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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

]צום העשירי יהפך בקרוב לששון. ולשמחה, ה'תשכ"א[

... ומזכירני זה פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר - שסיפר שבעת התחילו בעניני מסחר, בקש -בתור 

פ"נ - מכ"ק אביו אדמו"ר "ער זאל ניט האבען די בעלי בתעשע הנחות", והוסיף בסיפורו לי, בע"ב-

הנחות מזוהמות הן כמובן בדקות, שהרי הדברים אמורים בבע"ב שומרי תורה ומצוה במילואם, אלא 

שכביאור החסידות - נמצאים במצרים, מצרים וגבולים, כל משך חייהם, דכל משך חייהם היום הוא 

כהאתמול, והמחר - כהיום, ואפילו המחר שלאחר זמן, ולא עוד אלא ששאיפה לשינוי-הרי זה ענינו של 

משוגע בעיניהם, ז.א. חוץ למסגרת שכל הבריא.

וכמה מאירים דברי רבנו הזקן בספר התניא שלו, שבלשון המשנה בכל דור ודור חייב אדם 

לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, הוסיף רבנו הזקן המלות "ובכל יום ויום".
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‡¯˜iÂ ואּגידה האספּו וּיאמר ּבניו אל יעקב «ƒ¿»ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבאחרית  אתכם יקרא אׁשר את ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָלכם

ז"ל 1הּימים  רּבֹותינּו ּופירׁשּו יעקב 2, ּבקׁש , ְֲִִֵֵֵַַַַָֹ

ׁשכינה. מּמּנּו ונסּתּלקה הּימין, קץ לבניו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלגּלֹות

ּׁשּכתב  מה על [ׁשּנֹוסף רׁש"י ּבפירּוׁש הּוא ְְִֵֵֶֶַַַַָָוכן

כּו' סתּומה זֹו ּפרׁשה לּמה הּפרׁשה, ְְְַַַָָָָָָָָָָּבהתחלת

מּמּנּו, ונסּתם לבניו הּקץ את לגּלֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבקׁש

ּומבאר  מֹוסיף אּגב', ּכב'דר ּכאן ְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשהּובא

הּכתּוב  ּבפירּוׁש העקרי, ּבמקֹומֹו יֹותר ְְְִִִִִֵֵַָָָָּבפרטּיּות

ונסּתּלקה  הּקץ את לגּלֹות ּבקׁש לכם"], ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"ואּגידה

אחרים  ּדברים אֹומר והתחיל ׁשכינה, .3מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָ

הּקץ) את לגּלֹות (ׁשּבקׁש זה ׁשענין לֹומר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָויׁש

("אּגידה  הּגדה לׁשֹון ּכאן ּׁשּכתּוב מּמה ְִִֶַַַָָָָָָמּובן

ּדוקא. ְֶַָָלכם")

ׁשּיצאּוÌÈ„˜‰·eב) הּביכלא ּבאחד המבאר ¿«¿ƒְְְְִֶַַַַָָָֹ

(וכּנראה  החרּות אל הּׁשביה ְְְִִִֵֶֶַַַָמן

מהר"ׁש אדמֹו"ר  ׁשל "נחמּו" ּדּבּור ֿהּמתחיל הּמאמר מיּוסד זה ),4ׁשעל ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ

והּגדה  ואמירה ּדּבּור לׁשֹונֹות, ג' יׁש הּדּבּור ּבּזהר 5ׁשּבענין ואמרּו ׁשּזהּו6, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּדחכמתא  מילין הּוא - 'הּגדה' לׁשֹון ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל [ּולהעיר,7'ּכלל' ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

כּו' ּדנּגיד ּדינּור נהר ּכמֹו המׁשכה, מּלׁשֹון ּגם הּוא על 8ׁש'הּגדה' ׁשּמֹורה , ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּדחכמתא, מילין הּוא 'הּגדה' ׁשּלׁשֹון וזהּו ּומקֹורֹו, מּׁשרׁשֹו הענין ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהמׁשכת

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו כּו'. ּומקֹורּה מּׁשרׁשּה החכמה המׁשכת ענין 9ׁשהּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

החכמה  מּבחינת ("מּגיד") ההמׁשכה ענין ׁשהּוא אחרית, מראׁשית ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהּמּגיד

("אחרית") הּמלכּות לבחינת לבניו 10("ראׁשית") ׁשאמר מּיעקב היא והראיה ,[ ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

לׁשֹון  ונאמר הּקץ, להם לגּלֹות ׁשרצה ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו גֹו', לכם" ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ"ואּגידה
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d"kyz'dו ,zah c"i ,igie t"y

ּדחכמתא. מילין הּוא 'הּגדה' לׁשֹון ּכי ְְְִִִַַָָָָָָָ'הּגדה',

ּבּזהר  'הּגדה'11ואמרּו ּדוקא מה מּפני הּטעם ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָֹ

"ואּגידה" ּבתבת ּכי ּדחכמתא, מילין על ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָמֹורה

ּדּלים  ּגֹומל ׁשהּוא ּדל"ת, ּגימ"ל אֹותּיֹות ,12יׁש ִִִֵֵֶֶֶַָ

מתחיל  חסדים ּגמילּות ולכן הׁשּפעה, ְְְְְֲִִִֵַַָָָָלׁשֹון

וגם  הׁשּפעה, ּבחינת ׁשהּוא ׁשם על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבגימ"ל

מתחיל  הׁשּפעה ּבחינת ּכן ּגם ׁשהיא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּגאּולה

ּוכתיב  אׁשר 13ּבגימ"ל, ּכל ּכעל גֹו' ה' חסדי  ְְְְֲִִֵֶֶַַָ

ודל"ת  הׁשּפעה. ּבחינת הּוא ׁשגימ"ל גֹו', ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָּגמלנּו

ולי  "דּלֹותי ּדוד ׁשאמר ׁשּזהּו מקּבל, ּבחינת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּוא

ׁשּכתּוב 14יהֹוׁשיע" ּוכמֹו אני,15, ואביֹון עני ּכי ְְְְִִִִֶֶַָָָ

לית  ּדוד ) מדרגת הּמלכּות, (ספירת סיהרא ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָּכי

ּכלּום  מּגרמּה הּוא 16לּה ׁשּב"אּגידה" והּיּו"ד . ְְְְִִֶַַַָָָ

"אּגידה" ּתבת ולכן כּו'. הּמׁשּפיע יסֹוד ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָּבחינת

יעקב  ׁשאמר וזהּו ּדחכמתא. מילין על ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹמֹורה

ּוממׁשי ּדחכמתא. מילין ׁשהּוא לכם", ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ"ואּגידה 

מילין  ׁשהן ׁשּבּתֹורה אּגדה ּדברי ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבאר,

הּתֹורה  ּפנימּיּות ּבחינת ׁשהיא ּביֹותר, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָּדחכמתא

סתימא ּבבחינת ׁשהם ּדרזין לרזין ּדכל (ועד ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה וזהּו רצֹונ17סתימין). , ְְְְְִִֵֶֶַַַָ

הּגדה, למֹוד העֹולם, והיה ׁשאמר מי ְְִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּכיר

והינּו, כּו', הּקּב"ה את מּכיר אּתה ּכ ְְִִֶֶַַַַָָָָׁשּמּתֹו

הּתֹורה  ּפנימּיּות ּבחינת הּוא .18ׁש'הּגדה' ְְִִִֶַַַָָָ

ÔÈÚ‰Â ּדּבּור 19ּבזה ׁשּבין מהחלּוקים ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְִִִִֵֵֵֶֶַָ

אפׁשר  ואמירה ׁשּדיּבּור והּגדה, ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָאמירה

ׁשהּוא  הּדּבּור ּכי הּנפׁש, מחיצֹונּיּות רק ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַׁשּיהיּו

ואחד  ּבּפה "אחד ׁשל ּבאֹופן להיֹות יכֹול ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָּבּפה,

יכֹולה 20ּבּלב" ּבּלב, ׁשהיא אמירה ואפילּו , ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

רצֹונֹו אמּתית היפ הּנפׁש, ּפנימּיּות היפ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַלהיֹות

ּברמּב"ם  אֹותֹו21[וכּמבאר ׁשּכֹופין ההלכה טעם ְְְֲִֶַַַַַַָָָָֹ
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שם.11) א.12)פרשתנו קד, ז.13)שבת סג, ו.14)ישעי' קטז, כב.15)תהלים קט, סהמ"צ 16)שם וראה סע"א. קפא, זח"א

פ"ב. מלך מינוי מצות ראה 17)להצ"צ ז. סי' המצות במנין רמב"ן ה"ב. פ"ב לאדה"ז תורה תלמוד הל' כב. יא, עקב ספרי

ס"ד. קנו סי' אדה"ז שו"ע ספכ"ט. אדר"נ סתל"ד. עקב פ' חינוך א.18)ג"כ שפג, שם אוה"ת גם לקמן 19)ראה הבא בכל

זה). (ממאמר ואילך 168 ע' שם לקו"ש ראה א.20)- מט, ב"מ ב. קיג, ספ"ב.21)פסחים גירושין הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‰fa e¯Ó‡Â11‡˜Âc ‰Ó ÈtÓ ÌÚh‰הביטוי'‰„b‰' מתוך ¿»¿«…««««ƒ¿≈««¿»«»»

