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

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl
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ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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

mildz

.ë÷
:ÔÈÈÊ ÈÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· Û‡ ˙‚¯Â‰ Í‡È‰Â Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÌÈ¯·„Ó‰ Ô˙Â‡ ÏÚ ÁÂÎÈÂ
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זמן תחילת קידוש לבנה במוצאי שבת קודש, ח' מנחם אב
אך "מנהג ישראל לקדש את הלבנה דווקא במוצאי תשעה באב" 

)ממכתב מוצאי ת"ב ה'תשד"מ שנדפס להלן(

אגרות קודש

 ב"ה,  מוצאי ת"ב, יהפך בקרוב ממש )וכל הצומות( לששון 
 ולשמחה ולמועדים טובים, 

 יום רביעי פ' פנים בפנים דבר הוי' עמכם, 
שנת ה'תשד"מ. ברוקלין, נ.י. 

 תלמידים השלוחים-ישיבה גדולה קזבלנקה
ה' עליהם יחיו 

שלום וברכה! 

המכ' והמצו"ב והערות התמימים ואנ''ש נתקבלו ות"ח. 

ע"פ מנהג ישראל אשר תורה היא לקדש הלבנה דווקא במוצאי ט"ב,

כי  וגם  עתידין להתחדש כמותה,  והשכינה  ישראל  כי  היא  כי בשו"ט  בכ"מ,  ומפורש הטעם 
במנחת ט"ב נולד המשיח, 

הרי הזמ"ג לחדש ההתעוררות להחלטות טובות בכל עניני תשובה והתומ"צ, שהן המבטלות 
סיבת הגלות, אשר )רק( מפני חטאינו גלינו מארצנו, ובהבטל הסיבה מיד )בטל המסובב – הגלות ו(

הן נגאלין. 

שמחה,  בהתועדות  יחד  רבים  בהתאסף  לקבלן   – בציבור  הנעשות  החלטות  כח  שגדול  וכיון 
שמחה באמירת דברי תורה, שהיא המשמחת לב ועינים מאירה, ושמחה פורצת גדר והגבלה בלימוד 

התורה והידור בקיום מצותי',

המשך בעמוד טנ



ד

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

 

כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  קכא  ,קכ תהליםמזמורי   )ב

    , דבריםפרשת שבת  חזון ישעיהו ה"מאמר ד  ) ג

 ה   .......................   ל"ה'תש , אב-מחם  וא"ו,  שבת חזון

    ,דבריםפרשת  שבתשיחת   )ד

 בי  ...............  "ל שתה' ,אב-חםמ שבת חזון, וא"ו

 כא  ........  א   ,טיך כר דבריםפרשת  –שיחות -לקוטי  )ה

 זכ  .............  ב  ,טכרך י דבריםפרשת  –חות י שיוטלק  )ו

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

 לא  .................  "ל זצ ןה רסאואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 ג ל  ............  דבריםפרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )ח

  דל  .........דברים פרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

 ס  ...............  דבריםפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

    ה)(מוגפר התיא בסים רשיעו  )יא

 א ס  ...................................דבריםפרשת לשבוע  

 עד  ............  יםדברפרשת בוע שלם" יו ם"היו לוח   )יב

 עז  .........................  ם "מברב וןלעי יתמיו כהלה  ) יג

 ם "מבר ירו עיש

 פ  ............  דבריםפרשת לשבוע  ,םולים קיג' פר –  )יד

 מט ק  .......דבריםפרשת לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טו

 עבק  ..........  דבריםפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )טז

  ובים ם וכתיביא  )יז

 קעג   ....................................  ט פרק  עזרא  ,ה פרק  יחזקאל

  הרות טמסכת  –משיות   ) יח

 קעה  ................................................  ביאור קהתי 

 קפג   ..........................................  מא יוכת מס בעקיעין   )יט

  ביאורים עם  סוכה תמסכ  )כ

 קפד  ..............................................  י ףד עד ד ףמד

 יבר  .............................  האיכ מדרש רבה למגילת  )כא

  : "דחביאי ו שותימתורת רב

    עם הערות וציויםלכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 לזר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  ) כג

  לח ר  ..............................  קן זה  אדמו"ר  לפי לוח רב יומי

    לע וגו"סי ה תי בחגועל פוק "יו אורבי התורלקוטי   )כד

 מר  ..................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תורת  )כה

 מבר  .............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ דרך – צצ"הי מרמא  )כו

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כז

 מדר  .............................................  הר"ש ומדמו"ר א

   ז"תר –ספר המאמרים   )כח

 מהר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  (מתורגם)  אידיש –ם מאמריר הספ  )כט

 מור  .............................................  דמו''ר מוהריי''צא

  קה"בל ה'תש"ה -דש"ה'תת ושיחר הספ  ) ל

 ר  ...............................................  צ'יי' ראדמו''ר מוה 

 ג ר............................................ ו ספרק  כרוותספר הז  )לא

  קודש   ותרגא  )לב

 ור  ........................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 זר  ......................................  הלכות בית הבחירה  ) לג

 טר  .................................  ורחומש לקריאה בציב  )לד

 סחר  ................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לה

 סט ר  ..........................  גפרק ביאורים לפרקי אבות   ) לו

 ער  ......................  דבריםפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לז

 עאר  ............  בת קודששל ות רקת הדלסדר מצות   ) לח



ה

zay ,mixac zyxt zay .c"qa
l"yz'd ,a`Îmgpn e"`e ,oefg

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÔBÊÁ יהּודה על חזה אׁשר אמֹוץ בן יׁשעיהּו ¬ְְְֲֶֶַַָָָָָ

וגֹו' צּיֹון 1וירּוׁשלים (ּבהפטרה) ּומסּיים , ְְְִִִֵַַַָָָָ

ּבצדקה  וׁשביה ּתּפדה ּומבֹואר 2ּבמׁשּפט . ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָ

(ּדנבּואֹות  הּספר ּתחּלת זה ׁשאין רׁש"י, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַּבפירּוׁש

ּבּגמרא  נאמר ׁשעליו לבן 3יׁשעיהּו, ּדֹומה ׁשהיה ְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשם  על הּספר נקרא ולא ,(הּמל את ׁשראה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכר

ּבּברייתא  ּׁשּׁשנינּו מה [ּומביא הּזה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהחזֹון

עּזיהּו4ּדמכילתא  הּמל מֹות ּבׁשנת ּתחּלת 5, ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֻ

ּבּסדר, ּומאּוחר מּוקּדם ׁשאין אּלא ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּספר,

ׁשּמֹוכיח  ּכפי כּו', מֹוכיחים ׁשהּדברים ְְְִִִִִִֶֶַַַָּוממׁשי

על  אּלא הּספר], ׁשּבהמׁש המאֹורעֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּסדר

יהּודה  על חזה אׁשר נאמר לבּדּה זֹו ְְְֱֲֶֶַַַָָָָָ(נבּואה)

קראם  קֹוׁשי, ּתֹוכחֹות ׁשהם ּולפי ְְְִִִִֵֶָָָָוירּוׁשלים.

נבּואה, ׁשל לׁשֹונֹות מעׂשרה קׁשה ׁשהּוא ְְֲֵֶֶֶָָָָָחזֹון,

רּבה  ּבבראׁשית נקראת 6ּכדאיתא לׁשֹונֹות עׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ

ׁשּבכּוּלן, קׁשה היא ואיזֹו וכּו', חזֹון ְְְְִֵֶָָָָָנבּואה,

ׁשּנאמר  ּובהמׁש7חזֹון, לי. הּוּגד קׁשה חזּות ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָ

הּדבר  נחמה, ׁשל נבּואה זה לאחר נאמרה ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָלזה

וירּוׁשלים  יהּודה על אמֹוץ ּבן יׁשעיהּו חזה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָאׁשר

וגֹו' הּימים ּבאחרית ׁשּקינּתרן 8והיה ּכלּפי ּכי, , ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

וניחמן  חזר כּו' חזֹון הּוא קׁשה ּבלׁשֹון ְְְְֲִַַָָָָָָָלמעלה

הּתֹוכחה 9וכּו' הקּדמת ידי ׁשעל לֹומר, ויׁש . ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָ

ּבנבּואת  יֹותר ּגדֹול עיּלּוי ניּתֹוסף קׁשה ְְִִִֵֵַָָָָּבלׁשֹון

עקיבא  רּבי ׁשאמר ּדר על ׁשּלא 10הּנחמה, עד ֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּלא  מתירא הייתי אּורּיה ׁשל נבּואתֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹנתקּיימה

אינֹו ׁשּלכאֹורה (אף זכריה ׁשל נבּואתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּתתקּיים

ּתתקּיים  ׁשּלא דעּת סלקא הּקא מהּו ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹמּובן
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א.1) א, כז.2)ישעי' ב.3)שם, יג, ט.4)חגיגה טו, א.5)בשלח ו, ו.6)ישעי' ב.7)פמ"ד, כא, אֿב.8)ישעי' ב, שם

א.9) שם, ישעי' קרא מכות.10)מהר"י סוף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שעל  זו שבת של ההפטרה את הפותח הפסוק וזה ישעיהו, ספר בתחילת נאמר

חזון': 'שבת נקראת ההפטרה שם

ÔBÊÁ הנביא של ÊÁ‰הנבואה ¯L‡ ıBÓ‡ Ô· e‰ÈÚLÈ והתנבא שראה ¬¿«¿»∆»¬∆»»
ÏÚ בערי לקרות B‚Â'העתיד ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰„e‰È1ÌÈiÒÓe , «¿»ƒ»»ƒ¿¿«≈

ËtLÓa ÔBiˆ (‰¯ËÙ‰a)««¿»»ƒ¿ƒ¿»
‰˜„ˆa ‰È·LÂ ‰„tz2. ƒ»∆¿»∆»ƒ¿»»

ÔÈ‡L ,È"L¯ Le¯ÈÙa ¯‡B·Óe¿»¿≈«ƒ∆≈
‰Ê כאן האמורה lÁz˙הנבואה ∆¿ƒ«

,e‰ÈÚLÈ ˙B‡e·c) ¯Ùq‰«≈∆ƒ¿¿«¿»
‡¯Óba ¯Ó‡ ÂÈÏÚL3‰È‰L ∆»»∆¡««¿»»∆»»

C¯k Ô·Ï ‰ÓBc גדולה עיר ∆¿∆¿«
,CÏn‰ ˙‡ ‰‡¯L נבואה מצינו ∆»»∆«∆∆

המרכבה' 'מעשה את שמתארת

והן  ישעיה בנבואת הן העליונה

שנבואת  ובעוד יחזקאל, בנבואת

נבואת  ומפורטת, ארוכה היא יחזקאל

נאמר  כך ועל קצרה, היא ישעיה

יחזקאל  שראה כל רבא, "אמר בגמרא:

לבן  דומה יחזקאל למה ישעיה, ראה

ישעיה  ולמה המלך את שראה כפר

המלך", את שראה כרך לבן דומה

כששרתה  - ישעיה "ראה רש"י: ופירש

ואראה  שנאמר כמה הקודש, רוח עליו

וגו' ונשא רם כסא על יושב ה' את

שהיה  הכל את לפרש חש שלא אלא

כרך  ובן בפלטין וגדל מלכים בן

תמה  ואינו נבהל אינו המלך את הרואה

לספר"), חש ˜¯‡ואינו ‡ÏÂ¿…ƒ¿»
¯Ùq‰ ישעיהו נבואות ÌLשל ÏÚ «≈∆«≈

‡È·Óe] ‰f‰ ÔBÊÁ‰ רש"י ∆»«∆≈ƒ
ÈÈ¯aa˙‡בפירושו  eÈMM ‰Ó«∆»ƒ«¿«¿»

‡˙ÏÈÎÓc4CÏn‰ ˙BÓ ˙La , ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««∆∆
e‰ÈfÚ5'ו בפרק המופיעה הנבואה Àƒ»

בעצם  היא ישעיהו ספר »lÁz¿ƒ˙של
Ìc˜eÓ ÔÈ‡L ‡l‡ ,¯Ùq‰«≈∆∆»∆≈¿»

¯„qa ¯Áe‡Óe הנבואה ולמעשה ¿»«≈∆
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ediryiו oefg

כּו' לטֹובה ׁשהיא ׁשּנתקּיימה 11נבּואתֹו עכׁשיו ,( ְְְְְִִֶֶַַָָָָ

זכריה  ׁשל ׁשּנבּואתֹו ּבידּוע אּורּיה, ׁשל ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָנבּואתֹו

ניחמּתנּו עקיבא לֹו אמרּו זה ׁשעל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָמתקּיימת,

ּבּנבּואה  הּנחמה על ונֹוסף ניחמּתנּו. ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָעקיבא

ּבנבּואת  הּנחמה ענין ּכבר מתחיל זה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּלאחרי

ּבמׁשּפט  צּיֹון ׁשּמסּיים ׁשּזהּו עצמּה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּתֹוכחה

ּבצדקה. וׁשביה ְְִִֶֶָָָָָּתּפדה

ּתֹורה B·Óe‡¯ב) ּבלּקּוטי זה ּדהּנה 12על , ¿»ְְִִֵֵֶַָ

אׁשר 13ּכתיב  האּלה הּדברים והיּו ְְְֲִִֵֶֶַָָָ

יֹום, ּכל על קאי (הּיֹום ) ּפירּוׁש הּיֹום, מצּו ְְִֵֵַַַַָָָֹאנכי

ּכחדׁשים  ּבעיני יהיּו יֹום ּבכל (ּוממׁשי)14ּכי . ְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

ּכי  ּבהקּדים ויּובן ּכן. ׁשּיהיה לזה יבֹוא אי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָא

ׁשהּוא  כּו', מלמעלה הּנׁשמֹות ירידת ּתכלית ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּנה

העלּיה  מעלת לבאר ּובכדי וכּו'. עלּיה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָצֹור

מעלת  ּגֹודל לבאר מקּדים הירידה, ידי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשעל

ׁשהּנׁשמה  הירידה, קֹודם ׁשהיתה ּכפי ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה

ואפיּלּו הּנבראים, מּכל למעלה היא עצמּה ְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָמּצד

ׁשהרי  הּמרּכבה, וחּיֹות מהּמלאכים ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָלמעלה

ּוכפי  ההׁשּתלׁשלּות, סדר לכל קדמה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָהּנׁשמה

ּבמעׂשה  נתהּוּו ׁשהּמלאכים ׁשם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּמביא

אֹומרים  ויׁש ּבׁשני, אֹומרים יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵבראׁשית,

ׁשּכתּוב 15ּבחמיׁשי  ּכמֹו ועֹוף 16, כּו', יעֹופף ועֹוף ְְְְֲִִֵֶַָ

ּגבריאל  זה יעֹופף מיכאל, הּנׁשמֹות 17זה אבל , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

כן  ּפי על ואף כּו'. בראׁשית ימי ׁשׁשת קֹודם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָהיּו

הּנה  לזה, ונֹוסף כּו'. ּבגּוף להתלּבׁש למּטה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָירדּו

ׁשּמּבחינת  ירידה, אחר ירידה יׁש עצמּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּנׁשמה

קדּוּׁשה  ׁשֹורה ׁשּבּה חכמה, ּבחינת ׁשהיא ְְְִִֶֶַַָָָָָָחּיה,

ּבּתניא  ּכדאיתא ּביֹותר, ׁשּמדריגת 18נעלית ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ
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(11.192 ע' חמ"ב התוועדויות מנחם תורת גם וראה כ"ו. דרוש תרי"ד) (קניגסברג, הנחל אבי ספר פרשתנו 12)ראה ריש

א. א, ו.13)(דברים) ו, יג.14)ואתחנן יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י שם. ואתחנן ופרש"י ספרי ג.15)ראה פ"א, ב"ר

ובכ"מ. ב. מו, ח"א זהר כאֿכב. הבהיר ספר רפ"ד. כ.16)פדר"א א, שם.17)בראשית בהגהה.18)זהר פל"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙‡e· זכריה eÎ'של ‰·BËÏ ‡È‰L11‰ÓÈi˜˙pL ÂÈLÎÚ ,( ¿»∆ƒ¿»«¿»∆ƒ¿«¿»

‰i¯e‡ ÏL B˙‡e·,החורבן את ÏLורואים B˙‡e·pL Úe„Èa ¿»∆ƒ»¿»«∆¿»∆
‰È¯ÎÊ הנחמה Lעל ,˙ÓÈi˜˙ÓÏÚ מענה‰Ê שלו לצחוק כהסבר ¿«¿»ƒ¿«∆∆∆«∆

BÏ e¯Ó‡,עקיבא לרבי ezÓÁÈהחכמים ‡·È˜Ú ezÓÁÈ ‡·È˜Ú »¿¬ƒ»ƒ«¿»¬ƒ»ƒ«¿»
לדברי  שקדמו כיוון בעניינו, גם וכך

הנחמה  דברי תוכחה, דברי הנחמה

יותר. ונעלים ÏÚחזקים ÛÒBÂ¿»«
‰ÓÁp‰ ישעיהו e·pa‡‰שבדברי «∆»»«¿»

‰Ê È¯Á‡lL,'ב ÏÈÁ˙Óבפרק ∆¿«¬≈∆«¿ƒ
˙‡e·a ‰ÓÁp‰ ÔÈÚ ¯·k¿»ƒ¿««∆»»ƒ¿«

e‰fL ,dÓˆÚ ‰ÁÎBz‰ הטעם «≈»«¿»∆∆
לכך  וחותם ÌÈiÒnהפסוקLהפנימי ∆¿«≈

ב'חזון  הפותחת התוכחה נבואת את

הוא  tz„‰ישעיה' ËtLÓa ÔBiƒ̂¿ƒ¿»ƒ»∆
,‰˜„ˆa ‰È·LÂ של פסוק שהוא  ¿»∆»ƒ¿»»

נחמה.

‰Ê ÏÚ ¯‡B·Óe עניין ·) על ¿»«∆
ידי  על בנחמה הנוספת המעלה

תוכחה  לה ≈ÈËewÏa¿ƒשקדמה
‰¯Bz12,הזקן p‰c‰לאדמו"ר »¿ƒ≈
·È˙k13 שמע' בפרשת בתורה  כתוב ¿ƒ

‰‡l‰ישראל' ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â¿»«¿»ƒ»≈∆
,ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡¬∆»…ƒ¿«¿«

) Le¯Èt המילהÌBi‰ האמורה ≈«
זה  ˜‡Èבהקשר יום ) על לא מכוונת »≈

האלה  הדברים נאמרו שבו מסויים

אלא  הראשונה ÌBÈבפעם Ïk ÏÚ«»
הזמנים, ובכל הדורות ÏÎaבכל Èkƒ¿»

ÌBÈ ויוםeÈ‰Èהתורה EÈÈÚaדברי ƒ¿¿≈∆
ÌÈL„Ák14 ולא היום, ניתנו כאילו «¬»ƒ
ישן. תורה'(CÈLÓÓeכדבר ב'לקוטי «¿ƒ

B·È‡שם  CÈ‡ C‡ ÊÏ‰האדם) «≈»»∆
Ôk ‰È‰iL יחוש ויום יום בכל שאכן ∆ƒ¿∆≈

חדשים  דברים הם התורה שדברי

ממש? היום ניתנו כאילו

˙ÈÏÎz ‰p‰ Èk ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ¿«¿«¿ƒƒƒ≈«¿ƒ
'eÎ ‰ÏÚÓÏÓ ˙BÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»ƒ¿«¿»
למעלה  הנשמות ושורש ממקור

גשמי  בגוף להתלבשות עד באלוקות

והחומרי, הגשמי הזה הזו e‰L‡בעולם הגדולה iÏÚ‰הירידה C¯Bˆ ∆∆¬ƒ»
'eÎÂ,גדולה לעלייה הנשמה את תביא הזו הירידה דבר של שבסופו כדי ¿

כדאית. הירידה ולכן הירידה, קודם שהייתה מכפי למעלה

¯‡·Ï ÌÈc˜Ó ,‰„È¯È‰ È„È ÏÚL ‰iÏÚ‰ ˙ÏÚÓ ¯‡·Ï È„Î·eƒ¿≈¿»≈«¬«»¬ƒ»∆«¿≈«¿ƒ»«¿ƒ¿»≈
‰„È¯È‰ Ì„B˜ ‰˙È‰L ÈÙk ‰ÓLp‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb,מלמעלה ∆«¬««¿»»¿ƒ∆»¿»∆«¿ƒ»

הגשמי,בשורשה  הזה בעולם למטה dÓˆÚבאלוקות, „vÓ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ««¿»
ÌÈÎ‡Ïn‰Ó ‰ÏÚÓÏ elÈÙ‡Â ,ÌÈ‡¯·p‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿«¿»≈««¿»ƒ

˙BiÁÂ של ‰k¯n·‰הקודש ¿««∆¿»»
עליונים, מלאכים הם שגם העליונה

ÏÎÏ ‰Ó„˜ ‰ÓLp‰ È¯‰L∆¬≈«¿»»»¿»¿»
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò שורש כי ≈∆«ƒ¿«¿¿

יותר  נעלה באלוקות למעלה הנשמה

האור  של השתלשלות' 'סדר מכל

כדי  לדרגה מדרגה היורד האלוקי

ונבראים  עולמות ולהחיות להוות

ÌLמוגבלים, ‡È·nL ÈÙÎe¿ƒ∆≈ƒ»
תורה' ÌÈÎ‡Ïn‰L∆««¿»ƒב'לקוטי

ee‰˙ ונבראו‰NÚÓa ƒ¿«¿«¬≈
ÈLa ÌÈ¯ÓB‡ LÈ ,˙ÈL‡¯·¿≈ƒ≈¿ƒ¿≈ƒ

בראשית, ימי מששת השני ≈¿LÈÂביום
ÈLÈÓÁa ÌÈ¯ÓB‡15 ביום ¿ƒ«¬ƒƒ

משש  בראשית,החמישי ימי ¿BÓkת
·e˙kL16 מעשה לגבי בתורה ∆»

החמישי  ביום ÛÙBÚÈהבריאה ÛBÚÂ¿¿≈
,'eÎ בזוהר כך על Ê‰ונאמר ÛBÚÂ¿∆

Ï‡È¯·b ‰Ê ÛÙBÚÈ ,Ï‡ÎÈÓ17, ƒ»≈¿≈∆«¿ƒ≈
נבראו  הללו הנעלים שהמלאכים וכיוון

מורה  זה הרי בראשית, ימי בששת

העולם  של לבריאה «¬‡·Ïששייכים
ÈÓÈ ˙LL Ì„B˜ eÈ‰ ˙BÓLp‰«¿»»∆≈∆¿≈
ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .'eÎ ˙ÈL‡¯·¿≈ƒ¿««ƒ≈

הנשמות  של מעלתן גודל ¿«e„¯Èלמרות
'eÎ Ûe‚a LaÏ˙‰Ï ‰hÓÏ¿«»¿ƒ¿«≈¿
ביותר. גדולה ירידה כאמור שהיא,

‰ÊÏ ÛÒBÂ מדרגה ירדה שהנשמה ¿»»∆
בגוף  להתלבש מאד נעלית רוחנית

LÈגשמי, dÓˆÚ ‰ÓLpa ‰p‰ƒ≈«¿»»«¿»≈
למטה  יורדת ‡Á¯כשהיא ‰„È¯È¿ƒ»««

,‰iÁ ˙ÈÁanL ,‰„È¯È שהיא ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ««»
המדרש  (כדברי בנשמה נעלית בחינה

[לנשמה, לה נקראו שמות 'חמשה

דרגות, חמש הם השמות וחמשה

יחידה') חיה נשמה רוח נפש למעלה], מלמטה 'חיה'È‰L‡הנמנות בחינת ∆ƒ
ÓÎÁ‰שבנשמה  ˙ÈÁa העליונה החכמה ספירת כנגד המכוונת שבנשמה, ¿ƒ«»¿»

daL החכמה ˜„Me‰בספירת ‰¯BL אלוקית,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ∆»»¿»«¬≈¿≈
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ז l"yz'd ,a`Îmgpn e"`e ,oefg zay ,mixac zyxt zay

זּולתֹו ואין הּוא לבּדֹו הּוא ענין הּוא ְְְְִֵַַַָָָהחכמה

כּו' הראּיה ענין יׁשנֹו זֹו ּובבחינה נעׂשית 19כּו', , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

מּזה, ׁשּלמּטה נׁשמה רּוח נפׁש לבחינת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהירידה

הּׁשמיעה  ענין רק יׁשנֹו (וכמבֹואר 20ׁשּבהם ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

הּקֹודמים  ראּיה 21ּבּדרּוׁשים ּבין ההפרׁש ּבענין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

ּדנפׁש נפׁש לבחינת לירידה ועד ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָלׁשמיעה),

עלּיה. צֹור היא הירידה ּתכלית אמנם ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָּדעׂשּיה.

CÈLÓÓe ּדהּנה העלּיה. ענין אנּו22לבאר «¿ƒְְְֲִִִֵֵַָָָָ

יֹום, ּבכל הּתפּלה ּבתחּלת ְְְְִִִִַַָָאֹומרים

ּפירּוׁש23נׁשמה  כּו', היא טהֹורה ּבי ׁשּנתּת ְְִִֵֶַָָָָָ

עיּלאה  טהירּו מּבחינת ׁשּנמׁשכת היא, ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָטהֹורה

בראתּה, אּתה ּכ ואחר הּצמצּום), ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ(ׁשּלפני

ּבי, ׁשּנפחּתּה עד מאין, יׁש נברא ּבבחינת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָלהיֹות

להחיֹותֹו. הּגּוף ּבתֹוכּיּות הּנׁשמה ְְְְְְְִִַַַַָָּבהתלּבׁשּות

מׁשּמרּה ּדאּתה העיּלּוי נעׂשה ׁשם ּדוקא ְְְְֲִַַַַַָָָָָָא

היא, טהֹורה מּבחינת ּגם למעלה ׁשּזהּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָּבקרּבי,

הּנׁשמה 24ּכי  עצם היא טהֹורה ּבחינת , ְְְִִִֶֶַַָָָ

ּבתֹוהּמתלּב ונגּבלת ּפנימי אֹור ּבבחינת ׁשת ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַ

נפחּת יצרּת ּבראת הׁשּתלׁשלּות ידי על ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָהּגּוף

אבל  עׂשּיה, יצירה ּבריאה עֹולמֹות ׁשלׁשה ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָֹׁשהן

יתּבר עצמּותֹו ּבחינת הּוא ּבקרּבי מׁשּמרּה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָאּתה

מתלּבׁשת  ׁשאינּה טהֹורה, מּבחינת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלמעלה

מּקיף  ּבבחינת רק הּכלי, ּובתֹוכּיּות ְְְְִִִִִִִִַַַַּבפנימּיּות
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קע).19) ע' תרס"ז המאמרים (ספר תרס"ז זו מצה ד"ה גם שכה.20)ראה ע' קעג. ע' ח"א שה"ש אוה"ת גם ד"ה 21)ראה

שכא  ע' תש"ל המאמרים (ספר ואילך פ"ג בלק דש"פ באחד המאריך כל וד"ה ואילך פ"ב תמוז די"ב עתה ולא אראנו

ואילך). שלד ע' ב'קעד.22)ואילך; ע' ו') (כרך פרשתנו באוה"ת תפדה במשפט ציון ד"ה גם נשמה"23)ראה "אלקי ברכת

השחר. כט.24)בתפלת ע' פרשתנו אוה"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˙È‡„k כמובא‡Èza18‡e‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙‚È¯„nL ƒ¿ƒ»««¿»∆«¿≈««»¿»ƒ¿«

'eÎ B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â ‡e‰ Bc·Ï שכל באופן מאיר האיןֿסוף שבה הבחינה ¿«¿≈»
היא  כולה המציאות כל אלא מציאות כל להם ואין לחלוטין בטלים הברואים

זולתו,הו  ואין לבדו BÊא ‰ÈÁ··e שבנפש החכמה ÔÈÚשל BLÈ ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿«
'eÎ ‰i‡¯‰19 השגה באלוקות, »¿ƒ»

והכי  בהירה והכי ברורה הכי בצורה

דברים  תופס שאדם כפי מוחשית,

נעלית  ומדרגה בעיניו, ראיה באמצעות

'חיה' בחינת של ‰È¯È„‰זו ˙ÈNÚ«¬≈«¿ƒ»
¯Áeהנשמה של  LÙ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«∆∆«

‰fÓ ‰hÓlL ‰ÓL הבחינות ¿»»∆¿«»ƒ∆
'חיה', מבחינת BLÈשלמטה Ì‰aL∆»∆∆¿
‰ÚÈÓM‰ ÔÈÚ דרגות 20¯˜ שהן «ƒ¿««¿ƒ»

רק  אלוקות ומשיגות שתופסות בנשמה

את  בה שאין שמיעה של בדרך

בחכמה  שיש המיוחדת הבהירות

ÌÈLe¯ca ¯‡B·ÓÎÂ) מאמרי ¿«¿»«¿ƒ
המאמר ÌÈÓ„Bw‰21החסידות  «¿ƒ

שנאמר  והמאמר תמוז בי"ב שנאמר

תש"ל, זו, בשנה בלק פרשת בשבת

אפשר, בדרך ביאור עם לאור יצאו

השנה, אלו למועדים מלכות' ב'דבר

ÔÈaתשפ"א  L¯Ù‰‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««∆¿≈≈
של  בדרגה באלוקות והשגה תפיסה

‰ÚÈÓLÏ ‰i‡¯ והשגה לתפיסה ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
שמיעה  של בדרגה זו ),באלוקות ולא

'נפש  למדריגות ירדה שהנשמה בלבד

יותר, בפרטיות אלא בכלל, נשמה' רוח

יותר עוד גדולה »¿ÚÂ„הירידה
‰„È¯ÈÏ ממקורה הנשמה של ƒƒ»

'סדר  מכל (שלמעלה העליון ושורשה

LÙהשתלשלות') ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«∆∆
‰iNÚc LÙc חמש מבין כאמור, ¿∆∆«¬ƒ»

ארבעת  ומבין ביותר, הנמוכה היא 'נפש' מדריגת הנשמה , של הדרגות

הנחות  הוא העשייה עולם אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשייה, הכלליים העולמות

ביותר. גדולה ירידה היא דעשייה' דנפש 'נפש לדרגת ירידה כן ואם ביותר,

‰iÏÚ C¯Bˆ ‡È‰ ‰„È¯È‰ ˙ÈÏÎz ÌÓ‡ דבר של שבסופו כדי »¿»«¿ƒ«¿ƒ»ƒ∆¬ƒ»
הירידה. קודם שהיה מכפי יותר נעלה למצב גדולה, לעלייה תביא הירידה

CÈLÓÓe'תורה ב'לקוטי הנזכר ‰iÏÚ‰במאמר ÔÈÚ ¯‡·Ï הגדולה «¿ƒ¿»≈ƒ¿«»¬ƒ»
הירידה. אחרי מתעלית p‰c22˙lÁ˙a‰שהנשמה ÌÈ¯ÓB‡ e‡ ¿ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ«
‰ÓL ,ÌBÈ ÏÎa ‰lÙz‰23z˙pL הקדושֿברוךֿהואÈa באדם «¿ƒ»¿»¿»»∆»«»ƒ

˙ÎLÓpL ,‡È‰ ‰¯B‰Ë Le¯Èt ,'eÎ ‡È‰ ‰¯B‰Ë ומקור משורש ¿»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ¿∆∆
מאוד  lÈÚ‡‰נעלה e¯È‰Ë ˙ÈÁaÓ עליון ‰ÌeˆÓvטוהר ÈÙlL) ƒ¿ƒ«¿ƒƒ»»∆ƒ¿≈«ƒ¿

כדי  האיןֿסוף אור מוגבלים של ונבראים עולמות Ckלברוא ¯Á‡Â לאחר ), ¿««»
לבחינת  ירדה היא 'טהורה', מבחינת נמשכה הקדושֿברוךֿ‡z‰שהנשמה «»

ÈÁ·a˙הוא  ˙BÈ‰Ï ,d˙‡¯·¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«
LÈ ‡¯· מציאותÔÈ‡Ó מלא ƒ¿»≈≈«ƒ

לרדת  הנשמה ממשיכה ומשם מציאות,

Èa,עוד  dzÁÙpL „Ú«∆¿«¿»ƒ
˙eiÎB˙a ‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ

‡Cופנימיות  .B˙BÈÁ‰Ï Ûeb‰«¿«¿«
ÌL ‡˜Âc של הירידה בתכלית «¿»»

כאמור  שהיא 'נפחתה' בחינת

הגשמי  הגוף בתוך הנשמה התלבשות

‰NÚ האמורות הירידות כל אחרי «¬»
ÈelÈÚ‰ הגדולd¯nLÓ ‰z‡c »ƒ¿«»¿«¿»

e‰fL ,Èa¯˜a שהיא כפי הנשמה ¿ƒ¿ƒ∆∆
בקרבי' 'משמרה «¿»¿ÏÚÓÏ‰בבחינת

Ìb אפילו‰¯B‰Ë ˙ÈÁaÓ «ƒ¿ƒ«¿»
Èk ,‡È‰24‰¯B‰Ë ˙ÈÁa , ƒƒ¿ƒ«¿»

‡È‰,בנשמה מאוד נעלית בחינה אכן  ƒ
˙LaÏ˙n‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»«ƒ¿«∆∆

ÈÓÈt ¯B‡ ˙ÈÁ·a אור ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
הגוף, ובענייננו בכלי, שמתלבש

פנימית  ועצם Ïa‚Â˙בהתלבשות ¿ƒ¿∆∆
כל  מעל היא עצמה שמצד הנשמה

בהתאמה  ומוגבלת מצטמצמת הגבלה,

התלבשות  מאפשרת וההגבלה לגוף

Ûeb‰ CB˙a ירידה ידי על וזאת ¿«
‰eÏLÏzL˙הבאה È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿«¿¿

של לדרגה מזה a¯‡˙מדרגה ולמטה »»»
z¯ˆÈמזה Ô‰Lולמטה zÁÙ »«¿»»«¿»∆≈

È¯a‡‰כנגד ˙BÓÏBÚ ‰LÏL¿…»»¿ƒ»
,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ הנשמה מדריגת כי ¿ƒ»¬ƒ»

שבבחינת  (לאחר הבריאה בעולם היא שהנשמה כפי היא 'בראת' בבחינת

שהיא  כפי 'יצרת', הבריאה), מעולם שלמעלה האצילות בעולם הייתה 'טהורה'

העשייה, בעולם שהיא כפי ו'נפחת' היצירה d¯nLÓבעולם ‰z‡ Ï·‡¬»«»¿«¿»
‡e‰ Èa¯˜aוהוא הנשמה, מעצם אפילו נעלה שיותר ÈÁa˙עניין ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

C¯a˙È B˙eÓˆÚהאלוקות ומהות ÈÁaÓ˙עצמות ‰ÏÚÓlL «¿ƒ¿»≈∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
‰¯B‰Ë והיא 'טהורה', מבחינת אפילו הנשמה, של המדירגות מכל הנעלה ¿»

הנשמה  LaÏ˙Ó˙מדריגת dÈ‡LכללÈÏk‰ ˙eiÎB˙·e ˙eiÓÈÙa ∆≈»ƒ¿«∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ
והגב  צמצומים ידי על לא הגוף ¯˜לות,אפילו עם זו בחינה של השייכות «
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ediryiח oefg

ּפנימּיּות  ׁשּׁשֹומר והיינּו מלמעלה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָוׁשֹומר

מן  ותצא ּתסּתּלק ׁשּלא ּבּגּוף המלּבׁשת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּנׁשמה

ּבפנימּיּות  מתלּבׁשת אינּה מקֹום מּכל אבל ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהּגּוף,

ּבחינת  עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת ּוכמֹו ְְְְִִִֵַַַָָָמּמׁש,

נתּפס  להיֹות יכֹול ׁשאינֹו יתּבר אֹורֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָָעצמּות

עליהם  סֹובב אּלא ּפנימּיּות, ּבבחינה ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָּבעֹולמֹות

ּבּתניא  [וכמבֹואר כּו' ׁשמירה ׁשאין 25ּבבחינת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

מקֹום  ּבבחינת מלמעלה ּומּקיף ׁשּסֹובב ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּפירּוׁש

ּבתֹוכֹו נברא ּכל ּבתֹו הּוא ּדבאמת וׁשלֹום, ְְְְְֱִֶֶַָָָחס

הּנברא  ער לפי מתצמצם ׁשאינֹו רק ּתֹוכֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָותֹו

מּמׁש]. והתלּבׁשּות ּתפיסא ּבבחינת ּבֹו ְְְְְְִִִִִַַַָָלהיֹות

הּיֹום  ּבהתחלת ּכבר ׁשּיׁשנֹו זה ענין על ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָונֹוסף

לבית  הּכנסת מּבית הֹול זה לאחר הּנה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבּתפּלה,

ּומצֹות,26הּמדרׁש הּתֹורה ּבעסק עבֹודתֹו ועֹובד , ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

נאמר  זה אנכי 13ׁשעל אׁשר האּלה הּדברים והיּו ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(לׁשֹון  מצּו (יתּבר עצמּותֹו ׁשאנכי, מי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ(אנכי

אין  עצמּות ּגיּלּוי נעׂשה זה ידי ׁשעל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַהתקּׁשרּות),

מּמׁש הּוא ּברּו ּדוקא 27סֹוף נעׂשה זה ועיּלּוי . ְְֲִֶֶַַַָָָ

הּתֹורה  ירידת וכן למּטה, הּנׁשמה ירידת ידי ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָעל

ּכבֹודּה מּמקֹום ירדה הּתֹורה ּגם ׁשהרי ְְְְֲִִֵֶַַָָָָּומצֹות,

ּבדברים  ׁשּנתלּבׁשה עד כּו' וירדה ונסעה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָכּו'

כּו' ּבּמצוֹות 28ּגׁשמּיים יׁש ׁשהרי הּמצוֹות, וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַ

מּמצוֹות  אפילּו למעלה  מצוֹותי, ׁשּנקראת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָּבחינה

ּבחינת 29הוי' להיֹות הּמצוֹות ירדּו ּכ ואחר , ְְְְְֲִִִַַַַָָָָ

ּבדברים  ונתלּבׁשּו ׁשּירדּו ועד הוי', ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָמצוֹות

ׁשּירדה  ׁשהּנׁשמה זה ידי על ּדוקא א ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּגׁשמּיים.

ועד  ּדעׂשּיה, ּדנפׁש נפׁש (לבחינת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָלמּטה

ּומצֹות  הּתֹורה ּבקּיּום עֹוסקת ּבּגּוף) ְְְְִִִֶֶֶַַַָָׁשּנתלּבׁשה

נמׁש אזי ּגׁשמּיים, ּבדברים ׁשּנתלּבׁשּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָּכפי

מּמׁש. הּוא ּברּו סֹוף אין עצמּות ְִֵַַָָּגיּלּוי
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא הנשמה לאור הכלי ÏÚÓÏÓ‰שהוא ¯ÓBLÂ ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ללא ƒ¿ƒ««ƒ¿≈ƒ¿«¿»

Ûebaהתלבשות, ˙LaÏÓ‰ ‰ÓLp‰ ˙eiÓÈt ¯ÓBML eÈÈ‰Â¿«¿∆≈¿ƒƒ«¿»»«¿À∆∆«
ÌB˜Ó ÏkÓ Ï·‡ ,Ûeb‰ ÔÓ ‡ˆ˙Â ˜lzÒz ‡lL שיש למרות ∆…ƒ¿«≈¿≈≈ƒ«¬»ƒ»»

מכלֿמקום  בגוף, הנשמה הישארות על והשפעה פעולה זו «≈‡dÈלבחינה
,LnÓ ˙eiÓÈÙa ˙LaÏ˙Óƒ¿«∆∆ƒ¿ƒƒ«»
,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁa BÓÎe¿¿ƒ«≈»»¿ƒ
בדרך  בעולמות המאיר האלוקי האור

ללא  מלמעלה, ומקיף 'סובב'

בפנימיות, »ÈÁa¿ƒ˙התלבשות
BÈ‡L C¯a˙È B¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈∆≈
˙BÓÏBÚa Òt˙ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ¿»»»

˙eiÓÈt ‰ÈÁ·a מתלבש ואינו ƒ¿ƒ»¿ƒƒ
העולמות, פנימיות בתוכיות מאיר ואינו

˙ÈÁ·a Ì‰ÈÏÚ ··BÒ ‡l‡∆»≈¬≈∆ƒ¿ƒ«
'eÎ ‰¯ÈÓL ומבחוץ ממעל כשומר ¿ƒ»

Èza‡כביכול  ¯‡B·ÓÎÂ]25 ¿«¿»««¿»
ÛÈwÓe ··BqL Le¯Èt‰ ÔÈ‡L∆≈«≈∆≈«ƒ

עלמין' כל ה'סובב «¿»¿ÏÚÓÏÓƒ‰אור
ÒÁמהעולמות  ÌB˜Ó ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»«
,ÌBÏLÂ שאור לפרש אין כלומר, ¿»

הוא  כי כך נקרא עלמין' כל  'הסובב

מלמעלה, העולמות על ומקיף 'סובב'

במקום  מרחק של ∆¡∆¿Ó‡·c˙במובן
‡e‰'ה'סובב ·¯‡אור Ïk CB˙a¿»ƒ¿»

,BÎBz CB˙Â BÎB˙a אין 'סובב' כי ¿¿
מקום, ריחוק של במובן רחוק פירושו

ÌˆÓˆ˙Ó BÈ‡L האור ¯˜ «∆≈ƒ¿«¿≈
גבול  בלי אור שהוא ÈÙÏ¿ƒה'סובב'

‡¯·p‰ C¯Ú שלו ליכולת בהתאם ≈∆«ƒ¿»
האור  את ולהכיל Baלקלוט ˙BÈ‰Ïƒ¿

˙‰Â ‡ÒÈÙz ˙ÈÁ·a˙eLaÏ ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«¿
LnÓ ואינו תופס אינו הנברא אלא «»

ה'סובב' אור את ].משיג
‰Ê ÔÈÚ ÏÚ ÛÒBÂ התעלות של ¿»«ƒ¿»∆

משמרה  'ואתה של למצב הנשמה

בי', 'נפחת עד הירידה לאחר בקרבי'

לעיל, k·¯כמבואר BLiL∆∆¿¿»
‰lÙza ÌBi‰ ˙ÏÁ˙‰a שהרי ¿«¿»«««¿ƒ»

נשמה' 'אלוקי בברכת נאמר זה עניין

התפילה, שבהתחלת השחר בברכות

‰Ê ¯Á‡Ï ‰p‰תחילתה שזו בתפילה ה' עבודת האדם ‰CÏBלאחר ƒ≈¿««∆≈
ה' את ‰Òk˙העובד ˙ÈaÓהתפילה ‰L¯„nמקום ˙È·Ï26 מקום ƒ≈«¿∆∆¿≈«ƒ¿»
התורה, B˙„B·Úלימוד „·BÚÂ'ה BˆÓe˙,בעבודת ‰¯Bz‰ ˜ÒÚa ¿≈¬»¿≈∆«»ƒ¿

‰Ê ÏÚLהמצוות וקיום התורה לימוד ‰Ó‡13ÌÈ¯·c¯על eÈ‰Â ∆«∆∆¡«¿»«¿»ƒ

) ÈÎ‡ ¯L‡ ‰l‡‰ הקדוש של משמותיו אחד ולא 'אנכי' כאן ונאמר »≈∆¬∆»…ƒ
על הכוונה כי הוא, B˙eÓˆÚברוך ,ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ של ומהותו »…ƒƒ∆»…ƒ«¿
בעצמו השמות C¯a˙Èהקדושֿברוךֿהוא ומכל הדרגות מכל )הנעלה ƒ¿»≈

˙e¯M˜˙‰ ÔBLÏ) EeˆÓ וחיבור צוותא מלשון הוא ציווי ),שכן ¿«¿¿ƒ¿«¿
‰Ê È„È ÏÚL התורה עסק ∆«¿≈∆

עצמות  עם התקשרות מתוך והמצוות

eÓˆÚ˙האלוקות  ÈelÈb ‰NÚ«¬∆ƒ«¿
LnÓ ‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡27 ≈»«»

ועל  בעולם מאירה האלוקות ועצמות

האדם.

ÏÚ ‡˜Âc ‰NÚ ‰Ê ÈelÈÚÂ¿ƒ∆«¬∆«¿»«
¯È È„È,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È ¿≈¿ƒ««¿»»¿«»

ידי ÔÎÂכמבואר  על גם נפעל העילוי ¿≈
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ˙„È¯È מלמעלה ¿ƒ««»ƒ¿

È¯„‰למטה, ‰¯Bz‰ Ìb È¯‰L∆¬≈««»»¿»
'eÎ d„B·k ÌB˜nÓ רצונו שהיא ƒ¿¿»

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של וחכמתו

'eÎ ‰„¯ÈÂ ‰ÚÒÂ,לדרגה מדרגה ¿»¿»¿»¿»
מאד  רבות LaÏ˙pL‰ירידות „Ú«∆ƒ¿«¿»

ולדון  ÌÈiÓLbלעסוק ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
'eÎ28È¯‰L ,˙BÂˆn‰ ÔÎÂ .¿≈«ƒ¿∆¬≈

˙‡¯˜pL ‰ÈÁa ˙BÂˆna LÈ≈«ƒ¿¿ƒ»∆ƒ¿≈
,È˙BÂˆÓ נעלית זו ודרגה ובחינה ƒ¿«

BÂˆnÓ˙מאד  eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬ƒƒƒ¿
'ÈÂ‰29, את מייחס הוי' 'מצוות כי ¬»»

מלובשת  שהיא כפי לאלוקות המצוות

את  מייחס "מצוותי" ואילו הוי', בשם

שלמעלה  האלוקות לעצמות המצוות

השמות  Ckמכל ¯Á‡Â שהיו לאחר ¿««»
BÈ‰Ï˙'מצוותי' ˙BÂˆn‰ e„¯È»¿«ƒ¿ƒ¿

„ÚÂ ,'ÈÂ‰ ˙BÂˆÓ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿¬»»¿«
ÌÈ¯·„a eLaÏ˙Â e„¯iL∆»¿¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ

ÌÈiÓLb ותפילין מצמר ציצית כמו «¿ƒƒ
כיצד  מלמד זה שכל וכדומה, מעור

לדרגה, מדרגה הנשמה ירידת מלבד

גדולה. ירידה ירדו והמצוות התורה גם

‰Ê È„È ÏÚ ‡˜Âc C‡««¿»«¿≈∆
‰hÓÏ ‰„¯iL ‰ÓLp‰L∆«¿»»∆»¿»¿«»
,‰iNÚc LÙc LÙ ˙ÈÁ·Ï)ƒ¿ƒ«∆∆¿∆∆«¬ƒ»
הנשמה  של ירידה שזו לעיל, כמבואר

הנשמה  Ûebaבמדריגות ‰LaÏ˙pL „ÚÂ גדולה נוספת, ירידה שזו ¿«∆ƒ¿«¿»«
ÌÈ¯·„aיותר  eLaÏ˙pL ÈÙk ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a ˙˜ÒBÚ (∆∆¿ƒ«»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ

CLÓ ÈÊ‡ ,ÌÈiÓLb האדם ועל ÛBÒבעולם ÔÈ‡ ˙eÓˆÚ ÈelÈb «¿ƒƒ¬«ƒ¿»ƒ«¿≈
.LnÓ ‡e‰ Ce¯a»«»
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ט l"yz'd ,a`Îmgpn e"`e ,oefg zay ,mixac zyxt zay

יהיּוÏÚÂג) יֹום ּבכל ּׁשאמרּו מה יּובן זה ּפי ¿«ְְְִִֶֶַַָָ

יֹום  ׁשּבכל ּדכיון ּכחדׁשים, ְְְֲִֵֵֶֶַָָָּבעיני

והמכּוּפל  הּכפּול החֹוׁש ּבזמן ּגם ּכֹולל ְְְִֵֶַַַַַָָָויֹום,

ּברּו סֹוף אין עצמּות ּגיּלּוי נמׁש הּגלּות, ְְְִִִֵַַַָָָּדזמן

ּומצֹות  הּתֹורה ּבעסק העבֹודה ידי על מּמׁש ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָהּוא

האדם  ּכׁשּיתּבֹונן הּנה ּגֹו'), מצּו אנכי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ(אׁשר

עסקינן  ּברׁשיעי לאו (והרי ׁשּבכל 30ּבזה ּבוּדאי ,( ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ענין  [ׁשהרי מּמׁש ּכחדׁשים ּבעיניו יהיּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָיֹום

לעצמֹו, ׁשּמצּיר הּצּיּור ּבאֹופן ּתלּוי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָההתחּדׁשּות

יכֹול  יׁשן, הּוא ׁשּבפֹועל ּדבר ּגם הּנה ְִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּלכן,

ׁשהּיֹום  ּכיון מּמׁש], חדׁש ּדבר ּכמֹו אצלֹו ְְְִֵֶֶַַָָָָָָלהיֹות

ּומהּותֹו עצמּותֹו מּבחינת להמׁשי ְְְְִִִַַַַַיּוכל

ּתֹורה 27יתּבר ּבלּקּוטי ּומֹוסיף זה 27. ידי ׁשעל , ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

חלל  הּלב, חללי ּבׁשני אלקּות ּגיּלּוי ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹיהיה

ּבעניני  מׁשּוּקע ׁשהּוא על מרירּות ְְְְְְִִִֵֶַַָָהּׂשמאלי,

ׂשמחה  הימני, וחלל מה', וריחּוקֹו הּזה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָעֹולם

ידי  ׁשעל סֹוף אין אֹור מהּגּלּוי כּו' מצוה ְְִִֵֵֵֶֶַַָׁשל

יהיה  לעתיד עּתה, הּגיּלּוי ׁשאין ואף ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּמצוֹות.

לֹו ׁשּיׁש אדם ּכמֹו זה, על והּמׁשל כּו', ְְִֵֶֶַַַָָָָהּגיּלּוי

ׁשהּוא  ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים מלאה ְְֲִִֵֵֶַָָָָּתיבה

הם  ּכי  אֹותם , רֹואה ׁשאינֹו אף ּבהם, מאד ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׂשמח

ּבּתיבה. ְִֵַָסגּורים

ּתֹורה CÈLÓÓeד) הּוא 31ּבלּקּוטי זה ּכל א , «¿ƒְִֵֶַָָ

ׁשהּוא  (ּכפי להיֹות ׁשּצרי ְְְִִִִֶֶָּכפי

היא  ועבֹודתֹו כּו', ּפגם ולא עבר ׁשּלא מי ְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹאצל

לבב ּדבכל יצרי32ּבאֹופן ּבׁשני ׁשּכחֹות 33, , ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָֹ

ּכׁשאינֹו (לפעמים) אבל וכּו'). ּבגלּוי הם ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָנפׁשֹו

ּבהעדרֹו הּזה עֹולם מעניני הּוא והּמרירּות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָּכן,

מּׁשלימּותֹו היא הּׂשמחה וכן ּומזֹוני, חּיי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָּבבני

נפׁש ּבתֹו אלקי הּניצֹוץ ּגלּות ּבחינת זהּו ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָֹּבהם,

כּו'. ֲִַַהּבהמית
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ובכ"מ. ג. ט, במדבר א.30)לקו"ת ו, יומא סע"ב.31)ראה ה.32)א, ו, ופרש"י 33)ואתחנן ספרי א. נד, ברכות משנה

עה"פ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e¯Ó‡M ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ הכתוב ‚) על בדרשתם ז"ל חכמינו ¿«ƒ∆««∆»¿

היום' מצוך אנוכי EÈÈÚa'אשר eÈ‰È ÌBÈ ÏÎa והמצוות התורה דברי ¿»ƒ¿¿≈∆
,ÌÈL„Ák,לעיל ÌBÈÂ,כנזכר ÌBÈ ÏÎaL ÔÂÈÎc ובכל המקומות בכל «¬»ƒ¿≈»∆¿»»

והתקופות, Ìbהזמנים ÏÏBk אפילוÏeÙk‰ CLBÁ‰ ÔÓÊa ≈«ƒ¿««∆«»
,˙eÏb‰ ÔÓÊc ÏteÎÓ‰Â¿«¿»ƒ¿««»

האלוקות  על ומסתיר «¿CLÓƒהמעלים
ÛBÒומאיר  ÔÈ‡ ˙eÓˆÚ ÈelÈbƒ«¿≈

È„È ÏÚ LnÓ ‡e‰ Ce¯a»«»«¿≈
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ˜ÒÚa ‰„B·Ú‰»¬»¿≈∆«»ƒ¿
‰p‰ ,('Bb EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡)¬∆»…ƒ¿«¿ƒ≈
È¯‰Â) ‰Êa Ì„‡‰ ÔBa˙iLk¿∆ƒ¿≈»»»»∆«¬≈

הגמרא  ÈÚÈL¯aכלשון Â‡Ï»ƒ¿ƒ≈
ÔÈ˜ÒÚ30 ברשעים עוסקים אנו אין »¿ƒ«

בתורה  עוסק בודאי ואחד אחד כל אלא

ÌBÈומצוות  ÏÎaL È‡cÂa ,(¿««∆¿»
ÌÈL„Ák ÂÈÈÚa eÈ‰È כאילו ƒ¿¿≈»«¬»ƒ

היום  ÔÈÚניתנו È¯‰L] LnÓ«»∆¬≈ƒ¿«
˙eLcÁ˙‰‰ לתורה וההתייחסות «ƒ¿«¿

חדש  כדבר ÔÙB‡aומצוות ÈeÏz»¿∆
BÓˆÚÏ ¯iˆnL ¯eiv‰ כפי «ƒ∆¿«≈¿«¿

הדבר  ובו לעצמו זאת מתאר שהאדם

ומצוות  לתורה להתייחס האם תלוי

חדש, כדבר או ישן ≈«∆ÔÎlL,כדבר
האדם  שבו באופן תלוי שהדבר כיוון

הדברים  את לעצמו Ìbמתאר ‰p‰ƒ≈«
ÏBÎÈ ,ÔLÈ ‡e‰ ÏÚBÙaL ¯·c»»∆¿«»»»

BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï האדם BÓkלגבי ƒ¿∆¿¿
LnÓ L„Á ¯·c האדם כך אם »»»»«»

לדבר  ÌBi‰Lמתייחס ÔÂÈk ,[≈»∆«
התורה  עסק ידי על הרי ממש,

CÈLÓ‰Ïוהמצוות  ÏÎeÈ ולגלות «¿«¿ƒ
B˙eÓˆÚאלוקות  ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿

C¯a˙È B˙e‰Óe27. «ƒ¿»≈
‰¯Bz ÈËewÏa ÛÈÒBÓe27, ƒ¿ƒ≈»

‰Ê È„È ÏÚL,והמצוות התורה עסק ∆«¿≈∆
לעיל, ‡e˜Ï˙כמבואר ÈelÈb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¡…

ÏÏÁ ,·l‰ ÈÏÏÁ ÈLaƒ¿≈«¿≈«≈»»
,ÈÏ‡ÓO‰ המאירה האלוקות בו «¿»ƒ

תתגלה  ומצוות תורה ידי על באדם

ידי  על ÏÚותתבטא ˙e¯È¯Ó¿ƒ«
ÌÏBÚ ÈÈÚa ÚweLÓ ‡e‰L∆¿»¿ƒ¿¿≈»
ÏÏÁÂ ,'‰Ó B˜eÁÈ¯Â ‰f‰«∆¿ƒ≈¿»»

,ÈÓÈ‰ באמצעות תתבטא ומצוות תורה ידי על באדם המאירה האלוקות בו «¿»ƒ

'eÎ ‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓN כתוצאה ÛBÒשמחה ÔÈ‡ ¯B‡ Èelb‰Ó ƒ¿»∆ƒ¿»≈«ƒ≈
,‰zÚ ÈelÈb‰ ÔÈ‡L Û‡Â .˙BÂˆn‰ È„È ÏÚL שלמעשה ולמרות ∆«¿≈«ƒ¿¿«∆≈«ƒ«»

יש  מקום איזה לכאורה כן ואם בגלוי, מאיר אינו אבל נמשך אכן האור כעת

שמכלֿמקום, המענה בא כך על כעת, eÎ'לשמחה ÈelÈb‰ ‰È‰È „È˙ÚÏ∆»ƒƒ¿∆«ƒ
שבפועל  מהגילוי היא כעת והשמחה

לבוא, לעתיד Ê‰,יהיה ÏÚ ÏLn‰Â¿«»»«∆
על  כעת שמחה של עניינה מה לבאר

לעתיד, BÏהגילוי LiL Ì„‡ BÓk¿»»∆≈
˙B·BË ÌÈ·‡ ‰‡ÏÓ ‰·Èz≈»¿≈»¬»ƒ
„‡Ó ÁÓN ‡e‰L ,˙BiÏb¯Óe«¿»ƒ∆»≈«¿…
Ì˙B‡ ‰‡B¯ BÈ‡L Û‡ ,Ì‰a»∆«∆≈∆»

Èza·‰כעת, ÌÈ¯e‚Ò Ì‰ Èkƒ≈¿ƒ«≈»
יוציא  שבעתיד כך על היא והשמחה

מהם. וייהנה מהתיבה אותם

CÈLÓÓe במאמר „) הזקן אדמו"ר «¿ƒ
Bz¯‰הנזכר ÈËewÏa31Ïk C‡ , ¿ƒ≈»«»

‰Ê ועל ומצוות בתורה עוסק שהאדם ∆
אלוקות  ומגלה ממשיך הוא זה ידי

ÈÙk ‡e‰ÈÙk) ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ¿ƒ∆»ƒƒ¿¿ƒ
¯·Ú ‡lL ÈÓ Ïˆ‡ ‡e‰L על ∆≈∆ƒ∆…»«

ה' Ì‚tמצוות ‡ÏÂ פגם ולא בנפשו ¿…»«
B˙„B·ÚÂלמעלה ,'eÎ עובד שהוא «¬»

ה' ÏÎ·cאת ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆ƒ¿»
E··Ï32, בקריאת הכתוב כלשון ¿»¿

'ליבך' ולא 'לבבך' הלשון ודיוק שמע

ה' לעבודת שהכוונה ≈¿ÈLaƒמלמד
EÈ¯ˆÈ33 מתהפך הרע היצר שגם ¿»∆

רוחני  במצב שנמצא ומי ה', לעבודת

כזה BLÙנעלה ˙BÁkL האלוקית ∆…«¿
ÈeÏ‚a Ì‰ פעולתם את ופועלים ≈¿»

(ÌÈÓÚÙÏ) Ï·‡ .('eÎÂ¿¬»ƒ¿»ƒ
‡e‰ ˙e¯È¯n‰Â ,Ôk BÈ‡Lk¿∆≈≈¿«¿ƒ

רצוי  לא במצב ששקוע, ≈¿¿ÈÈÚÓ≈ƒעל
B¯„Ú‰a ‰f‰ ÌÏBÚ חיסרון בגלל »«∆¿≈»¿

È·a בניםÈiÁ ובריאות חיים ¿»≈«≈
ÈBÊÓe,ופרנסה ‰ÁÓO‰מזון ÔÎÂ ¿≈¿≈«ƒ¿»

‡È‰ גילוי על היא נעלה שבמצב ƒ
השמחה  רצוי לא במצב הרי האלוקות,

האדם B˙eÓÈÏMÓהיא  Ì‰aשל ƒ¿≈»∆
ירוד  רוחני ומצב הגשמיים, בחיים

‰ıBˆÈpשכזה  ˙eÏb ˙ÈÁa e‰Ê∆¿ƒ«»«ƒ
È˜Ï‡ האלוקית הנשמה CB˙aשל ¡…ƒ¿

'eÎ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ.עליו המכסה ∆∆««¬ƒ
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וׁשביה ÏÚÂה) ּתּפדה ּבמׁשּפט צּיֹון ּכתיב זה ¿«ְְְְִִִִֶֶֶָָָָ

ּדהּנה  סימן,34ּבצדקה. לׁשֹון הּוא צּיֹון , ְְְִִִִֵָָָ

ּבעלמא  סימנא אנא עצם 35ּכמֹו על וקאי , ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָ

מּכל  ּפדּיה, ּוצריכה ּבגלּות היֹותּה ׁשעם ְְְְֱִִִִֶַָָָָָָָהּנׁשמה,

ּבלבד, ּבהעלם אּלא מּמׁש, ּבׁשביה אינּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָמקֹום,

הּידּוע  ּפי על ּכּלּה36ּובפרט הּנׁשמה ּכל ׁשּלא ְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻ

לּדבר, (ּוראיה למּטה האדם ּבגּוף ְְְְֶֶַַָָָָָָָָמלּוּבׁשת

עֹומד  עֹולם ּבׁשליׁש מלא אפיּלּו ואם 37ׁשהרי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָ

,מּמלא למעלה ׁשהיא הּנׁשמה ּתּוכל אי ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכן

אּלא  מהכיל), קטן ׁשהּוא האדם ּבגּוף ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָלהתלּבׁש

ּבּגּוף, הּמתלּבׁשת היא הּנׁשמה מן הארה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָקצת

זה  ועל מּמׁש, ּבׁשביה הם הּנׁשמה ּכחֹות ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹורק

ּדצּיֹון  ׁשהענין לֹומר, ויׁש ּגֹו'. וׁשביה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָנאמר

הּנׁשמה  ּכחֹות על ּגם קאי סימן, לׁשֹון ְְִֵֶַַַָָָָֹׁשהּוא

קצוֹות, ׁשּתי ּבֹו יׁש סימן ּכי, ּבּגּוף, ְְְְִִִִֵֵַַַָָהּמתלּבׁשים

אּלא  ואינֹו הּדבר, לעצם ׁשּיי אינֹו ּגיסא, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדמחד

סימן  הּוא הרי ּגיסא, ּולאיד עליו, ּבעלמא ְְְֲִִִִֵַָָָָָָָסימן

ועני  עצמֹו. הּדבר את לֹוקחים ידֹו זה ׁשעל ן ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

ּבּגּוף, הּמתלּבׁשים הּנׁשמה ּכחֹות על לֹומר ְְְִִַַַַַַַָָָֹׁשּיי

צּיֹון, ּבבחינת הם ׁשּגם כּו', החכמה מּכח ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהחל

סימן  ׁשביה 38לׁשֹון ׁשל ענין ּבהם ׁשּיי ולא , ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ

קאי  מּמׁש), (ׁשביה וׁשביה ּׁשּנאמר ּומה 39מּמׁש. ְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכי  מּמׁש, ׁשבּויים ׁשהם הּלב חללי ׁשני ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָעל

מה', ריחּוק ֹו על להיֹות ראּויה ׁשהיתה  ְְְְִִִֵֶַַָָָהּמרירּות
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ואילך).34) קכה ע' אב המאמרים ספר מנחם (תורת תשל"ה תפדה במשפט ציון ד"ה גם ראה - לקמן זח"א 35)בהבא

א. ובכ"מ.36)רכה, ד. טז, שה"ש לקו"ת ב.37)ראה  צא, חולין יב. פס"ח, ב"ר לג.38)ראה ע' פרשתנו אוה"ת  גם ראה

ג.39) שם, פרשתנו לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ÏÚÂ הבהמית ‰) בנפש מהגלות הנשמה של האלוקי הניצוץ פדיית על ¿«∆

·È˙k חזון שבת הפטרת את החותם בפסוק כאן, ËtLÓaכתוב ÔBiˆ ¿ƒƒ¿ƒ¿»
‰p‰c .‰˜„ˆa ‰È·LÂ ‰„tz34ÔÓÈÒ ÔBLÏ ‡e‰ ÔBiˆ (כמו , ƒ»∆¿»∆»ƒ¿»»¿ƒ≈ƒ¿ƒ»

תמרורים') לך שימי ציונים לך 'הציבי בירמיהו הכתוב בלשון BÓkבלשון ¿
על  אמר יוחאי בר שמעון שרבי הזוהר

ÓÏÚa‡עצמו  ‡ÓÈÒ ‡‡35, ¬»ƒ»»¿»¿»
לאלוקות  בטל היה כי בלבד, סימן אני

מציאותו  שכל כך מוחלט בביטול

האלוקות  על כסימן רק ≈«¿È‡˜Âהייתה
'ציון' נקראת הנשמה שבה זו ובחינה

מכוונת  סימן ÌˆÚמלשון ÏÚ«∆∆
˙eÏ‚a d˙BÈ‰ ÌÚL ,‰ÓLp‰«¿»»∆ƒ¡»¿»

‰i„t ‰ÎÈ¯ˆe,מהגלות לצאת כדי ¿ƒ»¿ƒ»
‰È·La dÈ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈»¿ƒ¿»

,LnÓ שולט אחר שמישהו היינו «»
Ïa·„עליה  ÌÏÚ‰a ‡l‡ והגלות ∆»¿∆¿≈ƒ¿«

אפשרות  לה שאין זה במובן רק היא

Ètלהתגלות, ÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ
Úe„i‰36 החסידות lL‡בתורת «»«∆…

˙LaeÏÓ dlk ‰ÓLp‰ Ïk»«¿»»À»¿∆∆
‰hÓÏ Ì„‡‰ Ûe‚a חלק רק אלא ¿»»»¿«»

בעוד  בגוף להתלבש יורד ממנה

ופנימיים, נעלים יותר אחרים, שחלקים

למעלה  cÏ·¯,נשארים ‰È‡¯e)¿»»«»»
LÈÏLa C‡ÏÓ elÈÙ‡ È¯‰L∆¬≈¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ

„ÓBÚ ÌÏBÚ37, המדרש כדברי »≈
הראה  הקדושֿברוךֿהוא שכאשר

אלוקים  מלאכי בחלום אבינו ליעקב

לו" הראה עולם ושליש Ì‡Â¿ƒ"עולם
Ôk יותר יורד אינו מלאך אפילו אם ≈

העולם  שליש עד ÏÎezמאשר CÈ‡≈«
‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ‰ÓLp‰«¿»»∆ƒ¿«¿»
Ûe‚a LaÏ˙‰Ï ,C‡ÏnÓƒ«¿»¿ƒ¿«≈¿
,(ÏÈÎ‰Ó ÔË˜ ‡e‰L Ì„‡‰»»»∆»»≈»ƒ

˙ˆ˜ ‡l‡ בלבד מועט העצם ‰‡¯‰חלק ‰È‡ולא ‰ÓLp‰ ÔÓ ∆»¿»∆»»ƒ«¿»»ƒ
‰ÓLp‰ ˙BÁk ˜¯Â ,Ûeba ˙LaÏ˙n‰ הנשמה עצם לא ‰Ìאבל «ƒ¿«∆∆«¿«…«¿»»≈

‰Ê ÏÚÂ ,LnÓ ‰È·La הכוחות Bb'על ‰È·LÂ ¯Ó‡ אותם כי ¿ƒ¿»«»¿«∆∆¡«¿»∆»
חלק  רק ירידת של זה בעניין שמבואר (וכפי מהשביה להוציא צריך אכן

נודע  "הנה השירים): שיר (על הזקן לאדמו"ר תורה' ב'לקוטי למטה מהנשמה

מלאך  שהרי למטה האדם בגוף מלובשת היא בכללה כולה הנשמה כל שלא

בגוף  להתלבש תוכל ואיך עליונה. יותר היא והנשמה עומד עולם בשליש

המתלבשת  היא הנשמה מן הארה קצת אלא מהכיל. קטן שהוא למטה האדם

שנתת  נשמה אלוהי וזהו מקיף... בבחינת למעלה היא כולה הנשמה וכל בגוף

בראתה  אתה למימר ליה הוי איפכא דלכאורה כו'. בראתה אתה היא טהורה בי

אלא  טהורה בשם אותה לקרוא שייך לא שנבראת קודם כי כו' היא טהורה כו'

שהיא  מקיף בבחינת הגוף מן שלמעלה הנשמה חלק על קאי היא דטהורה

בראתה  אתה אלא בריאה בבחינת אינה

המדרגה  השתלשלות כו', יצרתה ואתה

בריאה  כי בגוף להתלבש כדי רק הן

להיות  דהיינו דייקא יש מאין יש הוא

ומידות  שכל והתחלקות יש בחינת

כשהיא  והיינו, הנפש, כוחות ושאר

להיות  המדרגות בהשתלשלות

היא  למעלה אבל בגוף. מלובשת

נברא  שלא עד וכמו אין, בבחינת

לבדו  הוא בלבד ושמו הוא היה העולם

היא  הנשמה כך כו'. ומיוחד יחיד הוא

ב"ה  במאצילה למעלה יחוד בבחינת

היא") טהורה היא ושם

ÔBiˆc ÔÈÚ‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆»ƒ¿»¿ƒ
,ÔÓÈÒ ÔBLÏ ‡e‰L אף הרי ∆¿ƒ»

רק  מתייחס זה שעניין לעיל שנתבאר

בגוף  מלובשת (שאינה הנשמה לעצם

זאת  בכל ÏÚמכוון ˜‡Èכלל), Ìb »≈««
ÌÈLaÏ˙n‰ ‰ÓLp‰ ˙BÁk…«¿»»«ƒ¿«¿ƒ
ÈzL Ba LÈ ÔÓÈÒ ,Èk ,Ûeba«ƒƒ»≈¿≈

,‡ÒÈb „ÁÓc ,˙BÂˆ˜ אחד מצד ¿»¿≈«ƒ»
את  לזהות ניתן שבאמצעותו הסימן

‰c·¯,הדבר  ÌˆÚÏ CÈiL BÈ‡≈«»¿∆∆«»»
ÂÈÏÚ ‡ÓÏÚa ÔÓÈÒ ‡l‡ BÈ‡Â¿≈∆»ƒ»¿«¿»»»

ה  את ולהכיר לזהות אפשר דבר שדרכו

ÒÈb‡,עצמו, C„È‡Ïe שני מצד ¿ƒ»ƒ»
B„È ÏÚL ÔÓÈÒ ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ»∆«»

ÌÈÁ˜BÏ ותופסים ‡˙ומקבלים ¿ƒ∆
BÓˆÚ ¯·c‰ אם סימן, שגם ונמצא «»»«¿

לעצם  ושייך קשור עצמו, הדבר אינו כי

‰ÌÈLaÏ˙nהעניין. ‰ÓLp‰ ˙BÁk ÏÚ ¯ÓBÏ CÈiL ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«»««…«¿»»«ƒ¿«¿ƒ
ÔBLÏ ,ÔBiˆ ˙ÈÁ·a Ì‰ ÌbL ,'eÎ ‰ÓÎÁ‰ ÁkÓ ÏÁ‰ ,Ûeba«»≈ƒ…««»¿»∆«≈ƒ¿ƒ«ƒ¿

ÔÓÈÒ38LnÓ ‰È·L ÏL ÔÈÚ Ì‰a CÈiL ‡ÏÂ של , ולאמיתו ƒ»¿…«»»∆ƒ¿»∆ƒ¿»«»
הם  וגם בגלות שבויים אינם עצמה, הנפש רק ולא הנפש, כוחות גם דבר

תיפדה'. במשפט 'ציון 'פדייה', רק È·LÂ‰צריכים ¯Ó‡pM ‰Óe«∆∆¡«¿»∆»
LnÓ ‰È·L) ממש בגלות שנמצאים ˜‡Èהיינו ÈLמכוון 39), ÏÚ »∆»«»»≈«¿≈

,LnÓ ÌÈÈe·L Ì‰L ·l‰ ÈÏÏÁ רוחני במצב כיצד לעיל כמבואר «¿≈«≈∆≈¿ƒ«»
כדבעי, אינם הלב רגשות BÈ‰Ï˙ירוד ‰Èe‡¯ ‰˙È‰L ˙e¯È¯n‰ Èkƒ«¿ƒ∆»¿»¿»ƒ¿
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יי l"yz'd ,a`Îmgpn e"`e ,oefg zay ,mixac zyxt zay

וכן  הּזה, העֹולם חסרֹוני על הּוא נהפֹו ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָעּתה

היא  הּמצוֹות , מן להיֹות  ראּויה  ׁשהיתה ְְְְְִִִִִֶַַָָָָהּׂשמחה

מּמׁש. ּכׁשבּויים זה והרי הּזה, עֹולם ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָמּתאוֹות

‰p‰Â צּיֹון) ּבמׁשּפט היא צּיֹון ּדבחינת הּפדּיה ¿ƒ≈ְְְְִִִִִִִַַָָ

הּתֹורה, ידי על ּדהיינּו ּתּפדה), ְְְְְִִֵֶַַַָָָּבמׁשּפט

ּפסּוק  על ּכתרּגּומֹו הּתֹורה, הלכֹות 40ּובפרט ְְְְִִַַַָָָ

והיינּו קדמייּתא, ּכהלכתא הראׁשֹון, ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָּכּמׁשּפט

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו הּגלּויֹות 41ּכמֹו אין ְְֵֵֶַַַָָ

ׁשּנאמר  הּמׁשניֹות, ּבזכּות אּלא ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָמתּכּנׁשֹות

ח' סימן עּתה 42(ּבהֹוׁשע בּגֹוים יתנּו ּכי ּגם ( ְְִִִִֵַַַַָָ

הּצמח  ּברׁשימ ֹות ּבפרטּיּות (וכמבאר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹאקּבצם

הּלב 43צדק  חללי ׁשני ּפדּית אבל הּדבר). טעם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

(וׁשביה  ּבצדקה היא מּמׁש, ּבּׁשביה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהם

מקרא  (אין ּכפׁשּוטּה צדקה ידי על ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָּבצדקה),

פׁשּוטֹו מּדי ז"ל 44יֹוצא רּבֹותינּו ּוכמאמר אין 45), ְְֲִֵֵֵֵַַַַ

ּבאּגרת  (וכמבאר ּבצדקה אּלא נגאלין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹיׂשראל

ּפֹועלים 46הּקדׁש הּצדקה ידי ׁשעל לפי ׁשּזהּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

כּו'). ּתחּתֹונה הכי ְְֲִַַַָָּבדרּגא

˙eÏÏÎe ענין ידי על נעׂשה הּפדּיה ענין ¿»ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

ּותׁשּובה  ּתּתאה ּתׁשּובה ְְְַַָָָָָהּתׁשּובה,

מּיד  נגאלין זה ידי ׁשעל כּו', ּבעגלא 47עיּלאה , ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

לא  ׁשאז והּׁשלימה, האמּתית ּבּגאּוּלה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּדידן,

ּבּגלּות  מּיׂשראל אחד אף לא 48יּׁשאר ניצֹוץ ואף , ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבמׁשּפט  צּיֹון הּיעּוד ויקּוּיים ּבּגלּות, ְְִִִִִֵַַַָָָיּׁשאר

ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ידי על ּכפׁשּוטֹו, ּבצדקה וׁשביה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּתּפדה

מּמׁש. ּבקרֹוב לארצנּו, ְְְְִֵַַָָקֹוממּיּות
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יג.40) מ, ג.41)וישב פ"ז, י.42)ויק"ר ואילך.43)פסוק רמב ע' ח"א אג"ק גם וראה ואילך. לב ע' פרשתנו אוה"ת

א.44) סג, רמז.45)שבת ר"ס יו"ד בטור הועתק רפ"י. עניים מתנות הל' א).46)רמב"ם (קיד, ט רמב"ם 47)סימן ראה

ה"ה. פ"ז תשובה ואילך.48)הל' 1 ע' חי"א שיחות לקוטי ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ CBÙ‰ ‰zÚ ,'‰Ó B˜eÁÈ¯ ÏÚ חיסרון על מתמרמר ואינו «ƒ≈«»«¬

אלא  È‰L˙‰ברוחניות ‰ÁÓO‰ ÔÎÂ ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈB¯ÒÁ ÏÚ«∆¿≈»»«∆¿≈«ƒ¿»∆»¿»
‡È‰ ,˙BÂˆn‰ ÔÓ ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ שמחה להיות BÂ‡zÓ˙נהפכה ¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒƒ«¬

.LnÓ ÌÈÈe·Lk ‰Ê È¯‰Â ,‰f‰ ÌÏBÚ»«∆«¬≈∆ƒ¿ƒ«»
ÔBiˆ ˙ÈÁ·c ‰i„t‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ

) ËtLÓa ‡È‰ בכתוב כמפורש ƒ¿ƒ¿»
tz„‰),כאן  ËtLÓa ÔBiƒ̂¿ƒ¿»ƒ»∆

Ë¯Ù·e ,‰¯Bz‰ È„È ÏÚ eÈÈ‰c¿«¿«¿≈«»ƒ¿»
,‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰ יש להלכות כי ƒ¿«»

שיש  המשפט לעניין מיוחד קשר

BÓeb¯˙k אונקלוס ÏÚכתרגום ¿«¿«
˜eÒt40 וישב בפרשת האמור »

‡˙ÎÏ‰k ,ÔBL‡¯‰ ËtLnk«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»
‡zÈÈÓ„˜,הקדומה eÈÈ‰Âכהלכה «¿«¿»¿«¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk41 ¿∆»¿«≈«
BLpk˙Ó˙במדרש  ˙BÈeÏb‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿«¿

ונקבצות  eÎÊa˙מתכנסות ‡l‡∆»ƒ¿
ÚLB‰a) ¯Ó‡pL ,˙BÈLn‰«ƒ¿»∆∆¡«¿≈«

ÔÓÈÒ פרק'Á42e˙È Èk Ìb ( ƒ»«ƒƒ¿
שהרי  ישננו, כמו 'יתנו' ומפרשים

מתניתין  בארמית נקראת המשנה

¯‡·ÓÎÂ) Ìˆa˜‡ ‰zÚ ÌÈBb·«ƒ«»¬«¿≈¿«¿…»
ÁÓv‰ ˙BÓÈL¯a ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒƒ¿ƒ«∆«

˜„ˆ43¯·c‰ ÌÚË פי על ∆∆«««»»
ÈÏÏÁחסידות  ÈL ˙i„t Ï·‡ .(¬»¿ƒ«¿≈«¿≈

,LnÓ ‰È·Ma Ì‰L ·l‰«≈∆≈«ƒ¿»«»
לעיל  aˆ„˜‰כמבואר ‡È‰ƒƒ¿»»

È„È ÏÚ ,(‰˜„ˆa ‰È·LÂ)¿»∆»ƒ¿»»«¿≈
) dËeLÙk לכלל ˆ„˜‰ בהתאם ¿»»ƒ¿»

ÈcÓ ‡ˆBÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡≈ƒ¿»≈ƒ≈
BËeLÙ44eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,( ¿¿«¬««≈

Ï"Ê45ÔÈÏ‡‚ Ï‡¯NÈ ÔÈ‡ «≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
¯‡·ÓÎÂ) ‰˜„ˆa ‡l‡∆»ƒ¿»»¿«¿…»

L„w‰ ˙¯b‡a46 התניא שבספר ¿ƒ∆∆«…∆
‰˜„v‰ È„È ÏÚL ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆«¿≈«¿»»
‰BzÁz ÈÎ‰ ‡b¯„a ÌÈÏÚBt¬ƒ««¿»¬ƒ«¿»

'eÎ עבודת היא משיחא בעקבות הללו בעיתים ה' עבודת " שם: לשונו וזה

משיחא  בעקבות בצדקה... אלא נגאלין ישראל אין רז"ל שאמרו כמו הצדקה

דרך  אין עשייה, בחינת שהיא ועקביים רגלים בחינת עד דוד סוכת שנפלה

בבחינת  אם כי דיליה] [נ"א דילה לנהורא חשוכא ולהפכא באמת בו לדבקה

הצדקה  מעשה שהיא כן גם עשייה

עשייה  שבחינת למשכילים כידוע

והמשכת  השפעת בחינת היא באלוקות

ליה  דלית למאן מטה למטה החיות

בזה  יצרו את הזובח וכל כלום, מגרמיה

אחרא  סטרא אתכפיא ולבבו ידו ופותח

יתברך  השם לאור חשוכא ומהפך

בעקבות  עשייה בבחינת עלינו השוכן

בשוב  בעין עין לראות ויזכה משיחא,

כו'" ציון ).ה'
‰i„t‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎe הנפש של ¿»ƒ¿««¿ƒ»

ÔÈÚמהגלות  È„È ÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈ƒ¿«
,‰·eLz‰ שבזה הדרגות בשתי «¿»

‰‡zz ‰·eLz בדרגה תחתונה, ¿»«»»
lÈÚ‡‰נמוכה, ‰·eL˙e,עליונה ¿»ƒ»»

גבוהה  Ê‰בדרגה È„È ÏÚL ,'eÎ∆«¿≈∆
iÓ„התשובה  ÔÈÏ‡‚47‡Ï‚Úa , ƒ¿»ƒƒ««¬»»

Ô„Èc,שלנו המושגים) (לפי במהירות ƒ«
,‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰le‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»

Ê‡L השלימה הגאולה Ï‡כשתבוא ∆»…
Ï‡¯NiÓ „Á‡ Û‡ ¯‡MÈƒ»≈«∆»ƒƒ¿»≈

˙eÏba48ıBˆÈ Û‡Â (של , אחד «»¿«ƒ
נשמה) eÏba˙,אף ¯‡MÈ ‡Ï…ƒ»≈«»

ËtLÓa ÔBiˆ „eÚi‰ ÌÈie˜ÈÂƒ««ƒƒ¿ƒ¿»
‰˜„ˆa ‰È·LÂ ‰„tzƒ»∆¿»∆»ƒ¿»»
ÁÈLÓ È„È ÏÚ ,BËeLÙkƒ¿«¿≈¿ƒ«
eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ ‡B·È ,e˜„ƒ̂¿≈»¿ƒ¿»≈¿ƒ≈

˙eiÓÓB˜ זקופה eˆ¯‡Ï,בקומה ¿ƒ¿«¿≈
.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

מבארדיטשוב ‡. הרב בפתגם חזון"1הביאור "שבת לכאו"א 2בענין שמראין מחזה, "מלשון ,3 ַ
וגם  השני לבוש לו ועשה אותו, וקרע יקר מלבוש לבנו שעשה האב כמשל מרחוק", דלעתיד המקדש
בדרך  יתנהג שאם באמרו, הלבוש, לו מראה ידועים רחוקים ולפרקים שלישי, לבוש עושה ואז קרעו,
פן  ירא אינו שאז טבע, כמו אצלו שנעשה עד הישר, בדרך לילך מרגילו ועי"ז זה, לבוש לו יתן הישר

פועל  זה שענין והטעם לסורו, לתשובה 4יחזור שמעוררים העליונים הכרוזים מאשר ששומעת 5יותר
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – למעלה ואילך.6הנשמה 24 ע' ח"ט בלקו"ש

דוגמתו ·. מצינו שלא דלעתיד, המקדש לכאו"א שמראין חזון דשבת המיוחד שהעילוי להוסיף, ויש
ל  ד"אחד" העילוי ע"ד הוא – ורגלים מועדים טובים, ימים "יחיד"בשאר :7גבי

השאלה  אחד"8ידועה הוי' גו' ישראל "שמע בק"ש למ"ש "יחיד",9בנוגע ולא "אחד", נאמר למה –
בדא"ח  בכ"מ כמבואר "אחד", מאשר ערוך באין יותר נעלה יחוד על על 10שמורה מורה ש"יחיד"

העצמות?

בזה  שאין 8ומבואר ב"אחד" מעלה יש אעפ"כ, אבל מ"אחד", למעלה הוא ש"יחיד" אמת שהן –
מצד גם היא שהאחדות מורה ש "אחד" עולם,mlerdב"יחיד", של שאלופו מורה "אחד" שהרי נמשך `, ,'

וארץ, רקיעים ז' עם ו gומתייחד ,'c השמים רוחות התיבה,11' ראש הוא עולם) של (אלופו שהא' ובאופן ,
והאמונה  היחוד בשער (כמבואר כולנה" על העולה ה"אור את גם בה וממשיך התיבה, בכל ).12שנמשך

"אחד" ודוקא העולם; עם מתאחד שהעצמות כפי לא אבל העצמות, על אמנם מורה "יחיד" כלומר:
העולם. עם שמתאחד כפי העצמות על מורה
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בכמה 1) הובאו דבריו הרי – כו' "סמיכה" צריך שאינו שאף
וגם  וכו', ג) יח, (שה"ש מלקו"ת החל חב"ד, חסידות דרושי
תקסה  ע' ח"ב תרל"ז (סה"מ פ"ע (תרל"ז הגדול" "וככה בהמשך
וכן  בר"ה, לתק"ש בנוגע שלו הידוע המשל הובא ואילך))
מו"ח  כ"ק של בשיחות ובפרט ישראל, נשיאי של בהשיחות
סה"ש  (ראה ישראל באהבת מעלתו לגודל בנוגע – אדמו"ר
ש"פ  שיחת גם וראה ואילך. 115 ס"ע ה'ש"ת קיץ .203 ע' תרצ"א
חנ"ז  התוועדויות – מנחם (תורת ס"ו דאשתקד חזון שבת דברים,

וש"נ). .(166 ע'
שיחת 2) גם וראה בהערה. א'צז ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ראה

וש"נ. .(164 ע' (שם ס"ג הנ"ל דברים ש"פ
להתפרש 3) יכול זה הרי בר"ת, "לכאו"א" שנאמר וכיון

ואחת". אחד "לכל
לצדיק 4) בנוגע לא – הוא זו בפעולה הצורך שאינו *והרי ,

מרחוק; שנמצא מי אצל רק ששייכת התעוררות, של לענין זקוק
רצוי, בלתי דיבור או למעשה שייך שאינו לבינוני, בנוגע לא וגם
במחשבתו  כשנופל וגם ברצון, שיהרהר שייך לא במחשבה, וגם
בעיקר  אלא ספי"ב), (תניא כו'" ידים בשתי "דוחהו ברצונו, שלא

שלהם  שהמעשה מזה, שלמטה במדריגה שנמצאים לאלו בנוגע
כדבעי. אינו

בשוב 5) אם כי גו' אחפוץ "אם יא) לג, (יחזקאל מ"ש וע"פ
מדרכו בהנהגה ige'רשע שנכשל במי רק (לא שמדובר מובן, ,"

החיות, היפך של לענין כבר נחשב עצמו שזה התורה, היפך שהיא
בפשטות; מיתה חיוב בה שיש עבירה שעבר מי אודות גם אלא)
"אוי  מ"ב) פ"ו (אבות עליו שאומרים מי אודות מדובר וכמו"כ

בפשטות. תורה" של מעלבונה כו'
תשכ"ד.6) ביה"ש שמחת שיחת בשילוב
ואילך.7) 29 ס"ע שבפנים לקו"ש גם ראה
וראה 8) וש"נ. .11 ע' חי"א לקו"ש ב. נה, וארא תו"א ראה

התוועדויות  – מנחם (תורת בלק דש"פ באחד המאריך כל ד"ה גם
ואילך). 69 ע' חס"א

ד.9) ו, ואתחנן
ובכ"מ.10) סע"א. ע, בלק לקו"ת שם. תו"א ראה
ו 11) ס"ו. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע ש"נ.ראה
רפי"ב.12)

(*c oiprd epyi wicvl rbepa mby s`e"`zaeiza `iiwicv `az`l"bpw b"gf d`x),(a,jexr oi`ay ielir edfy±xwir `ed dfa `l ixd
oefg zayc yecigd.
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הסמוך  הרגל שהוא השבועות, חג גם כולל – טובים הימים כל לגבי חזון דשבת העילוי הוא ועד"ז
חזון  בלקו"ת 13לשבת מבואר והרי הכתוב 14, כלשון – הרגל של (ענינו נמשך הי' רגל "יראה",15ש"מכל :

ו"ליראות" מקבל 16"לראות" שבו) הענינים כל (שכולל חזון ששבת מובן, ומזה אחריו", הבא הרגל עד (
מ"ת: זמן השבועות, מחג השפעה

יהבית" כתבית נפשי ד"אנא הענין אמנם הי' התניא 17במ"ת ובלשון למטה, ירדה שהתורה ובאופן ,18:
. שנתלבשה עד כו' וירדה כפי "נסעה זה הרי אעפ"כ, אבל הספר", על בדיו גשמיות אותיות בצרופי .

הענין dxezaשנשאר ע"ד שזהו כך, בהד', ועאכו"כ בהח' יהבית" כתבית נפשי ה"אני נמשך לא ועדיין ,
(כמו cigiד" בהד' ועאכו"כ בהח' שנמשך כפי ולא עצמו, מצד שהוא כפי העצמות על שמורה ,"

ב"אחד").

בהנחת  ועאכו"כ הקלף, על בדיו הפרשיות מכתיבת החל – תפילין מצות כמו התורה, במצוות [ורק
העולם]. בגשמיות נמשך זה הרי – בפועל במעשה התפילין

ביהמ"ק  של ענינו כי, – דלעתיד" המקדש לכאו"א "מראין שבו דוקא, חזון בשבת מעלה יש זה ובענין
בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו וכמ"ש 19הוא הזה"20, הבית כי אף יכלכלוך לא השמים ושמי "השמים

וז 21(בניחותא) כסף אבנים, הגשמיים, בדברים העולם, בגשמיות העצמות והתלבשות המשכת שהו"ע הב ,
ד"אחד". העילוי בדוגמת שזהו – ביהמ"ק נעשה שמהם וכו',

יותר:‚. ובפרטיות

כמבואר  המשכן, לגבי ביהמ"ק מעלת שזוהי – הדומם בבחי' גם העצמות המשכת היתה 22בביהמ"ק

ארזים" בתינו "קורות המשכן 23בענין קרקע ורק מהחי), הי' (והמכסה הצומח מבחי' היו המשכן שכתלי ,
המטה  שבעבודת העילוי עם קשור שזה הדומם, בחי' דוקא, ועפר מאבנים הי' ביהמ"ק ואילו מעפר, הי'

דוקא.

("המקדש  השלישי בביהמ"ק נוספת מעלה יש והשני, הראשון בביהמ"ק גם שהיא זו מעלה על ונוסף
בזהר  כמבואר – חזון) בשבת לכאו"א שמראין נאמר 24דלעתיד" ידיך"25שעליו כוננו אדנֿי "מקדש

נצחי. באופן לעד, קיים יהי' שלכן דקוב"ה"), ("בנינא

שני  ובית ראשון בבית שגם שאע"פ – בזה הענין אתערותא 26וכללות של באופן מלמעלה גילוי הי'
ערך  לפי המדוד באופן היא שלכן אתעדל"ת, ע"י ובאה ששייכת אתעדל"ע רק זה הרי דלעילא,
אתעדל"ת  ע"י לבוא יכולה שאינה אתעדל"ע בהמשכת הוא דלעתיד בביהמ"ק החידוש ואילו האתעדל"ת;

שלים") "באתר רק שמתגלה (אלא לגמרי ערוך שבאין בעילוי .27להיותה

הכתוב  בפירוש קאי 28וכידוע מיומיים" ש"יחיינו לפניו", ונחי' יקימנו השלישי ביום מיומיים "יחיינו
השלישי  ביהמ"ק על קאי השלישי" ו"ביום ושני, ראשון בית עד 29על שעולה האמצעי, לקו ששייך ,

הכתר)פני  בחיצוניות רק שמגיעים השמאל וקו הימין קו כמו (ולא הכתר .30מיות

ולאידך  הכתר; פנימיות נעלה, הכי גילוי – גיסא מחד קצוות: ב' ישנם השלישי שבביהמ"ק ונמצא,
הדומם. בבחי' ביותר, למטה נמשך זה הרי – גיסא
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(13.30 ע' שבפנים לקו"ש גם ראה
ב.14) צח, ברכה
טז.15) טז, ראה פ' כגֿכד. לד, תשא יז. כג, משפטים
א.16) ב, חגיגה
הע"י).17) (לגירסת א קה, שבת
ב).18) (ח, פ"ד
ח.19) כה, תרומה
כז.20) ח, מלכיםֿא
וד"ה 21) קטנתי ד"ה (ראה זמן כמה לפני במאמרים כמשנ"ת

– מנחם (תורת ואילך פ"ב זו שנה כסלו די"ט בשלום פדה
ואילך)). 317 ע' ואילך; 301 ע' חנ"ח התוועדויות

ובכ"מ.22) ויגש. ר"פ ותו"ח תו"א
יז.23) א, שה"ש
א.24) רכא, ח"ג א. כח, ח"א
יז.25) טו, בשלח
ע'26) שבפנים לקו"ש ראה – גופא לב"ש ב"ר בין החילוק

ואילך. 27
אֿב.27) כד, שה"ש לקו"ת ראה
תלב).28) (ע' עה"פ נ"ך באוה"ת הובא ובפרש"י. ב ו, הושע
(29.29 ע' שבפנים לקו"ש גם ראה
קכב.30) ס"ע תשרי סה"מ התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ.
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המלכות  בחי' על מורה דומם שבחי' "אני 31ולהעיר, בענין כידוע הכתר, בחי' עם קשורה ומלכות ,
אחרון" ואני לפנימיות 32ראשון שני, ובית ראשון בית – הכתר חיצוניות בין חילוק יש גופא שבזה אלא .

השלישי. ביהמ"ק – הכתר

מ"ת.„. זמן השבועות, חג לגבי אפילו חזון, שבשבת העילוי גודל מובן זה ומכל

של  נעלה היותר הענין גם כי, – מ"ת זמן השבועות, מחג חזון לשבת ההשפעה נמשכת ואעפ"כ,
מ"ת. ע"י ובגלוי בפועל ובא נמשך חזון שבת

חסרון  יש כאשר שגם מזה כדמוכח מהתורה, למעלה שהיא שאף התשובה, לענין בנוגע שמצינו וע"ד
ונתגלה  נאמר גופא התשובה ענין מ"מ, התשובה, ע"י הוא זה על התיקון הנה תורה, בתלמוד ופגם

דוקא  .33בתורה

שיתעורר ‰. אצלו פועל זה הרי דלעתיד", המקדש לכאו"א ש"מראין שעי"ז – בזה הענין וכללות
השלישי, ביהמ"ק לבנין וגעגועים בתשוקה

שלפנ"ז – בהתוועדות משנת"ל שנתפרסם34וע"ד מנחםֿאב, לחודש בשם בנוגע ישראל תפוצות בכל
ומובן, הגלות; מן לצאת והגעגועים התשוקה התעוררות מצד שנעשית הנחמה, ענין על שמורה "מנחם",
באב) תשעה מתברך (שממנו חזון בשבת מעלה יש ואעפ"כ, עצמו, באב בתשעה ביותר מודגש זה שענין
והגעגועים  התשוקה את יותר (שמעורר דלעתיד" המקדש לכאו"א ש"מראין הענין שהרי ת"ב, לגבי גם

חזון  בשבת רק מצינו –לגאולה)

מן  ויבוא שיתגלה השלישי, ביהמ"ק – ברחמים" לציון בשובך עינינו ש"תחזינה פועלים ועי"ז
כמשנת"ל 35השמים  המטה, דעבודת הענין גם בו ויהי' ורק 36, קיימים, שנשארו ביהמ"ק, של שהשערים

שערי'" בארץ צדקנו,37"טבעו משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה השלישי, בביהמ"ק ויקבעו יחזרו ,
והנגלה. הנראה ובטוב וברחמים, בחסד

***

.Â בכך די שלא מובן, הרי דלעתיד", המקדש לכאו"א "מראין חזון שבשבת לעיל להאמור בהמשך
חסידות  תורת כדרישת והשגה, בהבנה גם יבוא זה שענין צורך יש אלא זאת, רואה למעלה הנשמה שעצם

ממש. לפועל ועד והשגה, בהבנה לבוא  צריך ענין שכל חב"ד

מתלמידי  שהי' מבארדיטשוב הרב ע"י שנתגלתה הבעש"ט בתורת שמקורו הנ"ל, שפתגם ַולהעיר,
כי  חב"ד, חסידות לתורת גם שייך לרבינו 13המגיד, מיוחדת וקירבה שייכות לו היתה מבארדיטשוב הרב ,ַ

הסיפור  (וכידוע בפועל 38הזקן נתגלה ואח"כ הבעש"ט), שיטת שזוהי באמרו, כו', הטענות על שהשיב
אדמו"ר  הזקן, רבינו של חסיד שהי' מנחםֿאב), בחודש שלו (שה"יארצייט" מּפאריטש הלל ר' ַָע"י

והצ"צ  ,39האמצעי

ומסיים  שמוסיף גם קורות :40ומה יהודא, אליו ויגש בענין במ"א המבואר עם זה ענין עומק "ויתבאר
חב"ד  חסידות בתורת מאמר שזהו כו'", .41בתינו
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דיבור 31) מלשון גם זה הרי גיסא, ולאידך "מדּבר", ְִָשנקראת
מהפירושים  גם ולהעיר – א). ד, במדבר לקו"ת (ראה "מדּבר" –ְֵַ
ארוממך  לדוד הבית חנוכת שיר "מזמור אֿב) ל, (תהלים במ"ש

כי דא"ח)ipzilcה' (עם סידור ואילך. ד צח, ברכה לקו"ת (ראה "
ואילך). סע"ד רעז, החנוכה שער

וש"נ.32) קע. ע' ריש תרח"ץ סה"מ וראה ו. מד, ישעי'
וש"נ.33) .121 ע' חי"ח לקו"ש ראה
מנחם 34) (תורת בתחלתה מנ"א מבה"ח מטו"מ, ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך). 102 ע' חס"א התוועדויות –
ועוד.35) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י

וש"נ.36) .(96 ע' שם מנחם (תורת סכ"ד בלק ש"פ שיחת
ט.37) ב, איכה
מבארדיטשוב38) רלוי"צ של מכתבו באג"ק ראה שנדפס ַ

2 (שבהערה הנ"ל דברים ש"פ שיחת גם וראה תקח. ע' ).אדה"ז
וש"נ.

תקח.39) ע' היומן רשימת – מנחם תורת – אודותו ראה
וש"נ.

(402 שבהערה .אוה"ת
הכוונה 41) "כנראה שם: שליט"א אדמו"ר כ"ק בהערת

22 הערה לעיל [ראה חיים" בתורת הנדפס ].לדרוש
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.Ê"ב"ביכלאך המובא הסיפור מיאנאוויטש,42ובהקדם לייב יהודה ר' הזקן, רבינו של אחיו אודות ַַָ
הזקן  רבינו את ששאל יהודה, שארית עבודה 43בעמח"ס עניני נתבארו החסידות שבתורת הטעם מהו :

אליהם. להגיע לעולם נוכל לא ולכאורה אליהם, שייכים אנו שאין נעלים

זהו  אדרבה, אלא תועלת, בו שאין בלבד זו שלא ענין זהו שלכאורה השאלה, בביאור להוסיף ויש
רז"ל  אמרו שהרי – התועלת יודעים 44היפך שלא אלו וא"כ, מזידין", יהיו ואל שוגגין שיהיו "מוטב

הדרך  מהי גם ויודעים הנעלים, הענינים אודות שיודעים אלו אבל "שוגגין", הם הרי הנעלים, הענינים
"מזידין"! הם הרי דערביי"), ניט ("מ'האלט בזה אוחזים לא ואעפ"כ אליהם, ַלהגיע

מפני  לכוון, יפה דעתם שאין שאלו וכו', האריז"ל כוונות שבתפלה, הכוונות בענין שמצינו וע"ד
כללית: כוונה שיכוונו מספיק התפלה, בעת פרטיות כוונות לזכור בכחם שאין מפני או הידיעה העדר

קבלה  בספרי המבוארות הכוונות כל עם ית' לפניו נשמעת תפלתו להיות 45להיות יכול לא כזה שבאופן –
כו'. הידיעה העדר של ומצב במעמד כשמכוונים ח"ו, קלקול

הכולל  בשער במ"ש הביאור גם ה 46וזהו מקרוב "זה והעמידו : (הזקן) אדמו"ר בנוסח סדורים דפיסו
. .שם ש"יש (כידוע הסוד עפ"י שונות בנקודות האזכרות את המיוחדת . למדה וכנוי שם בכל המכוונים .
.47לה" שאדמו"ר ושמעתי באופן ), הזקן אדמו"ר יסד מאשר ששינו זה על התרעם ז"ל צ"צ בעל .

אינו  דלכאורה – לכל) שוה הוא הסידור (שהרי הקבלה" בחכמת יד לו שאין למי גם יוכשר שהסדור
שייכים  שאינם ואלו האזכרות; מניקוד תועלת להם תהי' – לכוונות ששייכים אלו התרעומת: סיבת מובן
אינו  הניקוד שכאשר אלא, הכללית?! הכוונה לכוין ימשיכו אלא) להניקוד, יתייחסו (לא – לכוונות
יודעים  ולא ניקוד כשישנו משא"כ שאטן"), ניט קען ("עס לקלקול מקום אין לכל), (השוה בסידור ַמופיע

כו'. בו להשתמש

התועלת. היפך לכאורה הוא אליהם שייכים שלא נעלים ענינים שלימוד הרי"ל, לשאלת בנוגע ועד"ז

אבל, התורה, פנימיות שזוהי גם ומה תורה, תלמוד מצות מקיימים אלו ענינים שבלימוד אמת הן
שיכולים  כאלו ענינים ולא התורה, (פנימיות) לימוד י"ח לצאת כדי אחרים ענינים שילמדו מוטב לכאורה

ח"ו. התועלת היפך לגרום

הזקן: רבינו לו והשיב

נאמר  לבוא דלעתיד משמותיו 48ביעודים א' הוא "אבן" שהרי – גו'" מקרבכם האבן לב את "והסירותי
היצה"ר  לבבך"49של בכל גו' ד"ואהבת הענין את שמעכב יצריך"50, "בשני נאמר 51, למה ולכאורה: .

את "al"והסירותי את ולא ש"מוח genהאבן", הוא, הענין אך – במוח? גם ישנו יצה"ר הרי האבן",
ולשנותו לתקנו צריכים בהבנהdzrהאבן" הלימוד ע"י והיינו הגלות, בזמן והסרת , זיכוך שפועל והשגה,

זוכים ועי"ז כו'); לקבל הראוי כלי נעשה (ואז האבן" eal`"מוח cizrl לב את "והסירותי היעוד לקיום
האבן".

.Á לבוא צריך זה שענין – דלעתיד" המקדש לכאו"א "מראין שבו חזון לשבת בנוגע גם מובן ומזה
בנוגע  מזה ללמוד שיכולים ומה כו', ביהמ"ק דמעלת הענינים בפרטי ההתבוננות ע"י והשגה, בהבנה גם

. בשכלו ומקיפו המושכל את תופס ש"השכל ובאופן בפועל, כו'",לעבודה במושכל מלובש השכל וגם .
בתניא  (כמבואר כו'" בגשמיות כלל נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד שאין נפלא שנמשך 52ב"יחוד ועד ,(

שבלב. המדות על גם ופועל

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

גם 42) וראה וש"נ. שח. ע' תש"מ) (כפ"ח עז" "מגדל ראה
וש"נ. .196 ע' חמ"ו התוועדויות – מנחם תורת

זאת 43) שאל אם מסופר שלא העיר, שליט"א אדמו"ר כ"ק
אונטערגעשטעלט"... אים "האבן שחסידים או ָמעצמו,

וש"נ.44) א. ל, ביצה
ב"היום 45) (נעתק קמד ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ. .45 ע' חל"ט לקו"ש גם וראה אד"א). יא יום"

ס"ט.46) פ"ו
קיד.47) סי' מט"מ
כו.48) לו, יחזקאל
א.49) נב, סוכה
ה.50) ו, ואתחנן
עה"פ.51) ופרש"י ספרי רפ"ט. ברכות
פ"ה.52)
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הביאור  ונקודת בארוכה, מבארו הלל ור' חב"ד, חסידות של במאמר בקצרה מבואר זה ענין ובכן,
היא:

דרגת  שזוהי נאמן, עבד בחי' (ב) בנ"י. לכל ששייך שזהו"ע בן, בחי' (א) בעבודה: דרגות ג' יש
(אתפשטותא  ניצוץ ע"י משה, של בכחו בנ"י, לכל גם שייך זה הרי ואעפ"כ רבינו, משה של העבודה

מישראל  אחד שבכל .53ד)משה עליהם מלך דוד "ועבדי במשיח, שנאמר עבד בחי' (ג) עבדי , ודוד .
לעולם" להם מאד"54נשיא וגבה גו' עבדי ישכיל "הנה במאמרים 55, יותר 56(כמבואר נעלה יהי' שמשיח

רבינו). ממשה אפילו

כשיקויים לעת"ל, (שיתגלה השלישי ביהמ"ק מעלת גם אנפת 57היעוד וזוהי כי ה' אודך גו' "ואמרת
וביהמ"ק  משה), (דרגת נאמן עבד בחי' הוא ב"ש בן, בחי' הוא שב"ר – וב"ש ב"ר לגבי וגו'") בי

(משיח). דוד" "עבדי בחי' יהי' השלישי

את  "והסירותי היעוד לקיום זוכים ועי"ז המוח, זיכוך נעשה בכהנ"ל ההתבוננות ע"י – לעיל וכאמור
ממש. בקרוב לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו שיבוא צדקנו, משיח בביאת גו'", האבן לב

***

.Ë.'גו ישעיהו חזון ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.È במאמר) לעיל מ"ש 58המדובר אודות ש"קאי 59) היום", מצוך אנכי אשר האלה הדברים 60"והיו

כחדשים" בעיניך יהיו יום בכל כי יום, כל השבוע *על פרשת בהתחלת מ"ש עם גם קשור "והנכם 61, :
מצוך אנכי אשר האלה "הדברים קיום ע"י כי, וגו'", כנגד meidהיום ב"מדה הנה ד"כחדשים", באופן "

ד"הנכם62מדה" לענין לקמן meidזוכים שיתבאר כפי לרוב", השמים הענינים.63ככוכבי פנימיות ע"פ
מקרא. של פשוטו ע"פ זה פסוק לבאר יש לראש לכל אבל

השמים" ככוכבי היום "והנכם הפסוק על רש"י בפירוש באותו 64הביאור היו השמים ככוכבי "וכי ,
כחמה  לעולם, קיימים כיום, משולים הנכם היום, והנכם מהו רבוא, ששים אלא היו לא והלא היום,

הפסוק  על רש"י מפירוש (והשינוי וכוכבים" .65וכלבנה אגדה "ומדרש היום", נצבים קיימים "אתם אתם .
קיים  שהוא הזה כיום בתחלתו.66לפניו חל"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – כו'")

***

א.)* יט, שמות רש"י ילמדנו. בשם פרוזדגמא מע' ערוך שם. פרש"י יג. יא, שם ו. ו, דברים ספרי ראה
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רפמ"ב.53) תניא ראה
כדֿכה.54) לז, יחזקאל
יג.55) נב, ישעי'
התוועדויות 56) – מנחם תורת גם וראה א. יז, צו לקו"ת ראה

וש"נ. .67 הערה 190 ע' חנ"ב
א.57) יב, שם
ואילך.58) 116 ע' חס"א התוועדויות – מנחם תורת
ו.59) ו, ואתחנן
פרשתנו.60) ריש לקו"ת
יו"ד.61) א,
ואילך.62) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
(636 ע' שבפנים לקו"ש – רש"י בפירוש הביאור בהמשך
ואילך.

(לא 64) להתפרש שיכולה אף – "לרוב" תיבת מעתיק ואינו
בנו  וכמו רק וחשיבות, גדולה מלשון גם אלא) בכמות, לריבוי גע

" כג) כה, (תולדות גדולה axeמ"ש מלשון שהוא צעיר", יעבוד
לפרש  צריך לא ורש"י רחם. פטר בכור, להיותו וחשיבות,
ותלמידים, לרב בנוגע וכמו בפשטות, שמובן כיון זאת,
"רב", בשם נקרא ואעפ"כ אחד, הוא והרב רבים, הם שהתלמידים

החשיבות. מצד
נצבים.65) ר"פ
עתיד 66) וכן לכם האיר כך ומאיר, מאפיל "והוא ומוסיף:

ש"פיוסין  שבפרשה הדברים פרטי לכל בהתאם כו'", לכם להאיר
"חמה  הזכיר לא ואעפ"כ "מאיר"), מ"מ ש"מאפיל", (שאף הם"

ולבנה".
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.‡È שלפנ"ז בהתוועדות דובר – התשובה לאגרת באגה"ת 67בנוגע נתבאר מדוע מובן אינו שלכאורה
הולך  ו"הכל האגרת, סיום הוא זה שפרק ובפרט (פי"ב), בפ"ע מיוחד  בפרק הגוף ביסורי השמחה טעם

החיתום" עזיבת 68אחר תתאה, תשובה הן התשובה, דרכי לבאר – כשמה – הוא אגה"ת של ענינה שהרי ,
. וגמ"ח תורה ע"י ברוחא דרוחא "אתדבקותא עילאה, תשובה והן כו', בתפלה"החטא ע"י 69. ,

ונתבאר, לאגה"ת? נוגע שאינו צדדי ענין לכאורה הוא השמחה ענין אבל כו'; לזה שמביאה ההתבוננות
שנ  כפי התשובה, מענין חלק שהוא הנפש למירוק נוגע זה בֿג.שענין בפרקים תבאר

(פי"א  שלפנ"ז בפרק המבואר עם קשור זה "מ"ש 70וענין בענין המכוון 71) ש"אין תמיד", נגדי וחטאתי
בתרי' כתיב דהא ח"ו, נבזה עצב תמיד .72להיות ושמחה ששון בתשובה תשמיעני ימיו כל (ו)צ"ל .

כו'". רבה בשמחה שהיא עילאה

.·È תפדה במשפט ציון ד"ה בלקו"ת המבואר עם זה ענין לקשר שנאמר 73ויש המאמר מיוסד (שעליו
.58לפנ"ז  מרירות השמאלי "חלל הלב, חללי  ב' בענין כו'",) שמחה הימיני וחלל .

שענין – גם ומה ומרירות, שמחה ולא ויראה, אהבה הם הלב חללי שב' מבואר כלל שבדרך אע"פ
למוח, אלא) ללב (לא שייך יסוד השמחה בחי' הם ומרירות שמחה שהרי מהלב, למטה שהוא או

–ומלכות 

כו'". מהגילוי השמחה יתרון אח"כ יהי' אזי מההעדר, יותר המרירות שתהי' ש"כל

.‚È:"תמיד נגדי "וחטאתי מ"ש בפירוש באגה"ת הענין להמשך בנוגע גם להעיר יש לענין, ומענין

"וחטאתי מ"ש מדייק הזקן מנגד icbpרבינו תתיצב ואתה כמו דייקא, "נגדי – סביב 74תמיד" מנגד ,
יחנו  מועד לב 75לאוהל רק והמכוון מרחוק, ופרש"י ,. לבבו רום שחטא לתי עיניו בין לזכרון כשיהי' .

ה'". נגד

פעם  –76ונתבאר מרחוק" ופרש"י יחנו, מועד לאוהל סביב "מנגד מהפסוק הראי' שהובאה הטעם
זו  ששייכות אלא מועד", ל"אוהל השייכות שישנה באופן אם כי לגמרי, מרחוק זה שאין מוכח שמזה
ששייך  באופן אם כי לגמרי, מרחוק זה שאין והיינו, החטא", "זכרון שצ"ל בנדו"ד, ועד"ז "מרחוק". היא

כו'. נבזה עצב יהי' שלא כדי מרחוק, שזהו אלא לבבו), רום (לבלתי עליו ופועל אליו

. לזכרון "שיהי' הלשון דיוק גם שחטאוזהו .cbp בו תפעל מה חטאת ש"אם דכיון מרחוק, – ה'"
גו'" לו תתן מה צדקת אם רק 77גו' זה הרי ולכן בה', ח"ו פוגם אינו דבר של שלאמיתו מובן הרי ,

כו'78"מרחוק" לגמרי מרחוק זה אין שאעפ"כ אלא ;79.

רק) (אבל דלעתיד המקדש לכאו"א ש"מראין חזון, שבת אודות לעיל להאמור גם שייך זה וענין
wegxn.עליו לפעול יכולה זו ראי' היתה לא שאז לגמרי, מרחוק זה שאין – "

.„È"ולשמחה לששון אלו ימים ש"יהפכו פועלים ידה שעל השמחה, ענין – לעניננו ,80ונחזור
בספרים  בשמחה"81וכדאיתא ממעטין אב "משנכנס ד"משנכנס 82בענין הענין הובא לזה שבהמשך –

כו'") כך כו' ("כשם בשמחה" מרבין "83אדר אב דחודש הענינים ש"ממעטין" –a שמרבים עי"ז שמחה",
מצוה. של שמחה אדר), בחודש (כמו בשמחה
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(67– מנחם (תורת סט"ו ס"ח; מטו"מ ש"פ שיחת
.(114 ע' ;108 ע' חס"א התוועדויות

א.68) יב, ברכות
רפ"י.69) לעיל
סע"ב).70) (ק, בסופו
ה.71) נא, תהלים
יו"ד.72) שם,
ב.73) א, פרשתנו
יג.74) יח, שמואלֿב
ב.75) ב, במדבר
(76– מנחם (תורת סל"ד ואילך; סי"ז במדבר ש"פ שיחת

.(345 ע' ואילך; 329 ע' ח"ס התוועדויות
וֿז.77) לה, איוב
(78– מנחם (תורת סל"ג שלח ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 507 ע' שם התוועדויות
(79) קצת ).l"endחסר
בסופן.80) תעניות הל' רמב"ם יט. ח, זכרי' ראה
תורת 81) גם וראה ב). לט, (עה"פ וישב פ' ושמש מאור ראה

וש"נ. .155 ע' חכ"ו התוועדויות – מנחם
(במשנה).82) ב כו, תענית
סע"א.83) כט, שם
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בכפלים" ד"נחמה ובאופן ביהמ"ק, בנין ע"י – הנחמה ענין שפועלים ועל 84ועד ראשון בית "על ,
שני" וב"ש 85בית דב"ר העילוי גם יהי' השלישי שבביהמ"ק כיון יתגלה 86, שבו דהמשכן, העילוי (וגם

נגנז  ורק נצחיים, ידיו שמעשה משה, שעשה המשכן הארון 87גם כמו לעת"ל),88, ויתגלה ,

וב"ר – המשכן הרי ערוך, שבאין בעילוי יהי' השלישי שביהמ"ק דכיון מובן, אינו שלכאורה אף
אהני" מאי בטיהרא "שרגא בבחי' הם גואל 89וב"ש הוא ראשון ד"גואל העילוי מהו להבין צריך ועד"ז .

מאד"90אחרון" וגבה ונשא ("ירום יותר נעלית בדרגא יהי' אחרון") ("גואל משיח הרי ממשה 55, אפילו (
ראשון") ("גואל –רבינו

לגמרי  ערוך שבאין באופן אלא ככה, פעמים ב' רק לא הוא בכפלים" ד"נחמה הענין וכמו 91והרי ,
לתושי'" שניות 92"כפלים ללוחות בנוגע חטאו 93שנאמר "אלמלא שהרי לגמרי, ערוך שבאין באופן שזהו ,

בלבד" יהושע וספר תורה חומשי חמשה אלא להם ניתן לא ניתוספו 94ישראל שניות לוחות ע"י ואילו ,
ואגדות" מדרש "הלכות ספרים) כ"ד כל לקרות 93(מלבד רגיל הי' "אם תשובה, לבעל בנוגע מ"ש וע"ד .

וכו'" דפים ב' יקרא אחד נעלית 95דף באיכות אלא הראשון, דף שלמד באופן אינו השני דף שלימוד ,
ערוך. באין וכו', חיות ביתר יותר ,

בכפלים", ל"נחמה באים שעי"ז אלו, בימים ובעיקר מצוה, של שמחה ע"י נעשה זה שכל וכאמור,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה לתושי'", "כפלים

***

.ÂË נאמר 96בסיום דלעתיד 97ההפטרה הענינים שכל ומכיון בצדקה". ושבי' תפדה במשפט "ציון :
עכשיו  ועבודתינו במעשינו היום 98תלויים את ובפרט האלו, הימים ינצלו אשר ובקשתי הצעתי לזאת ,

ושבי' תפדה במשפט ציון בד"ה כמבואר – התורה בלימוד (היינו ב"משפט" ולהוסיף לעשות דת"ב,
וב"צדקה".99בצדקה  (

הסוגים שני ה"ה – אלו ענינים אדם"miillkdב' קרוים "אתם האדם, (משפט)100בעבודת תורה ,
(צדקה  ומלכות 101ומצוות ז"א – בספירות ;(102.

ה"ה בפרטיות והעבודה העשי' לד"ה ba'והנה הצ"צ בהגהות המבואר לפי – במיוחד ובנדו"ד קווין.
בשלשה 103זה  דוקא הוא ש"המשפט לפי – הוא תפדה" (דוקא) במשפט ש"ציון לזה שהטעם ,104..

. חג"ת הקווין דהיינו בג' ועבודה במעשה אלו ימים לנצל צריך – ביותר" עליון ממקום עי"ז שיאיר כדי .
האמצעי  וקו השמאל וקו הימין וגמ"ח 105קו עבודה בתורה – חג"ת בספירות  –106.

תפילין, במצות יתירה השתדלות – הוא ביחוד, אלו דימים בהמצב שנוגע העבודה בקו ההשתדלות
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ספ"א.84) איכ"ר
תמה.85) רמז ישעי' יל"ש
(86.62 ע' ח"ט לקו"ש ראה
סע"א.87) ט, סוטה ראה
ב.88) נג, ב. נב, יומא
וש"נ.89) ב. ס, חולין – חז"ל לשון
שעה"פ 90) א. רנג, זח"א ספ"ט. דב"ר דֿו. פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א יו"ד. מט, ויחי
וש"נ.91) .194 ע' חנ"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ו.92) יא, איוב
רפמ"ו.93) שמו"ר
ב.94) כב, נדרים
ספ"ט.95) אגה"ת תניא רפכ"ה. ויק"ר ראה
אדמו"ר 96) כ"ק ע"י הוגה – ההתוועדות סיום עד מכאן

במהדורא  ואילך. 249 ע' ח"ט ללקו"ש בהוספות ונדפס שליט"א,
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה ניתוספו זו

כז.97) א, ישעי'

רפל"ז.98) תניא
שנה 99) באותה שחל ת"ב ערב אדה"ז ע"י שנאמר מאמר

(נדפס  דברים לש"פ בלקו"ת ונדפס ג', ביום (תש"ל)) זו (כבשנה
פרשתנו  באוה"ת גם (נדפסו הצ"צ הגהות עם בפ"ע בקונטרס גם

ואילך)). כח ע'
וש"נ.100) רע"א. סא, יבמות
א,101) פרשתנו לקו"ת גם וראה ב). (מח, רפל"ז תניא ראה
(בענין dwcvaד 'iaye."צדקה שנקראו המצות "כללות :(
רע"ג.102) לד, אמור לקו"ת גם וראה א). (קלא, ס"כ אגה"ק
ובכ"מ.

לב).103) ע' שם (אוה"ת 8 ע' שם בקונטרס
סנהדרין.104) מס' ריש
פדה 105) עה"פ אור) (יהל (לתהלים הצ"צ רשימות ראה

. שמות ג' "שהם הפדיון בענין רח) ע' ריש – נפשי .בשלום
וגמ"ח". עבודה תורה ע"י נמשכים

ובכ"מ).106) רד. ע' שם הצ"צ (רשימות חג"ת שהם
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כו'" הקריב כאילו כו' תפילין בלא ק"ש הקורא ד"כל הענין על (נוסף העבודה לקו כי 107[השייכות ,(
השו"ע  כפס"ד – הוא זו מצוה gende–108מעיקרי ald caryl משרש הם ותפילין תפלה גם, ו(לכן) .

אחד]

חז"ל  כפסק ל"וט 109שמביאה, קדקוד", אף זרוע דפרשתנו edfy,110רף פירש"י של והחותם הסיום גם
החתום" אחר הולך "הכל והרי חזון, .68פ'

האש  הפסקת הוא כעת שבכ"מ ד"וראו111ואף תפילין לסגולת זקוקים שם גם הרי –lk הארץ עמי
ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם הפסקה 112כי בניצול – קצתם של הרעה מחשבתם את לבטל בכדי ,

זו. ושביתה

.ÊËizrvda iz`a lret ly lre113:

ביום א) בהם ללמוד המותרים (בענינים הת"ב ביום ובפרט התורה, בלימוד אלו בימים יוסיף שכאו"א
זה).

בלילה  בין ביום בין – צ"ל בלימוד .114ההוספה

– אפשר  אם המעל"ע. על וההוספה השעות כ"ד כל על משמרות בת"ב לסדר – האפשרי במקום
בעשרה  שיהי' טוב ומה בשלשה, לבריאות.oaene(115ללמוד ח"ו יזיק שלא באופן צ"ל המשמרות שסידור

במשמרות  לא אבל משמרות, בכמה להשתתף יכול אחד ג'. או ב' אחת, לשעה משמר כל יהי' ולכן,
רצופות).

יהי' זה במעל"ע שהלימוד neicמהנכון ipipra` וכמחז"ל ,116– כו'" יום של בענינו ודורשין "שואלין
שבמשנה. מחז"ל כמה ג"כ נתבארו הרי הנ"ל וברשימות איכה. למגילת הצ"צ אדמו"ר כ"ק ברשימות

מרז"ל  ע"פ תפדה במשפט ציון ענין מבואר הנ"ל שבד"ה בזכות 117ואף אלא מתכנשות הגליות "אין
הוא  לזה הטעם הרי, – לימוד 118המשניות" וע"י ה"א, מבחי' וא"ו בחי' סילוק הוא הגלות שענין לפי

וא"ו  בחי' שהיא התורה בפנימיות גם הוא זה ענין והרי הוא"ו, בחי' ממשיכים משנה סדרי שיתא
(עה"ד 119(וכידוע  בחי' היא דתורה (עה"ח 120שגליא בחי' – התורה ופנימיות ה"א, בחי') בחי')120, ,

וא"ו),

בדא"ח  מהמבואר התורה 121[ולהוסיף פנימיות ה"ה דאורייתא ונשמתא נשמה, אותיות משנה ,122בענין
הנרות  את בהעלותך פ' בזהר המשניות123כמבואר שלימוד אלא .eheytk,[נפש לכל השווה דבר הוא

הצ"צ  דרושי בלימוד דתורה 124ובפרט גליא עם התורה דפנימיות החיבור ישנו שבהם וֿה.125, יחוד –
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ואילך.107) ג מא, שלח בלקו"ת נתבאר סע"ב. יד, ברכות
(108– היא זו שכוונה אדה"ז). (בשו"ע סי"א סכ"ה או"ח

devndn wlg.138 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם (ראה
וש"נ).

בחיי 109) גם וראה סט"ו. תפלין הל' להרא"ש קטנות הלכות
.11 ע' ח"ט לקו"ש וראה – מטות. ס"פ

כ.110) לג, ברכה
(111109 ע' חס"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

ואילך.
(112) רז"ל ואמרו יו"ד. כח, תפילין zekxaתבא "אלו א) ו,

שבראש".
ההתוועדות113) לעריכת הטעמים א' זה וזהו הש"ק ביום

מוגה). בלתי (מהנחה
ת"ת 114) (הל' וערבית בשחרית היא ת"ת שמצות מכיון

ה"ד). פ"ג לאדה"ז
שיושבין 115) עשרה ד"ה גם וראה מ"ו. פ"ג אבות ראה

ואילך. 265 ע' תש"ח קמח. ע' תרפ"ח בסה"מ נדפס – תרפ"ח

מגילה.116) מס' סוף
א.117) ח, ב"ב גם וראה ג. פ"ז, ויק"ר ראה
אוה"ת 118) .8 ע' ריש שם (בקונטרס שם הצ"צ הגהות ראה

תמ. ע' להושע הצ"צ ברשימות גם וראה לב). ע' שם
פי"ד.119) עה"ח קונטרס
סכ"ו.120) באגה"ק בארוכה נתבאר ב). (קכד, נשא פ' ר"מ

ואילך. פי"א הנ"ל קונטרס
ובכ"מ.121) (וש"נ). פ"ג ש"ת לי"ד אור ד"ה
הנ"ל 122) דחז"ל שעליו יו"ד) ח, (הושע הפסוק מל' ולהעיר

–epzi" השם בענין בכ"מ המבואר עם זה לקשר ויש גו'". בגוים
וש"נ). .170 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת גם (ראה "תניא"

ואכ"מ.
פט"ו.123) הנ"ל קונטרס גם וראה א. קנב,
נא):124) פ"א, (איכ"ר ממחז"ל גם .להעיר שמו ."צמח

. שמו כו'".מנחם פליגי ולא .
הערה 125) 232 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ. .125



l"yz'd.כ ,a`Îmgpn e"`e ,oefg zay ,mixac t"y zgiy

–ב) הת"ב ביום ובפרט אלו ימים במשך – לצדקה יתרום ואחת אחד שעות dnkשכל במשך פעמים
שלפני  הצדקה נתינת קודם צדקה לתרום גם מנחה. תפלת ולפני שחרית תפלת לפני – ובפרט היום,

התפלה 126התפלה  שלפני הצדקה בפעולת ולהוסיף ולחזק לעורר בכדי ,127.

יהודים ג ) לזכות תפילין), להניח שמותר (בהשעות הת"ב ביום ובפרט אלו, ימים במשך להשתדל
תפילין. הנחת במצות אפשרי הכי גדול במספר

.ÊÈ לכלל בנוגע היעוד קיום ימהר אלו, קווין בג' עבודתינו שע"י ויצליח, ה' ויברך מהשי"ת ויה"ר
משיח  בביאת ולשמחה, לששון האלה הימים ויהפכו בצדקה", ושבי' תפדה במשפט "ציון – ישראל

"כי  תראנה ועינינו ממש, בקרוב וזרע 128צדקנו וירשוה שם וישבו יהודא ערי ויבנה ציון יושיע אלקים
בה" ישכנו שמו ואוהבי ינחלוה .129עבדיו
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אודות126) ולזרז לעורר יש זו השו"ע ובהזדמנות פס"ד קיום
סוסצ"ב. או"ח התפלה,(אדה"ז קודם צדקה ליתן "טוב וש"נ):

מוגה).שנאמר בלתי (מהנחה פניך" אחזה בצדק אני
לפני 127) שאומרים גאון סעדי' מר' תפלה שיש שמצינו וכפי

מוגה). בלתי (מהנחה כדבעי תהי' שהתפלה כדי התפלה,
שנה 128) תמוז דג' למכתב הערה וראה לוֿלז. סט, תהלים

עבודה  תורה הקוין לג' זה דיעוד השייכות תיז), ע' חכ"ו (אג"ק זו
וש"נ). .346 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם (ראה וגמ"ח

טובי'129) להת' משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק
באב, ט"ו מיום שהחל לו והורה באה"ק, הצבא אנשי עבור פלס

לכל  בצבא) שהיו שי' מאנ"ש קבוצה (עם יסע אלול, חודש קודם
משקה  לכם שולח הנני להם: וימסור וכו'), גולן (סואץ, החזיתות
בקשתי  בתוספת אותם, המברכים מבנ"י דכו"כ מהתוועדות זה
להתחזק  יש השם, רצון ע"פ ההנהגה כללות על שנוסף – נפשית
בצה"ל  המשרת איש [וכל חול יום בכל תפילין בהנחת ולדייק
שמצוה  היות אך חשבוני, על תפילין זוג לו יתנו – לתפילין וזקוק
באם  טוב ומה אחת], לירה סמלי: בסכום ימכרו בחנם, צ"ל לא

לצדקה  יום בכל לתרום שורה *אפשר יום בכל וללמוד בל"נ,
בל"נ. ממשניות אחת

*(mewna ipr oi`yke,a"eike zcgein dthrna oennd migipn.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc dkeq(ycew zay meil)

àøîâ
eðL àì àcñç áø øîà,dleqt dkeqd lr oicq qxt m`yàlà ¨©©¦§¨Ÿ¨¤¨

oicqd z` qxtyk,øLpä éðtîaygp ,obdl ick ecinrdy oeiky ¦§¥©§¨
.d`neh lawnd xaca jkqn `vnpe jkqdn wlgl oicqdìáàm` £¨

ick dzid oicqd zqixta ezpeek,äøLk ,dúBàðì`ly oeiky §¨¨§¥¨
.dxyk dkeqde jkqd iabl oicqd lha ,iepl `l` my egipd

,`cqg ax eprinyd yecig dn :`xnbd dywnàèéLtz`fy §¦¨
ixdy ,dpynd zpeekïðz øLpä éðtîdpyndn wiecne ,epzpyna ¦§¥©§¨§©

zvxzn .dkeqd z` lqet epi` dnecke iepl oicqd z` gipd m`y
:`xnbdàîéúc eäîy xnel mewn did -eléôàc ïécä àeäm` ©§¥¨©¦©£¦

oicqd gipddúBàðì,dkeqd z` lqetéðz÷c éàäådpynaéðtî' §¨¨§©§¨¨¥¦§¥
'øLpäy meyn `edéðz÷ àúléîc àçøBàipa jxc llk jxcay - ©§¨§¨§¦§¨¨¨¥

,iepl `le xypd iptn jkqd zgz oicq ozil mc`ïì òîLî à÷ax ¨©§©¨
egipd m`y xnel 'xypd iptn' dpynd dhwp `weecay `cqg
:`cqg axl `ziixadn di`x d`ian `xnbd .dxyk dze`pl

,déì òéiñî àîéìdëkéñdkeqldúëìäk,dzngn daexn dzlve ¥¨§©©¥¦§¨§¦§¨¨
åjk xg`døhéòdkeqlïéîø÷aiievndoixïéøieönä ïéðéãñáe,äìúå §¦§¨¦§¨¦¦§¦¦©§¨¦§¨¨

daieplíéáðò éìékøt íéðBnøå ïé÷ñøôà íéã÷L ïéæBâàìL úBøèòå ¨¡¦§¥¦£©§§¦§¦¦©§¦¥£¨¦©£¨¤
,ïéìBaLda dlz m` okeíéðîL úBðéé,úBúìñeevwed el` ixd ¦¦¥§¨¦§¨

e mzevnlïäî ÷tzñäì øeñàcrend legae bgd lk jyna ¨§¦§©¥¥¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

המשך ביאור למס' סוכה ליום שבת קודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dkeq(iriax meil)

gth agx igld oi` m` elit`y dkeq oiiprl oicd `ed ,dvignl
oicn dkeqd z` xiykdle ziyily otec aygidl liren `ed

xad dxn` `l recne ,'ebn'dkeq xykd oic xengy df oic `zii
wgey gth jixv dxiykdl ickay legd zenia ieank dieyrd
.dxiykdl ick igla icy zekeq ly zaya dpicn ,igla ic `le

:`xnbd zvxznàeäädf oic -déì àëéøèöà àìzngn xnel ©Ÿ¦§§¦¨¥
oky lk ok m` ,dkeq ipicn mixeng zay ipicy oeiky ,ezehiyt

- `edàzìéwî àzLä[dkeqnÎ]àzøéîçì[zaylÎ]ïðéøîà,ebn ©§¨¦¦§¨©£¦§¨©§¦¨
dkeq oiiprl dxyky cnerd lr daexn day uextdy otecy

,dxengd zay oiiprl mb oteck zaygpàzøéîçî[zaynÎ] ¥£¦§¨
àzìé÷ì[dkeqlÎ]ïkL ìk àìef otecy oeike ,ebn xn`py §¦§¨Ÿ¨¤¥

oiiprl otec mb zaygpy i`ce ,dxengd zay iabl otec zaygp
.dkeq
àôeb,àáø øîà ¨¨©¨¨
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

‰ÁÎÂ˙Ï ‰Ó„˜‰ Y "...ÌÂÈ ¯˘Ú „Á‡"

הפסוק  שעיר 1על הר דרך מחורב יום עשר "אחד
חז"ל  אומרים ברנע" קדש זאת 2עד מצטט ורש"י

מחורב  הדרך את עברו שישראל התורה, על בפירושו
יום", י"א "מהלך שהיא ברנע, קדש dyelyaועד

.3ימים 

תוכחה  של נוסף ענין רבינו משה הוסיף ,4בכך
משה  להם "אמר רש"י: אין 5כדברי גרמתם, מה ראו :

שעיר, הר כדרך ברנע לקדש מחורב קצרה דרך לכם
בשלושה  אותו הלכתם ואתם יום, י"א מהלך הוא ואף

רש"י  (כחישוב מתלבטת 6ימים.. שכינה היתה כך וכל ,(
שקלקלתם  ובשביל לארץ, ביאתכם למהר בשבילכם

ארבעים  שעיר הר סביבות אתכם שנה".7הסב

שהדגש נראה, רש"י איננו ixwirdמלשון בתוכחה

להיות  עליהם נגזר שקלקלתם" ש"בשביל כך על
ישראל, לארץ ישר ללכת במקום שנה, ארבעים במדבר

נגרם שקלקלתם" ש"בשביל כך על ממה jtiddאלא
לארץ",xdnlמתלבטת...dpikyש"היתה ביאתכם

עלֿטבעית  יום 8במהירות עשר "אחד המילים זה לפי .

רק הן עצמה dncwdמחורב..." .9לתוכחה

רבינו  שמשה לומר, הכרחי אמנם, להבין: וצריך

ברנע  קדש עד מחורב ההליכה של הענין את גם כלל
ימים" בשלושה אותו הלכתם "אתם – ימים בשלושה

בתוכחה  התוכחה,10– עיקר היה שזה נאמר מדוע אך .

קדש  עד מחורב שהדרך בפירוש, בפסוק שכתוב ומה
יום" י"א "מהלך היא לתוכחה 11ברנע הקדמה רק הוא ,

עצמה?

"ביניים". של אפשרות כאן תיתכן שלא מובן, מזה

באופן  או להיעשות יכולה היתה במדבר ישראל הליכת
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ב.1) א, פרשתנו
יהודה).2) ר' (דעת עה"פ ספרי
(3) הזה בדרך לבטנו "כמה רע) ד"ה א (יא, בהעלותך crבפרש"י

de`zd zexaw(dyly שלשה שהלכו רש"י כוונת שאין עכצ"ל אבל ימים".
שהרי בפרשתנו), פירושו ג"כ וראה הרשב"ם. – (משא"כ yxetnימים

i"yxtaביום הלכו ימים שלשה "מהלך לג) (י, כוונת `cgלפנ"ז אלא – "
וכשהולכים  ימים. ג' הליכת טורח – טרחנו – "לבטנו" שטענו היא, רש"י

בפרשתנו שגם ולהעיר, יותר. גדול עוד הטורח – א' ביום רש"י wiicכ"ז
יום  י"א מהלך טורח* – "לבטנו") – (כבבהעלותך "מתלבטת" בלשונו

ימים. בג'
(4" תוכחה דברי הזכיר זה בכתוב שגם יומתק כמו fnxaעפ"ז "

הראשון. בפסוק
כנ"ל 5) בקרא, נזכרו שלא (אף לישראל משה מדברי שהם היינו

הקודמת). בהערה
והשלשים 6) והחניות, הנסיעות ימי גם נמנו זה חשבון דע"פ ולהעיר

כאן. רש"י מפרשי וראה שלמים. אינם – שנתעכבו ימים ושבעה
י"ל: כאן) רש"י מפרשי (וראה אלו נסיעות פרטי

) לפרש אלא לסתום הכתוב בא דלא הכלל דע"פ i"yxtובהקדמה
יום  שהלכו מחורב בהנסיעה דפירש וכיון כן. י"ל בפרש"י גם כה) י, נח

(כדלק  עמו לילו שאין בפרש"י לומר ומוכרח בשתים אחד גם – מן)
– הי' כן שלאחרי'

ג' הייתה miniסה"כ הנסיעה כי עמם. לילם אין אבל שלמים, –
דשכינה ולהגדיל zhalznבאופן ההתלבטות להאריך ואין נסי, באופן ,

ובמדחז"ל: בפשש"מ מהמוכרח יותר – הנס
) הנסיעה ימי בכלל הוא וגם – נסעו אייר כ' י,i"yxביום בהעלותך

ובאו  לג) י, שם (רש"י אחד" ביום "והלכו מחורב – ימים") "י' יא
אייר  לכ"א לקמן)) (וכן אור (היינו ליל – היום בגמר התאוה לקברות

כאן) (רש"י יום שלשים שם dfוהיו dlilae אשר והאספסוף גו' העם ויהי :
התקדשו  תאמר העם ואל גו' לי אספה משה אל ה' ויאמר גו' בקרבו

xgnl– גו'
הרי הוא, גדול דוחק שלכאורה רש"י gxkenואף בדעת כן לומר

כאן אמרו יסתור שלא בפירושו eidy(עה"ת) לאמרו יום, שלשים שם
" כ) (יא, meiומצטערין`oilkeבבהעלותך miyly כפירושו (ודלא "

הוא וכן – ההלכה ע"ד לימוד (– א כט, עה"ת)n"kaב(תענית בפירושו
התחילה הרי ,xgnlוהאכילה

האפשרי, ככל למעטה ויש פורעניות. – יום שלושים בשר ואכילת
(ועד  סיון כ"א בוקר עד אייר כ"א דיום מבוקר שלמים, בלתי יום ל'

סיון, בכ"ב בחצרות ויחנו התאוה מקברות ויסעו בכלל),
וגם  לאפושי. אין – וכנ"ל – (פורעניות ימים שבעת – מרים הסגר
נסעו  סיון בכ"ח סיון, כ"בֿכ"ח היינו מעל"ע), צ"ל אין – מצורע הסגר
ובו  – פארן למדבר באו לכ"ט**) ליל=אור (היינו סיון ובכ"ט מחצרות

המרגלים. שלחו (ֿבבוקר) סיון כ"ט ביום
כ"ח  סיון, כ"א אייר, כ' ערב: ועד מבוקר שלמים ימים ג' – סה"כ

פ"ח. עולם בסדר וראה (ואכ"מ) אופן בעוד ויל"פ סיון.
וראה7) שנה. ל"ט רק ועצ"ע.i"yxtלכאורה לג. יד, שלח
ויחר).8) (ד"ה א יא, שם לג. שם, כט. י, בהעלותך פרש"י גם ראה

ל  יב, בא רש"י ג"כ ד.וראה שם, יתרו ז.
שיעכבו 9) שגרמו ע"ז היא ההוכחה שעיקר נאמר באם משא"כ

ילכו ולא שנה מ' "אחד xyiבמדבר הרי כו') קצרה דרך (שהוא לא"י
התוכחה. ענין מגוף הוא גו'" יום עשר

(10– התורה על בפירושו זה רש"י הביא מקרא.eheytשלכן של
כו'11) ד"בשביל טז) (ע' פרשתנו באוה"ת הצ"צ לפמ"ש n'ובפרט

dpy."'כו כהרא"ם דלא שנה, בארבעים ויהי אח"כ מ"ש "פי' הוא "

i"yx d`xe .'ek rebxn oeyl :my i"yxae ,"'eb 'd daey xn`i dgepae" eppipra (el ,i jzelrda) aezka yxetn ik ± dpikya "gxeh" oeyl jiiy ji` zeywdl oi` (*
.oyakd d"c gi ,hi exzi

.oeiq g"k ± (g"t) mler xcqa e`xew okle (**

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dkeq(iriax meil)

gth agx igld oi` m` elit`y dkeq oiiprl oicd `ed ,dvignl
oicn dkeqd z` xiykdle ziyily otec aygidl liren `ed

xad dxn` `l recne ,'ebn'dkeq xykd oic xengy df oic `zii
wgey gth jixv dxiykdl ickay legd zenia ieank dieyrd
.dxiykdl ick igla icy zekeq ly zaya dpicn ,igla ic `le

:`xnbd zvxznàeäädf oic -déì àëéøèöà àìzngn xnel ©Ÿ¦§§¦¨¥
oky lk ok m` ,dkeq ipicn mixeng zay ipicy oeiky ,ezehiyt

- `edàzìéwî àzLä[dkeqnÎ]àzøéîçì[zaylÎ]ïðéøîà,ebn ©§¨¦¦§¨©£¦§¨©§¦¨
dkeq oiiprl dxyky cnerd lr daexn day uextdy otecy

,dxengd zay oiiprl mb oteck zaygpàzøéîçî[zaynÎ] ¥£¦§¨
àzìé÷ì[dkeqlÎ]ïkL ìk àìef otecy oeike ,ebn xn`py §¦§¨Ÿ¨¤¥

oiiprl otec mb zaygpy i`ce ,dxengd zay iabl otec zaygp
.dkeq
àôeb,àáø øîà ¨¨©¨¨
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" באופןxdnlשל או לארץ", שהיא jetddביאתכם –
לכך  הטבעי הזמן מן יותר ישראל) חטאי (בגלל תימשך
הללו  הענינים שני את משה כרך לפיכך שנה. ארבעים –
מתקיים  נסי, באופן לא אם זה: של בהמשכו זה יחדיו,

המנוגד  האופן .12במילא

.·

Ê"·È¯ ˙ÁÎÂ‰ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ˙‰Â ‡¯Ó‚‰ È¯·„ ¯·Ò‰
ÈÒÂ˙ÈÈ·Ï

להיות  יכלה במדבר (שההליכה לעיל האמור פי על
דברי  מוסברים האמורים) האופנים משני באחד רק

בגמרא: תמוה מאמר על ה"תוספות"

בגמרא  עם 13נאמר התווכח זכאי בן יוחנן שרבי
שבת", "אחר תמיד חל שעצרת שיטתם, על בייתוסי

השבת  ממחרת לכם שב"וספרתם שפירשו 14מפני

משה  טען: הבייתוסי בראשית. לשבת היא הכוונה
הוא, אחד יום שעצרת וידוע היה, ישראל אוהב רבינו
שני  מתענגין ישראל שיהו כדי שבת אחר ותקנה עמד
"אחד  בפסוק זכאי בן יוחנן רבי כך על לו ענה ימים.
אוהב  רבינו משה "ואם באומרו מחורב..." יום עשר

שנה". ארבעים במדבר איחרן למה היה, ישראל

ה"תוספות" זכאי 15בעלי בן יוחנן שרבי מסבירים,
זה  מקרא עליו ("קרא זה פסוק דוקא כהוכחה 16בחר (

שנה", ארבעים במדבר ש"איחרן שבכך לכך מפני
אוהב  היה "דאם לומר זכאי בן יוחנן רבי  התכוון
ללכת  הצליחו ולא שנה מ' במדבר איחרן למה ישראל
רש"י  מפירוש שמובן כפי ימים", ג' באותן שעשו כמו

ימים. בשלשה זו דרך עברו שישראל דלעיל,

העובדה  לכאן מתקשרת כיצד מובן: לא לכאורה
הימים", ג' באותן שעשו כמו ללכת הצליחו ש"לא

במדבר ש"איחרן על הטענה dpyוהרי mirax` קיימת "
בי"א  ברנע לקדש מחורב הדרך את עוברים היו לו גם

ימים  בשלשה ולא ?17יום,

לא  לו הדבר: מובן לעיל האמור שלפי אלא,

"oxgi` באופן הליכתם היתה שנה" ארבעים במדבר
" ימים".egilvdשל ג' באותן שעשו כמו ללכת

.‚

‰È‰˘ ‰Ó ÔÈ„Ï ÈÒÂ˙ÈÈ·Ï ‰ÚÓ‰ ÔÈ· ¯˘˜‰
¯·„Ó·

במקום  אמנם, ברור: הכל לא עדיין לכאורה,

" של באופן מתקיימת `oxgiההליכה היתה במדבר"

" של במהירות אך egilvdההליכה ימים". ג' ללכת...
במענה זאת לומר יש מה "קרא iqeziialלשם ואף ,

מקרא דוקא?dfעליו "

שמשום  הבייתוסי לטענת שהסתירה לומר, הכרחי

היא, שבת...", אחר ותקנה (משה) "עמד ישראל אהבת

החליף  שנה" ארבעים במדבר ש"איחרן זה, מענין אכן,
הליכה רק של dlibx(לא האופן אלא) ישראל, לארץ

במהירות ללכת" .ziqip"הצליחו

.„
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רבות  פעמים וי 18כאמור הנמצאים על רבים כוחים

לאֿיהודים  ובין ישראל חכמי בין ובמדרשים בש"ס

העובדה  עצם הרי וכדומה), בייתוסים עם (וכן
ויכוחים, איתם ניהלו ישראל וחכמי שהתנאים

בתורת מפורטים אלו שלפי `znושויכוחים מוכיחה, ,

dxezd lky חכמי ותשובת אלו, לטענות מקום יש
הטענות  דחיית סתם אינן לפי 19ישראל אמיתיות אלא ,

.`znתורת

הבייתוסי  טענת שבלשון הדיוק על לענות ניתן בכך

ותקנה  עמד היה... ישראל אוהב רבינו "משה בעניננו:

אלא  בה', זאת תלה לא הוא כלומר, – שבת..." אחר
epiax dynaישראל אהבת שבגלל ,elyהואowiz

הוא  הרי לשאול: יש לכאורה, שבת. אחר תהא שעצרת
על שיטתו את השבת",weqtdמבסס על le`"ממחרת

dpwz רבינו משה ?20של
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לכם 12) מתקצר הדרך הי' כן לא שאילו כאן: הבחיי ובלשון
נתארך. ובעונותיכם

ואילך.13) סע"א סה, מנחות
יא.14) שם, – השבת" "ממחרת ועד"ז טו. כג, אמור
יום.15) עשר אחד ד"ה שם
שם.16) הגמרא לשון
שם.17) מנחות כפרש"י
לשאלות 18) בנוגע – 260 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

ב). (סט, נדה בסוף אלכסנדריא אנשי

(19– ממשנ"ת eppipra.6ולהעיר הערה 96 ע' חי"ב לקו"ש –
"קש". ה"ז המענה סברות דבערך י"ל ובפשטות

ישראל כמ 20) תפארת שם. למנחות קדשים בצאן שהקשה ו
ספ"ו. (להמהר"ל)

דוחק  – ידו" על הסכים "והקב"ה כתבו עמד) (ד"ה שם שבתוס' ואף
תקנתzaiqyלפרש היא גו'" השבת ממחרת לכם "וספרתם ,dynהציווי

(פז, דשבת הא וע"ד בתורה. ע"ז וציווה ידו על הסכים שהקב"ה אלא
בתורה). ציווי בהם מצינו (ולא עמו" הקב"ה והסכים כו' דברים "ג' א)

לג. פי"ט מבמדב"ר ולהעיר
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חז"ל  הוא: לכך dnkeמביאים21ההסבר dnk
יו"ט  ממחרת יום חמשים חלה שעצרת לכך הוכחות

לפירוש אין ולפיכך פסח, של (שב"ממחרת dfהראשון
בסיס  שום בראשית), לשבת היא הכוונה השבת"

dxezd iweqta22.

הבייתוסי  טענת שמשה23אלא, owiz24היתה,

כלומר, בראשית. שבת ממחרת תמיד תחול שעצרת
באופן  השנה, לוח את של 25שיקבעו הראשון שהיום ,

את  "מעברין כלשון השבת, ביום תמיד יחול פסח
לצורך" –26החודש לזה זה יתאימו הדברים ששני כך ,

בראשית, שבת – השבת" "ממחרת הן תהיה הספירה
יוםֿטוב. ממחרת שיהו mrhdeוהן "כדי היה זו לתקנה

כדלהלן. ימים", שני מתענגין ישראל

את זכאי בן יוחנן רבי שסתר לאחר mrhdלכן,
ארבעים  במדבר ש"איחרן הטענה, עלֿידי זו, לתקנה
מפסוק, הוכחה הביא הוא ט, סעיף כדלקמן שנה",
רואים, הפסוק מן כי כזו, תקנה כלל תיתכן שלא

להיות התאריכים:ipyשצריכים לקביעות אופנים
להיות  שחל ו"יוםֿטוב בשבת", להיות שחל "יוםֿטוב

השבת" .27באמצע

.‰
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שכל  על מיוסדים הויכוח שפרטי לעיל, האמור לפי
הויכוח: על מאד גדולה תמיהה מתחזקת התורה,

אוהב iqeziiadשיטת רבינו ש"משה כך, על מבוססת
היה", i`kfישראל oa opgei iaxe ואם" בתמיהה שואל

היה"?! ישראל אוהב רבינו משה

היא: לכך ההסבר תמצית

ישראל  אוהב רבינו משה "ואם המילים משמעות
היתה  לא רבינו משה של ישראל שאהבת היא, היה"

שסבר "שיהו iqeziiadכפי תקנה מחייבת שהיא ,
עמוקה, יותר הרבה אלא ימים", שני מתענגין ישראל
אצל  יהיה שתמיד לכך סיבה מהווה איננה שהיא באופן

"מתענגין".ielbaישראל של הענין

יום  עשר "אחד הפסוק את ציטט הוא כך לשם
מדברי הלקוח משה,dgkezמחורב...", ielbayשל

בדברי  שדוקא היא, האמת אך כעונש... הענין נראה
משה  של והעמוקה הגדולה האהבה התבטאה התוכחה

המדרש  כלשון "28לישראל, :oade`y dyn ogikei."

.Â
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יום, מ"ט סופרים ישראל – בספירה תלויה "עצרת"
כידוע  עצרת, הוא החמישים הימים 29והיום מ"ט ,

שערים) (מ"ט הדרגות על מורים סופרים שישראל
אליהן מגיעים הם mzcearazinvrdשישראל ולכן ,

לספור  החמישים,30צריכים יום זאת לעומת הימים. את
eppi`y הניתנת דרגה על מורה ישראל, בספירת נכלל

dlrnln שניתן הדרגות של ההכנה לאחר הנו"ן), (שער
בדומה  עצמית, בעבודה אליהן למאמר 31להגיע

למטה,32חז"ל  מעט עצמו מקדש אדם שכאשר ,
מלמעלה. הרבה אותו מקדשין

יוםֿטוב, של שמהותו כיוון היתה: הבייתוסי טענת
צריכה מלמעלה, הבא ענין הוא החמישים, dpkddיום

הבאה הקדושה את להדגיש –dlrnlnלעצרת
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ואילך.21) ב שם, מנחות
שם,22) מנחות מהרש"א (חדא"ג כו'" שבתון מקרי יו"ט ד"מצינו

cere.(
(לא 23) הוא שבת אחר שעצרת דזה הצדוקים שסברת אף היינו,

מ"מ, – השבת" "ממחרת הכתוב פירוש שזהו מפני כ"א) משה, תקנת
ישראל, חכמי לשיטת גם שתתאים ואופן וסברא טענה הבייתוסי חיפש

השבת. אחר תמיד תהי' שעצרת
תקנת 24) הוא דעצרת הקביעות שאופן הצדוקי טענת שיסוד וי"ל,

אחד  ד"יום (מ"ת*), לעצרת בההכנה זה כעין שמצינו מפני הוא – משה
שם). (שבת עמו" הקב"ה והסכים מדעתו.. משה הוסיף

ה"א.25) פ"ב (ר"ה בירושלמי דאיתא הא יומתק בפנים המבואר ע"פ
מצד  הי' החודש בעדות המינים שקלקול ב) כב, ר"ה להטעות ד"ה רש"י
שיום  כדי כו' שקר עדי ושכרו השבת אחר עצרת אומרים שהבייתוסים זה
זו  לקביעות מתאוין שהיו מפני רק שאי"ז – בשבת יהי' דפסח ראשון
דעצרת  התקנה לאופן שייך שזה כ"א שם), לירושלמי קה"ע שם. (רש"י
בשבת). יחול דפסח א' שיום באופן החדשים שיקבעו (ע"י שבת אחר

.23 הערה ראה אבל
ספרים 26) שם. מפרשיו וראה ואילך. הי"ז פ"ג קדוה"ח הל' רמב"ם

הדחיות. בביאור העיבור חשבון ביסודי הדנים
ולא 27) – דוקא זו דרשה ריב"ז לו שענה מה בפשטות מובן עפ"ז

להו  אית דריב"ז) (גם ש"כולהו [ובפרט שם שבמנחות הדרשות משאר
(מת  מתרתי בר מוכח פירכא זו מדרשה רק כי – א] סו, שם – כו'" רי)

l"vy הדרשות שאר משא"כ השבת", באמצע להיות שחל ד"יו"ט קביעות
לקו"ש  – באו"א – וראה היו"ט. ממחרת צ"ל שהספירה להוכיח רק הן

.19 בהערה שנסמן
ד.28) פ"א, פרשתנו דב"ר
ג.29) לה, שה"ש ואילך. א יב, ד. י, במדבר .n"kaeלקו"ת
בהיום.30) כלל ופועלת משנה אינה שהספירה
בערך 31) שלא היא והעיקרית – דרגות ב' – הנון שער שבנתינת אלא

שם). במדבר (לקו"ת יום המ"ט
ספ"ג.32) יומא

.35 dxrd onwl d`x la` (*
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וקיימא" ש"מקדשא של 33"שבת", יום היא לכן (אשר ,
עמל  ללא ).35ויגיעה 34תענוג,

להיות  הכנה הן הספירה ימי של הקודמות הדרגות
שער ilkהאדם (עצרת, מלמעלה הניתנת לדרגה

אך dnvrהנו"ן), zxvr,האדם מעבודת נעלית היא

גם צריך axrולכן לעצרת, הסמוך היום שבועות,
השבת. יום וזהו – עצרת של זו ל"מעלה" דומה להיות

.Ê
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תורתנו" מתן "זמן הוא השבועות ואכן 36חג ,
גם  הבייתוסים בשיטת קיים "עצרת" לגבי לעיל האמור

התורה  כלל :37לגבי

ולא  בלבד, בתורהֿשבכתב מאמינים הבייתוסים
שבעלֿפה  שבכתב 38בתורה התורה בין ההבדל .

שבכתב התורה את הוא: Îyecwdלתורהֿשבעלֿפה
azek dyne xne` `edÎjexa39 כולה ניתנה היא –

dlrnln הלומד של בהבנתו כלֿכך כרוכה ואינה ,

שירדה 40אותה  כפי התורה היא שבעלֿפה התורה .
האדם  של והשגתו מתגלה 41להבנתו שהיא כפי ,

ודור  דור שבכל ישראל חכמי באמצעות ,42ומועברת

" להיות צריך dlולגביה `yt`l"43 צריך הלומדה –
התורהֿ לעומת בה, לחדש כדי שכלו את לייגע

וחסר. יתיר כל נאסר שבה שבכתב,

בלבד, שבכתב בתורה המאמינים הבייתוסים

גלוי  באופן שניתן מה רק היא שהתורה סוברים

מלמעלה.

טענת  וזוהי תורה. מתן לגבי גם הוא כך

שמפני l`xyiהבייתוסים, zad`– שעצרת משה תיקן
עמל  בו שאין יום לאחר שבת, אחר תהיה – תורה מתן

מלמעלה  ניתן והכל בלבד, תענוג אלא .44ויגיעה,

.Á
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ניתנה  שבעלֿפה התורה שגם היא האמת אבל
ומגיעים  מבינים שהנבראים בתורה החלקים גם בסיני,

באמצעות ירדה mlkyאליהם שהיא כפי ה', תורת הם ,
להבינה  יוכל שנברא באופן למטה, ,45ו"נתלבשה"

חיבור  שייווצר תורה, מתן תכלית מתגשמת ובכך
ל"תחתון" "עליון" ומגיע 46בין עמל, אדם כאשר .

הרי בתורה, מסויימת לסברא d'בשכלו zxez נקראת
"תורתו" נעשית47עלֿשמו, והיא ,ely זה אין אמנם, .

חברו" של קבין כ"ט' הרבה מלמעלה,48כ"כ הניתנים
" זהו elyאך aw"46 עם מציאותו מתאחדת ובאמצעותו ,

נפלא" "בייחוד ה' .49חכמת

ולכן  ותחתון, עליון חיבור היא תורה מתן תכלית
הענינים גם (עליונים)milrpdצריכים הנבראים מן

(תחתונים). האדם בשכל להיקלט

למתןֿתורה, כהכנה הבאה העומר ספירת כך, אם
לקבלת  ראוי להיות כדי האדם של ועבודתו יגיעתו
וכך  מתןֿתורה. של הענין לעצם קשורה התורה,

החסידות  בספרי של 50מוסברת הענין משמעות
יום" חמשים –51"תספרו ומאירים מזהירים שישראל ,

יום את – ספיר אבן השפע miyngdמלשון גם :
תורה,האלוקי במתן המתגלה הנו"ן, שער ribnשל

זוהי  ולפיכך העומר, בספירת ישראל עבודת עלֿידי
מתןֿתורה  לקראת המתאימה .52ההכנה
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א.33) יז, ביצה
אֿב.34) עב, בלק לקו"ת .n"kaeראה
מתנה.35) בשבת, יאכל בע"ש שטרח מי ענינים: שני – בשבת שגם

ואילך. ד קעד, (סדור מצ"ע תענוג ממלאכתו, שנח ע"י בתענוג: וכן
תרע"ה  אנכי, ראה ד"ה ח"ב תער"ב המשך ואילך. תקמג ע ' תרס"ו המשך

ואילך.
ר"ה 36) ירושלמי ב. סח, פסחים וראה השבועות. דחג התפלה נוסח

.21 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש – ובארוכה סה"ח. פ"ד
שהצדוקים 37) יא) כט, פינחס טוב (לקח ממרז"ל להעיר אבל

.52 הערה לקמן וראה בעצרת". הי' לא תורה "מתן אומרים
שם.38) וברש"י ב לג, .n"kaeסנהדרין
א.39) טו, ב"ב
סי"בֿיג.40) פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ראה
(ממג"א 41) ס"ב ס"נ או"ח אדה"ז שו"ע סי"ג. שם ת"ת הל' ראה

סק"ב). שם
(ראה 42) מסיני למשה ניתן לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה דכל

.(272 ע' לקמן נסמן ועוד. ה"ד. פ"ב פאה ירוש' ב. יט, מגילה

ס"ב:43) פ"ב שם ת"ת הל' וראה ב. יב, סכ"ו ycgleזח"א אגה"ק .
ג. לח, מתו"א ולהעיר א). (קמה,

הובא 44) (ספ"ה באדר"נ דאיתא הא עם בפנים, המבואר לקשר ויש
במאמר  שאמרו (וצדוקים) הבייתוסים דשורש ב) קטו, ב"ב ברשב"ם
ע"מ  שלא הרב את המשמשין כעבדים "הוו מ"ג) פ"א (אבות אנטיגנוס
כו'" שכרו יטול ולא היום כל מלאכה פועל שיעשה "אפשר פרס", לקבל

מלמעלה). (שבא השכר בשביל הוא העבודה ענין שעיקר היינו, –
פ"ד.45) תניא ראה
ג.46) פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא – המדרש לשון ע"פ
א.47) יט, ע"ז
א.48) לח, ב"מ
עיי"ש.49) פ"ה, תניא
ח"ג 50) [המתורגם] לקו"ש – ובארוכה שם. ושה"ש במדבר לקו"ת
.257 ע'
טז.51) כג, אמור
החילוק 52) הענינים) (בפנימיות ג"כ לבאר יש בפנים המבואר ע"פ

משא"כ  ,(37 הערה (כנ"ל בעצרת" הי' לא "מ"ת שאומרים הצדוקים בין
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ההוכחה  את זכאי בן יוחנן רבי הביא כך על
שנה": ארבעים במדבר ש"איחרן ממשה,

תורת התורה, למרק cqgעונשי כדי באים את 53,
להיות  הגזירה מטרת גם כך החטא. מפגם החוטא
חטא  על להעניש כדי רק איננה שנה ארבעים במדבר
חזק  קשר לידי ישראל את להביא כדי אלא המרגלים,
מהם  למנוע וכדי הקדושֿברוךֿהוא, עם יותר ועמוק

כזה. חטא שניה פעם

שנתנסו  הנסיונות כל באמצעות התרחש זה ענין
וחזרו  ישראל, התגברו שעליהם במדבר, ישראל
עזה  התקשרות אצלם יצר זה וכל וכדומה, בתשובה
כפי  לקלקלה, יכול אינו דבר ששום כך לאלוקות

הרמב"ם  בנסיון,54שמרחיב העומד מעלת על בדברו
וכו'. בעליֿתשובה למעלת בדומה

אצל  שפיעמה העזה ישראל אהבת דוקא כלומר,
שנה", ארבעים במדבר ש"איחרן לכך הביאה משה,

עיני תמיד אשר... ל"ארץ ייכנסו `jiwelשישראל 'd
"55בה" של בדרגה בהיותם ,mkiwl` 'da miwacd,"

באמצעות הגיעו mzribieשאליה mzcear56,
העמים  במדבר את 57מסעותיהם מעצמם ברוחצם ,

והפגם. החטא

.È

˙ÂÏÚ˙‰Ï ÌÈÙÂ‡‰ È˘

בן  יוחנן רבי מדוע מובן לעיל, המוסבר כל לפי
מחורב..." יום עשר אחד זה: מקרא עליו "קרא זכאי
"דאם  לומר ה"תוספות" כדברי התכוון, הוא ובכך –

ללכת...": הצליחו ולא ישראל... אוהב היה

לארץ  להכנס כדי המדבר את לעבור הוצרכו ישראל
את  ובזככם במדבר, שבנסיעותיהם מפני ישראל,

בעצמם  התעלו הם העמים", ראויים 58"מדבר ונעשו ,
בשני  להיעשות יכול היה זה ענין ישראל. לארץ להכנס

אופנים:

מצד קיימות dpikydא) לא זו בדרך – מלמעלה –
להיעשות  יכולה וההתעלות ה"מטה", של המגבלות
"נהמא  היא זו דרך אך עיכובים. ללא במהירות,
כאן  חסרה מאחרים), שבא בושה, (לחם דכסופא"

האדם. עבודת של השותפות

מצד צורך,l`xyiב) היה זה באופן – מלמטה –
במדבר  ש"איחרן בכך כראוי, ייעשה שהדבר כדי

שנה" המסעות 59ארבעים כל באמצעות דוקא .
בכל  והתעלו ישראל הזדככו וכדומה, והנסיונות

.60הפרטים 

לבייתוסי: זכאי בן יוחנן רבי תשובת היתה וזאת
את  להעדיף צריך משה היה הבייתוסי של שיטתו לפי

" של "egilvdהאופן לארץ",xdnlללכת..." ביאתכם
dlrnln.("...מתענגין ישראל שיהו ("כדי

מוכיחה, שנה" מ' במדבר ש"איחרן העובדה אך
דוקא  התבטאה משה של האמיתית ישראל שאהבת

ישראל את הביא שהוא zinvrבכך dribie dcearl.

מחורב..." יום עשר "אחד הפסוק מהווה [לפיכך
בפסוק  הכתובים הקודמים, התוכחה דברי של סיכום

דברי 61הקודם  מטרת כי שאוהבן", משה ש"יוכיחן ,
ועבודה  תשובה לידי ישראל את להביא היתה התוכחה

עצמם  ארבעים 62מצד במדבר להליכתם הסיבה וזוהי ,
שנה].

ההסבר הוא לכך הזו zekix`lדומה הגלות של
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:(36 הערה לעיל (נסמן למ"ת שייך שעצרת לדידן
משא"כ  האדם, לעבודת ששייך מורה ספירה ע"י נקבע שעצרת זה

בסיו  בז' לפעמים עצרת (שהרי ספירה ע"י נקבע שאינו דמ"ת או הענין ן
שהוא  מורה ס"א) תצד סי' או"ח אדה"ז שו"ע – בסיון בו' הוא ומ"ת בה'

שם): ח"ג בלקו"ש בארוכה (ראה האדם מעבודת למעלה
שייך  אינו שמ"ת היינו בעצרת, הי' לא שמ"ת הצדוקים אומרים ולכן
מתן  זמן הוא שעצרת לדידן משא"כ האדם: עבודת ע"י שנעשה לעצרת
האדם, מעבודת לגמרי למעלה (לכאורה) שהם הענינים גם כי תורתנו,

גם ולכן בפנימיות, ונמשכים לעבודה הם שלמעלה z"nשייכים בחי' –
ספירה. ע"י ונמשך שבא לעצרת שייך – מעבודה לגמרי

ד.53) נג, קרח ג. כה, נשא שם ג"כ וראה ב. פו, מטות לקו"ת
פ"ו.54) פרקים בשמונה
יב.55) יא, עקב
ואילך)56) 374 ע' חי"ח [המתורגם] (לקו"ש ממשנ"ת להעיר

לפינחס. משה בין ההפרש

ואילך.57) ב צא, מסעי שם נשא. ר"פ לקו"ת .cereראה
שם.58) מסעי לקו"ת ראה
המסעות 59) דכל ואילך) (ס"ה 424 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש ראה

בארוכה. עיי"ש זו, ירידה שע"י העלי' בשביל תחילה בכוונה היו במדבר
שהלכו 60) הטעם שזהו – בפרטים הוא מלמעלה בא כשהבירור גם

לכל  מיוחד יום צ"ל שונות, מסעות ג' שהם מכיון כי ימים, בג' זה מהלך
עולמות  ג' לנגד הם ימים דג' יח) (ע' פרשתנו אוה"ת (וראה בפ"ע מסע

– בי"ע)
המעלה  בזה שאין ע"ז (נוסף מלמעלה בא הבירור כאשר מ"מ אבל

mc`d dcearc.בשלימותו המטה וזיכוך בירור אינו הרי) ,
לפני 61) שהכעיסו המקומות כל כאן ש"מנה מה הן התוכחות שהרי

גו'" מחורב יום עשר ו"אחד – פרשתנו) ריש (פרש"י שם `epiהמקום"
המקום. לפני שהכעיסו מקום

דברי 62) בין השייכות שזוהי – ואילך 15 ע' לקמן בארוכה ג"כ ראה
עצמו  מפי שמשה מה הוא תורה דמשנה הענין כי תורה, למשנה תוכחה
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ולעשותם  ישראל את לזכך היא הדבר כוונת האחרונה.
מציאותם מצד שגם לכך, יהיו mdlyראויים הם

לגאולה. מוכנים

באופן  זו בעבודה "מתרפאים" שישראל עלֿידיֿזה

של  באופן עצמו הזיכוך נעשה "זכו", של

שתי 63"אחישנה" את הכולל באופן באה והגאולה ,

"בעתה" של הן בכל 61המעלות: הוא הזיכוך שאז ,
מלמעלה, הבאה "אחישנה", של והן הפרטים,

הקיצין" כל "כלו כבר כאשר בגאולה 64במיוחד, ,
צדקנו,dnilydeהאמתית משיח בימינו dxdnaעלֿידי

ממש.

(f"lyz y"dbgc 'a mei zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

עיי"ש  המטה, מצד עבודה ג) כ, שה"ש לקו"ת ב. לא, (מגילה אמרה
בארוכה.

דוגמת  הוא הראשונים ספרים וד' תורה משנה בין שההפרש ולהעיר,
33 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש (ראה ותושב"כ תושבע"פ בין ההפרש

,52 שהוא p"yeהערה דוקא זה קרא ריב"ז שהביא מה יותר יומתק ועפ"ז .(

איך יותר עוד להדגיש – תורה הענין dynyממשנה בבנ"י לפעול רצה
(תושבע"פ). כו' עצמו בכח דעבודה

מלכות.63) לבוש יביאו סד"ה אורה משערי ולהעיר א. צח, סנהדרין
ב.64) צז, סנהדרין

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תמוז, תשי"א
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ גזע תרשישים כו'

מוה"ר עזריאל זעליג שי'

שלום וברכה!

...ו( בנוגע לשיעורי דא"ח ברבים, הנה אינו כותב איפוא הם נמצאים כבר ואיפוא יש לייסדם, 
ומהנכון הי' כדי שלא יהי' בזה ענינים של כניסה בעבודת רעהו, שיתייעצו יחד עם הרה"ג והרה"ח כו' 
ויעבדו  ירושלים ת"ו  וב"כ בתכ"נ חב"ד שבעיה"ק  ובכ"ח תורת אמת,  זווין  יוסף שי'  מוה"ר שלמה 

תכנית בזה, ולכשיודיעו התכנית אשתדל לעשות בזה כפי האפשרי.

ז( בנוגע להטופס של קרן גמ"ח של הכולל, הנה לדעתי יקראו את השם וכמו שכתבתי כבר 
במכ' הקודם - "קופת גמ"ח מרכזית של כולל חב"ד ירוש' ת"ו" - או בסדר הפוך שיהי' כתוב "כולל 

חב"ד", ותחת לזה "קופת גמ"ח מרכזית של הכולל חב"ד".

שירצו  באם  הכללי  בהקו"ק  זה  לכלול  אפשר  הנה  הגמ"ח,  למפעל  ביחס  לקו"ק  בנוגע  ח( 
לפרסמו לר"ה הבע"ל, היינו שיוסיפו ס]ע[יף מיוחד:

"ביחוד הנני מעורר את ידידנו אנ"ש שבכל אתר ואתר ד' עליהם יחיו על המפעל החשוב ביותר 
של הכולל חב"ד, והוא קופת גמ"ח מרכזית שעל ידו, אשר ידוע שזהו אחת מהמעלות היותר נעלות 
במצות הצדקה ובפרט אשר הקרן הניתן מיד נדיבים קיים הוא, ולוים והולכים לוים את הכסף כמה 

וכמה פעמים אשר בכל פעם ופעם הנה עוד הפעם משתמשים בכספו למפעל חשוב זה".

ט( קבלתי מברק ממנו שמתעתד לסדר התועדות כללית בימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז ובקשת 
ברכה: ועניתי לו בטע"ג במועדו, ואתענין לדעת הפרטים ע"ד ההתועדות הנ"ל.

י( במברק הנ"ל הוספתי ג"כ ע"ד פרסום דעתי בנוגע להבחירות ובטח עשו בזה באופן המתאים.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ופ"ש כל חברי ועד ההנהלה.
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הקודש  ללשון מתורגם
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הפסוק  אל 1על משה דיבר שנה... בארבעים "ויהי
לגבי  פשטנים שני של פירושים שני יש ישראל..." בני

לישראל: משה של דבריו

מספרי  מביא רש"י תוכחה 2(א) דברי אלו שהיו ,
למיתה"). סמוך אלא הוכיחן ("שלא

עד  כולה התורה כל להם "החזיר אומר: ספורנו (ב)
בכלל" .3הנה

"הא  כי זה, את זה סותרים אינם הפירושים שני
בו") נמצאים זה וגם זה (=גם ביה" איתנהו :4והא

"כל  על חזרה וגם תוכחה, דברי ישנם דברים בספר
כולה" –5התורה בשמו כמודגש ,dpyn ההבדל תורה.

העיקר. מהו הדגש, מה על הוא: המפרשים שני בין

ספר  על מוסב משה..." "דיבר להבין: צריך אך
(א) – הדברים ששני לומר, כך, אם ויש, כולו, דברים
או  זה, את זה כוללים – תורה משנה (ב) תוכחה דברי

משותף. תוכן להם שיש

.·

ÌÈ˘ÓÂÁÏ "ÌÈ¯·„" ÔÈ· Ï„·‰‰ ÏÚ ‡¯Ó‚‰ È¯·„
ÌÈ¯Á‡‰

לבין  הראשונים הספרים ארבעת שבין ההבדל על
בגמרא  נאמר דברים הם 6ספר הראשונים שארבעת ,

"מפי  משה אמר תורה משנה ואת הגבורה", "מפי
עצמו".

שמשה  וחלילה, חס הכוונה, אין עצמו" ב"מפי
עצמיים דברים תורה" ב"משנה כפי elyn7אמר אלא ,

אחר  במקום מסביר היה 8שרש"י מאליו לאו "משה :
והיה  הוא שקיבלה כמו אלא תורה... משנה להם שונה
האחרונות  בדברות שכתוב מה וכל להם, ומגיד חוזר
שנאמר  וכפי בסיני"; שמע וכן בלוחות כתוב היה

"ברוח 9בתוספות  היה אמרם" מעצמו ש"משה שמה ,
הקודש".

משה  אמר לא תורה במשנה גם אם להבין: וצריך
דבריו "elyאת – הקודש ברוח אלא ,dpiky מדברת

גרונו" שלכן 10מתוך ,11" כי 12מטר..."izzpeאמר ,
שדיבר" הוא הוי' כך 13"רוח על נאמר מדוע כך, אם –

עצמו"? "מפי

הגמרא  דברי על גם קיימת שאלה ,14אותה
במשנה  בעלמא, סמוכים דריש דלא למאן ש"אפילו
במשנה  סמוכים, דורש שאינו מי (=אפילו דריש" תורה

וראב"ן  דורשם) הוא משום 15תורה "וטעמא מסביר:
ומאוחר  מוקדם ואין נאמרה הגבורה מפי התורה דכל
לא  פרשה, אחר פרשה תורה משנה שסידר משה אבל

להדרש". אלא סידר

תורה' ה'משנה את אמר משה בזה: מובן ואינו
בחומש  הסדר תלוי כן, אם ומדוע, הקודש", "ברוח
הראשונים, הספרים בארבעת אשר בעוד במשה, דברים
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ג.1) א, פרשתנו
א.2) א, עה"פ וכן עה"פ.
וראה 3) מואב. בערבות ונשתלשו וש"נ): ע"ב. ריש (ו, חגיגה ראה

מפרש"י  ולהעיר בהר. ר"פ עה"ת פרש"י ונשתלשו. ד"ה שם פרש"י
ה. א, פרשתנו

ועוד.4) פרשתנו. ריש המור צרור דברים. לספר הרמב"ן הקדמת ראה
תורה 5) משנה הוא דברים ספר האזינו: פ' להאריז"ל טעהמ"צ ראה

זבחים  מפרש"י ולהעיר כו'. ראשונים שבחומשים מה כל וכולל וחוזר
מואב, בערבות ונשתלשו סע"ב): כו'.dpyndxez(קטו,

(6" איתא בגמרא – ב. לא, (ועיי"ש zellwמגילה תורה" שבמשנה
.13 הערה דלקמן בזהר וכ"ה כג), כח, תבא פרש"י משה. ד"ה בפרש"י
וראה  אמרן. עצמו מפי משה תורה משנה דאקרי האי א: רסא, בזח"ג אבל
ריש  אוה"ת בארוכה וראה ועוד. פרשתנו. ריש אוה"ח עה"ת, ש"ך

פרשתנו.

אמר 7) אם אחת, תיבה אפילו ה'.. מעם התורה שאין "האומר שהרי
אמרו envrמשה itnה"זxtek.ה"ח פ"ג תשובה הל' רמב"ם – בתורה"

– דכולהי ואבוהן השמיני. יסוד חלק פ' סנהדרין להרמב"ם פיה"מ
ה"ו*. פי"ג תפלה הל' רמב"ם

צוך.8) כאשר ד"ה ב נו, סנהדרין
משה.9) ד"ה שם מגילה

(10.69 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש נסמן
א.11) נ, בחקותי לקו"ת
יד.12) יא, עקב
דאחיד 13) קול ההוא מפי עצמו מפי א): רסה, רע"א. (ז, זח"ג ראה

בי'.
א.14) ד, יבמות ב. כא, ברכות
על 15) ופליג שם). יבמות רנשבורג מהר"ב בהגהות (נעתק לד סי'

שם. וריטב"א רמב"ן וכי. סד"ה שם יבמות תוספות

dxez dpynay zellwa wx edfc l"vkr ..dxeabd itnl dnec f"i` t"kr n"n ,w"dexae 'qezd 'ky s`e :(686 'r) my m"anxd lr miyecig v"vdl mipic iwqta (*
.exn` dxeabd itn dyn dxez dpyn xtq lk la`

itn jl 'idi `le ikp`" cre "dxeabd itn"a zebxc dnkc l"vkr k"d`la ixde ,(6 dxrd lirlc b"gf) "zellw" xkfp `ly mewna ok yxtl ezpeek oi` dxe`kl la`
.(`"rx ,ck zekn) "meprny dxeabd
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אין  משה, באמצעות ישראל לבני הועברו הם שגם
כך? הדבר

.‚
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לכך: ההסבר

באלפיים 16חז"ל  לעולם קדמה שהתורה אומרים
(בעיקר) אלא בזמן, (רק) לא – "קדמה" שנה.

מן 17בחשיבות  לחלוטין נעלית היא עצמה בפני תורה .
ה  צריך לעולם, תרד שהתורה כדי לפיכך, דבר העולם.
הצדדים  שני לו שיש "ממוצע", עלֿידי –18להיעשות

גם וגםdlrpהוא העולם, הוא jezaמן וכך – העולם
לחברם. יכול

שיש  רבינו, משה הוא לעולם התורה בין המקשר
הקצוות  שני בשיא 19בו היה הוא אחד מצד :

העצמית, מ"ה"xcrdההתבטלות "ונחנו 20מציאות

היה  הוא שני ומצד לעולם, שמעבר התבטלות –
zenily הוא 21המציאות (ולכן בעולם שהיא כפי

קומה" "בעל אמות"22היה "עשר יותר 23– הרבה ,
אמות  ג' רגיל: אדם של הוא 24מקומתו וכך – (

לבין  לעולם, שמעל התורה, בין לחבר היה יכול
העולם.

.„
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דרכים  שתי באמצעות 25ישנן השפעה למעבר
:26"ממוצע"

"מעבר" דרך עם 27(א) מתאחדת איננה ההשפעה –
של באופן משנה zeyalzdהמקשר הממוצע ואין בו,

אותה, מעביר רק הוא ההשפעה, idy`את zenk,
לנמוכה. גבוהה מדרגה

"התלבשות" דרך ההשפעה27(ב) –zyalzn
ונעש  המקשר, עם היא ומתאחדת שינויים. בה ים

אחרֿכך  יכולים וכך המקשר, לדרגת בהתאם משתנה
ההשגה בכלי ההשפעה את לקבל .mdlyהמקבלים

לבין  הראשונים הספרים ארבעת בין ההבדל זה
תורה  :28משנה

מקשר  משה היה הראשונים הספרים בארבעת
רש"י  ובלשון "מעבר", של שליח,29בדרך נעשה :
בהשגתו נתפסו לא התורה של elyודברי באופן

"מפי של בדרגה נשארו אלא ",dxeabdהתלבשות,
"ברוח  שנאמר למרות תורה, במשנה זאת לעומת
של  בדרך משה בהשגת נתפסה ה'" "רוח אך הקודש",

עצמו" "מפי נקרא ולכן ,30התלבשות,
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זח"ב 16) ד'. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ג. צ, תהלים מדרש ראה
ועוד. א. מט,

(17.(272 ס"ע תש"ח (סה"מ תרנ"ג תילים במדרש איתא ד"ה ראה
ובכ"מ.
ולכן 18) המשפיע אל ערך קצת איזה לו שיש מתורגמן בדוגמת

שע"י  העם אל ערך ג"כ לו ויש המשפיע מן ההשפעה לקבל ביכלתו
(ע' תרנ"ט בפנים פנים ד"ה בארוכה (ראה כו' ההשפעה לקבל יכולים
מטו"מ  ש"פ שיחת בארוכה וראה קבֿג). ע' תרס"ו המשך ואילך). קצ

תשל"ז.
(באבער)19) תהלים מדרש ד. פי"א, (דב"ר ממחז"ל גם להעיר

ראה  – האלקים" ולמעלה מחציו איש ולמטה "מחציו דמשה צ') מזמור
שם. פב"פ רד"ה

נבואתו דרגת שבפנים: קצוות ב' בנבואתו הנביאים,dlrnlוגם מכל
ונבהלים  "יראים שהיו הנביאים ככל (לא עומדו" על "עומד הי' ולאידך
סנהדרין  פיהמ"ש ה"ו. פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם בכ"ז ראה – ומתמוגגין")

פ"ז. פרקים ח' השביעי. יסוד חלק פ'
זֿח.20) טז, בשלח הכתוב לשון
הנבחר 21) השביעי: יסוד חלק פ' סנהדרין להרמב"ם מפיה"מ להעיר

האדם. מין מכל
וכולן 22) כו' ועשיר* גבור א): (לח, ובנדרים א. צב, שבת ראה
ממשה.
שם.23) שבת וראה וש"נ. ב. נד, ברכות
שזהו 24) סע"ב) (ק, ב"ב ורמב"ן וברשב"ם א. מח, עירובין ראה

הראש. עם ביחד
שאין 25) היד, אצבעות ע"י שכל דבר כתיבת פשוטה: הכי דוגמא

לבד: מעבר דרך רק האצבעות דרך עובר והשכל השכל, משנה האצבע
השכל  התלבשות (כגון הנפש כחות בשאר או במוח, השכל התלבשות
שבהערה  ושכר יין (ד"ה ערכם לפי בהם מתצמצם שהשכל במדות),
מטו"מ  ש"פ שיחת בארוכה וראה ועוד). תכה. ע' תרס"ו המשך הבאה.

.151 ע' לקמן הנ"ל.
פנים 26) סד"ה פ"ו. ושכר יין ד"ה ב') (כרך שמיני אוה"ת בכ"ז ראה

ובכ"מ. ה'ש"ת. אור עוטה ד"ה וראה קצדֿה). (ע' שם בפנים
מ"ש 27) להבין ד"ה קו"א תניא – והתלבשות דמעבר החילוק ראה

ושכר  יין ד"ה ובארוכה ואילך. ב פט, מסעי לקו"ת א). (קנח, בפע"ח
ועוד. הנ"ל.

אוה"ת 28) ג. כ, שה"ש לקו"ת ועייג"כ ו'. ע' פרשתנו אוה"ת ראה
ואילך). שטז ע' תרכ"ו (סה"מ תתמֿמא ע' אמור

לבד  מעבר בדרך הוא דמשה דממוצע מבואר, שם בפנים פנים בד"ה
שם.zenleray(וממוצע אור עוטה ד"ה ג"כ וראה התלבשות. בדרך הוא

שלכן  ו"התלבשות", ב"מעבר" מדריגות שכמה מובן, אבל – ובכ"מ)
דממוצע  ההתלבשות בערך מעבר נק' תורה דמשנה ההתלבשות
פב"פ  ד"ה ראה – ממש" ה' "דבר היא תורה משנה גם [שלכן שבעולמות
הוא  דמשה שהממוצע לפי הוא ממש" ה' "דבר היא שתורה שזה שם,
ואכ"מ. התלבשות. נק' הראשונים ספרים ד' שבערך אף מעבר], בדרך רק

שם).29) בלקו"ת (הובא הגבורה מפי משה ד"ה שם מגילה
פמ"ג.30) – מפראג למהר"ל – ישראל תפארת ג"כ ראה

.jli`e 82 'r b"kg y"ewl d`xe .jli`e `z r"q ycewÎzexb` v"iel ihewl d`x ± ezligza f"t z"deqi 'ld m"anxe mixcp ,zay 'qn oia miiepiyd lr (*
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ש" הדעה לפי שאפילו לכך, ההסבר גם l`זהו
דריש": תורה "במשנה הרי סמוכים", דריש

של  בשכלו התלבשו לא הראשונים הספרים ארבעת
ביותר  מדויק הפסוקים שסדר למרות ולכן ,31משה,

לפי  איננו ה"סמוכים" יותר, "עליון" הסדר זאת בכל
סמוכים". דריש "לא ולפיכך הנבראים, הבנת

בהשגת  ה' דבר התלבש שם תורה. במשנה כך לא
וגם משה xcqמשה, הבנת לפי בנוי והפסוקים הדברים

סמוכים". "דריש ולכן והנבראים,

.‰
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תורה' ש'משנה כך, ה' עשה מדוע להבין: יש אך
"מפי  שייקרא כך משה, של בהשגתו "יתלבש"

ירידה. של ענין זהו לכאורה הרי עצמו"?

הוא: לכך ההסבר

ה"ממוצע", עם מתאחדת איננה ההשפעה כאשר
היא  במהותה כי המקבלים, מהשגת נעלית נשארת היא
וההשפעה  בה, משנה איננו והמקשר בהשגתם איננה

בהשגתם "מקבלים" בערכה `mdly,dppiשהמקבלים
עצמה. ההשפעה של

רק  משה באמצעות יורדת היתה התורה אם לפיכך,
להשיג  יכולים ישראל בני היו לא "מעבר", של באופן

ההבנה "דבר mdlyבכלי את ולקבל התורה, עצם את
מהשגה  הנעלה הארה 32ה'", רק משיג היה שכלם .

ה'" .33מ"דבר

שמשה  שעלֿידיֿזה היא, תורה' 'משנה של פעולתו
נתפסהmdl"החזיר שהיא כפי כולה" התורה ilkaכל

ely dbyddמפי" –envr הלומד יהודי כל מקבל – "
הוא  כאשר (ואפילו שהוא מצב בכל אחרֿכך, תורה

" – בעצמה התורה את ר"ל) טהור ,34כאש"ixacאינו
ממש" ה' .35"דבר

כולה" התורה "כל את להם" "החזיר שמשה וכיוון
הספרים. ארבעת לימוד על גם זה ענין חל –

בין המקשר הממוצע הוא לבין lkמשה ישראל
(כפי 36הקב"ה  ביותר השפל במצב השרויים אלה גם ,

בשר" לי "מאין בענין מסוגל 37שידוע היה לא שמשה ,
תאוה  – בשר של בהשפעה עצמו את עד 38להשפיל –

מזקני  איש שבעים לי "אספה הקב"ה לו אמר אשר
אשר הרוח מן ואצלתי גם jilr39ישראל... – ..."

כל  כי משה, באמצעות לעבור היתה צריכה זו השפעה
משה  באמצעות דוקא באות לישראל ).40ההשפעות

של  ב"ממוצע" התלבשה שהתורה עלֿידי לפיכך,
הנמוכה  באמה גם אמותיו", "עשר בכל רבינו, משה
לפשוט  אפילו ישראל, לכל התורה מגיעה הרי ביותר,

ביותר.

.Â
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שתורה  ביחד, ההפכים שני ייתכנו זאת, בכל כיצד,
zyalznd שמו על ונקראת הנברא יכול 41בשכל והוא

התורה  שמצד כבודו על זאת 42למחול עם ביחד היא, ,
ה'" ?43"דבר

של  מעצמיותו נובעת תורה' ש'משנה מפני זאת
הרי 44הקב"ה  וגילויים, אורות לגבי מפירוד. הנעלה ,

מפירוד, נעלים אינם ביותר העליונים האורות אפילו
ללא  תוקפם, במלוא מתגלים שהם או ולפיכך,
הם  אם וירידות, שינויים בהם שחלים או "התלבשות",

בנבראים. מתלבשים

להפרדה  שמעל יתברך, בעצמותו שמקורו בדבר רק
כאחד  הענינים שני ייתכנו יורדת 45ושינויים, ההשפעה :

כך  על שנאמר עד בנברא, –envr"מפי46ומתלבשת "
"דבר במהותה היא בשעה ובה הנברא, ".d47'השגת
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ומאוחר 31) מוקדם שאין דאף – ב) (תב, תושבע"פ של"ה ראה
היא  ובודאי השלימות בתכלית היא אשר הקדושה "תורתינו בתורה,

עיי"ש. כו'", הסידור בתכלית המסורת
דתען 32) באופן לימוד בתכלית, ביטול ע"י רק הוא ה' לדבר והכלי

הקורא. אחרי כעונה כו' אמרתך לשוני
בו 33) ה' הדבר מתעצם הי' מרגיש הי' "שאם שם, פב"פ ד"ה ראה

שקיבל  מה משה דבר כ"א ממש ה' דבר זה אין א"כ יוצא הי' ואח"כ
כו'". מה'

א.34) כב, ברכות ראה
ואילך.35) 41 ע' חל"ו לקו"ש גם ראה
ה).36) ה, (ואתחנן גו'" וביניכם ה' בין עומד ד"אנכי
יג.37) יא, בהעלותך
א.38) יד, ב.n"kaeתו"א לג, ד. לא, בהעלותך לקו"ת ג"כ וראה .
טזֿיז.39) שם, בהעלותך

קונט'40) (סה"מ פי"ט תרצ"ה ר"ה המשך תר"ס. וראינה צאינה ד"ה
ב). שלג, ח"ב

א.41) יט, ע"ז
ע"ב.קידושין 42) ריש לב,
(43.33 הערה לעיל ראה
ע'44) תרכ"ו (סה"מ תתמא ע' אמור ז'. ע' פרשתנו אוה"ת ראה
שיזֿח).
ח"א 45) קונט' (סה"מ תרפ"ט הבית תורת זאת מד"ה ג"כ להעיר

בגוף  להתלבש יכולה עצמי היא שהנשמה משום דדוקא ואילך), ב מא,
עיי"ש  והסתרים, העלמות מקבל אינו העצמי כי ממש, בהתלבשות כו'

בארוכה.
כאילו 46) שם): תרכ"ו סה"מ תתמ. (ס"ע שם אמור אוה"ת ראה

כו'. אמרן עצמו מפי משה
בֿג.47) ס, בא מתו"א להעיר
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לבין  הראשונים הספרים ארבעת בין ההבדל זהו
תורה: משנה

הגבורה". "מפי הם הראשונים הספרים ארבעת
רמב"ן  שאומר כפי בלשון 48יתרֿעלֿכן, נכתבו הם ,

משה" אל ה' (ש"וידבר ומספר המדבר" "שלישי
בחסידות  ומוסבר – של 49וכדומה) עצמותו שזוהי ,

בין  לחבר בכוחה ולפיכך הוי', משם הנעלית הקב"ה,
"משה". לבין "הוי'"

"בכל מכונה שזה העובדה עצם iyilyזאת,
בין המקשר הפרדה.miipyהמדבר", כאן שיש מורה –

הנעלית  יתברך, מעצמותו נובע תורה' 'משנה ואילו
"מפי  – הקצוות שני ייתכנו לכן המדבר". מ"שלישי

envr.יחדיו בו להיות – ה'" ו"דבר ,"

.Ê

˙„Â·Ú Ï˘ "‰¯Â˙ ‰˘Ó" Y ‰·Â˘˙‰ ÔÈÚ
Ì„‡‰

תורה' ל'משנה דומה ענין קיים האדם בעבודת
התשובה: בעבודת

התשובה  מבעל נובעת לתשובה ההתעוררות
מאלקות 50עצמו  מנותק היה הוא החטא לפני שהרי ,

נובעת אינה לתשובה שהתעוררותו ויוצא, ielibnר"ל,
אלא מלמעלה, envrאור epnn.

כלל  קיים מתן 51אך עלֿידי באה התעוררות שכל ,
נובע  לתשובה שהכח הוא, הענין מלמעלה. כח

invrdמ" mlrd"כך 52דאיןֿסוף נסתר, באופן הבא ,
התשובה מבעל באה שהתשובה ,envraשנראה,

תורה. משנה של עצמו" "מפי על לאמור בדומה

ספר  של לתוכנו הפירושים שני בין הקשר זהו
התורה  כל להם "החזיר (ב) תוכחה, דברי (א) – דברים
התשובה, היא תוכחה דברי של תכליתם כולה":

תורה  כבמשנה ענין אותו יש התשובה ,53ובעבודת
לעיל. כמוסבר

.Á
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תורה  משנה של בהתעלות צורך שהיה שכמו מובן,
ישראל  לארץ ישראל של הראשונה לכניסתם ,54כהכנה

עלֿידי  ישראל לארץ לכניסה בהכנות עתה, גם כך
צדקנו. משיח

חסידות  תורת ובמיוחד החסידות, תורת גילוי זהו
בחסידות  תורה': כ'משנה תוכן אותו להן שיש חב"ד,

באופן אלקות עניני מוסברים בניc"agyֿחב"ד של
להיות  נפלא... "יחוד שנהיה עד להבין, מסוגלים אדם

ופינה" צד מכל ממש ומיוחדים .55לאחדים

נשארים  הם ח"ו, משתנים הדברים אין זאת עם
.56אלקות 

של  גילוי החסידות תורת מהיות נובע לכך הכח
פעם  שהוסבר (כפי שבתורה "יחידה" 57בחינת

" התורה"mvrבהרחבה), היא 58פנימיות אין ולכן ,
אנושי. בשכל מושגת היא כאשר גם משתנה

"יפוצו  לבין החסידות תורת בין הקשר גם זהו
jizepirn"שה – לצאת oirnחוצה, צריך עצמו "
לו 59"חוצה" שאין "חוצה", על ההשפעה כי –

רק  להיעשות יכולה ל"מעיינות", קשר שום לכאורה,
עצמו  ה"מעין" של .60בכח

מר" ל"קאתי ההכנה זוהי יתגלה 61לפיכך שאז ,
פעלתו" אתה כי פעול כל ה"חוצה"62"וידע שגם ,

ה"פעול"63שב"חוצה" –envra,בחיצוניות שהוא כפי ,
עם  מאוחד – הפועל כח אל שלו הקשר  נראה שאין

"ש  מפני "פעלתו"dz`64הקב"ה, – ית' עצמותו – "65.
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עה"ת.48) לפירושו בפתיחתו
(סה"מ 49) ואילך תתלט ע' אמור שם וראה פרשתנו. ריש אוה"ת

ואילך). שטו ע' תרכ"ו
לקו"ש 50) גם וראה ואילך. א'שכו ע' ח"ג תער"ב המשך בכ"ז ראה

שם. ובהערות ואילך 65 ע' ח"ט [המתורגם]
עליון 51) אור ע"י שזהו בהכרח שכח: א' ע' שם תער"ב המשך ראה

ב. פכז, ויק"ר וראה דוקא.
א'שלג.52) ע' שם תער"ב המשך
ומשנה 53) (תשובה) תוכחה דדברי השייכות בפנים המבואר עפ"י

מלמעלה  ההתעוררות כי – עצמו" ד"(מפי) הו"ע דבשניהם תורה,
באופן היא פרשתנו)mlrpלתשובה (דריש תוכחה שהדברי זה יומתק –

פרשתנו).fnxa"הזכירם ריש (פרש"י "
ואילך.54) 70 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה
פ"ה.55) תניא
ע'56) תש"ח סה"מ – הרב" "דברי לשמור יתרה זהירות צ"ל שלכן

ועוד. .296
ואילך.57) ה' סעיף החסידות תורת של ענינה קונטרס
נ"ע 58) מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו בשם תרפ"ה, בשלום פדה ד"ה

תרעג). ע' תשמ"ח) (קה"ת, עטר"ת סה"מ – עטר"ת כסלו (י"ט
ע'59) חט"ו [המתורגם] לקו"ש וראה .106 ע' תש"ד השיחות ספר

ועוד. .304
(60.309ֿ10 ע' שם לקו"ש בארוכה ראה
ובכ"מ.61) יוסף. פורת בן בסו"ס נדפסה – דהבעש"ט אגה"ק
דר"ה.62) התפלה נוסח
על63) קאי ש"פעול" ועוד) שם. (בסידורו האריז"ל בכתבי .iyr'ראה
תרצ"ד 64) בחוץ חכמות פי"ב. תרנ"ג עלמא דמארי תפלין ד"ה ראה

ועוד. אֿב). רצו, ח"ב קונטרסים (סה"מ פ"ב
תרס"א.65) ולקחתם ד"ה ג. מג, בשלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה

דוקא. האמיתי ליש שייך הנברא דיש – ובכ"מ



לי

בראשית מט, יד-טו – יששכר חמור גרם רבץ בין 
המשפתים. וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה 

ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד

קנב

רמז מ"ש "ויהי למס עובד", שעסק יששכר בתורה ביגיעה 
עצומה ועיון עמוק, המרומז באותיות מ"ס – פנימיות 
חכמה ובינה – פנימיות התורה המחי' ומקיים הנגלה 

דתורה

ידוע1 שאותיות י"ה רומז על חכמה ובינה:

י' חכמה,

ה' בינה,

כלי  בחי'  שם  שאין  בכלל,  אור  בחי'  הוא  וחכמה 

ולבוש לכסות, וכידוע שחכמה הוא בחי' חיוהי בכלל 

כמ"ש2 והחכמה תחי', שהוא בחי' אור בכלל, וגרמוהי 

ועיין  ולמטה.  מבינה  מתחיל  ולבושים  כלים  בחי' 

בלקוטי תורה3 בהביאור דשבת שבתון, ע"ש. ובינה היא 

בחי' כלי ולבוש לכסות על אור דחכמה, כי בבינה יש 

בחי' אותיות. ועיין בלקוטי תורה בד"ה4 ושאבתם מים 

בחי'  שהיא  היו"ד  וז"ל:  ד',  פרק  התשובה  אגרת   – תניא  ראה   )1

קודם  והסתיר  העלם  בבחי'  שהיא  ית'  לחכמתו  מרמזת  לבד  נקודה 

היו"ד  )והקוץ של  וההבנה  וגילוי ההשגה  לבחי' התפשטות  שבאה 

רומז לבחי' רצון העליון ב"ה שלמעלה מעלה ממדרגת בחי' חכמה 

עילאה כנודע(. ואחר שבאה לבחי' התפשטות וגילוי ההשגה וההבנה 

לעלמין סתימין נכללת ונרמזת באות ה"א שיש לה בחי' התפשטות 

לרוחב המורה ומרמז על הרחבת הביאור וההבנה וגם לאורך המורה 

על בחי' ההמשכה וההשפעה מלמעלה למטה לעלמין סתימין. ע"ש.

2( קהלת ז, יב.

הכלים  וז"ל:  ג.  ע,  עמוד  הכיפורים  ליום  דרושים  תורה  לקוטי   )3

דאצילות הם אלקות ממש ונק' איהו וגרמוהי חד, ע"כ נקרא טהורה 

היא לשון בהירות שאינו דבר המסתיר על קדושתו ית' כבי"ע ששם 

נאמר ומשם יפרד משא"כ באצילות. ועלייתם בבחי' קדש היינו באור 

א"ס שלמעלה מהכלים דאצילות, ועמ"ש מזה בד"ה ]תורה אור עא, 

א[ זכור את יום השבת לקדשו שהעליי' הוא מבחי' איהו וגרמוהי חד 

לבחי' איהו וחיוהי חד כו' ע"ש...

ומל'  ביצי',  וז"א  הבריאה,  שהיא  בכורסייא  מקננא  בינה  הנה  כי 

יו"ד  לבי"ע,  נשמה  שנעשים  דאצילות  כלים  שלשים  והיינו  בעשי', 

נעשים  והחיצונים  ביצירה.  והתיכונים  בבריאה.  הפנימיים  כלים 

נשמה לעשיי' וע' מזה באגה"ק ]תניא קו, ב[ ע"פ ויעש דוד שם. וזהו 

ענין ממכ"ע ומשם שרש הנשמות קודם ירידתן לגוף שהם נמשכים 

בחכמה  היינו  קדש  ואנשי  להיות  והעליי'  כנ"ל  דאצי'  מהכלים 

מבינה  כי  בבי"ע,  מתלבשת  שאינה  סוכ"ע  ונק'  דאצילות  עילאה 

ואילך מתלבשים בבי"ע בינה מקננא בכורסייא, משא"כ ח"ע מאירה 

באצילות, אשר אצילות לגבי בי"ע נק' סוכ"ע, ע"ש.

4( לקוטי תורה דרושים לסוכות פ, א ואילך. וז"ל: והנה האותיות הן 

בבחינת בינה וכמ"ש במ"א ]תו"א פד, א[ ע"פ ופתחת עליו פתוחי 

חותם וע' בהרמ"ז ר"פ ויקרא. וכנראה בחוש שכשבא השכל לכלל 

הבנה והשגה מתגלים בו בחי' אותיות במחשבה. אבל בבחי' חכמה 

בששון, ע"ש, שאותיות הם מכסים על האור שבתוכן.

והנה בציור אות5 ה' ראשונה שבשם שקאי על בינה 

בכלל, יש אות ד', וגם אות ו'.

והנה באות ה' ראשונה, חושבין בהכאת6 י' על אות 

ד', וכן הכאת י' על ו' דציור אות ה'.

שנעשה אותיות מ'7 ס'.

והתעבות  מצמצום  הוא  מ"ס  נעשית  היא  ומהיכן 

האור דחכמה גופא, כי מצמצום והתעבות האור, דהיינו 

מבחי' האחרונה שבו בכלל נעשה הכלי ולבוש, ועיין 

באגרת הקודש8 פרק כ"ט בד"ה אשת חיל עטרת בעלה 

שהוא למעלה משכל המושג אין בו בחי' אותיות עדיין...

דהנה מבואר בספר יצירה ]פ"א מ"א[ בשלשה דברים ברא הקב"ה 

את עולמו בסופר וספר וסיפור, סופר הוא בחי' חכמה המשפיע לספר 

שהיא בינה בחי' מחשבה, וסיפור הוא בחינת דיבור המקבל מספר 

שהוא בינה שהרי בלתי מחשבה א"א לדבר...

)וזהו שבשלשה דברים אלו ברא הקב"ה עולמו כי התהוות העולמות 

הוא מבחי' דבר ה' שהיא בחי' ספור, והדבור מקבל ממחשבה שנק' 

ספר, שהוא נמשך מבחי' חכמה איה סופר, וזהו בראשית ברא והיינו 

ע"י שמחכמה נמשך לבחי' מחשבה וממחשבה לדבור(...

אך עם היות שהחכמה היא למעלה מבחי' בינה אעפ"כ חו"ב הם תרין 

ריעין דלא מתפרשין ואם כן צריך לחברם תמיד למטה ובאתעדל"ת 

אתערותא דלעילא וזהו ושאבתם מים בששון מים הוא בחי' חכמה 

תשאבו בששון שהוא בחי' בינה ובזה יתחברו בחי' חו"ב להיות תרין 

ריעין דלא מתפרשין, )וע' מ"ש במ"א בד"ה ]לקוטי תורה ראה יח, א 

ואילך[ ראה אנכי נותן כו' מענין זה איך שגם בעבודת ה' למטה באדם 

להיות  וא"א  בהיכלי'  נקודה  בחי'  תמיד  יחד  דחו"ב  הבחי'  ב'  צ"ל 

קיום בבחי' א' לבד כו' ע"ש(.

5( פירוש: ציור אות ה' מחלקים לשנים, הקו העליון והקו מצד ימין 

נעשה אות "ד", והרגל קטן משמאל הוא כמו אות "ו", ביחד נעשה 

ציור אות "ה".

י' –  בחי' "אור", וע"י הכאת האות  פירוש: דהנה חכמה – אות   )6

האותיות.   – הכלים  נעשה  מזה  )בינה(  "ה"  האות  על  )חכמה(  י' 

ובפרטיות האות "ה" גופא נתחלק לאות ד' ואות ו' כנ"ל, ע"י הכאת 

ה"י" על האות ד' היינו ו' פעמים ד' הוא "מ", וע"י הכאת ה"י" על 

האות ו' )הרגל הקטן שבתוך האות ה'( היינו י' פעמים ו' נעשה ס'.

האור  בין  והתאחדות  החיבור  היינו  י"ה  אותיות  חיבור  שנעשה   )7

“ד-ו”,  לאותיות  הנחלק   – ה'  האות  )בינה(  והכלי  )חכמה(  י'  האות 

שנעשה מס וד"ל. ובפרטיות ביאור החילוק בין “מ” ו"ס” ראה לעיל 

סימן קנא.

רוח  שנפש  להיות  כי  משכיל,  לכל  ומובן  בזהר  מבואר  וז"ל:   )8

ונשמה שבאדם הן בחי' נבראים וא"א לשום נברא להשיג שום השגה 

ית'  מאורו  ה'  האיר  אשר  אחרי  וגם  ב"ה  א"ס  הכל  ויוצא  בבורא 

והאציל בבחי' השתלשלות מדרגות רבות מדרגה אחר מדרגה בבחי' 

ונקראים  לי"ח  הידועים  ועצומים  רבים  ולבושים  צמצומים עצומים 

באד"ר בשם שערות וכדכתיב בדניאל ושער רישיה כעמר נקא כו'.

אעפ"כ לא יכלה הנפש או הרוח ונשמה למסבל האור כי טוב ומתוק 

ומתיקות  ועריבות  נעימות  לשון  ה'  בנועם  לחזות  כמ"ש  וכו'  האור 

ותענוג עצום לאין קץ כמ"ש אז תתענג על ה' והשביע בצחצחות כו' 

ועריבות  הנעימות  לקבל  בכחה  ואין  בזהר,  כמ"ש  צמא  צחה  לשון 

הצחצחות שלא תצא מנרקתה ותתבטל ממציאותה כנר באבוקה, אם 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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דה"ה"  והו'  הד'  שהם  מ"ס  שאותיות  מה  זהו  ע"ש, 

ראשונה הם מהכאת הי' דחכמה על הד' ו', והוא ע"ד 

שמהאור מצמצומו והתעבותו נעשה הכלי.

והיינו בחי' מ"ס דבינה.

כדבעי  התורה  בלימוד  מצינו שעבודת האדם  והנה 

מגיע בבינה, והוא מה שארז"ל9 אין התורה מתקיימת 

שממית  מי  שהפירוש  עלי',  עצמו  שממית  במי  אלא 

הוא שבינה הנקראת מי10 ממיתה את עצמה שהוא מה 

ויורדים  עצמם,  מאורותיהם  שלה  נה"י11  שנתרוקנה 

לא שמבחי' אור זה עצמו תשתלשל ותמשך ממנו איזו הארה מועטת 

בדרך השתלשלות מדריגה אחר מדרגה בצמצומים רבים עד שיברא 

ממנה לבוש אחד נברא מעין מהות אור זה להלביש הנפש רוח ונשמה 

ודרך לבוש זה שהוא מעין אור זה תוכל ליהנות  מזיו אור זה ולהשיגו 

זכה  עששית  דרך  בשמש  הרואה  וכמשל  ממציאותה  תתבטל  ולא 

ומאירה וכו' וכמ"ש ויבא משה בתוך הענן ויעל כו' שנתלבש בענן 

ועלה וראה דרך הענן וכו' כמ"ש בזח"ב דר"י ורכ"ט.

והנה אור זה... הנה יש בו מעלות ומדרגות רבות מאד גבוה מעל גבוה 

אך הארה מועטת היורדת מדרגה אחר מדרגה לברוא לבוש זה היא 

החיצונה  מדרגה  בשם  ונקראת  זה  שבאור  האחרונה  מדרגה  מבחי' 

ור"י  )עיין בס' מק"מ(  ואחוריים דרך משל כמ"ש בזהר דר"ח ע"ב 

ע"ב. ע"ש.

9( ברכות סג, ב. ראה הביאור המשך תער"ב ח"ג עמוד א'רנא וז"ל: 

דהנה התורה הגם שהיא בחי' מוחין, ה"ז בחי' חב"ד דז"א פי' שהיא 

חכמה שבהנהגת המדות כו', שהרי התורה הנגלית היא פסקי המדות 

כשר פסול טמא טהור חייב זכאי שהן בחי' המדות, דהיינו כשר מותר 

אותו הדבר למעלה  וימין מקרבת שיתעלה  הן מבחי' החסד  וטהור 

דשמאל  הגבו'  מבחי'  הוא  וטמא  אסור  ופסול  באלקות,  נכלל  ויהי' 

כו',  דוקא  הדחי'  ע"י  הוא  שלהם  והבירור  להתעלות  שא"א  דוחה 

סדרי משנה  וזהו שהן שתא  כו',  ואסור  מותר  בפי'  וכמ"ש בסש"ב 

מבחי' ששה מדות עליונות כו', וכ"ז הוא ע"פ החכמה שבתורה שזה 

יהי' כשר וזה יהי' פסול כו'.

אבל החכמה שבזה היא בחי' מוחין שבמדות לבד, שזהו מה שנה"י 

דאימא נעשים מוחין לז"א ובתוכם מתלבש בחי' נו"ה דאבא.

אך זהו שמתעלמים בבחי' נה"י דאימא וכידוע דנה"י הוא בחי' לבוש 

המעלים כו', ובחי' נה"י דאימא המתלבשים בזה זהו רק בחי' הכלים 

שער  בע"ץ  וכמ"ש  כו',  מהם  מסתלקים  דאימא  שהאורות  לאחר 

שממית  במי  אלא  מתקיימת  התורה  אין  מארז"ל  בפי'  פ"ג  המוחין 

והקיום שלו הם  ז"א שהוא תורה שבכתב,  עצמו, דתורה היא בחי' 

המוחין, ואין התורה יכול להתקיים להיות לו מוחין אלא ע"י בינה 

נה"י  כי  התורה,  בשביל  עצמה  ממיתה  היא  אשר  כנודע(  מי  )הנק' 

שלה מסתלקים האורות שלה ונשארין כמתים כלים בלי עצמות וגוף 

בלי נשמה, ועושה כן בשביל התורה שהוא ז"א כדי שילבישו בתוכה 

המוחין שהם הקיום שלו כו', והיינו שהאורות הן של ז"א עצמו כו', 

וי"ל שזהו מה שהמוחין מתהפכין ונעשים מהות מדה כו' וכמשנת"ל, 

וזהו שהאורות הן מז"א עצמו כו', ע"ש. עיין גם אור התורה פרשת 

חוקת עמוד תתיח. לקמן הערה 11.

10( ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי עמוד ריט א, ואילך )קה"ת 

ה'תשע"ה(.

11( שנתרוקנה נה"י שלה מאורותיהם עצמם ויורדים בז"א. פירוש: 

קיום  שהוא  דז"א  המוחין  בהם  שיתלבשו  כדי  בז"א 

שער  חיים12  בעץ  כמ"ש  דז"א  מוחין  בחי'  התורה 

המוחין פ"ג, ובשער13 דרושי הצלם דרוש ג', ע"ש.

והרי הפירוש הפשוט מי שממית את עצמו עלי' קאי 

על האדם העוסק בתורה, שלומד תורה ביגיעה עצומה 

שמפקיר  ורגילותו,  מטבעו  יותר  והרבה  עמוק,  ועיון 

חייו וממית את עצמו עלי', א"כ על כרחך שעבודה זאת 

דהאדם מגיע בכלי מ"ס דבינה.

ויהי למ"ס עובד,  וכמ"ש ביששכר שעסק בתורה14 

שעבד15 בבחי' מ"ס.
מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד ש, שב

מבואר בחסידות )אור התורה חקת עמוד תתיח. המשך תער"ב חלק ג 

עמוד א'רנא – כנ"ל הערה 9, ועוד( דיש ב' בחינות, והם:

א( נה"י ד"בינה", הנק' ג"כ נה"י דאימא.

ב( נה"י ד"תבונה".

והביאור )בקיצור(: רואים במשל גשמי, אדם העוסק עם ענין שכלי, 

יש שני אופנים:

שאינו  עד  ההשכלה,  בעיון  ומלובש  עסוק  כ"כ  הוא  שלפעמים  א( 

לגמרי.  תפוס  עד שהוא  דבוק בהענין,  כ"כ  והוא  עצמו,  מרגיש את 

ראה הביאור בלקוטי שיחות חלק ג עמוד 859.

וראה לשון התורה אור דף כג, א וז"ל: כנראה בחוש במי שהוא בעל 

גודל  מחמת  לפניו  החולפים  בעסקים  כלל  מרגיש  שאינו  מחשבה 

חייא  דר'  בעובדא  במדרש  וכמ"ש  בהמחשבה.  לו  שיש  התקשרות 

רבה. וכן גבי רבא )בפ' אר"ע – שבת פח, א( דהוה מעיין בשמעתי' 

כו'. וכן משה שהי' כבד פה וכבד לשון, דהיינו שלגודל התקשרותו 

בחי'  שהיא  כו'  משפיע  להיות  יכול  הי'  לא  מה  ונחנו  בטול  בבחי' 

הדבור כו', ע"ש.

ב( ואם האדם רוצה שהמחשבה והשכל יפעול על המדות שלו, אז 

הוא צריך להפסיק העיון, ולראות הבכן – המדות – של השכל, וזהו 

נק' "נה"י דאימא נעשים מוחין לז"א" )המדות(.

בתוך  ומקושר  דבוק  שהוא  דבינה"  "נה"י  נק'  הא'  והבחי'  הדרגא 

ההשכלה. ומדות ה"נצח" כאן הכוונה שמנצח על המניעות להבנת 

הענין, ו"יסוד" פירושו שמקשר עצמו לגמרי לתוך עיון ההשכלה.

והדרגא הב' שהוא מסתלק )הנק' מיתה כדלקמן( מבחי' בינה, ויורד 

לבחי' מדות – וזהו נה"י דתבונה היינו האיך שהשכל משפיע ונותן 

חיות על המדות.

12( שער כ.

13( שער כה.

ופרש"י:  גרם,  חמור  יששכר  טו  יד.  מט,  בראשית  רש"י  ראה   )14

חמור בעל עצמות, סובל עול תורה כחמור חזק שמטעינין אותו משא 

בשביל  פרש"י:  יט.  ז,  במדבר  תורה.  עול  לסבול,  שכמו  ויט  כבד. 

שני דברים זכה – יששכר – להקריב שני לשבטים, אחת שהיו יודעים 

בתורה שנא' )דברי הימים-א יב, לג( ומבני יששכר יודעי בינה לעתים.

 – ז"א  על  יפעול  והבינה  החכמה   – מ"ס  שהבחי'  שפעל  היינו   )15

המדות. וראה לקמן דהו"ע פנימיות התורה הנותן חיות וקיום לנגלה 

דתורה – בחי' ז"א.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לג
א, א – אלה הדברים אשר דבר משה אל 
מול  בערבה  במדבר  הירדן  בעבר  ישראל  כל 
סוף בין פארן ובין תופל ולבן וחצרת ודי זהב

א. נרמז ענין הגאולה בפרשת דברים:
אף על פי ש"אלה הדברים" הם "דברי תוכחות", אומר 
כבודן  מפני  ברמז  והזכירם  הדברים  את  ש"סתם  רש"י 
של ישראל": אפילו כשמדובר אודות "דברי תוכחות" על 
)ויתירה מזה  "ברמז"  ישראל, הרי הם רק  בני  חטאים של 
לא רמז על החטאים, אלא על ה"מקומות שהכעיסו לפני 
 – ישראל,  של  כבודן  בגלוי  בא  זה  ידי  ועל  בהן"(,  המקום 
"דברי  אליהם  שמדברים  פי  על  שאף  ביותר,  גדול  וכבוד 

תוכחות", הרי זה כתוב רק "ברמז" בגלל כבודם.
זו  שבשבת  בגלל  שזהו  הענינים,  בפנימיות  לומר  ויש 
)לפני תשעה באב( נמצא בגלוי )קצת( הפנימיות של "אלה 
הטוב  הענין   – גילוי  לשון  אלה  תוכחות(,  )דברי  הדברים" 
את  ואחד  אחד  לכל  מגלים  )חזון(  שבשבת  ]ע"ד  שבזה 

הבית השלישי, כנ"ל[.
בגלוי אודות ההבטחה  וכך גם בהמשך הפרשה מדובר 
ישראל  לארץ  ישראל  בני  את  ולהכניס  לתת  הקב"ה  של 
]וגם אודות כיבוש האומות בדרך במדבר – ששלימות ענין 

זה יהי' בגאולה העתידה1[ –
ששלימות ענין זה )הכניסה לארץ( תהי' לעתיד לבוא – 
ועל כך התפלל משה מיד בפרשה שלאחרי זה )"ואתחנן"( 

כנ"ל,
הן תיכף בתחלת הפרשה בדברי הכניסה לארץ וגבולות 
ובשפלה  בהר  בערבה  גו'  ובאו  לכם  וסעו  "פנו2   – הארץ 
ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר 
הארץ  את  ורשו  באו  הארץ  את  לפניכם  נתתי  ראה  פרת, 
אשר נשבע ה' לאבותיכם גו'" – אשר שלימות כיבוש וישוב 
ובכמה  לאברהם,  שהובטח  )כפי  פרת"  "נהר  עד  הארץ 
בגאולה  רק  תהי'  הארץ3(,  לגבולות  בנוגע  בתורה  פעמים 
זה, אפילו בימי שלמה,  העתידה4 )משא"כ בזמנים שלפני 

1( ראה של"ה חלק תורה שבכתב פרשת דברים.

2( א, ז ואילך.

3( לך טו, יח. פרשתנו שם עקב יא, כד. יהושע א, ד. וראה אנציקלופדי' תלמודית ערך 

ארץ ישראל עמוד רט. ושם נסמן.

הנהרות  בד'  )המאוחר  פרת  הוא  הרביעי  הנהר  לומר:  יש  הענינים  ובפנימיות   )4

יהושע  ויאמר  ד"ה  )ראה  האחרונה  ה"א  המלכות,  ספירת  כנגד  מעדן(,  היוצאים 

תרנ"ז. ושם נסמן(, ששם נעשה החסרון והחורבן על ידי הסתלקות הט"ס ממלכות, 

ותיקון ענין זה יהי' לעתיד לבוא, ואז יתעלה הנהר פרת, שעליו נאמר "והניף ידו על 

הנהר" )לעתיד לבוא )גילוי פנימיות התורה לעתיד לבוא – ראה לקוטי תורה צו יז, א(, 

עד שנעשה "הנהר הגדול", "דאף על פי שהוא מאוחר בד' הנהרות היוצאים מעדן" 

זה לא הי'(;
ועוד יותר באריכות בסיום הפרשה, שם מדובר אודות 
וגם  מערבה(,  הירדן  )מעבר  גופא  ישראל  לארץ  הכניסה 
מזרחה5  לירדן  מעבר  והישיבה  החלוקה  הכיבוש,  אודות 
גו' ה' אלקיכם נתן לכם את הארץ  "ולראובני6 ולגדי נתתי 
הזאת לרשתה גו' ושבתם איש לירושתו אשר נתתי לכם".

תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ט עמוד 100 ואילך, 
משיחות ש"פ דברים שבת חזון

הואיל  מואב  בארץ  הירדן  בעבר   – ה  א, 
משה באר את התורה הזאת לאמר

ב. הואיל משה. הואיל אותיות אליהו, עתיד לדרוש את 
התורה לישראל מעין משה.

רמזי רבנו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

לכם  אתן  לא  כי  בם  תתגרו  אל   – ה  ב, 
לעשו  ירושה  כי  רגל  כף  מדרך  עד  מארצם 

נתתי את הר שעיר

המשיח,  ביאת  עד  רש"י  פירש  רגל.  כף  מדרך  עד  ג. 
משמע מאז ולהלן יהי' הר שעיר לבית ישראל ולקמן כתיב 
ירושה לעשו עד היום הזה משמע לעולמי עולמים והרגיש 
א,  )עובדי'  כתיב  יען  ולפע"ד  בהפלאה7.  ורבי  מורי  בזה 
יח( ולא יהי' שריד לבית עשו ומסקינן פרק קמא דעבודה 
זרה בעושה מעשה עשו ולא ישאר מהם כי אם הגרים וגר 
אינו יורש אביו, וממילא תפול ארץ אדום לישראל בתורת 
ירושת אחים אחינו בני עשו ולא בדרך כיבוש אלא בדרך 
ירושה ונקראת על שם עשו, ומכל־מקום היא שלנו ממדרך 
זאת היא לעולם  ובכל  ואילך,  היינו ממשיח  ואילך  רגל  כף 

נחלת עשו עד היום הזה.
חתם סופר

זה  דרך  ועל  שם.  לך  רש"י  )פירוש  גדול"  קוראו  ישראל  לארץ  דבוק  שהוא  "לפי   –

בפירוש רש"י פרשתנו שם(, היינו שארץ ישראל פועלת גם בעולם )בנהר פרת שהוא 

מחוץ לארץ ישראל( שנעשה "גדול".

5( ולהעיר, שכיבוש ארץ סיחון ועוג וכניסת משה לנחלת בני גד וראובן, שהוא חלק 

על  היא  ואתחנן(,  ר"פ  גו"א   – זה  חלק  להם  הנחיל  שמשה  ידי  )על  ישראל  מארץ 

דרך ההתחלה דכניסת משה לארץ ישראל )כפי שיהי' בשלימות לעתיד לבוא, כנ"ל 

ולכן כשנכנס משה לנחלת בני גד וראובן "שמח ואמר )משה( כמדומה לי  בפנים(, 

שהותר לי נדרי" )פירוש רש"י פינחס כז, יב. וראה פירוש רש"י ריש פרשת ואתחנן: 

לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג דמיתי שמא הותר הנדר(.

6( פרשתנו ג, טז ואילך.

7( עיין בפנים יפות כאן בד"ה ובשעיר וכו' ומה שאמר וכו' מדייק מלשון וישבו תחתם 

עד היום הזה היינו עד ימות המשיח ומביא פירוש רש"י בכמה מקומות דכתיב עד 

היום הזה הוא לדורות עיין שם, ועיין להלן בפרשת עקב בד"ה ואשר, עמוד מב.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת דברים

בלכתך בדרך – קאי על הזמן שהנשמה יורדת מעולם לעולם . . ומתחיל ללכת בדרך עולם זה, עד ימי זקנה ושיבה, עד ובשכבך בבוא 
ימי פקודתו, וגם אז הנה התורה תשמור עליו.

היום יום יג מנחם אב
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à(à)-ìk-ìà äLî øac øLà íéøácä älà¥´¤©§¨¦À£¤̧¦¤³¤Æ¤¨
óeñ ìBî äáøòa øaãna ïcøiä øáòa ìàøNé¦§¨¥½§¥−¤©©§¥®©¦§¿̈¨«£¨¨Á¸¹

:áäæ éãå úøöçå ïáìå ìôz-ïéáe ïøàt-ïéa¥«¨¨¯¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰l‡∑(ספרי) ּתֹוכחֹות ּדברי ׁשהן ,לפי ≈∆«¿»ƒְְִִֵֵֶָ
ּבהן, הּמקֹום לפני ׁשהכעיסּו הּמקֹומֹות ּכל ּכאן ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּומנה

ּברמז  והזּכירן הּדברים את סתם ּכבֹודן לפיכ מּפני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

יׂשראל  מקצתן,∑‡Ï‡¯NÈŒÏkŒÏ.ׁשל הֹוכיח אּלּו ְִֵֶָ∆»ƒ¿»≈ְִִִַָָ
ׁשֹומעים  הייתם אּתם אֹומרים: ׁשּבּׁשּוק אּלּו ְְֱִִִֵֶֶֶַַָהיּו
היינּו אּלּו !וכ מּכ ּדבר הׁשיבֹותם ולא ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹמּבןֿעמרם

Ïkא  ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«ƒ…∆ƒ»
ÏÚ ÔB‰˙È ÁÎB‡ ‡c¯Èc ‡¯·Úa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿¿»«»¿«
‡¯LÈÓ· eÊÈb¯‡c ÏÚÂ ‡¯a„Ó· e·Á„¿»¿«¿¿»¿«¿«¿ƒ¿≈¿»
‡pÓ ÏÚ eÏtz‡c Ô¯‡Ùa ÛeÒ ÌÈ Ï·˜Ï»√≈«¿»»¿ƒ«»««»
e„·Úc ÏÚÂ ‡¯Na ÏÚ eÊÈb¯‡c ˙B¯ˆÁ·e«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»¿««¬»

:·‰„c Ï‚Ú≈«ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íéøácä älà (àhrn dN` ¥¤©§¨¦§¥¤¦¥
xAC xW` xn`W itl 'iR ,mcFTd©¥¥§¦¤¨©£¤¦¤
xtQd lMW ,Fnvr ixaC mdW dWn¤¤¥¦§¥©§¤¨©¥¤
iR xaFrl dWOn xqEn md zFgkFY¥¥¨¦¤¨¥¦

l"f Exn`e ,'d(:`"l dNbn)zFllw §¨§§¦¨§¨
,oxn` Fnvr iRn dWn dxFY dpWnAW¤§¦§¥¨¤¦¦©§£¨¨
'd ixn`n WxtE xfgX dn ENt`e©£¦©¤¨©¥¥©©§¥
`N` oM zFUr dEhvp `l oincFTd©§¦Ÿ¦§©¨£¥¤¨
aEzMd Wge ,mixaCd xfg Fnvrn¥©§¨©©§¨¦§¨©¨
Fnvr iRn dWn xn`W KxcM iM xnFl©¦§¤¤¤¨©¤¦¦©§
mixn`OA ok FnM dN`M mixaC§¨¦¨¥¤§¥©©£¨¦
dfi` Fnvr iRn dWn xn` oincFTd©§¦¨©¤¦¦©§¥¤
dN` 'iR mixaCd dN` xn` dfl ,xaC̈¨¨¤¨©¥¤©§¨¦¥¥¤
ixaC dWn xAC xW` mixaCd md cal§©¥©§¨¦£¤¦¥¤¦§¥
`l miWOg 'cA mcFTd lM la` Fnvr©§£¨¨©¥§ª¨¦Ÿ
`N` Fnvrn zg` zF` ENt` xn`̈©£¦©©¥©§¤¨
ozxEvM dEvnd iRn E`vIW mixaCd©§¨¦¤¨§¦¦©§©¤§¨¨
dxzi zg` zF` ENt` iEPW mEW `lA§Ÿ¦£¦©©§¥¨

:dxqg F`£¥¨
ãBòdpW 'n lMW aEzMd ciBdl dvxi¦§¤§©¦©¨¤¨¨¨

xAcOA l`xUi drFx dWn didW¤¨¨¤¤¦§¨¥©¦§¨
mixaCd dN` zlEf zFWw mdl xAC `lŸ¦¥¨¤¨©¥¤©§¨¦
xn`W EpivOW mbde ,zFWw xACW `Ed¤¦¥¨©£©¤¨¦¤¨©

mdl('i 'k xAcOA)`l ,mixOd `p ErnW ¨¤©¦§¨¦§¨©Ÿ¦Ÿ
`N` l`xUi zEllkl df xaC xn`̈©¨¨¤¦§¨¦§¨¥¤¨
Exn` oke ,d`xFd mixFn EidW '` wlgl§¥¤¤¨¦¨¨§¥¨§
xAC `l l`xUi lkl la` ,xdGd xtqA§¥¤©Ÿ©£¨§¨¦§¨¥Ÿ¦¥
wCwCX dn `Ede ,dN` zlEf zFWẅ©¥¤§©¤¦§¥
mNM l` WExR l`xUi lM l` xnFl©¤¨¦§¨¥¥¤ª¨
la` dN` `N` zFWw xAC `NW `Ed¤Ÿ¦¥¨¤¨¥¤£¨
:dN`n uEg zFWw xACW `vOi ozvwl¦§¨¨¦¨¥¤¦¥¨¥¥¤

ãBòxW` mini oFAWg fnxl dvxi¦§¤¦§Ÿ¤§¨¦£¤
xRqnA mdW l`xUil gikFd¦©§¦§¨¥¤¥§¦§©
'`A iM miaEzMd migikFn oke ,dN ¥̀¤§¥¦¦©§¦¦§

mdil` xAcl ligzd haW Wcgl§Ÿ¤§¨¦§¦§©¥£¥¤
Wcgl '`A Wcg xUr iYWrA aizkC¦§¦§©§¥¨¨Ÿ¤§©Ÿ¤

xc`A 'fA oRvp `Ede(.g"l oiWECw)ixd §¦§©§©£¨¦¦£¥
mixaCd xAC mdAW dN` xRqnM e"l§¦§©¥¤¤¨¤¦¥©§¨¦

iprA mixEn`d zFgkFYd lW:o ¤©¨¨£¦¨¦§¨
ãBò'nBA Exn`X dn KxC lr fnxi¦§Ÿ©¤¤©¤¨§©§¨

(:h"i `nFi)`le mA YxAce `ax xn` ¨¨©¨¨§¦©§¨¨§Ÿ
xEq`W o`Mn ,k"r milhA mixacA¦§¨¦§¥¦¦¨¤¨
,d`xie dxFY ixacA zlEf xAcl§©¥©§¦§¥¨§¦§¨
dN` d"r EpAx dWn iM aEzMd ricFde§¦©©¨¦¤©¥¥¤
Fnvrn eini lM xAC xW` mixaCd md¥©§¨¦£¤¦¥¨¨¨¥©§
,mxAcl 'dn dEv xW` mixaCd cal§©©§¨¦£¤ª¨¥§©§¨
eixacE ,mA YxAce mITW Ycnl `d̈¨©§¨¤¦¥§¦©§¨¨§¨¨
dxFY ixaC oNM iM ciri d`Fx lM dN ¥̀¤¨¤¨¦¦ª¨¦§¥¨

:xqEnE dnkge§¨§¨¨
ãBòlM lqR dN` KxCd df lr fnxi¦§Ÿ©¤©¤¤¥¤¨©¨

dbxcn oi`W ,dN`n uEg mixaCd©§¨¦¥¥¤¤¥©§¥¨
mrh aEzMd ozpe ,EN` mixacl deẄ¨¦§¨¦¥§¨©©¨©©
cSn dWn xAC xW` '` ,mzlrn©£¨¨£¤¦¤¤¦©
FnM oFilr EdFnM oi`W xAcnd zlrn©£©©§©¥¤¥¨¤§§
dxFYA aEzMM eig` 'al 'd cirdW¤¥¦§¤¨©¨©¨

('g a"i xAcOA)cSn l`xUi lM l` 'a , ©¦§¨¤¨¦§¨¥¦©
:dnlW dO` eil` xAcPd zlrn©£©©¦§¨¥¨ª¨§¥¨

æîøå'iR l`xUi lM l` FxnF`A cFr §¨©§§¤¨¦§¨¥¥
mi`vnp EidW l`xUil `lŸ§¦§¨¥¤¨¦§¨¦
Eid cal `Edd xFCA mW milbp¦§¦¨©©§©¨
mW xW` l`xUi lkl `N` mixaCd©§¨¦¤¨§¨¦§¨¥£¤¨
mU dxFY iM ,zFidl oicizr xW`e Eid̈©£¤£¦¦¦§¦¨¨
lM lre EN` mipFilr eixacA dWn¤¦§¨¨¤§¦¥§©¨
mixacA aEzMd xaC lM mIwl l`xUi¦§¨¥§©¥¨¨¨©¨¦§¨¦
mlFrA mixaC oi`W ixd ,dN ¥̀¤£¥¤¥§¨¦¨¨
`Ede ,EN` mixacl deW dbxcnA§©§¥¨¨¨¦§¨¦¥§
dnFC oi`e 'iR mixaCd dN` xn`n©£©¥¤©§¨¦¥§¥¤

:mdl̈¤

øLàEpivOW itl 'iR .dWn xAC £¤¦¤¤¥§¦¤¨¦
ExndX dn lr l`xUi gikFdW¤¦©¦§¨¥©©¤¦§
`lde xnF`d xn`ie sEq miA mi lr©©§©§Ÿ©¨¥©£Ÿ
Ezn xaM sEq mi lr ExndW mzF`¨¤¦§©©§¨¥

'Od zpW lW a`A e"hA EnlWpe`zgizR) §¦§§§§¨¤§©©§¦§¨

(izAx dki`m`e dWn lW df xn`n mcw ¥¨©¨¦Ÿ¤©£¨¤¤¤§¦
dfl ,mgikFOW EUr dn o`Sd dN` oM¥¥¤©Ÿ¤¨¤¦¨¨¤
Eid m` 'iR dWn xAC xW` xn`̈©£¤¦¤¤¥¦¨
mdl xAcl mFwn oi` 'd iRn mixaCd©§¨¦¦¦¥¨§©¥¨¤
lFkie xAcnd `Ed dWn la` ,zFWẅ£¨¤©§©¥§¨
oAn zFgR f` EidW mzF` mB xQil§©¥©¨¤¨¨¨¦¤

p `NW mixUroiC ziA iM dxfB dxfb ¤§¦¤Ÿ¦§§¨§¥¨¦¥¦
ozF` cbpkE ,b"i oAn oiWiprn dHn lW¤©¨©£¦¦¦¤§¤¤¨
dWn xACW `Ed sEq miA b"i oA EidW¤¨¤§©¤¦¥¤

:zFWẅ
ìàlM l` FxnF` mrh .l`xUi lM ¤¨¦§¨¥©©§¤¨

'a Wi dWn ixacAW itl ,l`xUi¦§¨¥§¦¤§¦§¥¤¥
'a ,dxFYd mdl xifgdW '` ,mipipr¦§¨¦¤¤¡¦¨¤©¨
'` lklE ,EUr xaMX dn lr mgikFdW¤¦¨©©¤§¨¨§¨
oiprl ,oNkl zFidl mixaCd oikixv§¦¦©§¨¦¦§§ª¨§¦§©
KxvdW mrh xnFlM dxFYd zxfg£¨©©¨§©©©¤ª§©
WgW mEXn mixaCd mdl xifgdl§©£¦¨¤©§¨¦¦¤¨
devn Ffi` gkXW l`xUiA mc` dfi`l§¥¤¨¨§¦§¨¥¤¨©¥¦§¨
zrC biVdl zE`ivn oi`e 'd zFevOn¦¦§§¥§¦§©¦©©
,`Ed dn oFiBXde `Ed in oFiBXd lrA©©©¦¨¦§©¦¨©
dxFYd mdl xifgde oNM uAw dfl̈¤¦¥ª¨§¤¡¦¨¤©¨
'` lM ciA didi oM zErvn`AW¤§¤§¨¥¦§¤§©¨
gikFi m` dgkFYd oiprl mB ,FxFqgn©£©§¦§©©¥¨¦¦©
EPYWP dn mrxzdl mdl Wi ozvTn¦§¨¨¥¨¤§¦§©¥©¦§©
xn`OA llMW xWt` cFr .EN`n EN ¥̀¥¥¤§¨¤¨©©©£©
Ezn xaMW ozF`l mB l`xUi lM l ¤̀¨¦§¨¥©§¨¤§¨¥
lre mipFW`xd lr xAC eizFgkFzAW¤§¥¨¦¥©¨¦¦§©

FxnF` KxC lr mipFxg`d(bn 'irWi) ¨©£¦©¤¤§§©§¨

:`hg oFW`xd Lia`̈¦¨¦¨¨



לה mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a oey`x meil inei xeriy
ואמר  ּכּלם ּכּנסם לכ אֹותֹו; מׁשיבין היינּו ְְְְִִִִַָָָָָָֻׁשם,
ּתׁשּובה, לֹו ׁשּיׁש מי ּכל ּכאן, ּכּלכם הרי ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֻלהם:

ּבערבֹות ∑a„na¯.יׁשיב  אּלא היּו ּבּמדּבר לא ִָ«ƒ¿»ְְְִֶַַָָָֹ
מה  ּבׁשביל אּלא "ּבּמדּבר"? ּומהּו ְְִִִֶַַַָָָמֹואב,

ׁשאמרּו:ּׁשהכעיסּוהּו ג)ּבּמדּבר, טז יּתן (שמות "מי ְְְִִִִִֵֶֶַָָ
וגֹו'" הערבה ∑Úa¯·‰.מּותנּו ׁשחטאּו,ּבׁשביל ְֵ»¬»»ְְֲִִֶָָָָ

מֹואב  ּבערבֹות ּבּׁשּטים, ּפע ֹור' ÛeÒ.ּב'בעל ÏBÓ∑ ְְְְִִַַַַָ
ּביםֿסּו ּׁשהמרּו מה ׁשאמרּועל ליםֿסּוף, ּבבֹואם ף ְְְְְִֶֶַַַַָָ

יא) יד ּבנסעם (שם וכן ּבמצרים"? קברים אין "המּבלי :ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
ׁשּנאמר הּים, ו)מּתֹו קו ּבים (תהילים ים על "וּימרּו : ְְֱִֶֶַַַַַַָָ

ּב'ערכין' ּכדאיתא ÏÙzŒÔÈ·e.(טו)סּוף", Ô¯‡tŒÔÈa ְֲִִִַָָ≈»»≈…∆

Ô·ÏÂ∑ ולא הּמקרא ּכל על חזרנּו יֹוחנן: רּבי אמר ¿»»ְְְִִַַַַַָָָָָָֹ
על  הֹוכיחן אּלא ולבן, ּתפל ׁשּׁשמֹו מקֹום ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹמצינּו

לבן הּדברים  ׁשהּוא הּמן על ׁשאמרּוׁשּתפלּו (במדבר , ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ
ה) ּׁשעׂשּוכא מה ועל הּקלקל", ּבּלחם קצה "ונפׁשנּו :ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּפארן  הּמרּגלים ּבמדּבר ∑ÁÂˆ¯˙.עלֿידי ְְְְְִִֵַַַַָָ«¬≈…
קרח  ׁשל אחר (ספרי)ּבמחלקּתֹו ּדבר היה . להם: אמר , ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבׁשביל  ּבחצרֹות למרים ּׁשעׂשיתי מּמה ללמד ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹלכם
ואּתם  הרע, Ê‰·.ּבּמקֹום נדּברּתם לׁשֹון È„Â∑ ְְְִֶֶַַַָָָָ¿ƒ»»

ׁשהיה  זהב רב ּבׁשביל ׁשעׂשּו העגל על ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהֹוכיחן
ׁשּנאמר  י)להם, ב וזהב (הושע להם הרּביתי "וכסף : ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

לּבעל" .עׂשּו ַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(mixac zyxt ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

את  "מֹוכיח" עצמֹו ׁשהזמן הּוא הּמצרים" "ּבין ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכללּות
הּפרׁשה  ּוּתחלת ּבראׁש רׁש"י ּפרּוׁש ּומלמדנּו יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹּבני
ּכי  יׂשראל, ׁשל ּבכבֹודן הקּב"ה נזהר ּב"ּתֹוכחה" ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשגם
ּבׁשביל  היא הגלּות ׁשל והירידה ּב"ּתֹוכחה" הּכונה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּתכלית
ּבעת  ׁשגם מּובן ולכן יׂשראל", ׁשל "ּכבֹודן לגדל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעליה,

(ּכנ"ל  יׂשראל" ׁשל "ּכבֹודן ניּכר גּופא, (ה"ּתֹוכחה") ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהגלּות
רׁש"י). ְִֵַּבפירּוׁש

ּבעת  גם יׂשראל" ׁשל "ּכבֹודן ּבֹו ׁשמּודגׁש הענינים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד
"איכה גּופא הגלּות איכה: מגילת ּבּתחלת ׁשּכתּוב מה הּוא , ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
טֹובה ּבדד יׁשבה מדה גם ּבזה ׁשיׁש – מה וגֹו'" והּוא , ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.ïcøiä øáòacr mgikFdNn aMrzp §¥¤©©§¥¦§©¥¦§¦¨©
E`xW ,oCxId xarA EidW¤¨§¥¤©©§¥¤¨
ElAwi f`W mvtg fFgnl EriBdW¤¦¦¦§¤§¨¤¨§©§
dewYd iwgxn EidW mcTn `le FxqEn¨§Ÿ¦Ÿ¤¤¨§ª£¥©¦§¨
liMUdl mpf` EHi `le dxvw mWtpe§©§¨¨§¨§Ÿ©¨§¨§©§¦
daxrA xAcOA FxnF`e .eizFgkFzA§¥¨§§©¦§¨¨£¨¨

EWxC l"f EpizFAx 'Fbe(ixtq)mgikFdW §©¥¨§¦§¦¤¦¨
xWt`e ,'Fbe xAcOA EUrX dn lr©©¤¨©¦§¨§§¤§¨
,xg` ot`A fnx KxC aEzMd lM Wxtl§¨¥¨©¨¤¤¤¤§Ÿ¤©¥
dWn cOl hrEn `xwnA iM `Ede§¦§¦§¨¨¦¥¤
zFpEbdd zFCnE 'd z`xi zEllM§¨¦§©¦©£
zFCn mde 'd zxFzA miklFdl oikixSd©§¦¦©§¦§©§¥¦

:drWY¦§¨
'àämdxa` lW FzCn gwFl didIW ¨¤¦§¤¥©¦¨¤©§¨¨

aizkC(b"i c"i ziW`xA)mxa`l ¦§¦§¥¦§©§¨
:xarA FxnF`A fnxX dn `Ede ,ixard̈¦§¦§©¤¨©§§§¥¤

'ámxnF`M cinY FAlA zECxn didIW¤¦§¤©§§¦¨¦§§¨
l"f('f zFkxA)FAlA zg` zECxn daFh §¨¨©§©©§¦

dn `Ede ,zFIwln d`On mc` lW¤¨¨¦¥¨©§ª§©
:oCxId FxnF`A fnxX¤¨©§§©©§¥

'âl"f mxnF`M deprd zCn(cp oiaExr) ¦©¨£¨¨§§¨¥¦

,xAcOM Fnvr mc` miUi mlFrl§¨¨¦¨¨©§©¦§¨
wEqRA Fxzi zWxtA iYWxRX dn oIre§©¥©¤¥©§¦§¨¨©¦§©¨

micitxn ErqIe('a h"i zFnW)dn `Ede , ©¦§¥§¦¦§§©
:xAcOA FxnF`A fnxX¤¨©§§©¦§¨

'ã`l zF`Pd KxCA deprd didYW¤¦§¤¨£¨¨©¤¤©¨Ÿ
FnM ,q`nPd zEzigRd KxcA§¤¤©§¦©¦§¨§

zFrC zFkldA m"Anxd azMW(d"t), ¤¨©¨©§¨§¦§¥
DA WOYWi `NW deprd i`pY cFr§©¨£¨¨¤Ÿ¦§©¥¨
Wi` d`xi m` oFr lr zFgkFY wigxdl§©§¦¥©¨¦¦§¤¦
iziA inE ip` in xn`ie 'd iR xaFr¥¦§Ÿ©¦£¦¦¥¦
Kixv `N` milFcB miWp` gikFdl§¦©£¨¦§¦¤¨¨¦
dn `Ede ,zEaxrA aEIg cvl gikFdl§¦©§©¦¨©§§©
,mixaC 'a llM ,daxrA FxnF`A fnxX¤¨©§§¨£¨¨¨©§¨¦
FxnF` KxC lr daxr deprd didYW '`¤¦§¤¨£¨¨£¥¨©¤¤§

('b ilWn)'a ,'Fbe aFh lkUe og `vnE ¦§¥§¨¥§¥¤§
oFr lr gikFdl KxhvIW zEaxrd aEIg¦¨©§¤¦§¨¥§¦©©¨
oiprA deprA WOYWi `le lFcbe ohwl§¨Ÿ§¨§Ÿ¦§©¥¨£¨¨§¦§¨

:df¤
'ä`PYd xn`n(b"t zFa`)lMYqd ©£©©©¨¨¦§©¥

dY` o`lE 'Eke mixaC dWlWA¦§Ÿ¨§¨¦§§¨©¨
oke 'Eke cizr dY` in iptle 'Eke KlFd¥§§¦§¥¦©¨¨¦§§¥

`PYd xn`(a"t mW)'Ek cg` mFi aEW ¨©©©¨¨¤¨
mFi cinY xMfIW `id dpEMdW mW 'itE¥¨¤©©¨¨¦¤¦§Ÿ¨¦
,dziOd lEaB onf `Ed mFi lMWe FzFn§¤¨§©§©¦¨
sEq lFn FxnF`A fnxX dn `Ede§©¤¨©§§
:Fzilkze mc` sFq eipir lEnl didIW¤¦§¤§¥¨¨¨§©§¦

'åmiciqgd xn`nxrW zFaaNd zaFg) ©£©©£¦¦©©§¨©©

('h xrW zEWixRdFzldv WExRd l"fe ©§¦©©§©¨¨¢¨
fnxX dn `Ede ,FAlA Fzb`ce eiptA§¨¨§©£¨§¦§©¤¨©
cbpM ,ltY oiaE ox`R oiA FxnF`A§§¥¨¨¥Ÿ¤§¤¤

ox`R oiA xn` eiptA Fzldvx`R oFWl ¨¢¨§¨¨¨©¥¨¨§§¥
cbpkE ,zFrx mipR `EdW oFaSr Ktd¥¤¦¨¤¨¦¨§¤¤
didi `NW ltY oiaE xn` aNd oFavr¦§©¥¨©¥Ÿ¤¤Ÿ¦§¤

cgRn FAl l` aSrzie ,eilr axr FAl¦¨¥¨¨§¦§©¥¤¦¦©©
drici `lA 'd iR z` xar `OW¤¨¨©¤¦§Ÿ§¦¨
hrn `OW F` ,zFPhwA F` zFlFcbA¦§¦§©¤¨¦¥

:zFUr KixSX dOn dcFarÄ£¨¦©¤¨¦£
'æKxcM iwpe xFdh al Fl didIW¤¦§¤¥¨§¨¦§¤¤

ceC lNRzdW(`p miNdY)xFdh al ¤¦§©¥¨¦§¦¦¥¨
z`pU EPOn wigxie ,'Fbe il `xA§¨¦§§©§¦¦¤¦§©
,dnhUOde zExgze d`pTde zFIxAd©§¦§©¦§¨§©£§©©§¥¨
didIW oale FxnF`A fnxX dn `Ede§©¤¨©§§§¨¨¤¦§¤
df iEPM dxdHl qIgzIW xFdh al Fl¥¨¤¦§©¥©¨¢¨¦¤

:oal lW¤¨¨
'çEpia` awriM zEriawA dxFY cEnlY©§¨¦§¦§©£Ÿ¨¦

aizkC(f"k d"k ziW`xA)mild` aWi ¦§¦§¥¦¥Ÿ¨¦
zxvge FxnF` `Ede ,i`xr cnll `lŸ¦§Ÿ£©§§©£¥Ÿ

:zFWxcn iYA mdW 'd zFxvg md¥©§¤¥¨¥¦§¨
'èmixaC xg` hEdl didi `NW¤Ÿ¦§¤¨©©§¨¦

,dGd mlFr oFd ad`l mincPd©¦§¦¤¡Ÿ¨©¤
`Ed lhA FAl ze`Y xg` KlFdd lMW¤¨©¥©©©£©¦¨¥
wRYqdl mc`d Kixve ,'d zcFarn¥£©§¨¦¨¨¨§¦§©¥
ice FxnF`A fnxX dn `Ede ,igxkdA©¤§¥¦§©¤¨©§§§¦
df lr dvxi F` .iC adGl xn`IW adf̈¨¤Ÿ©©¨¨©¦§¤©¤
eipirA didi Fl didIX dn lMW KxCd©¤¤¤¨©¤¦§¤¦§¤§¥¨
`Ede ,adf lM Fl Wi EN`M wiRqn xaC̈¨©§¦§¦¥¨¨¨§

FxnF` KxC lr(c"t zFa`)xiWr Edfi` ©¤¤§¨¥¤¨¦Ÿ
dcFarl Faal dHi dfaE ,FwlgA gnVd©¨¥©§¤§¨¤©¤§¨¨£¨
midl` 'd zcFar `id dpFilrd̈¤§¨¦£©¡Ÿ¦

:miIga dxez ©¦
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יׂשראל  ׁשּבני יתחׁשב", לא ּובגֹוים יׁשּכֹון לבדד "עם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּכתּוב
"הׁשמן  רז"ל ּוכמאמר העֹולם, אּומֹות עם מתערבים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאינם
עם  מתערבים אינם יׂשראל ּכ עֹומד, אלא מתערב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָאינֹו

ַָהעּכּו"ם".

ּבנימעלה ּומצד ׁשאין ּבדד", יׁשבה ׁשּב"איכה יׂשראל זּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁש נזּכה האּומֹות, עם ׁשליתגלה מתערבים "יׂשראל "ּכבֹודן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבּפסּוק  נרמז הּוא ׁשגם הׁשליׁשי, המקדׁש ּבית ּבבנין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּבגלּוי,
דידן.זה  ּובעגלא בימינּו ּבמהרה ׁשיּבנה , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

(á)Lã÷ ãò øéòN-øä Cøc áøçî íBé øNò ãçà©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−¨¥¬
:òðøa©§¥«©

i"yx£·¯ÁÓ ÌBÈ ¯NÚ „Á‡∑ראּו מׁשה: להם אמר ««»»≈…≈ְֶֶַָָֹ
לקדׁש מחרב קצרה ּדר לכם אין שּגרמּתם: ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹמה

מהל הּוא ואף ׂשעיר, הר ּכדר עשר ּברנע אחד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
ׁשהרי יֹום  ימים, ּבׁשלׁשה אֹותֹו הלכּתם ואּתם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹיֹום,

ׁשּנאמר מחרב, נסעּו ּבאּיר יא)ּבעׂשרים י "ויהי (במדבר : ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
וגֹו'", ּבחדׁש ּבעׂשרים הּׁשני ּבחדׁש הּׁשנית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּׁשנה

כט) מּקדׁש(תענית הּמרּגלים את ׁשלחּו ּבסיון ְְְְְִִִֵֶַַָָָּובכ"ט

יֹום  ׁשלׁשים מהם צא ּבקברֹותּברנע. הּתאוה,ׁשעׂשּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשעׂשּו ימים וׁשבעה ימים, חדׁש הּבׂשר ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאכלּו

ימים ּבחצרֹות  ּבׁשלׁשה נמצא, מרים, ׁשם להּסגר ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֹ
ׁשכינה  היתה וכלּֿכ ,הּדר אֹותֹו ּכל ְְְְִֶֶַָָָָָָָהלכּו

ּובׁשביל מתלּבטת  לארץ, ּביאתכם למהר ּבׁשבילכם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ארּבעים  ׂשעיר הר סביבֹות אתכם הסב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּקלקלּתם

.ׁשנה  ָָ

(â)ãçàa Lãç øNò-ézLòa äðL íéòaøàa éäéå©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´
äeö øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øac Lãçì©®Ÿ¤¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯

:íäìà Búà ýåýé§Ÿ̈²Ÿ−£¥¤«
i"yx£L„Á ¯NÚŒÈzLÚa ‰L ÌÈÚa¯‡a È‰ÈÂ«¿ƒ¿«¿»ƒ»»¿«¿≈»»…∆

L„ÁÏ „Á‡a∑סמּו אּלא הֹוכיחן ׁשּלא מלּמד ¿∆»«…∆ְִֵֶֶַָָָֹ
ּבניו  את הֹוכיח ׁשּלא מּיעקב, למד? מּמי ֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלּמיתה.
,ל אֹומר אני ּבני, ראּובן אמר: לּמיתה, סמּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאּלא
ׁשּלא  ּכדי הּללּו? הּׁשנים ּכל הֹוכחּתי ּלא מה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹמּפני
ארּבעה  ּומּפני אחי. ּבעׂשו ותדּבק ותל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּתּניחני

לּמיתה  סמּו אּלא האדם את מֹוכיחין אין :ּדברים ְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ּומֹוכיחֹו וחֹוזר מֹוכיחֹו יהא ׁשּלא יהא ,ּכדי וׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֹֹ

ּומתּבּיׁש רֹואהּו ּב'ּספרי'.חברֹו ּכדאיתא וכּו' מּמּנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָ
סמּו אּלא יׂשראל את הֹוכיח לא יהֹוׁשע ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוכן

ׁשּנאמר ׁשמּואל, וכן יב)לּמיתה. ענּו(ש"א "הנני, : ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָ
ּבנֹו ׁשלמה את ּדוד וכן ב)בי!". .(מ"א ְְְִִֵֶָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 176 cenr c wlg f"nyz zeiecreezd)

dziOl zEkinqAW dgkFYd xcB¤¤©¨¨¤¦§¦©¦¨

לחדׁש ּבאחד חדׁש ּבעׁשּתי־עׂשר ׁשנה ּבארּבעים ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֽֽויהי
גו' יׂשראל אל־ּבני מׁשה ְְִִֵֵֶֶֶָֹּדּבר

לּמיתה סמּו אּלא הֹוכיחן ׁשּלא רש"י)מלּמד ובפירוש ג. (א, ְִִֵֶֶַַָָָָֹ
עליו־ רּבנּו מׁשה ׁשהֹוציא מאז ׁשהרי צרי־עּיּון, ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלכאֹורה
ׁשּנתן  רּבֹות ּפעמים מצינּו מּמצרים, יׂשראל ּבני את ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשלֹום
אּלא  הֹוכיחן ׁש"לא רׁש"י ׁשּכתב ּומהּו ּתֹוכחה, ּדברי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלהם

לּמיתה"? ִַָָסמּו
מּמה  ׁשּבפרׁשתנּו הּתֹוכחה ּדברי ׁשּנׁשּתּנּו לֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש

כן. לפני מׁשה ְִִֵֵֶֶָֹׁשהֹוכיחם

ּבׁשעת  זה היה לפני־זה, ׁשהֹוכיחם הּפעמים ּבכל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדהּנה,
על־מנת  ּגם ּכי־אם ּגרידא, ּתֹוכחה זֹו היתה לא ולכן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשה,

ּבזה. וכּיֹוצא מאּסּורא ְְְִֵֵֵֶַַָָלאפרּוׁשי
המארעֹות  ּכל על הּתֹוכחה ׁשהיתה ּבּנּדֹון־ּדידן, ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן
עכׁשו, ּבֹו ׁשחטאּו חטא על ולא ּבּמדּבר, ׁשארעּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרּבים

עצמם לחֹוטאים לא נאמרּו ׁשהּדברים ּבפני ּובפרט ּכי־אם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ְֵֶּבניהם.

רׁש"י  ּכתב ועל־זה ּבלבד, ּתֹוכחה ּדברי הּדברים היּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָואם־ּכן
לּמיתה". סמּו אּלא הֹוכיחן ִִֶֶַָָָָֹׁש"לא

(ã)áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ úà Búkä éøçà©«£¥´©ŸÀ¥µ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−
áLBé-øLà ïLaä Cìî âBò úàå ïBaLça§¤§®§¥Àµ¤´¤©¨½̈£¤¥¬

:éòøãàa úøzLòa§©§¨−Ÿ§¤§¤«¦
i"yx£B˙k‰ È¯Á‡∑ מֹוכיחם אני 'אם מׁשה: אמר «¬≈«…ֲִִִֶַָָֹ

עלינּו? ּלזה מה יאמרּו: הארץ, לקצת ׁשּיּכנסּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹקדם
לנּו היטיב עּלה מה ולמצא לקנּתר אּלא ּבא אינֹו ?, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

עד  המּתין לפיכ לארץ'. להכניסנּו ּכח ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאין

eË¯‡ב  Á¯‡ ·¯ÁÓ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á CÏ‰Ó«¬««¬«ƒ≈…≈…«»
:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ¯ÈÚN„¿≈ƒ«¿«≈»

Áa„ג  ‡Á¯È ¯NÚ „Áa ÔÈL ÔÈÚa¯‡a ‰Â‰Â«¬»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬««¿»¿«
Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ

:ÔB‰˙ÂÏ d˙È ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»»≈¿»¿

„‡Ó¯‡‰ד  ‡kÏÓ ÔBÁÈÒ ˙È ‡ÁÓc ¯˙a»«ƒ¿»»ƒ«¿»∆¡…»»
·˙Èc Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ ˙ÈÂ ÔBaLÁa ·˙Èc¿»≈¿∆¿¿»«¿»¿«¿»¿»≈

:ÈÚ¯„‡a ˙¯zLÚa¿«¿»…¿∆¿∆ƒ
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ארצם, את והֹוריׁשם לפניהם ועֹוג סיחֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָׁשהּפיל

הֹוכיחן  ואחרּֿכ.'B‚Â ·LBÈ ¯L‡ 'B‚Â ÔÁÈÒ∑ ְִַַָָƒ…¿¬∆≈¿
קׁשה (ספרי) סיחֹון היה לא ּבחׁשּבֹון,אּלּו ׁשרּוי והיה ְְְִִֶֶָָָָָָֹ

אחרת  עיר היתה ואּלּו קׁשה. ׁשהּמדינה קׁשה, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיה
קׁשה, ׁשהּמל קׁשה, היתה ּבתֹוכּה ׁשרּוי ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָוסיחֹון
קׁשה  והּמדינה קׁשה ׁשהּמל .עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

˙¯zLÚa ·LBÈŒ¯L‡∑ קׁשה והּמדינה קׁשה הּמל. ¬∆≈¿«¿»…ְְִֶֶֶַַָָָָ

˙¯zLÚ∑ עׁשּתרֹות" ּכמֹו: וקׁשי, צּוקין לׁשֹון הּוא «¿»…ְְְְְִִַֹ
קרנים קרנים  עׁשּתרֹות הּוא זה ועׁשּתרֹות ׁשהיּו", , ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָ

ׁשּנאמר אמרפל, ׁשהּכה רפאים יד)ׁשם "וּיּכּו(בראשית : ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
מהם, נמלט ועֹוג קרנים", ּבעׁשּתרֹות רפאים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָאת

ׁשּנאמר יג)והּוא ואֹומר(שם הּפליט", "וּיבא ג): :(לקמן ְְֱִֵֶֶַַַָָֹ
הרפאים" מּיתר נׁשאר הּבׁשן מל עֹוג רק ."ּכי ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ÈÚ¯„‡a∑ הגר"א)הּמלכּותׁשם המלחמה. מקום .(צ"ל ¿∆¿∆ƒְֵַַ

(ä)øàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä øáòa§¥¬¤©©§¥−§¤´¤¨®¦´¤½¥¥²
:øîàì úàfä äøBzä-úà¤©¨¬©−Ÿ¥«Ÿ

i"yx£ÏÈ‡B‰∑ ּכמֹוהתחיל יח), הֹואלּתי"(בראשית נא "הּנה :.‰¯Bz‰Œ˙‡ ¯‡a∑ להם ּפרׁשּה לׁשֹון .ּבׁשבעים ƒְְְִִִִֵַָ≈≈∆«»ְְְִִֵֶָָָ
ã ycew zegiyn zecewp ã(862 'nr b jxk zegiy ihewl)

לאמר הּזאת הּתֹורה את ּבאר מׁשה ה)הֹואיל (א, ִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ
להם ּפרׁשּה לׁשֹון היה (רש"י)ּבׁשבעים מּדּוע לׁשאל, ּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

קדׁש? לׁשֹון אז ּדּברּו יׂשראל ּכל והרי הּתֹורה, ּבתרּגּום ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹצר
צרי עצמֹו רּבנּו מׁשה היה לּמה ,צר ּבזה היה אם ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹואפּלּו
ּדֹור  חטא לפני ּדהּנה לֹומר, ויׁש זה? ּבתרּגּום ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַלהתעּסק
ּגרם  והחטא הּקדׁש, לׁשֹון אחת, ׂשפה ּכּלם ּדּברּו ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻהּפּלגה

את  מבין אינֹו איׁש ּכאׁשר לׁשֹון, ׁשבעים ּבעֹולם, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּפרּוד
קדׁש מּלׁשֹון הּתֹורה ׁשּתרּגּום ּכן, אם מּובן רעהּו. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׂשפת
ּבמקֹום  ּגם אחדּות המׁשכת – מׁשמעּותֹו לׁשֹון, ְְְְְְִִִַַַַַָָָלׁשבעים
רק  ּכי ּדוקא, מׁשה ידי על להעׂשֹות מכרח היה וזה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּפרּוד.

