa äéððç éaøÇÄÂÇÀÈÆÀÇÀ
äøBú éøác ïäéðéa ïéàå ïéáLBiL íéðL :øîBà שאינם – ÅÀÇÄÆÀÄÀÅÅÅÆÄÀÅÈ

תורה, בדברי  ביניהם íéöìמדברים áLBî äæ éøä ואפילו – ÂÅÆÇÅÄ
מתלוצצים, היאכשאינם בטלה של וישיבה :øîàpL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),הואיל  ÆÆÁÇ

"áLé àG íéöì áLBîáe"'ה בתורת אם "כי  אחריו: וכתוב – ÀÇÅÄÈÈ
הוא לצים מושב תורה, דברי שם שאין כל – ומכאן  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;חפצו",

מדייקים:המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). ±ויש  dxez ixac odipia oi`e oiayeiy miipy שאף
אבל לבדו, ואחד  אחד כל בתורה הם שעוסקים פי mdipiaעל oi`

בחברה, ללמוד  יחד מתחברים שאינם תורה, mivl,דברי ayen df ixd
חברו  מידיעת בקרבו  מתלוצץ מהם אחד שכל משום אלא זה שאין

שמואלשמואלשמואלשמואל).).).).ולימודו éøác((((מדרשמדרשמדרשמדרש íäéðéa Léå ïéáLBiL íéðL ìáàÂÈÀÇÄÆÀÄÀÅÅÅÆÄÀÅ
íäéðéa äðéëL ,äøBú הם משיגים תורתם דברי  שמתוך כלומר  – ÈÀÄÈÅÅÆ

בוראם øîàpL:Léà((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),מכבוד 'ä éàøé eøaãð æà" ÆÆÁÇÈÄÀÀÄÀÅÄ
åéðôì ïBøkæ øôñ áúkiå ,òîLiå 'ä áL÷iå ,eäòø-ìàÆÅÅÇÇÀÅÇÄÀÈÇÄÈÅÅÆÄÈÀÈÈ

"BîL éáLçìe 'ä éàøéì,משמע שניים רעהו" אל  "איש והרי  – ÀÄÀÅÀÙÀÅÀ
ביניהם. שהשכינה מכאן, וישמע"; ה' "ויקשב בהם: éìונאמר ïéàÅÄ

íéðL àlà.תורה בדברי  יחד עוסקים כשהם שכרם שגדול  –ïépî ÆÈÀÇÄÄÇÄ
ñBòå áLBiL ãçà elôàLàeä Ceøa LBãwäL ,äøBza ÷ ÆÂÄÆÈÆÅÀÅÇÈÆÇÈÈ

øîàpL ?øëN Bì òáB÷:"ícéå ããa áLé" בתורה ויהגה – ÅÇÈÈÆÆÁÇÅÅÈÈÀÄÙ
עצמו  לבין  dnnc")בינו lew" oiprn "mecie")"åéìò ìèð ék"– ÄÈÇÈÈ

עליו . שכר נטל  כלומר 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

של תלמידיו מגדולי יוחאי, בן  שמעון  רבי  המפורסם התנא הוא סתם שמעון  רבי
עקיבא. רבי 

GL :øîBà ïBòîL éaøãçà ïçìL ìò eìëàL äL נקט – ÇÄÄÀÅÀÈÆÈÀÇËÀÈÆÈ
לזימון  שלושה בו יש שולחן שסתם לפי  ואמר((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ))))"שלושה", ;

"שניים  הקודמת: במשנה ששנינו כמו "שאוכלים" ולא "שאכלו"
לוושט  קנה יקדים שמא לדבר , אסור  האכילה בשעת שכן – שיושבין "

izdw - zex`ean zeipyn
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øîàpL(ç ,çë äéòùé):äàö àé÷ eàìî úBðçìL-ìk ék","íB÷î éìa;GL ìáàãçà ïçìL ìò eìëàL äL,eøîàå ¤¤¡©¦¨ª§¨¨§¦Ÿ¨§¦¨£¨§¨¤¨§©ª§¨¤¨§¨§
äøBú éøác åéìò–àeä Ceøa íB÷nä ìL BðçìMî eìëà elàk,øîàpL(áë ,àî ìà÷æçé):éìà øaãéå",ïçìMä äæ ¨¨¦§¥¨§¦¨§¦ª§¨¤©¨¨¤¤¡©©§©¥¥©¤©ª§¨
" 'ä éðôì øLà. £¤¦§¥

„éàðéëç ïa àéððç éaøøîBà:äìéla øBòpä,éãéçé Cøca Cläîäå,äìháì Baì äpôîäå–áiçúî äæ éøä ©¦£©§¨¤£¦©¥©¥©©§¨§©§©¥©¤¤§¦¦§©§©¤¦§©¨¨£¥¤¦§©¥
BLôða. §©§
‰äðwä ïa àéðeçð éaøøîBà:äøBz ìò åéìò ìa÷îä ìk–õøà Cøc ìòå úeëìî ìò epnî ïéøéáòî;ìëå ©¦§§¨¤©¨¨¥¨©§©¥¨¨Ÿ¨©£¦¦¦¤Ÿ©§§Ÿ¤¤¤¤§¨

äøBz ìò epnî ÷øBtä–õøà Cøc ìòå úeëìî ìò åéìò ïéðúBð. ©¥¦¤Ÿ¨§¦¨¨Ÿ©§§Ÿ¤¤¤¤

áéúëã .äøæ äãåáò úáåø÷ú(å"÷ íéìäú):íéúî éçáæ åìëàéå øåòô ìòáì åãîöéå.d`ev `iw e`lnáéúëã ,äàåö äéåø÷ äøæ äãåáòå('ì äéòùé)øîàú àö
:åì.mewn ila:ïçìùä ìò àåä êåøá íå÷î ìù åîù åøéëæä àìù ìéáùá.'d iptl xy` oglyd df il` xacie xn`pyàø÷ð äøåú éøáãá øáéãùë ãéî

ùìù .àø÷îì íà ùé åîë ,úåîà àìà úåîà éø÷ú ìà ,úåîà ùìù õò çáæîäå áéúëã ,àöåé àåä àø÷î ìù åùàøî íéøîåà ùéå .'ä éðôì øùà ïçìù
:é"ùø ùøéô êë .'ä éðôì øùà ïçìù éåø÷ æàå ,ïçìùä ìò ïäá øáãì íãà êéøöù .ãåîìúå äðùî àø÷î äì éøîàå ,íéáåúëå íéàéáð äøåú ãâðë

cccc.icigi jxca jldnde dlila xerpd:éàáä éøáã åáìá áùçîå.eytpa aiigzn df ixdéôìäðëñá àåä éãéçé êøãá êìäîäå ,íé÷éæîì ïîæ àåä äìéìù
:åúøîùî åúøåú äúéä äøåú éøáãá áùçî äéä íàå ,íéòø íéòâô äîëå íéèñéìä éðôî

dddd.zekln ler:íéøùå êìî àùî.ux` jxc:úëøáúî åúëàìîù éôì ,äñðøôä çøåèå ìîò.dxez ler epnn wxetdäøåú ìù äìåò äù÷ øîåàä
:äìáåñì ìåëé éðéàå
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בבבב),),),), ה ה ה ה ,,,, תורה((((תענית תענית תענית תענית  בדברי לעסוק חייבים שאכלו לאחר  ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת ורק

אחד,ישראלישראלישראלישראל");");");"); שולחן על אכלו שלושה åéìòואם eøîà àGåÀÈÀÈÈ
íéúî éçáfî eìëà elàk ,äøBú éøác עבודה תקרובת כלומר  – ÄÀÅÈÀÄÈÀÄÄÀÅÅÄ

עליה שכתוב כח כח כח כח ):):):):זרה, קוקוקוקו,,,, זבחי((((תהליםתהליםתהליםתהלים ויאכלו  פעור, לבעל "ויצמדו 
øîàpL:"äàöמתים". àé÷ eàìî úBðçìL-ìk ék" ישעיהו – ÆÆÁÇÄÈËÀÈÈÀÄÙÈ

כל שכאילו  ואמר , צואה"; "קיא זרה עבודה לתקרובת קרא הנביא
זו, תועבה מלאים íB÷î"השולחנות éìa" ושותים שאוכלים מפני  – ÀÄÈ

של שמו מזכירים הוא,mewndואין דבריברוך  מדברים שאין כלומר 
GLתורה. ìáàåéìò eøîàå ,ãçà ïçìL ìò eìëàL äL ÂÈÀÈÆÈÀÇËÀÈÆÈÀÈÀÈÈ

àeä Ceøa íB÷nä ìL BðçìMî eìëà elàk ,äøBú éøác– ÄÀÅÈÀÄÈÀÄËÀÈÆÇÈÈ
קר עליו  והקריבו  מזבח, הוא השולחן  כאילו עליהם בנות,שמעלה

גבוה, משולחן  הזוכים ככוהנים הם "øîàpLøaãéå:והאוכלים ÆÆÁÇÇÀÇÅ
"'ä éðôì øLà ïçìMä äæ ,éìà וקראו במזבח מדבר זה פסוק – ÅÇÆÇËÀÈÂÆÄÀÅ

שולחנו  שהוא מזבח, כמו שהוא שולחן שיש למדים מכאן  שולחן ,
תורה דברי עליו שאמרו שולחן  זה ואיזהו ? מקום, וכן ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))של  .

חכמים א א א א ):):):):אמרו נהנהנהנה,,,, מכפר((((ברכות ברכות ברכות ברכות  מזבח קיים, המקדש שבית "בזמן 
עליו". מכפר  אדם של שולחנו  – ועכשיו  ישראל ; על 
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שמלבד עקיבא, רבי  של המובהקים מתלמידיו  אחד היה חכינאי  בן  חנניא רבי
(חגיגה  מרכבה ומעשה בראשית מעשה הסוד : תורת גם ממנו למד  הנגלה תורת
בן אז  והיה מלכות, הרוגי  מעשרה שהיה מובא, אזכרה" "אלה במדרש  ב). יד,

שנים. וחמש  תשעים

Cøca Cläîäå ,äìéla øBòpä :øîBà éàðéëç ïa àéððç éaøÇÄÂÇÀÈÆÂÄÇÅÇÅÇÇÀÈÀÇÀÇÅÇÆÆ
äìháì Baì äpôîäå ,éãéçé:אחר נוסח –,dlhal eal dptne ÀÄÄÀÇÀÇÆÄÀÇÈÈ

ומפנה  יחידי, בדרך מהלך  שהוא או  בלילה ער הוא אדם שאם כלומר

בתורה, עוסק ואינו  בטלים לדברים לבו  BLôðaאז  áiçúî äæ éøäÂÅÆÄÀÇÅÀÇÀ
בסכנה  הריהו יחידי, בדרך  והמהלך  למזיקים, זמן  הוא שלילה לפי –
תורה, בדברי  עוסק היה ואילו רעים, פגעים וכמה הליסטים מפני

משמרתו תורתו ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))היתה הן ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; שאלו  לפי מפרשים, ויש
לפני רצויים שהם בדברים אלא בהן  לחשוב ואין  רצויות, שעות

וראויות  חשובות השעות אותן שכן תורה, בדברי דהיינו המקום,
קולות  שומע ואינו  לעשות, מלאכה לו אין  אז כי  התורה, למחשבת

שמפסיד בנפשו, מתחייב הריהו  לבטלה, לבו מפנה וכשהוא אדם, בני
תורה בדברי ונכונה ברורה מחשבה לו להיות יכולה שבו  ((((רבנורבנורבנורבנוזמן

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  כותבכותבכותבכותב וכןוכןוכןוכן יגיגיגיג):):):):יונה יונה יונה יונה ).).).). גגגג,,,, תורהתורהתורהתורה תלמודתלמודתלמודתלמוד שמצוה ((((הל הל הל הל '''' פי על "אף

לפיכך בלילה. אלא חכמתו רוב לומד אדם אין ובלילה, ביום ללמוד
אפילו  יאבד  ולא לילותיו בכל ייזהר התורה, בכתר לזכות שרוצה מי 

בתלמוד אלא בהן , וכיוצא ובשיחה ובשתיה באכילה בשינה, מהן  אחד 
גורסים יש  ברם, חכמה". ודברי dlhal";תורה eal dptnde"ולפי

א. חנניא: רבי מונה דברים ושלושה הוא, עצמו  בפני  דבר זו  גירסה
dlila xeripd;לבריאותו מזיק זה והרי  הלילה, כל ער שהוא כלומר  –

icigiב. jxca jldnd והשודדים הליסטים מפני עצמו את שמסכן  –
ג. בדרכים; dlhalהמצויים eal dptnd,דבר בשום עוסק כשאינו –

לבב  תמהון  לידי  בא הוא זה ידי שעל ארץ, בדרך  ולא בתורה לא
הללו  מהדברים אחד  בכל  המחשבה; aiigznוהשתוממות df ixd

eytpa שעם האדם, את להזהיר חנניא רבי ובא לנפשו; רעה שגורם –
אחד לכל  לשלם האדם ענייני כל על  הבורא בהשגחת אמונתו כל

לפשוע  שלא לאדם לו  ראוי מקום מכל  לעונש, אם לגמול  אם כמעשהו,
בהם מצוי שההיזק הדברים מן  ולהיזהר  .((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))בעצמו,
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ישמעאל. רבי  של  ורבו  זכאי בן  יוחנן רבן  של  דורו  בן  היה הקנה בן נחוניא רבי
"מימי להם: אמר  לכך ? זכה במה תלמידיו , וכששאלוהו ימים; לאריכות זכה הוא
הייתי" בממוני  וותרן  חברי , קללת מטתי על עלתה ולא חברי , בקלון נתכבדתי לא
הקנה  בן  נחוניא "רבי ג): משנה ד  (פרק שנינו ברכות במסכת א). כח, (מגילה
מקום  מה לו: אמרו  קצרה. תפילה וביציאתו המדרש לבית בכניסתו מתפלל היה
וביציאתי ידי ; על תקלה תארע שלא מתפלל, אני בכניסתי להם: אמר זו ? לתפילה

חלקי" על הודיה נותן ziaאני  iayein iwlg myy)ֿ.(yxcnd

äøBz ìò åéìò ìa÷îä ìk :øîBà äðwä ïa àéðeçð éaø– ÇÄÀÀÈÆÇÈÈÅÈÇÀÇÅÈÈÙÈ
בלימודה, ולהתמיד התורה על úeëìîלשקוד ìò epnî ïéøéáòîÇÂÄÄÄÆÙÇÀ

מסים תשלום עול לצרכי– הציבור  על שמטילים אחרים וחובות

õøàהמדינה, Cøc ìòå,הרבה לעמול צריך שאינו  פרנסה, עול  – ÀÙÆÆÆÆ
עליו , שקיבל התורה עול  שבזכות כלומר מתברכת; שמלאכתו  לפי

החיים. טירדות ומכל אחר  עול  מכל  ניצל הוא øBtä÷הרי  ìëåÀÈÇÅ
äøBz ìò epnî לסבלה יכול  ואיני תורה של עולה קשה האומר : – ÄÆÙÈ

לבו ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); נותן ואינו העולם בעסקי זמנו שמאבד  מפרשים, ויש

ובמצוותיה בתורה úeëìî,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))להתבונן ìò åéìò ïéðúBðÀÄÈÈÙÇÀ
õøà Cøc ìòåשכתוב ז ז ז ז ):):):):– ה ה ה ה ,,,, אינו ((((איובאיובאיובאיוב ואם יולד ", לעמל  "אדם ÀÙÆÆÆÆ

אמרו  וכן – ארץ. דרך  ועול מלכות עול עליו  מעמיסים בתורה, עמל 
בבבב):):):): להלהלהלה,,,, מלאכתם ((((ברכותברכותברכותברכות מקום, של רצונו עושים שישראל "בזמן 
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Âäéððç øôk Léà àzôìç éaøøîBà:äøBza ïé÷ñBòå ïéáLBiL äøNò,íäéðéa äéeøL äðéëL,øîàpLíéìäú) ©¦£©§¨¦§©£©§¨¥£¨¨¤§¦§§¦©¨§¦¨§¨¥¥¤¤¤¡©
(à ,áô:"ìà-úãòa ávð íéäGà".øîàpL ?äMîç elôà ïépîe(å ,è ñåîò):"dãñé õøà-ìò Búcâàå".elôà ïépîe ¡¦¦¨©£©¥¦©¦£¦£¦¨¤¤¡©©£ª¨©¤¤§¨¨¦©¦£¦

GLøîàpL ?äL(à ,áô íéìäú):"ètLé íéäGà áø÷a".øîàpL ?íéðL elôà ïépîe(æè ,â éëàìî):éàøé eøaãð æà" §¨¤¤¡©§¤¤¡¦¦§Ÿ¦©¦£¦§©¦¤¤¡©¨¦§§¦§¥
eäòø-ìà Léà 'ä,'Bâå "òîLiå 'ä áL÷iå.øîàpL ?ãçà elôà ïépîeë úåîù),(ë:øékæà øLà íB÷nä-ìëa" ¦¤¥¥©©§¥©¦§¨¦©¦£¦¤¨¤¤¡©§¨©¨£¤©§¦

éîL-úàéìà àBáàézëøáe E"E. ¤§¦¨¥¤¥©§¦
ÊàúBzøa Léà øæòìà éaøøîBà:BlMî Bì ïz,BlL ClLå äzàL;øîBà àeä ãåãa ïëå(ãé ,èë 'à íéîéä éøáã): ©¦¤§¨¨¦©§¨¥¤¦¤¤©¨§¤¨¤§¥§¨¦¥

eeee.oica miayei eidy dxyr:ïðéñøâ.l` zcraíéìâøîá øîàðù ,äøùòî äúåçô äãò ïéàå(ã"é øáãîá),áìëå òùåäé åàöé ,úàæä äòøä äãòì éúî ãò
:äøùò éøä.hetyi midl` axwa xn`py dyng elit` oipne:íéðéã éìòá éðùå íéðééã äùìù.dcqi ux` lr ezceb`e xn`py dyly elit` oipne

úãåâà ,äãåâà ïéåø÷ äùìù åðéöî ,éîð éà .äãåâà ïééåø÷ äùìùù êì éøä .íéôé÷î íä õøàä ãåñé ìò ,äãñé õøà ìò ,äùìù íäù íéîäå øéåàäå ùàä
,úåòáöà ùîç äá ùéù úçà åãéá ãâåà íãàù ,äãñé õøà ìò åúãåâàå øîàðù äùîç åìéôà ïéðîå ïäá áåúëù íéøôñ ùéå .íéçì÷ äùìù íäù áåæà
äãåâà íù ùéùë õøàì äèîì úãøåé íéîùá àéäù äðéëùä øîåìë ,åéúåìòî íéîùá äðåáä ,øîåà àåä àø÷îä ùàøáå .äãåâà ïééåø÷ ãéáù úåòáöà ììëå

:äùìù íä íéðééãäù ,èåôùé íéäìà áø÷á øîàðù äùìù åìéôà ïéðîå .äøåúá íé÷ñåò.eilr lhp ikäðéëùäù øîåìë ,ìèúå ,úåëñå íåâøú .êëñ ïåùì
:åéìò úëëåñ

ffff.elyn el ozù ,êðåîîî àìå êôåâî àì ,êìùî ïúåð êðéàù ,êðåîîá ïéá êôåâá ïéá íéîù éöôçá ÷ñòúäìî òðîú àì:åìù êðåîîå äúàoli` d`p dn
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שנאמר  אחרים, ידי על  ה ה ה ה ):):):):נעשית סא סא סא סא ,,,, ורעו ((((ישעיהישעיהישעיהישעיה זרים "ועמדו

ובזמן  תקראו"... ה' כהני ואתם וכורמיכם. אכריכם נכר  ובני  צאנכם,
עצמם... ידי על נעשית מלאכתם מקום, של  רצונו עושים ישראל שאין

שנאמר ידן, על  נעשית אחרים שמלאכת אלא עוד כח כח כח כח ,,,,ולא ((((דברים דברים דברים דברים 

לבב,מז מז מז מז ----מח מח מח מח ):):):): ובטוב בשמחה אֿלהיך  ה' את עבדת לא אשר  "תחת

אמרו ועוד  – אויבך"... את ועבדת כל . יייי""""גגגג):):):):מרב רבארבארבארבא אליהואליהואליהואליהו דבידבידבידבי ((((תנא תנא תנא תנא 

ועליו  ארץ. בדרך שיעמול  לו נותנים ארץ, בדרך  לעמול "הרוצה

שנתמלא  לנוד דומה? הדבר למה יולד"; לעמל אדם "כי  אומר : הכתוב
לעמול והרוצה כלום. בנוד אין שעה לאחר  לו; והלך  ונשפך מים,

אומר הכתוב ועליו  תורה, בדברי שיעמול  לו  נותנים תורה, בדברי 
כוכוכוכו):):):): טז טז טז טז ,,,, פיהו"((((משלימשלימשלימשלי עליו  אכף כי  לו, עמלה עמל (edityk"נפש 

± xak lnry dn lk`iy ,el cner elnr f` ,lk`n el raeze edtek;(רש"י
בה דשין  שהכל  התחתונה לאסקופה דומה? הדבר  cneldלמה jk)

,(ezxez xe`n mipdp lkdy ,mixg`l dcnlne dxez עוברים שהכל  ולקורה
לרבים". עינים מאור שעושה וכנר בצלו , יושבים שהכל  וכאילן עליה,
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מאיר רבי  של תלמידו כנראה, היה, שבמשנתנו חלפתא cv,רבי  `rivn `aa oiir)
.(xi`n iax ly enyn `ztlg iax dxn`y dkld z`aen my ± חנניה,` כפר  מקומו ,

התחתון. והגליל העליון הגליל שבין  בגבול הוא

ïéáLBiL äøNò :øîBà äéððç øôk Léà àzôìç éaøÇÄÂÇÀÈÄÀÇÂÇÀÈÅÂÈÈÆÀÄ
íäéðéa äéeøL äðéëL ,äøBza ïé÷ñBòå שיורדת כלומר – ÀÀÄÇÈÀÄÈÀÈÅÅÆ
בחכמה עיניהם להאיר אלהית השפעה ישראלישראלישראלישראל";";";";עליהם ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

ב ב ב ב )))) משנהמשנהמשנהמשנה למעלהלמעלהלמעלהלמעלה,,,, באורנובאורנובאורנובאורנו øîàpL:"ìà-úãòa,ועייןועייןועייןועיין ávð íéäGà" ÆÆÁÇÁÄÄÈÇÂÇÅ
מעשרה פחותה "עדה" ואין –.(e ,` oixcdpq dpyn oiir)ïépîeÄÇÄ

?äMîç elôà שרויה ששכינה בתורה, ועוסקים שיושבים – ÂÄÂÄÈ
øîàpL"dãñé:ביניהם? õøà-ìò Búcâàå"של וראשו  – ÆÆÁÇÇÂËÈÇÆÆÀÈÈ

בשמים  שהיא השכינה כלומר  מעלותיו ", בשמים "הבונה הוא: הפסוק

שיושבים  חמישה דהיינו  "אגודה", שם כשיש לארץ למטה יורדת
אחת, בידו אדם שאוגד  מה משמעה "אגודה" שכן בתורה, ועוסקים

אצבעות חמש בת רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).שהיא GL((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; elôà ïépîe?äL ÄÇÄÂÄÀÈ
ביניהם? ששכינה בתורה, שעוסקים –øîàpL:íéäGà áø÷a" ÆÆÁÇÀÆÆÁÄ

"ètLéדיינים שלושה של דין בית היינו "אלוהים" שמות שמות שמות שמות – ((((עייןעייןעייןעיין ÄÀÙ
ז ז ז ז ----ח ח ח ח ),),),), שיושבים כבכבכבכב,,,, בשעה עמהם, משתתף שהקב"ה הכתוב, ואומר

גורסים: ויש  hetyi"בדין. midl` axwa" :xn`py ?dying elit` oiipne
הדין;± בעלי ושני דיינים שלושה xn`pyוהם: ?dyely elit` oiipne

±"dcqi ux` lr ezceb`e" מצינו שכן שלושה, של  היא "אגודה" וסתם

תמרים, כפות הלולב: אגודת וכן  קלחים, שלושה שהיא באגודתֿאזוב

וערבה. íéðL?הדס elôà ïépîe ששכינה בתורה, שעוסקים – ÄÇÄÂÄÀÇÄ
øîàpL:áL÷iåביניהם? ,eäòø-ìà Léà 'ä éàøé eøaãð æà" ÆÆÁÇÈÄÀÀÄÀÅÄÆÅÅÇÇÀÅ

'Bâå "òîLiå 'äונאמר שניים, שהם משמע רעהו" אל "איש  – ÇÄÀÈ
ביניהם. שרויה שהשכינה מכאן  וישמע", ה' elôà"ויקשב ïépîeÄÇÄÂÄ

?ãçà? עמו שהשכינה בתורה, ועוסק שיושב –:øîàpL-ìëa" ÆÈÆÆÁÇÀÈ
éîL-úà øékæà øLà íB÷näjala zrc oz`y mewna xnelk) ± ÇÈÂÆÇÀÄÆÀÄ

± iny z` xikfdl:הריטב"א ולפי בחילוף xikfz,כמו `xikfרש "י ;
ב"ש), א"ת לפי  ת"ו, באות אל "ף Eézëøáe"אות Eéìà àBáà– ÈÅÆÅÇÀÄ

הגמרא לפי יחיד . א א א א ))))לשון  וווו,,,, המספרים ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  של  ערכם הוא שונה
מהמקראות: שמוכח כפי  מזה, זה נכתבים miipyהללו, דבריהם –

זכרון  ספר  ויכתב וישמע ה' "ויקשב בהם: שכתוב הזכרונות, בספר 
כן שאין מה נכתבים.cg`a,לפניו "...; אינם הכוונה dyelyשדבריו –

לדון  לפשר, בדין , הישיבה שגם להשמיענו התנא ובא דין, לבית היא
ועוסקים  יושבים הם כאילו  להם נחשבת הבריות, בין שלום ולהטיל

כdxyraבתורה. שיתאספו  בטרם עוד לבוא השכינה מקדימה ל–
יושבים  כבר כשהם אלא באה השכינה שאין בשלושה, כן  לא העשרה;

מרומז  למועטים המרובים בין  שההפרש  מפרשים, ויש  בדין . ועוסקים
כדלקמן: אליךcg`aבמקראות "אבוא נאמר – בתורה העוסק

היא  באה אלא אצלו , מתעכבת אינה שהשכינה היינו – וברכתיך "

לאוהבו  ומוסר  לעיר הנכנס למלך  משל מסתלקת, היא ומיד לברכו ,
מיד . לו והולך אחדים –miipyaדברים וישמע" ה' "ויקשב נאמר :

לשמוע. אצלם –dyelyaשמתעכב ישפוט" אלהים "בקרב נאמר:
דינם. בשעת עמהם ארץ dyingaשמשתתף על  "ואגודתו נאמר :

שם  לו ומקים לעיר שבא למלך משל לבנין, יסוד  שמניח – יסדה"
בפעם. פעם מדי בה להתאכסן כדי  קבועה, נאמר :dxyraאכסניה –

וישיבתו  משכנו  עיקר שם שקובע – אֿל " בעדת נצב ((((רבירבירבירבי"אֿלהים

יעבץיעבץיעבץיעבץ).).).). יוסף יוסף יוסף יוסף 
ז ה נ ש מ ר ו א ב

יהודה בן  אלעזר רבי  הוא ברתותא איש אלעזר c),רבי  ,` dlxr oiir)של תלמידו 
עקיבא רבי  של  וחברו חנניה, בן יהושע c)רבי  ,b mei leah oiir)שבמשנתנו במאמרו .

מוציא, שהוא מה ובכל צדקה בנתינת צרה עינו  תהא שלא לאדם, להעיר הוא בא
אלעזר  רבי  ואמנם נדיבה. ביד ויתרום יתן אלא שמים, לכבוד  מקדיש , או תורם
גבאי שהיו פעם שכל  א), כד , (תענית בגמרא עליו מסופר שכן  מקיים, נאה היה
כל להם לתת היה דרכו כי מפניו, ובורחים מתחמקים היו אותו , רואים הצדקה

נדוניה לקנות לשוק יצא אחד  יום בידו. שהיה dpezg)מה ikxv)גבאי ראוהו לבתו.
משביעכם  הריני להם: ואמר אחריהם רץ מיד מפניו . מתחמקים והחלו צדקה

ויתומה ביתום לו : אמרו עוסקים? אתם במה לי  נשבע (m`iydl).שתגידו  אמר :
להם. ונתן  בידו שהיה מה כל  לקח לבתי ; קודמים שהם אני,

izdw - zex`ean zeipyn
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øîàpL(ç ,çë äéòùé):äàö àé÷ eàìî úBðçìL-ìk ék","íB÷î éìa;GL ìáàãçà ïçìL ìò eìëàL äL,eøîàå ¤¤¡©¦¨ª§¨¨§¦Ÿ¨§¦¨£¨§¨¤¨§©ª§¨¤¨§¨§
äøBú éøác åéìò–àeä Ceøa íB÷nä ìL BðçìMî eìëà elàk,øîàpL(áë ,àî ìà÷æçé):éìà øaãéå",ïçìMä äæ ¨¨¦§¥¨§¦¨§¦ª§¨¤©¨¨¤¤¡©©§©¥¥©¤©ª§¨
" 'ä éðôì øLà. £¤¦§¥

„éàðéëç ïa àéððç éaøøîBà:äìéla øBòpä,éãéçé Cøca Cläîäå,äìháì Baì äpôîäå–áiçúî äæ éøä ©¦£©§¨¤£¦©¥©¥©©§¨§©§©¥©¤¤§¦¦§©§©¤¦§©¨¨£¥¤¦§©¥
BLôða. §©§
‰äðwä ïa àéðeçð éaøøîBà:äøBz ìò åéìò ìa÷îä ìk–õøà Cøc ìòå úeëìî ìò epnî ïéøéáòî;ìëå ©¦§§¨¤©¨¨¥¨©§©¥¨¨Ÿ¨©£¦¦¦¤Ÿ©§§Ÿ¤¤¤¤§¨

äøBz ìò epnî ÷øBtä–õøà Cøc ìòå úeëìî ìò åéìò ïéðúBð. ©¥¦¤Ÿ¨§¦¨¨Ÿ©§§Ÿ¤¤¤¤

áéúëã .äøæ äãåáò úáåø÷ú(å"÷ íéìäú):íéúî éçáæ åìëàéå øåòô ìòáì åãîöéå.d`ev `iw e`lnáéúëã ,äàåö äéåø÷ äøæ äãåáòå('ì äéòùé)øîàú àö
:åì.mewn ila:ïçìùä ìò àåä êåøá íå÷î ìù åîù åøéëæä àìù ìéáùá.'d iptl xy` oglyd df il` xacie xn`pyàø÷ð äøåú éøáãá øáéãùë ãéî

ùìù .àø÷îì íà ùé åîë ,úåîà àìà úåîà éø÷ú ìà ,úåîà ùìù õò çáæîäå áéúëã ,àöåé àåä àø÷î ìù åùàøî íéøîåà ùéå .'ä éðôì øùà ïçìù
:é"ùø ùøéô êë .'ä éðôì øùà ïçìù éåø÷ æàå ,ïçìùä ìò ïäá øáãì íãà êéøöù .ãåîìúå äðùî àø÷î äì éøîàå ,íéáåúëå íéàéáð äøåú ãâðë

cccc.icigi jxca jldnde dlila xerpd:éàáä éøáã åáìá áùçîå.eytpa aiigzn df ixdéôìäðëñá àåä éãéçé êøãá êìäîäå ,íé÷éæîì ïîæ àåä äìéìù
:åúøîùî åúøåú äúéä äøåú éøáãá áùçî äéä íàå ,íéòø íéòâô äîëå íéèñéìä éðôî

dddd.zekln ler:íéøùå êìî àùî.ux` jxc:úëøáúî åúëàìîù éôì ,äñðøôä çøåèå ìîò.dxez ler epnn wxetdäøåú ìù äìåò äù÷ øîåàä
:äìáåñì ìåëé éðéàå

`xephxa yexit

בבבב),),),), ה ה ה ה ,,,, תורה((((תענית תענית תענית תענית  בדברי לעסוק חייבים שאכלו לאחר  ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת ורק

אחד,ישראלישראלישראלישראל");");");"); שולחן על אכלו שלושה åéìòואם eøîà àGåÀÈÀÈÈ
íéúî éçáfî eìëà elàk ,äøBú éøác עבודה תקרובת כלומר  – ÄÀÅÈÀÄÈÀÄÄÀÅÅÄ

עליה שכתוב כח כח כח כח ):):):):זרה, קוקוקוקו,,,, זבחי((((תהליםתהליםתהליםתהלים ויאכלו  פעור, לבעל "ויצמדו 
øîàpL:"äàöמתים". àé÷ eàìî úBðçìL-ìk ék" ישעיהו – ÆÆÁÇÄÈËÀÈÈÀÄÙÈ

כל שכאילו  ואמר , צואה"; "קיא זרה עבודה לתקרובת קרא הנביא
זו, תועבה מלאים íB÷î"השולחנות éìa" ושותים שאוכלים מפני  – ÀÄÈ

של שמו מזכירים הוא,mewndואין דבריברוך  מדברים שאין כלומר 
GLתורה. ìáàåéìò eøîàå ,ãçà ïçìL ìò eìëàL äL ÂÈÀÈÆÈÀÇËÀÈÆÈÀÈÀÈÈ

àeä Ceøa íB÷nä ìL BðçìMî eìëà elàk ,äøBú éøác– ÄÀÅÈÀÄÈÀÄËÀÈÆÇÈÈ
קר עליו  והקריבו  מזבח, הוא השולחן  כאילו עליהם בנות,שמעלה

גבוה, משולחן  הזוכים ככוהנים הם "øîàpLøaãéå:והאוכלים ÆÆÁÇÇÀÇÅ
"'ä éðôì øLà ïçìMä äæ ,éìà וקראו במזבח מדבר זה פסוק – ÅÇÆÇËÀÈÂÆÄÀÅ

שולחנו  שהוא מזבח, כמו שהוא שולחן שיש למדים מכאן  שולחן ,
תורה דברי עליו שאמרו שולחן  זה ואיזהו ? מקום, וכן ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))של  .

חכמים א א א א ):):):):אמרו נהנהנהנה,,,, מכפר((((ברכות ברכות ברכות ברכות  מזבח קיים, המקדש שבית "בזמן 
עליו". מכפר  אדם של שולחנו  – ועכשיו  ישראל ; על 

i y i n g m e i
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שמלבד עקיבא, רבי  של המובהקים מתלמידיו  אחד היה חכינאי  בן  חנניא רבי
(חגיגה  מרכבה ומעשה בראשית מעשה הסוד : תורת גם ממנו למד  הנגלה תורת
בן אז  והיה מלכות, הרוגי  מעשרה שהיה מובא, אזכרה" "אלה במדרש  ב). יד,

שנים. וחמש  תשעים

Cøca Cläîäå ,äìéla øBòpä :øîBà éàðéëç ïa àéððç éaøÇÄÂÇÀÈÆÂÄÇÅÇÅÇÇÀÈÀÇÀÇÅÇÆÆ
äìháì Baì äpôîäå ,éãéçé:אחר נוסח –,dlhal eal dptne ÀÄÄÀÇÀÇÆÄÀÇÈÈ

ומפנה  יחידי, בדרך מהלך  שהוא או  בלילה ער הוא אדם שאם כלומר

בתורה, עוסק ואינו  בטלים לדברים לבו  BLôðaאז  áiçúî äæ éøäÂÅÆÄÀÇÅÀÇÀ
בסכנה  הריהו יחידי, בדרך  והמהלך  למזיקים, זמן  הוא שלילה לפי –
תורה, בדברי  עוסק היה ואילו רעים, פגעים וכמה הליסטים מפני

משמרתו תורתו ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))היתה הן ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; שאלו  לפי מפרשים, ויש
לפני רצויים שהם בדברים אלא בהן  לחשוב ואין  רצויות, שעות

וראויות  חשובות השעות אותן שכן תורה, בדברי דהיינו המקום,
קולות  שומע ואינו  לעשות, מלאכה לו אין  אז כי  התורה, למחשבת

שמפסיד בנפשו, מתחייב הריהו  לבטלה, לבו מפנה וכשהוא אדם, בני
תורה בדברי ונכונה ברורה מחשבה לו להיות יכולה שבו  ((((רבנורבנורבנורבנוזמן

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  כותבכותבכותבכותב וכןוכןוכןוכן יגיגיגיג):):):):יונה יונה יונה יונה ).).).). גגגג,,,, תורהתורהתורהתורה תלמודתלמודתלמודתלמוד שמצוה ((((הל הל הל הל '''' פי על "אף

לפיכך בלילה. אלא חכמתו רוב לומד אדם אין ובלילה, ביום ללמוד
אפילו  יאבד  ולא לילותיו בכל ייזהר התורה, בכתר לזכות שרוצה מי 

בתלמוד אלא בהן , וכיוצא ובשיחה ובשתיה באכילה בשינה, מהן  אחד 
גורסים יש  ברם, חכמה". ודברי dlhal";תורה eal dptnde"ולפי

א. חנניא: רבי מונה דברים ושלושה הוא, עצמו  בפני  דבר זו  גירסה
dlila xeripd;לבריאותו מזיק זה והרי  הלילה, כל ער שהוא כלומר  –

icigiב. jxca jldnd והשודדים הליסטים מפני עצמו את שמסכן  –
ג. בדרכים; dlhalהמצויים eal dptnd,דבר בשום עוסק כשאינו –

לבב  תמהון  לידי  בא הוא זה ידי שעל ארץ, בדרך  ולא בתורה לא
הללו  מהדברים אחד  בכל  המחשבה; aiigznוהשתוממות df ixd

eytpa שעם האדם, את להזהיר חנניא רבי ובא לנפשו; רעה שגורם –
אחד לכל  לשלם האדם ענייני כל על  הבורא בהשגחת אמונתו כל

לפשוע  שלא לאדם לו  ראוי מקום מכל  לעונש, אם לגמול  אם כמעשהו,
בהם מצוי שההיזק הדברים מן  ולהיזהר  .((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))בעצמו,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ישמעאל. רבי  של  ורבו  זכאי בן  יוחנן רבן  של  דורו  בן  היה הקנה בן נחוניא רבי
"מימי להם: אמר  לכך ? זכה במה תלמידיו , וכששאלוהו ימים; לאריכות זכה הוא
הייתי" בממוני  וותרן  חברי , קללת מטתי על עלתה ולא חברי , בקלון נתכבדתי לא
הקנה  בן  נחוניא "רבי ג): משנה ד  (פרק שנינו ברכות במסכת א). כח, (מגילה
מקום  מה לו: אמרו  קצרה. תפילה וביציאתו המדרש לבית בכניסתו מתפלל היה
וביציאתי ידי ; על תקלה תארע שלא מתפלל, אני בכניסתי להם: אמר זו ? לתפילה

חלקי" על הודיה נותן ziaאני  iayein iwlg myy)ֿ.(yxcnd

äøBz ìò åéìò ìa÷îä ìk :øîBà äðwä ïa àéðeçð éaø– ÇÄÀÀÈÆÇÈÈÅÈÇÀÇÅÈÈÙÈ
בלימודה, ולהתמיד התורה על úeëìîלשקוד ìò epnî ïéøéáòîÇÂÄÄÄÆÙÇÀ

מסים תשלום עול לצרכי– הציבור  על שמטילים אחרים וחובות

õøàהמדינה, Cøc ìòå,הרבה לעמול צריך שאינו  פרנסה, עול  – ÀÙÆÆÆÆ
עליו , שקיבל התורה עול  שבזכות כלומר מתברכת; שמלאכתו  לפי

החיים. טירדות ומכל אחר  עול  מכל  ניצל הוא øBtä÷הרי  ìëåÀÈÇÅ
äøBz ìò epnî לסבלה יכול  ואיני תורה של עולה קשה האומר : – ÄÆÙÈ

לבו ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); נותן ואינו העולם בעסקי זמנו שמאבד  מפרשים, ויש

ובמצוותיה בתורה úeëìî,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))להתבונן ìò åéìò ïéðúBðÀÄÈÈÙÇÀ
õøà Cøc ìòåשכתוב ז ז ז ז ):):):):– ה ה ה ה ,,,, אינו ((((איובאיובאיובאיוב ואם יולד ", לעמל  "אדם ÀÙÆÆÆÆ

אמרו  וכן – ארץ. דרך  ועול מלכות עול עליו  מעמיסים בתורה, עמל 
בבבב):):):): להלהלהלה,,,, מלאכתם ((((ברכותברכותברכותברכות מקום, של רצונו עושים שישראל "בזמן 

izdw - zex`ean zeipyn
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Âäéððç øôk Léà àzôìç éaøøîBà:äøBza ïé÷ñBòå ïéáLBiL äøNò,íäéðéa äéeøL äðéëL,øîàpLíéìäú) ©¦£©§¨¦§©£©§¨¥£¨¨¤§¦§§¦©¨§¦¨§¨¥¥¤¤¤¡©
(à ,áô:"ìà-úãòa ávð íéäGà".øîàpL ?äMîç elôà ïépîe(å ,è ñåîò):"dãñé õøà-ìò Búcâàå".elôà ïépîe ¡¦¦¨©£©¥¦©¦£¦£¦¨¤¤¡©©£ª¨©¤¤§¨¨¦©¦£¦

GLøîàpL ?äL(à ,áô íéìäú):"ètLé íéäGà áø÷a".øîàpL ?íéðL elôà ïépîe(æè ,â éëàìî):éàøé eøaãð æà" §¨¤¤¡©§¤¤¡¦¦§Ÿ¦©¦£¦§©¦¤¤¡©¨¦§§¦§¥
eäòø-ìà Léà 'ä,'Bâå "òîLiå 'ä áL÷iå.øîàpL ?ãçà elôà ïépîeë úåîù),(ë:øékæà øLà íB÷nä-ìëa" ¦¤¥¥©©§¥©¦§¨¦©¦£¦¤¨¤¤¡©§¨©¨£¤©§¦

éîL-úàéìà àBáàézëøáe E"E. ¤§¦¨¥¤¥©§¦
ÊàúBzøa Léà øæòìà éaøøîBà:BlMî Bì ïz,BlL ClLå äzàL;øîBà àeä ãåãa ïëå(ãé ,èë 'à íéîéä éøáã): ©¦¤§¨¨¦©§¨¥¤¦¤¤©¨§¤¨¤§¥§¨¦¥

eeee.oica miayei eidy dxyr:ïðéñøâ.l` zcraíéìâøîá øîàðù ,äøùòî äúåçô äãò ïéàå(ã"é øáãîá),áìëå òùåäé åàöé ,úàæä äòøä äãòì éúî ãò
:äøùò éøä.hetyi midl` axwa xn`py dyng elit` oipne:íéðéã éìòá éðùå íéðééã äùìù.dcqi ux` lr ezceb`e xn`py dyly elit` oipne

úãåâà ,äãåâà ïéåø÷ äùìù åðéöî ,éîð éà .äãåâà ïééåø÷ äùìùù êì éøä .íéôé÷î íä õøàä ãåñé ìò ,äãñé õøà ìò ,äùìù íäù íéîäå øéåàäå ùàä
,úåòáöà ùîç äá ùéù úçà åãéá ãâåà íãàù ,äãñé õøà ìò åúãåâàå øîàðù äùîç åìéôà ïéðîå ïäá áåúëù íéøôñ ùéå .íéçì÷ äùìù íäù áåæà
äãåâà íù ùéùë õøàì äèîì úãøåé íéîùá àéäù äðéëùä øîåìë ,åéúåìòî íéîùá äðåáä ,øîåà àåä àø÷îä ùàøáå .äãåâà ïééåø÷ ãéáù úåòáöà ììëå

:äùìù íä íéðééãäù ,èåôùé íéäìà áø÷á øîàðù äùìù åìéôà ïéðîå .äøåúá íé÷ñåò.eilr lhp ikäðéëùäù øîåìë ,ìèúå ,úåëñå íåâøú .êëñ ïåùì
:åéìò úëëåñ

ffff.elyn el ozù ,êðåîîî àìå êôåâî àì ,êìùî ïúåð êðéàù ,êðåîîá ïéá êôåâá ïéá íéîù éöôçá ÷ñòúäìî òðîú àì:åìù êðåîîå äúàoli` d`p dn

`xephxa yexit

שנאמר  אחרים, ידי על  ה ה ה ה ):):):):נעשית סא סא סא סא ,,,, ורעו ((((ישעיהישעיהישעיהישעיה זרים "ועמדו

ובזמן  תקראו"... ה' כהני ואתם וכורמיכם. אכריכם נכר  ובני  צאנכם,
עצמם... ידי על נעשית מלאכתם מקום, של  רצונו עושים ישראל שאין

שנאמר ידן, על  נעשית אחרים שמלאכת אלא עוד כח כח כח כח ,,,,ולא ((((דברים דברים דברים דברים 

לבב,מז מז מז מז ----מח מח מח מח ):):):): ובטוב בשמחה אֿלהיך  ה' את עבדת לא אשר  "תחת

אמרו ועוד  – אויבך"... את ועבדת כל . יייי""""גגגג):):):):מרב רבארבארבארבא אליהואליהואליהואליהו דבידבידבידבי ((((תנא תנא תנא תנא 

ועליו  ארץ. בדרך שיעמול  לו נותנים ארץ, בדרך  לעמול "הרוצה

שנתמלא  לנוד דומה? הדבר למה יולד"; לעמל אדם "כי  אומר : הכתוב
לעמול והרוצה כלום. בנוד אין שעה לאחר  לו; והלך  ונשפך מים,

אומר הכתוב ועליו  תורה, בדברי שיעמול  לו  נותנים תורה, בדברי 
כוכוכוכו):):):): טז טז טז טז ,,,, פיהו"((((משלימשלימשלימשלי עליו  אכף כי  לו, עמלה עמל (edityk"נפש 

± xak lnry dn lk`iy ,el cner elnr f` ,lk`n el raeze edtek;(רש"י
בה דשין  שהכל  התחתונה לאסקופה דומה? הדבר  cneldלמה jk)

,(ezxez xe`n mipdp lkdy ,mixg`l dcnlne dxez עוברים שהכל  ולקורה
לרבים". עינים מאור שעושה וכנר בצלו , יושבים שהכל  וכאילן עליה,

i y y m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

מאיר רבי  של תלמידו כנראה, היה, שבמשנתנו חלפתא cv,רבי  `rivn `aa oiir)
.(xi`n iax ly enyn `ztlg iax dxn`y dkld z`aen my ± חנניה,` כפר  מקומו ,

התחתון. והגליל העליון הגליל שבין  בגבול הוא

ïéáLBiL äøNò :øîBà äéððç øôk Léà àzôìç éaøÇÄÂÇÀÈÄÀÇÂÇÀÈÅÂÈÈÆÀÄ
íäéðéa äéeøL äðéëL ,äøBza ïé÷ñBòå שיורדת כלומר – ÀÀÄÇÈÀÄÈÀÈÅÅÆ
בחכמה עיניהם להאיר אלהית השפעה ישראלישראלישראלישראל";";";";עליהם ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

ב ב ב ב )))) משנהמשנהמשנהמשנה למעלהלמעלהלמעלהלמעלה,,,, באורנובאורנובאורנובאורנו øîàpL:"ìà-úãòa,ועייןועייןועייןועיין ávð íéäGà" ÆÆÁÇÁÄÄÈÇÂÇÅ
מעשרה פחותה "עדה" ואין –.(e ,` oixcdpq dpyn oiir)ïépîeÄÇÄ

?äMîç elôà שרויה ששכינה בתורה, ועוסקים שיושבים – ÂÄÂÄÈ
øîàpL"dãñé:ביניהם? õøà-ìò Búcâàå"של וראשו  – ÆÆÁÇÇÂËÈÇÆÆÀÈÈ

בשמים  שהיא השכינה כלומר  מעלותיו ", בשמים "הבונה הוא: הפסוק

שיושבים  חמישה דהיינו  "אגודה", שם כשיש לארץ למטה יורדת
אחת, בידו אדם שאוגד  מה משמעה "אגודה" שכן בתורה, ועוסקים

אצבעות חמש בת רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).שהיא GL((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; elôà ïépîe?äL ÄÇÄÂÄÀÈ
ביניהם? ששכינה בתורה, שעוסקים –øîàpL:íéäGà áø÷a" ÆÆÁÇÀÆÆÁÄ

"ètLéדיינים שלושה של דין בית היינו "אלוהים" שמות שמות שמות שמות – ((((עייןעייןעייןעיין ÄÀÙ
ז ז ז ז ----ח ח ח ח ),),),), שיושבים כבכבכבכב,,,, בשעה עמהם, משתתף שהקב"ה הכתוב, ואומר

גורסים: ויש  hetyi"בדין. midl` axwa" :xn`py ?dying elit` oiipne
הדין;± בעלי ושני דיינים שלושה xn`pyוהם: ?dyely elit` oiipne

±"dcqi ux` lr ezceb`e" מצינו שכן שלושה, של  היא "אגודה" וסתם

תמרים, כפות הלולב: אגודת וכן  קלחים, שלושה שהיא באגודתֿאזוב

וערבה. íéðL?הדס elôà ïépîe ששכינה בתורה, שעוסקים – ÄÇÄÂÄÀÇÄ
øîàpL:áL÷iåביניהם? ,eäòø-ìà Léà 'ä éàøé eøaãð æà" ÆÆÁÇÈÄÀÀÄÀÅÄÆÅÅÇÇÀÅ

'Bâå "òîLiå 'äונאמר שניים, שהם משמע רעהו" אל "איש  – ÇÄÀÈ
ביניהם. שרויה שהשכינה מכאן  וישמע", ה' elôà"ויקשב ïépîeÄÇÄÂÄ

?ãçà? עמו שהשכינה בתורה, ועוסק שיושב –:øîàpL-ìëa" ÆÈÆÆÁÇÀÈ
éîL-úà øékæà øLà íB÷näjala zrc oz`y mewna xnelk) ± ÇÈÂÆÇÀÄÆÀÄ

± iny z` xikfdl:הריטב"א ולפי בחילוף xikfz,כמו `xikfרש "י ;
ב"ש), א"ת לפי  ת"ו, באות אל "ף Eézëøáe"אות Eéìà àBáà– ÈÅÆÅÇÀÄ

הגמרא לפי יחיד . א א א א ))))לשון  וווו,,,, המספרים ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  של  ערכם הוא שונה
מהמקראות: שמוכח כפי  מזה, זה נכתבים miipyהללו, דבריהם –

זכרון  ספר  ויכתב וישמע ה' "ויקשב בהם: שכתוב הזכרונות, בספר 
כן שאין מה נכתבים.cg`a,לפניו "...; אינם הכוונה dyelyשדבריו –

לדון  לפשר, בדין , הישיבה שגם להשמיענו התנא ובא דין, לבית היא
ועוסקים  יושבים הם כאילו  להם נחשבת הבריות, בין שלום ולהטיל

כdxyraבתורה. שיתאספו  בטרם עוד לבוא השכינה מקדימה ל–
יושבים  כבר כשהם אלא באה השכינה שאין בשלושה, כן  לא העשרה;

מרומז  למועטים המרובים בין  שההפרש  מפרשים, ויש  בדין . ועוסקים
כדלקמן: אליךcg`aבמקראות "אבוא נאמר – בתורה העוסק

היא  באה אלא אצלו , מתעכבת אינה שהשכינה היינו – וברכתיך "

לאוהבו  ומוסר  לעיר הנכנס למלך  משל מסתלקת, היא ומיד לברכו ,
מיד . לו והולך אחדים –miipyaדברים וישמע" ה' "ויקשב נאמר :

לשמוע. אצלם –dyelyaשמתעכב ישפוט" אלהים "בקרב נאמר:
דינם. בשעת עמהם ארץ dyingaשמשתתף על  "ואגודתו נאמר :

שם  לו ומקים לעיר שבא למלך משל לבנין, יסוד  שמניח – יסדה"
בפעם. פעם מדי בה להתאכסן כדי  קבועה, נאמר :dxyraאכסניה –

וישיבתו  משכנו  עיקר שם שקובע – אֿל " בעדת נצב ((((רבירבירבירבי"אֿלהים

יעבץיעבץיעבץיעבץ).).).). יוסף יוסף יוסף יוסף 
ז ה נ ש מ ר ו א ב

יהודה בן  אלעזר רבי  הוא ברתותא איש אלעזר c),רבי  ,` dlxr oiir)של תלמידו 
עקיבא רבי  של  וחברו חנניה, בן יהושע c)רבי  ,b mei leah oiir)שבמשנתנו במאמרו .

מוציא, שהוא מה ובכל צדקה בנתינת צרה עינו  תהא שלא לאדם, להעיר הוא בא
אלעזר  רבי  ואמנם נדיבה. ביד ויתרום יתן אלא שמים, לכבוד  מקדיש , או תורם
גבאי שהיו פעם שכל  א), כד , (תענית בגמרא עליו מסופר שכן  מקיים, נאה היה
כל להם לתת היה דרכו כי מפניו, ובורחים מתחמקים היו אותו , רואים הצדקה

נדוניה לקנות לשוק יצא אחד  יום בידו. שהיה dpezg)מה ikxv)גבאי ראוהו לבתו.
משביעכם  הריני להם: ואמר אחריהם רץ מיד מפניו . מתחמקים והחלו צדקה

ויתומה ביתום לו : אמרו עוסקים? אתם במה לי  נשבע (m`iydl).שתגידו  אמר :
להם. ונתן  בידו שהיה מה כל  לקח לבתי ; קודמים שהם אני,

izdw - zex`ean zeipyn
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"Cì epúð Eãiîe ìkä Enî-ék".ïBòîL éaøøîBà:BúðLnî ÷éñôîe äðBLå Cøca Cläîä,øîBàå:äàp äî ¦¦§©Ÿ¦¨§¨©¨©¦¦§¥©§©¥©¤¤§¤©§¦¦¦§¨§¥©¨¤
!äæ øéð äàp äîe !äæ ïìéà–BLôða áiçúî elàk áeúkä åéìò äìòî. ¦¨¤©¨¤¦¤©£¤¨¨©¨§¦¦§©¥§©§

Áéàpé éaøa éàzñBc éaøíeMîøéàî éaøøîBà:BúðLnî ãçà øác çëBMä ìk–elàk áeúkä åéìò äìòî ©¦§©¥©¦©©¦©¦¥¦¥¨©¥©¨¨¤¨¦¦§¨©£¤¨¨©¨§¦
BLôða áiçúî,øîàpL(è ,ã íéøáã):ãàî ELôð øîLe Eì øîMä ÷ø",éðéò eàø-øLà íéøácä-úà çkLz-ït"E. ¦§©¥§©§¤¤¡©©¦¨¤§§Ÿ©§§§Ÿ¤¦§©¤©§¨¦£¤¨¥¤

?BúðLî åéìò äô÷z elôà ìBëéøîBì ãeîìz(íù):éiç éîé ìk Eáálî eøeñé-ïôe""E–BLôða áiçúî Bðéà àä ¨£¦¨§¨¨¨¦§¨©§©¤¨¦§¨§Ÿ§¥©¤¨¥¦§©¥§©§
Balî íøéñéå áLiL ãò. ©¤¥¥¦¦¥¦¦

ËàñBc ïa àðéðç éaøøîBà:Búîëçì úîãB÷ Bàèç úàøiL ìk–úîi÷úî Búîëç;úîãB÷ BúîëçL ìëå ©¦£¦¨¤¨¥¨¤¦§©¤§¤¤§¨§¨¨§¨¦§©¤¤§¨¤¨§¨¤¤

.df xip d`p dn dfàúåáø ïðéòîùàã ,íéøîåà ùéå .íäéðéòá íéàåøù äîá øáãì íéëøã éëìåä êøãù äååäá øáéãù àìà ,äìèá äçéù ìëì ïéãä àåä
:åúðùîî ÷éñôäù éðôî ,åùôðá áééçúî åìéàë åéìò ïéìòî ë"ôòà ,åîìåòá åì äëëù êåøá êøáî àåä ïë éãé ìòã â"òàã.xipåøéð åîë ,äùéøçîä íìú

øéð íëì:('ã äéîøé)
gggg.ezpynn cg` xac gkeyd lkäì÷ú úàöîðå øåñàä úà øéúäì àá àåä åúçëù êåúîù .åùôðá áééçúî åìéàë åéìò ïéìòî ,äéìò øæç àìù ìéáùá

:åúøîùî äðéà äçëùù åéùëòå åúøîùî äúéä äðùî äúåàù éôì ,åùôðá áééçúî åìéàë éîð éà .ïåãæ äìåò åúââùå ,åãé ìò äàá.ezpyn eilr dtwz
:äçëù äáù éùå÷ä êåúîå åéìò äù÷ äúéäù

hhhh.eznkgl zncew e`hg z`xiy lkäæå .àèç àøé äéäàù ìéáùá ãåîìà åáìá áùåç àåäù ,åúîëçì åàèç úàøé åúáùçîá íéã÷îù ,éúòîù éðà

`xephxa yexit

àúBzøa Léà øæòìà éaø– ברתותא מכפר –z :øîBàBì ï ÇÄÆÀÈÈÄÇÀÈÅÆ
BlMî,צדקה שתתן כלומר לך , שנתן  ממה הוא ברוך  להקדוש  תן  – ÄÆ

לא  נותן , שאתה מה שכל הכרה, מתוך  מצוה, לדבר  ממונך תוציא או

הוא, ברוך  הקדוש משל אלא נותן , אתה BlLמשלך ClLå äzàLÆÇÈÀÆÈÆ
והוא  ומתפרנס, חי  אתה ברצונו  ממנו ; קבלת לך, שיש מה שכל –

הכתוב את דרשו וכן  הכל . לך גגגג):):):):שנתן מא מא מא מא ,,,, הקדימני((((איובאיובאיובאיוב "מי 
שנתתי עד – מעקה בית? לך  שנתתי עד  מזוזה עשית כלום – ואשלם"

טלית? לך שנתתי  עד  – ציצית גג? a).לך  ,fk dax `xwie),מפרשים ויש
לענין  גם אלא בלבד, האדם של  ממונו  לענין מדבר  אינו אלעזר שרבי 

שמים, מחפצי ממונו  ואת עצמו  את אדם ימנע שלא אומר, והוא גופו ;
משל בידו פיקדון  אלא אינו אדם של  וממונו משלו; נותן  שאינו מפני

יונה יונה יונה יונה ).).).).הקב"ה øîBà((((רבנורבנורבנורבנו àeä ãåãa ïëå העם את גייס כאשר  – ÀÅÀÈÄÅ
כח  נעצור כי עמי ומי אני מי  "כי אמר: המקדש, בית לבנין  להתנדב

כזאת, Cì"להתנדב epúð Eãiîe ìkä Enî-ék שאנו מה כל – ÄÄÀÇÙÄÈÀÈÇÈ
ידך. מכוח אלא אינו øîBàנותנים ïBòîL éaø:כאן גורסים ויש – ÇÄÄÀÅ

,xne` awri iaxקורשי בן  או קורשאי יעקב רבי  הוריות הוריות הוריות הוריות והוא ((((עייןעייןעייןעיין

בבבב),),),), הנשיאיגיגיגיג,,,, יהודה רבי  של ה ה ה ה ););););רבו יייי,,,, שבתשבתשבתשבת הגירסה ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי ואמנם

הנוסחאות. ברוב היא מקובלת äðBLåהזאת Cøca Cläîä– ÇÀÇÅÇÆÆÀÆ
תורה, בדברי BúðLnîשמהרהר  ÷éñôîe או נאה אילן בראותו  – ÇÀÄÄÄÀÈ

נאה yexg);ניר  dcy)øéð äàp äîe !äæ ïìéà äàp äî :øîBàåÀÅÇÈÆÄÈÆÇÈÆÄ
!äæ אלא משנתו, הפסקת לידי הגורמת שיחה לכל  הדין  והוא – Æ

שרואים  במה לדבר דרכים הולכי  דרך  שכן מצויה, דוגמה התנא שנקט

זו ,((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא););););בעיניהם שיחה ידי על ממשנתו  מפסיק שהוא כיון
áeúkä åéìò äìòîהשמר "רק הבאה: במשנה להלן המובא – ÇÂÆÈÈÇÈ

הדברים"... את תשכח פן  מאד  נפשך ושמור  ט ט ט ט ),),),),לך  דדדד,,,, elàkÀÄ((((דברים דברים דברים דברים 
BLôða áiçúî שהוא כלל , בתורה עוסק אינו כאילו  כלומר – ÄÀÇÅÀÇÀ

ההבלים  אחר  נמשך אדם של שטבעו והטעם: ממש , בנפשו  המתחייב
לגמרי תורה עול  שיפרוק עד בזה ממנו ויימשך הבטלות, והשיחות

בזה ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי)))) יש  בטלה, לשיחה ממשנתו  שהמפסיק מוסיפים, ויש .
התורה כבוד  חילול  לעוסקים ((((הרשב הרשב הרשב הרשב """"ץץץץ).).).).משום חיים היא התורה ואמנם

בנפשו . ומתחייב החיים מן  כפורש  הוא הרי מלימודה והמפסיק בה,

y c e w z a y
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ללמד, משנתנו  באה ממשנתו, המפסיק בענין  הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
השוכח  שכל  בזכרונו, היטב הדברים שיישמרו כדי  לימודו, על  לחזור אדם שחייב
כנראה, היה, דוסתאי  רבי – בנפשו . שמתחייב כמי  הוא הרי מלימודו , אחד  דבר 

מאיר . רבי של תלמידו

çëBMä ìk :øîBà øéàî éaø íeMî éàpé éaøa éàzñBc éaøÇÄÀÇÅÇÄÇÇÄÇÄÅÄÅÈÇÅÇ
BúðLnî ãçà øác ואפילו לימודו, על  חזר ולא שהתרשל  מתוך – ÈÈÆÈÄÄÀÈ

אחד, דבר  רק BLôðaשכח áiçúî elàk áeúkä åéìò äìòîÇÂÆÈÈÇÈÀÄÄÀÇÅÀÇÀ
דבר כשישכח לו איכפת שלא דעתו  גילה לחזור, והתעצל  שהואיל –

ישראלישראלישראלישראל");");");");מלימודו  ממשנתו ,("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  אחד דבר השוכח שאדם ועוד,

שלא  בתורה, אחד  דבר לך  שאין רבים, דברים שכח כאילו הוא הרי
רבים דברים בו  תלויים שמואל שמואל שמואל שמואל ),),),),יהיו  øîàpLøîMä:((((מדרש מדרש מדרש מדרש  ÷ø" ÆÆÁÇÇÄÈÆ

eàø-øLà íéøácä-úà çkLz-ït ,ãàî ELôð øîLe EìÀÀÙÇÀÀÀÙÆÄÀÇÆÇÀÈÄÂÆÈ
éò"Eéð,ממש עין ראיית על הכתוב שכוונת לומר אפשר ואי  – ÅÆ

ישראל לכל התורה שהרי  במדבר , שראו והנפלאות הניסים על  ומוסב
כרחך, על  אלא הניסים; את ראו לא האחרונים והדורות נאמרה,

בעין  שראית דברים לומר : ורצונו  השכל , עין  ראיית על שהכוונה
תשכחם שלא בהם היזהר ישראלישראלישראלישראל").").").").שכלך, אמרו ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת ((((ספריספריספריספריוכן 

אדם עקבעקבעקבעקב):):):): צריך כן יאבד, שלא בסלעו  להיזהר צריך שאדם "כשם
אומר הוא וכן  יאבד, שלא בתלמודו דדדד):):):):להיזהר  בבבב,,,, תבקשנה ((((משלימשלימשלימשלי "אם

או  לקנותם. קשים תורה דברי כך  לקנותו , קשה כסף מה – ככסף"
לומר תלמוד  לאבדם? קשים תורה דברי אף לאבד, קשה כסף מה

יז יז יז יז ):):):): כח כח כח כח ,,,, קשים ((((איובאיובאיובאיוב – פז " כלי  ותמורתה וזכוכית, זהב יערכנה "לא
ככלי  לאבדם ונוחים פז, וכלי  זהב ככלי רבילקנותם היה זכוכית.