והגדה) אמירה (דיבור, דיבור של הביטויים ÔÈÏÈÓשלושת ÏÚ ‰¯BÓ∆«ƒƒ
,˙"Ïc Ï"ÓÈb ˙Bi˙B‡ LÈ "‰„Èb‡Â" ˙·˙a Èk ,‡˙ÓÎÁc¿»¿¿»ƒ¿≈«¿«ƒ»≈ƒƒ∆»∆

‡e‰L המילים של התיבות ÌÈlcראשי ÏÓBb12,‰ÚtL‰ ÔBLÏ , ∆≈«ƒ¿«¿»»
ÏÈÁ˙Ó ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ¬»ƒ«¿ƒ
˙ÈÁa ‡e‰L ÌL ÏÚ Ï"ÓÈ‚a¿ƒ∆«≈∆¿ƒ«

‰ÚtL‰,חסד של Ì‚Âנתינה «¿»»¿«
˙ÈÁa Ôk Ìb ‡È‰L ‰Ïe‡b¿»∆ƒ«≈¿ƒ«
,Ï"ÓÈ‚a ÏÈÁ˙Ó ‰ÚtL‰«¿»»«¿ƒ¿ƒ∆

·È˙Îe13Ïk ÏÚk 'B‚ '‰ È„ÒÁ ¿ƒ«¿≈¿«»
Ï"ÓÈ‚L ,'B‚ eÏÓb ¯L‡¬∆¿»»∆ƒ∆

‰ÚtL‰ ˙ÈÁa ‡e‰.נתינה ¿ƒ««¿»»
Ïa˜Ó ˙ÈÁa ‡e‰ ˙"Ï„Â את ¿»∆¿ƒ«¿«≈

וההשפעה, Ó‡L¯הנתינה e‰fL∆∆∆»«
„Âc עצמו ÈÏÂעל È˙Bl„" »ƒ«ƒ¿ƒ

"ÚÈLB‰È14·e˙kL BÓÎe ,15 ¿ƒ«¿∆»
,È‡ ÔBÈ·‡Â ÈÚ Èk לכך והטעם ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ

לשונות  עצמו על אמר המלך שדוד

הוא מקבל, בחינת עניות, של Èkƒאלו
‡¯‰ÈÒהירח,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ) ƒ¬»¿ƒ«««¿

dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏ („Âc ˙‚¯„Ó«¿≈«»ƒ≈»ƒ«¿»
ÌeÏk16,עצמה משל כלום לה אין ¿

מהשמש, שלה האור כל את ומקבלת

ואור  תוכן לה אין המלכות ספירת וכך

אורה  את מקבלת והיא עצמה משל

ממנה. שלמעלה »¿ei‰Â"„מהספירות
˙ÈÁa ‡e‰ "‰„Èb‡"aL∆¿«ƒ»¿ƒ«

'eÎ ÚÈtLn‰ „BÒÈ כמבואר ¿««¿ƒ«
היא  היסוד שספירת וחסידות בקבלה

בין  וההתחברות ההתקשרות עניין

מיסוד  שלמעלה (הספירות המשפיע

המלכות) (ספירת והמקבל ומלכות)

ההשפעה. z·˙לצורך ÔÎÏÂ¿»≈≈«
ÔÈÏÈÓ ÏÚ ‰¯BÓ "‰„Èb‡"«ƒ»»«ƒƒ

‡˙ÓÎÁc והתגלות המשכת ¿»¿¿»
הראשונה, מהספירה החל הספירות

ÚÈ˜·החכמה. ¯Ó‡L e‰ÊÂ לבניו ¿∆∆»««¬…
‡e‰L ,"ÌÎÏ ‰„Èb‡Â" רצונו ¿«ƒ»»∆∆

להם  ÓÎÁc˙‡.לגלות ÔÈÏÈÓƒƒ¿»¿¿»
,¯‡·Ï CÈLÓÓe,הנזכר במאמר «¿ƒ¿»≈

‰¯BzaL ‰„b‡ È¯·c LiL∆≈ƒ¿≈«»»∆«»

,¯˙BÈa ‡˙ÓÎÁc ÔÈÏÈÓ Ô‰L במיוחד נעלים חכמה דברי כלומר, ∆≈ƒƒ¿»¿¿»¿≈
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡È‰L שהוא התורה של והסוד הפנימי החלק ∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»

הגלוי מהחלק יותר חכמה' ÔÈÊ¯c'דברי ÔÈÊ¯Ï „ÚÂ)סודות Ì‰Lסודי ¿«¿»ƒ¿»ƒ∆≈
ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎc ‡ÓÈ˙Ò ˙ÈÁ·a סתומים הם מהותם שמצד דברים ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»¿ƒƒ

מגילוי  למעלה Ó‰ונעלמים, e‰ÊÂ .(¿∆«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M17, ∆»¿«≈«

‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓ ¯ÈkzL EBˆ¿̄¿∆«ƒƒ∆»«¿»»
,ÌÏBÚ‰ לידיעה לזכות ברצונך אם »»

באלוקות  ‰b„‰,והכרה „BÓÏ¿«»»
בענייני  העוסקת התורה פנימיות

ÈkÓ¯אלוקות, ‰z‡ Ck CBznL∆ƒ»«»«ƒ
,eÈ‰Â ,'eÎ ‰"aw‰ מזה ‡˙ ∆«»»¿«¿

ÈÁa˙מובן  ‡e‰ '‰„b‰'L∆«»»¿ƒ«
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt18, שממשיך כפי ¿ƒƒ«»

ומפרט.

‰Êa ÔÈÚ‰Â19,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
ÌÈ˜eÏÁ‰Ó ההבד ÔÈaLליםאחד ≈«ƒƒ∆≈

לנושא  הנזכרים הביטויים שלושת

b‰Â„‰,הדיבור ‰¯ÈÓ‡ ¯eacƒ¬ƒ»¿«»»
¯LÙ‡ ‰¯ÈÓ‡Â ¯eaÈcL ייתכן ∆ƒ«¬ƒ»∆¿»

LÙp‰ ˙eiBˆÈÁÓ ˜¯ eÈ‰iL∆ƒ¿«≈ƒƒ«∆∆
הנפש, לפנימיות ביטוי יתנו Èkƒולא

ÏBÎÈ ,‰ta ‡e‰L ¯eac‰«ƒ∆«∆»
‰ta „Á‡" ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆∆»«∆

"·la „Á‡Â20 אומר כשהאדם ¿∆»«≈
לדבר  מתכווין הוא ובליבו אחד דבר

ביטוי  רק הוא שלו שהדיבור כך אחר,

בפנימיות  ואילו הנפש, חיצוניות של

אפילו  או אחרים דברים יש הנפש

והפכיים, ‡ÈÓ¯‰סותרים eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¬ƒ»
·la ‡È‰L בפה בדיבור רק ולא ∆ƒ«≈

לפנימיות  קרוב יותר הלב שלכאורה

היא גם BÈ‰Ï˙הנפש, ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿
CÙÈ‰ ,LÙp‰ ˙eiÓÈt CÙÈ‰≈∆¿ƒƒ«∆∆≈∆
¯‡·nÎÂ] BBˆ¯ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ¿¿«¿…»

Ì"aÓ¯a21גירושין ÌÚËבהלכות »«¿«««
B˙B‡ ÔÈÙBkL ‰ÎÏ‰‰ מי את «¬»»∆ƒ

כשר  הגט והרי לאשתו גט לתת שחייב

הבעל, של ומרצונו מדעתו ניתן אם רק

ומסרב, גט לתת חייב הוא ואם

אותו ¯Bˆ‰מכריחים ¯Ó‡iL „Ú«∆…«∆
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ז 'eb mkl dcib`e etq`d xn`ie eipa l` awri `xwie

(ולכן  אנסֹו ׁשּיצרֹו לפי אני, רֹוצה ׁשּיאמר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹעד

האמּתי  הרצֹון אבל לעברה), ּומתאּוה ְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָרֹוצה

יׂשראל  מּבני ואחד אחד ּכל ׁשל נפׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבפנימּיּות

זה  ועלֿידי העליֹון, רצֹון ּכפי לעׂשֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַָהּוא

הנעׂשה  ּורצֹונֹו האֹונס מבּטלים אֹותֹו, ְְְֲִִֶֶֶַַַָׁשּכֹופין

נפׁשֹו. ּבפנימּיּות ּׁשחפץ מה ועֹוׂשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָעלֿידיֿזה,

רֹוצה" "איני ׁשאמירתֹו ּבמּוחׁש רֹואים ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָוהרי

ּבּפה  "אחד ׁשל ּבאֹופן אינּה הּכפּיה), ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ(לפני

לעׂשֹות  רצה לא ּבלּבֹו ּגם ּכי ּבּלב", ְְֲִִֵֶַַַָָָֹואחד

ז"ל  חכמינּו חֹומד),22(ּובלׁשֹון והּלב רֹואה העין ְְֲִִֵֵֵַַַָָָ

אבל  הּלב, חיצֹונּיּות מּצד ּבאה זֹו ׁשאמירה ֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָאּלא

רצֹונֹו לעׂשֹות ּתמיד רֹוצה לּבֹו ְְֲִִִִִֶַָּבפנימּיּות

ּבאה  ׁשהיא 'הּגדה', מהּֿׁשאיןּֿכן ,[ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיתּבר

ׁש'הּגדה' ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּלב. ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּפנימּיּות

מילין  ׁשל ענינם ּכי ּדחכמתא, מילין ְְְְְִִִִִִֶַָָָָהינּו

ּפנימ ּיּות - ׁשהן ּדחכמתא - ּדאֹוריתא (ו'סתים') ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָ

ׁשל  (ו'סתים') הּפנימּיּות את ּומגּלֹות  ְְְְְִִִֶֶַַַָהּמעֹוררֹות

הּקּב"ה,23הּנׁשמה  ׁשל ה'הּגדה' ּבענין הּוא וכן . ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ

אֹורֿאיןֿסֹוף  ּפנימּיּות המׁשכת הּוא ְְִִֵֵֶַַָָׁשּפירּוׁשּה

לימּוד  ׁשעלֿידי  הּנ"ל רז"ל ּוכמאמר ְְְֲִִֵֶַַַַַַַּבגילּוי,

הּקּב"ה  את מּכיר אּתה 'הּגדה') (מּלׁשֹון ְִִֶַַַַַָָָָָָָאּגדה

ּומתּגּלה  מאיר הּתֹורה) (ּפנימּיּות ּבאּגדה ּכי ְְִִִִִֵֶַַַַָָָכּו',

ּובזה  ּדקּודׁשאּֿברי ֿהּוא. (ו'סתים') ְְְְְִִִִִֶָָָמּפנימּיּות

ּגּופא  "ואּגידה" ׁשּבתבת ׁשּבקׁש24יּובן מרּומז ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּביֹותר, ּפנימי ענין לבניו לגּלֹות להּגיד, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹיעקב

ּתכלית  ׁשל הּגילּוי הּוא ׁשענינֹו הּימין, ְְִִִִֵֶֶַַַָָקץ

ו'סתים' ּדנׁשמה ס'תים' ּגילּוי - והּפנימי ְְְְִִִִִִַַָָָָָהּסתּום

ּדאֹוריתא. 'סתים' עלֿידי ְְְְְְִִֵַַָָָּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא

יעקב,‡Cג) ׁשל עיניו ראֹות ּכפי הּוא זה ּכל «ְְֲִֵֶֶַָָֹ

ּבעֹולמֹו, ׁשעמדּו ּכפי ּבניו את ְְְְִִֶֶֶָָָָׁשּבראֹותֹו

מסּוימת) הכנה (לאחרי ראּויים ׁשהם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָחׁשב

ׁשחׁשב  מּזה [ּובמּכלֿׁשּכן הּקץ את להם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיגּלה
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ב.22) פ"י, במדב"ר וראה שם. אבןֿעזרא לט. טו, שלח ג.23)פירש"י ה, ויקרא שרש"י 24)לקו"ת ביותר יומתק ועפ"ז

לכם". "ואגידה התיבות על זה ענין מפרש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡,כשר הגט בכפייה זאת שאמר (ÔÎÏÂולמרות BÒ‡ B¯ˆiL ÈÙÏ ¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬»¿»≈

(‰¯·ÚÏ ‰e‡˙Óe ‰ˆB¯,בלבד חיצוני דבר היא רוצה שאינו ואמירתו ∆ƒ¿«∆«¬≈»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL BLÙ ˙eiÓÈÙa ÈzÓ‡‰ ÔBˆ¯‰ Ï·‡¬»»»»¬ƒƒƒ¿ƒƒ«¿∆»∆»¿∆»

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÈÙk ˙BNÚÏ ‡e‰ Ï‡¯NÈ ÈaÓ התורה לפי ואם ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬¿ƒ¿»∆¿
נעשה  הדבר לאשתו, גט לתת חייב הוא

והפנימי, האמיתי Ê‰רצונו È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆
ÌÈÏh·Ó ,B˙B‡ ÔÈÙBkL∆ƒ¿«¿ƒ

ÒB‡‰אנסו הרע BBˆ¯eשיצרו »∆¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚ‰ לו וגורם ««¬∆«¿≈∆

התורה, כהוראת לעשות לסרב

‰NBÚÂ דבר של Ó‰בסופו ¿∆«
È¯‰Â .BLÙ ˙eiÓÈÙa ıÙÁM∆»≈ƒ¿ƒƒ«¿«¬≈
B˙¯ÈÓ‡L LÁeÓa ÌÈ‡B¯ƒ¿»∆¬ƒ»
,(‰iÙk‰ ÈÙÏ) "‰ˆB¯ ÈÈ‡"≈ƒ∆ƒ¿≈«¿ƒ»
‰ta „Á‡" ÏL ÔÙB‡a dÈ‡≈»¿∆∆∆»«∆

,"·la „Á‡Â אכן בפה סירובו אלא ¿∆»«≈
ליבו  וכוונות מחשבותיו את תואם

שעה, Ï‡באותה BaÏa Ìb Èkƒ«¿ƒ…
eÈÓÎÁ ÔBLÏ·e) ˙BNÚÏ ‰ˆ»̄»«¬ƒ¿¬»≈

Ï"Ê22·l‰Â ‰‡B¯ ÔÈÚ‰ «»«ƒ»¿«≈
„ÓBÁ לעשות רצון שייתכן הרי ≈

בלב  גם זה ),עבירה הרי ולכאורה

מבואר  כך ועל הנפש בפנימיות קשור

הנפש  מפנימיות זה אין שבאמת כאן

„vÓ ‰‡a BÊ ‰¯ÈÓ‡L ‡l‡∆»∆¬ƒ»»»ƒ«
·l‰ ˙eiBˆÈÁ מדובר עצמו בלב ƒƒ«≈

לעומק  קשור שלא חיצוני ברובד

הנפש, eiÓÈÙa˙ופנימיות Ï·‡¬»ƒ¿ƒƒ
‰ˆB¯ BaÏיהודי בכל ÈÓz„כל ƒ∆»ƒ

C¯a˙È],זמן BBˆ¯ ˙BNÚÏ«¬¿ƒ¿»≈
‡È‰L ,'‰„b‰' ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»»∆ƒ

ו'אמירה' ל'דיבור' ««a‡‰בניגוד
.·l‰ ˙eiÓÈtÓƒ¿ƒƒ«≈
¯‰fa ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ והובא ¿∆«∆»«…«

ÔÈÏÈÓלעיל eÈ‰ '‰„b‰'L∆«»»«¿ƒƒ
ÔÈÏÈÓ ÏL ÌÈÚ Èk ,‡˙ÓÎÁc¿»¿¿»ƒƒ¿»»∆ƒƒ
˙eiÓÈt - ‡˙ÓÎÁc¿»¿¿»¿ƒƒ

‡˙È¯B‡c ('ÌÈ˙Ò'Â) החלק ¿»ƒ¿«¿»
- התורה של והנעלם ≈∆Ô‰Lהנסתר

הסוד  שבתורת החכמה דברי

˙‡ ˙Bl‚Óe ˙B¯¯BÚn‰«¿¿¿«∆
(ÌÈ˙ÒÂ) ˙eiÓÈt‰ הנסתר החלק «¿ƒƒ¿»ƒ

‰ÓLp‰והנעלם ÏL23. ∆«¿»»

,‰"aw‰ ÏL '‰„b‰'‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ הקדושֿברוךֿהוא כאשר ¿≈¿ƒ¿«««»»∆«»»
'הגדה' של באופן לדיבור שנמשל אלוקי אור ומגלה «≈∆dLe¯ÈtLממשיך

ÈeÏÈ‚a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ אור והארת המשכת «¿»«¿ƒƒ≈¿ƒ
נסתרות, הן כלל שבדרך ופנימיות נעלות מדרגות ¯Ï"Êאלוקי ¯Ó‡ÓÎe¿«¬«««

‰„b‡ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚL Ï"p‰««∆«¿≈ƒ«»»
('‰„b‰' ÔBLlÓ) פנימיות היינו ƒ¿«»»

אלוקות  בענייני העוסקת ,התורה
,'eÎ ‰"aw‰ ˙‡ ¯ÈkÓ ‰z‡«»«ƒ∆«»»

˙eiÓÈt) ‰„b‡a Èk וסודות ƒ««»»¿ƒƒ
‰lb˙Óe ¯È‡Ó (‰¯Bz‰«»≈ƒƒ¿«∆

('ÌÈ˙Ò'Â) ˙eiÓÈtÓ אלוקי אור ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
ונעלם  e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ‡נעלה

הקדושֿברוךֿהוא  .של
˙·˙aL Ô·eÈ ‰Ê·e במילה »∆»∆¿≈«

‡Ùeb "‰„Èb‡Â"24 עצמה ¿«ƒ»»
,„Èb‰Ï ·˜ÚÈ L˜aL ÊÓe¯Ó¿»∆ƒ≈«¬…¿«ƒ
'הגדה', בגדר שהם דברים לבניו לומר