ּביֹותר'. מּטה 'למּטה עד לרדת יכֹול ּביֹותר' ּגבֹוּה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה'ּגבֹוּה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 cenr ck jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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לאמר: הּזאת את־הּתֹורה ּבאר מׁשה ִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹֽהֹואיל
להם ּפרׁשּה לׁשֹון רש"י)ּבׁשבעים ובפירוש ה. (א, ְְְִִֵֶָָָ

סֹופרים ּבמּסכת ז)איתא הלכה א ּבחמּׁשה (פרק מעׂשה : ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָ
אֹותֹו והיה יונית, הּתֹורה את הּמל לתלמי ׁשּכתבּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזקנים
היתה  ׁשּלא העגל, ּבֹו ׁשּנעׂשה ּכּיֹום ליׂשראל, קׁשה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּיֹום

צרּכּה. ּכל להּתרּגם יכֹולה ְְְְִֵַַָָָָָהּתֹורה
ונתּפרׁשה  נּתרּגמה ּכבר הּתֹורה הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָולכאֹורה
ּתרּגּום  ּדּמּו מּדּוע ואם־ּכן רּבנּו, מׁשה על־ידי לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּבׁשבעים
הּטעם  ּתמּוּה ּוביֹותר העגל"? ּבֹו ׁשּנעׂשה ל"יֹום ְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּתֹורה
ׁשּכבר  אחרי צרּכּה" ּכל להּתרּגם יכֹולה הּתֹורה היתה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ"ׁשּלא

לׁשֹון? ּבׁשבעים מׁשה על־ידי ונתּפרׁשה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹנּתרּגמה
ׁשאֹותֹו וכתבּו ז"ל רּבֹותינּו ׁשדּיקּו ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָויׁש
ּכ"חטא  ּכתבּו ולא העגל" ּבֹו ׁשּנעׂשה ּכ"יֹום היה ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹהּיֹום

קׁשה  היה לא העגל, ּבֹו ׁשּנעׂשה יֹום ּכי ּבזה. וכּיֹוצא ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהעגל"
מחר" לה' "חג אמר אהרן ׁשהרי ה)מּצד־עצמֹו, לב, ,(תשא ְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹ

הּמקֹום" את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבֹוא היה "ּבטּוח (פירוש ּכי ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
שם) הׁשּכימּורש"י ׁשּלאחרי־זה ּבּיֹום ׁשלפעל ורק לב,, (תשא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹ

לפ ו) לא וחטאּו העגל עׂשּית ׁשּיֹום ונמצא מׁשה, ׁשּבא ני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
לאחרי־ העגל לחטא ׁשּגרם ורק מּצד־עצמֹו, "קׁשה" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

ֶזה.
ּוכמֹו מּצד־עצמֹו, "קׁשה" אינֹו הּתֹורה ּתרּגּום ְְְְִֵֵֶַַַַָָּוכמֹו־כן
לענין  לגרם ׁשּיכֹול אּלא הּתֹורה, את ּתרּגם ׁשּמׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּמצינּו

ׁשּמצינּו ּוכמֹו הּתרּגּום, ּבהבנת ׁשּיּטעּו סופרים ׁשלילי, (מסכת ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
ּבהבנת שם) ּתלמי יטעה ׁשּלא ּכדי ּבּה", ׁשּנּו ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁש"י"ג

מּצד־ "קׁשה" אינֹו הּתֹורה ּתרּגּום ׁשּגם ונמצא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהּתרּגּום.
וקל־להבין. ׁשלילי. ענין מּזה לבֹוא ׁשּיכֹול אּלא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָעצמֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 cenr el jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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את־הּתֹורה  ּבאר מׁשה הֹואיל . . ׁשנה ּבארּבעים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֽויהי
לאמר: ֵַֹֹֽהּזאת

להם ּפרׁשּה לׁשֹון רש"י)ּבׁשבעים ובפירוש ג־ה. א, (דברים ְְְִִֵֶָָָ
את  לפרׁש מׁשה הצר מה לׁשם צרי־עּיּון, הּדבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלכאֹורה

לׁשֹון? ּבׁשבעים ליׂשראל ְְְְִִִֵַָָָהּתֹורה
עליו־הּׁשלֹום  רּבנּו מׁשה ׁשראה ׁש"מּפני ׁשּכתבּו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹיׁש
אֹותּה ּבאר לפיכ אּמֹות, ׁשבעים לבין יגלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָֻׁשּיׂשראל

ילמדּו יבֹואּו, ׁשּיׂשראל מקֹום ׁשּבאיזה לׁשֹון, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָּבׁשבעים
לׁשֹון" ח)ּבאֹותֹו כז, תבא רש"י לפירוש שפר באמרי .(הובא ְָ

לכל  ללּמדּה ּבעצמֹו מׁשה ׁשהצר לזה יּׁשּוב ּבזה אין ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻא
את  הבינּו לא ּככּלם ׁשרּבם ּבעֹוד לׁשֹון, ּבׁשבעים ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻיׂשראל
הּוא  זה ׁשּכל לֹומר ודחק הּתֹורה. את ּפרׁש ּבהם ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּלׁשֹונֹות
היּו ׁשהרי האּמֹות, לבין ּכׁשּיגלּו הּבאים, הּדֹורֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻעבּור

ּדוקא. מׁשה על־ידי ולא זמן, לאחר לּתרּגמּה ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹֹיכֹולים
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הּתֹורה  קדּׁשת ּגדר חלֹות ׁשּתהיה נפעל ׁשּבזה לחּדׁש, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻויׁש
מקֹום  יׁש זאת ּדבלעדי לׁשֹון. ּבׁשבעים הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹּגם
קדּׁשת  הרי הּקדׁש, ּבלׁשֹון ּתֹורה ׁשּנּתנה ׁשּכיון ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻלֹומר,
הּתֹורה  עניני ּכׁשּלֹומד חלים לא הּתֹורה לּמּוד וגדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה

אחרים. ְֲִִֵּבלׁשֹונֹות
ּגם  הּתֹורה קדּׁשת ּבחּדּוׁש מיחדת ּבפעּלה צֹור היה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻולכן
לדּבר  האּסּור – ּבזה להלכה (ונפקא־מיּנּה לׁשֹון ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשבעים

הּתֹורה  ּברּכת חּיּוב ערֹום; ּכׁשהּוא לׁשֹון ּבׁשאר ּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּדברי
ועֹוד). לׁשֹון. ּבׁשאר ְְְְִֵֶַָָּכׁשּמדּבר

רּבנּו מׁשה על־ידי היתה ליׂשראל הּתֹורה ׁשּנתינת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוכיון
הּתֹורה  קדּׁשת ּדחלֹות זה, ענין ּפעּלת ּגם הרי ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻעליו־הּׁשלֹום,
רּבנּו מׁשה ׁשּפרׁש על־ידי היתה לׁשֹון', ה'ּׁשבעים ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל

יׂשראל. ּכל ּבפני לׁשֹון לׁשבעים הּתֹורה את ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבעצמֹו

(å)íëì-áø øîàì áøça eðéìà øac eðéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©¨¤¬
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i"yx£˙·L ÌÎÏ אּגדה ,ּכפׁשּוטֹו∑¯· מדרׁשי :ויׁש «»∆∆∆ְְְְִִֵֵַָָ
הּזה:הרּבה  ּבהר יׁשיבתכם על וׂשכר לכם ּגדּלה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

מׁש מּניתם עׂשיתם ּתֹורה, קּבלּתם וכלים, מנֹורה ּכן, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
מאֹות  וׂשרי אלפים ׂשרי סנהדרין, .לכם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ck jxk zegiy ihewl)

הּזה ּבהר ׁשבת לכם ו)רב לוי (א, ּבני לכם רב הּפסּוק על ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ג) טז, לעצמכם (קרח לקחּתם מּדאי יֹותר הרּבה רש"י: ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַּפרׁש

מּדאי. יֹותר הרּבה הּזה ּבהר ּכבר יׁשבּתם – ּכאן ואף ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּגדּלה.
הּוא  אם לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת ּכללית הֹוראה ּכאן ְְֲִִֵַַָָָָָָָיׁש

ּבעבֹודת  ּדרּגה ּבאֹותּה נׁשאר הּוא אם אחד, ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ'יֹוׁשב'
ונעלית  טֹובה ּדרּגה ׁשהיא אף הּנה הלאה, מתקּדם ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָה'
ּתמיד  ,'מהּל' להיֹות עליו מּדאי'. יֹותר  'הרּבה זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּבּקדׁש. מעלין ּבבחינת חיל, אל מחיל וללכת לׁשאף ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעליו

(æ)eðt|åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì eòñe §´§´¨¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼
õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe øäá äáøòä«£¨¨¬¨¨²©§¥¨¬©¤−¤§´©¨®¤³¤

øäpä-ãò ïBðáläå éðòðkä:úøt-øäð ìãbä ©§©«£¦Æ§©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
i"yx£ÌÎÏ eÚÒe et∑ וחרמה ערד ּדר e‡·e.זֹו ¿¿»∆ְְֲֶֶָָָ…

È¯Ó‡‰ עּמֹון ∑ÂÈÎLŒÏkŒÏ‡Â.ּכמׁשמעֹו∑‰¯ «»¡…ƒְְַָ¿∆»¿≈»ַ
ׂשעיר ּומֹואב  יער ∑Úa¯·‰.והר ׁשל מיׁשֹור .זה ְִֵַָ»¬»»ִֶֶַַ
¯‰·∑הּמל הר ּדרֹום ∑ÏÙM·e‰.זה ׁשפלת .זֹו »»ֶֶֶַַ«¿≈»ְֵַָ

Ìi‰ ÛBÁ·e ·‚p·e∑,'וכּו וקסרי ועּזה אׁשקלֹון «∆∆¿«»ְְְְְִֵַַָָ

ּב'ּספרי' ‰Ï„b.ּכדאיתא ¯‰p‰Œ„Ú∑ ׁשּנזּכר מּפני ְְִִִֵַָ««»»«»…ְְִִֵֶָ
קֹוראֹו יׂשראל, ארץ אֹומר:עם הדיֹוט מׁשל ּגדֹול, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

'הּדבק  ,'מל ,מל ל',לׁשחור 'עבד ויׁשּתחוּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מז) ואּדהן (שבועות ּדהינא לגּבי .''קרב ְְְְְִִֵַַַָ

(ç)eLøe eàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàø§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨¨®¤µŸ§´
íäøáàì íëéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧

:íäéøçà íòøæìe íäì úúì á÷òéìe ÷çöéì§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´¨¤½§©§−̈©£¥¤«
i"yx£Èz˙ אֹומר ∑¯‡‰ איני רֹואים, אּתם ּבעיניכם ¿≈»«ƒְִִֵֵֵֵֶֶַ

ּומּׁשמּועה  מאמד eL¯e.לכם e‡a∑ מערער אין ְִֵֶֶָָֹ…¿ְְֵֵַ
ׁשלחּוּבּדבר  לא אּלּו למלחמה. צריכים ואינכם , ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ

זין  לכלי צריכין היּו לא לּמה ∑ÌÎÈ˙·‡Ï.מרּגלים, ְְְְִִִִִֵַַָֹ«¬…≈∆ָָ
אברהם  אּלא ּוליעקב? ליצחק לאברהם, ׁשּוב ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹהזּכיר
לעצמֹו ּכדאי יעקב לעצמֹו, ּכדאי יצחק לעצמֹו, .ּכדאי ְְְְְְְְְְֲִַַַַַַַָֹ

ÈbÒו  ¯ÓÈÓÏ ·¯Áa ‡nÚ ÏÈlÓ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«ƒƒ»»¿…≈¿≈»«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡¯eËa Ôez·˙Èc ÔBÎÏ¿ƒ∆¿¿»»≈

„‡Ó¯‡‰ז  ‡¯eËÏ eÏeÚÂ ÔBÎÏ eÏeËÂ et˙‡ƒ¿¿¿¿¿¿»∆¡…»»
‡zÏÙL·e ‡¯eË· ‡i¯LÈÓa È‰B¯È‚Ó ÏÎÏe¿»»ƒƒ¿≈¿«»¿»ƒ¿∆¿»
‰‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡ ‡nÈ ¯ÙÒ·e ‡ÓB¯„·eƒ¿»ƒ¿««»«¿»ƒ¿«¬»»

:˙¯Ù ‡¯‰ ‡a¯ ‡¯‰ „Ú Ô·ÏÂ¿ƒ¿»««¬»«»«¬»¿»

eÏeÚח  ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÈÓ„˜ ˙È·‰Èc ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»≈»«¿»
ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È eÈÒÁ‡Â¿«¬ƒ»«¿»ƒ««¿»«¬»»¿
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«¿

:ÔB‰È¯˙a ÔB‰È·ÏÂ¿ƒ¿≈«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íëéðôì ézúð äàø (çFxnF` §¥¨©¦¦§¥¤§§
xnbe cigi oFWl d`x dNgzA¦§¦¨§¥§¨¦§¨©
dI`xd xcbAW itl ,miAx oFWl xnŸ̀¤§©¦§¦¤§¤¤¨§¦¨
zEPYWdd oi`e cg` Wi`M md mieẄ¦¥§¦¤¨§¥©¦§©
oi` mdX dn KxrA la` ,mdipiA¥¥¤£¨§¥¤©¤¥¥
,mkiptl xn` dfl ,deW mNM xcB¤¤ª¨¨¤¨¤¨©¦§¥¤
ixg` wEqRA xn`X dn lM ok FnkE§¥¨©¤¨©©¨©£¥

Fpi` 'Fbe EWxE E`A miAx oFWlA ok¥¦§©¦Ÿ§§¥
A:cg`M zEEYWdd xcb §¤¤©¦§©§¤¨

eàaKxvdW mrh .'Fbe ux`d z` EWxE Ÿ§¤¨¨¤§©©¤ª§©
xn` `le ux`d oFxkf lRkl¦§Ÿ¦§¨¨¤§Ÿ¨©
xiMfdW ux`d l` xfFgW oaEnE DzF`¨¨¤¥¤¨¨¤¤¦§¦
KEnqA xiMfdW ux`W itl ,KEnqA§¨§¦¤¤¤¤¦§¦§¨
bFre oFgiq ux` `id 'd ozPW E`xW¤¨¤¨©¦¤¤¦§

xn`WM dfl ,oaE`x ipaE cB ipal ozPW¤¨©¦§¥¨§¥§¥¨¤§¤¨©
EWxIX dn xiMfdl Kxvd EWxE E`AŸ§ª§©§©§¦©¤¨§
iM 'iR 'Fbe 'd rAWp xW` ux`d xn`e§¨©¨¨¤£¤¦§©§¥¦
oaE`x ipaE cB ipA Elhp xW` ux`d̈¨¤£¤¨§§¥¨§¥§¥
FnkE drEaXd llkA dzid `lŸ¨§¨¦§©©§¨§

zFHn zWxtA iYazMW('f a"l xAcOA) ¤¨©§¦§¨¨©©©¦§¨

:ixtQn EpgkFdeh dxez §©§¦¦§¦



לט mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz'd mixac zyxt zay zecreezdn)

לפניכם  נתּתי "ראה ׁשל ּומּצב ּבּמעמד ׁשּנמצאים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאחר
מאֹומד  לכם אֹומר איני רֹואים, אּתם "ּבעיניכם הארץ", ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאת
הארץ" את ּורׁשּו "ּבֹואּו אֹומר ׁשהּקּב"ה ויֹודעים ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּומּׁשמּועה",
ּובאפן  ּבּה', ּגמּור ּבּטחֹון מּתֹו יׂשראל ּבני הֹולכים אזי -ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּכי  למלחמה", צריכים ׁש"אינכם ועד ּבּדבר", מערער ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁש"אין

ופחד". אמתה עליהם ֲִֵֵֶַַָָָֹ"ּתּפל

- לגבּולֹותיה יׂשראל ארץ ּכל לׁשלמּות זֹוכים מּמׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּובקרֹוב
הּכנעני  ארץ הּים, ּובחֹוף ּובּנגב ּובּׁשפלה בהר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ"ּבערבה
צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּפרת", נהר הּגדֹול הּנהר עד ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָוהּלבנֹון
- ּכֹולל ,"ּגבּול את אלֹוקי ה' ירחיב "ּכי הּיעּוד יקּים ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשאז

מּמׁש. בימינּו ּבמהרה וקדמֹוני, קניזי קיני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָארץ

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'nr cl jxk zegiy ihewl)

א  ּבעיניכם נתּתי. לכם ראה אֹומר איני רֹואים, ּתם ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּומּׁשמּועה ח)מאמד (א, ְִֵֶָֹ

יׂשראל  ׁשּבני נאמר ּכבר הּקֹודמים ּבּפסּוקים הקׁשה, ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֻלרש"י
"ּבֹואּו אֹומר מה ּולׁשם לגבּולֹותיה, יׂשראל ארץ את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָיירׁשּו
ׁשּבני  מחּדׁש, ׁשהּכתּוב מפרׁש לכן הארץ"? את ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּורׁשּו
נתּונה  ּכבר יׂשראל ׁשארץ ּבמּוחׁש לראֹות יכֹולים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָיׂשראל

אמד  ּבגדר היא ׁשההבטחה עכׁשו, עד ׁשהיה ּכפי ולא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלהם,
סיני  מהר הּנּסית ּבּנסיעה - זה? ּדבר ראּו והיכן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּוׁשמּועה.
הלכּו ּכאׁשר הּקֹודמים, ּבּפסּוקים מסּפר עליה ּברנע, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלקדׁש
ּבנסיעה  ׁשראּו ּבּנפלאֹות יֹום. י"א ׁשל נסיעה ימים ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָֹּבׁשלׁשה
ׁשּמּצד  ּבחּוׁש ראּו לארץ, להביאם הּקּב"ה ּבּקׁש ׁשּבּה ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָזֹו,

ּבפעל. הארץ ּכבר להם נתּונה ְְְֶֶַַָָָָָָָֹהּקּב"ה

(è)écáì ìëeà-àì øîàì àåää úòa íëìà øîàå̈«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−
:íëúà úàN§¥¬¤§¤«

i"yx£¯Ó‡Ï ‡Â‰‰ ˙Úa ÌÎÏ‡ ¯Ó‡Â∑ לאמר' ?'מהּו »…«¬≈∆»≈«ƒ≈…ֵַֹ
לכם  אֹומר אני מעצמי 'לא מׁשה: להם אּלא אמר  , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא' B‚Â'.מּפי Èc·Ï ÏÎe‡Œ‡Ï∑ ִִַָָ…«¿«ƒ¿
מׁשה  היה ׁשּלא אדם אפׁשר יׂשראל? את לדּון יכל ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹ

את  והֹוריד הּים, את להם וקרע מּמצרים, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהֹוציאם
לדּונם  יכֹול היה לא הּׂשלו, את והגיז אּלא הּמן ? ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

הגּדיל  אתכם", הרּבה אלהיכם "ה' להם: אמר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכ
ּונתנֹו מּכם הענׁש את נטל ּדּיניכם, על אתכם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוהרים

הּדּין  ׁשלמה.על אמר ג)וכן א יּוכל (מלכים מי "ּכי : ְְִִֵַַַַַָָֹֹ
ּבֹו ׁשּכתּוב מי אפׁשר הּזה"? הּכבד עּמ את ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלׁשּפט

ד) לׁשּפט (שם יּוכל "מי אֹומר: האדם", מּכל "וּיחּכם :ְְִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּכדּיני  זֹו אּמה ּדּיני אין ׁשלמה: אמר ּכ אּלא ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻוגֹו'"?
ּומּכה  והֹורג ּדן ׁשאם ּכֹוכבים, עֹובדי האּמֹות ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשאר
אם  אני ּכלּום, ּבכ אין וגֹוזל, ּדינֹו את ּומּטה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָוחֹונק
ׁשּנאמר  נתּבע, אני נפׁשֹות ּכּדין, ׁשּלא ממֹון ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹחּיבּתי

כב) נפׁש"(משלי אתֿקבעיהם "וקבע :. ְְֵֶֶֶַָָֹ

(é)íBiä íëpäå íëúà äaøä íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½
:áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

i"yx£ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌBi‰ ÌÎp‰Â∑ ּככֹוכבי וכי ¿ƒ¿∆«¿¿≈«»«ƒְְְִֵ
ׁשּׁשים  אּלא היּו לא והלא הּיֹום, ּבאֹותֹו היּו ְֲִִִֶַַַַָָָָֹֹהּׁשמים

ּכּיֹום  מׁשּולים הּנכם הּיֹום"? "והּנכם מהּו ,רּבֹוא, ְְְְִִִִֶֶַַַ
וכּלבנה  ּכחּמה לעֹולם .וכּכֹוכבים קּימים ְְְְִִַַַַַָָָָָָ

ÈÏ˙ט  ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»≈
:ÔBÎ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡‡¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»¿

ÓBÈ‡י  ÔBÎÈ˙È‡ ‡‰Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬«¿ƒ»¿¿»ƒ≈»
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ„≈¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ìëeà àì øîàì (è`l WExR ¥ŸŸ©§¥Ÿ
`l oazkM mixaCd mdl xn`W¤¨©¨¤©§¨¦¦§¨¨Ÿ
oaEOd xn`n `N` 'Fbe iCal lkE`©§©¦§¤¨©£¨©¨

:lkE` `l xnFl FzpEMW EPOni dxez ¦¤¤©¨¨©Ÿ©
.'Bâå íëéäìà 'ä (é`l ixd dWw ¡Ÿ¥¤§¨¤£¥Ÿ

mixvnA EidX dOn EAxzPW Epivn̈¦¤¦§©¦©¤¨§¦§©¦
'a xRqOn oaEOM xMd FA WIW iEAx¦¤¥¤¥©¨¦¦§©
`Ed onf FzF` lrW zipXd dpW lW¤¨¨©¥¦¤©§¨
,'Fbe `edd zrA mdl xn`W xnF`¥¤¨©¨¤¨¥©¦§
dAxd l"fe Exn` ixtqA l"f EpizFAxe§©¥§¦§¦¨§§¦§¨
'Eke mkipIC lr mkz` liCbd mkz ¤̀§¤¦§¦¤§¤©©¨¥¤§
dn iR lr cFr oEMzPW ilE`e ,k"r§©¤¦§©¥©¦©

xdGA Exn`X(:`"ix b"g)zxMfd ici lrW ¤¨§©Ÿ©¤©§¥©§¨©
oihUOA gM zhlWd lirti daFh iEAx¦¨©§¦©§¨©Ÿ©©©§¦

xn`e ,rxdl(.a"ix mW)mFwn lkAW §¨©§¨©¨¤§¨¨
zFgkA gM oi` eilr oFilr mW xiMfOW¤©§¦¥¤§¨¨¥Ÿ©§Ÿ
`l dWn xn`W itlE ,FA hlWl rxd̈©¦§Ÿ§¦¤¨©¤Ÿ
miEAxA biltn `Ed ixd 'Fbe iCal lkE`©§©¦§£¥©§¦§¦¨
FnW xiMfd dfl ,xEn`d WWg dfA Wie§¥¨¤£¨¨¨¨¤¦§¦§
dAxd 'Fbe 'd xn`e mdilr KxAzi¦§¨©£¥¤§¨©§¦§¨
xEn`M rxOl mFwn oi` dfAW mkz ¤̀§¤¤¨¤¥¨©¥¥©¨¨
dAxd zaY WxRzY df itlE ,mẄ§¦¤¦§¨¥¥©¦§¨

:DhWtM¦§¨¨
íëpäåxirdl ,mFId xnFl wCwC .mFId §¦§¤©¦§¥©©§¨¦

`Ed '` ,miPnf 'al wlgp xn`Od iM¦©©£¨¤¡¨§§©¦
lkE` `l mdl xn`WM zipXd dpXA©¨¨©¥¦§¤¨©¨¤Ÿ©
dAxd xnF` `Ed onf FzF` lre iCal§©¦§©§¨¥¦§¨
xAcn `EdW onfA `Ed 'Ade ,mkz ¤̀§¤§©¦§¨¤§©¥
xnFl wCwCW FnM 'Od zpWA mdOr¦¨¤¦§©©§¤¦§¥©
iakFkM FxnF` WExtE ,'Fbe mFId mkPde§¦§¤©§¥§§§¥
l"f mdixaC iR lr oEMzp minXd©¨©¦¦§©¥©¦¦§¥¤

Exn`W(.e"k oixcdpq)mirWxl oipn oi` ¤¨§©§¤§¦¥¦§¨¨§¨¦
miEAx oi` ax mxRqn didIW mbdW¤£©¤¦§¤¦§¨¨©¥¦¨
qgizi miwiCSd oipOW Ycnl `d ,iEAx¦¨¨©§¨¤¦§©©©¦¦¦§©¥
mihrEn EidIW mbd iEAxd eil ¥̀¨¨¦£©¤¦§¨¦
mkPde xnFl oEMzPX dn `Ede ,xRqnA§¦§¨§©¤¦§©¥©§¦§¤



mixacמ zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'b ipy meil inei xeriy

(àé)óìà íëk íëéìò óñé íëúBáà éäìà ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−¤´¤
:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå íéîòt§¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«

i"yx£ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ∑:ׁשּוב מהּו …≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒַ
א  אּלא לכם"? ּדּבר ּכאׁשר אתכם לֹו:"ויבר מרּו ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

הבטיח  ּכבר לברכתינּו? קצּבה נֹותן אּתה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ'מׁשה,

אברהם את יג)הּקדֹוׁשּֿברּוֿה ּוא אם (בראשית "אׁשר  : ְֲִֶֶַַָָָָ
מּׁשּלי  'זֹו, להם: אמר וגֹו'!"' למנֹות איׁש ְְִִִִֶֶַַָָיּוכל

לכם'היא  ּדּבר ּכאׁשר אתכם יבר הּוא אבל !. ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ß a`Îmgpn 'b ipy mei ß

(áé):íëáéøå íëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−§¦«§¤«

i"yx£Èc·Ï ‡O‡ ‰ÎÈ‡∑ לא - ׂשכר לקּבל אמר אם ≈»∆»¿«ƒְִֵַַָָֹֹ
ׁשאמרּתי,אּוכל  היא ׁשאמרנּו)זֹו אחרים: לא (ספרים לכם, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ֿהּקדֹוׁשּֿברּו מּפי אּלא לכם, אֹומר אני ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמעצמי
היה ∑ÌÎÁ¯Ë.הּוא  טרחנין: יׂשראל ׁשהיּו מלּמד »¿¬∆ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

אֹומר: ּבּדין, נֹוצח ּבעלּֿדינֹו את רֹואה מהם ִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאחד
מֹוסיף  להביא! ראיֹות לי יׁש להביא, עדים לי ְְְִִִִִִֵֵֵָָָ'יׁש

ּדּינין' עליכם ׁשהיּו∑ÌÎ‡OÓe.אני (סנהדרין מלּמד ֲֲִִֵֶַָ««¬∆ְֵֶַָ

ראה הקּדים:אּפיקֹורסין צט) 'מה אמרּו: לצאת, מׁשה ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ
אחר  ּביתֹו'. ּבתֹו ׁשפּוי אינֹו ׁשּמא לצאת, ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבןֿעמרם
מה  לצאת, ׁשּלא ּבןֿעמרם ראה 'מה אמרּו: ְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלצאת,
וחֹוׁשב  רעֹות עצֹות עליכם ויֹועץ יֹוׁשב סבּורים, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָאּתם

מחׁשבֹות'! וחׁשּבֹונֹות)עליכם מּצות אחרים: ∑ÌÎ·È¯Â.(ספרים ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹ¿ƒ¿∆
רֹוגנים  ׁשהיּו .מלּמד ְְִֵֶַָ

(âé)íéòãéå íéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä̈´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²¦«ª¦−
ì:íëéLàøa íîéNàå íëéèáL §¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ e·‰∑לּדבר הזמינּו ∑‡ÌÈL.עצמכם »»∆ְְְִֶַַַָָ¬»ƒ
ּתלמּודֿלֹומר  מה נׁשים, ּדעּת על ּתעלה ְְְְֲִִֶַַַַַַָוכי

צּדיקים "אנׁשים" ?.ÌÈÓÎÁ∑ ּכסּופים.ÌÈ·e∑ ֲִִִַָ¬»ƒְִ¿…ƒ
את  אריּוס ׁשּׁשאל היא זֹו ּדבר. מּתֹו ּדבר ְְִִִִֶֶַַָָָָָמבינים
ּדֹומה  'חכם', לנבֹונים'? חכמים ּבין 'מה יֹוסי: ְֲִִִִֵֵֶַַָָָרּבי
רֹואה; לראֹות, ּדינרין לֹו ּכׁשּמביאין עׁשיר, ְְְְְִִִִִִִֶֶָָָֻלׁשלחני
ּדֹומה  'נבֹון', ותֹוהה. יֹוׁשב לֹו, מביאין ְְְִִֵֵֶֶֶָּוכׁשאין
רֹואה; לראֹות, מעֹות לֹו ּכׁשּמביאין ּתּגר, ְְְְְִִִִֶֶַָָָֻלׁשלחני

מחּזר  הּוא לֹו, מביאין מּׁשּלֹוּוכׁשאין .ּומביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַ

ÌÎÈË·LÏ ÌÈÚe„ÈÂ∑ ּבא ׁשאם לכם, נּכרים ׁשהם ƒƒ¿ƒ¿≈∆ִִִֵֶֶֶָָָ
מעּטף  ּומאיזה ּבטּליתֹולפני הּוא מי יֹודע איני , ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

ּבֹו, מּכירין אּתם אבל הּוא, הגּון ואם הּוא ְֲִִִֵֶֶַַָָׁשבט
"וידּועים  נאמר: לכ אֹותֹו, ּגּדלּתם ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָׁשאּתם

עליכם,∑ÌÎÈL‡¯a.לׁשבטיכם" ּומכּבדים ראׁשים ְְִֵֶ¿»≈∆ְֲִִֵֶָָֻ
ויראה  ּכבֹוד ּבהם נֹוהגין חסר ∑ÌÓN‡Â.ׁשּתהיּו ְְְֲִִִֶֶָָָ«¬ƒ≈ֵָ

ּתלּויֹות למד (שם)יּו"ד  יׂשראל ׁשל ׁשאׁשמֹותיהם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
אֹותם  ּולכּון למחֹות להם ׁשהיה ּדּיניהם, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבראׁשי

היׁשרה  לּדר. ְֶֶַַָָ

ÔBÎ˙Âkיא  ÔBÎÈÏÚ ÛÒBÈ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»«¬»»¿≈¬≈¿»¿
ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔBÎ˙È C¯·ÈÂ ÔÈÓÊ ÛÏ‡¬«ƒ¿ƒƒ»≈»¿¿»ƒ«ƒ

:ÔBÎÏ¿

ÔBÎÈ˜ÒÚÂיב  ÔBÎÁ¯Ë È„BÁÏa ¯·BÒ‡ ÔÈcÎ‡∆¿≈≈«ƒ¿ƒ»¿¬¿ƒ¿≈
:ÔBÎÈ„Â¿ƒ¿

ÔÚcÓeיג  Ôe˙ÏÎeÒÂ ÔÈÓÈkÁ ÔÈ¯·b ÔBÎÏ e·‰»¿À¿ƒ«ƒƒ¿¿¿»«¿»
:ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔeppÓ‡Â ÔBÎÈË·LÏ¿ƒ¿≈∆¡«ƒ≈ƒ¬≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mkz` dAxdW xg`W 'iR iakFkM 'Fbe§§§¥¥¤©©¤¦§¨¤§¤
'iR 'Fbe iakFkM mFId mkPdW mkl cFr¨¤¤¦§¤©§§¥§¥
iEAxd xcB oM mB `Ed df xace§¨¨¤©¥¤¤¨¦
iEAxl EpOi miakFkM mzFidAW¤¦§¨§¨¦¦¨§¦

:mEvr`i dxez ¨
.'Bâå íëk 'Bâå éäìà 'ä (àémiwiCv 'iR ¡Ÿ¥§¨¤§¥©¦¦

iEAxd cbpkE ,minrR sl` mkM̈¤¤¤§¨¦§¤¤¨¦
,'Fbe xAC xW`M mkz` Kxaie xn`̈©¦¨¥¤§¤©£¤¦¤§

Exn` l"f EpizFAxe(ixtq),'Eke iNXn Ff §©¥¨§¦§¦¦¤¦§
FnW xiMfdl `Ed FNM xn`Od zpEke§©¨©©©£¨ª§©§¦§
mgaW xiMfdWM mB mdilr KxAzi¦§¨©£¥¤©§¤¦§¦¦§¨
minFCd miwiCv mzFid daFh dCnA§¦¨¨¡¨©¦¦©¦

'd xn`nA EpWxRW KxcM ,miakFkl§¨¦§¤¤¤¥©§§©£©
FnW xiMfdW mkz` dAxd mkidl ¡̀Ÿ¥¤¦§¨¤§¤¤¦§¦§

:miEAx xiMfdWM mdilr 'ziai dxez ¦§£¥¤§¤¦§¦¦¨
.'Bâå àOà äëéà (áéxn`n zxfB `id ¥¨¤¨§¦§¥©©£©

oiprA wiqtdW `N` ,lkE` `lŸ©¤¨¤¦§¦¨¦§¨
`l xEACn KWnPd lFWkn mixdl§¨¦¦§©¦§¨¦¦Ÿ
xfge ,iYWxRW FnM 'Fbe iCal lkE`©§©¦§§¤¥©§¦§¨©
xn`e xnFl ligzdW xEACd milWdl§©§¦©¦¤¦§¦©§¨©

:'Fbe mkl Ead 'Fbe `V` dki`bi dxez ¥¨¤¨§¨¨¤§
.'Bâå íëì eáä (âémiCwdl mkl xn` ¨¨¤§¨©¨¤§©§¦

df iM ,mkihaWl xn`n mrh©©©£©§¦§¥¤¦¤
haW lM didIWM mkl zF`Pdn¥©¨¨¤§¤¦§¤¨¥¤

oIre ,EPOn eihtFWiYazMX dn §¨¦¤§©¥©¤¨©§¦
idl` 'd cwti wEqRA qgpR zWxtA§¨¨©¦§¨©¨¦§Ÿ¡Ÿ¥

'Fbe dcrd lr Wi` zgExdf"k xAcOA) ¨Ÿ¦©¨¥¨§©¦§¨

(f"hxaCA WiW zF`Pd ot` liMUY mWe§¨©§¦Ÿ¤©¨¤¥©¨¨
:mkl FxnF` `Ede ,dGd©¤§§¨¤

íîéNàåmkl xnF` ip`W mbd 'iR .'Fbe ©£¦¥§¥£©¤£¦¥¨¤
md mY`W mkl Ead̈¨¤¤©¤¥
zgY didi `l ,mzF` mixgFAd©£¦¨Ÿ¦§¤©©
mzF` miU` ip` ,mkpFiWxe mkxn`n©£©§¤§¦§§¤£¦¨¦¨
lTnA mkzFCxl mkilr miW`xl§¨¦£¥¤¦§§¤§©¥

:drEvxaEci dxez ¦§¨



מי mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'b ipy meil inei xeriy

(ãé)zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúà eðòzå©©«£−Ÿ¦®©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨
:úBNòì©«£«

i"yx£'B‚Â È˙‡ eÚzÂ∑הּדבר חלטּתם את ««¬…ƒ¿ְֶֶַַָָָ
נאה להנאתכם  מּמי רּבנּו, 'מׁשה להׁשיב: לכם היה , ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

,מּתלמיד אֹו מּמ ׁשּנצטערּתל (ספרי)ללמד, ,מּמ א ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָֹֹ
אֹומרים:עליה  ׁשהייתם מחׁשבֹותיכם ידעּתי אּלא ?' ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

אנּו מּכירנּו, אין אם הרּבה, ּדּינין עלינּו יתמּנּו ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ'עכׁשו
ּפנים' לנּו נֹוׂשא והּוא ּדֹורֹון לֹו ∑BNÚÏ˙.מביאין ְְִִִֵָָ«¬

מהרה' 'עׂשה אֹומרים: אּתם מתעּצל, הייתי .אם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

(åè)íéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ
íéôìà éøN íëéìò íéLàø íúBà ïzàå íéòãéå¦«ª¦½¨«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥̧£¨¦¹

éøNå íéMîç éøNå úBàî éøNåíéøèLå úøNò §¨¥´¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−
ì:íëéèáL §¦§¥¤«

i"yx£ÌÎÈË·L ÈL‡¯Œ˙‡ Áw‡Â∑ מׁשכּתים »∆«∆»≈ƒ¿≈∆ְְִַ
ּבני :ּבדברים  על להתמּנֹות, ּבאתם מי על אׁשריכם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

'אחים  ׁשּנקראּו אדם ּבני על ויעקב, יצחק ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹאברהם,
חּבה  לׁשֹון וכל ונחלה', 'חלק ‡ÌÈL.ורעים', ְְְְֲִִֵֵֶַָָָ¬»ƒ

ÌÈÚe„ÈÂ ÌÈÓÎÁ∑.מצאתי לא נבֹונים זֹו(ספרי)אבל ¬»ƒƒƒְֲִִָָָֹ
מּדֹות  מּׁשבע מצא אחת ולא למׁשה, יתרֹו ׁשאמר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

וידּועים חכמים צּדיקים, אנׁשים ׁשלׁש: (עיין אּלא ֲֲִִִִִִֶַָָָָֹ

ÌÎÈÏÚ.בחזקוני) ÌÈL‡¯∑ ראׁשים ּכבֹוד, ּבהם ׁשּתנהגּו »ƒ¬≈∆ְֲִִֶֶָָָ
נכנס  ּומּתן, ּבמּׂשא ראׁשים ּבממּכר, ראׁשים ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָּבמּקח,

הּכנסת)(מּביתֹו ראׁשֹון אחרֹון לבית ‡ÌÈÙÏ.ויֹוצא È¯N∑ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַ»≈¬»ƒ
יח) אלף (סנהדרין על ממּנה B‡Ó˙.אחד È¯N∑ אחד ְֶֶֶֶַָֻ»≈≈ֶָ

מאה  על עליכם ∑ÌÈ¯ËLÂ.ממּנה לׁשבטיכם,מּניתי ְֵֶַָֻ¿…¿ƒְְֲִִִִֵֵֶֶ
הּדּינין  עלּֿפי ּברצּועה והּמּכין הּכֹופתין .אּלּו ְְְִִִִִֵַַַַַַָָ

(æè)òîL øîàì àåää úòa íëéèôL-úà äeöàå̈«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ¨³Ÿ©
ïéáe åéçà-ïéáe Léà-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«¦¬¥«¨¦−¥¬

:Bøb¥«
i"yx£ÌÎÈËÙLŒ˙‡ ‰eˆ‡Â∑(ספרי):להם אמרּתי »¬«∆∆…¿≈∆ְִֶַָָ

ּבּדין  מתּונים אחת,'הוּו ּפעם לפני ּדין ּבא אם ,! ְְֱִִִִֶַַַַַָָ
לפני  זה ּדין ּבא ּכבר ּתאמר: אל וׁשלׁש, ְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹׁשּתים

ּבֹו' ונֹותנים נֹוׂשאים היּו אּלא הרּבה, Úa˙.ּפעמים ְְְְְֱִִִֵֶַָָ»≈
‡Â‰‰∑(ספרי) עכׁשו אין להם: אמרּתי מּׁשּמּניתים, «ƒְְִִִִִֵֶֶַַָָָ

עצמכם  ּברׁשּות הייתם לׁשעבר, עכׁשו,ּכלׁשעבר: . ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

לּצּבּור  מׁשעּבדין אּתם הוה,∑ÚÓL.הרי לׁשֹון ְְֲִִֵֶַַָֻ»…«ְֶֹ
ּבלע"ז וׁשמֹור"(הערענד)אודנ"ט "זכֹור ÔÈ·e.ּכמֹו: ְְְַַָָ≈

B¯b∑(ספרי) ׁשאֹוגר ּדינֹו, ּבעל ּדברים.זה (סנהדרין עליו ≈ְִִֵֶֶַַָָָ
ּבין ז) ּדירה עסקי על אף ּגרֹו", "ּובין אחר: ְִִֵֵֵֵֵַַַָָָּדבר

ּבין  אפּלּו אחים, לכירים חלּקת .ּתּנּור ְֲֲִִִִֵַַַַֻ

Ècיד  ‡Ób˙t ÔÈwz Ôez¯Ó‡Â È˙È Ôez·˙‡Â«¬∆¿»ƒ«¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ
:„aÚÓÏ ‡zÏlÓ«∆¿»¿∆¿»

ÔÈÓÈkÁטו  ÔÈ¯·b ÔBÎÈË·L ÈLÈ¯ ˙È ˙È¯·„e¿»ƒ»≈≈ƒ¿≈À¿ƒ«ƒƒ
Èa¯ ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È È˙pÓe ÔÚcÓe«¿»«≈ƒ»¿≈ƒ¬≈«»≈
Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯Â ‡˙Â‡Ó Èa¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»¿«»≈«¿ƒ¿«»≈

:ÔBÎÈË·LÏ ÔÈÎ¯ÒÂ ‡˙È¯BOÚƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

ÓÈÓÏ¯טז  ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎÈÈc ˙È ˙È„˜Ùe«≈ƒ»«»≈¿ƒ»»«ƒ¿≈»
ÔÈa ‡ËLe˜ Ôee„˙e ÔBÎÈÁ‡ ÔÈa eÚÓL¿»≈¬≈¿¿»≈

:d¯Bib ÔÈ·e È‰eÁ‡ ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈¬ƒ≈ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå éúà eðòzå (ãéExn` l"f EpizFAx ©©£Ÿ¦§©¥¨§
(ixtq)xnFl mkl did mdl xn`W ¦§¦¤¨©¨¤¨¨¨¤©

LOn 'Eke cnll d`p iOn EpAx©¥¦¦¨¤¦§Ÿ§¦§
rcFi ip`W `N` 'Eke dilr YxrhvPW¤¦§©©§¨¨¤¨§¤¨¤£¦¥©
,gaWl aEzMd Wxtl xWt`e ,y"r 'Eke§§¤§¨§¨¥©¨§¤©
la` xaCd lr Exrhvp l`xUIW¤¦§¨¥¦§©£©©¨¨£¨
`Ede ,mnvr lr Elgn dWn z`pdl©£¨©¤¨£©©§¨§
mbd EpAx lrn lwdl xaCd aFh FxnF`§©¨¨§¨¥¥©©¥£©
iRn cnll FzFUrl Eplv` dWw `EdW¤¨¤¤§¥©£¦§Ÿ¦¦
YxAC xW` FxnF` `Ede ,LcinlY©§¦§§§£¤¦©§¨
,mzF` zFUrl Eplv` miWw mixaC§¨¦¨¦¤§¥©£¨

,zFgkFYd llkA `A xn`OdW mbde©£©¤©©£¨¨¦§©©¥
xnFl xWt`e ,df lr mB ciRwdW ilE`©¤¦§¦©©¤§¤§¨©
rnWPd mixaC xAcl mMgzp dWn iM¦¤¦§©¥§©¥§¨¦©¦§¨
Exn`W FnM i`pbl '` ,mikxC 'a mdn¥¤§¨¦¦§©§¤¨§
Fnrhe ,EpWxRW FnM gaWl '`e ,ixtqA§¦§¦§§¤©§¤¥©§§©£
zwCSd zM '` mibEq 'a Eid l`xUiA iM¦§¦§¨¥¨¦©©©¤¤
rcFi mdn '` lke zipxhpTd zM '`e§©©©§§¨¦§¨¥¤¥©
oiai cg` lM mixaCd xn`WkE Fnvr©§§¤¨©©§¨¦¨¤¨¨¦
eixaC zwCSd zM ,Faal mr xW` z ¤̀£¤¦§¨©©©¤¤§¨¨
mircFi iM iYWxRW FnM EpMxcM mdl̈¤§©§¥§¤¥©§¦¦§¦
zke ,mzpEM dzid dn onvrA§©§¨¤¨§¨©¨¨¨§©

itM mixaCd mzF` Eai`ki zipxhpTd©©§§¨¦©§¦¨©§¨¦§¦
:ixtq 'itM Epiaie EprX dneh dxez ©¤¨§¨¦§¥¦§¦

.øîàì àéää úòa (æè,xn`l FxnF` ¨¥©¦¥Ÿ§¥Ÿ
lM zFnFwn dAxdA iYazM xaM§¨¨©§¦§©§¥§¨
ozxEvM onvr mixaCd xnF` Fpi`W¤¥¥©§¨¦©§¨§¨¨
`l EpiptNX dOA ok FnM ,xn`l xn`i¥¨¥¥Ÿ§¥©¤¤§¨¥Ÿ
df oFWlA `Edd zrA mzF` dESW¤¦¨¨¨¥©§¨¤

Sd oEkn `N` Fnvrmdl xn`l did iEE ©§¤¨§ª¨©¦¨¨¥Ÿ¨¤
fnxl oM mB oEMzPW ilE`e ,'Fbe rnẄŸ©§§©¤¦§©¥©¥¦§Ÿ

oixcdpqA l"f Exn`X dnb"t inlWExi) ©¤¨§§©§¤§¦§©§¦

(g"dxal Ekf ifg dEd cM `pEd ax l"fe§©¨©©¨¨¥¨§©



mixacמב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'b ipy meil inei xeriy

(æé)ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna íéðô eøékú-àì«Ÿ©¦̧¨¦¹©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½
àeä íéäìàì ètLnä ék Léà-éðtî eøeâú àì³Ÿ¨¸Æ¦§¥¦½¦¬©¦§−̈¥«Ÿ¦´®
:åézòîLe éìà ïeáø÷z íkî äL÷é øLà øácäå§©¨¨Æ£¤´¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«

i"yx£ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙Œ‡Ï∑(ספרי) הּממּנה זה …«ƒ»ƒ«ƒ¿»ְֶֶַֻ
הּדּינים  אֹו,להֹוׁשיב נאה, ּפלֹוני 'איׁש יאמר: ׁשּלא ְְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

ּדּין  אֹוׁשיבּנּו קרֹובי, ּפלֹוני איׁש ּדּין. אֹוׁשיבּנּו ְְִִִִִִֶֶַַָָּגּבֹור,
את  מחּיב נמצא ּבדינין, ּבקי אינֹו והּוא ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּבעיר',
ׁשּמּנהּו מי על אני מעלה החּיב, את ּומזּכה ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּזּכאי

ּבּדין  ּפנים' 'הּכיר ÔeÚÓLz.ּכאּלּו Ï„bk ÔËwk∑ ְִִִִִַָ«»…«»…ƒ¿»
ח) עליׁשּיהא (סנהדרין ׁשל חביב ּכדין ּפרּוטה ׁשל ּדין ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ

,לפני ּובא קדם ׁשאם מנה, ּתסּלקּנּומאה לא ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּתׁשמעּון",לאחרֹון  ּכּגדל "ּכּקטן אחר: ּדבר . ְֲִֵַַַַָָָָָָֹֹ
עׁשיר,ּכתרּגּומֹו וחברֹו הּוא עני 'זה ּתאמר: ׁשּלא , ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹ

מתּפרנס  ונמצא העני את אזּכה לפרנסֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּומצוה
ּפֹוגם  אני היא' ּתאמר: ׁשּלא אחר: ּדבר ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹּבנקּיּות'.
עכׁשו', אזּכּנּו ּדינר, ּבׁשביל זה עׁשיר ׁשל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָּבכבֹודֹו
לֹו' חּיב ׁשאּתה לֹו, 'ּתן לֹו: אֹומר לחּוץ .ּוכׁשּיצא ְֵֵֵֶֶַַַַָָ

LÈ‡ŒÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï∑(ספרי)אחר:ּתיראּולא ּדבר . …»ƒ¿≈ƒְִֵַָָֹ
ּדברי ּתכניס לא תגּורּו", לׁשֹון"לא איׁש, (משלי מּפני ְְְְִִִֵֶַָָֹֹ

ÚÊ¯‡יז  ÈlÓ ‡È„a ÔÈt‡ ÔeÚ„BÓzL˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈¿≈»
‡¯·b Ì„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔeÚÓLz ‡a¯Î¿«»ƒ¿¿»ƒ¿¬ƒ√»«¿»
ÔBÎpÓ ÈL˜È Èc ‡Ób˙Ùe ‡e‰ ÈÈc ‡È„ È¯‡¬≈ƒ»«¿»ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿

:dpÚÓL‡Â È˙ÂÏ Ôe·¯˜z¿»¿¿»ƒ¿∆¿¿ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Dil gzR dEd Dil rci dEd `le Wp̈§Ÿ©¨¨©¥©¨¨©¥
mN`l LiR gzR mEXn(`"l ilWn),k"r ¦§©¦§¦¥¦§¥

eilr iM xn`l zazA fnxX dn `Ede§©¤¨©§¥©¥Ÿ¦¨¨
hRWie zxcrp zn`d didY lal xn`l¥Ÿ§©¦§¤¨¡¤¤¡¤¤§¦§Ÿ

:wcv¤¤
ãBòExn`X dn KxC lr x`Azi¦§¨¥©¤¤©¤¨§

oixcdpqA(mW)m"Anxd FwqtE §©§¤§¦¨§¨¨©§¨
l"fe oixcdpq zFkldn `"k wEqtA§¨¥¦§©§¤§¦§
oipiC ilrAn zFprHd rnWl oICd Kixv̈¦©©¨¦§Ÿ©©§¨¦©£¥¦¦

xn`PW mdizFprh zFpWle('b '` mikln) §¦§©£¥¤¤¤¡©§¨¦

dn `Ede ,'Fbe zxn` z`f KlOd xn`Ie©Ÿ¤©¤¤ŸŸ¤¤§§©
'iR rnW xn`l xn`OA oEMzPX¤¦§©¥©©£©¥Ÿ¨Ÿ©¥
rnXX dn eitA xn`l htFXd KixSW¤¨¦©¥¥Ÿ§¦©¤¨©

:mipiC ilrAn¦©£¥¦¦
òîLKixS dn dWw .'Fbe mkig` oiA ¨Ÿ©¥£¥¤§¨¤©¨¦

lr ErnWi `l m` dfl zFEvl§©¨¤¦Ÿ¦§§©
`le df KxcA xn` dOl cFr ,EpEcI dn©¨¨¨¨©§¤¤¤§Ÿ
EidIW `id dpEMd ok` ,ErnW xn`̈©¦§¨¥©©¨¨¦¤¦§
df xace ,EvEwi `le rnWl oicinzn©§¦¦¦§Ÿ©§Ÿ¨§¨¨¤
ilrAn `Ed '` ,mixaC 'al wNgzi¦§©¥§§¨¦¦©£¥
Epl Wi cFr Exn`i m`W onvr mipiC¦¦©§¨¤¦Ÿ§¥¨
EvEwi `l gikFdl Epl Wi cFr orhl¦§Ÿ¥¨§¦©Ÿ¨
`iadl EAxIWM mB dnE ,mdixaCn¦¦§¥¤©©§¤©§§¨¦
`l ElirFd `le zFi`x xg` zFi`x§¨©©§¨§Ÿ¦Ÿ
dprh oi`e di`x oi` aEW oICd xn`iŸ©©©¨¥§¨¨§¥©£¨
m`W 'Ade .zEcinzA rnW `N ¤̀¨¨Ÿ©¦§¦§©¤¦
Exn`i `l oipiC ilrA mdilr Egixhd¦§¦£¥¤©£¥¦¦ŸŸ§
rnWl oi`e mFId Epgxh gxh dAxd©§¥Ÿ©¨©§©§¥¦§Ÿ
`N` onf xg` cr orhpe orFh cFr¥§¦§¨©©©§¨¤¨
lr EEhvp o`ke ,wqtd oi`A rnẄŸ©§¥¤§¥§¨¦§©©

:oiCd iEPr wECwC¦§¦©¦
ãBòKFYn mMgzdl mxidfdl dvxi¦§¤§©§¦¨§¦§©¥¦

miprFHd oiA mixn`Pd mixaCd©§¨¦©¤¡¨¦¥©£¦

iR lrW mbde ,oiprd zEYn` xiMdl§©¦£¦¨¦§¨©£©¤©¦
i`MGd dMfi zFprHdm` ,aIgd aIgzie ©§¨¦§¤©©©§¦§©¥©©¨¦

zniwrnE mdixaC xcq KFYn mixMp¦¨¦¦¥¤¦§¥¤¥£¦©
oi` oiCd aIgzPX dn Ktd mdiztU¦§¥¤¥¤©¤¦§©¥©¦¥
`Ede ,zF`Fx eipirX dn `N` oICl©©¨¤¨©¤¥¨§
mkig` oiA dlMUd oFWl rnW FxnF`§¨Ÿ©§©§¨¨¥£¥¤
mixaCdn mdipiA ExarIX dn WExR¥©¤©©§¥¥¤¥©§¨¦
itM iR wcv mYhtWE ,zEgMezddnE¥©¦§©§§©§¤¤¤¦§¦
mbd wcv `EdW mkl xxAziW dn©¤¦§¨¥¨¤¤¤¤£©
hRWOdW ,xEcQd hRWn Ktd didIW¤¦§¤¥¤¦§¨©¨¤©¦§¨
xExA rcFi Fpi`W oIcl `N` `A `lŸ¨¤¨§©¨¤¥¥©¥
:zF`Fx eipirX dn `N` oICl oi` xaCl©¨¨¥©©¨¤¨©¤¥¨

ãBòzFMn 'QnA mxnF` KxC lr .oEMzp¦§©¥©¤¤§¨§©¤©
`"tqA dpWn(:'e)didY `NW l"fe ¦§¨§§¤Ÿ¦§¤

'Eke onBxzn iRn zrnFW oixcdpq©§¤§¦©©¦¦§ª§§¨§
`le mkig` oiA rnW FxnF` `Ede ,k"r§§¨Ÿ©¥£¥¤§Ÿ

:onBxzndn¥©§ª§§¨
ãBòlidvn htFXd didi `NW dvxi¦§¤¤Ÿ¦§¤©¥©§¦

mdn cg`A eipir `UFpe eipR̈¨§¥¥¨§©©¥¤
didYW `N` mdn cg`n eipir liRWnE©§¦¥¨¥©©¥¤¤¨¤¦§¤
`Ede ,mdipiA deW drinXd KxC¤¤©§¦¨¨¨¥¥¤§
didY drinXd KxC 'iR rnW FxnF`§¨Ÿ©¥¤¤©§¦¨¦§¤
`VY Lipir `VY dY` m` mkig` oiA¥£¥¤¦©¨¦¨¥¤¦¨
,mdipWl liRWY liRWY m`e mdipWl¦§¥¤§¦©§¦©§¦¦§¥¤
lM eipir `Vi `NW 'd evIW xWt` F`¤§¨¤§©¤Ÿ¦¨¥¨¨
mdn cg` drhIW xWt` iM mdA xTr¦¨¨¤¦¤§¨¤¦§¤¤¨¥¤
EPOn xzFi dti oir `EdW dI`xd oinA§¦¨§¦¨¤©¦¨¨¥¦¤
mkg iRn iYrnWe ,eizFprh EnzYqie§¦§©§©£¨§¨©§¦¦¦¨¨
ilr aiag l`xUiA lFcbe ciqg lFcB̈¨¦§¨§¦§¨¥¨¦¨©
d"dlf FbECxA dWn 'x axd d"d igExM§¦¨©¤¦§
eipir EidIW oiCd zrWA wCwcn didW¤¨¨§©§¥¦§©©¦¤¦§¥¨
xTr lM eipir `UFp did `le dHnl§©¨§Ÿ¨¨¥¥¨¨¦¨
eipir `UFp did m`W WiBxn didWe§¤¨¨©§¦¤¦¨¨¥¥¨

oiCd ilrAn '` dfi`A gxkdd cvl§©©¤§¥©§¥¤¦©£¥©¦
FxnF` `Ede ,FCbpMW lAlAzn did̈¨¦§©§¥¤§¤§§§
`N` EUri `NW mkig` oiA rnẄŸ©¥£¥¤¤Ÿ©£¤¨
miprFHdn mi`A mixaCde drinXd©§¦¨§©§¨¦¨¦¥©£¦
mdn cg`l zEPYWd oi`A mdiptl¦§¥¤§¥¦§©§¤¨¥¤

:wcv mYhtWE dfaE¨¤§©§¤¤¤
ïéaaEzMd oEMzp .'Fbe eig` oiaE Wi` ¥¦¥¨¦§¦§©¥©¨

miaaFQd mipiC dWlW lr xidfdl§©§¦©§Ÿ¨¦¦©§¦
dn KxC lr '`d ,wcv hRWnazMX ¦§¨¤¤¨©¤¤©¤¨©

l"fe oixcdpq zFkldn a"ktA m"Anx©§¨§¥¦§©§¤§¦§
bxdi `OW 'Eke ipFlR Wi` xn`Y `NW¤ŸŸ©¦§¦§¤¨©£Ÿ
oiA xn` df cbpM ,k"r 'Eke ipA z ¤̀§¦§§¤¤¤¨©¥

l"f EWxCW KxckE ,Wi`('e oixcdpq) ¦§¤¤¤¨§©§¤§¦

.'a .Wi` ipRn ExEbz `l wEqRA©¨Ÿ¨¦§¥¦
zxaq `FaY hRWOl mig` 'a mi`AWM§¤¨¦©¦©¦§¨¨§¨©
iM df hRWnA wCwcl oi` xnFl oICd©©¨©¥§©§¥§¦§¨¤¦
.eig` oiaE xn` dfl ,md mig` miWp £̀¨¦©¦¥¨¤¨©¥¨¦
zrEaW wxtA Exn`X dnl oEMzp mB©¦§©¥§©¤¨§§¤¤§©

zEcrd(`"l zFrEaW)wxR m"Anx FwqtE ¨¥§§¨©§¨¤¤
oipiC ilrA 'a oixcdpq zFkldn `"k¥¦§©§¤§¦©£¥¦¦
xnF` 'Eke micbA WAln mdn '` didW¤¨¨¥¤§ª¨§¨¦§¥
oEcYW cr LzFnM EdWiAld F` cAknl©§ª¨©§¦¥§§©¤¨
dn `Ede ,k"r 'Eke FzFnM Wal F` FOr¦§§§§©
mig` EidIW eig` oiaE FxnF`A oEMzPX¤¦§©¥§§¥¨¦¤¦§©¦
hRWn `vi `l Ff zlEGW zg` dbxcdA§©§¨¨©©¤©Ÿ¥¥¦§©
zNgzA m"Anx mW azMW FnkE wcv¤¤§¤¨©¨©§©¦§¦©
wxtA Exn`X dn it lr .'b .wxRd©¤¤©¦©¤¨§§¤¤

zEcrd zrEaW('l)wcvA opAx EpY l"fe §©¨¥§¨©¨¨§¤¤
'`e aWFi '` didi `NW Lzinr hRWY¦§Ÿ£¦¤¤Ÿ¦§¤¥§
'iR FxB oiaE FxnF` `Ede ,'Eke cnFr¥§§§¥¥¥
mdipW F` FzFnM xxFBzn didIW¤¦§¤¦§¥§§¥¤
df zlEGW dcinrA mdipW F` daiWiA¦¦¨§¥¤©£¦¨¤©¤

:wcv hRWn o`M oi`fi dxez ¥¨¦§©¤¤



מג mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iyily meil inei xeriy
ּבּקיץ"י) ‰e‡."אֹוגר ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk∑ מה ִֵַַƒ«ƒ¿»≈…ƒַ

להחזיר  מזקיקני אּתה ּכּדין, ׁשּלא מּזה נֹוטל ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּׁשאּתה
עלי  ׁשהּטית נמצא ‡ÈÏ.הּמׁשּפט לֹו, Ôe·¯˜z∑ ְְִִִֵֶַַָָָָ«¿ƒ≈«

צלפחד (ספרי) ּבנֹות מׁשּפט מּמּנּו נסּתּלק זה ּדבר .על ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
לׁשאּול אמר ׁשמּואל ט)וכן א הראה".(שמואל "אנכי : ְְְִֵֵֶַָָָָֹֹ

מֹודיע ׁשאני חּיי' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ֲֲִִֶֶַַַָָָאמר
למׁשח  ּכׁשּבא הֹודיעֹו? ואימתי רֹואה', אּתה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאין

ּדוד טז)את ה'(שם נגד א וּיאמר אליאב את "וּירא : ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
אמרּת ולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ְְְִַַַָָָָָֹמׁשיחֹו",

הראה"? אלֿמראהּו"(שם)"אנכי ."אלּֿתּבט ְִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

(çé)íéøácä-ìk úà àåää úòa íëúà äeöàå̈«£©¤¬¤§¤−¨¥´©¦®¥¬¨©§¨¦−
:ïeNòz øLà£¤¬©«£«

i"yx£ÔeNÚz ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ŒÏk ממֹונֹות ∑‡˙ ּדיני ׁשּבין הּדברים עׂשרת נפׁשֹות אּלּו .לדיני ≈»«¿»ƒ¬∆«¬ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

(èé)àøBpäå ìBãbä øaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´©¨Á§©¸̈
ýåýé äeö øLàk éøîàä øä Cøc íúéàø øLà àeää©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´¨«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬

:òðøa Lã÷ ãò àápå eðúà eðéäìà¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ©−¨¥¬©§¥«©
i"yx£‡¯Bp‰Â ÏB„b‰ ¯a„n‰∑ נחׁשים ּבֹו ּכקׁשתֹות ׁשהיּו ועקרּבים .ּכקֹורֹות «ƒ¿»«»¿«»ְְְְְִִִֶַַָָָ

(ë)ýåýé-øLà éøîàä øä-ãò íúàa íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬
eðì ïúð eðéäìà: ¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

(àë)éäìà ýåýé ïúð äàøéðôì Eäìò õøàä-úà E Â§¥Â¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨¨®¤£¥´
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk Løàøéz-ìà Cì E ¥À©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈

:úçz-ìàå§©¥¨«

ß a`Îmgpn 'c iyily mei ß

(áë)íéLðà äçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³£¨¦Æ
øác eðúà eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³Ÿ¨̧Æ¨½̈
àáð øLà íéøòä úàå da-äìòð øLà Cøcä-úà¤©¤̧¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ

:ïäéìà£¥¤«
i"yx£ÌÎlk ÈÏ‡ Ôe·¯˜zÂ∑ הּוא ּבערּבּוביא ּולהּלן , «ƒ¿¿≈«À¿∆ְְְְִַָָ

ה)אֹומר ׁשבטיכם (דברים ראׁשי ּכל אלי "וּתקרבּון : ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ
קריבה  אֹותּה וגֹו'", הראנּו הן וּתאמרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹוזקניכם,
ּוׁשלחּום  הּזקנים את מכּבדים ילדים הֹוגנת: ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהיתה
ללכת  הראׁשים את מכּבדים ּוזקנים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלפניהם,
ּכּלכם", אלי "וּתקרבּון ּכאן: אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻלפניהם,

ּוזקנים  הּזקנים, את ּדֹוחפין ילדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָּבערּבּוביא,
הראׁשים  את c·¯.ּדֹוחפין e˙‡ e·LÈÂ∑(ספרי) ֲִִֶָָ¿»ƒ…»»»

לׁשֹון  מדּברים ּבאיזה B‚Â'.הם C¯c‰Œ˙‡∑ אין ְְְִֵֵֶַָ∆«∆∆¿ֵ
ּבּה ׁשאין עקמימּות ּדר.‡· ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Â ְִֵֶֶֶַָ¿≈∆»ƒ¬∆»…

Ô‰ÈÏ‡∑לכּבׁש .ּתחּלה ¬≈∆ְְִִָֹ

(âë)øNò íéðL íkî çwàå øácä éðéòa áèéiå©¦©¬§¥©−©¨¨®¨«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´
:èáMì ãçà Léà íéLðà£¨¦½¦¬¤−̈©¨«¤

Ïkיח  ˙È ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ»»
:Ôe„aÚ˙ Èc ‡iÓb˙tƒ¿»«»ƒ«¿¿

a„Ó¯‡יט  Ïk ˙È ‡ÎÈl‰Â ·¯ÁÓ ‡ÏËe¿«¿»≈…≈¿«ƒ¿»»»«¿¿»
‡¯eË Á¯‡ Ôe˙ÈÊÁ Èc ‡e‰‰ ‡ÏÈÁ„e ‡a«̄»¿ƒ»«ƒ¬≈…«»
‡˙È ‡‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰‡¯Ó‡„∆¡…»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»»»»»

:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ‡È˙‡Â«¬≈»«¿«≈»

„‡Ó¯‡‰כ  ‡¯eË „Ú Ôe˙È˙‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¬≈«»∆¡…»»
:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»»≈»»

Ò˜כא  ‡Ú¯‡ ˙È CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È ÈÊÁ¬≈¿«¿»¡»»√»»»«¿»«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔÒÁ‡«¬≈¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

:¯·z˙ ‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»ƒ¿»

ÁÏLכב  Ôez¯Ó‡Â ÔBÎlk È˙ÂÏ Ôez·¯˜e¿∆¿¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ˙È ‡Ï ÔeÏl‡ÈÂ ‡Ó„˜ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ√»»»ƒ«¿»»»«¿»
da ˜q Èc ‡Á¯‡ ˙È ‡Ób˙t ‡˙È Ôe·È˙ÈÂƒƒ»»»ƒ¿»»»»¿»ƒƒ««

:Ô‰Ï ÏBÚ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒ≈¿≈

ÔÈ¯zכג  ÔBÎpÓ ˙È¯·„e ‡Ób˙t ÈÈÚa ¯ÙLe¿«¿≈«ƒ¿»»¿»ƒƒ¿¿≈
:‡Ë·LÏ „Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ¬«À¿ƒ«¿»«¿ƒ¿»



mixacמד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iyily meil inei xeriy
i"yx£¯·c‰ ÈÈÚa ·ËÈiÂ∑,הּמקֹום ּבעיני ולא ּבעיני «ƒ«¿≈««»»ְְְֵֵֵַַָֹ

ּבּתֹוכחֹות? אמרּה למה טֹוב, היה מׁשה ּבעיני ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹואם
זה'. חמֹור לי 'מכר לחברֹו: ׁשאֹומר לאדם ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹמׁשל
לֹו: אמר לנּסיֹון'? לי אּתה 'נֹותנֹו 'הן'. לֹו: ְְִִֵַַַָָָָאמר
ׁשראה  ּכיון 'הן'. לֹו: אמר ּוגבעֹות'? 'ּבהרים ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ'הן'.
הּוא  'ּבטּוח ּבלּבֹו: הּלֹוקח אמר ּכלּום, מעּכבֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַָָׁשאין

,מעֹותי 'טל לֹו: אמר מּיד מּום', ּבֹו אמצא ׁשּלא ְִֶֶֶֶַָָָָֹֹזה
ׁשּמא  לדבריכם, הֹודיתי אני אף מעּתה', מנּסהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָואיני
חזרּתם  לא ואּתם מעּכב, ׁשאיני ּכׁשּתראּו ּבכם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּתחזרּו

ÌkÓ.ּבכם  Áw‡Â∑ הּברּורים מן מן ׁשּבכם, ֶָ»∆«ƒ∆ְִִִֶֶַָ
‡Á„.ׁשּבכם המסּלתים  LÈ‡ ÌÈL‡ ¯NÚ ÌÈL ְִֶֶַָָֻ¿≈»»¬»ƒƒ∆»
Ë·MÏ∑(שם) לוי ׁשבט היה ׁשּלא .עּמהם מּגיד «»∆ִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

(ãë)ìkLà ìçð-ãò eàáiå äøää eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©¤§®Ÿ
:dúà eìbøéå©§©§−Ÿ¨«

i"yx£ÏkL‡ ÏÁŒ„Ú∑(שם)ׁשם על ׁשּנקרא ‡˙d.סֹופֹומּגיד eÏb¯ÈÂ∑(שם) ארּבעה ּבּה ׁשהלכּו מלּמד «««∆¿…ְִִֵֶַַָ«¿«¿…»ְְְֵֶַַָָָָ
וערב אומנין  .ׁשתי ְִִֵֶָָֹ

(äë)eáLiå eðéìà eãøBiå õøàä éøtî íãéá eç÷iå©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤©¦−¥¥®©¨¦̧
ýåýé-øLà õøàä äáBè eøîàiå øáã eðúàŸ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬

:eðì ïúð eðéäìà¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
i"yx£eÈÏ‡ e„¯BiÂ∑ׁשארץ הארצֹות מּגיד מּכל ּגבֹוּה ‰‡¯ı.יׂשראל ‰·BË e¯Ó‡iÂ∑(שם)ׁשאמרּו הם מי «ƒ≈≈ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ«…¿»»»∆ְִֵֶָ

וכלב  יהֹוׁשע .טֹובתּה? ְְֵַָָָֻ

(åë)ýåýé ét-úà eøîzå úìòì íúéáà àìå§¬Ÿ£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£e¯ÓzÂ∑מאמרֹו ּכנגד התרסּתם התרסה, .לׁשֹון ««¿ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

ÏÁ‡כד  „Ú B˙‡Â ‡¯eËÏ e˜ÈÏÒe eit˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«¬««¬»
:d˙È eÏÈl‡Â ‡Ïk˙‡c¿∆¿»»¿«ƒ»«

e˙ÈÁ‡Âכה  ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó ÔB‰È„È· e·ÈÒe¿ƒƒ≈≈ƒ»¿«¿»«¬ƒ
‡·Ë e¯Ó‡Â ‡Ób˙t ‡˙È e·È˙‡Â ‡Ï»»«¬ƒ»»»ƒ¿»»«¬»»»

:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»»≈»»

ÓÈÓ¯‡כו  ÏÚ Ôez·¯ÒÂ ˜qÓÏ Ôe˙È·‡ ‡ÏÂ¿»¬ƒ¿ƒ«¿»∆¿«≈¿»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.øácä éðéòa áèéiå (âëmrh itl 'iR ©¦©§¥©©¨¨¥§¦©©
l"f Exn`e ,Epl ExRgie mYxn`W¤£©§¤§©§§¨§¨§

(glW hEwli)EglWIW `id dpEMdW ©§§©¤©©¨¨¦¤¦§§
mipnFHW zFxitgd zF`xl milBxnd©§©§¦¦§©£¦¤§¦
,ipirA FxnF`e ,mdA mpFnn miprpMd©§©£¦¨¨¨¤§§§¥©
ogFA ipirA la` il xUA ipirW ip` 'iR¥£¦¤¥¥¨¨¦£¨§¥¥¥
zWxtA iYazMX dn oIre ,`l zFAl¦Ÿ§©¥©¤¨©§¦§¨¨©

:Ll glWck dxez §©§
.'Bâå eìòiå eðôiå (ãë,EptIe FxnF` ©¦§©©£§§©¦§

mcw iM ,DA EidW KxCn EpRW 'iR¥¤¨¦¤¤¤¨¨¦Ÿ¤
miwiCv Eid zEgilXd ligzdW¤¦§¦©§¦¨©¦¦
EligzdW zrnE miWp` mNM FxnF`M§§ª¨£¨¦¥¥¤¦§¦
KxCn EptE EriWxd df zEgilWA zkll̈¤¤¦§¦¤¦§¦¨¦¤¤
EklIe wEqRA iYazMX dn oIre ,lkVd©¥¤§©¥©¤¨©§¦©¨©¥§

E`aIe:(e"k b"i xAcOA) ©¨Ÿ©¦§¨

eìbøéåExn`W FnM `l WExR .Dz` ©§©§Ÿ¨¥Ÿ§¤¨§
Epl ExRgie dWnl l`xUi¦§¨¥§¤§©§§¨
dnE `id dn zrcl DzF` ElBx `N ¤̀¨¦§¨¨©©©¦¨
zFxitg zrcl EWTA `le diWp £̀¨¤¨§Ÿ¦§¨©©£¦

:zFIpFnhOddk dxez ©©§¦

.'Bâå íãéá eç÷iå (äëzrcl Kixv ©¦§§¨¨§¨¦¨©©
mcia EgwIe xnFl Kxvd dOl '`¨¨ª§©©©¦§§¨¨
EcxFIe `N` xnFl Kixv did `NW¤Ÿ¨¨¨¦©¤¨©¦
EaWIe xn` dOl 'a ,ux`d ixRn Epil ¥̀¥¦§¦¨¨¤¨¨¨©©¨¦
Kixv did `NW 'Fbe Exn`Ie xac EpzŸ̀¨¨¨©Ÿ§§¤Ÿ¨¨¨¦
ok` .daFh EpzF` EaiWIe `N` xnFl©¤¨©¨¦¨¨¨¥
iYW milBxnA EidW itl `id dpEMd©©¨¨¦§¦¤¨©§©§¦§¥
dxUr zaEWY `id drx zg` ,zFbxCd©§¨©©¨¨¦§©£¨¨
zaEWY `id daFh zg`e ,milBxn§©§¦§©©¨¦§©
iYW xn` o`M eixacaE ,alke rWFdi§ª©§¨¥¦§¨¨¨¨©§¥
dxUr EaiWdX dn cbpM ,zFaEWYd©§§¤¤©¤¥¦£¨¨
EgwIe xn` drxl mirWxd miWp`d̈£¨¦¨§¨¦§¨¨¨©©¦§
dvx `l WExR xaC Epz` EaWIe 'Fbe§©¨¦Ÿ¨¨¨¥Ÿ¨¨
`NW mirxd mixaCd xfgl d"r dWn¤©£Ÿ©§¨¦¨¨¦¤Ÿ
xn`e Ezn xaMW lr oiCd xxFrl§¥©¦©¤§¨¥§¨©
Lxirdle ,xaC EaiWdW mzq oiprd̈¦§¨§¨¤¥¦¨¨§©£¦§
xn` xnF` `Ed milBxn dxUr lrW¤©£¨¨§©§¦¥¨©
l"f mxnF` KxC lr 'iR ,mcia EgwIe©¦§§¨¨¥©¤¤§¨

(.c"l dhFq)cg` ,lFMW` Elhp milBxn 'g ¨§©§¦¨§¤§¤¨
rWFdi la` ,oFOx lhp '`e dp`Y lhp̈©§¥¨§¨©¦£¨§ª©

mdixacA xEn`M mElM Elhp `l alke§¨¥Ÿ¨§§¨¨§¦§¥¤
EgwIe xn`OA wCwCX dn `Ede ,l"f§©¤¦§¥©©£©©¦§
mciA EgwNW dxUrd mdW xnFl mcia§¨¨©¤¥¨£¨¨¤¨§§¨¨
dn xac Epz` EaWIe ,ux`d ixRn¦§¦¨¨¤©¨¦Ÿ¨¨¨©
deW dxfB oEcl xWt` mB ,EaiWdX¤¥¦©¤§¨¨§¥¨¨¨
glW zWxtA xEn`d xaCn xaC̈¨¦¨¨¨¨§¨¨©§©

aizkC(e"k b"i xAcOA),xaC mz` EaWIe ¦§¦©¦§¨©¨¦Ÿ¨¨¨
`N` deW dxfB oC mc` oi`W mbde©£©¤¥¨¨¨§¥¨¨¨¤¨
zFNbl dfA `vFIkA ,FAxn dlAw oM m ¦̀¥©¨¨¥©§©¥¨¤§©
l"f EpizFAx EpEricFd miaEzMd ihWR§¨¥©§¦¦©¥
dfe ,FfM deW dxfbA zFNbl oilFkIW¤§¦§©¦§¥¨¨¨¨§¤
cbpkE ,miIgd xF`A miklFdl hEWR̈©§¦§©©¦§¤¤

ke rWFdi,ux`d daFh Exn`Ie xn` al §ª©§¨¥¨©©Ÿ§¨¨¨¤
'Fbe EaWIe ltMl oFkp mrh Wi df itkE§¦¤¥©©¨©¤¤©¨¦§
dWn ixaC aXizp mB ,'Fbe Exn`Ie©Ÿ§§©¦§©¥¦§¥¤
daFh Exn`Ie minEzq eixaC xn`W¤¨©§¨¨§¦©Ÿ§¨
lr ciBi mixaCd zErnWOW ux`d̈¨¤¤©§¨©§¨¦©¦©
milBxnd ixaC wNg ixd Epxacle ,oNMª¨§¦§¨¥£¥¦¥¦§¥©§©§¦

:miaFhe mirx ,'alek dxez §¨¦§¦
.'Bâå íúéáà àìå (åëdxUrW mbde §Ÿ£¦¤§©£©¤£¨¨



מה mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iyily meil inei xeriy

(æë)eðúà ýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈ÆŸ½̈
éøîàä ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬¨«¡Ÿ¦−

:eðãéîLäì§©§¦¥«
i"yx£e‚¯zÂ∑וכן הרע, יח)לׁשֹון "ּדברי (משלי : «≈»¿ְְִֵֵָָָ

ּדּבה  הּמֹוציא אדם ‡˙e.נרּגן", '‰ ˙‡Na∑ ְִִִַָָָָ¿ƒ¿«…»
אֹותֹו, ׂשֹונאים אּתם אבל אתכם, אֹוהב היה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָוהּוא

אֹומר  הדיֹוט ּדבלּב:מׁשל רחממה מה על , ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
על ı¯‡Ó.ּדבלּביּה e‡ÈˆB‰ e˙‡ '‰ ˙‡Na ְֲִִֵָ¿ƒ¿«…»ƒ»≈∆∆

ÌÈ¯ˆÓ∑ היתה לׂשנאה ּבׂשרֿ,הֹוצאתֹו למל מׁשל ƒ¿»ƒְְְְִֶֶָָָָָָָָָ

אחת  ׂשדֹות: ׁשּתי לֹו ויׁש ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָודם,
נֹותן  אֹוהב ׁשהּוא למי ּבעל, ׁשל ואחת ׁשקיא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשל
ארץ  ּבעל. ׁשל לֹו נֹותן ׂשֹונא ׁשהּוא ּולמי ׁשקיא, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשל
אֹותּה, ּומׁשקה עֹולה ׁשּנילּוס היא, ׁשקיא ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָמצרים

ּבעל  ׁשל ּכנען לנּווארץ לתת מּמצרים והֹוציאנּו , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּכנען  ארץ .את ְֶֶֶַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'nr cl jxk zegiy ihewl)

מצרים מארץ הֹוציאנּו אֹותנּו ה' כז)ּבׂשנאת והּוא (א, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
אתכם אֹוהב ּגרמה (רש"י)היה זֹו ׁשאמירה ּבּספרים, מבאר ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבאב, העיר לתׁשעה ּבדד יׁשבה –איכה ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָָ
יׂשראל, ּבני את ּומחּזק מעֹודד ורש"י 'איבה'. ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָראׁשי־ּתבֹות

מסּתרת, ׁשּבּׁשמים לאביהם הּטבעית אהבתם ּכאׁשר ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻׁשּגם
לחׁש אֹור ׁשּׂשמים ועד חסדיו, את מרּגיׁשים הם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹואין
ּבאהבת  חלילה, ּוכלל, ּכלל חליׁשּות ׁשּום אין – לאֹור ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹוחׁש

ליׂשראל. ְְִֵָהקב"ה

(çë)äðà|eðááì-úà eqîä eðéçà íéìò eðçðà ¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ¥©̧¤§¨¥¹
úøeöáe úìãb íéøò epnî íøå ìBãb íò øîàì¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ

:íL eðéàø íé÷ðò éða-íâå íéîMa©¨¨®¦§©§¥¬£¨¦−¨¦¬¨«
i"yx£ÌÈÓMa ˙¯eˆ·e ˙Ï„b ÌÈ¯Ú∑ לׁשֹון הּכתּובים צ)הבאיּדּברּו .(חולין »ƒ¿……¿…«»»ƒְְְֲִִַַ

(èë):íäî ïeàøéú-àìå ïeöøòú-àì íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«
i"yx£Ôeˆ¯Ú˙Œ‡Ï∑לֹו ודֹומה ּכתרּגּומֹו. ׁשבירה, ל)לׁשֹון נחלים (איוב לׁשבר לׁשּכן", נחלים "ּבערּוץ :. …««¿ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

(ì)íëì íçlé àeä íëéðôì Cìää íëéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®
:íëéðéòì íéøöîa íëzà äNò øLà ìëkÂ§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ∑ ּבׁשבילכם. ƒ»≈»∆ְְִִֶ

(àì)éäìà ýåýé EàNð øLà úéàø øLà øaãnáeE ©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
øLà Cøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé øLàk©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤̧¤Æ£¤´

:äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò ízëìä£©§¤½©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«
i"yx£˙È‡¯ ¯L‡ ¯a„n·e∑ מקרא על ׁשל מּוסב «ƒ¿»¬∆»ƒ»ְִֶַָָ

ּבמצרים"; אּתכם עׂשה אׁשר "ּככל הימּנּו: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹמעלה
וגֹו'" נׂשא ּכי ראית אׁשר "ּבּמדּבר אף L‡k¯.ועּתה, ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָ«¬∆

BaŒ˙‡ LÈ‡Œ‡OÈ∑אצל ׁשּפרׁשּתי יד)ּכמֹו "וּיּסע (שמות ƒ»ƒ∆¿ְְִִֵֵֶֶַַַ
מׁשל  וגֹו'", יׂשראל מחנה לפני ההל האלהים ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹמלא

וכּו' לׁשּבֹותֹו לסטים ּובאּו לפניו ּובנֹו ּבּדר למהּל. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ÈÒ„aכז  Ôez¯Ó‡Â ÔBÎÈkLÓa ÔezÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿««¿¿«¿¿≈«¬«¿ƒ¿»≈
¯ÒÓÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡˜t‡ ‡˙È ÈÈ¿»»»»«¿»»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«

:‡˙eÈˆÈLÏ ‰‡¯Ó‡„ ‡„Èa ‡˙È»»»ƒ»∆¡…»»¿≈»»»

aÏ‡כח  ˙È e¯·˙ ‡Á‡ ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ Ô‡Ï¿»¬«¿»»¿ƒ«»»¿»»ƒ»»
Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ ‡pÓ ÛÈw˙Â È‚Ò ÌÚ ¯ÓÈÓÏ¿≈«««ƒ¿«ƒƒ»»ƒ¿ƒ«¿¿»
È‡¯ab Èa Û‡Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe¿ƒ»«≈¿«»¿«¿≈ƒ»»≈

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

˙„ÔeÏÁכט  ‡ÏÂ Ôe¯·z˙ ‡Ï ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿»ƒ»¿¿»ƒ¿¬
:ÔB‰pÓƒ¿

ÁÈ‚Èל  ‡e‰ ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ¿««√»≈¿ƒ«
ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎnÚ „·Ú Èc ÏÎk ÔBÎÏ¿¿…ƒ¬«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

:ÔBÎÈÈÚÏ¿≈≈

‡C‰Ïלא  ÈÈ C¯·BÒ Èc ‡˙ÈÊÁ Èc ‡¯a„Ó·e¿«¿¿»ƒ¬≈»ƒ¿»¿»¡»»
Èc ‡Á¯‡ ÏÎa d¯a ˙È ¯·b ¯·BÒÓ È„ ‡Ók¿»ƒ¿«¿«»¿≈¿»»¿»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÔezÎl‰«∆¿«≈≈««¿»»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Epig` KEnqA xn`W FnM zEcr Exn`̈§¥§¤¨©§¨©¥
oi`W 'd mdl xn` xaM ,'Fbe EQnd¥¥§§¨¨©¨¤¤¥
`N` l`xUi zxEaB cSn xird zWxFd¨©¨¦¦©§©¦§¨¥¤¨
glW zWxtA EpwICW FnM ,'dn dpYnA§©¨¨¥§¤¦©§§¨¨©§©

('a b"i mW)`Ed iM ozp ip` xW` xn`On ¨¦©£©£¤£¦Ÿ¥¦
xn`W FnM ,ux`d iaWFi mdipRn WxFi¥¦§¥¤§¥¨¨¤§¤¨©
,mkl mgNi `Ed 'Fbe 'd KEnqA oM mB©¥§¨§¦¨¥¨¤
Wigkdl dxizq df xn`nA oi`e§¥§©£¨¤§¦¨§©§¦

Exn`W diWp`e xird swY z`ltd©§¨©Ÿ¤¨¦©£¨¤¨¤¨§
ziWw dWw `l dfaE ,milBxnd©§©§¦¨¤Ÿ¨¤ª§©

:o"Anxfk dxez ©§¨



mixacמו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iyily meil inei xeriy

(áì):íëéäìà ýåýéa íðéîàî íëðéà äfä øácáe©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£‰f‰ ¯·c·e∑ּבֹו מאמינים אינכם הארץ, אל להביאכם מבטיחכם .ׁשהּוא «»»«∆ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(âì)íB÷î íëì øeúì Cøca íëéðôì Cìää©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²¨−
Làa íëúðçì|øLà Cøca íëúàøì äìéì ©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤̧¤Æ£¤´

:íîBé ïðòáe dá-eëìz¥«§½̈¤«¨−̈¨«
i"yx£ÌÎ˙‡¯Ï∑ להראֹותכם יג):וכן,ּכמֹו וכן(שמות ,"הּדר כו)"לנחתם וכן (תהילים ּתֹודה", ּבקֹול "לׁשמע : «¿…¿∆ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ט) ב ּביזרעאל"(מלכים לּגיד "ללכת :. ְְְִִֵֶֶַָ

(ãì)òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬
øîàì: ¥«Ÿ

(äì)òøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨−̈
úúì ézòaLð øLà äáBhä õøàä úà äfä©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−

íëéúáàì: ©«£«Ÿ¥¤«

(åì)ïzà-Bìå äpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ«¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨§«¤¥¯
da-Cøc øLà õøàä-úààlî øLà ïòé åéðáìe ¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬¦¥−

:ýåýé éøçà©«£¥¬§Ÿ̈«
i"yx£daŒC¯c ¯L‡∑ יג)ׁשּנאמר,חברֹון חברֹון"(במדבר עד "וּיבא :. ¬∆»«»ְְֱֶֶֶֶַַַָֹ

(æì)pàúä éa-íbäzà-íb øîàì íëììâa ýåýé ó ©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈
:íL àáú-àì«Ÿ¨¬Ÿ¨«

i"yx£Ûp‡˙‰∑ רגז .נתמּלא ƒ¿««ְִֵֶַֹ

ÔÈÓÈ‰Óלב  ÔBÎÈ˙ÈÏ ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù·e¿ƒ¿»»»≈≈≈¿≈¿ƒ
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa¿≈¿»«¿»¡»¬

˜˙‡Ï‡‰לג  ‡Á¯‡a ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Ó Ècƒ¿««√»≈¿»¿»¿ƒ¿¿»»
ÔBÎ˙eÈ¯L‡Ï È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔBÎÏ¿¬«≈≈¿ƒ¿«¿»¿
ÔBÎ˙eÈÊÁ‡Ï ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿≈¿»¿«¬»¿
‡Ú„ ‡„enÚ·e da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a¿»¿»ƒ¿»«¿«»«¬»»

:‡ÓÓÈaƒ»»

Ê‚¯eלד  ÔBÎÈÓb˙t Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»«ƒ¿»≈¿≈
:¯ÓÈÓÏ Ìi˜Â¿««¿≈»

·LÈ‡לה  ‡¯„ ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚a ¯·‚ ÈÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡≈¿«¿À¿«»»ƒ≈»»ƒ»
ÔzÓÏ ˙ÈÓi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÔÈ„‰»≈»«¿»«¿»ƒ«≈ƒ¿ƒ«

:ÔBÎ˙‰·‡Ï«¬»»¿

‡Ôzלו  dÏÂ dpÊÁÈ ‡e‰ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰l‡∆»≈»≈«¿À∆∆¡ƒ«¿≈∆≈
Èc ÛÏÁ È‰B·ÏÂ da C¯„ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¬«ƒ

:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a ÌÈÏL‡«¿ƒ»«««¿»«¿»

ÔBÎÏÈ„aלז  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÏÚ Û‡«¬«¬»¿«ƒ√»¿»¿ƒ¿
:Ônz ÏBÚ˙ ‡Ï z‡ Û‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»««¿»≈«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå äfä øácáe (áìzrcl Kixv ©¨¨©¤§¨¦¨©©
i"Wxe ,dGd xaCaE FxnF` zpEM©¨©§©¨¨©¤§©¦
`Ed ux`d z`iA zghad lr 'iR l"f¥©©§¨©¦©¨¨¤
hWtM `N` ok d`xp oi`e ,xAcn§©¥§¥¦§¤¥¤¨¦§©
xW` `Ed xAcn iQp lrW aEzMd©¨¤©¦¥¦§¨£¤
mBW FpA z` Wi` `Vi xW`M 'd m`Up§¨¨©£¤¦¨¦¤§¤©
Ll dfe ,mipin`n mpi` dGd xaCA©¨¨©¤¥¨©£¦¦§¤§

FxnF` zF`d('f f"i zFnW)EpAxwA 'd Wid ¨§§£¥§¦§¥
xdGA `iadW lWnkE oi` m`(e"k x"y) ¦©¦§¨¨¤¥¦©Ÿ©

mc`A Erbt FtzM lr FpA `UPW a` lr©¨¤¨¨§©§¥¨§§¨¨
'Eke eia` lr Fl`FW oAd dide cg ¤̀¨§¨¨©¥£©¨¦§
`Ede ,`Ed KExA 'd mr l`xUi ok FnM§¥¦§¨¥¦¨§
'Fbe dGd xaCaE xn`OA oEMzPX dn©¤¦§©¥©©£©©¨¨©¤§

`EdW mkidl` 'dA mpin`n mkpi ¥̀§¤©£¦¦©¡Ÿ¥¤¤
'Fbe Kldd xnF`e ,'Fbe mkz` `UFPd©¥¤§¤§§¥©Ÿ¥§
mdAW mixaCd ihxR `iltdl siqFn¦§©§¦§¨¥©§¨¦¤¨¤

:'dA oin`dlE xiMdl EaIgzibl dxez ¦§©§§©¦§©£¦©
(åì.'Bâå ïzà Bìå äpàøé àeäKixv ¦§¤¤̈§¤¥§¨¦

dP`xi xnFl Kxvd dOl zrcl̈©©¨¨ª§©©¦§¤¨
miz`n llkA Fl DYzl gihaOW oeiM¥¨¤©§¦©§¦¨¦§©¨©¦
zFIkf 'AW xnFl 'd oEMzPW d`xpe ,dpn̈¤§¦§¤¤¦§©¥©¤§ª
dkf mliaWaE df oiprA alM ciA Eid̈§©¨¥§¦§¨¤¦§¦¨¨¨
zvrn Fnvr dPRW '` ,mixaC 'al§§¨¦¤¦¨©§¥£©
dAxc`W 'a ,rx xn` `le milBxnd©§©§¦§Ÿ¨©©¤©§©¨
zF`Nnl milBxnd ixaC xzFq did̈¨¥¦§¥©§©§¦§©§

aizkC 'd ixg`('l b"i xAcOA)alM qdIe ©£¥¦§¦©¦§¨©©©©¨¥

cbpM ,miaFh mixaC 'a 'd Fl crie ,'Fbe§§¦¥§¨¦¦§¤¤
dlr milBxnd zvrn Fnvr dPRX dn©¤¦¨©§¥£©©§©§¦¨¨
`Ede ,mzxfbA zEni `NW zEkf FciA§¨§¤Ÿ¨¦§¥¨¨§
dP`xi `Ed dPti oA xnFl KnQX dn©¤¨©©¤§ª¤¦§¤¨
zvrn Fnvr dPRW liaWA 'iR¥¦§¦¤¦¨©§¥©©
d`xi m` zxfB llMn `vi milBxnd©§©§¦¨¨¦§©§¥©¦¦§¤

dE`xi `l iv`pn lke 'Fbe Wi`c"i mW) ¦§§¨§©£©Ÿ¦§¨¨

(b"kz` Fl ozp 'd ixg` `NOW cbpkE ,§¤¤¤¦¥©£¥¨©¤
ux`d z` oY` Fle FxnF` `Ede ,ux`d̈¨¤§§§¤¥¤¨¨¤

:'d ixg` `Nn xW` ori 'Fbefl dxez §©©£¤¦¥©£¥
pàúä éa íb (æì.'Bâå íëììâa 'ä ó ©¦¦§©©¦§©§¤§

'd sP`zdW epivn `l `lde dWẅ¤©£ŸŸ¨¦¤¦§©¥
'iR o"Anxe ,milBxnd oFrA dWn lr©¤©£©§©§¦§©§¨¥



מז mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iriax meil inei xeriy

(çì)éðôì ãîòä ïeð-ïa òLBäéBúà änL àáé àeä E §ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨Ÿ´
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék ÷fç©¥½¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«

ß a`Îmgpn 'd iriax mei ß

(èì)øLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧
íäìå änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àìŸ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨§¨¤´

:äeLøéé íäå äpðzà¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(iz 'nr bk jxk ycew zexb`)

אּתנּנה ולהם ׁשּמה יבֹואּו הּמה . . . לט)וטּפכם (א, ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הֹוראה  ּכאן לנּו נֹותנת נצחית, ׁשהיא הּקדֹוׁשה, ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָהּתֹורה
מעלת  וגדל עצם על הּבט ׁשּמּבלי לדעת, צרי ילד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹנצחית:
עֹוד  ּגדֹולים להּׂשגים להּגיע לׁשאף וצרי יכֹול הּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹהֹוריו,

האפ  ּתמיד קּיימת ּוקדּׁשה טֹוב עניני ּבכל ׁשּכן, ׁשרּות יֹותר! ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
מזּכים  ׁשהּׂשגיו יֹודע הּילד וכאׁשר ויֹותר. יֹותר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָלהתעּלֹות

עז. ּוביתר ׂשאת ּביתר מתאּמץ הּוא – הֹוריו  את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּגם

ã ycew zegiyn zecewp ã(581 'nr a jxk zegiy ihewl)

יהיה לבז אמרּתם אׁשר לט)וטּפכם מהי (א, לכאֹורה, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ
יהיּו ׁשּכּלם טענּו המרּגלים והרי ּדוקא, הּטף על ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻההדּגׁשה
הּוא  ה' ּבעבֹודת 'קטן' ּדהּנה לבאר, ויׁש הּגדֹולים? ּגם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָלבז,
מּכ ּוכתֹוצאה לׁשמּה, ׁשּלא ּובמצוֹות ּבּתֹורה ׁשעֹוסק ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹמי
'מתּפֹורר', הּוא אּלא ּבפנימּיּות, זה רּוחני  מזֹון נקלט ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹלא

ּׁשאֹוכל מּמה יֹותר ׁשּמפֹורר ּתינֹוק, ׁשל ויגש ּוכדרּכֹו טוב (לקט ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַ

יב) יׂשראל מז, לארץ יּכנסּו אם הּמרּגלים: טענת היתה זֹו .ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
והּמצוה  הּתֹורה עסק יהיה ארצּיים, ּבדברים ׁשם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָויתעּסקּו
ׁשעבֹודת  ה', מענה ּבא ּכ על 'יתּפֹורר'. והּוא לׁשמּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא
מעלת  מּצד וזאת הּמדּבר, ּדֹור מעבֹודת יֹותר יקרה ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָֹה'ּטף'
ּבּתֹורה  ועֹוסק עצמֹו את ּכֹופה האדם – ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָה'אתּכפיא'

ְִַּובּמצוֹות.

(î):óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñe íëì eðt ízàå§©¤−§´¨¤®§¬©¦§−̈¨¤¬¤©«
i"yx£ÌÎÏ et∑ רחב ּדר אתכם להעביר אמרּתי ¿»∆ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹ

קלקלּתם  לארץ, ליּכנס צפֹון לצד אדֹום ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָארץ
עּכּוב  לכם ÌÎÏ.ּוגרמּתם et∑ותלכּו לאחֹוריכם ְְִֶֶַָ¿»∆ְְֲֵֵֶַ

ּבֹו הֹולכים ׁשהיּו ׁשהּמדּבר סּוף, ים לצד ְְְְִִִֶֶַַַַָָָּבּמדּבר

להר  סּוף ים ּבין מפסיק היה ׂשעיר, הר ׁשל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלדרֹומּה
ּות  הּים לצד הּמׁשכּו עּתה הר ׂשעיר, את סֹובבּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

לּמזרח  הּמערב מן ּדרֹומֹו ּכל .ׂשעיר, ְְֲִִִֵַַַָָָ

ÏBÚÈלח  ‡e‰ CÓ„˜ Ì‡˜„ Ôe ¯a ÚLB‰È¿À««¿»≈√»»≈
:Ï‡¯NÈÏ dpÒÁÈ ‡e‰ È¯‡ Ûwz d˙È Ônz«»»≈«≈¬≈«¿¿ƒ«¿ƒ¿»≈

ÔBÎÈ·eלט  ÔB‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿¿≈
ÔeÏÚÈ Ôep‡ LÈ·e ·Ë ÔÈ„ ‡ÓBÈ eÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿»»≈«ƒƒ≈¬

:dp˙¯ÈÈ Ôep‡Â dpz‡ ÔB‰Ïe Ôn˙Ï¿«»¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿À«

‡¯Áמ  ‡¯a„ÓÏ eÏeËÂ ÔBÎÏ eit˙‡ Ôez‡Â¿«ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¿¿»…«
:ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zxg` mrR rxdl mYtqFd cFre xn`e§¨©§©§¤§¨©©©©¤¤
oi`e ,k"r iA sP`zdl mYnxBW cr©¤§©§¤§¦§©¥¦§¥
`Ed oicrW ip`Fx iM mi`xp eixaC§¨¨¦§¦¦©¦¤£©¦
xn` oMW milBxnd oiprA xAcn§©¥§¦§©©§©§¦¤¥¨©
mYxn` xW` mkRhe df xg` aEzMd©¨©©¤§©§¤£¤£©§¤
oiprA xAcn `Ede 'Rd sFq cr 'Fbe§©©¨§§©¥§¦§©
oiprd KFzA wiqtd dOle milBxnd©§©§¦§¨¨¦§¦§¨¦§¨
dvxW axd uildW dnE ,oiprM `NWA§¤Ÿ¨¦§¨©¤¥¦¨©¤¨¨
ux`d xarn mirpnPd cgi xiMfdl§©§¦©©©¦§¨¦¥£Ÿ¨¨¤
dn iYrci `l ,dfl `nxB Eid mdW¤¥¨§¨¨¨¤Ÿ¨©§¦©

:dfA Wi d`pd£¨¨¥¨¤
ïBëpäål"f mdixaC iR lr `EdziprY) §©¨©¦¦§¥¤©£¦

(.h"kwEqRA Exn`W('` c"i xAcOA) ¤¨§©¨©¦§¨

dIkA Eraw 'Fbe dliNA mrd EMaIe©¦§¨¨©©§¨§¨§§¦¨
FAW dzid a`A drWY lil iM zFxFcl§¦¥¦§¨§¨¨§¨¤

cFr Exn`e ,ziAd axgphFq)(.'h dm`W ¤¡©©©¦§¨§¨¤¦
ziA dpFA dide ux`l dWn qpkp did̈¨¦§©¤¨¨¤§¨¨¤¥
oi`W axgp ziAd did `l WCwOd©¦§¨Ÿ¨¨©©¦¤¡¨¤¥

cFr Exn`e ,FA zrbFp oFWle dO`Wxcn) ª¨§¨©©§¨§¦§©

(hr miNdYmidl` sq`l xFnfn wEqRA §¦¦©¨¦§§¨¨¡Ÿ¦
`N` dil irAn dpiw l"fe 'Fbe miFb E`Ä¦§§¦¨¦¨¥¥¤¨
,mipa`e mivr lr Fzng KilWdW lr©¤¦§¦£¨©¥¦©£¨¦
dide ux`l dWn qpkp did m` dYrn¥©¨¦¨¨¦§¨¤¨¨¤§¨¨
eilr Fzng KilWdlE WCwOd ziA dpFA¤¥©¦§¨§©§¦£¨¨¨
i`pFUA 'd s` xgie xMfPM xWt` `lŸ¤§¨©¦§©§¦©©§§¥
oAxg mFwnA mpFilM didie l`xUi¦§¨¥§¦§¤¦§¨¦§ª§©
mB milBxnd zxfbA 'd xfB dfl ,ziAd©©¦¨¤¨©¦§¥©©§©§¦©

`Ede ,xAcOA zEnIW dWn lrFxnF` ©¤¤¨©¦§¨§§
lEBlbA WExR mkllbA 'd sP`zd iA mB©¦¦§©©¦§©§¤¥§¦§
oFr did `l m` iM mkNW mixaC§¨¦¤¨¤¦¦Ÿ¨¨£

didW xWt` miqpkp Eide milBxnd©§©§¦§¨¦§¨¦¤§¨¤¨¨
ziA dpaIW mbde mdOr dWn qpkp¦§¨¤¦¨¤©£©¤¦§¤¥
zpigA xABzp `l iM WEgn oi` WCwOd©¦§¨¥¦¦Ÿ¦§©¥§¦©
`N` ,ux`A mwcvA micnFr Eide rxd̈©§¨§¦§¦§¨¨¨¤¤¨
drWx ci dxaB milBxn oFr zErvn`n¥¤§¨£§©§¦¨§¨¨§¨¨
cnlE `ve wcvA Ecnri `l iM 'd rcie§¨©¦Ÿ©©§§¤¤§¥§©
ip`Fx `lde xn`Y m`e ,Epif`d zxiXn¦¦©©£¦§¦Ÿ©©£Ÿ©¦
xaM ,daixn in lr dzid dWn zziOW¤¦©¤¨§¨©¥§¦¨§¨
FnW WCwn did dWn m`W mW iYazM̈©§¦¨¤¦¤¨¨§©¥§
mzxdhl mixfFg l`xUi Eid KxAzi¦§¨©¨¦§¨¥§¦§¨¢¨¨
zErvn`A milBxnd `hg mcw FA EidW¤¨Ÿ¤¥§©§©§¦§¤§¨
zrEaW xiYn 'd dide lFcBd 'd WECw¦©¨§¨¨©¦§©
ziA dpFaE ux`l qpkp dide dWn¤§¨¨¦§¨¨¨¤¤¥

:minlFr FYaWl oFkn WCwOdgl dxez ©¦§¨¨§¦§¨¦
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(àî)eðòzå|äìòð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà eøîàzå ©©«£´©«Ÿ§´¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ
Léà eøbçzå eðéäìà ýåýé eðeö-øLà ìëk eðîçìðå§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ

:äøää úìòì eðéäzå Bzîçìî éìk-úà¤§¥´¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨
i"yx£eÈ‰zÂ∑יד)לׁשֹון ּכלֹומר (במדבר 'הן', לׁשֹון ׁשאמרּתם, הּלׁשֹון זה הּמקֹום!" אל ועלינּו "הּנּנּו .נזּדּמנּתם : «»ƒְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

(áî)-àìå eìòú àì íäì øîà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ
:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷a épðéà ék eîçlú¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«

i"yx£eÏÚ˙ ‡Ï∑ ירידה אּלא לכם, ּתהא עלּיה .לא …«¬ְְֲִִֵֶֶָָָָֹ

(âî)ét-úà eøîzå ízòîL àìå íëéìà øaãàå̈«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´
:äøää eìòzå eãæzå ýåýé§Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬¨¨«¨

(ãî)íëúàø÷ì àeää øäa áLiä éøîàä àöiå©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ¦§©§¤½
eúkiå íéøácä äðéNòz øLàk íëúà eôcøiå©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨©§Ÿ¦®©©§¬

:äîøç-ãò øéòNa íëúà¤§¤²§¥¦−©¨§¨«
i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰ÈNÚz ¯L‡k∑ מתה מּיד - האדם את מּכה ּכׁשהיא הּזאת הּדבֹורה ּכׁשהיּו,מה הם אף «¬∆«¬∆»«¿…ƒְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מתים  מּיד - ּבכם .נֹוגעים ְִִִֵֶָָ

(äî)ýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ
:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷a§´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«

i"yx£ÌÎÏB˜a '‰ ÚÓLŒ‡ÏÂ∑ רחמיו מּדת עׂשיתם אכזרי ּכביכֹול, .ּכאּלּו ¿…»«¿¿∆ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

(åî):ízáLé øLà íéîik íéaø íéîé Lã÷á eáLzå©¥«§¬§¨¥−¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ L„˜· e·LzÂ∑,ׁשנה י"ט «≈¿¿»≈»ƒ«ƒָָ

הּמּסעֹות, ּבׁשאר יׁשבּתם" אׁשר "ּכּימים ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
היּו ׁשנה ל"ח והם וי"ט ּבקדׁש, עׂשּו מהם י"ט ׁשנה, ְְְֵֵֵֶָָָָָָָ

ׁשּנאמר ּכמֹו לקדׁש, וחזרּו ּומטרפים (במדבר הֹולכים ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָֹ
עֹולם'לב) ּב'סדר מצאתי ּכ ּבּמדּבר", "ויניעם .(פ"ח): ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

ÈÈמא  Ì„˜ ‡·Á ÈÏ Ôez¯Ó‡Â Ôez·˙‡Â«¬∆¿«¬«¿ƒ«¿»√»¿»
‡„wÙ Èc ÏÎk ·¯˜ da ÁÈ‚e ˜q ‡Á‡¬«¿»ƒ«¿ƒ«≈¿»¿…ƒ«¿»»
d·¯˜ ÈÓ ˙È ¯·b ÔezÊ¯ÊÂ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿»∆¿¿«»»≈¿»≈

:‡¯eËÏ ˜qÓÏ Ôe˙È¯LÂ¿»≈¿ƒ«¿»

ÏÂ‡מב  Ôe˜q˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¡«¿»ƒ¿¿»
ÔBÎÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL ˙ÈÏ È¯‡ ·¯˜ ÔeÁÈ‚¿̇ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯·zz ‡ÏÂ¿»ƒ»¿√»«¬≈¿»≈

ÏÚמג  Ôez·¯ÒÂ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ˙ÈÏlÓe«≈ƒƒ¿¿»«∆¿¿»∆¿«
Ôez˜ÏÒe ÔezÚL¯‡Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿«¿«¿¿∆¿

:‡¯eËÏ¿»

‰‰e‡מד  ‡¯eËa ·˙Èc ‰‡¯Ó‡ ˜Ùe¿«¡…»»¿»≈¿»«
ÔÊz È„ ‡Ók ÔBÎ˙È eÙ„¯e ÔBÎ˙eÓc˜Ï¿«»¿¿»»¿¿»ƒ«¿»
:‰Ó¯Á „Ú ¯ÈÚNa ÔBÎ˙È e„¯Ëe ‡˙È¯ac««¿»»¿»»¿¿≈ƒ«»¿»

ÈÈמה  ÏÈa˜ ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎ·e Ôez·˙Â¿«¿¿ƒ√»¿»¿»«ƒ¿»
:ÔBÎÈlÓÏ ˙Èv‡ ‡ÏÂ ÔBÎ˙BÏ¿̂¿¿»«≈¿ƒ≈

Ècמו  ‡iÓBÈk ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ Ì˜¯a Ôez·˙ÈÂƒ∆¿ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿«»ƒ
:Ôez·˙È¿∆¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.eãæzå 'Bâå eøîzå (âîiR Exnd WExR ©©§§©¨¦¥¦§¦
cFre ,zFlrl `NW mdl xn`W 'd¤¨©¨¤¤Ÿ©£§
`NW xzFiA EWWgYW oipr didW¤¨¨¦§¨¤©§§§¥¤Ÿ
iptl mkzWBd `Ed iM zFxndl§©§¦©¨©§¤¦§¥
`Ede ,mkaal oFcf ciBi dfe mkiaIF`§¥¤§¤©¦§§©§¤§
`NW xnFl dvxi cFr ,'Fbe EcfYe FxnF`§©¨¦§¦§¤©¤Ÿ
'dA dghadd mvrl xdl dIlrd EUr̈¨£¦¨¨¨§Ÿ¤©©§¨¨©
dghad hErnl oETY mdl didIW icM§¥¤¦§¤¨¤¦§¦©§¨¨
Exn`W cr 'dA mdl didW dpEn`e¤¡¨¤¨¨¨¤©©¤¨§

WixFdlE mliSdl e"g lFki Fpi`W¤¥¨§©¦¨§¦
`lA xaCd mziUr oFcfA `N` ,miOrd̈©¦¤¨§¨£¦¤©¨¨§Ÿ
,'d iptl oETY zWTaE drpkde zECxn©§§©§¨¨©¨©¦¦§¥

:'Fbe ixn`d `vIe dflcn dxez ¨¤©¥¥¨¡Ÿ¦§
òîL àìå 'Bâå ekázå eáLzå (äî©¨ª©¦§§§Ÿ¨©

.'Bâå 'äzpEM zrcl Kixv §¨¦¨©©©¨©
EaXW dfA dpEMd m` ,aEzMd©¨¦©©¨¨¨¤¤¨
mdn EMdX dn lr EMaIe dnglOdn¥©¦§¨¨©¦§©©¤¦¥¤
,dfA xERQd oEkn rEci oi` miIxFn`d̈¡¦¦¥¨©§ª¨©¦¨¤

FxnF` mBrnW `le'Fbeoif`d `le ©§§Ÿ¨©§§Ÿ¤¡¦
dxarW dxv lr did ikAd m` 'ebe¦©§¦¨¨©¨¨¤¨§¨
ok` .df xn`nl mFwO dn mdilr£¥¤©¨§©£¨¤¨¥
xg`W `Ed aEzMd zpEMW d`xp¦§¤¤©¨©©¨¤©©
EaWe 'd iptl Erpkp miIxFn`d mEMdW¤¦¨¡¦¦¦§§¦§¥§¨
hRWnM oer lr ikaA mB daEWzA¦§¨©¦§¦©¨Ÿ§¦§©
mzpgv dlcB ok iR lr s`e ,miaXd©¨¦§©©¦¥¨§¨©£¨¨
oif`d `le mzaEWY 'd rnW `NW¤Ÿ¨©§¨¨§Ÿ¤¡¦

:mzIkalen dxez ¦§¦¨¨



מט mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'e iying meil inei xeriy

á(à)øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå ïôpå©¥¹¤©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬
ñ :íéaø íéîé øéòN-øä-úà áñpå éìà ýåýé§Ÿ̈−¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«

i"yx£‰¯a„n‰ ÚqpÂ ÔÙpÂ∑חטאּו לא היּואּלּו , «≈∆«ƒ««ƒ¿»»ְִָָֹ
ּדרֹומֹו מן לארץ ליּכנס ׂשעיר הר ּדר ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָעֹוברים
הּמדּבר, לצד הפכּו ׁשּקלקלּו, ּובׁשביל ְְְְְְְִִִִִֶַַָָלצפֹונֹו,
והלכּו ׂשעיר, הר ׁשל לדרֹומֹו סּוף ים ּבין ְְְִִֵֵֶֶַַָׁשהּוא

ּדר סּוף, ים ּדר לּמזרח, הּמערב מן ּדרֹומֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאצל
מערבית,יציאתן  ּדרֹומית ּבמקצֹוע ׁשהּוא מּמצרים, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ

הּמזרח  לצד הֹולכים היּו ‡˙Œ¯‰Œ.מּׁשם ·ÒpÂ ְְְִִִַַָָָ«»»∆«
¯ÈÚN∑ עד ּדרֹומֹו .מֹואב ארץ ּכל ≈ƒְֶֶַָָ

ß a`Îmgpn 'e iying mei ß

(á):øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

(â):äðôö íëì eðt äfä øää-úà áñ íëì-áø©¨¤¾−Ÿ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨
i"yx£‰Ùˆ ÌÎÏ et∑ מן מזרחית לרּוח לכם סֹובּו ¿»∆»…»ְְִִִֶַָָ

רּוח  את הֹולכים נמצאּו לּצפֹון, ּפניכם לּצפֹון, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּדרֹום
וז ּמזרחית  ׁשּנאמר, יא)הּו מּמזרחֿׁשמׁש(שופטים "וּיבא : ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

מֹואב" .לארץ ְֶֶָ

(ã)íëéçà ìeáâa íéøáò ízà øîàì åö íòä-úàå§¤¨¨»©´¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´
ízøîLðå íkî eàøééå øéòNa íéáLiä åNò-éða§¥«¥½̈©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−

:ãàî§«Ÿ
i"yx£„‡Ó Ìz¯ÓLÂ∑"בם ּתתּגרּו "אל הּׁשמירה? .ּומהּו ¿ƒ¿«¿∆¿…ְְִִַַַָָָ

(ä)ãò íöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−
:øéòN øä-úà ézúð åNòì äMøé-ék ìâø-ók Cøãî¦§©´©¨®¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬¥¦«

i"yx£Ï‚¯ŒÛk C¯„Ó „Ú∑מדר רגל,אפּלּו ּכף «ƒ¿««»∆ְֲִִֶֶַַ
לכם  מרׁשה איני הרגל ּדריסת אפּלּו לעבֹור ּכלֹומר, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּלא  יֹום ּבארצם ׁשּיבא עד אּגדה: ּומדרׁש ּברׁשּות. ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר הּזיתים, הר על רגל ּכף יד)ּדריסת :(זכריה ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַ

וגֹו'" רגליו ÂNÚÏ."ועמדּו ‰M¯È∑,מאברהם ְְְְַָָ¿À»¿≈»ְֵַָָ

ּוקנּזי  וקיני, לכם; ׁשבעה לֹו: נתּתי עממים ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָעׂשרה
לעׂשו  מהם אחד וׂשעיר, ּומֹואב עּמֹון, הן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוקדמני,

אּתֹו ׁשהל ּבׂשכר לֹוט, לבני למצרים והּׁשּתים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
היא', 'אחֹותֹו אׁשּתֹו על אֹומרים ּׁשהיּו מה על ְְְֲִִִֶַַַַָָוׁשתק

ּכבנֹו .עׂשאֹו ְֲִָ

(å)íéî-íâå ízìëàå óñka ízàî eøaLz ìëà́Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®§©©¹¦
ízàî eøëz:íúéúLe óñka ¦§¯¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«

i"yx£e¯Îz∑וכן מּקח, נ)לׁשֹון לי",(בראשית ּכריתי "אׁשר כו): 'ּכירה'(ר"ה למכירה קֹורין הּים ּבכרּכי .ׁשּכן ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(æ)éäìà ýåýé ékòãé Eãé äNòî ìëa Eëøa E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´
äæ äfä ìãbä øaãnä-úà Ezëì|äðL íéòaøà ¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´¨À̈

éäìà ýåýé:øác zøñç àì Cnò E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«

nÈ‡א  Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ‡ÏËe ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿«¿»¿«¿¿»…««»
˙È ‡Ùw‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÛeÒ„¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«≈¿»»

:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ¯ÈÚN„ ‡¯eË»¿≈ƒƒ«ƒƒ

ÓÈÓÏ¯:ב  ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈»

‡˙eitג  ÔÈ„‰ ‡¯eË ˙È ÔezÙw‡c ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¿«∆¿»»»≈ƒ¿¿ƒ
:‡etˆ ÔBÎÏ¿ƒ»

ÌeÁ˙aד  ÔÈ¯·Ú Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ „wt ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«≈¿≈««»¿ƒƒ¿
ÔeÏÁ„ÈÂ ¯ÈÚNa ÔÈ·˙Èc ÂNÚ Èa ÔBÎeÁ‡¬¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¬

:‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â ÔBÎpÓƒ¿¿ƒ¿«¿«¬»

ÔBÎÏה  Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ÔB‰a Ôe¯b˙˙ ‡Ï»ƒ¿»¿¬≈»∆≈¿
‡z¯È È¯‡ ‡Ï‚¯ ˙Ò¯t C¯„Ó „Ú ÔB‰Ú¯‡Ó≈«¿¬«ƒ¿««¿«ƒ¿»¬≈¿À»

:¯ÈÚN„ ‡¯eË ˙È ˙È·‰È ÂNÚÏ¿≈»¿»ƒ»»¿≈ƒ

Û‡Âו  ÔeÏÎÈ˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ ÔeaÊ˙ ‡¯e·Úƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿¿«
:ÔezL˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ Ôe¯Îz ‡iÓ«»ƒ¿ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿

CÏז  ˜tÒ C„È „·Ú ÏÎa CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»≈¿»¿»…«¿»«∆»
Ôc ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡¯a„ÓÏ CÎ‰Óa Ck¯»̂¿»¿≈¡»¿«¿¿»«»»≈¿«
‡Ï CcÚÒa C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈL ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿ƒ≈¿»«¿»¡»»¿«¬»»

:ÌÚcÓ ‡zÚÓ¿«¿»ƒ»«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ók Cøãî 'Bâå ïzà àì (äWExR Ÿ¤¥§¦§©©§¥
icM mvx`A xarl Ll ozFp ip` oi ¥̀£¦¥§©£Ÿ§©§¨§¥
eUr ipA m` la` ,eilr mtkl lkEYW¤©§Ÿ¨¨¨£¨¦§¥¥¨

'd oi` mvx`A xarl mgipdl ESxzi¦§©©£¦¨©£Ÿ§©§¨¥
EglW dfle ,xaCd mdilr xqF`¥£¥¤©¨¨§¨¤¨§
Evxi m` ,iESxe deg` ixacA mik`ln©§¨¦§¦§¥©§¨§¦¦¦§

xarl mdilbx sM Kxcn mdl zzl̈¥¨¤¦§©©©§¥¤©£Ÿ
:mvx`Ae dxez §©§¨



mixacנ zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'e iying meil inei xeriy
i"yx£EÎ¯a EÈ‰Ï‡ ÈÈ Èk∑ּתכּפּו לא  ּתכּפרּו)לפיכ אחרים: הראּוטֹובתֹואת(ספרים אּלא ענּיים, אּתם ּכאּלּו לראֹות , ƒ¿»¡…∆≈«¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

עׁשירים  .עצמכם ְְֲִִֶַ

(ç)øéòNa íéáLiä åNò-éðá eðéçà úàî øáòpå©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
Cøc øáòpå ïôpå øáb ïéöòîe úìéàî äáøòä Cøcî¦¤̧¤Æ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§´Ÿ¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤

:áàBî øaãî¦§©¬¨«
i"yx£¯·ÚpÂ ÔÙpÂ∑ מזרחית רּוח להלֹו ּפנים הפכנּו צפֹון, .לצד «≈∆««¬…ְְְֲִִִַַַַָָָָ

(è)øbúz-ìàå áàBî-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈§©¦§¨¬
ék äMøé Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî íä−¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ§ª½̈¦´

:äMøé øò-úà ézúð èBì-éðáì¦§¥½¨©¬¦¤−̈§ª¨«
i"yx£'B‚Â ¯b˙zŒÏ‡Â∑ מֹואב על להם אסר לא ¿«ƒ¿»¿ֶַַָָָֹ

אֹותם ,מלחמה אּלא  היּו מיראים להם אבל ונראים ְְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָָ
ּכתיב לפיכ מזּינים. כב)ּכׁשהם מֹואב (במדבר "וּיגר : ְְְְִִִֵֶַָָָָָֻ

אבל  אֹותם, ּובֹוזזים ׁשֹוללים ׁשהיּו העם", ְְְֲִִִֵֶָָָָָמּפני

ּגרּוי  ׁשּום ּבם", ּתתּגר "ואל נאמר: עּמֹון ,ּבבני ְְְֱִִֵֵֶַַַָָ
ּכמֹו אביה על ּפרסמה ׁשּלא אּמם, צניעּות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹּבׂשכר

ׁשם  ׁשּקראה הּבכירה מֹואב ׁשעׂשתה ׁשם ∑Ú¯.ּבנּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ»ֵ
.הּמדינה  ְִַָ

(é)íøå áøå ìBãb íò dá eáLé íéðôì íéîàä̈«¥¦¬§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²¨−̈
:íé÷ðòk©«£¨¦«

i"yx£'B‚Â ÌÈÙÏ ÌÈÓ‡‰∑ ארץ ׁשּזֹו סבּור אּתה »≈ƒ¿»ƒ¿ֶֶֶַָָ
לאברהם  לֹו ׁשּנתּתי ׁשהם רפאים ׁשהאמים לפי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אֹותן  ּכי היא, זֹו לא אבל לפנים, ּבּה יׁשבּו ְְְֲִִִִָָָָָָֹרפאים
ּתחּתם  והֹוׁשבּתים לֹוט ּבני מּפני הֹורׁשּתי .רפאים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

(àé)íéáànäå íé÷ðòk íä-óà eáLçé íéàôø§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½
:íéîà íäì eàø÷é¦§§¬¨¤−¥¦«

i"yx£'B‚Â e·LÁÈ ÌÈ‡Ù¯∑ נחׁשבים היּו רפאים ¿»ƒ≈»¿¿ְֱִִֶָָָ
ׁשּכל  ׁשם על רפאים, הּנקראים ּכענקים אמים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאֹותם

מתרּפֹות  ידיו אֹותם, ׁשם ∑‡ÌÈÓ.הרֹואה על ְִֶַָָָָ≈ƒֵַ

יׁשבּו "ּובׂשעיר וכן הּברּיֹות, על מּטלת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשאימתם
עׂשו  לבני ּונתּתים .החֹורים" ְְִִִֵֵַַָ

(áé)íeLøéé åNò éðáe íéðôì íéøçä eáLé øéòNáe§¥¦º¨«§´©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À
äNò øLàk ízçz eáLiå íäéðtî íeãéîLiå©©§¦Æ¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´

:íäì ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàì ìàøNé¦§¨¥À§¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«
i"yx£ÌeL¯ÈÈ∑ ּכח ּבהם נתּתי ּכלֹומר, הוה. והֹולכים לׁשֹון אֹותם מֹוריׁשים .ׁשהיּו ƒ»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ÔÈ·˙Ècח  ÂNÚ È· ‡eÁ‡ Ì„wÓ ‡¯·ÚÂ«¬«¿»ƒ√»¬»¿≈≈»¿»¿ƒ
¯·b ÔÈˆÚÓe ˙ÏÈ‡Ó ‡¯LÈÓ Á¯‡Ó ¯ÈÚNa¿≈ƒ≈…«≈¿»≈≈«≈∆¿…»∆
:·‡BÓ„ ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡¯·ÚÂ ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»«¬«¿»…««¿¿»¿»

ÏÂ‡ט  È‡·‡BÓ ÏÚ ¯eˆ˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»¿«»»≈¿»
CÏ Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙ƒ̇¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»∆≈»
˙È ˙È·‰È ËBÏ È·Ï È¯‡ ‡z¯È dÚ¯‡Ó≈«¿≈¿À»¬≈ƒ¿≈¿»ƒ»

:‡z¯È ˙ÈÁÏ¿»»¿À»

ÈbÒÂי  ·¯ ÌÚ d· e·È˙È ÔÈÓ„˜lÓ È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«««¿«ƒ
:‡i¯a‚k ÛÈw˙Â¿«ƒ¿ƒ»«»

È‡¯a‚kיא  Ôep‡ Û‡ ÔÈ·MÁ˙Ó È‡¯abƒ»»≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»≈
:È˙ÓÈ‡ ÔB‰Ï Ô¯˜È È‡·‡BÓe»»≈ƒ¿«¿≈¿»≈

ÂNÚיב  È·e ÔÈÓ„˜lÓ È‡¯Á e·È˙È ¯ÈÚN·e¿≈ƒ¿ƒ…»≈ƒ¿«¿ƒ¿≈≈»
e·È˙ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓ ÔepÈˆLÂ ÔepÎ¯z»≈À¿≈»Àƒ√»≈ƒƒ
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰È¯˙‡a¿«¿≈¿»ƒ¬«ƒ¿»≈¿«¿»

:ÔB‰Ï ÈÈ ·‰Èc d˙z¯È¿À»≈ƒ«¿»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå eðéçà úàî øáòpå (çmrh ©©£Ÿ¥¥©¥§©©
EnITW xnFl ,deg`A mxiMfdW¤¦§¦¨§©§¨©¤¦§

lal mzF` dESW 'd xn`nmA ExBzi ©£©¤¦¨¨§©¦§¨¨
Epig` m`xw cFr .deg`A mdn Erqpe§¨§¥¤§©§¨¨§¨©¥
ExkOW deg`A l`xUi mr EbdPW itl§¦¤¨£¦¦§¨¥§©§¨¤¨§

aizkC ,oFfnE minE mgl mdl(hk wEqR) ¨¤¤¤©¦¨¦§¦¨

:'Fbe eUr ipA il EUr xW`Mh dxez ©£¤¨¦§¥¥¨§
.'Bâå eáLçé íéàôø (àézrcl Kixv §¨¦¥¨§§¨¦¨©©

aEzMd EpricFn oipr dfi`l§¥¤¦§¨¦¥©¨
itl iM d`xpe ,'Fbe EaWgi mi`txW¤§¨¦¥¨§§§¦§¤¦§¦
zzl mdxa`l 'd xn` xW` minnrAW¤§©§¦£¤¨©§©§¨¨¨¥

Epl(gi e"h ziW`xA)`EdW mi`txd xiMfd ¨§¥¦¦§¦¨§¨¦¤

xr iM aEzMd ricFde ,dxUrn cg ¤̀¨¥£¨¨§¦©©¨¦¨
mi`txd `id hFl ipal dXxi ozPW¤¨©§ª¨¦§¥¦¨§¨¦
FxnF` `Ede ,mdxa`l 'd xn` xW £̀¤¨©§©§¨¨§§

Da EaWi miptl min`dmiptl 'itE ,'Fbe ¨¥¦§¨¦¨§¨§¥§¨¦
,mdxa` mr zixA 'd zxMW mcw `EdŸ¤¤¨©§¦¦©§¨¨

:EpzEkfl cnrYW dfa dpEMdeai dxez §©©¨¨¨¤¤©£Ÿ¦§¥



ני mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'e iying meil inei xeriy

(âé)øáòpå ãøæ ìçð-úà íëì eøáòå eî÷ äzò©À̈ª²§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ
:ãøæ ìçð-úà¤©¬©¨«¤

(ãé)eðëìä-øLà íéîiäå|-øLà ãò òðøa Lãwî §©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³£¤
ìL ãøæ ìçð-úà eðøáòíz-ãò äðL äðîLe íéL ¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®©¸Ÿ

øLàk äðçnä áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk̈©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤©©«£¤½©«£¤²
íäì ýåýé òaLð: ¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«

(åè)äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé-ãé íâå§©³©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®
:ínz ãò©−ª¨«

i"yx£Ìa ‰˙È‰∑ להתעּכב עֹוד לבניהם יגרמּו ׁשּלא ׁשנה, ארּבעים ּבתֹו ּולהּמם .ּבּמדּבר למהר »¿»»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ

(æè)úeîì äîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²¨−
ñ :íòä áøwî¦¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â enzŒ¯L‡Î È‰ÈÂ. «¿ƒ«¬∆«¿

(æé):øîàì éìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ הּמרּגלים מּׁשּלּוח אבל «¿«≈≈«¿ְְֲִִִַַַָ

"וידּבר" [זֹו] ּבפרׁשה נאמר לא ּכאן, אּלא עד , ְְֱֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשנה  ּוׁשמֹונה ׁשלֹוׁשים ׁשּכל ללּמד ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹ"וּיאמר",
ּבלׁשֹון  הּדּבּור עּמֹו נתיחד לא נזּופים, יׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹׁשהיּו

ׁשאין  ללּמד הּדעת, ויּׁשּוב ּפנים אל ּפנים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָחּבה
יׂשראל  ּבׁשביל אּלא הּנביאים על ׁשֹורה .הּׁשכינה ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ

‰ÓÁÏn‰ ÈL‡∑ הּיֹוצאים ׁשנה עׂשרים מּבן «¿≈«ƒ¿»»ְְִִִֶֶַָָ
.ּבּצבא  ַָָ

(çé):øò-úà áàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈¤¨«

(èé)ía øbúz-ìàå íøöz-ìà ïBnò éða ìeî záø÷å§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−§©¦§¨´¨®
èBì-éðáì ék äMøé Eì ïBnò-éða õøàî ïzà-àì ék¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ§ª½̈¦¬¦§¥−

:äMøé äézúð§©¦¬¨§ª¨«
i"yx]hi-gi[£ÔBnÚ Èa ÏeÓ z·¯˜Â 'B‚Â ·‡BÓ Ïe·bŒ˙‡ ÌBi‰ ¯·Ú ‰z‡∑ צפֹון לצד עּמֹון ׁשארץ .מּכאן «»…≈«∆¿»¿¿»«¿»¿≈«ְִֶֶֶַַָָ

(ë)dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø-õøà¤«¤§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnòäå íéðôì§¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«

„Ê¯„יג  ‡ÏÁ ˙È ÔBÎÏ e¯·ÚÂ eÓe˜ ÔÚk¿«¿ƒ¿¿»«¬»¿»∆
:„¯Ê„ ‡ÏÁ ˙È ‡¯·ÚÂ«¬«¿»»«¬»¿»∆

Ècיד  „Ú ‰‡Èb Ì˜¯Ó ‡Îl‰ Èc ‡iÓBÈÂ¿«»ƒ«∆¿»≈¿«≈»«ƒ
ÔÈL ÈÓ˙Â ÔÈ˙Ïz „¯Ê„ ‡ÏÁ ˙È ‡¯·Ú¬«¿»»«¬»¿∆∆¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ
BbÓ ‡·¯˜ ÈÁÈ‚Ó È¯·b ‡¯c Ïk ÛÒc „Ú«¿«»»»À¿≈¿ƒ≈¿»»ƒ

:ÔB‰Ï ÈÈ ÌÈi˜ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»¿

ÔB‰aטו  ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ Û‡Â¿«»»ƒ√»¿»¬«¿
:eÓÈÏL„ „Ú ‡˙È¯LÓ B‚Ó ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ«¿ƒ»«ƒ¿ƒ

˜¯·‡טז  ÈÁÈ‚Ó È¯·b Ïk eÓÈÏL „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»À¿≈¿ƒ≈¿»»
:‡nÚ BbÓ ˙ÓÓÏƒ¿«ƒ«»

ÓÈÓÏ¯:יז  ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒƒ¿≈»

È˙יח  ·‡BÓ ÌeÁz ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡«¿»≈»≈»¿»»
:˙ÈÁÏ¿»»

ÔB‰ÈÏÚיט  ¯eˆ˙ ‡Ï ÔBnÚ Èa Ï·˜Ï ·¯˜˙Â¿ƒ¿«»√≈¿≈«»¿¬≈
‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»
È·Ï È¯‡ ‡z¯È CÏ ÔBnÚ Èa ‡Ú¯‡Ó Ôz‡∆≈≈«¿»¿≈«»¿À»¬≈ƒ¿≈

:‡z¯È dz·‰È ËBÏ¿»ƒ«¿À»

È‡¯abכ  ‡È‰ Û‡ ‡·MÁ˙Ó ‡i¯ab ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»ƒ¿«¿»«ƒƒ»»≈
ÔB‰Ï Ô¯˜ È‡BnÚÂ ÔÈÓ„˜lÓ d· e·È˙È¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿«»≈¿»¿

:ÈaLÁÀ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.ínäì 'Bâå 'ä ãé íâå (åècaNn 'iR §©©§§ª¨¥¦§©
`NW mdl cFr Dnvr dziOd©¦¨©§¨¨¤¤Ÿ
mxn`nM ,xAcOA gEx zgp mdl did̈¨¨¤©©©©¦§¨§©£¨¨

l"f(h"i 't x"na)minFd EidW¤¨¦

minFd Eide q"lA qEcicxFhq ©̀§§¦§§¨¦
FxnF`e .EOYW cr mi`ElgzA miklFde§§¦§©£¦©¤©§§

dpgOd axTnoiA 'd `iltdW 'iR ¦¤¤©©£¤¥¤¦§¦¥
x`W oiaE mdilr dxfbPW mzF`¨¤¦§§¨£¥¤¥§¨

mdilr dxfb dxfbPW mzF`W ,dpgOd©©£¤¤¨¤¦§§¨§¥¨£¥¤
,miklFde mihrnznE minFd Eid dxfB§¥¨¨¦¦§©£¦§§¦
EidW dpgOd x`W ok `l xW £̀¤Ÿ¥§¨©©£¤¤¨

:mkFzAfh dxez §¨



mixacנב zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'e iying meil inei xeriy
i"yx£·LÁz ÌÈ‡Ù¯Œı¯‡∑ היא זֹו לא אבל לפנים, ּבּה יׁשבּו ׁשהרפאים לפי היא, אף נחׁשבת רפאים ארץ ∆∆¿»ƒ≈»≈ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

לאברהם  .ׁשּנתּתי ְְִֶַַָָָ

(àë)ýåýé íãéîLiå íé÷ðòk íøå áøå ìBãb íò©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ
:ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî¦§¥¤½©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«

(áë)øLà øéòNa íéáLiä åNò éðáì äNò øLàk©«£¤³¨¨Æ¦§¥´¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧
ä-úà ãéîLäízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî éøç ¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈

:äfä íBiä ãò©−©¬©¤«

(âë)íéøzôk äfò-ãò íéøöça íéáLiä íéeòäå§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî íéàöiä©«Ÿ§¦´¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÁa ÌÈ·Li‰ ÌÈeÚ‰Â∑(ס עּוים (חולין ¿»«ƒ«…¿ƒ«¬≈ƒ¿ִַ
יהֹוׁשע  ּבספר נחׁשבים הם ׁשעּמהם הם, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻמּפלׁשּתים

העּזתי,(יג) ּפלׁשּתים: סרני "חמׁשת ׁשּנאמר: ,ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
והעּוים". והעקרֹוני הּגּתי, והאׁשקלֹוני, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָוהאׁשּדֹודי,

ׁשּנׁשּבע  הּׁשבּועה יכלּוּומּפני לא ,לאבימל אברהם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
עליהם  והבאתי מּידם, ארצם להֹוציא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיׂשראל
אּתם  ועכׁשו, ּתחּתם. ויׁשבּו והׁשמידּום ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָּכפּתֹורים

מּידם  לקחּתּה .מּתרים ְְִִַָָָָֻ

(ãë)-úà eøáòå eòq eîe÷ézúð äàø ïðøà ìçð ´§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦
Böøà-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà EãéáÂ§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤©§−

:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçä̈¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«

(äë)éðt-ìò Eúàøéå Ecçt úz ìçà äfä íBiä©´©¤À¨¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ
EòîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk úçz íénòä̈«©¦½©−©¨©¨¨®¦£¤³¦§§Æ¦§£½

éðtî eìçå eæâøå:E §¨«§¬§¨−¦¨¤«

ÈÈכא  ÔepˆLÂ ‡i¯a‚k ÛÈw˙Â ÈbÒÂ ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ¿»
:ÔB‰È¯˙‡a e·È˙ÈÂ ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿»≈Àƒƒ¿«¿≈

ÈÚNa¯כב  ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È·Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓ È‡¯BÁ ˙È ÈˆL Ècƒ≈ƒ»»≈ƒ√»≈¿»≈À

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÔB‰È¯˙‡· e·È˙ÈÂƒƒ¿«¿≈«»»≈

˜È‡˜Ëetכג  ‰fÚ „Ú ÁÈÙ„a ÔÈ·˙Èc È‡eÚÂ¿«»≈¿»¿ƒƒ¿ƒ«««»«¿»≈
e·È˙ÈÂ ÔepˆL ‡i˜ËetwÓ e˜Ùcƒ¿»ƒ«¿«»≈Àƒƒ

:ÔB‰È¯˙‡·¿«¿≈

ÈÊÁכד  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ˙È e¯·ÚÂ eÏeË eÓe˜¿ƒ»»«¬»¿«¿…¬≈
ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ ˙È C„Èa ˙È¯ÒÓ„ƒ¿»ƒƒ»»ƒ…«¿»¿∆¿
È¯b˙‡Â d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ‰‡¯Ó‡¡…»»¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿ƒ¿»≈

:‡·¯˜ dnÚ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ≈¿»»

CzÏÁ„Âכה  CzÚÊ ÔzÓÏ È¯L‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¡»≈¿ƒ«À¿»¿««¿»
Èc ‡iÓL Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓÓÚ Èt‡ ÏÚ««≈«¿«»ƒ¿»¿«»ƒ
:CÓ„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚeÊÈÂ CÚÓL ÔeÚÓLÈƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¬ƒ√»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå áLçz íéàôø õøà (ë'iR ¤¤§¨¦¥¨¥§¥
iYzPW `id Ff `l la` l"fe i"Wx©¦§£¨Ÿ¦¤¨©¦
gxkd d`Fx ip` oi`e .mdxa`l§©§¨¨§¥£¦¤¤§¥©

`W 'd xn`W Epivn okid iM ,eixacloi ¦§¨¨¦¥¨¨¦¤¨©¤¥
'iR `NW oeiM cFre .llMA EN` mi`tx§¨¦¥©§¨§¥¨¤Ÿ¥
,mzq `N` mi`tx oin mdxa`l 'd§©§¨¨¦§¨¦¤¨¨©
dlYW izi`xe .rnWnA mi`tx lM̈§¨¦§©§¨§¨¦¦¤¨¨
`xTi `Edd aEzMd xn`W dOA Dipif¥¥©¤¤¨©©¨©¦¨¥
Epxird `Edd FxnF`n ,mi`tx ux ¤̀¤§¨¦¥§©¥¦¨
Dpi` mi`tx z`xwPW mbd zxg`W¤©¤¤£©¤¦§¥§¨¦¥¨
FYrC dNB oke ,mi`tx zn`d itM§¦¨¡¤§¨¦§¥¦¨©§

zFtxh EN` wxR sFqA(:'q oiNg)oi`e §¤¤¥§¥ª¦§¥
`AW xn`i in `Edd zaze ,dfl gxkd¤§¥©¨¤§¥©©¦Ÿ©¤¨
`A `nlC ,mixg` mi`tx llWl¦§Ÿ§¨¦£¥¦¦§¨¨
`xwp Fpi`W xg` aBx` lag llWl¦§Ÿ¤¤©§Ÿ©©¤¥¦§¨

zrCd oke ,`Edd m` iM mi`tx ux ¤̀¤§¨¦¦¦©§¥©©©
wEIcl `Edd zaYW xn`PWM dhFp¨§¤Ÿ©¤¥©©§¦
ux` lr aEzMd xn`W xg` ,d`Ä¨©©¤¨©©¨©¤¤
ozp 'de Da EaWi mi`txW a`FnE oFOr©¨¤§¨¦¨§¨©¨©
cFre .llM KxcA mi`txd mdxa`l§©§¨¨¨§¨¦§¤¤§¨§
`N` Dhrn `l `xTi `Edd zaY¥©©¦¨¥Ÿ¦£¨¤¨
ux` mFId oM z`xwp Dpi`W d`ixTd©§¦¨¤¥¨¦§¥¥©¤¤
ux` `le bFre oFgiq ux` `N` mi`tx§¨¦¤¨¤¤¦§§Ÿ¤¤
ixrn Ff ux` aWgYW mB ,a`FnE oFOr©¨©¤¥¨¥¤¤¥¨¥
dzid `l ,mdxa`l 'd xn`W mi`txd̈§¨¦¤¨©§©§¨¨Ÿ¨§¨
itl ,mi`tx ux` onf FzF`a z`xwp¦§¥§§©¤¤§¨¦§¦
lEBlB mrHn hFl ipal 'd DpzPW¤§¨¨¦§¥¦©©¦§
mdixacA xEn`M ,mdxa` lW mixaC§¨¦¤©§¨¨¨¨§¦§¥¤

('d wEqR i"Wx):hFll Fpzp mdxa` lXnE ©¦¨¦¤©§¨¨§¨§
éôëeux`A dOl oFkp lr wIci df §¦¤§ª©©¨¨¨§¤¤

hFl ipA ux`aE `xTi xn` bFre oFgiq¦§¨©¦¨¥§¤¤§¥
cFr bFre oFgiq ux` iM ,aWgY xn`̈©¥¨¥¦¤¤¦§
la` ,DA bFr didW itl dilr DnW§¨¨¤¨§¦¤¨¨¨£¨
mi`tx ux` z`xwp Dpi` hFl ipA ux ¤̀¤§¥¥¨¦§¥¤¤§¨¦
llkaE mi`tx ux` zaWgp `idW mbd£©¤¦¤¡¤¤¤¤§¨¦¦§©
`id mdxa`l 'd xn`W mi`tx§¨¦¤¨©§©§¨¨¦
`Ed dfA aWFg ip`W xTrde ,zllkp¦§¤¤§¨¦¨¤£¦¥¨¤
ux` `xTYW aEzMd xn`IW lMW¤¨¤Ÿ©©¨¤¦¨¥¤¤
itlE ,mdxa` zpYn llkA `id mi`tx§¨¦¦¦§©©§©©§¨¨§¦

ixtq lW `zixA ixaC(h"vx a"g) ¦§¥¨©§¨¦§¦
oFgiq ux`W zFHn zWxtA iz`adW¤¥¥¦§¨¨©©¤¤¤¦
mr 'd zxMW ux`d llkA Dpi` bFre§¥¨¦§©¨¨¤¤¨©¦
`xTi `Edd aEzMd W"n wIci ,mdxa ©̀§¨¨§ª©©¨©¦¨¥
`xTi `Edd KxCd df lr mi`tx ux ¤̀¤§¨¦©¤©¤¤©¦¨¥
FzF` mi`xFw mlFrdW 'iR aWgi `le§Ÿ¥¨¥¥¤¨¨§¦



נג mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈÓM‰ŒÏk ˙Áz∑(כה וע"ז כ ׁשעמדה (תענית עֹוגח לּמד מלחמת ּביֹום למׁשה סיחֹון)ּמה אחרים: ונֹודע (ספרים , ««»«»»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּת הּׁשמים הּדבר ּכל .חת ִַַַַָָָָָ

(åë)ïBçéñ-ìà úBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå̈«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½¤¦−
:øîàì íBìL éøác ïBaLç Cìî¤´¤¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ

i"yx£˙BÓ„˜ ¯a„nÓ∑ צּוני ׁשּלא אףֿעלּֿפי ƒƒ¿«¿≈ִִִֶַַַֹ
סיני,הּמקֹום  מּמדּבר למדּתי לׁשלֹום, לסיחֹון לקרא ְְְְְִִִִִִַַַַָָָֹ

לעֹולם  ׁשּקדמה הּתֹורה הּקדֹוׁשּֿברּוֿמן ּכׁשּבא : ְְִֶֶַַָָָָָָָָ
ויׁשמעאל, עׂשו על אֹותּה חּזר ליׂשראל, לּתנּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָהּוא
להם  ּפתח ואףֿעלּֿפיֿכן יקּבלּוה, ׁשּלא לפניו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוגלּוי

ׁשלֹום. ּבדברי סיחֹון את קּדמּתי אני אף ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָּבׁשלֹום,
למדּתי  מּמ קדמֹות", "מּמדּבר אחר: ׁשּקדמּתּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

את  ולׂשרף אחד ּברק לׁשלח היית יכל ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹלעֹולם.
ּפרעה  אל הּמדּבר מן ׁשלחּתני אּלא ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהּמצרּיים,

ּבמתּון  עּמי!" את "ׁשּלח .לאמר: ְִֵֶַַַָֹ

(æë)øeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−
:ìåàîNe ïéîé̈¦¬§«Ÿ

(çë)óñka íéîe ézìëàå éðøaLz óñka ìëà́Ÿ¤©¤³¤©§¦¥̧¦Æ§¨©½§¦©²¦©¤¬¤
:éìâøá äøaòà ÷ø éúéúLå éì-ïzz¦¤¦−§¨¦®¦©−¤§§¨¬§©§¨«

(èë)éða éì-eNò øLàkøéòNa íéáLiä åNò ©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
-úà øáòà-øLà ãò øòa íéáLiä íéáàBnäå§©´¨¦½©«§¦−§¨®©³£¤¤«¡ŸÆ¤

:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
i"yx£ÂNÚ Èa ÈÏŒeNÚ ¯L‡k∑ לענין אּלא ּבארצם, לעבר לענין ּומים לא אכל ‡Ú¯·Ú‡Œ¯L„.מכר «¬∆»ƒ¿≈≈»ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ«¬∆∆¡…

Ôc¯i‰ "אעּברה ∑‡˙ על .ארצ"ב מּוסב ∆««¿≈ְְְְֶֶַַָָ

(ì)-ék Ba eðøáòä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−®¦«
éäìà ýåýé äL÷äBááì-úà õnàå Bçeø-úà E ¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ¤§¨½

ñ :äfä íBik Eãéá Bzz ïòîì§©²©¦¬§¨«§−©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'f iyiy mei ß

(àì)éðôì úz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½
:Böøà-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«

i"yx£EÈÙÏ ˙z È˙lÁ‰∑צּוארֹו על והדריכֹו מׁשה, ׁשל רגליו ּתחת מעלה ׁשל אמֹורּיים ׁשל ׂשר .ּכפה «ƒ…ƒ≈¿»∆ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ÂÏ˙כו  ˙BÓ„˜„ ‡¯a„nÓ ÔÈcbÊ‡ ˙ÈÁÏLe¿»ƒƒ¿«ƒƒ«¿¿»ƒ¿≈¿»
‡ÓÏL ÈÓb˙t ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»¿∆¿ƒ¿»≈¿»»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

Ï‡כז  ÏÊ‡ ‡Á¯‡a ‡Á¯‡a CÚ¯‡a ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿»¿»¿»¿»¿»≈≈»
:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÈËÒ‡∆¿≈«ƒ»¿»»

iÓe‡כח  ÏeÎÈ‡Â ÈÏ ÔaÊz ‡tÒÎ· ‡¯e·Úƒ»¿«¿»¿«∆ƒ¿≈«»
:ÈÏ‚¯a ¯·Ú‡ „BÁÏ ÈzL‡Â ÈÏ Ôzz ‡tÒÎa¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿≈ƒ«¿«¿»

ÈÚNa¯כט  ÔÈ·˙Èc ÂNÚ Èa ÈÏ e„·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬»ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
˙È ¯·Ú‡c „Ú ˙ÈÁÏa ÔÈ·˙Èc È‡·‡BÓe»»≈¿»¿ƒƒ¿»»«¿≈ƒ«»

:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È«¿¿»¿«¿»«¿»¡»»»»≈¿»

˜aLÓÏ‡ל  ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ…«¿»¿∆¿¿ƒ¿¿»»
˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈL˜‡ È¯‡ dÓeÁ˙a ¯aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬≈«¿≈¿»¡»»»
C„Èa d¯ÒÓÓÏ ÏÈ„a daÏ ˙È ÛÈw˙Â dÁe¯≈¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk¿»»≈

È˙לא  CÓ„˜ ¯ÒÓÓÏ È˙È¯L ÈÊÁ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¬≈»≈ƒ¿ƒ¿«√»»»
˙È ˙¯ÈÓÏ d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÁÈÒƒ…¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿≈«»

:dÚ¯‡«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Dpi` zn`d itM la` mi`tx ux ¤̀¤§¨¦£¨§¦¨¡¤¥¨
oixFTX dOW liaWA mi`tx zaWgp¤¡¤¤§¨¦¦§¦¤©¤¦
qpMY `l mi`tx ux` mc` ipA DzF`¨§¥¨¨¤¤§¨¦Ÿ¦¨¥
KEnqA oIre ,'d ozPW mi`txd llkA¦§©¨§¨¦¤¨©§©¥§¨
ux` `xTi `Edd wEqRA xn`X dn©¤¨©©¨©¦¨¥¤¤

ot`A iYWxR mWe mi`tx§¨¦§¨¥©§¦§Ÿ¤
:xg``k dxez ©¥

.'Bâå äáà àìå (ìda` oFWl xn` §Ÿ¨¨§¨©§¨¨
oE`in dxFOWxnFl ,mrh `lA ¤¤¦§Ÿ©©©

z`xil WEgn Fl did `NW mbd£©¤Ÿ¨¨¦§¦§©

gEhA KEnqe FxirA l`xUi zxard©£¨©¦§¨¥§¦§¨¨©
Fl rxdl l`xUiA gM oi`W FAl did̈¨¦¤¥Ÿ©§¦§¨¥§¨¥©
xnBX dn `Ede ,da` `l ok iR lr s ©̀©¦¥Ÿ¨¨§©¤¨©

:'Fbe 'd dWwd iM xn``l dxez Ÿ¤¦¦§¨§
.'Bâå éúlçä äàø (àìizNgd xn` §¥£¦Ÿ¦§¨©£¦Ÿ¦



mixacנד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f iyiy meil inei xeriy

(áì)äîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈
:äöäé̈«§¨

i"yx£ÔÁÈÒ ‡ˆiÂ∑ לעזר עֹוג ּבׁשביל ׁשלח לזה לא זה צריכין היּו ׁשּלא ללּמד .לֹו, «≈≈ƒ…ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

(âì)på eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziååéða-úàå Búà C ©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²§¤¨−̈
:Bnò-ìk-úàå§¤¨©«

i"yx£ÂÈaŒ˙‡Â∑" ּכתיב ּכמֹותֹוּבנֹו" ּגּבֹור ּבן לֹו ׁשהיה ,. ¿∆»»ְְְִִֵֶָָ

(ãì)-ìk-úà íøçpå àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨
:ãéøN eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî øéò¦´§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§¨¦«

i"yx£Ì˙Ó∑.ּבזזנּואנׁשים" נאמר: סיחֹון ּבבּזת ¿ƒְְֱֲִִִֶַַַָָ
ּובֹוזזים  עליהם, חביבה ׁשהיתה ּבּזה, לׁשֹון ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָלנּו",
ׂשבעים  היּו ּכבר עֹוג לבּזת ּוכׁשּבאּו לֹו, ְְְְִִִֵֶַָָָאיׁש
ּומׁשליכין  ּומקרעין ּבעיניהם ּבזּויה והיתה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּומלאים,

לכ וזהב, ּכסף ּכיֿאם נטלּו ולא ּובגדים, ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹּבהמה
ּב'ּספרי' נדרׁש ּכ ּבּזיֹון, לׁשֹון לנּו", "ּבּזֹונּו ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָנאמר:

כה)ּבפרׁשת ּבּׁשּטים"(במדבר יׂשראל ."וּיׁשב ְְִִִֵֵֶַַַָָָ

(äì)øLà íéøòä ììLe eðì eðææa äîäaä ÷ø©¬©§¥−̈¨©§́¨®§©¬¤«¨¦−£¤¬
:eðãëì̈¨«§

(åì)øLà øéòäå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòî¥«£Ÿ¥¿£¤Á©§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³
aäáâN øLà äéø÷ äúéä àì ãòìbä-ãòå ìçp ©©̧©Æ§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§−̈

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð ìkä-úà epnî¦¤®¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«

(æì)÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnò-éða õøà-ìà ÷ø©²¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ
:eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëå øää éøòå§¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£˜aÈ ÏÁ „ÈŒÏk∑ אצל יּבק ּכל ‰'.נחל ‰eˆŒ¯L‡ ÏÎÂ∑הּנחנּו לכּבׁש, .ׁשּלא »««««…ֵֶַַַָֹ¿…¬∆ƒ»ְְִִֶַֹֹ

â(à)ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc ìòpå ïôpå©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

i"yx£ÏÚpÂ ÔÙpÂ∑ עלּיה הּוא צפֹון צד .ּכל «≈∆«««ֲִַָָָ

(á)ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦
øLàk Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå BúàŸ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNò̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

dnÚלב  ÏÎÂ ‡e‰ ‡˙eÓc˜Ï ÔÁÈÒ ˜Ùe¿«ƒ…¿«»»»¿»«≈
:ı‰ÈÏ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿»«

ÈÂ˙לג  d˙È ‡ÁÓe ‡Ó„˜ ‡‰Ï‡ ÈÈ d¯ÒÓe»¿≈¿»¡»»»√»»»¿≈»»≈¿»
:dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰Ba¿ƒ¿»»«≈

‰‰È‡לד  ‡cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ
‡ÏÙËÂ ‡iLe ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ˙È ‡¯n‚Â¿««¿»»»ƒ¿≈À¿«»¿«»¿«¿»

:·ÊLÓ ‡¯‡L‡ ‡Ï»«¿«¿»¿≈≈

Ècלה  ‡iÂ¯˜ È„ÚÂ ‡Ï ‡fa ‡¯ÈÚa „BÁÏ¿¿ƒ»«»»»»«¬ƒƒ¿«»ƒ
:‡L·Î¿«¿»

z¯˜Â‡לו  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«¿»
Èc ‡z¯˜ ˙Â‰ ‡Ï „ÚÏb „ÚÂ ‡ÏÁ· È„ƒ¿«¬»¿«ƒ¿»»¬««¿»ƒ
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓ ‡Ïk ˙È ‡pÓ ˙Ù˜¿̇≈«ƒ»»»…»¿«¿»¡»»»

:‡Ó„√̃»»»

Ïkלז  ‡z·¯˜ ‡Ï ÔBnÚ È· ‡Ú¯‡Ï „BÁÏ¿¿«¿»¿≈«»»∆¿»»
„ÈwÙ Èc ÏÎÂ ‡¯eË ÈÂ¯˜Â ‡˜·eÈ ‡ÏÁ ÛÈk≈«¬»¿»¿ƒ¿≈»¿…ƒ«ƒ

:‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»

BÚ‚א  ˜Ùe Ô˙Óc Á¯‡ ‡˜ÏÒe ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿∆¿»…«¿«¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ‡˙eÓc˜Ï Ô˙Óc ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿«»»»¿»«≈

:ÈÚ¯„‡ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»∆¿∆ƒ

·C„Èב  È¯‡ d˙È ÏÁ„˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»ƒ¿«»≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿∆
‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒÏ ‡z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

'd dWwd xn`n l` xfFg ,xar oFWl§¨¨¥¤©£©¦§¨
xn`nE ,LciA FYY ornl FgEx z ¤̀§©©¦§¨§©£©

xn`Ol `l dpizPl xfFg izNgd£¦Ÿ¦¥©§¦¨Ÿ©©£¨
xEn`d lkl xfFgW oiad dWnE ,Liptl§¨¤¤¥¦¤¥§¨¨¨

xcPd xYdW FaWgA 'dl oPgzd dfle§¨¤¦§©¥©§¨§¤ª©©¥¤
l"f mxn`M:(oPgz`e t"x ixtq)al dxez §¨§¨¦§¦¨¤§©©



נה mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f iyiy meil inei xeriy
i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑ אל" לֹומר הצר לא ּובסיחֹון «ƒ»…ְְִַַַֹֻ

מׁשה  היה מתירא אּלא אֹותֹו", לֹוּתירא ּתעמד ׁשּלא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ׁשּנאמר לאברהם, ׁשּׁשּמׁש יד)זכּות "וּיבא (בראשית : ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

עֹוג  והּוא .הּפליט", ְִַָ

(â)ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéäìà ýåýé ïziå©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈
:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãò eäkpå Bnò-ìk-úàå§¤¨©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«

(ã)äéø÷ äúéä àì àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈
ábøà ìáç-ìk øéò íéML ízàî eðç÷ì-àì øLà£¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦¨®¦¦¬¦Æ¨¤´¤©§½Ÿ

:ïLaa âBò úëìîî©§¤¬¤−©¨¨«
i"yx£·b¯‡ Ï·Á∑,'טרכֹונא ּפל 'ּבית מתרּגמינן: ∆∆«¿…ְְְְִֵַָָָָָ

קֹורא  אסּתר', ּב'מגּלת ירּוׁשלמי ּתרּגּום ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָוראיתי
הּפרכיא  ארּגב", "חבל למדּתי 'טרכֹונין'. ,לפלטין ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

וכן  ׁשמּה, על נקראת ׁשהּמלכּות ּכלֹומר ,מל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהיכל

היכל אצל ּדמלכים, הארּגב" ּפקח "את הרגֹו מל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
נקראת  ׁשּכ למדּתי מנחם, ּבן לפקחיה רמליהּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבן

.ההּפרכיא ׁשם  ְְִֵַַָ

(ä)íéúìc ääáâ äîBç úøöa íéøò älà-ìk̈¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦
:ãàî äaøä éæøtä éøòî ãáì çéøáe§¦®©§©²¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ

i"yx£ÈÊ¯t‰ È¯ÚÓ∑וכן חֹומה, ּבלא ּופתּוחֹות ב)ּפרזֹות ירּוׁשלים"(זכריה ּתׁשב ."ּפרזֹות ≈»≈«¿»ƒְְְְְְִֵֵֵַָָָָֹ

(å)ïBaLç Cìî ïçéñì eðéNò øLàk íúBà íøçpå©©«£¥´½̈©«£¤´¨¦½§¦−Ÿ¤´¤¤§®
:óhäå íéLpä íúî øéò-ìk íøçä©«£¥Æ¨¦´§¦½©¨¦−§©¨«

i"yx£Ì¯Á‰∑ וכּלֹות הל הוה, .לׁשֹון «¬≈ְְֶָָֹֹ

(æ):eðì eðBfa íéøòä ììLe äîäaä-ìëå§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−©¬¨«

(ç)éëìî éðL ãiî õøàä-úà àåää úòa çwpå©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´
øä-ãò ïðøà ìçpî ïcøiä øáòa øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬

:ïBîøç¤§«
i"yx£„iÓ∑ מרׁשּות. ƒ«ְֵ

(è)÷é íéðãéöBì-eàø÷é éøîàäå ïéøN ïBîøçì eàø ¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§−
:øéðN§¦«

kÏÓ‡ג  ‚BÚ ˙È Û‡ ‡„Èa ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓe¿«¿»¡»»»ƒ»»«»«¿»
‡Ïc „Ú È‰BpÁÓe dnÚ Ïk ˙ÈÂ Ô˙Ó„¿«¿»¿»»«≈¿ƒƒ«¿»

:·ÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ƒ¿»«≈¿≈≈

Ï‡ד  ‡È‰‰ ‡cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ»
ÔÈÂ¯˜ ÔÈzL ÔB‰pÓ ‡·Ò ‡Ï Èc ‡z¯˜ ˙Â‰¬««¿»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ‡BÎ¯Ë CÏt ˙Èa Ïk»≈»»¿»»«¿¿»»¿

:Ô˙Óa¿«¿»

¯Ìה  ¯eL ÔÙwÓ ÔÎÈ¯k ÔÈÂ¯˜ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»»
ÈbÒ ‡iÁˆt ÈÂ¯wÓ ¯a ÔÈ¯aÚÂ ÔÈLc Ô‰ÏÈcƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈«¿«»«ƒ

:‡„ÁÏ«¬»

ÔÁÈÒÏו  ‡„·Ú È„ ‡Ók ÔB‰˙È ‡¯n‚Â¿««¿»»¿¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…
‡iL ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ¯Ób ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ«¿»¿∆¿««»ƒ¿≈À¿«»¿«»

:‡ÏÙËÂ¿«¿»

˜¯iÂ‡ז  È„ÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ:‡Ï ‡fa ¿»¿ƒ»«¬ƒƒ¿«»«»»»»

iÓ„‡ח  ‡Ú¯‡ ˙È ‡È‰‰ ‡cÚa ‡·Òe¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ»«¿»ƒ»»
‡c¯È„ ‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»

:ÔBÓ¯Á„ ‡¯eË „Ú Ô¯‡„ ‡ÏÁpÓƒ«¬»¿«¿…«»¿∆¿

˜¯‡Ôט  È‡¯Ó‡Â ÔÈ¯Ò ÔBÓ¯ÁÏ Ô‡¯˜ È‡„Èƒ̂…»≈¿»¿∆¿ƒ¿…∆¡…»≈¿»
:‡bÏz ¯eË dÏ≈«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ïziå (â.'älr x`Azi ,EpciA xn` ©¦¥¨©§¨¥¦§¨¥©
d`Fxd wxtA l"f mxnF` KxC¤¤§¨§¤¤¨¤

(:cp zFkxA)iqxR `zlY xA `xEh xwrC §¨§¨©¨©§¨¨©§¥
dEd dOM dWn 'Eke diWix lr izi`e§©¦©¥¥§¤©¨©¥

dilhwe diNqxwA diignE xeeW 'Eke§©§¥§©§ª¥§©§¥
ici lr 'iR 'd oYIe FxnF` `Ede ,k"r§§©¦¥¥©§¥
EpciA FxnF`e ,Fx`EvA xdd zriwY§¦©¨¨§©¨§§§¨¥

miAx oFWl xn`e ,WOn FciA FbxdW¤£¨§¨©¨§¨©§©¦
FnM(ek '` ziW`xA)ci mB ,mc` dUrp §§¥¦©£¤¨¨©©

:aWgY l`xUi lM ci dWnc dxez ¤©¨¦§¨¥¥¨¥



mixacנו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f iyiy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÔBÓ¯ÁÏ e‡¯˜È ÌÈ„ˆ∑ אחר ּובמקֹום ƒ…ƒƒ¿¿¿∆¿¿ְֵַָ

לֹו הרי חרמֹון", הּוא ׂשיאן "ועדֿהר אֹומר: ְְֲִֵֵֶַַֹהּוא
ׁשבח  להּגיד לּכתב? הצרכּו למה ׁשמֹות, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻארּבעה

:ּבכ מתּפארֹות מלכּיֹות ארּבעה ׁשהיּו יׂשראל, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻארץ
יּקרא  ׁשמי על אֹומרת וזֹו יּקרא, ׁשמי על אֹומרת .זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

¯ÈN∑ ׁשלג ּכנען הּוא ּובלׁשֹון אׁשּכנז .ּבלׁשֹון ¿ƒְְְְְִִֶֶַַַַ

(é)ìk|-ãò ïLaä-ìëå ãòìbä-ìëå øLénä éøò ´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©
ïLaa âBò úëìîî éøò éòøãàå äëìñ: ©§−̈§¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−©¨¨«

(àé)íéàôøä øúiî øàLð ïLaä Cìî âBò-÷ø ék¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́¨«§¨¦¼
ïBnò éða úaøa àåä äìä ìæøa Nøò BNøò äpä¦¥³©§Æ¤´¤©§¤½£´Ÿ¦½§©©−§¥´©®
-únàa daçø úBnà òaøàå dkøà úBnà òLz¥¯©©´¨§À̈§©§©¬©²¨§−̈§©©

:Léà¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰ ¯˙iÓ∑ וחבריו אמרפל ׁשהרגּו ƒ∆∆»¿»ƒְְֲֵֶֶַַָָָ

ׁשּנאמר  הּמלחמה, מן ּפלט והּוא קרנים, ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָּבעׁשּתרֹות
יד) עֹוג (בראשית זהּו הּפליט", "וּיבא :.LÈ‡Œ˙n‡a∑ ִֶַַָָֹ¿««ƒ

.עֹוג ּבאּמת  ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr fi zxaeg zeniyx)

עּמֹון ּבני ּברּבת היא הלא ּברזל, ערׂש ערׂשֹו יא)הּנה (ג, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַֹ
קטן ׁשל עריסה מל(רשב"ם)ערׂשֹו: 'עֹוג ׁשל ׁשּטתֹו ְֲִִֶֶֶֶַָָָָ

'ערׂש הּגּוף, ּבריאּות הּוא העּקר קטּנים ׁשּבחּנּו היא, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּבׁשן'
- הּבירה ּבעיר עם, ּברב זֹו ׁשּטה ּופרסם הפיץ והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹּברזל'.
חּייבת  הּגּוף ּבריאּות ׁשּגם היא, האמת א עּמֹון. ּבני ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָרּבת
לא  לּמה הכי, ּבלאו ּכי ואמּונה, רּוחנּיּות על מבּססת ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֻלהיֹות

ׁשל  ּבסֹופֹו ׁשּיפּגע, ּדבר מֹותרֹות, אחרי וירּדף הּבן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיחטא
הּטבע, ּבדר היתה עֹוג ּומּפלת הּגּוף. ּבבריאּות ּגם ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּדבר,
ּבקרסּליו  ּבחרב והּכהּו קפץ רּבנּו מׁשה ׁשהרי נס, ּבדר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻלא

חוקת) פרשת סוף ּגם (רש"י :ל לֹומר טבעית. ּפעּלה ׁשהיא ,ְְְִִִֶַַָֻ
הּנפׁש, ּבבריאּות ּתלּויה - ּגׁשמי ונּצחֹון - הּגּוף ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָּבריאּות

ּבאלקים. ׁשלמה אמּונה ידי על ְְֱֱִֵֵֶַַָָָָֹהּבאה

(áé)øòøòî àåää úòa eðLøé úàfä õøàä-úàå§¤¨¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º
ézúð åéøòå ãòìbä-øä éöçå ïðøà ìçð-ìò-øLà£¤©©´©©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦

:éãbìå éðáeàøì̈«¥¦−§©¨¦«
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa eL¯È ˙‡f‰ ı¯‡‰Œ˙‡Â∑ ¿∆»»∆«…»«¿»≈«ƒ

למעלה  חרמֹון":האמּורה הר ועד ארנן ."מּנחל ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ
Ô¯‡ ÏÁŒÏÚŒ¯L‡ ¯Ú¯ÚÓ∑לראׁשֹו מחּבר אינֹו ≈¬…≈¬∆««««¿…ְְֵָֹֻ

לראּובני  "נתּתי על לסֹופֹו, אּלא מקרא ולּגדי",ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
היה  חרמֹון הר עד - ירּׁשה לענין .אבל ְְְְֲִֶַַַָָָָֻ

(âé)ézúð âBò úëìîî ïLaä-ìëå ãòìbä øúéå§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ©§¤´¤½¨©¾¦
ïLaä-ìëì ábøàä ìáç ìk äMðîä èáL éöçì©«£¦−¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨©¨½̈

:íéàôø õøà àøwé àeää©¬¦¨¥−¤¬¤§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯ ı¯‡ ‡¯wÈ ‡e‰‰∑אֹותּה לאברהם היא .ׁשּנתּתי «ƒ»≈∆∆¿»ƒְְִִֶַַָָָָ

Ú„י  Ô˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ÏÎÂ ‡¯LÈÓ ÈÂ¯˜ Ïk…ƒ¿≈≈¿»¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«
:Ô˙Óa ‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ÈÂ¯˜ ÈÚ¯„‡Â ‰ÎÏÒ«¿»¿∆¿∆ƒƒ¿≈«¿¿»»¿¿«¿»

‡zL‡¯יא  Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ „BÁÏ È¯‡¬≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿»«
‡ÏÊ¯Ù„ ‡Ò¯Ú dÒ¯Ú ‡‰ ‡i¯ab ¯‡MÓƒ¿»ƒ»«»»«¿≈«¿»¿«¿¿»
dk¯‡ ÔÈn‡ ÚLz ÔBnÚ Èa ˙a¯a ‡È‰ ‡Ï‰¬»ƒ¿««¿≈«¿««ƒ»¿«

:CÏÓ ˙n‡a dÈ˙t ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»«¿««¿«

‰‰È‡יב  ‡cÚa ‡˙È¯È ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»»¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ
‡¯eË ˙ebÏÙe Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ««¬»¿«¿…«¿»
Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ˙È·‰È È‰BÂ¯˜Â „ÚÏ‚„¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈

:„‚„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»¿»

„BÚ‚יג  ‡˙ÂkÏÓ Ô˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ¯‡Le¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«¿¿»»¿
CÏt ˙Èa Ïk ‰MÓ„ ‡Ë·L ˙e‚lÙÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆…≈»«
‡Ú¯‡ È¯˜˙Ó ‡e‰‰ Ô˙Ó ÏÎÏ ‡BÎ¯Ë¿»»¿»«¿»«ƒ¿¿≈«¿»

:‡i¯a‚ƒ»«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.íéàôø õøà àøwé àeää (âéiYWxR ©¦¨¥¤¤§¨¦¥©§¦
`le `xTY `id dpEMd iM dlrnl§©§¨¦©©¨¨¦¦¨¥§Ÿ
xnF` Lpi` m`W ,zn`d itM aWgY¥¨¥§¦¨¡¤¤¦¥§¥
'd ozPX dn mi`txd llkA `ide oM¥§¦¦§©¨§¨¦©¤¨©
Exn`W ixtqC `zixA dWwY l`xUil§¦§¨¥¦§¤¨©§¨§¦§¦¤¨§
xarl hxR Ll ozFp Lidl` 'd xW £̀¤¡Ÿ¤¥§§¨§¥¤

`lde ,k"r Lnvrn YlhPW oCxId©©§¥¤¨©§¨¥©§§©£Ÿ
ixacl mB dnE ,`id 'd ozPX dn llkA¦§©©¤¨©¦©©§¦§¥

zFAxA Exn`W l"f EpizFAx(c"nt x"a) ©¥¤¨§§©
F`pOW EpivnE iEg df mi`txdW¤¨§¨¦¤¦¦¨¦¤§¨
mzFlrA mdl ozPW 'Gd llkA aEzMd©¨¦§©©¤¨©¨¤©£¨
dlr` xn`e aizkC mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦¦§¦¨Ÿ©©£¤

iprpMd ux` l` mixvn iprn mkz ¤̀§¤¥¢¦¦§©¦¤¤¤©§©£¦
ux` oi`W i`Ce `N` ,'Fbe iEgde 'Fbe§§©¦¦§¤¨©©¤¥¤¤
dElhPW `N` mi`tx zaWgp bFr¤¡¤¤§¨¦¤¨¤§¨¨

:onvrn¥©§¨
ú"àåoM mB ixFn`dW Epivn `lde §©£Ÿ¨¦¤¨¡¦©¥

xn` xW` oinnr draWA xMfp¦§¨§¦§¨£¨¦£¤¨©



נז mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ycew zayl inei xeriy

(ãé)-ãò ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa øéàé̈¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©
BîL-ìò íúà àø÷iå éúëònäå éøeLbä ìeáb§¬©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³

:äfä íBiä ãò øéàé úeç ïLaä-úà¤©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'g ycew zay ß

(åè):ãòìbä-úà ézúð øéëîìe§¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«

(æè)bä-ïî ézúð éãbìå éðáeàøìåïðøà ìçð-ãòå ãòì §¨«¥¦̧§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ
:ïBnò éða ìeáb ìçpä ÷aé ãòå ìáâe ìçpä CBz¬©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«

i"yx£Ï·‚e ÏÁp‰ CBz∑לׂשפתֹו מעבר ועד הּנחל, מּכאן .ּכל ויֹותר ּבכלל ועד עד .ּכלֹומר, «««¿Àְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

(æé)äáøòä íé ãòå úøpkî ìáâe ïcøiäå äáøòäå§¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ
:äçøæî äbñtä úcLà úçz çìnä íé̈´©¤½©©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨

i"yx£˙¯pkÓ∑ היה הּמערבי הּירּדן ונחלת ,מעבר ƒƒ∆∆ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
רחב  ּבגֹורלם ונפל הּמזרחי, הּירּדן מעבר ּגד ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבני

וזהּו ּכּנרת, עד לׂשפתֹו, מעבר ועֹוד ּכנגּדם. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּירּדן
לֹו ּומעבר הּירּדן ּוגבל", "והּירּדן .ׁשּנאמר: ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֻ

(çé)íëéäìà ýåýé øîàì àåää úòa íëúà åöàå̈«£©´¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À
íéöeìç dzLøì úàfä õøàä-úà íëì ïúð̈©̧¨¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´

:ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçà éðôì eøáòz©«©§À¦§¥²£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦
i"yx£ÌÎ˙‡ Âˆ‡Â∑,וגד ראּובן מדּבר לבני .היה »¬«∆¿∆ְְְְִֵֵֵַָָָ

ÌÎÈÁ‡ ÈÙÏ∑ יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם ƒ¿≈¬≈∆ְְְִִִֵֵֵָָ
נֹופלים  ואֹויבים ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי ְְְְְִִִִִִֶַָָָלּמלחמה,

ׁשּנאמר לג)לפניהם, קדקד":(דברים אף זרֹוע ."וטרף ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹ

CÏtיד  ˙Èa Ïk ˙È ·ÈÒ ‰MÓ ¯a ¯È‡È»ƒ«¿«∆¿ƒ»»≈»«
‡¯˜e ÒB¯È˜Ù‡Â ‰‡¯eLb ÌeÁz „Ú ‡BÎ¯Ë¿»»«¿¿»»¿«¿≈¿»
„Ú ¯È‡È È¯Ùk Ô˙Ó ˙È dÓL ÏÚ ÔB‰˙È»¿«¿≈»«¿»«¿»≈»ƒ«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

ÚÏb„:טו  ˙È ˙È·‰È ¯ÈÎÓÏe¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»

È·‰È˙טז  „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿»ƒ
ÌeÁ˙e ‡ÏÁ Bb Ô¯‡„ ‡ÏÁ „ÚÂ „ÚÏb ÔÓƒƒ¿»¿««¬»¿«¿…«¬»¿

:ÔBnÚ Èa ÌeÁz ‡ÏÁ„ ‡˜·eÈ „ÚÂ¿«¿»¿«¬»¿¿≈«

ÚÂ„יז  ¯ÒBbÓ dÓeÁ˙e ‡c¯ÈÂ ‡¯LÈÓe≈¿»¿«¿¿»¿≈ƒ≈«¿«
CtLÓ ˙BÁz ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ«»¿≈¿»«»¿ƒ¿»¿«¿«

:‡ÁÈ„Ó ‡˙Ó¯Ó¿»»»«ƒ¿»

ÈÈיח  ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»¿»
d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«¿»«¿»»»¿≈¿«
Ïk Ï‡¯NÈ Èa ÔBÎÈÁ‡ Ì„˜ Ôe¯aÚz ÔÈÊ¯ÊÓ¿»¿ƒ«¿¿√»¬≈¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÏÈÁ ÈÊ¯ÊÓ¿»¿≈≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mixvn ux`n mzFlrA mdl oYIW 'd¤¦¥¨¤©£¨¥¤¤¦§©¦
aizkC oFgiq `Ede(`"k `"k xAcOA)Kln §¦¦§¦©¦§¨¤¤

aizkE ixn`d(d"k mW)l`xUi aWIe ¨¡Ÿ¦§¦¨©¥¤¦§¨¥
ixacl EpziWw dxfge ixn`d ixrA§¨¥¨¡Ÿ¦§¨§¨ª§¨¥§¦§¥
ixFn`d ixr iM ,`iWw Fpi` Ff ,ixtq¦§¦¥ª§¨¦¨¥¨¡¦
'd ozPX dn mpi` oFgiqA mixEn`d̈£¦§¦¥¨©¤¨©
mW 'itA aEzMd dNBW FnM mdxa`l§©§¨¨§¤¦¨©¨§¥¨

(e"k mW)`Ede xnFbe ogiq xir oFAWg iM ¨¦¤§¦¦Ÿ§¥§
z` gTIe oFW`xd a`Fn KlnA mglp¦§©§¤¨¨¦©¦©¤
oFgiq ux`W ixd ,'Fbe FcIn Fvx` lM̈©§¦¨§£¥¤¤¤¦
oFgiq DA dkGW `N` ,`id zia`Fn£¦¦¤¨¤¨¨¨¦
didW oFgiq liaWA ixFn` z`xwpe§¦§¥¡¦¦§¦¦¤¨¨
d`A `l mlFrlE ixFn`d lr Kln¤¤©¨¡¦§¨Ÿ¨¨
:mPnf riBdW zFO` draW zpYn llkA¦§©©§©¦§¨ª¤¦¦©§©¨

ãBò` lM mlFrl iM d`xpmWA xW ¦§¤¦§¨¨£¤§¥
'd xn`nA llkp dPki mi`tx§¨¦§ª¤¦§¨§©£©
oFgiq ux`e ,mi`txd z`e mdxa`l§©§¨¨§¤¨§¨¦§¤¤¦

ixdW `id 'd ozp xW` llkA bFre§¦§©£¤¨©¦¤£¥
bFr ux`e ixFn`d ux` aEzMd D`xw§¨¨©¨¤¤¨¡¦§¤¤
,iEgd mdW mi`tx D`xw ixd oM mB©¥£¥§¨¨§¨¦¤¥©¦¦
hxR xn`W ixtq lW `zixA WExtE¥¨©§¨¤¦§¦¤¨©§¨
,ux`d zaiWi lr `Ed oCxId xarl§¥¤©©§¥©§¦©¨¨¤
`l mdxa`l oinnr 'f 'd ozPW mbd iM¦£©¤¨©£¨¦§©§¨¨Ÿ
EidIW df oiprA zFeW zFvx`d lM̈¨£¨¨§¦§¨¤¤¦§
oiprM df didie ,mdA xEcl miiE`x§¦¨¨¤§¦§¤¤§¦§©
xUr EpivOW Fnvr ux`d zXcw§ª©¨¨¤©§¤¨¦¤¤
Dnvr ux`A dXcw zFbxcd©§¨§ª¨¨¨¤©§¨
bFre oFgiq ux` didze ,dizFnFwnA¦§¤¨§¦§¤¤¤¦§
DzF` 'd ozPW mbde ,dHnl dzEgR§¨§©¨©£©¤¨©¨
ux`d sEbe DOr llWl didY mdxa`l§©§¨¨¦§¤§¨¨©¨§¨¨¤
la` dOWl F` llXd x`WM didY¦§¤¦§¨©¨¨§©¨£¨

:dxicl `lŸ§¦¨
àeäåhxR Epl zzl ixtqA Exn`X dn §©¤¨§§¦§¦¨¤¨§¨

aEzMd wCwC mW oCxId xarl§¥¤©©§¥¨¦§¥©¨

'd rAWp xW` ux`d l` iz`A xnFl©¨¦¤¨¨¤£¤¦§©
'd rAWp xW` ux`d 'iR Epl zzl̈¤¨¥¨¨¤£¤¦§©
x`W hrnl ,Epzxicl Epl oYIW¤¦¥¨§¦¨¥§©¥§¨
ozp `l Epl mpzPW mbdW zFvx`d̈£¨¤£©¤§¨¨¨Ÿ¨©
diE`x Dpi`W ipRn dxicl ux`d̈¨¤§¦¨¦§¥¤¥¨§¨
oFOr oM mB ozPW `vnze ,dXcwl¦§ª¨§¦§¨¤¨©©¥©
ifipTde ipiTd mdW mFc`e a`FnE¨¤¡¤¥©¥¦§©§¦¦

aizkE ipFncTde(h"n 'inxi)mFc` dzide §©©§¦§¦¦§§¨§¨§¨¡
zFidl diE`x dzid ok FnkE ,dOWl§©¨§¥¨§¨§¨¦§
l`xUi ux` la` ,bFre oFgiq ux ¤̀¤¦§£¨¤¤¦§¨¥
l`xUil zzl 'd rAWPX dn `id¦©¤¦§©¨¥§¦§¨¥
oM mB df llM Ll xFnWe .mW oMWl¦§Ÿ¨§§§§¨¤©¥
,DA xEcl ux`d 'd ozp `NW mbdW¤£©¤Ÿ¨©¨¨¤¨¨
dEWakE mdxa`l DOr ozp `NW mbe§©¤Ÿ¨©©¨§©§¨¨§¨¨
dXcw oiC DA bdpl Wi l`xUi axŸ¦§¨¥¥¦§Ÿ¨¦§ª¨

:'d iptl dWAkPW liaWAci dxez ¦§¦¤¦§§¨¦§¥



mixacנח zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(2321 'nr c n"cyz zeiecreezd ± n"cyz mixac t"y zgiy)

אחיכם לפני ּתעברּו יח)חלּוצים .(ג, . . ּגּבֹורים ׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָ
קדקד אף זרֹוע וטרף חּייב (רש"י)ׁשּנאמר יהּודי ּכל ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבעֹולם' 'חלקו את לכּבׁש עליו – הארץ' ּב'כי ּבּוׁש ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֹלעסק
מניעֹות  סּוגי ׁשני וקּיימים יׂשראל'. 'ארץ מּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָולעׂשֹות

עליהם: להתּגּבר ׂשכלית,קדקד ׁשּיׁש מניעה על רֹומז ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּו זֹו. מלחמה ללחם ּבכחֹו ׁשאין לאדם לֹו רֹומז זרֹועׁשּנדמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּכדי  הּגׁשמּיים עניניו על לוּתר לֹו ּׁשּקׁשה ּגׁשמית, מניעה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים והיּו זה. ּבכּבּוׁש ּבמּכה לעסק ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹ

כ)אחת  לג, ברכה ה'ּזרֹוע'(רש"י עם לעסק זמן אין ּכלֹומר: , ְְְֲִֵַַַַַַַֹ
וכּידּוע, מסּדר. ּבסדר עצמֹו, ּבפני ה'ראש' ועם עצמֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּבפני
להיֹות  צרי אּלא הּברּורים, ּבעבֹודת סדר אין הּזה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּזמן

ּוׁשתי'. חטף ואכל, ְֱֲֲֵֶֹֹֹ'חטף

(èé)áø äð÷î-ék ézòãé íëð÷îe íëtèå íëéLð ÷øÂ©§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«¦§¤¬©−
:íëì ézúð øLà íëéøòa eáLé íëì̈¤®¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 14 cenr h jxk zegiyÎihewl itÎlr)

oaE`x ipaE cB ipA zprhl dAQd©¦¨§©£©§¥¨§¥§¥

לכם רב ּכי־מקנה יט)ידעּתי יהֹונתן(ג, (מטות ּבתפארת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֽ
א) ׁשבטים לב, לׁשני ּדוקא לּמה טעם לתת "יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמקׁשה:
חּבבּוהּללּו הּללּו הּׁשבטים ּד"ׁשני ּומתרץ רב"? מקנה היה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

מּמצרים. הביאּו מאׁשר להם היה רב מקנה ּולכ הּמן, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת
חּבבּו ולא הּבהמֹות, ּדׁשחטּו הּׁשבטים ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן

ּפעם". ּבכל לאכלֹו הּמן ְְְֶַַַָָָאת
לּכנס  רצּו ׁשּלא לזה ּגרמה הּמן ׁשחּבת ּדהא לבאר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹויׁש
להם  היה ׁשעל־ידי־זה זה מּצד רק היתה לא יׂשראל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלארץ

יֹותר. עמק ענין ּגם ּבזה היה אּלא רב, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹמקנה
הּיֹותר  ּולכל אחד טעם רק לֹו יׁש ּגׁשמי, מאכל ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּדהּנה

מצינּו ּבּמן א טעמים, א)ּכּמה עה, מֹוצאין (יומא . . "הּמן ְְִִִַַַַָָָָָ
מתהּפ "הּמן ׁשם איתא מּזֹו ויתירה טעמים" ּכּמה ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבֹו
"לחם  היה הּמן ּכי הפכּיים, טעמים ּבֹו ׁשהיּו טעמים", ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָלכּמה

הּׁשמים" טז,ד)מן ּבֹו(בשלח היּו לא ולכן רּוחני, לחם – ְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּגׁשמּיֹות. ְְִַַָהגּבלֹות

ירצּו ׁשּלא להם ּגרם זה רּוחני", ּב"לחם מרּגלים ׁשהיּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּומּכיון
ּבענינים  לעסק יצטרכּו ׁשם ּכי יׂשראל, לארץ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלהּכנס
ורצּו ּבזה. וכּיֹוצא ולזרע לחרׁש ּכמֹו ו"ארצּיים", ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹּגׁשמּיים
זֹו ּבעבֹודה אין ּכי צאן, רֹועי ולהיֹות הּירּדן ּבעבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹלהּׁשאר

ּבהּקּב"ה. ּדבּוקים ּתמיד להיֹות ויכֹולים ּדֹומה, ְְְְִִִִִִַָָָָָטרּדה

(ë)ýåýé çéðé-øLà ãò|eLøéå íëk íëéçàì Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´
íäì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−
ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øáòa§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦ µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦

íëì: ¨¤«

(àë)éðéò øîàì àåää úòa éúéeö òeLBäé-úàåE §¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ¥¤´
ì íëéäìà ýåýé äNò øLà-ìk úà úàøäéðL ¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ

úBëìînä-ìëì ýåýé äNòé-ïk älàä íéëìnä©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½
:änL øáò äzà øLà£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨

Ú„È‡יט  ÔBÎ¯ÈÚ·e ÔBÎÏÙËÂ ÔBÎÈL „BÁÏ¿¿≈¿«¿¿¿ƒ¿¿«¿»
Èc ÔBÎÈÂ¯˜a Ôe·˙È ÔBÎÏ ÈbÒ ¯ÈÚ· È¯‡¬≈¿ƒ«ƒ¿≈¿¿ƒ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿

‡Ûכ  Ôe˙¯ÈÂ ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈÁ‡Ï ÈÈ ÁÈÈ Èc „Ú«ƒ¿ƒ«¿»«¬≈¿»¿¿≈¿«
ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ú¯‡ ˙È Ôep‡ƒ»«¿»«¿»¡»¬»≈¿
Èc d˙z¯ÈÏ ¯·b Ôe·e˙˙e ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿¿«ƒÀ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿

ÓÈÓÏ¯כא  ‡È‰‰ ‡cÚa ˙È„wt ÚeLB‰È ˙ÈÂ¿»¿««≈ƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È ‰‡ÊÁ CÈÈÚ≈»¬»»»»ƒ¬«¿»¡»¬
ÏÎÏ ÈÈ „aÚÈ Ôk ÔÈl‡‰ ‡iÎÏÓ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈«¿«»»ƒ≈≈«¿≈¿»¿»

:Ôn˙Ï ¯·Ú z‡ Èc ‡˙ÂkÏÓ«¿¿»»ƒ«¿»≈¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå éúéeö òeLBäé úàå (àëWExR §¤§©¦¥¦§¥
FnM ,miOrdn `xii lal iziEv¦¥¦§©¦¨¥¨©¦§
xfFg Fpi`e ,mE`xiY `l KEnqA xn`W¤¨©§¨Ÿ¦¨§¥¥
`l dfA iM z`Fxd Lipir xn`n lr©©£©¥¤¨Ÿ¦¨¤Ÿ
Knq `NW mrhe ,iEEv oFWl wCviª§©§¦§©©¤Ÿ¨©
bFre oFgiq zlitp xn`nl df xn`n©£¨¤§©£©§¦©¦§
cB ipal mvx` zlgpd xg` FazkE§¨©©©§¨©©§¨¦§¥¨

zErvn`OW itl ,mdi`pzE oaE`x ipaE§¥§¥§¨¥¤§¦¤¥¤§¨
ipaE cB ipA mr dWn dpzdW df i`pY§©¤¤¦§¨¤¦§¥¨§¥
xfr WTaOX dOn WEgOd clEi oaE`x§¥¦¨¥©¦¦©¤§©¥¥¤
KxS dn mgFNd `Ed 'de ,mixFABA©¦¦©©¥©Ÿ¤
lr xW` ,oaE`x ipaE cB ipA ivElgA©£¥§¥¨§¥§¥£¤©

xn`n Knq oMrEWFdi z`exn`nl 'Fbe ¥¨©©£©§¤§©§§©£©
`NW xnFl oaE`x ipaE cB ipA zvElg£©§¥¨§¥§¥©¤Ÿ

zxEaB KixSW aWgY`Faze mixbFg ©£Ÿ¤¨¦§©§¦§¨
oikixv mkpi` iM ,d`xi LAlA§¦§¦§¨¦¥§¤§¦¦

xn` xnBX dn `Ede ,dnglnl'd iM §¦§¨¨§©¤¨©Ÿ¤¦
,mkl mglPd `Ed mkidl`xnFl wCwC ¡Ÿ¥¤©¦§¨¨¤¦§¥©

`EdipA zevOn rnWPd WEgn hrnl§©¥¦©¦§¨¦¦§©§¥
mrhe ,ExarY mivElg oaE`x ipaE cB̈§¥§¥£¦©©§§©©
oaE`x ipaE cB ipA zvElgl KxvdW¤ª§©©£©§¥¨§¥§¥



נט mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ycew zayl inei xeriy
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"שלו"  ובשבת  באב,  עשר  בחמשה  ועכ"פ:  לט"ב  הסמוכין  זכאין  ביומין  בפרט  התועדויות 
שלאחריו, ובשבת שלאחרי' שבת מברכים דחודש אלול, חודש החשבון )והתשלומין( דימות שנה זו. 

ובשלש פעמים הוי חזקה – חזקת תורה ומצוותי' ומתוך שמחה וטוב לבב תמיד כל הימים. 

בברכה להצלחה רבה בכהנ"ל, 

 והרי כ"ז גם ימהר ויחיש שבקרוב ממש יקויימו 

 היעודים-ההבטחות שיהפכו ימים דאזלינן מינייהו 

 לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו 

 )אהבת ישראל( וידעו כי אתה שמך הוי' לבדך עליון 

 על כל הארץ, 

בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו 

מ. שניאורסאהן.

לוי  יום היא"צ וההילולא של אאמו"ר  נ.ב. הש"ק שלאחרי ט"ו במנ"א – הוא כ"ף במנ"א, 
יצחק בן הרב אא"ז ברוך שניאור ז"ל – זה ארבעים שנה. 

ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש וכו' – ללמוד בההתועדות מתורתו, ולנדב ביומא דין לז"נ, 

בבית  חבוש  הי'  ועי"ז  הברזל",  "מאחורי מסך  בנ"י  בתוככי  היהדות  הפצת  על  נפשו  שמסר 
האסורים ונשפט לגלות ומת בגולה ושם מ"כ, 

זכותו יגן עלינו ועכ"י – שליט"א.

המשך מעמוד ג



ס

יום ראשון - ב' מנחם־אב
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום רביעי - ה' מנחם־אב
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שני - ג' מנחם־אב
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום חמישי - ו' מנחם־אב
מפרק לה 

עד סוף פרק לח

יום שלישי - ד' מנחם־אב
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שישי - ז' מנחם־אב
מפרק לט

עד סוף פרק מג

שבת קודש - ח' מנחם־אב
פרק כ

מפרק מד עד סוף פרק מח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת דברים

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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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(דגיהנום) דעוה"ז אש (הנפש), הגוף יסורי ובאיכות; בכמות בשנים והטובה שהחילוק בכ"ז "הנקודה
מילין)". (אלפים טפח השמש), (גלגל צל מששים ˘ËÈÏ"‡:2.א' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."איכות כמות, י"ל - הל' ‡„ÂÓ"¯3."ב' ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."כביאתו - מעוה"ז צאתו ˘ËÈÏ"‡:4."ובמילא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שזהו ב.5.ענין".ÂÚ„"משמע נז, Î"˜6.ברכות ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ לפסחים הגאונים אוצר וראה ואכ"מ). זו. בסוגיה השקו"ט וידוע ב. צד, (פסחים קבוע ומזל חוזר גלגל כמ"ד "סתם

א.7.שם". לט, ז.8.יומא כ, קדושים
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.(eixg`ly ycewd zexb`e "ycewd zxb`" ixg` `ad "oexg` qxhpew"d

" myd .owfd epax ly yecwd epeylae eycwÎciÎazka eazkpzxb`

md ,df wlgay mipniqd aexy iptn ,ozip "ycewdzexb`lr eglypy

dyrnde da ekli jxcd 'd mrl zexedl" (miciqg l`) owfd epax ici

sxvl oekpl ,xagnd oe`bd ipa ,mipaxd e`vn df llbae ,"oeyri xy`

."`ipz"d xtql el` ycew zexb`

minid mze`a owzpy bdpnd zece` xaecn ,dpey`xd zxb`d zligza

ly "oipn" e` xir lkay ,(ep` epinil cr bedpy bdpn) miciqg oia

my - "oexg` qxhpew" seqa `aeny itke) q"yd z` miwlgn ,miciqg

oipra aey owfd epax ocdf,jkl miyp` witqn cg` "oipn"a oi` m`ay -

jyna eze` cenll zpn lr ,(xg` "oipn"n miyp` mdil` mitxvn

- d`ad dpyd z`xwl ycgn dwelgde meiqd z`y bedpe .dpyd

.zaha c"ka e` elqka h"ia mikxer

myky ,(q"yd meiq zrya) zeax minrt xak xaic `"hily iaxd]

dze` oi` m` ixd ,miyp` ipy ici lr zaya ziyrpd dk`lnay

mdn cg` lky xacd `xwp ,mdn cg` ici lr zeyridl dleki dk`ln

z` dyrlkdk`lnd2cenily oeeiky ,df oipr iabl mb xacd jk -

rpnpd one) dwelga mitzzynd dl` lk ici lr miyrp q"yd meiqe

cnl cg` lk eli`k df ixd ,(zg` dpya q"yd lk z` cenli cg` lky

.[q"yd lk z` milyde

siqen ,dtÎlray dxezay zekldd cenily ,owfd epax xiaqn ef zxb`a

dbyda ziniptd ezceara mb icedi ly eytpa (zelrzd) ielir

dfe ,ely 'd z`xie 'd zad` ly zexxerzdae ,'ied zelcba zeppeazdae

elky ,icedi ly eale ey`x z` mb aviine dxeaba dnypd z` xfe`

.eizecne

oqipa 'a) eizegiyn zg`a r"p v"iixd iaxd xtiq ,ef zxb` zece`

g"yz3:(
x"en`` w"k ced xn` ,da`eyd zia zgny zecreezda ,g"nxz zpya

dylya owfd epax azk "dkxaa oigzet" ycewd zxb` z`y ,w"dxd

hilgd owfd epax w"k cedyk - dpey`xd mrta .zepey mipya miwlg

cr "dkxaa oigzet" zexxerzdÎwzt eikpegnl ozp f` ,yhixfnl zkll

bde zerexfd zpiga ode"epax w"k cedyk - dipyd mrta ."ytpay se

epxen zcewta ,yhixfnn cibnd w"k ced eaxe ,yhixfnn ay owfd

i"g yecwd exen zkxaae aehÎmyÎlrad4epax w"k ced - `ed in dlib ,

zeytp zepkqe dlecbd zeixg`de dyecwd eznyp zcixi zxhn - owfd

ly ipyd dwlg z` owfd epax w"k ced azk - jka zexeywd zeipgex

."ytpd ievin cr" cr "ozepd `ed in j`"n ycewd zxb`

ced ,eckple ,irvn`d x"enc` w"k ced ,epal xtqn owfd epax w"k ced

mipya zeiniptd eizeieeg z` ,"wcv gnv" w"dxd x"enf`` w"k

exen ly zegilyd z` cibnd axd exen el xqne riced f`n zepey`xd

,owfd epax w"k ced xne` ,dheytd dpen`d .aehÎmyÎlrad epax

zexqnzdd mr cgi ,cibnd axd w"ka ,cibnd axd icinlz ,epl dzidy

ly eiieeiv lk z` rval ,fer swez il dwiprd ,eil` ytp zexiqn ly

dnk xeark .zizenvre zinipt ytp zexiqnae xenb weica cibnd epax

ixd ,mipey miaeyiae zexiira eayiizd ,iicinlz ,mikxa`dyk ,mipy

myd zxfra ,rval icke ,cibnd epax w"k ilr lihdy dqnrnd ilbxl

iztqed - df mlerl iznyp zcixi ly ziniptd dpeekd z` ,jxazi

j` .`pe `p 'ek mrtd dzre" rhwd z` "dkxaa oigzet" zxb`a

."'eke dxez `l` aeh oi`e 'ek `c oebke 'ek zezaya
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úòãå .à"îá ù"îëå 'åëå äåöî äåöî øëù ì"æøàîë
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מ"ב.9. פ"ד הוא 1.אבות "ואולי – רבים לשון קודש", "אגרות זה חלק שם להיות צריך היה שלכאורה מעיר, שליט"א הרבי
וצ"ע. התשובה'". "אגרת דהשם 2.267.אגב ע' ח"י שיחות לקוטי ראה א. צג, 3.170.שבת ע' ה'תש"ח המאמרים אחי'4.ספר

השילוני.



סג a`Îmgpn 'b ipy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áBè ék 'äì úBãBäìe Cøáì ,äëøáa ïéçúBt5.äòeîL §¦¦§¨¨§¨¥§©¦§¨
¯ ,éLôð éçzå äòîL äáBèdziigdy daeh dreny izrny ¨¨§¨©§¦©§¦

,iytp z`¯ ,äøBz àlà áBè ïéàdpeekd "aeh" mixne`yk ¥¤¨¨
zea` zkqna dpynd xn`nk ,dxezl `id6ly aeh dfi` lre ,

- ?o`k mixacn ep` dxez
"äîéîz 'ä úøBz"7± ©§¦¨

`idy itk 'd zxez lry
`idy aezk ixd "dninz"
dign `id ,"ytp zaiyn"

ytpd z` zpprxne,Bæ
ñ"Mä ìk úîìLä8Blk9 ©§¨©¨©©ª

¯elek q"yd lk meiq10,
íéðéðîe úBøéò áøa§Ÿ£¨¦§¨¦

¯ ,ù"ðàî,miciqg ¥
øáòä ìò äàãBädcez ± ¨¨©¤¨¨

,xara z`f eyry lr
¯ ,ãéúòä ìò äLwáe©¨¨©¤¨¦
mb z`f zeyrl dywae

,cizraïzé äk,'d ±äëå Ÿ¦¥§Ÿ
éñBéíaì õnàì 'ä ó ¦§©¥¦¨

íéøBaba11,äðL écî ©¦¦¦¥¨¨
ìL äøeáâa ,äðLa§¨¨¦§¨¤

.äøBz'd siqeie ozi jk ± ¨
`id z"iyd ly eztqeze)

envr xwird xy`n xzei dtqed ixd12z` aviile wfgl ,(
dxeaba (wfg df didi miwfgl qgia mby) miwfgd oia mdizeal

.dwiprn dxezdy wfegaeìL dúøeáb "íãà éðáì òéãBäì"e§¦©¦§¥¨¨§¨¨¤
ät-ìòaL äøBz13¯ ,æò dçëådpeekd ,dxez ly dxeab ¨¤§©¤§Ÿ¨Ÿ

zexitqa) dxezd yxeya xacd jky ,`wec dtÎlray dxezl
`id dnkgd zxitqe ,"dnkg"a `id azkay dxezy ,(zepeilrd

"dpia"a `id dtÎlray dxez eli`e ,(cqg) oinid ewa ixd14,
"dxeab il dpia ip`") dpiad zxitqe15l`nyd ewa `id (

dxeab)16dtÎlray dxez dwiprny dxeabd oipr ricedl icke .(
- icedi ly eznyplLøt,xiaqde hxit ±Cìnä äîìL ¥©§ŸŸ©¤¤

íBìMä-åéìò17:¯ "'eë äéðúî æòá äøâç"zqpk ,"lig zy`" ¨¨©¨¨§¨§Ÿ¨§¤¨
,dxez ly "fer"a dipzn z` zxbeg ,l`xyi zenype l`xyi

dxez epiid "fer")18"dxez `l` fer oi`" ,19zwfgn dxezdy ,(
xbegy ici lr envr z` wfgn xeaby myk ,dnyp ly dipzn
,dnypl qgia "miipzn"d oipr ,`eti` ,`ed dn .dxebga envr

- ?mze` zwfgne zxbeg dxezdyãéîònä øác íä ,"íéðúî"¨§©¦¥¨¨©©£¦
íéëéìBnä íäå ,íäéìò ãîBòå ávpä Làøä íò óebä ìk̈©¦¨Ÿ©¦¨§¥£¥¤§¥©¦¦

BúBà íéàéáîe,y`xde sebd z` ±àeäL Bîëe .Böôç æBçîì §¦¦¦§¤§§¤
¯ ,óebä úeiîLâalk z` miaviine micinrn "miipzn"dy §©§¦©

eze` mi`iane sebd
zeidl dvex `edy mewnl

,myàeä Ck,mb ± ¨
Lôpä úeiðçeø úðéçáa¦§¦©¨¦©¤¤

¯ ,úéäìàälry ¨¡Ÿ¦
,dnypd ly "miipzn"d
ly sebd lk cner
y`xd mr cgi dnypd
df xace ,dnypd ly
dnypd z` `ian
dn .ztqkpd dzilkzl
"miipzn"d ,`eti` ,md
- df ixd ?dnypd ly
'äa úézîàä äðeîàä̈¡¨¨£¦¦©

ãçà,`edy ±óBñ-ïéà± ¤¨¥
,uw ila,àeä-Ceøä

ïéîìò ìk àlîî eäéàc§¦§©¥¨¨§¦
lk z` `lnn `edy ±
zinipt zeiga zenlerd
zn`zene znvnevnd

,cgeina `xap lkl¯ ,ïéîìò ìk ááBñålk siwne aaeq `ede §¥¨¨§¦
xy`e ,mdn dlrn dlrnl `idy zeiga mze` digne zenlerd
`id `l` ,zeinipta mda lawzdl dleki ef zeig oi` okl

,mdilr dtiwn¯ ,dépî éeðt øúà úéìå(dbixcne) mewn oi` §¥£©¨¦¥
didiy,my ievn didi `ly ,epnn ieptõ÷ ïéà ãò äìòîì± §©§¨©¥¥

,mlerdn dlrp ezeide ely zelrzdd zpigal uwe seq oi`
,mlerdn "hyten" ezeidne¯ ,úéìëz ïéà ãò ähîìeoi`y §©¨©¥©§¦

ote`a mlera ezeyalzdle dhn dhn ezcixi gekl uwe seq
`id ely "zeiteq oi`"dy ,ixd ± zewl`d lr xizqn mlerdy

.dhnl mbe dlrnl mbïéøèñ 'ãì ïëåitlk xacd jke ± §¥§¦§¦
,oetve mexc ,axrn ,gxfn ,miccvd zrax`óBñ-ïéà úðéçáa¦§¦©¥

¯ ,Lnîly zeevwd yya ,"mewn"l qgia `ed xen`d lk ©¨
.zegex rax`e dhn ,dlrn :mewnïëåmb xacd jke ±úðéçáa §¥¦§¦©

òãBpk ,Lôðå äðL"dpy" ,"mler"l zwlgzn d`ixad ,oky ± ¨¨§¤¤©©
dxivi xtqa aezky itk) "ytp"e20dhn ,dlrn) mewn ± mler :(
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ùã÷ä úøâà
ïéçúåô àéë 'äì úåãåäìå êøáì äëøáá

äòîù äáåè äòåîù .áåè
.äîéîú 'ä úøåú .äøåú àìà áåè ïéà .éùôð éçúå
íéðéðîå úåøééò áåøá åìåë ñ"ùä ìë úîìùä åæ
äë .ãéúòä ìò äù÷áå øáòä ìò äàãåä .ù"ðàî

éñåé äëå ïúéäðù éãî íéøåáâá íáì õîàì 'ä ó
äúøåáâ íãà éðáì òéãåäìå .äøåú ìù äøåáâá äðùá
ä"ò êìîä äîìù 'éô .æåò äçëå ô"òáù äøåú ìù
ãéîòîä øáã íä íéðúî .'åë äéðúî æåòá äøâç
íäå .íäéìò ãîåòå áöðä ùàøä íò óåâä ìë
àåäù åîëå .åöôç æåçîì åúåà íéàéáîå íéëéìåîä
ùôðä úåéðçåø 'éçáá àåä êë óåâä úåéîùâá
åäéàã ä"á ñ"à ãçà 'äá úéúéîàä äðåîàä úéäìàä
ïéà ãò äìòîì äéðéî éåðô øúà úéìå ò"ëåñå ò"ëîî
ñ"à 'éçáá ïéøèñ 'ãì ïëå úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷
åæ äðåîà äðä .òãåðë ùôðå äðù 'éçáá ïëå .ùîî
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.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(וא"ו פנ"ח, מב"ר והוא נב. כד, שרה חיי (פרש"י ע"ז שמודים הבשו "ט ועל מ"ג.6."בקשר פ"ו

ח.7. יט, ˘ËÈÏ"‡:8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."גמרא בהם שאין המס' גם צ"ל הש"ס דחלוקת ‡„ÂÓ"¯9."מכאן ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ומדות תמיד גם (כנ"ל), וטהרות זרעים גם ס"ז), סתקפ"ב או"ח בשו"ע ואחרונים ט"ז (עיין ככולו רובו לשלול "הכוונה

בתיו"ט הועתק פיהמ"ש, ראה - סיפור אלא שאינן ˘Ì˘."(.10:‡"ËÈÏ(ואף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"Ê‡˘."זה במובן גם "תמימה"
.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בהיותו) דכאו"א הלימוד שעי"ז דרבים, ת"ת ה"ז שבנדו"ד – בזה הכוונה מהרבים)ÏÁ˜"אולי

ביותר". הלב) (לאמץ ד.12.ותוצאותיו פס"א, ˘ËÈÏ"‡:13.ב"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הש"ס – עסקינן ‡„ÂÓ"¯14."דבה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."סוסכ"ט אגה"ק ב.15."עפמש"כ ג, ˘ËÈÏ"‡:16.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ רובו זו"ן – ותושבע"פ תושב"כ נ"ל: "יותר

גבורות". או יז.17.חסדים לא, ˘ËÈÏ"‡:18.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יתרו ס"פ (ואוה"ת) תו"א ב.19."ראה לב, האזינו ספרי
ובכ"מ.20.ובכ"מ. מ"ג. פ"ג



a`Îmgpnסד 'b ipy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ixd .zeig ± ytpe (cizre ded ,xar) onf ± dpy ,(zegex 'ce
mb xacd jk ,(mewna) "mler"a "seq oi`"e "cg`" `edy myk

(onfa) "dpy"a."ytp"aeúðéça íLa úàø÷ð Bæ äðeîà äpä¦¥¡¨¦§¥§¥§¦©
"íéðúî"21,¯ytpd ly mipznd22,úà íi÷îe ãéîònä øác ¨§©¦¨¨©©£¦§©¥¤
¯ ,Làøä,ytpd lyàeä ¨Ÿ

÷éîòîe ïðBaúnä ìëOä©¥¤©¦§¥©£¦
óBñ-ïéà úlãâa úòc©©¦§ª©¥
úðéçáa àeä-Ceøä¦§¦©

¯ ,Lôð-äðL-íìBòitk ¨¨¨¤¤
,mewna iteqÎoi` `edy
lk ly zeige onf
ef dpen` .mi`xapd

iiwnz` dwifgne zn
ceqid oky ,lkyd ,y`xd
miiwzne cner eilr
'd zelcba dpadde lkyd
zecg`a dpen`d `ed
mb `id zeppeazdde .'ied
åéúBàìôðå Bcñç áøáe§Ÿ©§§¦§§¨
íò" úBéäì ,eðnò¦¨¦§©

¯ ,"BáBø÷aexw `edy mr §
,eil`Ba ä÷áãìe± §¨§¨

,jxaziòãBpk ,Lnî,reciy itke ±¯ øîànîl"f epinkg23: ©¨©©¦©£©
ìkî äfä íìBòa íéáBè íéNòîe äáeLúa úçà äòL äôé"¨¨¨¨©©¦§¨©£¦¦¨¨©¤¦¨

¯ ,"àaä íìBò éiç,meyn ?recn z`fàeäL,`ad mlerd ± ©¥¨©¨¤
`ed"äðéëL" úàø÷pä äðéçaî äøàäå åéæ ÷ø`xwp `ede ± ©¦§¤¨¨¦§¦¨©¦§¥§¦¨

`edy iptn "dpiky"¯ ,'eë ïëBMäm`e .mze` digne mi`xapa ©¥
ielibd oky ,mi`xapl zekiiy dl yiy dbxcne dpiga ef ixd ok
wx `ed ,"`ad mler" zernyna o`k mipeekzn eil`y ,ocr oba

,"dpiky" zpigan dx`d ±àøáðåocrd obe `ad mlerde ± §¦§¨
,e`xapúçà ã"eéa,c"ei ,zg` ze`a ±Cøaúé BîMîxn`nk ± §©©¦§¦§¨¥

l"f epinkg24weqtd lr25,"minler xev 'd d"ia :ìáà ,'eë± £¨
,eli`eíäéáàì ìàøNé ïéáø÷î íéáBè íéNòîe äáeLz§¨©£¦¦§¨§¦¦§¨¥©£¦¤

¯ ,ìBëéák Búeîöòå Búeäîì ,Lnî íéîMaLezednl ¤©¨©¦©¨§©§©§¦§¨
`edy ,envr d"awd ly ezenvreBîëe ,Lnî óBñ-ïéà úðéça§¦©¥©¨§

áeúkL26:BãBä"`ed ,cala ±éîLå õøà ìò¯ ,íly zeigd ¤¨©¤¤§¨¨¦
,jxazi epnn cala eife ced `id miny lye ux`ïø÷ íøiå©¨¤¤¤

¯ ,"'eë Bnòì."zenvr"n ,"oxw"n `id dkyndd l`xyi enrle §©
"oxw"27ipaly ,epiid "enrl oxw mxi"e ,xacd mvr ixd `ed

,"seq oi`"n zinvr `id dkyndd (enr) l`xyieðLc÷ øLà"£¤¦§¨
."'eë eðeöå åéúBöîaepze` dlrd zeevnay ,xnelk ± §¦§¨§¦¨

dyecwl ,`ed ezelrzdl
lcaene yecw `edy ef
lk aaeq" zpiga ,mlerdn
wxta lirl xkfpk ,"oinlr
zxb`" ly oexg`d
wlga ok iptle ,"daeyzd
opeazn mc`yke ,oey`xd
d"awd ly lecbd ecqga
eaexw mr zeidl ,epz`
,ynn jxazi ea miweace
zelbl xacd ixd jixv

- xxerleíéðtä íénë"å§©©¦©¨¦
"'eë28,äðeázî ãéìBäì§¦¦§¨

Bæezelcb oian `edy ±
lecbd ecqge d"awd ly

,epz`eîéçøe eìéçc± §¦§¦
,dad`e d`xiíéiìëN± ¦§¦¦

zervn`a zeclepd
,lkyd¯ ,íéiòáè Bàdnyp lka raha opyiy d`xide dad`d ¦§¦¦

cala oze` milbn zeppeazdde lkyde ,icedi ly29,úBéäì± ¦§
,elv`¯ ,"'ä ìà íaì ÷òö" úðéçarbrbzde wrv mal §¦©¨©¦¨¤

mirebrb ,"dwrv" ly ote`a dad` idef .ea dwacl d"awdl
.zewiaceBàea xxerz zeppeazddy ±úðéçaly dad` ± §¦©

¯ ,"àBöø" úðéçáa ,äfò úáäìLå Là étLøoeilke oe`nv ¦§¥¥§©§¤¤©¨¦§¦©¨
,d"awdlCk-øçàå"a xxerzdy ixg` ±dvex `edy ,"`evx §©©¨

okn xg`l zeidl eilr ,d"awda llkidle zelkidlúðéçáa¦§¦©
¯ ,"áBL",d"awd l` lehia jez seba dnyp ,enewn l` aeyl

úBéäì,didiy jk ±¯ ,'eë Búlãbî LBáìå Baìa 'ä ãçt ¦§©©§¦§¥¦§ª¨
ly ezelcb ipta yiiazdl ,zilrpd dzpigaa didz d`xidy
ipira rx `edy xac zeyrln eze` zrpend dyea ,d"awd

,d"awdàeäå`id ,dyeae cgt ,d`xi ly dpigad ±úðéça §§¦©
¯ ,"äçBc ìàîN"dgecd ,dlrnly dxeabe l`ny zpiga §Ÿ¨

"ipwagz epini"n d`ad) dad` ly aexiwa cenrl `ly30`l` (
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ùã÷ä úøâà
ùàøä úà íéé÷îå ãéîòîä øáã íéðúî 'éçá íùá '÷ð
ä"á ñ"à úìåãâá úòã ÷éîòîå ïðåáúîä ìëùä àåä
åðîò åéúåàìôðå åãñç áåøáå .ùôð äðù íìåò 'éçáá
øîàîî òãåðë ùîî åá ä÷áãìå åáåø÷ íò úåéäì
ééç ìëî æ"äåòá è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé
ïëåùä äðéëù '÷ðä 'éçáî äøàäå åéæ ÷ø àåäù á"äåò
äáåùú ìáà 'åë 'úé åîùî 'à ã"åéá àøáðå 'åë
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéáø÷î íéáåè íéùòîå
ù"îëå ùîî ñ"à 'éçá ìåëéáë åúåîöòå åúåäîì ùîî
'åë å"á÷à 'åë åîòì ïø÷ íøéå íéîùå õøà ìò åãåä
åà íééìëù ø"åã åæ äðåáúî ãéìåäì 'åë íéðôä íéîëå
éôùø 'éçá åà 'ä ìà íáì ÷òö 'éçá úåéäì íééòáè
áåù 'éçáá ë"çàå àåöø 'éçáá äæò úáäìùå ùà
'éçá àåäå 'åë åúìåãâî ùåáéìå åáìá 'ä ãçô úåéäì
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כתב21. אחת, היא שאמונה למה רבים ל' "מתנים" מתאים כיצד השאלה, ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îחיים מים "גם (1'ÂÎÂ 'ÂÎÂ'ל -
דחלק מתניו איזור צדק והי' עה"פ [באוה "ת] עיי"ש (2 "מתנים"‰‚ÛÂרבים. זהו מהלב ש"נמשך"ÈÏÂ‡Âלמטה מפני רבים ל' דנק' י"ל

ÈÏÂ‡Â ˘ÓÓ ÔÎÂ ,ÌÈÎ¯È È˘· דיבר אחת בזה גם למה הטעם עפ"ז ויל"פ לך. יהי' ולא אנכי שתים גם אבל אחת דהיא באמונה יותר עוד
וק"ל".˘˙ÌÈאלקי' הנ"ל לביאור - רפ"כ מתניא ג"כ ולהעיר שמעתי. (אמונה)22.זו בנמשל מבאר הזקן רבנו אין מדוע השאלה, על

כתב חפצו, למחוז הגוף  את מוליכים שהמתנים מה ˘ËÈÏ"‡:הענין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î הש"ס לימוד שמחזק אף - זו אגה"ק כוונת "עיקר
בעוז חגרה הכתוב פי' וגם ועניני'. לתפלה בנוגע - Ê‰וכו' ¯‡·Ï ‡·- לזרועות בנוגע מבאר ולכן מצ"ע). הכתוב לבאר - כ"כ (ולא כו'

¯"Â„ע"ד עכ"פ בקיצור התפלה, ענין שזהו ג"כ ¯‡˘- וכמובן כאן. ביאורו ענין אין בספ"מ) כמובן - (מצות הגוף אבל התבוננות, -
שעת - וזמן "עת בנוגע חפצו ˙ÏÙ˙מההמשך למחוז אותו ומביאים דמוליכים דענין הנמשל ג"כ יל"פ עפ"ז "הגוף". שמשמיט - כו'"

כו'". המוצב בסולם הליכה ענינה התפלה מי"ז.23.שהרי פ"ד ב.24.אבות כט, ד.25.מנחות כו, יג.26.ישעי' קמה, ‰Ú¯˙27.תהלים
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."וחומש קרן הל' ˘ËÈÏ"‡:28."ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ט ח"א ‡„ÂÓ"¯29."וכמשנ"ת ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."פמ"ד ח"א ג.30."וכמשנ"ת ח, שה"ש



סה a`Îmgpn 'c iyily mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî 'ã éùéìù íåé
,204 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïúåðä àåä éî êà,204 'nr cr:'åë ùôðä

,dyeae cgtaäøBz-ïzîa áeúkL Bîk31:eòðiå íòä àøiå" §¤¨§©©¨©©§¨¨©¨ª
"÷çøî eãîòiå± ©©©§¥¨Ÿ

dxez ozn ly zelbzdd
d`xi l`xyi ipaa dlrt
mi`haznd lehiae
`xiy ,xeg`l dbiqpa

,ycewd l` zyblïäå ,'eëod ,d`xide dad`d ±úBðéça §¥§¦
:LôpaL óeâäå úBòBøfä©§§©¤©¤¤
`rexc" `id ,cqg ± dad`
d`xie ,(oini rexf) "`pini
`rexc" `id ,dxeab ±

(l`ny rexf) "`l`ny32.

¯ ,"íéðúî" úðéçáì æòå çk ïúBpä àeä éî Càdpen`l ©¦©¥Ÿ©¨Ÿ¦§¦©¨§©¦
,zxb`d zligza lirl xkfpk "miipzn" z`xwpdãéîòäì§©£¦

úBòBøfäå Làøä íi÷ìeef dpen`l gekd z` ozep in ± §©¥¨Ÿ§©§
"y`x"d ,'d zelcba opeaznd lkyd z` wifgdle cinrdl

'd zad` z`e ,ytpay
"zerexf"d ,'d z`xie
yiyk mb ?ytpay
,dly "oefn"d dpen`l

aezky enk33drxe" :
`id `linne ,"dpen`
fere gek ozep dn ± ieliba
'eke cinrdl ef dpen`l
"zerexf"de "y`x"d z`
dlrnly dpigaa

?dpen`nàeä,df ixd ±
úBëìä ãenìå ÷ñò¥¤§¦£¨

¯ ,ät-ìòaL äøBzaly dpen`l oefnde mgld `id dxez ©¨¤§©¤
aezky itk ,dnypd34`id dpeekdy ,"ingla engl ekl" :

,dtÎlray dxez cenill cgeinae ,dxezlàéäLdxez ± ¤¦
`id ,dtÎlray¯ ,ïBéìòä ïBöø éelb úðéçaoeilrd oevxd §¦©¦§¨¤§

eihxt lk lr zexidaa dlbzn `edyk ,"ielib" ly ote`a `ed
`l azkay dxezd on ,oky .dtÎlray dxeza `wec edf -
.zniieqn devna oeilrd oevxd edn weicae zexidaa mircei
mzxywe" wx aezk da ,azkay dxezd on :oilitz zevna oebk

"jipir oia zethehl eide jci lr ze`l35dn oiicr mircei `l ,
dxeza wx ;"jipir oia" `ed okide zethehd od cvik ,xywl
d"awd ly epevx `ed dn dxexa dxeva xdazn dtÎlray
,zeevnd x`ya xacd jke .eihxt lk lr oilitz zevna
xacdy itk) oeilrd oevxd ly ielibd `id dtÎlray dxezdy
zexnl .(h"k oniq "ycewd zxb`"a oldl hexhexta x`azn

mixne` ixd llka dxezd lry36,"zwtp dnkgn `ziixe`"
,o`k mixne` `eti` ,cvik ,dlrnly dnkg zpiga `id dxezy
epax xne` jk lr - ?"dnkg"n dlrnly oeilrd oevx `edy

:owfd¯ ,ú÷ôðc àéä äîëçî àúéøBàcdzelbzde dz`ivi §©§¨¥¨§¨¦§¨§©
,dlrnly "dnkg" zpigan `id dxezd lydøB÷î ìáà£¨§¨

dLøLå,dxezd ly ±,äîëç úðéçaî äìòî äìòîì àeä §¨§¨§©§¨©§¨¦§¦©¨§¨
La àø÷pä àeäå¯ ,àeä-Ceøa "ïBéìòä ïBöø" í`ed oevx §©¦§¨§¥§¨¤§¨

`ede dnkgn dlrnl
gek ozepe (aaeq) siwn

,dnkgaáeúkL Bîëe37: §¤¨
¯dxezdy dlertd itlk

:dnypa zlretäpvk"©¦¨
"epøèòz ïBöø38,¯ ¨©§§¤

lr dxezd ly dzlert
dxez zcneld dnypd
,dqgne dxhr `id
ìò àéäL äøèòk©£¨¨¤¦©

¯ ,LàøaL ïéçnäokl ©Ÿ¦¤¨Ÿ
wfeg wiprdl dgeka yi
lkyd ± y`xay oigend z` micinrnd "miipznl" fere
e` cilen lkydy d`xide dad`d ,"zerexf"d oke ,opeaznd
Îlray dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn df lk .dlbn
"xzk"d zpiga ,oeilrd oevxd ieliba `hazn oda ,oky .dt

,"dnkg" zpigan dlrnlyòãBpëå,reciy enke ±äîî §©©¦©
÷eñt ìò eLøtM39:¯ ;"dìòa úøèò ìéç úLà"itk ¤¥§©¨¥¤©¦£¤¤©§¨

zy`"y ,h"k oniq "ycewd zxb`"a oldl owfd epax xiaqny
opixw dtÎlray dxez dt zekln" ,dtÎlray dxez epiid "lig

"dl40,xtqn ila ody dtÎlray dxezay zeaexnd zekldde ,
aezky enk41zekldd mdy "xtqn oi` zenlre" :42od -

.oigene dnkg zpiga ,"dlra"l xzke "dxhr"äðBMä ìë"å§¨©¤
"'eë íBé ìëa úBëìä43.,"`ad mler oa `edy el ghaen ± £¨§¨

ly ziwl`d zelbzdd z` helwl gekd z` ozep dn ,oky
,dtÎlray dxez ly zekldd `wec df ixd - ?`ad mler
zelbzdd z` helwl lkezy ,dnypl yeal xvep odny
.h"k oniqa oldl hexhexta xiaqn owfd epaxy itk ,ziwl`d

eäæå:aezky dn ±àlà æò ïéà" ¯ "äéðúî æòá äøâç" §¤¨§¨§Ÿ¨§¤¨¥Ÿ¤¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åãîòéå åòåðéå íòä àøéå ú"îá ù"îë äçåã ìàîù
:ùôðáù óåâäå úåòåøæä 'éçá ïäå 'åë ÷åçøî

êàãéîòäì íéðúî 'éçáì æåòå çë ïúåðä àåä éî
úåëìä ãåîéìå ÷ñò àåä úåòåøæäå ùàøä íéé÷ìå
àúééøåàã ïåéìòä ïåöø éåìéâ 'éçá àéäù ô"òáù äøåúá
äìòîì àåä äùøùå äøå÷î ìáà ú÷ôðã àéä äîëçî
ïåéìòä ïåöø íùá àø÷ðä àåäå äîëç 'éçáî äìòî
ìò àéäù äøèòë åðøèòú ïåöø äðöë ù"îëå ä"á
úøèò ìéç úùà ô"ò ù"îî òãåðëå ùàøáù ïéçåîä
äøâç åäæå .'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìëå .äìòá
æåòå çë úðúåð àéäù äøåú àìà æåò ïéà äéðúî æåòá
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טו.31. כ, אליהו).32.יתרו (פתח בהקדמה ג.33.תקו"ז לז, ה.34.תהלים ט, ח.35.משלי ו, ועוד.36.ואתחנן א. קכא, זח"ב

יג.37. ה, ˘ËÈÏ"‡:38.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ולא) תעטרנו מסיים ובכ"ז צדדים מג' הגוף על המגין מגן - בכ"מ "דצינה
כאן". דעטרה ענין שגם היינו - כאן) פרש"י ראה - ד.39.תסובבנו יב, התקו"ז.40.משלי ה.41.הקדמת ו, Î"˜42.שה"ש ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."(שם) בשהש"ר וש"נ.43."כדאיתא נדה, סוף



a`Îmgpnסו 'd iriax mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî 'ä éòéáø íåé
אגרת א  ,bw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éððä íòôä äúòå,bw 'nr cr:'åëå äøåú

"äøBz44,¯,wfeg ,"fer" z`xwp dxezdàéäL,`idy iptn ± ¨¤¦
íéðúî úðéçáì æòå çk úðúBð,dnypd ly ±íéøeâçä ¤¤Ÿ©§Ÿ¦§¦©¨§©¦©£¦

¯ ,da íéLaìîe,dtÎlray dxeza,äéúBòBøæ õnàìe ÷fçì §ª¨¦¨§©¥§©¥§¤¨
¯Îy ,dnypd lyeîéçøe eìéçc ïä,dad`e d`xi ±íéiìëN ¥§¦§¦¦§¦¦

,oze` cilen lkydy ±Bà
¯ ,íéiòáèdad`e d`xi ¦§¦¦

,dnypa raha ody
,oze` dlbn wx lkyde
àøeòL íeôì ãç ìk̈©§¦¨

dìécm`zda cg` lk ± ¦¥
`ed m` ,`ed "exeriy"l
dad`e d`xil jiiy
jiiy `edy e` ,"miilky"
"miirah" dad`e d`xil
lr wfgzn df lk ,cala
ly zekldd cenil ici
okl .dtÎlray dxez
fera dxbg" weqtd xne`
lr xeabdy enk ,"'ipzn
eipzn z` xbeg `edy ici
,df ici lr wfgzn `ed -

jynpd "siwn xe`"de "dxibg"d ici lr dnypd zwfgzn jk
.dtÎlray dxez ly zeklda ielibay oeilrd oevxdn dilr
ìëOä àeä ,LôpaL Làøä úðéça íei÷å úãîòä ìòå)§©©£¨©§¦§¦©¨Ÿ¤©¤¤©¥¤

¯ ,'eë ïðBaúnä,lirl xaqenk¯ øîà:jlnd dnly jk lr ©¦§¥¨©
¯ ,"'eë døçñ áBè ék äîòè"dly "xgqn"dy "dnrh" `id ¨£¨¦©£¨

,aeh¯ :(øçà íB÷îa øàáîeowfd epax oeekzn o`k ,oky §Ÿ¨§¨©¥
ltzd zcear ly dpipr xiaqdl xwira,'d z`xie 'd zad` ,d

zad`) "miipzn"d aeviie wefigl onfdy ,oldl oiivn `edy itk
cala xeviwa o`k xikfn `ed okl ,dltzd onf `ed ('d z`xie 'd
ici lr wfgzn `ed mby ,opeaznd lkyd ,"y`x"d oipr z`

.dtÎlray dxez ly zekldd cenil÷efçä ïîæe úò Cà©¥§©©¦
¯ ,Làøäå úBòBøfä õenàå,opeaznd lkyde ,d`xide dad`d §¦©§§¨Ÿ

ïBöø úòå íéîçø úòL àéäL ,øçMä úlôz úòL àéä¦§©§¦©©©©¤¦§©©£¦§¥§
.äìòîì ïBéìòäoeeike ;oeilrd oevxd dlbzne xi`n f` ± ¨¤§§©§¨

z`e ,'d z`xie 'd zad` ,"zerexf"d z` wfgn ixd `ed oevxdy
,oeilrd oevxd xi`n da dryd okl ,opeaznd lkyd ,"y`x"d
wefigl onfd `ed
,"y`x"de "zerexf"d
opeazn dltzd zryay
e` xveie ,'d zelcba icedi
'd z`xi ekeza dlbn

.'d zad`e¯ ,úàæìå§¨Ÿ
,owfd epax xne` ,okle
éLwánî Lwáà dúBà¨£©¥¦§©§¥

,'äÎyeìékNéå eðéáé̈¦§©§¦
úBéäìå ,åcçé,didiye ± ©§¨§¦§

ìk íäéðéò ïéa ïBøkæì§¦¨¥¥¥¤¨
íäéìà ézáúkM äî©¤¨©§¦£¥¤

ã÷zLà45èøôáe ,ììëa ¤§¨©¦§¨¦§¨
,izazky dn ±ïéðòî¥¦§©

à÷îòî älôzä úðek©¨©©§¦¨¥¨§¨
¯ ,àaìc,ald wnerníBé §¦¨

'ä ïeLøãé íBézeidl ± ¦§§
,ea dwacle d"awd l` aexwíLôðå ,íLôð ìëáe íaì ìëa§¨¦¨§¨©§¨§©§¨

¯ ,'ä éðt çëð íénk CtzLzzkity z`xwp ixd dltz ¦§©¥©©¦Ÿ©§¥
ytpd46,'éøôñ'a äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëelr ± §©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¦§¥

weqtd47zeidl dltzd lry ,"jytp lkae"Lôpä éevî ãò"©¦©¤¤
¯ :"'eë.'d zad` ly zektzyda z`hazne zvxtzn ytpdy

`idyk ziag lynl enk ,mizrl zyxtzn "ievin" dlnd
,oiwyn x`y e` oiid z` helwl xzei mewn da oi`e d`ln
zexnly ,dwyndn zvw dvegd ± miwcqd jxc ± uxtzn
wgec 'mvr'dy dnn xvep df ixd ,dwyndn edyna xaecny
ytpd mvry dryay oaen mb jk .ezeyicb z`tn dvegd z`f
edyn jkn `vei ,zeipeviga ,zelbzda ixd ,dad`a jtzyn

.zeipeviga d`xp `edy cr uxtznd ,cala

éñBé éðpä ,íòtä äzòåó §©¨©©©¦§¦¦
úôñBúa éãé úéðL¥¦¨¦§¤¤
äìeôk äLwáe ,øeàa¥©¨¨§¨
éðôì äNeøôe äçeèL§¨§¨¦§¥
íéîBìL éLðà ìk̈©§¥§¦
,íé÷Bçøäå íéáBøwä©§¦§¨§¦

,íäéìò íi÷ìbidpdle - §©¥£¥¤
,mdipiaìçä éîé ìkL¤¨§¥©Ÿ

äázä éðôì eãøé àìŸ¥§¦§¥©¥¨

ïéàL íé÷ñò éìòaä©©£¥£¨¦¤¥
÷ø ,Ck ìk éàðt íäì̈¤§©¨¨©
,éàðt íäì LiL íúBà¨¤¥¨¤§©

,daizd iptl ecxi -Bà
íéëeîqä Bà ,íéãnìnä©§©§¦©§¦
,íäéáà ïçìL ìò©ª§©£¦¤
éøàäì íéìBëiLC ¤§¦§©£¦

Cøò øçMä úlôúa¦§¦©©©©¤¤
úBçôì äöçîe äòL48 ¨¨¤¡¨§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

õîàìå ÷æçì äá íéùáåìîå íéøåâçä íéðúî 'éçáì
íåôì ãç ìë íééòáè åà íééìëù ø"åã ïä äéúåòåøæ
ùàøä úðéçá íåé÷å úãîòä ìòå) .äéìéã àøåòéù
éë äîòè øîà 'åë ïðåáúîä ìëùä àåä ùôðáù
÷åæéçä ïîæå úò êà :(à"îá øàåáîå 'åë äøçñ áåè
øçùä úìôú úòù àéä ùàøäå úåòåøæä õåîéàå
úàæìå .äìòîì ïåéìòä ïåöø úòå íéîçø úòù àéäù
úåéäìå åéãçé åìéëùéå åðéáé 'ä éù÷áîî ù÷áà äúåà
ã÷úùà íäéìà éúáúëù äî ìë íäéðéò ïéá ïåøëæì
àáìã à÷îåòî äìôúä úðååë ïéðòî èøôáå .ììëá
íùôðå íùôð ìëáå íáì ìëá 'ä ïåùøãé íåé íåé
ãò éøôñá ì"æøàîëå 'ä éðô çëåð íéîë êôúùú

:'åë ùôðä éåöéî

äúòåéñåé éððä íòôäøåàéá úôñåúá éãé úéðù ó
ìë éðôì äùåøôå äçåèù äìåôë äù÷áå
ìëù íäéìò íéé÷ì íé÷åçøäå íéáåø÷ä íéîåìù éùðà
ïéàù íé÷ñò éìòáä äáéúä éðôì åãøé àì ìåçä éîé
åà éàðô íäì ùéù íúåà ÷ø .ë"ë éàðô íäì
íéìåëéù íäéáà ïçìåù ìò íéëåîñä åà íéãîìîä
úåçôì äöçîå äòù êøò øçùä úìôúá êéøàäì
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סז a`Îmgpn 'e iying mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî 'å éùéîç íåé
אגרת ב  ,206 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëî éúðè÷ á,cw 'nr cr:'åâå íéðôä

ìçä úBîé ìk49ét-ìò ,äázä éðôì ãøBiä äéäé íäî , ¨§©Ÿ¥¤¦§¤©¥¦§¥©¥¨©¦
,ìøBbä,cenrd iptl lltzi in lxeba elriy -éevø ét-ìò Bà ©¨©¦¦

.áøä.dltzÎlrad didi in rawii ,milltznd ly ±àeäå± ¨Ÿ§
,dltzÎlradïçìL ìò íéëeîqä ìk Bì áéáña åéìà óñàé¤¡Ÿ¥¨§¨¦¨©§¦©ª§©

íéãnìî Bà ,íäéáà£¦¤§©§¦
éøàäì eìëeiLC± ¤§§©£¦

,dltza,eäBîk- ¨
`ly ick ,eaiaq ecnriy
,xdnny in eze` lalai

äpLé ìáaepyi `ly ± §©§ª¤
`l` ,mixacd z`jk

,dyrii:àðå àð̈§¨
íéîéå úBúaLa Cà©§©¨§¨¦
éìòa ìk íbL ,íéáBè¦¤©¨©£¥
,éàðt íäì Lé íé÷ñò£¨¦¥¨¤§©

øLkä úòLe,f` `id ± §©©Ÿ¤
éøàäìíúlôúa C §©£¦¦§¦¨¨

,'äì íLôðå íaì úðeëa§©¨©¦¨§©§¨©
íäéìò ,äaøcàålr ± §©§©¨£¥¤

d ilra,miwqrìhîª¨
,æò øúéå úàN øúéa- §¤¤§¥§¤¤¨

zltz zpeeka jix`dl
,zayáeúkL Bîk§¤¨

çøà' 'Ceøò ïçìL'a§ª§¨¨Ÿ©
'íéiç50,ilra lry - ©¦

lk miweqrd miwqrd
yicwdl ,reayd

,dltzle dxezl xzei ax onf zezayaúøBúa áeúkL Bîëe§¤¨§©
äLî51:'äì úaL éòéáMä íBéå 'eë ãáòz íéîé úLL" Ÿ¤¥¤¨¦©£Ÿ§©§¦¦©¨©
éäìàà÷éc "Elky ±mipiprl ,jiwl` 'dl zeidl jixv zayd ¡Ÿ¤©§¨

,"mkl" mb ea xn`py aehÎmeia enk `ly ,jiwl` 'd ly
zeidl jixv zaya eli`e ,'mkl' mb zeidl jixvy,'äì Blkª©

iptn `ed df lky oeeikn .jiwl` 'd ly mipiprl lkd xeqnl -
legd ini zyyay ixg` ,"cearz mini zyy" ixg` `a dfy
ini lkay ,dnecke miwqr ilraa ixd ,miinyb mipipra micaer
,miinyb mipipra dceara ,"cearz"a miweqr md reayd
zeidl jixvy i`cea
didz zayd lky mlv`

.'dlúàæìå,okle ±íb §¨Ÿ©
íä,miwqrd ilra ±eãøé ¥¥§

íBéå úaLa äázä éðôì¦§¥©¥¨§©¨§
ìøBbä ét-ìò ,áBèin ± ©¦©¨
,dltzÎlrad didiBà

Bîk ,áøä éevøa§¦¨Ÿ§
:ã÷zLà ézáúkL¤¨©§¦¤§¨©

éøö àc ïBâëeC §¨¨¦
,éòBãBàìdf oebkae - §¥

,ricedl yi,ézòãaL¤§©§¦
ì ,'ä äöøé íàçìL ¦¦§¤¦§Ÿ©

íéìbøî íéðéðnä ìëì§¨©¦§¨¦§©§¦
,òéãBäìe òãéì ,øúqa©¥¤¥©§¦©

,zece` -éî ìk̈¦
éî ìëå Bì øLôàL¤¤§¨§¨¦
éøàäì éàðt Bì LiLC ¤¥§©§©£¦

älôza ïiòìe± §©¥©§¦¨
jezne zekix`a lltzdl

,dpeekäéäé ¯ ìvòúîe¦§©¥¦§¤
,íB÷î ÷eçøa ïBcð¦§¦¨
ézLa äçãð úBéäì¦§¦§¤¦§¥

äôì BàBáa íéãé,owfd epax l` ±ìíéäìà éøác" òîL ¨©¦§§Ÿ¦§Ÿ©¦§¥¡Ÿ¦
,"íéiç,zeciqg ixac -."ïä òîBL äzà ¯ åàì ììk"îe ©¦¦§©¨©¨¥©¥

dltzd zceara jix`iy iny ,"od" rney dz` "e`l"dn ±
,'eke edeaxwi,áBè úkøa íäéìò àáúå ,íòðé íéòîBMìå§©§¦ª§©§¨Ÿ£¥¤¦§©

:'eëå "äøBz àlà áBè ïéà"å§¥¤¨¨§

âøeaøètî Búàéa øçà©©¦¨¦¤¤§§
.á`elk did my) ,bxeaxhtn ayy xg`l owfd epax azk ef zxb` -

zhiye zxez enqxt oiba ecbp dybedy dpyldn d`vezk xq`na

dlynnd cvn dnkqd (mb) riad xq`ndn exexgy .zeciqgd

xn`nk) ixd did xq`ndy oeeik .zeciqgd zxez zehytzdl

miiaxd1"cixedl" ,owfd epax ly ezhiy lr dlrnl bexhwn d`vez (

zeciqga `hazn xacdy itk ,dpadae lkya zeciqgd zxez z`

,oaen ixd ,l`xyin cg` lk l` ribzy ote`a dvitdle ,c"ag

- daxc`e ,dlrnl bexhwd lehian d`vezk `a dhnl xexgydy

ly ezhiy itl zeciqgd zxez z` mqxtl gek ozipe dnkqd dpzip

ycew zxb` owfd epax azk f` ± (owfd epaxef,fnxnd xac .a oniq

dtewzd dlgd f`ydipydoiiprn .zeciqgd zhiye zxez zehytzda

ez`ia xg`" azkp dfy oiievy ixg` "a wxt" aezk o`ky ,oiivl

."a"tn

,zxb`d ly miptd iptl ,z`aen my ,"ycewd zxb`" ly f"k oniqa

,(zxb` dze` owfd epax azk ellbay rxe`nd z` dxiaqnd) dncwd
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ùã÷ä úøâà
ô"ò äáéúä éðôì ãøåéä äéäé íäî ìåçä úåîé ìë
áéáñá åéìà óåñàé àåäå .áåøä éåöéø ô"ò åà ìøåâä
åìëåéù íéãîìî åà íäéáà ïçìåù ìò íéëåîñä ìë åì

:àðå àð äðåùé ìáá åäåîë êéøàäì
êàíé÷ñò éìòá ìë íâù íéáåè íéîéå úåúáùá

íúìôúá êéøàäì øùåëä úòùå éàðô íäì ùé
ìèåî íäéìò äáøãàå .'äì íùôðå íáì úðååëá
çøåà êåøò ïçìåùá áåúëù åîë æò øúéå úàù øúéá
ãåáòú íéîé úùù äùî úøåúá áåúëù åîëå íééç
.'äì åìåë à÷ééã êéäìà 'äì úáù éòéáùä íåéå 'åë
áåè íåéå úáùá äáéúä éðôì åãøé íä íâ úàæìå

:ã÷úùà ù"îë áåøä éåöéøá åà ìøåâä éô ìò
ïåâëåìëì çåìùì ä"éà éúòãáù éòåãåàì êéøö àã

éî ìë òéãåäìå òãéì øúñá íéìâøî íéðéðîä
ïééòìå êéøàäì éàðô åì ùéù éî ìëå åì øùôàù
äçãð úåéäì íå÷î ÷åçéøá ïåãéð 'éäé ìöòúîå äìôúá
åàì ììëîå ç"àã òåîùì äôì åàåáá íéãé éúùá
úëøá íäéìò àáúå íòðåé íéòîåùìå ïä òîåù äúà

:'åëå äøåú àìà áåè ïéàå áåè
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a`Îmgpnסח 'e iying mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zxb`a eli`e .zxb`l dncwdd okn xg`le ,"f"k oniq" dligza aezk

oniqy iptn z`fe ,"'a oniq" dixg`le dncwdd dligza z`aen epiptly

zeciqgd oeyla e`) dipyd dtewzd - 'a2ixg` dlgd ("ipy zelcb"

.bxeaxhtn ez`ia

íéãñçä ìkî ézðè÷"¨Ÿ§¦¦Ÿ©£¨¦
"'eë ìkîe3el` milin - ¦¨

xeza epia` awri xn`
,ezywal dncwd
eze` livi d"awdy
d"awdy zexnl .eyrn

el gihad ixd4dpde"
lka jizxnye jnr ikp`
did `ly ixd ,"jlz xy`
oeeik `l` ?cgtl dnn el
- "micqgd lkn izphw"y
dyry micqgd lk oiba
awri dyrp ,d"awd ez`
cgtn `ede xzei ohw
`edy avna oezp `edy

dn] .eze` livi d"awdy ,"`p iplivd" ycgn ywal wewf
" milind wx weqtdn `ian owfd epaxymicqgd lknz`e ,"

"lkne" dlnd wx ,yexita `ian `ed oi` "zn`d lkn" milind
,i"yx yexit itly ,`"hily iaxd mrt xiaqd - "xnebe"e
gihad `ly micqg ez` dyr d"awdy `id "micqg"a dpeekd
dghadd miiwe zni` d"awdy dn "zn`"a dpeekde ,el
mpn` eid ,owfd epax ly ezle`ba eli`e .yxetna el gihady
owfd epaxl dielb dghad meiw - "zn`" la` ,ielba "micqg"
.ezle`bl dielb dghad mey dzid `l ixdy ,did `l ixd -
`edy dne ."zn`d (lkne)" yexita `ian owfd epax oi` okl

" dlnd z` `ianlknedf ixd ,"'ebe"a "zn`"d lr fnxn mbe "
cg` lkl dghaedy dghad zniiw ,xac ly ezin`ly iptn
"eklz izewega m`"y ,zeevnde dxezd jxca jledd l`xyin

dyxta okn xg`l zeaezkd zekxad lk eilr elegi5cgeinae ,
,`l` .zeciqgd zhiy mqxtl eytp xqend l`xyia `iypl
ixd ,hxta owfd epaxl zyxetn dghad ef dzid `ly oeeik
,ielba `l) mlrd ly ote`a `id dghadd ,hxta eil` qgia
ly ote`a z`f fnxn owfd epax mb okl ,(eil` `id dpeekdy

.["'ebe" dlna mlrd,Leøti"yx ixdy -6"izphw"dy ,yxtn ¥
ehrnzp"y ,xnelk ,zn`d lke micqgd lkn d`vezk `a

izeiekfxne` jk lr ."inr ziyry zn`de micqgd ici lr
oekp epi`e" o"anxdoeyla,"izphw" aezk weqta ixdy ,"aezkd

ip`zeki`a herin ,ephwzp zeiekfdy `le xzei ohw iziyrp
zenka herin `le7xg` ote`a yxtn o"anxde ,8,"izphw"d z`

ip`yicn ohweyexitl m`zda .zn`de micqgd lk z` helwl

,zn`de micqgdn d`vez epi` "izphw"d ixd ,o"anxd ly df
,mxa .zn`de micqgd lkl i`kf epi`e icn ohw `edy m`Îik
d`vez `ed "izphw"dy ,i"yx yexitk yxtn owfd epax

izphw" weqtd zehytk ,zn`de micqgdnmicqgd lkn,"
yndyrp zn`de micqgd

owfd epaxy `l` ."izphw"
ote`a z`f yxti
lr ok` aqen "izphw"dy
envr `edy ,envr mc`d
ieaixn d`vezk ohwzd
`le) zn`de micqgd

dyzeiekfephwzp
ohwzp jk llbae ehrnzpe

`ed mb9`l` ,
d`vez `ed "izphw"dy

dxiyi.(zn`de micqgdn
xne` owfd epaxy dn df

"yexit"izphw" ,xnelk ,"
,mc`d lr ok` aqen

,zn`de micqgdn d`vezk `a df z`f lkaeãñç ìëaL¤§¨¤¤
éøö ,íãàì äNBò àeä-Ceøa-LBãwäL ãñçåCmc`d ± ¨¤¤¤©¨¨¤¨¨¨¨¦

,envrl.ãàîa çeø ìôL úBéäìxzeia jenp envr wifgdl ± ¦§§©©¦§Ÿ
,d"awd ez` dyry cqgdn d`vezkãñç" ék,dlrnl ± ¦¤¤

,zepeilrd zexitqa,"àðéîé àòBøcrexf ly dpigad `ed - §¨§¦¨
,aexiwe oini ly oipr ,oinid"éð÷açz Bðéîéå"10,oinid - ¦¦§©§¥¦

,mc`d z` siwn dlrnlyLnî íéäìà úáø÷ úðéça àéäL¤¦§¦©¦§©¡Ÿ¦©¨
,íéðôlî úàN øúéa,mc`d mr d"awd dyery cqga - §¤¤§¥¦§¨¦

dyrpy iptl did xy`n d"awd l` xzei aexw mc`d dyrp
,cqgd ez`äìòîì dábäå úàN øúéa 'ä ìà áBøwä ìëå§¨©¨¤§¤¤§¥§©¨Ÿ©§©§¨

éøö ¯ äìòîúBéäì C,envr jeza ±ähîì çeø ìôL øúBé ©§¨¨¦¦§¥§©©§©¨
,ähî,ce`n ce`n jenp envr wifgdl eilr -áeúkL Bîk11: ©¨§¤¨

."éì äàøð 'ä ÷Bçøî"cqgd ici lr mc`l d`xp d"awdyk ± ¥¨¦§¨¦
ly dybxd mc`d lr lertl xacd jixv ± ez` dyer `edy
,`id dpeekdy e` ,zekinpae wegixa envr wifgdl ,"wegxn"
envr wifgn mc`dyk `ed ± "il d`xp 'd" z` helwl ilkdy

.zekinpae "wegxn"àìk ¯ à÷åc "dén÷" àlëc ,òãBpëå§©©§ª¨©¥©§¨§¨
,áéLçaygp lkdy recike -eiablelit` ,melkk `wec ¨¦

aexw ,eiptl zeidl ,"'inw" zeidl ,xzeia zilrpd dbixcnd
zniiw dppi` eli`ke dlha `id ,"aiyg `lk" `id ,jxazi eil`

,(xac mey miiw `le aygp `l eiabl ,oky) llkìk ïk-íàå§¦¥¨
øúBé "dén÷" àeäLxzei aexw ,"eiptl" xzei `edy in lk ± ¤©¥¥

,jxazi eil`.ñôàå ïéàå àìk øúBé àeäylyn zg` lk ± ¥§Ÿ§©¦§¤¤
cgein zelhazd ote` z`han ± "qt`"e "oi`" ,"`lk" ± milind

,jxazi eil` aexiwd cvn ,"'inw"d cvn `adBæåúðéça àéä §¦§¦©
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ùã÷ä úøâà
.á''ôî åúàéá øçà

éúðè÷ á'éô .'åë ìëîå íéãñçä ìëî
ä"á ùåã÷äù ãñçå ãñç ìëáù
ãñç éë .ãàîá çåø ìôù úåéäì êéøö íãàì äùåò
úáø÷ 'éçá àéäù .éð÷áçú åðéîéå .àðéîé àòåøã
ìà áåø÷ä ìëå .íéðôìî úàù øúéá ùîî íéäìà
úåéäì êéøö .äìòî äìòîì äáâäå úàù øúéá 'ä
äàøð 'ä ÷åçøî ù"îë äèî äèîì çåø ìôù øúåé
ë"àå .áéùç àìë à÷ååã 'éî÷ àìåëã òãåðëå .éì
åæå ñôàå ïéàå àìë øúåé àåä øúåé 'éî÷ àåäù ìë
éëðà øîàù íäøáàì ãñçå äùåã÷áù ïéîé 'éçá
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סט a`Îmgpn 'e iying mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ãñçå ,äMã÷aL ïéîéjynpd ±,íäøáàìweqtd oeylk -12: ¨¦¤©§ª¨§¤¤§©§¨¨
,"mdxa`l cqg awril zn` ozz"ly ote`ae dpigaa df ixd

.lehiaøîàL13::epia` mdxa` -."øôàå øôò éëðàå"cqgd ± ¤¨©§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤
` epia` mdxa` lr "lrt"envr wifgdy cr ,lehiad zilkz z
oeeik ,oky ;"xt`e xtr"l
dyecway oinidy
oipry ± jk `ed dlrnl
okl ± lehia `ed cqgd
ina mb xacd lret
oipr ± cqgd eil` jynpy

,zelhazdd-íb àéä Bæå§¦©
.á÷òé ìL Búcî ïk± ¥¦¨¤©£Ÿ

zilkz ea lrt cqgdy
.zelhazddúàæáe¨Ÿ

ìvðúä,awri ±ìò ¦§©¥©
àìå ,åNò éðtî Búàøé± ¦§¨¦§¥¥¨§Ÿ

,didBúçèáäa Bì éc:4- ©§©§¨¨
:eil` d"awd lyäpäå"§¦¥

,"'eë Cnò éëðà- ¨Ÿ¦¦¨
xy` lka jizxnye"

,"jlzïè÷ úBéä éðtî¦§¥¡¨¨
ãàî ãàîa á÷òé©£Ÿ¦§Ÿ§Ÿ
éeaø úîçî ,åéðéòa§¥¨¥£©¦

íéãñçäxn`y itk ±14: ©£¨¦
,"'eë éì÷îa ék"ipyl iziid dzre dfd ocxid z` izxar" - ¦§©§¦

-y xaqe ,"zepgn,'eë ìöpäì ììk éàãëe éeàø Bðéàå§¥¨§©§¨§¦¨¥
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe15:,cgt awriy -ànL" §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¤¨

,"àèçä íøâé,lvpii `ly -.àèçL åéðéòa äîãpLick cr ± ¦§Ÿ©¥§¤¦§¤§¥¨¤¨¨
ly avna envr wifgdl ,zephwzde lehia cqgd ea lrt jk
ea lrt micqgd ieaixy ,"micqgd lkn izphw" yexit df .`heg
,`hg `ny cgt icil cr ,jenpe ohw envr yibxdl ,"izphw"
ghaed xaky zexnl ,"`p iplivd" ycgn ywal wewf `ed okle
d`xedd .'eke "jlz xy` lka jizxnye jnr ikp` dpde" el
dyer d"awdy cqg lky ,`id l`xyin cg` lkl xen`dn

ixv ,ez`.jenpe ohw envr wifgdl ,"izphw" ea lertl xacd j
iaxd mrt yxit ,"cqge cqg lkay" xne` owfd epaxy dn
xcq ly cqg epyi :micqg ibeq ipyl `id dpeekdy ,`"hily
it lr mc`d mr dyrpd cqg ly oipra `ad zelylzydd

dlrnly cqg epyie ,rahdcqg ly oipra `ad zelylzydn
mb xne` `ed okl .rahd on dlrnly ote`a mc`d mr dyrpd
,"ipwagz epini"e ,cg` oipr dfy ,"`pini `rexc cqg ik" mrhd
zexitqd ly cqg `ed "`pini `rexc cqg" oky ,ipy oipr dfy
enk ,ilka xe` dfy ,zelylzyd xcq ly cqg ,zepeilrd
cqge oini `ed "ipwagz epinie"e ,xa`a geke zeig `edy rexfd

mc`d z` cala (aaeq) wagny ,zelylzydn dlrnly oeilr
rexfd zeig enk zeinipta yalzn epi`e) siwn ly ote`a

.milka zexe` zeyalzdn dlrnl dfy iptn ,(xa`a-äî©
,'äæ únòì äæ'a ïk-ïéàM,dyecw ly cqgl cbepd cvd -àeä ¤¥¥§¤§ª©¤

,ätì÷c ãñç ìàòîLé¦§¨¥¤¤¦§¦¨
ly cqgl cebipd ,oky -
`ed ,mdxa`l ,dyecw
ly cqg ,l`rnyi
,wgvil cebipde ;"dtilw"
`ed ,dyecw ly dxeab
,dtilw ly dxeab ,eyr
`edy in lv` ,eiably

- l`rnyi zpigaaìk̈
àeä ¯ ìBãb ãñçäL¤©¤¤¨
úeqâå dáâa ìãâå CìBä¥§¨¥§Ÿ©§©

.Baì áçøå çeøälre - ¨©§Ÿ©¦
xdfidle xnyidl icedi
ly df cqg ote`n
`l df cqgy ,l`rnyi
zelcb eilr e"g lerti
eilr `l` ,gexd zeqbe
didi cqgdy lczydl
ly cqg ly ote`a elv`
lv` didy enk ,dyecw

.depre lehia lret cqgdy ,awri lv`e mdxa`úàæìå,okle ± §¨Ÿ
,L"ðà úeììëì äaø äòãBî íéòéãBnä ïî éúàalkl - ¨¦¦©¦¦¨¨©¨¦§¨

,miciqgd,eðnò úBNòì 'ä ìécâä øLà íéãñçä éeaø ìò- ©¦©£¨¦£¤¦§¦©£¦¨
itk zepeilrd zecnd) "dlecb" mya z`xwp ixd cqg zpigay

weqta zeiepn ody16dpeekd ixd ,'eke "dxeabde dlecbd 'd jl" :
ddeab dbixcn z`han dlecbe ,(cqgd zcnl `id "dlecbd"a
licbd xy`" owfd epiax xne` okl ,mzq cqg xy`n cqga xzei

cqgd ,"epnr zeyrl 'dlecbd± miciqg ± epz` 'd dyry
rti ± owfd epiax ly ezle`badf cqg leìL åéúBcîa æçàì¤¡Ÿ§¦¨¤

,"ìàøNé úéøàL"e "Bnò øàL" ¯ á÷òémi`xwp l`xyi ipa - ©£Ÿ§¨©§¥¦¦§¨¥
"enr x`y" ixd17"l`xyi zix`y'e18ly dcnd mda yiy ,

,"zix`y" lye "x`y"Bîöò íéNnL,envr wifgne ±íéøéLk ¤¥¦©§§¦©¦
úBøúBîe19xacn miixiy `l` ,llk xwir `ed oi`y xac - ¨

,xzein `edyíááì íeø ézìáì .Cøö íeL Ba ïéàL Lnî©¨¤¥Ÿ¤§¦§¦§¨¨
,'eë íäéçàî,owfd epiax ly exq`nl enxby micbpnd -àìå ¥£¥¤§Ÿ

,ät íäéìò áéçøäìdrepzae zeagxa mdil` xacl `ly - §©§¦£¥¤¤
,oegvip lyì Bàøékæälî ñä ,íBìLå-ñç íäéìò ÷øL ¦§Ÿ£¥¤©§¨©¦§©§¦

,äàøBð äøäæàa,z`f zeyrl `ly -íçeø ìétLäì ÷ø §©§¨¨¨¨©§©§¦¨
,çeø úeëéîða ,íãà ìk éðtî ,á÷òéì úîà úcîa ,íaìå§¦¨§¦©¡¤§©£Ÿ¦§¥¨¨¨¦§¦©

"'eë äàëð çeøå" ,äîç áéLî Cø äðòîe20éìeàå éàä élëå , ©£¤©¥¦¥¨§©§¥¨§ª¥©§©
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ùã÷ä úøâà
úàæáå .á÷òé ìù åúãî ë"â àéä åæå .øôàå øôò
åúçèáäá åì éã àìå åùò éðôî åúàøé ìò ìöðúä
ãàîá á÷òé ïè÷ úåéä éðôî .'åë êîò éëðà äðäå
.'åë éì÷îá éë íéãñçä éåáéø úîçî åéðéòá ãàî
àîù ì"æøàîëå .'åë ìöðäì ììë éàãëå éåàø åðéàå
æ"òìæá ë"àùî .àèçù åéðéòá äîãðù àèçä íåøâé
ìåãâ ãñçäù ìë .äôéì÷ã ãñç ìàòîùé àåä
.åáì áçåøå çåøä úåñâå äáåâá ìãâå êìåä àåä
úåììëì äáø äòãåî íéòéãåîä ïî éúàá úàæìå
åðîò úåùòì 'ä ìéãâä øùà íéãñçä éåáéø ìò ù"ðà
ìàøùé úéøàùå åîò øàù á÷òé ìù åéúåãîá æåçàì
íåù åá ïéàù ùîî úåøúåîå íééøéùë åîöò íéùîù
áéçøäì àìå 'åë íäéçàî íááì íåø éúìáì .êøåö
øéëæäìî ñä .å"ç íäéìò ÷åøùì åà äô íäéìò
úîà úãîá íáìå íçåø ìéôùäì ÷ø äàøåð äøäæàá
áéùî êø äðòîå çåø úåëéîðá íãà ìë éðôî á÷òéì
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ב.12. ז, כז.13.מיכה יח, שם.14.וירא א.15.וישלח ד, יב.16.ברכות כט, יא.17.דה"א יא, ישעי' לא,18.ראה ט. ו, ירמי' ראה
ועוד. א.19.ו. יז, ר"ה ˘ËÈÏ"‡:20.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'גו בכותבו מרמז למה (2 בזה. מוסיף מה (1 מובן: אינו "לכאורה

לפני  (3 לטוב). אינם (ואדרבא כלל לכאן שייכים אין לכאורה נכאה ברוח המדברים יד) יח, כב. יז, יג. טו, (משלי הכתובים ג' דכל
תיבש נכאה ורוח כב) (יז, למשלי דכוונתו וי"ל ב"גו'". מרמזו וכאן  הענין כל מביא גו' מענה בהכתוב וקשה ‚¯Ìזה תוקף ענינו דגרם .



a`Îmgpnע 'f iyiy mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî 'æ éùéù íåé
אגרת ג  ,cw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä÷ãö ùáìéå â,208 'nr cr.[å"ç]

,ile`e ,df lk ici lre ±
íäéçà áìa 'ä ïzé± ¦¥§¥£¥¤

,micbpndíéðtä íénk"©©¦©¨¦

"'Bâå21:z` lhai dfy - §
ebdpzi md mbe mzecbpzd

.dfk ote`a

bLaìiå" .ly yeal ±,ïéøMk ä÷ãö,sebd lr oibnd -òáBëå ©¦§©§¨¨©¦§¨§©
"BLàøa äòeLé1.`edy ,d"awd itlk aqen weqtdy zexnl - §¨§Ÿ

ly miyeale ,l`xyi ipal dreyie dwcv ly miyeal yali
oeeik j` ,mlerd zene` itlk (weqta miiqn `edy itk) dnwp

e`) zhilwl ilkdy
mipiprd (zeedzdl

dlrnly2on xvep -
l`xyi ipay mipiprd
dnbece oirn dhnl miyer
`id dpeekd ixd ,mdn
dwcvd zcearay ,(mb)
oiprd epyi l`xyi ipa ly
enk ,yeal `id dwcvy
,sebd lr oibnd oeixy
liaya dreyi raeke

,y`xdeðéúBaø eLøãå§¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ3:äî ¦§¨¦§¨¨©

ätì÷ ìk ,äæ ïBéøM¦§¤¨§¦¨
ätì÷eakxen odn ± §¦¨
,oeixydúôøèöî¦§¨¤¤

ìä÷ãö óà ,ìBãb ïBéøL §¦§¨©§¨¨
äèeøôe äèeøt ìk ¯,dwcvl mipzepy ±ïBaLçì úôøèöî ¨§¨§¨¦§¨¤¤§¤§

.ìBãbmb eil`n oaen lyna oaeny xac eze` ,dxe`kl - ¨
,cg` lecb oipr - miax mihxtn deedzn oeixyay myk :lynpa
dn .lecb cg` oeayge oipr mihxt daxdn deedzn ,lynpa jk
xacd z` mipian eid `l ecrlay ,lynd ,`eti` ,siqen

:`ed yexitd `l` ?lynpaíéO÷N÷ éeNò ïBéøMäL ,Leøt± ¥¤©¦§¨©§©¦
,bcd iywyw oirkíäå ,íéá÷ð ìò,miywywd ±àlL íépâî ©§¨¦§¥§¦¦¤Ÿ

:ä÷ãvä äNòî àeä äëëå ,íéá÷pa õç ñðkédwcva mby - ¦¨¥¥©§¨¦§¨¨©£¥©§¨¨
itk ,miawpd lr mipibnd miywywe miawp ly oiprd epyi
ly oipr epyiy ,lynpd lr lynd siqen df z` ,oldl xiaqiy

.miawpd lr mipibn ± zehextd ± miywywde ,miawp
,ïéðòä øeàáedyrn ly "miywyw"dy "miawp"d oipr edn - ¥¨¦§¨

?mdilr mipibn dwcvdïänL ,úBönä ìkî ä÷ãö äìBãb ék¦§¨§¨¨¦¨©¦§¤¥¤
zeevndn ±,llkaíéNòð,mixvep ±äîLpäì íéLeáì4,ick - ©£¦§¦§©§¨¨

,lhazz `lye ocrÎob ly ielibd z` lawl lkez dnypdy

.ielibd z` lawl lkez mzervn`ay miyeall dwewf `id
,zeevnd dyrnn mieedzn dl` miyealíéëLîpämiyeald ± ©¦§¨¦

,mikynpàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàîmi`a mdy oeeikne ± ¥¥¨
ob ly ielibd mci lr lawl xyt` okl ,seq oi` `edy mewnn
oi` ly ielib `edy ocr

,leab ilae seqúðéçaî¦§¦©
"ïéîìò ìk ááBñ"± ¥¨¨§¦

mvnevn epi`y xe` `edy
,mi`xapd jxr itl
dielb zeinipta yalzdl
ly dpiga m`Îik ,mda
,mdilrn siwne aaeq
ezeida mda lret df xe`e

,mdn dlrnløàánk)©§Ÿ¨
Leøtä,ly -àlîî" ©¥§©¥

ìk ááBñ"å "ïéîìò ìk̈¨§¦§¥¨
éèewì'a "ïéîìò̈§¦§¦¥

'íéøîà5,wlga - £¨¦
xtq ly oey`xd

,"`ipz"d(íL ïiò- ©¥¨
zpigany dl` miyeal

mieedzn ,"oinlr lk aaeq",àzúìc àúeøòúàa- §¦§¨¨¦§©¨
,dhnlny zexxerzda-Ceøa ïBéìòä ïBöøe 'ä úåöî àéä¦¦§©§¨¤§¨

.àeä`id devndy oeeiky -oevxoevx ly dpigad ,oeilrd
zpigan miyeal dciÎlr mikynp okl - aaeqe (siwn gk `edy)

."oinlr lk aaeq"-Ceøa óBñ-ïéà øBàî Bæ äëLîä øwéòå§¦©©§¨¨¥¥¨
éwî øBà"å Leáì àeä ,àeäúBøéôñ øNòì "ózrax` ly - §§©¦§¤¤§¦

,zenlerdìzLnä ,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàcúBìL- ©£¦§¦¨§¦¨£¦¨©¦§©§§
ly zexitqd xyrzelylzyn ,zenlerd zrax`älòî¥¦¨

úBàø÷pä ,'eë äâøãîì äâøãnîe älòì,ze`xwp zexitqd ± §¦¨¦©§¥¨§©§¥¨©¦§¨
."ïéîìò ìk àlîî" íLaÎjexa seqÎoi` xe`n dkyndd ± §¥§©¥¨¨§¦

xwira ziyrp ,zeevnd ici lr zkynpd oinlr lk aaeqe `ed
oeeik ,dxe`kl ,mxa .zexitqd ly ozelylzydl siwne yeal
,zenlerd ly ± zewl`d ± zewl` ixd od onvr zexitqdy
?zexitql yealk seqÎoi` xe`n dkynd zyxcp ,`eti` ,recn

,Leøt,`id dpeekd -Laìúî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ék ¥¦¥¨¦§©¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

áìá 'ä ïúé éìåàå éàä éìåëå .'åë äàëð çåøå .äîéç
:'åâå íéðôä íéîë íäéçà

ùáìéå â.åùàøá äòåùé òáåëå ïåéøùë ä÷ãö
äôéì÷ ìë äæ ïåéøù äî ì"æø åùøãå
äèåøô ìë ä÷ãö óà ìåãâ ïåéøùì úôøèöî äôéì÷å
éåùò ïåéøùäù 'éô .ìåãâ ïåáùçì úôøèöî äèåøôå
.íéá÷ðá õç ñðëé àìù íéðéâî íäå íéá÷ð ìò íéù÷ù÷

:ä÷ãöä äùòî àåä äëëå
øåàéáåïäîù úåöîä ìëî ä÷ãö äìåãâ éë ïéðòä

ñ"à øåàî 'éëùîðä äîùðäì 'éùåáì 'éùòð
ááåñå ò"ëîî 'éôä øàåáîë) ïéîìò ìë ááåñ 'éçáî ä"á
'ä úåöî àéä àúúìã àúåøòúàá (ù"ò à"÷ìá ò"ë
ä"á ñ"à øåàî åæ äëùîä ø÷éòå .ä"á ïåéìòä ïåöøå

é÷î øåàå ùåáì àåääìéòî úåìùìúùîä ò"éáàã ñ"éì ó
.ò"ë àìîî íùá úåàø÷ðä 'åë äâøãîì äâøãîîå äìéòì
'åìùìúùä ìë êåúá øéàîå ùáìúî ä"á ñ"à øåà éë 'éô
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ועוד  שיתפייסו גם כ"א חמה משיב רק לא יהי' נכאה רוח וע"י מעצמי) עצם עה"פ – פ"ט באדר"נ גם וכן וי"ג ספי"ז. (ב"ר להתפייס
ב"גו'". רמזו  רק  לכן בטוב  אינו הכתוב דהסיום דפשוטו וכיון וגו'. הפנים כמים כו' האי וכולי יט.21.יותר כז, נט,1.משלי ישעי'
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:‡"ËÈÏ˘."סכ"ט לקמן מ"ח.5."כמשנ"ת פרק



עי a`Îmgpn 'f iyiy mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìzLä ìk CBúa øéàîeúBøéôñ øNòä úeìLly ± ¥¦§¨¦§©§§¨¤¤§¦
,zenlerd,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc`ed ,xnelk - ©£¦§¦¨§¦¨£¦¨

,zeyalzd ly ote`a ,zeinipta mda xi`nìéöànä àeäå§©©£¦
ìzLnä ,úeìéöàc úBøéôñ øNòä-äøéöé-äàéøáì úBìL ¨¤¤§¦©£¦©¦§©§§¦§¦¨§¦¨

,äiNòrecik - £¦¨
mitevxtde zexitqdy
,"zeliv`"d mler ly
zenlera mixi`n
,"dxivi" ,"d`ixa"
mieedn mde ,"diyr"
.dl` zenleray zewl`d
zrvazn cvik ,j`
zexitqd ly dlv`dd
dne "zeliv`"d mler ly
,xi`n seqÎoi` xe`y
zexitqd zelylzyda
ixd ?zenlerd x`y ly

- dfíeöîö éãé-ìò©§¥¦§
a øàáîä íeöòxtq ± ¨©§Ÿ¨§

,'íéiç õò'df oi`y - ¥©¦
mevnv mzqherinely

edf `l` ,xe`dweliqly
`edy xe`y ote`a xe`d
lkei ,leab ilae seq oi`

,leab ly ote`a xi`dle lv`p zeidl,"éîéðt øBà" àø÷ðå- §¦§¨§¦¦
eay xacd jxr itl mvnevn `ed oky ,zeinipta yalznd xe`

.yalzn `edéwî øBà" CLîð úBönä íei÷ éãé-ìòå"ó §©§¥¦©¦§¦§¨©¦
-äàéøa-úeìéöàc úBøéôñ øNòä CBz øéàîe ,ìéòì økæpä©¦§¨§¥¥¦¨¤¤§¦©£¦§¦¨

Nò-äøéöé,"éîéðt øBà"ä íò ãçéúîe ,äif` xi`n ixd - §¦¨£¦¨¦§©¥¦¨§¦¦
zpigaa `edy xe` (zelylzydd xcqa) iniptd xe`d jeza

,seq oi`éøa-àLã÷ ãeçé" àø÷ðåàeä-Cyecw `edy dn ± §¦§¨¦ª§¨§¦
,"oinlr lk aaeq" zpiga ,mlerdn dlrnl ,lcaene

,"dézðéëLemy lr ,"dpiky" `xwpd iniptd xe`d mr - §¦§¥
,zelylzyda yalzne okeyyøçà íB÷îa øàaúpL Bîk6, §¤¦§¨¥§¨©¥

mr `edÎjixaÎ`ycew ly cegi dyrp zeevn iciÎlry -
cegi myl" zeevnd meiw iptl mixne` okly ,ely dpikyd

"zelret" zeevnd oky ,"'izpikye `edÎjixaÎ`ycewdf cegi,
± "`ed jixa `ycew" `xwpd "oinlr lk aaeq"d xe` zkynd
xwir ,ok m` ,df ."dpiky" `xwpd "oinlr lk `lnn"d xe`a
dkyndd ± zeevn ici lr seqÎoi` xe`n zkynpd dkyndd

,zenlerd ly zexitqd zelylzyda seqÎoi` xe`näøàäîe¥¤¨¨
éwî øBà"î äøàäc,áø íeöîö éãé-ìò ,ìéòì økæpä "ó §¤¨¨¥©¦©¦§¨§¥©§¥¦§©

ïãò-ïâa íãàä ìL äîLð-çeø-Lôð úBðéçáì Leáì äNòð©£¤§¦§¦¤¤©§¨¨¤¨¨¨§©¥¤

eìëeiL ,ïBéìòäå ïBzçzä,mc`d ly dnypÎgexÎytpd ± ©©§§¨¤§¤§
-Ceøa óBñ-ïéà øBàî äøàäå äâOä äæéà âéOäìe úBðäéì¥¨§©¦¥¤©¨¨§¤¨¨¥¥¨

,àeä,dnypd dzid `l ,df yeal xcrda ik ,ocr oba xi`nd -
xe`n dx`d biydle lawl dleki ,leab zlra `idyseq oi`

,leab ila `edyBîk§
.øçà íB÷îa øàBáîL± ¤§¨§¨©¥
"ycewd zxb`"a oldl7.

eðéúBaø eøîàL äæå§¤¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ8:øëN" ¦§¨¦§¨¨§©

àîìò éàäa äåöî¦§¨§©©§¨
,"àkéìdevn xky - ¥¨

epinkg .oi` ± dfd mlera
xkyy mixne` `l l"f

epi` devnozipmlera
,`ad mlera m`Îik dfd
,mixne` md `l`

dfd mlerayoi`mey
.devn xkyíìBòa ék¦¨¨

å ìeáb ìòáe éîLbä äfä©¤©©§¦©©§§
Îa `ed eay zeigd ±
ãàî íeöòå áø íeöîö¦§©§¨§Ÿ

øLôà éà ,ãàî,okl ± §Ÿ¦¤§¨
Laìúäì,dfd mlera ± §¦§©¥

-ïéà øBàî äøàä íeL¤¨¨¥¥
íà-ék ,àeä-Ceøa óBñwxe j` ,`l` ±éãé-ìòzervn`a ± ¨¦¦©§¥

"àôeb" íéàø÷pä ,úBøéôñ øNò9:LBãwä øäfaitk - ¤¤§¦©¦§¨¦¨©Ÿ©©¨
sebdy ,dnypl sebd z`eeydky oldl cin xiaqn owfd epiaxy
iabl jexrÎoi`a od zexitqd jk ,dnypd iabl jexrÎoi`a `ed
oi`"n dkynd `ed zeevnd dyrnl xkydy xg`ne ,seqÎoi`
devn xky" okle ,df mlera yalzdl leki `ed oi` ± "seq
zizeyalzd dkynd beq dfd mlera oi` ,"`kil ± `nlr i`da
ici lr wx ze`a dfd mlera zeyalznd zekyndd ik ,efk

,"`teb" yecwd xdefa ze`xwpd zexitqd xyràòBøc ãñç"¤¤§¨
."'eë àðéîé,l`ny rexf ± dxeabe ,oini rexf `xwp ± cqg ± §¦¨
.d`ld jkeéaâì éîLbä óebäì Bì Cøò ïéàL BîkL ,éôì§¦¤§¤¥£Ÿ§©©©§¦§©¥

éaâì úeìéöàc úBøéôñ øNòì ììk Cøò ïéà Ck ,äîLpä©§¨¨¨¥£Ÿ§¨§¤¤§¦©£¦§©¥
ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä ìéöànä,oky ±äîëç elôà ©©£¦¨¤§¥¨¦£¦¨§¨

,äàlò,dpeilr -,ïúéLàø àéäL,zexitq xyrd ly -àéä ¦¨¨¤¦¥¦¨¦
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà éaâì úéðôeb äiNò úðéçáa¯myk ¦§¦©£¦¨¨¦§©¥¥¨

,ely ytpd mvrn zwgexn mc`d ly zipteb diyryBîk§
.'íéøîà éèewì'a øàaúpLxtq ly oey`xd wlga ± ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

'a wxtay ddbda ,"`ipz"d10.,úàæì éàå,okle -äNòîa §¦¨Ÿ§©£¥
íìBòa ïäéúBøtî ìëBà íãàL ,íéãñç úeìéîâe ä÷ãvä©§¨¨§¦£¨¦¤¨¨¥¦¥¥¤¨¨

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

ùã÷ä úøâà
'åìùìúùîä úåìéöàã ñ"òä ìéöàîä àåäå ò"éáàã ñ"òä
.éîéðô øåà àø÷ðå ç"òá øàåáîä íåöò íåöîö é"ò ò"éáì

é÷î øåà êùîð úåöîä íåé÷ é"òåñ"òä êåú øéàîå ì"ðä ó
ä"áå÷ ãåçé àø÷ðå éîéðô øåàä íò ãçééúîå ò"éáàã

é÷î øåàî äøàäã äøàäîå .à"îá ù"îë 'éúðéëùåì"ðä ó
ò"âá íãàä ìù ï"øð 'éçáì ùåáì äùòð áø íåöîö é"ò
äâùä äæéà âéùäìå úåðäéì åìëåéù ïåéìòäå ïåúçúä
øëù ì"æø åøîàù äæå .à"îá ù"îë ä"á ñ"à øåàî äøàäå
ìåáâ ìòáå éîùâä æ"äåòá éë .àëéì àîìò éàäá äåöî
äøàä íåù ùáìúäì à"à ãàî ãàî íåöòå áø íåöîöå
ãñç .÷"äåæá àôåâ íéàø÷ðä ñ"é é"ò à"ë ä"á ñ"à øåàî
éîùâä óåâäì åì êåøò ïéàù åîëù éôì .'åë àðéîé àòåøã
éáâì úåìéöàã ñ"éì ììë êåøò ïéà êë äîùðä éáâì
ïúéùàø àéäù ò"ç 'éôà éë .ä"á ñ"à ïåéìòä ìéöàîä
ù"îë ä"á ñ"à éáâì úéðôåâ äéùò 'éçáá àéä
íãàù ç"îâå ä÷ãöä äùòîá úàæì éàå .à"÷ìá
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.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כדלעיל – "בלק"א" הול"ל דא"כ – מתכוון שלזה לומר אין אבל פמ"א. מח"א האגרת ·ÂÊ"להעיר
לסוכ"ע". כ"ט.7.בנוגע ב.8.סימן לט, ˘ËÈÏ"‡9.קידושין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אוא"ס – דילי' לנשמה בירידה ערוך "שבאין :

.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰יש ששם – פ"חֿט לח"ב שהכוונה נ"ל ÛÒÂ"יותר 'È·בההג"ה משא"כ כאן, מש "כ .„‡„¯·‡על
מוסיף (ועוד) פ"ד דבאגה"ת המקום"Á"·"ואף מציין דשם משום הוא – "בלק"א" מש"כ כאן".·„ÂÈ˜על משא"כ פי"א, וכהסיום



a`Îmgpnעב 'g ycew zay mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íåéùãå÷ úáùáà-íçðî 'ç
,208 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøåâä àåä éî êà,dw 'nr cr:åðùøãú

äfä11,-xky edyn mc`l yi micqg zelinbe dwcva m` ,ixd ©¤
cxei ok` el` zeevnay `id dpeekd ,dfd mlera ± zexitd ±

y iptn z`fe ,lirl xkfpd xe`dn edyn dfd mlerl,íéá÷ð Lé¥§¨¦
éwnä ïBéìòä Leála ,ìLî-Cøc ìòìò ózpiga ±,"àôeb" ©¤¤¨¨©§¨¤§©©¦©¨

øNòc íéìkä íä¥©¥¦§¤¤
,úBøéôñedyny - §¦

xyr ly milkdn
jxc ecxi zexitqd
,dfd mlerl miawpd
òétLäìe íäî øéàäì§¨¦¥¤§©§¦©

ãñç"î òôLå øBà± §¤©¦¤¤
zpiga `edyàòBøc§¨

"àðéîé,zipnid rexfd ± §¦¨
jynpíìBòa íéîé CøàŸ¤¨¦¨¨

øLòå ,éîLbä äfä©¤©©§¦§Ÿ¤
ãBáëåmlera mikynp ± §¨

,dfdàòBøc"î¦§¨
,"àìàîNzxitqn - §¨¨

zpiga `idy dxeabd
,zil`nyd rexfdïëå± §¥

dhnl drtyd zkynpúøàôúa,zx`tzd zxitqn ±ãBäå §¦§¤¤§
'eëå äåãçå øãäå12:ke ,ceqi ,ced zexitqn dhnl mikynp -.'e §¨¨§¤§¨§

lynl miawpd ici lr dhnl zkynpd drtyd `ed xen`d lk
.zexitqd jeza jynpd siwnd xe`ae yeala mixvepdéãk Cà©§¥

äìòîì íéðBöéçä e÷ðéé àlL,zetilwd ±òôLå øBàî ¤Ÿ¦§©¦¦§©§¨¥§¤©
ìzLnä,éîLbä äfä íìBò ãò ähî ähîì ãøBéå ìL- ©¦§©§¥§¥§©¨©¨©¨©¤©©§¦

elkeiy mewn ozep df ixd ,jk lk znvnhvn drtyddy drya
ilkd ixd ,`edy enk xe`d xi`nyk .dfn wepil mipevigd
xe`dyk eli`e ;dyecw ly mipipre zexitqd wx md ezhilwl
yi ,inybd dfd mlerl cr miax minevnv ixg` dhnl cxei

,df xe`n dwipi lawl elkei mipevigdy e"g mewnähîì ïëå± §¥§©¨
jxev yi dhnl mb jkeìe íãàä ìò ïâäììkî Bìéväìe BøîL §¨¥©¨¨¨§¨§§©¦¦¨

,úeiðçeøáe úeiîLâa òø øácdhnl zeidl lekiy oipr dfy - ¨¨¨§©§¦§¨¦
,z`f repnl jxev yie ± mipevigd zwipi ici lrúàæì,okle ± ¨Ÿ

éwnä øBà øéàîe øæBç,ìLî-Cøc ìò ,á÷pä íúBñå ó- ¥¥¦©©¦§¥©¤¤©¤¤¨¨
,mzqpe xfeg micqg zelinbe dwcvd dyrn ici lr xvepy awpd
elkei `l mipevigdy ick
dwipi mey lawl
lr zrtypd drtyddn
oky ,lynl awpd ici
md oi` siwnd xe`dn

,dwipi lawl milekiék¦
àeä`a siwnd xe`d ±

ááBñå óBñ-ïéà úðéçaî¦§¦©¥§¥
.ìéòì økæpk ïéîìò ìk± ¨¨§¦©¦§¨§¥

mipevigd oi` myny
,ixd .dwipi lawl mileki
dwcvd dyrna mby
oipr yi micqg zelinbe
miywywe miawp ly
.miawpd z` minzeqd
dgiztk miynyn miawpd
mc`l xkyk "odizexit" ecxi dkxc ,yealae siwnd xe`a
miawpd z` mzeqd siwnd xe`d md miywywde .dfd mleray
lynl oeekn df ixd df itle ,mipevigl dwipi zeidl lkez `ly

.miawpd lr mipibnd miywywe miawpn ieyrd oeixydeäæå§¤
:äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàLztxhvn oeixyay myk - ¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨

dwcva jk ,lecb oeixyl dtilwe dtilw lkúôøèöî"lk ± ¦§¨¤¤
,dhexte dhextc "ìBãb ïBaLçì,à÷é`ed "lecb" dlnd - §¤§¨©§¨

,weica"ãàî ìläîe 'ä ìBãb ék"13ìeáâe úéìëúå óBñ éìa , ¦¨§ª¨§Ÿ§¦§©§¦§
:[íBìLå-ñç]mikiynn dwcv ly zehextd iciÎlry ixd - ©§¨

xyr lr fnxnd 'ied myy itk ,"'d lecb" ly dpigadn
dpexg` 'de ,zecnd zyy 'e ,dpia 'd ,dnkg 'i ,zexitqd

zekln14n lawn ±seq oi`."seq oi`"n "dlecb" zpigaa ode

äfä íìBòì òôMäå øBàä úãéøéì íøBbä àeä éî Cà©¦©¥¦¦©¨§©¤©¨¨©¤
úBøéôñ øNòî éîLbä©©§¦¦¤¤§¦

"àôeb" íéàø÷pä15,- ©¦§¨¦¨
,dfk xe`y ,mxebd dn
ly zexitqd xyr wxy
± eil` milk od "zeliv`"

- ?inybd dfd mlera dhnl cxi,ìéòì økæpä ãeçiä àeä- ©¦©¦§¨§¥
ÎjixaÎ`ycew" ly cegid
cegid ,"dizpikye `ed
oi`" zpigaay xe`d ly
xi`ny xe`d mr "seq
zexitqa zeinipta
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùåáìá î"ãò íéá÷ð ùé æ"äåòá ïäéúåøéôî ìëåà
é÷îä ïåéìòäøéàäì .ñ"éã íéìëä íä àôåâ ìò ó

êøåà àðéîé àòåøã ãñçî òôùå øåà òéôùäìå íäî
.àìàîù àòåøãî ãåáëå øùåòå éîùâä æ"äåòá íéîé
àìù éãë êà :'åëå äåãçå øãäå ãåäå .úøàôúá ïëå

ùå øåàî äìòîì íéðåöéçä å÷ðéãøåéå ìùìúùîä òô
ìò ïéâäì äèîì ïëå .éîùâä æ"äåò ãò äèî äèîì
úåéîùâá òø øáã ìëî åìéöäìå åøîùìå íãàä

é÷îä øåà øéàîå øæåç úàæì .úåéðçåøáåíúåñå ó
.ì"ðë ò"ë ááåñå ñ"à 'éçáî àåä éë .î"ãò á÷ðä
éë à÷ééã ìåãâ ïåáùçì úôøèöî ì"æø åøîàù åäæå
:[å"ç] ìåáâå úéìëúå óåñ éìá ãàî ììåäîå 'ä ìåãâ

æ"äåòì òôùäå øåàä úãéøéì íøåâä àåä éî êà
àéäù ì"ðä ãåçéä àåä àôåâ íéàø÷ðä ñ"éî éîùâä
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א.11. מ, ˘ËÈÏ"‡:12.קידושין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ורע"ב סע"א (צח, זח"ב ע"פ זהו וכנראה "וכו'". ומהו נצח השמיט "לכאורה
ואואפ"ל  נה"י]. ולא אלו כינויים כאן שכתב מה ג"כ י"ל שם [ועפמש"כ נה"י. הם וחדוה והדר דהוד א) קד, לתהילים בצ"צ הובא –

שהיא מל' היינו ב.13.דכהנ"ל".ÈÏÂÎד"וכו'" מח, פ"ד.14.תהלים התשובה אגרת לעיל ˘ËÈÏ"‡:15.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
– עוה"ז".„‡Ò"‡Â"שלמעלה לגבי בעילוי באי"ע ה"ה א"כ –



עג a`Îmgpn 'g ycew zay mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,zeevnd ici lr dyrpd ,zelylzydeäøàä úôñBz àéäL¤¦¤¤¤¨¨
-Ceøa ïBéìòä ìéöànä óBñ-ïéà øBà úðéçaî äòtLäå§©§¨¨¦§¦©¥©©£¦¨¤§¨

,àeä,"zeliv`"d mler ly zexitqd xyr liv`ny -øúéa§¤¤
äòtLääå äøàää ìò úàN,"zeliv`"a zekynpd ± §¥©©¤¨¨§©©§¨¨

úeìéöàä úlçúaL± ¤¦§¦©¨£¦
,"zeliv`"d mler ly

ìzLääåúeìLly ± §©¦§©§§
,zexitqd.'eëå,ixd ± §

ztqez zkynpy oeeik
dlrn dlrnly xe`
,df xe` iable ,"zeliv`"n
miey "diyr"e "zeliv`"
± (seqÎoi` `ed xe`d ik)
cvn jynidl leki okl
xyrn drtyd df xe`
"zeliv`" ly zexitq
.inybd dfd mlerl
úôñBz úéLàøå§¥¦¤¤

ääå äøàää,äòtL- ©¤¨¨§©©§¨¨
zexitqa zkynpd

,"zeliv`"c.úBøéôñ øNòä úéLàøì àéäzxitql ± ¦§¥¦¨¤¤§¦
.zexitqd xyr ly oziy`x `idy "dnkg"dàeä äæådn ± §¤

- "oeixyk dwcv yalie" ixg` aezky"BLàøa äòeLé òáBëå"§©§¨§Ÿ
lî àeä "äòeLé" ¯"Búçðî ìàå ìáä ìà 'ä òLiå" ïBL16, §¨¦§©¦©¤¤¤§¤¦§¨

,jynpe dptp d"awdy ,dipt oeyln `id dreyiy ixd -àeäå§
úãéøézkynde ±c òôMäå øBàäzpiga ly ±ïéøBäð ò"ù §¦©¨§©¤©§§¦

,zexe` ±LBãwä øäfaL17,xyrn dlrn dlrnl `edy xe` - ¤©Ÿ©©¨
,oigend 'b ,c"ag zpiga lr fnxn 'yd :"zeliv`" ly zexitqd
'f lr fnxn 'rde ,ze`n yly ± ze`n ly dbixcna mdy itk

df dlrp xe` ,miray ± xyr zllek odn zg` lky itk zecnd
.zexitqd xyr ly oziy`xa ,"ey`xa" jynp ("dreyi raeke")

áeúkL Bîëe18:åéðt 'ä øàé"rtyd zeinipt ,ely zeiniptd ± §¤¨¨¥¨¨
,seqÎoi` xe` lyéìà,"E,dhnl o`k l`xyi ipa l` -øàé" ¥¤¨¥

åéðt,ely zeiniptd ± ¨¨
"äìñ eðzà19- ."eðzà" ¦¨¤¨¦¨

eipt ly xe`dy ick ±
didie jynii jxaziepz`

,dhnl o`kéãé-ìò àeä©§¥
.ä÷ãvä äNòîàeä äæå ©£¥©§¨¨§¤
aezky dn ±20:òøBæ"¥©

çéîöî ¯ úB÷ãö§¨©§¦©
."úBòeLédwcvy ± §

,zereyid oipr z` d`ian
ielibe dginv eidiy
xe`dn ,dreyi zpigan

.oixedp r"y lyäëëå21 §¨¨
,íäéìà åéðt 'ä øàé̈¥¨¨£¥¤

ãòì úãîBò íú÷ãö22, ¦§¨¨¤¤¨©
dkyndd ,oky -

,dxen`ddzr zcxeiy,cala zexitdn `id ixd dhnl ieliba
,dhnl ieliba dzr cxei eppi` ,xkyd "mvr"e "oxw"d eli`e
f`y ,digzd mlera `eal cizrl cr ,mlrda x`yp `l`
xe`d yalzie xi`i f` ik ,dhnl o`k envr devnd xky dlbzi
oldl z`f xiaqn owfd epaxy itk ± .dhnl "oinlr lk aaeq"d

,a"l oniq "ycewd zxb`"açéîöî" úòeLéa íeøz íðø÷å§©§¨¨¦©©§¦©
"ä÷ãö çîö" ,"äòeLé ïø÷,l`xyi mr dyer d"awdy ± ¤¤§¨¤©§¨¨

:epLøãz Lôðk ,ìéòì økæpä "äòeLé òáBk"äîytpd itk - ¥©©§¨©¦§¨§¥§¤¤¦§§¤
.eze` zyxecd
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ùã÷ä úøâà
ìéöàîä ñ"à øåà 'éçáî äòôùäå äøàä úôñåú
äòôùääå äøàää ìò úàù øúéá ä"á ïåéìòä
úéùàøå .'åëå úåìùìúùääå úåìéöàä úìéçúáù
äæå ñ"éä úéùàøì àéä äòôùääå äøàää úôñåú
òùéå ïåùìî àåä äòåùé åùàøá äòåùé òáåëå àåä
òôùäå øåàä úãéøé àåäå .åúçðî ìàå ìáä ìà 'ä
.êéìà åéðô 'ä øàé ù"îëå .÷"äåæáù ïéøåäð ò"ùã
.ä÷ãöä äùòî é"ò àåä åðúà .äìñ åðúà åéðô øàé
åéðô 'ä øàé äëëå .úåòåùé çéîöî úå÷ãö òøåæ àåä äæå
úòåùéá íåøú íðø÷å ãòì úãîåò íú÷ãö íäéìà
.ì"ðä äòåùé òáåëäî ä÷ãö çîö äòåùé ïø÷ çéîöî

:åðùøãú ùôðë
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ד.16. ד, ובכ"מ.17.בראשית ב. קלג, ח"ג ב. ד, זח"א כה.18.ראה ו, ב.19.נשא סז, שחרית.20.תהלים של ק"ש ברכות נוסח

.21:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הצדקה נותני – האגרת למקבלי אדה"ז פניית – ג.22."מכאן קיב, תהלים

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מנ"א תשכ"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

... ולשאלתו אופן העבודה בענינו ובכלל.

ידועה ההוראה מעט מעט אגרשנו, אשר כשהולכים מדרגא לדרגא )ובהחלטה תקיפה( - הרי 
זה בר קיימא, וק"ל.

ולכתבו אודות הצלחתו בלימוד בנגלה וחסידות - כיון שהבטיחונו חכמינו ז"ל יגעת ומצאת, 
הנה ילמוד בהתמדה ושקידה ועד לאופן שהתורה קוראה זה יגיעה - ותקוים ההבטחה ומצאת.



היום יום . . . עד

ה'תש"גב מנחם אביום שלישי

חומש: דברים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ומאחר שהתפלה . . . עילאה.

ָרָכה,  ּבְ לֹא  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ִמְצָוה.  ר  ַהּבַ ֹקֶדם  ים  ֳחָדׁשִ ֵני  ׁשְ ין  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  ַמְתִחיִלין  ים:  ָלַרּבִ הֹוָרָאה 
ְבָרָכה. בּועֹות ּבִ ְוַכֲעבֹור ֵאיֶזה ׁשָ

ה'תש"גג מנחם אביום רביעי

חומש: דברים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק יא. ואמנם . . . ק לאין קץ.

משיחת אאמו"ר: יעמָאלט ווען משיח וועט קומען בב"א וועט מען ערשט ביינקען 
נָאך די גלות טעג. יעמָאלט וועט ערשט פארדריסען פאר ווָאס מ'האט ניט געטָאן אין 
עבודה. מען וועט ערשט דערהערען דעם גרויסען ווייטָאג פון העדר העבודה. איצטער 

אין די ימי הגלות, איז די ימי העבודה צו מכין זיין זיך צו ביאת המשיח בב"א.

עּו  ְעּגְ ִיְתּגַ ָיֵמינּו, ָאֵמן,  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ָיֹבא  יַח  ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ "ּב[: ָאז,  י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ִמּשִׂ
ר  ֶהְעּדֵ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַער  ַהּצַ ֶאת  ָיחּוׁשּו  ָאז  'ֲעבֹוָדה'.  ּבַ ָעְסקּו  לֹא  ַמּדּוַע  ִיְצָטֲערּו,  ָאז  לּות;  ַהּגָ ִליֵמי 
ָיֵמינּו, ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ ׁשִ לּות, ֵהם ְיֵמי ָהֲעבֹוָדה ְלָהִכין ַעְצמֹו ְלִביַאת ַהּמָ יֵמי ַהּגָ ֵעת ּבִ ָה'ֲעבֹוָדה'. ּכָ

ה'תש"גד מנחם אביום חמישי

חומש: דברים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ומה שמשבחים . . . 200 היא מיד.

מיט דער גרעסטער הָארעוואניע קען מען ניט פארדינען קיין איין סענט מעהר 
וויפיל השי"ת הָאט ָאּפגעשטעלט, אז דער און דער מענש זָאל פארדינען. מען בעדארף 
טָאן וויפיל עס איז נויטיג, ָאבער מען מוז געדיינקען, אז די גַאנצע ארבעט, איז מער 
ניט ווי א טפל, דער עיקר איז די ברכה פון השי"ת, און די ברכה פארדינט מען ווען 
מען איז א ערליכער איד: תפלה בצבור, שמירת שבת בהידור, כשרות בהשגחה גדולה, 

חינוך הבנים בא מלמדים ערליכע אידען.

רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ר  ֵמֲאׁשֶ יֹוֵתר,  ַאַחת  ֲאגֹוָרה  ֲאִפּלּו  ְלַהְרִויַח  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ְיִגיָעה  ּבַ
ֵאיָנּה  ל ָהֲעבֹוָדה  ּכָ ׁשֶ ִלְזּכֹר,  ִבים  ַחּיָ ַאְך  חּוץ,  ּנָ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ַיְרִויַח.  לֹוִני  ּפְ ָאָדם  ׁשֶ הּוא ָקַבע, 
ַמִים:  ׁשָ ְיֵרֵאי  ְיהּוִדים  ִהְננּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמְרִויִחים  ָרָכה  ַהּבְ ְוֶאת  ֵרְך,  ִיְתּבָ ה'  ת  ְרּכַ ּבִ הּוא  ר  ָהִעּקָ ָטֵפל,  א  ֶאּלָ
ֵאֶצל  ִנים  ַהּבָ ִחּנּוְך  דֹוָלה,  ּגְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ רּות  ׁשְ ּכַ ִהּדּור,  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ִצּבּור,  ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל[  יִדים  ]ַמְקּפִ

ַמִים. ֵהם[ ְיהּוִדים ִיְרֵאי ׁשָ ִדים ]ׁשֶ ְמַלּמְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



עה היום יום . . . 

ה'תש"גה מנחם אביום שישי

חומש: דברים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"ש וחטאתי . . . פשעיו.

סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו, הָאט דער בעש"ט געזָאגט: אין יעדער 
דבר גשמי פון דברים המותרים זיינען פאראן טוב ורע: דער גשמי איז רע און דער 
חיות אלקי ווָאס איז מחי' דעם גשמי איז טוב. באדארף דער מענש ווָאס באנוצט דעם 
גשמי זיין א סור מרע, ניט וועלען דעם תענוג ווָאס איז פאראן אין דעם גשמי, און 
זיין ועשה טוב וועלען געשּפייזט און געהָאלפען ווערען פון דעם חיות אלקי ווָאס 
איז אין דעם דבר הגשמי. בקש שלום ורדפהו דער מענש ווָאס איז א סור מרע און 
א ועשה טוב, באדארף זוכען און נָאכלויפען צו מַאכען שלום צווישען דעם גשמי און 

חיות אלקי ווָאס איז איהם מחי'.

ָבִרים  ִמי ֵמַהּדְ ׁשְ ָבר ּגַ ָכל ּדָ ם־טֹוב: ּבְ ַעל־ׁשֵ ֵרׁש ַהּבַ לֹום ְוָרְדֵפהּו". ּפֵ ׁש ׁשָ ּקֵ ה טֹוב, ּבַ "סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ
ִמי הּוא טֹוב. ָהָאָדם  ׁשְ ה ֶאת ַהּגַ ִמי הּוא ַרע, ְוַהַחּיּות ָהֱאלִֹקי ַהְמַחּיָ ׁשְ ִרים ִנְמָצִאים טֹוב ְוַרע: ַהּגַ ּתָ ַהּמֻ
ה  ִמי, ְוִלְהיֹות 'ַוֲעׂשֵ ׁשְ ּגַ ְמָצא ּבַ ֲענּוג ַהּנִ ִמי, ָצִריְך ִלְהיֹות 'סּור ֵמָרע', לֹא ִלְרצֹות ֶאת ַהּתַ ׁשְ ּגַ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ
לֹום ְוָרְדֵפהּו', ָהָאָדם  ׁש ׁשָ ּקֵ ִמי. 'ּבַ ׁשְ ָבר ַהּגַ ּדָ ּבַ ע ֵמַהַחּיּות ָהֱאלִֹקי ׁשֶ ׁשַ ּוְלִהּוָ ִנּזֹון  טֹוב', ִלְרצֹות ִלְהיֹות 
ָהֱאלִֹקי  ַחּיּות  ְלֵבין  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ַלֲעׂשֹות  ְוִלְרּדֹף  ׁש  ְלַבּקֵ ָצִריְך  טֹוב',  ה  ַוֲעׂשֵ ֵמָרע  'סּור  הּוא  ׁשֶ

הּו. ַחּיֵ ּמְ ׁשֶ

ה'תש"גו מנחם אבשבת

חומש: דברים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: פרק יב. וטעם . . . ימצא טוב.

דער רבי )רבינו הזקן( בעת ער איז געקומען פון ּפעטערבורג, הָאט ער געזָאגט 
פאר'ן מיטעלען רבי'ן א מאמר - אינגַאנצען עטליכע שורות: שאו ידיכם קדש - זהו 
העלאת המדות במוחין והארת המוחין במדות, וברכו את ה' - שממשיכים על ידי זה 
שם הוי' דלעילא, שעי"ז פועל שיהי' ־ יברכך ה' מציון - המשכת שם הוי' מעצמיות 

הנשמה, עושה שמים וארץ - שעי"ז הוא קיום העולמות.

ה  ּמָ ּכַ ַרק   – ַמֲאָמר,  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ִלְפֵני  ָאַמר  ֶטְרּבּוְרג,  ִמּפֶ א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵקן(,  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ָהַרּבִ
ּדֹות, "ּוָבְרכּו ֶאת ה'"  ּמִ ּמִֹחין ְוֶהָאַרת ַהּמִֹחין ּבַ ּדֹות ּבַ אּו ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש" – ֶזהּו ַהֲעָלַאת ַהּמִ ׁשּורֹות: "ׂשְ
ַכת  ּיֹון – ַהְמׁשָ ְהֶיה "ְיָבֶרְכָך ה' ִמּצִ ּיִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּפֹוֵעל ׁשֶ א, ׁשֶ ְלֵעּלָ ם ֲהָוָי' ּדִ יִכים ַעל־ְיֵדי־ֶזה ׁשֵ ְמׁשִ ּמַ – ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה הּוא ִקּיּום ָהעֹוָלמֹות. ַמִים ָוָאֶרץ" – ׁשֶ ה ׁשָ ָמה, "ֹעׂשֵ ׁשָ ם ֲהָוָי' ֵמַעְצִמּיּות ַהּנְ ׁשֵ

ה'תש"גז מנחם אביום ראשון

חומש: ואתחנן, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: א. פותחין . . . 204 והגוף שבנפש.

י". ֶרת "ָקֹטְנּתִ ִתיַבת ִאּגֶ ִנים ֹקֶדם ּכְ ָרה ׁשָ ָבה ֲעׂשָ ְבָרָכה", ִנְכּתְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ּפֹוְתִחין ּבִ ִאּגֶ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . עו

ה'תש"גח מנחם אביום שני

חומש: ואתחנן, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך מי . . . 204 מצוי הנפש.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשָׁ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ָכל יֹום, ּגַ ׁש ְזִכירֹות אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ ׁשֵ

מפתגמי אאזמו"ר: ווָאס איז די פעולה פון חסידות און יראת שמים, אז עס פעלט 
דער עיקר - אהבת ישראל, און נָאך גורם זיין ח"ו צער אל הזולת.

ר  ַמִים, ִאם ָחֵסר ָהִעּקָ ת ֲחִסידּות ְוִיְרַאת ׁשָ ֻעּלַ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ַמִהי ּפְ ֵמי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ְתּגָ ִמּפִ
לֹום ַצַער ַלּזּוַלת. ָרֵאל, ְועֹוד ּגֹוֵרם ַחס־ְוׁשָ – ַאֲהַבת ִיׂשְ

שבת 
קודש

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

,dizeptcn wegx dkeqdòaøà ïôBcìå àaèöéà úôNî Lé íà¦¥¦§©¦§©¨§©¤©§©
çeøå çeø ìëì úBnàäìeñt ,miie`x el` zeptc oi`y oeik ©§¨©¨©§¨

`ahvi`d zty oia wgxnd m` la` .dkeqd zeptck aygidl
`ed dizegex yelyn zeptcläøLk ,úBnà òaøàî úBçtdkeqd ¨¥©§©©§¥¨

:`xnbd dywn .'dnewr otec' oicnïì òîLî à÷ éàîdn - ©¨©§©¨
,df oica yecigdäne÷ò ïôBc ïðéøîàcdpi` otecdy ote`a elit` §©§¦¨¤£¨

,dkeql die`xCä eðééädne mcewd oicl dey df oic ixd - ©§©
,`xnbd zvxzn .ea ycgzdàîéúc eäîxnel xyt` did - ©§¥¨

yäne÷ò ïôBcwxìáà ,ïðéøîà úçà çeøîotec xnel mikixv m` ¤£¨¥©©©©§¦¨£¨

a dnewrçeøå çeø ìë,dkeqd z` xiykdl ickàì,df oic xn`p ¨©§©Ÿ
ïì òîLî à÷.dnewr otec xn`p dfa mby ¨©§©¨

äúéädkeqdíéçôè äøNòî äúeçt,dgexq dxic meyn dleqte ¨§¨§¨¥£¨¨§¨¦
÷÷çåxtg -dadrvn`a `nebäøNòì dîéìLäì éãk,migthíà §¨©¨§¥§©§¦¨©£¨¨¦

ìúBkìå ÷÷ç úôNî Lély wgxn ,ecivayìLíéçôè äL,xzei e` ¥¦§©£¨§©¤§Ÿ¨§¨¦
,äìeñtlr dray `edy dkeq xykd xeriy ef dxitga yiy s` §¨

dkeqd xykdl zetxhvn zeptcd oi`y oeik ,migth dray
.zeptc dkeql oi`y `vnpe
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המשך ביאור למס' סוכה ליום ראשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dkeq(ipy meil)

xn`py'ähç'd`neh xeriy micnlìa ddeyòbeðnä úéálk - ¦¨§©¦©§¨
aezkk ,`nhp zrxva rebpd zial qpkpd(en ci `xwie)l` `Ade'§©¨¤

`nhi Fz` xiBqd ini lM ziAdlr dxn`p ef d`neh .'axrd cr ©©¦¨§¥¦§¦Ÿ¦§¨©¨¨¤
milk oia welig epivn mle` .milk ode mc` od ,zial qpkpd lk
cera zial eqpkpy milkl ,mnvr ipta zial eqpkpy [micbaÎ]
md ixd mnvr ipta zial miqpkpd milky ,mda yeal mc`d
edy `l elit` mzqipka cin mi`nhpe 'ziad l` `ade' llka

yeal mc`d cera zial eqpkpy milk ok oi`y dn ,llk my
mi`nhp eicba oi` z`f lk mr cin `nhp mc`dy it lr s` ,mda

,oldlck dlik` xeriy ziaa ddyiy crúéáì ñðëpä ïðúc¦§©©¦§¨§©¦
åéìëå ,òbeðnämigpen ,eicba -,åéôúk ìòyeal epi`y xnelk ©§¨§¥¨©§¥¨

,eicbaaefge` ok enk,Bãéa åéúBòaèå åéìcðñy epicàeä,envrïäå ©§¨¨§©§¨§¨§¥
,eizerahe eilcpq eilk -ãiî ïéàîècin `vi elit`e ,qpkpyk §¥¦¦¨

.llk ziaa ddy `le
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המשך ביאור למס' סוכה ליום שטי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dkeq(iyily meil)

ïBòîLzyxcn epi` ,zeptc rax`a dkeq xykdy xaeqd ¦§
`l` ,dkeq zyxta miaezkdàëäîaezkdn -(e c diryi)xacnd ¥¨¨

dcizrd dle`bd oipraäñçîìe áøBçî íîBé ìöì äéäz äkñå'§ª¨¦§¤§¥¨¥¤§©§¤
,'øènîe íøfî øBzñîìeda miayeid lr obdl dkixv dkeqy ixd §¦§¦¤¤¦¨¨

,xhnn dpibn dpi` zeptc rax` da oi`y dkeqe ,xhnne mxfn
dkldy `l` ,zeptc rax` dkeqd dkixv dxez oicn ok m`

.gtha dl ic zeptcd zg`y ipiqn dynl
zl`ey .gtha dl ic ziyilyd otecd minkgl x`azdy itk

:`xnbdçôè BúBàåziyilyd otecd ly,áø øîà .Bãéîòî ïëéä §¤©¥¨©£¦¨©©
àöBiä ãâðk Bãéîòîz` cinrd m`y ,zeptcd zg` seql jenqa - ©£¦§¤¤©¥

ly gthd z` cinri ,oetve gxfn cva ozkldk zeptcd izy
,dkeqd ly zipetvd otecl jenq axrn cva ziyilyd dvignd

.dkeqd ly zigxfnd otecl jenq mexc cva e`áø déì éøîà̈§¥¥©
,áøì éqà áøå àðäkjenqa ziyilyd otecd z` cinrn recn ©£¨§©©¦§©

,[zelrn 190 dxyi ziefa zeptcl
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המשך ביאור למס' סוכה ליום שלישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dkeq(ycew zay meil)

:`xnbd zvxzn .l`eny ixackääBábLk ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨§¤§¨
dlikdäøNòey`x xxbp dnvr ipta lde` `idy oeike ,migth £¨¨

rny z`ixwa xeq`e lde`d jeza `vnpk aygpe eteb xg`
dzegt dlika ixii` l`enye ,'xaC zexr La d`xi `le' meyn§Ÿ¦§¤§¤§©¨¨
xizd okle ,yealnk `l` lde`l zaygp dpi`y migth dxyrn

:`xnbd dtiqen .ey`x z`veda rny z`ixw `exwlénð éëä̈¦©¦

àøazñî,migth dxyr ddeabd dlika `weec xaecnyéðz÷cî ¦§©§¨¦§¨¨¥
aàôéñ`ziixa dze` lyíeøò úéaa ãîBòì ,äîBc äf äîì àä , ¥¨¨§©¤¤§¥©©¦¨

,òîL úàéø÷ àø÷éå ïBlçì õeç BLàø àéöBé àlLmrhy ixd ¤Ÿ¦Ÿ©©§¦§¨§¦©§©
ddeabd dlika epiide ,ziak zaygpy meyn `ed dlika xeqi`d
.zial dnec dpi`y dxyrn zegta `l j` ,zial dnecd dxyr

ok`y `xnbd zrxkne.dpéî òîL§©¦¨
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המשך ביאור למס' סוכה ליום שבת קודש עמ' ב



עז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  אב מחם ב' ראשון יום לבדיקה? שנלקחה לאחר מזוזה קביעת על לברך צריך האם

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰íã÷å§Ÿ¤
.älçz Cøáî ,çútä úæeæîa äpòa÷iL¤¦§¨¤¨¦§©©¤©§¨¥§¦¨

צריך  וקובעה  כשחוזר  האם  – לבודקה  כדי  מזוזה  המסיר 

לברך?

סק"א)ה 'ברכיֿיוסף ' רפט סי' יו"ד תשובה בפתחי את(הובא הביא 

ודעתו לבדקה  המזוזה  הסיר  "אם למודים ': ה 'לשון דברי 

וקובעה". כשחוזר יברך אם  להסתפק יש  ולקבעה , לחזור 

זה שהרי בזה " הספק  מקום  ידעתי "לא הברכיֿיוסף : והקשה 

שאינו בו, ולהתעטף  לחזור  דעת  על  טליתו שפשט למי דומה 

לברך סי"ד)צריך ח סי' באו"ח יש(כמבואר אכן במזוזה  ותירץ : !

הבדיקה במהלך פסול" ימצא  "שמא  חשש  יש  כי להסתפק 

אך  ולקובעה . לחזור בדעתו  היה  לא  הסיר  שכאשר  ונמצא

שהסירה מזוזה  על  לברך  שלא  האחרונים  רוב  כתבו למעשה 

קצר זמן  תוך מחזירה  אם יד)לבדיקה סע' פי"א הדר' 'חובת .(ראה

הלכה ללמוד יש  לטלית  מזוזה  בין מההשוואה  אמנם,

לחזור ורוצה  מעצמה  המזוזה  נפלה  כאשר – במזוזה אחרת 

טליתו " נפל כמו  לברך , ודאי "צריך שם)ולקובעה  .(ברכ"י

אחרת מזוזה  וקובע  מהפתח  מזוזה  המוריד  דין  ומה 

במקומה ?

שיק  רפה)המהר "ם  סי' יו"ד אך (שו"ת לברך , שצריך פסק 

המהרש "ג  נז)תלמידו סי' יו"ד שהיות(שו"ת וסובר  עליו חלק

על  לברך  ואין  אחרת , מצוה  זו אין  הפתח  באותו  וקובע  וחוזר 

שם)כך  הדר' 'חובת .(וראה

המזוזה מן שפטור לארץ  בחוצה בית שוכר  בדין והנה ,

יום  סכ"ב)שלשים  רפו סי' יור"ד ובשו"ע ה"י, הרבי(לקמן כתב (ספר –

(81 עמ' בהכנסהמנהגים תיכף המזוזות  לקבוע מנהגינו ..." :

נוטלים יום  שלשים  שבמלאות  אלא  ברכה , שבלי ומובן לבית ,

ממנה , יותר ביפה  להחליפה  מותר  והרי לבודקה , אחת מזוזה 

אלו גם  להוציא ומכוונים  בברכה , החדשה  קובעים  ובמילא 

הרבי, שלדעת להוכיח יש  ומכאן הדלתות ..". שאר  כל שעל 

עליה מברך – במקומה  אחרת  במזוזה  מזוזה (סידור המחליף

תערב) עמ' והערות ציונים עם הזקן .רבינו

ה'תשפ"א  אב מחם ג' שי יום סתומה  ופרשה פתוחה פרשה

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰
,äèéMä òöîàa øîb íà :úBøeö ézL dì Lé ,äçeút äLøẗ¨¨§¨¥¨§¥¦¨©§¤§©©¦¨
úlçzî äçeút àéäL äLøtä ìéçúîe ,éeðt äèéMä øàL çépî©¦©§¨©¦¨¨©§¦©¨¨¨¤¦§¨¦§¦©

ìL dì Lé ,äîeúñ äLøt ...äiðMä äèéMäøîb íà :úBøeö L ©¦¨©§¦¨¨¨¨§¨¥¨¨Ÿ¦¨©
ìéçúîe ,[úåéúåà òùú] øeòMk çåø çépî ,äèéMä òöîàa§¤§©©¦¨©¦©¤©©¦©§¦
àöniL ãò ,äîeúñ àéäL äLøtä úlçzî äèéMä óBña ázëì¦§Ÿ§©¦¨¦§¦©©¨¨¨¤¦§¨©¤¦¨¥
dúlçz ,äçeút äLøtL ,øîBà úàöîð ...òöîàa çåøä̈¤©¨¤§©¦§¥¨¥¤¨¨¨§¨§¦¨¨
òöîàî dúlçz ,äîeúñ äLøôe ;íìBòì äèéMä úlçúa¦§¦©©¦¨§¨¨¨¨§¨§¦¨¨¥¤§©

.íìBòì äèéMä©¦¨§¨
הרמב "ם : לשיטת 

dgezt dyxt"צורות שתי  לה  בראש "יש  תמיד (ומתחילה

השורההשורה) באמצע מסתיימת  הקודמת  הפרשה אם  א . :

אותיות תשע  כשיעור  רווח ה"י)ונשאר פ"ז לעיל הפרשה(ראה ,

אם(הפתוחה)הבאה  ב . הבאה . השורה בתחילת מתחילה 

השורה  בסוף מסתיימת  הקודמת  רווח הפרשה  אין אך באמצעה, (או

אותיות) תשע בתחילתשל הפרשה  את  ויתחיל  ריקה  שורה  ישאיר 

השלישית . השורה 

dnezq dyxt"צורות שלש  לה  באמצע "יש  תמיד (ומתחילה

השורה ,השורה) באמצע  מסתיימת הקודמת  הפרשה  אם  א . :

הבאה הפרשה את  יתחיל אותיות  תשע  כשיעור  רווח לאחרי

השורה , סוף  עד הנדרש  הרווח נשאר  לא אם  ב. שורה . באותה 

הבאה הפרשה  את  ויתחיל ריקה השורה  המשך את  ישאיר

מסתיימת הקודמת  הפרשה אם  ג. הבאה . השורה  מאמצע 

השורה מאמצע הבאה  הפרשה את  יתחיל השורה , בסוף 

אותיות . תשע  של  רווח  לאחר  הבאה ,

הרא "ש  ר"ת)ולשיטת  בשם פי"ג ס"ת קטנות :(הלכות

dgezt dyxtאו השורה  בתחילת רווח לאחר מתחילה

הקודמת . השורה  dnezqבסוף  dyxtהפרשה את  סיים  אם  -

את ומתחיל ריקה  שניה  שורה  מניח השורה, בסוף  הקודמת

בתחילת סיים ואם  שלישית . השורה  בתחילת  הבאה  הפרשה 

שניה פרשה  והתחיל  אותיות  תשע  של רווח הניח  שורה ,

סתומה . פרשה היא  גם  - שורה  באותה 

ערוך' ה 'שלחן כתב  ס"ב)להלכה , ערה סי' :(יור"ד

הרמב "ם בין  מחלוקת  יש  סתומה  וצורת  פתוחה  "בצורת 

ש בענין  ויעשה  כולם  ידי  יצא  שמים  וירא  dyxtaוהרא "ש ,
dgeztבסופה וישתייר שיטה , באמצע  שלפניה פרשה  יסיים 

שתחתיה " שיטה  בראש  לכתוב ויתחיל  אותיות  תשע  כדי  חלק

הבאה, הפרשה את שם ויתחיל השורה בתחילת אותיות תשע של רווח יעשה [ולא

ט"ז  – סתומה פרשה זו הרמב"ם לשיטת אבל פתוחה פרשה זו הרא"ש לשיטת כי

סק"ה] "ובשם .dnezq dyxtשלפניה פרשה  יסיים  תמיד ,

לכתוב ויתחיל אותיות , תשע  כדי  חלק  ויניח שיטה  בתחלת 

עצמה" שיטה  אותה ויתחיל בסוף  השורה בסוף הפרשה את יסיים [ולא

סתומה, פרשה זו הרמב"ם שלדעת אף השניה, השורה מאמצע הבאה הפרשה את

שם] ט"ז – פתוחה פרשה זו הרא"ש לשיטת ביןכי כשר הוי "ובהכי

להרא "ש". בין  להרמב"ם 

ה'תשפ"א  אב מחם ד' שלישי יום השגחה? ללא כשרות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰úöiöî úélè ç÷Blä©¥©©¦§ª¤¤
èBéãää ïî ;äøLk ,[øçåñ] øbzä ïî ¯ éBbä ïî ...÷eMä ïî¦©¦©¦©©¨§¥¨¦©¤§

.äìeñt ,[øçåñ åðéàù]§¨
שהטעה יתברר  אם שלו המוניטין את  לאבד חושש  התגר



v"ndqeעח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הטלית את  שקנה  דבריו  על  לסמוך ניתן  ולכן  הקונים , את 

במסחר , עיסוקו שאין מי אך  כשרה, והיא מישראל המצויצת 

עליו. לסמוך ואין  בשקר להיתפס  כך כל חושש  אינו 

סמך  על מזון  מוצרי לקנות  לכאורה  להתיר יש  זה  פי ועל 

שהמפעל  בהנחה האריזה , על המופיעים  הרכיבים  רשימת 

לפגיעה מחשש  הרכיבים  ברשימת  מלהטעות יימנע 

באמינותו.