שצד למלך משל – מאד " נפשך  ושמור לך  השמר "רק אומר : שמעון

אתה  אם לבני; זו בצפור  זהיר  הווי לו : אמר עבדו; ביד  ונתנה צפור
את  אבדת כאילו  אלא אבדתי, באיסר צפור  סבור: תהיה לא מאבדה,

לומר:ìBëéנפשך". אתה –?BúðLî åéìò äô÷z elôà כבדה – ÈÂÄÈÀÈÈÈÄÀÈ
מכוח למעלה שהיתה משנתו , אונס,עליו  מתוך  תלמודו ושכח השגתו,

בנפשו ? מתחייב הוא øîBìשאף ãeîìz:Eáálî eøeñé-ïôe" ÇÀÇÆÈÄÀÈÀ
BLôða áiçúî Bðéà àä ,"Eéiç éîé ìk,מלמד זה פסוק הרי – ÙÀÅÇÆÈÅÄÀÇÅÀÇÀ

בנפשו , מתחייב Balîשאינו íøéñéå áLiL ãò התרשלות מחמת – ÇÆÅÅÄÄÅÄÄ
אמרו  וכן  פטור, – אונס מחמת אבל  תורה. מדברי  ((((ברכות ברכות ברכות ברכות והתבטלות

בבבב):):):): אומרים:ח ח ח ח ,,,, שאנו אונסו , מחמת תלמודו  ששכח בזקן  "הזהרו
בארון". מונחין  לוחות ושברי לוחות

ט ה נ ש מ ר ו א ב

בחסידותו מפורסם היה הוא זכאי . בן יוחנן  רבן  של  תלמידו  היה דוסא בן חנינא רבי
עו והיה "מעשה ובצדקתו, ב): לד, (ברכות מובא בגמרא תפילתו. בכוח נפלאות שה

של בנו וחלה זכאי , בן  יוחנן  רבן אצל תורה ללמוד  שהלך דוסא בן  חנינא ברבי
בין ראשו  הניח ויחיה! רחמים עליו בקש בני, חנינא לו: אמר  זכאי , בן יוחנן  רבן
זכאי בן הטיח אלמלי זכאי : בן יוחנן  רבן אמר  וחיה. רחמים, עליו  וביקש ברכיו
וכי אשתו: לו אמרה עליו. משגיחים היו  לא כולו , היום כל ברכיו בין ראשו את

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn iyily wxt zea` zkqn

Bàèç úàøéì–úîi÷úî Búîëç ïéà.øîBà äéä àeä:Búîëçî ïéaøî åéNònL ìk–úîi÷úî Búîëç;ìëå §¦§©¤§¥¨§¨¦§©¤¤¨¨¥¨¤©£¨§ª¦¥¨§¨¨§¨¦§©¤¤§¨
åéNònî äaøî BúîëçL–úîi÷úî Búîëç ïéà. ¤¨§¨§ª¨¦©£¨¥¨§¨¦§©¤¤

:äùòîä óåñ àéä äáùçîä úìçú åøîàù êøã ìò.zniiwzn eznkg:äá äðäð àåäå õôç åáìù äîì åúàéáî äîëçäùlkez`xil zncew eznkgy
.e`hg:àèç àøé úåéäì äðåô åááì ïéàå ìéàåä ,úåùòì úðî ìò ãîåì åðéàù.zniiwzn eznkg oi`åáì úåøéøù éøçà úëììî åúåà úòðåî àéäù êåúîù

:äçéðîå äñàåîå äá õ÷ àåälk.eznkgn miaexn eiyrnyúåöîá øäæðù éøééà åúîëçì úîãå÷ åàèç úàøéù ìëá ìéòìå ,äùò úåöîá æéøæù éøééî àëä
:äùòú àì

`xephxa yexit

המלך לפני  כעבד  דומה הוא אלא לאו , לה: אמר  ממך? גדול vei`חנינא `edy)
,(cin dprpe ywan `ede ,zia oak elv` qpkpeהמלך לפני כשר  דומה libxואני epi`y)

.(eiptl `eal שהיה דוסא בן חנינא רבי על  עליו "אמרו  ה): ה, (ברכות שנינו  וכן
להם: אמר  יודע? אתה מניין  לו: אמרו מת. וזה חי זה ואומר: החולים על מתפלל
מטורף". שהוא אני  ידוע לאו, ואם מקובל; שהוא אני  יודע בפי, תפילתי  שגורה אם
יתרו): (מכילתא שאמרו עד  למופת, היו  בה' ובטחונו חנינא רבי  של  יושרו  –
(ברכות  מובא בגמרא ובברייתא דוסא. בן  חנינא זה – כא) יח, (שמות אמת" "אנשי
והודיעו באו הבריות. את מזיק והיה ערוד, שהיה אחד במקום "מעשה א): לג,
נתן חורו; את הראוהו חורו! את לי הראו  להן: אמר  דוסא. בן  חנינא לרבי  לו
לבית  והביאו כתפו על  נטלו  ערוד. אותו ומת ונשכו, יצא החור ; פי  על  עקבו 

בני , להם: אמר zinn.המדרש . `hgd `l` zinn cexr oi`אוי אמרו: שעה באותה
דוסא". בן  חנינא רבי  בו  שפגע לערוד לו ואוי ערוד, בו  שפגע לאדם לו

Búîëçì úîãB÷ Bàèç úàøiL ìk :øîBà àñBc ïa àðéðç éaøÇÄÂÄÈÆÈÅÈÆÄÀÇÆÀÆÆÀÈÀÈ
לימודו, תכלית את החטא ביראת שרואה –úîi÷úî Búîëç– ÈÀÈÄÀÇÆÆ

במדותיו  מתגלמת התורה לימוד ידי על לו  שרכש החכמה שכן
שכתוב כמו יייי):):):):ובמעשיו, קיאקיאקיאקיא,,,, ה'"((((תהליםתהליםתהליםתהלים יראת חכמה ìëåÀÈ"ראשית

Bàèç úàøéì úîãB÷ BúîëçL,לעשות מנת על לומד  שאינו  – ÆÈÀÈÆÆÀÄÀÇÆÀ
וחכמה, דעת  השגת לשם בעיקר úîi÷úîאלא Búîëç ïéà– ÅÈÀÈÄÀÇÆÆ

חכמת  הרי  חטא, יראת בו ואין  מאחרשהואיל פניו , על מטפחת ו
אמרו: וכן  ולנוטשה. להניחה סופו  כך  ומתוך  במעשיו , לה שמתכחש 

הרבה, חיטים לי ויש  אני , עשיר לחברו: אומר  אדם שבעולם, "בנוהג
אוצר לך  היש בידך ; יש  הכל הרי  חביריו : לו אמרו  הרבה. ויין  ושמן

עשיר שהוא מי כך – כלום; בידך  אין אוצר , לך אין אם ליתנם? היכן
שנאמר  כלום, בידו  אין  חטא, יראת בידו ואין דעת, ובן  ((((קהלת קהלת קהלת קהלת וחכם

יגיגיגיג):):):): שמוריביביביב,,,, מצוותיו ואת ירא האֿלהים את נשמע, הכל דבר  "סוף
האדם". כל  זה –àeäכי חנינא רבי  –åéNònL ìk :øîBà äéäÈÈÅÈÆÇÂÈ
Búîëçî ïéaøî במעשים להרבות דעתו  את בעיקר  הוא שנותן – ÀËÄÅÈÀÈ

úîi÷úîטובים, Búîëç שבארנו כפי  במעשיו, היא שמתגשמת – ÈÀÈÄÀÇÆÆ
על חנינא רבי מדבר  הקודם שבמאמר בברטנורא, ומבואר לעיל ;
במצוות  הזריזות על מדבר  הוא וכאן  תעשה, לא במצוות הזהירות

åéNònîעשה. äaøî BúîëçL ìëå,מקיים ואינו  לומד  שהוא – ÀÈÆÈÀÈÀËÈÄÇÂÈ
úîi÷úî Búîëç ïéà סופו במעשים, מקיימה ואינו שהואיל  – ÅÈÀÈÄÀÇÆÆ

מפרשים: ויש  ומאבדה, eznkgnשזונחה oiaexn eiyrny lkמי –
בדיבורו, מאשר יותר  במעשיו  העם את zniiwznשמחנך  eznkg–

של ללבם ונכנסים נשמעים דבריו שכן באחרים, שמתקיימת כלומר
eiyrnnהשומעים. daexn eznkgy lk la` ואינו דורש נאה שהוא –

מקיים, zniiwznנאה eznkg oi`מתקבלים אינם שדבריו  ((((מנחת מנחת מנחת מנחת –

שבת שבת שבת שבת ).).).).

izdw - zex`ean zeipyn



קסט h dpyn iyily wxt zea` zkqn

"Cì epúð Eãiîe ìkä Enî-ék".ïBòîL éaøøîBà:BúðLnî ÷éñôîe äðBLå Cøca Cläîä,øîBàå:äàp äî ¦¦§©Ÿ¦¨§¨©¨©¦¦§¥©§©¥©¤¤§¤©§¦¦¦§¨§¥©¨¤
!äæ øéð äàp äîe !äæ ïìéà–BLôða áiçúî elàk áeúkä åéìò äìòî. ¦¨¤©¨¤¦¤©£¤¨¨©¨§¦¦§©¥§©§

Áéàpé éaøa éàzñBc éaøíeMîøéàî éaøøîBà:BúðLnî ãçà øác çëBMä ìk–elàk áeúkä åéìò äìòî ©¦§©¥©¦©©¦©¦¥¦¥¨©¥©¨¨¤¨¦¦§¨©£¤¨¨©¨§¦
BLôða áiçúî,øîàpL(è ,ã íéøáã):ãàî ELôð øîLe Eì øîMä ÷ø",éðéò eàø-øLà íéøácä-úà çkLz-ït"E. ¦§©¥§©§¤¤¡©©¦¨¤§§Ÿ©§§§Ÿ¤¦§©¤©§¨¦£¤¨¥¤

?BúðLî åéìò äô÷z elôà ìBëéøîBì ãeîìz(íù):éiç éîé ìk Eáálî eøeñé-ïôe""E–BLôða áiçúî Bðéà àä ¨£¦¨§¨¨¨¦§¨©§©¤¨¦§¨§Ÿ§¥©¤¨¥¦§©¥§©§
Balî íøéñéå áLiL ãò. ©¤¥¥¦¦¥¦¦

ËàñBc ïa àðéðç éaøøîBà:Búîëçì úîãB÷ Bàèç úàøiL ìk–úîi÷úî Búîëç;úîãB÷ BúîëçL ìëå ©¦£¦¨¤¨¥¨¤¦§©¤§¤¤§¨§¨¨§¨¦§©¤¤§¨¤¨§¨¤¤

.df xip d`p dn dfàúåáø ïðéòîùàã ,íéøîåà ùéå .íäéðéòá íéàåøù äîá øáãì íéëøã éëìåä êøãù äååäá øáéãù àìà ,äìèá äçéù ìëì ïéãä àåä
:åúðùîî ÷éñôäù éðôî ,åùôðá áééçúî åìéàë åéìò ïéìòî ë"ôòà ,åîìåòá åì äëëù êåøá êøáî àåä ïë éãé ìòã â"òàã.xipåøéð åîë ,äùéøçîä íìú

øéð íëì:('ã äéîøé)
gggg.ezpynn cg` xac gkeyd lkäì÷ú úàöîðå øåñàä úà øéúäì àá àåä åúçëù êåúîù .åùôðá áééçúî åìéàë åéìò ïéìòî ,äéìò øæç àìù ìéáùá

:åúøîùî äðéà äçëùù åéùëòå åúøîùî äúéä äðùî äúåàù éôì ,åùôðá áééçúî åìéàë éîð éà .ïåãæ äìåò åúââùå ,åãé ìò äàá.ezpyn eilr dtwz
:äçëù äáù éùå÷ä êåúîå åéìò äù÷ äúéäù

hhhh.eznkgl zncew e`hg z`xiy lkäæå .àèç àøé äéäàù ìéáùá ãåîìà åáìá áùåç àåäù ,åúîëçì åàèç úàøé åúáùçîá íéã÷îù ,éúòîù éðà

`xephxa yexit

àúBzøa Léà øæòìà éaø– ברתותא מכפר –z :øîBàBì ï ÇÄÆÀÈÈÄÇÀÈÅÆ
BlMî,צדקה שתתן כלומר לך , שנתן  ממה הוא ברוך  להקדוש  תן  – ÄÆ

לא  נותן , שאתה מה שכל הכרה, מתוך  מצוה, לדבר  ממונך תוציא או

הוא, ברוך  הקדוש משל אלא נותן , אתה BlLמשלך ClLå äzàLÆÇÈÀÆÈÆ
והוא  ומתפרנס, חי  אתה ברצונו  ממנו ; קבלת לך, שיש מה שכל –

הכתוב את דרשו וכן  הכל . לך גגגג):):):):שנתן מא מא מא מא ,,,, הקדימני((((איובאיובאיובאיוב "מי 
שנתתי עד – מעקה בית? לך  שנתתי עד  מזוזה עשית כלום – ואשלם"

טלית? לך שנתתי  עד  – ציצית גג? a).לך  ,fk dax `xwie),מפרשים ויש
לענין  גם אלא בלבד, האדם של  ממונו  לענין מדבר  אינו אלעזר שרבי 

שמים, מחפצי ממונו  ואת עצמו  את אדם ימנע שלא אומר, והוא גופו ;
משל בידו פיקדון  אלא אינו אדם של  וממונו משלו; נותן  שאינו מפני

יונה יונה יונה יונה ).).).).הקב"ה øîBà((((רבנורבנורבנורבנו àeä ãåãa ïëå העם את גייס כאשר  – ÀÅÀÈÄÅ
כח  נעצור כי עמי ומי אני מי  "כי אמר: המקדש, בית לבנין  להתנדב

כזאת, Cì"להתנדב epúð Eãiîe ìkä Enî-ék שאנו מה כל – ÄÄÀÇÙÄÈÀÈÇÈ
ידך. מכוח אלא אינו øîBàנותנים ïBòîL éaø:כאן גורסים ויש – ÇÄÄÀÅ

,xne` awri iaxקורשי בן  או קורשאי יעקב רבי  הוריות הוריות הוריות הוריות והוא ((((עייןעייןעייןעיין

בבבב),),),), הנשיאיגיגיגיג,,,, יהודה רבי  של ה ה ה ה ););););רבו יייי,,,, שבתשבתשבתשבת הגירסה ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי ואמנם

הנוסחאות. ברוב היא מקובלת äðBLåהזאת Cøca Cläîä– ÇÀÇÅÇÆÆÀÆ
תורה, בדברי BúðLnîשמהרהר  ÷éñôîe או נאה אילן בראותו  – ÇÀÄÄÄÀÈ

נאה yexg);ניר  dcy)øéð äàp äîe !äæ ïìéà äàp äî :øîBàåÀÅÇÈÆÄÈÆÇÈÆÄ
!äæ אלא משנתו, הפסקת לידי הגורמת שיחה לכל  הדין  והוא – Æ

שרואים  במה לדבר דרכים הולכי  דרך  שכן מצויה, דוגמה התנא שנקט

זו ,((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא););););בעיניהם שיחה ידי על ממשנתו  מפסיק שהוא כיון
áeúkä åéìò äìòîהשמר "רק הבאה: במשנה להלן המובא – ÇÂÆÈÈÇÈ

הדברים"... את תשכח פן  מאד  נפשך ושמור  ט ט ט ט ),),),),לך  דדדד,,,, elàkÀÄ((((דברים דברים דברים דברים 
BLôða áiçúî שהוא כלל , בתורה עוסק אינו כאילו  כלומר – ÄÀÇÅÀÇÀ

ההבלים  אחר  נמשך אדם של שטבעו והטעם: ממש , בנפשו  המתחייב
לגמרי תורה עול  שיפרוק עד בזה ממנו ויימשך הבטלות, והשיחות

בזה ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי)))) יש  בטלה, לשיחה ממשנתו  שהמפסיק מוסיפים, ויש .
התורה כבוד  חילול  לעוסקים ((((הרשב הרשב הרשב הרשב """"ץץץץ).).).).משום חיים היא התורה ואמנם

בנפשו . ומתחייב החיים מן  כפורש  הוא הרי מלימודה והמפסיק בה,

y c e w z a y
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ללמד, משנתנו  באה ממשנתו, המפסיק בענין  הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
השוכח  שכל  בזכרונו, היטב הדברים שיישמרו כדי  לימודו, על  לחזור אדם שחייב
כנראה, היה, דוסתאי  רבי – בנפשו . שמתחייב כמי  הוא הרי מלימודו , אחד  דבר 

מאיר . רבי של תלמידו

çëBMä ìk :øîBà øéàî éaø íeMî éàpé éaøa éàzñBc éaøÇÄÀÇÅÇÄÇÇÄÇÄÅÄÅÈÇÅÇ
BúðLnî ãçà øác ואפילו לימודו, על  חזר ולא שהתרשל  מתוך – ÈÈÆÈÄÄÀÈ

אחד, דבר  רק BLôðaשכח áiçúî elàk áeúkä åéìò äìòîÇÂÆÈÈÇÈÀÄÄÀÇÅÀÇÀ
דבר כשישכח לו איכפת שלא דעתו  גילה לחזור, והתעצל  שהואיל –

ישראלישראלישראלישראל");");");");מלימודו  ממשנתו ,("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  אחד דבר השוכח שאדם ועוד,

שלא  בתורה, אחד  דבר לך  שאין רבים, דברים שכח כאילו הוא הרי
רבים דברים בו  תלויים שמואל שמואל שמואל שמואל ),),),),יהיו  øîàpLøîMä:((((מדרש מדרש מדרש מדרש  ÷ø" ÆÆÁÇÇÄÈÆ

eàø-øLà íéøácä-úà çkLz-ït ,ãàî ELôð øîLe EìÀÀÙÇÀÀÀÙÆÄÀÇÆÇÀÈÄÂÆÈ
éò"Eéð,ממש עין ראיית על הכתוב שכוונת לומר אפשר ואי  – ÅÆ

ישראל לכל התורה שהרי  במדבר , שראו והנפלאות הניסים על  ומוסב
כרחך, על  אלא הניסים; את ראו לא האחרונים והדורות נאמרה,

בעין  שראית דברים לומר : ורצונו  השכל , עין  ראיית על שהכוונה
תשכחם שלא בהם היזהר ישראלישראלישראלישראל").").").").שכלך, אמרו ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת ((((ספריספריספריספריוכן 

אדם עקבעקבעקבעקב):):):): צריך כן יאבד, שלא בסלעו  להיזהר צריך שאדם "כשם
אומר הוא וכן  יאבד, שלא בתלמודו דדדד):):):):להיזהר  בבבב,,,, תבקשנה ((((משלימשלימשלימשלי "אם

או  לקנותם. קשים תורה דברי כך  לקנותו , קשה כסף מה – ככסף"
לומר תלמוד  לאבדם? קשים תורה דברי אף לאבד, קשה כסף מה

יז יז יז יז ):):):): כח כח כח כח ,,,, קשים ((((איובאיובאיובאיוב – פז " כלי  ותמורתה וזכוכית, זהב יערכנה "לא
ככלי  לאבדם ונוחים פז, וכלי  זהב ככלי רבילקנותם היה זכוכית.

שצד למלך משל – מאד " נפשך  ושמור לך  השמר "רק אומר : שמעון

אתה  אם לבני; זו בצפור  זהיר  הווי לו : אמר עבדו; ביד  ונתנה צפור
את  אבדת כאילו  אלא אבדתי, באיסר צפור  סבור: תהיה לא מאבדה,

לומר:ìBëéנפשך". אתה –?BúðLî åéìò äô÷z elôà כבדה – ÈÂÄÈÀÈÈÈÄÀÈ
מכוח למעלה שהיתה משנתו , אונס,עליו  מתוך  תלמודו ושכח השגתו,

בנפשו ? מתחייב הוא øîBìשאף ãeîìz:Eáálî eøeñé-ïôe" ÇÀÇÆÈÄÀÈÀ
BLôða áiçúî Bðéà àä ,"Eéiç éîé ìk,מלמד זה פסוק הרי – ÙÀÅÇÆÈÅÄÀÇÅÀÇÀ

בנפשו , מתחייב Balîשאינו íøéñéå áLiL ãò התרשלות מחמת – ÇÆÅÅÄÄÅÄÄ
אמרו  וכן  פטור, – אונס מחמת אבל  תורה. מדברי  ((((ברכות ברכות ברכות ברכות והתבטלות

בבבב):):):): אומרים:ח ח ח ח ,,,, שאנו אונסו , מחמת תלמודו  ששכח בזקן  "הזהרו
בארון". מונחין  לוחות ושברי לוחות

ט ה נ ש מ ר ו א ב

בחסידותו מפורסם היה הוא זכאי . בן יוחנן  רבן  של  תלמידו  היה דוסא בן חנינא רבי
עו והיה "מעשה ובצדקתו, ב): לד, (ברכות מובא בגמרא תפילתו. בכוח נפלאות שה

של בנו וחלה זכאי , בן  יוחנן  רבן אצל תורה ללמוד  שהלך דוסא בן  חנינא ברבי
בין ראשו  הניח ויחיה! רחמים עליו בקש בני, חנינא לו: אמר  זכאי , בן יוחנן  רבן
זכאי בן הטיח אלמלי זכאי : בן יוחנן  רבן אמר  וחיה. רחמים, עליו  וביקש ברכיו
וכי אשתו: לו אמרה עליו. משגיחים היו  לא כולו , היום כל ברכיו בין ראשו את
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Bàèç úàøéì–úîi÷úî Búîëç ïéà.øîBà äéä àeä:Búîëçî ïéaøî åéNònL ìk–úîi÷úî Búîëç;ìëå §¦§©¤§¥¨§¨¦§©¤¤¨¨¥¨¤©£¨§ª¦¥¨§¨¨§¨¦§©¤¤§¨
åéNònî äaøî BúîëçL–úîi÷úî Búîëç ïéà. ¤¨§¨§ª¨¦©£¨¥¨§¨¦§©¤¤

:äùòîä óåñ àéä äáùçîä úìçú åøîàù êøã ìò.zniiwzn eznkg:äá äðäð àåäå õôç åáìù äîì åúàéáî äîëçäùlkez`xil zncew eznkgy
.e`hg:àèç àøé úåéäì äðåô åááì ïéàå ìéàåä ,úåùòì úðî ìò ãîåì åðéàù.zniiwzn eznkg oi`åáì úåøéøù éøçà úëììî åúåà úòðåî àéäù êåúîù

:äçéðîå äñàåîå äá õ÷ àåälk.eznkgn miaexn eiyrnyúåöîá øäæðù éøééà åúîëçì úîãå÷ åàèç úàøéù ìëá ìéòìå ,äùò úåöîá æéøæù éøééî àëä
:äùòú àì

`xephxa yexit

המלך לפני  כעבד  דומה הוא אלא לאו , לה: אמר  ממך? גדול vei`חנינא `edy)
,(cin dprpe ywan `ede ,zia oak elv` qpkpeהמלך לפני כשר  דומה libxואני epi`y)

.(eiptl `eal שהיה דוסא בן חנינא רבי על  עליו "אמרו  ה): ה, (ברכות שנינו  וכן
להם: אמר  יודע? אתה מניין  לו: אמרו מת. וזה חי זה ואומר: החולים על מתפלל
מטורף". שהוא אני  ידוע לאו, ואם מקובל; שהוא אני  יודע בפי, תפילתי  שגורה אם
יתרו): (מכילתא שאמרו עד  למופת, היו  בה' ובטחונו חנינא רבי  של  יושרו  –
(ברכות  מובא בגמרא ובברייתא דוסא. בן  חנינא זה – כא) יח, (שמות אמת" "אנשי
והודיעו באו הבריות. את מזיק והיה ערוד, שהיה אחד במקום "מעשה א): לג,
נתן חורו; את הראוהו חורו! את לי הראו  להן: אמר  דוסא. בן  חנינא לרבי  לו
לבית  והביאו כתפו על  נטלו  ערוד. אותו ומת ונשכו, יצא החור ; פי  על  עקבו 

בני , להם: אמר zinn.המדרש . `hgd `l` zinn cexr oi`אוי אמרו: שעה באותה
דוסא". בן  חנינא רבי  בו  שפגע לערוד לו ואוי ערוד, בו  שפגע לאדם לו

Búîëçì úîãB÷ Bàèç úàøiL ìk :øîBà àñBc ïa àðéðç éaøÇÄÂÄÈÆÈÅÈÆÄÀÇÆÀÆÆÀÈÀÈ
לימודו, תכלית את החטא ביראת שרואה –úîi÷úî Búîëç– ÈÀÈÄÀÇÆÆ

במדותיו  מתגלמת התורה לימוד ידי על לו  שרכש החכמה שכן
שכתוב כמו יייי):):):):ובמעשיו, קיאקיאקיאקיא,,,, ה'"((((תהליםתהליםתהליםתהלים יראת חכמה ìëåÀÈ"ראשית

Bàèç úàøéì úîãB÷ BúîëçL,לעשות מנת על לומד  שאינו  – ÆÈÀÈÆÆÀÄÀÇÆÀ
וחכמה, דעת  השגת לשם בעיקר úîi÷úîאלא Búîëç ïéà– ÅÈÀÈÄÀÇÆÆ

חכמת  הרי  חטא, יראת בו ואין  מאחרשהואיל פניו , על מטפחת ו
אמרו: וכן  ולנוטשה. להניחה סופו  כך  ומתוך  במעשיו , לה שמתכחש 

הרבה, חיטים לי ויש  אני , עשיר לחברו: אומר  אדם שבעולם, "בנוהג
אוצר לך  היש בידך ; יש  הכל הרי  חביריו : לו אמרו  הרבה. ויין  ושמן

עשיר שהוא מי כך – כלום; בידך  אין אוצר , לך אין אם ליתנם? היכן
שנאמר  כלום, בידו  אין  חטא, יראת בידו ואין דעת, ובן  ((((קהלת קהלת קהלת קהלת וחכם

יגיגיגיג):):):): שמוריביביביב,,,, מצוותיו ואת ירא האֿלהים את נשמע, הכל דבר  "סוף
האדם". כל  זה –àeäכי חנינא רבי  –åéNònL ìk :øîBà äéäÈÈÅÈÆÇÂÈ
Búîëçî ïéaøî במעשים להרבות דעתו  את בעיקר  הוא שנותן – ÀËÄÅÈÀÈ

úîi÷úîטובים, Búîëç שבארנו כפי  במעשיו, היא שמתגשמת – ÈÀÈÄÀÇÆÆ
על חנינא רבי מדבר  הקודם שבמאמר בברטנורא, ומבואר לעיל ;
במצוות  הזריזות על מדבר  הוא וכאן  תעשה, לא במצוות הזהירות

åéNònîעשה. äaøî BúîëçL ìëå,מקיים ואינו  לומד  שהוא – ÀÈÆÈÀÈÀËÈÄÇÂÈ
úîi÷úî Búîëç ïéà סופו במעשים, מקיימה ואינו שהואיל  – ÅÈÀÈÄÀÇÆÆ

מפרשים: ויש  ומאבדה, eznkgnשזונחה oiaexn eiyrny lkמי –
בדיבורו, מאשר יותר  במעשיו  העם את zniiwznשמחנך  eznkg–

של ללבם ונכנסים נשמעים דבריו שכן באחרים, שמתקיימת כלומר
eiyrnnהשומעים. daexn eznkgy lk la` ואינו דורש נאה שהוא –

מקיים, zniiwznנאה eznkg oi`מתקבלים אינם שדבריו  ((((מנחת מנחת מנחת מנחת –

שבת שבת שבת שבת ).).).).
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.ãeîìz:`ziixad zxne`ìBëéy xnel ziidäðLnä óà,df llka ©§¨©©¦§¨
,oii ziizy xg`l dcnell oi`yøîBì ãeîìzxn`p jkl - ©§©

,'úBøBäìe'cenil jezn eli`e ,xq`p d`xed ea yiy xac wxy §
.dyrnl dkld zexedl xyt` i` dpynäãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨

ìBëé ,øîBày xnel ziidãeîìz óà,cenll xeq` ,`xnb -ãeîìz ¥¨©©§©§
,'úBøBäìe' øîBì,`xnbd jezn dyrnl dkld mixen oi`y oeike ©§

.zekld jk jezn oiaiy s` ,dcnell xzen
:`xnbd zxxanàéðúc àä àìæà ïàîk`ziixa dzpyp in zrck - §©¨§¨¨§©§¨

,da epipy jky ,efàöéoii iiezyl zexeq`d ze`xedd llkn ¨¨
y ,ef d`xedL ,øBäè òcøôöe àîè õøLelit`ïäa ïéøBî ïéé ééeúM ¤¤¨¥§©§¥©¨¤§¥©¦¦¨¤

,äàøBä,llk oeir jixv epi`y `ed heyt xacy oeikàîéð`ny - ¨¨¥¨
zrcky xn`z,àéä äãeäé éaøa éñBé éaøs` ,`xnb cenll xiznd ©¦¥§©¦§¨¦

,df it lr dxeie ,zekldd z` oiai jk jezn i`ceayàìåzrck §Ÿ
,ïðaø:`xnbd dgec .`xnb cenll mixqe`dïðaø àîéz eléôà- ©¨¨£¦¥¨©¨¨

,`xnb cenll oi`y ,minkgk zxaeq ef `ziixay xn`z m` elit`
àëä éðàLå,ef `ziixaa ze`aend zeklda xacd dpeye -ìéæc §¨¦¨¨§¦

àeä áø éa éø÷`xwn cnly in lke ,md c`n miheyt mipicy - §¥¥©
.el` zekld rcei eax lv`

:`ziixaay zwelgna dkldd z` zwqet `xnbdäëìä ,áø øîà̈©©£¨¨
,äãeäé éaøa éñBé éaøkoi`y oeik ,`xnb cenll oii iiezyl xzeny §©¦¥§©¦§¨

.dyrnl dkld dit lr mixen
:`xnbd ddnzdéøáçì àáè àîBiî àøBîà íé÷Bî àì áø àäå- §¨©Ÿ¦£¨¦¨¨¨§©§¥

,dcerqd xg`l aeh meia miaxa yxec did `l envr ax ixde
,úeøëL íeMîxzeny oky lk ,`xnb cenll xzeny oeik ixde ¦¦§

:`xnbd zvxzn .miyxcn xneláø éðàL,ax ly epic `ed dpey - ¨¦©

éøBî éøBàc.eizeyxca ze`xed dxen didy - §¥¥
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ע"א: יח הגמרא:דף ìàéìîb.בקיצורeøîéìåשואלת ïa ïBòîL ïaøk äëìä §¥§£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥

הגמרא: éðäמתרצת ,àðéîà äåä ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä éøîà éà¦¨§¦£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥£¨£¦¨¨¥
éléî ב רק לכל, יוונית לשון גמליאל בן שמעון רבן שהכשיר -ìáà ,íéøôñ øàL ¦¥§¨§¨¦£¨

da áéúëc äléâî(כז ט הקודש,'íáúëk'(אסתר בלשון àìוהיינו àîéà שבלשון - §¦¨¦§¦¨¦§¨¨¥¨Ÿ
יצא, לא ïìיוונית òîLî à÷ כלשון שדינה כיון זה מפסוק נתמעטה לא יוונית שלשון ¨©§©¨

אשורית.

במשנה: åëå'.שנינו àöé úéøeMà òîML æòBläå§©¥¤¨©©¦¨¨
הגמרא: ÷éøîà,הלועזàäåמקשה éàî òãé àì.יצא הגמרא:וכיצד éãéîמשיבה §¨Ÿ¨©©¨¨§¥¦¦

õøàä énòå íéLðà äåäc את מבינים שאינם אף הקודש לשון בשמיעת שיוצאים ©£¨©¨¦§©¥¨¨¤
.פירושה 

הגמרא: קושיית על é÷úî,àðéáøתמיהה dì ó,הקושיא תלמידי ïðàאפילוeèàמה ©§¦¨¨¦¨¨£¨
המגילה, פסוקי רוב בפירוש הבקיאים éîהחכמים 'íéënøä éða íéðøzLçàä'¨£©§§¨¦§¥¨©¨¦¦

ïðéòãé.פירושוàlà משום מבינים, אנו שאין אף בקריאתן יוצאים שאנו הטעם ודאי ©§¦¨¤¨
בכך àñéð,שיש éîeñøôe äàéø÷ úåöî הענינים את מבינים שאנו שמתוך דהיינו ¦§©§¦¨¦§¥¦¨

לנס, פירסום בכך יש énðשבמגילה, àëäיש המגילה, פירוש את כלל מבינים שאינם àñéðבאלו éîeñøôe äàéø÷ úåöî על ¨¨©¦¦§©§¦¨¦§¥¦¨
הנס. ענין את להם ויגידו השומעים את שישאלו ידי

במשנה: åëå'.שנינו àöé ïéâeøéñ dàø÷:הגמרא ïðaøמספרת éòãé eåä àì,הקדוש רבינו 'ïéâeøéñ'תלמידי éàî, עד §¨¨¥¦¨¨Ÿ£¨§¥©¨¨©¥¦
àúîàìש  äeòîL[שפחה-]éaø éáì é÷ñt é÷ñt éìééò éåäc ïðaøì eäì äøîà÷c ,éaø éác בהפסקות נכנסים שהיו - §¨¨§©§¨§¥©¦§¨¨§¨§§©¨¨§¨¥¨§¥¦§¥¦§¥§¥©¦

יחד, כולם ולא רבי לבית לחבורה חבורה ïéâeøéñ',בין ïéâeøéñ ïéñðëð ízà éúî ãò'.חלקים היינו ש'סירוגין' מדבריה והבינו ©¨©©¤¦§¨¦¥¦¥¦
ושהה. נוסף חלק קרא ושוב ושהה, המגילה מן חלק שקרא סירוגין', 'קראה המשנה וכוונת

דומים: מעשים כמה מספרת éàîהגמרא ïðaø éòãé eåä àìהירק מהו -'úBâBìâBìç',מקומות בכמה ובברייתא במשנה השנוי Ÿ£¨§¥©¨¨©£§
ש  éðéçtøtעד øcáî à÷ äåäc àøáb àeääì déì äøîàc ,éaø éác àúîàì äeòîL,'פרפחיני' ששמם ירקות שפיזר - §¨¨§©§¨§¥©¦§¨§¨¥§©©§¨©£¨¨§©¥©§§¦¥

,'EâBìâBìç øfôî äzà éúî ãò'וכן פרפחיני. הם שחלוגלוגות úeוהבינו äìñìñ' éàî ïðaø éòãé eåä àì'jîîBø משלי) ©¨©©¨§©¥£§¤Ÿ£¨§¥©¨¨©©§§¤¨§§¤¨
ח) ש ד עד 'סלסלה', מהו ,dééæîa Ctäî äåäc àøáb àeääì äøîà úååäc ,éaø éác àúîàì äeòîL בשערו שהיפך - §¨¨§©§¨§¥©¦©£¨¨§¨§©©§¨©£¨§©¥§©§¥

עצמו, את déìלייפות äøîà),'EøòNa ìñìñî äzà éúî ãò' הוא ) הפסוק וכוונת והיפוך, חיפוש הוא שסלסול והבינו ¨§¨¥©¨©©¨§©§¥¦§¨§
ועוד תרוממך. והיא התורה במטמוני ותהפוך Eáäé'שתחפש 'ä ìò CìLä' éàî ïðaø éòãé eåä àì(כג נה דהיינו (תהלים , Ÿ£¨§¥©¨¨©©§¥©§¨§

ו  'יהבך', àòéièמהו àeää éãäa àðìéæà äåä àãç àðîéæ ,äðç øa øa äaø øîà ערבי סוחר עם בדרך הלכתי -,à÷å ¨©©¨©©¨¨¦§¨£¨£¨¨¥§¨©£¥©©¨¨§¨
àðeè àðéøã,משא ונשאתי -éáäé ìB÷L' ,éì øîàå'éàìîbà éãLe C'יהבך' שפירוש והבנתי גמלי, על והשליכו משאך טול - ¨¥¨¨§¨©¦§§¨¦§¥©©§¨¦

וכן ה''. על משאך 'השלך לומר דוד וכוונת משאך, ãîLä'הוא àèàèîa äéúàèàèå' éàî ïðaø éòãé eåä àì יד (ישעיה Ÿ£¨§¥©¨¨©§¥¥¦¨§©§£¥©§¥
ש כג) עד 'מטאטא', מהו ,'àúéa éèàèå àúéèàè éìB÷L' dzøáçì äøîà úååäc ,éaø éác àúîàì äeòîL טלי - §¨¨§©§¨§¥©¦©£¨¨§¨©£¤§¨§¦©¥¨§©¦¥¨

תהא  שבבל להתנבא הנביא וכוונת ולכלוך, מאבק הבית את עמו שמכבדים כלי הוא שמטאטא והבינו הבית, את וכבדי מטאטא

דבר  ומכל ורכושה מאנשיה .נקיה

זה: בדין ברייתא ומביאה יצא, סירוגין שקראה המשנה לדברי חוזרת àöé.הגמרא ïéâeøéñ dàø÷ ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨¨¥¦¨¨
למפרע ïéñeøéñקראה -ääL íà ïéâeøéña óà ,äãeäé éaø íeMî øîBà àðBî éaø .àöé àì בהפסקתוøBîâì éãk ¥¦Ÿ¨¨©¦¨¥¦©¦§¨©§¥¦¦¨¨§¥¦§

dlek úà ו יצא, Làøìלא øæBç המגילה..äãeäé éaø íeMî øîàL àðBî éaøk äëìä ,óñBé áø øîà ¤¨¥¨Ÿ¨©©¥£¨¨§©¦¨¤¨©¦©¦§¨
כולה': את לגמור כדי 'שהה של óñBé,השיעור áøì éiaà déì øîàהאם'dlek úà øBîâì éãk' קריאת כדי ששהה שיעורו ¨©¥©©¥§©¥§¥¦§¤¨

éà÷cהמגילה àëéäîועד בו שעומד מהמקום -àîìc Bà ,àôéñìקריאתה כדי ששהה הוא àôéñì,שיעורו àLéøî ואין ¥¥¨§¨¥§¥¨¦§¨¥¥¨§¥¨
בה. עומד היכן déìחילוק øîàהוא השיעור בודאי יוסף, ïkרב íàc ,àôéñì àLéøî שעומד המקום לפי משתנה שהשיעור ¨©¥¥¥¨§¥¨§¦¥

ש  נמצא הרי éøácבו, zúðì EïéøeòéL חכמים של דרכם זו ואין וקורא, קורא כל קבוע.של שיעור בדיניהם שקבעו , ¨©¨§¨¤§¦¦
בזה: ההלכה בפסק àðBîמחלוקת éaøk äëìä ,áø øîà àaà øa äéîøé éaø øîà àaà éaø øîà כדי שהה שאם ¨©©¦©¨¨©©¦¦§§¨©©¨¨©©£¨¨§©¦¨
לראש. חוזר כולה את éëä,לגמור eðúî àøeña .àðBî éaøk äëìä ïéà ,øîà ìàeîLe בר ירמיה רבי בשם אבא שרבי §¥¨©¥£¨¨§©¦¨§¨©§¨¦

אולם המחלוקת. את הביא øîà,אבא ìàeîLe .àðBî éaøk äëìä ,áø øîà àðäk áø øîà ,éëä eðúî àúéãaîeôa§§§¦¨©§¨¦¨©©©£¨¨©©£¨¨§©¦¨§¥¨©
.àðBî éaøk äëìä ïéà.כהנא רב הביא המחלוקת שאת àðBî,כלומר éaøk äëìä ïéà øîà áø ,àëtéà éðúî éáéa áø ¥£¨¨§©¦¨©¥©©§¥¦§¨©¨©¥£¨¨§©¦¨

.àðBî éaøk äëìä øîà ìàeîLe§¥¨©£¨¨§©¦¨

i"yx

àñéð éîåñøôåÐoi`y it lr s`
z` oil`ey ,oirneyy dn oircei
diixwd `id dn oixne`e oirneyd
.odl oiricene ,qpd did ji`e ,efd

ïðáø éòãé ååä àìÐepiax icinlz
.yecwdúåâåìâåìçÐwxi oin

dpyna zenewn dnka iepye ,`ed
.`ziixaaeéðéçôøô=i"lwwit

.frlaêøòùá ìñìñîÐepcnl
.jetide yetig oeyl leqlqdy

àúéèàè=.frla `"tewyi`
ïéñåøéñÐz` qxq" enk .rxtnl

jzegn `vi" oke "edyxce `xwnd
.(` ,gk dcp) "qxeqn e`

לי בעוזרי", דמשמעותו הוא שישנם עוד עוזרים אחרים, שהם העוזרים העיקריים והקב"ה 
מצטרף אליהם?     

וגם צריך להבין, מהו הבקשה “ואני אראה בשונאי" )שיראה נקמה בשונאיו3(, דלכאורה 
הוי לי' לבקש שהאויבים והשונאים יהפכו לאוהבים? והגם דשנאתו של דוד היתה רק לשונאי 
הוי', כמ"ש4 “הלא משאניך הוי' אשנא ובתקוממיך אתקוטט", מ"מ הרי כתיב5 “יתמו חטאים 

ולא חוטאים", והוה לי' לבקש שיעשו תשובה, ומהי הבקשה “ואני אראה בשונאי"?

ב. והביאור בזה, “עוזרי" – קאי על הניצוצות המתבררים, שהם העוזרים האמיתיים של 
האדם, ע"ד הידוע6 בענין “כי לא הלחם לבדו יחי' האדם כי על כל מוצא פי הוי' יחי' האדם"7, 
לו תוספת כח בעבודתו,  נמשך  חי,  ניצוצות הקדושה בדומם צומח  בירור האדם את  שע"י 

שניצוצות אלו עוזרים ומסייעים לו. 

“הוי'" שלמעלה מהשתלשלות,  גילוי שם  שיומשך  הוא הבקשה   – בעוזרי"  לי  ו"הוי' 
בניצוצות קדושה שמתבררים )“עוזרי"( מלמטה למעלה.

האורות  של  )לא  העצם8  שם  שהוא  “הוי'",  של  מהעומק  הוא  אלו  ענינים  ב'  וחיבור   
מציאות  את  שמהווה  מעצמותו10,  שמציאותו  ית'9,  עצמותו  של(  אלא  בכלים,  המתלבשים 
גילוי  עם  התחתון  גדרי  שמצד  הבירורים  עבודת  את  לחבר  שבכוחו  ליש11,  מאין  העולם 

שלמעלה מהשתלשלות. 

צריך  אין  הוי',  שונאי  שהם  דוד  שונאי  שהם  אלו  דגם   – בשונאי"  אראה  “ואני  וזהו 
הרע  הנה  מהם  הניצוצות  שמוציאים  וע"י  שבהם,  הניצוצות  לברר  אם  כי  לגמרי,  לדחותם 
שבהם מתבטל. ועי"ז האדם המבררם בא לידי ראי' באלקות – “אראה בשונאי", ראיית אלקות 

במוחש גם בעניני העולם. 

וכך אכן הי' אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר – בעל הגאולה די"ב י"ג תמוז, שלמרות שהמנגדים 
נשארו במציאותם, הוכרחו )מצד הניצוצות קדושה שבהם( לעשות כפי הכוונה, והי' גילוי 

אלקות )למעלה מהטבע( במוחש )בטבע(. 

וי"ל שעי"ז נמשך הכח לכל ההולכים באורחותיו, שגם הם ימשיכו גילוי אלקות שלמעלה 
מהטבע בטבע, ועבודה זו נעשית הכנה קרובה להשלמת הכוונה העליונה, “להיות לו ית' דירה 
בתחתונים"12, שהתחתונים מצד גדריהם יהיו דירה לו ית', לו לעצמותו13, בגאולה האמיתית 

והשלימה ע"י משיח צדקנו, בקרוב ממש14.       

3( ראה גם מצו"ד כאן.
4( תהלים קלט, כא. וראה שבת קטז, א. תניא ספל"ב.

5( תהלים קד, לה. ברכות י, רע"א.
6( לקו"ת צו יג, ב-ג. ובכ"מ.  

7( עקב ח, ג.
8( כסף משנה הל' עבודת כוכבים פ"ה ה"ז. פרדס שי"ט. מו"נ ח"א פס"א ואילך. עיקרים מאמר ב פכ"ח. 

9( ראה סה"מ תרס"ח ע' קצ. וראה גם המשך תרס"ו ע' תלא.
10( אגה"ק ס"כ )קל, ב(.

11( רמב"ם ריש הל' יסוה"ת.
12( תניא רפל"ו.

13( ראה אוה"ת שה"ש כרך ב ע' תרעט ואילך. סה"מ תרס"ב ע' שלה. תרע"ח ע' קצג. 
14( מד"ה הוי' לי בעוזרי ה'תשי"ז )סה"מ מלוקט ב ע' נה ואילך(.
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גילוי  עם  התחתון  גדרי  שמצד  הבירורים  עבודת  את  לחבר  שבכוחו  ליש11,  מאין  העולם 

שלמעלה מהשתלשלות. 

צריך  אין  הוי',  שונאי  שהם  דוד  שונאי  שהם  אלו  דגם   – בשונאי"  אראה  “ואני  וזהו 
הרע  הנה  מהם  הניצוצות  שמוציאים  וע"י  שבהם,  הניצוצות  לברר  אם  כי  לגמרי,  לדחותם 
שבהם מתבטל. ועי"ז האדם המבררם בא לידי ראי' באלקות – “אראה בשונאי", ראיית אלקות 

במוחש גם בעניני העולם. 

וכך אכן הי' אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר – בעל הגאולה די"ב י"ג תמוז, שלמרות שהמנגדים 
נשארו במציאותם, הוכרחו )מצד הניצוצות קדושה שבהם( לעשות כפי הכוונה, והי' גילוי 

אלקות )למעלה מהטבע( במוחש )בטבע(. 

וי"ל שעי"ז נמשך הכח לכל ההולכים באורחותיו, שגם הם ימשיכו גילוי אלקות שלמעלה 
מהטבע בטבע, ועבודה זו נעשית הכנה קרובה להשלמת הכוונה העליונה, “להיות לו ית' דירה 
בתחתונים"12, שהתחתונים מצד גדריהם יהיו דירה לו ית', לו לעצמותו13, בגאולה האמיתית 

והשלימה ע"י משיח צדקנו, בקרוב ממש14.       

3( ראה גם מצו"ד כאן.
4( תהלים קלט, כא. וראה שבת קטז, א. תניא ספל"ב.

5( תהלים קד, לה. ברכות י, רע"א.
6( לקו"ת צו יג, ב-ג. ובכ"מ.  

7( עקב ח, ג.
8( כסף משנה הל' עבודת כוכבים פ"ה ה"ז. פרדס שי"ט. מו"נ ח"א פס"א ואילך. עיקרים מאמר ב פכ"ח. 

9( ראה סה"מ תרס"ח ע' קצ. וראה גם המשך תרס"ו ע' תלא.
10( אגה"ק ס"כ )קל, ב(.

11( רמב"ם ריש הל' יסוה"ת.
12( תניא רפל"ו.

13( ראה אוה"ת שה"ש כרך ב ע' תרעט ואילך. סה"מ תרס"ב ע' שלה. תרע"ח ע' קצג. 
14( מד"ה הוי' לי בעוזרי ה'תשי"ז )סה"מ מלוקט ב ע' נה ואילך(.
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xcde"קעב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc zezixk(oey`x meil)

Ldtexg dgtya,ââBMk ãéænä úà da äNòbbey oiae cifn oiay ¤¨¨¨¤©¥¦©¥
aiig epi`y zeixr x`ya ok oi`y dn ,my` oaxwa yi`d aiig

.bbeyd lr `l` oaxw
:dpynd zxxan .'dtexg dgty' `id dn dzr zx`an dpynd

Bæéà`idäçôL,dtexg,ïéøBç úa déöçå äçôL déöçL ìkoebk ¥¦§¨Ÿ¤¤§¨¦§¨§¤§¨©¦
,dxxgy mdn cg`e ,zetzeya mc` ipa ipyl zkiiy dzidy

øîàpL(k hi `xwie),'äúcôð àì äcôäå'zvwna diect `idy epiide ¤¤¡©§¨§¥Ÿ¦§¨¨
za divge dgty divgy ina jiiy df xace ,zvwna diect dpi`e

,oixeg,øîBà ìàòîLé éaø .äãeäé éaø éøácdtexg dgtyàéä Bæ ¦§¥©¦§¨©¦¦§¨¥¥¦
úéàcå äçôL.llk zxxgeyn dpi`y ,dxenb ziprpk dgty -éaø ¦§¨©¨¦©¦

øîBà á÷òé ïa øæòéìà,`nw `pz zrckìkdúBLøBôî úBéøò ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨£¨§¨
,oixeg zepa ody ,dxezaøeiLådxen`d ef dgty dxiizype - §¦

e ,zeixrd x`yn `id dpeyn jgxk lre ,dxezaeðì ïéàzeaxl ¥¨
àlà`idy ef.ïéøBç úa déöçå äçôL déöç ¤¨¤§¨¦§¨§¤§¨©¦

àøîâ
.'zekna dy`l yi`d z` deyd `l dgtyae' :dpyna epipy

:`xnbd zxxanïìðîepl oipn -é÷ì àì àeäå é÷ì àéäc- §¨¨§¦¨¦§Ÿ¨¥
:`xnbd zx`an .dwel epi` yi`de dwel dtexgd dgtydyeðúc§¨

ïðaøweqta xn`p ,`ziixaa(k hi my)àéäL ãnìî ,'äéäz úøBwa' ©¨¨¦¤¦§¤§©¥¤¦
,ä÷Bìdkiynn .weqtdn z`f micnel cvik oldl x`eaiy enke ¨

,zxne`e `ziixadìBëéeidiy xnel ziidãeîìz ,ïé÷Bì ïäéðL ¨§¥¤¦©§
,'äéäz' øîBìwxy cnll dawp oeylaå ,ä÷Bì àéäeli`Bðéà àeä ©¦§¤¦¨§¥

.ä÷Bìoeyl z` dyxce dgzt `ziixad ixdy ,dyw dxe`kl ¤
xn`py oeik epiide ,dwel `idy o`kn ,'didz zxewa' weqtd
leki' dzywde `ziixad dxfg dn ok m`e ,dawp oeyla weqtd
xnel cenlz' dvexiza `ziixad dycig dn ,cere .'oiwel odipy
.dawp oeyla weqtd azkpy eprci okl mcew xak ixde ,'didz

xpl jexra x`iae(leki d"c)`ziixad z`f dyxc dligza zn`ay ,
cd xn`py jknyi` eywedy oeik ,dl dywed j` ,dawp oeyla oi

xn`p zexiard lkay ,dxezay miyperd lkl dfl df dy`e
mb ok m` ,dy` iabl mb xn`p `ed mewn lkne xkf oeyla yperd
jiiy `ed dawp oeyla yperd z` dxezd dazky s`y xn`p o`k
,xnelk ,'didz xnel cenlz' `ziixad dvxiz df lre .xkfa mb
dzpiy o`ke ,xkf oeyla dxezd dazk miyperd lk z`y oeik
`id wxy epicnll dxezd d`a i`ce ,dawp oeyla z`f dazke
,xkf oeyl zazek dxezd dzid miwel mdipy eid eli`y] dwel
.[dxezay miyperd lk enk ,llka dy`d s`y micnel epiide

:`xnbd zxxanïéãäc ïépîely ef daizy -'úøBwa'dxen`d ¦©¦§¨¥¦¤
,weqtaàeä úB÷ìîc àðLéìjkn dcnle ,zewln oeyl `id - ¦§¨§©§

:`xnbd zx`an .dwel dgtyd wxy `ziixad,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨
`id 'zxFTA' oeyld zernynéàø÷a àäzllka dgtyd didz - ¦¤§¥¦§¨¥

epiide ,mixac mdilr mi`xewy el`àéðúãkdrya ,`ziixaa ¦§©§¨
,zewln aiegnd z` miwlnyàø÷î ïéðéicä ìBãbly miweqtd z` §©©¨¦©§¥

,dgkezdéðLmipiicaäðBî,ezewldl mikixvy zewlnd oipn z` ¥¦¤
eéLéìLmipiicayøîBàoic zia gilyl.'eäkä' §¦¦¥©¥

:sqep xe`iaäéäz øewéáa ,øîBà éMà áøaeygle xwal jxev yi - ©©¦¥§¦¦§¤
,lawl dleki `id zewln dnkïðúãkdpyna(.ak zekn)mc` iabl §¦§©

,zewln ryze miyly zewll leki epi`e zewln aiigzdy
,zeni `le zewll leki `ed dnk eze` micne`ykBúBà ïéãîBà ïéà¥§¦

àlàxtqnlzLäì ïéeàøä úBkîLdpeny oebk ylyl wlgzdl - ¤¨©¨§¦§¦§©¥
yily ipy ezewldl mikixvy oeik ,zg`e mixyr e` dxyr
mikixvy jk lr fnxn 'zxewa' oeyle ,eiptl yilye eixeg`n

.lawl dleki `id zewln dnk oigadle xwal
:dtexg dgty oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

äMàäL ïîæadlrapy dtexgd dgtyd -,ä÷Bì`idyk epiide ¦§©¤¨¦¨¨
,oiyper zae dlecbLéàälread -ïaø÷ àéáîm` la` ,my`ïéà ¨¦¥¦¨§¨¥

,ä÷Bì äMàä,dphw dgtydyk epiide,ïaø÷ àéáî Léàä ïéàs` ¨¦¨¨¥¨¦¥¦¨§¨

.miyper xae lecb `edy
:`xnbd zxxanïìðîyi`d ly oaxwd aeigy ,df llk epl oipn - §¨¨

:`xnbd zx`an .dy`d ly zewlnd aeiga ielz,àáø øîà̈©¨¨
áéúëcdtexg dgty zyxta(k hi `xwie)äMà úà ákLé ék Léàå' ¦§¦§¦¦¦§©¤¦¨

äLôeç Bà äúcôð àì äcôäå Léàì úôøçð äçôL àéäå òøæ úáëL¦§©¤©§¦¦§¨¤¡¤¤§¦§¨§¥Ÿ¦§¨¨§¨
,'dì ïzð àì,x`al yieàø÷ éòzLî à÷ Léàa àëä ãò éãkîixd - Ÿ¦©¨¦§¦©¨¨§¦¨¦§¨¥§¨

ok m`e ,yi`a weqtd wqr dzr cráBzëðaezkzy ie`x did - ¦§
dligz dxezd,''äì BîLà úà àéáäå'aiigy ,yi`d ly epic dfy §¥¦¤£¨©

,my`a,'äéäz úøBwa' áBzëì óBqáìezewln aeig lr cnln dfy §©¦§¦¤¦§¤
,dy`aàLéøa àðîçø áúk éànàdligza dxezd dazk recne - ©©¨©©£¨¨§¥¨

'äéäz úøBwa'dy`a zewln aeig lr cnln dfyåwxáúk óBqáì ¦¤¦§¤§§©¨©
''äì BîLà úà àéáäå'c jkn yexcl yi ,yi`d ly epic dfyéëä §¥¦¤£¨©¨¦

øîà÷,weqtd zpeek `id jk -àéä äéäz úøBwa íàlr m` - ¨¨©¦¦¤¦§¤¦
yi`d ly oicd xn`p f` ,zewln aeig didi dy`dúà àéáäå'§¥¦¤

úøBwa äéäz àì íàå ,''äì BîLàlr zewln aeig oi` m` j` - £¨©§¦Ÿ¦§¤¦¤
,dy`dà úà àeä àéáé àì,BîLmy`d aeigy `ziixaa x`eanke Ÿ¨¦¤£¨

.dy`d lr zewln aeig yiyk wx `ed yi`d lr
.dwel dy`de my` `ian yi`dy oipn xxal zxfeg `xnbd

:`xnbd zl`eyàîéày ,xn`p `ny -àeä,yi`d -àø÷ déèòî ¥¨©£¥§¨
oeyla 'didY zxTA' xn`py jka zewlnn aezkd eze` hrin -¦Ÿ¤¦§¤

,dawpïaø÷ éúéúå é÷ìéz ,àéä ìáàoaxw `iaz mbe dwlz mb - £¨¦¦§¥§©§¥¨§¨
:`xnbd daiyn .my`áéúk ''äì BîLà úà àéáäå'jkne ,weqta §¥¦¤£¨©§¦

aiig yi`d wxy cenll yi ,'`iade' ,xkf oeyl dxezd dazky§¥¦
.dy`d `le ,oaxwa

:dtexg dgtya sqep oic d`ian `xnbdíìBòì ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§¨
áéiç Bðéà,dtexg dgty my`øîàpL ,ãáìa äìeòa äçôL ìò àlà ¥©¨¤¨©¦§¨§¨¦§©¤¤¡©

(my),'Léàì úôøçð äçôL àéäå'dzpzypy epiid 'ztxgp'e §¦¦§¨¤¡¤¤§¦
.d`xapy itkn dze` dzpiy dlirady epiide ,dziixan

:`xnbd zxxanòîLî éàîe,df xac cenll yi okidne -éàäc ©©§©§©
àeä ééepLc àðLéì 'úôøçð'itkn iepiy oeyl `ed 'ztxgp'y - ¤¡¤¤¦§¨§¦¥

:`xnbd zx`an .didyáéúëc(hi fi 'a l`eny),'úBôéøä åéìò çèLzå' ¦§¦©¦§©¨¨¨¦
xewn .dyizkd ici lr mziixan epzydy zeyezk mihig epiide

:sqep,àîéà úéòaàåxn`py(ak fk ilyn)LBzëz íà'z`ìéåàä §¦¨¥¥¨¦¦§¤¨¡¦
éìòa úBôéøä CBúa Lzënam` mb xnelk ,'FYlE` eilrn xEqz `l ©©§¥§¨¦©¡¦Ÿ¨¥¨¨¦©§

z` ea mikny ilkd `edy ,'ilr'a mihigd mr cgi epxqiize edkz
eilrn xeqz `l ,dtilwd z` mdn xiqdl ick zyzkna mihigd
oeyl `ed 'ztxgp' mb jke ,iepiy oeyl `ed 'zetix'y ixd .ezlei`

.iepiy
l`xyi elry xg`l :dtexg dgty oipra weqt zyxec `xnbd
e`ypy mdn miax eid ,ipyd ycwnd zia z` zepal laa zelbn
,miypd z` e`iveiy mze` riayd xteqd `xfre ,zeixkp miyp

weqta xn`pe(hi-gi i `xfr)miWp EaiWd xW` mipdMd ipAn `vOIe'©¦¨¥¦§¥©Ÿ£¦£¤Ÿ¦¨¦
,dilcbE aixie xfril`e diUrn eig`e wcvFi oA rEWi ipAn zFIxkp̈§¦¦§¥¥©¤¨¨§¤¨©£¥¨¤¡¦¤¤§¨¦§©§¨
áø øîà ,'íúîLà ìò ïàö ìéà íéîLàå íäéLð àéöBäì íãé eðziå©¦§¨¨§¦§¥¤©£¥¦¥Ÿ©©§¨¨¨©©

,àcñçdf weqtïlekL ãnìî,weqta miiepnd mze` lk -úBçôL ¦§¨§©¥¤¨§¨
,eìòa úBôeøçxen`k ,my` oaxw `iadl mdilr lhen did okle £¨£

.weqta
:dpyna epipyäçôL éäBæéà[dtexg],'åëdivge dgty divgy lk ¥¦¦§¨

iax .dcedi iax ixac .dzctp `l dctde xn`py ,oixeg za
,xne` awri oa xfril` iax .zi`ce dgty `id ef ,xne` l`rnyi
za divge dgty divg `l` epl oi` xeiye zeyxetn zeixr lk

.oixeg
:ef mi`pz zwelgn oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

weqtahi `xwie)(k,'äcôäå'ef oeyl itleìBëéy xnel ziiddlek §¨§¥¨¨
,zxxgeyne diectøîBì ãeîìzweqta xn`p jkl -.'äúcôð àì' ©§©Ÿ¦§¨¨

ìBëéy xn`z `ny -äúcôð àì,dxenb dgty `ide ,llkãeîìz ¨Ÿ¦§¨¨©§
ãöék àä ,'äcôäå' øîBìa ,weqtd xn`p ote` dfi`a -dðéàå äéeãt ©§¨§¥¨¥©§¨§¥¨