ÈÓÈtהיינו  ÔÈÚ ÂÈ·Ï ˙Bl‚Ï¿«¿»»ƒ¿»¿ƒƒ
,¯˙BÈa היינו ש'הגדה ' לעיל כמבואר  ¿≈

והעניין  הנפש, מפנימיות דברים גילוי

היינו  'להגיד', יעקב שביקש הפנימי

הוא, ולגלות ‰ÔÈÓi,להמשיך ı≈̃«»ƒ
ÏL ÈeÏÈb‰ ‡e‰ BÈÚL∆ƒ¿»«ƒ∆

ÈÓÈt‰Â Ìe˙q‰ ˙ÈÏÎz הדבר «¿ƒ«»¿«¿ƒƒ
- פנימי והכי נעלם ÈeÏÈbƒהכי

'ÌÈ˙Ò'Â ‰ÓLc 'ÌÈ˙Ò'»ƒƒ¿»»¿»ƒ
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c לגלות ¿¿»¿ƒ

פנימיים  הכי החלקים את ולהמשיך

 ֿ הקדוש ושל הנשמה של נעלמים והכי

והמשכת È„ÈŒÏÚברוךֿהוא גילוי «¿≈
‡˙È¯B‡c 'ÌÈ˙Ò' הכי החלקים »ƒ¿«¿»

התורה. של נעלמים והכי פנימיים

‰Ê Ïk C‡ יעקב ‚) של הרצון «»∆
והנעלמים  הפנימיים הדברים את לגלות

ÂÈÈÚהללו  ˙B‡¯ ÈÙk ‡e‰¿ƒ¿≈»
B˙B‡¯aLההבנה  ,·˜ÚÈ ÏL∆«¬…∆ƒ¿

BÓÏBÚa e„ÓÚL ÈÙk ÂÈa ˙‡∆»»¿ƒ∆»¿¿»
הנעלה  בעולם קיימים שהם כפי

עצמו, יעקב של יעקב LÁ·והפנימי »«
Ì‰Lיעקב (È¯Á‡Ïבני ÌÈÈe‡¯ ∆≈¿ƒ¿«¬≈

Ì‰Ï ‰l‚iL (˙ÓÈeÒÓ ‰Î‰¬»»¿∆∆∆¿«∆»∆
‰fÓ ÔkLŒÏkÓ·e] ıw‰ ˙‡∆«≈¿ƒ»∆≈ƒ∆

·LÁL יעקבÚ‚Ba eÏÈÙ‡ ∆»«¬ƒ¿≈«
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d"kyz'dח ,zah c"i ,igie t"y

נתּברר  ׁשּכבר לעׂשו ּבנֹוגע ּכבר 25אפילּו ולכן , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

גֹו' לי ויהי אמר ׁשּלכן הּגאּולה, להיֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָיכֹולה

הּמׁשיח 26וחמֹור  מל זה להם 27- ׁשאמר וזהּו ,[ ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(ּכֹולל  ּתתאּספּו ׁשּכאׁשר לכם", ואּגידה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ"האספּו

הּניצֹוצֹות  ּובירּור ּדאסיפת הענין )28ּגם ְֲִִִֵַַַַָָ

קץ  את לכם" (אגּלה) "אּגידה אזי ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָותתאחדּו,

מעמדם  מּצד אבל הּימים"). ("ּבאחרית ְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָָהּימין

ראּויים  היּו לא עצמם, יעקב ּבני ׁשל ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹּומּצבם

יעקב, מּמדרגת ּתחּתֹונה ּבמדרגה להיֹותם ,ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹלכ

לעיל  הּנזּכר רז"ל מאמר מהמׁש ,29וכּמּובן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָ

אמר: ׁשכינה, מּמּנּו ׁשּנסּתּלקה יעקב ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכׁשראה

לֹו אמרּו כּו'. ּפסּול ּבמּטתי יׁש חסֿוׁשלֹום ְְְְִִֵֶַָָָָׁשּמא

אמרּו: אחד. ה' אלקינּו ה' יׂשראל ׁשמע ְְְֱִֵֵֶַָָָָָֹּבניו:

אּלא  ּבלּבנּו אין ּכ אחד, אּלא ּבלּב ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּכׁשם

ּבכ"ף  ,ּכ כּו' ּכׁשם ׁשאמרּו ּגּופא ׁשּמּזה ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָאחד,

יעקב.30הּדמיֹון  מּמדרגת למּטה ׁשהיּו מּובן , ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּגמרא לׁשֹון ּדּיּוק לבאר 31יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵַָָָ

(ולא  ׁשכינה" מּמּנּו ְְְְִִִֶַָָֹ"נסּתּלקה

מּמּנּו נתּכּסה מּמּנּו32ׁשהּקץ נסּתם ),33אֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

ׁשּׁשֹוכנת  עלֿׁשם 'ׁשכינה', ְִֵֶֶֶֶַַָָׁשהּלׁשֹון

וזהּו34ּומתלּבׁשת  למּטה, ההמׁשכה על מֹורה , ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ

מבּקׁש ׁשעה ּבאֹותּה ׁשהּוא (מה מּמּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנסּתּלקה

לבניו  הּקץ זה 35לגּלֹות ּבענין להׁשּכין הּיכֹולת ( ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

עצמֹו, ׁשּיעקב והינּו, למּטה. - הּקץ ּגילּוי -ְְְְֲִֵֶַַַַַָֹ

 ֿ ּדאֹורֿאין (הּגילּוי יתּבר ׁשכינתֹו עליו ְְְְִִִֵֵַָָָָָָׁשרתה

להם  אמר (ׁשהרי לאחריֿכן ּגם ּברּוֿהּוא) ְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָסֹוף

ׁשּבׁשביל  נבּואה, עניני וכּמה ּכּמה ּומּיד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתיכף

הּקץ  וגם הּׁשכינה), הׁשראת להיֹות צריכה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָזה
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וישלח.25) ר"פ ו.26)תו"א לב, ואילך.27)וישלח 70 ע' ח"א לקו"ש וראה ו. פע"ה, ס"ע 28)ב"ר פרשתנו אוה"ת ראה

קסה. ס"ע פרשתנו להצ"צ הזהר ביאורי ג.29)שנח. פצ"ח, ב"ר וראה שם. ויקהל 30)פסחים סע"ד, פד, תצוה תו"א ראה

שפד). ע' תרכ"ז (סה"מ הנ"ל ישראל זכו מהיכן ד"ה אֿב. קסח, דא"ח עם סידור ג. שם.31)פז, בב"ר 32)פסחים כהלשון

הענין.33)שם. פרטי לפרש נחית לא שלכן ס"א), (כנ"ל אגב כבדרך הובא ששם הפרשה, בהתחלת רש"י תניא 34)כלשון

ב). (נז, עה"פ.35)פמ"א תמימה בתורה פי' עד"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂNÚÏ הקדושה היפך של לצד a˙¯¯ששייך ¯·kL25 הטוב בו ונפרד ¿≈»∆¿»ƒ¿»≈

לקדושה, אותו להעלות ואפשר BÈ‰Ï˙מהרע ‰ÏBÎÈ ¯·k ÔÎÏÂ¿»≈¿»¿»ƒ¿
‰Ïe‡b‰,השלמהÔÎlL יעקב מחרן כאשר ששב לאחר עשו עם נפגש «¿»∆»≈

¯Ó‡ לעשו יעקב¯BÓÁÂ 'B‚ ÈÏ È‰ÈÂ26ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê -27 »««¿ƒƒ«¬∆∆∆«»ƒ«
לבוא  עתיד ז"ל חכמינו דברי פי שעל

לפי כשהוא  ואם חמור, על רכוב

עשו  יעקב, של התברר ההבנה כבר

שבני  כלֿשכן לגאולה, מוכן והוא

הקץ  להם שיתגלה ראויים כבר ],יעקב
eÙÒ‡‰" Ì‰Ï ¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»«»∆≈»¿
¯L‡kL ,"ÌÎÏ ‰„Èb‡Â¿«ƒ»»∆∆«¬∆

eÙq‡˙z ביחדÌb ÏÏBk) המושג ƒ¿«¿≈«
את 'אסיפה' גם כולל זה בהקשר

¯e¯È·e ˙ÙÈÒ‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬ƒ«≈
˙BˆBˆÈp‰28 שנפלו הקדושה של «ƒ

יעקב למטה  בני על מוטל והיה

ו'לברר' ולהעלותם 'לאסוף' אותם

e„Á‡˙˙Âלקדושה  יעקב ) בני כל ¿ƒ¿«¬
(‡‚l‰)ביחד  ‰„Èb‡" ÈÊ‡ ,¬««ƒ»¬«∆

ÔÈÓi‰ ı˜ ˙‡ "ÌÎÏ»∆∆≈«»ƒ
Ï·‡ .("ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡a")¿«¬ƒ«»ƒ¬»
היה  לא יעקב שעה באותה למעשה

אמנם  כי לבניו הקץ את לגלות יכול

יעקב  של בעולמו הם יעקב שבני  כפי

ר  כבר הם שלו המבט אויים ומנקודת

אבל  אלה, נעלים »vÓƒ„לגילויים
·˜ÚÈ Èa ÏL Ì·vÓe Ì„ÓÚÓ«¬»»«»»∆¿≈«¬…

,ÌÓˆÚעדייןÌÈÈe‡¯ eÈ‰ ‡Ï «¿»…»¿ƒ
Ì˙BÈ‰Ï ,CÎÏ היו יעקב שבני כיוון ¿»ƒ¿»

‰BzÁz ‰‚¯„Óa נמוכה יותר ¿«¿≈»«¿»
·˜ÚÈ ˙‚¯„nÓ,עצמוÔ·enÎÂ ƒ«¿≈««¬…¿«»