אברהם ' ה 'מגן ס"א)אך כ סי' נקטו(או"ח בכוונה  כי כתב 

zvievn"הלוקח  zilhהציצית חוטי  עם  בגד  שקונה היינו  ,"

נוסף טעם יש  מצויצת בטלית  כי  לבד הציצית  חוטי את  ולא 

את עושים  כיצד יודע  הגוי אין כלל  שבדרך משום  להקל,

ישראל  בידי שנעשתה  מסתבר ולכן הקשרים , ואת  החוליות

החזקה על לסמוך אין  זו  הוכחה  לולי  אך  ממנו, קנאה  והגוי 

מתגר בשר  הקונה ולכן במוניטין , הפגיעה  בגלל משקר שאינו

עדות  ללא  כשר  שהבשר  אמירתו  על  להסתמך יכול (וראה אינו

ס"ב) שם הזקן אדמו"ר .שו"ע

ביהודה ' סי'עב)וה 'נודע או"ח לחלק(מהדו"ת אחר  טעם כתב 

אינו שהתגר החזקה כי  מאכל, לקניית  מהגוי ציצית  קניית  בין 

את לשלול רק  מועילה באמינותו לפגוע שלא  כדי משקר

שיעשה  miiciaהחשש  dyrnולכן הישראל, את  להכשיל כדי

ישראל  לשימוש  מלכתחילה שמיוצר  ציצית  עם בגד  בקניית 

משום רווח, למטרת  במתכוון  זאת  זייף שהמוכר  לחשוש  אין 

גם שנועדו מאכל בדברי  אך  נאמנותו , את לאבד רוצה  שאיננו 

מעשה בידיים שעשה  דווקא  החשש  אין הגויים , לשימוש 

שהבשר לוודא  הקפיד ולא  היטב בדק  שלא  יתכן אלא  זיוף 

עדות נדרשת זה חשש  וכנגד  כשר , הישראל לקונה  שמוכר 

כך. על  נאמן  הגוי ואין גמורה 

ה'תשפ"א  אב מחם ה' רביעי יום איסור? מאכל על מברכים האם

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰øác ìëBàä ìk̈¨¥¨¨
,älçza àì åéìò Cøáî Bðéà ¯ äââLa ïéa ïBãæa ïéa ,øeñàä̈¨¥§¨¥¦§¨¨¥§¨¥¨¨Ÿ©§¦¨

.óBqa àìå§Ÿ©
במשנה  הוא  ההלכה  א)מקור  מה, מי(ברכות כי  האומרת 

סבור , ו"רבינו לזימון. להצטרף  יכול אינו אסור מאכל  שאכל

דאין לומר  רוצה  מזמנין' ד 'אין במתניתין שאמרו  מה 

משנה)מברכים " וכתב :(לחם הרמב "ם  על  חולק  הראב"ד אבל .

ש 'אין אלא מברכין אין אמרו שלא גדולה, טעות  בזה  "טעה 

יברכו לא למה  וסוף תחילה  ברכה  אבל עליהן '.. מזמנין

ונהנו". הואיל

הט"ז  כתב  המחלוקת  סק"א)ובביאור  קצו סי' שבאוכל (או"ח :

באוכל  ונחלקו יברך , שלא  סובר  הראב "ד  גם  במזיד איסור 

לברך  צריך הראב "ד לדעת  – איסור שזה ידע  שלא  בשוגג

לדין דומה והדבר  לברך, אין בשוגג  גם הרמב "ם  לדעת  ואילו 

צריך  שהמוכר הלוקח, ואכלו לחברו איסור מאכל  המוכר

הדמים  את  לו סי"ג)להחזיר  קיט סי' אכלו",(יו"ד לא כאילו  "דהוי

צורך  ואין  כלל", אכל  לא  כאילו  – ברכה  לגבי  "נחשב  גם וכך

לברך.

כך: על  להקשות  שיש  אלא 

לא למה  וסוף  תחילה  ברכה  "אבל בהשגתו : כתב  הראב"ד

אחרונה . בברכה  והן ראשונה  בברכה הן  שחולק היינו  יברכו",

שכן האחרונה , הברכה  לגבי  רק  הוא בשוגג  הנידון ואילו 

שייך  "לא  כי שיברך, מודה  הרמב "ם גם הראשונה  בברכה 

איסור " של  שהוא  יודע  אינו  שהרי מברך אינו  בשגגה למימר

משנה) –(כסף ראשונה  ברכה לגבי  גם  חולק  שהראב "ד  ומכך .

במזיד! באוכל  גם  היא  שהמחלוקת  מוכח

שנמצא מי לגבי הט"ז דברי  בהמשך מובנים  הדברים  אך

יברך  לא  הרמב"ם  שלדעת  איסור, דבר  לאכול  והוצרך בסכנה

אחרונה , ברכה  יברך שלא  הרמב "ם  סבור  שבשוגג כשם  כי

ליה והוי  יבין, מי  ו "שגיאות איסור  שזה  לו  שנודע  למרות

שאמנם בסכנה  שנמצא  מי כך היתר ", אכל  כאילו  למפרע 

הראב "ד  אבל  יברך. לא  זאת  בכל  איסור , לאכול לו  הותר 

כך  לברך , צריך  בשוגג האוכל שלדעתו  כשם  כי כך על יחלוק 

לברך. צריך בוודאי איסור , לאכול לו שהותר  מי  גם

לברך  שצריך בהשגתו  הראב "ד  שכתב  מה  מובן  ומעתה 

seqe dligzלא דהא  תחילה  שייך אין  דבשוגג  גב  על  "אף  –

היכא תחילה  שפיר  שייך מכלֿמקום איסור , כאן דיש  ידע 

במזיד" שעושה  אע"פ  שוגג  מקרי  נמי  דהוא  אניס, (ט"ז דהוא 

שם) מש"ז פמ"ג גם וראה .שם.

ה'תשפ"א  אב מחם ו' חמישי יום שאכל  במקום שלוש מעין ברכת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰úkøa Cøáîä ìk̈©§¨¥¦§©
ìL ïéòî úçà äëøa Bà ïBænäéøö ,LíB÷na dúBà Cøáì C ©¨§¨¨©©¥¥¨Ÿ¨¦§¨¥¨©¨

ïéònL äëøa àìå ,ïBænä úkøa Cøáé àì ,älçzëìe ...ìëàL¤¨©§©§¦¨Ÿ§¨¥¦§©©¨§Ÿ§¨¨¤¥¥
ìL.ìëàL íB÷náe ,áLBé àeäLk àlà ,L ¨Ÿ¤¨§¤¥©¨¤¨©

כברכת היא  שלוש ' 'מעין שברכת  משמע  הרמב "ם מדברי 

שאכל. במקום  לברכה  שצריך המזון

ראשונים  בזה ב)ונחלקו  קא, התוספות (פסחים מביאים(שם).

ש "דברים  הרמב"ם , כדעת  שהיא  הרשב"ם  דעת  oiperhdאת 
onewna mdixg`l dkxa לברך צריך מינין", ז ' וכל  יין כגון

הוו לא  מינין  ז' וכל "יין  התוספות  לדעת  אך שאכל , במקום 

וכל  פת  אלא  - במקומן לאחריהם  ברכה  הטעונין  דברים  בכלל

שיש מזונות מיני כל שמא  או המוציא עליו  שמברכין  פת מיני

לאחריהן ברכה הטעונין דברים בכלל הוו מינין , מה' בהם

במקומן".

הרמב "ם שגם  שיתכן  העיר , המשנה ' ה 'מרכבת  אמנם,

דגן מיני  לענין  רק  המזון  לברכת  שלוש  מעין ברכת  את  מדמה 

פירות על לברכה  בנוגע  לא  אבל  אלו , בפרקים  עוסק  שבהם

ח. מפרק  רק  הרמב "ם  עוסק שבה המינים  משבעת 
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המינים שבעת  כל הרמב "ם שלפי  כתב  שמח' וה 'אור 

אם אבל לכתחילה  רק  זהו שבהם  אלא  במקומם  ברכה  טעונים 

למקומו לחזור  בדעתו  ואין במזיד, אפילו אחר , למקום  הלך 

למקומו לחזור חייב סעודה  קבע  אם  ורק  לחזור , חייב  אינו

ממקומו. עקר  אם ולברך 

ערוך' ס"ה)ה 'שלחן קעח, סי' הדעות :(או"ח שלשת את  הביא 

לאחריהם ברכה  טעונים  המינים  ששבעת  אומרים  "יש 

אומרים ויש  הגה: דגן . מיני דדוקא  אומרים  ויש  במקומם,

לבד פת  פ"ד)דוקא  מיימוני הזקן (הגהות אדמו"ר הביא וכן  (שם ".

לברך ס"ג) המינים  שבעת  בכל יחמיר  "ולכתחילה  וסיכם :

ולברך  לחזור  צריך אין מקומו שינה  אם  בדיעבד  וכן במקומו,

להקל ". ברכות שספק 

ה'תשפ"א  אב מחם ז' שישי יום 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

ריח  מדוע  אך ברוב . בטל עליו , שמברכיו  בריח שהתערב 

עבודה ֿזרה  של בהם)בשמים  להריח הוא(שאסור אם  ברוב  בטל

ביטול לה אין עבודה ֿזרה  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 

עבודה של  בשמים  בריח שגם הרמב "ם  בדעת  שנקטו  ויש 

הבשמים רוב  אחר הולכים  המלך זרה  יד מ"ו. פ"ח ברכות לדוד (שושנים

.כאן)

המלך': ב 'יד  וביאר 

משום בו  אין  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 

הר רצונו.ה 'עבודה ֿזרה', מתמלא בזה  כי  כהנאה  נחשבת  זו י 

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 ֿזרה אף  מתבטל עבודהֿזרה  של בשמים  ריח ולכן 

הריח  עצם  כי ביטול, לה ממש)אין  בו איסור ,(שאין בו אין 

ה 'עבודה ֿזרה ' 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

ה'תשפ"א  אב מחם ח' קודש שבת בימינו  הקנה בן נחוניא רבי תפילת

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰Løãnä úéáì ñðëpä©¦§¨§¥©¦§¨
ìò øîà àlL ,äëìä øáãa ìLkà àlL ...ïBöø éäé' :øîBà ¯¥§¦¨¤Ÿ¤¨¥¦§©£¨¨¤ŸŸ©©
;øzî øeñà ìòå ,øeñà øzî ìò ,àîè øBäè ìòå ,øBäè àîè̈¥¨§©¨¨¥©ª¨¨§©¨ª¨
ìàå ;[éðåìùë ìò] éøáç éa eçîNéå ,äëìä øáãa ìLkà ìàå§©¤¨¥¦§©£¨¨§¦§§¦£¥©§©

.'íäa çîNàå ,éøáç eìLké¦¨§£¥©§¤§©¨¤
מ"ב)שנינו פ"ד מתפלל (ברכות היה הקנה  בן נחוניא רבי  :

מה לו : אמרו קצרה. תפלה  וביציאתו המדרש  לבית  בכניסתו

יארע שלא  מתפלל אני בכניסתי  להם : אמר  זו? לתפלה מקום 

חלקי". על  הודאה  נותן  אני וביציאתי ידי, על  תקלה  דבר 

שהובא כפי נחוניא  רבי  תפילת נוסח את  הביא  והרמב"ם 

ב)בגמרא  כח, .(שם

יום ֿטוב ' ה 'תוספות  המשניות)וכתב לפירוש ששתי(בפתיחה

המדרש לבית  שיכנס  מי  כל על  חובות  "הן  אלו  תפילות 

בפי שגורות אינם כי  התפילות  באלו  יכשלו ורבים  שיאמרם...

כלשונם". מעתיקם  אני  כן  על  כל,

ערוך' ב 'שלחן שם)וגם  אדה"ז ובשו"ע קי, סו"ס נפסק(או"ח

זו תפילה  נוסח  לומר  צריך המדרש  לבית הנכנס  כי להלכה ,

והט"ז  וביציאתו . סק"ח)בכניסתו  במי(שם הדין "הוא  כי  הוסיף

להוראה". שהגיע במי  ובפרט ביחידות , אפילו  ללמוד שישב 

אברהם ' סקט"ז)וה 'מגן תפילה(שם אומר  היה ז"ל  שהאר"י  כתב

בוקר . בכל  זו 

62)והרבי  הע' 44 עמ' יט, שיחות עיון(לקוטי "צריך כך : על  כתב 

בסידורים  הנוסח  נדפס  ולא כן , נוהגין  ראיתי שלא (גם גדול 

וכו') ללומדים שהוא – וכיו"ב דא"ח עם בהסידור דברילא את  והביא  ."

השולחן ' סט"ז)ה 'ערוך שם בימינו:(או"ח המנהג את  שמנמק 

מורים אינם  המדרש  בבית  הלומדים  דעכשיו  משום  "נראה

הוראות".
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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
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««¬≈¿»
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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
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
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˙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¿«≈«»
¯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
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פג dfefn zekld - dad` xtq - a`Îmgpn 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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
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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

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
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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,
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
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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

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)
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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

‰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
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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
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
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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

à"ôùú'ä áà-íçðî 'â éðù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפרשיות 1) מניין והפתוחות; הסתומות פרשיות דיני

השירות. כתיבת צורת התורה; שבכל והפתוחות הסתומות

.‡¯Ób Ì‡ :˙B¯eˆ ÈzL dÏ LÈ ‰Áe˙Ù ‰L¯t»»»¿»∆»¿≈ƒ»«
ÏÈÁ˙Óe ,Èet ‰ËÈM‰ ¯‡L ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡a¿∆¿««ƒ»«ƒ«¿»«ƒ»»«¿ƒ
‰na .‰iM‰ ‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ‰Áe˙Ù ‡È‰L ‰L¯t‰«»»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»«¿ƒ»«∆
¯eÚLk ÁÂ¯ ‰ËÈM‰ ÔÓ ¯‡LpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆«¿ƒ
Ì‡ B‡ ,ËÚÓ ‡l‡ ¯‡L ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˙Bi˙B‡ ÚLz≈«ƒ¬»ƒ…ƒ¿«∆»¿«ƒ
,·˙Î ‡la ‰iL ‰ËÈL ÁÈpÓ - ‰ËÈM‰ ÛBÒa ¯Ób»«¿«ƒ»«ƒ«ƒ»¿ƒ»¿…¿»
.˙ÈLÈÏM‰ ‰ËÈL ˙lÁzÓ ‰Áe˙t‰ ‰L¯t‰ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ«»»»«¿»ƒ¿ƒ«ƒ»«¿ƒƒ

.·¯Ób Ì‡ :˙B¯eˆ LÏL dÏ LÈ ‰Óe˙Ò ‰L¯t»»»¿»∆»»ƒ»«
¯eÚMk ÁÂ¯ ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡a2·zÎÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆¿««ƒ»«ƒ«∆««ƒ«¿ƒƒ¿…

‡È‰L ‰L¯t‰ ˙lÁzÓ ˙Á‡ ‰·z ‰ËÈM‰ ÛBÒa¿«ƒ»≈»««ƒ¿ƒ««»»»∆ƒ
¯‡L ‡Ï Ì‡Â .ÚˆÓ‡a ÁÂ¯‰ ‡ˆniL „Ú ,‰Óe˙Ò¿»«∆ƒ»≈»∆«»∆¿«¿ƒ…ƒ¿«
ÛBÒa ·zÎÏÂ ¯eÚMk ÁÂ¯‰ ÁÈp‰Ï È„k ‰ËÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»¿≈¿«ƒ«»∆««ƒ¿ƒ¿…¿
ÁÂ¯ ËÚÓ ÁÈpÈÂ ,Èet Ïk‰ ÁÈpÈ - ˙Á‡ ‰·z ‰ËÈM‰«ƒ»≈»«««ƒ««…»¿«ƒ«¿«∆«
‰Óe˙q‰ ‰L¯t‰ ·zÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ,‰iL ‰ËÈL L‡¯Ó≈…ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿…«»»»«¿»

‰iL ‰ËÈL ÚˆÓ‡Ó3ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÛBÒa ¯Ób Ì‡Â . ≈∆¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»«¿«ƒ»«ƒ«
·zÎÏ ÏÈÁ˙Óe ,ÁÂ¯‰ ¯eÚLk ‰iL ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆««¿ƒƒ¿…

‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó ‰Óe˙q‰4‰L¯tL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»≈∆¿««ƒ»ƒ¿≈»≈∆»»»
ÙÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ˙lÁ˙a d˙lÁz ‰Áe˙5‰L¯Ùe , ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ««ƒ»¿»»»»

.ÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó d˙lÁz ‰Óe˙Ò¿»¿ƒ»»≈∆¿««ƒ»¿»

אותיות.2) ט)3)תשע הלכה א, פרק (מגילה ירושלמי
הראשונה  השיטה בסוף חלק (שהניח ומכאן מכאן "פתוחה

סתומה". - השנייה) השיטה "פתוחה 4)ובתחילת (שם)
סתומה". - השיטה) בראש חלק (שהניח (שם)5)מראשה

הראשונה  השיטה בסוף חלק (שהניח מסופה "פתוחה
חולקים  רבים פתוחה". - השנייה בתחילת לכתוב והתחיל
יורה  יוסף (בית ראה והסתומה". ה"פתוחה בשיטת רבינו על
ורבינו  א). עמוד לב דף מנחות ותוספות רע"ה סימן דעה
כמו  הגירסה לפניו שהייתה הנ"ל, מהירושלמי מקורו

שהעתקנוה.

.‚Bw˙Ï ¯LÙ‡ ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa dbÓ BÈ‡L ¯ÙÒ6 ≈∆∆≈À»¿»≈¿»≈∆¿»¿«¿
e¯‡aL BÓk ,B‰Èb‰Ïe7ÁÂ¯a ‰ÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒ¿∆≈«¿¬»ƒ»»¿∆«

,‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ‰Óe˙Ò ‰Áe˙t ·˙ÎÂ ,˙BiL¯t‰«»»ƒ¿»«¿»¿»¿»¿»
B‡ ,‰L¯t Ba ÔÈ‡L ÌB˜Óa Èet ÁÈp‰Â ˜ÈÒÙ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿∆≈»»»
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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
,¯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∆¿≈»¿¿»«…∆∆∆∆
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צי dxez xtq zekld - dad` xtq - a`Îmgpn 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 -¿»

- ˙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»¿»«¿«≈¿«¬≈
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dxezצב xtq zekld - dad` xtq - a`Îmgpn 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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«…«¿≈∆¿
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»¿¿≈≈««¿«≈∆
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צג dxez xtq zekld - dad` xtq - a`Îmgpn 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,¯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¿≈∆
- 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«
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,˙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¥©§¨§¨§¤§¥

: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∆¿»¿…«

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



צה dxez xtq zekld - dad` xtq - a`Îmgpn 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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,

.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»∆¿»«¿«≈«««»«¬»
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dxezצו xtq zekld - dad` xtq - a`Îmgpn 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰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:
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
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.„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
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
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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

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∆
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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 , ≈∆»¿…¿«∆∆¿»¿∆¿¿…

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¿≈≈∆»≈≈¿…∆…
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‰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 התורה 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
d"kq zekln oii

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

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¿≈∆»¿«¬≈¿«»

à"ôùú'ä áà-íçðî 'ã éùéìù íåé

-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
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קי ziviv zekld - dad` xtq - a`Îmgpn 'c iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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∆∆
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»∆
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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¿≈»

˙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
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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
(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
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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
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
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‰˜c· Ì‡ - ‰ÁÓn‰ ÔÓ ‰Á˜ÏpL27‰Ú„BÂ ∆ƒ¿¿»ƒ«À¿∆ƒƒ¿¿»¿¿»
n‰ ÔÈBÚ·ˆ ¯‡MÓ „Á‡a ‰ÚaˆpLÔÈ‡L ÌÈ¯ÈÁL ∆ƒ¿¿»¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒƒ∆≈»

ÔÈ„ÓBÚ28.‰ÏeÒt , ¿ƒ¿»

שם).26) (מנחות בכשרות ומוחזק בצביעתה בקי
לבדקה.27) צורך אין לכתחילה אבל במקרה,
ה"א.28) לעיל ראה מתקיימים,

.‰‰Úaˆ Ì‡ Ú„eiL „Ú d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈk≈«¿ƒ»«∆ƒ»«ƒƒ¿¿»
¯È¯Â Ô·z ÔÈÁ˜BÏ ?Â‡Ï Ì‡ d˙ÎÏ‰Î29ÏeÏaL ÏL30 ¿ƒ¿»»ƒ»¿ƒ∆∆¿ƒ∆«¿

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ eˆnÁ˙pL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe31˙ÏÎz‰ ÔÈ¯BLÂ , ≈«¿«ƒ∆ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈∆
dÈÚ· ‰„ÓÚ Ì‡ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔlÎa32,‰˙‰Î ‡ÏÂ ¿À»≈≈¿≈ƒ»¿»¿≈»¿…»¬»

ÔÈ¯BÚN ÏL ˜ˆa ÔÈÁ˜BÏ ,‰˙‰k Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆¿ƒ
ÔÈLtÚnL33ÒÈ¯eÓÏ B˙B‡34˙ÏÎz‰ BÊ ˙‡ ÔÈ˙BÂ , ∆¿«¿ƒ¿¿»¿¿ƒ∆«¿≈∆

ÌÈ‡ÈˆBÓe ,¯ep˙a ˜ˆa‰ ‰ÙB‡Â ,BÎB˙a ˙ÈpzLpL∆ƒ¿«≈¿¿∆«»≈¿«ƒƒ
‰nÓ ‰˙‰k Ì‡ ;d˙B‡ ÔÈ‡B¯Â ˙t‰ ÔÓ ˙ÏÎz‰«¿≈∆ƒ««¿ƒ»ƒ»¬»ƒ«
¯˙BÈ ‰¯ÁL‰Â dÈÚ ÛÈÒB‰ Ì‡Â ;‰ÏeÒt - ‰˙È‰M∆»¿»¿»¿ƒƒ≈»¿À¿¬»≈

‰¯Lk - ‰iÙ‡‰ Ì„˜ ‰˙È‰M ‰nÓ35. ƒ«∆»¿»…∆»¬ƒ»¿≈»

כמו 30)נוזל.29) קשה, נרתיק בתוך הגדל רך, שרץ מין
ט). נח, (תהלים יהלוך" תמס עליהם 31)"שבלול שעברו

האדם. מגוף משיצאו יום בצבעה.32)ארבעים
הרבה.33) שיחמץ כדי רבים ימים אותו מיץ 34)מניחים

במלח. הכבושים נתנו 35)דגים ושם ע"א. מג, מנחות
- לרעה דברו המשנה אמת" שנוי שקר, "שנוי לזה: סימן
ולקיימו  עליו להוסיף דברו המשנה הוא; שרע יודעים הכל

הוא. וטוב שכשר יודעים הכל -

.Â¯ˆÁ36˙e¯LÎa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈ‰Â ,˙ÏÎz da ÔÈ¯ÎBnL »≈∆¿ƒ»¿≈∆¿»À¿»ƒ¿«¿
‡È‰ È¯‰Â ,‰˜È„a CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â Ì˙Ò ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏ -¿ƒƒ∆»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ

„LÁzL „Ú d˙˜ÊÁa37È˙ek‰ Ïˆ‡ ˙ÏÎz „È˜Ùn‰ . ¿∆¿»»«∆≈»≈««¿ƒ¿≈∆≈∆«ƒ
dÙÈÏÁ‰ ‡nL ,‰ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ -38ÈÏÎa ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¬≈∆¿»∆»∆¡ƒ»¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ

Ìe˙Á ‰È‰Â39˙BÓ˙BÁ ÈLa40- Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ , ¿»»»ƒ¿≈»»¿»
‰ÏeÒt - „Á‡ Ì˙BÁa ,‰¯Lk41. ¿≈»¿»∆»¿»

ד,36) (דה"א ככתוב עיר, בקרבת וביחוד מושב, או כפר
הערים. סביבות אשר חצריהם פסול 37)לג): שמצאו

שתיפסל". "עד הגירסא: ושם לט.) (ע"ז בתכלתם
להחליפה.38) יזייף יקרים, דמיה שתכלת סגור.39)מתוך
כדרך 40) שלא משונה, באופן עשויים הסגר סימני שני

ה). (י"ג, אסורות מאכלות הל' השווה אדם. בני שאר סגירת
ולהחליפה 41) לזייף לטרוח חשוד שהוא ע"ב. לט, ע"ז

(רש"י).

.ÊÔÈ˜eÒt ÔÈËeÁ ‡ˆÓ elÙ‡ ,˜eMa ˙ÏÎ˙ ‡ˆBn‰42, «≈¿≈∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ
‰ÏeÒt43‰¯Lk - ÔÈ¯eÊL ;44˙ˆiˆÓ ˙ÈlË Á˜Bl‰ .45 ¿»¿ƒ¿≈»«≈««ƒ¿À∆∆

d˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ˜eM‰ ÔÓ46È˙ek‰ ÔÓ ; ƒ«ƒƒ¿»≈¬≈ƒ¿∆¿»»ƒ«ƒ
¯bz‰47‰¯Lk -48ËBÈ„‰‰ ÔÓ ,49‰ÏeÒt -50. ««»¿≈»ƒ«∆¿¿»

יש 42) כי בגד, מהם ולארוג ולקשרם לחזור דרך שאין
בקשירתם. אריגת 43)טורח לשם נצבעו שמא חוששים

צו:). (עירובין ציצית לשם ולא דרך 44)בגד אין כי
ונצבעו  שוזרו ציצית לשם ובוודאי שזורים, חוטים לארוג

פסולה". ושזורין פסוקין "חוטין כתוב: אחר, ובנוסח (שם).
בתשובתו, רבינו השיב כבר אבל ועוד. וונציה מנטובה, ראה
ראה  החדש. הנוסח לפי ההעתקות לתקן וציוה בזה שטעה
הדפיסו  וילנא דפוס וברמב"ם רבינו". "תשובות במוספנו
המאוחרים. הדפוסים בשאר וכן והנכון. המוגה הנוסח את

בציצית.45) כהלכתה.46)עשויה סוחר 47)שנעשית
ומוכרם. דברים מישראל 48)הקונה קנאה שבוודאי

פסולים  דברים ולמכור לקנות לנפשו ירע לא כי מומחה,
מג.). סוחר.49)(מנחות הוא 50)שאינו שמא שם.

- הם לבן חוטי ואם נצבעה, לשמה ושלא צבעה בעצמו
('נמוקי  פסולה גוי שעשאה וציצית טוואם, הוא שמא

יוסף').

.Á¯‡MÓ B‡ ‰w¯È B‡ ‰n„‡ dlÎ ‡È‰L ˙ÈlË«ƒ∆ƒÀ»¬À»¿À»ƒ¿»
Ì‡ :dÚ·ˆ ÔÈÚk dlL Ô·Ï ÈËeÁ ‰NBÚ ,ÔÈBÚ·ƒ̂¿ƒ∆≈»»∆»¿≈ƒ¿»ƒ

‰n„‡ Ì‡ ,ÔÈw¯È - ‰w¯ÈÔÈn„‡ -51dlÎ ‰˙È‰ . ¿À»¿Àƒƒ¬À»¬Àƒ»¿»À»
ÔÓ ıeÁ ,ÔÈBÚ·ˆ ¯‡MÓ dlL Ô·Ï ‰NBÚ - ˙ÏÎz¿≈∆∆»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

˙ÏÎ˙k ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯BÁM‰52Ïk‰ ÏÚ C¯BÎÂ , «»ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈««…
˙ÏÎz „Á‡ ËeÁ53˙BiˆÈˆ ¯‡La ÔÈNBÚL C¯„k , ∆»¿≈∆¿∆∆∆ƒƒ¿»ƒƒ

.ÔÈÚe·ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ

שיהיו 51) הכנף" ציצית "על שנאמר: ע"ב. מא, מנחות
טוב' יום ה'תוספות בעל והעיד הכנף, ממין ציציותיה
שראה  ציצית, הל' הרא"ש על חמודות' 'דברי בפירושו
ביצה  בחלמון ירוקה ציצית פראג, בקהילת בביתֿהכנסת
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
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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

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
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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

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
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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

אותו". "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,

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

à"ôùú'ä áà-íçðî 'ä éòéáø íåé

-dad̀xtq
zFkxA zFkld1 ¦§§¨

ÏB„b‰ ÌM‰ ˙‡ C¯·Ï ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ¿»≈∆«≈«»
.‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ LB„w‰Â¿«»««¬ƒ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
ממנו"1) וליראה תמיד הבורא לזכור "כדי הברכות: טעם

חלק  נבוכים מורה והשווה ד). (הלכה בסמוך רבינו (דברי
מ"ד. פרק ג,
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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¿
‰‡„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
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.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∆…»»»≈¿»»∆»≈
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
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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,
"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
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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
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
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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¿¿
‰ÈÏÚ18'B‚Â ˙È¯a‰ È¯·c ‰l‡ :¯Ó‡pL ,˙B˙È¯a LÏL »∆»»¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¿

'B‚Â ÌÈ·v Ìz‡ ,·¯Áa Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈«∆ƒ»ƒ¿
.'B‚Â ˙È¯·a E¯·ÚÏ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿

כולם...13) ועל בה: ומסיים וכו', לך נודה בה: שמתחיל
לרבינו. התפילות" ב"סדר ראה כו', לך מודים אנו

(ברכות 14) מזון לנו המוציאה ארץ היא: אחת חתימה כולה
(ירמיה 15)מט.). אלו בלשונות נשתבחה ישראל שארץ

ח). ג, שמות יט; –16)ג, ברית ע"ב. מח, ברכות
ח) יז, (בראשית לאברהם הארץ ניתנה מילה ברית שעלֿידי
ומצוותיה  התורה ע"י וכן מגורך, ארץ את ולזרעך לך ונתתי
המצוה... כל א): ח, (דברים שנאמר ישראל, לארץ זכו
הארץ  את וירשתם ובאתם תחיון... למען לעשות תשמרון
משום  אמרו: ה"ו) פ"א, (ברכות וב'ירושלמי' שם). (רש"י
מה  מפני - גוים ארצות להם ויתן מד) קה, (תהלים שנאמר

ינצורו. ותורותיו חקותיו ישמרו בעבור מנויות 17)- והן
ה"ט. פ"ג, מילה הלכות מצוותיה,18)לקמן, קיום על

שם. רבינו דברי השווה

.„eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯" :da Á˙Bt ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ≈«»«≈¡…≈
ÔBiˆ ÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ»≈¿«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒ
ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" :B‡ ,"E„B·k ÔkLÓƒ¿«¿∆«¬≈¡…≈ƒ»«ƒ
ÌÁÓ" B‡ ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba" da Ì˙BÁÂ ,"E¯ÈÚƒ∆¿≈»≈¿»»ƒ¿«≈

ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a Ï‡¯NÈ BnÚ19˙‡¯˜ CÎÈÙÏe ." «ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ ¯Ó‡ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ .'‰ÓÁ' BÊ ‰Î¯a¿»»∆»»¿»ƒ∆…»««¿≈»ƒ

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,BÊ ‰Î¯·a20ÔÈÚ ‡È‰L ÈtÓ ,21 ƒ¿»»…»»¿≈»ƒ¿≈∆ƒƒ¿«
˙Èa ˙eÎÏÓ ˙¯ÊÁa ‡l‡ ‰¯eÓ‚ ‰ÓÁ ÔÈ‡L ,‰Î¯a‰«¿»»∆≈∆»»¿»∆»«¬»««¿≈

.„Âc»ƒ

קמז,19) (תהלים שנאמר ישראל, נחמת הוא ירושלים שבנין
בונה  אימתי - יכנס ישראל נדחי ה' ירושלים בונה ב):
מט.). (ברכות יכנס" ישראל ש"נדחי בזמן ירושלים?
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ב'ילקוט 20) (מצאתיו מדרש בשם מביא ירחי" וב"אבן שם.
ישראל  מאסו נבט בן ירבעם "בימי ח): שמואלֿא שמעוני'
ביתֿהמקדש  ובבנין דוד, בית במלכות דברים: בשלשה
דוד" ביתך "ראה טז): י, (דה"יֿב שנאמר שמים, ובמלכות
לאהליך  "איש הבית, ובבנין דוד בית במלכות שמאסו זה -
שמאסו  "לאלהיך", אלא לאהליך תקרא אל - ישראל"
שנאמר  שלשתם, שיבקשו עד נגאלים ואין שמים, במלכות
ופחדו  מלכם, דוד ואת אלהיהם ה' את ובקשו ח): ג, (הושע
אנו  ולפיכך המקדש, בית זה - טובו טובו, ואל ה' אל

"רחם". בברכת שלשתם את תוכן.21)מזכירים

.‰ÌiÒÓe ‰ÓÁa ÏÈÁ˙Ó ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ«¿ƒ¿∆»»¿«≈
‰ÓÁa22?„ˆÈk .ÚˆÓ‡a ÌBi‰ ˙M„˜ ¯ÓB‡Â , ¿∆»»¿≈¿À««¿∆¿«≈«

ÌÁ¯" B‡ ,"E¯ÈÚ ÔBiˆa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈¡…≈¿ƒƒ∆«≈
,"E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆
B‡ ,"ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a Ï‡¯NÈ BnÚ ÌÁÓ" ÌiÒÓe¿«≈¿«≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ
eÈ‰Ï‡ :˙aLa ,ÚˆÓ‡a ¯ÓB‡Â ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba"≈¿»»ƒ¿≈¿∆¿«¿«»¡…≈

eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯ ,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â23eÈ‰Ï‡ '‰ ≈…≈¬≈¿≈¿«¬ƒ≈¡…≈
LB„w‰Â ÏB„b‰ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ˙ÂˆÓ·e EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿ƒ¿««¿ƒƒ«»¿«»
Ba ˙aL .EÈÙlÓ ‡e‰ LB„˜Â ÏB„b ‰Ê ÌBÈ Èk ,‰f‰«∆ƒ∆»¿»ƒ¿»∆ƒ¿…

Á‰ EBˆ¯a .EBˆ¯ ˙ÂˆÓk ‰·‰‡a Ba ÁeÂ24eÏ ¿»«¿«¬»¿ƒ¿«¿∆ƒ¿¿»«»
‰Á‡Â ÔB‚ÈÂ ‰Ú¯Â ‰¯ˆ eÈÏÚ ‡‰z Ï‡Â ,eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿«¿≈»≈»»¿»»¿»«¬»»
‰ÏÚÈ" ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e .e˙ÁeÓ ÌBÈa¿¿»≈¿»ƒƒ≈«¬∆

‡B·ÈÂ25„ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÎÂ ," ¿»¿≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈
‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ26." ƒ¿∆¿«¿»»¿ƒƒ«¬∆¿»

ברכתו 22) חותם אלא שבת, בשל מסיים שאינו הכוונה,
שם). וב'תוספות' מח: (ברכות כמו:23)כבחול זרזנו,

וראה  לט. לעירובין רש"י יז) לב, (במדבר חושים נחלץ
לד. פ' ויקרא רבה' מנוחה.24)'מדרש לנו תן

מזכיר 25) הכיפורים, ביום שאוכל סכנה בו שיש וחולה
"יעלה  וכן בשבת, חל אם - והחליצנו" ("רצה המאורע מעין
ויום  אוכל, הוא בהיתר שהרי המזון, בברכת ויבוא"
('הגהות  ימיםֿטובים כשאר הוא הרי אצלו הכיפורים
וגם  לשבעה חלק "תן אמרו: מ: ובעירובין מיימוניות').
לברכה, ויוםֿהכיפורים ראשֿהשנה לרבות - וגם לשמונה".
מעין  שמזכיר המזון בברכת - לברכה חננאל: רבינו ופירש
יוםֿטוב. כשאר דינו שיוםֿהכיפורים הרי המאורע,

ע"א.26) כד, שבת

.ÂÏÚ" ı¯‡‰ ˙k¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»¿ƒƒ¿∆¿«ƒ¿«»»∆«
‰lÙza ÛÈÒBnL C¯„k ,"ÌÈqp‰27B‡ ·BËŒÌBÈÂ . «ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿

‰ˆ¯" ¯ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡…̄…∆∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ¿≈
‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz "eˆÈÏÁ‰Â28ÔÎÂ ." ¿«¬ƒ≈¿ƒ»¿««»«¬∆¿»¿≈

˙·Ë L„ÁŒL‡¯29ÏÚ" ¯ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ……∆≈≈∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ«
‰ÏÚÈ"Â "eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯"e ,ı¯‡‰ ˙k¯·a "ÌÈqp‰«ƒƒ¿ƒ¿«»»∆¿≈¿«¬ƒ≈¿«¬∆

'a "‡B·ÈÂ'‰ÓÁp30. ¿»¿∆»»

אלא 27) תפילה אינה הניסים" ש"על הודאה, בברכת
אינה  היא שגם הארץ" ב"ברכת אותה מזכיר ולפיכך הודאה,
תפילה  שהיא ירושלים" "בונה בברכת ולא הודאה, אלא

(שם). ושאינו 28)ובקשה (תמידי) "תדיר הכלל: עלֿפי

משניהם. תדירה שבת וברכת קודם, תדיר - תדיר
בו.29) חלה ומקומן 30)שחנוכה ותחנונים, בקשות שהן

כאמור. נחמה בברכת

.Ê˙BiÎÏÓ LÏL da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a31. ¿»»¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ»»«¿À
‰Î¯a da ÛÈÒBÓ ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ Á¯B‡‰ C¯·nLÎe¿∆¿»≈»≈«≈∆««««ƒƒ»¿»»
LB·È ‡lL ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿«««»ƒ≈«≈¿ƒ»∆…≈
.'eÎÂ ‡a‰ ÌÏBÚÏ ÌÏkÈ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»»«∆¿…ƒ»≈»»«»¿
CÈ¯‡‰Ïe ˙Èa‰ ÏÚa ˙k¯·a ÛÈÒB‰Ï ˙eL¯ BÏ LÈÂ¿∆¿¿ƒ¿ƒ¿«««««ƒ¿«¬ƒ

da32. »

אתה...31) ברוך שאומר: ע"א. מט, העולם..ÍÏÓברכות
מלכיות ‰ÍÏÓוכו'ÂÎÏÓאבינו וטעם וכו', והמטיב הטוב

אין  השלישית, בברכה דוד בית מלכות שהזכיר מפני אלו,
אין  וגם - שמים מלכות גם יזכיר שלא הנימוס מדרך זה
דוד  בית מלכות להשוות שלא כדי שלישית בברכה להזכירה
ואגב  הרביעית, בברכה תקנוה לפיכך - שמים למלכות
שהחסירן  מלכויות" "שתי להזכיר חוזר הוא זו, אזכרה
שלא  והטעם (שם). כאמור ירושלים ובברכת הארץ בברכת
ברכה  שהיא מפני במקומה, הארץ בברכת "מלכות" הזכיר
ב"מלכות" ונפטרה (הראשונה) לחברתה הסמוכה

ה"ד. פ"א, לעיל ראה ע"א.32)שבראשונה, מו, ברכות
שטן  ישלוט ואל נכסיו... בכל מאד "ויצלח הוסיפו: ושם
שום  לפנינו יזדקר ואל ידינו במעשי ולא ידיו במעשי לא

עולם. ועד מעתה ועוון, חטא דבר

.Á:˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ,Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈÎ¯·nLÎe¿∆¿»¿ƒ¿≈»»≈≈ƒ¿»»¿ƒƒ
,˙Ó‡ Ôic ,˙Ó‡ Ï‡ ,·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÈÁ‰ CÏn‰«∆∆«««¿«≈ƒ≈¡∆«»¡∆
,BBˆ¯k Ba ˙BNÚÏ BÓÏBÚa ËÈlL ,˜„ˆa ËÙBL≈¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ¿
BÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ eÁ‡ Ïk·e ,ÂÈ„·ÚÂ BnÚ eÁ‡L∆¬«¿««¬»»«…¬«¿«»ƒ¿
‰Ó ÈÙk ,BÓÁÏ Ï·‡‰ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·Óe .BÎ¯·Ïe¿»¿¿«≈«¬ƒ«»»≈¿«¬¿ƒ«

‰ˆ¯iM33.'eÎÂ "ÔÓÁ¯‰" ¯ÓB‚Â , ∆ƒ¿∆¿≈»«¬»¿

מעלינו 33) זו פרצה יגדור הוא ישראל, פרצות "גודר כגון:
קצת  ובשינוי מו: (ברכות ולשלום" לחיים הזה האבל ומעל

קפט). סי' או"ח ה'טור' ע"פ

.ËÌÈ˙Á ˙È·a34Úa¯‡ ¯Á‡ ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó ¿≈¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬»ƒ«««¿«
.ÌL ÌÈÏÎB‡L ‰„eÚÒe ‰„eÚÒ ÏÎa ,el‡ ˙BÎ¯a¿»≈¿»¿»¿»∆¿ƒ»

ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú ‡Ï ,BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â35„Ú . ¿≈¿»¿ƒ¿»»…¬»ƒ¿…¿«ƒ«
‰nk36‡NpL ÔBÓÏ‡ ‰È‰ Ì‡ ?BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó «»¿»¿ƒ¿»»ƒ»»«¿∆»»

Ì‡Â ;„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó ,‰ÓÏ‡«¿»»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,‰Ïe˙· ‡NpL ÔBÓÏ‡ B‡ ‰ÓÏ‡ ‡NpL ¯eÁa»∆»»«¿»»«¿∆»»¿»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó37. ¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

לחופה.34) ומכניסה ארוסתו את נושא כשהחתן
הל'35) לעיל ראה מצטרפים, אינם עשרה לצירוף שאפילו

(כסףֿ לברכה כשרים שאינם כלֿשכן ה"ד. פ"ח, תפילה
ע"ב.37)ימים.36)משנה). ז, כתובות

.ÈÌÈ˙Á ˙È·a ÔÈÙÈÒBnL BÊ ‰Î¯a38‰Î¯· ‡È‰ ¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒƒ¿»»
ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ‡eN ÏL ˙BÎ¯a Ú·MÓ ‰B¯Á‡«¬»ƒ∆«¿»∆ƒƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡39˙k¯·a e„ÓÚL Ì‰ ,ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»¿ƒ≈∆»¿¿ƒ¿«
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ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙BÎ¯a‰ eÚÓLÂ ÔÈ‡eNƒƒ¿»¿«¿»¬»ƒ»»¿ƒ
- ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈ‡eN ˙k¯a eÚÓL ‡lL ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆…»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«ƒƒ
,˙BÎ¯a Ú·L ÔBÊÓ ˙k¯a ¯Á‡ ÌÏÈ·La ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ¿«»∆«¿»

ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈÎ¯·nL C¯„k40eÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿∆∆∆¿»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿
‰¯NÚ41ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÁÂ ,42. ¬»»«¬»ƒƒ«ƒ¿»

אביה 38) מבית נישואיה ליום עוברת שהארוסה שם על
רבינו  לשון (ראה לחופה כניסתה עיקר והוא בעלה, לבית
בית  - הנישואין מקום נקרא - ה"א) פ"י, אישות בהל'

הלכה 39)חתנים. בסמוך הנזכרת ברא" "אשר ברכת היא
בלבד.40)יא. אחת ברכה אלא מברכים שאין
מאבא 41) "ואעתיק יאמר: רבינו, של בנו אברהם, ורבינו

פנים  כי משנים, פחות לא - חדשות" ש"פנים זצ"ל מארי
כמו  שנים, - בלשוננו רבים שבלשון והפחות רבים, לשון
הם  אשר הזהב, את יקחו והם ה): כח, (שמות שנאמר
הוצ' הרמב"ם, בן אברהם רבי (תשובות ואהליאב בצלאל
בשעת  האוכלים היו שאפילו היום ומנהגנו ק"י). סימן מק"נ
שבע  בשבילם מברכים נישואין, ברכת ושמעו נישואין ברכת
שם  אכלו לא אם המזון, ברכת אחרי הסעודה בשעת ברכות
הנישואין  שאחרי הראשונה בסעודה ועלֿכלֿפנים עתה, עד
הנישואין  במעמד כולם היו אפילו ברכות שבע מברכים
חדשות, פנים חשובה - ושבת פב). סי' אבןֿהעזר (שו"ע
"מזמור  ז:): כתובות ב'תוספות' (הובא ב'מדרש' שאמרו
לכאן, באו חדשות פנים הקב"ה: אמר - השבת ליום שיר
עשרה  ויקח ב): ד, (רות שנאמר ז.) (כתובות שירה".. אמרו

וישבו. פה שבו ויאמר ע"ב.42)אנשים... ח, שם,

.‡ÈeÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :˙BÎ¯a Ú·L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆«¿»»«»¡…≈
Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ43eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ∆∆»»≈»»»»«»¡…≈

B„B·ÎÏ ‡¯a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ44'‰ ‰z‡ Ce¯a . ∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡45,BÓÏˆa ¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿

B˙È·z ˙eÓc ÌÏˆa46epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,47È„Ú ÔÈa ¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈
„Ú48Ï‚˙Â NÈNz NBN .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a . «»«»≈»»»»ƒ¿»≈

‰¯˜Ú49,'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓNa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a ¬»»¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»
,ÌÈ·e‰‡Â ÌÈÚ¯ ÁnNz ÁnN .‰È·a ÔBiˆ ÁnNÓ¿«≈«ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ«¬ƒ

Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a E¯ÈˆÈ EÁnNk50,'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»
Ô˙Á ÁnNÓ51CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰lÎÂ ¿«≈«»»¿«»»«»¡…≈∆∆

‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓNÂ ÔBNN ‡¯a ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»
.˙eÚ¯Â ÌBÏL ,‰ÂÁ‡ ,‰·‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ,‰p¯Â¿ƒ»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈
˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰¯‰Ó¿≈»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿

ÌÈÏLe¯È52ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ,‰ÁÓN ÏB˜Â ÔBNN ÏB˜ , ¿»»ƒ»¿ƒ¿»»»¿
ÌÈ¯Úe [Ì˙tÁÓ] ÌÈ˙Á ˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk«»ƒ¿¬¬»ƒ≈À»»¿»ƒ

Ce¯a .Ì˙È‚pÓ53‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ ,'‰ ‰z‡54. ƒ¿ƒ»»»«»¿«≈«»»ƒ««»

והקדימו 43) החליפו אחר, ובנוסח א'. התימנים כת"י כנוסח
ראה  כהלכה. שלא "שהכל", לברכת האדם" "יוצר ברכת

ה"ג. פ"י, אישות האדם 44)הל' יצירת על הודאה ברכת
זכר 45)בכלל. של הזיווג יצירת על מכוונת זו ברכה

ושכלו. בנשמתו האנושי מין ושלימות גם 46)ונקבה,
- הראשון אדם אשת לחוה מכוונת שהיא - תבניתו דמות

ישראל"). ("עבודת אלהים בצלם מגופו 47)נוצרה

בנין 48)ומצלעותיו. נקראת שחוה לדורות, נוהג בנין
ח.). כתובות (רש"י הצלע את ויבן מכוון 49)ככתוב:

את  להעלות ומצוה כעקרה, בחורבנה שהיא לירושלים
ו). קלז, (תהלים הכתוב כלשון שמחתנו. ראש על ירושלים

חוה 50) את בהביאך הראשון אדם את ששימחת כשם
בגןֿעדן. עוד בהיותם התימנים,51)לפניו, כת"י ובנוסח

ובונה  עמו "משמח כתוב: וונציה, שונצינו בדפוסי וכן
י.52)ירושלים". לג, ירמיה הכתוב מנה 53)מלשון לא

פתח  ההלכה ובתחילת בלבד, ברכות שש אלא רבינו כאן
שם  יהיה "ואם אומר: ה"ד, פ"י אישות בהל' אולם בשבע.
את  ומסדר תחלה, היין על ומברך יין של כוס מביא יין,

ברכות". ז' מברך ונמצא הכוס, על הלכה 54)כולן הקפנו
הלכה  כל אין ב' תימנים כת"י שבנוסח מפני בסוגריים, זו
ואמנם  אישות, בהל' ומקומה מקומה, כאן אין כי זו,
הברכות  נוסח כל רבינו הביא ה"ג, פ"י אישות בהלכות

האלו.

.·È˙M„˜ ·BËŒÌBÈ· B‡ ˙aLa ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL»«¿…ƒ¿ƒ¿«»¿¿À«
ÌBi‰55- ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ : «ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ

'‰ Ce¯a :¯ÓB‡ ˙aLa56BnÚÏ ‰ÁeÓ Ô˙ ¯L‡ ¿«»≈»¬∆»«¿»¿«
Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .L„˜ ˙È¯·ÏÂ ˙B‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿ƒ¿ƒ…∆»«»¿«≈

a :¯ÓB‡ ·BËŒÌBÈa .˙aM‰ÌÈÓÈ Ô˙ ¯L‡ Ce¯ ««»¿≈»¬∆»«»ƒ
‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈ·BËƒ¿«ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿»»«»

ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ,'‰57‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe . ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«¿ƒƒ¿»»
‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»

"Ôf‰" ˙k¯a ‡e‰L ,L‡¯Ï ¯ÊBÁÂ ˜ÒBt - ˙ÈÚÈ·¯58. ¿ƒƒ≈¿≈»…∆ƒ¿««»

ה"ה.55) לעיל שאומר 56)המבוארת מלכות, גם ומזכיר
ומלכות  שם הזכרת בה שאין ברכה כל כי העולם" "מלך בה
המפרשים  רוב דעת וכן ה"ה). פ"א, (לעיל ברכה אינה -
ס"ז). קפח סי' או"ח ושו"ע (לחםֿמשנה רבינו בדברי
הזכרת  בלי וכו' נתן אשר ברוך הנוסח: התימנים, ובכת"י

פ"ז. לברכות ברי"ף הנוסח וכן באמצע, ברכות 57)השם
בשבת  יוםֿטוב חל ואם ע"א. של מט, היום קדושת ושכח ,

נתן  אשר אמ"ה, בא"י, ואומר: שניהם את כולל שניהם,
מקדש  בא"י וכו' לששון ויוםֿטוב וכו' ישראל לעמו שבתות
אלא  וראשֿחודש, בשבת וכן והזמנים, וישראל השבת
ה"יג  בסמוך כמבואר ראשֿחודש, בשל חותם שאינו

מיימוניות'). חייב 58)('הגהות שאינו הזימון, לברכת פרט
יוסף' ב'בית הובא ב'כלבו' וכן (כסףֿמשנה, ולזמן לחזור

קפח). סי' או"ח

.‚È:"‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÁÎL ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ»«¿…»««¬∆¿»
L Ì„˜ ¯kÊ Ì‡Ce¯a :¯ÓB‡ - ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÏÈÁ˙i ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈»

BÈ‡Â .ÔB¯kÊÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈL„Á ÈL‡¯ Ô˙ ¯L‡¬∆»«»≈√»ƒ¿«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈
da Ì˙BÁ59Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe , ≈»«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ

d˙B‡ ¯ÓBb - ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ≈»
¯ÊBÁ BÈ‡Â60„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÎÂ .61‰kÁ·e ¿≈≈¿≈¿À∆≈«¬À»

ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈÚ‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL ,ÌÈ¯eÙ·e62- ¿ƒ»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««»
¯ÊBÁ BÈ‡63. ≈≈

במלאכה,59) מותר וראשֿחודש הואיל כי ע"א. מט, ברכות
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בו. לחתום כלֿכך חשוב של 60)אינו שכח שאם ואע"פ
הלכות  לעיל (ראה אותו מחזירים בתפילה ראשֿחודש
לברכת  חובה, שהיא תפילה בין לחלק יש ה"י) פ"י, תפילה
פת  לאכול רצה לא אם שהרי רשות, אלא שאינה המזון
ויוםֿ בשבת אבל חוזר. אינו ולפיכך רשאי, בראשֿחודש

שם:). (ברכות חוזר ולפיכך חובה, פת אכילת אם 61)טוב
ימים  נתן אשר ברוך אומר: הרביעית, הברכה לפני נזכר
בברכה  שהתחיל לאחר נזכר ואם (לחםֿמשנה), וכו' טובים

כראשֿחודש. דינו כמבואר 62)רביעית, הארץ, בברכת
ה"ו. ירושלים,63)לעיל בברכת התחיל לא עוד אפילו

סוברים  ויש סופרים, מדברי אלא אינם ופורים שחנוכה מפני
אלא  כד.) (שבת המזון בברכת הנסים על מזכיר אינו שבכלל
חמורים  אינם ועכ"פ המחייבים, כדעת פוסקים שאנו

(כסףֿמשנה). עליהם לחזור שיצטרך

.„ÈC¯· ‡ÏÂ ÁÎLÂ ,ÏÎ‡L ÈÓ64Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ - ƒ∆»«¿»«¿…≈«ƒƒ¿«…∆
ÂÈÚÓaL ÏÎ‡n‰ ÏkÚ˙iL65ÏkÚ˙ ;C¯·Óe ¯ÊBÁ , ∆ƒ¿«≈««¬»∆¿≈»≈¿»≈ƒ¿«≈

ÌÏÚ Ì‡ ÔÎÂ .C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰«»∆¿≈»≈≈¿»≈¿≈ƒ∆¿«
C¯·Óe ¯ÊBÁ - C¯· ‡Ï B‡ C¯a Ì‡ Ú„È ‡ÏÂ epnÓ66, ƒ∆¿…»«ƒ≈≈…≈«≈¿»≈

.ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙ ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿«≈«»∆¿≈»

המזון.64) אותה 65)ברכת מחמת רעב שאינו זמן וכל
ובפירוש  נג: (ברכות נתעכל לא שעדיין סימן האכילה,
לחמרי  ונהפך המאכל נטחן - נתעכל שם). לרבינו המשנה

מן 66)המזון. המזון ברכת כי ה"א. פ"א, ברכות ירושלמי
- ברכות ספק לשאר ובנוגע לחומרא. תורה וספק התורה.

הי"ב. פ"ח, לקמן ראה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובברכת 1) "המוציא" בברכת החייבים הם דגן מיני כמה

ודין  בכיסנין הבאה פת בברכות; והטפלה העיקר דין המזון;
שלוש". "מעין ברכת נוסח ברכה; לעניין שבשלו אורז

.‡ÔÈÓqk‰Â ,ÔÈ¯BÚN‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ô‰ ÔÈÈÓ ‰MÓÁ2, ¬ƒ»ƒƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ
ÏÚeL ˙ÏaLÂ3ÔBÙÈLÂ ,4,ÔÈhÁ‰ ÔÈnÓ - ÔÈÓqk‰ . ¿ƒ…∆»¿ƒ«À¿ƒƒƒ«ƒƒ

ÌÈ¯BÚN‰ ÔÈnÓ - ÔBÙÈLÂ ÏÚeL ˙ÏaLÂ5‰MÓÁÂ . ¿ƒ…∆»¿ƒƒƒ«¿ƒ«¬ƒ»
ÏÎa ‰‡e·z ÌÈ‡¯˜ ,ÌÈÏaL Ô‰Lk ,el‡‰ ÔÈÈÓƒƒ»≈¿∆≈ƒ√ƒƒ¿»ƒ¿»¿»

ÌB˜Ó6ÔÈLcL ¯Á‡Â ;7ÔÈ¯BÊÂ8Ô‚c ÔÈ‡¯˜ ,Ô˙B‡9; »¿««∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ»»
,Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ÔÁÓ˜ ˙‡ ÔÈLÏÂ Ô˙B‡ ÔÈÁBhLÎe¿∆¬ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»

˙t ÔÈ‡¯˜10‡È‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ó ‰NÚp‰ ˙t‰Â . ƒ¿»ƒ«¿««««¬∆≈∆»≈∆ƒ
ÈeeÏ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa ˙t ˙‡¯˜p‰11. «ƒ¿≈«¿»»¿…ƒ

פ"א,2) כלאים לרבינו, המשנה (פירוש מדבריות חיטים הם
- כיסמים מפרשים: ויש ט). (ד, ביחזקאל ונזכרים מ"א)

השלם'). ('הערוך בלע"ז השעורה 3)שפעלט היא
מפרשים: ויש שם). לרבינו, המשנה (פירוש המדברית
ומחודדים  מארכים שזרעוניו דגן מין והוא בלע"ז, האפער
(מילון  לסוסים למספוא ביחוד בו ומשתמשים השועל, כזנב

גור). י. (כלאים 4)- במשנה ונזכר בלע"ז, רוגגען זרע
מ"א). הפרשת 5)פ"א, לענין מזה ויצא ע"א. לה, פסחים

וכן  שם). (רש"י מינו שאינו על ממין תורמים שאין תרומה,
וגו' ושעורה חטה ארץ ח): ח, (דברים תורה כשאמרה
שהם  האלה המינים לכל הכוונה - וברכת ושבעת ואכלת

והשעורים. החיטים התבואה,6)ממשפחת מן והנודר
מ"ב). פ"ז, (נדרים אלה בכל השבלים 7)אסור חובטים

גרעיניהן. מפסולתן.8)להוציא לנקותן ודגן 9)ברוח,
מיני  חמשת את כולל ועוד) כג יד, (דברים בתורה האמור

זריתם. אחרי וברכת 10)תבואה המוציא ברכת לענין
חצרות, עירובי לענין וכן בסמוך, כמבואר לאחריה המזון
ה"א) (פ"א, חלה וב'ירושלמי' ה"ח. פ"א, עירובין הל' ראה

(ישעיה  הפסוק את רמז דרך חטה דרשו ושם כה): כח,
המינים  חמשת כל גבולתו, וכוסמת נסמן ושעורה שורה
עשויה  שהיא שועל, שבולת זו - שורה זה: בפסוק מנויים
גבולתו  הכוסמין. זה - וכוסמת השיפון. זה - נסמן כשורה.
נקראים  המינים שאר שאין לומר לחם, של גבולו כאן עד -

פת 11)לחם. נקראת אינה אחר ממין הפת כי נוסף, שם
דוחן. פת או אורז פת כגון הנוסף בשמה אלא סתם,

.·'‰ ‰z‡ Ce¯a :‰ÈÙÏ C¯·Ï ·iÁ ,˙t ÏÎB‡‰»≈««»¿»≈¿»∆»»«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡‡ÈˆBn‰ ,ÌÏBÚ‰12,ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ¡…≈∆∆»»«ƒ∆∆ƒ»»∆

˙BÎ¯a Úa¯‡ - ‰È¯Á‡Ïe13˜eÏL Ô‚c ÏÎ‡ .14BÓk ¿«¬∆»«¿«¿»»«»»»¿
‡e‰L15,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÂÈÙÏ C¯·Ó - ∆¿»≈¿»»≈¿ƒ»¬»»

"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÂÈ¯Á‡Ïe16C¯·Ó - ÁÓ˜ ÏÎ‡ . ¿«¬»≈¿»«»«∆«¿»≈
"Ïk‰L" ÂÈÙÏ17."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÂÈ¯Á‡Ïe , ¿»»∆«…¿«¬»≈¿»«

פרי 12) "בורא" כמו "מוציא" לומר ואין ע"ב. לח, ברכות
שאות  מוציא. - העולם של האותיות לערב שלא כדי הגפן,
שאנו  ומה ה"א). פ"ו, ברכות ('ירושלמי' במבטא תיבלע מ'
בתהלים  הנוסח שכך להקפיד, אין הארץ, מן - לחם אומרים
לח:). ברכות ('תוספות' הארץ מן לחם להוציא יד): (קד,

ה"ב.13) פ"ב, לעיל שהוא 15)מבושל.14)מנויות כמו
לשנים. אותו חלקו ולא קליפתו הוסרה שלא הגורן, מן בא
פרי  בורא עליה מברך החיטה את "הכוסס לז.): (ברכות
ולא  הואיל מבושלת, היא שאפילו רבינו וסובר האדמה",
(כסףֿמשנה). חשובה אכילתה אין קליפתה, הוסרה

שאין 16) משמע לאחריה, ברכה שם נאמרה שלא שם.
סי' או"ח (הגר"א בלבד נפשות בורא אלא אחריה מברך
מה  כל על רבות נפשות הנוסח: התימנים, ובכת"י רח).
ה"א, פ"ח לקמן וראה העולמים. חי ברחמיו שברא

טעם 17)ובביאורנו. עדיין בו ויש דק דק נטחן לא ואפילו
מברך  לאכילה, קצת שראוי קליות של קמח או חיטה,
לו. (ברכות קמח לאכול אדם בני דרך שאין משום "שהכל"

רח. סי' או"ח 'טור' וראה שם). וברי"ף

.‚e‰e˜ÏML ,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜18 ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆¿»
¯ÚÂÈ„k ,‰·Ú ‰È‰ Ì‡ - ÌÈ˜LÓ ¯‡La B‡ ÌÈÓa B· ¿≈¿¿«ƒƒ¿»«¿ƒƒ»»»∆¿≈

‰lÁ˙a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,BÒÚÏÏe ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬ƒ»¿»√¿»≈»»ƒ¿ƒ»
ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ" ÛBq·Ïe ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba"≈ƒ≈¿¿«««ƒ¿»¿«

"‰ÏkÏk‰19Èe‡¯ ‰È‰iL È„k ,C¯ ‰È‰ Ì‡Â ; ««¿»»¿ƒ»»«¿≈∆ƒ¿∆»
‰i˙LÏ20"Ïk‰L" ‰lÁ˙a ÂÈÏÚ C¯·Ó -21ÛBq·Ïe , ƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ¿ƒ»∆«…¿«

"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba"22. ≈¿»«

שקלהו.18) הנוסח: התימנים, ברכה 19)ובכת"י היא
יג. הלכה לקמן ומפורשת שלש, מעין כמו 20)אחת

לרפואה. אלא 21)שעושים לסעוד עשוי שאינו כיון
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שם). וב'תוספות' לח. (ברכות כל 22)לשתות הכלל: זה
מברכים  אין - מזונות" מיני "בורא לפניו מברכים שאין
יא. הלכה לקמן וראה הכלכלה", ועל המחיה "על לאחריו

.„ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜23‰¯„˜a BÏMaL ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆ƒ¿ƒ¿≈»
ÔB‚k ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌÚ B·¯ÚL ÔÈa ,Bc·Ï ÔÈa -≈¿«≈∆≈¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿

˙B·È·Ï24B˜lÁL Ô‚c‰ ÔÎÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ25B‡ ¿ƒ¿«≈»∆¿≈«»»∆ƒ¿
BL˙Î26˙BÙÈ¯‰ ÔB‚k ,‰¯„˜a BÏM·e27N¯‚Â28 ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿∆∆

‰NÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÏÓ¯k‰««¿∆¿«≈»∆¿»∆«ƒ¿»«¬≈
ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ ;‰¯„˜29,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ Ba ·¯ÚL , ¿≈»¿≈»«¿ƒ∆≈«≈¬≈∆«ƒƒ

ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó ‰lÁza - ˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa≈∆«≈««¿ƒ»¿»≈»»≈ƒ≈
"˙BBÊÓ30. ¿

עליהם.23) חי והאדם מזינים, סולת 24)שהם עוגת
(שמואלֿב  בשמן ואחרֿכך תחילה רותחים במים מרובכת
ממולאים  בצק כיסי גם כן נקראים וכיום שם) וברש"י ח יג,

גבינה. או להרבה 26)לשנים.25)בשר, במכתשת
בשמואלֿב 27)חלקים. ונזכרות וכתושות, קלופות חיטים

יט). גרוסות,28)(יז, של בטחנה טחונות מלשון חטים
יד). ב, (ויקרא המינים.29)הכתוב מחמשת שלא

ע"א.30) לז, ברכות

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na31·eLÁ ‰f‰ ÔÈn‰ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ«∆»
˙LÓÁÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÙË ‰È‰ ‡ÏÂ BÏˆ‡∆¿¿…»»¿≈»¬»ƒ»»∆»≈¬≈∆
,¯wÚ‰ ÏÚ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ - ‰ÏÙË ·¯ÚL ÔÈÈn‰«ƒƒ∆≈«¿≈»≈¿»≈∆»«»ƒ»
‡e‰L Ïk :˙BÎ¯aa ÏÏk ‰ÊÂ .‰ÏÙh‰ ˙‡ ¯ËBÙe≈∆«¿≈»¿∆¿»«¿»…∆
˙‡ ¯ËBÙe ¯wÚ‰ ÏÚ C¯·Ó - ‰ÏÙË BnÚÂ ¯wÚƒ»¿ƒ¿≈»¿»≈«»ƒ»≈∆

‰ÏÙh‰32,¯wÚ‰ ÌÚ ˙·¯ÚÓ ‰ÏÙh‰ ‰˙È‰L ÔÈa , «¿≈»≈∆»¿»«¿≈»¿…∆∆ƒ»ƒ»
.˙·¯ÚÓ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa≈∆…»¿»¿…»∆

עליו:31) מברכים המינים, מחמשת המעורב תבשיל שכל
מזונות". מיני ע"א.32)"בורא מד, ברכות

.Â˙ÙÏ ÔB‚k ?˙·¯ÚÓ‰ ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk33B‡ ≈«ƒ«¿≈»«¿…∆∆¿∆∆
˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜ Ba ·¯ÚÂ BÏMaL ,·e¯Î¿∆ƒ¿¿≈≈∆«∆∆»≈¬≈∆

B˜a„Ï È„k ÔÈÈn‰34ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó BÈ‡ - «ƒƒ¿≈¿«¿≈¿»≈»»≈ƒ≈
ÏkL .‰ÏÙË BÁÓ˜Â ¯wÚ‰ ‡e‰ ˙Ùl‰L ,"˙BBÊÓ¿∆«∆∆»ƒ»¿ƒ¿¿≈»∆»
È„k B‡ ÁÈ¯ ÔzÏ È„k B‡ ˜a„Ï B˙B‡ ÔÈ·¯ÚnL ¯·c»»∆¿»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ≈≈«¿≈

ˆÏ‰ÏÙË BÊ È¯‰ ,ÏÈL·z‰ ˙‡ Úa35·¯Ú Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿…«∆««¿ƒ¬≈¿≈»¬»ƒ≈≈
¯wÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙B·B¯Úza ÌÚË ÔzÏ È„k36,CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ≈««««¬¬≈ƒ»¿ƒ»

‰hÁ ·ÏÁ Ô‰a ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÏM·nL L·„ ÈÈÓ37 ƒ≈¿«∆¿«¿ƒ»¿¿ƒ»∆≈∆ƒ»
C¯·Ó BÈ‡ ,‰˜È˙Ó ÈÈÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚÂ ,˜a„Ï È„k¿≈¿«≈¿ƒ≈∆ƒ≈¿ƒ»≈¿»≈
‡e‰ L·c‰L ÈtÓ ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ»»≈ƒ≈¿ƒ¿≈∆«¿«

.¯wÚ‰»ƒ»

בלע"ז.33) ריבע גנים, ירק ולעשותו 34)מין להקפותו
ע"א.35)סמיך. לט, לטעם,36)שם, העשוי דבר שכל

לח:). (ביצה בטל בו 37)אינו שמשתמשים עמילן, כגון
יא). הלכה (פ"ד, ומצה חמץ הל' והשווה לכביסה,

.ÊCÈ¯vL È¯‰ ?˙·¯ÚÓ dÈ‡L ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¿≈»∆≈»¿…∆∆¬≈∆»ƒ
ÁÈÏÓ ‚c ÏÎ‡Ï38˜ÈfÈ ‡lL È„k BnÚ ˙t‰ ÏÎ‡Â , ∆¡…»»ƒ«¿»«««ƒ¿≈∆…«ƒ

ÁÈÏn‰ ÏÚ C¯·Ó ‰Ê È¯‰ - BBLÏe BB¯b ÁÏn‰«∆«¿¿¬≈∆¿»≈««»ƒ«

BÏ ‰ÏÙË ˙t‰L ÈtÓ ,˙t‰ ˙‡ ¯ËBÙe39Ïk ÔÎÂ , ≈∆««ƒ¿≈∆««¿≈»¿≈…
.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

אחריו 38) מליח לאכול וצריך מתוקים, פירות שאכל כגון
(קיבה). באיסטומכא ונקבצת המתדבקת הליחות את להסיר

ז). ו, (ברכות לרבינו המשנה פירוש מד,39)מלשון שם,
ע"א.

.ÁÌÈzt d˙B‡ ˙˙tL ˙t‰40B‡ ‰¯„˜a dÏM·e , ««∆»«»ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»
˙Èfk ÔÈ˙È˙ta LÈ Ì‡ :˜¯na dLÏ41Ô‰L ¯kpL B‡ , »»«»»ƒ≈«¿ƒƒ««ƒ∆ƒ»∆≈

d˙¯eˆ ‰pzL ‡ÏÂ ,˙t42‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó - «¿…ƒ¿«»»»¿»≈»∆»«¿ƒ»
"‡ÈˆBn‰"43˙Èfk Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;44‡ ,˙¯eˆ ‰¯·ÚL B «ƒ¿ƒ≈»∆««ƒ∆»¿»«

ÏeMaa ˙t‰45ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó - «««ƒ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈
"˙BBÊÓ46. ¿

לפרורים.40) צורתה.41)פיררה שנשתנית אע"פ
כזית.42) בהם אין אפילו בלישה 43)ואז מדובר זה כל

עוברת  הפת צורת אין במרק בלישה כי בבישול, ולא במרק
בהם  יש אם ולפיכך במקצת, נשתנית אלא לגמרי ממנה
חז"ל  מדברי זה דין רבינו ולמד המוציא. - ברכתם כזית,
- הערוך) במרק, שנילושו (פירורין חביצה לז:): (ברכות
כדברי  כזית, בפירוריה שאין אע"פ המוציא עליה מברכים

שם. ששת, חוזר 44)רב וכאן צורתה. שנשארה אע"פ
ש  פת של הדין לפרש בהם Ï˘·.(45‰רבינו יש ואפילו

עלולה  בישול ע"י כי לגמרי, צורתה ועברה הואיל כזית,
" רבינו: שהדגיש וזה לגמרי, לעבור הפת ",··ÏÂ˘Èצורת

במרק. בלישה לא בבישול, מדובר שכאן שם,46)לומר
הובא  וכן הכסףֿמשנה, ע"פ הוא זה פירוש ע"א. לז,
חכמי  בה נתבלטו זו, הלכה קמו. אלפים שני ח"ד ברדב"ז
עצמם  את סותרים רבינו דברי לכאורה שהרי הדורות,
או  כזית בפתיתים יש אם אמר: שמתחילה לסופם, מראשם
ברכת  לחייבם מספיקה אחת שמעלה מזה משמע וכו' שניכר
שלא  ובלבד מכזית פחות אפילו או כזית, או המוציא:
שעברה  או כזית, בהם אין ואם אמר: ואח"כ צורתם, תשתנה
ברכת  לחייבם מספיקה אינה אחת שמעלה משמע וכו'
צורתם  נשתנית לא וגם כזית, בהם כשיש ורק "המוציא",
בבית  זו הלכה נשאלה וכבר "המוציא". עליהם מברכים אז
חכמים  במעמד רבתי, בפומבי אבוהב יצחק רבי של מדרשו
ואמרו  אברבנאל, יצחק רבי הגדול הנשר ובכללם גדולים
ישרים' וב'תומת כסףֿמשנה). (ראה שונים פירושים בזה
"אם" שצ"ל: הבתים' 'ספר בשם נוסחא הביא כח, סימן

כזית בפתיתים יש אם שם: כתוב וכך "או", ÎÈ¯במקום Ì‡
וגם  כזית, דרושות: מעלות שתי שאמנם וכו' פת שהם
ל"סיפא" מה"רישא" סתירה כל אין ומעתה קיימת, צורתו
שזהו  שם, וסיים במרק. ללישה בין לבישול בין מכוון והכל
האחר, הנוסח לפי פירוש למצוא והחושב האמיתי, הנוסח
הוא  שגם הנ"ל ברדב"ז וראה יתירה. חריפות אלא זה אין

אחר. תיקון ומציע סופר, טעות כאן שיש סובר,

.ËÈÎBL ÌÈi·¯Ú‰L BÓk ,Ú˜¯wa ˙ÈÙ‡pL ‰qÚƒ»∆∆¡≈««¿«¿∆»«¿ƒƒ¿≈
,˙t ˙¯eˆ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈÙB‡ ˙B¯a„n‰«ƒ¿»ƒƒ¿≈»∆»««

"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó47Ì‡Â . ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈¿¿ƒ
"‡ÈˆBn‰" C¯·Ó - ‰ÈÏÚ BBÊÓ Ú·˜48‰qÚ ÔÎÂ . »«¿»∆»¿»≈«ƒ¿≈ƒ»
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da ·¯ÚL B‡ ,·ÏÁ· B‡ ÔÓL· B‡ L·„a dLlL∆»»ƒ¿«¿∆∆¿»»∆≈≈»
ÔÈÏ·˙ ÈÈÓ49‰‡a‰ ˙t ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,d‡Ù‡Â ƒ≈¿»ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿≈««»»

ÔÈqÎa50‡¯Ba" ‰ÈÏÚ C¯·Ó ,˙Ù ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿ƒ»ƒ««ƒ∆«¿»≈»∆»≈
"˙BBÊÓ ÈÈÓ51C¯·Ó - ‰ÈÏÚ B˙„eÚÒ Ú·˜ Ì‡Â . ƒ≈¿¿ƒ»«¿»»∆»¿»≈

"‡ÈˆBn‰"52. «ƒ

מזונות,47) מיני בורא - דארעא" "כובא ע"א. לח, ברכות
פת  שזוהי שם) ברשב"א (הובא גאון האי רב ומפרש

בקרקע. ה"ו)48)הנאפית (פ"ו, ומצה חמץ ובהל' שם.
בפסח, מצה חובת ידי זו, במצה שיוצאים רבינו, כותב
שפירש  מה על וסמך נתכוין, מזונו עליה כשקבע ובוודאי

רוקח'). ('מעשה טעם.49)כאן הנותנים מרקחים מיני
(הובא 50) חננאל ורבינו שם. וברש"י ע"ב מא, ברכות

מלאים  כיסים כמין עשויה פת - כסנין מפרש: ב'הערוך')
כעכים  כמין אותה שעושים ואגוזים... ושקדים סוכר
דבש  ובקבוק ונקודים משתאות. בבתי אותה ולועסים
דבש. וזלוע כסנין יונתן: מתרגם ג) יד, (מלכיםֿא

סעודתם 51) לקבוע אדם בני דרך שאין ע"א. מב, ברכות
ואפי  והשמן עליה, שהדבש כל הרבה, מים בעיסה נתן לו

מזונות" מיני "בורא עליה: מברכים טעמם, בה נתנו
רבינו). בדעת לפני 52)(כסףֿמשנה ידים ליטול צריך וגם

ה"א). פ"ו, לקמן וראה ס"א. קנח, סי' (או"ח אכילתה

.È˙t epnÓ ‰NÚL B‡ BÏMaL Ê¯‡53‰lÁza - …∆∆ƒ¿∆»»ƒ∆««¿ƒ»
"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó54‡¯Ba" ÛBq·Ïe , ¿»≈»»≈ƒ≈¿¿«≈

"˙BLÙ55,¯Á‡ ¯·c ÌÚ ·¯ÚÓ ‡‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿»ƒ¿«∆…¿≈¿…»ƒ»»«≈
Bc·Ï Ê¯‡ ‡l‡56ÔÁc ˙t Ï·‡ .57¯‡L ÏL ˙Ù B‡ , ∆»…∆¿«¬»«…««∆¿»

˙ÈË˜ ÈÈÓ58"Ïk‰L" C¯·Ó ‰lÁza -59ÛBq·Ïe , ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆«…¿«
"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba"60. ≈¿»«

ואפאו.53) הוא 54)שטחנו כי והטעם, ע"ב. לז, ברכות
רח). סי' או"ח ('טור' הלב וסועד שם:55)מזין ברכות,

כלום" ולא "לבסוף שכל וקיימאֿלן כלום". ולא "לבסוף
שם, אשי רב דברי עלֿפי (רי"ף, רבות נפשות בורא מברך

אחר 56)מד.). בתבשיל המעורבים המינים כחמשת לא
האורז  אין כי ה"ד) (לעיל מזונות" "מיני עליו שמברכים
לז.). (ברכות בתערובת אפילו חשוב שיהא כלֿכך מזין

פ"ב,57) (שביעית המשנה בפירוש ורבינו בלע"ז, הירזע
ט). (ד, ביחזקאל ונזכר בלע"ז. מי"ל מפרש מ"ז)

(הערבסין 58) בתרמיל ומונח עגול שפריו ירק זרעוני
התלמוד 59)בלע"ז). דברי ממשמעות פ"ו, לברכות רי"ף

נזכרים  להיות ודוחן אורז רגילים מקום שבכל לז.) (שם,
מיני  בורא מברך אורז "על הברייתא אומרת וכאן כאחד,
דוחן  דין שאין מכאן נראה דוחן, גם הזכירה ולא מזונות",
פרי  "בורא עליהם מברך ואינו ברכה, לענין אורז בכלל
וגם  פרי, מתורת ויצאו אפייתם ע"י שנשתנו מפני האדמה",
עליהם  מברכים - הנאתם דרך זו ואין פת לאכלם דרך אין
(פ"ח, לקמן כמבואר הכל, כוללת ברכה שהיא "שהכל"

לאחריו 60)ה"י). מברך "שהכל", לפניו שמברכים כל כי
ה"ח). פ"ח, (לקמן נפשות" "בורא

.‡ÈÔÈÎ¯·Ó ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL Ïk»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ
˙BÎ¯a Úa¯‡ ,d¯„Òk ÔBÊn‰ ˙k¯a ÛBqa ÂÈ¯Á‡Ï61; ¿«¬»«ƒ¿««»¿ƒ¿»«¿«¿»

,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÏÎÂ¿»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»≈ƒ≈¿
LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÂÈ¯Á‡Ï ÛBqa ÔÈÎ¯·Ó62ıeÁ , ¿»¿ƒ«¿«¬»¿»»««≈≈»

Ê¯‡‰ ÔÓ63. ƒ»…∆

פ"ד.61) ברכות, יג.62)תוספתא הלכה בסמוך מפורשת
מזונות",63) מיני "בורא בתחילה עליו שמברך שאףֿעלֿפי

לז.). (ברכות נפשות" "בורא אחריו מברך

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64˙ÈfkÓ ÏÎ‡L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ««ƒ
‰ÏÚÓÏe65˙t‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ Ï·‡ ;66, ¿«¿»¬»»«»ƒ««ƒ≈ƒ««

ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ ÔÈa67˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt ‰˙BM‰Â ;68ÔÈa , ≈ƒ¿»√»ƒ¿«∆»≈¿ƒƒ≈
‰Î¯a ‰lÁza C¯·Ó - ÔÈ˜LÓ ¯‡MÓ ÔÈa ,ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ≈ƒ¿»«¿ƒ¿»≈«¿ƒ»¿»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰69ÏÏk C¯·Ó BÈ‡ ÛBq·Ïe ,70. »¿»¿«ƒ¿«≈¿»≈¿»

לאחריו.64) מברך לפניו, שמברך שאמרו,65)שכל וכזית
לט.). (ברכות בינוני אלא גדול ולא קטן ברכות 66)לא

ע"א. ע"א.67)מה, לט, החייב 68)שם, השיעור שהוא
וכן  לנזיר, יין רביעית כגון - אסורים משקין בשתיית עליו
ופחות  אסורים, במאכלות כזית שיעור כמו - דם רביעית
(כסףֿמשנה). באוכלין מכזית כפחות הוא במשקין מרביעית

והחמירו 69) לה.) (ברכות ברכה בלא ליהנות שאסור
מברכה  יותר סופרים, מדברי שהיא שלפניה בברכה
ויאכל  בדעתו ימלך שמא התורה. מן שהיא הגם שלאחריה,
ובברכה  לתקן, בידו ואין לברך צריך שהיה ונמצא כשיעור,

(כסףֿמשנה). כמובן לכך לחוש אין אפילו 70)לאחריה
רי). סי' או"ח ('טור' רבות נפשות בורא

.‚ÈLÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯· ‡È‰ BÊÂ71‰z‡ Ce¯a : ¿ƒ¿»»««≈≈»»«»
‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,'‰72 ¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»

‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ73zÏÁ‰LÂ ˙Èˆ¯L ¿«∆∆∆¿»»¿»»∆»ƒ»¿∆ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ .eÈ˙B·‡ ˙‡∆¬≈«≈¡…≈»≈¿«ƒ¿»≈

E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ74,E„B·k ÔkLÓ ÔBiˆ ÏÚÂ «∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«¿∆
‰ÈÏÚ EÎ¯·e ,dÈ·a eÁnNÂ dÎB˙Ï eÏÚ‰Â¿«¬≈¿»¿«¿≈¿ƒ¿»»¿»∆¿»∆»
ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ë·e ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»»«»«»»∆¿«

‰ÈÁn‰75BÊ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e . «ƒ¿»¿«»¿»ƒƒ≈ƒ¿»»
ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚÓ dÏÏÎa76˙k¯·a ¯ÈkÊnL C¯„k , ƒ¿»»≈≈¿À««¿∆∆∆«¿ƒ¿ƒ¿«

ÔBÊn‰77. «»

ברכות 71) שלש תמצית את כוללת שהיא ברכות,
המזון. שבברכת הזן".72)הראשונות "ברכת כנגד

הארץ".73) "ברכת "בונה 74)כנגד ברכת כנגד
וברי"ף 75)ירושלים". קלים, בשינויים ע"א מד, ברכות

ה"יד. פ"ח, לקמן וראה פ"ו,76)שם). (ברכות ירושלמי
ביום  והחליצנו "ורצה אומר: לחתימתה, שסמוך ה"א)
(פלוני) ביום "ושמחנו אומר: וביוםֿטוב הזה", השבת
אינו  בלבד) סופרים מדברי (שהם ובפורים ובחנוכה הזה".

מיימוניות'). ('הגהות המאורע מעין לכלול לעיל 77)צריך
ה"ה. פ"ב,

à"ôùú'ä áà-íçðî 'å éùéîç íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאכלו 1) חברים שאכל; במקום המזון ברכת לברך שצריך
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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
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
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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
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
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.‡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

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¿««»≈»«»¡…≈∆∆
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¯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
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
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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

.·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»»∆»≈∆≈«¿∆»≈≈«
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¯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
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»≈«¿»
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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

.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,
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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'

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
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,˙˜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"
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
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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

à"ôùú'ä áà-íçðî 'æ éùéù íåé

ׁ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,

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«»
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˙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

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"
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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
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
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.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,
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»»
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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,

.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
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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

הפסוק. בראש

.„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
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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,
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≈
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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
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

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



zekxaקלו zekld - dad` xtq - a`Îmgpn 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

*à"ôùú'ä áà-íçðî 'ç ÷"ù íåé

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חתימה;1) ולא פתיחה בהן שאין ודברים אחרות, ברכות

הרואה  ברכת להודות; הצריכים ארבעה הראייה; ברכות כל
לבית  הנכנס בתקופתה; והחמה בחידושה הלבנה את

מברך. מה ממנו והיוצא המדרש

.‡˙B¯Á‡ ˙BÎ¯a2Ô‰a ÔÈ‡L ,‰a¯‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„e ¿»¬≈¿»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆≈»∆
‰ÁÈ˙t3‰ÓÈ˙Á ‡ÏÂ4Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz , ¿ƒ»¿…¬ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«

‰lÙz‰ ˙BÎ¯a BÓk ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ï ‰È„B‰Â5, ¿»»¿«»»¿ƒ¿«¿ƒ»
Ìe·˙k ¯·kL6‰Bw‰Â L„Á ˙Èa ‰Ba‰ :Ô‰ el‡Â . ∆¿»¿«¿¿≈≈«∆«ƒ»»¿«∆

BÏ LÈ ÔÈa - ÌÈL„Á ÌÈÏk7BÏ ÔÈ‡ ÔÈa ,Ô‰· ‡ˆBik ≈ƒ¬»ƒ≈∆«≈»∆≈≈
C¯·Ó -8,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a : ¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

eÈÁ‰L9.‰f‰ ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â ∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿««∆

ההנאה.2) ברכות בברוך.3)מלבד פותחים שאינם
א)4) הלכה י"א, פרק לקמן (ראה בברוך חותמים שאינם

"ברכות". ולא "דברים" נקראים פי 5)ולפיכך על שאף
והודייה, שבח דרך מתפלל הוא שעה, באותה נהנה שאינו
בשעת  נהנה שאינו פי על אף האלה והדברים הברכות אף
משנה). (כסף והודייה שבח דרך חכמים תיקנום ברכתם

תפילה.6) הלכות בירושה.7)לעיל לו הואיל 8)שבאו
בהם  כיוצא קנה אם אבל קנייה, דרך אצלו חדשים והם
וכתבו  ב). עמוד נט דף (ברכות מברך אינו וקנה חזר ועכשיו
ויקרי  חשובים כלים על אלא מברך שאינו שם , התוספות
מה  לפי שהכול לי "יראה כתב: שם הרא"ש אבל ערך,
עמוד  מט דף נדרים (ראה בחלקו שמח עני יש אדם, שהוא

חשובים". בכלים מעשיר יותר נוכח 9)ב) בלשון מתחיל
אתה] רוב [ברוך נוסח וכן [שהחיינו] נסתר בלשון ומסיים

הם  עצומים יסודות ששני ידעת שכבר לפי הברכות?
מצוי  הוא שהקדושֿברוךֿהוא לדעת האחד, באמונתנו,
שאין  השני כלל, בזה ספק ואין המציאות ומחוייב ראשון
כמו  אותה יודע בעצמו "הוא ורק לנו מושגת מציאותו
טֿי) הלכות א, הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות שהיא"
נוסח  חכמינו קבעו בליבנו האלה היסודות שני לקבוע וכדי
מפורסם  שהוא מי עם כמדבר אתה" "ברוך לומר הברכות
נשתבש  שלא וכדי בפנים, פנים עימו מדבר שהוא עד אצלו
הנמצאים  שאר כמציאות היא מציאותו שמהות לחשוב

להורות  וכו' במצוותיו קדשנו "אשר מיד לומר קבעו
דרך  רק בו לדבר אפשר ואי מאיתנו נסתרת מציאותו שמהות
ב). עמוד מ דף לברכות יעקב" ב"עין הובא (הרשב"א נסתר

.·B¯·Á ˙‡ ‰‡B¯‰ ÔÎÂ10C¯·Ó ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ¿≈»∆∆¬≈¿««¿ƒ¿»≈
,L„Á ¯NÚŒÌÈL ¯Á‡Ï e‰‡¯ Ì‡Â ."eÈÁ‰L"∆∆¡»¿ƒ»»¿««¿≈»»…∆

ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó11È¯t ‰‡B¯‰ . ¿»≈»«»¿«≈«≈ƒ»∆¿ƒ
B˙i‡¯ ˙lÁ˙a - ‰LÏ ‰MÓ LcÁ˙n‰12C¯·Ó «ƒ¿«≈ƒ»»¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈

eÈÁ‰L"13." ∆∆¡»

רכה).10) סימן (טור בראייתו ושמח עליו החביב
שהמת 11) כמו מהלב, שנשכח מפני ב) עמוד נח דף (ברכות

יונה). (רבינו חודש עשר שנים לאחר הלב מן משתכח
אכלו.12) שלא פי על ב)13)אף עמוד מ דף (עירובין

ערוך  (שולחן האכילה בשעת אלא לברך שלא נוהגים ואנו
ג). סעיף רכ"ה סימן חיים אורח

.‚‰·BË ‰ÚeÓL ÚÓL14'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó , »«¿»»¿»≈»«»
·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡15‰ÚeÓL ÚÓL . ¡…≈∆∆»»«¿«≈ƒ»«¿»

˙Ó‡‰ Ôic Ce¯a :C¯·Ó ,‰Ú¯16ÏÚ C¯·Ï Ì„‡ ·iÁÂ . »»¿»≈»««»¡∆¿«»»»¿»≈«
‰·Bh‰ ÏÚ C¯·nL C¯„k ,LÙ ·eËa ‰Ú¯‰»»»¿∆∆¿∆∆∆¿»≈««»
ÏÎ·e 'B‚Â EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â :¯Ó‡pL ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿¿»

E„‡Ó17,d· eÈeËˆpL ‰¯˙È‰ ‰·‰‡ ÏÏÎ·e ; ¿…∆ƒ¿««¬»«¿≈»∆ƒ¿«ƒ»
‰ÁÓNa ÁaLÈÂ ‰„BÈ BÏ ¯ˆiL ˙Úa elÙ‡L18. ∆¬ƒ¿≈∆≈«∆ƒ««¿ƒ¿»

ז.14) הלכה בסמוך כמבואר ולאחרים, לו טובה שהיא
לאחרים.15) - והמטיב לי - בה 16)הטוב ומצטער הואיל

וישר  ה' אתה צדיק הכתוב: שם על הדין את להצדיק לו יש
קל"ז). פסוק קיט, פרק (תהילים מידה 17)משפטיך "בכל

מידה  בין ה) משנה ט, פרק (ברכות לך" מודד שהוא ומידה
פורענות. מידת בין שם 18)טובה למשנה בפירושו ורבינו

טובים  בתחילתם נראים רבים דברים שיש "לפי יאמר:
למשכיל  ראוי אין כן ועל רבה, רעה אחריתם ויהיה
יודע  שאינו מפני גדולה, צרה עליו כשתבוא להשתומם

סופה".

.„- ‰·BË ‰ÚeÓL ÚÓML B‡ ‰·BË ÂÈÏ‡ ‰ÚÈb‰ƒƒ»≈»»∆»«¿»»
BÏ Ì¯‚z BÊ ‰·BhL ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿…

‰Ú¯19ÂÈÏ‡ ‰Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ ."·ÈËn‰Â ·Bh‰" C¯·Ó , »»¿»≈«¿«≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈»
ÌÈ¯·c‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÚÓL B‡ ‰Ú»̄»»«¿»»»««ƒ∆«¿»ƒ

‰·BË BÏ ˙Ó¯Bb BÊ ‰Ú¯L ÌÈ‡¯Ó20Ôic" C¯·Ó , «¿ƒ∆»»∆∆»¿»≈««
ÏÚ ‡l‡ ,˙BÈ‰Ï „È˙Ú‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ;"˙Ó‡‰»¡∆∆≈¿»¿ƒ«∆»ƒƒ¿∆»«

.‰zÚ Ú¯‡M ‰Ó«∆≈««»

איש 19) וראהו סימנים] בה [שאין מציאה שמצא כגון
ילשין  הרואה שהאיש שאפשר פי על ואף מציאה בשעת
(ברכות  שמצא ממה יותר ממנו ויבקש ויענהו לשלטון עליו

שם). במשנה רבינו וכפירוש א עמוד ס כגון 20)דף
הגשם  שעלול פי על אף שדהו את שוטף גשם שסחף

(שם). ומשקה הארץ את מרווה שהוא לשדהו להועיל
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zeevnd xtq m"anx ixeriya`Îmgpn 'gÎ'a -`"tyz'd

à"ôùú'ä áà-íçðî 'á ïåùàø íåé
יח. טו. עשה מצות

― הט"ו מזּוזה,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
"ּובׁשערי ּבית עלֿמזזֹות "ּוכתבּתם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻוהּוא

(h ,e mixac)זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .(k ,`i my)ודיני ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
מּמנחֹות ג' ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו jli`e)מצוה `l sc). ְְְְֲִִִֶֶָָָָֻ

― הי"ח לכלֿזכרהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
זה הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ספר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָמּמנּו

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא מאד l.)מׁשּבח zegpn),ּכתבֹו" : ְְְְְְִֶָָָָֹֻ
אפׁשר אי ואם סיני". מהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמעלה
ׁשּיכּתבּו יבּקׁש אֹו לקנֹותֹו הּוא חּיב ― ּבידֹו לכתבֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָלֹו
אתֿהּׁשירה לכם "ּכתבּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָּבׁשבילֹו,

(epif`d zxiy)"הּזאת(hi ,`l my)zaizk lr ieevd jezne) ַֹ
(dxezd lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxtׁשאינֹו לפי ,ְִֵֶ

ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות אתֿהּתֹורה לכּתב aiigמּתר jgxkÎlrae) ְִִִֶַָָָָָָֹֻ
(dlek dxezd zaizkaאתֿהּׁשירה" ּבאמרֹו רצֹונֹו ואכן .ְְְְִֵֶַָָָ

ּולׁשֹון הּזאת. אתֿהּׁשירה הּכֹוללת ּכלֿהּתֹורה ― ְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת"
סנהדרין לֹו(k`:)ּגמרא ׁשהּניחּו אףֿעלּֿפי רבא: "אמר : ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ּתֹורה ספר אבֹותיו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלאדם
איתבּה הּזאת'. הּׁשירה את לכם ּכתבּו lr'ועּתה dywd) ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

(eixac:אּבּיי(jlny dpyna xn`p)ּתֹורה ספר לֹו ּכֹותב ֵֵֵֶַַָ
― אבֹותיו ּבׁשל יתּגאה ׁשּלא ּכדי y)לׁשמֹו, o`kn)אין מל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָֹ

(ok)נצרכה לא "התם הּתׁשּובה: ּובאה לא?!" הדיֹוט ,my) ְְְְִֶַָָָָָָָָ
(cnll weqtd `a `lלֹו 'וכתב ּכדתניא: ּתֹורֹות, לׁשּתי ְְְְִִֵֶַַָָָאּלא

ּבין ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ּתֹורֹות"; ―ׁשּתי הּתֹורה' ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָאתֿמׁשנה
אחד, ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ׁשּכלֿאדם הּוא, להדיֹוט ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמל
מּסנהדרין. ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתֹורֹות, ספרי ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָוהּמל
ג' ּבפרק ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּוכבר

jli`e)מּמנחֹות l)ּובריׁש(`aa)ּבתרא(.ciÎbi)וׁשּבת(:blw). ְְְְִֵַַָָָ

à"ôùú'ä áà-íçðî 'â éðù íåé
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 ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

à"ôùú'ä áà-íçðî 'ã éùéìù íåé
יד. עשה מצות
הי"ד― והּואהּמצוה ציצית, ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

הּכנף עלֿציצת ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָאמרֹו
ּתכלת" gl)ּפתיל ,eh xacna),מצות ּכׁשּתי נמנית אינּה א . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹ

אצלנּו הּוא ׁשהּכלל gl.)אףֿעלּֿפי zegpn)אינּה "הּתכלת : ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
א ׁשּכןמעּכבת אתֿהּתכלת", מעּכב אינֹו והּלבן תֿהּלבן ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּספרי my)אמרּו gly zyxt):מצות ׁשּתי ׁשהן "יכֹול : ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
לציצת לכם והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמצות
הּנׁשים אין וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה ―ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

קּדּוׁשין ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבּה, ּוכבר(bl:)חּיבֹות . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ
מּמנחֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני jli`e)נתּבארּו .gl). ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

à"ôùú'ä áà-íçðî 'ä éòéáø íåé
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

à"ôùú'ä áà-íçðî 'å éùéîç íåé
יט. עשה מצות

הקודם. ביום נדפסה הי"ט ְִַַָהּמצוה

à"ôùú'ä áà-íçðî 'æ éùéù íåé
יט. עשה מצות

רביעי. ביום נדפסה הי"ט ְִַַָהּמצוה

*à"ôùú'ä áà-íçðî 'ç ÷"ù íåé
רטו. יט. עשה מצות

יט. עשה מצות
יום ראשון ֿשבת ֿקודש ב 'ֿח 'מחם ֿאב 

רביעי. ביום נדפסה הי"ט ְִַַָהּמצוה
― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה
וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ci)אתּֿבׂשר ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ

מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ
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.‰C¯·Ó ,‰„N BÏ LÈ Ì‡ - ÌÈa¯ ÌÈÓL‚ e„¯È»¿¿»ƒ«ƒƒ∆»∆¿»≈
ÌÈ¯Á‡ ÏLÂ BlL ‰˙È‰ Ì‡Â ;"eÈÁ‰L"21C¯·Ó - ∆∆¡»¿ƒ»¿»∆¿∆¬≈ƒ¿»≈

ÌÈ„BÓ" :C¯·Ó ,‰„N BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ."·ÈËn‰Â ·Bh‰"«¿«≈ƒ¿ƒ≈»∆¿»≈ƒ
z„¯B‰L ‰tËÂ ‰tË Ïk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ CÏ eÁ‡¬«¿»¡…≈«»ƒ»¿ƒ»∆«¿»

'eÎÂ ‡ÏÓ eÈÙ el‡Â .el22e„BÈ Ì‰ Ô‰" „Ú ," »¿ƒƒ»≈¿«≈≈
Ï‡ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .ekÏÓ EÓL ˙‡ eÎ¯·ÈÂ eÁaLÈÂƒ«¿ƒ»¿∆ƒ¿«¿≈»«»≈

."˙BÁaLz‰Â ˙B‡„B‰‰ ·…̄«»¿«ƒ¿»

בה.21) שותפים במלואו 22)שהם נמצא זה נוסח
ב"סדר  ולקמן לשבת שחרית של חי" כל "נשמת בתפילת

לרבינו. השנה" תפילות

.ÂÌÈn‰ ‰a¯iMÓ ?ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿»¿ƒ««¿»ƒƒ∆ƒ¿∆««ƒ
ÈtŒÏÚ ¯Ën‰ ÔÓ ˙BÚeaÚ·‡ eÏÚÈÂ ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿«¬¬«¿ƒ«»»«¿≈

‰Ê ˙‡¯˜Ï ‰Ê ˙BÚeaÚ·‡‰ eÎÏÈÂ ,ÌÈn‰23. ««ƒ¿≈¿»¬«¿∆ƒ¿«∆

חתן 23) "משיצא שם: התלמוד ולשון ב) עמוד ו דף (תענית
יוצאת  נופלת שכשהטיפה כך כל שירדו כלה", לקראת
לברך  היום נוהגים אנו ואין (רש"י). כנגדה ובולטת אחרת
עצירת  מחמת במדינה צער יש אם אלא הגשמים על
רכא  סימן חיים (אורח עליהם מברכים כשירדו ואז הגשמים

א). סעיף

.Êe‰L¯ÈÂ ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡24,ÔÈÁ‡ BnÚ LÈ Ì‡ - »¿≈»ƒƒ»»ƒ≈ƒ«ƒ
"˙Ó‡‰ Ôic" ‰lÁza C¯·Ó25·Bh‰" CkŒ¯Á‡Â , ¿»≈«¿ƒ»««»¡∆¿««»«

"·ÈËn‰Â26ÌÈÁ‡ BnÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ;27C¯·Ó , ¿«≈ƒ¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈
"eÈÁ‰L"28‡È‰L ‰·BË ¯·c Ïk :¯·c ÏL B¯ˆ˜ . ∆∆¡»»¿∆»»»¿«»∆ƒ

‡È‰L ‰·BËÂ ,"·ÈËn‰Â ·Bh‰" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ¿«¬≈ƒ¿»≈«¿«≈ƒ¿»∆ƒ
"eÈÁ‰L" C¯·Ó ,Bc·Ï BÏ29. ¿«¿»≈∆∆¡»

נכסים.24) המיתה.25)שהניח שמיעת על 26)על
מביא  רכב סימן חיים אורח אברהם ובמגן הירושה. בשורת
מחמת  שהוכרח "מי שפב סימן חסידים" "ספר בשם שם
"הטוב  מברך כחפצו, שלא עשירה אשה לקחת עניותו
א). עמוד ע דף (קידושין וראה האמת". ו"דיין והמטיב"

לבדו.27) לו אלא הטובה עמוד 28)שאין נט דף (ברכות
(שם).29)ב).

.ÁLe·ÁÂ ,‡t¯˙pL ‰ÏBÁ :˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿«≈¿»
ÈÎÏB‰Â ,eÏÚLk ,Ìi‰ È„¯BÈÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL∆»»ƒ≈»¬ƒ¿¿≈«»¿∆»¿¿≈

ÌÈÎ¯„30·eMÈÏ eÚÈbiLk ,31ÈÙa ˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe . ¿»ƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
e‰eÓÓB¯ÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰Ó ÌÈLe ,‰¯NÚ¬»»¿«ƒ≈∆¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿

Ï‰˜a32ÌÈ˜Ê ·LBÓ·e ÌÚ33„ˆÈÎÂ .e‰eÏÏ‰È ƒ¿«»¿«¿≈ƒ¿«¿¿≈«
‰„BÓ34C¯·Ó „ˆÈÎÂ35Ô‰ÈÈa „ÓBÚ ?36:C¯·Óe ∆¿≈«¿»≈≈≈≈∆¿»≈

ÌÈ·iÁÏ ÏÓBb‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»«≈¿«»ƒ
˙B·BË37:ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈÚÓBM‰ ÏÎÂ .·BË Ïk ÈÏÓbL ,∆¿»«ƒ»¿»«¿ƒ¿ƒ

‰ÏÒ EÏÓ‚È ‡e‰ ,·BË EÏÓbL38. ∆¿»¿ƒ¿»¿∆»

מדברות.30) הולכי הגירסה: ושם ב) עמוד נד דף (שם,
מנויים 31) וכולם (שם) ממנה ונמלטו בסכנה היו אלה שכל

לה' "יודו שם: נאמר מהם אחד כל ועל קז, פרק בתהילים
נתנו  מיימוניות" וב"הגהות אדם". לבני ונפלאותיו חסדו
תיבות: ראשי 'ח'י'י'ם - סלה יודוך החיים וכל לזה: סימן

מדבר. ים, יסורין, מעשרה 32)חולה, פחות קהל ואין
ב). עמוד ז דף כתובות שקנה 33)(ראה מי אלא זקן אין

ב). עמוד נד דף (ברכות שניים זקנים ומיעוט חכמה,
בעמידה.34) או בישיבה הודאתו, מצב נוסח 35)מה מה

מכלל 36)ברכתו. - יהללוהו זקנים ובמושב שנאמר:
סימן  חיים אורח (ב"ח בעמידה אלא בישיבה אינו שהמהלל
לזה  מראה ע"א) סימן חיים (אורח סופר" וה"חתם ריט).
ב, פרק מגילה בהלכות שכתב עצמו רבינו מדברי מקור
יושב, - בציבור אסתר] מגילת [את יקרא לא "אבל ז: הלכה
אם  א, הלכה ד, פרק בירושלמי ומקורו הציבור" כבוד מפני
מפני  לעמוד עליו עשרה, בציבור מברך כשהוא כאן גם כן

הציבור. כלומר:37)כבוד ט. פרק לברכות הרי"ף כגירסת
טוב, גמלני הרשעים, כאחד ואני הגון שאיני פי על אף
פסוק  כג, פרק (שמות רשע" אצדיק לא "כי רשעים - חייבים

חייבא. אזכי לא אונקלוס: מתרגם נוהגים 38)ז) ואנו
עשרה  שם שיש לפי התורה קריאת אחרי הכנסת בבית לברך
אורח  ערוך בשולחן וכן ב; עמוד נד דף לברכות (תוספות

ריט). סימן חיים

.ËŒÌÈ ÔB‚k ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈq eNÚpL ÌB˜Ó ‰‡B¯‰»∆»∆«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«
ÛeÒ39Ôc¯i‰ ˙B¯aÚÓe40'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ , «¿¿««¿≈≈»«»

ÌB˜na eÈ˙B·‡Ï ÌÈq ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ«¬≈«»
‰f‰41Ï·‡ .ÌÈa¯Ï ÌÈq B· eNÚpL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ . «∆¿≈»»∆«¬ƒƒ»«ƒ¬»

,B·e ,„ÈÁi‰ B˙B‡ - „ÈÁiÏ Ò B· ‰NÚpL ÌB˜Ó»∆«¬»≈«»ƒ«»ƒ¿
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó BaŒÔ·e∆¿¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
È˙B·‡Ï Ò ‰NÚL :B‡ ,‰f‰ ÌB˜na Ò ÈÏ ‰NÚL∆»»ƒ≈«»«∆∆»»≈«¬«

‰f‰ ÌB˜na42˙BÈ¯‡ ·b ‰‡B¯‰ .43,L‡‰ ÔL·ÎÂ , «»«∆»∆…¬»¿ƒ¿«»≈
‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ,‰ÈÁ Ba CÏL‰L44Ce¯a :C¯·Ó - ∆À¿«¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»¿»≈»

ÌÈ˜ÈcvÏ Ò ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡45 «»¡…≈∆∆»»∆»»≈««ƒƒ
˙„B·Ú Ba ÔÈ„·BÚL ÌB˜Ó ‰‡B¯‰ .‰f‰ ÌB˜na«»«∆»∆¿∆¿ƒ¬«
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿»≈»«»¡…≈∆∆

ÌÈt‡ C¯‡ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰46ÌB˜Ó .BBˆ¯ È¯·BÚÏ »»∆»«∆∆««ƒ¿¿≈¿»
ı¯‡a Ì‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú epnÓ ‰¯˜ÚpL∆∆∆¿»ƒ∆¬«»ƒ«»ƒ¿∆∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯˜ÚL :C¯·Ó ,‡e‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»≈∆»«¬«»ƒ«»
¯˜ÚL :C¯·Ó ,‡e‰ ı¯‡Ï ıeÁa Ì‡Â ;eˆ¯‡Ó≈«¿≈¿ƒ¿»»∆¿»≈∆»«
¯ÓB‡Â .‰f‰ ÌB˜nÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»ƒ»«∆¿≈
ÏkÓ ¯˜Úz Ck ,‰Ê ÌB˜nÓ z¯˜ÚL ÌLk :Ô‰ÈzLaƒ¿≈∆¿≈∆»«¿»ƒ»∆»«¬…ƒ»

E„·ÚÏ Ì‰È„·BÚ ·Ï ·ÈL˙Â ,˙BÓB˜Ó47. ¿¿»ƒ≈¿≈∆¿»¿∆

ממצרים.39) בצאתם ישראל בו בו 40)שעברו שעברו
יז). פסוק ג, פרק (יהושע יהושע בימי בחרבה ישראל

פסוק 41) יח, פרק (שמות שנאמר א), עמוד נד דף (ברכות
הרי  - וגו' אתכם הציל אשר ה' ברוך יתרו ויאמר י):

הנס. על הרי"ף).42)שמברכים וכגירסת שם, (ברכות
מברכים  יריכו יוצאי שכל הוסיפו מיימוניות" וב"הגהות
הנס. באותו שייכים שכולם לאבותינו, נס שעשה

ו).43) פרק (דניאל ממנו וניצול דניאל בו שהושלך
איננה.44) הפיסקא כל התימנים יד בכתב ג). פרק (שם,
הואיל 45) עליו מברכים יחידים של נס שזה פי על ואף

ט, פרק ברכות (ירושלמי ברבים שמים שם בו ונתקדש
א). ואין 46)הלכה מהם. להיפרע וממתין אפו שמאריך
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ורואים  ביניהם שרויים שאנו לפי זו, ברכה לברך רגילים אנו
יום  משלושים כשרואה אלא החיוב ואין וכו' יום בכל
(הגהות  ט"ו הלכה בסמוך כמבואר יום, לשלושים
רכד  סימן חיים לאורח הרמ"א הגהות וראה מיימוניות,

א). פסוק 47)סעיף ג, פרק (צפניה ככתוב שם), (ברכות
בשם  כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי ט):
א) הלכה ט, פרק (ברכות ובירושלמי אחד. שכם לעבדו ה'

תקווה. לו יש חי שאדם זמן כל זה: על אמרו

.ÈÔ·eMÈa Ï‡¯NÈ Èza ‰‡B¯‰48:C¯·Ó -‰z‡ Ce¯a »∆»≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»≈»«»
‰ÓÏ‡ Ïe·b ·ÈvÓ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰49; ¡…≈∆∆»»«ƒ¿«¿»»

˙Ó‡‰ Ôic Ce¯a :¯ÓB‡ - Ôa¯Áa50È¯·˜ ‰‡B¯‰ . ¿À¿»»≈»««»¡∆»∆ƒ¿≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

ÔÈca ÌÎ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡51ÔÈca ÌÎ˙‡ Ô„Â ,52ÏkÏÎÂ , ¬∆»«∆¿∆«ƒ¿»∆¿∆«ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈca ÌÎ˙‡53ÔÈca ÌÎ˙‡ ˙ÈÓ‰Â ,54„È˙Ú ‡e‰Â , ∆¿∆«ƒ¿≈ƒ∆¿∆«ƒ¿»ƒ

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÔÈca ÌÎ˙‡ ÌÈ˜‰Ï55‰z‡ Ce¯a . ¿»ƒ∆¿∆«ƒ¿«≈»»«»»«»
.ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ,'‰¿«≈«≈ƒ

כן 48) מברכים שאין ואפשר ובכבודם, בתקפם כשמיושבים
בתי  הרואה הגירסה: וברי"ף רכד) (ב"י ישראל בארץ אלא

וכו'. ביישובם ישראל של הכתוב 49)כנסיות שם על
היום  היא ישראל "שכנסת כה) פסוק טו, פרק (משלי
ונוהגת  לחזור ועתיד הים למדינת בעלה שהלך כאלמנה

("אבודרהם"). חיות ב).50)אלמנות עמוד נח דף (ברכות
(אבות 51) כמאמרם נֹוצרים שתהיו עליכם דן אמכם ִָבמעי

נֹוצר". אתה כורחך "שעל כב): משנה ד, לאחר 52)פרק ָ
או 53)שנולדתם. בקושי יהיו אם צרכיכם על אתכם דן

"ועל 54)בריווח. (שם): כמאמרם מיתה, עליכם שגזר
מת". אתה המתים 55)כורחך לתחיית תזכו אם

ב  עמוד נח דף בברכות מקורו זו ברכה נוסח ("אבודרהם").
אתכם, "וזן" כתוב: ושם קלים, בשינויים שם וברי"ף

התימנים. יד כתב ברמב"ם הנוסח וכן "ודן" במקום

.‡ÈÌ‡ - „Á‡k Ì„‡ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL ‰‡B¯‰»∆≈≈∆∆»»¿∆»ƒ
Ì"ekÚ56‰¯ÙÁ „‡Ó ÌÎn‡ ‰LBa :¯ÓB‡ ,Ì‰ «≈≈»ƒ¿∆¿…»¿»

Ì‡Â ;‰·¯ÚÂ ‰iˆ ¯a„Ó ÌÈBb ˙È¯Á‡ ‰p‰ ,ÌÎz„ÏBÈ«¿¿∆ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»ƒ»«¬»»¿ƒ
'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - Ï‡¯NÈ ı¯‡·e Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿∆∆ƒ¿»≈≈»«»

ÌÈÊ¯‰ ÌÎÁ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡57ÈÓÎÁÓ ‰‡B¯‰ . ¡…≈∆∆»»¬«»»ƒ»∆≈«¿≈
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡À»»≈»«»¡…≈∆∆
- Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ .Ì„Â ¯N·Ï B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰»»∆»«≈»¿»¿»»»»«¿≈ƒ¿»≈
- Ï‡¯NÈ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡¯ÈÏ B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL :C¯·Ó¿»≈∆»«≈»¿»ƒ≈»«¿≈ƒ¿»≈
˙Bn‡ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡¯ÈÏ B˙¯e·bÓe B„B·kÓ Ô˙pL :¯ÓB‡≈∆»«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈À

Ì„Â ¯N·Ï B„B·kÓ Ô˙pL :C¯·Ó - ÌÏBÚ‰58. »»¿»≈∆»«ƒ¿¿»»»»

זרה"56) עבודה עובד זה הרי סתם גוי שנאמר מקום "וכל
ח). הלכה יא פרק אסורות מאכלות בהלכות רבינו (לשון

היודע 57) הקדושֿברוךֿהוא הוא א) עמוד נח דף (ברכות
ואין  לזה זה דומה דעתם "שאין אלו כל שבלב מה

(שם). לזה" זה דומים אלא 58)פרצופיהם שם) (ברכות
וכן  וכו' מחכמתו ׁשחלק ברוך ישראל חכמי על נאמר ֶַָששם
אנו  וכן שם, ברי"ף וכן וכו' מכבודו "ׁשחלק ישראל ֶַָבמלכי
העולם  ובאומות חלק, - בישראל שאומרים והטעם ַָנוהגים.

אומר  שאתה וכל בה', דבקים הם שישראל מתנה, לשון -
לחלק  יחס שיש באופן נחלק ממי לדעת אתה צריך ַָ"חלק"
הנותן, עם יחס להם אין והאומות ממנו, שנתחלק מי עם
שזכה  מה אלא הנותן על אחריות בה שאין מתנה כל כמו

רכד). סימן חיים אורח (ט"ז זכה

.·ÈÈLek‰ ˙‡ ‰‡B¯‰59Ô‰Èt ˙¯eˆa ÔÈpLÓ‰ ˙‡Â , »∆∆«ƒ¿∆«¿Àƒ¿«¿≈∆
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ,Ì‰È¯·È‡· B‡¿≈¿≈∆¿»≈»«»¡…≈∆∆

Úh˜ B‡ ‡ÓeÒ ‰‡B¯‰ .˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ ,ÌÏBÚ‰60, »»¿«∆∆«¿ƒ»∆»ƒ≈«
ÔÈ˜‰B·e ÔÈÁL ‰kÓe61Ô‰· ‡ˆBiÎÂ62Ce¯a :C¯·Ó - À≈¿ƒ¬»ƒ¿«≈»∆¿»≈»

˙Ó‡‰ Ôic ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡63Ì‡Â . «»¡…≈∆∆»»««»¡∆¿ƒ
.˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ :C¯·Ó - Ôn‡ ÈÚnÓ ÔÎ e„ÏB¿≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈¿«∆∆«¿ƒ

ÛBtw‰ ˙‡Â ÛBw‰ ˙‡Â ÏÈt‰ ˙‡ ‰‡B¯‰64:¯ÓB‡ , »∆∆«ƒ¿∆«¿∆«ƒ≈
.˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ Ce¯a»¿«∆∆«¿ƒ

הרבה.59) שחור ברגליו.60)שהוא או בידיו
הלכות 61) לעיל יותר ומפורש דקות, בנקודות מנומר

בביאורנו. ב הלכה טו, פרק הננס 62)תפילה כגון
ביותר). (אדום ויש 63)והגיחור ב) עמוד נח דף (ברכות

(הראב"ד). עליהם כשמצטער דווקא עוף 64)אומרים:
(ברכות  כאדם ולחיים לסת לו ויש [גייער] וולטי"ר הנקרא
יז) פסוק יא, פרק (ויקרא הינשוף" "ואת וברש"י) שם
דומה  והוא חיה מין מפרשים: ויש קפופא. אונקלוס: מתרגם
וראה  קיפוף, ערך השלם (הערוך ארוך זנב לו ויש לקוף

א). עמוד כג דף נדה בתוספות

.‚È¯˙BÈa ˙Bw˙Óe ˙B‡ ˙Bi¯· ‰‡B¯‰65˙BÏÈ‡Â »∆¿ƒ»¿À»¿≈¿ƒ»
BÓÏBÚa Bl ‰ÎkL :C¯·Ó - ˙B·BË66˙B„NÏ ‡ˆBi‰ . ¿»≈∆»»¿»«≈«»

ÔÒÈ ÈÓBÈa ˙BpbÏ B‡67ÌÈvÂ ˙BÁ¯Bt ˙BÏÈ‡ ‰‡¯Â ,68 ««¿≈ƒ»¿»»ƒ»¿¿ƒ»ƒ
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ÌÈÏBÚƒ¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
˙B·BË ˙Bi¯a B· ‡¯·e ,ÌeÏk BÓÏBÚa ¯qÁ ‡lL∆…ƒ«¿»¿»»¿ƒ

Ì„‡ Èa Ô‰a ˙B‰Ï È„k ˙B‡Â ˙B·BË ˙BÏÈ‡Â69. ¿ƒ»¿»¿≈≈»»∆¿≈»»

ברכות 65) (ירושלמי וכו' נאה סוס נאה, גמל ראה אפילו
א). הלכה ט, ב).66)פרק עמוד נח דף (ברכות

האביב.67) חודש רכים 68)שהוא עלים עם צעיר ענף
מהפקע. עכשיו רק ב).69)שיצאו עמוד מג דף (ברכות

.„ÈÛÚÊa e·LpL ˙BÁe¯‰ ÏÚ70ÏÚÂ ÌÈ˜¯a‰ ÏÚÂ , «»∆»¿¿««¿««¿»ƒ¿«
ÌÈÓÚ¯‰71‰¯·‰‰ ÏB˜ ÏÚÂ ,72BÓk ı¯‡a ÚÓMzL »¿»ƒ¿««¬»»∆ƒ»«»»∆¿

Ì‰ el‡k e‡¯iL ,¯ÈÂ‡aL ¯e‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÁ≈̄«ƒ¿ƒ¿«»∆»¬ƒ∆≈»¿ƒ≈
BÓk B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÌÈˆ¯Â ÌÈÏÙB ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»¿»¿
:C¯·Ó el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ - ·Ê Ì‰Ï LiL ÌÈ·ÎBÎ»ƒ∆≈»∆»»«»∆»≈≈¿»≈

ÌÏBÚ ‡ÏÓ B˙¯e·‚e BÁkL Ce¯a73C¯·Ó ,‰ˆ¯ Ì‡Â . »∆…¿»»≈»¿ƒ»»¿»≈
"˙ÈL‡¯· ‰NBÚ"74. ≈¿≈ƒ

מזה 71)בסערה.70) מים כששופכים הנשמע העננים קול
מים  המון תיתו לקול טז): פסוק נא פרק (ירמיה ככתוב לזה,

או 73)שאון.72)בשמים. נראים, אלה שכל לפי
למרחוק. ימי 74)נשמעים ששת מעשה אלה שכל

א). עמוד נט דף ב; עמוד נח דף (ברכות הם בראשית

.ÂË˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ75ÏÚÂ ÌÈni‰ ÏÚ , «∆»ƒ¿««¿»«««ƒ¿«
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˙B¯‰p‰ ÏÚÂ ˙B¯a„n‰76Ô‰Ó ˙Á‡ ‰‡¯ Ì‡ - «ƒ¿»¿««¿»ƒ»»««≈∆
ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ77‰NBÚ" C¯·Ó , ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈

ÏB„b‰ Ìi‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ ."˙ÈL‡¯·78ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¿≈ƒ»∆∆«»«»ƒ¿ƒ
'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ¯˙BÈ B‡ ÌBÈ ÌÈLÏLÏƒ¿ƒ≈¿»≈»«»

.ÏB„b‰ Ìi‰ ˙‡ ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»∆«»«»

סימן 75) חיים (אורח בהם הבורא גבורת וניכרת המשונים
מהר. קטנה - גבעה הכתובים 76)רכח). נהרות ארבע על ֵַ

(שולחן  ופרת חידקל כגון י) פסוק ב פרק (בראשית בתורה
ב). סעיף רכ"ח, סימן חיים אורח דף 77)ערוך (ברכות

שמעון  אמרו: ב) הלכה ט פרק (שם, ובירושלמי ב) עמוד נט
לירושלים  ועולה חמר שהנני אני כגון חייא: רבי את שאל
ירושלים  את הרואה (כדין בקריעה דיני מה שנה בכל
שלושים  בתוך אם לו: אמר בגדיו), לקרוע שחייב בחורבנה
אתה  צריך יום שלושים לאחר לקרוע, צריך אתה אי - יום
יברך? יום בכל המלך שהרואה דעתך על תעלה וכי לקרוע,
שכל  הרא"ש מוכיח ומכאן ט) פרק לברכות ברא"ש (הובא

[בפרק  שנשנו הראייה יום ברכות משלושים אלא אינן זה]
יום. (רע"ב 78)לשלושים העולם את שמקיף אוקיינוס ים

ברכה  לו קבעו חשיבותו ומתוך ב) משנה ט, פרק לברכות
לד, פרק (במדבר בתנ"ך הנזכר הגדול הים זה ואין לעצמו
הנמצא  התיכון הים שהוא ד), פסוק א, פרק יהושע ו; פסוק
הימים  לשאר ביחס גדול ונקרא ישראל ארץ של במערבה
חמודות  (דברי המלח וים כינרת ים כגון: בארץ, הנמצאים

ל"ז). אות ט, פרק לברכות

.ÊË'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ÔÚa ˙L˜ ‰‡B¯‰»∆∆∆∆»»¿»≈»«»
˙È¯a‰ ¯ÎBÊ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡79B˙È¯·a ÔÓ‡Â80 ¡…≈∆∆»»≈«¿ƒ¿∆¡»ƒ¿ƒ

B¯Ó‡Óa Ìi˜Â81dLecÁa ‰·Ï ‰‡B¯‰ .82:C¯·Ó - ¿«»¿«¬»»∆¿»»¿ƒ»¿»≈
B¯Ó‡Óa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿«¬»

ÌÈ˜ÁL ‡¯a83Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt Áe¯·e84Ô˙ ÔÓÊe ˜Á . »»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»…¿«»«
Ì„È˜Ùz ˙‡ epLÈ ‡lL ,Ì‰Ï85ÌÈÁÓNe ÌÈNN . »∆∆…¿«∆«¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ

˙Ó‡ ÈÏÚBt .Ì‰ÈB˜ ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ86.˜„ˆ Ì˙lÚÙe «¬¿≈∆¬≈¡∆¿À»»∆∆
LcÁ˙zL ,¯Ó‡ ‰·lÏÂ87˙¯‡Ùz ˙¯ËÚ88ÈÒeÓÚÏ ¿«¿»»»«∆ƒ¿«≈¬∆∆ƒ¿∆∆«¬≈

Ì‰L ,ÔË·89d˙BÓk LcÁ˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú90¯‡ÙÏe »∆∆≈¬ƒƒ¿ƒ¿«≈¿»¿»≈
Ce¯a .‡¯aM ‰Ó Ïk ÏÚÂ B˙eÎÏÓ „B·k ÏÚ Ì¯ˆBÈÏ¿¿»«¿«¿¿«»«∆»»»

.ÌÈL„Á‰ LcÁÓ ,'‰ ‰z‡«»¿«≈∆√»ƒ

יביא 79) שלא המבול אחרי ובניו נח ובין בינו כרת אשר
פרק  (בראשית בתורה כמפורש בשר, כל לשחת מבול עוד

טו). פסוק הרשעים 80)ט, שרבו פי על אף יפירנה שלא
בדיבור 81)בדור. שאמר כיוון ברית כורת היה לא אפילו

שיקיים  הוא ברור וגו' למבול" המים עוד יהיה "ולא בעלמא
ה"אבודרהם"). וכפירוש א עמוד נט דף (ברכות מאמרו

החודש.82) בהתחלת מתחדשת השמים,83)כשהיא הם
פרק  (תהילים הירח אצל "שחקים" לשון שהוזכרה ומצינו

לח). פסוק והלבנ 84)פט, והשמש הכוכבים ה.הם
תקופותיהם.85) סדרם,86)בהילוך את משנים שאינם

אמת" שפעולתו אמת "פועל ד): פרק (ברכות הרי"ף וגירסת
קיימת, היא פעולתו וגם אמת פועל שהוא לבורא חוזר וזה
"פועלי  הנוסח: התימנים יד ובכתב כיום. אומרים אנו וכן

אמת". שפעולתם חודש.87)אמת חידושה 88)בכל
הקדושֿ זרועות על הנישאים לישראל תפארה סמל משמש
מו, פרק (ישעיה הכתוב כלשן מבטן צאתם מיני ברוךֿהוא

ג). הלבנה.89)פסוק לחדשי המונים ישראל
ב"פרקי 90) שאמרו וכמו חזרה, מלכותם ויקבלו מגלותם,

מתחדשים  חדשים שראשי כמו נא): (פרק אליעזר" רבי
נוסח  לבוא. לעתיד מתחדשים ישראל יהיו כן הזה, בעולם

א). עמוד מב (דף בסנהדרין מקורו הברכה

.ÊÈÏÚ C¯·Ó‰ ÏkL ;„ÓÚÓ BÊ ‰Î¯a C¯·Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»≈¿»»≈…∆∆»«¿»≈«
‰ÈÎM‰ Èt ÏÈa˜‰ el‡k ,BpÓÊa L„Á‰91‡Ï Ì‡ . «…∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ…

Œ‰ML „Ú ‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ÏÈla ‰ÈÏÚ C¯·≈«»∆»«≈»ƒ¿»≈»∆»«ƒ»
¯NÚ92d˙ÓÈ‚Ù ‡ÏnzL „Ú ,L„Áa ÌBÈ93. »»«…∆«∆ƒ»≈¿ƒ»»

שהקדוש91ֿ) מפני ד פרק לברכות יונה רבינו וכתב (שם)
ידי  על הוא נראה לעין נראה שאינו פי על אף ברוךֿהוא
מתגלה  הוא הלבנה בחידוש וגם וכו' ונפלאותיו גבורותיו

פניו. קיבלנו כאילו זה והרי אדם שישה 92)לבני יום ולא
מתמלאת  יום עשר חמישה שעברו שאחרי בכלל עשר
מא  דף (סנהדרין היא וישנה וחסור הלוך והולכת פגימתה

ב). לברך 93)עמוד לא נוהגים ואנו עיגולה. שיתמלא
מיום  לעת מעת ימים [=שבעה] שלושה שיעברו עד עליה
(פרק  סופרים ובמסכת תכו) סימן חיים לאורח (ט"ז מולדה
כשהוא  שבת במוצאי אלא הירח על מברכים "אין שנינו: כ)

נאים". ובכלים מבושם,

.ÁÈÔÒÈ ˙Ùe˜z ÌBÈa ‰nÁ‰ ˙‡ ‰‡B¯‰94ÏL »∆∆««»¿¿«ƒ»∆
‰Ùe˜z‰L ,‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰BÓL ÏL ¯BÊÁn‰ ˙lÁz¿ƒ«««¬∆¿∆¿∆¿ƒ»»∆«¿»

ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ ˙lÁ˙a95ÈÚÈ·¯ ÌBÈa d˙B‡ ‰‡B¯Lk - ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ¿∆∆»¿¿ƒƒ
¯ÊÁzLk ÔÎÂ .˙ÈL‡¯· ‰NBÚ Ce¯a :C¯·Ó ,¯˜aa«…∆¿»≈»≈¿≈ƒ¿≈¿∆«¬…

‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ï ‰·l‰96‡ÏÂ ,L„Á‰ ˙lÁ˙a «¿»»ƒ¿ƒ«««»∆ƒ¿ƒ««…∆¿…
ÔBÙvÏ ‡Ï ,‰ËB ‰È‰˙97¯ÊÁiLk ÔÎÂ ;ÌB¯cÏ ‡ÏÂ ƒ¿∆»…«»¿…«»¿≈¿∆«¬…

ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈ·ÎBk‰ ˙LÓÁÓ ·ÎBÎÂ ·ÎBk Ïk98 »»¿»≈¬≈∆«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ÔBÙvÏ ‡Ï ,‰ËB ‰È‰È ‡ÏÂ ,‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ïƒ¿ƒ«««»∆¿…ƒ¿∆∆…«»¿…
‰ˆ˜Ó ‰ÏBÚ ‰ÏË ÏfÓ ‰‡¯iL ˙Ú ÏÎa ÔÎÂ ;ÌB¯cÏ«»¿≈¿»≈∆≈»∆««»∆∆ƒ¿≈
‰NBÚ" C¯·Ó el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ - Á¯Ên‰«ƒ¿»«»∆»≈≈¿»≈≈

"˙ÈL‡¯·99. ¿≈ƒ

לשעה)94) חלקים ושמונים (אלף והחלק השעה "היא
הלכות  רבינו (לשון טלה" מזל בראש השמש בו שתיכנס

ג). הלכה ט, פרק החודש שהיא 95)קידוש החמה שנת
היא  הזה הזמן (שבמשך בקירוב שעות ושש ימים שס"ה
ניסן, תקופות: לד' מתחלקת גלגלה), את להקיף מספיקה
השמש  גלגל חלקי נקודות ארבע והן טבת. תשרי, תמוז,
אלא  שאחריה לתקופה תקופה בין ואין אותו. בהקפתה
ניסן  ותקופת והואיל וחצי, שעות ושבע יום ואחד תשעים
(שבו  רביעי ליל בהתחלת חלה העולם לבריאת הראשונה
יד). פסוק א פרק (בראשית בתורה ככתוב המאורות נתלו
ליום, מיום שבועות עשר שלושה הם יום ואחד ותשעים
תמוז  שתקופת נמצא - וחצי שעות שבע עליהם הוסף
ותקופת  רביעי, יום לליל וחצי שעות ז' בסוף חלה שאחריה
בבוקר, הרביעי יום של שעות שלוש בסוף שאחריה תשרי
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ובשנה  הרביעי, ביום וחצי שעות עשר בסוף טבת ותקופת
חמישי  יום לליל שעות שש בסוף ניסן תקופת תחול השנייה

ע  שבסוף עד חלילה תחזור וחוזר שנים ושמונה שרים
השמש  תגיע ואז רביעי ליל בתחילת לחול ניסן תקופת
בשעת  שהייתה שעה כאותה בגלגלה ממש הנקודה לאותה
המחזור  נקראת שנה ושמונה עשרים של ותקופה הבריאה

ב). עמוד נט דף (ברכות השמש של שהוא 96)הגדול
תאומים  שור, טלה, הם: מזלות עשר שנים למזלות, הראשון
המזלות  גלגל הנקרא השמיני בגלגל קבועים וכולם וכו',
וכנגדם  הכול, את המקיף התשיעי הגלגל תחת ומכוונים
כמו  חלק עשר לשנים התשיעי הגלגל את החכמים חילקו
וֿז). הלכות ג, (פרק התורה" "יסודי בהלכות שמפורש

כדור 97) את הסובב המדומה הקו הוא המשווה, מהקו
שווה. מרחק והדרומי הצפוני הקטבים משני רחוק הארץ

יסודי 98) (הלכות שבתאי צדק, מאדים, נוגה, כוכב, והם:
א). הלכה ג, פרק ואין 99)התורה ב) עמוד נט דף (ברכות

ביום  החמה מברכת חוץ אלה כל על לברך נוהגים אנו
סימן  חיים לאורח ברורה (משנה מחזורה בתחילת תקופתה

רכט).

.ËÈÔ·eMÈa Ì"ekÚ Èza ‰‡B¯‰100˙Èa :¯ÓB‡ - »∆»≈«¿ƒ»≈≈
Ï‡ ,'‰ ˙BÓ˜ Ï‡ :¯ÓB‡ - Ôa¯Áa .'‰ ÁqÈ ÌÈ‡b≈ƒƒ«¿À¿»»≈≈¿»≈

¯ÓB‡ - Ì"ekÚ È¯·˜ ‰‡¯ .ÚÈÙB‰ ˙BÓ˜101‰LBa : ¿»ƒ«»»ƒ¿≈«≈»
.'B‚Â „‡Ó ÌÎn‡ƒ¿∆¿…¿

תפילתם 100) לבתי הכוונה או ובעושר, בשלווה שיושבים
משנה). (כסף אלילים שם עמוד 101)ואין נח דף (ברכות

ב).

.Î¯ÓB‡ - ıÁ¯nÏ ÒÎp‰102'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È : «ƒ¿»«∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ È‡ÈˆB˙Â ÌBÏLÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ
ÔÓ ‡ˆiLÎe .‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰Ê· ‡ˆBikÓe ‰fÓƒ∆ƒ«≈»∆∆»ƒ»¿∆≈≈ƒ
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ ,ıÁ¯n‰«∆¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«

¯e‡‰ ÔÓ ÈzÏv‰L103.'eÎÂ ∆ƒ«¿«ƒƒ»¿

ורוחצים 102) בחפירה מלמטה האש מסיקים שהיו בימיהם,
פן  חשש ויש האש שעל תקרה גבי על מלמעלה באמבטיה
עומד  שהתנור בזמננו אבל האש, לתוך ויפלו התקרה תפחת
לאורח  אברהם (מגן להתפלל צריך אינו סכנה ואין בפינה

ה). קטן סעיף רל סימן א).103)חיים עמוד ס דף (ברכות

.‡ÎÌc ÊÈw‰Ï ÒÎp‰104EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - «ƒ¿»¿«ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
È‰Ï‡ '‰ÌpÁ ‡ÙB¯ Èk ,‰‡eÙ¯Ï ÈÏ ‰Ê ˜ÒÚ ‡‰iL , ¡…«∆¿≈≈∆∆ƒƒ¿»ƒ≈ƒ»

‡ÙB¯ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - ‡ˆiLÎe .‰z‡»»¿∆»»≈»«»≈
ÌÈÏBÁ105. ƒ

וימות 104) הדם וורידי יחתוך שמא סכנה בה שיש
מעניין  י"ח הלכה ד, פרק דעות הלכות וראה ("אבודרהם"),

ותנאיה. בעל 105)הקזה וכגירסת א עמוד ס דף (ברכות
גדולות)". "הלכות

.·ÎEÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - B¯b „ÓÏ CÏB‰‰«≈»…»¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆
„ÓÏ ÏÈÁ˙‰ .È„È ‰NÚÓa ‰Î¯a ÁÏLzL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆ƒ¿«¿»»¿«¬≈»»ƒ¿ƒ»…

È¯Îa ‰Î¯a ÁÏBM‰ Ce¯a :¯ÓB‡ -106„„Ó .‰Ê ≈»«≈«¿»»ƒ¿ƒ∆»«

‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ - ÌÈÓÁ¯ Lwa CkŒ¯Á‡Â107ÏÎÂ . ¿««»ƒ≈«¬ƒ¬≈¿ƒ«»¿¿»
¯·ÚLÏ ˜ÚBv‰108‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ -109. «≈¿∆»»¬≈¿ƒ«»¿

תבואה.106) א)107)ערימת עמוד מב דף מציעא (בבא
בדבר  ולא השקול בדבר לא מצויה הברכה שאין "לפי
פרק  (דברים שנאמר העין, מן הסמוי בדבר אלא המדוד...

יצו  ח)): פסוק (לשון כח, באסמיך" הברכה את אתך ה'
רש"י). בא על108)גנזים, שהיה כגון היה, שכבר מה

יהא  שלא רצון יהי ואמר: בעיר, צווחה קול ושמע בדרך
(אחרי  ואמר מעוברת אשתו שהייתה או ביתי, בתוך זה קול
יהי  הוולד): צורת נצטיירה שכבר לעיבורה, יום ארבעים
ג). משנה ט, פרק (ברכות זכר אשתי שתלד רצון

על 109) ולא לבוא העתיד על אלא רחמים מבקשים שאין
כבר. שנגזר מה

.‚ÎEÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - L¯„n‰ ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÏÚ ¯Ó‡ ‡lL .‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLk‡ ‡lL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆…∆»≈ƒ¿«¬»»∆……««
‡ÏÂ ¯eÒ‡ ¯zÓ ÏÚ ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‡ÓË ÏÚÂ ‡ÓË ¯B‰Ë»»≈¿«»≈»¿…«À»»¿…
È· eÁÓNÈÂ ,‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLk‡ ‡ÏÂ ,¯zÓ ¯eÒ‡ ÏÚ«»À»¿…∆»≈ƒ¿«¬»»¿ƒ¿¿ƒ

È¯·Á110.Ì‰a ÁÓN‡Â ,È¯·Á eÏLkÈ Ï‡Â , ¬≈«¿«ƒ»¿¬≈«¿∆¿«»∆

ידי.110) על שייענשו רעה להם ואגרום בכשלוני,

.„ÎÈ‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ L¯„n‰ ˙ÈaÓ B˙‡ÈˆÈ·eƒƒ»ƒ≈«ƒ¿»≈∆¬ƒ
L¯„n‰ ˙È· È·LBiÓ È˜ÏÁ zÓNL ,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…«∆«¿»∆¿ƒƒ¿≈≈«ƒ¿»

˙B¯˜ È·LBiÓ È˜ÏÁ zÓN ‡ÏÂ111ÌÈkLÓ È‡L . ¿…«¿»∆¿ƒƒ¿≈¿»∆¬ƒ«¿ƒ
Ì‰Â ‰¯B˙ È¯·„Ï ÌÈkLÓ È‡ :ÌÈÓÈkLÓ Ì‰Â¿≈«¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈
:ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ÏÓÚ È‡ .ÌÈÏËa ÌÈ¯·„Ï ÌÈÓÈkLÓ«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»≈¿≈¬≈ƒ
ÔÈ‡Â ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ,¯ÎN Ïa˜Óe ‰¯B˙ È¯·„Ï ÏÓÚ È‡¬ƒ»≈¿ƒ¿≈»¿«≈»»¿≈¬≈ƒ¿≈

a˜ÓÈiÁÏ ı¯ È‡ :ÌÈˆ¯ Ì‰Â ı¯ È‡ .¯ÎN ÔÈÏ ¿«¿ƒ»»¬ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ»¿«≈
.˙ÁL ¯‡·Ï ÌÈˆ¯ Ì‰Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈»ƒƒ¿≈»«

בטלה 111) בשיחה העוסקים הארץ עמי סתם או חנויות,
תפילה  הלכות לעיל וראה וברש"י, ב עמוד כח דף (ברכות

ובביאורנו). א הלכה יב, פרק

.‰ÎC¯ÎÏ ÒÎp‰112'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - «ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÒÎ Ì‡Â .ÌBÏLÏ ‰Ê C¯ÎÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒƒ¿«∆¿»¿ƒƒ¿«
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ - ÌBÏLa¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«
È‰È :¯ÓB‡ - ˙‡ˆÏ Lw·iLÎe .ÌBÏLÏ ÈzÒÎ‰L∆ƒ¿«¿«ƒ¿»¿∆¿«≈»≈≈¿ƒ
.ÌBÏLÏ ‰Ê C¯kÓ È‡ÈˆBzL ,È‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¡…«∆ƒ≈ƒƒ¿«∆¿»
'‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ - ÌBÏL· ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»¿»≈∆¬ƒ¿»∆
ÌLÎe .ÌBÏLÏ ‰Ê C¯kÓ È˙‡ˆB‰L ,È‰Ï‡¡…«∆≈«ƒƒ¿«∆¿»¿≈
È„ÈÚˆ˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÈÏBz Ck ,ÌBÏLÏ È˙‡ˆB‰L∆≈«ƒ¿»»ƒ≈ƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ
·¯B‡Â ·ÈB‡ ÛkÓ ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÓÒ˙Â ÌBÏLÏ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒƒ«≈¿≈

C¯ca113. «»∆

ומחפשים 112) רעים מושלים מצויים ובה גדולה עיר
וברש"י). א עמוד נד דף (ברכות דף 113)עלילות (שם,

ב"תפילת  גם אומרים אנו זה מעין ונוסח א). עמוד ס
הנמצא  למקום ללכת לדרך הבית מן כשיוצאים הדרך",

קי). סימן חיים (אורח ומעלה פרסה בריחוק לעיר, מחוץ
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.ÂÎ„È˙Ú‰ ÏÚ Ì„‡ ˜ÚˆÈ ÌÏBÚÏ :¯·c ÏL BÏÏk¿»∆»»¿»ƒ¿«»»«∆»ƒ
,¯·ÚM ‰Ó ÏÚ ‰È„B‰ ÔzÈÂ ,ÌÈÓÁ¯ Lw·ÈÂ ‡B·Ï»ƒ«≈«¬ƒ¿ƒ≈»»««∆»«
'‰ ˙‡ ˙B„B‰Ï ‰a¯n‰ ÏÎÂ .BÁÎ ÈÙk ÁaLÈÂ ‰„BÈÂ¿∆ƒ««¿ƒ…¿»««¿∆¿∆

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,„ÈÓ˙ BÁaLÏe114. ¿«¿»ƒ¬≈∆¿À»

בכל 114) ה' את אברכה ב): פסוק לד, פרק (תהילים ככתוב
בפי. תהילתו תמיד עת

אחד־עׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨
מהן 1) ואיזו בברוך חותמות ואינן פותחות מהברכות איזה

ומצוות  חובות שהן מצוות בברוך; פותחות ואינן חותמות
כגון  בלמ"ד עליהם שמברכים דברים לרשות; הדומות
ב"על" עליהם שמברכים ודברים וכדומה, תפילין" "להניח
מנהג. שהוא דבר על מברכים אם לולב"; נטילת "על כגון

.‡Ì˙BÁÂ "Ce¯·"a Ì‰a Á˙Bt ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»≈«»∆¿»¿≈
˙‡È¯˜ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯aÓ ıeÁ ,"Ce¯·"a Ì‰a»∆¿»ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ«

ÚÓL2dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓq‰ ‰Î¯·e ,3˙B¯t‰ ˙k¯·e , ¿«¿»»«¿»«¬∆¿»ƒ¿««≈
dÏ ‰ÓBc‰Â4˙Bˆn‰ ˙iNÚ ˙k¯·e ,5˙BÎ¯a‰ el‡Óe . ¿«∆»ƒ¿«¬ƒ««ƒ¿≈≈«¿»

e¯Ó‡L6Á˙Bt Ô‰Ó LÈ ,‰È„B‰Â Á·L C¯c Ô‰L , ∆»«¿∆≈∆∆∆«¿»»≈≈∆≈«
Ce¯·"a Ì˙BÁ BÈ‡Â "Ce¯·"a7‡e‰L Ô‰Ó LÈÂ ," ¿»¿≈≈¿»¿≈≈∆∆

ËÚÓ ‡l‡ ,"Ce¯·"a Á˙BÙ BÈ‡Â "Ce¯·"a Ì˙BÁ≈¿»¿≈≈«¿»∆»¿«
˙Bˆn‰ ˙k¯aÓ8‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙k¯a ÔB‚k ,9È¯·˜ ‰‡B¯Â ƒƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿«≈∆»¿∆ƒ¿≈

‰È„B‰Â Á·L C¯c Ô‰L el‡Ó ,Ï‡¯NÈ10¯‡L Ï·‡ ; ƒ¿»≈≈≈∆≈∆∆∆«¿»»¬»¿»
BÈ‡Â "Ce¯·"a Ô‰a Á˙Bt Ôlk ,˙Bˆn‰ ˙BÎ¯aƒ¿«ƒ¿À»≈«»∆¿»¿≈

.Ì˙BÁ≈

כמו 2) בברוך, בה פותח שאינה ויציב, אמת ברכת: היא
בסמוך. 'שמונה 3)שמתבאר שבתפילת הברכות כגון

הברכה  פטרתן שכבר ב"ברוך" פותחות שאינן עשרה'
גם  זה ומטעם קד:). (פסחים ב"ברוך" שנפתחה הראשונה
ב"ברוך", נפתחת אינה שמע קריאת של האחרונה הברכה
היא  הרי ביניהן, מפסיקה שמע שקריאת שאףֿעלֿפי
וברש"י). (שם, שלפניה הראשונה לברכה כסמוכה חשובה

ברכת 4) וכן "שהכל" ברכת כגון ההנאה, ברכות שאר
כמבואר  ההנאה", "ברכות בסוג נכללת היא שגם הריח,

ה"א. פ"ט, בברוך 5)לעיל שפותחות ולולב סוכה כגון
ופתיחתן  הן קצרות שברכות מפני בברוך, חותמות ואינן

וב'תוספות'). (שם, חתימתן פ"י.6)זוהי לעיל
ג'.7) אות לעיל מועטות 8)כמבואר ברכות יש כלומר:

הזה. מהכלל יוצאות שהן המצוות שמברכים 9)מברכת
ב"ברוך" וחותמות שפותחות ולאחריה, התורה קריאת לפני

ה"ה). פ"יב, תפילה הל' מסוג 10)(לעיל גם כלומר:
וחותמות  שפותחות מהכלל יוצאות יש ההודאה' 'ברכות
בה, וחותם שפותח ישראל קברי הרואה כגון: בברכה,
דרך  שהן בברכות כאן והמדובר ה"י. פ"י, לעיל כמבואר
שהן  אחרות ברכות יש אולם ה"ב), בסמוך (ראה רשות
וברכת  והבדלה קידוש ברכות כגון וההודאה, השבח מסוג
כאן  נמנו ולא ב"ברוך" וחותמות הפותחות לבנה' 'קידוש
וב'ירושלמי' המשנה'). ('מרכבת חובה דרך שהן מפני
מטבע  הוא: כך ברכות "טופס אמרו: ה"ה) פ"א, (ברכות

מטבע  בברוך, בהן חותם ואינו בברוך בהן פותח - קצר
בברוך". וחותם בברוך בהן פותח - ארוך

.·„Ú Ûc¯ÏÂ ÏczL‰Ï ·iÁ Ì„‡L ,‰NÚ ˙ÂˆÓ LÈ≈ƒ¿«¬≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…«
;¯ÙBLÂ ·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ÔÈlÙz ÔB‚k ,d˙B‡ ‰NÚiL∆«¬∆»¿¿ƒƒ¿À»¿»¿»
Ïk ÏÚ ·iÁ Ì„‡L ÈÙÏ ,‰·BÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿ƒ∆»»«»«»
ÔÈÓBc ‡l‡ ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ LÈÂ .˙BNÚÏ ÌÈt»ƒ«¬¿≈ƒ¿»∆≈»»∆»ƒ

‰˜ÚÓe ‰ÊeÊÓ ÔB‚k ,˙eL¯Ï11ÔkLÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿¿¿»«¬∆∆≈»»«»ƒ¿…
‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ,‰ÊeÊÓ ‰NÚiL È„k ‰ÊeÊÓ ·iÁ‰ ˙È·a¿«ƒ««»¿»¿≈∆«¬∆¿»∆»ƒ»»

Ï‰‡a ÂÈÓÈ Ïk ÔkLÏ12‰ÈÙÒ· B‡13BÈ‡ ÔÎÂ ;·LÈ , ƒ¿…»»»¿…∆ƒ¿ƒ»≈≈¿≈≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ È„k ˙Èa ˙B·Ï ·iÁ«»ƒ¿«ƒ¿≈«¬«¬∆¿»ƒ¿«¬≈

ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL14ÔÈa ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÈa - ∆≈»»«»≈ƒ¿»∆≈»»≈
‰ÈÏÚ C¯·Ó - ‰·BÁ ‡È‰L ‰ÂˆÓ15d˙iNÚÏ Ì„˜16. ƒ¿»∆ƒ»¿»≈»∆»…∆«¬ƒ»»

חדש,11) בית תבנה כי ח): כב, (דברים בתורה ככתוב לגגו,
לגגך. מעקה ואין 12)ועשית מיריעות, עשוי עראי מעון

במזוזה, שיתחייב כדי לבית הדרושים התנאים עשרת בו
ה"א. פ"ו, מזוזה הל' לעיל פטורה 13)ראה היא שאף

ה"ט. שם, כמבואר פרט 14)ממזוזה, לקדושֿברוךֿהוא,
חסד, גמילות או צדקה, כגון: לחבירו, אדם שבין למצוות
המצוות  שאלה מפני עליהן מברכין שאין אבדה, השבת
"אשר  בברכתן: יאמר ואיך האומות, בשאר גם נוהגות
מקודשים  שאנו שמשמעה וציונו" במצוותיו קדשנו
('תורה  כן נוהגות שאינן האומות משאר בזה ומובדלים
שכל  מפני מפרשים: ויש ל). אות כד, פרק שמות, תמימה'
צדקה  או חולים, ביקור (כגון לאחרים קלקול בה שיש מצוה
שנראה  מפני עליה, מברכים אין אבלים), ניחום או לעניים,
"אין  לא:): (מגילה שאמרו וכמו הקלקול, אותו על כמודה
ב'שער  ('אבודרהם' הפורענות" על ברכה אומרים
מצוה  כל כותב: יח, סימן בתשובותיו והרשב"א השלישי').
עליה, מברכים אין אחר, אדם של סיועו מבלי נגמרת שאינה
לא  אם שהרי וכדומה. הצדקה על מברכים אין ולפיכך
שאמרו  וכמו כלל, מצוה כאן אין לקבל, המקבל יסכים
לאשה". תהיה "ולו של מצותֿעשה לענין מ.) (כתובות

נד. סי' או"ח סופר' 'חתם המצוות 15)וראה שכל "ומניין
התורה  האבן לוחות את לך ואתנה שנאמר: ברכה, טעונות
תורה  מה לתורה, מצוה הקיש - יב) כד, (שמות והמצוה
מצוות  אף ה"ה), פ"יב, תפילה הל' (לעיל ברכה טעונה

ה"א). פ"ו, ברכות ('ירושלמי' ברכה" פסחים 16)טעונות
ע"ב. ז,

.‚‰ÂˆÓ ÔÈa - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L ˙Bˆn‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«ƒ¿∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»
˙˜Ï„‰Â' ,‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ ‰·BÁ ‡È‰L∆ƒ»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«
ÔÈ‡L ˙BˆÓ ÔÈa .‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â ,'˙aLa ¯≈¿«»¿«¿»«≈¬À»≈ƒ¿∆≈»

·e¯Ú ÔB‚k ,‰·BÁ17ÌÈ„È ˙ÏÈËe18Ïk‰ ÏÚ C¯·Ó - »¿≈¿ƒ«»«ƒ¿»≈««…
.˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :Ô˙iNÚÏ Ì„…̃∆«¬ƒ»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
EÏ e¯Ó‡È ¯L‡ :da ·e˙kL ,‰¯Bza ?eeˆ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ»«»∆»»¬∆…¿¿
¯L‡ :‡e‰ Ck ÔÚv‰Â ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ‡ˆÓ .‰NÚz«¬∆ƒ¿»ƒ¿««¿»ƒ¿∆≈»»¬∆

Ô‰· ‰evL ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜19el‡Ó ÚÓLÏ20eevL , ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒ¿…«≈≈∆ƒ»
ÔÎÂ ,‰l‚n‰ ˙‡ ˙B¯˜Ï B‡ ‰kÁ ÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈∆¬À»ƒ¿∆«¿ƒ»¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cnL ˙Bˆn‰ Ïk ¯‡L21. ¿»»«ƒ¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ
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באחד 17) ומניחים שבחצר, בית מכל שלמה חלה שגובים
בשבת  ולהכניס להוציא מותרים יהיו שכולם כדי מבתיה
עירובין  בהל' כמבואר חבירו, לבית אחד ומבית לחצר מבית
כו  ע' המצוות" ב"מנין ראשון חלק בספרנו וראה פ"א,

למיניהם. העירובין על מפורט אלו 18)ביאור מצוות שתי
חפץ  שום בשבת יוציא לא ירצה אם שהרי חובה, אינן
דברים  יאכל ירצה אם וכן לעירוב, יצטרך ולא לחצר מביתו
וכדומה. פירות כגון ידים, נטילת צריכים שאינם

התורה.19) נכלל 21)החכמים.20)במצוות שהכל
כג.). (שבת תעשה לך יאמרו אשר הכתוב: דברי בכלל

.„‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ22? ¿»»≈¿»¿ƒ«¿ƒ«»«ƒ»«¬»
‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„· e·iÁ ‡lL ÈtÓ23, ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»∆∆»ƒ¿≈««»»

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰kÒ ÌeMÓ Ì‰L ÌÈ¯·„e24‡‰ . ¿»ƒ∆≈ƒ«»»≈¿»¿ƒ¬≈∆»
ÍkŒ¯Á‡Â ,ÌÈn‰ ˙‡ ÔpqL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆¿ƒ∆ƒ≈∆««ƒ¿««»¿

‰ÏÈl· ‰˙L25‰˜eÏÚ ˙kÒ ÈtÓ ,26:C¯·Ó BÈ‡L , »»««¿»ƒ¿≈«»«¬»∆≈¿»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;ÌÈn‰ ˙‡ ÔpÒÏ eeˆÂ¿ƒ»¿«≈∆«»ƒ¿≈…«≈»∆

היא.22) חכמים תקנת היא אף והלא הסעודה, שאחרי
ה"ג.23) פ"ו, לעיל בעלמא.24)ראה להצלה אלא  שאינם

כה:). שבת ('תוספות' מצוה בהם רואה 25)ואין שאינו
המים. שבתוך הליחה 26)מה את המוצצת המים תולעת

בשם  שם וב'תוספות' יב: (ע"ז הבולעה אדם שבמעי
ערקא). ערך 'הערוך'

.‰ÔÈ„ÚL ‰ÂˆÓ Ì‡ - C¯· ‡ÏÂ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰»∆ƒ¿»¿…≈«ƒƒ¿»∆¬«ƒ
¯·ÚL ¯·c Ì‡Â ;‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Ó ,˙Ói˜ d˙iNÚ¬ƒ»»«∆∆¿»≈««¬ƒ»¿ƒ»»∆»«
B‡ ,˙ˆÈˆa ÛhÚ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .C¯·Ó BÈ‡ ,‡e‰≈¿»≈≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ
- ‰lÁz C¯· ‡ÏÂ ,‰kÒa ·LiL B‡ ,ÔÈlÙz L·lL∆»«¿ƒƒ∆»«¿À»¿…≈«¿ƒ»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :ÛhÚ˙pL ¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ≈¿»≈««∆ƒ¿«≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ27:L·lL ¯Á‡ C¯·Ó ÔÎÂ , ¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿»≈««∆»«
ÔÎÂ ,"‰kqa ·LÈÏ" - ·LiL ¯Á‡Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿««∆»«≈≈«À»¿≈

.el‡· ‡ˆBik Ïk…«≈»≈

ויש 27) מצוותה, נגמרה לא נמשכת, שעשייתה זמן שכל
לברכתו. מקום

.Â¯Á‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ - ‰Î¯· ‡Ïa ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿…¿»»≈≈««
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Óe ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«

Ìc‰ ‰qk Ì‡ ÔÎÂ .‰ËÈÁM‰28B‡ ,‰Î¯· ‡Ïa «¿ƒ»¿≈ƒƒ»«»¿…¿»»
Ï·hL B‡ ,˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰29- C¯· ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿»««¿∆»«¿…≈«

‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡30‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ≈≈¿»≈««¬ƒ»¿≈…«≈
‰Ê·31. »∆

שחיטתם.28) אחרי ועוף חיה מטומאתו.29)של להטהר
אינו 30) לפניה), בירך (ולא סעודתו גמר ע"א: נא, ברכות

(לברך) שנראה שכל שם, הרי"ף וכביאור ומברך, חוזר
יט, סי' ליו"ד ש"ך (כסףֿמשנה; ונראה חוזר אינו ונדחה,

ג'). (ברכת 31)ס"ק בירך ולא (אשה) "שקידש כגון
מה  לבטלה, ברכה שזו הקידושין אחר יברך לא אירוסין),
ה"כג). פ"ג, אישות הל' רבינו (לשון נעשה" כבר שנעשה

.Ê‡l‡ ,d˙iNÚ ¯Á‡ ÔÈÎ¯·nL ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»∆¿»¿ƒ««¬ƒ»»∆»

¯b‰ ˙ÏÈ·Ë32eLc˜ ¯L‡" ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,„·Ïa ¿ƒ««≈ƒ¿«∆≈»«¬∆ƒ¿»
Lc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa33‰eËˆ ‡ÏÂ34 ¿ƒ¿»¿ƒ»∆¬«ƒ…ƒ¿«≈¿…ƒ¿«»

ÏaËiL „Ú35ÏÚ C¯·Ó ÏaËiL ¯Á‡ ,CÎÈÙÏ ; «∆ƒ¿…¿ƒ»««∆ƒ¿…¿»≈«
B¯wÚÓ ÈeÁ„ ‰È‰L ÈtÓ ,‰ÏÈ·h‰36Èe‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ «¿ƒ»ƒ¿≈∆»»»≈ƒ»¿…»»»

C¯·Ï37. ¿»≈

להתגייר.32) כשבא אותו תחת 33)שמטבילים להכנס
השכינה. המצוות.34)כנפי מו:)35)על (יבמות

ויטבול". שימול עד גר אינו לפני 36)"לעולם מתחילתו
שראוי 37)הטבילה. גירותו) (שאחרי המצוות לשאר פרט

מברך  אינו - בירך ולא המצוה ועברה לפניהן, לברך הוא
ונראה  חוזר אינו - ונדחה שנראה שכל עשייתה, אחר

נא.). (ברכות

.ÁC¯·Ó ,d·eiÁ ¯Ób ‡È‰ d˙iNÚL ‰ÂˆÓ Ïk»ƒ¿»∆¬ƒ»»ƒ¿«ƒ»¿»≈
Èeeˆ d˙iNÚ ¯Á‡ LiL ‰ÂˆÓ ÏÎÂ ;‰iNÚ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»∆≈««¬ƒ»»ƒ
Èeev‰ ‰NBÚL ‰ÚLa ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ ,¯Á‡«≈≈¿»≈∆»¿»»∆∆«ƒ
B‡ ¯ÙBL B‡ ·ÏeÏ B‡ ‰kÒ ‰NBÚ‰ ?„ˆÈk .ÔB¯Á‡‰»«¬≈«»∆À»»»
‰iNÚ ˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡ ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ˙ˆÈƒ̂ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»≈ƒ¿«¬ƒ»
B‡ "‰kÒ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡"¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬À»

Á‡ LiL ÈtÓ ,"ÔÈlÙz ·zÎÏ" B‡ "·ÏeÏ"B˙iNÚ ¯ »ƒ¿…¿ƒƒƒ¿≈∆≈««¬ƒ»
·LiL ‰ÚLa ?C¯·Ó È˙ÓÈ‡Â .¯Á‡ Èeeˆ38B‡ ,‰kqa ƒ«≈¿≈»«¿»≈¿»»∆≈≈«À»

B‡ ,¯ÙBM‰ ÏB˜ ÚÓLiLk B‡ ,·Ïel‰ ÚÚiLk¿∆¿«¿««»¿∆ƒ¿««»
˙ÚL·e ÔÈlÙz ˙LÈ·Ï ˙ÚL·e ,˙ˆÈva ÛhÚ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«ƒƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«
˙ÚLa C¯·Ó ,‰˜ÚÓ ‰NÚ Ì‡ Ï·‡ .‰ÊeÊÓ ˙ÚÈ·¿̃ƒ«¿»¬»ƒ»»«¬∆¿»≈ƒ¿«

‰iNÚ39˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" ¬ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,"‰˜ÚÓ40. «¬∆¿≈…«≈»∆

אמרנו 38) שכבר לישיבתה, סמוך שישב, קודם כלומר:
סוכה  הל' והשווה לעשייתן. קודם המצוות על שמברכים

יב. הלכה ע"ב.39)פ "ו, מב, או 40)מנחות מילה כגון
שחיטה.

.ËÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓ Ïk41‰kÒÂ ¯ÙBL ÔB‚k , »ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«¿»¿À»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ ;‰kÁ ¯Â ‰l‚Ó ‡¯˜Óe ·ÏeÏÂ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬À»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»

BÏ ÔÈ˜ ‡È‰L42‰ÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ˙ÈˆÈˆ ÔB‚k , ∆ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»
ÏÎ· ‰ÈeˆÓ dÈ‡Â ‰¯È„z dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÎÂ ;‰˜ÚÓe«¬∆¿≈ƒ¿»∆≈»¿ƒ»¿≈»¿»¿»

˙Ú43,ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓÏ ‰ÓB„ ‡È‰ È¯‰L , ≈∆¬≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«
˙ÚLa ‰ÈÏÚ C¯·Ó - Ôa‰ ÔBÈ„Ùe Ba ˙ÏÈÓ ÔB‚k¿ƒ«¿ƒ¿«≈¿»≈»∆»ƒ¿«

eÈÁ‰L" d˙iNÚ44·ÏeÏÂ ‰kÒ ÏÚ C¯· ‡Ï Ì‡Â ." ¬ƒ»»∆∆¡»¿ƒ…≈««À»¿»
Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,‰iNÚ ˙ÚLa "eÈÁ‰L" Ì‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆∆¡»ƒ¿«¬ƒ»¿»≈¬≈∆

Ô‰· B˙·BÁ È„È ‡ˆiL ‰ÚLa "eÈÁ‰L"45Ïk ÔÎÂ , ∆∆¡»¿»»∆≈≈¿≈»»∆¿≈…
Ô‰· ‡ˆBik46. «≈»∆

לשנה.41) מקנה 42)משנה גרועה ואינה שלו, שהיא
כמבואר  "שהחיינו", ברכת עליהם שמברך חדשים כלים

ה"א. פ"י, כמו 43)לעיל בשנה, קבוע בזמן שאינה אע"פ
וסוכה. -44)שופר ותפילין ציצית ולולב. לסוכה המקור

נר  ; כא: במגילה - מגילה מקרא פ"ו. ברכות בתוספתא
אתה  וממנו קכא: בפסחים - הבן פדיון כג.; בשבת - חנוכה
פ"ד  לברכות ב'תוספתא' שאמרו ממה וכן למילה, למד
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קמג zekxa zekld - dad` xtq - a`Îmgpn 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(שלא  בירושלים מנחות מקריב "היה צוקרמנדל) (הוצ'
כגון  חדשה מנחה שהקריב או מימיו, מנחה זה כהן הקריב
שהחיינו" ברוך אומר: עה:) למנחות רש"י העומר, מנחת
מברכים  - עת בכל מצויה שאינה מצוה שכל למד אתה וכו'
רבינו"). "תשובות במוספנו (ראה שהחיינו עליה

ע"א.45) מו, כמבואר 46)סוכה ותפילין, ציצית כגון
שם. ובט"ז כב, סי' או"ח ערוך' ב'שולחן

.Èd˙B‡ ‰NBÚ‰ „Á‡Â BÓˆÚÏ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ „Á‡∆»»∆ƒ¿»¿«¿¿∆»»∆»
ÌÈ¯Á‡Ï47eLc˜ ¯L‡ :d˙iNÚ Ì„˜ C¯·Ó , «¬≈ƒ¿»≈…∆¬ƒ»»¬∆ƒ¿»

˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa48C¯·Ó BÈ‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬¬»≈¿»≈
BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NBÚL ‰ÂˆÓ ÏÚ ‡l‡ "eÈÁ‰L"49. ∆∆¡»∆»«ƒ¿»∆∆»¿«¿

‰a¯‰ ˙BˆÓ ÂÈÙÏ eÈ‰50eLc˜ ¯L‡" C¯·Ó BÈ‡ - »¿»»ƒ¿«¿≈≈¿»≈¬∆ƒ¿»
˙Á‡ Ïk ÏÚ C¯·Ó ‡l‡ ,"˙Bˆn‰ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»««ƒ¿∆»¿»≈«»««

dÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â51. ¿««ƒ¿≈«¿»

חברו.47) לגג מעקה עשה או חברו לבית מזוזה שקבע כגון
ה"ג.48) פ"ט, ברכות ובכל 49)'ירושלמי' ע"א. מו, סוכה

ידי  הנשים להוציא אחר בבית יוםֿטוב) (בליל המקדש זאת
האשה  על וחובה הואיל שהחיינו, ברכת גם מברך - קידוש
היא  כאילו זה הרי כעונה, ושומע ברכה, אותה לברך

(כסףֿמשנה). לעצמה בירכה ליטול 50)בעצמה כגון
בציצית. ולהתעטף תפילין להניח בסוכה, ולישב לולב

שם.51)

.‡ÈÔÈa ,ÂÈÏÚ ‰·BÁ ‰˙È‰L ÔÈa - ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿»≈∆»¿»»»»≈
ÂÈÏÚ ‰·BÁ dÈ‡L52,BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NÚ Ì‡ - ∆≈»»»»ƒ»»»¿«¿

˙BNÚÏ C¯·Ó53˙B‡ ‰NÚ ;ÏÚ C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï d ¿»≈«¬»»»«¬≈ƒ¿»≈«
‰iNÚ‰54. »¬ƒ»

ה"ב.52) לעיל כמבואר ומעקה, מזוזה ובתנאי 53)כגון
ה"טו. בסמוך כמבואר עשייתה, קודם שיברך

"על 54) לעשותה, מחוייב שבעצמו משמע "לעשות"
לבד. לאחרים משמע העשייה"

.·È;"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï" C¯·Ó - ÔÈlÙz L·Ï ?„ˆÈk≈«»«¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒƒ
- ‰kÒa ·LÈ ;"ÛhÚ˙‰Ï" C¯·Ó - ˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙ƒ¿«≈«ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«≈»«¿À»
¯ ˜ÈÏ„‰Ï" C¯·Ó ‡e‰ ÔÎÂ ."‰kqa ·LÈÏ" C¯·Ó¿»≈≈≈«À»¿≈¿»≈¿«¿ƒ≈

Ïl‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï"Â "˙aL ÏL55‰ÊeÊÓ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ ." ∆«»¿ƒ¿…∆«≈¿≈ƒ»«¿»
- Bb‚Ï ‰˜ÚÓ ‰NÚ ."‰ÊeÊÓ Úa˜Ï" C¯·Ó - B˙È·Ï¿≈¿»≈ƒ¿…«¿»»»«¬∆¿«
."‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" C¯·Ó¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬«¬∆

LÈ¯Ù‰Ï" C¯·Ó - BÓˆÚÏ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰56ÏÓ ." ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»≈¿«¿ƒ»
Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ" C¯·Ó - Ba ˙‡57BÁÒt ËÁL ." ∆¿¿»≈»∆«≈»«ƒ¿

B˙‚È‚ÁÂ58."ËÁLÏ" C¯·Ó - «¬ƒ»¿»≈ƒ¿…

לשיטתו 55) נאמן ורבינו שלם', 'הלל בהם שקוראים בימים
חדשים  בראשי כמו ההלל, את בהם גומרים שאין שבימים
בסמוך  ראה כלל, עליו מברכים אין - פסח ובחולֿהמועד

הוא 56)ה"טז. ומעשרות תרומות הפרשת ברכת מקור
פ"ו. ברכות על 57)בתוספתא הבן, מילת חיוב שעיקר

מילה  הלכות בסמוך וראה כט. (קידושין מוטל הוא האב
ה"ב). בשלש 58)פ"א, אותם שמקריבים חגיגה שלמי

- לה' חג אותו וחגותם יד): יב, (שמות ככתוב רגלים,

לשחוט  הבעלים על ומצוה במקדש, שלמים הביאו כלומר:
ז:). (פסחים קדשיהם קרבנות את

.‚È˙ÚÈ·˜ ÏÚ" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÊeÊÓ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»«¬≈ƒ¿»≈«¿ƒ«
˙iNÚ ÏÚ" C¯·Ó - ‰˜ÚÓ Ì‰Ï ‰NÚ ."‰ÊeÊÓ¿»»»»∆«¬∆¿»≈«¬ƒ«
˙L¯Ù‰ ÏÚ" C¯·Ó - ‰Óe¯z Ì‰Ï LÈ¯Ù‰ ."‰˜ÚÓ«¬∆ƒ¿ƒ»∆¿»¿»≈««¿»«

‰ÏÈn‰ ÏÚ" C¯·Ó - B¯·Á Ôa ˙‡ ÏÓ ."‰Óe¯z59," ¿»»∆∆¬≈¿»≈««ƒ»
.el‡· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»≈

חובתו,59) ידי להוציאו האב של שלוחו אלא אינו שהוא
(פסחים, לעיל כאמור מוטלת, היא האב על המצוה ועיקר

שם).

.„È‰˙È‰ Ì‡ - „Á‡k ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ ‰Âˆn‰ ‰NÚ»»«ƒ¿»¿«¬≈ƒ¿∆»ƒ»¿»
‡e‰ CÎÈÙÏ .‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓƒ¿»∆≈»»¿»≈«»¬ƒ»¿ƒ»

·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ" C¯·Ó60Ôek˙Â ,‰·BÁ ‰˙È‰ ." ¿»≈«ƒ¿«≈»¿»»¿ƒ¿«≈
C¯·Ó - ÌÈ¯Á‡ ‡ÈˆB‰Ïe ‰·BÁ È„ÈÓ BÓˆÚ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ¬≈ƒ¿»≈

ÚÓLÏ" C¯·Ó ‡e‰ CÎÈÙÏ ."˙BNÚÏ"61."¯ÙBL ÏB˜ «¬¿ƒ»¿»≈ƒ¿…«»

עשאו 60) בה לומר אין וגם ה"ג. לעיל כאמור חובה, שאינה
חצרו. אנשי ולכל לו הוא תיקון עירוב כל כי בלבד, לעצמו

במוספנו 61) ראה לשמוע, אלא לתקוע המצוה שאין
רבינו". "תשובות

.ÂË,"·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó - ·Ïel‰ ˙‡ ÏË»«∆«»¿»≈«¿ƒ«»
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,dÈa‚‰L ÔÂÈkL62C¯a Ì‡ Ï·‡ ; ∆≈»∆ƒ¿ƒ«»»¿≈»¬»ƒ≈«

·LÈÏ" BÓk ,"·ÏeÏ ÏhÏ" C¯·Ó ,ÏhiL Ì„…̃∆∆ƒ…¿»≈ƒ…»¿≈≈
‰NÚL ¯Á‡ C¯·Ó‰L ,„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ ."‰kqa63, «À»ƒ»«»»≈∆«¿»≈««∆»»

,‰ËÈÁLe ÌÈ„È ˙ÏÈË Ï·‡ .‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó¿»≈«»¬ƒ»¬»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»
Ô‰ ˙eL¯‰ È¯·„·e ÏÈ‡B‰64BÓˆÚÏ ËÁL elÙ‡ , ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬ƒ»«¿«¿

ÏÚ"Â "Ìc‰ Èeqk ÏÚ"Â "‰ËÈÁM‰ ÏÚ" C¯·Ó¿»≈««¿ƒ»¿«ƒ«»¿«
ıÓÁ ¯eÚa ÏÚ" C¯·Ó ‡e‰ CÎÂ ."ÌÈ„È ˙ÏÈË65," ¿ƒ«»»ƒ¿»¿»≈«ƒ»≈

˜„aL ÔÈa66aL ÔÈa ,BÓˆÚÏ‰ÚMnL ;ÌÈ¯Á‡Ï ˜„ ≈∆»«¿«¿≈∆»««¬≈ƒ∆ƒ»»
BaÏa ¯ÓbL67¯eÚa‰ ˙ÂˆÓ ˙ÈNÚ ,Ïh·Ï68Ì„˜ ∆»«¿ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿««ƒ…∆

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,˜c·iL69. ∆ƒ¿…¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

במצוותו,62) עוסק ועדיין הואיל עליו, מברך זאת ובכל
וב'תוספות'). ז: (פסחים ההלל בקריאת לנענעו צריך שהרי

בירך 63) ולא בציצית שנתעטף כגון קיימת, עשייתה ועדיין
ה"ה. לעיל וכמבואר ולא 64)תחילה, בשר יאכל שלא

אבל  חובה, אינן הן שגם ומעקה ממזוזה גרועה והיא ישחט,
עליהן  מברך ולפיכך אלה, רשות מדברי יותר הן חשובות

(כסףֿמשנה). י"א ה' לעיל כמבואר בערב 65)"לעשות"
ביערו. טרם ואפילו החמץ 66)פסח, אחר שמחפש

בהל' רבינו (לשון גבולו מכל להוציאו ובחורים במחבואות
ה"ג). פ"ב, ומצה אותו 67)חמץ ולחשוב בלבו החמץ את

כלל. צורך בו שאין וכדבר תורה 68)כעפר, שאמרה
מבתיכם. שאור תשביתו הראשון ביום טו): יב, (שמות

ה"א.69) פ"ב, ומצה חמץ הל'

.ÊË‚‰nL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚‰Ó ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«
ÌÈ‡È·70‚Á ÏL ÈÚÈ·Ma ‰·¯Ú ˙ÏÈË ÔB‚k ,‡e‰71, ¿ƒƒ¿¿ƒ«¬»»«¿ƒƒ∆»

Ïl‰ ˙‡È¯˜ ÔB‚k ,ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ¿«¬»ƒ¿¿ƒ««≈
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ÁÒt ÏL „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a72ÔÈ‡ - ¿»≈√»ƒ¿À∆≈∆∆«≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó73ÔeÚË Ì‡ EÏ ˜tzÒiL ¯·c Ïk ÔÎÂ . ¿»¿ƒ»»¿≈»»»∆ƒ¿«≈¿ƒ»
Â‡Ï Ì‡ ‰Î¯a74‰Î¯· ‡Ïa B˙B‡ ÔÈNBÚ -75ÌÏBÚÏe . ¿»»ƒ»ƒ¿…¿»»¿»

˙BÎ¯aa ‰a¯ÈÂ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î¯·a Ì„‡ ¯‰fÈƒ»≈»»ƒ¿»»∆≈»¿ƒ»¿«¿∆«¿»
˙BÎÈ¯v‰76.jÎ¯·‡ ÌBÈ ÏÎa :¯Ó‡ „Âc ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈»ƒ»«¿»¬»¿∆»

ותיקנוהו70) יסדוהו ונהגו שלא בעצמם. כן נהגו אלא לעם,
מד:). לסוכה (הרשב"א מאליהם כמותם העם

מנהג 71) אלא למקדש) שמחוץ (בגבולין ואינה הסוכות,
מד.). סוכה במס' (כמבואר פסח 72)נביאים, של ושביעי

ה"ו. פ"ג, מגילה הלכות השווה כח,73)בכלל, תענית
קריאת  לדמות שאין חולק: והראב"ד ע"ב. מד, סוכה ע"ב;
טלטול  אלא שאינה ערבה, לנטילת חדשים בראשי ההלל
לשון  - הכלי" על או הקרקע על בה ("שחובט בעלמא,
הודאה  ולא שבח לא בה ואין ה"כב), פ"ז, לולב הל' רבינו
הלל  קריאת אבל עליה, מברכים אין ולפיכך בנטילתה,
ראשֿ שהיום לפרסם כדי תיקנוה, בברכה חדשים בראשי
בראשֿחודש  גם הלל קריאת על לברך נוהגים ואנו חודש.
תצ). תכב; סי' או"ח שו"ע (ראה פסח בחולֿהמועד וגם

הסוכות 74) חג של השמיני ביום בסוכה הישיבה כגון
סוכה  הל' (השווה שמיני ספק שביעי ספק שהוא בגולה,
וטעון  - חיה ספק שהוא כוי של דמו כיסוי וכן ה"יג), פ"ו,
וראה  ע"א. מז, סוכה כיסוי. טעון ואינו - בהמה ספק כיסוי,

רבינו"). "תשובות שלא 75)במוספנו ע"א. לג, ברכות
לשוא". אלהיך ה' שם את תשא "לא על יעבור

אדם 76) "עתיד אמרו: ה"יב) פ"ד, (קידושין וב'ירושלמי'
משום  אכל", ולא עינו שראתה כל על וחשבון דין ליתן
אלו  מינים שברא ה' את ולהודות לברך לבו נותן שאינו

שם). משה', ('פני אדם בני בהם להחיות

zFklddlin
-dad̀xtqdlinzFkld

¦§¦¨
¦§

˙ÂˆÓÌÈ¯Îf‰ ÏeÓÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ1ÈÈÓL ÌBia2. ƒ¿«¬≈««¿ƒ»«¿»ƒ«¿ƒƒ
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

זו 1) ומצוה - זכר כל לכם המול י): יז, (בראשית ככתוב
בסמוך  כמבואר העבדים, מילת וגם הבנים מילת גם כוללת
שלו, המצוות' ב'ספר זה פסוק רבינו מביא וכן א), (הלכה
מלים. כיצד רבינו יפרש ה"ב פ"ב, ולקמן רטו. מצוה

זכר 2) כל לכם ימול ימים שמונת ובן יב): (שם, שנאמר
נבוכים' (ב'מורה רבינו יבאר זו מצוה וטעם לדורותיכם,
הצורך, על היתירה התאוה מחסרת המילה כי מ"ט): ח"ג,
יחלש  בריאתו מתחילת מכסהו ויוסר דמו כשישפך האבר כי
במילה  ויש אצלי... המילה בטעמי החזק זהו ספק... בלי
השם  יחוד מאמיני - הזאת אמונה לאנשי שיהיה ענין עוד
לומר  מהם שאינו מי יוכל ולא שיקבצם, גשמי אחד אות -
להגיע  כדי כן האדם יעשה פעמים כי נכרי, והוא מהם שהוא
זו, פעולה אך זו. דת אנשי על להתנכל כדי או תועלת, אל
רק  בבניו או בו אדם יעשהו לא המילה, מעשה כלומר:
בזרוע, כויה או בשֹוק ׂשרט זה אין כי אמיתית, אמונה מתוך
אשר  הברית היא המילה זאת וכן מאד... קשה ענין הוא אבל
יכנס  שימול מי וכל ה', יחוד אמונת על אבינו אברהם כרת
ז): יז, (בראשית ככתוב היחוד, להאמין אברהם בברית

תורתנו  שקבעה והטעם אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות
בעלֿחי  שכל "מפני (שם): רבינו אומר בשמיני, מילה לזמן
הוא  עדיין וכאילו לחותו, בתכלית מאד חלש הוא כשיוולד
העולם, אויר מרואי ימנה ואז ימים, שבעת סוף עד בבטן,
ימים  "שבעת הענין זה שמר בבהמות גם כי תראה הלא
מפורש  וכדבריו נפל". הוא זה קודם כאילו אמו", עם יהיה
נימול  התינוק "ולמה תצא": "כי פרשת רבה' ב'מדרש
עד  לו להמתין עליו רחמים הקב"ה שנתן ימים? לשמונה

כחו". בו שיהא

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
דין 1) עבדו; את והאדון בנו את למול האב על שחובה

ואיזו  שבת דוחה מילה איזו ישראל; לקהל שנכנס גר מילת
מחמת  אחיו שמתו מי וכן החולה תינוק דין דוחה; אינה

מילה.

.‡˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰ÏÈÓ2, ƒ»ƒ¿«¬≈∆«»ƒ»∆»»≈
B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ ÏBnÈ ‡Ï ¯L‡ ¯ÎÊ Ï¯ÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»»¬∆…ƒ∆¿«»¿»

‰˙¯ÎÂ3ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓe .‰ÈnÚÓ ‡Â‰‰ LÙp‰ ¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒ≈«∆»ƒ¿»«»»»
Ba ˙‡4·¯‰ ÏÚÂ ,5„ÈÏÈ ,ÂÈ„·Ú ˙‡ ÏeÓÏ6˙Èa ∆¿¿«»«»∆¬»»¿ƒ»ƒ

ÛÒk ˙˜Óe7- Ô˙B‡ ÏÓ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ B‡ ·‡‰ ¯·Ú . ƒ¿«∆∆»«»»»»¿…»»
ÈeÏz ˙¯k‰ ÔÈ‡L ,˙¯k ·iÁ BÈ‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈«»»≈∆≈«»≈»

BÓˆÚ Ï¯Úa ‡l‡8Ó ÔÈcŒ˙È·e .Ôa‰ B˙B‡ ÏeÓÏ ÌÈeˆ ∆»∆»≈«¿≈ƒ¿Àƒ»«≈
BpÓÊa „·Ú‰ B‡9‡ÏÂ Ï‡¯NÈa Ï¯Ú eÁÈpÈ ‡ÏÂ , »∆∆ƒ¿«¿…«ƒ»≈¿ƒ¿»≈¿…

.Ô‰È„·Ú·¿«¿≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

xkf lxre xn`py ,zxk dilr oiaiigy dyrÎzevn - dlin
."dinrn `idd ytpd dzxkpe 'ek leni `l xy`

מילה  הלכות את הרמב"ם התחיל מדוע הטעם בסיבת
(מצות־ המילה על החיובי בציווי ולא שבה כרת  בחיוב
של  גדולתה להדגיש רוצה שבזה לומר ויש שלה). עשה
בזה  רק לא התורה, מצוות מכל היא שגדולה זו מצוה
הכרת  עניין שגם אלא בריתות עשרה שלוש עליה שנכרתו
על־דרך  והוא המצוות. משאר גדולתה את מבטא שבה
צד  בה שיש מצוות־עשה משאר היא "וגדולה ה'טור' לשון

בריתות". י"ג עליה נכרתו וגם כרת
(53 dxrd 60 cenr d"k wlg y"ewl itÎlr)

קיימוה.2) לא הנפש 3)אם אין וכן זמנו, לפני שימות
ה"א). (פ"ח, תשובה בהל' כמבואר הבא, העולם לחיי זוכה

וימל 4) ד): כא, (בראשית שנאמר ע"א. כט, קידושין
בנו. יצחק את הכנענים.5)אברהם לעבדיו זה 6)האדון

ברשות  וילדה שנתעברה - כנענית שפחה - לאמו שנולד
ה"ג.7)ישראל. בסמוך כמבואר הגויים, מן האדון שקנהו

וגו'.8) הנפש ונכרתה ימול... לא אשר זכר וערל ככתוב:
המול9) שנאמר: ע"א. כט, ÏÎקידושין ÌÎÏ זה הרי זכר,

הדין. לבית מיוחד ציווי

.·BzÚcÓ ‡lL Ì„‡ ÏL Ba ÔÈÏÓ ÔÈ‡10‡l‡ , ≈»ƒ¿∆»»∆…ƒ«¿∆»
ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,BÏeÓÏ ÚÓÂ ¯·Ú ÔkŒÌ‡ƒ≈»«¿ƒ¿«¿∆≈ƒ»ƒ¿«
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ÌlÚ˙ .BÁ¯k11,Ïc‚iLk - B˙B‡ eÏÓ ‡ÏÂ ÔÈcŒ˙ÈaÓ »¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ¿…»¿∆ƒ¿«
BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÏ ·iÁ ‡e‰12¯·ÚiL ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ . «»»∆«¿¿»»∆«¬…

Ïh·Ó ‡e‰ È¯‰ - BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÈ ‡ÏÂ Ïc‚iMÓ ÂÈÏÚ»»ƒ∆ƒ¿«¿…»∆«¿¬≈¿«≈
˙¯k ·iÁ BÈ‡ Ï·‡ .‰NÚ ˙ÂˆÓ13˙eÓiL „Ú ,14 ƒ¿«¬≈¬»≈«»»≈«∆»
.„ÈÊÓa Ï¯Ú ‡e‰Â¿»≈¿≈ƒ

מידו 10) לחטפה לנו אסור האב, על מוטלת שהמצוה מאחר
חבירו וקדם ששחט באחד "מעשה צא:) וחייבו (ב"ק וכסה,

זהובים". עשרה לו ליתן גמליאל רבינו 11)רבן דקדק
בפלוני  ידעו ולא הרגישו שלא מביתֿהדין "נתעלם לומר,
יתכן  לא כי ביתֿדין", "עבר לומר אין אבל ערל, שהוא
לעשות. עליהם המוטלת מצוה על במזיד יעבור שביתֿדין

י"ט,12) פרק (שבת המשנה" ב"פירוש רבינו דברי השווה
ו). זמנו.13)משנה לפני נפשו 14)למות תכרת ואז

בחיוב  הוא אין - חי שהוא עוד כל אבל הבא, עולם מחיי
הוא  המצוה. את ולקיים עצמו ולמול לתקן בידו שהרי כרת,

אשר זכר וערל תורה: ÏÂÓÈשכתבה ‡Ï אשר - ונכרתה ...
לומר  עתיד, בלשון "ימול" לא אלא נאמר, לא "מל" לא
אלא  עליו חל כרת עונש ואין עליו מוטלת המצוה ימיו שכל
והראב"ד  ספר'). ('קרית לתקן בידו עוד שאין מותו לאחר
בכל  שהרי כרת, בחיוב יום כל עומד הוא ולדעתו חולק,
נפטר  מל שאם אלא בוראו, מצות מבטל הוא מל שלא יום

מהחיוב.

.‚Ï‡¯NÈ ˙eL¯a „ÏBpL „·Ú „Á‡15„·Ú „Á‡Â , ∆»∆∆∆«ƒ¿ƒ¿»≈¿∆»∆∆
ÌÈ˙ek‰ ÔÓ Á˜Ïp‰16‡l‡ ;Ô˙B‡ ÏeÓÏ ·¯‰ ·iÁ , «ƒ¿»ƒ«ƒ«»»«»»∆»

ÌBia ÏBn ÛÒk ˙˜Óe ,‰BÓLÏ ÏBn ˙Èa „ÈÏiL∆¿ƒ«ƒƒƒ¿»ƒ¿«∆∆ƒ«
BÓBÈa ÏBn ,„ÏBpL ÌBia BÁ˜Ï elÙ‡ .Á˜ÏpL17. ∆ƒ¿«¬ƒ¿»«∆«ƒ¿

בית".15) "יליד בסמוך הנקרא הנקרא 16)הוא הוא
יב). יז, (בראשית הכתוב כלשון כסף", שבת 17)"מקנת

"ובן  אומר: אחד כתוב שם: רש"י של וכהסברו ע"ב. קלה,
ÌÈÓÈ ˙ÂÓ˘ימולÌÎÏ'וגו כסף" ומקנת בית יליד זכר כל

כספך", ומקנת ביתך יליד ימול "המול אומר: אחד וכתוב
הדומה  שכל ומסתבר ימים? לשמונה בו מפורש ולא
הוא  שהרי לשמונה, נימול ישראל בבית שנולד לישראל,
דומה  אינו שנולד, אחרי רבו שקנהו עבד וכל "לכם". דומה
לכם" ימול ימים שמנת "ובן בו קורא אתה ואין לישראל

נימול. הוא קנייתו ביום וגו' ימול" "המול אלא

.„BÓLÏ ÏBnpL ÛÒk ˙˜Ó LÈ˙Èa „ÈÏÈ LÈÂ ,‰ ≈ƒ¿«∆∆∆ƒƒ¿»¿≈¿ƒ«ƒ
Á˜ÏÂ ,‰ÁÙL Á˜Ï ?„ˆÈk .„ÏBpL ÌBia ÏBnpL∆ƒ«∆«≈«»«ƒ¿»¿»«

dnÚ d¯aÚ18‰„ÏÈÂ19‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê È¯‰ -20; À»»ƒ»¿»¿»¬≈∆ƒƒ¿»
¯aÚ‰ È¯‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa ¯aÚ‰ Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»«»À»ƒ¿≈«¿«¬≈»À»

ÛÒk ˙˜Ó BÓˆÚ21,„ÏBpL Ì„˜ Bn‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ - «¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»»ƒ…∆∆«
.‰BÓLÏ ÏBnƒƒ¿»

מקנתה.18) בשעת מעוברת ישראל.19)שהיתה ברשות
קנויה 20) אמו שגם בשעה ישראל ברשות ונולד הואיל

שמונת  "ובן בו קורא ואתה ל"לכם", דומה זה הרי לישראל,
זכר". כל לכם ימול לומר 21)ימים רבינו נתכוין כאן

העובר  את אלא קנה לא מתחילה שאפילו גדול, יותר חידוש
וקנה  נמלך שבינתיים אלא אמו, את לקנות חשב ולא בלבד

כסף" כ"מקנת נידון העובר אין שילדתו, טרם אמו את גם
לפני  נקנתה ואמו הואיל לשמונה, ונימול בית" כ"יליד אלא
שבת  במס' השנויה ברייתא מתוך רבינו למד זה וכל לידתו.

מילה. הל' רבינו" "תשובות במוספנו וראה ע"ב. קלה,

.‰‰È¯aÚÏ ‰ÁÙL Á˜Ï22ŒÏÚ ‰ÁÙL Á˜lL B‡ , »«ƒ¿»¿À»∆»∆»«ƒ¿»«
˙e„·Ú ÌLÏ dÏÈaË‰Ï ‡lL ˙Ó23ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿»∆…¿«¿ƒ»¿≈«¿««ƒ

B˙eL¯a „ÏBpL24„ÏBp‰ È¯‰L ,„ÏBpL ÌBia ÏBn , ∆«ƒ¿ƒ«∆«∆¬≈«»
ÌBi‰ el‡Îe Bc·Ï ÛÒk ˙˜Ó ‡e‰ el‡k ,‰f‰«∆¿ƒƒ¿«∆∆¿«¿ƒ«

e‰˜25˙eÁÙL ÏÏÎa Bn‡ ÔÈ‡L ,26È„k ,Ï‡¯NÈ »»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿≈
˙Èa „ÈÏÈ Ôa‰ ‰È‰iL27Bn‡ ‰Ï·Ë Ì‡Â .28¯Á‡ ∆ƒ¿∆«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»ƒ««

‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê È¯‰ - ‰„ÏiL29. ∆»¿»¬≈∆ƒƒ¿»

דומה 22) זה ואין בוולדותיה, אלא האם בגוף חלק לו שאין
ישראלית,23)ל"לכם". כאשה במצוות חייבת שתהיה

מצוות. עול עליה ואין שהיתה כמו גויה תשאר אלא
לשמונה.24) הנימול בית" "יליד כדין לידון ראוי והיה
לידתו.25) שירות 26)אחרי מופשט, שם - שפחּות

מוכר  אדם שאין "כשם אישות, - והפכה ועבודתה, השפחה
יח.). (קידושין אישּות" אחר לשפחּות בתו אינו 27)את כי

לאמו  ישראל ברשות שנולד עבד אלא בית" "יליד נקרא
שם). (שבת, לידתו לפני לישראל הקנויה השפחה

ישראל.28) שפחּות בכלל היא והרי עבדות, זה 29)לשם
עלֿמנת  שפחה שלקח מי על האחרון הדין על רק מוסב
לעשות  לידתו לאחר הטבילה מועילה אז כי להטבילה, שלא
והטבילה  הואיל כי לשמונה, להמול בית" "יליד כדין
האם  קנה כאילו זה והרי מתחילה, שהתנה התנאי נתבטל
שפחה  ב"לקח אבל ג). ס"ק רסז, סי' ליו"ד (ט"ז תנאי בלא
אין  - שילדה אחרי עבדות לשם הטבילה אפילו לעובריה"
לרבו, קנויה אמו היתה לא שנולד ובשעה הואיל מועיל, זה
(כסףֿ לידתו ביום ונימול בעלמא כסף" כ"מקנת הוא הרי

משנה).

.Â„·Ú‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,Ì"ekÚ‰ ÔÓ ÏB„b „·Ú Á˜Ï»«∆∆»ƒ»«¿…»»»∆∆
ÔÈÏbÏ‚Ó - ÏBÓÏ30¯NÚŒÌÈL Ïk BnÚ¯˙È ;L„Á ƒ¿«¿¿ƒƒ»¿≈»»…∆»≈

Ï¯Ú ‡e‰Lk BÓi˜Ï ¯eÒ‡ ,ÔkŒÏÚ31¯ÊBÁ ‡l‡ , «≈»¿«¿¿∆»≈∆»≈
Ïˆ‡ ‡e‰Â ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .Ì"ekÚÏ B¯ÎBÓe¿¿«¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»¿≈∆
‡e‰Â BÓi˜Ï ¯zÓ - B˙B‡ ÏeÓÈ ‡lL ,Ì"ekÚ‰ Ba«̄»«∆…»À»¿«¿¿
Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜iL „·Ï·e ,Ï¯Ú»≈ƒ¿«∆¿«≈»»∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈

Á32·LBz ¯‚k ‰È‰ÈÂ33ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . …«¿ƒ¿∆¿≈»¬»ƒ…ƒ≈»»
„iÓ ‚¯‰È - ˙BˆÓ Ú·L34·LBz ¯b ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .35 ∆«ƒ¿≈»≈ƒ»¿≈¿«¿ƒ≈»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡36. ∆»ƒ¿«∆«≈≈

מח:).30) (יבמות להמול שיתרצה עליו להשפיע משתדלים
(בראשית 31) עבדיו את למול לאברהם הקב"ה שציוה לפי

שם). ('תוספות' ערלים לקיימם לנו אסור יג) והן:32)יז,
גזל, עריות, גילוי דמים, שפיכות השם, ברכת זרה , עבודה

החי. מן ואבר מצוות 33)דינים שבע עליו שקיבל גוי זה
לפי  תושב? שמו נקרא "ולמה טבל. ולא מל ולא נח, בני
רבינו  (מלשון ישראל" בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר
ה"ו). פ"י, ע"ז הל' וראה ה"ז. פ"יד, ביאה איסורי הל'

כג,34) (שמות שנאמר משום בינינו, להניחם לנו שאסור
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משה  נצטוה "וכן לי. אותך יחטיאו פן בארצך ישבו לא לג):
מצוות  לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה, מפי רבינו
פ"ח, מלכים (הל' יהרג" קיבל שלא מי וכל נח, בני שנצטוו
לגויים  ומוכרו חוזר הוא הרי תקיפה, ידינו וכשאין ה"י).

בו.35)מיד. ולהחזיק להחיותו עליו מצווים שנהיה
וגד 36) ראובן שבט משגלו בטל והיובל ע"א. כט, ערכין

עבד  מקיימים אין ולפיכך לב:) (שם, המנשה שבט וחצי
למול) רוצה ואינו נח בני מצוות שבע עליו (שקיבל כזה
ביאה  איסורי בהל' רבינו דברי השווה היובל. בזמן אלא

ה"ט. פ"יד,

.Ê‰lÁz ‰ÏÈÓ ·iÁ ,Ï‡¯NÈ Ï‰˜Ï ÒÎpL ¯b37Ì‡Â . ≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»≈«»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
Ì"ekÚ ‰È‰Lk ÏÓ38˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï CÈ¯ˆ -39 »¿∆»»«»ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ

Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜ ÔÎÂ .¯ib˙pL ÌBia40CÈ¯ˆ , «∆ƒ¿«≈¿≈»»∆«¿∆»»ƒ
˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï41,ÒBÈ‚B¯c‡ .ÈÈÓM‰ ÌBia ¿«ƒƒ∆«¿ƒ««¿ƒƒ«¿¿ƒ

k ˙e·˜Â ¯ÎÊk ˙e¯ÎÊ BÏ LiL „eÏi‰ ‡e‰Â- ‰·˜ ¿«»∆∆«¿¿»»¿«¿ƒ¿≈»
ÈÈÓMa B˙B‡ ÏeÓÏ CÈ¯ˆ42ÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ .43ÈÓe , »ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈…∆ƒ

˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ LiL44Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÏÓ ,45ÈÈÓMa46. ∆∆¿≈»¿»ƒ∆¿≈∆«¿ƒƒ

ויטבול".37) שימול עד גר אינו "לעולם ע"ב: מו, יבמות
הערבים.38) כגון גירות, לשם תחת 39)שלא יכנס איך כי

קלה.). (שבת ברית דם בלי השכינה לו 40)כנפי שאין
ה"ב). פ"ב, לקמן (ראה העטרה את המחפה העור

נדבק 41) שהעור - היא כבושה ערלה שמא אנו שחוששים
מקור  למצוא מתלבט הכסףֿמשנה מרן ניכר. ואינו - בבשר
ממנו  להטיף צריך מהול כשהוא שנתגייר שגר רבינו, לפסק
מחלוקת  בזה יש ע"א, קלה, דף שבת במס' כי ברית, דם
ב"ר  במדרש אולם מי, כדברי הלכה שם הכריעו ולא תנאים
אומר: הגלילי יוסי רבי של בנו אלעזר "רבי אמרו: מו פ'
(גר  זה ועל מהול) (שנולד זה על וב"ה ב"ש נחלקו לא
ברית. דם ממנו להטיף צריך שהוא מהול) כשהוא שנתגייר
שלו  שמיני יום וחל מהול שנולד מי על נחלקו, מה על
וב"ה  השבת, את עליו מחללים אומרים שב"ש בשבת,

יצחק: רבי אמר מחללים. אין È¯·„Îאומרים ‰ÎÏ‰
„ÈÓÏ˙‰ שצריך מודים שהכל הרי אלעזר). רבי (הוא "

רסג, סי' ליו"ד הגר"א (ביאורי ברית דם מהול מגר להטיף
ו). השבת,42)ס"ק את עליו מחללים שאין אע"פ

ה"יא. בסמוך את 43)כמבואר וקרעו בלדתו קשתה שאמו
והוצי  עליו הדופן טמאה אמו שאין ואע"פ שם, דרך או

לשמונה, נימול יהא שלא אומרים אנו אין לידה, טומאת
קורא  אתה שאין מי קלה.): (שבת האומר אחד חכם כדעת
הפסוק  את בו קורא אתה אין וגו' ימים" שבעת "וטמאה בו:
הלכה  אלא בֿג) יב, (ויקרא ימול השמיני וביום  הסמוך:

שם. עליו החולקים זה.44)כחכמים על זה עורות שני
קלה:). שבת (רש"י, גידים שני אומרים: ויש

השבת.46)הערלות.45) את דוחה מילתן שאין אע"פ
תלוי  זה אין כי בשמיני זמנן בחול ה"יא, בסמוך כמבואר

קלה:). (שבת בזה

.ÁLÓM‰ ˙BÏÚ ¯Á‡ ,ÌBia ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÏÓ ÔÈ‡47 ≈»ƒ¿»∆»«««¬«∆∆
,‰pÓÊ· ‡lL ÔÈa ,dpÓÊ ‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBia ÔÈa -≈««¿ƒƒ∆¿«»≈∆…ƒ¿«»
- ÈÈÓM‰ ÌBia :¯Ó‡pL ,‰‡Ï‰Â ÈÚÈLzÓ ‡e‰L∆ƒ¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«««¿ƒƒ

‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBia48- ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ÏÓ . «¿…«»¿»»ƒ∆»»««««

¯Lk49‰ÂˆÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰ÏÈnÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . »≈¿»«»≈«ƒ»¿««ƒ≈ƒ¿»
˙BˆnÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈ¯fL ,ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÌÈc˜‰Ï50. ¿«¿ƒƒ¿ƒ««∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«ƒ¿

החמה.47) הנץ זמן לי 48)הוא "אין ע"ב: עב, יבמות
לרבות  מניין ביום, אלא נימול שאין לשמיני נימול אלא
וי"ו  "וביום" לומר: תלמוד וכו'? לעשרה לתשעה נימול
ביום. אלא נימולים שאין הנימולים כל לרבות מיותרת

נחשב 49) השחר מעלות ההלכה, שמצד ע"א. כ, מגילה
לכתחילה  צריכים בו בקיאים הכל שאין לפי אלא יום,

שם). (רש"י החמה הנץ עד ע"א.50)להמתין ד, פסחים
ג): כב, (בראשית בבוקר.ÌÎ˘ÈÂשנאמר אברהם

.Ë˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc dpÓÊ· ‰ÏÈÓ51,dpÓÊ· ‡lLÂ ; ƒ»ƒ¿«»»∆««»¿∆…ƒ¿«»
˙aM‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡52ÔÈ·e .·BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ≈»»…∆««»¿…∆≈

?„ˆÈk .˙Ú¯v‰ ˙‡ ‰ÁBc ,dpÓÊ· ‡lL ÔÈ·e dpÓÊaƒ¿«»≈∆…ƒ¿«»»∆«»»«≈«
˙¯‰· ‰˙È‰ Ì‡L53ÌÚ dÎ˙BÁ ,‰Ï¯Ú‰ ¯BÚa ∆ƒ»¿»«∆∆¿»»¿»¿»ƒ

Œ‡Ïa ˙Ú¯v‰ Ú‚ ˙ˆÈˆwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰Ï¯Ú‰»»¿»««ƒ∆¿ƒ«∆««»««¿…
Ú˙‰N54‰NÚ ‡B·È -55‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ56. «¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆

בשבת"51) אפילו "ביום - וגו' השמיני וביום שנאמר:
ימול". "ובשמיני לכתוב: היה די כי קלז.), שם,52)(שבת

כשנימול  אלא בשבת מילה נתרבתה לא כי ע"א. קלג,
השמיני". "וביום ככתוב: צרעת,53)בשמיני, נגע

ב). יג, (ויקרא בתורה כד,54)המפורש (דברים שנאמר
מקום  וכל וגו'. ולעשות לשמור... הצרעת בנגע השמר ח):
שלא  הזהר כלומר: תעשה', 'לא אלא אינו "השמר" שנאמר

הבהרת. מילה.55)תקוץ מצות קלב,56)של שבת
תעשה' 'לא בה יש בהרת שקציצת הוכיחו ושם ע"ב.
היא  הכהנים" אתכם יורו אשר ככל "ולעשות שכן ו'עשה',
מפני  שתיהן, דוחה מילה מצות זאת ובכל מצותֿעשה,

"ימול במילה: שיש ·˘¯שכתוב ואפילו "בשר - ערלתו"
לרבות  ונדרשת היא, מיותרת "בשר" תיבת שגם בהרת", שם

בהרת. במקום

.È˙ÏÈÓ Ck ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ÌÈa‰ ˙ÏÈnL ÌLk¿≈∆ƒ««»ƒ»∆««»»ƒ«
,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ,‰BÓLÏ ÌÈÏBn Ô‰L ,ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ∆≈ƒƒƒ¿»»∆««»

˙aLa Ô‰lL ÈÈÓL ÏÁ Ì‡57‡lL ,˙Èa „ÈÏÈÓ ıeÁ ; ƒ»¿ƒƒ∆»∆¿«»ƒƒ»ƒ∆…
Bn‡ ‰Ï·Ë58ÏBnpL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‰„ÏiL „Ú »¿»ƒ«∆»¿»∆««ƒ∆ƒ

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,‰BÓLÏ59. ƒ¿»≈∆∆««»

מילת 57) וגם השבת", את דוחה בזמנה "מילה אמרו: שהרי
זה. בכלל בשמיני גירות.58)עבדים כי 59)לשם

או  לשמונה נימול אם קלה:) (שבת בגמרא היא מחלוקת
הולכים  אנו מי, כדברי הלכה הוכרעה ולא והואיל לאחד,
שמא  - שמיני יום לפני אותו מלים אין מספק: לחומרא בו
עליו  מחללים ואין לשמונה, נימול האומר כדעת הלכה
והרי  לאחד, נימול האומר כדעת הלכה שמא - מספק השבת
ביום  אלא אותו מלים אין לפיכך בזמנה. שלא מילה זו
ס"ק  רסז, סי' ליו"ד (ש"ך ללידתו תשיעי יום שהוא ראשון
שילדה, קודם אמו טבלה שלא כסף" ל"מקנת והואֿהדין ז).
את  דוחה אינה ה"ד, לעיל כמבואר לשמונה שנימול שאע"פ
רסז  סי' יו"ד בשו"ע מבואר וכן כאן. האמור מטעם השבת
ב'דרכי  הובאה ירוחם רבינו שדעת להעיר וכדאי ב. סעיף
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בשום  שבת דוחה עבדים מילת שאין רסז, סי' יו"ד משה'
מילה  הותרה לא כי לידתו, לפני אמו טבלה אפילו פנים

בישראל. אלא בשבת

.‡ÈL„Áa „ÏBpL ÈÓe ,Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË»̃»∆«¿∆»ƒ∆««…∆
ÏÙk ‡e‰L ,B˙i¯a ¯ÓbzL Ì„˜ ,B¯eaÚÏ ÈÈÓM‰60, «¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈¿ƒ»∆¿≈∆

ÈÁ BÈ‡L ÈtÓ61ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ ,62ÈÓe ,ÒBÈ‚B¯c‡Â , ƒ¿≈∆≈«¿≈…∆¿«¿¿ƒƒ
˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ - ˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ LiL63‡l‡ , ∆∆¿≈»¿≈ƒ∆««»∆»

.Ô‰lL ÈÚÈLz ÌBÈ ‡e‰L ,˙aLa „Á‡a ÔÈÏBnƒƒ¿∆»¿«»∆¿ƒƒ∆»∆

ג):60) ו, (קהלת ונזכר לידתו, זמן קודם אמו מבטן הנופל
הנפל. ממנו לטלטלו 61)טוב ואסור כאבן, הוא והרי

מצוה. מילתו שאין עליו 62)בשבת טמאה אמו שאין
בביאורנו. ה"ז לעיל וראה לידה, אלה 63)טומאת כל כי

כבושה  ערלתו שמא ספק מהול, כשהוא נולד הם, ספקות
מילה. צריך ואינו כלל ערלה לו אין שמא מילה, וצריך
- "ערלתו" אמרה והתורה נקבה, ספק זכר ספק אנדרוגינוס,
משמע, "ערלתו" כי ספק, ולא השבת את דוחה ודאי, ערלתו
הרי  - ערלות שתי לו שיש מי אחר. של ולא זה של ערלתו
אינה  מהן ואיזו בשמיני, ומצותה ערלה מהן איזו הוא ספק
בן  מספק. שבת דוחים ואין "ערלתו" בכלל ואינה ערלה
לטלטלו  ואסור הוא כמת שהרי מצוה, מילתו אין שמונה
ע"פ  לשמונה נימול אם בכלל ספק יש דופן, יוצא בשבת.
לשמונה" נימול אין לידה, טמאה אמו שאין "כל הכלל:
אין  אבל בשמיני, שנימול לחומרא בו הולכים ולפיכך
דינו  הזכיר לא שרבינו להעיר וראוי השבת. את דוחה מילתו
לפני  שנקרע ונקבות) זכרות סימני לו (אין טומטום של
ה'בית  ולדעת בשבת. נימול אם זכר, ונמצא ימים שמונה
הש"ס  סוגיית פי על בשבת, נימול - רבינו בדברי יוסף'
"זכר  שיהא זה על מקפידים אנו אין כי קכז.) (בבאֿבתרא

ס"י. רסו, סי' ביו"ד ההלכה נפסקה וכך לידה", משעת

.·È˙BLÓM‰ ÔÈa „ÏBpL ÈÓ64˜ÙÒ ,ÌBia ˜ÙÒ - ƒ∆«≈«¿»»≈«»≈
‡e‰L ,ÈÚÈLzÏ ÏBnÂ ,‰ÏÈl‰ ÔÓ ÔÈBÓ - ‰ÏÈla««¿»ƒƒ««¿»¿ƒ«¿ƒƒ∆
,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙aL ·¯Ú „ÏB Ì‡Â .ÈÈÓL ˜ÙÒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ«∆∆«»≈«¿»

„Á‡a ÏBn ‡l‡ ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡65,˙aLa ≈∆∆««»∆»ƒ¿∆»¿«»
˜ÙqÓ ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡L66. ∆≈ƒ∆««»ƒ»≈

הוא 64) בינונים, כוכבים שלשה שיראו עד החמה משתשקע
הל' רבינו (לשון מקום" בכל השמשות בין הנקרא הזמן
מתרגם  ו) יב, (שמות הערבים בין ה"ד). פ"ה, שבת

שמשיא". "בין ספק 65)אונקלוס: תשיעי, ספק שהוא
ט"ו 66)עשירי. הלכה בסמוך וראה ע"א. קלה, שבת

ובביאורנו.

.‚ÈÈÈÓM‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓ67ÌÏL ‰È‰ Ì‡ - ƒ∆««…∆«¿ƒƒƒ»»»≈
‰Ú·L Ô·e ,ÌÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ,ÂÈ¯tˆ·e B¯ÚNaƒ¿»¿ƒ»¿»¬≈∆»»»≈∆ƒ¿»

‰‰zLpL ‡l‡ ,‡e‰68BÈ‡Â ,˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓe , ∆»∆ƒ¿«»À»¿«¿¿¿«»¿≈
B¯ÚNe „ÏB Ì‡ Ï·‡ .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓe ,Ô·‡Î»∆∆»ƒ¿«»¬»ƒ«¿»
Ôa ‰Ê È¯‰ - Ô˙i¯·k ÔÈÓÏL ÂÈ¯tˆ ÔÈ‡Â ,Èe˜Ï»¿≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»»¬≈∆∆
,‰ÚL˙a ‡l‡ „Ïe‰Ï Èe‡¯ ‰È‰ ‡lL ,È‡cÂ ‰BÓL¿»««∆…»»»¿ƒ»≈∆»¿ƒ¿»
¯eÒ‡Â ,Ô·‡k ·eLÁ ‡e‰ CÎÈÙÏe ;¯ÓbiL Ì„˜ ‡ˆÈÂ¿»»…∆∆ƒ»≈¿ƒ»»»∆∆¿»

˙aLa BÏËÏËÏ69ÌÈLÏL ‰‰L Ì‡ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿«¿¿¿«»¿««ƒ≈ƒ»»¿ƒ

‡ÓÈ˜ ÏL „ÏÂ ‡e‰ È¯‰ ,ÌBÈ70¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â , ¬≈»»∆¿»»«¬≈ƒ¿»
¯·c ÏÎÏ ÔÈ„ÏBp‰71ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰ML ÏkL , «»ƒ¿»»»∆…∆»»¿ƒ

.ÏÙ BÈ‡ ,Ì„‡a»»»≈»∆

ע"ב.68)לעיבורו.67) ס, מלים 69)יבמות אין ולפיכך
בשבת. אלא 70)אותו הוא שבעה שבן לחיות, שראוי

(שם). בשבת,71)שנשתהה הגל את עליו שמפקחים
ה"ו). פ"ב, רוצח הל' (ראה רוצח משום עליו חייב וההורגו
(ראה  הייבום ומן החליצה מן אביו נשי את פוטר הוא וכן

ועוד). ה"ה פ"א, יבום הל'

.„È„ÏB Ì‡ - B¯eaÚÏ ÈÚÈ·M‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓƒ∆««…∆«¿ƒƒ¿ƒƒ«
ÌÏL72˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓe ,‡ÓÈ˜ ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ,73. »≈¬≈∆»»∆¿»»»ƒ¿«»

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ - ‰BÓL Ôa ˜ÙÒ ,‰Ú·L Ôa ˜ÙÒ»≈∆ƒ¿»»≈∆¿»»ƒ¿«»
ÌÏLÂ ,‡e‰ ‰Ú·L Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ74- ‡e‰ «»»ƒƒ∆ƒ¿»¿»≈

È¯‰ - ‡e‰ ‰BÓL Ôa Ì‡Â ;˙aL ‰Á„iL ‡e‰ ÔÈ„a¿ƒ∆ƒ¿∆«»¿ƒ∆¿»¬≈
‡e‰ ¯Na CzÁÓk ÏnL ‰Ê75Ì‡ ,ÏÙ ‰fL ÈÙÏ , ∆∆»ƒ¿«≈»»¿ƒ∆∆≈∆ƒ

‰BÓL Ôa ‡e‰76. ∆¿»

ושערו.72) צפרניו שלמו שלא אע"פ שבן 73)באבריו,
שמונה  בן אלא נפל לך ואין תשעה, כבן לחיות ראוי שבעה
שבעה  בן וכן לעיל, וכמבואר ושערו, צפרניו שלמו שלא
להוולד  ראוי היה שלא אומרים שאנו אבריו שלמו שלא

ויצא. וקדם בשמונה שלם 74)אלא אינו אבל באבריו,
נותן  הדין הרי אלה, בכל שלם היה אילו כי וצפרניו, בשערו
כמו  שמונה, בן ודאי כשהוא אפילו אותו מלים שיהיו

הקודמת. בהלכה משום 75)שמבואר עליו חייב שאין
בשבת. חבורה עליו 76)עושה חייב שאין כמת, הוא והרי

לטלטלו, שאסור ואע"פ קלו.) (שבת בשבת חובל משום
אלא  התורה מן אינו טלטול איסור כאבן, הוא שהרי
שמונה  בן בוודאי כן לא התירו, מצוה ספק ובמקום מדרבנן,
משום  בשבת אותו מלים אין מצוה, ספק אפילו בו אין שאז
הרב  דעת עלֿפי זו, הלכה ביאור לצורך. שלא טלטול איסור
רבינו, בדברי ה"ה) פ"א, יבום בהל' (הובאה משנה' ה'מגיד
משנה'. ה'מגיד דברי בהבנת משנה' ה'כסף של וכפירושו

.ÂËÔÈa Bn‡ ÈÚÓÏ ıeÁ BL‡¯ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»…ƒ¿≈ƒ≈
˙BLÓM‰77ÈÏÈÏa ‡l‡ BlÎ ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿»««ƒ∆…»»À∆»¿≈≈

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ - ˙aL78‰ÁB„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ . «»≈»ƒ¿«»¿»ƒ∆≈∆
ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ˙aM‰ ˙‡79‰ÁB„Â , ∆««»≈∆∆ƒ¿∆

ÈL ·BË ŒÌBÈ ˙‡80ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL·e . ∆≈ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁB„ BÈ‡ ,‰M‰ŒL‡…̄«»»≈∆…∆»ƒ¿…∆

ÈM‰81ÔÎÂ .82ÈL ˙‡ ‰ÁBc dÈ‡ dpÓÊ· ‡lL ‰ÏÈÓ «≈ƒ¿≈ƒ»∆…ƒ¿«»≈»»∆¿≈
.‰M‰ŒL‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆…«»»

שבת.77) ערב לו 78)של מונים אנו כי ע"ב. מב, נדה 
ראשו, "יצא הכלל: ע"פ ראשו הוצאת משעת ימים שמונה
שבת  בערב השמשות בין כנולד הוא והרי כילוד" הוא הרי

ה"יב. לעיל כאמור השבת, את דוחה כי 79)שאינו
(ויקרא  שבתון הראשון ביום מצותֿעשה: בו יש יוםֿטוב
תעשו, לא עבודה מלאכת כל לאֿתעשה: ומצות לט) כג,
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(שבת  ו'עשה' 'לאֿתעשה' דוחה מילה של מצותֿעשה ואין
לא 80)קלג.). לארץ חוץ בני כי ספק, משום אלא שאינו

את  שקדשו (בזמן החודש של המדוייקת קביעותו את ידעו
בקביעות  שידעו ישראל ובארץ הראיה), ע"פ החודש
אין  כיום וכן יוםֿטוב. בלבד אחד יום אלא עשו לא החודש
בקביעות  אנו בקיאים כי ישראל, בארץ שני' 'יוםֿטוב
כיום  הם שבקיאים אףֿעלֿפי לארץ חוץ ובני החודש,
ימיםֿ שני עושים אין ישראל, ארץ כבני החודש בקביעות

בידיהם. אבותיהם מנהג משום אלא שני 81)טובים כי
ארוך  אחד וכיום להם, אחת קדושה ראשֿהשנה של  ימים
שני  אותו עושים אנו ישראל בארץ ואפילו חשובים, הם
ה"זֿח. פ"ה, החדש קידוש בהל' יפה מבואר והטעם ימים,
עשר  לאחד לעשרה, לתשעה, לשמונה, נימול שקטן נמצא
השמשות, בין נולד לשמונה. כדרכו, כיצד? עשר, ולשנים
לעשרה  נימול שבת, ערב של השמשות בין לתשעה. נימול
הוא, תשיעי יום שמא הבאה, בשבת למולו (שאיֿאפשר
יוםֿטוב  חל השבת). את דוחה אינה בזמנה שלא ומילה
בזמנה  שלא מילה אין (כי לאחדֿעשר נימול שבת, לאחר
שבת, אחר ראשֿהשנה של יוםֿטוב חל יוםֿטוב). את דוחה

מ"ה). פ"יט, (שבת לשניםֿעשר "וכן"82)נימול תיבת
טעמם  זו, בהלכה המנויים הדינים כל שהרי מאד, דחוקה
והגאון  ויו"ט. שבת דוחה אינה בזמנה שלא שמילה מפני
וכוונת  "וכן". במקום "וכל" מגיה רבינוביץ' דוד אליהו רק
שלא  מתקיימת התינוק שמילת מקרה שכל לומר, רבינו
אחר  אונס שאירע או השמיני, ביום שחלה כגון בזמנה,

בשבת. נימול הוא אין בו, וכיוצא בזמנו אותו מלו שלא

.ÊË‡È¯·iL „Ú B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ83BÏ ÔÈBÓe ; ∆≈»ƒ«∆«¿ƒƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·L BÈÏÁÓ ‡È¯·iL ˙ÚÓ84, ≈≈∆«¿ƒ≈»¿ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡ ÔÈÏÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰nÁ ezˆÏÁLa85‰Ê ÈÏÁa ‡ˆBiÎÂ ,86Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆¬»««»¿«≈»√ƒ∆¬»ƒ

ÂÈÈÚ eÁ˙tiL ˙Úa - ÂÈÈÚ BÏ e·‡k87ÔÈÏÓ ,e‡Ù¯ÈÂ »¬≈»¿≈∆ƒ»¿≈»¿≈»¿»ƒ
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,„iÓ B˙B‡ƒ»¿≈…«≈»∆

ה):83) יח, (ויקרא אמרה והתורה סכנה, לידי יבוא שמא
- בהם וחי האדם אותם יעשה אשר חוקותי... את ושמרתם
עד.). (סנהדרין בהם" שימות ולא בהם, "וחי חז"ל: ודרשו

אע"פ 84) השמיני, ליום שנימול חולה, שאינו בתינוק כן לא
כגון  לעת, מעת ימים שבעה עליו עברו לא עדיין שלפעמים
בשעות  בשמיני ונימול היום, בחצות ראשון ביום שנולד

עא:). (יבמות מגופו.85)הבוקר ויצא החום ממנו שנשלף
לנדרים  והר"ן לד:). לברכות (רש"י הקדחת חולי - חמה
המזדיין  כאדם חמה, לבשתו חמה, חלצתו מפרש: (מא.)

חלוץ. נקרא - שעליו זיין כלי כל 86)שע"י חולי שהוא
ה'נמוקי 87)הגוף. וכתב אחד, אבר של חולי אלא שאינו

ממתינים  בעינים גדול כאב לו יש שאם פ"ח) (יבמות יוסף'
יותר  חמור זה שחולי שלמים, ימים שבעה שנתרפא אחר
העינים  גידי כח:): (ע"ז אמרו שהרי הקדחת, מחולי

תלויים. הלב בטרפש ומאורם,

.ÊÈÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,¯˙BÈa ˜¯È BlL ÈÈÓMa ‡ˆÓpL ÔË»̃»∆ƒ¿»«¿ƒƒ∆»…¿≈≈»ƒ

Ì„ Ba ÏtiL „Ú B˙B‡88‰‡¯Ók ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ , «∆ƒ…»¿««¿«¿»¿«¿≈
ÈÓk ,¯˙BÈa Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ‡È¯a‰ ÌÈpËw‰«¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»»»…¿≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,B˙B‡ eÚ·vL89BÓc Ba ÚÏaiL „Ú ∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»«»
ÌÈpËw‰ ¯‡Lk ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ90ÈÏÁ ‰fL ÈtÓ , ¿««¿«¿»ƒ¿»«¿«ƒƒ¿≈∆∆…ƒ

.‰a¯‰ el‡ ÌÈ¯·„a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .‡e‰¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ≈«¿≈

צרכו.88) כל דם בו מצוי 89)שיתאסף דמו כל שעכשיו
קלד. (שבת דמו כל יצא וכשימולוהו לבשר, עור בין
הלכתי  אחת פעם נתן, רבי "אמר שם: ומסופר שם). וברש"י
שני  ומת, ראשון בנה שמלה לפני אשה ובאת הים, לכרכי
לה, אמרתי אדום. שהוא ראיתיו לפני, הביאתו שלישי ומת,
דמו  בו שבלע עד לו המתינה דמו, בו שיבלע עד לו המתיני
שמי". על הבבלי נתן לו קוראים והיו וחיה, אותו ומלה

אדום 90) או ירוק נמצא לא שאפילו משמע, רבינו מדברי
הקטנים  כשאר מראיו חזרו ביום ובו השמיני, ביום אלא
ימים  שבעה לו ממתינים ואין מיד, אותו מלים הבריאים,
"שנמצא  ואמר: רבינו שדייק וזה רסג) סי' יו"ד (ב"ח
ביום  זה ראו שאם להורות וכו' ביותר" ירוק שלו בשמיני
אותו  מלים ירוק, מצאוהו לא השמיני וביום השביעי,

קלוגר). לר"ש שלמה' ('בנין בשמיני

.ÁÈ‰ÏnL ‰M‡91,‰ÏÈÓ ˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÔBL‡¯ da ƒ»∆»»¿»ƒ≈≈¬«ƒ»
˙‡ ‰ÏÈLÎ‰L˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÈM‰ ˙‡ ‰ÏÓ ÔÎÂ ;BÁk ∆ƒ¿ƒ»∆…¿≈»»∆«≈ƒ≈≈¬«

- ÈM‰ dÏÚaÓ ÔÈa ,ÔBL‡¯‰ dÏÚaÓ ÔÈa - ‰ÏÈÓƒ»≈ƒ«¿»»ƒ≈ƒ«¿»«≈ƒ
ÈLÈÏM‰ ˙‡ ÏeÓÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰92ÔÈÈzÓÓ ‡l‡ ,BpÓÊa ¬≈∆…»∆«¿ƒƒƒ¿«∆»«¿ƒƒ

„ÏÂ ‡l‡ ,ÔÈÏÓ ÔÈ‡ .BÁk ˜fÁ˙ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú BÏ«∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈…≈»ƒ∆»»»
Ïk‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˙kqL ,ÈÏÁ ÌeL Ba ÔÈ‡L93; ∆≈…ƒ∆«»«¿»»∆«…

LÙ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÏeÓÏ ¯LÙ‡Â¿∆¿»»¿««¿«¿ƒ∆¿»¿«¬ƒ∆∆
.ÌÏBÚÏ Ï‡¯NiÓ ˙Á‡««ƒƒ¿»≈¿»

אותו.91) מלה עצמה שהיא ולא למול, בנה שנתנה
מתים 92) שבניה זו אשה הוחזקה כי ע"ב. סד, יבמות

באשה  אלא קפידא שאין משמע רבינו מדברי מילה. מחמת
והדם  רופף, שדמה למשפחתה אנו חוששים כי בניה, שמתו
לא.) (נדה חז"ל כמאמר האשה, מחלק הוא בוולד הנוצר
מזרעת  אמו ואמו... ואביו הקב"ה, באדם, שותפים שלשה
בניו  שני לו שמתו איש אבל וכו', ודם בשר שממנו אודם
ומלים  לו, חוששים אין נשים משתי נולדו אם מילה, מחמת
יוסף' ב'בית (הובא מנוח רבינו דעת אבל השלישי, בנו את
סכנת  בספק להקל ואין חוששים, באיש שגם רסג) סי' יו"ד
ב). סעיף רסג, סי' (יו"ד בשו"ע ההלכה נפסקה וכך נפשות.

(הובא 93) גאון נחשון רב כתב ה"ג. פ"ב שבת הל' ראה
להיות  שיגיע קודם שמת תינוק פ"ג): קטן למועד ברא"ש
ממנו  חרפתו להסיר קברו, על אותו מלים ימים, שמונה בן
שם  לו וקוראים מילתו, על מברכין ואין בערלתו, יקבר שלא
ותהיה  המתים בתחיית ויחיה השמים מן שירחמוהו לזכר
ה  סעיף רסג, סי' יו"ד (וראה אביו את להכיר דיעה בו
"קטן  קי:): (סנהדרין התלמוד דברי לזה וסמך שם) בהגהה

(הגר"א). שנימול" משעה הבא? לעולם בא מאימתי
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¦§©§£¦¦
¦©§£¦¦

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הקרקע 1) שיעור וכמה בפאה. שחייבין הדברים כל יבאר

שדהו  הקוצר בקמה. הפאה שחיוב ודין בפאה חייב שיהיה
שקצר  גוי קמה. והיא שדהו המקדיש או שתוגמר קודם
לקצור. נכרים פועלים שוכרים ואם נתגייר. ואח"כ שדהו
הפועלים  ואם הפאה. מניחים השדה מן מקום באיזה
אותם  קוצרים אם הנקצרים, דברים פאת להניחם. מוזהרים
בכמה  ודן אותה. בוזזין או אותם מחלקים ואם העניים.
וזרקה  הפאה מקצת שנטל והעני הפאה. מחלקין ביום עתות

השאר. על

.‡B˙ËÈ˜Ïe ,¯ÓLÂ ,ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ,ÏÎ‡ Ïk»…∆∆ƒ»ƒ»»∆¿ƒ¿»¿ƒ»
;‰‡Ùa ·iÁ - Ìei˜Ï B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe ,˙Á‡k BlkÀ¿«««¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈»

.ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ ˙‡ ÌÎ¯ˆ˜·e :¯Ó‡pL∆∆¡«¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆

.·¯Èˆ˜Ï ‰ÓBc‰ Ïk2‡e‰ - el‡ ÌÈÎ¯c LÓÁa »«∆¿»ƒ¿»≈¿»ƒ≈
ÔÈ·e¯Á‰Â ˙BiËw‰Â ‰‡e·z‰ ÔB‚k .‰‡Ùa ·iÁL∆«»¿≈»¿«¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»ƒ
ÌÈ˙Èf‰Â ÌÈ·Ú‰Â ÌÈBn¯‰Â ÌÈ„˜M‰Â ÔÈÊB‚‡‰Â¿»¡ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»¬»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈk¯ ÔÈa ÌÈL·È ÔÈa ÌÈ¯Óz‰Â3el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,4. ¿«¿»ƒ≈¿≈ƒ≈«ƒ¿…«≈»≈
ÒÈËq‡ Ï·‡5ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙe ¬»ƒ»ƒ»¿«≈»∆¿ƒƒ¿≈
ÏÎ‡ ÔÈ‡L6ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók ÔÎÂ . ∆≈»…∆¿≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈

‡Lk ı¯‡‰ ÔÓ Ô‰ÈÏecb ÔÈ‡Lı¯‡‰ ˙B¯t ¯7ÔÎÂ . ∆≈ƒ≈∆ƒ»»∆ƒ¿»≈»»∆¿≈
‡e‰ È¯‰L ,ep¯ÓLiL ÈÓ BÏ ÔÈ‡L ,¯eËt - ¯˜Ù‰‰«∆¿≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿∆∆¬≈
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ÌÈ‡z‰ ÔÎÂ .ÏkÏ ¯˜ÙÓÀ¿»«…¿≈«¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
ÌBi‰ ¯ÓbiM ‰Ó ‰Ê ÔÏÈ‡a LÈ ‡l‡ ,˙Á‡k Ô˙ËÈ˜Ï¿ƒ»»¿««∆»≈¿ƒ»∆«∆ƒ»≈«
- ˜¯È ÔÎÂ .ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Ï ¯ÓbiM ‰Ó Ba LÈÂ¿≈«∆ƒ»≈¿«««»»ƒ¿≈»»
ÌÈÓeM‰ .Ìei˜Ï B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ,¯eËt»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
Ô˙B‡ ÔÈLaÈÓ È¯‰L ,‰‡Ùa ÔÈ·iÁ - ÌÈÏˆa‰Â¿«¿»ƒ«»ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ»

˙B‰n‡‰ ÔÎÂ .Ìei˜Ï Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe8,ÌÈÏˆa ÏL «¿ƒƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»∆¿»ƒ
˙B·iÁ - Ú¯f‰ Ô‰Ó ÁwÏ ı¯‡a Ô˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ»»»∆ƒ«≈∆«∆««»

.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰‡Ùa¿≈»¿≈…«≈»∆

ונשמר 2) אוכל שהוא מיוחד קציר "מה שם: בספרא
הארץ, מן וגידולו שם), פאה ר"ש - כן הוא קציר (שסתם
ביחד  מתבשל קציר (שסתם לקיום" ומכניסו כאחת ולקיטתו

שם). - לקיום שגם 3)ומכניסו בירושלמי, חכמים כדעת
הם  שאף בפאה חייבים רכים) (=תמרים תמרים רוטבי
שם  יהודה רבי בן יוסי ר' כדברי ולא כאחת, נגמרים

כאחת. נלקטים שאינם מפני מפאה [במשנה 4)הפוטרם
הוא  שביהודה שהאוג ולפי אוג גם נזכר שם ובספרא
בכדי  רבינו השמיטו ההפקר, מן שחזקתם שבדמאי מהקלים
ההפקר  שהרי ההפקר, מן שאינו באוג ולפרט, להאריך שלא

באלו"]. כיוצא "כל בכלל וכללו מפאה, [בשבת 5)פטור

יד  בכתב אבל סטיס". ספיחי למעוטי "אוכל אמרו: סח.
רבינו  בפירוש הוא וכן ספיחי, המלה חסרה שם אוקספורד
אוכל, אינו סטיס שרק רבינו וסובר שבת. מסכת לתלמוד
ששנינו  ממה דבריו ומקור אוכל. הוא שלו הספיח אבל
ספיחי  בה שעלה "תבואה ה: משנה ב פרק בכלאים
כלאים  משום בו אין כן לא שאם אוכל, שהוא הרי אסטיס",

אדם]. מאכל שיהא שצריך צבעים.6)כלל, מיני והם
יונקים 7) אינם - הארץ מן הם שגדלים פי על אף כלומר,

אילנות. כשאר הארץ לזרע.8)מן השמורים הבצלים

.‚‡e‰L Ïk Ú˜¯˜9‰˙È‰ elÙ‡Â ,‰‡Ùa ˙·iÁ - «¿«»∆«∆∆¿≈»«¬ƒ»¿»
ÏL elÙ‡ - ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ;ÔÈÙzL ÏL∆À»ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿¿∆¬ƒ∆

.ÌÈa«̄ƒ

כל 9) שדה אפילו משמע ש"שדך" עקיבא, רבי וכדעת
אחת, שבולת שהייתה עצמך הגע שואל: ובירושלמי שהוא.
שיור? כאן אין משקצר חיוב, כאן אין - קצרה שלא עד

שבלים. ה' ובו אחד קלח שהיה ומתרץ

.„ÔÓˆÚÏ ÌÈ¯Î ‰e¯ˆwL ‰„O10‰e¯ˆwL B‡ , »∆∆¿»»»¿ƒ¿«¿»∆¿»»
‰eÓÒ¯˜ B‡ ,ÌÈËÒÏ11B‡ Áe¯‰ ‰z¯aL B‡ ,ÌÈÏÓ ƒ¿ƒƒ¿¿»¿»ƒƒ¿«»»«

‰‡t‰ ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ - ‰Ó‰a12‰‡t‰ ˙·BÁL ; ¿≈»¬≈¿»ƒ«≈»∆««≈»
‰Ó˜a13. «»»

קצרוה 10) אבל לעצמן, כשקצרוה "מתניתא שם: ירושלמי
פרט  "ובקצרכם קדושים: פרשת ובספרא חייבת". לישראל
כך  ואחר שדהו שקצר נכרי אמרו מיכן גויים, לשקצרוה
"קצרוה  כן ואם והפאה". והשכחה הלקט מן פטור נתגייר
ט  הלכה להלן רבינו שהביא מה הוא כאן, לעצמן" גויים

וכו'". נתגייר כך ואחר שדהו שקצר כמו 11)"גוי
כריתה. מעניין והוא בחיוב 12)כרסמוה, הכתוב שאמר

הקוצרים. אנחנו שנהיה ובקוצרכם אף 13)הפאה כלומר,
העמרים, מן מפריש הקמה, מן פאה נתן לא שאם פי על
- פטור שבקמה כאן אבל בקמה, כשנתחייב דווקא היינו

כך. אחר מתחייב אינו

.‰È¯‰ - ¯‡LpL dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ e¯ˆ˜Â dÈˆÁ ¯ˆ»̃«∆¿»¿»¿«ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿«¬≈
ÌÈËÒl‰ e¯ˆwL ÈˆÁa ·eiÁ‰L ;‰¯eËt BÊ14Ï·‡ . ¿»∆«ƒ«≈ƒ∆»¿«ƒ¿ƒ¬»

- ¯‡M‰ ¯ˆ˜Â ‡e‰ ¯ÊÁÂ dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ e¯ˆ˜ Ì‡ƒ»¿«ƒ¿ƒ∆¿»¿»«¿»««¿»
¯eÚLk ‰‡t Ô˙B¯ˆwM ‰Ó15¯ÎÓe dÈˆÁ ¯ˆ˜ . ≈≈»¿ƒ«∆»«»«∆¿»»«

ÏkÏ) ‰‡t Ô˙B Á˜Bl‰ - dÈˆÁ16dÈˆÁ ¯ˆ˜ .( ∆¿»«≈«≈≈»«…»«∆¿»
‰‡t Ô˙B ¯aÊb‰ „iÓ ‰„Bt‰ - dÈˆÁ LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ««ƒ¿»≈≈»

ÏkÏ17BLÈc˜‰Â dÈˆÁ ¯ˆ˜ .18¯‡Lp‰ ÔÓ ÁÈpÓ - «…»«∆¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ«ƒ«ƒ¿»
ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t19. ≈»»¿»«…

בקמה".14) הפאה שקצר".15)"שחובת ממה פאה "נותן
שקצרו 16) הלוקח "כשידע כתב: שם המשנה ובפירוש

לתת  שמחוייבת הפאה כל לתת ספק בלא נתחייב חצייה
הקדושֿ מתנות למכור רשות לו שאין לפי שדה, לאותה
שנשאר  מה אלא לו מכר לא כאילו יהיה ולפיכך ברוךֿהוא,
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השדה". אותה שנתחייבה הפאה הוצאת אחר בשדה
שפדה.17) החצי מן כולה הפאה את 18)יוציא כלומר,

שקצר. הזה וחיוב 19)החצי בקמה הפאה שחובת מפני
בנשאר. - שקצר מה על הפאה

.Â¯ˆBa ‰È‰L Ì¯k20˜eMa ¯kÓÏ ÌÈ·Ú epnÓ21, ∆∆∆»»≈ƒ∆¬»ƒƒ¿…«
‰È‰ Ì‡ :B˙B‡ C¯„Ï ˙bÏ ¯‡M‰ ÁÈpiL BzÚ„·e¿«¿∆«ƒ««¿»««ƒ¿…ƒ»»
‰ÓÏ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˜eMÏ ¯ˆBa≈«ƒ»ƒ»¬≈∆≈≈»¿«

¯‡Lp‰ ÈÙk ˙bÏ ¯ˆBaM22˜eMÏ ¯ˆBa ‰È‰ Ì‡Â ; ∆≈««¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»≈«
¯‡Lp‰ ÔÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - „·Ïa ˙Á‡ Áe¯Ó≈«««ƒ¿«¬≈∆≈≈»ƒ«ƒ¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ¯ˆ·e ÏÈ‡B‰ ;Ì¯k‰ ÏÎÏ Èe‡¯‰ ÈÙk¿ƒ»»¿»«∆∆ƒ»«≈«««
‡e‰L ,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ ËÚÓ ,È‡¯Ú ¯ˆB·k BÈ‡≈¿≈¬«¿«ƒ»¿«ƒ»∆

˙BÏÈÏÓ ÛËBw‰ Ïk ÔÎÂ .¯eËt23ÒÈÎÓe ËÚÓ ËÚÓ »¿≈»«≈¿ƒ¿«¿««¿ƒ
Ë˜l‰ ÔÓ ¯eËt - e‰„O Ïk Ôk ÛË˜ elÙ‡ ,B˙È·Ï¿≈¬ƒ»«≈»»≈»ƒ«∆∆

.‰‡t‰ ÔÓe ‰ÁÎM‰ ÔÓeƒ«ƒ¿»ƒ«≈»

והמחליק 20) ששייר, מה על המשואר מן נותן המדל "כרם
בפירושו  רבינו וכתב הכל". על המשואר מן נותן יד מאחת
והוא  דל, ממלת גזור מדולדל, כרם המדל, "וכרם שם:
לייבש, או לדרוך הנשאר ויעזוב וימכור מקצתו שיבצור
שנשאר  מה כפי הנשארת השארית מן פאה לתת שחייב אמר
מצידי  צד מכל הענבים כשיבצור וזה כולו, הכרם כפי לא
ייתן  הנשאר, והניח ומכר אחד מצד כשיבצור אבל הכרם,
מה  פירושו וזהו הכרם, לכל המחוייבת פאה שנשאר, ממה
הקוצר  או הבוצר לומר רוצה יד, מאחת המחליק שאמר

אחד". על 21)מצד המשואר מן נותן לבית מדל אבל
עראי  כבוצר הוא הרי לשוק המדל כלומר, מעט,הכל. מעט

זו  והרי מצטרף הכל גורן לעשותו לבית מדל אבל כדלהלן.
קבע. עראי.22)בצירת כבוצר שהוא תוספתא 23)לפי

מן  פטור שדהו, כל אפילו לביתו ומכניס "המקטף א: פרק
משום  רבינו ומפרשה הפאה". ומן השכחה ומן הלקט
שהרי  כקצירה אינה שקטיפה משום ולא עראית בצירה

בפאה. חייבים בקטיפה שדרכם בדברים

.Ê¯Ó‚zL Ì„˜ e‰„O Ïk ¯ˆBw‰24‰‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ «≈»»≈…∆∆À¿««¬«ƒ…≈ƒ»
‰¯eËt BÊ È¯‰ - LÈÏL25- LÈÏLÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿ƒ¬≈¿»¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒ
ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùa ÔÎÂ .˙·iÁ26Ô˙¯ÈÓ‚ LÈÏL e¯Ó‚ Ì‡ , «∆∆¿≈¿≈»ƒ»ƒƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»»

.ÔÈ·iÁ -«»ƒ

קצירה.25)שתתבשל.24) שליש 26)שאינה ושיעור
מעשרות. לעניין נאמר גמירתן

.Á‰‡Ùa ˙·iÁ - ‰Ó˜ ‡È‰Â e‰„O LÈc˜n‰27. ««¿ƒ»≈¿ƒ»»«∆∆¿≈»
b‰ d¯ˆ˜˙ÚLaL ;‰¯eËt - d‡„t Ck ¯Á‡Â ¯aÊ ¿»»«ƒ¿»¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«

‰‡Ùa ·iÁ BÈ‡L ,L„˜ ‰˙È‰ ‰‡t‰ ·eiÁ28. ƒ«≈»»¿»…∆∆≈«»¿≈»

הדיוט.27) ביד הייתה קצירתה, היינו חובתה, שבשעת
(28- "ובקוצרכם" מהפסוק גויים קצירת שממעטים שכשם

הקדש. קציר ממעטים כן כמו גויים", לשקצרוה "פרט

.ËBÊ È¯‰ - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â e‰„O ¯ˆwL È¯Î»¿ƒ∆»«»≈¿««»ƒ¿«≈¬≈
ÏÚ Û‡ ,‰ÁÎM‰ ÔÓe Ë˜l‰ ÔÓe ‰‡t‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«≈»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»««

¯enÚ‰ ˙ÚLa ‡l‡ ‰ÁÎM‰ ÔÈ‡L Èt29. ƒ∆≈«ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ

ושכחת 29) "כתיב בירושלמי: וטעמם הפוטרים, כחכמים
למדו  "בשדה" המלה מן (כלומר, קמה ושכחת בשדה עומר
שכחת  לו יש קמה שכחת לו שיש את קמה), שכחת לרבות
עומרין". שכחת לו אין קמה, שכחת לו שאין את עומרין,

.ÈÔÈ‡L ÈtÓ ,¯ˆ˜Ï ÌÈ¯Î ÌÈÏÚBt ÔÈ¯ÎBO ÔÈ‡≈¿ƒ¬ƒ»¿ƒƒ¿…ƒ¿≈∆≈»
‰‡Ùe Ë˜Ïa ÔÈ‡È˜a30dlk ˙‡ e¯ˆ˜Â ¯ÎO Ì‡Â .31 ¿ƒƒ¿∆∆≈»¿ƒ»«¿»¿∆À»

‰‡Ùa ˙·iÁ BÊ È¯‰ -32. ¬≈«∆∆¿≈»

[והנה 30) ופאה. לקט ליטול ישראל לעניי יניחו ולא
הוסיף  ורבינו "לקט", אלא נזכר לא שם וירושלמי בתוספתא
תלויים  ולקט שפאה מפני "שכחה", והשמיט "פאה", גם
בעל  שכחו ולא הפועלים שכחו אם בשכחה, אבל בקוצרים.
לברר, עליו השדה, בעל גם ישכח ואם שכחה, אינה השדה

לעניים]. אותה יעזוב הפועלים גם שכחו [כלומר,31)אם
בכל  כלום קצר לא והישראל כולה את שקצרו פי על אף

בפאה]. חייבת העמרין.32)זאת מן היינו

.‡È- ‰‡t ÁÈp‰ ‡ÏÂ e‰„O Ïk ¯ˆwL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«»»≈¿…ƒƒ«≈»
CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t ÌÈÏaM‰ ÔÓ Ô˙B ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒ«ƒ√ƒ≈»»¬ƒƒ¿≈»ƒ

¯Èˆw‰ ·¯ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .¯OÚÏ33È¯‰ - ‰‡t ÌeMÓ ¿«≈¿ƒ»«»∆…«»ƒƒ≈»¬≈
‰¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Lc Ì‡ ÔÎÂ .˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê34 ∆»ƒ«««¿¿≈ƒ»«¬«ƒ…»»

¯OÚiL Ì„˜ ‰‡t‰ Ì‰Ï Ô˙B -35‰¯ÊÂ Lc Ï·‡ . ≈»∆«≈»…∆∆¿«≈¬»»¿»»
¯OÚÓ - BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚Â ‰¯ÊÓ·e ˙Á¯a36Ì‰Ï Ô˙BÂ ¿««¿ƒ¿∆¿»«¿«¿¿«≈¿≈»∆

d˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰‡t‰ ¯eÚL ÔÈ¯OÚÓ‰ ˙B¯t‰ ÔÓƒ«≈«¿À»ƒƒ«≈»»¿»¿»
‰„O37.˙BÏÈ‡a ÔÎÂ . »∆¿≈¿ƒ»

פאה".33) אינה פאה שדהו כל ש"העושה הקציר, כל ולא
- פאה שדהו כל לעשות רצה "שאם בנדרים  שאמרו ומה
לאו  שדהו" ו"כל לקצור שהתחיל לאחר היינו עושה",

הזרעים.34)דווקא. מן המוץ את ברוח פיזר לא
המעשר.35) חובת עליו חלה לא המלאכה גמר שלפני
השדה.36) מן מעשר חובת עליו חלה ואינו 37)שכבר

שנתן. המעשר שיעור מנכה

.·ÈÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡38È„k ,‰„O‰ ÛBÒa ‡l‡ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»∆»¿«»∆¿≈
BÏ e‡B·iL ÌB˜Ó ÔÈÚ„BÈ ÌÈiÚ eÈ‰iL39È„Îe . ∆ƒ¿¬ƒƒ¿ƒ»∆»¿≈
„LÁÈ ‡ÏÂ ÌÈ·MÏÂ ÌÈ¯·BÚÏ ˙¯k ‰È‰zL40ÈtÓe . ∆ƒ¿∆ƒ∆∆»¿ƒ¿«»ƒ¿…≈»≈ƒ¿≈

el‡Ï ¯ÓB‡Â Ïk‰ ¯ˆ˜Ï Ôek˙È ‡lL ,ÌÈ‡n¯‰»«»ƒ∆…ƒ¿«≈ƒ¿…«…¿≈¿≈
‰„O‰ ˙lÁ˙a :‰„O‰ ÛBÒ ¯ˆB˜ B˙B‡ ÌÈ‡B¯L∆ƒ≈«»∆ƒ¿ƒ««»∆
Ì„‡ ÌL ÔÈ‡L ‰ÚL ¯ÓLÈ ‡lL ,„BÚÂ .ÈzÁp‰ƒ«¿ƒ»∆…ƒ¿…»»∆≈»»»

BÏ ·B¯w‰ ÈÚÏ ‰pzÈÂ ‰pÁÈpÈÂ41‰‡t‰ ÁÈp‰Â ¯·Ú . ¿«ƒ∆»¿ƒ¿∆»¿»ƒ«»»«¿ƒƒ««≈»
‰‡t BÊ È¯‰ - dÚˆÓ‡a B‡ ‰„O‰ ˙lÁ˙a42CÈ¯ˆÂ . ƒ¿ƒ««»∆¿∆¿»»¬≈≈»¿»ƒ

‰ÓÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t‰ ¯eÚLk ‰„O‰ ÛBÒa ÁÈpiL∆«ƒ«¿«»∆¿ƒ«≈»»¿»¿«
.‰BL‡¯‰ ˙‡ LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ ‰„Oa ¯‡LpM∆ƒ¿««»∆««∆ƒ¿ƒ∆»ƒ»

אדם 38) ייתן לא דברים ארבעה "מפני שמעון: ר' דברי
ומפני  עניים, ביטול ומפני העניים, גזל מפני בסוף אלא פאה

הרמאין". ומפני העין יושבין 39)מראית עניים יהו שלא
עכשיו  פאה, נותן הוא עכשיו ואומרים היום כל ומשמרין
בכל  האמור עניים", "ביטול הוא וזה פאה". נותן הוא

הנ"ל. ראו 40)המקורות אומרים ושבין עוברין יהו שלא
וזהו  פאה". ממנו הניח ולא שדהו את שקצר פלוני היאך
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שם. האמור העין" מראית גזל 41)"מפני "מפני זהו
מתרומות 42)עניים". ופטורה לעניים היא הרי כלומר,

מתחילת  פאה "נותנין ג: משנה א פרק פאה ומעשרות.
שנאמר  ממה בירושלמי שם ולמדו ומאמצעה". השדה

לקצור. כמה לו יש "אפילו - "לקצור"

.‚ÈeÏ Ôz :BÏ e¯Ó‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t Ô˙pL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«≈»»¬ƒƒ¿»¿∆»
ÏÚa ÔÎÂ .‰‡t BÊÂ BÊ - ¯Á‡ „vÓ Ì‰Ï Ô˙Â ,‰Ê „vÓƒ«∆¿»«»∆ƒ««≈»≈»¿≈««

BÊ Ì‚Â ‰‡t BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ‰‡t LÈ¯Ù‰L ‰„O‰43, «»∆∆ƒ¿ƒ≈»¿»«¬≈≈»¿«
BÊÂ ‰‡Ù BÊ È¯‰ :¯Ó‡L B‡44.‰‡t Ô‰ÈzL È¯‰ - ∆»«¬≈≈»»¬≈¿≈∆≈»

זו",43) "וגם שאמר שכיוון הדבר שפשוט אמרו ו: בנדרים
פאה. היא זו 44)שוודאי אין זו", "וגם אמר שלא כיוון

בעלמא), (=רמז כיד היא הרי אלא לפאה, מפורשת אמירה
ופסק  לא. או לקרבנות, כמו לפאה יד יש אם שם והסתפקו

עניים. ממון בספק לחומרא רבינו

.„È¯ˆ˜Ï ÌÈÏÚBtÏ ¯eÒ‡45‡l‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡ »«¬ƒƒ¿…∆»«»∆∆»
da ÌÈiÚÏ ÔÈ‡Â .‰‡t‰ ¯eÚLk ‰„O‰ ÛBÒa ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿«»∆¿ƒ«≈»¿≈»¬ƒƒ»

BzÚcÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰pLÈ¯ÙiL „Ú ÌeÏk46,CÎÈÙÏ . ¿«∆«¿ƒ∆»««««ƒƒ«¿¿ƒ»
ÌeMÓ da ÚbÏ ¯eÒ‡ - ‰„O ÛBÒa ‰‡t ‰‡¯L ÈÚ»ƒ∆»»≈»¿»∆»ƒ«»ƒ

.˙Èa‰ ÏÚa ˙ÚcÓ ‡e‰L BÏ Ú„eiL „Ú ÏÊb»≈«∆ƒ»«∆ƒ««««««ƒ

תכלה 45) לא חובת עליהם וחלה הבית בעל כיד פועל יד כי
שדך. היינו 46)פאת שם", להם שיש אלא פאה ש"אין

פאה. שם לה לקרוא שצריך

.ÂËÌÈÚ¯fÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÏL ‰‡t‰«≈»∆¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ
‰˙BÏÈ‡‰Â Ì¯k‰ ˙‡t ÔÎÂ ,ÌÈ¯ˆ˜p47˙z - «ƒ¿»ƒ¿≈¿««∆∆¿»ƒ»ƒ∆∆

ÔÈÊÊBa ÌÈiÚ‰Â .Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa48ÔÈ‡Â ,Ì„Èa d˙B‡ ƒ¿À»««¿«¿»¬ƒƒ¿ƒ»¿»»¿≈
˙BÏbÓa d˙B‡ ÔÈ¯ˆB˜49d˙B‡ ÔÈ¯˜BÚ ÔÈ‡Â ¿ƒ»¿«»¿≈¿ƒ»

ÌÈiÚ‰ eˆ¯ .e‰Ú¯ ˙‡ LÈ‡ ekÈ ‡lL È„k ,˙Bnc¯˜a¿«¿À¿≈∆…«ƒ∆≈≈»»¬ƒƒ
Ì‰ÈÈa d˜lÁÏ50ÔÈ˜lÁÓ el‡ È¯‰ -51elÙ‡ . ¿«¿»≈≈∆¬≈≈¿«¿ƒ¬ƒ

- Ê·Ï ¯ÓB‡ „Á‡Â ,˜lÁÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‰ÚL˙Â ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿∆»≈»…
.‰ÎÏ‰k ¯Ó‡L ,ÔÈÚÓBL „Á‡‰ ‰ÊÏ»∆»∆»¿ƒ∆»««¬»»

עליהם.47) בעלייה סכנה ואין ביותר, גבוהים שאינם
(48- מ"תעזוב" שם בספרא כן ולמדו וקוטפים. חוטפים

יבזבזו". והם לפניהם היינו 50)בחרמשים.49)"הנח
ביניהם. יחלק הבית שם 51)שבעל שנאמר ממה כן למד

ואחד  לחלק אומרים ותשעה תשעים "אפילו א: במשנה
כולם  שאם מכלל כהלכה" שאמר שומעין לזה לבוז, אומר

ביניהם. מחלקין - לחלק אומרים

.ÊË˙ÈÏc ÏL ‰‡t52ÔÈÚÈbÓ ÌÈiÚ ÔÈ‡L ,Ï˜c ÏLÂ ≈»∆»ƒ¿∆∆∆∆≈¬ƒƒ«ƒƒ
„È¯BÓ ˙Èa‰ ÏÚa - ‰ÏB„‚ ‰kÒa ‡l‡ d˙B‡ Ê·Ï»…»∆»¿«»»¿»««««ƒƒ
Ê·Ï Ôlk eˆ¯ Ì‡Â .ÌÈiÚ‰ ÔÈa d˙B‡ ˜lÁÓe d˙B‡»¿«≈»≈»¬ƒƒ¿ƒ»À»»…
‰ÚL˙Â ÌÈÚLz elÙ‡ .ÔÈÊÊBa - ÔÓˆÚÏ d˙B‡»¿«¿»¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»
,„Á‡Ï ÔÈÚÓBL - ˜lÁÏ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,Ê·Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»…¿∆»≈¿«≈¿ƒ»∆»
˜lÁÏe „È¯B‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ·iÁÓe ,‰ÎÏ‰k ¯Ó‡L∆»««¬»»¿«¿ƒ««««ƒ¿ƒ¿«≈

.Ô‰ÈÈa≈≈∆

גבוה.52) כותל גבי על מודלה גפן שם.

.ÊÈÌBia ˙BzÚ LÏLa53ÌÈiÚÏ ‰‡t‰ ˙‡ ÔÈ˜lÁÓ ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆«≈»»¬ƒƒ
,ÌBi‰ ÈˆÁ·e ,¯ÁMa :Ê·Ï Ì˙B‡ ÔÈÁÈpÓ B‡ ‰„Oa«»∆«ƒƒ»»…««««¬ƒ«

‰Án·e54ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - ‰Ê ÔÓÊa ‡lL ‡aL ÈÚÂ . «ƒ¿»¿»ƒ∆»∆…ƒ¿«∆≈«ƒƒ
eˆa˜˙iL ÌÈiÚÏ Úe·˜ ˙Ú ‰È‰iL È„k .ÏhÏ B˙B‡ƒ…¿≈∆ƒ¿∆≈»«»¬ƒƒ∆ƒ¿«¿
?ÌBia ˙Á‡ ˙Ú dÏ eÚ·˜ ‡Ï ‰nÏÂ .ÏhÏ Ôlk BaÀ»ƒ…¿»»…»¿»≈«««
ÏÎ‡Ï ˙BÎÈ¯vL ,˙B˜ÈÓ ˙BiÚ ÌL LiL ÈtÓƒ¿≈∆≈»¬ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆¡…
ÔÈ¯BÚ ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ ÌÈiÚ ÌL LÈÂ .ÌBi‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««¿≈»¬ƒƒ¿«ƒ∆≈¿ƒ

„Ú ‰„OÏ eÚÈbÈ ‡ÏÂ ¯˜aaÌL LÈÂ .ÌBi‰ ÈˆÁ «…∆¿…«ƒ«»∆«¬ƒ«¿≈»
.‰Án‰ „Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈ‡L ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒ∆≈»«ƒƒ««ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ...miiprl d`td z` oiwlgn meia zezr ylya"

ביום  אבעיות "שלש פאה מס' במשנה הדברים ומקור
הכוונה  הרא"ש ולדעת כו'", ובחצות במנחה בשחר
לא  אבל מהם, באחד שנותנים היא הזמנים בשלושת
שיבואו  הרי פעמים, בשלוש יתן אם כי יחד. בשלושתם
פאה  יחלק ואיך הראשונה, בפעם הכל ויטלו העניים
שהלא  הרמב"ם דעת להבין וצריך הזמנים. בשלושת

היא. בטעמא מילתא הרא"ש קושיית
כתב  ופאה, שכחה לקט למצות בנוגע להבין, צריך עוד
התורה  מן נוהגין אינן האלו, העניים מתנות "כל הרמב"ם
ופאה, שכחה "לקט בשו"ע הוא וכן ישראל. בארץ אלא
להניחם". צריך אין ליטלם שם מצויים ישראל עניי אין אם
שהרוב  לפי בהם, נוהגין אין "והאידנא הרמ"א וכתב
בארץ  היום יקיימו לא מדוע להבין, יש זה ולפי עכו"ם"
ובפרט  ופאה, שכחה לקט מצות ישראל בה שהרוב ישראל
הקב"ה  של בברכתו להוסיף ומשתדלים מחפשים כאשר
בקיום  להשתדל שצריכים ובוודאי בוודאי השדה, ביבול

בארץ. התלויות המצוות
('g oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

יותר.53) ולא פחות קטנה.54)לא מנחה היינו

.ÁÈ¯‡M‰ ÏÚ ˜¯ÊÂ ‰‡t‰ ˙ˆ˜Ó ÏËpL ÈÚ55B‡ , »ƒ∆»«ƒ¿»«≈»¿»«««¿»
B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯tL B‡ ,‰ÈÏÚ ÏÙpL∆»«»∆»∆≈≈«ƒ»∆»¿ƒ

‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe56ÔÈÁ˜BÏ ÏËpM ‰Ó elÙ‡Â , «¬ƒƒƒ∆»«¬ƒ«∆»«¿ƒ
B„iÓ B˙B‡57¯Á‡ ÈÚÏ Ô˙pÈÂ58ÔÎÂ Ë˜Ïa ÔÎÂ] . ƒ»¿ƒ»≈¿»ƒ«≈¿≈¿∆∆¿≈

.[‰ÁÎM‰ ¯ÓÚa¿…∆«ƒ¿»

טעות 55) אלא זה ואין השאר. את זה ידי על לקנות בכוונה
כלל. קניין זה אין האמת לפי כי העני של זה 56)מצידו
עליה". טליתו ו"פירש עליה" "נפל על זה 57)מוסב

במשנה  והנה השאר. על וזרק הפאה מקצת נטל על מוסב
כלום" בה לו אין השאר על וזרקה פאה מקצת "נטל שם:
אומר  מאיר "ר' לזה: נוסף א הלכה ב פרק ובתוספתא
מאיר  ר' כי רבינו וסבור וזו". זו הימנו ונוטלין אותו קונסין
דבריו, לפרש אלא הראשון התנא דברי על לחלוק בא לא
מאיר  שר' האומרים לדברי ואף המשנה. בפירוש כתב וכן
לפי  רבינו של לפסקו מקום יש קמא תנא דברי על חולק
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מאיר  כר' ד הלכה בכורות מהלכות ג בפרק שפסק מה
כר' ש"הלכה הרי מומחה, פי על שלא שנשחט בכור בעניין

ובקנסותיו". בגזירותיו יוצא 58)מאיר השדה בעל ואין
ליתן. צריך אלא בעזיבה חובתו ידי

.ËÈ‰‡t‰ ˙‡ Á˜lL ÈÓ59LÈ‡Ï ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â ƒ∆»«∆«≈»¿»«¬≈∆¿ƒ
‰ÎBfL CBzÓ - Á˜lL ‰Ê ‡e‰ ÈÚ Ì‡ ,ÈÚ‰ ÈBÏt¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ∆∆»«ƒ∆∆

Ba60‡e‰ ¯ÈLÚ Ì‡Â ;ÈBÏt B˙B‡Ï Ba ‰ÎÊ BÓˆÚÏ¿«¿»»¿¿ƒ¿ƒ»ƒ
.ÔBL‡¯ ‡ˆÓpL ÈÚÏ ‰pzÈ ‡l‡ ,BÏ ‰ÎÊ ‡Ï -…»»∆»ƒ¿∆»¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ

לאיש 59) זו הרי ואמר הפאה את שלקט "מי ט: משנה שם
יתננה  אומרים וחכמים לו, זכה אומר אליעזר ר' עני פלוני
מציעא, בבא במסכת עולא ופירשה ראשון". הנמצא לעני
עני, אבל לעצמו, ללקט לו שאסור עשיר המלקט כשהיה
רבינו  ופסק לאחרים. גם זוכה לעצמו, ללקט שרשאי

עולא. של פירושו ולפי שיכול 60)כחכמים מתוך כלומר,
בו. לזכות

.ÎÌÈ„ÓBÚ‰ el‡ ÌÈiÚÏ ‰‡t ÁÈp‰L ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆ƒƒ«≈»«¬ƒƒ≈»¿ƒ
;da ‰ÎÊ - dÏËe ÂÈ¯BÁ‡Ó ¯Á‡ ÈÚ ‡·e ,ÂÈÙÏ¿»»»»ƒ«≈≈¬»¿»»»»»
ÏL ÚÏÒÂ ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ‰ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»∆¿∆∆ƒ¿»≈»¿∆«∆

B„ÈÏ ÚÈbiL „Ú ‰‡ÈˆÓ61. ¿ƒ»«∆«ƒ«¿»

הקניין.61) מדרכי באחד שיקנה עד כלומר,

à"ôùú'ä áà-íçðî 'â éðù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההפסק 1) לחברתה. אחת משדה פאה מניחין אם יבאר

הזורע  האילנות. בין והזורע שדות, כשתי השדה שעושה
האחין  א'. בגורן מינין ב' או גרנות בשתי אחד מין שדהו
חלקו. ואח"כ השדה חצי שקצרו השותפין או שחלקו
חרובין  שדה אילן. שחלקו ושנים משדהו. מקומות המוכר

הגפן. מעל להקל כרם מקצת והבוצר וזיתים.

.‡ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡2.dz¯·Á ÏÚ ‰„OÓ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»ƒ»∆«¬∆¿»
dlk ˙Á‡‰ ˙‡ ¯ˆ˜È ‡Ï - ˙B„O ÈzL BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈»…ƒ¿…∆»««À»
‡Ï :¯Ó‡pL .Ô‰ÈzLÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t ‰iMa ÁÈpÈÂ¿«ƒ««¿ƒ»≈»»¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«…
˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÁÈpiL - E¯ˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ¿̇«∆¿«»¿¿À¿∆∆«ƒ«¿»««¿««

dÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t3- dz¯·Á ÏÚ ‰„OÓ ÁÈp‰ Ì‡Â . ≈»»¿»»¿ƒƒƒ«ƒ»∆«¬∆¿»
‰‡t dÈ‡4. ≈»≈»

א.2) משנה פ"ב קדושים 3)פאה פרשת בספרא הוא כן
עיין  ושדה", שדה כל על לחייב "שדך, יא) הלכה א (פרק
שדך, "שנאמר שם: בירושלמי הוא וכן שם. בפירושו ר"ש

לחברתה". משדה יוציא שלא בירושלמי 4)ובלבד הוא כן
קדשה". לא - לחברתה משדה פאה "הפריש שם:

.·ÏÁ ‰È‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ dlk ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»À»ƒ∆»¿»»««
‰„O‰ CB˙a5˙n‡ B‡ ,CLBÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«»∆««ƒ∆≈≈««

ÌÈn‰6‰È„„ˆ ÈLaM ‰Ó ¯ˆ˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ««ƒ∆≈»ƒ¿…«∆ƒ¿≈¿»∆»
˙Á‡k7˙ÎLBÓ ‰È‰zL ‡e‰Â ,8‰Úe·˜e9‰Ê È¯‰ - ¿««¿∆ƒ¿∆∆∆¿»¬≈∆

‰Ê „vÓe BÓˆÚÏ ‰Ê „vÓ ‰‡t Ô˙BÂ ,˙B„O ÈzLkƒ¿≈»¿≈≈»ƒ«∆¿«¿ƒ«∆
.BÓˆÚÏ¿«¿

והשלולית".5) הנחל לפאה, מפסיקין "ואלו שם: במשנה
אףֿעלֿפי  נחל מושכת, שהיא כל "שלולית שם: ובירושלמי
ר"ש  ועיין נהר. הוא שנחל רבינו דברי ומכאן מושך". שאינו

שם. ב.6)ורא"ש משנה בצד 7)שם "כשיהיה כלומר,
(פירוש  אחר" בצד ולקצור ידו לשלוח יוכל לא אחד,
א  משנה כסתם ולא שם, יהודה כר' והיינו שם). המשניות
מפסקת  שם) רע"ב - המים אמת (דהיינו ששלולית שאמרו

ענין. שהיא 8)בכל כל "שלולית שם: בירושלמי הוא כן
היינו  המים ואמת מושך". שאינו אע"פ נחל מושכת,

למעלה. כמבואר (פ"ב 9)שלולית, בירושלמי הוא כן
ונראה  מפסקת". זו הרי הקבועה המים אמת "תני, ב) הלכה
וגם  החמה בימות גם מים בה שיש היינו קבועה, שפירוש

הסמוכה. כבהלכה הגשמים בימות

.‚„ÈÁi‰ C¯c ˜ÈÒÙÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ10·Á¯ ‡e‰L ¿≈ƒ»»«¿ƒ∆∆«»ƒ∆»»
˙Bn‡ Úa¯‡11‰¯OÚ LL ·Á¯‰ ÌÈa¯‰ C¯„ B‡ , «¿««∆∆»«ƒ»»»≈∆¿≈

‰n‡12ÏÈ·L Ï·‡ .13Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡e‰Â „ÈÁi‰14, «»¬»¿ƒ«»ƒ¿»≈«¿«
‰È‰ Ì‡ :‰n‡ ‰¯OÚ LMÓ ˙BÁt ÌÈa¯‰ ÏÈ·L B‡¿ƒ»«ƒ»ƒ≈∆¿≈«»ƒ»»

Úe·˜15;˜ÈÒÙÓ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e ‰nÁ‰ ˙BÓÈa »«ƒ««»ƒ«¿»ƒ«¿ƒ
‡l‡ ,˜ÈÒÙÓ BÈ‡ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Úe·˜ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ≈«¿ƒ∆»

.˙Á‡ ‰„Ok ‡e‰ È¯‰¬≈¿»∆««

א.10) משנה צט:11)שם בתרא בבבא הוא כן
שם.13)שם.12) "שביל"14)פאה רבינו מפרש כן

מארבע  פחות דרך: של מרחבו פחות שהוא שם, שבמשנה
בשביל  אמה עשרה משש ופחות היחיד, בשביל אמות
אמות  ארבע אלא אינו יחיד של שדרך [ואףֿעלֿפי הרבים.
עשרה  משש פחות שהוא רבים, של לשביל לתת אין - בלבד
שהרבים  "מפני - עלֿכלֿפנים היחיד" "דרך של דין אמה,

דרכי  להם יעברו יש ולא שיניחוהו ואסור זו, מלבד רבים ם
דין  לו אין ולפיכך שם), המשנה בפירוש רבינו (לשון עליו"
מכאן  בפחות אבל אמה, עשרה שש רחב הוא אם אלא דרך
להיות  צריך בשביל להלן (ראה בלבד שביל דין לו יש
הולך  והוא אחרת דרך לו ש"אין היחיד דרך לעומת קבוע),
דרך  דין לה שיש שם), המשנה (פירוש תמיד" עליה ושב
בלבד]. אמות ארבע אלא רחבה שאינה אףֿעלֿפי

הרבים 15) בשביל שגם מפורש, שם ובירושלמי שם. משנה
רבינו. וכדברי קבוע, שיהא צריך

.„‰È‰16ı¯‡ da ˜ÈÒÙÓ17‰Úe¯Ê dÈ‡L ,‰¯ea »»«¿ƒ»∆∆»∆≈»¿»
‡ÏÂ ‰L¯ÁpL ‡È‰Â ,‰¯È ı¯‡ B‡ ,‰Le¯Á ‡ÏÂ¿…¬»∆∆ƒ»¿ƒ∆∆∆¿»¿…

¯Á‡ Ú¯Ê da ˜ÈÒÙ‰L B‡ ,‰Ú¯Ê18‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿¿»∆ƒ¿ƒ»∆««≈¿∆»»
ÚˆÓ‡a ÌÈ¯BÚOe Ô‡kÓ ÌÈhÁÂ Ô‡kÓ ÌÈhÁ19B‡ , ƒƒƒ»¿ƒƒƒ»¿ƒ»∆¿«

LÈÏL ‡È·zL Ì„˜ elÙ‡ ,dÚˆÓ‡a ¯ˆwL20L¯ÁÂ , ∆»«¿∆¿»»¬ƒ…∆∆»ƒ¿ƒ¿»«
‡e‰Â .˙B„O ÈzLÏ ˙˜ÒÙ BÊ È¯‰ - ¯ˆwL ÌB˜Ó»∆»«¬≈ƒ¿∆∆ƒ¿≈»¿

ÌÈÓÏz ‰LÏLk el‡Ó „Á‡ Ïk ·Á¯ ‰È‰iL21ÏL ∆ƒ¿∆…«»∆»≈≈ƒ¿»¿»ƒ∆
ÁÈ˙t22Ú·¯ ˙ÈaÓ ˙BÁt ‡e‰Â ,23ÌÈ¯·c ‰na . »ƒ«¿»ƒ≈…««∆¿»ƒ

ÈzL ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ‡È‰L ,‰pË˜ ‰„Oa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿»∆¿«»∆ƒ¬ƒƒ«»«¿≈
˙Bn‡24ÔÈ‡ - BÊ ÏÚ ‰¯˙È ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙BÁt B‡ «»¬»ƒ»¿»¿≈»«≈

‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈzLÏ d˜ÈÒÙÓ ¯Èp‰ B‡ ¯ea‰««ƒ«¿ƒ»ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈»¿»
˜ÈÒÙÓ - ‡e‰L Ïk ¯Á‡ Ú¯Ê Ï·‡ ;Ú·¯ ˙Èa ·Á¯ Ba…«≈…«¬»∆««≈»∆«¿ƒ

da25. »

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



קנג miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - a`Îmgpn 'b ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם.16) "שדה".17)משנה רומי: שם.18)בדפ'
(ראה 19) כלאים משום להרחיק צורך כאן כשאין [המדובר

משום  להרחיק צורך יש שאם כלאים), מהלכות בפ"ג
ט), הלכה (שם רובע בית כשיעור היא ההרחקה הרי כלאים,
להלן  (ראה בורה ארץ משיעור יותר הפסק כאן יש ואםֿכן
וראה  רובע) מבית פחות היא בורה, ארץ הפסק ששיעור

ראשונה"]. שליש 20)ב"משנה הביאה אם כלומר,
בפאה  שחיוב בוודאי ז) הלכה פ"ב (למעלה בפאה שחייבת
בלי  אפילו מאיר ר' לדעת א, הלכה פ"ב (ירושלמי מפסיק
חייבת  שאינה שליש, הביאה לא אם אפילו אלא חרישה)
(ראה  שחרש כיון מפסקת, כן גם - שם) (למעלה בפאה עוד
לפאה  כפשוטה ובתוספתא השולחן, בפאת בכסףֿמשנה,

.(43 44 עמ' שם.21)פ"א תלמים 22)ירושלמי
הרא"ש). (פירוש בפתיחתה החרישה בתחילת שעושים

הוא 23) רובע בית ושיעור (רדב"ז). שם בירושלמי נראה כך
אמה  וחומש אמות עשר על אמה וחומש אמות כעשר

ט). הלכה כלאים מהלכות (פ"ג שם.24)מרובע ירושלמי
בכסףֿמשנה.25) ועיין שם, רב כדעת

.‰È‡·Bb dÏÎ‡26B‡Ì‡ ,dÚˆÓ‡a ÌÈÏÓ ‰eÓÒ¯˜ ¬»»«ƒ¿¿»¿»ƒ¿∆¿»»ƒ
.˜ÈÒÙÓ ‰Ê È¯‰ - eÏÎ‡L ÌB˜Ó L¯Á»«»∆»¿¬≈∆«¿ƒ

שם.26) וירושלמי פ"א, פאה תוספתא

.Â¯‰a Ú¯Bf‰27ÌÈlz Ba LÈ ‡l‡ ,‰ÂL Blk BÈ‡L «≈«¿«∆≈À»∆∆»≈ƒƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BwÓÚ ˙BÓB˜Ó ˙BÓB˜Óe ÌÈ‰B·b¿ƒ¿¿¬À««ƒ∆≈
L¯Á ‡l‡ ,˙Á‡k BÚ¯ÊÏe Blk B˙B‡ L¯ÁÏ ÏBÎÈ»«¬À¿»¿¿««∆»∆¡»
È¯‰ - BÓˆÚ ÈÙa CeÓp‰Â BÓˆÚ ÈÙa dB·b‰ ÌB˜n‰«»«»«ƒ¿≈«¿¿«»ƒ¿≈«¿¬≈
Ïk ÏÚ ¯‰‰ ÛBÒa ˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓe ,˙Á‡ ‰„Ok ‰Ê∆¿»∆«««ƒ«≈»««¿»»«»

.¯‰‰»»

יעדרון,27) במעדר אשר ההרים "וכל ב: משנה פ"ב פאה
פאה  נותן הוא בכליו, לעבור יכול הבקר שאין אףֿעלֿפי

המשנה. בפירוש שם וכפירושו לכל".

.Ê˙B‰B·b Ô‰L ˙B‚¯„Ó28Ô˙B - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ «¿≈∆≈¿¬»»¿»ƒ≈
˙B¯eL ÈL‡¯ eÈ‰ Ì‡Â .˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ‰‡t≈»ƒ»««¿««¿ƒ»»≈

שם.28) תוספתא

ÌÈ·¯ÚÓ29˙BÁt eÈ‰ .Ïk‰ ÏÚ ˙Á‡Ó Ô˙B - ¿…»ƒ≈≈««««…»»
- ÔÈ·¯ÚÓ ˙B¯eM‰ ÈL‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯OÚÓ≈¬»»««ƒ∆≈»≈«¿…»ƒ

Ïk‰ ÏÚ ˙Á‡Ó Ô˙B30ÚÏÒ ‰È‰ .31Ïk Èt ÏÚ ≈≈««««…»»∆««¿≈»
‡e‰ ¯˜BÚ Ì‡ :‰„O‰32‰Ê „vÓ ‰L¯Án‰ ˙‡ «»∆ƒ≈∆««¬≈»ƒ«∆

.˜ÈÒÙÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˜ÈÒÙÓ - ‰Ê „vÓ d˙BÂ¿¿»ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒ

להר,29) מסביב בשיפוע עולות המדריגות כלומר, שם.
(תוספתא  מעורבים התבואה, של השורות ראשי ונמצאות

א. משנה פ"ג פאה וראה שאלו:30)כפשוטה). בירושלמי
אחר, לצד ונותנה זה מצד המחרישה את הוא עוקר הרי
שעל  סלע כי סבור רבינו כי ויתכן דלהלן. כסלע זה והרי
אבל  ורדב"ז). (כסףֿמשנה ממדריגות חמור השדה כל פני
הירושלמי. נגד לפסוק מקורו שאב מאין עיון, צריך

ב.31) הלכה שם כשחורש.32)ירושלמי לעקור צריך אם

.Á‰„O Ú¯Bf‰33‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ da LiL «≈«»∆∆≈»ƒ»««ƒ∆ƒ
˙BaÏÓ ˙BaÏÓ34·¯ÚÓ Ú¯f‰ Ïk ÔÈ‡Â ˙BÏÈ‡‰ ÔÈa «¿¿«¿¿≈»ƒ»¿≈»«∆«¿…»

˙Á‡ ‰‡t Ô˙B -35‰„OL Úe„È ¯·cL ;‰„O‰ ÏÎÏ ≈≈»««¿»«»∆∆»»»«∆»∆
.Ú¯f‰ ˜ÏÁ ˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó ÈtÓe ,‡È‰ ˙Á‡««ƒƒ¿≈¿»ƒ»∆¡»«∆«

שם.33) לדפוס 34)פאה דומות מרובעות, ערוגות הן
מחולקים  הזרעים כלומר, שם). (פיה"מ הלבנים בו שעושים

מלבנות. שם.35)מלבנות כביתֿהלל

.Ë‰¯OÚ Ïk ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ»»¬»»
‰‡Ò ˙Èa CB˙a36˙BÏÈ‡ ‰¯OÚ Ïk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈¿»¬»ƒ»»¬»»ƒ»

ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙BÈa¿≈ƒ≈¿»¬≈∆≈≈»ƒ»«¿≈
ÔaÏÓe37ÈtÓ ‡ÏÂ ,‰a¯‰ ÌÈ˜Á¯Ó ˙BÏÈ‡‰ È¯‰L ; «¿≈∆¬≈»ƒ»¿À»ƒ«¿≈¿…ƒ¿≈

.˙BaÏÓ ˙BaÏÓ Ú¯Ê ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»««¿¿«¿¿

שם.36) המשנה על רבינו 37)ירושלמי גירסת כן
בכסףֿמשנה. ועיין מגירסתנו. היפך שם, בירושלמי

.ÈÌÈÏˆa‰ ˙BaÏÓ ÔÎÂ38˜¯i‰ ÔÈaL39‰‡t Ô˙B - ¿≈«¿¿«¿»ƒ∆≈«»»≈≈»
˙Á‡40ÏÈc·Ó ˜¯i‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÏˆa‰ ÏÎÏ ««¿»«¿»ƒ¿««ƒ∆«»»«¿ƒ

Ô‰ÈÈa41.˙BaÏÓ ˙BaÏÓ ÌÓÈOÓe ≈≈∆¿ƒ»«¿¿«¿¿

ד.38) משנה פ"ג שאין 39)שם באופן זרועים [והם
כלאים]. מחמת שם.40)איסור במשנה כחכמים

הלכה 41) למעלה כמבואר מפסיק והוא אחר, זרע הוא וירק
ומפני  היא, אחת ששדה ידוע שדבר הפסק, זה כאן - ד
ח  הלכה למעלה רבינו שכתב כמו הזרע, נחלק הירק מקום

באילנות.

.‡È„Á‡ ÔÈÓ ‰Úe¯Ê dlkL ‰„O42eÏÈÁ˙‰L ÔÂÈÎÂ , »∆∆À»¿»ƒ∆»¿≈»∆ƒ¿ƒ
LaÈÏ ˙BÓB˜Ó da43Ô‡kÓ L·iM ‰Ó LÏz B‡ ¯˜Ú »¿¿«≈»«»««∆»≈ƒ»

Ô‡kÓe44˙BaÏÓ ˙BaÏÓ „¯ÙÓ Ál‰ ¯‡LpL „Ú , ƒ»«∆ƒ¿«««¿…»«¿¿«¿¿
Ú¯ÊÏ ÌL Ì„‡ Èa C¯„ ‰È‰ Ì‡ :BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó¿À»ƒƒ»»∆∆¿≈»»»ƒ¿…«
Ïc¯Á B‡ ˙·L ÔB‚k ,˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ÔÈn‰ B˙B‡Ó45 ≈«ƒ¬¬¿∆∆«¿»

‰‡B¯‰L ;ÔaÏÓe ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t ÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«ƒ«≈»ƒ»«¿≈«¿≈∆»∆
„Á‡ ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .eÚ¯Ê ˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú :¯ÓB‡≈¬¬ƒ¿¿¿ƒ»»ƒ∆»
Ô˙B - ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÔB‚k ,˙B„O B˙B‡ ÔÈÚ¯BfL∆¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿ƒ≈

ÏkÏ ˙Á‡46. «««…

הכל.42) על אחת פאה שנותן הוא משנה 43)ודין שם
א.44)ב. הלכה שם לעז 45)ירושלמי מלשון "שבת

אלֿכרדל, ערב בלשון וחרדל אלֿשבת. ערב ובלשון אניט,
פרודות  אותן לזרוע אדם שמנהג שינאפרי. לעז ובלשון
כתב  שכאן עיון, (וצריך שם). המשנה (פירוש בערוגות"
בפ"א  ואילו ערוגות, ערוגות להזרע דרכו שחרדל רבינו
שדות  להזרע דרכו שחרדל כתב, ט הלכה כלאים מהלכות

מלך). פני אור עקיבא.46)- כרבי ולא כחכמים, שם.

.·È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na47L·ÈÂ Ô‡kÓ L·È ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈ƒ»¿»≈
ÚˆÓ‡a ÁÏÂ Ô‡kÓ48L·ÈÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÁÏ Ï·‡ ; ƒ»¿«»∆¿«¬»«ƒ»ƒ»¿»≈

ÚˆÓ‡a49Ál‰ ÔÓe BÓˆÚ ÈÙa L·i‰ ÔÓ ÁÈpÓ - »∆¿««ƒ«ƒ«»≈ƒ¿≈«¿ƒ««
.BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿

היבש.47) על הלח מן גם זה ובכלל לכל, אחת פאה שנותן
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הוא 48) שהיבש שכיון כסףֿמשנה. ועיין שם, ירושלמי
שדות, כשתי נראה זה אין זה, ומצד זה מצד השדה בתחילת
שם). משה (פני השדה בתחילת בקצירה להתחיל נוהג שכן

נראה 49) וזה השדה, מאמצע בקצירה להתחיל דרך שאין
(שם). שדות כשתי

.‚ÈÌÈÏˆa dÚ¯fL ‰„O50ÌÈeÙ‡ B‡ ÌÈÏBt B‡51 »∆∆¿»»¿»ƒƒ¬ƒ
,˜eMa ÔÈÁÏ Ô˙ˆ˜Ó ¯kÓÏ BzÚ„a ‰È‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿«¿ƒ¿…ƒ¿»»«ƒ«
·iÁ - Ô¯‚ epnÓ ‰OÚÈÂ L·È ‰„O‰ ˙ˆ˜Ó ÁÈpÓe«ƒ«ƒ¿»«»∆»≈¿«¬∆ƒ∆…∆«»
‰ÊÏÂ BÓˆÚ ÈÙa ÁÏ ¯ÎBnL ‰ÊÏ ‰‡t ÁÈp‰Ï¿«ƒ«≈»»∆∆≈«ƒ¿≈«¿¿»∆

BÓˆÚ ÈÙa L·È B˙B‡ ¯ˆBwL52. ∆≈»≈ƒ¿≈«¿

לחים".50) בצלים "המחליק ג: משנה "לאו 51)שם
פ"ב  (למעלה בפאה מיחייב לא דירק ירק, מין שהן באותן
דכלאים  בפ"ג כדתנן זרעים, שהם באותן אלא ב), הלכה
מין  הגמלנים אפונין זרעים, מין השופין אפונין ב): (משנה
לרבינו). המשנה בפירוש שם ועיין שם, (ר"ש ירק"

הוא 52) מודה אחד, מין הם ויבש שלח שסובר מי שאף
יוםֿטוב'). ('תוספות מינים שני הם וגורן ששוק

.„Èe‰„O ˙‡ Ú¯Bf‰53‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÔÈÓ «≈«∆»≈ƒ∆»««ƒ∆
˙B¯‚ ÈzL e‰OBÚ54˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓ -55ÈL dÚ¯Ê . ≈¿≈¿»«ƒ«≈»««¿»»¿≈

- ˙Á‡ Ô¯b d˙B‡ ‰OBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÈÓƒƒ««ƒ∆∆»…∆««
ÈÙa ‰Ê ÔÈÓÏ ‰‡Ùe BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÔÈÓÏ ‰‡t Ô˙B≈≈»¿ƒ∆ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈

.BÓˆÚ«¿

ה.53) משנה פ"ב כל 54)שם וקצר כשעבר המדובר
ראשונה). (משנה התלוש מן פאה ונותן כיון 55)השדה,

אחד. מין שהם

.ÂËÌÈÚ¯Ê ÈL Ú¯Ê56ÈL dÚ¯fL ÔB‚k ,„Á‡ ÔÈnÓ »«¿≈¿»ƒƒƒ∆»¿∆¿»»¿≈
ÌÈhÁ ÈÈÓ57Ô¯b Ô‡OÚ Ì‡ :ÌÈ¯BÚO ÈÈÓ ÈL B‡ ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ≈¿ƒƒ¬»»…∆

˙Á‡58ÈzL Ô˙B - ˙B¯‚ ÈzL ;˙Á‡ ‰‡t Ô˙B - ««≈≈»««¿≈¿»≈¿≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .˙B‡t59. ≈¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

שם.56) ויש 57)פאה דקים, ויש גסים חטים ממיני "יש
שם). המשנה (פירוש אדום" מהם ויש ירוק הכל 58)מהם

בגרנות. ו.59)תלוי משנה שם

.ÊËe˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰60˙B‡t ÈzL ÔÈ˙B -61e¯ÊÁ . »«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈≈»¿
eÙzzLÂ62˙Á‡ ‰‡t ÔÈ˙B -63e¯ˆwL ÔÈÙzM‰ .64 ¿ƒ¿«¿¿ƒ≈»«««À»ƒ∆»¿

BÈ‡ ¯Èˆw‰ Á˜lL ‰Ê - e˜ÏÁ Ck ¯Á‡Â ‰„O‰ ÈˆÁ¬ƒ«»∆¿««»ƒ¿∆∆»««»ƒ≈
ÌeÏk LÈ¯ÙÓ65ÈˆÁ‰ ÏÚ LÈ¯ÙÓ ‰Ów‰ Á˜lL ‰ÊÂ , «¿ƒ¿¿∆∆»««»»«¿ƒ««¬ƒ
„·Ïa Á˜lL66eÙzzLÂ e¯ÊÁ .67¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ e¯ˆ˜Â ∆»«ƒ¿«»¿¿ƒ¿«¿¿»¿«≈ƒ»«≈

˙eÙzLa68‰ÓwaL B˜ÏÁÓ LÈ¯ÙÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ¿À»»∆»≈∆«¿ƒ≈∆¿∆«»»
‰ÓwaL B¯·Á ˜ÏÁ ÏÚ69ÈˆÁ‰ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ , «≈∆¬≈∆«»»¬»…««≈ƒ

¯ˆ˜pL70. ∆ƒ¿«

ה.60) משנה פ"ג שם הבצירה. אחד 61)לפני שלכל
שם"). (ר"ש "שדך" בו קוראים הקצירה 62)ואחד לפני

פ"ב 63)(רדב"ז). (למעלה בפאה חייבים שותפים שהרי
ג). ד.64)הלכה הלכה שם שחובת 65)ירושלמי לפי

ומכר  חציה כ"קצר זה והרי ה"ד), שם (למעלה בקמה הפאה
הלכה  (שם המוכר ולא לכל", פאה נותן ש"הלוקח חציה".