,äéeãtepiide,éøáò ãáòì úñøBàîe ,ïéøBç úa dééöçå äçôL déöç §¨¤§¨¦§¨§¤§¨©¦§¤¤§¤¤¦§¦
`linne ,oixeg zaa oiae ziprpk dgtya oia miqtez eiyeciwy
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קעג oifge` mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtzereay
äçôùáå.rixfdl die`xy ,da aizk "rxf zaky"c .d`ia xnb lr `l` aiig epi` Ð

äàéáå äàéá ìë ìò áééç úåéøòä ìëå(a,h zezixk) oiwxita lirl exn` dgtyae Ð

.daxd ze`ia lr cg` oaxw `ianyäçôù øîåà ìàòîùé éáø.dxenb Ðúåéøòä ìë
úåùøåôîdivge dgty divg ,`id dpeyn i`ce efe .epl oi` xeiye ,oixeg zepa ody Ð

.oixeg zaàøîâäàéø÷á àäúoixew ody Ð

lr oixew oky ,"jzekn z` 'd `ltde" :dilr

.(a,ak) zekn zkqna oiweldäéäú úøå÷ááÐ

dze` oicne` ,mirax` lawl dleki dpi` m`y

.daygnae xewaaùìúùäì úåéåàøä úåëîÐ

mixyr e` ,zg`e mixyr e` ,dxyr dpeny oebk

eiptln) zeci izy eze` oikn eidy .rax`e

`xwne ,[eiptln zg`e eixg`ln] (eixg`n zg`e

.(`,bk) zekn zkqna dl opitliäùàäù ïîæá
ä÷åì.`id oiyper zae `id dlecby Ðàîéà

àø÷ äéèòéî àåä:ipzwc oizipzn` xcdn Ð

`ed `ni` .oaxwl yi`l dy` deyd `l

la` ."didz" :aizkc ,zewlnn `xw dihrin

!oaxw iziize iwliz `ni` Ð `idééåðéùã àðùéì
àåä.dziixan zipzypy Ðúåôéøäxac Ð

ici lr ,inp o`ke .dyizk ici lr dpzypy

.yc yny xa`àéöåäì íãé åðúéåweqt Ð

.(i) `xfr xtqa `ed[äéåãô äðéàå] äéåãô
dpi`e diect rnyn "dzctp `l dctde" Ð

.diectéøáò ãáòì úñøåàî ìàòîùé éáøì
äéì àðîdl iwenc `aiwr iaxl `nlya Ð

`ki`c .`xw `ira `l Ð oixeg za divga

zqxe`n i`ce Ð `pngx dlr aiigcn :xninl

jklid .oiyecw dl eqtz `dc ,l`xyin `id

eax ixdy ,dycwzp ixar carl xninl `ki`

,(a,ci) oiyecwa yxtnck ,egxk lra el dxqen

`l` .el dxeq` ixdy Ð iprpk carl `le

zqxe`n dxenb dgty xn`c l`rnyi iaxl

ixdy ixar carl xn`c) ?dil `pn ,ixar carl

dicicl `dc ,iprpk carl `nlic ,(el dxeq`

!ixarn ith ixnbl `ixyäãéãì ïéðò åðéà íà
."dzctp `l dctde" :(hi `xwie) aizk `dc Ð

äðùîúåéøòä ìë,lecb cg`d m` Ð

cg`de aiig cg`d Ð dy`d e` yi`d e`

.dl yxtn `xnbae ,ok epi` dgtyae .xehtââåù
úøëäá ãéæîå úàèçám`c idp ,dgtyae Ð

dpi`e li`ed ,oixehtc zbbey `ide cifn `ed

`iade didz zxewa" :lirl opixn`ck dwel

`ed m` ,edin .oixeht Ð `l i`e ,"eny` z`

,my`a `ede zewlna `id Ð dcifn `ide bbey

`aa oiey cifne bbeyc `wxit i`da opixn`ck

.dgtyd lràøîâáééç àëäå,dinza Ð

?dgtya aiig ohw ikeéããäì ùå÷úéà àäã
oi` Ð dwel dy`d oi` m` :lirl oxn`ck Ð

.my` `ian yi`dáééç ïùé éëå.dinza Ð

áééçéî àì äøòî.da aizk "rxf zaky"c Ð

áééçéî àì àì éàå áééçéî ïéåëî éëåzaky"c Ð

bbd on ltp oebk ,oiekzn epi`ye .opira "rxf

.rixfdl ie`x oi` Ð rwzpeúåéøò øàùá éàå
äéì éòáéî àëôéà éðú÷zeixra dxrn eyr Ð
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ïéà:opixn`c `de .oaxw `ian yi`d oi` Ð dphwe zbbey `idy oebk Ð dwel dy`d

.dcifn `dzy jixv dy`d la` ,cifnk yi`c bbey epiid Ð cifnk bbey zeaxl
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zezixk(oey`x meil)

,dyweéðúéîì déì éòaéà àëtéàoeyl zepyl `pzl did ixd - ¦§¨¦¨¥¥§¦§¥
heyt ez`ia xneba ixdy ,xnebk dxrnd z` eyry ,dketd

.dxrna s` aiigy `ed yecigde ,aiigy
déì øîà,zyy axl '`pz' eze`dééîñéàef `ziixa xiq` m`d - ¨©¥¤§§¥

.`id zyaeyny zngn ,dpey ip`y zeziixadndéì øîàax ¨©¥
,zyyàì`l` ,dxiqdl jl oi` -éðz÷ éëä,dzepyl jl yi jk - Ÿ¨¦¨¨¥
eNòd z`éáéiçéî àìc ,äôeøç äçôLa dkøãk àlL øîBbepi`y - ¨¥¤Ÿ§©§¨§¦§¨£¨§Ÿ¦©§¦

,jk lr zewlne oaxw aiigzndkøãk äøòîk,dtexg dgtya ¦§¨¤§©§¨
oeik `ed mixacd ipya mrhde ,oaxwe zewln aeig dfa oi`y

áéúk 'òøæ úáëL'c`ly xnebd e` dkxck dxrnde ,weqta §¦§©¤©§¦
z` x`ane zyy ax jiynn .drxfdl die`xd d`ia ef oi` dkxck

eyr :`ziixadïéekúîd`iaaäçôLa ,dkøãk àlL,dtexg ¦§©¥¤Ÿ§©§¨§¦§¨
ïéøeèôc,zewlne oaxwnïéekúî Bðéàkdgty ly dkxck d`iaa ¦§¦§¥¦§©¥

oeik `ed mrhd dfa s`e ,dtexg,áéúk 'òøæ úáëL'c`ly d`iae §¦§©¤©§¦
oke .rixfdl die`x dpi` ,oiekzn epi`e dkxck d`ia e` dkxck

d z` eyrøBòéð`aeäçôLa dkøãk àlL,dtexg,ïLék ,ïéøeèôc ¥¤Ÿ§©§¨§¦§¨¦§¦§¨¥
e ,xehty,àîòè éàîoeik.áéúk 'òøæ úáëL'c ©©£¨§¦§©¤©§¦

:`ziixaa mix`eand mipicd z` znkqn `xnbdàöîðlkn ¦§¨
dy ,`ziixaa mixen`d mipicdäçôLa äøòîäå ïéekúî,dtexg ¦§©¥§©§¨¤§¦§¨

epic ,ez`ia xnb `lekin,úBéøò ìëa ïéekúî ïéàL,xehty §¤¥¦§©¥§¨£¨
die`xd d`ia dpi`y oeik zaiign dpi` dtexg dgtya d`xrdc
,zaiign dpi` dpeek `la zeixrd lka d`ia ok enke ,rixfdl

d oice .qep` `edy ote`a epiideïLédtexg dgty lr `ae,dkøãk ¨¥§©§¨
`edkd oic,úBéøòc ïLé.mixeht mdipyyàöîðd oicyøBòéð`ae §¨¥©£¨¦§¨¥

äçôLa dkøãk àlLepic ,dtexg,úBéøò ìëc ïLék,xehty ¤Ÿ§©§¨§¦§¨§¨¥§¨£¨
oi`y oeik `ed xehtd mrh dtexg dgtya dkxck `ly xeripae
oa epi`y oeik xeht zeixr x`yc oyie ,rixfdl die`xd d`ia ef

.zrc

äøôë éøñåçî äòáøà êìò ïøãä

ì åøîà ¯ éùéìù ÷øôå
,mipey mi`hg lr mi`ad zepaxw ibeq ex`azd mincewd miwxta
ipte`e ,mipeyd zepaxwd iaeig z` x`al jiynn df wxte

.mzeaiigzd
dxezd dxn` cigi ly z`hg oaxw aeig iabl(gk-fk c `xwie)m`e'§¦

'd zFvOn zg` DzUrA ,ux`d mrn dbbWa `hgY zg` Wtp¤¤©©¤¡¨¦§¨¨¥©¨¨¤©£Ÿ¨©©¦¦§
`iade ,`hg xW` Fz`Hg eil` rcFd F` .mW`e dpiUrz `l xW £̀¤Ÿ¥¨¤¨§¨¥©¥¨©¨£¤¨¨§¥¦
jkne .'`hg xW` Fz`Hg lr dawp dninY miGr zxirU FpAxẅ§¨§¦©¦¦§¦¨§¥¨©©¨£¤¨¨
aiigzn mc` oi`y micnel ep` 'Fz`Hg eil` rcFd F`' xn`py©¥¨©¨
wtq mc`l yi m` j` .`hgy el rcepy xg`l `l` z`hg oaxwa
cg` lk`e alge oney eiptl eidy oebk ,`l e` dxiar xar m`
algd z` lk`y e` xzend oneyd z` lk` m` rcei epi`e ,mdn

xn`py ,'ielz my`' `ian `ed ixd ,z`hg aiigzde(gi-fi d my)

,dpiUrz `l xW` 'd zFvn lMn zg` dzUre `hgz iM Wtp m`e'§¦¤¤¦¤¡¨§¨§¨©©¦¨¦§£¤Ÿ¥¨¤¨
LMxrA o`Sd on minY li` `iade .FpFr `Upe mW`e rci `le§Ÿ¨©§¨¥§¨¨£§¥¦©¦¨¦¦©Ÿ§¤§§
`l `Ede bbW xW` FzbbW lr odMd eilr xRke ,odMd l` mW`l§¨¨¤©Ÿ¥§¦¤¨¨©Ÿ¥©¦§¨£¤¨¨§Ÿ
ick jxvpd xexiad `ed dn zx`an epzpyn .'Fl glqpe rcï©§¦§©
`ed izne ,z`hga aiigzne ,`hgd el rcepy xacd aygiy

.ielz my` `iane ,'rci `l'k aygp

äðùî
Bì eøîàmc`l,áìç zìëàdf ixd ,jka xkfp epi` envr `edy s` ¨§¨©§¨¥¤

e ,`hgy el rcepy aygpàéáîoaxw,úàhçxn`py(gk c my)F`' ¥¦©¨
ici lr el rcep ixde ,'FpAxw `iade `hg xW` Fz`Hg eil` rcFd©¥¨©¨£¤¨¨§¥¦¨§¨

.`hgy micrd
m`ãòcg`øîBày mc`lìëà,algãòåxg`øîBàmc` eze`y ¥¥¨©§¥¥

ìëà àìm` oke .algúøîBà äMày mc`lìëàalgäMàåzxg` Ÿ¨©¦¨¤¤¨©§¦¨
úøîBày,ìëà àìe ,wtq df ixd,éeìz íLà àéáîepi`y mc` oick ¤¤Ÿ¨©¥¦¨¨¨

.`l e` `hg m` rcei
:envr mc`d oial micrd oia dygkd yiy mipte`a dpc dpynd

ãòcg`øîBày mc`lìëà,algàeäåenvr,ézìëà àì øîBà ¥¥¨©§¥Ÿ¨©§¦
,øeèt.oaxw eaiigl on`p cg` cr oi`y oeik ¨
m`íéøîBà íéðLy elàeäå ,ìëàenvrøéàî éaø ,ézìëà àì øîBà §©¦§¦¨©§¥Ÿ¨©§¦©¦¥¦

áéiçîz`hgjke ,øéàî éaø øîà,ezxaq xe`iaaíéðL eäeàéáä íà §©¥¨©©¦¥¦¦¡¦§©¦
,äøeîç äúéî éãéìzia edebxdi ,ytpd z` bxdy eilr eciri m`y ¦¥¦¨£¨

ike ,myigkn `edy s`e ,mdit lr oicéãéì eäeàéáé àìaeigïaø÷ Ÿ§¦¦¥¨§¨
,ìwäenvr `edy s` ,oaxwa aiig `edy mpin`dl yi i`ce ixde ©©

.myigknBì eøîàmdixacl oin`p m` s` ik ,di`x ef oi` ,minkg ¨§
ixdy ,oaxw aiig `edy gxkd oi` alg lk` `edyäîoicd `di ¨

éúééä ãéæî øîBì äöøé íàdidi ixd ,ef dlik`aøeètoeik ,oaxwn ¦¦§¤©¥¦¨¦¦¨
xwir z` yigkdl llk jixv epi`e ,bbey lr wx `a z`hg oaxwy
,llk izlk` `l xn` m` s` ,jky oeike ,xhtidl ick mzecr

.on`p
minrt dnk `hgy mc` ly epica dzr oecl zxaer dpynd

y mc` :mipey mi`hga e` ,cg` `hgaáìçå áìç ìëàipy - ¨©¥¤§¥¤
,alg ly 'zifk' ixeriyãçà íìòäaxeqi` epnn mlrpy zngn - §¤§¥¤¨

izy eide ,alg epid lke` `edy df xacy epnn mlrpy e` alg
oia `hgd el rcep `ly ,xnelk ,'dnlrd' dze` zngn zelik`d

,zelik`d izy xg`l wx `l` dlik`l dlik`àlà áéiç Bðéà¥©¨¤¨
gz`h,úçà,`hgd zrici zrya eilr lg oaxwd aeigy itl ©©

ef drici zngne ,mi`hg dnka `hgy zg` mrta el rcep o`ke
m` la` .zg` z`hg wx `ian `edìëàmc`dìebéôe ,íãå ,áìç ¨©¥¤§¨¦

,øúBðå,mixeqi` ipin drax` mdyãçà íìòäael rcep `ly - §¨§¤§¥¤¨
,dlik`l dlik` oia e`hg.úçàå úçà ìk ìò áéiçzxne`e ©¨©¨©©§©©

oic :dpyndäæ`edøîBçyiyazlik`äaøä ïéðéîmixeqi` ipin - ¤¤©¦¦©§¥
xzei ,miaxîzlik`ãçà ïénmiax mixeqi`ay ,xeqi` ly ¥¦¤¨

eli`e ,cg`e cg` lk lr z`hg aiig ,cg` mlrda miyrpd
.zg` `l` aiig epi` cg` xeqi`a

:zxne`e dpynd dkiynnåmb yia øîBçzlik`ïéîxeqi`ãçà §¤©¦¤¨
xzeiîzlik`äaøä ïéðén,xeqi` lyøæçå ,úéæ éöçk ìëà íàL ¥¦¦©§¥¤¦¨©©£¦©¦§¨©

,øçà úéæ éöçk ìëàåmdipy eide,ãçà íìòäam`y ,jk oicd `di §¨©©£¦©¦©¥§¤§¥¤¨
eid mi`vgd ipyãçà ïénîxeriyl mitxhvn md ixd xeqi` ly ¦¦¤¨
e ,aiignd dlik`áéiçzif i`vg ipy lk` m`e .oaxwMîïéðéî éðly ©¨¦§¥¦¦

e ,mitxhvn mpi` ,xeqi`.øeèẗ

àøîâ
:dpynay oey`xd oicd z` zx`an `xnbdéðz÷,dpynaeøîà' ¨¨¥¨§

.'úàhç àéáî áìç zìëà Bìoeyln :`xnbd zxxan'eøîà' ¨©§¨¥¤¥¦©¨¨§
c wiicl yi ,miax oeyl `idy ,dpynayïééåä änkmd dnk - ©¨¨§¨

,alg lk`y el exn`yïéøz,xxal yie .mipy -àeäå,envräî §¥§¨
ïBäì øîà,alg lk`y el exn`yk mdl aiyd dn -àîéìéà ¨©§¦¥¨

eäì Léçëî÷ àìå ÷éúLc,myigkd `le wzy `edy xaecn m` - §¨¦§Ÿ¨©§¦§
àlàa `weecy o`kn cenlle wiicl yi ok m` -ïéøúc ä÷éúL- ¤¨§¦¨¦§¥

alg lk`y el exn`y mipyl wzyykúàhç àéáîc àeäwx - §¥¦©¨
la` ,z`hg oaxwa aiigzn dfk ote`aãçc ä÷éúL ìòcr m` - ©§¦¨§©

alg lk`y el xn` cg`,wzey `edeàì,oaxw aiigzn epi` - Ÿ
,dywi df itleàúòéöî àîéàrvn`ay oicd z` x`ae xen` - ¥¨§¦£¨

,epzpyn,ézìëà àì øîBà àeäå ìëà øîBà ãòwiicl yie ,xeht ¥¥¨©§¥Ÿ¨©§¦
y ,dpynd oeylndéì Léçëîc àîòèz` yigkn `edy oeik wx - ©£¨§©§¦¥

,oaxwn eze` mixhet ep` crd÷éúL ìáà,wzey did m` -áéiçéî £¨¨¦¦©©
,eit lr oaxwa aiigzn did -åc jkn cenll yiéøz ïkL ìëm` - §¨¤¥§¥

recne ,oaxwa aiig i`ce ,wzey `ede eilr micirn mipy eid
.mipy iabl `yixa yexita z`f eprinydl dpynd dkxved

e :zxxane `xnbd dkiynnàlàzwqer `yixdy xn`z m` ¤¨
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קעו
oifge` mipy` cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

åîöò ìò ïîàð íãàcbp xtkzdl z`hg iiezi`l rpnin `l dxtk mda yiy mixaca Ð

.epew'åë éòá éàã åâéîizxn`y dne ,iziid cifn :xnel leki xwyl dvex did m` Ð

.cifn `l` bbey izlk` `l Ð izlk` `läàîåèìz`a cine z`nhp :el exn` oebk Ð

.ycwnläðùé äàîåè.zqpkp meide z`nhp lenz` Ðäùãç äàîåèmeyn `kil Ð

zrya :el exn`dc ,xninl `kil "izlah"c ebin

aixrd `l Ð zlah inp i`e .zqpkp d`neh

aiig bbeya ycwnl qpkpd mei leahe ,jyny

:(a,fk) "dax unewd"a zegpna xn`ck ,z`hg

,z`hg aiig Ð ycwnl qpkpy mixetik xqegn

,cifn inp xninl `kile .mei leah xnel jixv oi`e

`l" edl xn` ded i`e .dixeaic uxzilc opirac

bbey izqpkp `l :dixeaic uxzn ded "izqpkp

,iz`nhp `l :edl xn`c oeik la` .cifn `l`

Ð cifn `l` bbey iz`nhp `l :inp xn` ik

i` ol ztki` `l d`nehc oaxwn xhtin `l

.bbey i`ed ycwn z`iac ,ded cifn i` bbey

úàîèð.ycwnl z`ae Ðøåèô:onwl xn`ckÐ

xacadcen epi`y ,aiig xacadcenÐ "dcezde"

.xehtåâéî íåùî ïðáøã åäééîòè íìåòìÐ

.opiqxb ipzw ikde ,ibiltc `ed dpyi d`nehae

éëä éàxi`n iaxc ,ibilt `da d`neh iab Ð

alg epiid Ð ebin edl zi` opaxe ebin dil zil

?il dnl izxze ,oizipzncáìç úìëàzi` Ð

la` ,'ek dixeaic uixznc meyn ebin opaxl edl

`l` bbey iz`nhp `l xninl `kilc d`neh

ol rnyn `w .dixeaic uixzin `l `ni`Ðcifn

.iz`neha izcnr `l :izixg` `peeba uixzinc

äãåúäåycwn z`neh iab ,"dilr `hg xy`" Ð

.[d wxt] "`xwie"a aizkéáøì íéîëç íéãåî
äãåäé:oebk .oialga ,xi`n iaxc` ibilte Ð

z`iaae ."izlk` `l" xne` `ede "alg zlk`"

`ede "`nh ycwnl zqpkp" el exn` ,ycwn

."izqpkp `l" xne`äàîåèá ìáà`kid oebk Ð

`xiaq `le ,dil ecen `lÐ "iz`nhp `l" xn`c

ebin meyn opaxc ediinrh `nl` .xehtc edl

`l` bbey iziyr `l :oebk ,dixeaic uixzinc

xninl `kilc ,"iz`nhp `l" iab la` .cifn

hiyti`e .dcedi iaxl ecen `l Ð iz`nhp `l

o`kn] .icin `l eze ,ebin meyn `nrhc oiira

d`neh i`na :`cenlz jixtwe [a cenrl jiiy

?ebin `kilc opiwqrZ äðùé äàîåèá éà
?äðùéá äéì åãåî àì éàîàå ,åâéî àëéàä

íìåòì àðéáø øîàda zilc dpyi `ki` Ð

zlk`e lenz` z`nhp :el exn`c oebke .ebin

zaiigzne ,sebd z`neh epiidc ,miycw meid

oia edpiygk`e .iz`nhp `l :xne` `ede .z`hg

miycw rbp `le lk` `lc ,dribpa oia dlik`a

,"iz`nhp `l" `zyd xn`e xcd i`e .d`neha

oieknw `l Ð d`neha izcnr `l `pin` `wc

da zi`c dlik`ne ,(`l) oaxwn xhtinl `l`

.edl yigkn `l dribpn ,edl yigkn oaxw

`pyil .rbn z`neha `nw dixeaic ygkzi`e

oialga dcedi iaxl minkg micen :`pixg`

d`neha la` ,oaxw eda jiiyc ycwn z`iaae

`l Ð oaxw `kilc ,ycwn z`ia `la `zcixb

.dil ecenäàîåèá.zexdha rbpe Ð'åë äðùé äàîåèá éà ïðé÷ñò éàîáå`l` Ð

`dc ,ebin meyn e`l `nrh dpin rny Ð d`neh meya dil ecen `lc ipze wiqtcn
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àìà.onidn `l yigkn i` la` Ð dpin rny onidn yigkn oi` ik ipzwe cga e`l

ipi`" xn`y ,jgxk lr xnel dvexe`hiyt Ð "izlk` `l" `icda xn` i`c ."rcei

.oizipzna ziyixtck dreayl wx mw epi` cg` crc ,xehtcåàopaxc ediinrh `nlc

mrhn on`p `edy `hdix metl rnyn Ð 'eke iziid cifn xn` ira i`c ebin meyn

ixdy :dywe ."iziid (ip`) cifn" xnel lekiy ebin

`ede lk`y micr yic ,`ed micr mewna ebin

mewna dil `pnidn ok m`e ,"izlk` `l" xn`

:(a,`t) `rivn `aaa opixn`e .ebin gkn micr

`l"c `idd iab ,opixn` `l micr mewna ebin

!"yxpc `gxe`a lif ,cewt xdpc `gxe`a lifiz

,`riyx diytp yipi` ieyn `lc ,ebin df oi` ,eze

"oelgd on `ad" `idd iab (`,p oiyecw) opixn`ck

it lr s` ,(el `iade) `nwqelcd on el `iade

"dfn `l` dfn iala did `l" ziad lra xne`y

mzde ,mixac opi` alaymixacc ,'ek ziadlraÐ

oaxwn diytp xhtinl `nlce :jixte .dil gken

."iziid cifn" xn` ded ok m`c :ipyne !xn`w

jkl !`riyx diytp yipi` ieyn `l `de :jixte

,dixeaic uixzinc Ð `kd on`pc `dc ,xnel yi

:xneldvex "izlk``l" xn`c`d :xninl`ki`c

ebin :`yexit ikde .cifn `l` bbey izlk` `l

inp `zyd ,xeht "iziid cifn" xn` ira i`c

ikde ,xnel dvx jk Ð "izlk` `l" xn`y dn

ab lr s`e .ezrc did ikdac dizlin opivxzn

oixcdpq) xn`ck ,`riyx diytp yipi` ieyn`lc

mc` oi`cmeynon`p epi`c "iprax ipelt" iab (a,h

,onidn`ldiytp lqtil epiidÐryx envrmiyn

xne`c ,onidn Ð alg izlk` cifn :xn` i` la`

.dxfra oileg `iadl dvex epi`y ,daehl oiekzn

yie !jkl ezrc did m` diliiyipe :xn`z m`e

`l`bbey izlk``l :ikdxn`xcdelit`c ,xnel

aiign Ð dry dze`a jk xn` `ly oeik ,cifn

iax xne` ,mipdk zxeza `zi` ikde .xi`n iax

oirney Ð "iziid cifn" xne` dlgza m` :xi`n

`l" xne`y ,meid lk mdnr oc did m` la` ,el

:jk xg` xne` elit`e ,xzei xn` `le ,"izlk`

:xn`z m`e .aiig Ð cifn `l` bbey izlk` `l

lrae ,izlk` `l xn`de ?xi`n iax aiign j`id

:(`,n) `nw `aa xn`ck ,z`hg `iai `l egxk

mzdc :xnel yie !oze` oipkynn oi` ze`hg iaiig

i`d la` ,dxtka dil `gip `lc xn`yk ixiin

Ðxeht zeidlxeaq`edy`l` ,dxtkadil`gip

.eze` oipkynn

à÷ôðxninl ivn inp ikde Ð d`nehl dpin

`l izlk` `l :xn`y `kid dpin `wtp

.cifn `le bbeyíéãåîådcedi iaxl minkg

ecen `l d`neha la` ycwn z`iaae oialga

wgvi epiaxe .zepeyl izy yxit i"yx Ð xehtc

dcedi iaxl minkg micene :zxg` dhiy yxit

"z`nhp" enk ,dil ecen `l d`neha la` 'ek

?i`na :`cenlz yxtne ,"iz`nhp `l" xn` `ede

i`ne `kd `py i`n Ð dpyi d`neha `nili`

,dycg d`neha dpin rny `l` ?`kd `py

ediinrhe .ebin jiiy `lc Ð ecen `l ikd meyne

ecen zeixrae mialga `weece ,ebin meyn opaxc

meyn `nrhc ,dcedi iaxl la` .ebin jiiy `lc ecen `l d`neha la` ,ebin jiiyc meyn

xi`n iaxc dilr ibiltc opaxc ediinrhc ,`ira hytine .`kde `kd xht 'ek lr on`p mc`

dinrh Ð dcedi iax epiid xi`n iaxc opax i`e .`kd rnynck dixeaic uxzn mrhn ied

`kd ibiltc `de .ebin mrhn wx `pnidn `l dcedi iax elit`c xninl epivnc ,icin gken `l `kdn ,xnelk .dpyi d`neha jl `ni` mlerl :`piax igce .envr lr on`p mc`c meyn

izcnr `l :xnel dvexc xn`c `da dixeaic uixzinc opax iayg `lc ,iz`nhp `l :xn` `ede ,sebd z`neha miycw zlk` :micr ixn`wc oebk Ð aiigc opax ixn`we ,dpyi d`neha Ð

ebin dil yigkzi` xak Ð "iz`nhp `l" xne`yk la` .dlgz izlah `l` iz`neha izcnr `l :xnel dvexy dixeaic uixzinl opivn "izlk` `l" xn` ded i`c .izlah `l` iz`neha

:xn`wc (a,b) `rivn `aac `nw wxtc `dl dyw `kdc `ibeq jde .el exn`y enk dlik`d lr mdl aiyd `ly oeik ,cifn `le bbey `l rnync ,"iz`nhp `l" xn`y ,rbn z`neha `nw

eaiign eitc `d ?jixt i`ne !oaxw eze` oiaiign oi`y micra xn`z ,oaxw eaiign oky eitl dn :jixte .'ek eit dne :xnege lw xn`we ,xnege lwn micr z`crdn dlecb eit z`ced `dz `l
oaxw
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.micrn xzei envr lr on`p mc` dxtk iably meyn e` ,ebn

:wtqd z` heytl `xnbd dqpn,òîL àz,`ziixaa epipyBì øîà ¨§©¨©
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קעז
oifge` mipy` cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

åîöò ìò ïîàð íãàcbp xtkzdl z`hg iiezi`l rpnin `l dxtk mda yiy mixaca Ð

.epew'åë éòá éàã åâéîizxn`y dne ,iziid cifn :xnel leki xwyl dvex did m` Ð

.cifn `l` bbey izlk` `l Ð izlk` `läàîåèìz`a cine z`nhp :el exn` oebk Ð

.ycwnläðùé äàîåè.zqpkp meide z`nhp lenz` Ðäùãç äàîåèmeyn `kil Ð

zrya :el exn`dc ,xninl `kil "izlah"c ebin

aixrd `l Ð zlah inp i`e .zqpkp d`neh

aiig bbeya ycwnl qpkpd mei leahe ,jyny

:(a,fk) "dax unewd"a zegpna xn`ck ,z`hg

,z`hg aiig Ð ycwnl qpkpy mixetik xqegn

,cifn inp xninl `kile .mei leah xnel jixv oi`e

`l" edl xn` ded i`e .dixeaic uxzilc opirac

bbey izqpkp `l :dixeaic uxzn ded "izqpkp

,iz`nhp `l :edl xn`c oeik la` .cifn `l`

Ð cifn `l` bbey iz`nhp `l :inp xn` ik

i` ol ztki` `l d`nehc oaxwn xhtin `l

.bbey i`ed ycwn z`iac ,ded cifn i` bbey

úàîèð.ycwnl z`ae Ðøåèô:onwl xn`ckÐ

xacadcen epi`y ,aiig xacadcenÐ "dcezde"

.xehtåâéî íåùî ïðáøã åäééîòè íìåòìÐ

.opiqxb ipzw ikde ,ibiltc `ed dpyi d`nehae

éëä éàxi`n iaxc ,ibilt `da d`neh iab Ð

alg epiid Ð ebin edl zi` opaxe ebin dil zil

?il dnl izxze ,oizipzncáìç úìëàzi` Ð

la` ,'ek dixeaic uixznc meyn ebin opaxl edl

`l` bbey iz`nhp `l xninl `kilc d`neh

ol rnyn `w .dixeaic uixzin `l `ni`Ðcifn

.iz`neha izcnr `l :izixg` `peeba uixzinc

äãåúäåycwn z`neh iab ,"dilr `hg xy`" Ð

.[d wxt] "`xwie"a aizkéáøì íéîëç íéãåî
äãåäé:oebk .oialga ,xi`n iaxc` ibilte Ð

z`iaae ."izlk` `l" xne` `ede "alg zlk`"

`ede "`nh ycwnl zqpkp" el exn` ,ycwn

."izqpkp `l" xne`äàîåèá ìáà`kid oebk Ð

`xiaq `le ,dil ecen `lÐ "iz`nhp `l" xn`c

ebin meyn opaxc ediinrh `nl` .xehtc edl

`l` bbey iziyr `l :oebk ,dixeaic uixzinc

xninl `kilc ,"iz`nhp `l" iab la` .cifn

hiyti`e .dcedi iaxl ecen `l Ð iz`nhp `l

o`kn] .icin `l eze ,ebin meyn `nrhc oiira

d`neh i`na :`cenlz jixtwe [a cenrl jiiy

?ebin `kilc opiwqrZ äðùé äàîåèá éà
?äðùéá äéì åãåî àì éàîàå ,åâéî àëéàä

íìåòì àðéáø øîàda zilc dpyi `ki` Ð

zlk`e lenz` z`nhp :el exn`c oebke .ebin

zaiigzne ,sebd z`neh epiidc ,miycw meid

oia edpiygk`e .iz`nhp `l :xne` `ede .z`hg

miycw rbp `le lk` `lc ,dribpa oia dlik`a

,"iz`nhp `l" `zyd xn`e xcd i`e .d`neha

oieknw `l Ð d`neha izcnr `l `pin` `wc

da zi`c dlik`ne ,(`l) oaxwn xhtinl `l`

.edl yigkn `l dribpn ,edl yigkn oaxw

`pyil .rbn z`neha `nw dixeaic ygkzi`e

oialga dcedi iaxl minkg micen :`pixg`

d`neha la` ,oaxw eda jiiyc ycwn z`iaae

`l Ð oaxw `kilc ,ycwn z`ia `la `zcixb

.dil ecenäàîåèá.zexdha rbpe Ð'åë äðùé äàîåèá éà ïðé÷ñò éàîáå`l` Ð

`dc ,ebin meyn e`l `nrh dpin rny Ð d`neh meya dil ecen `lc ipze wiqtcn

äàîåèá
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àìà.onidn `l yigkn i` la` Ð dpin rny onidn yigkn oi` ik ipzwe cga e`l

ipi`" xn`y ,jgxk lr xnel dvexe`hiyt Ð "izlk` `l" `icda xn` i`c ."rcei

.oizipzna ziyixtck dreayl wx mw epi` cg` crc ,xehtcåàopaxc ediinrh `nlc

mrhn on`p `edy `hdix metl rnyn Ð 'eke iziid cifn xn` ira i`c ebin meyn

ixdy :dywe ."iziid (ip`) cifn" xnel lekiy ebin

`ede lk`y micr yic ,`ed micr mewna ebin

mewna dil `pnidn ok m`e ,"izlk` `l" xn`

:(a,`t) `rivn `aaa opixn`e .ebin gkn micr

`l"c `idd iab ,opixn` `l micr mewna ebin

!"yxpc `gxe`a lif ,cewt xdpc `gxe`a lifiz

,`riyx diytp yipi` ieyn `lc ,ebin df oi` ,eze

"oelgd on `ad" `idd iab (`,p oiyecw) opixn`ck

it lr s` ,(el `iade) `nwqelcd on el `iade

"dfn `l` dfn iala did `l" ziad lra xne`y

mzde ,mixac opi` alaymixacc ,'ek ziadlraÐ

oaxwn diytp xhtinl `nlce :jixte .dil gken

."iziid cifn" xn` ded ok m`c :ipyne !xn`w

jkl !`riyx diytp yipi` ieyn `l `de :jixte

,dixeaic uixzinc Ð `kd on`pc `dc ,xnel yi

:xneldvex "izlk``l" xn`c`d :xninl`ki`c

ebin :`yexit ikde .cifn `l` bbey izlk` `l

inp `zyd ,xeht "iziid cifn" xn` ira i`c

ikde ,xnel dvx jk Ð "izlk` `l" xn`y dn

ab lr s`e .ezrc did ikdac dizlin opivxzn

oixcdpq) xn`ck ,`riyx diytp yipi` ieyn`lc

mc` oi`cmeynon`p epi`c "iprax ipelt" iab (a,h

,onidn`ldiytp lqtil epiidÐryx envrmiyn

xne`c ,onidn Ð alg izlk` cifn :xn` i` la`

.dxfra oileg `iadl dvex epi`y ,daehl oiekzn

yie !jkl ezrc did m` diliiyipe :xn`z m`e

`l`bbey izlk``l :ikdxn`xcdelit`c ,xnel

aiign Ð dry dze`a jk xn` `ly oeik ,cifn

iax xne` ,mipdk zxeza `zi` ikde .xi`n iax

oirney Ð "iziid cifn" xne` dlgza m` :xi`n

`l" xne`y ,meid lk mdnr oc did m` la` ,el

:jk xg` xne` elit`e ,xzei xn` `le ,"izlk`

:xn`z m`e .aiig Ð cifn `l` bbey izlk` `l

lrae ,izlk` `l xn`de ?xi`n iax aiign j`id

:(`,n) `nw `aa xn`ck ,z`hg `iai `l egxk

mzdc :xnel yie !oze` oipkynn oi` ze`hg iaiig

i`d la` ,dxtka dil `gip `lc xn`yk ixiin

Ðxeht zeidlxeaq`edy`l` ,dxtkadil`gip

.eze` oipkynn

à÷ôðxninl ivn inp ikde Ð d`nehl dpin

`l izlk` `l :xn`y `kid dpin `wtp

.cifn `le bbeyíéãåîådcedi iaxl minkg

ecen `l d`neha la` ycwn z`iaae oialga

wgvi epiaxe .zepeyl izy yxit i"yx Ð xehtc

dcedi iaxl minkg micene :zxg` dhiy yxit

"z`nhp" enk ,dil ecen `l d`neha la` 'ek

?i`na :`cenlz yxtne ,"iz`nhp `l" xn` `ede

i`ne `kd `py i`n Ð dpyi d`neha `nili`

,dycg d`neha dpin rny `l` ?`kd `py

ediinrhe .ebin jiiy `lc Ð ecen `l ikd meyne

ecen zeixrae mialga `weece ,ebin meyn opaxc

meyn `nrhc ,dcedi iaxl la` .ebin jiiy `lc ecen `l d`neha la` ,ebin jiiyc meyn

xi`n iaxc dilr ibiltc opaxc ediinrhc ,`ira hytine .`kde `kd xht 'ek lr on`p mc`

dinrh Ð dcedi iax epiid xi`n iaxc opax i`e .`kd rnynck dixeaic uxzn mrhn ied

`kd ibiltc `de .ebin mrhn wx `pnidn `l dcedi iax elit`c xninl epivnc ,icin gken `l `kdn ,xnelk .dpyi d`neha jl `ni` mlerl :`piax igce .envr lr on`p mc`c meyn

izcnr `l :xnel dvexc xn`c `da dixeaic uixzinc opax iayg `lc ,iz`nhp `l :xn` `ede ,sebd z`neha miycw zlk` :micr ixn`wc oebk Ð aiigc opax ixn`we ,dpyi d`neha Ð

ebin dil yigkzi` xak Ð "iz`nhp `l" xne`yk la` .dlgz izlah `l` iz`neha izcnr `l :xnel dvexy dixeaic uixzinl opivn "izlk` `l" xn` ded i`c .izlah `l` iz`neha

:xn`wc (a,b) `rivn `aac `nw wxtc `dl dyw `kdc `ibeq jde .el exn`y enk dlik`d lr mdl aiyd `ly oeik ,cifn `le bbey `l rnync ,"iz`nhp `l" xn`y ,rbn z`neha `nw

eaiign eitc `d ?jixt i`ne !oaxw eze` oiaiign oi`y micra xn`z ,oaxw eaiign oky eitl dn :jixte .'ek eit dne :xnege lw xn`we ,xnege lwn micr z`crdn dlecb eit z`ced `dz `l
oaxw
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קעח
oifge` mipya cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

`kid ,jklid .envr lr on`p mc`c meyn Ð `nrh `l` .ebin `ki` dpyi d`neha

.`l `zcixb d`neha la` ,ikd oaxw `ki`cíìåòì àðéáø øîà.ebin meyn `nrh Ð

ecen `lc d`neh iabe ."cifn `l` bbey izqpkp `l"c ebin `ki` ycwn z`iaae oialga

,ebin da zilc dpyi d`neh `ki`e .oaxw dia jiiyc ab lr s`e ,ebin `kilc meyn Ð dil

.'ek miycw zlk` :el exn` oebkøîà àìiax Ð

zexdh lek`l `l` Ð xedhe on`p `edy dcedi

,lk`i `l Ð mixg` iptl la` ,envr oiae epia

.zexdha ileflfl iz` `nlcåîöòìon`p Ð

lr on`p mc`c ,rbep `edy zexdh lek`l

.mlik`i `l mixg`l la` ,envréáø äãåî
'åë øéàîgepc ,xn` `l oizipznc ebin la` Ð

xnele ryx zeyrn "izlk` `l" xnel xwyl el

.did cifnéøãð ìò íëçì éúìàùðxzidae Ð

icera iz`nhp `l :`pin`w ikde .iz`nhp

.ixcpaúåãòá äúà òãåé`le ,eriayd `ede Ð

ebin .zecrd zreay oaxw dz` aiige ,dced

`l" i`n xnele ,`xzida diytp xhtinl ivnc

.cr zeidl izpeekzp `l Ð `pin`wc "izrci

áìçå áìç:opiqxb ikd .alg izif ipy Ðzenlrd

.oiwlgnáééç ãçà ïéîîoizipznc `tiq` Ð

,aiig cg` oinn mizif i`vg ipy :ipzwc ,i`w

!`hiytòùåäé éáø øîà éë àîéúã åäîonwl Ð

cg` oinn mizif i`vg ipy) [a,eh] `wxit i`da

iegnz (aiig.oiwlgn oiàìå÷ì ïéálk` oebk Ð

.oitxhvn `l Ð oiiegnz ipya mizif i`vg ipy

àøîåçì ïéáipya mizif ipy lk` m`c Ð

rnyn `w .mizy aiig Ð cg` mlrda oiiegnz

`le ,oiiegnz ipya elit` aiig cg` oinn :ol

.ryedi iax biltïì òîùî à÷`xneglc Ð

:opiqxb ikd .xn`wàèéùô øåèô ïéðéî éðùîÐ

ipye cg` oina ixiin oitxhvn oi`c `tiqcne

aiig cg` oinn ipzwc `yixc llkn ,oiiegnz

,xn`w cg` iegnze cg` oin Ð oitxhvnc

!`hiytøåòéù éöçì äòéãé ïéàivg lk` Ð

xfg m`c ,wlgl drici `ied `l Ð rcepe xeriy

.oitxhvn Ð xeriy ivg lk`eéúù áúåëä
úåéúåà.zaya dk`ln `ied Ðäðùîäîë

ïìëåàä àäùéxn`c ,mizif i`vg ipyl Ð

.oitxhvnúåéì÷ ìëåà åìéàëoze` oixryn Ð

olke`e zeilwk oiwc oixexitl exxtzp eli`k

.mitxhvn diidy dze` xeriyke ,zg` zg`

ñøô`edy xkk :(a,at) oiaexira yxtn Ð

`ed xkk ivg .rbepnd zial divg ,awl ylyn

.mivia rax` `ede ,dqext oeyl ,qxtìëà
ïéàîè ïéìëåàlk` m` dnexzd on eteb lqtp Ð

cvik" wxta oiaexira opixn`ck ,qxt ivg

.diebd z` leqtl divg ivge :(my) "oitzzyn

ùã÷îì ñðëðmeync .xcdnw oii ziriax` Ð

.ycwn z`ia` aiign `l oi`nh oilke`íà
äá ÷éñôä.oii ziriax zg` zaa dzy `ly Ð

àøîâàøîåçìzg` zeilw lke` eli`k Ð

lk` m`y ,mixryn `edda ,efl ef jenqa zg`

ivg lk` dry dze` xg`le wiqtde zif ivgk

xg` zifxzei seq cre dlgzn ddy m` s` ,

,oitxhvn Ð efl ef jenqa qxt zlik` ickn

.`nei ilek `xeriy i`d ied elit`eàîìã åà
øîà÷ àìå÷ì,opaxk dil `xiaq `dac Ð

incn ikdle .sxhvn `l qxt zlik`n ithac

zlik`k `l` mizpia wiqtd `l m`c ,zeilwl

,sxhvn Ð efl jenq ef olke`l okxcy zeilw

zlik` icka elit` sxhvn `l Ð wiqtd m`e

.qxt
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eze`ay micirn micrde ,bbeya alg izlk` :xn` m`c ,oiyigkn micr oi`yk epiid oaxw

oaxw aiign `l Ð oney didy oicirny e` ,ea exzd dry dze`ae lk`y xne`y meid

rnynck aiig cg` cra elit`c ,aiig Ð oyigkn eit oi`y micrae ,[dinetn] (dizehn)

.oyigkn eit elit` eze` oiaiign micr ixdy ,eitn ith ixing micr ,daxc` :cere !`kd

i` la` ,ebin mrhn wx opax ixht `l o`k crc

iax ipyn i`n :eze !oaxw aiig `icda edl yigkn

,inp opaxk elit` ?dil `xiaq xi`n iaxk `iig

!dixeaic uxzn `lc `kid oiaiign ixdy

àôéñãîla` Ð 'ek oiiegnz ipye cg` oin

ipye cg` oina `yix iwe`c ,lirl

Ð oipin ipyn `tiqc llkn :wiic `l ,oiiegnz

:xninl `ki`c .mce alg oebk ,ynn oipin ipy

`l `tiq ab` `yix la` .`yix ab` `tiq `pz

.`pzøîàã`de Ð xeriy ivgl drici oi`

`lc ,`ed l`ilnb oaxl Ð cg` mlrd dil ixwc

dil ipz mewn lkne .xeriy ivgl drici aygn

oipin ipyn cg` mlrda elit`c opireny`l

.xeht

äìçúî`kdn Ð qxt zlik` ick seq cre

xeriy ixiin ipeeb ixzlc rnyn

oia wiqtd m`y ,dwqtd oiprl Ð `cg ,qxt

`cge .sxhvn oi` qxt xeriyk dlik`l dlik`

ozp m`y (`,cn migqt) `nlra opixn`ck Ð

`edy ,olk`e oilegc qxt xeriya dnexz zifk

.dilr aiig

ïéìëåà:iqxbc mixtq zi` Ð 'ek oi`nh

m`e .ixiin mi`nhae ,"mivwy"

:xnel yie !`nh eda rbp ikn dil wetiz :xn`z

.drilad ziaa exiag el agzc
exizd
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éúàîeèa ézãîò àì :øîàé äöø íàc ,déøeaéc õøúî§¨¥¦¥§¦¨¨Ÿ©Ÿ¨©§¦§§¨¦
ïBâëe ,äðLé äàîeèa íìBòì :àðéáø øîà !ézìáè àlà¤¨¨©§¦£©¨¦¨§¨§§¨§¨¨§
àeäå ,óebä úàîeèa íéLã÷ zìëà :íéãò déì éøîàã§¨§¦¥¥¦¨©§¨¨¨¦§§©©§
,déøeaéc õéøúî àì àëäc .éúàîèð àì :ïBäì øîà̈©§Ÿ¦§¥¦§¨¨¨§¨¥¦¥
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àì :óñBé áø øîà .äãeäé éaøk äëìä :ïîçð áø øîà̈©©©§¨£¨¨§©¦§¨¨©©¥¨
Bîöòìe Bîöò ïéáì Bðéa àlà døîà:Lé÷ì Léø øîà . £¨¨¤¨¥§¥©§§©§¨©¥¨¦

zìòa :íéðL Bì eøîà íàL ,íéîëçì øéàî éaø äãBî¤©¦¥¦©£¨¦¤¦¨§§©¦¨©§¨
ézìòa àì :øîBà àeäå ,äôeøç äçôL¯éàc ,ïîéäî ¦§¨£¨§¥Ÿ¨©§¦§¥©§¦

:úLL áø øîà .éúàéa ézøîb àì :ïBäì øîà éòä¥¨©§Ÿ¨©§¦¦¨¦¨©©¥¤
:íéðL Bì eøîàL àîè øéæða ,íéîëçì øéàî éaø äãBî¤©¦¥¦©£¨¦§¨¦¨¥¤¨§§©¦

éúàîèð àì :øîBà àeäå ,úàîèð¯éòa éàc ,øeèt ¦§¥¨§¥Ÿ¦§¥¦¨§¦¨¥
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úeãòa äzà òãBé :íéðL Bì eøîà íàL ,íéîëçì©£¨¦¤¦¨§§©¦¥©©¨§¥
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zezixk(ipy meil)

,äðLé äàîeèaok m` ,miizpia xdhp `ly mircei micrd oi`y §§¨§¨¨
,dywàðL éàîly oicd dpey dna -eãBîc ,Lc÷î úàéáe ïéáìç ©§¨£¨¦¦©¦§¨§
déìmeyn df ixd ,oaxwn xehty ,dcedi iaxl minkg miceny - ¥

,éúééä ãéæî øîàé äöø íàc`ly oiekzd 'izlk` `l' oeylae §¦¨¨Ÿ©¥¦¨¦¦
epiid ,'ycwnl izqpkp `l' xn`y dne ,cifna `l` bbeya izlk`

iabl ok m` ,cifna `l` bbeya qpkp `lyõøúî énð äðLé äàîeè§¨§¨¨©¦§¨¥
déøeaéc,eixac z` ayiil mc`d leki ok mb -øîàé äöø íàc ¦¥§¦¨¨Ÿ©

y dzid izpeek ,'iz`nhp `l' oeylayàlà ,éúàîeèa ézãîò àìŸ¨©§¦§§¨¦¤¨
.ézìáèmicen minkg oi` dfae ,dycg d`neha xaecn i`ce `l` ¨©§¦

`vnpe ,lahy xnele eixac z` uxzl leki epi`y oeik dcedi iaxl
`le ,ebn meyn `ed minkg ly mnrhy gkene .ebn el oi`y

.micr d`nn xzei oaxw lka on`p mc`y meyn
:`xnbd dgecíìBòì ,àðéáø øîàminkgy `ziixad zpeek ¨©©¦¨§¨

mb dcedi iax lr miwleg,äðLé äàîeèaepi` recn dywy dne §§¨§¨¨
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.on`p epi` okle ,exeaic z` uxiz `l dfae

:ef zwelgna dkldd wqt z` d`ian `xnbdäëìä ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨£¨¨
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xn`pøëLå ,zLz ìà ïéé'oii ziizya dxdf`d ,xnelk ,'YWY l` ©¦©¥§§§¥¨©¥§§

`id xkyeBúeøëL Cøãk eäzLz ìà,xkyn `edy jxck -àä- ©¦§¥§¤¤¦§¨
la`Ba ÷éñôä íà,zg` zaa e`zy `le ,eziizy rvn`a -Bà ¦¦§¦
y,øeèt ,àeäL ìk íéî BëBúì ïúð.xkyn epi` el` mipte`ay oeik ¨©§©¦¨¤¨

:`xnbd zxxan .`ziixaay mi`pzd ewlgp dna zxxan `xnbd
éâéìt éàîa.xfrl` iaxe dcedi iaxe `nw `pz ewlgp dna - §©§¦¦

:`xnbd zx`anïðéøîb ,øáñ àn÷ àpzdey dxifb micnel ep` - ©¨©¨¨©¨§¦©
milind ly,øéæpî 'øëL' 'øëL','YWY l` xkWe oii' o`k xn`py ¥¨¥¨¦¨¦©¦§¥¨©¥§§

xifp iabl xn`pe(b e xacna)xifp ly xkyy enke ,'xiGi xkWe oiIn'¦©¦§¥¨©¦
jk ,mixkynd ze`wyn x`ya xq`p epi`e ,oiil `weec dpeekd
miyxec 'xky' oeylne ,oiia `l` xeqi` xn`p `l mipdk iabl

.xMWl ie`xd xeriya oiid `diyåeli`éìé àì ,äãeäé éaøóepi` - §©¥§©¦§¨Ÿ¨¦
ly ef dey dxifb cnel,øéæpî 'øëL' 'øëL'yiy xaeq `ed okle ¥¨¥¨¦¨¦

ze`wyn x`y s` ycwn z`iaay 'xky' oeyln zeaxl
.mixkyndéàî ,øáñ øæòéìà éaøåoeyl yexit dn -øëL,weqtay §©¦¡¦¤¤¨©©¥¨

økLî àeäc éãéîe` min ea axiryk `linne ,xkyn `edy xac - ¦¦§§©¥
.eilr miaiig oi` ,xkyn epi`y ,zg` zaa e`zy `ly

:`xnbd zxxanàìæà ïàîkàéðúc àäel` mi`pzn in zrck - §©¨§¨¨§©§¨
,ef `ziixa dzpypúéìéò÷ äìéác ìëàmewnn ze`ad mip`z - ¨©§¥¨§¦¦

,'dlirw' enyyåm` okLnéLå ,Lc÷nì ñðëðå ,áìç Bà Lác äúL §¨¨§©¨¨§¦§©©¦§¨§¦¥
,dcear care -ïàîk ,ä÷Bìi`ce ,`ziixad zxaeq in zrck - ¤§©

,äãeäé éaøk,xeqi`d llka mixkynd mixac x`y s`y xne`d §©¦§¨
.`ziixaa miiepnd el` mixac oebke

:ef zwelgna dkldd z` zwqet `xnbdøa äãeäé áø øîà̈©©§¨©
,[øæòìà] (øæòéìà) éaøk äëìä ,éàúBçàm` `l` miaiig oi`y ©©£¨¨§©¦¤§¨¨

.xkynd ote`a dzyøæòìà éaøc déìò áø éø÷åiax lr ax `xwe - §¨¦©£¥§©¦¤§¨¨
xfrl`'éîékçc àðéáeè'.ezenk dklde ,minkgay aeh - ¦¨§©¦¥

:df oipra dyrn d`ian `xnbdìöeäc àçà áø,'lved' xirdn - ©£¨§¨
eäúéác dìò àøãéð äåä`ly xcpy ,ezy` lr xcp el did - £¨¦§¨£¨§¦§

,dpnn zepdiléMà áøc dén÷ì àúàxizdl iy` ax iptl `ae - £¨§©¥§©©¦
,dzye lk` iy` axy xg`l df dide ,xcpd z`déì øîà,iy` ax ¨©¥

øçîì àúå àðcéàä ìéæ,jl epxiz`y ick xgn xefgze ,dzr jl - ¦©¦§¨§¨§¨¨
oeik ,dzr jl xizn ipi`y mrhdedéìò àøBîà é÷Bî àì áøc§©Ÿ¥£¨£¥

déøáçì àáè àîBiî`xen` cinrdl `ly did ax ly ebdpn - ¦¨¨¨§©§¥
,zxgnl cr ,dcerqd xg`l aeh meia yexcleúeøëL íeMî¦¦§

edfy ,mixcp xizdl dvex ipi` ip` s` okle ,dcerqa dievny
x`eaiy enke ,izizye izlk`y xg`l ,'d`xed' aygpy xac

.zexedl i`yx epi` oii dzeydy oldl `ziixaa
déì øîà,`g` ax,øæòìà éaøk äëìä ,áø øîàäåzegt dzy m`y ¨©¥§¨¨©©£¨¨§©¦¤§¨¨

oicd `ede ,ycwn z`ia lr xeht ,oiia min axiry e` ,ziriaxn
,zexedl i`yxyàiî déa éîø à÷c àeä øîemin zlhd ixde - ©§¨§¦¥©¨

.jpiiadéì øîà,iy` axàéL÷ àì àä,ixac lr `iyew ef oi` - ¨©¥¨Ÿ©§¨
àäepiid ,dliren min zlhdy dn -,úéòéáøaeàädne - ¨¦§¦¦¨

epiid ,min ea axernyk s`e ,zexedl xeq`y izxn`yøúBéa§¥
,úéòéáø éãkîxzei izizy ip`y oeike ,xkyn oiid z`f lkay ¦§¥§¦¦

.zexedl leki ipi` ,mina oiid z` izbfny s` ,ziriaxn
i`yx epi` oii dzeydy x`ean day `ziixad z` d`ian `xnbd

:zekld zexedlïðaø eðzweqta xn`p ,`ziixaa(`i-g i `xwie) ¨©¨¨
LipaE dY` YWY l` xkWe oii ,xn`l oxd` l` 'd xAcie'KY` ©§©¥¤©£Ÿ¥Ÿ©¦§¥¨©¥§§©¨¨¤¦¨

liCadlE ,mkizxcl mlFr zTg Eznz `le crFn ld` l` mk`aA§Ÿ£¤¤Ÿ¤¥§Ÿ¨ªª©¨§ŸŸ¥¤§©§¦
ipA z` zxFdlE ,xFdHd oiaE `nHd oiaE lgd oiaE WcTd oiA¥©Ÿ¤¥©Ÿ¥©¨¥¥©¨§Ÿ¤§¥
zyxec .'dWn ciA mdil` 'd xAC xW` miTgd lM z` l`xUi¦§¨¥¥¨©ª¦£¤¦¤£¥¤§©Ÿ¤

,weqtd z` `ziixadïéîc elà ,'ìBçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe'- §©§¦¥©Ÿ¤¥©¥¨¦
,ilr inc xne`dïéëøòå,ilr ikxr xne`d -ïéîøç,eiqkp mixgd - ©£¨¦£¨¦

,odkl e` ziad wcal,úBLc÷äåieey z` meyl mikixv el` lka §¤§¥
ef `ney zeyrl oi`e ,jxrpd mc`d z` e` ,miycwend miqkpd

.`neya erhi `ny ,oii iiezy ici lrelà ,'øBähä ïéáe àîhä ïéa'¥©¨¥¥©¨¥
ipicäàøBä Bæ ,'úBøBäìe' .úBøäèe úBàîè.xzide xeqi` zekld ly ª§§¨§¨¨

,úBLøãî elà ,'íéweçä ìk úà'ixac mixn`p zeyxcd jezay oeik ¥¨©¦¥¦§¨
.d`xedäëìä Bæ ,''ä øac øLà'.ipiqn dynläæ ,'äLî ãéa' £¤¦¤£¨¨§©Ÿ¤¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמונ קסט



xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc zezixk(iriax meil)

àøîâ
lr zg` dlik`a xearl ozipy xaeq xi`n iaxy dpyna x`ean

:`xnbd zxxan .mixeqi` dnkàîéðgkeny xn`p `ny - ¥¨
c epzpynnøéàî éaøì déì úéày xaeq xi`n iaxy -ìò ìç øeqéà ¦¥§©¦¥¦¦¨©

,øeqéàzaa mlek elg `l epzpyna miiepnd el` mixeqi` ixdy ¦
`edy xi`n iax xaeq ok it lr s`e ,df xg` dfa `l` ,zg`

mleka aiigzn.
:`xnbd dgecéäðit lr s` -déì úéì øeqéà ìò ìç øeqéàcoi` - §¦§¦¨©¦¥¥

mewn lkn ,xg` xeqi` lr lg xeqi` mzqy xaeq xi`n iax
éñBî øeqéà'å 'ììBk øeqéà'déì úéà 'óm`y epiide ,xaeq `ed - ¦¥§¦¦¦¥

e` ,okl mcew mc`l mixzen eidy mixac mb llek ycgd xeqi`d
mixeqi` milg ,ztqep xeqi` zxneg envr utgd lr siqen `edy
,siqen xeqi` e` llek xeqi` md mixeqi`d lky ,epzpynae .el`

mc` :`xnbd zx`ane .mlek milgàøwéòî ,øBäèdligzn -àì ¨¥¦¨¨Ÿ
did,áìça àlà øeñàokn xg`l .oaxwd xya x`ya `ledéì äåä ¨¤¨§¥¤£¨¥

dyrp -,àîèeBbéîjk jezne -c`nhpy dzrøeñà`edax`y ¨¥¦§¨¦
úBøBäè úBëéúç,dzr cr el zexzen eidy xyad lydéa óñBzéà £¦§¦©¥

áìç éåléò àøeqéà énð.algd lr s` lge d`neh xeqi` sqep - ©¦¦¨¦¨¥¥¤
áìçå,envràøwéòî,oileg znda z`f dzidyk ,dligzn -àì §¥¤¥¦¨¨Ÿ
diddéLc÷à ,äìéëàa àlà øeñà,eyicwdy xg`le -Bbéî ¨¤¨©£¦¨©§§¥¦

äàðäc àøeqéà déa óñBzéàc,d`pd xeqi` ea sqepy jk jezn - §¦©¥¦¨©£¨¨
áìç éaâì déa óñBzéàiabl s` ,ycw zlik` xeqi` mb ea sqep - ¦©¥§©¥¥¤

.envr algdézkàåwx ,oiicre -dBáâì ìáà ,øeñà àeä èBéãäì §©©¦§¤§¨£¨§¨©
éøL,ycwna dxhwdl `ed xzen -déì äåädyrpyke -,øúBð ¨¦£¨¥¨

dBáb éaâì àøeqéà óñBzéàc Bbéîxeqi` ea sqepy jk jezn - ¦§¦©¦¨§©¥¨©
,gafnl exihwdlèBéãä éaâì déa óñBzéàiabl xeqi` mb ea sqep - ¦©¥§©¥¤§

okn xg`l .xzep zlik` xeqi` `ede ,heicd,íéøetkä íBé déìò ìç̈£¥©¦¦
eïéleç éaâì øeqéà déa óñBzéàc Bbéîmei siqedy jk jezne - ¦§¦©¥¦§©¥¦

,dlik` lk mc`d lr xeq`l mixetkddBáb éaâì déa óñBzéà- ¦©¥§©¥¨©
dlik` xeqi` mdilr legiy ,zepaxw xya iabl xeqi` mb ea sqep

.mixetkd meia
dywn .sqep xeqi` dpynd o`k dzpy `l recn zx`an `xnbd

:`xnbdéðúðåaeig ef dlik`a yiy `pzd dpy `l recne -Lîç §¦§¥¨¥
dî÷Bðå ,úBàhçef dlik`l cinrpe -úéfk ìëàc ïBâkxya ly ©¨§§¨§§¨©©©¦

,ìebét:`xnbd zvxzn .z`hg ly sqep aeig ea yiyäîäa àãça ¦©£¨§¥¨
éøééî÷j` ,zg` dnda ly xya zlik`a zwqer epzpyn -ézLa ¨©§¦¦§¥

éøééî÷ àì úBîäá,zwqer dpynd oi` -äîäa àãça ìebéôe øúBðå §¥Ÿ¨©§¦§¨¦©£¨§¥¨
dì úçkLî àìipy eidi zg` dndaay ote` `ven dz` oi` - Ÿ©§©©¨

zecear zra `id lebit zaygn ixdy ,lebite xzep ,el` mixeqi`
dze`a m`e ,ezwixfe ezkled ,mcd zlaw ,dhigy epiide ,mcd
zlik`l `l ie`x epi`e oaxwd z` lqt ,lebit zaygn ayg dry
xeqi`a ztqez lk oi` aeye ,gafnd iab lr daxwdl `le mc`
.deabl xeq` did xak okl mcew ixdy ,oaxwd lr legiy xzep

:dywne `xnbd dkiynnàì äîlàdze`ay okzi `l recn - ©¨¨Ÿ
ixde ,xzep xeqi` mbe lebit xeqi` mb didi dndadì úçkLî- ©§©©¨

,df ote` `evnl ozipc ,çaæî éaâì ìebét øáà äìòäL ïBâkoicd §¤¤¡¨¥¤¦§©¥¦§¥©§
ef d`lrday `eddépéî déìebét ò÷toic xa` eze`n rwt - ¨©¦¥¦¥

,lebitøúBð déì äåäåxeqi` eilr lg epnf xg`l edexi`yd m`e - ©£¨¥¨
`ly dnda dze` ly xg` xa` oke ,df xa` lk` m`e ,xzep
.xzep xeqi`a mbe lebit xeqi`a mb xar ,gafnd iab lr dlred
rwt ,gafnd iab lr xa` z`lrd ici lry oipn `xnbd zx`ane

,lebit xeqi` epnnå`ed df oicõîB÷ ,àleò øîàãëzgpn ly §¦§¨©¨¤
,çaæî éaâì äìòäL ìebétepnî Bìebét ò÷toeik ,unew eze`n - ¦¤¤¡¨§©¥¦§¥©¨©¦¦¤