¯kÊp‰ Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó CLÓ‰Ó≈∆¿≈«¬««««ƒ¿»
ÏÈÚÏ29·˜ÚÈ ‰‡¯LkL , ¿≈∆¿∆»»«¬…

‰ÈÎL epnÓ ‰˜lzÒpL ונמנע ∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ»
הקץ, את לגלות nL‡ממנו :¯Ó‡»«∆»

È˙hÓa LÈ ÌBÏLÂŒÒÁ באחד «¿»≈¿ƒ»ƒ
חלציי ‡e¯Óמיוצאי .'eÎ ÏeÒt¿»¿

Ï‡¯NÈ ÚÓL :ÂÈa BÏ שמע »»¿«ƒ¿»≈
'ישראל' הנקרא אבינו ‡e¯Óיעקב .„Á‡ '‰ eÈ˜Ï‡ התכוונו ‰' ובכך ¡…≈∆»»¿

לו: לומר יעקב ‡Á„בני ‡l‡ EaÏa ÔÈ‡L ÌLk מאמין בוודאי ואתה ¿≈∆≈¿ƒ¿∆»∆»
ה',באמונה  באחדות ‡Á„שלימה ‡l‡ eaÏa ÔÈ‡ Ck אנחנו וגם »≈¿ƒ≈∆»∆»

באמונה  ה' באחדות Ùeb‡שלימה,מאמינים ‰fnL עצמוe¯Ó‡L ∆ƒ∆»∆»¿
ÔBÈÓc‰ Û"Îa ,Ck 'eÎ ÌLk30 שלהם שהאמונה לאמונה היינו דומה ¿≈»¿»«ƒ¿

אותו  ממש לא היא אבל יעקב של

eÈ‰Lהדבר, Ô·eÓ יעקב בני »∆»
·˜ÚÈ ˙‚¯„nÓ ‰hÓÏ כפי ולא ¿«»ƒ«¿≈««¬…

למדרגתו  הגיעו כבר שהם חשב שיעקב

ממקור  אלוקי אור לגילוי וראויים

ונעלם. פנימי

˜eic ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈ƒ
‡¯Ób‰ ÔBLÏ31 ביקש שכאשר ¿«¿»»

הדבר  הקץ, את לבניו לגלות יעקב

מ  כינמנע epnÓמנו ‰˜lzÒ"ƒ¿«¿»ƒ∆
‡ÏÂ) "‰ÈÎLאמרוıw‰L ¿ƒ»¿…∆«≈

‡epnÓ32Bנתעלםqk˙‰עצמו  ƒ¿«»ƒ∆
epnÓ ÌzÒ33ÔBLl‰L ,( ƒ¿«ƒ∆∆«»

'‰ÈÎL',אלוקות השראת לגבי ¿ƒ»
˙ÎBML ÌLŒÏÚ ושורה נמצאת «≈∆∆∆

˙LaÏ˙Óe34,תחתונים בעולמות ƒ¿«∆∆
‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ‰¯BÓ הירידה ∆«««¿»»

האלוקות של «»¿hÓÏ‰,וההתגלות
epnÓ ‰˜lzÒpL e‰ÊÂ מיעקב ¿∆∆ƒ¿«¿»ƒ∆

‰ÚL d˙B‡a ‡e‰L ‰Ó)«∆¿»»»
ÂÈ·Ï ıw‰ ˙Bl‚Ï Lw·Ó35( ¿«≈¿««≈¿»»

ÔÈkL‰Ï ˙ÏBÎi‰ את להשרות «¿∆¿«¿ƒ
‰ıwהשכינה  ÈeÏÈb - ‰Ê ÔÈÚa¿ƒ¿»∆ƒ«≈

·˜ÚiL ,eÈ‰Â .‰hÓÏ -¿«»¿«¿∆«¬…
B˙ÈÎL ÂÈÏÚ ‰˙¯L ,BÓˆÚ«¿»¿»»»¿ƒ»
ŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÈeÏÈb‰) C¯a˙Èƒ¿»≈«ƒ¿≈
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ט 'eb mkl dcib`e etq`d xn`ie eipa l` awri `xwie

מּמּנּו נתּכּסה לא מּמּנּו36עצמֹו נסּתּלקה רק אּלא , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

הּקץ, ּבחינת ׁשל למּטה) הּגילּוי (ענין ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָה"ׁשכינה"

למּטה. הּקץ ּגילּוי ּולהמׁשי להׁשּכין הּכח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹׁשּזהּו

זה  ענין ז"ל חכמינּו מיחסים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָואףֿעלּֿפי ֿכן

(אף  ׁשכינה מּמּנּו נסּתּלקה ּבאמרם ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹליעקב,

לּׁשבטים, רק ׁשּנֹוגע ענין זה הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלכאֹורה

לכ זּכאין ּבניו היּו ׁשּלא ,37והוהֿליּהֿלמימר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ראּויים  ּבניו ׁשאין ּגּופא זה ּכי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָוכּיֹוצאּֿבזה),

ׁשּמצינּו ועלּֿדר ּבֹו. ּגם ירידה ּפעל הּקץ, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָלגילּוי

רד  ל הּקּב"ה לֹו ׁשאמר רּבנּו ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבמׁשה

ּבׁשביל  אּלא ּגדּולה ל נתּתי ּכלּום ,(מּגדּולת)ְְְְְְִִִִֶַָָָָ

הרי 38יׂשראל  ּכדבעי, אינם ׁשּבניֿיׂשראל וכיון , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָ

זֹו ירידה אמנם, ּבמׁשה. ּגם ירידה ּגֹורם ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹזה

ׁשּבקׁש לאחרי רק היתה ׁשכינה, מּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנסּתּלקה

היּו לפניֿזה ׁשּגם אף הּקץ, את להם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלגּלֹות

הּקץ. לגילּוי ראּויים היּו ׁשּלא ּומּצב ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹּבמעמד

מּׁשּיכּות  מּופׁשט ּבהיֹותֹו ּכי הּדבר, ְְְִִִַַַַָָָָוטעם

נֹוגע  מּצבם היה לא מּצבם, אֹודֹות ֲֵַַַַָָָָָָָָֹּומחׁשבה

הּקץ, את להם לגּלֹות ּכׁשּבקׁש ורק ּבֹו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָּופֹועל

ּגם  מּצבם ּפעל עּמהם, וקׁשר ׁשּיכּות לֹו יׁש ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאז

ׁשּמצינּו ועלּֿדר ׁשכינה. מּמּנּו ׁשּנסּתּלקה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָּבֹו,

מּכל  מּופׁשט היה ּבהר, ׁשּבעליתֹו רּבנּו, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבמׁשה

העֹולם  עם קׁשר לֹו היה ולא ּדלמּטה, ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָֹהענינים

ּובמדרגתֹו, ּבֹו העגל מעׂשה נגע לא ולכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹועניניו,

ׁשמיעה  עלֿידי זאת ׁשּידע מהּקּב"ה,39אף ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

גֹו' מּסכה" עגל להם ׁש"עׂשּו א40ׁשהֹודיעֹו . ִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

את  ראה ּגם ּולאחריֿזה ההר, מן ירד ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכאׁשר

ידיו  ׁשּכבדּו ועד הּדבר, ּבֹו נגע אזי ,41העגל, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָ

הּלּוחֹות 42וּיחר  את מּידיו וּיׁשל מׁשה .43אף ְִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

לכם ‡ÌÓד) ואּגידה ּדֿהאספּו ׁשהענין ּכיון »¿»ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
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epnÓ ‰qk˙36,עצמו epnÓמיעקב ‰˜lzÒ ˜¯ ‡l‡ ƒ¿«»ƒ∆∆»«ƒ¿«¿»ƒ∆

e‰fL ,ıw‰ ˙ÈÁa ÏL (‰hÓÏ ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ) "‰ÈÎL"‰«¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿«»∆¿ƒ««≈∆∆
‰hÓÏ ıw‰ ÈeÏÈb CÈLÓ‰Ïe ÔÈkL‰Ï Ák‰ עלה לא למעשה ולכן «…«¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ«≈¿«»

א  לגלות לבניו.בידו הקץ Ï"Êת eÈÓÎÁ ÌÈÒÁÈÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈¿«¬ƒ¬»≈«
‰Ê ÔÈÚ לגלות האפשרות חוסר של ƒ¿»∆

למטה הקץ את …¬»¿ÚÈÏ˜·,ו'להשכין'
‰ÈÎL epnÓ ‰˜lzÒ Ì¯Ó‡a¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ»

‰Ê È¯‰ ‰¯B‡ÎlL Û‡) ההסתר «∆ƒ¿»¬≈∆
הקץ של Ú‚BpLוההתעלמות ÔÈÚƒ¿»∆≈«

ŒdÈÏŒ‰Â‰Â ,ÌÈË·MÏ ˜«̄«¿»ƒ¿«»≈
¯ÓÈÓÏ(ז"ל (לחכמינו להם והיה ¿≈«

ÔÈ‡kÊלומר  ÂÈa eÈ‰ ‡lL∆…»»»«»ƒ
CÎÏ37,הקץ להם שיתגלה ¿»