להלן. וראה אמרנו 66)ה), המוכר, שלגבי [אףֿעלֿפי
חציה" ומכר חציה כ"קצר שהוא כלום", מפריש ש"אינו
הדבר  שהוברר אומרים אנו הלוקח לגבי - למעלה) (ראה
והקציר  מתחילה, שלו היה בחלקו, שנפל שהקמה למפרע
ל"קצר  דומה ואינו שלו, היה הראשון של בחלקו שנפל
של  וטעמו מכירה. שום כאן שאין לפי חציה", ומכר חציה
למפרע) הדבר הוברר =) "ברירה" שדין לפי נראה, דבר
(ביצה  אמרו ולפיכך בספק, מוטל אלא אצלנו, מוחלט אינו
להלן  (ראה ברירה" "אין - התורה מן שהוא שבדבר לח.),
"יש  - מדרבנן שהוא ובדבר א). הלכה מעשר מהלכות פ"ז
ואףֿעלֿפי  כ). הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ח (ראה ברירה"
ספק  כל וכן ט), הלכה פ"ד (להלן לקט" לקט ש"ספק
- יג) הלכה שם (למעלה וחייב לחומרא, - עניים במתנות
השני: אל מדחהו אחד כל אדם, בני שני בין נפל כשהספק
ברירה", ש"אין לפי הקציר, לבעל לך לו: אומר הקמה בעל
פאה  נותן ש"הלוקח חציה", ומכר חציה כ"קצר זה והרי
ש"יש  לפי הקמה, בעל אל מדחהו הקציר ובעל לכל",
בר"י  וראה חלקו, על להפריש הקציר בעל וחייב ברירה",

מלך"]. פני וב"אור בכסףֿמשנה ירושלמי 67)קורקוס,
פני  ו"אור רדב"ז כסףֿמשנה, קורקוס, ר"י (ועיין שם

בקמה. ובין בקציר בין והיינו וכל 68)מלך"). חלקו, ושוב
כסףֿמשנה. ראה בקמה, וחצי בקציר חצי לקח אחד

שלם 69) פאה שיעור ליתן חייב אחד שכל הכוונה אין
חבירו, חלק על לתת יכול שהוא הכוונה אלא הנ"ל, לקמה
אין  חלקוה, שאח"כ אףֿעלֿפי בשותפות, שקצרוה שמכיון

אחת. שדה אלא שדות שתי שנפטר 70)כאן שכיון
(כסףֿמשנה). ומתחייב חוזר אינו - הראשונה בחלוקה

ונש  שכשחזרו העניים [ואףֿעלֿפי יכולים עכשיו, תתפו
כל  - וחלקו שחזרו כיון - אצלכם חלקנו לשניהם: לומר

כנ"ל]. השני, אצל שוב מדחהו אחד

.ÊÈdÈˆÁ ÚÈb‰L ‰„O71‡Ï dÈˆÁÂ LÈÏL „Ú »∆∆ƒƒ«∆¿»«¿ƒ¿∆¿»…
ÚÈb‰72BÈˆÁ ÚÈb‰L ÈˆÁa ¯ˆ˜Â ÏÈÁ˙‰Â ,73¯Á‡Â , ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿»««≈ƒ∆ƒƒ«∆¿¿««

ÈˆÁ‰ ¯Ób Ck ¯Á‡Â ,LÈÏL dlk ‰‡È·‰ Ck»≈ƒ»À»¿ƒ¿««»»««≈ƒ
ÔBL‡¯‰74ÔBL‡¯‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ‰lÁza ÚÈb‰L75 »ƒ∆ƒƒ««¿ƒ»«¿ƒƒ»ƒ

ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÏÚ76ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÔÓe ,77ÏÚÂ «»∆¿»ƒƒƒ»∆¿»ƒƒ«»ƒ¿«
ÔB¯Á‡‰78. »«¬

שם.71) (למעלה 72)ירושלמי בפאה חייבת אינה שעדיין
ט]. הלכה פ"ה להלן [וראה ז), הלכה כלומר,73)פ"ב

חצייו  שני על כולו הזה החצי ונתחייב השדה. מכל רביע
הגיע  לא שעדיין השדה, של השני החצי אבל רביעיו), =)

להלן. וראה זו, בקצירה נתחייב לא כלומר,74)לשליש,
ועכשיו  מקודם. קצרו ולא שהניחו הנ"ל הרביע את גם קצר
לשליש, הגיע לא שמקודם השדה, של השני החצי שגם כיון
של  הקצירה ידי על הוא נתחייב - לשליש עכשיו הגיע

הנ"ל. (ר"י 75)הרביע בתחילה שקצר הרביע היינו
ששני 76)קורקוס). אחרֿכך, שקצרו השני הרביע היינו

אחת. שדה הם אלה שהם 77)רבעים הראשון, הרביע על
הרביע  קצירת שהרי לשליש. עכשיו כנ"ל, אחת, שדה
אחת. שדה הם ואף האחרון, החצי את בפאה חייב האמצעי

לשליש.78) הגיע שעכשיו השדה, של השני החצי היינו
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לשליש  הגיע השני) הרביע =) האמצעי קצירת שבעת שכיון
נוסף: ובכ"י אחת. שדה הם - ידו על בפאה ונתחייב בישול,
הוא  וכן רוקח, (מעשה האחרון" על הראשון מן לא "אבל
והמקור  אבוהב). מהר"י הגיה וכן עתיקים, בדפוסים
הראשון", על הראשון מן מפריש אינו "אבל שם: בירושלמי
דהיינו  זה, שבצד הראשון על זה שבצד הראשון מן כלומר,
פטור  היה הזה שהאחרון שכיון קורקוס). (ר"י האחרון
שדות  כשתי הם הרי הראשון, הרביע לקצור כשהתחילו

קורקוס). (ר"י

.ÁÈ¯ÎBn‰79˙BÓB˜Ó ˙BÓB˜Ó80ÌÈL‡Ï e‰„OÓ «≈¿¿ƒ»≈«¬»ƒ
Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk - ‰„O‰ Ïk ¯ÎÓ Ì‡ ,‰a¯‰«¿≈ƒ»«»«»∆»∆»¿∆»≈

B˜ÏÁÓ ˙Á‡ ‰‡t81‰„O‰ ÏÚa ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .Á˜lL ≈»««≈∆¿∆»«¿ƒƒ¿ƒ«««»∆
¯ˆ˜Ï82˙ˆ˜Ó ¯ÎÓe83‰„O‰ ÏÚa - ˙ˆ˜Ó ¯iLÂ ƒ¿…»«ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»«««»∆

¯ˆ˜Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈkL ;ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t Ô˙B≈≈»»¿»«…∆≈»∆ƒ¿ƒƒ¿…
‰lÁz ¯ÎÓ Ì‡Â .Ïka ·iÁ˙84ÏÚ Á˜Bl‰ LÈ¯ÙÓ - ƒ¿«≈«…¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ«≈««

.¯iMM ‰Ó ÏÚ ‰„O‰ ÏÚ·e ,Á˜lM ‰Ó«∆»««««»∆««∆ƒ≈

שדהו".79) בתוך אילן קלחי "המוכר ה: משנה פ"ג פאה
קנו 80) לא כשהלוקחים המדובר קלח.) (חולין רש"י לדעת

להלן. וראה בלבד, קלחים אלא שם 81)קרקע כתב כן
ואחד, אחד מכל פאה נותן שאמר "ומה המשנה: בפירוש
"נותן  מפרש: שם) (חולין רש"י אבל הלקוח". על חוזר

אחד  ואין ואילן, אילן מכל פאה חבירו,לוקח פוטר מהם
נותן  היה שלו שדה היתה שאם שלו, השדה ואין הואיל
הקרקע, גם כשמכר המדובר רבינו, ולדעת כולן". על מאחד

למעלה. שם.82)ראה בחולין חסדא כרבי 83)כרב
תנאֿקמא. דברי המפרש שם, במשנה לפני 84)יהודה

קצירה.

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O85dB·b ¯„‚ ‡l‡ da ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ -86 ¿≈ƒ»≈«¿ƒ»∆»»≈»«
ÏÈc·Ó ¯„b‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .˙BÏÈ‡‰ ÔÈa ÏÈc·n‰««¿ƒ≈»ƒ»¬»ƒ»»«»≈«¿ƒ

ÔÈ·¯ÚÓ ˙B¯‡t‰Â ÌÈca‰Â ,‰hÓlÓ87‰ÏÚÓÏÓ ƒ¿«»¿««ƒ¿«…¿…»ƒƒ¿«¿»
¯„ba ÔÈÚ‚BÂ88Ô˙BÂ ˙Á‡ ‰„Ok ‰Ê È¯‰ - Bab ÏÚ ¿¿ƒ«»≈««¬≈∆¿»∆««¿≈

.ÏkÏ ‰‡t≈»«…

ג.85) משנה פ"ב מפסיק 86)פאה "ואינו שם: [במשנה
אבל  הגדר, של גבהו כמה פורש ולא גדר", אלא לאילן
מפסיק  "ואינו מפורש: ג) הלכה ב (פרק קדושים פ' בספרא
רבינו  כתב וכן טפחים", עשרה גבוה שהוא גדר אלא לאילן
פ"ד  (כלאים כלאים לענין מפורש וכן שם. המשנה בפירוש
ומכיון  טפחים". עשרה גבוה שהוא גדר הוא "איזה ג) משנה
גדר  שסתם שאףֿעלֿפי נראה כן, רבינו פירש לא שכאן
לאילן  אילן בין מפסיק והוא טפחים, עשרה אמנם, הוא,
אם  אלא זה אין - לכלאים מפסיק שהוא כשם פאה, לענין
מדובר  זה (ובאופן למעלה מעורבין והפארות הבדים אין
למעלה, מעורבים והפארות הבדים אם אבל שם), בספרא
גבוה  "גדר סתם: רבינו כתב ולכן מפסיק. הזה הגדר אין

האילנות"). בין מהלכות 87)המבדיל פ"ז למעלה ראה
וצ"ע. כאן, מלך" פני וב"אור כב, הלכה כלאים

שם:88) רבינו ופירש מפסיק", אינו כותש "שער במשנה:
ענפי  לומר ירצה והפארות, הבדים הוא כותש "שער

יהיה  ואז עליו, ומשולחין בגדר נוגעין שהיו האילנות
שינטו  ענינו במכתשת כעלי בגמרא: ואמרו כמחובר,

הקיר". על הפארות

.ÎeÁ˜lL ÌÈL89ÔÏÈ‡90‰‡t epnÓ ÔÈ˙B - „Á‡ ¿«ƒ∆»¿ƒ»∆»¿ƒƒ∆≈»
˙Á‡91‰‡t Ô˙B ‰Ê - BÓB¯c ‰ÊÂ BBÙˆ ‰Ê Á˜Ï . ««»«∆¿¿∆¿∆≈≈»

BÓˆÚÏ ‰‡t Ô˙B ‰ÊÂ BÓˆÚÏ92. ¿«¿¿∆≈≈»¿«¿

ה.89) משנה פ"ג בפאה,90)שם החייבים מהאילנות
ב. הלכה פ"ב למעלה שותפין 91)כמבואר ששניהם

אחד 92)באילן. כל של וחלקו שותפים, שאינם כיון
עצמו. בפני מסוים ואחד

.‡ÎÔÈ·e¯Á‰93‰Ê ·e¯Á „ˆa „ÓBÚ Ì„‡L Ïk , ∆»ƒ…∆»»≈¿«»∆
‰Ê ·e¯Á „ˆa „ÓBÚ B¯·ÁÂ94‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯Â95- «¬≈≈¿«»∆¿ƒ∆∆∆

Ôlk Ô‰ È¯‰96ÈL eÈ‰ .ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰‡Ùe ,˙Á‡ ‰„O ¬≈≈À»»∆««≈»««¿À»»¿≈
ÔÈ‡B¯ ÌÈ„„v‰ ÔÈ‡Â ÌÈiÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ„„v‰«¿»ƒƒ∆»∆¿»ƒƒ¿≈«¿»ƒƒ
ÏÚ ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ „vÓ LÈ¯ÙÓ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê∆∆∆«¿ƒƒ«∆»ƒ»ƒƒ«
‡Ï Ï·‡ ;ÌÈBL‡¯‰ ÏÚ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÔÓe ,ÌÈiÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒƒƒ»∆¿»ƒƒ«»ƒƒ¬»…

.¯Á‡‰ „v‰ ÏÚ ‰Ê „vÓ LÈ¯ÙÈ«¿ƒƒ«∆«««»«≈

שני 93) מעשר מהלכות בפ"א [וראה ד. משנה פ"ב שם
ראויים  שאינם צלמונה חרובי בין הבדל שיש ג, הלכה
מדרבנן, אלא במעשר מחויבים ואינם האדם, רוב למאכל
שכן  ונראה התורה. מן במעשר שחייבים החרובין שאר לבין
פ"א  בפאה ראה בשניהם, אחר כלל שהרי פאה, לענין גם

א). משנה פ"א ובמעשרות ד, "והטעם 94)משנה
(ב"ב  כדתנן ומסובכים, הרבה גבוהים שהם מפני בחרובין,
(ראב"ד). אמה" חמשים ובשקמה בחרוב כד:)

ורואה 95) זה, חרוב בראש עומד שהאדם מפרש והראב"ד
אחר. שבצד כשדה.96)החרוב רומי, בדפוס

.·ÎÌÈ˙Èf‰97˙BÁe¯Ó ˙Á‡ Áe¯a Ô‰Ó LiM ‰Ó Ïk , «≈ƒ»«∆≈≈∆¿«««≈
¯ÈÚ‰98B‡ Ôlk ¯ÈÚ‰ ·¯ÚÓa LiL ÌÈ˙ÈÊ ÔB‚k , »ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¬«»ƒÀ»

.ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰‡Ùe ,˙Á‡ ‰„Ok Ô‰ È¯‰ - dÁ¯ÊÓa¿ƒ¿»»¬≈≈¿»∆««≈»««¿À»

מ"ד.97) פ"ב עיין 98)פאה העולם, מרוחות לא
לחלק  היא, מסיני למשה הלכה כי ויתכן ה"ג. שם בירושלמי

ראשונה). (משנה האילנות לשאר זיתים בין

.‚Î¯ˆBa‰99È„k Ô‡kÓe Ô‡kÓ BÓ¯k ˙ˆ˜Ó ˙‡ «≈∆ƒ¿»«¿ƒ»ƒ»¿≈
ÁÂ¯ ˙BÏBkL‡‰ ¯‡L e‡ˆÓiL „Ú ÔÙb‰ ÏÚÓ Ï˜‰Ï¿»≈≈««∆∆«∆ƒ¿¿¿»»«¿∆«

e¯‡a ¯·Îe .Ï„Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ - eÙÈÒBÈÂ100, ¿ƒ«ƒ¿»≈≈¿»≈«¿
ÔÓ Ô˙B CÎÈÙÏe ,Ï„Ó BÈ‡ - ˙Á‡ Áe¯Ó ¯ˆBa‰L∆«≈≈«««≈≈≈¿ƒ»≈ƒ

ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t ¯‡Lp‰101¯ˆaL Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»≈»»¿»«…¿««ƒ∆»«
‰‡t Ô˙B BÈ‡ - ˜eMa ¯kÓÏ Ï„‰ Ì‡ Ï·‡ .˜eMÏ«¬»ƒ≈≈ƒ¿…«≈≈≈»

Ï„‰L ‰ÊÏ102B˙È·a ‡È·‰Ï Ï„‰ .103ÔÓ Ô˙B - »∆∆≈≈≈≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
.ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ˙Á‡ ‰‡t C¯„Ï ÁÈp‰L ¯‡Lp‰«ƒ¿»∆ƒƒ«ƒ¿…≈»««»¿»«…

ג.99) משנה פ"ג ו.100)שם הלכה פ"ב למעלה
שם.101) מה 102)משנה על המשואר מן "נותן שן:

ודורך 103)ששייר". לבית מביאו כלומר, שם. ירושלמי
(רדב"ז). עראי זה ואין אותם,
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à"ôùú'ä áà-íçðî 'ã éùéìù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הלקט.1) עם ועירבן עומרין שפיזר והרוח לקט. איזהו יבאר

בחורי  הנמצאים זרעים עניים. שילקטו קודם שדהו והמרביץ
ישכור  אם ודין בגדיש. שנתערבה לקט של ושבולת הנמלים
לעניים  מניח שאינו מי אחריו. בנו שילקט מנת על הפועל
עם  הלקט את המפקיר בשדהו. ארי המרביץ או ללקט,
כתף  ואיזהו עוללות זהו ואי פרט זהו ואי רובו. נפילת
זוכין  העניים ומאימתי עוללות. שכולו כרם נטף. ואיזהו
נודעו  שלא עד כרמו המקדיש ודין העוללות. פרט ליקח
לו  שהיו מי לבצור. לישראל כרמו שמכר גוי העוללות.

ביתו. לתוך ובצרם גפנים חמשה

.‡?Ë˜Ï e‰ÊÈ‡2˙ÚLa Ïbn‰ CBzÓ ÏÙBp‰ ‰Ê ≈∆∆∆∆«≈ƒ««»ƒ¿«
‰ B‡ ‰¯Èˆ˜B„È CBzÓ ÏÙBp3ÌÈÏaM‰ ıa˜nLk ¿ƒ»«≈ƒ»¿∆¿«≈«ƒ√ƒ

ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ˙ÏaL ÏÙBp‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .¯ˆ˜ÈÂ4; ¿ƒ¿…¿∆ƒ¿∆«≈ƒ…∆««¿«ƒ
ÏÚ·Ï ÔzLÏL È¯‰ - „Á‡k LÏL eÏÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»¿∆»¬≈¿»¿»¿««

Ïbn‰ ¯Á‡Ó ÏÙBp‰Â .‰„O‰5elÙ‡ ,„i‰ ¯Á‡Ó B‡ «»∆¿«≈≈««««»≈«««»¬ƒ
.Ë˜Ï dÈ‡ - ˙Á‡ ˙ÏaLƒ…∆««≈»∆∆

מ"י.2) פ"ד המגל".3)פאה ותוך היד "תוך שם:
מ"ה.4) פ"ו שם הלל, מ"י.5)כבית פ"ד שם

.·„ia ¯ˆB˜ ‰È‰6- B„È CBzÓ ÏÙBp‰ ,ÏbÓ ‡Ïa »»≈«»¿…«»«≈ƒ»
Ì˙B‡ ÌÈLÏBz‰ ÌÈ¯·c LÏBz‰ Ï·‡ .Ë˜Ï BÈ‡7, ≈∆∆¬»«≈¿»ƒ«¿ƒ»

LÏBz B‡ ¯ˆB˜ ‰È‰ .Ë˜Ï - B„È ˙ÁzÓ ÏÙBp‰8¯·c «≈ƒ««»∆∆»»≈≈»»
LÏz B‡ BÚB¯Ê ‡ÏÓ ¯ˆwL ¯Á‡Â ,LÏz‰Ï Bk¯cL∆«¿¿ƒ»≈¿««∆»«¿…¿»«
È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚ B„iÓ ÏÙÂ ıB˜ e‰k‰ BˆÓ˜ ‡ÏÓ¿…À¿ƒ»¿»«ƒ»«»»∆¬≈

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê9. ∆∆««««ƒ

בידו".6) הקוצר ולא קצירך, "לקט ה"ה): (שם ב'ירושלמי'
כו'7) קיטוף לקט ולא קצירך "לקט א: קלז, בחולין הוא כן

דתניא  בקיטוף). שדרכו =) דאורחיה במידי יוסי רבי מודה
מניין? עוקר קציר, אלא לי אין - קציר אומר, יוסי רבי
בקוצרך". לומר: תלמוד מניין, תולש לקצור. לומר: תלמוד
מלא  תלש כו' לקט "איזהו : שם פ"ד בפאה נראה וכן

לקט. יש בתולש שגם הרי וכו'". פאה 8)קומצו משנה,
לקט 9)שם. אין - קצירך" "ולקט ט) יט, (ויקרא שנאמר

קוץ  הכהו כו' קוצר היה אמרו: מיכן הקציר, מחמת אלא
ועי' ה"ה, פ"ב קדושים פ' ('ספרא' הבית בעל של הרי כו'

שם). ר"ש

.‚¯ˆB˜ ‰È‰10‰¯ˆ˜ ‡lL ˙Á‡ ˙ÏaL ‰¯‡LÂ »»≈¿ƒ¿¬»ƒ…∆««∆…ƒ¿¿»
‰ÓwÏ ÚÈbÓ dL‡¯ ‰È‰ Ì‡ :‰È˙B·È·qL Ïk ¯ˆ˜Â¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆»ƒ»»…»«ƒ««»»

‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈÂ dcˆaL11ÏL ‡È‰ È¯‰ - ∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ»≈ƒ«»»¬≈ƒ∆
.ÌÈiÚ ÏL ‡È‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿ƒ»¬≈ƒ∆¬ƒƒ

למד 10) זה ומתוך לקט, בהלכות ונשנתה מ"ב. פ"ה פאה
נראה  וכן בפירושו). (עיי"ש בלקט עוסקת היא שאף רבינו
וכן  לקט". לקט שספק כו' שבקמה "שבולת פ"ב: בתוספתא
שיש  שם, ל'ספרא' משאנץ לר"ש המיוחס הפירוש דעת

מלך'. פני ב'אור וראה לקרקע, במחובר שמכיון 11)לקט

הק  עם היא מתחברת מיוחדת, לטירחה צורך מה שאין
אגבה. ובטלה

.„˙BÏBaL ÈzL eÈ‰12‰ÏBÎÈ ˙ÈÓÈt‰ ,BÊ „ˆa BÊ »¿≈ƒ¿««¿ƒƒ¿»
‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï13ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰BˆÈÁ‰Â , ¿ƒ»≈ƒ«»»¿«ƒ»¿»¿ƒ»≈ƒ

˙ÈÓÈt‰ - ‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿≈»¿»¿ƒ»≈ƒ«»»«¿ƒƒ
‰BˆÈÁ‰ ˙‡ ˙ÏvÓe ˙Ïv14˙ÏÙBk ‡È‰ È¯‰L .15 ƒ∆∆«∆∆∆«ƒ»∆¬≈ƒ«∆∆

.‰¯ˆ˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïbn‰ CBzÓƒ««»¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»
L˜aL ÌÈÏaM‰Â16‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰ -17. ¿«ƒ√ƒ∆¿«¬≈≈∆«««»∆

ה"ב.12) שם הבית,13)'ירושלמי' בעל של והיא
למעלה. הפנימית 14)כמבואר עם להקצר שיכולה שכיון

אגבה. היא בטלה בהלכה 15)עמה, שאמר למה מוסב זה
עם  להקצר יכולה ואינה נקצרה שלא ששיבולת הקודמת,
כנופלת  היא "שהרי כתב זה ועל עניים, של היא הרי הקמה,
שכתבנו  וכמו נקצרה", לא שעדיין ואףֿעלֿפי המגל, מתוך

(כסףֿמשנה). במחובר לקט שיש תוספתא 16)למעלה,
פ"ב. סוף לקט,17)פאה הוא שמא חוששין שאין [היינו

לקט  דרך אין כלומר, הקמה", בתוך מתנה לעניים "שאין
כפשוטה']. 'תוספתא וראה בקציר, אלא בקמה להיות

.‰‰¯ftL Áe¯‰18ÏL ¯Èˆ˜ ·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÓÚ‰ ˙‡ »«∆ƒ¿»∆»√»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆
ÔÈ„ÓB‡ - Ë˜l‰ ÌÚ ‰„O‰ ÏÚa19‰nk ‰„O‰ ˙‡ «««»∆ƒ«∆∆¿ƒ∆«»∆«»

‰fL ÈtÓ ,ÌÈiÚÏ Ô˙BÂ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ Ë˜Ï∆∆ƒ¿»«¬¿≈»¬ƒƒƒ¿≈∆∆
Ò‡20?‰Ê ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .21‰‡e·z ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ …∆¿«»ƒ∆«¿»»«ƒ¿»

¯Bk ˙Èa ÏÎÏ22. ¿»≈

מ"א.18) פ"ה לקנוס 20)משערין.19)פאה שייך ולא
גבי  על קצירו כשהגדיש שקנסוהו כמו השדה, בעל את

וֿז). הלכות (להלן ראויה 21)הלקט שהשדה לקט, של
בבבא22ֿ)לעשות. ואמרו גמליאל. בן שמעון כרבן שם,

הוא  וכן תבואה. כור ולא זרע כור שהוא - ב קה, מציעא
לבית  ליה: אמר - כור לבית או "לכור כאן: ב'ירושלמי'
הוא  כור בית ושיעור ה'ירושלמי'. לשון העתיק ורבינו כור".
סאה  בית כל הרי כי בסךֿהכל. אמה אלף וחמשה שבעים
וחמש  אלפיים דהיינו אמה, חמשים על אמה חמשים הוא

סאה. שלושים הוא כור ובית אמה, מאות

.ÂÌÈiÚ e‰eËwÏ ‡ÏÂ ı¯‡Ï ÏÙpL Ë˜Ï23ÏÚa ‡·e , ∆∆∆»«»»∆¿…ƒ¿¬ƒƒ»««
k - ı¯‡‰ ÏÚ BlL ¯Èˆw‰ ˙‡ LÈc‚‰Â ‰„O‰„ˆÈ «»∆¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ∆«»»∆≈«

,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Blk BlL LÈ„b‰ ‰pÙÓ ?‰OBÚ ‡e‰∆¿«∆«»ƒ∆À¿»«≈
ÌÈiÚÏ Ôlk - ı¯‡a ˙BÚ‚Bp‰ ÌÈÏaM‰ ÏÎÂ24ÈtÓ . ¿»«ƒ√ƒ«¿»»∆À»»¬ƒƒƒ¿≈

,Ë˜Ï ‰˙È‰L Ì‰Ó ‡È‰ BÊ È‡ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ≈ƒ≈∆∆»¿»∆∆
Áp‰ - ·ÊÚz :¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ - ÌÈiÚ ˙BzÓ ˜ÙÒe¿≈«¿¬ƒƒ»¬ƒƒ∆∆¡««¬…««

ElMÓ Ì‰ÈÙÏ25. ƒ¿≈∆ƒ∆¿

שם.23) מי"א.24)פאה, פ"ד שם 25)שם 'ירושלמי'
פ"ד. סוף

.ÊÔÈ„ÓB‡ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ26‰Ó ÌÈiÚÏ ÔzÈÂ d˙B‡ ¿»»≈¿ƒ»¿ƒ≈»¬ƒƒ«
ÏÚ LÈc‚‰Â ¯·ÚL ÈtÓ ?Ë˜Ï ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯M∆¿»«¬∆∆ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿ƒ«

‚‚BL ‰È‰ elÙ‡Â .e‰eÒ˜ ,Ë˜l‰27‰È‰ elÙ‡Â , «∆∆¿»«¬ƒ»»≈«¬ƒ»»
ÔÈhÁ ÂÈÏÚ LÈc‚‰Â ÌÈ¯BÚO Ë˜l‰28‡¯˜ elÙ‡Â , «∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒƒ«¬ƒ»»
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‡lL ÌÈ¯Á‡ e‰eLÈc‚‰ elÙ‡ ,e‡a ‡ÏÂ ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ¿…»¬ƒƒ¿ƒ¬≈ƒ∆…
.ÌÈiÚÏ Ô‰ È¯‰ ı¯‡a ˙BÚ‚Bp‰ Ïk - BzÚcÓƒ«¿»«¿»»∆¬≈≈»¬ƒƒ

ה"א.26) פ"ה המחלוקת 27)שם עם קשר לזה [ואין שם.
לא  או מזיד אטו שוגג קנסו אם יהודה, ורבי מאיר רבי של
שלא  אחרים הגדישו אם גם קנסו כאן שהרי נג:), (גיטין

שם]. הפנים' ב'מראה ועי' חשש 28)מדעתו. כאן שאין
הנוגעות  החיטים שכל תיקנו זאת בכל לקט, תערובת של

לעניים. הן בארץ

.Áıa¯Ï CÈ¯v‰29ÌÈiÚ‰ eËwÏiL Ì„˜ e‰„O ˙‡ «»ƒ¿«≈∆»≈…∆∆¿«¿»¬ƒƒ
¯zÓ - Ë˜l‰ „ÒÙ‰ ÏÚ ‰a¯Ó B˜f‰ Ì‡ :daL Ë˜Ï∆∆∆»ƒ∆≈¿À∆«∆¿≈«∆∆À»
¯eÒ‡ - B„ÒÙ‰ ÏÚ ‰a¯Ó Ë˜l‰ „ÒÙ‰ Ì‡Â ;ıa¯Ï¿«≈¿ƒ∆¿≈«∆∆¿À∆«∆¿≈»
„Ú ¯„b‰ ÏÚ BÁÈp‰Â Ë˜l‰ Ïk ˙‡ ı·˜ Ì‡Â .ıa¯Ï¿«≈¿ƒ»«∆»«∆∆¿ƒƒ««»≈«

˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ‰Ê È¯‰ - epÏhÈÂ ÈÚ‰ ‡B·iL30. ∆»∆»ƒ¿ƒ¿∆¬≈∆ƒ«¬ƒ

ה"ג.29) שם ו'ירושלמי' פ"ב, סוף פאה תוספתא
קורקוס.30) מהר"י ראה ידוע, אינו אלה דברים מקור

אמר  הדין שמן וכנראה יהודה, רבי דברי הם שם ובתוספתא
חסידות. ממדת ולא

.ËÌÈÏÓp‰ È¯BÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÚ¯Ê31eÈ‰ Ì‡ : ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒƒ»
,‰„O‰ ÏÚa ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‰Ów‰ CB˙a ÌÈ¯BÁ‰«ƒ¿«»»¬≈∆«««»∆
ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡Â ;‰Ów‰ CB˙a ‰zÓ ÌÈiÚÏ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒƒ«»»¿«»»¿ƒ»¿»

¯ˆ˜pL32Ë˜l‰ ÔÓ ‡nL ,ÌÈiÚ ÏL ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿«¬≈∆∆¬ƒƒ∆»ƒ«∆∆
:ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯BÁL ‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡Â .e‰e¯¯b¿»¿««ƒ∆ƒ¿»»≈¿ƒ

Ë˜Ï - Ë˜l‰ ˜ÙqL ;‰¯·ÚL ‰MÓ ‰Ê È¯‰33. ¬≈∆ƒ»»∆»¿»∆¿≈«∆∆∆∆

שם.31) הקוצרים".32)פאה, "שלאחר כרבי 33)שם:
ה"ו. למעלה וראה (כסףֿמשנה). שם מאיר

.ÈË˜Ï ÏL ˙ÏaL34‰Ê È¯‰ - LÈ„‚a ‰·¯Ú˙pL ƒ…∆∆∆∆∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¬≈∆
Ó˙BÏBaL ÈzL LÈ¯Ù35Ì‡ :Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ¯ÓB‡Â «¿ƒ¿≈ƒ¿≈«««≈∆ƒ

- Ë˜Ï dÈ‡ Ì‡Â ,ÌÈiÚÏ ‡È‰ È¯‰ - BÊ ‡È‰ Ë˜l‰«∆∆ƒ¬≈ƒ»¬ƒƒ¿ƒ≈»∆∆
BÊ ˙ÏaL Ô‰a ˙·iÁL (‡È‰L) ˙B¯OÚn‰ È¯‰¬≈«««¿∆ƒ∆«∆∆»∆ƒ…∆

‰iL ˙ÏaLa ÌÈÚe·˜36˙ÏaL ÏÚ Ôk ‰˙Óe ¯ÊBÁÂ ; ¿ƒ¿ƒ…∆¿ƒ»¿≈«¿∆≈«ƒ…∆
.¯OÚÓ ‰È‰z ˙¯Á‡‰Â ÈÚÏ Ô‰Ó ˙Á‡ Ô˙BÂ ,‰iL¿ƒ»¿≈««≈∆¿»ƒ¿»«∆∆ƒ¿∆«¬≈

מ"ב.34) פ"ח ה"ב.35)שם שם שנייה 36)'ירושלמי'
ולוקח  שחוזר אלא תחילה, שהפריש מהשתים אחת אינה זו
לחשוש  שיש לפי עליה, גם ומתנה הגדיש, מן שלישית עוד
שהראשונה  ונמצא הלקט, היא המעשרות בה שקבע זו שמא

כסףֿמשנה). ועי' קורקוס, (ר"י טבל היא

.‡È¯kOÈ ‡Ï37ÏÚBt‰ ˙‡ Ì„‡38ËwÏiL ˙Ó ÏÚ …ƒ¿…»»∆«≈«¿»∆¿«≈
ÂÈ¯Á‡ Ba39Ï·‡ .40¯ÎBn‰Â ÔÈ¯ÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ¯‡‰ ¿«¬»¬»»¬ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«≈

B¯·ÁÏ B˙Ó˜41ËwÏÈ - ¯ˆ˜Ï42Ba43LÈÂ .ÂÈ¯Á‡ »»«¬≈ƒ¿…¿«≈¿«¬»¿≈
ÏÚBtÏ44ÂÈ·e BzL‡ ‡È·‰Ï45elÙ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ ËwÏÏ «≈¿»ƒƒ¿»»¿«≈«¬»«¬ƒ

¯Èˆw‰ ÈˆÁ ÏhÏ B¯ÎO46BÚÈ·¯ B‡ BLÈÏL B‡ ¿»ƒ…¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ
.B¯ÎOaƒ¿»

שילקט 37) עלֿמנת הפועלים את אדם ישכור "לא מ"ו: שם
אחריו". להלן 38)בנו אבל יום. שכיר הוא פועל [סתם

מהתבואה  במקבל שהואֿהדין התוספתא, מן יתבאר

ולרביע]. לשליש למחצה גוזל 39)הנקצרת: שהוא מפני
שהרי  ב'ירושלמי'), הוא וכן שם, המשנה (פירוש העניים את
ור"ש). (הגר"א זה עבור בזול לו נשכרים העניים הפועלים

(401 עמ' ליברמן הגר"ש (הוצאת פ"ג פאה [בתוספתא
יוסי  ר' אחריו. בנו ילקט לא לקצור, שדה "המקבל :(50
והמוכר  והחכורות העריסין אבל אחריו, בנו ילקט אומר
שרבינו  ונראה אחריו". בנו ילקט לקצור, לחבירו קמתו
זו  (ואין הנ"ל המשנה עלֿפי התוספתא של הרישא מפרש
"המקבל  להלן): וראה יב. בבבאֿמציעא שהובאה הברייתא
שליש  או מחצה של בשכר לקצור כשקיבל - לקצור" שדה
אחריו  בנו שילקט עלֿמנת השדה בעל עם והתנה רביע, או
הוא  הרי בשכר שעובד שכיון אחריו", בנו ילקט "לא -
זה, עבור בזול לו שנשכר העניים, גזל כאן ויש אחר, כפועל
יתכן  כי (אם בזה חולק יוסי ורבי רבינו, בדברי להלן ראה
של  חשש שיש הנ"ל, למשנה הוא מודה אחר שבפועל
וכו' והחכורות העריסין "אבל הלקט). עבור שכר הורדת
עבודתם, שכר מקבלים אינם אלו שכל אחריו", בנו ילקט
את  מקבלים שהם לקצור, קמה ולוקח כחוכר האריס אלא
השדה: לבעל שכר משלמים והם אחריותם, על הקציר כל
תבואה  סכום - והחוכר ורביע, שליש למחצה, - האריס

מין מסוים שהיה ואזיל, ד"ה קג: בבאֿמציעא 'תוספות' (עי'
ראה  בשכר. הורדה של חשש כאן אין ולפיכך כזה), אריס

כפשוטה']. במשנה 41)ב'תוספתא שאמרו אףֿעלֿפי
אסור", והלוקח מותר המוכר שדהו, את "המוכר שם:
אם  אבל וקמתו, שדהו לו "כשמכר שם: ב'ירושלמי' ואמרו
קורא  אני המוכר) =) זה אצל שדה, לו ושייר קמה לו מכר
שהלוקח  הרי קצירך", קורא אני הלוקח) = ) זה ואצל שדך,
בנו  אבל עצמו, בלוקח אלא זה אין - ללקט לו אסור קמה
כפשוטה'). ('תוספתא ומותר הקציר בעל אינו -

כנ"ל.42) שילקט, מנת על להתנות מותר כלומר,
כגופו 43) שהיא אשתו אבל הקציר, בעל  שאינו בנו דוקא

מלך'). פני ב'אור וראה כפשוטה', ('תוספתא אסורה -
שמצד  להלן, המובא פועל בדין שם, בבבאֿמציעא ואמרו
זה. באופן ילקטו בניהם גם שלמחר קפידא, אין העניים

ילקט 44) הפועל את "השוכר שם: בבבאֿמציעא ברייתא
למעלה. ראה תנאי, בלי כלומר אחריו", הוא 45)בנו כן

ללקט  מותרת אשתו גם וכאן יוסי. רבי בדברי שם בברייתא
קטנים. אפילו ובניו למעלה. ראה הקציר, בעל שאינו כיון
כאילו  חכמים עשאוהו - לאביו קטן שמציאת ואףֿעלֿפי
הקטן, הבן שילקט מזה, מרוצים שעניים לעצמו, זכה

(שם). ילקטו בניהם גם הנ"ל,46)שלמחר כאריס [אינו
לבעל  ורביע שליש מחצה משלם והוא הקציר, כל שלוקח
- שכר) מקבל שאינו לפי להתנות מותר (שלפיכך השדה
למחצה  שכר מקבל והוא השדה, בעל של הקציר כל אלא
שאסור  כשם אתו, להתנות אסור ולפיכך לרביע, או לשליש
לקצור, שדה "המקבל הנ"ל: בתוספתא וכמפורש בפועל,
אשתו  הוא מביא אבל למעלה. ראה אחריו", בנו ילקט לא
ומקור  הנ"ל. בפועל וכמו זה, על שיתנה מבלי ללקט, ובניו
הלכה  שם שפסקו יוסי רבי וכדברי שם, בברייתא הדברים
ילקט  הפועל את "השוכר שם: הברייתא לשון וזה  כמותו.
אחריו, בנו ילקט לא - ולרביע לשליש למחצה אחריו, בנו
אחריו" ואשתו בנו ילקט כך, ובין כך בין אומר יוסי רבי
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שכאן  שם, בתוספתא לדבריו שייכים יוסי רבי דברי (ואין
כבפועל, כאן ואף תנאי). עם מדובר ושם תנאי, בלי מדובר
שאינו  לפי כגופו, שהיא אףֿעלֿפי ללקט, אשתו גם מותרת

בני  הקציר, הותר בעל שלא הקציר, בעל שהוא לאריס גוד
כנ"ל]. ללקט, לה

.·ÈÁÈpÓ BÈ‡L ÈÓ47‡e‰L B‡ ,ËwÏÏ ÌÈiÚ‰ ˙‡ ƒ∆≈«ƒ«∆»¬ƒƒ¿«≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ ÚiÒnL B‡ ,„Á‡ ÚBÓe „Á‡ ÁÈpÓ«ƒ«∆»≈«∆»∆¿«≈«∆∆»≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ÏÚ«¬≈¬≈∆≈∆»¬ƒƒ

שם.47) משנה,

.‚ÈÌ„‡Ï ¯eÒ‡Â48CB˙a Ba ‡ˆBiÎÂ È¯‡ ıÈa¯‰Ï ¿»¿»»¿«¿ƒ¬ƒ¿«≈¿
ÌÈiÚ ÌL eÈ‰ .eÁ¯·ÈÂ ÌÈiÚ‰ e‡¯iL È„k ,e‰„O49 »≈¿≈∆ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ¿¿»»¬ƒƒ

Ë˜Ï ÏhÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L50˙Èa‰ ÏÚa ÏBÎÈ Ì‡ : ∆≈»¿ƒƒ…∆∆ƒ»««««ƒ
ÈtÓ ,ÔÁÈpÓ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰ÁÓÓ - Ô„Èa ˙BÁÓÏ¿«¿»»¿«∆¿ƒ»«ƒ»ƒ¿≈

ÌBÏL ÈÎ¯c51. «¿≈»

שם.48) פ"ג.49)בבאֿמציעא, פאה כגון 50)תוספתא
('תוספתא  הי"ג פ"ט להלן ראה זוז, מאתיים להם שיש אלה

וראה 51)כפשוטה'). עמו. יתקוטט ולא יריב שלא
ה"ט. פ"א למעלה

.„ÈË˜l‰ ˙‡ ¯È˜Ùn‰52Ba¯ ˙ÏÈÙ ÌÚ53BÈ‡ - ««¿ƒ∆«∆∆ƒ¿ƒ«À≈
˙eL¯ Ba BÏ ÔÈ‡ ,Ba¯ ¯LpL ¯Á‡Ó ;¯˜Ù‰54. ∆¿≈≈««∆»«À≈¿

א.52) כה, שיצא53)תמורה הקוצר היינו יד מתחת רובו
ה"ג). פ"ז פאה ב'ירושלמי' הש"ס עם 54)(גליון שמיד

שם). (תמורה, לעניים התורה אותו זיכתה רובו, נשירת
הוא  והרי בו, חלק לעניים אין קודם, הפקירו אם ואולם,

שם). (רש"י לכל הפקר

.ÂË?Ë¯t e‰Ê È‡55ÌÈ¯b¯‚ ÈL B‡ „Á‡ ¯b¯‚ ‰Ê56 ≈∆∆∆∆«¿≈∆»¿≈«¿¿ƒ
‰¯Èˆa‰ ˙ÚLa ÏBkL‡‰ ÔÓ ÌÈË¯Ùp‰57eÏÙ . «ƒ¿»ƒƒ»∆¿ƒ¿««¿ƒ»»¿

.Ë¯t BÈ‡ - ˙Á‡ ˙·a ÌÈ¯b¯‚ ‰LÏL¿»«¿¿ƒ¿«««≈∆∆

ה"ה).55) פ"א (למעלה הענבים מן כבית 56)שנפרט
ה"א. למעלה וראה מ"ה. פ"ו פאה פ"ז 57)הלל, שם

מ"ג.

.ÊË¯ˆBa ‰È‰58CaÒ‰Â ÏBkL‡‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ59ÂÈÏÚa60 »»≈¿»«∆»∆¿¿À¿«¿»»
Ë¯t BÈ‡ - Ë¯ÙÂ ı¯‡Ï ÏÙÂ61È‰ .CÈÏLÓe ¯ˆBa ‰ ¿»«»»∆¿ƒ¿«≈∆∆»»≈«¿ƒ

ı¯‡Ï62ÏBkL‡ ÈˆÁ elÙ‡ ,˙BÏBkL‡‰ ‰pÙnLk ,63 »»∆¿∆¿«∆»«¿¬ƒ¬ƒ∆¿
Ë¯t ‡e‰ È¯‰ - ÌL ‡ˆÓp‰64ÌÏL ÏBkL‡ ÔÎÂ) . «ƒ¿»»¬≈∆∆¿≈∆¿»≈

Ë¯t ‡e‰ È¯‰ - ÌL Ë¯ÙpL65˙‡ ÁÈpn‰Â .( ∆ƒ¿«»¬≈∆∆¿««ƒ«∆
ÔÙb‰ ˙Áz ‰lkÏk‰66‰Ê È¯‰ - ¯ˆBa ‡e‰L ‰ÚLa ««¿«»«««∆∆¿»»∆≈¬≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚≈∆»¬ƒƒ

שלו.60)והסתבך.59)שם.58) העלים בתוך
הלכה 61) למעלה וראה (ר"ש). בצירה דרך נפרט שלא מפני

לקט. בענין ה"ד.62)ב פ"ו שם כרבי 63)'ירושלמי'
שם. גבי 64)חייא, על שלו קציר כמגדיש הוא שהרי

לעניים, יהיה בארץ הנוגע שכל חכמים שקנסוהו לקט,
כמבואר  לקט, של שעורים על שלו חיטים הגדיש אם אפילו
חצי  שאפילו כאן קנסוהו כן כמו וֿז, הלכות למעלה

הוא  הרי גרגרים, משלשה יותר בו שיש אףֿעלֿפי אשכול,
(רדב"ז). עניים זו.65)של פיסקא חסרה ישנים, בדפוסים
משנה'. 'כסף מ"ג.66)ועי' פ"ז שם לארץ, יפול שלא

.ÊÈ?˙ÏÏBÚ ‡È‰ BÊ È‡67BÈ‡L ÔËw‰ ÏBkL‡ ‰Ê ≈ƒ∆∆∆∆¿«»»∆≈
‰aÚÓ68ÏBkL‡k ,69BÏ ÔÈ‡L70Û˙k71ÂÈ·Ú ÔÈ‡Â ¿À∆¿∆¿∆≈»≈¿≈¬»»

˙BÙËB72ÔÈ‡Â Û˙k dÏ LÈ .˙B¯fÙÓ ‡l‡ ,BÊ ÏÚ BÊ ¿«∆»¿À»≈»»≈¿≈
‡È‰ È¯‰ - Û˙k dÏ ÔÈ‡Â ÛË dÏ LÈ B‡ ,ÛË dÏ»»≈≈»»≈¿≈»»≈¬≈ƒ

.ÌÈiÚÏ - ˜ÙÒ Ì‡Â ;Ì¯k‰ ÏÚa ÏL∆«««∆∆¿ƒ»≈»¬ƒƒ

מ"ד.67) סמיך.68)שם רומי,69)עב, בדפוס הוא כן
חיטים. של כשיבולת סמיך איננו זה שאשכול לומר ורוצה

הזה.70) הקטן הסמוכה.71)לאשכול בהלכה ראה
שם.72) ראה

.ÁÈ?Û˙k ‡È‰ BÊ È‡73ÔÈ‚ÈÒt74‰¯„Ma ˙B¯aÁÓ‰75 ≈ƒ»≈¿ƒƒ«¿À»«ƒ¿»
BÊ Èab ÏÚ BÊ76‰¯„Ma ˙B¯aÁÓ‰ ÌÈ·Ú ?ÛË . ««≈»≈¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»

˙B„¯BÈÂ77ÌÈ·Ú‰ Ïk eÈ‰iL ‡e‰Â .78˙BÏÏBÚaL ¿¿¿∆ƒ¿»»¬»ƒ∆»≈
B„È ÒÙa ÔÈÚ‚B79ÈtÓ ?ÏÏBÚ BÓL ‡¯˜ ‰nÏÂ . ¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

.LÈ‡Ï ÏÏBÚk ˙BÏBkL‡‰ ¯‡LÏ ‡e‰L∆ƒ¿»»«¿¿≈¿ƒ

ה"ג.73) שם ו'ירושלמי' פ"ג, אשכולות 74)תוספתא
שם). (ר"ש שבאשכול 75)קטנים האמצעי השרביט הוא

משוי 76)(שם). הטעון לכתף שדומה "כתף", נקרא ולכן
(שם). כתפו ונקראו 77)על שם. ו'ירושלמי' תוספתא

ונוגע  ונוזל נוטף דבר שהוא לומר "רוצה נוזל, מלשון 'נטף'
הקודמת. הלכה וראה המשנה). (פירוש קצתו" על קצתו

שם.78) עד 79)'ירושלמי' כך, כל מפוזרות שהן כלומר,
אבל  עוללות. הן ואז ידו, בפס לנגוע יכולה מהן אחת שכל
עוללות  אינן - ידו בפס לנגוע יכולות כולן אין אם

(כסףֿמשנה).

.ËÈÔzÏÂ ˙BÏÏBÚ‰ ¯ˆ·Ï ·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡Â¿≈««««ƒ«»ƒ¿…»≈¿ƒ¿»
ÌÈiÚÏ80¯b¯‚Â .ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯ˆBa Ô‰ ‡l‡ , »¬ƒƒ∆»≈¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈

È„ÈÁÈ81.˙ÏÏBÚ ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒƒ¬≈ƒ∆∆

הט"ו),80) פ"ב ולמעלה מ"א, (פ"ד פאה לענין ששנינו כמו
תעזוב  ולגר לעני שנאמר לקרקע", במחובר ניתנת "הפאה
שם) ו'ירושלמי' (רע"ב, יבואו והם לפניהם הנח אותם,
"תעזוב" נאמר עניים, מתנות שבכל - ב קלא, בחולין ואמרו
יוםֿטוב'). 'תוספות ועי' מ"ו, פ"ז שם ראשונה' ('משנה

שאין 81) אשכול והוא יהודה, כרבי ולא כחכמים מ"ד, שם
מן  יוצאים הענבים וגרגירי קטנים) אשכולות =) פסיגים בו
אינם  זה, על זה שוכבים שהם אףֿעלֿפי עצמה, השדרה

ורדב"ז). (רע"ב כתף בכלל

.Î‰¯BÓÊ82ÏBkL‡ da ‰È‰L83‰aÎ¯‡·e84ÏL ¿»∆»»»∆¿»«¿À»∆
‰ˆ¯˜ Ì‡ :˙ÏÏBÚ ‰¯BÓÊ85‡È‰ È¯‰ - ÏBkL‡‰ ÌÚ ¿»∆∆ƒƒ¿¿»ƒ»∆¿¬≈ƒ

Ì¯k‰ ÏÚa ÏL86.ÌÈiÚÏ ‡È‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â , ∆«««∆∆¿ƒ»¬≈ƒ»¬ƒƒ

גפן.82) של גדול ענף והיא שם. האשכול 83)משנה,
והוא  עוללת, שאינו נטף, או כתף לו ויש הזמורה מן יוצא

הכרם. בעל יוצא 84)של שממנו שבזמורה הפרק הוא
האשכול. שבו הקטן "נקרצת",85)הענף : רומי בדפוס
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נחתכת. שיכולה 86)כלומר, לקט של כשיבולת שהיא
פ"ד  למעלה ראה השדה, בעל של הקמה,שהיא עם להקצר

הכ"ו. להלן וראה שם). יוםֿטוב' ('תוספות ה"ג

.‡Î˙BÏÏBÚ BlkL Ì¯k87ÌÈiÚÏ ‡e‰ È¯‰ -88; ∆∆∆À≈¬≈»¬ƒƒ
.˙BÏÏBÚ Blk elÙ‡ - ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿¿…¿≈¬ƒÀ≈

„·Ïa Ì¯Îa ‡l‡ ÔÈ‚‰B ˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰ ÔÈ‡Â89. ¿≈«∆∆¿»≈¬ƒ∆»¿∆∆ƒ¿«

מ"ז.87) שם נטף. או כתף לו שיהא אשכול בכרם שאין
שם.88) עקיבא, פאה 89)כרבי ותוספתא א. קלא, חולין

פ"ב.

.·ÎÌÈiÚ‰ ÔÈ‡90˙BÏÏBÚÂ Ë¯t ÁwÏ ÔÈÎBÊ91„Ú ≈»¬ƒƒƒƒ«∆∆¿≈«
¯ˆ·˙ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;BÓ¯k ¯ˆ·Ï Ì¯k‰ ÏÚa ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒ«««∆∆ƒ¿…«¿∆∆¡«¿ƒƒ¿…

‰nÎÂ .ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯k92?Ô‰a ÔÈÎBÊ eÈ‰ÈÂ ¯ˆ·È «¿¿…¿≈¿«»ƒ¿…¿ƒ¿ƒ»∆
ÚÈ·¯ ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÏBkL‡ ‰LÏL93. ¿»«¿∆≈ƒ¿ƒ«

עקיבא.90) רבי מדברי שם, הוזכר 91)משנה לא שם
בציר  אין אם "ודכוותיה, ב'ירושלמי': הוא כן אבל פרט,

פרט". ה"ו.92)אין שם רביעית 93)'ירושלמי' היינו
לוג  דהיינו הקב, רובע אומרים ויש (רע"ב). יין הלוג

אזכרי). והר"א הרא"ש, בשם שלמה' ('מלאכת

.‚Î˙BÏÏBÚ‰ eÚ„B ‡lL „Ú BÓ¯k LÈc˜n‰94ÔÈ‡ - ««¿ƒ«¿«∆…¿»≈≈
ÌÈiÚÏ ˙BÏÏBÚ‰95- ˙BÏÏBÚ‰ eÚ„BpMÓ Ì‡Â ; »≈»¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿»≈
ÌÈiÚÏ ˙BÏÏBÚ‰96ÌÏecb ¯ÎO ezÈÂ ,97Lc˜‰Ï98. »≈»¬ƒƒ¿ƒ¿¿«ƒ»«∆¿≈

מ"ח.94) שם פטור 95)פאה הקדש של שכרם לפי
('ירושלמי'). שאינו 96)מעוללות דבר מקדיש אדם שאין

הבציר  קודם בעוללות לעניים שאין ואףֿעלֿפי (שם). שלו
ואינו  כלום בהם לו אין הבית לבעל גם - הקודמת) (בהלכה
המשניות, בפירוש ועי' יוםֿטוב', ('תוספות להקדיש יכול

הקדש 97)שם). משעת הפרי מן האילן שהוציא מה שכר
שם). המשנה, (פירוש ונתבשלו פגיו חנטו אשר עד

של 98) והאילנות הכרם שהרי שם, במשנה יוסי כרבי
הקדש.

.„ÎÔÙb‰ ˙‡ ¯ÓBf‰99È¯‰ - ˙BÏÏBÚ‰ eÚ„BpL ¯Á‡ «≈∆«∆∆««∆¿»≈¬≈
Bk¯„k ¯ÓBÊ ‰Ê100k ,˙BÏBkL‡‰ ˙¯BkL ÌLÎe ;C ∆≈¿«¿¿≈∆≈»«¿»

˙BÏÏBÚ‰ ˙¯Bk101. ≈»≈

מ"ה.99) של 100)שם שהן עוללות שיש ואףֿעלֿפי
לקחת 101)עניים. תורה אסרה שלא שם. יהודה, כרבי

ד"ה  ד: קטן מועד ('תוספות' בצירה בשעת אלא  עוללות
כך).

.‰ÎÈ¯Î102·iÁ - ¯ˆ·Ï Ï‡¯OÈÏ BÓ¯k ¯ÎnL »¿ƒ∆»««¿¿ƒ¿»≈ƒ¿…«»
˙BÏÏBÚa103Ì¯Îa ÌÈÙzL eÈ‰L È¯ÎÂ Ï‡¯OÈ .104- ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆»À»ƒ¿∆∆

˜ÏÁ.¯eËt È¯Î ÏLÂ ,·iÁ Ï‡¯OÈ ÏL B ∆¿∆ƒ¿»≈«»¿∆»¿ƒ»

(102.(54.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"ג פאה תוספתא
ישראל 103) בארץ לגוי קנין ואין הבוצר. אחר שהולכים

יֿיא). הלכות תרומות מהל' (פ"א מקדושתה להפקיעה
לגוי  כרמו שמכר "וישראל בבא: עוד נוספה שם ובתוספתא
לפי  אותה השמיט ורבינו העוללות", מן פטור - לבצור

העוללות, בה כשנודעו גם שמדובר נראה, לשונה שמסתימת
כרמו  "המקדיש כג) (הלכה למעלה שכתב ממה נסתר וזה
במכר  כן וכמו לעניים", העוללות - העוללות משנודעו כו'

השולחן'. 'פאת ועי' לגוי, שם,104)שדהו תוספתא
שמעון. כרבי ולא כתנאֿקמא,

.ÂÎÈÂÏ Ôa105Ï·Ë ¯OÚÓ BÏ e˙pL106Ba ‡ˆÓe , ∆≈ƒ∆»¿«¬≈∆∆»»
ÈÚÏ Ô˙B - ˙BÏÏBÚ107ÏBkL‡‰ ÌÚ ˙ˆ¯˜ Ì‡Â .108 ≈¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿∆∆ƒ»∆¿

.¯Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙BOÚÏ BÏ LÈ -≈«¬¿««¬≈«»«≈

(105= ) שנתמנו לוי "בן :(55.. (עמ' שם בתוספתא
של  שמא חושש אינו עוללות, בו והיו ענבים לו שנזדמנו)
שנתמנה  לוי "בן ה"ג) פ"ז (פאה ב'ירושלמי' וכן הן". עניים
אותן  עושה זה הרי עוללות, בתוכו ומצא טבל מעשר לו
לאו  "ועוללות זה: על ומקשה אחר". במקום מעשר תרומת
עם  אומר אני דתמן, רבנן בשם אבין רבי הם? עני של
אותם  עושה שאמרו מה כלומר, האשכולות", עם הנקרצות
האשכולות  עם בנקרצות היינו אחר, במקום מעשר תרומת
הלכה  רבינו הוציא ומכאן ה"כ), (למעלה הבית לבעל שהם
עם  נקרצות ואם לעני, נותנן סתם עוללות מצא שאם זו
אחר  מקום על מעשר תרומת לעשותו לו יש - האשכול

מעשר.106)(כסףֿמשנה). תרומת ממנו הופרש שלא
ומעשרות.107) מתרומות ופטורים לעניים, הם שהעוללות
ה"כ.108) למעלה ראה עמו. נחתכת

.ÊÎBÏ eÈ‰L ÈÓ109:B˙Èa CB˙Ï Ì¯ˆ·e ÌÈÙb LÓÁ ƒ∆»»≈¿»ƒ¿»»¿≈
‰ÁÎM‰ ÔÓe Ë¯t‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ·Ú ÏÎ‡Ï Ì‡110 ƒ∆¡…¬»ƒ»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»

ÈÚ·¯‰ ÔÓe111˙BÏÏBÚa ·iÁÂ ,112Ô¯ˆa Ì‡Â ; ƒ»¿»ƒ¿«»¿≈¿ƒ¿»»
˙BOÚÏ113¯iL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ïka ·iÁ - ÔÈÈ «¬«ƒ«»«…∆»ƒ≈ƒ≈

Ô˙ˆ˜Ó114. ƒ¿»»

"היו 109) :(44.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"א פאה בתוספתא
ופטור  ביתו לתוך ומכניסן בוצרן גפנים, חמשה או ארבעה
בעוללות". וחייב הפאה ומן השכחה מן הפרט, מן
והוא  גפנים חמש לו "היה ה"ב): פ"ג (שם וב'ירושלמי'
ומן  הערלה ומן הפרט מן פטור ביתו, לתוך ומכניסן בוצרן
שני  מתוך דבריו הרכיב ורבינו בעוללות". וחייב הרבעי

הנ"ל. שהרי 110)המקורות הפאה, מן שפטור הואֿהדין
ולא  בשכחה ולא בלקט לא מחייבת אינה עראית בצירה
(כסףֿמשנה). ה"ו פ"ב למעלה כמפורש בפאה,

בפרט 111) כי שאם מבוררים, הדברים [ואין שם. 'ירושלמי'
מחייבת,ובש  עראית בצירה אין בצירה, בהם שנאמר כחה

מקור  ואין ספר', ב'קרית (וראה ברבעי? בצירה נאמרה היכן
מהל' (פ"ט במחובר רבעי נטע פודים שאין ומה לדבריו).
שדינו  משום אלא זה אין ה"ב), רבעי ונטעי שני מעשר
שכתב  ומה בו. נאמרה לא "בצירה" אבל (שם), שני כמעשר
מחמש  ממעט הוא העראית הבצירה שעלֿידי ספר' ב'קרית
רבינו, לדעת מתאים זה אין - כרם זה אין ושוב גפנים
"כרם  דוקא ולאו קדוש, רבעי" ש"נטע ה"א שם  שפסק
(הוצאת  פ"ה שני מעשר בתוספתא שאמרו ומה רבעי".
גפנים) חמש בו (שיש רבעי כרם שרק (271.. עמ' ליברמן
דברי  דבר: סוף מדרבנן. אלא זה אין - לירושלים עולה

עיון]. צריכים כאן שם.112)רבינו ו'ירושלמי' תוספתא
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שהרי  בבצירה, תלוי אינו העוללות שחיוב משום והיינו
כמבואר  בהם, לזכות הבית לבעל אסור העוללות משנודעו

בהכ"ג. כדרכה.113)למעלה בצירה שהוא 114)שזוהי
שם, ('ירושלמי' שהשאיר במה נשאר שהחיוב מפני פטור,

כסףֿמשנה). ועי'

à"ôùú'ä áà-íçðî 'ä éòéáø íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איפכא.1) או פועלים, ולא בעלים ששכחוהו העומר יבאר

הנוטל  עומר. שם ושכח חבירו שדה לתוך עמריו עשה ודין
שעומריה  שדה או הרביעי, ושכח ושלישי ראשון עומר
ותבואה  הסומא. או בלילה הקוצר ודין ושכח. מעורבבין
מאמצע  לקצור שהתחילו שנים קטנות. אגודות שקצרוה
לפניהם  ושכחו לדרום, וזה לצפון פניו זה השורה
שתי  ושכח. למקום ממקום אלומות המפנה ולאחריהם.
העומרים  כל היו שכחה. הן אם מזו זו המובדלות כריכות
האילנות, בין אילן שכח ושכחו. קבין מד' ואחד קב קב
זית  נטופה. זית שדהו כל היה מסויים. בלתי או מסויים
בעריס. שכחה איזהו לבדו. השורות באמצע העומד

בו. וזכה והשכים כרמו והמפקיר

.‡ÏÚa BÁÎL ‡ÏÂ ÌÈÏÚBt e‰eÁÎML ¯ÓÚ‰»…∆∆¿»¬ƒ¿…¿»««
„O‰‰2,ÌÈÏÚBt e‰eÁÎL ‡ÏÂ ‰„O‰ ÏÚa BÁÎL , «»∆¿»«««»∆¿…¿»¬ƒ

ÔÈ‡B¯Â ÔÈ¯·BÚ ÌÈ¯Á‡ ÌL eÈ‰Â el‡Â el‡ e‰eÁÎL¿»≈»≈¿»»¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÁÎL dÈ‡ - e‰eÁÎML ˙Úa Ô˙B‡3„Ú , »¿≈∆¿»≈»ƒ¿»«

Ì„‡ Ïk e‰eÁkLiL4ÔeÓh‰ ¯ÓÚ elÙ‡Â .5Ì‡ , ∆ƒ¿»»»»«¬ƒ…∆«»ƒ
.‰ÁÎL ‰Ê È¯‰ - ÁkLƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

ובאופן 2) עכשיו. גם זוכרהו השדה כשבעל המדובר
עומד  לבין בעיר עומד בין הבדל יש - כך אחר ששכחו

השדה,3)בשדה. בעל שכחו ולא פועלים כששכחוהו
ישכח. הקציר שבעל ושכחת", - "קצירך שנאמר
"כי  שנאמר פועלים, שכחוהו ולא השדה בעל וכששכחוהו
ואלו  אלו וכששכחוהו ישכח. שהקוצר ושכחת", - תקצור
שכחה, אינה אחרים, אותו ורואים השדה] ובעל [=הפועלים

ששכחו. דבר לאחרים להזכיר אדם בני הוא 4)שדרך כן
פני  בעל וכתבֿיד ווין כתבֿיד נוסחת (לפי ג פרק בתוספתא
העומר  את וראו בדרך עוברים אחרים "אפילו משה):
גם  בששכחוהו רבינו ומפרשה שכחה". אין ששכחוהו

השדה. בעל וגם יהודה.5)פועלים כר' ולא כחכמים,
"בשדה  בשדה", עומר "ושכחת (שם) שנאמר ממה כן ולמדו
השדה. בתוך "בשדה": מפרשים, שהם הטמון". את לרבות

.·ÌÈÏÚBt‰L È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡Â ¯ÈÚa ‰„O‰ ÏÚa ‰È‰»»«««»∆»ƒ¿»«≈«¬ƒ∆«¬ƒ
e‰eÁÎLe ,ÈBÏt ÌB˜ÓaL ¯ÓÚ eÁÎL6‰Ê È¯‰ - »¿…∆∆ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆

‰ÁÎL7e‰eÁÎLe ,Ôk ¯Ó‡Â ‰„Oa ‰È‰ Ì‡Â .8dÈ‡ - ƒ¿»¿ƒ»»«»∆¿»«≈¿»≈»
B¯wÚÓ ÁeÎM‰L .‰ÁÎL9‰ÁÎM‰ ‡e‰ - ‰„Oa10; ƒ¿»∆«»«≈ƒ»«»∆«ƒ¿»

BÊ È¯‰ - ÁeÎL ÛBq·Ïe ¯eÎÊ elÙ‡ ,¯ÈÚa Ï·‡¬»»ƒ¬ƒ»¿«»«¬≈
‰ÁÎL11¯ÈÚa ‡ÏÂ - ‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL ;12. ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ

אותו 6) שכח השדה בעל כלומר, "ושכחהו", צריךֿלהיות:
כך. שניהם.7)אחר שכחוהו סוף שסוף אף 8)כיוון

השדה. בעל כלומר, "ושכחהו", להיות: צריך כאן
הפועלים.9) ששכחוהו לפני בעת 10)כלומר, זכור אבל

אף  שכחה, אינו שדהו, לו זכתה שמיד הפועלים, ששכחוהו
כך. אחר הוא ששכח פי בצד 11)על עומד שאינו שכיוון

כן  שאחרי ומכיוון לו. זכתה לא משתמרת, שאינה שדהו,
שכחה. זו הרי הוא גם שכוח 12)שכח - בשדה כלומר,

שכחה, אינה שכוח ולבסוף זכור אבל שכחה, זו הרי מעיקרו
ואין  שכחה. זו הרי שכוח ולבסוף זכור אפילו - בעיר ואילו
שכחה  אין ובעיר שכחה יש שבשדה הכתוב שגזירת לומר
ולאלמנה  ליתום "לגר (שם): אומר הכתוב שהרי כלל,

העיר". שכחת לרבות - "יהיה (שם) חז"ל ואמרו יהיה",

.‚ÂÈÙa ÌÈiÚ‰ e„ÓÚ13L˜a e‰etÁ B‡14‡e‰Â »¿»¬ƒƒ¿»»ƒ¿«¿
Lw‰ ˙‡ ¯ÎBÊ15¯ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï Ba ˜ÈÊÁ‰L B‡ , ≈∆««∆∆¡ƒ¿ƒ»ƒ
‰„Oa BÁÈp‰Â16‰ÁÎL BÈ‡ - BÁÎLe17Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒƒ«»∆¿»≈ƒ¿»¬»ƒ

BÏË18ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ19CeÓÒ BÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ»¿»««ƒ∆ƒƒ»
‰ÙbÏ20ÌÈÏkÏ B‡ ¯˜aÏ B‡ LÈ„bÏ B‡21- BÁÎLe , «»»«»ƒ«»»«≈ƒ¿»

.‰ÁÎL ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»

שכחה.13) לידי באו זה ידי ועל לו] [=והסתירו
שכחה.14) לידי באו זה נגרמה 15)ומתוך זה שבאופן

את  גם שכח אם אבל שכחה. ואינה החיפוי, ידי על השכחה
בטמון. שכחה שיש שכחה. זו הרי מפורש 16)הקש כן

נמי". בשדה "אפילו שם בו 17)בסוטה שהחזיק שכיוון
בו. זכה - לעיר אלעזר 18)להוליכו ור' אליעזר ר' וכדברי

ובית  שמאי בית נחלקו זה שבאופן שם, בירושלמי עזריה בן
כבית  והלכה שכחה, זו הרי - הלל בית ולדעת שם, הלל

שהעומר 19)הלל. בדעתו גילה ולא בו החזיק שלא היינו
לפיכך  למקום, ממקום סתם הניחו אלא שכחה, בו יהיה לא
להוליכו  בו שהחזיק ראשונה בבבא אבל שכחה, בו יש
שכחו  אם שכחה, בו יהיה לא שהעומר בדעתו שגילה לעיר,

שכחה. אינו כך והוא 20)אחר המגולה, שער הוא גפה

הדלתות. יגיפו חרישה.21)ממלת כלי

.„B¯·Á Èab ÏÚ BÁÈp‰Â ¯ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï ¯ÓÚ ÏË»«…∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ««≈¬≈
ÔBÈÏÚ‰ ¯ÎÊ Ì‡ :Ô‰ÈL ˙‡ ÁÎLÂ22Ba ÚbÙiL Ì„˜ ¿»«∆¿≈∆ƒ»«»∆¿…∆∆ƒ¿«

‰ÁÎL ÔBzÁz‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰ÁÎL ÔBzÁz‰ ÔÈ‡ -23. ≈««¿ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒ¿»

על 22) ואף העליון" את בזוכר אומר זעירא "ר' שם: ירושלמי
כיוון  - שמעון רבי לדעת שם אמורים שהדברים פי
שאמר  מה על יונה ר' דברי עם זעירא ר' דברי כרך שהירושלמי
שכחה": אינו זה הרי בקש שחיפוהו או בפניו עניים "עמדו
כן  הקשין, את בזוכר אמר יונה דר' יונה, כר' זעירא דר' "אתיא
כמו  דבר, של וטעמו העליון". את בזוכר אמר זעירא ר'
שהתחתון  נמצא העליון את זכר שאם בקש, בחיפוהו למעלה

שכיסהו. העליון, של גרמא ידי על העליון,23)נשכח אבל
לעיר. להוליכו שנטלו מאחר שכחה אינו לעולם

.‰ÁÎLÂ B¯·Á ‰„O CB˙Ï ‰˜ÊÁ Áe¯a ÂÈ¯ÓÚ eÙÚ»√»»¿«¬»»¿¿≈¬≈¿»«
.E„O· E¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ;‰ÁÎL BÈ‡ - ¯ÓÚ ÌL»…∆≈ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿¿»∆

¯ft Ì‡ Ï·‡24BÊ È¯‰ - ÁÎLÂ e‰„O CB˙a ÌÈ¯ÓÚ‰ ¬»ƒƒ≈»√»ƒ¿»≈¿»«¬≈
.‰ÁÎLƒ¿»

ונפשטה.24) שם בעיא
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.Â:ÈÚÈ·¯‰ ÁÎLÂ ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ ¯ÓÚ ÏËBp‰«≈…∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿»«»¿ƒƒ
ÈML ÌL ‰È‰ Ì‡25ÏhiL „Ú ‰ÁÎL ÈÚÈ·¯‰ ÔÈ‡ - ƒ»»»ƒƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«∆ƒ…

ÈLÈÓÁ‰26„·Ïa ‰MÓÁ eÈ‰ Ì‡Â ;27È„k ‡‰LiMÓ - «¬ƒƒ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿∆¿≈
ÈLÈÓÁ‰ ÏhÏ28.‰ÁÎL ÈÚÈ·¯‰ È¯‰ ƒ…«¬ƒƒ¬≈»¿ƒƒƒ¿»

עמרים.25) שלושה נשארו כן שנטלו 26)ואם שכיוון
נטל  לא אם אבל שכחה, היא הרי הרביעי על ודילג
אלא  שכחו ולא הרביעי על כלל דלג לא כי ייתכן החמישי,
שורה  שהם שלושה בתחילה שורות: שורות עבודתו חילק

שני. מצד שלושה כך ואחר זה, בצד 27)מצד נשארו שלא
שיתחיל  סברא ואין שורה, מהווים שאינם שניים רק שני

בשלושה. כדלעיל שני על 28)מצד משדלג כלומר,
שכחה. על המוכיח הזמן זהו לחמישי והלך הרביעי

.ÊdÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ÁÎLÂ ÔÈ·a¯ÚÓ ÌÈ¯ÓÚ ÈL¿≈√»ƒ¿À¿»ƒ¿»«∆»≈∆≈»
‰ÁÎL29.ÂÈ˙B·È·Ò Ïk ˙‡ ÏhiL „Ú ƒ¿»«∆ƒ…∆»¿ƒ»

שכחה 29) זו והרי העומר, נראה לא הערבוביא שמחמת
בטמון? שכחה יש הרי עיון צריך אבל אחר. דבר מחמת

.ÁÛel‰30Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰Â «¿«¿«¿»ƒ¿«≈»∆««ƒ
ı¯‡a ÔÈeÓË Ô‰L31¯ˆBw‰ .‰ÁÎL Ô‰Ï LÈ - ∆≈¿ƒ»»∆≈»∆ƒ¿»«≈
‰Ó˜ ÁÎLÂ ‰ÏÈla32,¯ÓÚ ÁÎLÂ ‰ÏÈla ¯ÓÚL B‡ , ««¿»¿»«»»∆»«««¿»¿»«…∆

‰ÁÎL Ô‰Ï LÈ - ÁÎML ‡Óeq‰ ÔÎÂ33‰È‰ Ì‡Â . ¿≈«»∆»«≈»∆ƒ¿»¿ƒ»»
Òb‰ ˙‡ ÏhÏ Ôek˙Ó ‰ÏÈla ¯ˆBw‰ B‡ ‡Óeq‰34- «»«≈««¿»ƒ¿«≈ƒ…∆««

‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡35˙Ó ÏÚ ¯ˆB˜ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ÏÎÂ . ≈ƒ¿»¿»»≈¬≈ƒ≈«¿»
ÏkL ;‰ÁÎL BÏ LÈ - Ïh‡ È‡ ÁÎBL È‡M ‰Ó«∆¬ƒ≈«¬ƒ∆…≈ƒ¿»∆»

‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙n‰36ÏËa B‡z -37. ««¿∆««∆»«»¿»»≈

הבצלים.30) ממיני מין הנאכל 31)והוא לומר: "רוצה
לארץ". מתחתית לשכוח.32)מהן לו גרמה שהחשיכה

מפני 33) שכחה, זה שאין בפניו עניים לעמדו דומים ואינם
לילה  שעכשיו שיודע כאן אבל - לשכוח לו גרם אחר שדבר

יותר. בדק בוודאי סומא, הגדולים.34)ושהוא
תקצור 35) "כי כאן ואין לקצרם, כיוון ולא הואיל לקטנים,

ושכחת 36)קצירך". בשדך קצירך תקצור "כי שאמרה:
לקחתו". תשוב לא בשדה בתבואה 37)עומר [המדובר

אבל  לאדם, קצרה והוא לבהמה, גם אותה קוצרים שיש
מה  שגם מנת על לאדם, להאכיל קוצר שהוא בתנאו פירש

הו  שהשכוח ההלכה תיפסק ואם שלו, יהיה א שישכח
שאינה  לבהמה, להאכיל אלא לאדם קוצר אינו לעניים,
מתנה  שהוא אמרו זה ועל בשכחה, מחייבתו ואינה קצירה
זו  הרי שלו, היא השכחה אם שהרי בתורה, שכתוב מה על
אמרה  התורה כי ייתכן לא וזה שאמר. כמו לאדם, קצירה

לעניים. והיא שכחה זו הרי ושכח קצר שאם

.Ëd¯ˆwL ‰‡e·z38‰¯Ó‚ ‡lL „Ú39dÏÈÎ‡‰Ï ¿»∆¿»»«∆…ƒ¿¿»¿«¬ƒ»
˙BpË˜ ˙Bc‚‡ d¯ˆ˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰Ó‰aÏ40d‡OÚ ‡ÏÂ «¿≈»¿≈ƒ¿»»¬À¿«¿…¬»»

˙Bc‚‡ ÔLÏzL ÌÈÏˆa‰Â ÌÈÓeM‰ ÔÎÂ ,ÌÈ¯ÓÚ√»ƒ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ∆¿»»¬À
„ÈÓÚ‰Ï ÌÈ¯ÓÚ Ô‡OÚ ‡ÏÂ ˜eMÏ ¯În‰Ï ˙BpË¿̃«¿ƒ»≈«¿…¬»»√»ƒ¿«¬ƒ

‰ÁÎL Ì‰Ï ÔÈ‡ - Ô¯b Ô‰Ó41. ≈∆…∆≈»∆ƒ¿»

להן 38) אין וכו' לשחת שנתנה "תבואה י: משנה שם

הגז  הוא שחת בארנו, "כבר רבינו: שם ופירש שכחה".
סוף  "לא ז): הלכה (שם ובירושלמי סוסים". לאכילת הקצור
נמלך  כך ואחר אדם, למאכל נזרעה אפילו אלא ניתנה דבר

שכחה. לה אין לבהמה להאכיל לא 39)וקצרה כלומר,
כן  לא שאם בישולה, שליש הביאה כבר אבל לגמרי, נגמרה

כלל. קציר אינה ופירש 40)- לאלומה", "או שם: במשנה
ההוא  והעניין [קטנים], עומרים הוא "ולאלומה שם: רבינו
מן  יקבוץ [ולא] לאלומות אותה ויחלוק כולה שיקצצה
כשיתקבצו  האלומות כי [גדולים], עומרים ההם האלומות

עומרים". לשכחת 41)נעשים קמה שכחת הוקשה שהרי
עומר  ושכחת בשדך קצירך תקצור "כי (שנאמר: קציר,
אחריו  שאין עומר אף קציר אחריו שאין קציר מה בשדה",
- כן עושה שאינו וכל לגורן, לקצור הקוצרים ודרך עומר),

שכחה. אינו

.ÈÁÎLÂ ‰¯eM‰ L‡¯Ó ¯ˆ˜Ï ÏÈÁ˙‰L ¯ˆBw‰«≈∆ƒ¿ƒƒ¿…≈…«»¿»«
- ÂÈÙlLÂ ,‰ÁÎL - ÂÈ¯Á‡ ÏL :ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ¿»»¿«¬»∆«¬»ƒ¿»¿∆¿»»
BÈ‡ - BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰ÁÎL BÈ‡≈ƒ¿»∆∆¡«…»¿«¿≈

k‰ ‰Ê .ÂÈ¯Á‡Ï epÁÈpÈÂ epnÓ ¯·ÚiL „Ú ‰ÁÎL:ÏÏ ƒ¿»«∆«¬…ƒ∆¿«ƒ∆¿«¬»∆«¿»
Ï·a BÈ‡L ÏÎÂ ,‰ÁÎL - ·eLz Ï·a ‡e‰L Ïk…∆¿«»ƒ¿»¿…∆≈¿«

.‰ÁÎL BÈ‡ - ·eLz»≈ƒ¿»

.‡ÈÂÈt ‰Ê ,‰¯eM‰ ÚˆÓ‡Ó ¯ˆ˜Ï eÏÈÁ˙‰L ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿…≈∆¿««»∆»»
:Ô‰È¯Á‡Ïe Ì‰ÈÙÏ eÁÎLÂ ,ÌB¯„Ï ÂÈt ‰ÊÂ ÔBÙˆÏ¿»¿∆»»¿»¿»¿ƒ¿≈∆¿«¬≈∆

‰ÁÎL - Ì‰ÈÙlL42‰Ê Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ÈtÓ , ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»∆»≈∆∆
B¯·Á ÏL ÂÈ¯BÁ‡Ï ‡e‰ ÂÈÙlL43¯ÓÚ‰Â ;44 ∆¿»»«¬»∆¬≈¿»…∆

BÈ‡ - epnÓ eÏÈÁ˙‰L ÌB˜na Ô‰È¯BÁ‡Ï e‰eÁÎML∆¿»«¬≈∆«»∆ƒ¿ƒƒ∆≈
Á¯Ên‰ ÔnL ˙B¯eM‰ ÌÚ ·¯ÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÁÎLƒ¿»ƒ¿≈∆¿…»ƒ«∆ƒ«ƒ¿»

ÁeÎL BÈ‡L ÂÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ Ô‰Â ,·¯ÚnÏ45ÔÎÂ . ««¬»¿≈ƒƒ»»∆≈»«¿≈
eÏÈÁ˙‰Â ,Ô¯bÏ Ô˙B‡ eptL ÌÈ¯ÓÚ ÏL ˙B¯eM‰«∆√»ƒ∆ƒ»«…∆¿ƒ¿ƒ
ÔÈa ÚˆÓ‡a ¯ÓÚ eÁÎLÂ ,‰¯eL ÚˆÓ‡Ó ÌÈL¿«ƒ≈∆¿«»¿»¿…∆»∆¿«≈
‰¯eM‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÁÎL BÈ‡ - Ô‰È¯BÁ‡¬≈∆≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆¿««»
‡È‰Â ,da eÏÈÁ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,Á¯ÊÓÏ ·¯ÚÓ ÔnL∆ƒ«¬»¿ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿ƒ»¿ƒ

.ÁeÎL BÈ‡L ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ««»»∆≈»«

שכחה.42) אינו - לפניו ושכח הקוצר שיחיד פי על אף
כאיש 43) הם והרי השדה, קצירת עליהם מוטל אלו ששניים

היה  חבירו, ששכח מה ליטול בא היה שאם וכיוון אחד,
לקחתו". תשוב "לא בו אנו קוראים - לאחוריו לחזור צריך
שהוא  כל הכלל "זה שם המשנה בסוף שאמרו מה זה ולפי
הראשונה  הבבא על גם מוסב זה שכחה", תשוב בבל
כששניים  השנייה הבבא על וגם לאחריו, שכח כשיחיד

לפניהם. (רדב"ז).44)שכחו ו"הקמה" צריךֿלהיות:
העומר 45) שורות, "ראשי שם: (גֿד) במשנה הוא כן

שהתחילו  שניים שורות: ראשי הן ואלו - מוכיח שכנגדו
ושכחו  לדרום, פניו וזה לצפון פניו זה השורה, מאמצע
הרי  שכחה". אינו שלאחריהם ואת כו' ולאחריהם לפניהם
שכנגדו  שהעומר מפני הוא שכחה אינו שלאחריהם שהטעם
ששניהם  לומר מסתבר לא שניים, שהם שכיוון מוכיח,
כדי  בכוונה הניחוהו וודאי אלא האמצעי, העומר את שכחו
שלא  מזה לכך וראייה למערב. ממזרח שורה שתהיה
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בכוונה  אלא דרום, מתחילת וזה צפון מתחילת זה התחילו
כלל. שכוח אינו שביניהם והעומר כן, עשו

.·È¯ˆBw‰46- ˙BnÏ‡‰ ‰pÙe ,˙BnÏ‡ ˙BnÏ‡ Ìl‡Â «≈¿ƒ≈¬À¬Àƒ»»¬À
,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰Ê ÌB˜nÓ - ÌÈ¯ÓÚ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ√»ƒƒ»∆¿»«≈

ÈLÈÏM‰ ÌB˜ÓÏ ÈM‰ ÌB˜nÓe47ÈLÈÏM‰ ÌB˜nÓe , ƒ»«≈ƒ¿»«¿ƒƒƒ»«¿ƒƒ
:ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ptL ‰ÚLa ¯ÓÚ‰ ÁÎLÂ ,Ô¯bÏ«…∆¿»«»…∆¿»»∆ƒ»ƒ»¿»
ÌÁÎLÂ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ÌÈ¯ÓÚ‰ ‰pt Ì‡ƒƒ»»√»ƒ¿»∆¿«¿»»¿»»»

‰pÙiLÎe ,‰ÁÎL BÏ LÈ -48¯Ó‚ ‡e‰L ÌB˜nÓ ≈ƒ¿»¿∆¿«∆ƒ»∆¿«
‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡ - Ô¯bÏ ‰Î‡ÏÓ49ÌÈ¯ÓÚ‰ ‰pt Ì‡Â ; ¿»»«…∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»»√»ƒ

,‰ÁÎL BÈ‡ - ÁÎLÂ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÈ‡L ÌB˜ÓÏ¿»∆≈¿«¿»»¿»«≈ƒ¿»
BÏ LÈ - Ô¯bÏ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÈ‡L ÌB˜nÓ ‰pÙiLÎe¿∆¿«∆ƒ»∆≈¿«¿»»«…∆≈

.‰ÁÎLƒ¿»

ולכומסאות 46) לכובעות "המעמר ח: משנה ה פרק שם
שכחה. לו יש ולגורן ממנו שכחה, לו אין ולעומרים, לחררה
שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה, לו יש לגדיש המעמר
לו  יש מלאכה גמר שהוא למקום המעמר כל הכלל: זה
גמר  שאינו למקום שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה,
שאין  שכחה, לו יש ולגורן ממנו שכחה. לו אין מלאכה

עימור. אחריו שאין בעימור אלא מפרש 47)שכחה כן
ולכומסאות  "לכובעות (שם) במשנה שאמרו מה רבינו
התבואה. את לשם שמביאים מקומות שהם לחררה"

שכאן 48) נתברר - לגורן מכאן לפנותה נמלך אם כלומר,
מלאכה. גמר שהוא מקום היה שנשכח 49)לא זה כלומר,

פינה  שלא נתברר שעתה כיוון הזה למקום שהוליך בעת
הרי  לגורן מכאן שמפנה זה אלא מלאכה, גמר שהוא למקום

שכחה. הוא

.‚ÈÌB˜Ó e‰Ê È‡ÌB˜Ó ‰Ê ?‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ≈∆»∆¿«¿»»∆»
ÌL Ô˙B‡ Le„ÏÂ ÌL ÔÈ¯ÓÚ‰ Ïk ıa˜Ï BzÚcL50B‡ ∆«¿¿«≈»»√»ƒ»¿»»»

Ô¯b‰ ‡e‰L LÈ„b ÌB˜ÓÏ ÌL ÔÎÈÏB‰Ï51ÌB˜Óe . ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ∆«…∆»
Ba ÔÈˆa˜nL ÌB˜n‰ ‡e‰ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÈ‡L∆≈¿«¿»»«»∆¿«¿ƒ
È„k ˙BÏB„b ˙BnÏ‡ Ô‰Ó ˙BOÚÏ È„k ÌÈ¯ÓÚ‰»√»ƒ¿≈«¬≈∆¬À¿¿≈

.¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÎÈÏB‰Ï¿ƒ»¿»«≈

חדש.50) לעימור מכוון שדעתו 51)ואינו לומר, רוצה
גורן. וגם גדיש גם יהיה הזה שהמקום

.„È˙BÎÈ¯k ÈzL52˙BÏc·n‰53,‰ÁÎL - BfÓ BÊ ¿≈¿ƒ«À¿»ƒƒ¿»
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰ ÌÈ¯ÓÚ ÈL .‰ÁÎL ÔÈ‡ - LÏLÂ¿»≈»ƒ¿»¿≈√»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆

.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL -ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

מהעומרים.52) יותר קטנות אגודות הן 53)הן שאם
שכחה. והיא כאחת הן שלוש גם מחוברות

.ÂË- ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰ ÔÈ·e¯ÁÂ ÌÈ˙ÈÊ È¯eaˆ ÈL¿≈ƒ≈≈ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆
ÔzLt Èˆ‰ ÈL .‰ÁÎL ÌÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL54- ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»¿≈À¿≈ƒ¿»

.‰ÁÎL ÌÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

כשעוקרים 54) פשתן "הוצני בפירושו: שם הרא"ש וכתב
דמיירי  לי ונראה הוצני. ליה קרי ולכן דקל. כהוצי הם אותם
המוכר  בראש כדאיתא אדם מאכל הוא שאז כשהזריעו,

שכחה". ביה שייך לא פשתן שאר אבל פירות,

.ÊË˙BÏÈ‡‰ ¯‡La ÔÎÂ ,ÌÈÙ‚ ÈzL55ÌÈL ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»¿«ƒ
.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL - ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰«À¿»ƒ∆ƒ∆ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»
,ÌÈL eÈ‰ elÙ‡ - Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»¬ƒ»¿«ƒ

.¯bÏ „Á‡Â ÈÚÏ „Á‡∆»∆»ƒ¿∆»«≈

האילנות 55) אלא חייבים אינם בשכחה גם הרשב"א לדעת
בפאה. החייבים

.ÊÈ‰Úa¯‡ ÏL „Á‡Â ·˜ ·˜ ÏL ÌÈ¯ÓÚ‰ Ïk eÈ‰»»»√»ƒ∆««¿∆»∆«¿»»
‰ÁÎL ‰Ê È¯‰ - BÁÎLe ÔÈa˜56- ‰Úa¯‡‰ ÏÚ ¯˙È ; «ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»≈«»«¿»»

‰ÁÎL BÈ‡57„Á‡Â ÔÈa˜ ÈL ÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿≈ƒ»∆¿≈¿≈«ƒ¿∆»
‰ÁÎL BÈ‡ - ÔÈa˜ ‰BÓL ÏÚ ¯˙È58. »≈«¿»«ƒ≈ƒ¿»

ויהיו 56) קב לקב לחלקו שיכול פי על ואף שם. הלל כבית
שלא  זמן כל - בשניים אלא שכחה ואין עומרים, ארבעה

שכחה. להם יש אלא 57)חולקו, במשנה אמרו שלא מזה
קבים  מארבעת שיותר רבינו למד שכחה, הם קבין ארבעת

שכחה. ואינו מסויים דבר שלמעלה 58)הם ממה נלמד
סוף  (שם הירושלמי מן ראיה ועוד הארבעה). על יתר (בדין
של  השדה עומרי שכל באופן אלא הסתפקו שלא א) הלכה
משמונת  שביותר הרי - קבין שמונת של ואחד קבים שני
אלא  בו אין שאם רבינו, מדברי [ונראה שכחה. אינה קבים,
שם: בירושלמי שאמרו ומה שכחה. זו הרי קבים, שמונת
אלא  בבבלי, כ"בעי" בירושלמי "בעי" אין בעי" יונה "רבי

כן]. סובר כלומר כן, לומר שרוצה היינו "בעי"

.ÁÈÌÈ˙‡Ò Ba LiL ¯ÓÚ‰59;‰ÁÎL BÈ‡ - BÁÎLe »…∆∆≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»
ÏÚ Û‡ .LÈ„‚ ‡ÏÂ - ‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ««

ÌÈ˙‡Ò ÌÈ˙‡Ò ÔlkL Èt60ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÓÚ ÈL ÁÎL . ƒ∆À»»«ƒ»«ƒ»«¿≈√»ƒ««
ÌÈ˙‡Ò Ô‰ÈMÓ LiL Èt61‰ÁÎL el‡ È¯‰ -62ÔÎÂ . ƒ∆≈ƒ¿≈∆»«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿≈

¯˙BÈ Ô‰ÈLa ‰È‰ elÙ‡ ‰ÁÎL Ô‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¬ƒ»»ƒ¿≈∆≈
ÌÈ˙‡qÓ63. ƒ»«ƒ

קילוֿגרם.59) עשר כשבעה הם קבים. עשר שנים הם
כגדיש.60) הוא נוסף:61)שהרי רוקח מעשה בכתבֿיד

סאתיים". מהם אחד בכל ואין שאינם 62)"הואיל
במשנה  חכמים וכדעת גדיש, ולא עמרים הם והרי מצטרפים

גמליאל. כרבן ולא אינם 63)שם אלה שגם הוא, פשוט
עמרים. אלא גדיש,

.ËÈdÁÎLe ÌÈ˙‡Ò da LiL ‰Ó˜64dÈ‡ - »»∆≈»»«ƒ¿»»≈»
‰ÁÎL65ÌÈ˙‡Ò da ÔÈ‡ .66ÌÈÏaM‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿»≈»»«ƒƒ∆«ƒ√ƒ

˙BÙe„M‰ ˙‡Â ,˙Bk¯‡Â ˙B‡È¯a Ô‰ el‡k ˙Bwc‰««¿ƒ≈¿ƒ«¬À¿∆«¿
‰Ów‰ (˙BÈ‰Ï) ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙B‡ÏÓ Ô‰ el‡k¿ƒ≈¿≈¿ƒ»¿»¿»ƒ¿«»»
dÈ‡ - dÁÎLe ÌÈ˙‡Ò ˙BOÚÏ ‰Ê ÔcÓ‡ ¯Á‡««À¿»∆«¬»«ƒ¿»»≈»

.‰ÁÎLƒ¿»

ממה 65)כולה.64) נלמדה קמה ששכחת פי על אף
את  "לרבות - בשדה") עומר (=ושכחת "בשדה" שנאמר
קמה  שכחת למדו - "גדיש" למעט לימוד כאן ואין הקמה"
כמו  גדיש, ולא עומר אמרו שבעומר שכשם עומר, משכחת

בקמה. כחש 66)כן מחמת סאתיים עושה אינה כלומר,
סאתיים. לעשות היא ראוייה אבל השיבולים,
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.Î‰¯e˜Ú dÈ‡L ‰‡Òe ‰¯e˜Ú ‰‡e·z ‰‡Ò ÁÎL»«¿»¿»¬»¿»∆≈»¬»
ÌÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -67ÌeLa ÔÎÂ .‰ÁÎL Ì‰ÈLe , ≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈¿

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ù·e ÌÈÏˆ··e68Ô˙ˆ˜Ó ÁÎL Ì‡ , ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»«ƒ¿»»
Ú˜¯wa69ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò Ì‰ÈL·e LeÏz Ô˙ˆ˜Óe ««¿«ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»«ƒ≈»

.‰ÁÎL Ì‰ÈL ‡l‡ ,ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ∆»¿≈∆ƒ¿»

שכחה.67) שאינו סאתיים שם:68)לשיעור [במשנה
לפי  האילן", "ובפירות וכתב: שינה ורבינו באילן", "וכן
סאתיים  בו יש אם אפילו האילן, כל שבשוכח להלן שיטתו
שכאן  לומר האילן", "ובפירות כתב, לפיכך שכחה, זו הרי
שבאופן  מפירותיו, מקצת ושכח באילן, כשהתחיל מדובר
כל  את ששכח ולא שכחה, זה אין סאתיים שכח אם זה

לקרקע.69)האילן]. מחוברים כלומר,

.‡Îˆa ¯ÓÚ ÁÎBM‰‰Ów‰ „70‰ÁeÎL dÈ‡L71- «≈«…∆¿««»»∆≈»¿»
¯ÓÚ ;¯ÓÚ zÁÎLÂ ¯ˆ˜˙ Èk :¯Ó‡pL .‰ÁÎL dÈ‡≈»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿…¿»«¿»…∆…∆

¯Èˆ˜ ÂÈ˙B·È·qL72ÂÈ˙B·È·qL ¯ÓÚ Ï·‡ ,‰ÁÎL - ∆¿ƒ»»ƒƒ¿»¬»…∆∆¿ƒ»
‰Ó˜ „ˆa ‰Ó˜ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .‰ÁÎL dÈ‡ - ‰Ó»̃»≈»ƒ¿»¿≈ƒ»«»»¿«»»

„Á‡ ÁÏ˜ elÙ‡ ,‰ÁeÎL dÈ‡L73˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ∆≈»¿»¬ƒ∆«∆»¬≈«∆∆
ÁÎL Ì‡ Ï·‡ .dzÁ˜Ï ¯zÓ ‰È‰ÈÂ ,‰ÁeÎM‰ ˙‡∆«¿»¿ƒ¿∆À»¿«¿»¬»ƒ»«
Ba ‰È‰ elÙ‡ ,ÁeÎL BÈ‡L ¯ÓÚ „ˆa ‰Ó˜ B‡ ¯ÓÚ…∆»»¿«…∆∆≈»«¬ƒ»»

ÌÈ˙‡Ò74.ÌÈiÚÏ ÁeÎM‰ È¯‰Â ,d˙B‡ ÏÈvÓ BÈ‡ - »«ƒ≈«ƒ»«¬≈«»«»¬ƒƒ
˙Ó˜ ÔÈ‡Â ,BlL ¯ÓÚ ÏÚ ˙ÏvÓ B¯·Á ˙Ó˜ ÔÈ‡≈»«¬≈«∆∆«…∆∆¿≈»«
‰Ów‰ ‰È‰zL „Ú ,ÌÈhÁ ¯ÓÚ ÏÚ ˙ÏvÓ ÌÈ¯BÚO¿ƒ«∆∆«…∆ƒƒ«∆ƒ¿∆«»»

.¯ÓÚ‰ ÔÈnÓƒƒ»…∆

את 70) מצלת שכחה) (שלא "הקמה ח: משנה ו פרק שם
ולא  העומר את לא מציל אינו העומר הקמה, ואת העומר

הקמה". יש 71)את אם שכחה, אם שאפילו אומרים יש
שבצידה. העומר על היא מצלת שכוחה, שאינה סאתיים, בה

עצמה,72) מצלת שאינה כיוון - שכחה שאם שכחה, שלא
אחרים. מצלת שאינה שכן שכחו.73)כל שלא

כן 74) פי על ואף שכחה, אינה שכחו אפילו כגדיש שדינו
השכוח. את מציל אינו

.·Î‰nk Ba ‰È‰ elÙ‡ ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa ÔÏÈ‡ ÁÎBM‰«≈«ƒ»≈»ƒ»¬ƒ»»«»
˙B¯t ÔÈ‡Ò75Ô‰ È¯‰ - ˙BÏÈ‡ ÈL ÁÎML B‡ , ¿ƒ≈∆»«¿≈ƒ»¬≈≈

.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏL ;‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

בהם 75) יש שאם אמרנו ובעומרים שבקמה פי על שאף
ובעומרים, בקמה אלא זה אין - שכחה אינה סאתיים,
אינו  סאתיים בו שיש אילן אבל חשובים, שלהם שסאתיים

כך. כל חשוב

.‚ÎÚe„È BÈ‡L ÔÏÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆≈»«
ÌB˜na ÌÒ¯ÙÓe76B‡ ˙b‰ „ˆa „ÓBÚ ‰È‰L ÔB‚k , ¿À¿»«»¿∆»»≈¿«««

ÂÈOÚÓa B‡ ,‰ˆ¯t‰ „ˆa77ÌÈ˙ÈÊ ‰OBÚ ‰È‰L ÔB‚k , ¿««ƒ¿»¿«¬»¿∆»»∆≈ƒ
˙ÈÊ ÔB‚k ,Úe„È ÌL BÏ ‰È‰L ÔB‚k ,BÓLa B‡ ,‰a¯‰«¿≈ƒ¿¿∆»»≈»«¿«ƒ
B‡ ,‰a¯‰ ÔÓL ÛËB ‡e‰L ,ÌÈ˙Èf‰ ÔÈa ‰ÙBËp‰«¿»≈«≈ƒ∆≈∆∆«¿≈

ÈÎÙM‰78ÈLÈa‰ B‡79‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„Á‡ Ba «»¿»ƒ«≈»ƒ¬»ƒ»»∆»
zÁÎLÂ :¯Ó‡pL .‰ÁÎL BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»
‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÏBÚÏ BÁÎBL ‰z‡L ¯ÓÚ - ‰„Oa ¯ÓÚ…∆«»∆…∆∆«»¿¿»¿≈«»

‰z‡L ,‰Ê ‡ˆÈ ;e‰‡¯˙Â ·eLz Ì‡ ‡l‡ Ba Ú„BÈ≈«∆»ƒ»¿ƒ¿≈»»∆∆«»
ÈtÓ ,Ba ÚbÙz ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓÊ ¯Á‡Ï B¯ÎBÊ¿¿««¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«ƒ¿≈

.ÌÒ¯ÙÓe Úe„È ‡e‰L∆»«¿À¿»

מקומו.76) הגבלת מפני או 77)ידיעתו זיתיו לרוב ידוע
שמנו. כן 78)לרוב ועל הרבה, שמן מוציא שהיה

ממלת  נגזר לרוב שמן שפיכת ועניינו שפכוני, פירשוהו
כן 79)שפך. על הרבה, שמן עושים היו לא ההם הזיתים

מבושה. לקוח בישני שמו נקרא

.„ÎBzÚ„a ÌiÒÓ ‰È‰80.Úe„ÈÂ ÌÒ¯ÙÓk ‰Ê È¯‰ - »»¿À»¿«¿¬≈∆ƒ¿À¿»¿»«
BÓiÒÓ Ï˜c‰ - Ï˜c‰ „ˆa „ÓBÚ ‰È‰81Ô‰ÈL eÈ‰ . »»≈¿««∆∆«∆∆¿«¿»¿≈∆

‰Ê ˙‡ ÌiÒÓ ‰Ê - ‰ÙBË ˙ÈÊ82˙ÈÊ e‰„O Ïk ‰˙È‰ . «ƒ¿»∆¿«≈∆∆»¿»»»≈«ƒ
‰ÁÎL BÏ LÈ - ÌÈzL B‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÁÎLÂ ‰ÙBË83. ¿»¿»«««≈∆¿«ƒ≈ƒ¿»

ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na84‰Ê ÔÏÈ‡a «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
È¯‰ - B˙ˆ˜Ó ÁÎLÂ Ba ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÒ¯ÙÓ‰«¿À¿»¬»ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»¬≈

ÌÒ¯ÙÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ÁÎL ‰Ê85‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»¿««ƒ∆¿À¿»¿∆ƒ¿∆
dÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò Ï·‡ ;ÌÈ˙‡qÓ ˙BÁt Ba ¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ»«ƒ¬»»«ƒ≈»

‰ÁÎL86ÔÏÈ‡‰ Ïk ÁÎL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,87BÓk , ƒ¿»∆»ƒ≈»«»»ƒ»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

האילן.80) בעל של בעיניו נחשב שהרי 81)שהוא שם,
במקום. וידוע הפרצה בצד או הגת בצד כעומד הוא

שכחה.82) חשיבותם.83)ואינם בטלה שאז לפי
כולו.84) חשיבותו,85)ושכחו בטלה בו שהתחיל שכיוון

שאם  ח, משנה ג פרק בערלה ששנינו למה דומה זה והרי
חשיבותן. בטלה החביות בו 86)נתפתחו שהתחיל שכיוון

יזכרנו. זה 87)ודאי הרי - סאתיים בו יש אם שאפילו
לשכחו. הוא עלול - בו התחיל שלא שכיוון שכחה,

.‰ÎLÏLÂ Bc·Ï ˙B¯eM‰ ÚˆÓ‡a „ÓBÚ‰ ˙ÈÊ«ƒ»≈¿∆¿««¿«¿»
Û‡ ,ÂÈ˙BÁe¯ LÏMÓ B˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ˙B¯eL∆≈ƒ«ƒƒƒ»»«
ÁÎL ,ÌÈ˙ÈÊ ÈL ‡l‡ Ô‰Ó ‰¯eL ÏÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿»»≈∆∆»¿≈≈ƒ»«
˙B¯eM‰ È¯‰L ,‰ÁÎL BÈ‡ - ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡∆»∆¿»ƒ≈ƒ¿»∆¬≈«

e‰e¯ÈzÒ‰88e¯Ó‡ ‰ÓÏÂ .89„·Ïa ˙ÈÊ90‰È‰L ÈtÓ ? ƒ¿ƒ¿»»»¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»»
ÔÓf‰ B˙B‡a Ï‡¯OÈ ı¯‡a ·eLÁ91. »¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿«

הדברים 88) אבל שכחה. שאינו בקש חיפוהו כמו זה שהרי
בהלכה  למעלה כמפורש בטמון שכחה יש הרי עיון: צריכים
חכמים. שקנסום לפי שכחה, אינה העניים בחיפוהו ורק א.

במשנה.89) אילנות.90)החכמים בשאר הדין הוא הלא
כגֿכה. הלכות על שלמעלה, מה כל על מוסב וזה

אין 91) יוסי רבי ולדעת הזיתים. שהחריב אדריאנוס בזמן
הטעם. מאותו - בזיתים שכחה אז

.ÂÎÒÈ¯Úa ?‰ÁÎL e‰ÊÈ‡92ËLÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ïk - ≈∆ƒ¿»¿»ƒ…∆≈»ƒ¿…
dÏhÏÂ B„È ˙‡93Ì¯k·e .94ÔÓe ÔÙb‰ ÔÓ ¯·ÚiMÓ - ∆»¿ƒ¿»«∆∆ƒ∆«¬…ƒ«∆∆ƒ

ÌÈÙb‰95Ï˜„·e ˙ÈÏ„a .d˙B‡ ÁkLÈÂ96„¯iMÓ - «¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»ƒ¿∆∆ƒ∆≈≈
epÓÈ‰97.BÏ CÏÈÂ ‰ÙiMÓ - ˙BÏÈ‡‰ Ïk ¯‡Le . ≈∆¿»»»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿≈≈

Ba ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na98Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¬»ƒ
Ba ÏÈÁ˙‰99˙‡ ¯ˆ·iL „Ú ‰ÁÎL dÈ‡ - BÁÎLe ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»«∆ƒ¿…∆

.ÂÈ·È·Ò Ïk»¿ƒ»
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גבוה.92) כותל גבי על וערסם גפנים הנוטע הוא
נזכר 93) היה שאם כך, כל ממנה ועבר שכחה אם פירוש:

וליטלה. ידיו לפשוט יכול היה לא מקום באותו
על 94) השטוחים הגפנים ו"הם "וברגליות", במשנה:

נגזר  והוא כולם, הכרמים כמו בהם נוגעת שהרגל הארץ,
רגל".ממל  שכחה.95)ת שהן גפנים שתי היינו
על 96) או גדולים עצים גבי על המודלית גדולה גפן והיא

אחרים. אילנות עליו 97)גבי לעלות הדרך היה שכן
בכל 98)ולבצרו. לפרש צריך זה ולפי שם. תוספתא

"משיעבור", לפשוט", יכול שאינו "כל למעלה האמור
בזו. התחיל לא ועוד אחרת, גפן שבצר - "משירד"

יותר.99) בו להיזכר עלול הוא שאז

.ÊÎBa ‰ÎÊÂ ¯˜aa ÌÈkL‰Â ,BÓ¯k ˙‡ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ∆«¿¿ƒ¿ƒ«…∆¿»»
‰ÁÎL·e ˙BÏÏBÚ·e Ë¯Ùa ·iÁ - B¯ˆ·e BÓˆÚÏ¿«¿¿»«»¿∆∆¿≈¿ƒ¿»

Ba ‡¯B˜ È‡ 'EÓ¯Î'Â 'E„O' È¯‰L ;‰‡Ù·e100ÈtÓ , ¿≈»∆¬≈»¿¿«¿¿¬ƒ≈ƒ¿≈
¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎÊ Ì‡ Ï·‡ .BlL ‡e‰ È¯‰Â BlL ‰È‰L∆»»∆«¬≈∆¬»ƒ»»ƒ«∆¿≈
Ck ÔÈ·e .Ïk‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰„Oa¿»∆∆¬≈ƒ¬≈∆»ƒ«…≈»

.¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËt - Ck ÔÈ·e≈»»ƒ«««¿¿∆ƒ¿»≈

"תעזוב"100) שכתוב ממה זאת למדו שם קמא בבבא
אבל  וכו'. כרמו את המפקיר לרבות עניים במתנות מיותר
דרשו  ישמעאל לר' אבל חכמים לדעת אלא אינו זה
ליתן  שחייב פאה עזב ולא וקצר שעבר למי הנ"ל מ"תעזוב"
מ"שדך" ללמוד הוצרך ולפיכך אפייה. לאחר אפילו

ו"כרמך".

à"ôùú'ä áà-íçðî 'å éùéîç íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
השמיטה 1) שנת ומעשרות. תרומות וסדר עני מעשר יבאר

עניים  עליו שעברו השדה בעל המעשרות. מכל שפטורה
מעשר  לו היה אחד. לכל נותן כמה עני, מעשר לו והיה
שקבלו  עניים שני מיודעו. או קרובו לעני ליתנו ורוצה בגורן
לקצור  שדה המקבל עני. מעשר יקחו אם באריסות, שדה
שדהו  המוכר עני. ומעשר ופאה שכחה בלקט מותר אם

עני. ממעשר חוב פורעים ואם והעני. ופירות קרקע

.‡˙ÈML ˙¯Á‡ ‰zÓ2,ı¯‡‰ Ú¯Êa ÌÈiÚÏ LÈ «»»«∆∆ƒƒ≈»¬ƒƒ¿∆«»»∆
¯OÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÚÏ ÔÈ˙BpL ¯OÚn‰ ‡e‰Â¿««¬≈∆¿ƒ»¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«

.ÈÚ»ƒ

פאה,2) שכחה, לקט, למעלה: שנזכרו המתנות מחמש חוץ
(רדב"ז). ועוללות פרט

.·Ú¯Ê ¯ˆBwL ¯Á‡ :˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ¯„Ò e‰ÊÂ¿∆≈∆¿««¿««∆≈∆«
BzÎ‡ÏÓ ¯Ób˙Â ıÚ‰ È¯t ÛÒB‡ B‡ ı¯‡‰3LÈ¯ÙÓ »»∆≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿«¿ƒ

ÌÈMÓÁ‰ ÔÓ „Á‡ epnÓ4‰Óe¯z ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , ƒ∆∆»ƒ«¬ƒƒ¿∆«ƒ¿»¿»
‰ÏB„‚5˙ÈL‡¯ :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ô‰kÏ d˙BÂ , ¿»¿¿»«…≈¿«∆∆¡««»≈ƒ

¯‡M‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â .E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c6 ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿««»«¿ƒƒ«¿»
B˙BÂ ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ ,‰¯OÚÓ „Á‡∆»≈¬»»¿∆«ƒ¿»«¬≈ƒ¿¿
Èa ¯OÚÓ ˙‡ Èk :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÈÂlÏ«≈ƒ¿«∆∆¡««»ƒ∆«¿«¿≈

Ïk ˙‡ Èz˙ ‰p‰ ÈÂÏ È·ÏÂ :¯Ó‡Â ;¯ÓB‚Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈¿∆¡«¿ƒ¿≈≈ƒƒ≈»«ƒ∆»
Ï‡¯OÈa ¯OÚÓ7. «¬≈¿ƒ¿»≈

(פ"ה 3) לכתחילה תורמין אין מלאכה גמר לפני אבל
מהלכות  בפ"ג וראה דֿה). הלכות תרומות מהלכות

שם). ובהוספה ח הלכה בינונית 4)מעשרות תרומה היא
ב). הלכה תרומות מהלכות ביחס 5)(פ"ג כן נקראת

בספר  וראה ממאה. אחד אלא שאינה מעשר, לתרומת
תקס). והערה קכו, (עשה בפ"א 6)המצוות גם כתב כן

בדמאי  המשנה ובפירוש שם), (עיין א הלכה מעשר מהלכות
ד. משנה שם.7)פ"ז מעשר בהלכות ראה

.‚¯‡M‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â8‡e‰Â ,‰¯OÚÓ „Á‡ ¿««»«¿ƒƒ«¿»∆»≈¬»»¿
B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ,ÂÈÏÚ·Ï ‡e‰Â ,ÈL ¯OÚÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»«¬≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿¿ƒ
LÈ‡ Ï‡‚È Ï‡b Ì‡Â :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»»∆¡«¿ƒ»…ƒ¿«ƒ
ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â ¯OÚz ¯OÚ :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .B¯OÚnÓƒ««¿¿»»∆¡««≈¿«≈¿»«¿»ƒ¿≈¿»

¯Á·È ¯L‡ ÌB˜na EÈ‰Ï‡9. ¡…∆«»¬∆ƒ¿«

תרומה 8) הפרשת אחרי הנותרים ושמונה השמונים מן
ראשון. ומעשר עשה 9)גדולה המצוות, בספר גם ראה

קכח.

.„ÔÓ ‰BL‡¯ ‰La ÔÈLÈ¯ÙÓ ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ««≈∆«∆«¿ƒƒ¿»»ƒ»ƒ
Úe·M‰10Ï·‡ .˙ÈLÈÓÁ·e ˙ÈÚÈ·¯·e ‰iM·e «»««¿ƒ»»¿ƒƒ«¬ƒƒ¬»

ÌÈLÈ¯ÙnL ¯Á‡ ,Úe·M‰ ÔÓ ˙ÈMM·e ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ«ƒƒƒ«»«««∆«¿ƒƒ
B˙BÂ ¯Á‡ ¯OÚÓ ¯‡M‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ«¬≈ƒ«¿ƒƒ«¿»«¬≈«≈¿¿
ÌÈL ÈzLa ÔÈ‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ

ÈÚ ¯OÚÓ ‡l‡ ,ÈL ¯OÚÓ el‡11:¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ . ≈«¬≈≈ƒ∆»«¿«»ƒ¿»»∆¡«
E˙‡e·z ¯OÚÓ Ïk ˙‡ ‡ÈˆBz ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Óƒ¿≈»»ƒƒ∆»«¿«¿»¿
:¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÈÂl‰ ‡·e EÈ¯ÚLa zÁp‰Â ‡È‰‰ ‰Ma«»»«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»«≈ƒ¿»»∆¡«

¯OÚÏ ‰lÎ˙ Èk12. ƒ¿«∆«¿≈

השמיטה.10) שנות וגו'11)משבע תכלה "כי שנאמר
ראשון  מעשר - אחד מעשר אלא בה "שאין - המעשר" שנת

יב:). השנה (ראש עני" מעשר 12)ומעשר כל "את וגומר:
לגר  ללוי ונתתה המעשר, שנת השלישית בשנה תבואתך

ולאלמנה". ליתום

.‰‰Óe¯z ‡Ï da ÔÈ‡Â ,¯˜Ù‰ dlk ‰hÓM‰ ˙L¿««¿ƒ»À»∆¿≈¿≈»…¿»
¯OÚÓ ‡ÏÂ ÈL ‡ÏÂ ÔBL‡¯ ‡Ï ,ÏÏk ˙B¯OÚÓ ‡ÏÂ¿…««¿¿»…ƒ¿…≈ƒ¿…«¿«

ÈÚ13Ú˜¯˜ ˙hÓL da ÔÈ‡L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e .14- »ƒ¿»»»∆∆≈»¿ƒ««¿«
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÔÈLÈ¯ÙÓ15·‡BÓ·e ÔBnÚ·e16¯OÚÓ «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«¿»«¬≈

ÔBL‡¯17ÈÚ ¯OÚÓe18˙B·B¯˜ el‡ ˙Bˆ¯‡‰L ÈtÓ ; ƒ«¿«»ƒƒ¿≈∆»¬»≈¿
ÔÈÎÓÒ Ï‡¯OÈ ÈiÚ eÈ‰iL È„k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰ÈÏÚ19˙ÈÚÈ·Ma20ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .21eÈ‰iL , »∆»«¿ƒƒ«¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿
¯‡a ÌÈLÈ¯ÙÓ.˙ÈÚÈ·Ma ÈÚ ¯OÚÓ ·‡BÓe ÔBnÚ ı «¿ƒƒ¿∆∆«»«¿«»ƒ«¿ƒƒ

¯ÚL ı¯‡a Ï·‡22¯OÚÓ ˙ÈÚÈ·Ma ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¬»¿∆∆ƒ¿»«¿ƒƒ«¿ƒƒ«¬≈
ÈL23ÌÈM‰ ·¯ ¯„Òk ,24. ≈ƒ¿≈∆…«»ƒ

כח).13) יד, (לדברים ראה פרשת מהלכות 14)ספרי פ"ד
כהֿכז. הלכות ויובל, הראשונים 15)שמיטה שהחכמים

מהלכות  (פ"א ומעשרות תרומות בה נוהגות שיהיו התקינו
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ג). משנה פ"ד בידים והמקור א, הלכה שאף 16)תרומות
והמדובר  שם). וידים תרומות (הלכות הנ"ל התקנה בכלל הן
אף  כבשום לא ושמעולם בסיחון, טיהרו שלא ומואב בעמון

א  כלל, נוהגת קרקע שמיטת אין ובהן מצרים, עמון עולי בל
קרקע  שמיטת - מצרים עולי וכבשום בסיחון שטיהרו ומואב
הלכות  שם ויובל שמיטה הלכות עיין מדרבנן, בהן נוהגת
המשנה  בפירוש שכתב ממה כאן רבינו בו וחזר כזֿכח.
בפאת  ראה סיחון, של ומואב בעמון שהמדובר שם, בידים
שם. תרומות והלכות כז, ס"ק כג סימן השולחן

רבינו 17) למדו אבל עני, מעשר אלא נזכר לא שם במשנה
מעשר  אין שבהן השנים, משאר שינו לא שוודאי הסברא מן

רדב"ז. ועיין ראשון, מעשר בלי כדעת 18)עני שם, משנה
בן  אלעזר כר' ודלא יהושע, ורבי ישמעאל רבי טרפון, רבי

הנ"ל.19)עזריה. מהארצות וארץ ארץ כל על
שם.20) טרפון רבי אני 21)מדברי "מקובל שם: במשנה

הלכה  עד מרבו ורבו מרבו ששמע זכאי, בן יוחנן מרבן
וכתב  בשביעית". עני מעשר מעשרין שעמון מסיני, למשה
מן  זה שאין דוקא, לאו מסיני למשה שהלכה שם הר"ש
כסףֿמשנה. ועיין מסיני. למשה כהלכה אלא התורה,

ומעשרות 22) תרומות הפרשת בה תיקנו שנביאים בבל היא
שם). תרומות מהלכות ופ"א שם, שהיא 23)(ידים לפי

ישראל. מארץ שם.24)רחוקה משנה

.Â„Á‡ epnÓ LÈ¯ÙÓ - ÈÂl‰ Á˜lL ÔBL‡¯ ¯OÚÓ«¬≈ƒ∆»««≈ƒ«¿ƒƒ∆∆»
.¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Ô‰kÏ B˙BÂ ‰¯OÚÓ≈¬»»¿¿«…≈¿«ƒ¿»¿««¬≈

.¯a„z ÌiÂÏ‰ Ï‡Â :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ¿»»∆¡«¿∆«¿ƒƒ¿«≈

.ÊÌL BÏ ‰È‰Â ,ÌÈiÚ ÂÈÏÚ e¯·ÚL ‰„O‰ ÏÚa25 «««»∆∆»¿»»¬ƒƒ¿»»»
ÈÚ ÏÎÏ Ô˙B - ÈÚ ¯OÚÓ26ÔÓ ÂÈÏÚ ¯·ÚiL «¿«»ƒ≈¿»»ƒ∆«¬…»»ƒ

BÚ·O È„k ¯OÚn‰27EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ; ««¬≈¿≈»¿∆∆¡«¿»¿ƒ¿»∆
eÚ·OÂ28. ¿»≈

בבית.25) המתחלק עני מעשר בדין יב להלן וראה בשדה.
הנאה 26) טובת בו אין שבגורן עני שמעשר אףֿעלֿפי

י) הלכה (להלן בעלֿכרחו ונוטלים באים והעניים לבעלים,
הלכה  פ"ב (למעלה אותה בוזזים שהעניים כפאה אינו -
בה  נאמר לא שהרי להם, ומחלק מניח הבית בעל אלא טו),
הגמרא  לשון וכן "והנחת", אלא בפאה, כמו "תעזוב"
(וכן  הגרנות" בתוך המתחלק עני "במעשר פד:): (נדרים
(משנה  מתחלק הוא שאף הרי - י) הלכה להלן רבינו לשון

ה 27)ראשונה). משנה על ד, הלכה פ"ח פאה ירושלמי
היינו  יב) כו, (לדברים כיֿתבוא פר' בספרי הוא וכן שם.
(תפארת  כדלהלן סעודות, שתי - אחד יום של שביעה כדי

ודאי 28)ישראל). אבל שם. ובספרי בירושלמי הוא [כן
ואכלו  "בשעריך כט) (יד, בדברים אחר לפסוק הכוונה
בדברים  הפסוק ואילו שבשדה. עני במעשר המדבר ושבעו"
שבבית. עני במעשר מדבר ושבעו" בשעריך "ואכלו יב כו,

ראשונה]. משנה ועיין יב. הלכה להלן גם לומר צריך וכן

.ÁÌÈhÁ‰ ÔÓ Ì‡ ?‰nk BÚ·O È„k29‡Ï - Ô˙B ¿≈»¿«»ƒƒ«ƒƒ≈…
·˜ ÈˆÁÓ ˙ÁÙÈ30˙ÁÙÈ ‡Ï - ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ Ì‡Â . ƒ¿…≈¬ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…ƒ¿…

ÔÈÓqk‰ ÔÓ Ì‡Â .·wÓ31·wÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï -32ÔÓe . ƒ«¿ƒƒ«À¿ƒ…ƒ¿…ƒ«ƒ

˙B¯‚B¯b‰33‰Ï·c‰ ÔÓ Ì‡Â .·wÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï -34- «¿»…ƒ¿…ƒ«¿ƒƒ«¿≈»
ÚÏÒ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ Ï˜LnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï35ÔÓ Ì‡Â . …ƒ¿…ƒƒ¿«»≈¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ

‡Ï - ÔÓM‰ ÔÓ Ì‡Â .‚Ï ÈˆÁÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÔÈi‰««ƒ…ƒ¿…≈¬ƒ…¿ƒƒ«∆∆…
˙ÈÚÈ·¯Ó ˙ÁÙÈ36·w‰ Ú·¯ - Ê¯‡‰ ÔÓ Ì‡Â .37Ô˙ . ƒ¿…≈¿ƒƒ¿ƒƒ»…∆…««»»«

‡¯ËÏ Ï˜LÓ BÏ Ô˙B - ˜¯È BÏ38Ï˜LÓ ‡e‰Â , »»≈ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿«
ÔÈa˜ ‰LÏL - ÔÈ·e¯Á‰ ÔÓ .¯Èc ÌÈLÏLe ‰MÓÁ39. ¬ƒ»¿ƒƒ»ƒ∆»ƒ¿»«ƒ

‰¯OÚ - ÌÈÊB‚‡‰ ÔÓ40ÔÓ .‰MÓÁ - ÔÈ˜Ò¯Ù‡‰ ÔÓ . ƒ»¡ƒ¬»»ƒ»¬«¿¿ƒ¬ƒ»ƒ
¯‡MÓ BÏ Ô˙ Ì‡Â .„Á‡ - ‚B¯˙‡ .ÌÈL - ÌÈBn¯‰»ƒƒ¿«ƒ∆¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»
Ô‰ÈÓ„a ÁwÈÂ Ì¯kÓiL È„kÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ˙B¯t‰«≈…ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈¿ƒ«ƒ¿≈∆

˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ41. ¿¿≈¿À

שם.29) פאה והלוג 30)משנה לוגים, ארבעה הוא הקב
קב  וחצי ביצים, וארבע עשרים הקב נמצא ביצים, ארבע
סעודות, שתי מזון שינכה ואחרי ביצים, עשרה שתים

פב:). (עירובין מחמשת 31)כדלהלן והיא מדברית, חיטה
שם). המשנה (פירוש דגן וחצי 32)מיני "קב שם: במשנה

וצ"ע. שם).33)כוסמין". המשנה (פירוש יבשים תאנים
(שם).34) אחד גוף שנעשו עד זה עם זה הנדבקים תאנים
היא 35) המנה כי הך, והיינו דבלה" "מנה שם: במשנה

עשרים  מנה נמצא דינרים, ארבעה והסלע דינרים, מאה
סלעים. המשנה).36)וחמשה (פירוש לוג של

כט.38)ירושלמי.37) עירובין בבבלי וכן ירושלמי.
נזכרו 40)ירושלמי.39) וכן שם, עירובין ובבלי ירושלמי

ואתרוג. רימונים אפרסקים, ושם וראה 41)שם שם. משנה
עירובי  שלענין ז. סעיף תט סימן אורחֿחיים בשולחןֿערוך

מזונו. לפי ואחד אחד לכל חושבים תחומין

.ËËÚeÓ ¯·„ BÏ ‰È‰42È„k Ba ÔÈ‡Â ÔÈa¯Ó ÌÈiÚ‰Â »»»»»¿»¬ƒƒ¿Àƒ¿≈¿≈
Á‡ ÏÎÏ ÔzÏÔ‰Â Ì‰ÈÙÏ Ô˙B - ¯eÚMk „Á‡Â „ ƒ≈¿»∆»¿∆»«ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈

.Ì‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ¿«¿ƒ≈≈∆

ו.42) משנה שם

.È‰‡‰ ˙·BË Ba ÔÈ‡ - Ô¯ba ˜lÁ˙n‰ ÈÚ ¯OÚÓe«¿«»ƒ«ƒ¿«≈«…∆≈«¬»»
ÌÈÏÚaÏ43.BÁ¯k ÏÚ ÔÈÏËBÂ ÌÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ«»¿

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â44Ï·‡ . «¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒƒ»¬»
ÌÈÏÚaÏ ‰‡‰ ˙·BË BÏ LÈ - ˙Èaa ˜lÁ˙n‰45 «ƒ¿«≈««ƒ≈«¬»»«¿»ƒ

‰ˆ¯iL ÈÚ ÏÎÏ B˙BÂ46. ¿¿¿»»ƒ∆ƒ¿∆

נאמרה 43) ולא "והנחת", כח) יד, (דברים בו שנאמר לפי
פד:). (נדרים נתינה פ"ב 44)בו פאה בתוספתא הוא כן

והיינו  עהרפורט) כתבֿיד לפי 72 84 עמוד ליברמן (הוצאת
אבל  טובה. לו יחזיק למען אחר לעני לתתו זכות לעני שאין
להלן. וראה שירצה, מי לכל ליתן יכול בבית, במתחלק

לגר 45) ללוי "ונתתי יב): כו, (שם בו שנאמר קלא. חולין
שם). (נדרים בעל46ֿ)וגו'" מידו להוציא אפשר ואי

שבישראל  עני "ואפילו שם: בחולין שאמרו ומה כרחו.
כמו  אלא למעלה, כמו פירושו אין מידו", אותו מוציאין
המעשרֿעני, את לעצמו לוקח העני שאין קלא: שם שפירשו
להלן  רבינו שכתב במה נכלל וזה אחר. לעני נותנו אלא

כפשוטה). (תוספתא יד הלכה

.‡ÈÔ¯ba ¯OÚÓ BÏ ‰È‰47B·B¯˜ ÈÚÏ BzÏ ‰ˆ¯Â »»«¬≈«…∆¿»»ƒ¿¿»ƒ¿
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ÈˆÁ‰Â ,BÏ BzÏ ‰ˆÁÓ LÈ¯Ù‰Ï LÈ - BÚcÈÓ B‡¿À»≈¿«¿ƒ∆¡»ƒ¿¿«¬ƒ
.e¯Ó‡L ¯eÚMk ¯·ÚiL ÈÚ ÏÎÏ B˜lÁÓ¿«¿¿»»ƒ∆«¬…«ƒ∆»«¿

מחצה",47) ונותן מחצה נוטל מציל, "היה שם: במשנה
עני  מעשר לו כשיש שם, בירושלמי יונה רבי של וכפירושו

שם. המשנה בפירוש כתב וכן מכשיעור. יותר

.·ÈÈ„k ‡l‡ ÈÚÏ Ô˙B BÈ‡L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈≈∆»ƒ∆»¿≈
‰„Oa ?BÚ·O48- ˙Èaa ¯OÚn‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »¿«»∆¬»ƒ»»««¬≈««ƒ

˙ÈÊk ˙ÈÊk elÙ‡ ÌÈiÚ‰ ÏÎÏ B˜lÁÓ49‰eˆÓ BÈ‡L . ¿«¿¿»»¬ƒƒ¬ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆≈¿À∆
ÌL ‡ˆBÓ BÈ‡ È¯‰L ,‰„Oa ‡l‡ BÚ·O È„k ÔzÏƒ≈¿≈»¿∆»«»∆∆¬≈≈≈»

eÚ·OÂ EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÁwÏ50. ƒ«∆∆¡«¿»¿ƒ¿»∆¿»≈

(48.(5 65 עמוד ליברמן (הוצאת פ"ד פאה תוספתא
ואין 49) נתינה, בו כתוב הבית בתוך המתחלק עני שמעשר

המקדש  כלי מהלכות ופ"א ו: (כריתות מכזית פחות נתינה
שהוא", כל "נותן שם: ובתוספתא משנהֿלמלך). - י הלכה
להוציא  בא אלא כזית, צריך שהרי דוקא, לאו שהוא וכל

(משנהֿלמלך). שביעה ז 50)שיעור הלכה למעלה [ראה
"והאלמנה  כט: יד, בדברים לפסוק הכוונה כי כז, הערה
אבל  בגורן. במתחלק המדבר ושבעו" ואכלו בשעריך אשר
לתת  הבית בתוך במתחלק גם נתחייב לא למה קשה, עדיין
ושבעו". בשעריך "ואכלו נאמר בו גם שהרי שביעה , כדי

ה]. משנה לפ"ח ראשונה במשנה ועיין

.‚Èe‡a51˙ÈaÏ ‰M‡Â LÈ‡52‰lÁz ‰M‡Ï ÔÈ˙B - »ƒ¿ƒ»««ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ»
B·e ·‡ .LÈ‡Ï ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â d˙B‡ ÔÈ¯ËBÙe53, ¿ƒ»¿««»¿ƒ»ƒ»¿

„Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÙzL ÈL ,ÔÈÁ‡ ÈL ,B·B¯˜e LÈ‡ƒ¿¿≈«ƒ¿≈À»ƒ∆»»∆»
BlL ÈÚ ¯OÚÓ ¯Á‡‰ BÏ Ô˙B - ÈÚ Ô‰Ó54. ≈∆»ƒ≈»«≈«¿«»ƒ∆

ק.51) שחולקין,52)יבמות "ובמקום שם מפורש כן
הכי  קאמר? מאי אותה, ופוטרין תחילה לאשה נותנין
הב"ח) גרס (כן הבית בתוך המתחלק שני מעשר קאמר:
שבשתה  זילותא" משום טעמא מאי תחילה. לאשה נותנין
[ונראה  ו). הלכה סנהדרין מהלכות (פכ"א מרובה אשה של
בשדה  אבל לבית, כשבאה אלא מרובה בשתה שאין
כל  בושה אינה לייחוד) חשש ואין אדם בני בה (כשמצויים

שם]. במאירי נראה וכן תוספתא 53)כך, לב. קידושין
ד. הלכה פ"ה פאה וירושלמי ד, פרק שני אף54ֿ)מעשר

כן  ולמדו שלו, עני מעשר לקחת לו אסור שלעצמו עלֿפי
"לא  י) יט, (ויקרא בלקט נאמר "לגרֿלגר": בגזירהֿשוה
תלקט  "לא למדו שמכאן אותם" תעזוב ולגר לעני תלקט,
כן  כמו יב.), (גיטין שלו את ילקט לא עצמו שהעני לעני"
לעני  אסור "לגר", יב) כו, (דברים בו שנאמר עני מעשר

קלא:). (חולין שלו עני מעשר לקחת

.„ÈÌÈiÚ ÈL55˙eÒÈ¯‡a ‰„O eÏawL56‰Ê - ¿≈¬ƒƒ∆ƒ¿»∆«¬ƒ∆
B¯·ÁÏ B˙BÂ B˜ÏÁÓ ÈÚ ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ57ÔÎÂ , «¿ƒ«¿«»ƒ≈∆¿¿¿«¬≈¿≈

.BÏ Ô˙BÂ B˜ÏÁÓ LÈ¯ÙÓ B¯·Á¬≈«¿ƒ≈∆¿¿≈

ה.55) משנה פ"ה השותפות 56)פאה אריסות "ופירוש
שיקח  והוא אריס, ההוא בענין השותף ושם הארץ, בתבואת
המשניות). (פירוש בעניניה" ולהתעסק אותה לעבוד הארץ

והעני 57) הבית, כבעל נעשה שהאריס אסור, מחלקו אבל
שם). וגיטין (חולין שלו על מוזהר

.ÂË¯ˆ˜Ï ‰„O Ïa˜Ó‰58‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯eÒ‡ - «¿«≈»∆ƒ¿…»¿∆∆ƒ¿»
ÁwÏ epnÓ dÏawL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe≈»«¿«»ƒ≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ∆ƒ«
dÚÈ·¯ B‡ dLÈÏL BÏ Ô˙pL ÔB‚k ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÏÁ≈∆¿»«»∆¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»

B¯ÎOa59‰Ó LÈÏL :‰„O‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»¬»ƒ»««««»∆¿ƒ«
M¯ˆ˜zM ‰Ó ÚÈ·¯ B‡ ElL ‡e‰ „·Ïa ¯ˆB˜ ‰z‡∆«»≈ƒ¿«∆¿¿ƒ««∆ƒ¿…

¯ˆ˜iL „Ú ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ ‰Ê È¯‰ -60¯Èˆw‰ ˙ÚL·e , ¬≈∆≈¿«∆ƒ¿…ƒ¿««»ƒ
¯eÒ‡Â .‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯zÓ CÎÈÙÏ ,ÈÚ ‡e‰»ƒ¿ƒ»À»¿∆∆ƒ¿»≈»¿»
¯Á‡ ‡l‡ ÈÚ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;ÈÚ ¯OÚÓa¿«¿«»ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿«»ƒ∆»««

¯ˆwL B˜ÏÁa ‰ÎÊ È¯‰Â ,¯ˆwL61. ∆»««¬≈»»¿∆¿∆»«

שם.58) ברשותו 59)פאה כולה השדה שנעשית
יהודה  וכרבי שם). המשנה (פירוש אסור לפיכך ובחזקתו,
(כסף  בא חכמים דברי ולפרש אמיתי, בלשון שאמר שם,

הקצירה.60)משנה). לאחרי על 61)כלומר, ומוזהר
שלו.

.ÊËe‰„O ˙‡ ¯ÎBn‰62˙B¯Ùe Ú˜¯˜63ÈÚ‰Â64- «≈∆»≈«¿«≈¿∆¡ƒ
.dlL ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ∆»
Ô˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ¯eÒ‡ Á˜Bl‰Â¿«≈«»»∆««ƒ∆¬«ƒ…»«

ÌÈÓc65dÁ˜Ïe ÌÈÓc‰ ‰ÂÏ elÙ‡Â .66¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »ƒ«¬ƒ»»«»ƒ¿»»¬≈∆»
.ÌÈiÚ ˙BzÓa¿«¿¬ƒƒ

והלוקח 62) מותר המוכר שדהו, את "המוכר ו: משנה שם
שדהו 63)אסור". לו "כשמכר שם: המשנה על ירושלמי

קורא  אני זה שדה, לו ושייר קמה לו מכר אם אבל וקמתה,
אסורים. שניהם כלומר, קצירך", קורא אני זה ואצל שדך,

יא. הלכה פ"ד למעלה אסור 64)וראה כן, לא שאם
השדה. בעל שאינו בחזקה 65)אףֿעלֿפי אותה קנה אלא

לא, והערה ח הלכה מכירה מהלכות בפ"א (ראה בלבד
הדמים  עליו וזקף מעות) נתינת בלי קונה בלבד שחזקה
הרי  השדה, עבור דמים נתן כבר אלא כן לא שאם במלוה,

עשיר עני.הוא ומעשר ופאה שכחה בלקט אסור ובוודאי
אותם 66) לאחר, שחייב כיון עשיר, אינו זה באופן שאף

יג. הלכה פ"ט להלן וראה הדמים.

.ÊÈÈÚ ¯OÚÓ67‰ÂÏÓ epnÓ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡ -68ÔÈ‡Â , «¿«»ƒ≈¿ƒƒ∆ƒ¿»¿≈
ÔÈÏeÓ‚z‰ ˙‡ epnÓ ÔÈÓlLÓ69ÔÈÓlLÓ Ï·‡ ;70 ¿«¿ƒƒ∆∆««¿ƒ¬»¿«¿ƒ
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÏL ¯·„ epnÓ71BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . ƒ∆»»∆¿ƒ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÈÚ ¯OÚÓ ‡e‰L72ÌÈÈe·L Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â .73ÔÈ‡Â , ∆«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
˙eÈ·LBL Ba ÔÈOBÚ74¯·„ epnÓ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆»»

‰‡‰ ˙·BËa ¯ÈÚ ¯·ÁÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ ,‰˜„ˆÏ75. ƒ¿»»¿¿ƒ¿∆∆ƒ¿«¬»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â76:¯Ó‡pL ,ı¯‡Ï ıeÁÏ ı¯‡‰Ó B˙B‡ ¿≈ƒƒ≈»»∆¿»»∆∆∆¡«

.eÚ·OÂ EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â :¯Ó‡Â ,EÈ¯ÚLa zÁp‰Â¿ƒ«¿»ƒ¿»∆¿∆¡«¿»¿ƒ¿»∆¿»≈

כגירסת 67) (51 59 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד פאה תוספתא
עהרפורט. בו 68)כתבֿיד לפרוע רשאי אינו העני כלומר,

מהלכות  בפ"ז ראה בלבד, לצרכו אלא לו ניתן שלא חובו,
הלכות  באורֿזרוע (הובא הראבי"ה שכתב כמו ומתנה, זכיה
יד  הלכה שם ומתנה זכיה בהלכות [וראה יא) סימן צדקה
והערה  טו הלכה עבדים מהלכות ובפ"ג נז, נוספת והערה

לו 69)קיג]. מחזיר והוא עני, מעשר לו נתן חבירו שאם
כפשוטה). (תוספתא טובה כתשלום יד 70)עכשיו בכתבי

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



קסז miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - a`Îmgpn 'f iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בתוספתא  הוא וכן כפשוטה). (תוספתא "משלחין" תימן
י. הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפ"ו להלן הוא וכן שם.

כא. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"ג כלומר,71)וראה
גמול.נותנו לתשלום ציפיה ובלי חסד, בתור אחר לעני

(פאתֿהשולחן 72) גמול לתשלום ממנו מצפה שאינו שיידע
לחוצה  מהארץ להוציאו שלא שיידע ועוד ביתֿיוסף). בשם
ובהלכות  שם, שני מעשר בהלכות וראה כדלהלן. לארץ,

שם. ויובל העני,73)שמיטה של לצרכו אלא ניתן שלא
שושבינות 74)כנ"ל. לו יחזיר חבירו שגם שהכוונה

במעות  שרק [ואףֿעלֿפי ב) הלכה שם ומתנת זכיה (הלכות
אלא  זה אין - בֿטו) הלכות שם (עיין בפירות ולא כן, הדין
למתנת  דעתו בפירות אף הנותן עני אבל הנותן, בעשיר
נז]. נוספת והערה טו הלכה שם ראה להחזיר, עלֿמנת

בזיון 75) זה ואין כמתנה העיר לרב אותו נותנים כלומר,
שם  (אורֿזרוע לו הוא גנאי צדקה לו לשלוח אבל התורה,
כג). ס"ק רנא סימן ביו"ד והגר"א ברדב"ז וראה כו, סימן

יב).76) כו, (לדברים ראה פר' ספרי

à"ôùú'ä áà-íçðî 'æ éùéù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לעני.1) שראוי מה כפי צדקה לעני ליתן שמצותֿעשה יבאר

ואם  השקל. משלישית עצמו אדם ימנע לא לעולם ודין
עניי  עם גויים עניי ומכסין מפרנסין אם העני. אחר בודקין
למקום. ממקום והעובר הפתחים, על המחזיר עני ישראל.
אם  ליתן. רוצה שאינו ומי צדקה, ליקח רוצה שאינו עני
מהנשים. לוקחים אם צדקה וגבאי יתומים. על צדקה פוסקין
לבית  זוז מאתיים תנו והאומר עירו. לעניי קודמים ביתו עניי

הכנסת.

.‡ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk , ƒ¿«¬≈ƒ≈¿»»»¬ƒƒ¿ƒ«∆»
Á˙t :¯Ó‡pL .˙‚OÓ Ô˙Bp‰ „È ‰˙È‰ Ì‡ ,ÈÚÏ∆»ƒƒ»¿»««≈«∆∆∆∆¡«»…«
·LB˙Â ¯b Ba z˜ÊÁ‰Â :¯Ó‡Â .BÏ E„È ˙‡ ÁzÙz3 ƒ¿«∆»¿¿∆¡«¿∆¡«¿»≈¿»

.CnÚ EÈÁ‡ ÈÁÂ :¯Ó‡Â .CnÚ ÈÁÂ»«ƒ»¿∆¡«¿≈»ƒƒ»

עניי 2) גם מפרנסים שלום דרכי שמשום ה"ז, להלן ראה
ישראל. עניי עם ומתנה 3)גויים זכיה מהל' בפ"ג ראה

להחיות. מצוה תושב גר שגם הי"א,

.·‡ÏÂ epnÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚ‰Â Lw·Ó ÈÚ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ¿»»∆»ƒ¿«≈¿∆¿ƒ≈»ƒ∆¿…
˙‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú - ‰˜„ˆ BÏ Ô »«¿»»»«¿…«¬∆∆∆¡«…

.ÔBÈ·‡‰ EÈÁ‡Ó E„È ˙‡ ıt˜˙ ‡ÏÂ E··Ï ˙‡ ın‡¿̇«≈∆¿»¿¿…ƒ¿…∆»¿≈»ƒ»∆¿

.‚ÈÚ‰ ¯ÒÁM ‰Ó ÈÙÏ4Ì‡ :BÏ ÔzÏ ‰eˆÓ ‰z‡ ¿ƒ«∆»≈∆»ƒ«»¿À∆ƒ≈ƒ
- ˙Èa ÈÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,B˙B‡ ÌÈqÎÓ - ˙eÒk BÏ ÔÈ‡≈¿¿«ƒƒ≈¿≈«ƒ

‰M‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,BÏ ÔÈB˜5Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ƒƒ≈ƒ»«ƒƒ¿ƒ
LÈ‡Ï d˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ‰M‡ ‰˙È‰6‰È‰ elÙ‡ . »¿»ƒ»«ƒƒ»¿ƒ¬ƒ»»

Bk¯„7,ÂÈÙÏ ı¯ „·ÚÂ Òeq‰ ÏÚ ·k¯Ï ÈÚ‰ ‰Ê ÏL «¿∆∆∆»ƒƒ¿…««¿∆∆»¿»»
„·ÚÂ ÂÈÏÚ ·k¯Ï ÒeÒ BÏ ÔÈB˜ - ÂÈÒÎpÓ „¯ÈÂ ÈÚ‰Â¿∆¡ƒ¿»«ƒ¿»»ƒƒ¿…»»¿∆∆
.BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯ÒÁÓ Èc :¯Ó‡pL ;ÂÈÙÏ ıe¯Ï»¿»»∆∆¡«≈«¿…¬∆∆¿«

BB¯ÒÁ ÌÈÏL‰Ï ‰z‡ ‰eˆÓe8‰eˆÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¿À∆«»¿«¿ƒ∆¿¿≈«»¿À∆
.B¯MÚÏ¿«¿

ב.4) סז, וכן 5)כתובות אשה, זו לו, יחסר] "[אשר שם:
כנגדו". עזר לו אעשה אומר: וראה 6)הוא שם. במשנה,

הט"ז. פ"ח שם.7)להלן שם.8)כתובות,

.„‰M‡ B‡ÈO‰Ï ‡aL ÌB˙È9˙Èa BÏ ÔÈ¯ÎBO - »∆»¿«ƒƒ»¿ƒ«ƒ
Ck ¯Á‡Â BLÈÓLz ÈÏk ÏÎÂ ‰hÓ BÏ ÌÈÚÈvÓe«ƒƒƒ»¿»¿≈«¿ƒ¿««»

.‰M‡ BÏ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒƒ»

שם.9)

.‰˙‚OÓ Ô˙Bp‰ „È ÔÈ‡Â B¯BÒÁÓ Èc Ï‡LÂ ÈÚ‰ ‡a»∆»ƒ¿»«≈«¿¿≈««≈«∆∆
B„È ˙‚O‰ ÈÙk BÏ Ô˙B -10˙ÈLÈÓÁ „Ú ?‰nÎÂ . ≈¿ƒ«»«»¿«»«¬ƒƒ

‰ÂˆÓ - ÂÈÒÎ11ÂÈÒÎa ‰¯OÚÓ „Á‡Â ;¯Á·n‰ ÔÓ ¿»»ƒ¿»ƒ«À¿»¿∆»≈¬»»ƒ¿»»
ÈBÈa -12ÚÓÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .‰Ú¯ ÔÈÚ - Ô‡kÓ ˙BÁt ; ≈ƒ»ƒ»«ƒ»»¿»…ƒ¿«

Ï˜M‰ ˙ÈLÈÏMÓ BÓˆÚ13˙BÁt Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,‰La «¿ƒ¿ƒƒ«∆∆¿»»¿»«≈»
Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â .‰ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - ‰fÓ14ÔÓ ƒ∆…ƒ≈ƒ¿»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ

.¯Á‡Ï ‰˜„ˆ ÔzÏ ·iÁ - ‰˜„v‰«¿»»«»ƒ≈¿»»¿«≈

מתנה 10) אלא לי אין תתן, "נתון ב: לא, בבאֿמציעא
מרובה  מתנה ליתן לו איֿאפשר (אם מועטת מתנה מרובה,
מלך'). פני ('אור תתן" נתון לומר: תלמוד מניין? רש"י) -

יותר 11) יבזבז אל המבזבז התקינו: "באושא א. נ, כתובות
ה"א. פ"א פאה ב'ירושלמי' הוא וכן מחומש".

מכאן 12) ולמדו תעשר", "עשר כב) יד, (דברים שנאמר
למעשר  עשר) ד"ה ט. תענית ב'תוספות' (הובא ב'ספרי'

א.13)כספים. ט, ב.14)בבאֿבתרא ז, גיטין

.ÂÈeÏÈÎ‡‰ ,È‡ ·Ú¯ :¯Ó‡Â B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÈÚ»ƒ∆≈«ƒƒ¿»«»≈¬ƒ«¬ƒƒ
ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ -15‡l‡ ,‡e‰ È‡n¯ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ≈¿ƒ«¬»∆»««∆»

„iÓ B˙B‡ ÔÈÒ¯ÙÓ16- Èeqk :¯Ó‡Â Ì¯Ú ‰È‰ . ¿«¿¿ƒƒ»»»»…¿»««ƒ
ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ Ì‡Â .‡e‰ È‡n¯ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ«¬»∆»««¿ƒ»«ƒƒ

„iÓ B„B·k ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈqÎÓ - B˙B‡17ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â , ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ
.ÂÈ¯Á‡«¬»

שם.15) ונאמר 16)בבאֿבתרא, רעב. צער לו יש שהרי
(שם). מיד פרוס - לחמך" לרעב "פרוס ז) נח, (ישעיה

"כי 17) שם: בבאֿבתרא ובבבלי ה"ו. פ"ח פאה 'ירושלמי'
מכירו. שאתה פירושו לך", כשייראה וכסיתו. ערום תראה

.Ê¯ÙÓÔÈqÎÓe ÔÈÒ18ÌÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈiÚ ¿«¿¿ƒ¿«ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»ƒ
Ï‡¯OÈ ÈiÚ19ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,20ÏÚ ¯fÁÓ‰ ÈÚÂ . ¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»¿»ƒ«¿«≈«

ÔÈ˙B Ï·‡ ,‰a¯Ó ‰zÓÏ BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ÌÈÁ˙t‰«¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿À»¬»¿ƒ
˙ËÚeÓ ‰zÓ BÏ21Ï‡ML ÈÚ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡Â . «»»∆∆¿»¿«¬ƒ∆∆»ƒ∆»«

˙Á‡ ˙¯‚B¯‚ BÏ Ô˙B ‰z‡ elÙ‡Â ,Ì˜È¯22:¯Ó‡pL ; ≈»«¬ƒ«»≈¿∆∆««∆∆¡«
.ÌÏÎ Cc ·LÈ Ï‡«»…«ƒ¿»

עניי 18) עם גויים עניי "מפרנסים א: סא, בגיטין ברייתא
פ"ח  פאה [וראה (רדב"ז). פרנסה בכלל וכסות ישראל",
וכסת, מיטה והיינו לינה", פרנסת לו נותנין "לן מ"ז:
ד"ה  מה. כתובות רש"י ועי' הסמוכה. בהלכה כדלהלן

דווקא 19)מפרנסין]. ומשמע שם. בגיטין הברייתא לשון
ה"ט. פ"א למעלה וראה ישראל, עם שם 20)ביחד ראה

היא. דאורייתא שלום" דרכי ש"מפני – ב ב"ב 21)נט,
אבל  צדקה, בגבאי שהמדובר לא, ד"ה בתוספות וראה שם.
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(רדב"ז). מחויב היחיד אף רבינו [ב'ירושלמי'22)לדעת
להם  נזקקין אין הפתחים על "המסבבין ה"ה: פ"ח פאה
ארגדון  מן ליה יפחות דלא ובלחוד יונה, רבי אמר דבר. לכל

דיליה"]. גרוגרת "מן שם גורס רבינו כי ויתכן דיליה",

.ÁÈÚÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡23¯kkÓ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰ ≈¬ƒ¿»ƒ»≈ƒ»¿»ƒƒ»
ÔBÈceÙa ¯kÓp‰ „Á‡24ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ÌÈhÁ‰ eÈ‰Lk25 ∆»«ƒ¿»¿¿¿¿∆»«ƒƒ«¿«¿ƒ

ÚÏÒa26e¯‡a ¯·Îe .27ÔÈ˙B - ÔÏ Ì‡Â .˙Bcn‰ Ïk ¿∆«¿»≈«¿»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÂÈ˙BL‡¯Ó ˙Áz ÔzÏ ˙ÒÎÂ ,ÂÈÏÚ ÔLÈÏ ÚvÓ BÏ28, «»ƒ…»»¿∆∆ƒ≈««¿«¬»

˙ÈË˜Â ÔÓLÂ29˙·L Ì‡Â .30LÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙B - ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»
˜¯ÈÂ ‚„Â ,˙ÈË˜Â ÔÓLÂ ,˙BcÚÒ31ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ Ì‡Â . ¿À¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»«ƒƒ

B˙B‡32B„B·Î ÈÙÏ BÏ ÔÈ˙B -33. ¿ƒ¿ƒ¿

מ"ז.23) פ"ח מעה.24)פאה עשרים 25)חצי שהם
קבין. קב 26)וארבעה ונמצא מעות, וארבע עשרים שהוא

אבל  מעה). חצי =) בפונדיון קב וחצי במעה, נמכר חיטים
ככר  אלא בפונדיון מוכר אינו שכרו, מנכה שהחנווני מאחר
פ"ו  למעלה ראה סעודות. שתי מזון דהיינו הקב, רובע של

יבֿיג].27)ה"ח. הלכות עירובין מהל' [בפ"א
ומפרשת 28) לינה", פרנסת לו נותנים "לן, שם: במשנה

וכסת. מצע שהם שם, בבבאֿבתרא תוספתא 29)הסוגיא
שמן  לינה, פרנסת (57.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד  פאה
כנ"ל, וכסת מיטה שהוא לינה, מפרנסת חוץ היינו וקטנית.
כפשוטה'). ('תוספתא וקטנית שמן גם לו נותנים

שם.30) שם.31)במשנה, בן 32)תוספתא, עני שהוא
אשר 33)טובים. מחסורו מ"די כן ולמדו ב. סז, כתובות

ה"ג). (למעלה לו" יחסר

.Ë‰ˆB¯ BÈ‡L ÈÚ34ÂÈÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ - ‰˜„ˆ ÁwÏ »ƒ∆≈∆ƒ«¿»»«¬ƒƒ»»
‰zÓ ÌLÏ BÏ ÔÈ˙BÂ35¯ÈLÚÂ .‰‡ÂÏ‰ ÌLÏ B‡ ¿¿ƒ¿≈«»»¿≈«¿»»¿»ƒ

·ÈÚ¯n‰36ÏÎ‡È ‡lL BBÓÓa ‰¯ˆ BÈÚÂ BÓˆÚ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿¿≈»»¿»∆……«
.Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ‰zLÈ ‡ÏÂ epnÓƒ∆¿…ƒ¿∆≈«¿ƒƒ

שם.34) ואם 35)כתובות, מתנה, לשם לו פותחין כלומר,
ולא  שם, (כחכמים הלוואה לשם לו נותנים - רוצה אינו

מאיר). שמעון.36)כרבי רבי כדעת שם,

.È‰ˆB¯ BÈ‡L ÈÓ37ÔziL B‡ ‰˜„ˆ ÔzÏ38ËÚÓ ƒ∆≈∆ƒ≈¿»»∆ƒ≈¿«
B˙B‡ ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa - BÏ Èe‡¯M ‰nÓƒ«∆»≈ƒƒ«ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ .ÔzÏ e‰e„Ó‡M ‰Ó ÔziL „Ú ˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿«∆ƒ≈«∆¬»ƒ≈¿¿ƒ

ÂÈÙa ÂÈÒÎÏ39.ÔzÏ BÏ Èe‡¯M ‰Ó epnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ƒ¿»»¿»»¿¿ƒƒ∆«∆»ƒ≈
ÔÈkLÓÓe40.˙B˙aL È·¯Úa elÙ‡Â ,‰˜„v‰ ÏÚ ¿«¿¿ƒ««¿»»«¬ƒ¿«¿≈«»

ב.37) ח, בר 38)בבאֿבתרא נתן לרב אכפיה "רבא שם:
אףֿעלֿפי  לצדקה". זוזי מאה ארבע מיניה ושקיל אמי,
טו, (דברים בצדה שכרה שמתן מצותֿעשה היא שצדקה
מצוה  שכל פ"ה, סוף בבאֿבתרא ה'ירושלמי' וכדעת חֿי).
מוזהרים  אבל עליה, נענשין ביתֿדין אין בצדה שכרה שמתן
שיש  הט"ו, ממרים מהל' בפ"ה רבינו פסק וכן עליה,
ולהעניש  ואם, אב ביזוי על מרדות מכת להכות לביתֿדין
מצוה  היא ואם, אב כיבוד שגם אףֿעלֿפי שראוי, מה כפי
קמא, בחולין מפורש וכן יב). כ, (שמות בצדה שכרה שמתן

שי  מצות על שהלקו - שכרה ב מתן היא שגם הקן, לוח

שכפוהו  בזה - ב קי, שם שאמרו ומה ז). כב, (דברים בצדה
כעל  עליה נענשים שאינם היינו "שבקוהו", - אב כיבוד על
שלמטה  ביתֿדין "אין שם שאמרו ומה מצותֿעשה. שאר
כמו  "נענשין", אלא דוקא, לאו "מוזהרין" עליה", מוזהרין
סי' קנין לספר מיימוני (תשובות שם ב'ירושלמי' שאמרו

מח,39)רז). בכתובות [כמפורש לא - בפניו שלא אבל
וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין כו', הים למדינת שהלך "מי א:
אחר, ודבר אחר". דבר כו' לא אבל אשתו, את ומפרנסין

שם]. כמפורש צדקה, שם.40)היינו בבאֿבתרא,

.‡ÈÚBL Ì„‡41Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰˜„ˆ Ô˙B ‡e‰L »»«∆≈¿»»≈ƒ»»
‡lL È„k ÌÈ‡abÏ Ô˙BÂ BÓˆÚÏ ¯ˆnL B‡ ,BÏ∆≈≈¿«¿¿≈««»ƒ¿≈∆…
È‡a‚Â .‰˜„ˆ epnÓ ˙Ba‚ÏÂ BÚ·˙Ï ¯eÒ‡ - Lia˙Èƒ¿«≈»¿»¿¿ƒ¿ƒ∆¿»»¿««

Ó Ï‡BLÂ BÓÈÏÎnL;epnÓ Ú¯t‰Ï „È˙Ú - epn ∆«¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿ƒ»«ƒ∆
.ÂÈˆÁÏ Ïk ÏÚ Èz„˜Ùe :¯Ó‡pL∆∆¡«»«¿ƒ«»…¬»

שהיה 41) בירתא איש אלעזר על אמרו - א כד, בתענית
שלא  ממנו בורחים הגבאים והיו לצדקה, ממונו כל נותן
אסור  - אמיד שאינו שמי שם, בבבאֿבתרא הוא וכן יראם.

הצדקה. על ללוחצו

.·È‰˜„ˆ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡42ÌÈÓB˙È ÏÚ43ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ≈¿ƒ¿»»«¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿
‰a¯‰ ÔBÓÓ Ì‰Ï LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÈe·L44Ì‡Â . ¿ƒ¿««ƒ∆≈»∆»«¿≈¿ƒ
¯zÓ - ÌL Ô‰Ï ÌeOÏ È„k Ì‰ÈÏÚ Ôic‰ ˜Òt45È‡ab . »«««»¬≈∆¿≈»»∆≈À»«»≈

‰˜„ˆ46ÌÈ„·Ú‰ ÔÓe ÌÈLp‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ47ÔÓe ¿»»¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ
˙˜ÊÁL ;‰a¯Ó ¯·„ ‡Ï Ï·‡ ,ËÚeÓ ¯·c ˙B˜BÈz‰«ƒ»»»¬»…»»¿À∆∆∆¿«
ËÚeÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÏÊ‚ B‡ ‰·b ‰a¯Ó‰«¿À∆¿≈»»≈ƒ∆¬≈ƒ¿«»»

Ô˙eiÚÂ ÌÈÏÚa‰ ¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ ?Ô‰lL48. ∆»∆«…¿ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ»

שם.42) במצוות.43)בבאֿבתרא, חייבים שאינם קטנים,
עשיר 44) שהיה מריון, בר של היתומים על שם אמרו כן

א.46)שם.45)גדול. קיט, עבדים 47)בבאֿקמא
ומתנה  זכיה מהל' (פ"ג רבם קנה - שקנו מה שכל כנענים,

צמידים 48)הי"ג). =) "הני שם: בסוגיא הוא כן
מחוזא  שבני נינהו", מועט דבר מחוזא, לבני זהב) ושרשרות
מועט. דבר אצלם הם אלה קטנים ותכשיטים עשירים, היו

.‚ÈB·B¯˜ ‡e‰L ÈÚ49ÈiÚ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ - »ƒ∆¿≈¿»»»¬ƒ≈
B˙Èa50ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ B¯ÈÚ ÈiÚ .B¯ÈÚ ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ ≈¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¬ƒ≈ƒ¿ƒ«¬ƒ≈

.Eˆ¯‡a EÈ·‡Ïe EiÚl EÈÁ‡Ï :¯Ó‡pL .˙¯Á‡ ¯ÈÚƒ«∆∆∆∆¡«¿»ƒ«¬ƒ∆¿∆¿…¿¿«¿∆

יהיה 49) "כי ז) טו, (דברים הפסוק על ראה, פרשת ב'ספרי'
אחיך, "מאחד - שעריך" באחד אחיך מאחד אביון בך
שעריך, באחד מאמך; לאחיך קודם מאביך שאחיך מלמד
משנה' 'כסף ועי' אחרת", עיר ליושבי קודמין עירך יושבי

[ראה 50)ורדב"ז. לביתו תמיד ובאים אליו המקורבים הם
שאמרו  מה רבינו, פירש שכן ונראה מ"ה]. פ"א אבות
קודמין". ענייך עירך, ועניי "ענייך א: עא, בבבאֿמציעא

שם. רש"י כפירוש ודלא

.„ÈCÏ‰L ÈÓ51‰¯BÁÒa52ÂÈÏÚ e˜ÒÙe53¯ÈÚ‰ ÈL‡ ƒ∆»«ƒ¿»»¿»»«¿≈»ƒ
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈiÚÏ Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‰˜„ˆ ÌL CÏ‰L54. ∆»«»¿»»¬≈∆≈«¬ƒ≈»»ƒ

ÌÈa¯ eÈ‰ Ì‡Â55,ÔÈ˙B - ‰˜„ˆ Ô‰ÈÏÚ e˜ÒÙe ¿ƒ»«ƒ»¿¬≈∆¿»»¿ƒ
ÈiÚ da ÔÈÒ¯ÙÓe Ô‰nÚ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ÔÈ‡aLÎe¿∆»ƒ¿ƒƒ»ƒ»∆¿«¿¿ƒ»¬ƒ≈
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¯ÈÚ ¯·ÁÏ ‰ezÈ - ¯ÈÚ ¯·Á ÌL LÈ Ì‡Â .Ì¯ÈÚ56, ƒ»¿ƒ≈»∆∆ƒƒ¿»¿∆∆ƒ
.BÏ ‰‡¯iL BÓk d˜lÁÓ ‡e‰Â¿¿«¿»¿∆≈»∆

א.51) כז, לישיבת 52)מגילה ולא עראי לישיבת [כלומר,
להשתקע  דעתו שאם ה"ח), מלכים מהל' בפ"ה (ראה קבע
אותה  לעניי ההיא שבעיר הצדקות בכל הוא חייב שם,
ב'חושן  ועי' ס"ה, רנו סי' יו"ד בשו"ע כמפורש העיר,

להלן]. וראה ס"ב, קסג סי' שמן 53)משפט' [אףֿעלֿפי
שלשה  שם ישב שלא זמן כל עליו לפסוק איֿאפשר הדין

הי"ב]. פ"ט להלן לפחות, פסקו 54)חדשים שכר שכיון
יכול  ואינו העיר, אותה לגבי הוא בטל יחיד, והוא עליו
להלן. ברבים כמו עירו, לעניי ולהביא בחזרה מהם לתבוע

(רדב"ז).55) העיר אותה אנשי רוב לתלמיד56ֿ)היינו
שם). (רש"י ציבור בצרכי המתעסק חכם

.ÂË¯Èc ÌÈ˙‡Ó ez :¯ÓB‡‰57B‡ ,˙Òk‰ ˙È·Ï »≈¿»«ƒƒ»¿≈«¿∆∆
˙Òk‰ ˙È·Ï ezÈ - ˙Òk‰ ˙È·Ï ‰¯Bz ¯ÙÒ ez¿≈∆»¿≈«¿∆∆ƒ¿¿≈«¿∆∆

Ba ÏÈ‚¯ ‡e‰L58ezÈ - ÌÈLa ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡Â . ∆»ƒ¿ƒ»»»ƒƒ¿«ƒƒ¿
Ô‰ÈLÏ59ezÈ - ÌÈiÚÏ ÔÈ¯Èc ÌÈ˙‡Ó ez ¯ÓB‡‰ . ƒ¿≈∆»≈¿»«ƒƒ»ƒ»¬ƒƒƒ¿

¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈiÚÏ60. «¬ƒ≈»»ƒ

עמ'57) צוקרמנדל (הוצאת פי"א בבאֿקמא תוספתא
ס"ד).58)..370). רנח סי' יו"ד (שו"ע שם דר שהוא בעיר

ובספר59ֿ) סק"ו). שם וש"ך (רדב"ז לזה וחצי לזה חצי
(רדב"ז). מה זמן ואלו מה זמן אלו בו יקראו תורה

סתם 60) שאמר שכיון ס"ה). שם יו"ד (שו"ע בה דר שהוא
ולא  בלבד קרובים לעניים דעתו שאין ודאי "לעניים",

(רדב"ז). לאחרים

*à"ôùú'ä áà-íçðî 'ç ÷"ù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בצדקה.1) והמתפיס הנדרים, בכלל היא שהצדקה יבאר

הנדבה. לשנות מותר ואם נדר, כמה ידע ולא צדקה הנודר
לבדק  שנדר וגוי בפרהסיא. הגוי מן צדקה מקבלין אם
דבר. לכל וקודמת שבויים, כפדיון רבה מצוה לך אין הבית.
עבד  אותם. מבריחין ואם משוויין. ביותר השבויים פודין אם
יתום  אחת. למצוה מומר שנעשה שבוי וישראל שנשבה
לאיש  שקודמת באשה למי. קודם מי להשיאם שבאו ויתומה

למי. קודם מי ובאנשים דבר, לכל

.‡:¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯„p‰ ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰ ‰˜„v‰«¿»»¬≈ƒƒ¿««¿»ƒ¿ƒ»»≈
ÈÏÚ È¯‰2BÊ ÚÏÒ È¯‰ B‡ ,‰˜„ˆÏ ÚÏÒ3·iÁ - ‰˜„ˆ ¬≈»«∆«ƒ¿»»¬≈∆«¿»»«»

¯Á‡z Ï·a ¯·Ú - ¯Á‡ Ì‡Â .„iÓ ÌÈiÚÏ dzÏ4; ƒ¿»»¬ƒƒƒ»¿ƒ≈«»«¿«¿«≈
ÌL ÔÈ‡ .Ô‰ ÔÈÈeˆÓ ÌÈiÚÂ ,„iÓ ÔzÏ B„Èa È¯‰L∆¬≈¿»ƒ≈ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ≈≈»

ÁÈpÓe LÈ¯ÙÓ - ÌÈiÚ5Ì‡Â .ÌÈiÚ ‡ˆÓiL „Ú ¬ƒƒ«¿ƒ«ƒ««∆ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÈÚ ‡ˆÓiL „Ú ÔzÈ ‡lL ‰˙‰ƒ¿»∆…ƒ≈«∆ƒ¿»»ƒ≈»ƒ

LÈ¯Ù‰Ï6B‡ ‰˜„ˆa ¯„pL ‰ÚLa ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿»¿»»∆»«ƒ¿»»

dÙ¯ˆÏe d˙BpLÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ab‰ eÈ‰iL B˙B‡ ·c˙‰ƒ¿«≈∆ƒ¿««»ƒ«»ƒ¿«»¿»¿»
·‰Êa7.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿»»¬≈≈À»ƒ

הפריש".2) ולא "אמר והיינו בקרבנות, נדר לשון 3)לשון
הקריב. ולא הפריש והיינו בקרבנות, תדור 4)נדבה "כי

לשלמו". תאחר לא - יכול 5)נדר שאינו פי על שאף
"בל  עבירת והרי ההפרשה. את לפחות יקיים הנתינה, לקיים
נתן. ולא הפריש ובין הפריש ולא אמר בין יש תאחר"

קיים.6) רשאים.7)שתנאו אינם התנה, שאלמלא

.·?„ˆÈk .ÌÈ¯„p‰ ¯‡Lk ,·iÁ - ‰˜„ˆa ÒÈt˙n‰««¿ƒƒ¿»»«»ƒ¿»«¿»ƒ≈«
LÈ¯Ùn‰ .‰˜„ˆ BÊ È¯‰ - BÊk BÊ ÚÏÒ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈∆«»¬≈¿»»««¿ƒ
:¯Ó‡Â ‰iL ÚÏÒ Á˜ÏÂ ,‰˜„ˆ BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ÚÏÒ∆«¿»«¬≈¿»»¿»«∆«¿ƒ»¿»«

L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜„ˆ ‰iL È¯‰ - BÊÂ8. »¬≈¿ƒ»¿»»¿««ƒ∆…≈≈

שם:8) שאמרו שכיוון יד, משום צדקה זו הרי לצדקה, וזו
הבעיא. נפשטה לצדקה", יד יש לומר תמצי "אם

.‚¯Ó‡iL „Ú ÔzÈ - ¯„ ‰nk Ú„È ‡ÏÂ ‰˜„ˆ ¯„Bp‰«≈¿»»¿…»««»»«ƒ≈«∆…«
Èzek˙ CÎÏ ‡Ï9. …¿»ƒ¿««¿ƒ

אמר:9) שאם קו: דמנחות בתרא בפרק ממשנה כן למד
יהא  פירשתי, מה יודע ואיני למקדש) זהב (נדרתי "פרשתי
לנדרי  הדין והוא נתכוונתי", לכך לא שיאמר עד מביא

צדקה.

.„È¯‰' ¯ÓB‡‰ B‡ ,'‰˜„ˆ BÊ ÚÏÒ' ¯ÓB‡‰ „Á‡∆»»≈∆«¿»»»≈¬≈
B˙BpLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,BLÈ¯Ù‰Â '‰˜„ˆÏ ÚÏÒ ÈÏÚ»«∆«ƒ¿»»¿ƒ¿ƒƒ»»¿«

¯Á‡a10¯eÒ‡ - È‡ab‰ „ÈÏ ÚÈb‰MÓ Ì‡Â .¯zÓ - ¿«≈À»¿ƒƒ∆ƒƒ«¿««««»
Ï ÌÈ‡ab‰ eˆ¯ Ì‡Â .B˙BpLÏÛ¯ˆ11Ô˙BOÚÏÂ ˙BÚn‰ ¿«¿ƒ»««»ƒ¿»≈«»¿«¬»

ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ - ÔÈ¯Èc12ÌÈiÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ; ƒ»ƒ≈»«»ƒ∆»ƒ≈»¬ƒƒ
ÔÓˆÚÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈÙ¯ˆÓ - ˜lÁÏ13. ¿«≈¿»¿ƒ«¬≈ƒ¬»…¿«¿»

אבל 10) במקומו, אחר ולפרוע זה סלע ללוות כלומר:
אסור. אחרת למצוה להם 11)לשנותו שאין צדקה "גבאי

עניים  להם אין אם שרק הרי וכו'". פורטין לחלק עניים
אסור. עניים להם יש אם אבל לפרוט, שמא 12)מותר

ביוקר. הדינרים ויקנו יפרטו שמא רש"י ולפירוש יחסרו,
בזול.13) שפרטו או בצירוף מעט שהחסירו יחשדום שמא

.‰È„k È‡ab‰ „Èa ˙BÚn‰ ·ekÚa ‰‡‰ ÌÈiÚÏ ‰È‰»»»¬ƒƒ¬»»¿ƒ«»¿««««¿≈
˙BOÚÏ14¯zÓ È‡ab‰ B˙B‡ È¯‰ - ÔzÏ ÌÈ¯Á‡Ï ¿««¬≈ƒƒ≈¬≈«««À»

‰˜„v‰L ;Ú¯BÙe ÌÈiÚ ÏL ˙BÚn‰ Ì˙B‡ ˙BÂÏÏƒ¿»«»∆¬ƒƒ≈«∆«¿»»
.Ba ˙B‰Ï ¯eÒ‡L Lc˜‰k dÈ‡≈»¿∆¿≈∆»≈»

לעניים.14) לחלק מעות לו שאין להם שאומר לכוף.

.Â¯eÒ‡ - ˙Òk‰ ˙È·Ï ¯ B‡ ‰¯BÓ ·c˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»≈¿≈«¿∆∆»
d˙BpLÏ ¯zÓ - ‰ÂˆÓ ¯·„Ï Ì‡Â .d˙BpLÏ15ÏÚ Û‡ , ¿«»¿ƒƒ¿«ƒ¿»À»¿«»««

:ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚÓ ‰ÈÏÚa ÌL ÚwzL ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿««≈¿»∆»≈»∆»∆»¿ƒ
ÌL ÚwzL Ì‡Â .ÈBÏt ÏL ¯ B‡ ‰¯Bn‰ BÊ«¿»≈∆¿ƒ¿ƒƒ¿««≈
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zeevnd xtq m"anx ixeriya`Îmgpn 'gÎ'a -`"tyz'd

à"ôùú'ä áà-íçðî 'á ïåùàø íåé
יח. טו. עשה מצות

― הט"ו מזּוזה,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
"ּובׁשערי ּבית עלֿמזזֹות "ּוכתבּתם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻוהּוא

(h ,e mixac)זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .(k ,`i my)ודיני ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
מּמנחֹות ג' ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו jli`e)מצוה `l sc). ְְְְֲִִִֶֶָָָָֻ

― הי"ח לכלֿזכרהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
זה הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ספר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָמּמנּו

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא מאד l.)מׁשּבח zegpn),ּכתבֹו" : ְְְְְְִֶָָָָֹֻ
אפׁשר אי ואם סיני". מהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמעלה
ׁשּיכּתבּו יבּקׁש אֹו לקנֹותֹו הּוא חּיב ― ּבידֹו לכתבֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָלֹו
אתֿהּׁשירה לכם "ּכתבּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָּבׁשבילֹו,

(epif`d zxiy)"הּזאת(hi ,`l my)zaizk lr ieevd jezne) ַֹ
(dxezd lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxtׁשאינֹו לפי ,ְִֵֶ

ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות אתֿהּתֹורה לכּתב aiigמּתר jgxkÎlrae) ְִִִֶַָָָָָָֹֻ
(dlek dxezd zaizkaאתֿהּׁשירה" ּבאמרֹו רצֹונֹו ואכן .ְְְְִֵֶַָָָ

ּולׁשֹון הּזאת. אתֿהּׁשירה הּכֹוללת ּכלֿהּתֹורה ― ְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת"
סנהדרין לֹו(k`:)ּגמרא ׁשהּניחּו אףֿעלּֿפי רבא: "אמר : ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ּתֹורה ספר אבֹותיו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלאדם
איתבּה הּזאת'. הּׁשירה את לכם ּכתבּו lr'ועּתה dywd) ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

(eixac:אּבּיי(jlny dpyna xn`p)ּתֹורה ספר לֹו ּכֹותב ֵֵֵֶַַָ
― אבֹותיו ּבׁשל יתּגאה ׁשּלא ּכדי y)לׁשמֹו, o`kn)אין מל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָֹ

(ok)נצרכה לא "התם הּתׁשּובה: ּובאה לא?!" הדיֹוט ,my) ְְְְִֶַָָָָָָָָ
(cnll weqtd `a `lלֹו 'וכתב ּכדתניא: ּתֹורֹות, לׁשּתי ְְְְִִֵֶַַָָָאּלא

ּבין ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ּתֹורֹות"; ―ׁשּתי הּתֹורה' ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָאתֿמׁשנה
אחד, ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ׁשּכלֿאדם הּוא, להדיֹוט ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמל
מּסנהדרין. ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתֹורֹות, ספרי ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָוהּמל
ג' ּבפרק ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּוכבר

jli`e)מּמנחֹות l)ּובריׁש(`aa)ּבתרא(.ciÎbi)וׁשּבת(:blw). ְְְְִֵַַָָָ

à"ôùú'ä áà-íçðî 'â éðù íåé
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 ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

à"ôùú'ä áà-íçðî 'ã éùéìù íåé
יד. עשה מצות
הי"ד― והּואהּמצוה ציצית, ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

הּכנף עלֿציצת ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָאמרֹו
ּתכלת" gl)ּפתיל ,eh xacna),מצות ּכׁשּתי נמנית אינּה א . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹ

אצלנּו הּוא ׁשהּכלל gl.)אףֿעלּֿפי zegpn)אינּה "הּתכלת : ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
א ׁשּכןמעּכבת אתֿהּתכלת", מעּכב אינֹו והּלבן תֿהּלבן ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּספרי my)אמרּו gly zyxt):מצות ׁשּתי ׁשהן "יכֹול : ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
לציצת לכם והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמצות
הּנׁשים אין וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה ―ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

קּדּוׁשין ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבּה, ּוכבר(bl:)חּיבֹות . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ
מּמנחֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני jli`e)נתּבארּו .gl). ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

à"ôùú'ä áà-íçðî 'ä éòéáø íåé
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

à"ôùú'ä áà-íçðî 'å éùéîç íåé
יט. עשה מצות

הקודם. ביום נדפסה הי"ט ְִַַָהּמצוה

à"ôùú'ä áà-íçðî 'æ éùéù íåé
יט. עשה מצות

רביעי. ביום נדפסה הי"ט ְִַַָהּמצוה

*à"ôùú'ä áà-íçðî 'ç ÷"ù íåé
רטו. יט. עשה מצות

יט. עשה מצות
יום ראשון ֿשבת ֿקודש ב 'ֿח 'מחם ֿאב 

רביעי. ביום נדפסה הי"ט ְִַַָהּמצוה
― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה
וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ci)אתּֿבׂשר ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ

מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ
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¯·„Ï elÙ‡ d˙BpLÏ ¯zÓ - ‰ÈÏÚÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ≈»∆»À»¿«»¬ƒƒ¿«
˙eL¯‰16. »¿

לשנות.15) אסור הגבאי אבל העיר. בני דווקא והיינו
וכו'16) שהתנדב "גוי שם: הגמרא בסוגיית נראה כן

אפילו  - הרשות לדבר אילימא למאי? מותר. כו'' משנשתקע
הרשות. לדבר גם מותר נשתקע שאם הרי נמי", ישראל

.Ê;Ï‡¯OÈ ·c˙n‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿«≈ƒ¿»≈
d˙BpLÏ ¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»≈»ƒ«»»¿«»
‰ÈÏÚa ÌL ÚwzLiL „Ú ‰ÂˆÓ ¯·„Ï elÙ‡¬ƒƒ¿«ƒ¿»«∆ƒ¿««≈¿»∆»

‰ÈÏÚÓ17:˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯Ó‡È ‡nL ; ≈»∆»∆»…«»≈»ƒ«»
e‰e¯ÎÓe ÌÈ„e‰È ÏL ˙Òk‰ ˙È·Ï ¯·„ ÈzLc˜‰ƒ¿«¿ƒ»»¿≈«¿∆∆∆¿ƒ¿»

.ÔÓˆÚÏ¿«¿»

הרשות.17) לדבר אפילו מותר ואז

.ÁÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ·c˙‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆ƒ¿«≈¿∆∆««ƒ≈
ÔÈ‡ - epnÓ eÁ˜Ï Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ epnÓ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈

BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ18B‡ ‰¯B˜ ÔB‚k ,ÌiÒÓ ¯·c‰ ‰È‰ .Ô·‡ «¬ƒƒ»»«»»¿À»¿»∆∆
ÌiÒÓ ¯·c Ô‰Ï ‡‰È ‡lL È„k ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ -«¬ƒƒ¿≈∆…¿≈»∆»»¿À»

¯ÓB‚Â eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL ;Lc˜na19˙È·Ï Ï·‡ . «ƒ¿»∆∆¡«…»∆»»¿≈¬»¿≈
‰lÁzÎÏ Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó - ˙Òk‰20:¯Ó‡iL ‡e‰Â . «¿∆∆¿«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿∆…«

,‰ÊÈb ÔeÚË - ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .ÈzL¯Ù‰ Ï‡¯OÈ ˙Ú„k¿««ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…»«»¿ƒ»
ÌÈÓMÏ BaÏ ‡nL21˙ÓBÁÏ Ì‰Ó ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â . ∆»ƒ«»«ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆¿«

ÌÈÏLe¯È22ÌÎÏÂ :¯Ó‡pL ;daL ÌÈn‰ ˙n‡Ï ‡ÏÂ ¿»«ƒ¿…¿««««ƒ∆»∆∆¡«¿»∆
ÌÈÏLe¯Èa ÔB¯kÊÂ ˜ÏÁ ÔÈ‡23. ≈≈∆¿ƒ»ƒ»»ƒ

שהתנדב 18) גוי חדא "תני שם: שאמרו מה רבינו מפרש כן
מקבלין  אין אידך ותניא הימנו, מקבלים הבית לבדק נדבה

בסוף". הא בתחילה הא קשיא לא בית 19)- "לבנות
"לא 20)לאלוקינו". שמהפסוק לפי מסויים. דבר אפילו

הוא  וכן בלבד. המקדש לבית אלא ללמוד אין ולנו", לכם
אם  אותו בודקין וכו' קורה שהתנדב "גוי שם: בברייתא
גניזה, טעונה - לאו ואם וכו' הפרשתיה ישראל כדעת אמר
מסויים, דבר היא שקורה ומכיוון לשמים" בלבו שמא
בבית  המדובר אין שכאן כרחנו על למעלה, כמבואר

הכנסת. בבית אלא שאסור 21)המקדש הקדש, לשם
הבית,22)בהנאה. בדק כדין דינם כי הדבר וברור

מחזירים  ובדיעבד דבר, שום מהם מקבלים אין שלכתחילה
מחזירים. אין מסויים שאינו ודבר מסויים, רבינו 23)דבר

וזיכרון  וצדקה חלק אין "ולכם נאמר: שם כי הפסוק, קיצר
בירושלם".

.ËÏ‡¯OÈÏ ¯eÒ‡24ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ‰˜„ˆ ÏhÏ »¿ƒ¿»≈ƒ…¿»»ƒ»¿≈»ƒ
ÏL ‰˜„ˆa ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .‡ÈÒ‰¯Ùa ˙BÏÊÓe«»¿«¿∆¿»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»»∆
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ dÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»ƒ»¿≈»ƒ

¯O B‡ CÏÓe .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Úˆa ˙BÏÊÓe25ÔÓ «»¿ƒ¿»¬≈∆À»∆∆«ƒ
Ï‡¯OÈÏ ÔBÓÓ ÁÏML ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»∆»«»¿ƒ¿»≈
ÌBÏL ÌeMÓ ,BÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ‰˜„ˆÏƒ¿»»≈«¬ƒƒƒ¿

˙eÎÏÓ26È„·BÚ ÈiÚÏ Ô˙pÈÂ ,epnÓ ÔÈÏËB ‡l‡ ; «¿∆»¿ƒƒ∆¿ƒ»≈«¬ƒ≈¿≈
CÏn‰ ÚÓLÈ ‡lL È„k ,¯˙qa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk27. »ƒ«»«≈∆¿≈∆…ƒ¿««∆∆

פסולים 24) אחר דבר אוכלי נחמן רב "אמר כו: בסנהדרין
נמי  ובפרהסיא לא, בצינעה אבל בפרהסיא מילי הני לעדות.
מזון) ממנו (=לקבל לאיתזוני ליה דאיפשר אלא אמרן לא
ליה  איפשר לא אבל בפרהסיא, נפשיה מבזי וקא בצינעה
ופירשו  היא)". (=פרנסתו הוא חיותיה - בצינעה) (=לקבל
רק  ולא הגוי, מן צדקה קבלת הוא אחר" ש"דבר שם
לקבל  להם אין צדקה גבאי גם אלא בזה, אסורים היחידים

מותר. מלכות שלום משום ורק שם.25)מהגויים,
מלכא. שבור של אמו הורמיז איפרא של במעשה

קצירה 26) "ביבש שנאמר משום אסור זה אלולא אבל
הגויים  של הצדקה זכות כשתכלה כלומר, תשברנה",

המתחיל 27)יישברו. דיבור יא. שם רש"י אבל ויקפיד.
גניבת  אין לעניים המתחלקות שבמעות כתב סיימוה, דלא
נכרים  עניי לפרנס רגילים שישראל יודעים הם שאף דעת,

ישראל". עניי עם גויים עניי "מפרנסין שאמרו: כמו

.ÈÌ„B˜ ÌÈÈe·L ÔBÈ„t28.Ô˙eÒÎÏÂ ÌÈiÚ ˙Ò¯ÙÏ ƒ¿¿ƒ≈¿«¿»«¬ƒƒ¿ƒ¿»
È¯‰ Èe·M‰L ,ÌÈÈe·L ÔBÈ„Ùk ‰ÏB„‚ ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿¿ƒ∆«»¬≈
„ÓBÚÂ ÌÈn¯Ú‰Â ÌÈ‡Óv‰Â ÌÈ·Ú¯‰ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»¬Àƒ¿≈

Ù ˙kÒa˙BL29‰Ê È¯‰ - BBÈ„tÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚn‰Â . ¿«»«¿»¿««¿ƒ≈»ƒƒ¿¬≈∆
,E„È ˙‡ ıt˜˙ ‡ÏÂ E··Ï ˙‡ ın‡˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ≈«…¿«≈∆¿»¿¿…ƒ¿…∆»¿

EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï ÏÚÂ30C¯Ùa epc¯È ‡Ï ÏÚÂ , ¿«…«¬…««≈∆¿«…ƒ¿∆¿∆∆
EÈÈÚÏ31,BÏ E„È ˙‡ ÁzÙz Á˙t ˙ÂˆÓ Ïh·e . ¿≈∆ƒ≈ƒ¿«»…«ƒ¿«∆»¿

EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â ,CnÚ EÈÁ‡ ÈÁÂ ˙ÂˆÓe32Ïv‰Â , ƒ¿«¿≈»ƒƒ»¿»«¿»¿≈¬»¿«≈
el‡k ÌÈ¯·„ ‰a¯‰Â ,˙ÂnÏ ÌÈÁ˜Ï33‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡Â . ¿Àƒ«»∆¿«¿≈¿»ƒ»≈¿≈¿ƒ¿»

.ÌÈÈe·L ÔBÈ„Ùk ‰a«̄»¿ƒ¿¿ƒ

הרעבים 28) בכלל הוא שהשבוי מאחר היא, רבינו סברת
נפשות. בסכנת עומד וגם קשה 29)והצמאים "שבי שם:

כל  בו לעשות הגוי ביד שהוא ביה", איתנהו דכולהו מכולם
לרעב. אם לחרב, אם למות, אם בסכנת 30)חפצו, שעומד

פרך.31)נפשות. בעבודת אותו מעבידים בשבי כי
לחברו.32) אדם שבין המצוות כולל כמו:33)שהוא

ועוד. וכסיתו", ערום תראה כי ... לחמך לרעב פרוס "הלא

.‡È‡·e ,˙Òk‰ ˙Èa ÔÈ·Ï ˙BÚÓ e·bL ¯ÈÚ‰ ÈL‡«¿≈»ƒ∆»»¿ƒ¿«≈«¿∆∆»
‰ÂˆÓ ¯·c Ô‰Ï34ÌÈ·‡ e˜ .˙BÚn‰ Ba ÔÈ‡ÈˆBÓ - »∆¿«ƒ¿»ƒƒ«»»¬»ƒ

ÔBÈ„ÙÏ ‡l‡ ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï Ìe¯kÓÈ ‡Ï - ˙B¯B˜Â¿…ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿»∆»¿ƒ¿
Ìe¯„‚e ÌÈ·‡‰ ˙‡ e‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÈe·L35, ¿ƒ««ƒ∆≈ƒ∆»¬»ƒ¿»

ÔÈ¯ÎBÓ - ÔÈaÏ Ïk‰ eÈ˜˙‰Â ,ÌeÏÒÙe ˙B¯Bw‰ ˙‡Â¿∆«¿»¿ƒ¿ƒ«…«ƒ¿»¿ƒ
- e¯Ó‚Â ea Ì‡ Ï·‡ .„·Ïa ÌÈÈe·L ÔBÈ„ÙÏ Ïk‰«…¿ƒ¿¿ƒƒ¿«¬»ƒ»¿»¿

˙Òk‰ ˙Èa ˙‡ e¯kÓÈ ‡Ï36ÔÓ ÔBÈ„ÙÏ ea‚È ‡l‡ , …ƒ¿¿∆≈«¿∆∆∆»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
.¯eav‰«ƒ

בי 34) דבני עד כנישתא בי אינש ליסתור "לא ג: שם
אונס  יארע שמא פשיעותא" משום - אחריתי כנישתא
(=גבו  מאי ומחתי זוזי "גבו - אחרת יבנו ולא ויפשעו
מיתרמי  דילמא הדין)? מה זו למטרה מונחים והם כספים

להו". ומפקי דמצוה להיות 35)מילתא צריך [אולי
שלהלן]. "ופסלום" כעין שם:36)"וגררום", הוא כן

שיש  ולא שבויים, לפדיון מוכרין אין אדם של שדירתו
מקדושת  גדולה שקדושתו תורה ספר שהרי בדבר איסור
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שכיוון  אלא שבויים, לפדיון למכרו התירו הכנסת, בית
בית  את למכור אין הצבור, מן פדיונן לגבות שאפשר
מוכרים  הצבור, מן לגבות אפשרות אין אם ואולם, הכנסת,

אותו.

.·ÈÔ‰ÈÓc ÏÚ ¯˙Èa ÌÈÈe·M‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡37ÈtÓ , ≈ƒ∆«¿ƒ¿»≈«¿≈∆ƒ¿≈
Ì‰È¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ ÌÈ·ÈB‡‰ eÈ‰È ‡lL ,ÌÏBÚ‰ Ôewzƒ»»∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¬≈∆

Ì˙BaLÏ38Ôewz ÈtÓ ,ÌÈÈe·M‰ ˙‡ ÔÈÁÈ¯·Ó ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈«¿ƒƒ∆«¿ƒƒ¿≈ƒ
ÌÏBÚ‰39Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈaÎÓ ÌÈ·ÈB‡‰ eÈ‰È ‡lL ,40˙‡ »»∆…ƒ¿»¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆∆

.Ô˙¯ÈÓLa ÌÈa¯Óe ÏÚ‰»…«¿ƒƒ¿ƒ»»

בשוק.37) הנמכר כעבד אותם הלשון 38)ושמים כפי
דוחק  משום ולא טפי". ולייתו ליגרבו "דלא שם: השנייה
בא  אם אפילו זה ולפי שם. הראשונה הלשון כפי הציבור
לו. מניחים אין דמיו, מכדי יותר לפדותו הקרובים מן אחד
פודה  הבעל שאין שנשבית, באשה נב. בכתובות נראה וכן

דמיה. בכדי אלא אם 39)אותה ואפילו קמא תנא כדעת
אחד. שבוי אלא כאן אחרים.40)אין שבויים על היינו

.‚È,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ÂÈ·e BÓˆÚ ¯ÎnL ÈÓƒ∆»««¿»»¿¿≈»ƒ«»
:Ô˙‡ÂÏ‰a e‰e¯Ò‡ B‡ Ô˙B‡ e·LÂ Ô‰Ó ‰ÂlL B‡∆»»≈∆¿»»¬»¿«¿»»»
- ˙ÈLÈÏL ,Ô˙BcÙÏ ‰ÂˆÓ - ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt««ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ
˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈa‰ ˙‡ ÔÈ„Bt Ï·‡ .Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ»¬»ƒ∆«»ƒ¿««ƒ«

Ô‰È·‡41Ì„iÓ B˙B‡ ÔÈ„Bt - B‚¯‰Ï e‰eL˜a Ì‡Â . ¬ƒ∆¿ƒƒ¿¿»¿ƒƒ»»
.ÌÈÓÚt ‰nk ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»¿»ƒ

בחיי 41) אבל מעשיהם, וילמדו הגויים בין יוטמעו שלא
עליהם. שומר הוא אביהם,

.„È‰aLpL „·Ú42Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ ,43˙e„·Ú ÌLÏ ∆∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿
.‰aLpL Ï‡¯OÈk B˙B‡ ÔÈ„Bt - ˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Â¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»
elÙ‡Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÈÓ‰L Èe·LÂ¿»∆≈ƒ«¬«»ƒ«»«¬ƒ
ÒÈÚÎ‰Ï ‰Ï· ÏÎB‡ ‰È‰L ÔB‚k ,˙Á‡ ‰ÂˆÓÏ¿ƒ¿»««¿∆»»≈¿≈»¿«¿ƒ

B˙BcÙÏ ¯eÒ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ44. ¿«≈»ƒ¿

מצוה 42) כך חורין בני לפדות שמצוה "כשם לז: שם
העבדים". את שמל.43)לפדות שהוא 44)לאחר

להרגו. ומצוה אפיקורוס,

.ÂËÏÈÎ‡‰Ï LÈ‡Ï ˙Ó„B˜ ‰M‡‰45˙BqÎÏe »ƒ»∆∆»ƒ¿«¬ƒ¿«
,¯fÁÏ Bk¯c LÈ‡‰L ÈtÓ ;È·M‰ ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ïe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆»ƒ«¿¿«≈
‰È·Ma Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â .‰a¯Ó dzL·e ,‰M‡‰ ‡Ï…»ƒ»»¿»¿À»¿ƒ»¿≈∆«ƒ¿»

‰¯·Ú ¯·„Ï Ô‰ÈL eÚa˙Â46,˙BcÙÏ Ì„B˜ LÈ‡‰ - ¿ƒ¿¿¿≈∆ƒ¿«¬≈»»ƒ≈ƒ¿
.CÎÏ Bk¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¿¿»

אבדה 45) ולהשיב להחיות לאשה קודם "האיש שנינו: שם
השבי". מבית ולהוציא לכסות לאיש קודמת והאשה
להתפרנס  שבאו ויתומה "יתום אמרו: בכתובות ובברייתא
מפני  היתום, את מפרנסין כן ואחרי היתומה את מפרנסין
על  לחזור דרכה אשה ואין הפתחים על לחזר דרכו שהאיש

במ  שכסות הרי הדין הפתחים", והוא דווקא. לאו היא שנה
ואז  נפשות סכנת שיש באופן היינו ו"להחיות", מזונות

קודם. עומדים 46)האיש ששניהם "בזמן שם: במשנה
זכור. למשכב והאיש לזנות האשה בקלקלה",

.ÊËÔÈ‡ÈOÓ - Ô˙B‡ ‡ÈO‰Ï e‡aL ‰ÓB˙ÈÂ ÌB˙È»ƒ»∆»¿«ƒ»«ƒƒ
.‰a¯Ó ‰M‡ ÏL dzLaL ÈtÓ ,LÈ‡Ï Ì„˜ ‰M‡‰»ƒ»…∆»ƒƒ¿≈∆»¿»∆ƒ»¿À»
¯Èc ÚÈ·¯e ÌÈ¯È„ ‰ML Ï˜LnÓ dÏ e˙ÁÙÈ ‡ÏÂ47 ¿…ƒ¿¬»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»

ÔÈ˙B - ‰˜„ˆ ÏL ÒÈka LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë ÛÒk ÏL∆∆∆»¿ƒ≈«ƒ∆¿»»¿ƒ
.d„B·Î ÈÙÏ dÏ»¿ƒ¿»

חמישים 47) כלומר, זוז", מחמישים לה יפחתו "ולא
דינרים.

.ÊÈÔÈ‡Â ,‰a¯‰ ÌÈÈe·L B‡ ‰a¯‰ ÌÈiÚ eÈÙÏ eÈ‰»¿»≈¬ƒƒ«¿≈¿ƒ«¿≈¿≈
˙‡ ˙BcÙÏ È„k B‡ ˙BqÎÏ È„k B‡ Ò¯ÙÏ È„k ÒÈka«ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿«¿≈ƒ¿∆
,Ï‡¯OÈÏ ÈÂÏÂ ,ÈÂlÏ Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ÔlkÀ»«¿ƒƒ∆«…≈«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

ÏÏÁÏ Ï‡¯OÈÂ48È˜e˙LÏ ÏÏÁÂ ,49È˜e˙Le , ¿ƒ¿»≈¿»»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÈÙeÒ‡Ï50¯ÊÓÓÏ ÈÙeÒ‡Â ,51ÔÈ˙Ï ¯ÊÓÓe ,52ÔÈ˙Â , «¬ƒ«¬ƒ¿«¿≈«¿≈¿»ƒ¿»ƒ

‰M„˜a enÚ Ï„b ÔÈ˙p‰L ,¯‚Ï53„·ÚÏ Ì„B˜ ¯‚Â . ¿≈∆«»ƒ»«ƒ»ƒ¿À»¿≈≈¿∆∆
¯e¯‡ ÏÏÎa ‰È‰L ÈÙÏ ,¯¯ÁLÓ54. ¿À¿»¿ƒ∆»»ƒ¿«»

שנשא 48) כהן כגון כהונה, מאיסור שנולד זה הוא חלל
ושתי  לחלל ישראל של זו וקדימה וזונה. חללה גרושה,
לא  לאסופי, ושתוקי לשתוקי חלל שלאחריה: הקדימות
בפירוש  כתב וכן מדעתו רבינו חידשם אבל במשנה, נזכרו
"לפי  שם: כתב לחלל ישראל קדימת ובטעם שם. המשניות
לכהונה". כשרה ישראל ובת לכהונה פסולה חלל שבת

ודאי".49) אביו את מכיר ואינו אמו את "שמכיר
אמו.50) את ולא אביו את לא מכיר ואינו השוק מן שנאסף
והאסופי)51) (=השתוקי והאחרים ודאי שהממזר "לפי

לחוטבי 52)ספק". יהושע שנתנם הגבעונים מן הוא נתין
בקהל  לבוא ואסרם עליהם גזר ודוד מים ושואבי עצים
בא  "זה שם: הוריות בברייתא מבואר והטעם ישראל.

פסולה". מטיפה בא וזה כשרה אבות 53)מטיפה שהרי
נתגיירו. ועבד 54)אבותיו עבד, כשהיה שנשתחרר לפני

יהיה  עבדים עבד כנען, "ארור שנאמר ארור, בכלל הוא
לאחיו".

.ÁÈÔÈÂL Ô‰ÈL eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆»ƒ
ÏB„b Ô‰k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÓÎÁa55¯ÊÓÓe ı¯‡‰ ÌÚ ¿»¿»¬»ƒ»»…≈»«»»∆«¿≈

ÌÎÁ „ÈÓÏz56ÏB„b‰ ÏÎÂ .Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz - «¿ƒ»»«¿ƒ»»≈¿»«»
‰ÓÎÁa57Ba¯ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â .B¯·Á ˙‡ Ì„B˜ - ¿»¿»≈∆¬≈¿ƒ»»∆»≈∆«

- ‰ÓÎÁa Ô‰Ó ÏB„b ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ B‡»ƒ««ƒ∆≈»»≈∆¿»¿»
ÌÎÁ „ÈÓÏz ‡e‰L ÂÈ·‡ B‡ Ba¯58‡e‰L ‰ÊÏ Ì„B˜ «»ƒ∆«¿ƒ»»≈»∆∆

.‰ÓÎÁa Ì‰Ó ÏB„‚»≈∆¿»¿»

הדיוט.55) לכהן קודם שם.56)שהוא במשנה הוא כן
קודם  כשרה, מטיפה שבא חכם תלמיד ממזר שרק וכנראה
לא. - פסולה מטיפה שבא נתין אבל הארץ, עם גדול לכהן

ועוקר 57) (=בקי) "סיני ששאלו: יד. בהוריות נראה כן
עדיף". מינייהו הי (=חריף) הוא 58)הרים זה שבאופן

לרבו. אפילו קודם
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à"ôùú'ä áà-íçðî 'á ïåùàø íåé
יח. טו. עשה מצות

― הט"ו מזּוזה,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
"ּובׁשערי ּבית עלֿמזזֹות "ּוכתבּתם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻוהּוא

(h ,e mixac)זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .(k ,`i my)ודיני ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
מּמנחֹות ג' ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו jli`e)מצוה `l sc). ְְְְֲִִִֶֶָָָָֻ

― הי"ח לכלֿזכרהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
זה הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ספר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָמּמנּו

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא מאד l.)מׁשּבח zegpn),ּכתבֹו" : ְְְְְְִֶָָָָֹֻ
אפׁשר אי ואם סיני". מהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמעלה
ׁשּיכּתבּו יבּקׁש אֹו לקנֹותֹו הּוא חּיב ― ּבידֹו לכתבֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָלֹו
אתֿהּׁשירה לכם "ּכתבּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָּבׁשבילֹו,

(epif`d zxiy)"הּזאת(hi ,`l my)zaizk lr ieevd jezne) ַֹ
(dxezd lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxtׁשאינֹו לפי ,ְִֵֶ

ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות אתֿהּתֹורה לכּתב aiigמּתר jgxkÎlrae) ְִִִֶַָָָָָָֹֻ
(dlek dxezd zaizkaאתֿהּׁשירה" ּבאמרֹו רצֹונֹו ואכן .ְְְְִֵֶַָָָ

ּולׁשֹון הּזאת. אתֿהּׁשירה הּכֹוללת ּכלֿהּתֹורה ― ְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת"
סנהדרין לֹו(k`:)ּגמרא ׁשהּניחּו אףֿעלּֿפי רבא: "אמר : ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ּתֹורה ספר אבֹותיו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלאדם
איתבּה הּזאת'. הּׁשירה את לכם ּכתבּו lr'ועּתה dywd) ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

(eixac:אּבּיי(jlny dpyna xn`p)ּתֹורה ספר לֹו ּכֹותב ֵֵֵֶַַָ
― אבֹותיו ּבׁשל יתּגאה ׁשּלא ּכדי y)לׁשמֹו, o`kn)אין מל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָֹ

(ok)נצרכה לא "התם הּתׁשּובה: ּובאה לא?!" הדיֹוט ,my) ְְְְִֶַָָָָָָָָ
(cnll weqtd `a `lלֹו 'וכתב ּכדתניא: ּתֹורֹות, לׁשּתי ְְְְִִֵֶַַָָָאּלא

ּבין ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ּתֹורֹות"; ―ׁשּתי הּתֹורה' ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָאתֿמׁשנה
אחד, ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ׁשּכלֿאדם הּוא, להדיֹוט ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמל
מּסנהדרין. ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתֹורֹות, ספרי ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָוהּמל
ג' ּבפרק ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּוכבר

jli`e)מּמנחֹות l)ּובריׁש(`aa)ּבתרא(.ciÎbi)וׁשּבת(:blw). ְְְְִֵַַָָָ

à"ôùú'ä áà-íçðî 'â éðù íåé
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 ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

à"ôùú'ä áà-íçðî 'ã éùéìù íåé
יד. עשה מצות
הי"ד― והּואהּמצוה ציצית, ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

הּכנף עלֿציצת ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָאמרֹו
ּתכלת" gl)ּפתיל ,eh xacna),מצות ּכׁשּתי נמנית אינּה א . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹ

אצלנּו הּוא ׁשהּכלל gl.)אףֿעלּֿפי zegpn)אינּה "הּתכלת : ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
א ׁשּכןמעּכבת אתֿהּתכלת", מעּכב אינֹו והּלבן תֿהּלבן ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּספרי my)אמרּו gly zyxt):מצות ׁשּתי ׁשהן "יכֹול : ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
לציצת לכם והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמצות
הּנׁשים אין וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה ―ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

קּדּוׁשין ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבּה, ּוכבר(bl:)חּיבֹות . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ
מּמנחֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני jli`e)נתּבארּו .gl). ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

à"ôùú'ä áà-íçðî 'ä éòéáø íåé
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

à"ôùú'ä áà-íçðî 'å éùéîç íåé
יט. עשה מצות

הקודם. ביום נדפסה הי"ט ְִַַָהּמצוה

à"ôùú'ä áà-íçðî 'æ éùéù íåé
יט. עשה מצות

רביעי. ביום נדפסה הי"ט ְִַַָהּמצוה

*à"ôùú'ä áà-íçðî 'ç ÷"ù íåé
רטו. יט. עשה מצות

יט. עשה מצות
יום ראשון ֿשבת ֿקודש ב 'ֿח 'מחם ֿאב 

רביעי. ביום נדפסה הי"ט ְִַַָהּמצוה
― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה
וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ci)אתּֿבׂשר ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ

מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ
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ä-÷øô ìà÷æçéciÎd

ä:úBöøà äéúBáéáñe äézîN íéBbä CBúa íìLeøé úàæ ýåýé éðãà øîà äkåéètLî-úà øîzå ³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½µŸ§´¨©¦ ½§¬©¦−©§¦®¨§¦¤−¨£¨«©¤̧¤¤¦§¨©³
:íäá eëìä-àì éúBwçå eñàî éètLîá ék äéúBáéáñ øLà úBöøàä-ïî éúBwç-úàå íéBbä-ïî äòLøì§¦§¨Æ¦©¦½§¤̧ª©½¦¨£¨−£¤´§¦¤®¨¦³§¦§¨©Æ¨½̈§ª©−Ÿ¨§¬¨¤«

(ñ)æízëìä àì éúBwça íëéúBáéáñ øLà íéBbä-ïî íëðîä ïòé ýåýé éðãà | øîà-äk ïëì̈¥º«Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡¦À©³©£¨§¤Æ¦©¦Æ£¤´§¦«¥¤½§ª©Æ´Ÿ£©§¤½
íëéúBáéáñ øLà íéBbä éètLîëe íúéNò àì éètLî-úàå:íúéNò àìçýåýé éðãà øîà äk ïëì §¤¦§¨©−´Ÿ£¦¤®«§¦§§¥¯©¦²£¤¬§¦¥¤−¬Ÿ£¦¤«¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½

éìò éððä:íéBbä éðéòì íéètLî CëBúá éúéNòå éðà-íb Cèúàå éúéNò-àì øLà úà Cá éúéNòå ¦§¦¬¨©−¦©¨®¦§¨¦¯¦§¥²¦§¨¦−§¥¥¬©¦«§¨¦´¦À̈¥µ£¤´«Ÿ¨¦½¦§¥²
éúáòBz-ìk ïòé ãBò eäîë äNòà-àì-øLà(ô) :Céeìëàé íéðáe CëBúa íéðá eìëàé úBáà ïëì £¤««Ÿ¤¡¤¬¨−Ÿ®©−©¨£Ÿ¨«¦¨¥À¨ºŸ§³¨¦Æ§¥½¨¦−Ÿ§´

(ñ) :çeø-ìëì CúéøàL-ìk-úà éúéøæå íéèôL Cá éúéNòå íúBáààéýåýé éðãà íàð éðà-éç ïëì £¨®§¨¦³¦¨Æ§¨¦½§¥¦¦¬¤¨§¥¦¥−§¨«©¨¥´©À̈¦§ª»£Ÿ¨´¡¦¼
éöewL-ìëa úànè éLc÷î-úà ïòé àì-íàéúáòBz-ìëáe Céðà-íâå éðéò ñBçú-àìå òøâà éðà-íâå C ¦ÀŸ©µ©¤¦§¨¦´¦¥½§¨¦©−¦§¨£Ÿ¨®¦§©£¦³¤§©Æ§Ÿ¨´¥¦½§©£¦−

:ìBîçà àìáéìLéúLìMäå CëBúá eìëé áòøáe eúeîé øáca CéúBáéáñ eìté áøça úéLúéLéìMäå C ¬Ÿ¤§«§¦¦¥º©¤´¤¨À¨«¨¨Æ¦§´§¥½§©̧§¦¦½©¤−¤¦§´§¦¨®¦§©§¦¦Æ
:íäéøçà ÷éøà áøçå äøæà çeø-ìëìâéýåýé éðà-ék eòãéå ézîçpäå ía éúîç éúBçðäå étà äìëå §¨´©¡¨¤½§¤−¤¨¦¬©£¥¤«§¨¨´©¦À©£¦¦¯£¨¦²−̈§¦¤¨®§¦§«¨§º¦£¦´§À̈

:ía éúîç éúBlëa éúàð÷a ézøacãéðzàåéúBáéáñ øLà íéBba ätøçìe äaøçì C:øáBò-ìk éðéòì C ¦©Æ§¦Æ§¦§¨¦½§©¦¬£¨¦−¨«§¤§¥Æ§¨§¨´§¤§½̈©¦−£¤´§¦¨®¦§¥¥−¨¥«

i"yx
(‰).äéúîù íéåâä êåúá:העולם øîúå(Â)באמצע

.éèôùî úà:משפטי את íéåâä.ותחלף ïî כתוב שכך
ירושלים  ויושבי יהודה את מנשה ויתעה במשנה
ישראל  בני מפני ה' השמיד אשר הגוים מן רע לעשות

לג) ב והם (ד "ה  תורתו קבלו לא שהגוים פותרים ויש
עליה: ועברו עליהם íëðîä.(Ê)קבלוה ïòé יען

הגוים: מן להפקר עצמכם את לשון íëðîä.הזמינכם
המלך להם א)וימן כמו (דניאל  הומה לשון פתרו ומנחם

גוים מז)המו íëéúåáéáñ:(תהלים øùà íéåâä éèôùîëå
.íúéùò àì לא והמה אלהיהם את המירו לא שהם

פירשו  ורבותינו יועיל בלא כבודי המרתם ואתם אלהים
שבהם  כמקולקלים עשיתם, לא שבהם כמתוקנים

éðà.(Á)עשיתם: íâ:עליך הנני אני וגם עלי בגדת את
(‚È).åúîç éúåçéðäå ולא חמתי תנוח בם כשאנקם

רוחי: שצערתם éúîçðäå.תציקני הצער על ואתנחם
בלע"ז:äôøçìå.(È„)אותי: דישטרוי"ר

cec zcevn
(‰).ÌÈÂ‚‰ ÍÂ˙·במקום היישוב באמצע אותה שמתי

סביבותיה : המה  הגוים וארצות לאÓ˙Â¯.(Â)המובחר  והיא
נתתי אני  ר "ל  לרשעה  משפטי את החליפה כי כגמולי שלמה 
העמים מן יותר לעשות הרשיעה והיא ישרים  משפטים  לה 
כפל  והוא וכו' הארצות מן יותר  לרשעה  החליפה  חוקותי ואת

במ"ש : חוקותי :·‰Ì.ענין ‰ÌÎÓ.(Ê)בדרך  ÔÚÈבעבור
הטובה מרוב  לכן וכו ' העמים  מן  יותר  רב המון היותכם
וישמן שנאמר וכענין וגו' בחוקותי הלכתם ולא  בי בעטתם

ויבעט לב)ישורון Â‚Â'.:(דברים ÌÈÂ‚‰ ÈËÙ˘ÓÎÂלא הם  כי
יועיל : בלא כבודו המירו וישראל  אלהיהם ‰È(Á)המירו

.ÍÈÏÚ: בך אלחם אני  ‡È.הנה  Ì‚:בכם אבגוד  אני גם כן בי שבגדתם כמו פורעניות:ÌÈËÙ˘Ó.ר"ל ‡˘¯(Ë)משפט ˙‡
.È˙È˘Ú ‡Ï:הארץ ימי כל  כמוהו  עוד  אעשה ולא  מעולם  עשיתי לא  אשר גדלו:ÔÚÈ.דבר  מאד  אשר תועבותיך  כל בעבור

(È).ÔÎÏ:רעבון עקת  בך יהיה כי ירושלים  בתוכך הבנים את יאכלו האבות תועבותיך בך È˙È˘ÚÂ.בעבור עוד  אעשה אח "ז
העולם : רוחות מארבע רוח לכל  אפזר  ממך השארית כי פורעניות וגו'ÔÎÏ.(È‡)משפט  אני חי  נשבע הריני תועבותיך  בעבור

ביתר טמאת  וגם  האשרה  פסל  בבית  שם מנשה  כי שקוציך  בכל מקדשי את שטמאת  בעבור לא אם לומר השבועה וכפל
שם: שעשית  ‡‚¯Ú.תועבותיך  È‡ Ì‚Âולא אותך לחסר  אגרע אני גם כן בפני, האשרה פסל בשומך כבודי את  שגרעת כמו

עליך : עיני  ‡ÏÂÓÁ.תחוס ‡Ï È‡ Ì‚Â: עליך אחמול לא אני גם כן כוכבים לעבודת ושחטתם בניך  על חמלת  שלא כמו 
(·È).ÍÈ˙È˘ÈÏ˘: ירושלים בתוכך  וברעב בדבר ימותו עמך  ÍÈ˙Â·È·Ò.שליש  ÂÏÙÈ: המלחמה ‡Ê¯‰.בעת ÁÂ¯ ÏÎÏ לכל אפזר

גלותם: במקום להכותם אחריהם  לרדוף מתערה החרב ואשלוף העולם רוחות מארבע ‡ÈÙ.(È‚)רוח  ‰ÏÎÂאפי חרון אשלים 
אותי : שהכעיסו  הכעס  על  אתנחם ואז בם חמתי ואניח  Â‚Â'.עליהם ÂÚ„ÈÂדברתי ה' שאני ידעו אז חמתי בם  אשלים בעת  ר"ל 

מלבו: הדבר בדא  הנביא  ולא עליהם תבוא  שרעה  יחרפוÁÏ¯·‰.(È„)בקנאתי כולם כי בגוים לחרפה ולהיות חרבה  להיות
עליהם: דרך העובר כל בפני אותך 

oeiv zcevn
(Â).¯Ó˙Â:וחילוף תמורה מל '‰ÌÎÓ.בעבור:ÔÚÈ.(Ê)מל '

רב: עם ועבר:¯ÁÂ.אפזר:È˙È¯ÊÂ.(È)המון ‡Ì(È‡)פאה
.‡Ïיהיה הוא כן לא  אם האומר כאדם  שבועה לשון ענין הוא

רבים  בתים לא אם  וכן אמר  ולא  וגזם וכזאת  ה)כזאת :(ישעיה
.ÍÈˆÂ˜˘: יאמר העכו"ם  ועל  ותיעוב שקץ מל '‡‚¯Ú.מל '

וחסרון: וחמלה:˙ÒÂÁ.גרעון חס אפזר:‡Ê¯‰.(È·)מל '
.˜È¯‡: ריק השלמה :ÏÎÂ‰.(È‚)מל ' מל 'È˙ÂÁÈ‰Â.ענין
תנחומין :È˙ÓÁ‰Â.הנחה : הם·˜È˙‡.מל' כמו כעס  ענין

אל  בלא  לב)קנאוני  חורבן:ÁÏ¯·‰.(È„):(דברים מל '



קעג d wxt l`wfgi - mi`iap

ä-÷øô ìà÷æçéciÎd

ä:úBöøà äéúBáéáñe äézîN íéBbä CBúa íìLeøé úàæ ýåýé éðãà øîà äkåéètLî-úà øîzå ³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½µŸ§´¨©¦ ½§¬©¦−©§¦®¨§¦¤−¨£¨«©¤̧¤¤¦§¨©³
:íäá eëìä-àì éúBwçå eñàî éètLîá ék äéúBáéáñ øLà úBöøàä-ïî éúBwç-úàå íéBbä-ïî äòLøì§¦§¨Æ¦©¦½§¤̧ª©½¦¨£¨−£¤´§¦¤®¨¦³§¦§¨©Æ¨½̈§ª©−Ÿ¨§¬¨¤«

(ñ)æízëìä àì éúBwça íëéúBáéáñ øLà íéBbä-ïî íëðîä ïòé ýåýé éðãà | øîà-äk ïëì̈¥º«Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡¦À©³©£¨§¤Æ¦©¦Æ£¤´§¦«¥¤½§ª©Æ´Ÿ£©§¤½
íëéúBáéáñ øLà íéBbä éètLîëe íúéNò àì éètLî-úàå:íúéNò àìçýåýé éðãà øîà äk ïëì §¤¦§¨©−´Ÿ£¦¤®«§¦§§¥¯©¦²£¤¬§¦¥¤−¬Ÿ£¦¤«¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½

éìò éððä:íéBbä éðéòì íéètLî CëBúá éúéNòå éðà-íb Cèúàå éúéNò-àì øLà úà Cá éúéNòå ¦§¦¬¨©−¦©¨®¦§¨¦¯¦§¥²¦§¨¦−§¥¥¬©¦«§¨¦´¦À̈¥µ£¤´«Ÿ¨¦½¦§¥²
éúáòBz-ìk ïòé ãBò eäîë äNòà-àì-øLà(ô) :Céeìëàé íéðáe CëBúa íéðá eìëàé úBáà ïëì £¤««Ÿ¤¡¤¬¨−Ÿ®©−©¨£Ÿ¨«¦¨¥À¨ºŸ§³¨¦Æ§¥½¨¦−Ÿ§´

(ñ) :çeø-ìëì CúéøàL-ìk-úà éúéøæå íéèôL Cá éúéNòå íúBáààéýåýé éðãà íàð éðà-éç ïëì £¨®§¨¦³¦¨Æ§¨¦½§¥¦¦¬¤¨§¥¦¥−§¨«©¨¥´©À̈¦§ª»£Ÿ¨´¡¦¼
éöewL-ìëa úànè éLc÷î-úà ïòé àì-íàéúáòBz-ìëáe Céðà-íâå éðéò ñBçú-àìå òøâà éðà-íâå C ¦ÀŸ©µ©¤¦§¨¦´¦¥½§¨¦©−¦§¨£Ÿ¨®¦§©£¦³¤§©Æ§Ÿ¨´¥¦½§©£¦−

:ìBîçà àìáéìLéúLìMäå CëBúá eìëé áòøáe eúeîé øáca CéúBáéáñ eìté áøça úéLúéLéìMäå C ¬Ÿ¤§«§¦¦¥º©¤´¤¨À¨«¨¨Æ¦§´§¥½§©̧§¦¦½©¤−¤¦§´§¦¨®¦§©§¦¦Æ
:íäéøçà ÷éøà áøçå äøæà çeø-ìëìâéýåýé éðà-ék eòãéå ézîçpäå ía éúîç éúBçðäå étà äìëå §¨´©¡¨¤½§¤−¤¨¦¬©£¥¤«§¨¨´©¦À©£¦¦¯£¨¦²−̈§¦¤¨®§¦§«¨§º¦£¦´§À̈

:ía éúîç éúBlëa éúàð÷a ézøacãéðzàåéúBáéáñ øLà íéBba ätøçìe äaøçì C:øáBò-ìk éðéòì C ¦©Æ§¦Æ§¦§¨¦½§©¦¬£¨¦−¨«§¤§¥Æ§¨§¨´§¤§½̈©¦−£¤´§¦¨®¦§¥¥−¨¥«

i"yx
(‰).äéúîù íéåâä êåúá:העולם øîúå(Â)באמצע

.éèôùî úà:משפטי את íéåâä.ותחלף ïî כתוב שכך
ירושלים  ויושבי יהודה את מנשה ויתעה במשנה
ישראל  בני מפני ה' השמיד אשר הגוים מן רע לעשות

לג) ב והם (ד "ה  תורתו קבלו לא שהגוים פותרים ויש
עליה: ועברו עליהם íëðîä.(Ê)קבלוה ïòé יען

הגוים: מן להפקר עצמכם את לשון íëðîä.הזמינכם
המלך להם א)וימן כמו (דניאל  הומה לשון פתרו ומנחם

גוים מז)המו íëéúåáéáñ:(תהלים øùà íéåâä éèôùîëå
.íúéùò àì לא והמה אלהיהם את המירו לא שהם

פירשו  ורבותינו יועיל בלא כבודי המרתם ואתם אלהים
שבהם  כמקולקלים עשיתם, לא שבהם כמתוקנים

éðà.(Á)עשיתם: íâ:עליך הנני אני וגם עלי בגדת את
(‚È).åúîç éúåçéðäå ולא חמתי תנוח בם כשאנקם

רוחי: שצערתם éúîçðäå.תציקני הצער על ואתנחם
בלע"ז:äôøçìå.(È„)אותי: דישטרוי"ר

cec zcevn
(‰).ÌÈÂ‚‰ ÍÂ˙·במקום היישוב באמצע אותה שמתי

סביבותיה : המה  הגוים וארצות לאÓ˙Â¯.(Â)המובחר  והיא
נתתי אני  ר "ל  לרשעה  משפטי את החליפה כי כגמולי שלמה 
העמים מן יותר לעשות הרשיעה והיא ישרים  משפטים  לה 
כפל  והוא וכו' הארצות מן יותר  לרשעה  החליפה  חוקותי ואת

במ"ש : חוקותי :·‰Ì.ענין ‰ÌÎÓ.(Ê)בדרך  ÔÚÈבעבור
הטובה מרוב  לכן וכו ' העמים  מן  יותר  רב המון היותכם
וישמן שנאמר וכענין וגו' בחוקותי הלכתם ולא  בי בעטתם

ויבעט לב)ישורון Â‚Â'.:(דברים ÌÈÂ‚‰ ÈËÙ˘ÓÎÂלא הם  כי
יועיל : בלא כבודו המירו וישראל  אלהיהם ‰È(Á)המירו

.ÍÈÏÚ: בך אלחם אני  ‡È.הנה  Ì‚:בכם אבגוד  אני גם כן בי שבגדתם כמו פורעניות:ÌÈËÙ˘Ó.ר"ל ‡˘¯(Ë)משפט ˙‡
.È˙È˘Ú ‡Ï:הארץ ימי כל  כמוהו  עוד  אעשה ולא  מעולם  עשיתי לא  אשר גדלו:ÔÚÈ.דבר  מאד  אשר תועבותיך  כל בעבור

(È).ÔÎÏ:רעבון עקת  בך יהיה כי ירושלים  בתוכך הבנים את יאכלו האבות תועבותיך בך È˙È˘ÚÂ.בעבור עוד  אעשה אח "ז
העולם : רוחות מארבע רוח לכל  אפזר  ממך השארית כי פורעניות וגו'ÔÎÏ.(È‡)משפט  אני חי  נשבע הריני תועבותיך  בעבור

ביתר טמאת  וגם  האשרה  פסל  בבית  שם מנשה  כי שקוציך  בכל מקדשי את שטמאת  בעבור לא אם לומר השבועה וכפל
שם: שעשית  ‡‚¯Ú.תועבותיך  È‡ Ì‚Âולא אותך לחסר  אגרע אני גם כן בפני, האשרה פסל בשומך כבודי את  שגרעת כמו

עליך : עיני  ‡ÏÂÓÁ.תחוס ‡Ï È‡ Ì‚Â: עליך אחמול לא אני גם כן כוכבים לעבודת ושחטתם בניך  על חמלת  שלא כמו 
(·È).ÍÈ˙È˘ÈÏ˘: ירושלים בתוכך  וברעב בדבר ימותו עמך  ÍÈ˙Â·È·Ò.שליש  ÂÏÙÈ: המלחמה ‡Ê¯‰.בעת ÁÂ¯ ÏÎÏ לכל אפזר

גלותם: במקום להכותם אחריהם  לרדוף מתערה החרב ואשלוף העולם רוחות מארבע ‡ÈÙ.(È‚)רוח  ‰ÏÎÂאפי חרון אשלים 
אותי : שהכעיסו  הכעס  על  אתנחם ואז בם חמתי ואניח  Â‚Â'.עליהם ÂÚ„ÈÂדברתי ה' שאני ידעו אז חמתי בם  אשלים בעת  ר"ל 

מלבו: הדבר בדא  הנביא  ולא עליהם תבוא  שרעה  יחרפוÁÏ¯·‰.(È„)בקנאתי כולם כי בגוים לחרפה ולהיות חרבה  להיות
עליהם: דרך העובר כל בפני אותך 

oeiv zcevn
(Â).¯Ó˙Â:וחילוף תמורה מל '‰ÌÎÓ.בעבור:ÔÚÈ.(Ê)מל '

רב: עם ועבר:¯ÁÂ.אפזר:È˙È¯ÊÂ.(È)המון ‡Ì(È‡)פאה
.‡Ïיהיה הוא כן לא  אם האומר כאדם  שבועה לשון ענין הוא

רבים  בתים לא אם  וכן אמר  ולא  וגזם וכזאת  ה)כזאת :(ישעיה
.ÍÈˆÂ˜˘: יאמר העכו"ם  ועל  ותיעוב שקץ מל '‡‚¯Ú.מל '

וחסרון: וחמלה:˙ÒÂÁ.גרעון חס אפזר:‡Ê¯‰.(È·)מל '
.˜È¯‡: ריק השלמה :ÏÎÂ‰.(È‚)מל ' מל 'È˙ÂÁÈ‰Â.ענין
תנחומין :È˙ÓÁ‰Â.הנחה : הם·˜È˙‡.מל' כמו כעס  ענין

אל  בלא  לב)קנאוני  חורבן:ÁÏ¯·‰.(È„):(דברים מל '



hקעד wxt `xfr - miaezk

è-÷øô àøæòehÎf

æéëìî | ãéa eðéðäë eðéëìî eðçðà epzð eðéúðBòáe äfä íBiä ãò äìãâ äîLàa eðçðà eðéúáà éîéî¦¥´£Ÿ¥À£©Æ§Æ§©§¨´§Ÿ½̈©−©´©¤®©£Ÿ¥¿¦©¿£©§Á§¨¥̧Ÿ£¥¹§©´©§¥´
:äfä íBiäk íéðt úLááe äfaáe éáMa áøça úBöøàäç| úàî äpçú äúéä òâø-èòîk äzòå ¨£¨À©¤¹¤©§¦¯©¦¨²§¬Ÿ¤¨¦−§©¬©¤«§©¿̈¦§©¤©Á¨§¨̧§¦¹̈¥¥´

äéçî eðzúìe eðéýìà eðéðéò øéàäì BLã÷ íB÷îa ãúé eðì-úúìå äèéìt eðì øéàLäì eðéýìà ýåýé§¨´¡Ÿ¥À§©§¦¬Æ̈Æ§¥½̈§¨¤¨¬¨¥−¦§´¨§®§¨¦³¥¥ÆÆ¡Ÿ¥½§¦¥²¦«§¨¬
:eðúãáòa èòîèñøô éëìî éðôì ãñç eðéìò-èiå eðéýìà eðáæò àì eðúãáòáe eðçðà íéãáò-ék §©−§©§ª¥«¦«£¨¦´£©½§§©§ª¥½¬Ÿ£¨−̈¡Ÿ¥®©«©¨¥´¤¿¤¦§¥Á©§¥̧¨©¹

(ñ) :íìLeøéáe äãeäéa øãâ eðì-úúìå åéúáøç-úà ãéîòäìe eðéýìà úéa-úà íîBøì äéçî eðì-úúì̈«¤¨´¦«§À̈§¥º¤¥³¡Ÿ¥ÆÆ§©£¦´¤¨§Ÿ½̈§¨«¤¨´¨¥½¦«−̈¦¨¨¦«
ééúBöî eðáæò ék úàæ-éøçà eðéýìà øîàp-äî äzòå:Eàééãáò ãéa úéeö øLàøîàì íéàéápä E §©¨²©Ÿ©¬¡Ÿ¥−©«£¥®Ÿ¦¬¨©−§¦§¤«£¤´¦¦À¨§©̧£¨¤´©§¦¦»¥Ÿ¼

ätî äeàìî øLà íäéúáòBúa úBöøàä énò úcða àéä äcð õøà dzLøì íéàa ízà øLà õøàä̈À̈¤£¤̧©¤³¨¦Æ§¦§½̈¤³¤¦¨Æ¦½§¦©−©¥´¨£¨®§£«Ÿ¥¤À£¤¬¦§²¨¦¤¬
:íúàîèa ät-ìàáéeLøãú-àìå íëéðáì eàNz-ìà íäéúðáe íäéðáì eðzz-ìà íëéúBða äzòå ¤¤−§ª§¨¨«§Â©¨§«¥¤º©¦§´¦§¥¤À§«Ÿ¥¤Æ©¦§´¦§¥¤½§«Ÿ¦§§¯

:íìBò-ãò íëéðáì ízLøBäå õøàä áeè-úà ízìëàå e÷æçz ïòîì íìBò-ãò íúáBèå íîìLâééøçàå §Ÿ¨²§¨−̈©¨®§©´©¤¤§À©£©§¤Æ¤´¨½̈¤§©§¤¬¦§¥¤−©¨«§©«£¥Æ
äzúðå eððBòî ähîì zëNç eðéýìà äzà | ék äìãbä eðúîLàáe íéòøä eðéNòîa eðéìò àaä-ìk̈©¨´¨¥½§©£¥ÆÆ¨¨¦½§©§¨¥−©§Ÿ¨®¦´©¨´¡Ÿ¥À¨©³§¨«§©Æ¨Æ¥«£¥½§¨©¬¨

:úàæk äèéìt eðlãééúBöî øôäì áeLðäðàú àBìä älàä úBáòzä énòa ïzçúäìe Eälk-ãò eða-ó ¨²§¥−̈¨«Ÿ£¨Æ§¨¥´¦§¤½¸§¦§©¥½§©¥¬©Ÿ¥−¨¥®¤£³¤«¡©Æ̈Æ©©¥½
(ô) :äèéìôe úéøàL ïéàìåèeððä äfä íBiäk äèéìô eðøàLð-ék äzà ÷écö ìàøNé éýìà ýåýé §¥¬§¥¦−§¥¨«§º̈¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ©¦´©½¨¦«¦§©¬§§¥−̈§©´©¤®¦§³

éðôìéðôì ãBîòì ïéà ék eðéúîLàa E(ô) :úàæ-ìò E §¨¤ÆÆ§©§¨¥½¦´¥¬©£²§¨¤−©«Ÿ

i"yx
(Ê).òâø èòîë äúòå:שעה חנינה:äðçú.לפי כמו

.ãúé åðì úúìå:ישראל בארץ אותנו כמו ãúé.לקבוע
כ"ב) נאמן:(ישעיה במקום יתד èòî.ותקעתיו äéçî

מועטים: ðçðà(Á)חיים íéãáò éë.å מלך לדריוש
åðáæò.פרס: àì:אותנו עזב כמו èéå.לא מפעל לשון

חסדו: עלינו הטה לשמור øãâ.מטה גדר גודרין שהיו
וגעולה:äãð.(È‡)מצותיו: את íúùøåäå.(È·)טמאה

עולם: עד לבניכם åðéìò.(È‚)הארץ àáä ìë éøçàå

במעשינו  עלינו הגיע אשר הרע המעשה כל אחרי
åðéðåòî.הרעים: äèîì úëùç עד מעונותינו מנעת

לפותרו  לנו ויש גלותינו כפרת על עונינו שנפחת למטה
וגבית  עונינו כל ממנו מלגבות עצמך מנעת זה בענין
חטאתינו: ככל ממנו פרעת ולא העונות מן למטה ממנו

(„È).áéùðä:נשוב ðàúאם àìä.åðá ó תמיה
ïéà.(ÂË)המתקיימת: éë לעמוד בנו טובים מעשים כח

זו: עבירה על לפניך ולהתקיים

cec zcevn
(Ê).‰Ê‰ ÌÂÈ‰Îהשבטים עשרת בני  אשר  היום נראה כאשר 

בבבל  נשארו  רבים  ובנימן יהודה מבני ואף  בגולה המה
¯‚Ú.(Á)בגולה : ËÚÓÎוהיא מה ' חנינה לנו היה הזמן מעט

היא: קטנה ההיא  הגאולה כי על  ומליצה  שאלה  Â‚Â'.מל' „˙È
הקבוע: כיתד בירושלים ËÚÓ.קבועות ‰ÈÁÓמעטים חיים

עבדותינו: ÌÈ„·Ú.(Ë)בעת ÈÎלמלכי אנחנו עבדים עדיין
וכל: מכל  עזבנו לא בעבודתינו  אבל  ÂÈ˙Â·¯Á.פרס  של ‡˙

הזה : למרמס‚„¯.הבית עוד  נהיה לבל מסביב גדורים  להיות
Ê‡˙.(È)לכל : È¯Á‡עזבנו הלא כי היא  מעוטה  הזאת הטובה  לומר נוכל  וכי ר "ל  נאמר מה לנו שעשית  הזאת  הטובה  אחרי

תחשב: לחסד  ההיא  המעט  ואף  ‰È‡.(È‡)מצותיך ‰„ ı¯‡אשר בתועבות כוכבים  העובדי תעוב בעבור ומתועב  מרוחק  ארץ
טומאתם: ברוב  שפתה אל  משפתה הארץ ˙Â˜ÊÁ.(È·)מלאו  ÔÚÓÏ:בידכם להשאר בארץ תאחזו ÌÏÂÚ.למען  „Úובניכם ר"ל

עולם: עד  וכן  ÂÎÂ'.(È‚)לבניהם  È¯Á‡Â:'וכו עלינו הבא העונש כל שראינו ההיאÎ˘Á˙.אחרי המועטת הגאולה אף ר"ל
ולא פליטה לנו נתת  זה ובעבור מהם פחות  ר"ל מעונינו למטה לתתה העונש מנעת בחסדך  אתה כי  לה  ראוים  אנו  אין

מצותיך :‰Â˘·.(È„)בצדקותינו: להפר  שנשוב מהראוי וכי הנשארת בפליטה  והחסד העונש שראינו  אחרי לומר למעלה חוזר
.‰ÏÎ „Ú:חסד עוד  תעשה  ולא  שארית מבלי הכל  לכלות Â‚Â'.(ÂË)עד  ‰˙‡ ˜È„ˆ: במשפט ולא  עמנו עשית  צדקה  ר"ל

.‰Ê‰ ÌÂÈ‰Î: מועטת פליטה  היום  אנחנו ÍÈÙÏ.כאשר Â‰: הוא ובידינו זה בעון אנו  מחזיקים ÂÓÚÏ„.עדיין ÔÈ‡ ÈÎאין ר "ל 
בידינו הוא וטמון הזאת באשמה אנו עדיין וא"כ  הזכות  מעשה בעבור  אותה  להעביר  הזה  העון  על  לפניך לעמוד  זכות  בנו

הוא: בצדקה הנשארת והפליטה

oeiv zcevn
(Ê).È˙ÓÏÎÂ: ובושה כלימה לרומםÌÈ¯‰Ï.מלשון

ופשע:Â˙Ó˘‡Â.ולהגביה: אשמה וחן˙Á‰.(Ë)מל ' חנינה 
תחנה להם היות לבלתי  י"א)וכן הצלהËÈÏÙ‰.:(יהושע ענין

חיות :ÈÁÓ‰.מסמר :È˙„.ושיור : מלשוןÂÈ˙Â·¯Á.(È)מל '
מקיף :‚„¯.חורבה : וריחוק:„‰.(È·)כותל  נדידה  מל '

(„È).˙Î˘Áחשכת ולא כמו כ"ב)מנעת Ù‰Ï¯.(ÂË):(בראשית
חיתון:Ô˙Á˙‰Ï.לבטל : וחמה:˙‡Û.מלשון  אף  מל'

f dpyn ipiny wxt zexdh zkqn

‰Bzîäa Bà Bza Bà Bða àéöBäì øáç ìL Búéa CBúì äñðëpL õøàä íò úLà–øBäè úéaä,äñðëpL éðtî ¥¤©¨¨¤¤¦§§¨§¥¤¨¥§¦§¦§¤§©©¦¨¦§¥¤¦§§¨
úeLøa àHL. ¤¦§

ÂúBøäha eøîà ììk:íãà ìëàì ãçéîä ìk–àîè,áìkä ìëàî ìñtiL ãò;íãà ìëàì ãçéî BðéàL ìëå §¨¨§©§¨¨©§ª¨§Ÿ¤¨¨¨¥©¤¦¨¥¥Ÿ¤©¤¤§¨¤¥§ª¨§Ÿ¤¨¨
–øBäè,íãàì epãçéiL ãò.ãöék?éøëpì BúBìòäì åéìò áMçå úbì ìôpL ìæBb–àîè,áìkì–øBäè;éaø ¨©¤§©£¤¨¨¨¥©¨¤¨©©©§¦©¨¨§©£©¨§¦¨¥©¤¤¨©¦

éøeð ïa ïðçBéànèî.Løç åéìò áMç,ïè÷å äèBL–øBäè;eäeìòä íà–àîè,äNòî ïäì LiL,ïäì ïéàå ¨¨¤¦§©¥¦©¨¨¥¥¤§¨¨¨¦¤¡¨¥¤¥¨¤©£¤§¥¨¤
äáLçî. ©£¨¨

Êíé÷Lîa eàîèpL íéìë éøBçà–øæòéìà éaøøîBà:ïé÷Lnä úà ïéànèî,ïéìëàä úà ïéìñBt ïéàå;òLBäé éaø £¥¥¦¤¦§§§©§¦©¦¡¦¤¤¥§©§¦¤©©§¦§¥§¦¤¨Ÿ¨¦©¦§ª©
øîBà:ïé÷Lnä úà ïéànèî,ïéìëàä úà ïéìñBôe;äéøæò éçà ïBòîLøîBà:Cë àGå Cë àG,eàîèpL ïé÷Lî àlà ¥§©§¦¤©©§¦§¦¤¨Ÿ¨¦¦§£¦£©§¨¥¨§¨¤¨©§¦¤¦§§

d.zeyxa `ly dqpkpy:äñðëð úéáä ìòá ìù åúîäá åà åðá êøåöìù ô"òàå ,úàöì úøäîîå áðâë ñôúú àìù àúúøîå
e.mc` lk`nl cgeind lk:ïéìëåà íúñ ïåâë.`nh:áìëä úìéëàî ìñôéù ãò ïéìëåà úàîåè.mc`l epcgiiy cr,äéðéî äàîåè é÷åôà ïéá ÷åìéç ùéã

:äàîåè äéì ééåúàì.zbl ltpy lfebíåùî ,ìëåà äééååùì äáùçî àéòá àì íéëøëá øåäè óåò úìáðã .ïðáøå éøåð ïá ïðçåé 'ø éâéìô àì úâì ìôð àìùë
,íéëøëá úîå úâì ìôðùë éâéìô éë .àî÷ ÷øô ùéøá àðùéøôãë äáùçî éòá ,íò áåø àëéìã íéøôëáå .øåäè óåò úìáð éìëàå ÷åùì íéàáä íò áåø àëéàã
øàùë àåä éøäå åúâ åúñàî àì øáñ éøåð ïá ïðçåé 'øå .äáùçî éòáå éåàø åðéàå åúâ åúñàî úâì ìôðã àëéä ,äáùçî éòá àì íéëøëáã â"òà éøáñ ïðáø

:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .íéëøëá äáùçî àéòá àìã øåäè óåò úìáð.ohwe dhey yxg eilr ayig:íéðòðëì åìéëàäì
f.miwyna e`nhpy milk ixeg`åéãéå åéðâåà åéðæà åëåú ,ïéàîè åéøåçà ,ïéàîè ïé÷ùîá åéøåçà åàîèðù éìëù ,åìé÷ã íåùî ,íéìë éøåçà è÷ðã éàä

:åìåë àîèð ,ïéàîè ïé÷ùîá åëåú àîèð íà ìáà .äá åìé÷ä ïðáøãî íéìë àîèì ïé÷ùî úàîåèã íåùî ,ïéøåäè.oiwynd z` mi`nhn:ïéìåçã åìéôà
.oilke`d z` oilqet oi`e:äîåøúã åìéôàå.milke`d z` oilqete oiwynd z` oi`nhn xne` ryedi 'xéìé òùåäé 'øó(á"ò 'æ óã äãðá)íéìë éøåçàã

`xephxa yexit
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øáç ìL Búéa CBúì äñðëpL õøàä íò úLà, ברשותו שלא – ÅÆÇÈÈÆÆÄÀÀÈÀÅÆÈÅ
Bzîäa Bà Bza Bà Bða àéöBäì,החבר של  –øBäè úéaä– ÀÄÀÄÀÆÀÇÇÄÈ

בכלים, נגעה שמא חוששים שאין טהור , שבבית מה äñðëpLכל éðtîÄÀÅÆÄÀÀÈ
úeLøa àHL בהמתו או  בתו  או בנו להוציא שנכנסה פי על אף – ÆÄÀ

אלא  בבית לשהות רשות לה היתה לא מקום מכל הבית, בעל של

תיתפס  שלא בכלים, למשמש  היא מתייראת הלכך  בלבד, להוציא
לצאת. וממהרת כגנב,

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שכבר  ומשקים, אוכלים בטומאת לדון  המשניות חוזרות פרקנו סוף ועד  מכאן
מסכתנ של  הראשונים בפרקים ו.נידונה

eøîà ììk,חכמים –úBøäha:אוכלים טהרת בדיני –ãçéîä ìk ÀÈÈÀÇÀÈÈÇÀËÈ
íãà ìëàì,בהם וכיוצא וזיתים וענבים ובשר  לחם כגון  –àîè ÀÙÆÈÈÈÅ

אוכלים, טומאת –áìkä ìëàî ìñtiL ãò,מפרש הרמב"ם – ÇÆÄÈÅÅÙÆÇÆÆ
מאכילת  שייפסל  עד  בטומאתו  נשאר  זה הרי  נטמא, האוכל שאם
אינו  אדם, מאכילת שנפסל אוכל כל  טומאה, קבלת לענין אבל הכלב,

מפרש : הראב"ד אבל  לכלב. עדיין  שראוי פי  על אף טומאה, מקבל 
,mc` lke`l cgeind lkd`neh lawn,alkd zlik`n lqtiiy crכלומר

ראוי אינו שכבר פי  על  אף לכלב, ראוי עדיין  שהמאכל זמן שכל 
טומאה מקבל  הריהו אדם, בסוגיה למאכל שמאריך  אחרונה" "משנה  (עיין

øBäèזו); ,íãà ìëàì ãçéî BðéàL ìëå,טומאה מקבל  ואינו  – ÀÈÆÅÀËÈÀÙÆÈÈÈ
íãàì epãçéiL ãò.אדם למאכל –úbì ìôpL ìæBb ?ãöék ÇÆÀÇÂÆÈÈÈÅÇÈÆÈÇÇÇ

אדם, למאכל  מיוחד  כאינו נחשב הריהו בגת שנמאס וכיון –áMçåÀÄÇ
BúBìòäì åéìò,הגת מן –éøëpì, נכרי לאכילת –àîè,הגוזל – ÈÈÀÇÂÇÈÀÄÈÅ

טהור עוף נבלת א )כדין  א, לעיל למאכל(עיין עליו חישב שהרי ,

כלב,ìáìkאדם; לאכילת להעלותו עליו חישב  –øBäè,הגוזל – ÇÆÆÈ
משנתנו  אוכלים. טומאת מתטמא אינו  אדם, למאכל ייחדֹו ולא שהואיל

בחייו  ראוי היה שהגוזל  פי על  שאף להשמיענו, כדי  זו , דוגמה נקטה
מאכילת  ונפסל  נמאס הריהו  ומת, לגת כשנפל  מקום מכל  אדם, לאכילת

להאכילו  עליו חישב אם לפיכך  לאדם, שייחדנו  עד  טהור  והוא אדם,
טהור. כלב, לאכילת עליו חישב ואם טמא, הוא ïðçBéלנכרי , éaøÇÄÈÈ

ànèî éøeð ïaטהור עוף שנבלת סובר, הוא שכן הגוזל, את – ÆÄÀÇÅ
כלל  מחשבה צריכה ב).אינה נ, נידה הגוזל(רש"י שאם מפרשים, יש 

בנבלת  מודים הכל  שכן מחלוקת, אין מאליו , מת אלא לגת נפל  לא

הבאים  מבין  שרבים משום מחשבה, צריכה שאינה בכרכים טהור עוף
הכל עם, רוב שאין ובכפרים טהור; עוף נבלת אוכלים לשוק שם

אלא  וחכמים נורי  בן יוחנן רבי  נחלקו ולא מחשבה; שצריכה מודים
שבכרכים  פי על  אף סוברים, שחכמים ומת, לגת שנפל  בכרכים בגוזל 

נפל והגוזל הואיל מקום מכל  מחשבה, צריכה אינה טהור  עוף נבלת
מחשבה. צריך  הלכך אדם, לאכילת ראוי  ואינו  בגת נמאס הרי  לגת

טהור עוף נבלת כשאר  ודינו  בגת נמאס שלא סובר, נורי בן  יוחנן ורבי 
מחשבה צריך  שאינו תוספות בכרכים, עיין ברטנורא; הרא"ש ; (הר"ש ;

נ, נידה במסכת ― הגמרא  לפי שכן דבריהם, על  שתמה  איגר עקיבא  רבי 

צריכה  הטהור העוף  נבלת  אין בכפרים אף יוחנן רבי  שלדעת  יוצא , ב―

אחרונה "). "משנה  ועיין ïè÷åמחשבה; äèBL ,Løç åéìò áMç– ÄÇÈÈÅÅÆÀÈÈ
גוי, לאכילת הגוזל את אינה øBäèלהעלות שמחשבתם הגוזל, – È

eäeìòäמועילה; íà,לגוי להאכילו כדי  וקטן , שוטה חרש , – ÄÆÁ
àîè, הגוזל –äNòî ïäì LiLעל המעיד  מעשה עשו  שאם – ÈÅÆÅÈÆÇÂÆ

מועיל , זה הרי äáLçîמחשבתם, ïäì ïéàå מחשבתם אבל  – ÀÅÈÆÇÂÈÈ
כלום. אינה מעשה בלא

i p y m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ו ): כה, (כלים שנינו oiwynaכבר  eixeg` e`nhpy ilk"– mi`nh(טמאים) eixeg`
חכמים. ilkd(מגזירת ixeg`;(הכלי של  החיצון  הצד eicieהיינו  epf`e epb`e ekez

oixedh Ð.(תרומה עליה ישרפו שלא כדי זו , בטומאה היכר  חכמים nhp`(שעשו
ekez– טמאים) במשקים הכלי, nh`.(של elekשנטמאו כלים באחורי דנה משנתנו

תנאים. בזה ונחלקו  מטמאים. הם מה טמאים, במשקים

íé÷Lîa eàîèpL íéìë éøBçà,טומאתם קלה והרי  טמאים; – ÂÅÅÄÆÄÀÀÀÇÀÄ
בהקדמה  שהבאנו כמו טהור, ותוכם טמאים בלבד שאחוריהם

ïé÷Lnäלמשנתנו, úà ïéànèî :øîBà øæòéìà éaø אפילו – ÇÄÁÄÆÆÅÀÇÀÄÆÇÇÀÄ
נעשים  הם הרי  הטמאים, הכלי באחורי המשקים נגעו  שאם חולין, של

חכמים, מגזירת ïéìëàäראשון  úà ïéìñBt ïéàåשל אפילו  – ÀÅÀÄÆÈÙÈÄ
נשארים  הם הרי  הכלי, באחורי  תרומה של אוכלים נגעו  שאם תרומה,

ïéìñBôeטהורים. ,ïé÷Lnä úà ïéànèî :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÀÇÀÄÆÇÇÀÄÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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è-÷øô àøæòehÎf

æéëìî | ãéa eðéðäë eðéëìî eðçðà epzð eðéúðBòáe äfä íBiä ãò äìãâ äîLàa eðçðà eðéúáà éîéî¦¥´£Ÿ¥À£©Æ§Æ§©§¨´§Ÿ½̈©−©´©¤®©£Ÿ¥¿¦©¿£©§Á§¨¥̧Ÿ£¥¹§©´©§¥´
:äfä íBiäk íéðt úLááe äfaáe éáMa áøça úBöøàäç| úàî äpçú äúéä òâø-èòîk äzòå ¨£¨À©¤¹¤©§¦¯©¦¨²§¬Ÿ¤¨¦−§©¬©¤«§©¿̈¦§©¤©Á¨§¨̧§¦¹̈¥¥´

äéçî eðzúìe eðéýìà eðéðéò øéàäì BLã÷ íB÷îa ãúé eðì-úúìå äèéìt eðì øéàLäì eðéýìà ýåýé§¨´¡Ÿ¥À§©§¦¬Æ̈Æ§¥½̈§¨¤¨¬¨¥−¦§´¨§®§¨¦³¥¥ÆÆ¡Ÿ¥½§¦¥²¦«§¨¬
:eðúãáòa èòîèñøô éëìî éðôì ãñç eðéìò-èiå eðéýìà eðáæò àì eðúãáòáe eðçðà íéãáò-ék §©−§©§ª¥«¦«£¨¦´£©½§§©§ª¥½¬Ÿ£¨−̈¡Ÿ¥®©«©¨¥´¤¿¤¦§¥Á©§¥̧¨©¹

(ñ) :íìLeøéáe äãeäéa øãâ eðì-úúìå åéúáøç-úà ãéîòäìe eðéýìà úéa-úà íîBøì äéçî eðì-úúì̈«¤¨´¦«§À̈§¥º¤¥³¡Ÿ¥ÆÆ§©£¦´¤¨§Ÿ½̈§¨«¤¨´¨¥½¦«−̈¦¨¨¦«
ééúBöî eðáæò ék úàæ-éøçà eðéýìà øîàp-äî äzòå:Eàééãáò ãéa úéeö øLàøîàì íéàéápä E §©¨²©Ÿ©¬¡Ÿ¥−©«£¥®Ÿ¦¬¨©−§¦§¤«£¤´¦¦À¨§©̧£¨¤´©§¦¦»¥Ÿ¼

ätî äeàìî øLà íäéúáòBúa úBöøàä énò úcða àéä äcð õøà dzLøì íéàa ízà øLà õøàä̈À̈¤£¤̧©¤³¨¦Æ§¦§½̈¤³¤¦¨Æ¦½§¦©−©¥´¨£¨®§£«Ÿ¥¤À£¤¬¦§²¨¦¤¬
:íúàîèa ät-ìàáéeLøãú-àìå íëéðáì eàNz-ìà íäéúðáe íäéðáì eðzz-ìà íëéúBða äzòå ¤¤−§ª§¨¨«§Â©¨§«¥¤º©¦§´¦§¥¤À§«Ÿ¥¤Æ©¦§´¦§¥¤½§«Ÿ¦§§¯

:íìBò-ãò íëéðáì ízLøBäå õøàä áeè-úà ízìëàå e÷æçz ïòîì íìBò-ãò íúáBèå íîìLâééøçàå §Ÿ¨²§¨−̈©¨®§©´©¤¤§À©£©§¤Æ¤´¨½̈¤§©§¤¬¦§¥¤−©¨«§©«£¥Æ
äzúðå eððBòî ähîì zëNç eðéýìà äzà | ék äìãbä eðúîLàáe íéòøä eðéNòîa eðéìò àaä-ìk̈©¨´¨¥½§©£¥ÆÆ¨¨¦½§©§¨¥−©§Ÿ¨®¦´©¨´¡Ÿ¥À¨©³§¨«§©Æ¨Æ¥«£¥½§¨©¬¨

:úàæk äèéìt eðlãééúBöî øôäì áeLðäðàú àBìä älàä úBáòzä énòa ïzçúäìe Eälk-ãò eða-ó ¨²§¥−̈¨«Ÿ£¨Æ§¨¥´¦§¤½¸§¦§©¥½§©¥¬©Ÿ¥−¨¥®¤£³¤«¡©Æ̈Æ©©¥½
(ô) :äèéìôe úéøàL ïéàìåèeððä äfä íBiäk äèéìô eðøàLð-ék äzà ÷écö ìàøNé éýìà ýåýé §¥¬§¥¦−§¥¨«§º̈¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ©¦´©½¨¦«¦§©¬§§¥−̈§©´©¤®¦§³

éðôìéðôì ãBîòì ïéà ék eðéúîLàa E(ô) :úàæ-ìò E §¨¤ÆÆ§©§¨¥½¦´¥¬©£²§¨¤−©«Ÿ

i"yx
(Ê).òâø èòîë äúòå:שעה חנינה:äðçú.לפי כמו

.ãúé åðì úúìå:ישראל בארץ אותנו כמו ãúé.לקבוע
כ"ב) נאמן:(ישעיה במקום יתד èòî.ותקעתיו äéçî

מועטים: ðçðà(Á)חיים íéãáò éë.å מלך לדריוש
åðáæò.פרס: àì:אותנו עזב כמו èéå.לא מפעל לשון

חסדו: עלינו הטה לשמור øãâ.מטה גדר גודרין שהיו
וגעולה:äãð.(È‡)מצותיו: את íúùøåäå.(È·)טמאה

עולם: עד לבניכם åðéìò.(È‚)הארץ àáä ìë éøçàå

במעשינו  עלינו הגיע אשר הרע המעשה כל אחרי
åðéðåòî.הרעים: äèîì úëùç עד מעונותינו מנעת

לפותרו  לנו ויש גלותינו כפרת על עונינו שנפחת למטה
וגבית  עונינו כל ממנו מלגבות עצמך מנעת זה בענין
חטאתינו: ככל ממנו פרעת ולא העונות מן למטה ממנו

(„È).áéùðä:נשוב ðàúאם àìä.åðá ó תמיה
ïéà.(ÂË)המתקיימת: éë לעמוד בנו טובים מעשים כח

זו: עבירה על לפניך ולהתקיים

cec zcevn
(Ê).‰Ê‰ ÌÂÈ‰Îהשבטים עשרת בני  אשר  היום נראה כאשר 

בבבל  נשארו  רבים  ובנימן יהודה מבני ואף  בגולה המה
¯‚Ú.(Á)בגולה : ËÚÓÎוהיא מה ' חנינה לנו היה הזמן מעט

היא: קטנה ההיא  הגאולה כי על  ומליצה  שאלה  Â‚Â'.מל' „˙È
הקבוע: כיתד בירושלים ËÚÓ.קבועות ‰ÈÁÓמעטים חיים

עבדותינו: ÌÈ„·Ú.(Ë)בעת ÈÎלמלכי אנחנו עבדים עדיין
וכל: מכל  עזבנו לא בעבודתינו  אבל  ÂÈ˙Â·¯Á.פרס  של ‡˙

הזה : למרמס‚„¯.הבית עוד  נהיה לבל מסביב גדורים  להיות
Ê‡˙.(È)לכל : È¯Á‡עזבנו הלא כי היא  מעוטה  הזאת הטובה  לומר נוכל  וכי ר "ל  נאמר מה לנו שעשית  הזאת  הטובה  אחרי

תחשב: לחסד  ההיא  המעט  ואף  ‰È‡.(È‡)מצותיך ‰„ ı¯‡אשר בתועבות כוכבים  העובדי תעוב בעבור ומתועב  מרוחק  ארץ
טומאתם: ברוב  שפתה אל  משפתה הארץ ˙Â˜ÊÁ.(È·)מלאו  ÔÚÓÏ:בידכם להשאר בארץ תאחזו ÌÏÂÚ.למען  „Úובניכם ר"ל

עולם: עד  וכן  ÂÎÂ'.(È‚)לבניהם  È¯Á‡Â:'וכו עלינו הבא העונש כל שראינו ההיאÎ˘Á˙.אחרי המועטת הגאולה אף ר"ל
ולא פליטה לנו נתת  זה ובעבור מהם פחות  ר"ל מעונינו למטה לתתה העונש מנעת בחסדך  אתה כי  לה  ראוים  אנו  אין

מצותיך :‰Â˘·.(È„)בצדקותינו: להפר  שנשוב מהראוי וכי הנשארת בפליטה  והחסד העונש שראינו  אחרי לומר למעלה חוזר
.‰ÏÎ „Ú:חסד עוד  תעשה  ולא  שארית מבלי הכל  לכלות Â‚Â'.(ÂË)עד  ‰˙‡ ˜È„ˆ: במשפט ולא  עמנו עשית  צדקה  ר"ל

.‰Ê‰ ÌÂÈ‰Î: מועטת פליטה  היום  אנחנו ÍÈÙÏ.כאשר Â‰: הוא ובידינו זה בעון אנו  מחזיקים ÂÓÚÏ„.עדיין ÔÈ‡ ÈÎאין ר "ל 
בידינו הוא וטמון הזאת באשמה אנו עדיין וא"כ  הזכות  מעשה בעבור  אותה  להעביר  הזה  העון  על  לפניך לעמוד  זכות  בנו

הוא: בצדקה הנשארת והפליטה

oeiv zcevn
(Ê).È˙ÓÏÎÂ: ובושה כלימה לרומםÌÈ¯‰Ï.מלשון

ופשע:Â˙Ó˘‡Â.ולהגביה: אשמה וחן˙Á‰.(Ë)מל ' חנינה 
תחנה להם היות לבלתי  י"א)וכן הצלהËÈÏÙ‰.:(יהושע ענין

חיות :ÈÁÓ‰.מסמר :È˙„.ושיור : מלשוןÂÈ˙Â·¯Á.(È)מל '
מקיף :‚„¯.חורבה : וריחוק:„‰.(È·)כותל  נדידה  מל '

(„È).˙Î˘Áחשכת ולא כמו כ"ב)מנעת Ù‰Ï¯.(ÂË):(בראשית
חיתון:Ô˙Á˙‰Ï.לבטל : וחמה:˙‡Û.מלשון  אף  מל'

f dpyn ipiny wxt zexdh zkqn

‰Bzîäa Bà Bza Bà Bða àéöBäì øáç ìL Búéa CBúì äñðëpL õøàä íò úLà–øBäè úéaä,äñðëpL éðtî ¥¤©¨¨¤¤¦§§¨§¥¤¨¥§¦§¦§¤§©©¦¨¦§¥¤¦§§¨
úeLøa àHL. ¤¦§

ÂúBøäha eøîà ììk:íãà ìëàì ãçéîä ìk–àîè,áìkä ìëàî ìñtiL ãò;íãà ìëàì ãçéî BðéàL ìëå §¨¨§©§¨¨©§ª¨§Ÿ¤¨¨¨¥©¤¦¨¥¥Ÿ¤©¤¤§¨¤¥§ª¨§Ÿ¤¨¨
–øBäè,íãàì epãçéiL ãò.ãöék?éøëpì BúBìòäì åéìò áMçå úbì ìôpL ìæBb–àîè,áìkì–øBäè;éaø ¨©¤§©£¤¨¨¨¥©¨¤¨©©©§¦©¨¨§©£©¨§¦¨¥©¤¤¨©¦

éøeð ïa ïðçBéànèî.Løç åéìò áMç,ïè÷å äèBL–øBäè;eäeìòä íà–àîè,äNòî ïäì LiL,ïäì ïéàå ¨¨¤¦§©¥¦©¨¨¥¥¤§¨¨¨¦¤¡¨¥¤¥¨¤©£¤§¥¨¤
äáLçî. ©£¨¨

Êíé÷Lîa eàîèpL íéìë éøBçà–øæòéìà éaøøîBà:ïé÷Lnä úà ïéànèî,ïéìëàä úà ïéìñBt ïéàå;òLBäé éaø £¥¥¦¤¦§§§©§¦©¦¡¦¤¤¥§©§¦¤©©§¦§¥§¦¤¨Ÿ¨¦©¦§ª©
øîBà:ïé÷Lnä úà ïéànèî,ïéìëàä úà ïéìñBôe;äéøæò éçà ïBòîLøîBà:Cë àGå Cë àG,eàîèpL ïé÷Lî àlà ¥§©§¦¤©©§¦§¦¤¨Ÿ¨¦¦§£¦£©§¨¥¨§¨¤¨©§¦¤¦§§

d.zeyxa `ly dqpkpy:äñðëð úéáä ìòá ìù åúîäá åà åðá êøåöìù ô"òàå ,úàöì úøäîîå áðâë ñôúú àìù àúúøîå
e.mc` lk`nl cgeind lk:ïéìëåà íúñ ïåâë.`nh:áìëä úìéëàî ìñôéù ãò ïéìëåà úàîåè.mc`l epcgiiy cr,äéðéî äàîåè é÷åôà ïéá ÷åìéç ùéã

:äàîåè äéì ééåúàì.zbl ltpy lfebíåùî ,ìëåà äééååùì äáùçî àéòá àì íéëøëá øåäè óåò úìáðã .ïðáøå éøåð ïá ïðçåé 'ø éâéìô àì úâì ìôð àìùë
,íéëøëá úîå úâì ìôðùë éâéìô éë .àî÷ ÷øô ùéøá àðùéøôãë äáùçî éòá ,íò áåø àëéìã íéøôëáå .øåäè óåò úìáð éìëàå ÷åùì íéàáä íò áåø àëéàã
øàùë àåä éøäå åúâ åúñàî àì øáñ éøåð ïá ïðçåé 'øå .äáùçî éòáå éåàø åðéàå åúâ åúñàî úâì ìôðã àëéä ,äáùçî éòá àì íéëøëáã â"òà éøáñ ïðáø

:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .íéëøëá äáùçî àéòá àìã øåäè óåò úìáð.ohwe dhey yxg eilr ayig:íéðòðëì åìéëàäì
f.miwyna e`nhpy milk ixeg`åéãéå åéðâåà åéðæà åëåú ,ïéàîè åéøåçà ,ïéàîè ïé÷ùîá åéøåçà åàîèðù éìëù ,åìé÷ã íåùî ,íéìë éøåçà è÷ðã éàä

:åìåë àîèð ,ïéàîè ïé÷ùîá åëåú àîèð íà ìáà .äá åìé÷ä ïðáøãî íéìë àîèì ïé÷ùî úàîåèã íåùî ,ïéøåäè.oiwynd z` mi`nhn:ïéìåçã åìéôà
.oilke`d z` oilqet oi`e:äîåøúã åìéôàå.milke`d z` oilqete oiwynd z` oi`nhn xne` ryedi 'xéìé òùåäé 'øó(á"ò 'æ óã äãðá)íéìë éøåçàã

`xephxa yexit
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øáç ìL Búéa CBúì äñðëpL õøàä íò úLà, ברשותו שלא – ÅÆÇÈÈÆÆÄÀÀÈÀÅÆÈÅ
Bzîäa Bà Bza Bà Bða àéöBäì,החבר של  –øBäè úéaä– ÀÄÀÄÀÆÀÇÇÄÈ

בכלים, נגעה שמא חוששים שאין טהור , שבבית מה äñðëpLכל éðtîÄÀÅÆÄÀÀÈ
úeLøa àHL בהמתו או  בתו  או בנו להוציא שנכנסה פי על אף – ÆÄÀ

אלא  בבית לשהות רשות לה היתה לא מקום מכל הבית, בעל של

תיתפס  שלא בכלים, למשמש  היא מתייראת הלכך  בלבד, להוציא
לצאת. וממהרת כגנב,

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שכבר  ומשקים, אוכלים בטומאת לדון  המשניות חוזרות פרקנו סוף ועד  מכאן
מסכתנ של  הראשונים בפרקים ו.נידונה

eøîà ììk,חכמים –úBøäha:אוכלים טהרת בדיני –ãçéîä ìk ÀÈÈÀÇÀÈÈÇÀËÈ
íãà ìëàì,בהם וכיוצא וזיתים וענבים ובשר  לחם כגון  –àîè ÀÙÆÈÈÈÅ

אוכלים, טומאת –áìkä ìëàî ìñtiL ãò,מפרש הרמב"ם – ÇÆÄÈÅÅÙÆÇÆÆ
מאכילת  שייפסל  עד  בטומאתו  נשאר  זה הרי  נטמא, האוכל שאם
אינו  אדם, מאכילת שנפסל אוכל כל  טומאה, קבלת לענין אבל הכלב,

מפרש : הראב"ד אבל  לכלב. עדיין  שראוי פי  על אף טומאה, מקבל 
,mc` lke`l cgeind lkd`neh lawn,alkd zlik`n lqtiiy crכלומר

ראוי אינו שכבר פי  על  אף לכלב, ראוי עדיין  שהמאכל זמן שכל 
טומאה מקבל  הריהו אדם, בסוגיה למאכל שמאריך  אחרונה" "משנה  (עיין

øBäèזו); ,íãà ìëàì ãçéî BðéàL ìëå,טומאה מקבל  ואינו  – ÀÈÆÅÀËÈÀÙÆÈÈÈ
íãàì epãçéiL ãò.אדם למאכל –úbì ìôpL ìæBb ?ãöék ÇÆÀÇÂÆÈÈÈÅÇÈÆÈÇÇÇ

אדם, למאכל  מיוחד  כאינו נחשב הריהו בגת שנמאס וכיון –áMçåÀÄÇ
BúBìòäì åéìò,הגת מן –éøëpì, נכרי לאכילת –àîè,הגוזל – ÈÈÀÇÂÇÈÀÄÈÅ

טהור עוף נבלת א )כדין  א, לעיל למאכל(עיין עליו חישב שהרי ,

כלב,ìáìkאדם; לאכילת להעלותו עליו חישב  –øBäè,הגוזל – ÇÆÆÈ
משנתנו  אוכלים. טומאת מתטמא אינו  אדם, למאכל ייחדֹו ולא שהואיל

בחייו  ראוי היה שהגוזל  פי על  שאף להשמיענו, כדי  זו , דוגמה נקטה
מאכילת  ונפסל  נמאס הריהו  ומת, לגת כשנפל  מקום מכל  אדם, לאכילת

להאכילו  עליו חישב אם לפיכך  לאדם, שייחדנו  עד  טהור  והוא אדם,
טהור. כלב, לאכילת עליו חישב ואם טמא, הוא ïðçBéלנכרי , éaøÇÄÈÈ

ànèî éøeð ïaטהור עוף שנבלת סובר, הוא שכן הגוזל, את – ÆÄÀÇÅ
כלל  מחשבה צריכה ב).אינה נ, נידה הגוזל(רש"י שאם מפרשים, יש 

בנבלת  מודים הכל  שכן מחלוקת, אין מאליו , מת אלא לגת נפל  לא

הבאים  מבין  שרבים משום מחשבה, צריכה שאינה בכרכים טהור עוף
הכל עם, רוב שאין ובכפרים טהור; עוף נבלת אוכלים לשוק שם

אלא  וחכמים נורי  בן יוחנן רבי  נחלקו ולא מחשבה; שצריכה מודים
שבכרכים  פי על  אף סוברים, שחכמים ומת, לגת שנפל  בכרכים בגוזל 

נפל והגוזל הואיל מקום מכל  מחשבה, צריכה אינה טהור  עוף נבלת
מחשבה. צריך  הלכך אדם, לאכילת ראוי  ואינו  בגת נמאס הרי  לגת

טהור עוף נבלת כשאר  ודינו  בגת נמאס שלא סובר, נורי בן  יוחנן ורבי 
מחשבה צריך  שאינו תוספות בכרכים, עיין ברטנורא; הרא"ש ; (הר"ש ;

נ, נידה במסכת ― הגמרא  לפי שכן דבריהם, על  שתמה  איגר עקיבא  רבי 

צריכה  הטהור העוף  נבלת  אין בכפרים אף יוחנן רבי  שלדעת  יוצא , ב―

אחרונה "). "משנה  ועיין ïè÷åמחשבה; äèBL ,Løç åéìò áMç– ÄÇÈÈÅÅÆÀÈÈ
גוי, לאכילת הגוזל את אינה øBäèלהעלות שמחשבתם הגוזל, – È

eäeìòäמועילה; íà,לגוי להאכילו כדי  וקטן , שוטה חרש , – ÄÆÁ
àîè, הגוזל –äNòî ïäì LiLעל המעיד  מעשה עשו  שאם – ÈÅÆÅÈÆÇÂÆ

מועיל , זה הרי äáLçîמחשבתם, ïäì ïéàå מחשבתם אבל  – ÀÅÈÆÇÂÈÈ
כלום. אינה מעשה בלא

i p y m e i
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ו ): כה, (כלים שנינו oiwynaכבר  eixeg` e`nhpy ilk"– mi`nh(טמאים) eixeg`
חכמים. ilkd(מגזירת ixeg`;(הכלי של  החיצון  הצד eicieהיינו  epf`e epb`e ekez

oixedh Ð.(תרומה עליה ישרפו שלא כדי זו , בטומאה היכר  חכמים nhp`(שעשו
ekez– טמאים) במשקים הכלי, nh`.(של elekשנטמאו כלים באחורי דנה משנתנו

תנאים. בזה ונחלקו  מטמאים. הם מה טמאים, במשקים

íé÷Lîa eàîèpL íéìë éøBçà,טומאתם קלה והרי  טמאים; – ÂÅÅÄÆÄÀÀÀÇÀÄ
בהקדמה  שהבאנו כמו טהור, ותוכם טמאים בלבד שאחוריהם

ïé÷Lnäלמשנתנו, úà ïéànèî :øîBà øæòéìà éaø אפילו – ÇÄÁÄÆÆÅÀÇÀÄÆÇÇÀÄ
נעשים  הם הרי  הטמאים, הכלי באחורי המשקים נגעו  שאם חולין, של

חכמים, מגזירת ïéìëàäראשון  úà ïéìñBt ïéàåשל אפילו  – ÀÅÀÄÆÈÙÈÄ
נשארים  הם הרי  הכלי, באחורי  תרומה של אוכלים נגעו  שאם תרומה,

ïéìñBôeטהורים. ,ïé÷Lnä úà ïéànèî :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÀÇÀÄÆÇÇÀÄÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéìkä éøBçàa–ãçà ïéànèî,ãçà ïéìñBôe;øîBà äæ éøä:éànèîéðeànè àG E,äzàåéðúànè. ©£¥©¥¦§©§¦¤¨§¦¤¨£¥¤¥§©§¤¦§¦§©¨¦¥©¦
Áñøôè÷ àéäL äáøò,çôBè ä÷Lîe ïìòîìî ÷öaäåïhîlî,GLäöéaëa úBëéúç L–úBôøèöî ïðéà; £¥¨¤¦§©§¥§©¨¥¦§©§¨©§¤¥©¦§©¨¨£¦§©¥¨¥¨¦§¨§

íézLe–úBôøèöî.éñBé éaøøîBà:úBôøèöî ïðéà íézL óà,úBööBø eéä ïk íà àlàä÷Lî.ä÷Lî äéä íàå §©¦¦§¨§©¦¥¥©§©¦¥¨¦§¨§¤¨¦¥¨§©§¤§¦¨¨©§¤
ãîBò,ïéòk elôàìcøçä–óøèöî.àñBc éaøøîBà:óøèöî Bðéà ãeøt ìëà. ¥£¦§¥©©§¨¦§¨¥©¦¨¥Ÿ¤¨¥¦§¨¥

î àäéù íåé ìåáè ìò ïðáø åøæâ àìã ïé÷ùîä úà àîèî åðéàù íåé ìåáè äî ,íåé ìåáèî å"÷ äîåøú éìëåà íéìñåôíéìëåà ìñåô ä"ôà ,ïé÷ùîä úà àîè
áéúëã ,äîåøú ìù(áë àø÷éå)éøåçà .éòúùî äîåøúá àø÷ã ,åùîù áéøòéù ãò äîåøúá ìåëàì øåäè åðéà ,íéùã÷ä ïî ìëàé øçàå øäèå ùîùä àáå

ìåáèå ,ïðáøã ïé÷ùîá àîèðù íéìë éøåçàã íåùî ,øîåçå ì÷ éàäì ùééç àìã øæòéìà 'øå .äîåøúä úà ïéìñåô åäéù ïéã åðéà ,ïé÷ùîä úà ïéàîèîù íéìë
:å"÷ ïéðã ïéà àúééøåàãî ïðáøãå ,àúééøåàã íåé.dixfr ig` oernyêëéôì ,äøåúá ÷åñòéù åéçà ïåòîùì ïåæî ÷ôñî äéäå àéèî÷øôá ÷ñò äéøæòù éôì

:åéçà äéøæò íù ìò àø÷ð.jk `le jk `läîåøú ìù ïé÷ùî ïúåàå ,äîåøú ä÷ùî ïéàîèî ìáà ,äîåøú éìëåà ïéìñåô àìå ïéìåç ä÷ùî ïéàîèî àì
,äîåøú ìù ïé÷ùîì äîåøú ìù íéìëåàä éøîà÷ã åðééäå .äîåøú ìù íéøçà íéìëåà íéìñåô íéìëåà ïúåàå ,íééðù åùòðù äîåøú éìëåàá ãçà ïéàîèî

:øæòéìà 'øë äëìäå .éðúàîè äúàå ,äîåøú éìëåà åìñô àìã ,éðåàîè àì êéàîèîä éìë éøåçà øîåìë ,éðåàîè àì êéàîèî
g.qxthw `idy:ïåøãî ïéòë êåîð ãçà äãöù.ohnln gteh dwynäúìéìá äìòîìî ìáà ,çôåè äìù ä÷ùîå äëø äúìéìáù ÷öá åðééäå ,êåîðä ãöá

:çôåè ä÷ùî ïéàå äáò.zekizg ylyúòâåð úéòöîàä àúùäå ,äèîìî úçôåèäå ,åæ ìöà åæ úåøåãñ ,çôåè ïðéà íéúùå çôåè ãçà ,äöéáë ïúùìù ïéá
:úéòöîàá úòâåð äðåéìòäå úçôåèá,zetxhvn opi`úà úøáçî äðéà äòéâðã ,äáéøòä úà àîèéå ä÷ùîä øåæçéå äèîìù çôåè ä÷ùîä àîèì äöéáëì

àî÷ ÷øôá ïðúãë úåëùåð ë"àà ,÷öáä('æ äðùî)ëùåð úåöø÷î:åæ úà åæ úå.zetxhvn mizyäá ùéù äðåúçúä ,÷öá úåëéúç éúù àìà åéä àì íà
:äáéøòä úà àîèéå øåæçéå ä÷ùîä àîèì úåôøèöî ,äöéáë ïäéúù ïéáå ,äá úòâåðä äðîéä äìòîìùå çôåè ä÷ùîk"`` oitxhvn oi` mizy elit`

dwyn zevvex eid:éñåé éáøë äëìä ïéàå .úåëéúçä éúù ïéá ãîåòå ÷çåã ä÷ùî äéäéù ãò øáçî ä÷ùî ïéà íìåòì.cner dwyn did m`eíà øîåìë

`xephxa yexit

ïéìëàä úàהרי האחוריים את שטימאו  שהמשקים תרומה, של – ÆÈÙÈÄ
ועש לטומאה, ראשון  פוסלהיו והשני לטומאה, שני  האחוריים את ו 

בגמרא לטומאה. שלישי אותם ועושה תרומה, של  ז ,אוכלים (נידה

יום:ב) מטבול  וחומר  קל הוא שדן  יהושע, רבי  של טעמו  dnמבואר 
oileg dwyn `nhn epi`y mei leah יום טבול  על חכמים גזרו  (שלא

– המשקים. את מטמא ז שיהא ח , פרה dnexz),עיין ly milke` lqet
הקדשים" מן  יאכל ואחר  וטהר , השמש  "ובא ז: כב, בויקרא (שנאמר

הכתוב  בתרומה שכן  שמשו, שיעריב עד בתרומה לאכול  טהור אינו –
`oilkeמדבר), oilqet ediy oic epi` ,oileg dwyn oi`nhny milk ixeg`

?dnexz lyשאחורי משום זה, וחומר  קל דן  אינו  אליעזר רבי ברם, –
סופרים מדברי  אלא טומאתם אין  במשקים שנטמאו  (zxifbnכלים

,(minkgוחומר קל דנים אין  ולדעתו התורה, מן טומאתו יום וטבול
סופרים; דברי על תורה של øîBà:מדבר äéøæò éçà ïBòîLÄÀÂÄÂÇÀÈÅ

Cë àGå Cë àG מטמאים אינם במשקים שנטמאו כלים אחורי – ÈÀÈ
תרומה, של  האוכלים את פוסלים ואינם חולין  של  המשקים àlàÆÈאת

ïé÷Lî,תרומה של –íéìkä éøBçàa eàîèpLאחורי שכן  – ÇÀÄÆÄÀÀÇÂÅÇÅÄ
ראשון , להיות תרומה ׁשל  משקים מטמאים במשקים שנטמאו הכלים

miwynd mze`eãçà ïéànèî ועושים תרומה של אוכלים מטמאים – ÀÇÀÄÆÈ
לטומאה, שניים ãçàאותם ïéìñBôe אוכלים פוסלים והשניים – ÀÄÆÈ

שלישיים; אותם ועושים אחרים תרומה øîBàשל äæ éøäהאוכל – ÂÅÆÅ
תרומה: של למשקה אומר תרומה éðeànèשל àG Eéànèî– ÀÇÀÆÄÀÄ

את  פוסלים שאינם לטמאני, יכולים היו  לא שטימאוך  הכלי אחורי 
éðúànèהאוכלים, äzàå.הכלי באחורי שנטמאת לאחר –dklde ÀÇÈÄÅÇÄ

.xfril` iaxk

בארנו a),כבר ,` migaf dpynl epzncwda) מספק והיה במסחר, עסק שעזריה
לעזריה  חלק שיהא ביניהם התנו ותנאי  בתורה, עוסק שהיה אחיו שמעון  צרכי 

אחיו  עזריה שם על שמעון נקרא ומכאן  שמעון , של תלמודו (i"yxבשכר
.(` ,`k dheq.עזריה בן אלעזר רבי  של אביו  עזריה היה הרמב"ם ולדעת

אינה  – וכו' הכלים" באחורי  שנטמאו  "משקין – שהסיפא מפרש, הגר"א
אין ולדעתו אליעזר ; רבי של דבריו המשך אלא עזריה, אחי  שמעון  מדברי 
רבי על חולק אלא אינו  עזריה אחי ששמעון כלומר  "אלא", תיבת גורסים

וסובר: יהושע רבי ועל jk,אליעזר  `le jk `l ובתוספתא במשנה; שבארנו  כמו 
יום  טבול מה יהושע: מרבי  להיפך  וחומר קל  שדן טעמו , מבואר יום טבול
כלים  אחורי  חולין, של משקה מטמא אינו  תרומה של  אוכלים פוסל  שהוא
חולין ?! של  משקה יטמאו  שלא דין אינו תרומה, של אוכלים פוסלים שאינם

אליעזר: רבי  לדעת ללמד  המשנה מוסיפה כך ixeg`aאחר  e`nhpy oiwyn
milkd,(במשקים `cg,(שנטמאו  oilqete cg` oi`nhn נעשים שוב שהמשקים

שלישי. להיות תרומה פוסלים והשניים שניים, להיות אוכלים ומטמאים ראשון 
נידה, ממסכת שהבאנו  כפי  וחומר, הקל  שלימוד כותב, אחרונה" "משנה בעל 
שהבאנו כמו  להיפך , לדון  אפשר שהרי יהושע, רבי  של טעמו עיקר אינו 

עזריה אחי  שמעון של  xbd"`),בטעמו ixaca)שאין יהושע רבי של טעמו אלא
שמעון ואף התרומה. את הפוסלים בכל  כמו  לאוכלים המשקים בין  לחלק
שהוא  שכל  להקל, בשניהם שהולך  אלא בזה, לחלק שאין  סובר  עזריה אחי 

סו לקולהמדברי  בו הולכים dixfrפרים ig` oerny ixacy ,"dpexg` dpyn" oiir)
,lld ziae i`ny zia zxifbn `ed ilk mi`nhn miwyny oicd xwir ixdy ,oeir mikixv
zekxa oiir ;oileg dwyn mi`nhn milk ixeg`y ,mixaeq mnvr lld ziae i`ny ziae

.(` ,g
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ñøôè÷ àéäL äáøò או משופעים, ששוליה כגון משופעת, – ÂÅÈÆÄÀÇÀÅ
מדרון, מקום על  בשיפוע, מונחת שנטמא,öaäå÷שהיא –ïìòîìî ÀÇÈÅÄÀÇÀÈ

המשופעים, שוליה על  למעלה, בעריבה מונח –çôBè ä÷Lîe– ÇÀÆÅÇ
בו , הנוגעת היד  את להרטיב כדי  בו לבצק,ïhîlîשיש  מתחת – ÄÀÇÈ

GLäöéaëa úBëéúç L,בצק של  חתיכות שלש  בעריבה יש אם – ÈÂÄÀÇÅÈ
אחרים, לטמא אוכלים שיעור  שזהו  ביצה, כשיעור יחד ובשלשתן

úBôøèöî ïðéàשיחזור כדי  שתחתיהן , המשקה את לטמא לכביצה – ÅÈÄÀÈÀ
ואינם  קטפרס הם שבעריבה שהמשקים לפי העריבה, את ויטמא
כל אלא טמאים, אוכלים בכביצה נוגעים כולם כאילו חיבור, נחשבים

בה  שיש  בחתיכה נוגע אלא אינו  חתיכה כל שתחת ומשקה משקה
אלא  נוגעת אינה חתיכות שתי  שבין  הטיפה ואפילו מכביצה; פחות

יחד, בשלשתן אלא כביצה אין חתיכות בשתי  שאף מכביצה, בפחות
שתחתיו; המשקה את מטמא הבצק אין úBôøèöîהלכך íézLeÀÇÄÄÀÈÀ

כשיעור יחד  שבשתיהן בצק, של חתיכות שתי בעריבה יש אם אבל –

שהמשקה  לפי שתחתיהן, המשקה את לטמא מצטרפות הן הרי ביצה,
טמאים  באוכלים נוגע ונמצא בשתיהן, נוגע החתיכות שתי  שבין

את  ומטמא וחוזר  ראשון להיות נטמא הזה המשקה הלכך כביצה,
שבה. המשקים לשאר  מטמאה והעריבה øîBà:העריבה, éñBé éaøÇÄÅÅ

úBôøèöî ïðéà íézL óà מצטרפות אינן  חתיכות שתי אף – ÇÀÇÄÅÈÄÀÈÀ
שתיהן, שבין  המשקה את לטמא כביצה eéäלשיעור  ïk íà àlàÆÈÄÅÈ

ä÷Lî úBööBø דוחקות והן  לזו זו מאד  מקורבות החתיכות ששתי – ÀÇÀÆ
דווקא  העריבה, שולי  על  ליפול  יכול  שאינו  עד  שביניהן, המשקה את

שביניהן . המשקה את לטמא לכביצה החתיכות שתי  מצטרפות זה בכגון
.iqei iaxk dkld oi`eãîBò ä÷Lî äéä íàå העריבה ששולי  כגון  – ÀÄÈÈÇÀÆÅ

הבצק, כל  תחת עומד  המשקה ונמצא ישרים, אלא משופעים היו לא
ìcøçä ïéòk elôà,כחרדל קטנים לפירורים מפורר  הבצק שהיה – ÂÄÀÅÇÇÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn ipiny wxt zexdh zkqn

Ëïéàîè ïé÷Lî äàìî àéäL ìwî,äå÷nì d÷éMäL ïåék–äøBäè,éøácòLBäé éaø;íéîëçåíéøîBà:ãò ©¥¤¦§¥¨©§¦§¥¦¥¨¤¦¦¨©¦§¤§¨¦§¥©¦§ª©©£¨¦§¦©
dlk úà ìéaèiL.çôBè ä÷Lîe ñøôèwäå ÷Bvpä–äàîhì àG øeaç ïðéà,äøähì àGå;ïøaLàäå–øeaç ¤©§¦¤ª¨©¦§©§©§¥©§¤¥©¥¨¦©ª§¨§©¨¢¨§¨¤§Ÿ¤¦
äøähìå äàîhì. ©ª§¨§©¨¢¨

ä÷ùîä ,äæî äæ íéãøåôî ìãøçä ïéòë ïé÷ã íéøåøéô ÷öááù äöéáä øåòéù ìë åìéôà ,÷öáä úåëéúç ïéá ãîåò ä÷ùîäå ,ïøåáùà àìà ñøôè÷ äéä àì
:äáéøòä úà àîèîå ä÷ùîä øæåçå ä÷ùîä ïéàîèîå ,äöéáëì ïéôøèöîå ïøáçî ãîåòù.xext lke`,óøèöî åðéà ïé÷ã íéøåøéô íéøåøéôì ÷åìç àåäù ìëåà

:àñåã éáøë äëìä ïéàå .ïøáçî ä÷ùîä ïéàã
h.dewnl dwiydy oeik:øåáéç ñøôè÷ã ,øçàä åùàøáù ïéàîè ïé÷ùîä ìë åøäè ,åìåë åìéáèä àìù ô"òà ,äå÷îá ì÷îä ïî ãçà äö÷ øáéçù ïåéë

.dlek z` liahiy cr:øåáéç åðéà ñøôè÷ ïðáø éøáñ÷ã.wevipd:ãåîòë äôé÷æá äèîì äìòîìî àáä øåðéö çåìé÷.qxthwäèîì äìòîìî íéàáä íéî
:äåáâ ìú ìù ïåøãî êøã.gteh dwyneøáã çéôèäì ìëåéù ä÷ùî äá äìò åãé ïäá çôè íàù ä÷ùî êë ìë åá ïéàù ,çéôèäì úðî ìò çôåè åá ïéàå

:øçà.d`nehl `l xeaig epi`ïàëî ïé÷ùî íà ,÷ìç íå÷îá åìéôàå ,çôåè ä÷ùî ïéðòì ïëå .øåäè ïåéìòä ,ïåúçúá àîè òâðå ïä ïéùåìú íé÷ùî íàù
:åì íéøáåçîù ô"òà íéøåäè ïàëîå ïàëîù ïé÷ùî ,çôåè ä÷ùîá àîè òâð ,òöîàá çôåè ä÷ùîå ïàëî ïé÷ùîå.dxdhl `leíéòáøà äá ïéàù àîåâ ïåâë

:äìéáè åì äúìò àì åæ àîåâá ìáåèäå ,øåáéç åðéà ,øùë äå÷îìå åæ àîåâì øáåçî çôåè ä÷ùî åà ÷åöéðå ,äàñ.oxeay`:íéî åá åå÷ðù ÷åîò íå÷î
.dxdhle d`nehl xeaig:ïìåë åøäè ,åøäèå äå÷îì ïäî úö÷ åøáçúð íà ïëå ,ïìåë åàîèð ïúö÷ åàîèð íàå

`xephxa yexit

óøèöîפירורי בכל  הנוגע שהמשקה המשקה, את לטמא לכביצה, – ÄÀÈÅ
את  מטמאים הם הרי  כביצה, בהם שיש  וכיון כולם, את מצרף הבצק

העריבה. את ומטמא חוזר וזה ìëàהמשקה, :øîBà àñBc éaøÇÄÈÅÙÆ
óøèöî Bðéà ãeøtהמפורר או  נפרדות, מחתיכות המורכב אוכל  – ÈÅÄÀÈÅ

פי על  שאף אחרים, לטמא כביצה לשיעור מצטרף אינו  לפירורים,
הפירורים. את מצרף המשקה אין  משקה, בתוך  dkldשנמצא oi`e

.`qec iaxk

ישראל ". "תפארת בעל  פירש וכן והגר"א, הרמב"ם לפי הרישא את בארנו 
מפרשים: יש ohnlnאבל gteh dwyne מונח העריבה של  הנמוך  שבחלק –

של הגבוה בצד למעלה, ואילו טופח, שלה ומשקה רכה, שבלילתו בצק
בעריבה יש אם טופח, משקה בה ואין  עבה שבלילתו  בצק ylyהשיפוע,

dviak zekizgהשתיי ושאר  טופח, משקה בה  יש התחתונה שהחתיכה אין– ם
בטופחת, נוגעת שהאמצעית באופן זו , אצל זו  מונחות והן  טופח, משקה בהן 

באמצעית, נוגעת zetxhvnוהעליונה opi` המשקה את לטמא כביצה לשיעור
נחשבות  אינן בזו זו  שנוגעות פי  על  שאף האחרונה, החתיכה של  הטופח
שתי אלא היו לא אם אבל ז). א, לעיל (עיין נושכות כן אם אלא חיבור ,
הנוגעת  הימנה ושלמעלה טופח משקה בה שיש התחתונה היינו  בצק, חתיכות
שהנוגעת  לפי  המשקה, לטמא מצטרפות הן הרי כביצה, שתיהן ובין בה,
שאף  סובר יוסי  ורבי הטופח. המשקה ידי  על  לה כמחוברת היא הרי  בטופחת
המשקה  שאין  כלומר משקה, רוצצות היו  כן  אם אלא מצטרפות, אינן  שתים

החתיכות שתי  בין ועומד  דוחק המשקה כן אם אלא y"`xd;מחברן ;y"xd)
.(`xephxa
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ïéàîè ïé÷Lî äàìî àéäL ìwî טופחים טמאים מים שהיו  – ÇÅÆÄÀÅÈÇÀÄÀÅÄ
המקל כל פני ישראל "),על  äå÷nì("תפארת d÷éMäL ïåék כיון – ÅÈÆÄÄÈÇÄÀÆ

הטבילו  שלא פי על  אף המקוה, בתוך המקל של  האחד  קצהו  שהכניס
נגעו äøBäèכולו, ואם המקל, פני שעל המים כל שטהרו  כלומר  – ÀÈ

בטהרתם, נשארים הם הרי  שהוא, מקום בכל  במקל, טהורים אוכלים
òLBäé éaø éøácשקטפרס הסובר , –(oexcn) לענין חיבור  נחשב ÄÀÅÇÄÀËÇ

dlkהשקה; úà ìéaèiL ãò :íéøîBà íéîëçå המים אין  – ÇÂÈÄÀÄÇÆÇÀÄÆËÈ
שלדעת  כולו, המקל  את הטביל  כן  אם אלא נטהרים המקל פני  שעל

השקה. לענין  אף חיבור אינו קטפרס משקים Bvpä÷חכמים, קילוח – ÇÄ
כלי , אל מכלי  במקום ñøôèwäåהמעורים ויורד  השוטף משקה – ÀÇÀÇÀÅ

çôBèמדרון , ä÷Lîeעל טופח ולא טופח, אלא שאינו  כלומר – ÇÀÆÅÇ
שתוכל כדי לא אבל נרטבת אמנם בו הנוגעת שהיד  להטפיח, מנת

אחר, דבר  `elלהרטיב lkäàîhì àG øeaç ïðéà נגע אם כגון  – ÅÈÄÇËÀÈ

העליון; חלקו  נטמא לא הקטפרס, או  הניצוק של  התחתון בחלק טמא
מכאן  משקים שהיו כגון  ישר, במקום אפילו טופח משקה לענין  וכן

טופח, במשקה טמא ונגע ביניהם, טופח ומשקה מכאן ומשקים
לו שמחוברים פי  על  אף טהורים, הצדדים שמשני (הר"ש ;המשקים

äøähìברטנורא); àGå וניצוק סאה, ארבעים בו שאין  מקוה כגון  – ÀÇÈÃÈ
והטובל חיבור, אינו  כשר , למקוה מחברו  טופח משקה או קטפרס או

ברישא, ששנינו במקל כגון  או טבילה, לו עלתה לא החסר  במקוה
כולו את שיטביל עד בהשקה נטהר  מפרשים,(הגר "א).שלא יש 

gteh"שהפיסקה dwyne qxthwde"דבר אלא דברים שני  פירושה אין
ללמדנו , המשנה ובאה טופח, משקה עליו  שיש הקטפרס והיינו: אחד ,

במדרון  ונשאר נמוך, למקום גבוה ממקום במדרון , מים נשפכו  שאם
לטהרה  ולא לטומאה לא שלמטה, המים עם חיבור  אינו  טופח, משקה

עמוק,ïøaLàäå(רמב"ם ). במקום המכונסים המים –äàîhì øeaç ÀÈÆÀÙÆÄÇËÀÈ
äøähìå קצתם נתחברו  ואם כולם, נטמאו  קצתם נטמאו  שאם – ÀÇÈÃÈ

כולם טהרו טהור, (ברטנורא ).למקוה

ששנינו : dxdhl"בענין `le d`nehl `l xeaig epi` gteh dwyne qxthwde wevipd"
של התחתון בחלק נגע טמא שאם והברטנורא), הר"ש (עפ"י  לעיל  בארנו  –