,ef dceara gafnd eyciwyøúBð déì äåäå.xzep oic ea jiiye - ©£¨¥¨
:`xnbd zvxznéøééî÷ àì íéøáà éðLa ,éøééî à÷ ãçà øáàa- §¥¤¤¨¨©§¦¦§¥¥¨¦Ÿ¨©§¦

ipy lke`a `le ,cg` xa` ly xya lke`d mc`a zwqer epzpyn
,mixa`dì úçkLî àì øáà ãça ìebéôe øúBðåeidiy okzi `le - §¨¦§©¥¤Ÿ©§©©¨

.lebite xzep ixeqi` xa` eze`a
:dywne `xnbd dkiynn,àì äîlàixdedì úçkLîozip - ©¨¨Ÿ©§©©¨

,xa` eze`a mixeqi`d ipy eidiy ote` `evnløáà äìòäL ïBâk§¤¤¡¨¥¤
,çaæî éaâì ìebétote`adéçpà débìôcgipd eivg z`y -éab ìò ¦§©¥¦§¥©§©§¥©§¥©©¥

çaæîã éàøáàî débìôe ,çaæî,gafnl uegn ielz x`yp eivge - ¦§¥©©§¥¥©§©§¦§¥©
àeääcwlg eze`y -ciab lr dlrò÷t ,çaæîmy epnnìebét §©§¦§¥©¨©¦

ò÷t çaænä ìò äìòäL ìebét õîB÷ ,àleò øîàãëå ,øúBð déì äåäå©£¨¥¨§¦§¨©¨¤¦¤¤¡¨©©¦§¥©¨©
e ,epnî Bìebétepnf xary xg`l,øúBð déì éåäwlg eze` eli`e ¦¦¤¨¥¥¨

aiigzd elk`yke ,lebit xeqi` epnn rwt `l ,gafnl uegn didy
.lebit meyn mb
:`xnbd zvxznàì ,déì øîà,jytp dnne ,ok xnel xyt` i` - ¨©¥Ÿ
çaæîc àaeø éà,gafnd iab lr xa`d aex m` -çaæîì dééãL- ¦¨§¦§¥©©§¥§¦§¥©

icin `vei uegay wlg eze` s`e ,gafnd xg` elek z` milihn
`e ,lebitméàøác àaeø,gafnl uegn xa`d aex -éàøáì dééãL ¨§¨©©§¥§¨©

iab lry wlg eze` s`e ,uegay wlgd xg` elek z` milihn -
.lebit llkn `vei epi` gafnd

,ok m` :`xnbd dgecèBLôzo`knéòácwtzqdy dn -øa éîø ¦§§¨¥¨¦©
,àîçm`d,àì Bà áBøä øçà íéøáàa eëìägken jixacl ixdy ¨¨¨§§¥¨¦©©¨Ÿ

.aexd xg` mikledy dpyndn
:`xnbd zvxznéøééî à÷ àì íéúéæ éðLa ,éøééî÷ ãçà úéfëa ,àlà¤¨§©©¦¤¨¨©§¦¦§¥¥¦Ÿ¨©§¦

yi eae ,cg` zifk xeriya alg lk`y ote`a zwqer epzpyn -
cg` zifk xeriyae ,mizifk ipy lk`y ote`a `le ,ze`hg rax`

.lebit xeqi` mbe xzep xeqi` mb didiy okzi `l
:`xnbd ddnzàìåipy lk`y ina zwqer dpynd oi` ike - ¨Ÿ

,mizifkéðz÷äåa dlik` meyn `ed ze`hgd cg`y dpynaíBé §¨¨¨¥
å ,íéøetkälke`díéøetkä íBéaxeriy lr wxúáúBk[xnz-] ©¦¦§§©¦¦¤¤

`eddéa úéà 'úáúBë'å ,áéiçîcly xeriy da yi -,íéúéæ éðLm`e §¦©©§¤¤¦¥§¥¥¦
xzep ly cg` zifk lk`y ote`a xaecny xnel dpynd dlki ok

:`xnbd zvxzn .lebit ly cg` zifke,àøéæ éaø øîàzn`a ¨©©¦¥¨
aiig mewn lkne ,alg ly cg` zifk wx lk`y epzpyna xaecn

e ,mixetkd meiadaìça àéìek ìëàL ïBâkalgd mr dilk - §¤¨©§¨§¤§¨
meia zaiignd ,zazek xeriyl dnilyn dilk dze`e ,dilry

.mixetkd
:sqep uexiz,øîà àtt áø,cala alg zifk lke`a zwqer epzpyn ©¨¨¨©

,mixetkd meia dlik` lr aiigzn `ed cvik jl dywedy dne
epiidéøîúa dééìîc ïBâk.mixnza xeriyd z` milyde `liny - §§©§¥§©§¥

:lebit xeqi`a mb zwqer epzpyn ok`y drc d`ian `xnbdáø©
éðúî àçà øa àcàepzpyna dpy -dì õéøúîe ,'úBàhç Lîç'- ©¨©£¨©§¥¨¥©¨§¨¥¨

,z`f x`iaeìebét úéfk ìëàc ïBâk,zxg` dndanéðäk épLî àìå §§¨©©©¦¦§Ÿ§©¥§¨¥
ïðépLî à÷c ééepéLepvxizy mivexiz mze`k uxzl dvex epi`e - ¦¥§¨§©¦©

`l` ,cg` zifkae cg` xa`ae zg` dndaa `wec xaecny ,lirl
cg`y ,mipey zifk ixeriy ipyae zenda izya s` xaecn zn`a

.xzep ipyde lebit did mdn
zifkn xzei ly dlik`a zwqer epzpyny ,ok m` :`xnbd dywn

,cg`éðúðådpynd dzpy `l recne -dî÷Bðå ,úBàhç LL- §¦§¥¥©¨§§¨
df ote` cinrpeìëàc ïBâkmb,íc úéfk.lebite alg zifk caln §§¨©©©¦¨
:`xnbd zvxznà÷ àì úBìéëà ézLa ,éøééî à÷ äìéëà àãça©£¨£¦¨¨©§¦¦§¥£¦Ÿ¨

éøééî,zelik` izya `le ,zg` dlik`a zwqer epzpyn -eøòéLå ©§¦§¦£
íéúéæ éðMî øúBé ÷éæçî äòéìaä úéa ïéàc íéîëç,dlik` jxca £¨¦§¥¥©§¦¨©£¦¥¦§¥¥¦

.mizif dyly xeriy zlik`a df ote` cinrdl jiiy `l `linne
:dpyna epipy'åëå øîBà øéàî éaø,eita e`ivede zay did m` ©¦¥¦¥

.aiig
:`xnbd dywnéðúðåwx xi`n iax xn` `l recn -,BàéöBä íà' §¦§¥¦¦

,'áéiçmikiiy ea s`y ,mixetkd meia zwqer epzpyn ixdy ©¨
e ,zay ly dk`lnd ixeqi`éðz÷ àîòè éàîiax jxved recne - ©©£¨¨¨¥

siqedl xi`n.'úaL äúéä íà':`xnbd zvxznúàæ ,íøôø øîà ¦¨§¨©¨¨©©§¨Ÿ
úøîBàzpwz yiy ,xi`n iax ixacn cenll yi -å áeøéòxeqi` ¤¤¥§

,úaMì äàöBäzeyxn `ivedl xeq`y ,xnelk,zeyxláeøéò ïéàå ¨¨©©¨§¥¥
,íéøetkä íBéì äàöBäåokle ,zeyxl zeyxn `ivedl xzene §¨¨§©¦¦

meyn mb aiig ,zay ef dzid m`y xnel xi`n iax jxved
.d`ved

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמונ כח



קפה oifge` mipy` cenr ci sc ± oey`x wxtzereay
àøîâäéì úéì øåñéà ìò ìç àãéøâ øåñéàã éäðd`nh dnda zlap lke`d oebk Ð

.siqen `le llek `l `kilc ,`cixb xeqi` epiidc .dlap meyn aiig epi` Ðøñàðã åâî
áìçá éîð øñúéà (úåøåäè) úåëéúçásqezi` `lc ,llek epiide .d`neh meyn Ð

.`xeqi`a i`dl inp liik Ð ipixg` iabl `xeqi` sqezi` `xab` `l` ,`vtg` `xeqi`

äééðä øåñéà`xeqi` sqezi`c ,siqen epiid Ð

.`vtg`øúåð.siqen xeqi` inp Ðíéøåôëä íåé
ììåë øåñéà` `xeqi` sqezi`c Ðicin` `xab

.`zyd cr dil ixzyncàì úåîäá éúùá
àëéì äîäá àãçá ìåâéôå øúåðå éøééîÐ

.mc ly zecear rax`a `l` epi` lebitc

mc` zlik`l `l `ifg `l dlbtcn ,jklid

.xzep dilr liig `l jkld ,gafn zlik`l `le

åìåâéô åðîî ò÷ôã.dceara gafn edycwc Ð

.(`,bn) migafa yxtn `lerc dinrhàáåø éà
çáæîà øáà åìåëì äééãù çáæîàdilek iede Ð

.'ek xzep'åë íéøáàá åëìäwxta `ira i`d Ð

.(`,r oileg) "dywnd dnda"ãçà úéæëÐ

.ixiinw `l alg izif ipya ,ixiinw xeqi`c alg

íéúéæ éðù äá úéà úáúåëdrilad zia jkc Ð

.wifgnäáìçá àéìåë ìëàù ïåâëzlik``c Ð

inp mxebe ,my`e ze`hg yly aiign alg

`ilek ly zife ,zazek zlik` znlydl

ipyac ,lebt `pz `l jklid .zazekl milyn

oebk miwel :`niz i`e .ixiinw `l alg izif

alg dedc ,gafn` `ilek ly zif dlrdy

zif` xzep ipdn `l ok m` !xzep `ilekle lebit

dlik`c ,edlek` cg iedilc opira op`e ,algc

cg` zifka `l` (oeilb) .zifk epiidc ,ipzw

oi` Ð gafn` zifc dibltl digp` i`e ,ixiin

.zifkn zegta dxhwdàéìåë ìëàù ïåâë
äáìçá`ilek` aiigil :xnel jytp m`e Ð

ivn `l Ð xzep meyn dalg`e ,lebit meyn

envr algac ,ipzw "lk`y `nh"c ,ikd xninl

.ixen yexit .ixeqi` edlekl inewe`l iraáø
øîà àôôixiin `lc Ð lebit `pz `l ikdl Ð

oebk Ð zazek jl `iyw `wce .alg izif ipya

.zazekkl enilyde ixnza algl diilnc

ìåâéô úéæë ìëàã ïåâë äì õøúîådndan Ð

.dcda zxg`áééç åàéöåä íà éðúéðå`dc Ð

.`ed mixetkd meiåì ïîåæîáedepnfiy Ð

.xiryd jiledl lenz`núøîåà úàæÐ

d`vede aexir oi` Ð zaya elit` :ipzwcn

meil d`ved xeqi` yi m`c .mixetkd meil

igc `d ?zay iieaxl jixhvi` i`n` ,mixetkd

oicd `ede ,mixetkd mei!zaylàîìéãmein Ð

mixetkd meic ,zayl opirny `l mixetkd

oicinzc `inec ,jka ezevn xykdc ,ip`y

.zaya oiaixwyäðùîåúåçàå åúá`ay Ð

.dcilede en` lråéçà úùàåel z`ypy Ð

`ae ,eia` ig` d`yp ezzin xg`le ,okl mcew

.dzcpa dilr dia` dfàøîâ
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m̀
[mcewd cenrl jiiy]íà?dlik` oiprl df jiiy dn :xn`z m`e Ð e`ivede zay did

zeyxa eita egipdy oeikc .eita e`ivede :eyexit ikdc ,xnel yie

`iven `dc .ezgpd `id ezrilac ,d`ved meyn aiign Ð miaxd zeyxa d`ivede cigid

.ozgpd `id ef ozaizkc ,aiig Ð jldn `edyk oazke zeize` izy

øîà:xn`z m`e Ð 'ek lebit unew `ler

wxt xn`c ,diteb xa`n jixt `l i`n`

aiygc (a,dte `,ct migaf) "ycwn gafnd"

m` jk ,ecxi `l elr m` 'ek epnfl ueg ehgy

`ly `l` `py `l :`ler xn`we .elri `l ecxi

elit` Ð xe`d ea dlyn la` ,xe`d ea dlyn

ly engl dyerc dpin rny ok m`e .elri ecxi

mewn lknc :xnel yie !epnn elebit rwte gafn

,epnn elebit rwtc jk lk `icda dil `pz `l

.unewc `icda enk

ò÷ôwxt i"yx dywd zegpna Ð epnn elebit

`xw jixhvi` i`n` :(`,ci) unewd

xiznd axw `lc il wetiz ?lebitn unew hrnl

,eaexa xe`d ea dlyna ixiinc :uxize !ezevnk

xizn izni`n unew :opixn`ck ,mixiyd exzedy

.eaexa xe`d zvedyn Ð dlik`a miixiyd

,epnn elebit rwtc (miwel) ok m`c :dywe

lr dlrd eivgy ixiinc :xnel yie !`kd gkenck

on elebit rwt `lc ,dlrd `l eivge gafnd iab

inp dlgzkl elit`e :xn`z m`e .x`ypy ivgd

migaf) "i`ny zia" wxt opixn`ck ,dil oilrn

,`rx`` digp` dibltc unew i`d :(a,bn

,mzd ip`y :xnel yie !dlgzkl dil `pwiq`

jk xg`e gafnd iab lr dlgzn elek didy

.gafnd lr did `l `kd la` .dhnl eivg cixed

mdy giyn odk zgpne mikqp zgpn :xn`z m`e

?lebitn mze` hrnl `xw jixv i`n` ,lilk olek

oeik :xnel yie !xac mey zxzn dpi` `lde

drawe oixizn eaxw enk ied ilka eycwy

.hrnl `xw jixv jkle ,lebitaèåùôúirac

yxit Ð aexd xg` mixa`a ekld `ng xa inx

"dywnd dnda" wxtc `ira epiid :qxhpewa

`kiiy i`nc ,mz epiaxl d`xp epi`e .(`,r oileg)

`vi m` ixiin mzdc ?`kdc jdl `ira `idd

d`xp jkl !`l e` celik ied i` ,xa` aexa eivg

migaf) "ycwn gafn" wxtc `ira epiidc :yxtl

,'ek `l e` gafnk gafn xie` :edl `irai`c (`,ft

gafnk Ð gafnl eaex ,inc yakk Ð yakl eaex

oilera xeaig yi `ng xa inx irac heytz .inc

.`l e`

áåøéòdaxrzp :yexit Ð zayl d`vede

`le ,zayl zek`ln x`y mr d`ved

meia zek`ln x`y mr d`ved daxrzp

.dkxal epexkf ixen oeyl .mixetkdàìà
"mixiry ipy" wxtae Ð `id `zexa mxtxc

:igc `le ,`kdc `d inp `zi` (a,eq `nei)

.`kd igcck 'ek glzynd xiry ip`y `nlic

mnewna miipr dxez ixac ,`ed zelibx `l`

.xg` mewna mixiyre
z`yp
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קפו
oifge` mipya cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

'åë øéàî éáøì äéì úéì àäå.siqene llek xeqi`a `l` lirl inewe`l opira `l `dc Ð

ïéçà øàù éáâì äá àøåñéà óñåúéàã åâéîiab `xeqi` inp sqezi` ,g` zy` meyn Ð

.dicicäéãéã éáâì óñåúéà åéçà éáâì àøåñéà óñåúéàã åâéî åéáà éçàì úàùðiable Ð

ipa iabl `xeqi` sqezi`c ebin :opiqxb ikd `pixg` `pyil .a`d ig` zy` meyn eig`

.a` zy` meyn eia` ig`äðùîåúá úá
åúìëå.epa d`ypy Ðåúùà úåçàådidy Ð

,a`d on eza za zeg` `idy ,epzg za z` ieyp

df d`ype ,zxg` dy`n za el dzidy oebk

ly eza lr df `ayke .eza lra ly eing a`d

.ezy` zeg` dzid Ð eza za el `idy ,epzg

åéçà úùàå.df ly eig` d`ype epa zny Ð

åéáà éçà úùàå.eia` ig` d`ype eig` zny Ð

ï÷æä øáò íàjk xg`e ,d`ype df ly eia` Ð

.a`d zy` lr s` aiig Ð df `aåúùà úá ïëå
zy`e ezlke ezy` za meyn dilr aiig Ð

lk meyn dilr aiig ezy` za oke .'ek eig`

.dl`àøîâäéì àéøù éîå?df ly eia`l Ð

epal dil opiaiign `dc ,`id eig` zy` `de

dil `xiq` `nl` Ð eia` ig` zy` meyn

,da zeyi` el oi`e ,g` zy` meyn eia`l

zy` meyn dilr aiig iqei iax xn`w i`n`e

?a`íåáéì åì äìôðù,mipa `la zny eig`n Ð

.dnail `ed `aeï÷æ øáò éàî ïë íà`d Ð

xeqi` meyn eilr dxeq` dpi`c ,car xity

opiaiign `dc ,`id ezlk :xn`z m`e !dexr

,`id `kxit e`l Ð g` zy` meyn dixal

en`n epa ly eig` zy`c dnewe`l `ki`c

,ebxeg zy` `l` `id a` ly ezlk e`le ,`id

.el zxzeneäéðù àéäù åðá úìë íåùî øáòã
mixteq ixacn Ðmeyn dixal epaiig `dc ,

meyn xarc ivexzl ivnc inp oicd `ede .ezlk

.hwp ediipin `cg `l` ,dipy `idy epa za za

úåúéî éúù`ki` Ð yi` zy`e ezeng Ð

.wpgn dxeng dtixye ,wpge dtixyä÷éæá
äðåùàølr lg xeqi` oi`c ,dpexg`a `le Ð

.xeqi`éñåé éáø äãåî`ki`c oizipzna Ð

,zg` zae llekl oicd `ed .siqen xeqi`

zy` ziyrpe ezeng ,jkld .onwl yxtnck

sqezi`c ,siqen xeqi` `ki`c ab lr s` ,yi`

ikd elit` Ð `nlr ilek` yi` zy`c `xeqi`

zy` la` .`id dxengc meyn ,ezenga oecip

`le llek `l `kil Ð ezeng ziyrpe yi`

.siqenéàî äàùðå åéáà øáòå åúá úáá àëäå
éñåî øåñéààëéà óa` zy` xeqi` sqezilc Ð

.i`d`àáñì àøá äéì úéàã ïåâëly eig`e Ð

`xa `edd` `xeqi` sqezi`c ebnc .`ed df

.i`d` inp sqezi` Ð a` zy` meynäðùî
íàå åúåîç íåùî 'åë øîåà éøåð ïá ïðçåé éáø

åúåîçeing m`e ,dza zae dza ieyp didy Ð

.dpa za z` `ypy Ðãçà íù ïúùìùcga Ð

ze`hg welig oi` jkld ,e`l cgae iaizk `xw

.mdipiaàøîâ
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úàùð,`id zxfnn `de :xn`z m`e .g` zy` meyn :yexit Ð 'ek sqezi`c ebin eig`l

xeqi` lr g` zy` xeqi` lg ji` ,g` zy` meyn eig`l dxeq` j`id ok m`e

enk envr `edc ,zxfnn xeqi` `kil ok m`e ,xfnn inp eig`c ixiinc :xnel yie ?zxfnn

.lirl ziyixtck ,lw xeqi` lr xity lg xeng xeqi`c :xnel yi cere .xfnn ok

àáäi`n` :jexa epiax dywd Ð eza za lr

zqipy oebk ,dpa za ediicda aiyg `l

zae eza za `iedc ,za el dclie ezy` oal eza

za ipz `l i`n` :dyw `tiqa mbe !zg` zaa dpa

lgx `ypy awria dl zgkync ?dza zae dpa

mc`n lgxl oa dl yie ,zeig` mpi`y d`le

dclie ,awrin dl dzidy d`l za `ype ,xg`

oa za `id ixd Ð dilr awri `ae za d`l za

,onwl izyxity dn itle !eza zae ezy`

`gip ,siqen xeqi`a wx ixiin `l oizipznc

i`n` :aeh mei epiax axd yecwd dywde .xity

eza zac ,eza za za `ypy oebk ,ezeng ipz `l

ixiin `l `nw `pzc :xnel yie ?ezeng `id

ezeng m` ipz `l `nrh i`dne .`xeqi` cara

ixiinc ,inp iqei iaxl elit`e .od zeipye eing m`e

xaraÐ edl ipz `l ikdl xnel yi ,d`ype owf

wxt xn`c `iig iaxl elit`e .llek xeqi` iedc

iqei iaxl :(`,ble a,al zenai) "oig` drax`"

xeqi`a epiid Ð llek xeqi` meyn izxz aiign

ikd meyne .`l zeny ipya la` ,cg` mya llek

`lc ,ezeng zyrpe yi` zy` iab dicicl `gip

.od zeny ipyc meyn ,ezenga oecip opixn`

úåçàå`lc :wgvi epiax axd xne`e Ð ezy`

ipzc`e ,eed ray ok m`c ,dil qxb

ray ipzile :xn`z m`e .ray ipzil Ð yy lirl

awri za dpicy oebke ,ezy` zeg` aeygile

mc` eze`e ,za el dclie `nlrn mc`l zqip

.awri d`ype zxg` dy`n zxg` za el did

zeg`e eza za Ð awril dpic za ixd ok m`e

,llek xeqi`a ezy` zeg` xeqi` `liige ,ezy`

Ð dy` zeg` meyn zeig` x`ya xqzinc ebin

yie !dy` zeg` meyn dpic zaa inp xqzi`

iqei iax eda icenc ixeqi` wx ipz `lc :xnel

iaxl elit`e .siqen xeqi` epiidc ,`tiqa ixiine

iqei iaxl dil zi`c xn`c `iigyi ,llek xeqi`

.siqen xeqi` wx oizipzna ipzinl zgp `l :xnel

zeg` `pz `l i`n` mewn lkn :xn`z m`e

ezeg` `yp awriy oebke ,zg` zaae ezy`

Ð za el dclie awri za dpic za ly zixkp

awri ly eza za dpic ly za eze` `ied `zyd

ici lr lgy `xeqi`ac :xnel yie !ezy` zeg`e

cin xeqi`d lgy dze` `l` ipz `l oiyecw

za awri `ypy cin `zyde oiyecw zrya

dpic dclepy cr xeqi` mey did `l yi`d

mr ezy` zeg` xeqi` lg f` Ð yi`d eze`n

:xn`wc inp `xnbae ,xn`z m`e .eza za xeqi`

dlek `nlic ?dilpn Ð siqen xeqi`a dil icen

dycwzpy oebke ,ixiin zg` za xeqi`a oizipzn

dpy mlyp ikc ,mipy yly zan zegt dld

oizipzna aiyge ,oixeqi`d lk elg f` ziyily

lry `xeqi` aiyg `lc :xnel yie !zg` zaa

,siqen xeqi`a wx iiexe`l `iz` `l oizipznc :xnel yi cere .cg` meie mipy yly xnb cr xeqi` mey elg `l ixd Ð dlr oiied zg` zaa i`e ,oiyecw zrya oilgyk `l` oiyecw ici

.izyxity enk

úùàhrnnc `de .z`hg dilr aiigne ,zxka en`n eig` zy`c rnyn o`kne !ezlk `iedc oiyeciw da iqtz `le ?owf d`yp j`id Ð eia`n i`c .en`n eig` zy` epiid Ð eig`

.`ki` zxk la` ,zeixixrn epiid mipdk zxeza
ixd
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc zezixk(iriax meil)

àøîâ
:`xnbd dywnøéàî éaøì déì úéì àäåepi` xi`n iax ixde - §¨¥¥§©¦¥¦

y xaeq,øeqéà ìò ìç øeqéàlirl `ibeqa x`azdy enke(`"r), ¦¨©¦
ilg cvik ok m`e.miax mixeqi` mc` eze` lr m
:`xnbd zvxzndéì úéì 'øeqéà ìò ìç øeqéà'c éäðit lr s` - §¦§¦¨©¦¥¥

mewn lkn ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y xaeq xi`n iaxyøeqéà'¦
éñBîdéì úéà 'ììBk øeqéà'å 'ó,xg` xeqi` lr milgy xaeq `ed - ¦§¦¥¦¥

mixzen eidy mitqep miyp` lr mb lg sqepd xeqi`dyk epiide
zx`ane .xzei xeng xeqi` lg dy` dze` lry e` ,okl mcew

:epizpyna xen`d ote`d z` `xnbdàaL ïBâkmc` eze`,Bnà ìò §¤¨©¦
ãéìBäådpnnéúà éããä éãäa BúBçàå Bza øeqéàc ,úaeiabl elg - §¦©§¦¦©£©£¥£¨¥¨¥

okn xg`l .za dze` lr zg` zaaúàOðza dze`åéçàì,eia`n ¦¥§¨¦
eóñBzéàc Bbéîda sqepy jk jezne -ïéçà éaâì øeqéàx`y - ¦§¦©¦§©¥©¦

,eig` zy` oicn ,mig`ddéãéc éaâì àøeqéà óñBzéàxeqi` sqep - ¦©¦¨§©¥¦¥
xg`le .dig`e dia` xak `edy mc` eze` iabl mb eig` zy`

e dkld dlra zny,åéáà éçàì úàOðeàøeqéà óñBzéàc Bbéî- ¦¥©£¦¨¦¦§¦©¦¨
` dzr sqepy jk jeznexeqiéaâì óñBzéà ,åéáà éçà øàL éaâì§©¥§¨£¥¨¦¦©§©¥

déãécjkae ,eia` ig` zy` xeqi` eiabl s` sqep -déì äåä- ¦¥£¨¥
mb dzyrp,Léà úLàeàîìò éaâì øeqéà óñBzéàc Bbéîjezn - ¥¤¦¦§¦©¦§©¥¨§¨

,mlerd ipa lk lr dzr dxq`py jkdéãéc éaâì énð óñBzéà- ¦©©¦§©¥¦¥
,eiabl s` yi` zy` xeqi` sqepdéì äåäziyrp xy`ke -,äcð £¨¥¦¨
,dìòa éaâì øeqéà óñBzéàc Bbéî,eilr s` dxeq` `idyóñBzéà ¦§¦©¦§©¥©§¨¦©

déãéc éaâì énðepizpyn dxn`y edfe .eiabl s` dcp xeqi` sqep - ©¦§©¥¦¥
,ezeg` ,eza meyn dilr xaere zg` d`ia `a mc`y jiiyy
oeike .[` miyxz d`x] dcpe yi` zy` ,eia` ig` zy` ,eig` zy`
bbeya ixd ,cifna zxk yper xn`p el` mixeqi`n cg` lkay
.ze`hg yy dilr aiigy dpynd dxn` okle ,z`hg oaxw aiig

äðùî
dnk zg` d`iaa aiigd mc` ly sqep ote` d`ian epizpyn

mc` yi :ze`hg,Bza úa ìò àaäeäéìò áéiç,ze`hg dnkíeMî ©¨©©¦©¨¨¤¨¦
e ,Bza úameyn,Búlk,[dn` ig` `edy] epal d`yipyúLàå ©¦©¨§¥¤

åéçàia` ly eig`l d`yip ,epa `edy ,dlra zny xg`l - ¨¦
,dia`åéáà éçà úLàå,eig` `edy ,ipyd dlra zny xg`ly - §¥¤£¦¨¦

` ig` d`yp,eiaBzLà úBçàå)mb ieyp mc` eze` didy - ©£¦§
ezckp dpi`y ,a`d on dzeg`l.äcðå ,Léà úLàå ,(dilr `ayke §¥¤¦§¦¨

.[a miyxz d`x] ze`hg dray aiigzd ,Daq̈¨
ï÷æ øáò íà ,øîBà éñBé éaø,mc` eze` ly eia` -áéiç ,dàNðe ©¦¥¥¦¨©¨¥§¨¨©¨

äéìòmb ,jk xg` dilr `ayk ,dia` ia` ,mc` eze`úLà íeMî ¨¤¨¦¥¤
áà.[a miyxz d`x] ¨

,BzLà úa ìò àaä ïëå,eza lr `aa enk aiigzny mipte` yi §¥©¨©©¦§
lirl dpyna x`azdy(`"r)d`x] ze`hg yy dilr aiigy

.[b miyxzå`ad okdza úa ìòmipte`a df did m` ,ezy` ly §©©¦¨
lk meyn aiig ,eza za lr `ad iabl ,dpynd zligza mixkfend

.[c miyxz d`x] mixeqi` mze`

àøîâ
:`xnbd dywn .iqei iax ixac z` zxxan `xnbdéðz÷dpyna ¨¨¥

,d`ype owf xar m`y ,iqei iax ixacaäéìò áéiçmb epaíeMî ©¨¨¤¨¦
,áà úLà,df xac okzi cvikedéì àéøL éîzxzen `id ike - ¥¤¨¦©§¨¥

meyn mb dilr aiig epay dpyna epxn`y oeik `lde ,eia`l
dxeq` `id ixd ok m` ,eia` ig` d`ypy epiide ,eia` ig` zy`
.g`d zzin xg`l s` jiiy df xeqi`e ,'g` zy`' oicn eia` lr

:`xnbd zvxzn .llk da oiqtez eiyeciw oi`e,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
zwqer epizpyníeaéì Bì äìôpL ïBâkmipa `la zny ,g` eze`n §¤¨§¨§¦

.eig` zy` z` maiil owfd jxvede
:`xnbd ddnz,éëä éàdnaiil devn el yi ixd ,meail el dltpy ¦¨¦

e ,dy`l dz`yleéàîoeyl iqei iax hwp recne -øáò'owf ©¨©

:`xnbd zvxzn .xeqi` dyry rnyny ,'d`ype,á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ
`id iqei iax zpeekLowf eze`øáòdilr,Bða úlk íeMîx`eank ¤¨©¦©©§

`ide ,ezlk meyn dilr xaer epay dpynaäiðL','zeixrl §¦¨
e ,dl maiil `le uelgl el dide ,mixteq ixacn dxeq`yàéðúãë§§©§¨

,`ziixaaBúlk`id ixd ,mc`d lyäåøòdilr aiige dxezd on ©¨¤§¨
,zxkäiðL ,Bða úlk.mixteq ixacn wx dxeq`e ,dexrläzà ïëå ©©§§¦¨§¥©¨

,Bða úáa àöBî,zxk dilr aiige dexr `idyóBñ ãò Bða ïa úááe ¥§©§§©¤§©
úBøBcä ìkn dxeq`e dexrl dipy `idy.mixteq ixac ¨©

:`xnbd dywn .epizpyna iqei iax zhiy z` zxxan `xnbd
meyn epa dilr xaer owf d`yp m`y dpyna iqei iax xn` cvik

,eia` zy`éñBé éaøì déì úéà éîey xaeq iqei iax ike -ìç øeqéà ¦¦¥§©¦¥¦¨
ïðz àäå ,øeqéà ìòdpyna(.`t oixcdpq)y mc` ,da LiL äøéáò øáò ©¦§¨§©¨©£¥¨¤¤¨

ézLiaeigúBúéî,yi` zy` mb `ide ezeng lr `ay oebk ,mipey §¥¦
,wpg aiig 'yi` zy`' meyne dtixy aiig 'ezeng' meynyïBcéð¦

äøeîça.dtixya epiide ,zezind izy oiayïBcéð ,øîBà éñBé éaø ©£¨©¦¥¥¦
åéìò äàaL äðBLàø äwéæa,eilr lgy oey`xd xeqi`a -àéðúå §¦¨¦¨¤¨¨¨¨§©§¨

`ziixaa(my),éñBé éaø øîà ãöékmc` eze`yäwéæa ïBcéð ¥©¨©©¦¥¦§¦¨
,äðBLàømeyn dxeq` dzid dligz m`,BúBîç,dza z` `ypy ¦¨£

dnvra z`yip okn xg`leíeMî ïBcéð ,Léà úLà úNòðåxeqi` §©£¥¥¤¦¦¦
,'BúBîç'dzid .dligz eilr lg df xeqi` ixdy ,dtixya epice £
dligzå Léà úLàjk xg`íeMî ïBcéð ,BúBîç úNòðxeqi`úLà' ¥¤¦§©£¥£¦¦¥¤
,'Léày ,wpgagken mipt lk lre .dligz eilr lg df xeqi` ixd ¦

lg did m` ixdy ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y iqei iax zrcly
cvike ,xkyp `heg `di `ly ,dxenga oecip did ,ipyd xeqi`d
xaky xg`l ,mc` eze` ly eia` ,owf d`yp m`y epizpyna xn`
eze` iabl dilr lg ,eza za oicn mc` eze` lr dxeq` dzid

.a` zy` xeqi` mb mc`
:`xnbd zvxznéñBî øeqéà'a éñBé éaø äãBî ,eäáà éaø øîà,'ó ¨©©¦£¨¤©¦¥§¦¦

,mitqep mc` ipa iabl xeqi` sqepy epiideïéáø àúà ék ïëå- §¥¦£¨¨¦
l`xyi ux`n oiax `aykøîàmyaéñBé éaø äãBî ,ïðçBé éaø ¨©©¦¨¨¤©¦¥

éñBî øeqéà'a,'ódziidpy jkay oeik yi` zy` ziyrpe ezengae §¦¦
iqei iax xaeq ,mlerd iyp` lk lr xeqi` dfa sqep yi` zy`
`idy oeik ,dtixya oecipe ,ezeng xeqi` lr df xeqi` lgy
lr xeqi` lg `l zn`a ezeng ziyrpe yi` zy`ae .xzei dxeng
dzidy dnn xzei dxeqi`a siqen ezeng xeqi` oi`y oeik ,xeqi`
oick wpga oecipe ,yi` zy` dzid xak ixdy ,okl mcew dxeq`

.yi` zy` lr `a
:`xnbd zxxanéñBî øeqéà' éàîàëä àkéà 'ósqep xeqi` dfi` - ©¦¦¦¨¨¨

ote`a xaecn :`xnbd zx`an .iqei iax ea xaicy dxwna ,o`k
àáñì àøa àkéàce ,owf eze`l sqep oa yiy -óñBzéàc Bbéî §¦¨§¨§¨¨¦§¦©
déøa éaâì àøeqéàeze` iabl a` zy` xeqi` sqepy jk jezne - ¦¨§©¥§¥

,oadéãéc éaâì àøeqéà óñBzéàmc` eze` lr mb xeqi` lg - ¦©¦¨§©¥¦¥
eilr dxeq` dzid xaky s` ,Daq `edy. ¨¨

äðùî
dnk zg` d`iaa yiy mipte` z`ada dkiynn epizpyn

mc` yi :mixeqi`,BúBîç ìò àaäeäéìò áéiç,ze`hg dnkíeMî ©¨©£©¨¨¤¨¦
,BúBîç,dza z` `ypy xg`nemeynBúlkd`eyp dzidy - £©¨
,epalemeynåéçà úLà,eig`l d`eyp dzidy -emeynéçà úLà ¥¤¨¦¥¤£¦

e ,åéáàmeynäcðå ,Léà úLàå ,BzLà úBçà.[d miyxz d`x]ïëå ¨¦£¦§§¥¤¦§¦¨§¥
mc`a oicd,åéîç íà ìò àaäelld zenyd lk meyn xaery ©¨©¥¨¦

,[e miyxz d`x]å`ad mc`a ok,BúBîç íà ìòdxq`yk ixdy §©¥£
seq cr ,dza za zae dza za z` mb dxq` ,dzae dy` dxezd

.[f miyxz d`x] zexecd lk
:'dzae dy`' iaeig oipra zwelgn d`ian dpyndïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤

,øîBà éøeðmc` yiBúBîç ìò àaäeíàå ,BúBîç íeMî äéìò áéiç ¦¥©¨©£©¨¨¤¨¦£§¥
,åéîç íàå ,BúBîçel` mixeqi` dyly eiabl da eniiwzd m` £§¥¨¦
.[g miyxz d`x]Bì eøîà,minkgìL,ïä ãçà íL ïzLixdy ¨§§¨§¨¥¤¨¥

xn`py ,'dzae dy`' xeqi`a milelk elld mixeqi`d zyly
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xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc zezixk(iying meil)

dèçL,dndal,dza úa úàå,xeqi` lk oiicr xar `l jkaeøçàå §¨¨§¤©¦¨§©©
,dza úà èçL Ckza dze` ixdy ,mixeqi` ipy xar zg` zaae ¨¨©¤¦¨

xaky ,xzeia dxirvd dndad ly dn` `id ,dpwfd dndad ly
,'epa z`e eze`' ixeqi` ipy xar df dyrnae ,dhgyúà âôBñ¥¤

,íéòaøàämdipyy oeik mewn lkn ,xeqi` iyrn ipy dyry s`e ¨©§¨¦
.cg` zewln aeig wx aiig ,e`l eze` gkn mixeq`ñeëîeñwleg §

e,íéðBîL âôBñ ,øéàî éaø íeMî øîBàeze`' ly mixeqi`d ipy lr ¥¦©¦¥¦¥§¦
aiigzdl mc` lekiy ,ixep oa opgei iax ixack epiide ,'epa z`e

.cg` e`l meyn minrt dnk
:`iryed iax mya xfrl` iax ixac z` zegcl dqpn `xnbdøîà̈©

,àáøeàéä àì àîìcmikled mdipy oi`e ,ok xacd oi` `ny - ¨¨¦§¨Ÿ¦
y xnel xyt`c ,weligd mrhe ,zg` dhiyaéaø øîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©©¦

éøeð ïa ïðçBéeixac z`àëä,epzpyna o`k -úBîL íeMî àlà ¨¨¤¦¨¨¤¨¦¥
ïé÷ìçeî,envr ipta my xeqi` lkl yiy -cdy` dze`àéøwéî §¨¦§¦©§¨

dxeqi` my dpekn -íà àéøwéîe ,BúBîç íà àéøwéîe ,BúBîç£¦©§¨¥£¦©§¨¥
,åéîç,mipey mixeqi` lr xar eli`k z`f aiygdl yi ,jky oeike ¨¦

eäleëc ,'Bða úàå BúBà' éab ìáàmleky -ïééøwéî 'Bða úàå BúBà' £¨©¥§¤§§§§¤§¦©§¨
,mipekn md -àì ,ïé÷ìçeî úBîL ïéàcoa opgei iax xeaqi `ny - §¥¥§¨¦Ÿ

`l` dwel epi`y ,qekneq lr wlegd dpyna `nw `pzk ixep
.mirax`

:dpey ote`a `iryed iax ixac z` dgec `xnbdïîçð áø øîà̈©©©§¨
ñeëîeñ øîà÷ àì ïàk ãò àîìc ,÷çöé øamipeny dwelyàlà ©¦§¨¦§¨©¨Ÿ¨¨©§¤¨

ïé÷ìçeî ïéôeâc ,'Bða úàå BúBà' éabzhigy ici lr `ed xeqi`dy - ©¥§¤§§¦§¨¦
,zewln aeig miinrt yi okle ,zendad zylyàëä ìáào`k - £¨¨¨

,epzpyna,ïé÷ìçeî ïéôeb ïéàceid mipey`xd oi`eyipd ixdy §¥¦§¨¦
zngn dxq`py s` ,xeqi`a dzid dpexg`d d`iad wxe ,xzida

,oi`eyip dnkàîéàqekneqy xn`p `ny -éaø øîà eäáà éaøk ¥¨§©¦£¨¨©©¦
,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîàc ,déì àøéáñ ïðçBéweqta xn`p ¨¨§¦¨¥§¨©©¦£¨¨©©¦¨¨

dzae dy` lr `ad iabl(fi gi `xwie)áeúkä ,'àéä änæ äpä äøàL'©£¨¥¨¦¨¦©¨
ïleëì ïàNòdzae dy` zexr meyn mc`d lr zexeq`d lkl - £¨¨§¨
,úçà änæminkgk qekneq xeaqi okle ,cg` e`la olek lr xearl ¦¨©©

,dzae dy` xeqi` meyn cg` oaxw `l` aiig epi`y epzpyna
.eing m` mbe ezeng m` mb ,ezeng mb `id dy` dze`y s`

äðùî
ñéìèéàa ,òLBäé éaø úàå ìàéìîb ïaø úà ézìàL ,àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨¨©§¦¤©¨©§¦¥§¤©¦§ª©¨¦§¦

weya -ìLxirdL ,íBànéòeëìäryedi iaxe l`ilnb oaxçwéì ¤¦¨¤¨§¦©
zepwl -,ìàéìîb ïaø ìL Bðá äzLîì äîäa,mze` izl`y jke §¥¨§¦§¥§¤©¨©§¦¥

eäî ,Bnà úBçà ìòå ,åéáà úBçà ìòå ,BúBçà ìò àaä,epic dn - ©¨©£§©£¨¦§©£¦©
`ed m`dáéiçz`hg.úçàå úçà ìk ìò áéiç Bà ,ïlek ìò úçà ©¨©©©¨©¨©¨©©§©©

eðòîL àì ,Bì eøîà,eilr l`ey dz`y df ote`a oicd dn yexita ¨§Ÿ¨©§
eðòîL ìáày ,dfl dnec xacåéLð Lîç ìò àaäodyk,úBcð £¨¨©§©¨©¨¥¨¨¦
úçà íìòäa,d`ial d`ia oia `hgd el rcep `ly s` -àeäL §¤§¥¤¨¤

áéiçz`hg oaxwúçàå úçà ìk ìò,eize`ianïéàBøå] (éðà äàåøå) ©¨©¨©©§©©§¦
,øîBçå ì÷ íéøácäL [eðàly ynn xeqi` eze` edf zecpa ixdy ¨¤©§¨¦©¨¤

eze` df oi`y o`k oky lke ,yng aiig ok it lr s`e ,dcp z`ia
aiigziy ,'deg`' xeqi` ly oin eze`n mleky `l` ,ynn xeqi`

.zg` lk lr

àøîâ
zxxan .`aiwr iax ly ewitq did ote` dfi`a zx`an `xnbd

:`xnbdéîc éëéä,`aiwr iax wtzqd ote` dfi`a -àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨
éðz÷ãkmc`a ,dpynd oeyl zernynk did ewitqy xn`z m` - ¦§¨¨¥

,en` zeg` lr `ae eia` zeg` lr `ae ezeg` lr `ayéòaéz éàî©¦¨¥
déì,ewitq did dn -ïé÷ìçeî úBîL éøäeïé÷ìçeî ïéôeb éøäixd - ¥£¥¥§¨¦£¥¦§¨¦

,zepey miyp yly mr odilr xare ,mipey mixeqi` dyly el`
.ze`hg yly aiigzi `l recne

:`xnbd zx`anéðz÷ éëä àlà,epzpyna wtqd `ed jk `l` - ¤¨¨¦¨¨¥
mc`[àéäL BúBçà] ìò àaädnvr,åéáà úBçàeàéäLmbúBçà ©¨©£¤¦£¨¦¤¦£
,Bnàm`dBà ,ïlek ìò úçà áéiçyeäî ,úçàå úçà ìk ìò áéiç- ¦©¨©©©¨©¨©¨©©§©©©

,ef dxiar oecl yi cvikïðéøîà éî,mixne` ep` m`d -úBîL éøä ¦¨§¦©£¥¥
ïé÷ìçeî,ze`hg yly eaiigl yie ,zepey zexiar yly o`k yi - §¨¦
àîìc Bà,xn`p `ny e` -,ïé÷ìçeî ïéôeb ïéà éøäzyly `l` ¦§¨£¥¥¦§¨¦

ef dl`y lre .zg` z`hg wx aiige ,dy` dze`a md mixeqi`d
Bì eøîà,ryedi iaxe l`ilnb oaxeðòîL àìoicd dn yexita ¨§Ÿ¨©§

,ef dl`yaeðòîL ìáà,`ede ,df oirk xacúBcð åéLð Lîç ìò àaä £¨¨©§©¨©¨¥¨¨¦
úçà úáa,cg` mlrda -íL àeäLxeqi`ìk ìò áéiçL ,ãçà §©©©¤¥¤¨¤©¨©¨

ìò àaä äîe ,øîBçå ì÷ íéøácäL eðéàøå ,äcð íeMî úçàå úçà©©§©©¦¦¨§¨¦¤©§¨¦©¨¤¨©¨©
ãçà íL àeäL ,úçà úáa úBcð åéLð Lîçlkne ,dcp xeqi` ly ¨¥¨¨¦§©©©¤¥¤¨

mewnåéáà úBçà àéäL ,BúBçà ,úçàå úçà ìk ìò áéiçeàéäL ©¨©¨©©§©©£¤¦£¨¦¤¦
ìL ïäL ,Bnà úBçàúBîL äL,mipey mixeqi` lyàäiL ïéc Bðéà £¦¤¥§Ÿ¨¥¥¦¤§¥

.úçàå úçà ìk ìò áéiç©¨©¨©©§©©
:`xnbd dywnCøôéîì àkéàlw zegcle zeywdl yi ixd - ¦¨§¦§©
ixdy ,df xnegeïé÷ìçeî ïéôeb ïkL ,úBcð Lîçl äîlr `ay - ©§¨¥¦¤¥¦§¨¦

dy` lr zg` mrt `ay o`k ok oi`y dn ,zepey miyp yng
.ze`hg yly aiig epi` dfay okzie ,zg`

:df oicl xg` cenil d`ian `xnbd,àlàdy` lr `ady ,df oic ¤¨
cnlp ze`hg yly aiig en` zeg`e eia` zeg`e ezeg` `idy

c ,weqtnàø÷ øîà(fi k `xwie)eia` zA Fzg` z` gTi xW` Wi`e' ¨©§¨§¦£¤¦©¤£Ÿ©¨¦
dxezd dxfgy jkne ,'`Vi FpFr dNB Fzg` zexr 'ebe FO` za F`©¦¤§©£Ÿ¦¨£¦¨

dazke'älb BúBçà úåøò'yexcl yidxezd d`ayìò áéiçì ¤§©£¦¨§©¥©
åéáà úBçà àéäL BúBçàe,Bnà úBçà àéäL.ze`hg yly £¤¦£¨¦¤¦£¦

mb `idy ezeg` didzy ,xacd okzi ote` dfi`a zx`an `xnbd
:en`e eia` zeg`dì úçkLî ,äáäà øa àãà áø øîàozip - ¨©©£¨©©£¨©§©©¨

,en` zeg` mbe eia` zeg` mb ezeg` didzy ,df ote` `evnl
àòéMø øa àòéMøa,ryx oa ryxa -àaLeia`ãéìBäå ,Bnà ìò §©¦¨©©¦¨¤¨©¦§¦

dpnnãéìBäå ïäî úçà ìò àáe øæçå ,úBðá ézLdpnnBða àáe ,ïa §¥¨§¨©¨©©©¥¤§¦¥¨§
[ipyd ryxd-]àéäL ,Bnà úBçà ìòmb,BúBçàeze`n eclep ixdy ©£¦¤¦£

,a`àéäLmb,åéáà úBçàdclep za dze`e] en` lr `a `ed ixdy ¤¦£¨¦
,[ezeg` `ide en`nàòéMø øa àòéMø déì äåäcryx `ed ixde - ©£¨¥©¦¨©©¦¨

.ryx oa
:dexr lr ze`ia dnk `ad mc` oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaø,`ziixaaäéìò àa,dexrd lr -àáe øæçå ,äéìò àáe øæçå ©¨¨¨¨¤¨§¨©¨¨¤¨§¨©¨
,äéìòe`hg el rcep `ly ,cg` mlrda eid elld ze`iad lke ¨¤¨

,miizpiaáéiçz`hgúçàå úçà ìk ìò,eize`ianéaø éøác ©¨©¨©©§©©¦§¥©¦
íéøîBà íéîëçå .øæòéìàéaøì íéîëç íéãBîe .úçà àlà áéiç Bðéà , ¡¦¤¤©£¨¦§¦¥©¨¤¨©©¦£¨¦§©¦

a øæòéìày mc`úçà úáa úBcð åéLð Lîç ìò àá,cg` mlrda - ¡¦¤¤§¨©¨¥¨¨¦§©©©
ïäì íøb àeäå ìéàBä ,úçàå úçà ìk ìò áéiç àeäL,eizeypl - ¤©¨©¨©©§©©¦§¨©¨¤

lr z`hg oaxw `ian `ed s` okl ,cg` oaxw zg` lk aiigzdl
.zg`e zg` lk
:`xnbd dywnïðéøîà éî ,ïîçð áøì àáø øîàmixne` ep` ike - ¨©¨¨§©©§¨¦¨§¦©
ly ef `xaqàéðúäå ,'ïäì íøb àeäå ìéàBä'`ay mc` ,`ziixaa ¦§¨©¨¤§¨©§¨

e ,minrt yng zeixrd lkn zg` lràeäozyng lr xaríìòäa§¤§¥
,úçà,miizpia e`hg el rcep `lyàéäåmdilr dxaräMîça ¤¨§¦©£¦¨

,úBîìòädpnn mlrpe xfge ,d`ia lk xg` d`hg dl rcepy ¤§¥
,xeqi`d.úçàå úçà ìk ìò úáéiç àéäå ,úçà àlà áéiç Bðéà àeä¥©¨¤¨©©§¦©¤¤©¨©©§©©

aiigzdl dl mxb `edy zngny mixne` oi`y `ziixadn gkene
aiigzn cg` lk `l` ,ze`hg yng `ed mb aiigzi ,ze`hg yng
mlrda zecp eizeyp yng lr `aa s` ok m`e .xary dn itl
ipta oaxw zg` lk ze`ian eizeypy s` ,cg` oaxw wx aiig ,cg`

.dnvr
:`xnbd zvxzn .minkg ixacl xg` mrh d`ian `xnbdàlà¤¨

àîéàlr `ady ,minkg ly mnrh z` x`al xn`z jk `l` - ¥¨
,ze`hg yng aiig zecp eizeyp yng,ïé÷ìçeî ïéôeâå ìéàBäoeike ¦§¦§¨¦

lk lr oaxw aiig ,zepey miyp ynga dxiar iyrn dyng dyry
.zg`e zg`
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קפט
oifge` mipy` cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

äúá úá úàå äèçù.`xeqi` car `l Ðäúá úà èçù êë øçàåepac eze`e epa Ð dipye ziyily ,epa z`e eze` Ð dpey`x ,mixeqi` ipy hgyy `vnp eiykr ,dpey`x ly Ð

.od cg` myc ab lr s` ,qekneql mipeny bteq jklide .ziyily eze`e dipyïé÷ìçåî ïéôåâãoiteb oi` `kd la` .ziyilyd lr mixeqi` ipy el` e`a dipye dpey`x zngny Ð

.oiwlgenåäáà éáøãë àîìã.da oiwlgen oiteb oi`e ,mixeqi` dyly eilr dpwfd dxq`p dpa zae dza zae dza ici lrc ab lr s` ,`kd la` Ðúçà äîædy` lr aiig epi`c Ð

.eing m`e ezeng m`e ezeng epiide ,zg` `l` oizipznk zg` d`iaa dpa zae dza zae dzaeäðùîæéìèéàá.wey =íåàîò.xird my Ð'åë åúåçà ìò àáä.`xnba yxtn Ð

àøîâïé÷ìçåî úåîù éøäoie`l dylyy Ð

.eda oiwlgenåéáà úåçà àéäùyxtnck Ð

.`riyx xa `riyxa dinwlúåîù.oie`l Ðíù
ãçà.axwz `l dcpl Ðäìâ åúåçà úåøòÐ

dil xzii`c (a,a zezixk) `nw wxta yxtn

.`yxc `dläéìò àá,zeixrd lkn zg` lr Ð

.zg` mlrda dilr `ae xfgeùîç ìò àáá
úåãð íéùð.zg` mlrda Ðíøâ àåäå ìéàåä

ïäìyng epiidc ,z`hg zg` lk `iadl Ð

.ze`hg yng iziin inp `ed jkld ,ze`hg

Ð cg` mlrda zg` dexra ze`ia yng la`

.`ed oke ,cg `l` `izn `l inp `idàåä
úçà íìòäáoia Ð,zeixr ynga ze`ia yng

.zg` lk lr ze`ia yng oiaùîç ïäå
úåîìòäd`ia lk oia zg` lkl rcepy Ð

zg` `l` aiig epi` `ed Ð eize`ian d`iae

zaiig zg`e zg` lk lr `ide ,zg` lk lr

s` ,`nl` .d`iae d`ia lk lr epiidc ,yng

yng `iadl zg` lkl mxb `edc ab lr

`cg lk lr iziinl `ed ira `l Ð ze`hg

`ed" :eda aizkc mixtq zi`e .zg` `l`

dexrae ."zenlrd ynga `ide zg` mlrda

.e"gk x"yie `ed diiwp oeyl ,ixiin zg`øö÷
xvwe xfg xeriyd dfe ,zaya zxbexbk Ð

?xfril` iax xn` il dn ,cg` mlrdaéúù
áøòì øùôà éà úåàéá.iaiyg jklid Ð

axrl xyt` Ð zexbexb izy zxivw [la`]

.zg` zaa xevwleéãìå ìò áééçî øæòéìà éáø
úåëàìîdyr m`y ,zek`ln zea` mewna Ð

`d .mizy aiig Ð zg` mlrda dcleze a`

dk`ln a` efe efc ,xvwe xvw oebk ,a`e a`

.zg` on xeht Ðïðé÷ñò éàîá àëä`d Ð

a` `d :dpin opiwiicc 'ek xfril` iax ipzwc

.xeht a`eúéìãá.`id otb ly `"liixh Ð

äðàú éáâ ìò úéìãåîä,dp`za mip`ze Ð

otbd xeval jixv dide .otba miapr oi`e

zxenfe dp`zd ixt zg` zaa uvwe ,dwqdl

Ð dp`zc ixt` `cg ,mizy aiigc .otbd

dclezc Ð dxenf` `cge ,xvew epiidc

jixve xnef :(a,br) zay ol `niiwc ,xvewc

aiig ikd meyn .`id xvewc dclez Ð mivrl

zenye li`ed ,zg` zaac ab lr s` mizy

oiwlgen oitebe ,dclez efe a` df Ð oiwlgen

.od zepli` ipyc Ðøö÷å øö÷ éáâ äúååëãÐ

izy xvwy oebk ,xeht a`e a` `d :opiwiicc

`ed oizxz e`l `zydc .zg` zaa zexbexb

zenye oiteb Ð o`yr zg` zaae ,carc

,xvwe xfge xvw la` .`kil inp oiwlgen

aiign Ð zg` mlrda car zek`ln oizxzc

.xfril` iaxäðùîäîäáá úìãìåãîä øáà
.zvwna dxerne daex yelz Ðåäî`nhiy Ð

`niiwc ?ixnbl ylzp eli`k igd on xa` meyn

igd on xa`c (a,gkw oileg) "ahexde xerd"a ol

.dlapk `nhnøáàixnbl mc`d on ylzpd Ð

(a,hkw my) "ahexde xerd" wxta ,znk `nhn

.xedh Ð zvw weacy ,zlclecnde
éëåî
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éøä[a,a] lirlc ab lr s`e Ð miwlgen zeny

lk lr aiigl "dy`" `xw jixv zeixr iab

lkn ,oiwlgen oitebc ab lr s` ,dy`e dy`

oitebc `aiwr iaxl dil `hiyt ded mewn

.zg`e zg` lk lr aiig oiwlgen

úåøòi`n` :jexa epiax dywd Ð dlb ezeg`

ikxvnc ezeg`a aizkc zxk iziin `l

:xnel yie ?wgvi iaxcl iziine ,ikdl opax

`pgky` `peeb i`dke .xzei heytc `d iziinc

.(`,k) dlibnae (a,cl) oixcdpqa
wgend
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10

dza úà èçL Ck øçàå dza úa úàå dèçL¯ §¨¨§¤©¦¨§©©¨¨©¤¦¨
:øéàî éaø íeMî øîBà ñBëîeñ ,íéòaøàä úà âôBñ¥¤¨©§¨¦¨¥¦©¦¥¦
ïàk ãò ,àéä àì àîìc :àáø øîà .íéðBîL âôBñ¥§¦£©¨¨¦§¨¨¦©¨

àëä éøeð ïa ïðçBé éaø øîà÷ àì¯íeMî àlà ¨¨¨©©¦¨¨¤¦¨¨¤¨¦
àéøwéîc ,ïé÷ìçeî úBîLàéøwéîe BúBîçBúBîç íà ¥§¨¦§¦©§¨£¦©§¨¥£

eäleëc ,Bða úàå BúBà éab ìáà ,åéîç íà àéøwéîe¦©§¨¥¨¦£¨©¥§¤§§§
"Bða úàå BúBà"ïééøwéîïé÷ìçeî úBîL ïéàc ,¯!àì §¤§¦©§¨§¥¥§¨¦¨
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ï÷éôñ ìòå ,úçà úàhç àlà àéáî Bðéà¯ìL Bììk .úçà éeìz íLà àlà àéáî ïéà ¥¥¦¤¨©¨©©§©§¥¨¥¥¦¤¨¨¨¨©©§¨¤
ïé÷eìçL ìk :øácúBàhça¯çáfî ïééeçîz äMîça úBëéúç Lîç ìëà .úBîLàa ïé÷eìç ¨¨¨¤£¦§©¨£¦©£¨¨©¨¥£¦©£¦¨©§¦¦¤©

úçà íìòäa eléôà ,íéîc ú÷éøæ éðôì ãçà¯.äìéòî íeMî úçàå úçà ìk ìò áéiç ¤¨¦§¥§¦©¨¦£¦§¤§¥©©©¨©¨©©§©©¦§¦¨
åìéàå

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zezixk(iying meil)

,íéìLeøéa ïéNBò ïéçL ékeî,oigyd zngn mixyep mdixa` eidy ¥§¦¦¦¨©¦
did okle ,milclecn mixa`a lbxa miqe`n zeidl mivex eid `le

oigyd dkenBëúBçå ,àôBøä ìöà çñt áøò Bì CìBäxa`l ¥¤¤¤©¥¤¨¥§§
etebn lclecndäøòOk Ba çépnL ãòetebl xaegn x`ypy - ©¤©¦©©§¨¨

oeik ixnbl ekzeg did `l j` ,dxryk ,xzeia ohw xeriya
,`nhn `ed mc`d sebn xa`d ylzpy ixg`yàøéña BáçBúå- §£§¦¨

xaegny uewl lclecnd xa`d z` xagn oigy dkend dide
,lzekl e` rwxwlepnî CLîðåjk jezne eteb z` jyen dide - §¦§©¦¤

,envrn ylzp xa`d didäläåoigy dken eze` -Bçñt äNBò §©¨¤¦§
,dxdhaBçñt äNBò àôBøäåxa`a erbp `l mdipy ixdy ,dxdha §¨¥¤¦§

xeaiga elit` lclecn ezeida ea erbpyky gkene ,ylzpy xg`l
,dxryk lyexn`e eniiqe .epnn e`nhp `lïéàBøå] (éðà äàåøå)§¦

,øîBçå ì÷ íéøácäL [eðàepi` dndaa lclecnd xa` s`y ¨¤©§¨¦©¨¤
xa` mewn lkn ,ig ecera d`neh lawny mc` dne ,`nhn
lw ,diiga d`neh zlawn dpi`y ,dnda ,xedh ely lclecnd

.`nh day lclecn xa` `di `ly xnege

àøîâ
,lclecnd exa` z` ylzy oigyd dken recn zx`an `xnbd
dpyn dligz d`iane ,epnn yxity rbxa xa`dn `nhp epi`

:dnec oipra zxg`íúä ïðzoixiykn zkqna epipy -(d"n `"t), §©¨¨
,epevxl min eilr e`eaiy cr d`neh lawn lke` oi`y oicd iabl

xn`py(gl `i `xwie)`nh eilr mzlaPn ltpe rxf lr min oYi ike'§¦ª©©¦©¤©§¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥
,'mkl `EdäLéøkä úà ÷çBnälk`n wxi oin wgece yzek - ¨¤©¥¤©§¥¨

lh e` ,ea erlapy mind epnn mi`veie ,[izxk-] 'dyixk' enyy
,eilr cxiyèçBqäåy mind z`BëBúaL ïé÷Lî ,Búeñëáe BøòNa §©¥¦§¨¦§©§¦¤§

,cbade xriyd jeza e` 'dyixk'd jeza -'ïzeé éë'a ïðéàoi` - ¥¨§¦©
,d`neh lawl lk`nd z` mixiykn mpi`e ,zeaiyg mey mdl

åmind eli`,'ïzeé éë'a ïä éøä ,epnî ïéàöBiälawl mixiykne §©§¦¦¤£¥¥§¦©
d`nehef dpyn lre .äøLëeä dîöò äLéøëe ,ìàeîL øîàlawl ¨©§¥§¥¨©§¨§§¨

xg`l oda drbp `ly s` ,dpnn e`viy min mze` zngn d`neh
,mz`ivi,àîòè éàîe li`edepnî ïúLéøt úòLaeyxty drya - ©©£¨¦§©§¦¨¨¦¤

,da erbp dyixkdn mindäøLëeä.d`neh lawl §§¨
:l`eny ixac lr `xnbd dywnïðúäåiken eid jke ,epizpyna §¨§©

,miyer milyexiay oigy'åë ìöà Bì CìBä çñt áøò`texd ¤¤¤©¥¥¤
dlde ,epnn jynpe `xiqa eageze ,dxryk ea gipny cr ekzege

,egqt dyer `texde egqt dyerå,dywúøîà éàmind iabl §¦¨§©
y ,dyixkd on mi`veid,øLëeä ïúLéøt úòLaz` aiygn dz`e ¦§©§¦¨¨§©

oigy dken eze` cvik ok m` ,dribpk dcxtdd rbx ly dribpd
e ,ezxdha x`ypBúLéøt úòLa ìcìeãîä øáà àeää énð àkéà àä̈¦¨©¦©¥¤©§§¨¦§©§¦¨

íãàî,mc`d sebn yxty lclecnd xa` eze` z` o`k yi ixde - ¥¨¨
rbepk mc`d z` miaiygn ep`y oeike ,`nh `ed ezyixt zryae

,ezyixt zra eaíãàì déénèðdken eze` z` xa`d `nhi - §©§¥¨¨¨
.ezxdha x`yp `edy x`ean dpyna eli`e ,oigy

`ed df oic :`xnbd zvxznóñBé áø øîà÷ãkxg` oipr iabl ¦§¨¨©©¥
xaecny,ïçk ìëa ïéæzéðaeénð àëädken eze` iabl ,o`k s`e - §¦¨¦§¨Ÿ¨¨¨©¦

xaecny xnel jixv ,oigyïçk ìëa ïéæzéðaoigy dkend jyeny - §¦¨¦§¨Ÿ¨
,ezyixt zrya xa`a llk rbep epi`e ,zg` zaae gka eteb z`
zgpa mi`veiy ,dyixkd on mi`veid minl dnec df oi`e
,dpnn e`viy xg`l ozyixt zrya dyixkd iab lr mikynpe
lawl dze` mixiykn md okle ,xiykdl min md miaeyg xake

.d`neh
:sqei ax ixac exn`p dn iabl `xnbd zx`anøîzéà àëéäå- §¥¨¦§©

eixac exn`p okideàäà ,óñBé áøc,ef `ziixa lr -úî àîèe áæ §©¥©¨¨§¥¥
L ét ìò óà ,íéîLb íäéìò eãøéå ,íéëläî eéäLznd `nh e` afd ¤¨§©§¦§¨§£¥¤§¨¦©©¦¤

ïéèçBqmind ecxiy ick mdicba z`(ïéãøBiä ïé÷Lî äæ úà äæ) £¦¤¤¤©§¦©§¦
,ïBzçzä ãvì ïBéìòä ãvîmind,íéøBäèmiaeyg mpi`y meyn ¦©¨¤§©©©©§§¦

,cbad ly dpezgzd dtya rladl micizr mdy oeik ,dwyn

ïlekî eàöiL àlà ïéáMçî ïéàL`l` dwyn miaeyg mpi`y - ¤¥§©§¦¤¨¤¨§¦¨
xak ok` m`e .micbad lkn ixnbl e`viyk,ïlekî eàöélr eltpe ¨§¦¨

,milk`néøämdïéøéLëîmpi` j` ,d`neh lawl lk`nd z` £¥©§¦¦
did `l znd `nh e` afd cba lr mceray oeik ,eze` mi`nhn

d`neh lawl dwyn my mdleàöiL øçàì àlà ïéáLçð ïéàL)¤¥¤¡¨¦¤¨§©©¤¨§
.(Bôebîdf xac lre,óñBé áø øîàmi`nhp mpi` el` miwyn izn ¦¨©©¥
,afdn,ïçk ìëa ïéæzéðacbadn cin micxtp md dyixtd zryay §¦¨¦§¨Ÿ¨

m`e ,epnn e`nhp ixd cbad lr h`l mikynp md m` la` ,`nhd
.eze` mi`nhn md ixd lk`n lr eltp

äðùî
:`aiwr iax ly eizel`y z` `iadl dkiynn epizpynïìàL ãBòå§§¨¨

àáé÷ò éaø,ryedi iaxe l`ilnb oaxlèçBMäbbeyaíéçáæ äMîç ©¦£¦¨©¥£¦¨§¨¦
õeçadxfrl uegn -,úçà íìòäadhigy oia e`hg el rcep `ly ©§¤§¥¤¨

,zehigyd zyng lk xg`l wx `l` ,dhigyleäî,epic dn - ©
m`dáéiçz`hg oaxwúçàå úçà ìk ìò,zehigydnBàaiigy ©¨©¨©©§©©

.ïlek ìò úçà©©©¨
Bì eøîà,ryedi iaxe l`ilnb oaxeðòîL àìj` .df oica xacøîà ¨§Ÿ¨©§¨©

ézòîL ,òLBäé éaø,dfl dnec oicãçà çáfî ìëBàawxfpy mcew ©¦§ª©¨©§¦§¥¦¤©¤¨
,encáéiç àeäL ,úçà íìòäa ,ïééeçîz äMîçîoaxwúçà ìk ìò ¥£¦¨©§¦§¤§¥¤¨¤©¨©¨©©

,äìéòî íeMî úçàåmipey miliyaz ipinl dwelgdy oeik §©©¦§¦¨
,zewelg zexiar yngk z`f daiygnì÷ íéøácäL éðà äàBøå§¤£¦¤©§¨¦©

,øîBçålw ,iegnze iegnz lk lr eaiigl miwlgn oiiegnzd m`y ¨¤
aiigzi ,uega migaf dyng hgy m`e miwlgn mitebdy xnege

.hgyy zendadn zg`e zg` lk lr
`yna xg` gqep did eixacle ,wlegd zrc z` d`ian dpynd

:df ozneàlà ,àáé÷ò éaø ïìàL Ck àì ,ïBòîL éaø øîàezl`y ¨©©¦¦§Ÿ¨§¨¨©¦£¦¨¤¨
dzidìëBàaxya bbeyaeäî ,úçà íìòäa íéçáæ äMîçî øúBð- §¥¨¥£¦¨§¨¦§¤§¥¤¨©

m`d ,epic dnáéiçz`hgBà ,ïlek ìò úçàyúçà ìk ìò áéiç ©¨©©©¨©¨©¨©©
Bì eøîà .úçàå,ryedi iaxe l`ilnb oaxeðòîL àì.df oica xac §©©¨§Ÿ¨©§

j`ézòîL ,òLBäé éaø øîà,dfl dnec oicãçà çáfî ìëBàa ¨©©¦§ª©¨©§¦§¥¦¤©¤¨
íeMî úçàå úçà ìk ìò áéiç àeäL ,úçà íìòäa ïééeçîz äMîça©£¦¨©§¦§¤§¥¤¨¤©¨©¨©©§©©¦

,øîBçå ì÷ íéøácäL éðà äàBøå ,äìéòîmiwlgn oiiegnzd m`y §¦¨§¤£¦¤©§¨¦©¨¤
lk` m`e miwlgn mitebdy oky lk ,iegnze iegnz lk lr eaiigl

.cg`e cg` lk lr aiigzi mipey migaf dyngn
íà ,àáé÷ò éaø Bì øîà`ed xne` dz`y df xacäëìäzlaiwy ¨©©¦£¦¨¦£¨¨

p lke`dy ,jaxn,dlik`e dlik` lk lr aiig migaf dyngn xze
ìa÷ð.jixac z`ïéãì íàdvex dz` `l` ,ok zlaiw `l m` j` - §©¥¦§¦

,xnege lwa z`f cenlläáeLz Lé.df xnege lw zegcl ,xacl ¥§¨
Bì øîà,ryedi iaxáLä.df xnege lwl jzaeyz z`øîàiax el ¨©¨¥¨©
,`aiwràìå,minec mixacd oi` -zøîà íàoiiegnzy df oic §Ÿ¦¨©§¨
miwlgn,äìéòîa,dxeng dlirny meyn edf ixdLixdda äNò ¦§¦¨¤¨¨¨
aezkdìëBàk ìéëànä úà,exiagl ycwd ly lk`n ozp m`y - ¤©©£¦¨¥

,ozepd lrnäðäpk äpäîä úàåly utg exiagl ozp m` oke - §¤©§©¤©¤¡¤
s`e ,ozepd lrn ,epnn dpdiy ick dlik`l ie`x epi`y ycwd
daiig dlirn iabl ,dxiar xacl zegily oi` dxezd lkay

y cere ,gleyd z` dxezd,äaeøî ïîæì äìéònä úà óøéöm`y ¥©¤©§¦¨¦§©§¤
md ixd ,dhext ivga mipy dnk xg`le ,dhext ivga meid lrn
da dxingd ok zngny okzie ,zelirn my` eaiigl mitxhvn

m`d ,iegnze iegnz lk lr eaiigl mb dxezdøîàzs` df oic Ÿ©
axeqi`Ba ïéàL ,øúBðs`î úçàzexneg,elà`ly myk ixde §¨¤¥©©¥¥

aiigl ea dxingd `l s`y okzi ,el` lka xzepa dxezd dxingd
envr ipta iegnze iegnz lk lr e` ,envr ipta gafe gaf lk lr.