‰ÊaŒ‡ˆBiÎÂ דומה ביטוי או ¿«≈»∆
היכולת  וחוסר שההתעלמות שמשמעו

בגללם  היתה Ùeb‡לגלות ‰Ê Èk ,(ƒ∆»
עצמו  זה ¯‡ÌÈÈeדבר ÂÈa ÔÈ‡L∆≈»»¿ƒ

‰„È¯È ÏÚt ,ıw‰ ÈeÏÈ‚Ï¿ƒ«≈»«¿ƒ»
Baמסוימת  Ìb קודם למצבו יחסית «

מתוך  הקץ את לגלות ביקש כאשר לכן,

הזה. לגילוי ראויים כן שבניו הנחה

‰LÓa eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿…∆
‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡L ea¯ לאחר «≈∆»««»»

העגל (E˙Ïe„bÓ),חטא „¯ CÏ∆≈ƒ¿»¿
EÏ Èz˙ ÌeÏk רבינו למשה ¿»«ƒ¿

ÏÈ·La ‡l‡ ‰Ïe„b¿»∆»ƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈ38Ï‡¯NÈŒÈaL ÔÂÈÎÂ , ƒ¿»≈¿≈»∆¿≈ƒ¿»≈

Ì¯Bb ‰Ê È¯‰ ,ÈÚ·„k ÌÈ‡≈»ƒ¿»≈¬≈∆≈
‰LÓa Ìb ‰„È¯È חסרון גם וכך ¿ƒ»«¿…∆

ביעקב. ירידה גורם יעקב בבני

BÊ ‰„È¯È ,ÌÓ‡,לעיל האמורה »¿»¿ƒ»
עצמו, אבינו «¿»¿lzÒpL∆ƒ˜‰ביעקב

˜¯ ‰˙È‰ ,‰ÈÎL epnÓƒ∆¿ƒ»»¿»«
Ì‰Ï ˙Bl‚Ï L˜aL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ≈¿«»∆

ŒÈÙÏלבניו ÌbL Û‡ ,ıw‰ ˙‡∆«≈«∆«ƒ¿≈
‰Êמצידם vÓe·הם „ÓÚÓa eÈ‰ ∆»¿«¬»«»

ıw‰ ÈeÏÈ‚Ï ÌÈÈe‡¯ eÈ‰ ‡lL∆…»¿ƒ¿ƒ«≈
ביעקב  ירידה פעל לא מצבם אבל

עצמו.

¯·c‰ ÌÚËÂ היתה ביעקב שהירידה ¿«««»»
לבניו  ולגלות להמשיך ביקש כאשר רק

לכן, קודם ולא לבניו הזו העליונה ההמשכה B˙BÈ‰aאת Èk יעקב כאשר ƒƒ¿
Ì·vÓהיה ˙B„B‡ ‰·LÁÓe ˙eÎiMÓ ËLÙeÓ ורצונו ומחשבתו ¿»ƒ«»«¬»»«»»

בבניו, 'בהתלבשות' היו Ì·vÓלא ‰È‰ ‡Ïבניו של Ú‚Bהרוחני …»»«»»≈«
Ba ÏÚBÙe,ירידה בו פעל לא ומצבם מעמדם L˜aLkולכן ˜¯Â ≈¿«¿∆ƒ≈

Ê‡L ,ıw‰ ˙‡ Ì‰Ï ˙Bl‚Ï¿«»∆∆«≈∆»
Ì‰nÚ ¯L˜Â ˙eÎiL BÏ LÈ≈«»¿∆∆ƒ»∆
ומופשטת, רחוקה ולא קרובה בצורה

‰˜lzÒpL ,Ba Ìb Ì·vÓ ÏÚt»««»»«∆ƒ¿«¿»
‰ÈÎL epnÓ.לעיל כמבואר ƒ∆¿ƒ»

‰LÓa eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿…∆
¯‰a B˙ÈÏÚaL ,ea¯ בימים «≈∆«¬ƒ»»»

בהר, למעלה היה ««‰È‰שבהם
ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ ËLÙeÓ¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ
¯L˜ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰hÓÏcƒ¿«»¿…»»∆∆
‡Ï ÔÎÏÂ ,ÂÈÈÚÂ ÌÏBÚ‰ ÌÚƒ»»¿ƒ¿»»¿»≈…
Ba Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ Ú‚»««¬≈»≈∆

B˙‚¯„Ó·e,ירידה בו פעל ולא ¿«¿≈»
È„ÈŒÏÚ ˙‡Ê Ú„iL Û‡«∆»«…«¿≈

‰ÚÈÓL39,‰"aw‰Ó ¿ƒ»≈«»»
Ï‚Ú Ì‰Ï eNÚ"L BÚÈ„B‰L∆ƒ∆»»∆≈∆

'B‚ "‰ÎqÓ40 הדבר זאת בכל «≈»
מבחינתו. ומופשט רחוק »‡Cנשאר

„¯È ¯L‡k רבנו משה¯‰‰ ÔÓ «¬∆»«ƒ»»
¯‡‰למטה  Ìb ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ,¿«¬≈∆«»»

Ï‚Ú‰ (כמבואר ‡˙ מקרוב ∆»≈∆
מרחוק  היא ששמיעה בחסידות

מקרוב), היא Baוראייה Ú‚ ÈÊ‡¬«»«
ÂÈ„È e„·kL „ÚÂ ,¯·c‰41 «»»¿«∆»¿»»

ירושלמי: בתלמוד ז"ל חכמינו כדברי

סאה  ארבעים משאוי היו הלוחות ..."

הכתב  שפרח כיוון סובלן, היה והכתב

ונפלו  משה של ידיו על כבדו

ÁiÂ42‰LÓ¯ונשתברו", Û‡ «ƒ««…∆
˙BÁel‰ ˙‡ ÂÈ„iÓ CÏLiÂ43 ««¿≈ƒ»»∆«

כאשר  לכן קודם קרה לא זה וכל

היחס  אז כי בהר עדיין היה משה

ישראל  בני של ומצבם למעמדם שלו

כלֿכך. קרוב היה לא

ÌÓ‡ יעקב „) שלמעשה למרות »¿»
זו  ולא הקץ, את לבניו גילה לא אבינו

ביעקב  לירידה גרם שהעניין אלא בלבד
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d"kyz'dי ,zah c"i ,igie t"y

ּבניֿיׂשראל), לכל (ׁשּנּתנה ּבּתֹורה נכּתב ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָגֹו'

ּפעל  הּקץ את לגּלֹות יעקב ׁשל ׁשרצֹונֹו ְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹמּובן,

(הֹוראה) ּתֹורה ׁשּזהּו ועד למּטה, ּגם ְְְֶֶַַַָָָָָּפעּולתֹו

ּבל  ּגם וכּמּובן ּבּקׁשתם נצחית. ׁשהרי אוֿהכי, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

ריקם  חֹוזרת אינּה צּדיקים מּמה 44ׁשל ויּובן . ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ענינם  ויעקב מׁשה (והרי רּבנּו ּבמׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּׁשּמצינּו

מּלגאו' ּומׁשה מּלבר ׁש'ּיעקב אּלא ),45אחד, ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ואראה  נא אעּברה גֹו' ואתחּנן ּתפּלתֹו, ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעלֿידי

הארץ  ענין 46את ּבבניֿיׂשראל לפעֹול ּבכדי , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

נכנס  לא ׁשּבעצמ ֹו אף הּנה ּבאלקּות, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹהראּיה

 ֿ ּבבני הראּיה המׁשכת ּפעל מּכלֿמקֹום ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָלארץ,

ּתהיה  ׁשּבפנימּיּות (והינּו, מּקיף ּבדר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָיׂשראל

הּכתּוב  ּכהמׁש הּׁשמיעה, ּבחינת רק 47ּבהם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

אבל  גֹו', החקים אל ׁשמע יׂשראל ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻועּתה

הראּיה) ּבחינת ּגם ּבהם המׁשי .48ּב'מּקיף' ְְְְִִִִִֶַַַָָָ

סמּו) ּביעקב ּגם לֹומר יׁש ְְֲֵֶֶֶַַַַָֹועלּֿדרֿזה

ׁשכינה,49להסּתּלקּותֹו מּמּנּו ׁשּנסּתּלקה ׁשאף ,( ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ

ּבני  וׁשמעּו "הּקבצּו אחרּֿכ אמר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשּלכן

"האספּו50יעקב" אמירתֹו עלֿידי מּכלֿמקֹום , ְְֲֲִִֵֵַַָָָָֹ

אחריהם 51ואּגידה" (ולבניהם לבניו הּכח נתן , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

לגילּוי  ּבעבֹודתם ׁשּיּגיעּו הּימים) אחרית ְֲֲִִִִֶַַַַַָָָעד

חרּות  ׁשל ּבאֹופן ה' (עבֹודת מּקיף ּבדר 52הּקץ ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַ

ׁשּזהּו לֹומר ויׁש הרע). ּומּיצר העֹולם ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָמאּומֹות

ּדברים  אֹומר "והתחיל רׁש"י: ּׁשּכתב ְְְִִִִֵֶַַַָָמה

ׁשּבקׁש למה ּבהמׁש ּבא זה ׁשענין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאחרים",

והינּו הּקץ, את אחרים',53לגּלֹות ּב'ּדברים הכניס לגּלֹות, ּׁשּבקׁש ׁשּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