ולהבנת  העליון . חלקו  נטמא לא הקטפרס, או  נביא הניצוק הדברים של יתר 
בניצוק  המשקים היו  הגר "א): פי (על ישראל" "תפארת בעל  של  מפירושו  עוד
באוויר, מהקילוח הקולט בטומאה, הקילוח תחתית ונגעה טהורים, בקטפרס או 
טהור. ומכאן  מכאן הקילוח, באמצע טומאה נגעה אם וכן  שקלט, מה טהור
מקום  מכל  נטמא, הכל ונמצא מחברתה ניטמאת וטיפה טיפה שכל פי על ואף
אלא  המשקים את מטמא שאינו יום, בטבול כאן שמדובר ליישב, אפשר 

בלבד שנגע מה אלא נטמא לא ולפיכך  בלבד , l`xyi"פוסלם zx`tz" oiir)
.(zetqep zenbec my ze`aeny ,"`ax edil`"e

א): ז , אוכלין טומאת (הל' כותב הרמב"ם d`nehlאבל `l xeaig epi` wevipd"
,`nh ilk jezl oixedh oiwyn dxrn did ?cvik .dxdhl `leuxy iab lr elit` e

xiee`d on oixbpd oiwynd on hlw m`e ;xedh wevipd cenrd ixd Ðכלי שהכניס (כגון 
הטמא), לכלי שהגיעו  קודם מהמשקים קצת לתוכו ונפלו הקילוח ixdבאמצע

mdn dxrny oiwyndy xnel jixv oi`e ,xedh hlwy dfמהכלי יצאו  לא (שעדיין
oixedh.העליון )

גבי על אפילו  או  טמא כלי לתוך שמערה פי  על אף הרמב"ם, שלדעת והרי 
את  וחברתה בה, הנוגעת חברתה את מטמאה שנטמאה הטיפה אין  השרץ,

טמא הכל שיהא עד zrcחברתה, ayiil wgcpy ,"frea ,l`xyi zx`tz" oiir)
.(m"anxd

כאילו בתנועה הנמצאות הטיפות את רואים הרמב"ם שלדעת מבארים, ויש
התחתון, לכלי העליון הכלי  את מחברות שאינם וכשם מזו , זו  מנותקות הן 

השנייה את אחת שתטמא לענין לזו  זו חיבור  אינן עצמן הן  mrl,כך  m"anx)
.(my yxtnd zenlyd oiir

izdw - zex`ean zeipyn
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íéìkä éøBçàa–ãçà ïéànèî,ãçà ïéìñBôe;øîBà äæ éøä:éànèîéðeànè àG E,äzàåéðúànè. ©£¥©¥¦§©§¦¤¨§¦¤¨£¥¤¥§©§¤¦§¦§©¨¦¥©¦
Áñøôè÷ àéäL äáøò,çôBè ä÷Lîe ïìòîìî ÷öaäåïhîlî,GLäöéaëa úBëéúç L–úBôøèöî ïðéà; £¥¨¤¦§©§¥§©¨¥¦§©§¨©§¤¥©¦§©¨¨£¦§©¥¨¥¨¦§¨§

íézLe–úBôøèöî.éñBé éaøøîBà:úBôøèöî ïðéà íézL óà,úBööBø eéä ïk íà àlàä÷Lî.ä÷Lî äéä íàå §©¦¦§¨§©¦¥¥©§©¦¥¨¦§¨§¤¨¦¥¨§©§¤§¦¨¨©§¤
ãîBò,ïéòk elôàìcøçä–óøèöî.àñBc éaøøîBà:óøèöî Bðéà ãeøt ìëà. ¥£¦§¥©©§¨¦§¨¥©¦¨¥Ÿ¤¨¥¦§¨¥

î àäéù íåé ìåáè ìò ïðáø åøæâ àìã ïé÷ùîä úà àîèî åðéàù íåé ìåáè äî ,íåé ìåáèî å"÷ äîåøú éìëåà íéìñåôíéìëåà ìñåô ä"ôà ,ïé÷ùîä úà àîè
áéúëã ,äîåøú ìù(áë àø÷éå)éøåçà .éòúùî äîåøúá àø÷ã ,åùîù áéøòéù ãò äîåøúá ìåëàì øåäè åðéà ,íéùã÷ä ïî ìëàé øçàå øäèå ùîùä àáå

ìåáèå ,ïðáøã ïé÷ùîá àîèðù íéìë éøåçàã íåùî ,øîåçå ì÷ éàäì ùééç àìã øæòéìà 'øå .äîåøúä úà ïéìñåô åäéù ïéã åðéà ,ïé÷ùîä úà ïéàîèîù íéìë
:å"÷ ïéðã ïéà àúééøåàãî ïðáøãå ,àúééøåàã íåé.dixfr ig` oernyêëéôì ,äøåúá ÷åñòéù åéçà ïåòîùì ïåæî ÷ôñî äéäå àéèî÷øôá ÷ñò äéøæòù éôì

:åéçà äéøæò íù ìò àø÷ð.jk `le jk `läîåøú ìù ïé÷ùî ïúåàå ,äîåøú ä÷ùî ïéàîèî ìáà ,äîåøú éìëåà ïéìñåô àìå ïéìåç ä÷ùî ïéàîèî àì
,äîåøú ìù ïé÷ùîì äîåøú ìù íéìëåàä éøîà÷ã åðééäå .äîåøú ìù íéøçà íéìëåà íéìñåô íéìëåà ïúåàå ,íééðù åùòðù äîåøú éìëåàá ãçà ïéàîèî

:øæòéìà 'øë äëìäå .éðúàîè äúàå ,äîåøú éìëåà åìñô àìã ,éðåàîè àì êéàîèîä éìë éøåçà øîåìë ,éðåàîè àì êéàîèî
g.qxthw `idy:ïåøãî ïéòë êåîð ãçà äãöù.ohnln gteh dwynäúìéìá äìòîìî ìáà ,çôåè äìù ä÷ùîå äëø äúìéìáù ÷öá åðééäå ,êåîðä ãöá

:çôåè ä÷ùî ïéàå äáò.zekizg ylyúòâåð úéòöîàä àúùäå ,äèîìî úçôåèäå ,åæ ìöà åæ úåøåãñ ,çôåè ïðéà íéúùå çôåè ãçà ,äöéáë ïúùìù ïéá
:úéòöîàá úòâåð äðåéìòäå úçôåèá,zetxhvn opi`úà úøáçî äðéà äòéâðã ,äáéøòä úà àîèéå ä÷ùîä øåæçéå äèîìù çôåè ä÷ùîä àîèì äöéáëì

àî÷ ÷øôá ïðúãë úåëùåð ë"àà ,÷öáä('æ äðùî)ëùåð úåöø÷î:åæ úà åæ úå.zetxhvn mizyäá ùéù äðåúçúä ,÷öá úåëéúç éúù àìà åéä àì íà
:äáéøòä úà àîèéå øåæçéå ä÷ùîä àîèì úåôøèöî ,äöéáë ïäéúù ïéáå ,äá úòâåðä äðîéä äìòîìùå çôåè ä÷ùîk"`` oitxhvn oi` mizy elit`

dwyn zevvex eid:éñåé éáøë äëìä ïéàå .úåëéúçä éúù ïéá ãîåòå ÷çåã ä÷ùî äéäéù ãò øáçî ä÷ùî ïéà íìåòì.cner dwyn did m`eíà øîåìë

`xephxa yexit

ïéìëàä úàהרי האחוריים את שטימאו  שהמשקים תרומה, של – ÆÈÙÈÄ
ועש לטומאה, ראשון  פוסלהיו והשני לטומאה, שני  האחוריים את ו 

בגמרא לטומאה. שלישי אותם ועושה תרומה, של  ז ,אוכלים (נידה

יום:ב) מטבול  וחומר  קל הוא שדן  יהושע, רבי  של טעמו  dnמבואר 
oileg dwyn `nhn epi`y mei leah יום טבול  על חכמים גזרו  (שלא

– המשקים. את מטמא ז שיהא ח , פרה dnexz),עיין ly milke` lqet
הקדשים" מן  יאכל ואחר  וטהר , השמש  "ובא ז: כב, בויקרא (שנאמר

הכתוב  בתרומה שכן  שמשו, שיעריב עד בתרומה לאכול  טהור אינו –
`oilkeמדבר), oilqet ediy oic epi` ,oileg dwyn oi`nhny milk ixeg`

?dnexz lyשאחורי משום זה, וחומר  קל דן  אינו  אליעזר רבי ברם, –
סופרים מדברי  אלא טומאתם אין  במשקים שנטמאו  (zxifbnכלים

,(minkgוחומר קל דנים אין  ולדעתו התורה, מן טומאתו יום וטבול
סופרים; דברי על תורה של øîBà:מדבר äéøæò éçà ïBòîLÄÀÂÄÂÇÀÈÅ

Cë àGå Cë àG מטמאים אינם במשקים שנטמאו כלים אחורי – ÈÀÈ
תרומה, של  האוכלים את פוסלים ואינם חולין  של  המשקים àlàÆÈאת

ïé÷Lî,תרומה של –íéìkä éøBçàa eàîèpLאחורי שכן  – ÇÀÄÆÄÀÀÇÂÅÇÅÄ
ראשון , להיות תרומה ׁשל  משקים מטמאים במשקים שנטמאו הכלים

miwynd mze`eãçà ïéànèî ועושים תרומה של אוכלים מטמאים – ÀÇÀÄÆÈ
לטומאה, שניים ãçàאותם ïéìñBôe אוכלים פוסלים והשניים – ÀÄÆÈ

שלישיים; אותם ועושים אחרים תרומה øîBàשל äæ éøäהאוכל – ÂÅÆÅ
תרומה: של למשקה אומר תרומה éðeànèשל àG Eéànèî– ÀÇÀÆÄÀÄ

את  פוסלים שאינם לטמאני, יכולים היו  לא שטימאוך  הכלי אחורי 
éðúànèהאוכלים, äzàå.הכלי באחורי שנטמאת לאחר –dklde ÀÇÈÄÅÇÄ

.xfril` iaxk

בארנו a),כבר ,` migaf dpynl epzncwda) מספק והיה במסחר, עסק שעזריה
לעזריה  חלק שיהא ביניהם התנו ותנאי  בתורה, עוסק שהיה אחיו שמעון  צרכי 

אחיו  עזריה שם על שמעון נקרא ומכאן  שמעון , של תלמודו (i"yxבשכר
.(` ,`k dheq.עזריה בן אלעזר רבי  של אביו  עזריה היה הרמב"ם ולדעת

אינה  – וכו' הכלים" באחורי  שנטמאו  "משקין – שהסיפא מפרש, הגר"א
אין ולדעתו אליעזר ; רבי של דבריו המשך אלא עזריה, אחי  שמעון  מדברי 
רבי על חולק אלא אינו  עזריה אחי ששמעון כלומר  "אלא", תיבת גורסים

וסובר: יהושע רבי ועל jk,אליעזר  `le jk `l ובתוספתא במשנה; שבארנו  כמו 
יום  טבול מה יהושע: מרבי  להיפך  וחומר קל  שדן טעמו , מבואר יום טבול
כלים  אחורי  חולין, של משקה מטמא אינו  תרומה של  אוכלים פוסל  שהוא
חולין ?! של  משקה יטמאו  שלא דין אינו תרומה, של אוכלים פוסלים שאינם

אליעזר: רבי  לדעת ללמד  המשנה מוסיפה כך ixeg`aאחר  e`nhpy oiwyn
milkd,(במשקים `cg,(שנטמאו  oilqete cg` oi`nhn נעשים שוב שהמשקים

שלישי. להיות תרומה פוסלים והשניים שניים, להיות אוכלים ומטמאים ראשון 
נידה, ממסכת שהבאנו  כפי  וחומר, הקל  שלימוד כותב, אחרונה" "משנה בעל 
שהבאנו כמו  להיפך , לדון  אפשר שהרי יהושע, רבי  של טעמו עיקר אינו 

עזריה אחי  שמעון של  xbd"`),בטעמו ixaca)שאין יהושע רבי של טעמו אלא
שמעון ואף התרומה. את הפוסלים בכל  כמו  לאוכלים המשקים בין  לחלק
שהוא  שכל  להקל, בשניהם שהולך  אלא בזה, לחלק שאין  סובר  עזריה אחי 

סו לקולהמדברי  בו הולכים dixfrפרים ig` oerny ixacy ,"dpexg` dpyn" oiir)
,lld ziae i`ny zia zxifbn `ed ilk mi`nhn miwyny oicd xwir ixdy ,oeir mikixv
zekxa oiir ;oileg dwyn mi`nhn milk ixeg`y ,mixaeq mnvr lld ziae i`ny ziae

.(` ,g
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ñøôè÷ àéäL äáøò או משופעים, ששוליה כגון משופעת, – ÂÅÈÆÄÀÇÀÅ
מדרון, מקום על  בשיפוע, מונחת שנטמא,öaäå÷שהיא –ïìòîìî ÀÇÈÅÄÀÇÀÈ

המשופעים, שוליה על  למעלה, בעריבה מונח –çôBè ä÷Lîe– ÇÀÆÅÇ
בו , הנוגעת היד  את להרטיב כדי  בו לבצק,ïhîlîשיש  מתחת – ÄÀÇÈ

GLäöéaëa úBëéúç L,בצק של  חתיכות שלש  בעריבה יש אם – ÈÂÄÀÇÅÈ
אחרים, לטמא אוכלים שיעור  שזהו  ביצה, כשיעור יחד ובשלשתן

úBôøèöî ïðéàשיחזור כדי  שתחתיהן , המשקה את לטמא לכביצה – ÅÈÄÀÈÀ
ואינם  קטפרס הם שבעריבה שהמשקים לפי העריבה, את ויטמא
כל אלא טמאים, אוכלים בכביצה נוגעים כולם כאילו חיבור, נחשבים

בה  שיש  בחתיכה נוגע אלא אינו  חתיכה כל שתחת ומשקה משקה
אלא  נוגעת אינה חתיכות שתי  שבין  הטיפה ואפילו מכביצה; פחות

יחד, בשלשתן אלא כביצה אין חתיכות בשתי  שאף מכביצה, בפחות
שתחתיו; המשקה את מטמא הבצק אין úBôøèöîהלכך íézLeÀÇÄÄÀÈÀ

כשיעור יחד  שבשתיהן בצק, של חתיכות שתי בעריבה יש אם אבל –

שהמשקה  לפי שתחתיהן, המשקה את לטמא מצטרפות הן הרי ביצה,
טמאים  באוכלים נוגע ונמצא בשתיהן, נוגע החתיכות שתי  שבין

את  ומטמא וחוזר  ראשון להיות נטמא הזה המשקה הלכך כביצה,
שבה. המשקים לשאר  מטמאה והעריבה øîBà:העריבה, éñBé éaøÇÄÅÅ

úBôøèöî ïðéà íézL óà מצטרפות אינן  חתיכות שתי אף – ÇÀÇÄÅÈÄÀÈÀ
שתיהן, שבין  המשקה את לטמא כביצה eéäלשיעור  ïk íà àlàÆÈÄÅÈ

ä÷Lî úBööBø דוחקות והן  לזו זו מאד  מקורבות החתיכות ששתי – ÀÇÀÆ
דווקא  העריבה, שולי  על  ליפול  יכול  שאינו  עד  שביניהן, המשקה את

שביניהן . המשקה את לטמא לכביצה החתיכות שתי  מצטרפות זה בכגון
.iqei iaxk dkld oi`eãîBò ä÷Lî äéä íàå העריבה ששולי  כגון  – ÀÄÈÈÇÀÆÅ

הבצק, כל  תחת עומד  המשקה ונמצא ישרים, אלא משופעים היו לא
ìcøçä ïéòk elôà,כחרדל קטנים לפירורים מפורר  הבצק שהיה – ÂÄÀÅÇÇÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Ëïéàîè ïé÷Lî äàìî àéäL ìwî,äå÷nì d÷éMäL ïåék–äøBäè,éøácòLBäé éaø;íéîëçåíéøîBà:ãò ©¥¤¦§¥¨©§¦§¥¦¥¨¤¦¦¨©¦§¤§¨¦§¥©¦§ª©©£¨¦§¦©
dlk úà ìéaèiL.çôBè ä÷Lîe ñøôèwäå ÷Bvpä–äàîhì àG øeaç ïðéà,äøähì àGå;ïøaLàäå–øeaç ¤©§¦¤ª¨©¦§©§©§¥©§¤¥©¥¨¦©ª§¨§©¨¢¨§¨¤§Ÿ¤¦
äøähìå äàîhì. ©ª§¨§©¨¢¨

ä÷ùîä ,äæî äæ íéãøåôî ìãøçä ïéòë ïé÷ã íéøåøéô ÷öááù äöéáä øåòéù ìë åìéôà ,÷öáä úåëéúç ïéá ãîåò ä÷ùîäå ,ïøåáùà àìà ñøôè÷ äéä àì
:äáéøòä úà àîèîå ä÷ùîä øæåçå ä÷ùîä ïéàîèîå ,äöéáëì ïéôøèöîå ïøáçî ãîåòù.xext lke`,óøèöî åðéà ïé÷ã íéøåøéô íéøåøéôì ÷åìç àåäù ìëåà

:àñåã éáøë äëìä ïéàå .ïøáçî ä÷ùîä ïéàã
h.dewnl dwiydy oeik:øåáéç ñøôè÷ã ,øçàä åùàøáù ïéàîè ïé÷ùîä ìë åøäè ,åìåë åìéáèä àìù ô"òà ,äå÷îá ì÷îä ïî ãçà äö÷ øáéçù ïåéë

.dlek z` liahiy cr:øåáéç åðéà ñøôè÷ ïðáø éøáñ÷ã.wevipd:ãåîòë äôé÷æá äèîì äìòîìî àáä øåðéö çåìé÷.qxthwäèîì äìòîìî íéàáä íéî
:äåáâ ìú ìù ïåøãî êøã.gteh dwyneøáã çéôèäì ìëåéù ä÷ùî äá äìò åãé ïäá çôè íàù ä÷ùî êë ìë åá ïéàù ,çéôèäì úðî ìò çôåè åá ïéàå

:øçà.d`nehl `l xeaig epi`ïàëî ïé÷ùî íà ,÷ìç íå÷îá åìéôàå ,çôåè ä÷ùî ïéðòì ïëå .øåäè ïåéìòä ,ïåúçúá àîè òâðå ïä ïéùåìú íé÷ùî íàù
:åì íéøáåçîù ô"òà íéøåäè ïàëîå ïàëîù ïé÷ùî ,çôåè ä÷ùîá àîè òâð ,òöîàá çôåè ä÷ùîå ïàëî ïé÷ùîå.dxdhl `leíéòáøà äá ïéàù àîåâ ïåâë

:äìéáè åì äúìò àì åæ àîåâá ìáåèäå ,øåáéç åðéà ,øùë äå÷îìå åæ àîåâì øáåçî çôåè ä÷ùî åà ÷åöéðå ,äàñ.oxeay`:íéî åá åå÷ðù ÷åîò íå÷î
.dxdhle d`nehl xeaig:ïìåë åøäè ,åøäèå äå÷îì ïäî úö÷ åøáçúð íà ïëå ,ïìåë åàîèð ïúö÷ åàîèð íàå

`xephxa yexit

óøèöîפירורי בכל  הנוגע שהמשקה המשקה, את לטמא לכביצה, – ÄÀÈÅ
את  מטמאים הם הרי  כביצה, בהם שיש  וכיון כולם, את מצרף הבצק

העריבה. את ומטמא חוזר וזה ìëàהמשקה, :øîBà àñBc éaøÇÄÈÅÙÆ
óøèöî Bðéà ãeøtהמפורר או  נפרדות, מחתיכות המורכב אוכל  – ÈÅÄÀÈÅ

פי על  שאף אחרים, לטמא כביצה לשיעור מצטרף אינו  לפירורים,
הפירורים. את מצרף המשקה אין  משקה, בתוך  dkldשנמצא oi`e

.`qec iaxk

ישראל ". "תפארת בעל  פירש וכן והגר"א, הרמב"ם לפי הרישא את בארנו 
מפרשים: יש ohnlnאבל gteh dwyne מונח העריבה של  הנמוך  שבחלק –

של הגבוה בצד למעלה, ואילו טופח, שלה ומשקה רכה, שבלילתו בצק
בעריבה יש אם טופח, משקה בה ואין  עבה שבלילתו  בצק ylyהשיפוע,

dviak zekizgהשתיי ושאר  טופח, משקה בה  יש התחתונה שהחתיכה אין– ם
בטופחת, נוגעת שהאמצעית באופן זו , אצל זו  מונחות והן  טופח, משקה בהן 

באמצעית, נוגעת zetxhvnוהעליונה opi` המשקה את לטמא כביצה לשיעור
נחשבות  אינן בזו זו  שנוגעות פי  על  שאף האחרונה, החתיכה של  הטופח
שתי אלא היו לא אם אבל ז). א, לעיל (עיין נושכות כן אם אלא חיבור ,
הנוגעת  הימנה ושלמעלה טופח משקה בה שיש התחתונה היינו  בצק, חתיכות
שהנוגעת  לפי  המשקה, לטמא מצטרפות הן הרי כביצה, שתיהן ובין בה,
שאף  סובר יוסי  ורבי הטופח. המשקה ידי  על  לה כמחוברת היא הרי  בטופחת
המשקה  שאין  כלומר משקה, רוצצות היו  כן  אם אלא מצטרפות, אינן  שתים

החתיכות שתי  בין ועומד  דוחק המשקה כן אם אלא y"`xd;מחברן ;y"xd)
.(`xephxa

i y i l y m e i
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ïéàîè ïé÷Lî äàìî àéäL ìwî טופחים טמאים מים שהיו  – ÇÅÆÄÀÅÈÇÀÄÀÅÄ
המקל כל פני ישראל "),על  äå÷nì("תפארת d÷éMäL ïåék כיון – ÅÈÆÄÄÈÇÄÀÆ

הטבילו  שלא פי על  אף המקוה, בתוך המקל של  האחד  קצהו  שהכניס
נגעו äøBäèכולו, ואם המקל, פני שעל המים כל שטהרו  כלומר  – ÀÈ

בטהרתם, נשארים הם הרי  שהוא, מקום בכל  במקל, טהורים אוכלים
òLBäé éaø éøácשקטפרס הסובר , –(oexcn) לענין חיבור  נחשב ÄÀÅÇÄÀËÇ

dlkהשקה; úà ìéaèiL ãò :íéøîBà íéîëçå המים אין  – ÇÂÈÄÀÄÇÆÇÀÄÆËÈ
שלדעת  כולו, המקל  את הטביל  כן  אם אלא נטהרים המקל פני  שעל

השקה. לענין  אף חיבור אינו קטפרס משקים Bvpä÷חכמים, קילוח – ÇÄ
כלי , אל מכלי  במקום ñøôèwäåהמעורים ויורד  השוטף משקה – ÀÇÀÇÀÅ

çôBèמדרון , ä÷Lîeעל טופח ולא טופח, אלא שאינו  כלומר – ÇÀÆÅÇ
שתוכל כדי לא אבל נרטבת אמנם בו הנוגעת שהיד  להטפיח, מנת

אחר, דבר  `elלהרטיב lkäàîhì àG øeaç ïðéà נגע אם כגון  – ÅÈÄÇËÀÈ

העליון; חלקו  נטמא לא הקטפרס, או  הניצוק של  התחתון בחלק טמא
מכאן  משקים שהיו כגון  ישר, במקום אפילו טופח משקה לענין  וכן

טופח, במשקה טמא ונגע ביניהם, טופח ומשקה מכאן ומשקים
לו שמחוברים פי  על  אף טהורים, הצדדים שמשני (הר"ש ;המשקים

äøähìברטנורא); àGå וניצוק סאה, ארבעים בו שאין  מקוה כגון  – ÀÇÈÃÈ
והטובל חיבור, אינו  כשר , למקוה מחברו  טופח משקה או קטפרס או

ברישא, ששנינו במקל כגון  או טבילה, לו עלתה לא החסר  במקוה
כולו את שיטביל עד בהשקה נטהר  מפרשים,(הגר "א).שלא יש 

gteh"שהפיסקה dwyne qxthwde"דבר אלא דברים שני  פירושה אין
ללמדנו , המשנה ובאה טופח, משקה עליו  שיש הקטפרס והיינו: אחד ,

במדרון  ונשאר נמוך, למקום גבוה ממקום במדרון , מים נשפכו  שאם
לטהרה  ולא לטומאה לא שלמטה, המים עם חיבור  אינו  טופח, משקה

עמוק,ïøaLàäå(רמב"ם ). במקום המכונסים המים –äàîhì øeaç ÀÈÆÀÙÆÄÇËÀÈ
äøähìå קצתם נתחברו  ואם כולם, נטמאו  קצתם נטמאו  שאם – ÀÇÈÃÈ

כולם טהרו טהור, (ברטנורא ).למקוה

ששנינו : dxdhl"בענין `le d`nehl `l xeaig epi` gteh dwyne qxthwde wevipd"
של התחתון בחלק נגע טמא שאם והברטנורא), הר"ש (עפ"י  לעיל  בארנו  –

ולהבנת  העליון . חלקו  נטמא לא הקטפרס, או  נביא הניצוק הדברים של יתר 
בניצוק  המשקים היו  הגר "א): פי (על ישראל" "תפארת בעל  של  מפירושו  עוד
באוויר, מהקילוח הקולט בטומאה, הקילוח תחתית ונגעה טהורים, בקטפרס או 
טהור. ומכאן  מכאן הקילוח, באמצע טומאה נגעה אם וכן  שקלט, מה טהור
מקום  מכל  נטמא, הכל ונמצא מחברתה ניטמאת וטיפה טיפה שכל פי על ואף
אלא  המשקים את מטמא שאינו יום, בטבול כאן שמדובר ליישב, אפשר 

בלבד שנגע מה אלא נטמא לא ולפיכך  בלבד , l`xyi"פוסלם zx`tz" oiir)
.(zetqep zenbec my ze`aeny ,"`ax edil`"e

א): ז , אוכלין טומאת (הל' כותב הרמב"ם d`nehlאבל `l xeaig epi` wevipd"
,`nh ilk jezl oixedh oiwyn dxrn did ?cvik .dxdhl `leuxy iab lr elit` e

xiee`d on oixbpd oiwynd on hlw m`e ;xedh wevipd cenrd ixd Ðכלי שהכניס (כגון 
הטמא), לכלי שהגיעו  קודם מהמשקים קצת לתוכו ונפלו הקילוח ixdבאמצע

mdn dxrny oiwyndy xnel jixv oi`e ,xedh hlwy dfמהכלי יצאו  לא (שעדיין
oixedh.העליון )

גבי על אפילו  או  טמא כלי לתוך שמערה פי  על אף הרמב"ם, שלדעת והרי 
את  וחברתה בה, הנוגעת חברתה את מטמאה שנטמאה הטיפה אין  השרץ,

טמא הכל שיהא עד zrcחברתה, ayiil wgcpy ,"frea ,l`xyi zx`tz" oiir)
.(m"anxd

כאילו בתנועה הנמצאות הטיפות את רואים הרמב"ם שלדעת מבארים, ויש
התחתון, לכלי העליון הכלי  את מחברות שאינם וכשם מזו , זו  מנותקות הן 

השנייה את אחת שתטמא לענין לזו  זו חיבור  אינן עצמן הן  mrl,כך  m"anx)
.(my yxtnd zenlyd oiir

izdw - zex`ean zeipyn
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È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡äàîè ïéìa÷î éúîéàî íéúéæ?ïèònä úòæ eòéfiMî,ätwä úòæ àG ìáà;éøáãkéànL úéa.ïBòîL éaø ¥¦¥¥¨©§©§¦ª§¨¦¤©¦¥©©©£¨£¨¥©©ª¨§¦§¥¥©©©¦¦§

øîBà:GL äòæ øeòLíéîé äL;ìlä úéaíéøîBà:GL eøaçúiMîäæì äæ äL;ïaøìàéìîbøîBà:øîbzMî ¥¦¥¨§¨¨¦¥¦¥§¦¦¤¦§©§§¨¤¨¤©¨©§¦¥¥¦¤¦¨¥
ïzëàìî;íéîëçåíéøîBàåéøáãk. §©§¨©£¨¦§¦¦§¨¨

·çwì ãéúò ìáà ÷Bñîlî øîb,úBåìì ãéúò ìáà çwlî øîb,ìáà Bòøà,äzLî Bà,ñðà Bà,úBáæå íéáæ elôà ¨©¦¦§£¨¨¦¦©¨©¦¦©£¨¨¦¦§¥§¥¤¦§¤Ÿ¤£¦¨¦§¨
ïäéìò íéëläî–ïéøBäè.ïäéìò eìôðïéàîè ïé÷Lî–ïòbî íB÷î àlà àîè ïéà,ìçnäåïäî àöBiä– §©§¦£¥¤§¦¨§£¥¤©§¦§¥¦¥¨¥¤¨§©¨¨§©Ÿ©©¥¥¤

øBäè. ¨

h`.d`neh oilawn izni`n mizif:ïäî àöåéä ïîùá íéøùëåî úåéäì.ohrnd zrifíééåàø åéäéù éãë íù úåøîëð ïäå íéúéæä úà åá íéðúåðù éìë
áìç åàìî åéðéèò ïåùì .ïîù àéöåäì:[ã"ë à"ë áåéà].dtewd zrif `l la`àçéð àìå ,ãåáéàì êìåä ïäî àöåéä ä÷ùîäå ,ïé÷ùîä ú÷æçî äðéà äôå÷ã

áéúëã ,äéì àçéðã ä÷ùî àìà äàîåè ìá÷ì íéòøæä øéùëî ïéàå ,äéì(à"é àø÷éå)ïúé äî ,ïúéã àéîåã ïúåé ,ïúåé ïðéø÷å ïúé áéúë ,òøæ ìò íéî ïúåé éëå
:äéì àçéðã ïúåé óà äéì àçéðã.mini dyly drif xeriyíéøéùëî ïéàù ,øéùëî åðéàå àîìòá ìçåî àìà ïîù áåùç åðéà äùìù êåú àöåéä ä÷ùîã

:íã ìè áìç ùáã ïîù íéî ïéé ïäå ,ãáìá ïé÷ùî äòáù àìà äàîåè ìá÷ì.dfl df dyly exagziyn:ïèòîá åäùùë äæì äæ íéøáçúî íéúéæä êøã
.ozk`ln xnbzynéñåäì øçà íå÷îî íéúéæ ãåò àéáäì åúòãù ïîæ ìëã .ïúñðëä úëàìîøéùëî äòéæä ïéà ,åìà ìò óøîâúùîå .äéì àçéð àìã íåùî ,ïú

:åéøáãë íéøîåà íéîëçù ,ìàéìîâ ïáøë äëìäå .øéùëî åîåé ïá åìéôà ,ïúëàìî
a.weqnln xnb:åéúéæ èå÷ììî.gwil cizr la`éñåäìå ÷åùä ïî íéúéæ úåð÷ì:åìà ìò ó.gwiln xnbúååìì äöåø ìáà ,íéúéæ ãåò úåð÷ì åúòãá ïéàù

éñåäìå íéøçàî íéúéæ:åìà ìò ó.dzyn e` la` erxi`éñåä àì êëéôìåéñåäì åúòã ìáà ,ïäéìò ó:ìáàä øåáòéùë ó.oixedhïáøë .åøùëåä àìù éôì
:ïúëàìî øîâúùî øîàã ìàéìîâ.orbn mewn `l` `nh oi`äøîâð àìù åììä íéúéæä ìò åìôð ,øçà ùåøéô .ä÷ùîä úìéôð íå÷î àìà øùëåî ïéà

:ãáìá íéàîè ïé÷ùîä ïäá åòâðù íéúéæä àìà ïäî àîèð àì ,ïéàîè ïé÷ùî ïúëàìî.odn `veid lgendïúëàìî äøîâðù íãå÷ íéúéæä ïî íéàöåéä íéîä
éôì ,ïúëàìî äøîâð àìù ãò íéúéæä ïî àöåéä ìçåîä øåäè äî éðôîå .äàîåè ïéìá÷î ïéà ïîöò ïäå ,íéìëåàä úà íéøéùëî ïéàå ,ïé÷ùî ïéã ïäì ïéà

:ïîåé÷á äöåø åðéàù

`xephxa yexit
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טומאה  מקבל אינו  אדם למאכל הראוי אוכל  שכל  אחדים, במקומות הזכרנו כבר 

טומאה, לקבל האוכלים את המכשירים המשקים משבעת אחד עליו  בא כן  אם אלא

מכשירים  המשקים אין  ברם, דבורים. דבש  דם, חלב, יין, שמן , טל, מים, והם:

הבעלי ברצון עליהם נפלו  כן  אם אלא טומאה לקבל  האוכלים (ויקרא את שנאמר  ם,

"וכי לח): ozיא, e i כתוב – לכם" הוא טמא עליו , מנבלתם ונפל  זרע על מים

– "יתן" מה ל"יתן ", בדומה "יותן" חכמים: דרשו מכאן "יותן", וקוראים "יתן ",

הבד, בבית לדריכה שנמסקו בזיתים דנה משנתנו  לרצונו. – "יותן " אף לרצונו ,

טומאה. לקבל  הזיתים את ומכשיר  הבעלים לרצון הוא מהם היוצא המוהל  מתי

äàîè ïéìa÷î éúîéàî íéúéæהזיתים נעשים מאימתי –ici lr) ÅÄÅÅÈÇÀÇÀÄËÀÈ
(mdn `veid ldend?טומאה לקבל ïèònäמוכשרים úòæ eòéfiMîÄÆÇÄÅÇÇÇÂÈ

ויתרככו  שיתחממו כדי הזיתים, את בו שצוברים כלי הוא המעטן –
מהם  היוצאת והזיעה מהם, השמן לסחיטת ביותר ראויים ויהיו  קצת,

טומאה, לקבל  אותם ätwäמכשירה úòæ àG ìáà היוצאת הזיעה – ÂÈÅÇÇËÈ
מכשירה  אינה לקיטתם, לאחר בסל, מונחים עדיין כשהם הזיתים מן

טומאה; לקבל  éànLאותם úéa éøáãk.שמאי בית דברי הם כך  – ÀÄÀÅÅÇÇ
הבעלים, לרצון  היא המעטן  שזיעת לפי  במפרשים, מבואר וטעמם

אבל לאיבוד , הולכת אינה ואף להתרכך , הזיתים ממהרים ידה שעל
לרצון  אינה הלכך  לאיבוד , והולכת נקביה דרך  יוצאת הקופה זיעת

למשנתנו. בהקדמה שבארנו כמו מכשירתם, ואינה éaøÇÄהבעלים,
GL äòæ øeòL :øîBà ïBòîLíéîé äL מן היוצא המוהל – ÄÀÅÄÅÈÀÈÈÄ

טומאה  לקבל מכשירם אינו במעטן  ימים שלושה ששהו קודם הזיתים
שמאי  לבית אחרונה "),אף משקה("משנה חשוב אינו (ברטנורא ;שעדיין 

ישראל"). lä"תפארת  úéaGL eøaçúiMî :íéøîBà ìäæ äL ÅÄÅÀÄÄÆÄÀÇÀÀÈÆ
äæì זיתים שלושה שיתחברו עד  כך  כל במעטן  הזיתים משיתרככו – ÈÆ

טומאה. לקבל  מכשירם מהם היוצא המשקה לזה, ìàéìîbזה ïaøÇÈÇÀÄÅ
ïzëàìî øîbzMî :øîBà זיתים להוסיף בדעתו כבר כשאין  – ÅÄÆÄÈÅÀÇÀÈ

היוצא  המשקה הבד, בבית לדריכה להביאם אלא שבמעטן אלו  על 
המעטן  זיעת אין  להוסיף, בדעתו  שיש  זמן כל אבל  מכשירם. מהם

לרצונו  שאינה לפי ברטנורא ),מכשירתם, הזיעה (הר"ש ; ידי שעל

ומתקלקלים מדי  יותר  ישראל");מתרככים íéøîBà("תפארת  íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
åéøáãk. גמליאל רבן  של –.dkld oke ÄÀÈÈ

טומאה, לקבל הוכשרו  מלאכתם משנגמרה גמליאל רבן שלדעת מפרשים, יש

משקה שיצא שחזקתם משקה, מהם שיצא רואים שאין  פי  על  ("dpynאף
.("dpexg`:הרמב"ם כותב crוכן exyked `l ,cad ziaa jexcl eizif wqend"

ldena exykedy mzwfgy ?mzk`ln dxnbpy mizifd exykei dn iptne .mzk`ln xnbizy
oi` ,mzk`ln xnbizy mcew la` .jexcl oigep eidiy ick eneiwa dvex ixdy ,mdly

eneiwa dvex epi`y iptn ,xiykn mdn `veid ldend.( ו יא, אוכלין  טומאת (הל '
ח): שם, (שם הרמב"ם כותב כך  mipkeneואחר migpen eidie mzwiqn xnbizyn"

dxnbpe li`ed ,oiwyn mdn e`vi `le oiwyn mdilr eltp `ly it lr s` .dkixcl
."exyked Ð mzk`ln

הוכשרו שלא סוברים, שמאי  בית אף הרמב"ם, שלשיטת מבארים, יש מכאן
צריך שמאי  בית שלדעת בזה אלא נחלקו ולא מלאכתם, בגמר אלא הזיתים
ונגמרה  הואיל נראה, משקה שאין  אף חכמים ולדעת המשקה, עליהם שייראה

והוכשרו שהזיעו חזקתם l`xyi").מלאכתם zx`tz")
שנגמרה  קודם אפילו  שמאי בית שלדעת משמע, אחרים מפרשים לפי אבל 

טומאה לקבל  מוכשרים הם הרי המעטן  זיעת משיזיעו  "ir)zx`tzמלאכתם, oi
.(y"xd itl "l`xyi

i r i a x m e i
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וחכמים. גמליאל  רבן של דבריהם המשך  היא משנתנו 

÷Bñîlî øîb,במעטן ונתנם הזיתים, את מללקוט –ãéúò ìáà ÈÇÄÄÀÂÈÈÄ
çwì,שמסק אלו  על  ולהוסיף זיתים עוד  לקנות בדעתו  –øîb ÄÇÈÇ

çwlî,זיתים עוד  לקנות בדעתו שאין  –úBåìì ãéúò ìáà– ÄÄÇÂÈÈÄÄÀ
שלו , על ולהוסיף מאחרים זיתים ללוות הוא Bàרוצה ,ìáà BòøàÅÀÅÆ

ñðà Bà ,äzLîהזיתים את לדרוך יכול ואינו ישראל");– ("תפארת ÄÀÆÙÆ
מפרשים dzynויש e` la` erxi`אבל עליהם, הוסיף לא ולפיכך  –

המשתה לאחר  או  האבל כשיעבור  עליהם להוסיף (רמב"ם ;בדעתו 

שמוסיף ברטנורא); קודם מהם היוצא במשקה רוצה אינו אלו בכל 
שבמעטן  שהזיתים לפי דריכתם, זמן לפני או אחרים, זיתים עליהם

הלכך כך, ידי על ומתקלקלים מדי  יותר בינתיים elôàÂÄמתרככים
ïéøBäè ,ïäéìò íéëläî úBáæå íéáæ כאילו שדינם הזיתים, – ÈÄÀÈÀÇÀÄÂÅÆÀÄ

טומאה. לקבל הוכשרו  ולא מלאכתם נגמרה לא ïäéìòשעדיין  eìôðÈÀÂÅÆ
– הללו  הזיתים על  –íB÷î àlà àîè ïéà ,ïéàîè ïé÷LîÇÀÄÀÅÄÅÈÅÆÈÀ

ïòbî,טמאים בלבד אלו  הטמאים, המשקים בהם שנגעו  הזיתים – ÇÈÈ
לפי  הוכשרו , שלא פי  על  האוכלים אף על  הנופלים טמאים שמשקים

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iriyz wxt zexdh zkqn

‚ïzëàìî äøîâð–ïéøLëî elà éøä.ïäéìò eìôðïé÷Lî–ïéàîè.ïäî àöBiä ìçnä–øæòéìà éaøøäèî, ¦§§¨§©§¨£¥¥ª§¨¦¨§£¥¤©§¦§¥¦©Ÿ©©¥¥¤©¦¡¦¤¤§©¥
íéîëçåïéànèî.øîàïBòîL éaø:àGíéúéfä ïî àöBiä ìçnä ìò e÷ìçð,àeäLøBäè,e÷ìçp äî ìòå?ìò ©£¨¦§©§¦¨©©¦¦§¤§§©©Ÿ©©¥¦©¥¦¤¨§©©¤¡§©

øBaä ïî àöBiä–øæòéìà éaøLøäèî,íéîëçåïéànèî. ©¥¦©¤©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§©§¦
„úçà ät÷ øiLå åéúéæ úà øîBbä–ïäkä éðéòì äpðzé;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:éìBéúà C ©¥¤¥¨§¦¥ª¨©©¦§¤¨§¥¥©Ÿ¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¦¤

ãiî çzônä.éaøïBòîLøîBà:úòì úòî. ©©§¥©¦¨©¦¦§¥¥¥§¥
‰eðzîiL Lúka íéúéæ çépnä,ïéçBð eäiLLBzëì–íéøLëî elà éøä;íçìîiL eðzîiL–éànL úéa ©©¦©¥¦©Ÿ¤¤¦§Ÿ¤§¦¦§£¥¥ª§¨¦¤¦§Ÿ¤¦§¨¥¥©©

b,oi`nh oiwyn odilr eltpä÷ùîäù ,ïéàîèä ïé÷ùîä ïäá åòâð àìù ïúåà åìéôàå ïéàîè íéúéæä ìë éøä ,äàîåè ìá÷ì åøùëåäå ïúëàìî äøîâðù øçàì
:íéúéæä øàù ìë ë"çà àîèîå ,ïäî äàîåè ìá÷îå ïéàîèä ïé÷ùîä åìàá áøòúî àåä äàîåè ìá÷ì åøùëåä åãé ìòù ïúëàìî äøîâðù øçàì ïäî àöéù

.odn `veid lgend:ïúëàìî äøîâðù íéúéæä ïî.xdhn xfril` 'x:ïé÷ùî øàùë äàîåè ìá÷ì àìå íéòøæä øéùëäì àì ä÷ùî ìçåî áéùç àìãminkge
.oi`nhn:ïúëàìî äøîâðù øçàì íéúéæä ïî àöåéùë ,àîèì ïéá øéùëäì ïéá ä÷ùî áåùç ìçåîã.xead on `veid lgendïî ïîùä ïéàéöåîù øçàì

øùôà àìã ïåéë éøáñ ïðáøå ,ä÷ùî äéì áéùç àì øæòéìà 'ø ,ïðáøå øæòéìà 'ø åâéìôà äéìòã ïåòîù 'ø øîà÷å ,íéî åîë ìçåî øåáä úéò÷ø÷á øàùð øåáä
:ïåòîù 'ø ùøéôù åîë àìå ,÷"ú åäééúâåìô ùøéôù åîëå ,íéîëçë äëìäå .ïîùä åîë ä÷ùî éáéùç ,ïîù éçåöçö àìá øåáä úéò÷ø÷á ìçåî úåéäì

c.eizif z` xnebd:íéãáäå úåúâä úòùá äîåøúä ìò íéðîàð ìëäù äâéâçá ïðú àä íéãáäå úåúâä úòùáã .íéãáäå úåúâä ïîæ øáòù øçàìxiiye
[é"ñá àåä ïëå øééùé ì"ö].zg` dtewíàù ,åéúéæ úà äúò øîâù äàøé åîöò [ïäëäù ,ïäëä éðéòì äððúéå] äøäèá øùòîå äîåøú äðîî ùéøôéù éãë

åæë úèòåî äîåøúã íåùî ,ïäëä éðòì éñøâã íéøôñ úéàå .íéãáäå úåúâä ïîæ øáòù ïåéë ,äøäèá ïøîùù øîåì ïîàð åðéà àåä ,ïäëä éðéòì äððúé àì
:øéùò ïäëì äúåà úúì éöîã ïéãä àåäå ,éðò ïäë éðú éëä íåùî ,éðò ïäëì àìà äúåà úúì ïéìéâø ïéà íéãáäå úåúâä øçàì ùéøôîùz` el jilei

.cin gztnd:åéúéæ øîâ äúòù øîàã éàîá äéì ïðéðîéäîå.zrl zrn xne` oerny 'x.äéì ïðéðîéäî çúôîä úà åì àéáä íà ,íéúéæä úèé÷ì øîâ ìù
àúôñåúáå .äãåäé 'øë äëìäå('é ÷øô):íåéä åúåà ìë åðééä ,äãåäé 'ø øîà÷ã ãéîã òîùî

d.yteka mizif gipnd:øåîëì íéúéæ åá íéçéðîù ìåãâ ìñ àåäå .ïðéñøâ.epezniyíéçéðîù ,ùúåëá íéñøåâù íéøôñ ùéå .úéçåìçì ïäá äéäúå åëëøúéù
:ùúëäì ïéçåð åéäéå íéëøå íéôø åùòééù éãë íéáø íéîé úùúëîá íúåà.mixyken el` ixdíéøîåà ììä úéá :ïúëàìî äøîâð øáëù ,ïäî àöåéä ìäåîá

`xephxa yexit

כאחד אותם ומטמאים מפרשים:(רמב"ם).מכשירים `l`ויש `nh oi`
orbn mewnהמשקה נפילת מקום אלא לטומאה מוכשר  אינו (הר"ש).–

ïäî àöBiä ìçnäå נגמרה שלא הללו הזיתים מן  היוצא המוהל – ÀÇÙÇÇÅÅÆ
טומאה,øBäèמלאכתם, מקבל  ואינו האוכלים את מכשיר אינו – È

אמנם  זה דין בקיומו. רוצים אינם והבעלים הואיל משקה, דין לו שאין
שם: שנינו  שהרי הרישא, מן  למדנו  mikldnכבר  zeafe miaf elit`"

oixedh ,odilr במשנה המחלוקת אגב אלא כנראה, נישנה, ולא הזיתים,
מלאכתם שנגמרה לאחר הזיתים מן  היוצא במוהל  "תפארת הבאה (עיין

ישראל").
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ïzëàìî äøîâð, הבד בבית לדריכה ומוכנים הזיתים, של –éøä ÄÀÀÈÀÇÀÈÂÅ
ïéøLëî elà היוצא המשקה ידי על  שהוכשרו  טומאה, לקבל  – ÅËÀÈÄ

א במשנה שבארנו כמו epxe`a).מהם, ileya my oiir)ïäéìò eìôðÈÀÂÅÆ
מלאכתם, שנגמרה הזיתים על  –ïé÷Lî,טמאים –ïéàîèכל – ÇÀÄÀÅÄ

הטמאים, המשקים בהם נגעו שלא אותם ואפילו שבמעטן, הזיתים

מטמא  והמוהל שבזיתים, המוהל את מטמאים הטמאים שהמשקים לפי
משקה  חשוב מלאכתם גמר אחר מהם שיצא שהמוהל  כולם, את

ומיטמא ïäî(רמב"ם ).ומכשיר  àöBiä ìçnä שנגמרה מזיתים – ÇÙÇÇÅÅÆ
øäèîמלאכתם, øæòéìà éaø הרישא על חולק אליעזר רבי  – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅ

מקבל ואינו  מכשיר אינו  הלכך  משקה, חשוב אינו  שהמוהל  וסובר ,
ïéànèîטומאה; íéîëçå הזיתים מן  היוצא מוהל שלדעתם – ÇÂÈÄÀÇÀÄ

ומיטמא, ומכשיר משקה, חשוב הוא הרי מלאכתם שנגמרה לאחר
הרישא. בטעם שבארנו  e÷ìçðכמו  àG :ïBòîL éaø øîàרבי – ÈÇÇÄÄÀÆÀÀ

וחכמים, íéúéfäאליעזר ïî àöBiä ìçnä ìò, שבמעטן –àeäL ÇÇÙÇÇÅÄÇÅÄÆ
øBäè,משקה חשוב שאינו  לפי  –àöBiä ìò ?e÷ìçp äî ìòå ÈÀÇÇÆÁÀÇÇÅ

øBaä ïî,הבד שבבית הבור  מן  השמן  את שמוציאים שלאחר  – ÄÇ
מוהל בו  וחכמים,(רמב"ם ),נשאר אליעזר רבי נחלקו  מוהל אותו  ועל

øäèî øæòéìà éaøL,משקה חשוב אינו  שלדעתו  לפי –íéîëçå ÆÇÄÁÄÆÆÀÇÅÇÂÈÄ
ïéànèî בלא בבור מוהל  שיהא אפשר ואי  הואיל הם, שסוברים – ÀÇÀÄ

השמן . כמו  משקה חשוב הוא הרי שמן, itkצחצוחי ,minkgk dklde
oerny iax yxity itk `le mzwelgn yxit `nw `pzy תפארת" (עיין

ישראל).
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åéúéæ úà øîBbä את ונתן זיתיו  מסיקת את שגמר הארץ עם – ÇÅÆÅÈ
למעטן , úçàהזיתים ät÷ øiLåכדי למעטן, זיתיה נתן  שלא – ÀÄÅËÈÇÇ

יוכשרו מהם שלא ולהפריש  בטהרה לשמרם שרצה טומאה, לקבל 
ïäkäתרומה, éðéòì äpðzé למעטן שבקופה הזיתים את יתן – ÄÀÆÈÀÅÅÇÙÅ

גורסים: ויש  הכהן ; ישמרם ואילך  ומשם הכהן, xiבפני iyizg` dtew
dp pzieodkd ipirl,("אחרונה "משנה רבא"; שהמשנה ("אליהו  כלומר

ישייר שיפריש, התרומה על נאמן  יהא הארץ שעם שכדי  ללמד , באה
שתיגמר כדי  הכהן , לעיני  אלא למעטן  זיתיה את יתן  ולא אחת, קופה

טומאה  לקבל  שיוכשרו משעה ישמרם והוא הכהן , בפני  הזיתים מלאכת

אחרונה"); CéìBé("משנה  :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÄÀÈÅÄ
ãiî çzônä úàבפני למעטן  וליתנה קופה לשייר צריך  אינו – ÆÇÇÀÅÇÄÈ

לכהן , בדו בית מפתח את מיד  יוליך זיתיו  מלאכת בגמר  אלא הכהן ,

שאומר שמה מוכח, בתוספתא זיתיו; גמר  שעתה לומר, נאמן והוא
להביא  הוא נאמן היום אותו  כל  אלא דווקא, לאו  "מיד" יהודה רבי

בטהרתם. ונזהר  זיתיו  את בו  שגמר ולומר המפתח ïBòîLאת éaøÇÄÄÀ
úòì úòî :øîBà מעת בתוך  לכהן  המפתח את הביא אם אף – ÅÅÅÀÅ

בטהרתם. שנזהר לומר הוא נאמן  לעת,

ד ), (ג, שנינו  חגיגה, micadeבמסכת zezbd zryay בגתות הענבים דריכת (בזמן 
הארץ עמי נאמנים הבד ) בבתי הזיתים עצירת dnexzdובזמן lr שהיא (לומר

בטהרה). תרומה להפריש כדי  כליהם את מטהרים הכל  שאז לפי  טהורה,
הגתות  בשעת שאף משמע, ממשנתנו והרי א): כה, (שם הגמרא ושואלת
ומתרצת  הכהן ? בפני  וליתנה קופה לשייר  צריך  אלא נאמנים, אינם והבדים
וצריך נאמן , אינו  ולפיכך  הבדים, זמן  עבר שכבר  מדובר , שבמשנתנו הגמרא,

מיוחדת. תקנה
גורסים: dppzi"iויש prl,"odkd הגתות זמן  עבר וכבר שהואיל ומפרשים,

לק  הכהן  יוכל  לא הרי  בחזקת והבדים, שהוא לפי כתרומה, שמן  ממנו בל
אין עשיר  לכהן  שכן  עני, לכהן  ויתנם הקופה מן  זיתים יתן הלכך טומאה,

שמן אלא זיתים m"anx).נותנים oiir)
בידו הוא שיבוש הכהן " "לעני  שגורס שמי כותבים, יש dbibgברם, zetqez)

.(my
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È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡äàîè ïéìa÷î éúîéàî íéúéæ?ïèònä úòæ eòéfiMî,ätwä úòæ àG ìáà;éøáãkéànL úéa.ïBòîL éaø ¥¦¥¥¨©§©§¦ª§¨¦¤©¦¥©©©£¨£¨¥©©ª¨§¦§¥¥©©©¦¦§

øîBà:GL äòæ øeòLíéîé äL;ìlä úéaíéøîBà:GL eøaçúiMîäæì äæ äL;ïaøìàéìîbøîBà:øîbzMî ¥¦¥¨§¨¨¦¥¦¥§¦¦¤¦§©§§¨¤¨¤©¨©§¦¥¥¦¤¦¨¥
ïzëàìî;íéîëçåíéøîBàåéøáãk. §©§¨©£¨¦§¦¦§¨¨

·çwì ãéúò ìáà ÷Bñîlî øîb,úBåìì ãéúò ìáà çwlî øîb,ìáà Bòøà,äzLî Bà,ñðà Bà,úBáæå íéáæ elôà ¨©¦¦§£¨¨¦¦©¨©¦¦©£¨¨¦¦§¥§¥¤¦§¤Ÿ¤£¦¨¦§¨
ïäéìò íéëläî–ïéøBäè.ïäéìò eìôðïéàîè ïé÷Lî–ïòbî íB÷î àlà àîè ïéà,ìçnäåïäî àöBiä– §©§¦£¥¤§¦¨§£¥¤©§¦§¥¦¥¨¥¤¨§©¨¨§©Ÿ©©¥¥¤

øBäè. ¨

h`.d`neh oilawn izni`n mizif:ïäî àöåéä ïîùá íéøùëåî úåéäì.ohrnd zrifíééåàø åéäéù éãë íù úåøîëð ïäå íéúéæä úà åá íéðúåðù éìë
áìç åàìî åéðéèò ïåùì .ïîù àéöåäì:[ã"ë à"ë áåéà].dtewd zrif `l la`àçéð àìå ,ãåáéàì êìåä ïäî àöåéä ä÷ùîäå ,ïé÷ùîä ú÷æçî äðéà äôå÷ã

áéúëã ,äéì àçéðã ä÷ùî àìà äàîåè ìá÷ì íéòøæä øéùëî ïéàå ,äéì(à"é àø÷éå)ïúé äî ,ïúéã àéîåã ïúåé ,ïúåé ïðéø÷å ïúé áéúë ,òøæ ìò íéî ïúåé éëå
:äéì àçéðã ïúåé óà äéì àçéðã.mini dyly drif xeriyíéøéùëî ïéàù ,øéùëî åðéàå àîìòá ìçåî àìà ïîù áåùç åðéà äùìù êåú àöåéä ä÷ùîã

:íã ìè áìç ùáã ïîù íéî ïéé ïäå ,ãáìá ïé÷ùî äòáù àìà äàîåè ìá÷ì.dfl df dyly exagziyn:ïèòîá åäùùë äæì äæ íéøáçúî íéúéæä êøã
.ozk`ln xnbzynéñåäì øçà íå÷îî íéúéæ ãåò àéáäì åúòãù ïîæ ìëã .ïúñðëä úëàìîøéùëî äòéæä ïéà ,åìà ìò óøîâúùîå .äéì àçéð àìã íåùî ,ïú

:åéøáãë íéøîåà íéîëçù ,ìàéìîâ ïáøë äëìäå .øéùëî åîåé ïá åìéôà ,ïúëàìî
a.weqnln xnb:åéúéæ èå÷ììî.gwil cizr la`éñåäìå ÷åùä ïî íéúéæ úåð÷ì:åìà ìò ó.gwiln xnbúååìì äöåø ìáà ,íéúéæ ãåò úåð÷ì åúòãá ïéàù

éñåäìå íéøçàî íéúéæ:åìà ìò ó.dzyn e` la` erxi`éñåä àì êëéôìåéñåäì åúòã ìáà ,ïäéìò ó:ìáàä øåáòéùë ó.oixedhïáøë .åøùëåä àìù éôì
:ïúëàìî øîâúùî øîàã ìàéìîâ.orbn mewn `l` `nh oi`äøîâð àìù åììä íéúéæä ìò åìôð ,øçà ùåøéô .ä÷ùîä úìéôð íå÷î àìà øùëåî ïéà

:ãáìá íéàîè ïé÷ùîä ïäá åòâðù íéúéæä àìà ïäî àîèð àì ,ïéàîè ïé÷ùî ïúëàìî.odn `veid lgendïúëàìî äøîâðù íãå÷ íéúéæä ïî íéàöåéä íéîä
éôì ,ïúëàìî äøîâð àìù ãò íéúéæä ïî àöåéä ìçåîä øåäè äî éðôîå .äàîåè ïéìá÷î ïéà ïîöò ïäå ,íéìëåàä úà íéøéùëî ïéàå ,ïé÷ùî ïéã ïäì ïéà

:ïîåé÷á äöåø åðéàù

`xephxa yexit

א ה נ ש מ ר ו א ב

טומאה  מקבל אינו  אדם למאכל הראוי אוכל  שכל  אחדים, במקומות הזכרנו כבר 

טומאה, לקבל האוכלים את המכשירים המשקים משבעת אחד עליו  בא כן  אם אלא

מכשירים  המשקים אין  ברם, דבורים. דבש  דם, חלב, יין, שמן , טל, מים, והם:

הבעלי ברצון עליהם נפלו  כן  אם אלא טומאה לקבל  האוכלים (ויקרא את שנאמר  ם,

"וכי לח): ozיא, e i כתוב – לכם" הוא טמא עליו , מנבלתם ונפל  זרע על מים

– "יתן" מה ל"יתן ", בדומה "יותן" חכמים: דרשו מכאן "יותן", וקוראים "יתן ",

הבד, בבית לדריכה שנמסקו בזיתים דנה משנתנו  לרצונו. – "יותן " אף לרצונו ,

טומאה. לקבל  הזיתים את ומכשיר  הבעלים לרצון הוא מהם היוצא המוהל  מתי

äàîè ïéìa÷î éúîéàî íéúéæהזיתים נעשים מאימתי –ici lr) ÅÄÅÅÈÇÀÇÀÄËÀÈ
(mdn `veid ldend?טומאה לקבל ïèònäמוכשרים úòæ eòéfiMîÄÆÇÄÅÇÇÇÂÈ

ויתרככו  שיתחממו כדי הזיתים, את בו שצוברים כלי הוא המעטן –
מהם  היוצאת והזיעה מהם, השמן לסחיטת ביותר ראויים ויהיו  קצת,

טומאה, לקבל  אותם ätwäמכשירה úòæ àG ìáà היוצאת הזיעה – ÂÈÅÇÇËÈ
מכשירה  אינה לקיטתם, לאחר בסל, מונחים עדיין כשהם הזיתים מן

טומאה; לקבל  éànLאותם úéa éøáãk.שמאי בית דברי הם כך  – ÀÄÀÅÅÇÇ
הבעלים, לרצון  היא המעטן  שזיעת לפי  במפרשים, מבואר וטעמם

אבל לאיבוד , הולכת אינה ואף להתרכך , הזיתים ממהרים ידה שעל
לרצון  אינה הלכך  לאיבוד , והולכת נקביה דרך  יוצאת הקופה זיעת

למשנתנו. בהקדמה שבארנו כמו מכשירתם, ואינה éaøÇÄהבעלים,
GL äòæ øeòL :øîBà ïBòîLíéîé äL מן היוצא המוהל – ÄÀÅÄÅÈÀÈÈÄ

טומאה  לקבל מכשירם אינו במעטן  ימים שלושה ששהו קודם הזיתים
שמאי  לבית אחרונה "),אף משקה("משנה חשוב אינו (ברטנורא ;שעדיין 

ישראל"). lä"תפארת  úéaGL eøaçúiMî :íéøîBà ìäæ äL ÅÄÅÀÄÄÆÄÀÇÀÀÈÆ
äæì זיתים שלושה שיתחברו עד  כך  כל במעטן  הזיתים משיתרככו – ÈÆ

טומאה. לקבל  מכשירם מהם היוצא המשקה לזה, ìàéìîbזה ïaøÇÈÇÀÄÅ
ïzëàìî øîbzMî :øîBà זיתים להוסיף בדעתו כבר כשאין  – ÅÄÆÄÈÅÀÇÀÈ

היוצא  המשקה הבד, בבית לדריכה להביאם אלא שבמעטן אלו  על 
המעטן  זיעת אין  להוסיף, בדעתו  שיש  זמן כל אבל  מכשירם. מהם

לרצונו  שאינה לפי ברטנורא ),מכשירתם, הזיעה (הר"ש ; ידי שעל

ומתקלקלים מדי  יותר  ישראל");מתרככים íéøîBà("תפארת  íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
åéøáãk. גמליאל רבן  של –.dkld oke ÄÀÈÈ

טומאה, לקבל הוכשרו  מלאכתם משנגמרה גמליאל רבן שלדעת מפרשים, יש

משקה שיצא שחזקתם משקה, מהם שיצא רואים שאין  פי  על  ("dpynאף
.("dpexg`:הרמב"ם כותב crוכן exyked `l ,cad ziaa jexcl eizif wqend"

ldena exykedy mzwfgy ?mzk`ln dxnbpy mizifd exykei dn iptne .mzk`ln xnbizy
oi` ,mzk`ln xnbizy mcew la` .jexcl oigep eidiy ick eneiwa dvex ixdy ,mdly

eneiwa dvex epi`y iptn ,xiykn mdn `veid ldend.( ו יא, אוכלין  טומאת (הל '
ח): שם, (שם הרמב"ם כותב כך  mipkeneואחר migpen eidie mzwiqn xnbizyn"

dxnbpe li`ed ,oiwyn mdn e`vi `le oiwyn mdilr eltp `ly it lr s` .dkixcl
."exyked Ð mzk`ln

הוכשרו שלא סוברים, שמאי  בית אף הרמב"ם, שלשיטת מבארים, יש מכאן
צריך שמאי  בית שלדעת בזה אלא נחלקו ולא מלאכתם, בגמר אלא הזיתים
ונגמרה  הואיל נראה, משקה שאין  אף חכמים ולדעת המשקה, עליהם שייראה

והוכשרו שהזיעו חזקתם l`xyi").מלאכתם zx`tz")
שנגמרה  קודם אפילו  שמאי בית שלדעת משמע, אחרים מפרשים לפי אבל 

טומאה לקבל  מוכשרים הם הרי המעטן  זיעת משיזיעו  "ir)zx`tzמלאכתם, oi
.(y"xd itl "l`xyi

i r i a x m e i
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וחכמים. גמליאל  רבן של דבריהם המשך  היא משנתנו 

÷Bñîlî øîb,במעטן ונתנם הזיתים, את מללקוט –ãéúò ìáà ÈÇÄÄÀÂÈÈÄ
çwì,שמסק אלו  על  ולהוסיף זיתים עוד  לקנות בדעתו  –øîb ÄÇÈÇ

çwlî,זיתים עוד  לקנות בדעתו שאין  –úBåìì ãéúò ìáà– ÄÄÇÂÈÈÄÄÀ
שלו , על ולהוסיף מאחרים זיתים ללוות הוא Bàרוצה ,ìáà BòøàÅÀÅÆ

ñðà Bà ,äzLîהזיתים את לדרוך יכול ואינו ישראל");– ("תפארת ÄÀÆÙÆ
מפרשים dzynויש e` la` erxi`אבל עליהם, הוסיף לא ולפיכך  –

המשתה לאחר  או  האבל כשיעבור  עליהם להוסיף (רמב"ם ;בדעתו 

שמוסיף ברטנורא); קודם מהם היוצא במשקה רוצה אינו אלו בכל 
שבמעטן  שהזיתים לפי דריכתם, זמן לפני או אחרים, זיתים עליהם

הלכך כך, ידי על ומתקלקלים מדי  יותר בינתיים elôàÂÄמתרככים
ïéøBäè ,ïäéìò íéëläî úBáæå íéáæ כאילו שדינם הזיתים, – ÈÄÀÈÀÇÀÄÂÅÆÀÄ

טומאה. לקבל הוכשרו  ולא מלאכתם נגמרה לא ïäéìòשעדיין  eìôðÈÀÂÅÆ
– הללו  הזיתים על  –íB÷î àlà àîè ïéà ,ïéàîè ïé÷LîÇÀÄÀÅÄÅÈÅÆÈÀ

ïòbî,טמאים בלבד אלו  הטמאים, המשקים בהם שנגעו  הזיתים – ÇÈÈ
לפי  הוכשרו , שלא פי  על  האוכלים אף על  הנופלים טמאים שמשקים

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ïzëàìî äøîâð–ïéøLëî elà éøä.ïäéìò eìôðïé÷Lî–ïéàîè.ïäî àöBiä ìçnä–øæòéìà éaøøäèî, ¦§§¨§©§¨£¥¥ª§¨¦¨§£¥¤©§¦§¥¦©Ÿ©©¥¥¤©¦¡¦¤¤§©¥
íéîëçåïéànèî.øîàïBòîL éaø:àGíéúéfä ïî àöBiä ìçnä ìò e÷ìçð,àeäLøBäè,e÷ìçp äî ìòå?ìò ©£¨¦§©§¦¨©©¦¦§¤§§©©Ÿ©©¥¦©¥¦¤¨§©©¤¡§©

øBaä ïî àöBiä–øæòéìà éaøLøäèî,íéîëçåïéànèî. ©¥¦©¤©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§©§¦
„úçà ät÷ øiLå åéúéæ úà øîBbä–ïäkä éðéòì äpðzé;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:éìBéúà C ©¥¤¥¨§¦¥ª¨©©¦§¤¨§¥¥©Ÿ¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¦¤

ãiî çzônä.éaøïBòîLøîBà:úòì úòî. ©©§¥©¦¨©¦¦§¥¥¥§¥
‰eðzîiL Lúka íéúéæ çépnä,ïéçBð eäiLLBzëì–íéøLëî elà éøä;íçìîiL eðzîiL–éànL úéa ©©¦©¥¦©Ÿ¤¤¦§Ÿ¤§¦¦§£¥¥ª§¨¦¤¦§Ÿ¤¦§¨¥¥©©

b,oi`nh oiwyn odilr eltpä÷ùîäù ,ïéàîèä ïé÷ùîä ïäá åòâð àìù ïúåà åìéôàå ïéàîè íéúéæä ìë éøä ,äàîåè ìá÷ì åøùëåäå ïúëàìî äøîâðù øçàì
:íéúéæä øàù ìë ë"çà àîèîå ,ïäî äàîåè ìá÷îå ïéàîèä ïé÷ùîä åìàá áøòúî àåä äàîåè ìá÷ì åøùëåä åãé ìòù ïúëàìî äøîâðù øçàì ïäî àöéù

.odn `veid lgend:ïúëàìî äøîâðù íéúéæä ïî.xdhn xfril` 'x:ïé÷ùî øàùë äàîåè ìá÷ì àìå íéòøæä øéùëäì àì ä÷ùî ìçåî áéùç àìãminkge
.oi`nhn:ïúëàìî äøîâðù øçàì íéúéæä ïî àöåéùë ,àîèì ïéá øéùëäì ïéá ä÷ùî áåùç ìçåîã.xead on `veid lgendïî ïîùä ïéàéöåîù øçàì

øùôà àìã ïåéë éøáñ ïðáøå ,ä÷ùî äéì áéùç àì øæòéìà 'ø ,ïðáøå øæòéìà 'ø åâéìôà äéìòã ïåòîù 'ø øîà÷å ,íéî åîë ìçåî øåáä úéò÷ø÷á øàùð øåáä
:ïåòîù 'ø ùøéôù åîë àìå ,÷"ú åäééúâåìô ùøéôù åîëå ,íéîëçë äëìäå .ïîùä åîë ä÷ùî éáéùç ,ïîù éçåöçö àìá øåáä úéò÷ø÷á ìçåî úåéäì

c.eizif z` xnebd:íéãáäå úåúâä úòùá äîåøúä ìò íéðîàð ìëäù äâéâçá ïðú àä íéãáäå úåúâä úòùáã .íéãáäå úåúâä ïîæ øáòù øçàìxiiye
[é"ñá àåä ïëå øééùé ì"ö].zg` dtewíàù ,åéúéæ úà äúò øîâù äàøé åîöò [ïäëäù ,ïäëä éðéòì äððúéå] äøäèá øùòîå äîåøú äðîî ùéøôéù éãë

åæë úèòåî äîåøúã íåùî ,ïäëä éðòì éñøâã íéøôñ úéàå .íéãáäå úåúâä ïîæ øáòù ïåéë ,äøäèá ïøîùù øîåì ïîàð åðéà àåä ,ïäëä éðéòì äððúé àì
:øéùò ïäëì äúåà úúì éöîã ïéãä àåäå ,éðò ïäë éðú éëä íåùî ,éðò ïäëì àìà äúåà úúì ïéìéâø ïéà íéãáäå úåúâä øçàì ùéøôîùz` el jilei

.cin gztnd:åéúéæ øîâ äúòù øîàã éàîá äéì ïðéðîéäîå.zrl zrn xne` oerny 'x.äéì ïðéðîéäî çúôîä úà åì àéáä íà ,íéúéæä úèé÷ì øîâ ìù
àúôñåúáå .äãåäé 'øë äëìäå('é ÷øô):íåéä åúåà ìë åðééä ,äãåäé 'ø øîà÷ã ãéîã òîùî

d.yteka mizif gipnd:øåîëì íéúéæ åá íéçéðîù ìåãâ ìñ àåäå .ïðéñøâ.epezniyíéçéðîù ,ùúåëá íéñøåâù íéøôñ ùéå .úéçåìçì ïäá äéäúå åëëøúéù
:ùúëäì ïéçåð åéäéå íéëøå íéôø åùòééù éãë íéáø íéîé úùúëîá íúåà.mixyken el` ixdíéøîåà ììä úéá :ïúëàìî äøîâð øáëù ,ïäî àöåéä ìäåîá

`xephxa yexit

כאחד אותם ומטמאים מפרשים:(רמב"ם).מכשירים `l`ויש `nh oi`
orbn mewnהמשקה נפילת מקום אלא לטומאה מוכשר  אינו (הר"ש).–

ïäî àöBiä ìçnäå נגמרה שלא הללו הזיתים מן  היוצא המוהל – ÀÇÙÇÇÅÅÆ
טומאה,øBäèמלאכתם, מקבל  ואינו האוכלים את מכשיר אינו – È

אמנם  זה דין בקיומו. רוצים אינם והבעלים הואיל משקה, דין לו שאין
שם: שנינו  שהרי הרישא, מן  למדנו  mikldnכבר  zeafe miaf elit`"

oixedh ,odilr במשנה המחלוקת אגב אלא כנראה, נישנה, ולא הזיתים,
מלאכתם שנגמרה לאחר הזיתים מן  היוצא במוהל  "תפארת הבאה (עיין

ישראל").

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïzëàìî äøîâð, הבד בבית לדריכה ומוכנים הזיתים, של –éøä ÄÀÀÈÀÇÀÈÂÅ
ïéøLëî elà היוצא המשקה ידי על  שהוכשרו  טומאה, לקבל  – ÅËÀÈÄ

א במשנה שבארנו כמו epxe`a).מהם, ileya my oiir)ïäéìò eìôðÈÀÂÅÆ
מלאכתם, שנגמרה הזיתים על  –ïé÷Lî,טמאים –ïéàîèכל – ÇÀÄÀÅÄ

הטמאים, המשקים בהם נגעו שלא אותם ואפילו שבמעטן, הזיתים

מטמא  והמוהל שבזיתים, המוהל את מטמאים הטמאים שהמשקים לפי
משקה  חשוב מלאכתם גמר אחר מהם שיצא שהמוהל  כולם, את

ומיטמא ïäî(רמב"ם ).ומכשיר  àöBiä ìçnä שנגמרה מזיתים – ÇÙÇÇÅÅÆ
øäèîמלאכתם, øæòéìà éaø הרישא על חולק אליעזר רבי  – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅ

מקבל ואינו  מכשיר אינו  הלכך  משקה, חשוב אינו  שהמוהל  וסובר ,
ïéànèîטומאה; íéîëçå הזיתים מן  היוצא מוהל שלדעתם – ÇÂÈÄÀÇÀÄ

ומיטמא, ומכשיר משקה, חשוב הוא הרי מלאכתם שנגמרה לאחר
הרישא. בטעם שבארנו  e÷ìçðכמו  àG :ïBòîL éaø øîàרבי – ÈÇÇÄÄÀÆÀÀ

וחכמים, íéúéfäאליעזר ïî àöBiä ìçnä ìò, שבמעטן –àeäL ÇÇÙÇÇÅÄÇÅÄÆ
øBäè,משקה חשוב שאינו  לפי  –àöBiä ìò ?e÷ìçp äî ìòå ÈÀÇÇÆÁÀÇÇÅ

øBaä ïî,הבד שבבית הבור  מן  השמן  את שמוציאים שלאחר  – ÄÇ
מוהל בו  וחכמים,(רמב"ם ),נשאר אליעזר רבי נחלקו  מוהל אותו  ועל

øäèî øæòéìà éaøL,משקה חשוב אינו  שלדעתו  לפי –íéîëçå ÆÇÄÁÄÆÆÀÇÅÇÂÈÄ
ïéànèî בלא בבור מוהל  שיהא אפשר ואי  הואיל הם, שסוברים – ÀÇÀÄ

השמן . כמו  משקה חשוב הוא הרי שמן, itkצחצוחי ,minkgk dklde
oerny iax yxity itk `le mzwelgn yxit `nw `pzy תפארת" (עיין

ישראל).

i y i n g m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

åéúéæ úà øîBbä את ונתן זיתיו  מסיקת את שגמר הארץ עם – ÇÅÆÅÈ
למעטן , úçàהזיתים ät÷ øiLåכדי למעטן, זיתיה נתן  שלא – ÀÄÅËÈÇÇ

יוכשרו מהם שלא ולהפריש  בטהרה לשמרם שרצה טומאה, לקבל 
ïäkäתרומה, éðéòì äpðzé למעטן שבקופה הזיתים את יתן – ÄÀÆÈÀÅÅÇÙÅ

גורסים: ויש  הכהן ; ישמרם ואילך  ומשם הכהן, xiבפני iyizg` dtew
dp pzieodkd ipirl,("אחרונה "משנה רבא"; שהמשנה ("אליהו  כלומר

ישייר שיפריש, התרומה על נאמן  יהא הארץ שעם שכדי  ללמד , באה
שתיגמר כדי  הכהן , לעיני  אלא למעטן  זיתיה את יתן  ולא אחת, קופה

טומאה  לקבל  שיוכשרו משעה ישמרם והוא הכהן , בפני  הזיתים מלאכת

אחרונה"); CéìBé("משנה  :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÄÀÈÅÄ
ãiî çzônä úàבפני למעטן  וליתנה קופה לשייר צריך  אינו – ÆÇÇÀÅÇÄÈ

לכהן , בדו בית מפתח את מיד  יוליך זיתיו  מלאכת בגמר  אלא הכהן ,

שאומר שמה מוכח, בתוספתא זיתיו; גמר  שעתה לומר, נאמן והוא
להביא  הוא נאמן היום אותו  כל  אלא דווקא, לאו  "מיד" יהודה רבי

בטהרתם. ונזהר  זיתיו  את בו  שגמר ולומר המפתח ïBòîLאת éaøÇÄÄÀ
úòì úòî :øîBà מעת בתוך  לכהן  המפתח את הביא אם אף – ÅÅÅÀÅ

בטהרתם. שנזהר לומר הוא נאמן  לעת,

ד ), (ג, שנינו  חגיגה, micadeבמסכת zezbd zryay בגתות הענבים דריכת (בזמן 
הארץ עמי נאמנים הבד ) בבתי הזיתים עצירת dnexzdובזמן lr שהיא (לומר

בטהרה). תרומה להפריש כדי  כליהם את מטהרים הכל  שאז לפי  טהורה,
הגתות  בשעת שאף משמע, ממשנתנו והרי א): כה, (שם הגמרא ושואלת
ומתרצת  הכהן ? בפני  וליתנה קופה לשייר  צריך  אלא נאמנים, אינם והבדים
וצריך נאמן , אינו  ולפיכך  הבדים, זמן  עבר שכבר  מדובר , שבמשנתנו הגמרא,

מיוחדת. תקנה
גורסים: dppzi"iויש prl,"odkd הגתות זמן  עבר וכבר שהואיל ומפרשים,

לק  הכהן  יוכל  לא הרי  בחזקת והבדים, שהוא לפי כתרומה, שמן  ממנו בל
אין עשיר  לכהן  שכן  עני, לכהן  ויתנם הקופה מן  זיתים יתן הלכך טומאה,

שמן אלא זיתים m"anx).נותנים oiir)
בידו הוא שיבוש הכהן " "לעני  שגורס שמי כותבים, יש dbibgברם, zetqez)

.(my

izdw - zex`ean zeipyn



fקפ dpyn iriyz wxt zexdh zkqn

íéøîBà:íéøLëî,ìlä úéáeíéøîBà:íéøLëî ïðéà.úBàîè íéãéa íéúéæ òöBtä–ïànè. §¦ª§¨¦¥¦¥§¦¥¨ª§¨¦©¥©¥¦§¨©¦§¥¦§¨
Âíøbøâì âba åéúéæ çépnä,änà íeø ïä elôà–íéøLëî ïðéà.e÷ìiL úéaa ïðúð,âbì íúBìòäì ãéúòå,ïðúð ©©¦©¥¨©©§©§§¨£¦¥©¨¥¨ª§¨¦§¨¨©©¦¤¦§§¨¦§©£¨©©§¨¨

e÷ìiL âba,íçzôiL Bà–ïéøLëî elà éøä.Bbb úà ønLiL ãò úéaa ïðúð,øçà íB÷îì íëéìBiL ãò Bà–ïðéà ©©¤¦§¤¦§¨¥£¥¥ª§¨¦§¨¨©©¦©¤§©¥¤©©¤¦¥§¨©¥¥¨
ïéøLëî. ª§¨¦

Êïécá éðL Bà ãçà ãa ïäî ìBhì äöø–éànL úéaíéøîBà:äàîèa äöB÷,äøäèa ätçîe;ìlä úéaíéøîBà: ¨¨¦¥¤©¤¨§¥©¦¥©©§¦¤§ª§¨§©¤§©£¨¥¦¥§¦
äàîèa ätçî óà.éñBé éaøøîBà:úëzî ìL úBncø÷a øôBç,éìBîeäàîèa ãaä úéáì C. ©§©¤§ª§¨©¦¥¥¥§©§ª¤©¤¤¦§¥©©§ª§¨

:ïééãò ïúëàìî äøîâð àìã .íéøùëåî ïéà.mizif rvetd:úåáàåñî íéãéá ïëòîî.o`nihäîåøúä úà ìñåôä ìëå ,äîåøúä úà úåìñåô úåáàåñî íéãéã
ééèã ä÷ùîá äéì àçéðã ,åúòéöôá íéøùëåî ïäå .äìçú úåéäì ïé÷ùî àîèî:íòè íéáøî ïä êë êåúîù ,åäééìò ó

e.mxbxbl:áâðúéå äîçá ùáéúé øéâøâå øéâøâ ìëù úåùòì øîåìë .íéøâøâ ïäî úåùòì.dn` mex od elit`úåòéæî úåðåúçúä ,úåðåéìòä åùáééúðùëã
ïé÷úîúî ïéàù éôìå .ïìëàìå çìîá íúôåñì éãë äîçá ï÷úîì ,ïøâøâì íéùøôî ùéå .íéøùëåî ïðéà ,åáâðúéù åúòãå ìéàåä íå÷î ìëî ,ä÷ùîá úåçìçìúîå
øîåìë ,íéøùëåî åìà éøä äîà íåø ïä åìéôà ïéñøåâå .íìëàéå ïåùàø ïåùàø ïé÷úîúîä íéøâøâä ç÷éù øîåìë ,ïøâøâì è÷ð éëä íåùî ,úçà úáá íìåë
:éôè äìéëàì éæçã ,íù åòéæéù äéì àçéðã ,ïäî àöåéä ä÷ùîá íéøùëåî åìà éøä ,úå÷úîúî ïðéà úåðåúçúä ïúåà àúùäã äîà íéäåáâ ïäù åìéôà

.ewliy:åòöôúéå åëòîúéù.bbl ozelrdl cizre:äîçá íù ï÷úîì ë"çà.mgztiy bba opzp:íçìîéå íéúéæä åò÷áúéù.mixyken el` ixdéðä ìëã
:èìôðä ïîùä úòéæá äéì àçéð.xnyiy crøåîùì íù úáùì ââä ùàøá íéùåòù ù÷å íéð÷î äëåñ .åââì äøîåù ï÷úéù:.mixyken opi`àçéð àìã

:ïäî úàöåéù äòéæá äéì
f.cg` ca mdn lehil dvxéñåäìå ç÷éì åúòã äéäù ïåâë åøùëåä àìå ïúëàìî äøîâð àìù íéúéæøåòéù ïäî ç÷éì àáå ,ïé÷øéô ùéøá ïðúãë ïäéìò ó

:äáøä ïèòîá ïäî øéàùîå ,ïîù ïäî úåùòìå ,ïéãá éðù åà ,úçà íòôá ãáä úéáá íéîéùîù èòåî.d`neha dvew mixne` i`ny ziaäî êúåç
:åøùëåä àìå ïúëàìî äøîâð àìù ïåéë ,äàîåèá íéãá éðù åà ãá ,ïèòîáù íéúéæ ìù íåàä ïî êåúçì äöåøù.dxdha dtgneäöøù äî ç÷éì øîâùë

:ïúëàìî äøîâð åìéàë øúåîä úà áéùçäì ç÷åìù äî åúçé÷ì úìòåîã ,øùëåä åìéàë äøäèá ïèòîáù øúåîä äñëî ,ç÷éì.d`neha dtgn s`óàã
éñåäì åúòãå ïúëàìî äøîâð àìù ïåéë ,øùëåä àì øàùðä:ììä úéáì íéøùëåî åéä ,ãáä úéáá ïúåùòì éãë ïèòîáù íéúéæä ìë ø÷ò íà åäéîå .íäéìò ó

.zenecxwa xteg xne` iqei 'x:ïèòîáù íéúéæä ìë ø÷åòå.d`neha cad zial jileneìæøá éìë ïäù éôì àúåáøì ,è÷ðã úåîåãø÷å .åøùëåä àìù éôì
:ììä úéáë äëìäå .íéìë øàùî øúåé úî úàîåèì íéðëåîå

`xephxa yexit
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Lúka íéúéæ çépnä העומדים זיתים בה שכותשים במכתשת, – ÇÇÄÇÅÄÇÙÆ
גורסים: ויש  לזיתים,yteka:לאכילה, המיוחד  סל –eðzîiLהיינו  ÆÄÀÙ
ויתרככו , LBzëìשיתלחלחו  ïéçBð eäiL,אותם –elà éøä ÆÀÄÄÀÂÅÅ

íéøLëî;מהם היוצא במשקה לטומאה שהוכשרו –eðzîiL ËÀÈÄÆÄÀÙ
íçìîiL,לאכילה וימלחם שיתרככו כדי  בכותש  זיתים הניח ואם – ÆÄÀÈÅ

íéøLëî :íéøîBà éànL úéa הוא הרי מהם היוצא שהמוהל  – ÅÇÇÀÄËÀÈÄ
íéøLëîלרצונו; ïðéà :íéøîBà ìlä úéáe הוא אין  שלדעתם – ÅÄÅÀÄÅÈËÀÈÄ

אין  ולכן הזיתים, של  טעמם שפג לפי מהם, היוצא במוהל  רוצה
משקה חשוב ישראל").המוהל "תפארת טעם (רא"ש; מבארים ויש 

הלל בית ולדעת מלאכתם, נגמרה כבר  שמאי בית שלדעת המחלוקת,
מלאכתם נגמרה לא ברטנורא ).עדיין íéãéa(רמב"ם ; íéúéæ òöBtäÇÅÇÅÄÀÈÇÄ

úBàîè,משקה מהם ויוצא לאכילה, שממעכם –ïànè שהמשקה – ÀÅÄÀÈ
פוסלות  טמאות שידים לפי ראשון, ונעשה לרצונו, יוצא מהם היוצא

תחילה, להיות משקים מטמא התרומה את הפוסל  וכל התרומה, את
טמא  שמשקה לטומאה, שני  אותם ועושה הזיתים את מטמא והמשקה

כאחד ומטמא ישראל").מכשיר  "תפארת ברטנורא; מבארים,(ר"ש; ויש 
שהואיל ללמדנו , המשנה ובאה תרומה, של זיתים בפוצע כאן שמדובר

שהוכשרו  מאחר  הזיתים, את פוסלות הן הרי לטומאה, שניות והידים
מלאכתם גמר  היא שפציעתם לפי טומאה, "משנה לקבל עיין (רמב"ם ;

אחרונה ").

i y y m e i
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íøbøâì âba åéúéæ çépnä ויהיו בחמה, ויתבשלו  שיתייבשו  כדי  – ÇÇÄÇÅÈÇÇÀÇÀÀÈ
לאכילה, טובים änàגרגרים íeø ïä elôà ונמצאו אמה, גבוהים – ÂÄÅÇÈ

במשקה, ומתלחלחים מזיעים התחתונים íéøLëîהזיתים ïðéà– ÅÈËÀÈÄ
לייבשם  בגג שהניחם מאחר בזיעתם, רוצה שאינו  לפי טומאה, לקבל

גורסים:(רמב"ם ). mixyken,ויש  el` ixd הזיתים את שהניח ומפרשים,

אמה  גבוהים הם אפילו  לאכילה, ראויים שיהו בחמה למתקם כדי בגג

מתמתקים התחתונים הזיתים m`iadlשאין mdilr jlniiy xyt`e)
.cad zial"ישראל "תפארת מהם ― היוצא המשקה מקום מכל ,(

טעם  את שמשבח לרצונו , יוצא שהוא לפי  טומאה, לקבל מכשירם
לאכילה e÷ìiL(הר "ש).הזיתים úéaa ïðúð, ויתרככו שיתעפשו – ÀÈÈÇÇÄÆÄÀ

ãéúòå, כך אחר –âbì íúBìòäì,שיתייבשו –e`âba ïðúð ÀÈÄÀÇÂÈÇÇÀÈÈÇÇ
íçzôiL Bà ,e÷ìiL יתייבשו כך  ואחר לשניים אותם שיחתוך – ÆÄÀÆÄÀÈÅ

גורסים:(רמב"ם ).בחמה mglnie,ויש  mgztiy bba opzp:ומפרשים
וימלחם בחמה ברטנורא ),שיתבקעו ïéøLëî(ר"ש; elà éøäלפי – ÂÅÅËÀÈÄ

לרצונו . היתה בתחילה מהם שיצאה ønLiLשהזיעה ãò úéaa ïðúðÀÈÈÇÇÄÇÆÀÇÅ
Bbb úà מעקה שיקיפהו כגון  המשתמר, מקום שיהא גגו את שיתקן  – ÆÇ

לשומר, סוכה שיעשה øçàאו  íB÷îì íëéìBiL ãò Bà שרוצה – ÇÆÄÅÀÈÇÅ
בבית, בינתיים מחזיקם פנאי  ומחוסר  אחר  למקום ïðéàÅÈלהעבירם

ïéøLëîלפי טומאה, לקבל  מכשירתם מהם היוצאת הזיעה אין  – ËÀÈÄ
לרצונו . שאינה

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ïäî ìBhì äöø כגון טומאה, לקבל מוכשרים שאינם הזיתים מן  – ÈÈÄÅÆ
לא  זה שבכגון עליהם, להוסיף בדעתו  והיה במעטן , זיתים לו  שהיו

לדריכה, מהם ליטול  נמלך ועכשיו מהם, היוצאת בזיעה ãaÇהוכשרו
ãçà,הבד בבית אחת בפעם לדריכה הניתן  כשיעור –ïécá éðL Bà ÆÈÀÅÇÄ

במעטן , היתר  את ולהשאיר  הבד , בבית בפעמיים הנדרך כשיעור או –
äàîèa äöB÷ :íéøîBà éànL úéa בטומאה לחתוך לו  מותר – ÅÇÇÀÄÆÀËÀÈ

בדין , שני או אחד בד  בשביל שצריך  מה שבמעטן הזיתים מגוש
לטומאה, הוכשרו ולא äøäèaהואיל  ätçîe מה שחתך  לאחר – ÀÇÆÀÇÂÈ

שעל לפי  במעטן , שנשתיירו הזיתים את בטהרה מכסה ליטול, שרצה

והוכשרו  מלאכתם, נגמרה כאילו השאר נחשב מקצתם נטילת ידי 
בטהרה; לכסותם צריך הלכך  גבם, שעל  במשקה ìläלטומאה úéaÅÄÅ

äàîèa ätçî óà :íéøîBàהשאר את לכסות גם מותר  – ÀÄÇÀÇÆÀËÀÈ
לפי לטומאה, הוכשרו  לא במעטן שנשתיירו הזיתים שאף בטומאה,

נמלך אם ברם, עליהם. להוסיף שבדעתו מאחר מלאכתם, נגמרה שלא
הלל בית מודים הבד , בבית לדרכם שבמעטן הזיתים גוש  כל ונטל 

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn iriyz wxt zexdh zkqn

Áíéçøa àöîpL õøMä–Bòbî íB÷î àlà àîè ïéà;Cläî ä÷Lî äéä íà–àîè ìkä.íéìòä éab ìò àöîð ©¤¤¤¦§¨¨¥©¦¥¨¥¤¨§©¨¦¨¨©§¤§©¥©Ÿ¨¥¦§¨©©¥¤¨¦
–øîBì íéãcaä eìàMé:eðòâð àG.äéä íàíàa òâBð,äøòNa elôà–àîè. ¦¨£©©¨¦©¨©§¦¨¨¥©¨Ÿ£¦§©£¨¨¥
Ëíéãeøt éab ìò àöîð,äöéaëa òâBð àeäå–àîè.íéãeøt éab ìò íéãeøt,äöéaëa òâBð àeäL ét ìò óà ¦§¨©©¥§¦§¥©§©¥¨¨¥§¦©©¥§¦©©¦¤¥©§©¥¨
–Bòbî íB÷î àlà àîè ïéà.íéúéfì ìúk ïéa àöîð–øBäè.âba àöîð–øBäè ïèònä.ïèòna àöîð–âbä ¥¨¥¤¨§©¨¦§¨¥Ÿ¤©¥¦¨¦§¨©©©©£¨¨¦§¨©©£¨©©

g.migixa:äøå÷á ïðòåèå ãáä úéáá ïðúåð ë"çàå ãáä úéáì ïúðéúð íãå÷ íéúéæ ïäá íéðçåèù.dwyn did m`eíéúéæä ìë åàîèðå õøùá ä÷ùîä àîèð
:ä÷ùî øåáéç é"ò.milrd iab lr `vnp:åäðéð äàîåè éìåá÷ øá åàì íéìòå ,íéúéæä úà íéñëîä íéìòä â"ò õøùä àöîð.miccad el`yiõøàä éîò

:åðéîèð àìå íéìòä ìòù õøùá åðòâð àì øîåì íéðîàðå ,äøäèá åéúéæ úåùòì ïîùä ìòá ïøäéèù.me`a rbep did m`eíéìòä ïî àöåé õøùä äéä íà
:íåàá òâåðå íéúéæä úà íéñëîù.'eke elit`:íåàá òâåð õøùä ïî ãçà øòù`nhäæ ïéøáåçîå ãçé íéöáå÷îä íéúéæä ,íåà .øåáéç áéùçã ,íåàä ìë

:íåà íéàø÷ð ,ïèòîá äæá
h.micext iab lr `vnp:íé÷áåãî íéúéæ ùé íåàäî íéãåøôä íé÷ìçä äìàî ùåâå ùåâ ìëáå ,íéãåøô íé÷ìç äîëì íåàä ãéøôäì íåàá ãúé ò÷úù øçàì

.dviaka rbep `ede:äöéáë ïäá ùé ïäá òâåð õøùäù íéúéæ óøöì úàá íàù`nh,íãéøôäì íåàá ãúéä úà ò÷úùî øåáéç ùåâä ïéàã â"òà .ùåâä ìë
:åáù íéúéæä øàù ìë àîèì øåáéç äùòð ,äöéáë åðééäã ,íéøçà àîèì øåòéùë ïéàîè íéúéæ äæ ùåâá ùéã ïåéë íå÷î ìëî.micext iab lr micextùéù

:ïåéìòä ùåâä ìò õøùäå íéùåâ éáâ ìò íéùåâ.dviaka rbep uxydy t"r`:ùåâ åúåà ìùerbn mewn `l` `nh oi`ãáìá ùåâ åúåà øîåìë ,õøù ìù
:íéøåäè ,íéùåâ øàù ìáà ,åá òâð õøùäù`vnpõøùä.xedh mizifl lzekd oia:íéúéæä ìò äéä àîù ïðéùééç àìå.bba `vnpïî íéúéæ äìòîä

`xephxa yexit

לטומאה. úëzîשהוכשרו ìL úBncø÷a øôBç :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÅÀÇÀËÆÇÆÆ
הגוש, כל  את לעקור כדי  –äàîèa ãaä úéáì CéìBîeכלומר – ÄÀÅÇÇÀËÀÈ

לבית  להוליכם מותר  שבמעטן, הזיתים גוש  כל את ונטל  נמלך  אפילו

היה  ובתחילה הואיל טומאה, לקבל  הוכשרו  שלא לפי  בטומאה, הבד 
לרצונו . היה לא מהם שיצא והמשקה עליהם, להוסיף dkldeבדעתו

.lld ziakשל בקרדומות "חופר נקט יוסי שרבי מבואר , במפרשים
מת, טומאת לענין  כלים משאר  הם שחמּורים לפי לרבותא, מתכת"

כחלל ". הוא הרי  "חרב "תפארת משום עיין ברטנורא; הרא "ש; (רמב"ם ;

את  לעקור כשרצו דרכם היה  שכך הטעם, ומבאר  כך , על שמקשה  ישראל"

מתכת ). של בקרדומות  תחתיו חופרים  היו  הגוש , כל

y c e w z a y
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õøMä,המת –íéçøa àöîpL הזיתים את שטוחנים זיתים, של  – ÇÆÆÆÄÀÈÈÅÇÄ
הבד , קורת תחת אותו  שנותנים קודם íB÷îבריחיים àlà àîè ïéàÅÈÅÆÈÀ

Bòbî באלו הנוגעים הזיתים שאר אבל השרץ, בו  שנגע מקום – ÇÈ
שנטחנו  הזיתים מחתיכות אחת בכל  שאין לפי טהורים, בשרץ שנגעו

מכב  בפחות אחרים מטמא טמא אוכל  ואין  כביצה, ("משנה יצהשיעור 

Cläîאחרונה"); ä÷Lî äéä íà הזיתים מן  היוצא שהמשקה – ÄÈÈÇÀÆÀÇÅ
הזיתים, כל סביב àîèצף ìkä שנטמא שכיון טמאים, הזיתים כל  – ÇÙÈÅ

הזיתים  כל את מטמא והמשקה כולו, נטמא בשרץ, המשקה מקצת

השרץ,àöîð(רמב"ם). –íéìòä éab ìò בהם שמכסים זית עלי – ÄÀÈÇÇÅÆÈÄ
מאכל, שאינם טומאה, מקבלים אינם העלים והרי  הטחונים, הזיתים את

íéãcaä eìàMéבעל שטיהרם הארץ, עמי  והם הבד בית פועלי – ÄÈÂÇÇÈÄ
בטהרה, זיתיו  את לעשות eðòâðהשמן àG :øîBì שאם כלומר – ÇÈÇÀ

נאמנים. העלים, שעל בשרץ נגענו  לא אומרים: והם אותם שואלים

אבל שלו , על  היינו הטהרות, על  נאמן  אינו  הארץ שעם פי  על ואף
נאמן אחרים של ישראל").על  גורסים:("תפארת  miccadויש el`yi

rbp `l :xnel בזיתים השרץ נגע שלא לומר הם שנאמנים כלומר  –

רבא "). íàa("אליהו òâBð äéä íà היינו באום, נוגע השרץ היה – ÄÈÈÅÇÈÙ
לזה, זה המדובקים הזיתים äøòNaבגוש  elôà שערה אפילו  – ÂÄÀÇÂÈ

בגוש, נגעה השרץ של  כגוף àîèאחת נחשב שהכל  הגוש , כל  – ÈÅ
אחד.

ברישא: ששנינו miigxa",בענין `vnpy uxyd":" ישראל "תפארת בעל מבאר 
שנתבשלו אותם ולפיכך אחד , בזמן באילן  מתבשלים אינם שהזיתים מפני
במעטן שיונחו להם ודי  השמש, מחום ונתרככו  יפה יפה נתבשלו הקיץ באמצע
עד להתבשל שמאחרים יש אבל לכבשם. נוח יהי כבר  זה ידי שעל להזיע,

יניחום  אם שגם עד  קשים, ונשארים כך , כל  החום בהם שלט ולא הקיץ, סוף
שיתחילו עד בציבורים אותם מניחים הלכך  יתרככו, ולא יזיעו  לא במעטן ,
רוצה  וכשאינו  שמנם. ולהוציא לכבשם נוח שיהא כדי  ויתרככו , קצת להירקב

הבד בבית שיתנם קודם בריחיים טוחנם שירקיבו, עד  כך  כל  (oiirלהמתין
.(` ,et zegpn `xnbלמאכל הנוחים טחונים, זיתים מונחים שברחיים ומשום

שכיח: שהוא דבר  המשנה נקטה ולפיכך שרצים, שם מצויים "uxydשרצים,
."miigxa `vnpy
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àöîð,המת השרץ –íéãeøt éab ìò:גורסים ויש  –,mixext ÄÀÈÇÇÅÀÄ
האום מן  שנפרדו  חלקים miwaecneהיינו  mixaegnd mizif ly yebn)

,(dfl df,האום על ומונחים קטנים, גושים הם הללו החלקים ואף
äöéaëa òâBð àeäå בהם שיש  אחדים בפרודים נוגע והשרץ – ÀÅÇÀÇÅÈ

ביצה, קבלו àîèכשיעור שהפרודים והאום, הפרודים טמא, הכל  – ÈÅ
מקום  מכל  כביצה, אינו בעצמו  פרוד  שכל  פי על  ואף מהשרץ, טומאה

הפרודים  וחוזרים שהוא, בכל  טומאה מקבל שאוכל מהשרץ, נטמא
הנוגעת  שהאום לפי  האום, את ומטמאים בכביצה שהם הטמאים

אחרים לטמא לכשיעור מצרפתם הגר"א ).בכולם ברטנורא; (הר"ש ;

íéãeøt éab ìò íéãeøt פרודים גבי על פרודים מונחים אם – ÀÄÇÇÅÀÄ
האום, גבי על  tולא ìò óàäöéaëa òâBð àeäL é שהשרץ – ÇÇÄÆÅÇÀÇÅÈ

ביצה, כשיעור ביחד שהם העליונים בפרודים àlàנוגע àîè ïéàÅÈÅÆÈ
Bòbî íB÷î הפרודים שאר  אבל  השרץ, בהם שנגע הפרודים אותם – ÀÇÈ

נגע  לא הפרודים משאר  אחד כל  והרי אחד, גוש שאינם לפי טהורים,

מכביצה  פחות שהוא ואוכל  טמאים, פרודים מכביצה בפחות אלא
מהטעם  טמאים, בשרץ שנגעו הפרודים ברם, אחרים. מטמא אינו

שהם. בכל  טומאה מקבלים שאוכלים לעיל, השרץ àöîðשבארנו – ÄÀÈ
–øBäè ,íéúéfì ìúk ïéa שמא חוששים ואין  הזיתים, טהורים – ÅÙÆÇÅÄÈ

בזיתים. השרץ âbaנגע àöîð המעטן מן זיתים שנטלו לאחר  – ÄÀÈÇÇ
הגג, שעל  בזיתים שרץ נמצא לגג øBäèוהעלום ïèònä הזיתים – ÇÇÂÈÈ

במעטן  השרץ היה שכבר  אומרים, ואין  טהורים, במעטן שנשתיירו
שאין  היה, כאן נמצא כאן אומרים: אלא לגג, הזיתים עם משם והובא

למקום. ממקום טומאה ïèònaמחזיקים àöîðלאחר אם אבל  – ÄÀÈÇÇÂÈ
במעטן, השרץ נמצא הגג על  הזיתים את àîèשהעלה âbä– ÇÇÈÅ

במעטן  השרץ היה כבר  אומרים: שאנו טמאים, הגג שעל הזיתים

טומאה  מחזיקים שכן ונטמאו , לגג, שהעלו הזיתים ממנו  שניטלו  קודם
לזמן  חדשים).מזמן  תוספות  ישראל "; שאם ("תפארת הטעם מבארים יש 

להעלותם  בכלי הזיתים שכשנתן לפי טהור , המעטן  בגג, השרץ נמצא
במעטן , כשנמצא אבל  רואהו , היה בכלי לפניו  שרץ היה אילו  לגג,
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íéøîBà:íéøLëî,ìlä úéáeíéøîBà:íéøLëî ïðéà.úBàîè íéãéa íéúéæ òöBtä–ïànè. §¦ª§¨¦¥¦¥§¦¥¨ª§¨¦©¥©¥¦§¨©¦§¥¦§¨
Âíøbøâì âba åéúéæ çépnä,änà íeø ïä elôà–íéøLëî ïðéà.e÷ìiL úéaa ïðúð,âbì íúBìòäì ãéúòå,ïðúð ©©¦©¥¨©©§©§§¨£¦¥©¨¥¨ª§¨¦§¨¨©©¦¤¦§§¨¦§©£¨©©§¨¨

e÷ìiL âba,íçzôiL Bà–ïéøLëî elà éøä.Bbb úà ønLiL ãò úéaa ïðúð,øçà íB÷îì íëéìBiL ãò Bà–ïðéà ©©¤¦§¤¦§¨¥£¥¥ª§¨¦§¨¨©©¦©¤§©¥¤©©¤¦¥§¨©¥¥¨
ïéøLëî. ª§¨¦

Êïécá éðL Bà ãçà ãa ïäî ìBhì äöø–éànL úéaíéøîBà:äàîèa äöB÷,äøäèa ätçîe;ìlä úéaíéøîBà: ¨¨¦¥¤©¤¨§¥©¦¥©©§¦¤§ª§¨§©¤§©£¨¥¦¥§¦
äàîèa ätçî óà.éñBé éaøøîBà:úëzî ìL úBncø÷a øôBç,éìBîeäàîèa ãaä úéáì C. ©§©¤§ª§¨©¦¥¥¥§©§ª¤©¤¤¦§¥©©§ª§¨

:ïééãò ïúëàìî äøîâð àìã .íéøùëåî ïéà.mizif rvetd:úåáàåñî íéãéá ïëòîî.o`nihäîåøúä úà ìñåôä ìëå ,äîåøúä úà úåìñåô úåáàåñî íéãéã
ééèã ä÷ùîá äéì àçéðã ,åúòéöôá íéøùëåî ïäå .äìçú úåéäì ïé÷ùî àîèî:íòè íéáøî ïä êë êåúîù ,åäééìò ó

e.mxbxbl:áâðúéå äîçá ùáéúé øéâøâå øéâøâ ìëù úåùòì øîåìë .íéøâøâ ïäî úåùòì.dn` mex od elit`úåòéæî úåðåúçúä ,úåðåéìòä åùáééúðùëã
ïé÷úîúî ïéàù éôìå .ïìëàìå çìîá íúôåñì éãë äîçá ï÷úîì ,ïøâøâì íéùøôî ùéå .íéøùëåî ïðéà ,åáâðúéù åúòãå ìéàåä íå÷î ìëî ,ä÷ùîá úåçìçìúîå
øîåìë ,íéøùëåî åìà éøä äîà íåø ïä åìéôà ïéñøåâå .íìëàéå ïåùàø ïåùàø ïé÷úîúîä íéøâøâä ç÷éù øîåìë ,ïøâøâì è÷ð éëä íåùî ,úçà úáá íìåë
:éôè äìéëàì éæçã ,íù åòéæéù äéì àçéðã ,ïäî àöåéä ä÷ùîá íéøùëåî åìà éøä ,úå÷úîúî ïðéà úåðåúçúä ïúåà àúùäã äîà íéäåáâ ïäù åìéôà

.ewliy:åòöôúéå åëòîúéù.bbl ozelrdl cizre:äîçá íù ï÷úîì ë"çà.mgztiy bba opzp:íçìîéå íéúéæä åò÷áúéù.mixyken el` ixdéðä ìëã
:èìôðä ïîùä úòéæá äéì àçéð.xnyiy crøåîùì íù úáùì ââä ùàøá íéùåòù ù÷å íéð÷î äëåñ .åââì äøîåù ï÷úéù:.mixyken opi`àçéð àìã

:ïäî úàöåéù äòéæá äéì
f.cg` ca mdn lehil dvxéñåäìå ç÷éì åúòã äéäù ïåâë åøùëåä àìå ïúëàìî äøîâð àìù íéúéæøåòéù ïäî ç÷éì àáå ,ïé÷øéô ùéøá ïðúãë ïäéìò ó

:äáøä ïèòîá ïäî øéàùîå ,ïîù ïäî úåùòìå ,ïéãá éðù åà ,úçà íòôá ãáä úéáá íéîéùîù èòåî.d`neha dvew mixne` i`ny ziaäî êúåç
:åøùëåä àìå ïúëàìî äøîâð àìù ïåéë ,äàîåèá íéãá éðù åà ãá ,ïèòîáù íéúéæ ìù íåàä ïî êåúçì äöåøù.dxdha dtgneäöøù äî ç÷éì øîâùë

:ïúëàìî äøîâð åìéàë øúåîä úà áéùçäì ç÷åìù äî åúçé÷ì úìòåîã ,øùëåä åìéàë äøäèá ïèòîáù øúåîä äñëî ,ç÷éì.d`neha dtgn s`óàã
éñåäì åúòãå ïúëàìî äøîâð àìù ïåéë ,øùëåä àì øàùðä:ììä úéáì íéøùëåî åéä ,ãáä úéáá ïúåùòì éãë ïèòîáù íéúéæä ìë ø÷ò íà åäéîå .íäéìò ó

.zenecxwa xteg xne` iqei 'x:ïèòîáù íéúéæä ìë ø÷åòå.d`neha cad zial jileneìæøá éìë ïäù éôì àúåáøì ,è÷ðã úåîåãø÷å .åøùëåä àìù éôì
:ììä úéáë äëìäå .íéìë øàùî øúåé úî úàîåèì íéðëåîå
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Lúka íéúéæ çépnä העומדים זיתים בה שכותשים במכתשת, – ÇÇÄÇÅÄÇÙÆ
גורסים: ויש  לזיתים,yteka:לאכילה, המיוחד  סל –eðzîiLהיינו  ÆÄÀÙ
ויתרככו , LBzëìשיתלחלחו  ïéçBð eäiL,אותם –elà éøä ÆÀÄÄÀÂÅÅ

íéøLëî;מהם היוצא במשקה לטומאה שהוכשרו –eðzîiL ËÀÈÄÆÄÀÙ
íçìîiL,לאכילה וימלחם שיתרככו כדי  בכותש  זיתים הניח ואם – ÆÄÀÈÅ

íéøLëî :íéøîBà éànL úéa הוא הרי מהם היוצא שהמוהל  – ÅÇÇÀÄËÀÈÄ
íéøLëîלרצונו; ïðéà :íéøîBà ìlä úéáe הוא אין  שלדעתם – ÅÄÅÀÄÅÈËÀÈÄ

אין  ולכן הזיתים, של  טעמם שפג לפי מהם, היוצא במוהל  רוצה
משקה חשוב ישראל").המוהל "תפארת טעם (רא"ש; מבארים ויש 

הלל בית ולדעת מלאכתם, נגמרה כבר  שמאי בית שלדעת המחלוקת,
מלאכתם נגמרה לא ברטנורא ).עדיין íéãéa(רמב"ם ; íéúéæ òöBtäÇÅÇÅÄÀÈÇÄ

úBàîè,משקה מהם ויוצא לאכילה, שממעכם –ïànè שהמשקה – ÀÅÄÀÈ
פוסלות  טמאות שידים לפי ראשון, ונעשה לרצונו, יוצא מהם היוצא

תחילה, להיות משקים מטמא התרומה את הפוסל  וכל התרומה, את
טמא  שמשקה לטומאה, שני  אותם ועושה הזיתים את מטמא והמשקה

כאחד ומטמא ישראל").מכשיר  "תפארת ברטנורא; מבארים,(ר"ש; ויש 
שהואיל ללמדנו , המשנה ובאה תרומה, של זיתים בפוצע כאן שמדובר

שהוכשרו  מאחר  הזיתים, את פוסלות הן הרי לטומאה, שניות והידים
מלאכתם גמר  היא שפציעתם לפי טומאה, "משנה לקבל עיין (רמב"ם ;

אחרונה ").
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íøbøâì âba åéúéæ çépnä ויהיו בחמה, ויתבשלו  שיתייבשו  כדי  – ÇÇÄÇÅÈÇÇÀÇÀÀÈ
לאכילה, טובים änàגרגרים íeø ïä elôà ונמצאו אמה, גבוהים – ÂÄÅÇÈ

במשקה, ומתלחלחים מזיעים התחתונים íéøLëîהזיתים ïðéà– ÅÈËÀÈÄ
לייבשם  בגג שהניחם מאחר בזיעתם, רוצה שאינו  לפי טומאה, לקבל

גורסים:(רמב"ם ). mixyken,ויש  el` ixd הזיתים את שהניח ומפרשים,

אמה  גבוהים הם אפילו  לאכילה, ראויים שיהו בחמה למתקם כדי בגג

מתמתקים התחתונים הזיתים m`iadlשאין mdilr jlniiy xyt`e)
.cad zial"ישראל "תפארת מהם ― היוצא המשקה מקום מכל ,(

טעם  את שמשבח לרצונו , יוצא שהוא לפי  טומאה, לקבל מכשירם
לאכילה e÷ìiL(הר "ש).הזיתים úéaa ïðúð, ויתרככו שיתעפשו – ÀÈÈÇÇÄÆÄÀ

ãéúòå, כך אחר –âbì íúBìòäì,שיתייבשו –e`âba ïðúð ÀÈÄÀÇÂÈÇÇÀÈÈÇÇ
íçzôiL Bà ,e÷ìiL יתייבשו כך  ואחר לשניים אותם שיחתוך – ÆÄÀÆÄÀÈÅ

גורסים:(רמב"ם ).בחמה mglnie,ויש  mgztiy bba opzp:ומפרשים
וימלחם בחמה ברטנורא ),שיתבקעו ïéøLëî(ר"ש; elà éøäלפי – ÂÅÅËÀÈÄ

לרצונו . היתה בתחילה מהם שיצאה ønLiLשהזיעה ãò úéaa ïðúðÀÈÈÇÇÄÇÆÀÇÅ
Bbb úà מעקה שיקיפהו כגון  המשתמר, מקום שיהא גגו את שיתקן  – ÆÇ

לשומר, סוכה שיעשה øçàאו  íB÷îì íëéìBiL ãò Bà שרוצה – ÇÆÄÅÀÈÇÅ
בבית, בינתיים מחזיקם פנאי  ומחוסר  אחר  למקום ïðéàÅÈלהעבירם

ïéøLëîלפי טומאה, לקבל  מכשירתם מהם היוצאת הזיעה אין  – ËÀÈÄ
לרצונו . שאינה
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ïäî ìBhì äöø כגון טומאה, לקבל מוכשרים שאינם הזיתים מן  – ÈÈÄÅÆ
לא  זה שבכגון עליהם, להוסיף בדעתו  והיה במעטן , זיתים לו  שהיו

לדריכה, מהם ליטול  נמלך ועכשיו מהם, היוצאת בזיעה ãaÇהוכשרו
ãçà,הבד בבית אחת בפעם לדריכה הניתן  כשיעור –ïécá éðL Bà ÆÈÀÅÇÄ

במעטן , היתר  את ולהשאיר  הבד , בבית בפעמיים הנדרך כשיעור או –
äàîèa äöB÷ :íéøîBà éànL úéa בטומאה לחתוך לו  מותר – ÅÇÇÀÄÆÀËÀÈ

בדין , שני או אחד בד  בשביל שצריך  מה שבמעטן הזיתים מגוש
לטומאה, הוכשרו ולא äøäèaהואיל  ätçîe מה שחתך  לאחר – ÀÇÆÀÇÂÈ

שעל לפי  במעטן , שנשתיירו הזיתים את בטהרה מכסה ליטול, שרצה

והוכשרו  מלאכתם, נגמרה כאילו השאר נחשב מקצתם נטילת ידי 
בטהרה; לכסותם צריך הלכך  גבם, שעל  במשקה ìläלטומאה úéaÅÄÅ

äàîèa ätçî óà :íéøîBàהשאר את לכסות גם מותר  – ÀÄÇÀÇÆÀËÀÈ
לפי לטומאה, הוכשרו  לא במעטן שנשתיירו הזיתים שאף בטומאה,

נמלך אם ברם, עליהם. להוסיף שבדעתו מאחר מלאכתם, נגמרה שלא
הלל בית מודים הבד , בבית לדרכם שבמעטן הזיתים גוש  כל ונטל 
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Áíéçøa àöîpL õøMä–Bòbî íB÷î àlà àîè ïéà;Cläî ä÷Lî äéä íà–àîè ìkä.íéìòä éab ìò àöîð ©¤¤¤¦§¨¨¥©¦¥¨¥¤¨§©¨¦¨¨©§¤§©¥©Ÿ¨¥¦§¨©©¥¤¨¦
–øîBì íéãcaä eìàMé:eðòâð àG.äéä íàíàa òâBð,äøòNa elôà–àîè. ¦¨£©©¨¦©¨©§¦¨¨¥©¨Ÿ£¦§©£¨¨¥
Ëíéãeøt éab ìò àöîð,äöéaëa òâBð àeäå–àîè.íéãeøt éab ìò íéãeøt,äöéaëa òâBð àeäL ét ìò óà ¦§¨©©¥§¦§¥©§©¥¨¨¥§¦©©¥§¦©©¦¤¥©§©¥¨
–Bòbî íB÷î àlà àîè ïéà.íéúéfì ìúk ïéa àöîð–øBäè.âba àöîð–øBäè ïèònä.ïèòna àöîð–âbä ¥¨¥¤¨§©¨¦§¨¥Ÿ¤©¥¦¨¦§¨©©©©£¨¨¦§¨©©£¨©©

g.migixa:äøå÷á ïðòåèå ãáä úéáá ïðúåð ë"çàå ãáä úéáì ïúðéúð íãå÷ íéúéæ ïäá íéðçåèù.dwyn did m`eíéúéæä ìë åàîèðå õøùá ä÷ùîä àîèð
:ä÷ùî øåáéç é"ò.milrd iab lr `vnp:åäðéð äàîåè éìåá÷ øá åàì íéìòå ,íéúéæä úà íéñëîä íéìòä â"ò õøùä àöîð.miccad el`yiõøàä éîò

:åðéîèð àìå íéìòä ìòù õøùá åðòâð àì øîåì íéðîàðå ,äøäèá åéúéæ úåùòì ïîùä ìòá ïøäéèù.me`a rbep did m`eíéìòä ïî àöåé õøùä äéä íà
:íåàá òâåðå íéúéæä úà íéñëîù.'eke elit`:íåàá òâåð õøùä ïî ãçà øòù`nhäæ ïéøáåçîå ãçé íéöáå÷îä íéúéæä ,íåà .øåáéç áéùçã ,íåàä ìë

:íåà íéàø÷ð ,ïèòîá äæá
h.micext iab lr `vnp:íé÷áåãî íéúéæ ùé íåàäî íéãåøôä íé÷ìçä äìàî ùåâå ùåâ ìëáå ,íéãåøô íé÷ìç äîëì íåàä ãéøôäì íåàá ãúé ò÷úù øçàì

.dviaka rbep `ede:äöéáë ïäá ùé ïäá òâåð õøùäù íéúéæ óøöì úàá íàù`nh,íãéøôäì íåàá ãúéä úà ò÷úùî øåáéç ùåâä ïéàã â"òà .ùåâä ìë
:åáù íéúéæä øàù ìë àîèì øåáéç äùòð ,äöéáë åðééäã ,íéøçà àîèì øåòéùë ïéàîè íéúéæ äæ ùåâá ùéã ïåéë íå÷î ìëî.micext iab lr micextùéù

:ïåéìòä ùåâä ìò õøùäå íéùåâ éáâ ìò íéùåâ.dviaka rbep uxydy t"r`:ùåâ åúåà ìùerbn mewn `l` `nh oi`ãáìá ùåâ åúåà øîåìë ,õøù ìù
:íéøåäè ,íéùåâ øàù ìáà ,åá òâð õøùäù`vnpõøùä.xedh mizifl lzekd oia:íéúéæä ìò äéä àîù ïðéùééç àìå.bba `vnpïî íéúéæ äìòîä

`xephxa yexit

לטומאה. úëzîשהוכשרו ìL úBncø÷a øôBç :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÅÀÇÀËÆÇÆÆ
הגוש, כל  את לעקור כדי  –äàîèa ãaä úéáì CéìBîeכלומר – ÄÀÅÇÇÀËÀÈ

לבית  להוליכם מותר  שבמעטן, הזיתים גוש  כל את ונטל  נמלך  אפילו

היה  ובתחילה הואיל טומאה, לקבל  הוכשרו  שלא לפי  בטומאה, הבד 
לרצונו . היה לא מהם שיצא והמשקה עליהם, להוסיף dkldeבדעתו

.lld ziakשל בקרדומות "חופר נקט יוסי שרבי מבואר , במפרשים
מת, טומאת לענין  כלים משאר  הם שחמּורים לפי לרבותא, מתכת"

כחלל ". הוא הרי  "חרב "תפארת משום עיין ברטנורא; הרא "ש; (רמב"ם ;

את  לעקור כשרצו דרכם היה  שכך הטעם, ומבאר  כך , על שמקשה  ישראל"

מתכת ). של בקרדומות  תחתיו חופרים  היו  הגוש , כל
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õøMä,המת –íéçøa àöîpL הזיתים את שטוחנים זיתים, של  – ÇÆÆÆÄÀÈÈÅÇÄ
הבד , קורת תחת אותו  שנותנים קודם íB÷îבריחיים àlà àîè ïéàÅÈÅÆÈÀ

Bòbî באלו הנוגעים הזיתים שאר אבל השרץ, בו  שנגע מקום – ÇÈ
שנטחנו  הזיתים מחתיכות אחת בכל  שאין לפי טהורים, בשרץ שנגעו

מכב  בפחות אחרים מטמא טמא אוכל  ואין  כביצה, ("משנה יצהשיעור 

Cläîאחרונה"); ä÷Lî äéä íà הזיתים מן  היוצא שהמשקה – ÄÈÈÇÀÆÀÇÅ
הזיתים, כל סביב àîèצף ìkä שנטמא שכיון טמאים, הזיתים כל  – ÇÙÈÅ

הזיתים  כל את מטמא והמשקה כולו, נטמא בשרץ, המשקה מקצת

השרץ,àöîð(רמב"ם). –íéìòä éab ìò בהם שמכסים זית עלי – ÄÀÈÇÇÅÆÈÄ
מאכל, שאינם טומאה, מקבלים אינם העלים והרי  הטחונים, הזיתים את

íéãcaä eìàMéבעל שטיהרם הארץ, עמי  והם הבד בית פועלי – ÄÈÂÇÇÈÄ
בטהרה, זיתיו  את לעשות eðòâðהשמן àG :øîBì שאם כלומר – ÇÈÇÀ

נאמנים. העלים, שעל בשרץ נגענו  לא אומרים: והם אותם שואלים

אבל שלו , על  היינו הטהרות, על  נאמן  אינו  הארץ שעם פי  על ואף
נאמן אחרים של ישראל").על  גורסים:("תפארת  miccadויש el`yi

rbp `l :xnel בזיתים השרץ נגע שלא לומר הם שנאמנים כלומר  –

רבא "). íàa("אליהו òâBð äéä íà היינו באום, נוגע השרץ היה – ÄÈÈÅÇÈÙ
לזה, זה המדובקים הזיתים äøòNaבגוש  elôà שערה אפילו  – ÂÄÀÇÂÈ

בגוש, נגעה השרץ של  כגוף àîèאחת נחשב שהכל  הגוש , כל  – ÈÅ
אחד.

ברישא: ששנינו miigxa",בענין `vnpy uxyd":" ישראל "תפארת בעל מבאר 
שנתבשלו אותם ולפיכך אחד , בזמן באילן  מתבשלים אינם שהזיתים מפני
במעטן שיונחו להם ודי  השמש, מחום ונתרככו  יפה יפה נתבשלו הקיץ באמצע
עד להתבשל שמאחרים יש אבל לכבשם. נוח יהי כבר  זה ידי שעל להזיע,

יניחום  אם שגם עד  קשים, ונשארים כך , כל  החום בהם שלט ולא הקיץ, סוף
שיתחילו עד בציבורים אותם מניחים הלכך  יתרככו, ולא יזיעו  לא במעטן ,
רוצה  וכשאינו  שמנם. ולהוציא לכבשם נוח שיהא כדי  ויתרככו , קצת להירקב

הבד בבית שיתנם קודם בריחיים טוחנם שירקיבו, עד  כך  כל  (oiirלהמתין
.(` ,et zegpn `xnbלמאכל הנוחים טחונים, זיתים מונחים שברחיים ומשום

שכיח: שהוא דבר  המשנה נקטה ולפיכך שרצים, שם מצויים "uxydשרצים,
."miigxa `vnpy
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àöîð,המת השרץ –íéãeøt éab ìò:גורסים ויש  –,mixext ÄÀÈÇÇÅÀÄ
האום מן  שנפרדו  חלקים miwaecneהיינו  mixaegnd mizif ly yebn)

,(dfl df,האום על ומונחים קטנים, גושים הם הללו החלקים ואף
äöéaëa òâBð àeäå בהם שיש  אחדים בפרודים נוגע והשרץ – ÀÅÇÀÇÅÈ

ביצה, קבלו àîèכשיעור שהפרודים והאום, הפרודים טמא, הכל  – ÈÅ
מקום  מכל  כביצה, אינו בעצמו  פרוד  שכל  פי על  ואף מהשרץ, טומאה

הפרודים  וחוזרים שהוא, בכל  טומאה מקבל שאוכל מהשרץ, נטמא
הנוגעת  שהאום לפי  האום, את ומטמאים בכביצה שהם הטמאים

אחרים לטמא לכשיעור מצרפתם הגר"א ).בכולם ברטנורא; (הר"ש ;

íéãeøt éab ìò íéãeøt פרודים גבי על פרודים מונחים אם – ÀÄÇÇÅÀÄ
האום, גבי על  tולא ìò óàäöéaëa òâBð àeäL é שהשרץ – ÇÇÄÆÅÇÀÇÅÈ

ביצה, כשיעור ביחד שהם העליונים בפרודים àlàנוגע àîè ïéàÅÈÅÆÈ
Bòbî íB÷î הפרודים שאר  אבל  השרץ, בהם שנגע הפרודים אותם – ÀÇÈ

נגע  לא הפרודים משאר  אחד כל  והרי אחד, גוש שאינם לפי טהורים,

מכביצה  פחות שהוא ואוכל  טמאים, פרודים מכביצה בפחות אלא
מהטעם  טמאים, בשרץ שנגעו הפרודים ברם, אחרים. מטמא אינו

שהם. בכל  טומאה מקבלים שאוכלים לעיל, השרץ àöîðשבארנו – ÄÀÈ
–øBäè ,íéúéfì ìúk ïéa שמא חוששים ואין  הזיתים, טהורים – ÅÙÆÇÅÄÈ

בזיתים. השרץ âbaנגע àöîð המעטן מן זיתים שנטלו לאחר  – ÄÀÈÇÇ
הגג, שעל  בזיתים שרץ נמצא לגג øBäèוהעלום ïèònä הזיתים – ÇÇÂÈÈ

במעטן  השרץ היה שכבר  אומרים, ואין  טהורים, במעטן שנשתיירו
שאין  היה, כאן נמצא כאן אומרים: אלא לגג, הזיתים עם משם והובא

למקום. ממקום טומאה ïèònaמחזיקים àöîðלאחר אם אבל  – ÄÀÈÇÇÂÈ
במעטן, השרץ נמצא הגג על  הזיתים את àîèשהעלה âbä– ÇÇÈÅ

במעטן  השרץ היה כבר  אומרים: שאנו טמאים, הגג שעל הזיתים

טומאה  מחזיקים שכן ונטמאו , לגג, שהעלו הזיתים ממנו  שניטלו  קודם
לזמן  חדשים).מזמן  תוספות  ישראל "; שאם ("תפארת הטעם מבארים יש 

להעלותם  בכלי הזיתים שכשנתן לפי טהור , המעטן  בגג, השרץ נמצא
במעטן , כשנמצא אבל  רואהו , היה בכלי לפניו  שרץ היה אילו  לגג,
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àîè.íéúéfä ìò óeøN àöîð,àäeäî úéìèî ïëå–äøBäè,ïúàéöî úòLk úBàîhä ìkL. ¨¥¦§¨¨©©¥¦§¥©§¦§¨§¨¤¨©ª§§¨©§¦¨¨

:ââä ìòù íéúéæá ë"çà õøù àöîðå ââì ïèòîä.xedh ohrnd:ïèòîá äéäå àáåä íéúéæä íò ïðéøîà àìå ,ïéøåäè ïèòîáù íéúéæ øîåìë.ohrna `vnp
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' מנ"א, תשכ"ד
ברוקלין, נ.י.

מר שמואל יצחק הכהן שי' אבידור

שלום וברכה!

לפלא קצת שמאז מכתבו מכמה חדשים קודם לכן לא קבלתי מכתב מכ', אף שתקותי חזקה 
שלא מדקדק עמי שמתעכב מכתבי מפני הטרדות, ולמרבה הצער לא כל הטרדות מסוג שמחה.

בהתאם לסגנון מכתבו, תקותי שהשתתף בכמה התועדויות חסידותיות באה"ק ת"ו ולכן הי' 
לי לפלא שלא נזכר שמו בין אלו שהשתתפו בחגיגת )זיכרון ל(י"ב תמוז בכפר חב"ד. ובודאי השתתף 

בחגיגה כזו במקום אחר באה"ק ת"ו.

ולמותר להדגיש לדכוותי' שענין הזכירה הוא ההתעוררות למעשים בפועל, ובנידון דידן - ברוח 
בעל השמחה והגאולה די"ב-י"ג תמוז, אשר מסר נפשו בעד החזקת והפצת התורה ומצוותי', מבלי 
להתחשב במניעות ועיכובים. ובימים אלו שבין המצרים בודאי שראוי והגון לעשות ולפעול בכיוון זה, 
שזכרון החורבן מזכיר ומעמידנו על הסיבה, וכנוסח התפלה ומפני חטאינו גלינו מארצנו כו' וכוונת 
הזכרון הוא בשביל התיקון, ואי אפשר לביטול כי אם על ידי ביטול הסיבה. ויהי רצון שבקרוב ממש 
נזכה לקץ גלותנו ולגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, וימים אלו יהפכו לששון ולשמחה.

בפ"ש אחיו שי' ובכבוד וברכה ובת"ח על מסירת הפ"ש.
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: ז לחטאדף áéúëcהמקור ,íéLã÷ ïBéæa(טו-יז ב א' 'íb(שמואל ¦§¨¨¦¦§¦©
äðz çáæä Léàì øîàå ïäkä øòð àáe áìçä úà ïeøè÷é íøèa§¤¤©§¦¤©¥¤¨©©©Ÿ¥§¨©¨¦©Ÿ¥©§¨
øîàiå ,éç íà ék ìMáî øNa Enî çwé àìå ïäkì úBìöì øNä¨¦§©Ÿ¥§Ÿ¦©¦§¨¨§ª¨¦¦©©Ÿ¤
äeàz øLàk Eì ç÷å áìçä íBik ïeøéè÷é øh÷ Léàä åéìà¥¨¨¦©¥©§¦©©¥¤§©§©£¤§©¤

Bì øîàå ,ELôðéäzå ,ä÷æça ézç÷ì àì íàå ïzú äzò ék ©§§§¨©¦©¨¦¥§¦Ÿ¨©§¦§¨§¨©§¦
úà íéLðàä eöàð ék 'ä éðt úà ãàî äìBãb íéøòpä úàhç©©©§¨¦§¨§Ÿ¤§¥¦¦£¨£¨¦¥

,''ä úçðî,כהונה ממתנות לחלקם מהמגיע יותר שלקחו היה וחטאם ¦§©
האימורים. הקטרת קודם שלקחוהו ועוד

ìL éðtî ,áøç äî éðtî ïBLàø Lc÷îúeëéôLe úBéøò éelâå äøæ äãBáò ,Ba eéäL íéøác äL ¦§¨¦¦§¥¨¨©¦§¥§Ÿ¨§¨¦¤¨£¨¨¨§¦£¨§¦
íéîc. ¨¦

לכך: מקור הגמרא áéúëcמביאה ,äøæ äãBáò(כ כח òøzNäî(ישעיה òvnä øö÷ ék' צרה והּמּסכה £¨¨¨¦§¦¦¨©©©¨¥¦§¨¥©ְֵַַָָָ
בהיכל. צלם הכניס שמנשה אחר נאמר זה ופסוק הגמרא:ּכהתּכּנס', òøzNäî',מבארת òvnä øö÷' éàî ְְִֵַ©¨©©©¨¥¦§¨¥©

,ïúðBé éaø øîà'כלומר'מהשתרע אחר, ריע מהשתרר נוטריקון åéìòהוא øøzNäî äæ òvî øö÷ קטן - ¨©©¦¨¨¨©©¨¤¥¦§¨¥¨¨
בו מלהכיל זה ãçàk,מקום íéòø éðL להשראת מקום בו אין כביכול להיכל צלם מנשה הכניס כאשר וכך §¥¥¦§¤¨

ולצלם  éèî.השכינה ék ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà ,'ñpkúäk äøö äëqnäå'הגיע כאשר -éaø §©©¥¨¨¨§¦§©¥¨©©¦§¥©©§¨¦¦¨¥©¦
ïàî ,øîà ,éëa àø÷ éàäì ïúðBé'ה -déa áéúëcשהואäëqî Bì úéNòð ,'íiä éî ãpk ñðk'- ¨¨§©§¨¨¥¨©©¦§¦¥Ÿ¥©¥¥©¨©£¥©¥¨

כשנכנס äøöעבודה־זרה ה' כך יוצאת, השניה האחת, נכנסת שכאשר אחד, לאיש צרות נשים שתי כמו - ¨¨
יוצא. הוא להיכל צלם

áéúëc ,úBéøò éelb(טז ג îàiå'úBøwNîe(ישעיה ïBøb úBéeèð äðëìzå ïBiö úBða eäáb ék ïòé 'ä ø ¦£¨¦§¦©Ÿ¤©©¦¨§§¦©¥©§¨§¨§©§
.'äðñkòz ïäéìâøáe äðëìz óBôèå CBìä íéðéò:הגמרא ïBiö',מבארת úBða eäáb ék ïòé' שהגביהו ¥¨¦¨§¨¥©§¨§©§¥¤§©©§¨©©¦¨§§¦

ידי על ÷äøöעצמן ãöa äkeøà úBëläî eéäL.יותר נאות ויראו גובהן יבלוט úBéeèðשבכך äðëìzå' ¤¨§©§£¨§©§¨¨©¥©§¨§
eéäL ,'ïBøb ו äôe÷æ.מתגאות äîB÷a úBëläîïäéðéò àìçek ïééìî eåäc ,'íéðéò úBøwNîe'- ¨¤¨§©§§¨§¨§©§¥©¦§¨¨§¨§¨¥¥¤

סיקרא. הקרוי בכחול עיניהם ìcebממלאות ãöa á÷ò úBëläî eéäL ,'äðëìz óBôèå CBìä' פסיעות - ¨§¨¥©§¨¤¨§©§¨¥§©¨
בהן, מסתכלין שיהיו כדי המים פי על הצף כדבר ובנחת גאוה דרך éaøקטנות øîà ,'äðñkòz ïäéìâøáe'§©§¥¤§©©§¨¨©©¦

ïBîñøôàå øBî úBàéáî eéäL ,÷çöéבשמים éøeçaומיני ìöà úBòébnLëe ,ïäéìòðîa úBçépîe ¦§¨¤¨§¦©£©§§©¦§¦§£¥¤§¤©¦¥¤©¥
a ñøàk òøä øöé ïäa ïéñéðëîe ïäéìò úBæézîe úBèòBa ,ìàøNé נחשñeòë. ¦§¨¥£©¦£¥¤©§¦¦¨¤¥¤¨¨§¤¤§¨

áéúëc ,íéîc úeëéôL(טז כא ב' [øä(מלכים äMðî CôL é÷ð íc íâå'úà àlî øLà ãò [ãàî äa §¦¨¦¦§¦§©¨¨¦¨©§©¤©§¥§Ÿ©£¤¦¥¤
'äôì ät íéìLeøé. §¨©¦¤¨¤

i"yx

òøúùäîxxzydn oewixhep -
.xg` rixíéòø 'ácinrdy -

.lkida mlv dypnäøöoeyl -
dy`e cg` yi`l miyp 'ak zerx

.xexvl gwz `l dzeg` l`úåéåèð
ïåøâ.zay 'qna yxtzp -àðëòã

.ygp -íäéìòoey`x ycwn` -
.i`wíééò.daxg -

לא זו בלבד שמבטלים ושוללים את עניין החורבן והגלות, ביטול ושלילת העניין הבלתי-רצוי דתשעת הימים . . אלא העיקר הוא – 
שמהפכים עניינים אלו "לששון ולשמחה ולמועדים טובים".

משיחת שבת פרשת דברים ה'תשד"מ



xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dkeq(oey`x meil)

:`xnbd dtiqen[eäleëì] eäðéìèác áb ìò óàålhai m` elit` - §©©©§©§¦§§§
`l ,bgd ini zray lk jynl zezqkde mixkd z` eita mc`d

,dleqt dkeqde ezaygn lirezíãà ìk ìöà Bzòc äìèác íeMî¦§¨§¨©§¥¤¨¨¨
jynl rwxwa zezqke mixk gipdl mkxc oi` mc` ipa aexy -
e` minybd ici lr ecqti `ny miyyegy meyn mini dray
llg daeb z` hrnl `a m`e .mc` ipa qxcne rwxwd zegl

ipdy ici lr dkeqdda gïázlk`nl ynynd zleaiyd apfÎ] ¤¤
,dn` mixyrn xzei jkql epia x`yi `ly cr [dndaåmbBìhá §¦§

ini zray jeza myn elhi `le oazd z` lhany eita xn` -
,bgd,èeòéî éåädn` mixyrn ddeab dpi`y dkeq ef ixde ¨¥¦

.dxiykeïkL ìëåda gipdy ici lr dkeqd llg z` hrin m` §¨¤¥
øôòoazn dzegt ezeaiygyåmbBìháherin df ixd ,eita ¨¨§¦§

z` hrnl `a m` mle` .mlhal dxenb ezpeek i`ceay ,dxiyke
da gipny ici lr dkeqd llg daeb,ïázyxetna elhia `le ¤¤

,eitaåy `ed rcei ezaygna wxBúBpôì ãéúò ïéàini lk myn §¥¨¦§©
,bgdåzervn`a dkeqd llg daeb z` hrin m` okøôògipdy §¨¨

daíúñoicd `ede] `l e` bgd ini jeza ewlqi m` reci oi`y - §¨
a ielz mpic ,[ezeptl cizr epi`y xtrïðaøå éñBé éaø ú÷Bìçî©£¤©¦¥§©¨¨

.d`neh oiprl lde` lehia oica
lrn yie lde` jeza z`vnpd d`neh :dxvw dncwd jkl micwpe
lka d`nehd zhytzn ,gth daeba gth lr gth llg d`nehd
milkde ,mi`nh lde`d jeza migpeny milkd lke ,lde`d
lrn micner md m` elit` mixedh lde`l lrn mi`vnpy
`id ,gth llg d`nehd lrn oi` m` mle` .ynn d`nehd
elit` dizgzn e` dilrn mi`vnpy milkde 'dvevx d`neh'
mpi`e lde`d jeza mi`vnpy milkd eli`e ,mi`nh lde`l uegn
ef dpyn .mzxdha mix`yp dizgzn e` d`nehd lrn
`l` ,gth llg dilrn yiy lde`a d`neh iabl dpc epziibeqay
m`d `ed oecipde ,zexexva e` oaza ld`d llg z` e`liny
z` mihrnne lde`l xtrd e` oazd milhazn mipte` dfi`ae

.dvevx d`nehl daiygdl ick lde`d llg xeriy
ïðúczeld` zkqna(f"n e"ht),úéa,znd on zifk e` zn ea yiy ¦§©©¦

à ïáz eäàlénLúBøBøö Bznd oia gth llg oi`y cr [mipa`Î] ¤¦§¨¤¤§
,lde`d bblåmbBìhéad`nehdy onf lk mlhi `ly xn`e eita §¦§

zexexvd e` oazd ixd ,myìheáîmy oi` eli`k aygpe lde`l §¨
zwiicne .riwxl cr dlere zrweae dvevx d`nehde gth llg

m` `weec :`xnbdBìhéa,yxetnaïéàla` ,lde`l milhazn - ¦§¦
m`Bìhéa àìd`nehdy onf lk ezeptl cizr epi`y s` ,yxetna Ÿ¦§

,myàì.gth llg ea yiy aygpe ,lhadìò éðúå`ziixa epipy - Ÿ§¨¥£¨
:ef dpyn lréñBé éaøe wleg,øîBàa ziad z` `lin m`y,ïáz ©¦¥¥¤¤

åy aygïéà`edBúBpôì ãéúòelhia `l m` elit` ,ziadn §¥¨¦§©
yxetnaéøäepick àeäa ziad z` `liny in oic,øôòelit`y £¥§¨¨

xtrd z` gipd m`íúñezpeek m` reci `le daygn `ll §¨
myn eplhi `ly d`xpk ,`l e` myn ezeptlìèáemle` .lde`l ¨¥

a ziad z` `lin m`å øôòy mircei ep`BúBpôì ãéúòziadn ¨¨§¨¦§©
,d`nehd myn wlzqzy mcewéøäepick àeäz` `liny in £¥§

a ziadïáz íúñezeptl ezpeek m` reci `le ziaa oaz gipdy - §¨¤¤
,`l e` mynåy epicìéèa àìz` zeptl cizry oeiky ,lde`l §Ÿ¨¦

,ziad llg xeriy z` hrnn epi`e lhazn epi` ziadn xtrd
zaygp d`nehd oi`e 'gth gzet' ly xeriy ziaa yiy `vnpe
oiprl ewlgp ok ,d`neh oiprl ewlgpy myke .'dvevx d`neh'
`ly oaz ici lr dkeqd llg daeb z` hrnl `a m`y ,dkeq
e` ,bgd ini lk myn ezeptl cizr epi`y `l` yxetna elhia
zrcl ,[ezeptl `ly ayg m` oke] mzq da gipdy xtr ici lr
dkeql lha epi` minkg zrcle ,dxiyke dkeql lha iqei iax

.dn` mixyrn ddeab `idy dkeq lkk dleqte
:zetqep zereny iwqt d`ian `xnbdäúéädkeqdääBábxzei ¨§¨§¨

ïéöeäå ,änà íéøNòîjkqd ly milre miphw mitpr -CBúa ïéãøBé ¥¤§¦©¨§¦§¦§
íúlö íà ,änà íéøNòoivedd lyíúnçî äaeøîoivedd m` - ¤§¦©¨¦¦¨¨§¨¥©¨¨

jkql ick cal oiveda ic oeilrd jkqd z` xiqp m`y cr miax
z` miccen ,dzngn daexn dzliv didzy ote`a dkeqd z`
mixyrn xzei dkeqd llga oi`y oeike dhnle mdn dkeqd daeb

dn`åàì íàå .äøLkjkqd z` xiqp m`e miax oived oi`y - §¥¨§¦¨
eli`k oivedd miaygp ,mzlivn daexn oivedd ly mzng didz
da yiy oeike ,oeilrd jkqdn dkeqd llg z` miccene ,mpi`

dn` mixyrn xzeiäúéä .äìeñtdkeqd,íéçôè äøNò ääBáb §¨¨§¨§¨£¨¨§¨¦
`idy oeik dleqt df xeriyn zegte] dphw dkeq xeriy edfy

,[dgexq dxicäøNò CBúì ïéãøBé ïéöeäå,migth,øîéîì éiaà øáñ §¦§¦§£¨¨¨©©©¥§¥©
`weec okle ,dkezl oived oicxeiy ddeab dkeqk dpic ef dkeqy
jkqdn wlgk miaygp mzngn daexn mzliv oivedd m`

la` ,migth dxyr da x`yp `ly oeik dkeqd z` milqeteíà¦
íúnçoivedd ly,äøéLk ,íúlvî äaeøîdf ote`ay meyn ©¨¨§¨¦¦¨¨§¥¨

dkeqd llg z` mihrnn mpi`e mpi`y ink oivedd milha
.migth dxyrn,àáø déì øîàmiaygp mpi` el` oivedy s` ¨©¥¨¨

micxeiyk mewn lkn ,dkeqd llg z` hrnl jkqdn wlgk
,dleqt dkeqd ,migth dxyr `idy dkeqd llg jezl oivedd

y meynàädllga oicxei oivedy ef dkeq,àéä äçeøñ äøéc ¨¦¨§¨¦
,eze` mixrvne eipt lr migteh oivedd ixdyäøéãa øc íãà ïéàå§¥¨¨¨§¦¨

,äçeøñ.`id dleqt ,mixebnl die`x dkeqd oi`y oeike §¨
äúéädkeqdda äðáe ,änà íéøNòî ääBábdkeqd zirwxwa ¨§¨§¨¥¤§¦©¨¨¨¨

àaèöéà,hihe mipa`n ddeab dnia oink -ãâðkl jenq -ïôBc ¦§©¨§¤¤¤
éòöîàädkeqd lydlek éðt ìòmirbep `ahvi`d iy`x ipyy - ¨¤§¨¦©§¥¨

xzei llg oi` jkql `ahvi`dn m` ,dkeqd iciva zeptcd izya
dn` mixyrnåokda Léxeriy `ahvi`a -äkeñ øLëäagex - §¥¨¤§¥¨

,dkeqd jxe` lk ipt lr migth drayäøLklekie ,dkeqd lk §¥¨
yiy s` d`lde `ahvi`d on ipevigd dwlga oeyile lek`l s`

.jkql dkeqd zirwxwn dn` mixyrn xzei myådpa m` §
ef `ahvi`ãvä ïîizy wx dl yie ,drvn`a `le dkeqd ly ¦©©

,zeptcìúBkì àaèöéà úôNî Lé íàdcbpky,úBnà òaøà ¦¥¦§©¦§©¨©¤©§©©
äìeñt`le ,zeptc izy wx yi dnvr `ahvi`l ixdy ,dkeqd lk §¨

rax` dwegx `idy oeik ziyilyd otecd z` dil` sxvl ozip
yi dcbpky lzekd cr `ahvi`d ztyn m` mle` .zen`úBçẗ

äøLk ,úBnà òaøàîleqt jkqy ipiqn dynl dkld `id oky - ¥©§©©§¥¨
eli`k mi`ex ,zen` rax`n zegt dkeqd zeptcn zg`l jenqd
wlgk aygp leqtd jkqde] xykd jkql cr dnewr otecd
dnwrp `ahvi`d cbpky otecd eli`k aygp o`k oke ,[otecdn
oteck aygidl ztxhvne `ahvi`d lrny jkqd cr dttkpe

,`xnbd dywn .dxiyk dkeqd lke ,`ahvi`l ziyilyà÷ éàî©¨
ïì òîLî,df oica yecigd edn -,äne÷ò ïôBc ïðéøîàcixdàðéðz ©§©¨§©§¦¨¤£¨§¦¨

oldl dpyna df oic xak epipy -(.fi),úçôpL úéaervn`a ebb ©¦¤¦§©
åéab ìò Ckéñå,zgtd mewnaìúBkä ïî Lé íàcr ziad ly §¦¥©©¨¦¥¦©¤

ìd mewnúBnà òaøà Cekéq,cv lkn,äìeñtilzek oi`y meyn ¦¦©§©©§¨
wiecne .zeptc dkeql oi`y `vnpe dkeqd zeptck miaygp ziad

y ,dpynd ixacnàäyelyn] ziad ilzek oia wgxnd m` ¨
`ed jekiqd mewn cr [zegexïàkî úBçt,zen` rax`n -äøLk ¨¦¨§¥¨

oicy ixd ,dnewr oteck ziad zxwz z` mi`exy meyn ,dkeqd
:`xnbd zvxzn .dpyna xn`p xak dfàîéúc eäî`ny - ©§¥¨

`weecy ,xn`zíúäzia iabl -àeäziad ilzeky xnel jiiyc ¨¨
meyn ,jkql cr minwrznïôBcì àéæçcie`x ziad lzeky - §©§¨©¤

,[dn` mixyrn xzei deab epi` `ed ixdy] dkeqd otecl ynyl
dkldd dxn`p dfae ,jkqdn wegx `edy meyn `ed oexqgd lke
,jkql zaxwzn eli`k otecd z` mi`exe 'dnewr otec' mixne`y

àëä ìáà`ahvi` da dpae dn` mixyrn ddeabd dkeq iabl - £¨¨¨
cvd oncdnvr cvn otecd,ïôBcì àéæç àìddeab `idy meyn §Ÿ©§¨©¤

,dn` mixyrn xzeiàîéàdfay xn`p `ny -àìdxn`p ¥¨Ÿ
okl ,dnewr otec ly dklddïì òîLî à÷oic mixne` dfa mby ¨©§©¨

.dkeql `ahvi`d z` mixiykne 'dnewr otec'
äúéädkeqddúéòöîàa àaèöéà äðáe ,änà íéøNòî ääBábly ¨§¨§¨¥¤§¦©¨¨¨¦§©¨§¤§¨¦¨
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המשך בעמוד עו

izni`n` cenr c sc ± oey`x wxt`nei
åäðéìèáã áâ ìò óàå.lehia elehia oi`e mc` lk lv` ezrc dlha ,dray lkl Ðïáú

åìèéáå.drayl ,eita Ðåúåðôì ãéúò ïéàå ïáúedine ,bgd ini lk ezeptl jxhvi `le Ð

.eita ynn elha `løôò åà.e`l m` ezeptl cizr m` reci oi`e ,mzq ea ozp Ðú÷åìçî
'åë éñåé 'øelit`e `nzqn iqei 'xl lihac :zwelgn ea yi ezeptl cizr oi`e xtr oke Ð

xtr hwpc `de ,liha `l opaxle ,eita elha `l

mzq`lc ,mzq elit`c ,iqei 'xc egk meyn Ð

la` .lihac xn` `l i` ezeptl cizr i` rici

oazjkld ,hihl e` dwqdle dndal ie`x Ð

.opiqxb ikd .iqei iaxl elit` liha `l dinzq

åìèéáå úåøåøö åà ïáú åäàìéîù úéáoiprle Ð

gth llg ld` dl yiy d`nehc .opz zeld`

d`neh la` .bbd on dlrnl zrwea dpi`

dcbpky bbl dpnid gth llg dl oi`y ,dvevx

dkld oke .dlere zrweac ,`nh riwxl cr Ð

zifk e` zn ea yiy zia ,jklde .ipiqn dynl

elhiae zexexv e` oaz ede`line ,znd onÐ

elhia `l la` .zrweae ,dvevx oiiedied Ð

.llg dl yie ,diiptc o`nkãéúò ïéàå ïáú
ìéèáå øôò íúñë àåä éøä åúåðôìoia bilte Ð

xn`we ,xtr epiid zexexvc .zexexv` oia oaz`

,oaz :iqei 'x dil xn`e .lehia jixvc `nw `pz

ezeptl cizr epi`y reci m`lha `ed ixd Ð

i` rici `lc `nzq elit` ,zexexve .eil`n

`l i` ezeptl cizrm` `l` ,lha `nzqn Ð

oaz mzqk ied `iddc ,ezeptl cizrc reci ok

elhiae xtr ,elhiae oazc `nl` .liha `leÐ

cizre xtre mzq oaz ,lihac ecen edlek

ezeptloi`e oaz .liha `l `nlr ilekc Ð

xtr elit` e` ,ea `veik xtre ,ezeptl cizr

mzq.liha iqei iaxlc ,zwelgn ÐïéöåäåÐ

.oiielzd odiy`x jkq lyíúìö íàly Ð

dil zlwy ied i` mzngn daexn ,oived mze`

.oeilrd jkqläøùëodn mixyr opipnc Ð

.dhnleøîéîì ééáà øáñddaebac ikid ikc Ð

daexn ozngy `kid xiykdl ihrnn `l

m`e ,leqtl ihrnn `l inp dkenpa ,ozlvn

.dxyk ozlvn daexn ozngéòöîàä ïôåãÐ

,oizipzn ik zeptc dyly za dkeq mzqc

.gzt dlek `id ziriaxdeäìåë éðô ìòÐ

zeptc izyl `ahvi`d iy`x ipy oiribny

yi m` .hihe mipa` oipa `ed `ahvi`e .oiccvd

dray ,dphw dkeq xykd xeriy `ahvi`a da

migth.epglye eaexe ey`x epiidc ,edyne

äøùë.zeptc yly dl yiy ,dkeqd lk Ð

,d`lde `ahvi`d on elit` dkeq xykd i`de

`vnpe ,dlrne `ahvi`d y`xn dllg opipnc

agxa miccvd zeptce ,xyk elek irvn` otec

da exyked `ahvi`ddphw dkeq o`k ixd Ð

on `veid lqt :(`,hi) onwl opixn`e .dxyk

dkeqdyi m` :dil opiyxtne .dkeqk oecip Ð

d`lde myn dkeqa yi cere ,cgia dkeq xykd

edfy ,awie oxeb zleqta ieyrd jkq epiid ,lqt

zeptc xykd el oi`y ,dkeq xykdn `veie .zeyril okxclk ,jkld .dkeqk oecip Ð

.dxyk dlecb `idy zenk dkeqdãöä ïîiptecn cg` ipt lr `ahvi`d dpa m` oebk Ð

.miccvdìúåëìå àáèöéà úôùî ùé íà.zen` rax` epnn ewigxdy ,ipyd Ðäìåñôy`xy irvn`de ,cvd on dl jenqy eze` ,zeptc izy `l` ef `ahvi`a exyked `lc Ð

.el ribn `ahvi`däøùë úåîà òáøàî úåçôxqg zen` rax` cr otec zniwr ici lr dkeq ixyknc ipiqn dynl dkld :(a,e dkeq) ol `niiwc ,dci lr xyked `ed s`y Ð

eizgzny it lr s`e .dlrnle `ahvi`d ztyn odaeb z` oiccen o`ke .`ahvi`d zty cbpk cr mewre ,envr otecd on `ed eli`k wegxd otecl xaegnd oeilrd jkq oi`exe ,edyn

.eizgzn dllg hrnzp ixde ,dllg daeb edf ok lr dlk epi` ey`xe li`ed ,ueg itlk jynpúçôðù úéá.ervn`a bbd zgtpe .mirteyn `le oieye ,od miwlg mdly oibbe .ebb Ð

êëéñå.cv lkl zeptcd on blten xykd jkq `vnpe ,zgtd it lr xyk jkqa Ðäøùë úåîà òáøàî úåçômiizpia zwqtnd dleqt dxwzde .zeptc dl oiyrp ziad iptecy Ð

.xyk jkql xaegne ,otec `l` leqt jkq o`k oi`e ,o`k cr otecd mwrpe ,otecd on `id eli`k dze` oi`exàåä íúädnewr otec xn`c Ðepi`c ,otecl ifg dcic otecc meyn Ð

.jkql eaxwl ick `l` enwrl jixv oi`e ,xeriykn deabïôåãì éæç àìã àëä ìáà`ed otec iedinl ifgzilc meyn ezeniwre Ð.ol rnyn `w ,xn` `l Ðäá ÷÷çåneb Ð`

.rvn`aäøùòì äîéìùäì éãë.agexe jxe`a dkeq xykd `neb dze`ae .`nebd cbpk Ð
úåçô
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áâ ìò óàå"oelg" wxtc iwpx`l inc `l Ð mc` lk lv` ezrc dlha edpilhac

.yipi` lhan iwpx` elit`c xn`c o`nl `ki`c ,(`,hr oiaexir)

úéáwxtae o`k mixtqd lka `qxibd `id jk Ð lha elhiae zexexv e` oaz ed`liny

oaz e` yw `ln zexivg izy oiay uixgc oizipzn` dl iziinc (a,gr my) "oelg"Ð

e` xtr `ln ,cg` oiaxrn oi`e mipy oiaxrn

zexexv `ln.mipy oiaxrn oi`e cg` oiaxrn Ð

`le .xyr dyng wxt zeld` zkqna dpyn `ide

iziinc meyne zexexv e` xtr `l` ,oaz my azk

oaz mixtqd dibdl erh ,oaz` oiaexirae `kd dl

zeld` zkqna inp opiqxb `le .xtr mewna

,dlere zrwea d`neh :`l` "lha elhiae"

`da `dc ,`id `ide .zcxeie zrwea d`neh

ly zeipyn xvwl cenlzd jxcy `l` .`ilz

iziinc jdc [xnel] oi`e .m`ianyk zexdh xcq

`ziixad on `iadl el oi`c ,`id `ziixa [`kd]

:dpynd oeyl dfe .dpynd on `iadl lekiy oeik

ly ixk oke elhiae zexexv e` xtr ed`liny zia

,okr ly elbk elit` ,zexexv ly lbe d`eaz

milkd cva d`neh elit`zrwea d`neh Ð

.milhean mdy itl :yexit .zcxeie zrwea dlere

mzq xtre ezeptl cizr oi`e oaz xn`wc `de

oizipznac ab lr s` ,opaxe iqei iax zwelgn

oaza icin opax ixii` `l zeld`coky lkn Ð

opax ikxvn zexexve xtrac oeik ,dil rcic `ed

lehiaoiaexir) "oelg" wxt oke .oaza oky lk Ð

"zeld`" `pz o`n :xn`w (`,hr.`id iqei iax Ð

oaz` oia .dil opirny `kti` ,iqei iax i` :jixte

ab lr s` ,ziyixtc `nrhn jixt zexexv` oia

`hiytc `de .zeld`c oizipzna oaz ipzw `lc

`hern ied elhiae oazc `kd olopaxl elit` Ð

ixk elit` :zeld`c oizipzna ipzwcn ,dl wiic

`de .oaza oky lk ,lehia ipdnc d`eaz ly

opaxe iqei iax zwelgn mzq xtr xn`wcied Ð

,ibilt inp ezeptl cizr oi`e xtrac xninl ivn

cizr oi`e .elha ok m` `l` liha `l opaxlc

`l` .`kd gkenck ,elhia epiid e`l ezeptl

mzqa elit`c ,mzq xtr hwp iqei 'x meyn

oi`y xtre oaz xnel jix`dl yg `le .lihaw

.zwelgn mzq xtre ,zeptl cizr

ïéöåäå:xn`z m`e Ð mixyr jeza oicxei

?dxyk i`n` ezngn daexn ezlvyk

ogky`ck ,oiltep oivedd eid zylw i` `d

mixyr jeza jkq zvwn iab (`,b) oiaexira

zylw ikc .dkeqd opilqtc ,dlrnl jkq zvwne

dloigxek lre .dzlvn daexn dzng dl ied Ð

jeza jkqd miiwzdl leki `ly itl eyexit

e` xftie gexd `ai ezeyilw zngnc ,mixyr

dil ded jk miiwzn did elit` yxtl oi`c .leti

daexn ezngjpi` oixiykn eid `l dfay Ð

lr `l` daexn dzlv oi`c oeik ,mzdc .i`xen`

mixyrn dlrn ly jkq icijkq dil ded Ð

yi `kdc :xnel yie .xyk jkq icda sxhvn leqt

.zkneqd xac my did m` jk ,lwa miiwzdl od oiie`xe oived aex yiy ,xzei xiykdl epl
zegt
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קפה izni`n` cenr c sc ± oey`x wxt`nei
åäðéìèáã áâ ìò óàå.lehia elehia oi`e mc` lk lv` ezrc dlha ,dray lkl Ðïáú

åìèéáå.drayl ,eita Ðåúåðôì ãéúò ïéàå ïáúedine ,bgd ini lk ezeptl jxhvi `le Ð

.eita ynn elha `løôò åà.e`l m` ezeptl cizr m` reci oi`e ,mzq ea ozp Ðú÷åìçî
'åë éñåé 'øelit`e `nzqn iqei 'xl lihac :zwelgn ea yi ezeptl cizr oi`e xtr oke Ð

xtr hwpc `de ,liha `l opaxle ,eita elha `l

mzq`lc ,mzq elit`c ,iqei 'xc egk meyn Ð

la` .lihac xn` `l i` ezeptl cizr i` rici

oazjkld ,hihl e` dwqdle dndal ie`x Ð

.opiqxb ikd .iqei iaxl elit` liha `l dinzq

åìèéáå úåøåøö åà ïáú åäàìéîù úéáoiprle Ð

gth llg ld` dl yiy d`nehc .opz zeld`

d`neh la` .bbd on dlrnl zrwea dpi`

dcbpky bbl dpnid gth llg dl oi`y ,dvevx

dkld oke .dlere zrweac ,`nh riwxl cr Ð

zifk e` zn ea yiy zia ,jklde .ipiqn dynl

elhiae zexexv e` oaz ede`line ,znd onÐ

elhia `l la` .zrweae ,dvevx oiiedied Ð

.llg dl yie ,diiptc o`nkãéúò ïéàå ïáú
ìéèáå øôò íúñë àåä éøä åúåðôìoia bilte Ð

xn`we ,xtr epiid zexexvc .zexexv` oia oaz`

,oaz :iqei 'x dil xn`e .lehia jixvc `nw `pz

ezeptl cizr epi`y reci m`lha `ed ixd Ð

i` rici `lc `nzq elit` ,zexexve .eil`n

`l i` ezeptl cizrm` `l` ,lha `nzqn Ð

oaz mzqk ied `iddc ,ezeptl cizrc reci ok

elhiae xtr ,elhiae oazc `nl` .liha `leÐ

cizre xtre mzq oaz ,lihac ecen edlek

ezeptloi`e oaz .liha `l `nlr ilekc Ð

xtr elit` e` ,ea `veik xtre ,ezeptl cizr

mzq.liha iqei iaxlc ,zwelgn ÐïéöåäåÐ

.oiielzd odiy`x jkq lyíúìö íàly Ð

dil zlwy ied i` mzngn daexn ,oived mze`

.oeilrd jkqläøùëodn mixyr opipnc Ð

.dhnleøîéîì ééáà øáñddaebac ikid ikc Ð

daexn ozngy `kid xiykdl ihrnn `l

m`e ,leqtl ihrnn `l inp dkenpa ,ozlvn

.dxyk ozlvn daexn ozngéòöîàä ïôåãÐ

,oizipzn ik zeptc dyly za dkeq mzqc

.gzt dlek `id ziriaxdeäìåë éðô ìòÐ

zeptc izyl `ahvi`d iy`x ipy oiribny

yi m` .hihe mipa` oipa `ed `ahvi`e .oiccvd

dray ,dphw dkeq xykd xeriy `ahvi`a da

migth.epglye eaexe ey`x epiidc ,edyne

äøùë.zeptc yly dl yiy ,dkeqd lk Ð

,d`lde `ahvi`d on elit` dkeq xykd i`de

`vnpe ,dlrne `ahvi`d y`xn dllg opipnc

agxa miccvd zeptce ,xyk elek irvn` otec

da exyked `ahvi`ddphw dkeq o`k ixd Ð

on `veid lqt :(`,hi) onwl opixn`e .dxyk

dkeqdyi m` :dil opiyxtne .dkeqk oecip Ð

d`lde myn dkeqa yi cere ,cgia dkeq xykd

edfy ,awie oxeb zleqta ieyrd jkq epiid ,lqt

zeptc xykd el oi`y ,dkeq xykdn `veie .zeyril okxclk ,jkld .dkeqk oecip Ð

.dxyk dlecb `idy zenk dkeqdãöä ïîiptecn cg` ipt lr `ahvi`d dpa m` oebk Ð

.miccvdìúåëìå àáèöéà úôùî ùé íà.zen` rax` epnn ewigxdy ,ipyd Ðäìåñôy`xy irvn`de ,cvd on dl jenqy eze` ,zeptc izy `l` ef `ahvi`a exyked `lc Ð

.el ribn `ahvi`däøùë úåîà òáøàî úåçôxqg zen` rax` cr otec zniwr ici lr dkeq ixyknc ipiqn dynl dkld :(a,e dkeq) ol `niiwc ,dci lr xyked `ed s`y Ð

eizgzny it lr s`e .dlrnle `ahvi`d ztyn odaeb z` oiccen o`ke .`ahvi`d zty cbpk cr mewre ,envr otecd on `ed eli`k wegxd otecl xaegnd oeilrd jkq oi`exe ,edyn

.eizgzn dllg hrnzp ixde ,dllg daeb edf ok lr dlk epi` ey`xe li`ed ,ueg itlk jynpúçôðù úéá.ervn`a bbd zgtpe .mirteyn `le oieye ,od miwlg mdly oibbe .ebb Ð

êëéñå.cv lkl zeptcd on blten xykd jkq `vnpe ,zgtd it lr xyk jkqa Ðäøùë úåîà òáøàî úåçômiizpia zwqtnd dleqt dxwzde .zeptc dl oiyrp ziad iptecy Ð

.xyk jkql xaegne ,otec `l` leqt jkq o`k oi`e ,o`k cr otecd mwrpe ,otecd on `id eli`k dze` oi`exàåä íúädnewr otec xn`c Ðepi`c ,otecl ifg dcic otecc meyn Ð

.jkql eaxwl ick `l` enwrl jixv oi`e ,xeriykn deabïôåãì éæç àìã àëä ìáà`ed otec iedinl ifgzilc meyn ezeniwre Ð.ol rnyn `w ,xn` `l Ðäá ÷÷çåneb Ð`

.rvn`aäøùòì äîéìùäì éãë.agexe jxe`a dkeq xykd `neb dze`ae .`nebd cbpk Ð
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áâ ìò óàå"oelg" wxtc iwpx`l inc `l Ð mc` lk lv` ezrc dlha edpilhac

.yipi` lhan iwpx` elit`c xn`c o`nl `ki`c ,(`,hr oiaexir)

úéáwxtae o`k mixtqd lka `qxibd `id jk Ð lha elhiae zexexv e` oaz ed`liny

oaz e` yw `ln zexivg izy oiay uixgc oizipzn` dl iziinc (a,gr my) "oelg"Ð

e` xtr `ln ,cg` oiaxrn oi`e mipy oiaxrn

zexexv `ln.mipy oiaxrn oi`e cg` oiaxrn Ð

`le .xyr dyng wxt zeld` zkqna dpyn `ide

iziinc meyne zexexv e` xtr `l` ,oaz my azk

oaz mixtqd dibdl erh ,oaz` oiaexirae `kd dl

zeld` zkqna inp opiqxb `le .xtr mewna

,dlere zrwea d`neh :`l` "lha elhiae"

`da `dc ,`id `ide .zcxeie zrwea d`neh

ly zeipyn xvwl cenlzd jxcy `l` .`ilz

iziinc jdc [xnel] oi`e .m`ianyk zexdh xcq

`ziixad on `iadl el oi`c ,`id `ziixa [`kd]

:dpynd oeyl dfe .dpynd on `iadl lekiy oeik

ly ixk oke elhiae zexexv e` xtr ed`liny zia

,okr ly elbk elit` ,zexexv ly lbe d`eaz

milkd cva d`neh elit`zrwea d`neh Ð

.milhean mdy itl :yexit .zcxeie zrwea dlere

mzq xtre ezeptl cizr oi`e oaz xn`wc `de

oizipznac ab lr s` ,opaxe iqei iax zwelgn

oaza icin opax ixii` `l zeld`coky lkn Ð

opax ikxvn zexexve xtrac oeik ,dil rcic `ed

lehiaoiaexir) "oelg" wxt oke .oaza oky lk Ð

"zeld`" `pz o`n :xn`w (`,hr.`id iqei iax Ð

oaz` oia .dil opirny `kti` ,iqei iax i` :jixte

ab lr s` ,ziyixtc `nrhn jixt zexexv` oia

`hiytc `de .zeld`c oizipzna oaz ipzw `lc

`hern ied elhiae oazc `kd olopaxl elit` Ð

ixk elit` :zeld`c oizipzna ipzwcn ,dl wiic

`de .oaza oky lk ,lehia ipdnc d`eaz ly

opaxe iqei iax zwelgn mzq xtr xn`wcied Ð

,ibilt inp ezeptl cizr oi`e xtrac xninl ivn

cizr oi`e .elha ok m` `l` liha `l opaxlc

`l` .`kd gkenck ,elhia epiid e`l ezeptl

mzqa elit`c ,mzq xtr hwp iqei 'x meyn

oi`y xtre oaz xnel jix`dl yg `le .lihaw

.zwelgn mzq xtre ,zeptl cizr

ïéöåäå:xn`z m`e Ð mixyr jeza oicxei

?dxyk i`n` ezngn daexn ezlvyk

ogky`ck ,oiltep oivedd eid zylw i` `d

mixyr jeza jkq zvwn iab (`,b) oiaexira

zylw ikc .dkeqd opilqtc ,dlrnl jkq zvwne

dloigxek lre .dzlvn daexn dzng dl ied Ð

jeza jkqd miiwzdl leki `ly itl eyexit

e` xftie gexd `ai ezeyilw zngnc ,mixyr

dil ded jk miiwzn did elit` yxtl oi`c .leti

daexn ezngjpi` oixiykn eid `l dfay Ð

lr `l` daexn dzlv oi`c oeik ,mzdc .i`xen`

mixyrn dlrn ly jkq icijkq dil ded Ð

yi `kdc :xnel yie .xyk jkq icda sxhvn leqt

.zkneqd xac my did m` jk ,lwa miiwzdl od oiie`xe oived aex yiy ,xzei xiykdl epl
zegt

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

Bzòc äìèác íeMî ,eäìeëì eäðéìèác áb ìò óàå§©©©§¦§¦§§§¦§¨§¨©§
ïáz .íãà ìk ìöàBìháe¯øôò ïkL ìëå ,èeòéî éåä ¥¤¨¨¨¤¤¦§¨¥¦§¨¤¥¨¨

íúñ øôòå BúBpôì ãéúò ïéàå ïáz .Bìháe¯ú÷Bìçî ¦§¤¤§¥¨¦§©§¨¨§¨©£¤
úBøBøö Bà ïáz eäàìénL úéa :ïðúc ,ïðaøå éñBé éaø©¦¥§©¨©¦§©©¦¤¦§¨¤¤§

Bìhéáe¯Bìhéa .ìheáî¯Bìhéa àì ,ïéà¯.àì ¦§§¨¦§¦¨¦§¨
BúBpôì ãéúò ïéàå ïáz :øîBà éñBé éaø ,dìò éðúå§¨¥£¨©¦¥¥¤¤§¥¨¦§©

¯BúBpôì ãéúòå øôò .ìèáe ,íúñ øôòk àeä éøä£¥§¨¨§¨¨¥¨¨§¨¦§©
¯ääBáb äúéä .ìéèa àìå ,ïáz íúñk àeä éøä£¥¦§©¤¤§Ÿ¨¥¨§¨§¨

íà ,änà íéøNò CBúa ïéãøBé ïéöeäå ,änà íéøNòî¥¤§¦©¨§¦§¦§¤§¦©¨¦
íúìöäaeøîíúnçîäúéä .äìeñt åàì íàå äøLk ¦¨¨§¨¥©¨¨§¥¨§¦¨§¨¨§¨

øáñ ,äøNò CBúì ïéãøBé ïéöeäå íéçôè äøNò ääBáb§¨£¨¨§¨¦§¦§¦§£¨¨¨©
íúìvî äaeøî íúnç íà :øîéîì ééaà¯.äøéLk ©©¥§¥©¦©¨¨§¨¦¦¨¨§¥¨

øc íãà ïéàå ,àéä äçeøñ äøéc àä :àáø déì øîà£©¥¨¨¨¦¨§¨¦§¥¨¨¨
äøéãada äðáe ,änà íéøNòî ääBáb äúéä .äçeøñ §¦¨§¨¨§¨§¨¥¤§¦©¨¨¨¨

éòöîàä ïôBc ãâðk àaèöéà¦§©¨§¤¤¤¨¤§¨¦
øLëä da Léå ,dìek éðt ìò©§¥¨§¥¨¤§¥

äkeñ¯íà ,ãvä ïîe .äøLk ¨§¥¨¦©©¦
ìúBkì àaèöéà úôOî Lé¥¦§©¦§©¨©¤

úBnà òaøà¯úBçt ,äìeñt ©§©©§¨¨
úBnà òaøàî¯éàî .äøLk ¥©§©©§¥¨©

ïì òîLî à÷¯ïðéøîàc ¨©§©¨§¨§¦©
úéa :àðéðz ?äne÷ò ïôBc¤£¨§¦¨©¦
íà åéab ìò Ckéñå úçôpL¤¦§©§¦¥©©¨¦
òaøà Cekéqì ìúBkä ïî Lé¥¦©¤©¦©§©

úBnà¯àä .äìeñt ©§¨¨
ïàkî úBçt¯àeä íúä :àîéúc eäî !äøLk ¨¦¨§¥¨©§¥¨¨¨

ïôBcì àéæç àìc àëä ìáà ,ïôBcì àéæçc¯àîéà §©§¨©¤£¨¨¨§¨©§¨©¤¥¨
ääBáb äúéä .ïì òîLî à÷ ,àì,änà íéøNòî ¨¨©§©¨¨§¨§¨¦¤§¦©¨

àaèöéà úôOî Lé íà ,äúéòöîàa àaèöéà äðáe¨¨¦§©¨§¤§¨¦¨¦¥¦§©¦§©¨
çeøå çeø ìëì úBnà òaøà ïôBcìå¯úBçt ,äìeñt §©¤©§©©§¨©§©§¨¨

úBnà òaøàî¯ïì òîLî à÷ éàî .äøLk¯ ¥©§©©§¥¨©¨©§©¨
:àîéúc eäî !Cä eðééä ,"äne÷ò ïôBc" ïðéøîàc§¨§¦©¤£¨©§©©§¥¨
çeø ìk ìáà ,ïðéøîà úçà çeøî äne÷ò ïôBc¤£¨¥©©©¨§¦©£¨¨©

çeøå¯äøNòî äúeçt äúéä .ïì òîLî à÷ ,àì §©Ÿ¨©§©¨¨§¨§¨¥£¨¨
íà ,äøNòì dîéìLäì éãk da ÷÷çå ,íéçôè§¨¦§¨©¨§¥§©§¦¨©£¨¨¦

ìL ìúBkìå ÷÷ç úôOî Léíéçôè äL¯,äìeñt ¥¦§©£¨§©¤§¨§¨¦§¨
úåçô

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

סוכה. פרק ראשון - סוכה דף ד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קפו
izni`na cenr c sc ± oey`x wxt`nei

äùìùî úåçôcr ribne ceal wwgd eli`k dil opiayge ,ipiqn dynl dkld ,cealk Ð

sepql ick ,oitipq ici lr eze` oikix`ny xac .f"rla u"ihyet`* ,sipq = ceal .lzekd

.wwg lr wwgúåîà òáøàî úåçô ïôåãì äéúéàã íúä,eilr otec my `ki`c mzd Ð

zen` rax` cr ,jkld ,riwxl cr deab elit`e ,otec eny dxyrn zegt epi`y otec lkc

.dnewr otec dynl `pngx dixnb` edyn xqg

àëä`l` ,eilr otec my oi` dxyrn zegt Ð

dna ,jkld .otec diieyl opirac `ed `zyd

otec epi`yotec `dc .`pngx dixnb` `l Ð

,jklde .`ed otec e`l i`de ,dixnb` dnewr

`ed ceal `zkec lka migth dylyn zegtÐ

`l i`e ,inc xity.`l Ðäåáâ ãåîò äá äðáå
äøùòxykd eae ,daxd zeptc on wegx Ð

dray lr edyne dray ey`xa yiy ,dkeq

.edyneàúöéçî ÷éñà ãåâ,cenr ly Ð

ey`x zeaiaq dxyr mdiabd ,aiaq ueganyÐ

lr dkeq daeyge ,dxyr daeb oda yi ixde

ceb ici lr dizeptec cenrd iptece .ey`x

dlrnl epi`c ,dl xyk dlrn ly jkqe ,wiq`

.cenrd y`xn mixyrnââä úôù ìò ú÷åìçî
,oiqicpewd oia cbpk dizgz ziad zvignc Ð

,opixn` `l `kde .wiq` ceb xninl `ki`e

.zexkip zevign opiracââä òöîàá ìáàÐ

aiaq zevign dizgz oi`ylkd ixac Ð

dl zeidl oiqicpewd zrax`a diic `le ,dleqt

.opiqxb ikd .zevign rax` myáøåøîà ïîçð
ú÷åìçî ââä òöîàá'x oiqicpewd ici lre Ð

lkl gth agx ody oebke .dxiykn awri

,mexcl oetvn gth zevign my `ki`c ,odiciv

zg` lka axrnl gxfnn gth zevign mye

`l` dxykzn `l :ixaq opaxe .onwlck ,zg`e

,dkeq jyn xeriyk ozkldk zevign izya

.gth elit` ziyilyaeéøáã ââä úôùá ìáà
äøùë ìëä.wiq` ceb opixn`c Ðòöîà éëã
éîã ââäceb `nipc ,dizgz zevign oi`c Ð

.wiq`àðåä áøã àúáåéúla` :xn`c Ð

.dleqt lkd ixac rvn`aàåä ââä òöîàá
éâéìôã,`zipznn wiice xcd cenlzd Ð

.izixg` `zaeiz iaze`léúøúái`nl `cg Ð

`zipzne ,dleqt lkd ixac bbd rvn`a xn`c

lr zwelgn xn`c i`nl `cge .ibilt dac ipzw

ztyac `zipznn wcinl epivn op`e ,bbd zty

.dxyk lkd ixac bbdå÷ìçéå å÷÷çé åìàù ìë
br oiqicpewa Ðyiy lk oi`ex ,xn` `w oile

,olebir iaer lhpie wwgi eli`y jk lk oiiaera

o`kl gthe ,o`kl gth oda yie ewlgie meraxie

mze` eyrie miptan mewlgi meraxiy xg`le

m`y zeptc izy mdl yiy ,eply miafxn oirk

gxfnn cner dizeptcn cg` otwef dz`

.mexcl oetvn ipyde axrnlãîåéã íåùî ïåãéð
oiprl minkg exn`y oick ,xiykdl epc dz` Ð

drax`a oixzipy (a,fi) oiaexira ze`xia iqt

zevign izy cg` lkl yiy my lre .oicneic

.oicenr ipy = oicenr eic ,oicneic edl ixw

çôèá åéã äëåñ éãîåéã øîåà á÷òé 'ø äéäùdn` mekixvdy ze`xia iqt lyk `le Ð

i`c ,xn`w oilebra ewlgie ewwgi xn`c awri iaxc `d jigxk lre .o`kl dn`e o`kl

.oiaexira edl ixn` ikdc ,ewlgi `l` xn` `l oiraexnaïúëìäë íéúùlk jxe`a Ð

.dagxl cg`e dkx`l cg` ,dagxae dkeqdçôè åìéôà úéùéìùådixnb` ikdc Ð

.gtha dil ibq ziyilyac ,ipiqn dynl `pngxåðúî àáéáç áøå ïðçåé éáøå àðéðç éáøå áø.onwlc `zlin jdl Ðãòåî øãñ éìåëá,`zrnya iccd ik `bef i`d opixn`c `kid lk Ð

.ozpei iax iliirne opgei iax itlgnc i`xen` `ki`òùú ïåøàä.migth dyy za dn`e "eznew ivge dn`e" aizkc .edaeb Ð
àéðúå
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úåçôipy wxt yixa qxhpewa yxity dn itl `iyw o`kn Ð dxyk migth dylyn

wenr uixg did m`c ,oitxhvn oi` dyng dvigne dyng cecib iab (a,eh) oihibc

dyng`kd ogky` `d .cigid zeyx ekeza zeidl oitxhvn oi` dyng dvign etiwne Ð

ea wwg m`c ,dxyr ekez oi`c zia iab (a,f) zayc `nw wxta oke !oitxhvnc dkeq oiprl

.cigid zeyx dilek aiyg drax` lr drax`

wnera drax` wwgy :zegcl `ki` `idd ,edin

wxt xn`c `dn mz epiax dywn cere .dxyr

"wxefd" wxt zayae ,(a,hv) oiaexirc `xza

,cere .dxyrl oitxhvn dziilege xeac (`,hv)

iab (a,bv oiaexir) "zebb lk" wxt seqa opixn`

dyng cecib yie efn dlrnl ef zexivg izy

dyng dvigne,dpezgza `cqg ax dcenc Ð

`le mipy zaxrnc dxyr ipt d`exe li`ed

dyng cecibc xnel yi `l` .cg` zaxrn

efn dlrnl ef zexivg izy oiprl dyng dvigne

."zebb lk"c `ibeq gkenck ,dpeilr oiprle ,ixii`

miaxd zeyxa lz oiprl inp i` ,aexir oiprle

`lc ,dyng dvign eiab lr siwde dyng deab

:xn`z m`e .zay oiprl cigid zeyx aiyg

dilr gpn ira i`c mrhn ,cigid zeyx daygie

oiaexir) "oelg" yixa ogky`ck ,ynzyne icin

dxyr deab miaxd zeyxa cenr iab (mye .gr

`edy lk czi ea urpe drax` agxe,ehrin Ð

zeczia elek e`lin m`ezeyx elek aiyg Ð

.ynzyne icin dil gpn ira i`e li`ed ,cigid

`ilege xea opgei iax xn`c `dn dl wiice

itxhvnc ikid ike :xnelk .dxyrl oitxhvn

itxhvnc oicd `ed ,wner oiprl dxyrl

wxt zayc oizipznnc .agex oiprl drax`l

oiaexir) "oilitz `vend" wxtae (`,hv) "wxefd"

dxyr oideab ody xead ziileg ipzwc (a,hv

ipzwc ikid ike .opgei 'x dl wiic drax` oiagxe

zeyx aiyg i`n`e .drax` inp ipzw dxyr

xie`dy ,agexa dil ynzyn `l `d ?cigid

xninl jl zi` i`n `l` .wiqtndil gpnc Ð

ixiin `kdc :xnel yie .inp ikd ,ynzyne icin

mixyra e` zen` xyra ,daxd agx `edy lza

cigid zeyx eaiygdl jiiy `lc ,xvg oirk

oirk xv xaca `l` icin dilr gpn i`c mrhn

`nw wxta :xn`z m`e .drax` agex cenr

ea wwge dxyr ekez oi`y zia iab (a,f) zayc

`peeb i`d ik wlgn `l i`n` dxyrl enilydl

yie ?migth dyly lzekle wwg ztyn yi m`

lbx repnl `edy zay zeyx inc `lc :xnel

.jkql zekenq zevign opirac dkeql ,miax

øáñseqal Ð `zvign wiq` ceb xninl iia`

inc `le ,zexkipd zevign opira :wiqn

idliyc oinivt dl oi`y dxcqk` iab lr jkiql

xity aiyg dxwz itc ,(a,gi dkeq) oiwxit

.zexkipd zevign

ìáàaiygcÐ lkd ixacl dxyk bbd zty lr

meyn ,cenrn ith zexkip zevign

.ziaa zexkipc

éãîåéã(a,fi oiaexir) "oiqt oiyer" wxt ze`xia iqt iab dn` opirac `de Ð gth dkeq

.exingd zay zevign iab Ð

äøùòdxyr dvign zay iab inp opirac `de Ð olpn migth.opitli `kdn Ð
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ìMî úBçtíéçôè äL¯íúä àðL éàî .äøLk ¨¦§¨§¨¦§¥¨©§¨¨¨
zøîàc àëä àðL éàîe ,úBnà òaøàî úBçt zøîàc§¨§©§¨¥©§©©©§¨¨¨§¨§©§

ìMî úBçtïôBcì déúéàc íúä ?íéçôè äL¯ ¨¦§¨§¨¦¨¨§¦¥©¤
ì àëä ,àéâñ úBnà òaøàî úBçtïôBcì ééeeL¯ ¨¥©§©©©§¨¨¨§©¥©¤

ìMî úBçtàì éà ,ïéà íéçôè äL¯äúéä .àì ¨¦§¨§¨¦¦¦¨¨¨§¨
dBáb àeäL ãenò da äðáe änà íéøNòî ääBáb§¨¥¤§¦©¨¨¨¨©¤¨©
ééaà øáñ ,äkeñ øLëä Ba Léå ,íéçôè äøNò£¨¨§¨¦§¥¤§¥¨¨©©©¥
ïðéòa :àáø déì øîà .àúvéçî ÷éqà ãBb :øîéîì§¥©©¥§¦¨¨£©¥¨¨¨¥©

úBvéçîúBøképääòaøà õòð :ïðaø eðz .àkéìå , §¦©¦¨§¥¨¨©¨©¨©©§¨¨
Ckéñå ïéñécðe÷íéîëçå øéLëî á÷òé éaø ,ïab ìò §¥¦§¦¥©©¨©¦©£Ÿ©§¦©£¨¦

,âbä úôN ìò ú÷Bìçî :àðeä áø øîà .ïéìñBt§¦¨©©¨©£¤©§©©©
,"àúvéçî ÷éqà ãBb" ïðéøîà :øáñ á÷òé éaøc§©¦©£Ÿ¨©¨§¦©©¥§¦¨¨
ìáà ."àúvéçî ÷éqà ãBb" ïðéøîà àì :éøáñ ïðaøå§©¨©¨§¦¨¨§¦©©¥§¦¨¨£¨

âbä òöîàa¯:øîà ïîçð áøå .äìeñt ìkä éøác §¤§©©©¦§¥©Ÿ§¨§©©§¨¨©
âbä òöîàa :eäì àéòaéà .ú÷Bìçî âbä òöîàa§¤§©©©©£¤¦©£¨§§¤§©©©

âbä úôN ìò ìáà ,ú÷Bìçî¯.äøLk ìkä éøác ©£¤£¨©§©©©¦§¥©Ÿ§¥¨
?ú÷Bìçî Bæa ïéáe Bæa ïéa :àîìc Bà¯:éáéúéî .e÷éz ¦§¨¥¨¥¨©£¤¥¥¦¦

éaø ,ïab ìò Ckéñå õøàa ïéñécðe÷ äòaøà õòð̈©©§¨¨§¥¦¨¨¤§¦¥©©¨©¦
,õøà àäå .ïéìñBt íéîëçå øéLëî á÷òéòöîàëc ©£Ÿ©§¦©£¨¦§¦§¨¤¤¦§¤§©

áøc àzáeéz !á÷òé éaø øéLëî à÷å ,éîc âbä©©¨¥§¨©§¦©¦©£Ÿ§§¨§©
ìáà ,éâéìôc àeä òöîàa :ãBòå .àzáeéz àðeä¨§§¨§¨¤§©¦§¦¦£¨

âbä úôN ìò¯éåäéz àîéì ,äøLk ìkä éøác ©§©©©¦§¥©Ÿ§¥¨¥¨¤¡¥
:àðeä áø Eì øîà ?ézøúa àðeä áøc dézáeéz§§¥§©¨§©§¥¨©§©¨
éàäå .âbä úôN ìò ïécä àeäå ,âbä òöîàa éâéìt§¦¦§¤§©©©§©¦©§©©©§©

âbä òöîàa éâìtéî÷c¯,á÷òé éaøc Bçk EòéãBäì §¨¦©§¦§¤§©©©§¦£Ÿ§©¦©£Ÿ
õòð :ïðaø eðz .øéLëî éîð âbä òöîàa eìéôàc©£¦§¤§©©©©¦©§¦¨©¨©¨©
á÷òé éaø ,ïab ìò Ckéñå õøàa ïéñécðe÷ äòaøà©§¨¨§¥¦¨¨¤§¦¥©©¨©¦©£Ÿ

eìéàL ìk ,ïéàBø :øîBàe÷÷çéïäa Léå e÷ìçéå ¥¦Ÿ¤¦¥¨§§¥¨§§¥¨¤
ïàëì çôèå ïàëì çôè¯,ãîeéc íeMî ïéðBcéð ¤©§¨§¤©§¨¦¦¦§¨

åàì íàå¯éaø äéäL .ãîeéc íeMî ïéðBcéð ïéà §¦¨¥¦¦¦§¨¤¨¨©¦
îëçå .çôè äkeñ éãîeéc :øîBà á÷òé:íéøîBà íé ©£Ÿ¥§§¥¨¤©©£¨¦§¦

.çôè eìéôà úéLéìLe ,ïúëìäk íézL eäiL ãò©¤§§©¦§¦§¨¨§¦¦£¦¤©
áø ,øîzà ?ïìðî ."íéçôè äøNò ääBáb dðéàLå"§¤¥¨§¨£¨¨§¨¦§¨©¦§©©
øãñ dìeëa eðúî àáéáç áøå ïðçBé éaøå àðéðç éaøå§©¦£¦¨§©¦¨¨§©£¦¨©§§¨¥¤

ïðçBé éaø éôeìç àâeæ éàä ék ìk ,ãòBîéìéiòîeéaø ¥¨¦©¨£¥©¦¨¨§©§¦©¦
çôè úøBtëå äòLz ïBøà .ïúðBé¯,äøNò ïàk éøä ¨¨¨¦§¨§©¤¤©£¥¨£¨¨

"úøBtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå" :áéúëe§¦§©§¦§¨§¦©§¦¦§¥©©©¤
àéðúå
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dkeq(oey`x meil)

ecivay lzekl wwgd oia yi m` la`ìMî úBçtíéçôè äL, ¨¦§Ÿ¨§¨¦
,äøLkeli`k wwgd aygpe ,ceal meyndywn .lzekd cr ribn §¥¨

,`xnbdíúä àðL éàî,otecdn dwegxd `ahvi` iabl -úøîàc ©§¨¨¨§¨§©§
mdipia yiy lkyúBnà òaøàî úBçtotec oicn dkeqd dxiyk ¨¥©§©©

,dnewràëä àðL éàîe,wwg iabl -úøîàcoia yi m` wxy ©§¨¨¨§¨§©§
lzekl wwgdìMî úBçtíéçôè äLm` la` ,ceal oicn dxiyk ¨¦§¨§¨¦

otec mixne` `le ,dleqt migth dyelyn xzei mdipia yi
,`xnbd zvxzn .dnewríúä`ahvi` iabl -ïôBcì déúéàcyi - ¨¨§¦¥©¤

lky exn` jkl ,migth dxyr ddeaby oeik otec my otecd lr
`ahvi`l otecd oia yiy,àéâñ ,úBnà òaøàî úBçtotec oicn ¨¥©§©©©§¨

ok oi`y dn .dnewràëäzegt `ed dkeqd otecy wwg iabl - ¨¨
ep` mikixve ,otec my eilr oi`e migth dxyrnìééeeLezeyrl - §©¥

,ïôBcìotec o`k oi` oiicry oeikn 'dnewr otec' oic xn`p `l dfa §¤
wwgd oia yi m` wx jkle ,ceal oicn `l` dxiykdl ozip `le

lzeklìMî úBçtéçôè äLïéà ,í,'ceal' oicn dkeqd dxiyk - ¨¦§¨§¨¦¦
la`àì éà,xzei e` migth dyely lzekl wwgd oia yi m` -àì ¦ŸŸ

.zeptc dl oi`y dkeq lkk dkeqd dleqte ,ceal oic xn`p
äúéädkeqdääBábxzeida äðáe ,änà íéøNòîdrvn`aãenò ¨§¨§¨¥¤§¦©¨¨¨¨©

íéçôè äøNò dBáb àeäLmixyrn xzei oi` jkqd cre ey`xne ¤¨©£¨¨§¨¦
,dn`Ba Léåxeriy df cenra -äkeñ øLëädray lr dray - §¥¤§¥¨

,xzei e` migth,øîéîì éiaà øáñdkeq aygp cenrd y`xy ¨©©©¥§¥©
oicn ,dxiyk÷éqà ãBb[dlre jeynÎ]àúöéçîdynl dkld - ©¦§¦¨¨

cenrd zevign zeaygp migth dxyr deabd cenry ipiqn
z` mikyen eli`ky ,cenrd y`xl mb zevignk dhnly

.dlrn itlk zevigndàáø déì øîàzay oiprly s` ,iia`l ¨©¥¨¨
oicn dkeq oic dpey mewn lkn ,dfk cenra wiq` ceb mixne`

dkeqay meyn zayïðéòaeidiyúBøképä úBvéçîzevign oirk §¦¨§¦©¦¨
,dxicàkéìå.zexkip zevignd oi` migth dxyr deabd cenrae - §¥¨

õòð ,ïðaø eðzbbaïéñécðe÷ äòaøàlr gth miiaery ur icenr - ¨©¨¨¨©©§¨¨§¥¦
gth,ïab ìò Ckéñå,el` oiqicpew caln zevign ef dkeql oi`e §¦¥©©¨

.ïéìñBt íéîëçå øéLëî á÷òé éaø,`xnbd zx`an,àðeä áø øîà ©¦©£Ÿ©§¦©£¨¦§¦¨©©¨
dú÷Bìçîz` cinrdy ote`a wx `id opaxl awri iax oia ©£¤

oiqicpewd,âbä úôN ìò,'wiq` ceb' oica ewlgpe,øáñ á÷òé éaøc ©§©©©§©¦©£Ÿ¨©
,àúöéçî ÷éqà ãBb ïðéøîàzelerk zeaygp ziad zevigne ©§¦¨©¦§¦¨¨

,dkeqd zevignl zeaygpe dlrnlãBb ïðéøîà àì ,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¥Ÿ©§¦¨
,àúöéçî ÷éqà`l dkeqa miayeil zexkip zevignd oi`y oeiky ©¦§¦¨¨

.dleqte wiq` ceb mixne`ìáàoiqicpewd z` cinrd m`òöîàa £¨§¤§©
,âbäceb da xnel jiiy `le dkeqd zgz ziad zevign oi`y ©©

,wiq`,äìeñt ìkä éøácmiaygp mnvr ipta oiqicpewd oi`e ¦§¥©Ÿ§¨
.zevignl,øîà ïîçð áøåmcinrdykâbä òöîàayi dfa §©©§¨¨©§¤§©©©

ú÷Bìçîoiqicpewdy oeiky awri iax zrcy ,opaxl awri iax oia ©£¤
,dkeqd zegex zrax` lka zevign my yie gth lr gth miagx¥
oi`y oeiky minkg zrce ,dxiyke ze`xia icneick df ixd
dkld ziyily dvigna wxy] ozkldk zevign izy ef dkeqa

.dleqt ,[gth elit` lireny ipiqn dynl
:ongp ax ixaca dpc `xnbdeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd - ¦©§¨§

wxy xnel ongp ax zpeek m`dâbä òöîàayiú÷Bìçîm`d §¤§©©©©£¤
,dkeqa oicneic oic lirenìáàoiqicpewd z` cinrd m`úôN ìò £¨©§©

,äøLk ìkä éøác ,âbä'wiq` ceb' mixne` `nlr ilekly meyn ©©¦§¥©Ÿ§¥¨
.ziaa miayeil zexkip zevigndyk,àîìc Bàzpeekongp ax ¦§¨

y xnelú÷Bìçî Bæa ïéáe Bæa ïéaod ewlgp minkge awri iax - ¥¨¥¨©£¤
m` bbd ztya ode ,dkeq iabl oicneic oic xn`p m` bbd rvn`a
miayeil `l` dkeqa zexkip `l zevigndyk wiq` ceb mixne`

:`xnbd zxne` .ziaae÷éz.drxkd `ll df wtq cenri - ¥
:`ped ax ixac lr dywn `xnbdïéñécðe÷ äòaøà õòð ,éáéúéî¥¦¥¨©©§¨¨§¥¦

.ïéìñBt íéîëçå øéLëî á÷òé éaø ,ïab ìò Ckéñå õøàadgiken ¨¨¤§¦¥©©¨©¦©£Ÿ©§¦©£¨¦§¦
:`xnbd,éîc âbä òöîàëc õøà àäåzgz zevign oi` ixdy §¨¤¤¦§¤§©©©¨¥

,wiq` ceb xnel jiiy `le dkeqdez`f lka,á÷òé éaø øéLëî à÷̈©§¦©¦©£Ÿ

m`d `id opaxe awri iax ly mzwelgny ongp ax ixack gkene
`id ef `ziixae ,dkeqa oicneic oic lirenàðeä áøc àzáeéz§§¨§©¨

cneic oic mixne` `ly dcen awri iax mb bbd rvn`ay xn`y
`id ef `ziixa ok` :`xnbd zxne` .dleqteàzáeézax ixac lr §§¨

.`ped
ax ixac lr ztqep `iyew ef `ziixan dywne dkiynn `xnbd

:`pedãBòåz` cinrd m` wxy ,`ziixad ixacn rnyny ,dyw §
oiqicpewdòöîàabbdéâéìôc àeä,opaxe awri iaxìáàm` §¤§©¦§¦¥£¨

mcinrdâbä úôN ìòly rnynäøLk ìkä éøácmeyn ©§©©©¦§¥©Ÿ§¥¨
`ped ax eli`e ,minkg zrcl elit` `zvign wiq` ceb mixne`y
ok m`e ,ote` dfka 'wiq` ceb' mixne` `l minkg zrcly xn`

àîéìy xn`p m`d -ézøúa àðeä áøc dézáeéz éåäézdna od - ¥¨¤¡¥§§¥§©¨§©§¥
dna ode ,dleqty bbd rvn`a dceny awri iax zhiya xn`y
:`xnbd dgec .wiq` ceb mixne` `ly minkg zhiya xn`y

,àðeä áø Eì øîàlr `kxit yi awri iax zhiy xe`iaay s` ¨©§©¨
zpeek z` ayiil xyt` minkg zhiya mle` ,ef `ziixan ixac

minkge awri iaxy ,`ziixadéâéìtoiqicpewd z` cinrdyk §¦¥
âbä òöîàa,[dkeq iabl oicneic oic xn`p m`]ïécä àeäåewlgpy §¤§©©©§©¦

oiqicpewd z` cinrdy ote`aâbä úôN ìòceb mixne` m`] ©§©©©
.[df ote`a wiq`årecn mipte`d ipya ewlgpy xg`n dywz m` §

lr oiqicpewd z` cinrdya mzwelgn z` `ziixad d`iad `l
,bbd ztya elit` elqty minkg ly mpic z` ycgle bbd zty

y ,xnel yiäéâìôéî÷c éàmzwelgn z` `ziixad d`iady dn - ©§¨¦§§¥
,âbä òöîàaick dfEòéãBäìz`eléôàc ,á÷òé éaøc Bçk §¤§©©©§¦£Ÿ§©¦©£Ÿ©£¦

oiqicpewd z` cinrdykøéLëî énð âbä òöîàa.cneic meyn §¤§©©©©¦©§¦
ïéñécðe÷ äòaøà õòð ,ïðaø eðzmilebre miar micenr -,õøàa ¨©¨¨¨©©§¨¨§¥¦¨¨¤

ìk ,ïéàBø ,øîBà á÷òé éaø ,ïab ìò Ckéñålk miar micenrdy §¦¥©©¨©¦©£Ÿ¥¦¨
cr jke÷÷çé eléàLcenrk dyrie uegan lebird iaer lhpi - ¤¦¥¨§

,raexnåjk xg`e÷ìçéafxn oink cenr lk x`yiy cr miptan §¥¨§
,[y"ix ze`d zxevkÎ]åoiicr m` z`f lk xg`çôè ïäa Lé §¥¨¤¤©

,ïàëì çôèå ïàëìzg` lk agexy zief dx`ypy xnelk §¨§¤©§¨
,gth miipevigd dizeptecnïéðBcéðel` micenr,ãîeéc íeMî ¦¦¦§¨

,dkeqd zeptck aygidl milekieåàì íàåmicenrd oi`y - §¦¨
,gthn zegt x`yi mda ewwgiy xg`le jk lk miarïéðBcéð ïéà¥¦¦

,ãîeéc íeMîs`e .dxiykdle zeptck aygidl mileki mpi`e ¦§¨
jixvy oicd mye ,ze`xia iabl ycgzd 'cneic' oicy it lr
,gtha elit` eliwd dkeq iabl ,cv lkl dn` mda x`yidl

enke,øîBà á÷òé éaø äéäLxeriyyäkeñ éãîeéc`edçôè. ¤¨¨©¦©£Ÿ¥§§¥¨¤©
,íéøîBà íéîëçådkeqd oi`e ,llk dkeqa miliren oicneic oi` ©£¨¦§¦

dxiykeäiL ãòdaïúëìäk íézLdray ly zeptc izy - ©¤§§©¦§¦§¨¨
,dagxle dkxe`l migthåotecúéLéìLdidzy iceléôàagexa §§¦¦£¦

çôè. ¤©
:dpyna epipyíéçôè äøNò ääBáb dðéàLåzl`ey :dleqt §¤¥¨§¨£¨¨§¨¦

,`xnbdïìðî.df oicl xewnd edn -éaøå áø ,øîzàéaøå àðéðç §¨¨¦§©©§©¦£¦¨§©¦
eðúî àáéáç áøå ïðçBéiptle .oldl xn`py dn z` epy - ¨¨§©£¦¨©§

:zxne`e `xnbd dtiqen ,mdixac mi`aenydleëalka -øãñ §¨¥¤
àâeæ éàä ék ìk ,ãòBîzrax` mya zexnin exn`py mewn lk - ¥¨¦©¨

y yi ,cgi el` mi`xen`ïúðBé éaø éìéiòîe ïðçBé éaø éôeìç- £¥©¦¨¨§©§¦©¦¨¨
xn` opgei iax `ly xnelke ,ozpei iax z` opgei iax mewna epyy
,mdixac xwirl `xnbd zxfeg dzr .ozpei iax `l` el` mixac
cnlp dleqt migth dxyr ddeab dpi`y dkeqy oicdy ex`iay

d ixdy ,okyna didy zixad oex`nïBøàedaeb didäòLz ¨¦§¨
xn`py enk ,migth(i dk zeny)dO`e 'ebe miHW ivr oFx` EUre'§¨££¥¦¦§©¨

daeb `vnp migth dyy `ed dn` xeriyy oeike 'Fznw ivgë¥¦Ÿ¨
,migth dryz oex`dåd daebúøBtëdid oex`d lr dzidyçôè, §©¤¤©

ïàk éøäzxetkd mr oex`d daebäøNò,migtháéúëe(dk dk my) £¥¨£¨¨§¦
,'úøtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå'dcxiy dpikydy ixd §©§¦§¨§¦©§¦¦§¥©©©Ÿ¤
.migth dxyr daeba dzid zxetkd lrn
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dkeq(oey`x meil)

ecivay lzekl wwgd oia yi m` la`ìMî úBçtíéçôè äL, ¨¦§Ÿ¨§¨¦
,äøLkeli`k wwgd aygpe ,ceal meyndywn .lzekd cr ribn §¥¨

,`xnbdíúä àðL éàî,otecdn dwegxd `ahvi` iabl -úøîàc ©§¨¨¨§¨§©§
mdipia yiy lkyúBnà òaøàî úBçtotec oicn dkeqd dxiyk ¨¥©§©©

,dnewràëä àðL éàîe,wwg iabl -úøîàcoia yi m` wxy ©§¨¨¨§¨§©§
lzekl wwgdìMî úBçtíéçôè äLm` la` ,ceal oicn dxiyk ¨¦§¨§¨¦

otec mixne` `le ,dleqt migth dyelyn xzei mdipia yi
,`xnbd zvxzn .dnewríúä`ahvi` iabl -ïôBcì déúéàcyi - ¨¨§¦¥©¤

lky exn` jkl ,migth dxyr ddeaby oeik otec my otecd lr
`ahvi`l otecd oia yiy,àéâñ ,úBnà òaøàî úBçtotec oicn ¨¥©§©©©§¨

ok oi`y dn .dnewràëäzegt `ed dkeqd otecy wwg iabl - ¨¨
ep` mikixve ,otec my eilr oi`e migth dxyrnìééeeLezeyrl - §©¥

,ïôBcìotec o`k oi` oiicry oeikn 'dnewr otec' oic xn`p `l dfa §¤
wwgd oia yi m` wx jkle ,ceal oicn `l` dxiykdl ozip `le

lzeklìMî úBçtéçôè äLïéà ,í,'ceal' oicn dkeqd dxiyk - ¨¦§¨§¨¦¦
la`àì éà,xzei e` migth dyely lzekl wwgd oia yi m` -àì ¦ŸŸ

.zeptc dl oi`y dkeq lkk dkeqd dleqte ,ceal oic xn`p
äúéädkeqdääBábxzeida äðáe ,änà íéøNòîdrvn`aãenò ¨§¨§¨¥¤§¦©¨¨¨¨©

íéçôè äøNò dBáb àeäLmixyrn xzei oi` jkqd cre ey`xne ¤¨©£¨¨§¨¦
,dn`Ba Léåxeriy df cenra -äkeñ øLëädray lr dray - §¥¤§¥¨

,xzei e` migth,øîéîì éiaà øáñdkeq aygp cenrd y`xy ¨©©©¥§¥©
oicn ,dxiyk÷éqà ãBb[dlre jeynÎ]àúöéçîdynl dkld - ©¦§¦¨¨

cenrd zevign zeaygp migth dxyr deabd cenry ipiqn
z` mikyen eli`ky ,cenrd y`xl mb zevignk dhnly

.dlrn itlk zevigndàáø déì øîàzay oiprly s` ,iia`l ¨©¥¨¨
oicn dkeq oic dpey mewn lkn ,dfk cenra wiq` ceb mixne`

dkeqay meyn zayïðéòaeidiyúBøképä úBvéçîzevign oirk §¦¨§¦©¦¨
,dxicàkéìå.zexkip zevignd oi` migth dxyr deabd cenrae - §¥¨

õòð ,ïðaø eðzbbaïéñécðe÷ äòaøàlr gth miiaery ur icenr - ¨©¨¨¨©©§¨¨§¥¦
gth,ïab ìò Ckéñå,el` oiqicpew caln zevign ef dkeql oi`e §¦¥©©¨

.ïéìñBt íéîëçå øéLëî á÷òé éaø,`xnbd zx`an,àðeä áø øîà ©¦©£Ÿ©§¦©£¨¦§¦¨©©¨
dú÷Bìçîz` cinrdy ote`a wx `id opaxl awri iax oia ©£¤

oiqicpewd,âbä úôN ìò,'wiq` ceb' oica ewlgpe,øáñ á÷òé éaøc ©§©©©§©¦©£Ÿ¨©
,àúöéçî ÷éqà ãBb ïðéøîàzelerk zeaygp ziad zevigne ©§¦¨©¦§¦¨¨

,dkeqd zevignl zeaygpe dlrnlãBb ïðéøîà àì ,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¥Ÿ©§¦¨
,àúöéçî ÷éqà`l dkeqa miayeil zexkip zevignd oi`y oeiky ©¦§¦¨¨

.dleqte wiq` ceb mixne`ìáàoiqicpewd z` cinrd m`òöîàa £¨§¤§©
,âbäceb da xnel jiiy `le dkeqd zgz ziad zevign oi`y ©©

,wiq`,äìeñt ìkä éøácmiaygp mnvr ipta oiqicpewd oi`e ¦§¥©Ÿ§¨
.zevignl,øîà ïîçð áøåmcinrdykâbä òöîàayi dfa §©©§¨¨©§¤§©©©

ú÷Bìçîoiqicpewdy oeiky awri iax zrcy ,opaxl awri iax oia ©£¤
,dkeqd zegex zrax` lka zevign my yie gth lr gth miagx¥
oi`y oeiky minkg zrce ,dxiyke ze`xia icneick df ixd
dkld ziyily dvigna wxy] ozkldk zevign izy ef dkeqa

.dleqt ,[gth elit` lireny ipiqn dynl
:ongp ax ixaca dpc `xnbdeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd - ¦©§¨§

wxy xnel ongp ax zpeek m`dâbä òöîàayiú÷Bìçîm`d §¤§©©©©£¤
,dkeqa oicneic oic lirenìáàoiqicpewd z` cinrd m`úôN ìò £¨©§©

,äøLk ìkä éøác ,âbä'wiq` ceb' mixne` `nlr ilekly meyn ©©¦§¥©Ÿ§¥¨
.ziaa miayeil zexkip zevigndyk,àîìc Bàzpeekongp ax ¦§¨

y xnelú÷Bìçî Bæa ïéáe Bæa ïéaod ewlgp minkge awri iax - ¥¨¥¨©£¤
m` bbd ztya ode ,dkeq iabl oicneic oic xn`p m` bbd rvn`a
miayeil `l` dkeqa zexkip `l zevigndyk wiq` ceb mixne`

:`xnbd zxne` .ziaae÷éz.drxkd `ll df wtq cenri - ¥
:`ped ax ixac lr dywn `xnbdïéñécðe÷ äòaøà õòð ,éáéúéî¥¦¥¨©©§¨¨§¥¦

.ïéìñBt íéîëçå øéLëî á÷òé éaø ,ïab ìò Ckéñå õøàadgiken ¨¨¤§¦¥©©¨©¦©£Ÿ©§¦©£¨¦§¦
:`xnbd,éîc âbä òöîàëc õøà àäåzgz zevign oi` ixdy §¨¤¤¦§¤§©©©¨¥

,wiq` ceb xnel jiiy `le dkeqdez`f lka,á÷òé éaø øéLëî à÷̈©§¦©¦©£Ÿ

m`d `id opaxe awri iax ly mzwelgny ongp ax ixack gkene
`id ef `ziixae ,dkeqa oicneic oic lirenàðeä áøc àzáeéz§§¨§©¨

cneic oic mixne` `ly dcen awri iax mb bbd rvn`ay xn`y
`id ef `ziixa ok` :`xnbd zxne` .dleqteàzáeézax ixac lr §§¨

.`ped
ax ixac lr ztqep `iyew ef `ziixan dywne dkiynn `xnbd

:`pedãBòåz` cinrd m` wxy ,`ziixad ixacn rnyny ,dyw §
oiqicpewdòöîàabbdéâéìôc àeä,opaxe awri iaxìáàm` §¤§©¦§¦¥£¨

mcinrdâbä úôN ìòly rnynäøLk ìkä éøácmeyn ©§©©©¦§¥©Ÿ§¥¨
`ped ax eli`e ,minkg zrcl elit` `zvign wiq` ceb mixne`y
ok m`e ,ote` dfka 'wiq` ceb' mixne` `l minkg zrcly xn`

àîéìy xn`p m`d -ézøúa àðeä áøc dézáeéz éåäézdna od - ¥¨¤¡¥§§¥§©¨§©§¥
dna ode ,dleqty bbd rvn`a dceny awri iax zhiya xn`y
:`xnbd dgec .wiq` ceb mixne` `ly minkg zhiya xn`y

,àðeä áø Eì øîàlr `kxit yi awri iax zhiy xe`iaay s` ¨©§©¨
zpeek z` ayiil xyt` minkg zhiya mle` ,ef `ziixan ixac

minkge awri iaxy ,`ziixadéâéìtoiqicpewd z` cinrdyk §¦¥
âbä òöîàa,[dkeq iabl oicneic oic xn`p m`]ïécä àeäåewlgpy §¤§©©©§©¦

oiqicpewd z` cinrdy ote`aâbä úôN ìòceb mixne` m`] ©§©©©
.[df ote`a wiq`årecn mipte`d ipya ewlgpy xg`n dywz m` §

lr oiqicpewd z` cinrdya mzwelgn z` `ziixad d`iad `l
,bbd ztya elit` elqty minkg ly mpic z` ycgle bbd zty

y ,xnel yiäéâìôéî÷c éàmzwelgn z` `ziixad d`iady dn - ©§¨¦§§¥
,âbä òöîàaick dfEòéãBäìz`eléôàc ,á÷òé éaøc Bçk §¤§©©©§¦£Ÿ§©¦©£Ÿ©£¦

oiqicpewd z` cinrdykøéLëî énð âbä òöîàa.cneic meyn §¤§©©©©¦©§¦
ïéñécðe÷ äòaøà õòð ,ïðaø eðzmilebre miar micenr -,õøàa ¨©¨¨¨©©§¨¨§¥¦¨¨¤

ìk ,ïéàBø ,øîBà á÷òé éaø ,ïab ìò Ckéñålk miar micenrdy §¦¥©©¨©¦©£Ÿ¥¦¨
cr jke÷÷çé eléàLcenrk dyrie uegan lebird iaer lhpi - ¤¦¥¨§

,raexnåjk xg`e÷ìçéafxn oink cenr lk x`yiy cr miptan §¥¨§
,[y"ix ze`d zxevkÎ]åoiicr m` z`f lk xg`çôè ïäa Lé §¥¨¤¤©

,ïàëì çôèå ïàëìzg` lk agexy zief dx`ypy xnelk §¨§¤©§¨
,gth miipevigd dizeptecnïéðBcéðel` micenr,ãîeéc íeMî ¦¦¦§¨

,dkeqd zeptck aygidl milekieåàì íàåmicenrd oi`y - §¦¨
,gthn zegt x`yi mda ewwgiy xg`le jk lk miarïéðBcéð ïéà¥¦¦

,ãîeéc íeMîs`e .dxiykdle zeptck aygidl mileki mpi`e ¦§¨
jixvy oicd mye ,ze`xia iabl ycgzd 'cneic' oicy it lr
,gtha elit` eliwd dkeq iabl ,cv lkl dn` mda x`yidl

enke,øîBà á÷òé éaø äéäLxeriyyäkeñ éãîeéc`edçôè. ¤¨¨©¦©£Ÿ¥§§¥¨¤©
,íéøîBà íéîëçådkeqd oi`e ,llk dkeqa miliren oicneic oi` ©£¨¦§¦

dxiykeäiL ãòdaïúëìäk íézLdray ly zeptc izy - ©¤§§©¦§¦§¨¨
,dagxle dkxe`l migthåotecúéLéìLdidzy iceléôàagexa §§¦¦£¦

çôè. ¤©
:dpyna epipyíéçôè äøNò ääBáb dðéàLåzl`ey :dleqt §¤¥¨§¨£¨¨§¨¦

,`xnbdïìðî.df oicl xewnd edn -éaøå áø ,øîzàéaøå àðéðç §¨¨¦§©©§©¦£¦¨§©¦
eðúî àáéáç áøå ïðçBéiptle .oldl xn`py dn z` epy - ¨¨§©£¦¨©§

:zxne`e `xnbd dtiqen ,mdixac mi`aenydleëalka -øãñ §¨¥¤
àâeæ éàä ék ìk ,ãòBîzrax` mya zexnin exn`py mewn lk - ¥¨¦©¨

y yi ,cgi el` mi`xen`ïúðBé éaø éìéiòîe ïðçBé éaø éôeìç- £¥©¦¨¨§©§¦©¦¨¨
xn` opgei iax `ly xnelke ,ozpei iax z` opgei iax mewna epyy
,mdixac xwirl `xnbd zxfeg dzr .ozpei iax `l` el` mixac
cnlp dleqt migth dxyr ddeab dpi`y dkeqy oicdy ex`iay

d ixdy ,okyna didy zixad oex`nïBøàedaeb didäòLz ¨¦§¨
xn`py enk ,migth(i dk zeny)dO`e 'ebe miHW ivr oFx` EUre'§¨££¥¦¦§©¨

daeb `vnp migth dyy `ed dn` xeriyy oeike 'Fznw ivgë¥¦Ÿ¨
,migth dryz oex`dåd daebúøBtëdid oex`d lr dzidyçôè, §©¤¤©

ïàk éøäzxetkd mr oex`d daebäøNò,migtháéúëe(dk dk my) £¥¨£¨¨§¦
,'úøtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå'dcxiy dpikydy ixd §©§¦§¨§¦©§¦¦§¥©©©Ÿ¤
.migth dxyr daeba dzid zxetkd lrn
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xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dkeq(ipy meil)

ähîì äðéëL äãøé àì íìBòî øîBà éñBé éaø ,àéðúå,ux`l -àìå §©§¨©¦¥¥¥¨Ÿ¨§¨§¦¨§©¨§Ÿ
îàpL ,íBønì eäiìàå äLî eìòø(fh ehw mildz)'äì íéîL íéîMä' ¨Ÿ¤§¥¦¨©¨¤¤¡©©¨©¦¨©¦©

,'íãà éðáì ïúð õøàäåmc` ipa mewne minya dpiky mewny ixd §¨¨¤¨©¦§¥¨¨
gken zxetkd lr dcxi dpikydy weqta x`eany oeike ,ux`a
llka epi`e cxtp mewnl aygp dlrnle migth dxyrny
dxyr da yi m` wxy dvign iabl oicd `ed ok m`e ,'dhnl'
ddeaby dkeq jkle ,dnvr ipta zeyxl zaygp xzei e` migth

.dleqte 'dvign' my zeptcd lr oi` dxyrn zegt
:`xnbd dywnåikáéúëäå ,ähîì äðéëL äãøé àì(k hi zeny) §Ÿ¨§¨§¦¨§©¨§¨§¦

dxez ozn mcewy dyxta,'éðéñ øä ìò 'ä ãøiå'yxetne ©¥¤©©¦©
xnel weqtd zpeek oi` :`xnbd zvxzn .dhnl dcxi dpikydy

cr dcxi lekiaky `l` ,ynn xdl cr dcxi dpikydyäìòîì§©§¨
íéçôè äøNòî:xg` weqtn dywne `xnbd dtiqen .xddn ¥£¨¨§¨¦

áéúëäå(c ci dixkf)`eai cizrly l`xyi mrl dixkf z`eapa §¨§¦
`ed jexa yecwd'íéúfä øä ìò àeää íBia åéìâø eãîòå'yxetne , §¨§©§¨©©©©©¥¦

df weqta s`y :`xnbd zayiin .xdd lr dpikyd cxzy weqta
cr wx dpikyd cxzy `id dpeekdíéçôè äøNòî äìòîì§©§¨¥£¨¨§¨¦

.ynn rwxwd lr `le ,rwxwdn
dyn elr `ly xn`y iqei iax ixac lr dywne `xnbd dkiynn

,mexnl edil`eåikáéúëäå ,íBønì eäiìàå äLî eìò àì(b hi zeny) §Ÿ¨Ÿ¤§¥¦¨©¨§¨§¦
,dxezd z` lawl dyn dlry dyxta,'íéäìàä ìà äìò äLîe'Ÿ¤¨¨¤¨¡Ÿ¦

dyn ok`y :`xnbd zayiin .mexnl dyn dlry weqta yxetne
cr wx `l` dlr `l epiaxäøNòî ähîìblten didy - migth §©¨¥£¨¨

weqtdn zeywdl `xnbd dtiqen .migth dxyr minydn
,mexnl dlr edil`y ea x`eanyáéúëäå(`i a 'a mikln)eäiìà ìòiå' §¨§¦©©©¥¦¨

,'íéîMä äøòñaminyl edil` dlry weqtd zpeek zehytae ©§¨¨©¨¨¦
cr wx ribde dlr `edy dpeekd o`k s`y :`xnbd zayiin .ynn

äøNòî ähîì.minydn migth §©¨¥£¨¨
:xg` weqtn `xnbd dywnáéúëäå(h ek aei`)àqë éðt æçàî' §¨§¦§©¥§¥¦¥

î écL LøétL ãnìî íeçðz éaø øîàå ,'Bððò åéìò æLøtBúðéëL åéf ©§¥¨¨£¨§¨©©¦©§§©¥¤¥¥©©¦¦§¦¨
åéìò Bððòå,zayiin .mexnl dlr dyny weqtd zpeek zehytae ©£¨¨¨

cr wx `l` ,ynn mexnl dyn dlr `l o`k mby :`xnbdähîì§©¨
äøNòî`ld :dywne `xnbd dkiynn .migthæçàî' íB÷î ìkî ¥£¨¨¦¨¨§©¥

,áéúk 'àqë éðtminya `vnp d"awd ly eceak `qky oeike §¥¦¥§¦
ynn minya didy jgxk lr `qka fg`y dyn ok m` ,ynn
wx dlr dyn ok` :`xnbd zayiin .migth dxyrn dhnl `le

y `l` ,migth dxyrn dhnl cràqk déì áaøzLéà éáeaøzLéà¦§©§¥¦§©§¥¥¦¥
ribde `qkd jynp -ãòn dhnläøNò,minydn migthè÷ðå ©£¨¨§¨©

déa.dyn ea fg`e - ¥
`ed envr ipta zeyx `ed migth dxyry cenild ceqiy oeik
`xnbd zxxan ,migth dxyr `ed zxetkde oex`d daeby jkn

:df epl oipnïBøà àîìLaeznewy dxeza x`eanäòLz,migth ¦§¨¨¨¦§¨
áéúëc(i dk zeny)änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïBøà eNòå' ¦§¦§¨££¥¦¦©¨©¦¨¥¦¨§§©¨

'Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçåmigth dyy dn` xeriyy oeike ¨¥¦¨§§©¨¨¥¦Ÿ¨
,migth dryz oex`d daeb `vnpúøBtk àlàddaeb didy,çôè ¤¨©¤¤©

ïìðîzyxtn .zxetkd ly diaer zcin yxetn `l dxeza `ld §¨¨
:`xnbdäLî äNòL íéìkä ìk àðéðç éaø éðúcokynaïäa äðúð §¨¥©¦£¦¨¨©¥¦¤¨¨Ÿ¤¨§¨¨¤

ïúîB÷ úcîe ïaçø úcîe ïkøà úcî äøBzla` ,úøBtky s`úcî ¨¦©¨§¨¦©¨§¨¦©¨¨©¤¦©
äðúð daçø úcîe dkøàxn`pk dxezd(fi dk my)zxRk ziUre' ¨§¨¦©¨§¨¨§¨§¨¦¨©Ÿ¤

mewn lkn ,'DAgx ivge dO`e DMx` ivge mizO` xFdh adfúcî ¨¨¨©¨©¦¨¥¦¨§¨§©¨¨¥¦¨§¨¦©
dúîB÷zxetkd ly diaer zcin -,äðúð àìoky oeikeãîìe àö ¨¨Ÿ¨§¨¥§©

dznew zciníéìkaL úBçtîmilkl lthe zegt `edy xacn - ¦¨¤©¥¦
,ogleyd zxbqn epiidcøîàpL(dk dk my)ziiyr ieeiv zyxta ¤¤¡©

ogleyd,'áéáñ çôè úøbñî Bl úéNòå'ogleyd zxbqny epl ixd §¨¦¨¦§¤¤Ÿ©¨¦
,zxetkl ogleyd zxbqnn cnlpe ,gth ddaeb didïläl äî- ©§©¨

ddaeb did ogleyd zxbqnïàk óà ,çôèddaeb zxetkd -.çôè ¤©©¨¤©
,milkay zegt `idy zxbqnn cnlp recn :`xnbd dywnóìéðå§¥©

eäééôeb íéìkîokyna eidy milkdn zxetkd daeb z` cnlp - ¦¥¦©§

dzidy zxetka xn`p oke ,gthn xzei lecb mdaeb xeriy didy
:`xnbd zvxzn .gthn xzeizNôz ,zNôz àì äaeøî zNôz̈©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨

zNôz èòeîdaexn od ezernyn z` yxtl xyt`y xac lk - ¨¨©§¨
z` `le zhrend zexyt`d z` epicia qetzl ahen ,hren ode
z` cenll aheny epipiipra oicd `ed jkle ,daexnd zexyt`d
x`yn `le hren dxeriyy ogleyd zxbqnn zxetkd xeriy
qetzl sicry jixacl :`xnbd dywn .daexn mxeriyy milk
,ogleyd zxbqnn zxetkd daeb z` micnel recn ,hrend z`

õévî óìéðå,[gthn zegt `edy] cala zerav` izy edaeb didy §¥©¦¦
ïæàî óweîe úBòaöà ézL áçøå áäæ ìL ñè ïéîk äîBc õéö ,àéðúc§©§¨¦¤§¦©¤¨¨§¨¨§¥¤§¨¨¥Ÿ¤

ïæàì,lecbd odkd lyåéìò áeúëåa 'dl ycewïéèéL ézLizy - §Ÿ¤§¨¨¨§¥¦¦
,zexeyà"ä ã"Béäìòîlî,dpeilrd dxeyd seqaã"îì Lã÷å ¥¦§©§¨§Ÿ¤¨¤
ähîlî.dpezgzd dxeyd zligza -,éñBé éaøa øæòéìà éaø øîàå ¦§©¨§¨©©¦¡¦¤¤§©¦¥

åéúéàø éðàuivd z` -éîBøaå ,didäèéLa 'äì Lã÷ åéìò áeúë £¦§¦¦§¦§¨¨¨Ÿ¤©§¦¨
úçàuivd ly edaeb xeriyy ef `ziixaa x`ean .zg` dxeya - ©©

daeb z` micnel `l recn dyw ok m`e ,zerav` 'a did
:`xnbd zvxzn .uivdn zxetkdéìk ïéðczxetk -éìkî- ¨¦§¦¦§¦

,ogleyd zxbqnéìk ïéðc ïéàåzxetk -èéLëzî,xnelk .uiv - §¥¨¦§¦¦©§¦
ilk daeb xeriyn cenll yi ilk `edy zxetkd daeb xeriyy
`l` ilk epi`y uivdn ecnell oi` j` ,okyna didy xg`
.zxetkd daeb xeriyl epnn cenll ozip `l ,lecb odkl hiykz

:`xnbd dywnóìéðåzxetkd daeb xeriyøfîly e` oex`d ly §¥©¦¥
dy zxbqnd ly e` gafnd,edyn edaeb diøæ ,øî øîàcdid §¨©©¥

edaeb,eäMî:`xnbd zvxzn .edyn ddaeb zxetkd mby xn`pe ©¤
éìk øLëäî éìk ïéðc ïéàå ,éìkî éìk ïéðcwx `l` ilk epi` xfd - ¨¦§¦¦§¦§¥¨¦§¦¥¤§¥§¦

gafnde oex`d z` hywl ieyr didy ,ilk oewize xykd
.ynn ilk dzidy zxetkl epnn cenll oi` ok lre ,ogleyde

:`xnbd dywn,éëä éàdaebn zxetkd daeb micnel j`id ¦¨¦
`lde ,ogleyd ly zxbqndénð úøbñîwxàeä éìk øLëä- ¦§¤¤©¦¤§¥§¦

,ogleyd sc lrn zgpen dzid ogleyd zxbqny dpiad `xnbd
`xnbd dgec .ehywl ick `l` ogleyl zxbqnd d`a `l ok m`e

`l` ,eilrn dzid `l ogleyd zxbqny ,zxne`eBzøbñîly ¦§©§
ogleydähîìogleyd scnäúéädilre ,ogleyd ilbx oia dpezp §©¨¨§¨

heyiw dzid `l zxbqndy ok m` `vnp ,ogleyd sc z` egipd
.ilk zaygp `id okle epnn wlg `l` ogleyl

zkqna x`eank minkge iqei iax zwelgna iepy zxbqnd mewn
zegpn(:ev):`xnbd zl`ey ok m`e ,Bzøbñî øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©¦§©§

äúéä ähîìcenll ozip ji`d xity oaei ,ogleyd sc gpen dilre §©¨¨§¨
,zxetkd daebl dpnnäúéä äìòîì Bzøbñî øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¦§©§§©§¨¨§¨

,`nlra heyiwleàeä éìk øLëä éàä ,øîéîì àkéà éàî`ld - ©¦¨§¥©©¤§¥§¦
ozip m`e ,ilk xykd dzid ok mb ogleyd ly zxbqnd eixacl
did ,ilk xykd `idy s` zxetkd daeb xeriyl dpnn cenll

.zqtz hren zqtz ixdy edyn exeriyy xfn cenll epilràlà¤¨
daeb xeriy z` cenll ozip ok`y xnel `xnbd zxfeg -
ogleyd zxbqnn z`f micnly mrhde ,ilk xykdn mb zxetkd

y meyn ,xfn `leäcî äøBz Ba äðúpL øác ïéðcdkxe` zcin - ¨¦¨¨¤¨§¨¨¦¨
`l ddaeb wxe dxeza yxetn zxetkd ly dagex zcine

,yxtzdî`ed mby ogleyäcî äøBz Ba äðúpL øáceçéëBé ìàå , ¦¨¨¤¨§¨¨¦¨§©¦
ììk äcî äøBz ïäa äðúð àlL øæå õéö. ¦§¥¤Ÿ¨§¨¨¤¨¦¨§¨

:zxetkd daeb xeriyl sqep xewn d`ian `xnbdøîà àðeä áø©¨¨©
àëäîmixetikd meia xtd mc z`fda aezky dnn -(ci fh `xwie) ¥¨¨

FrAv`a dGde xRd mCn gwle''äîã÷ úøtkä éðt ìòef d`fde §¨©¦©©¨§¦¨§¤§¨©§¥©©Ÿ¤¥§¨
ok m` `vnp ,[dnvr zxetkd lr `le] zxetkd iaer lr dzid

,'ipt' oeyla z`xwp zxetkd iaeryåy oeikíéðt ïéàmc` ly §¥¨¦
,çôhî úBçtdywn .gth deab `ed mb zxetkd iaery cnlp ¨¦¤©

,mc` iptn 'ipt' xeriy z` cnl recn :`ped ax ixac lr `xnbd
àîéàå`edy xn`p `ny -gthn xzeikenétà §¥¨§©¥
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izni`n` cenr d sc ± oey`x wxt`nei
äèîì äðéëù äãøé àì íìåòî àéðúåcxi zxetk lrc aizk `xwe Ðdpin rny Ð

.`zeyx `wqtin dxyrn dlrnlíéçôè äøùòî äìòîì.`ed `vexiz Ðéãù ùøéôù
åúðéëù åéæî.yixc `w oewixhep "fyxt" Ðäðúð àì äúîå÷ úãî`id diaer zcn Ð

.daiz ieqkk oex`l dzid `idy ,dznewúøâñî.oglyd aiaq oifafal oirk dty Ð

'åë äáåøî úùôúdaexn ernyny xac lk Ð

hrend z` zytz m` ,hrene,zytz dti Ð

y `vni m`e .rnyn `l ikdn xivacjl did

daexnd qetzlelhp `le ,jl etiqed ixd Ð

daexnd zytz m`e .melk jciay dnn`l Ð

`nye ,jixaca oxwyk d`xp dz`y ,zytz

qetzl ziaxd dz`e qetzl jl yi hrendÐ

la` .zytz `l epiide ,jciay dnn jl exqg

etiqei m` ,hrend yetzzyke`l m`e ,aeh Ð

.`ed lyne .zytz zytzy dn Ðõéöî óìéðå
.zxbqnn hren `edy Ðøîàã ïàîì ùã÷

äèîìî.opiqxbéîåøá åéúéàø éðàÐ

dlirna opixn`ck ,jlnd xve`l edeqipkdy

.oeinlz oaa ,(a,fi)èéùëú.mc`l yealn Ð

øæîzxbqn ly e` gafn ly e` oex` ly Ðxf .

.ohywl ,ilk oewiz `l` ,ilk epi`éîð úøâñî
øùëä.`ed ogly heyiw Ðäúéä äèîìÐ

oglyd sce ,my`xa dpezp dzid lbxl lbxn

.eilr gpen'åë àçéðäzegpna `zbelt Ð

.(a,ev)øîéîì àëéà éàîslip ,dpin silic` Ð

.xfníéðô ïéàå.gthn oizegt ,mc` ly Ð
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ã"åéxenb my `"d c"eiy it lr s` Ð dlrnln `"dm` ,eizeize`a my dbed df oi` Ð

eizeize`a my dbedd :cere .mly my myl mxikfn epi`c oeik zeize` izy xikfn

.zenyd lka oixdfp ok it lr s`e .mizye mirax` oa my ly zeize` yxecy qxhpewa yxit

ùã÷df oi`c ,xazqin `le .dfn dlrnl df ,ynn dhnl :n"i Ð dhnln c"nl

df cbpk `ly df :yxtl yi `l` .ez`ixw jxck

seqa mye ,dpezgzd dhiy zligza "c"nl ycw"

.dpeilr dhiy

åúøâñîo`kn rnyn Ð dzid dhnl

xykd zxbqn dzid `l diciclc

dzid lbxa `l` oglya zxbqn dzid `ly ,ilk

`le .dilr zgpen oglyd sce ,dy`xa zgpen

dhnl xn`c o`nlc mz epiax yxtny enk

`d dil `iywc meyn ,oglya inp zxaegn dzid

(a,ev zegpn) "mgld izy" wxt opgei 'x xn`c

dzid dhnl xn`c o`nlzktdznd `lah Ð

`l (`,gl zexeka) "oinen el`" wxtae .d`nh

ilka jez el oi`l `ziixe`c d`neh zgkyn

xkend" wxtae .zeqxcnl efgc jpda `l` shy

ly sc iab (`,eq `xza `aa) "ziad z`

.opaxc ur ilk iheyt ip`y :opiwqn oinezgp

ezxbqn xn`c o`nk `z`c xninl xazqin `le

(a,ev) zegpna xn` inp `eddlc ,dzid dlrnl

wgec did jk jezne .iraiz zktdznd `lah

dzid ,dhnl ezxbqn xn`c o`nlc ,mz epiax

zktdzn epiide dhnln leaiw zia dl did

leaiw zia dl did zktdzn dzid m`y Ð

.ur ilk iheyt x`yn ith d`nh jkle .dlrnln

`dc :xnel jixve .`kd gkenck okzi `l dfe

opaxc oinezgp ly sc iab opixn`co`nk epiid Ð

d`nh opaxcnc ,dzid dlrnl ezxbqn xn`c

lwinc xfril` 'xe .iraiz `ziixe`cnemeyn Ð

`iepy `edd ,inp i` .dxedh `ziixe`cn `nyc

"ziad z` xkend" wxtc,opgei iaxk `lc Ð

oeyny epiax my yxit oke .i`w `l `pwqne

cere .`niiw `l `pwqn `iddc ,mdxa` oa

zktdznd `laha ol `irainc `dc :xnel yi

iynyne ,mc`d z` zynync meyn epiid Ð

idie" zyxt mipdk zxeza `ipzck .mc` iynyn

alewde mleqd s` leki ,ur ilk :"ipinyd meia

dxepnde `zegpde"ur ilk lkn" xnel cenlz Ð

oglyd z` `iven ip`y leki .ur ilk lk `le

iwalecd z`e `lahd z`e"ilk lk" xnel cenlz Ðcgein wy dn ,"wy" xnel cenlz ,hrine aezkd daixy xg` el` z` `ivedle ?el` z` zeaxl zi`x dn .daix Ðmc` ynyny Ð

alewe ,mc` iynyn z` ynyn epi`e ,mc` ynyny mleqd z` ip` `ivene ,mc` iynyn z`e mc` ynyny iwalecd z`e `lahd z`e oglyd z` daxn ip` s` ,mc` iynyn z`e

zia mdl oi`yke .akynn edpiieaxl ivn iedc :cere .lqtqe `qk dhn hwp `lcn ,ixiin qxcnl oie`x oi`yk oigxk lre .mc` ynyn epi`e mc` iynyn z` ynyny dxepnde `zegpde

lr s` .dhnl ezxbqn xn`c o`nl elit` jigxk lrc meyn .`nlra `zknq` e` dxenb dyxc i` (my) zegpna ol `iraine .owixe `ln lhlhin wy dn :xn`w `lcn ,ixiin inp leaiw

`lah oiprl ,mewn lkn ,milbx ilerl eze` oidiabny cnll jixhv` "xedhd oglyd"e .mc` iynyn iynyne mc` iynyn iieaxl mipdk zxezc `idd ,zekixv zeyxcd lky ite`l Ð

ur ilk iheytc `zkec lka rnync `de .mc` iynyne mc` zynyn dpi` opaxcn `idy ol `hiytc oinezgp ly sc ,`zyde .xedhd oglyn ol `wtp zktdznd `lahc ,dxenb dyxc

n`wc ,(mye `,b) oileg yixa rnynck ,eda zil opaxc d`neh elit`lka" wxtae .ilk dperh dlerc ,ixiin ilk d`yryk oigxek lre .da hgye dpw ly zinexw wcay oiycwena `nh :x

zikekfe ur ilk :(`,fh) zayc `nw wxtae !`ed ur ilk iheyt :`xnba jixtc ,mizif ly dpw iab (a,bkw zay) "milkd lk" wxtae ur ilk iheyta dil liwyc :(`,`l oiaexir) "oiaxrn

opaxcn elit` d`neh ilawn i`e .dxiyk mixkf mivga dkkiq :xn`c (a,ai) oiwxita onwle .zikekf ilkc `inec ,opaxcn elit` oixedh odiheytzeiplhn elit`c .jekiql oileqt eed Ð

xac odilr gipdl ie`xe oiagx oitcdy zngn ,mezgp ly scl enc `l ipd lk .d`neh ilawn `lc ab lr s` ,opilqt ozyt ivip`e yly lr yly oda oi`yzial encc ,odilr exfb Ð

zynynd `lahk ded oinezgp ly sc xninl ivn ded i`e .dzid dhnl ezxbqn xn`c o`nl ,`ziixe`cn zktdznd `lah d`nh `nrh i`dnc (a,ev) zegpna qxhpewa yxitck .leaiw

mc` iynyne mc`.oixedh opaxcn elit`c ,ipd lkl enc `lc ,ith `gipc oky lk Ð

ìàåmzqe ,egvn xeriy "egvn lr" (gk zeny) aizkc meyn ,opaxcn `l` df oi` zerav` izy agx uivc lirl xn`c `de Ð dcn dxez oda dpzp `ly xfe uiv gikei

ztpvnd znye" (hk my) aizkck "ztpvn" d`xwc lecb odk iab `py i`n dil `iywc meyn ,y`xa gpen did uivd yxtn `"aix edine ,zerav` izy agex gvn

lecb odk y`xa ztpvndy onfa :(mye `,f) oihibc `nw wxt xn`e ,"spvi ca ztpvnae" (fh `xwie) aizke "ey`x lrd`xw heicd odkae ,mc` lk y`xa dxhr `dz Ð

opixn`ck ,oiltzd oke .dze` dgec did uivdy ,lecb odk lyn dlecb heicd odk lyc ,efn ef eid zepeyn i`ce `l` ."(zerabn mdl ziyre)" (gk zeny) aizkck ,zerabn

oiltz inp dil dedc ab lr s` ,heicd odke .oiltz gipn myy ,ztpvnl uiv oia d`xp did exry :(`,hi) migafc ipy wxtaz` gipn lecb odky mewna mgipdl leki did Ð
uivd
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קפט
izni`n` cenr d sc ± oey`x wxt`nei

äèîì äðéëù äãøé àì íìåòî àéðúåcxi zxetk lrc aizk `xwe Ðdpin rny Ð

.`zeyx `wqtin dxyrn dlrnlíéçôè äøùòî äìòîì.`ed `vexiz Ðéãù ùøéôù
åúðéëù åéæî.yixc `w oewixhep "fyxt" Ðäðúð àì äúîå÷ úãî`id diaer zcn Ð

.daiz ieqkk oex`l dzid `idy ,dznewúøâñî.oglyd aiaq oifafal oirk dty Ð

'åë äáåøî úùôúdaexn ernyny xac lk Ð

hrend z` zytz m` ,hrene,zytz dti Ð

y `vni m`e .rnyn `l ikdn xivacjl did

daexnd qetzlelhp `le ,jl etiqed ixd Ð

daexnd zytz m`e .melk jciay dnn`l Ð

`nye ,jixaca oxwyk d`xp dz`y ,zytz

qetzl ziaxd dz`e qetzl jl yi hrendÐ

la` .zytz `l epiide ,jciay dnn jl exqg

etiqei m` ,hrend yetzzyke`l m`e ,aeh Ð

.`ed lyne .zytz zytzy dn Ðõéöî óìéðå
.zxbqnn hren `edy Ðøîàã ïàîì ùã÷

äèîìî.opiqxbéîåøá åéúéàø éðàÐ

dlirna opixn`ck ,jlnd xve`l edeqipkdy

.oeinlz oaa ,(a,fi)èéùëú.mc`l yealn Ð

øæîzxbqn ly e` gafn ly e` oex` ly Ðxf .

.ohywl ,ilk oewiz `l` ,ilk epi`éîð úøâñî
øùëä.`ed ogly heyiw Ðäúéä äèîìÐ

oglyd sce ,my`xa dpezp dzid lbxl lbxn

.eilr gpen'åë àçéðäzegpna `zbelt Ð

.(a,ev)øîéîì àëéà éàîslip ,dpin silic` Ð

.xfníéðô ïéàå.gthn oizegt ,mc` ly Ð
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ã"åéxenb my `"d c"eiy it lr s` Ð dlrnln `"dm` ,eizeize`a my dbed df oi` Ð

eizeize`a my dbedd :cere .mly my myl mxikfn epi`c oeik zeize` izy xikfn

.zenyd lka oixdfp ok it lr s`e .mizye mirax` oa my ly zeize` yxecy qxhpewa yxit

ùã÷df oi`c ,xazqin `le .dfn dlrnl df ,ynn dhnl :n"i Ð dhnln c"nl

df cbpk `ly df :yxtl yi `l` .ez`ixw jxck

seqa mye ,dpezgzd dhiy zligza "c"nl ycw"

.dpeilr dhiy

åúøâñîo`kn rnyn Ð dzid dhnl

xykd zxbqn dzid `l diciclc

dzid lbxa `l` oglya zxbqn dzid `ly ,ilk

`le .dilr zgpen oglyd sce ,dy`xa zgpen

dhnl xn`c o`nlc mz epiax yxtny enk

`d dil `iywc meyn ,oglya inp zxaegn dzid

(a,ev zegpn) "mgld izy" wxt opgei 'x xn`c

dzid dhnl xn`c o`nlzktdznd `lah Ð

`l (`,gl zexeka) "oinen el`" wxtae .d`nh

ilka jez el oi`l `ziixe`c d`neh zgkyn

xkend" wxtae .zeqxcnl efgc jpda `l` shy

ly sc iab (`,eq `xza `aa) "ziad z`

.opaxc ur ilk iheyt ip`y :opiwqn oinezgp

ezxbqn xn`c o`nk `z`c xninl xazqin `le

(a,ev) zegpna xn` inp `eddlc ,dzid dlrnl

wgec did jk jezne .iraiz zktdznd `lah

dzid ,dhnl ezxbqn xn`c o`nlc ,mz epiax

zktdzn epiide dhnln leaiw zia dl did

leaiw zia dl did zktdzn dzid m`y Ð

.ur ilk iheyt x`yn ith d`nh jkle .dlrnln

`dc :xnel jixve .`kd gkenck okzi `l dfe

opaxc oinezgp ly sc iab opixn`co`nk epiid Ð

d`nh opaxcnc ,dzid dlrnl ezxbqn xn`c

lwinc xfril` 'xe .iraiz `ziixe`cnemeyn Ð

`iepy `edd ,inp i` .dxedh `ziixe`cn `nyc

"ziad z` xkend" wxtc,opgei iaxk `lc Ð

oeyny epiax my yxit oke .i`w `l `pwqne

cere .`niiw `l `pwqn `iddc ,mdxa` oa

zktdznd `laha ol `irainc `dc :xnel yi

iynyne ,mc`d z` zynync meyn epiid Ð

idie" zyxt mipdk zxeza `ipzck .mc` iynyn

alewde mleqd s` leki ,ur ilk :"ipinyd meia

dxepnde `zegpde"ur ilk lkn" xnel cenlz Ð

oglyd z` `iven ip`y leki .ur ilk lk `le

iwalecd z`e `lahd z`e"ilk lk" xnel cenlz Ðcgein wy dn ,"wy" xnel cenlz ,hrine aezkd daixy xg` el` z` `ivedle ?el` z` zeaxl zi`x dn .daix Ðmc` ynyny Ð

alewe ,mc` iynyn z` ynyn epi`e ,mc` ynyny mleqd z` ip` `ivene ,mc` iynyn z`e mc` ynyny iwalecd z`e `lahd z`e oglyd z` daxn ip` s` ,mc` iynyn z`e

zia mdl oi`yke .akynn edpiieaxl ivn iedc :cere .lqtqe `qk dhn hwp `lcn ,ixiin qxcnl oie`x oi`yk oigxk lre .mc` ynyn epi`e mc` iynyn z` ynyny dxepnde `zegpde

lr s` .dhnl ezxbqn xn`c o`nl elit` jigxk lrc meyn .`nlra `zknq` e` dxenb dyxc i` (my) zegpna ol `iraine .owixe `ln lhlhin wy dn :xn`w `lcn ,ixiin inp leaiw

`lah oiprl ,mewn lkn ,milbx ilerl eze` oidiabny cnll jixhv` "xedhd oglyd"e .mc` iynyn iynyne mc` iynyn iieaxl mipdk zxezc `idd ,zekixv zeyxcd lky ite`l Ð

ur ilk iheytc `zkec lka rnync `de .mc` iynyne mc` zynyn dpi` opaxcn `idy ol `hiytc oinezgp ly sc ,`zyde .xedhd oglyn ol `wtp zktdznd `lahc ,dxenb dyxc

n`wc ,(mye `,b) oileg yixa rnynck ,eda zil opaxc d`neh elit`lka" wxtae .ilk dperh dlerc ,ixiin ilk d`yryk oigxek lre .da hgye dpw ly zinexw wcay oiycwena `nh :x

zikekfe ur ilk :(`,fh) zayc `nw wxtae !`ed ur ilk iheyt :`xnba jixtc ,mizif ly dpw iab (a,bkw zay) "milkd lk" wxtae ur ilk iheyta dil liwyc :(`,`l oiaexir) "oiaxrn

opaxcn elit` d`neh ilawn i`e .dxiyk mixkf mivga dkkiq :xn`c (a,ai) oiwxita onwle .zikekf ilkc `inec ,opaxcn elit` oixedh odiheytzeiplhn elit`c .jekiql oileqt eed Ð

xac odilr gipdl ie`xe oiagx oitcdy zngn ,mezgp ly scl enc `l ipd lk .d`neh ilawn `lc ab lr s` ,opilqt ozyt ivip`e yly lr yly oda oi`yzial encc ,odilr exfb Ð

zynynd `lahk ded oinezgp ly sc xninl ivn ded i`e .dzid dhnl ezxbqn xn`c o`nl ,`ziixe`cn zktdznd `lah d`nh `nrh i`dnc (a,ev) zegpna qxhpewa yxitck .leaiw

mc` iynyne mc`.oixedh opaxcn elit`c ,ipd lkl enc `lc ,ith `gipc oky lk Ð

ìàåmzqe ,egvn xeriy "egvn lr" (gk zeny) aizkc meyn ,opaxcn `l` df oi` zerav` izy agx uivc lirl xn`c `de Ð dcn dxez oda dpzp `ly xfe uiv gikei

ztpvnd znye" (hk my) aizkck "ztpvn" d`xwc lecb odk iab `py i`n dil `iywc meyn ,y`xa gpen did uivd yxtn `"aix edine ,zerav` izy agex gvn

lecb odk y`xa ztpvndy onfa :(mye `,f) oihibc `nw wxt xn`e ,"spvi ca ztpvnae" (fh `xwie) aizke "ey`x lrd`xw heicd odkae ,mc` lk y`xa dxhr `dz Ð

opixn`ck ,oiltzd oke .dze` dgec did uivdy ,lecb odk lyn dlecb heicd odk lyc ,efn ef eid zepeyn i`ce `l` ."(zerabn mdl ziyre)" (gk zeny) aizkck ,zerabn

oiltz inp dil dedc ab lr s` ,heicd odke .oiltz gipn myy ,ztpvnl uiv oia d`xp did exry :(`,hi) migafc ipy wxtaz` gipn lecb odky mewna mgipdl leki did Ð
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izni`naקצ cenr d sc ± oey`x wxt`nei
éðëåé øádvia ipkei xa dlihd zg` mrt :opixn` (a,fp) zexekaae .c`n `ed lecb ser Ð

.mifx` ze`n yly dxaiye mikxk miyy drahe ,epnewnaøîâ éðô éðôdey dxifb Ð

.ipt aizk `l `zxtivae .xnbäáåøî úùôúdaexna hrend s` rney dz`y mewna Ð

.jixaca oxwy dz` ixde ,hrend z` qetz :zeywdl yic ,zytz `léðôî óìéðå
íéáåøëä.gthn ixhefc Ðåðééä áåøë éðô åðééä

íãà?aezkd mwlg dnle ,oiey odipy `ld Ð

edfe ,`ed wepiz ipt inp aexk mlerl :ipyne

mc` ipt :mweligaexkd ipt ,iaxax it` ÐÐ

.ixhef it`äøùò äììçã éàîîåoex`nc oeik Ð

cal dxyr dllgc i`nn ,dxyr ztli zxetke

oex` ik dkkq icda `nlc ?dkkq iaern

.zxetkeïéãîåò åéä úéáä ùéìùáeidy Ð

lr ux`a oicner dnly dyry miaexkd

eznew `vnp xyr aexkd znew :aizke .mdilbx

,o`k s` .miyly `edy ziad daeb yilya dlk

lr dyn dyry miaexkd eidyk ,okyna

zxetkd.ziad daeb yilya dlk odab did Ð

éåä äîë ïëùî.edab Ðíéøùò éåä äîë äéúìú
mixyr seql dlk miaexkd daeb `vnp Ð

.zxetkd lr oicner ode ,ux`d on migthìã
úøåôëå ïåøàã íéçôè äøùòmy`xn zrcl Ð

miaexk ly my`xn `vnp ,ied dnk miaexk ly

.migth dxyr mdilbx críéëëåñ áéúëå
íäéôðëácr dhnle mditpkn :`nl` Ð

eid odabl dlrnl mditpke ,jkq iexw zxetkd

migth dxyr mditpk zgz :`nl` .zeqext

.dkeq dil ixwe ,zxetkd cr llgéàîîå
åäééùéø éåìéò åäééôãâãdil dedc ,iqixt Ð

.dxyr dllgåäééùéø éãäì,my`xl deya Ð

.mitpkd iaer mr dxyr dil dedcéáøì àçéðä
øîàã øéàî.(`,fv) zegpn zkqna Ðìë

úåîàäoipa ly oia milk ly oia ,okynay Ð

dyy za dn` `idy ,zipepiaa zeccnp eid

za yiy iptn ,zipepia diexw `ide .migth

aaeqe ceqi zn` `ide dpnid dphw dyng

,iniptd gafn ly reaix zn`e zepxwd zn`e

zecn dl`e" `xw i`dn (my) zegpna xn`ck

yie .'ebe "gtehe dn` dn` zen`a gafnd

migqta `ipzck ,rav` ivg dpnid dlecb

zg` ,dxiad oyeya eid zen` izy :(`,et)

zen` izy .rav` ivg dyn ly lr dxiziÐ

oyey .zen`d oda cecnl oiieyr zelwn izy

xd ly igxfn xry zneg lr `ed mewn dxiad

ye ,ziad'xl `gipd .ea zxiievn dxiad oye

zen`d lk deydy xi`nslinl `ki` Ð

edl eyt ,zxetke oex`l dxyr lc ,ztlick

.mayen mewn cr mditpkn dxyràëéà éàî
øîéîìixq cg dllg ira ztli dpin i` Ð

.eedc `ed `blte `ipnz zxetke oex`c ,`blte

epiidc ,oicner ziad yilya miaexkc oeike

mixyr seqlzgz `blte ixq cg eyt Ð

.mditpkäãåäé éáøì.i`xwn sili ivn `lc Ð

.ipiqn dl ixinb `zkld dvign xeriy lk

dvign e`l dkkqn xal dxyrn xivac ixinbe

.dvign `ied ikdae ,`idïéøåòéùly Ð

zazekke ,xeqi` zlik` lkl zifk oebk ,oixeqi`

.mixetkd meilïéöéöçzlqet dvivgdy Ð

.dliahaïéöéçîå.dvign zekld Ðøîàð ïéøåòéùì.dxezay oixeqi` dizexita xryl oikixv dxez ixaca elit`y ,l`xyi ux` ly dgaya xacn weqtd Ðåéôúë ìò åéìëÐ

.oda yeal epi`yáèå åéìãðñååãéá åéúåò.eilcpqc `inec eizerah ,ecia oifeg` Ðãéî ïéàîè`pixw "ziad l` `a" edleke ,"`nhi ziad l` `ade" (ci `xwie) aizkc ,diidy `la Ð
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"oilitz `vend" yixa opixn`ck ,oiltz ipy ea gipdl ie`xy y`xa mewn yic ,uivd

"xne`d" wxt opixn`e ,idepir oia opinbxzne ,gvn aizk uiv iabc ab lr s`e .(a,dv oiaexir)

enk rnyn "jipir oia" i`de ,"jipir oiay uiva mdl mwd" :jlnd i`pi iab (`,eq oiyeciw)

meyn .jk lk ayizn epi` ,edine .y`x ly daeba lkdy ,oiltz iab aizkc "jipir oia"

(a,fl zegpn) "dax unewd" seqa sili oiltzc

`l"n y`xd daeba "jipir oia"y ,dey dxfba

,mewn lkne .xry mewna "my`xa dgxw eniyz

did mewn lkn ,ynn gvnd lr uiv did elit`

eide ,ey`x ixeg`n oiltzde uivd xeywl jixv

opixn`c `de .ztpvnd z` my oigec mdipy

meia lecb odk icbac (a,ai) `neic oey`x wxta

icbaac ab lr s` ,heicd odkl oixyk mixetkd

ztpvn aizk oalon ueg ixii` micba x`ya Ð

ztpvn ixwc ogky` `xnb oeyla edine .ztpvnd

"dpey`xa" wxta opixn`c ,heicd odkc `iddl

ly eztpvn lhepy ,qiit iab (mye `,dk `nei)

icbaa k"deia uiv did `lc :dyw cere .mdn cg`

ok it lr s` `nye ?ztpvn dil ixw dnle ,oal

.dpyd lk ly ztpvnk dphw dzid

úùôúitl :miyxtn yi :zytz `l daexn

xnel xyt` i` o`ke .seq dl oi` daexn dcny

miptn `l` cenll xyt` `l jigxk lrc ,ok

y`xc `nw wxta oke .okyna qpkil oilekiy

yic zxvr iab ,(`,fi) dbibgae ,(mye a,c) dpyd

:jixte .zevnd bgn silic dray lk oinelyz dl

`l daexn zytz :ipyne !zekeqd bgn slipe

`icda gken cere .seq xacl yi mzde .zytz

dnc aef aefi ik" (eh `xwie) aizkc ,mipdk zxeza

mini ,"miax minidaxd mini leki .mipy ÐÐ

ernyne hren ernyny lk :`aiwr 'x xn`

daexn zytz ,daexnhren zytz ,zytz `l Ð

,zecn izy :xne` dxiza oa dcedi iax .zytz Ð

dlk dpi`y dcn zg`e dlk dcn zg`oiccen Ð

xn` .dlk dpi`y dcna oiccen oi`e dlk dcna

?lerpl e` geztl aezkd `a dnl ike :dingp iax

xne` dz` m` ,geztl `l` lerpl `a `l `lde

dxyr minie` ,miz`n e` ,d`n `l` epi` e` Ð

mipy mini xne` dz`yke .`eaix e` ,sl`Ð

dz` m`c :daexn zytz ly eyexit edfe .zgzt

hrend z` ytez,jcin eze` oi`iven oi` Ð

yetzl z`a la` .daexnd llka hrendy

daexnddcedi iaxe .lehe di`x `ad :jl xne` Ð

z` oiqtezy ,mlerd bdpnn cenll `a dxiza oa

s` .dlk dpi`y dcnd z` oigipne dlk dcnd

'xe .seq el yiy hrend oeaygd oiqtez ,o`k

`a `ly ,ze`xwnd jxcn cenll `a dingp

oikixv oinelyz iab `kde .yxtl `l` mezql

.`aiwr iax ly dinrhl olek

ùéìùámiaexkd znewc Ð oicner od ziad

.zen` miyly ziade ,zen` xyr

mixyr xiacd iptle" (e ` mikln) aizkc `de

dn` mixyre agex dn` mixyre jxe` dn`

"eznew,dlrnle miaexkd ztyn epiid Ð

.(a,hv `xza `aa) "zexit xkend" wxta `zi`ck

(my) mikln yexita qxhpewa yxity enk `le

.lkid lyn dkenp miycwd iycw zia ziilrc
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¯øîà !àáeè øèeæc ,àzøtéöc étàk àîéàå .zNôz̈©§¨§¥¨§©¥§¦¨§¨§©¨¨©

áéúk ;øîb éðt "éðt" àðeä áø :á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ©¨§¥§¥¨©§¦
éðt úàî" :íúä áéúëe ,"úøBtkä éðt ìà" :àëä̈¨¤§¥©©¤§¦¨¨¥¥§¥
úBàøk" :áéúëc ,äìòî ìL íéðtî óìéðå ."åéáà ÷çöé¦§¨¨¦§¥©¦¨¦¤©§¨¦§¦¦§

äaeøî zNôz !"éðöøzå íéäìà éðt¯,zNôz àì §¥¡Ÿ¦©¦§¥¦¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨
èòeî zNôz¯ìà" :áéúëc ,áeøkî óìéðå .zNôz ¨©§¨¨¨©§¨§¥©¦§¦§¦¤

,á÷òé øa àçà áø øîà !"íéáeøkä éðt eéäé úøBtkä©©¤¦§§¥©§¦¨©©©¨©©£Ÿ
éîð àðeä áøå .çôhî ïéúeçt íéáeøë éðt ïéà :éøéîb§¦¦¥§¥§¦§¦¦¤©§©¨©¦

?áeøk éàîe .øéîb àëäîéaø øîààéáøk :eäaàïkL , ¥¨¨¨¥©§¨©©¦©¨§©§¨¤¥
déì øîà .àéáø à÷Bðéì ïéøB÷ ìááaäzòî àìà :ééaà §¨¤¦§¨¨©§¨£©¥©©¥¤¨¥©¨

"íãà éðt éðMä éðôe áeøkä éðt ãçàä éðt" :áéúëc¦§¦§¥¨¤¨§¥©§§¥©¥¦§¥¨¨
éànîe .àøèeæ étàå éáøáø étà !íãà eðééä áeøk eðééä©§§©§¨¨©¥©§§¥§©¥§¨¦©
àìà !dëëñ éãäa àîéà ?dëëqî øa äøNò dììçc©£¨¨£¨¨©¦§¨¨¥¨©£¥§¨¨¤¨
Cìnä äða øLà úéaäå" :áéúëc ,øîb íéîìBò úéaî¦¥¨¦¨©¦§¦§©©¦£¤¨¨©¤¤

ìLe Baçø íéøNòå Bkøà änà íéML 'äì äîìLíéL §ŸŸ©¦¦©¨¨§§¤§¦¨§§¦
øNò ãçàä áeøkä úîB÷" :áéúëe ,"BúîB÷ änà©¨¨§¦©©§¨¤¨¤¤
úéáa eðéön äî :àéðúå ."éðMä áeøkä ïëå änàä©¨§¥©§©¥¦§©§¨©¨¦§¥

íéîìBò¯a íéáeøkéîð ïkLî ,ïéãîBò ïä úéaä LéìL ¨¦§¦¦§¦©©¦¥§¦¦§¨©¦
éåä änk ïkLî .ïéãîBò ïä úéaä LéìL íéáeøk¯øNò §¦§¦©©¦¥§¦¦§¨©¨¨¥¤¤

éåä änk ."Løwä CøBà úBnà øNò" :áéúëc ,úBnà©¦§¦¤¤©¤©¨¤©¨¨¥
eäì¯.éëLet ïézéLdézìzéåä änk¯.éëLet íéøNò §¦¦§¥¦§¥©¨¨¥¤§¦§¥

úøBtëå ïBøàc äøNò ìc¯:áéúëe ,äøNò eäì eLt ©£¨¨§¨§©¤¨§£¨¨§¦
íéáeøkä eéäå"éNøBtäìòîì íéôðëíéëëBñíäéôðëa §¨©§¦§¥§¨©¦§©§¨§¦§©§¥¤

.äøNòî äìòîì dëëñ àðîçø dééø÷ ."úøBtkä ìò©©©¤©§¥©§¨¨§¨¨§©§¨¥£¨¨
éãäì àîìc ?éîéé÷ eäééLéø éåìéò eäðéôãâc éànî¦©§©§¦§¦¨¥¥©§¨§¦¦§¨©£¥
"äìòîì" :á÷òé øa àçà áø øîà !éîéé÷ eäééLéø¥©§¨§¦¨©©©¨©©£Ÿ§©§¨
äìòîì" áéúk éî !àáeè éìãéîc àîéàå .áéúk§¦§¥¨§¦§¥¨¦§¦§©§¨
eéä úBnàä ìk :øîàc ,øéàî éaøì àçéðä ?"äìòîì§©§¨¨¦¨§©¦¥¦§¨©¨¨©¨
äML ïéða ìL änà :øîàc ,äãeäé éaøì àìà .úBiðBðéa¥¦¤¨§©¦§¨§¨©©¨¤¦§¨¦¨

î ,äMîç íéìk ìLå ,íéçôèïBøà ?øîéîì àkéà éà §¨¦§¤¥¦£¦¨©¦¨§¥©¨
eäì éåä änk úøBtëå¯ãç eäì eLt ,àbìôe àéðîz §©¤©¨¨¥§§©§¨©§¨¨§©

!àbìôe éøñ ãç àéåäc ãò äkeñ àîéà ,àbìôe éøñ§¥©§¨¥¨¨©§¨§¨©§¥©§¨
àéiç éaø øîàc .dì éøéîb àúëìä äãeäé éaøì :àìà¤¨§©¦§¨¦§§¨§¦¦¨§¨©©¦¦¨
äëìä ïéöéçîe ïéöéöç ïéøeòéL :áø øîà éLà øa©©¦¨©©¦¦£¦¦§¦¦£¨¨
õøà" :áéúëc !eäðéð àúééøBàc ïéøeòéL .éðéqî äLîì§¤¦¦©¦¦§©§¨¦§¦§¦¤¤

ïôâå äøBòNe ähçäðàúe,"Láãe ïîL úéæ õøà ïBnøå ¦¨§¨§¤¤§¥¨§¦¤¤¥¤¤§¨
ì äfä ÷eñtä ìk :ïéðç áø øîàåähç .øîàð ïéøeòéL §¨©©¨¦¨©¨©¤§¦¦¤¡©¦¨
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dkeq(ipy meil)

éðëBé øáczvxzn .gthn xzei milecb eipte ce`n lecb ser - §©¨¦
:`xnbdzNôz èòeî zNôz ,zNôz àì äaeøî zNôzahen - ¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨¨¨©§¨

exeriyy ipkei xan `le hren exeriyy mc` ly miptn cenll
,hrend xeriydn cenll aheny jixacl :`xnbd dywn .daexn

ok m`àîéàå`ed zxetka xn`py 'ipt' xeriyyàzøtéöc étàk §¥¨§©¥§¦¨§¨
àáeè øèeæc:`xnbd zvxzn .gthn miphwy xetiv iptk -øîà §©¨¨©

àðeä áø ,á÷òé øa àçà áøzxetka xen`d 'ipt' xeriyy xn`y ©©¨©©£Ÿ©¨
`l` ,`xaqn ok xn` `l gth exeriyy mc` iptk `ed'éðt' 'éðt'§¥§¥

øîb,dey dxifbn z`f cnl -áéúëe ,'úøtkä éðt ìà' àëä áéúk ¨©§¦¨¨¤§¥©©Ÿ¤§¦
íúä(l fk ziy`xa)awri `vi `vi K` idie','åéáà ÷çöé éðt úàî ¨¨©§¦©¨Ÿ¨¨©£Ÿ¥¥§¥¦§¨¨¦

oicd `ed ,mc` ipt mdy wgvi iptl weqtd zpeek myy myke
.gth oxeriyy mc` iptl weqtd zpeek zxetk iabl mby

:`xnbd dywnäìòî ìL íéðtî óìéðåmda mby ,mik`lnd ipt - §¥©¦¨¦¤©§¨
,'ipt' oeyl dxeza xn`páéúëc(i bl my)eiyrl awri xn`y ¦§¦

Lipt izi`x oM lr iM' ezgpn z` lawiy'éðöøzå íéäìà 'éðt' úàøk ¦©¥¨¦¦¨¤¦§Ÿ§¥¡Ÿ¦©¦§¥¦
ixdy ,j`lnd ipt zii`xk il oiaeyg ode ,jipt izi`xy oeik -

p j`ln ipty ixd ,jly xyd z` izi`xcenll ozipe ,'ipt' mi`xw
:`xnbd zvxzn .gthn xzei mdy j`lnd 'ipt'n dey dxifb

.zNôz èòeî zNôz ,zNôz àì äaeøî zNôz`xnbd zxfeg ¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨¨¨©§¨
:dywneóìéðådey dxifbáeøkîzegt eipte 'ipt' azkp ea mby §¥©¦§

,gthnáéúëc(k gk zeny)dlrnl mitpk iUxR miaxMd Eide' ¦§¦§¨©§ª¦Ÿ§¥§¨©¦§©§¨
eig` l` Wi` mdiptE zxRMd lr mditpkA mikkqeéäé úøtkä ìà Ÿ§¦§©§¥¤©©©Ÿ¤§¥¤¦¤¨¦¤©©Ÿ¤¦§

.'íéáøkä éðt:`xnbd zvxznéøéîb ,á÷òé øa àçà áø øîà- §¥©§ª¦¨©©©¨©©£Ÿ§¦¥
y ,mcia dlaw.çôhî ïéúeçt íéáeøk éðt ïéà:`xnbd dtiqenáøå ¥§¥§¦§¦¦¤©§©

énð àðeä,'ipt ipt' dey dxifbn gth zxetkd daeb xeriyy cnly ¨©¦
øéîâ àëäîlirl x`eank `le] miaexkd 'ipt'n eixac z` cnl - ¥¨¨¨¦

.[wgvi ly eiptn z`f cnlye,`xnbd zx`anáeøk éàîedn - ©§
,'aexk' oeylàéáøk eäaà éaø øîà,wepiz ipt -ïéøB÷ ìááa ïkL ¨©©¦©¨§©§¨¤¥§¨¤¦

à÷eðéìwepizl -.àéáøéiaà déì øîà,eda` iaxläzòî àlà- ¦¨©§¨¨©¥©©¥¤¨¥©¨
dyw ,mc` ipt `ed aexk ipty jixaclã`dáéúë(ci i l`wfgi)iabl §§¦

mipt drax` da eidy l`wfgi d`xy dakxndéðt ãçàä éðt'§¥¨¤¨§¥
íãà éðt éðMä éðôe áeøkä,'xWp ipR iriaxde dix` ipR iWilXde ©§§¥©¥¦§¥¨¨§©§¦¦§¥©§¥§¨§¦¦§¥¨¤

`ld ,aezkd mwlig recn mc` iptk gth md aexk ipty jixacle
.íãà eðééä áeøk eðééäipt `ed aexk ipt ok`y ,`xnbd zvxzn ©§§©§¨¨

md mc` ipty `l` ,mc`éáøáø étà,zelecb mipt zenc -eipt ©¥©§§¥
md aexkàøèeæ étà.zephw mipt zenc - ©¥§¨

oex`d daebn cnlp dkeqa migth dxyr xeriy x`azdy itk
:`xnbd dywn .migth dxyr mdaeb didy zxetkdeéànîe¦©

dëëqî øa äøNò dììçcxn`py migth dxyr xeriyy oipn - ©£¨¨£¨¨©¦§¨¨
,jkqdn ueg dkeqd llgl `ed dkeqaàîéàmyky xen` - ¥¨

llekd mxeriy did eze` dqkn dzidy zxetkde oex`dy
`ed migth dxyr da xn`py dkeq iabl ok enk ,migth dxyr

ëñ éãäadëdly jkqd lk m` mb dkeq xiykpe ,jkqd sexiva - ©£¥§¨¨
.migth dxyr ly llg da oi`y b"r` migth dxyr jeza `vnp

:`xnbd zvxznøîb íéîìBò úéaî àlàjixvy df xeriy - ¤¨¦¥¨¦¨©
ycwnd zian cnlp migth dxyr llg dkeqd daeba didiy

,dnly dpayáéúëc(a e '` mikln)äîìL Cìnä äða øLà úéaäå' ¦§¦§©©¦£¤¨¨©¤¤§ŸŸ
ìLe Baçø íéøNòå Bkøà änà íéML 'äì,'BúîB÷ änà íéLixd ©¦¦©¨¨§§¤§¦¨§§Ÿ¦©¨¨

,dn` miyely did dnly dpay ycwnd zia daebyáéúëemy) §¦
(ek eycwnd ziaa eidy miaexkd daeb oiipraãçàä áeøkä úîB÷'©©§¨¤¨

,'éðMä áeøkä ïëå änàa øNòeid ycwnd ziaa miaexkdy oeike ¤¤¨©¨§¥©§©¥¦
eid miaexkdy `vnp ,zxetkd lr `le ziad ztvx lr micner
miyely elek ziad daeb ixdy] ziad daebn yilya micner

,[zen` xyr miaexkd daebe dn`àéðúådaeby `ziixaa epipy - §©§¨
,dnly ycwna didy miaexkd daebn cnlp okyna miaexkdäî©

eðéöny epivny myk -ïä úéaä LéìLa íéáeøk íéîìBò úéáa ¨¦§¥¨¦§¦¦§¦©©¦¥
,ïéãîBòaïéãîBò ïä úéaä LéìLa íéáeøk énð ïkLîokyna mb - §¦¦§¨©¦§¦¦§¦©©¦¥§¦

z` `xnbd zaygne ,okynd daebn yilyl miaexkd y`x ribd

d daeb ,okyna miaexkd daebáéúëc ,úBnà øNò éåä änk ïkLî¦§¨©¨¨¥¤¤©¦§¦
(fh ek zeny)'Løwä Cøà úBnà øNò',zen` xyreänkmigthéåä ¤¤©Ÿ¤©¨¤©¨¨¥

éëLet ïézéL ,eäì,[migth dyy `id dn` lky] migth miyy - §¦¦§¥
ok m`edézìzokynd daeb yily -éëLet íéøNò ,éåä änk- ¦§¥©¨¨¥¤§¦§¥

,migth mixyrìcel` migth mixyrn xqd -äøNòly migth ©£¨¨
daebúøBtëå ïBøàcedaeb oex`dy lirl `xnbd dx`iay itk] §¨§©¤

ok m` ,[gth zxetkde migth dryzeäì eLtdaebl x`yp - ¨§
bdy miaexkd- ziad yily cr eriäøNò,migtheéäå' áéúëe £¨¨§¦§¨

,'úøtkä ìò íäéôðëa íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä©§ª¦Ÿ§¥§¨©¦§©§¨Ÿ§¦§©§¥¤©©©Ÿ¤
y df weqta x`eaneäøNòî äìòîì äëëñ àðîçø dééø÷- ©§¥©£¨¨§¨¨§©§¨¥£¨¨

dxyr ly llg lr mikkeqny miaexkl jkq z`xew dxezdy
llg eizgz didiy jixvy dkeqd jkq iabl oicd `ede ,migth

,`xnbd dywn oiicry `l` .migth dxyr lyeäðéôãâc éànî¦©§©§¦§
éîéé÷ eäééLéø éåléòmdiy`x lrn zeyext eid mditpky oipn - ¦¨¥¥©§¨§¥

,migth dxyr zxetkd cre mdipia dideeäééLéø éãäì àîìc¦§¨©£¥¥©§
éîéé÷mitpkde mdiy`xl liawna zeyext eid mditpk `ny - ¨§¥

did `ly `vnpe ,el` migth dxyra milelk eid mb mnvr
:`xnbd zvxzn .migth dxyr ly llg mdizgznàçà áø øîà̈©©©¨

áéúk 'äìòîì' ,á÷òé øaiUxR miaxMd Eide' `ed weqtd oeyl - ©©£Ÿ§©§¨§¦§¨©§ª¦Ÿ§¥
'dlrnl mitpk'lrn' zeyext mitpkd eidy `id ezernyne §¨©¦§©§¨

mitpkd oia `vnpe ,[migth dxyr mdaeby] miaexkd iy`x
eidy oipn :`xnbd zl`ey .migth dxyr ly llg zxetkl
,migth dxyr wx did mdizgzny llgde mdl jenqa mitpkd

àáeè éìãéîc àîéàålrn ax daeba mitpkd miyext eid `ny - §¥¨§¦§¥¨
:`xnbd zvxzn .mdiy`x'äìòîì äìòîì' áéúk éîizy - ¦§¦§©§¨§©§¨

`ld ,miaexkdn daxd mideab mitpkd eidy ezernyny ,minrt
lrn miyext mitpkd eidy ezernyne ,zg` mrt 'dlrnl' azkp
.migth dxyr mdipiay llgd `vnpe ,miaexkd iy`xl jenqae

:dywne `xnbd dkiynnàçéðäwx dti dler df oeayg -ìit ¨¦¨§
zhiyìk øîàc øéàî éaøzcinúBnàäokyna eidyeéämiccen ©¦¥¦§¨©¨¨©¨

zen`aúBiðBðéadaeby `vnp ok` eixac itle ,migth dyy ly ¥¦
zxetkd mr cgiae ,migth dryz epiid ivge dn` `edy oex`d
.migth dxyr ziad yily daebl cr xzepe ,migth dxyr edaeb

øîàc äãeäé éaøì àlàwxyìL änàd zcicnïéðaly dzid ¤¨§©¦§¨§¨©©¨¤¦§¨
å ,íéçôè äMLdn` eli`ìLd zcicníéìkly dzidäMîç ¦¨§¨¦§¤¥¦£¦¨

,migth,øîéîì àkéà éàîdaeby `vnp eixac itl `ldïBøà ©¦¨§¥©¨
úøBtëåàbìôe àéðîz eäì éåä änkivge dn` oex`d daeb - §©¤©¨¨¥§§©§¨©§¨

e`vnp zxetkd ly gthl sqepae ,migth ivge drayl deey
yily cr miribn eid miaexkdy oeike ,migth ivge dpeny eicgi
oex`d cr miaexkd itpkny `vnp ,migth mixyr `edy ziad

àbìôe éøñ ãç eäì eLtmigth xyr cg` ly llg x`yp - ¨§©¨¥©§¨
ok m`e ,dvgneàîéàiabl mb xen` -äkeñitl xykez `ly ¥¨¨

dcedi iaxàéåäc ãòdllg daeb didiy cr -àbìôe éøñ ãç- ©§©§¨©¨¥©§¨
.migth ivge dxyr zg`

:`xnbd dwiqnàlàok` -äãeäé éaøìmigth dxyr xeriy ¤¨§©¦§¨
`l` ,ze`xwndn cnlp `l dkeqadì éøéîb àúëìäcnlp - ¦§§¨§¦¥¨

enk ,ipiqn dynl dkldn,áø øîà éMà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¦¨©©
ïéøeòéLxeriye zifka `edy xeqi` zlik` oebk dxezd ixeriy - ¦¦

oke ,mixetikd mei zlik`a dqbd zazekïéöéöçdvivg oic - £¦¦
,dliaha zlqetdïévéçîedkeqd zvign daeb xeriy zekld - §¦¦

exn`p ,dizekld x`ye.éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©
ly mxeriyy iy` xa `iig iax ixac lr `xnbd dywn

ike :ipiqn dynl dkldn cnlp mixeqi`dïéøeòéLdkldn ecnlp ¦¦
`lde ,ipiqn dynleäðéð àúééøBàc`xwnn z`f micnl `ld - §©§¨¦§

,dxezaáéúëc(g g mixac):l`xyi ux` ly dgayaähç õøà' ¦§¦¤¤¦¨
ìk ïéðç áø øîàå ,'Láãe ïîL úéæ õøà ïBnøå äðàúe ïôâå äøòNe§Ÿ̈§¤¤§¥¨§¦¤¤¥¤¤§¨§¨©©¨¦¨

ì äfä ÷eñtäzekld epnn cenl,øîàð ïéøeòéLly dgay edfe ©¨©¤¦¦¦¤¡©
dnn .` .dxezay oixeqi` dizexita mixryny l`xyi ux`
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קצי izni`na cenr d sc ± oey`x wxt`nei
éðëåé øádvia ipkei xa dlihd zg` mrt :opixn` (a,fp) zexekaae .c`n `ed lecb ser Ð

.mifx` ze`n yly dxaiye mikxk miyy drahe ,epnewnaøîâ éðô éðôdey dxifb Ð

.ipt aizk `l `zxtivae .xnbäáåøî úùôúdaexna hrend s` rney dz`y mewna Ð

.jixaca oxwy dz` ixde ,hrend z` qetz :zeywdl yic ,zytz `léðôî óìéðå
íéáåøëä.gthn ixhefc Ðåðééä áåøë éðô åðééä

íãà?aezkd mwlg dnle ,oiey odipy `ld Ð

edfe ,`ed wepiz ipt inp aexk mlerl :ipyne

mc` ipt :mweligaexkd ipt ,iaxax it` ÐÐ

.ixhef it`äøùò äììçã éàîîåoex`nc oeik Ð

cal dxyr dllgc i`nn ,dxyr ztli zxetke

oex` ik dkkq icda `nlc ?dkkq iaern

.zxetkeïéãîåò åéä úéáä ùéìùáeidy Ð

lr ux`a oicner dnly dyry miaexkd

eznew `vnp xyr aexkd znew :aizke .mdilbx

,o`k s` .miyly `edy ziad daeb yilya dlk

lr dyn dyry miaexkd eidyk ,okyna

zxetkd.ziad daeb yilya dlk odab did Ð

éåä äîë ïëùî.edab Ðíéøùò éåä äîë äéúìú
mixyr seql dlk miaexkd daeb `vnp Ð

.zxetkd lr oicner ode ,ux`d on migthìã
úøåôëå ïåøàã íéçôè äøùòmy`xn zrcl Ð

miaexk ly my`xn `vnp ,ied dnk miaexk ly

.migth dxyr mdilbx críéëëåñ áéúëå
íäéôðëácr dhnle mditpkn :`nl` Ð

eid odabl dlrnl mditpke ,jkq iexw zxetkd

migth dxyr mditpk zgz :`nl` .zeqext

.dkeq dil ixwe ,zxetkd cr llgéàîîå
åäééùéø éåìéò åäééôãâãdil dedc ,iqixt Ð

.dxyr dllgåäééùéø éãäì,my`xl deya Ð

.mitpkd iaer mr dxyr dil dedcéáøì àçéðä
øîàã øéàî.(`,fv) zegpn zkqna Ðìë

úåîàäoipa ly oia milk ly oia ,okynay Ð

dyy za dn` `idy ,zipepiaa zeccnp eid

za yiy iptn ,zipepia diexw `ide .migth

aaeqe ceqi zn` `ide dpnid dphw dyng

,iniptd gafn ly reaix zn`e zepxwd zn`e

zecn dl`e" `xw i`dn (my) zegpna xn`ck

yie .'ebe "gtehe dn` dn` zen`a gafnd

migqta `ipzck ,rav` ivg dpnid dlecb

zg` ,dxiad oyeya eid zen` izy :(`,et)

zen` izy .rav` ivg dyn ly lr dxiziÐ

oyey .zen`d oda cecnl oiieyr zelwn izy

xd ly igxfn xry zneg lr `ed mewn dxiad

ye ,ziad'xl `gipd .ea zxiievn dxiad oye

zen`d lk deydy xi`nslinl `ki` Ð

edl eyt ,zxetke oex`l dxyr lc ,ztlick

.mayen mewn cr mditpkn dxyràëéà éàî
øîéîìixq cg dllg ira ztli dpin i` Ð

.eedc `ed `blte `ipnz zxetke oex`c ,`blte

epiidc ,oicner ziad yilya miaexkc oeike

mixyr seqlzgz `blte ixq cg eyt Ð

.mditpkäãåäé éáøì.i`xwn sili ivn `lc Ð

.ipiqn dl ixinb `zkld dvign xeriy lk

dvign e`l dkkqn xal dxyrn xivac ixinbe

.dvign `ied ikdae ,`idïéøåòéùly Ð

zazekke ,xeqi` zlik` lkl zifk oebk ,oixeqi`

.mixetkd meilïéöéöçzlqet dvivgdy Ð

.dliahaïéöéçîå.dvign zekld Ðøîàð ïéøåòéùì.dxezay oixeqi` dizexita xryl oikixv dxez ixaca elit`y ,l`xyi ux` ly dgaya xacn weqtd Ðåéôúë ìò åéìëÐ

.oda yeal epi`yáèå åéìãðñååãéá åéúåò.eilcpqc `inec eizerah ,ecia oifeg` Ðãéî ïéàîè`pixw "ziad l` `a" edleke ,"`nhi ziad l` `ade" (ci `xwie) aizkc ,diidy `la Ð
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"oilitz `vend" yixa opixn`ck ,oiltz ipy ea gipdl ie`xy y`xa mewn yic ,uivd

"xne`d" wxt opixn`e ,idepir oia opinbxzne ,gvn aizk uiv iabc ab lr s`e .(a,dv oiaexir)

enk rnyn "jipir oia" i`de ,"jipir oiay uiva mdl mwd" :jlnd i`pi iab (`,eq oiyeciw)

meyn .jk lk ayizn epi` ,edine .y`x ly daeba lkdy ,oiltz iab aizkc "jipir oia"

(a,fl zegpn) "dax unewd" seqa sili oiltzc

`l"n y`xd daeba "jipir oia"y ,dey dxfba

,mewn lkne .xry mewna "my`xa dgxw eniyz

did mewn lkn ,ynn gvnd lr uiv did elit`

eide ,ey`x ixeg`n oiltzde uivd xeywl jixv

opixn`c `de .ztpvnd z` my oigec mdipy

meia lecb odk icbac (a,ai) `neic oey`x wxta

icbaac ab lr s` ,heicd odkl oixyk mixetkd

ztpvn aizk oalon ueg ixii` micba x`ya Ð

ztpvn ixwc ogky` `xnb oeyla edine .ztpvnd

"dpey`xa" wxta opixn`c ,heicd odkc `iddl

ly eztpvn lhepy ,qiit iab (mye `,dk `nei)

icbaa k"deia uiv did `lc :dyw cere .mdn cg`

ok it lr s` `nye ?ztpvn dil ixw dnle ,oal

.dpyd lk ly ztpvnk dphw dzid

úùôúitl :miyxtn yi :zytz `l daexn

xnel xyt` i` o`ke .seq dl oi` daexn dcny

miptn `l` cenll xyt` `l jigxk lrc ,ok

y`xc `nw wxta oke .okyna qpkil oilekiy

yic zxvr iab ,(`,fi) dbibgae ,(mye a,c) dpyd

:jixte .zevnd bgn silic dray lk oinelyz dl

`l daexn zytz :ipyne !zekeqd bgn slipe

`icda gken cere .seq xacl yi mzde .zytz

dnc aef aefi ik" (eh `xwie) aizkc ,mipdk zxeza

mini ,"miax minidaxd mini leki .mipy ÐÐ

ernyne hren ernyny lk :`aiwr 'x xn`

daexn zytz ,daexnhren zytz ,zytz `l Ð

,zecn izy :xne` dxiza oa dcedi iax .zytz Ð

dlk dpi`y dcn zg`e dlk dcn zg`oiccen Ð

xn` .dlk dpi`y dcna oiccen oi`e dlk dcna

?lerpl e` geztl aezkd `a dnl ike :dingp iax

xne` dz` m` ,geztl `l` lerpl `a `l `lde

dxyr minie` ,miz`n e` ,d`n `l` epi` e` Ð

mipy mini xne` dz`yke .`eaix e` ,sl`Ð

dz` m`c :daexn zytz ly eyexit edfe .zgzt

hrend z` ytez,jcin eze` oi`iven oi` Ð

yetzl z`a la` .daexnd llka hrendy

daexnddcedi iaxe .lehe di`x `ad :jl xne` Ð

z` oiqtezy ,mlerd bdpnn cenll `a dxiza oa

s` .dlk dpi`y dcnd z` oigipne dlk dcnd

'xe .seq el yiy hrend oeaygd oiqtez ,o`k

`a `ly ,ze`xwnd jxcn cenll `a dingp

oikixv oinelyz iab `kde .yxtl `l` mezql

.`aiwr iax ly dinrhl olek

ùéìùámiaexkd znewc Ð oicner od ziad

.zen` miyly ziade ,zen` xyr

mixyr xiacd iptle" (e ` mikln) aizkc `de

dn` mixyre agex dn` mixyre jxe` dn`

"eznew,dlrnle miaexkd ztyn epiid Ð

.(a,hv `xza `aa) "zexit xkend" wxta `zi`ck

(my) mikln yexita qxhpewa yxity enk `le

.lkid lyn dkenp miycwd iycw zia ziilrc
otb
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äaeøî zNôz !éðëBé øác¯èòeî zNôz ,zNôz àì §©¨¦¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨¨
¯øîà !àáeè øèeæc ,àzøtéöc étàk àîéàå .zNôz̈©§¨§¥¨§©¥§¦¨§¨§©¨¨©

áéúk ;øîb éðt "éðt" àðeä áø :á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ©¨§¥§¥¨©§¦
éðt úàî" :íúä áéúëe ,"úøBtkä éðt ìà" :àëä̈¨¤§¥©©¤§¦¨¨¥¥§¥
úBàøk" :áéúëc ,äìòî ìL íéðtî óìéðå ."åéáà ÷çöé¦§¨¨¦§¥©¦¨¦¤©§¨¦§¦¦§

äaeøî zNôz !"éðöøzå íéäìà éðt¯,zNôz àì §¥¡Ÿ¦©¦§¥¦¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨
èòeî zNôz¯ìà" :áéúëc ,áeøkî óìéðå .zNôz ¨©§¨¨¨©§¨§¥©¦§¦§¦¤

,á÷òé øa àçà áø øîà !"íéáeøkä éðt eéäé úøBtkä©©¤¦§§¥©§¦¨©©©¨©©£Ÿ
éîð àðeä áøå .çôhî ïéúeçt íéáeøë éðt ïéà :éøéîb§¦¦¥§¥§¦§¦¦¤©§©¨©¦

?áeøk éàîe .øéîb àëäîéaø øîààéáøk :eäaàïkL , ¥¨¨¨¥©§¨©©¦©¨§©§¨¤¥
déì øîà .àéáø à÷Bðéì ïéøB÷ ìááaäzòî àìà :ééaà §¨¤¦§¨¨©§¨£©¥©©¥¤¨¥©¨

"íãà éðt éðMä éðôe áeøkä éðt ãçàä éðt" :áéúëc¦§¦§¥¨¤¨§¥©§§¥©¥¦§¥¨¨
éànîe .àøèeæ étàå éáøáø étà !íãà eðééä áeøk eðééä©§§©§¨¨©¥©§§¥§©¥§¨¦©
àìà !dëëñ éãäa àîéà ?dëëqî øa äøNò dììçc©£¨¨£¨¨©¦§¨¨¥¨©£¥§¨¨¤¨
Cìnä äða øLà úéaäå" :áéúëc ,øîb íéîìBò úéaî¦¥¨¦¨©¦§¦§©©¦£¤¨¨©¤¤

ìLe Baçø íéøNòå Bkøà änà íéML 'äì äîìLíéL §ŸŸ©¦¦©¨¨§§¤§¦¨§§¦
øNò ãçàä áeøkä úîB÷" :áéúëe ,"BúîB÷ änà©¨¨§¦©©§¨¤¨¤¤
úéáa eðéön äî :àéðúå ."éðMä áeøkä ïëå änàä©¨§¥©§©¥¦§©§¨©¨¦§¥

íéîìBò¯a íéáeøkéîð ïkLî ,ïéãîBò ïä úéaä LéìL ¨¦§¦¦§¦©©¦¥§¦¦§¨©¦
éåä änk ïkLî .ïéãîBò ïä úéaä LéìL íéáeøk¯øNò §¦§¦©©¦¥§¦¦§¨©¨¨¥¤¤

éåä änk ."Løwä CøBà úBnà øNò" :áéúëc ,úBnà©¦§¦¤¤©¤©¨¤©¨¨¥
eäì¯.éëLet ïézéLdézìzéåä änk¯.éëLet íéøNò §¦¦§¥¦§¥©¨¨¥¤§¦§¥

úøBtëå ïBøàc äøNò ìc¯:áéúëe ,äøNò eäì eLt ©£¨¨§¨§©¤¨§£¨¨§¦
íéáeøkä eéäå"éNøBtäìòîì íéôðëíéëëBñíäéôðëa §¨©§¦§¥§¨©¦§©§¨§¦§©§¥¤

.äøNòî äìòîì dëëñ àðîçø dééø÷ ."úøBtkä ìò©©©¤©§¥©§¨¨§¨¨§©§¨¥£¨¨
éãäì àîìc ?éîéé÷ eäééLéø éåìéò eäðéôãâc éànî¦©§©§¦§¦¨¥¥©§¨§¦¦§¨©£¥
"äìòîì" :á÷òé øa àçà áø øîà !éîéé÷ eäééLéø¥©§¨§¦¨©©©¨©©£Ÿ§©§¨
äìòîì" áéúk éî !àáeè éìãéîc àîéàå .áéúk§¦§¥¨§¦§¥¨¦§¦§©§¨
eéä úBnàä ìk :øîàc ,øéàî éaøì àçéðä ?"äìòîì§©§¨¨¦¨§©¦¥¦§¨©¨¨©¨
äML ïéða ìL änà :øîàc ,äãeäé éaøì àìà .úBiðBðéa¥¦¤¨§©¦§¨§¨©©¨¤¦§¨¦¨

î ,äMîç íéìk ìLå ,íéçôèïBøà ?øîéîì àkéà éà §¨¦§¤¥¦£¦¨©¦¨§¥©¨
eäì éåä änk úøBtëå¯ãç eäì eLt ,àbìôe àéðîz §©¤©¨¨¥§§©§¨©§¨¨§©

!àbìôe éøñ ãç àéåäc ãò äkeñ àîéà ,àbìôe éøñ§¥©§¨¥¨¨©§¨§¨©§¥©§¨
àéiç éaø øîàc .dì éøéîb àúëìä äãeäé éaøì :àìà¤¨§©¦§¨¦§§¨§¦¦¨§¨©©¦¦¨
äëìä ïéöéçîe ïéöéöç ïéøeòéL :áø øîà éLà øa©©¦¨©©¦¦£¦¦§¦¦£¨¨
õøà" :áéúëc !eäðéð àúééøBàc ïéøeòéL .éðéqî äLîì§¤¦¦©¦¦§©§¨¦§¦§¦¤¤

ïôâå äøBòNe ähçäðàúe,"Láãe ïîL úéæ õøà ïBnøå ¦¨§¨§¤¤§¥¨§¦¤¤¥¤¤§¨
ì äfä ÷eñtä ìk :ïéðç áø øîàåähç .øîàð ïéøeòéL §¨©©¨¦¨©¨©¤§¦¦¤¡©¦¨

ìò åéìëå ,òbeðîä úéáì ñðëpä :ïðúc ,òbeðîä úéáì§©¦©§¨¦§©©¦§¨§©¦©§¨§¥¨©
Bãéa åéúBòaèå åéìcðñå ,åéôúk¯.ãiî ïéàîè ïäå àeä §¥¨§©§¨¨§©§¨§¨§¥§¥¦¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dkeq(ipy meil)

éðëBé øáczvxzn .gthn xzei milecb eipte ce`n lecb ser - §©¨¦
:`xnbdzNôz èòeî zNôz ,zNôz àì äaeøî zNôzahen - ¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨¨¨©§¨

exeriyy ipkei xan `le hren exeriyy mc` ly miptn cenll
,hrend xeriydn cenll aheny jixacl :`xnbd dywn .daexn

ok m`àîéàå`ed zxetka xn`py 'ipt' xeriyyàzøtéöc étàk §¥¨§©¥§¦¨§¨
àáeè øèeæc:`xnbd zvxzn .gthn miphwy xetiv iptk -øîà §©¨¨©

àðeä áø ,á÷òé øa àçà áøzxetka xen`d 'ipt' xeriyy xn`y ©©¨©©£Ÿ©¨
`l` ,`xaqn ok xn` `l gth exeriyy mc` iptk `ed'éðt' 'éðt'§¥§¥

øîb,dey dxifbn z`f cnl -áéúëe ,'úøtkä éðt ìà' àëä áéúk ¨©§¦¨¨¤§¥©©Ÿ¤§¦
íúä(l fk ziy`xa)awri `vi `vi K` idie','åéáà ÷çöé éðt úàî ¨¨©§¦©¨Ÿ¨¨©£Ÿ¥¥§¥¦§¨¨¦

oicd `ed ,mc` ipt mdy wgvi iptl weqtd zpeek myy myke
.gth oxeriyy mc` iptl weqtd zpeek zxetk iabl mby

:`xnbd dywnäìòî ìL íéðtî óìéðåmda mby ,mik`lnd ipt - §¥©¦¨¦¤©§¨
,'ipt' oeyl dxeza xn`páéúëc(i bl my)eiyrl awri xn`y ¦§¦

Lipt izi`x oM lr iM' ezgpn z` lawiy'éðöøzå íéäìà 'éðt' úàøk ¦©¥¨¦¦¨¤¦§Ÿ§¥¡Ÿ¦©¦§¥¦
ixdy ,j`lnd ipt zii`xk il oiaeyg ode ,jipt izi`xy oeik -

p j`ln ipty ixd ,jly xyd z` izi`xcenll ozipe ,'ipt' mi`xw
:`xnbd zvxzn .gthn xzei mdy j`lnd 'ipt'n dey dxifb

.zNôz èòeî zNôz ,zNôz àì äaeøî zNôz`xnbd zxfeg ¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨¨¨©§¨
:dywneóìéðådey dxifbáeøkîzegt eipte 'ipt' azkp ea mby §¥©¦§

,gthnáéúëc(k gk zeny)dlrnl mitpk iUxR miaxMd Eide' ¦§¦§¨©§ª¦Ÿ§¥§¨©¦§©§¨
eig` l` Wi` mdiptE zxRMd lr mditpkA mikkqeéäé úøtkä ìà Ÿ§¦§©§¥¤©©©Ÿ¤§¥¤¦¤¨¦¤©©Ÿ¤¦§

.'íéáøkä éðt:`xnbd zvxznéøéîb ,á÷òé øa àçà áø øîà- §¥©§ª¦¨©©©¨©©£Ÿ§¦¥
y ,mcia dlaw.çôhî ïéúeçt íéáeøk éðt ïéà:`xnbd dtiqenáøå ¥§¥§¦§¦¦¤©§©

énð àðeä,'ipt ipt' dey dxifbn gth zxetkd daeb xeriyy cnly ¨©¦
øéîâ àëäîlirl x`eank `le] miaexkd 'ipt'n eixac z` cnl - ¥¨¨¨¦

.[wgvi ly eiptn z`f cnlye,`xnbd zx`anáeøk éàîedn - ©§
,'aexk' oeylàéáøk eäaà éaø øîà,wepiz ipt -ïéøB÷ ìááa ïkL ¨©©¦©¨§©§¨¤¥§¨¤¦

à÷eðéìwepizl -.àéáøéiaà déì øîà,eda` iaxläzòî àlà- ¦¨©§¨¨©¥©©¥¤¨¥©¨
dyw ,mc` ipt `ed aexk ipty jixaclã`dáéúë(ci i l`wfgi)iabl §§¦

mipt drax` da eidy l`wfgi d`xy dakxndéðt ãçàä éðt'§¥¨¤¨§¥
íãà éðt éðMä éðôe áeøkä,'xWp ipR iriaxde dix` ipR iWilXde ©§§¥©¥¦§¥¨¨§©§¦¦§¥©§¥§¨§¦¦§¥¨¤

`ld ,aezkd mwlig recn mc` iptk gth md aexk ipty jixacle
.íãà eðééä áeøk eðééäipt `ed aexk ipt ok`y ,`xnbd zvxzn ©§§©§¨¨

md mc` ipty `l` ,mc`éáøáø étà,zelecb mipt zenc -eipt ©¥©§§¥
md aexkàøèeæ étà.zephw mipt zenc - ©¥§¨

oex`d daebn cnlp dkeqa migth dxyr xeriy x`azdy itk
:`xnbd dywn .migth dxyr mdaeb didy zxetkdeéànîe¦©

dëëqî øa äøNò dììçcxn`py migth dxyr xeriyy oipn - ©£¨¨£¨¨©¦§¨¨
,jkqdn ueg dkeqd llgl `ed dkeqaàîéàmyky xen` - ¥¨

llekd mxeriy did eze` dqkn dzidy zxetkde oex`dy
`ed migth dxyr da xn`py dkeq iabl ok enk ,migth dxyr

ëñ éãäadëdly jkqd lk m` mb dkeq xiykpe ,jkqd sexiva - ©£¥§¨¨
.migth dxyr ly llg da oi`y b"r` migth dxyr jeza `vnp

:`xnbd zvxznøîb íéîìBò úéaî àlàjixvy df xeriy - ¤¨¦¥¨¦¨©
ycwnd zian cnlp migth dxyr llg dkeqd daeba didiy

,dnly dpayáéúëc(a e '` mikln)äîìL Cìnä äða øLà úéaäå' ¦§¦§©©¦£¤¨¨©¤¤§ŸŸ
ìLe Baçø íéøNòå Bkøà änà íéML 'äì,'BúîB÷ änà íéLixd ©¦¦©¨¨§§¤§¦¨§§Ÿ¦©¨¨

,dn` miyely did dnly dpay ycwnd zia daebyáéúëemy) §¦
(ek eycwnd ziaa eidy miaexkd daeb oiipraãçàä áeøkä úîB÷'©©§¨¤¨

,'éðMä áeøkä ïëå änàa øNòeid ycwnd ziaa miaexkdy oeike ¤¤¨©¨§¥©§©¥¦
eid miaexkdy `vnp ,zxetkd lr `le ziad ztvx lr micner
miyely elek ziad daeb ixdy] ziad daebn yilya micner

,[zen` xyr miaexkd daebe dn`àéðúådaeby `ziixaa epipy - §©§¨
,dnly ycwna didy miaexkd daebn cnlp okyna miaexkdäî©

eðéöny epivny myk -ïä úéaä LéìLa íéáeøk íéîìBò úéáa ¨¦§¥¨¦§¦¦§¦©©¦¥
,ïéãîBòaïéãîBò ïä úéaä LéìLa íéáeøk énð ïkLîokyna mb - §¦¦§¨©¦§¦¦§¦©©¦¥§¦

z` `xnbd zaygne ,okynd daebn yilyl miaexkd y`x ribd

d daeb ,okyna miaexkd daebáéúëc ,úBnà øNò éåä änk ïkLî¦§¨©¨¨¥¤¤©¦§¦
(fh ek zeny)'Løwä Cøà úBnà øNò',zen` xyreänkmigthéåä ¤¤©Ÿ¤©¨¤©¨¨¥

éëLet ïézéL ,eäì,[migth dyy `id dn` lky] migth miyy - §¦¦§¥
ok m`edézìzokynd daeb yily -éëLet íéøNò ,éåä änk- ¦§¥©¨¨¥¤§¦§¥

,migth mixyrìcel` migth mixyrn xqd -äøNòly migth ©£¨¨
daebúøBtëå ïBøàcedaeb oex`dy lirl `xnbd dx`iay itk] §¨§©¤

ok m` ,[gth zxetkde migth dryzeäì eLtdaebl x`yp - ¨§
bdy miaexkd- ziad yily cr eriäøNò,migtheéäå' áéúëe £¨¨§¦§¨

,'úøtkä ìò íäéôðëa íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä©§ª¦Ÿ§¥§¨©¦§©§¨Ÿ§¦§©§¥¤©©©Ÿ¤
y df weqta x`eaneäøNòî äìòîì äëëñ àðîçø dééø÷- ©§¥©£¨¨§¨¨§©§¨¥£¨¨

dxyr ly llg lr mikkeqny miaexkl jkq z`xew dxezdy
llg eizgz didiy jixvy dkeqd jkq iabl oicd `ede ,migth

,`xnbd dywn oiicry `l` .migth dxyr lyeäðéôãâc éànî¦©§©§¦§
éîéé÷ eäééLéø éåléòmdiy`x lrn zeyext eid mditpky oipn - ¦¨¥¥©§¨§¥

,migth dxyr zxetkd cre mdipia dideeäééLéø éãäì àîìc¦§¨©£¥¥©§
éîéé÷mitpkde mdiy`xl liawna zeyext eid mditpk `ny - ¨§¥

did `ly `vnpe ,el` migth dxyra milelk eid mb mnvr
:`xnbd zvxzn .migth dxyr ly llg mdizgznàçà áø øîà̈©©©¨

áéúk 'äìòîì' ,á÷òé øaiUxR miaxMd Eide' `ed weqtd oeyl - ©©£Ÿ§©§¨§¦§¨©§ª¦Ÿ§¥
'dlrnl mitpk'lrn' zeyext mitpkd eidy `id ezernyne §¨©¦§©§¨

mitpkd oia `vnpe ,[migth dxyr mdaeby] miaexkd iy`x
eidy oipn :`xnbd zl`ey .migth dxyr ly llg zxetkl
,migth dxyr wx did mdizgzny llgde mdl jenqa mitpkd

àáeè éìãéîc àîéàålrn ax daeba mitpkd miyext eid `ny - §¥¨§¦§¥¨
:`xnbd zvxzn .mdiy`x'äìòîì äìòîì' áéúk éîizy - ¦§¦§©§¨§©§¨

`ld ,miaexkdn daxd mideab mitpkd eidy ezernyny ,minrt
lrn miyext mitpkd eidy ezernyne ,zg` mrt 'dlrnl' azkp
.migth dxyr mdipiay llgd `vnpe ,miaexkd iy`xl jenqae

:dywne `xnbd dkiynnàçéðäwx dti dler df oeayg -ìit ¨¦¨§
zhiyìk øîàc øéàî éaøzcinúBnàäokyna eidyeéämiccen ©¦¥¦§¨©¨¨©¨

zen`aúBiðBðéadaeby `vnp ok` eixac itle ,migth dyy ly ¥¦
zxetkd mr cgiae ,migth dryz epiid ivge dn` `edy oex`d
.migth dxyr ziad yily daebl cr xzepe ,migth dxyr edaeb

øîàc äãeäé éaøì àlàwxyìL änàd zcicnïéðaly dzid ¤¨§©¦§¨§¨©©¨¤¦§¨
å ,íéçôè äMLdn` eli`ìLd zcicníéìkly dzidäMîç ¦¨§¨¦§¤¥¦£¦¨

,migth,øîéîì àkéà éàîdaeby `vnp eixac itl `ldïBøà ©¦¨§¥©¨
úøBtëåàbìôe àéðîz eäì éåä änkivge dn` oex`d daeb - §©¤©¨¨¥§§©§¨©§¨

e`vnp zxetkd ly gthl sqepae ,migth ivge drayl deey
yily cr miribn eid miaexkdy oeike ,migth ivge dpeny eicgi
oex`d cr miaexkd itpkny `vnp ,migth mixyr `edy ziad

àbìôe éøñ ãç eäì eLtmigth xyr cg` ly llg x`yp - ¨§©¨¥©§¨
ok m`e ,dvgneàîéàiabl mb xen` -äkeñitl xykez `ly ¥¨¨

dcedi iaxàéåäc ãòdllg daeb didiy cr -àbìôe éøñ ãç- ©§©§¨©¨¥©§¨
.migth ivge dxyr zg`

:`xnbd dwiqnàlàok` -äãeäé éaøìmigth dxyr xeriy ¤¨§©¦§¨
`l` ,ze`xwndn cnlp `l dkeqadì éøéîb àúëìäcnlp - ¦§§¨§¦¥¨

enk ,ipiqn dynl dkldn,áø øîà éMà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¦¨©©
ïéøeòéLxeriye zifka `edy xeqi` zlik` oebk dxezd ixeriy - ¦¦

oke ,mixetikd mei zlik`a dqbd zazekïéöéöçdvivg oic - £¦¦
,dliaha zlqetdïévéçîedkeqd zvign daeb xeriy zekld - §¦¦

exn`p ,dizekld x`ye.éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©
ly mxeriyy iy` xa `iig iax ixac lr `xnbd dywn

ike :ipiqn dynl dkldn cnlp mixeqi`dïéøeòéLdkldn ecnlp ¦¦
`lde ,ipiqn dynleäðéð àúééøBàc`xwnn z`f micnl `ld - §©§¨¦§

,dxezaáéúëc(g g mixac):l`xyi ux` ly dgayaähç õøà' ¦§¦¤¤¦¨
ìk ïéðç áø øîàå ,'Láãe ïîL úéæ õøà ïBnøå äðàúe ïôâå äøòNe§Ÿ̈§¤¤§¥¨§¦¤¤¥¤¤§¨§¨©©¨¦¨

ì äfä ÷eñtäzekld epnn cenl,øîàð ïéøeòéLly dgay edfe ©¨©¤¦¦¦¤¡©
dnn .` .dxezay oixeqi` dizexita mixryny l`xyi ux`
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xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dkeq(iyily meil)

rbepnd zial qpkpy mc`d m` la`Leáì äéäaåéìk,eicba - ¨¨¨¥¨
åéìcðñåzelerpåéúBòaèå ,åéìâøazegpen,åéúBòaöàay epicàeä §©§¨¨§©§¨§©§¨§¤§§¨

envrãiî àîè,llk my ddy `l elit`e zial ezqipkaïäå- ¨¥¦¨§¥
,eizerahe eilcpq eilka ääLiL ãò ,íéøBäèly onf xeriy zia §¦©¤¦§¤©

ñøt úìéëà éãëdf xeriy ziaa ddyy xg`ly ,xkk ivg - §¥£¦©§¨
weqtdn l"fg ecnl df oic iable .mda yealy micbad mi`nhp
xkk `ed ,rbepnd ziaa diidy xeriy ea mixryny df xkky

n ieyrdïéhç út,hren dzlik` onf xeriyyàìåieyrd xkka ©¦¦§Ÿ
nïéøBòN útoic dtiqen `xnbd .xzei daexn dzlik` xeriyy ©§¦

z` lke`y ote`a ccnp dlik`d onf xeriyy ,ef diidya sqep
`edyk ztdáñéî,ìëBàåef xkk,ïzôéìadze` lke`y oeiky ¥¥§¥§¦§¨

ztln mbe ,mixg` mixaca cexh epi`e dzlik` jxc efy daqda
ddey epi` ,ezlik` z` minirhny mixg` mixaca ztd z`
`edyk dcinra dlke` m` ok oi`y dn ,daexn onf ezlik`a
mixaca cexh `edy meyn dzlik`a xzei ddey f`y `ae jled
ddey el znrhen dpi`y oeik oztil `la dlke` m` oke ,mixg`

.dzlik`a xzei
dnn. :df weqtn micnlp mixeriy el` x`al dkiynn `xnbd

weqta xn`py'äøBòN'ke ,zn z`neh xeriy l"fg ecnl,ïðúc §¨¦§©
íöòdlceby znd onànèî ,äøBòNkmc`òbîada rbp m` -, ¤¤¦§¨§©¥§©¨

àNîáe.da rbp `l m` elit` `nhp ef mvr `yp m` -Bðéàå §©¨§¥
ìäàa ànèîonf lk `nhp epi` ,lde` eze`a znd mr did m` - §©¥¨Ÿ¤

mc`d ixa` oipn aex e` ,dnly zlebleb e` dxcy znd on oi`y
jxie miiwey 'a epiidc mixai`d oipa aex e` ,mixai` d"kw epiidc
dnn. .`nhp epi` dxeryk dlceby mvr wx yi m` la` ,zg`

weqta xn`py'ïôb'xeriy l"fg ecnløéæpì ïéé úéòéáø éãk- ¤¤§¥§¦¦©¦©¨¦
on `veid xac lk lek`l e` oii ziriax zezyl xeq`d xifpy
s`y minkg eyxce ,mialele milr mipvxg mibf miapr oebk otbd
`ed ziriaxy it lr s` ziriaxa mxeriy xifpa dlik`d ixeqi`
ly ef dcicny o`k aezkd cnile .yaia `le gla dcicn xeriy
ozep k"g`e oiia ilk `lnny ici lr ziyrp ,mipvxg ziriax
,oii ziriax xeriy ilkl uegn jtypy cr oibfe mipvxg ekeza
zty lr ycbpe uxap `ed ,ar `edy oeiky oiia `weec cecnie
min ekezay ilka cecni `le ,el dvegn cin jtyp epi`e qekd
dvegn miktyp `l` qekd zty lr mivxap mpi`e miyelw mdy

zenkdy meyn ,elepnn jtyiiy ick ilkl qipkdl zkxvpd
weqta xn`py dnn. .xzei hren xeriy `ed min ziriax xeriy

'äðàz'mixryny l"fg eyxcúaL úàöBäì úøâBøâk`ivend - §¥¨¦§¤¤§¨©©¨
zeyxn e` miaxd zeyxl cigid zeyxn zaya mc` ly lke`
ly xeriya lke` `iveiy cr aiig epi` ,cigid zeyxl miaxd

weqta xn`py dnn. .dyai dp`z epiidc ,zxbexb'ïBnø'eyxc ¦
mvr ilk e` ur ilky ,milk zxdh xeriy ea mixryny l"fg
e` awipyk wx xn`p df oic mle` ,ezxiaya xdhp ,xaype `nhpy
oiicre ohw awp awip m` j` ,yinyzl cer ie`x `ly cr xayp
ilky l"fg ecnl df weqtne .ez`nehn xdhp epi` ,yinyzl ie`x
exdhp ,awpd jxc oenix z`vl lekiy xeriya eawipy miza ilra

,mz`nehn,íéðBnøk ïøeòéL íéza éìòa éìk ìk ,ïðúczegt mle` ¦§©¨§¥©£¥¨¦¦¨¨¦¦

yinyzl miie`x oiicre zeid ,mdilr mz`neh oiicr df xeriyn
weqta xn`py dnn. .`edy lk(Láãe) 'ïîL úéæ õøà'l"fg eyxc ¤¤¥¤¤§©

`id l`xyi ux`y xnel weqtd zpeekyäéøeòéL ìkL õøà¤¤¤¨¦¤¨
.íéúéfk,`xnbd zx`aneCzòc à÷ìñ äéøeòéL ìklr dlri ike - ©¥¦¨¦¤¨¨§¨©§¨

`lde ,zifka md mixeriyd lky xnel zrcdéðä àkéà àä̈¦¨¨¥
ïðéøîàcdxeryae dhiga eccnpy mixeriy lirl epipn `ld - §©§¦¨

.oenixae dp`zae otbaeàîéà àlà,xen` -íéúéfk äéøeòéL áBøL ¤¨¥¨¤¦¤¨©¥¦
,xzepe ,lebite ,mce ,alg xeqi`e ,dliape ,zn z`neh xeriy oebk -
dnn. .zifka mixryn el` mixeqi` lky ,dypd cibe ,`nhe

weqta xn`py'Lác'ly xeriyy ,l"fg eyxcäqbä úáúBëk- §©§¤¤©©¨
dlik` xeqi` xeriy `ed ,ce`n dlecb dxnzíéøetkä íBéa. §©¦¦

ixeriyy xn`y ax lr `iyewd z` `xnbd zniiqn dzr
[mixetikd meil zaezkke mixeqi` zlik`l zifk oebk] mixeqi`

:ipiqn dynl dkld exn`pàîìàoixeriyy oipg ax ixacn - ©§¨
.eäðéð àúééøBàc:`xnbd dgecàøañúådz` xaeq ike - §©§¨¦§§¦§§¨

ike ,`ziixe`cn ok` md el` mixeriyyïéøeòéLel`éáéúk éî ¦¦¦§¦¥
dxerye rbepnd zial xeriy `ed dhigy yxetna `xwna

,'eke `yne rbna zn z`neh xeriylàlày xnel jixvàúëìä ¤¨¦§§¨
ipiqn dynlàø÷e ,eäðéð,oipg ax yxcyàeä àîìòa àzëîñà- ¦§§¨©§©§¨§¨§¨

.aezkd ixaca fnx dl e`vne dkldd z` eknqy
y xn`y ax ixac jynd lr zl`eye `xnbd dkiynnïéöéöç- £¦¦

ipic `lde ,ipiqn dynl dkldn `ed ,dliaha dvivg oicy
dvivgáéúëc ,eäðéð àúééøBàc(h ci `xwie),'íéna (BøNa úà) õçøå' §©§¨¦§¦§¦§¨©¤§¨©©¦

,'miOA' aezkdn l"fg eyxce,íénä ïéáì Bðéa õöBç øác àäé àlL ©©¦¤Ÿ§¥¨¨¥¥§¥©©¦
miaezk `le ipiqn dynl exn`p dvivg ipicy ax xn` j`ide
cnlp dliaha dvivg oic xwir ok` :`xnbd zvxzn .dxeza

e ,dxeza xn`pdnBøòNì àúëìä éàúà éëipiqn dynl dkldd - ¦£¨¥¦§§¨¦§¨
e ,exrya dvivg leqt iabl dxn`pãëixaäpç øa øa äaøxn`y §¦©¨©©©¨

,xriya s` zlqet dvivgyäpç øa øa äaø øîàclaehdy §¨©©¨©©©¨
e deewnaàîéð[dxryÎ]äøeL÷ úçàxyw da yi -citwn `ede ¦¨©©§¨

,jk lrúööBçm` mle` .dliah el dzlr `leìLLzexry ¤¤¨Ÿ
,eicgi zexeywúBööBç ïðéàyelyyke dyw xriydy meyn ¥¨§

,ecra xecgl mileki minde wfg xywd oi` eicgi zexeyw zexry
oi`y oeikn dliah el dzlr df xyw lr citwn m` elit` jkle

ae .llk dvivg dfíézLxn` ,eicgi zexeyw zexry izy m` - §©¦
daxòãBé éðéàe` ,dliah el dzlr `le dvivg meyn dfa yi m` ¥¦¥©

.dvivg ied `le mda qpkidl mind mileki zexry izya mby
xn`py ax xn` df oic lre ,xrya dvivg leqt xn`py ixd
oic `ldy ,df uexiz lr mb `xnbd dywn .ipiqn dynl dkld

a dvivg,'íéna BøNa úà õçøå' áéúëc ,eäðéð àúééøBàc énð BøòN§¨©¦§©§¨¦§¦§¦§¨©¤§¨©©¦
dlindn l"fg eyxce,'úà'z` zeaxlìôhä[weacdÎ]BøNáì- ¤©¨¥¦§¨

y jixv `ed mby,mind ea eqpkieäéð éàîeweacd xacd edne - ©¦
xne` ied ,dxezd dzaixy exyalBøòNea yi m`e dliah jixvy §¨

ax xn` oic dfi` lr dyw aeye ,dliah el dzlr `l dvivg
oic xwir ok`y :`xnbd zvxzn .ipiqn dynl dkld xn`py

e ,`xwndn cnlp xriya dvivgàúëìä éàúà éë,ipiqn dynl ¦£¨¥¦§§¨
÷çöé éaø øîàc ,÷çöé éaøãëì§¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨
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izni`n` cenr e sc ± oey`x wxt`nei
åéìë ùåáì äéä.eicba edl exwi`c Ðãéî àîè àåä."`nhi ziad l` `ade" aizkc Ð

ääùéù ãò ïéøåäè ïäåzxeza opiyxce 'ebe "qaki ziaa lke`de" (ci `xwie) aizkc Ð

akey `le lke` `l ,lke` `la akey ,akey `la lke` ,akeye lke` `l` il oi` :mipdk

epteq m`e ."eicba qaki" aizk minrt izy .daix "eicba qaki" xnel cenlz ?oiipn

"lke`de" xnel cenlz dn ,lkd zeaxlozil Ð

qeaik oerh oi`y ,dlik` ick akeyl xeriy

,cin `nh etebe .dlik` ick ddyiy cr micba

aizk `le "`nhi ziad l` `ade" aizk ikdc

ick ddey epiidc ziaa lke`de .micba qeaik

dlik`.eicba qaki Ð.øëë éöç = ñøô úìéëà
,áåøéòì úåãåòñ éúù ïåæîì åúåà íéîëç åøòéù

.òâåðîä úéáì äéöç :(á,áô) ïéáåøéòá ïðúãúô
ïéèç.mixery lyn zhren dziidy ÐáñéîÐ

weqr `ed aqin `edy in .dlik` jxc epiidc

.mixg` mixaca cexh epi`e ,dlik`aíöò
äøåòùë.znd on Ðìäàá àîèî åðéàåÐ

zleblb e` ,dxcy `diy cr ,df xeriyk

.mc` ixa` oipn aex e` ,dnlyïôâdn Ð

ea exriy.ïéé úéòéáø éãë.xifp ixeqi` x`ya Ð

(a,cl) xifp zkqna xn`c o`nl `ki`c

xeriyl oitxhvn eilre oialele mipvxgc

`viy cr oii `ln qekl mpzi m`y ,oii ziriax

`ln qeka xrynd dnec oi`e .oii ziriax epnn

epi`e `ed ar oiic meyn ,oiia xrynl min

qekd zty lr ycbpe uxap `l` ,z`vl xdnn

.mind on xzeiäðàú.da exriy dn Ðúøâåøâë
úáù úàöåäì.milke`d lka exriy Ðéìë ìë

ïøåòéù íéúá éìòá.mdiawpa Ðïåîøëcrc Ð

lawne ,eilr ilk my oenx `ivenk awipy

`edyke .eilk lr qg ziad lray itl .d`neh

ilk la` .mipenx ea ynzyn `ed mizif `iven

xknil cnery one`.`edy lk awpa xedh Ðíéúéæë äéøåòéù áåøxeqi`e ,dliape zn Ð

.dypd cibe ,`nhe ,xzepe ,lebite ,mce ,algùáãmixnze .yac oiiexw dwizn ipin lk Ð

.od dwizn ipin.äøîú = úáúåëíéøåôëä íåéìxy`" `l` ,dlik` dia aizk `lc Ð

(bk `xwie) "dperz `l.iepirn dil rwtne ,dizrc aziinc icin Ðéáéúë éîmelk Ð

?mlek oke ,oihga rbepnd ziae dxeryk mvr dxeza aizkàìù íéîá åøùá ïðéñøâ éëä
.'åë õöåç øáã àäéäøåù÷ úçà àîéðiliir `le ,xity wcdinc .zvveg ,eilr citwne Ð

.citwnd eherin lr opixfb :onwl opixn`e .`in daúåööåç ïðéà ùìùxrydy itl Ð

.`in dia iliire ,xity wcdin `le ,dywåøùáì ìôèä úà.weacd lthd mina `di Ð
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ïôâo`nl `ki`c .xifp ixeqi` x`ya ziriax ick :qxhpewa yxit Ð xifpl oii ziriax ick

m`c .oii ziriax xeriyl oitxhvn oipvxge oilre oialelc (a,cl) xifp zkqna xn`c

qeka xrynl oii `ln qeka xrynd dnec epi`e .oii ziriax epnn `vie oii `ln qekl mpzi

.mind on xzei qekd zty lr ycbpe uxap `l` ,z`vl xdnn epi`e ar oiic ,min `ln

ick otb :qxhpewa yxit (`,c) oiaexir yixae

dvexy rnyn .zewln eaiigl ,xifpl oii ziriax

oiprn df oi`e .oii ziriax dzy m` :xnel

enke ,izixg` `zlin eda opixrync ,mixg`d

`ztqeza `ipz `peeb i`d ike .xwir o`k yxity

`iane oii `ln qek `ian ?dyer `ed cvik :xifpc

`veik dzy m` ,rteye ekezl ozepe ixebi` zif

eae`l m`e ,aiig Ð'x ,`aiwr 'x ixac ,xeht Ð

dzyiy cr aiig epi` :xne` dixfr oa xfrl`

oa xfrl` 'xk oizrnyc `ibeq `zyde .ziriax

xyrc `idd inp ikdc ,jka yegl oi`e .dixfr

.dizeek (`,gl xifp) "oipin dyly" wxtc ziriax

,ixiinw `l `zbelta mzd opixn`c ab lr s`e

.`aiwr iax dlr biltc ab lr s` ,eda yiig `l

"oipin dyly" wxta `zbelta `ki` inp xifpae

miaprd on lk`iy cr aiig epi`e :opzc (`,cl)

ziriax dzyiy cr zxne` dpey`x dpyn ,zifk

ea yie oiia ezt dxy elit` :xne` `aiwr 'x .oii

`pz :[a,gl] `xnba opixn`e .aiig zifk sxvl

zlik`ae ,dizyl xifp ixeqi` edl dncn `nw

'xe .dizya enk ziriax ira inp oialele oilr

migl miapre" `xw xn`c oeik xaq `aiwr

zifka dlik` dn "lk`i `l miyaielk s` Ð

:ef `qxibl dyw zvwe .dizy s` ,xnelk .zifka

?dlik`c icina ziriax jixvnc ogky` `kidc

on lk`iy cr ipzw ikc dil rnync xnel jixve

dpey`x dpyne .dizya oicd `ed ,zifk miaprd

dlik` hiwp xn `l` .dlik`a oicd `ed ziriax dzyiy cr zxne`cdipin silic meynÐ

dizy hiwp xne ,dizy oiprl:xifpa my qixb mz epiaxe .dlik` oiprl dipin silic meyn Ð

aezky mixtq yie .oyi xtqa `vn oke .dlik`l xifp ixeqi` lkl edl dncn `l `nw `pz

dpyn :yexit .ith `gip dlik`l la` .cg` lkde ,dizyl xifp ixeqi`l edl incn `le :oda

zifka dlik` `ied ef `qxible .iccdn opitli `le ,dizyl dlik` oia zwlgn dpey`x

.dlik`c icinae ,`nlr ilekk `iz`e ,xifpl oii zifk :mz epiax qxb oizrnyae .`nlr ilekl

leki okc ?oii `ln qeka zif eze` opixrync dpin `wtp i`nc :mz epiax yexitl dywe

ok enk eniyi my mina oia oiia oia ixebi` zifd eniyiy mewna ,oii enk mina xryl

dn dzeya aiigl opixn`c oeik ,dizyc icina oizrny cinrp m`e .mibfde mipvxgd

hren xac `edc ,oiid on zifk xeriy litnyilekl dlik`c ,mz epiax yexitk xifpc inlyexia rnyn zvwe ,oiia `l` exryl xyt` i`c (`kdn) dixeryc oii dzyc oeikc `hiyt `d Ð

ziriax oldl xn`py xky dn "xky xky" opiyxc eedc ,oii ziriax dzyiy cr dpey`x dpyn :mzd xn`wc ,zifka `nlr`le lk`i `l :xnel exfg .ziriax o`k xen`d xky s` Ð

.zifka dizy s` zifka dlik` dn ,dzyiìëoilke`l ieyrd :[` dpyn] milkc iyily wxt opz qxg ilka la` .milkc f"i wxt ,`ipzin ur ilk iab Ð mipenxk oxeriy miza ilra ilk

zif `ivenk awip :qxg ilka zecn yng (a,dv zay) "ripvnd" seqa xn`c `de .'ek miwynl ieyrd .mizifk oxeriy Ðmipenx lawl `ed ilk oiicre mizif lawln xedh Ðm` epiid Ð

.zif `ivenk enzq la` ,mipenxl ecgiïøåòéùxd :opz [c dpyn] f"i wxt milk zkqna Ð mipenxkexn`y mipene`viy ick jk lk lecb awp jixv `diy `le .dfa df mifeg` dyly Ð

oiyer" wxtae (a,aiw zay) "mixyw el`" wxta ,cere .mipenx xn`w `lc ,cg` oenx :rnyn ,oenx `ivenk :(a,dv zay) "ripvnd" seqa xn` `dc .cal cg` `l` ,zg` zaa ozyly

`ivenk awipe xfge ,enzqe oenx `ivenk awip hwpinl dil ded ?edn oenx `ivenl enilydy cr ,enzqe zif `ivenk awipe xfge ,enzqe zif `ivenk awip :diwfg irac (`,ck oiaexir) "oiqt

df xg` df m`iveny it lr s`c ,mifeg` mipenx dyly hwpc `dc ,yxtl d`xpe ?edn ,mipenx dylyl enilydy cr ,enzqe oenxdf `vei didy enk xv awp jxc z`vl oigep oi` Ð

mifeg` drax` milcbde .i`cn xzei milecb ,mipy e` ,envr ipta icigi lcbc oenxc meyn dfa df mifeg` dyly hwpc :yxtl yi cer .envr ipta df xg`la` .i`cn xzei miphw Ð

dyly milcbd.oda mixryne ,mipepia Ðàìàoiypere oixeriy :opgei 'x xn`c ,(mye `,t) `neic `xza wxtac mixtqd zqxibl dyw o`kn Ð `nlra `zknq` `xwe edpip `zkld

`zknq` `xwc `kd wiqn `d ?iaizk azkin jixtw i`nc ,`qxib dze`l dywe .oiyper ly oixeriy `ni` `l` :ipyne !"dhg ux`" iaizk azkin oixeriy :jixte .ipiqn dynl dkld

qixb jk jezne .`kdc opg 'xc `zlin dlek iziin oixeriyc `xw i`d iziinc `zkec lkac :cere ?iaizk azkin dywd xeriyd lr `ld ,oiyper ly oixeriy `ni` ipynw i`n :cere !`id

mcwend lk :wgvi 'x (xn` `ng) ax xn`c ,dxenb dyxc zvw rnyn (mye `,`n zekxa) "oikxan cvik" wxtae .oiyper ly oixeriy :`ni` `l` ?iaizk azkin oiyper :qxhpewa mzd

.ibilt `l ,iaizk in oixeriy jci`e :mzd wiqnc i`nl `nye .xn`p oixeriyl weqtd lk :oipg 'x xn`c ,oipg 'xc `bilte :xn` xcde "'ebe dhg ux`" xn`py .dkxal mcwen df weqta
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תכלית השלימות הזה של ימות המשיח, שהוא גילוי או אין-סוף ברוך-הוא בעולם הזה הגשמי תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך 
הגלות.