àøîâ
zl`ey .`nw `pze oerny iax ewlgp dna zxxan `xnbd

:`xnbddéì àéL÷ éàîel dywed dn -ïBòîL éaøì`pz ixac lr ©©§¨¥§©¦¦§
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xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zezixk(iyiy meil)

:`xnbd zwiicnéðz÷ àì 'éeìz íLà àéáî ï÷éôñ ìò' eléàå`l - §¦©§¥¨¥¦¨¨¨Ÿ¨¨¥
ok xn`y it lr s` ,dlirn ly ote` iabl ,`tiqa `pzd ok dpy
wtq lry `ziixad zxaeqy x`eane ,xzep xeqi` iabl `yixa

,xxal yie .ielz my` mi`ian oi` dlirnàä épîin zrck - ©¦¨
,ef dhiy dzpypàîéìéàzrcky xn`p m` -àáé÷ò éaøm` ,`id ¦¥¨©¦£¦¨

okénð éðúéìa mb zepyl dl did -àôéñdlirn iablï÷éôñ ìòå' ¦§¥©¦¥¨§©§¥¨
ïðúäc ,'éeìz íLà àéáîoldl dpyna(.ak)ìò áéiçî àáé÷ò éaø' ¥¦¨¨¨§¨§©©¦£¦¨§©¥©

åàì àlà .'éeìz íLà äìéòî ÷ôñzrck i`ce -,àéä òLBäé éaø §¥§¦¨¨¨¨¤¨¨©¦§ª©¦
,ielz my`n dlirn wtq xhetdåok it lr s`éðz÷df `pz §¨¨¥

y xzep iabl `yixa,úBàhç Lîç àéáî úBîìòä Lîçarnyne §¨¥¤§¥¥¦¨¥©¨
,`aiwr iax zrck ,migaf `le zewlgn zenlrd `weecyòîLe§©

dpéîy o`kn gkene -dépéî dìaé÷z` ryedi iax laiwy - ¦¨¦§¨¦¥
`weece ,dlirnn xzep cenll oi`y `aiwr iax ly ezaeyz
.miwlgn mpi` miteb s` xzepa la` miwlgn oiiegnz dlirna

:`xnbd dgecäaøcà àlàz` df `pz ixacn cnlp `ny - ¤¨©§©¨
,jtiddàôéqî,`yixa eixac meiqn -éðz÷cxzep lk` m`y ¦¥¨§¨¨¥

,úçàå úçà ìk ìò áéiç ,úçà íìòäa eléôà íéçáæ äMîçî¥£¦¨§¨¦£¦§¤§¥¤¨©¨©¨©©§©©
,xzep oiprl miwlgn mitebdy eixaca yxetneäpéî òîLgken - §©¦¨

y o`kndépéî dìaé÷ àìixdy ,`aiwr iax ixacl ryedi iax Ÿ¦§¨¦¥
mitebd oi`e zg` `l` xzepa aiig epi` `aiwr iax zrcl
mzligzn df `pz ly eixaca dxizq yiy `vnpe ,miwlgn

.mteql
:`xnbd dkiynnøîéîì úéà éàî àlàådn epgxk lr `l`e - §¤¨©¦§¥©

c yxtpàéä éàpzmi`pz ipy ixac `ziixaa el` mixac mpn`y ± ©¨¥¦
,ryedi iax zrca ewlgpe ,mdàpz àkéàcxaeqd `pz yiy - §¦¨©¨

dìaé÷c,dligza dpyy `ede ,`aiwr iax zaeyzl ryedi iax §¦§¨
aiig cg` mlrday ezrce ,yng aiig zenlrd ynga `weecy

.miwlgn miteb oi`e zg`àpz àkéàåxaeqd `pz yie -àìc §¦¨©¨§Ÿ
dìaé÷cg` mlrda migaf dyngn mby dpyy `ede ,ryedi iax ¦§¨

lkep ok m`e .miwlgn miteby iptn zg`e zg` lk lr aiig
e` ryedi iax ea xfg m` mi`pz ewlgpy wx ef `ziixan gikedl

c ,`ziixadn gikedl ozip `l df xac s` :`xnbd dgec .`leléôà£¦
àîézd ly `yixdy xnel elit` dz` leki -zxne`d ,`ziixa ¥¨

k ,miwlgn miteb oi`y,àéä àáé÷ò éaøxzep lke`dy xne`d ©¦£¦¨¦
rnyny `tiqd wxe ,zg` aiig cg` mlrda migaf dyngn
iax zrck zg`e zg` lk lr aiige miwlgn mitebdy dpnn
aeig oi`y df `pz xaeq cvik dyw `l mewn lkne ,`id ryedi
xyt`y oeik ,`aiwr iax zrck `lye ,dlirn lr ielz my`
xaeqd `pz ixacn `l` ,envr `aiwr iax ixacn `ziixad oi`y

,ezenkàpz éàäå,`ziixad ly df `pze -àãça déúåk dì øáñ §©©¨¨©¨§¨¥©£¨
,cg` xaca `aiwr iaxk xaeq -àãça déìò âéìôeeilr wlege - ¨¦£¥©£¨

,`xnbd zx`ane ,xg` xaca,äîìòäa déúåk dì øáñdna epiide ¨©¨§¨¥§©§¨¨
mlrda migaf dyngn lke`dy ,epizpyna `aiwr iax xn`y

,zg` aiig cg`,úBìéòîa déìò âéìôeielz my` aeig oi`y xaeqe ¨¦£¥¦§¦
.`aiwr iax ixack `lye ,dlirn wtq lr

:`xnbd zxxan .'miiegnz dyng' md dn zxxan `xnbdéëéä¥¦
éîceidiy okzi ote` dfi`a -úBìéòî Lîçdynga zeaiignd ¨¥¨¥§¦

miwlgnd 'miiegnz dyng' md dn ,xnelk .cg` gaf lr ,zepaxw
eze` ly iegnze iegnz lk lr envr ipta oaxwa eze` miaiigne

.oaxw
:`xnbd zx`andúBàk ,ìàeîL øîàdpyneðéðMLdlrnd iabl ¨©§¥§¨¤¨¦

da epipy jke ,uega miycw(:eh dlirn),äìBòa íéøác äMîç£¦¨§¨¦¨¨
ïéôøèöî,uega maixwnd z` aiigl ,zifkláìçäå øNaä ¦§¨§¦©¨¨§©¥¤

,gafnd iab lr axwidl mdipy oicy ,dlerayïéiäåmr mikqpny §©©¦
,oaxwdïîMäå úìqäåm`y ,axwidl mpic md s`e enr mi`ay §©Ÿ¤§©¤¤

.uega miycw zaxwd lr aiig ,el` mixac dyngn zifk aixwd
yng aiig ,el` mixac dyngn lk` m`y dpynd zpeek o`k s`e

.zepaxw
,øîà äi÷æç,miiegnz dyng mikiiy dnvr dndad xyaa s` ¦§¦¨¨©

íéøáà äMîçî ìëàL ïBâk,enrha dpey xa` lky oeiky ,mipey §¤¨©¥£¦¨¥¨¦

.zepaxw ynga zeaiignd zewelg zelik` od ixd,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©
àîéz eléôàxaecny xnel dz` leki -alke`,ãçà øáà £¦¥¨§¥¤¤¨

edì úçkLîdf ote` `vnze -,óúkamixa` dyng da yiy ©§©©¨©¨¥
zenvr ipye ,jxad cr dpezgzd mvrde ,cid zqxt epiide ,mipey

.szkde ,daekx`d lrny,øîà àçtð ÷çöé éaøly xyaa elit` ©¦¦§¨©¨¨¨©
epiide ,dfk ote` `evnl ozip xa` eze`ìëàL ïBâkxyad z` §¤¨©

,äøéã÷ éðéî äMîçamr ,milva mr ,oiyixk mr liyaza oebk ©£¦¨¦¥§¥¨
wlgn ,leyiad ote` ly df welige .ztl mre zrlc mr ,aexk

.ze`hg iaeig dnkléaø,øîà ïðçBéxyad z` lyia m` elit` ©¦¨¨¨©
,yng eaiigl ozip ecalìëàL ïBâkeze`íéîòè äMîça,mipey §¤¨©©£¦¨§¨¦

daxd lyean `edy ,welye ,yeake ,mina lyeane ,ilv oebk
.min `ll lyeane ,c`n

äðùî
ze`hg welig oipra `aiwr iax ly ztqep dl`y d`ian epizpyn

:zexiar dnk dyera,øæòéìà éaø úà ézìàL ,àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨¨©§¦¤©¦¡¦¤¤
ae bbeyd mc`äNBòipin,äaøä úBëàìîoze` dyre xfge §¤§¨©§¥

,äaøä úBúaLaeid zek`ln oze` lkeúçà äëàìî ïéòî- §©¨©§¥¥¥§¨¨©©
dyre ,eizecleze dk`ln a` e` ,cg` dk`ln a` ly zeclez
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Ð zay meidy rcei epi` la` ,zaya zexeq`

dyre .zek`ln oecfe zay zbby epiidc

el rcep `le ,daxd zezaya daxd zek`ln

.`hgy miizpiaúáùå úáù ìë ìò áééçÐ

drici oiied miizpiay minic meyn ,zg` z`hg

dk`ln lk lr aiig epi`e .zay zbby oiprl

zay zbby `dc Ð zaye zay lk ly dk`lne

la` ."zg` `idy dpd" epiidc zek`ln oecfe

`nipc (dpin ehyt) xninl `kil oiinc oitebk

jigxk lrc ,zay lk lr aiig ikd meync

`pz i`dl dil zilc lif`e wiicw `tiqn

meyn Ð `yixc `nrhe .oiinc oitebk zezay

.wlgl drici oiied miizpiay minicòãåéä
úåúáùá [äáøä] úåëàìî äùòå úáù àåäù

äáøäbbyc ,efa dyr efa dyry oze`e Ð

Ð zxzen ef dk`ln xeaqk ,daxd zek`lna

,(oey`x) zay lr dk`lne dk`ln lk lr aiig

zbbye zay oecf Ð "dpd `idy zg`" epiidc

.zek`lnìò äëàìîå äëàìî ìë ìò áééç åìéàå
éðú÷ àì úáùå úáù ìëoecf iab `tiq jda Ð

onvr oze`c oeikc ,zek`ln zbbye zay

`nl` .cg` mlrdae efa dyr efa dyry

dyer dil dede ,oiinc oitebk e`l zezay

epi`e ,cg` mlrda minrt dnk zg` dk`ln

.zg` `l` aiigáééç åðéà úçà äëàìî ïéòî
úçà àìà.olekl cg` a`c oeikc Ðäðéî òîùå

`hiyt zek`ln oecfe zay zbby :`zrivnn Ð

,drici oiied miizpiay minic `aiwr iaxl dil

.zaye zay lk lr aiig :ipzwcnàì åäééåøúå
äéðéî ìéá÷a` lk lr aiig :ipzw `lcn Ð

`l inp zek`ln iclee .zay lk ly dk`ln

.'ek zg` dk`ln :`tiq ipzwck ,dipin liaw

ïééîã ïéôåâë åàì ['åë] ééáà äéì øîà`lcn Ð

.zay lk ly dk`ln lk lr :ipzwäéðéî ìéá÷å
.zaye zay lk lr aiig :`zrivn `ipzcn Ð

oicd ,zayk dnda :oizipznc `tiq xn`w ikde

.df ok dfk i`cec jnräéðéî ìéá÷ àìåÐ

iia` oia .'ek zg` dk`ln oirn :`tiq `ipzcn

oecfa xfril` iaxc `ail` `zbelt `ki` daxe

iax dil aiign daxlc ,zek`ln zbbye zay

`l xfril` iax elit` iia`le ,izxz xfril`

dax xn`wc i`nc ,cere .`cg `l` aiign

iia` xn`w Ð `aiwr iaxl dil `irainc

axlc ecen ediiexz la` .dil `hiytc`aiwr i

zi` zay zbby iabe ,oiinc oitebk e`l zezay

.wlgl drici oiied miizpiay mini diláø
éáø åìéôà úåëàìî úââùå úáù ïåãæ øîà àãñç

ïééîã ïéôåâë äéì àøéáñ àáé÷òipzwc i`de Ð

`edy rceid :zek`ln zbby iab "lecb llk"a

ly dk`lne dk`ln lk lr aiig Ð 'ek zay

."daxd zezaya" ipzw ikd meyn ,oiinc oitebk zezayc ,aiig ikd elit` Ð zg` mlrdae ,dfa dyr dfa dyry dze`c ab lr s` .xn`w zaye zay lkäéðéî ìéá÷åipzwck Ð

.'ek zay xwir rceid :`zrivn ('ek `nrh)äéðéî ìéá÷ àìå.'ek zg` dk`ln oirn :`tiq ipzwck Ðïì àðî?oiinc oitebk zezay `aiwr iaxl dil zi`c Ðáééçî ìàéìîâ ïáøÐ

.etxhvi `ly wlgl miizpiay drici ipdn `le ,xeriy ivgl drici oi`cäéì àøéáñ àáé÷ò éáøë ìàéìîâ ïáø êúòã à÷ìñ à÷xfril` iaxkc xninl `kilc .onwl yxtnck Ð

.dcene :ipzwcn ,dil `xiaqúåëàìî úââùå úáù ïåãæá øåèô éðúã àäåopi`y zek`ln i`vg ipy dyerk dil ded zek`ln zbbye zay oecf iab ,oiinc oitebk zezayc oeikc Ð

.mlekn xehty ,zg` mlrda efl ef zenec
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øîàdipin `iyw :xn`z m`e .'ek oiinc oiteb ik zezayc dil hyte Ð 'ek `xazqn dax

elit` izxz aiign xvwe xvwc xfril` iaxl :[`,eh] lirl xn`w dax ixdy ,daxc`

oitebn dipin dil `wtp i`n ,dcpa oke ?oiinc oitebk zezay jixv dnl ok m`e ,zg` zaya

iaxl aiyd xfril` iaxc :xnel yie !d`iae d`ia lk lr aiign xfril` iax `d ?oiwlgen

.`aiwr iax ixac itl `aiwrïðúãlecb llk

mini dpin rnye `id `aiwr iax `hiyt `l` 'ek

dil `hiyt i`n :xn`z m`e Ð 'ek mizpiay

oeik :dax xaqc ,xnel yie ?eixacn di`x `iadl

dyerd epiidc ,zek`ln iclea dil `irainc

`irain Ð zg` dk`ln oirn daxd zek`ln

dyre zay `edy rcei epiidc ,dl dkenqd dil

zbbye zay oecf epiidc 'ek daxd zek`ln

.`l e` oiinc oitebk zezay i` ,zek`lnáø
oiied miizpiay mini dil hyte 'ek xn` `cqg

la` .dipin di`x iziinw ik Ð 'ek wlgl drici

lwd lr `aiwr iax aize` `dc ,xnege lwn `l

.zg`e zg` lk lr aiig dlawn `l` .xnege

øîà`pn `cqg axazekd `ipzc dl `pin`

'ek azk m`y l`ilnb oax dcene 'ek

zezaya opiziin epiid `l cal jdn Ð xeht

ixiinc xninl `ki`c ,xehtc opifgcn oitebk

minic Ð xeht jkle ,zek`ln oecfe zay zbbya

iaxc ab lr s`c .wlgl drici `ied miizpay

`nlc ,xeriy ivgl drici oi` xn`w l`ilnb

drici oia wlgl `ki`c ,zwlgn `idd ik drici

dpi`c dcen miizpiay miniae ,miizpiay minil

oecfy ,xg` mrh `iadl jixv jkl .ztxhvn

zbbyn oitebk zeidl zezayl zeaiyg yi zay

.zay

àéðúåoecfa Ð xeht `ipzc `dÐ 'ek izixg`

oitebk zezayc oeikc .zek`ln zbbye zay

oeikc) zek`ln zbbye zay oecf iab oiinc

i`vg ipy dyerk dil ded (oiinc oitebk zezayc

,zg` mlrda efl ef zenec opi`y zek`ln
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déì àèéLt úBëàìî ïBãæe úaL úââL ,àøazñî¦§©§¨¦§©©¨§§¨§¦¨¥
úaL ïBãæe ,÷lçì äòéãé ïééåä íéézðéaL íéîéc§¨¦¤¥§©¦¨§¨§¦¨§©¥§©¨
Bà ïééîc ïéôeâk dépéî éòác àeä úBëàìî úââLå§¦§©§¨§¨¥¦¥§¦¨§¨

èéLôe .åàìïéôeâk úBëàìî úââLå úaL ïBãæc déì ¨¨¥¥¦§©¨§¦§©§¨§¦
èLôe ;dépéî ìéa÷ àìå ,ïééîcécìåc déìúBëàìî ¨§¨§¨©¥¦¥§©¥§©§¥§¨

àðî :äaø øîà .dépéî ìéa÷ àìå ,ïééîc úBëàìîk¦§¨¨§¨§¨©¥¦¥£©©¨§¨
ìk :úaLa eøîà ìBãb ììk ,ïðúc ?dì àðéîà̈¦¨¨¦§©§¨¨¨§§©¨¨

çëBMäúBúaLa äaøä úBëàìî äNòå ,úaL øwéò ©¥©¦©©¨§¨¨§¨©§¥§©¨
äaøä¯,úaL øwéò òãBiä .úçà àlà áéiç Bðéà ©§¥¥©¨¤¨©©©¥©¦©©¨

äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNòå¯ìò áéiç §¨¨§¨©§¥§©¨©§¥©¨©
úBëàìî äNòå ,úaL àeäL òãBiä .úaLå úaL ìk̈©¨§©¨©¥©¤©¨§¨¨§¨

äaøä úBúaLa äaøä¯äëàìî áà ìk ìò áéiç ©§¥§©¨©§¥©¨©¨¨§¨¨
ìL äëàìî áà ìk ìò áéiç" eléàå ;äëàìîe§¨¨§¦©¨©¨¨§¨¨¤
éaø àîéìéà ?àä épî .éðú÷ àì "úaLå úaL ìk̈©¨§©¨¨¨¨¥©¦¨¦¥¨©¦
ïéòî äaøä úBëàìî äNBòä :àôéñ àîéà ,øæòéìà¡¦¤¤¥¨¥¨¨¤§¨©§¥¥¥

úçà äëàìî¯éaø éàå ;úçà àlà áéiç ïéà §¨¨©©¥©¨¤¨©©§¦©¦
àlà !úBëàìîk úBëàìî éãìå ìk ìò áéiç ,øæòéìà¡¦¤¤©¨©¨©§¥§¨¦§¨¤¨
úaL úââL :dpéî òîLe ,àéä àáé÷ò éaø àèéLt§¦¨©¦£¦¨¦§©¦¨¦§©©¨
ïééåä íéézðéaL íéîéc déì àèéLt úBëàìî ïBãæe§§¨§¦¨¥§¨¦¤¥§©¦¨§¨
éòác àeä úBëàìî úââLå úaL ïBãæ ,÷lçì äòéãé§¦¨§©¥§©¨§¦§©§¨§¨¥
éãìå ,ïééîc ïéôeâëc déì èLôe ;ïééîc ïéôeâk éà¦§¦¨§¨§©¥¦§¦¨§¨©§¥
.dépéî ìéa÷ àì eäééåøúå ,ïééîc úBëàìîk úBëàìî§¨¦§¨¨§¨§©§©§¨©¥¦¥
úââLå úaL ïBãæ :Cì àîéà íìBòì ,ééaà déì øîà£©¥©©¥§¨¥¨¨§©¨§¦§©
åàì úBúaLc àáé÷ò éaøì déì àèéLt úBëàìî§¨§¦¨¥§©¦£¦¨§©¨¨
éòác àeä úBëàìî ïBãæe úaL úââLå ,ïééîc ïéôeâk§¦¨§¨§¦§©©¨§§¨§¨¥
,÷lçì íéézðéaL íéîéc déì èéLôe ;àì Bà ÷lçì äòéãé ïééåä éî íéézðéaL íéîéc dépéî¦¥§¨¦¤¥§©¦¦¨§¨§¦¨§©¥¨¨¥¥§¨¦¤¥§©¦§©¥

,dépéî ìéa÷åàcñç áø .dépéî ìéa÷ àìå ,ïééîc úBëàìîk úBëàìî éãìå déì èLôe §©¥¦¥§©¥©§¥§¨¦§¨¨§¨§¨©¥¦¥©¦§¨
úBëàìî úââLå úaL ïBãæ :øîà¯,ïééîc ïéôeâëc déì àøéáñ àáé÷ò éaø eléôà ¨©§©¨§¦§©§¨£¦©¦£¦¨§¦¨¥¦§¦¨§¨

dépéî éòa éëå¯íéézðéaL íéîéc dépéî éòác àeä úBëàìî ïBãæe úaL úââL §¦¨¥¦¥¦§©©¨§§¨§¨¥¦¥§¨¦¤¥§©¦
ìéa÷å ,÷lçì äòéãé ïééåä íéézðéaL íéîé :déì èéLôe .÷lçì äòéãé ïééåä éà¦¨§¨§¦¨§©¥¨¥¥¨¦¤¥§©¦¨§¨§¦¨§©¥§©¥
áø øîà .dépéî ìéa÷ àìå ,ïééîc úBëàìîk úBëàìî éãìåc déì èLôe ;dépéî¦¥§©¥§©§¥§¨¦§¨¨§¨§¨©¥¦¥£©©

úçà íìòäa úBiúBà ézL áúBkä :àéðúc ?dì àðéîà àðî :àcñç¯ézLa ,áéiç ¦§¨§¨¨¦¨¨§©§¨©¥§¥¦§¤§¥©©©¨¦§¥
úBîìòä¯áúk íàL ,ìàéìîb ïaø äãBîe ;ïéøèBt íéîëçå ,áéiçî ìàéìîb ïaø ¤§¥©¨©§¦¥§©¥©£¨¦§¦¤©¨©§¦¥¤¦¨©

úøçà úaLa úçà úBàå Bæ úaLa úçà úBà¯áúBkä :éúéøçà àéðúå .øeèt ©©§©¨§©©§©¨©¤¤¨§©§¨©£¦¦©¥
Bæ úaLa ãçàå Bæ úaLa ãçà ,úBúaL ézLa úBiúBà ézL¯,áéiçî ìàéìîb ïaø §¥¦¦§¥©¨¤¨§©¨§¤¨§©¨©¨©§¦¥§©¥

àîìLa ;déì àøéáñ àáé÷ò éaøk ìàéìîb ïaøc Czòc à÷ìñ à÷ .ïéøèBt íéîëçå©£¨¦§¦¨¨§¨©§¨§©¨©§¦¥§©¦£¦¨§¦¨¥¦§¨¨
ïéôeâk úBúaLc øîBà àáé÷ò éaø eléôà úBëàìî úââLå úaL ïBãæ :àðéîàc éãéãì§¦¦§¨¦¨§©¨§¦§©§¨£¦©¦£¦¨¥§©¨§¦

øeèt àéðúc àä ,ïééîc¯úââLå úaL ïBãæaúBúaLc ,úBëàìî,ïééîc ïéôeâk ¨§¨¨§©§¨¨¦§©¨§¦§©§¨§©¨§¦¨§¨
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כריתות. פרק שלישי - אמרו לו דף טז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc zezixk(iyiy meil)

àøazñîly ote`ay xnel xazqn -úBëàìî ïBãæe úaL úââL ¦§©§¨¦§©©¨§§¨
déì àèéLt`aiwr iaxl÷lçì äòéãé ïééåä íééúðéaL íéîécoia §¦¨¥§¨¦¤¥§©¦¨§¨§¦¨§©¥
,zayl zayely ote`a,úBëàìî úââLå úaL ïBãæminid oi`y §©¨§¦§©§¨

,wlgl dricik miaygp miizpiaydépéî éòác àeäwtzqd dfa - §¨¥¦¥
zezayd m`d ,xfril` iax z` l`ye,ïééîc ïéôeâklk lr aiige §¦¨§¨

,zaye zaydéì èéLôe .åàì Bà,xfril` iax el hyte -cote`a ¨§¦¥§
ly,úBëàìî úââLå úaL ïBãæzezayd,ïééîc ïéôeâk,zewlgne §©¨§¦§©§¨§¦¨§¨

dépéî ìéa÷ àìå,eixac z` `aiwr iax laiw `le -déì èLte- §Ÿ©¥¦¥¨©¥
el xn`e ipyd ewitq z` mb xfril` iax hyteúBëàìî éãìåc§©§¥§¨

ïééîc úBëàìîk,zewelg zek`lnk opic zek`ln zeclezy - ¦§¨¨§¨
,dcleze dclez lk lr aiigzdlåef daeyz mbdépéî ìéa÷ àì- §Ÿ©¥¦¥

.`aiwr iax epnn laiw `l
:ok xnel xazqn recn dax x`andì àðéîà àðî ,äaø øîà- ¨©©¨§¨£¦¨¨

,`aiwr iax ixaca df xe`ia xnel izcnl oipnïðúcdpynazay) ¦§©
(:fq,,úaL øwéò çëBMä ìk ,úaMa eøîà ìBãb ììkllk rcei epi`y §¨¨¨§©©¨¨©¥©¦©©¨

dnvr zayd zricia mb bbey `ed ixde ,dxeza zay zevn yiy
,dizek`ln zricia mbeBðéà ,äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNòå§¨¨§¨©§¥§©¨©§¥¥

àlà áéiçz`hg,úçàbbyy ote`ae ,cg` xac epnn mlrpy oeik ©¨¤¨©©
la` .daxd ze`hg dxezd eze` daiig `l cg` xacaòãBiä©¥©

úaL øwéòzea` iwelig da yie ,dxeza zay zevn yiy rcei - ¦©©¨
,zay `ed df meiy rcei epi` j` ,zexeq`d zek`lnäNòå§¨¨

,úaLå úaL ìk ìò áéiç ,äaøä úBúaLa äaøä úBëàìîoeik §¨©§¥§©¨©§¥©¨©¨©¨§©¨
e .zwlgnd drici md zayl zay oiay legd zeniyòãBiälr ©¥©

meid eze`,úaL àeäL,zexeq` el` zek`lny rci `l j`äNòå ¤©¨§¨¨
,äëàìîe äëàìî áà ìk ìò áéiç ,äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî§¨©§¥§©¨©§¥©¨©¨©§¨¨§¨¨

,dax wiicne .envr ipta mlrd `id dk`ln lky oeikáéiç' eléàå§¦©¨
éðz÷ àì 'úaLå úaL ìk ìL ,äëàìî áà ìk ìòepipy `l - ©¨©§¨¨¤¨©¨§©¨Ÿ¨¨¥

mbe dk`lne dk`ln lk lr mb aiigy ote` oi`y gkene ,dpyna
,xxal yie ,zaye zay lk lràä épî,ef dpyn diepy in zrck - ©¦¨

àîéìéàzrckøæòéìà éaø,epizpynaàôéñ àîéàx`ae xen` - ¦¥¨©¦¡¦¤¤¥¨¥¨
,ef dpyn ly `tiqd z` df itlïéòî äaøä úBëàìî äNBòä̈¤§¨©§¥¥¥

úçà äëàìî,cg` dk`ln a` ly zeclez -,úçà àlà áéiç ïéà §¨¨©©¥©¨¤¨©©
éàåk zxaeq ef dpyn,øæòéìà éaøy xaeq `ed ixdéãìå ìk ìò áéiç §¦©¦¡¦¤¤©¨©¨©§¥

,úBëàìîk úBëàìîipta dclez lk lr aiigl dpynl dide §¨¦§¨
.dnvràèéLt àlàk ef dpynydpéî òîLe ,àéä àáé÷ò éaø- ¤¨§¦¨©¦£¦¨¦§©¦¨

ay ,mixacd ipy o`kn gkenedéì àèéLt úBëàìî ïBãæe úaL úââL¦§©©¨§§¨§¦¨¥
`aiwr iaxl÷lçì äòéãé ïééåä íééúðéaL íéîéc,zay lk lr aiige §¨¦¤¥§©¦¨§¨§¦¨§©¥

,zay `edy gkeya ef dpyna x`azdy itke ,dnvr iptaågken §
ayéòác àeä úBëàìî úââLå úaL ïBãæ,`aiwr iax wtzqd dfa - §©¨§¦§©§¨§¨¥
éàzezayd,ïééîc ïéôeâk.`l e` ,zaye zay lk lr aiigeèLte ¦§¦¨§¨¨©
déìxfril` iax,ïééîc ïéôeâëclr aiig m`d cer wtzqdy dne ¥¦§¦¨§¨

y xfril` iax el hyt dcleze dclez lkúBëàìîk úBëàìî éãìå©§¥§¨¦§¨
ïééîc,zg`e zg` lk lr aiigldépéî ìéa÷ àì eäééåøúåipy z`e - ¨§¨§©§©§Ÿ©¥¦¥

oi`y xaeq `ed `l` ,`aiwr iax epnn laiw `l mixacd
zay `edy rceia ef dpyna x`azdy itke ,zewlgn zezayd
zay lk lr `l la` dk`ln a` lk lr aiigy zek`lna bbye
x`azdy itk ,dnvr ipta dclez lk lr aiig oi`y oke ,zaye
epi` ,zg` dk`ln oirn daxd zek`ln dyr m`y ,`tiqa my

.zg` `l` aiig
xg` ote`a x`al ozipy gikene ,dax ly ezii`x z` dgec iia`

:`aiwr iax ly ewitq z`ééaà déì øîà,daxlCì àîéà íìBòì- ¨©¥©©¥§¨¥¨¨
ay jl xne` zn`aéaøì déì àèéLt úBëàìî úââLå úaL ïBãæ§©¨§¦§©§¨§¦¨¥§©¦

ôeâk åàì úBúaLc àáé÷òïééîc ïéokle ,miwelg mitebk mpi` - £¦¨§©¨¨§¦¨§¨
rceidy dpyna x`azpy dn epiide ,zg` z`hg olek lr aiig
zay lk cpbk aiig epi` la` zek`lnd cbpk aiig zay `edy

,zayeåly ote`dépéî éòác àeä úBëàìî ïBãæe úaL úââLiax §¦§©©¨§§¨§¨¥¦¥
,xfril` iaxn `aiwrïééåä éî ,íééúðéaL íéîécmd m`d - §¨¦¤¥§©¦¦¨§¨

k miaygpdéì èéLôe .àì Bà ,÷lçì äòéãéxfril` iax el hyte - §¦¨§©¥Ÿ§¦¥
íééúðéaL íéîécdricik miaygpå ,÷lçìdf xacdépéî ìéa÷- §¨¦¤¥§©¦§©¥§©¥¦¥

rceidy my dpyna x`azdy dn epiide ,`aiwr iax epnn laiw
.zaye zay lk lr aiig zay meidy rcei epi`e zay xwiredn

zg` dk`ln ly zeclez dnk dyerd m`d `aiwr iax wtzqdy
,`l e` zg`e zg` lk lr aiigdéì èLtc xfril` iaxéãìå ¨©¥©§¥

,ïééîc úBëàìîk úBëàìî,zg`e zg` lk lr aiigedépéî ìéa÷ àìå §¨¦§¨¨§¨§Ÿ©¥¦¥
`tiqa x`azpy dn epiide ,df oic `aiwr iax epnn laiw `le -
`le dk`ln a` lk lr zg` `l` aiig epi`y ,my dpynd ly

.dcleze dclez lk lr
:xfril` iaxe `aiwr iax ixaca sqep xe`ia d`ian `xnbdáø©

,øîà àcñçaàøéáñ àáé÷ò éaø eléôà úBëàìî úââLå úaL ïBãæ ¦§¨¨©§©¨§¦§©§¨£¦©¦£¦¨§¦¨
ïééîc ïéôeâëc déì,envr ipta xeqi`k zaygp zaye zay lky - ¥¦§¦¨§¨

rceidy da x`azpy dpynde ,zg` z`hg zay lk lr aiige
`id s` ,dk`lne dk`ln lk lr aiig zek`lna bbye zay `edy
zaye zay lk lr mbe dk`lne dk`ln lk lr aiigy dzpeek

,[dax dpnn gikedy itk `lye]dépéî éòa éëåiax l`yy dne - §¦¨¥¦¥
a ,xfril` iax z` `aiwr,úBëàìî ïBãæe úaL úââLaiigl oi`y ¦§©©¨§§¨
miwlgen miteb meyn daíéîéc ,dépéî éòác àeäleg ly §¨¥¦¥§¨¦

,íééúðéaL,zayl zay oia,÷lçì äòéãé ïééåä éàzay lk lr aiige ¤¥§©¦¦¨§¨§¦¨§©¥
.`l e` ,zayedéì èéLôec xfril` iaxïééåä íééúðéaL íéîé- §¦¥¨¦¤¥§©¦¨§¨

miaygp,÷lçì äòéãé,zaye zay lk lr aiigedépéî ìéa÷å- §¦¨§©¥§©¥¦¥
rceidy my dpyna x`eank ,df xac `aiwr iax epnn laiwe

.zaye zay lk lr aiig zay meidy rcei epi`e zay xwiredn
a` ly zeclez dnk dyerd m`d cer `aiwr iax wtzqdy

,zg`e zg` lk lr aiig cg` dk`lndéì èLtxfril` iaxéãìåc ¨©¥§©§¥
,ïééîc úBëàìîk úBëàìî,zg` lk lr aiigedépéî ìéa÷ àìåiax §¨¦§¨¨§¨§Ÿ©¥¦¥

aiig epi`y `tiqa my dpyna x`azpy dn epiide ,df oic `aiwr
.dcleze dclez lk lr `le ,dk`ln a` lk lr zg` `l`

:eixac z` `cqg ax cnl oipn zx`an `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
dì àðéîà àðî,`aiwr iax zrc `id jky ,df xac izcnl oipn - §¨£¦¨¨

,miwelg mitebk zeaygp zezaydyàéðúc,`ziixaaézL áúBkä §©§¨©¥§¥
úBiúBàbbeya zayaáéiç ,úçà íìòäaxeriy `ed dfy ,z`hg ¦§¤§¥¤¨©¨

oazk m`e .dilr aiigl azek zk`ln,úBîìòä ézLael rcepy ¦§¥¤§¥
z` azke gky aeye dpey`xd ze`d zaizka `hgy miizpia

,dipydáéiçî ìàéìîb ïaømiizpiay dricid oi` ezrcl ik ,z`hg ©¨©§¦¥§©¥
xeriy oiicr dyr `l el rcepy dryay iptn wlgl daeyg
,zg` mlrda zeize` izy azky ink epic ok lre ,mly dk`ln

,ïéøèBt íéîëçådzidy s` zwlgn miizpiay ezrici mzrcl ik ©£¨¦§¦
oi`y xeriy i`vg ipy dyry ink epic ok lre ,xeriy ivg lr wx

.mdilr aiig epi`e ,sexiv mdipiaìàéìîb ïaø äãBîe,minkglíàL ¤©¨©§¦¥¤¦
,úøçà úaLa úçà úBàå Bæ úaLa úçà úBà áúkzetxhvn opi`y ¨©©©§©¨§©©§©¨©¤¤

`edeéúéøçà àéðúå .øeèt,epipy zxg` `ziixaa eli`e ±áúBkä ¨§©§¨©£¦¦©¥
ïaø ,Bæ úaLa ãçàå Bæ úaLa ãçà ,úBúaL ézLa úBiúBà ézL§¥¦¦§¥©¨¤¨§©¨§¤¨§©¨©¨

áéiçî ìàéìîbz`hg,ïéøèBt íéîëçåoax da xn`y ef `ziixae ©§¦¥§©¥©£¨¦§¦
,aiigl dk`ln i`vg ipy mitxhvn zezay izya s`y l`ilnb

:x`al `xnbd dtiqene .dpey`xd z` dxe`kl zxzeqà÷ìñ à÷̈¨§¨
Czòc,xnel epizrc lr dlr -àøéáñ àáé÷ò éaøk ìàéìîb ïaøc ©§¨§©¨©§¦¥§©¦£¦¨§¦¨
déìok gikedl yiy oldl `xnba x`aziy itke ,xaeq `ed - ¥

,ezii`x z` `cqg ax miiqn df itle ,eixacnéãéãì àîìLaitl - ¦§¨¨§¦¦
,odipia dxizq oi`e ,zepaen elld zeziixad ixacàðéîàcixdy - ¨©£¦¨

ly ote`ay izxn`àáé÷ò éaø eléôà úBëàìî úââLå úaL ïBãæ§©¨§¦§©§¨£¦©¦£¦¨
øîBàmeyn zewlgn zezaydy,ïééîc ïéôeâk úBúaLcdf itly ¥§©¨§¦¨§¨

c ayiil lkepàéðúc àäy da epipyy `ziixady -,øeètmbe ¨§©§¨¨
zezay izya dk`ln i`vg ipy oi` l`ilnb oax zrcl

zwqer ,mitxhvn,úBëàìî úââLå úaL ïBãæadf ote`a ixdy ¦§©¨§¦§©§¨
epxn`,ïééîc ïéôeâk úBúaLciax zrcl zewlgn ody myke §©¨§¦¨§¨

ipy oia zewlgn od jk ,dnvr ipta zay lk lr aiigl `aiwr
zek`ln i`vg ipy dyry ink df mc` ly epice ,xeriyd i`vg
dyry s`y ,[zxbexb ivgk oghe zxbexb ivgk xvwy oebk] zepey

.xeht `ed cg` mlrda ok
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc zezixk(ycew zay meil)

åeli`àéðúc àäy,áéiçepiidúBëàìî ïBãæe úaL úââLaoi`y §¨§©§¨©¨§¦§©©¨§§¨
miaygp df ote`ay s`e ,mitebd welig meyn xehtl da oecl
oax aiign mewn lkn ,wlgl dricik zezayd oiay legd zeni

oeik ,l`ilnbøáñ÷c (ïééîc ïéôeâk úBúaLc)yéöçì äòéãé ïéà §©¨§¦¨§¨§¨¨©¥§¦¨©£¦
,øeòéLdricid oi` zg` ze` wx dpey`xd zaya azky xg`ne ¦

ayzezayd izyay zeize`d izy zetxhvne ,zwlgn miizpi
wx `ed zeziixad oia df aeyiiy `cqg ax x`ane .z`hg eaiigl

,`aiwr iax zrca ezhiy itløîàc ,[äaøì] (àáøì) àlàcàøéáñ ¤¨§©¨§¨©§¦¨
,ïä ãçà óeâk úBúaLc àáé÷ò éaøì déìdnka dk`ln dyerde ¥§©¦£¦¨§©¨§¤¨¥

,zaye zay lk lr aiig epi` zezayàéðúc àä àîìLampn` - ¦§¨¨¨§©§¨
y da epipyy `ziixad zpaenáéiçizya dk`ln i`vg ipya ©¨

c ,zezaydì úçkLîdf oic `evnl lkepy -úââLå úaL ïBãæa ïéa ©§©©¨¥¦§©¨§¦§©
úBëàìî,wlgl dricik miizpiay minid eaygiiy da oecl oi`y §¨

ezrc ixdy wlgl miteb ipyk zeaygp zezayd oi` s`eúBúaLc§©¨
,ïä ãçà óeâkmitxhvn zezay izya zek`ln i`vg ipy mb okle §¤¨¥
,oaxw eaiiglúBëàìî ïBãæe úaL úââLa ïéáeoecl yi jkay s`y ¥§¦§©©¨§§¨

oax zrc mewn lkn ,dricik mdy miizpiay minid ewlgiy
,jk meyn mi`vg ipya wlgl oi`y l`ilnbøáñ÷cyäòéãé ïéà §¨¨©¥§¦¨

àéðúãä àlàå .øeòéL éöçìc ,dpey`xd `ziixaa,øeèti`vg ipye ©£¦¦§¤¨¨§©§¨¨
,l`ilnb oax zrcl s` mitxhvn mpi` zezay izyay dk`ln

dì úî÷Bî éàîaixde ,`ziixad z` x`aze cinrz ote` dfi`a - §©§©¨
àãça àìå àãça àìoecfe zek`ln zbbya dcinrdl xyt` i` - Ÿ©£¨§Ÿ©£¨

dax ixacl ixdy ,mitebd welig meyn mitxhvn mpi`e zay
i` oke .miwlegn mitebk zeaygp zezayd oi`y `aiwr iax xaeq
minidy meyne zay zbbye zek`ln oecfa dcinrdl xyt`
oaxy ef `ziixaa x`azd ixdy ,wlgl dricik md miizpiay
ok m`e ,zwlgn xeriy i`vg ipy oia drici oi`y xaeq l`ilnb

.xehty l`ilnb oax mya `ziixad dxn` ote` dfi`a ,dyw
:`xnbd zvxznîà[äaø] (àáø) Cì øaxl] jl aiydl dax lkei ± ¨©¨©¨

,`aiwr iaxk l`ilnb oax zrcy xaeq dz`y itk df oi` ,[`cqg
`l`øæòéìà éaøk déì àøéáñ ìàéìîb ïaø,epzpynayøîàc ©¨©§¦¥§¦¨¥§©¦¡¦¤¤§¨©

,ïééîc ïéôeâk úBúaLzay oecfa zezay dnka dk`ln dyerde ©¨§¦¨§¨
`ziixad mb yxtzze ,zaye zay lk lr aiig ,zek`ln zbbye
jk ,zay lk lr aiigzdl zewlgn zezaydy myke ,df ote`a
.z`hg eaiigl etxhvi `ly ,xeriyd i`vg ipy oia zewlgn md
l`ilnb oaxy okzi `ly gikedle df uexiz zegcl dqpn `xnbd

:`xnbd ddnz .xfril` iaxk xaeq `ziixaaéðz÷cî àäåixde - §¨¦§¨¨¥
,ef oeyl `ziixaa epipyy jknìàéìîb ïaø äãBîe'ze` azk m`y ¤©¨©§¦¥

,'xeht ,zxg` zaya zg` ze`e ef zaya zg`éâéìôc ììkî¦§¨¦§¦¦
àúéiðøçàà`pz lr l`ilnb oax wleg mixg` mipte`ay gken - ©©£¨¦¨¨

e ,`nwàîìLa úøîà éàl`ilnb oaxy xn`p m` df xac oaene - ¦¨§©¦§¨¨
,déì àøéáñ àáé÷ò éaøkoaxk xaeq `aiwr iax s`y ,xnelk §©¦£¦¨§¦¨¥

ik ,`cqg ax yxity itke ,miwlegn mitebk od zezayy l`ilnb
df itléâéìôc eðééä`nw `pzy yxtpy ,`ziixad zpeek ef - ©§¦§¦¦

,xeriy ivgl drici oi`y xaeqd ,`aiwr iax `ed `ziixaa
zenlrd izya zeize` izy azka l`ilnb oaxe `ed ewlgpe

aL úââLaúBëàìî ïBãæe úrci j` meid zayy rci `ly - §¦§©©¨§§¨
,zaya dxeq` ef dk`lnyøáñ ìàéìîb ïaøcyäòéãé ïéàzwlgn §©¨©§¦¥¨©¥§¦¨

,øeòéL éöçì,cg` mlrda zeize`d izy z` azk eli`k df ixde ©£¦¦
oeike ,xeriy ivgl zwlgn driciy xaq `aiwr iax eli`e ,aiige

,`ziixad dxn` df lre .xeht ,xg` mlrda ze` lk azkyäãBîe¤
ìàéìîb ïaø`aiwr iaxlúBëàìî úââLå úaL ïBãæameidy rciy - ©¨©§¦¥¦§©¨§¦§©§¨

ze`e ef zaya zg` ze` azke ,dxeq` ef dk`lny rci `le zay
,zxg` zaya ztqepïééîc ïéôeâk úBúaL àîìà ,øeèt àeäL- ¤¨©§¨©¨§¦¨§¨

mitebk zeaygp zezaydy xaeq `aiwr iax s`y gkene
zezayd zewlgn jk ,zaye zay lk lr aiigy myke ,miwlegn
cg` mlrda zeize` izy azekk df oi`e ,azky zeize`d izy oia

.xehte ,zenlrd izya zeize` izy azekk `l`
:dziiyew z` `xnbd zniiqneúøîà éà àlàxn`z m` j` - ¤¨¦¨§©

y,déì àøéáñ øæòéìà éaøk ìàéìîb ïaø`aiwr iax zrc eli`e ©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¨¥
`vnpe ,xnel dax dvxy enke miwlgn mitebk opi` zezaydy
iaxl dcen `edy epiid 'l`ilnb oax dcene' `ziixad dxn`yky
lk lr aiig zay oecfe zek`ln zbbyay xaeqd `edy ,xfril`
eli`e ,miwelg mitebk zeaygp zezay ezrcly oeik ,zaye zay
`ed df oica `weecy dfn wiicl yi `ld ,ok xaeq epi` `aiwr iax

e ,el dcenéâéìôc ììkîlr l`ilnb oax wleg df caln mpn` ± ¦§¨¦§¦¦
,xxal yi ok m`e ,xfril` iaxéàîaoax ewlgp ote` dfi`a - §©

,xfril` iaxe l`ilnbúBëàìî ïBãæe úaL úââLa éàoecl oi`y ¦§¦§©©¨§§¨
minidy meyn `l` mitebk zewlgn zezaydy meyn mda
aiigl dfa l`ilnb oax zrce ,wlgl dricik miaygp miizpiay
ixd ,`ziixaa eixaca yxetny itk xeriy ivgl drici oi`y iptn

dfaéöçì äòéãé ïéàc ,déì àøéáñ ìàéìîb ïaøk øæòéìà éaø eléôà£¦©¦¡¦¤¤§©¨©§¦¥§¦¨¥§¥§¦¨©£¦
,øeòéL,dfa ewlgp `l ok m`eàéðúc,`ziixaaúBiúBà ézL áúBkä ¦§©§¨©¥§¥¦

øæòéìà éaø ,Bæ úaLa úçà úBàå Bæ úaLa úçà úBà ,úBúaL ézLa¦§¥©¨©©§©¨§©©§©¨©¦¡¦¤¤
,áéiçîixdy] zek`lna cifde ,zaya bbyy ote`a xaecn i`ceae §©¥

mitebk zeaygp zezaydy ezrc ,zaya cifde zek`lna bbya
oiay legd zeniy xaeq `edy `vnpe ,[xeht `ede ,miwelg
`xnbd dkiynn .xeriy i`vg ipy oia miwlgn mpi` zezayd

:dywneàlàåiaxe l`ilnb oax ewlgp eay ote`dy xn`z m` §¤¨
`id mzwelgne ,`ziixaa yexita xkfen epi` xfril`adnip bxe` §

[heg-]âéøàä ìò úçàoax xaeqe ,mcewn ezbix`a xak eligzdy ©©©¨¨¦
ina epiid ,oiheg ipya `ed bxe` zk`ln xeriyy s`y l`ilnb
ic miiw bix` lr siqend la` ,ycg bix` zbix`a dzr ligzdy
exn`e ,xfril` iax eilr wlgp dfae ,eaiigl ick cg` heg zbix`a
xfril` iaxl l`ilnb oax dcen dfa ewlgpy s`y `ziixaa
dfa mb `ld ,aiigl mixeriy i`vg ipy sxvl oi` zezay izyay

xfril` iax ixdy ,ewlgp `láéiçî éáeiçote`a aiign `ed mb ± ©¥§©¥
.bxe` meyn dfïðúcdpyna(.dw zay),âøBàä øîBà øæòéìà éaø ¦§©©¦¡¦¤¤¥¨¥

ìLälçza ïéèeç äL,cbad ziiyr zligza -åheg wx bx` m` ok §Ÿ¨¦©§¦¨§
,ãçàok dyr j`âéøàä ìò,miiw did xaky,áéiçxeriy `ed dfy ¤¨©¨¨¦©¨

heg ztqez e` ycg bix`a miheg dyly ,ezrcl dbix` zk`ln
`ed s`y ixd ,x`yl sxhvn df hege ,epyi xaky bix` lr cg`
ok m` dywe ,miiw bix`a aiigl sxhvn cg` hegy dfa dcen

.ewlgp dna dax zrcl
oax dcene' `ziixaa xen`dy ,eixac z` uxzne xfeg dax

:xfril` iaxl epiid 'l`ilnb,[äaø] (àáø) øîàly ezrc zn`a ¨©©¨
iaxk `id wlgl mitebk zezaydy xn`y dna l`ilnb oax
l`ilnb oax dcedy `vnpe ,ok xaeq `aiwr iax oi` la` ,xfril`

,`ziixad oeyln ewiicy itk ok`e ,xfril` iaxlâéìôc ììkî¦§¨§¨¦
àãçax`eank `ed df xace ,eilr wleg `ed xg` xaca - ©£¨

,`ziixaaàéöBä ,àéðúcxeriyk bbeya zayaúøâBøb éöçmilke` §©§¨¦£¦§¤¤
,zeyxl zeyxnàéöBäå øæçåxeriyk,úøâBøb éöçze`vedd izye §¨©§¦£¦§¤¤

eidáéiç ,úçà íìòäaxeriyl zetxhvn ze`veddy oeik ,z`hg §¤§¥¤¨©¨
ok dyr m` j` .zxbexbka `edy milke` z`ved,úBîìòä ézLa¦§¥¤§¥

aeye oey`xd xeriyd ivg z`veda `hgy miizpia el rcepy
e ,mitxhvn xeriyd i`vg ipy oi` ,ipyd z` `ivede bbyøeèẗ

wlgn `nw `pz oi` mpn` .wlgl xeriy ivgl drici yiy iptn
e` zg` miaxd zeyxl xeriyd i`vg ipy ze`ved eid m` oia

.odipia zewelgd miaxd zeieyx izyl eidy,øîBà éñBé éaø©¦¥¥
ãçà úeLøì ãçà íìòäamixeriyd i`vg ipy z` `ived m` - §¤§¥¤¨¦§¤¨

,zg` miaxd zeyxl,áéiçxeriy ef zeyxl `ivedy xg`ny ©¨
cg` mlrda `ived m` j` ,eaiigl sxhvn `ed ixd mlyìézL ¦§¥

,úBéeLøopi`e odipia zewelg mdy miaxd zeieyx izyl `ivedy §
zeieyxd ,ef zeyxl ivgke ef zeyxl zxbexb ivgk ,zg` zeyx

e ,zewlgn.øeèt,xfril` iaxe l`ilnb oax mb ewlgp dfaeïaøc ¨§©¨
ìàéìîbxaeq,àn÷ àpúk,aiige zewlgn zeieyx oi`yéaøå ©§¦¥§©¨©¨§©¦
øæòéìàxaeq,éñBé éaøkzwelgn iable ,xehte zewlgn zeieyxdy ¡¦¤¤§©¦¥

,xfril` iaxl l`ilnb oax dcen mewn lkny ,`ziixad dxn` ef
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קצז
oifge` mipy` cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

úåëàìî ïåãæå úáù úââùá áééç àéðúã àäåÐoddrici mizpiay mini ol `xiaq inp i`cÐ

ivgl drici oi` :xaqwc ,etxhvi `ly wlgl zezay welig ipdnc xninl `kil `kd

.xeriyàãçá àìå àãçá àìiaxl lirl xn` `dc Ð dl znwen `l zek`ln zbbya Ð

miizpiay mini opixn` inp i`c ,`l inp zay zbbyae .oitxhvne ,oiinc oitebk e`l `aiwr

oaxl dil opirny `d Ð wlgl drici oiied

ipzwc ,xeriy ivgl drici oi`c lirl l`ilnb

!aiign l`ilnb oax zenlrd izyaúøîà éà
äéì àøéáñ àáé÷ò éáøë àîìùádil zi`c Ð

ipzwc `de ,oiinc oitebk zezay inp `aiwr iaxl

epiid Ð dcenc `ed `aiwr iaxl Ð "dcen"

zg` ze`e ef zaya zg` ze` azekda ibiltc

oaxc ,zek`ln oecfe zay zbbya ef zaya

mini zrici oi`c `ziixa jci`k aiign l`ilnb

epiid `aiwr iaxe ,xeriy ivgl zlren mizpiay

.drici yi xaq ,ixhtc minkgúøîà éà àìà
äéì àøéáñ øæòéìà éáøëoecfe zek`lnzbbyaÐ

,xn`w xfril` iaxlÐdcene ipzwc i`dc ,zay

.zvwna ibiltc llkn jigxk lrøæòéìà éáø
áééçîikd meyne .xn`w zay zbbya i`ce Ð

zay zbbya i`c .xeriy ivgl drici oi`c ipzw

iaxlc ecen `nlr ilek `d Ð zek`ln oecfe

.xehte ,oiinc oitebk zezay xfril`úçàá àìà
âéøàä ìòikde ,xfril` iaxel`ilnb oax ibiltÐ

azeka xfril` iaxl l`ilnb oax dcen :xn`w

`edy dk`ln zbbye zay oecf 'ek zg` ze`

biltc ab lr s`e .oiinc oitebk zezayc ,xeht

l`ilnb oaxaiignmzdc ,bix`dlrzg`adilr

zaya xeriy ivg azekc i`dl incc ab lr s`

ivg inp bxe`e ,oey`xd xeriyl milyne ipy

oax aiign ikd elit` Ð bix`d lr xeriy

oitebk zezayc ,`nrh epiid `kdc .l`ilnb

xeriy ivg yxegk incc ,oitxhvn `le oiinc

ied `xwirnc ,bxe`a la` .xeriy ivg rxefe

heg i`d aiyg Ð daxd xeriy bix` cba i`da

`nw `pzc ab lr s`e .cbad lk ab` df bx`y

ivgl drici oi`a dilr biltc l`ilnb oaxc

i`d ikd elit` Ð `ed xfril` iax e`l xeriy

`zbelt`e ,i`w xfril` iaxc` ipzwc "dcene"

iab `kd dil ipzwc `de .bix`d lr zg`c

iax`d ,mi`vglazeka ixii`c icii`Ðzenlrd

.aiign iaeig inp xfril`àáø øîàmlerl Ð

jd`e ,dcen xfril` iaxl Ð ipzwc "dcene"

.`cda ibiltc ,i`w `zbeltøåèô úåîìòä éúùá
.xeriy ivgl drici yie Ðúåéåùø éúùìÐ

zeieyxc ,xehtÐmiaxdzeyx odizye.zewlgn

xfril` iaxl l`ilnb oax dcen lirlc `ziixa

izy zaizkl oiwlgnc ,oiinc oitebk zezayc

zeieyxc ,dilr bilt `da la` .sxvln zeize`

.zewlgn `läãð äîå äéì øîà÷ã åðééädcpc Ð

.onwl yxtnck ,mizpiay mini zrici da zi`

àáøì àìàc Ði`n Ð dipin `ra oitebc xn`

?dcpn dil hiyt?àëéà ïéôåâ ÷åìéç éàî äãðá
úåãð éðú,daxd ze`vez oda oi`y zecp dn Ð

zg`e zg` lk lr aiig zecp miyp yng lr `ad

?oiteb ody oky lk `l zezay .edpip oitebc ,'ek

äãð éðú ìàåîù.`cqg axk dil `xiaqc Ð

àîìòã úåðè÷zephw lr oi`ad daxd miyp`Ð

.zecpa daxdàðú éàä éë àì.dil `hiyt zaye ,dil `irain dcp xaq `pz i`dcÐúçàå úçà ìë ìò áééç.cg` mlrda zek`ln zea`yng dyr m`Ðäîäáä ìòlr daxd ze`iaÐ