הּקץ  לגילּוי יבאּו ׁשעלֿידיֿזה גֹו', וׁשמעּו .54ּבֿהּקבצּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
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לפי' זה דרש  שייכות תומתק וגם ההר; (מעלת) מן שילך אחרי יהי' שה"רד" - (רד) "לך" הלשון יתור עפ"ז (ויומתק ההר

ההר). מן לירידה שהכוונה שבכתוב, סע"א.44)הפשוט מג, זח"א ד"ה 45)ראה פנחס בלקו"ת נתבאר א). (כט, תי"ג ת"ז

פ"ד. (השני) בנ"י את ואתחנן.46)צו ד.47)ר"פ (לאדמו"ר 48)שם, שעה"ת גם וראה שם. אוה"ת ואתחנן. ר"פ לקו"ת

לתורה. תפילה שבין ההפרש להבין ד"ה ח"ב (ראה 49)האמצעי) דוקא להסתלקותו סמוך שהיתה דמשה ההמשכה בדוגמת

עח). ע' שם ב.50)אוה"ת שם, הוצרך 51)פרשתנו שמ"מ אלא לכם), (ואגידה הקץ את לגלות בקשתו ע"י זה פעל בכללות

שעה"ת  ד. ג, שם (לקו"ת מרחוק עכ"פ - הארץ את לראות הוצרך ל"ואתחנן" שנוסף משה, (ובדוגמת ושמעו" ל"הקבצו גם

שם)). אוה"ת ואילך. ב ל, סא).52)שם ע' בעש"ט ישראל חכמי בספר (נדפס הזקן אדמו"ר בת מכתב עיין - אחר באופן

רע"א.53) רלה, פרשתנו זהר גם סתומה 54)ראה היא הפרשה שהתחלת (אף פתוחה היא זו שפרשה הטעם לבאר יש ועפ"ז

עכ"פ). מקיף (בדרך למטה גם הקץ המשיך זו פרשה ע"י כי - ממנו) ונסתם הקץ את לגלות שביקש בגלל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כפי  חיובי, צד גם העניין בכל יש זאת בכל לעיל, כמבואר עצמו, אבינו

zÎ·שממשיך, 'B‚ ÌÎÏ ‰„Èb‡Â eÙÒ‡‰Œc ÔÈÚ‰L ÔÂÈk≈»∆»ƒ¿»¿≈»¿¿«ƒ»»∆ƒ¿»
Ï‡¯NÈŒÈa ÏÎÏ ‰zpL) ‰¯Bza מובן ולכן הבאים, הדורות בכל «»∆ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿»≈

מסויים  ומצב במעמד יעקב לבני רק שנוגע מאורע על מדובר Ô·eÓ,שלא ,(»
˙‡ ˙Bl‚Ï ·˜ÚÈ ÏL BBˆ¯L∆¿∆«¬…¿«∆

B˙ÏeÚt ÏÚt ıw‰ החיובי במובן «≈»«¿»
‰¯Bz e‰fL „ÚÂ ,‰hÓÏ Ìb«¿«»¿«∆∆»
Ìb Ô·enÎÂ .˙ÈÁˆ (‰‡¯B‰)»»ƒ¿ƒ¿«»«

ÈÎ‰ŒÂ‡Ïa,הזאת ההוכחה ללא ¿«»ƒ
ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ì˙Lwa È¯‰L∆¬≈«»»»∆«ƒƒ

Ì˜È¯ ˙¯ÊBÁ dÈ‡44 ובוודאי ≈»∆∆≈»
תוצאה  לכך היתה ביקש, יעקב שאם

ומבאר. שממשיך כפי מסויימת,

‰LÓa eÈˆnM ‰nÓ Ô·eÈÂ¿»ƒ«∆»ƒ¿…∆
·˜ÚÈÂ ‰LÓ È¯‰Â) ea«̄≈«¬≈…∆¿«¬…
·˜Úi'L ‡l‡ ,„Á‡ ÌÈÚƒ¿»»∆»∆»∆«¬…

'Â‡‚lÓ ‰LÓe ¯·lÓ45 כמבואר ƒ¿«…∆ƒ¿»
משה  וגם יעקב שגם וחסידות בקבלה

והקו  התיכון", "בריח בחינת הם

נמצאת  שבו הספירות של האמצעי

משה  של עניינו שהיא הדעת בחינת

מידתו  שהיא התפארת בחינת וגם רבנו

היא  והדעת האמת, מידת יעקב, של

חיצוניות  של ("מלגאו") הפנימיות

המידות), ≈¿»∆È„ÈŒÏÚL("מלבר")
B˙lÙz משה ‚B'של ÔpÁ˙‡Â , ¿ƒ»»∆¿««

 ‰¯aÚ‡˙‡ ‰‡¯‡Â ‡ ∆¿¿»»¿∆¿∆∆
ı¯‡‰46, הארץ את לראות ובקשתו »»∆

ŒÈ·aנועדה ÏBÚÙÏ È„Îaƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
,˙e˜Ï‡a ‰i‡¯‰ ÔÈÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ»∆¡…
ÒÎ ‡Ï BÓˆÚaL Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆¿«¿…ƒ¿«

ı¯‡Ï בקשתו מקרא של פשוטו ולפי »»∆
נענתה, ÏÚtלא ÌB˜ÓŒÏkÓ משה ƒ»»»«

ŒÈ·aרבינו  ‰i‡¯‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿ƒ»ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ,מסויימת במידה לפחות ƒ¿»≈

ÛÈwÓראייה C¯„a התלבשות ללא ¿∆∆«ƒ
eiÓÈÙaL˙פנימית, ,eÈ‰Â)¿«¿∆ƒ¿ƒƒ

Ì‰a ‰È‰zאלוקית CLÓ‰kהארה ,‰ÚÈÓM‰ ˙ÈÁa ˜¯ ƒ¿∆»∆«¿ƒ««¿ƒ»¿∆¿≈
·e˙k‰47'ÛÈwÓ'a Ï·‡ ,'B‚ ÌÈ˜Á‰ Ï‡ ÚÓL Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ «»¿«»ƒ¿»≈¿«∆«Àƒ¬»¿«ƒ

‰¯‡i‰)לפחות  ˙ÈÁa Ìb Ì‰a CÈLÓ‰48. ƒ¿ƒ»∆«¿ƒ«»¿ƒ»
B˙e˜lzÒ‰Ï CeÓÒ) ·˜ÚÈa Ìb ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ49,( ¿«∆∆∆≈««¿«¬…»¿ƒ¿«¿

‰ÈÎL epnÓ ‰˜lzÒpL Û‡L∆«∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ»
הקץ, את גילה לא ≈«∆ÔÎlLולמעשה

eˆ·w‰" CkŒ¯Á‡ ¯Ó‡»«««»ƒ»¿
"·˜ÚÈ Èa eÚÓLÂ50, עניין ¿ƒ¿¿≈«¬…

ראייה  של עניין ולא בלבד השמיעה

B˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈¬ƒ»
"‰„Èb‡Â eÙÒ‡‰"51 והרי ≈»¿¿«ƒ»

פנימי  עניין של התגלות היא "הגדה"

ÂÈ·ÏיעקבÔ˙ביותר, Ák‰ »««…«¿»»
„Ú Ì‰È¯Á‡ Ì‰È·ÏÂ)¿ƒ¿≈∆«¬≈∆«

ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡ נכתב הדבר שהרי «¬ƒ«»ƒ
הדורות  לכל הוראה שהיא )בתורה

Ì˙„B·Úa eÚÈbiL'ה בעבודת ∆«ƒ«¬»»
‰ıwשלהם ÈeÏÈ‚Ï לפחותC¯„a ¿ƒ«≈¿∆∆

ÏL ÔÙB‡a '‰ ˙„B·Ú) ÛÈwÓ«ƒ¬«¿∆∆
˙e¯Á52ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡Ó ≈≈»»

Ú¯‰ ¯ˆiÓeהמצב שיהיה מעין ƒ≈∆»«
לבוא  e‰fLלעתיד ¯ÓBÏ LÈÂ .(¿≈«∆∆

È"L¯ ·˙kM ‰Ó לפסוק בפירושו «∆»««ƒ
ÌÈ¯·cזה: ¯ÓB‡ ÏÈÁ˙‰Â"¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ

‡a ‰Ê ÔÈÚL ,"ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆ƒ¿»∆»
˙Bl‚Ï L˜aL ‰ÓÏ CLÓ‰a¿∆¿≈¿«∆ƒ≈¿«

eÈ‰Â ,ıw‰ ˙‡53‰nL ∆«≈¿«¿∆«
˙Bl‚Ï L˜aM זה את ממנו, ונמנע ∆ƒ≈¿«

‡ÌÈ¯Á',עצמו ÌÈ¯·c'a ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ«¿»ƒ¬≈ƒ
ŒÏÚL ,'B‚ eÚÓLÂ eˆ·w‰-a¿ƒ»¿¿ƒ¿∆«

‰ÊŒÈ„È'קץ' של באופן ה' בעבודת ¿≈∆
לפחות מקיף ÈeÏÈ‚Ïבדרך e‡·È»…¿ƒ

ıw‰54.השלימה הגאולה של «≈
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יי

.d"kyz'd ,zah c"i ,igie zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

המדרש ‡. (מדברי פרשתנו ריש רש"י בפירוש סתומה 1הביאור זו פרשה "למה (ופרטי 2): וכו'"
לומר  מסתבר ניכרת), היא (שאז הפרשה בהתחלת היא שהסתימה דכיון - המדרש) מדברי השינויים