משיחת שבת פרשת דברים ה'תשד"מ



קצג izni`n` cenr e sc ± oey`x wxt`nei
åéìë ùåáì äéä.eicba edl exwi`c Ðãéî àîè àåä."`nhi ziad l` `ade" aizkc Ð

ääùéù ãò ïéøåäè ïäåzxeza opiyxce 'ebe "qaki ziaa lke`de" (ci `xwie) aizkc Ð

akey `le lke` `l ,lke` `la akey ,akey `la lke` ,akeye lke` `l` il oi` :mipdk

epteq m`e ."eicba qaki" aizk minrt izy .daix "eicba qaki" xnel cenlz ?oiipn

"lke`de" xnel cenlz dn ,lkd zeaxlozil Ð

qeaik oerh oi`y ,dlik` ick akeyl xeriy

,cin `nh etebe .dlik` ick ddyiy cr micba

aizk `le "`nhi ziad l` `ade" aizk ikdc

ick ddey epiidc ziaa lke`de .micba qeaik

dlik`.eicba qaki Ð.øëë éöç = ñøô úìéëà
,áåøéòì úåãåòñ éúù ïåæîì åúåà íéîëç åøòéù

.òâåðîä úéáì äéöç :(á,áô) ïéáåøéòá ïðúãúô
ïéèç.mixery lyn zhren dziidy ÐáñéîÐ

weqr `ed aqin `edy in .dlik` jxc epiidc

.mixg` mixaca cexh epi`e ,dlik`aíöò
äøåòùë.znd on Ðìäàá àîèî åðéàåÐ

zleblb e` ,dxcy `diy cr ,df xeriyk

.mc` ixa` oipn aex e` ,dnlyïôâdn Ð

ea exriy.ïéé úéòéáø éãë.xifp ixeqi` x`ya Ð

(a,cl) xifp zkqna xn`c o`nl `ki`c

xeriyl oitxhvn eilre oialele mipvxgc

`viy cr oii `ln qekl mpzi m`y ,oii ziriax

`ln qeka xrynd dnec oi`e .oii ziriax epnn

epi`e `ed ar oiic meyn ,oiia xrynl min

qekd zty lr ycbpe uxap `l` ,z`vl xdnn

.mind on xzeiäðàú.da exriy dn Ðúøâåøâë
úáù úàöåäì.milke`d lka exriy Ðéìë ìë

ïøåòéù íéúá éìòá.mdiawpa Ðïåîøëcrc Ð

lawne ,eilr ilk my oenx `ivenk awipy

`edyke .eilk lr qg ziad lray itl .d`neh

ilk la` .mipenx ea ynzyn `ed mizif `iven

xknil cnery one`.`edy lk awpa xedh Ðíéúéæë äéøåòéù áåøxeqi`e ,dliape zn Ð

.dypd cibe ,`nhe ,xzepe ,lebite ,mce ,algùáãmixnze .yac oiiexw dwizn ipin lk Ð

.od dwizn ipin.äøîú = úáúåëíéøåôëä íåéìxy`" `l` ,dlik` dia aizk `lc Ð

(bk `xwie) "dperz `l.iepirn dil rwtne ,dizrc aziinc icin Ðéáéúë éîmelk Ð

?mlek oke ,oihga rbepnd ziae dxeryk mvr dxeza aizkàìù íéîá åøùá ïðéñøâ éëä
.'åë õöåç øáã àäéäøåù÷ úçà àîéðiliir `le ,xity wcdinc .zvveg ,eilr citwne Ð

.citwnd eherin lr opixfb :onwl opixn`e .`in daúåööåç ïðéà ùìùxrydy itl Ð

.`in dia iliire ,xity wcdin `le ,dywåøùáì ìôèä úà.weacd lthd mina `di Ð
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ïôâo`nl `ki`c .xifp ixeqi` x`ya ziriax ick :qxhpewa yxit Ð xifpl oii ziriax ick

m`c .oii ziriax xeriyl oitxhvn oipvxge oilre oialelc (a,cl) xifp zkqna xn`c

qeka xrynl oii `ln qeka xrynd dnec epi`e .oii ziriax epnn `vie oii `ln qekl mpzi

.mind on xzei qekd zty lr ycbpe uxap `l` ,z`vl xdnn epi`e ar oiic ,min `ln

ick otb :qxhpewa yxit (`,c) oiaexir yixae

dvexy rnyn .zewln eaiigl ,xifpl oii ziriax

oiprn df oi`e .oii ziriax dzy m` :xnel

enke ,izixg` `zlin eda opixrync ,mixg`d

`ztqeza `ipz `peeb i`d ike .xwir o`k yxity

`iane oii `ln qek `ian ?dyer `ed cvik :xifpc

`veik dzy m` ,rteye ekezl ozepe ixebi` zif

eae`l m`e ,aiig Ð'x ,`aiwr 'x ixac ,xeht Ð

dzyiy cr aiig epi` :xne` dixfr oa xfrl`

oa xfrl` 'xk oizrnyc `ibeq `zyde .ziriax

xyrc `idd inp ikdc ,jka yegl oi`e .dixfr

.dizeek (`,gl xifp) "oipin dyly" wxtc ziriax

,ixiinw `l `zbelta mzd opixn`c ab lr s`e

.`aiwr iax dlr biltc ab lr s` ,eda yiig `l

"oipin dyly" wxta `zbelta `ki` inp xifpae

miaprd on lk`iy cr aiig epi`e :opzc (`,cl)

ziriax dzyiy cr zxne` dpey`x dpyn ,zifk

ea yie oiia ezt dxy elit` :xne` `aiwr 'x .oii

`pz :[a,gl] `xnba opixn`e .aiig zifk sxvl

zlik`ae ,dizyl xifp ixeqi` edl dncn `nw

'xe .dizya enk ziriax ira inp oialele oilr

migl miapre" `xw xn`c oeik xaq `aiwr

zifka dlik` dn "lk`i `l miyaielk s` Ð

:ef `qxibl dyw zvwe .dizy s` ,xnelk .zifka

?dlik`c icina ziriax jixvnc ogky` `kidc

on lk`iy cr ipzw ikc dil rnync xnel jixve

dpey`x dpyne .dizya oicd `ed ,zifk miaprd

dlik` hiwp xn `l` .dlik`a oicd `ed ziriax dzyiy cr zxne`cdipin silic meynÐ

dizy hiwp xne ,dizy oiprl:xifpa my qixb mz epiaxe .dlik` oiprl dipin silic meyn Ð

aezky mixtq yie .oyi xtqa `vn oke .dlik`l xifp ixeqi` lkl edl dncn `l `nw `pz

dpyn :yexit .ith `gip dlik`l la` .cg` lkde ,dizyl xifp ixeqi`l edl incn `le :oda

zifka dlik` `ied ef `qxible .iccdn opitli `le ,dizyl dlik` oia zwlgn dpey`x

.dlik`c icinae ,`nlr ilekk `iz`e ,xifpl oii zifk :mz epiax qxb oizrnyae .`nlr ilekl

leki okc ?oii `ln qeka zif eze` opixrync dpin `wtp i`nc :mz epiax yexitl dywe

ok enk eniyi my mina oia oiia oia ixebi` zifd eniyiy mewna ,oii enk mina xryl

dn dzeya aiigl opixn`c oeik ,dizyc icina oizrny cinrp m`e .mibfde mipvxgd

hren xac `edc ,oiid on zifk xeriy litnyilekl dlik`c ,mz epiax yexitk xifpc inlyexia rnyn zvwe ,oiia `l` exryl xyt` i`c (`kdn) dixeryc oii dzyc oeikc `hiyt `d Ð

ziriax oldl xn`py xky dn "xky xky" opiyxc eedc ,oii ziriax dzyiy cr dpey`x dpyn :mzd xn`wc ,zifka `nlr`le lk`i `l :xnel exfg .ziriax o`k xen`d xky s` Ð

.zifka dizy s` zifka dlik` dn ,dzyiìëoilke`l ieyrd :[` dpyn] milkc iyily wxt opz qxg ilka la` .milkc f"i wxt ,`ipzin ur ilk iab Ð mipenxk oxeriy miza ilra ilk

zif `ivenk awip :qxg ilka zecn yng (a,dv zay) "ripvnd" seqa xn`c `de .'ek miwynl ieyrd .mizifk oxeriy Ðmipenx lawl `ed ilk oiicre mizif lawln xedh Ðm` epiid Ð

.zif `ivenk enzq la` ,mipenxl ecgiïøåòéùxd :opz [c dpyn] f"i wxt milk zkqna Ð mipenxkexn`y mipene`viy ick jk lk lecb awp jixv `diy `le .dfa df mifeg` dyly Ð

oiyer" wxtae (a,aiw zay) "mixyw el`" wxta ,cere .mipenx xn`w `lc ,cg` oenx :rnyn ,oenx `ivenk :(a,dv zay) "ripvnd" seqa xn` `dc .cal cg` `l` ,zg` zaa ozyly

`ivenk awipe xfge ,enzqe oenx `ivenk awip hwpinl dil ded ?edn oenx `ivenl enilydy cr ,enzqe zif `ivenk awipe xfge ,enzqe zif `ivenk awip :diwfg irac (`,ck oiaexir) "oiqt

df xg` df m`iveny it lr s`c ,mifeg` mipenx dyly hwpc `dc ,yxtl d`xpe ?edn ,mipenx dylyl enilydy cr ,enzqe oenxdf `vei didy enk xv awp jxc z`vl oigep oi` Ð

mifeg` drax` milcbde .i`cn xzei milecb ,mipy e` ,envr ipta icigi lcbc oenxc meyn dfa df mifeg` dyly hwpc :yxtl yi cer .envr ipta df xg`la` .i`cn xzei miphw Ð

dyly milcbd.oda mixryne ,mipepia Ðàìàoiypere oixeriy :opgei 'x xn`c ,(mye `,t) `neic `xza wxtac mixtqd zqxibl dyw o`kn Ð `nlra `zknq` `xwe edpip `zkld

`zknq` `xwc `kd wiqn `d ?iaizk azkin jixtw i`nc ,`qxib dze`l dywe .oiyper ly oixeriy `ni` `l` :ipyne !"dhg ux`" iaizk azkin oixeriy :jixte .ipiqn dynl dkld

qixb jk jezne .`kdc opg 'xc `zlin dlek iziin oixeriyc `xw i`d iziinc `zkec lkac :cere ?iaizk azkin dywd xeriyd lr `ld ,oiyper ly oixeriy `ni` ipynw i`n :cere !`id

mcwend lk :wgvi 'x (xn` `ng) ax xn`c ,dxenb dyxc zvw rnyn (mye `,`n zekxa) "oikxan cvik" wxtae .oiyper ly oixeriy :`ni` `l` ?iaizk azkin oiyper :qxhpewa mzd

.ibilt `l ,iaizk in oixeriy jci`e :mzd wiqnc i`nl `nye .xn`p oixeriyl weqtd lk :oipg 'x xn`c ,oipg 'xc `bilte :xn` xcde "'ebe dhg ux`" xn`py .dkxal mcwen df weqta
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åéúBòaöàa åéúBòaèå ,åéìâøa åéìcðñå åéìk Leáì äéä̈¨¨¥¨§©§¨¨§©§¨§©§¨§¤§§¨
¯éãëa ääLiL ãò íéøBäè ïäå ,ãiî àîè àeä¨¥¦¨§¥§¦©¤¦§¤¦§¥

ìëBàå áñéî ,ïéøBòN út àìå ïéhç út ,ñøt úìéëà£¦©§¨©¦¦§Ÿ©§¦¥¥§¥
äøBòN .ïzôéìa¯òbîa ànèî äøBòOk íöò :ïðúc §¦§¨§¨¦§©¤¤©§¨§©¥©©

ïôb .ìäàa ànèî Bðéàå ,àOîáe¯ïéé úéòéáø éãk §©¨§¥§©¥¨Ÿ¤¤¤§¥§¦¦©¦
äðàz .øéæpì¯ïBîø .úaL úàöBäì úøâBøâk¯:ïðúc ©¨¦§¥¨¦§¤¤§¨©©¨¦¦§©

ïîL úéæ õøà" .íéðBnøk ïøeòéL íézá éìòá éìk ìk̈§¥©£¥¨¦¦¨¨¦¦¤¤¥¤¤
"Láãe¯äéøeòéL ìk .íéúéfk äéøeòéL ìkL õøà §¨¤¤¤¨¦¤¨©¥¦¨¦¤¨

àîéà àìà !ïðéøîàc éðä àkéà àä !?Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨¨¦¨¨¥§¨§¦©¤¨¥¨
Lác .íéúéfk äéøeòéL áBøL¯íBéa äqbä úáúBëk ¤¦¤¨©¥¦§©§¤¤©©¨§

ïéøeòéL ,àøañúå .eäðéð àúééøBàc àîìà .íéøetkä©¦¦©§¨§©§¨¦§§¦§§¨¦¦
àzëîñà àø÷e ,eäðéð àúëìä :àìà ?éáéúk éî¦§¦¦¤¨¦§§¨¦§§¨©§©§¨
õçøå" :áéúëc ,eäðéð àúééøBàc ïéöéöç .àeä àîìòa§¨§¨£¦¦§©§¨¦§¦§¦§¨©

"íéna BøNa úà¯ïéáì Bðéa õöBç øác àäé àìL ¤§¨©©¦¤Ÿ§¥¨¨¥¥§¥
øa øa äaøãk ,BøòNì àúëìä éàúà ék !íénä©©¦¦£©¦§§¨¦§¨¦§©¨©©
äøeL÷ úçà àîéð :àðç øa øa äaø øîàc .äðç̈¨§¨©©¨©©¨¨¦¨©©§¨

¯ìL ,úööBçL¯.òãBé éðéà íézL .úBööBç ïðéà ¤¤¨¥¨§§©¦¥¦¥©
BøNa úà õçøå" :áéúëc ,eäðéð àúééøBàc éîð BøòN§¨©¦§©§¨¦§¦§¦§¨©¤§¨

"íéna¯eäéð éàîe ,BøNáì ìôhä "úà"¯!BøòN ©©¦¤©¨¥¦§¨©¦§¨
àúëìä éàúà ék¯:÷çöé éaø øîàc .÷çöé éaøãëì ¦£©¦§§¨§¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨
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קצד
izni`na cenr e sc ± oey`x wxt`nei

äøåú øáã.ipiqn dynl dkld Ðåáåø,zg` zg` xeyw e` ,hiha spehn exry aex Ð

eilr citwne.uveg Ðåéìò ãéô÷î ïéàlihae ,elhil eteq oi`e li`ed ,ditebk dil ded Ð

.uiig `le ,diablãéô÷î åðéàù åáåø ìò åøæâådvivgl zvwna ince ,aex iede li`ed Ð

.`ziixe`cãéô÷îä åèåòéî ìòå.dctwda dil ince li`ed Ðäøæâdynl dkld e`l Ð

citwnd eaexe ,opaxcn dxifb `l` ,`ed ipiqn

.ipiqn dynl dkld iedc `ed diceglàä
ïøîàã.dxyr daebl Ðäãåäé éáøì àçéðäÐ

.`zkld jixhv` ,i`xwn dil `wtp `lcãåâì
,wiq` e` zig` ceb e` ,cbinl jixvc `kidl Ð

dxwz it da opixn`c ,drwaa dxcqk` oebk

.mzeqe cxeiãåáìå.dylyn zegt Ðïôåã
äîå÷ò.zen` rax`n zegt Ðïúëìäë íéúù

zinexc e` ,m`b oink zipetve zigxfn Ð

.ziaxrneïúëìäëÐ

.dkeq jyn xeriykíà ùé
úøåñîìdyn azky dnk Ð

,l`xyil dxez xtqa xqne

zkqa" :`xwp `edy enk `le ,xwirde m`d `id

cg "izayed zekqa ik" "zkqa eayi" "eayz

.oixqg oixze `lnúëñá.`cg rnyn Ðäéôåâì
oey`x xn`pd weqt ,zeligz oiyxec oi`c Ð

.`z` irnynl `l` dyxcl epi`àúëìéäÐ

ipiqn dynl dkld lirl opixn`c `dikdl Ð

dirxbinl zevignl `zkld ,dil xnz` inp

.gtha dil ibqinle dkeq otec ziyilyläëëñ
àø÷ éòá àì,`wtp ditebc `zernynnc Ð

.`iixwn `l jkq `la dkeqcúåìéçú ïéùøåãÐ

.drax` edl eed .dyxcl'åâå øåúñîìå äñçîì
,`ed mxfn dqgn e`l zevign rax` `lae Ð

mxfd z` aiyn gexdy

.uextd otec jxcãâðë
àöåéämewn Ð

dfi`a ,dlk dvigndy

mizyd m` dvxiy

zipetv zigxfndyri Ð

zipetvd seqa gthd

e` ,axrn cvl erevwna

.mexc cvl zigxfna
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øáãxyaa la` ,xrya ixii` `kdc miyxtnyi Ð uveg eilr citwne eaex dxezuveg Ð

zenai) "lxrd" wxt opixn`c `dn mz epiaxl dywe .citwn epi`y eherin elit`

dxiibzpy zxaern zixkp :(mye `,gr`niz ike ?i`n` :jixte .dliah jixv oi` dpa Ð

wgvi iaxc meynelek la` ,eaex `l` epy `l :`pdk ax xn`d Ð`zyde .uveg Ð

,edyn elit` xyaac :iieyw`l dil ded `ticrc

`xeriy aidiwcn :cere !uveg citwn epi` elit`e

iziine ,(d dpyn h wxt) ze`ewn zkqna dvivga

lr :(`,ciw zay) "mixyw el`" seqa dl

xqi`k cr :xne` l`ilnb oa oerny oax zrcxnd

icinlz ly ,mi`pa ly :mzd iziin cer .iwlhi`d

.oiccv ipyn xea lye ,uveg cg` cvn ,minkg

ecba lr mc :(a,gv) "z`hg mc" seqa migafaeÐ

`ed gah m`e .uvegecba lr aax .uveg epi` Ð

`ed aax xken m`e ,uveg Ðm`e !uveg epi` Ð

eherinl `le eaexl `zkld `z`c oeik :xn`z

"exya" opiyxcc ,`z` i`nl `xw ok m``ly Ð

:xnel yie ?mind oial epia uveg xac `di

`nw wxta `zi`ck ,mixzqd zial jixhv`c

.(`,dk) oiyecwc

éáøåecen edlek Ð `xwnl m` yi xaq oerny

mpg lr `lc ,zxeqne `xwn opiyxcc

;ibilt iccd` iygkinc `zlina `l` .ok azkp

yixa `aiwr 'x ogky`ck ,xwir `xwn :xaq xnc

lk" wxtae .`xwnl m` yi xaqc (`,c) oixcdpq

`xwn yixcc ,iper mgl iab (`,el migqt) "dry

'x :opz (a,cl onwl) "lefbd alel" wxtae .zxeqne

jk cg` bexz`e cg` alely myk xne` `aiwr

aizkcn cg` alel :[`,al] `xnba opiyxce .'ek

m` yi `kd xaqc ,oerny 'x oke .e"ie xqg "ztk"

ecbaa" iab (a,gi) oiyecwc `nw wxtae ,`xwnl

iaxlc :dyw ,edine .zxeqne `xwn yixc "da

i`n`e ,cegl `xwn `l` mzd yixc `lc `aiwr

mgl" iab opixn`ck ,oerny 'xk ediiexz yixc `l

m` yi xaqc `aiwr 'x ogky` :cere ?"iper

`aiwr 'x xiykn [a,f] jenqa onwle ,`xwnl

meyn `zrny gkene .dpitqd y`xa dkeq

ira `l :`nl` .opira i`xr zxic dkeq xaqwc

opixn`wck ,`ed `nrh cgc .ozkldk yly

biltc l`ilnb (oa oerny) oaxc ,`zrny `edda

m` .opira raw zxicc dkeqa oiey `aiwr 'xc`

yi dfa ,edine !zxeqnl m` yi `aiwr 'x xaq ok

edlek xn`wc i`dc ,onwl yxt`y enk xnel

opira raw zxic dkeq edl `xiaqliaya `l Ð

r la` .oiey ediy'xe `aiwr 'x `dc :dyw ce

dkizg` iaiigne ,`xwnl m` yi ixaqc oerny

iab (a,ak zezixka) "dhigy mc" wxta zg`

dipyd z` lk`e xg` `ae dpey`xd z` lk`e cg` `a ,ycw ly dkizge oileg ly dkizgoi`ian mdipy :xne` oerny 'x .`aiwr 'x ixac ,ielz my` `ian dfe ielz my` `ian df Ð

aiignc o`ne ,dia `pixw "zevn"c meyn (a,fi zezixk) "lk` wtq" wxta opixn` zekizg izyn dkizg irac o`ne .zekizg izyn dkizg opira `l :`nl` .oneye alg iab oke .cg` my`

zevn izy ediieexzc ,zifk efn dfe zifk efn df lk`y ,zelecb zekizg izya dhigy mcc `idd yxtl oi`e .aizk "zvn" ,zxeqnl m` yi xaqdkizg ira `lc meyn `nrh jgxk lrc Ð

mipy dligzkl eedc oeikc :xnel oi`e .ediipia `ki` zekizg izyn dkizg :xn`wc iqei 'x iab ,`xnba oiwxit idliya mzd gkenck ,zekizg izyn.`xeqi` rawi`c meyn ,zevn aeyg Ð

da opixw zevnc meyn `nrh yxtnc dax la` ,(`,gi zezixk) "lk` wtq" wxt yixa ikd xn`wc `ed ongp ax `dc`pyil i`dl oerny 'xcn `iyw cere .mzd gkenck ,llk dil zil Ð

zgz dkeq `nlr ilekl opilqt (a,h) onwlc :dyw cere .`xwnl m` yi :xaqw "lk`i cg` ziaa" iab (a,et migqt) "oilev cvik" wxt seqae ,zxeqnl m` yi `nlr ilekc `kd opixn`c

.`xwnl m` yi opixn` `le ,"zkqa" aizkcn dkeq

ïéùøåãáyixa qxhpewd yxity enk `le .zeligz yixc `lc o`nl ,`pipnl dil opinwen `le ditebl cg lc ikd elit`e ,`xw ira `l dkkq `nlr ileklc rnyne Ð ibltinw zeligz

zeligz oiyxec oi` yxitc .dyxta iaizk "midl`" `zlz iab (a,b) oixcdpqzeligz oiyxec oi` `nlr ileklc mzd wiqnc i`nl 'itl `iyw cere dgnenl jixhv`c meyn Ð

zi`c o`n :iypi` ixn`ck ,hwp `nlrc `pyil (envr) (opgei) 'xe .envr qxhpewa my yxity enk ,dgnen opirci ded `l hteyn i`c ,hteyd l` `xw aezkp ok m` :diy`i 'x dil xn`e

oiyxec oi`c ,ditebl cg lc ikd elit` ,dgnenl jixhvi` `l elit` i`ce `l` !`piipnl iz` ied ok m` ,heicd hrnn `l hteync oeike ,heicd iabl `le libxd ,`piic iabl axwil `pic dil

oiyxec oi`c opixn` `le `piipnl edlek opiyxcc ,wcwcl jixv (a,ci) oixcdpqc `nw wxt seqc mipdk dxyre "zthhl zethehl" "zpxw zepxw"c (a,c) oixcdpq yixac ipd lke .zeligz

.zeligzäëåñå"axegn mnei lvl didz dkeqe" diixw `cd on oerny 'xc `nrh ;opixn` inlyexia Ð lvl didz"xezqnle dqgnl" ,zg` ixd Ð"xhnne mxfn" ,mipy ixd Ð.mipy Ð

"xhnne mxfn" :ixn` opaxe.zg` Ð
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åéìò ãét÷îe Baeø ,äøBz øác¯BðéàLå ,õöBç §©¨©§¦¨¨¥§¤¥
åéìò ãét÷î¯BðéàL Baeø ìò eøæâå .õöBç Bðéà ©§¦¨¨¥¥§¨§©¤¥

ãét÷nä Bèeòéî ìòå ,ãét÷nä Baeø íeMî ãét÷î©§¦¦©©§¦§©¦©©§¦
øæâéìå .ãét÷nä Baeø íeMîBðéàL Bèeòéî ìò éîð ¦©©§¦§¦§©©¦©¦¤¥

Baeø íeMî éîð éà ,ãét÷nä Bèeòéî íeMî ãét÷î©§¦¦¦©©§¦¦©¦¦
øæâðå íe÷éð ïðàå ,äøéæb àôeb àéä !ãét÷î BðéàL¤¥©§¦¦¨§¥¨©£©¥§¦§©

ïévéçî ?äøéæâì äøéæb¯éaøì àçéðä .ïøîàc àä §¥¨¦§¥¨§¦¦¨©£¨©¨¦¨§©¦
éàúà ék ?øîéîì àkéà éàî øéàî éaøì àìà ,äãeäé§¨¤¨§©¦¥¦©¦¨§¥©¦£©

àúëìä¯ãeáìå ãBâììL dì ïéàLå" .äne÷ò ïôBãåL ¦§§¨§§¨§¤£¨§¤¥¨¨
eìéôà úéLéìLe ,ïúëìäk íézL :ïðaø eðz ."úBðôc§¨¨©¨©§©¦§¦§¨¨§¦¦£¦

.çôèìL :øîBà ïBòîL éaøúéòéáøe ,ïúëìäk L ¤©©¦¦§¥¨§¦§¨¨§¦¦
íà Lé :éøáñ ïðaø ?éâìtéî÷ éàîa .çôè eìéôà£¦¤©§©¨¦©§¦©¨©¨§¦¥¥
ïðaø .àø÷nì íà Lé :øáñ ïBòîL éaøå ,úøBñnì©¨¤§©¦¦§¨©¥¥©¦§¨©¨©
"úBkqa úkqa úkqa" ,úøBñnì íà Lé :éøáñ̈§¦¥¥©¨¤©ªŸ©ªŸ©ª

¯déôeâì ãç ìc ,òaøà ïàk éøä¯eäì eLt £¥¨©§©©©§¥¨§
.àúìzdúòøâe àúëìä éàúàå ,ïúëìäk íézL §¨¨§©¦§¦§¨¨©£©¦§§¨§©£¨

ì,úéLéìLdî÷BàåLé :øáñ ïBòîL éaø .çôhà ¦§¦¦§§¨©¤©©¦¦§¨©¥
"úBkqa úBkqa úBkqa" :àø÷nì íà¯ïàk éøä ¥©¦§¨©ª©ª©ª£¥¨

déôeâì àø÷ ãç ìc ,LL¯ìL .òaøà eäì eLtL ¥©©§¨§¥¨§©§©¨
dúî÷Bàå úéòéáøì dúòøâe àúëìä éàúà ,ïúëìäk§¦§¨¨£©¦§§¨§©£¨¦§¦¦§©§¨
íà Lé àîìò éìeëc :àîéà úéòa éàå .çôhà©¤©§¦¨¥¥¨§¥¨§¨¥¥
àéòa äëëñ :øáñ øî ;éâìtéî÷ àäa àëäå ,àø÷nì©¦§¨§¨¨§¨¨¦©§¦¨¨©§¨¨¨£¨
úéòaéàå .àø÷ àéòa àì äëëñ :øáñ øîe ,àø÷§¨¨¨©§¨¨¨¨£¨§¨§¦¨¥
àäa àëäå ,úøBñnì íà Lé àîìò éìeëc :àîéà¥¨§¥¨§¨¥¥©¨¤§¨¨§¨

àúëìä éàúà ék :øáñ øî :éâìtéî÷¯òøâì,øîe ¨¦©§¦¨¨©¦£©¦§§¨¦§Ÿ©¨
àúëìä éàúà ék :øáñ¯éñBäì:àîéà úéòaéàå .ó ¨©¦£©¦§§¨§¦§¦¨¥¥¨

àúëìä éàúà ék àîìò éìeëc¯íà Léå ,òøâì §¥¨§¨¦£©¦§§¨¦§Ÿ©§¥¥
ïéLøBãa àëäå ,úøBñnì:øáñ øî ;éâìtéî÷ úBìéçz ©¨¤§¨¨§§¦§¦¨¦©§¦¨¨©

,úBìéçz ïéLøBcdéîòè :øîà äðzî áø .úBìéçz ïéLøBc ïéà :øáñ øîeïBòîL éaøc §¦§¦¨¨©¥§¦§¦©©¨¨¨©©§¥§©¦¦§
äñçîìe áøBçî íîBé ìöì äéäz äkeñå" :àëäîøBzñîìeíøfîçôè BúBàå "øènîe ¥¨¨§¨¦§¤§¥¨¥¥§©§¤§¦§¦¤¤¦¨¨§¤©

:áøì éñà áøå àðäk áø déì éøîà .àöBiä ãâðk Bãéîòî :áø øîà ?Bãéîòî ïëéä¥¨©£¦¨©©©£¦§¤¤©¥¨§¦¥©¨£¨§©©¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dkeq(iyily meil)

äøBz øác`vnp uvegd xryd m` wx ,ipiqn dynl dkld - §©¨
aBaeøipta dxry dxry xeyw e` hiha spehn exry aexy oebk -

,dnvrå`edåéìò ãét÷îmixywd e` jelkld lr xrhvny - §©§¦¨¨
`ed if` ,mxiqdl dvexeõöBç.dvivgd z` xiqd `le lah m` ¥

eote`aåéìò ãét÷î BðéàLaexa `ed elit` ,exryepi`y oeik ¤¥©§¦¨¨
e etebl lhazn ,myn exiqdl cizrõöBç Bðéà.åminkgeøæâm`y , ¥¥§¨§

dvivg yi,Baeø ìòk elit`ãét÷î BðéàLexiqdl dvex epi`e eilr ©¤¥©§¦
dxifb ,uvegãét÷nä Baeø íeMîon uveg citwn m`y oeik - ¦©©§¦

`ly ick ,citwn epi`y mb uevgiy minkg exn` ,eaexa dxezd
eaexa la` ,eleka `idyk `weec dxn`p dvivgy xnel erhi

.citwn epi`l citwn oia welig epiai `le dvivg dpi`åexfb okìò §©
lr wx z`vnpd dvivgãét÷nä Bèeòéîdxifb ,Baeø íeMî ¦©©§¦¦

,ãét÷nälr citwn `ed mdipyay oeiky xnel erhi `ly ick ©©§¦
oicd `ed ,eherin lr `idyk dvivg dpi` ok it lr s`e dvivgd
j` .elek lr dpi`y onf lk citwnyk elit` dvivg dpi` eaexay
minkg exfb `l ,citwn epi` mbe eherin lr wx `id dvivgdyk

.cv meya [citwnd eaex] dxez xeqi`l llk dnec epi`y oeik
xeqi`l dnec epi` citwn epi`y eheriny s` :`xnbd zl`eyŸ
eherinl] opaxc xeqi`l dnec `ed ixd ,[citwnd eaex] dxez

,[citwn epi`y eaexle citwndãét÷î BðéàL Bèeòéî ìò énð øæâéìå§¦§©©¦©¦¤¥©§¦
dxifb ,dvivg aygiiyíeMîl dnec `edyãét÷nä Bèeòéîjka ¦¦©©§¦

,eherina dvivgd mdipyayíeMî énð éàl dnec `edyBaeø ¦©¦¦
ãét÷î BðéàLdper .dvivgd lr citwn epi` mdipyay jka ¤¥©§¦

y oeik :`xnbdàôeb àéäcitwnd eherine citwn epi`y eaex - ¦¨
meyn `l` dvivg aygp epi`äøéæb,åikäøéæb øæâðå íe÷éð ïðà §¥¨§£©¥§¦§©§¥¨

,äøéæâìxeqi` lr xeariy `ed yygdyk dxifb mixfeb oi` `ld ¦§¥¨
.dxifb meyn xq`py opaxc

exn`p oivigny ax ixac jynd z` x`al dkiynn `xnbd
:ipiqn dynl dkldïévéçîl ezpeek ,ax xn`yïøîàc àä- §¦¦¨©£¨¨

dywn .migth dxyr dkeq zvign xeriyy lirl x`eanl
:`xnbdäãeäé éaøì àçéðäxaeqy(:d lirl)ycwnd ilk zn`y ¨¦¨§©¦§¨

zvign xeriy cenll ozip `l ezhiyle migth dyng za dzid
z`f cenll jxved jk meyn ,zxetkde oex`d zcinn dkeq

.ipiqn dynl dkldnøéàî éaøì àlàycwnd ilk zn`y xaeqd ¤¨§©¦¥¦
dkeq zvign xeriy cenll ozip ezhiyle ,migth dyy za `id

ok m` ,zxetkde oex`d zcinnøîéîì àkéà éàîdn myl - ©¦¨§¥©
:`xnbd zvxzn .zevign oipra ipiqn dynl dkldd dxn`pék¦

àúëìä éàúà,zevign oipra ipiqn dynl dkld -ìmipic ycg £¨¥¦§§¨§
.` :dvign zeklda mitqepãBâ,migth dxyr ddeabd dvign -

`ede ,dpnid dlrnly mewnl mb dvignk aygidl dleki minrt
zevignd z` mikyen eli`k dyrpy eyexite 'wiq` ceb' `xwpd
dhnly mewnl dvignk aygidl dleki minrte ,dlrn itlk
dvignd z` mikyen eli`k ,'zig` ceb' `xwpd `ede ,dpnid

.a .dhn itlkãeáìå,mezqk aygp migth dylyn zegt xie` - §¨
aygp ,migth dyelyn zegt llg da yiy dvign jk meyne

.b .dxyk dvignde mezqk llgdäne÷ò ïôBãåda yiy dkeq - §¤£¨
rax`n zegt agx `ede dkeqd ilzekn cg`l jenqa leqt jkq
eli`k lzekd z` mi`exy epiidc 'dnewr otec' da mixne` ,zen`
wlgk aygp leqtd jkqde] xykd jkql cr mwrzn `ed

:dkeqd z` xiykdl df otec sxhvne ,[otecdn
:dpyna epipyådkeqìL dì ïéàLúBðôc Ld`ian `xnbd .dleqt §¤¥¨¨Ÿ§¨

:ziyilyd otecd ly xeriyd z` x`al `ziixa,ïðaø eðzdkeq ¨©¨¨
da eidiy jixv dxykíézLïúëìäkzecnerd zeptc izy - §©¦§¦§¨¨

dkeq jyn xeriyk zegtl mkxe`y ,zief oxwa efl ef zekenq
,[migth dray] dphwåd otecdúéLéìL`dzy iceléôàagexa §§¦¦£¦

çôè.cala cg`ïBòîL éaøe wlegøîBàzeptc izya ic oi`y ¤©©¦¦§¥
a jxev yi `l` ,gth ziyilye ozkldkìLLzeptcå ,ïúëìäkwx ¨Ÿ§¦§¨¨§

d otecdúéòéáødidzy witqn.çôè eléôà §¦¦£¦¤©
:`xnbd zx`aníà Lé éøáñ ïðaø ,éâìôéî÷ éàîaúøBñnìyi - §©¨¦§§¥©¨¨¨§¥¥¥©¨¤

cewipd `ll dxeza dyn xqny itk aezkd zernyn z` yexcl,
àø÷nì íà Lé øáñ ïBòîL éaøåitl zeidl dkixv dyxcd xwir - §©¦¦§¨©¥¥©¦§¨

yxey oaei df itle ,cewipd mr `xwp `edy itk aezkd zernyn
y .mzwelgnïðaøúøBñnì íà Lé éøáñdxeza xn`py oeike , ©¨¨¨§¥¥¥©¨¤

miinrt'úkqa úkqa'mrte ,cigi oeyla mzernyny [e"`e `la] ©ªŸ©ªŸ
ztqep'úBkqa',[mizyÎ] miax oeyla dzernynyïàk éøä ©ª£¥¨

zernynaòaøàminrt,'dkeq'déôeâì ãç ìcmdn zg` zgtd - ©§©©©§¥
,dkeq zevn oic xwir epnn cenll ickeäì eLtàúìzex`yp - ¨§§¨¨

yly dkeql zeyrl jixvy minkg eyxc o`kne ,yly epicia
minkg elaiwy `l` ,zeptcíézLzeidl zekixv zeptcdn §©¦

ïúëìäk,dkeqd agex lklàúëìä éàúàådynl dkld d`ae - §¦§¨¨£©¨¥¦§§¨
,ipiqndúòøâedzigtd -ìd otecdî÷Bàå úéLéìùdzcinrde - §©£¨§§¦¦§§¨
.çôhàe,àø÷nì íà Lé øáñ ïBòîL éaøzyely lkay oeike ©¤©©¦¦§¨©¥¥©¦§¨

azkp eli`k df ixd ,miax oeyla `ed `xwnd zernyn minrtd
dxeza'úBkqa úBkqa úBkqa'lkd jqay,LL ïàk éøäy `l`ìc ©ª©ª©ª£¥¨¥©

déôeâì àø÷ ãçdpi` 'zekqa' weqta azkpy dpey`xd mrtd - ©§¨§¥
ok m`e ,dkeq zevn xwir z` dpnn yexcl jixvy oeikn dyxcl

eäì eLtdyxclòaøàdyxcl [miax oeyl] 'zekqa' miinrt - ¨§©§©
y minkg elaiwe ,dkeql zeptc rax` jixvyìLLzeptcdn ¨Ÿ

zeidl zekixv,ïúëìäkeàúëìä éàúàdynl dkld d`ae - §¦§¨¨£¨¥¦§§¨
,ipiqndúòøâeìd otec.çôhà dúî÷Bàå ,úéòéáø §©£¨¨§¦¦§§§¨©¤©

:mzwelgn xe`iaa ipy jldnàîìò éleëc ,àîéà úéòa éàåoia - §¦¨¥¥¨§¥¨§¨
y mixaeq oerny iax oiae opax,àø÷nì íà Léx`eand itle ¥¥©¦§¨

minrt izy epcia ex`yp ,dkeq zevn xwirl jxvp cg` weqty
,zeptc rax` dkeql jixvy mzernyny miax oeyla 'zekqa'

øáñ øî ,éâìôéî÷ àäa àëäåy exaq opax -àø÷ àéòa äëëñ- §¨¨§¨¨¦§§¥©¨©§¨¨¨£¨§¨
dpi` jkq `la dkeqy xnel jkqd oicl jxvp micenildn cg`
dkldd d`ae ,zeptc yely wx yexcl epl xzep ok m`e ,dkeq
.gth lr dzcinrde ziyilyd otecd z` dzigtde ipiqn dynl

øáñ øîezeptc rax`a jxev yi dxezdny cnly oerny iax - ©¨©
y ,xaqàø÷ àéòa àì äëëñjkqd my lr `ed 'dkeq'y oeik §¨¨Ÿ¨£¨§¨

oey`xd weqtdn ok m` ,dxyk dkeqd oi` jkq `lay heyte
ipyne ,jkqd oic z` epcnl dkeq oic xwir z` epcnl epnny
dkeqa eidiy cenll yi ,miax oeyl zekeqa xn`py miweqtd

.gth ly ziriaxde ozkldk yly zeptc rax`
:mzwelgn xe`iaa iyily jldnàîìò éleëc ,àîéà úéòaéàåoia §¦¨¥¥¨§¥¨§¨
y mixaeq oerny iax oiae opaxúøBñnì íà Léx`eand itle , ¥¥©¨¤

yexcl yiy `vnp ,dkeq zevn xwirl zkxvp zg` dyxcy
,zeptc ylya dkeq xykdy miweqtdnøî ,éâìôéî÷ àäa àëäå§¨¨§¨¨¦§§¥©

øáñ,mixaeq opax -àúëìä éàúà ékòøâìipiqn dynl dkldy - ¨©¦£¨¥¦§§¨§©¥©
dkixvdy zeptcd zylyn zg`y xnele dxez oicn zegtl d`a

.gth xeriya dl ic dxezdøîeny iax -oerøáñ,éàúà ék ©¨©¦£¨¥
àúëìäéñBäìóoic lr siqedl d`a ipiqn dynl dkldy - ¦§§¨§¦

jixv ,dxezd dkixvdy zeptcd yly calny xnele ,dxezd
.gth xeriya ziriax otec siqedl

:mzwelgn xe`iaa iriax jldn,àîéà úéòaéàåàîìò éleëcoia §¦¨¥¥¨§¥¨§¨
y mixaeq oerny iax oiae opaxàúëìä éàúà ékòøâì,dxez oicn ¦£¨¥¦§§¨§©¥©

åy mixaeq ok,úøBñnì íà Lémizy] miaezkd zyelyay `vnp §¥¥©¨¤
,'dkeq' minrt rax` yi [`ln cg`e mixqgïéLøBãa àëäå§¨¨§§¦

éâìôéî÷ úBléçzz` yexcl ozip m`d ewlgp oerny iaxe opax - §¦¨¦§§¥
,zeptc oicl oey`xd weqtdøáñ øîy xaeq oerny iax -ïéLøBc ©¨©§¦

úBléçzrax` o`k yie ,oey`xd weqtd z` mb yexcl ozipy - §¦
dkld d`ae ,zeptc rax`a dkeq xykdy mdn cenll zeyxc
,gth lr dzcinrde ziriaxd otecd z` dzigtde ipiqn dynl

øáñ øîey mixaeq opax -úBléçz ïéLøBc ïéà,etebl jxvpy itl ©¨©¥§¦§¦
ylya dkeq xykdy cenll minrt yly `l` o`k oi` oky oeike
ziyilyd otecd z` dcinrde ipiqn dynl dkld d`ae ,zeptc

.gth xeriy lr
:mzwelgn xe`iaa iying jldnéaøc déîòè ,øîà äðzî áø©©¨¨¨©©£¥§©¦
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dkeq(iyily meil)

äøBz øác`vnp uvegd xryd m` wx ,ipiqn dynl dkld - §©¨
aBaeøipta dxry dxry xeyw e` hiha spehn exry aexy oebk -

,dnvrå`edåéìò ãét÷îmixywd e` jelkld lr xrhvny - §©§¦¨¨
`ed if` ,mxiqdl dvexeõöBç.dvivgd z` xiqd `le lah m` ¥

eote`aåéìò ãét÷î BðéàLaexa `ed elit` ,exryepi`y oeik ¤¥©§¦¨¨
e etebl lhazn ,myn exiqdl cizrõöBç Bðéà.åminkgeøæâm`y , ¥¥§¨§

dvivg yi,Baeø ìòk elit`ãét÷î BðéàLexiqdl dvex epi`e eilr ©¤¥©§¦
dxifb ,uvegãét÷nä Baeø íeMîon uveg citwn m`y oeik - ¦©©§¦

`ly ick ,citwn epi`y mb uevgiy minkg exn` ,eaexa dxezd
eaexa la` ,eleka `idyk `weec dxn`p dvivgy xnel erhi

.citwn epi`l citwn oia welig epiai `le dvivg dpi`åexfb okìò §©
lr wx z`vnpd dvivgãét÷nä Bèeòéîdxifb ,Baeø íeMî ¦©©§¦¦

,ãét÷nälr citwn `ed mdipyay oeiky xnel erhi `ly ick ©©§¦
oicd `ed ,eherin lr `idyk dvivg dpi` ok it lr s`e dvivgd
j` .elek lr dpi`y onf lk citwnyk elit` dvivg dpi` eaexay
minkg exfb `l ,citwn epi` mbe eherin lr wx `id dvivgdyk

.cv meya [citwnd eaex] dxez xeqi`l llk dnec epi`y oeik
xeqi`l dnec epi` citwn epi`y eheriny s` :`xnbd zl`eyŸ
eherinl] opaxc xeqi`l dnec `ed ixd ,[citwnd eaex] dxez

,[citwn epi`y eaexle citwndãét÷î BðéàL Bèeòéî ìò énð øæâéìå§¦§©©¦©¦¤¥©§¦
dxifb ,dvivg aygiiyíeMîl dnec `edyãét÷nä Bèeòéîjka ¦¦©©§¦

,eherina dvivgd mdipyayíeMî énð éàl dnec `edyBaeø ¦©¦¦
ãét÷î BðéàLdper .dvivgd lr citwn epi` mdipyay jka ¤¥©§¦

y oeik :`xnbdàôeb àéäcitwnd eherine citwn epi`y eaex - ¦¨
meyn `l` dvivg aygp epi`äøéæb,åikäøéæb øæâðå íe÷éð ïðà §¥¨§£©¥§¦§©§¥¨

,äøéæâìxeqi` lr xeariy `ed yygdyk dxifb mixfeb oi` `ld ¦§¥¨
.dxifb meyn xq`py opaxc

exn`p oivigny ax ixac jynd z` x`al dkiynn `xnbd
:ipiqn dynl dkldïévéçîl ezpeek ,ax xn`yïøîàc àä- §¦¦¨©£¨¨

dywn .migth dxyr dkeq zvign xeriyy lirl x`eanl
:`xnbdäãeäé éaøì àçéðäxaeqy(:d lirl)ycwnd ilk zn`y ¨¦¨§©¦§¨

zvign xeriy cenll ozip `l ezhiyle migth dyng za dzid
z`f cenll jxved jk meyn ,zxetkde oex`d zcinn dkeq

.ipiqn dynl dkldnøéàî éaøì àlàycwnd ilk zn`y xaeqd ¤¨§©¦¥¦
dkeq zvign xeriy cenll ozip ezhiyle ,migth dyy za `id

ok m` ,zxetkde oex`d zcinnøîéîì àkéà éàîdn myl - ©¦¨§¥©
:`xnbd zvxzn .zevign oipra ipiqn dynl dkldd dxn`pék¦

àúëìä éàúà,zevign oipra ipiqn dynl dkld -ìmipic ycg £¨¥¦§§¨§
.` :dvign zeklda mitqepãBâ,migth dxyr ddeabd dvign -

`ede ,dpnid dlrnly mewnl mb dvignk aygidl dleki minrt
zevignd z` mikyen eli`k dyrpy eyexite 'wiq` ceb' `xwpd
dhnly mewnl dvignk aygidl dleki minrte ,dlrn itlk
dvignd z` mikyen eli`k ,'zig` ceb' `xwpd `ede ,dpnid

.a .dhn itlkãeáìå,mezqk aygp migth dylyn zegt xie` - §¨
aygp ,migth dyelyn zegt llg da yiy dvign jk meyne

.b .dxyk dvignde mezqk llgdäne÷ò ïôBãåda yiy dkeq - §¤£¨
rax`n zegt agx `ede dkeqd ilzekn cg`l jenqa leqt jkq
eli`k lzekd z` mi`exy epiidc 'dnewr otec' da mixne` ,zen`
wlgk aygp leqtd jkqde] xykd jkql cr mwrzn `ed

:dkeqd z` xiykdl df otec sxhvne ,[otecdn
:dpyna epipyådkeqìL dì ïéàLúBðôc Ld`ian `xnbd .dleqt §¤¥¨¨Ÿ§¨

:ziyilyd otecd ly xeriyd z` x`al `ziixa,ïðaø eðzdkeq ¨©¨¨
da eidiy jixv dxykíézLïúëìäkzecnerd zeptc izy - §©¦§¦§¨¨

dkeq jyn xeriyk zegtl mkxe`y ,zief oxwa efl ef zekenq
,[migth dray] dphwåd otecdúéLéìL`dzy iceléôàagexa §§¦¦£¦

çôè.cala cg`ïBòîL éaøe wlegøîBàzeptc izya ic oi`y ¤©©¦¦§¥
a jxev yi `l` ,gth ziyilye ozkldkìLLzeptcå ,ïúëìäkwx ¨Ÿ§¦§¨¨§

d otecdúéòéáødidzy witqn.çôè eléôà §¦¦£¦¤©
:`xnbd zx`aníà Lé éøáñ ïðaø ,éâìôéî÷ éàîaúøBñnìyi - §©¨¦§§¥©¨¨¨§¥¥¥©¨¤

cewipd `ll dxeza dyn xqny itk aezkd zernyn z` yexcl,
àø÷nì íà Lé øáñ ïBòîL éaøåitl zeidl dkixv dyxcd xwir - §©¦¦§¨©¥¥©¦§¨

yxey oaei df itle ,cewipd mr `xwp `edy itk aezkd zernyn
y .mzwelgnïðaøúøBñnì íà Lé éøáñdxeza xn`py oeike , ©¨¨¨§¥¥¥©¨¤

miinrt'úkqa úkqa'mrte ,cigi oeyla mzernyny [e"`e `la] ©ªŸ©ªŸ
ztqep'úBkqa',[mizyÎ] miax oeyla dzernynyïàk éøä ©ª£¥¨

zernynaòaøàminrt,'dkeq'déôeâì ãç ìcmdn zg` zgtd - ©§©©©§¥
,dkeq zevn oic xwir epnn cenll ickeäì eLtàúìzex`yp - ¨§§¨¨

yly dkeql zeyrl jixvy minkg eyxc o`kne ,yly epicia
minkg elaiwy `l` ,zeptcíézLzeidl zekixv zeptcdn §©¦

ïúëìäk,dkeqd agex lklàúëìä éàúàådynl dkld d`ae - §¦§¨¨£©¨¥¦§§¨
,ipiqndúòøâedzigtd -ìd otecdî÷Bàå úéLéìùdzcinrde - §©£¨§§¦¦§§¨
.çôhàe,àø÷nì íà Lé øáñ ïBòîL éaøzyely lkay oeike ©¤©©¦¦§¨©¥¥©¦§¨

azkp eli`k df ixd ,miax oeyla `ed `xwnd zernyn minrtd
dxeza'úBkqa úBkqa úBkqa'lkd jqay,LL ïàk éøäy `l`ìc ©ª©ª©ª£¥¨¥©

déôeâì àø÷ ãçdpi` 'zekqa' weqta azkpy dpey`xd mrtd - ©§¨§¥
ok m`e ,dkeq zevn xwir z` dpnn yexcl jixvy oeikn dyxcl

eäì eLtdyxclòaøàdyxcl [miax oeyl] 'zekqa' miinrt - ¨§©§©
y minkg elaiwe ,dkeql zeptc rax` jixvyìLLzeptcdn ¨Ÿ

zeidl zekixv,ïúëìäkeàúëìä éàúàdynl dkld d`ae - §¦§¨¨£¨¥¦§§¨
,ipiqndúòøâeìd otec.çôhà dúî÷Bàå ,úéòéáø §©£¨¨§¦¦§§§¨©¤©

:mzwelgn xe`iaa ipy jldnàîìò éleëc ,àîéà úéòa éàåoia - §¦¨¥¥¨§¥¨§¨
y mixaeq oerny iax oiae opax,àø÷nì íà Léx`eand itle ¥¥©¦§¨

minrt izy epcia ex`yp ,dkeq zevn xwirl jxvp cg` weqty
,zeptc rax` dkeql jixvy mzernyny miax oeyla 'zekqa'

øáñ øî ,éâìôéî÷ àäa àëäåy exaq opax -àø÷ àéòa äëëñ- §¨¨§¨¨¦§§¥©¨©§¨¨¨£¨§¨
dpi` jkq `la dkeqy xnel jkqd oicl jxvp micenildn cg`
dkldd d`ae ,zeptc yely wx yexcl epl xzep ok m`e ,dkeq
.gth lr dzcinrde ziyilyd otecd z` dzigtde ipiqn dynl

øáñ øîezeptc rax`a jxev yi dxezdny cnly oerny iax - ©¨©
y ,xaqàø÷ àéòa àì äëëñjkqd my lr `ed 'dkeq'y oeik §¨¨Ÿ¨£¨§¨

oey`xd weqtdn ok m` ,dxyk dkeqd oi` jkq `lay heyte
ipyne ,jkqd oic z` epcnl dkeq oic xwir z` epcnl epnny
dkeqa eidiy cenll yi ,miax oeyl zekeqa xn`py miweqtd

.gth ly ziriaxde ozkldk yly zeptc rax`
:mzwelgn xe`iaa iyily jldnàîìò éleëc ,àîéà úéòaéàåoia §¦¨¥¥¨§¥¨§¨
y mixaeq oerny iax oiae opaxúøBñnì íà Léx`eand itle , ¥¥©¨¤

yexcl yiy `vnp ,dkeq zevn xwirl zkxvp zg` dyxcy
,zeptc ylya dkeq xykdy miweqtdnøî ,éâìôéî÷ àäa àëäå§¨¨§¨¨¦§§¥©

øáñ,mixaeq opax -àúëìä éàúà ékòøâìipiqn dynl dkldy - ¨©¦£¨¥¦§§¨§©¥©
dkixvdy zeptcd zylyn zg`y xnele dxez oicn zegtl d`a

.gth xeriya dl ic dxezdøîeny iax -oerøáñ,éàúà ék ©¨©¦£¨¥
àúëìäéñBäìóoic lr siqedl d`a ipiqn dynl dkldy - ¦§§¨§¦

jixv ,dxezd dkixvdy zeptcd yly calny xnele ,dxezd
.gth xeriya ziriax otec siqedl

:mzwelgn xe`iaa iriax jldn,àîéà úéòaéàåàîìò éleëcoia §¦¨¥¥¨§¥¨§¨
y mixaeq oerny iax oiae opaxàúëìä éàúà ékòøâì,dxez oicn ¦£¨¥¦§§¨§©¥©

åy mixaeq ok,úøBñnì íà Lémizy] miaezkd zyelyay `vnp §¥¥©¨¤
,'dkeq' minrt rax` yi [`ln cg`e mixqgïéLøBãa àëäå§¨¨§§¦

éâìôéî÷ úBléçzz` yexcl ozip m`d ewlgp oerny iaxe opax - §¦¨¦§§¥
,zeptc oicl oey`xd weqtdøáñ øîy xaeq oerny iax -ïéLøBc ©¨©§¦

úBléçzrax` o`k yie ,oey`xd weqtd z` mb yexcl ozipy - §¦
dkld d`ae ,zeptc rax`a dkeq xykdy mdn cenll zeyxc
,gth lr dzcinrde ziriaxd otecd z` dzigtde ipiqn dynl

øáñ øîey mixaeq opax -úBléçz ïéLøBc ïéà,etebl jxvpy itl ©¨©¥§¦§¦
ylya dkeq xykdy cenll minrt yly `l` o`k oi` oky oeike
ziyilyd otecd z` dcinrde ipiqn dynl dkld d`ae ,zeptc

.gth xeriy lr
:mzwelgn xe`iaa iying jldnéaøc déîòè ,øîà äðzî áø©©¨¨¨©©£¥§©¦
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dkeq(iriax meil)

epãéîòéåziyilyd otecd z`øBz Làø ãâðkzg` seql jenqa - §©£¦¤§¤¤Ÿ
df ote`ay ,dkeqd mipt itlk oeqkl`a dhep `idyk zeptcd

.zeptc drax` da yiy d`xpáø ÷éúL.mzl`y lr dpr `le ¨¦©
gthd z` micinrny ax ixack zetqep zehiy d`ian `xnbd

:`veid cbpkéåìc déîMî ìàeîL øîà ,énð øîzéàyBãéîòîotecl ¦§©©¦¨©§¥¦§¥§¥¦©£¦
ziylydàLøãî éa ïéøBî ïëå .àöBiä ãâðky.àöBiä ãâðk Bãéîòî §¤¤©¥§¥¦¥¦§¨¨©£¦§¤¤©¥

:ztqep drcàîéúéàå ,ïBîéñ éaøoeniq iax `ly mixne` yie - ©¦¦§¦¥¨
`l`éåì ïa òLBäé éaøgthd zcnrd mewna ax ixac lr wlg ©¦§ª©¤¥¦

eBì äNBò ,øîàly agexa ziyilyd otec -÷çBN çôègth - ¨©¤¤©¥
,gthn xzei hrn elceby geexna Bãéîòîely wgxnúBçô ©£¦§¨

ìMîïôBcì Ceîñ íéçôè äLzenlyd zeptcd zg`n wigxn - ¦§Ÿ¨§¨¦¨©¤
hrn `edy otecd z` my cinrne edyn zegt migth dyly

,gthn xzeiåy oeikìMî úBçt ìëäLmigthãeáìk ïôBcì Ceîñ §¨¨¦§Ÿ¨¨©¤§¨
,éîcgthd sexivae ,mezqk aygp dyelyn zegt xiee`dy `vnp ¨¦

otec aex `idy ,migth drax` ly ziyily otec o`k yi ,edyne
drax` o`k oi`yk la` ,dkeqd z` dxiykne ,migth dray ly

.dxyk dkeqd oi` migth
äkeñ ,äãeäé áø øîàéBáîk äéeNòäzecner mpi` dizeptc izyy ¨©©§¨¨¨£¨§¨

s` ,gth otec mdl jenqa cinrde ,ef len ef `l` ,efl ef zekenq
`idäøLk.Bàåçôè Bú,ziyilyd otecd lyBãéîòîjenqa §¥¨§¤©©£¦

zeptcl.äöøiL çeø ìëì:ztqep drcàîéúéàå ,ïBîéñ éaøyie - §¨©¤¦§¤©¦¦§¦¥¨
`l` oeniq iax `ly mixne`éåì ïa òLBäé éaøe wlg,øîà ©¦§ª©¤¥¦¨©

`l` ,gth agexa ziyily oteca ic oi` ieank dieyrd dkeqay
Bì äNBòziyilyd otecl -ñtagexa [otecÎ]äòaøàmigth ¤©©§¨¨

a Bãéîòîe ,eäMîely wgxnìMî úBçtäLmigthïôBcì Ceîñ- ©¤©£¦§¨¦§Ÿ¨¨©¤
,zeptcd zg`låy oeikìMî úBçt ìëäLmigthïôBcì Ceîñ §¨¨¦§Ÿ¨¨©¤

,éîc ãeáìksexivae ,mezqk aygp dyelyn zegt xiee`dy `vnp §¨¨¦
migth dray ly otec o`k yi ,edyne migth drax` ly otecd

.dphw dkeq xeriy `edy
:oeniq iax lr `xnbd zl`eyàðL éàîe-recníúäizy iabl - ©§¨¨¨

m"`b oink zecnerd zeptczøîà÷cziyily oteccàéâñic - §¨¨§©§©§¨
agexa didzyàëä àðL éàîe ,÷çBN çôèczecner zeptcd izy ¤©¥©§¨¨¨§

yletnd ieankzøîà÷ef dkeq xiykdl ickyàéòaotec ¨¨§©§¨£¨
didzy ziyilydñtagexaäòaøà.gth oteca ic `le ,migth ©©§¨¨

:`xnbd zayiinïúëìäk úBðôc ézL àkéàc íúäefl ef zekenqd ¨¨§¦¨§¥§¨§¦§¨¨
,[zelrn 90 ly ziefa]÷çBN çôèa déì ébñdidi ceald sexivay ©¦¥§¤©¥

,[migth drax`] otec aexúBðôc ézL àkéìc àëäozkldk ¨¨§¥¨§¥§¨
,ef cbpk ef zecner `l` ,efl ef zekenqdäòaøà ñt àkéà éà¦¦¨©©§¨¨
,otecl dyelyn zegta ecinrny migthïéà,dkeqd dxyk - ¦

mle` ,migth dray otec `vnp ceald ici lry meynàì éà- ¦Ÿ
,drax` otec `vnp ceald sexiv ici lre gth otec wx yi m`àìŸ

.dkeqd z` xiykn df otec oi` -
å ,àáø øîà,efl ef zekenq zecner dizeptc izyy ef dkeqdðéà ¨©¨¨§¥¨

úøzð,cal wgey gthaàlàgthd z` cinrdl jixvúøeöa ¦¤¤¤¨§©
çútä,zeptcd zg`l cenva gth ivg agexa dpw cinriy - ©¤©

xa dpw cer cinriedpw gipie ,ziyilyd gexd seqa gth ivg age
.'gztd zxev'a dnezq dlek ziyilyd gexdy `vnpe ,mdilrn

:`ax ixaca ztqep dhiyéøîàc àkéàå ,àáø øîàef dkeqúøzð ¦¨§¨§¥¨©¨¨§¦¤¤
çútä úøeöa énðcg`d ,ef dkeq xizdl mipte` ipy mpyi - ©¦§©©¤©

zeptcd zg`l migth dyelyn zegta wgey gth zgpda
otecd lkl gztd zxev ici lr ipyde ,[oeniq iax ixack] zenlyd
,gztd zxev ly mipwd agexl xeriy oi` ef dhiyle .ziyilyd
,ziyilyd gexd seqa `edy lk dpwe ,o`kn `edy lk dpw `l`

.mdiab lr dpwe
:`ax ixaca ziyily dhiyéøîàc àkéàe ,àáø øîàef dkeq ¦¨§¨§¥¨©¨¨

çútä úøeö énð àëéøögth mb gipdl yi ef dkeq xiykdl icka - §¦¨©¦©©¤©
mbe ,zenilyd zeptcd cg`l migth dyelyn zegta wgey
gexd seqa `edy lk dpw zgpd ici lr gztd zxev zeyrl

.mdiab lr dpwe ziyilyd
:`xnbd zxtqndéçkLà éMà áøe`vn -àðäk áøìezkeqa didy ©©¦©§§¥§©©£¨

d`xe ,[m"`b oinkÎ] efl ef zekenqd zeptc izyãéáò à÷c[dyrÎ] §¨¨¦
`pdk ax÷çBN çôè,dxiykdl ick dyelyn zegt otecl jenqa ¤©¥

åjkl sqepaãéáò à÷mb.çútä úøeöe iy` ax dnzdéì øîàaxl §¨¨¦©©¤©¨©¥
ike ,gztd zxev mbe wgey gth mb zeyrl zwwfed recn ,`pdk

çútä úøeöa énð úøzðå àáø øîàc ,àáøc àäì øî øáñ àì- Ÿ¨©©§¨§¨¨§¨©¨¨§¦¤¤©¦§©©¤©
e` wgey gtha e` ,mdn cg`a icy `ax ixaca dipyd oeylk

.gztd zxevadéì øîà,iy` axl `pdk axàðMéì Cãéàk àðà ¨©¥£¨§¦¨¦§¨
éì àøéáñ àáøcmixne`d mze`k xeaq ip` -àëéøöe àáø øîàc §¨¨§¦¨¦§¨©¨¨§¦¨

çútä úøeö énðwgey gth od jixv ef dkeq xiykdl ickay - ©¦©©¤©
d zxev ode ,dyelyn zegt otecl jenq:gzt

zeidl zekixvy zeptcd xtqn minkg zrcly `ziixaa epipy
od dkeqa'eë ïúëìäk íézL:gth elit` ziyilyeïëå ,àáø øîà §©¦§¦§¨¨¨©¨¨§¥

úaMìotecl zaygp ziyilyd otecd dkeq ipicay myk - ©©¨
zaya zay ipicl ok ,gth agexa `l` dpi`y it lr s` dnily
zeyxa zcner ef dkeq m`e ,dnily oteck zaygp `id zekeq ly
zaya ezial dkeqdn qipkdle `ivedl xzen ezial jenq miaxd

c meyn ,efàéåäc Bbîgth ly ef ziyily otec zaygpy jezn - ¦§©§¨
kïôBcdnily,äkeñ ïéðòìc oicd `edàéåäk mb zaygp -ïôBc ¤§¦§©¨©§¨¤

dnily.úaL ïéðòì§¦§©©¨
éiaà déáéúéà,`axlBbî ïðéøîà éîeotec ied dkeq oiprl otec iedc ¥¦¥©©¥¦©§¦¨¦
,zay oiprlúaL ïôBãk äkeñ ïôBc ,àéðúäåotec aygpd lk - §¨©§¨¤¨§¤©¨

zegta dfl df mikenq micnerd mipwn dvign oebk ,zay oiprl
ghyd z` aiygdl zay oiprl dvignk mpicy ,migth dyelyn
,cnerd lr daexn uextdy it lr s` ,cigid zeyxl swend
oiprl mb otec aygp ,'ceal' oicn mezq lkd eli`k aygpy meyn

,dkeqãáìáexidf `diyìL Bøáçì äð÷ ïéa àäé àlLíéçôè äL ¦§¨¤Ÿ§¥¥¨¤©£¥§Ÿ¨§¨¦
:`ziixad dtiqen .ceal zxezn `vi `ly ickìò úaL äøéúéå¦¥¨©¨©

äkeñmewn lkn ,dkeq ipice zay ipic miey el`d mipicay s` - ¨
,dkeqn zay dxeng mda mipic yiúøzð dðéà úaMäLzevigna ¤©©¨¥¨¦¤¤

[gztd zxev `la] migth dylyn xzei zevxt da yiy
,cigid zeyxl maiygdla àlàdy ote`ãîBòzevignayäaeøî ¤¨§¥§¤

õeøtä ìòcnerd lr daexn mday uextd m` la` ,mday ©©¨
zeyxl `edd mewnd z` miaiygn mpi`e zevignd milhazn

,cigidäkeqa ïk ïéàM äîozkldk zeptc izya dxyky ©¤¥¥©¨
oebk cnerd lr daexn uextd m` elit`e ,gth elit` ziyilye
oi`y zegexd izy sexivae ozkldk zeptcd izya zevxt yiy

:`xnbd dpiad .cnerd lr daexn uextd zeptc mdaåàì éàî©¨
`ziixad zpeek,yäøéúély lehlh zekldäkeñc úaLzay - §¥¨©¨§¨

,zekeq lyäkeqàly zaya mbe ,dkeq xykd zekld lr - ©¨
xeq` zekeq,cnerd lr daexn day uextdy dkeqa lhlhlàìå§Ÿ
Bbî ïðéøîàoiprl otec mb aygz dkeq oiprl otec zaygp ef otecy ©§¦¨¦

`axl dywe ,zekeq ly zaya da lhlhl xzen didie zay
:`xnbd dgec .ebn mixne`y xaeqdàì`l` ,`ziixad zpeek ef Ÿ

yäøéúély lehlh zekldàîìòc úaL,dpyd zeni x`ya -ìò §¥¨©¨§¨§¨©
ly lehlh zekld,äkeñc úaLxeq` dpyd zeni x`ya zayay ©¨§¨

eli`e ,cnerd lr daexn zevignd ly uextdy ote`a lhlhl
.`ax zhiyke ebn meyn lhlhl xzen zekeq ly zaya

:`xnbd dywnéëä éàzay oia licadl `ziixad zpeeky ¦¨¦
lehlh zekld mle` ,zekeq ly zayl dpyd zeni x`yay
,ebn mixne`y meyn miey dkeq xykd zeklde zekeq ly zaya

ok m`énð éðúéìy xnele siqedl `ziixal did -äøéúédxeng - ¦§¥©¦§¥¨
xykd zekldàîìòc äkeñ,legd zenia -úaLc äkeqàlr - ¨§¨§¨©¨§©¨

,zekeq ly zaya dkeq iptàîìòc äkeñ eléàcizy dl yiy §¦¨§¨§¨
,yletnd ieank zeliawn zeptc÷çBN çôè àéòaoteca ¨£¨¤©¥

,zxykp dpi` jkn zegtae ,dxiykdl ick ziyilydäkeñ eléàå§¦¨
úaLceay ote` epyi -éçla ébñå ,÷çBN çôè àéòa àì,edyn §©¨Ÿ¨£¨¤©¥§©¦§¤¦

zà àäc[`axÎ]zøîàc àeäm`yCkéñezkeqéBáî éab ìò §¨©§§¨§©§¦¥©©¥¨
eiccv ipyn yletndBì LiLzeptcd zg`l jenq ey`xa,éçì ¤¥¤¦

øLkigl yiy df iean jk meyne ,dvignk aygp igldy oeik - ¨¥
aygp zay oiiprly oeike ,zevign yly el yiy aygp ey`xa
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המשך בעמוד כ

izni`n` cenr f sc ± oey`x wxt`nei
øåú ùàø ãâðë åðãéîòéåziaxrn zipetv revwna (dxey y`x) Ð

dhep d`xpc .zipetv ziaxrn zevigndyk ,zinexc zigxfn e` ,oeqkl`a

seq ly dprn mlz `id xez y`x .zevign rax`k ifgine ,zevign izyl

.hrn dfn jex` df ,oeqkl`a oiklede milk minlzdy ,dcy÷çåù çôèrax`a oiccen Ð

.edyne gth iedc ,efa ef zerbep mpi`y zerav`

äùìùî úåçôá åãéîòîåzg`l jenq Ð

dil `iede ,cealk dylyn zegte ,zeptcd

,dray dkeq jyne .migth drax` ly dvignk

.ieyr otec ly eaex `vnpùìåôîä éåáîëÐ

.ef cbpk ef zeptcd izyyäøùëixw inp `dc Ð

.ozkldkäöøéù çåø ìëìo`k yi ixdy Ð

.epyri dvxiy `vei dfi`le ,oi`vei drax`äùåò
ñôecinrne ,migth drax` ly xenb otec Ð

qt revwn lv` otecl jenq dylyn zegta

ceal opixn` ikc .drax`dray `ki` Ð

.dphw dkeq ick jex` ,migthúåðôã éúùÐ

ze`xp oi`c ,m`b oink ozkldk zenly

.i`d ik zeyletnúøúð äðéàå àáø øîààìà
çúôä úøåöáinc ikid :xn` (a,`i) oiaexira Ð

gztd zxevlr dpwe o`kn dpwe o`kn dpw Ð

`ziixaa epipyy gthc `ax xn`w `kde .odiab

ziyily oteca xiznyok m` `l` xizn epi` Ð

otecd lk ipt lr gztd zxev gth eze`l e`yr

dpwe ,`veid lv` gth ivg ly dpw ?cvik .elek

mdiab lr dpwe ,ecbpky revwna gth ivg ly

gztc .mezq otecd lk eli`k dil ded ,dfl dfn

wxta ,`id `ziilrn dnizq gzt zxev el yiy

.minkg exn`y gth edfe .(a,a) oiaexirc `nw

çúôä úøåöá éîð úøúðågthc :rnyn Ð

dyer :lirl oeniq iax yixtck epiid epipyy

:xninl `ax `z`e .`veid lv` gth dnizq

ipya otecd lk ipt lr gztd zxev dyr m`c

mdiab lr dpwe ,`edy lk mipwdil i`w Ð

e` i`d e`c .dizeek dil xykne ,gth mewna

.xykn i`dçúôä úøåö éîð àëéøöårnyn Ð

ziefa dpwe ,`veid lv` gth :opira ediiexzc

dpwl df gthn i`w mdiab lry dpwe ,ecbpky

.zief ly÷çåù çôè ãéáò÷ã`veid lv` Ð

.oeniq iaxckéîð úøúðå øî äì øáñ àìe` Ð

.i`d e` i`dúáùì ïëåjixvy it lr s` Ð

cigid zeyx zeyril zevign yly zaylÐ

zevign lr jenql xzen zekeq ly zay

egztl jenq miaxd zeyxa dyr m` .dkeqd

ziyilye ozkldk mizy `l` da oi`c dkeq

gth elit`s`e .ezial dpnid `ivene qipkn Ð

iedilc dkeq zevigna dynl `pngx dixnb` gth `eddc ebinc ,`ixy dkeqc zayl ,ikda exzyin `l dkeq ly opi`y zevign x`ya ,inp i` .ixzyin `l zezay x`yac ab lr

dkeql dnily otec dil.zay oiprl ,dkeqc zaya inp otec ied Ðúáù ïôåãë äëåñ ïôåãoiaexira xn`ck ,axr `la izy ly dvign oebk ,zayl minkg exizdy zeptc iciv lk Ð

daexn uext `ki`e ,edyn xqg migth dyly dpwl dpw oia yie ,rav` `ln `l` epi` dpw agxy it lr s`e ,migth dyly exiagl dpw oia `di `ly calae ,mipwa oitiwn :(a,fh)

cnerd lrxity Ðceal opixn`c ,incmilag dyly oitiwn :(my) mzd opzck ,izy `la axr ly e` .cner elek dil dede Ð`ly xidf `diy calae ,dkeq otecl inp swid ied Ð

mewn la` ,cnerd lr daexn uext dil iedc ,daxd zenewna `weece .ceal zxezn dil witp ok m`c ,zay oiprl xn`c ikid ik ,siwn `edyk migth dyly exiagl dpw oia `di

zenewn ipy e` cg`.migztk edl eed Ðúøúð äðéà úáùäù.cnerl dil ilhane ,cnerd lr miaxe ,gztd zxev mda oi`y daxd migzt da yi m` Ðäëåñá ïë ïéàù äîÐ

daexn uext dil ded zevextd mizy icda edl ztxhvn ikc .mipy e` cg` zeptcd izya migzt dl eid elit`e ,gth elit` ziyilye ozkldk mizya dil ibqc.`ixy Ðéàî
åàìoiprlc .dkeq zaeg ici z`vle oyile lek`l ,dkeq xykd zekld` dkeqc zay lehlh zekld dxizi :xn`w ikde .ilehlhl `ixzyin `lc ,xn`w bgd jezay zaya elit` Ð

.zial dkezn qipki `le ,drax` `l` da lhlhi `ly calae ,witp ezaeg ici wtinàìzayy .dkeqc zay lehlh zekld` `nlrc zay lehlh zekld dxizi :xn`w ikd Ð

,ebin meyn oiey dkeq xykd zeklde dkeqc zay la` xn`w `nlrc zay i`e .ebin meyn ,zxzp dkeqc zaye .ebin da xninl `kilc ,daexn cnera `l` zxzp dpi` `nlrc
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`lqrddl ixinb `zklde ,`ziixe`c dvign gthc `kd Ð.dl lhane `xie` iz` `l Ð
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`diy ick wgey gth ira jkl `dc ,ceal zngn

,qxhpewa yxitck migth drax` agx df otec
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äðéàå`l` :yexit Ð gzt zxeva `l` zxzip

gztd zxev gth eze`l e`yr ok m`

gth ivg ly dpw ?cvik .elek otecd lk ipt lr

,ecbpky revwna gth ivg dpwe ,`veid lv`

.mezq otecd lk eli`k dil dedc mdiab lr dpwe
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úáùäùlr daexn cnera `l` zxzip dpi`

uextk `d :rnyn Ð uextdÐ
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cnerd lr daexn uexta zxzip dpi`iz` Ð

.xity
jkiq

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

øîà ,éîð øîzéà .áø ÷éúL !øBz Làø ãâðk epãéîòéå§©£¦¤§¤¤Ÿ¨¥©¦§©©¦¨©
ïéøBî ïëå .àöBiä ãâðk Bãéîòî :éåìc déîMî ìàeîL§¥¦§¥§¥¦©£¦§¤¤©¥§¥¦
àîéúéàå ,ïBîéñ éaø .àöBiä ãâðk Bãéîòî :àLøãî éa¥¦§¨¨©£¦§¤¤©¥©¦¦§¦¥¨
,÷çBN çôè Bì äNBò :øîà éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¨©¤¤©¥

ìMî úBçôa Bãéîòîeìëå ,ïôBcì Ceîñ íéçôè äL ©£¦§¨¦§¨§¨¦¨©¤§¨
ìMî úBçtïôBcì Ceîñ äLãeáìkáø øîà .éîc ¨¦§¨¨©¤§¨¨¥¨©©

éBáîk äéeNòä äkeñ :äãeäé¯çôè BúBàå ,äøLk¯ §¨¨¨£¨§¨§¥¨§¤©
éaø àîéúéàå ,ïBîéñ éaø .äöøiL çeø ìëì Bãéîòî©£¦§¨©¤¦§¤©¦¦§¦¥¨©¦
,eäMîe äòaøà ñt Bì äNBò :øîà éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦¨©¤©©§¨¨©¤

ìMî úBçôa BãéîòîeúBçt ìëå ,ïôBcì Ceîñ äL ©£¦§¨¦§¨¨©¤§¨¨
ìMîíúä àðL éàîe .éîc ãeáìk ïôBcì Ceîñ äL ¦§¨¨©¤§¨¨¥©§¨¨¨

zøîà÷c àëä àðL éàîe ,÷çBN çôè àéâñ zøîà÷c§¨¨§©§©§¨¤©¥©§¨¨¨§¨¨§©§
ïúëìäk úBðôã ézL àkéàc íúä ?äòaøà ñt àéòä£¨©©§¨¨¨¨§¦¨§¥§¨§¦§¨¨
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df ote`ay ,dkeqd mipt itlk oeqkl`a dhep `idyk zeptcd

.zeptc drax` da yiy d`xpáø ÷éúL.mzl`y lr dpr `le ¨¦©
gthd z` micinrny ax ixack zetqep zehiy d`ian `xnbd
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,éîcgthd sexivae ,mezqk aygp dyelyn zegt xiee`dy `vnp ¨¦

otec aex `idy ,migth drax` ly ziyily otec o`k yi ,edyne
drax` o`k oi`yk la` ,dkeqd z` dxiykne ,migth dray ly

.dxyk dkeqd oi` migth
äkeñ ,äãeäé áø øîàéBáîk äéeNòäzecner mpi` dizeptc izyy ¨©©§¨¨¨£¨§¨

s` ,gth otec mdl jenqa cinrde ,ef len ef `l` ,efl ef zekenq
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,éîc ãeáìksexivae ,mezqk aygp dyelyn zegt xiee`dy `vnp §¨¨¦
migth dray ly otec o`k yi ,edyne migth drax` ly otecd

.dphw dkeq xeriy `edy
:oeniq iax lr `xnbd zl`eyàðL éàîe-recníúäizy iabl - ©§¨¨¨

m"`b oink zecnerd zeptczøîà÷cziyily oteccàéâñic - §¨¨§©§©§¨
agexa didzyàëä àðL éàîe ,÷çBN çôèczecner zeptcd izy ¤©¥©§¨¨¨§
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zeptcd zg`l migth dyelyn zegta wgey gth zgpda
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mbe ,zenilyd zeptcd cg`l migth dyelyn zegta wgey
gexd seqa `edy lk dpw zgpd ici lr gztd zxev zeyrl

.mdiab lr dpwe ziyilyd
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d`xe ,[m"`b oinkÎ] efl ef zekenqd zeptc izyãéáò à÷c[dyrÎ] §¨¨¦
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çútä úøeöa énð úøzðå àáø øîàc ,àáøc àäì øî øáñ àì- Ÿ¨©©§¨§¨¨§¨©¨¨§¦¤¤©¦§©©¤©
e` wgey gtha e` ,mdn cg`a icy `ax ixaca dipyd oeylk

.gztd zxevadéì øîà,iy` axl `pdk axàðMéì Cãéàk àðà ¨©¥£¨§¦¨¦§¨
éì àøéáñ àáøcmixne`d mze`k xeaq ip` -àëéøöe àáø øîàc §¨¨§¦¨¦§¨©¨¨§¦¨

çútä úøeö énðwgey gth od jixv ef dkeq xiykdl ickay - ©¦©©¤©
d zxev ode ,dyelyn zegt otecl jenq:gzt

zeidl zekixvy zeptcd xtqn minkg zrcly `ziixaa epipy
od dkeqa'eë ïúëìäk íézL:gth elit` ziyilyeïëå ,àáø øîà §©¦§¦§¨¨¨©¨¨§¥

úaMìotecl zaygp ziyilyd otecd dkeq ipicay myk - ©©¨
zaya zay ipicl ok ,gth agexa `l` dpi`y it lr s` dnily
zeyxa zcner ef dkeq m`e ,dnily oteck zaygp `id zekeq ly
zaya ezial dkeqdn qipkdle `ivedl xzen ezial jenq miaxd

c meyn ,efàéåäc Bbîgth ly ef ziyily otec zaygpy jezn - ¦§©§¨
kïôBcdnily,äkeñ ïéðòìc oicd `edàéåäk mb zaygp -ïôBc ¤§¦§©¨©§¨¤

dnily.úaL ïéðòì§¦§©©¨
éiaà déáéúéà,`axlBbî ïðéøîà éîeotec ied dkeq oiprl otec iedc ¥¦¥©©¥¦©§¦¨¦
,zay oiprlúaL ïôBãk äkeñ ïôBc ,àéðúäåotec aygpd lk - §¨©§¨¤¨§¤©¨

zegta dfl df mikenq micnerd mipwn dvign oebk ,zay oiprl
ghyd z` aiygdl zay oiprl dvignk mpicy ,migth dyelyn
,cnerd lr daexn uextdy it lr s` ,cigid zeyxl swend
oiprl mb otec aygp ,'ceal' oicn mezq lkd eli`k aygpy meyn

,dkeqãáìáexidf `diyìL Bøáçì äð÷ ïéa àäé àlLíéçôè äL ¦§¨¤Ÿ§¥¥¨¤©£¥§Ÿ¨§¨¦
:`ziixad dtiqen .ceal zxezn `vi `ly ickìò úaL äøéúéå¦¥¨©¨©

äkeñmewn lkn ,dkeq ipice zay ipic miey el`d mipicay s` - ¨
,dkeqn zay dxeng mda mipic yiúøzð dðéà úaMäLzevigna ¤©©¨¥¨¦¤¤

[gztd zxev `la] migth dylyn xzei zevxt da yiy
,cigid zeyxl maiygdla àlàdy ote`ãîBòzevignayäaeøî ¤¨§¥§¤

õeøtä ìòcnerd lr daexn mday uextd m` la` ,mday ©©¨
zeyxl `edd mewnd z` miaiygn mpi`e zevignd milhazn

,cigidäkeqa ïk ïéàM äîozkldk zeptc izya dxyky ©¤¥¥©¨
oebk cnerd lr daexn uextd m` elit`e ,gth elit` ziyilye
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`axl dywe ,zekeq ly zaya da lhlhl xzen didie zay
:`xnbd dgec .ebn mixne`y xaeqdàì`l` ,`ziixad zpeek ef Ÿ

yäøéúély lehlh zekldàîìòc úaL,dpyd zeni x`ya -ìò §¥¨©¨§¨§¨©
ly lehlh zekld,äkeñc úaLxeq` dpyd zeni x`ya zayay ©¨§¨

eli`e ,cnerd lr daexn zevignd ly uextdy ote`a lhlhl
.`ax zhiyke ebn meyn lhlhl xzen zekeq ly zaya

:`xnbd dywnéëä éàzay oia licadl `ziixad zpeeky ¦¨¦
lehlh zekld mle` ,zekeq ly zayl dpyd zeni x`yay
,ebn mixne`y meyn miey dkeq xykd zeklde zekeq ly zaya

ok m`énð éðúéìy xnele siqedl `ziixal did -äøéúédxeng - ¦§¥©¦§¥¨
xykd zekldàîìòc äkeñ,legd zenia -úaLc äkeqàlr - ¨§¨§¨©¨§©¨

,zekeq ly zaya dkeq iptàîìòc äkeñ eléàcizy dl yiy §¦¨§¨§¨
,yletnd ieank zeliawn zeptc÷çBN çôè àéòaoteca ¨£¨¤©¥

,zxykp dpi` jkn zegtae ,dxiykdl ick ziyilydäkeñ eléàå§¦¨
úaLceay ote` epyi -éçla ébñå ,÷çBN çôè àéòa àì,edyn §©¨Ÿ¨£¨¤©¥§©¦§¤¦
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izni`n` cenr f sc ± oey`x wxt`nei
øåú ùàø ãâðë åðãéîòéåziaxrn zipetv revwna (dxey y`x) Ð

dhep d`xpc .zipetv ziaxrn zevigndyk ,zinexc zigxfn e` ,oeqkl`a

seq ly dprn mlz `id xez y`x .zevign rax`k ifgine ,zevign izyl

.hrn dfn jex` df ,oeqkl`a oiklede milk minlzdy ,dcy÷çåù çôèrax`a oiccen Ð

.edyne gth iedc ,efa ef zerbep mpi`y zerav`

äùìùî úåçôá åãéîòîåzg`l jenq Ð

dil `iede ,cealk dylyn zegte ,zeptcd

,dray dkeq jyne .migth drax` ly dvignk

.ieyr otec ly eaex `vnpùìåôîä éåáîëÐ

.ef cbpk ef zeptcd izyyäøùëixw inp `dc Ð

.ozkldkäöøéù çåø ìëìo`k yi ixdy Ð

.epyri dvxiy `vei dfi`le ,oi`vei drax`äùåò
ñôecinrne ,migth drax` ly xenb otec Ð

qt revwn lv` otecl jenq dylyn zegta

ceal opixn` ikc .drax`dray `ki` Ð

.dphw dkeq ick jex` ,migthúåðôã éúùÐ

ze`xp oi`c ,m`b oink ozkldk zenly

.i`d ik zeyletnúøúð äðéàå àáø øîààìà
çúôä úøåöáinc ikid :xn` (a,`i) oiaexira Ð

gztd zxevlr dpwe o`kn dpwe o`kn dpw Ð

`ziixaa epipyy gthc `ax xn`w `kde .odiab

ziyily oteca xiznyok m` `l` xizn epi` Ð

otecd lk ipt lr gztd zxev gth eze`l e`yr

dpwe ,`veid lv` gth ivg ly dpw ?cvik .elek

mdiab lr dpwe ,ecbpky revwna gth ivg ly

gztc .mezq otecd lk eli`k dil ded ,dfl dfn

wxta ,`id `ziilrn dnizq gzt zxev el yiy

.minkg exn`y gth edfe .(a,a) oiaexirc `nw

çúôä úøåöá éîð úøúðågthc :rnyn Ð

dyer :lirl oeniq iax yixtck epiid epipyy

:xninl `ax `z`e .`veid lv` gth dnizq

ipya otecd lk ipt lr gztd zxev dyr m`c

mdiab lr dpwe ,`edy lk mipwdil i`w Ð

e` i`d e`c .dizeek dil xykne ,gth mewna

.xykn i`dçúôä úøåö éîð àëéøöårnyn Ð

ziefa dpwe ,`veid lv` gth :opira ediiexzc

dpwl df gthn i`w mdiab lry dpwe ,ecbpky

.zief ly÷çåù çôè ãéáò÷ã`veid lv` Ð

.oeniq iaxckéîð úøúðå øî äì øáñ àìe` Ð

.i`d e` i`dúáùì ïëåjixvy it lr s` Ð

cigid zeyx zeyril zevign yly zaylÐ

zevign lr jenql xzen zekeq ly zay

egztl jenq miaxd zeyxa dyr m` .dkeqd

ziyilye ozkldk mizy `l` da oi`c dkeq

gth elit`s`e .ezial dpnid `ivene qipkn Ð

iedilc dkeq zevigna dynl `pngx dixnb` gth `eddc ebinc ,`ixy dkeqc zayl ,ikda exzyin `l dkeq ly opi`y zevign x`ya ,inp i` .ixzyin `l zezay x`yac ab lr

dkeql dnily otec dil.zay oiprl ,dkeqc zaya inp otec ied Ðúáù ïôåãë äëåñ ïôåãoiaexira xn`ck ,axr `la izy ly dvign oebk ,zayl minkg exizdy zeptc iciv lk Ð

daexn uext `ki`e ,edyn xqg migth dyly dpwl dpw oia yie ,rav` `ln `l` epi` dpw agxy it lr s`e ,migth dyly exiagl dpw oia `di `ly calae ,mipwa oitiwn :(a,fh)

cnerd lrxity Ðceal opixn`c ,incmilag dyly oitiwn :(my) mzd opzck ,izy `la axr ly e` .cner elek dil dede Ð`ly xidf `diy calae ,dkeq otecl inp swid ied Ð

mewn la` ,cnerd lr daexn uext dil iedc ,daxd zenewna `weece .ceal zxezn dil witp ok m`c ,zay oiprl xn`c ikid ik ,siwn `edyk migth dyly exiagl dpw oia `di

zenewn ipy e` cg`.migztk edl eed Ðúøúð äðéà úáùäù.cnerl dil ilhane ,cnerd lr miaxe ,gztd zxev mda oi`y daxd migzt da yi m` Ðäëåñá ïë ïéàù äîÐ

daexn uext dil ded zevextd mizy icda edl ztxhvn ikc .mipy e` cg` zeptcd izya migzt dl eid elit`e ,gth elit` ziyilye ozkldk mizya dil ibqc.`ixy Ðéàî
åàìoiprlc .dkeq zaeg ici z`vle oyile lek`l ,dkeq xykd zekld` dkeqc zay lehlh zekld dxizi :xn`w ikde .ilehlhl `ixzyin `lc ,xn`w bgd jezay zaya elit` Ð

.zial dkezn qipki `le ,drax` `l` da lhlhi `ly calae ,witp ezaeg ici wtinàìzayy .dkeqc zay lehlh zekld` `nlrc zay lehlh zekld dxizi :xn`w ikd Ð

,ebin meyn oiey dkeq xykd zeklde dkeqc zay la` xn`w `nlrc zay i`e .ebin meyn ,zxzp dkeqc zaye .ebin da xninl `kilc ,daexn cnera `l` zxzp dpi` `nlrc

.zayc dkeq xykd zekld` legc `nlrc dkeq xykd zekld dxizi inp ipzilúáùã äëåñ åìéàåef cbpk ef dizeptc izy ,ieank dieyr m` Ð,`veid lv` sewf igla dl ibq Ð

el yiy yletn ieanl wxefde ,dvign meyn igl zxn`c jcicl .ikd xn` ebin dil zi`c meyn xn `dc .dkeql otec inp ied ,zayl otec iedc ebinc .gth eagx oi`c ab lr s`

aiig iglxeq` opaxcnc idp ,cigid zeyxl ekezne .`id dvign `ziixe`cn `nl` Ð.ikd xn` ebin dil zi`c meyn xn `dc ,xzen `din `ziixe`cn Ðùìåôî éåáî éáâ ìò êëéñ
äøùë éçì åì ùéù,cigid zeyx iednl zayl otec iedc ebinc .lega `le zaya Ð.dkeq oiprl otec iedäéì êéøèöéà àì àåää,zayc dkeq` `nlrc dkeq dxizic opirny`l Ð

.dil opirny `yixnc meynåâéî øîà àúøéîçì àúìé÷î àúùäã.`xingc zayl otec ied ,`liwc dkeql otec iedc ebin Ðàéòáéî àúìé÷ì àúøéîçî,sewf igl el yiy ieanc Ð

.zaya dkeql xykc
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åðãéîòéåiz` :(a,i) oiaexirc `nw wxt xn` dfa `veik`c ab lr s` Ð xez y`x cbpk

xer iabe ,zen` xyrn agxde iab ,dil lhane `qib i`dce `qib i`dc `xie`

`lqrddl ixinb `zklde ,`ziixe`c dvign gthc `kd Ð.dl lhane `xie` iz` `l Ð

äùåògthk aygil lirei `l otecl (dil) jenq dylyn zegta dpw Ð wgey gth el

`diy ick wgey gth ira jkl `dc ,ceal zngn

,qxhpewa yxitck migth drax` agx df otec

migth draya exeriyc ,otec aex `diy ick

.`xie` dil lhan dpwc :cere .edyne

äðéàå`l` :yexit Ð gzt zxeva `l` zxzip

gztd zxev gth eze`l e`yr ok m`

gth ivg ly dpw ?cvik .elek otecd lk ipt lr

,ecbpky revwna gth ivg dpwe ,`veid lv`

.mezq otecd lk eli`k dil dedc mdiab lr dpwe

`l (a,`i) oiaexirc `nw wxtac ab lr s`c

elit` `l` ,gzt zxev ly dpwl `xeriy opiadi

lr dpwe o`kn edyn dpwe o`kn edyn dpw

,zlc da cenrl ick d`ixa `dzy `l` mdiab

oiyw ly zlc elit`e,exingd dkeq iab Ð

.zexkipd zevign opirac

àìùoi` Ð migth dyly exagl dpw oia `di

zevign irac ,jenqac diy`i 'xk df

.ezngn daexn ezlv ,jkqk

úáùäùlr daexn cnera `l` zxzip dpi`

uextk `d :rnyn Ð uextdÐ

xn`c ,`tt axl `kdn iieyw`l ivn iede .xeq`

.xzen cnerk uext :(a,eh) oiaexirc `nw wxt

`zkldc ab lr s` ,mzd azezi` ikd e`lae

oizipzn opiwiicc meyn ,mzd opixn`ck ,dizeek

zaydy :`kd opiqxb i`e .mzd xn`ck dizeek

cnerd lr daexn uexta zxzip dpi`iz` Ð
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קצח
izni`na cenr f sc ± oey`x wxt`nei

úåàøéá éñômeyn ,minkg exizdc opz (a,fi) oiaexirc ipy wxta Ð

enk drax` oiqt miaxd zeyxay ze`xial zeyrl ,milbx iler

zevign swen xead `vnpe ,dfl dfn dvign yi el`k oi`exe ,oicneic

oab lr jkiq m`e .dvignd jezl dkezn oi`lnnezaya dxyk Ð

otec ied zayl otec iedc ebinc ,zekeqc

.ozkldk mizy opirac ab lr s`e ,dkeql

àëéøöå,`zzrny zlz jpd xninl `axl Ð

.ebin opixn`c opireny`léåáî ïðéòîùà éàã
lr dkeql opixyknc `ed mzd :`pin` ded Ð

ebin ici.`ziilrn zevign izy `ki`c Ðéñô
úåàøéáoihep oicneic rax` my `ki` Ð

,o`kn dn` dvign lkl mipy ,zegexd rax`l

.cv lkl dn` oiagx oicneicdy o`kn dn`e

éúøú êðä ïðéòåîùà éàåjd opirny` `le Ð

`pin` ded ,zayl oke lirl opixn`c

.ebin xn`c `ed `zliwl `zxingnäúîç
êëñ úîçîzngn dzng `le da zlqet Ð

.zeptcàéä äöéçî úëåøô(ek zeny) aizkc Ð

.'ebe "mkl zkextd dlicade"ïðáøåixn` Ð

.`pngx xn`c "zekqe" i`n :jläá óåëéìÐ

.dzvwnn dyri bb oirk ,`zxet dlrnlúøéã
òá÷.ziak zi`xpe ,reaw ynzydl die`x Ð

ïúëìäë ùìùopiyxte Ð:(a,e) dlrnl `nrh

.mxfn xezqnle dqgnläðéôñä ùàøáÐ

,zelecb ody mid zepitqk ,c`n ddeab `idy

oeik ,inp dlbrd y`xae .dzxwere d`a gexde

.i`xr oirk ifgzn iciipcïéìñåô éàîù úéáÐ

.opira yinyzl ie`xcéøö ïéîëódbb Ð

bb oi`y ,zxeek oirk ,cg`k oi`a dizeptce

.cal zeptcde cal xkipìúåëì äëåîñù åàÐ

lr dhen cg` ey`x jnqe mikex` mipw dyr

dbbc ,ux`d lr dhen xg` ey`xe ,lzekd

.dxicl d`p oi`e ,bb dl oi`y cg` dptece

êáåùë.dlebr =ïùáëëdil zilc ,dlebr =

.mixg`k'åë äá áùéì éãëdtiwd zeaiaq Ð

.miptanïàîëlk dlecb dkeq opgei 'x ira Ð

jk,dinza ?opira zen` rax` xn`c iaxk Ð

`xeriya yitnc `pz ol zil jgxk lrc

i`d ilek opgei iax ira ike .dizeek dkeqc

?dxn` o`nc `ail`áéúé àúîàácg` lk Ð

rax`e mixyr dtiwd `vnp ,dn` enewn

yiy lebr lk :(a,bi oiaexir) ol `niiwe ,zen`

aizkc ,gth eagxa yi migth dyly etiwda

xyr" dnly dyry mia (c a minid ixac)

miyly ewe aiaq lebr ezty l` eztyn dn`a

agex zen` xyrl "aiaq eze` aeqi dn`aÐ

xqixza inp `kd :`nl` ,swid dn` miyly

.drax` `izet iedpc ,ibq swid zen`
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êëéñigl (a,ai) oiaexirc `nw wxta xn`c o`nl oia Ð dxyk igl el yiy iean iab lr

zevign irac dkeq oipr dn :dyw ,dvign meyn xn`c o`nl oia ,`xkid meyn

,gth igla ixiinc :xnel yie ?ixy igl `la `ziixe`cnc ,opaxc ieanl ,`ziixe`c

,ebin ici lr ixy zayae .opaxcn epiidc ,otecl jenq 'bn zegta ecinrnc lirl opixn`ck

dkeq gthc uxzl oi` la` .otecl jenqa elit`e

`edy lka `ziixe`cne ,opaxcnwxta `dc Ð

icda dkeq otec aiygw (`,ek dcp) "zltnd"

aiyg `lc :mzd opixn`e ,gth oxeriyy dyng

`l` aiyg `le ,opaxcn iedc meyn gth dxew

:xn`z m`e .ediixeriy yxtn `le oaizkc jpd

zexenb zevign yly ea yi m` ,df ieaneÐ

ol `niiwc ,dxyk dkeqd igl `lac il wetiz

elit` ziyilye ozkldk mizy ixn`c opaxk

`le ,yletn ieana ixiinc 'it qxhpewae .gth

'xl `l` dxewe igla ixzyin `l ok m`c ,okzi

`nw wxta ,opaxk i`xen` edleke ,dcedi

oiaexir) "oelg" seqa opixn`e .(a,ai) oiaexirc

dkld oi`c (`,dv my) "zebb lk" seqae (a,`t

ixiin mlerlc :xnel yie .zevigna dcedi iaxk

jkiqy oebk ixiine ,zegex ylyn mezq ieana

,jkiq `l mizad cvl miptle ,igld cvl
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.dkeq oiprl otec aygidl mb liren zay oiprl oteckåcerøîà §¨©
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zeyxa z`vnpd x`an mdizendal min zewydl elkeiy
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mewnd lk eli`k aygpe ,cv lkl dn` dhep cg` lky micenr
ze`xia iqty [ebnÎ] jezne ,cigid zeyx dyrpe xcebn miptay
oicd `ed ,cigid zeyxk maiygdl zay oiiprl miliren el`
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yéBáî éab ìò Ckéñigl el yiyàkéìcúBðôc òaøà íLixdy - ¦¥©©¥¨§¥¨¥©§©§¨

,igle zeptc izy wx yiàîéàdf ote`ayàì`w ,ebn mixne` ¥¨Ÿ
.ebn oic xn`p dfa mby `ax ol rnynézøz éðä ïðéòîLà éàå- §¦©§§¦¨¨¥©§¥
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y mixaeq mixkfpdïðéòa òá÷ úøéc äkeñdkixv dkeqdy - ¨¦©¤©§¦¨
`xnbd zx`ane .ziak zeriawa da ynzydl die`x didzy

zhiy :ok mixaeq mixkfpd mi`pzdy iia`l oipnéaø,gken ©¦
núBnà òaøà ìò úBnà òaøà da ïéàL äkeñ ìk ,øîBà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥¨¨¤¥¨©§©©©©§©©

,äìeñtraw zxic didzy dkixv dkeqdy xaeqy meyn epiide §¨
` rax` `ed exeriyy ziak daeygzhiy .zen` rax` lr zen

,äiLàé éaøn gkenïøîàc àä`ed dzlivn daexn dzng leqty ©¦Ÿ¦¨¨©£¨¨
xaeqy meyn epiide ,zeptcd zngn wx daexn dzngyk mb
dnczy jixv jk meyne ,raw zxic didzy dkixv dkeqdy

zhiy .zeptcd zngn mb ekezl zqpkp dngd oi`y zialéaø©¦
äãeäén ,gkenänà íéøNòî äìòîì ääBáb àéäL äkeñ ,ïðúc §¨¦§©¨¤¦§¨§©§¨¥¤§¦©¨

,äìeñtmixaeqy meyn `ed minkg mrhy lirl `ax x`iae §¨
`idy ote`a jk meyne irx` zxic `weec zeidl dkixv dkeqdy
`l` zeyridl die`x dpi`y dn` mixyrn xzei ddeab

eli`e ,dleqt raw zevignaøéLëî äãeäé éaøenrhe ,ef dkeq ©¦§¨©§¦
elit` jkle raw zxic didzy dkixv dkeqdy xaeqy meyn

.dxyk dn` mixyrn dlrnl ddeabåzhiy gken okïBòîL éaø, §©¦¦§
n,àéðúcici lr dyrp dkeqd zeptc xykd minkg zrc itly §©§¨

,çôè eléôà úéLéìLe ïúëìäk íézLeli`eøîBà ïBòîL éaø §©¦§¦§¨¨§¦¦£¦¤©©¦¦§¥
dkeqd xykdl jixvyìL,çôè eléôà úéòéáøe ïúëìäk L ¨Ÿ§¦§¨¨§¦¦£¦¤©

`xnbd dx`iae(:e lirl)xn`pdn oerny iax ly enrh(e c diryi)

'xhOnE mxGn xFYqnlE dqgnlE axgn mnFi lvl didY dMqe'§ª¨¦§¤§¥¨¥Ÿ¤§©§¤§¦§¦¤¤¦¨¨
ezhiyy gkene ,xhnn dpibn dpi` zeptc rax` dkeql oi`yke

zhiy .xhnn obzye ziak raw zxic didzy dkixv dkeqdyïaø©¨
ìàéìîbn ,gkenLàøa Bà äìâòä Làøa Búkeñ äNBòä ,àéðúc ©§¦¥§©§¨¨¤¨§Ÿ¨£¨¨§Ÿ
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y`xa `idy dkeqe ,raw zxic jixvn `edy meyn l`ilnb
gexd `eazyke ddeab `idy oeik raw zxic dpi` dpitqd
`idy oeik ,dleqt dlbrd y`xa d`yry dkeq oke ,dzxwer

zhiy .i`xr zkeq zaygpe mewnl mewnn zccepéànL úéa¥©©
n ,gken,úéaä CBúa BðçìeLå äkeqa Baeøå BLàø äéäL éî ,ïðúc¦§©¦¤¨¨Ÿ§©¨§§¨§©©¦
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dkeq xeriy i`ny zia zhiyly ,dphw dkeq xeriya mb ewlgpy
dray lr migth dray `edy epglye eaex ey`x ick `ed dphw
die`x dpi`y meyn dleqt dkeqd df xeriyn zegt j` ,migth
da yi m` elit` dxyk dkeqd lld zia zrcl eli`e ,dxicl
migth dyy `edy epgley `ll cala eaexe ey`xl mewn xeriy
didzy dkixv dkeqdy i`ny zia zhiy gkene ,migth dyy lr
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âb dì ïéàL éôì ìñBt,dxicl d`p epi`e.ïéøéLëî íéîëçåzhiy ¥§¦¤¥¨©©£¨¦©§¦¦
íéøçàn ,gkenäéeNòä äkeñ íéøîBà íéøçà ,àéðúcdlebr £¥¦§©§¨£¥¦§¦¨¨£¨

úBiåæ dì ïéàL éôì ,äìeñt ,CáBMk.jka raw zxic jxc oi`e ©¨§¨§¦¤¥¨¨¦
swid zeidl jixv dnk ,dlebr dkeq xeriya `xnbd dpc dzr

:dxiykdl ick dly lebirdïLákk äéeNòä äkeñ ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¨£¨©¦§¨
,oyakk dlebr -éða äòaøàå íéøNò da áLéì éãk dôéwäa Lé íà¦¥§¤¥¨§¥¥¥¨¤§¦§©§¨¨§¥

.äìeñt ,åàì íàå ,äøLk ,íãà:`xnbd zx`anïàîkefi` enk - ¨¨§¥¨§¦¨§¨§©
,dkeqd xykdl jk lk lecb xeriy jixvdy opgei iax xaeq dhiy

xaeq `edy jgxk lrkzhiyòaøà da ïéàL äkeñ ìk øîàc éaø §©¦§¨©¨¨¤¥¨©§©
.äìeñt úBnà òaøà ìò úBnàoi` iax zhiyl mby `xnbd dywn ©©©§©©§¨

ixdy :jk lk lecb xeriya jxevéãkîy xg`n -àúnàa àøáb ¦§¦©§¨§©§¨
áéúéy epicia llke ,dn` `ed mc` ly eayen mewn xeriy -ìk ¨¦¨

lebirBôéwäa LiLetwid jxe`a -ìLBa Lé ,íéçôè äLervn`a ¤¥§¤¥§Ÿ¨§¨¦¥
[xhewa] xzeia agxd mewna,çôè áçBøok m`eébñ øñéøúamb - ©¤©¦§¥¨©¦

ok mb ,mc` ipa xyr mipy wx da aiyedl ick dtwida didi m`
exhewy lebir ixdy] zen` rax` lr rax` xeriy ef dkeqa didi
daiyi mewn `ede - zen` dxyr mizy etwid `vnp zen` rax`

.[mc` ipa xyr mipyl
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:`xnbd zvxznéléî éðäswiddn yily `ed agexdy llkd - ¨¥¦¥
wx xn`pàìebéòamizy dtwidy dkeq ok`e ,lebird xhewa - §¦¨

,zen` rax` dly xhewd didi zen` dxyrìáàdkeq xeriyl £¨
reaix didzy jixv `l` zen` rax` ly xhew da didiy ic oi`
lebird jezl qipkdl lkepy icke ,zen` rax` lr rax` ly

zen` rax` lr rax`éôè àéòa ,àòeaéøaswid didiy jixv - §¦¨¨£¨§¥
:zeywdl `xnbd dkiynn .zen` dxyr mizyn xzei lebird

éãkîy epicia `ed llky oeikn -,ìebéòä ìò øúBé òaeøî änk ¦§¦©¨§¨¥©¨¦
òéáøeghyn lecb reaixd ly eghy didi eaiaqn raxpy lebir - §¦©

etwid `vnp zen` rax` exhewy lebiry oeike ,raxa lebird ly
,dn` dxyr yy eaiaqy reaixd swid `vnp ,zen` dxyr mizy

ok m`eébñ øñzéLaxyr dyyl mewn dtwida yiy dkeqa ic - §¦§¨©¦
xn` recne ,zen` rax` lr rax` xeriy dkeza yiy mc` ipa
da ayil ick `ed oyakk dieyrd dkeq xykdy opgei iax
xzi reaixdy df llk :`xnbd zvxzn .mc` ipa drax`e mixyr

c ,epipiiprl oekp epi` rax lebird lréléî éðäxn`p `l df llk - ¨¥¦¥
`l`àòeaéø Bbî ÷éôðc ìebéòa,reaixd jezn `veid lebir - §¦§¨¦¦¦¨

oekp dfa ,zen` rax` exhewy lebir uegan raxpyk xnelk
lebird swidy ,raxa lebird swidn lecb reaixd swidy xnel

,zen` dxyr yy reaixd swid eli`e zen` dxyr mizyìáà£¨
a xaecny epipiipraàìebò Bbî ÷éôðc àòeaéøjezn `veid reaix - ¦¨§¨¦¦¦¨

jeza didiy jixv dlebr dkeq xizdl icka ixdy ,lebird
dfk lebire ,zen` rax` lr rax` ea raxl elkeiy mewn lebird

éôè àéòa,zen` dxyr yyn xzei lecb zeidl jixv -íeMî ¨£¨§¥¦
àúðø÷c àLøBî.reaixd lr zexziy lebird zeevw - §¨§©§¨¨
:`xnbd dywnéãkîoeqkl` xeriya epicia `ed llky xg`n - ¦§¦
y - raexn lyàòeaéøa àúnà ìkyi ,dn` lr dn` ly reaix - ¨©§¨§¦¨

eaàðBñëìàa àLîeç éøúe àúnàzeiying izye dn` - ©§¨§¥§¨©£©§¨
izya reaixd rlvn lecb oeqkl`dy xnelke ,epeqkl`a
yi zen` rax` lr rax` ly oeqkl`y `vnp ok m` ,zeiying
swidÎ] yelya elitkpyke ,zeiying dyelye zen` yng ea
dxyr yy xnelk] yneg zegt dn` dxyr ray `vnp [lebird

`ld ok m`e ,[zeiying rax`e dn`àéâñ éLîeç éëð øñáéLaic - §¦§¨§¥§¥©§¨
iax jixvd recne ,yneg zegt dn` dxyr ray etwidy lebira
.mc` ipa drax`e mixyrl mewn dtwida yiy dkeq opgei

:`xnbd zvxzn÷c àìxnel epeayga wiic `l opgei iax - Ÿ©
xeriyd `edy yneg zegt dn` dxyr ray `ed dkeq xeriyy
mixyr xn`e xeriyd lr siqed `l` ,dlebr dkeq ly wiecnd

:`xnbd dywn .zen` rax`e÷c àì ïðéøîàc øeîéàayiil oi` - ¥§©§¦¨Ÿ©
`l` ,dkeqd xeriya xingde eixaca wiic `l opgei iaxy xnele

siqenykàzøetmixay `ll mly oeaygd `viy icky ,hrn - §¨
siqenyk la` ,jxvpl xarn xeriyd lr siqedàáeè,daxd -éî ¨¦

,÷c àì ïðéøîàlr zen` rayn xzei siqed opgei iax ixde ©§¦¨Ÿ©
xnel jiiy `l dfk lecb xeriyae ,dkeqd swidl jxvpd xeriyd
opgei iax jixvd recn dyw oiicr ok m`e ,`xnegl elit` wc `l

.mc` ipa drax`e mixyrl mewn dtwida yiy dkeq
:opgei iax ixac z` x`an `yiyw xndéøa àLéL÷ øî déì øîà̈©¥©§¦¨§¥

áéúé àúnàa àøáb zøáñ éî ,éMà áøì àcñç áøcdz` xeaq ike - §©¦§¨§©©¦¦¨§©§©§¨§©§¨¨¦
ly mayen mewn `linne dn` `ed mc` ly eayen mewny
ipi` ip` ,zen` rax`e mixyr `ed mc` ipa drax`e mixyr

`l` ,jk xeaqéáúé àúnà ézøúa éøáb àúìzayen mewn - §¨¨©§¥§©§¥©§¨¨§¥
mc` ipa dyelyoky oeike ,zen` izy `edeäì eåä änkdnk - ©¨¨§

,mc` ipa drax`e mixyr ly mayen mewn `edøñzéLyy - ¦§¨
,dn` dxyrïðàxykdly lirl `xnba epayig ep` eli`e - £¨
dlebr dkeqïðéòa àLîeç éëð øñáéLdtwida didiy jixvy - ¦§¨§¥§¨§¦¨

zeiying rax` lcadd `vnpe ,zeiying rax`e dn` dxyr yy
opgei iaxy xnel ozip dfae ,dn`d,÷c àìxeriy `edy oeiky Ÿ©

ick hrna zgten xeriy xn`e eixaca opgei iax wiic `l ,hren
:`xnbd dgec .mixay `ll mly oeaygd `viyïðéøîàc øeîéà¥§©§¦¨

÷c àì`l` ,opgei iax wiic `l hren xeriyay xnel jiiy oi` - Ÿ©
`ed weicd i`yk,àøîeçìdkeqd xeriy lr siqen did m` oebk §§¨

la` ,xeriydn xzei hrn jixvne÷c àì ïðéøîà éî àle÷ìike - §¨¦©§¦¨Ÿ©
dkeq xiykie epeayga wiici `l opgei iaxy zrcd lr dlri

.xeriy da oi`y dleqt
ote`a opgei iax ixac z` x`ane `yiyw xn lr wleg iq` ax

:xg`íìBòì ,éMà áøì éqà áø déì øîàly mayen mewn oeayg ¨©¥©©¦§©©¦§¨
y `ibeqd zligza x`eank `ed mc` ipaáéúé àúnàa àøáb- ©§¨§©§¨¨¦

opgei iax zpeek oi` mle` ,dn` `ed mc` ly eayen mewn xeriy
miptan dkeqd swida mc` ipa drax`e mixyr ayil elkeiy

`l` ,mze` mitiwn dkeqd zeptcykàì éøáb íB÷î ïðçBé éaøå§©¦¨¨§©§¥Ÿ
áéLç÷drax`e mixyr aiyedl ick da yiyk opgei iax zpeek - ¨¨¦

ly swidn daxda ohw ef dkeq xeriy `vnpe ,dl dvegn mc` ipa
dler oeaygd oi` oiicr :`xnbd zl`ey j` .zen` rax`e mixyr

df ote`a ixdy ,dtiänkzen`eäì eåädkeqd swidéøñ éðîz- ©¨¨§§¨¥¨¥
ipa drax`e mixyry ote`ay lirl x`eanke ,dxyr dpeny
uegan dkeqd xeriy z` miccene dkeqd jeza miayei mc`
,[swidd yily `edy] zen` dpeny dkeqd xhew `vnp ,mdl
xhew `vnp ,dkeql uegn l` miyp`d z` '`ivep' m` dzrne

n ixdy] zen` yy dkeqdswiday oeike ,dn` `ed mc` lk mew
ea ote`ay dler swidd iciv ipyn mc` ipa ipy miayei dkeqd
xhew hrnzd miyp`d ayenl miptan dcicnd z` miaygn
yly dkeqd xhew z` litkpyk dzrne ,[zen` izya dkeqd
dxyr dpeny dkeqd swid `diy jixvd opgei iaxy `vnp minrt
dkeqd z` xiykdl icky lirl epxxia `ldy dywe ,zen`

àéâñ àLîeç éëð øñáéùazen` dxyr ray ly xeriy witqn - §¦§¨§¥§¨©§¨
jixvd recne ,[zeiying rax`e zen` dxyr yyÎ] yneg zegt
zvxzn .zen` dxyr dpeny dkeqd swid `diy opgei iax

:`xnbd÷c àìc eðééädf ote`a exn`p opgei iax ixac ok` - ©§§Ÿ©
dfay `l` ,miyp`d ayenl miptan dkeqd ghy z` micceny
ly mly xeriy `viy ick ynege dn` siqede opgei iax wiic `l

,mc` ipa c"kåy oeik oexqg lk jka oi`÷c àì àøîeçìixdy - §§§¨Ÿ©
.wiecnd xeriydn hrna lecb xeriy jixvy xnel xingd

:opgei iax ixacl sqep uexiz d`ian `xnbdéøîàå ,éøñé÷c ïðaø©¨¨§¥¨¦§¨§¥
dì`l` z`f exn` ixqiwc opax `ly mixne`d yieéøñé÷c éðéic ¨©¨¥§¥¨¦

,éøîàmiayei md eli`k miyp`d z` aiygd opgei iax mlerly ¨§¥
df itl `vnpe ,mdl uegan ziyrp dkeqd zcicne dkeqd jeza
,drax`e mixyr dtwide zen` dpeny `ed dkeqd xhew xeriyy

y xaeqy meyn enrheàòáø ,àòeaéø Bbî ÷éôðc àìebéòxeriy - ¦¨§¨¦¦¦¨¦§¨
swid xeriyn raxa zegt `ed ,reaixd jezn `veid lebird swid
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izni`n` cenr g sc ± oey`x wxt`nei
éìéî éðä.gth `geex `ki` dyly swidac Ðàìåâéòá.lebr `ede ,ea yi gth agex Ð

diciva rax` `diy ,zeraexn zen` rax` opira op`e ,ervn`a `l` eagx oi` lebr lke

.ith `tiwd `ki` `reaixae ,drvn`a enkòéáø ìåâéòä ìò øúé òáåøî äîë éãëîÐ

heg dlebr dn` eli`c ,mipirl oi`xp mixacde .zecn ryze mirax`a `id oizipzn

zraexn dn`e ,dtiwn zen` ylydkixv Ð

.gex lkl dn` ,daaeql rax` hegøñúéùáÐ

.ibq swidéìéî éðäi`dn ,xqziya ibqc Ð

.riax lebir lr xzi raexnc `nrhàìåâéòá
àòåáéø åâéî ÷éôðãyy ly hega ztwid m` Ð

ekeza `vnz `reaixa rwxwa dn` dxyr

,miptan elbrl jixv ziid m`e .zeraexn rax`

ereaix zepxw `ivedlehega elber dz` Ð

.riax iniptd lr xzi oevig `vnpe ,xyr mipy

ef dkeq zraexn dzid m` ,o`k s`dic Ð

ipa xyr dyy dtiwida eayiy ick zeidl

.mc`íåùî éôè ïðéòá àìåâéò åâî àòåáéøá ìáà
àúðø÷ã àùøåîdze` dyryk ,eiykr la` Ð

xyr dyy `l` dtiwd did `l m` ,dlebrÐ

dicive ,rax`n daxd agex rvn`d `vnp

`ven dz` oi`e ,dlkl cr milke mikled

rax` iaxe ,zeief dl oi`y ,rax` diciva

jgxk lr zeyrl dz` jixve .ira zeraexn

dkezn raxl lkezy ick ,lecb dlebir swid

.zeief mdl yiy zeraexn rax`ìë éãëî
'åë àòåáéøá àúîàoeqkl` ccen dz`yk Ð

ztqez reaixay dn` lkl `ven dz` ,mdly

.minkg exriy jk .miyneg ipyéëð øñáéùá
éâñ àùîåçlebir aigxdl jixv jpi` ixdy Ð

.zeraexn rax` ekeza `vnzy `l` df

heg `di zraexn `lah ekezl aiyen dz`yke

`vnp ,reaixd zepxwa rbep etiwnd lebird

xace .miyneg dylye zen` yng `edy ,reaix ly ziefl ziefnk ekezn agx df lebir

dylye dyng ekez `vnp .zeief el oi` ixdy ,ervn` ok epeqkl`k ,dey eagx lk lebr

,dyly etwid jixv lebira gth eagxa yiy lke oiyneg dylye dyng lr ,oiyneg

agx zen` yngl `vnpoiyneg dylyle ,swid dn` dxyr yng Ð,swid ryz Ð

.yneg zegt = `yneg ikp xqaiy ixd ,yneg zegt zen` izy ody÷ã àìopgei 'x Ð

.`ticr ith dlecb `iedc dnk lkc ,ith xn`e ,mvnvl dizlinaàøîåçìxn` m` Ð

mvnvl yg `lc ,xeriyd lr siqedldil xivac ,`zyd la` .ol `iyw ded `l Ð

dleqtd z` xiykde ,`xeriy?liwil `lc dizlina wc `l in :ol `iyw Ðáéúé àúîàá
.iieyw`l `ki` i`ce ,dkezl maiyedl opgei iax jixvn ded i`e Ðíå÷î ïðçåé 'ø àìà

áéùç÷ àì éøáâixd .maiyedl xne` `ed uegan dizeaiaq `l` ,dkeqd jeza Ð

hega eaaeq dz`yky zen` izy lr ,zen` izy lebird agexn oeaygd on epzgit

yiy lkc .dpeny lr dpeny ekeza `ven dz` .rax`e mixyr etwid uegan eaiaq

,dyy `l` agx epi` oayenl dniptn zeptcdy eiykre .gth eagexa yi dyly etwida

.cv lkl dfn dn`e dfn dn` jl z`vede ,aizi `zn`a `xab `dc dyy lrååä äîë
éøñ éðîú åäì.dyy lr dyy dagx `dc ,xyr dpeny yi dtiwda Ð÷ã àì àøîåçìå

xzei ekeza eaigxd `lc siqe` `zxet ,edine .envnv `le xeriyd lr hrn siqedy Ð

etiwda siqedy oiyneg dyyn yily epiidc ,oiyneg ipy `l` exeriy lr`kile Ð

.wc `l in `aeh :lirl zyw`ck iieyw`léøîà éøñé÷ã ïðáøåixab mewn mlerl Ð

.zen` rax`e mixyr dkezl iedlc opiraàòáéø àòåáéø åâî àìåâéòãon witn Ð

.ekezn raexnd z` lber dz`yk ,reaixd
ìáà
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äîëyly ly zraexn `lahc `dn df xac gikedl oi` Ð riax lebrd lr xzi raexn

ryz ly heg yly ly dlebr `lahe ,dze` aeqi dxyr mizy ly hege ,yly lr

oi`c .oizrnya xn`ck ,gth agx ea yi migth dyly etiwda yiy lkc .dze` aeqi zen`

rax` ly dlebr `lah eh`c ,mewnd agex lv` riax lecbd swidd hegn di`x oi`ian

`l` zwfgn dpi`y jzrc `wlq zen` rax` lr

hegdy itl miraexn yly lr yly ly `lahk

ly `lah welgzyk `lde ?dey ezcn etiwnd

yly lr raexn yly lr yly

zerevx ylye ,jxe`l zerevx

agexlm` ik da `vnz `l Ð

ly dlebr `lahe .dn` lr dn` [ly] dryz

rax` lr rax`dxyr mizy da yi jgxk lr Ð

ly reaix (m`) ixdy ,dn` lr dn` ly zerevx

x rax`l wlgpyk rax` lr rax`ly zerev

eagxl oke ekx`l dn` agxyy ea `vnz Ð

epi` raexne .dn` lr dn` ly zerevx dxyr

xne` dz` z`vnp ,riax `l` lebird lr xzi

`l` !dn` lr dn` dxyr mizy `id dlebrdy

rcz ,cere .llk swid ly hegn di`x oi` i`ce

heg dn` agex lr jxe` zen` yng ly drevxc

dwlgl `azyk ,dtiwn dn` dxyr mizy ly

yng `l` da oi` dn` lr dn` ly zerevxl

heg gipn dz`yk itl ,`nrh epiide .zen`

egipn dz`yke ,zeiefl xvine jled reaixa

oeaygd oiekl ep`a m`e .jlede aigxn lbera

:df oipra gikedl lkep lebrd lr xzi raexnc

daxd oihega dptiwze edyn ly dcewp dyrzy

lcbie ,eaigxiy cr .aeaiq xg` aeaiq df aiaq

jzgz jk xg`e .gth lr gth lbera agex

agex ivgn epiidc ,dhnle dcewpd on oihegd

oihegd lk ehytzi ekzgiy xg`e .dhnle lebir

dz`y cr ,o`kn edyne o`kn edyn exiagn jix`ne jled heg lk `vnpe ,l`nyne oinin

migth dyly ekx`c oeilrd hegl ribnoevigd heg `edy Ð

etwida yi gth eagexa yiy lkc .gth lr gth aaqn `edy

,drevx oink df oiprk oixecq elld oihegd e`vnp ,migth dyly

dlk o`kne o`kn ,dcewpd cbpk epiide gth ivg rvn`a dagx

,rvn`a dze` wlgle xefgl z`a m`e .edyn cr dxve zklede

dcewpd cbpk epiidgth dkx` zg` lky zerevx izy `vnz Ð

.edyn cr dlk zg` cvne ,gth ivg dagx zg` cvne dvgne

xvwd cbpk jex`d miye ,zerevxd izy el` sxhvz dzreÐ

dze` welgz .gth ivg agex lr dvgne gth dkx` drevx `vnz

zerevx ylylivg lr gth ivgn zerevx yly da `vnz Ð

axre izy dpwlgzyk ,gth ly zraexn drevx eli`e .gthÐ

:jl ixd ,gth ivg lr gth ivg ly zerevx rax` da `vnz

.riax lebird lr xzi raexn

ìë`ki`c wc `le oeekn oeaygd oi` Ð dpeqkl`a iyneg ixze `zn` reaixa `zn`

axre izy eze` wlgze xyr lr xyr ly reaix dyrz m`y .`zxet ith`vnp Ð

mipeqkl`l mireaix mze` welge xefg .dyng lr dyng ly mireaix drax` ekeza

lecb reaix ly rvn` cvl jleddiniptd reaixa `vnz Ð

mireaixd zwlg ixdy oevig ly eivg `ed ixdy ,dn` miyng

`l` ea did `l m`e .epeqkl`l cg` lk dyng lr dyng ly

dray lr dray epiidc iyneg ixze `zn` oeayg itl`vnp Ð

dxyr ly eivg `ed `dc ,miyng zeidl ie`xe ,dn` lr dn` ly zerevx ryze mirax` `l` ea oi` dray lr dray ly reaixc ,oevig ly eivg ea oi`c
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רי izni`n` cenr g sc ± oey`x wxt`nei
éìéî éðä.gth `geex `ki` dyly swidac Ðàìåâéòá.lebr `ede ,ea yi gth agex Ð

diciva rax` `diy ,zeraexn zen` rax` opira op`e ,ervn`a `l` eagx oi` lebr lke

.ith `tiwd `ki` `reaixae ,drvn`a enkòéáø ìåâéòä ìò øúé òáåøî äîë éãëîÐ

heg dlebr dn` eli`c ,mipirl oi`xp mixacde .zecn ryze mirax`a `id oizipzn

zraexn dn`e ,dtiwn zen` ylydkixv Ð

.gex lkl dn` ,daaeql rax` hegøñúéùáÐ

.ibq swidéìéî éðäi`dn ,xqziya ibqc Ð

.riax lebir lr xzi raexnc `nrhàìåâéòá
àòåáéø åâéî ÷éôðãyy ly hega ztwid m` Ð

ekeza `vnz `reaixa rwxwa dn` dxyr

,miptan elbrl jixv ziid m`e .zeraexn rax`

ereaix zepxw `ivedlehega elber dz` Ð

.riax iniptd lr xzi oevig `vnpe ,xyr mipy

ef dkeq zraexn dzid m` ,o`k s`dic Ð

ipa xyr dyy dtiwida eayiy ick zeidl

.mc`íåùî éôè ïðéòá àìåâéò åâî àòåáéøá ìáà
àúðø÷ã àùøåîdze` dyryk ,eiykr la` Ð

xyr dyy `l` dtiwd did `l m` ,dlebrÐ

dicive ,rax`n daxd agex rvn`d `vnp

`ven dz` oi`e ,dlkl cr milke mikled

rax` iaxe ,zeief dl oi`y ,rax` diciva

jgxk lr zeyrl dz` jixve .ira zeraexn

dkezn raxl lkezy ick ,lecb dlebir swid

.zeief mdl yiy zeraexn rax`ìë éãëî
'åë àòåáéøá àúîàoeqkl` ccen dz`yk Ð

ztqez reaixay dn` lkl `ven dz` ,mdly

.minkg exriy jk .miyneg ipyéëð øñáéùá
éâñ àùîåçlebir aigxdl jixv jpi` ixdy Ð

.zeraexn rax` ekeza `vnzy `l` df

heg `di zraexn `lah ekezl aiyen dz`yke

`vnp ,reaixd zepxwa rbep etiwnd lebird

xace .miyneg dylye zen` yng `edy ,reaix ly ziefl ziefnk ekezn agx df lebir

dylye dyng ekez `vnp .zeief el oi` ixdy ,ervn` ok epeqkl`k ,dey eagx lk lebr

,dyly etwid jixv lebira gth eagxa yiy lke oiyneg dylye dyng lr ,oiyneg

agx zen` yngl `vnpoiyneg dylyle ,swid dn` dxyr yng Ð,swid ryz Ð

.yneg zegt = `yneg ikp xqaiy ixd ,yneg zegt zen` izy ody÷ã àìopgei 'x Ð

.`ticr ith dlecb `iedc dnk lkc ,ith xn`e ,mvnvl dizlinaàøîåçìxn` m` Ð

mvnvl yg `lc ,xeriyd lr siqedldil xivac ,`zyd la` .ol `iyw ded `l Ð

dleqtd z` xiykde ,`xeriy?liwil `lc dizlina wc `l in :ol `iyw Ðáéúé àúîàá
.iieyw`l `ki` i`ce ,dkezl maiyedl opgei iax jixvn ded i`e Ðíå÷î ïðçåé 'ø àìà

áéùç÷ àì éøáâixd .maiyedl xne` `ed uegan dizeaiaq `l` ,dkeqd jeza Ð

hega eaaeq dz`yky zen` izy lr ,zen` izy lebird agexn oeaygd on epzgit

yiy lkc .dpeny lr dpeny ekeza `ven dz` .rax`e mixyr etwid uegan eaiaq

,dyy `l` agx epi` oayenl dniptn zeptcdy eiykre .gth eagexa yi dyly etwida

.cv lkl dfn dn`e dfn dn` jl z`vede ,aizi `zn`a `xab `dc dyy lrååä äîë
éøñ éðîú åäì.dyy lr dyy dagx `dc ,xyr dpeny yi dtiwda Ð÷ã àì àøîåçìå

xzei ekeza eaigxd `lc siqe` `zxet ,edine .envnv `le xeriyd lr hrn siqedy Ð

etiwda siqedy oiyneg dyyn yily epiidc ,oiyneg ipy `l` exeriy lr`kile Ð

.wc `l in `aeh :lirl zyw`ck iieyw`léøîà éøñé÷ã ïðáøåixab mewn mlerl Ð

.zen` rax`e mixyr dkezl iedlc opiraàòáéø àòåáéø åâî àìåâéòãon witn Ð

.ekezn raexnd z` lber dz`yk ,reaixd
ìáà
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äîëyly ly zraexn `lahc `dn df xac gikedl oi` Ð riax lebrd lr xzi raexn

ryz ly heg yly ly dlebr `lahe ,dze` aeqi dxyr mizy ly hege ,yly lr

oi`c .oizrnya xn`ck ,gth agx ea yi migth dyly etiwda yiy lkc .dze` aeqi zen`

rax` ly dlebr `lah eh`c ,mewnd agex lv` riax lecbd swidd hegn di`x oi`ian

`l` zwfgn dpi`y jzrc `wlq zen` rax` lr

hegdy itl miraexn yly lr yly ly `lahk

ly `lah welgzyk `lde ?dey ezcn etiwnd

yly lr raexn yly lr yly

zerevx ylye ,jxe`l zerevx

agexlm` ik da `vnz `l Ð

ly dlebr `lahe .dn` lr dn` [ly] dryz

rax` lr rax`dxyr mizy da yi jgxk lr Ð

ly reaix (m`) ixdy ,dn` lr dn` ly zerevx

x rax`l wlgpyk rax` lr rax`ly zerev

eagxl oke ekx`l dn` agxyy ea `vnz Ð

epi` raexne .dn` lr dn` ly zerevx dxyr

xne` dz` z`vnp ,riax `l` lebird lr xzi

`l` !dn` lr dn` dxyr mizy `id dlebrdy

rcz ,cere .llk swid ly hegn di`x oi` i`ce

heg dn` agex lr jxe` zen` yng ly drevxc

dwlgl `azyk ,dtiwn dn` dxyr mizy ly

yng `l` da oi` dn` lr dn` ly zerevxl

heg gipn dz`yk itl ,`nrh epiide .zen`

egipn dz`yke ,zeiefl xvine jled reaixa

oeaygd oiekl ep`a m`e .jlede aigxn lbera

:df oipra gikedl lkep lebrd lr xzi raexnc

daxd oihega dptiwze edyn ly dcewp dyrzy

lcbie ,eaigxiy cr .aeaiq xg` aeaiq df aiaq

jzgz jk xg`e .gth lr gth lbera agex

agex ivgn epiidc ,dhnle dcewpd on oihegd

oihegd lk ehytzi ekzgiy xg`e .dhnle lebir

dz`y cr ,o`kn edyne o`kn edyn exiagn jix`ne jled heg lk `vnpe ,l`nyne oinin

migth dyly ekx`c oeilrd hegl ribnoevigd heg `edy Ð

etwida yi gth eagexa yiy lkc .gth lr gth aaqn `edy

,drevx oink df oiprk oixecq elld oihegd e`vnp ,migth dyly

dlk o`kne o`kn ,dcewpd cbpk epiide gth ivg rvn`a dagx

,rvn`a dze` wlgle xefgl z`a m`e .edyn cr dxve zklede

dcewpd cbpk epiidgth dkx` zg` lky zerevx izy `vnz Ð

.edyn cr dlk zg` cvne ,gth ivg dagx zg` cvne dvgne

xvwd cbpk jex`d miye ,zerevxd izy el` sxhvz dzreÐ

dze` welgz .gth ivg agex lr dvgne gth dkx` drevx `vnz

zerevx ylylivg lr gth ivgn zerevx yly da `vnz Ð

axre izy dpwlgzyk ,gth ly zraexn drevx eli`e .gthÐ

:jl ixd ,gth ivg lr gth ivg ly zerevx rax` da `vnz

.riax lebird lr xzi raexn

ìë`ki`c wc `le oeekn oeaygd oi` Ð dpeqkl`a iyneg ixze `zn` reaixa `zn`

axre izy eze` wlgze xyr lr xyr ly reaix dyrz m`y .`zxet ith`vnp Ð

mipeqkl`l mireaix mze` welge xefg .dyng lr dyng ly mireaix drax` ekeza

lecb reaix ly rvn` cvl jleddiniptd reaixa `vnz Ð

mireaixd zwlg ixdy oevig ly eivg `ed ixdy ,dn` miyng

`l` ea did `l m`e .epeqkl`l cg` lk dyng lr dyng ly

dray lr dray epiidc iyneg ixze `zn` oeayg itl`vnp Ð

dxyr ly eivg `ed `dc ,miyng zeidl ie`xe ,dn` lr dn` ly zerevx ryze mirax` `l` ea oi` dray lr dray ly reaixc ,oevig ly eivg ea oi`c

.dn` lr dn` ly zerevx d`nl dlerc ,dxyr lréáø.aiygw ixab mewn jgxk lrc ,opgei 'x ixac ayiil wgc mpg lr Ð aiygw `l ixab mewn opgei
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רב
izni`na cenr g sc ± oey`x wxt`nei

àâìô àìåâéò åâî àòåáéø ìáàivg epnn `iven dz` lebird jeza raxn dz`yk Ð

reaix dxyr yyl jkld ,dilekc `zliz epiidc ,ea x`ypd xeriydlebird jixv Ð

.rax`e mixyr zeidl aiaq etiwndàéä àúìéî åàìå`xeriy ied `lc epi`x `dc Ð

reaixa `zn` lke ,raexn ly `peqkl` xeriyk agx `diy `l` ,i`d ilek`zn` Ð

.epeqkl`a iyneg ixzeíéøöåé ìù úåëåñ éúù
:odinia qxg ilk ixvei ly jxc did jk Ð

zinipta ,efn miptl ef zekeq izy mdl oiyer

dyer `ed dpevigae ,eizexcw ripvne xc `ed

.xeknl eizexcw `ivene ,ezk`lnäðéà úéîéðô
äëåñ.dkeq myl bga dkeza ayil `a m` Ð

ziak `dc ,bg myl dkeq opira `lc ab lr s`e

oizipzna dpyi dkeq ixyknc ,ol `niiw lld

(`,h)`zln `xkpin `lc ,dkeq dpi` `kd Ð

dpyd zeni lk `dc ,ea xc `ed dkeq mylc

.my ezpiye ezcerqe eyinyz aexe ,mzd xiic

äæåæîá úáééçå.da ezxic lkc meyn ,mlerl Ð

äëåñ äðåöéçäeg ici da `veie Ðoi`e ,eza

.lld ziak ,bg myl dzeyrle dxzeql jixv

oeikc ,xqinl `kil devnc `xikid meyne

da xiic `zyde ,xiic `kd e`l `zy dlekcÐ

.`xikid `ki`äæåæîä ïî äøåèôå,mlerl Ð

z`vl `l` dieyr dpi`y ,`id dxic e`lc

.mixbz my qipkdle ,my jxc `aleéåäéúå
úéîéðôä øòù úéáëzegpna ol `niiwc Ð

.opaxcn dfefna aiigc (a,bl) "dax unewd"a

.ziad iptly ,f"rla `"wxit* = xry ziaíåùî
òéá÷ àìãoi`e ,reaw xac ef `le ef `l Ð

.xry zia dl zeidl daeyg ziniptdúëåñ
íéåâ.dngd zenia da xecl dieyry Ðäëåñ

íå÷î ìëîdinwle ,el`n dzegt elit` Ð

.`id i`n yxtnäúëìäë éàî`z` i`n Ð

daexn dzlv `dzy eli`c ?opireny`l

ea jkql xyky xacae ,dzngn`ly ,`ziipxg` ilina `rixc meyn eh` ,`hiyt Ð

?zeleqta s` xykzz ,dkeq myl ziyrpàãñç áø øîàxn`wc dzkldk i`d ÐÐ

zeripvl `le dzid lvl dpey`xd dziiyry `zln `gkenc ,dti zkkeqny `ed

opira `l bg myl dkeqc ab lr s`c .`nlra`ixwinc `ed lvle .opira dkeq myl Ð

.axegd on zkkeqy ,dkeqéàîù úéá÷ø.zexit ixney oipbxea miviiw mirex :oniq Ð

.mewn lkn dkeq dil ixwc ,lirlc jpdn ipdc ediizerixb i`n :jixt onwleíéòåøÐ

.mp`v mixneye ,axyd iptn dkeza ayil dcya dkeq eyryíéöéé÷zerivw ixney Ð

.yaiil dcya oigehydàì åæ äëåñ ìáà ,íä íéìàøùé ïìåëå .øéòä éøîåù = ïéðâøåá
.úéùòð âç íùìíå÷î ìëî äëåñyxtnck ,lirlc jpd epiide ,el`n zegt elit`c Ð

ozkeq die`xe ,dkeqa oiaiige edpip mil`xyic meyn ,ipd dil iaiyg `pz i`dc .onwl

.dkeqa oiaiig oi`y ,mizek dnda miyp mieb :j"apb zkeqn xzei xiykdlàîéìàÐ

.xiykdl daeygéòéá÷ àì ù"á÷ø úëåño`k oirex minrte o`k oirex minrt Ð

eyaiyk ,miviiw oke ,drxnd z` elk`yk.ozkeq oixzeqe mdl oikled Ð
äðùî
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àòåáéødz` lebird jeza raxn dz`yk :qxhpewa yxit Ð `blt `lebir ebn witpc

dxyr yyl ,jkld .dlekc `zliz epiidc ,ea x`ypd xeriyd ivg epnn lhep

df oipr dn :df `ed dniz xace .drax`e mixyr zeidl aiaq etiwnd lebird jixv reaix

`blt `lebir ebn witpc `reaix :yxtl yi `l` ?df lv`agex wifgn lber ly eagexn Ð

cr oiribnd reaix ly zeief `vnp ,reaixd

lk :xaq `wc .reaixd agex lr miiltk lebird

reaixa `zn`:dnize .dpeqkl`a zen` ixz Ð

xg`nc ,ixqiwc ipiice opgei iax dcna erh j`id

?epi`y xac lr llk eyr j`id ,xacd eccn `ly

ebn reaix ly df oeyl mcia dlawc :xnel yie

oiprl `le ,mewnd oiprl zn` `ede ,`blt `lebir

reaixd mewnc agexde .siwnd hegd jxe`

`edc ,reaix ly ivg hrnzn lebird jezay

ly reaix dyrz m`y ,rcz .lebir ilekc `zliz

dyrze xefgze ,axre izy epwlgze xyr lr xyr

,miphw mireaix ly dpeqkl`l mipta reaix

lirl izyxity oiprkreaix `vnp Ðeivg inipt

dxyr lr dxyr ly lber dyrz m`e .oevig ly

ipy oia lebrd `di oevigd reaix jeza

lebird lr xzi raexny epgked dfe .mireaixd

eivg iniptd reaixd lr xzi lebird ok m` ,riax

riax (epiidc dlebrc `zliz) epiidc ,inipt ly

`reaix hwp `lc dniz zvwe .oevig reaix ly

ik ,lebrd lkn `zliz epiidc ,`lebir ebn witpc

`raix `reaix ebn witpc `lebir hwpc ikid

.izyxity oirk ixii`c ,iniiw ilin ixz jpdc :yxtl yi jkl .reaixd lkn `raix epiidc

xninl `z`e ,lebir eze` jeza xg` reaix dyere xfege ,reaix jeza lebir dyery

hrnzp inipt reaixe ,oevigd reaix ly raex lberd hrnzpy

:xn`z m`e .oevig reaix` iniiw `blte raexe .`blt oevig reaixn

lr ray ly lber ea dyrz m` ,dray lr dray ly reaix `lde

dray epeqkl` ly reaix lberd jeza dyrze xefgze ,zen` ray

lberd zcnkoeayg itl dyng lr dyng inipt reaix dil ded Ð

yic ,oevig ly eivgn xzi inipt reaixa dl zgkyne ,dpeqkl`a iyneg ixze `zn` ly

!ryze mirax` `l` zgkyn `l oevigae dn` lr dn` ly zerevx ynge mixyr inipta

,ith `ki`c ,oeekn epi` iyneg ixze `zn` ly oeaygc ,epgkedy dna ielz dfy xnel yie

dyng lr dyng ea did m`c ,dyng lr dyng iniptd reaixa oi` ok m`edid Ð

.drayn ith dler epeqkl`éåäéúåziae Ð dfefna aiigzze ziniptl xry zia dpevig

oiaiig zqtxne dxcqk` xry zia :(a,bl zegpn) "dax unewd"a `ipzck ,dfefna aiig xry

aizkcn dfefnn edl opihrnnc opixn` (mye a,`i) `neic `nw wxtac :dnize .dfefna

dxicl cgein zia dn ,"zia"`cqg axc` jixtc ,(my) zegpna mzd ikd iiepyl dil ded ,ok m`c :`iywe .dpibl oigeztle zial oigezt oia oiwlgn yie .dxicl oicgein oi`y el` e`vi Ð

`d :xnel jixve !dfefnd on dxeht dxcqk` xn`c`d ,`ziixe`c Ðzegpna mzd ipyn `lc `de .opaxc Ð.opaxcn elit` ,xn`w ixnbl dxeht `cqg axc dil rnync Ð

úëåñmlek :dkld ,zenelg ixb cg`e zeix` ixb cg`c (a,ck) zenaic ipy wxt xn`c `de .od zeix` ixb :xaqwc ,edpip `aeig ipa e`lc oizrnya xn` `kd aiygwc jpd lk Ð mizek

mixbmizek ixb la` ,ixnbl exiibzpyk ilin ipd Ð.epwzip jk xg`c xaqw ,zn` ixb mizek xn`c o`ne ."micaer eid mdidl` z`e mi`xi eid 'd z`" :(fi a) mikln xtqa aizk Ð
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àìebéò Bbî ÷éôðc ,àòeaéø¯àäc ,àéä àìå .àbìt ¦¨§¨¥¦¦¨©§¨§¨¦§¨
íeMî éåì éaø øîà .éàä éìek éåä àìc ïðéæç÷éaø ¨¨¥©§¨¨¥¥©¨©©¦¥¦¦©¦

ézL :øéàîúéîéðtä ,Bfî íéðôì Bæ íéøöBé ìL úBkeñ ¥¦§¥¤§¦¦§¦¦©§¦¦
,äæeæîa úáéiçå ,äkeñ dðéàäðBöéçäåäøeèôe ,äkeñ ¥¨¨§©¤¤¦§¨§©¦¨¨§¨

,úéîéðtä øòL úéák äðBöéç éåäz ?éànàå .äæeænä ïî¦©§¨§©©¤¡¥¦¨§¥©©©§¦¦
ê"áðâ :ïðaø eðz .òéá÷ àìc íeMî !äæeæîa áéiçúúå; §¦§©¥¦§¨¦§¨§¦©¨©¨©
,íéúek úkeñ ,äîäa úkeñ ,íéLð úkeñ ,íéBb úkeñ©¦©¨¦©§¥¨©¦

íB÷î ìkî äkeñ¯úëkeñî àäzL ãáìáe ,äøLk ¨¦¨¨§¥¨¦§©¤§¥§¤¤
àeäå :àcñç áø øîà ?äúëìäk éàî .äúëìäk§¦§¨¨©§¦§¨¨¨©©¦§¨§
ééezàì ?éàî ééezàì íB÷î ìkî .äkeñ ìöì dàNòL¤£¨¨§¥¨¦¨¨§©¥©§©¥
úkeñ ;ù"á÷ø úkeñ :ïðaø eðúc .ù"á÷ø úkeñ©§¨©¨©©©

úkeñ ,íéòBøíéöéi÷éøîBL úkeñ ,ïéðbøea úkeñ , ¦©©¨¦©§¨¦©§¥
íB÷î ìkî äkeñ ,úBøéô¯àäzL ãáìáe ,äøLk ¥¨¦¨¨§¥¨¦§©¤§¥

:àcñç áø øîà ?dúëìäk éàî .dúëìäk úëkeñî§¤¤§¦§¨¨©§¦§¨¨¨©©¦§¨
?éàî ééezàì íB÷î ìkî .äkeñ ìöì dàNòL àeäå§¤£¨¨§¥¨¦¨¨§©¥©

úkeñ ééezàìê"áðâàpz éàä .ê"áðâc¯àîéìà §©¥©©©¨§©¦¨
déì"íB÷î ìkî" àðz à÷å ,éòéá÷c íeMî ê"áðâ ¥¦¦§¦¦§¨¨¨¦¨¨

¯àpz éàäå .éòéá÷ àìc ,ù"á÷ø ééezàìù"á÷øc §©¥§¨§¦¦§©©¨§
déì àîéìààðúå ,eäðéð àáeiç éðác ,éàîL úéa÷ø ©¦¨¥¥©©¦§¥¦¨¦§§¨¨

"ééezàì "íB÷î ìkîê"áðâ¯.eäðéð àáeiç éða åàìc ¦¨¨§©¥§¨§¥¦¨¦§
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dkeq(iying meil)

eàbìt ,àìebéò Bbî ÷éôðc àòeaéø-reaix ly swidd xeriy ¦¨§¨¦¦¦¨©§¨
lebird ly swidd xeriyn zegt `ed ,lebir jeza `vnpd
swidn yily `edy] reaixd swid xeriyn ivga ipevigd
didi ,dn` c"k ly lebira ztweny ef dkeqa jkitle .[lebird
swid ivg `edy] zen` dpeny ,dn` f"h ekezay reaixd swid
df itle .lebird swidn zegt [lebird swidn yilye reaixd
mewn lebird jeza didiy icky ,wiecna opgei iax ixac e`a
dkeqd swidy xnel gxked ,zen` rax` lr rax` ea raxl

:`xnbd dgec .zen` c"k dlebrdàéä àìå,oekp df uexiz oi` - §Ÿ¦
éàä élek éåä àìc ïðéæç÷ àäcepi` df oeaygy ze`ex epipir - §¨¨©¦¨§Ÿ¨¥¥©

`le ,lebird ly xhewd `ed raexnd ly oeqkl`d ixdy ,oekp
oeqkl`l dey didi zen` c"k etwidy lebir ly xhewy okzi
lebir xhew ixdy ,zen` rax` lr rax` ly reaix ly
reaix ly oeqkl` eli`e ,zen` dpeny `ed zen` c"k etwidy
zeiying yelye zen` yng `ed zen` rax` lr rax` ly
itl eli`e ,[miyneg izya rlvdn lecb oeqkl`dy llkd itl]
rlvd xeriyn letk oeqkl`d xeriy `vnp ixqiwc ipiic

:[zen` dpenyÎ]
íéøöBé ìL úBkeñ ézL ,øéàî éaø íeMî éåì éaø øîàilk ixvei - ¨©©¦¥¦¦©¦¥¦§¥¤§¦
zekeq izy mnvrl zeyrl milibx eid mdinia qxg,Bfî íéðôì Bæ¦§¦¦

ezk`ln dyer `ed dpevigae ,eizexcw ripvne xc `ed zinipta
dkeqdy xi`n iax xn`e ,xeknl eizexcw `ivenedðéà úéîéðtä©§¦¦¥¨

,äkeñ`edy oeiky ,ezaeg ici `vi `l zekeqd bga da ayi m`e ¨
.dkeq myl da ayei `edy xkip `l dpyd zeni lk my xc

ådf mrhnúáéiçef dkeqäæeæîaxc `edy oeiky ,dpyd zeni lka §©¤¤¦§¨
.ziak zaygp zeriawa daådkeqdäðBöéçäzaygpäkeñdxyk §©¦¨¨

xc epi` dpyd zeni lkay oeik ,zekeqd bga da ayil lekie
zekeqd bga da xcyk ,ezk`ln z` da dyer wx `l` ef dkeqa

.da xc `ed dkeq zevn myly xacd xkipedf mrhnäøeèô§¨
ef dkeqäæeænä ïî`eale z`vl `l` dieyr dpi`y oeiky ,mlerl ¦©§¨

dywn .dxic zial zaygp dpi` mixbz my qipkdle my jxc
:`xnbdéànàå,dfefnd on dpevigd dkeqd dxeht recn -éåäz §©©¤¡¥

d dkeqd aygz -øòL úéák äðBöéçdkeqd ly,úéîéðtä ¦¨§¥©©©§¦¦
äæeæîa áéiçúúå.opaxcn dfefna aiigd xry zia lkk ,opaxcn §¦§©¥¦§¨
:`xnbd zvxznòéá÷ àìc íeMîmpi` el` zekeq izyy oeik - ¦§Ÿ¨¦©

lke` zeax minrte zeriawa lke` epi` zinipta elit`e zereaw
dkeqdy ick jk lk daeyg ziniptd dkeqd oi` ok lr ,eziaa
dkeqd dxeht jk meyne ,dly xry ziak aygz dpevigd

.dfefnd on dpevigd
ïðaø eðzzkeqê"áðâzekeqd ly zeaiz iy`x ly oniq `ed - ¨©¨¨

:oldlcíéBb úkeñzenia da xecl ick miieb de`yry dkeq - ©¦
oke .dngdíéLð úkeñda xecl ick miyp de`yry dkeq - ©¨¦

oke .dngd zeniaäîäa úkeñ.zenda jxevl de`yry dkeq - ©§¥¨
okeíéúek úkeñzenia da xecl ick mizek de`yry dkeq - ©¦

oke .dngdíB÷î ìkî äkeñ,el`n dzegtd dkeq elit` -äøLk, ¨¦¨¨§¥¨

mle`.dúëìäk úëkeñî àäzL ãáìáe:`xnbd zxxanéàî ¦§©¤§¥§¤¤§¦§¨¨©
dúëìäkdidzy ef dkeq dkixvy xnel `pzd zpeek dn - §¦§¨¨

dpi` m` elit` dxyk ef dkeqy zrcd lr dlri ike ,'dzkldk'
.dzkldk zkkeqnàcñç áø øîà`ziixad zpeekdàNòL àeäå ¨©©¦§¨§¤£¨¨

ìöìxkip didiy cr dti zkkeqn dkeqd didzy jixvy - §¥
.`nlra zeripvl `le lv myl dzid dpey`xd dziiyry

y `ziixad dxn`y dn xxal `xnbd zxfegíB÷î ìkî äkeñ¨¦¨¨
,dxykéàî ééeúàì.zeaxl `ziixad dpeekzd dkeq efi` - §¨¥©

:`xnbd zx`anù"á÷ø úkeñ ééeúàìzeaizd iy`x oniq `ed - §¨¥©
x`eank ,zexit ixneye ,oipbxea ,miviiw ,mirex zkeq ly
`ziixa ly `pzd xaqe ,zexyk zekeq md mby jenqa `ziixaa
meyne ,j"apb zekeqn xzei zerexb zekeq od y"awx zekeqy ef

l jkmewn lkn dkeq' exne`a oze` daix `l` yexita mazk `
.'dxykù"á÷ø úkeñ ,ïðaø eðúcly zeaiz iy`x ly oniq `ed - §¨©¨¨©

:oldlc zekeqdíéòBø úkeñick dcya mirexd eyry dkeq - ©¦
oke .mp`v my xenyle axyd iptn dkeza ayilíéöéi÷ úkeñ- ©©¨¦

.yaiil dcya oigehyd [zeyai mip`zÎ] zerivw ixney zkeq
ïéðbøea úkeñ.daxrn dieyrd xird ixney zkeq -éøîBL úkeñ ©§¨¦©§¥

úBøétoke .zepbde minxkd ixney zkeq -íB÷î ìkî äkeñ- ¥¨¦¨¨
,el`n dzegtd dkeq elit`úëkeñî àäzL ãáìáe ,äøLk§¥¨¦§©¤§¥§¤¤

.dúëìäk,ef `ziixaa mb zxxane `xnbd zxfegedúëìäk éàî- §¦§¨¨©§¦§¨¨
ike ,'dzkldk' didzy ef dkeq dkixvy xnel `pzd zpeek dn
zkkeqn dpi` m` elit` dxyk ef dkeqy zrcd lr dlri

.dzkldkìöì dàNòL àeäå ,àcñç áø øîàd`yr m` `weec - ¨©©¦§¨§¤£¨¨§¥
dxn`y dn `xnbd zxxan .`nlra zeripv meyl `le lv myl

`ziixadäkeñ'.éàî ééeúàì 'íB÷î ìkîzx`aneúkeñ ééeúàì ¨¦¨¨§¨¥©§¨¥©
ê"áðâly `pzd xaqy ,mizek ,dnda ,miyp ,miieb zkeq -

,y"awx zekeqn xzei zerexb zekeq od j"apb zekeqy ef `ziixa
lkn dkeq' exne`a oze` daix `l` yexita mazk `l jk meyne

.'dxyk mewn
zg` `ziixa recne ,zeziixad ewlgp dna zx`an `xnbd

:fnxa wx xkfed dipyd `ziixaay dn z` yexita dxikfdéàä©
ê"áðâc àðzzkeq z` xikfdy dpey`xd `ziixad ly `pzd - ¨¨§

y meyn `ed ,yexita j"apbê"áðâ déì àîélàxaeq `ed - ©¦¨¥
zkeq xy`n dkeq zevnl die`xe daeyg xzei j"apb zkeqy

,y"awxéòéá÷c íeMî,mnewnn miffe mirp `le cg` mewna ¦¦§¦¥
åjk meynàðz à÷azk jk xg`e ,el` zekeq xizdl yexita §¨¨¨

dkeq'ééeúàì ,'íB÷î ìkîzkeq mbyù"á÷øab lr s` ,dxyk ¦¨¨§¨¥
éòéá÷ àìc.mewnl mewnn mikledy oeikåeli`ù"á÷øc àpz éàä §Ÿ§¦¥§©©¨§

,yexita y"awx zkeq z` xikfdy dipyd `ziixad ly `pzd -
y meyn `edù"á÷ø déì àîélàmeyn dxiykdlàáeiç éðác ©¦¨¥¦§¥¦¨

eäðéð,zeevna miaiiegne md mil`xyi miviiwde mirexd ixdy - ¦§
mxizdl yexita mazk jk meyne,eeixac seqaàðúdkeq'ìkî ¨¨¦¨

,'íB÷îickééeúàìzkeq mbyê"áðâab lr s` ,dxykéða åàìc ¨§¨¥§¨§¥
eäðéð àáeiç:dkeq zevna miaiegn mpi` miiebde zendady - ¦¨¦§
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"שבת חזון" הוא "לשון מחזה, שמראין לכל אחד ואחד המקדש דלעתיד כו'".
משיחת שבת פרשת דברים ה'תשד"מ



רג izni`na cenr g sc ± oey`x wxt`nei
àâìô àìåâéò åâî àòåáéø ìáàivg epnn `iven dz` lebird jeza raxn dz`yk Ð

reaix dxyr yyl jkld ,dilekc `zliz epiidc ,ea x`ypd xeriydlebird jixv Ð

.rax`e mixyr zeidl aiaq etiwndàéä àúìéî åàìå`xeriy ied `lc epi`x `dc Ð

reaixa `zn` lke ,raexn ly `peqkl` xeriyk agx `diy `l` ,i`d ilek`zn` Ð

.epeqkl`a iyneg ixzeíéøöåé ìù úåëåñ éúù
:odinia qxg ilk ixvei ly jxc did jk Ð

zinipta ,efn miptl ef zekeq izy mdl oiyer

dyer `ed dpevigae ,eizexcw ripvne xc `ed

.xeknl eizexcw `ivene ,ezk`lnäðéà úéîéðô
äëåñ.dkeq myl bga dkeza ayil `a m` Ð

ziak `dc ,bg myl dkeq opira `lc ab lr s`e

oizipzna dpyi dkeq ixyknc ,ol `niiw lld

(`,h)`zln `xkpin `lc ,dkeq dpi` `kd Ð

dpyd zeni lk `dc ,ea xc `ed dkeq mylc

.my ezpiye ezcerqe eyinyz aexe ,mzd xiic

äæåæîá úáééçå.da ezxic lkc meyn ,mlerl Ð

äëåñ äðåöéçäeg ici da `veie Ðoi`e ,eza

.lld ziak ,bg myl dzeyrle dxzeql jixv

oeikc ,xqinl `kil devnc `xikid meyne

da xiic `zyde ,xiic `kd e`l `zy dlekcÐ

.`xikid `ki`äæåæîä ïî äøåèôå,mlerl Ð

z`vl `l` dieyr dpi`y ,`id dxic e`lc

.mixbz my qipkdle ,my jxc `aleéåäéúå
úéîéðôä øòù úéáëzegpna ol `niiwc Ð

.opaxcn dfefna aiigc (a,bl) "dax unewd"a

.ziad iptly ,f"rla `"wxit* = xry ziaíåùî
òéá÷ àìãoi`e ,reaw xac ef `le ef `l Ð

.xry zia dl zeidl daeyg ziniptdúëåñ
íéåâ.dngd zenia da xecl dieyry Ðäëåñ

íå÷î ìëîdinwle ,el`n dzegt elit` Ð

.`id i`n yxtnäúëìäë éàî`z` i`n Ð

daexn dzlv `dzy eli`c ?opireny`l

ea jkql xyky xacae ,dzngn`ly ,`ziipxg` ilina `rixc meyn eh` ,`hiyt Ð

?zeleqta s` xykzz ,dkeq myl ziyrpàãñç áø øîàxn`wc dzkldk i`d ÐÐ

zeripvl `le dzid lvl dpey`xd dziiyry `zln `gkenc ,dti zkkeqny `ed

opira `l bg myl dkeqc ab lr s`c .`nlra`ixwinc `ed lvle .opira dkeq myl Ð

.axegd on zkkeqy ,dkeqéàîù úéá÷ø.zexit ixney oipbxea miviiw mirex :oniq Ð

.mewn lkn dkeq dil ixwc ,lirlc jpdn ipdc ediizerixb i`n :jixt onwleíéòåøÐ

.mp`v mixneye ,axyd iptn dkeza ayil dcya dkeq eyryíéöéé÷zerivw ixney Ð

.yaiil dcya oigehydàì åæ äëåñ ìáà ,íä íéìàøùé ïìåëå .øéòä éøîåù = ïéðâøåá
.úéùòð âç íùìíå÷î ìëî äëåñyxtnck ,lirlc jpd epiide ,el`n zegt elit`c Ð

ozkeq die`xe ,dkeqa oiaiige edpip mil`xyic meyn ,ipd dil iaiyg `pz i`dc .onwl

.dkeqa oiaiig oi`y ,mizek dnda miyp mieb :j"apb zkeqn xzei xiykdlàîéìàÐ

.xiykdl daeygéòéá÷ àì ù"á÷ø úëåño`k oirex minrte o`k oirex minrt Ð

eyaiyk ,miviiw oke ,drxnd z` elk`yk.ozkeq oixzeqe mdl oikled Ð
äðùî
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àòåáéødz` lebird jeza raxn dz`yk :qxhpewa yxit Ð `blt `lebir ebn witpc

dxyr yyl ,jkld .dlekc `zliz epiidc ,ea x`ypd xeriyd ivg epnn lhep

df oipr dn :df `ed dniz xace .drax`e mixyr zeidl aiaq etiwnd lebird jixv reaix

`blt `lebir ebn witpc `reaix :yxtl yi `l` ?df lv`agex wifgn lber ly eagexn Ð

cr oiribnd reaix ly zeief `vnp ,reaixd

lk :xaq `wc .reaixd agex lr miiltk lebird

reaixa `zn`:dnize .dpeqkl`a zen` ixz Ð

xg`nc ,ixqiwc ipiice opgei iax dcna erh j`id

?epi`y xac lr llk eyr j`id ,xacd eccn `ly

ebn reaix ly df oeyl mcia dlawc :xnel yie

oiprl `le ,mewnd oiprl zn` `ede ,`blt `lebir

reaixd mewnc agexde .siwnd hegd jxe`

`edc ,reaix ly ivg hrnzn lebird jezay

ly reaix dyrz m`y ,rcz .lebir ilekc `zliz

dyrze xefgze ,axre izy epwlgze xyr lr xyr

,miphw mireaix ly dpeqkl`l mipta reaix

lirl izyxity oiprkreaix `vnp Ðeivg inipt

dxyr lr dxyr ly lber dyrz m`e .oevig ly

ipy oia lebrd `di oevigd reaix jeza

lebird lr xzi raexny epgked dfe .mireaixd

eivg iniptd reaixd lr xzi lebird ok m` ,riax

riax (epiidc dlebrc `zliz) epiidc ,inipt ly

`reaix hwp `lc dniz zvwe .oevig reaix ly

ik ,lebrd lkn `zliz epiidc ,`lebir ebn witpc

`raix `reaix ebn witpc `lebir hwpc ikid

.izyxity oirk ixii`c ,iniiw ilin ixz jpdc :yxtl yi jkl .reaixd lkn `raix epiidc

xninl `z`e ,lebir eze` jeza xg` reaix dyere xfege ,reaix jeza lebir dyery

hrnzp inipt reaixe ,oevigd reaix ly raex lberd hrnzpy

:xn`z m`e .oevig reaix` iniiw `blte raexe .`blt oevig reaixn

lr ray ly lber ea dyrz m` ,dray lr dray ly reaix `lde

dray epeqkl` ly reaix lberd jeza dyrze xefgze ,zen` ray

lberd zcnkoeayg itl dyng lr dyng inipt reaix dil ded Ð

yic ,oevig ly eivgn xzi inipt reaixa dl zgkyne ,dpeqkl`a iyneg ixze `zn` ly

!ryze mirax` `l` zgkyn `l oevigae dn` lr dn` ly zerevx ynge mixyr inipta

,ith `ki`c ,oeekn epi` iyneg ixze `zn` ly oeaygc ,epgkedy dna ielz dfy xnel yie

dyng lr dyng ea did m`c ,dyng lr dyng iniptd reaixa oi` ok m`edid Ð

.drayn ith dler epeqkl`éåäéúåziae Ð dfefna aiigzze ziniptl xry zia dpevig

oiaiig zqtxne dxcqk` xry zia :(a,bl zegpn) "dax unewd"a `ipzck ,dfefna aiig xry

aizkcn dfefnn edl opihrnnc opixn` (mye a,`i) `neic `nw wxtac :dnize .dfefna

dxicl cgein zia dn ,"zia"`cqg axc` jixtc ,(my) zegpna mzd ikd iiepyl dil ded ,ok m`c :`iywe .dpibl oigeztle zial oigezt oia oiwlgn yie .dxicl oicgein oi`y el` e`vi Ð

`d :xnel jixve !dfefnd on dxeht dxcqk` xn`c`d ,`ziixe`c Ðzegpna mzd ipyn `lc `de .opaxc Ð.opaxcn elit` ,xn`w ixnbl dxeht `cqg axc dil rnync Ð

úëåñmlek :dkld ,zenelg ixb cg`e zeix` ixb cg`c (a,ck) zenaic ipy wxt xn`c `de .od zeix` ixb :xaqwc ,edpip `aeig ipa e`lc oizrnya xn` `kd aiygwc jpd lk Ð mizek

mixbmizek ixb la` ,ixnbl exiibzpyk ilin ipd Ð.epwzip jk xg`c xaqw ,zn` ixb mizek xn`c o`ne ."micaer eid mdidl` z`e mi`xi eid 'd z`" :(fi a) mikln xtqa aizk Ð
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àìebéò Bbî ÷éôðc ,àòeaéø¯àäc ,àéä àìå .àbìt ¦¨§¨¥¦¦¨©§¨§¨¦§¨
íeMî éåì éaø øîà .éàä éìek éåä àìc ïðéæç÷éaø ¨¨¥©§¨¨¥¥©¨©©¦¥¦¦©¦

ézL :øéàîúéîéðtä ,Bfî íéðôì Bæ íéøöBé ìL úBkeñ ¥¦§¥¤§¦¦§¦¦©§¦¦
,äæeæîa úáéiçå ,äkeñ dðéàäðBöéçäåäøeèôe ,äkeñ ¥¨¨§©¤¤¦§¨§©¦¨¨§¨

,úéîéðtä øòL úéák äðBöéç éåäz ?éànàå .äæeænä ïî¦©§¨§©©¤¡¥¦¨§¥©©©§¦¦
ê"áðâ :ïðaø eðz .òéá÷ àìc íeMî !äæeæîa áéiçúúå; §¦§©¥¦§¨¦§¨§¦©¨©¨©
,íéúek úkeñ ,äîäa úkeñ ,íéLð úkeñ ,íéBb úkeñ©¦©¨¦©§¥¨©¦

íB÷î ìkî äkeñ¯úëkeñî àäzL ãáìáe ,äøLk ¨¦¨¨§¥¨¦§©¤§¥§¤¤
àeäå :àcñç áø øîà ?äúëìäk éàî .äúëìäk§¦§¨¨©§¦§¨¨¨©©¦§¨§
ééezàì ?éàî ééezàì íB÷î ìkî .äkeñ ìöì dàNòL¤£¨¨§¥¨¦¨¨§©¥©§©¥
úkeñ ;ù"á÷ø úkeñ :ïðaø eðúc .ù"á÷ø úkeñ©§¨©¨©©©

úkeñ ,íéòBøíéöéi÷éøîBL úkeñ ,ïéðbøea úkeñ , ¦©©¨¦©§¨¦©§¥
íB÷î ìkî äkeñ ,úBøéô¯àäzL ãáìáe ,äøLk ¥¨¦¨¨§¥¨¦§©¤§¥

:àcñç áø øîà ?dúëìäk éàî .dúëìäk úëkeñî§¤¤§¦§¨¨©§¦§¨¨¨©©¦§¨
?éàî ééezàì íB÷î ìkî .äkeñ ìöì dàNòL àeäå§¤£¨¨§¥¨¦¨¨§©¥©

úkeñ ééezàìê"áðâàpz éàä .ê"áðâc¯àîéìà §©¥©©©¨§©¦¨
déì"íB÷î ìkî" àðz à÷å ,éòéá÷c íeMî ê"áðâ ¥¦¦§¦¦§¨¨¨¦¨¨

¯àpz éàäå .éòéá÷ àìc ,ù"á÷ø ééezàìù"á÷øc §©¥§¨§¦¦§©©¨§
déì àîéìààðúå ,eäðéð àáeiç éðác ,éàîL úéa÷ø ©¦¨¥¥©©¦§¥¦¨¦§§¨¨

"ééezàì "íB÷î ìkîê"áðâ¯.eäðéð àáeiç éða åàìc ¦¨¨§©¥§¨§¥¦¨¦§
äðùî
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eàbìt ,àìebéò Bbî ÷éôðc àòeaéø-reaix ly swidd xeriy ¦¨§¨¦¦¦¨©§¨
lebird ly swidd xeriyn zegt `ed ,lebir jeza `vnpd
swidn yily `edy] reaixd swid xeriyn ivga ipevigd
didi ,dn` c"k ly lebira ztweny ef dkeqa jkitle .[lebird
swid ivg `edy] zen` dpeny ,dn` f"h ekezay reaixd swid
df itle .lebird swidn zegt [lebird swidn yilye reaixd
mewn lebird jeza didiy icky ,wiecna opgei iax ixac e`a
dkeqd swidy xnel gxked ,zen` rax` lr rax` ea raxl

:`xnbd dgec .zen` c"k dlebrdàéä àìå,oekp df uexiz oi` - §Ÿ¦
éàä élek éåä àìc ïðéæç÷ àäcepi` df oeaygy ze`ex epipir - §¨¨©¦¨§Ÿ¨¥¥©

`le ,lebird ly xhewd `ed raexnd ly oeqkl`d ixdy ,oekp
oeqkl`l dey didi zen` c"k etwidy lebir ly xhewy okzi
lebir xhew ixdy ,zen` rax` lr rax` ly reaix ly
reaix ly oeqkl` eli`e ,zen` dpeny `ed zen` c"k etwidy
zeiying yelye zen` yng `ed zen` rax` lr rax` ly
itl eli`e ,[miyneg izya rlvdn lecb oeqkl`dy llkd itl]
rlvd xeriyn letk oeqkl`d xeriy `vnp ixqiwc ipiic

:[zen` dpenyÎ]
íéøöBé ìL úBkeñ ézL ,øéàî éaø íeMî éåì éaø øîàilk ixvei - ¨©©¦¥¦¦©¦¥¦§¥¤§¦
zekeq izy mnvrl zeyrl milibx eid mdinia qxg,Bfî íéðôì Bæ¦§¦¦

ezk`ln dyer `ed dpevigae ,eizexcw ripvne xc `ed zinipta
dkeqdy xi`n iax xn`e ,xeknl eizexcw `ivenedðéà úéîéðtä©§¦¦¥¨

,äkeñ`edy oeiky ,ezaeg ici `vi `l zekeqd bga da ayi m`e ¨
.dkeq myl da ayei `edy xkip `l dpyd zeni lk my xc

ådf mrhnúáéiçef dkeqäæeæîaxc `edy oeiky ,dpyd zeni lka §©¤¤¦§¨
.ziak zaygp zeriawa daådkeqdäðBöéçäzaygpäkeñdxyk §©¦¨¨

xc epi` dpyd zeni lkay oeik ,zekeqd bga da ayil lekie
zekeqd bga da xcyk ,ezk`ln z` da dyer wx `l` ef dkeqa

.da xc `ed dkeq zevn myly xacd xkipedf mrhnäøeèô§¨
ef dkeqäæeænä ïî`eale z`vl `l` dieyr dpi`y oeiky ,mlerl ¦©§¨

dywn .dxic zial zaygp dpi` mixbz my qipkdle my jxc
:`xnbdéànàå,dfefnd on dpevigd dkeqd dxeht recn -éåäz §©©¤¡¥

d dkeqd aygz -øòL úéák äðBöéçdkeqd ly,úéîéðtä ¦¨§¥©©©§¦¦
äæeæîa áéiçúúå.opaxcn dfefna aiigd xry zia lkk ,opaxcn §¦§©¥¦§¨
:`xnbd zvxznòéá÷ àìc íeMîmpi` el` zekeq izyy oeik - ¦§Ÿ¨¦©

lke` zeax minrte zeriawa lke` epi` zinipta elit`e zereaw
dkeqdy ick jk lk daeyg ziniptd dkeqd oi` ok lr ,eziaa
dkeqd dxeht jk meyne ,dly xry ziak aygz dpevigd

.dfefnd on dpevigd
ïðaø eðzzkeqê"áðâzekeqd ly zeaiz iy`x ly oniq `ed - ¨©¨¨

:oldlcíéBb úkeñzenia da xecl ick miieb de`yry dkeq - ©¦
oke .dngdíéLð úkeñda xecl ick miyp de`yry dkeq - ©¨¦

oke .dngd zeniaäîäa úkeñ.zenda jxevl de`yry dkeq - ©§¥¨
okeíéúek úkeñzenia da xecl ick mizek de`yry dkeq - ©¦

oke .dngdíB÷î ìkî äkeñ,el`n dzegtd dkeq elit` -äøLk, ¨¦¨¨§¥¨

mle`.dúëìäk úëkeñî àäzL ãáìáe:`xnbd zxxanéàî ¦§©¤§¥§¤¤§¦§¨¨©
dúëìäkdidzy ef dkeq dkixvy xnel `pzd zpeek dn - §¦§¨¨

dpi` m` elit` dxyk ef dkeqy zrcd lr dlri ike ,'dzkldk'
.dzkldk zkkeqnàcñç áø øîà`ziixad zpeekdàNòL àeäå ¨©©¦§¨§¤£¨¨

ìöìxkip didiy cr dti zkkeqn dkeqd didzy jixvy - §¥
.`nlra zeripvl `le lv myl dzid dpey`xd dziiyry

y `ziixad dxn`y dn xxal `xnbd zxfegíB÷î ìkî äkeñ¨¦¨¨
,dxykéàî ééeúàì.zeaxl `ziixad dpeekzd dkeq efi` - §¨¥©

:`xnbd zx`anù"á÷ø úkeñ ééeúàìzeaizd iy`x oniq `ed - §¨¥©
x`eank ,zexit ixneye ,oipbxea ,miviiw ,mirex zkeq ly
`ziixa ly `pzd xaqe ,zexyk zekeq md mby jenqa `ziixaa
meyne ,j"apb zekeqn xzei zerexb zekeq od y"awx zekeqy ef

l jkmewn lkn dkeq' exne`a oze` daix `l` yexita mazk `
.'dxykù"á÷ø úkeñ ,ïðaø eðúcly zeaiz iy`x ly oniq `ed - §¨©¨¨©

:oldlc zekeqdíéòBø úkeñick dcya mirexd eyry dkeq - ©¦
oke .mp`v my xenyle axyd iptn dkeza ayilíéöéi÷ úkeñ- ©©¨¦

.yaiil dcya oigehyd [zeyai mip`zÎ] zerivw ixney zkeq
ïéðbøea úkeñ.daxrn dieyrd xird ixney zkeq -éøîBL úkeñ ©§¨¦©§¥

úBøétoke .zepbde minxkd ixney zkeq -íB÷î ìkî äkeñ- ¥¨¦¨¨
,el`n dzegtd dkeq elit`úëkeñî àäzL ãáìáe ,äøLk§¥¨¦§©¤§¥§¤¤

.dúëìäk,ef `ziixaa mb zxxane `xnbd zxfegedúëìäk éàî- §¦§¨¨©§¦§¨¨
ike ,'dzkldk' didzy ef dkeq dkixvy xnel `pzd zpeek dn
zkkeqn dpi` m` elit` dxyk ef dkeqy zrcd lr dlri

.dzkldkìöì dàNòL àeäå ,àcñç áø øîàd`yr m` `weec - ¨©©¦§¨§¤£¨¨§¥
dxn`y dn `xnbd zxxan .`nlra zeripv meyl `le lv myl

`ziixadäkeñ'.éàî ééeúàì 'íB÷î ìkîzx`aneúkeñ ééeúàì ¨¦¨¨§¨¥©§¨¥©
ê"áðâly `pzd xaqy ,mizek ,dnda ,miyp ,miieb zkeq -

,y"awx zekeqn xzei zerexb zekeq od j"apb zekeqy ef `ziixa
lkn dkeq' exne`a oze` daix `l` yexita mazk `l jk meyne

.'dxyk mewn
zg` `ziixa recne ,zeziixad ewlgp dna zx`an `xnbd

:fnxa wx xkfed dipyd `ziixaay dn z` yexita dxikfdéàä©
ê"áðâc àðzzkeq z` xikfdy dpey`xd `ziixad ly `pzd - ¨¨§

y meyn `ed ,yexita j"apbê"áðâ déì àîélàxaeq `ed - ©¦¨¥
zkeq xy`n dkeq zevnl die`xe daeyg xzei j"apb zkeqy

,y"awxéòéá÷c íeMî,mnewnn miffe mirp `le cg` mewna ¦¦§¦¥
åjk meynàðz à÷azk jk xg`e ,el` zekeq xizdl yexita §¨¨¨

dkeq'ééeúàì ,'íB÷î ìkîzkeq mbyù"á÷øab lr s` ,dxyk ¦¨¨§¨¥
éòéá÷ àìc.mewnl mewnn mikledy oeikåeli`ù"á÷øc àpz éàä §Ÿ§¦¥§©©¨§

,yexita y"awx zkeq z` xikfdy dipyd `ziixad ly `pzd -
y meyn `edù"á÷ø déì àîélàmeyn dxiykdlàáeiç éðác ©¦¨¥¦§¥¦¨

eäðéð,zeevna miaiiegne md mil`xyi miviiwde mirexd ixdy - ¦§
mxizdl yexita mazk jk meyne,eeixac seqaàðúdkeq'ìkî ¨¨¦¨

,'íB÷îickééeúàìzkeq mbyê"áðâab lr s` ,dxykéða åàìc ¨§¨¥§¨§¥
eäðéð àáeiç:dkeq zevna miaiegn mpi` miiebde zendady - ¦¨¦§
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כאשר פותחים בעניין הפנימי ד"שבת חזון", בנוגע למעלתן וזכותן וחיבתן של ישראל – הרי זה באופן ד"מקדים רפואה" לעניין הבלתי-
רצוי ד"שבת חזון".
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xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dkeq(iyiy meil)

äðùî
äðLé äkeñdyery yxit `le bgd mcew ax onf d`yry dkeq - ¨§¨¨

,dkeq zevn myl dze`ïéìñBt éànL úéaici da z`vln ef dkeq ¥©©§¦
zeyridl dkeqd dkixvy ,lv myl d`yry it lr s`e ,ezaeg
on bg myl dze` dyery yxit `ly oeike ,bgd zevn myl

.dleqte dnyl `ly ziyrp mzqd,ïéøéLëî ìlä úéáemeyn ¥¦¥©§¦¦
zx`an .bgd myl dkeqd dyrizy jxev oi`y mixaeqy

:dpyndäðLé äkeñ àéä Bæéàå,lld ziae i`ny zia ewlgp day §¥¦¨§¨¨
âçì íãB÷ dàNòL ìkn xzeiìLíBé íéLoi` oiicry oeiky - ¨¤£¨¨¤¤¨§Ÿ¦

dyer epi` dkeq dyerd mzq ,bgd zeklda miyxece mil`ey
mil`eyy oeik bgl mei miyly jeza la` ,bgd myl dze`
bgd myl dze` dyer dkeq dyerd mzq bgd zeklda miyxece

.dxykedàNò íà ìáàyexitaìeléôà ,âç íLd`yr m` £¨¦£¨¨§¥©£¦
äðMä úléçzîxary zekeqd bg xg`l -äøLk ,zrcl elit` ¦§¦©©¨¨§¥¨

.i`ny zia

àøîâ
éànL úéác àîòè éàîmyl dkeqd z` zeyrl jixvy mixne`y ©©£¨§¥©©

,bgàø÷ øîà(cl bk `xwie),''äì íéîé úòáL úBkqä âç'miyxece ¨©§¨©©ª¦§©¨¦©
y ''dl 'ebe zekeq' zeaizdn i`ny ziaì äéeNòä äkeñâç íL ¨¨£¨§¥©

ïðéòadywn .jlnd zevn myl dkeqd z` zeyrl jixvy - §¦¨
:`xnbdìlä úéáedn bg myl zeyrl jixv `ly mixaeqd ¥¦¥

:`xnbd zvxzn .df weqtn miyxecàeää''dl 'ebe zekeqd bg' ©
ïépî àáé÷ò éaø íeMî úLL áø øîàc ,úLL áøãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©¥¤§¨©©¥¤¦©¦£¦¨¦©¦

äkeñ éöòìïéøeñàLd`pdaäòáL ìk,bgd iniâç' øîBì ãeîìz ©£¥¨¤£¦¨¦§¨©§©©
e ,''äì íéîé úòáL úBkqä,ef dyxc `ziixaa epipyy enkcàéðú ©ª¦§©¨¦©©§¨

äâéâçä ìò íéîL íL ìçL íLk øîBà äøéúa ïa äãeäé éaølgy - ©¦§¨¤§¥¨¥§¥¤¨¥¨©¦©©£¦¨
xg`l cr d`pdae dlik`a mixeq`e dbibgd inly lr dyecw

,mdixeni` zxhwdäkeqä ìò íéîL íL ìç Ck,d`pda dxqe`l ¨¨¥¨©¦©©¨
''äì íéîé úòáL úBkqä âç' øîàpLoaxw epiidc 'bg' weqtd yiwne ¤¤¡©©©ª¦§©¨¦©

df ywidn miyxece ,dkeql ,dbibg'äì âç äî,d`pda xeq`y - ©©©
'äì äkeñ óà.d`pda dxeq`e - ©¨©

:dywne `xnbd zxfegénð éànL úéáedf weqtn eyxc ji` ¥©©©¦
`d ,jlnd zevn myl dkeqd zeyrl jixvydéì éòaéî`xw i`d ¦¨¥¥

''dl 'ebe zekeqd bg'céëäìdgec .d`pda mixeq` dkeqd ivry - §¨¦
:df cenil `xnbdénð éëä ïéàdf weqtn miyxec i`ny zia mb , ¥¨¦©¦

ziiyr oic epnn yexcl ick xzein epi`e ,dkeq ivra d`pd xeq`l
e ,mzhiy z` x`al `xnbd dkiynne .dnyl dkeqdéàî àlà¤¨©

éànL úéác eäééîòè,dnyl dkeqd zeyrl jixvy oipn -áéúk ©§©§§¥©©§¦
àðéøçà àø÷(bi fh mixac),'íéîé úòáL Eì äNòú úkqä âç'eyxce §¨©£¦¨©©ªŸ©£¤§¦§©¨¦

,bg myl - 'bgl dyrz zekeq' weqta aezk eli`k i`ny zia
y ,xnelkì äéeNòä äkeñ.ïðéòa âç íL ¨¨£¨§¥©§¦¨

:`xnbd dywnìlä úéáedn bg myl zeyrl jixv `ly mixaeqd ¥¦¥
:`xnbd zvxzn .df weqtn miyxecàeääzekeqd bg'c `xw ©

,'mini zray jl dyrzì déì éòaéîy epnn cenläkeñ ïéNBò ¦¨¥¥¦¦¨
ãòBî ìL Bleçajyna ,'dyrz zekeqd bg' ,jk yxcp df weqte - §¤¥

ly oexg`d meia elit` ezkeq zeyrl lekie ,'mini zray'd lk
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.ira dnyl diyr inp axcäìåæâ éèåòîìÐ

.jlyn "jl dyrz" opirac
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äëåñ:oixn` `ixag .xac da ycgl jixv :ipz inlyexia Ð oixiykn lld zia dpyi

`edy lk xn`c o`ne .`edy lk :xn` iqei iax ,gthipt lr `dzy calae Ð

ixac :iax xn` .lld ziae i`ny ziac `zbelt dpyi dvn :mzd `zi` ikd xzae .dlek

gqt myl d`yr `ly oeikn ,`ed lkd.da wcwc `ly `ed ixa xac Ðíàåd`yr

dpin `wtp lld zial elit` Ð 'eke bg myl

dpin `wtp `l elit`e .xac da ycgl jixv oi`y

.ewlgp dna yxtl `pzl el yi i`ny zial `l`

`z` i`ny ziac `nrh :iieyw`l jiiy `le

`ail` i`pz ibiltc `kid `l` ,opireny`l

`zbelta icin dpin `wtp `le ,i`ny ziac

xfril` iax"c `idd ik .lld ziac `ail`

"oig` drax`" wxtae (`,dlw zay) "dlinc

dviac `nw wxtae ,`iyw (mye `,gk zenai)

.mnewna epyxit oleke ,(a,f)ïéðîdkeq ivrl

ixiq`c rnyn Ð dray lk mixeq`y

`de :jixtcn ,`id dxenb dyxce .`ziixe`cn

"dxik" wxtac :dnize .`z`c `ed ikdl `xw

mzd iziinc ,opaxcn `edy rnyn (`,dn zay)

dvwedy jezn xp iab dil zi` oerny iaxc di`x

oilhep oi`c `ipzc `dn exeqi`l dvwed ezevnl

oieye .xizn oerny 'xe ,aeh meia dkeqd on mivr

`iand" wxtae .dxeq` `idy bga bgd zkeqa

,`kdc dyxc iziin (mye a,l dvia) "oii ick

`lc oizrny seqa mzd rnyn ikd elit`e

dkeq ivr opixn`wc ,dvwen mrhn `l` `xiq`

:xnel yie !drayl i`vwzi` dyecw `liigc

`ziixe`cn xeq`c i`dczniiw dcera epiid Ð

dlhac ,dltpyn la` .mivr dpnn lehil xeq`

dzevnjixtc `de .opaxcn `l` `xiq` `l Ð

meyn epiid ?d`pz dia ipdn ike :(my) dviaa

,zniiw dcera i`pz dia ipdn `lc oeikc

oia i`vwzi`c ebinc ,lirei `l inp dltpyk

i`z` `tiqc :ipyne .drayl i`vwzi` zeynyd

ipdnc ,dkeq iiepn jixt xcde .`nlrc dkeql

oia lk mdn lcea ipi` xne`a :ipyne ,d`pz dia

mivrl enc `le .ezevnl evwed `lc ,zeynyd

yie ,mdn lcea jgxk lre ,devnd xwir mdy

i`d rci `xwirnc ab lr s`e .ld` zxizq mda

`iyw jxc eixac yxtl cenlzdc `gxe` ,`nrh

xykd ick ly mivrc :yxtn mz epiaxe .uexize

dkeqixiq`e ediilr dyecw `liig Ð

xykd ickn xzeid la` ,`ziixe`cn`l Ð

d`pz dia ipdn ike :inp jixtc `de .opaxcn `l` ixqzin`ziixe`cn ixiq`c i`na d`pz ipdn `lc ikid ik `nzqnc meyn Ðbiltn `le .opaxcn xiq`c i`na ipdn `lc oicd `ed Ð

.depyxit dnewnae .dvwen meyn `le ,devn iefa meyn oixeq` dkeq iiepc rnync (mye `,ak zay) "oiwilcn dna" wxtn `iyw dviac `idd`e .jixv `l oia dkeql jixv oia `pz inp

äî.bg myl dkeql dl opinwen ,dbibg meyn e`l i`c `xiza oa dcedi iax xaqw Ð 'dl dkeq s` 'dl dbibgàåäädil dedc meyn dil wetiz :dniz Ð dlefb ihernl dil irain

"mkl" opira oey`x h"ia `nlya :xn`wc ,`iyw `teb `zrny `iddae !(a,hk) "lefbd alel" yixa onwl ipy aeh meia lefbd bexz` opilqt `nrh i`dnc ,dxiara d`ad devn

py aeh meia `l` ,mklyniab la` .le`y ihernl jixhvi`c iiepyl `ki` mzd ,edine ?mklyn "mkl" il dnl ok m` `zyde .dxiara d`ad devn dil dedc meyn :ipyne ?i`n` i

"zekeqa eayi l`xyia gxf`d lk" :aizkcn edl `wtpe ,exiag ly dkeqa ezaeg ici `vei mc`c (a,fk) "oyid" wxt onwl ixn`c opaxl ,ikd iiepyl `kil dkeql`xyi lky cnln Ð

xn`c ,miaxl drcep `ly dlefb z`hg iab (mye `,dp oihib) "oiwfipd" wxtn dyw ,edine .opaxcn `l` ,`ziixe`c e`l dxiara d`ad devnc `nrhc :xnel yie .zg` dkeqa ayil oiie`x

`nrh i`n ,zxtkn dpi` drcep `l oia drcep oia :`xnba `lerxne`e !(`,ciw `nw `aa) olfbe apbe ziad lra ly zexer iab ,ipw ick ye`ic `lerl dil opirnye .ipw `l ick ye`ic Ð

`aa) "daexn" wxtac :cere .ipw `l ye`ic meyn `ler xn`w `icda `dc ,okzi `l ikd e`la ,edine !`id `ziixe`c `nl` ,dxiara d`ad devn meyn oihiba `lerc `nrhc :mz epiax

"epaxw" aizkcn ,ipw `l ye`ic `icda `ax yixc (a,fq `nw"daexn"a mzd xn`wck .myd iepiye ye`i `ki`c ,`ed ick ye`i e`l "`xza lfebd"c `eddc d`xp `l` .lefbd `le Ð

hrnn mewn lkn ,ycwd `zyde oileg `xwirnc [a,fq] mzd xn`ck ,myd iepiy `ki` inp oaxw iabc ab lr s`e .`fxa` dil ixw `zyde ,`kyn dil ixw `xwirnc :(a,eq `nw `aa)

`zyd iz`c myd iepiy zngn ycwd eilr lgc ab lr s`e ,`ed ely e`l ycwd mcewc oeik ,"epaxw" aizkcn.yicwny drya "epaxw" opirac ,daxwdl ifg `l Ð
`d
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יהודי מכיר באלוקות וחש את הלמעלה מן הטבע, לכן אינו רוצה ואינו יכול להיות מנותק מאלוקות.
היום יום כה תמוז



רו
izni`na cenr h sc ± oey`x wxt`nei

äðùîúéáä êåúá äàùò åìéàë.`xnba `ziixaa `ipzck .dleqte Ðäðåúçúä
äìåñô.onwlck ,dkeq zgz dkeq liqt `xwe .dl yi oikkq ipyc Ðïéøåéã ïéà íàÐ

.dl yxtn `xnbaàøîâúéáä êåúá äàùò åìéàë éðúîì éì äîì`xw `eddn Ð

?ji`da i`d ilzinl il dnle ,oli`d zgz ol `wtp ziad jez ol `wtpcóøèöî à÷ àä
ìåñô êëñaizkc ,`ed leqt jkq xaegn Ð

"jawine jpxbn jtq`a" (fh mixac)dnn Ð

oxeb zleqta ,jzkeq dyr jpxbn sq`n dz`y

awi zleqtae ,oiyw oebk Ðzeleky` oebk Ð

lv ipdne .opira yelz ,`nl` .zexenfe zeipwix

.dkeq ly dzlv milydl jkqd lvl oli`d

ïèáçùámr oiaxern ,dhnl eitpr lityd Ð

eilr dax xyk jkqe ,oira oi`xp oi`e .xyk jkq

,`aexa lha ilin lk `ziixe`cnc .dlhane

jekiq did m` :(`,`i onwl) oizipzna opzck

odn daexn.dxyk Ðàøîéîì éàîdnl Ð

dil dnl oizipznle ,dxyk xninl `axl dil

opireny`l ,ziad jeza d`yr eli`k xninl

zgz e`l i`d ?ziac `inec `l` leqt `lc

eitprc ,daexn ezngc oeikc ,`ed mikkq ipy

eilr dax xyk jkqe oihreniziz `kidn Ð

`ki` mikkq ipy meyn e`l ?lqtinl`dc Ð

`ki` xaegn meyn e`le ,`ed dkkq cgÐ

`kdn dpin rny .`aexa dil lha `dc

it lr s` y"hl* oixewy ,bbd ipw lr oikkqny

ozngy oeik ,dylyn zegta efl ef zekenqy

xeriyd edfc iax xne`e .ozlvn daexn

opixn`ck ,deya odipiay xie`de mipwdyk

.zgzln `xzq`k lirln `fefk :(a,ak dkeq)

deya mipwde ieqkd ,ody ceraejixv oi` Ð

dax mipwd m` la` .rprplzg` lhep Ð

oeyl cenlzay dhag oeyl lke .mizpian

dtily e` dyilz dhag yxtnde .dltydÐ

`ed xaegn i`c .drehyelz i`e ?ipd` i`n Ð

`ed`yixc llkn ,"ovvw e`" ipzw `d Ð

daexn dzlv ,`ed yelz i` :cere !mixaegn

iabe .jkqd lr eltp `ld ?`l i`n` dzngn

dilr dlcd?odn daxd jekiq ira i`n` Ð

ïèáç àìã àëéä åèà,xaegn meyn `ki`c Ð

axern epi`c ,xykl leqt jkq sxhvnc

.liha `le i`w dicegle ,mdipiaäìãämixd Ð

.`"liixh** oixewy ,zilc oirk dilr hyte

ñåñé÷=oli`k eiyxye c`n hytznd ayr

hytzne ,`"xci`*** el oixewe ,oli`k exwire

.zenegd lr dlereäìåñô.xaegn meyn Ð

éîã éëéädil xiyknc ,odn daxd jekiq Ð

liha `lc ohag `lc i` ,lehiaai`n` Ð

?dxiykóøèöî÷ àä.xaegna jkqn `vnpe Ð

lcaene wegx `edy it lr s`e`ed daxn Ð

dzngn daexn dzlv zeidl jixve ,lvd z`

.dfn calïèáçã àìà.xyk dilek dil dede ,xyk ab` lihac Ðãáòéãipzwc Ð

dzlvn daexn dzng dpezgzdy oebk ,inc ikid zexiyk odizy :opiqxb ikd .dlcd

inc ikid zeleqt odizy .mixyr jeza dpeilr `niiwe dzngn daexn dzlv dpeilre

dxyk dpezgz .mixyrn dlrnl dpeilr `niiwe ozngn daexn ozlv ediiexzc oebk Ð

.dleqt dpeilre
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àä,yelz xac opirae ,xaegn oli`dy itl Ð xyk jkq icda leqt jkq sxhvn `w

daexn dzlvy ,ie`xk zkkeqn oli`d zgzy dkeqd m`e .awie oxeb zleqtc `inec

dzngnizk` leqtl dil zlwy ikc oeik ,leqt jkq sexiv meyn lqtizy xazqin e`l Ð

oebk :ipyn `lc `de .ixii` leqtd zngn `l` daexn dzlv oi`yk `l` .daexn dzlv

daexn dzlv leqt e`laci`n ok m`c meyn Ð

jixt `w ,ohagya ipync inp `zydc ?`xninl

oicetya ezkeq dxwn iabc ,rcze .`xninl i`n

yiya (`,eh) onwl oixiykn dhnd zekex`a e`

eda ipdn `lc ab lr s`e ,ozenk odipia geix

,oaxrin `le oixkpinc oeik ,aexa lhal dhag

meyn leqtzc opixn` `le .i`w dicegl i`dc

ibq ,dil zlwy ikc oeikc ,leqt jkq sxhvn

ddeab dzid :(a,c) lirl opixn` ,cere .xyka

mzlv m` ,mixyr jezl oicxei oivede ,mixyrn

mzngn daexn:jenqa opixn`c `de .dxyk Ð

dleqt dpeilre dxyk dpezgzoebk Ð

dpeilrde ,dzngn daexn dzlv dpezgzdy

jeza ediiexz iniiwe ,dzlvn daexn dzng

dlrnl dpeilr `niiw `d :rnync .mixyr

mixyrnsxhvnc meyn ,dleqt inp dpezgz Ð

xyk jkq icda leqt jkqoi`yk ixiin mzd Ð

ike .dpeilr zngn `l` daexn dzlv dpezgzd

i` ,zeleqt odizy igeky`l ivn ded `peeb i`d

dl gkync `l` ,mixyrn dlrnl dpeilr `niiw

dzlv dpezgz oi`c oeik :xn`z m`e .xity

`d ?dxyk i`n` ,dpeilr zngn `l` daexn

dkeq :opixn` (`,ak) "oyid" yixa onwl

dpw :`xnba l`eny yxtne ,dxyk zllaecnd

oi`y `l` epy `l :iia` xn`we .cxei dpw dler

dyly dfl df oia yi la` ,dyly dfl df oiaÐ

elit`c mzd `ax xn` `dc :xnel yie !dleqt

gth ebba yi m` ,dyly dfl df oia yiopixn` Ð

mixyrn dlrnlc :yxtn mz epiaxe .inx heag

`l` leqtd oi`y xg`n ,leqt jkq aiyg `l

dpezgz opixn`wc `d :el dywy .daeb zngn

:`nizc edn ,dil jixhvi` dleqt dpeilre dxyk

wgcy ,xyk jkq icda leqt jkq sxhvp

jeza dpeilr `niiwc ab lr s`c yxtl qxhpewa

,dpezgz lqtinl xfbip `nizc edn ,mixyr

mixyrn dlrnl dpeilr `niiwc oipnifc meyn

meyn dpezgz` yginl dizrc` wiqn `lc

ezng ik oeilrl ifgcne ,xyk mr leqt sexiv

daexnliqt `le ,inc dizilc o`nk xaq Ð

.`d eh` `d opixfb `lc ol rnyn `w ,dpezgzl

ivn ded `nrh i`dnc :cere .df `ed wgece

epiax qixbe .dil jixhv` zexyk odizy xninl

inc ikid dleqt dpeilrde dxyk dpezgz :mzÐ

dpezgze dzlvn daexn dzng dpeilrc oebk

jeza dpezgz `niiwe ,dzngn daexn dzlv

dpeilrd la` ,xnelk .mixyrmixyrn dlrnl elit`e ,`niiwc oipr lka opiyiig `l Ð

icda leqt jkq sxhvil `nizc edn :cenlzd xn`wc epiide .ikda dpezgzd `lqtin `l

mixyrn dlrnl dpeilrd `niiwc zngn leqt jkq aygiy ,xnelk .xyk jkq`w Ð

zvw rnyn (mye `,b) oiaexir yixae .leqt jkq aiyg `l `peeb i`d ikc ,ol rnyn

i`c ab lr s` ,mixyrn dlrnl zvwne mixyr jeza jkq zvwn iab mz epiax yexitk

`di `iddl zlwydl `ied eiykrc meyn dxykc mzd rnyn ,dzlvn daexn dzng

`die dl zylw i` :(my) opixn`wc `de .mixyr jezay dn dzngn daexn dzlvyk ixiinc ,dxyk leqt jkq aiyg elit`c lirl epyxit oicxei oived iab ,edine .dzngn daexn dzlv

dzlvn daexn dzng.leti e` ,xftie gexd `ai ezeyilw zngnc ,mixyr jezay jkqd miiwzdl leki `ly itl epiid Ðúëñá`xwnl m` yi :xn`c o`nl elit`e Ð`lc dcen Ð

.(a,e) lirl ziyixtck ,zxeqnd azkp mpgläðåúçú.lirl izyxit xak Ð dxyk
xn`
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רז izni`na cenr h sc ± oey`x wxt`nei
äðùîúéáä êåúá äàùò åìéàë.`xnba `ziixaa `ipzck .dleqte Ðäðåúçúä
äìåñô.onwlck ,dkeq zgz dkeq liqt `xwe .dl yi oikkq ipyc Ðïéøåéã ïéà íàÐ

.dl yxtn `xnbaàøîâúéáä êåúá äàùò åìéàë éðúîì éì äîì`xw `eddn Ð

?ji`da i`d ilzinl il dnle ,oli`d zgz ol `wtp ziad jez ol `wtpcóøèöî à÷ àä
ìåñô êëñaizkc ,`ed leqt jkq xaegn Ð

"jawine jpxbn jtq`a" (fh mixac)dnn Ð

oxeb zleqta ,jzkeq dyr jpxbn sq`n dz`y

awi zleqtae ,oiyw oebk Ðzeleky` oebk Ð

lv ipdne .opira yelz ,`nl` .zexenfe zeipwix

.dkeq ly dzlv milydl jkqd lvl oli`d

ïèáçùámr oiaxern ,dhnl eitpr lityd Ð

eilr dax xyk jkqe ,oira oi`xp oi`e .xyk jkq

,`aexa lha ilin lk `ziixe`cnc .dlhane

jekiq did m` :(`,`i onwl) oizipzna opzck

odn daexn.dxyk Ðàøîéîì éàîdnl Ð

dil dnl oizipznle ,dxyk xninl `axl dil

opireny`l ,ziad jeza d`yr eli`k xninl

zgz e`l i`d ?ziac `inec `l` leqt `lc

eitprc ,daexn ezngc oeikc ,`ed mikkq ipy

eilr dax xyk jkqe oihreniziz `kidn Ð

`ki` mikkq ipy meyn e`l ?lqtinl`dc Ð

`ki` xaegn meyn e`le ,`ed dkkq cgÐ

`kdn dpin rny .`aexa dil lha `dc

it lr s` y"hl* oixewy ,bbd ipw lr oikkqny

ozngy oeik ,dylyn zegta efl ef zekenqy

xeriyd edfc iax xne`e .ozlvn daexn

opixn`ck ,deya odipiay xie`de mipwdyk

.zgzln `xzq`k lirln `fefk :(a,ak dkeq)

deya mipwde ieqkd ,ody ceraejixv oi` Ð

dax mipwd m` la` .rprplzg` lhep Ð

oeyl cenlzay dhag oeyl lke .mizpian

dtily e` dyilz dhag yxtnde .dltydÐ

`ed xaegn i`c .drehyelz i`e ?ipd` i`n Ð

`ed`yixc llkn ,"ovvw e`" ipzw `d Ð

daexn dzlv ,`ed yelz i` :cere !mixaegn

iabe .jkqd lr eltp `ld ?`l i`n` dzngn

dilr dlcd?odn daxd jekiq ira i`n` Ð

ïèáç àìã àëéä åèà,xaegn meyn `ki`c Ð

axern epi`c ,xykl leqt jkq sxhvnc

.liha `le i`w dicegle ,mdipiaäìãämixd Ð

.`"liixh** oixewy ,zilc oirk dilr hyte

ñåñé÷=oli`k eiyxye c`n hytznd ayr

hytzne ,`"xci`*** el oixewe ,oli`k exwire

.zenegd lr dlereäìåñô.xaegn meyn Ð

éîã éëéädil xiyknc ,odn daxd jekiq Ð

liha `lc ohag `lc i` ,lehiaai`n` Ð

?dxiykóøèöî÷ àä.xaegna jkqn `vnpe Ð

lcaene wegx `edy it lr s`e`ed daxn Ð

dzngn daexn dzlv zeidl jixve ,lvd z`

.dfn calïèáçã àìà.xyk dilek dil dede ,xyk ab` lihac Ðãáòéãipzwc Ð

dzlvn daexn dzng dpezgzdy oebk ,inc ikid zexiyk odizy :opiqxb ikd .dlcd

inc ikid zeleqt odizy .mixyr jeza dpeilr `niiwe dzngn daexn dzlv dpeilre

dxyk dpezgz .mixyrn dlrnl dpeilr `niiwe ozngn daexn ozlv ediiexzc oebk Ð

.dleqt dpeilre
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àä,yelz xac opirae ,xaegn oli`dy itl Ð xyk jkq icda leqt jkq sxhvn `w

daexn dzlvy ,ie`xk zkkeqn oli`d zgzy dkeqd m`e .awie oxeb zleqtc `inec

dzngnizk` leqtl dil zlwy ikc oeik ,leqt jkq sexiv meyn lqtizy xazqin e`l Ð

oebk :ipyn `lc `de .ixii` leqtd zngn `l` daexn dzlv oi`yk `l` .daexn dzlv

daexn dzlv leqt e`laci`n ok m`c meyn Ð

jixt `w ,ohagya ipync inp `zydc ?`xninl

oicetya ezkeq dxwn iabc ,rcze .`xninl i`n

yiya (`,eh) onwl oixiykn dhnd zekex`a e`

eda ipdn `lc ab lr s`e ,ozenk odipia geix

,oaxrin `le oixkpinc oeik ,aexa lhal dhag

meyn leqtzc opixn` `le .i`w dicegl i`dc

ibq ,dil zlwy ikc oeikc ,leqt jkq sxhvn

ddeab dzid :(a,c) lirl opixn` ,cere .xyka

mzlv m` ,mixyr jezl oicxei oivede ,mixyrn

mzngn daexn:jenqa opixn`c `de .dxyk Ð

dleqt dpeilre dxyk dpezgzoebk Ð

dpeilrde ,dzngn daexn dzlv dpezgzdy

jeza ediiexz iniiwe ,dzlvn daexn dzng

dlrnl dpeilr `niiw `d :rnync .mixyr

mixyrnsxhvnc meyn ,dleqt inp dpezgz Ð

xyk jkq icda leqt jkqoi`yk ixiin mzd Ð

ike .dpeilr zngn `l` daexn dzlv dpezgzd

i` ,zeleqt odizy igeky`l ivn ded `peeb i`d

dl gkync `l` ,mixyrn dlrnl dpeilr `niiw

dzlv dpezgz oi`c oeik :xn`z m`e .xity

`d ?dxyk i`n` ,dpeilr zngn `l` daexn

dkeq :opixn` (`,ak) "oyid" yixa onwl

dpw :`xnba l`eny yxtne ,dxyk zllaecnd

oi`y `l` epy `l :iia` xn`we .cxei dpw dler

dyly dfl df oia yi la` ,dyly dfl df oiaÐ

elit`c mzd `ax xn` `dc :xnel yie !dleqt

gth ebba yi m` ,dyly dfl df oia yiopixn` Ð

mixyrn dlrnlc :yxtn mz epiaxe .inx heag

`l` leqtd oi`y xg`n ,leqt jkq aiyg `l

dpezgz opixn`wc `d :el dywy .daeb zngn

:`nizc edn ,dil jixhvi` dleqt dpeilre dxyk

wgcy ,xyk jkq icda leqt jkq sxhvp

jeza dpeilr `niiwc ab lr s`c yxtl qxhpewa

,dpezgz lqtinl xfbip `nizc edn ,mixyr

mixyrn dlrnl dpeilr `niiwc oipnifc meyn

meyn dpezgz` yginl dizrc` wiqn `lc

ezng ik oeilrl ifgcne ,xyk mr leqt sexiv

daexnliqt `le ,inc dizilc o`nk xaq Ð

.`d eh` `d opixfb `lc ol rnyn `w ,dpezgzl

ivn ded `nrh i`dnc :cere .df `ed wgece

epiax qixbe .dil jixhv` zexyk odizy xninl

inc ikid dleqt dpeilrde dxyk dpezgz :mzÐ

dpezgze dzlvn daexn dzng dpeilrc oebk

jeza dpezgz `niiwe ,dzngn daexn dzlv

dpeilrd la` ,xnelk .mixyrmixyrn dlrnl elit`e ,`niiwc oipr lka opiyiig `l Ð

icda leqt jkq sxhvil `nizc edn :cenlzd xn`wc epiide .ikda dpezgzd `lqtin `l

mixyrn dlrnl dpeilrd `niiwc zngn leqt jkq aygiy ,xnelk .xyk jkq`w Ð

zvw rnyn (mye `,b) oiaexir yixae .leqt jkq aiyg `l `peeb i`d ikc ,ol rnyn

i`c ab lr s` ,mixyrn dlrnl zvwne mixyr jeza jkq zvwn iab mz epiax yexitk

`di `iddl zlwydl `ied eiykrc meyn dxykc mzd rnyn ,dzlvn daexn dzng

`die dl zylw i` :(my) opixn`wc `de .mixyr jezay dn dzngn daexn dzlvyk ixiinc ,dxyk leqt jkq aiyg elit`c lirl epyxit oicxei oived iab ,edine .dzngn daexn dzlv

dzlvn daexn dzng.leti e` ,xftie gexd `ai ezeyilw zngnc ,mixyr jezay jkqd miiwzdl leki `ly itl epiid Ðúëñá`xwnl m` yi :xn`c o`nl elit`e Ð`lc dcen Ð

.(a,e) lirl ziyixtck ,zxeqnd azkp mpgläðåúçú.lirl izyxit xak Ð dxyk
xn`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dkeq(iyiy meil)

äðùî
Búkeñ äNBòä,dkldke ie`xk zkkeqndúçzitprïìéàä ¨¤¨©©¨¦¨

`id ixd ,[hrn dpnn mibltend]úéaä CBúa dàNò eléàkzgz - §¦£¨¨§©©¦
.dleqte ,ziad zxwzdyerd okeäkeñ éab ìò äkeñizye ¨©©¥¨

dkeqd ,dn` mixyr zedeab opi`e ozngn daexn ozlv zekeqd
äøLk äðBéìòä,dzkldk zkkeqnd dkeq lkkådkeqd eli` ¨¤§¨§¥¨§

äìeñt äðBzçzädkeq lke ,dpnn blten sqep jkq yiy meyn ©©§¨§¨
,xyk `ed m` oiae leqt oeilrd jkqd m` oia oikkq ipy dl yiy

.dleqtäðBéìòa ïéøeéc ïéà íà ,øîBà äãeäé éaøly jkqd m` - ©¦§¨¥¦¥¦¦¨¤§¨
z`e mixkd z` wifgdl ick eic wfg epi` dpezgzd dkeqd
dkeqa xecl ozip `l jk meyne dpeilrd dkeqd ly zezqkd

dkeqde dkeq my dpeilrd dkeqd lr oi` ,dpeilrdäðBzçzä©©§¨
äøLk. §¥¨

àøîâ
eðL àì ,àáø øîà,dleqt oli`d zgz ezkeq dyerdyàlà ¨©¨¨Ÿ¨¤¨

L ïìéàay cr miax mitpr el yi,Búnçî äaeøî Búlvyiy oeiky §¦¨¤¦¨§¨¥©¨
oikkq ipy meyn dleqte envr ipta jkq my el yi df xeriy ea

.[oldl `xnba x`eank]ìáàm`Búnçoli`d lyBúlvî äaeøî £¨©¨§¨¦¦¨
,eilr dax xykd jkqdelr lvn leqtd jkqd mby it lr s`

,dkeqd z` xiykdl ick xykd jkql sxhvn `ede jkqdäøLk§¥¨
:`xnbd zx`an .dpezgzd dkeqdéànîoic `ax cnl okidn - ¦©

,dféðz÷cî`id ixd oli`d zgz ezkeq dyerdy epizpyna ¦§¨¨¥
,úéaä CBúa dàNò eléàkdyw dxe`kleeléàk éðúéîì éì änì §¦£¨¨§©©¦¨¨¦§¦§¥§¦

úéaä CBúa dàNòzgzy dkeq oic zelzl `pzd jxved recn - £¨¨§©©¦
xn`pdn ecnlp mdipy `ld ,ziad zgzy dkeq oica oli`d
e` oli`d zgzy dkeqa `le [e"ie xqg] 'EaWY zMQA' dxeza©ªŸ¥§

ok m`e ,[oldl x`eank] mikkq ipy o`k yiy ziad zgzéðúéì¦§¥
oli`d zgz d`yry dkeqy ,envr ipta df oicàä àlà .äìeñt§¨¤¨¨

ïì òîLî à÷,oizipznc `pzccd zgzy dkeq oic àéîec ïìéàoic ¨©§©¨§¦¨§¨§
d jezay dkeqäî úéád jezay dkeqúéaxaecn ,dleqty ©¦©©¦

y ote`aBúlöziad lyBúnçî äaeøîezlv zia mzq ixdy - ¦¨§¨¥©¨
,ezngn daexnóàd zgzy dkeqïìéàyk `weec xaecnBúlö ©¦¨¦¨

oli`d ly,Búnçî äaeøîdaexn oli`d ly ezng m` la` §¨¥©¨
.dxiyk dkeqd ,ezlivn

:df oic ly enrh dn dywn `xnbdBúnç éëåoli`d lyäaeøî §¦©¨§¨
éåä éàî Búlvîoli` itpry oeik ,daexn ezngy liren dn - ¦¦¨©¨¥

ick sxhvn oli`d lve ,jekiql mileqt rwxwl mixaegnd
c `vnp ,daexn dzng eicrlay dkeq ly dzlv milydlà÷ àä̈¨

øLk Cëñ éãäa ìeñt Cëñ óøèöîjkqd sexiv meyn dlqetl yie , ¦§¨¥§¨¨©£¥§¨¨¥
.leqtd:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàxaecn `ax ly epic ¨©©¨¨
ïèáçLajkqd mr oaxire dhnl oli`d itpr z` litydy - §¤£¨¨

itprn xzei xyk jkq yiy oeike ,ea mixkip mpi`y cr xykd
mitprd mb miaygpe xyk jkq aexa oli`d itpr milha ,oli`d
:`xnbd zl`ey .dkeqd z` xiykdl ick mitxhvne xyk jkql

éàxaecnàøîéîì éàî ïèáçLa`ax ixaca yecigd edn - ¦§¤£¨¨©§¥§¨
meyn dkeqd zlqtp `l df ote`ay heyt `ld ,dxiyk dkeqdy
jkq lkd xykd jkqd mr eaxire oli`l ehagy oeiky mikkq ipy
lha ohagy oeiky ,elqetl oi` xaegn leqt meyn mbe .`ed cg`
recn `xnbd ziiyew zxfeg `linne ,xykd jkqa oli`d
dkeq oica oli`d zgzy dkeq leqt oic zelzl dpynd dkxved

:`xnbd zvxzn .ziad jezayàîéúc eäîxnel mewn did - ©§¥¨
yøBæâéðelit` ezlivn daexn ezngy oli` zgzy dkeq xeq`pe ¦§

,ïèáçc àëéädxifbeèàmb xiykp `ny -,ïèáç àìc àëéäleqty ¥¨©£¨¨¨¥¨§Ÿ£¨¨
jkl ,eaxir `ly oeik aexa lha epi` leqt jkqy meynòîLî à÷̈©§©

ïì`axïðéøæb àìc.dxiyk xykd jkqd mr oaxire ohagy lke ¨§Ÿ©§¦¨
:zl`eye `xnbd dkiynnàðéðz énð àäxak df yecig mb - ¨©¦¨¦¨

oldl dpyna x`ean(.`i)yy ,:epipäéìò äìãä,dkeqd lr dlrd - ¦§¨¨¤¨
ïôbä úà,ux`l mixaegnd otb ur itpr -ådilr dlcd m` okúà ¤©¤¤§¤

ñBñéwä úàå úòìcä,dlere hytzne oli`k eiyxeyy ayr on - ©§©©§¤©¦
siqede ,dkeqd z` mda jkiqeïab ìò Ckéñå,xyk jkqaäìeñt §¦¥©©¨§¨

ux`l mixaegnd zepli` ici lr dyrp dkeqd lvy oeik ,dkeqd
.jekiql mileqtdåmle`äéä íàdCekéñxykdïäî äaøä- §¦¨¨¦©§¥¥¤
,xaegnd jkqdnïööwL Bà,jekiql df ici lr mxiykde zepli`l ¤§¨¨

.äøLk:`xnbd zx`anéîc éëéädid m`y xaecn ote` dfi`a - §¥¨¥¦¨¦
,dxiyk odn daxd jekiqïèáç àlLa àîéìéàz` axir `ly - ¦¥¨§¤Ÿ£¨¨

m` ,aexa lehia mda xnel jiiy `le xykd jkqd jeza zepli`d
c dkeqd z` xiykdl oi` i`ce okíò ìeñt Cëñ óøèöî à÷ àä̈¨¦§¨¥§¨¨¦

øLk Cëñ.,åàì àlàzxacn dpyndy xnel jixvïèáçLkaxire §¨¨¥¤¨¨§¤£¨¨
jkqd lehia meyn dxiyke ,xykd jkqd jeza oli`d itpr z`

,xyk jkq aexa leqtdïðéøæb àìc dpéî òîLe,ohag `l eh` ohag §©¦¨§Ÿ©§¦¨
recne ,df oica `ax eprinyd dn `xnbd zl`y zxfeg oky oeike
dkeq oica oli`d zgzy dkeq oic z` epizpyna `pzd dlz

.ziad zgzy
it lr s`e ,ohagya xaecn oldl dpyna mb ok` :`xnbd zayiin

c meyn ,epizpyna mb df oic dpynd drinyd okàîéúc eäî- ©§¥¨
oldl dpyna `l` df oic xn`p `l eli`(.`i)c xnel mewn didéðä̈¥

éléîwx xn`p df xzid -,ãáòéãadpynd oeyln d`xpd itke ¦¥§¦£©
otbd z` dilr dlcd xaky xaecny rnyny 'eke 'dilr dlcd'

,dxiyky dpynd dxn` dfaeìáàgipdläléçzëìlr oli` itpr £¨§©§¦¨
abdkeqd z` xiykdl mtxvle daexn dzngy dkeq iàì,exizd Ÿ

,ohag `ly `kid eh` dxifbïì òîLî à÷epizpynn gkeny `ax ¨©§©¨
jkqd iab lr oli` itpr gipdl xzene dfa exfb `l dligzkl mby

.aexa lehia ici lr dkeqd z` xiykdl mtxvle
:dpyna epipy,ïðaø eðz :'eëå äkeñ éab ìò äkeñdxeza xn`p ¨©©¥¨§¨©¨¨
'eáLz úkqa'`l` dxiyk dkeqd oi`y yexcl yi df weqtn ©ªŸ¥§

,cala [minyd ztik zgz cnerd] cg` jkq zgz ayeiykàìå§Ÿ
CBúaL äkeqa àìå ïìéàä úçzL äkeqa àìå äkeqä úçzL äkeqa©¨¤©©©¨§Ÿ©¨¤©©¨¦¨§Ÿ©¨¤§

,úéaädywn .dleqte oikkq ipy zgz ayeiy `vnp el` lkay ©©¦
:`xnbd,äaøcàazkp weqtay oeik'úBkeqa'ok m` ,miax oeyla ©§©¨©

òîLî ézøzipy dilrn yiy elit` dxiyk dkeqdy ezernyn - ©§¥©§©
:`xnbd zvxzn .oikkq÷çöé øa ïîçð áø øîàit lr s`y ¨©©©§¨©¦§¨

mewn lkn ,miax oeyl rnyn `xwnayáéúk 'úkqa'ef daiz - ©ªŸ§¦
zg` dkeq dzernyne ,[e"`e `ll] dxqg `idyk dxeza dazkp
jkq zgz ayei ok m` `l` dxiyk dkeqd oi`y cnll ,`weec

.oikkq ipy zgz ayeiy zexkfpd zekeq `ivedle ,cg`
dpezgzde dxiyk dpeilrd dkeqd zgzy dkeqy dpyna epipy
zekeqd oic mday mipey mipte` `xnbd d`ian oldl .dleqt
mdipyy e` dleqt dpeilrde dxiyk dpezgzdy minrte dpzyn

:zeleqt e` zexiyk,úBøéLk ïäézML íéîòt äéîøé éaø øîàod ¨©©¦¦§§¨§¨¦¤§¥¤§¥
ok enk .dpezgzd dkeqd ode dpeilrd dkeqdïäézML íéîòt§¨¦¤§¥¤

L íéîòt ,úBìeñtd dkeqdå äøLk äðBzçzdkeqdäðBéìòä §§¨¦¤©§¨§¥¨§¨¤§¨
L íéîòt ,äìeñtd dkeqdå ,äìeñt äðBzçzdkeqd.äøLk äðBéìòä §¨§¨¦¤©§¨§¨§¨¤§¨§¥¨
:`xnbd zx`anéîc éëéä úBøéLk ïäézML íéîòtote` dfi`a - §¨¦¤§¥¤§¥¥¦¨¦

,dkeqd zgzy dkeq `idy dpezgzd z` elit` l"fg exiykd
L ,ïBâkd dkeqddúlvî äaeøî dúnç äðBzçzink dkkq aygpe §¤©§¨©¨¨§¨¦¦¨¨
,epi`yådkeqddúnçî äaeøî dúlö äðBéìòä,dxyk dkeq - §¨¤§¨¦¨¨§¨¥©¨¨

íéøNò CBúa äðBéìò àîéé÷åzekeqd izy df ote`ay ,rwxwl dn` §©§¨¤§¨§¤§¦
pezgzde ,ie`xk zkkeqn `idy meyn dpeilrd ,zexiykmeyn d

zxzipe ,[dkeqd zgzy 'dkeq' dpi`e] jkq my dkkq lr oi`y
.dpeilrd dkeq jkqaéîc éëéä úBìeñt ïäézML íéîòtdfi`a - §¨¦¤§¥¤§¥¦¨¦

dilrn oi`y it lr s` dpeilrd dkeqd z` mb l"fg elqt ote`
,zxg` dkeqeäééåøúc ïBâkzekeqd izy -ïúnçî äaeøî ïúlö §§©§©§¦¨¨§¨¥©¨¨

änà íéøNòî äìòîì äðBéìò àîéé÷å`idy] dpezgzd dkeq bbn §©§¨¤§¨§©§¨¥¤§¦©¨
dpezgzd ,zeleqt zekeqd izy df ote`ae ,[dpeilr ly dzirwxw
xzei ddeaby meyn dpeilrde ,dkeqd zgzy dkeq meyn

lirl x`eane dn` mixyrn(.a)mixyrn dlrnl ddeabd dkeqy
.dleqt dn`L íéîòtd dkeqdå äøLk äðBzçzdkeqdäðBéìòä §¨¦¤©§¨§¥¨§¨¤§¨
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éîc éëéä,df oic xn`p ote` dfi`a -dúlö äðBzçzäL ïBâk ¥¦¨¦§¤©©§¨¦¨¨
dúnçî äaeøî,dzkldk -,dúlvî äaeøî dúnç äðBéìòäå §¨¥©¨¨§¨¤§¨©¨¨§¨¦¦¨¨
eäééåøz éîéé÷å,dpezgzde dpeilrd -íéøNò CBúa,rwxwl dn` §¨§¥©§©§§¤§¦

,dpezgzd leqtl sxhvne leqt jkql aygp mixyrn dlrnlc
leqtl dkeqk zaygp dpeilrd oi`y dxyk dpezgzd df ote`ae
meyn dleqt dpeilrde ,daexn dzngy oeik dpezgzd z`

.dzkldk zkkeqn dpi`e dzlvn daexn dzngyíéîòôe§¨¦
Ldkeqdå äøLk äðBéìòäd dkeqd,äìeñt äðBzçúzx`an ¤¨¤§¨§¥¨§©§¨§¨

`xnbdéîc éëéä,df oic xn`p ote` dfi`a -eäééåøúc ïBâk- ¥¦¨¦§§©§©§
,dpezgzde dpeilrdïúnçî äaeøî ïúlöoicn dpezgzd dleqte ¦¨¨§¨¥©¨¨

,dkeqd zgzy dkeqíéøNò CBúa äðBéìò àîéé÷åly dbbl dn` §©§¨¤§¨§¤§¦
dpi`y oeike ,[dpeilrd dkeqd ly dzirwxw `idy] dpezgz

.dxyk ,dn` mixyrn ddeab
:`xnbd dywnàèéLt,df lka dinxi iax eprinyd yecig dn - §¦¨

,dkeq my dl oi` dzlivn daexn dzngy dkeqy `ed heyt ixd
.dkeq zgzy dkeq meyn dizgzy dkeqd z` leqtl oi`e

y `l` ,miheyt mixacd aex ok`y :`xnbd zvxznäðBzçz©§¨
déì àëéøèöéà äìeñt äðBéìòå äøLkote`ay yecig yi dfay - §¥¨§¤§¨§¨¦§§¦¨¥

dn` mixyr jeza `ide dzlvn daexn dzng dpeilrd dkeqdy
c ,dxyk dpezgzd dkeqd ,rwxwløæâéð àîéúc eäîmewn did - ©§¥¨¦§©

dxifb meyn dpezgzd dkeqd z` leqtlCëñ óøèöî àîìéc¦§¨¦§¨¥§¨
øLk Cëñ éãäa ìeñtdkeqdy ote`a mb xiykdl e`eai `ny - ¨©£¥§¨¨¥

jkq `idy ,rwxwdn dn` mixyrn dlrnl ddeab dpeilrd
,leqtïì òîLî à÷dkeqd oi`y lke ok mixfeb oi`y dinxi iax ¨©§©¨

.dxyk rwxwdn dn` mixyrn dlrnl dpeilrd
:`xnbd zxxanänkllgïéa àäéjkqäkeñdpeilrdìjkqäkeñ ©¨§¥¥¨§¨

jkqk `le zcxtp dkeqk dpeilrd dkeqd aygzy dpezgzd
,dar cg`äìeñt äðBzçz àäúe.dkeq zgzy dkeq meyn §¥©§¨§¨

nbd zx`an:`x,àðeä áø øîàyiy lkçôè,mikkqd ipy oia ¨©©¨¤©
,dnvr ipta dkeqk oeilrd aygpzegt mdipia yi m` mle`

.dpezgzd dkeqd dxyke dar cg` jkqk lkd aygp ,gthn
df oic `ped ax cnleäàîeè éìäàa eðéöî ïkLdaeba lde`yçôè ¤¥¨¦§¨¢¥§¨¤©

epipyy itke ,envr ipta ld`l aygp[ïðúc] (àéðúc)lde` §©§¨¦§©
ekxe`yìò ,çôèagexíeøa ,çôèdaeba -çôèdxew oebk - ¤©©¤©§¤©

gth llg dizgz yie gth lr gth [zegtd lkl] dagxy
,znd on zifk lr dlid`ndäàîehä úà àéáîmilkd lky - ¥¦¤©§¨

,mi`nhp dxewd zgzyäàîehä éðôa õöBçålrn dlrz `ly §¥¦§¥©§¨
.mi`nhp mpi` d`nehd cbpk dxewd lrny milkde ,lde`lìáà£¨

ux`l ef dxew oia yi m`,çôè íeøî úBçtaygp llgd oi` ¨¥¤©
e lde`làéáî àìxewd zgzy milkl d`nehd z`dy`xa d Ÿ¥¦

,ipydõöBç àìåd`nehd lrn mi`vnpy milkde d`nehd ipta §Ÿ¥
llg d`neh oiprly myky ,`ped ax cnl ef dpynne .mi`nhp
oia yi m`y dkeq oiprl oicd `ed ,envr ipta lde` `xwp gth
dnvr ipta dkeq zaygp gth llg dpezgzl dpeilrd dkeqd

.dkeqd zgzy dkeq meyn dleqt dpezgzde
,éøîà àðeä áø øa äaøå àcñç áøådpeilrd dkeqd oia yi m` wx §©¦§¨§©¨©©¨¨§¥

dpezgzläòaøàdnvr ipta dkeql dpeilrd zaygp ,migth ©§¨¨
cg` jkqk lkd aygp dfn zegta mle` ,dpezgzd z` zlqete

,mnrh z` `xnbd zx`an .dxyk dpezgzd dkeqdeeðéöî àlL¤Ÿ¨¦
[áeLç] íB÷îenvr ipta zeyx aygpy -äòaøàî úBçt,migth ¨¨¨¥©§¨¨

zaygp dpeilrd oi` ,migth drax` mdipia oi`y lk okle
zgzy dkeq meyn dpezgzd z` leqtl dnvr ipta zeyxk

.dkeqøîà ìàeîLejixv dkeql dkeq oia wqtdd xeriyy §¥¨©
zegtl didiyäøNòz` zlqet dpi` dfn zegt la` ,migth £¨¨

:`xnbd zx`an .dpezgzd,ìàeîLc àîòè éàîxaqy meyn ©©£¨¦§¥
dìeñt Ck døLëäkcnlp dkeqd zgzy dkeq leqty oeik - §¤§¥¨¨§¨

zg` dkeq zgz rnyny cigi oeyla 'zkqa' dxeza xn`pdn
dkeq my dpeilrd dkeqd lr didiy jixv ,zekeq izy zgz `le

`linne ,dxykdøLëä äîdkeq lyäøNòadpi`y lke migth ©¤§¥¨©£¨¨
,dleqt migth dxyr ddeabdìeñt óàdpeilrd dkeq s` - ©§¨

dxeriy ,dizgzy dkeqd z` zlqetyäøNòazegtae ,migth ©£¨¨

.dkeqd zgzy dkeq meyn dizgzy z` zlqet dpi` jkn
:epizpynn l`eny ixac lr `xnbd dywnäãeäé éaø ,ïðzøîBà §©©¦§¨¥

dkeqa xecl ozipy ote`a wx xn`p dkeqd zgzy dkeq oic
mle` ,dpeilrd,äðBéìòa ïéøBéc ïéà íàdkeqd zgzy dkeq ef oi` ¦¥¨¦¨¤§¨

e.äøLk äðBzçzä:`xnbd zxxanéàîm`y dcedi iax zpeekïéà ©©§¨§¥¨©¥
ïéøBéc,dxyk dpezgzd ,dpeilraLnî ïéøBéc àîéìéàxn`p m` - ¨¦¦¥¨¨¦©¨

dkeqa lreta mixc m` ielz dpezgzd dkeqd leqty ezpeeky
ixdy xazqn df oi` ,dpeilrdéîøb à÷ ïéøBéc eèàxeicd ike - ¨¨¦¨¨§¥

dl yie dkeql zaygp da mixc `lyk mb ixd ,lqetd `ed envr
,dizgzy dkeqd z` leqtlåàì àlà,éàîdna ezpeek idn - ¤¨¨©

xn`yéîc éëéäå .äøéãì äéeàø dðéàL ìk ,'ïéøBéc ïéà'dfi`a - ¥¨¦¨¤¥¨§¨§¦¨§¥¦¨¦
oebk ,zlqet dpi` dfay dxicl die`x dpi`y zaygp ote`àìc§Ÿ

dBábäøNòxecl die`x dpi`e dgexq dxic `idy oeiky ,migth ¨©£¨¨
,dizgzy z` leqtl dkeq my dilr oi` daàn÷ àpúc ììëî¦§¨§©¨©¨

wlegd,øáñyL ét ìò óàdpeilrd dkeqdäøéãì äéeàø dðéà- ¨©©©¦¤¥¨§¨§¦¨
dpezgzd dkeqd ,migth dxyr ddeab dpi`yäìeñtok m`e , §¨

llga oi`y lky xaeqd l`eny lr `nw `pz ixacn dyw
.dpezgzd z` zlqet dpi` migth dxyr dpeilrd dkeqd

:`xnbd zvxznàúà ékribdyk -éîéc áølaal l`xyi ux`n ¦¨¨©¦¦
àáøòîa éøîà ,øîàdcedi iax zpeeky ex`ia l`xyi ux`a - ¨©¨§¥§©£¨¨

`l` ,dkeqd daeb lr dpi` ,'dpeilra oixeic oi` m`' exne`a
yïéà íàdkeqd jkqäðBzçzä`dzy ick eic wfgìa÷ì äìBëé ¦¥©©§¨§¨§©¥

d z` wifgdleìL úBúñëe íéøkd dkeqdäðBéìòmileki eidiy ¨¦§¨¤¤§¨
,dpeilrd dkeqa oyil,äøLk äðBzçzädpeilrd oi`y lky ©©§¨§¥¨

micen minkg mb mle` ,dkeql zaygp dpi` mixeicl die`x
z` zlqet dpi` migth dxyr ddeab dpeilrd oi` m`y

.dpezgzd
seq seq :`xnbd dywnììkîrnyn inic ax ly eixacàpúc ¦§¨§©¨

àn÷,xingne dcedi iax lr wlegdøáñyL ét ìò óàdpezgzd ©¨¨©©©¦¤
ìa÷ì äéeàø dðéàzaygp ,dpeilrd ly zezqkde mixkd z` ¥¨§¨§©¥

dizgzy dkeqde ,dkeql dpeilrdäìeñtzgzy dkeq meyn §¨
zlqet ,dxicl die`x dpi`y dkeq mb minkg zrcly ixd ,dkeq
dkeql oicd `ede ,dkeqd zgzy dkeq meyn dpezgzd z`
l`eny lr mdixacn dyw oiicre ,migth dxyr ddeab dpi`y
z` zlqet dpi` dxyr ddeab dpeilrd oi` m`y xaeqd
dkixvy minkg zrc mb mpn` :`xnbd zvxzn .dpezgzd
dxyr da yiy epiide dxicl die`x zeidl dpeilrd dkeqd

c `l` ,zezqke mixk da gipdl die`x mbe migtheäééðéa àkéà- ¦¨¥©§
ote`a dxn`p minkge dcedi iax zwelgnäìBëécdkeqd ¦§¨

dpezgzdìa÷ìwx dpeilrd ly zezqkde mixkd z`éãé ìò §©¥©§¥
÷çcärrepzi dpeilra zezqkde mixkd z` gipiyky epiidc - ©§¨

wgeca xecl ozipy oeiky minkg zrc dfay ,dpezgzd ly bbd
meyn dpezgzd z` zlqete dkeq my dilr yi ,dpeilrd dkeqa
da xecl xyt` i`y oeiky xaeq dcedi iaxe ,dkeq zgzy dkeq
dkeq meyn dpezgzd z` zlqet dpi`e dkeq my dilr oi` ,zgpa

:dkeq zgzy

äðùî
e` jkqd lrny leqtd jkqd mipte` el`a zx`an dpynd

:dkeqd z` lqet eizgznäéìò ñøét,dkeqd jkq lr -ïéãñick ¥©¨¤¨¨¦
dilr obdlBà ,änçä éðtîqxityäézçzlr obdl ick oicq ¦§¥©©¨©§¤¨

dkeqa ayeidøLpä éðtîepgley lr jkqdn milr exypi `ly - ¦§¥©§¨
lawnd xac `edy oicqa dkkiqy oeik ,dleqt ,ezlik` zra

.jekiql leqte d`nehBà,obdl ick oicqd z` qxit `lyk elit`
`l`ñøétLepl oicqd z`ióBðéwä éab ìòmipw drax` - ¤¥©©©¥©¦

,dhind iy`x rax`n mi`veid,äìeñtwiqtn df lde`y oeik §¨
.dkeq lva ayei epi`y `vnpe jkql epiaàeä ñøBt ìáàz` £¨¥

oicqdähnä éèéì÷ð éab ìòdhind agex rvn`a mi`veid mipw - ©©¥©§¦¥©¦¨
mdilr qxte dfl df oia sqep dpw gipde ,dizelbxnae dy`xa
gth bb dl oi`y oeiky ,retiya dhind z` dqkne cxeiy oicq

:da ayeil dkeqd jkq oia zvveg dpi`e ,ld`l zaygp dpi`
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המשך בעמוד כ

izni`n` cenr i sc ± oey`x wxt`nei
,dzlvn daexn dzng dpeilrde dzngn daexn dzlv dpezgzdy oebk inc ikid

inc ikid .dleqt dpezgze dxyk dpeilr ,mixyr jeza ediiexz iniiweediiexzc oebk Ð

dpeilre dxyk dpezgz `hiyt .mixyr jeza dpeilr `niiwe ,ozngn daexn ozlv

`da opiqxb `le 'ek leqt jkq sxhvn `nlic xfbip `nizc edn dil `kixhvi` dleqt

'ek dpeilr `niiwc oebke `neiq:eyexite Ð

inc ikid zexyk odizydpezgzdy oebk Ð

,`ed dizilc o`nk dcic jkqc ,daexn dzng

`niiwc `ede .oeilrd jkqa oxykzn ediiexzc

s` xyk jkq iedc ,ux`l mixyr jeza dpeilr

.dpezgz xiykdlàîéé÷å 'åë úåìåñô ïäéúù
íéøùòî äìòîì äðåéìò,dpezgz ly dbbl Ð

.dpeilr ly dzirwxw `idyäøùë äðåúçú
äúìö äðåúçúäù ïåâë éîã éëéä äìåñô äðåéìòå

'åë äáåøî,`ed jkq e`l dpeilr ly jkqc Ð

,dkeq zgz dkeq meyn dpezgz dlqtin `le

.dzlvn daexn dzngc meyn dleqt dpeilre

i`c ,ux`l mixyr jeza ediiexz iniiwc oebke

mixyrn dlrnl dpeilr,dleqt dpezgz s` Ð

meyn .xyk icda leqt jkq sxhvnc meyn

i`w ik la` .dleqt mixyrn dlrnl jkqc

mixyr jeza`di `ly calae ,sxhvl Ð

meyn dpezgz liqtzc ,dzngn daexn dzlv

dkeq zgz dkeq.äìåñô äðåúçúã éîã éëéäÐ

.dkeq zgz dkeq meynêåúá äðåéìò àîéé÷å
íéøùòdzirwxw `edc ,dpezgz ly dbbl Ð

.dpeilrcàèéùôdzng ediipn cg ikc Ð

daexni`ne ,`id dkeq zgz dkeq e`l Ð

?dinxi iax opirny`äðåéìòå äøùë äðåúçú
äéì àëéøèöéà äìåñôdpeilr `niiwck Ð

.mixyr jezaøæâéð àîéúã åäîlqtinl Ð

,dlrnl dpeilr `niiwc oipnf meyn ,dpezgz

meyn dpezgz` yginl dizrc` wiqn `lc

dzng oeilrl ifgcne .xyk mr leqt sexiv

liqt `le ,`ed dizilc o`nk xaq daexn

eh` `d opixfb `lc ol rnyn `w ,dpezgzl

.`dàäé äîëåleqtze ,jkql jkq oia wqtd Ð

cg `nip `lc ,dkeq zgz dkeq meyn dpezgz

?`ed dkeqçôègthn xiva la` Ðcg Ð

.`ed dkkqúà àéáî çôè íåøá çôè ìò çôè
äàîåèä éðôá õöåçå äàîåèädynl dkld Ð

d`nehd z` `ian `l .uveg `le `ian `l gthn zegt la` .`ed ipiqn`iadl die`xe gth dagxe dkex` dxew `ide .ipy ey`x zgz milke ,cg` ey`x zgz d`neh [m`] Ð

d`nehuveg `le .rwxwle epnn gth wqtd mex `kilc meyn ,iziin `l Ðriwxl cr elit` ,d`nehd cbpk dab lr ilk yi m` Ðgth ld` dl oi`y dvevx d`nehc .`nh Ð

.dlere zrwea Ðáåùç íå÷î åðéöî àìù,`id envrl zeyx e`l inp `kde .(`,f) "zayd ze`ivi"a xn`ck .drax`n zegt ,cigid zeyx `le zilnxk `l ,envrl zeyx zeidl Ð

.dkeq zgz dkeq iiexw`läìåñô êë äøùëäëdkeq xykd dpeilra da zil ike ,`xw dlqt zekeq izy meyn Ð.dlqt `le ,`id dkeq e`l Ðùîî ïéøåéã àîéð éàda oi`y Ð

.mc`éîøâ ïéøåéã åèà`id dkeq zgz dkeq ,mewn lkn Ð.'åë àî÷ àðúã ììëî äøùò äåáâ àìã éîã éëéäå äøéãì äéåàø äðéàù åàì àìà.opaxcn l`enyl `iywe Ðàúà éë
àáøòîá éøîà øîà éîéã áødcedi 'x xn`wc dxicl "die`x oi`" i`d Ðmixke zezqk lawl dwfge d`ixa oi`yk `l` .dxyk inp `nw `pzl ok m`c ,xn`w deab oi`ya e`l Ð

dzlawn dpezgz oi` ixdy ,da xcinl `ifg `l dpeilrc oeike .dleqt jk dxykdkc ,l`enyc `nrh i`dn dxyk dpezgz ,oyile dpeilr ly.dlqt `l Ðàðúã ììëî ïðéëøôå
'åë øáñ àî÷.'ek ddeab dpi`yl oicd `ede ,l`enyc edl zil opaxc dpin rny seq seq Ð'åë åäééðéá àëéà éðùîåwgeca lawl dlekic oeik ixaq opaxc Ðlr dkeq my Ð

`icdl `yinyz `kilc oeik :xaq dcedi iaxe .dpezgzd `lqtine ,dpeilrd.dpeilrc dlr dkeq my e`l Ðäðùîøùðäxac oicqe .epgley lr oixyep oinqiwe oilr edi `ly Ð

.(`,`i) onwlck ,jkql leqte ,`ed d`neh lawndóåðé÷ éáâ ìò ñøéôù åà.ezhn lr iepl `l` ,xypd iptn eqxit `l elit` e` :xnelk Ðóåðé÷ éáâ ìòoiqicpew drax` od Ð

ikekql e`l `dc ,`lqtin d`neh lawnd xaca jkqn meyn `l `zydc .jkqd on owigxne oicq odilr qxete ,odiab lr dfl dfn zeqpelk gipne ,oideabe ,dhnd ilbx rax`l

.mzd mghyäìåñô.mdipia wiqtn ld`c ,dkeqa ayei epi`c meyn Ðäèîä éèéì÷ð éáâ ìò àåä ñøåô ìáàcg`e dizey`xnl cg` ,dhn rvn`a oi`vei ode ,mipy `l` opi`y Ð

dlrnl agx gth bb dl oi`c meyne .o`kle o`kl rtyn `ede ,oicq eilr oiqxete dfl dfn `qpelk oipzepe ,dilbxl.ld` ixwin `l Ðàøîâøùðä éðôî àìà åðù àìdieyc Ð

.d`neh lawn meyn liqtn jkld ,oibdl jkqäúåàðì ìáàmeyn dleqtc `nrh miyxtn yie .dxiyke ,dilr jkq my oi` Ðliqtn `l `cqg axl ok m`c ,xyt` i`e .mikkq ipy

drax` ibltinc oeike ,drax` lirl xn` edi` `dc ,drax` blten ok m` `l`on drax` oibltend dkeq iiepa onwl liqt edi` `dc ,dxyk dze`pl la` xninl ivn `l ez Ð

.oikkq ipy meyn ,jkqdïéøééåöîä ïéîø÷á.o"iixae`* oixewy ,oiperav icba oebk ,bxe` dyrn Ðïéøééåöîä íéðéãñáåoixewy bxe` dyrn e` ,mwex dyrn oebk zhlea ozxevy Ð

.y"wypilb**íéðîù úåðéé.iepl zikekf ly zeqeka oipzep Ð
ìëä
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øîàinx heag opixn` (a,ak) "oyid" wxt onwlc ab lr s` Ð gth `ped ax`l `kd Ð

.jiiy

àìù.qxhpewa yxitck ,zilnxke cigid zeyx oiprl epiidÐ drax`n zegt mewn epivn

.gztk aygil (`,er oiaexir) "oelg" yixa ogky` inp daeb oiprle

ñøéôzaeyza aezk Ð dngd iptn oicq dilr

oicq dilr qxit ipzwc `d :mipe`bd

dleqt xypd iptn dizgz e` dngd iptnÐ

m` la` ,oicq `la dzlvn daexn dzngc `kid

dzngn daexn dzlv yioicqd oi`e ,dxyk Ð

sxhvn oi`c ,lirl izyxity enk epiide .dzlqet

dzlv leqt `lac oeik ,xyk jkq icda leqt jkq

dngd iptn :mz epiax yxtn df oiprke .daexnÐ

dzng dyrp did jk jezne jkqd z` zyaiiny

oilr eid m`e .xypd iptn dizgz oke ,daexn

.letiln orpen oicqde ,daexn ezng did oixyep

ezngn daexn ezlv eci lry qxeb oicqdy oeike

lqti dnlc :dyw qxhpewd yexitl la` .leqt Ð

,oinqiwd one dngd iptn mc`d lr oibny iptn

wxt onwl epivn :cere ?dze`pln `py i`n

dng dribdyk irli` 'xa opgei 'xa (a,fk) "oyid"

.oicq eilr qxte cnr eizelbxnl
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רט izni`n` cenr i sc ± oey`x wxt`nei
,dzlvn daexn dzng dpeilrde dzngn daexn dzlv dpezgzdy oebk inc ikid

inc ikid .dleqt dpezgze dxyk dpeilr ,mixyr jeza ediiexz iniiweediiexzc oebk Ð

dpeilre dxyk dpezgz `hiyt .mixyr jeza dpeilr `niiwe ,ozngn daexn ozlv

`da opiqxb `le 'ek leqt jkq sxhvn `nlic xfbip `nizc edn dil `kixhvi` dleqt

'ek dpeilr `niiwc oebke `neiq:eyexite Ð

inc ikid zexyk odizydpezgzdy oebk Ð

,`ed dizilc o`nk dcic jkqc ,daexn dzng

`niiwc `ede .oeilrd jkqa oxykzn ediiexzc

s` xyk jkq iedc ,ux`l mixyr jeza dpeilr

.dpezgz xiykdlàîéé÷å 'åë úåìåñô ïäéúù
íéøùòî äìòîì äðåéìò,dpezgz ly dbbl Ð

.dpeilr ly dzirwxw `idyäøùë äðåúçú
äúìö äðåúçúäù ïåâë éîã éëéä äìåñô äðåéìòå

'åë äáåøî,`ed jkq e`l dpeilr ly jkqc Ð

,dkeq zgz dkeq meyn dpezgz dlqtin `le

.dzlvn daexn dzngc meyn dleqt dpeilre

i`c ,ux`l mixyr jeza ediiexz iniiwc oebke

mixyrn dlrnl dpeilr,dleqt dpezgz s` Ð

meyn .xyk icda leqt jkq sxhvnc meyn

i`w ik la` .dleqt mixyrn dlrnl jkqc

mixyr jeza`di `ly calae ,sxhvl Ð

meyn dpezgz liqtzc ,dzngn daexn dzlv

dkeq zgz dkeq.äìåñô äðåúçúã éîã éëéäÐ

.dkeq zgz dkeq meynêåúá äðåéìò àîéé÷å
íéøùòdzirwxw `edc ,dpezgz ly dbbl Ð

.dpeilrcàèéùôdzng ediipn cg ikc Ð

daexni`ne ,`id dkeq zgz dkeq e`l Ð

?dinxi iax opirny`äðåéìòå äøùë äðåúçú
äéì àëéøèöéà äìåñôdpeilr `niiwck Ð

.mixyr jezaøæâéð àîéúã åäîlqtinl Ð

,dlrnl dpeilr `niiwc oipnf meyn ,dpezgz

meyn dpezgz` yginl dizrc` wiqn `lc

dzng oeilrl ifgcne .xyk mr leqt sexiv

liqt `le ,`ed dizilc o`nk xaq daexn

eh` `d opixfb `lc ol rnyn `w ,dpezgzl

.`dàäé äîëåleqtze ,jkql jkq oia wqtd Ð

cg `nip `lc ,dkeq zgz dkeq meyn dpezgz

?`ed dkeqçôègthn xiva la` Ðcg Ð

.`ed dkkqúà àéáî çôè íåøá çôè ìò çôè
äàîåèä éðôá õöåçå äàîåèädynl dkld Ð

d`nehd z` `ian `l .uveg `le `ian `l gthn zegt la` .`ed ipiqn`iadl die`xe gth dagxe dkex` dxew `ide .ipy ey`x zgz milke ,cg` ey`x zgz d`neh [m`] Ð

d`nehuveg `le .rwxwle epnn gth wqtd mex `kilc meyn ,iziin `l Ðriwxl cr elit` ,d`nehd cbpk dab lr ilk yi m` Ðgth ld` dl oi`y dvevx d`nehc .`nh Ð

.dlere zrwea Ðáåùç íå÷î åðéöî àìù,`id envrl zeyx e`l inp `kde .(`,f) "zayd ze`ivi"a xn`ck .drax`n zegt ,cigid zeyx `le zilnxk `l ,envrl zeyx zeidl Ð

.dkeq zgz dkeq iiexw`läìåñô êë äøùëäëdkeq xykd dpeilra da zil ike ,`xw dlqt zekeq izy meyn Ð.dlqt `le ,`id dkeq e`l Ðùîî ïéøåéã àîéð éàda oi`y Ð

.mc`éîøâ ïéøåéã åèà`id dkeq zgz dkeq ,mewn lkn Ð.'åë àî÷ àðúã ììëî äøùò äåáâ àìã éîã éëéäå äøéãì äéåàø äðéàù åàì àìà.opaxcn l`enyl `iywe Ðàúà éë
àáøòîá éøîà øîà éîéã áødcedi 'x xn`wc dxicl "die`x oi`" i`d Ðmixke zezqk lawl dwfge d`ixa oi`yk `l` .dxyk inp `nw `pzl ok m`c ,xn`w deab oi`ya e`l Ð

dzlawn dpezgz oi` ixdy ,da xcinl `ifg `l dpeilrc oeike .dleqt jk dxykdkc ,l`enyc `nrh i`dn dxyk dpezgz ,oyile dpeilr ly.dlqt `l Ðàðúã ììëî ïðéëøôå
'åë øáñ àî÷.'ek ddeab dpi`yl oicd `ede ,l`enyc edl zil opaxc dpin rny seq seq Ð'åë åäééðéá àëéà éðùîåwgeca lawl dlekic oeik ixaq opaxc Ðlr dkeq my Ð

`icdl `yinyz `kilc oeik :xaq dcedi iaxe .dpezgzd `lqtine ,dpeilrd.dpeilrc dlr dkeq my e`l Ðäðùîøùðäxac oicqe .epgley lr oixyep oinqiwe oilr edi `ly Ð

.(`,`i) onwlck ,jkql leqte ,`ed d`neh lawndóåðé÷ éáâ ìò ñøéôù åà.ezhn lr iepl `l` ,xypd iptn eqxit `l elit` e` :xnelk Ðóåðé÷ éáâ ìòoiqicpew drax` od Ð

ikekql e`l `dc ,`lqtin d`neh lawnd xaca jkqn meyn `l `zydc .jkqd on owigxne oicq odilr qxete ,odiab lr dfl dfn zeqpelk gipne ,oideabe ,dhnd ilbx rax`l

.mzd mghyäìåñô.mdipia wiqtn ld`c ,dkeqa ayei epi`c meyn Ðäèîä éèéì÷ð éáâ ìò àåä ñøåô ìáàcg`e dizey`xnl cg` ,dhn rvn`a oi`vei ode ,mipy `l` opi`y Ð

dlrnl agx gth bb dl oi`c meyne .o`kle o`kl rtyn `ede ,oicq eilr oiqxete dfl dfn `qpelk oipzepe ,dilbxl.ld` ixwin `l Ðàøîâøùðä éðôî àìà åðù àìdieyc Ð

.d`neh lawn meyn liqtn jkld ,oibdl jkqäúåàðì ìáàmeyn dleqtc `nrh miyxtn yie .dxiyke ,dilr jkq my oi` Ðliqtn `l `cqg axl ok m`c ,xyt` i`e .mikkq ipy

drax` ibltinc oeike ,drax` lirl xn` edi` `dc ,drax` blten ok m` `l`on drax` oibltend dkeq iiepa onwl liqt edi` `dc ,dxyk dze`pl la` xninl ivn `l ez Ð

.oikkq ipy meyn ,jkqdïéøééåöîä ïéîø÷á.o"iixae`* oixewy ,oiperav icba oebk ,bxe` dyrn Ðïéøééåöîä íéðéãñáåoixewy bxe` dyrn e` ,mwex dyrn oebk zhlea ozxevy Ð

.y"wypilb**íéðîù úåðéé.iepl zikekf ly zeqeka oipzep Ð
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øîàinx heag opixn` (a,ak) "oyid" wxt onwlc ab lr s` Ð gth `ped ax`l `kd Ð