.zg`äîäá.dcpk dil `irainÐ

åì åøîà êìò ïøãä
áìç ìëà ÷ôñ.zekizg izy :xn` xne ,zg` dkizg :xn` xn ,`xnba yxtn Ðìëà åìéôàåzifk ea yi wtq la` ,alg lk` `edy el rcep jk xg`e ,`ed oney xeaqy oebk Ð
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ìëà

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

ïáøopi` zenlrd l`ilnb oaxlc ?`nw `pzk xn`w i`nc :dywe Ð `nw `pzk l`ilnb

!xeht zenlrd izya xn`w `nw `pz `dc ,xninl epivn `l dhytk ixdy ,zewlgn

øîà,gikei dcp :xninl ivnc oicd `ede Ð oiwlgen oiteb oi`y gikei dnda lr `ad el

jkl ,dnda wx dcp eizeaxn rny `ly `l` .zg`e zg` lk lr aiign xfril` iax ixdy

.dil hwp

åì åøîà êìò ïøãä
÷ôñdid lk`y drya ixiine Ð 'ek lk`

wtq `edy rcei i`c .oney `edy xeaq

.ezricin ay `l `d ?oaxw iziin ikid ,alg
`tiqcn

1

2

3

4

5

6

7

8

áéiç àéðúc àäå¯úBëàìî ïBãæe úaL úââLa §¨§©§¨©¨§¦§©©¨§§¨
éöçì äòéãé ïéà :øáñ÷c ,(ïééîc ïéôeâk úBúaLc)§©¨§¦¨§¨§¨¨©¥§¦¨©£¦
àáé÷ò éaøì déì àøéáñ :øîàc àáøì àlà .øeòéL¦¤¨§¨¨§¨©§¦¨¥§©¦£¦¨

óeâk úBúaLcáéiç àéðúc àä àîìLa ,ïä ãçà §©¨§¤¨¥¦§¨¨¨§©§¨©¨
úBëàìî úââLå úaL ïBãæa ïéa ,dì úçkLî¯ ©§©©¨¥¦§©¨§¦§©§¨

úBëàìî ïBãæe úaL úââLa ïéáe ,ïä ãçà óeâk úBúaLc¯,øeòéL éöçì äòéãé ïéà :øáñ÷c §©¨§¤¨¥¥§¦§©©¨§§¨§¨¨©¥§¦¨©£¦¦
àlàåàéðúãä!àãça àìå àãça àì ?dì zî÷Bî éàîa øeèt¯ìàéìîb ïaø :àáø Cì øîà §¤¨¨§©§¨¨§©§©§¨¨©£¨§¨©£¨¨©¨¨¨©¨©§¦¥

.ïééîc ïéôeâk úBúaL :øîàc ,øæòéìà éaøk déì àøéáñ¯ìàéìîb ïaø äãBîe :éðú÷cî àäå¯ §¦¨¥§©¦¡¦¤¤§¨©©¨§¦¨§¨§¨¦§¨¨¥¤©¨©§¦¥
éâéìôc ììkîdéì àøéáñ àáé÷ò éaøk àîìLa zøîà éà ;àúééðøçàà¯úââLa éâéìôc eðééä ¦§¨¦§¦¦©©§¨©§¨¦¨§©§¦§¨¨§©¦£¦¨§¦¨¥©§¦§¦¦§¦§©

úaL ïBãæa ìàéìîb ïaø äãBîe ,øeòéL éöçì äòéãé ïéà :øáñ ìàéìîb ïaøc ,úBëàìî ïBãæe úaL©¨§§¨§©¨©§¦¥¨©¥§¦¨©£¦¦¤©¨©§¦¥¦§©¨
éaøk ìàéìîb ïaø zøîà éà àlà .ïééîc ïéôeâk úBúaL àîìà ,øeèt àeäL úBëàìî úââLå§¦§©§¨¤¨©§¨©¨§¦¨§¨¤¨¦¨§©§©¨©§¦¥§©¦

úBëàìî ïBãæe úaL úââLa éà ?éàîa ,éâéìôc ììkî ,déì àøéáñ øæòéìà¯øæòéìà éaø eléôà ¡¦¤¤§¦¨¥¦§¨¦§¦¦§©¦§¦§©©¨§§¨£¦©¦¡¦¤¤
,úBúaL ézLa úBiúBà ézL áúBkä :àéðúc ,øeòéL éöçì äòéãé ïéàc déì àøéáñ ìàéìîb ïaøk§©¨©§¦¥§¦¨¥§¥§¦¨©£¦¦§©§¨©¥§¥¦¦§¥©¨

Bæ úaLa úçà úBàå Bæ úaLa úçà úBà¯ìò úçàa àlàå !áéiçî øæòéìà éaøâéøàä¯éáeiç ©©§©¨§©©§©¨©¦¡¦¤¤§©¥§¤¨§©©©¨¨¦©¥
ìL âøBàä :øîBà øæòéìà éaø ,ïðúc ,áéiçîèeç äLâéøàä ìò ãçàå ,älçza ïé¯øîà !áéiç §©¥¦§©©¦¡¦¤¤¥¨¥§¨¦©§¦¨§¤¨©¨¨¦©¨£©

úçà íìòäa ,úøâBøb éöç àéöBäå øæçå úøâBøb éöç àéöBä :àéðúc ,àãça âéìôc ììkî :àáø̈¨¦§¨§¨¥©£¨§©§¨¦£¦§¤¤§¨©§¦£¦§¤¤§¤§¥©©
¯úBîìòä ézLa ,áéiç¯ãçà úeLøa ãçà íìòäa :øîBà éñBé éaø ;øeèt¯ézLa ,áéiç ©¨¦§¥¤§¥¨©¦¥¥§¤§¥¤¨¦§¤¨©¨¦§¥

úBieLø¯ìò áéiç :Bì øîà ,òîL àz .éñBé éaøk øæòéìà éaøå ,àn÷ àpúk ìàéìîb ïaøc ,øeèt §¨§©¨©§¦¥§©¨©¨§©¦¡¦¤¤§©¦¥¨§©¨©©¨©
:øîàc àcñç áøì àîìLa ;äaøä úBàöBz da ïéàL äcp äîe ,øîBçå ìwî úçàå úçà ìk̈©©§©©¦©¨¤©¦¨¤¥¨¨©§¥¦§¨¨§©¦§¨§¨©

àì Bà ÷lçì äòéãé ïééåä éî íézðéaL íéîéc ,dépéî éòa úBëàìî ïBãæe úaL úââL¯eðééä ¦§©©¨§§¨¨¥¦¥§¨¦¤¥§©¦¦¨§¨§¦¨§©¥¨©§
,dépéî éòác àeä úBëàìî úââLå úaL ïBãæ :øîàc àáøì àlà ."äcp äîe" :déì øîà÷c§¨¨©¥©¦¨¤¨§¨¨§¨©§©¨§¦§©§¨§¨¥¦¥

!"úBcð" :éðúéì ,àì éàå ïééîc ïéôeâk éà úBúaLc¯éðz ìàeîL ."úBcð" éðz :àáø Cì øîà §©¨¦§¦¨§¨§¦¨¦§¥¦¨©¨¨¨§¥¦§¥¨¥
àcñç áøìe ."úBcð" éðz :øîà àéòLBà øa ïúð áø ."äcð" éðz äáäà øa àcà áø ."äcð"¦¨©©¨©©£¨¨¥¦¨©¨¨©©£¨¨©§¥¦§©¦§¨
éàå ÷lçì äòéãé ïééåä éî íézðéaL íéîéc dépéî éòác àeä úBëàìî ïBãæe úaL úââL :øîàc§¨©¦§©©¨§§¨§¨¥¦¥§¨¦¤¥§©¦¦¨§¨§¦¨§©¥§¦

äéìò àaL ïBâk :àáø øîà ?da úéà ÷lçì äòéãé ïééåä íézðéaL íéîé éàî äcð ,àì,äìáèå ¨¦¨©¨¦¤¥§©¦¨§¨§¦¨§©¥¦¨£©¨¨§¤¨¨¤¨§¨§¨
äúàøåúBìéáèc ,äéìò àáe øæçå ,äìáèå äéìò àáe øæçå:òîL àz .íézðéaL íéîék ïééåä §¨£¨§¨©¨¨¤¨§¨§¨§¨©¨¨¤¨¦§¦¨§¨§¨¦¤¥§©¦¨§©
àaäàáøì àîìLa ;çéëBé úBpèwä ìò¯éàî àcñç áøì àlà ,"úBpè÷" éðú÷c eðééä ©¨©©§©¦©¦§¨¨§¨¨©§§¨¨¥§©¤¨§©¦§¨©

?"úBpè÷"¯ïéãäk àìc ïéúéðúî .àîìòc úBpè÷àì :øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc ;àpz §©§©§¨§¨©§¦¦§¨§¨¥©¨§©§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ
BzLà ìò àáe øæçå äcð BzLà ìò àaä :BìàL Ck àlà ,øæòìà éaøì àáé÷ò éaø BìàL Ck̈§¨©¦£¦¨§©¦¤§¨¨¤¨¨§¨©¨©¦§¦¨§¨©¨©¦§
ìò áéiç :déì øîà ?úçàå úçà ìk ìò áéiç Bà ,ïlek ìò úçà áéiç ?eäî ,úçà íìòäa äcð¦¨§¤§¥©©©©¨©©©¨©¨©¨©©§©©¨©¥©¨©
úaMä ìò øäæeî àeäL ,úçà äøäæà àlà da ïéàL úaM äîe ,øîBçå ìwî úçàå úçà ìk̈©©§©©¦©¨¤©©¨¤¥¨¤¨©§¨¨©©¤§¨©©©¨

åéìò úøäæeî äðéà úaMäå¯øäæeî àeäL ,úBøäæà ézL da LiL äcð ,úçàå úçà ìk ìò áéiç §©©¨¥¨§¤¤¨¨©¨©¨©©§©©¦¨¤¥¨§¥©§¨¤§¨
åéìò úøäæeî äcðå äcpä ìò¯íà ,àì :Bì eøîà ?úçàå úçà ìk ìò áéiç àeäL ïéc Bðéà ©©¦¨§¦¨§¤¤¨¨¥¦¤©¨©¨©©§©©¨§Ÿ¦

úaMa zøîà¯äaøä úBàöBz da LiLúBàhçìäaøä úBàöBz da ïéàL äcpa øîàz ,äaøä ¨©§¨©©¨¤¥¨¨©§¥§©¨©§¥Ÿ©©¦¨¤¥¨¨©§¥
äaøä úBàhçì äaøä úBàöBz da ïéàL ,çéëBé úBpèwä ìò àaä :Bì eøîà ?äaøä úBàhçì§©¨©§¥¨§©¨©©§©¦©¤¥¨¨©§¥§©¨©§¥
àaä :Bì eøîà !ïé÷ìçeî ïéôeb ïkL úBpèwa zøîà íà ,àì :Bì eøîà !úçàå úçà ìk ìò áéiçå§©¨©¨©©§©©¨§Ÿ¦¨©§¨©§©¤¥¦§¨¦¨§©¨
.äcpk äîäaä :Bì eøîà .úçàå úçà ìk ìò áéiçå ïé÷ìçeî ïéôeb ïéàL ,çéëBé äîäaä ìò©©§¥¨¦©¤¥¦§¨¦§©¨©¨©©§©©¨§©§¥¨©¦¨

êìò ïøãäåøîàåì
ñ÷ôeléôàå ,ìëà àì ÷ôñ áìç ìëàìëà¯÷ôñå øeòéMk Ba Lé ÷ôñ ¨¥¨©¥¤¨¥Ÿ¨©©£¦¨©¨¥¥©¦§¨¥

ïéà

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

כריתות. פרק שלישי - אמרו לו דף יז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



קצח
oifge` mipya cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

ïäî ãçà ìëàefi` rci `l dfe ,alg did cg`dy rcep jk xg`e ,`ed oney xeaqke Ð

Ð wtqn dlk`e cifde ,wtq el dzid dlik` zrya m` la` .ielz my` `ian Ð lk`

.xehte ,`ed cifnïäî úçàá ââùdzid efi` wtzqp jk xg`e ,ezy` `id ef xeaqk Ð

.z`hg `ian Ð dzid ezeg`y el rcep m`e .ielz my` `ian Ðïäìù òãåä àì ìò êë
,od oney xeaqk ,zekizg izy lk` oebk Ð

`l` `ian epi` Ð wtq ody rcep jk xg`e

dlik` oia rcep `le li`ed cg` ielz my`

.lk` alg wtqy dlik`läòéãé äúéä íàå
íéúðéá.wtq zrici Ðúàèç àéáî àåäù íùë

úçà ìë ìò.mizpia i`ce drici dzid m` Ð

êë.oiielz zeny` ipy `ian wtq zricia Ð

àøîâåðéðù úçà äëéúçdkizg lk` Ð

el rcep jk xg`e ,`ed oney xeaqk ,zg`

wtq :oizipzn ipzwc `d epiid Ð `ed wtqy

.'eke alg lk`úåëéúç éúùî äëéúçÐ

la` .'ek eiptl oneye alg :`tiqa yxtnck

.xeht Ð zg` dkizgáéúë úåöî`xwiea Ð

zevn lkn zg` dzyre" :ielz my` iab ['d]

eper `ype my`e rci `le dpiyrz `l xy` 'd

.'ebe "eny` z` `iadeïðéø÷ úååöîrnync Ð

.mizy jezn zg`àéòáéî úåëéúç éúùÐ

meyn ibeltl `ki` zg` dkizg `nlyac

e` ,exeqi` xxal xyt` i`c ,onwlc `nrh

`kil zekizg izy la` .exeqi` rawi` `lc

.ikd xninléåë.dig wtq dnda wtq Ðíùà
éåìúizyn zg` dkizg `kilc ab lr s` Ð

.`ed dig xeaqk ,bbeya ealg lk` m` ,zekizg

'åë äòùú ïá ÷ôñjeza dnaiizpy dnaid Ð

.miycg dylyéåìú íùàá íéáééçåoa `ny Ð

yiy g` zy` lr `ay `vnpe ,`ed oey`xd

`inec dy` `de .zxka `edy ,mipa dl

.`id zg` dkizgcåìù ìò àöîðzkqna Ð

l`xyi zepa jxc :(`,ci) "cid lk" wxta dcp

cg` ,gpwl mipicq ipy ,micr ipya zeynyn

zrya i`ce Ð ely lr `vnp .dl cg`e el

,did yinyzmiaiige ,ded bbeya dcp lreae

.ze`hg izyíåéúà:xnelk ,`ed ipeei oeyl Ð

.yinyz xg`lïîæ øçàìyxtn mzd Ð

.`xeriyéåìú íùàá ïéáééçå?i`n`e Ðàä
!úååöî éúù àëéìåøåñéà øøáì øùôàÐ

cr oixeqiid on oibdl `l` `a epi` ielz my`c

`xza wxta yxtnck ,z`hg `iaie el rceiy

lk`e] zekizg izy ,jklid .(`,dk zezixk)

onf xg`l `eaiy xyt` ,zg`d dx`ype [zg`

alg i`ce Ð oney zxzepd ef m` xikiy iwa

Ð dlk`e zg` dkizg la` .z`hg `iaie lk`

.dxxal xyt` i`àáø ïéá àëéà éàîxn`c Ð

.`xwnl m` yi meyn axc dinrh :lirléáøì
àøéæikd .exeqi` xxal axc dinrh yxtnc Ð

:opiqxbäöçîå úéæë åäééðéá àëéàizy oebk Ð

ly z` lk`e .zif ivgk efae zifk efa ,zekizg

.oney e` alg `ed m` reci oi`e ,zifkàáøì
úååöî àëéìzifkn zegte ,mizif ipy `kil Ð

.dizilc o`nkøåñéàä øøáì øùôà àøéæ éáøì
.x`ypd df zif ivga Ð'åë íéáééç éåë`de Ð

.exeqi` xxal xyt` i`
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àôéñãîea yi wtq lk` elit` inp `idde Ð zekizg izya inp `yix zekizg izya

odizyae eiptl zekizg izy yiy ixiinc xnel jixv ok enk Ð 'ek xeriyk

o`nlc ,dvgne zifk ediipia `ki` :onwl opixn` ixdy ,oigxk lr xnel jixv jke .xeriyk

zif i`d mewn lkne ,zekizg izy yic dpin rny ok m` ,`kil Ð `xeqi` rawi` xn`c

m` `ed wteqn Ð xeqi`d on lk` elit`e ,lk`

iziin `witq wtqa elit`c opirny`e .zifk lk`

gkynl epivn inp leg meie zay iabe .ielz my`

oia dk`ln dyry oebk Ð zekizg izy

rawi` mbe .dlil e` mei wtqc ,zeynyd

aexw zeynyd oiaa dk`ln dyry Ð `xeqi`

mbe ,meid lk `xeqi` rawi`c ,zay i`venl

oipr itl ze`xl lkeiy Ð `xeqi` xxal xyt`

on xar dnk yiy dn itl zaya lrty dk`lnd

dk`ln lrte hrn wx dpnn xar `le ,dlild

.meid on zvw lrt ok m` ,daxøîàdcedi ax

:xn`z m`e Ð 'ek xeht zg` dkizg 'ek ax xn`

mipy iab (a,ak) zeaezkc ipy wxt opixn` `dc

jixte ,'ek zn `l mixne` mipye zn mixne`

`d !jixt i`ne !i`w ielz my`a dilr `ad :dlr

xn`c o`nl jixt mzdc :xnel yi !"zeevn" opira

la` .zekizg izyn dkizg opira `lc `kd

dcedi ax `kd xn`w ixdy ,axc` axc dyw

(`,gt zenai) "dax dy`d" wxtae ,ax xn`

z`ypy `l` epy `l ,ax xn` dax xn` :xn`w

my`a dilr `ad :cenlzd jixte ,'ek cg` cra

`ad :jixt ikdc uxize ?jixt i`ne !i`w ielz
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.ãçà éeìz íLà àlà àéáîj`íéúðéa äòéãé äúéä íàoia - ¥¦¤¨¨¨¨¤¨¦¨§¨§¦¨¥§©¦
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wtq mda yiy el rcep zepey zelik` rax` lk`y xg`ly
,xzepe lebite mce alg ixeqi`.úçàå úçà ìk ìò éeìz íLà àéáî¥¦¨¨¨©¨©©§©©

àøîâ
:epzpyn xe`iaa zwelgn d`ian `xnbd,øîà éqà áø ,øîzéà¦§©©©¦¨©
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epi`e ,mdn zg` lk`e ,oney zkizge alg zkizg eiptl eidy
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.ielz my`
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ok dywdy mixne` yie -,éqà áøì áø øa àéiç,`tiqa epipyáìç ¦¨©©§©©¦¥¤
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àëtéà øúa eìæéz àì ,áø eäì øîàzktdpd dpynn eywz `l - ¨©§©Ÿ¥§¨©¦§¨
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.ielz
:zeywdl `xnbd dkiynn,déáéúéàdpyna epipy(:dl zenai), ¥¦¥

naimdl clepe dlra zzinl miycg dyly jeza dnaizdy d
`ed df oae ,oa,÷ôñclep m`däòLz ïamiycgìd dlraïBLàø ¨¥¤¦§¨§¦

,znyBàclepyäòáL ïamiycgìd dlraïBøçàm` ixde ,dnaiy ¤¦§¨§©£
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,xyk `ede ,meaia zaiig en` dzide ,mipa,éeìz íLàa ïéáéiçå§©¨¦§¨¨¨
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y ,dpynd ixac lr dtiqedy `ziixaa epipye -íLà íeMî áéiç©¨¦¨¨
,éeìzjixv zg` dkizg wtqa s`y ixd .dcp z`ia wtq lr xtkl ¨

:`xnbd zvxzn .ielz my` `iadlàéä øæòéìà éaø épî àäs` - ¨©¦©¦¡¦¤¤¦
dkizg wtqa s` ielz my` aeig yiy ,`id xfril` iaxk ef dpyn

.zg`
:zg` dkizg wtqa my`n xehtl sqep mrh d`ian `xnbdøîà̈©

ìL úçàå áìç ìL úçà ,úBëéúç ézL åéðôì eéä ,áø øîà àéiç éaø©¦¦¨¨©©¨§¨¨§¥£¦©©¤¥¤§©©¤
,áéiç ,ìëà ïäî äæéà òãBé Bðéàå ,ïäî úçà ìëàå ,ïneLyi m` j` ¨§¨©©©¥¤§¥¥©¥¤¥¤¨©©¨

eiptläëéúç,zg`.øeèt ,dìëàå ,áìç ìL ÷ôñ ïneL ìL ÷ôñ £¦¨¨¥¤¨¨¥¤¥¤©£¨¨¨
:`xnbd zx`an,áøc déîòè éàî ,àøéæ éaø øîàc meynøáñ÷,ax ¨©©¦¥¨©©§¥§©¨¨©
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המשך בעמונ קס



ר
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc zezixk(ycew zay meil)

zezaydy `ed dcen ,zewlgn opi` zeieyxdy ezrcy s`e
zg` ze`e ef zaya zg` ze` azk m`e ,miwlegn oitebk zeaygp

.xeht ,zxg` zaya
:dax ixac lr zeywdle ,`cqg ax ixacl riiql dqpn `xnbd

òîL àzjk ixdy ,`cqg ax ixacl epizpynn di`x rnye `a - ¨§©
,da epipyBì øîàzek`ln dyerd ,`aiwr iaxl xfril` iax ¨©

,zg` dk`ln oirn daxd zezaya daxd,úçàå úçà ìk ìò áéiç©¨©¨©©§©©
z`f cenll yieäaøä úBàöBz da ïéàL ,äcp äîe ,øîBçå ìwî¦©¨¤©¦¨¤¥¨¨©§¥

['åë]da yiy zay ,zg`e zg` lk lr aiig ,daxd ze`hge
zg` lk lr aiig `diy oic epi` daxd zezine daxd ze`vez

e .zg`eàîìLaxfril` iax ixac mipaene -ìzhiy,àcñç áø ¦§¨¨§©¦§¨
øîàc`aiwr iaxydépéî éòa úBëàìî ïBãæe úaL úââLz` l`y - §¨©¦§©©¨§§¨¨¥¦¥

,xfril` iaxciabl wtqd did df itl `ldïééåä éî ,íéúðéaL íéîé §¨¦¤¥§©¦¦¨§¨
÷lçì äòéãé,zezayd oia zwlgnd dricik miaygp md m`d - §¦¨§©¥

,àì Bàc `vnpedéì øîà÷c eðééä,xfril` iax el aiydy dn - Ÿ©§§¨¨©¥
'äcp äîe'yi minrt dnk dilr `ay zg` dcpny xnelk ,'eke ©¦¨

zbbya zezay dnka dk`ln dyerl dnec df ixdy ,cenll
zezayd zngn wlgl jka oecl oi`y s`y ,zek`ln oecfe zay
legd ini zngn wlgl yi mewn lkn ,miwelg mitebk ody
dcpa mb `ed oke ,zezayd oia dricik miaygp mdy miizpiay

.oldl x`eaiy enke ,miizpiay mini zngn welig da yiyàlà¤¨
øîàc ,[äaøì] (àáøì)ly ote`ayàeä úBëàìî úââLå úaL ïBãæ §©¨§¨©§©¨§¦§©§¨

dépéî éòác`vnpe ,xfril` iax z` `aiwr iax l`yy wtqd edf - §¨¥¦¥
df itlcd iabl did ewitqïééîc ïéôeâk éà ,úBúaLmd m`d - §©¨¦§¦¨§¨

miwelg mitebk miaygp,àì éàåiax el xn`y edn ,dyw ixd §¦Ÿ
dy`n `ed ecenily rnyny ,'dcp'n z`f cenll yiy xfril`
dpnn cenll oi` dxe`kl `ld ,ze`ia dnk dilr `ay zg` dcp

ok m`e ,miwlegn miteb da oi` ixdyéðúéìoeyl xnel el did - ¦§¥
,'úBcð'my yiy ,zecp miyp dnk lr `ad ly epicn gikedle ¦

.zg` lk lr aiige ,miwelg miteb
:`xnbd zvxznéðz ,[äaø] (àáø) Cì øîàzepyl yi ok` - ¨©¨©¨§¦

oeyl dpyna,'úBcð'zecp miyp dnk lr `adn ezi`x dzide ¦
dnk dyerd oke ,zg`e zg` lk lr aiig `edy ,cg` mlrda

a zezay dnka zek`lnlk lr aiig zek`ln zbbye zay oecf
.zg`e zg`

:df oipra mitqep mi`xen` ly zerc d`ian `xnbdéðz ìàeîL§¥¨¥
,'äcð'oke,'äcð' éðz äáäà øa àãà áøxe`iaa mixaeq mdy oeik ¦¨©£¨©©£¨¨¥¦¨

eli`e ,`cqg axk dpynd,'úBcð' éðz ,øîà àéòLBà øa ïúð áø©¨¨©©§¨¨©§¦¦
.dax ixacke

:`xnbd dywnøîàc ,àcñç áøìeyàeä úBëàìî ïBãæe úaL úââL §©¦§¨§¨©¦§©©¨§§¨
dépéî éòác,xfril` iaxl `aiwr iax el`yy edf -íéîéc §¨¥¦¥§¨¦

àì éàå ,÷lçì äòéãé ïééåä éî íéúðéaLini m`d `ed wtqdy - ¤¥§©¦¦¨§¨§¦¨§©¥§¦Ÿ
zay oia zwlgnd dricik miaygp zayl zay oiay legd

ixde ,dcpn ewitq z` xfril` iax el hyt cvik ,zayléàî ,äcð¦¨©
äa úéà ÷lçì äòéãé ïééåä íéúðéaL íéîéda yi xzid ini dfi` - ¨¦¤¥§©¦¨§¨§¦¨§©¥¦¨

.d`ial d`ia oia wlgl milekiy
:`xnbd zvxznäéìò àaL ïBâk ,àáø øîà,dzecpa,äìáèå ¨©¨¨§¤¨¨¤¨§¨§¨

äúàøå,d`nhpe mc aeyäéìò àáe øæçå,dzecpa,äìáèådz`xe §¨£¨§¨©¨¨¤¨§¨§¨
úBìéáèc ,äéìò àáe øæçådxedh `idy ,dliahd xg`ly minid - §¨©¨¨¤¨¦§¦

,mdaíéúðéaL íéîék ïééåäoiay legd zenil minec md ixd - ¨§¨§¨¦¤¥§©¦
ok enke ,d`ial d`ia oia miwlgn dxdh ini mze`e ,zayl zay
lr eaiigl ,zezayd oia miwlgn miizpiay legd ini ,zay iabl

.zaye zay lk
:dax ixacl epizpynn di`x d`ian `xnbd,òîL àzrnye `ea ¨§©
,xfril` iax xn`y epizpyna epipy ,di`xçéëBé úBpèwä ìò àaä'©¨©©§©¦©

oicd `ede 'zg`e zg` lk lr aiige zg` dxdf` `l` da oi`y
e ,zezay dnka dk`ln dyerlàîìLaeixac mipaen -ìzhiy ¦§¨¨§

,[äaø] (àáø)mitebk zezaydy dgkedd dzidy ezrcl ixdy ©¨
,zek`ln zbbye zay oecfa miwlgndéðz÷c eðééäxn`y edf - ©§§¨¨¥

oeyl xfril` iax,'úBpè÷'miyp dnk lr `adn `id ezii`x ixdy §©
dyerd ok enke ,zg` lk lr eaiigl miwlgn miteby zephw

zg` lk lr aiig ,miwelg mitebk ody ,zezay dnka zek`ln
.zg`e,àcñç áøì àlà,zek`ln oecfe zay zbbya `ed oecipdy ¤¨§©¦§¨

,zwlgnd dricik miaygp miizpiay minid m`d'úBpè÷' éàî- ©§©
`id di`xd ixde ,miax oeyla ,'zephw' xfril` iax hwp recn
dxdhd iniy ,ze`ia dnk zg` dcp dphw lr `ay mc`n
lk lr eaiigle ze`iad oia wlgl dricik miaygp miizpiay

.d`iae d`ia
lr `ad on gikedl xfril` iax zpeek oi` mpn` :`xnbd zvxzn

l ezpeek `l` ,zephw dnk,àîìòc úBpè÷lr `ad mc` xnelk §©§¨§¨
lk lr aiig `edy ,ze`ia dnk mleray zephwd zecpd on zg`

.dxdh ini odipia ewiqtd xy`k d`iae d`ia
dnka zek`ln dyerd iabl `aiwr iax zl`y d`aed epizpyna
gqep dzr d`ian `xnbd .dcpn xfril` iax ly ezii`xe ,zezay
:`xnbd zxne` .xfril` iax zaeyze `aiwr iax zl`ya xg`

àpz ïéãäk àìc ,ïéúéðúîdf `pz zhiyk zxaeq dpi` epizpyn - ©§¦¦§Ÿ§¨¥©¨
,`ziixaayéaø BìàL Ck àì ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¨§¨©¦

äcð BzLà ìò àaä ,BìàL êk àlà ,øæòéìà éaøì àáé÷ò,bbeya £¦¨§©¦¡¦¤¤¤¨¨§¨©¨©¦§¦¨
,äcð BzLà ìò àáe øæçåze`iad eide,úçà íìòäael rcep `ly §¨©¨©¦§¦¨§¤§¥¤¨

,miizpia e`hg,eäîm`dáéiçz`hgBà ,ïlek ìò úçàyìò áéiç ©©¨©©©¨©¨©
úçàå úçà ìkdf wtq lre .ze`iad ondéì øîà,xfril` iaxáéiç ¨©©§©©¨©¥©¨

,úçàå úçà ìk ìòz`f cenll yieïéàL ,úaM äîe ,øîBçå ìwî ©¨©©§©©¦©¨¤©©¨¤¥
L ,úçà äøäæà àlà dawxìò øäæeî àeäzxinyå úaMäeli` ¨¤¨©§¨¨©©¤§¨©©©¨§

,åéìò úøäæeî dðéà úaMäzea` dnk dyr m` mewn lkn ©©¨¥¨§¤¤¨¨
zek`lnìk ìò áéiçL ,úBøäæà ézL da LiL ,äcð ,úçàå úçàixd ©¨©¨©©§©©¦¨¤¤¨§¥©§¨¤

äcpä ìò øäæeî àeädilr `eal `lyåd mbåéìò úøäæeî äcð`ly §¨©©¦¨§¦¨§¤¤¨¨
,dzecpa el lradlúçàå úçà ìk ìò áéiç àeäL ïéc Bðéà¥¦¤©¨©¨©©§©©

.eize`ian
:mixacd jynd z` `ziixad d`ianBì [øîà] (åøîà)`aiwr iax ¨©

,xfril` iaxlàì,dnec xacd oi` -zøîà íàjpic z`,úaMa Ÿ¦¨©§¨©©¨
meyn edf ixd,äaøä úBàhçì äaøä úBàöBz da LiLyi ixdy ¤¤¨¨©§¥§©¨©§¥

zg` lk lr aiig okle ,ze`hg miaiignd ,miax dk`ln zea` da
m`d ,zg`eøîàzmb okúBàhçì äaøä úBàöBz da ïéàL ,äcpa Ÿ©©¦¨¤¥¨¨©§¥§©¨

.äaøä©§¥
Bì [øîà] (åøîà),xfril` iaxúBpèwä ìò àaäzecpdïéàL ,çéëBé ¨©©¨©©§©¦©¤¥

,äaøä úBàhçì äaøä úBàöBz da,oleka dey xeqi` eze` ixdy ¨¨©§¥§©¨©§¥
åok it lr s`,úçàå úçà ìk ìò áéiçezy` lr `aa oicd `ede §©¨©¨©©§©©

.d`iae d`ia lk lr aiigy ,minrt dnk dcpBì [øîà] (åøîà)iax ¨©
,`aiwràì,minec mipecipd oi` -zøîà íàdf oic,úBpèwaixd Ÿ¦¨©§¨©§©

`ed mrhd my,ïé÷ìçeî ïéôeb ïkL.dcp ezy`a ok oi`y dn ¤¥¦§¨¦
Bì [øîà] (åøîà),xfril` iaxïéôeb ïéàL ,çéëBé äîäaä ìò àaä ¨©©¨©©§¥¨¦©¤¥¦

,úçàå úçà ìk ìò áéiçå ,ïé÷ìçeîs`edidi dcp ezy` lr `aa §¨¦§©¨©¨©©§©©
.ok oicdBì [øîà] (åøîà),`aiwr iaxäcpk äîäaälr `aa s` - ¨©©§¥¨©¦¨

lk lr aiig m`d ,dcp ezy` lr `aa enk ,wtzqn ip` dndad
.`l e` d`iae d`ia

åì åøîà êìò ïøãä

ìëà ÷ôñ ¯ éòéáø ÷øô
dxeza xn`p(gi-fi d `xwie)lMn zg` dzUre `hgz iM Wtp m`e'§¦¤¤¦¤¡¨§¨§¨©©¦¨

eyxite ,'FpFr `Upe mW`e rci `le dpiUrz `l xW` ,'d zFvn¦§£¤Ÿ¥¨¤¨§Ÿ¨©§¨¥§¨¨£
,dxiar xar m` wtzqdy mc`a dxn`p ef my` zyxty minkg

dpyna exn`e .'ielz my`' df lr `iany(.a lirl)'ielz my`'y
e`yr m`e z`hg `ian bbeya e`yr m`y xeqi` wtq lr mi`ian
:ielz my` z`ad aeig ipte`a dpc epizpyn .zxk eyper cifna

äðùî
,lk` dn rcei epi`e ,xya zkizg lk`y mc`áìç ìëà ÷ôñ̈¥¨©¥¤

eìëà àì ÷ôñ,oney `l` ,algeléôàåy el rcep m`ìëà,alg ¨¥Ÿ¨©©£¦¨©
y `l`÷ôñm`øeòéMk Ba Lé,xeqi`÷ôñå ¨¥¤©¦§¨¥
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המשך ביקור למס' כריתות ליום שבת קונש עמ' ק



רי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc zezixk(oey`x meil)

,oixeg za divge dgty divgy ,ef dy` qx`l `ed lekiéaø éøác¦§¥©¦
úéðòðk äçôLa ,øîBà ìàòîLé éaø .àáé÷òllk dzctp `ly £¦¨©¦¦§¨¥¥§¦§¨§©£¦

úñøBàîe ,øaãî áeúkäzcgein -,éøáò ãáòì,ea zxzen `idy ©¨§©¥§¤¤§¤¤¦§¦
xn`e l`rnyi iax jiyndeøîBì ãeîìz äî ,ïk íàd`a dn - ¦¥©©§©

ly ef oeyl dazky jka epicnll dxezd,'äúcôð àì äcôäå'§¨§¥Ÿ¦§¨¨
y `l` ,ef oeyla yecig oi` zn`a ,l`rnyi iax aiynäøac¦§¨

ìk äøBz,íãà éða ïBL`l` ,'dzctp `le' wx dxn` `l okle ¨¦§§¥¨¨
.'dzctp `l dctde'úBLøBôî úBéøò ìk ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¨£¨§¨

eðì,oixeg zepa odyïéøBç úa déöçå äçôL déöç eðì øééeLî ¨§¨¨¤§¨¦§¨§¤§¨©¦
,éøáò ãáòì úñøBàîe.`aiwr iax zrcke,íéøîBà íéøçàxn`p §¤¤§¤¤¦§¦£¥¦§¦

weqta(my)áeúkä úéðòðk äçôLa ,'äLteç àì ék eúîeé àì'Ÿ§¦Ÿ¨¨§¦§¨§©£¦©¨
úñøBàîe ,øaãîzcgein -.éðòðk ãáòì §©¥§¤¤§¤¤§©£¦
:`xnbd zl`ey,ìàòîLé éaøì,ziprpk dgtya xaecny xne`d §©¦¦§¨¥

àîìLadxezd oeyl zpaen -éðz÷ãk ,'äúcôð àì äcôäå' ¦§¨¨§¨§¥Ÿ¦§¨¨¦§¨¨¥
y `ziixaaìk äøBz äøacéðz÷c àlà ,íãà éða ïBLepipyy dn - ¦§¨¨¦§§¥¨¨¤¨§¨¨¥

a xaecny `ziixaaïìðî ,éøáò ãáòì úñøBàî`ny ,epl oipn - §¤¤§¤¤¦§¦§¨¨
daiyn .`ziixaay mixg` zrcke ,iprpk carl zqxe`na xaecn

:`xnbdáéúëc(my)ììkî ,'äLteç àì ék'ef oeyln rnyne - ¦§¦¦Ÿ¨¨¦§¨
la` ziyteg `l `id `wecyLteç àeäcdilr `ay yi`dy - §©
.iprpk car epi`e ,iytegl `vi

y .dixfr oa xfrl` iax zrc z` zxxan `xnbd:`xnbd zl`e
,àáé÷ò éaø eðééä äéøæò ïa øæòìà éaøxaecn ezrcl s` ixdy ©¦¤§¨¨¤£©§¨©§©¦£¦¨

daiyn .ixar carl zqxe`nd oixeg za divge dgty divga
j` ,`aiwr iaxk xaeq dixfr oa xfrl` iax mpn` :`xnbdéaøì§©¦

øîà÷ ìàòîLé,l`rnyi iax ixacl daeyzk eixac z` xn` - ¦§¨¥¨¨©
,el xn` jkeéúååk àîìòa éãéãìdéì àøéáñ Clka xaeq ip` - §¦¦§¨§¨§¨¨§¦¨¥

,jzhiyk mewnìk äøBz äøaãcéðàL àëäå ,íãà éða ïBL,o`ke - §¦§¨¨¦§§¥¨¨§¨¨¨¦
,jkl mrhde ,xacd dpey ,dtexg dgty iablàø÷ déì áéúk éãkî¦§¦§¦¥§¨

weqta xn`p xaky xg`n -,'äLteç àì ék'weqtd ok m`äcôäå' ¦Ÿ¨¨§¨§¥
éì änì 'äúcôð àìweqtd lky oeike .epicnll `a `ed dn - Ÿ¦§¨¨¨¨¦

,xzeinàúà éëäì dpéî òîL,azkp `ed df oiprly cenll yi - §©¦¨§¨¦£¨
ìa xaecny epicnl.ïéøBç úa äéöçå äçôL déöç §¤§¨¦§¨§¤§¨©¦

dgtya xaecny ,`ziixaay 'mixg`' zrc z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .iprpk carl zqxe`nd ziprpkìzrc,íéøçà §£¥¦

àîìLaweqtd z` x`ai `ed cvik oaen -,'äúcôð àì äcôäå' ¦§¨¨§¨§¥Ÿ¦§¨¨
øáñ÷y xaeq `ed -ìk äøBz äøac,íãà éða ïBLdxezd zpeeke ¨¨©¦§¨¨¦§§¥¨¨

.llk dxxgzyd `ly ziprpk dgtylàä àlà,df xac -cxaecn ¤¨¨§
l dqx`zdy.ïìðî ,éðòðk ãáò:`xnbd daiynàø÷ øîàiabl ¤¤§©£¦§¨¨¨©§¨

ef dgtydãéãì ïéðò Bðéà íà ,'äLteç àì ék'weqtd oi` m` - ¦Ÿ¨¨¦¥¦§¨§¦¨
,'dzctp `l dctde' xn`p xak ixdy ,dnvr dgtyd iabl jxvp

déãéãì ïéðò eäðzxaecny ,lread ly epipr z` epnn cenll yi - §¥¦§¨§¦¥
.xxgey `ly iprpk cara

äðùî
oial dtexg dgty oiay miweligd z` x`al dkiynn epizpyn

:zeixrd lk,úBéøò ìkdid m`,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçàaiig lecbd ¨£¨¤¨¨§¤¨¨¨
de ,dxezd dxn`y ypera.øeèt ïè÷did m` okeãçàå øò ãçà ¨¨¨¤¨¥§¤¨

,ïLéde aiig xrd.øeèt ïLédid m` oke,ãéæî ãçàå ââBL ãçà ¨¥¨¥¨¤¨¥§¤¨¥¦

d,úøkäa ãéæîe ,úàhça ââBL,ok mipicd oi` dtexg dgtya eli`e ¥§©¨¥¦§¦¨¥
.dtexg dgtya oicd dn x`eai `xnbae

àøîâ
ddnz .'xeht ohw ,ohw cg`e lecb cg` ,zeixr lk' :dpyna epipy

:`xnbdàëäåy ixd rnyn ,oicd dn ,dtexg dgtya ,o`ke -áéiç §¨¨©¨
,ïè÷.llk miyper zxeza epi` ohw ixdy ,ok xnel okzi `le ¨¨

:`xnbd zvxznéðz÷ éëä ,äãeäé áø øîà,dpynd zpeek jk -ìk ¨©©§¨¨¦¨¨¥¨
,úBéøòdid m`å ,áéiç ìBãâå øeèt ïè÷ ,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçàeli` £¨¤¨¨§¤¨¨¨¨¨¨§¨©¨§
àëä,ohw mdn cg` did m` ,dtexg dgtya ,o`k -énð ìBãb- ¨¨¨©¦
ok mb.øeèteàîòè éàîoeik ,df oica mrhd dn -ïééL÷î àäc ¨©©£¨§¨©§§¨
éããäàlirl x`azdy enk ,dfl df dy`de yi`d eywed ixdy - ©£¨¥

aeiga ielz yi`d ly oaxwd aeigy miweqtdn miyxecy
.dy`d ly zewlnd

:dpyna epipy .dpynd xe`iaa dkiynn `xnbdãçà úBéøò ìk̈£¨¤¨
.øeèt ïLé ,ïLé ãçàå øBòéð:`xnbd zl`ey,ïàëå,dtexg dgtya ¥§¤¨¨¥¨¥¨§¨

y xnel dpynd zpeek m`dénð ïLéok mb -,áéiçoa epi` oyi ixde ¨¥©¦©¨
:`xnbd daiyn .jk lr eaiigl xyt` i`e zrc,äãeäé áø øîà̈©©§¨

éðz÷ éëä ,áø øîà,dpynd zpeek `id jk -,úBéøò ìkdid m` ¨©©¨¦¨¨¥¨£¨
,ïLé ãçàå øBòéð ãçàdå ,áéiç øBòéðå øeèt ïLéeli`,ïàkdgtya ¤¨¥§¤¨¨¥¨¥¨§¥©¨§¨
g` did m` ,dtexg,oyi cg`e xr celéôàdidy eze`,øeèt øBòéð £¦¥¨

àîòè éàîoeik ,df oica mrhd dne -éããäà ïééL÷îceywedy - ©©£¨§©§§¨©£¨¥
dpi` dy`d m`e ,lirl x`azdy enk ,dfl df dy`de yi`d

.oaxw aiig epi` yi`d dwel
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdúLL áøc dén÷ àpz éðzdpy - ¨¥©¨©¥§©¥¤

,zyy ax iptl ef `ziixa ,zeziixae zeipyn dpeyy mc` ,'`pz'd
øîBb eNòez`iaäøòîkeyre ,[ez`ia z` ligzn-]ïéàLk ïéekúî ¨¥¦§¨¤¦§©¥§¤¥
,ïéekúîd`iaek dkøãkd`ia,dkøãk àlLedéì øîà .ïLék øBòéð ¦§©¥§©§¨§¤Ÿ§©§¨¥§¨¥¨©¥

,zyy axúøîà÷ éàî,el` mipic dpey dz` dy` efi` iabl -éà ©¨¨§©¦
éðz÷ äôeøç äçôLam` ,dtexg dgtya zwqer ef `ziixa m` - §¦§¨£¨¨¨¥

,dyw okéànày `ziixad dxn` recn -eNòda,äøòîk øîBb ©©¨¥¦§¨¤
`wec ixdeøîBbez`ia,áéiçéî äôeøç äçôLamiyxecy oeik ¥§¦§¨£¨¦©©

eli`e ,drxfdl die`xd d`ia lr wx dxezd daiigy weqtdn
eúå .áéiçéî àì äøòî`ziixad dxn` recn ,jk lr dyw cere - §¨¤Ÿ¦©©§

da eyry,ïéekúî BðéàLk ïéekúîwx ixdeäðåekî éàepeekzd m` - ¦§©¥§¤¥¦§©¥¦¦©§¨
xeqi` z`ialàáéiçéîla` ,oaxwe zewln maiigl yi -àì éà ¦©§¨¦Ÿ

,da rwzpe bbd on ltpy oebk ,epeekzd,àáéiçéî àìef oi` ixdy Ÿ¦©§¨
.dilr mixehte ,drxfdl die`xd d`iaåoeylàlLk dkøãë' §§©§¨§¤Ÿ

'dkøãk,`ziixad dxn`yénðz` cinrp m` ,dyw ok mb - §©§¨©¦
d`ia lr wx ixdy ,dtexg dgtya `ziixadäçôLa dkøãk§©§¨§¦§¨

å ,áéiçéî äôeøçd`ia lr eli`,áéiçéî àì dkøãk àlLeàîòè éàî £¨¦©©§¤Ÿ§©§¨Ÿ¦©©©©£¨
oeyly oeik ,el` ze`ia lr aeig oi`y mrhd dn -'òøæ úáëL'¦§©¤©

áéúkweqta(k hi `xwie).rixfdl die`x opi` el` ze`iae ,å,dyw cer §¦§
éàîd oicy dxn`y dna `ziixad zpeek dn -k øBòéðd oic,ïLé ©¥§¨¥

ax jiynn .xeripd mb xhti recne ,oiypera aiig epi` oyi ixde
:ezl`y z` zyyéàå`ziixaa xaecn,úBéøò øàLa,dyw ok m` §¦¦§¨£¨

éðz à÷y `ziixad dxn` ixdy -eNòd z`,äøòîk øîBbrnyne ¨¨¥¨¥¦§¨¤
,epick `ed xnebd oicy `ed yecigde ,aiigy heyt dxrnay
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המשך ביקור למס' כריתות ליום רקשון עמ' ק

כיוון שהקדוש־ברוך־הוא רוצה לתת לבני ישראל את תכלית הטוב, לכן נתן להם את עניין הבחירה.
משיחת שבת פרשת שופטים, ה'תשכ"ט



רב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zezixk(oey`x meil)

ote`aeäì Léçëî÷cmicrd ipy z` yigkn envr mc`dy - §¨©§¦§
m` ,oaxwa aiig `edy dpynd dxn` dfae ,alg lk` `ly xne`e

oképîk ,`yixd zxaeq in zrck -øîàc ,àéä øéàî éaø`tiqa ©¦©¦¥¦¦§¨©
c ,epzpyn lyàéä äLçëä åàì éøú éác äLçëäyigknd mc`y - ©§¨¨§¥§¥¨©§¨¨¦

micrde ,melk ezygkda oi` ,alg lk`y micirnd micr ipy
,mipn`p,ïðaøì ìáày oicd `diå ,øeèt,dyw oiicr ok m`éàî £¨§©¨¨¨§©

ïì òîLî÷,`yixa epicnll dpynd d`a dn -úòîL àôéqî ¨©§©¨¦¥¨¨§©
dpéîxi`n iax ewlgp dfay yexita x`ean xak `tiqa ixd - ¦¨

.minkge
micr ipy ecirdy ote`a zwqer `yixd zn`a :`xnbd zvxzn

e ,myigkn `ede ,alg lk`yïì òîLî÷ àädpynd d`ae - ¨¨©§©¨
y ,`tiqa eprinydl,äæ øác,`yixa xkfedylr mkqen epi` ¨¨¤

`l` ,lkdïðaøå øéàî éaø ú÷Bìçîaiig xi`n iax itly ,`id ©£¤©¦¥¦§©¨¨
,mixhet minkge ,mdit lr oaxweäì Léçëî÷c àeäåote`ae - §§¨©§¦§

aiig lkd ixacl ,wzey `ed m` j` ,mzecr z` yigkn `edy
.dpynd zligz z` zyxtn `tiqde ,oaxw

:`yixd xe`iaa sqep uexiz d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¦
e ,cg` cra `yixa xaecn zn`ay mixne`éø÷ ãç énð 'Bì eøîà'¨§©¦©¨¥

déìycgzde .'exn`' oeyl dpynd zxne` cg` cr lr s`e - ¥
aiig ,wzey `ede ,alg lk`y el xne` cg` cr m`y `yixa

.oaxw
:cg` cr lr yxtzdl dleki 'exn`' oeyly `xnbd dgikenïðúc¦§©

zenaia dpyna(:ft),äMàäyi` zy` -,íiä úðéãîì dìòa CìäL ¨¦¨¤¨©©§¨¦§¦©©¨
éìòa úî dì eøîàå eàáe,dìòa àa Ck øçàå ,úàOéðå ,Cxxazde ¨§¨§¨¥©§¥§¦¥§©©¨¨©§¨

,yi` zy` `idyk ipyl z`yipyäfîe äfî àözdilr - ¥¥¦¤¦¤
ipyd zgz x`ydl zi`yx dpi` oke ,oey`xd dlran yxbzdl

,el `ypdleïì àîéé÷cepicia laewn ixdy -a eléôàcly zecr §¨§¨¨©£¦§
ãçe .dpynd zwqer cg` cr -éànîcra s` xaecny epl oipn - ©¦©

,cg`éðz÷cîaàôéñm` ,dpyn dze` ly,úeLøa àlL úàOéð ¦§¨¨¥¥¨¦¥¤Ÿ¦§
,dlra `ae,Bì øBæçì úøzeî,xxal yieéàîmze` md dn - ¤¤©£©

mi`eyip,'úeLøa àlL'ote`a edf ,dlra lr dze` mixqe` mpi`y ¤Ÿ¦§
z`yipyét ìòå] (ãçà ãòå) ïéc úéa úeLøa àlLipy,[íéãò ¤Ÿ¦§¥¦§©¦¥¦

ipy ly mzecr zngn oicd xwirn `ypdl dxzedy ,xnelk
`lew zngn oic zia dl epzpy cgein xzid df did `le ,micrd
dpic oicd xwirn jka zxzen dzidy oeike ,dpebra eliwdy
ote`a zwqer `tiqdy jkne .dlra lr zxq`p dpi`e ,dqep`k

,dlra zny micr ipy eidyììkîrnyn -àLéøcote`a zwqer ¦§¨§¥¨
z`ypyïéc úéa úeLøa,oic zia ly cgein xzid it lr -åepiid ¦§¥¦§

,ãçà ãòajk lr eknqy `l` ,dxizdl on`p epi` oicd xwirny §¥¤¨
`ly oeike ,zn dlra ok`y xxaze ahid wecaz dnvr `idy

.mdipy lr zxq`p ,ig `edy xxazd ixdy ,ok dzyràîìà- ©§¨
ly ,ef dpynn gkenéðz÷ ãçà ãò éaboeylå ,'eøîà'ok m`àëä ©¥¥¤¨¨¨¥¨§§¨¨

énð,epzpyna ,o`k mb -éðz÷coeyl,'Bì eøîà'y yxtl yiòîLî ©¦§¨¨¥¨§©§©
.ãçà ãò eléôà£¦¥¤¨

zl`ey .dpynd zwqer ote` dfi`a df uexiz itl `xnbd zxxan
:`xnbdàeäå,envrøîà÷ éàîcg` cr eze`l aiyn `ed dn - §©¨¨©

.alg lk`y el xne`dàîéìéàote`a xaecny xn`p m` -à÷c ¦¥¨§¨
déì Léçëî,lk` `ly xne`e eixac z` yigkn `edy -éúééî éî ©§¦¥¦©§¥

,oaxw `iadl eilr dfk ote`a ike -àúòéöî éðz÷ àäåixde - §¨¨¨¥§¦£¨
m`y ,epzpynay zirvn`d `aaa epipyøîBà ãçà ãòmc`l ¥¤¨¥

`edyìëà,algøeèt ,ézìëà àì øîBà àeäå.oaxwnàlài`ce ¨©§¥Ÿ¨©§¦¨¤¨
ote`a xaecn,÷éúLcdpynd dxn` okle ,crd z` yigkd `le §¨¦

,dyw oiicr j` .oaxw aiig `edydpéî úòîL àúòéönîixdy - ¦§¦£¨¨§©¦¨
epipy my ixdy ,epzpyn ly zirvn` `aa dze`n cnlp df oic

m`yøîBà ãçà ãò'åë,izlk` `l xne` `ede ,alg zlk` el ¥¤¨¥
,wiicl yie ,xehtdéì Léçëî à÷c àîòèoaxwn xehty mrhd - ©£¨§¨©§¦¥

,crd ixacl ezygkd zngn `ed÷zLéî ÷úL ìáà`ed m` j` - £¨¨©¦§©
,wzey,áéiç.`yixa yecigd dn ,dyw ok m`e ©¨

:`xnbd zvxzníìBòìote`a `yixa xaecn,déì Léçëî àìc §¨§Ÿ©§¦¥
éðz÷ éëäå,dpynd xe`ia `ed jke -Bì eøîàcg` cr el xn` - §¨¦¨¨¥¨§

.úàhç àéáî ,áìç zìëà`aaa dx`iae dpynd dkiynd df lre ¨©§¨¥¤¥¦©¨
,zirvn`díéøeîà íéøác änaote`a ,oaxw aiigyìáà ,÷éúLc ©¤§¨¦£¦§¨¦£¨
`ed m`øeèt ,déì Léçëî.oaxwn ©§¦¥¨

epi` mc`dyk z`hg aeig yiy micnl oipn dzr zxxan `xnbd
:`xnbd zxxan .crd ixac z` yigknàìc ïìðî ,àúééøBàcîe¦§©§¨§¨¨§Ÿ

áéiç déì Léçëîmc`l cirn cg` cr m`y ,df oic micnel oipn - ©§¦¥©¨
zx`an .oaxw aiigy ,eyigkn epi` mc`de ,alg lk` `edy

:`xnbdïðaø eðúcz`hg oaxw aeig oiprl weqta xn`p ,`ziixaa §¨©¨¨
(gk c `xwie),'Búàhç åéìà òãBä Bà'envr `ed m` wxy yexcl yie ©¥¨©¨

,z`hg oaxwa aiig ,e`hg z` rceiíéøçà eäeòéãBiL àìå,`hgy §Ÿ¤¦£¥¦
:`ziixad dpc .oaxwn mc`d xeht dfk ote`aeìBëéxnel ziid ¨

yeléôàm`ïéàmc`d,ïLéçëîdzry s` ,xeht `di ,wzey `l` £¦¥©§¦¨
hgy crd ixacn el rcep,`ìkî 'åéìà òãBä Bà' øîBì ãeîìz©§©©¥¨¦¨

,íB÷îlr m` s`e ,oaxw aiig ,xacd el rcepy ote` lkay cnll ¨
.mixg` ly zecr ici

zxxan .cg` cra zwqer `ziixady oipn zx`an `xnbd
:`xnbdïðé÷ñò éàîaeilry ,`ziixad zwqer ote` dfi`a - §©¨§¦©

,aiig zecrd z` yigkn epi` m`y dxn`ïéøúa àîéìéàm` - ¦¥¨¦§¥
yi ,alg lk`y micirn micr ipyy ote`a xaecny xn`z

,zegcléòa àø÷ ,ïLéçëî ïéàå ïéøzcnll weqta jxev yi ike - §¥§¥©§¦¨§¨¨¥
,oaxw aiigy ,wzey `ede alg lk`y micirn mipyy ote`ay
m` elit`e ,myigkn epi`yk mipn`p micry xacd heyt ixde

.'rcei ipi`' xn`
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המשך ביקור למס' כריתות ליום רקשון עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' אלול, תשכ"ב

ברוקלין.

מר גרשון שי'

שלום וברכה!

בתורת  נתגלתה  שבדורנו  התורה  פנימיות  בלימוד  סדר  שאלתו  אלול,  מה'  למכתבו  במענה 

החסידות.

המשך בעמונ הבק



רג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zezixk(ipy meil)

c ,o`knàøîeçì àðL àìå àle÷ì àðL àìxingdl oiae lwdl oia - Ÿ§¨§¨§Ÿ§¨§§¨
òLBäé éaø øîà÷.miwlgn oiiegnzy ¨¨©©¦§ª©

:dipyd oeyld lr `xnbd dywnîyxtn dz`y jkàôéñc ¦§¥¨
l dzpeek 'oipin ipy' zxne`d,ïééeçîú éðLe ãçà ïéîc gkenàLéø ¦¤¨§¥©§¦¥¨
l dzpeek ,'cg` oin' dxn`y,ãçà éeçîúå ãçà ïéîepnn lke`dy ¦¤¨§©§¤¨

,dyw ok m`e ,oaxw aiig ,zifk i`vg ipyàèéLtlke`dyipy §¦¨
.oaxw eaiigl mitxhvny ,cg` liyazae cg` xeqi` i`vg

:`xnbd zvxzn,àðéáø øîà`ed epzpyna yecigdäúéäL ïBâk ¨©©¦¨§¤¨§¨
íééúðéa äòéãé Bìaeye ,ipyd ivgd zlik`l cg` ivg zlik` oia - §¦¨¥§©¦

,xeqi`d epnn mlrpådiepy epzpynøîàc ,ìàéìîb ïaøc àaélà §©¦¨§©¨©§¦¥§¨©
äòéãé ïéàzwlgn,øeòéL éöçìizya xeriy i`vg ipy lk` m`e ¥§¦¨©£¦¦

i`vg ipy lk` m`y ,epzpyna yecigd dfe .z`hg aiig ,zenlrd
mixne` oi`e ,oaxw aiig ,zenlrd izya iegnz eze`n xeqi`

.xeqi`d i`vg ipy oia zwlgn miizpiay dricidy
:l`ilnb oax ixaca ok epipy okid `xnbd zx`aneïðúczkqna ¦§©

zay(.dw)izy aezkiy cr aiig epi`y ,zaya azekd iabl
,zeize`,úBîìòä ézLa úBiúBà ézL áúBkäoia e`hg el rcepy ©¥§¥¦¦§¥¤§¥

,ze`l ze`úçàa azkúçàå úéøçLa azkìàéìîb ïaø ,úéáøò ©©©£¦§©©©§¦©¨©§¦¥
áéiçî,oaxwa.ïéøèBt íéîëçåc ,`ed mzwelgn xe`iaeìàéìîb ïaø §©¥©£¨¦§¦©¨©§¦¥

äòéãé ïéà ,øáñzwlgn,øeòéL éöçìoia e`hg el rcepy s`e ¨©¥§¦¨©£¦¦
.cg` aeigl zeaizkd izy z` sxvl yi daizkl daizkïðaøå§©¨¨

,øeòéL éöçì äòéãé Lé ,éøáñi`vg ipy oia drici dzidy oeike ¨§¦¥§¦¨©£¦¦
.oaxw aiig epi` ,cg` mlrda dk`lnd lk dzyrp `le xeriyd

äðùî
lmitxhvn dlik` ixeqi` el` zncewd dpyna x`azdy xg`

z` sxvnd onfd xeriy `ed dn epzpyn zx`an ,zifkl
:dpynd zxxan .zaiignd ,zg` dlik`k oaiygdl zelik`d

lirl dpyna x`azdy mizif i`vg ipy mze`a(:`i)mdy
,eaiigl mitxhvnänkonfïéìëBàa àäLéz` lke` `edy onfa - ©¨¦§¤¨¨¦

.zg` dlik`k z`f aiygpy ick ,mi`vgd ipy
onfd xeriy :dpynd zxne` .df oica zwelgn d`ian dpynd

`ed,úBéì÷ ìëBà eléàkmc` jixv did onf dnk mixryn ,xnelk §¦¥§¨
ipirxb-] zeilwk miphw mixexitl xxetn did m` df zifk lek`l
,aiig ,df onfa mi`vgd ipy z` lk` m`e ,cg` cg` lke`e ,[dhg

,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác,zetxhvn eizelik` oi`ãò ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©
ñøt úìéëà éãk óBñ ãòå älçzî àäLiLzlik` ly onf xeriy - ¤¦§¤¦§¦¨§©§¥£¦©§¨

ly xeriy epiide ,mivia dpeny ly zenkn ieyrd xkk ivg
,df onfa zifkd lk z` lk` m`e ,mivia rax`.áéiç©¨

:qxt zlik` onfl mikiiyd mitqep mipic d`ian dpyndìëàmc` ¨©
å ,ïéàîè ïéìëBàm` ok,ïéàîè ïé÷Lî äúLlqtp mzngny xeriya ¨¦§¥¦§¨¨©§¦§¥¦

q` `ed ixd ,dnexza lek`ln eteb.dnexz zlik`a xeäúLmc` ¨¨
,ïéé úéòéáø,ycwnl qpkdl eilr xq`pyéãk ääLå ,Lc÷nì ñðëðå §¦¦©¦§¦§©©¦§¨§¨¨§¥

,ñøt úìéëà,xzei `leáéiçiezy `edyk ycwnl dqipk meyn £¦©§¨©¨
.oii

:oii iiezy ly aeigd i`pza wlegd `pz dpynd d`ianøæòìà éaø©¦¤§¨¨
da ÷ñt íà ,øîBà`ly ,ziriaxd ziizy rvn`a wiqtd m` - ¥¦¨©¨
,zg` zaa d`zyíéî Ba ïúð íà Bàelit`,àeäL ìkqpkpe ¦¨©©¦¨¤

,ycwnl.øeèẗ

àøîâ
iax ixac ,zeilw lke` eli`k ,oilke`a `dyi dnk :dpyna epipy

.xi`n
:xi`n iax zrc z` zxxan `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§

,daiyid,øéàî éaø,zeilw zlik`k `ed xeriydy xne`d ©¦¥¦
øîà÷ àle÷ì Bà øîà÷ àøîeçìixacn xzei xingdl dfa ezpeek - §§¨¨¨©§¨¨¨©
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המשך ביקור למס' כריתות ליום שדי עמ' ב

באם אפשר מהנכון ביותר שידבר בזה פא"פ עם המלמדים ומשפיעים לימוד זה בישיבת תומכי 

יתאים הסדר להתחיל בחלק שלישי של ספר התניא  דידי'  בנדון  ועד דאז  תמימים אשר בברוקלין, 

והאמונה חלק שני מספר  זה שער היחוד  ולאחרי  ה',  ומעין מבית  זה קונטרס  ולאחרי  לרבנו הזקן, 

כפי  יותר  חפץ  שלבו  המאמרים שם  ובאלו  צדק,  הצמח  לאדמו"ר  המצות  בספר  זה  ולאחרי  התניא 

המפתח הנדפס שם, והעיקר שיהי' הלימוד כמו בשאר חלקי תורתנו הק' בהקדמת נעשה לנשמע, נעשה 

בלימוד עצמו היינו שמחליט שעליו להצליח בלימוד מבלי להתרשם מזה שכמאמר חז"ל כל התחלות 

קשות, ואמרו חז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין, יגעת ולא מצאת אל תאמין.

והרי נמצאים אנו בימי רצון חדש אלול, חדש הרחמים

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכתיבה וחתימה טובה.

המשך מעמונ הקונם
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[áô÷äôîá åçð÷éù כיבוסו זהו בגד שריית לדעתם -

כן  אם אלא לכלוך, בדרך כשהוא וגם נקי, כשהוא גם
מים  במעט .257הוא

[âô÷ììë ãñôä יש לכלוך בדרך שרייה למתירים גם -
כדרך  נחשב אינו ידיו שעל מים ריבוי שניגוב לחוש

בידים  מתלכלכים לא רבים שמים אבל 258לכלוך, ,
לכלוך. דרך הוי מים במעט

קודם  הגוף שעל המים להסרת חששו לא אמנם,
.259הניגוב 
[ãô÷åéãé áâðì מי יסחוט שלא כדי בחוזק שלא -

רגלים.

[äô÷ñåáéëì íéåàøå להרטיב שלא להזהר יש ולכך -
שטיפת  או ידיים נטילת בשעת במים השרוול קצות את

,262כלים 
המיועד  שטיח על לטפטף שלא להזהר צריך אין אך

לכך. המיועדים וסמרטוטים סחבות על וכן לניגוב,
[åô÷íñåáéë åäæ מים עליו ליתן שאין וכלֿשכן -

מלכלכים  אשר צבועים מים ליתן מותר אבל ממש,
.263הבגד 
[æô÷óåðéèå êåìëì בגד בשריית המקילה לדיעה אבל -

ואפילו  רגלים, המי על ידיו ליטול אף מותר - נקי
להעבירם  .264בכוונה

zetqede mipeiv
ומ"ש).257) (סד"ה א ס"ק בקו"א המבוארת הרא"ם דעת
שם 258) וראה א, ס"ק קו"א (ע"פ מלוכלכות ידיו אם גם

קודם  נקיות כשידיו בעיקר הוא שהחשש אחר באופן
הרחיצה).

הוא 259) ולעולם הזיעה, מרחיצת הוא הגוף שניגוב כיון
לכלוך". "דרך

המקוה  שלאחר קו) סי' (ח"ב אליהו מגדנות שו"ת (ראה
לכך  המיוחד דבר שהיא במגבת להתנגב מוטב קודש בשבת
אף  רטוב, כשהוא בגדיו את ללבוש מאשר לכו"ע, ומותר

לכלוך). דרך שהוא כך ללובשם שמותר הוא שהעיקר
רביעית 260) בו שנבלעה בגד כנגד לקרות שאסור ב: סעיף

חוזר  ואם להטפיח, מנת על טופח הוא ועדיין רגלים מי
ידיו. בו מנגב ובשבת דיו במים ומטפיחו

ידים.261) לנטילת שפסולים ס"ה קס סי' כדלעיל
לחוש 262) אין הנטילה או השטיפה במהלך נרטב ואם

מתכוין, שאינו ודבר מים מעט שהוא לכך,
שבת  המנחת דברי הביא מ הערה קטז סי' השלחן ובקצות
שעל  הכוסות תחת רחב כלי להעמיד ליזהר שטוב פ סי'
הנראה  שלפי והעיר המפה, על המשקה יזוב שלא השלחן
השולחן  שעל המשקים דרוב משום מיחוש בית לזה אין
מים  אלא הוי לא עכ"פ שמלבנים אלו וגם מלבנים, אינם

ממש  דומה זה והרי כלל, לליבון מתכוין ואינו מועטים
במפה, מים משתיית עדיף וכאן דמותר, במפה מים לשתיית
הוא  ואם פס"ר, אינו כאן אבל שישרה, פס"ר הוי דשם
לישראל  להם שהנח וסיים ליה, ניחא שלא פס"ר הוי פס"ר

בזה. נזהרים שאין
בדי 263) (ראה ממש וטינוף לכלוך עליו יש כן אם אלא

מא). ס"ק קטז סי' השלחן
משמע 264) (כן ולכלוך כטינוף נחשבים אינם רגלים מי

לכלוך  שום עליו "שאין מהלשון מוכרח) שאינו (אף קצת
מב  ס"ק שם ובדה"ש וי"ב, י, ס"ק תהל"ד (ראה וטינוף"
כלכלוך), נחשבת שאינה הבגד לשחרות דומים רגלים שמי
שיש  בבגד לנגב שההיתר משמע שמהתוס' הקשה ובתהל"ד
להתירוץ  כן ואם לכלוך, דרך שהוא משום הוא רגלים מי בו
ויש  לכלוך, שהוא משום בו לנגב אסור יהיה הראשון
רגלים  מי כלֿשכן כלכלוך נחשב רוק שאם עוד שהקשו
רגלים  שמי תירוצו שם וראה ח, ביאור לשבתך (מכון
דעתו  כשאין אלא התירו ולא ללכלוך, אמנם נחשבים
הקשו  וכן שוע"ר), מפשט כך משמע ולא להעבירם,
של  לגמרי העברה ולכך לכלוך שהם משמע הסעיף שמסיום

אסורה. רגלים מי
נקי  בבגד בשריה המחמירים לדעת שאה"נ לומר יש ואולי
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כא: סעיף המשך בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות
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[çô÷êåìëì êøã.מידיו המים תחלה מסיר אם אף -
[èô÷ìåãâ øúåé דרך אלא לכלוך, דרך זו ואין -
.265ניקיון 
[ö÷íøäèîå íìèáîù לא מים, הרבה ייתן אם גם -

ולכך  לסחוט, או לכסכס וצריך הרגלים, מי יועברו
רגלים  מי הראשונה (ולדיעה כיבוסם" אינה "שרייתם

כלל) כלכלוך נחשבים .266אינם

zetqede mipeiv
הליבון  הצהלת אפילו (שהרי כלכלוך נחשבים רגלים מי
כל  כן ואם "מלבן", משום בה ויש תועלת כבעלת נחשבת
הלכלוך  סוגי בין היחיד והחילוק ללכלוך, ייחשב קל דבר
שעל  סמיכים ודם (כרוק זה לכלוך מסירה השרייה האם הוא
שצריך  בבגד הבלוע (בלכלוך בלבד שמבטלת או הבגד)
הראשונה  לדיעה אמנם להעבירו), כדי וסחיטה לכסכוס
אינם  רגלים מי גם לכלוך, נחשבת אינה הבגד ששחרות
העברתם  האם הוא הלכלוך סוגי בין והחילוק לכלוך,
שייחשב  כדי עד הבגד) שעל ממשי (כלכלוך חשובה

כ"מלבן".
נחשבת 265) שצואה משום אסור הראשונה ולדיעה

משקים  ושאר יין ע"י שאפילו ס"כ לעיל וראה כלכלוך,

שירא  מ"ב הערה קט"ז סי' ובקצוה"ש אסור. מלבנים שאינן
ומגבת  הידים, לנגב ונקיה מכובסת מגבת לשבת יקח שמים

הסעודה. בשעת ופיו ידיו לקינוח אחרת
אסור 266) להעבירם וכשכוונתו מים שבריבוי שביארו יש

מוכח  לא אך הנ"ל, לשבתך (מכון הראשונה לדיעה אפילו
שוע"ר), מפשט

הבלועה  ש"ז שדין קע"א) סי' (ח"ו הקהתי שבט שו"ת וראה
הבגד  על הרטובים ידיו לטפח ומותר רגלים, מי כדין בבגד
או  במטלית יקנח הבגד, על ממשות בו יש ואם לבטלן, כדי
סחיטת  לידי יבוא שלא כדי בחוזק ולא לכן, קודם נייר

בבגד. הבלוע

•
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על ‡ שותתין רגליו מי והתחילו שמע קריאת קורא היה
נפלו  אפילו לקרות וחוזר לשתות שיכלו עד פוסק ברכיו
שהם  כיון להטפיח מנת על טופח בהם ויש בגדיו על
חוזר  כולה את לגמור כדי שהה ואם העליון בבגד מכוסין

ס"ה: בסי' כמ"ש לראש

ואם · אמות ד' מהם מרחיק בארץ רגלים מי נפלו ואם
להמתין  יכול במהרה בקרקע ליבלע שיכולין מקום הוא
לגמור  כדי זו בהמתנה ישהה שמא חוששין ואין שיבלעו עד
אין  כן יהיה אם שאף לפי לראש לחזור ויצטרך כולה את
שהוא  מפני פעמים ב' שמע קריאת שקורא במה איסור כאן
כך  כל לשהות אין לכתחלה מקום (ומכל בתורה כקורא
לא  בתפלה כשעומד כן אירע אם אבל פ"ה) בסי' כמ"ש
כולה  את לגמור כדי ישהה שמא כי שיבלעו עד ימתין
אלא  צריכה שאינה ברכה ויגרום לראש לחזור ויצטרך

תפלתו: שם ויגמור אחר לחדר יצא או אמות ד' ירחיק

מי ‚ על ומכסה נקי העליון כשבגדו אמורים דברים במה
מי  לכלוך אם אבל התחתונים בגדים על שנפלו רגלים
לא  אמות ד' ירחק אם שאף מגולה הוא שבבגדיו רגלים

במקום  גומרה אלא כלל תפלתו יפסיק לא בנקיות יתפלל
בגדיו  להחליף וא"צ מגולין רגליו שמי אע"פ שם שעומד
אין  רגליו מי ממנו שנפלו שלאחר שכיון לו יש אפילו
תפלתו  להפסיק הטריחוהו לא סופרים מדברי אלא איסורן
בתפלתו  כבר עומד שהוא כיון אחרים בגדים וללבוש
על  להחמיר בא אם וגם הבגד בלבישת בה להפסיק שאסור
העליון  כשבגדו אמות ד' בהרחקת משא"כ רשאי אינו עצמו
כמו  כך כל הפסק חשובה אינה (וגם כלל טורח בה אין נקי

בגד): לבישת

וא"כ „ לאונסו רגלים מי תמיד שמטפטף חולי לו שיש מי
כדי  איברו סביב בגד לו יעשה לעולם להתפלל יוכל לא
ויתפלל  הכנסת לבית ויכנס נקיים יהיו העליונים שבגדים
שפסק  למקום יחזור ואח"כ יפסוק רגלים מי הטפת ובשעת
ואע"פ  לטפטף כבר כשהוצרך להתפלל יתחיל שלא יזהר רק
כיון  כלום בכך אין לטפטף יצטרך תפלתו שבתוך שיודע

פ'): סי' (עי' שיטהר עד להמתין לו אפשר שאי

קריאה: בשעת מים להטיל שנצטרך מי עח סימן א' חלק

* * *
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צריך ‡ ריח לה אין אפילו מאחריו אדם צואת היתה
קדוש  מחניך והיה שנאמר אמות ד' ממנה להרחיק
רוח  לכל אמות ד' היינו חנייתו דהיינו אדם של ומחנהו
כמ"ש  ורגליו ידיו ויפשוט כשישכוב אדם של מקומו (שזהו
להיות  וצריך חנייתו עיקר ששם פניו מכנגד חוץ שמ"ט) סי'
אותה  רואה שאינו בלילה ואפילו עיניו כמלא קדוש מחנהו
יוכל  לא שהפיקח מקום עד להרחיק צריך סומא שהוא או
ושלאחריו  כלפניו הם הרי שלפניו וצדדים ביום לראותה

פ"א): בסימן יתבאר ממש (וצדדין כלאחריו

אמות · ד' בתוך ריחה יהיה שלא צריך ריח לה יש ואם
צריך  לפיכך קדוש מחנהו אין שאל"כ וצדדין שלאחריו
לו  יש אם ואפילו הריח שכלה ממקום אמות  ד' להרחיק
שכלה  ממקום אמות ד' להרחיק צריך מריח שאינו חולי
עיניו  מלא להרחיק א"צ מלפניו (אבל שמריח למי הריח
הרי  לראותה יכול שאינו כיון אלא הריח שכלה ממקום

קדוש): מחנהו

בית ‚ באיזה או הכנסת בבית וצואה המתפלל ש"ץ
הוא  צריך הבית בכל לאחריו הוא אפילו שם שמתפלל
ואי  חובתן ידי רבים שמוציא מאחר שיוציאוהו עד לשתוק
ממקום  אמות ד' בתוך הקהל מן אחד יהיה שלא אפשר
ואין  מהש"ץ ולשמוע לכוין לו אפשר ואי הריח שכלה
הוא  ואם ממנו שומע א"כ אלא חובתו ידי מוציאו הש"ץ
לש"ץ  מותר חובתן ידי אחרים מוציא שאינו דזמרה בפסוקי
להם  שאין רגלים ובמי אמות לד' חוץ הוא אם כדרכו לומר
לומר  הש"ץ ויכול אמות ד' להרחיק הקהל כל יכולים ריח

ענין: בכל כדרכו

ה"ז „ טפחים י' נמוך או טפחים י' גבוה במקום היתה
בצדה  שיושב אע"פ קדוש מחנהו ונקרא לעצמו רשות
אומרים  ויש אליו מגיע ריחה שאין והוא וקורא אותה ורואה
טפחים  ד' על טפחים ד' ההוא מקום רוחב שיהיה שצריך
של  ברשויות כמו לעצמו רשות לחלוק חשוב מקום הוא ואז

תורה: בשל להחמיר לדבריהם לחוש ויש שבת

* * *
אפילו ‰ אחר בחדר קורא והוא אחד בחדר היתה אם וכן

לה  בסמוך הפתח אצל יושב והוא ביניהם פתוח הפתח
שהפתח  לפי אליו מגיע ריחה אין אם מותר אותה ורואה
המבדילים  ומכאן מכאן גיפופים לה שיש כיון כסתום היא
שהיא  אע"פ אותה שרואה מי שאוסר מי ויש לחדר חדר בין
ברשות  שהיא שכיון הראשונה כסברא והעיקר אחרת ברשות
איסור  שאין בעששית כצואה ה"ז אותה שרואה אע"פ אחרת
עיניו  מעצים ואם לדבריו לחוש טוב ואעפ"כ בראייתה כלל
אחרת  ברשות שהיא כיון הכל לדברי בזה מותר בלילה או

אותה: רואה אינו וגם

Â יש בבית רע ריח עדיין ונשאר בבית צואה העבירו אם
שהצואה  אע"פ הריח שיכלה עד בו לקרות שלא להחמיר
לקרות  מותר מריח שאינו מי מקום ומכל ועברה חלפה כבר

בבית: צואה שאין כיון בזה

Ê יש ובגדולה לגדולה במילואה שנפרצה קטנה חצר
אינה  הקטנה ומכאן מכאן הפרצה על העודפים גיפופים
הגדולה  של זווית כקרן הוא אלא עצמה בפני כבית חשובה
עצמה  בפני כבית היא והגדולה במילואה לה ונפרצה הואיל
צואה  אם לפיכך ומכאן מכאן גיפופים בה ונשתיירו הואיל
אם  אבל כשיעור) שירחיק (עד בקטנה לקרות אסור בגדולה
שהוא  כיון הרחקה בלא בגדולה לקרות מותר בקטנה צואה
שלא  וגם אליו מגיע ריחה יהיה שלא רק עצמו בפני כבית
אמורים  דברים (במה ה' סעיף לעיל האוסרים לדברי יראנה
שם  ומופלגים הגדולה לתוך נכנסים הקטנה אורך כשכותלי
היא  הקטנה אף שאל"כ הגדולה אורך מכותלי טפחים ג'
מבחוץ  נראה משום הגדולה גיפופי ידי על עצמה בפני כבית

ש"ס): בסי' שיתבאר כמו מבפנים ושוה

* * *
Á מהם מרחיק עורות בהם נתן אם חזיר או כלב צואת

בהמה  שאר צואת כמו דינן לאו ואם אדם מצואת כמו
ואם  ריח בהם אין אם כלל מהם להתרחק שא"צ ועוף חיה
ולא  הריח שיכלה עד אלא להרחיק צריך אין ריח בהם יש
ומצואת  הדרך מן הבא חמור של רכה מצואה חוץ יותר
ולכן  רע ריחן שסתמן לפי אדם כצואת שהן ונמיה חתול
אדם  כצואת אסרו ריח להם שאין אחת פעם יזדמן אפילו
שיכלה  ממקום אמות ד' להרחיק צריך ריח להם יש ואם
בדרך  ההולך מקום ומכל מסרחת בנבלה הדין וכן הריח
אינו  לו בא הריח אין אם כנגדו בהמה צואת שרואה אע"פ
יש  לעיר בסמוך אבל חמור בשל לתלותה למיעוט חושש
הם  שם המצוים בהמות שרוב לפי לחוש שיש אומרים

מצוים: שהחמורים במקומות חמורים

Ë הדרך מן הבא חמור רגלי מי כנגד לקרות אוסרין יש
הא"ן  ענגלי"שן (שקורין אדומים תרנגולים צואת וכנגד
מאד  מסרחת צואתן אלו שתרנגולין אינדי"ק) או בל"א
רע  ריח לה שאין שיזדמן שאע"פ אדם כצואת היא (ולכן
שכלה  ממקום אמות ד' להרחיק צריך ריח לה יש ואם אסור
להן  שיש עופות שאר כצואת ולא אדם בצואת כמו הריח
כדין  דינו בבית ההולכים תרנגולים שאר צואת אבל ריח)
ולכן  לרוב סרחון בו יש שלהם הלול אבל עופות שאר צואת

אדם: כצואת דינו

È אפילו) רע שריחה אשפה כנגד שמע קריאת לקרות אסור
ומכוסה) מהטמונה אלא שעליה מגולה מצואה הריח אין
שהריח  (והוא שם ריחה ונשאר ועברה שחלפה מצואה או

אליו): מגיע

‡È מלמטה רוח ממנו שיצא כגון עיקר לו שאין רע ריח
ואסור  עיקר לו שיש רע ריח משום חכמים עליו גזרו
ואם  כלום להרחיק צריך ואין הריח שיכלה עד תורה בדברי
אפשר  שאי דבר שהוא מפני תורה בדברי מותר מחבירו יצא
גורסים  קצתם המדרש שבבית שהתלמידים ממנו ליזהר
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גזרו  לא לפיכך השינה בתוך ומפיחים ישנים וקצתם בלילה
ביחיד  לומד אם אפילו ולכן תורה לדברי חבירו של על
שלא  כיון לצאת צריך אינו אחר למקום לצאת לו ואפשר
(או  שמע קריאת לקרות אבל תורה לדברי כלל זה על גזרו
כיון  הריח שיכלה עד חבירו של על אפילו גזרו להתפלל)
להתפלל  או לקרות אחר למקום לילך לו אפשר שלעולם

שם:

קריאה: בשעת צואה לו שנזדמן מי עט סימן א' חלק

* * *
וברי ‡ בבקר רוחות ומוציא בבטנו רוח לו שמתיילד מי

כל  שיגמור עד מלהפיח עצמו על לעמוד יכול שאינו לו
בלא  שיתפלל ממה התפלה זמן שיעבור מוטב י"ח תפלת
התפלל  ולא נאנס שאם תשלומין לה יש שהתפלה נקי גוף
אפשר  שאי הוא אנוס ג"כ וזה שתים מנחה מתפלל שחרית
להפיח  הוא גדול שגנאי נקי גוף בלא י"ח להתפלל לו
שהרי  וקצף בזיון וכדי עמו ומדבר המלך לפני כשעומד
ואי  בתפלה להפיח כשמבקש אמות ד' להרחיק הצריכו

ק"ג: בסימן שיתבאר כמו עצמו על לעמוד לו אפשר

ג"כ · יאמר לא שחרית של י"ח תפלת מתפלל שאינו וכיון
כקורא  ברכותיה בלא יאמר א"כ אלא דזמרה פסוקי
הקב"ה  של שבחיו לסדר כדי בברכה נתקנו שהם בתורה

נ"ב: נ"א בסימן כמ"ש התפלה קודם

אפילו ‚ בזמנן לומר צריך וברכותיה שמע קריאת אבל
כשעומד  אלא המלך עם מדבר נקרא שאינו נקי גוף בלא
קריאת  שיקרא ואף ע"ד בסימן כמ"ש י"ח בתפלת לפניו
ימתין  לא נקי גוף צריכין שהתפילין תפילין בלא שמע
בסי' כמ"ש בתפילין לקרותה כדי שמע קריאת זמן ויעבור
קריאת  בשעת עצמו על לעמוד שיוכל לו יראה ואם ס"ו
עליהן  ויברך שמע לקריאת אהבה בין תפילין יניח שמע
קודם  ולברך ללבוש יכול הטלית אבל מיד יחלצם ואח"כ

לציצית: נקי גוף שא"צ הברכות שיתחיל

מהפיח: להשמר יכול שאינו מי פ סימן א' חלק

* * *
תבואה ‡ מיני ה' שהם דגן כזית לאכול שיכול קטן

אלא  לאכלו יכול אינו אפילו מסרחת אלו מינים שצואת
לשהות  צריך אין אם בה וכיוצא דייסא כגון בישול ידי על
שוהה  בינוני שגדול ממה יותר סופו עד זה כזית מתחלת
רגליו  וממי מצואתו להרחיק צריך זה ממאכל פרס באכילת
זה  הרי מכאן יותר לשהות צריך אם אבל גדול משל כמו
למשה  הלכה שכן זית חצי ולמחר זית חצי עכשיו כאוכל
ושיעור  כזו ארוכה לשהייה מצטרפת אכילה שאין מסיני

תרי"ב: בסי' פרס ושיעור תפ"ו בסימן יתבאר כזית

בכדי · כזית לאכול יכול ואינו חלש הוא הקטן ואם
בו  כיוצא שאחר לשנים שהגיע פי על אף פרס אכילת

רגליו  וממי מצואתו להרחיק א"צ לאכול הוא יכול אפילו
מימיו  לאכול יכול היה לא שעדיין (והוא שנים וד' ג' בן
פעם  לאכול יכול היה אם אבל פרס) אכילת בכדי דגן כזית
להרחיק  שצריך כגדול דינו יכול ואינו נחלש ואח"כ אחת
דגן  אכל לא ואפילו יכול) אינו (ואפילו רגליו וממי מצואתו
אינה  זו שצואה שאף מעולם אכל לא ואפילו רבים מימים
בכדי  דגן כזית לאכול יכול שהיה (כל מקום מכל מדגן
וכל  שיאכל מאכל מיני כל מסריחים מעיים בני פרס) אכילת
שהוא  במקום ולהתפלל לקרות וישר טוב אבל הדין מן זה
בקל  אפשר (אם יומו בן תינוק מצואת אפילו לגמרי נקי

בדבר): איסור שאין אע"פ

* * *
אמות ‚ ד' ברחוק כנגדו צואה וראה בתפלה עומד היה אם

פניו  להחזיר שצריך מפני ממנה פניו לחזור יכול (ואינו
ד' מאחריו שיזרקנה כדי לפניו ילך קדשים) קדשי בית כנגד
אחר  דבר או נהר לפניו שיש כגון אפשר אי ואם אמות
בקריאת  וכן אמות ד' לצדדים שיניחנה בכדי ילך המעכב
שפסק  למקום אלא לחזור צריך ואינו לו אפשר אי אם שמע
וקרא  שהתפלל אע"פ שמע הקריאת או התפלה לראש ולא
שלא  כיון תועבה רשעים זבח זה שאין לפי הצואה כנגד
לבדוק  שמחויב הוא לבדם שבהן סביבו אמות ד' היתה
בצואה  להסתפק שראוי מקום הוא אם צואה בהם תהא שלא
לא  אבל תועבה ותפלתו הוא פושע בהן בדק לא ואם
במקום  שהוא אע"פ עיניו כמלא לפניו לבדוק הטריחו

בצואה: בו להסתפק הראוי

קטן: צואת דין פא סימן א' חלק

לקרות ‡ אסור כלל ריח בה ואין כחרס יבשה אפילו צואה
יזרקנה  שאם כך כל יבשה ואפילו התורה מן כנגדה
עד  להחמיר תורה של שספק ולאסור להסתפק יש נפרכת
זריקה  ידי על נפרכת בקל שיותר גלילה ידי על שיתפרך
היא  אזי גלילה ידי על נפרכת כשהיא אבל גלילה ידי מעל
עדיין  נתפרכה שלא פי על אף כנגדה לקרות ומותר כעפר
ובזמן  מועיל זה אין גלילה ידי על לשנים תשבר אם אבל
מועיל  אם להסתפק יש כאבן הרבה נקרשת שהצואה הקור
צואה  שם עדיין שנקרשת ע"פ אף שמא כי כנגדה לקרות

ואסור  צואה עליה בו שאין הכסא בית כמו התורה מן
זו  וכ"ש פ"ג בסי' כמ"ש עליו שמו שעדיין מפני שאסור
תורה  של וספק חום ידי על לקדמותה לחזור שיכולה

להחמיר:

שנוגעת · היד מרטיבין הם אם בקרקע שנבלעו רגלים מי
אלא  אסור שאינו אומרים ויש כנגדן לקרות אסור בהן
תעלה  עליהם ידו מניח שאם כגון להטפיח מנת על בטופח
ואם  ליחות ממנה יקבל אחר דבר על יניחנה שאם ליחות בה
להקל  דבריהם על לסמוך ויש מותר כך כל ליחות אין
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giWOd zFnie oFYgYd ocrÎoB ± `AdÎmlFr'וכּו`Ed ± ¨©¨©¥¤©©§¦©¨¦©ְ

"`AdÎmlFr `xap cEiA" ;zg` dx`d ,dpikXd eif wx7 ©¦©§¦¨¤¨¨©©§¦§¨¨©¨
zg` zF` lWnl FnM ,zg` daWgnE lFcB mEvnv cEi ±¦§¨©§¨¨©©§§¨¨©©

.FzEnvre FzEdn zEnvr iAbl§©¥©§¨§©§

"DFl` dfg` ixUAnE"(ek ,hi aFI`)xF`A dlrnl ± ¦§¨¦¤¡¤¡©¦§©§¨§
daWgn wx `Ed ,FzEnvre FzEdn ,`EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨¨§©§©©§¨¨

"zFxFCd lM sFq cr hiAnE dtFv" ,zg`8cg` xn`OA" ; ©©¤©¦©¨©©©£¨¤¨
"zF`xAdl lFki9"`Ed xn`n inp ziW`xA" ±10± cEi ; ¨§¦¨§§¥¦¨¥©£¨

lM" ;zg` dx`d ,mEvnvinioFWl ± "`AdÎmlFr iIg ¦§¤¨¨©©¨§¥©¥¨©¨§
zFnie ,oFilr ocrÎobe ,oFYgY ocrÎoB :dOM WIW ,miAx©¦¤¥©¨©¥¤©§§©¥¤¤§¦

"DFaB lrn DFab" ,giWOd(f ,d zldw)sl` miXng lkA , ©¨¦©¨©¥©¨©Ÿ¤¤§¨£¦¦¤¤
zFlaFi11,zg` dHinW wx md 'oipW itl` `YiW' lM iM ; §¦¨¦¨©§¥§¦¥©§¦¨©©

giWOd zFnie ,oFilr ocrÎobe ,oFYgY ocrÎoB mdA Wie'כּו. §¥¨¤©¥¤©§§©¥¤¤§¦©¨¦©
zg` dx`de eif wx `Ed "`AdÎmlFrd iIg lM" ,oM m`e§¦¥¨©¥¨¨©¨©¦§¤¨¨©©
zil"e ,FzEnvre FzEdn ,`EdÎKExA sFqÎoi` xF`n¥¥¨¨§©§§¥

"llM DiA `qitY daWgn12.FzEnvre FzEdnA: ©§¨¨§¦¨¥§¨§¨§©§

Edfe .azFlrl ,daEWY ici lr ± "dIlr KxFS dcixi" §¤§¦¨¤£¦¨©§¥§¨©£
zg` drW dti"e ,FzEnvre FzEdnA llMdl df iENrl§¦¤§¦¨¥§¨§©§§¨¨¨¨©©

daEWYכּו' ici lr ,inWB sEbA dcixie zElbA ,`wiiC "©§¨§¨¦¦¨§©§¦©§¥§¨
zEppFAzdn ,`YzlcÎ`zExrz`A `AilC `wnErn¥§¨§¦¨§¦§£¨¦§©¨¥¦§§

:dlrp c`n DFab mFwOn Fzcixi§¦¨¦¨¨©§Ÿ©£¤
"z`A oi`n rC"13dnkgde" ,dnkgdn dlrnln ± ©¥©¦¨¨¦§©§¨¥©¨§¨§©¨§¨

oi`n"`vOY(ai ,gk aFI`).iENiBd ziW`x `Edo`lE" ¥©¦¦¨¥¦¥¦©¦§¨
"KlFd dY`,`hg `NW s` .dGdÎmlFrA WAlzdl ± ©¨¥§¦§©¥¨¨©¤©¤Ÿ¨¨

FzEnvre FzEdOn cxtpe mXbzp `Ed ok iR lr s ©̀©¦¥¦§©¥§¦§¨¦¨§©§
"`pAWEgC ix`O"n zFidl Kixve .wEgixd zilkzA14, §©§¦¨¦§¨¦¦§¦¨¥§§¨¨

FWtpA Wpi` rcil'כּוFzcixi lr zEpngx xxFrlE ,כּו', ¥©¡©§©§§¥©§¨©§¦¨

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

.1zXEcw cFaM zgPd .a`gEA xirA b"qwz `vY zWxR zAW lilA xn`p)¤¡©§¥©¨¨¨©¥¥¨¦¨©¨©§§©

mre ,gi cEOr a wlg miaEzM owGd x"Enc` ixn`nA dqRcp irvn`d x"Enc ©̀§¨¤§¨¦¦§§¨§©£¨¥©§©¨¥§¦¥¤©§¦

x"Enc` xn`n .p .cn micEOr mixiXd xiW dxFYd xF`A ± zFxg` zFdBd©¨£¥§©¨¦©¦¦©¦©£¨©§

.(ax cEOr K"p irvn`d xEnc` ixn`nA qRcp df xn`n lr cQEiOd irvn`d̈¤§¨¦©§¨©©£¨¤¦§©§©£¨¥©§¨¤§¨¦©©

.2zFnlr" (b ,` mixiXd xiW) wEqR lr mb d`xE .a ,ci dnCwdA xdf ipETY)¦¥Ÿ©©©§¨¨§¥©©¨¦©¦¦£¨

.(a ,dl dxf dcFar .a ,`r b wlg xdf ± "LEad £̀¥Ÿ©¥¤£¨¨¨

ט"ו.3. ּפרׁשה סֹוף ּבא, ּברּבֹות, מּזה dGdועּיין mlFrd" :`l `wqR mWe] ְְִֵֶַַָָָֹ§¨¦§¨¨¨©¤

giWOd zFnil la` . . mlFrl il KiYWx`e :(`k ,a rWFd) xn`PW ,Eid oiqEx ¥̀¦¨¤¤¡©¥©§¥©§¦¦§¨£¨¦©¨¦©

.["KiUr Kilra iM :xn`PW ,oi`EVp Eidi¦§¦Ÿ¦¤¤¡©¦Ÿ£©¦Ÿ©¦

א'). רע"ז, (דף ּתצא ג', חלק lMזהר ± `zElbA ± DglW lkEi `l" :mWe] ֵֵֵֶַַֹ§¨Ÿ©©§¨§¨¨¨

il KiYUx`e" xnY`C dnM ,(mW) "dX`l didz Fl"C oibA ,(hi ,ak `vY) "einï¨¥¥§¦§¦§¤§¦¨¨§¨§¦§©§¥©§¦¦

aB lr s`C . . "FnW zF`av 'ii KiUFr KilrFa iM" ,`pixg` `xwE ,"mlFrl§¨§¨©£¦¨¦£©¦©¦§¨§¨§§©©©

.["DPn ff `l `Ed KixA `WcEw ,`zElbA idi` `YpikWC¦§¦§¨¦¦§¨¨§¨§¦¨¨¦¨

.4.(a ,eh dbibg)£¦¨

.5ExxFaIW zFnWPd FA milaFHW ± xEpiC xdp" :a ,fvw glWIe miIg zxFYA)§©©¦©¦§©§©¦¤§¦©§¨¤§§

.(("dNknE sxFVW W` `EdW mPdibM `le) dxf W`n EpAElie¦§¥¥¨¨§Ÿ§¥¦Ÿ¤¥¤¥§©¤

.6.(fi ,c zFa`)¨

.7.(a ,hk zFgpn)§¨

.8.(zFnFwn dOkaE a ,`k .c ,fi oOwl d`xE .zFpFxkf zMxA gqFp)©¦§©¦§§¥§©¨§©¨§

.9.(` ,d zFa`)¨

.10.(` ,al dpXd W`x)Ÿ©¨¨

.11):zg` dHinW wx md oipW itl` `YiW . . zFlaFi sl` miXnglr K"W d`x £¦¦¤¤§¦¨©§¥§¦¥©§¦¨©©§¥©©

WW ,oipW itl` ziW ± LcU rxfY mipW WW" :(b ,dk xdA) wEqRd lr dxFYd©¨©©¨§©¥¨¦¦§©¨¤¦©§¥§¦¥

z`EaY ± Dz`EaY z` Ytq`e ,oiHinW itl` `YiW lr fnx ± LnxM xnfY mipẄ¦¦§Ÿ©§¤¤¤©¦¨©§¥§¦¦§¨©§¨¤§¨¨§©
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.19.(a ,ai `xzA `aA :dlEzaM mEh` FAN)¦¨¦§¨¨¨¨§¨
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otFq uErp" ± dxFYd oM FnM ,xzFi Fgix dHnl§©¨¥¥§¥©¨¨¨
"ozNgzA23"dNigY daWgnA dUrn sFq" ,24df ici lr , ¦§¦¨¨©£¤§©§¨¨§¦¨©§¥¤
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"EdiIgn dxFYÎxF` ב').± קי"א, (ּבכתּוּבֹות ¨§©¥ְִ
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EdiR zFwiWPn ipwXi" Edfe .l"PM'וכּו"(a ,` mixiXd xiW). ©©§¤¦¨¥¦¦§¦¦ְ¦©¦¦
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"mAl wrv" zpigaA lNRzn Wi(gi ,a dki`)d`FxW s` , ¥¦§©¥¦§¦©¨©¦¨¥¨©¤¤
,zFInWB zFCnE zFe`zA UAElnE mXEbn `EdW FnvrA§©§¤§¨§¨§©£¦©§¦
`nlr"n xwW wx `Ed iM ,oM Fpi` zn`d df lM mr K ©̀¦¨¤¨¡¤¥¥¦©¤¤¥¨§¨

.zn`d `Ed l"Pd dad`de ,"`xwWC§¦§¨§¨©£¨©©¨¡¤
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zxYEqn dad`d29.l"Pd ¨©£¨§¤¤©©
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KWg zWi" ± oFilrdÎcFq zExxFrzd ici lr `Ed©§¥¦§§¨¤§¨¤Ÿ¤
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l"PM dad` ± oFYgYdÎcFq30."cFq `vi oii qpkp" Edfe31: ©©§©£¨©©§¤¦§©©¦¨¨
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.24.(f dpWn ` wxR dxivi xtq)¥¤§¦¨¤¤¦§¨

.25.(b ,av irqn lirl d`xE .` ,dl dxf dcFar)£¨¨¨§¥§¥©§¥

.26daWgnE lkUA wx didIW `le aNA iENiB zpigaA `weC miwl` didIW")¤¦§¤¡Ÿ¦©§¨¦§¦©¦©¥§Ÿ¤¦§¤©§¥¤©§¨¨

.(bk cEOr l"Pd miaEzM owGd xEnc` ixn`n ± ."siTn zpigaA cal§¨¦§¦©©¦©£¨¥©§©¨¥§¦©©©

.27):"iYcxi fFb` zPB l`" ± "fFB`" mWA l`xUiÎzqpMi"Wx .`i ,e mixiXd xiW §¤¤¦§¨¥§¥¤¤¦©¡¨©§¦¦©¦¦©¦

.(`i ,e dAx mixiXd xiW .wEqRd lr©©¨¦©¦¦©¨

.28gnSdl dxiwgd xtq .gix cEOr K"p irvn`d xEnc` ixn`nA x`Azp)¦§¨¥§©£¨¥©§¨¤§¨¦©©¥¤©£¦¨§©¤©

.(a ,dv wcv¤¤

.29.(hix cEOr mW irvn`d xEnc` ixn`nA dMEx`A x`Azp)¦§¨¥©£¨§©£¨¥©§¨¤§¨¦¨©

עּיין 30. כּו'", נׁשים ׁשּתי לאיׁש תהיין "ּכי המתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכמֹו
gqepaeׁשם ,c ,fl `vz lirl qtcp ± b"qwz `vz zyxt zayd meia xn`py) ָ

.(hiyz 'r b"qwz n"dqa ± xg`

.31.(` ,hl b wlg xdf .` ,gl oixcdpq .` ,dq oiaExr)¥¦©§¤§¦Ÿ©¥¤

.32.(` ,gt zAW)©¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

ענין Ì‚Â(נב) ביאור בתוס' יובן הנ"ל כל אחר הנה
לצורך  זאת שירידה בעוה"ז הנשמה ירידת
ישראל  בשרש למעלה מבואר בהיות כנ"ל היא עליי'
ח"ע  בחי' שהוא סתימאה עילאה במחשבה שעלה
אותיות  מבחי' שלמעלה המאציל שבעצמות הפשוטה
רעוא  שנקרא הפשוט הרצון לגבי ערך זה אין אבל כו'
עד  מקום בכל כי הפשוטה ח"ע מן גם שלמעלה דכ"ר
מבחי' בערך נבדל למעלה הכתר בחי' המעלות רום
דח"ע  קדש בין הפרכת והבדילה (כמ"ש כו' החכמה
תתעלה  בעוה"ז ומע"ט תשובה וע"י כו' דכתר לקה"ק
שנכלל  והוא בח"ע משרשו למעלה זה ישראל נפש

לצורך  בעוה"ז ירידה וזהו דכ"ר רעוא מבחי' ועולה
הפשוט  הרצון שהוא במחשבה הנ"ל הב' ולפי' עליי')
והוא  דכ"ר מרעוא גם למעלה זו עליה דכ"ר דרעוא
שלמעלה  התורה וזהו כנ"ל עצמו הרצון בבעל
להן  א' שרש ותורה דישראל כנ"ל ומע"ט מתשובה
דברים  ז' במדרש (ואמר הקדום הרצון בעל בעצמו'
ישראל  של מחשבתן כו' ותשובה תורה לעולם קדמו
הפשוט  ברצון נמלך במי א' כן כמו לכולן קדמה
דקב"ה  ישראל זכאין א' בזהר וכן כו' בנשמותיהן
וישראל  קדישא אורייתא בענין וכנ"ל כו' בהון אתרעי
מתקשרין  ישראל הן קשרין ג' א' ע"כ כו' קדישין
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יש  בשביל וזהו כו' ראשית באורייתא שנקראו ראל
כו' הפשוט ברצון דרכו ראשית קנני ה' נאמר ובתורה
לחול  קודש בין המבדיל הבדלות ד' ענין וזהו וד"ל)
דמק"פ  צמצום בחי' הפרכת והבדילה מ"ש היינו
רעוא  בחי' שהוא ש"מ רצונו להיות הרצון שמבעל
לחושך  אור בין א' הבדלות ג' כך ואחר בכלל דכ"ר

שזהו  לעמי' ישראל בין והב' כו' דתורה אור בחי' שזהו
התורה  כמו ראשית שנקרא ראש לי ישראל שרש
אחד  שרש אלה וג' כו' הז' יום בין ג' הבדלה ואח"כ
וזהו  להם א' שרש ושבת וישראל דתורה כנ"ל להם
במ"א  וכמ"ש כו' ישראל בעמו הבוחר בתור' הבוח'

וד"ל:

t"cq .dxezl dltz oiay yxtd oiadl .jepig
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

בחי'‰Â‰ג) שהוא העומר מנחת בחי' ענין הוא כ"ז
ראשית  והיא בפסח המתגלה ה' שעור שעורה
א"ס  אור גילוי בחי' הנפש השגת ענין שהוא קצירכם
תוכל  אשר כפי נפש לכל וסוכ"ע ממכ"ע הוא איך ב"ה
ית' גדולתו ויתבונן האדם יעמיק וכאשר ההשגה שאת
אך  ה': משעור הבא דילי' שיעורא לפום חד כל
שתי  מצות ענין והוא חטה בחי' גילוי הוא בשבועות
תביאו  ממושבותיכם כמ"ש בו להקריב שנצטוינו הלחם
חמץ  תהיינה סלת עשרונים שני שתים תנופה לחם
מאכל  נק' חטה ובחי' י"ז), כ"ג (ויקרא וגו' תאפינה
עצמן  שבישראל לנשמות הנמשך ההמשכה שהוא אדם
חיות  בהמה מאכל שהם משעורה מעלה למעלה שהיא

פ  הנק' בהמה המלאכים בכלל וחיה ארי' פני שור ני
ישראל  שנשמות וכנודע כנ"ל הבהמי' נפש וחיות
אדם, קרוים אתם ולכן הכסא שעל אדם מבחי' נמשכים
דעת  בו שמוספת אדם מאכל היא החטה כי והענין
ופי' א') מ' (ברכות היתה חטה הדעת עץ וכמארז"ל
גילוי  לידי הנעלם דעת המשכת היינו זה דעת וענין
שאין  ממארז"ל מצה אכילת במצות לעיל וכמבואר
זו  שדיעה א') מ' (ברכות כו' או"א לקרות יודע התינוק
בו  שנמשך והשגתו מדעתו שלמעלה דעת מבחי' היא
בנשמות  הוא ככה אביו בנפש קשורה נפשו להיות
נפשם  למסור הנפלאה ההתקשרות בהם שיש ישראל

מפני  והיינו והטעם ההתבוננות מצד שלא גם בה'
מההארה  למעלה שהוא עליון, דעת מבחי' בהם שנמשך
ה' שעור הנק' הנבראים בשכל מושג להיות הנמשכת
דעת  שום בלי בהכרה ישראל בנשמות זו בחי' ומתלבש
כל  שכמו"כ שבשבועות מ"ת וז"ס כמש"ש המושג
מעשה  ע"י עליונים אורות המשכות הם מעשיות המצות
החטה  ע"י עליון דעת המשכת ע"ד שהוא גשמיות
אלקיך  ה' אנכי ית' דבריו פתח הי' ולכן מהדעת בלמטה
בזה  ירצה ב') כ' (שמות מצרים מארץ הוצאתיך אשר
אינן  שהם המלאכים על ישראל מעלת שהפליא
שהם  וגבולים מיצרים מבחי' וחיותם מזונם מקבלים
אנכי  מבחי' כ"א ה' דשעור הגבוליים השיעורים
שנמשך  הכתר בחי' והוא הנגלית מההשגה שלמעלה
ש"ע  פנים הארת בחי' הוא הכתר הארת והנה בשבועות
על  הלחם שתי וז"ס בחכמה שנמשך וק"ן אר"ך נהורין
ומשם  בנו"ה החסדי' והמשכת זו הארה המשכת
התהו  שבעולם דעת מבחי' שרשה החטה כי במלכות,
אך  גילוי לידי ההעלם בחי' להמשיך יפה כחה ע"כ
כי  הלחם דשתי לחמץ דפסח מצה בין ההפרש
[כי  לעלות יכול החמץ גם הכתר גילוי שהוא בשבועות
הי' לכן מהדעת בלמטה הי' הנעלם דעת גילוי בפסח
הדעת  גלוי ב' גדלות שבועות משא"כ קטנות מצה
עמהם]: ה' דבר בפנים פנים שהרי ממש בדעת הנעלם

xnerd zxitqe zaxwd zevn

•

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

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â וממילא לאוא"ס, בתכלית בטלים הם האותיות
ג"כ  מהעולמות חיות המקבל העולם כללות גם
אלו  פ"ג ח"ב בסש"ב מ"ש יובן ובזה בתכלית. בטלים

והרוחניות  החיות את ולהשיג לראות לעין רשות ניתנה
שרש  האותיות בחי' היינו בו, השופע נברא שבכל
העולם  שנראה שהגם לומר שא"א העולמות, ומקור
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שקר  זהו באמת אבל לעינינו, רק זה מ"מ ודבר ליש
בריאת  ענין מהו דא"כ כלל, עולם בחי' יש ולא גמור
שאינו  מאחר מאין יש ודבר ליש העולם שנברא העולם
הוא  הענין אמנם כו'. שלנו בשר לעיני נראה ורק כלל,
ומהווה  המחי' והחיות ודבר יש הוא שהעולם כנ"ל
בתכלית, בטלים הם והאותיות האותיות, בחי' היא
כאשר  אבל כו', בטל העולם גם ממילא ונמצא
הוא  הנה ולקיימו להחיותו בהרקיע עומדי' האותיות
דבר, מלא דבר שנעשה הרס"ג וכמ"ש ודבר ליש נמצא
פ"ז  במשנה ממשארז"ל הוא לזה ראי' וכדמות
(וע' כו' האוחז כו' קישואין לוקטין שנים דסנהדרין
כאשר  והנה באורך). (ך"ו) אלקיך הוי' אנכי בד"ה מזה
שמהם  אותיות נמשכו עולמות להוות האותיות נמשכו
שלא  למעלה שנשארו אותיות ויש עולמות, נתהוו
באד"ר  בזהר מ"ש יובן ובזה עולמות, מהם נתהוו
עלמין  ריבוא אלפי תליסר יתבין בגלגלתא ב' קך"ח
קוצי  ות"ק אלפים ושבעת ריבוא אלפין אלף ומספר
בחי' על כ"א ממש עלמין על אינו שכוונתו דשערי,
מהן  נתהוו שלא למעלה שנשארו הנ"ל האותיות
למטה  נמשכי' היו שאם היינו עולמות ונק' עולמות,

עולמות. מהם מתהווה הי'
Ú"ÊÂ הנה כי הזיתים, הר על ההוא ביום רגליו ועמדו

והיינו  החכ' מקור הם וזיתים חכ' בחי' הוא שמן
זיתים  שני וז"ע החו"ב, מקור ונקה ונוצר מזלות בחי'
היותר  בחי' הוא והר כו', ואחד הגולה מימין אחד כו'
שיהי' הזיתים הר על רגליו ועמדו ולע"ל כו', גבוה
בחי' והיינו כו' הזיתים הר על רגליו מבחי' הגילוי
נק' האותיות דהנה כו', עליונים היותר עד אותיות
אדם  לבחי' מרכבה הוא הסוס והנה כנודע, סוסים
והאדם  כו', עליו הרוכב אדם לבחי' לגמרי ובטל
והרי  יטהו, שירצה מקום לכל אותו מנהיג עליו היושב

עד"מ  כמו הוא שהסוס ודבור, המח' אותיות כמו זה
עד"מ  כמו הוא עליו הרוכב והאדם הדבור, אותיות ענין
כמו"כ  הדיבור את מנהיג המח' שכמו המח' אותיות
כנ"ל. כו' שירצה למקום הסוס את ומוביל מנהיג האדם
הר  על ההוא ביום רגליו ועמדו ענין יובן ועד"ז
עוד  שהם רק אותיות בחי' הוא רגליו שבחי' הזיתים,
הזיתים  הר על לע"ל יהי' זה וגילוי כו ' גבוהים יותר

כו'.
Ê"Î·Â מספר אין ועלמות בין ההפרש שרש יובן

העולמות  שבחי' כו', במספר המוציא לבחי'
בחי' אבל וגבול, מספר בבחי' הם מהאותיות שנבראו
בזהר  (ומ"ש מספר בלי הם למעלה שנשארו האותיות
אפ"ל  מספר, בבחי' שהם כו' רבבן אלפים אלף
מספר, בלי שהם אלו אותיות על הכוונה אין שבאמת
ואינם  עולמות שנקראים אותיות שיש שכמו הכוונה רק
שכשימשכו  אותיות רק כ"א מוגבלים עולמות בחי'
יש  יותר למעלה עד"ז כמ"כ עולמות, מהם יהי' למטה
מספר  בלי והם עולמות בחי' עד"ז ג"כ שנק' בחי'
אלו  באותיות שגם ועוי"ל דרגליו. אותיות וכמו ממש,
למטה  ימשכו שכאשר היינו מספר בלי הם דגלגלתא
ביו"ד  וכמו כו', מספר בלי עולמות א' מאות יתהווה
ב' רק שחשיב העוה"ז נברא ובה' הבא העולם נברא
בהם  שיש הגם והעוה"ז, העוה"ב לכלליות אותיות
שבאותיות  א' שמאות י"ל עד"ז כמ"כ עצום, מספר
מספר, בלי הי' מזה עולמות מתהווה הי' אם דגלגלתא
בי"ה  כי עד עדי בהוי' בטחו ע"פ ישעי' יהושע בס' וע'
רגליו  דבחי' האותיות בחי' ומכ"ש עולמי'), צור הוי'
המוציא  שבחי' הוי', ושם שדי שם בחי' וזהו כו'.
משם  הוא מספר אין ובחי' שדי, משם נמשך במספר

כו'. הוי'
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miqxhpew - mixn`nd xtq

ÈÓ לשארית פשע על ועובר עוון נושא כמוך אל
שונים. בשמות נקרא הקדושֿברוךֿהוא נחלתו.
"אל" השם שונה. אלוקית משמעות יש שם לכל
"חסד  אומר עליוֿהשלום המלך שדוד כפי טוב, פירושו
כל  הוא הקדושֿברוךֿהוא של החסד היום". כל אל
לבני  אומר הנביא שמיכה במה הפירוש וזה היום,
תוכחה  דברי להם אמר הוא תחילה נחמה. דברי ישראל
הן  עשו, שהם הרעים הדברים כל את מנה הוא קשים,
והקדושֿ אדם בני (בין למקום אדם שבין הדברים
אדם  (בין לחברו אדם שבין הדברים והן ברוךֿהוא)
אותם  ניחם הוא התוכחה, דברי ולאחר וזולתו) אחד
הנביא  של התוכחה דברי של המטרה נחמה. בדברי
את  להם אמר הוא לכן תשובה, יעשו ישראל שבני היא
טובים  הלא הדברים כל שעל שידעו כדי הנחמה, דברי
את  לתקן יכול הוא איך עצה יש עושה, שאדם
על  חרטה היא תשובה תשובה. ולעשות שלו החסרונות
לו  אכפת שיהי' עשה, שהאדם טובים הלא הדברים כל
צריך  היה שכן המצוות את עשה שלא כך על באמת

על  ויקבל שעשה, העבירות על הלב לו ויכאב לעשות
הכתוב  פי על שצריך מה כל לעשות להבא על עצמו

הקדושה. בתורה
Í‡ של מר והכי גדול הכי האויב שהוא הרע היצר

בכל  האדם את ומוביל שמטעה זה הוא האדם,
תשובה, יעשה שהאדם רוצה לא ומאד הרעות הדרכים
הוא  תשובה, לעשות רוצה שהאדם חש הוא כאשר הנה
ואומר  נחות, להרגיש לו גורם הוא האדם, את משפיל
כאלה, דברים ועוד טרפות אוכל מחללֿשבת, אתה לו
עושה  שהאדם העבירות כל את יודע הרע היצר הרי
עצמו  הוא הרי כי לאדם, שיש הרעות המידות כל ואת
רעות  מידות בו ומפתח עבירה לבעל האדם את עושה
ואכזריות  תאוות רכילות, הרע, לשון גאווה, כמו שונות
לו  ואומר האדם את משפיל הרע שהיצר ובכך וכד',
היצר  בכך תקנה, אין שהוא, כפי כזה עבירה שלבעל
ויישאר  תשובה יעשה שלא לאדם להפריע רוצה הרע
מיכה  שהנביא הנחמה בדברי הכוונה וזו עבירה. בעל
כפי  מאד, חטאים שאתם אמת ישראל, לבני אומר הוא
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אבודים. לא עדיין אתם אבל בעצמו, יודע אחד שכל
זמן  וכל לעזור, יכולה שתשובה רבים דברים ישנם
ולהתחיל  הרע העבר את לתקן יכול הוא חי, שהאדם
המצוות  כל את לשמור הנכונה, היהודית בדרך ללכת

הקדושה. בתורה ככתוב
ÂÊÂ השם כמוך". אֿל "מי במילים הנביא כוונת

אכן  הוא האדם חסד, של אלוקים הוא יתברך
השם  אל שב האדם כאשר אבל מאד, מאד חוטא
על  מתחרט הוא אומרת, זאת תשובה, ועושה יתברך
השם  אזי טוב, עתיד עצמו על ומקבל טוב הלא העבר
הרע  שהיצר מה שקר וזהו תשובתו, את מקבל יתברך
תקנה. לו אין וכבר אבוד שהוא החוטא לאדם אומר
תשובה, זו – ותקנה פתרון יש החוטאים האנשים לכל
כשם  פשע", על ועובר עוון "נושא הוא יתברך השם כי
במעשים  גם כך שונים, מעשים יש טובים שבמעשים
שהאדם  רעים מעשים יש שונים. מעשים יש רעים
זה  עקמומיות, כלומר "עוון", בשם הנקראים עושה
מהדרך  ירד הללו הדברים את שעושה שהאדם אומר
בשם  הנקראים עושה שהאדם רעים מעשים יש הישרה.
מה  כי יודע שהאדם אומרת זאת התמרדות, "פשע",
יתברך  השם של הציווי נגד הוא לעשות עומד שהוא
שונות  סיבות מצד כי זאת, עושה הוא זאת ובכל
שהוא  ומגושם גס כלֿכך נהי' הוא רעים, וחברים
תשובה, עושה האדם וכאשר יתברך, השם נגד מתמרד
הנקראות  העבירות את רק לא לו מוחל יתברך השם
ומאחר  "פשע". הנקראות העבירות את גם אלא "עוון"
"עוון" של בעבירות לכן שונים, הם ו"פשע" ו"עוון"

"עובר". כתוב "פשע" של ובעבירות "נושא" כתוב
‡¯Ó‚‰ כתוב אומרת, א) יז, (דף השנה בראש

שמשים  "למי נחלתו", "לכל ולא נחלתו" "לשארית
כשהאדם  רחמן, אל הוא יתברך השם כשיריים". עצמו
על  אפילו לו מוחל יתברך השם תשובה, עושה
השם  למי אבל "פשע", הנקראות החמורות העבירות
ושבור  תשובה שעושה לזה רק זאת? מוחל יתברך
מיותר  כמו הוא עצמו, אצל מקום תופס ואינו בעצמו
טוב  אחד שכל וחושב ערך, שום לו ואין עצמו בעיני

ומזה  מכולם, גרוע והוא יותר ממנו נהי' הוא עצמו
שמאד  אדם יכול איך אבל ובשפלות. עצמו בעיני שבור
העולם  שענייני האדם ובפרט העולם, בעניני שקוע
נהיה  – עלינו לא – והוא הישרה מהדרך אותו הורידו
תשובה  בעל להיות יכול כזה אדם איך עבירה, בעל
ייסורים, ידי על שנהיים תשובה בעלי יש מעצמו?
של  ייסורים או ומחלות, עניות ידי על ליצלן, רחמנא
טובה  שיביא כדי האדם את ברא יתברך השם ילדים,
כוונה  עם ברא יתברך השם ישראל בני ואת לעולם,
שהם  כך ידי על העולם, את לעדן מיוחדת אלוקית

את  למלא שיוכלו וכדי מצוות, ועושים תורה לומדים
כוח  יהודי לכל נתן יתברך השם הזו, האלוקית הכוונה
ומצוות. בתורה העולם את להאיר שיוכל נשמה של

È‰ÂÊÂ של הנשמה אדם". נשמת ה' "נר הפסוק כוונת
שנר  כשם יתברך, השם של הנר היא יהודי
האלוקית  הנשמה כך הבית, של החושך את מאיר
הוא  זה כל אבל ומצוות, בתורה העולם את מאירה
כאשר  אבל מצוות, ומקיים תורה לומד האדם כאשר
גס  ונהיה העולם לענייני לחלוטין מתמסר האדם
ללמוד  שצריך לאדם מזכירים שונות, מתאוות ומגושם
יסורים  עלֿידי היא והתזכורת מצוות, ולקיים תורה
ע"א) קס"ח דף ג' (חלק הזוהר שאומר כמו חסֿושלום
דלא  גופא לי', מבטשין נהורא בי' סליק דלא אעא
שעץ  כשם לי', מבטשין דנשמתא נהורא בי' סליק
הוא  ואז אותו ומבקעים בו מכים בו, נאחזת לא שהאש
אור  את חש שאינו הגוף עם גם כך באש, נתפס
ח"ו  יסורים משמים האדם על שולחים אזי הנשמה,
להזכיר  שצריך זה באמת אבל תשובה. שיעשה כדי
בשמים, גדול צער הוא יסורים, עלֿידי תשובה לעשות
את  להעניש מוכרח אב כאשר בגשמיות, למשל כמו
כמה  עושה והשי"ת גדול, צער עבורו זה הרי בנו
תשובה, לעשות יתעורר שהאדם שונים באופנים סיבות
מובילה  הפרטית שההשגחה במוחש רואים שאנו כפי
לבו  את שירככו כאלה בדברים לפגוש האדם את

תשובה. שיעשה
Â‰ÊÂ חסדי הם גדולים כמה כמוך", אל "מי פירוש

הגורם  האדם, עם עושה שהוא יתברך השם
וכאשר  לתשובה, האדם את להביא שונות הזדמנויות
ועובר  עוון "נושא יתברך השם תשובה, עושה האדם
העקמומיות  את שמרימים פירושו "נושא" פשע". על
בעניין  הפשע. על ומדלגים שעוברים פירושו ו"עובר"
על  לבעלֿתשובה מוחל יתברך שהשם המחילה
בגמרא  דעות יש שלו, הקודמים והפשעים העוונות
"נושא  יתברך שהשם אומרת אחת דעה השנה. ראש
היא  השניה והדעה העקמומיות, את מרים עוון",
פירושו  כובש פשע". "כובש הוא יתברך שהשם
הבעלֿ של החטאים את ו"כובש" לוחץ הוא ללחוץ,
מה  את עושה האדם כאשר הן חטא, בכל תשובה.
מה  את עושה לא הוא כאשר והן לעשות שאסור
כוח  והרצון, העבירה דברים, שני ישנם לעשות, שצריך
רע  היא עצמה העבירה העבירה. את לעשות התאווה
לעשות  לא או העבירה את לעשות הרצון אבל גמור
אבל  בעבירה, מלובש שהרצון אף על הרי המצוה, את
שווה  הרצון הרי חטא. בו אין עצמו, בפני הרצון
כוח  את לנצל יכול והאדם במצווה, כמו בעבירה
את  "ואהבת שכתוב כמו טובים, לדברים רק התאווה
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זכרונםֿלברכה  חכמינו ואומרים לבבך" בכל אלוקיך ה'
הרצון, ידי על הרע". וביצר טוב ביצר יצריך, "בשני
ירצה  הרע היצר שגם עצמו על להשפיע יכול האדם

ומצוות. ולתורה לאלוקות קרוב יותר להיות
Â‰ÊÂ צריך שהאדם לכך פרט אשר התשובה, עניין

כח  על להשפיע צריך הוא העבר, את לתקן
ומעשים  ומצוות לתורה מסור יהי' הזה שהכח הרצון
האדם  צריך הגשמיים העולם של הדברים ואת טובים,
נחוץ, שכן מה וגם לו, נחוץ שזה כמה עד רק  לעשות
כל  רחב. בהיקף ולא להט ללא האדם אצל יהיה
של  התכלית שזו ברוחניות תהי' שלו ההתמסרות
האדם  שעל נחלתו" "לשארית המילים כוונת וזו האדם,
וגסות  גאווה תשובה. של היסוד אבן וזהו שבור, להיות
האדם  של לירידה הראשונים השלבים הם הרוח

מוצא  שהוא רחמנאֿליצלן ברוחניות יורד נהי' שהאדם
הוא  שלו הגדולים החסרונות ואת מעלות, רק בעצמו
יותר  נהיה הוא לזמן ומזמן אותם, רואה ולא מרגיש לא
ברגש  מתעורר האדם וכאשר נחות. ויותר ומגושם גס
מהירידה  לצאת הראשונים השלבים תשובה, של
וכאשר  עצמו, את לשבור ונדכה, נשבר לב הם העמוקה
ואיך  להיות צריך היה הוא איך עצמו את בוחן האדם
ובא  מאד שבור נהי' הוא עצמו מזה הנה באמת, הוא
וזו  שלו. הפשעים את מוחל יתברך השם ואז לתשובה,
האדם  כאשר פשע". על ועובר עוון "נושא הכוונה
כאשר  אומרת זאת שלו, ועקמומיות העמק את מרים
אותו  ומוסר העולם מענייני הרצון כח את מוציא הוא

"ע  יתברך השם אזי טובים, ומעשים ומצוות ובר לתורה
לעולם". רפואה שמביאה תשובה ו"גדולה פשע", על

`"yz dpyd y`x
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תרכ"ו  מרחשון, כ' – שנים חמש לי מלאו בו ביום
– הסבא אל – מוהר"ש הרבי – אבי אותי הכניס –
לאחר  קדשו. ברכת לקבל – צדק" ה"צמח הרבי
דיבר  שהסבא למה ושמעתי בצד עמדתי אותי, שברך

אבי. עם
היה: לאבי, הסבא שאמר הדברים אחד

אמר: הזקן, הרבי "הסבא,
של  אבינו אברהם הוא נ"ע, טוב שם בעל "הסבא,

כתוב  אבינו אברהם על נדיב 13חסידות. שהיה
נפשו  את מסר אבינו אברהם ובנפשו, בגופו בממונו,
עשה  וכך לאלקות, שבפשוטים הפשוט את גם לקרב 
נדיב  היה הוא גם נ"ע. טוב שם הבעל הסבא גם
אף  לקרב  כדי נפשו את ומסר ובנפשו, בגופו בממונו,

הפשוט. היהודי את
סבו  בשם לאבי הסבא אומר – אבינו אברהם "על

כתוב  – הזקן מתנהג 41רבנו העולם היה אברהם "עד
אברהם  עד להאיר". התחיל אברהם בא באפילה,
אלה  היו ברם גדולים, צדיקים כן גם היו אבינו
הצדיק  היה אבינו אברהם אפילה, של צדיקים
טוב  שם הבעל לסבא עד להאיר. שהתחיל הראשון
בני  במושבות אפל, בית בבחינת העולם היה נ"ע
ויהודים  בתים בעלי סתם אצל ואילו אור, היה תורה
הסבא  ובא אפל, בית – העולם היה בפרט פשוטים

להאיר. והתחיל טוב שם הבעל

בבית  חלונות חצב נ"ע טוב שם הבעל "הסבא
רבא  שמיה יהא אמן חלון, – אמן העולם. של האפל
ובשיטה  חלון, – שמו וברוך הוא ברוך חלון, –
היהודי  של תהלים ואמירת שתפלתו זו אמיתית
שם  הבעל האיר – השי"ת אצל ביותר חביב  הפשוט
אותיות  באור העולם של האפל הבית את טוב

והתהלים". התפלה התורה,
שנים  עשר כעבור חמש. בגיל כשהייתי שמעתי זאת
הוא  שענינן האותיות ענין על נרחב הסבר מאבי שמעתי
שדיבור  הדיבור, אותיות של המעלה ויתרון האור, ענין

ככתוב  הנפש, עצם את בדברו",15מעורר יצאה "נפשי
שאנו  מה וזה שלי, הנפש את עורר שלו הדיבור

כל 16אומרים  מתבטא בדיבור תאמרנה". עצמותי "וכל
ובחיות  בהתלהבות להיות הדיבור על ברם, העצמיות.