.jiiy

àìù.qxhpewa yxitck ,zilnxke cigid zeyx oiprl epiidÐ drax`n zegt mewn epivn

.gztk aygil (`,er oiaexir) "oelg" yixa ogky` inp daeb oiprle

ñøéôzaeyza aezk Ð dngd iptn oicq dilr

oicq dilr qxit ipzwc `d :mipe`bd

dleqt xypd iptn dizgz e` dngd iptnÐ

m` la` ,oicq `la dzlvn daexn dzngc `kid

dzngn daexn dzlv yioicqd oi`e ,dxyk Ð

sxhvn oi`c ,lirl izyxity enk epiide .dzlqet

dzlv leqt `lac oeik ,xyk jkq icda leqt jkq

dngd iptn :mz epiax yxtn df oiprke .daexnÐ

dzng dyrp did jk jezne jkqd z` zyaiiny

oilr eid m`e .xypd iptn dizgz oke ,daexn

.letiln orpen oicqde ,daexn ezng did oixyep

ezngn daexn ezlv eci lry qxeb oicqdy oeike

lqti dnlc :dyw qxhpewd yexitl la` .leqt Ð

,oinqiwd one dngd iptn mc`d lr oibny iptn

wxt onwl epivn :cere ?dze`pln `py i`n

dng dribdyk irli` 'xa opgei 'xa (a,fk) "oyid"

.oicq eilr qxte cnr eizelbxnl
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רי
izni`na cenr i sc ± oey`x wxt`nei

åàðú éôì ìëä,oey`xd aeh mei ly zeynyd oia lk mdn lcea ipi` :xn`c oebke Ð

`pixg` d`pze .(a,l) "`iand"a dvia zkqna dl miwen ikde .ediilr dyecw lg `lc

.`zriiq epiide ,oipicq zdin ipzw .eda ipdn `lãöä ïî àîìéãla` .xn`w zeptcl Ð

dlrnl.dl ixw d`neh lawna jkqn inp dze`pl elit` jl `ni` Ðïéèòîî ïéàÐ

ddeaba oihrnn oi` iepl dlrnl oiqextd oinxw

i`c .edpip dkkq oin e`lc ,dxiykdl mixyrn

eed jkq,d`neh lawn meyn dlqtin ded Ð

.dxyrn dzegt meyn dlqetl `leãöä ïîå
ïéèòîî`dc ,migth dray xeriyn dl Ð

.epgleye eaexe ey`x zwfgn dpi`= àùéîèéà
.íéîá äøåùéðàáéèøã äì åæç÷ àäå`idy Ð

`le ,deghy dabplc `zlin `gkene ,dgl

.jkqlêì àðéîà÷ äùáé éëì.dlwyzc Ðééåð
äëåñ.iepl jkq zgz oiqextd oipicq Ðäìåñô

.dkeqa ipb `lc gkzy`e ,wiqtn ld` meyn Ð

edpiadi dkeq ieplc oeik ,ongp axledlha Ð

.dablïîçð áødevne cibpe ,did oic zia a` Ð

.eit lr oiyere ,dleb y`x ziaaäåöî éçåìù
ïðàmc` aiigc ,dleb y`x ipt liawdl Ð

onwl opzck ,opixhte .lbxa eax ipt liawdl

.dkeqd on oixeht devn igely :(`,dk)äìéëÐ

,bb dl yiy it lr s`e ,dhnd zeaiaq dqextd

lyk dey `l` ,oihilwp lyk rteyn dbb oi`y

.zetepiwäøùò ääåáâ äðéàù àåäå,dhnd on Ð

.`ed `lde` e`l dxyr daebn xivacàì àä
éëä éðú÷ikdc .deba edl yxtnc ,`ziixaa Ð

oi`vei lirl izyxitck ,mipy oihilwp `pz

.dizelbxnle dizey`xnl dhnd rvn`a

éòéá÷ãdwfga driaw `l dlik la` Ð

dxyr ddeab `l ik ,jkld ,zetepiwk`l Ð

.aiygäëåñ ìñôîìã íúämeyn ,diiz`w Ð

.dkeq zgz dkeqäìåñô êë äøùëäëlk Ð

dkeq dpeilr `iixwn `lc dnk`lqtin `l Ð

.dpezgzàìäåà äééåùìã àëäoyi `ly Ð

dkeqd x`y la` ,eizgz.dxyk Ðøéöá
àìäåà éåä éîð äøùòî.driawc `kid Ðàøå÷å

òîù úàéø÷`l ,`ed ld` e`lc oeikc Ð

xqzile ,wxfp ey`x my eaexy mewnl :opixn`

`ed ixd `l` ,"xac zexr ja d`xi `l" meyn

.ewelgl ueg ey`x `ivenk
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ãòi`n yxtn (mye a,en) "daxre alel" wxta onwl Ð bg ly oexg`d aeh mei i`ven

`zcerq dil inxz` i` ,dkeqc meyn :wiqne .oexg`d aeh meia ixyc ,bexz`n `py

zeynyd oia`nei ilekl i`vwzi` zeynyd oial i`vwzi`c ebine ,dkeqa lkinl ira Ð

bexz` la`jytp dnnc ab lr s`e .dia witp micw `xwirnc ,zeynyd oia ifg `l Ð

iede `ed mei `nyc ,zeynyd oia `ed dvwen

bg ly iriayexqe`l `peeb i`d ik jiiy `l Ð

zeynyd oial i`vwzi`c ebina ,ipinyaÐ

oke .xary mei zngn `l` dxq`p `lc xg`n

dray yixtd iab (my) iriax wxta rnyn

zg` lkc mzd opixn`c ,mini drayl mibexz`

xgnl opixq` `le ,xgnl dlke`e da `vei zg`e

`witq meyn zeynyd oia i`vwzi`c ab lr s`

aeh meie zay iab ,`nrh i`dne .xary meic

dfa dclep :ax xn`c (`,c) dviac `nw wxta

ira `le ,dpkd meyn `nrh yxtn ,dfa dxeq`

iaxk axc ab lr s` ,i`vwzi`c ebin xninl

ipy oke .dvwen dil zi`c ,dil `xiaq dcedi

.dfa zxzen dfa dclepc ,zeilb ly miaeh mini

ly oibl iab (`,el oiaexir) "oiaxrn lka" wxtae

,lah xyrn ly ziagd on ede`lny mei leah

jygzykl xyrn znexz df ixd :xn`eeixac Ð

dfa il eaxr xn` m`e .oiniiw,melk xn` `l Ð

e` .eaexir dpew zay axr ly meid seqc meyn

m` `d .mei ceran die`xd dcerq opirac meyn

dcerq ira `le ,aexir dpew zay ly mei zligz

mei ceran die`xde`l opixn` `le ,aexir ied Ð

zeynyd oia i`vwzi`c ebin zaya `id die`x

,dkeql enc `l ipd lke .xary mei meyn

oia `zcerq dil inxzi` i`c meyn opixq`c

`l` da lkinl aiigin `lc ab lr s` ,zeynyd

xary mei zwitq meynlknc dkeq ip`y Ð

o`ne .didiy dn zngn da lkinl aiig mewn

my yxite ,ipinya elit` bexz` mzd xq`c

,ipinya zeynyd oia xeq`c ebin :qxhpewa

`ed iriayc mei wtqc meynilekl i`vwzi` Ð

mei meyn i`vwzi`c ebin ipd` `nl` ,`nei

ipinya xeq`l xaryax elit`c .okzi `l Ð

ipya ,(a,c) dviac `nw wxt ,dvia xq`c iq`

zeilb ly miaeh minimeyn `l` xq` `l Ð

`l` .`l e` od zg` dyecw m` dil `wtqnc

,edine .dkeq eh` bexz` xfbc meyn :`nrh epiid

alel" wxt onwl qixbc i`nl iq` axn di`x oi`

bexz` dray yixtd :(a,en) "daxredrayl mi

da `vei zg`e zg` lk :xn` iq` ax ,mini

,i`vwzi` `nei ilekl :xaqwc ,xgnl dlke`e

ebina dil xq` `le ,xgnl dil ixye ,`l eze

`nrh yxtl cenlzd wgec jkitl .i`vwzi`c

dray yixtde .dil `wtqnc meyn dvia iab

dil `xiaq dcedi 'xk axc ab lr s` xzl`l dlke`e da `vei zg`e zg` lk "daxre alel" wxta ax xn`wc mini drayl mibexz`,i`vwzi`c ebina `neia dlkinl xq` `l Ð

bg ly aeh mei i`vena zay rlwinc `kide .`l eze i`vwzi` dcegl dzevnlcmeyn [i`] ?xeq`p mrh dfi`nc ,ixy dxe`kle .zay i`ven cr dkeq iiepn wtzqdl xeqi` oibdep Ð

aeh meie zay `id zg` dyecwcdpkd meyn i`e .od zeyecw izy :xn`c ,xfril` 'xc `ail`e ,mipwf drax`k dkld :(`,c) dviac `nw wxt ax xn`d Ð?o`k yi dpkd dn Ðééåðdkeq

dxyrn dzegt meyn dlqetl e`le ,d`neh lawnc meyn lqtin ded ied dkkq i`c .`ed dkkq oin e`lc ,dxiykdl mixyrn ddeab dkeqa oihrnn oi` iepl dlrnl miqextd minxw Ð

.oiieyr ieplc `kd ip`yc ,dgexq dxic meyn (`,c) lirl opilqtc dxyr jezl oicxei oivedl inc `le ,qxhpewa yxit jk Ðéçåìùm` zevnd on milhazn eidy oebke Ð op` devn

.zxg` dkeq xg` oixfgn eidãáìáåoiwxit idliya `dc .gth ebba oi`c oeik ,wiqtdl ld` iaiyg `lc ,ixy dxyr oideab elit` oicd on Ð dxyr dhnd on oideab oihilwp eidi `ly

sixv oink dieyrd dkeq :dkld okc opiwqn (a,hi)`de .dkeqa mipzg zlika oyil xzenc `xnba sqei ax wiic dpine .enc mild`k e`l mild` iretyc ,bb dl oi`y itl ,dleqt Ð

dxyr oideab `kd opixq`ciriaw `lc mipzg zlik la` ,iriawc oihilwpa `wece .opaxcn epiid Ðdxyr oideab oi` elit` xeq`l zetepiwa exingdc ikid ik ,`ixy dxyr deab elit` Ð

iriaw `lc mipzg zlikae ,iriawc meynjpd ibilt `da jgxk lre .ipyil ixz jpd ibilt ikda :inp i` .iriaw dlik iabl oihilwpc :`pyil jci`l opixn`cke .bb dl yia elit` ixy Ð

xeq` `xza `pyillc dxyr ddeab dpi`e bb dl yia ibiltc xnel xyt` `lc ,ipyil ixz.dxyr deaba `kdc oizipznl l`eny `nbxz `xnba `icda `dc Ðàéöåîueg ey`x

.[a,dk a,ck zekxaa `nw `pzk] dexrd z` d`ex eall l`eny yiig `l Ð rny z`ixw `xewe dlikl
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dkeq(ycew zay meil)

çàä áBè íBé éàöBî ãòâç ìL ïBø.ozevn onf seq `edyäðúä íàå ©¨¥¨©£¤©§¦¦§¨
íäéìòly zeynyd oia lk mdn lcea ipi`' xn`e aeh mei mcew £¥¤

,'oey`xd aeh mei,Bàðz éôì ìkädevnl oyicwd `ly oeike ©Ÿ§¦§¨
x`ean .odn zepdil xzene dyecw mdilr lg `l aeh mei zqipka
zgz s` epiidy rnyne ,dze`pl dkeqa mipicq qextl xzeny
dgec .lqet epi` iepl `edyky `cqg axl di`x o`kne jkqd

:`xnbdàîìc,jkqd zgz qxt `ly `ziixad z` yxtl xyt` ¦§¨
eqxty `l`ãvä ïî,dkeqd z` lqet epi` jk meyne ,zeptcd lr ¦©©

oick lqtz dkeqdy xyt` jkqd zgz oicqd z` qexti m` mle`
.`cqg ax ixack `lye ,xypd iptn eqxty oicq

äkeñ ééBð ,øîzà,jkqd zgz o`lzya ïéèòîî ïéàd daebäkeq- ¦§©¥¨¥§©£¦§¨
dllg z` hrine dn` mixyrn dlrnl ddeabd dkeq oebk
mipicqdn oi`e jkqd zgz o`lzy iep ipin x`y e` mipicqa
jkqdn wlgl miaygp mipicqd oi` ,dn` mixyrn xzei rwxwl
migth dxyr ddeabd dkeqa m`lz m` oke .dkeqd z` xiykdl
wlgk miaygp mipicqd oi` ,dxyrn zegt llg da x`ype

:`xnbd dtiqen .dxyk dkeqde jkqdnãvä ïîe ,éMà áø øîà̈©©©¦¦©©
ïéèòîîzeptcd lr dkeq iep ipin x`y e` mipicq gipd m` - §©£¦

wlgk miaygp md ixd ,migth dray lr dray `idy dkeqa
dpi`y meyn ,dleqt `ide ,dkeqd xeriy z` mihrnne zeptcdn

.epgleye eaex ey`x xeriy cer dwifgn
:`xnbd zxtqnïéîéðîdéãáò[ecarÎ]déì àLéîèéà ,éMà áøc ¦§¨¦©§¥§©©¦¦©¦¨¥

àiîa àúðBúk,crend lega mina ezpzek dxeyip -àçèzLàå §§¨§©¨§¦§©§¨
àzìlènà.dyail ick jkqd iab lr dqxt -,éMà áø déì øîà ©§©©§¨¨©¥©©¦

dééìcick ,dkeqd iab lrn zpezkd z` xqd -à÷ eøîéì àìc ©§¥§Ÿ¥§¨
äàîeè ìa÷nä øáãa éëkñîhi `ly -ezpeeky xnel mi`exd er §©§¥§¨¨©§©¥§¨

l`y .d`nehd lawnd xaca jkql e`eaie dkeqd z` da jkql
,jkl yeygl yi recn iy` ax z` oinipnàáéèøc déì eæç à÷ àäå§¨¨¨¥¦§¦¨

jkqd lr degipdy xkipe daehx zpezkdy mi`ex lkd `ld -
`idyk mpn` ,iy` ax el aiyd .da jkql ick `le dyaiil ick

wxe ,dxiqdl jixv jpi` daehxäLáé éëìzpezkd yaiizzykl - §¦¨§¨
Cì àðéîà÷.mi`exd yygn ,myn dpxiqzy ¨£¦¨¨

äkeñ ééBð øîzà,jkqd zgz iepl miqextd mipicq oebk -ïéâìôenä Ÿ¦§©¥¨©§¨¦
äpnîjkqdn -äòaøà.migthøîà ïîçð áødkeqdy,äøLk ¦¤¨©§¨¨©©§¨¨©§¥¨

e .jkq iabl milha dkeq iepl my mpzpy oeikyøa äaøå àcñç áø©¦§¨§©¨©
éøîà àðeä áødkeqdy,äìeñtjkqdn miblten mdy oeiky ©¨¨§¥§¨

lde`l oicqd aygp ,aeyg mewn xeriy `edy migth drax`
lde`a `l` dkeqa ayei epi` dkeqa ayeidy `vnpe ,envr ipta

:`xnbd zxtqn .oicqàðeä áø øa äaøå àcñç áø,Léø éáì eòì÷éà ©¦§¨§©¨©©¨¦§§§¥¥
àúeìbe ,zekeqd bga dlebd y`x ipt z` liawdl eribd -eäðéðâà ¨¨©§¦§

mpild -ïîçð áødlila oyiläòaøà äpnî ïéâìôeî äééBpL äkeña ©©§¨§¨¤¤¨§¨¦¦¤¨©§¨¨
.íéçôèdleqt ef dkeq mzhiyly it lr s`ee÷ézLàax ewzy - §¨¦¦§¦

`ped ax xa daxe `cqgéãéî àìå déì eøîà àìåel exn` `le - §Ÿ¨§¥§Ÿ¦¦
.xaceäì øîàcvik ,`ped ax xa daxle `cqg axl ongp ax ¨©§

ike ,mkzrcl dleqt `idy ef dkeqa oyil mzakyïðaø eäa øeãä̈§©¨¨
eäééúòîMî.dleqt ef dkeqy mkzrcn mka mzxfg m`d -eøîà ¦§©£©§¨§

déìef dkeqy ep` mixeaq oiicr ,`ped ax xa daxe `cqg ax ¥
y `l` ,dleqtïðà äåöî éçeìL ïðàipt liawdl mc` aiig ixdy £¨§¥¦§¨£¨

,lbxa eaxåep`,äkeqä ïî ïéøeèôdpyna epipyy itk(.dk oldl) §§¦¦©¨
`weec oyil epctwd `l jkle ,dkeqd on mixeht devn igelyy

.dxyk dkeqa
äléka ïLéì øzeî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàdqextd drixi - ¨©©§¨¨©§¥¨¦Ÿ©¦¨

y dhind zeaiaqy micenrd zrax` lrLiL ét ìò óà ,äkeqa§¨©©¦¤¥
dìef dlikl -âbmy ef dlikl oi`y meyn ,xzei e` gth agx ¨©

.jkq lva ayei da ayeide dnvr ipta lde`ääBáb dðéàL àeäå§¤¥¨§¨
äøNòm` j` ,migth dxyr dhindn deab dlikd bb oi`y - £¨¨

epi` da ayeide dnvr ipta lde`l zaygp migth dxyr ddeab
:`ziixan l`eny ixac lr `xnbd dywn .dkeqa ayei,òîL àz̈§©

,BúáBç éãé àöé àì äkeqa äléka ïLiäxaecny `xnbd dpiade ©¨¥©¦¨©¨Ÿ¨¨§¥¨
lde`l zaygp ok it lr s`e ,migth dxyr ddeab dpi`y dlika

:`xnbd zvxzn .ezaeg ici `vi `l da ayeideïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨
xaecn ef `ziixaa -ääBábLkdlikdäøNòzaygp jkle ,migth §¤§¨£¨¨

xzen migth dxyr ddeab dpi`yk mle` ,dnvr ipta lde`l
.l`eny ixack da oyil

oldl dpyndn `xnbd dywn(:k):ähnä úçz ïLiä ,éáéúéî¥¦¥©¨¥©©©¦¨
,BúáBç éãé àöé àì äkeqadpi`y dhina xaecny `xnbd dpiade ©¨Ÿ¨¨§¥¨

:`xnbd zvxzn .migth dxyr ddeabìàeîL dîâøz àä̈¦§§¨§¥
xaecnyäøNò ääBáb ähîaici `vi `l jk meyne ,migth §¦¨§¨£¨¨

.dizgz oyil xzen ,migth dxyr ddeab dpi` m` mle` ,ezaeg
:dywne `xnbd dtiqen,òîL àzepizpyna epipyñøétL Bàz` ¨§©¤¥©

oicqdúBôBðé÷ éab ìò,,äìeñtdlikl oicd `edy `xnbd dpiade ©©¥¦§¨
m` s`y rnyn dpynd dnzqy jkne ,gth bb yi mdipyl ixdy

:`xnbd zvxzn .dleqt migth dxyr mideab mpi`énð íúä̈¨©¦
xaecnéäéáâczetepiwdäøNòzegta la` ,dleqt jkle ,migth ¦§¦¥£¨¨

:`xnbd dywn .dlik iabl l`eny ixacke ,dxyk dxyrnàäå§¨
`ziixaaíéðL ïéèéì÷ð ,àéðúc ,éëä éðz÷ àìmi`veid mipw ipy - Ÿ¨¨¥¨¦§©§¨©§¦¦§©¦

oicqd qext mdilre dizelbxnae dy`xa dhind agex rvn`a
,retiya dhind on cxeieôBðé÷åäòaøà úBmipw drax` - §¦©§¨¨

zx`ane .mdilr qext oicqde dhind iy`x rax`n mi`veid
m`y ,mpic z` `ziixadñøétoicqúBôBðé÷ éab ìòbb mdl yiy ¥©©©¥¦

,gthn xzei agx.äìeñtoicq qxit m`eïéèéì÷ð éab ìòmdl oi`y §¨©©¥©§¦¦
,gth bbäøLk.äøNò ähnä ïî ïéäBáb ïéèéì÷ð eéäé àlL ãáìáe §¥¨¦§©¤Ÿ¦§©§¦¦§¦¦©¦¨£¨¨

dnn :`xnbd zwiicn .dleqt dxyr oideab m` la` ,migth
zegt e` dxyr mideab m` oia oihilwp iabl dpynd dwligy

,dxyrnììkîrnyn dfcy `ziixad dxn`y dnúBôBðé÷ ¦§¨§¦
`ed ,dleqtäøNò ïéäBáb ïéàL ét ìò óàzetepiwy oeike ,migth ©©¦¤¥§¦£¨¨

ddeab dpi` m` elit` dleqt dliky `vnp ,mdipica miey dlike
dliky it lr s` :`xnbd zvxzn .l`eny ixack `ly ,dxyr
mewn lkn ,rteyn epi`e gth agx bbd mdipyay ,zetepiwl dnec

éòéá÷c úBôBðé÷ éðàLmeyn ,dlikn zetepiw oic dpey - ©¦¦¦§¦¥
dxyrn mizegta mb lde`l miaygpe mireawe miwfg zetepiwdy
zaygp dpi` ,dwfge dreaw dpi`y dlik ok oi`y dn ,migth

.migth dxyr ddeaba `l` lde`l
xnbd dywn:`c äkeñ éab ìò äkeñ éøäådpeilrd dkeqd,àòéá÷ ©£¥¨©©¥¨§§¦¨

åmewn lknìàeîL øîàdxyr ddeab dpeilrd dkeqd m` wxy §¨©§¥
,dkeq zgzy dkeq meyn dpezgzd dkeqd z` zlqet migth

y meynky mydøLëämigth dxyra `ed dkeq lydìeñt Ck §¤§¥¨¨§¨
dxyr ddeab didzy jixv dizgzy dkeqd z` leqtl icka -
lde` aygp epi` dxyrn zegt l`eny zrcly ixd ,migth
zetepiw oicn eixac lr dyw ok m`e ,wfge reaw `ed m` elit`
dxyr mideab mpi` m` elit` dleqty `ziixadn gkeny

:`xnbd zvxzn .migthíúä ,éøîàoeik ,dkeq zgzy dkeq iabl ¨§¥¨¨
cep` mi`aìñôîìd z`äkeñlr s` jk meyn ,ixnbl dpezgzd §§¦§©¨

wxy dpic ,reaw lde` `id dpeilrdy itäøNòazaygp migth ©£¨¨
ok oi`y dn ,dpezgzd z` leqtl dkeqlàëäzetepiw iabl ¨¨

ãwx ep` mi`aìàìäBà ééeLld`k qextd oicqd z` aiygdl - §§©§¥¨¨
epi`y mewna dkeqd z` leqtl `l la`] eizgz oyil xeq`l ick

[oicqd zgzmb jkl ,øéöazegt -äøNòîmigthàìäBà éåä énð ¨¦¥£¨¨©¦¨¥¨¨
.wfge reaw `edy oeik

dpi`yl dxyr ddeab dlik oia ztqep dpin `wtp d`ian `xnbd
:dxyr ddeabïLiä ,ìàeîL øîà éîéáà øa àôéìçz áø øîà̈©©©£¦¨©£¦¦¨©§¥©¨¥

äléka`ede ,migth dxyr ddeab dpi`yíeøò,micba `laàéöBî ©¦¨¨¦
,òîL úàéø÷ àøB÷å älékì õeç BLàøeteby oeiky mixne` oi`e Ÿ©¦¨§¥§¦©§©

,[sebd xg` xxbp y`xdy] dlika ey`x mb eli`k aygp dlika
xn`py dyecway mixac xnel el xeq`e(eh bk `xwie)Lipgn dide'§¨¨©£¤

dxyr ddeab dlikd oi`yky ,'xaC zexr La d`xi `le WFcẅ§Ÿ¦§¤§¤§©¨¨
zaygp `l` ,dnvr ipta zeyx aygidl lde`k dpi` ,migth
z`ixw `exwl xzeny ewelgl uegn ey`x `ivenk `ede yealnk

.`ziixan l`eny ixac lr `xnbd dywn .rnyïLiä ,éáéúéî¥¦¥©¨¥
òîL úàéø÷ àø÷éå älékì õeç BLàø àéöBé àì ,íeøò äléka`ly ©¦¨¨Ÿ¦Ÿ©¦¨§¦§¨§¦©§©
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`dkiריב zlibnl dax yxcn
dax dki`

,ÌÈN·Îk ÌÈÏeLÓ ÌÈk¯ Ô‰Lk ‰„e‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿»¿∆≈«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
¯Ó‡pL(יז ה, Ô‰LÎe(ישעיה .Ì¯·„k ÌÈN·Î eÚ¯Â : ∆∆¡«¿»¿»ƒ¿»¿»¿∆≈

.ÌÈÏi‡k ‰È¯N eÈ‰ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏi‡k ÔÈÏeLÓ ÌÈL»̃ƒ¿ƒ¿«»ƒ∆∆¡«»»∆»¿«»ƒ
ÔBÚÓL Èa¯Â ‡a‡ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ ÌLa ÔBÓÈÒ Èa«̄ƒƒ¿≈«ƒƒ¿««»¿«ƒƒ¿
˙ÚLa eÏl‰ ÌÈÏi‡ ‰Ó ÚLB‰È Èa¯ ÌLa LÈ˜Ï Ôa∆»ƒ¿≈«ƒ¿À«»«»ƒ«»ƒ¿«

‰ ·¯LÈÏB„b eÈ‰ Ck ,el‡ ˙Áz el‡ Ì‰Èt ÔÈÎÙB »»¿ƒ¿≈∆≈««≈»»¿≈
¯Ó‡ ,epnÓ Ì‰Èt ÔÈÎÙB‰Â ‰¯·Ú ¯·c ÔÈ‡B¯ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«¬≈»¿¿ƒ¿≈∆ƒ∆»«
ÌÎÏ ‰NBÚ È‡Â ‰ÚL ‡·z ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰Ï»∆«»»»…»»«¬ƒ∆»∆
Èa¯ ÌLa ‰È¯ÊÚ Èa¯ ,Û„B¯ ÈÙÏ ÁÎ ‡Ï· eÎÏiÂ .Ôk≈«≈¿¿……«ƒ¿≈≈«ƒ¬«¿»¿≈«ƒ
BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓfa ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È¿»¿«ƒƒ»«ƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿
‰Ók ,‰ÏÚÓ ÏL ‰¯e·ba Ák ÔÈÙÈÒBÓ ÌB˜Ó ÏL∆»ƒƒ…«ƒ¿»∆«¿»¿»

¯Ó‡ z‡„(יד ס, ÔÓf·e(תהלים .ÏÈÁ ‰NÚ ÌÈ‰Ï‡a : ¿«¿»«≈…ƒ«¬∆»ƒƒ¿«
ÏBÎÈ·k ,ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NÈ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈ƒ¿∆»ƒ¿»

·È˙Îc ,ÔÏÚÓ ÏL ÏB„b Ák ÔÈLÈzÓ(יח לב, :(דברים «ƒƒ…«»∆«¿»ƒ¿ƒ
Èa¯ ÌLa ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .ÈMz E„ÏÈ ¯eˆ¿»¿∆ƒ«ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈«ƒ
ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓfa ÔBÙ¯Ë Èa¯a ÈÂÏ≈ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿∆
,‰ÏÚÓ ÏL ‰¯e·ba Ák ÔÈÙÈÒBÓ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»ƒƒ…«ƒ¿»∆«¿»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók(יז יד, ‰'.(במדבר Ák ‡ Ï„‚È ‰zÚÂ : ¿»¿«¿»«¿«»ƒ¿«»…«
,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈ƒ¿∆«»»
Ìb ÔÈÎÏB‰Â ,ÔÏÚÓ ÏL ÏB„b Ák ÔÈLÈzÓ ,ÏBÎÈ·kƒ¿»«ƒƒ…«»∆«¿»¿¿ƒ«
Èa¯Â ‡Á‡ Èa¯Â ‡e‰ Èa¯ .Û„B¯ ÈÙÏ ÁÎ ‡Ï· Ì‰≈¿……«ƒ¿≈≈«ƒ»¿«ƒ«»¿«ƒ
Èa¯ ÌLa Ôa¯Â ,LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÌLa ÔBÓÈÒƒ¿≈«ƒƒ¿∆»ƒ¿«»»¿≈«ƒ
Ûc È¯˜‰ ,ÌÈÏLe¯Èa B¯·ÁÏ ¯ÓB‡ Ì„‡ ‰È‰ ,‡ÈÁ¬ƒ»»»»»≈«¬≈ƒ»«ƒ«¿≈ƒ«
¯ÓB‡ ,„Á‡ ˜¯t ÈL‰ .ÁÎ Èa ÔÈ‡ BÏ ¯ÓB‡Â ,„Á‡∆»¿≈≈ƒ…««¿≈ƒ∆∆∆»≈
‡B·z ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ .Ák Èa ÔÈ‡ BÏ≈ƒ…«»«»∆«»»»
ÈÙÏ ÁÎ ‡Ï· eÎÏiÂ ,Ck ÌÎÏ ‰NBÚ È‡Â ‰ÚL ÌÎÏ»∆»»«¬ƒ∆»∆»«≈¿¿……«ƒ¿≈
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¯˜ÚÏ È„k ,‰¯Bz‰ ˙‡ Ê·Ï(ד כג, È·‡(דברים ‡Ï : »…∆«»¿≈«¬……»…
ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .'‰ Ï‰˜a È·‡BÓe ÈBnÚ«ƒ»ƒƒ¿««ƒ¿»¿«ƒƒ
CB˙Ï ‰ÏÙpL ‰˜ÈÏ„Ï ‡Ë¯t ¯a ÈÂÏ Èa¯ ÌLa¿≈«ƒ≈ƒ«¿»»ƒ¿≈»∆»¿»¿
,·‰ÊÂ ÛÒk Ê·Ï ÔÈˆ¯ Ïk‰ eÈ‰Â ,CÏÓ ÏL ÔÈËÏt»»ƒ∆∆∆¿»«…»ƒ»…∆∆¿»»
ÌÈ‡BN eÒÎpL ‰ÚLa Ck .B˙ÈB‡ ˙‡ Ê·Ï ı¯ „·ÚÂ¿∆∆»»…∆ƒ»¿»»∆ƒ¿¿¿ƒ
eÈ‰Â ,Ì‰nÚ ÌÈ·‡BÓe ÌÈBnÚ eÒÎ Lc˜n‰ ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ»ƒƒ»∆¿»
ÔÈˆ¯ ÌÈ·‡BÓe ÌÈBnÚÂ ,·‰ÊÂ ÛÒk Ê·Ï ÔÈˆ¯ Ïk‰«…»ƒ»…∆∆¿»»¿«ƒ»ƒ»ƒ
È·‡BÓe ÈBnÚ ‡·È ‡Ï ¯˜ÚÏ È„k ,‰¯Bz‰ ˙‡ Ê·Ï»…∆«»¿≈«¬……»…«ƒ»ƒ
Ì‰¯·‡ ·ÈËÈ‰ ÌÈ·BË ÌÈ¯·c ‰Úa¯‡ .'‰ Ï‰˜aƒ¿««¿»»¿»ƒƒ≈ƒ«¿»»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ËBÏÏ(ד יב, ‡·¯Ì(בראשית CÏiÂ : ¿¬»ƒ¿ƒ«≈∆«¿»
¯ÓB‡Â .ËBÏ Bz‡ CÏiÂ '‰ ÂÈÏ‡ ¯ac ¯L‡k,יג (בראשית «¬∆ƒ∆≈»«≈∆ƒ¿≈

ÓB‡Â¯ה) .'Â‚Â Ì¯·‡ ˙‡ CÏ‰‰ ËBÏÏ Ì‚Â (בראשית : ¿«¿«…≈∆«¿»¿≈
טז) ÓB‡Â¯יד, .'Â‚Â LÎ¯‰ Ïk ˙‡ ·LiÂ יט,: (בראשית «»∆≈»»¿À¿≈

‰eÈכט) CÎÂ .'Â‚Â ¯kk‰ È¯Ú ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙ÁLa È‰ÈÂ :«¿ƒ¿«≈¡…ƒ∆»≈«ƒ»¿»»
,˙BÚ¯ Ì‰Ï eNÚL ‡l‡ ,˙B·BË Ì‰Ï Ú¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿…«»∆∆»∆»»∆»

·È˙Î„ ‡e‰ ה)‰„‡ כב, ‡Ï(במדבר ÌÈÎ‡ÏÓ ÁÏLiÂ : ¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿««¿»ƒ∆
.'Â‚Â ÌÚÏa(ה כב, ÈÏ(במדבר ‰¯‡ ‡ ‰ÎÏ ‰zÚÂ : ƒ¿»¿«»¿»»»»ƒ

.'Â‚Â ÔÈ„Ó È˜ÊÂ ·‡BÓ È˜Ê eÎÏiÂ .'Â‚Â יג)(שופטי ג, :ם «≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»
.'Â‚Â ÔBnÚ Èa ˙‡ ÂÈÏ‡ ÛÒ‡iÂ(א כ, ב הימים È‰ÈÂ(דברי : «∆¡…≈»∆¿≈««¿ƒ

Ì‰nÚÂ ÔBnÚ È·e ·‡BÓ È· e‡a ÔÎ È¯Á‡«¬≈≈»¿≈»¿≈«¿ƒ»∆
.'Â‚Â ¯ˆ N¯t B„È ÔÈ„‰Â .ËÙLB‰È ÏÚ ÌÈBnÚ‰Ó≈»«ƒ«¿»»¿»≈»»«»

˙BÓB˜Ó ‰Úa¯‡a Ì‰lL ‡ÈhÁ ‰·zÎ Ô„‚Îe דברים) ¿∆¿»ƒ¿¿»«»»∆»∆¿«¿»»¿
ה) ד ‡L¯כג, ¯·c ÏÚ .'Â‚Â È·‡BÓe ÈBnÚ ‡·È ‡Ï :…»…«ƒ»ƒ«¿«¬∆

.'Â‚Â ÌÈn·e ÌÁla ÌÎ˙‡ eÓ„˜ ‡Ï(ה ו, ÈnÚ(מיכה : …ƒ¿∆¿∆«∆∆««ƒ«ƒ
.'Â‚Â ˜Ïa ıÚi ‰Ó ‡ ¯ÎÊ(ב יג, ˜„eÓ(נחמיה ‡Ï Èk : ¿»»«»«»»ƒ…ƒ¿

ÌÚÏa ˙‡ ÂÈÏÚ ¯k˘iÂ ÌÈn·e ÌÁla Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈«∆∆«»ƒ«ƒ¿…»»∆ƒ¿»
.BÏl˜Ï(ט כד, BÚa¯(יהושע Ôa ÌÚÏ·Ï ‡¯˜iÂ ÁÏLiÂ : ¿«¿«ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»∆¿

eÓ˙ÁÂ ÌÈ‡È· ‰Úa¯‡ e„ÓÚ Ô„‚Îe .ÌÎ˙‡ Ïl˜Ï¿«≈∆¿∆¿∆¿»»¿«¿»»¿ƒƒ¿»¿
Ï‡˜ÊÁÈ ,‰ÈÓ¯È ,‰ÈÚLÈ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈc ¯Êb Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«ƒ»¿≈≈¿«¿»ƒ¿¿»¿∆¿≈

¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ .‰ÈÙˆe(א טו, Èk(ישעיה ·‡BÓ ‡OÓ : ¿«¿»¿«¿»»««»…»ƒ
·‡BÓ ¯È˜ „cL ÏÈÏa Èk ‰Ó„ ·‡BÓ ¯Ú „cL ÏÈÏa¿≈À«»»ƒ¿»ƒ¿≈À«ƒ»

¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .‰Ó„(ב מט, ÌÈ‡a(ירמיה ÌÈÓÈ ‰p‰ : ƒ¿»ƒ¿¿»»«ƒ≈»ƒ»ƒ
‰ÓÁÏÓ ˙Úe¯z ÔBnÚ Èa ˙a¯ Ï‡ ÈzÚÓL‰Â '‰ Ì‡¿À¿ƒ¿«¿ƒ∆««¿≈«¿«ƒ¿»»
L¯ÈÂ ‰˙ˆz L‡a ‰È˙·e ‰ÓÓL Ï˙Ï ‰˙È‰Â¿»¿»¿≈¿»»¿…∆»»≈ƒ«¿»¿»«

¯Ó‡ Ï‡˜ÊÁÈ .'‰ ¯Ó‡ ÂÈL¯È ˙‡ Ï‡¯NÈ,כה (יחזקאל ƒ¿»≈∆…¿»»«¿∆¿≈»«
ÔÚÓÏי) ‰L¯BÓÏ ‰Èz˙e ÔBnÚ Èa ÏÚ Ì„˜ È·Ï :ƒ¿≈∆∆«¿≈«¿«ƒ»¿»»¿««

·È˙Îe .ÌÈBba ÔBnÚ Èa ¯Îf˙ ‡Ï(י כה, :(יחזקאל …ƒ»≈¿≈««ƒ¿ƒ
‰ÈÙˆ .'‰ È‡ Èk eÚ„ÈÂ ÌÈËÙL ‰NÚ‡ ·‡BÓ·e¿»∆¡∆¿»ƒ¿≈¿ƒ¬ƒ¿«¿»

¯Ó‡(ט ב, ‡È‰Ï(צפניה ˙B‡·ˆ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ ÔÎÏ : »«»≈«»ƒ¿À¿»¡…≈
‰¯ÓÚk ÔBnÚ È·e ‰È‰z Ì„Òk ·‡BÓ Èk Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»ƒ¿…ƒ¿∆¿≈««¬…»
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˙È¯‡L ÌÏBÚ „Ú ‰ÓÓLe ÁÏÓ ‰¯ÎÓe Ïe¯Á ˜LÓÓƒ¿«»ƒ¿≈∆«¿»»«»¿≈ƒ
.ÌeÏÁÈ ÈBb ¯˙ÈÂ Ìef·È ÈnÚ«ƒ¿»¿∆∆ƒƒ¿»

ËÏ·È˙k ,ÌÈÁ‡ dnÚ Ïk ו). נב, ÚL˙a‰(ירמיה : »«»∆¡»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
‰È‰ ‡Ï ı¯‡‰ ÌÚÏ ,'Â‚Â ¯ÈÚa ·Ú¯‰ ˜ÊÁiÂ L„ÁÏ«…∆«∆¡«»»»»ƒ¿«»»∆…»»
,ÔBL‡¯ Ôa¯Áa el‡ ,ÌÁÏ ‰È‰ ‰„e‰È È·Ï ÌÁÏ∆∆ƒ¿≈¿»»»∆∆≈¿À¿»ƒ
ÌÁÏ ÌÈLw·Ó ÌÈÁ‡ dnÚ Ïk ,ÈL Ôa¯Áa Ï·‡¬»¿À¿»≈ƒ»«»∆¡»ƒ¿«¿ƒ∆∆
·‰Ê ÏL ‰t˜ Ì‰Ï ÔÈÏLÏLÓ eÈ‰ ‰lÁza ,'Â‚Â«¿ƒ»»¿«¿¿ƒ»∆À»∆»»
Ì‰Ï ÔÈÏLÏLÓe ÔÈ¯ÊBÁ .ÔÈhÁ ÏL ‰t˜ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»∆À»∆ƒƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ»∆
ÔÈ¯ÊBÁ .ÌÈ¯BÚN ÏL ‰t˜ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ·‰Ê ÏL ‰tÀ̃»∆»»¿¿ƒ»∆À»∆¿ƒ¿ƒ
‰t˜ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,·‰Ê ÏL ‰t˜ Ì‰Ï ÔÈÏLÏLÓe¿«¿¿ƒ»∆À»∆»»¿¿ƒ»∆À»
ÔÈ˙BLÂ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBL eÈ‰ ÔÈNBÚ eÈ‰ ‰Ó .Ô·z ÏL∆∆∆»»ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ·‰Ê ÏL ‰t˜ Ì‰Ï ÔÈÏLÏLÓe ÔÈ¯ÊBÁ .ÂÈÓÈÓ≈»¿ƒ¿«¿¿ƒ»∆À»∆»»¿≈
Èa¯ ÌLa ‡‚ÈÒ Ôa ‰„e‰È Èa¯ .ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈ˙B¿ƒ»∆¿«ƒ¿»∆ƒ¿»¿≈«ƒ
‡e‰ È¯‰ Á˜Ï ‡ÏÂ ÔziL ÈÓ Ì‡ ¯Ó‡ ‡Á‡«»»«ƒƒ∆ƒ≈¿…»«¬≈

¯ÓB‡(י טו, BÈ‡Â(דברים Á˜BlL ÈÓ ,BÏ Ôzz ÔB˙ : ≈»ƒ≈ƒ∆≈«¿≈
‰nk „Ú ,LÙ ·ÈL‰Ï .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ Ô˙B≈««««»¿«»¿»ƒ»∆««»
¯Ó‡ ‰ÈÁ Èa¯ ,˙·˙BÎk ¯ÓB‡ Èa¯ ,LÙ ˙·MÈ˙Óƒ¿«∆∆»∆«ƒ≈¿∆∆«ƒ¬«¿»»«
‡„·BÚ ÒÁt Èa¯ ¯Ó‡ ,‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡¯ .˙¯‚B¯‚kƒ¿∆∆¿≈¿«ƒ»»««ƒƒ¿»»»
ÔLzk˙Ó ÔÈÈÂ‰c ,ÔBÏ˜L‡a ÔÈÈÊ ÔÈL ÔÈz¯˙a ‰Â‰¬»¿«¿≈»ƒ«¿»¿«¿¿¿«¿»ƒ¿«¿»
ÔLzk˙Ó ÔÈÈÂ‰ „k dz¯·ÁÏ ‡„Á ‰¯Ó‡ ,‡c ÌÚ ‡c»ƒ»¬»»»»«¬∆¿»««¿»ƒ¿«¿»
CÈt‡ ÔÈÈÊÁc ‡Î‰Ó ‡ÏÊ‡ z‡ ˙ÈÏ ,‡c ÌÚ ‡c»ƒ»≈«¿»¿»≈»»¿«¿»«≈
‰¯Ó‡ ,‡„Ï ‡c ˙Èv¯˙‡ ÔÈÓBÈ ¯˙·Ï .‡˙‡i„e‰Èkƒƒ»»¿»«ƒƒ¿«≈»¿»¬»»
ÈÏ z¯Ó‡c ÏÚ ‡l‡ ,CÈÏ ˜È·LÂ È¯L ‡ÏBk ÏÚ dÏ»«»»≈¿»≈ƒ∆»««¬«¿¿ƒ
,CÈÏ ˜È·L ‡ÏÂ È¯L ‡Ï ,‡˙‡i„e‰Èk CÈt‡ ÔÈÈÊÁ«¿»«≈ƒƒ»»»»≈¿»»≈ƒ

.‰ÏÏBÊ È˙ÈÈ‰ Èk ‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡¯ :¯Ó‡ CÎÏ¿»∆¡«¿≈¿«ƒ»ƒ»ƒƒ≈»

ÓÏ‡¯NÈ ˙Òk ,ÌÎÈÏ‡ ‡BÏ .˙Bn‡Ï ˙¯ÓB‡ ¬≈∆¿∆∆ƒ¿»≈∆∆¿À
ÈËÓÈ ‡Ï ,ÈÏÚ ‡˙‡c ÔBÎÈÏÚ È˙ÈÈ ‡Ï ,ÌÏBÚ‰»»»≈≈¬≈«¬»»«»ƒ¿≈
dk¯c È¯·BÚ Ïk ,C¯c È¯·Ú Ïk .ÈÏÚ ‡ËÓc ÔBÎÈÏÚ¬≈ƒ¿»»«»…¿≈∆∆»¿≈«¿»

ÔÈz Ônz ,e‡¯e eËÈa‰ .‰¯Bz ÏL(בֿי עדיות :(משנה ∆»«ƒ¿«»¿≈«
ÌÈi¯ˆÓ ËtLÓ ,L„Á ¯NÚ ÌÈL Ïean‰ ¯Bc ËtLÓƒ¿«««¿≈»»…∆ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
,L„Á ¯NÚ ÌÈL ·Bi‡ ËtLÓ ,L„Á ¯NÚ ÌÈL¿≈»»…∆ƒ¿«ƒ¿≈»»…∆
ÌÈÚL¯ ËtLÓ ,L„Á ¯NÚ ÌÈL ‚B‚Óe ‚Bb ËtLÓƒ¿«»¿≈»»…∆ƒ¿«¿»ƒ
ÌÈL LÏL ¯v„Îe· ,L„Á ¯NÚ ÌÈL Ìp‰Èba«≈ƒ…¿≈»»…∆¿«¿∆«»»ƒ
eËÈa‰ .‰ˆÁÓe ÌÈL LÏL Òe‡ÈÒtÒ‡ ,‰ˆÁÓe∆¡»«¿«¿»»»ƒ∆¡»«ƒ
˜c˜cL ,ÈÏ ÏÏBÚ ¯L‡ È·‡ÎÓk ·B‡ÎÓ LÈ Ì‡ e‡¯e¿ƒ≈«¿¿«¿…ƒ¬∆«ƒ∆ƒ¿≈

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÈzÏÏBÚ ÛË˜Â ÈnÚ(כא כד, Èk(דברים : ƒƒ¿»««¿ƒ¿»¿«¿»«ƒ
.Bt‡ ÔB¯Á ÌBÈa '‰ ‰‚B‰ ¯L‡ .'Â‚Â EÓ¯k ¯ˆ·ƒ̇¿…«¿¿¬∆»¿¬«

LB„w‰ ÏL Bt‡ ÔB¯Á ‰È‰ „Á‡ ÌBÈ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¬»∆»»»¬«∆«»
.e¯Lt ‰·eLz Ï‡¯NÈ eNÚ el‡ ,‡e‰ Ce¯a»ƒ»ƒ¿»≈¿»»¿

‡Ó˙‡ Ï‡L Èn‡ Èa¯ ,È˙ÓˆÚa L‡ ÁÏL ÌB¯nÓ .ƒ»»«≈¿«¿…««ƒ«≈»«∆
ÈzÚÓML ÏÈ·La BÏ ¯Ó‡ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa«̄ƒ¿≈««¿»ƒ»«ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ

·e˙kL ‰Ê e‰Ó ‰„b‡ ÏÚa ‰z‡L EÈÏÚ,עא (תהלים »∆∆«»«««»»«∆∆»
ÌLkיט) BÏ ¯Ó‡ ,ÌB¯Ó „Ú ÌÈ‰Ï‡ E˙˜„ˆÂ :¿ƒ¿»¿¡…ƒ«»»«¿≈

Ck ,el‡ ÌÚ el‡ ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈBzÁz‰L∆««¿ƒ¿ƒƒ«¬¿»»≈ƒ≈»
.el‡ ÌÚ el‡ ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒ¿ƒƒ«¬¿»»≈ƒ≈

ÌB˜Ó Ïk È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÌLa ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»¿≈«ƒƒ¿∆»»»
‡„‰ ,L¯c‰Ï ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï ,¯Ó‡iÂ ¯Ó‡iÂ ¯Ó‡pL∆∆¡««…∆«…∆…∆¡«∆»¿ƒ»≈¬»

·È˙Î„ ‡e‰(ב י, L·Ï(יחזקאל LÈ‡‰ Ï‡ ¯Ó‡iÂ : ƒ¿ƒ«…∆∆»ƒ¿À
¯Ó‡iÂ e‰Ó .ÏbÏbÏ ˙BÈa Ï‡ ‡a ¯Ó‡iÂ ÌÈca‰««ƒ«…∆…∆≈««¿«««…∆
¯Ó‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡l‡ ,ÌÈÓÚt ÈzL ¯Ó‡iÂ«…∆¿≈¿»ƒ∆»«»»»«
ÈÏÚ ¯ÊbL Èt ÏÚ Û‡ ,·e¯ÎÏ ¯Ó‡ C‡ÏÓe ,C‡ÏnÏ««¿»«¿»»«ƒ¿««ƒ∆»«»«
ÒkÏ ÏBÎÈ ÈÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ÁwÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»ƒ««∆»ƒ≈ƒ»ƒ»≈
ÈzL ÈÏ Ô˙Â ‰˜„ˆ ÈnÚ ‰NÚ ‡l‡ ,E˙ˆÈÁnÓ ÌÈÙÏƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿∆»¬≈ƒƒ¿»»¿≈ƒ¿≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰Âk‡ ‡ÏL ElMÓ ÌÈÏÁ‚ יחזקאל) ∆»ƒƒ∆¿∆…ƒ»∆¬»ƒ¿ƒ
ז) OiÂ‡י , e‰Ó ,ÌÈca‰ L·Ï ÈÙÁ Ï‡ ÔziÂ ‡OiÂ :«ƒ»…«ƒ≈∆»¿≈¿À««ƒ««ƒ»…

Èa¯ .BtÎa Ô˙e Ô¯ÈLÙ‰ ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÔziÂ«ƒ≈»««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿««ƒ
ÌÈÏÁb‰ eÈ‰ ÌÈL LL ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ÔÈÎÒc ÚLB‰È¿À«¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ≈ƒ≈»ƒ»«∆»ƒ
ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ¯e·Ò ,Ï‡È¯·b ÏL B„Èa ˙BÓeÓÚ¬¿»∆«¿ƒ≈»∆ƒ¿»≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ Ô˜¯ÊÏ Lwa ‰·eLz eNÚ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ ,‰·eLz¿»¿≈»∆…»¿»ƒ≈¿»¿»¬≈∆
Ï‡È¯·b BÏ ¯Ó‡Â ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ‡¯˜ ,‰ÓÁa¿≈»»»«»»¿»««¿ƒ≈
el‡ ˙B˜„ˆ ÈÏÚa Ì‰a LiL ,EB‰Ï EB‰Ï Ï‡È¯·‚«¿ƒ≈¿¿¿¿∆≈»∆«¬≈¿»≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,el‡ ÌÚ(ח י, ÌÈ·¯kÏ(יחזקאל ‡¯iÂ : ƒ≈¬»ƒ¿ƒ«≈»«¿Àƒ
‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ .Ì‰ÈÙk ˙Áz Ì„‡ „È ˙È·z«¿ƒ«»»«««¿≈∆«ƒ«»««¬»
ÌÈBzÁz‰Â ÌÈBÈÏÚ‰ „ÈÓÚÓ ÈÓ ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ¯Ó‡»«¿≈«ƒ≈ƒƒ«¬ƒ»∆¿ƒ¿««¿ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,„ia ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL (תהלים ˆ„˜‰ ¿»»∆ƒ¿»≈ƒ«»¬»ƒ¿ƒ
יט) d˙ÂÂÎ„Âעא, .ÌB¯Ó „Ú ÌÈ‰Ï‡ E˙˜„ˆÂ א : (מלכים ¿ƒ¿»¿¡…ƒ«»¿ƒ¿»≈
כח) Ï‡¯NÈכ, CÏÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂ ÌÈ‰Ï‡‰ LÈ‡ LbiÂ :«ƒ«ƒ»¡…ƒ«…∆∆∆∆ƒ¿»≈

,ÌÈÓÚt ÈzL ¯Ó‡iÂ ¯Ó‡iÂ e‰Ó ,'‰ ¯Ó‡ ‰k ¯Ó‡iÂ«…∆…»«««…∆«…∆¿≈¿»ƒ
„„‰ Ôa ‡·È Ì‡ BÏ ¯Ó‡ ‰BL‡¯‰ ‰¯ÈÓ‡a ‡l‡∆»»¬ƒ»»ƒ»»«ƒ»…∆¬«
BÏ ¯Ó‡ ‰iM‰ ‰¯ÈÓ‡·e ,ÂÈÏÚ ÒBÁz Ï‡ E„È ˙Áz««»¿«»»»«¬ƒ»«¿ƒ»»«
‰nk È˙ÈNÚ ˙BÊÈÓ¯ ‰nÎ È˙ÈNÚ ˙B„eˆÓ ‰nk«»¿»ƒƒ«»¿ƒ»ƒƒ«»
B˙‡ˆB‰ ÂÈLÎÚÂ EÈ„Èa ÂÈzLÙ¯L „Ú È˙ÈNÚ ÌÈLÙ¿̄»ƒ»ƒƒ«∆¿«¿ƒ¿»∆¿«¿»≈

ÔÎÏ ,ÌBÏLa(מב כ, א BLÙ(מלכים ˙Áz ELÙ ‰˙È‰Â : ¿»»≈¿»¿»«¿¿«««¿
d˙ÂÂÎ„Â .BnÚ ˙Áz EnÚÂ(ה ז, ‰CÏn(אסתר ¯Ó‡iÂ : ¿«¿«««¿ƒ¿»≈«…∆«∆∆

¯Ó‡iÂ e‰Ó ,‰kÏn‰ ¯zÒ‡Ï ¯Ó‡iÂ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈«…∆¿∆¿≈««¿»««…∆
„Ú ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ÌLa ·¯ ¯Ó‡ ,ÌÈÓÚt ÈzL ¯Ó‡iÂ«…∆¿≈¿»ƒ»««¿≈«ƒ∆¿»»«
dnÚ ¯a„Ó ‰È‰ ˙È„e‰È ‡È‰L LÈb¯‰ ‡ÏL∆…ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»»¿«≈ƒ»

da LÈb¯‰L ÔÂÈÎÂ ,‡ÈÒ‰¯Ùa¯Ó‡iÂ ˙È„e‰È ‡È‰L ¿«¿∆¿»¿≈»∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ«…∆
ÔÓb¯˙Ó‰ ¯Ó‡iÂ ,ÔÓb¯˙ÓÏ LB¯ÂLÁ‡ CÏn‰«∆∆¬«¿≈«¿À¿¿»«…∆«¿À¿¿»

d˙ÂÎ„Â .‰kÏn‰ ¯zÒ‡Ï(א כא, ‡Ï(ויקרא '‰ ¯Ó‡iÂ : ¿∆¿≈««¿»¿ƒ¿»»«…∆∆
ÈzL ,z¯Ó‡Â Ô¯‰‡ Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ∆¡…∆«…¬ƒ¿≈«¬…¿»«¿»¿≈
‰BL‡¯‰ ‰¯ÈÓ‡a ‡l‡ ,ÈÏ ‰nÏ eÏl‰ ˙B¯ÈÓ‡¬ƒ«»»»ƒ∆»»¬ƒ»»ƒ»
BÏ ¯Ó‡ ‰iM·e .ÂÈnÚa ‡nhÈ ‡Ï LÙÏ BÏ ¯Ó‡»«¿∆∆…ƒ«»¿«»«¿ƒ»»«
ÌÏBÚaL ÈÙÏ ,BÏ ‡nh‰ E„È ÏÚ ‰ÂˆÓ ˙Ó ‡a Ì‡ƒ»≈ƒ¿»«»¿ƒ«≈¿ƒ∆»»
ÔÈ‡ ‡B·Ï „È˙ÚÏ ,‰ÂˆÓ ˙ÓÏ ÔÈ‡nhÓ Ìz‡ ‰f‰«∆«∆ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»∆»ƒ»≈
„È˙ÚÏ ‰˙ÈÓ ÔÈ‡L ,¯wÚ Ïk ˙ÓÏ ÔÈ‡nhÓ Ìz‡«∆ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»∆≈ƒ»∆»ƒ

¯Ó‡pL ,‡B·Ï(ח כה, ÁˆÏ.(ישעיה ˙Ân‰ Úla : »∆∆¡«ƒ««»∆»∆«
ÈL el‡ ,ÌB¯Ó „Ú ÌÈ‰Ï‡ E˙˜„ˆÂ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿ƒ¿»¿¡…ƒ«»≈¿≈
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רטו dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

˙cÓ ÏÚ L·Bk ‰z‡L ,EBÓÎ ÈÓ ÌÈ‰Ï‡ .˙B¯B‡n‰«¿¡…ƒƒ»∆«»≈«ƒ«
‡qÎ ÈÙÏ ‡È¯B‚ÈË˜ ‰ˆÙ˜ ‰ÚL d˙B‡a .ÔÈc‰«ƒ¿»»»»¿»»≈¿»ƒ¿≈ƒ≈
ÚL¯ ‡‰È Ck ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ ‰¯Ó‡ „B·k‰«»»¿»¿»»ƒ∆»»¿≈»»
ÌÈ‰Ï‡ ÏL B˙Èa Èz·¯Á È‡ ¯ÓB‡Â ‰‡b˙Ó ‰Ê∆ƒ¿»∆¿≈¬ƒ»«¿ƒ≈∆¡…ƒ
‰ÏÚÓlÓ L‡ „¯z ‡e‰ Ôk Ì‡ ,BLc˜Ó ÈzÙ¯NÂ¿»«¿ƒƒ¿»ƒ≈≈≈≈ƒ¿«¿»
.È˙ÓˆÚa L‡ ÁÏL ÌB¯nÓ :·È˙k ‰Ó ,„iÓ ,Û¯O˙Â¿ƒ¿……ƒ»«¿ƒƒ»»«≈¿«¿…«
¯Ó‡Â d¯z˜Ó ‡È·p‰L ‡e‰ ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«∆«»ƒ¿«¿¿»¿»«

dÏ(ב מז, nÚ‡(ישעיה Ïk ‡‰ ,ÁÓ˜ ÈÁËÂ ÌÈÁ¯ ÈÁ˜ : »¿ƒ≈«ƒ¿«¬ƒ»«»»«»
‰¯Ó‡ ‡l‡ ,ÁÓ˜ ÈÁËÂ ¯ÓB‡ z‡Â ÔÈhÁ ÔÈÁË»¬ƒƒƒ¿«¿≈¿«¬ƒ∆«∆»»¿»
‰ÓÁÏÓ È· eNÚ ‡Ï ÌB¯nÓ el‡ ,Ï·a ˙·Ï ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿«»∆ƒƒ»…»ƒƒ¿»»
eÁÏL ‡Ï ÌB¯nÓ el‡ ,Èa ÌÁl‰Ï ‰ÏBÎÈ ˙ÈÈ‰ z‡«¿»ƒ¿»¿ƒ»≈ƒƒƒ»…»¿
‡ÏÈË˜ ‡È¯‡ ‡l‡ ,ÈÏ ‰ÏBÎÈ ˙ÈÈ‰ z‡ L‡ È·ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ∆»«¿»¿ƒ»
‡z„È˜È ‡z¯˜ ,zÁË ‡ÈÁË ‡ÁÓ˜ ,zÏË¿̃«¿¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿¿«¿»»ƒ¿»
È˙ÓˆÚa L‡ ÁÏL ÌB¯nÓ :¯Ó‡ CÎÏ ,‡z„È˜B‡ƒ¿»¿»»«ƒ»»«≈¿«¿…«

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‡Áq ,‰pc¯iÂ e‰Ó ,‰pc¯iÂ שופטים) «ƒ¿∆»««ƒ¿∆»ƒ¿»¿»¿«¿»«
ט) ÂÈtk.יד, Ï‡ e‰c¯iÂ :«ƒ¿≈∆«»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,dÁv ,‰pc¯iÂ ,¯Á‡ ¯·c,עב (תהלים »»«≈«ƒ¿∆»ƒ¿»¿»¿«¿»«
ÌÈ.ח) „Ú ÌiÓ c¯ÈÂ :¿≈¿¿ƒ»«»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,dËÏL ,‰pc¯iÂ ,¯Á‡ ¯·c א (מלכים »»«≈«ƒ¿∆»»¿«¿»¿«¿»«
ד) ‰p‰¯.ה, ¯·Ú ÏÎa ‰„¯ ‡e‰ Èk :ƒ…∆¿»≈∆«»»

˙‡ LÙB¯ L¯Á ‡È˙„k ,‡È„¯ ,‰pc¯iÂ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿«¿»»«≈∆
‰‡¯ ,‰pc¯iÂ :¯Ó‡ ‡ib¯Ó ‡·Èa Èa¯ .ÏÎÈ‰‰«≈»«ƒ≈»≈«¿«»»««ƒ¿∆»»»

.ÈÏ‚¯Ï ˙L¯ N¯t .da ˙Ú‚Bt ÔÈc‰ ˙cnL∆ƒ««ƒ««»»«∆∆¿«¿«
ÌÈ‡ÏÓ ÔÈÏÒÙÒ ˙È‡¯ Ì‡ ,‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»««¬»ƒ»ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ
ÏL ÂÈÏ‚¯Ï ‰tˆ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÈÁpÓ ÌÈiÏ·a«¿ƒƒÀ»≈¿∆∆ƒ¿»≈«≈¿«¿»∆
ÔBÚÓL Èa¯ Èz .ÈÏ‚¯Ï ˙L¯ N¯t ,ÌÚh ‰Ó ,ÁÈLÓ»ƒ««««»«∆∆¿«¿«»≈«ƒƒ¿
,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ¯eL˜ ÈÒ¯t ÒeÒ ˙È‡¯ Ì‡ È‡ÁBÈ Ôa∆»ƒ»ƒ»«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈

ÌÚh ‰Ó ,ÁÈLÓ ÏL ÂÈÏ‚¯Ï ‰tˆ(ד ה, È‰Â‰(מיכה : «≈¿«¿»∆»ƒ««««¿»»
ÔÓ ¯BÁ‡ ,¯BÁ‡ Èp·ÈL‰ .'Â‚Â ¯eM‡ ÌBÏL ‰Ê∆»«¡ƒ«ƒ»»ƒ
ÌBi‰ Ïk .e„ˆÏ ,‰ÓÓL È˙ .˙eÎÏn‰ ÔÓe ‰‰k‰«¿À»ƒ««¿¿»«ƒ…≈»¿»»«

.ÌBc¯‚Ï ,‰Âc»»¿«¿

·Ó,È˙BBÚÓ È˙ÈÈ‰ ‰„e˜N ,B„Èa ÈÚLt ÏÚ „˜N .ƒ¿«…¿»«¿»¿»»ƒƒ≈¬«
‰ÚLa ,È˙BBÚ Ïk ÏÚ ÈÏ ÏÁÓiL È˙ÈÈ‰ ‰¯e·Ò¿»»ƒƒ∆ƒ¿…ƒ«»¬«¿»»

.‰ÏÚÓlÓ Ú¯˜ ÈlL ÔÈ‚BÏB‡L ÈzÚÓML∆»«¿ƒ∆¬ƒ∆ƒƒ¿«ƒ¿«¿»

Ce¯a LB„w‰ „˜L ,·È˙k Ô"ÈL ,„˜N ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿«ƒ¿ƒ»««»»
‰Ï‚Ó È‡ Ì‡ ¯Ó‡ ,‰Ú¯‰ ˙‡ ÈÏÚ ‡È·‰Ï CÈ‡ ‡e‰≈¿»ƒ»«∆»»»»«ƒ¬ƒ«¿∆
,ÔÈ˙Óe ‰pˆa ÔÈ˜BÏ Ô‰ È¯‰ ,˙·Ë ˙BÙe˜˙a Ô˙B‡»ƒ¿≈≈¬≈≈ƒ¿ƒ»≈ƒ
Ô‰ elÙ‡L Êenz ˙Ùe˜˙a Ô˙B‡ ‰Ï‚Ó ÈÈ¯‰ ‡l‡∆»¬≈ƒ«¿∆»ƒ¿««∆¬ƒ≈

.˜Bf Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ ,˙B·BÁ¯·e ÌÈÎ¯ca ÔÈLÈ¿≈ƒ«¿»ƒ»¿≈∆»≈∆ƒ
,‰Ú¯‰ ˙‡ ÈÏÚ ‡È·‰Ï CÈ‡ „˜L ,„˜N ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿«»«≈¿»ƒ»«∆»»»
ÌÈ·Ú ÔÈ‡ ,˙·Ë ˙Ùe˜˙a Ì˙B‡ ‰Ï‚Ó È‡ Ì‡ ¯Ó‡»«ƒ¬ƒ«¿∆»ƒ¿«≈≈≈¬»ƒ
Ì˙B‡ ‰Ï‚Ó ÈÈ¯‰ ‡l‡ ,‰‡za ÌÈ‡z ÔÈ‡Â ÔÙba«∆∆¿≈¿≈ƒ«¿≈»∆»¬≈ƒ«¿∆»
ÌÈ‡z LÈÂ ÔÙba ÌÈ·Ú LiL ,Êenz ˙Ùe˜˙aƒ¿««∆≈¬»ƒ«∆∆¿≈¿≈ƒ

.Ï· ‰ÏÚ‰ ÔÈ‡ elÙ‡Â ,‰‡za«¿≈»«¬ƒ≈∆»∆»≈
˜L ,„˜N ,¯Á‡ ¯·c,‰Ú¯‰ ˙‡ ÈÏÚ ‡È·‰Ï CÈ‡ „ »»«≈ƒ¿«»«≈¿»ƒ»«∆»»»

ÌÈ˙Ó Ì‰ ,¯a„Ó C¯c Ì˙B‡ ‰Ï‚Ó È‡ Ì‡ ¯Ó‡»«ƒ¬ƒ«¿∆»∆∆ƒ¿»≈≈ƒ
Ì‰L ,‡ÈÓ¯‡ C¯c Ì˙B‡ ‰Ï‚Ó ÈÈ¯‰ ‡l‡ ,·Ú¯a»»»∆»¬≈ƒ«¿∆»∆∆«¿∆¿»∆≈

.Ì‰Ï ÈeˆÓ ‰zLÓe ÏÎ‡Óe ˙BÊBÁÓe ÔÈk¯k¿«ƒ¿«¬»ƒ¿∆»»∆
‰¯e·Òe È˙BBÚÓ È˙ÈÈ‰ ‰„e˜L ,„˜N ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿«¿»»ƒƒ≈¬«¿»
,e‚¯zNÈ ‡l‡ ,È˙BBÚ Ïk ÏÚ ÈÏ ÏÁÓiL È˙ÈÈ‰»ƒƒ∆ƒ¿…ƒ«»¬«∆»ƒ¿»¿
ÈÏÚ Ô˙B‡ ‡È·‰ ,˙B‚È¯Ò ˙B‚È¯Ò ÈÏÚ Ô‡NÚ¬»»»«¿ƒ¿ƒ≈ƒ»»«
,ÔB„˜BÓe ÔÂÈÂ ,Ò¯Ùe È„Ó ,ÌÈ„NÎÂ Ï·a ,˙BÏtÎÓ¿À»»∆¿«¿ƒ»«»»¿»»¿
È„Óe ‰L˜ Ï·a ,˙B‚È¯Ò ÈÏÚ Ô‡NÚ .Ï‡ÚÓLÈÂ ÌB„‡¡¿ƒ¿»≈¬»»»«¿ƒ»∆»»»«
Ò¯Ùe ‰L˜ ÌÈ„Nk ,‰e˙Ó ÌB„‡Â ‰L˜ ÔÂÈ ,‰e˙Ó¿»»»»»∆¡¿»«¿ƒ»»»«

ÔÎÂ .‰e˙Ó Ï‡ÚÓ˘ÈÂ ‰L˜ ÔB„˜BÓ ,‰e˙Ó,ב (דניאל ¿»¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿≈
Â‰z‡מב) dpÓe ‰ÙÈw˙ ‰Â‰z ‡˙eÎÏÓ ˙ˆ˜ ÔÓ :ƒ¿»«¿»∆¡≈«ƒ»ƒ«∆¡≈

ÏÚ eÏÚ ‡l‡ ,È‰Ï‡a ˙È¯ÙÎ ‡Ï ÔÈl‡ ÏÎ·e ,‰¯È·¿̇ƒ»¿»ƒ≈»¿»ƒ∆¡»ƒ∆»»«
,ÌÈÓÚt ÌBÈ ÏÎa BÓL ˙„ÁÈÓe ,È¯‡e«̂»ƒ¿«∆∆¿¿»«¬«ƒ

˙¯ÓB‡Â(ד ו, ‰'(דברים eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL : ¿∆∆¿«ƒ¿»≈¡…≈
.„Á‡∆»

‚Ó‰ÈÓ¯È Èa¯a ÌeÁz Èa¯ ¯Ó‡ ,ÈÁk ÏÈLÎ‰ .ƒ¿ƒ…ƒ»««ƒ«¿¿«ƒƒ¿¿»
:Ô‰ el‡Â ,Ì„‡ ÏL BÁk ÔÈLÈzÓ ÌÈ¯·c ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ«ƒƒ…∆»»¿≈≈
,˙ÈÚz .Ï·a ˙eÎÏÓe ,ÔBÚ ,C¯c‰Â ,˙ÈÚz‰««¬ƒ¿«∆∆»«¿»∆«¬ƒ

·È˙Îc(כד קט, ‰C¯c,(תהלים .ÌBvÓ eÏLk Èk¯a : ƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒ«∆∆
·È˙Îc(כד קב, ÔBÚ,(תהלים .ÈÁk C¯c· ‰pÚ : ƒ¿ƒƒ»«∆∆…ƒ»
·È˙Îc(יא לא, eÎÏÓ˙,(תהלים .ÈÁk ÈBÚa ÏLk : ƒ¿ƒ»««¬ƒ…ƒ«¿
·È˙Îc(ד ד, ‰Ïaq(נחמיה Ák ÏLk ‰„e‰È ¯Ó‡iÂ : ƒ¿ƒ«…∆¿»»«…«««»

Èp˙ .‰ÓBÁa ˙B·Ï ÏÎe ‡Ï eÁ‡Â ‰a¯‰ ¯ÙÚ‰Â¿∆»»«¿≈«¬«¿…«ƒ¿«»¿»«ƒ
‰Ú¯ ‰M‡ BÊ È¯Ó‡ Ôa¯ ,Ìe˜ ÏÎe‡ ‡Ï È„Èa '‰ƒ≈…««»»»¿≈ƒ»»»

¯Ó‡ ‡e‰ ·¯ .‰a¯Ó d˙a˙Îe(ז ב, È‰ÈÂ(בראשית : ¿À»»¿À»«»»««¿ƒ
,BÓˆÚ ÈÙa ÔcÎÓ „·Ú B‡NÚ ,‰iÁ LÙÏ Ì„‡‰»»»¿∆∆«»¬»∆∆¿À»ƒ¿≈«¿
,‡ÈÁ Èa¯c dÈzÚc ‡È‰ ,ÏÈÎ‡ ‡Ï ÈÚÏ ‡Ï È‡c¿ƒ»»≈»»≈ƒ«¿≈¿«ƒ¬ƒ»
È„Èa ,Ìe˜ ÏÎe‡ ‡Ï È„Èa '‰ È˙ ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡c¿»««ƒ¬ƒ»¿»«ƒƒ≈…«ƒ≈
ÏÎe‡ ‡Ï ‡ÈÏÈÏa ‡ÓÓÈa ÈÚÏ ‡Ï È‡ ,Ìe˜ ÏÎe‡ ‡Ï…«ƒ»»≈ƒ»»¿≈¿»…«

.Ìe˜

„Ó¯Ó‡ ,ÔB‰ÈÓB˜ È˙‡Ò È„·Ú ,'‰ È¯Èa‡ ÏÎ ‰lÒ .ƒ»»«ƒ«»¿≈»≈≈»«
.È˜¯Ò ‡˙‡ÒÏ ÔÈÁÂÂˆ ‡ÊÓb ¯·a ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa«̄ƒ«»««¬»¿««¿»»¿ƒ¿»»»»≈

.‰ÏÒÏÒÓ ‰˜B¯ÒÓÏ ÔÈÁÂÂˆ ‡È·¯Úa ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ«¬«¿»»¿ƒ¿«¿»¿«¿¿»
ÏL Ô˜eÏÈqL eÈˆÓ ,È¯eÁa ¯aLÏ „ÚBÓ ÈÏÚ ‡¯»̃»»«≈ƒ¿…«»»ƒ∆ƒ»∆
C¯c ˙b :·È˙Îc ,Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Ák ‰L˜ ÌÈ¯eÁa«ƒ»∆¿À¿«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»«
¯aLÏ „ÚBÓ ÈÏÚ ‡¯˜ ,Ck .‰„e‰È ˙a ˙Ïe˙·Ï '‰ƒ¿««¿»»»»»«≈ƒ¿…

.È¯eÁa«»

‰ÓLÏL ‡lÓ Òe‡ÈÒtÒ‡ ,‰iÎB· È‡ ‰l‡ ÏÚ .«≈∆¬ƒƒ»«¿«¿»ƒ≈»
,ÈÓB¯ ÏL ÔBÏ˜a Ô·ÈLB‰Ï ÌÈÏLe¯È ÈÏB„bÓ ˙BÈÙÒ¿ƒƒ¿≈¿»«ƒ¿ƒ»¿»∆ƒ
‡l‡ BLc˜Óa e‰eÒÚÎ‰L eÈi„ ‡Ï e¯Ó‡Â e„ÓÚ»¿¿»¿…«≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»∆»
Ôez‡ ˙BLw·Ó ,ÌÈLpÏ e¯Ó‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Û‡«¿»»»∆»¿«»ƒ¿«¿«
ÔÈ‡ CÎÏ Ôk¯cL ‰Ó e¯Ó‡ .Â‡Ï ,Ì‰Ï e¯Ó‡ ,CÎÏ¿»»¿»∆»»¿«∆«¿»¿»≈»
Ì‡ e¯Ó‡z .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ e‡ ,˙BˆB¯»««««»¿«»…¿ƒ
ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈ‡a e‡ ÌiÏ eÓˆÚ e‡ ÌÈÎÈÏLÓ«¿ƒƒ»«¿≈«»»»ƒ¿«≈»»
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`dkiרטז zlibnl dax yxcn
dax dki`

Ì‰ÈÈÚ ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯È‡‰ „iÓ ,‡a‰«»ƒ»≈ƒ«»»∆≈≈∆
‰f‰ ˜eÒta(כג סח, ‡ÈL·(תהלים ÔLaÓ '‰ ¯Ó‡ : «»«∆»«ƒ»»»ƒ

,˙BÈ¯‡ ÈpL ÔÈaÓ ,·ÈL‡ ÔLaÓ ,ÌÈ ˙BÏˆÓÓ ·ÈL‡»ƒƒ¿À»ƒ»»»ƒƒ≈ƒ≈¬»
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Ô‡v‰ È·wÚa CÏ È‡ˆ ÌÈLpa ‰Ùi‰ CÏ ÈÚ„˙ ‡Ï Ì‡ƒ…≈¿ƒ»«»»«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈«…
.CÈ˙BiÂb ‡l‡ CÈ˙i„b È¯˜z Ï‡ ,CÈ˙i„b ˙‡ ÈÚ¯e¿ƒ∆¿ƒ…«ƒ«ƒ¿≈¿ƒ…«ƒ∆»¿ƒ«ƒ

ËÓ˙ÈaLpL ÌBzÁ ÒB˙Èa ˙a ÌÈ¯Óa ‰NÚÓ .«¬∆¿ƒ¿»««¿«¿∆ƒ¿≈
dÈÙËLÈÓÏ ˙ÏÊ‡ „Á‡ ˜eÏÁ dÏ ÔÈ·Ê ,BkÚa ‰e‡„te¿»»¿«»ƒ»»∆»»¿«¿ƒ¿¿≈
˙ÏÊ‡ ,Ô¯ÁB‡ dÏ ÔÈp·Ê .dÈ·ÒÂ ‡lb ‡˙‡ ‡nÈa¿«»¬»«»¿«¿≈¿«ƒ»¬»»¿«
„BÚ ÔBÚa ,dÈ·ÒÂ ‡lb ‡˙‡Â ‡nÈa dÈÙËLÈÓÏ¿ƒ¿¿≈¿«»«¬»«»¿«¿≈¿
È‡abÏ BÏ eÁÈp‰ ÔB‰Ï ‰¯Ó‡ ,ÔÈ¯ÁB‡ dÏ ÔaÊÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ»¿»¿«ƒ««»

ÔÂÈk ,B·BÁ ˙‡ ‰a‚iLÊÓ¯ ÔÈc‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ‰˜cvL ∆ƒ¿∆∆≈»∆ƒ¿»»∆»∆«ƒ»«
.‰ÈÏk dÏ ‡ÈˆB‰Â ÌiÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»«»¿ƒ»≈∆»

‰Ú·LÂ ‡È‰ ˙ÈaLpL ÌBzÁ ˙a ÌÈ¯Óa ‰NÚÓ .«¬∆¿ƒ¿»««¿∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»
,ÔÈl˜˜ ‰Ú·L ÔÓ ÂÈ‚Ï Ô˙e ¯ÒÈ˜ ÔÏË ,‰È·»∆»¿»»≈»¿»»¿»ƒƒ¿»«¿«ƒ
¯Ó‡ ,ÌÏvÏ ‰ÂÁzL‰ BÏ ¯Ó‡Â ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‡È·‰≈ƒ∆»ƒ¿»«ƒ¿«¬∆«∆∆»«
,‰nÏ BÏ ¯Ó‡ .ÌÏvÏ ‰ÂÁzLÓ ÈÈ‡ ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ«¿»≈ƒƒ¿«¬∆«∆∆»«»»

e˙¯B˙a ·È˙k CkL ÈtÓ(ב כ, ‰'(שמות ÈÎ‡ : ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»≈»…ƒ
BÏ ¯Ó‡Â ÈM‰ ‡ÈˆB‰ .B‚¯‰Â B‡ÈˆB‰ „iÓ ,EÈ‰Ï‡¡…∆ƒ»ƒ«¬»ƒ«≈ƒ¿»«
‡Ï ÈÁ‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ ¯Ó‡ ,ÌÏvÏ ‰ÂÁzL‰ƒ¿«¬∆«∆∆»««¿»»ƒ…
¯Ó‡ ,‰nÏ BÏ ¯Ó‡ .‰ÂÁzLÓ ÈÈ‡ È‡Â ‰ÂÁzL‰ƒ¿«¬∆«¬ƒ≈ƒƒ¿«¬∆»«»»»«

‰¯Bza ·È˙k CkL BÏ(ג ב, ‡ÌÈ‰Ï(שמות EÏ ‰È‰È ‡Ï : ∆»¿ƒ«»…ƒ¿∆¿¡…ƒ
‡ÈˆB‰ .e‰e‚¯‰Â ÂÈÏÚ ¯Êb „iÓ ,Èt ÏÚ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«»»ƒ»»«»»«¬»ƒ
ÈÈ‡ BÏ ¯Ó‡ ,ÌÏvÏ ‰ÂÁzL‰ BÏ ¯Ó‡Â ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿»«ƒ¿«¬∆«∆∆»«≈ƒ
·Â˙Î˘ ÂÏ ¯Ó‡] ,‰nÏ BÏ ¯Ó‡ .‰ÂÁzLÓƒ¿«¬∆»«»»

[‰¯Â˙·(יד לד, ‡Á¯,(שמות Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙ ‡Ï Èk :ƒ…ƒ¿«¬∆¿≈«≈
¯Ó‡Â ÈÚÈ·¯‰ ‡ÈˆB‰ .e‰e‚¯‰Â ÂÈÏÚ ¯Êb „iÓƒ»»«»»«¬»ƒ»¿ƒƒ¿»«

dÈ˜eÒt(יט כב, ÂÈÏÚ(שמות ¯Êb ,Ì¯ÁÈ ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Ê : ¿≈…≈«»¡…ƒ»√»»«»»
‡e‰ Ìb ¯Ó‡Â ÈLÈÓÁ‰ ‡ÈˆB‰ .e‰e‚¯‰Â«¬»ƒ«¬ƒƒ¿»««

dÈ˜eÒt(ד ו, ‰'(דברים eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL : ¿≈¿«ƒ¿»≈¡…≈
¯Ó‡Â ÈMM‰ ‡ÈˆB‰ .e‰e‚¯‰Â ÂÈÏÚ ¯Êb „iÓ ,„Á‡∆»ƒ»»«»»«¬»ƒ«ƒƒ¿»«

dÈ˜eÒt ‡e‰ Ìb(כא ז, Ea¯˜a(שמות EÈ‰Ï‡ '‰ Èk : «¿≈ƒ¡…∆¿ƒ¿∆
ÈÚÈ·M‰ ‡ÈˆB‰ .e‰e‚¯‰Â ÂÈÏÚ ¯Êb ,‡¯BÂ ÏB„b Ï‡≈»¿»»«»»«¬»ƒ«¿ƒƒ
,ÌÏvÏ ‰ÂÁzL‰ Èa ,¯Ó‡ ,ÔlÎaL ÔË˜ ‰È‰ ‡e‰Â¿»»»»∆¿À»»«¿ƒƒ¿«¬∆«∆∆
ÔkL BÏ ¯Ó‡ ,‰nÏ BÏ ¯Ó‡ .ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ ¯Ó‡»««¿»»«»»»«∆≈

eÈ˙¯B˙a ·È˙k(לט ד, ‡Ï(שמות ˙·L‰Â ÌBi‰ zÚ„ÈÂ : ¿ƒ¿»≈¿»«¿»««¬≈…»∆
ı¯‡‰ ÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa ÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ '‰ Èk E··Ï¿»∆ƒ»¡…ƒ«»«ƒƒ««¿«»»∆
eÈ‰Ï‡Ï eÚaLpL ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ,„BÚ ÔÈ‡ ˙ÁzÓƒ»«≈¿…∆»∆ƒ¿«¿≈…≈

¯Ó‡pL ,¯Á‡ Ï‡a B˙B‡ ÔÈ¯ÈÓÓ e‡ ÔÈ‡L,כו (שמות ∆≈»¿ƒƒ¿≈«≈∆∆¡«
Ckיז) BÏ eÚaLpL ÌLÎe ,ÌBi‰ z¯Ó‡‰ '‰ ˙‡ :∆∆¡«¿»«¿≈∆ƒ¿«¿»

¯Ó‡pL ,˙¯Á‡ ‰n‡a e¯ÈÓÓ ÔÈ‡L eÏ ÚaL שמות) ƒ¿«»∆≈¿ƒ≈¿À»«∆∆∆∆¡«
יח) ‡EÈÁכו, ¯ÒÈ˜ BÏ ¯Ó‡ .ÌBi‰ E¯ÈÓ‡‰ '‰Â :«∆¡ƒ¿«»«≈»«∆

‡Ï ÔË˜ ‰z‡Â ,‰·BË e‡¯Â ÌÈiÁ eÚ·NÂ ÌÈÓÈ eÚ·N»¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»»¿«»»»…
,ÌÏBÚa ·BË ˙È‡¯ ‡ÏÂ ÌÈiÁ zÚ·N ‡ÏÂ ÌÈÓÈ zÚ·N»«¿»»ƒ¿…»«¿»«ƒ¿…»ƒ»»»
·È˙k BÏ ¯Ó‡ ,˙B·BË E· ‰NÚ‡Â ÌÏvÏ ‰ÂÁzL‰ƒ¿«¬∆«∆∆¿∆¡∆¿»«¿ƒ

e˙¯B˙a(יח טו, ÚÂ„,(שמות ÌÏÚÏ CÏÓÈ '‰ : ¿»≈ƒ¿…¿…»»∆
¯ÓB‡Â(טז י, ‚ÌÈB(תהלים e„·‡ „ÚÂ ÌÏBÚ CÏÓ '‰ : ¿≈∆∆»»∆»¿ƒ

Ì„Â ¯Na .ÌÈÏËa ÂÈ·ÈB‡Â ÌÈÏËa Ìz‡Â ,Bˆ¯‡Ó≈«¿¿«∆¿≈ƒ¿¿»¿≈ƒ»»»»
Ï·‡ ,ÈÚ ¯ÁÓÏe ¯ÈLÚ ÌBi‰ ,˙Ó ¯ÁÓÏe ÈÁ ÌBi‰««¿»»≈«»ƒ¿»»»ƒ¬»
.ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ ÌÈ˜Â ÈÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»«¿«»¿»¿¿≈»ƒ
ÈÈ¯‰Â ,EÈÙÏ ÌÈ‚e¯‰ EÈÁ‡ ‰‡¯ ,¯ÒÈ˜ BÏ ¯Ó‡»«≈»¿≈«∆¬ƒ¿»∆«¬≈ƒ
È„k d‰Èa‚‰Â ÌÏv‰ ÈÙÏ ı¯‡Ï ÈzÚaË CÈÏLÓ«¿ƒ««¿ƒ»»∆ƒ¿≈«∆∆¿«¿ƒ»¿≈
CÈÏÚ Ï·Á BÏ ¯Ó‡ .ÈÏB˜Ï zÚÓML Ïk‰ eÚ„iL∆≈¿«…∆»«¿»¿ƒ»«¬»¬»
È‡ ,E˙BÓkL Ì„‡ ÈaÓ ‡¯È˙Ó ‰z‡ Ì‡ ‰Ó ,¯ÒÈ≈̃»»ƒ«»ƒ¿»≈ƒ¿≈»»∆¿¿¬ƒ
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏnÓ ‡¯ÈÈ˙‡ ‡Ï…∆¿»≈ƒ∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»
BÏ ¯Ó‡ ,ÌÏBÚÏ dBÏ‡ LÈ ÈÎÂ BÏ ¯Ó‡ .ÌÏBÚ È‰Ï‡¡…≈»»«¿ƒ≈¡«»»»«
¯Ó‡ .˙È‡¯ ¯˜Ù‰ ÏL ÌÏBÚ ÈÎÂ ,¯ÒÈ˜ EÈÏÚ ÈÏÏ‡«¿«»∆≈»¿ƒ»∆∆¿≈»ƒ»»«
ÌÎÈ‰Ï‡a BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï ‰t LÈ ÈÎÂ BÏ¿ƒ≈∆≈…≈∆»«≈…≈∆

·È˙k(ה קטו, eÈ‰Ï‡·e(תהלים ,e¯a„È ‡ÏÂ Ì‰Ï ‰t : ¿ƒ∆»∆¿…¿«≈≈…≈
·È˙k(ו לג, BÏ(תהלים ¯Ó‡ .eNÚ ÌÈÓL '‰ ¯·„a : ¿ƒƒ¿«»«ƒ«¬»«

ÌÎÈ‰Ï‡a BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï ÌÈÈÚ LÈ ÈÎÂ¿ƒ≈≈«ƒ≈…≈∆»«≈…≈∆
·È˙k(ה קטו, eÈ‰Ï‡·e(תהלים ,e‡¯È ‡ÏÂ Ì‰Ï ÌÈÈÚ : ¿ƒ≈«ƒ»∆¿…ƒ¿≈…≈
·È˙k(י ד, ÏÎa(זכריה ÌÈËËBLÓ ‰n‰ '‰ ÈÈÚ : ¿ƒ≈≈≈»¿¿ƒ¿»

BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï ÌÈÊ‡ LÈ ÈÎÂ BÏ ¯Ó‡ .ı¯‡‰»»∆»«¿ƒ≈»¿«ƒ≈…≈∆»«
·È˙k ÌÎÈ‰Ï‡a(ו קטו, ÏÂ‡(תהלים Ì‰Ï ÌÈÊ‡ : ≈…≈∆¿ƒ»¿«ƒ»∆¿…

·È˙k eÈ‰Ï‡·e ,eÚÓLÈ(טז ג, ‰'(מלאכי ·L˜iÂ : ƒ¿»≈…≈¿ƒ««¿≈
BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï Û‡ LÈ ÈÎÂ BÏ ¯Ó‡ .ÚÓLiÂ«ƒ¿»»«¿ƒ≈«≈…≈∆»«

·È˙k ÌÎÈ‰Ï‡a(ו קטו, ÔeÁÈ¯È,(תהלים ‡ÏÂ Ì‰Ï Û‡ : ≈…≈∆¿ƒ«»∆¿…¿ƒ
·È˙k eÈ‰Ï‡·e(כא ח, ¯ÁÈ(בראשית ˙‡ '‰ Á¯iÂ : ≈…≈¿ƒ«»«∆≈«

BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï ÌÈ„È LÈ ÈÎÂ BÏ ¯Ó‡ .ÁÁÈp‰«ƒ…«»«¿ƒ≈»«ƒ≈…≈∆»«
·È˙k ÌÎÈ‰Ï‡a(ז קטו, ÔeLÈÓÈ,(תהלים ‡ÏÂ Ì‰È„È : ≈…≈∆¿ƒ¿≈∆¿…¿ƒ
·È˙k eÈ‰Ï‡·e(יג מח, ‡¯ı.(ישעיה ‰„ÒÈ È„È Û‡ : ≈…≈¿ƒ«»ƒ»¿»∆∆

ÌÎÈ‰Ï‡a BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï ÌÈÏ‚¯ LÈ ÈÎÂ BÏ ¯Ó‡»«¿ƒ≈«¿«ƒ≈…≈∆»«≈…≈∆
·È˙k(ז קטו, eÈ‰Ï‡·e(תהלים ,eÎl‰È ‡ÏÂ Ì‰ÈÏ‚¯ : ¿ƒ«¿≈∆¿…¿«≈≈…≈
·È˙k(ד יד, ‰¯(זכריה ÏÚ ‡e‰‰ ÌBia ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂ : ¿ƒ¿»¿«¿»««««
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BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï ÔB¯b LÈ ÈÎÂ BÏ ¯Ó‡ .ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ»«¿ƒ≈»≈…≈∆»«
·È˙k ÌÎÈ‰Ï‡a(ז קטו, ÌB¯‚a,(תהלים eb‰È ‡Ï : ≈…≈∆¿ƒ…∆¿ƒ¿»
·È˙k eÈ‰Ï‡·e(ב לז, BÏ(איוב ¯Ó‡ .‡ˆÈ ÂÈtÓ ‰‚‰Â : ≈…≈¿ƒ¿∆∆ƒƒ≈≈»«

BÈ‡ ‰Ó ÈtÓ ÌÎÈ‰Ï‡a eÏl‰ ˙Bcn‰ Ïk Ba LÈ Ì‡ƒ≈»«ƒ«»≈…≈∆ƒ¿≈»≈
Ï‡LÈÓ ‰ÈÁÏ ÏÈv‰L BÓk È„iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈvÓ«ƒ∆¿∆ƒ»ƒ¿∆ƒƒ«¬«¿»ƒ»≈
Ï‡LÈÓ ‰ÈÁ BÏ ¯Ó‡ .¯v„Îe· „iÓ ‰È¯ÊÚÂ«¬«¿»ƒ«¿«¿∆«»«¬«¿»ƒ»≈
‰È‰ Ôe‚‰ CÏÓ ¯v„Îe·e eÈ‰ ÌÈ¯Lk ‰È¯ÊÚÂ«¬«¿»¿≈ƒ»¿«¿∆«∆∆»»»
e‡Â Ôe‚‰ EÈ‡ ‰z‡ Ï·‡ ,B„È ÏÚ Ò ˙BNÚÏ≈»≈«»¬»«»≈¿»¿»
‰a¯‰ e‚¯B‰ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ e·iÁ˙ƒ¿««¿ƒ»«»«ƒƒ≈«»¿≈«¿≈
ÌÈ·‡Ê ‰a¯‰ ÌÈac ‰a¯‰ ,ÌB˜nÏ LÈ ÌÈ‚¯B‰¿ƒ≈«»«¿≈Àƒ«¿≈¿≈ƒ
ea eÚbÙiL ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈ¯Óe ÌÈLÁe ˙BÈ¯‡Â«¬»¿»ƒ¿≈ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ¿¿»
Ú¯tÏ „È˙Ú ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÛBqÏ ‡l‡ ,ee‚¯‰ÈÂ¿««¿∆»««»»»ƒƒ»«
BÏ ‰¯Ó‡ .B‚¯B‰Ï ÂÈÏÚ ¯Êb „iÓ ,eÈÓc ˙‡ EnÓƒ¿∆»≈ƒ»»«»»¿¿»¿»
e‰˜aÁ‡Â Èa ˙‡ ‰z ¯ÒÈ˜ EL‡¯ ÈiÁa Bn‡ƒ¿«≈…¿≈»¿»∆¿ƒ«¬«¿≈
ez˜È‰Â ‰Ècc BÏ ‰‡ÈˆB‰Â dÏ e‰e˙ .e‰˜L‡Â«¬«¿≈¿»»¿ƒ»«∆»∆¡ƒ«
¯Á‡Â ‰lÁz È‚¯‰ ¯ÒÈ˜ EL‡¯ ÈiÁa BÏ ‰¯Ó‡ ,·ÏÁ»»»¿»¿«≈…¿≈»»¿≈ƒ¿ƒ»¿««
ÈtÓ CÈÏ ÚÓBL ÈÈ‡ ¯ÒÈ˜ dÏ ¯Ó‡ ,e‰‚¯‰ Ck»»¿≈»«»≈»≈ƒ≈«ƒƒ¿≈

ÌÎ˙¯B˙a ·e˙kL(כח כב, ‡˙B(ויקרא ‰N B‡ ¯BLÂ : ∆»¿«¿∆¿∆…
‰ËBL BÏ ‰¯Ó‡ ,„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï Ba ˙‡Â¿∆¿…ƒ¿¬¿∆»»¿»∆
‡l‡ EÏ ¯‡L ‡ÏÂ ˙BÂˆn‰ Ïk zÓi˜ ¯·k ÌÏBÚaL∆»»¿»ƒ«¿»»«ƒ¿¿…ƒ¿»¿∆»
ÂÈÏÚ Bn‡ ‰ÏÙ .B‚¯‰Ï ÂÈÏÚ ‰eˆ „iÓ ,„·Ïa BÊƒ¿»ƒ»ƒ»»»¿»¿»¿»ƒ»»
Ïˆ‡ CÏ ,Èa BÏ ‰¯Ó‡Â ez˜LÓe ez˜aÁÓ ‰˙È‰Â¿»¿»¿««¿¿««¿¿»¿»¿ƒ≈≈∆
ÁeÊz Ï‡ Èn‡ ‰¯Ó‡ Ck BÏ ¯Ó‡Â ÌÎÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬ƒ∆∆¡»»»¿»ƒƒ«»«
˜ÁˆÈ ˙‡ È˙ÈÏÚ‰Â ÁaÊÓ È˙Èa ¯Ó‡˙Â EÈÏÚ EzÚc«¿¿»∆¿…«»ƒƒƒ¿≈«¿∆¡≈ƒ∆ƒ¿»
‰Ú·L ‰˙ÏÚ‰Â ˙BÁaÊÓ ‰Ú·L ‰˙a en‡ È¯‰ ,Èa¿ƒ¬≈ƒ≈»¿»ƒ¿»ƒ¿¿¿∆∆¿»ƒ¿»
‰˙È‰L „Ú ,‰NÚÓ È‡Â ÔBÈq ‰z‡ ,„Á‡ ÌBÈa ÌÈ·»ƒ¿∆»«»ƒ»«¬ƒ«¬∆«∆»¿»
ÔÂÈÎÂ ,‰ÈÏÚ e‰e‚¯‰Â ÂÈÏÚ ¯Êb ez˜aÁÓe ez˜MÓ¿««¿¿««¿»«»»«¬»»∆»¿≈»
‡ˆÓÂ ˜BÈz B˙B‡ ÏL ÂÈ˙BL ÌÈÓÎÁ e¯ÚL ‚¯‰pL∆∆¡«ƒ¬¬»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿»
.‰ˆÁÓe ˙BÚL LLÂ ÌÈL„Á ‰MLÂ ÌÈL ÈzL Ôa∆¿≈»ƒ¿ƒ»√»ƒ¿≈»∆¡»
‰Ó e¯Ó‡Â ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ Ïk e˜Úˆ ‰ÚL d˙B‡a¿»»»»¬»À»»¿»¿»
ÏÎa ÂÈÏÚ ÔÈ‚¯‰ CkL Ì‰Ï ‰NBÚ el‡ ÏL Ì‰È‰Ï‡¡…≈∆∆≈∆»∆∆»∆¡»ƒ»»¿»

·È˙k Ì‰ÈÏÚÂ ,‰ÚL(כג מד, ‰¯‚e(תהלים EÈÏÚ Èk : »»«¬≈∆¿ƒƒ»∆…«¿
‰ÏÙÂ ‰M‡‰ d˙B‡ ˙ÈhzL ÌÈÓÈ ¯Á‡Ï .ÌBi‰ ÏÎ»«¿««»ƒƒ¿«≈»»ƒ»¿»¿»

¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,‰˙Óe ‚b‰ ÔÓ(ט טו, :(ירמיה ƒ««≈»¿«≈«∆∆¡«
˙‡ˆBÈ ÏB˜ ˙·e ,‰Ú·M‰ ˙„ÏÈ ‰ÏÏÓ‡À¿¿»…∆∆«ƒ¿»«≈

˙¯ÓB‡Â(ט קיג, Áe¯Â(תהלים ,‰ÁÓN ÌÈa‰ Ì‡ : ¿∆∆≈«»ƒ¿≈»¿«
‡ ‰l‡ ÏÚ :˙¯ÓB‡Â ˙ÁÂBˆ L„w‰.‰iÎB· È «…∆««¿∆∆«≈∆¬ƒƒ»

‡ÔË˜ Ôa ÁÈp‰Â ˙nL ÛÒBÈ Ôa ‚‡B„a ‰NÚÓ .«¬∆¿≈∆≈∆≈¿ƒƒ«≈»»
BÏ˜LÓ ˙˙BÂ ÌÈÁÙËa B˙B‡ ˙„cÓÓ ‰˙È‰Â ,Bn‡Ï¿ƒ¿»¿»¿«∆∆ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»
‰„eˆÓ ‰ÙÈ˜‰L ÔÂÈÎÂ ,‰LÂ ‰L ÏÎa ÌÈÓMÏ ·‰Ê»»«»«ƒ¿»»»¿»»¿≈»∆≈ƒ»¿»
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ÈB¯Bz ‡¯·b ‡e‰‰ ÔÈaÊ .‰„e‰È ÌÁÏ ˙È·„a ‡·¯Ú«¿»ƒ¿≈∆∆¿»«≈««¿»
‡z¯˜Ï ÏÏÚ .ÔÈ˜eÈc ÔÈ„È·Ï ÔÈaÊÓ ‰Â‰Â dÈct ÔÈaÊ«≈«¿≈«¬»«¿≈¿ƒƒƒƒ»«¿«¿»
‡ËÓc „Ú ,‰È„ÓÏ ˜Ùe ‰È„ÓÏ ÏÏÚ ,‡z¯˜Ï ˜Ùe¿«¿«¿»»«ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
‡˙zÈ‡ ‡È‰‰Â dÈpÈÓ ÔaÊÓÏ ‡È¯Ùk Ïk ÔÈÈ˙‡ ,Ôn˙Ï¿«»«¿»»¿»«»¿ƒ¿«ƒ≈¿«ƒƒ¿»
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dÈÈLÁc dÈÏ ‰¯Ó‡ ,ÔÈ˜eÈc ÔÈ„È·Ï ˙·Ê z‡ ˙ÈÏ≈«¿«¿«¿ƒƒƒƒ»¿»≈«¬»≈
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dÈ¯Óa Ô‡ ÔÈˆÈÁ¯ dÏ ¯Ó‡ .‡Lc˜Ó ˙Èa ·¯Á»«≈«¿¿»¬«»¿ƒƒ¬«¿»≈
dÏ ¯Ó‡ .Èa˙ÈÓ ÈBÏ‚¯ ÏÚÂ ·¯Á ÈBÏ‚¯ ÏÚc ‡ÓÏÚ»¿»¿««¿»«¿««¿ƒ¿¿≈¬«»
¯˙·Ïe CÈ˜eÈc ÔÈ„È·Ï ÔÈÏÈ‡ ÔÓ CÈÏ ‡·ÈÒ ÈÂ‰ z‡«¿¬≈¿ƒ»ƒƒƒ≈¿ƒƒƒ≈¿»«
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.ÔB‰Ï ÔÈÏÊ‡Â dÈeÚË ÔÈÏeÚÏÚÂ ÔÈÁe¯ ÔÈÈ˙‡ ‡zÚL«¿»«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈¿»¿ƒ¿
ÏÚÂ ·¯Á ÈBÏ‚¯ ÏÚc CÏ ˙È¯Ó‡ CÎ ‡ÏÂ dÏ ¯Ó‡¬«»¿»»¬»ƒ»¿«ƒ¿»«¿«

.Èa˙Ó ÈBÏ‚ƒ̄¿ƒ¿¿≈
‡¯˜Ó ‡ÏÂ ,Èi·¯Ú ÔÓ „ÓÏÏ ÈÏ ‰nÏ Ôe·‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»»ƒƒ¿…ƒ«¿ƒ≈¿…ƒ¿»

·È˙Îc ,‡e‰ ‡ÏÓ(לד י, ÏBtÈ.(ישעיה ¯Èc‡a ÔB·l‰Â : »≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«ƒƒ
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¯Ó‡pL ,ÁÈLÓ(י מט, ÏÈL‰.(בראשית ‡·È Èk „Ú : »ƒ«∆∆¡««ƒ»…ƒ…
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·È˙Îc ,BÓL ÔBpÈ È¯Ó‡ È‡pÈ Èa¯(יז עב, ÈÙÏ(תהלים : «ƒ««»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈
‡¯È‰ ¯Ó‡ ‡È¯B‚pÒ ‡·Èa Èa¯ .BÓL ÔBpÈ LÓL∆∆ƒ¿«ƒ≈»«≈¿»»«¿ƒ»

¯Ó‡pL ,BÓL(כב ב, È‰¯‡(דניאל .‡¯L dnÚ ‡¯B‰e : ¿∆∆¡«¿»ƒ≈¿≈¿ƒ»
Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .·È˙k¿ƒ«ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿≈«ƒ¿≈
„Âc ‡e‰ ‡ÈiÁÓ È‡ ‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ ÔÈ„‰ ˜ÁˆÈ Èa¯a¿«ƒƒ¿»»≈«¿»¿ƒ»ƒ≈«»»ƒ

.dÈÓL „Âc ‡e‰ ‡È˙ÈnÓ È‡ ,dÈÓL¿≈ƒƒ≈«»»ƒ¿≈
dÈÓÚË ¯ÓB‡ ‡‡ ‡ÓeÁz Èa¯ ¯Ó‡(נא יח, :(תהלים »««ƒ«¿»¬»««¿≈

,„Â„Ïe ,BÁÈLÓÏ „ÒÁ ‰NÚÂ BkÏÓ ˙BÚeLÈ ÏÈ„bÓ«¿ƒ¿«¿¿…∆∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÓÓBL È· eÈ‰ .BÚ¯ÊÏe „Â„Ï ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡≈¿ƒ»∆»¿»ƒ¿«¿»»«≈ƒ

‡¯˜c ‡zÙ‡ ‡„‰k ¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ .·ÈB‡ ¯·‚ Èkƒ»«≈«ƒ«¿¬««¬»«¿»¿«»
Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .‡pË˜ ‡È‰ ‡ÈÈ·¯ ‡È‰‰c ‰nÎc¿«»¿«ƒ«¿»ƒ¿«»«ƒ¿»¿«ƒ
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·È˙k ,¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯(ט א, eÂwÈ(בראשית ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ : «ƒ≈ƒ»«¿ƒ«…∆¡…ƒƒ»
‰Ó ÌÈn‰ ÈÏ ee˜È ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,ÌÈn‰««ƒ»««»»¿«ƒ««ƒ«
˜ÁˆÈ Èa¯ ÌLa ÈbÁ Èa¯ .Ô‰a ˙BNÚÏ „È˙Ú È‡M∆¬ƒ»ƒ«¬»∆«ƒ««¿≈«ƒƒ¿»
Ô‰a ·ÈLB‰Â ,ÔÈ¯ÈËÏt BÏ ‰aL CÏÓÏ ÏLÓ ¯Ó‡»«»»¿∆∆∆»»«¿≈ƒ¿ƒ»∆
ÔÈÓÈkLÓ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e ,ÌÈÓÏ‡ ÔÈ¯BÈc»ƒƒ¿ƒ¿»»»«¿ƒƒ
‰ÊÈÓ¯a B˙B‡ ÔÈÒl˜Óe CÏn‰ ÌBÏLa ÔÈÏ‡BLÂ¿¬ƒƒ¿«∆∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»
Ck ÌÈÓl‡ Ô‰L el‡ ‰Óe CÏn‰ ¯Ó‡ ,Úaˆ‡·e¿∆¿«»««∆∆»≈∆≈ƒ¿ƒ»
,‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡ ,È˙B‡ ÔÈÒl˜Ó¿«¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒ««««»¿«»
e˜ÈÊÁ‰Â e„ÓÚ ,ÔÈÁ˜t ÔÈ¯BÈc Ô‰a ·ÈLB‰ ‰NÚ ‰Ó∆»»ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ»¿¿∆¡ƒ
,elL ‡l‡ ÔÈËÏt BÊ ÔÈ‡ e¯Ó‡Â CÏÓ ÏL ÔÈËÏta«»»ƒ∆∆∆¿»¿≈»»ƒ∆»∆»
˙BÓÎÏ ÔÈËÏt ¯ÊÁz CÏn‰ ¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a¿»»»»««∆∆«¬…»»ƒƒ¿
BÒel˜ ‰È‰ ‡Ï ÌÏBÚ ÏL B˙i¯a ˙lÁzÓ Ck .‰˙È‰L∆»¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»…»»ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈn‰ ÔÓ ‡l‡ ‰ÏBÚ(ד צג, :(תהלים ∆∆»ƒ««ƒ¬»ƒ¿ƒ
eÈ‰ ‰Óe ,ÌÈ È¯aLÓ ÌÈ¯Èc‡ ÌÈa¯ ÌÈÓ ˙BÏwÓƒ…«ƒ«ƒ«ƒƒƒ¿¿≈»»»
¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a ,'‰ ÌB¯na ¯Èc‡ :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ«»¿»»»»«
‰t ‡Ï Ì‰Ï ÔÈ‡L el‡ Ì‡ ‰Óe ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»»ƒ≈∆≈»∆…∆
,È˙B‡ ÔÈÒl˜Ó Ck ¯eac ‡ÏÂ ‰¯ÈÓ‡ ‡Ï ,ÔBLÏ ‡ÏÂ¿…»…¬ƒ»¿…ƒ»¿«¿ƒƒ
ÔÂÈÎÂ ,‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ Ì„‡ Èa ‡¯·‡LÎÏƒ¿∆∆¿»¿≈»»««««»¿«»¿≈»
e„¯Óe Ïean‰ ¯B„Â LB‡ ¯Bc e„ÓÚ Ì„‡ Èa ‡¯aL∆»»¿≈»»»¿¡¿««»¿
¯ÊÁÈ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a ,B·¿»»»»««»»«¬…

¯Ó‡pL ,‰È‰L ˙BÓÎÏ ÌÏBÚ‰(יב ז, È‰ÈÂ(בראשית : »»ƒ¿∆»»∆∆¡««¿ƒ
„Á‡Ï ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .ı¯‡‰ ÏÚ ÌLb‰«∆∆«»»∆«ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿∆»
,Ô‡ˆ BÏ ‰˜Â ÏbÒÂ „ÓÚ ,˙ÈpˆÂ ÏwÓ BÏ ‰È‰L∆»»«≈¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿»»…
¯ÊÁ‡ ‰ÚB¯‰ B˙B‡ ¯Ó‡ ,ÌeÚ˜·e ÔÈ·‡Ê eÒÎÂ¿ƒ¿¿¿≈ƒ¿»»«»∆∆¿…
LB„w‰ ‰Ê ‰ÚB¯ Ck .˙Èpˆ d˙B‡Ïe ÏwÓ B˙B‡Ï¿«≈¿»ƒƒ»∆∆«»

¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a(ב פ, ‰‡ÈÊ‰(תהלים Ï‡¯˘È ‰Ú¯ : »∆∆¡«…≈ƒ¿»≈«¬ƒ»
el‡ Ô‡ˆ .‰ÚÈÙB‰ ÌÈ·e¯k‰ ·LÈ ÛÒBÈ Ô‡vk ‚‰…≈«…≈≈«¿ƒƒ»…≈

¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ(לא לד, ˆ‡Ô(יחזקאל È‡ˆ Ôz‡Â : ƒ¿»≈∆∆¡«¿«≈…ƒ…
el‡ ,ÌeÚ˜·e B¯„Ú CB˙Ï ÔÈ·‡Ê eÒÎ .È˙ÈÚ¯Ó«¿ƒƒƒ¿¿¿≈ƒ¿∆¿¿»≈
¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a ,Lc˜n‰ ˙È·Ï eÒÎpL ÌÈ‡BO‰«…¿ƒ∆ƒ¿¿¿≈«ƒ¿»¿»»»»«

·È˙k .ÌÈÓ ÈL‡¯ ÔzÈ ÈÓ :‡e‰ Ce¯a LB„w‰ תהלים) «»»ƒƒ≈…ƒ«ƒ¿ƒ
ה) Òk˙מב, ,ÈLÙ ÈÏÚ ‰ÎtL‡Â ‰¯kÊ‡ ‰l‡ :≈∆∆¿¿»¿∆¿¿»»««¿ƒ¿∆∆

¯·ÚLÏ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯ÓB‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆ƒ¿≈«»»¿∆»«
ÂÈLÎÚÂ ,ÌÈw˙Ó ÌÈÎ¯„e ÌÈÏLe¯ÈÏ ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰»ƒƒ»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿«¿»

¯Ó‡pL ,COa(ח ב, Ck¯c(הושע ˙‡ CN È‰ ÔÎÏ : «»…∆∆¡«»≈ƒ¿ƒ»∆«¿≈
.ÌÈ¯Èqa«ƒƒ
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‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‰¯kÊ‡ ‰l‡ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈∆∆¿¿»¿∆»«»ƒƒ»
.LÓMÏ ‰ÈeÏz ÂÈLÎÚÂ ,ÈL‡¯ ÏÚ ˙BÎkÒÓ ˙BÏÈ‡Â¿ƒ»¿«¿«…ƒ¿«¿»¿»«∆∆
LB„w‰ ÏL Blˆa ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‰¯kÊ‡ ‰l‡≈∆∆¿¿»¿∆»«»ƒƒ»¿ƒ∆«»
‰¯kÊ‡ ‰l‡ .˙BiÎÏÓ ÏL Ôlˆa ÂÈLÎÚÂ ,‡e‰ Ce¯a»¿«¿»¿ƒ»∆«¿À≈∆∆¿¿»
˜BÁ¯ ÌÈ¯ÓBL ·ÈLB‰ ¯ÒÈ˜ Òe‡ÈÒtÒ‡ ,'Â‚Â«¿«¿»≈»ƒ¿ƒ»
ÈÏBÚÏ ÌÈÏ‡BL eÈ‰Â ,ÏÈÓ ¯NÚ ‰BÓL ÌÈÚÓetÓƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿»¬ƒ¿≈
Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰Â ,Ìz‡ ÈÓÏ Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÏ‚¿̄»ƒ¿¿ƒ»∆¿ƒ«∆¿»¿ƒ»∆

.ÈÈi¯„‡ ,ÈÈÎ¯Ë ,È‡ÈÒtÒ‡«¿«¿»ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ»ƒ
LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡ ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆∆¿»»¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«»
ÏÚ ÌÈ¯eka ÈlÒÂ ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‡e‰ Ce¯a»¿∆»«»ƒƒ»¿«≈ƒƒ«

ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰L ,‰ÓkL‰a ÈL‡¯(ה לא, ˜eÓe(ירמיה : …ƒ»«¿»»∆»¿ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈÎ¯c·e ,ÔBiˆ ‰ÏÚÂ(ב קכב, :(תהלים ¿«¬∆ƒ«¿»ƒ»¿ƒ

Èa‰ ¯‰a .ÌÈÏLe¯È CÈ¯ÚLa eÈÏ‚¯ eÈ‰ ˙B„ÓÚ‰Ó ˙ …¿»«¿≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ¿«««ƒ»
ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰(א קנ, BL„˜a.(תהלים Ï‡ eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰ : »¿ƒ«¿»«¿≈¿»¿

ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰¯ÊÚa(ו קנ, Ïl‰z(תהלים ‰ÓLp‰ Ïk : »¬»»»¿ƒ…«¿»»¿«≈
.‡˙Á ‰ÓeÓc ,‡˜ÏÒ ‰ÓeÓc ,Ìcc‡ ÂÈLÎÚÂ ,dÈ»¿«¿»∆«≈¿»»¿»¿»»¬»
˙B¯ÈÓÊ·e ˙B¯ÈLa ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‰¯kÊ‡ ‰l‡≈∆∆¿¿»¿∆»«»ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ,מב (תהלים ƒ¿≈«»»¿»¿«¿»«
ÈÎa‰ה) ‡˜ÏÒ ‰ÈÎa ÂÈLÎÚÂ ,‰„B˙Â ‰p¯ ÏB˜a :¿ƒ»¿»¿«¿»»¿»»¿»»¿»

˙BiBÓ‰ ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‰¯kÊ‡ ‰l‡ .‡˙Á»¬»≈∆∆¿¿»¿∆»«»ƒƒ»¬ƒ
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰‚È‚Á ÏL ˙BiBÓ‰(ה מב, :(תהלים ¬ƒ∆¬ƒ»¿»¿«¿»«

.‚‚BÁ ÔBÓ‰»≈
‡ÓÓÈa ‡Ï ˜ÈÒt ‡Ïc ‡ÚbÚb ÔÈ„‰k ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ«¬≈«¿¿»¿»»≈»ƒ»»
,ÔÈ˙Á ‡LÓËÂ ÔÈ˜ÏÒ ‡LÓË ÂÈLÎÚÂ ,‡ÈÏÈÏa ‡ÏÂ¿»¿≈¿»¿«¿»»¿»»¿ƒ¿»¿»»¬ƒ

.'Â‚Â ÈLÙ ÈÏÚ ‰ÎtL‡Â ‰¯kÊ‡ ‰l‡≈∆∆¿¿»¿∆¿¿»»««¿ƒ
ÔÈÎÒc ÚLB‰È Èa¯ ,‰È„Èa ÔBiˆ ‰N¯t ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿À«¿ƒ¿ƒ
dÈÏ ÈÁÓ ÈÂ‰ ,Ôa BÏ ‰È‰L CÏÓÏ ¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯ ÌLa¿≈«ƒ≈ƒ»«¿∆∆∆»»≈¬≈»≈≈
,zÏkÈÒÂ ˙ÈËÁ ¯Ó‡Â dÈÏ ÈÁÓ ‰Â‰ ,˙ÈËÁ ¯Ó‡Â«¬«¬≈¬»»≈≈«¬«¬≈¿ƒ«¿¿
,ÈBÓ„B˜ ÈBÚaˆ‡ ¯NÚ ËLÙc „Ú dÈÏ ÈÁÓ ÈÂ‰ „BÚÂ¿¬≈»≈≈«¿»«¬«∆¿¿»
˙Â‰Â ÌÈÏLe¯ÈÏ ¯qÈÈÓ ‰Â‰ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ck»«»»¬»¿«≈ƒ»«ƒ«¬«
,dÏ ÌÁÓ ÔÈ‡ .‰È„Èa ÔBiˆ ‰N¯t „Ú ,˙ÈËÁ ‰¯Ó‡»¿»¬≈«≈¿»ƒ¿»∆»≈¿«≈»
,dÏ ‰Â‰ ,ÔÈ‡ :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ»»∆∆¡«≈¬»»

ל) יא, Â‰Â‰(בראשית ,„ÏÂ dÏ ÔÈ‡ ‰¯˜Ú È¯N È‰zÂ :«¿ƒ»«¬»»≈»»»«¬»
·È˙Îc ,dÏ(א כא, N¯‰.(בראשית ˙‡ „˜t '‰Â : »ƒ¿ƒ«»«∆»»

d˙ÂÎ„Â(ב א, א dÏ,(שמואל ‰Â‰Â ,ÌÈ„ÏÈ ÔÈ‡ ‰pÁÏe : ¿ƒ¿»»¿«»≈¿»ƒ«¬»»
·È˙Îc(כא ב, א pÁ‰.(שמואל ˙‡ '‰ „˜Ù Èk : ƒ¿ƒƒ»«∆«»
d˙ÂÎ„Â(יז ל, Â‰Â‰(ירמיה ,dÏ ÔÈ‡ L¯c ‡È‰ ÔBiˆ : ¿ƒ¿»»ƒƒ…≈≈»«¬»

·È˙Îc .dÏ(כ נט, Ô‡k(ישעיה Û‡ ,Ï‡Bb ÔBiˆÏ ‡·e : »ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«»
·È˙Îc ,dÏ ‰Â‰Â ,dÏ ÌÁÓ ÔÈ‡(יב נא, ‡ÈÎ(ישעיה : ≈¿«≈»«¬»»ƒ¿ƒ»…ƒ

,ÂÈ¯ˆ ÂÈ·È·Ò ·˜ÚÈÏ '‰ ‰eˆ .ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡»…ƒ¿«∆¿∆ƒ»¿«¬…¿ƒ»»»
,‡˙ÈÒeÒ .‰ÙÈÁÏ ,‡¯ËÒ˜ .‰ÂÏ ,LÈÓlÁ ÔB‚k¿«¿ƒ¿»∆«¿¿»¿≈»ƒ»
‰˙È‰ .BB‡Ï ,„eÏ .Ô„ÚÂÏ ,BÁÈ¯È .‰È¯·ËÏƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿≈≈∆¿»¿»

.‰˙È‰ ˜eÁ¯Ï ,Ì‰ÈÈa ‰cÏ ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿ƒ»≈≈∆¿ƒ»¿»

‚˜eÒÙÏ B¯Ó‡ ÈÓ ,È˙È¯Ó e‰ÈÙ Èk '‰ ‡e‰ ˜Ècˆ .«ƒƒƒ»ƒƒƒ¬»¿»
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,d¯Ó‡ e‰iL‡È ,‰Ê,לה ב הימים (דברי ∆…ƒ»¬»»¬»ƒ¿ƒ

ÏÚ‰כ) ˙Èa‰ ˙‡ e‰iL‡È ÔÈÎ‰ ¯L‡ ˙‡Ê ÏÎ È¯Á‡ :«¬≈»…¬∆≈ƒ…ƒ»∆««ƒ»»

,˙¯t ÏÚ LÈÓk¯Îa ÌÁl‰Ï ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ BÎ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ«¿»
¯Ó‡Ï ÌÈÎ‡ÏÓ ÂÈÏ‡ ÁÏLiÂ ,˙¯t ÏÚ„ ÔBÈÒ˜¯˜a¿ƒ¿«¿¿«¿»«ƒ¿«≈»«¿»ƒ≈…
Ï‡ Èk ÌBi‰ ‰z‡ EÈÏÚ ‡Ï ‰„e‰È CÏÓ CÏÂ Èl ‰Ó«ƒ»»∆∆¿»…»∆«»«ƒ∆
LB„w‰ ÈtÓ ,ÈÏ‰·Ï ¯Ó‡ ÌÈ‰Ï‡Â ÈzÓÁÏÓ ˙Èa≈ƒ¿«¿ƒ≈…ƒ»«¿«¬≈ƒƒƒ«»
,ÈnÚ ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡Ó EÏ Ï„Á ,‰ÏBÚ È‡ ‡e‰ Ce¯a»¬ƒ∆¬«¿≈¡…ƒ¬∆ƒƒ
,ÂÈt e‰iL‡È ·Ò‰ ‡ÏÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔBLÏ ‰Ê∆¿¬«»ƒ¿…≈≈…ƒ»»»
e‰ÈÓ¯È ‰Ê ,ÌÈ‰Ï‡ ÈtÓ BÎ È¯·c Ï‡ ÚÓL ‡ÏÂ¿…»«∆ƒ¿≈¿ƒƒ¡…ƒ∆ƒ¿¿»

Èa¯ ‰ÈÚLiÓ ÈÏa˜Ó Ck ,e‰iL‡ÈÏ ¯Ó‡L,יט (ישעיה ∆»«¿…ƒ»»¿À¿«ƒƒ¿«¿»«ƒ
‡l‡ב) ,BÏ ÚÓL ‡ÏÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ÌÈ¯ˆÓ ÈzÎÒÎÒÂ :¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿…»«∆»

¯Ó‡ Ck ‡Ï Ca¯„ da¯ ‰LÓ BÏ ¯Ó‡(ו כו, :(ויקרא »«∆«≈¿«»…»»«
ÚL¯ B˙B‡ ÏL Ba¯ÁÂ ,ÌÎˆ¯‡a ¯·Ú˙ ‡Ï ·¯ÁÂ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆¿«¿∆»»
ÏkL Ú„BÈ ‰È‰ ‡Ï ‡e‰Â ,ÈÓeÁ˙·e Èˆ¯‡a ˙¯·BÚ∆∆¿«¿ƒƒ¿ƒ¿…»»≈«∆»
‚eÊ ÁlLÓ ‰Â‰ ,eÈ‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚ B¯Bc¿≈¬«»ƒ»¬»¿««
ÔBÂ‰Â ,ÔB‰ÈzaÓ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‡¯Ú·ÈÓÏ ÌÈ„ÈÓÏz«¿ƒƒ¿ƒ¿¬»¬«»ƒƒ»≈«¬
e„e¯Ë Ôe¯Ó‡ ÔewÙc „Ú ,ÌeÏk ÔÈÁkLÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÏÚ»¿ƒ¿»«¿¿ƒ¿«ƒ¿«»¿¿
dÈ˙È ÔÓÁ ÔBÂ‰ dÈÚ¯˙Ï ÔÈ„¯Ë ÔBÂ‰c ÔÓ ,ÔÈÚ¯z, «¿ƒƒ«¬»¿ƒ¿«¿≈¬»»»≈
,Ï˜Ï˜Â ‡˙‡„ ‡e‰ ÔwÈ˙Â ‡˙‡c ÔÓ ÔB‰ÈÏÚ e¯Ó‡»¿¬≈ƒ«¬»¿ƒ≈«¬»¿ƒ¿≈

CÎÈÙÏ(כג לה, ב הימים CÏnÏ(דברי ÌÈ¯i‰ e¯iÂ : ¿ƒ»«…«…ƒ«∆∆
B· e¯B‰ ÌÈvÁ ˙B‡Ó LÏL ÈÓ Èa¯ ¯Ó‡ ,e‰iL‡È…ƒ»»««ƒ»≈¿≈ƒƒ
ÂÈ¯Á‡ ˙iˆÓ e‰ÈÓ¯È ‰È‰Â ,‰¯·Îk BÙeb ‰NÚpL „Ú«∆«¬»ƒ¿»»¿»»ƒ¿¿»¿«≈«¬»
Èk '‰ ‡e‰ ˜Ècˆ :¯ÓB‡ ‰È‰ ‰Óe ,¯ÓB‡ e‰Ó Ú„ÈÏ≈««≈»»»≈«ƒƒ

.B¯eÒ¯Ò ÌeÙe e‰ÈÙ ,È˙È¯Ó e‰ÈÙƒ»ƒƒƒ«¿

„‡È¯˜ ÔÈ¯˙t Ôa¯ ,Èen¯ ‰n‰ È·‰‡ÓÏ È˙‡¯˜ .»»ƒ«¿«¬«≈»ƒƒ«»»»¿ƒ¿»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ È˙B‡ ÔÈ·‰‡Ó eÈ‰L ,¯˜M‰ È‡È·aƒ¿ƒ≈«∆∆∆»¿«¬ƒƒ«¬«»ƒ
ÔÈ‡a˙Ó eÊÊ ‡Ï ,Èen¯ ‰n‰ Ìb ,Èen¯ ‰n‰ .Ô‰lL∆»∆≈»ƒƒ«≈»ƒƒ…»ƒ¿«¿ƒ

¯Ó‡pL ,ÈÓB˜nÓ È˙B‡ eÏb‰L „Ú ¯˜L ÈÏÚ,ב (איכה »«∆∆«∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆∆¡«
È˙k·.יד) ÌÁecÓ ,ÌÈÁecÓe ‡ÂL ˙B‡NÓ CÏ eÊÁiÂ :«∆¡»«¿»¿«ƒ«ƒ¿ƒ

,˙Ó‡‰ È‡È·a ‡È¯˜ ¯˙t È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿«»»«¿»»ƒ¿ƒ≈»¡∆
‰n‰ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï È˙B‡ ÔÈ·‰‡Ó eÈ‰L∆»¿«¬ƒƒ¿«»»≈»
‰Óe¯z eLÈ¯Ù‰ ÈÏ ÌÈ¯ÓB‡Â Èa ÔÈn¯Ó eÈ‰L ,Èenƒ̄ƒ∆»¿«ƒƒ¿¿ƒƒ«¿ƒ¿»
‡l‡ ,Ï··a ˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z LÈ ÈÎÂ ,˙B¯NÚÓe««¿¿ƒ≈¿»««¿¿»∆∆»
‰ÈÓ¯iL ‡e‰ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï È·‰‡Ï ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿«¬≈ƒ¿«»»∆ƒ¿¿»

¯ÓB‡(כ לא, BÂˆÓa˙,(ירמיה ÈÈÈv‰ ,ÌÈiˆ CÏ È·Èv‰ : ≈«ƒƒ»ƒÀƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿
.Ì‰a ÔÈiˆÓ Ï‡¯NÈ eÈ‰L(כ לא CÏ(ירמיה ÈÓN : ∆»ƒ¿»≈¿À»ƒ»∆ƒƒ»

‡e‰ ÔÎÂ ,Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á ‰Ê ,ÌÈ¯e¯Óz«¿ƒ∆À¿«≈«ƒ¿»¿≈
¯ÓB‡(ה קלז, ÁkLz(תהלים ÌÈÏLe¯È CÁkL‡ Ì‡ : ≈ƒ∆¿»≈¿»»ƒƒ¿«

‡iÁ Èa¯ ¯Ó‡ ,zÎÏ‰ C¯c ‰lÒnÏ CaÏ È˙L .ÈÈÓÈ¿ƒƒƒƒƒ≈«¿ƒ»∆∆»»¿»»««ƒƒ»
Ï··Ï Ï‡¯NÈ eÏbL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ .·È˙k ÈzÎÏ‰»»¿ƒ¿ƒ«¿≈¿»»∆»ƒ¿»≈¿»∆

·È˙k ‰Ó(יד מג, eÏb(ישעיה .‰Ï·· ÈzÁlL ÌÎÚÓÏ : «¿ƒ¿««¿∆ƒ«¿ƒ»∆»»
·È˙Îc ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL ÌÏÈÚÏ(לח מט, ÈzÓNÂ(ירמיה : ¿≈»¿ƒ»ƒ»∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

·È˙Îc ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL ÔÂÈÏ eÏb .ÌÏÈÚa È‡ÒÎ זכריה) ƒ¿ƒ¿≈»»¿»»¿ƒ»ƒ»∆ƒ¿ƒ
יג) È˙Îe·ט, ,ÔÂÈ CÈa ÏÚ ÔBiˆ CÈ· Èz¯¯BÚÂ :¿«¿ƒ»«ƒƒ«»«ƒ»»¿ƒ

C¯c ·È˙k CÎÏ ,'Â‚Â ‰‡¯È Ì‰ÈÏÚ '‰Â :dÈ¯˙a«¿≈«¬≈∆≈»∆¿»¿ƒ∆∆
,zÎÏ‰ C¯c ‰lÒÓÏ CaÏ È˙L ,¯Á‡ ¯·c ,ÈzÎÏ‰»»¿ƒ»»«≈ƒƒƒ≈«¿ƒ»∆∆»»¿¿
eNÚÂ ,ÌzÎÏ‰ ÌÈÎ¯„ elÈ‡a e‡¯ ‰ÈÓ¯È Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ¬«¿∆«¬
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רכי dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‰¯kÊ‡ ‰l‡ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈∆∆¿¿»¿∆»«»ƒƒ»
.LÓMÏ ‰ÈeÏz ÂÈLÎÚÂ ,ÈL‡¯ ÏÚ ˙BÎkÒÓ ˙BÏÈ‡Â¿ƒ»¿«¿«…ƒ¿«¿»¿»«∆∆
LB„w‰ ÏL Blˆa ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‰¯kÊ‡ ‰l‡≈∆∆¿¿»¿∆»«»ƒƒ»¿ƒ∆«»
‰¯kÊ‡ ‰l‡ .˙BiÎÏÓ ÏL Ôlˆa ÂÈLÎÚÂ ,‡e‰ Ce¯a»¿«¿»¿ƒ»∆«¿À≈∆∆¿¿»
˜BÁ¯ ÌÈ¯ÓBL ·ÈLB‰ ¯ÒÈ˜ Òe‡ÈÒtÒ‡ ,'Â‚Â«¿«¿»≈»ƒ¿ƒ»
ÈÏBÚÏ ÌÈÏ‡BL eÈ‰Â ,ÏÈÓ ¯NÚ ‰BÓL ÌÈÚÓetÓƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿»¬ƒ¿≈
Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰Â ,Ìz‡ ÈÓÏ Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÏ‚¿̄»ƒ¿¿ƒ»∆¿ƒ«∆¿»¿ƒ»∆

.ÈÈi¯„‡ ,ÈÈÎ¯Ë ,È‡ÈÒtÒ‡«¿«¿»ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ»ƒ
LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡ ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆∆¿»»¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«»
ÏÚ ÌÈ¯eka ÈlÒÂ ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‡e‰ Ce¯a»¿∆»«»ƒƒ»¿«≈ƒƒ«

ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰L ,‰ÓkL‰a ÈL‡¯(ה לא, ˜eÓe(ירמיה : …ƒ»«¿»»∆»¿ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈÎ¯c·e ,ÔBiˆ ‰ÏÚÂ(ב קכב, :(תהלים ¿«¬∆ƒ«¿»ƒ»¿ƒ

Èa‰ ¯‰a .ÌÈÏLe¯È CÈ¯ÚLa eÈÏ‚¯ eÈ‰ ˙B„ÓÚ‰Ó ˙ …¿»«¿≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ¿«««ƒ»
ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰(א קנ, BL„˜a.(תהלים Ï‡ eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰ : »¿ƒ«¿»«¿≈¿»¿

ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰¯ÊÚa(ו קנ, Ïl‰z(תהלים ‰ÓLp‰ Ïk : »¬»»»¿ƒ…«¿»»¿«≈
.‡˙Á ‰ÓeÓc ,‡˜ÏÒ ‰ÓeÓc ,Ìcc‡ ÂÈLÎÚÂ ,dÈ»¿«¿»∆«≈¿»»¿»¿»»¬»
˙B¯ÈÓÊ·e ˙B¯ÈLa ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‰¯kÊ‡ ‰l‡≈∆∆¿¿»¿∆»«»ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ,מב (תהלים ƒ¿≈«»»¿»¿«¿»«
ÈÎa‰ה) ‡˜ÏÒ ‰ÈÎa ÂÈLÎÚÂ ,‰„B˙Â ‰p¯ ÏB˜a :¿ƒ»¿»¿«¿»»¿»»¿»»¿»

˙BiBÓ‰ ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‰¯kÊ‡ ‰l‡ .‡˙Á»¬»≈∆∆¿¿»¿∆»«»ƒƒ»¬ƒ
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰‚È‚Á ÏL ˙BiBÓ‰(ה מב, :(תהלים ¬ƒ∆¬ƒ»¿»¿«¿»«

.‚‚BÁ ÔBÓ‰»≈
‡ÓÓÈa ‡Ï ˜ÈÒt ‡Ïc ‡ÚbÚb ÔÈ„‰k ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ«¬≈«¿¿»¿»»≈»ƒ»»
,ÔÈ˙Á ‡LÓËÂ ÔÈ˜ÏÒ ‡LÓË ÂÈLÎÚÂ ,‡ÈÏÈÏa ‡ÏÂ¿»¿≈¿»¿«¿»»¿»»¿ƒ¿»¿»»¬ƒ

.'Â‚Â ÈLÙ ÈÏÚ ‰ÎtL‡Â ‰¯kÊ‡ ‰l‡≈∆∆¿¿»¿∆¿¿»»««¿ƒ
ÔÈÎÒc ÚLB‰È Èa¯ ,‰È„Èa ÔBiˆ ‰N¯t ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿À«¿ƒ¿ƒ
dÈÏ ÈÁÓ ÈÂ‰ ,Ôa BÏ ‰È‰L CÏÓÏ ¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯ ÌLa¿≈«ƒ≈ƒ»«¿∆∆∆»»≈¬≈»≈≈
,zÏkÈÒÂ ˙ÈËÁ ¯Ó‡Â dÈÏ ÈÁÓ ‰Â‰ ,˙ÈËÁ ¯Ó‡Â«¬«¬≈¬»»≈≈«¬«¬≈¿ƒ«¿¿
,ÈBÓ„B˜ ÈBÚaˆ‡ ¯NÚ ËLÙc „Ú dÈÏ ÈÁÓ ÈÂ‰ „BÚÂ¿¬≈»≈≈«¿»«¬«∆¿¿»
˙Â‰Â ÌÈÏLe¯ÈÏ ¯qÈÈÓ ‰Â‰ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ck»«»»¬»¿«≈ƒ»«ƒ«¬«
,dÏ ÌÁÓ ÔÈ‡ .‰È„Èa ÔBiˆ ‰N¯t „Ú ,˙ÈËÁ ‰¯Ó‡»¿»¬≈«≈¿»ƒ¿»∆»≈¿«≈»
,dÏ ‰Â‰ ,ÔÈ‡ :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ»»∆∆¡«≈¬»»

ל) יא, Â‰Â‰(בראשית ,„ÏÂ dÏ ÔÈ‡ ‰¯˜Ú È¯N È‰zÂ :«¿ƒ»«¬»»≈»»»«¬»
·È˙Îc ,dÏ(א כא, N¯‰.(בראשית ˙‡ „˜t '‰Â : »ƒ¿ƒ«»«∆»»

d˙ÂÎ„Â(ב א, א dÏ,(שמואל ‰Â‰Â ,ÌÈ„ÏÈ ÔÈ‡ ‰pÁÏe : ¿ƒ¿»»¿«»≈¿»ƒ«¬»»
·È˙Îc(כא ב, א pÁ‰.(שמואל ˙‡ '‰ „˜Ù Èk : ƒ¿ƒƒ»«∆«»
d˙ÂÎ„Â(יז ל, Â‰Â‰(ירמיה ,dÏ ÔÈ‡ L¯c ‡È‰ ÔBiˆ : ¿ƒ¿»»ƒƒ…≈≈»«¬»

·È˙Îc .dÏ(כ נט, Ô‡k(ישעיה Û‡ ,Ï‡Bb ÔBiˆÏ ‡·e : »ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«»
·È˙Îc ,dÏ ‰Â‰Â ,dÏ ÌÁÓ ÔÈ‡(יב נא, ‡ÈÎ(ישעיה : ≈¿«≈»«¬»»ƒ¿ƒ»…ƒ

,ÂÈ¯ˆ ÂÈ·È·Ò ·˜ÚÈÏ '‰ ‰eˆ .ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡»…ƒ¿«∆¿∆ƒ»¿«¬…¿ƒ»»»
,‡˙ÈÒeÒ .‰ÙÈÁÏ ,‡¯ËÒ˜ .‰ÂÏ ,LÈÓlÁ ÔB‚k¿«¿ƒ¿»∆«¿¿»¿≈»ƒ»
‰˙È‰ .BB‡Ï ,„eÏ .Ô„ÚÂÏ ,BÁÈ¯È .‰È¯·ËÏƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿≈≈∆¿»¿»

.‰˙È‰ ˜eÁ¯Ï ,Ì‰ÈÈa ‰cÏ ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿ƒ»≈≈∆¿ƒ»¿»

‚˜eÒÙÏ B¯Ó‡ ÈÓ ,È˙È¯Ó e‰ÈÙ Èk '‰ ‡e‰ ˜Ècˆ .«ƒƒƒ»ƒƒƒ¬»¿»
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,d¯Ó‡ e‰iL‡È ,‰Ê,לה ב הימים (דברי ∆…ƒ»¬»»¬»ƒ¿ƒ

ÏÚ‰כ) ˙Èa‰ ˙‡ e‰iL‡È ÔÈÎ‰ ¯L‡ ˙‡Ê ÏÎ È¯Á‡ :«¬≈»…¬∆≈ƒ…ƒ»∆««ƒ»»

,˙¯t ÏÚ LÈÓk¯Îa ÌÁl‰Ï ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ BÎ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ«¿»
¯Ó‡Ï ÌÈÎ‡ÏÓ ÂÈÏ‡ ÁÏLiÂ ,˙¯t ÏÚ„ ÔBÈÒ˜¯˜a¿ƒ¿«¿¿«¿»«ƒ¿«≈»«¿»ƒ≈…
Ï‡ Èk ÌBi‰ ‰z‡ EÈÏÚ ‡Ï ‰„e‰È CÏÓ CÏÂ Èl ‰Ó«ƒ»»∆∆¿»…»∆«»«ƒ∆
LB„w‰ ÈtÓ ,ÈÏ‰·Ï ¯Ó‡ ÌÈ‰Ï‡Â ÈzÓÁÏÓ ˙Èa≈ƒ¿«¿ƒ≈…ƒ»«¿«¬≈ƒƒƒ«»
,ÈnÚ ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡Ó EÏ Ï„Á ,‰ÏBÚ È‡ ‡e‰ Ce¯a»¬ƒ∆¬«¿≈¡…ƒ¬∆ƒƒ
,ÂÈt e‰iL‡È ·Ò‰ ‡ÏÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔBLÏ ‰Ê∆¿¬«»ƒ¿…≈≈…ƒ»»»
e‰ÈÓ¯È ‰Ê ,ÌÈ‰Ï‡ ÈtÓ BÎ È¯·c Ï‡ ÚÓL ‡ÏÂ¿…»«∆ƒ¿≈¿ƒƒ¡…ƒ∆ƒ¿¿»

Èa¯ ‰ÈÚLiÓ ÈÏa˜Ó Ck ,e‰iL‡ÈÏ ¯Ó‡L,יט (ישעיה ∆»«¿…ƒ»»¿À¿«ƒƒ¿«¿»«ƒ
‡l‡ב) ,BÏ ÚÓL ‡ÏÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ÌÈ¯ˆÓ ÈzÎÒÎÒÂ :¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿…»«∆»

¯Ó‡ Ck ‡Ï Ca¯„ da¯ ‰LÓ BÏ ¯Ó‡(ו כו, :(ויקרא »«∆«≈¿«»…»»«
ÚL¯ B˙B‡ ÏL Ba¯ÁÂ ,ÌÎˆ¯‡a ¯·Ú˙ ‡Ï ·¯ÁÂ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆¿«¿∆»»
ÏkL Ú„BÈ ‰È‰ ‡Ï ‡e‰Â ,ÈÓeÁ˙·e Èˆ¯‡a ˙¯·BÚ∆∆¿«¿ƒƒ¿ƒ¿…»»≈«∆»
‚eÊ ÁlLÓ ‰Â‰ ,eÈ‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚ B¯Bc¿≈¬«»ƒ»¬»¿««
ÔBÂ‰Â ,ÔB‰ÈzaÓ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‡¯Ú·ÈÓÏ ÌÈ„ÈÓÏz«¿ƒƒ¿ƒ¿¬»¬«»ƒƒ»≈«¬
e„e¯Ë Ôe¯Ó‡ ÔewÙc „Ú ,ÌeÏk ÔÈÁkLÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÏÚ»¿ƒ¿»«¿¿ƒ¿«ƒ¿«»¿¿
dÈ˙È ÔÓÁ ÔBÂ‰ dÈÚ¯˙Ï ÔÈ„¯Ë ÔBÂ‰c ÔÓ ,ÔÈÚ¯z, «¿ƒƒ«¬»¿ƒ¿«¿≈¬»»»≈
,Ï˜Ï˜Â ‡˙‡„ ‡e‰ ÔwÈ˙Â ‡˙‡c ÔÓ ÔB‰ÈÏÚ e¯Ó‡»¿¬≈ƒ«¬»¿ƒ≈«¬»¿ƒ¿≈

CÎÈÙÏ(כג לה, ב הימים CÏnÏ(דברי ÌÈ¯i‰ e¯iÂ : ¿ƒ»«…«…ƒ«∆∆
B· e¯B‰ ÌÈvÁ ˙B‡Ó LÏL ÈÓ Èa¯ ¯Ó‡ ,e‰iL‡È…ƒ»»««ƒ»≈¿≈ƒƒ
ÂÈ¯Á‡ ˙iˆÓ e‰ÈÓ¯È ‰È‰Â ,‰¯·Îk BÙeb ‰NÚpL „Ú«∆«¬»ƒ¿»»¿»»ƒ¿¿»¿«≈«¬»
Èk '‰ ‡e‰ ˜Ècˆ :¯ÓB‡ ‰È‰ ‰Óe ,¯ÓB‡ e‰Ó Ú„ÈÏ≈««≈»»»≈«ƒƒ

.B¯eÒ¯Ò ÌeÙe e‰ÈÙ ,È˙È¯Ó e‰ÈÙƒ»ƒƒƒ«¿

„‡È¯˜ ÔÈ¯˙t Ôa¯ ,Èen¯ ‰n‰ È·‰‡ÓÏ È˙‡¯˜ .»»ƒ«¿«¬«≈»ƒƒ«»»»¿ƒ¿»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ È˙B‡ ÔÈ·‰‡Ó eÈ‰L ,¯˜M‰ È‡È·aƒ¿ƒ≈«∆∆∆»¿«¬ƒƒ«¬«»ƒ
ÔÈ‡a˙Ó eÊÊ ‡Ï ,Èen¯ ‰n‰ Ìb ,Èen¯ ‰n‰ .Ô‰lL∆»∆≈»ƒƒ«≈»ƒƒ…»ƒ¿«¿ƒ

¯Ó‡pL ,ÈÓB˜nÓ È˙B‡ eÏb‰L „Ú ¯˜L ÈÏÚ,ב (איכה »«∆∆«∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆∆¡«
È˙k·.יד) ÌÁecÓ ,ÌÈÁecÓe ‡ÂL ˙B‡NÓ CÏ eÊÁiÂ :«∆¡»«¿»¿«ƒ«ƒ¿ƒ

,˙Ó‡‰ È‡È·a ‡È¯˜ ¯˙t È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿«»»«¿»»ƒ¿ƒ≈»¡∆
‰n‰ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï È˙B‡ ÔÈ·‰‡Ó eÈ‰L∆»¿«¬ƒƒ¿«»»≈»
‰Óe¯z eLÈ¯Ù‰ ÈÏ ÌÈ¯ÓB‡Â Èa ÔÈn¯Ó eÈ‰L ,Èenƒ̄ƒ∆»¿«ƒƒ¿¿ƒƒ«¿ƒ¿»
‡l‡ ,Ï··a ˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z LÈ ÈÎÂ ,˙B¯NÚÓe««¿¿ƒ≈¿»««¿¿»∆∆»
‰ÈÓ¯iL ‡e‰ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï È·‰‡Ï ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿«¬≈ƒ¿«»»∆ƒ¿¿»

¯ÓB‡(כ לא, BÂˆÓa˙,(ירמיה ÈÈÈv‰ ,ÌÈiˆ CÏ È·Èv‰ : ≈«ƒƒ»ƒÀƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿
.Ì‰a ÔÈiˆÓ Ï‡¯NÈ eÈ‰L(כ לא CÏ(ירמיה ÈÓN : ∆»ƒ¿»≈¿À»ƒ»∆ƒƒ»

‡e‰ ÔÎÂ ,Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á ‰Ê ,ÌÈ¯e¯Óz«¿ƒ∆À¿«≈«ƒ¿»¿≈
¯ÓB‡(ה קלז, ÁkLz(תהלים ÌÈÏLe¯È CÁkL‡ Ì‡ : ≈ƒ∆¿»≈¿»»ƒƒ¿«

‡iÁ Èa¯ ¯Ó‡ ,zÎÏ‰ C¯c ‰lÒnÏ CaÏ È˙L .ÈÈÓÈ¿ƒƒƒƒƒ≈«¿ƒ»∆∆»»¿»»««ƒƒ»
Ï··Ï Ï‡¯NÈ eÏbL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ .·È˙k ÈzÎÏ‰»»¿ƒ¿ƒ«¿≈¿»»∆»ƒ¿»≈¿»∆

·È˙k ‰Ó(יד מג, eÏb(ישעיה .‰Ï·· ÈzÁlL ÌÎÚÓÏ : «¿ƒ¿««¿∆ƒ«¿ƒ»∆»»
·È˙Îc ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL ÌÏÈÚÏ(לח מט, ÈzÓNÂ(ירמיה : ¿≈»¿ƒ»ƒ»∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

·È˙Îc ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL ÔÂÈÏ eÏb .ÌÏÈÚa È‡ÒÎ זכריה) ƒ¿ƒ¿≈»»¿»»¿ƒ»ƒ»∆ƒ¿ƒ
יג) È˙Îe·ט, ,ÔÂÈ CÈa ÏÚ ÔBiˆ CÈ· Èz¯¯BÚÂ :¿«¿ƒ»«ƒƒ«»«ƒ»»¿ƒ

C¯c ·È˙k CÎÏ ,'Â‚Â ‰‡¯È Ì‰ÈÏÚ '‰Â :dÈ¯˙a«¿≈«¬≈∆≈»∆¿»¿ƒ∆∆
,zÎÏ‰ C¯c ‰lÒÓÏ CaÏ È˙L ,¯Á‡ ¯·c ,ÈzÎÏ‰»»¿ƒ»»«≈ƒƒƒ≈«¿ƒ»∆∆»»¿¿
eNÚÂ ,ÌzÎÏ‰ ÌÈÎ¯„ elÈ‡a e‡¯ ‰ÈÓ¯È Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ¬«¿∆«¬
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·È˙Îc ,‰·eLz(כ לא, Ï‡¯NÈ,(ירמיה ˙Ïe˙a È·eL : ¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈
·È˙Îc ,ÌÎÈ¯ÚÏ ÔÈ¯ÊBÁ Ìz‡ „iÓe(כ לא, È·L(ירמיה : ƒ»«∆¿ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒÀƒ
.‰l‡ CÈ¯Ú Ï‡∆»«ƒ≈∆

‰¯a ‡iÁ Èa¯ ,e¯Ó¯ÓÁ ÈÚÓ ÈÏ ¯ˆ Èk '‰ ‰‡¯ .¿≈ƒ«ƒ≈«√«¿»«ƒƒ»«
¯a Ï‡eÓL Èa¯ .˙B¯BÓ ˙B¯BÓ Ô‡NÚ ¯Ó‡ ‡ÈÁ¬ƒ»»«¬»»«ƒ¿≈«
,Èa¯˜a ÈaÏ Ct‰ .ÔÈLeb ÔÈLeb Ô‡NÚ ¯Ó‡ ÈÓÁ«¿»ƒ»«¬»»ƒƒ∆¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ
,˙Ânk ˙Èaa ·¯Á ‰ÏkL ıeÁÓ .È˙È¯Ó B¯Ó Èk ,‰nÏ»»ƒ»»ƒƒƒƒ¿»∆∆««ƒ«»∆

‰LÓ ¯Ó‡L ‰Ê(כה לב, Á¯·(דברים ÏkLz ıeÁÓ : ∆∆»«∆ƒ¿«∆∆∆
.‰ÓÈ‡ ÌÈ¯„ÁÓe≈¬»ƒ≈»

Â‰È¯˜ ¯˙t ÚLB‰È Èa¯ ,È‡ ‰Á‡ Èk eÚÓL .»¿ƒ∆¡»»»ƒ«ƒ¿À«»«¿»»
ÈÚ eÁ¯·e‰ Ô¯‰‡ ˙nL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ ,Ô¯‰‡a¿«¬…«¿≈¿»»∆≈«¬…¿¿«¿≈
Ï·‡ ‰LÓ e¯Ó‡ ,B„ÙÒÏ Ï‡¯NÈ Ïk eˆa˜˙Â „B·k»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»≈¿»¿»¿∆»≈
·È˙k ‰Ó „iÓ .Ïa‡˙È ‡Ï ÈÓe Ï·‡ ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»»≈ƒ…ƒ¿«≈ƒ»«¿ƒ

Ônz(א כא, È˙Îe·:(במדבר ,„¯Ú CÏÓ ÈÚk‰ ÚÓLiÂ : «»«ƒ¿««¿«¬ƒ∆∆¬»¿ƒ
‰È¯˜ ÔÈ¯˙t Ôa¯Â .È·L epnÓ aLiÂ Ï‡¯NÈa ÌÁliÂ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ¿«»»»¿ƒ¿»»
eLwaL ÌB˜Ó ÏkL ‡ˆBÓ z‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Áa¿À¿«≈«ƒ¿»«¿≈∆»»∆ƒ¿
ÈtÏk Á¯·Ï eLwa ,Ô˙B‡ ÔÈ¯È‚ÒÓ eÈ‰ Á¯·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿…«»«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿…«¿«≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌeÁÈp‰ ‡ÏÂ ÔBÙˆ ו א, ÏÚ)(עמוס : »¿…ƒƒ¬»ƒ¿ƒ«
ÏÚ ep·ÈL‡ ‡Ï ‰Úa¯‡ ÏÚÂ ‰fÚ ÈÚLt ‰LÏL¿»ƒ¿≈«»¿««¿»»…¬ƒ∆«
Á¯·Ï eLwa .ÌB„‡Ï ¯ÈbÒ‰Ï ‰ÓÏL ˙eÏb Ì˙BÏb‰«¿»»¿≈»¿«¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ¿…«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌeÁÈp‰ ‡ÏÂ ,Á¯ÊÓ ÈtÏk,א (עמוס ¿«≈ƒ¿»¿…ƒƒ¬»ƒ¿ƒ
‡ep·ÈLט) ‡Ï ‰Úa¯‡ ÏÚÂ ¯ˆ ÈÚLt ‰LÏL ÏÚ :«¿»ƒ¿≈…¿««¿»»…¬ƒ∆

˙È¯a e¯ÎÊ ‡ÏÂ ÌB„‡Ï ‰ÓÏL ˙eÏb Ì¯ÈbÒ‰ ÏÚ««¿ƒ»»¿≈»∆¡¿…»¿¿ƒ
,ÌeÁÈp‰ ‡ÏÂ ,·¯ÚÓ ÈtÏk Á¯·Ï eLwa .ÌÈÁ‡«ƒƒ¿ƒ¿…«¿«≈«¬»¿…ƒƒ

·È˙Îc(יג כא, eÈÏz(ישעיה ·¯Úa ¯Úia ·¯Úa ‡OÓ : ƒ¿ƒ«»…«¿»««««¿«»ƒ
‡NpL CÏÓÏ ÏLÓ ,˙ÈNÚ ‰z‡ Èk .'Â‚Â ˙BÁ¯‡…¿¿ƒ«»»ƒ»»»¿∆∆∆»»
Ï‡Â CÈ˙B¯·Á ÌÚ ÈÁÈNz Ï‡ dÏ ¯Ó‡ ,‰B¯ËÓÏ¿«¿»»«»«»ƒƒƒ«¿«ƒ¿«
‰ÈÏÚ ÒÚk ÌÈÓÈÏ ,Ô‰Ï ÈÏÈ‡Lz Ï‡Â Ô‰Ó ÈÏ‡Lzƒ¿¬ƒ≈∆¿««¿ƒƒ»∆¿»ƒ»«»∆»
‰È˙BÎL Ïk ÏÚ ‰¯ÊÁÂ ,ÔÈËÏtÏ ıeÁ d„¯Ëe CÏn‰«∆∆¿»»«»»ƒ¿»¿»«»¿≈∆»
CÏn‰ dÏ ¯Ó‡ ,ÔÈËÏtÏ ˙¯ÊÁÂ ,d˙B‡ eÏa˜ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»¿»¿««»»ƒ»«»«∆∆
ÈÏel‡ ÈB„‡ ,CÏnÏ ‰B¯Ën‰ ‰¯Ó‡ ,CÈt‡ ˙ÈL˜‡«¿≈«≈»¿»««¿»«∆∆¬ƒƒ≈
‰Â‰Â ,‡Ó Ô‰Ó ˙Ï‡BLÂ ,Ô‰Ï ‰ÏÈ‡LÓ È˙ÈÈ‰»ƒƒ«¿ƒ»»∆¿∆∆≈∆»»«¬»
.ÈÏ ÔÈÏa˜Ó ÔBÂ‰ ‡Ï ,Èab dz„È·Ú B‡ ,da‚ Èz„È·Ú¬ƒ¿ƒ«»¬ƒ¿»«ƒ»¬¿«¿ƒƒ
Ôe˙ÈL˜‡ ,Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ Ck»»««»»¿ƒ¿»≈«¿ƒ
z·˙Î ‡Ï ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ÂÈÙÏ e¯Ó‡ ,ÔBÎÈt‡«≈»¿¿»»ƒ»»ƒ…»«¿»

E˙¯B˙a(ג ז, ˙Ôz(דברים ‡Ï Eza Ì‰a ÔzÁ˙˙ ‡ÏÂ : ¿»¿¿…ƒ¿«≈»∆ƒ¿…ƒ≈
ÔÈÏ‡LÓ ÔÈÂ‰ ÈÏel‡ ,E·Ï Áw˙ ‡Ï Bz·e B·Ïƒ¿ƒ…ƒ«ƒ¿∆ƒ≈¬≈««¿¬ƒ
Èab dÈz¯a ˙ÈÂ‰Â ,ÔÈÓ ÔeÈ‡Â ÔB‰pÈÓ Ôe·ÒÂ ,ÔB‰Ï¿¿«¿ƒ¿¿ƒƒ««¬≈¿«≈«ƒ
‰z‡ Èk ÈÂ‰ ,ÈÏ ÌÈÏa˜Ó BÂ‰ ‡Ï ,dÈab Èz¯a B‡¿«ƒ«≈»¬¿«¿ƒƒ¡≈ƒ«»
‡ÏÂ ,‰¯ˆa ,ÈÓÎ eÈ‰ÈÂ ˙‡¯˜ ÌBÈ ˙‡·‰ .˙ÈNÚ»ƒ»≈≈»»»»¿ƒ¿»…ƒ¿»»¿…

.‰ÁÂ¯a ÈBÓÎ»ƒƒ¿»»

ÊÔB‰ÈÏÚ È˙ÈÈ‡ ,BÓÏ ÏÏBÚÂ EÈÙÏ Ì˙Ú¯ ÏÎ ‡·z .»…»»»»¿»∆¿≈»«¿≈¬≈
.ÈÏÚ z˜c˜„c ‰Ó Ô‰ÈÏÚ ˜c˜c ,ÈÏÚ ˙È˙ÈÈ‡c ÔÓƒ¿«¿≈»««¿≈¬≈∆«¿ƒ¿«¿»»«
.È˙ÏÏBÚ zÙË˜c ‰Ók ÔB‰È˙ÏÏBÚ ÛÈË˜ ,BÓÏ ÏÏBÚÂ¿≈»¿≈¿»≈¿»ƒ¿«¿¿¿»ƒ

e‡ËÁL ¯·caL ‡ˆBÓ z‡ .Èec ÈaÏÂ È˙Á‡ ˙Ba¯ Èkƒ««¿…«¿ƒƒ«»«¿≈∆«»»∆»¿
e˜ÏÂ ,L‡¯a e‡ËÁ ,ÌÈÓÁ˙Ó B·e e˜Ï Ba Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ¿«¬ƒ»¿¿…¿»
,L‡¯a e‡ËÁ .L‡¯a ÌÈÓÁ˙Óe ,L‡¯a¿…ƒ¿«¬ƒ¿…»¿¿…

·È˙Îc(ד יד, ÓÈ¯ˆÓ‰.(במדבר ‰·eLÂ L‡¯ ‰z : ƒ¿ƒƒ¿»…¿»»ƒ¿»¿»
·È˙Îc ,L‡¯a e˜ÏÂ(ה א, ÈÏÁÏ.(ישעיה L‡¯ Ïk : ¿»¿…ƒ¿ƒ»…»√ƒ

·È˙Îc ,L‡¯a ÔÈÓÁ˙Óe(יג ב, ÌkÏÓ(מיכה ¯·ÚiÂ : ƒ¿«¬ƒ¿…ƒ¿ƒ««¬…«¿»
·È˙Îc ,ÔÊ‡a e‡ËÁ .ÌL‡¯a '‰Â Ì‰ÈÙÏ,ז (זכריה ƒ¿≈∆«¿…»»¿¿…∆ƒ¿ƒ

ÔÊ‡a,יא) e˜ÏÂ ,ÚBÓMÓ e„ÈaÎ‰ Ì‰ÈÊ‡Â :¿»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»¿…∆
·È˙Îc(יא ג, א ÈzL(שמואל ‰Èlˆz BÚÓL Ïk ¯L‡ : ƒ¿ƒ¬∆»…¿¿ƒ∆»¿≈

·È˙Îc ,ÔÊ‡a ÔÈÓÁ˙Óe .ÂÈÊ‡(כא ל, EÈÊ‡Â(ישעיה : »¿»ƒ¿«¬ƒ¿…∆ƒ¿ƒ¿»¿∆
,ÔÈÚa e‡ËÁ .¯Ó‡Ï EÈ¯Á‡Ó ¯·„ ‰ÚÓLzƒ¿«¿»»»≈«¬∆≈…»¿¿«ƒ

·È˙Îc(טז ג, ÎÏzÂ‰(ישעיה ÔBiˆ ˙Ba e‰·‚ Èk : ƒ¿ƒƒ»¿¿ƒ«≈«¿»
,ÔÈÚa e˜ÏÂ ,ÌÈÈÚ ˙B¯wNÓe ÔB¯b ˙BÈeË¿»¿«¿≈»ƒ¿»¿«ƒ

·È˙Îc(טז א, ÔÈÓÁ˙Óe(איכה .ÌÈÓ ‰„¯È ÈÈÚ ÈÈÚ : ƒ¿ƒ≈ƒ≈ƒ…¿»«ƒƒ¿«¬ƒ
·È˙Îc ,ÔÈÚa(ח נב, eLa·(ישעיה e‡¯È ÔÈÚa ÔÈÚ Èk : ¿«ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿¿

·È˙Îc ,Û‡a e‡ËÁ .ÔBiˆ יז)‰' ח, Ìp‰Â(יחזקאל : ƒ»¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»
,Û‡a e˜ÏÂ ,Ìt‡ Ï‡ ‰¯BÓf‰ ˙‡ ÌÈÁÏL…¿ƒ∆«¿»∆«»¿»¿«

·È˙Îc(מא כו, È¯˜a.(ויקרא ÌnÚ CÏ‡ È‡ Û‡ : ƒ¿ƒ«¬ƒ≈≈ƒ»¿∆ƒ
·È˙Îc ,Û‡a ÔÈÓÁ˙Óe(מד כו, Ê‡˙(ויקרא Ìb Û‡Â : ƒ¿«¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿««…

ÌÈzÏÚ‚ ‡ÏÂ ÌÈzÒ‡Ó ‡Ï Ì‰È·È‡ ı¯‡a Ì˙BÈ‰aƒ¿»¿∆∆…¿≈∆…¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ
·È˙Îc ,‰Ùa e‡ËÁ .Ìz‡ È˙È¯a ¯Ù‰Ï Ì˙ÎÏ ישעיה) ¿«»¿»≈¿ƒƒƒ»»¿¿∆ƒ¿ƒ

טז) c·¯ט, ‰t ÏÎÂ :·È˙Îc ,‰Ùa e˜ÏÂ .‰Ï· ישעיה) ¿»∆…≈¿»»¿»¿∆ƒ¿ƒ
יא) Ùa‰,ט, ÔÈÓÁ˙Óe .‰t ÏÎa Ï‡¯NÈ ˙‡ eÏÎ‡iÂ :«…¿∆ƒ¿»≈¿»∆ƒ¿«¬ƒ¿∆

·È˙Îc(ב קכו, e‡ËÁ(תהלים .eÈt ˜BÁN ‡ÏnÈ Ê‡ : ƒ¿ƒ»ƒ»≈¿ƒ»¿
·È˙Îc ,ÔBLÏa(ב ט, ˜ÌzL(ירמיה ÌBLÏ ˙‡ eÎ¯„iÂ : ¿»ƒ¿ƒ««¿¿∆¿»«¿»

·È˙Îc ,ÔBLÏa e˜ÏÂ ,¯˜L(ד ד, ÔBLÏ(איכה ˜·c : ∆∆¿»¿»ƒ¿ƒ»«¿
·È˙Îc ,ÔBLÏa ÔÈÓÁ˙Óe .˜BÈ(ב קכו, :(תהלים ≈ƒ¿«¬ƒ¿»ƒ¿ƒ
·È˙Îc ,·Ïa e‡ËÁ .‰p¯ eBLÏe(יב ז, ÌaÏÂ(זכריה : ¿≈ƒ»»¿¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»

·È˙Îc ,·Ïa e˜ÏÂ ,ÚBÓLÓ ¯ÈÓL eÓN(ה א, :(ישעיה »»ƒƒ¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ
·È˙Îc ,·Ïa ÔÈÓÁ˙Óe .Èec ··Ï ÏÎÂ(ב מ, :(ישעיה ¿»≈»«»ƒ¿«¬ƒ¿≈ƒ¿ƒ

·È˙Îc ,„Èa e‡ËÁ .ÌÈÏLe¯È ·Ï ÏÚ e¯ac,א (ישעיה «¿«≈¿»»ƒ»¿¿»ƒ¿ƒ
È˙Îc·טו) ,„Èa e˜ÏÂ .e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È ד,: (איכה ¿≈∆»ƒ»≈¿»¿»ƒ¿ƒ

ÌÈÓÁ˙Óeי) .Ô‰È„ÏÈ eÏMa ˙BiÓÁ¯ ÌÈL È„È :¿≈»ƒ«¬»ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¬ƒ
·È˙Îc ,„Èa(יא יא, e‡ËÁ(ישעיה .B„È ˙ÈL '‰ ÛÈÒBÈ : ¿»ƒ¿ƒƒ≈ƒ»»¿

·È˙Îc Ï‚¯a(טז א, eˆe¯È.(משלי Ú¯Ï Ì‰ÈÏ‚¯ Èk : ¿∆∆ƒ¿ƒƒ«¿≈∆»«»
·È˙Îc ,Ï‚¯a e˜ÏÂ(טז יג, eÙbp˙È(ירמיה Ì¯Ë·e : ¿»¿∆∆ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿«¿

·È˙Îc ,Ï‚¯a ÔÈÓÁ˙Óe .ÛL È¯‰ ÏÚ ÌÎÈÏ‚¯ ישעיה) «¿≈∆«»≈»∆ƒ¿«¬ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ
ז) e‰a‡,נב, e‡ËÁ .¯O·Ó ÈÏ‚¯ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ eÂ‡p ‰Ó :«»«∆»ƒ«¿≈¿«≈…»¿¿

·È˙Îc(יב ה, ‰e‡.(ירמיה ‡BÏ e¯Ó‡iÂ '‰a eLÁk : ƒ¿ƒƒ¬««…¿
·È˙Îc ,‡e‰a e˜ÏÂ(י סג, ÈB‡Ï·(ישעיה Ì‰Ï CÙ‰iÂ : ¿»¿ƒ¿ƒ«≈»≈»∆¿≈

·È˙Îc ,‡e‰a ÔÈÓÁ˙Óe .Ìa ÌÁÏ ‡e‰Â,נא (ישעיה ¿ƒ¿«»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
Êa‰,יב) e‡ËÁ .ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡ :»…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆»¿¿∆

·È˙Îc(א לב, Êa‰,(שמות e˜ÏÂ .LÈ‡‰ ‰LÓ ‰Ê Èk : ƒ¿ƒƒ∆∆»ƒ¿»¿∆
·È˙Îc(יז ה, Êa‰,(איכה ÔÈÓÁ˙Óe .‰Âc ‰È‰ ‰Ê ÏÚ : ƒ¿ƒ«∆»»»∆ƒ¿«¬ƒ¿∆
·È˙Îc(ט כה, e‡ËÁ(ישעיה .BÏ eÈe˜ ‰Ê eÈ‰Ï‡ ‰p‰ : ƒ¿ƒƒ≈¡…≈∆ƒƒ»¿

·È˙Îc ,L‡a(יח ז, ÌÈˆÚ(ירמיה ÌÈËwÏÓ ÌÈa‰ : ¿≈ƒ¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ
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·È˙Îc ,L‡a e˜ÏÂ .L‡‰ ˙‡ ÌÈ¯Ú·Ó ˙B·‡‰Â איכה) ¿»»¿«¬ƒ∆»≈¿»¿≈ƒ¿ƒ
יג) L‡a,א, ÔÈÓÁ˙Óe .L‡ ÁÏL ÌB¯nÓ :ƒ»»«≈ƒ¿«¬ƒ¿≈
·È˙Îc(ט ב, ‡L(זכריה ˙ÓBÁ '‰ Ì‡ dl ‰È‰‡ È‡Â : ƒ¿ƒ«¬ƒ∆¿∆»¿À«≈

·È˙Îc ,LÈa e‡ËÁ ,·È·Ò(ז יז, ‰'(שמות LÈ‰ : »ƒ»¿¿≈ƒ¿ƒ¬≈
·È˙Îc ,LÈa e˜ÏÂ ,ea¯˜a(יב א, LÈ(איכה Ì‡ : ¿ƒ¿≈¿»¿≈ƒ¿ƒƒ≈

·È˙Îc ,LÈa ÔÈÓÁ˙Óe .È·‡ÎÓk ·B‡ÎÓ,ח (משלי «¿¿«¿…ƒƒ¿«¬ƒ¿≈ƒ¿ƒ
e‡ËÁכא) .‡lÓ‡ Ì‰È˙¯ˆ‡Â LÈ È·‰‡ ÏÈÁ‰Ï :¿«¿ƒ…¬«≈¿…¿…≈∆¬«≈»¿

·È˙Îc ,ÌÈÏÙÎa(ח א, ÌÈÏLe¯È.(איכה ‰‡ËÁ ‡ËÁ : ¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ≈¿»¿»¿»»ƒ
·È˙Îc ,ÌÈÏÙÎa e˜ÏÂ(ב מ, ‰'(ישעיה „iÓ ‰Á˜Ï Èk : ¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒƒ»¿»ƒ«

,ÌÈÏÙÎa ÌÈÓÁ˙Óe .‰È˙‡hÁ ÏÎa ÌÈÏÙkƒ¿«ƒ¿»«…∆»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿«ƒ
·È˙Îc(א מ, ‡ÌÎÈ‰Ï.(ישעיה ¯Ó‡È ÈnÚ eÓÁ eÓÁ : ƒ¿ƒ«¬«¬«ƒ…«¡…≈∆

‰‡Ó„˜ ‡˙Èa ‡ÙÏ‡ ˜ÈÏÒ¿ƒ«¿»≈»«¿»»

a dyxt
‡˙B‰la ÈÏÚ Ct‰‰ טו). ל, ÈÁ‡(איוב Èa¯ ¯Ó‡ , »¿«»««»»««ƒ¬ƒ»

¯·ÚLÏ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡»¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«»»¿∆»«
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÌÈ¯Á‡Ï ˙Ï‰·Ó È‡ È˙ÈÈ‰,ו (אסתר »ƒƒ¬ƒ«¿∆∆«¬≈ƒ¿»¿«¿»«

‡Á„יד) ·e˙ÎÂ ,ÔÓ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï eÏ‰·iÂ :««¿ƒ¿»ƒ∆»»¿»∆»
¯ÓB‡(כא כו, CÈ‡Â,(יחזקאל Cz‡ ˙B‰la : ≈«»∆¿≈¿≈≈
¯ÓB‡Â(טו טו, ÂÈLÎÚÂ(שמות ,ÌB„‡ ÈÙel‡ eÏ‰· Ê‡ : ¿≈»ƒ¿¬«≈¡¿«¿»

,„enÚ ÏL BÈÏÁÏ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÈÏÚ ‰ÎeÙ‰¬»»«»««ƒ«»¿∆¿∆«
¯B¯ˆa ‰ÒÈh‰Â ,‡ÈËÏt‰ CB˙a ˙Ît‰˙Ó ‰˙È‰L∆»¿»ƒ¿«∆∆¿«¿«¿»¿ƒƒ»ƒ¿

Ck ,‰ÎÓÒÂ(ח פח, Ûc¯z(תהלים .E˙ÓÁ ‰ÎÓÒ ÈÏÚ : ¿ƒ¿¿»»»«»¿»¬»∆ƒ¿…
ÈÏ ‡·Ï ÔÈÈe‡¯e ÌÈ·È„ Ì‰L Ì„‡ Èa .È˙·„ Áe¯k»«¿ƒ»ƒ¿≈»»∆≈¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ
‰¯·Ú ·ÚÎe .Áe¯k ÔÙc¯Ó z‡ ,Ì‰È„È ÏÚ ‰l‡‚¿À»«¿≈∆«¿¿«¿»»«¿»»¿»
ÈÏ ‡·Ï ÌÈÈe‡¯e ÌÈ·È„ Ì‰L Ì„‡ Èa ,È˙ÚLÈ¿À»ƒ¿≈»»∆≈¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ
,ÌÈ·Úk Ô¯È·ÚÓe ÔËÈÒÓ z‡ ,Ì‰È„È ÏÚ ‰ÚeLÈ¿»«¿≈∆«¿¿ƒ»«¬ƒ»¿»ƒ
.ÔBiˆ ˙a ˙‡ '‰ Bt‡a ·ÈÚÈ ‰ÎÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈»»ƒ¿«∆«ƒ

·È˙Îe(כ ח, ÌÎÈtÓ,(דברים „È·‡Ó '‰ ¯L‡ ÌÈBbk : ¿ƒ«ƒ¬∆«¬ƒƒ¿≈∆
,‡È·Â Ô‰Îa el‡ Û‡ ‡È·Â Ô‰Îa el‡ ‰Ó ¯Ó‡z…«»≈¿…≈¿»ƒ«≈¿…≈¿»ƒ
,‰Úe¯˙·e ¯ÙBLa el‡ Ck ‰Úe¯˙·e ¯ÙBLa el‡ ‰Óe»≈¿»ƒ¿»»≈¿»ƒ¿»

¯Ó‡pL ,¯NÚ ‰Úa¯‡a el‡ ‰Óe(ט ד, ÈÈc‡(עזרא : »≈¿«¿»»»»∆∆¡«ƒ»≈
‡ÈÏ·· ‡ÈÂk¯‡ ‡ÈÒ¯Ù‡ ‡ÈÏt¯Ë ‡ÈÎ˙Ò¯Ù‡Â«¬«¿«¿»≈«¿¿»≈¬»¿»≈«¿¿»≈»¿»≈
ÈÏ‚‰ Èc ‡in‡ ¯‡Le ,‡ÈÓÏÚ ‡È‰c ‡ÈÎLeL«¿»≈¿»≈≈¿»≈¿»À«»ƒ«¿ƒ
,¯NÚ ‰Úa¯‡a el‡ Û‡ ¯Ó‡z ,‡¯ÈwÈÂ ‡a¯ ¯tÒ‡»¿«««»¿«ƒ»…««≈¿«¿»»»»

·È˙Îc(ט יז, BfÚÓ(ישעיה È¯Ú eÈ‰È ‡e‰‰ ÌBia : ƒ¿ƒ««ƒ¿»≈»À
¯Ó‡ ÒÁt Èa¯ ¯ÈÓ‡‰ e‰Ó ,¯ÈÓ‡‰Â L¯Á‰ ˙·eÊÚk«¬««…∆¿»»ƒ«»»ƒ«ƒƒ¿»»«
¯eÓ‡k ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .È¯ÓÈ‡„kƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«ƒƒ»«»»
.ÌÎÈtÓ „È·‡Ó '‰ ¯L‡ ÌÈBbk :·È˙Îc ,‰¯Bza«»ƒ¿ƒ«ƒ¬∆«¬ƒƒ¿≈∆

·È˙Îc ,‰ÓBÁ‰ ˙ÏÈÙa el‡ ‰Ó ¯Ó‡z(כ ו, :(יהושע …«»≈ƒ¿ƒ««»ƒ¿ƒ
‰Ó ,‰ÓBÁ ˙ÏÈÙa el‡ Û‡ ,‰ÈzÁz ‰ÓBÁ‰ ÏtzÂ«ƒ…«»«¿∆»«≈ƒ¿ƒ«»»

·È˙Îc ,ÌÈ·Úa el‡(כט ד, ÌÈ·Úa(ירמיה e‡a : ≈¿»ƒƒ¿ƒ»∆»ƒ
.Bt‡a ·ÈÚÈ ‰ÎÈ‡ ÌÈ·Úa el‡ Û‡ ,ÌÈÙk·e«≈ƒ«≈∆»ƒ≈»»ƒ¿«

·‡ÓÁ Èa¯ ¯Ó‡ .ÔBiˆ ˙a ˙‡ '‰ Bt‡a ·ÈÚÈ ‰ÎÈ‡ .≈»»ƒ¿«∆«ƒ»««ƒ»»

.ÔBiˆ ˙a ˙È dÈÊ‚e¯a '‰ ·ÈiÁ CÈ‡ ‡ÈÁ Èa¯ ¯a««ƒ¬ƒ»≈«≈¿¿≈»«ƒ
¯a Ï‡eÓL Èa¯ .‡·ÈÈÚ ‡·ÈiÁÏ ÔÈÁÂÂˆc ‡¯˙‡ ˙È‡ƒ«¿»¿»¿ƒ¿«»»¬»»«ƒ¿≈«
‡¯˙‡ ˙È‡ .dÈÊ‚e¯a '‰ ·Èik CÈ‡ ,¯Ó‡ ÈÓÁ«¿»ƒ»«≈«≈¿¿≈ƒ«¿»
'‰ ÌÈiL CÈ‡ ÔÈ¯Ó‡ Ôa¯Â .‡·ÈÈÚ ‡·ÈÎÏ ÔÈÁÂÂˆc¿«¿ƒ¿≈»≈»¿«»»»¿ƒ≈«≈
˙¯‡Ùz ı¯‡ ÌÈÓMÓ CÈÏL‰ .ÔBiˆ ˙a ˙È dÈÊ‚e¯a¿¿≈»«ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ∆∆ƒ¿∆∆
dÈ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ÌLa ‡Á‡ Èa¯Â ‡e‰ Èa¯ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ»¿«ƒ«»¿≈«ƒ¬ƒ»¿≈
B˙e ‰Îa ,Ôa BÏ ‰È‰L CÏÓÏ ÏLÓ ,e‰a‡ Èa¯c¿«ƒ«»»»¿∆∆∆»»≈»»¿»
‰Îa ,ÂÈ˙BÚB¯Ê ÏÚ B˙e ‰Îa ,ÂÈ˙B·ek¯‡ ÏÚ««¿»»»¿»«¿»»»
,ı¯‡Ï BÎÈÏL‰ „iÓe ÂÈÏÚ ÛpË ,BÙ˙k ÏÚ B·Èk¯‰Â¿ƒ¿ƒ«¿≈ƒ≈»»ƒ»ƒ¿ƒ»»∆
¯Á·Èˆ dÈ˙È˜eÒÓ ,dÈ˙È˜eÒÓk dÈ˙È˙eÁÓ ˙Â‰ ‡ÏÂ¿»¬«¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ≈ƒ¿«

Ck .‡„Á ‡lBk dÈ˙È˙eÁÓe ,¯Á·Èˆ(ג יא, :(הושע ƒ¿«¿ƒ≈»¬»»
¯Á‡Â .ÂÈ˙ÚB¯Ê ÏÚ ÌÁ˜ ÌÈ¯Ù‡Ï ÈzÏb¯˙ ÈÎ‡Â¿»…ƒƒ¿«¿ƒ¿∆¿«ƒ»»«¿…»¿««

Ck(יא י, cNÈ„(הושע ‰„e‰È LB¯ÁÈ ÌÈ¯Ù‡ ·Èk¯‡ : »«¿ƒ∆¿«ƒ«¬¿»¿«∆
˙¯‡Ùz ı¯‡ ÌÈÓMÓ CÈÏL‰ :Ck ¯Á‡Â .·˜ÚÈ BÏ«¬…¿««»ƒ¿ƒƒ»«ƒ∆∆ƒ¿∆∆

.Ï‡¯NÈƒ¿»≈

,Ï‡¯NÈ ˙¯‡Ùz ı¯‡ ÌÈÓMÓ CÈÏL‰ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿ƒƒ»«ƒ∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‰È„Ó È·Ï ÏLÓ ÔÓÁ Èa¯a ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«¿«ƒ«¿»»»ƒ¿≈¿ƒ»
e‰eËÈ˜‰ ,ÔÏ·Òe e‰eËÈ˜‰ ,CÏnÏ ‰¯ËÚ eNÚL∆»¬»»«∆∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ
Ìz‡ ÌeÏk CÏn‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ck ¯Á‡ ,ÔÏ·Òe¿»»»«»»«»∆«∆∆¿«∆
‡‰ ,ÈÏ Ìz¯hÚL ‰¯ËÚ ¯e·Úa ‡l‡ È˙B‡ ÔÈËÈ˜Ó«¿ƒƒƒ∆»«¬¬»»∆ƒ«¿∆ƒ≈

Èt‡a ÔB¯Ë ÔBÎÏ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ Ck ,ÔBÎ ¿¿¿«≈»»««»»
ÏÈ·La ‡l‡ È˙B‡ ÔÈËÈ˜Ó Ìz‡ ÌeÏk ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«∆«¿ƒƒƒ∆»ƒ¿ƒ
ÔB¯Ë ÔBÎÏ ‡‰ ,È‡Òk ÏÚ ‰˜e˜ÁL ·˜ÚÈ ÏL ÔÈe˜È‡ƒƒ∆«¬…∆¬»«ƒ¿ƒ≈¿¿

.'Â‚Â ı¯‡ ÌÈÓMÓ CÈÏL‰ :ÈÂ‰ ,ÔBÎÈt‡a¿«≈¡≈ƒ¿ƒƒ»«ƒ∆∆

‚,˜ÁˆÈ ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÂÈÏ‚¯ Ì„‰ ¯ÎÊ ‡ÏÂ .¿…»«¬…«¿»»««ƒ¬ƒ»«ƒ¿»
ÂÈÏ‚¯ ÔÈa ÏL Ìc‰ B˙B‡ ¯ÎBÊ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡≈«»»≈«»∆≈«¿»

¯Ó‡pL ,Ô˜Ê ÏL(כד יז, ÌÈÚLz(בראשית Ôa Ì‰¯·‡Â : ∆»≈∆∆¡«¿«¿»»∆ƒ¿ƒ
Ô„eÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,B˙Ï¯Ú ¯Na BÏn‰a ‰L ÚL˙Â»≈«»»¿ƒ…¿«»¿»»««ƒ»
‰È„Ó‰ Èa eÈ‰Â ,Ô‚¯‰Â ÂÈ‡BN ˙‡ NÙzL CÏÓÏ¿∆∆∆»«∆¿»«¬»»¿»¿≈«¿ƒ»
ÔÙÁ„e e‰eËÈ˜‰ ˙Á‡ ÌÚt ,ÂÈ‡BN Ì„a ÔÈÒk¯ÙÓ¿«¿¿ƒ¿«¿»««««ƒ¿ƒ¿»»
eÏ ¯kÊ CÏn‰ ÔÈ‡ e¯Ó‡ ,ÔÈËÏtÏ ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Â¿ƒ»«»»ƒ»¿≈«∆∆ƒ¿«»
e¯Ó‡ Ck ,ÂÈ‡BN Ì„a ÔÈÒk¯ÙÓ eÈÈ‰L Ìc‰ B˙B‡«»∆»ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿»»»¿
eÏ ¯kÊ z‡ ÔÈ‡ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈«»»≈«¿ƒ¿«»

¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓaL Ìc‰ B˙B‡(ז יב, ÔÓ(שמות eÁ˜ÏÂ : «»∆¿ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿»¿ƒ
.ÛB˜Ln‰ ÏÚÂ ˙ÊeÊn‰ ÈzL ÏÚ e˙Â Ìc‰«»¿»¿«¿≈«¿…¿«««¿

‡l‡ ‰Ê Ì„‰ ÔÈ‡ ,ÂÈÏ‚¯ Ì„‰ ¯ÎÊ ‡ÏÂ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿…»«¬…«¿»≈¬…∆∆»
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa(ה צט, ¯eÓÓB(תהלים : ≈«ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ¿

ÌBÈa .‡e‰ LB„˜ ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï eÂÁzL‰Â eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿ƒ¿«¬«¬…«¿»»¿
ÏL Bt‡ ÔB¯Á ‰È‰ „Á‡ ÌBÈ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,Bt‡«»««ƒ«»∆»»»¬«∆
‰·eLz Ï‡¯NÈ eNÚ el‡Â ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»¿ƒ»ƒ¿»≈¿»

.e¯Lt(א ט, Ó‡Ï¯(יחזקאל ÏB„b ÏB˜ ÈÊ‡· ‡¯˜iÂ : »¿«ƒ¿»¿»¿«»≈…
ÔÎÈ‰ „Ú ,B„Èa B˙ÁLÓ ÈÏk LÈ‡Â ¯ÈÚ‰ ˙Bc˜t e·¯»̃¿¿À»ƒ¿ƒ¿ƒ«¿≈¿»«≈»
Èa¯ dÏ È¯Ó‡Â ‰ÈÎ¯a Èa¯ ,Ìi˜ Ï‚Ú ÏL B‡ËÁ∆¿∆≈∆«»«ƒ∆∆¿»¿»¿≈»«ƒ
‡„‰ ,Ë· Ôa ÌÚ·¯È ÏL ÂÈÏ‚Ú „Ú ¯ÊÚÏ‡ Ôa ‰ÈÓÁ¿∆¿»∆∆¿»»«¬»»∆»»¿»∆¿»¬»

·È˙Î„ ‡e‰(א ז, ÔBÚ(הושע ‰Ï‚Â Ï‡¯NÈÏ È‡Ù¯k : ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»¬
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רכג dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

È˙‡a ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,ÔB¯ÓL ˙BÚ¯Â ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ¿»…¿»««»»»ƒ
˙BÚ¯ ‰Ï‚Â ,Ï‚Ú ÏL B‡ËÁÓ Ï‡¯NÈÏ ˙B‡t¯Ï¿«¿¿ƒ¿»≈≈∆¿∆≈∆¿ƒ¿»»
¯Ó‡ ÔÁBÈ Èa¯ ÌLa ÈÓÁ ¯a Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ .ÔB¯ÓL…¿«ƒƒ¿»≈««¿»ƒ¿≈«ƒ»»»«
¯ÈÚ‰ ˙Bc˜t e·¯˜ :·È˙Îc ,Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á „Ú«À¿«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿¿À»ƒ

·È˙Îe ,B„Èa B˙ÁLÓ ÈÏk LÈ‡Â(לד לב , ÌBÈ·e(שמות : ¿ƒ¿ƒ«¿≈¿»¿ƒ¿
·È˙k .Ì˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ Èz„˜Ùe È„˜t(ב ט, :(יחזקאל »¿ƒ»«¿ƒ¬≈∆«»»¿ƒ

¯L‡ ÔBÈÏÚ‰ ¯ÚL C¯cÓ ÌÈ‡a ÌÈL‡ ‰ML ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ»¬»ƒ»ƒƒ∆∆««»∆¿¬∆
„Á‡ LÈ‡Â B„Èa BˆtÓ ÈÏk LÈ‡Â ‰BÙˆ ‰ÙÓ»¿∆»»¿ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ∆»
e‡·iÂ ÂÈ˙Óa ¯Ùq‰ ˙Ò˜Â ÌÈca L·Ï ÌÎB˙a¿»»À«ƒ¿∆∆«…≈¿»¿»«»…
‰p‰Â :‡Î‰ ·È˙k .˙LÁp‰ ÁaÊÓ Ïˆ‡ e„ÓÚiÂ«««¿≈∆ƒ¿««¿∆¿ƒ»»¿ƒ≈

·È˙Îc ,Ô‰ ˙B¯Êb LÓÁ ‡Ï‰Â ,‰ML(ה ט, :(יחזקאל ƒ»«¬…»≈¿≈≈ƒ¿ƒ
ÒÁz Ï‡ ek‰Â ÂÈ¯Á‡ ¯ÈÚ· e¯·Ú ÈÊ‡a ¯Ó‡ ‰l‡Ïe¿≈∆»«¿»¿«ƒ¿»ƒ«¬»¿««»…

·È˙Îe .eÏÓÁz Ï‡Â ÌÎÈÚ(ו ט, eÁa¯(יחזקאל Ô˜Ê : ≈¿∆¿««¿…¿ƒ»≈»
ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,˙ÈÁLÓÏ e‚¯‰z ÌÈLÂ ÛËÂ ‰Ïe˙·e¿»¿«¿»ƒ««¿¿«¿ƒ»««ƒ»»
,Ï‡È¯·b ‰Ê ,¯Ó‡ Ì‰ÈÈaL ‰L˜ C‡ÏÓÏ¿«¿»»∆∆≈≈∆»«∆«¿ƒ≈

¯Ó‡pL(ב ט, ÌÈca(יחזקאל L·Ï ÌÎB˙a „Á‡ LÈ‡Â : ∆∆¡«¿ƒ∆»¿»»À«ƒ
C‡ÏÓ B˙B‡ ‰È‰ ÌÈ¯·c ‰LÏL ,ÂÈ˙Óa ¯Ùq‰ ˙Ò˜Â¿∆∆«…≈¿»¿»¿»¿»ƒ»»«¿»
,¯BËÒ˜ .ÏB„b Ô‰ÎÂ ,¯BËÏ˜tÒ ,¯BËÒ˜ ,LnLÓ¿«≈∆¿»¿∆¿»¿…≈»∆¿»
,¯BËÏ˜tÒ .ÂÈ˙Óa ¯Ùq‰ ˙Ò˜Â :·È˙Îcƒ¿ƒ¿∆∆«…≈¿»¿»¿∆¿»

¯Ó‡pL(ב לד, Ô‰ÎÂ(ישעיה .Á·hÏ Ì˙ ÌÓÈ¯Á‰ : ∆∆¡«∆¡ƒ»¿»»«»«¿…≈
·È˙Îe ,ÌÈca L·Ï ÌÎB˙a „Á‡ LÈ‡Â :¯Ó‡pL ,ÏB„b»∆∆¡«¿ƒ∆»¿»»À«ƒ¿ƒ

Ô‰Îa(ד טז, ÈÏk(ויקרא LÈ‡Â .LaÏÈ L„˜ „a ˙˙k : ¿…≈¿…∆«…∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
È‡Óe ,‰˙ÈÈ¯B˙ÈÒ È‡Ó ,dÈÈÈÊ È‡Ó ,B„Èa BˆtÓ«»¿»»≈«¿≈»≈ƒ¿»»»≈
È‡Óe .B„Èa BˆtÓ ÈÏk LÈ‡Â :dÈÈÈÊ È‡Ó .dÈ˙eÏb»≈»≈«¿≈¿ƒ¿ƒ«»¿»»≈

‰˙ÈÈ¯B˙ÈÒ(ט כז, Ïk(ישעיה BÓeNa :ÁaÊÓ È·‡ ƒ¿»»¿»«¿≈ƒ¿≈«
·È˙Îc ,dÈ˙eÏb È‡Óe .˙BˆtÓ ¯‚ È·‡k,נא (ירמיה ¿«¿≈ƒ¿À»»≈»≈ƒ¿ƒ

e„ÓÚiÂכ) e‡·iÂ :·È˙Îe .‰ÓÁÏÓ ÈÏk ÈÏ ‰z‡ ıtÓ :«≈«»ƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ«»…«««¿
„Ú ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ ,˙LÁp‰ ÁaÊÓ Ïˆ‡≈∆ƒ¿««¿∆«ƒ¿»¿«ƒƒ»««
ÔÈ‡ËÁ ¯ÈkÊÓe „ÓBÚ È¯Ó‡ Ôa¯Â .B˙ˆÈÁÓ ÌB˜Ó¿¿ƒ»¿«»»»¿≈≈«¿ƒ¬»ƒ

dÈa ·È˙Îc ,ÊÁ‡ ÏL(טו טז, ב ‰LÁp˙(מלכים ÁaÊÓe : ∆»»ƒ¿ƒ≈ƒ¿««¿∆
BÏÒt ÒÁÈt Èa¯ ¯Ó‡ ,¯w·Ï e‰Ó ,¯w·Ï ÈÏ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿«≈«¿«≈»««ƒƒ¿»¿»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÔÈÓeÓ ÈÏÚa B‡NÚÂ(לו יג, Ï‡(ויקרא : «¬»«¬≈ƒ¿»¿«¿»«…
.Ô‰k‰ ¯w·È(ד ט, CB˙a(יחזקאל ¯·Ú ÂÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ : ¿«≈«…≈«…∆≈»¬…¿

Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡ ,·È˙k BÏ‡ ,ÌÈÏLe¯È ¯ÈÚ‰»ƒ¿»»ƒ≈¿ƒ»««ƒƒ¿∆
.[Ï‡È¯·‚ ‰Ê ¯Ó‡] Ô‰aL ‰Lw‰ C‡ÏnÏ LÈ˜Ï»ƒ««¿»«»∆∆»∆
˙‡ eÓiwL Ì„‡ Èa el‡ ¯Ó‡ ÔÓÁ ·¯ ,Âz ˙ÈÂ˙‰Â¿ƒ¿ƒ»»««¿»»«≈¿≈»»∆ƒ¿∆
ÔÈÎezÁ È¯Ó‡ Ôa¯Â .Â"Èz „ÚÂ Û"Ï‡Ó ‰¯Bz‰«»≈»∆¿«»¿«»»»¿≈ƒƒ
È‰Èz ,Â"Èz „ˆ ÏÎa ‰zpL ÏÚ ¯Ó‡ ·¯Â .ÒtÒÙeƒ¿»¿«»««∆ƒ¿»¿»«»ƒ≈

.ÈÁ˙ ÈÁ˙e È‰Èzƒ≈¿≈¿≈
Èa¯ .Ô‰È˙B·‡ ˙eÎÊ ‰nz ˜ÁˆÈ ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¬ƒ»«ƒ¿»«»¿¬≈∆«ƒ
Èe¯L z‡L ÏÈ·La ÔBÓÈÒ Èa¯Ï ¯Ó‡Â ÁÏL ‡ÈÚLB‰«¿»»«¿»«¿«ƒƒƒ¿ƒ∆«¿»
BÏ ¯Ó‡ ,ÔÁÈÎBÓ ‰z‡ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓ ÔÈˆ˜ ÏL B˙È·a¿≈∆»ƒƒ¿≈»≈«»ƒ»»«
,ÌÈ˜‡p‰Â ÌÈÁ‡p‰ Ô‰a ·e˙kL Ô˙B‡Ó ÈÂ‰ È‡Âl‰«¿«∆¡≈≈»∆»»∆«∆¡»ƒ¿«∆¡»ƒ
,˙eÚ¯t‰ ‰ÏÈÁ˙‰ Ô‰Ó ‡Ï‰Â BÏ ¯Ó‡»««¬…≈∆ƒ¿ƒ»«À¿»
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.ÔB‰Ï ÔÈÈÒ ‡Ï ÈÈ˜c ÔÂÂ·¯ ÔÈzLa¿ƒƒƒ¿»¿«¿≈»»¿»¿
‡e‰ ·¯ .Ï‡¯NÈ ı¯‡ dÏ ‰ˆÙ˜ ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»»¿»»∆∆ƒ¿»≈«»
eÈ‰ ˙B¯‰Ë È¯ÎBÓ ÏL ˙BiÁ ˙B‡Ó LÏL ¯Ó‡»«¿≈¬À∆¿≈¿»»
È‚¯B‡ ÏL ˙BiÁ ˙B‡Ó LÏLe ‡iÚaˆc ‡Ïc‚Óa¿«¿¿»¿«»«»¿≈¬À∆¿≈
‡iÁ Èa¯ ÌLa ‰ÈÓ¯È Èa¯Â .‰¯Ó ¯ÙÎa eÈ‰ ˙BÎB¯t»»ƒ¿«ƒ¿»¿«ƒƒ¿¿»¿≈«ƒƒ»
ÌÈ‡eN eÈ‰ ÌÈ‰k ÌÈÁ‡ ÌÈBÓL ¯Ó‡ ‡a‡ ¯a««»»«¿ƒ«ƒ…¬ƒ»¿ƒ
‡„Áa e‰eÏz „Á‡ ‰ÏÈÏa ,˙BÈÁ‡ ˙B‰k ÌÈBÓLÏƒ¿ƒ…¬¬»¿«¿»∆»¿¿«¬»
‡Ïa ˙BÈÁ‡Ó ıeÁ ,˙BÈÁ‡ ‡Ïa ÌÈÁ‡Ó ıeÁ ,‡Ù‚«¿»≈«ƒ¿…¬»≈¬»¿…
ÛÏ‡ ÌÈBÓL .Ï‡¯NiÓ ıeÁÂ ÌÈiÂÏÓ ıeÁ ,ÌÈÁ‡«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈¿ƒ∆∆
Ï‡L Ô„ÂÈ Èa¯ .‰È¯ÎÊ ÏL BÓc ÏÚ e‚¯‰ ‰p‰k ÈÁ¯tƒ¿≈¿À»∆∆¿«»∆¿«¿»«ƒ»»«
B‡ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‰È¯ÎÊ ˙‡ e‚¯‰ ÔÎÈ‰ ‡Á‡ Èa¯Ï¿«ƒ«»≈»»¿∆¿«¿»¿∆¿«ƒ¿»≈
˙¯ÊÚa ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‡Ï BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈL ˙¯ÊÚa¿∆¿«»ƒ»«…¿∆¿«ƒ¿»≈¿…¿∆¿«
Ì„Î ‡Ï BÓ„a e‚‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ‰k ˙¯ÊÚa ‡l‡ ,ÌÈL»ƒ∆»¿∆¿«…¬ƒ¿…»¬¿»…¿«

·È˙k Ônz ,Ïi‡ Ì„Î ‡ÏÂ È·ˆ(יג יז, ‡LÈ(ויקרא LÈ‡Â : ¿ƒ¿…¿««»«»¿ƒ¿ƒƒ
,¯ÙÚa e‰qÎÂ 'Â‚Â ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ ¯L‡ Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓƒ≈ƒ¿»≈¬∆»≈«»¿ƒ»∆»»

·È˙k ‡Î‰ Ì¯a(ז כד, ‰È‰(יחזקאל dÎB˙a dÓ„ Èk : ¿«»»¿ƒƒ»»¿»»»

ı¯‡‰ ÏÚ e‰˙ÎÙL ‡Ï e‰˙ÓN ÚÏÒ ÁÈÁˆ ÏÚ«¿ƒ«∆«»»¿…¿»«¿«»»∆
,‰nÏ Ck ÏÎÂ ,¯ÙÚ ÂÈÏÚ ˙BqÎÏ(ח כד, :(יחזקאל ¿«»»»»¿»»»»

ÁÈÁˆ ÏÚ dÓc ˙‡ Èz˙ Ì˜ Ì˜Ï ‰ÓÁ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬≈»ƒ¿…»»»«ƒ∆»»«¿ƒ«
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ÏÈÏÚ ‡Áe¯ ‰Â‰Â dÈÓeÙa dÈÏ ·‰ÈÂ ‡˜ÈÊ e‰ÈÈÈÓƒ«¿ƒ»ƒ«≈¿≈«¬»»»≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,dÈÏ ‰Ú˜·e dÒÈ¯Îa(יג כא, :(ישעיה ƒ¿≈≈»¿»≈¬»ƒ¿ƒ
,ÌÈ„c ˙BÁ¯‡ eÈÏz ·¯Úa ¯Úia ·¯Úa ‡OÓ«»…«¿»««««¿«»ƒ…¿¿»ƒ
BÓÁÏa ‡ÓÈz ı¯‡ È·LÈ ÌÈÓ eÈ˙‰ ‡Óˆ ˙‡¯˜Ïƒ¿«»≈≈»»ƒ¿≈∆∆≈»¿«¿
‡l‡ ,eÈÏz ·¯Úa ÔB·l‰ ¯ÚÈa Ôe˙ ÈÓ .„„ eÓcƒ̃¿…≈ƒ»¿«««¿»«¿»»ƒ∆»
ÈÎÂ ,Ôk ÔÈ„·Ú ‡Èi„c È·c ÔB‰Á¯‡ ,ÌÈ„c ˙BÁ¯‡…¿¿»ƒ»¿¬ƒ¿≈¿»«»»¿ƒ≈¿ƒ

ÔBÎe·‡a ·È˙k ‰Ó ,ÔBÎe·‡Ï ÔB‰e·‡ „·Ú ÔÎ בראשית) ≈¬«¬«¬«¿ƒ«¬
יט) ÌÈÓכא, ¯‡a ‡¯zÂ ‰ÈÈÚ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ Á˜ÙiÂ :«ƒ¿«¡…ƒ∆≈∆»«≈∆¿≈»ƒ

Ìz‡Â ,¯Úp‰ ˙‡ ˜LzÂ ÌÈÓ ˙ÓÁ‰ ˙‡ ‡ÏÓzÂ CÏzÂ«≈∆«¿«≈∆«≈∆«ƒ««¿∆«»«¿«∆
ÔB‰˙e·ÈhÓ ÈÎÂ ,ÌÈÓ eÈ˙‰ ‡Óˆ ˙‡¯˜Ï ÌzÓi˜ ‡Ï…ƒ«¿∆ƒ¿«»≈≈»»ƒ¿ƒƒƒ¿

ÔBÎÈa‚Ï Ô˙ÈÈ‡(טו כא, e„„,(ישעיה ˙B·¯Á ÈtÓ Èk : «¿»¿«≈ƒƒ¿≈¬»»»
,‰LeË ·¯Á ÈtÓ .e„„ ¯v„Îe· ÏL Ba¯Á ÈtÓƒ¿≈«¿∆¿«¿∆«»»ƒ¿≈∆∆¿»
‰Ók ,Èe‡¯k Ô‰È˙BhÓL ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ ‡ÏL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿ƒ¿ƒ≈∆»»¿»

¯Ó‡ z‡„(יא כג, pËÓLz‰(שמות ˙ÈÚÈ·M‰Â : ¿«¿»«¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»
eÈ‰ ‡ÏL È„È ÏÚ ,‰Îe¯c ˙L˜ ÈtÓe .dzLËe¿«¿»ƒ¿≈∆∆¿»«¿≈∆…»
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`dkiרכו zlibnl dax yxcn
dax dki`

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,Èe‡¯k ˙aL ÌÈ¯ÓBL(טו יג, :(נחמיה ¿ƒ«»»»¿»¿«¿»«
.˙aMa ˙Bzb ÌÈÎ¯„ ‰„e‰È· È˙È‡¯ ‰Ó‰‰ ÌÈÓia«»ƒ»≈»»ƒƒƒ»…¿ƒƒ««»
ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB eÈ‰ ‡ÏL ÈtÓ ,‰ÓÁÏÓ „·k ÈtÓeƒ¿≈…∆ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»¿ƒ¿¿ƒ

da ·È˙Îc ,‰¯Bz ÏL dzÓÁÏÓa(יד כא, ÏÚ(במדבר : ¿ƒ¿«¿»∆»ƒ¿ƒ»«
ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡c .'‰ ˙ÓÁÏÓ ¯ÙÒa ¯Ó‡È Ôk≈≈»«¿≈∆ƒ¿¬…¿»««ƒ»»
,eÈ‰ ˙B¯ÈÚ ‡Ba¯ ÌÈML Ò¯ÙÈË‡ „ÚÂ ÔBz·ÈbÓƒƒ¿¿««¿ƒ¿«ƒƒƒ¬»»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,LÓL ˙Èa BÊ Ô‰aL ‰pË˜e שמואל) ¿«»∆»∆≈∆∆¬»ƒ¿ƒ
יט) ו, Ó‡‰א elÙ‡ ÔecÎÂ ,'Â‚Â LÓL ˙È· ÈL‡a CiÂ :««¿«¿≈≈∆∆¿«¬ƒ≈»

.da ˙ÈÏ È»̃≈≈»
,˙B¯ÓLna ‰pË˜ ‰˙È‰ dz¯ÓLÓ ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»ƒ¿«¿»»¿»¿«»«ƒ¿»
‰nk .ÌÈÁ¯t ÛÏ‡ ÌÈBÓL ‰‡ÈˆBÓ ‰˙È‰Â¿»¿»ƒ»¿ƒ∆∆¿»ƒ«»
¯Ó‡ „Á ,ÔÈ‡¯BÓ‡ ÔÈ¯z ,ÒB‡i¯„‡ ‰NÚ ˙B‡ÒÓÏet¿¿»»»«¿ƒ»¿≈»»ƒ«¬«

.‰Úa¯‡Â ÌÈMÓÁ ¯Ó‡ „ÁÂ ,ÌÈzLe ÌÈMÓÁ¬ƒƒ¿«ƒ¿«¬«¬ƒƒ¿«¿»»
ÏL dzÏtÓa ‰‡¯L ÈÓ È¯L‡ ,ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»«¿≈ƒ∆»»¿««¿»∆
Èa¯ .˙Ba¯Á ÈzLa ˙ÙzL ‰˙È‰L ,‰nÏ ,„BÓ¯z«¿»»∆»¿»À∆∆ƒ¿≈À¿»«ƒ
ÛÏ‡ ÌÈBÓL ‰„ÈÓÚ‰ ÔBL‡¯ Ôa¯Áa ¯Ó‡ Ô„eÈ»»«¿À¿»ƒ∆¡ƒ»¿ƒ∆∆
·¯ .ÔÈ˙M˜ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡ ‰„ÈÓÚ‰ ÈM·e ,ÔÈ˙M«̃»ƒ«≈ƒ∆¡ƒ»«¿»ƒ∆∆«»ƒ«

.ÔBL‡¯k Ì‰ ÔB¯Á‡ Ôa¯Áa ¯Ó‡ ‡e‰»»«¿À¿»«¬≈»ƒ

‰¯Ó‡ Ô„eÈ Èa¯ ,‰„e‰È ˙· È¯ˆ·Ó B˙¯·Úa Ò¯‰ .»«¿∆¿»ƒ¿¿≈«¿»«ƒ»»«
‰Èe‡¯ ‰˙È‰ ‡Ï ÌÏLe¯Èa ‰˙È‰L ‰¯È·e ‰¯Èa Ïk»ƒ»ƒ»∆»¿»ƒ»«…»¿»¿»
˙BÁt ¯Ó‡ ÒÁt Èa¯ ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁt L·k‰Ï¿ƒ»≈»≈«¿»ƒ«ƒƒ¿»»«»
B˙¯·Úa Ò¯‰ ˙BBÚ eÓ¯bL ÔÂÈÎÂ ,ÌBÈ ÌÈMÓÁÓ≈¬ƒƒ¿≈»∆»¿¬»«¿∆¿»
,‰È¯NÂ ‰ÎÏÓÓ ÏlÁ .ı¯‡Ï ÚÈb‰ ‰„e‰È ˙· È¯ˆ·Óƒ¿¿≈«¿»ƒƒ«»»∆ƒ≈«¿»»¿»∆»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,Ï‡¯NÈ el‡ ,‰ÎÏÓÓ ÏlÁ,יט (שמות ƒ≈«¿»»≈ƒ¿»≈¿»¿«¿»«
È¯NÂ‰ו) .LB„˜ ÈB‚Â ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏ eÈ‰z Ìz‡Â :¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒ¿»¿»∆»

e‡a ‡ÏL „Ú ‡ˆBÓ z‡ ,ÔÏÚÓ ÏL ÌÈ¯N el‡≈»ƒ∆«¿»«¿≈«∆…»
‡ÏL ‰·eLz eNÚ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‰ÈÓ¯È ‰È‰ ÌÈ‡BO‰«…¿ƒ»»ƒ¿¿»≈»∆¬¿»∆…
ÔÈÏBÎi ‰Ó ÌÈ‡BO‰ e‡·È Ì‡ BÏ e¯Ó‡ ,˙eÏba eÎÏz≈¿«»»¿ƒ»…«…¿ƒ«¿ƒ
,‡iÓ ˙ÓBÁ dÏ ÛÈwÓ ‡‡ ¯Ó‡ „Á ,eÏ ˙BNÚÏ«¬»«¬«¬»«≈»««»
‡È¯ÁÂ ,‡¯e ˙ÓBÁ dÏ ÛÈwÓ ‡‡ ¯Ó‡ ‡È¯ÁÂ»√ƒ»¬«¬»«≈»«»»√ƒ»
LB„w‰ e‰Ï ¯Ó‡ ,‡ÏÊ¯t ˙ÓBÁ dÏ ÛÈwÓ ‡‡ ¯Ó‡¬«¬»«≈»««¿¿»¬«¿«»
LB„w‰ „ÓÚ ,ÔÈLnzLÓ Ôez‡ È„È„a ‡e‰ Ce¯a»¿ƒƒ«ƒ¿«¿ƒ»««»
‡ÈÓ ÏÚc ,ÌÈÎ‡ÏÓ ÏL Ì˙BÓL ˙‡ ‰pLÂ ‡e‰ Ce¯a»¿ƒ»∆¿»∆«¿»ƒ¿««»
eÈ‰Â ,‡ÏÊ¯t ÏÚ „·Ú ‡¯e ÏÚ„e ‡¯e ÏÚ „·Ú¬««»¿«»¬«««¿¿»¿»
‡„‰ ,Ì‰Ï ÔÈBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ ‰hÓlÓ Ì˙BÓL ÔÈ¯ÈkÊÓ«¿ƒƒ¿»ƒ¿«»¿…»ƒ»∆¬»

Î„ ‡e‰·È˙(כח מג, ÔÂÈÎÂ(ישעיה ,L„˜ È¯N ÏlÁ‡Â : ƒ¿ƒ«¬«≈»≈…∆¿≈»
¯N ÔÈ¯ÈkÊÓ eÏÈÁ˙‰ ÌÈ‡BO‰ e‡·e ˙BBÚ‰ eÓ¯bL∆»¿»¬»«…¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ«
ÈÏÈÁa ˙ÈÏ dÈÏ ¯Ó‡ ,ÔÏt ‡iÏÈÓ ÔÏ „È·Ú ‡˙È‡ ÔÏt¿»ƒ»¬ƒ»ƒ«»¿»¬«≈≈¿≈ƒ

.dÈÓ ÌÈ¯ÈÓ ‡‡c«¬»≈ƒƒ«

‰Ê ,‰ÎÏÓÓ ÏlÁ .‰È¯NÂ ‰ÎÏÓÓ ÏlÁ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ≈«¿»»¿»∆»ƒ≈«¿»»∆
.‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ¯N el‡ ,‰È¯NÂ ,‰„e‰È CÏÓ ‰i˜„ƒ̂¿ƒ»∆∆¿»¿»∆»≈»ƒ∆«¿»

Â,Ô‰ ˙B¯˜ ¯NÚ .Ï‡¯NÈ Ô¯˜ Ïk Û‡ È¯Áa Ú„b .»«»√ƒ«…∆∆ƒ¿»≈∆∆¿»≈
,ÛÒBÈ ÏL B¯˜ ,˜ÁˆÈ ÏL B¯˜ ,Ì‰¯·‡ ÏL B¯«̃¿∆«¿»»«¿∆ƒ¿»«¿∆≈
,‰p‰k ÏL d¯˜ ,‰¯Bz ÏL d¯˜ ,‰LÓ ÏL B¯«̃¿∆∆«¿»∆»«¿»∆¿À»

˙Èa ÏL B¯˜ ,‰‡e· ÏL d¯˜ ,‰ÈÂÏ ÏL d¯«̃¿»∆¿ƒ»«¿»∆¿»«¿∆≈
ÏL B¯˜ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .Ï‡¯NÈ ÏL B¯˜ ,Lc˜n‰«ƒ¿»«¿∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ«¿∆

¯Ó‡pL ,Ì‰¯·‡ ÏL B¯˜ .ÁÈLÓ(א ה, Ì¯k(ישעיה : »ƒ««¿∆«¿»»∆∆¡«∆∆
,˜ÁˆÈ ÏL B¯˜ .ÔÓL Ôa Ô¯˜a È„È„ÈÏ ‰È‰»»ƒƒƒ¿∆∆∆»∆«¿∆ƒ¿»

¯Ó‡pL(יג כב, ÏL(בראשית B¯˜ ,ÂÈ¯˜a C·qa ÊÁ‡ : ∆∆¡«∆¡««¿«¿«¿»«¿∆
¯Ó‡pL ,ÛÒBÈ(יז לג, ˜¯B(דברים .ÂÈ¯˜ Ì‡¯ È¯˜Â : ≈∆∆¡«¿«¿≈¿≈«¿»«¿

·È˙Îc ,‰LÓ ÏL(כט לד, ÂÈt.(שמות ¯BÚ Ô¯˜ Èk : ∆∆ƒ¿ƒƒ»«»»
·È˙Îc ,‰¯Bz ÏL d¯˜(ד ג, BÏ.(חבקוק B„iÓ ÌÈ¯˜ : «¿»∆»ƒ¿ƒ«¿«ƒƒ»

·È˙Îc ,‰p‰k ÏL d¯˜(ט קיב, Ìe¯z(תהלים B¯˜ : «¿»∆¿À»ƒ¿ƒ«¿»
¯Ó‡pL ,‰iÂÏ ÏL d¯˜ .„B·Îa(ה כה, א הימים :(דברי ¿»«¿»∆¿ƒ»∆∆¡«

ÌÈ‰Ï‡‰ È¯·„a CÏn‰ ‰ÊÁ ÔÓÈ‰Ï ÌÈ· ‰l‡ Ïk»≈∆»ƒ¿≈»…∆«∆∆¿ƒ¿≈»¡…ƒ
·È˙Îc ,‰‡e· ÏL d¯˜ .Ô¯˜ ÌÈ¯‰Ï(א ב, א :(שמואל ¿»ƒ»∆«¿»∆¿»ƒ¿ƒ

·È˙Îc ,Lc˜n‰ ˙Èa ÏL B¯˜ .'‰a È¯˜ ‰n¯ תהלים) »»«¿ƒ««¿∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ
כב) Ï‡¯NÈ,כב, ÏL B¯˜ ,È˙ÈÚ ÌÈÓ¯ È¯wÓe :ƒ«¿≈≈ƒ¬ƒ»ƒ«¿∆ƒ¿»≈
¯Ó‡pL(יד קמח, ‡ÌÈ¯ÓB(תהלים LÈÂ .BnÚÏ Ô¯˜ Ì¯ÈÂ : ∆∆¡«¿»∆∆∆¿«¿≈¿ƒ

¯Ó‡pL ,ÁÈLÓ ÏL B¯˜(י ב, א ÊÚ(שמואל ÔzÈÂ : «¿∆»ƒ«∆∆¡«¿ƒ∆…
ÔL‡¯a ˙Be˙ eÈ‰ ÔlÎÂ .BÁÈLÓ Ô¯˜ Ì¯ÈÂ BkÏÓÏ¿«¿¿»∆∆∆¿ƒ¿À»»¿¿…»
‡e‰ ‡„‰ ,Ô‰Ó eÏh e‡ËÁL ÔÂÈÎÂ ,Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿≈»∆»¿ƒ¿≈∆¬»
˙Bn‡Ï ezÂ ,Ï‡¯NÈ Ô¯˜ Ïk Û‡ È¯Áa Ú„b :·È˙Î„ƒ¿ƒ»«»√ƒ«…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿À

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÏBÚ‰(כ ז, ˜¯i‡(דניאל ÏÚÂ : »»¬»ƒ¿ƒ¿««¿«»
dÓ„˜ ÔÓ ‰ÏÙe ˙˜ÏÒ È„ È¯Á‡Â dL‡¯· È„ ¯NÚ¬«ƒ¿≈«¿»√ƒƒƒ¿«¿«»ƒ√»«
‡˙eÎÏÓ dpÓ ¯NÚ ‡i¯˜Â dÈ¯˙a ·È˙Îe ,˙Ïz¿»¿ƒ«¿≈¿«¿«»¬«ƒ««¿»
‡LÈ ‡e‰Â Ô‰È¯Á‡ Ìe˜È Ô¯Á‡Â ÔeÓ˜È ÔÈÎÏÓ ‰¯NÚ«¿»«¿ƒ¿À¿»√»¿«¬≈…¿ƒ¿≈
ÔÈNBÚ Ï‡¯NiLÎe .ÏtL‰È ÔÈÎÏÓ ‰˙Ï˙e ‡ÈÓ„˜ ÔÓƒ«¿»≈¿»»«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ
‡„‰ ,ÌÓB˜ÓÏ Ô¯ÈÊÁÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰·eLz¿»«»»«¬ƒ»ƒ¿»¬»

·È˙Î„ ‡e‰(יא עה, ‡‚Úc(תהלים ÌÈÚL¯ È¯˜ ÏÎÂ : ƒ¿ƒ¿»«¿≈¿»ƒ¬«≈«
ÏL B˜Ècˆ ÚcbL ˙B¯w‰ ,˜Ècˆ ˙B¯˜ ‰ÓÓB¯z¿«¿»«¿«ƒ«¿»∆ƒ««ƒ∆
ÌÓB¯iLÎÏ ,ÌÓB˜ÓÏ Ô¯ÈÊÁÓ ‡e‰ È˙ÓÈ‡ ,ÌÏBÚ»≈»««¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿∆¿≈

·È˙Îc ,BÁÈLÓ Ô¯˜ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰(י ב, א :(שמואל «»»∆∆¿ƒƒ¿ƒ
BÈÓÈ ¯BÁ‡ ·ÈL‰ .BÁÈLÓ Ô¯˜ Ì¯ÈÂ BkÏÓÏ ÊÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈…¿«¿¿»≈∆∆¿ƒ≈ƒ»¿ƒ
ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ ÌLa ‰È¯ÊÚ Èa¯ .·ÈB‡ ÈtÓƒ¿≈≈«ƒ¬«¿»¿≈«ƒ¿»¿«ƒƒ
,ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡BN eÒÎÂ ˙BBÚ eÓ¯bL ÔÂÈk ¯Ó‡»«≈»∆»¿¬¿ƒ¿¿¿ƒƒ»«ƒ
ÔB‰È„È e˙ÙÎÂ Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰È¯Bab eÏË»¿ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¿»¿¿≈

‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,ÔB‰È¯BÁ‡Ï(טו צא, :(תהלים «¬≈»««»»
ÔÈÈe¯L Èa ÂÈLÎÚÂ ,‰¯Bza Èz·˙k ,‰¯ˆ· ÈÎ‡ BnÚƒ»…ƒ¿»»»«¿ƒ«»¿«¿»»«¿ƒ
,BÈÓÈ ¯BÁ‡ ·ÈL‰ ÏBÎÈ·k ,ÁÂ¯a È‡Â ¯Úˆa¿«««¬ƒ¿∆«ƒ¿»≈ƒ»¿ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ï‡i„Ï d˙B‡ ‰lb ÛBq·Ïe דניאל) ¿«ƒ»»¿»ƒ≈¬»ƒ¿ƒ
יג) ÔBaLÁÂ,יב, ÔÈc ÔzÏ BÏ ¯Ó‡ ,ıwÏ CÏ ‰z‡Â :¿«»≈«≈»«ƒ≈ƒ¿∆¿

‰Á‰Â BÏ ¯Ó‡ .Áe˙Â ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡»««»»¿»«»««¬»»
ÌÚ ,ÈÓ ÌÚ BÏ ¯Ó‡ ,„ÓÚ˙Â BÏ ¯Ó‡ ,ÌÏBÚÏ¿»»«¿«¬…»«ƒƒƒ
ÌÚ ,EÏ¯‚Ï BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈÚL¯‰ ÌÚ B‡ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒƒ»¿»ƒ»«¿…»¿ƒ
˙È¯Á‡a B‡ ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡a BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ»«¿«¬ƒ«»ƒ¿«¬ƒ
‡È‰L ÔÈÓÈ d˙B‡ ,ÔÈÓi‰ ı˜Ï BÏ ¯Ó‡ ,ÔÈÓi‰«»ƒ»«¿≈«»ƒ»»ƒ∆ƒ
˙‡ ÈzÏ‡b Èa ˙‡ ÈzÏ‡b .ÈÈÓÈÏ Èz˙ ı˜ ˙„aÚLÓ¿À¿∆∆≈»«ƒƒƒƒ»«¿ƒ∆»«»«¿ƒ∆

„Âc ¯Ó‡L ‡e‰Â ,ÈÈÓÈ(ז ס, ÔeˆÏÁÈ(תהלים ÔÚÓÏ : ¿ƒƒ¿∆»«»ƒ¿««≈»¿
.ÈÚÂ EÈÓÈ ‰ÚÈLB‰ EÈ„È„È¿ƒ∆ƒ»¿ƒ¿«¬≈ƒ
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ÊÈa¯ ¯Ó‡ ,·È·Ò ‰ÏÎ‡ ‰·‰Ï L‡k ·˜ÚÈa ¯Ú·iÂ .«ƒ¿«¿«¬…¿≈∆»»»¿»»ƒ»««ƒ
da LÈb¯Ó ÔÈ‡ ‰‡a ˙eÚ¯t‰Lk ,LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ¿∆«À¿»»»≈«¿ƒ»
.‰·‰Ï L‡k ·˜ÚÈa ¯Ú·iÂ ,‡ÓÚË È‡Ó ,·˜ÚÈ ‡l‡∆»«¬…««¿»«ƒ¿«¿«¬…¿≈∆»»
‡„‰ ,·˜ÚÈ ‡Ï‡ da LÈb¯Ó ÔÈ‡ ‰‡a ‰·Bh‰LÎe¿∆«»»»≈«¿ƒ»∆»«¬…¬»

·È˙Î„ ‡e‰(ז יד, Ï‡¯NÈ.(תהלים ÁÓNÈ ·˜ÚÈ Ï‚È : ƒ¿ƒ»≈«¬…ƒ¿«ƒ¿»≈

ÁeLÏt ‡Ï Ô‰ ¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ ,·ÈB‡k BzL˜ C¯c .»««¿¿≈«ƒ«¿»«≈…»¿
.Ì‰È¯Á‡ ‰LÏt ‡Ï ÔÈc‰ ˙cÓ Û‡ ÔÈc‰ ˙cÓ ¯Á‡««ƒ««ƒ«ƒ««ƒ…»¿»«¬≈∆

¯Ó‡pL ,ÔÈc‰ ˙cÓ ¯Á‡ eLÏt ‡Ï Ì‰(א יא, :(במדבר ≈…»¿««ƒ««ƒ∆∆¡«
‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ÌÈ‡˙Ó ,ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ«¿ƒ»»¿ƒ¿…¿ƒƒ¿…¿ƒ≈¿ƒ»∆»

,ÌÈ‡˙Ók(י ה, ‚·Ïe,(הושע È‚ÈqÓk ‰„e‰È È¯N eÈ‰ : ¿ƒ¿…¿ƒ»»≈¿»¿«ƒ≈¿
,È‚ÈqÓk ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ È‚ÈqÓ(טז ד, Èk(הושע : «ƒ≈≈¿ƒ»∆»¿«ƒ≈ƒ

‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ‰¯¯Ò ‰¯Ù Èk ,‰¯¯Ò ‰¯Ùk¿»»…≈»ƒ»»…≈»≈¿ƒ»∆»
C¯c ,Ì‰È¯Á‡ ‰LÏt ‡Ï ÔÈc‰ ˙cÓe ,‰¯¯Ò ‰¯Ùk¿»»…≈»ƒ««ƒ…»¿»«¬≈∆»«

.·ÈB‡k ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ·ÈB‡ BzL«̃¿≈≈¿ƒ»∆»¿≈

,‰Ú¯t ‰Ê ,·ÈB‡k BzL˜ C¯c ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»««¿¿≈∆«¿…
¯Ó‡pL(ט טו, Ê‰(שמות ,¯ˆk BÈÓÈ ·v .·ÈB‡ ¯Ó‡ : ∆∆¡«»«≈ƒ»¿ƒ¿»∆

¯Ó‡pL ,ÔÓ‰(ו ז, ÈB‡Â·.(אסתר ¯ˆ LÈ‡ : »»∆∆¡«ƒ«¿≈
·È˙Îc ,ÂNÚ ‰Ê ,·ÈB‡k BzL˜ C¯c ,¯Á‡ ¯·c יחזקאל) »»«≈»««¿¿≈∆≈»ƒ¿ƒ

ב) ¯Èaלו, ,ÔÈÚ ÈcÓÁÓ Ïk ‚¯‰iÂ .·ÈB‡‰ ¯Ó‡ ÔÚÈ :««»«»≈««¬……«¬«≈»ƒ«ƒ
ÏÚ ÌÈ·È·Á Ô‰L ÌÈ· el‡ ¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È ¯a ÌeÁz«¿«ƒ¿¿»»«≈»ƒ∆≈¬ƒƒ«
ÔÈ¯„‰Ò el‡ È¯Ó‡ Ôa¯ .Ì‰lL ÔÈÚ‰ ÏbÏ‚k Ì˙B·‡¬»¿«¿«»«ƒ∆»∆«»»»¿≈≈«¿∆¿ƒ
ÔBiˆ ˙a Ï‰‡a .ÔÈÚ‰ ÏbÏ‚k Ï‡¯NÈ ÏÚ ÔÈ·È·Á Ô‰L∆≈¬ƒƒ«ƒ¿»≈¿«¿«»«ƒ¿…∆«ƒ
Úa¯‡Â ‰·BËÏ Ô‰ ˙BÎÈÙL Úa¯‡ ,B˙ÓÁ L‡k CÙL»«»≈¬»«¿«¿ƒ≈¿»¿«¿«
,‰·BËÏ ˙BÎÈÙL Úa¯‡ ,‰Ú¯Ï Ô‰ ˙BÎÈÙL¿ƒ≈¿»»«¿«¿ƒ¿»

¯Ó‡pL(י יב, LBÈ·(זכריה ÏÚÂ „Âc ˙Èa ÏÚ ÈzÎÙLÂ : ∆∆¡«¿»«¿ƒ«≈»ƒ¿«≈
.ÌÈeÁ˙Â ÔÁ Áe¯ ÌÈÏLe¯È(א ג, ‡È¯Á(יואל ‰È‰Â : ¿»»ƒ«≈¿«¬ƒ¿»»«¬≈

ÏÚ Ì‚Â 'Â‚Â ¯Na Ïk ÏÚ ÈÁe¯ ˙‡ CBtL‡ ÔÎ≈∆¿∆ƒ«»»»¿««
˙‡ CBtL‡ ‰Ó‰‰ ÌÈÓia ˙BÁÙM‰ ÏÚÂ ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ¿««¿»«»ƒ»≈»∆¿∆

.ÈÁe¯(כט לט, ‡L¯(יחזקאל Ì‰Ó Èt „BÚ ¯ÈzÒ‡ ‡ÏÂ : ƒ¿…«¿ƒ»«≈∆¬∆
.ÌÈ‰Ï‡ È„‡ Ì‡ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÏÚ ÈÁe¯ ˙‡ ÈzÎÙL»«¿ƒ∆ƒ«≈ƒ¿»≈¿À¬…»¡…ƒ

¯Ó‡pL ,‰Ú¯Ï ˙BÎÈÙL Úa¯‡Â(כה מב, CtLiÂ(ישעיה : ¿«¿«¿ƒ¿»»∆∆¡««ƒ¿…
·È˙k Ï‡˜ÊÁÈ·e .Bt‡ ‰ÓÁ ÂÈÏÚ(ח ט, :(יחזקאל »»≈»«ƒ∆¿≈¿ƒ

·È˙Îe .ÌÈÏLe¯È ÏÚ E˙ÓÁ ˙‡ EkÙLa(יא ד, :(איכה ¿»¿¿∆¬»¿«¿»»ƒ¿ƒ
CÙL :ÔÈ„‰Â .Bt‡ ÔB¯Á CÙL B˙ÓÁ ˙‡ '‰ ‰lkƒ»∆¬»»«¬«¿»≈»«

.B˙ÓÁ L‡k»≈¬»
Ë¯Á‡ eLÏt ‡Ï Ô‰ e·i‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,·ÈB‡k '‰ ‰È‰ .»»¿≈»««ƒ«¿≈…»¿««

,ÔÈc‰ ˙cÓÌ‰ .Ì‰È¯Á‡ ‰LÏt ‡Ï ÔÈc‰ ˙cÓ Û‡ ƒ««ƒ«ƒ««ƒ…»¿»«¬≈∆≈
ÌÚ‰ È‰ÈÂ :·È˙Îc ,ÔÈc‰ ˙cÓ ¯Á‡ eLÏt ‡Ï…»¿««ƒ««ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»»
.ÌÈ‡˙Ók ‡l‡ Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ÌÈ‡˙Ó ,ÌÈ‡˙Ók¿ƒ¿…¿ƒƒ¿…¿ƒ≈¿ƒ»∆»¿ƒ¿…¿ƒ
,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ È‚ÈqÓ ,Ïe·‚ È‚ÈqÓk ‰„e‰È È¯N eÈ‰»»≈¿»¿«ƒ≈¿«ƒ≈≈¿ƒ»
·È˙k ÔÈ‡ ‰¯¯Ò ‰¯t ,‰¯¯Ò ‰¯Ùk Èk .È‚ÈqÓk ‡l‡∆»¿«ƒ≈ƒ¿»»…≈»»»…≈»≈¿ƒ
‰LÏt ‡Ï ÔÈc‰ ˙cÓ Û‡ .‰¯¯Ò ‰¯Ùk ‡l‡ ,Ô‡k»∆»¿»»…≈»«ƒ««ƒ…»¿»
ÔÈ‡ ·ÈB‡ '‰ ‰È‰ ,·ÈB‡k '‰ ‰È‰ :·È˙Îc ,Ì‰È¯Á‡«¬≈∆ƒ¿ƒ»»¿≈»»≈≈
Ïk Úla Ï‡¯NÈ Úla .·ÈB‡k ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k¿ƒ»∆»¿≈ƒ«ƒ¿»≈ƒ«»
Èa¯ ÌLa BaÏÁ Èa¯ ÌLa ‰ÈÎ¯a Èa¯ ,‰È˙BÓ¯‡«¿¿∆»«ƒ¿∆¿»¿≈«ƒ∆¿¿≈«ƒ

,Ï‡¯NÈ eÏb ˙BÓB˜Ó ‰LÏLÏ ,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL¿≈««¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»≈
·È˙Îc ,ÔBÈËaÓÒ ¯‰ ÔÓ ÌÈÙÏ „Á‡(ט מט, :(ישעיה ∆»ƒ¿ƒƒ¿««¿«¿ƒ¿ƒ

ıeÁ „Á‡ .eÏb‰ CLÁa ¯L‡Ï e‡ˆ ÌÈ¯eÒ‡Ï ¯Ó‡Ï≈…«¬ƒ≈«¬∆«∆ƒ»∆»
e„¯iL el‡ ,eÚ¯È ÌÈÎ¯c ÏÚ ,ÔBÈËaÓÒ ¯‰ ÔÓƒ¿««¿«¿«¿»ƒƒ¿≈∆»¿
el‡ ,Ì˙ÈÚ¯Ó ÌÈÈÙL ÏÎ·e .ÔÙÈw‰Â ÔÚ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿ƒƒ»¿»¿»ƒ«¿ƒ»≈
‰i‡z ‰„e‰È ˙·a ·¯iÂ .‡ÈÎBË‡ ÈÙ„Ï eÏbL∆»¿»¿≈«¿¿»«∆∆¿«¿»«¬ƒ»

.ÌÈÙÈÎÒ ÌÈÙeÎÒ ,‰i‡Â«¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ

È‰p‚k ¯Ó‡ ‡ÈÁ Èa¯a ‡ÓÁ Èa¯ ,BkN Ôbk ÒÓÁiÂ .««¿…««À«ƒ»»¿«ƒ¬ƒ»»«¿ƒ»
ÈÓÁ ¯a ÔBÚÓL Èa¯Â ,d˜¯È ÔÈaÏ‰Â dÈÚÓ ÒÓÁpL∆∆¿««¿»»¿ƒ¿ƒ«¿»¿«ƒƒ¿««¿»ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡k ¯Ó‡(כט ג, :(בראשית »«¿»»»ƒ¿»¿«¿»«
.'Â‚Â Ì„‡‰ ˙‡ L¯‚ÈÂ«¿»∆∆»»»

‰ÎÎL Ï‡¯NÈ eÏ‚L ÔÂÈk ,·È˙k BkN e‰a‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»À¿ƒ≈»∆»ƒ¿»≈»¿»
„ÚBÓ ÔBiˆa '‰ ÁkL .‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏL B˙ÓÁ¬»∆«»»ƒ«¿ƒ≈
ÁkLÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L ¯LÙ‡ ,˙aLÂ¿«»∆¿»∆«»»¿«≈«
ÂÈ˙B„ÚBÓ ‡l‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰È˙B˙aLÂ Ì‰È˙B„ÚBÓ¬≈∆¿«¿≈∆∆ƒ¿»≈∆»¬»
‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰Ï ‡„aL Ë· Ôa ÌÚ·¯È ÏL ÂÈ˙B˙aLÂ¿«¿»∆»»¿»∆¿»∆»»»∆¬»

·È˙Î„(לג יב, א lÓ·„(מלכים .BalÓ ‡„a ¯L‡ L„Áa : ƒ¿ƒ«…∆¬∆»»ƒƒƒ¿«
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,·È˙k(לח כג, aL˙˙(ויקרא „·lÓ : ¿ƒ¿»¿«¿»«ƒ¿««¿…

,e‰i˜„ˆ ‰Ê CÏÓ ,Ô‰ÎÂ CÏÓ Bt‡ ÌÚÊa ı‡iÂ .'‰«ƒ¿«¿«««∆∆¿…≈∆∆∆ƒ¿ƒ»
.‰ÈÒÁÓ Ôa ‰È¯L ‰Ê Ô‰ÎÂ¿…≈∆¿»»∆«¿≈»

‡È,¯Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa¯ ÌLa ÈbÁ Èa¯ ,BÁaÊÓ '‰ ÁÊ .»«ƒ¿¿«ƒ««¿≈«ƒƒ¿»»«
e‰eËÈ˜‰ ,CÏnÏ ˙BÁÏL eÎ¯ÚL ‰È„Ó È·Ïƒ¿≈¿ƒ»∆»¿À¿»«∆∆ƒ¿ƒ
È˙B‡ ÔÈËÈ˜Ó Ìz‡ ÌeÏk CÏn‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ .ÔÏ·Òe¿»»»«»∆«∆∆¿«∆«¿ƒƒƒ
ÔB¯Ë ÔBÎÏ ‡‰ ,ÈÏ ÌzÎ¯ÚL ÔÁÏL ÏÈ·La ‡l‡∆»ƒ¿ƒÀ¿»∆¬«¿∆ƒ≈¿¿
ÌeÏk ,Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ Ck .ÔBÎÈt‡a¿«≈»»««»»¿ƒ¿»≈¿
Ìz·¯˜‰L ˙Ba¯˜ ÏÈ·La ‡l‡ È˙B‡ ÔÈÒÈÚÎÓ Ìz‡«∆«¿ƒƒƒ∆»ƒ¿ƒ»¿»∆ƒ¿«¿∆
ÁÊ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔBÎÈt‡a ÔB¯Ë ÔBÎÏ ‡‰ ,ÈÏƒ≈¿¿¿«≈¬»ƒ¿ƒ»«
Èa¯Â BaÏÁ Èa¯Â ‰ÈÎ¯a Èa¯ .BLc˜Ó ¯‡ BÁaÊÓ '‰ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»«ƒ¿∆¿»¿«ƒ∆¿¿«ƒ
‡ˆBÓ z‡ ,¯Ó‡ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa e·i‡«¿¿≈«ƒ¿≈««¿»ƒ»««¿≈
˙Áz Ì‰È„È e˙ Lc˜n‰ ˙È·Ï ÌÈBb eÒÎpL ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ¿»»¿¿≈∆««
,eÙc‚Â eÙ¯ÁÂ ‰ÏÚÓ ÈtÏk Ì‰Èt eÎÙ‰Â ,Ì‰Èt¯Ú»¿≈∆¿»¿¿≈∆¿«≈«¿»¿≈¿¿ƒ¿
‡„‰ ,ı¯‡a ÌL‡¯Â Ô‰lL ÔÈÒ‡ÈÏb ÏL ¯bÒÓ eNÚÂ¿»«¿≈∆«¿»ƒ∆»∆¿…»»»∆¬»
ÏB˜ ‰È˙BÓ¯‡ ˙ÓBÁ ·ÈB‡ „Èa ¯ÈbÒ‰ :·È˙Î„ ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«≈…«¿¿∆»
Èa¯Â ‡Á‡ Èa¯Â ‡ÈÁ Èa¯ .„ÚBÓ ÌBÈk '‰ ˙È·a e˙»¿¿≈¿≈«ƒ¬ƒ»¿«ƒ«»¿«ƒ
‰ÏÙ ÏBw‰ B˙B‡ ÁkÓ ,È¯Ó‡ È‡pÈ Èa¯ ÌLa ‰L‡ÈÓ¿»»¿≈«ƒ««»¿≈ƒ…««»¿»

·È˙Îc ,Ï·a(ט כא, ÏÎÂ(ישעיה Ï·a ‰ÏÙ ‰ÏÙ : »∆ƒ¿ƒ»¿»»¿»»∆¿»
BaÏÁ Èa¯Â ‰ÈÎ¯a Èa¯ ,ı¯‡Ï ¯aL ‰È‰Ï‡ ÈÏÈÒt¿ƒ≈¡…∆»ƒ«»»∆«ƒ¿∆¿»¿«ƒ∆¿
Û‡ ,È¯Ó‡ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa e·i‡ Èa¯Â¿«ƒ«¿¿≈«ƒ¿≈««¿»ƒ»¿≈«
e˙ ÏB˜ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰˙NÚ Ôk Bf‰ ˙eÎÏÓ«¿«≈»¿»¬»ƒ¿ƒ»¿
Èa¯Â ‡Á‡ Èa¯Â ‡e‰ Èa¯ .„ÚBÓ ÌBÈk '‰ ˙È·a¿≈¿≈«ƒ»¿«ƒ«»¿«ƒ
ÏtÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ‡È‰ Û‡ È‡pÈ Èa¯ ÌLa ‰L‡ÈÓ¿»»¿≈«ƒ«««ƒ≈»¿ƒ»ƒ…

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÏBw‰ B˙B‡ ÁkÓ ‡l‡(מו נ, :(ירמיה ∆»ƒ…««¬»ƒ¿ƒ
ÏB˜ ¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ .Ï·· ‰Nt˙ ÏBwÓƒƒ¿¿»»∆«ƒ¿À«∆≈ƒ»«
,¯Bˆ ÏL ÏB„b C¯ÎÏ ‰ÏBÚ ‰ÏÙ‡Â ˙BLb¯Ó ˙B¯»̂«¿¿«¬≈»∆ƒ¿«»∆
‡e‰ ‡„‰ ,‚¯Ë˜Ó ÂNÚ ÏL BÏBwL ,‰nÏÂ¿»»∆∆≈»¿«¿≈¬»
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`dkiרכח zlibnl dax yxcn
dax dki`

·È˙Î„(ו סו, ˜ÏB(ישעיה ÏÎÈ‰Ó ÏB˜ ¯ÈÚÓ ÔB‡L ÏB˜ : ƒ¿ƒ»≈ƒ≈≈»
.ÂÈ·È‡Ï ÏeÓb ÌlLÓ '‰¿«≈¿¿…¿»

·ÈÈa¯ ¯Ó‡ ,ÔBiˆ ˙a ˙ÓBÁ ˙ÈÁL‰Ï '‰ ·LÁ .»«¿«¿ƒ««ƒ»««ƒ
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Êe¯k‰ ÔÓ ‡Ï ÔÁBÈ(לא לב, :(ירמיה »»…ƒ«¿¬»ƒ¿ƒ

¯·BÚ ‡e‰L Ì„‡k ÌÏÈ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,'Â‚Â Èt‡ ÏÚ Èkƒ««ƒ»««ƒƒ»¿»»∆≈
Â˜ LÈ ,Â˜ ‰Ë .BÓËÁ ˙‡ Ì˜BÚÂ ÛpËÓ ÌB˜Óa¿»¿À»¿≈∆»¿»»»≈»

‰·BËÏ ,‰Ú¯Ï Â˜ LÈÂ ‰·BËÏ(טז א, ËpÈ‰(זכריה Â˜Â : ¿»¿≈»¿»»¿»¿»ƒ»∆
B„È ·ÈL‰ ‡Ï .Â˜ ‰Ë ,ÔÈc ‰Ú¯Ï Â˜Â ,ÌÈÏLe¯È ÏÚ«¿»»ƒ¿»¿»»≈»»»…≈ƒ»
¯Ó‡c ‡e‰‰k ,eÏÏÓ‡ ÂcÁÈ ‰ÓBÁÂ ÏÁ Ï·‡iÂ ÚlaÓƒ«≈«««¬∆≈¿»«¿»À¿»¿«¿»«

.‡¯eL ¯·e ‡¯eL ‡Á‡ Èa¯c dÈ¯a ‡e‰ Èa«̄ƒ»¿≈¿«ƒ«»»«»

‚ÈÈÒBÈ Èa¯ ÌLa ‡e‰ Èa¯ ,‰È¯ÚL ı¯‡· eÚ·Ë .»¿»»∆¿»∆»«ƒ»¿≈«ƒ≈
ËÏL ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÔB¯‡Ï „B·k e˜ÏÁ ÌÈ¯ÚL ¯Ó‡»«¿»ƒ»¿»»»¿ƒ»…»«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,·ÈB‡ Ì‰a(ז כד, e‡N(תהלים : »∆≈¬»ƒ¿ƒ¿
„a‡ ‰È¯ÚL ı¯‡a eÚ·Ë CÎÈÙÏ ,ÌÎÈL‡¯ ÌÈ¯ÚL¿»ƒ»≈∆¿ƒ»»¿»»∆¿»∆»ƒ«
Ì‡ .‰¯Bz ÔÈ‡ ÌÈBb· ‰È¯NÂ dkÏÓ .‰ÈÁÈ¯a ¯aLÂ¿ƒ«¿ƒ∆»«¿»¿»∆»«ƒ≈»ƒ
‡e‰ ‡„‰ ,ÔÓ‡z ,ÌÈBba ‰ÓÎÁ LÈ Ì„‡ EÏ ¯Ó‡È…«¿»»≈»¿»«ƒ«¬≈¬»

·È˙Î„(ח א, e·˙e‰(עובדיה ÌB„‡Ó ÌÈÓÎÁ Èz„·‡‰Â : ƒ¿ƒ¿«¬«¿ƒ¬»ƒ≈¡¿»
:·È˙Îc ,ÔÓ‡z Ï‡ ,ÌÈBba ‰¯Bz LÈ .ÂNÚ ¯‰Ó≈«≈»≈»«ƒ««¬≈ƒ¿ƒ
È‡È· el‡ ,‰È‡È· .‰¯Bz ÔÈ‡ ÌÈBb· ‰È¯NÂ dkÏÓ«¿»¿»∆»«ƒ≈»¿ƒ∆»≈¿ƒ≈
‡Ï el‡Â el‡ ,˙Ó‡ È‡È· el‡ ,‰È‡È· Ìb .¯˜L∆∆«¿ƒ∆»≈¿ƒ≈¡∆≈¿≈…

.'‰Ó ÔBÊÁ e‡ˆÓ»¿¬≈

„È¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÔBiˆ ˙· È˜Ê eÓcÈ ı¯‡Ï e·LÈ .≈¿»»∆ƒ¿ƒ¿≈«ƒ»««ƒ∆¿»»
˙L¯t È„È ÏÚL ,EÈÈÚa ‰l˜ ÌÈ¯„ ˙L¯t È‰z Ï‡«¿ƒ»»«¿»ƒ«»¿≈∆∆«¿≈»»«
ÈÙÏ .e‰i˜„ˆ ÏL ‰ÏB„‚ È¯c‰Ò e‚¯‰ ÌÈ¯„¿»ƒ∆∆¿«¿∆¿≈¿»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰MÓÁ ÏÚ ¯v„Îe· CÏn‰ e‰pÓ ‰ÈÎÈ eÏbLk¿∆»¿»¿»ƒ»«∆∆¿«¿∆««¬ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈÎÏÓ(ג כז, ‡Ï(ירמיה ÌzÁlLÂ : ¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»∆
Ï‡Â ÔBnÚ Èa CÏÓ Ï‡Â ·‡BÓ CÏÓ Ï‡Â ÌB„‡ CÏÓ∆∆¡¿∆∆∆»¿∆∆∆¿≈«¿∆
ÌÈ‡a‰ ÌÈÎ‡ÏÓ „Èa ÔB„Èˆ CÏÓ Ï‡Â ¯ˆ CÏÓ∆∆…¿∆∆∆ƒ¿««¿»ƒ«»ƒ
˜ÈÙÂ ÏÈÏÚ ‰Â‰Â ,‰„e‰È CÏÓ e‰i˜„ˆ Ï‡ ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ∆ƒ¿ƒ»∆∆¿»«¬»»≈¿»≈
LÈÏ˙c dÈÁkL‡Â dÈa‚Ï ÏÈÏÚ „Á ‡ÓBÈ ,eL¯ ÈÏa¿ƒ¿»«¬≈¿«≈¿«¿¿≈¿»≈
ÚazLÈ‡ dÈÏ ¯Ó‡ ,ÈÁ ‡e‰Lk ÏÈÎ‡Â ‡·¯‡ ¯Na¿««¿¿»¿»≈¿∆«¬«≈ƒ¿««
‰n·e .dÈÏ ÚazLÈ‡Â ,ÈÏ ÌÒ¯ÙÓ z‡ ˙ÈÏc ÈÏƒ¿≈«¿¿«¿≈ƒ¿ƒ¿««≈«∆
.ÈÓÈt‰ ÁaÊÓa ¯Ó‡ ‡ÈÁ Èa¯a ÈÒBÈ Èa¯ ,BÚÈaL‰ƒ¿ƒ«ƒ≈¿«ƒ¬ƒ»»«¿ƒ¿≈««¿ƒƒ
¯v„Îe·a dÈÏ ÔÈ˙¯ÙÓe ÔÈ·˙È ÔÈÎÏÓ ‰LÓÁ ÔBÂ‰Â«¬«¿»«¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿«¿∆«
‡˙eÎÏÓ dÈÏ ‡ÈÈ‡È ‡Ï dÈÏ È¯Ó‡Â e‰i˜„ˆ Ì„√̃»ƒ¿ƒ»¿»¿≈≈»»¬»≈«¿»
ÏL BÚ¯fÓ z‡„ ‡˙eÎÏÓ ‡ÈÈ‡È CÏ ‡l‡ ¯v„Îe·Ïƒ¿«¿∆«∆»»»¬»«¿»¿«¿ƒ«¿∆
‡‡ ¯Ó‡Â ¯v„Îe·Ï dÈ˙¯ÙÓ ‡e‰ Û‡ ,„Âc»ƒ«¿»¿≈ƒ¿«¿∆««¬«¬»
ÔeÁÏL ,ÏÈÎ‡Â ‡·¯‡ ¯Na LÈÏz ‰Â‰c dÈzÈÓÁ¬ƒ≈«¬»»≈¿««¿¿»¿»≈»¿
ÏÈÏÚ ‰Â‰c ‰‡„e‰È ‡e‰‰ ‡kÏÓÏ dÈÏ Ôe¯Ó‡Â „iÓƒ»«¬»≈¿«¿»«¿»»«¬»»≈
dÈzÈÓÁ ‡‡ ÔÏ ¯Ó‡ CÓ„˜ eL¯ ÈÏa ˜ÈÙÂ¿»≈¿ƒ¿√»»¬«»¬»¬ƒ≈
‡„‰ ,ÏÈÎ‡Â ‡·¯‡ ¯Na LÈÏz ‰Â‰c ¯v„Îe·Ïƒ¿«¿∆««¬»»≈¿««¿¿»¿»≈¬»

·È˙Î„ ‡e‰(כ כד, ב CÏÓa(מלכים e‰i˜„ˆ „¯ÓiÂ : ƒ¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿ƒ»¿∆∆
e‡ˆÈÂ ,‡ÈÎBË‡ ÏL ÈÙ„a ·LÈÂ ‡a „iÓ .Ï·a»∆ƒ»»¿»«¿»¿≈∆«¿¿»¿»¿
Ì‰L Ì˙B‡ ‰‡¯L ÔÂÈk ,B˙‡¯˜Ï ‰ÏB„‚ È¯c‰Ò«¿∆¿≈¿»ƒ¿»≈»∆»»»∆≈

Ì‰Ï e‡ÈˆB‰Â ¯Êb ,‰¯eˆ ÏL Ì„‡ Èa ÌlkÀ»¿≈»»∆»»«¿ƒ»∆
,‰¯Bz‰ ˙‡ ÈÏ eL¯c Ì‰Ï ¯Ó‡ ,Ô·ÈLB‰Â ˙B‡¯cz«̃∆¿»¿ƒ»»«»∆ƒ¿ƒ∆«»
d˙B‡ ÔÈÓb¯˙Óe ‰L¯Ùe ‰L¯t ÔÈ¯B˜ eÈ‰ „iÓƒ»»ƒ»»»»»»¿«¿¿ƒ»

ÌÈ¯„ ˙L¯ÙÏ eÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ,ÂÈÙÏ(ג ל, :(במדבר ¿»»¿≈»∆ƒƒ¿»»«¿»ƒ
,dÈa ¯„‰ÓÏ ÈÚa È‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡ ,¯„ ¯cÈ Èk LÈ‡ƒƒƒ…∆∆¬«¿ƒ»≈¿∆¡«≈
˙‡ BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁ Ïˆ‡ CÏÈ BÏ e¯Ó‡ ,Â‡Ï B‡ ÏÈÎÈ»≈»»¿≈≈≈∆»»«ƒ∆
‰i˜„ˆÏ Ìz¯z‰ Ìz‡L È‡ ‰ÓBc Ì‰Ï ¯Ó‡ .B¯cƒ¿»«»∆∆¬ƒ∆«∆ƒ«¿∆¿ƒ¿ƒ»

L ‰Úe·M‰‡„‰ ,ı¯‡Ï Ô„È¯B‰Â ¯Êb „iÓ ,ÈÏ ÚaLp «¿»∆ƒ¿«ƒƒ»»«¿ƒ»»»∆¬»
eÏÚ‰ .ÔBiˆ ˙· È˜Ê eÓcÈ ı¯‡Ï e·LÈ :·È˙Î„ ‡e‰ƒ¿ƒ≈¿»»∆ƒ¿ƒ¿≈«ƒ∆¡
,Ì‰¯·‡ ÏL B˙eÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ eÏÈÁ˙‰ ,¯ÙÚ»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿∆«¿»»

·È˙Îc(כז יח, ÌÈwN,(בראשית e¯‚Á .¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ‡Â : ƒ¿ƒ¿»…ƒ»»»≈∆»¿«ƒ
·È˙Îc ,·˜ÚÈ ÏL B˙eÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ eÏÈÁ˙‰,לז (בראשית ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿∆«¬…ƒ¿ƒ

Ô¯ÚNלד) e¯L˜ Ì‰Ï eNÚ ‰Ó .ÂÈ˙Óa ˜N ÌNiÂ :«»∆«¿»¿»∆»»∆»¿¿»»
„ÚÂ ÌÈÏLe¯ÈÓ Ì˙B‡ ÔÈˆÈ¯Ó eÈ‰Â Ì‰ÈÒeÒ È·Êa¿«¿≈≈∆¿»¿ƒƒ»ƒ»«ƒ¿«
˙Ïe˙a ÔL‡¯ ı¯‡Ï e„È¯B‰ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,„eÏ¬»ƒ¿ƒƒ»∆∆…»¿…

.ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ

ÂËÌÈÒB˜ÈÒ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÈÈÚ ˙BÚÓc· eÏk .»«¿»≈«»««ƒ∆¿»»ƒƒ
˙ÚÓ„Â ,Ïc¯Á‰ ˙ÚÓ„Â ,Ìq‰ ˙ÚÓc ,ÔÈÚÏ ÔzÈƒ«»«ƒƒ¿«««¿ƒ¿«««¿»¿ƒ¿«
˙BÚÓ„ ‰LÏL .ÔlkÓ ‰ÙÈ ˜BÁO‰ ˙ÚÓ„Â ,˙È¯BÏÈƒ̃ƒ¿ƒ¿««¿…»»ƒÀ»¿»¿»
˙Èa ˙ÚÓ„Â ,‰ÈÎa‰ ˙ÚÓ„Â ,ÔLÚ‰ ˙ÚÓc :˙BÚ»̄ƒ¿«∆»»¿ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«≈
‰M‡a ‰NÚÓe .ÌlkÓ ‰L˜ ˙¯ÁLz ÏLÂ ,‡qk‰«ƒ≈¿∆ƒ¿…∆»»ƒÀ»«¬∆¿ƒ»
ÂÈÏÚ ‰ÎBa ‰˙È‰Â ,˙Óe ˙¯ÁLz Ôa dÏ ‰È‰L ˙Á‡««∆»»»≈ƒ¿…∆≈¿»¿»»»»
‡ÈÈÒ‡ Èa‚Ï ˙ÏÊ‡ ,‰ÈÈÚ ÈÒÈ¯ e¯LpL „Ú ˙BÏÈla«≈«∆»¿ƒ≈≈∆»»¿«¿«≈«¿»
ı¯‡Ï CtL .‰ÓLpÓ z‡Â ÈÏÁk ÔÓ ÈÏeÁk dÏ ¯Ó‡¬««¿ƒƒ«¬ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ¿«»»∆
,˙Óe ˙¯ÁLz Ôa BÏ ‰È‰L „Á‡ LÈ‡a ‰NÚÓ ,È„·k¿≈ƒ«¬∆¿ƒ∆»∆»»≈ƒ¿…∆≈
¯Ó‡ ,dÈ„·k ˙Ác „Ú ,˙BÏÈla ÂÈÏÚ ‰ÎBa ‰È‰Â¿»»∆»»«≈«ƒ¿«¿≈≈¬«
‡ÏÂ ÈBÏÚ ÈÎa Ô‡Ó ˙Á ‡¯·‚ ‡e‰‰c dÈ„·k ¯·k¿»¿≈≈¿««¿»¿««»≈¬¿»

.ÌeÏk ˙È‰‡«¬≈¿

ÊË¯Ó‡ ‡ÈÁ Èa¯ ,ÔÈÈÂ Ô‚c ‰i‡ e¯Ó‡È Ì˙Bn‡Ï .¿ƒ»…¿«≈»»»»ƒ«ƒ¬ƒ»»«
¯ÓÁÂ ÔÈ˜ÒeÏb ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯Â ,ÔBËÈËB˜Â ÔÈ˜ÒeÏb¿¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»«¿¿ƒ«¬«
‡˙z‡ ˙Â‰ ,¯ÈÚ ˙B·Á¯a ÏÏÁk ÌÙhÚ˙‰a .˜ÈzÚ«ƒ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿…ƒ¬«ƒ¿»
˜ÒÂ L„˜ „Á B‡ ‡¯ÈL „Á CÏ ·Ò dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡»¿»¿«¿»«»«ƒ»«¿»¿«
˜ÈÏÒ ‰Â‰ ,ÔÈÏÎ‡ Ô‡Â ÌeÏk zÁkLÓ È‡ ‡˜eLÏ¿»ƒ«¿«¿¿¿«¬«»¿ƒ¬»»≈
¯t¯ÙÓ ‰Â‰Â ,ÌeÏk ÁkL‡ ‡ÏÂ ÈÓÁÂ ‡˜eLÏ¿»«¬≈¿»«¿«¿«¬»¿«¿≈
,Ce·‡ „È·Ú ‰Ó ÈÓÁ d¯·Ï ‰¯Ó‡ ‡È‰Â ,˙È‡Óe»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»¬ƒ»»≈¬
˙ÈÓe ¯t¯ÙÓ ‰Â‰Â ˙ÈÓ È‰e·‡ ‡ÓÁÂ ‡˜eLÏ ˜ÈÏÒ»≈¿»«¬»¬ƒƒ«¬»¿«¿≈ƒ
˙B·Á¯a ÏÏÁk ÌÙhÚ˙‰a :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ .È‰BÏÚ¬ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»∆»»ƒ¿…
Ï‡ ÌLÙ CtzL‰a .ÏB„b‰ d·e dÏÚa eÈÈ‰ ,¯ÈÚƒ«¿«¿»¿»«»¿ƒ¿«≈«¿»∆
‡ÏÂ ˜ÈÓÏ ÈÚa ‡¯ÈÚÊ ‡¯a ‡Â‰ ,Ì˙Bn‡ ˜ÈÁ≈ƒ»¬»¿»¿≈»»≈¿≈«¿»

.˙ÈÓe ¯t¯ÙÓe ·ÏÁ ÁkLÓ«¿«»»¿«¿≈ƒ

ÊÈÈz„Ú‰ ÌÈ‡È· ‰nk ,Cl ‰n„‡ ‰Ó C„ÈÚ‡ ‰Ó .»¬ƒ≈»¬«∆»«»¿ƒƒ≈«¿ƒ
‡È·Â ¯˜aa „Á‡ ‡È· ¯Ó‡ Èa¯ ,Ô˙ Èa¯Â Èa¯ ,ÌÎa»∆«ƒ¿«ƒ»»«ƒ»«»ƒ∆»«…∆¿»ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa „Á‡(יג יז, ב :(מלכים ∆»≈»«¿«ƒ¬»ƒ¿ƒ
.‰ÊÁ ÏÎ È‡È· Ïk „Èa ‰„e‰È·e Ï‡¯NÈa '‰ „ÚiÂ«»«¿ƒ¿»≈ƒ»¿«»¿ƒ≈»…∆
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רכט dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

ÌÈ‡È· ÈLe ˙È¯ÁLa ÌÈ‡È· ÈL ¯Ó‡ Ô˙ Èa«̄ƒ»»»«¿≈¿ƒƒ¿«¬ƒ¿≈¿ƒƒ
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙È·¯Úa(כה ז, ÌÎÏ(ירמיה ÁÏL‡Â : ¿«¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»∆¿«»∆

ÌkL‰ ,ÁÏLÂ ÌkL‰ ÌBÈ ÌÈ‡È·p‰ È„·Ú Ïk ˙‡∆»¬»««¿ƒƒ«¿≈¿»…««¿≈
.·¯Úa ÁÏLÂ ¯˜aa«…∆¿»…«»∆∆

˙Bfa ‰nk ¯Ó‡ Ô˙BÈ Èa¯ ,C„ÈÚ‡ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¬ƒ≈«ƒ»»»««»ƒ
,‚BÚÂ ÔBÁÈÒ ˙f·e ,Ìi‰ ˙f·e ,ÌÈ¯ˆÓ ˙fa ,ÌÎÏ Èz˙»«ƒ»∆ƒ«ƒ¿«ƒƒ««»ƒ«ƒ¿

.ÌÈÎÏÓ „Á‡Â ÌÈLÏL ˙faƒ«¿ƒ¿∆»¿»ƒ
.‡˙È„Ú ,‡˙fÈ·Ï ÔÈÁÂÂˆ ‡È·¯Úa ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ«¬«¿»»¿ƒ¿ƒ¿»¬ƒ»

,ÌÎa Èz„ÚÂ ÔÈ„eÚÂ ‰nk ,C„ÈÚ‡ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¬ƒ≈«»ƒƒƒ«¿ƒ»∆
˙È·e ,ÔBÚ·‚Â ,·Â ,‰ÈLÂ ,ÏbÏ‚Â ,„ÚBÓ Ï‰‡…∆≈¿ƒ¿»¿ƒ¿…¿ƒ¿≈

.ÌÈL ÌÈÓÏBÚ»ƒ¿«ƒ
ÔÈËeM˜ ‰nk ¯ÓB‡ Èa¯ ,C„ÈÚ‡ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¬ƒ≈«ƒ≈«»ƒƒ
ÈÎ‡ÏÓ ‡Ba¯ ÌÈML ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÎ˙‡ ÈzËMƒ̃«¿ƒ∆¿∆»««ƒ»»ƒƒƒ«¿¬≈
„Èa ‰¯ËÚÂ ÈÈÒa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÚ e„¯È ˙¯M‰«»≈»¿ƒ«»»¿ƒ««¬»»¿«
Èa¯ .Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ¯hÚÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»¿«≈»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«ƒ
ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯Ó‡ ÔÁBÈ Èa¯ ÌLa ‡‰k ¯a ‡a‡«»««¬»¿≈«ƒ»»»«≈»¿∆¿ƒ
Èa¯ .‰¯ËÚ BLÈaÏÓ „Á‡Â ,BËM˜Ó „Á‡ ,e„¯È ‡Baƒ̄»¿∆»¿«¿¿∆»«¿ƒ¬»»«ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÈBÊ ¯Ó‡ È¯Btˆc ‡e‰(יח יב, :(איוב »¿ƒƒ»«ƒ¿»¿«¿»«
‰n„‡ ‰Ó ,Ì‰È˙Óa ¯BÊ‡ ¯Ò‡iÂ Ázt ÌÈÎÏÓ ¯ÒeÓ«¿»ƒƒ≈««∆¿…≈¿»¿≈∆»¬«∆
ÈzÏ‡b ‰n‡ BÊÈ‡Ï ,ÌÎ˙‡ È˙Ènc ‰n‡ BÊÈ‡Ï ,CÏ»¿≈À»ƒƒƒ∆¿∆¿≈À»»«¿ƒ
BÊÈ‡Ï ,˙BkÓ ¯NÚ ‰È·ÈB‡ ÏÚ È˙‡·‰Â ‰˜ÊÁ „Èa¿»¬»»¿≈≈ƒ«¿∆»∆∆«¿≈
˙‡ ÈzÊb‰Â ,Ôn‰ ˙‡ Èz„¯B‰Â ,Ìi‰ ÈzÚ¯˜ ‰n‡À»»«¿ƒ«»¿«¿ƒ∆«»¿ƒ«¿ƒ∆
ÈzÙw‰ ‰n‡ BÊÈ‡Ï .¯‡a‰ ˙‡ Ì‰Ï È˙ÈÏÚ‰Â ,ÂÏO‰«¿…»¿∆¡≈ƒ»∆∆«¿≈¿≈À»ƒ«¿ƒ
Ì‰Ï Èz˙Â ,ÈÈÒ ¯‰ ÈÙÏ Èz·¯˜Â ,„B·Î ÈÚ«¿≈»¿≈«¿ƒƒ¿≈«ƒ«¿»«ƒ»∆
.ÈÏ ˙ÓÏLÓe ‰‡¯iL ˙a‰ ,ÌÈÏLe¯È ˙a‰ .È˙¯Bz»ƒ««¿»»ƒ««∆¿≈»À¿∆∆ƒ
¯Ó‡ ÔÁ ¯ÙÎc ·˜ÚÈ Èa¯ ;CÓÁ‡Â Cl ‰ÂL‡ ‰Ó»«¿∆»«¬«¬≈«ƒ«¬…ƒ¿«»»»«
·e˙kL ÌBi‰ B˙B‡ ÚÈbiLÎÏ ,CÓÁ‡ CÏ ‰ÂL‡LÎÏƒ¿∆«¿∆»¬«¬≈ƒ¿∆«ƒ««∆»

Ba(יא ב, ÚL‰(ישעיה d˙B‡a ,Bc·Ï '‰ ·bNÂ :¿ƒ¿«¿«¿»»»
,‰ÏÈÓa ÔÈiˆÓ‰ ÌÈa ,ÔBiˆ ˙a ˙Ïe˙a .CÓÁ‡¬«¬≈¿««ƒ»ƒ«¿À»ƒ¿ƒ»
Èa¯ ¯Ó‡ ,C¯·L Ìik ÏB„‚ Èk .˙ÈˆÈˆ·e ,˙ÁÏ‚˙·e¿ƒ¿««¿ƒƒƒ»«»ƒ¿≈»««ƒ
‡e‰ ,ÌÈ ÏL B¯·L ˙B‡t¯Ï „È˙Ú ‡e‰L ÈÓ È‡ÙÏBÁ¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ¿∆»

.CÏ ‡t¯Èƒ¿»»
Ìi‰ ÏÚ ‰¯ÈL BÏ Ìz¯Ó‡L ÈÓ ÔÈ·‡ Èa¯ ¯Ó‡ שמות) »««ƒ»ƒƒ∆¬«¿∆ƒ»««»

ב) ÚLB‰Èטו, Èa¯ .CÏ ‡t¯È ‡e‰ ,e‰Â‡Â ÈÏ‡ ‰Ê :∆≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»»«ƒ¿À«
.CÈ‡È· CÏ ‡t¯È ¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa∆≈ƒ»«ƒ¿»»¿ƒ«ƒ

ÁÈ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ,ÏÙ˙Â ‡ÂL CÏ eÊÁ CÈ‡È· .¿ƒ«ƒ»»»¿¿»≈«ƒ∆¿»»»«
¯Ó‡pL ,‰lÙz ÔB¯ÓBL È‡È·a ¯Ó‡(יג כג, :(ירמיה ∆¡«ƒ¿ƒ≈¿¿ƒ»∆∆¡«

È‡È·a ¯Ó‡Â ,‰ÏÙ˙ È˙È‡¯ ÔB¯ÓL È‡È··eƒ¿ƒ≈…¿»ƒƒƒ¿»¿∆¡«ƒ¿ƒ≈
Èa¯ .ÏÙ˙Â ‡ÂL ·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰ÏÙz ÌÈÏLe¯È¿»»ƒƒ¿»¬»ƒ¿ƒ»¿¿»≈«ƒ
ÌÈÏLe¯È È‡È·a ¯Ó‡ ¯Ó‡ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL¿≈««¿»ƒ»«∆¡«ƒ¿ƒ≈¿»»ƒ

¯Ó‡pL ,‰È¯e¯ÚL(יד כג, ÌÈÏLe¯È(ירמיה È‡È··e : «¬ƒ»∆∆¡«ƒ¿ƒ≈¿»»ƒ
,‰È¯e¯ÚL Ï‡¯˘È ˙È·a ¯Ó‡Â ,‰¯e¯ÚL È˙È‡»̄ƒƒ«¬»¿∆¡«¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ»

·È˙Îc(יג יח, Ïe˙a˙(ירמיה „‡Ó ‰˙NÚ ˙¯¯ÚL : ƒ¿ƒ«¬Àƒ»¿»¿…¿«
BÂ‰c ,C˙e·L ·ÈL‰Ï CBÚ ÏÚ el‚ ‡ÏÂ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿…ƒ«¬≈¿»ƒ¿≈«¬

‡ÂL ˙B‡NÓ CÏ eÊÁiÂ .ÈBt‡ ÏÚ CÏ ÔÈ˙ÁÓ ÔÈÈÒ‡Ó»¿»«¬ƒ»«««∆¡»«¿»¿
.·È˙k ÌÁecÓe ,ÌÈÁecÓe«ƒ«ƒ¿ƒ
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Ô˙ Èa¯„ ‡ÓÚË ¯Ó‡c Ô‡Ó .‡ÁÈ ‡‰ ,Èa¯„ שופטים) ¿«ƒ»ƒ»«¿»««¿»¿«ƒ»»
יט) Ìi˜nז, ‰Ó Ô˙ Èa¯Â .‰BÎÈz‰ ˙¯ÓL‡ L‡¯ :…«¿…∆«ƒ»¿«ƒ»»«¿«≈

ÌÈÓÚÙe ,‰ÏÈÏ ˙BˆÁ ÌÈÓÚt ‡l‡ ,‰ÏÈÏ ˙BˆÁ¬«¿»∆»¿»ƒ¬«¿»¿»ƒ
„ÂcL ‰ÚLa ,‡„È·Ú CÈ‡Â .˙B¯ÓL‡ ÈÈÚ eÓcƒ̃¿≈««¿À¿≈¬ƒ»¿»»∆»ƒ
„Ú ÔLÈÂ ˙BÚL ÚLz „Ú ÏÎB‡ BÓˆÚ ˙„eÚÒ ÏÎB‡≈¿««¿≈«≈«»¿»≈«
,‰¯Bza ˜ÒBÚÂ „ÓBÚÂ ‰BÎÈz‰ ˙¯ÓL‡ L‡…̄«¿…∆«ƒ»¿≈¿≈«»
·¯Ú‰ „Ú ÏÎB‡ ,ÌÈÎÏÓ ˙„eÚÒ ÏÎB‡ „ÂcL ‰ÚL·e¿»»∆»ƒ≈¿«¿»ƒ≈«»∆∆
‰ÏÈÏ ˙BˆÁÓ ‰¯Bza ˜ÒBÚÂ „ÓBÚÂ ,˙BˆÁ „Ú ÔLÈÂ¿»≈«¬¿≈¿≈«»≈¬«¿»
„Â„Â ‡a ¯ÁM‰ ‰È‰ ‡Ï Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,‰hÓÏe¿«»≈»≈»…»»«««»¿»ƒ

„Âc ¯Ó‡L ‡e‰Â ,ÔLÈ(ט נז, È„B·Î(תהלים ‰¯eÚ : »≈¿∆»«»ƒ»¿ƒ
Ì„˜ ÔÓ È¯˜È ¯Ú˙È‡ ,¯ÁM ‰¯ÈÚ‡ ¯BpÎÂ Ï·p‰ ‰¯eÚ»«≈∆¿ƒ»ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒƒ√»
.È‡¯B·c dÈ¯˜È Ì„˜ ÌeÏk ˙ÈÏ È¯˜È ,È‡¯B·c dÈ¯˜È¿»≈¿¿ƒ¿»ƒ≈¿√»¿»≈¿¿ƒ
¯¯BÚÓ ‡¯ÁL ˙ÈÏÂ ‡¯ÁL ¯¯BÚÓ ‡‡ ¯ÁM ‰¯ÈÚ‡»ƒ»»«¬»¿≈«¬»¿≈«¬»¿≈
¯Bpk ¯Ó‡ ÌÁÓ ¯a ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ÌLa ÒÁt Èa¯ .ÈÏƒ«ƒƒ¿»¿≈«ƒ∆¿»»«¿«≈»«ƒ
Ba ÔbÓe „ÓBÚ ‰È‰Â ÂÈ˙BL‡¯Ó ˙Áz Ôe˙ ‰È‰»»»««¿«¬»¿»»≈¿«≈
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„Âc ÏL B˙hnÓ ‰ÏÚÓÏ ÈeÏz ¯Bpk ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒƒ»¿«¿»ƒƒ»∆»ƒ
Ba ˙·MÓ ˙ÈBÙˆ Áe¯ ‰ÏÈÏ ˙BˆÁ ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒƒ«¬«¿»«¿ƒ¿«∆∆

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÂÈÏ‡Ó ÔbÓ ‰È‰Â(טו ג, ב :(מלכים ¿»»¿«≈≈≈»¬»ƒ¿ƒ
Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ÔbÓa Ôbk ‰È‰Â ,ÔbÓ‰ Ôbk ‰È‰Â¿»»¿«≈«¿«≈¿»»¿«≈«¿«≈≈¿ƒ»
,ÔbÓ ‰È‰ ÂÈÏ‡Ó ¯Bpk‰ ,ÔbÓ‰ Ôbk ‰È‰Â ‡l‡∆»¿»»¿«≈«¿«≈«ƒ≈≈»»»¿«≈
,‰¯Bza ˜ÒBÚÂ „ÓBÚ ‰È‰ BÏB˜ ÚÓBL „Âc ‰È‰LÎe¿∆»»»ƒ≈«»»≈¿≈«»
˜ÒBÚ „Âc ÏL BÏB˜ ÌÈÚÓBL Ï‡¯NÈ eÈ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»ƒ¿»≈¿ƒ∆»ƒ≈
˜ÒBÚ Ï‡¯NÈ CÏÓ „Âc ‰Óe ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰¯Bza«»»¿ƒ«»ƒ∆∆ƒ¿»≈≈
ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰ „iÓ ,‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ e‡ ‰¯Bza«»»««««»¿«»ƒ»»¿ƒ
Èa¯ ¯Ó‡ ,Ô˙ Èa¯„ ‰È¯˜ Èa¯ Ìi˜n ‰Óe .‰¯Bza«»«¿«≈«ƒ¿»»¿«ƒ»»»««ƒ
˙BÎe˙ÓL ˙ÈLÈÏL ÏL dL‡¯Â ‰iL ÏL BÙBÒ ‡e‰»∆¿ƒ»¿…»∆¿ƒƒ∆¿«¿
˙e‡È ˙BBÎÈz ¯Ó‡ el‡ ÈÓ Èa¯ BÏ ¯Ó‡ .‰ÏÈl‰««¿»»««ƒ»≈ƒ∆¡«ƒ»
‡Ï ‡˙ÈÈÓ„˜ ,‰BÎÈz ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï ‡‰ ,˙Â‰¬«»…∆¡«∆»ƒ»«¿»¿»»

.Ô„ÈÚ ‡˙‡ ‡Ï eck „Úc ,‰·MÁ˙ÈÓƒ¿«¿»¿««»¬»ƒ»

‚Î˙nL ÛÒBÈ Ôa ‚‡B„a ‰NÚÓ ,‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡¯ .¿≈¿«ƒ»«¬∆¿≈∆≈∆≈
ÌÈÁÙËa B˙B‡ ˙„cÓÓ ‰˙È‰Â ,Bn‡Ï ÔË˜ Ôa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆»»¿ƒ¿»¿»¿«∆∆ƒ¿»ƒ
ÔÂÈÎÂ ,‰LÂ ‰L ÏÎa ÌÈÓMÏ ·‰Ê BÏ˜LÓ ˙˙BÂ¿∆∆ƒ¿»»»«»«ƒ¿»»»¿»»¿≈»
‰È„Èa Bn‡ ezÁ·Ë ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‰„eˆÓ ‰ÙÈ˜‰L∆≈ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»«ƒ¿»∆»

ÏÎ‡ÂÈÓÏ ¯ÓB‡Â ÌB˜n‰ ÈÙÏ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ‰È‰Â ,ez «¬»«¿»»ƒ¿¿»¿≈ƒ¿≈«»¿≈¿ƒ
,ÌÈÁtË ÈÏÏÚ ÌÈ¯t ÌÈL ‰ÏÎ‡z Ì‡ ‰k zÏÏBÚ«¿»…ƒ…«¿»»ƒƒ¿»…¿≈ƒÀƒ
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ÈÏ ‰ÙÈ Ck CÏn‰ ÈB„‡ BÏ ‰¯Ó‡ ,CÈt‡ ˙ÈL˜‡«¿ƒ«≈»¿»¬ƒ«∆∆»»∆ƒ
˙¯Á‡ ‰M‡ C˙B‡ ‰Ïa˜ ‡ÏL ÈÏ Èe‡¯ CÎÂ ‰‡ CÎÂ¿»»∆¿»»ƒ∆…ƒ¿»»ƒ»«∆∆
ÌÈLp‰ Ïk ÈzÏÒtL ‡e‰ È‡ dÏ ¯Ó‡ .È‡ ‡l‡∆»¬ƒ»«»¬ƒ∆»«¿ƒ»«»ƒ
ÈBÏt Èe·ÓÏ zÒÎ ‰nÏ Ôk Ì‡ BÏ ‰¯Ó‡ .C¯e·Úa«¬≈»¿»ƒ≈»»ƒ¿«¿»¿»¿ƒ
‰M‡ ÏÈ·La ‡Ï ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏe ÈBÏt ¯ˆÁÏe¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ…ƒ¿ƒƒ»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ Ck .E˙B‡ ‰Ïa˜ ‡ÏÂ ˙ÈBÏt¿ƒ¿…ƒ¿»¿»»««»»
ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ e¯Ó‡ ,ÔBÎÈt‡ Ôe˙ÈL˜‡ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«¿ƒ«≈»¿¿»»ƒ∆
‡ÏL eÏ Ôe‚‰ CÎÂ eÏ ‰‡ CÎÂ eÏ ‰ÙÈ Ck ÌÏBÚ»»»∆»¿»»∆»¿»»»∆…
È‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ .È‡ ‡l‡ E˙¯Bz ˙¯Á‡ ‰n‡ ‰Ïaƒ̃¿»À»«∆∆»∆∆»¬ƒ»«»∆¬ƒ
Ì‡ BÏ e¯Ó‡ .ÌÎÏÈ·La ˙Bn‡‰ Ïk ÈzÏÒtL ‡e‰∆»«¿ƒ»»Àƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ
.‰eÏa˜ ‡ÏÂ ˙Bn‡‰ ÏÚ E˙¯Bz z¯ÊÁ‰ ‰nÏ Ôk≈»»∆¡«¿»»¿«»À¿…ƒ¿»
‡e‰ ‡„‰ ,ÂNÚ Èa ÏÚ ‰Ï‚ ‰lÁza ‡È˙c¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿»«¿≈≈»¬»

·È˙Î„(ב לג, Á¯ÊÂ(דברים ‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ : ƒ¿ƒ«…«ƒƒ«»¿»«
,Ï‡ÚÓLÈ Èa ÏÚ d¯ÈÊÁ‰ ,‰eÏa˜ ‡ÏÂ ,BÓÏ ¯ÈÚOÓƒ≈…ƒ»¿…ƒ¿»∆¡ƒ»«¿≈ƒ¿»≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰eÏa˜ ‡ÏÂ(ב לג, ‰ÚÈÙB(דברים : ¿…ƒ¿»¬»ƒ¿ƒƒ«
È ÏÚ d¯ÈÊÁ‰ ÛBq·Ïe ,Ô¯‡t ¯‰Ó,‰eÏa˜Â Ï‡¯N ≈«»»¿«∆¡ƒ»«ƒ¿»≈¿ƒ¿»

·È˙Î„ ‡e‰ ב)‰„‡ לג, ˜„L(דברים ˙··¯Ó ‰˙‡Â : ¬»ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ¿……∆
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רלי dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

·È˙Îe .BÓÏ ˙c L‡ BÈÓÈÓ(ז כד, ‡L¯(שמות Ïk : ƒƒ≈»»¿ƒ…¬∆
.ÚÓLÂ ‰NÚ '‰ ¯acƒ∆«¬∆¿ƒ¿»

È‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡ ,¯·b‰ È‡ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¬ƒ«∆∆»««ƒ¿À«∆≈ƒ¬ƒ
¯Ó‡pL ,·Bi‡ ‡e‰ ‡‡ ,¯·b‰ ‡e‰(ז לד, ÈÓ(איוב : «∆∆¬»ƒ∆∆¡«ƒ

Èa¯ ¯Ó‡ ,ÈÚ ‰‡¯ .ÌÈnk ‚Úl ‰zLÈ ·Bi‡k ¯·‚∆∆¿ƒƒ¿∆«««»ƒ»»√ƒ»««ƒ
‰‡¯L ÔÂÈk ,Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡ ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL¿≈««¿»»¿»¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆»»
‡È·‰ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚnÓ ‰iÚ ,˙BÂˆn‰ ÔÓ ‰iÚ È˙B‡ƒ¬ƒ»ƒ«ƒ¿¬ƒ»ƒ«¬ƒƒ≈ƒ

.B˙¯·Ú Ë·L ÈÏÚ»«≈∆∆¿»
¯Á‡ ‡ˆBÓ z‡ ,ÔlÎa „ÓÚÏ È¯ab ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆∆¿»ƒ¿«ƒ«¬…¿À»«¿≈««
‰Ó ,‰¯B˙ ‰LÓa LiL ˙BÁÎBz ÌÈzL ¯ÒÁ ‰‡Ó≈»»≈¿«ƒ»∆≈¿ƒ¿≈»«

·È˙k(ט כט, ÌÎlk,(דברים ÌBi‰ ÌÈ·v Ìz‡ : ¿ƒ«∆ƒ»ƒ«À¿∆
ÌÈ¯Bab ,ÔBÎlek ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈÓÈi˜ Ôez‡ ÔÈÓb¯˙Óe¿«¿¿ƒ«««»ƒ»≈¿ƒƒ
CLÁ ‡¯˜pL ‰f‰ ÌÏBÚa ,‚‰ È˙B‡ ,ÌlÎa „ÓÚÏ«¬…¿À»ƒ»«»»«∆∆ƒ¿»∆
Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌBi‰ Ïk B„È CÙ‰È ·LÈ Èa C‡ ,¯B‡ ‡ÏÂ¿…«ƒ»À«¬…»»«»««ƒ
L‡È˙Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L „nÏÓ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ¿«≈∆«»»ƒ¿»≈
,Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Óe ¯ÊBÁ Ï·‡ ,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ˜Ècv‰ ÔÓƒ««ƒƒ»»«∆¬»≈¿«≈¬≈∆

.·LÈ Èa C‡ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ«ƒ»À

·ÌLk ,ÔÈ¯„‰Ò ‰Ê ,È¯BÚÂ ,¯eaˆ ‰Ê ,È¯N· ‰la .ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ∆«¿∆¿ƒ¿≈
ÏÚ ÔÈÙBÁ ÔÈ¯c‰Ò Ck ¯Na‰ ÏÚ ‰ÙBÁ ¯BÚ‰L∆»∆««»»»«¿∆¿ƒƒ«
È·k eÈ‰L Ì„‡ Èa ,ÈÓevÚ ,È˙BÓˆÚ ¯aL .Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ««¿»ƒ«¿≈»»∆»ƒ¿≈
,¯v„Îe· ‰Ê ,L‡¯ ÛwiÂ ÈÏÚ ‰a .ÌÈÓeˆÚ‰»¬ƒ»»»««««…∆¿«¿∆«

dÈa ·È˙Îc(לח ב, „‰·‡,(דניאל È„ ‰L‡¯ ‡e‰ z‡ : ƒ¿ƒ≈«¿¿≈»ƒ«¬»
.Ô„‡¯Êe· ‰Ê ,‰‡Ï˙e¿»»∆¿«¿¬»

‰Ê ,‰‡Ï˙e .Òe‡ÈÒtÒ‡ ‰Ê ,L‡¯ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈…∆«¿«¿»¿»»∆
Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÏBÚ È˙Ók È·ÈLB‰ ÌÈkLÁÓa .ÒeÈÎ¯Ë¿«ƒ¿«¬«ƒƒ«ƒ¿≈≈»»««ƒ
:·È˙Îc ,‡ÓeÒ ,ÌÈ˙Ók ÔÈ·eLÁ ‰Úa¯‡ Ï‡eÓL¿≈«¿»»¬ƒ¿≈ƒ»ƒ¿ƒ
,Ú¯BˆÓ .ÌÏBÚ È˙Ók Èp·ÈLB‰ ÌÈkLÁÓa¿«¬«ƒƒ«ƒ¿≈≈»¿»

¯Ó‡pL(יב יב, ÔÈ‡L(במדבר ÈÓe .˙nk È‰˙ ‡ Ï‡ : ∆∆¡««»¿ƒ«≈ƒ∆≈
ÏÁ¯a da ·È˙Îc ,ÌÈ· BÏ(א ל, ÈÏ(בראשית ‰·‰ : »ƒƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ

,ÂÈÒÎÓ „¯iL ÈÓe .ÈÎ‡ ‰˙Ó ÔÈ‡ Ì‡Â ÌÈ·»ƒ¿ƒ«ƒ≈»»…ƒƒ∆»«ƒ¿»»
¯Ó‡pL(יט ד, ÌÈ˙Ó(שמות ÈÎÂ ,ÌÈL‡‰ Ïk e˙Ó Èk : ∆∆¡«ƒ≈»»¬»ƒ¿ƒ≈ƒ

.Ì‰ÈÒÎpÓ e„¯iL ‡l‡ ,eÈ‰»∆»∆»¿ƒƒ¿≈∆

‚ÏL ¯bÒa ‰Ê ¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ ,‡ˆ‡ ‡ÏÂ È„Úa ¯„b .»««¬ƒ¿…≈≈«ƒ«¿»«∆«¿»∆
.ÔÈiÒ¯t ÏL ‡¯ËÒ˜ ‰Ê ¯Ó‡ ‰ÈÎ¯a Èa¯ .‡ÈÈ·¯Ú¬«¿»«ƒ∆∆¿»»«∆«¿¿»∆«¿ƒƒ
,ÈzLÁ „ÈaÎ‰ .ÌÈi˙ek ÏL ˙ÈÏËÓ ‰Ê È¯Ó‡ Ôa¯Â¿«»»»¿≈∆«¿ƒ∆ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ
Èk Ìb .˙B‡ÏbÏ‚Â ˙B‡ÈÒeÓÈ„Â ˙BÈB¯‡ ÈÏÚ „ÈaÎ‰ƒ¿ƒ»««¿ƒ¿ƒ¿»¿À¿¿»«ƒ
ÌÚ ÏÏt˙n‰ Ïk ¯Ó‡ ‡Á‡ Èa¯ ,ÚeL‡Â ˜ÚÊ‡∆¿««¬«≈««ƒ«»»«»«ƒ¿«≈ƒ
‰¯ËÚ eNÚL Ì„‡ È·Ï ‰ÓBc ‡e‰ ‰ÓÏ ¯eav‰«ƒ¿»∆ƒ¿≈»»∆»¬»»
CÏn‰ ‰Ó ,dÎB˙a B˜ÏÁ Ô˙Â „Á‡ ÈÚ ‡a ,CÏnÏ«∆∆»»ƒ∆»¿»«∆¿¿»»«∆∆
CÏn‰ Ïa˜Ó „iÓ ,dÏa˜Ó È‡ ÈÚ ‰Ê ÏÈ·La ¯ÓB‡≈ƒ¿ƒ∆»ƒ¬ƒ¿«¿»ƒ»¿«≈«∆∆
ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ˜Ècˆ ‰¯NÚ eÈ‰ Ì‡ Ck ,BL‡¯a d˙BÂ¿¿»¿…»ƒ»¬»»«ƒƒ¿ƒ
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ó ,Ì‰ÈÈa „ÓBÚ ÚL¯Â ‰ÏÙ˙aƒ¿ƒ»¿»»≈≈≈∆»«»»
Ôa¯Â .Ì˙lÙz Ïa˜Ó ÈÈ‡ ‰Ê ÚL¯ ÏÈ·La ¯ÓB‡≈ƒ¿ƒ»»∆≈ƒ¿«≈¿ƒ»»¿«»»
‡e‰ ‰ÓÏ ,ÔÈË¯Ù ÂÈNÚÓ ¯eav‰ ¯Á‡ ‡a ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ»«««ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿»
‡a ,B„aÎÏ B˙È· È·e ÂÈÒÈ¯‡ eÒÎpL CÏÓÏ ‰ÓBc∆¿∆∆∆ƒ¿¿¬ƒ»¿≈≈¿«¿»

Ì¯‚ ÈÓe ,B˙È·Á Ì˙qz CÏn‰ ¯Ó‡ ,‰B¯Á‡a „Á‡∆»»«¬»»««∆∆ƒ»≈»ƒƒ»«
¯Á‡Ï Ïlt˙n‰ Ïk Ck ,‰B¯Á‡a ‡aL È¯‰ BÏ¬≈∆»»«¬»»»«ƒ¿«≈¿««
˜ÚÊ‡ Èk Ìb :¯Ó‡ CÎÏ ,ÔÈË¯Ù ÂÈNÚÓ ¯eav‰«ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿»∆¡««ƒ∆¿«
¯eav‰ enzL ÈÙÏ ,·È˙k Ì˙N ,È˙lÙz Ì˙N ÚeM‡Â«««≈«»«¿ƒ»ƒ»«¿ƒ¿ƒ∆««ƒ
˙BLÏ eÈ‰ „eÏ ˙Ba .˙ÈÊ‚a ÈÎ¯c ¯„b .ÔB‰˙lÙz¿ƒ«¿»«¿»«¿»ƒ¿»»
.eˆÈÓÁ‰ ‡ÏL „Ú ˙B„¯BÈÂ ˙BÏlt˙Óe ˙BÏBÚÂ Ô˙qÈÚƒ»»¿ƒ¿«¿¿¿«∆…∆¡ƒ

Lc˜Ó ˙È·a ÔÁaLÂ Ô˜ÏÒ ÔÈÈÂ‰ È¯Btˆ ˙Ba‡ÏÂ ‡ ¿ƒƒ«¿»»¿»¿«¿»¿≈«¿¿»¿»
‡¯ÙÒ È‡‰Â .ÔB‰Ó ÈÓ„˜ ‰‡˙Ï ıÈ¯˜ L ¯a ‰Â‰¬»«»»≈ƒ¿≈»√»≈ƒ¿¿««¿»
,‡aeL ‡·e¯Ú ÏÎa dÈÏÈc˜ ‡¯„ÒÓ ‰Â‰ ‡Ïc‚Óc¿«¿¿»¬»¿«¿»«¿ƒ≈¿»¬»»
‡¯ÙÒ È¯Ó‡c ˙È‡Â .ÔB‰˙È ˜ÈÏ„Óe ˙ÁÂ ÁaL ˜ÈÏÒ»≈««¿»≈«¿≈»¿¿ƒ¿»¿≈«¿»
dÈ¯„Ò ËLÙe ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡aeL ‡·e¯Ú ÏÎa ‰Â‰¬»¿»¬»»¬»»≈»≈ƒ¿≈
‰Â‰ ‡„·BÚ .dÈ˙È·a ˙È·L ˙ÈÁÂ ‡Lc˜Ó ˙È·a¿≈«¿¿»¿»≈»≈¿≈≈»»¬»
˜Ù ,dÈ˙¯Bz ˙˜¯Ú ,È„¯Â È‡˜ ‰Â‰c L ¯a „Áa¿««»«¬»»¿»≈¬»«¿≈¿«
,˙È˙‡ ‡ÈÈË¯ËÒ‡ ‡cÈ‡a dÈÏ e¯Ó‡ ,eck e‰Ï ¯Ó‡»«¿«¬»≈¿ƒ¿»ƒ¿¿«¿»¬≈
ÔÈ„‰ dÈÏÚ B¯˜Â ,C¯c‰ ÁkL‡ ‡ÏÂ ÔB‰Ï ÈÂÁÓ È¯L»≈«¬≈¿¿»«¿««∆∆¿»¬≈»≈
‰Ók ,È„v‡ ,‰eÚ È˙·È˙ ˙ÈÊ‚a ÈÎ¯c ¯„b ,‰ÈÈ¯¿̃»»»«¿»«¿»ƒ¿ƒ…«ƒ»«¿ƒ¿»

¯Ó‡ z‡„(לב כא, ‡pÓÈN‰.(יחזקאל ‰eÚ ‰eÚ ‰eÚ : ¿«¿»««»«»«»¬ƒ∆»

„,ÌÈ¯zÒÓa È¯‡ .¯v„Îe· ‰Ê ,ÈÏ ‡e‰ ·¯‡ ·c .……≈ƒ∆¿«¿∆«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
.Ô„‡¯Êe· ‰Ê∆¿«¿¬»