הוא. אוכלה אש אלקיך ה' של פנימית
של  מהמושג הבאה ובתפלה בתורה ההתלהבות
שהם  באלה רק קיימת הוא, אוכלה אש אלקיך ה'
זכו  שלא אלה חיים", סם לו נעשית "זכה בבחינת
בפשטות  האחרים את גם ומקרבים בעצמם קרירים
את  ומחשיכה מקרישה קרירותם שבתורה, גליא של

שבתורה. המאור
גליא  של ה"פנימיות" שהוא שבתורה המאור
התורה  נותן הקב"ה של הלבוש הוא – שבתורה

יתברך.
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נותן  את ולראות שבתורה המאור את להרגיש
באריכות  תפלה ידי על רק יכולים יתברך התורה
שההשגה  ובשעה אלקית, בהשגה כשמתבוננים
אותו  מעוררת בלבו, מאירה מתבונן, הוא בה האלקית
אז  טוב, פועל לידי אותו ומביאה ויראה באהבה
התורה  נותן את וחשים שבתורה למאור מגיעים

ברוך־הוא.
למאור  הזוכים הם הגאון לא ואף הלמדן לא
וגאון, מופלג למדן יהיה שאדם אפשר שבתורה.
השכלה  של שפע עם בתורה, חידושים מחדש
לכך  אין אבל הרעיון, את המבהילות שכליות וסברות
ציור  כל לו אין שבתורה, למאור ושייכות יחס כל
ממנו  הוא אלקות של הענין כל שכן התורה", ב"נותן

והלאה.
זה  ה"עובד", מרגיש שבתורה המאור את
יש  לו אלקית, בהשגה התבוננות מתוך שמתפלל
ההשגה  כלי ישנם ולו שבתורה, במאור הרגשה

באלק  ות.וההשערה
ההנחות  את לזכך ה"תמימים" של מתפקידם
הקריר. היהודי הרחוב את ולחמם בעולם המקובלות
נהוג  שזה כפי וביטול, דחיה של בדרך אינו והזיכוך
הם  טובים וביטול דחיה שכן חסידים, בהתוועדות

הזיכוך. לעבודת כללית וכהקדמה בלבד לשעה
של  העבודה ביחוד להקדמה, זקוקה עבודה כל
חזקה, להקדמה זקוקה וסייעתה הבהמית הנפש
כללי  לביטול המביאה הכללית בהכאה המתבטאת

הבהמית. הנפש של הכללית במהותה
בפניו  שלא שאף העיירה, של שהנגיד קורה,
חסידית, להתוועדות נכנס נגיד, יעקב ר' לו קוראים
באיסוף  ומתעסק המתפרנס הקבצן, מאטיל והחסיד
וביקור  ערומים מלביש לאביונים, לחם עבור כספים
הנה  בוא יעקל, לו: ואומר הנגיד אל פונה חולים,
הצעיר  העילוי הרב , של כשחתנו או לידו, ומתיישב
חסידי  מדרש לבית נכנס משקלוב, המחדש אליעזר ר'
שלמה  הוא המדברים וראש חסידית בכנופיה ונתקל
לייבע  או – געלער דער שלמה – החסידי המלמד
מקום  פנו רבה: בחדוה ומתבטאים צייטעס,
ההכאה  את מביאה כזו פניה – מחדש ללייזערקע
של  בגאוה או עשירות של הרוח בגסות הכללית

התורה. ידיעת
של  סדר לבוא צריך הכללי הביטול לאחר ברם,
שכן  שבעשירות, והרע הטוב את לברר פרטי, בירור
בעשירותו  לעשות האפשרות לו נותנים מלמעלה

לתמוך  תורה, לומדי ידי להחזיק טובים, דברים
ביד  צדקה ולחלק חסדים גמילות לתת בנצרכים,
אותו  שזיכו הגדולה הזכות את לו להסביר ויש רחבה,
בחיזוק  ונצורות גדולות לפעול שביכולתו מלמעלה
הטוב  הצד זה בצדקה. טובים ומעשים התורה

שבעשירות.
ה"שמנת  וזהו שבעשירות, הרע הצד גם קיים אבל

כשית" עזות.17עבית יענה שעשיר מה העזות .
את  רואה הוא שאין לסומא אותו עושה העשירות
העשירות  וגס. שפל הוא כמה עד העצמי, מהותו
מחפש  הוא ולמדן, לחכם עצמו בעיני אותו עושה
על  הרב , על דעה ומביע שונים יחוסים לעצמו
או  בחדרים ללמוד יש איך – המלמד על השוחט,

בישיבה.
אלה  בדברים דעתו הארץ. עם שהוא שוכח הוא
העם־הארץ  את יכנה בעצמו הוא ממש. שום בה אין
בשם  – תורניות ובבעיות רבנות בעניני המתערב  העני
שוכח  הוא עצמו שלו העם־הארצות ועל משוגע,
אות  כמו עם־הארץ אותו הוא הרי למעשה ו לגמרי.

ואת  משוגע בשם קורא הוא העני שאת אלא עני,
חכם. בשם עצמו

לאותם  להסביר ההכרח ומן הצורך מן כן
הכוונה  לפי שלא בעשירותם המשתמשים עשירים
העשירות, את הקב"ה להם נתן לשמה האמיתית
המוטלת  הגדולה האחריות את לדעת שעליהם
כך  לידי מביאים בעצמם הם ואשר עליהם

לרעתם. היא שהעשירות
למטרות  העשירות את המנצלים עשירים אותם
לומדי  החזקת התורה, להרבצת אומרת זאת הנרצות,
פירותיהם  להם יש – חסדים וגמילות צדקה תורה,
אותם  ואילו הבא. לעולם קיימת והקרן הזה בעולם
למטרות  העשירות את מנצלים שאינם עשירים
להם  ניתנה לשמה האלקית הכוונה ולפי הנרצות
של  הפירות להם שאין בלבד זו לא הרי העשירות,
של  הפירות להם יש אלא הבא, לעולם שהיא הקרן

הבא. לעולם להאבידו
לכוונה  בהתאם עשירותם את המנצלים העשירים
את  ומזכים זוכים הם – וצדקה תורה על האלקית,
עשירותם  מנצלים שאינם העשירים ואילו הרבים.
ומחטיאי  חוטאים הנם האלקית, לכוונה בהתאם
המסוכנים  לחדרים נותנים הם כספם את הרבים,
הם  המלמדים בהם התורה, קדושת מחללים בהם
מדרשות  לועגים ציצית, לובשים שאינם אפיקורסים
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ר"ל  סבתא לסיפורי הקדוש החומש את עושים חז"ל,
ר"ל. שפה לימוד של לספר – הקדושים ומהנביאים

של  והמלמדים המסוכנים החדרים של המלמדים
מילדי  האמונה את עוקרים השכלה מפיצי חברת
אותם  וליהדות. לתורה שנאה בהם ונוטעים ישראל
חברת  של הספר בבתי המסוכנים החדרים תלמידי
במדה  ישראל וצוררי הדת עוכרי יהיו השכלה מפיצי
ביותר. המסוכנים הפוגרומיסטים מאשר יותר מרובה
אושר  בהם שיש מהדברים אחת היא עשירות,
בעולמו, הקב"ה שברא גיסא, מאידך ואסון גיסא מחד
לעשות  מה כשיודעים לאדם. הגדול הנסיון ומהווה
ולצדקה  התורה להחזקת בה ומשתמשים בעשירות
כשלא  ואילו ובבא, בזה לו אשרי – תורה פי שעל
למה  בה ומשתמשים בעשירות לעשות מה יודעים

לו. ואבוי אוי – תורה פי על שאסור
המחדש  ולגאון ללמדן ביחס גם דבר אותו
הטוב  את לברר יש הכללי הביטול לאחר חידושים,
שעיקר  ולהבהיר ובגאונות, בלומדות שישנם והרע
ורצונו  חכמתו היא שהתורה לדעת הוא התורה ידיעת

התורה. נותן את תמיד ולזכור יתברך
מעשה  סיפור החסידים, זקני של במסורתם

הזקן. רבנו של הצעירות בשנותיו בימיהם שאירע
גאון  אלישע ר' בשם מסויים למדן חי בויטבסק

המו  חברו זלמן הגאונים, אברהם ר' של בהק
קושיא  מוקשה היה זה אלישע לר' מביעשנקוביץ'.
כל  עירובין. במסכת רש"י מפיסקאות באחת חמורה
אחד  כל הקושיא, בפירוק רבות התייגעו העיר למדני
סברתו  את אמר הזקן הרבי ואילו סברתו, את הביע

לה. הסכימו הלומדים ורוב
ואחד  סגל , ליב ר' של דודו־זקנו היה אלישע ר'
בגיל  הזקן, הרבי מליאזנא, הגאון את שבחנו מאלה
הנגיד  סגל , ליב שר' בשעה שנה עשרה ארבע
ברוך  ר' עם להשתדך רצה ביותר, הגדול הויטבסקאי

מווייסקוואליק.
מקום  בקרבת שלו, הנידוניה בחוות חי ברוך ר'
ישב  שנים שש בגיל הזקן הרבי כשהיה לליאזנא.

הפסוק  את הפירות, בגן מרדכי ר' אחיו עם 18ולמד

פירוש  עם הארץ" יושבי החורי שעיר בני "אלה
לדעת  אפשר כיצד להבין יכל לא מרדכי ר' רש"י.
פירות  של לזריעתם יותר טובה קרקע איזו
והמחיש  הדבר את הרבי אחיו לו הסביר מסויימים.
מעיינות  איך לשמוע אפשר שהרי ניצחת, בראיה לו
– הלבן האבנים לתל ומתחת באדמה, זורמים המים

הזמן  במשך חזק. מעיין עובר – הזקן הרבי לו אמר
בריכת  ונתהווה הלבן האבנים תל דרך המעיין פרץ
שפרצה  בשעה שנים, מספר שכעבור גדולה מים
רבה  וטובה ברכה זו בריכה הביאה הבהמות, מגיפת
"המעיין  בשם לבריכה וקראו בסביבה, העיירות לכל

רוטשעי). (ביעלי הלבן"
העריצוהו  סגל , ליב ר' של חתנו נהיה כשהרבי
עד  היה זה כל אך בראשם. אלישע ור' ויטבסק גאוני

בעירובין. הרש"י של למאורע
הרבי  של לפירושו הסכימו ויטבסק כשלמדני
למד  הוא שכן כלל, רצון אלישע ר' שבע לא ברש"י,
וטען  רש"י, מאשר אחר בפירוש הסוגיא את
למי  מגיע התורה כתר ואשר מתנה", "וממדבר
אלישע  ר' ואילו בדורו, מפרש היה רש"י לכך, שזוכה
בדורו. מפרש הוא – עצמו את כינה כך – וגאון פרוש
ר' טוב, שם הבעל מחסידי אחד חי בויטבסק
הארץ", "פרי בעל של ודודו משה ר' של אחיו אפרים
בה  מגננות היתה אפרים ר' של פרנסתו גדול. למדן
ובקבלה  בנגלה וחריף בקי היה הוא וילדיו, הוא עסק
מפורסם  היה ויטבסק. למדני בין המדברים ומראשי
שיטת  מתנגדי ואף טוב, שם הבעל של למקושרו

שלו. האמת בגלל חיבבוהו נ"ע טוב שם הבעל
שם  הבעל פטירת לאחר הראשונה השנה זו היתה

– נ"ע אפרים טוב ר' בפני תינה אלישע ור' – תקכ"א
משום  פירושו את לדחות הדבר היתכן תמיהתו: את
התוספות  בעלי גם הרי אחרת, מפרש שרש"י
אחר  מפרש הראב"ד רש"י, מאשר אחרת מפרשים
שלא  מפרש אלישע ר' – וכשהוא הרמב"ם, מאשר
שבעים  הרי פירושו, את מקבלים לא רש"י כפירוש

לתורה? פנים
כתיב  בפשיטות: לו ענה האמת איש אפרים :19ר'

מדאיכא  ואחור", פנים כתובה עפה מגילה "והנה
התוספות, ובעלי רש"י אחור. נמי איכא פנים
סברותיהם  פירושיהם, הנה והראב"ד הרמב"ם
ואילו  לתורה, פנים משבעים הם שלהם והאוקימתות
אלישע  ר' – שלכם והאוקימתות הפירושים הסברות

לתורה. אחור משבעים הם –
היינו  ללמוד, שצריכים כפי תורה כשלומדים
משבעים  הם שמחדשים התורה חידושי אז בביטול,
וגסות  בישות תורה כשלומדים ואילו לתורה, פנים
משבעים  הם שמחדשים התורה חידושי הנה הרוח,

לתורה. אחור
הוא  הזולת, עם והן עצמו עם הן העבודה, סדר
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ההכאה  שזה הכללי הביטול להיות צריך לראש שלכל
להיות  צריך מכן ולאחר הרע. ומהות בעצם הכללית
ברע, שיש והרע הטוב את לברר הפרטי, הבירור
הטוב  ניצוץ את להוציא היא הפרטית והעבודה

לחוץ. לדחות הרע ואת ברע השקוע
הטוב  בבירור הפרטית לעבודה שמוכרחים כשם
הכללי. לביטול גם מוכרחים כך ברע, הנמצאים והרע
של  המעמיד הדבר עיקר הוא הכללי הביטול אדרבה

הבירורים. בעבודת הפרטית העבודה
בשקלוב  האמצעי הרבי חסידי בפי מרגלא
הנאמרת  הצולע המלמד מיכל של הביטול שאימרת
דברי  לקליטת לכלי השומע את עושה אגב, בדרך

הרבי. של ה"יחידות"
היה  – מאן מנחם ר' של אביו – מנסזון שלמה ר'
גביר  היה האמצעי. הרבי של האברכים מחסידיו אחד
עוד  שהיו חסידים ידי על ומודרך מחונך גביר, בן
נוהג  היה "יחידות" ולאחר הזקן, רבנו של בזמנו
ה"יחידות". למחול ולהצטרף חסידים עם להתוועד
עדיין  היה החסידית החמימות ערך לפי אבל
בעלי  חסידים הנקראים אלה הקרירים, מהחסידים

בתים.
בשקלוב, החסידים אברכי שאר כמו שלמה, ר'
החסידיות  לכנופיות מצטרף בהתלהבות, מתפלל היה

חסידים. בין הנהוג כפי ומתוועד
התפרץ  מסויימת, התוועדות בשעת אחת פעם
עצמו  את הכה מזעזע, בבכי הצולע המלמד מיכל
עולם, של ריבונו עצמו: כלפי בטענו ובראשו, בלבו

מא  בחיות לי ועזור עלי עינינו רחם ב"והאר ושרת
לאהבה  לבבנו ויחד במצותיך לבנו ודבק בתורתך
שיש  מאושרת חיות באותה שמך", את וליראה

מלפניך". והכבוד ב"והעושר מנסזון לשלמה
ר' את לבטל התכוון לא המלמד שמיכל אף
הוא  דנפשיה, אדעתא זאת אמר הוא שכן שלמה,
שכן  בעבודה, מדרגתו רצון שבע לא עצמו, על חשב
"והאר  של הבקשה של לאמיתו באמת חש הוא אין
ב"והעושר  חש שלמה שר' כפי בתורתך", עינינו
ר' על חזק רושם פעלה אימרתו ברם, והכבוד".
נכנס  לליובאוויטש, מהר חיש נסע הוא שלמה,

לאדם  נשתנה ומאז האמצעי הרבי אל ל"יחידות"
לגמרי. אחר

מלימודה" יותר שימושה ה"גדולה רואים 20את
"יחידות" החסידי. ובחינוך בהדרכה ושעל צעד כל על
ורואים  שימושה. – חסידית התוועדות לימודה, היא
השנים  שמונת מלימודה. שימושה שגדולה במוחש
ל"יחידות" וכניסתו לליובאוויטש שלמה ר' נסע בהן
שפעלה  חזק רושם כאותו עליו פעלו לא הרבי, אל
מלמד, מיכל ר' של הדרך־אגבית אימרתו עליו

ה"לימודה". של קיבול לכלי אותו שעשתה
בעבודתו  האמת אור הוא זה שבכל הפנימי הענין
של  תיקונו על חשב לא מיכל ר' המלמד. מיכל ר' של
הוא  עבודתו העדר על ודאג חשב הוא שלמה, ר'
לבנו  ודבק בתורתך עינינו "והאר הבקשה באמיתות
ר' שמך". את וליראה לאהבה לבבנו ויחד במצותיך
תקופה  באותה הזקן, הרבי אצל להיות עוד זכה מיכל
בלי  אמיתית בעבודה עבודתם עבדו חסידים בה
היו  ויראה אהבה שונים, ענינים של התנצלות
לא  וכשהעבודה החסידים, זקני בין מהלכות מטבעות

מכך. מאד נרגשים היו בשלימות היתה
העדר  על העמוק מצערו מיכל ר' של האמת אור
ועל  ומצוות תורה על מהשי"ת בבקשה אושר־החיות
שלמה  לר' שיש אושר־החיות כדוגמת ויראה, אהבה
ממילא  פעל – מלפניך" והכבוד "והעושר בבקשה
לו  וגרם שלמה ר' את שאפף בטמטום כללי ביטול
ב"יחידות" האמצעי הרבי של קדשו דברי קבלת את

להיות. שצריך כפי
בדרכי  בהתוועדותם חסידים, יהיו בריאים
מאד  משתוקק אני ממש. נפשות מחיים הם החסידים
חסידים. בין להתוועד לי אופשר בה תקופה לאותה
יכולתי  לא ובמילא פנוי, בזמן מצומצם הייתי מעודי
ההתוועדות  חסידיות. להתוועדויות להתפנות
אומרת, זאת הכללי. הביטול את מביאה החסידית
לבוא  צריכה מכן ולאחר הכללית. ההכאה את

ועשה העבודה  מרע בסור מסודר בסדר הפרטית
טוב.

ובכם  שבלב , ובעבודה בתורה השי"ת לכם יצליח
הקב"ה  נתאוה של העליונה הכוונה תבוצע ידכם ועל

בתחתונים. דירה לו להיות
`"qxz ,dxezÎzgny
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ת"ש] לפני - [תמוז

הנני  הגאולה, יום ברכת בברכתו מכתבו על במענה

המאמרים  למדו בודאי תהיו. ברוכים אמן, עונה

סעודת  הסעודה ותהי' הגאולה, בימי ללמדם הנשלחים

המשתתפים  לכל ברכתי ויגיד ע"ח, משקה ויקחו מצוה

מחזיקי'. והצלת התורה חיזוק בשמחת

כן  - אלו כל למסור המאריך השני מכתבו על ובמענה

להם  הצליח והמענות יתברך השם עזרם אשר - ירבו

מילולו  ברור הגדול רבינו כ"ק הוד התקיימו, והברכות

שאילת  בענין הקדושים באגרותיו הקדשים קודש בדברי

זצ"ל  הרמ"מ הרה"צ וכ"ק עולם, בעניני עצות

על  ברכה אצלו שבקש מחסידיו לאחד השיב מהאראדאק

לברכת  הוא ראוי צדיקים אמונת בשכר כי לאמר בנים,

וקימא. חיא בזרעא שמים

בעזה"י  אשר הברכות דבר וקיום בהמענות ההצלחה

אותם, ומברכים השואלים עונים קדושים אבות ובזכות

השואלים, של ובהנהגותיהם בהתקשרותם תלוי

אבותינו  כ"ק הוד בדברי אימון באמונת ובאמונתם

בדברי  האמונה זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו

נקבע  או בפה רק הנאמר ענין אינו וההתקשרות צדיקים

לבא  צריך כ"א אני, מקושר או אני חסיד לאמר בלב

בקביעות  ומהותם יכולתם לפי ואשה איש דבר, בפועל

המשפחה, בטהרת שבת, בשמירת בזהירות לתורה, עתים

לזה. ובדומה והבנות, הבנים בחינוך

היו  אשר הראשונים החסידים של דרכם הי' וכך

היו  זה עם הנה חסידים, להיות מכיריהם את מעוררים

זכו  זה בשביל אשר טוב הפועל שקידת על גם מעוררים

ובגלל  מבוקשם, למלאות עזרם יתברך השם כי השואלים

בהנהגה  אומץ הוסיפו מבוקשם במילוי משמים שנענו זה

טובה.

אשר  מאלו בפרטיות הכותב זה ממכתבו מאד ונהניתי

בפרטיות  ג"כ לדעת חפצי בכל, מבוקשם במילוי ד' ברכם

מבוקשם  במילוי משמים נענו אשר ואחת אחד מכל

במילי  עבודה בהוספת לד' תודה איזה השם, יברכם

למענהו  ד' פעל כל כי יתברך, להשם הם שלמו דשמיא

שם  לאלין דאלקהא עובדין כולהון ותרגם כתיב

לי'. דמשתמעין

הנה  ישראל, אהבת במצות מצווה מישראל אחד כל

בזה  הנה זו ונעימה אהובה מצוה בקיום אשר זאת מלבד

רוב  לו נשפע להיות וב"ב עצמו על שמים רחמי מעורר

מן  לו מודדין במדה בה לחבירו מודד שאדם ובמדה טוב,

רוחניי  לגילוים זוכה זאת לבד הנה ד',השמים, באהבת ם

כמוך  לרעך דואהבת הגדול רבינו כ"ק הוד שאמר וכמו

אלקיך. ד' את לואהבת כלי הוא

שליט"א  אדמו"ר כ"ק בשם

fi jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zezixk(iyiy meil)

iteb ipy mdy oeik mizy aiig `edy cg` mlrda xvewe rxefd
,dyw ok m` ,`l e` ,mipey mixeqi`k mpice zek`lnéòáéðdid - ¦§¥

ly epica el`eyl el,äaøä úBúaLa úçà äëàìî äNBòäm`d ¨¤§¨¨©©§©¨©§¥
zek`ln dyerd lr el`y recne ,`l e` zaye zay lk lr aiig

.daxd zezaya daxdàlày jgxk lrúBáàk éà úBëàìî éãìå ¤¨©§¥§¨¦§¨
dépéî éòa àì éàå ïééîcly zepey zeclez m`d dzid ezl`y - ¨§¨§¦Ÿ¨¥¦¥

lk lr aiigzdl micxtp dk`ln zea`k mpic cg` dk`ln a`
,dyw df lr s` ixd ,`l e` ,zg`e zg`dépéî éòáéðel did - ¦§¥¦¥

ly epica el`eylúçà äëàìî ïéòî äaøä úBëàìî äNBòä̈¤§¨©§¥¥¥§¨¨©©
,úaMa,dcleze dclez lk lr z`hg e` zg` z`hg aiig m`d ©©¨

.daxd zezaya ok dyerd ly epic lr el`y recne
:`xnbd zvxznáø éa éøîà ,àáø øîà,daiyid ipa exn` -ézøz ¨©¨¨¨§¦¥©©§¥

dépéî àòa,xfril` iaxn `aiwr iax l`y zel`y izy -úBúaL §¨¦¥©¨
dépéî àòa àì éàå ïééîc ïéôeâkzeaygp m`d eze` l`y - §¦¨§¨§¦Ÿ§¨¦¥

e` dnvr ipta zaye zay lk lr aiigl dxiar itebk zezayd
m`d eze` l`y oke ,`lïééîc úBëàìîk úBëàìî éãìåaiigzdl ©§¥§¨¦§¨¨§¨

dnvr ipta dclez lk lr z`hg,àì éàxfril` iax el aiyde ¦Ÿ
dclez lk lre zaye zay lk lr aiigy ,`xnegl odizya

.dcleze
zxxan .`aiwr iax wtzqd ote` dfi`a xxal dkiynn `xnbd

:`xnbdúBúaLå,zewlgn zezay m`d wtqd iable -éòaéî éëéä §©¨¥¦¦¨¥

déìdzidy ote`a mpn`y xn`p m`d ,wtzqd `ed ote` dfi`a - ¥
efúBëàìî ïBãæe úaL úââL`l j` zexeq` zek`lndy rciy - ¦§©©¨§§¨

,meid zayy rci÷lçì äòéãé ïééåä íééúðéaL íéîéc déì àèéLt- §¦¨¥§¨¦¤¥§©¦¨§¨§¦¨§©¥
dricik miaygp miizpiay legd iniy `aiwr iaxl heyt did
dycg dnlrd el yi zay lka ixdy ,zayl zay oia zwlgnd
miizpiay legd zenia el rcep `ly okzi `l ixdy ,meid zayy

.zaye zay lk lr aiig ok lre ,zay dxaryely ote`aïBãæ§
úBëàìî úââLå úaLzek`lny rci `l j` meid zayy rciy - ©¨§¦§©§¨

,zexeq` el`dépéî éòác àeä,`aiwr iax wtzqd dfa -ïéôeâk éà §¨¥¦¥¦§¦
àì éà ïééîc`ly s`e ,dxiar itebk zeaygp zezayd m`d - ¨§¨¦Ÿ

opi`y e` ,zaye zay lk lr aiig miizpia drici el dzid
.olek lr zg` wx aiige ,miwlegn dxiar itebk zeaygpàîìc Bà¦§¨

ly ote`ay ,jtida xn`p `ny e` -ëàìî úââLå úaL ïBãæ,úB §©¨§¦§©§¨
,zek`lnd epnn enlrpe zezaya xikdydéì àèéLt`aiwr iaxl §¦¨¥

ïééîc ïéôeâëclr aiige ,miteb weligk aygp zezayd weligy - ¦§¦¨§¨
.zaye zay lkåly ote`a eli`àeä ,úBëàìî ïBãæe úaL úââL §¦§©©¨§§¨

dépéî éòác,`aiwr iax wtzqd dfa -cmze`íéîéleg ly §¨¥¦¥§¨¦
,íéúðéaL,zayl zay oiaïééåä éàk miaygp md m`d -äòéãé ¤¥§©¦¦¨§¨§¦¨

÷lçì,zaye zay lk ly mlrd oia.àì éà §©¥¦Ÿ
:wtqd z` `xnbd zhyetäaø øîà̈©©¨
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המשך ביקור למס' כריתות ליום שישי עמ' ק



ipyרכ ,oey`x - fi ,fh - mihtey zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéèôåù úùøô
æèçéíéèôLïåùàøéørL-ìëa Eì-ïzz íéøèLåE «Ÿ§¦´§«Ÿ§¦À¦¤§Æ§¨§¨¤½

ýåýé øLàíéèôåùéäìàì Eì ïúð EéèáLeèôLå E £¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−¦§¨¤®§¨«§¬
:÷ãö-ètLî írä-úàèéàì ètLî ähú-àì ¤¨−̈¦§©¤«¤«Ÿ©¤´¦§½̈¬Ÿ

øeré ãçMä ék ãçL çwú-àìå íéðt øékú©¦−¨¦®§«Ÿ¦©´½Ÿ©¦´©ÀŸ©§©¥Æ
:í÷écö éøác ólñéå íéîëç éðérë÷ãö ÷ãö ¥¥´£¨¦½¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«¤¬¤¤−¤

-øLà õøàä-úà zLøéå äéçz ïrîì ócøz¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´¤¨½̈¤£¤
éäìà ýåýé:Cì ïúð Eñ(éåì)àëEì òhú-àì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨««Ÿ¦©¬§²

éäìà ýåýé çaæî ìöà õr-ìk äøLàøLà E £¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
:Cl-äNrzáëàðN øLà äávî Eì íé÷ú-àìå ©«£¤¨«§«Ÿ¨¦¬§−©¥¨®£¤¬¨¥−
éäìà ýåýé:Eñæéàéäìà ýåýéì çaæú-àìE §Ÿ̈¬¡Ÿ¤««Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹

ék òø øác ìk íeî Bá äéäé øLà äNå øBĹ¨¤À£¤̧¦«§¤¬Æ½−Ÿ¨¨´¨®¦¯
éäìà ýåýé úárBú:àeä Eñáàöné-ék «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«¦«¦¨¥³
éørL ãçàa Eaø÷áéäìà ýåýé-øLà Eïúð E §¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´

éðéra òøä-úà äNré øLà äMà-Bà Léà Cì̈®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤¨©²§¥¥¬
éäìà-ýåýé:Búéøa øárì Eâãáriå Cìiå §Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«©¥À¤©©«£ŸÆ

ìå íäì eçzLiå íéøçà íéäìàBà | LîM ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®§©¤´¤´
:éúéeö-àì øLà íéîMä àáö-ìëì Bà çøiì©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦£¤¬«Ÿ¦¦«¦

ãúîà äpäå áèéä zLøãå zrîLå Eì-ãbäå§ª©§−§¨¨®§¨§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ
:ìàøNéa úàfä äárBzä äúNrð øácä ïBëð̈´©¨½̈¤«¤§¨²©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«

ääMàä-úà Bà àeää Léàä-úà úàöBäå§«¥¨´¤¨¦´©¿Á¤¨«¦¨̧
-ìà äfä òøä øácä-úà eNr øLà àåää©¦¹£¤´Â¨Â¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤

éørLízì÷ñe äMàä-úà Bà Léàä-úà E §¨¤½¤¨¦¾−¤¨«¦¨®§©§¨¬
:eúîå íéðáàaåìL Bà íéãr íéðL | ét-ìräL ¨«£¨¦−¨¥«©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬

:ãçà ãr ét-ìr úîeé àì únä úîeé íéãr¥¦−©´©¥®´Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«
æãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãrä ãé©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬

:Eaøwî òøä zøráe äðøçàa írä-ìkôçék ¨¨−̈¨©«£Ÿ®̈¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´
ïéc-ïéa íãì | íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨̧§¹̈¥«¦´

éørLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãìzî÷å E §¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®§©§¨´
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìrå:Ba E §¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

èøLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬
øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

:ètLnäéEì eãébé øLà øácä ét-ìr úéNrå ©¦§¨«§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½

zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää íB÷nä-ïî¦©¨´©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´
:EeøBé øLà ìëk úBNrì(ìàøùé)àéäøBzä ét-ìr ©«£½§−Ÿ£¤¬«©¦̧©¹̈

Eì eøîàé-øLà ètLnä-ìrå EeøBé øLà£¤´À§©©¦§¨²£¤«Ÿ§¬§−
ïéîé Eì eãébé-øLà øácä-ïî øeñú àì äNrz©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬§−¨¦¬

:ìàîNeáéé-øLà Léàäåézìáì ïBãæá äNr §«Ÿ§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧
ì ãîòä ïäkä-ìà rîLýåýé-úà íL úøL §³Ÿ©¤©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´

éäìààeää Léàä úîe èôMä-ìà Bà E ¡Ÿ¤½−¤©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½
:ìàøNiî òøä zøráeâéeòîLé írä-ìëå ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«§¨¨−̈¦§§´

:ãBr ïeãéæé àìå eàøéåñ §¦®̈§¬Ÿ§¦−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(289 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
הּזקן רּבנּו ג)ּפרׁש מה, נצבים תורה הוי'(לקוטי "ּכׁשּיהיה : ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּתמים  ּתהיה אזי הּמצֹות, ידי על ּדהינּו ,אלקי להיֹות ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹנמׁש

אחת, מצוה חּסר אם מהּֿׁשאיןּֿכן הּנפׁש. אברי ּבכל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשלם

הּנפׁש אברי ׁשלמּות ּכי אבר, מחּסר נעׂשה הרי ּבּה, ּפגם ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻאֹו

חּיּות  הן ׁשהן הּמצֹות, ׁשהן ּדמלּכא', 'אברין ּבהמׁשכת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתלּוי

עלּֿפי  והּוא וחּיּות". קּיּום להם אין ּובלעדן הּנפׁש, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאברי

א. קסו, זח"ג – ּדאֹורייתא ְְְִַָָָנׁשמתא

éðùãééäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
éìr äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå Cì̈½¦«¦§−̈§¨©´§¨®̈§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëk CìîåèíéNz íBN ¤½¤§¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«´¨¦³
éìréäìà ýåýé øçáé øLà Cìî Eáøwî Ba E ¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¦¤´¤
éçàéìr íéNz Eéìr úúì ìëeú àì Cìî EE ©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ

éçà-àì øLà éøëð Léà:àeä Eæè-àì ÷ø ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«©»«Ÿ
äîéøöî írä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ¦§©½§¨
ïeôñú àì íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïrîì§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ«Ÿ¦À

ì:ãBr äfä Cøca áeLæéíéLð Bl-äaøé àìå ¨²©¤¬¤©¤−«§³Ÿ©§¤Æ¨¦½
:ãàî Bl-äaøé àì áäæå óñëå Bááì øeñé àìå§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈¬Ÿ©§¤−§«Ÿ

çéBì áúëå Bzëìîî àqk ìr BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹
éðôlî øôñ-ìr úàfä äøBzä äðLî-úà¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−

:íiåìä íéðäkäèééîé-ìk Bá àø÷å Bnr äúéäå ©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´
åéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìé ïrîì åéiç©®̈§©´©¦§©À§¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

ì-úàå úàfä äøBzä éøác-ìk-úà øîL Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º©¨¬©²Ÿ§¤
:íúNrì älàä íéwçäëBááì-íeø ézìáì ©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«§¦§¦³«§¨Æ

îìåàîNe ïéîé äåönä-ïî øeñ ézìáìe åéçà ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦©¦§−̈¨¦´§®Ÿ



רכי iying ,iriax ,iyily - gi - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

éøàé ïrîìåéðáe àeä Bzëìîî-ìr íéîé C §©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©©§©§²¬¨−̈
:ìàøNé áø÷añ §¤¬¤¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn .447 'nr ck zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ואל  .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הּכתּוב, ּדּבר מלא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמקרא

לחׁשב  ענינֹו זהּו ׁשּלא ּופׁשיטא חזיֹונֹות. ּבעניני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹיתענין

ׁשל עם ‰ÌMחׁשּבֹונֹו ה' הנהגת להיֹות צריכה ׁשּלדעּתֹו , ְֶֶ«≈ְְְְְִִִֶַַַָָ

ּבתמיהה: ולהיֹות ,ּכ ּבאפן ּפלֹוני ועם ּכ ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָֹֹּפלֹוני

הּוא! ּבׂשכלֹו ׁשהחליט ּכפי ׁשּלא היא ׁשההנהגה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהיּתכן

ּתֹורה, ּבתלמּוד לנּצלֹו יכֹול זה על ׁשּנֹותן רגע ׁשּכל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובפרט

ּכּלם. ּכנגד ְִֶֶֶָֻׁשהיא

éùéìùçéàèáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤
Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-ír äìçðå ÷ìç éåì¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−

:ïeìëàéáýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå «Ÿ¥«§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ
:Bì-øac øLàk Búìçð àeäñâäéäé äæå ´©«£¨½©«£¤−¦¤«§¤¿¦«§¤Á

çáfä éçáæ úàî írä úàî íéðäkä ètLî¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©
íééçläå røfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäåãðâc úéLàøEøäöéå ELøéz E §©¥¨«¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À
ðàö æb úéLàøå:Bì-ïzz Eäýåýé øça Bá ék §¥¦²¥¬«Ÿ§−¦¤«¦´À¨©²§Ÿ̈¬

éäìàéèáL-ìkî Eì ãîrì Eýåýé-íLa úøL ¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²
:íéîiä-ìk åéðáe àeäñ ¬¨−̈¨©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(vx 'nr f ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

זה. מּדר ּכל ׁשחלמּת. החלֹום ּדבר על ּכֹותב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנ

ׁשּבאנׁשים  ּבּספרים, וכּמבאר ּבחלֹומֹות. מּנח להיֹות ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֻּתפסיק

לחלֹום  ּגם הּנה והּמצוה, הּתֹורה ּפי על הם חּייהם ּפרטי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּכל

להם  ׁשּיׁש ּדֹורנּו, ּבאנׁשי ואּלּו לבּטלה, ואינֹו מׁשמעּות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיׁש

חלֹום  רק זה הרי ּבטלֹות, ּומחׁשבֹות ּבטלים ּדּבּורים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָהרּבה

עצמ את ּתכניס אל הּפעם: עֹוד חֹוזר הּנני לא. ותּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹּבלבד

חלֹומֹות. אֹודֹות ֲֲַֹלחׁשב

éòéáøåéørL ãçàî éålä àáé-éëåìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤̧Æ¦¨¦§¨¥½
-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä-øLà£¤−¨´®̈¨Æ§¨©©´©§½¤

:ýåýé øçáé-øLà íB÷näæýåýé íLa úøLå ©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´
éðôì íL íéãîrä íiåìä åéçà-ìëk åéäìà¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬

:ýåýéç-ìr åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç §Ÿ̈«¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©
úBáàä:ñè-øLà õøàä-ìà àa äzà ék ¨«¨«¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤

éäìà ýåýéúBNrì ãîìú-àì Cì ïúð E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®«Ÿ¦§©´©«£½
:íää íéBbä úárBúkéøéárî Eá àöné-àì §«£−Ÿ©¦¬¨¥««Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬

Lçðîe ïðBòî íéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½§¥¬§©¥−
:óMëîeàéLøãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå §©¥«§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−

:íéúnä-ìàáéälà äNò-ìk ýåýé úárBú-ék ¤©¥¦«¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤
éäìà ýåýé älàä úárBzä ììâáeLéøBî E ¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬

éðtî íúBà:Eâééäìà ýåýé ír äéäz íéîz:E −̈¦¨¤«¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ctw 'nr ai ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
הּיד  חכמת ּדבר על ּכֹותב ּובֹו סגּלֹות ספר ראה אׁשר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכֹותב

הרי  סגּלֹות, ּבספר ּדוקא רצֹונֹו ואם זֹו, מּדר ּכל הּנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻכּו'.

ויׁשנּה הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה סגּלה ְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻיׁשנּה

אׁשר  ,יתּבר חכמתֹו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה חכמה ּכן ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָּגם

נפלא. ּוביחּוד הּתֹורה, לּמּוד ידי על עּמּה להתאחד ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָיכֹולים

אֹומרים ויׁש ,אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים נאמר (רמב"ן)ּוכבר ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָֹ

מצותֿעׂשה. ְֲִֵֶַׁשהּוא

,éòéáø
éùéîçãéíúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä | ék¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈

ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððrî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½
éäìà ýåýé Eì ïúð:Eåèàéáðéçàî EaøwîE ¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ

éäìà ýåýé Eì íé÷é éðîk:ïerîLz åéìà E ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«
æèéäìà ýåýé írî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½

ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaìB÷-úà rîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ
-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ

:úeîà àìå ãBò äàøàæééìà ýåýé øîàiå ¤§¤¬−§¬Ÿ¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®
:eøac øLà eáéèéäçéáøwî íäì íé÷à àéáð ¥¦−£¤¬¦¥«¨¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤

íäéìà øaãå åéôa éøáã ézúðå EBîk íäéçà£¥¤−¨®§¨«©¦³§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½
:epeöà øLà-ìk úàèéøLà Léàä äéäå ¥−¨£¤¬£©¤«§¨À̈¨¦Æ£¤³

éëðà éîLa øaãé øLà éøác-ìà òîLé-àì«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−
:Bnrî Løãàëøaãì ãéæé øLà àéápä Cà ¤§¬¥«¦«©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧

øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà úà éîLa øác̈¹̈¦§¦À¥´£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´
:àeää àéápä úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−©¨¦¬©«

àëøácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈
:ýåýé Bøaã-àì øLàáëàéápä øaãé øLà £¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈«£¤Á§©¥̧©¨¦¹

àeä àáé àìå øácä äéäé-àìå ýåýé íLa§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´
àéápä Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½
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:epnî øeâú àìñèéàýåýé úéøëé-ék ¬Ÿ¨−¦¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³
éäìàéäìà ýåýé øLà íéBbä-úà EEì ïúð E ¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

:íäézááe íäéørá záLéå ízLøéå íöøà-úà¤©§®̈¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«
áøLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéør LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ

éäìà ýåýé:dzLøì Eì ïúð EâCøcä Eì ïéëz §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«¨¦´§»©¤¼¤¼
lLåýåýé Eìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úà zL §¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−§Ÿ̈´
éäìà:çöø-ìk änL ñeðì äéäå Eãøác äæå ¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©§¤Æ§©´

eärø-úà äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä̈«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨®̈£¤̧©¤³¤¥¥̧Æ
ìL ìîzî Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa:íL ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ¦§«Ÿ

äíéör áèçì øriá eärø-úà àáé øLàå©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ¥¦¼
ìæøaä ìLðå õrä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ

öîe õrä-ïî-ìà ñeðé àeä úîå eärø-úà à ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®À¨²¤
:éçå älàä-íéørä úçàåícä ìàb ócøé-ït ©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈

äaøé-ék BâéOäå Bááì íçé ék çöøä éøçà©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼§¦¦²¦«¦§¤¬
àì ék úåî-ètLî ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä©¤−¤§¦¨´®̈¤§Æ¥´¦§©½̈¤Â¦´Ÿ

ìL ìBîzî Bì àeä àðN:íBLæéëðà ïk-ìr ¥¬²−¦§¬¦§«©¥²¨«Ÿ¦¬
ìL øîàì Eeöî:Cì ìécáz íéør Lç-íàå §©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬¨«§¦

éäìà ýåýé áéçøéòaLð øLàk Eìáb-úà E ©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½©«£¤¬¦§©−
éúáàìøac øLà õøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−

éúáàì úúì:Eèäåönä-ìk-úà øîLú-ék ¨¥¬©«£Ÿ¤«¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧
äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà dúNrì úàfä©¹Ÿ©«£À̈£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈

éäìà ýåýé-úàíéîiä-ìk åéëøãa úëììå E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈¨©¨¦®
ìL ãBò Eì zôñéåìMä ìr íéør L:älàä L §¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−©¨¬¨¥«¤

éýåýé øLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàéìr äéäå äìçð Eì ïúð E:íéîc Eô ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£®̈§¨¨¬¨¤−¨¦«

àéåéìr í÷å Bì áøàå eärøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈
:ìàä íéørä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬¨¥«

áéBúà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøér éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ
:úîå ícä ìàb ãéaâéðér ñBçú-àìåéìr E §©²Ÿ¥¬©−̈¨¥««Ÿ¨¬¥«§−¨¨®

Cì áBèå ìàøNiî é÷pä-íã zøráe:ñ ¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−§¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fiw 'nr c ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

הּפנים, ּבצּורת הּיֹודעים אנׁשים קמיעֹות, ּדבר על ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָחֹוׁשב

וכּו' מלקֹות נֹותני עתידֹות, מּגידי הּכתב, ּובצּורת הּידים ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבקּוי

ׁשל  ׁשליחּותֹו למּלאות קצּוב ימים מסּפר נּתן אחד לכל ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹוכּו'.

ׁשאינם  ּבענינים ׁשּמבּלים ויֹום ׁשעה וכל דין, ּבעלמא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהּקּב"ה

לקֹולי  ואם ׁשליחּותֹו. ּבמּלּוי חּסרֹון ּכן ּגם זה הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָׁשּלֹו

והּקֹוסמים  המנחׁשים העתידֹות מּגידי ּכל את יעזב ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹיׁשמע,

הּנ"ל. ְַַוכּו'

éùéùãéíéðLàø eìáb øLà Erø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà EúìçðaE §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:dzLøì Eì ïúðñåèLéàa ãçà ãr íe÷é-àì Ÿ¥¬§−§¦§¨««Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À
àèçé øLà àèç-ìëa úàhç-ìëìe ïår-ìëì§¨¨ŸÆ§¨©½̈§¨¥−§£¤´¤«¡¨®

ìL ét-ìr Bà íéãr éðL | ét-ìríe÷é íéãr-äL ©¦´§¥´¥¦À²©¦¬§¨«¥¦−¨¬
:øácæè:äøñ Ba úBðrì Léàa ñîç-ãr íe÷é-ék ¨¨«¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«

æééðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîrå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´
íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì ýåýé§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

:íääçéø÷L-ãr äpäå áèéä íéèôMä eLøãå ¨¥«§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ
:åéçàá äðr ø÷L ãräèéøLàk Bì íúéNrå ¨¥½¤−¤¨¨¬§¨¦«©«£¦´¤½©«£¤¬

:Eaøwî òøä zøráe åéçàì úBNrì íîæ̈©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
ëúBNrì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦®̈§«ŸŸ¦̧©«£¹

:Eaø÷a äfä òøä øáck ãBòàëðér ñBçú àìåE À©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«§¬Ÿ¨−¥¤®
ìâø ãéa ãé ïLa ïL ïéra ïér Lôða Lôð¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬§−̈¤¬¤

:ìâøañëàEáéà-ìr äîçìnì àöú-ék §¨«¤¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À
íäî àøéú àì Enî áø ír áëøå ñeñ úéàøå§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®

éäìà ýåýé-ékíéøöî õøàî Eìrnä Cnr E: ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
áøaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨®̈§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬

:írä-ìàâízà ìàøNé òîL íäìà øîàå ¤¨¨«§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧
Cøé-ìà íëéáéà-ìr äîçìnì íBiä íéáø÷§¥¦¬©²©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´
eöørz-ìàå eætçz-ìàå eàøéz-ìà íëááì§©§¤À©¦«§¯§©©§§²§©©«©§−

:íäéðtîãýåýé ékíënr Cìää íëéäìà ¦§¥¤«¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®
:íëúà réLBäì íëéáéà-ír íëì íçläì§¦¨¥¬¨¤²¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

äLéàä-éî øîàì írä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º
áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äða øLà£¤̧¨¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ
:epëðçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«

åCìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−
øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−

:epìlçéæàìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe §©§¤«¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ
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äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé dç÷ì§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈
:äpçwé øçà Léàåçøaãì íéøèMä eôñéå §¦¬©¥−¦¨¤«¨§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´

áálä Cøå àøiä Léàä-éî eøîàå írä-ìà¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³©¨¥Æ§©´©¥½̈
åéçà ááì-úà ñné àìå Búéáì áLéå Cìé¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤§©¬¤−̈

:Bááìkèírä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå ¦§¨«§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®
a úBàáö éøN eã÷ôe:írä Làøñ ¨«§²¨¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 285 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
(ּגם  ּתֹורה אמרה מארעֹות. לתאריכי ּפרּוׁש – ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹלׁשאלתּה

הּׁשם  ּובוּדאי .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הֹוראה): ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּלׁשֹון

זמן  לבזּבז ּכדאי ולא ּבעּתֹו. יפה הּכל הּכתּוב) (ּבלׁשֹון ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹעֹוׂשה

וקּיּום  הּיהדּות להפצת רק ּכיֿאם הּנ"ל, על ּפרּוׁש ְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַָּבחּפּוׂש
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שאיש  קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות  תורת משיבה כך שומעת 1על קול" ה"בת שאת
למטה  ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה
בנשמה  זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש
של  יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר  כך ועל בגוף. שנתלבשו לא 2הנשמה דאיהו גב על "אף
מתעוררים  לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי
הן  אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל
הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שום  וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם
אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה
פנימית  להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות  ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 עמ' ט, כרך (לקוטיֿשיחות,

לעסוק  ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון
בשבח  חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,
שבהעדר  החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד  עקב מתחזקת זו פונה שאלה הבתֿקול שקריאת ה
נקראים  ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן  רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן 4בשם וקוראת - (
ללימוד  שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק
מאשר  הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה,

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן

זאת: לבאר ויש

רצונה  שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך
יהודי  כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא
גישה  עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי
בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צורך אין זו
ואזי  היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות  שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון
החומריות  את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות

בהן  שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת
תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת

(123 עמ' טו, כרך (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירים  ובדרךֿכלל שמות, ארבעה עוד יש חורב להר
"משה  [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר
"חורב" בשם התנא בחר מדוע ואםֿכן מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

ענין  לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש
את  המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד
בגמרא  עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס

אצל  גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את
בתורת  והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות  בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר
הוא  - גופו בזיכוך היתה אליהו עבודת שעיקר מכך, נבע שזה
"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו

בעיקר  עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי
שלו  גופו את רק לא לגןֿעדן. חי נכנס כי עד גופו בזיכוך
לגמרי  שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,
צורך  היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד  ומובא יהוש 7בקשת. עם שרבי תורה לומד היה לוי בן ע
אףֿעלֿפי  במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים
"היזהרו  יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר
תורה  הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם

ושל  שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי
לבחינה  כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,
ואת  הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת
זאת  לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות
מהר  יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל  וכדברי התורה 8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'
התורה  כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב

(1228 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר לב.4)ראה פרק תניא
ב.5) עז, ואילך.6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)יו"ט נ''א.8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה

יש ד' שערים בנפש, דהיינו ראיה שמיעה ריח ודיבור:

העבודה דבחינת ראיה היא כמו שכתוב שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה.

העבודה דבחינת שמיעה היא כמו שכתוב ועתה ישראל שמע גו'.

העבודה דבחינת ריח היא כמו שכתוב ישימו קטורה באפיך.

העבודה דבחינת הדיבור הוא עניין התפילה.
ממאמר שבת פרשת שופטים, ה'תשכ"ט
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ycew zegiyn zecewp
שאיש  קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות  תורת משיבה כך שומעת 1על קול" ה"בת שאת
למטה  ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה
בנשמה  זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש
של  יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר  כך ועל בגוף. שנתלבשו לא 2הנשמה דאיהו גב על "אף
מתעוררים  לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי
הן  אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל
הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שום  וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם
אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה
פנימית  להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות  ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 עמ' ט, כרך (לקוטיֿשיחות,

לעסוק  ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון
בשבח  חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,
שבהעדר  החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד  עקב מתחזקת זו פונה שאלה הבתֿקול שקריאת ה
נקראים  ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן  רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן 4בשם וקוראת - (
ללימוד  שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק
מאשר  הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה,

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן

זאת: לבאר ויש

רצונה  שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך
יהודי  כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא
גישה  עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי
בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צורך אין זו
ואזי  היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות  שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון
החומריות  את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות

בהן  שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת
תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת

(123 עמ' טו, כרך (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירים  ובדרךֿכלל שמות, ארבעה עוד יש חורב להר
"משה  [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר
"חורב" בשם התנא בחר מדוע ואםֿכן מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

ענין  לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש
את  המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד
בגמרא  עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס

אצל  גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את
בתורת  והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות  בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר
הוא  - גופו בזיכוך היתה אליהו עבודת שעיקר מכך, נבע שזה
"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו

בעיקר  עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי
שלו  גופו את רק לא לגןֿעדן. חי נכנס כי עד גופו בזיכוך
לגמרי  שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,
צורך  היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד  ומובא יהוש 7בקשת. עם שרבי תורה לומד היה לוי בן ע
אףֿעלֿפי  במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים
"היזהרו  יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר
תורה  הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם

ושל  שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי
לבחינה  כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,
ואת  הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת
זאת  לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות
מהר  יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל  וכדברי התורה 8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'
התורה  כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב

(1228 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר לב.4)ראה פרק תניא
ב.5) עז, ואילך.6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)יו"ט נ''א.8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה
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6:166:228:508:539:319:3310:3910:4013:2313:2119:2419:1419:5519:4418:5819:56ארה״ב, שיקגו )ק(

6:396:349:049:019:349:3110:3510:3213:0313:0118:2618:2718:4918:5018:0918:59בוליביה, לה-פס )ח(

6:557:049:249:3010:1610:2011:2611:2814:1614:1320:2920:1621:0620:5220:0021:06בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:567:059:269:3110:1710:2011:2711:2814:1714:1420:2920:1521:0520:5120:0021:06בלגיה, בריסל )ק(

6:186:128:398:359:109:0610:1010:0712:3712:3518:0018:0218:2018:2217:4418:31ברזיל, סאן פאולו )ח(
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6:126:228:428:479:349:3810:4410:4613:3413:3219:4919:3620:2520:1119:2320:25בריטניה, לונדון )ק(

6:176:288:458:519:419:4510:5110:5413:4313:4019:5919:4520:3920:2319:3220:39בריטניה, מנצ'סטר )ק(
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6:406:499:109:1510:0010:0411:1011:1213:5913:5620:1019:5720:4620:3319:4220:47גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:206:148:408:369:129:0810:1210:0812:3712:3518:0118:0418:1918:2217:4518:31דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:236:258:588:589:299:2910:3310:3313:1013:0818:5418:4919:1719:1218:3119:21הודו, מומבאי )ח(

6:206:218:558:549:259:2510:3010:2913:0613:0418:4918:4419:1319:0818:2719:17הודו, פונה )ח(

6:026:108:348:389:219:2410:2910:3113:1713:1419:2519:1319:5919:4618:5720:00הונגריה, בודפשט )ק(

5:265:328:018:038:418:439:499:5012:3312:3118:3418:2419:0418:5418:0719:05טורקיה, איסטנבול )ח(

6:557:009:299:3110:0810:0911:1511:1513:5813:5519:5519:4620:2420:1519:3020:26יוון, אתונה )ק(

6:236:318:569:009:429:4510:5110:5213:3813:3519:4519:3420:1920:0719:1720:20מולדובה, קישינב )ק(



רלי לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
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שאשאשאשאשאשאשא
6:166:208:528:539:279:2710:3310:3213:1313:1119:0518:5719:3119:2418:3919:34באר שבע )ק(

6:146:188:508:519:259:2610:3110:3113:1213:1019:0819:0119:3219:2418:3219:35חיפה )ק(

6:146:188:508:519:259:2510:3110:3113:1113:0919:0819:0119:3019:2218:2219:33ירושלים )ק(

6:166:208:518:529:269:2710:3210:3213:1313:1119:0618:5819:3219:2418:3919:35תל אביב )ק(

6:126:208:438:489:319:3410:4010:4113:2813:2519:3719:2520:1119:5919:0920:12אוסטריה, וינה )ק(

6:436:348:538:489:309:2410:2810:2412:5012:4818:0018:0518:2718:3117:4618:42אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:176:248:498:539:359:3710:4310:4513:3113:2819:3719:2520:1019:5819:0920:11אוקראינה, אודסה )ק(

5:465:548:188:229:059:0810:1410:1613:0213:0019:1118:5919:4519:3318:4319:46אוקראינה, דונייצק )ק(

5:566:058:288:329:169:1910:2510:2713:1413:1119:2319:1019:5719:4418:5419:58אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:196:288:508:559:409:4410:5010:5113:3913:3619:5119:3820:2720:1319:2220:27אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:116:218:428:479:329:3610:4210:4413:3213:2919:4419:3120:2020:0619:1520:20אוקראינה, קייב )ק(

6:446:519:179:2110:0210:0411:1011:1113:5713:5420:0419:5320:3420:2319:3720:35איטליה, מילאנו )ק(

6:116:098:428:409:109:0810:1310:1112:4412:4218:1718:1518:3918:3717:5818:46אקוואדור, קיטו )ח(

7:137:059:269:2110:019:5611:0010:5613:2413:2218:3618:4019:0219:0618:2219:17ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:108:0010:1710:1110:5610:5011:5411:4914:1514:1319:2119:2719:5119:5619:0820:08ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:356:409:099:129:489:5010:5610:5613:3913:3619:3819:2820:0719:5719:1220:09ארה״ב, בולטימור )ק(

6:236:288:578:599:379:3910:4410:4513:2913:2619:2819:1819:5819:4819:0220:00ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:236:298:579:009:379:3910:4510:4613:2913:2619:2919:1919:5919:4919:0320:00ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:577:039:319:3410:1210:1511:2011:2114:0514:0220:0619:5620:3720:2719:4020:39ארה״ב, דטרויט )ק(

6:587:029:349:3510:0810:0811:1411:1313:5313:5119:4519:3820:1020:0219:2120:13ארה״ב, האוסטון )ק(

6:266:309:019:029:379:3810:4310:4313:2413:2219:1819:1019:4519:3718:5319:47ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:017:039:369:3710:0910:0911:1411:1413:5313:5019:4119:3420:0519:5919:1720:08ארה״ב, מיאמי )ק(

6:186:248:528:559:339:3510:4010:4113:2513:2219:2519:1519:5519:4518:5919:57ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:476:539:219:2410:0110:0311:0911:0913:5313:5019:5219:4220:2220:1219:2620:24ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:166:228:508:539:319:3310:3910:4013:2313:2119:2419:1419:5519:4418:5819:56ארה״ב, שיקגו )ק(

6:396:349:049:019:349:3110:3510:3213:0313:0118:2618:2718:4918:5018:0918:59בוליביה, לה-פס )ח(

6:557:049:249:3010:1610:2011:2611:2814:1614:1320:2920:1621:0620:5220:0021:06בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:567:059:269:3110:1710:2011:2711:2814:1714:1420:2920:1521:0520:5120:0021:06בלגיה, בריסל )ק(

6:186:128:398:359:109:0610:1010:0712:3712:3518:0018:0218:2018:2217:4418:31ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:056:008:278:238:588:549:589:5512:2512:2317:4517:4618:0918:1017:2818:20ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:126:228:428:479:349:3810:4410:4613:3413:3219:4919:3620:2520:1119:2320:25בריטניה, לונדון )ק(

6:176:288:458:519:419:4510:5110:5413:4313:4019:5919:4520:3920:2319:3220:39בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:176:278:458:519:399:4310:5010:5213:4113:3819:5719:4320:3420:1919:2720:34גרמניה, ברלין )ק(

6:406:499:109:1510:0010:0411:1011:1213:5913:5620:1019:5720:4620:3319:4220:47גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:206:148:408:369:129:0810:1210:0812:3712:3518:0118:0418:1918:2217:4518:31דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:236:258:588:589:299:2910:3310:3313:1013:0818:5418:4919:1719:1218:3119:21הודו, מומבאי )ח(

6:206:218:558:549:259:2510:3010:2913:0613:0418:4918:4419:1319:0818:2719:17הודו, פונה )ח(

6:026:108:348:389:219:2410:2910:3113:1713:1419:2519:1319:5919:4618:5720:00הונגריה, בודפשט )ק(

5:265:328:018:038:418:439:499:5012:3312:3118:3418:2419:0418:5418:0719:05טורקיה, איסטנבול )ח(

6:557:009:299:3110:0810:0911:1511:1513:5813:5519:5519:4620:2420:1519:3020:26יוון, אתונה )ק(

6:236:318:569:009:429:4510:5110:5213:3813:3519:4519:3420:1920:0719:1720:20מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:216:228:558:559:269:2610:3110:3013:0713:0518:5118:4619:1419:0918:2819:18מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:006:499:018:559:439:3710:4010:3513:0012:5818:0018:0718:3218:3917:4818:51ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:425:458:188:188:518:519:569:5612:3612:3318:2518:1818:5018:4318:0118:53נפאל, קטמנדו )ח(

5:415:478:168:188:568:5810:0310:0412:4712:4518:4718:3719:1619:0618:1919:18סין, בייג'ין )ח(

7:016:599:329:3010:019:5911:0311:0213:3513:3319:0919:0719:3119:2918:4919:37סינגפור, סינגפור )ח(

5:475:568:168:219:099:1310:1910:2113:1013:0719:2419:1120:0219:4818:5520:03פולין, ורשא )ק(

6:126:088:398:369:089:0510:1010:0712:3812:3618:0518:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

7:017:099:349:3810:1910:2111:2711:2814:1414:1120:2020:0820:5220:4019:5220:53צרפת, ליאון )ק(

7:077:159:389:4310:2710:3011:3611:3714:2414:2220:3520:2321:0920:5620:0721:09צרפת, פריז )ק(

5:505:498:238:218:518:509:549:5312:2712:2518:0218:0018:2518:2217:4218:31קולומביה, בוגוטה )ח(

6:416:489:149:189:579:5911:0511:0613:5113:4819:5619:4520:2520:1419:2920:26קנדה, טורונטו )ק(

6:156:238:488:529:339:3510:4110:4213:2713:2519:3319:2220:0519:5319:0620:06קנדה, מונטריאול )ק(

6:186:228:538:559:309:3110:3610:3613:1813:1519:1319:0419:4019:3218:4819:42קפריסין, לרנקה )ק(

6:026:138:288:359:279:3110:3810:4013:3113:2819:4919:3420:3020:1419:1920:30רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:335:457:598:068:599:0410:1010:1313:0413:0119:2819:1220:0619:5018:5720:06רוסיה, מוסקבה )ח(

5:395:478:128:168:589:0110:0710:0812:5512:5219:0218:5019:3619:2418:3419:37רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:446:529:169:2010:0310:0611:1211:1313:5913:5720:1119:5920:4120:2819:4320:42שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:418:409:109:1010:1410:1312:4912:4718:3018:2618:5318:4918:0818:58תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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