,ÌÈ¯zÒÓa È¯‡ .Òe‡ÈÒtÒ‡ ‰Ê ,·¯‡ ·c ,¯Á‡ ¯·c»»«≈……≈∆«¿«¿»¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯Ó‡„k ,È‰ÏÈz .ÈÁMÙÈÂ ¯¯BÒ ÈÎ¯c .ÒeÈÎ¯Ë ‰Ê∆¿»ƒ¿»«≈«¿«¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ«
BzL˜ C¯c .˙ÈÚÈ·Ma B˙B‡ ÔÈ¯LB˜ ÁLÙpL ÔÏÈ‡ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ»««¿
¯Ó‡ „Á ,ÔÈ‡¯BÓ‡ ÔÈ¯z ,ıÁÏ ‰¯hÓk È·ÈviÂ««ƒ≈ƒ¿«»»«≈¿≈»»ƒ«¬«
Ïk‰L ÌÈvÁ ˙¯B˜k ¯Ó‡ „ÁÂ ,‡ÒÈ¯tÒ‡Ï ‡Ó¯e·k¿¿»¿«¿¿ƒ»¿«¬«¿«ƒƒ∆«…
„ÓÚÏ È¯a‚Â ¯Ó‡ Ô„eÈ Èa¯ .˙·v ‡È‰Â da ÌÈ¯BÓƒ»¿ƒƒ∆∆«ƒ»»«¿ƒ¿«ƒ«¬…
LiL ˙BÁÎBz ÈzL ¯ÒÁ ‰‡Ó ¯Á‡ ‡ˆBÓ z‡ ,ÔlÎa¿À»«¿≈««≈»»≈¿≈»∆≈

·È˙k ‰Ó ,‰¯B˙ ‰LÓa(ט כט, ÌÈ·v(דברים Ìz‡ : ¿ƒ¿≈»«¿ƒ«∆ƒ»ƒ
„ÓÚÏ ÌÈ¯Bab ÔÈÓÈi˜ Ôez‡ ÔÈÓb¯˙Óe ,ÌÎlk ÌBi‰«À¿∆¿«¿¿ƒ«««»ƒƒƒ«¬…

.ÔlÎa¿À»
‰¯Ó‡ ·¯ ,Ï‡eÓLe ·¯ ,B˙tL‡ Èa È˙ÈÏÎa ‡È·‰ .≈ƒ¿ƒ¿…»¿≈«¿»«¿≈«»«

Ì„‡ Èa ¯Ó‡ Ï‡eÓLe .dÈ¯BÓ‡ Èa ,dÈÎÈÙB‡ Èa¿≈ƒ≈¿≈¬≈¿≈»«¿≈»»
.ÈÏÚ Ô‡È·‰ ,˙BtL‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ‰a¯‰ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¿≈ƒƒ«¿≈ƒ»»«

·È˙k ,ÈnÚ ÏÎÏ ˜ÁN È˙ÈÈ‰(יג סט, ·È(תהלים eÁÈNÈ : »ƒƒ¿…¿»«ƒ¿ƒ»ƒƒ
Èz·a ÔÈ·LBÈ Ô‰L ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ el‡ ,¯ÚL È·LÈ¿≈»«≈À»»∆≈¿ƒ¿»≈
,¯ÎL È˙BL ˙BÈ‚e .˙B‡ÈÒ˜¯˜ Èz··e ˙B‡ÈË¯z«¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
Ô‰ ,ÔÈ¯kzLÓe ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ·LBÈ Ô‰L ¯Á‡Ó≈««∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈
‡Ïc ÔÈ‚a ÌÈ¯ÓB‡Â Èa ÌÈ‚ÈÚÏÓe Èa ÔÈÁÈNÓe ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿ƒƒƒ«¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»
,el‡Ï el‡ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,È‡„e‰Èk ‡·B¯ÁÏ CB¯ˆƒ¿¿»»ƒ»≈¿≈¿ƒ≈»≈
‡˜eÏÁk ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÈÁÓ ÈÚa z‡ ÌÈL ‰nk«»»ƒ«¿»≈¿≈¿≈¿ƒ«¬»
˙B‡ÈË¯ËÏ ÏÓb‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓe .‡zaLc È‡„e‰Ècƒ»≈¿««»«¿ƒƒ∆«»»¿«¿ƒ
el‡Ï el‡ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÂÈÏÚ BlL ÔÈ˜eÏÁ‰Â Ì‰lL∆»∆¿«¬ƒ∆»»¿≈¿ƒ≈»≈
eÏl‰ ÌÈ„e‰i‰ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,Ïa‡˙Ó ‰Ê ‰Ó ÏÚ«»∆ƒ¿«≈¿≈¿ƒ«¿ƒ«»
ÌÈÁBÁ‰ eÏÎ‡Â ˜¯È Ì‰Ï ÔÈ‡Â Ô‰ ˙ÈÚÈ·L È¯ÓBL¿≈¿ƒƒ≈¿≈»∆»»¿»¿«ƒ
ÒBÓen‰ ˙‡ ÌÈÒÈÎÓe .Ì‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰Â ‰Ê ÏL∆∆¿ƒ¿«≈¬≈∆«¿ƒƒ∆«
el‡ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÁeÏb BL‡¯Â Ì‰lL ÔB¯Ë‡ÈzÏ«≈«¿∆»∆¿…»«¿≈¿ƒ≈
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`dkiרלב zlibnl dax yxcn
dax dki`
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È·¯Úa ÔÈ·ÈˆÏ ÏÊ‡ ‰¯È˙a Ôa ‰„e‰È Èa¯ .ÌÏBÚa»»«ƒ¿»∆¿≈»¬«ƒ¿ƒƒ¿«¿≈
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d˙Èa CB˙Ï ‰ÒÎpL ÔÂÈÎÂ ,˙Áp‡˙Óe ‰ÎBa ‰˙È‰Â¿»¿»»ƒ¿«««¿≈»∆ƒ¿¿»¿≈»
d˙a˙Îa ‰‡B¯Â ,˙‡¯B˜Â d˙a˙k ‰‡ÈˆBÓe ˙Á˙Bt««ƒ»¿À»»¿≈¿»ƒ¿À»»
˙B·BË ˙BÂb¯‡ CÎÂ Ck ,‰NBÚ È‡ ˙BtÁ CÎÂ Ck»¿»À¬ƒ∆»¿»«¿¿»
‡a ÌÈÓÈÏ .˙ÓÁ˙Ó ‰˙È‰ „iÓ ,CÈÏ Ô˙B È‡¬ƒ≈ƒƒ»»¿»ƒ¿«∆∆¿»ƒ»
Ïk ÈÏ zzÓ‰ CÈ‡ dÓz È‡ Èza dÏ ¯Ó‡ ,CÏn‰«∆∆»«»ƒƒ¬ƒ»≈«≈ƒ¿«¿¿ƒ»
‰a˙k ‡ÏÓÏ‡ CÏn‰ ÈB„‡ BÏ ‰¯Ó‡ ,ÌÈM‰ Ô˙B‡»«»ƒ»¿»¬ƒ«∆∆ƒ¿»≈¿À»
Ck .È˙BÎL Èe„a‡ ¯·k ÈÏ z˙Â z·˙kL ‰a¯Ó¿À»∆»«¿»¿»«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈«»
,Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡Â Ï‡¯NÈ ˙‡ ÔÈBÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒƒ∆ƒ¿»≈¿¿ƒ»∆
„BÚ ,ÌkÓ B˙ÈÎL ˜lÒÂ ÌkÓ ÂÈt ¯ÈzÒ‰ ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆ƒ¿ƒ»»ƒ∆¿ƒ≈¿ƒ»ƒ∆
ÔÂÈÎÂ ,ÔÈÁ‡˙Óe ÔÈÎBa Ô‰Â ,ÌÎÈÏÚ ¯ÊBÁ BÈ‡≈≈¬≈∆¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿≈»
‰¯Bza ÔÈ¯B˜Â ˙BL¯„Ó Èz·Ïe ˙BiÒÎ Èz·Ï ÔÈÒÎpL∆ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ«»

·e˙kL ÔÈ‡ˆBÓe(ט כו, È˙È¯Ù‰Â(ויקרא ÌÎÈÏ‡ È˙ÈÙe : ¿ƒ∆»»ƒƒ¬≈∆¿ƒ¿≈ƒ
,ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â ÌÎÎB˙a ÈkLÓ Èz˙Â ÌÎ˙‡∆¿∆¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿∆¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆
Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‰l‡b‰ ı˜ ‡B·iLk ¯ÁÓÏ .ÔÈÓÁ˙Ó Ô‰Â¿≈ƒ¿«¬ƒ¿»»¿∆»≈«¿À»≈»∆
C‡È‰ ÌkÓ dÓz È‡ Èa Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»¿ƒ¿»≈»«¬ƒ»≈«ƒ∆≈«
ÂÈÙÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÌÈM‰ Ô˙B‡ Ïk ÈÏ ÌzzÓ‰ƒ¿«¿∆ƒ»»«»ƒ¿≈¿ƒ¿»»
¯·k eÏ z˙pL E˙¯Bz ÈÏel‡ ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»ƒ≈»¿∆»«»»¿»
,ÈaÏ Ï‡ ·ÈL‡ ˙‡Ê :¯Ó‡ CÎÏ .˙Bn‡‰ ee„a‡ƒ¿»À¿»∆¡«…»ƒ∆ƒƒ

¯Ó‡pL ,‰¯Bz ‡l‡ ˙‡Ê ÔÈ‡Â(מד ד, ÊÂ‡˙(דברים : ¿≈…∆»»∆∆¡«¿…
¯Ó‡ „Âc ÔÎÂ .‰¯Bz‰(צב קיט, ˙E˙¯B(תהלים ÈÏeÏ : «»¿≈»ƒ»«≈»¿

ÌÈ„ÁÈÓe ,BÏ ÏÈÁB‡ Ôk ÏÚ .ÈÈÚ· Èz„·‡ Ê‡ ÈÚLÚL«¬À»»»«¿ƒ¿»¿ƒ«≈ƒ¿«¬ƒ
ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌBia ÌÈÓÚt ÈzL BÓL(ד ו, ÚÓL(דברים : ¿¿≈¿»ƒ«¿¿ƒ¿«

.„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¡…≈∆»

Á¯Ó‡ ,ÂÈÓÁ¯ eÏÎ ‡Ï Èk eÓ˙ ‡Ï Èk '‰ ÈcÒÁ .«¿≈ƒ…»¿ƒ…»«¬»»«
L‡È˙Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰MÓ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»ƒƒ∆«»»ƒ¿»≈
,Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Óe ¯ÊBÁ ‡e‰ ,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ˜Ècv‰ ÔÓƒ««ƒƒ»»«∆≈¿«≈¬≈∆
ÌÈL„Á .eÓ˙ ‡Ï Èk '‰ ÈcÒÁ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ«¿≈ƒ…»¿¬»ƒ
ÏÚ È¯cÒkÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,E˙eÓ‡ ‰a¯ ÌÈ¯˜aÏ«¿»ƒ«»¡»∆»««ƒ¬∆¿«¿¿ƒ«

ÔÈÚ„BÈ e‡ ,¯˜·e ¯˜a ÏÎa eLcÁÓ ‰z‡L∆«»¿«¿≈¿»…∆…∆»¿ƒ
.ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙Ï ‰a¯ E˙eÓ‡L∆¡»¿«»ƒ¿ƒ««≈ƒ

Ô¯˜·a eLcÁÓ ‰z‡L ÏÚ ‡a‡ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿««»«∆«»¿«¿≈¿»¿»
.eÏ‡‚Ï ‰a¯ E˙eÓ‡L ÔÈÚ„BÈ e‡ ,˙BiÎÏÓ ÏL∆«¿À»¿ƒ∆¡»¿«»¿»√≈

Ce¯a LB„w‰ ‡¯Ba ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa BaÏÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆¿¿»»≈«»»
‰L„Á ‰¯ÈL ÔÈ¯ÓB‡Â ÌÈL„Á ÌÈÎ‡ÏÓ ÏL ˙k ‡e‰«∆«¿»ƒ¬»ƒ¿¿ƒƒ»¬»»

.Ì‰Ï ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ»∆
‡‰Â BaÏÁ Èa¯Ï Èz·L‰ ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆∆¿»≈«¿ƒ¿«ƒ∆¿¿»

·È˙Î(כו לב , ‰ÁM¯,(בראשית ‰ÏÚ Èk ÈÁÏL ¯Ó‡iÂ : ¿ƒ«…∆«¿≈ƒƒ»»«»«
Ô‰ Ï‡ÎÈÓe Ï‡È¯·b ,È˜BÁÏ z¯·Ò ‰˜BÁ ÈÏ ¯Ó‡»«ƒ¬»¿«¿¿«¬≈ƒ«¿ƒ≈ƒ»≈≈
‡Ï ÔeÈ‡Â ÔÈÙlÁ˙Ó ÌlÎc ,‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ¯N Ô‰≈»ƒ∆«¿»¿À»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
Èa¯ ˙‡ Ï‡L ˙BÓˆÚ ˜ÈÁL Òe‡i¯„‡ .ÔÈÙÏÁ˙Óƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¬»»«∆«ƒ
ÌBÈ ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡ Ìz‡ ,BÏ ¯Ó‡ ,‰ÈÁ Ôa ÚLB‰È¿À«∆¬«¿»»««∆¿ƒ¿»
ÌÈÎ‡ÏÓ ÏL ˙k ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡¯Ba ÌBÈÂ»≈«»»«∆«¿»ƒ
¯Ó‡ ,Ì‰Ï ÔÈÎÏB‰Â ‰L„Á ‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈL„Á¬»ƒ¿¿ƒƒ»¬»»¿¿ƒ»∆»«
Ô‰ ÔÓ dÈÏ ¯Ó‡ .ÔÈÏÊ‡ ÔeÈ‡ Ô‡Ïe BÏ ¯Ó‡ .ÔÈ‡ BÏƒ»«¿»ƒ»¿ƒ»«≈ƒ»
ÔÓ BÏ ¯Ó‡ .ÔÈÈ¯a˙Ó ÔÈpÓ dÈÏ ¯Ó‡ .e‡È¯a˙Óc¿ƒ¿¿ƒ»«≈ƒ«ƒƒ¿»¿»»«ƒ
,¯ec ¯‰c dÈ˜ÒÈÚ ‰Óe dÈÏ ¯Ó‡ .¯ec ¯‰ ÔÈ„‰»≈¿«¿»«≈»ƒ¿≈ƒ¿«¿
‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏa ‡Ï ˜ÈÒt ‡Ïc ‡c¯È ÔÈ„‰k dÈÏ ¯Ó‡»«≈¿»≈«¿¿»¿»»≈»¿≈¿»¿»
‡ÓÓÈa Cl‰Ó ‡c¯È ÔÈÈ‰Â dÈÏ ¯Ó‡ .‡ÓÓÈa ˜ÈÒt»≈ƒ»»»«≈¿ƒƒ«¿¿»¿«≈ƒ»»
¯BÚt ˙È·a ‡ÈÂ‰ ¯Ë dÈÏ ¯Ó‡ .‡ÈÏÈÏa ˜ÈÒÙe»≈¿≈¿»»«≈»≈¬≈»¿≈¿
.‡ÈÏÈÏa Cl‰Ó Ck ‡ÓÓÈa Cl‰Óc ‰Ók ‡c¯È ÔÈ„‰Â¿»≈«¿¿»¿»ƒ¿«≈ƒ»»»¿«≈¿≈¿»
ÔÓ dÈÏ ¯Ó‡ ,˜ÈÙ ¯eÈc ¯‰ B˙B‡ ÔÈpÓe dÈÏ ¯Ó‡»«≈ƒ«ƒ¿«ƒ»≈»«≈ƒ
'‰ È˜ÏÁ .‡ÈÒ¯eÎa ÔÈeÚËc ‰nÓ ‡˙ÂÈÁc ÔB‰˙ÚÈÊ≈«¿¿≈»»ƒ«ƒ¿ƒ¿¿¿»∆¿ƒ
CÏÓÏ ¯Ó‡ ÔÁBÈ Èa¯ ÌLa e‰a‡ Èa¯ ,ÈLÙ ‰¯Ó‡»¿»«¿ƒ«ƒ«»¿≈«ƒ»»»«¿∆∆
ÔÈÎ¯t‡Â ÔÈÒkc BnÚ eÈ‰Â ‰È„ÓÏ ÒÎpL∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒÀ»ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÚˆÓ‡a ÌÈ·LBÈ ‰È„Ó ÈÏB„b eÈ‰Â ,ÔÈËeÏÈË¯ËÒÈ‡Â¿ƒ¿¿«ƒƒ¿»¿≈¿ƒ»¿ƒ¿∆¿«
¯Ó‡ „ÁÂ .Èa‚Ï ÔÈÒkc ·ÈÒ ‡‡ ¯Ó‡ „Á ,‰È„n‰«¿ƒ»«¬«¬»»≈À»ƒ¿«ƒ¿«¬«
·ÈÒ ‡‡ ¯Ó‡ „ÁÂ ,Èa‚Ï ÔÈÎ¯t‡ ·ÈÒ ‡‡¬»»≈ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿«¬«¬»»≈
‡‡ ¯Ó‡ ÌLÏ „Á‡ Áwt ‰È‰ .Èa‚Ï ÔÈËeÏÈË¯ËÒÈ‡ƒ¿¿«ƒƒ¿«ƒ»»ƒ≈«∆»¿»¬«¬»
.ÛlÁ˙Ó BÈ‡ ‡kÏÓe ÔÈÙlÁ˙Ó ‡lBÎc ,‡kÏÓÏ ·ÈÒ»≈¿«¿»¿»ƒ¿«¿ƒ«¿»≈ƒ¿«≈
ÔÈ„·BÚ Ô‰Óe ,‰nÁÏ ÔÈ„·BÚ Ô‰Ó ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ôk≈¿≈»ƒ≈∆¿ƒ««»≈∆¿ƒ
ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ Ï·‡ ,Ô·‡Â ıÚÏ ÔÈ„·BÚ Ô‰Óe ,‰·lÏ«¿»»≈∆¿ƒ¿≈»∆∆¬»ƒ¿»≈≈»
:·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï ‡l‡ ÔÈ„·BÚ¿ƒ∆»¿«»»¬»ƒ¿ƒ
ÌÈÓÚt ÈzL B˙B‡ „ÁÈÓ È‡L ,ÈLÙ ‰¯Ó‡ '‰ È˜ÏÁ∆¿ƒ»¿»«¿ƒ∆¬ƒ¿«≈¿≈¿»ƒ

¯ÓB‡Â ,ÌBÈ ÏÎa(ד ו, ‡eÈ‰Ï(דברים '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL : ¿»¿≈¿«ƒ¿»≈¡…≈
.„Á‡ '‰∆»

ËLÙÏ ¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÏkÏ ÏBÎÈ ,ÂÂ˜Ï '‰ ·BË .¿…»»«…«¿«¿∆∆
dÈ˙ÂÂÎ„Â .epL¯„z(א עג, Ï‡¯NÈÏ(תהלים ·BË C‡ : ƒ¿¿∆¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈

el‡ ,··Ï È¯·Ï ¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÏkÏ ÏBÎÈ ,ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ»«…«¿«¿»≈≈»≈
,ÔBÚ Ì„Èa ÔÈ‡L Ì‰ÈÏÚ ¯e¯a ÌalL∆ƒ»»¬≈∆∆≈¿»»»

dÈ˙ÂÂÎ„Â(ו פד, ÏBÎÈ(תהלים ,C· BÏ ÊBÚ Ì„‡ È¯L‡ : ¿ƒ¿»≈«¿≈»»»»
ÈÏÈ·Lc el‡ ,Ì··Ïa ˙BlÒÓ ¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÏkÏ«…«¿«¿ƒƒ¿»»≈ƒ¿ƒ≈

dÈ˙ÂÂÎ„Â .ÔB‰aÏa ÔÈLe·k ‡˙È¯B‡(ד קכה, :(תהלים »¿»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈
¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÏkÏ ÏBÎÈ ,ÌÈ·BhÏ '‰ ‰·ÈËÈ‰≈ƒ»«ƒ»«…«¿«
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dÈ˙ÂÂÎ„Â .Ì˙BaÏa ÌÈ¯LÈÏÂ(יח קמה, ‰'(תהלים ·B¯˜ : ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈»
¯L‡ ÏÎÏ ¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÏkÏ ÏBÎÈ ,ÂÈ‡¯˜ ÏÎÏ¿»…¿»»«…«¿«¿…¬∆

dÈ˙ÂÂÎ„Â .˙Ó‡· e‰‡¯˜È(יח ז, EBÓk(מיכה Ï‡ ÈÓ : ƒ¿»À∆¡∆¿ƒ¿»≈ƒ≈»
¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÏkÏ ÏBÎÈ ,ÚLt ÏÚ ¯·ÚÂ ÔBÚ ‡N…≈»¿…≈«∆«»«…«¿«

˙Ï ÌÓe„Â ÏÈÁÈÂ ·BË .B˙ÏÁ ˙È¯‡LÏ,'‰ ˙ÚeL ƒ¿≈ƒ«¬»¿»ƒ¿»ƒ¿«
L‡È˙Ó Ce¯a LB„w‰MÓ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿∆»ƒƒ∆«»»ƒ¿»≈
,Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Óe ¯ÊBÁ ‡e‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ˜Ècv‰ ÔÓƒ««ƒƒ»»«∆≈¿«≈¬≈∆
.'„ ˙ÚeL˙Ï ÌÓe„Â ÏÈÁÈÂ ·BË :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
,‰M‡ ÏÚ ,‰¯Bz ÏÚ ,ÂÈ¯eÚa ÏÚ ‡OÈ Èk ¯·bÏ ·BË«∆∆ƒƒ»……ƒ¿»…»…ƒ»

.‰Î‡ÏÓ ÏÚ…¿»»

È‡¯˜ ,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌcÈÂ „„a ·LÈ .≈≈»»¿ƒ…»««ƒ¿≈««¿»»»
CÏÓ Ì‰Ï ¯Ó‡Â ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»¿«¿¬≈«»≈¿»«»∆∆∆
ÌÈ¯BÁL L·BÏ BÏ e¯Ó‡ ,‰NBÚ e‰Ó Ï·‡ Ì„Â ¯Na»»»»»≈«∆»¿≈¿ƒ
‡„‰ ,ÔÎ ‰NBÚ È‡ Û‡ ¯Ó‡ ,˜Na BL‡¯ ˙‡ ‰qÎÓe¿«∆∆…¿«»««¬ƒ∆≈¬»

·È˙Î„ ‡e‰(ג נ, NÂ˜(ישעיה ˙e¯„˜ ÌÈÓL LÈaÏ‡ : ƒ¿ƒ«¿ƒ»«ƒ«¿¿«
Ï·‡ Ì„Â ¯Na CÏÓ ,Ì‰Ï Ï‡L „BÚÂ .Ì˙eÒk ÌÈN‡»ƒ¿»¿»«»∆∆∆»»»»»≈
Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÔÈÒpt‰ ˙‡ ‰aÎÓ BÏ e¯Ó‡ ,‰NBÚ e‰Ó«∆»¿¿«∆∆««»ƒ»«»∆

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ÔÎ ‰˘BÚ È‡ Û‡(י ב, LÓL(יואל : «¬ƒ∆≈¬»ƒ¿ƒ∆∆
Ì‰Ï Ï‡L „BÚÂ .Ì‰‚ eÙÒ‡ ÌÈ·ÎBÎÂ e¯„˜ Á¯ÈÂ¿»≈«»»¿»ƒ»¿»¿»¿»«»∆
Cl‰Ó BÏ e¯Ó‡ ,‰NBÚ e‰Ó Ï·‡ Ì„Â ¯Na CÏÓ∆∆»»»»»≈«∆»¿¿«≈
‡e‰ ‡„‰ ,ÔÎ ‰NBÚ È‡ Û‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÛÁÈ»≈»«»∆«¬ƒ∆≈¬»

·È˙Î„(ג א, ‡·˜(נחום ÔÚÂ Bk¯„ ‰¯ÚÒ·e ‰ÙeÒa '‰ : ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»«¿¿»»¬«
e‰Ó Ï·‡ Ì„Â ¯Na CÏÓ Ì‰Ï Ï‡L „BÚÂ .ÂÈÏ‚«̄¿»¿»«»∆∆∆»»»»»≈«
È‡ Û‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÌÓB„Â ·LBÈ BÏ e¯Ó‡ ,‰NBÚ∆»¿≈¿≈»«»∆«¬ƒ
ÏË Èk ÌcÈÂ „„a ·LÈ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÎ ‰NBÚ∆≈¬»ƒ¿ƒ≈≈»»¿ƒ…ƒ»«
e‰kÓÏ ÔzÈ ,‰Â˜z LÈ ÈÏe‡ e‰Èt ¯ÙÚa ÔzÈ .ÂÈÏÚ»»ƒ≈∆»»ƒ«≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈
‰Â‰ „ÎÂ ,‰È¯˜ ËÈLt ‰Â‰ Èa¯ ,‰t¯Áa ÚaNÈ ÈÁÏ∆ƒƒ¿«¿∆¿»«ƒ¬»»≈¿»»¿«¬»

ÈÎa ‰Â‰ ‡È˜eÒt ÔÈÏÈ‡Ï ÈËÓ(טו כח, א Ó‡iÂ¯(שמואל : »≈¿ƒ≈¿«»¬»»≈«…∆
.È˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ÈzÊb¯‰ ‰nÏ Ïe‡L Ï‡ Ï‡eÓL¿≈∆»»»ƒ¿«¿«ƒ¿«¬…ƒ

·È˙Îe(יג ד, ¯Áe(עמוס ‡¯·e ÌÈ¯‰ ¯ˆBÈ ‰p‰ Èk : ¿ƒƒƒ≈≈»ƒ…≈«
Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·c elÙ‡ ,BÁO ‰Ó Ì„‡Ï „ÈbÓe«ƒ¿»»«≈…¬ƒ¿»ƒ∆≈»∆

Ô·˙BÎ ÈÓe ,BÒ˜t ÏÚ Ì„‡Ï BÏ ÔÈ·zÎ LnÓ עמוס) «»ƒ¿»ƒ»»»«ƒ¿»ƒ¿»
יג) ÙÈÚ‰.ד, ¯ÁL ‰NÚ ג): ב, ‰'(צפניה ˙‡ eLwa : …≈««≈»«¿∆

·È˙Îe ,'Â‚Â ı¯‡‰ ÈÂÚ Ïk(טו ה, ¯Ú(עמוס e‡N : »«¿≈»»∆¿ƒƒ¿»
‰nÏ ,'Â‚Â ·BË e·‰‡Â(יד יב, NÚÓ‰(קהלת Ïk ˙‡ Èk : ¿∆¡»»ƒ∆»«¬∆

e‰Èt ¯ÙÚa ÔzÈ :ÔÈ„‰Â ,'Â‚Â ËtLÓ· ‡·È ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿»≈ƒ≈¿»»ƒ
.‰t¯Áa ÚaNÈ ÈÁÏ e‰kÓÏ ÔzÈ :·È˙Îe ,'Â‚Â¿ƒƒ≈¿«≈∆ƒƒ¿«¿∆¿»

Î‡ÏÂ ˜·L ‡Ï ÏBÎÈ·k ,'‰ ÌÏBÚÏ ÁÊÈ ‡Ï Èk .ƒ…ƒ¿«¿»ƒ¿»»¿«¿»
Èa¯ ¯Ó‡ ,Â„ÒÁ ·¯k ÌÁ¯Â ‰‚B‰ Ì‡ Èk ,˜È·L»≈ƒƒ»¿ƒ«¿…¬»»»««ƒ
ÔÓ L‡È˙Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰MÓ ,LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒƒ∆«»»ƒ¿»≈ƒ
,Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Óe ¯ÊBÁ ‡e‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ»»«∆≈¿«≈¬≈∆
‡Ï Èk .'Â‚Â ÌÁ¯Â ‰‚B‰ Ì‡ Èk :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒƒƒ»¿ƒ«ƒ…
ÈLa ¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ‰ÈÎ¯a Èa¯ ,BalÓ ‰pÚƒ»ƒƒ«ƒ∆∆¿»¿≈«ƒ≈ƒ»«ƒ¿≈
‡ÏÂ Ì‰ÈÙa eÏÚt „Á‡a ,Ï‡¯NÈ eÏÚt ˙BÓB˜Ó¿»¬ƒ¿»≈¿∆»»¬¿ƒ∆¿…
el‡Â ,Ì‰ÈÙa eÏÚÙ ‡ÏÂ ÌaÏa eÏÚt „Á‡·e ,ÌaÏa¿ƒ»¿∆»»¬¿ƒ»¿…»¬¿ƒ∆¿≈

‡„‰ ,ÌaÏ· ‡ÏÂ Ì‰ÈÙa eÏÚt ÈÈÒa .Ï··e ÈÈÒ Ô‰≈ƒ«»∆¿ƒ«»¬¿ƒ∆¿…¿ƒ»¬»
·È˙Î„ ‡e‰(לו עח, ÌBLl·e(תהלים Ì‰ÈÙa e‰ezÙÈÂ : ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ∆ƒ¿»

‡„‰ ,Ì‰ÈÙ· ‡ÏÂ ÌaÏa eÏÚt Ï··a .'Â‚Â BÏ e·fÎÈ¿«¿¿»∆»¬¿ƒ»¿…¿ƒ∆¬»
Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ .BalÓ ‰Ú ‡Ï Èk :·È˙Î„ ‡e‰ƒ¿ƒƒ…ƒ»ƒƒ»««»»
‡·ÈÂ ,Ï··aL ‰t ÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈÒaL ‰t ‡·È ‡e‰»…∆∆¿ƒ«ƒ«≈«∆∆¿»∆¿»…
‰biÂ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ .ÈÈÒaL ·Ï ÏÚ ¯tÎÈÂ Ï··aL ·Ï≈∆¿»∆ƒ«≈«≈∆¿ƒ«««ƒ≈««∆
‰‚‰Â ÔÓ‰ ‰Ê ,·ÈB‡Â ¯ˆ LÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ‡È·‰ ,LÈ‡ Èa¿≈ƒ≈ƒ¬≈∆ƒ«¿≈∆»»¿»»

.Ô˙kÓ ˙‡∆«»»

Ï·e˙kL ¯v„Îe· ‰Ê ,'Â‚Â ÂÈÏ‚¯ ˙Áz ‡k„Ï .¿«≈«««¿»∆¿«¿∆«∆»
Ba(לח ב, ÛBÚÂ(דניאל ‡¯a ˙ÂÈÁ ‡L‡ Èa ÔÈ¯È„ Èc :ƒ»¿ƒ¿≈¬»»≈«»»¿

‰L‡¯ ‡e‰ z‡ ÔB‰lÎa CËÏL‰Â C„Èa ·‰È ‡iÓL¿«»¿«ƒ»¿«¿¿»¿»¿«¿¿≈»
.‡·‰„ È„ƒ«¬»

Ó,‰eˆ ÔÓ‰ ,‰eˆ ÈÓ ,‰eˆ ‡Ï '‰ È‰zÂ ¯Ó‡ ‰Ê ÈÓ .ƒ∆»««∆ƒ…ƒ»ƒƒ»»»ƒ»
„ÈÓM‰Ï ‰eˆ ÔÓ‰ ,‰eˆ ‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â¿«»»…ƒ»»»ƒ»¿«¿ƒ
,‰eˆ ‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â ,„a‡Ïe ‚¯‰Ï«¬…¿«≈¿«»»…ƒ»

‡l‡(כה ט, ÔBÈÏÚ(אסתר ÈtÓ .'Â‚Â Bz·LÁÓ ·eLÈ : ∆»»«¬«¿ƒƒ∆¿
‰ÚMÓ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,·Bh‰Â ˙BÚ¯‰ ‡ˆ˙ ‡Ï…≈≈»»¿«»««ƒ∆¿»»ƒ»»

‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡L(טו ל, Èz˙(דברים ‰‡¯ : ∆»««»»¿≈»«ƒ
˙‡Â ˙Ân‰ ˙‡Â ·Bh‰ ˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ ÌBi‰ EÈÙÏ¿»∆«∆««ƒ¿∆«¿∆«»∆¿∆
‰NBÚÏ ‰Ú¯Â ,‰Ú¯ ‰NBÚÏ ‰·BË ˙‡ˆÈ ‡Ï ,Ú¯‰»»…»»»¿≈»»¿»»¿≈
,‰Ú¯ ‰NBÚÏ ‰Ú¯Â ‰·BË ‰NBÚÏ ‰·BË ‡l‡ ,‰·BË»∆»»¿≈»¿»»¿≈»»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók(לט ג, ב NÚÏ‰(שמואל '‰ ÌlLÈ : ¿»¿«¿»«¿«≈¿…≈
,ÈÁ ‡e‰L Bic ,ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i ‰Ó .B˙Ú¯k ‰Ú¯‰»»»¿»»«ƒ¿≈»»»«∆«
È„Èa E˙eiÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ»««»»«¿¿»ƒ

.ÔB‡˙Ó ‰z‡Â ,ÈÁÂ»«¿«»ƒ¿≈

Ï‡Â ÂÈ‡ËÁ ÏÚ ‰„BÈÂ ¯Ba‚k „ÓÚÈ ‡e‰ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»«¬…¿ƒ¿∆«¬»»¿«
.ÔB‡˙Èƒ¿≈

Ì‡ ,ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ ÏÚ ÔB‡˙i ‰Ó ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆∆¿»«ƒ¿≈«≈»»ƒƒ
Èa ¯ÓB‡ Èa¯ .Â‡ËÁ ÏÚ ¯·b ÔB‡˙‰Ï ‡e‰ Lw·Ó¿«≈¿ƒ¿≈∆∆«¬»»«ƒ≈¿≈
È˙ÈNÚL Á·M‰ Ïk ¯Á‡ ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ,ÔÈÓÚ¯ez¿¬»ƒ»»»ƒ««»«∆«∆»ƒƒ

¯ÓB‡Â ÈÙÏ ÌÚ¯˙Ó ‡e‰ BnÚ(יב ג, ‰‡M‰(בראשית : ƒƒ¿«≈¿»«¿≈»ƒ»
CÈÏÓ‰Ï ˜ÒBÚ È‡ ,Ôk ·˜ÚÈ Û‡ .È„nÚ z˙ ¯L‡¬∆»«»ƒ»ƒ««¬…≈¬ƒ≈¿«¿ƒ

¯ÓB‡Â ÌÚ¯˙Ó ‡e‰Â ÌÈ¯ˆÓa Ba כז)‡˙ מ, :(ישעיה ∆¿¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿≈
Ì‰Ï ¯e·Ï ˜ÒBÚ È‡ ,Ôk ÂÈa Û‡Â .'‰Ó Èk¯„ ‰¯zÒƒ¿¿»«¿ƒ≈¿«»»≈¬ƒ≈»»∆
‡ÈÈ¯Ïe„Â ‡ÒBb Ô‰Ó „Á‡ ‡‰È ‡ÏL È„k Ï˜ ÌÁÏ∆∆«¿≈∆…¿≈∆»≈∆≈¿«¿»

ÌÈ¯ÓB‡Â ÈÙÏ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ô‰Â ,BzÊÁB‡(ה כא, :(במדבר «¿¿≈ƒ¿«¬ƒ¿»«¿¿ƒ
‡È‰ Ôk ÔBiˆ Û‡ .Ï˜Ïw‰ ÌÁla ‰ˆ˜ eLÙÂ ישעיה) ¿«¿≈»»«∆∆«¿…≈«ƒ≈ƒ

יד) ÈÁÎL.מט, '‰Â '‰ È·ÊÚ ÔBiˆ ¯Ó‡zÂ :«…∆ƒ¬»«ƒ«¿≈»ƒ

‡O ,'‰ „Ú ‰·eLÂ ‰¯˜ÁÂ eÈÎ¯c ‰NtÁ .«¿¿»¿»≈¿«¿…»¿»»«ƒ»…
È‡c·Ê ¯a ‡·Èa Èa¯ ,ÌÈÓMa Ï‡ Ï‡ ÌÈtk Ï‡ e··Ï¿»≈∆«»ƒ∆≈«»»ƒ«ƒ≈»««¿»
ÔÈ˜Ù ‰iL‡È Èa¯Â È‡ÏÈÁ ¯a ÌeÁz Èa¯Â¿«ƒ«¿«¬ƒ»¿«ƒ…ƒ»¿«ƒ
¯LÙ‡ ¯Ó‡Â È‡c·Ê ¯a ‡·Èa Èa¯ L¯c ,‡˙ÈÚ˙Ï¿«¬ƒ»»««ƒ≈»««¿»«¬«∆¿»
ÈÂeL ‡Ï‡ ,dÈÏÚ ¯ÊÁÂ dÈÈÓ ·ÈÒ L ¯·c dÈaÈÏc¿ƒ≈¿«»¿≈ƒ≈¿»«¬≈∆»¿«≈
LÈ Ì‡ ,ÌÈÓMa Ï‡ Ï‡ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ„È Èa‚Ï ÔÈaÏƒ≈»¿«≈¿≈»¿««»∆≈«»»ƒƒ≈
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רלה dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

˙ÈL‡¯a ÈÓÈÓ ÏÎa Ï·BË elÙ‡ Ì„‡ ÏL B„Èa ı¯L∆∆¿»∆»»¬ƒ≈¿»≈≈¿≈ƒ
BÏ ‰˙ÏÚ ,B„iÓ ı¯M‰ CÈÏL‰ ,ÌÏBÚÏ ¯B‰Ë BÈ‡≈»¿»ƒ¿ƒ«∆∆ƒ»»¿»

.‰‡Ò ÌÈÚa¯‡a ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»

‡ÓeÁz Èa¯ L¯c(ו יב, ב הימים È¯N(דברי eÚkiÂ : »««ƒ«¿»«ƒ»¿»≈
'‰ ˙B‡¯·e :·È˙Îe .'‰ ˜Ècˆ e¯Ó‡iÂ CÏn‰Â ‰„e‰È¿»¿«∆∆«…¿«ƒ¿ƒƒ¿
‡Ï eÚÎ ¯Ó‡Ï ‰ÈÚÓL Ï‡ '‰ ¯·„ È‰ÈÂ eÚÎ Èkƒƒ¿»«¿ƒ¿«∆¿«¿»≈…ƒ¿¿…
È˙ÓÁ Cz˙ ‡ÏÂ ‰ËÈÏÙÏ ËÚÓk Ì‰Ï Èz˙Â Ì˙ÈÁL‡«¿ƒ≈¿»«ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿≈»¿…ƒ«¬»ƒ
ÔÈ‡ epÚ˙ Èk '‰ ˙B‡¯ÎÂ .˜LÈL „Èa ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿«≈

40 ‰iL‡È Èa¯ L¯c ,eÚÎ Èk ‡l‡ Ô‡k ·È˙k צפניה) ¿ƒ»∆»ƒƒ¿»»««ƒ…ƒ»
א) Ckב, ¯Á‡Â ÔÓˆÚ ËM˜ ,eLB˜Â eLLB˜˙‰ :ƒ¿¿»¿«≈«¿»¿««»

ÈÏÚ ¯Ó‡c L ¯a ‡Î‰ ˙È‡c ÔÈ‚aÓ ,ÌÈ¯Á‡ ËM˜¿«≈¬≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»»«»«¬«¬«
‡È„Ï ‡nÚ Ïk ‡l‡ ÔÁBÈ Èa¯ Ì„˜ ‡LÈa ÔLÈÏƒ»ƒ»√»«ƒ»»∆»»«»¿ƒ»
ÔeÓ˜ ÈÒBÈ Èa¯Â Èn‡ Èa¯Â ‡iÁ Èa¯ Ônz ‰Â‰ ,Ôe¯Ó‡¬»¬»«»«ƒƒ»¿«ƒ«≈¿«ƒ≈»
È¯Ó‡ Ì˙‰„ Ôa¯ ,eÈ¯Óe eÚLÙ eÁ .ÔB‰Ï Ôe˜Ùe¿»¿«¿»«¿»ƒ«»»¿»»»¿≈
‡Î‰c Ôa¯ ,ÚÈÓÁ ‡ÓÈÒc ‡ÓÈÒa Ô¯È¯Ó ÈÎ¯k ˙È‡ƒ«¿¿≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ««»»¿»»
‡e‰ Èa¯ .ÔÈL˜ ÔB‰È¯ÓÏ ÔÈLÈa ÔÈ„·BÚc ÔÈ‡ ÔÈ¯Ó‡»¿ƒƒ¿»ƒƒƒ¿»≈«¿»«ƒ»
,e˙cÓk eÈ¯Óe eÚLÙ eÁ :¯Ó‡ ÛÒBÈ ·¯ ÌLa¿≈«≈»««¿»«¿»ƒ¿ƒ»≈

k ,zÁÏÒ ‡Ï ‰z‡.EÈ˙BcÓ «»…»»¿»¿ƒ∆
z·¯Á‰Â eÈ¯Óe eÚLÙ eÁ :ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ«¿»«¿»ƒ¿∆¡«¿»

.EÈLc˜Óƒ¿»∆

Ò‰˙kÒ ,zÏÓÁ ‡Ï z‚¯‰ eÙc¯zÂ Û‡· ‰˙BkÒ .«»»««ƒ¿¿≈»«¿»…»»¿»«…»
,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ˙‡ Ï‡L BaÏÁ Èa¯ ,CÏ ÔÚ·∆»»»«ƒ∆¿»«∆«ƒ¿≈««¿»
e‰Ó ‰„b‡ ÏÚa ‰z‡L EÈÏÚ ÈzÚÓML ÈtÓ BÏ ¯Ó‡»«ƒ¿≈∆»«¿ƒ»∆∆«»«««»»«
BÏ ¯Ó‡ ,‰lÙz ¯B·ÚÓ CÏ ÔÚ· ‰˙kÒ ·È˙Îc ÔÈc≈ƒ¿ƒ«…»∆»»»≈¬¿ƒ»»«
‰Ó .Ìik ‰·eLz ‰ÏLÓÂ ‰Â˜Ók ‰lÙz ‰ÏLÓƒ¿¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»«»«
È¯ÚL Ck ,‰ÏeÚ ÌÈÓÚt ‰Áe˙t ÌÈÓÚt BÊ ‰Â˜nƒ¿»¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»»«¬≈
‰f‰ Ìi‰ Ï·‡ ,ÔÈÁe˙t ÌÈÓÚt ÌÈÏeÚ ÌÈÓÚt ‰lÙz¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¬»«»«∆
.ÔÈÁe˙t ÌÏBÚÏ ‰·eLz È¯ÚL Ck ,Áe˙t ÌÏBÚÏ¿»»«»«¬≈¿»¿»¿ƒ

,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚ ÔÈ‡ ‰lÙz È¯ÚL Û‡ ÔÚ ·¯ ¯Ó‡»««»»««¬≈¿ƒ»≈»ƒ¿»ƒ¿»
·È˙Î„ ‡e‰ ז)‰„‡ ד, ˜¯‡e(דברים ÏÎa eÈ‰Ï‡ '‰k : ¬»ƒ¿ƒ«¡…≈¿»»¿≈

¯Ó‡pL ,‰lÙz ‡l‡ ‰‡È¯˜ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏ‡,סה (ישעיה ≈»¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ»∆∆¡«
‡Ú‰.כד) È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â :¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆

CkL ,‰lÙzÏ Ô‰ ÌÈzÚ ‡zÙÏÁ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈«¬«¿»ƒƒ≈«¿ƒ»∆»
ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ „Âc ¯Ó‡»«»ƒƒ¿≈«»»ƒ∆»
˙ÚL ÏÚ È˙lÙz ‰È‰z EÈÙÏ Ïlt˙Ó È‡L ‰ÚLa¿»»∆¬ƒƒ¿«≈¿»∆ƒ¿∆¿ƒ»ƒ«¿«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔBˆ¯(יד סט, ˙È˙lÙ(תהלים È‡Â : »¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»ƒ
ÈÙÏ ÔBcÂ „ÓBÚ ‰È‰ ‡·È˜Ú Èa¯ .ÔBˆ¯ ˙Ú '‰ EÏ¿≈»«ƒ¬ƒ»»»≈¿ƒƒ¿≈
‰lÙ˙a „ÓBÚ ÈÒ¯b‰ ÚLB‰È ÌL ‰È‰Â ,ÒetB¯Òe¯eË¿¿¿»»»¿À«««¿ƒ≈ƒ¿ƒ»
ÔÚ „¯È ‡ÏL È‡ ‰ÓBc ¯Ó‡ ,ÔÙÈw‰Â ÔÚ „¯È ,BnÚƒ»«»»¿ƒƒ»»«∆¬ƒ∆…»«»»
‡„‰ ,Èa¯ ÏL B˙lÙz ÚÓMz ‡ÏL È„k ‡l‡ ÛÈw‰Â¿ƒƒ∆»¿≈∆…ƒ»«¿ƒ»∆«ƒ¬»
ÈÁÒ .‰lÙz ¯B·ÚÓ CÏ ÔÚ· ‰˙kÒ :·È˙Î„ ‡e‰ƒ¿ƒ«…»∆»»»≈¬¿ƒ»¿ƒ
.‡ÈÈ‡ÏÈÒt ‡ÈÈÒ‡Ó ,ÌÈnÚ‰ ·¯˜a eÓÈNz ÒB‡Óe»¿ƒ≈¿∆∆»«ƒ«¿»¿ƒ«»

ÙeÈ‰L ,Ô"ÈÚÏ ‡"t ÌÈc˜‰ ‰nÏ ,Ì‰Èt eÈÏÚ eˆt .»»≈ƒ∆»»ƒ¿ƒ¿∆»
.Ì‰ÈÈÚa e‡¯ ‡M ‰Ó Ì‰ÈÙa ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿ƒ∆«∆»¿≈≈∆

Ú'‰ ‡¯ÈÂ ÛÈ˜LÈ „Ú 'Â‚Â ‰Ó„˙ ‡ÏÂ ‰¯b ÈÈÚ .≈ƒƒ¿»¿…ƒ¿∆««¿ƒ¿≈∆
¯Ó‡ ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa ‡Á‡ Èa¯ ,ÌÈÓMÓƒ»»ƒ«ƒ«»¿≈«ƒ¿≈««¿»»«
,‰l‡bÏ CeÓÒ L„w‰ Áe¯ eÈˆÓ ˙BÓB˜Ó ‰LÏLaƒ¿»¿»ƒ««…∆»«¿À»

‡ÓÚË È‡Ó(יד לב, Ú¯Ó‰(ישעיה ÌÈ‡¯t NBNÓ : ««¿»¿¿»ƒƒ¿≈
ÂÈ¯Á‡ ·È˙k ‰Ó ,ÌÈ¯„Ú(טו לב, ÚÈ¯‰(ישעיה „Ú : ¬»ƒ«¿ƒ«¬»«≈»∆

¯ÚiÏ ÏÓ¯k‰Â ÏÓ¯kÏ ¯a„Ó ‰È‰Â ÌB¯nÓ Áe¯ eÈÏÚ»≈«ƒ»¿»»ƒ¿»««¿∆¿««¿∆«««
dÈ˙ÂÂÎ„Â .·LÁÈ(כב ס, ÛÏ‡Ï(ישעיה ‰È‰È ÔËw‰ : ≈»≈¿ƒ¿»≈«»…ƒ¿∆»∆∆

dÈ¯˙a ·È˙Îe ,'Â‚Â ¯ÈÚv‰Â(א סא, ‰'(ישעיה Áe¯ : ¿«»ƒ¿ƒ«¿≈«
,‰¯b ÈÈÚ :ÔÈ„‰Â ,È˙‡ '‰ ÁLÓ ÔÚÈ ÈÏÚ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ»»««»«…ƒ¿»≈≈ƒƒ¿»
ÈÈÚ .ÌÈÓMÓ '‰ ‡¯ÈÂ ÛÈ˜LÈ „Ú :dÈ¯˙a ·È˙Îe¿ƒ«¿≈««¿ƒ¿≈∆ƒ»»ƒ≈ƒ
LÓÁ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa¯ ¯Ó‡ ,ÈLÙÏ ‰ÏÏBÚ¿»¿«¿ƒ»««»ƒ¿∆«¿ƒ≈¬≈
‡Ï Ì‰aL ÔËw‰Â ,¯˙È·a eÈ‰ ÌÈ¯ÙBÒ Èza ˙B‡Ó≈»≈¿ƒ»¿≈»¿«»»∆»∆…
Ì‡ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰Â ,˙B˜BÈz ˙B‡Ó LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰»»»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒƒ
ÔÈ‡ˆBÈ e‡ eÏl‰ ÌÈ·zÎna eÈÏÚ ÌÈ‡BO‰ e‡B·È»«…¿ƒ»≈««¿¿ƒ«»»¿ƒ
,ÌÈ‡BO‰ e‡·e ˙BBÚ‰ eÓ¯bL ÔÂÈÎÂ ,Ô˙B‡ ÔÈ¯˜B„Â¿¿ƒ»¿≈»∆»¿»¬»«…¿ƒ
‡ÏÂ ,Ì˙B‡ eÙ¯NÂ B¯ÙÒa „Á‡Â „Á‡ Ïk eÎ¯k»¿»∆»¿∆»¿ƒ¿¿»¿»¿…
ÈÈÚ ÈÓˆÚ ÏÚ È˙‡¯˜Â ,È‡ ‡l‡ Ì‰Ó ¯ÈizLƒ¿«≈≈∆∆»¬ƒ¿»»ƒ««¿ƒ≈ƒ

.È¯ÈÚ ˙Ba ÏkÓ ÈLÙÏ ‰ÏÏBÚ¿»¿«¿ƒƒ…¿ƒƒ

ˆ‰Ê ,ÈiÁ ¯Ba· e˙Óˆ ,ÌpÁ È·È‡ ¯tvk Èe„ˆ „Bˆ .»ƒ«ƒ……¿«ƒ»»¿««»∆
,'Â‚Â ÈL‡¯ ÏÚ ÌÈÓ eÙˆ .Ï‡i„ ‰Ê ,‰ÈÓ¯È ‰Ê ,ÛÒBÈ≈∆ƒ¿¿»∆»ƒ≈»«ƒ«…ƒ

Ô‰a ·e˙kL ˙Bn‡‰ el‡(יב יז, ‰ÔBÓ(ישעיה ÈB‰ : ≈»À∆»»∆¬
‡Ï ÔB‡Le ÔeÈÓ‰È ÌÈnÈ ˙BÓ‰k ÌÈa¯ ÌÈnÚÌÈn «ƒ«ƒ«¬«ƒ∆¡»¿¿Àƒ

.ÌÈ¯Èak ÌÈÓ ÔB‡Lkƒ¿«ƒ«ƒƒ

˜‰Ê ,ÛÒBÈ ‰Ê ,˙BizÁz ¯BaÓ '‰ EÓL È˙‡¯˜ .»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆≈∆
ÌBÈa z·¯˜ 'Â‚Â zÚÓL ÈÏB˜ .Ï‡i„ ‰Ê ,‰ÈÓ¯Èƒ¿¿»∆»ƒ≈ƒ»»¿»»«¿»¿

.j‡¯˜‡∆¿»∆

¯È˙˙eÚ '‰ ‰˙È‡¯ ,ÈiÁ zÏ‡b ÈLÙ È·È¯ È„‡ z·¯ .«¿»¬…»ƒ≈«¿ƒ»«¿»«»»ƒ»«»»ƒ
Òe‡i¯„‡ Ì„˜ ¯·Ú È‡„e‰È „Á ,ÈËtLÓ ‰ËÙL»¿»ƒ¿»ƒ«¿»¬«√»«¿ƒ»
dÈÏ ¯Ó‡ ,z‡ Ô‡Ó dÈÏ ¯Ó‡ ,dÈÓÏLa Ï‡Le¿≈ƒ¿»≈¬«≈»«¿¬«≈
Òe‡i¯„‡ Ì„˜ ¯·Ú È‡„e‰È ˙È‡Â dÈÏ ¯Ó‡ .È‡„e‰È¿»¬«≈¿ƒ¿»¬«√»«¿ƒ»
¯·Ú .dÈL‡¯ e·ÒÂ eÏÈÊÈ‡ ¯Ó‡ ,dÈÓÏLa ÏÈ‡Le¿≈ƒ¿»≈¬«≈ƒ¿«≈≈¬«
Ï‡L ‡ÏÂ ‡ÈiÓ„˜a „È·ÚÈ‡ ‰Ó ‡ÓÁ Ô¯ÁB‡¬»¬»»ƒ¬≈¿«¿«»¿»¿≈
¯Ó‡ ,È‡„e‰È dÈÏ ¯Ó‡ z‡ Ô‡Ó dÈÏ ¯Ó‡ ,dÈÓÏLaƒ¿»≈¬«≈»«¿¬«≈¿»¬«
Ï‡L ‡ÏÂ Òe‡i¯„‡ Ì„˜ ¯·Ú È‡„e‰È ˙È‡Â dÈÏ≈¿ƒ¿»¬«√»«¿ƒ»¿»¿≈
dÈÏ e¯Ó‡ .dÈLÈ¯ e·ÒÂ eÏÈÊÈ‡ dÈÏ ¯Ó‡ ,dÈÓÏLaƒ¿»≈¬«≈≈ƒ¿«≈≈¬«≈
z‡„ È„·BÚ ÔÈÏÈ‡ ‰Ó ÔÈÚ„È Ô‡ ˙ÈÏ BlL ÔÈËÈÏ˜Ò«¿¿ƒƒ∆≈¬«»¿ƒ»ƒ≈»≈¿«¿
CÓÏLa ÏÈ‡L ‡Ïc ÏÈË˜˙ÈÓ CÓÏLa ÏÈ‡Lc ,„È·Ú»≈¿»≈ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿»»≈ƒ¿»»
CÈ‡ È˙È ‰ÎÏÓ ÔÈÈÚa Ôez‡Â ,ÔB‰Ï ¯Ó‡ .ÏÈË˜˙Óƒ¿¿≈¬«¿¿«»¬»»¿»»ƒ≈
˙ÁÂBˆ L„w‰ Áe¯Â ,È‡Na ‰ÏË˜ÓÏ ÈÚa ‡‡¬»»≈¿ƒ¿¿»¿»¿»¿««…∆««
.'Â‚Â Ì˙Ó˜ Ïk ‰˙È‡¯ ,È˙˙eÚ '‰ ‰˙È‡¯ :˙¯ÓB‡Â¿∆∆»ƒ»«»»ƒ»ƒ»»ƒ¿»»

˘Ìz·L ,ÌBÈ‚‰Â ÈÓ˜ È˙ÙN ,'‰ Ì˙t¯Á zÚÓL .»«¿»∆¿»»ƒ¿≈»«¿∆¿»ƒ¿»
.ÔB‰È¯ÓÊ ‡‡ ,Ì˙ÈbÓ È‡ ‰ËÈa‰ Ì˙ÓÈ˜Â¿ƒ»»«ƒ»¬ƒ«¿ƒ»»¬»ƒ¿≈
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`dkiרלו zlibnl dax yxcn
dax dki`

˙,ÏeÓb Ì‰Ï ·ÈLz :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È ,ÏeÓb Ì‰Ï ·ÈLz .»ƒ»∆¿ƒ¿¿»»«»ƒ»∆¿
¯Ó‡ ÛÒ‡Â(יב עט, ÌÈ˙Ú·L(תהלים eÈÎLÏ ·L‰Â : ¿»»»«¿»≈ƒ¿≈≈ƒ¿»«ƒ

¯Ó‡ ‡ÈÈ„b Ôa ‰„e‰È Èa¯ ,Ì˜ÈÁ Ï‡ e‰Ó ,Ì˜ÈÁ Ï‡∆≈»«∆≈»«ƒ¿»∆«¿»»«
Ôe˙pL Lc˜n‰ ˙È·a eNÚM ‰Ó ÏeÓb Ì‰Ï ·ÈLz»ƒ»∆¿«∆»¿≈«ƒ¿»∆»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÌÏBÚ ÏL B˜ÈÁa(יד מג, :(יחזקאל ¿≈∆»¿»¿«¿»«
eNÚM ‰Ó È¯Ó‡ Ôa¯Â .‰¯ÊÚ‰ „Ú ı¯‡‰ ˜ÈÁÓe≈≈»»∆«»¬»»¿«»»»¿≈«∆»
ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡c ,Ì„‡ ÏL B˜ÈÁa ‰zpL ‰ÏÈna«ƒ»∆ƒ¿»¿≈∆»»¿»««ƒ¿À«
ÌÈÏËB eÈ‰L ,ÔÁBÈ Èa¯ ÌLa ÈÂÏ Èa¯Â ÔÈÎÒc¿ƒ¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿≈«ƒ»»∆»¿ƒ
‰ÏÚÓ ÈtÏk Ô˙B‡ ÔÈ˜¯ÊÓe Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰È˙BÏÈÓƒ≈∆∆ƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿«≈«¿»
„ÓÚL „Ú ,z¯ÁaM ‰Ó EÏ ‡‰ z¯Áa ‰Êa ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»∆»«¿»≈¿«∆»«¿»«∆»«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰a Ú¯Ùe Ï‡eÓL,טו א (שמואל ¿≈»«»∆¬»ƒ¿ƒ
ÏÓÚ˜,לב) CÏÓ ‚‚‡ ˙‡ ÈÏ‡ eLÈb‰ Ï‡eÓL ¯Ó‡iÂ :«…∆¿≈«ƒ≈«∆¬«∆∆¬»≈

·È˙Îe(לג טו, א Â‚Â',(שמואל ‚‚‡ ˙‡ Ï‡eÓL ÛqLÈÂ : ¿ƒ«¿«≈¿≈∆¬»
B¯N·a CzÁÓ ÏÈÁ˙‰ ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»««¬»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»
‡e‰ ‡„‰ ,˙BiÓÚÏ ÏÈÎ‡Óe ˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á¬ƒ¬ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ¬»

·È˙Î„(יג יח, ‡Ó¯(איוב ˜ÁˆÈ Èa¯ .B¯BÚ Èca ÏÎ‡È : ƒ¿ƒ…««≈«ƒƒ¿»»«
.Ì‰ÈÏÚ BÁ˙Óe ÔÈÒÈ„e˜ ‰Úa¯‡ ‡È·‰,טו א (שמואל ≈ƒ«¿»»¿≈ƒ¿»¬≈∆

ÔÈ˙ÈÓÓלב) Ck ,˙Ân‰ ¯Ó ¯Ò ÔÎ‡ ‚‚‡ ¯Ó‡iÂ :«…∆¬»»≈»««»∆»¿ƒƒ
ÈÙÏ ,BÒ¯Ò ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa¯ .˙B¯Ó ˙B˙ÈÓ ÌÈ¯O‰«»…ƒƒ»«ƒƒ¿»»«≈¿¿ƒ
‡c ÏÚ ,‰ÏÚÓ ÈtÏk Ô˜¯BÊÂ ˙BÏÈn‰ ˙‡ ÏËB ‰È‰L∆»»≈∆«ƒ¿¿»¿«≈«¿»«»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,epnÓ Ú¯Ù(לג טו, א Ó‡iÂ¯(שמואל : ƒ¿«ƒ∆¬»ƒ¿ƒ«…∆
ÌÈLpÓ ÏkLz Ôk Ea¯Á ÌÈL ‰ÏkL ¯L‡k Ï‡eÓL¿≈«¬∆ƒ¿»»ƒ«¿∆≈ƒ¿«ƒ»ƒ
Ôzz .˙BÎÈ˙Á Úa¯‡ BÎ˙ÁL „nÏÓ ,ÛqLÈÂ .En‡ƒ∆«¿«≈¿«≈∆¬»«¿«¬ƒƒ≈
˙e¯È·z ¯Ó‡ „Á ,ÔÈ‡¯BÓ‡ ÔÈ¯z ,·Ï ˙p‚Ó Ì‰Ï»∆¿ƒ«≈¿≈»»ƒ«¬«¿ƒ
˙e¯È·z ¯Ó‡c Ô‡Ó ,‡aÏ ˙eÊÈÊÚ ¯Ó‡ „ÁÂ ,‡aÏƒ»¿«¬«¬ƒƒ»«¿»«¿ƒ

¯Ó‡pL ,‡aÏ(כ יד, E„Èa.(בראשית EÈ¯ˆ ÔbÓ ¯L‡ : ƒ»∆∆¡«¬∆ƒ≈»∆¿»∆
¯Ó‡pL ,‡aÏ ˙eÊÈÊÚ ¯Ó‡c Ô‡Óe(כט לג, Ô‚Ó(דברים : «¿»«¬ƒƒ»∆∆¡«»≈

Ì‰ÈÏÚ ‡·‰ ,ÔÈ¯eqÈa Ô˙B‡ ÈÏz ,Ì‰Ï E˙Ï‡z .E¯ÊÚ∆¿∆«¬»¿»∆¿≈»¿ƒƒ»≈¬≈∆

Ïk¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰¯BzaL ˙BÏ‡(ז ל, Ô˙Â(דברים : »»∆«»¿»¿«¿»«¿»«
ÏÚÂ EÈ·È‡ ÏÚ ‰l‡‰ ˙BÏ‡‰ Ïk ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆∆»»»»≈∆«…¿∆¿«
:¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È ,Ì„ÈÓL˙Â Û‡a Ûc¯z .'Â‚Â EÈ‡N¿∆ƒ¿…¿«¿«¿ƒ≈ƒ¿¿»»«

¯Ó‡ ‰LÓe ,Ì„ÈÓL˙Â Û‡a Ûc¯z(יד יז, Èk(שמות : ƒ¿…¿«¿«¿ƒ≈∆»«ƒ
Ï‡eÓL ,ÌÈÓM‰ ˙ÁzÓ ˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓ‡ ‰ÁÓ»…∆¿∆∆≈∆¬»≈ƒ«««»»ƒ¿≈
ÌÏBÚa ,‰ÁÓ .ÔÓ‰ ‰Ê ,¯ÎÊ .BÚÓLÓk ˜ÏÓÚ ,¯Ó‡»«¬»≈¿«¿»≈∆∆»»»…»»
ÏÎÏe BÏ ,ÌÈÓM‰ ˙ÁzÓ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ,‰ÁÓ‡ .‰f‰«∆∆¿∆»»«»ƒ«««»»ƒ¿»
¯Ó‡ ÚLB‰È Èa¯ .˙B¯Bc‰ Ïk ÛBÒ „Ú ‡e‰‰ ¯Bc‰«««»««ƒ¿À«»«
‡ÏL ,ÌÈÓM‰ ˙ÁzÓ ˜ÏÓÚÏ „ÎÂ ÔÈ ‡‰È ‡ÏL∆…¿≈ƒ¿∆∆«¬»≈ƒ«««»«ƒ∆…
ÏÁ¯ ,˜ÏÓÚ ÏL ‰Ê ÏÓb .˜ÏÓÚ ÏL ‰Ê ÔÏÈ‡ e¯Ó‡È…¿ƒ»∆∆¬»≈»»∆∆¬»≈»≈
„a‡Ï LwaL ÈÙÏ ,¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ .˜ÏÓÚ ÏL BÊ∆¬»≈«ƒ¡ƒ∆∆≈¿ƒ∆ƒ≈¿«≈
ÈÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡ ,ÌÈÓM‰ ÈÙk ˙ÁzÓ Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈ƒ«««¿≈«»«ƒ»«∆ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ ˙‡ „a‡Ï ‡a ‰Ê ÚL¯ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»»»∆»¿«≈∆ƒ¿»≈
.Ba ‡¯˜È ÈÓ ,Ì‰Ï z˙pL E˙¯Bz ¯ÙÒ ,EÈÙk ˙ÁzÓƒ««¿»∆≈∆»¿∆»«»»∆ƒƒ¿»

Ô‰L Ï‡¯NÈ ˙‡ „a‡Ï LwaL ÈÙÏ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿ƒ∆ƒ≈¿«≈∆ƒ¿»≈∆≈
,BÙBÒ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÛBqÓ ¯ft˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ»»¿«

¯Ó‡pL(סד כח, ‰‡¯ı.(דברים ‰ˆ˜ „ÚÂ ı¯‡‰ ‰ˆ˜Ó : ∆∆¡«ƒ¿≈»»∆¿«¿≈»»∆
ÔÓ el‡ ÏL ÌÓL „·‡È È˙ÓÈ‡ ¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa«̄ƒ¡ƒ∆∆≈≈»«…«¿»∆≈ƒ
,ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‰È„·BÚÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯˜Ú˙Â ÌÏBÚ‰»»¿≈»≈¬«»ƒ¿¿∆»ƒ»»
ÔÈÚk ,ÌÏBÚa È„ÈÁÈ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡‰ÈÂƒ≈«»»¿ƒƒ»»»ƒ¿»

¯Ó‡pL(ט יד, ‰‡¯ı(זכריה Ïk ÏÚ CÏÓÏ '‰ ‰È‰Â : ∆∆¡«¿»»¿∆∆«»»»∆
‰ÚLa ,„Á‡ BÓLe „Á‡ '‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia««ƒ¿∆∆»¿∆»¿»»
Ô˙ Èa¯ .'‰ ÈÓL ˙ÁzÓ Ì„ÈÓL˙Â Û‡a Ûc¯zL∆ƒ¿…¿«¿«¿ƒ≈ƒ««¿≈«ƒ»»
‡e‰ ‡„‰ ,Ï‡¯NÈ ¯ÎÊÏ ‡l‡ ÔÓ‰ ‡a ‡Ï ¯Ó‡»«…»»»∆»¿≈∆ƒ¿»≈¬»

·È˙Î„(כח ט, e¯·ÚÈ(אסתר ‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÂ : ƒ¿ƒƒ≈«ƒ»≈∆…««¿
.ÌÚ¯fÓ ÛeÒÈ ‡Ï Ì¯ÎÊÂ ÌÈ„e‰i‰ CBzÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿»…»ƒ«¿»

‰‡˙ÈÏz ‡˙Èa ‡ÙÏ‡ ˜ÈÏÒ¿ƒ«¿»≈»¿ƒ»»
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אגרות קודש

 ב"ה,  עש"ק ט' באב )נדחה(, ה'תשכ"ד
ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס כו' מו"ה

שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

... נבהלתי להידיעה שידידנו שליט"א הנה דוקא בכינוס )היחידי באופי שלו( של כו"כ רבנים 
מטיפוסם של דורות שקדמונו )וגם במעלה( - שלח שלישו לייצגו! ]ואי"ז מספיק, וכאילו להדגיש הענין 
עוד יותר - בתוך ימים ספורים והייתה אסיפת רופאי שיניים - בא דוקא בעצמו![. וכדאי לברר מיהו 

הלוחץ על הנ"ל ומעבירו על דעתו העצמית - ולתקן עכ"פ בעתיד.

יו"ל בעגלא של   - ב' כרכי האנצ'  עוד  - שכדברי הררא"ל שי' געלמאן שמוכנים כבר  בברכה 
הציבור )ולא דהמו"ל(,

מ. שניאורסאהן



רלז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

çìíälL áìçî úaLa úBðéáb íéNBòä íéøëð[`iyïeabäå äáéìçä úà äàBø ìàøNiäå ,[aiyäéäiL éãk ¨§¦¨¦§¦§©¨¥¨¨¤¨¤§©¦§¨¥¤¤©£¦¨§©¦§¥¤¦§¤
ïìëàì ìàøNéì øzî[biyúaMä øçà ïúBð÷ì ìëeéå[ciyäìéëàì[ehyøãòa ãîBò ìàøNiä íà óà , ª¨§¦§¨¥§¨§¨§©¦§¨©©©©¨©£¦¨©¦©¦§¨¥¥¨¥¤

íéøëðì àìå Bcáìa Bì ïøëîì ìéáLa ïúiNòa ïekúî éøëpäå íéLãç Bà Lãç[fhy,øzî äæ éøä ¯ Ÿ¤¨§©¦§©¨§¦¦§©¥©£¦¨¨¦§¦§¨§¨¦§©§Ÿ§¨§¦£¥¤ª¨
úaLa Bzëàìîa åéìò ãîBò ìàøNiäM äîa ììk øeqà ïéàå ,Bîöò úáBèì äNBò éøëpä íB÷î-ìknL[fiy ¤¦¨¨©¨§¦¤§©©§§¥¦§¨§©¤©¦§¨¥¥¨¨¦§©§§©¨

(÷ñBò àeä Bîöò úëàìîa éøëpäL ïåék)[giyúBðéábä ìò ììk àø÷ð ìàøNiä íL ïéà ïéãòL ,[hiyãò ¥¨¤©¨§¦¦§¤¤©§¥¤£©¦¥¥©¦§¨¥¦§¨§¨©©§¦©
.úaMä øçà epnî ïúBà äð÷iL¤¦§¤¨¦¤©©©©¨

Bì øîBì øzî ,Cëéôìe)[kyäfî òébî íà óà "Ezëàìî äNò" éøëðì øîBì øznL ,úaLa elôà äNòiL §¦¨ª¨©¤©£¤£¦§©¨¤ª¨©§¨§¦£¥§©§§©¦©¦©¦¤
ìàøNéì çåø[`ky:(ìéòì øàaúpL Bîk , ¤©§¦§¨¥§¤¦§¨¥§¥

לח  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

7

8

dkld ixe`ia
íäìù áìçî [àéù ישראל של מחלב עושים אם אבל -

בהם  למחות צריך .357בפניו,
ïåáéâäå äáéìçä [áéù משום בשבת אסורה החליבה -
"דש" מלאכת מלאכת 358תולדת תולדת הוא והגיבון ,

.359"בונה"
ïìëàì [âéù ישראל ואין כוכבים עובד שחלבו חלב -

גבינות  וכן טמא, חלב בו עירב שמא - אסור רואהו
אותם  להעמיד שרגילים מפני אסרום כוכבים, העובדי

נבלה  שהיא שחיטתם קיבת .360בעור
úáùä øçà [ãéù בשבת לקנותם אין אבל -361.

äìéëàì [åèù מותרים והגבינות החלב להנאה, אבל -
רואה  ישראל כשאין .362גם

íéøëðì àìå [æèù לנכרים גם מוכר אם וכלֿשכן -363.
úáùá åúëàìîá [æéù בשבילו כעושה שנראה אף -

חפצך"364ולצרכו  "ממצוא משום לאסור אין וכן ,365.
÷ñåò àåä [çéù לא עליו עומד שהישראל אף ולכך -

ולצרכו  בשבילו כעושה .366נראה
úåðéáâä ìò [èéù ממצוא" של חשש בזה ואין -

.367חפצך"
åì øîåì [ëù ישראל מלאכת היא אם אבל אף 368-

עצמו  לטובת עושה -369שהנכרי עצמו של ובחפצים
צריך  שאין אלא המלאכה לעשות בשבת לו לומר אסור

בו  .370למחות
ìàøùéì çåéø [àëù עושה אינו הנכרי אם אפילו -

zetqede mipeiv
סל"ד.357) שלה סי'
סכ"ח.358) שה סי'
סכ"ו.359) שיט סי'
ואם 360) שם: וברמ"א אֿב, סעיפים קטו סי' יו"ד שו"ע

בדיעבד. להתיר יש החליבה ראה ולא הגבינות עשיית ראה
הרמ"א) על שחולק כ ס"ק שם (יו"ד הש"ך מדעת ולהעיר

ישראל. כשרואהו אפילו הגבינה לאכול שאין
נכרי 361) לעניין ז ס"ק רנב סי' בקו"א המבואר ע"פ

שבת  במוצאי להמתין צריך לישראל למכרם מנעלים העושה
להלן  נתבאר כלל, לישראל עשה לא אם אבל שיעשו, בכדי

בשבת. לקנותם מותר אם שכג סימן
(חלב).362) ע"ב לה ודף (גבינה), ע"ב כט דף זרה עבודה
ליהנות 363) לישראל מותר - נכרים לרוב מוכר ואם

ס"ו). שכה סי' (ע"פ בשבת אפילו מהחלב
שסו).364) הערה (ולהלן סי"ז רמג סי' ראה
תהליך 365) על להשגיח שכשמגיע משמע לג ס"ק במג"א

יצטרך  מלאכות איזה רואה הוא הרי והגיבון החליבה
שאסור  שדהו בתוך למהלך ודומה השבת, לאחר לעשות

חפצך". "ממצוא משום
המג"א  דברי הבין ז ס"ק מש"ז רמד סי' בפמ"ג והנה
ועל  החליבה, ראיית עצם על הוא חפצך" "ממצוא שאיסור
טז) הערה מו (ס"ק השולחן רביד בס' ביאר דבריו פי

של  הו"א כאן שאין וסובר המג"א על חולק שבשוע"ר
שכיר  שהנכרי שיחשדו הרואים מפני אלא חפציך", "ממצוא
חשש  של הו"א אפילו שישנה לומר שדוחק אלא אצלו. יום
שבשוע"ר  ועוד עצמו, לצורך עצמו בשל העושה בנכרי כזה

מהמג"א. מצטט
(שבסי'366) מכס הגובה נכרי על העומד בישראל משא"כ

אחוזים  (לקבל לעצמו טורח שהנכרי שאף סי"ז) רמג
להלן  (וראה ישראל מלאכת היא מכלֿמקום לו), המגיעים

שע). הערה
שדה 367) בתוך אלא שדהו בתוך למטייל דומה ואינו

שסה). הערה לעיל (ראה חבירו
והוא 368) עבורו ולגבן לחלוב ממנו ביקש שישראל כגון

ימכור הנכרי (ואם עבודתו שכר את רשאי ישלם (והוא
לעשות  יתחייב לאחרים והגבינות החלב את זאת) לעשות
יקנה  שהישראל דידן כבנידון שלא ישראל), בשביל אחרים
יהיו  אם השוק במחיר והגבינה החלב את השבת לאחר

זמינים.
שכר.369) לו שקצץ קבלן שהוא כגון
הנאה 370) דין נתבאר בסי"א (ושם ס"ט רנב בסי' כמבואר

בנידוןֿ ממלאכתו הנאה ולעניין עצמה, בשבת ממלאכתו
שסא). הערה לעיל ראה - דידן

בא  מלאכתו, לעשות בשבת לו לומר שמותר זה מוסגר



c"agרלח i`iyp epizeax zxezn

dkld ixe`ia
חובו  יפסיד יקבלם לא ואם בחובו מקבלם והישראל בשבת כיֿאם .371הגבינות

zetqede mipeiv
ב' ולולא עצמו, מלאכת שעושה הראשון למוסגר כהמשך
או  מכס הגובה נכרי בין לחלק יודעים היינו לא המוסגרים
אלא  ישראל מלאכת שהם בקבלנות מנעלים העושה נכרי
שהיא  גבינות העושה נכרי לבין עצמו לטובת שעושה

וכקושיית  י) סעיף לעיל נוספת (ודוגמא עצמו מלאכת
ו. ס"ק רנב בסי' התהל"ד

לג.371) ס"ק מג"א

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

בשבת  מקנח במה לנקביו הנצרך שיב סימן ב חלק

Â בו לקנח מותר הקרקע מלחות עשבים בו שעלו צרור
אם  שאף לפי עשבים ממנו יתלשו שמא חוששים ואין
שגידול  ואף הוא מתכוין שאין שדבר איסור כאן אין יתלשו
ועוקר  תולש משום בזה אין הקרקע מלחות הוא העשבים
כשהם  שאף לפי הקרקע מעל שמגביהם במה מגידולו דבר
הם  והרי הקרקע לחלוחיות מריח וגדילים נהנים הם באויר
מן  איסור שום זו בהגבהה ואין בקרקע עדיין כמחוברים
שנראה  משום להגביהם אסור סופרים שמדברי אלא התורה
לא  הבריות כבוד ומשום של"ו בסימן שיתבאר כמו כתולש

גזרו:

Ê ראוייה שאינה מפני בה לקנח אדמה רגב יטלטל לא
נפרכת: שהיא לפי לקינוח

Á ינתק שלא סכנה משום בחול אפילו בחרס לקנח אסור
מאוגני  כגון חלקה חרס אם ואפילו הכרכשתא שיני
בה  לקנח אין הבשר את מקרעים ואינם חלקים שהם כלים
שבזמן  ג' בסי' נתבאר וכבר לכשפים לחוש שיש מפני בחול
חרס  לפניו יש אם בשבת אבל לכשפים חוששים אין הזה
כשפים  חשש בה שהיה בזמן אף בהחרס יקנח וצרור חלקה
הכלים  פי בה לכסות שראוייה עליה כלי תורת שיש מפני
בצרור  לקנח התירו שלא מוקצה שהוא בהצרור יקנח ולא

בו: לקנח בטלטול המותר אחר דבר לו כשאין אלא ואבן

Ë מוקצים הם ששניהם מחוברים ועשבים צרור לפניו היו
יקנח  ואל בידיו יזיזם ולא בחיבורן בעודן בעשבים יקנח
העשבים  בקינוח איסור ואין בידו לטלטלו שיצטרך בצרור
לא  אבל באילן אלא אסרו שלא במחובר משתמש משום
בעשבים  אמורים דברים במה של"ו בסי' שיתבאר כמו בירק
בדבר  שהמקנח מפני בהם מקנחין אין ביבשים אבל לחים
הזה  בזמן ואף נושרות התחתונות שיניו בו שולט שהאור
שנתבאר  כמו בו שולט שהאור בדבר מלקנח נזהרין שאין
חדים  שהם מפני יבישים בעשבים מקנחים אין ג' בסי'

שם: שנתבאר כמו הבשר את ומחתכים

* * *
È מתירין יש בהן לקנח ואבן צרור אפילו לפניו אין אם

לא  הבריות כבוד שבמקום המחובר באילן אפילו לקנח
בעלין  לקנח צריך אם ואף במחובר שימוש על גזרו

שדבר  יתלשו שמא לחוש ואין מותר זה הרי בו המחוברים
הוא: מתכוין שאינו

‡È ישרט שלא להחליקו הקינוח של בצרור בו ימשמש לא
כתישה  איסור משום בחול ממשמש שהוא כדרך בבשר

יד: כלאחר בשינוי ימשמש אלא

·È למשמש שרפואתו לפנות יכול ואינו לנקביו צריך היה
כדרך  בשבת ימשמש לא בו וכיוצא בצרור הטבעת בפי
היד  בכל הצרור שאוחז דהיינו בחול ממשמש שהוא
נימין  השרת משום בו יש הזה שבמשמוש לפי וממשמש
ימות  ולא רישיה פסיק מקום מכל לכך מתכוין שאינו ואף
משמוש  הותר (ולא זה במשמוש נימין משיר שבוודאי הוא
לידי  האדם את מביא החוזר שעמוד הסכנה מפני אלא זה
דהיינו  יד כלאחר שינוי ע"י לעשות הצריכו לכן הדרוקן)

בנחת: וממשמש אצבעותיו בב' הצרור שאוחז

‚È יאחזנה שלא כצרור דינה הטבעת בפי בברזא למשמש
אפילו  בברזא לצאת ואסור אצבעותיו בשתי אלא
לחזור  כדי תדיר שמכניסה שכיון בגוף כולה תחובה
בפיו  כמוציא זה והרי הגוף אצל בטלה אינה ולהוציאה
בגוף  הבלוע דבר אבל סופרים מדברי שאסור ובמרפיקו
בהן  ולצאת זהב או מרגלית לבלוע כגון בו לצאת מותר

הרבים: לרשות

„È השואת משום גזרה בשבת ניר בשדה לפנות אסור
בו  לקנח גבשושית ממקום צרור יטול שמא כי גומות
החרישה  את משוה זה והרי גומא למקום ישליכנו ואח"כ
אסור  בחול אף חבירו שדה היא ואם חורש תולדת והוא

ומקלקלו: נירו שדש מפני בה ליכנס

* * *
ÂË חלול מושב כמין אותן שמצדדים גדולות אבנים

הכסא  לבית המיוחד במקום בשדות עליהם ויושבים
עשוי  שאינו הוא עראי שבנין מפני בשבת לצדדן מותר
ומשום  סופרים מדברי אלא אסור אינו עראי ובנין להתקיים
גג  עם אהל כמין לעשות מקום ומכל גזרו לא הבריות כבוד

עראי: אהל שהוא אע"פ אסור

א  סעיף בשבת והמנעול וחלון דלת טלטול שיג סימן ב חלק

בו ‡ שסותמין דבר כל שאר או לוח כגון החלון פקק
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רלט c"ag i`iyp epizeax zxezn

dkld ixe`ia
חובו  יפסיד יקבלם לא ואם בחובו מקבלם והישראל בשבת כיֿאם .371הגבינות

zetqede mipeiv
ב' ולולא עצמו, מלאכת שעושה הראשון למוסגר כהמשך
או  מכס הגובה נכרי בין לחלק יודעים היינו לא המוסגרים
אלא  ישראל מלאכת שהם בקבלנות מנעלים העושה נכרי
שהיא  גבינות העושה נכרי לבין עצמו לטובת שעושה

וכקושיית  י) סעיף לעיל נוספת (ודוגמא עצמו מלאכת
ו. ס"ק רנב בסי' התהל"ד

לג.371) ס"ק מג"א

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

בשבת  מקנח במה לנקביו הנצרך שיב סימן ב חלק

Â בו לקנח מותר הקרקע מלחות עשבים בו שעלו צרור
אם  שאף לפי עשבים ממנו יתלשו שמא חוששים ואין
שגידול  ואף הוא מתכוין שאין שדבר איסור כאן אין יתלשו
ועוקר  תולש משום בזה אין הקרקע מלחות הוא העשבים
כשהם  שאף לפי הקרקע מעל שמגביהם במה מגידולו דבר
הם  והרי הקרקע לחלוחיות מריח וגדילים נהנים הם באויר
מן  איסור שום זו בהגבהה ואין בקרקע עדיין כמחוברים
שנראה  משום להגביהם אסור סופרים שמדברי אלא התורה
לא  הבריות כבוד ומשום של"ו בסימן שיתבאר כמו כתולש

גזרו:

Ê ראוייה שאינה מפני בה לקנח אדמה רגב יטלטל לא
נפרכת: שהיא לפי לקינוח

Á ינתק שלא סכנה משום בחול אפילו בחרס לקנח אסור
מאוגני  כגון חלקה חרס אם ואפילו הכרכשתא שיני
בה  לקנח אין הבשר את מקרעים ואינם חלקים שהם כלים
שבזמן  ג' בסי' נתבאר וכבר לכשפים לחוש שיש מפני בחול
חרס  לפניו יש אם בשבת אבל לכשפים חוששים אין הזה
כשפים  חשש בה שהיה בזמן אף בהחרס יקנח וצרור חלקה
הכלים  פי בה לכסות שראוייה עליה כלי תורת שיש מפני
בצרור  לקנח התירו שלא מוקצה שהוא בהצרור יקנח ולא

בו: לקנח בטלטול המותר אחר דבר לו כשאין אלא ואבן

Ë מוקצים הם ששניהם מחוברים ועשבים צרור לפניו היו
יקנח  ואל בידיו יזיזם ולא בחיבורן בעודן בעשבים יקנח
העשבים  בקינוח איסור ואין בידו לטלטלו שיצטרך בצרור
לא  אבל באילן אלא אסרו שלא במחובר משתמש משום
בעשבים  אמורים דברים במה של"ו בסי' שיתבאר כמו בירק
בדבר  שהמקנח מפני בהם מקנחין אין ביבשים אבל לחים
הזה  בזמן ואף נושרות התחתונות שיניו בו שולט שהאור
שנתבאר  כמו בו שולט שהאור בדבר מלקנח נזהרין שאין
חדים  שהם מפני יבישים בעשבים מקנחים אין ג' בסי'

שם: שנתבאר כמו הבשר את ומחתכים

* * *
È מתירין יש בהן לקנח ואבן צרור אפילו לפניו אין אם

לא  הבריות כבוד שבמקום המחובר באילן אפילו לקנח
בעלין  לקנח צריך אם ואף במחובר שימוש על גזרו

שדבר  יתלשו שמא לחוש ואין מותר זה הרי בו המחוברים
הוא: מתכוין שאינו

‡È ישרט שלא להחליקו הקינוח של בצרור בו ימשמש לא
כתישה  איסור משום בחול ממשמש שהוא כדרך בבשר

יד: כלאחר בשינוי ימשמש אלא

·È למשמש שרפואתו לפנות יכול ואינו לנקביו צריך היה
כדרך  בשבת ימשמש לא בו וכיוצא בצרור הטבעת בפי
היד  בכל הצרור שאוחז דהיינו בחול ממשמש שהוא
נימין  השרת משום בו יש הזה שבמשמוש לפי וממשמש
ימות  ולא רישיה פסיק מקום מכל לכך מתכוין שאינו ואף
משמוש  הותר (ולא זה במשמוש נימין משיר שבוודאי הוא
לידי  האדם את מביא החוזר שעמוד הסכנה מפני אלא זה
דהיינו  יד כלאחר שינוי ע"י לעשות הצריכו לכן הדרוקן)

בנחת: וממשמש אצבעותיו בב' הצרור שאוחז

‚È יאחזנה שלא כצרור דינה הטבעת בפי בברזא למשמש
אפילו  בברזא לצאת ואסור אצבעותיו בשתי אלא
לחזור  כדי תדיר שמכניסה שכיון בגוף כולה תחובה
בפיו  כמוציא זה והרי הגוף אצל בטלה אינה ולהוציאה
בגוף  הבלוע דבר אבל סופרים מדברי שאסור ובמרפיקו
בהן  ולצאת זהב או מרגלית לבלוע כגון בו לצאת מותר

הרבים: לרשות

„È השואת משום גזרה בשבת ניר בשדה לפנות אסור
בו  לקנח גבשושית ממקום צרור יטול שמא כי גומות
החרישה  את משוה זה והרי גומא למקום ישליכנו ואח"כ
אסור  בחול אף חבירו שדה היא ואם חורש תולדת והוא

ומקלקלו: נירו שדש מפני בה ליכנס

* * *
ÂË חלול מושב כמין אותן שמצדדים גדולות אבנים

הכסא  לבית המיוחד במקום בשדות עליהם ויושבים
עשוי  שאינו הוא עראי שבנין מפני בשבת לצדדן מותר
ומשום  סופרים מדברי אלא אסור אינו עראי ובנין להתקיים
גג  עם אהל כמין לעשות מקום ומכל גזרו לא הבריות כבוד

עראי: אהל שהוא אע"פ אסור

א  סעיף בשבת והמנעול וחלון דלת טלטול שיג סימן ב חלק

בו ‡ שסותמין דבר כל שאר או לוח כגון החלון פקק
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

לא  וגם כלל כלי תורת עליו שאין דבר הוא אפילו החלון
אם  בשבת בתחלה בו לפקוק ובא בחול מעולם בו פקק
עליו  שחשב או (בשבת בו לפקוק יום מבעוד עליו חשב
על  חשב שלא אע"פ לחלון פקק להיות ועומד מוכן שיהיה
עליו  ירדה זו מחשבה שע"י מותר זה הרי בפירוש) השבת
בסי' (כמ"ש הכלים כל כשאר בטלטול והותר כלי תורת
פקק  ואם לכך לייחדו שדרכו בדבר מועלת שמחשבה ש"ח
בו  לפקוק עליו חשב שלא אף יום מבעוד אחת פעם בו
דבר  שהוא כיון זו פקיקה ע"י כלי תורת עליו ירדה בשבת

שם). כמ"ש לכך לייחדו שדרכו

בטלטול  המותר בפקק לפקוק מותר שבגג ארובה ואפילו
משום  בזה ואין יום מבעוד שם ותלוי קשור שאינו אע"פ
תוספות  אלא בזה עושה שאינו מפני בשבת אהל עשיית
הרבה  להתקיים עשויה שאינה היא עראי זו והוספה לאהל
ולא  מותרת עראי אהל ותוספת תדיר להפתח עשויה שהיא
לפיכך  שט"ו בסי' כמ"ש עראי האהל כל לעשות אלא אסרו
רחוקים  לעתים אלא תדיר להפתח עשוי זה פקק אין אם
כמוסיף  שהוא מפני שבכותל חלון הוא אפילו לפקק אסור

בכותל: הקבוע בנין

* * *
אצל · בכותל שתוחבו בו נועל להיות שהתקינו וקנה

שלא  שאף יום מבעוד בדלת שיקשרנו צריך אין הדלת
בו  אין בשבת שם ותוחבו יום מבעוד שם ותלוי קשור היה
עשוי  אלא שם מבטלו ואינו הואיל בשבת בונה משום

תדיר. ולהכניסו להוציאו

החלון  מפקק יותר לבנין קצת הוא דומה מקום ומכל
בו  לנעול יום מבעוד עליו חשב אם אף ולפיכך והארובה
בו  נעל כבר אם ואף לעולם לכך ייחדו אם ואף בשבת
בשבת  בו לנעול אסור לכך מיוחד והוא בחול רבות פעמים
בענין  לכך והכינו מעשה בו ועשה תקנו כן אם אלא
הדבר  ניכר (שאז לכך עומד שהוא עליו מוכיח שתיקונו
שכך  תדיר ולהכניסו להוציאו עשוי אלא שם מבטלו שאינו
תורת  עליו יש זה תיקון מעשה שע"י תיקונו מעשה מוכיח
מותר  ואז לעולם) שם לבטלו בבנין כלי לשקע דרך ואין כלי

יום. מבעוד מעולם בו נעל לא עדיין אם אף בו לנעול

כדין  ומקומו גופו לצורך שלא אפילו לטלטלו מותר וגם
בענין  הוא אם אבל להיתר שמלאכתם הכלים כל שאר
בחול  בו לנעול מיוחד שהוא אף בשבת בו לנעול שאסור
כלי  כדין מקומו או גופו לצורך אם כי לטלטלו אסור

איסור: למלאכת המיוחד

לנעול ‚ שבאסקופה בחור אותו שתוחבין יתד שהוא ונגר
הוא  דומה למטה באסקופה אותו ותוחבין הואיל הדלת
בו  נועלים ואין הצד מן בכותל שתוחבין מקנה יותר לבנין
מעשה  בו ועשה תיקנו אם ואף לכך מיוחד שהוא אף
שם  קשור שיהיה צריך אלא לכך עומד שהוא עליו המוכיח
עדיין  בו נעל שלא אף בו לנעול מותר (ואז יום מבעוד
ומחובר  קשור והוא שהואיל לכך) ייחדו לא אם ואף מעולם

בשבת: כבונה נראה אינו יום מבעוד שם

* * *

שראשו „ דהיינו גלוסטרא בראשו יש אם קשור יהא כיצד
הואיל  פלפלין בו ולשחוק לכתוש לבוכנא וראוי עב
לשקע  דרך שאין כבונה כך כל נראה אינו לכלי דומה והוא
אמיץ  הקשר שיהא צריך אין ולפיכך שם לבטלו בבנין כלי
ניטל  להיות ראוי שאינו דק בחבל קשור אם אפילו אלא
חבל  ע"י ולטלטלו משם ליטלו רוצה היה שאם זה בחבל
עצמה  בדלת קשור אינו אם אפילו בכך די נפסק היה מיד זה
כל  ניכר הדבר שאין שאף במזוזה (או הדלת בבריח אלא
ואינו  הואיל הדלת נעילת בשביל יום מבעוד שם שקשור כך
אינו  אעפ"כ אמיץ הקשר ואין הואיל וגם עצמה בדלת קשור
אם  ואפילו לכלי) דומה והוא הואיל בשבת כבונה נראה
כששומטו  באויר כלל תלוי הנגר ואין ארוך הוא החבל
כלום  בכך אין בארץ מונח כולו אלא שבמפתן מהחור

החבל: ע"י יום מבעוד שם מחובר והוא הואיל

עצמה ‰ בדלת קשור הוא אם גלוסטרא בראשו אין ואם
בכך  די בו לינטל ראוי שאינו דק בחבל קשור אפילו
נעילת  בשביל יום מבעוד שם שקשור יפה שניכר (לפי
אמיץ  הקשר שאין אע"פ עצמה בדלת וקשור הואיל הדלת
בארץ  מונח כולו אם ואפילו בשבת) כבונה נראה אינו ושוב
אלא  עצמה בדלת קשור אינו אם אבל מהחור כששומטו
שיהא  בענין אמיץ הקשר שיהא צריך במזוזה) (או בבריח
הדבר  ניכר חזק בחבל יפה קשור (שכשהוא בו לינטל ראוי

ד  לנעילת עומד עצמה שהוא בדלת קשור שאינו אף לת
בארץ  מונח כולו אם ואפילו בשבת) כבונה נראה אינו ושוב

שבאסקופה: מהחור כששומטו

Â נוקב שלה החור ואין גבוהה היא כשהאסקופה זה וכל
לארץ  והגיע מתחתיו החור נפחת אם אבל לארץ עד
הרי  בארץ תחתיו הנגר נוקב בחור הנגר שכשמכניס בענין
בראשו  יש אם אף ענין בכל בו לנעול ואסור כבונה נראה זה

חזק. בחבל בדלת וקשור גלוסטרא

בארץ  חדש נקב תמיד נוקב כשהנגר אמורים דברים במה
יהיה  הנגר שראש מקום בקרקע חלל עשה מתחלה אם אבל
נראה  אינו בארץ נקב מוסיף הנגר אין ושוב לשם נכנס

שנתבאר: ע"ד בו לנעול ומותר כבונה

* * *
Ê דומה הוא והרי באמציעותו יד בית בו שתחב נגר

נוקב  הוא אם אף בו לנעול מותר כלי שהוא למקבת
וניכר  הואיל כבונה נראה שאינו כלל קשור שאינו ואף בארץ
ג"כ  שדומה גלוסטרא בראשו ליש דומה ואינו כלי שהוא בו
לפי  בארץ נוקב יהא ושלא קשור להיות צריך ואעפ"כ לכלי
ועל  לתוכו יד הבית בתחיבת בידים מעשה בו עשה שכאן
בידים  הוא עשאה לא הגלוסטרא משא"כ כלי עשאו כך ידי

כלי. תורת בשביל

הדלת  מצד שבחומה בנקב האחד קצה שתוחבין הבריח וכן
טבעת  בו יש אם מכאן הדלת שמצד בנקב השני וקצה מכאן
בה  ומושכין ונעילה פתיחה בשעת בה שאוחזין באמצעיתו
אף  בו לנעול ומותר לבריח יד בית הוא הרי הבריח את

כלל: קשור שאינו

Á לעתים אלא תדיר וליציאה לכניסה עשוי שאינו פתח כל
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בה  ויוצאין נכנסין שאין הבתים שאחורי רחבה כגון רחוקים
(פירוש  צירה על סובבת שאינה דלת לפתחה עשה אם תדיר
כדי  שבאדן בחור להכניסו הדלת מן הבולט חד עץ הוא ציר
בה  לנעול כשרוצה אלא ולכאן) לכאן חוזרת הדלת שתהא
עשויה  זו שדלת בין בה לסותמו הפתח חלל על זוקפה
שם  וזקפה שתלאה קנים של מחצלת שהיא בין מקרשים
ועשאום  בקוצים שגדרה ושבחצר שבגנה פרצה וכן לדלת
זו  בפרצה ויוצא ונכנס זו דלת פותח ולפעמים דלת כעין
או  אלו בדלתות ציר יש אם ונועלה וחוזר רחוקים לעתים
ומקומו  ונשבר ציר להן שהיה אלא עתה בהם אין אפילו

מ  שבהן ניכר הציר שבהיכר מפני בשבת בהן לנעול ותר
נראה  ואינו ונעילה לפתיחה העשויות דלתות שהן הן ניכרין
הציר  יחזור שלא ציר להן יש אם ליזהר שצריך אלא כבונה
לנעול  אסור ציר היכר להן אין אם אבל שיתבאר כמו לחורו
לעתים  אלא להפתח עשויין ואינן שהואיל בשבת בהן
כל  קבועה מחיצה כבנין בנעילתן נראין הן הרי רחוקים

דלתות: שהן היכר בהן שאין

* * *
Ë אלא בהן לנעול התירו לא ציר להן כשיש ואפילו

מותר  ואז בהן לנעול יום מבעוד שם ותלאן כשקשרן
וכשנועלן  בארץ נגררות הן כשפותחן אם אף בהן לנעול
ומחוברות  קשורות שהן שכיון האסקופה על וזוקפן מגביהן

בשבת. כבונה נראה אינו יום מבעוד שם

נגררות  אינן כשפותחן שאף בענין שם וקבעו קשרו ואם
מותר  נימא כמלא אלא הארץ מן גבוהין אינן אפילו בארץ

נראה  שאינו מפני ציר היכר להן אין אם אף בהם לנעול
מחוברים  הן פתוחין כשהן ואף הואיל זו בנעילה כבונה

בארץ: נגררות שאינן היטב שם וקבועין

È אפילו לנועלו מותר תדיר וליציאה לכניסה העשוי ופתח
כשפותחה  בארץ נגררת והיא ציר היכר לה שאין בדלת
שאינה  אותה כשפותחין לגמרי אותה שומטין אפילו או
אינו  תדיר להפתח שעשויה שכיון לפי כלל שם קשורה
כלל  איסור ואין עראי אלא קבועה מחיצה בנעילתה עושה
שט"ו: בסי' שיתבאר ע"ד אלא בשבת עראי מחיצת לעשות

‡È שזוקפין התחתונה אסקופה לה שיש בדלת זה וכל
עשויה  שהיא הדלת על מוכחת שאסקופה עליה אותה
בה  וכשנועלין אסקופה לה אין אם אבל לבנין ולא לנעילה
ועוקרין  אותה שומטין וכשפותחין הארץ על אותה מורידין
יש  אפילו בה נועלין אין הפתח צורת לה ואין הואיל אותה
מן  גבוהה היא ואפילו צירה על סובבת שאינה כל ציר לה

וי  תדיר ויציאה לכניסה העשוי פתח הוא ואפילו ש הארץ
בדברי  להקל ויש תדיר ויציאה לכניסה העשוי בפתח מתירין

סופרים:

·È אותה שומטין וכשפותחין אחד מלוח העשוי דלת וכן
אין  דלתות לשאר דומה ואינה הואיל אותה ועוקרים
צירה  על סובבת שאינה כל ציר לה יש אפילו בה נועלין
ואפילו  אסקופה לה יש ואפילו הארץ מן גבוהה היא ואפילו
כבונה  שנראה מפני תדיר ויציאה לכניסה העשוי פתח היא
ויציאה  לכניסה העשוי בפתח מתירין ויש בכותל קרש ונותן

סופרים: בדברי להקל ויש תדיר

•

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

ziciqgd dyxtd - mixiyd xiy 'dxez ihewl'

inEw" Edfeikl,l`xUiÎzqpM zpigal xnF`X Epiid ," §¤¦§¦©§¤¥¦§¦©§¤¤¦§¨¥
inEw" :zEliv`CÎzEklnKl"±aizMde .invrd KWxWl ©§©£¦¦¨§¨§¥¨©§¦§©§¦

iM ,KWxW odW l"Pd c"Eie s"M zpigal Epiid "ikl"§¦©§¦§¦©¨§©©¤¥¨§¥¦
daWgnA Elr l`xUi"'כּו." ¦§¨¥¨§©£¨¨

" Edfe)dkEqp mcTn W`xn"79" :W`xn,d`NirÎdnkg Epiid " §¤¥Ÿ¦¤¤§¨¥Ÿ©§¨§¨¦¨¨
"dnkg ± ziW`x" iM(f ,c ilWn)"E .mcTndaWgn Epiid " ¦¥¦¨§¨¦§¥¦¤¤©§©£¨¨

dcigi dig ± mitiTn 'a odW xnFl Wie .dnEcTd'כּו. ©§¨§¥©¤¥©¦¦©¨§¦¨

" WExiR xnFl Wi df iR lreEpYi df'כּוlwWA lwXd zivgn §©¦¤¥©¥¤¦§©£¦©¤¤§¤¤

lwXd dxB mixUr ,WcTd"(bi ,l `VY)" iM :WcTd lwWdn Epiid " ©Ÿ¤¤§¦¥¨©¤¤¦¨¦¤¤©Ÿ¤©§©
zpigaA KWnp oFilrdÎWcTWlwWnlr `EdW ,lWn Kxc lr ¤Ÿ¤¨¤§¦§¨¦§¦©¦§¨©¤¤¨¨¤©

dx`de ew wx KWnp KM xg`e ,iEpR mFwnE mEvnv ici'כּוEpiide . §¥¦§¨¨§©©¨¦§¨©©§¤¨¨§©§
"oinlr lM aaFq" zFnlFrd zEEdzdl xFwn didIW icM§¥¤¦§¤¨§¦§©¨¨¥¨¨§¦

."oinlr lM `lnn"E§©¥¨¨§¦

" `Ed dGd "WcTd lwW" zEllkEmixUrs"M zpigA Epiid ," §¨¤¤©Ÿ¤©¤¤§¦©§§¦©¨
.l"PM zFxitq xUr minrR 'a ±§¨¦¤¤§¦©©

aizM dPde(d ,hlw miNdY)ilr zWYe ipYxv mcwe xFg`" : §¦¥§¦§¦¦¨¨¤¤©§¨¦©¨¤¨©
dkRM"riwxd xdf"A `zi`e ."80`xtQ"d WExitA ©¤¨§¦¨§Ÿ©¨¨¦©§¥©¦§¨

,xnFl dvFxe .LNW s"M ± "dkRM" :'d wxR "`zEripvC¦§¦¨¤¤©¤¨¨¤§§¤©
mXOW ,dnEcTd daWgn zpigA `EdW ,l"Pd s"M zpigA§¦©¨©©¤§¦©©£¨¨©§¨¤¦¨
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רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

בה  ויוצאין נכנסין שאין הבתים שאחורי רחבה כגון רחוקים
(פירוש  צירה על סובבת שאינה דלת לפתחה עשה אם תדיר
כדי  שבאדן בחור להכניסו הדלת מן הבולט חד עץ הוא ציר
בה  לנעול כשרוצה אלא ולכאן) לכאן חוזרת הדלת שתהא
עשויה  זו שדלת בין בה לסותמו הפתח חלל על זוקפה
שם  וזקפה שתלאה קנים של מחצלת שהיא בין מקרשים
ועשאום  בקוצים שגדרה ושבחצר שבגנה פרצה וכן לדלת
זו  בפרצה ויוצא ונכנס זו דלת פותח ולפעמים דלת כעין
או  אלו בדלתות ציר יש אם ונועלה וחוזר רחוקים לעתים
ומקומו  ונשבר ציר להן שהיה אלא עתה בהם אין אפילו

מ  שבהן ניכר הציר שבהיכר מפני בשבת בהן לנעול ותר
נראה  ואינו ונעילה לפתיחה העשויות דלתות שהן הן ניכרין
הציר  יחזור שלא ציר להן יש אם ליזהר שצריך אלא כבונה
לנעול  אסור ציר היכר להן אין אם אבל שיתבאר כמו לחורו
לעתים  אלא להפתח עשויין ואינן שהואיל בשבת בהן
כל  קבועה מחיצה כבנין בנעילתן נראין הן הרי רחוקים

דלתות: שהן היכר בהן שאין

* * *
Ë אלא בהן לנעול התירו לא ציר להן כשיש ואפילו

מותר  ואז בהן לנעול יום מבעוד שם ותלאן כשקשרן
וכשנועלן  בארץ נגררות הן כשפותחן אם אף בהן לנעול
ומחוברות  קשורות שהן שכיון האסקופה על וזוקפן מגביהן

בשבת. כבונה נראה אינו יום מבעוד שם

נגררות  אינן כשפותחן שאף בענין שם וקבעו קשרו ואם
מותר  נימא כמלא אלא הארץ מן גבוהין אינן אפילו בארץ

נראה  שאינו מפני ציר היכר להן אין אם אף בהם לנעול
מחוברים  הן פתוחין כשהן ואף הואיל זו בנעילה כבונה

בארץ: נגררות שאינן היטב שם וקבועין

È אפילו לנועלו מותר תדיר וליציאה לכניסה העשוי ופתח
כשפותחה  בארץ נגררת והיא ציר היכר לה שאין בדלת
שאינה  אותה כשפותחין לגמרי אותה שומטין אפילו או
אינו  תדיר להפתח שעשויה שכיון לפי כלל שם קשורה
כלל  איסור ואין עראי אלא קבועה מחיצה בנעילתה עושה
שט"ו: בסי' שיתבאר ע"ד אלא בשבת עראי מחיצת לעשות

‡È שזוקפין התחתונה אסקופה לה שיש בדלת זה וכל
עשויה  שהיא הדלת על מוכחת שאסקופה עליה אותה
בה  וכשנועלין אסקופה לה אין אם אבל לבנין ולא לנעילה
ועוקרין  אותה שומטין וכשפותחין הארץ על אותה מורידין
יש  אפילו בה נועלין אין הפתח צורת לה ואין הואיל אותה
מן  גבוהה היא ואפילו צירה על סובבת שאינה כל ציר לה

וי  תדיר ויציאה לכניסה העשוי פתח הוא ואפילו ש הארץ
בדברי  להקל ויש תדיר ויציאה לכניסה העשוי בפתח מתירין

סופרים:

·È אותה שומטין וכשפותחין אחד מלוח העשוי דלת וכן
אין  דלתות לשאר דומה ואינה הואיל אותה ועוקרים
צירה  על סובבת שאינה כל ציר לה יש אפילו בה נועלין
ואפילו  אסקופה לה יש ואפילו הארץ מן גבוהה היא ואפילו
כבונה  שנראה מפני תדיר ויציאה לכניסה העשוי פתח היא
ויציאה  לכניסה העשוי בפתח מתירין ויש בכותל קרש ונותן

סופרים: בדברי להקל ויש תדיר
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ziciqgd dyxtd - mixiyd xiy 'dxez ihewl'

inEw" Edfeikl,l`xUiÎzqpM zpigal xnF`X Epiid ," §¤¦§¦©§¤¥¦§¦©§¤¤¦§¨¥
inEw" :zEliv`CÎzEklnKl"±aizMde .invrd KWxWl ©§©£¦¦¨§¨§¥¨©§¦§©§¦

iM ,KWxW odW l"Pd c"Eie s"M zpigal Epiid "ikl"§¦©§¦§¦©¨§©©¤¥¨§¥¦
daWgnA Elr l`xUi"'כּו." ¦§¨¥¨§©£¨¨

" Edfe)dkEqp mcTn W`xn"79" :W`xn,d`NirÎdnkg Epiid " §¤¥Ÿ¦¤¤§¨¥Ÿ©§¨§¨¦¨¨
"dnkg ± ziW`x" iM(f ,c ilWn)"E .mcTndaWgn Epiid " ¦¥¦¨§¨¦§¥¦¤¤©§©£¨¨

dcigi dig ± mitiTn 'a odW xnFl Wie .dnEcTd'כּו. ©§¨§¥©¤¥©¦¦©¨§¦¨

" WExiR xnFl Wi df iR lreEpYi df'כּוlwWA lwXd zivgn §©¦¤¥©¥¤¦§©£¦©¤¤§¤¤

lwXd dxB mixUr ,WcTd"(bi ,l `VY)" iM :WcTd lwWdn Epiid " ©Ÿ¤¤§¦¥¨©¤¤¦¨¦¤¤©Ÿ¤©§©
zpigaA KWnp oFilrdÎWcTWlwWnlr `EdW ,lWn Kxc lr ¤Ÿ¤¨¤§¦§¨¦§¦©¦§¨©¤¤¨¨¤©

dx`de ew wx KWnp KM xg`e ,iEpR mFwnE mEvnv ici'כּוEpiide . §¥¦§¨¨§©©¨¦§¨©©§¤¨¨§©§
"oinlr lM aaFq" zFnlFrd zEEdzdl xFwn didIW icM§¥¤¦§¤¨§¦§©¨¨¥¨¨§¦

."oinlr lM `lnn"E§©¥¨¨§¦

" `Ed dGd "WcTd lwW" zEllkEmixUrs"M zpigA Epiid ," §¨¤¤©Ÿ¤©¤¤§¦©§§¦©¨
.l"PM zFxitq xUr minrR 'a ±§¨¦¤¤§¦©©

aizM dPde(d ,hlw miNdY)ilr zWYe ipYxv mcwe xFg`" : §¦¥§¦§¦¦¨¨¤¤©§¨¦©¨¤¨©
dkRM"riwxd xdf"A `zi`e ."80`xtQ"d WExitA ©¤¨§¦¨§Ÿ©¨¨¦©§¥©¦§¨

,xnFl dvFxe .LNW s"M ± "dkRM" :'d wxR "`zEripvC¦§¦¨¤¤©¤¨¨¤§§¤©
mXOW ,dnEcTd daWgn zpigA `EdW ,l"Pd s"M zpigA§¦©¨©©¤§¦©©£¨¨©§¨¤¦¨

dnWPd WxW'כּו. Ÿ¤©§¨¨
" zaizAW oicEi 'a oipr oM mB EdGW xnFl xWt`exviIe'd §¤§¨©¤¤©¥¦§©¦¤§¥©©¦¤

"mc`d z` miwl`(f ,a ziW`xA)zFpigA 'al mifnFx mdW Epiid , ¡Ÿ¦¤¨¨¨§¥¦©§¤¥§¦§§¦
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

odW ,l"Pd s"kAW zFxitq xUr zFpigA 'an md EN`d̈¥¥¦§¦¤¤§¦¤©¨©©¤¥
mibEprYd xFwnE oFilrd oFvx oM mB'כּו. ©¥¨¨¤§§©©£¦

l mibEprYA dad` zpigA dPdedfl dkFf mc` lM `82, §¦¥§¦©©£¨©©£¦Ÿ¨¨¨¤¨¤
lMd lr daFg Edf 'dl oFvxde dad`d zpigA la`83, £¨§¦©¨©£¨§¨¨©¤¨©©Ÿ

EpYi df" Edfe'כּו."lwXd zivgn §¤¤¦§©£¦©¤¤

`Ed lwXd zivgnC ± `Vz zWxR Wix `pnidn `irxaE§©§¨§¥§¨¥¨¨©¦¨§©£¦©¤¤
EdGW ,g"i wxR "mipFpiA lW xtq"A x`AzPW FnM Epiide .'i§©§§¤¦§¨¥§¥¤¤¥¦¤¤¤¤

WtPAW dnkgd zpigAׁשם עּיין ).כּו', §¦©©¨§¨¤©¤¤ֵַָ

`xwPW ,dNtYd ici lr Epiid "ikl inEw" oipr dPde§¦¥¦§©¦§¦©§©§¥©§¦¨¤¦§¨
mNEq"'כּוriBn FW`xedninXd"(ai ,gk `vIe)zpigal ± ¨§Ÿ©¦©©¨¨§¨©¥¥¦§¦©

."oinlr lM aaFq" ,l"Pd s"M̈©©¥¨¨§¦
:oiprde§¨¦§¨

zAW zpigA zx`dn DA Wi dNtYd iM84zAWA dPde . ¦©§¦¨¥¨¥¤¨©§¦©©¨§¦¥§©¨
"dxizi dnWp" mc`A Wi85Epiid "dxizi dnWP"d oipre . ¥§¨¨§¨¨§¥¨§¦§©©§¨¨§¥¨©§

`id zAWC dgpnAW cr ,zEklOd zIilr `Ed zAWA iM¦§©¨£¦©©©§©¤§¦§¨§©¨¦
xzM zpigAn mW dl KWnpe ,WOn `A` mFwnA'כּו, ¦§©¨©¨§¦§¨¨¨¦§¦©¤¤

mXnE ,dnEcTd daWgnE "oinlr lM aaFq" zpigA Epiide§©§§¦©¥¨¨§¦©£¨¨©§¨¦¨
Epiid ,sEbAW l`xUi zFnWp lkl "dxizi dnWp" KWnp¦§¨§¨¨§¥¨§¨¦§¦§¨¥¤§©§

dnEcTd daWgOAW oWxW zpigA odA xi`OW86. ¤¥¦¨¤§¦©¨§¨¤©©£¨¨©§¨
inEw" oipr EdfeiklÎdnkg ,c"Ei s"M zpigal ± " §¤¦§©¦§¦¦§¦©¨¨§¨

xzke d`Nir'כּו,"miig ur ixt"A aEzMW Edfe ׁשער . ¦¨¨§¤¤§¤¤¨¦§¦¥©¦ַַ

כ"ג ּפרק  "iMהּׁשּבת , WExitA ,KY`n± "mzgEpn `idz`n ֶֶַַָ§¥¦¥¦¨¦§¨¨¥¥
'kdYr mzgEpn mXn ± xzMd `idW'87.כּו ¤¦©¤¤¦¨§¨¨©¨

zAXW df iENiB zpigAn dx`d dPde88oM mB KWnp §¦¥¤¨¨¦§¦©¦¤¤©¨¦§¨©¥
dNtYd zrWA mFi lkA'כּוdNtYd lrW Edfe ,l"PM §¨¦§©©§¦¨©©§¤¤©©§¦¨

izirx" didY KM xg` df ici lre ."ikl inEw" xn`p¤¡©¦§¦§©§¥¤©©¨¦§¤©§¨¦

dxFY ici lr dHnlÎdlrnln xF`d KiWndl ,"iztï¨¦§©§¦¨¦§©§¨§©¨©§¥¨
zFvnE'כּו.dlrnl x`AzPW FnkE , ¦§§¤¦§¨¥§©§¨

,l"Pd "dWn ldwIe" ligznd xEAc sFq x`AzPW dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥¦©©§¦©©§¥Ÿ¤©©
dNgY l`xUil mFlXdÎeilr EpiAx dWn xn`W oipr EdGW¤¤¦§¨¤¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦§¨¥§¦¨
x`AzPW FnM EdGW ± oMWOd dUrn KM xg`e zAW zxinW§¦©©¨§©©¨©£¥©¦§¨¤¤§¤¦§¨¥

"izti izirx" zpigA KM xg` f`e "ikl inEw" oiprA o`M'כּו. ¨§¦§©¦§¦§¨©©¨§¦©©§¨¦¨¨¦

f`W itl ,mixvn z`ivi lr xn`p wEqRd df dPde§¦¥¤©¨¤¡©©§¦©¦§©¦§¦¤¨
FnM ,l`xUiÎzqpkA `EdÎjExA sFqÎoi` xF` iENiB did̈¨¦¥¨¦§¤¤¦§¨¥§
cEOraE [..] opr cEOrA mnFi mdiptl KlFd 'de" :aEzMW¤¨©¥¦§¥¤¨§©¨¨§©

"dlil W`89wlA zWxR xdGA aEzMW FnkE קצ"א ,. (דף ¥¨§¨§¤¨©Ÿ©¨¨©¨¨ַ

ב ') lirl`עּמּוד `nrh siwf ± 'de" 90Eid"כּו': df ici lre , ַ©¨¦©£¨§¥¨§©§¥¤¨
"Kl inEw" zpigaA zFidl milFki91eizQd dPd iM" Edfe . §¦¦§¦§¦©¦¨§¤¦¦¥©§¨

slg mWBd ,xar'92"כּו(`i ,a mixiXd xiW). ¨¨©¤¤¨©¦©¦¦

zpigaA zFlrl l`xUiÎzqpkl gM oi` zElBA la £̀¨©¨¥Ÿ©¦§¤¤¦§¨¥©£¦§¦©
inEw"KlxzqA" dcxIW zngn ,invrd DWxWl ± " ¦¨§¨§¨¨©§¦¥£©¤¨§¨§¥¤

dbxcOd'כּו"(ci mW)`xwpe ,(`i ,h qFnr)ceC zMEq" ©©§¥¨¨§¦§¨¨©¨¦
zltFPd"93. ©¤¤

DzFidA mb DziIlr otF`l dvr xnF` `Ed dfl dPd¦¥¨¤¥¥¨§¤£¦¨¨©¦§¨
:"Ki`xn z` ipi`xd" ici lr `Ede ,"dbxcOd xzqA"§¥¤©©§¥¨§©§¥©§¦¦¤©§©¦
zpigA zFidl icM `Ed xYqddW Ki` FAl l` miUIW¤¨¦¤¦¥¤©¤§¥§¥¦§§¦©

xYqdd zngn `weC KWnPW xfFgÎxF`'כּוzpigAW . ¥¤¦§¨©§¨¥£©©¤§¥¤§¦©
."Kl inEw" zpigAn xzFi dad`d swFY `Ed xfFgÎxF`¥¤¨©£¨¥¦§¦©¦¨
daEWY ilrAW mFwnA"W daEWY ilrA jxC lre§©¤¤©£¥§¨¤§¨¤©£¥§¨

mixEnB miwiCv oi` micnFr'94"כּו. §¦¥©¦¦§¦
wEqR lr x`AzPW dn oiprkE(f ,giw miNdY)d`x` ip`e" §¦§©©¤¦§¨¥©¨§¦¦©£¦¤§¤

"i`pFUa95ceC lNRzdW oiprA ahid mW oiIr ,(b ,bq miNdY): §§¨©¥¨¥¥§¦§¨¤¦§©¥¨¦§¦¦

WcTA oM"'96"כּו. ¥©Ÿ¤
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כּו'82) י"ד. ּפרק ּבינֹונים" ׁשל ּב"ספר ׁשּכתּוב .ּוכמֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶָ

כּו'"83) יּתנּו "זה המתחיל ּבדּבּור תּׂשא, ּכי ּבפרשת ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּוכמֹו
.(Kli`e b ,et xF` dxFY)"הקדש gi)ּוב"אגרת oOiq) ּיפית "מה ּפסּוק על ¨¨¥¨ְִֶֶֶַֹ¦¨ִַַָָ

כּו'". ּנעמּת ְְַַָּומה

(84.(dpxz cEOr gNWA dxFYd xF` d`xE .a ,er qgpR lirl d`x)§¥§¥¦§¨§¥©¨§©©©

(85.(` ,fh dviA)¥¨

ּכל 86) את מׁשה "וּיקהל המתחיל ּבדּבּור זה מענין ׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹועּיין
כּו'" יׂשראל ּבני Kli`e).עדת c ,ft xF` dxFY).ׁשם עּיין ְְֲִֵֵַָ¨¨¥¨ֵַָ

(87.(htwz'` cEOr dEvY dxFYd xF`A dMEx`A x`Azp)¦§¨¥©£¨§©¨§©¤©

(88):zAXW:`w cEOr xAcOA dxFYd xF`AzAWaC.( ¤©¨§©¨©¦§¨©¦§©¨

(89.(ci ,ci glW .`k ,bi gNWA :miwEqRd sExiv)¥©§¦§©©§©

(90,dNM i`dl zed ExiRWE zE`i dOM `zrW `EddA ,`N` ?i`n`")£©¤¨§©©£¨©¨¨§¦£©§©©¨
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הקדמה ‡Í(ה) ע"פ יובן הנ"ל לכל הענין שרש הנה
ד' וכן דארמ"ע יסודות הד' ענין בשרש ידועה
יו"ד  הוי"ה דשם אותיות ד' לנגד שהן דצח"מ חלקים
מדות  וי"ו חי בבחי' בינה ה"א מדבר בבחי' דחכ'
הוא  דבור בחי' המל' בחי' אחרונה ה"א צומח בבחי'
אש  ארמ"ע. יסודות דד' בסדר וכ"ה הדומם. בבחי'
אדם  נשמת והוא דחכמה אור יהי כמ"ש מדבר בבחי'
ה"א  בינה בחי' ורוח כו'. וניצוץ אש בבחי' שהוא
ה"א  בבחי' ועפר המדות. בחי' וי"ו בבחי' ומים עלאה.
האדם  נשמת שרש הרי ולפ"ז כידוע. המל' בחי' תתאה
בחי' החכמה בחי' שהוא הוי"ה דשם היו"ד בבחי' הוא
אחרונה  בה"א שרשו דומם בחי' שמעפר וגופו מדבר
שנעוץ  ומפני כנ"ל. דומם בבחי' שהוא הוי"ה דשם
נתלבשה  ע"כ כידוע. באמצען ולא דוקא בסופן תחלתן
נר  נק' שהנשמ' לפי דוקא. הדומם בעפר דאדם הנשמה

(ומ"ש  דחכמה יו"ד בבחי' דהיינו ואש. אור בבחי' ה'
והוא  שלהבת שיוציא האש כמפוח כו' באפיו ויפח
במדרגה  למטה ירדה ע"כ יחד). כלולים ואש רוח בחי'
וחיות  לאור בו להיות דעפר הגולם שהוא שפלה היותר
ולא  לנ"ח האדם ויהי נ"ח באפיו ויפח וכמ"ש  ממש.
שאין  לפי הברואים כל כשאר כא' ונשמתו גופו נברא
בחי' החכמה בחי' עם העפר לדומם כלל וקרוב ערך
גם  ומה אחד במאמר כאחד לצאת שיוכלו מדבר
בחי' מן למעלה היא מהותה עצם מצד שהנשמה
כו' ויפח כמ"ש וקדם בפי' כנ"ל הדבור שהוא המאמר

הרב  למטה הדומם שהוא ועכ"ז והגוף המאמר מן ה
כא' וצורה חומר בריאת סדר בדרך לא אך יחד נתחברו
ויפח  ואח"כ אדם בציור דעפר הגולם יצר תחלה אלא
כא' ונתחברו הוי"ה דשם היו"ד בחי' שהוא נ"ח באפיו
תב"ס  דנעוץ משום דרגין כל בסוף דרגין כל מראש
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אחרונה  בה"א שרשו דומם בחי' שמעפר וגופו מדבר
שנעוץ  ומפני כנ"ל. דומם בבחי' שהוא הוי"ה דשם
נתלבשה  ע"כ כידוע. באמצען ולא דוקא בסופן תחלתן
נר  נק' שהנשמ' לפי דוקא. הדומם בעפר דאדם הנשמה

(ומ"ש  דחכמה יו"ד בבחי' דהיינו ואש. אור בבחי' ה'
והוא  שלהבת שיוציא האש כמפוח כו' באפיו ויפח
במדרגה  למטה ירדה ע"כ יחד). כלולים ואש רוח בחי'
וחיות  לאור בו להיות דעפר הגולם שהוא שפלה היותר
ולא  לנ"ח האדם ויהי נ"ח באפיו ויפח וכמ"ש  ממש.
שאין  לפי הברואים כל כשאר כא' ונשמתו גופו נברא
בחי' החכמה בחי' עם העפר לדומם כלל וקרוב ערך
גם  ומה אחד במאמר כאחד לצאת שיוכלו מדבר
בחי' מן למעלה היא מהותה עצם מצד שהנשמה
כו' ויפח כמ"ש וקדם בפי' כנ"ל הדבור שהוא המאמר

הרב  למטה הדומם שהוא ועכ"ז והגוף המאמר מן ה
כא' וצורה חומר בריאת סדר בדרך לא אך יחד נתחברו
ויפח  ואח"כ אדם בציור דעפר הגולם יצר תחלה אלא
כא' ונתחברו הוי"ה דשם היו"ד בחי' שהוא נ"ח באפיו
תב"ס  דנעוץ משום דרגין כל בסוף דרגין כל מראש

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הערך  דלוג בדרך זאת התחברות היה שנמצא דוקא
והוא  לבד התלבשות בדרך רק בא שהוא לנמוך מגבוה
והיו  כו' זה חומרי בעפר הנשמה ונתלבשה שנזרקה מה
ההוייה  מתחלת וצורה חומר כהתהוות ממש לאחדים
הדומם  לבחי' ואחיזה קשר שיש מפני והוא בע"ח כשאר
תתאה  בה"א י' והוא דוקא דחכמה בראש דוק'
דצומח  הברואים כל התהוות שרש הנה אבל (כמשי"ת).
כנ"ל. הוי"ה דשם וי"ו ה"א מבחי' הוא דמע"ב וחי
וה"א  צומח בבחי' מדות בבחי' הוא הוי"ה דשם  דוי"ו
קרובים  המה הללו אותיות שב' וכמו חי. בבחי' ראשונה
מה"א  כסדרן שבאים ומדות בינה שהוא בערך זא"ז
היה  ותחלה וי"ו דבחי' המדות התהוות נמשך דבינה
שנק' שבה"א הקצר רגל ענין שהוא בה"א כלול הוי"ו
בשכל  כלולים הן כאשר המדות שזהו כו' לבר פסיע'
במ"א. כמ"ש ההעלם מן גילוי לידי יוצאים ואח"כ
ובינה  צומח בבחי' המדות כי שבחי צומח ענין (והיינו
וכמו"כ  כו'). שבחי צומח נק' שבבינה ומדות החי בבחי'
מב' שנתהוו גשמיי' וחי דצומח התהוות ענין ממש הוא
וחי  דצומח הברואי' כל שהן זה וי"ו דה"א הללו אותיות
והיינו  כנ"ל. שלהם ונפש בגוף כא' נבראו שהן שבמע"ב
בע"ח  של הגוף דבע"ח בריא' בכל בפרט וחי צומח בחי'
הגוף  שהרי שבחי) צומח שנק' (רק צומח בבחי' הוא
שור  שנעשה כעגל גדול ונעשה וצומח קטן תחלתו

כא' הגוף עם גדל וחיותו נפשו וגם ועשב. דאילן כצומח
דגופו  הצומח עם ומתיחס בערך לחומר קרוב' הצורה כי
מצד  והוא כנ"ל. ממש כאחד אחד ממאמר שנבראו לפי
ג"כ  שהן הוי"ה דשם וי"ו דה"א אותיות בב' שרשם
וכנ"ל  בערך שמתיחסים כנ"ל העליונים וצומח חי בחי'
משא"כ  וד"ל. כו' דבינה בחי המדות שהן שבחי בצומח
מרומם  נשמתו הרי וגופו בנפשו האדם יצירת התהוות
המדבר  ערך ריחוק שהוא גופו מחומר הערך בדלוג מאד
בחי' שהוא הדומם ערך על דחכמה יו"ד בחי' שהוא
במאמר  כא' נבראו לא ע"כ כנ"ל. כו' דדבור תתאה ה"א
בדרך  להבראות כלל זע"ז ויחוס חבור להם אין  כי אחד
עשה  תחלה אלא בע"ח כשאר אחד ממאמר בריאה
שבאה  כו' באפיו ויפח ואח"כ הדומם מעפר גופו לגולם
בבחי' זה דומם בעפר דחכמה יו"ד דבחי' הנשמה
זע"ז  וחבור קשר להם שיש מה אך לבד. התלבשות
כלל. מאמר ע"י נבראו שלא אע"פ ממש וצורה כחומר
דחכמה  די' בנקודה מעלתה יתרון מצד (הנשמה
מן  הוא שנמוך מצד והגוף כו'. בינה מבחי' גם שלמעלה

דד  בסופן המאמר שנתב"ס מטעם זהו הנה כנ"ל). בור
דשם  שביו"ד הנשמה אור מעלת יתרון שמצד דוקא
כל  בסוף למטה כ"א לשכון מקום לה אין הוי"ה
(וכמשי"ת  דעפר הדומם בחי' שהוא דוקא המדרגות

וד"ל: ב"ה)
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aizM Fa iM ,"mc` rxf"53WExitE ."EdiziWn miOd on" ¤©¨¨¦§¦¦©©¦§¦¦¥
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zHinW" ,dIpW dHinW zpigA `Ed `nlr i`dC§©¨§¨§¦©§¦¨§¦¨§¦©
.zFAx zFxve WCwOdÎziA oAxEg FA did okle ,"cgRd©©©§¨¥¨¨§¨¥©¦§¨§¨©
,"cqgd zHinW" z`xwpe ,dpFW`x dHinW did mcFTnE¦¤¨¨§¦¨¦¨§¦§¥§¦©©¤¤
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.p"Ef cEgIn miclFPW "mc` rxf"¤©¨¨¤¨¦¦¦

xzFi DFab oWxW "miCEwp"C zFxitq c"EIW rEcie§¨©¤§¦¦§¦¨§¨¨©¥
oWxW miCEwPd iM ,oETizC zFxitq c"EIn w"` zEiniptA¦§¦¦©¦§¦§¦¦©§¦¨§¨
zEinipRd zpigAn mdW ,"w"`C miipird xF`" zpigAn¦§¦©¨¥©¦§©¤¥¦§¦©©§¦¦

xzFid"k devn x`AzpW FnkE)57('b wxRzpigaA md okle . ¥§¤¦§¨¥¦§¨¤¤§¨¥¥¦§¦©
."xWFi" zpigaA md oETizC zFxitq c"EIde ."milEBir"¦¦§©§¦§¦¥¦§¦©¤

dlrnNW dpigA `EdW ,`Ed milEBird oipr xE`iaE¥¦§©©¦¦¤§¦¨¤§©§¨
.dHnE dlrn FA oi`W ± lEBird znbEcM ,zElWlYWdn¥¦§©§§§§©¨¦¤¥©§¨©¨
mc` ipAW Epl dncp Epgp`W ,ux`d xECM lWn Kxc lr©¤¤¨¨©¨¨¤¤£©§¦§¤¨¤§¥¨¨

`wixrn`AW58,dHnN md WOn Epilbx zgY micnFrd ¤©£¤¦¨¨§¦©©©§¥©¨¥§©¨
did ,EpipXn cg`M zn`d did m`e ,KERidA dncp mdle§¨¤¦§¤§¦§¦¨¨¨¡¤¤¤¨¦§¥¨¨
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c"txz mixn`Od xtqA x"Enc` zXEcw cFaM zxrd ± `Vz iM zWxR mihETNd©¦¦¨¨©¦¦¨¤¨©§§©©§§¥¤©©£¨¦

.miWFcw zWxR l"fix`dl dxFY ihETl d`xE .mẄ§¥¦¥¨§¨©¦©¨¨©§¦
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wcv gnSd zFdBd) .gqxz cEOr K"p dxFYd xF` .Kli`e drz cEOr a KxM¤¤©¨¥¨©¨©©©¨©¤©¤¤

.(hy ,bvx micEOr ` KxM a"qwz mixn`Od xtqA mb EqRcp¦§§©§¥¤©©£¨¦¤¤©¦
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(60.d`Fx FlGn d`Fx `l `EdW iR lr s ©̀©¦¤Ÿ¤©¨¤

(61.` ,er lirl§¥

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ì‚Â מניח הקב"ה שארז"ל ממה האמרת ענין יובן
ומי  בהו כתי' מה עלמא דמארי תפילין תפילין,
דאצי', ז"א הקב"ה פי' בארץ, אחד גוי כישראל כעמך
ד' כי לז"א, מוחין המשכת בחי' הוא תפילין מניח
בחי' הם כו' חכ' בחי' קדש הם דתפילין פרשיות
ממשיכי' עי"ז תפילין מניחי' שישראל וע"י מוחין,
הוא  הזה והכח המוחין, המשכת בחי' ג"כ למעלה
הצומח  כח מלובש דוקא שבארץ כמשל דוקא בנש"י
נעוץ  כי מפני והיינו השמי', צבא בכל משא"כ להצמיח

בחי' הוא והזריעה חפץ, ארץ נק' נש"י כמ"כ תחב"ס,
וזהו  כו'. הזה הכח נמצא דוקא בישראל ולכן המצות,
לז"א. מוחין בחי' למעלה שממשיכי' שבח ל' האמרת
עשאוני  אתם לישראל שבח ל' האמירך ל' זהו וגם
אעשה  אני אף כו', ישראל שמע בעולם א' חטיבה
אחד  גוי כישראל כעמך ומי בעולם א' חטיבה אתכם
כל  בארציות גם שממשיכי' בארץ אחד גוי ופי' בארץ,

כו'. אחד בחי'
ÔÈ·‰ÏÂ בצע ע"פ הת"י כמ"ש לבוש, ל' האמרת פי'
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Ì‚Â מניח הקב"ה שארז"ל ממה האמרת ענין יובן
ומי  בהו כתי' מה עלמא דמארי תפילין תפילין,
דאצי', ז"א הקב"ה פי' בארץ, אחד גוי כישראל כעמך
ד' כי לז"א, מוחין המשכת בחי' הוא תפילין מניח
בחי' הם כו' חכ' בחי' קדש הם דתפילין פרשיות
ממשיכי' עי"ז תפילין מניחי' שישראל וע"י מוחין,
הוא  הזה והכח המוחין, המשכת בחי' ג"כ למעלה
הצומח  כח מלובש דוקא שבארץ כמשל דוקא בנש"י
נעוץ  כי מפני והיינו השמי', צבא בכל משא"כ להצמיח

בחי' הוא והזריעה חפץ, ארץ נק' נש"י כמ"כ תחב"ס,
וזהו  כו'. הזה הכח נמצא דוקא בישראל ולכן המצות,
לז"א. מוחין בחי' למעלה שממשיכי' שבח ל' האמרת
עשאוני  אתם לישראל שבח ל' האמירך ל' זהו וגם
אעשה  אני אף כו', ישראל שמע בעולם א' חטיבה
אחד  גוי כישראל כעמך ומי בעולם א' חטיבה אתכם
כל  בארציות גם שממשיכי' בארץ אחד גוי ופי' בארץ,

כו'. אחד בחי'
ÔÈ·‰ÏÂ בצע ע"פ הת"י כמ"ש לבוש, ל' האמרת פי'
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משארז"ל  ע"פ זה יובן דילי', פורפי' בזע אמרתו
בגדי' לו שהי' למלך משל כו', צו ע"פ ויקרא פ' במד"ר
ותשמרהו, תנקהו הזה הבגד את לעבדו וציוה הרבה
כ"א  אותי ציוות לא לך שיש הבגדי' מכל עבדו וא"ל
שנתמניתי  בשעה לבשתי זה בגד א"ל זה, בגד על
ימלוך  ה' הים על אמרו ישראל כך כו', מלך להיות
דוקא. בנ"י את צו לכן ישראל, מלך וכתי' ועד, לעולם
מל' הוא ועם דוקא, עם על הוא מלך דהנה הוא והענין

מדלי  מעט שנכבו היינו עוממות בחי'גחלי' והיינו קתם
נפרדים  נבראים בחי' ית' מאתו שיתהווה וכדי נפרדים,
כמה  יש בלבוש הנה אמנם דוקא. לבוש בחי' ע"י זהו
שק  לבוש לגמרי ומסתיר המעלים לבוש שיש מדרגות
ויש  כסותם, אשים ושק קדרות שמים אלביש כמ"ש
וזהו  כו'. לבשת והדר הוד כמ"ש והדר הוד לבוש בחי'
ה' בר"ה כמ"ש לבוש בחי' להמשיך בר"ה נש"י עבודת
והדר  הוד מבחי' יהי' הלבוש אך לבש, גאות מלך
הרחוק, ויש לגוף, שקרוב לבוש יש בלבוש וגם דוקא,
והדר  הוד לבוש בחי' להמשיך הוא נש"י ועבודת
שנש"י  האמרת ה' את וזהו כו'. יסתיר שלא הקרוב

והדר. דהוד לבוש בחי' למעלה לבוש בחי' ממשיכי'
שתוכל  כדי דהנה לבוש ל' האמירך וה' פי' וכמ"כ
ע"י  צ"ל שבג"ע השכינה זיו אור גילוי לקבל הנשמה
אמרו  ולכן לבושי' שנק' המצות בחי' וזהו לבושי', בחי'
לבושא  חסר חדא יומא חסר כו' יצרו ימים ע"פ בזהר
כי  בר"ה הוא וכ"ז לבוש, ל' האמירך פי' וזהו חדא,
אני  ר"ת אלול וגם הלבוש. המשכת בחי' הוא בר"ה
לדודי  אני והאמירך, האמרת בחי' שהוא לי ודודי לדודי

האמירך. בחי' הוא לי ודודי האמרת, בחי' הוא
'ÈÙÂ המאמרות וכל נבה"ע בע"מ כי דיבור, ל' האמרת

אלקי', ויאמר כמ"ש אלקי' ש' מבחי' הוא
הוי' את וזהו הוי', ש' בחי' להמשיך הוא והעבודה
בתורה  הקורא כל להיות היינו האמירך וה' כו'. האמרת
הגוים  כל על עליון ולתתך כנגדו. ושונה קורא הקב"ה
עשו  את לברך יצחק רצה מה מפני מקשי' הנה כי
התהו  עולם מבחי' הי' עשו כי הוא והתירוץ דוקא,
בחי' ע"י הנה אמנם התיקון, עולם מבחי' שלמעלה
ותיקון  תהו מבחי' למעלה להגיע יכול ותפלה תורה

כו'. הגוים כל על עליון ולתתך וזהו
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"úàæ eôwð ,éøBò øçàå"אלקה אחזה .1ומבשרי ¦¦§

לפני  וטען עליו, קטרג השטן כאשר כך ואחר בעולם, ביותר המאושר האדם היה שבתחילה איוב,
בריאים  ילדים בבריאות, אותו בירך יתברך שה' מכך רק נובעת בה' שדבקותו ברוךֿהוא העולם בורא
איוב, אזי חולה, אותו עושה והיה העושר ואת הילדים את ממנו לוקח היה יתברך ה' אם אבל ובעושר;

לנסותו. השטן לידי איוב את מסר ברוךֿהוא הקדוש יתברך. ה' של הקדוש שמו את יחלל המאמין,

שהוא  אומר הוא חבריוֿמנחמיו עם בויכוחים שונות. במחלות וחלה העושר את הילדים, את איבד איוב
שגואלו  זה 2בטוח גופנית, מבחינה ורצוץ שבור שהוא וזה בהשגחהֿפרטית, מאמין הוא חי. – מהיסורים

מסוימת. תכלית לשם מעניש יתברך שה' הפרטית, ההשגחה הוא היסורים כל של שהרקע משום

היא  האמת כי חי", מ"גואלי נובע שבור שהגוף זה – זאת" נקפו עורי "ואחר המילים כוונת זו
אלקות. להבין אדם יכול שלו, והנפש מהגוף – אלקה" אחזה ש"ומבשרי

מהאלקות. חיים ברואיו וכל העולם כך בגוף, נפח יתברך שה' מהנפש חי שהגוף כשם

לא  כלל הנבראים שאנו באופן מאוד, נסתרת היא הנבראים כל את שמחיה האלקית שהחיות אלא
הפעולה. עלֿידי רק החיות מציאות את יודעים אנו כי החיות, של האמיתית המציאות את יודעים
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ואילך. פט ע' ה'ש"ת המאמרים ספר ראה זה מאמר לכללות

חי 2) גואלי ידעתי "ואני כתוב גו'" עורי "ואחר הפסוק לפני
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בשדות  התבואות פירות, ונותנים צומחים העצים חיים, שבו הברואים וכל שהעולם רואים אנו כאשר
ידוע  הרי הלאה, וכן שכן 3צומחות הדברים, את שעושה כוח להיות מוכרח מעצמו, נעשה לא דבר ששום

תיתכן. לא – מיש יש היינו ממציאות, מציאות

נרקב  הגרעין כאשר רק צומחים טריים גידולים באדמה, גרעין זורעים שכאשר רואים שאנו כפי
בארץ. הטביע יתברך שה' הצומח כוח עם ומתאחד

אין. הנקרא ריקבון, להיות מוכרח הצומחת, לתבואה הנזרע הגרעין שבין הוכחה מכאן

שענין 4כידוע  מ'לאֿמציאות', מציאות מאין, יש בריאה בדרך היא ברא, יתברך שה' העולם שבריאת
הבורא. ביכולת, היינו בחיק, רק הוא הבריאה

הידוע  נשמה",5וכמאמר בו ולהטיל יתוש כנף לברוא יכולים אינם עולם, באי כל מתכנשין "אלמלא
מאין  יש בריאת זוהי מהרוחני, נברא שהגשמי ומה ברוךֿהוא, הבורא בחיק רק הוא הבריאה ענין כי

ברוךֿהוא. הבורא בחיק רק שהיא

.øåöé÷ עם בעולם שישנה האלקות את אנו מבינים והנפש, הגוף מהרכבת – אלקה אחזה ומבשרי
הבורא. בחיק רק היא וחיותם שבריאתם הברואים, כל

.a

ïéðò:הפכיים גדרים בשני הוא מאין יש בריאה ואופן

תמיד  בבריאה להמצא מוכרח היש, את שבורא האין שזהו האלקי, .6הכוח

מוכרח  היש אבל מציאות, להיות כדי ליוצר יותר זקוק אינו הכלי כלי. יצירת כמו אינה יש בריאת
קיום. לו אין עצמו שהיש מכיון תמיד. בו ימצא אותו, שברא האלקי הכוח שהאין,

היה. כלא מיד מתבטל היש ברגע בו ממנו, מסתלק האלקי, הכוח שהאין, ברגע

מוכרח  ביש, נמצא שהאין בשעה זאת, בכל האלקי, הכוח הוא היש של קיומו שכל הגם זאת, עם יחד
כמאמר  מהיש, מוסתר מאוד להיות להיות 7האין מוכרח ברוךֿהוא הבורא – מהנברא" הבורא "העלם

מהבריאה. נסתר

הפכיים: גדרים בשני הוא מאין יש הבריאה שאופן הרי

עצמו  שהוא אף הנברא, שהיש ההעלם, בתכלית להיות מוכרח ו[ב]הוא ביש, להיות מוכרח האין [א]
לכן  מהו. יודע אינו שהיש עד מהיש, נסתר מאוד האלקי הכוח האלקי. הכוח היא מציאותו שכל יודע

ידוע. לא – אין נקרא האלקי הכוח

ועלול  עילה וענין מאין, יש בריאה ענין בין החילוקים אחד .8זהו

העילה. עלֿידי שנעשה דבר היינו ועלול דבר, עוד שעושה מי היינו עילה,

עילה  הם ודיבור מחשבה או ומידות המידות,שכל העלול, נעשה שממנה העילה הוא השכל ועלול.
הדיבור. העלול, נעשה שממנה העילה היא והמחשבה
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(מהדורה 3) רו ס"ע תרס"ו – ר"ה של יו"ט המשך ראה
.(21 והערה רעג ע' חדשה

צא.4) ע' ש"ת, המאמרים ספר ראה
שם.5) שנסמנו ובמקומות יד. לט, פרשה רבה, בראשית ראה

א-ב.6) פרק והאמונה, היחוד שער
א.7) קנח, אחרון קונטרס תניא,
[הערת 8) (34 ע' (לעיל בוערים" "בינו ד"ה מאמר גם ראה

.304 ע' לקמן הוא" "אתה ד"ה ומאמר אדמו"ר]. כ"ק
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הדיבור. בעלול, נמצאת המחשבה, והעילה, המידות. בעלול, נמצאת השכל, העילה,

כי  המחשבה, מהעילה, יותר יהיה לא הדיבור, והעלול, השכל. העילה, את משיג המידות, העלול,
העילה. את משיג והעלול העלול, אל ובגילוי בקירוב היא העילה – והעלול העילה

כל  עם העולם את המחיה האלקית החיות והאין, האין. את משיג לא היש מאין, יש בבריאה אבל
זאת. להשיג יכולים לא הנבראים, שאנו, באופן מאוד נסתר הברואים,

בפעולת  אבל הפעולות, את הפועל זה של מציאותו את מהפעולות יודעים ונפעל, שבפועל למרות
האלקית. החיות של המציאות מציאות את אלא יודעים אנו אין וברואיו, העולם את המחיה האלקית החיות

הנפש  הנפש 9בכוחות מפעולות בנפש, אבל הכוחות. של המציאות מהות את מהפעולות יודעים אנו ,
הנפש. של המציאות מציאות את אלא יודעים אנו אין

את  יודעים אנו אין מהפעולה ובמילא פרטי, הוא כוח כל פרטיים. הם שהכוחות היא, לכך הסיבה
רק  יודעים אנו מהפעולות כללית, שהיא בנפש, אבל יודעים. כן אנו הכוח מציאות את אבל הכוח, מהות

יודעים. אנו אין הנפש של המציאות מהות את אבל הנפש, של המציאות מציאות את

ברגע  שונים נבראים המחיה כללית חיות שזו לכך בנוסף העולם, את המחיה האלקית בחיות גם כך
העלם  מלשון – 'עולם' בשם העולם נקרא ולכן מאוד, נסתרת העולם את המחיה החיות עצם .10אחד,

.øåöé÷ דומה זה אין מהנבראים. נסתרת מאוד החיות כלי. עושה שאומן כפי אינה מאין יש בריאה
יודעים  נבראים העילה. את משיג העלול לעלול, קרובה העילה ודיבור. מחשבה ומידות, שכל ועלול, לעילה

האלקית. החיות מציאות את רק

.b

íâ החיות מציאות לידיעת הסבר הנפש, מציאות ידיעת של ההבנה תהיה לא יותר, נעמיק כאשר
אףֿעלֿפי המציאות.האלקית, ידיעת רק היא זאת בכל בוודאות, היא בנפש ומרגיש שיודע שהידיעה

כוח  – הפרטיים הנפש כוחות והרגשת ידיעת היינו המציאות, שידיעת מבינים אנו שכל, עלֿפי
הוא  כוח בכל וכן לשמיעה, ולא לראיה מיוחד הוא הראיה וכוח לראיה, ולא לשכל מיוחד הוא השכל

מיוחדת. מציאות היא זה כוח שמציאות מובן – זה לפרט רק מיוחד

הנעלה  מהכוח הכוחות, כל את כוללת שהיא כללית, מציאותה גם לכן כללית, פעולתה הנפש אבל
ביותר. הנחות עד ביותר

למרות  להבין. הנברא ביכולת אין השונים, הכוחות כל את לכלול יכולה אחת מציאות איך זה, דבר
מפעולותיהם. מכירים שהנבראים הכוחות לעומת לגמרי אחר באופן הם בנפש, שהם כפי שהכוחות,

וברוחני  רוחנית מהות גם ישנה בגשמי רוחנית. היא והנפש גשמי הוא הגוף ונפש. גוף יש דבר בכל
ברוחני, הנמצאת הגשמית והמהות הגשמית במהות הנמצאת הרוחנית המהות אבל גשמית, מהות ישנה

והרוחני. הגשמי ערך לפי הן

קיים  אבל רוחנית, מהות ישנה בשניהם גשמי. הוא גם המוח וחומר גשמי, הוא העקב בשר למשל,
העקב. של בגשמיות הנמצא הרוחנית למהות המוח, של בגשמיות הנמצאת הרוחנית המהות בין חילוק
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הדיבור. בעלול, נמצאת המחשבה, והעילה, המידות. בעלול, נמצאת השכל, העילה,

כי  המחשבה, מהעילה, יותר יהיה לא הדיבור, והעלול, השכל. העילה, את משיג המידות, העלול,
העילה. את משיג והעלול העלול, אל ובגילוי בקירוב היא העילה – והעלול העילה

כל  עם העולם את המחיה האלקית החיות והאין, האין. את משיג לא היש מאין, יש בבריאה אבל
זאת. להשיג יכולים לא הנבראים, שאנו, באופן מאוד נסתר הברואים,

בפעולת  אבל הפעולות, את הפועל זה של מציאותו את מהפעולות יודעים ונפעל, שבפועל למרות
האלקית. החיות של המציאות מציאות את אלא יודעים אנו אין וברואיו, העולם את המחיה האלקית החיות

הנפש  הנפש 9בכוחות מפעולות בנפש, אבל הכוחות. של המציאות מהות את מהפעולות יודעים אנו ,
הנפש. של המציאות מציאות את אלא יודעים אנו אין

את  יודעים אנו אין מהפעולה ובמילא פרטי, הוא כוח כל פרטיים. הם שהכוחות היא, לכך הסיבה
רק  יודעים אנו מהפעולות כללית, שהיא בנפש, אבל יודעים. כן אנו הכוח מציאות את אבל הכוח, מהות

יודעים. אנו אין הנפש של המציאות מהות את אבל הנפש, של המציאות מציאות את

ברגע  שונים נבראים המחיה כללית חיות שזו לכך בנוסף העולם, את המחיה האלקית בחיות גם כך
העלם  מלשון – 'עולם' בשם העולם נקרא ולכן מאוד, נסתרת העולם את המחיה החיות עצם .10אחד,

.øåöé÷ דומה זה אין מהנבראים. נסתרת מאוד החיות כלי. עושה שאומן כפי אינה מאין יש בריאה
יודעים  נבראים העילה. את משיג העלול לעלול, קרובה העילה ודיבור. מחשבה ומידות, שכל ועלול, לעילה

האלקית. החיות מציאות את רק

.b

íâ החיות מציאות לידיעת הסבר הנפש, מציאות ידיעת של ההבנה תהיה לא יותר, נעמיק כאשר
אףֿעלֿפי המציאות.האלקית, ידיעת רק היא זאת בכל בוודאות, היא בנפש ומרגיש שיודע שהידיעה

כוח  – הפרטיים הנפש כוחות והרגשת ידיעת היינו המציאות, שידיעת מבינים אנו שכל, עלֿפי
הוא  כוח בכל וכן לשמיעה, ולא לראיה מיוחד הוא הראיה וכוח לראיה, ולא לשכל מיוחד הוא השכל

מיוחדת. מציאות היא זה כוח שמציאות מובן – זה לפרט רק מיוחד

הנעלה  מהכוח הכוחות, כל את כוללת שהיא כללית, מציאותה גם לכן כללית, פעולתה הנפש אבל
ביותר. הנחות עד ביותר

למרות  להבין. הנברא ביכולת אין השונים, הכוחות כל את לכלול יכולה אחת מציאות איך זה, דבר
מפעולותיהם. מכירים שהנבראים הכוחות לעומת לגמרי אחר באופן הם בנפש, שהם כפי שהכוחות,

וברוחני  רוחנית מהות גם ישנה בגשמי רוחנית. היא והנפש גשמי הוא הגוף ונפש. גוף יש דבר בכל
ברוחני, הנמצאת הגשמית והמהות הגשמית במהות הנמצאת הרוחנית המהות אבל גשמית, מהות ישנה

והרוחני. הגשמי ערך לפי הן

קיים  אבל רוחנית, מהות ישנה בשניהם גשמי. הוא גם המוח וחומר גשמי, הוא העקב בשר למשל,
העקב. של בגשמיות הנמצא הרוחנית למהות המוח, של בגשמיות הנמצאת הרוחנית המהות בין חילוק
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שכתוב  כמו גשמית, מהות גם בהם יש זאת עם אך רוחנית, מהות הם מלאכיו 11המלאכים "עושה
גשמיות. זהו זאת בכל אבל יותר, העדינים היסודות שהם אף אש, וגם רוח שגם לוהט", אש משרתיו רוחות

השמיעה  וכוח גשמי דבר רק רואה הראיה כוח הגלויים, בכוחות שהם כפי והשמיעה הראיה כוחות
שהם  כפי ושמיעה ראיה בכוחות אבל רואה, שהעין גשמי דבר לגבי רוחני הוא קול רוחני. דבר רק שומע
את  גם שומע שבנפש השמיעה וכוח בגשמי, שישנה הרוחנית המהות את גם רואה הראיה כוח – בנפש

הרוחני. בדבר שישנה הגשמית המהות

שכתוב  כמו מתןֿתורה, בעת היה במדרש 12כך כתוב הקולות". את רואים העם ישראל 13"וכל שבני
הנראה. את ושמעו הנשמע את ראו

בהתגלות. שהם מכפי שונים הם בנפש, שהם כפי שהכוחות מובן מכך

אלקה" אחזה "מבשרי החיות 1לכן מציאות את אלא יודעים אינם הנבראים האלקית, בחיות –
וענין  אלקות, היא והחיות נברא היא הנפש כי האלקית, החיות על הסבר זה אין באמת אך האלקית,

ובהסתר. בהעלם היא ובנבראים בעולם האלקית החיות הנבראים. אצל השגה בר אינו כלל האלקות

øåöé÷ של המציאות לידיעת ביחס שלמה הבנה אינה הנפש, מכוחות יודעים שאנו המציאות ידיעת .
והמהות  המציאות אופן לפי ורוחני גשמי ישנו דבר בכל הברואים. ובכל בעולם שקיימת האלקית החיות

פרטיים. הם בגילוי אבל כלליים, הם בנפש שהם כפי שהכוחות למרות הדבר. של

.c

úåéçä.גמור בהעלם היא מחיה, שהיא במה זאת, בכל ודאית, שהיא למרות שבעולם, האלקית
האלקית  החיות שכן האלקית. החיות של המציאות מציאות את לא גם כלל להבין יכולים אינם הנבראים

דצח"מ  של הדרגות כל את הכוללת כללית, חיות הדרגה 14היא עד דומם, ביותר, הנחותה מהדרגה ,
מדבר. ביותר, הנעלית

זאת. להבין מסוגלים אינם ונבראים כללי, כוח הוא הפועל שהכוח מורה כזה פעולה אופן

שהרבי  כפי מובן, שאינו מה לכל כללי שם הוא טבע טבע. נקרא מובן שאינו נשמתוֿעדן 15דבר
בתניא  ודעת".16כותב טעם בבחינת שאינו דבר לכל המושאל שם הוא זה "וטבע

רב. בהעלם שהיא הנבראים, ובכל בעולם הנמצאת האלקית החיות הוא זה, כל

הידוע  כמאמר בגלוי, האלקי האור מאיר שם זאת, לעומת אכילה 17בגןֿעדן, בו אין הבא "העולם
ושתיה, אוכל כל אין עדן בגן – השכינה" מזיו ונהנים בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים אלא ושתיה,

הידוע  כמאמר הזה, בעולם שלמדו התורה כתרי עם יושבים הצדיקים ותלמודו 18אלא לכאן שבא מי "אשרי
הצדיק,ב  ראש על כתר נעשית שהיא איתו, ותורתו – עדן לגן – לכאן שבא מי הוא מאושר – ידו"

עדן  בגן לנשמה לבושים נעשות הזה בעולם שמקיימים .19והמצוות
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הידוע  כמאמר הנוכחי, הזה, העולם ערך לפי הוא העתידי, הבא, כגוונא 20העולם עילאה "עלמא
הבא, ועולם לגןֿעדן ההוא בעולם זוכה הזה, בעולם מצוות ומקיים תורה הלומד – תתאה" דעלמא

האלקית. החיות של המהות גילוי הוא שבגןֿעדן

המאמר  משמעות לעולם".21זוהי קדמו דברים "שבעה

למעלה  היא עדן בגן האור שמעלת לעולם", קדם עדן "גן – הוא הנמנים הדברים משבעת אחד
הזה. שבעולם האור ממעלת

שבעולם. מהאור נעלה גןֿעדן של האור אז בהעלם, היא החיות כאשר הוא זה כל

שכתוב  כמו תתגלה, שבעולם האלקית החיות כאשר דיבר",22אך ה' פי כי יחדיו בשר כל "וראו
אזי  הנבראים, שבכל ה' דבר את תראה הגשמית העין – יתגלה ברוךֿהוא הבורא של כבודו כאשר

שבגןֿעדן. האלקי האור למהות ביחס נעלה הוא והעצמי שבחיות, העצמי האור בחיות יתגלה

צדקנו, משיח שיבוא עד כעת, הוא זה כל ומצוות, תורה עבור שכר הוא שבגןֿעדן האלקי שהאור זה
ובנבראים. שבעולם האלקית החיות של העצמי האור יתגלה אז יבוא משיח כאשר אבל אמן. בימינו במהרה

שהאור  למרות – בגןֿעדן החיים על הזה, בעולם עושה שהאדם טובים ומעשים תשובה עדיפים לכן,
עצמי. אור זה אין אך האור, מהות הוא שבגןֿעדן

ועון. חטא על רק היא שתשובה סבורים שאנשים כפי לא עבודה, היא תשובה התשובה. מעלת זוהי
השבה  משמעה דרגה 23תשובה באותה תהיה הטבעית, ונפש בגוף למטה, שהיא כפי שהנשמה לחזור, ,

בגוף. שירדה לפני עוד לכן, קודם שהיתה כפי נעלית,

עליה  בה נפעלת במסירתֿנפש, ועבודה בתורה עוסקת גשמי, בגוף למטה שהיא כפי הנשמה, כאשר
ביותר. הנעלות לדרגות

הפ  בהשגחה להתבונן היא העבודה ותחילת והדרגה, בסדר להיות צריכה העבודה שבכל אבל רטית,
חי". "גואלי כי – הם משיח חבלי של שהיסורים זאת", נקפו עורי "ואחר זהו אלקית. כוונה ישנה דבר

טובים, ומעשים תשובה בתורה, ויעסקו בכל, אלקות שיראו אלקה", אחזה "ומבשרי שיהיה רק נחוץ
צדקנו. משיח פני לקבל בקרוב נזכה

øåöé÷ ויודעים מבינים שאנו שלמרות נעלמת, כלֿכך היא ובברואים שבעולם האלקית החיות .
אלקות. מהות מאירה בגןֿעדן אך המציאות. במציאות לא גם יכולים, איננו להשיגה קיימת, שהמציאות
אלקות  של העצמי האור מאיר ותשובה, ומצוות בתורה יותר. לנעלה שאיפה של עבודה היא תשובה

המשיח. בביאת שיתגלה

[a"yz'd a`Îmgpn] ,z`f etwp ixer xg`e "c
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הידוע  כמאמר הנוכחי, הזה, העולם ערך לפי הוא העתידי, הבא, כגוונא 20העולם עילאה "עלמא
הבא, ועולם לגןֿעדן ההוא בעולם זוכה הזה, בעולם מצוות ומקיים תורה הלומד – תתאה" דעלמא

האלקית. החיות של המהות גילוי הוא שבגןֿעדן

המאמר  משמעות לעולם".21זוהי קדמו דברים "שבעה

למעלה  היא עדן בגן האור שמעלת לעולם", קדם עדן "גן – הוא הנמנים הדברים משבעת אחד
הזה. שבעולם האור ממעלת

שבעולם. מהאור נעלה גןֿעדן של האור אז בהעלם, היא החיות כאשר הוא זה כל

שכתוב  כמו תתגלה, שבעולם האלקית החיות כאשר דיבר",22אך ה' פי כי יחדיו בשר כל "וראו
אזי  הנבראים, שבכל ה' דבר את תראה הגשמית העין – יתגלה ברוךֿהוא הבורא של כבודו כאשר

שבגןֿעדן. האלקי האור למהות ביחס נעלה הוא והעצמי שבחיות, העצמי האור בחיות יתגלה

צדקנו, משיח שיבוא עד כעת, הוא זה כל ומצוות, תורה עבור שכר הוא שבגןֿעדן האלקי שהאור זה
ובנבראים. שבעולם האלקית החיות של העצמי האור יתגלה אז יבוא משיח כאשר אבל אמן. בימינו במהרה

שהאור  למרות – בגןֿעדן החיים על הזה, בעולם עושה שהאדם טובים ומעשים תשובה עדיפים לכן,
עצמי. אור זה אין אך האור, מהות הוא שבגןֿעדן

ועון. חטא על רק היא שתשובה סבורים שאנשים כפי לא עבודה, היא תשובה התשובה. מעלת זוהי
השבה  משמעה דרגה 23תשובה באותה תהיה הטבעית, ונפש בגוף למטה, שהיא כפי שהנשמה לחזור, ,

בגוף. שירדה לפני עוד לכן, קודם שהיתה כפי נעלית,

עליה  בה נפעלת במסירתֿנפש, ועבודה בתורה עוסקת גשמי, בגוף למטה שהיא כפי הנשמה, כאשר
ביותר. הנעלות לדרגות

הפ  בהשגחה להתבונן היא העבודה ותחילת והדרגה, בסדר להיות צריכה העבודה שבכל אבל רטית,
חי". "גואלי כי – הם משיח חבלי של שהיסורים זאת", נקפו עורי "ואחר זהו אלקית. כוונה ישנה דבר

טובים, ומעשים תשובה בתורה, ויעסקו בכל, אלקות שיראו אלקה", אחזה "ומבשרי שיהיה רק נחוץ
צדקנו. משיח פני לקבל בקרוב נזכה

øåöé÷ ויודעים מבינים שאנו שלמרות נעלמת, כלֿכך היא ובברואים שבעולם האלקית החיות .
אלקות. מהות מאירה בגןֿעדן אך המציאות. במציאות לא גם יכולים, איננו להשיגה קיימת, שהמציאות
אלקות  של העצמי האור מאיר ותשובה, ומצוות בתורה יותר. לנעלה שאיפה של עבודה היא תשובה

המשיח. בביאת שיתגלה
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שאל  אדמו"ר, כ"ק נכד שי' שהרש"ב אחרי 

 אדמו"ר: כ"ק אמר הקושיות, ארבע
הנה  הקושיות, ארבע שואל שתינוק מה העניין
נער  "כי את למעלה לעורר כדי הוא המנהג טעם
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ואהבהו" אחרי 1ישראל האמצעי, אדמו"ר כ"ק הוד .
הזקן. רבינו מאביו הקושיות ארבע בקטנותו ששאל

הבכור  היה האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד 2 בין]
ממנו  צעיר היה אברהם חיים ר' אחיו הבנים],

בערך  שנים ב...3בשלוש צעיר היה משה ר' 4ואחיו

לא  אברהם חיים כשהר' אירע הסיפור בערך. שנים
הקושיות, את לשאול שנותיו מצד בערך עדיין היה
האמצעי  אדמו"ר כ"ק הוד הקושיות את שאל ולכן

– בלבד.
את  סידר ההגדה' ש'בעל לסדר בהתאם אמר:
אלא  השאלות, את לשאול מבוגר צריך היה הקושיות,

לקטן. עצמו את עושה שגדול מה זה
הרב  בן י. הילד אם אדמו"ר, כ"ק שאל כך אחר 
וציווה  הקושיות, ארבע לשאול יכול ז. שי' ר"ש

אמר: מכן ולאחר הקושיות, את שישאל
כשאין  גם במקומם, הם ברוחניות העניינים כל
הדבר, את מבין כבר השי"ת אך זאת, מבינים אנו
ושונה  קורא הקב"ה בתורה, הקורא "כל כמו על־דרך

מבין 5כנגדו" הקב"ה אך מבין, אינו שהקורא למרות ,
כנגדו". ושונה קורא "הקב"ה וזהו הדבר, את

ד"ה  דא"ח במאמר המוסבר העניין מהו שאלה:
'שואל  בדרך הם בפסח שהעניינים ה'תש"ד זו מצה
הגילוי  היה בפסח הרי וכו', מ"ה שואל הב"ן ומשיב ',

למטה? מלמעלה בדרך
מלמטה, ההתעוררות שתהיה כדי תשובה:
להיות  שתוכל מלמעלה, לגילוי עצמו לזה זקוקים
יכול  מלמעלה, הגילוי כשישנו מלמטה. ההתעוררות

מ"ה.א  שואל ב"ן להיות ז
אלא ·. פשוט, כל־כך זאת לומר אפשר אי כאן

רצה  שלא הרה"ק, אאמו"ר כ"ק מהוד אימרה ישנה
בעניין  ב'הנחה' רשומה היא אצלי אך לגלותה,
שומע  פשוט כשאיש הרחוק', 'מקיף של הפעולה
כלל  שייך הוא שאין למרות מחכם, עמוקה חכמה
אף־ חכמה, לדבר בכלל שייך ולא העמוקה לחכמה
בדרגה  אותו מעמיד זה עליו, משפיע הדבר על־פי־כן

יותר. עליונה
שלום  בשם פשוט איש קצב, בליובאוויטש היה
חלה, חיים שלמה ר' שהשו"ב פעם ואירע גרשון,
שלום  הקצב אלי בא השו"ב, מלאכת אז למדתי ואני
למחר  זקוק אני נו, הפשוטה: בשפתו ואמר גרשון
שלמה  ר' השו"ב של לביתו הלכתי סחורה. להרבה

את  להכין כשסיימתי החלפים. את להכין חיים
תהלים  אומר גרשון שלום שהקצב ראיתי החלפים,
בוכים? אתם מדוע גרשון שלום ר' שאלתיו: ובוכה,
כששמעתי  אבכה, לא איך גרשון: שלום ר' לי ענה
– הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד – הרבי של במאמר
שמע  הוא – [במטפחות] פאטשיילעס אין נשמות
לו  ונדמה דאצילות, נשמות המלים: את במאמר
הן  נשמות אם – פאטשיילעס" אין "נשמות ששמע:

אתי... יהיה כבר מה בפאטשיילעס,
אאמו"ר  כ"ק להוד מכן לאחר זאת כשסיפרתי
פשוט  איש כאשר לעיל, שהוזכר מה לי אמר הרה"ק,
הדבר, את מבין הוא שאין למרות עמוק, עניין שומע
מתעלה  שהוא מקיף, בדרך עליו משפיע זה הרי

ממדריגתו.
ארבעת ‚. כנגד הרי הן הקושיות ארבע שאלה:

ועשיה  יצירה בריאה, אצילות, ולכאורה 6העולמות ,
של  העניין האצילות, בעולם קושיא שייכת כיצד

והסתר? העלם הרי הוא קושיא
ולבנים" "חומר של העבודה שייכת כיצד תשובה:
ליבון  דא "ולבנים" קל־וחומר, דא "חומר" בצדיקים,

שכדי 7הלכתא  הוא, העניין אלא העלם? זה הרי ,
העלם, על־ידי דוקא זה הרי יותר, נעלה לגילוי להגיע
לגילוי. מגיעים העלם, שהיא קושיא, על־ידי גם כך

.„.ryx cg`e mkg cg`
"אחד"? של העניין ברשע שייך כיצד שאלה:

ברשע, גם אחד כל אצל קיים "אחד" תשובה:
שה"א  וברחמים הלוואי בחסד ויפעל יורגש .8חד"

אמר:‰. אאמו"ר כ"ק הוד
כ"ק  כשהוד לעתים – הבעל־שם־טוב הרבי
היה  הבעל־שם־טוב, את מזכיר היה הרה"ק אאמו"ר
שרצונו  היכן אומר: – הבעל־שם־טוב הרבי אומר:
היכן  הסבר, טעון הדבר נמצא. הוא שם אדם, של
רצון  של דרגה ובאיזו בו, שרוצים המקום הוא
כוחות  מדריגות, כמה ישנן בכוחות גם שהרי מדובר,
כוחות  העצמיים, כוחות הנעלמים, כוחות הגלויים,
כ"ק  והוד כוחות, נושאת שהנפש ומה בנפש, הכלולים
א. נוספות: דרגות שתי שישנן גילה, הרה"ק אאמו"ר
מושללת  שהנפש מה ב. מהכוחות. הנפש עילוי
אמורים  הדברים בכוחות. דרגות הן אלה כל מכוחות,
הרי  הנפש, עם המאוחד ברצון, ובפרט בכוחות

ברצון. מדריגות הרבה שישנן בוודאי
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שהנפש 9המסקנא  רצון, של בדרגה שזה היא,
היא  וההתחלה נפש, מחליף ורצון רצון מחליפה
התחתון, בגן־עדן להיות רוצה היא התחתון, בגן־עדן
את  שיפתח לקרוב זקוקים אלא שם, הוא במילא הרי
נמצא  ה"שם" אלא שם, נמצא שהוא רק ולא הדלת.
החסד  מדת מחליף שהיה באברהם, שהיה כמו כאן,
אברהם  היות "מימי הבהיר, בספר כדאיתא דאצילות,
ומשמש  עומד אברהם כי וכו' הוצרכתי לא בארץ,

אברהם  שמעלת הרי היה 10במקומי", שהוא מה היא
למטה.

בהתעצמות  שכן התעצמות, של העניין זה אין אך,
דבר. אותו נעשה הוא

.Â עם למד צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
"ויבא  של הענין מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

הענן" בתוך פעם 11משה למשה, לבוש נעשה שהענן ,
משה  של וגופו הבריאה, בעולם ופעם היצירה בעולם
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד ואמר מאלקות, ניזון היה
אצל  שהיה כמו בזה הבנה להיות שיכולה צדק', 'צמח
מחשבתו  שכאשר האמצעי, אדמו"ר כ"ק הוד חותנו

בעומק נתונה נפשו הייתה הייתה אלוקית, השגה
ניזון  הגוף היה ואז למטה, היה והגוף אחר בעולם
בנפש  שמדובר כפי האלוקית, מההשגה ממילא בדרך
אלא  הגוף, את להחיות מתעסקת הנפש כשאין
ממילא. בדרך מהנפש הגוף אז חי בגוף, מתלבשת
דיבור  של במצב היה האמצעי אדמו"ר כ"ק כשהוד
כוחות  כמו מההשגה, ניזון גופו היה אלוקית, בהשגה

האברים. את המגדלים בגוף המתלבשים
אילו  אמר: צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
אדמו"ר  כ"ק הוד – לחותני אצבע חותכים היו

חסידות. כי־אם דם נוטף היה לא – האמצעי
היה  הרי – האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד – חותני
בסביבתו, שהיו אלה על גם והשפיע רבי, בן רבי
בכל  האיר אלוקית, בהשגה הייתה מחשבתו שכאשר
ואור  חי' אור מסביבו, אמות בחמישים שהיו אלה
שהיו  אלה בכל העלה חסידות, דיבר וכאשר יחידה.
של  העניין יש בהלכה גם – מסביבו אמות באלפיים
שיתייחדו  הנר"ן, את – אמה ואלפיים אמה חמישים

ויחידה. חי' עם
.Ê"שלנו" – שלנו שהירושה אימרה, שמעו פעם

פעם  אי שנמשך שמה היא, – החסידים של הכוונה
סימן  אבות "מעשה על־דרך להמשיכו, יכולים –

הדבר,12לבנים" את פעם המשיכו כבר האבות שכן ,
שצריכים  אלא להמשיכו, הבנים גם יכולים לכן
חסידיים, בחיים להתנהג החסידית, לעגלה להירתם
רק  לא החסידי, בנוסח להתפלל חסידות, ללמוד
ניגונים  לנגן החסידות, בדרך אלא החסידי, בסידור

'עבודה'. בעלי חסידים בין ולהתוועד חסידיים
.Á שבין אלא תורה, למתן הכנה הוא הפסח חג

לעבור  ים־סוף, קריעת להיות צריכה הייתה לזה זה
'עבודה', על נפש מסירות להיות לאדם צריך הים. את
לקפץ, לא אך הגופניות. וההשגות מההבנות להתפשט

תל"ק  בענין .13וכידוע
.Ë.dcnry `ide

האריז"ל: בשם בסידור כתוב שעמדה" ב"והיא
"כוס" הוא, בזה העניין הכוס. להגביה צריך
בזכות  הכוונה – שעמדה" "והיא 'הטבע', בגימטריא
שיכול  אלא מישראל, אחד בכל ישנה אמונה האמונה,
רחמנא  מחתרתא אפום "גנבא כמו גם להיות

העם"14קרייא" "ויאמן על־דרך היא הכוונה אך ,15,
בגימטריא  הכוס', את ש'מגביהים היא כך על והראיה
שאף  הטבע, דרכי את להעלות שיש כלומר: 'הטבע',
צריכה  להיות, הדבר יכול לא הטבע דרכי מצד אם

הטבע. מן בלמעלה האמונה להיות
ÂÈ.„,my xebl `l` 'eke cxi `ly cnln ± my xbie

.'ebe ep`a ux`a xebl drxt l` exn`ie xn`py
לפרעה, "אמרו" שהם ממה שמביאים מהראיה
הם  אלא פוליטיקאים, היו לא שהם אנו, רואים

התכוונו. באמת שהם מה אמרו
.‡È:סיפר ישראל", "גאל ברכת אחרי

בבית  המשרת – קאנטור מענדל ר' של אביו
איש  היה הוא בערל, נקרא – בליובאוויטש אדמו"ר
כל  יום כל אומר היה דעתו על עמדו מיום אך פשוט,

חצות'. 'תיקון יום כל ועורך התהלים, ספר
אאמו"ר  כ"ק הוד אל ל'יחידות' נכנס אחת פעם
יהיה  מה ושאל, – תרנ"ב בחנוכה זה היה – הרה"ק
בכלל  מה ולשם שנה, ועשרים מאה אחרי נשמתו עם
אאמו"ר  כ"ק הוד לו ענה הזה? לעולם נשמתו ירדה
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שהנפש 9המסקנא  רצון, של בדרגה שזה היא,
היא  וההתחלה נפש, מחליף ורצון רצון מחליפה
התחתון, בגן־עדן להיות רוצה היא התחתון, בגן־עדן
את  שיפתח לקרוב זקוקים אלא שם, הוא במילא הרי
נמצא  ה"שם" אלא שם, נמצא שהוא רק ולא הדלת.
החסד  מדת מחליף שהיה באברהם, שהיה כמו כאן,
אברהם  היות "מימי הבהיר, בספר כדאיתא דאצילות,
ומשמש  עומד אברהם כי וכו' הוצרכתי לא בארץ,

אברהם  שמעלת הרי היה 10במקומי", שהוא מה היא
למטה.

בהתעצמות  שכן התעצמות, של העניין זה אין אך,
דבר. אותו נעשה הוא

.Â עם למד צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
"ויבא  של הענין מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

הענן" בתוך פעם 11משה למשה, לבוש נעשה שהענן ,
משה  של וגופו הבריאה, בעולם ופעם היצירה בעולם
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד ואמר מאלקות, ניזון היה
אצל  שהיה כמו בזה הבנה להיות שיכולה צדק', 'צמח
מחשבתו  שכאשר האמצעי, אדמו"ר כ"ק הוד חותנו

בעומק נתונה נפשו הייתה הייתה אלוקית, השגה
ניזון  הגוף היה ואז למטה, היה והגוף אחר בעולם
בנפש  שמדובר כפי האלוקית, מההשגה ממילא בדרך
אלא  הגוף, את להחיות מתעסקת הנפש כשאין
ממילא. בדרך מהנפש הגוף אז חי בגוף, מתלבשת
דיבור  של במצב היה האמצעי אדמו"ר כ"ק כשהוד
כוחות  כמו מההשגה, ניזון גופו היה אלוקית, בהשגה

האברים. את המגדלים בגוף המתלבשים
אילו  אמר: צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
אדמו"ר  כ"ק הוד – לחותני אצבע חותכים היו

חסידות. כי־אם דם נוטף היה לא – האמצעי
היה  הרי – האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד – חותני
בסביבתו, שהיו אלה על גם והשפיע רבי, בן רבי
בכל  האיר אלוקית, בהשגה הייתה מחשבתו שכאשר
ואור  חי' אור מסביבו, אמות בחמישים שהיו אלה
שהיו  אלה בכל העלה חסידות, דיבר וכאשר יחידה.
של  העניין יש בהלכה גם – מסביבו אמות באלפיים
שיתייחדו  הנר"ן, את – אמה ואלפיים אמה חמישים

ויחידה. חי' עם
.Ê"שלנו" – שלנו שהירושה אימרה, שמעו פעם

פעם  אי שנמשך שמה היא, – החסידים של הכוונה
סימן  אבות "מעשה על־דרך להמשיכו, יכולים –

הדבר,12לבנים" את פעם המשיכו כבר האבות שכן ,
שצריכים  אלא להמשיכו, הבנים גם יכולים לכן
חסידיים, בחיים להתנהג החסידית, לעגלה להירתם
רק  לא החסידי, בנוסח להתפלל חסידות, ללמוד
ניגונים  לנגן החסידות, בדרך אלא החסידי, בסידור

'עבודה'. בעלי חסידים בין ולהתוועד חסידיים
.Á שבין אלא תורה, למתן הכנה הוא הפסח חג

לעבור  ים־סוף, קריעת להיות צריכה הייתה לזה זה
'עבודה', על נפש מסירות להיות לאדם צריך הים. את
לקפץ, לא אך הגופניות. וההשגות מההבנות להתפשט

תל"ק  בענין .13וכידוע
.Ë.dcnry `ide

האריז"ל: בשם בסידור כתוב שעמדה" ב"והיא
"כוס" הוא, בזה העניין הכוס. להגביה צריך
בזכות  הכוונה – שעמדה" "והיא 'הטבע', בגימטריא
שיכול  אלא מישראל, אחד בכל ישנה אמונה האמונה,
רחמנא  מחתרתא אפום "גנבא כמו גם להיות

העם"14קרייא" "ויאמן על־דרך היא הכוונה אך ,15,
בגימטריא  הכוס', את ש'מגביהים היא כך על והראיה
שאף  הטבע, דרכי את להעלות שיש כלומר: 'הטבע',
צריכה  להיות, הדבר יכול לא הטבע דרכי מצד אם

הטבע. מן בלמעלה האמונה להיות
ÂÈ.„,my xebl `l` 'eke cxi `ly cnln ± my xbie

.'ebe ep`a ux`a xebl drxt l` exn`ie xn`py
לפרעה, "אמרו" שהם ממה שמביאים מהראיה
הם  אלא פוליטיקאים, היו לא שהם אנו, רואים

התכוונו. באמת שהם מה אמרו
.‡È:סיפר ישראל", "גאל ברכת אחרי

בבית  המשרת – קאנטור מענדל ר' של אביו
איש  היה הוא בערל, נקרא – בליובאוויטש אדמו"ר
כל  יום כל אומר היה דעתו על עמדו מיום אך פשוט,

חצות'. 'תיקון יום כל ועורך התהלים, ספר
אאמו"ר  כ"ק הוד אל ל'יחידות' נכנס אחת פעם
יהיה  מה ושאל, – תרנ"ב בחנוכה זה היה – הרה"ק
בכלל  מה ולשם שנה, ועשרים מאה אחרי נשמתו עם
אאמו"ר  כ"ק הוד לו ענה הזה? לעולם נשמתו ירדה
– בכפר גר הוא – "ישוב'ניק" אתה הרי הרה"ק:
אליו  למקום ומגיעים ישר נוסעים היטב, כשרותמים

להגיע. צריכים
אדם: של ביכולתו להיות צריכים דברים שני
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.·È.miebd lr jzng jety
מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד של בדירתו
עד  הסדר' 'שולחן נערך בו מהחדר דלתות חמש היו
כ"ק  הוד והיה לחוץ, היוצאת האחרונה לדלת
שלוחים  חמשה שולח מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
וכו'. חמתך" "שפוך אמירת לפני הדלתות את לפתוח
עם  שולח היה הראשון שבלילה היה, הסדר
תרל"א. שנת עד היה כך הרז"א, הדוד את הילדים

של הנישואין לאחרי – תרל"א שנת חתנו אחרי
חתנו  את גם הראשון בלילה שולח היה – הרמ"ל
אאמו"ר  כ"ק הוד את שולח היה השני בלילה הרמ"ל.

מענדל. ר' הדוד עם הרה"ק
נכדו  הדלת, לפתיחת שילכו ציווה אדמו"ר כ"ק 

– שנים. עוד עם שי', רש"ב
.‚È לקום מנהג שישנו שמעתי מכבר לא זה

כך, נהגו לא בליובאוויטש חמתך". "שפוך באמירת
אאזמו"ר  כ"ק הוד של הסדרים באחד אדרבה
אמירת  לקראת מהמסובים אחד קם מוהר"ש הרה"ק
הרה"ק: אאזמו"ר כ"ק הוד לו אמר חמתך", "שפוך
רק  לא בהתיישבות, להיות צריכה הלב  התפעלות גם
צריכה  הלב , התפעלות גם אלא המוחין התפעלות

בהתיישבות. להיות
.„È:אמר הסדר, סיום אחרי

של  ראשון ליל כל ערים היינו אברכים, כשהיינו
הרי 16פסח  הזה, בלילה הרבה לקבל יכולים אה, ,

לא   ה'שערים' פתוחים, השערים פתיחין", "תרעין
כמבואר  לשער, פתח בין ההבדל כידוע ה'פתחים',
ההפרש  האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד של דא"ח במאמר
במדריגת  עדיין אינם  היכל פתחי שאפילו בזה,

שערים.
c"yz ,gqtd bg
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ספ"ו.16) שחה"מ פע"ח ראה

•
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aehÎmyÎlrad ly dtexzd - e"q wxt

רפואות  פירוט הבעלֿשםֿטוב של במכתבו לקרוא ניסן ר' של הפתעתו הייתה גדולה
הבעלֿשםֿטוב  ראדזיוויל. הנסיך שנפצע כפי שנפצע, מי עבור בהן להשתמש יש אשר ותרופות

החולה. של לשימושו יימסרו  הם ואיך אלו רפואות יוכנו איך בדיוק פירט

ראדזיוויל, לנסיך שיקרה את מראש ראה הבעלֿשםֿטוב אשר הוכחה, זו הייתה לא ְִֶֶהאם
רפואתו? את הנסיך יקבל ידו שעל השליח יהיה ניסן שר' רצה ואשר

המום! היה ניסן ר'

שכאשר  בפירוש כתב הוא אך ראדזיוויל. הנסיך של שמו את אמנם הזכיר לא הבעלֿשםֿטוב
הדבר  מבעל יקבל שלא המבורך, המזור את תביא והרפואה הרפואה, את לפצוע ניסן ר' ייתן
ולספק  ליהודים טוב להיות יבקשו רק אלא תגמול, לקבל יבקשו הלז כאשר אפילו גמול, כל

פרנסה. להם

תרופות  אליו הגיעו מניין ישאלוהו אם כי ניסן לר' הבעלֿשםֿטוב הורה המכתב בהמשך
ביהדות  החדשה הדרך של מייסדה - מרבו אליו מגיעים אלו שתרופות מכך סוד יעשה לא אלו,

ממעז'יבוש. טוב שם בעל ישראל רבי -

לו  ציווה כבר שהוא מה את לעשות לשכוח לא ניסן לר' הבעלֿשםֿטוב גם הזכיר במכתב
יהודי. שהינו לואי, פייר רדזיוויל, הנסיך של ומלווהו לידידו לומר - בעלֿפה

תיכף  החל הוא לעשות: עליו אשר את בדיוק כעת ידע הוא כרגע. נהיר הכול היה ניסן לר'
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מוכנות  כבר היו אשר הרפואות את ולהציע דווי, ערש על הנסיך שכב בביתו אשר לכומר, ללכת
הבעלֿשםֿטוב. של הוראותיו לפי אצלו

והוא  גבר, חומו לרגע, מרגע הורע מצבו הנסיך. של לפציעתו השני ביום בדיוק זה היה
הכרה. חסר שכב

הרופאים  ממוות. הנסיך להצלת סיכוי שום ראה לא הוא מיואש. היה המלווה  הרופא
מדי. מאוחר יהיה יגיעו כאשר כי נראה והיה הגיעו, טרם - להביא שלח שאחריהם מהסביבה

הגוסס. לנסיך אופן בשום לעזור יוכלו לא קודם, יגיעו אם ואפילו

עם  ארוכה בקאפוטה יהודי - הילוכו וצורת מראהו רק הכומר. בבית ניסן ר' נראה לפתע
הפ  הנסיך סביב מהנאספים לב תשומת משכו - ופאות צוע.זקן

בוז. מעט בלא וגם רבה, בפליאה עליו שהסתכל לואי, פייר היה ניסן בר' שהבחין הראשון

הפעם  זו הייתה אך יהודית. הופעה עם יהודי ראה לואי שפייר הראשונה הפעם זו הייתה לא
פנים. אל פנים ניסן ר' של מסוגו יהודי עם נפגש שהוא הראשונה

אולי  היה חייו, על הנאבק ראדזיוויל, הנסיך של הקריטי מצבו עקב בצער שרוי היה לא לּו
אותו: שואל כאילו ברוגזה, בו הביט עתה אך ניסן. ר' של חשבונו על להתלוצץ מנסה לואי פייר

זו"? קריטית בשעה הזמנה שום ללא לכאן הגעת מה "לשם

היה  לואי שפייר וכיוון שאלות. אלו אי ישאלנו מהנוכחים שמישהו המתין לא ניסן ר' אך
בא: לשמה אשר השליחות מטרת את לו והבהיר אליו פנה תיכף הרי לקראתו, שבא הראשון

בעזרת  אשר הנני בטוח אשר רפואות, עם באתי "ולכן אמר הנסיך" של מצבו על "שמעתי
הרצוייה". התועלת את תביאנה ה'

התקוות  כל את ביטל כבר הרופא השמעתם? בצחוק. יפרוץ לואי שפייער הרבה חסר היה לא
הפצוע! לנסיך רפואה באמתחתו שיש ואומר "יהודון" מגיע וכאן, הפצוע, הנסיך של לרפואתו 

מהר  שיותר מה להסתלק ניסן לר' לצוות עמד כבר ראדזיוויל הנסיך של הקרוב מלווהו
החולה, עבור רפואה לו שיש האומר, ניסן ר' דברי את הרופא שמע במקרה אך מהמקום,

תקווה. שביב בכל להיתפס להוט היה רב כי ובייאושו

להפסיד". מה לנו "אין - הרופא התערב - לומר"! לו יש מה נשמע "הבה

להציע. לו יש מה ניסן ר' את לחקור החל והרופא הרופא, עם ניסן ר' את השאיר לואי פייער

דיבר. אודותם הרפואות עם הגיע ניסן ר'

ניסן, ר' אמר - לעשות" אפשר מה ה' בעזרת לך ואראה החולה אל לגשת לי "הרשה
הבעלֿשםֿטוב. על בהסתמכו מלא בביטחון

בו  לחדר ניסן ר' את והכניס תרופה, כל לנסות כן, פי על אף מוכן הרופא היה במצוקתו,
לחיים. מאשר למוות יותר קרוב שהוא במצב ראדזיוויל הנסיך שכב

כמו  במשחה. ראדזיוויל של גופו כל את ניסן ר' מרח הבעלֿשםֿטוב של להוראתו בהתאם
טיפות  הנסיך לּפי טפטף מכן ולאחר הנסיך, של דם השותת פצעו על מיוחדת משחה הניח ְְִִֵכן

אחדות.
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מוכנות  כבר היו אשר הרפואות את ולהציע דווי, ערש על הנסיך שכב בביתו אשר לכומר, ללכת
הבעלֿשםֿטוב. של הוראותיו לפי אצלו

והוא  גבר, חומו לרגע, מרגע הורע מצבו הנסיך. של לפציעתו השני ביום בדיוק זה היה
הכרה. חסר שכב

הרופאים  ממוות. הנסיך להצלת סיכוי שום ראה לא הוא מיואש. היה המלווה  הרופא
מדי. מאוחר יהיה יגיעו כאשר כי נראה והיה הגיעו, טרם - להביא שלח שאחריהם מהסביבה

הגוסס. לנסיך אופן בשום לעזור יוכלו לא קודם, יגיעו אם ואפילו

עם  ארוכה בקאפוטה יהודי - הילוכו וצורת מראהו רק הכומר. בבית ניסן ר' נראה לפתע
הפ  הנסיך סביב מהנאספים לב תשומת משכו - ופאות צוע.זקן

בוז. מעט בלא וגם רבה, בפליאה עליו שהסתכל לואי, פייר היה ניסן בר' שהבחין הראשון

הפעם  זו הייתה אך יהודית. הופעה עם יהודי ראה לואי שפייר הראשונה הפעם זו הייתה לא
פנים. אל פנים ניסן ר' של מסוגו יהודי עם נפגש שהוא הראשונה

אולי  היה חייו, על הנאבק ראדזיוויל, הנסיך של הקריטי מצבו עקב בצער שרוי היה לא לּו
אותו: שואל כאילו ברוגזה, בו הביט עתה אך ניסן. ר' של חשבונו על להתלוצץ מנסה לואי פייר

זו"? קריטית בשעה הזמנה שום ללא לכאן הגעת מה "לשם

היה  לואי שפייר וכיוון שאלות. אלו אי ישאלנו מהנוכחים שמישהו המתין לא ניסן ר' אך
בא: לשמה אשר השליחות מטרת את לו והבהיר אליו פנה תיכף הרי לקראתו, שבא הראשון

בעזרת  אשר הנני בטוח אשר רפואות, עם באתי "ולכן אמר הנסיך" של מצבו על "שמעתי
הרצוייה". התועלת את תביאנה ה'

התקוות  כל את ביטל כבר הרופא השמעתם? בצחוק. יפרוץ לואי שפייער הרבה חסר היה לא
הפצוע! לנסיך רפואה באמתחתו שיש ואומר "יהודון" מגיע וכאן, הפצוע, הנסיך של לרפואתו 

מהר  שיותר מה להסתלק ניסן לר' לצוות עמד כבר ראדזיוויל הנסיך של הקרוב מלווהו
החולה, עבור רפואה לו שיש האומר, ניסן ר' דברי את הרופא שמע במקרה אך מהמקום,

תקווה. שביב בכל להיתפס להוט היה רב כי ובייאושו

להפסיד". מה לנו "אין - הרופא התערב - לומר"! לו יש מה נשמע "הבה

להציע. לו יש מה ניסן ר' את לחקור החל והרופא הרופא, עם ניסן ר' את השאיר לואי פייער

דיבר. אודותם הרפואות עם הגיע ניסן ר'

ניסן, ר' אמר - לעשות" אפשר מה ה' בעזרת לך ואראה החולה אל לגשת לי "הרשה
הבעלֿשםֿטוב. על בהסתמכו מלא בביטחון

בו  לחדר ניסן ר' את והכניס תרופה, כל לנסות כן, פי על אף מוכן הרופא היה במצוקתו,
לחיים. מאשר למוות יותר קרוב שהוא במצב ראדזיוויל הנסיך שכב

כמו  במשחה. ראדזיוויל של גופו כל את ניסן ר' מרח הבעלֿשםֿטוב של להוראתו בהתאם
טיפות  הנסיך לּפי טפטף מכן ולאחר הנסיך, של דם השותת פצעו על מיוחדת משחה הניח ְְִִֵכן

אחדות.

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

פקח  נוספת שעה וכעבור הנסיך. של במצבו לטובה שינוי הורגש וכבר רב, זמן עבר לא
לדמם. חדל ּוּפצעֹו לרדת, החל חומו עיניו, את ְִֵַַָהחולה

פייער כולל המיטה, ליד נוכחים היו אשר הנוכחים שאר וכל נרגשים.הרופא, לואי,

נס. כמו רק להיחשב שיכול כזה דבר ראו הם

חלף"! "המשבר רבה, בחדווה הרופא הכריז יחיה"! "הוא

מלא. בביטחון ניסן ר' אמר - לנסיך" אותי הכנסתם כאשר תיכף בזה בטוח הייתי "אני

בהשתוממות. בחסיד והביט הרופא, שאל - בטוחים"? כך כל הייתם "ובמה

ניסן. ר' מענה היה - בהם" להשתמש לי ציווה אשר והוא הקדוש מרבי ניתנו והרפואות "היות

פייר  זה היה כבר והפעם - כבוד"? יראת בכזו אודותיו מדבר שהינך הקדוש רבך "ומיהו
ידידותית. די בנימה זו שאלה שאל אשר לואי

ר' השיב - הבורא" בעבודת חדשה דרך של מייסדה הוא טוב. שם בעל ישראל רבי הוא "שמו
ניסן.

עיניים. בארבע אך איתו , לשוחח שברצונו לואי  לפייר ואמר בנוח, עצמו חש כבר ניסן ר'

מיוחד. לחדר הכניסו לואי  ופייר

ניסן  ר' החל - הבעלֿשםֿטוב" הקדוש מרבי נובע כאן שקרה מה שכל לך, אמרתי "מקודם
- דברו את לשאת

צבי  פסח הוא היהודי ושמך יהודי שהינך שתדע - רבי של בשמו - לך לומר ברצוני "עתה
- אמך" סב שם על לך שניתן שם -

אתה  ומוכרח טובה, לא בדרך הלכת עתה "שעד לך, לומר עלי ציווה אף הבעלֿשםֿטוב
לאלוקיך"! מיד לשוב

ושמע. ראה אשר כל את לעכל עתה צריך היה לואי ופייר לדרכו. הלך ניסן ר'

חזק  די ראדזיוויל הנסיך כבר היה - שבת ערב זה היה - התרופות לקבלת השלישי ביום
רגליו. על אפילו נעמד השבת ולאחר במקומו, להתיישב כדי

שבהן  הרפואות אודות בפרוטרוט אותו לחקור והחל ניסן, לר' לקרוא הנסיך שלח עתה
כלֿכך. נפלא באופן אותו וריפאו השתמש

החדשה. החסידית הדרך ועל הבעלֿשםֿטוב אודות יותר לדעת רצה גם הוא

ברורה. תשובה ניסן ר' ענה הללו, השאלות כל על

לדעת. ראדזיוויל הנסיך רצה - אתה"? מצפה גמול "ולאיזה

ותיתן  היהודים עם שתיטיב הוא מבקש שאני "כל - ניסן ר' אמר - גמול" בשום חפץ "אינני
פרנסה". להם שתהיה האפשרויות  כל את להם

גם  הארקי, את עזיבתו והתאפשרה לחלוטין ראדזיוויל הנסיך הבריא מספר, ימים כעבור
אליו. הצטרף לואי פייער
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ניסן. לר' היישר וניגש להארקי, שוב הגיע לואי ופייער רב זמן חלף לא

יכולתי  לא מנוח. מצאתי "לא - ניסן לר' לואי פייער אמר - מכאן" שהלכתי יום אותו "מאז
יהודים. בין לחיות משכני לבי גויים, בין להישאר יכולתי ולא טריפה, במאכלי ולגעת להתקרב

- לאמונתי" לשוב דחפני משהו

אמר  "והוא - ניסן לר' לספר לואי פייער המשיך - ראדזיוויל", לנסיך גיליתי זה כל "את
שאני  כפי לעשות הנני שצריך הוא, סובר ממני, להיפרד רוצה היה שלא הבט מבלי אשר לי,

חושב".

ברצונו  מה כבר החליט היהודי, בשמו כעת להיקרא שרצה כפי צבי פסח או לואי, פייר
לעשות,

הוא  יהדות. ללמוד הוא רצה ובראשונה בראש יהודים. בין בהארקי להישאר החליט הוא
עימו  ללמוד מתחיל הוא כאשר רבו, נהיה והלז נוכריות, שפות גם ידע אשר למדן, אברך ְַָחיפש

בי"ת. מאל"ף

חומש. ללמוד וגם להתפלל, היה יכול הברכות, כל את צבי פסח ידע אחת, שנה במשך

הבא: המחזה נראה ובהארקי  קרבו הפסח ימי

ר' הארקי, של הישיש רבה הקדים המצות, עבור שלנו" "מים לשאוב צריכים שהיו בזמן
את  רתם בתשובה, חזר בזקנותו אשר ברוך, ליפע ר' היהודי והפריץ מוכן, להיות יצחק נחמן
כך  על שמחה מרוב נהרו ופניו במרכבה ישב צבי פסח גם  לנהר. הישיש הרב את ולקח מרכבתו

במצוה. חלק לוקח שהוא

לתוך  לואי צביֿפייר פסח נכנס - ה"ציד" בעת בעבר נעל אותם - הגבוהים במגפיו נעול
ה"מים  בשאיבת הראשון להיות כדי מיוחדת "מעבורת" על שהילך הישיש, ברב בתמכו הנהר

המצות. עבור שלנו"

העניק  המקומיים וליהודים הארקי, ליד האחוזה את צבי פסח לידידו העניק ראדזוויל הנסיך
בתיהם. בנויים היו עליה אשר האדמה את

ר' צריכים היו לא ולכן, אחריו. והנוהים הבעלֿשםֿטוב אודות הארקי תושבי כל ידעו עתה
בהארקי. החסידים התגלו וכך חסידים. היותם דבר את בסוד לשמור ואחרים ניסן
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תרפ"ה  סיון אס"ח, א' ב"ה

ליעיגראד 

אי"א  וו"ח הכבד הרב ידידי כבוד

שי' זלמן מוהר"ש

וברכה  שלום

ר' החסיד הכבד ידידו את לפיו להכיר בזה הי
יודעים  שי' מא"ש רבים בטח אשר ליעוין, הלוי שי' זלמן

כבודו  את לבקש בזה והי הימים, מכבר אותו ומכירים
וימלא  בעזרו יהי' והשי"ת קירוב. מיי בכל לקרבו
ועבודה  התו' על לישב ולברכה לטובה לבבו משאלות

ושים. ימים באריכות

ומברכו  הדו"ש ידידו והי

שיאורסאהן  יצחק יוסף
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ycew zegiyn zecewp
צריך  הברית  ארון  גניזת  על  הרמב "ם  לדברי  בנוגע 
וסיפור  אריכות כל  להלכה  נפקא ֿמינה  למאי  להבין :
דברי והרי הארון ? נגנז  מי ועל ֿידי  היכן  הדברים ,
הנוגעים  לענינים  רק  אמורים  החזקה ' 'יד  בספרו הרמב "ם 
נגנז והיכן  (איך  זה  עניין מזו: יתירה  להלכה .
כן ואם ע "ב ), נג, (יומא  שנוי " "במחלוקת  הארון )
מאחר  האחד , כדברי הרמב "ם  מכריע  מה  לשם

לדינא ? נוגע זה  עניין  אין שלכאורה

משמע  הרמב "ם  לשון מפשטות  להבין : צריך  גם 
מדעת  המקדש  בבית  ה "מקום " את בנה  ששלמה 
כל  הרי  ותמוה : ליחרב "). שסופו  "שידע  (לפי עצמו 
בכתב  "הכל  - ד ' ציווי על ֿפי ניבנו הבית  ופרטי  חלקי 
שלמה  בנה  איך  כן  ואם  - השכיל " עלי  ד ' מיד 

עצמו? מדעת  המקדש  בבית  "מקום "

הרמב "ם  הרי הרמב "ם : בדברי  דיוק  להקדים  יש 
צורת  את הבחירה  בית  הל ' של  וג' ב ' בפרקים  מפרט 
זה  לפי  הבית . צורת  את  ד ' בפרק  ואילו המקדש, כלי 
המקדש , לכלי  לכאורה  שייך  הארון  הרי  ביאור : צריך 
בצורת  העוסק  בפרק  מופיע  הארון  גניזת  עניין  ומדוע 
הקדשים  בקדש העומד  שהארון  משמע  מזה  הבית ?

פרט  הרמב "ם ) (לדעת הבית הוא  אינובצורת והוא  ,
מבנין חלק  הוא  אלא  הקדשים , בקדש  שמצוי  כלי  רק 
את  עושה שהארון  כיוון  זאת  עצמו. הקדשים קדש 
לך  "ונועדתי  שנאמר  כמו לד ', לבית  המקדש בית 

שם ".
בבית  גדולה : תמיהה  מתעוררת  זה  פי  שעל  אלא 
קודש  היה לא  במקומו, הארון  היה  לא  בו  שני ,
הדברים  אחד  חסר  היה  שהרי  בשלימותו  הקדשים 
זו תמיהה  להסיר  כדי  הבית "?! בבנין  "עיקר  שהם 

הארון , גניזת  לגבי האריכות  כל  את  הרמב "ם  מביא 
בבניין חסר  היה  לא  שני בבית  שאף  יובן  זה  שלפי 

הבית .

העניין: הבית מלכתחילה ביאור  בבנין  נקבע 
מקום  א ) המקדש : בבית  מקומות  שני יהיו  שלארון 
"למטה" לגונזו מקום  ב) השתיה . אבן  על  גלוי ,
חלק  לכתחילה  הוא  זה מקום  ואף  - הקדשים מקודש 
"ובעת  הרמב "ם  דברי  פירוש וזהו הבית . ממבנה 

מקום ":שבנה  בו  בנה  ליחרב  שסופו  וידע  ... שלמה 
אלא  ח "ו , עצמו  מדעת  המקום את  בנה  ששלמה  לא 
ובנה  ונצטווה  שיחרב  לדעת  צריך  היה  בניינו  שבעת 
מקום  בתור  קידשו הוא  ממילא  הגניזה . מקום  את בו 

הקדשים . מקודש  חלק  הוא וממילא  לארון,

בשעה  אלא  החורבן , בזמן  היתה  לא  הארון גניזת 
בסכנה  היה  לא  המקדש  תוקף כלל שבית  כידוע  -

היתה  ההכנסה  מזו: יתירה  יאשיהו . בזמן ישראל 
שלמה . על ֿידי הקדשים  לקדש הארון הכנסת מעין 

" הכתוב  מדייק  הקדש תנו לכן  ארון  אשר בבית את 
ונטילת  סילוק של  פעולה  זו  שאין  וגו "', שלמה  בנה 

של  עניין  זהו אדרבא  אלא ממקומו , נתינה הארון 
.בבית 

בתי ג' בין בהקישור  עומק  יתווסף  זה  על ֿפי 
אלא  נפרדים, מקדש  בתי  ג' שישנם זה  אין המקדש:
הראשון הבית של  בבניינו  כבר  אחד . בית הם  בעיקר 
הארון מקום  לבא . ולעתיד  לשעתו  שהוא  עניין נקבע 
שום  שייך  לא  שבו  המקדש, בית  של  ה "עצם" הוא 
והשלישי . השני  המקדש  נבנה  וממנו  והפסד , חורבן 

ש  כ"א, חלק שיחות תרומה)(לקוטי לפר' ב יחה
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ניסן. לר' היישר וניגש להארקי, שוב הגיע לואי ופייער רב זמן חלף לא

יכולתי  לא מנוח. מצאתי "לא - ניסן לר' לואי פייער אמר - מכאן" שהלכתי יום אותו "מאז
יהודים. בין לחיות משכני לבי גויים, בין להישאר יכולתי ולא טריפה, במאכלי ולגעת להתקרב

- לאמונתי" לשוב דחפני משהו

אמר  "והוא - ניסן לר' לספר לואי פייער המשיך - ראדזיוויל", לנסיך גיליתי זה כל "את
שאני  כפי לעשות הנני שצריך הוא, סובר ממני, להיפרד רוצה היה שלא הבט מבלי אשר לי,

חושב".

ברצונו  מה כבר החליט היהודי, בשמו כעת להיקרא שרצה כפי צבי פסח או לואי, פייר
לעשות,

הוא  יהדות. ללמוד הוא רצה ובראשונה בראש יהודים. בין בהארקי להישאר החליט הוא
עימו  ללמוד מתחיל הוא כאשר רבו, נהיה והלז נוכריות, שפות גם ידע אשר למדן, אברך ְַָחיפש

בי"ת. מאל"ף

חומש. ללמוד וגם להתפלל, היה יכול הברכות, כל את צבי פסח ידע אחת, שנה במשך

הבא: המחזה נראה ובהארקי  קרבו הפסח ימי

ר' הארקי, של הישיש רבה הקדים המצות, עבור שלנו" "מים לשאוב צריכים שהיו בזמן
את  רתם בתשובה, חזר בזקנותו אשר ברוך, ליפע ר' היהודי והפריץ מוכן, להיות יצחק נחמן
כך  על שמחה מרוב נהרו ופניו במרכבה ישב צבי פסח גם  לנהר. הישיש הרב את ולקח מרכבתו

במצוה. חלק לוקח שהוא

לתוך  לואי צביֿפייר פסח נכנס - ה"ציד" בעת בעבר נעל אותם - הגבוהים במגפיו נעול
ה"מים  בשאיבת הראשון להיות כדי מיוחדת "מעבורת" על שהילך הישיש, ברב בתמכו הנהר

המצות. עבור שלנו"

העניק  המקומיים וליהודים הארקי, ליד האחוזה את צבי פסח לידידו העניק ראדזוויל הנסיך
בתיהם. בנויים היו עליה אשר האדמה את

ר' צריכים היו לא ולכן, אחריו. והנוהים הבעלֿשםֿטוב אודות הארקי תושבי כל ידעו עתה
בהארקי. החסידים התגלו וכך חסידים. היותם דבר את בסוד לשמור ואחרים ניסן
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תרפ"ה  סיון אס"ח, א' ב"ה

ליעיגראד 

אי"א  וו"ח הכבד הרב ידידי כבוד

שי' זלמן מוהר"ש

וברכה  שלום

ר' החסיד הכבד ידידו את לפיו להכיר בזה הי
יודעים  שי' מא"ש רבים בטח אשר ליעוין, הלוי שי' זלמן

כבודו  את לבקש בזה והי הימים, מכבר אותו ומכירים
וימלא  בעזרו יהי' והשי"ת קירוב. מיי בכל לקרבו
ועבודה  התו' על לישב ולברכה לטובה לבבו משאלות

ושים. ימים באריכות

ומברכו  הדו"ש ידידו והי

שיאורסאהן  יצחק יוסף
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ycew zegiyn zecewp
צריך  הברית  ארון  גניזת  על  הרמב "ם  לדברי  בנוגע 
וסיפור  אריכות כל  להלכה  נפקא ֿמינה  למאי  להבין :
דברי והרי הארון ? נגנז  מי ועל ֿידי  היכן  הדברים ,
הנוגעים  לענינים  רק  אמורים  החזקה ' 'יד  בספרו הרמב "ם 
נגנז והיכן  (איך  זה  עניין מזו: יתירה  להלכה .
כן ואם ע "ב ), נג, (יומא  שנוי " "במחלוקת  הארון )
מאחר  האחד , כדברי הרמב "ם  מכריע  מה  לשם

לדינא ? נוגע זה  עניין  אין שלכאורה

משמע  הרמב "ם  לשון מפשטות  להבין : צריך  גם 
מדעת  המקדש  בבית  ה "מקום " את בנה  ששלמה 
כל  הרי  ותמוה : ליחרב "). שסופו  "שידע  (לפי עצמו 
בכתב  "הכל  - ד ' ציווי על ֿפי ניבנו הבית  ופרטי  חלקי 
שלמה  בנה  איך  כן  ואם  - השכיל " עלי  ד ' מיד 

עצמו? מדעת  המקדש  בבית  "מקום "

הרמב "ם  הרי הרמב "ם : בדברי  דיוק  להקדים  יש 
צורת  את הבחירה  בית  הל ' של  וג' ב ' בפרקים  מפרט 
זה  לפי  הבית . צורת  את  ד ' בפרק  ואילו המקדש, כלי 
המקדש , לכלי  לכאורה  שייך  הארון  הרי  ביאור : צריך 
בצורת  העוסק  בפרק  מופיע  הארון  גניזת  עניין  ומדוע 
הקדשים  בקדש העומד  שהארון  משמע  מזה  הבית ?

פרט  הרמב "ם ) (לדעת הבית הוא  אינובצורת והוא  ,
מבנין חלק  הוא  אלא  הקדשים , בקדש  שמצוי  כלי  רק 
את  עושה שהארון  כיוון  זאת  עצמו. הקדשים קדש 
לך  "ונועדתי  שנאמר  כמו לד ', לבית  המקדש בית 

שם ".
בבית  גדולה : תמיהה  מתעוררת  זה  פי  שעל  אלא 
קודש  היה לא  במקומו, הארון  היה  לא  בו  שני ,
הדברים  אחד  חסר  היה  שהרי  בשלימותו  הקדשים 
זו תמיהה  להסיר  כדי  הבית "?! בבנין  "עיקר  שהם 

הארון , גניזת  לגבי האריכות  כל  את  הרמב "ם  מביא 
בבניין חסר  היה  לא  שני בבית  שאף  יובן  זה  שלפי 

הבית .

העניין: הבית מלכתחילה ביאור  בבנין  נקבע 
מקום  א ) המקדש : בבית  מקומות  שני יהיו  שלארון 
"למטה" לגונזו מקום  ב) השתיה . אבן  על  גלוי ,
חלק  לכתחילה  הוא  זה מקום  ואף  - הקדשים מקודש 
"ובעת  הרמב "ם  דברי  פירוש וזהו הבית . ממבנה 

מקום ":שבנה  בו  בנה  ליחרב  שסופו  וידע  ... שלמה 
אלא  ח "ו , עצמו  מדעת  המקום את  בנה  ששלמה  לא 
ובנה  ונצטווה  שיחרב  לדעת  צריך  היה  בניינו  שבעת 
מקום  בתור  קידשו הוא  ממילא  הגניזה . מקום  את בו 

הקדשים . מקודש  חלק  הוא וממילא  לארון,

בשעה  אלא  החורבן , בזמן  היתה  לא  הארון גניזת 
בסכנה  היה  לא  המקדש  תוקף כלל שבית  כידוע  -

היתה  ההכנסה  מזו: יתירה  יאשיהו . בזמן ישראל 
שלמה . על ֿידי הקדשים  לקדש הארון הכנסת מעין 

" הכתוב  מדייק  הקדש תנו לכן  ארון  אשר בבית את 
ונטילת  סילוק של  פעולה  זו  שאין  וגו "', שלמה  בנה 

של  עניין  זהו אדרבא  אלא ממקומו , נתינה הארון 
.בבית 

בתי ג' בין בהקישור  עומק  יתווסף  זה  על ֿפי 
אלא  נפרדים, מקדש  בתי  ג' שישנם זה  אין המקדש:
הראשון הבית של  בבניינו  כבר  אחד . בית הם  בעיקר 
הארון מקום  לבא . ולעתיד  לשעתו  שהוא  עניין נקבע 
שום  שייך  לא  שבו  המקדש, בית  של  ה "עצם" הוא 
והשלישי . השני  המקדש  נבנה  וממנו  והפסד , חורבן 

ש  כ"א, חלק שיחות תרומה)(לקוטי לפר' ב יחה
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äøàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä øára§¥¬¤©©§¥−§¤´¤®̈¦´¤½¥¥²
:øîàì úàfä äøBzä-úàåøac eðéýìà ýåýé ¤©¨¬©−Ÿ¥«Ÿ§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬

:äfä øäa úáL íëì-áø øîàì áøça eðéìà¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©¨¤¬¤−¤¨¨¬©¤«
æ-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì eòñe | eðt§´§´¨¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨

íiä óBçáe áâpáe äìôMáe øäá äáøra åéðëL§¥¨¼¨«£¨¨¬¨¨²©§¥¨¬©¤−¤§´©®̈
-øäð ìãbä øäpä-ãr ïBðáläå éðrðkä õøà¤³¤©§©«£¦Æ§©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©

:úøt(ìàøùé)çeàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàø §¨«§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨¨®¤µŸ
Løeíëéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà e §´¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹

írøæìe íäì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´¨¤½§©§−̈
:íäéøçàèøîàì àåää úra íëìà øîàå ©£¥¤«¨«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ

:íëúà úàN écáì ìëeà-àìéíëéýìà ýåýé «Ÿ©¬§©¦−§¥¬¤§¤«§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
íéîMä éáëBëk íBiä íëpäå íëúà äaøä¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½§«§¥¬©¨©−¦

* :áøìàéíëk íëéìr óñé íëúBáà éýìà ýåýé ¨«Ÿ§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−
:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå íéîrt óìà¤´¤§¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr el zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

"מּפי  מׁשה אמר הראׁשֹונים הּספרים ׁשאת אמרּו ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹרז"ל

ּפרּוׁש: עצמֹו". "מּפי ּדברים וספר ‰e·b¯‰הּגבּורה", ÈtÓ– ְְְְִִִֵֵֶַַָָƒƒ«¿»

ׁשּלא  ּבאפן ּבכתב, אֹותן העּתיק והּוא ּבפיו ּדבריו את ׂשם ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹה'

הּדברים. ּבמסירת והּׂשגתֹו ּדעּתֹו BÓˆÚהתערבה ÈtÓ ּדברי – ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָƒƒ«¿ְִֵ

ׁשהּׂשיג  ה' ּדברי את מעצמֹו ּדּבר הּוא ּבדעּתֹו, נתלּבׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַה'

עצמֹו". "מּפי ּכאּלּו יׂשראל לבני מסרם ולכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּבדעּתֹו,

éðùáéíëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−

:íëáéøåâéíéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä §¦«§¤«¨´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²
ì íérãéå:íëéLàøa íîéNàå íëéèáLãéeðrzå ¦«ª¦−§¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«©©«£−

:úBNrì zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúàŸ¦®©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨©«£«
åèíéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ

íéôìà éøN íëéìr íéLàø íúBà ïzàå íérãéå¦«ª¦½¨«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥̧£¨¦¹
íéøèLå úøNr éøNå íéMîç éøNå úBàî éøNå§¨¥´¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−

ì:íëéèáLæèàåää úra íëéèôL-úà äeöàå §¦§¥¤«¨«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−
-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa rîL øîàì¥®Ÿ¨³Ÿ©¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«

:Bøb ïéáe åéçà-ïéáe Léàæéíéðô eøékú-àì ¦¬¥«¨¦−¥¬¥««Ÿ©¦̧¨¦¹
-éðtî eøeâú àì ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½³Ÿ¨¸Æ¦§¥
øLà øácäå àeä íéýìàì ètLnä ék Léà¦½¦¬©¦§−̈¥«Ÿ¦´®§©¨¨Æ£¤´

÷z íkî äL÷é:åézrîLe éìà ïeáøçéäeöàå ¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«¨«£©¤¬
øLà íéøácä-ìk úà àåää úra íëúà¤§¤−¨¥´©¦®¥¬¨©§¨¦−£¤¬

:ïeNrzèéøaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå ©«£«©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´
øä Cøc íúéàø øLà àeää àøBpäå ìBãbä©¨Á§©¨¸©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´
àápå eðúà eðéýìà ýåýé äeö øLàk éøîàä̈«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ

:rðøa Lã÷ ãrëøä-ãr íúàa íëìà øîàå ©−¨¥¬©§¥«©¨«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´
:eðì ïúð eðéýìà ýåýé-øLà éøîàäàëäàø ¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«Â§¥Â

éýìà ýåýé ïúðéðôì ELø äìr õøàä-úà E ¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨®̈¤£¥´¥À
éúáà éýìà ýåýé øac øLàkàøéz-ìà Cì E ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈

:úçz-ìàå§©¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(209 'nr fh zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ
ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבפרׁשתנּו מׁשה ּתלה מּדּוע לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹנתלּבׁש

ּבחינת  מּצד ּגם ׁשּכן ּביתרֹו, לא ּבעצמֹו, הּׁשֹופטים מּנּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹאת

ׁשֹופטים. ׁשּצריכים נרּגׁש ְְְִִִִֶֶָֹמׁשה

,éðù
éùéìùáëäçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³

eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì íéLðà£¨¦Æ§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³
úàå da-äìrð øLà Cøcä-úà øác eðúàŸ¨̧Æ¨½̈¤©¤̧¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ

:ïäéìà àáð øLà íéøräâëøácä éðéra áèéiå ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ£¥¤«©¦©¬§¥©−©¨®̈
ãçà Léà íéLðà øNr íéðL íkî çwàå̈«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´£¨¦½¦¬¤−̈

:èáMìãëìçð-ãr eàáiå äøää eìriå eðôiå ©¨«¤©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©

*( יש המפסיקים לראשון כאן, כדי שלא להתחיל לשני בפסוק "איכה" )ספר המנהגים ע' 31(.



iyingרס ,iriax - a - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:dúà eìbøéå ìkLàäëõøàä éøtî íãéá eç÷iå ¤§®Ÿ©§©§−Ÿ¨«©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤
äáBè eøîàiå øáã eðúà eáLiå eðéìà eãøBiå©¦−¥¥®©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´

:eðì ïúð eðéýìà ýåýé-øLà õøàäëåàìå ¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«§¬Ÿ
:íëéýìà ýåýé ét-úà eøîzå úìrì íúéáà£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

æëýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈Æ
ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä eðúàŸ½̈«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬

:eðãéîLäì éøîàäçëeðéçà íéìò eðçðà | äðà ¨«¡Ÿ¦−§©§¦¥«¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ
epnî íøå ìBãb ír øîàì eðááì-úà eqîä¥©̧¤§¨¥¹¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ¦¤½
íé÷ðr éða-íâå íéîMa úøeöáe úìãb íéør̈¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¦§©§¥¬£¨¦−

:íL eðéàøèë-àìå ïeöørú-àì íëìà øîàå ¨¦¬¨«¨«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ
:íäî ïeàøéúìíëéðôì Cìää íëéýìà ýåýé ¦«§−¥¤«§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½

íëzà äNr øLà ìëk íëì íçlé àeä−¦¨¥´¨¤®Â§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²
:íëéðérì íéøöîaàìøLà úéàø øLà øaãnáe §¦§©−¦§¥«¥¤«©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³
éýìà ýåýé EàNðBða-úà Léà-àOé øLàk E §¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£¤¬¦¨¦−¤§®

-ãr íëàa-ãr ízëìä øLà Cøcä-ìëa§¨©¤̧¤Æ£¤´£©§¤½©«Ÿ£¤−©
:äfä íB÷näáìíðéîàî íëðéà äfä øácáe ©¨¬©¤«©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½

:íëéýìà ýåýéaâìøeúì Cøca íëéðôì Cìää ©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬
íëúàøì äìéì | Làa íëúðçì íB÷î íëì̈¤²¨−©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ

:íîBé ïðráe dá-eëìz øLà CøcaãìòîLiå ©¤̧¤Æ£¤´¥«§½̈¤«¨−̈¨«©¦§©¬
:øîàì òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬¥«Ÿ

äìòøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨−̈
Lð øLà äáBhä õøàä úà äfäúúì ézra ©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−

:íëéúáàìåìäpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ ©«£«Ÿ¥¤««¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨
ïré åéðáìe da-Cøc øLà õøàä-úà ïzà-Bìå§«¤¥¯¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨®̈©¾©

:ýåýé éøçà àlî øLàæìpàúä éa-íbýåýé ó £¤¬¦¥−©«£¥¬§Ÿ̈«©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½
:íL àáú-àì äzà-íb øîàì íëììâa¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨«

çìéðôì ãîòä ïeð-ïa rLBäéänL àáé àeä E §ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék ÷fç BúàŸ´©¥½¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(250 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבׁשנת  נאמר זה ּׁשּספר מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנתלּבׁש

ּבדעּתֹו ׁשּנתלּבׁשה ּכפי הּתֹורה התּגּלּות ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהארּבעים,

ּתֹורה  מּתן עניני ּכל ׁשּנקלטּו ּפעלה מׁשה ׁשל  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּובהּׂשגתֹו

ועינים  לדעת "לב ּבבחינת יׂשראל, ׁשל ּובהּׂשגתם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבדעּתם

קאי  . . ׁשנין "ארּבעין רז"ל: ּובלׁשֹון לׁשמֹוע", ואזנים ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָלראֹות

ּדרּביּה". אּדעּתיּה ְְִִֵֵַַַאיניׁש

éòéáøèìíëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â
änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àì øLà£¤̧Ÿ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨

:äeLøéé íäå äpðzà íäìåîíëì eðt ízàå §¨¤´¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨§©¤−§´¨¤®
:óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñeàîeøîàzå | eðrzå §¬©¦§−̈¨¤¬¤©«©©«£´©«Ÿ§´

ìëk eðîçìðå äìrð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ§¦§©½§§¬Ÿ
ìà ýåýé eðeö-øLàýéìk-úà Léà eøbçzå eðé £¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ¤§¥´

:äøää úìrì eðéäzå Bzîçìîáîýåýé øîàiå ¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
épðéà ék eîçlú-àìå eìrú àì íäì øîà éìà¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦

:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷aâîøaãàå §¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«¨«£©¥¬
eãæzå ýåýé ét-úà eøîzå ízrîL àìå íëéìà£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½©¨¦−

:äøää eìrzåãîàeää øäa áLiä éøîàä àöiå ©©«£¬¨¨«¨©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ
äðéNrz øLàk íëúà eôcøiå íëúàø÷ì¦§©§¤½©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨

cä:äîøç-ãr øérNa íëúà eúkiå íéøá ©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−©¨§¨«
äîýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ

:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷aåîLã÷á eáLzå §´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«©¥«§¬§¨¥−
:ízáLé øLà íéîik íéaø íéîéáàïôpå ¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«©¥¹¤

ýåýé øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
:íéaø íéîé øérN-øä-úà áñpå éìàñ ¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr hi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ׁש"אפילּו רז"ל ּׁשאמרּו מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתלּבׁש

וכתבּו ּדריׁש", ּתֹורה ּבמׁשנה סמּוכים, ּדריׁש ּדלא ְְְְְְִִִִֵַָָָָֹמאן

מקּדם  ואין נאמרה הּגבּורה מּפי הּתֹורה "ּדכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻראׁשֹונים,

ּפרׁשה, אחר ּפרׁשה ּתֹורה' 'מׁשנה ׁשּסּדר מׁשה אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻּומאחר,

סדר  את מׁשה הּׂשיג ּדברים ּבספר ּכי להּדרׁש". אּלא סּדר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹלא

ּומּׂשג. מּובן הּפרׁשּיֹות ׁשּסדר ּובהכרח ּבׂשכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּדברים

éùéîçá:øîàì éìà ýåýé øîàiåâáñ íëì-áø ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©¨¤¾−Ÿ
:äðôö íëì eðt äfä øää-úàãåö írä-úàå ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨§¤¨¨»©´

åNr-éða íëéçà ìeáâa íéøár ízà øîàì¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´§¥«¥½̈
:ãàî ízøîLðå íkî eàøééå øérNa íéáLiä©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−§«Ÿ



רסי iyiy - a - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äãr íöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−
øä-úà ézúð åNrì äMøé-ék ìâø-ók Cøãî¦§©´©¨®¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬

:øérNåízìëàå óñka ízàî eøaLz ìëà ¥¦«´Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®
:íúéúLe óñka ízàî eøëz íéî-íâåæék §©©¹¦¦§¯¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«¦Á

éýìà ýåýéòãé Eãé äNrî ìëa Eëøa E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´
íéraøà | äæ äfä ìãbä øaãnä-úà Ezëì¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´

éýìà ýåýé äðL:øác zøñç àì Cnr E ¨À̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«
çøérNa íéáLiä åNr-éðá eðéçà úàî øárpå©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½

øárpå ïôpå øáb ïéörîe úìéàî äáørä Cøcî¦¤̧¤Æ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§´Ÿ®̈¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ
:áàBî øaãî Cøcèøöz-ìà éìà ýåýé øîàiå ¤−¤¦§©¬¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ

ïzà-àì ék äîçìî ía øbúz-ìàå áàBî-úà¤½̈§©¦§¨¬−̈¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧
ør-úà ézúð èBì-éðáì ék äMøé Böøàî Eì§³¥«©§Æ§ª½̈¦´¦§¥½¨©¬¦¤−̈

:äMøééáøå ìBãb ír dá eáLé íéðôì íéîàä §ª¨«¨«¥¦¬§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²
:íé÷ðrk íøåàéíé÷ðrk íä-óà eáLçé íéàôø ¨−̈©«£¨¦«§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®

:íéîà íäì eàø÷é íéáànäåáéeáLé øérNáe §©´Ÿ¨¦½¦§§¬¨¤−¥¦«§¥¦º¨«§´
íeãéîLiå íeLøéé åNr éðáe íéðôì íéøçä©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À©©§¦Æ
ìàøNé äNr øLàk ízçz eáLiå íäéðtî¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´¦§¨¥À

:íäì ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàìâéeî÷ äzr §¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«©À̈ª²
:ãøæ ìçð-úà øárpå ãøæ ìçð-úà íëì eøárå§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ¤©¬©¨«¤

ãéãr rðøa Lãwî | eðëìä-øLà íéîiäå§©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³
ìL ãøæ ìçð-úà eðøár-øLàäðL äðîLe íéL £¤¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®

áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk íz-ãr©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤
:íäì ýåýé òaLð øLàk äðçnäåè-ãé íâå ©©«£¤½©«£¤²¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«§©³©

ãr äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®©−
:ínzæèäîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå ª¨«©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²

írä áøwî úeîì:ñæééìà ýåýé øaãéå ¨−¦¤¬¤¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬
:øîàìçéáàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà ¥«Ÿ©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈
ør-úà:èéíøöz-ìà ïBnr éða ìeî záø÷å ¤¨«§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−

Eì ïBnr-éða õøàî ïzà-àì ék ía øbúz-ìàå§©¦§¨´®̈¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ
:äMøé äézúð èBì-éðáì ék äMøéë-õøà §ª½̈¦¬¦§¥−§©¦¬¨§ª¨«¤«¤

dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnräå íéðôìàëír §¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«©´

íäéðtî ýåýé íãéîLiå íé÷ðrk íøå áøå ìBãb̈¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ¦§¥¤½
:ízçú eáLiå íLøéiåáëéðáì äNr øLàk ©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«©«£¤³¨¨Æ¦§¥´

éøçä-úà ãéîLä øLà øérNa íéáLiä åNr¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ
:äfä íBiä ãr ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈©−©¬©¤«

âëíéøzôk äfr-ãr íéøöça íéáLiä íéeräå§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî íéàöiä©«Ÿ§¦´¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

ãëézúð äàø ïðøà ìçð-úà eøárå eòq eîe÷́§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦
Böøà-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà EãéáÂ§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤©§−

:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçääëìçà äfä íBiä ¨¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«©´©¤À¨¥Æ
úçz íénrä éðt-ìr Eúàøéå Ecçt úz¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ¨«©¦½©−©
eìçå eæâøå ErîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk̈©¨®̈¦£¤³¦§§Æ¦§£½§¨«§¬§¨−

éðtî:EåëúBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå ¦¨¤«¨«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½
øîàì íBìL éøác ïBaLç Cìî ïBçéñ-ìà: ¤¦−¤´¤¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ

æëøeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá äøarà¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−
:ìåàîNe ïéîéçëézìëàå éðøaLz óñka ìëà ¨¦¬§«Ÿ´Ÿ¤©¤³¤©§¦¥¸¦Æ§¨©½§¦

äøarà ÷ø éúéúLå éì-ïzz óñka íéîe©²¦©¤¬¤¦¤¦−§¨¦®¦©−¤§§¨¬
:éìâøáèëíéáLiä åNr éða éì-eNr øLàk §©§¨«©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ

-øLà ãr øra íéáLiä íéáàBnäå øérNa§¥¦½§©´¨¦½©«§¦−§¨®©³£¤
eðéýìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä-úà øárà¤«¡ŸÆ¤©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−

:eðì ïúðìeðøárä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå Ÿ¥¬¨«§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−
éýìà ýåýé äL÷ä-ék Baõnàå Bçeø-úà E ®¦«¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ

:äfä íBik Eãéá Bzz ïrîì Bááì-úàñ ¤§¨½§©²©¦¬§¨«§−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
לכל  מראין חזֹון ׁשּב"ׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק

('חזֹון' מרחֹוק" ּדלעתיד הּמקּדׁש את מּיׂשראל ואחד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד

הּׁשֹונים  הּכרֹוזים עלּֿדר ׁשהּוא לבאר, ויׁש מחזה). ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּלׁשֹון

וזה  אֹותם, ׁשֹומעת למעלה ׁשהּנׁשמה למעלה, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמכריזים

ואף  חזי". "מּזלייהּו ּכמאמר ׁשּבּגּוף, הּנׁשמה על ּגם ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָמׁשּפיע

ּפֹועלת  זֹו ּוראּיה הּמקּדׁש, את רֹואה הּנׁשמה ׁשל ה'ּמּזל' ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכאן:

למּטה. האדם ְַַָָָָעל

éùéùàìéðôì úz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½
-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤

:BöøàáìBnr-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå ©§«©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²



iriayרסב - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äöäé äîçìnìâìeðéðôì eðéýìà ýåýé eäðziå ©¦§¨−̈¨«§¨©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®
påBúà Cáéúëåðá-úàåéø÷-ìk-úàå åéða-úàå ©©¬Ÿ²§¤¨−̈§¤¨

:Bnrãìíøçpå àåää úra åéør-ìk-úà ãkìpå ©«©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ
eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî øér-ìk-úà¤¨¦´§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§

:ãéøNäìäîäaä ÷øíéørä ììLe eðì eðææa ¨¦«©¬©§¥−̈¨©§́®̈§©¬¤«¨¦−
:eðãëì øLàåììçð-úôN-ìr øLà ørørî £¤¬¨¨«§¥«£Ÿ¥¿£¤Á©§©©̧©

äúéä àì ãrìbä-ãrå ìçpa øLà øéräå ïðøà©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³©©̧©Æ§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ
ýåýé ïúð ìkä-úà epnî äáâN øLà äéø÷¦§½̈£¤¬¨«§−̈¦¤®¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬

:eðéðôì eðéýìàæìàì ïBnr-éða õøà-ìà ÷ø ¡Ÿ¥−§¨¥«©²¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ
-øLà ìëå øää éørå ÷aé ìçð ãé-ìk záø÷̈¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ§¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤

:eðéýìà ýåýé äeöâàïLaä Cøc ìrpå ïôpå ¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®
Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¥¹¯§¨©²

:érøãà äîçìnìáàøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå ©¦§¨−̈¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´
-úàå Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá ék BúàŸ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤
Cìî ïçéñì úéNr øLàk Bl úéNrå Böøà©§®§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤

:ïBaLça áLBé øLà éøîàäâýåýé ïziå ¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«©¦¥Á§Ÿ̈¸
-ìk-úàå ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéýìà¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈§¤¨

:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãr eäkpå Bnrããkìpå ©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«©¦§³Ÿ
øLà äéø÷ äúéä àì àåää úra åéør-ìk-úà¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬
ábøà ìáç-ìk øér íéML ízàî eðç÷ì-àì«Ÿ¨©−§¥«¦®̈¦¦¬¦Æ¨¤´¤©§½Ÿ

:ïLaa âBò úëìîîäúøöa íéør älà-ìk ©§¤¬¤−©¨¨«¨¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ
éæøtä éørî ãáì çéøáe íéúìc ääáâ äîBç¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦§¦®©§©²¥«¨¥¬©§¨¦−

:ãàî äaøäåeðéNr øLàk íúBà íøçpå ©§¥¬§«Ÿ©©«£¥´½̈©«£¤´¨¦½
íéLpä íúî øér-ìk íøçä ïBaLç Cìî ïçéñì§¦−Ÿ¤´¤¤§®©«£¥Æ¨¦´§¦½©¨¦−

:óhäåæìLe äîäaä-ìëå:eðì eðBfa íéørä ì §©¨«§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−©¬¨«
çéëìî éðL ãiî õøàä-úà àåää úra çwpå©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´

øä-ãr ïðøà ìçpî ïcøiä øára øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬
:ïBîøçèéøîàäå ïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö ¤§«¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½

:øéðN Bì-eàø÷ééãrìbä-ìëå øLénä éør | ìk ¦§§−§¦«´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ
âBò úëìîî éør érøãàå äëìñ-ãr ïLaä-ìëå§¨©¨½̈©©§−̈§¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−

:ïLaaàéøúiî øàLð ïLaä Cìî âBò-÷ø ék ©¨¨«¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́
àåä äìä ìæøa Nør BNør äpä íéàôøä̈«§¨¦¼¦¥³©§Æ¤´¤©§¤½£´Ÿ¦½

òaøàå dkøà úBnà òLz ïBnr éða úaøa§©©−§¥´©®¥¯©©´¨§À̈§©§©¬
:Léà-únàa daçø úBnàáéúàfä õøàä-úàå ©²¨§−̈§©©¦«§¤¨¨¯¤©²Ÿ

ïðøà ìçð-ìr-øLà ørørî àåää úra eðLøé̈©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º£¤©©´©©§ÀŸ
:éãbìå éðáeàøì ézúð åéørå ãrìbä-øä éöçå©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦¨«¥¦−§©¨¦«

âéézúð âBò úëìîî ïLaä-ìëå ãrìbä øúéå§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ©§¤´¤½¨©¾¦
-ìëì ábøàä ìáç ìk äMðîä èáL éöçì©«£¦−¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨

:íéàôø õøà àøwé àeää ïLaäãé-ïa øéàé ©¨½̈©¬¦¨¥−¤¬¤§¨¦«¨¦´¤
ìeáb-ãr ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©§¬
-úà BîL-ìr íúà àø÷iå éúërnäå éøeLbä©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³¤

:äfä íBiä ãr øéàé úeç ïLaä©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(612 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
לכל  מראים חזֹון' ׁשּב'ׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק

ידֹו על נתּגּלה ׁשּזה לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית את ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָיהּודי

ׁשּנרמז  ּוכפי הּגאּלה, את לפעל היתה ׁשעבֹודתֹו מּׁשּום ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻּדוקא

ּבׁשמֹו: ÁˆÈ˜ּגם ÈÂÏ ׁשהיא ּגבּורה, ּבחינת הם הּׁשמֹות ׁשני – ְִַ≈ƒƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶַַָ

ׁשּלמעלה  נסּתר, חסד מתלּבׁש ּבגבּורה אבל הּגלּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשרׁש

נעׂשה וכ ּגלּוי, ו ÈÂÏמחסד הּקּב"ה, עם התחּברּות –˜ÁˆÈ ְֲֵֶֶֶַָָ≈ƒְְְִִַַָָƒ¿»
לנהֹורא'. חׁשֹוכא מ'אתהּפכא הּבאה וׂשמחה צחֹוק –ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ

éòéáùåè:ãrìbä-úà ézúð øéëîìeæèéðáeàøìå §¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«§¨«¥¦̧
CBz ïðøà ìçð-ãrå ãrìbä-ïî ézúð éãbìå§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ¬
:ïBnr éða ìeáb ìçpä ÷aé ãrå ìáâe ìçpä©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«

æéäáørä íé ãrå úøpkî ìáâe ïcøiäå äáøräå§¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ
:äçøæî äbñtä úcLà úçz çìnä íé̈´©¤½©©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨

çéýåýé øîàì àåää úra íëúà åöàå̈«£©´¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´
dzLøì úàfä õøàä-úà íëì ïúð íëéýìà¡«Ÿ¥¤À¨©̧¨¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈
-ìk ìàøNé-éða íëéçà éðôì eøárz íéöeìç£¦´©«©§À¦§¥²£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨

:ìéç-éðaèéézrãé íëð÷îe íëtèå íëéLð ÷ø §¥¨«¦Â©§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦
ézúð øLà íëéøra eáLé íëì áø äð÷î-ék¦«¦§¤¬©−¨¤®¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦

:íëìëíëk íëéçàì | ýåýé çéðé-øLà ãr ¨¤«Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼
íëéýìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ eLøéå§¨«§´©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øára íäì ïúðŸ¥¬¨¤−§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½

:íëì ézúð øLààëúra éúéeö reLBäé-úàå £¤¬¨©−¦¨¤«§¤§´©¦¥½¦¨¥¬
éðér øîàì àåäääNr øLà-ìk úà úàøä E ©¦−¥®Ÿ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈



רסג xihtn - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ì íëéýìà ýåýéäNré-ïk älàä íéëìnä éðL §Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³
:änL øáò äzà øLà úBëìînä-ìëì ýåýé§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨

áëíçìpä àeä íëéýìà ýåýé ék íeàøéz àì−Ÿ¦«¨®¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬
:íëìqqq ¨¤«

.ïîéñ ä"éëìî ,íé÷åñô ä"÷

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
ההפטרה, התחלת ׁשם על חזֹון' 'ׁשּבת נקראת זֹו ְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָׁשּבת

ּבׁשּבת  ,לאיד ּדפּורענּותא. ּבמּלי ׁשּמדּברת יׁשעיהּו", ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ"חזֹון

ׁשאין  לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי לכל מראים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָזֹו

את  ּכבר 'רֹואים' עצמֹו ּבחרּבן ׁשּכן הפכּיים, ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכאן

לעבֹור  לתּקן', מנת 'על הּוא החרּבן ׁשהרי הּׁשליׁשי, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻהּבית

ונמצא  ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא'; ל'בנינא נׁש' ּדבר ְְְְְְְְְִִִִִַָָָָָָָמ'ּבנינא

ּבנין. ּבגדר עצמֹו ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַָאפֹוא,

øéèôîëeLøéå íëk íëéçàì | ýåýé çéðé-øLà ãrÂ©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´
íäì ïúð íëéýìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−
ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øára§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦

:íëìàëøîàì àåää úra éúéeö reLBäé-úàå ¨¤«§¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ
éðéríëéýìà ýåýé äNr øLà-ìk úà úàøä E ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ

ì-ìëì ýåýé äNré-ïk älàä íéëìnä éðL ¦§¥Æ©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨
:änL øáò äzà øLà úBëìînäáëíeàøéz àì ©©§¨½£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨−Ÿ¦«¨®

:íëì íçìpä àeä íëéýìà ýåýé ékqqq ¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(30 'nr h zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
והּנה  הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי לכל מראים חזֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָּבׁשּבת

והּׁשני, הראׁשֹון אחרי ּבא יעקב, ׁשּכנגד הּׁשליׁשי, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּבית

ׁשּכנגד  לפסח, קׁשּורה חזֹון ׁשּבת ואף ויצחק, אברהם ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכנגד

יצחק. ׁשּכנגד ּולׁשבּועֹות, ׁשּלפני ÁÒtאברהם, הּׁשּבת היא - ְְְְִֶֶֶַָָָָ∆«ְִִֵֶַַָ

הראׁשֹון  הּיֹום חל ׁשּבֹו יֹום ּבאֹותֹו ּתמיד ׁשחל ּבאב, ְְְִִִֶֶַָָָָָָּתׁשעה

ּפסח. ׁשבּועֹות,BÚe·L˙ׁשל הּוא ּבאב ּתׁשעה ׁשּלפני החג – ֶֶַ»ְְְִִֵֶַַָָָ

הּבא. לחג עד נמׁשכת חג ּכל הׁשּפעת ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָוהרי

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy



רסד

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì íéøáã úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìåà ÷øô äéòùé

ààäæç øLà õBîà-ïá eäérLé ïBæç£¸§©§¨´¤¨½£¤´¨½̈
íúBé eäifr éîéa íéìLeøéå äãeäé-ìr©§¨−¦«¨¨®¦¦¥̧ª¦¨¯¨²

:äãeäé éëìî eäi÷æçé æçàáeòîL ¨¨¬§¦§¦−̈©§¥¬§¨«¦§³
íéða øac ýåýé ék õøà éðéæàäå íéîL̈©̧¦¸§©«£¦´¦¤½¤¦¬§Ÿ̈−¦¥®¨¦¸

:éá eòLt íäå ézîîBøå ézìcbâòãé ¦©´§¦§©½§¦§¥−¨¬§¦«¨©¬
ìàøNé åéìra ñeáà øBîçå eäð÷ øBL¸Ÿ¥½©«£−¥´§¨¨®¦§¨¥¸

:ïðBaúä àì énr òãé àìãéBb | éBä ´Ÿ¨©½©¦−¬Ÿ¦§¨«´´
íéða íérøî òøæ ïår ãák ír àèçŸ¥À©µ¤´¤¨½Ÿ¤©́§¥¦½¨¦−
-úà eöàð ýåýé-úà eáær íéúéçLî©§¦¦®¨«§´¤§Ÿ̈À¦«£²¤

:øBçà eøæð ìàøNé LBã÷ääî-ìr §¬¦§¨¥−¨¬Ÿ¨«©¤¬

`xenl iy
,ïBæç (à.äàeápä äàøîa äiàø ïéðò,õBîà ïáúøñî äæ øác ,éåì éaø øîà £¦§©§¦¨§©§¥©§¨¤¨¨©©¦¥¦¨¨¤¨Ÿ¤

.eéä íéçà äãeäé Cìî äéöîàå õBîà ,eðéúBáàî eðéãéa,äæç øLàäàø øLà §¨¥¥£¥¨©£©§¨¤¤§¨©¦¨£¤¨¨£¤¨¨

.äàeápä äàøîa,äãeäé éëìîäMðîe) .àaðúî äéä elàä íéëìnä éîéa §©§¥©§¨©§¥§¨¦¥©§¨¦¨¥¨¨¦§©¥§©¤

(á .(Bâøä äãeäé Cìî,íéîL eòîL.ìàøNé ìò íòøúî éðàM äî eòîL ¤¤§¨£¨¦§¨©¦¦§©¤£¦¦§©¥©¦§¨¥

ìa "eòîL" øîàåíL ìò ,íéaø ïBL §¨©¦§¦§©¦©¥

.íä íéòé÷ø äòáML,éðéæàäåéhäå ¤¦§¨§¦¦¥§©£¦¦§©¦

ì ïæàì eäéòLé øîàå) .òîLCôäa BðBL Ÿ¤¦§Ÿ©§¨©§©§¨§§¥¤

eðéæàä úLøôa eðaø äùî øîàM änî¦©¤¨©Ÿ¤©¥§¨¨©©£¦

"õøàä òîLúå ...íéîMä eðéæàä"©£¦©¨©¦§¦§©¨¨¤

(`,al mixac)änk äæa ì"æø eøîàå .§¨§¨¤©¨

äùî äéäL éôì ïäî úçàå ,úBLøc§¨§©©¥¤§¦¤¨¨Ÿ¤

eðéæàä" øîà Cëéôì ,íéîMì áBø÷̈©¨©¦§¦¨¨©©£¦

,õøàä ïî ÷Bçø äéäL éôìe ,"íéîMä©¨©¦§¦¤¨¨¨¦¨¨¤

ìáà ."õøàä òîLúå" øîà Cëéôì§¦¨¨©§¦§©¨¨¤£¨

äéäL éôì "íéîL eòîL" øîà eäéòLé§©§¨¨©¦§¨©¦§¦¤¨¨

"õøà éðéæàäå" øîàå ,íéîMä ïî ÷Bçø̈¦©¨©¦§¨©§©£¦¦¤¤

.õøàì áBø÷ äéäL éôì,øac 'ä ék §¦¤¨¨¨¨¨¤¦¦¥
øác àlà ,øîBà éðà éîöòî àì ,øîBìk§©Ÿ¥©§¦£¦¥¤¨§©

äî íëì øîBì éðçìL àeäå éôa 'ä§¦§§¨©¦©¨¤©

.ïläì øîàMézìcb íéða ¤Ÿ©§©¨¨¦¦©§¦
,ézîîBøåíézîîBøå íúBà ézìcb §©§¦¦©§¦¨§©§¦

éúøBz ïzîa íézìcb) .íò ìk ìòî¥©¨©¦©§¦§©©¨¦

éúðéëL úàøLäa íézîîBøå ,íäì̈¤§©§¦§©§¨©§¦¨¦

.(íëBúa,éá eòLt(â .éa eãøîòãé §¨¨§¦¨§¦¨©
,'åâå eäðB÷ øBLøékîe òãBé øBMä ¥©¥©©¦

äLéøça Bðwúîe eäð÷ øLà åéìòa úà¤§¨¨£¤¨¨§©§©£¦¨

Bìëàîì ãçéîä íB÷nä àeäL ñeáàä úà àlà åéìòa úà øékî Bðéàå ,àeä íeèà øBîç ìáà .åéìà òîLðå Bøékîe Ba òãBé øák àeä éøä ,Cëa BìébøäL øçàîe ,íBia©¥©©¤¦§¦§¨£¥§¨¥©©¦§¦§¨¥¨£¨£¨§¥©¦¤§¨¨¤¨¤¨¥¤©¨©§ª¨§©£¨

.Búàðäì änL CìBäå,òãé àì ìàøNé.éì íéòîLð úBéäì éúBà úòãì eöø àì,ïðBaúä àì énòíéðúBð íðéà äæ ìk íò ,íúøæòa éðàå énò íäL ét ìò óà §¥¨¨©£¨¨¦§¨¥Ÿ¨©Ÿ¨¨©©¦¦§¦§¨¦¦©¦Ÿ¦§¨©©¦¤¥©¦©£¦§¤§¨¨¦¨¤¥¨§¦

(ã .äæa ïðBaúäì áì,àèBç éBb éBä.àèBç úBéäì CtäpL LBã÷ íò ìò ÷òæì Lé,ïåò ãák íò"äzà LBã÷ íò ék" Ba øîàpL íòå(e,f mixac)Ctäð , ¥§¦§¥¨¤¥¥¦§Ÿ©©¨¤¤§©¦§¥©¤¤¨Ÿ§©¤¤¡©¦©¨©¨¤§©

.íéãáëe íéaø åéúBðåòL ,ïåò ãák íò úBéäì,íéòøî òøæ"'ä Cøa òøæ" eéä íä(h,`q diryi).íéòLø úBéäì eëtäðå ,,íéúéçLî íéðaíéàø÷ð eéä íä ¦§©¤¤¨Ÿ¤£Ÿ¨©¦§¥¦¤©§¥¦¥¨¤©¥©§¤§§¦§§¨¦¨¦©§¦¦¥¨¦§¨¦

"íëéäìà 'äì ízà íéða"(`,ci mixac).íkøc úà íéúéçLî úBéäì eëtäðå ,,eöàð.eæébøä,øBçà eøæðì ïàînL íãàk ,øBçàì úëìì 'äî eLøtéøác òîL ¨¦©¤©¡Ÿ¥¤§¤§§¦§©§¦¦¤©§¨¦£¦§¦¨Ÿ¨¨§¥¨¤¤§¨§¨¨¤§¨¥¦§Ÿ©¦§¥

.åéìà øaãîä(ä,äøñ eôéñBz ãBò ekú äî ìòéøçàî øeñì äøñ úBNòì ãBò eôéñBz dîöòa àéää äøáòä ìò ,äéìò íúé÷lL dîöòa äøáò dúBà ìò ©§©¥¥¨©¤ª¦¨¨©¨£¥¨§©§¨¤§¦¤¨¤¨©¨£¥¨©¦§©§¨¦©£¨¨¨¥©£¥

mixn zxhr
àïBæçìL äàeápä úéàøîõBîà-ïá eäérLé(eéä íéçà äéöîàå õBîà) £¸©§¦©§¨¤§©§¨´¤¨½¨©£©§¨©¦¨

äæç øLàæàíéìLeøéå äãeäé-ìräàeápä äàøîaíúBé eäifr éîéa £¤´¨½̈¨©§−̈¦«¨¨®¦§©§¥©§¨¦¥̧ª¦¨¯¨²
äãeäé éëìî eäi÷æçé æçàãîòL ãò àaéð älàä íéëìnä úòaøà éîéa ¨¨¬§¦§¦¨−©§¥¬§¨«¦¥©§©©©§¨¦¨¥¤¦¨©¤¨©

Bâøäå äMðî:áíéîL eòîLìàøNé ìò íòøúî éðàM äîõøà éðéæàäå §©¤©£¨¦§³¨©̧¦¸©¤£¦¦§©¥©¦§¨¥§©«£¦´¦¤½¤
øac ýåýé ékøîBà éðà éìàî àìå ¦¬§Ÿ̈−¦¥®§Ÿ¥¥©£¦¥

ézîîBøå ézìcb íéðaìk ìò ¨¦¸¦©´§¦§©½§¦©¨

íéðBîãwä úBneàäéá eòLt íäå ¨©©§¦§¥−¨¬§¦«
éìeîâk eáéLä àìå:âàìäòãéøékî §Ÿ¥¦¦§¦£Ÿ¨©¬©¦

eäð÷ øBLåéìòa úàøBîçåìëqä ¸Ÿ¥½¤§¨¨©«£−©¨¨

íB÷î òãBé øúBéañeáàìLåéìra §¥¥©§¥´¤§¨®̈
òãé àì ìàøNéúòãì eáà àì ¦§¨¥¸´Ÿ¨©½Ÿ¨¨©©

änäL óà ,éúBàénr,íúøæòa éðàå ¦©¤¥¨©¦−©£¦§¤§¨¨

äæ ìk íòïðBaúä àìeððBaúé àì ¦¨¤¬Ÿ¦§¨«Ÿ¦§§

íäì áBh äî úòãì:ã| éBäàéápä ¨©©©¨¤´©¨¦

éBb æàî eéäL ìàøNé ìò ìáB÷å çpàúî¦§©¥©§¥©¦§¨¥¤¨¥¨

éà LBã÷úBéäì eëôäð Càèç éBb ¨¥¤¤§¦§´Ÿ¥À
íéða íérøî òøæ ïår ãák ír©µ¤´¤¨½Ÿ¤´©§¥¦½¨¦−

íéúéçLîøLà íkøc úàeáær ©§¦¦®¤©§¨£¤¨«§´
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,íéna ìeäîúBòèäì íéîa áøòî ¨©¨¦§Ÿ̈§©¦§©§

(âë .úBiøaä,íéøøBñCøcäî íéøñ ©§¦§¦¨¦¥©¤¤

.äáBhä,íéápâ éøáçåíéøaçúîe ©¨§©§¥©¨¦¦§©§¦

.íéápb íò,Blk.ãçàk ílk,íéðîìL óãBøå,Bøáçì øîBà íäî ãçàä ¦©¨¦ªª¨§¤¨§¥©§Ÿ¦¨¤¨¥¤¥©£¥

ðéãa E÷écöà øçîìe ,éðéãa íBiä éð÷écöä.íéìeîb íeìLz íéôãBø ílkL éøä .E ©§¦¥¦©§¦¦§¨¨©§¦§§¦§£¥¤ª¨§¦©§§¦

,eètLé àì íBúé.BúBà íé÷LBòä ïî Bìéväì eètLé àìäðîìà áéøå ¨Ÿ¦§ŸŸ¦§§§©¦¦¨§¦§¦©§¨¨
,íäéìà àBáé àì,íeìk ìéòBä àìå èôBMäî àöBiL íBúé úLâBt äðîìàLk Ÿ¨£¥¤§¤©§¨¨¤¤¨¤¥¥©¥§Ÿ¦§

(ãë .ïkL-ìk àì éðà ,íeìk ìéòBä àì Léà àeäL äf äîe ,úøîBàå ,äéøBçàì úøæBç àéä éøä,ìàøNé øéáà.ìàøNé ìL Bt÷z,éBäì.äæøëäå äàéø÷ ïBL £¥¦¤¤©£¤¨§¤¤©¤¤¦Ÿ¦§£¦Ÿ¨¤¥£¦¦§¨¥¨§¤¦§¨¥§§¦¨§©§¨¨

mixn zxhr
éðôì íéøöòð ízàL äákò:ãééçáæéLôð äàðù íëéãrBîe íëéLãç ©¨¨¤©¤¤¡¨¦§¨©¦§¥¨§¥¤³«£¥¤¸¨«Ÿ§¨´©§¦½

çøèì éìr eéääòéâéìéúéàìðéò éðàóàùðíúBà ìBañì: ¨¬¨©−¨®Ÿ©¦¦¨¦§¥−¦£¦¨¥§«ŸŸ¦§¨

åèíëétk íëNøôáeälôzä úòaeaøú-ék íb íkî éðér íéìrà §¨«¦§¤´©¥¤À§¥©§¦¨©§¦³¥©¸¦¤½©²¦«©§¬
rîL épðéà älôúL éôìíéîc íëéãéíéi÷ð:eàìîæèeöçøeøéñä §¦−̈¥¤´¦Ÿ¥®©§¦¤§¥¤−¨¦¬§¦¦¨¥«©«£¸¨¦

äáeLúa ïBòä éîúkekfäúeëæ eaøä ¦§¥¤¨¦§¨¦©½©§§

éðér ãâpî íëéììrî rø eøéñä̈¦²¬Ÿ©©«©§¥¤−¦¤´¤¥®̈
'ä ìeî íéãîBò øáâ éììòî òBøL éôì§¦¤©©©§¥¤¤§¦

åéìò âøè÷ìeìãçeòðîrøäòøälî §©§¥¨¨¦§−¦§¨¥«©¦§¨©

åéçàì Léà:æéáèéä eãîìáéèäì ¦§¨¦¦§¬¥¥²§¥¦

íëéNòîeLøcä eø÷çètLî ©£¥¤¦§¬¦§©¦§−̈
,éî íò ïécä úòãìeøMàeøMé ¨©©©¦¦¦©§´©§

õBîç,ìeæbä úàeèôLètLî ¨®¤©¨¦§´¦§©

äðîìà eáéø íBúéíé÷eLòä íä ék ¨½¦−©§¨¨«¦¥¨£¦

áBøa:øLàk 'ä ìà íéáL íëðéà òecî §©©¥§¤¨¦¤©£¤

?íëéúéøBäçéeëìeæøæàðíëúà ¥¦¤§¦§¨¬¤§¤

äçëeðåòecîe ,éî ìò çøñ éî úòãì §¦¨«§−̈¨©©¦¨©©¦©©

ì eàøéúå eâàãzäáeLúa áeLøîàé ¦§£§¦§¨¦§¨Ÿ©´
,ýåýéíb àìäíëéàèç eéäé-íà §Ÿ̈®£Ÿ©¦¦«§¸£¨«¥¤³

íéðMkíBãà òáöa íéèeçkâìMk ©¨¦¸§¦§¤©¨©¤´¤
eðéaìéíb ,íúBàíàíëéúBðBò ©§¦½¨©¦£¥¤

òìBzë eîécàéíéòáBö BaL ,éðMä ©§¦¬©−̈©¨¦¤§¦

÷æç íBãà òáö:eéäé øîvkèé-íà ¤©¨¨¨©¤¬¤¦«§«¦
eáàzeöøzízrîLeæà ,éìB÷a Ÿ−¦§§©§¤®§¦¨

:eìëàz õøàä áeèë-íàå ¬¨−̈¤Ÿ¥«§¦
eðàîzì íéðàîî eéäz íàòBîL §¨«£−¦¦§§¨£¦¦§©

éøîàíúéøîea ,éô eøîúåáøç £¨©§¦¤®§©§¦©¤´¤
:øac ýåýé ét ék eìkàz§ª§½¦²¦¬§Ÿ̈−¦¥«

àëøîBì ïðBàúî àéápääúéä äëéà ©¨¦¦§¥©¥¨¸¨«§¨´
äðBæìdìòáa úøwLîääéø÷ §½̈©§©¤¤§©§¨¦§−̈

äðîàðäðeîà øéò íéìLeøééúàìî ¤«¡¨®̈§¨©¦¦¡¨§¥«£¦´
äàìî äúéä íìBòî÷ãö ètLî ¥¨¨§¨§¥¨¦§À̈¤²¤

da ïéìéda ãéîúääzråeëôäð ¨¦¬−̈¦§¦¨§©¨¬¤¤§

úBéäì íéLðà:íéçvøîáëCtñk £¨¦¦§§©§¦«©§¥−
óñk ìLíéâéñì äéäúáBøòúì ¤¤¤¨¨´§¦¦®§©£¤

,íäa úBðBäì óñëa úLçðCàáñ §¤§¤¤§¨¤¨§¥−
ì Búàðä øwòL ä÷LnäïBøkLìeäî ©©§¤¤¦©£¨¨§¦¨¨¬

âeæî:íénaâëéøNíéøøBñ C ¨©¨«¦¨©´¦«§¦À
øLiä íéúeòîeéøáçåíò íéøaçúîe §©§¦©¨¨§©§¥¸¦§©§¦¦

íéápbíänò íé÷ìBç íéápbä ék ©¨¦½¦©©¨¦§¦¦¨¤

,íúBà eøqéé àì CëéôìBlkììk §¦¨Ÿ§©§¨ª¸§©

íéøOäáäàìa÷ìãçLètLnä íéhîeíéðîìL óãøåïBâk ,íéîeìLz ©¨¦Ÿ¥¬§©¥½Ÿ©©¦©¦§¨§Ÿ¥−©§Ÿ¦®©§¦§

ðéãa Eì ílLàå éðéãa éðkæzEeètLé àì íBúéBúBà íé÷LBòä ïîáéøå §©¥¦§¦¦©£©¥§§¦§¨¸´Ÿ¦§½Ÿ¦¨§¦§¦¬
íäéìà àBáé-àì äðîìàìéòBz àlL úòãBé ék:ãëïBãàä íàð ïëì ©§¨−̈«Ÿ¨¬£¥¤«¦©©¤Ÿ¦¨¥À§ª³¨«¨¸



רסז

:éáéBàî äî÷pàåäëéìr éãé äáéLàåC §¦¨«§−̈¥«§¨«§¨¦³¨¨¦¸¨©½¦
éâéñ øak óøöàå-ìk äøéñàå C §¤§¬Ÿ©−Ÿ¦¨®¦§¨¦−¨¨

éìéãa:CåëéèôL äáéLàåC §¦¨«¦§¨¦³¨«Ÿ§©̧¦¸
éöréå äðBLàøákïë-éøçà älçzák C §¨¦´½̈§«Ÿ£©−¦§©§¦¨®©«£¥¥À

:äðîàð äéø÷ ÷ãvä øér Cì àøwé¦¨³¥¨Æ¦´©¤½¤¦§−̈¤«¡¨¨«
æë:ä÷ãöa äéáLå äãtz ètLîa ïBiö¦−§¦§¨´¦¨¤®§¨¤−¨¦§¨¨«

`xenl iy
(äëéìò éãé äáéLàå,C.íéòLBtä úBìk ãò äkî øçà äkî úBkäì áéLà §¨¦¨¨¦¨©¦¨¦§©©¨©©©¨©§©§¦

éâéñ øak óøöàå,CCnî øéñà §¤§Ÿ©Ÿ¦¨¦¨¦¦¥

ãâaä éîúk íéøéñnL Bîk íéâéqä úà¤©¦¦§¤§¦¦¦§¥©¤¤

.úéøa éãé ìòìk äøéñàå ©§¥Ÿ¦§¨¦¨¨
éìéãa,Cáøòîä ìéãaä úà ãéøôàå §¦¨¦§©§¦¤©§¦©§Ÿ̈

(æë .CaL íéòLøä ,øîBìk ,óñka©¤¤§©¨§¨¦¤¨

,äãtz ètLîada eéäiL éãé-ìò §¦§¨¦¨¤©§¥¤¦§¨

.äéúBðåòî äãtz ,÷ãö ètLî éNBò¥¦§©¤¤¦¨¤¥£Ÿ¤¨

,ä÷ãöa äéáLåeáeLiL íéáMä §¨¤¨¦§¨¨©¨¦¤¨

,änL eöBôð øLà úBîB÷nä ïî ïBiö ìà¤¦¦©§£¤¨¨¨

úîà éLðà úBéäì eáeLiL úeëæa äéäé¦§¤¦§¤¨¦§©§¥¡¤

.ä÷ãöe§¨¨

mixn zxhr
øéáà úBàáö ýåýéìL ÷æBçéBä ìàøNéäàéø÷ íLéøvî íçpàìò §Ÿ̈´§¨½£¦−¤¤¦§¨¥®³¥§¦¨¤¨¥´¦¨©½©

íäéNòîa éðeñòëäL ñòkääî÷pàå ©©©¤¦§¦¦§©£¥¤§¦¨«§−̈
:éáéBàîäëéìr éãé äáéLàåC ¥«§¨«§¨¦³¨¨¦¸¨©½¦

ãò íòt øçà íòt CúBkäìóøöàå §©¥©©©©©©©§¤§¬Ÿ
Cnî älëàå øéñàøakúéøBák ¨¦©£©¤¦¥©−Ÿ§¦

åéîúkî ãâaä äwðîäéâéñC ©§©¨©¤¤¦§¨¨¦®̈¦
íò úáBøòzî âéqä íäL íéòLBtä©§¦¤¥©¦¦©£¤¦

íéøLkäéìéãa-ìk äøéñàåCìéãa ©§¥¦§¨¦−¨¨§¦¨«¦§¦

CaL íéòLøä øîBìk ,óñëa áøBòîä: ©§¨§¤¤§©¨§¨¦¤¨

åëäáéLàåéìò ãéîòàCéèôLC §¨¦³¨©£¦¨©¦«Ÿ§©̧¦¸
Bøáçì íãà ïéa íéøLkäðBLàøák §¥¦¥¨¨©£¥§¨¦´½̈

æàî äéäL BîkéöréåCïéaL íéøáãa §¤¨¨¥¨§«Ÿ£©−¦¦§¨¦¤¥

íB÷nì íãàïë-éøçà älçzák ¨¨©¨§©§¦®̈©«£¥¥À
÷ãvä øér Cì àøwéíãà ïéa ¦¨³¥¨Æ¦´©¤½¤¥¨¨

Bøáçìäðîàð äéø÷íB÷nì íãà ïéaL íéøáãa:æëètLîa ïBiöìàøNé eNòiLäãtzäéúBðBòîäéáLåäáeLú éNBòä÷ãöaíäéNòî e÷éãöiL éãé ìò ©£¥¦§−̈¤«¡¨¨«¦§¨¦¤¥¨¨©¨¦−§¦§¨´¤©£¦§¨¥¦¨¤®¥£¤¨§¨¤−¨¥§¨¦§¨¨«©§¥¤©§¦©£¥¤

íàøBáe íðB÷ ãâð: ¤¤¨§¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



רסח

ùãå÷ úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
âëïpçúàåïåùàø:øîàì àåää úra ýåýé-ìàãëéðãà ¨«¤§©©−¤§Ÿ̈®¨¥¬©¦−¥«Ÿ£Ÿ¨´

-úà Ecár-úà úBàøäì úBlçä äzà ýåýé¡Ÿ¦À©¨³©«¦¸¨Æ§©§´¤©§§½¤̧
íéîMa ìà-éî øLà ä÷æçä Eãé-úàå Eìãb̈§§½§¤¨«§−©«£¨®̈£¤³¦¥Æ©¨©´¦

éNrîë äNré-øLà õøàáe:Eúøeáâëå E ¨½̈¤£¤©«£¤¬§©«£¤−§¦§«Ÿ¤«
äëøLà äáBhä õøàä-úà äàøàå àp-äøarà¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤¨¨´¤©½̈£¤−

:ïðáläå äfä áBhä øää ïcøiä øára(éåì) §¥´¤©©§¥®¨¨¬©²©¤−§©§¨«Ÿ
åëéìà òîL àìå íëðrîì éa ýåýé øarúiå©¦§©¥̧§Ÿ̈¬¦Æ§©´©§¤½§¬Ÿ¨©−¥¨®

éìà øac óñBz-ìà Cì-áø éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©½̈©À¤©¥¬¥©²
:äfä øáca ãBòæëàNå äbñtä Làø | äìr −©¨¨¬©¤«£¥´´Ÿ©¦§À̈§¨¬

éðéräàøe äçøæîe äðîéúå äðôöå äné E ¥¤²¨¯¨§¨²Ÿ¨§¥¨¬¨¦§−̈¨§¥´
éðérá:äfä ïcøiä-úà øárú àì-ék Eçëåöå §¥¤®¦¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«§©¬

éðôì øáré àeä-ék eäönàå eä÷fçå rLBäé-úà¤§ª−©§©§¥´§©§¥®¦´©«£ÀŸ¦§¥Æ
øLà õøàä-úà íúBà ìéçðé àeäå äfä írä̈¨´©¤½§Æ©§¦´½̈¤¨−̈¤£¤¬

:äàøzèë:øBrt úéa ìeî àéba áLpåô ¦§¤«©¥´¤©½̈§−¥¬§«
ãà-ìàå íéwçä-ìà òîL ìàøNé äzrå§©¨´¦§¨¥À§©³¤©«ª¦Æ§¤

úBNrì íëúà ãnìî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¥¬¤§¤−©«£®
z ïrîìøLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe eéç §©´©¦«§À¨¤Æ¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¯

:íëì ïúð íëéúáà éýìà ýåýéáeôñú àì §Ÿ̈²¡Ÿ¥¬£«Ÿ¥¤−Ÿ¥¬¨¤«´ŸŸ¦À
eòøâú àìå íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìr©©¨¨Æ£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½§¬Ÿ¦§§−

ì epnîøLà íëéýìà ýåýé úåöî-úà øîL ¦¤®¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¬
:íëúà äeöî éëðàâúà úBàøä íëéðér ¨«Ÿ¦−§©¤¬¤§¤«¥«¥¤Æ¨«Ÿ½¥²

Léàä-ìë ék øBòt ìráa ýåýé äNr-øLà£¤¨¨¬§Ÿ̈−§©´©§®¦´¨¨¦À
ýåýé BãéîLä øBòt-ìrá éøçà Cìä øLà£¤³¨©Æ©«£¥´©«©§½¦§¦²§Ÿ̈¬

éýìà:Eaøwî Eãýåýéa íé÷ácä ízàå ¡Ÿ¤−¦¦§¤«§©¤Æ©§¥¦½©«Ÿ̈−
:íBiä íëlk íéiç íëéýìà(ìàøùé)ä| äàø ¡«Ÿ¥¤®©¦¬ª§¤−©«§¥´

éðeö øLàk íéètLîe íéwç íëúà ézãnì¦©´§¦¤§¤Àª¦Æ¦§¨¦½©«£¤¬¦©−¦
ízà øLà õøàä áø÷a ïk úBNrì éýìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©«£´¥½§¤´¤¨½̈¤£¤¬©¤²

:dzLøì änL íéàaåék íúéNrå ízøîLe ¨¦¬−̈¨§¦§¨«§©§¤»©«£¦¤¼¦´
øLà íénrä éðérì íëúðéáe íëúîëç àåä¦³¨§©§¤Æ¦´©§¤½§¥¥−¨«©¦®£¤´
÷ø eøîàå älàä íéwçä-ìk úà ïeòîLé¦§§À¥µ¨©«ª¦´¨¥½¤§¨«§À©µ

:äfä ìBãbä éBbä ïBáðå íëç-íræéBâ-éî ék ©¨¨´§¨½©¬©¨−©¤«¦ µ¦´
ýåýék åéìà íéáø÷ íéýìà Bì-øLà ìBãb̈½£¤¬¡Ÿ¦−§Ÿ¦´¥®̈©«Ÿ̈´

:åéìà eðàø÷-ìëa eðéýìàçìBãb éBb éîe ¡Ÿ¥½§¨¨§¥−¥¨«¦Æ´¨½
äøBzä ìëk í÷écö íéètLîe íéwç Bì-øLà£¤²ª¦¬¦§¨¦−©¦¦®§ŸÆ©¨´

:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà úàfä©½Ÿ£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

zea` iwxtl mixe`ia

` dpyn iyily wxt
ìLa ìkzñä ,øîBà ìàììäî ïa àéá÷òäzà ïàìe ,úàa ïéàî ,òc .äøáò éãéì àá äzà ïéàå íéøáã äL £©§¨¤©£©§¥¥¦§©¥¦§Ÿ¨§¨¦§¥©¨¨¦¥£¥¨©¥©¦¨¨§¨©¨

änø øôò íB÷îì ,CìBä äzà ïàìe .äçeøñ äthî ,úàa ïéàî .ïBaLçå ïéc ïzì ãéúò äzà éî éðôìå ,CìBä¥§¦§¥¦©¨¨¦¦¥¦§¤§¥©¦¨¨¦¦¨§¨§¨©¨¥¦§¨¨¦¨
:àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî Cìî éðôì ,ïBaLçå ïéc ïzì ãéúò äzà éî éðôìå .äòìBúå§¥¨§¦§¥¦©¨¨¦¦¥¦§¤§¦§¥¤¤©§¥©§¨¦©¨¨

ycew zegiyn zecewp
מפרטת  דברים", בשלושה "הסתכל המשנה דברי לאחר
אתה  ולאן באת, מאין "דע - הדברים שלושת את המשנה

וחשבון". דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך,

לי?" למה "מניינא השאלה: צריך 1נשאלת מה לשם ,
יש  כי נאמר אם ואף הדברים? מספר את מראש להודיע
מפרטת  עצמה המשנה הלוא - המספר בידיעת חשיבות
כי  רואים והכל להסתכל צריך שבהם הדברים את ומונה

הם! שלשה

הוא: הביאורים אחד

ענין  היא דברים" בשלושה "הסתכל המשנה אמירת
כלומר, שבהמשך. הפירוט בלי גם עצמו בפני העומד
לשלושה  המשנה רומזת דברים" בשלושה "הסתכל באומרה
בא  אתה "אין - בהם הסתכלות שעלֿידי יסודיים, דברים

עבירה". לידי

הדברים? שלושת הם מה

רז"ל  במאמר להיות צריכה הראשונה "אני 2ההתבוננות ,
רק רואים אנו ראשון בשלב קוני". את לשמש שני נבראתי

לנו  אומרת ("קוני"). הקב"ה ב) ("אני"), האדם א) "דברים":
ומוכרחים  אלה דברים בשני בהתבוננות די אין כי משנתנו

מציאות בשלושה ל"הסתכל על בנוסף דהיינו, דברים".
העולם  במציאות גם להתבונן עליו הקב"ה, ומציאות האדם
את  האדם יעבוד ועלֿידו שבו כדי הקב"ה עלֿידי נברא אשר

קוני"). את ("לשמש הקב"ה

הזה  בעולם למטה, הנשמה וירידת העולם בריאת תכלית
"נתאוה  - האלוקית הכוונה את להשלים היא התחתון,

בתחתונים"ה  דירה יתברך לו להיות בעבודתו 3קב"ה יהודי .
העולם  חומריות את וגם הבהמית והנפש הגוף את מזכך

"דירה". לקב"ה עושה הוא ועלֿידיֿזה

ב" הסתכלות נחוצה כן מספיק שלושה על לא דברים":
עליו  לקב"ה; "דירה" ("אני") הגשמי גופו את עושה שהאדם

יתברך. לו "דירה" התחתון הזה מהעולם גם לעשות

לו  דירה עשיית של העבודה - זו מטרה שלמען ומזה
למטה בתחתונים יתברך הנשמה ירידת היתה כדאית -4,

שגם  כך, כדי עד זו, שב"ירידה" המעלה גודל את אנו למדים
הקב"ה  של עצמותו גילוי ידי על מתעלית עצמה הנשמה
האפשרות  את ממנה מונעת זו ו"עליה" יתברך"), לו ("דירה

עבירה"! לידי בא אתה "אין - חטא עשיית של

ב) כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

(כענין  זו פיסקה לבאר - חסידות עלֿפי - נוספת דרך
עצמו): בפני

עלֿדרך  שזהו בחסידות מבואר "עבירה" המושג בהסבר
הוא  הרי ה', רצון על עובר כשאדם לרשות. מרשות "העברה"
[=רשותֿ הקדושה ברשות לכן קודם שהיה מה את "מעביר"
הסטראֿאחרא  לרשות הקב"ה] - עולם" של "יחידו היחיד,
פירוד  של מקום הוא הסטראֿאחרא שכן הרבים, [=רשות
האדם  על כזו, "עבירה" של אפשרות למנוע כדי וריבוי].
מלבד  "רשות" עוד שאין - ה'" "אחדות בענין חדור להיות

מלבדו"). עוד ("אין הקב"ה של רשותו

דברים": בשלושה "הסתכל - המשנה דברי תוכן אפוא זהו

דוקא  היא האחדות ששלימות מקומות בכמה מבואר
שלוש. במספר

עוד  שכל משום - אחדות מבטא אינו אחד) (מספר יחיד
הועמדה  טרם היחיד) (של אחדותו שנייה, מציאות אין

"אחדות". - עדיין לכנותה ואיֿאפשר במבחן

שאין  בוודאי לזה, זה המנגדים דברים שני כשיש
לאחדות. זאת להחשיב

שונים  דברים שני יש כאשר היא אמיתית אחדות
ושרויים  לזה זה מסכימים שניהם ובכלֿזאת מזה זה ונפרדים
הוא  הדברים שני בין והצירוף החיבור זה. עם זה באחדות

מציאות חדשה, נמצ שלישית מציאות המספר . דוקא כי א
ביותר. השלם באופן אחדות מבטא שלוש

המכחישים  כתובים "שני בענין מוצאים אנו לכך בדומה
ביניהם". ויכריע השלישי הכתוב שיבוא עד - זה את זה
"כתוב  ידי על נפעלת הכתובים שני בין ההסכמה כלומר,

ביניהם.שלישי  המכריע "

"יום  נאמר הראשון ביום העולם: בריאת לגבי גם כך
לא  השני ביום בעולמו". "יחיד הקב"ה היה אז שכן אחד"
ביום  דוקא המחלוקת. נבראה שבו לפי טוב" "כי נאמר
שולל  שלוש המספר כי טוב", "כי פעמיים נאמר השלישי

אחדות. ופועל מחלוקת

דברים": בשלושה "הסתכל - משנתנו כוונת אפוא זאת
כי  ומבינים רואים - הדברים שלושת בכל מתבוננים כאשר
להיפך, אלא ה', למציאות סותרת אינה העולם מציאות
"אין  אזי, - יתברך) (מלבדו עוד" ש"אין נרגש מתחת" "בארץ

עבירה". לידי בא אתה

ה'תשמ"ט) (ספרֿהשיחות

ועוד.1. ב. עג, שבת הש"ס ב.2.לשון פב, טז.3.קידושין נשא מדרשֿתנחומא לו. פרק תניא צריכה4.ראה אינה עצמה הנשמה "כי
לז). פרק (תניא כלל" תיקון

אגרות קודש
 ב"ה,  ה' מנחם אב תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.
מר שניאור זלמן שי' מסחרי

שלום וברכה!

בנועם הנני לאשר קבלת מכתבו מכ"ו תמוז, ות"ח בעד שימת לבבו.

... בראותי הרגש לבו ואהבתו לכפר חב"ד, בתוככי אהבת ישראל בכלל, הרי ההתחזקות בזה היא 
דבר בעתו בפרט בימים אלו שבין המצרים דחורבן בית שני שקרה מפני שנאת חינם, כהודעת חכמינו ז"ל. 
ופשוט שזה שנצטוינו לעשות זכר לחורבן, בימים אלו ביחוד, הכוונה היא בשביל התיקון, שהרי החורבן 
הוא כנוסח התפלה ומפני חטאינו גלינו מארצנו, ואי אפשר לביטול המסובב כי אם על ידי ביטול הסיבה, 
וכל גרעון וחלישות בסיבה מביאה גרעון וחלישות בהמסובב, אפילו הוא - כמבואר בתורת החסידות - 

לעת עתה רק בעולמות העליונים. וכיון שעיקר החטא הי' שנאת חינם, הרי תיקונו באהבת חינם.

ויהי רצון שבקרוב ממש נזכה לקץ גלותנו ולגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, 
ויהפכו ימים אלו לששון ולשמחה.

בכבוד ובברכה לבריאות.
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מפרטת  דברים", בשלושה "הסתכל המשנה דברי לאחר
אתה  ולאן באת, מאין "דע - הדברים שלושת את המשנה

וחשבון". דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך,

לי?" למה "מניינא השאלה: צריך 1נשאלת מה לשם ,
יש  כי נאמר אם ואף הדברים? מספר את מראש להודיע
מפרטת  עצמה המשנה הלוא - המספר בידיעת חשיבות
כי  רואים והכל להסתכל צריך שבהם הדברים את ומונה

הם! שלשה

הוא: הביאורים אחד

ענין  היא דברים" בשלושה "הסתכל המשנה אמירת
כלומר, שבהמשך. הפירוט בלי גם עצמו בפני העומד
לשלושה  המשנה רומזת דברים" בשלושה "הסתכל באומרה
בא  אתה "אין - בהם הסתכלות שעלֿידי יסודיים, דברים

עבירה". לידי

הדברים? שלושת הם מה

רז"ל  במאמר להיות צריכה הראשונה "אני 2ההתבוננות ,
רק רואים אנו ראשון בשלב קוני". את לשמש שני נבראתי

לנו  אומרת ("קוני"). הקב"ה ב) ("אני"), האדם א) "דברים":
ומוכרחים  אלה דברים בשני בהתבוננות די אין כי משנתנו

מציאות בשלושה ל"הסתכל על בנוסף דהיינו, דברים".
העולם  במציאות גם להתבונן עליו הקב"ה, ומציאות האדם
את  האדם יעבוד ועלֿידו שבו כדי הקב"ה עלֿידי נברא אשר

קוני"). את ("לשמש הקב"ה

הזה  בעולם למטה, הנשמה וירידת העולם בריאת תכלית
"נתאוה  - האלוקית הכוונה את להשלים היא התחתון,

בתחתונים"ה  דירה יתברך לו להיות בעבודתו 3קב"ה יהודי .
העולם  חומריות את וגם הבהמית והנפש הגוף את מזכך

"דירה". לקב"ה עושה הוא ועלֿידיֿזה

ב" הסתכלות נחוצה כן מספיק שלושה על לא דברים":
עליו  לקב"ה; "דירה" ("אני") הגשמי גופו את עושה שהאדם

יתברך. לו "דירה" התחתון הזה מהעולם גם לעשות

לו  דירה עשיית של העבודה - זו מטרה שלמען ומזה
למטה בתחתונים יתברך הנשמה ירידת היתה כדאית -4,

שגם  כך, כדי עד זו, שב"ירידה" המעלה גודל את אנו למדים
הקב"ה  של עצמותו גילוי ידי על מתעלית עצמה הנשמה
האפשרות  את ממנה מונעת זו ו"עליה" יתברך"), לו ("דירה

עבירה"! לידי בא אתה "אין - חטא עשיית של

ב) כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

(כענין  זו פיסקה לבאר - חסידות עלֿפי - נוספת דרך
עצמו): בפני

עלֿדרך  שזהו בחסידות מבואר "עבירה" המושג בהסבר
הוא  הרי ה', רצון על עובר כשאדם לרשות. מרשות "העברה"
[=רשותֿ הקדושה ברשות לכן קודם שהיה מה את "מעביר"
הסטראֿאחרא  לרשות הקב"ה] - עולם" של "יחידו היחיד,
פירוד  של מקום הוא הסטראֿאחרא שכן הרבים, [=רשות
האדם  על כזו, "עבירה" של אפשרות למנוע כדי וריבוי].
מלבד  "רשות" עוד שאין - ה'" "אחדות בענין חדור להיות

מלבדו"). עוד ("אין הקב"ה של רשותו

דברים": בשלושה "הסתכל - המשנה דברי תוכן אפוא זהו

דוקא  היא האחדות ששלימות מקומות בכמה מבואר
שלוש. במספר

עוד  שכל משום - אחדות מבטא אינו אחד) (מספר יחיד
הועמדה  טרם היחיד) (של אחדותו שנייה, מציאות אין

"אחדות". - עדיין לכנותה ואיֿאפשר במבחן

שאין  בוודאי לזה, זה המנגדים דברים שני כשיש
לאחדות. זאת להחשיב

שונים  דברים שני יש כאשר היא אמיתית אחדות
ושרויים  לזה זה מסכימים שניהם ובכלֿזאת מזה זה ונפרדים
הוא  הדברים שני בין והצירוף החיבור זה. עם זה באחדות

מציאות חדשה, נמצ שלישית מציאות המספר . דוקא כי א
ביותר. השלם באופן אחדות מבטא שלוש

המכחישים  כתובים "שני בענין מוצאים אנו לכך בדומה
ביניהם". ויכריע השלישי הכתוב שיבוא עד - זה את זה
"כתוב  ידי על נפעלת הכתובים שני בין ההסכמה כלומר,

ביניהם.שלישי  המכריע "

"יום  נאמר הראשון ביום העולם: בריאת לגבי גם כך
לא  השני ביום בעולמו". "יחיד הקב"ה היה אז שכן אחד"
ביום  דוקא המחלוקת. נבראה שבו לפי טוב" "כי נאמר
שולל  שלוש המספר כי טוב", "כי פעמיים נאמר השלישי

אחדות. ופועל מחלוקת

דברים": בשלושה "הסתכל - משנתנו כוונת אפוא זאת
כי  ומבינים רואים - הדברים שלושת בכל מתבוננים כאשר
להיפך, אלא ה', למציאות סותרת אינה העולם מציאות
"אין  אזי, - יתברך) (מלבדו עוד" ש"אין נרגש מתחת" "בארץ

עבירה". לידי בא אתה

ה'תשמ"ט) (ספרֿהשיחות

ועוד.1. ב. עג, שבת הש"ס ב.2.לשון פב, טז.3.קידושין נשא מדרשֿתנחומא לו. פרק תניא צריכה4.ראה אינה עצמה הנשמה "כי
לז). פרק (תניא כלל" תיקון
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5:505:548:418:449:299:3110:4410:4613:4913:4920:3420:3121:0821:0420:1321:18ארה״ב, בולטימור )ק(

5:355:398:268:309:169:1910:3210:3413:3913:3920:2820:2421:0220:5820:0721:12ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:355:408:268:309:169:1910:3310:3513:3913:3920:2820:2521:0320:5920:0721:13ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:066:118:579:019:509:5211:0711:0914:1514:1621:0921:0621:4521:4120:4821:56ארה״ב, דטרויט )ק(

6:296:329:179:199:569:5811:0811:0914:0214:0220:2620:2420:5420:5120:0521:03ארה״ב, האוסטון )ק(

5:505:548:398:429:229:2410:3510:3713:3313:3420:0520:0220:3520:3319:4520:45ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:376:409:239:2510:0010:0111:1011:1114:0114:0120:1620:1420:4320:4119:5620:52ארה״ב, מיאמי )ק(

5:295:338:208:239:119:1410:2810:3013:3513:3520:2520:2221:0120:5720:0521:11ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:006:048:518:549:419:4310:5710:5914:0314:0320:5120:4821:2621:2220:3021:36ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:265:318:178:219:099:1210:2610:2813:3413:3420:2620:2221:0220:5820:0521:12ארה״ב, שיקגו )ק(

7:027:019:169:169:489:4810:4610:4613:0813:0918:1418:1618:3918:4117:5818:51בוליביה, לה-פס )ח(

5:405:478:108:239:429:4511:0511:0814:2914:2921:5521:5022:4322:3621:3322:57בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:425:498:168:279:439:4611:0611:0814:2914:2921:5421:4822:4122:3421:3122:54בלגיה, בריסל )ק(

6:496:488:558:559:299:2810:2510:2512:4212:4317:4017:4318:0218:0417:2018:14ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:366:348:438:439:169:1610:1210:1212:3012:3117:2517:2817:5117:5317:0918:03ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:565:037:237:388:599:0310:2310:2513:4713:4721:1721:1122:0321:5620:5522:17בריטניה, לונדון )ק(

4:545:027:147:159:029:0610:2710:3013:5613:5621:3421:2822:2722:1921:1422:42בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:575:057:127:289:029:0610:2710:3013:5313:5321:2821:2222:1722:0921:0322:31גרמניה, ברלין )ק(

5:285:358:078:169:279:3110:5010:5214:1114:1121:3321:2822:1922:1221:1122:32גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:556:538:588:589:329:3210:2710:2712:4312:4317:3817:4117:5818:0017:1518:10דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:086:108:508:529:249:2510:3210:3313:1713:1819:2019:1919:4619:4519:0119:55הודו, מומבאי )ח(

6:056:078:478:489:219:2210:2810:2913:1313:1419:1519:1419:4119:4018:5719:50הודו, פונה )ח(

4:585:047:457:518:528:5510:1210:1413:2813:2920:4020:3521:2221:1620:1821:33הונגריה, בודפשט )ק(

4:384:437:297:338:208:239:379:3812:4312:4419:3319:3020:0820:0419:1320:19טורקיה, איסטנבול )ח(

6:126:169:039:069:499:5211:0411:0614:0714:0820:4920:4621:2221:1920:2921:32יוון, אתונה )ק(



רעי

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת דברים - 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
5:215:278:098:149:139:1710:3410:3613:4913:5020:5920:5421:4021:3520:3721:52מולדובה, קישינב )ק(

6:056:078:478:499:219:2210:2910:3013:1413:1519:1819:1719:4419:4318:5919:53מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:027:579:329:3010:1710:1511:0511:0313:0613:0617:0917:1517:4417:5016:5618:03ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:165:198:028:058:408:429:519:5312:4412:4419:0219:0119:3019:2818:4319:40נפאל, קטמנדו )ח(

4:555:007:467:508:358:389:519:5312:5712:5719:4419:4120:1820:1519:2120:28סין, בייג'ין )ח(

7:047:059:349:3510:0510:0611:0811:0913:4113:4119:1619:1619:4019:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

4:284:356:427:038:338:379:5710:0013:2313:2320:5420:4821:4521:3720:3121:59פולין, ורשא )ק(

6:306:308:498:499:209:2010:1910:2012:4412:4417:5817:5918:2218:2317:4118:33פרו, לימה )ח(

6:026:078:518:569:529:5511:1111:1414:2514:2521:3021:2622:1022:0421:0822:21צרפת, ליאון )ק(

5:596:058:438:509:569:5911:1711:1914:3614:3621:5521:4922:3622:3021:3122:49צרפת, פריז )ק(

5:515:528:238:248:548:559:589:5912:3312:3418:1318:1418:3718:3717:5618:47קולומביה, בוגוטה )ח(

5:475:528:378:429:339:3610:5110:5314:0114:0121:0220:5821:3621:3220:3821:47קנדה, טורונטו )ק(

5:175:228:068:119:069:0910:2510:2713:3813:3920:4420:3921:2221:1720:2121:33קנדה, מונטריאול )ק(

5:415:448:308:339:149:1610:2710:2913:2713:2720:0119:5920:3220:2919:4120:42קפריסין, לרנקה )ק(

4:334:417:027:028:458:5010:1210:1513:4413:4421:2921:2222:2722:1721:0622:43רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:014:096:356:368:168:209:439:4713:1813:1821:1321:0622:1021:5920:4522:27רוסיה, מוסקבה )ח(

4:374:427:247:308:308:339:509:5213:0613:0620:1620:1220:5820:5219:5521:09רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:415:478:288:349:349:3710:5410:5714:1114:1121:2721:2222:0321:5821:0022:15שוויץ, ציריך )ק(

5:575:598:368:379:089:1010:1510:1612:5612:5618:5018:5019:1519:1418:3219:24תאילנד, 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

            
 



תפלת הדרךבער

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:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
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
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www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 

Dvar  Malchus
Issue # 00793
11/07/2021

P.P.
שולם
1949

תל אביב

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 


	סדר הנחת תפילין
	מזמורי תהלים
	מפתח כללי
	מאמר - ד"ה חזון ישעינו ה'תש"ל
	התוועדות - ש"פ דברים ה'תש"ל
	לקוטי שיחות - כרך יט
	פרשת דברים, א
	פרשת דברים, ב

	ילקוט לוי יצחק
	ילקוט גאולה ומשיח
	חומש יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	תניא יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	היום יום
	הלכה יומית לעיון ברמב"ם
	רמב"ם - שלושה פרקים ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - פרק אחד ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - ספר המצוות
	נביאים
	כתובים
	משניות
	עין יעקב
	גמרא - מסכת סוכה
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלשי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	מדרש רבה למגילת איכה
	מתורת רבותינו נשיאי חב"ד
	שולחן ערוך עם הערות וציונים
	שולחן ערוך לפי לוח "רב יומי"
	לקוטי תורה
	תורת חיים
	דרך מצותיך
	תורת שמואל - תרל"ב
	ספר המאמרים - תרנ"ז
	ספר המאמרים - אידיש (מתורגם)
	ספר השיחות - ה'תש"ד בלה"ק
	ספר הזכרונות - פרק ס"ו
	אגרות קודש - כ"ק אדמו"ר הריי"צ

	רמב"ם - הלכות בית הבחירה
	חומש לקריאה בציבור
	ביאורים לפרקי אבות
	לוח זמנים
	תפילת הדרך