בקשר הפרשה כללות תוכן עם צרות zxihtlשקשורה כל ממנו "שסתם הטעם רש"י השמיט ולכן יעקב,
. ולבם עיניהם "שנסתמו הטעם והקדים הפטירה), לענין (בניגוד החיות תכלית שזהו כיון .שבעולם",

יעקב לפטירת ששייך השעבוד", ממנו";xzeiמצרת ונסתם לבניו הקץ את לגלות ש"ביקש הטעם מאשר

"ויחי" נקראת זו שפרשה בסמיכות 3והטעם דוקא ניכר נצחי, באופן החיים ענין שאמיתית לפי ,
שלימה  מטתו הארץ בערות (שגם במצרים שהיה השנים בי"ז יעקב, כל 4לפטירת על הוכחה שהיו ,(

יעקב"שנותיו, ד"ויחי באופן היו  ש "זרעו5שבפנימיות ֿ זה  ֿ ידי על פטירתו , לאחר דוקא  וכן  (לא , בחיים"
במצב גם אלא) שבעולם", צרות כל ממנו כש"סתם היה רק אילו (שהרי הקץ וסתימת השעבוד קושי של

הגלות  בתוקף נחסר היה בגלוי, -6הקץ הגלות) עלֿידי שבאה הגאולה בשלימות גם נחסר היה ובמילא ,
ואילך. יד ע' לקמן ואילך. 422 עמוד ט"ו חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה

הוראה ·. לשון בתורה, ענין כל שהרי - מזה האדם:7וההוראה בעבודת הוראה מהוה ,
הטוענים  מסבבים 8ישנם מדוע - ומצוות?! התורה קיום על ונסיונות קשיים ריבוי ישנם מדוע :

ואונאה  גבול מהשגת זהירות של באופן הנהגתו שמצד לדמות יוכל בשר עיני שמצד כזה באופן מלמעלה
מחצית  של באיחור לעסקיו פונה (שלכן התפילה לאחרי לימוד ושיעור בציבור תפלה על והקפדה וכו',

לפרנסתו משתכר ממנו?!zegtהשעה), היפך הנ"ל בכל שמתנהג מחבירוֿשכנו

הן  יותר טוב היה ואז עשירות, לו ליתן צריך הקב"ה היה - הוא טוען - תורה עלֿפי הנהגתו בגלל
היה  לעשירות, זוכים ומצוות התורה קיום שעלֿידי רואה היה חבירוֿשכנו כאשר כי להקב"ה, והן לו

ומצוות. תורה שומר נעשה הוא גם

זה: על והמענה

צודקת, טענה אמנם זו הרי - זכות לימוד אודות כשמדובר

שטען - בה 9וכפי בניֿישראל, על טענתך מהי להקב"ה: מבארדיטשוב יצחק לוי רבי הצדיק ַהרב
בתוך  הכנסת הגןֿעדן את ואילו בשר, לעיני גלוי באופן הזה עולם תאוות את שהעמדת בשעה

-ספר?!...
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של1) פשוטו בפירוש רש"י שהביאו זה וכיון הרי מקרא,
ונפק"מ  שבתורה. הדרוש בחלק ולא שבתורה, הפשט בחלק נכלל
חלקים, לג' יום שבכל הלימוד לחלק שצריך לדין בנוגע - להלכה
הל' א. ל, (קידושין בתלמוד ושליש במשנה שליש במקרא, שליש
רש"י  בפירוש שהובאו חז"ל מדרשי שגם רפ"ב), לאדה"ז ת"ת

מקרא. של פשוטו פירוש להיותם במקרא", ל"שליש שייכים
כל2) כמו לא אפילו - לגמרי בה סתומה שיש סתומה פרשה

עכ"פ אותיות ט' יו"ד הפסק טושו"ע רפ"ח. ס"ת הל' (רמב"ם
ס"ב). סער"ה

בארון3) "ויישם - הפרשה  סיום שגם  שייך ועד - במצרים"
אלא  יוסף, את קברו לא שהמצריים מזה כי "ויחי", לפרשת

שהמצריים מוכח, לנילוס, והטילוהו בארון שבנ"י שמוהו ידעו
מוכנים שהם ומצב במעמד רצו עומדים  ולכן רגע, בכל לגאולה

הציווי  את לקיים יוכלו לא שבנ"י עי"ז ח"ו, הגאולה את למנוע
ז). פי"א, דב"ר (ראה מזה" עצמותי את "והעליתם יוסף של

לא.4) מז, פרשתנו פרש"י
לידי 5) הביא אלו, שנה בי"ז שהי' הטוב ריבוי כלומר:

הי' זה שבשביל השנים i`ckהנחה, כל במשך והצער היגיעה כל
הם גופא הצער ששני ועד יאמרו aehשלפנ"ז, שלעת"ל וע"ד .

הוי' א).ik"אודך יב, (ישעי' בי" אנפת
הפירו  גם .וזהו "צדיקים ד) פס"ו, (ב"ר במארז"ל תחלתן ש .

מיסורים  שינויים, אצלם שיש הכוונה שאין - שלוה" וסופן יסורין
ויחידה, אחת שהיא ה"אמת", מאיר צדיקים אצל (שהרי לשלוה
שמתבטא  שקר) שהם פשרות, (וכן לשקר בניגוד - משתנית ואינה

היא שלוה" ש"סופן אלא שונים), של באופנים הפנימית ההתגלות
והיינו, יסורין", "שלוה"."תחלתן זה גם הרי שבפנימיות

אליהם 6) "ויתנכר ביוסף למ"ש בנוגע במ"א המבואר וע"ד
ימים" שלשת משמר אל אותם ש"ויאסוף ועד קשות", אתם וידבר
הצדיק  שיוסף היתכן ביותר: תמוה דלכאורה - זֿיז) מב, (מקץ
רד"ו  שמנין לפעול שרצה כיון - כזה באופן אחיו אל התייחס
אחיו  ביאת מזמן יתחיל במצרים להיות בנ"י שצריכים שנה

כו'. שיצטערו עי"ז למצרים,
רד"ק 7) וראה הרד"ק. בשם בתחלתו עה"ת גו"א ב. נג, זח"ג

ח. יט, לתהלים
(8.157 ע' ריש חל"ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.
תורת 9) גם וראה תכ. ע' ח"ו מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ. .176 ע' שם מנחם
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לחפוץ  ולא להתייגע, שיש לידע צריך - דנפשיה ואליבא העבודה, תכלית אודות כשמדובר אבל
דכיסופא" האמיתי.10ב"נהמא לטוב באים ידיֿזה על שדוקא  כיון כו', נסיונות מלמעלה נותנים ולכן ,

ש"שנ  באופן מצרים גלות עלֿידי שדוקא .וכשם ולבם עיניהם הקץ",סתמו ו"נסתם השעבוד", מצרת .
הנה  מצרים, מגלות יותר הרבה ארוך שהוא האחרון, זה בגלות עתה, גם כך - דמתןֿתורה להגילוי זכו
ש"לא  אף ונסיונות, מקשיים להתפעל מבלי בתוקף ועמידה נפש, מסירות מתוך עבודה עלֿידי דוקא

קצם" התורה 11נתגלה דפנימיות להגילוי נזכה שכתוב 12, כמו לבוא, לעתיד שיתגלו תורה טעמי "ישקני 13,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת פיהו", מנשיקות

***

גו'.‚. לכם ואגידה האספו ויאמר בניו אל יעקב ויקרא דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

הפסוק „. על רש"י בפירוש שכינה 14הביאור ממנו ונסתלקה הקץ את לגלות "ביקש לכם", "ואגידה
מחדש  יעקב אמר זה ולאחרי לכם", ל"אגידה המשך מצינו שלא כיון - אחרים" דברים אומר והתחיל

ושמעו" הש"ס 15"הקבצו מלשון רש"י בפירוש השינויים פרטי ביאור זה,16; בדורנו שגם וההוראה, ;
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - הקץ את לגלות הכח ישנו ומכופל, כפול בחושך

ואילך. 167 עמוד י' חלק שיחות' ב'לקוטי

***

בתרגום ‰. כי, - ברכיו" בין גידלן "כתרגומו, יוסף", ברכי "על פרשתנו, בסוף רש"י בפירוש הביאור
ענין  בדוגמת הקדושה, נפש (כניסת מילה בברית הסנדק שהיה יוסף", גזירינון אתילידו "כד מפרש יונתן
לשון  מכיר", "בני אצל סנדק להיות יכול היה דאתרא, מרא הארץ, על השליט היה שיוסף וכיון הלידה.
והחינוך  הגידול על שקאי ומפרש זאת, שולל רש"י אבל תמיד), להקטיר שיכול גדול כהן כמו רבים,
תורה  ללמוד חיוב שיש ומכאן, ברכיו". "על ולא ברכיו", "בין רק שהם בגיל גם התורה, לימוד עלֿידי 
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - בחכמה ממנו גדולים כשיש גם בנו, בן בן עם גם

ואילך. 243 עמוד כ' חלק שיחות' ב'לקוטי

***

.Â...ההתוועדות את לסיים לכאורה יכולים כבר הרי פרשתנו, בסיום רש"י פירוש נתבאר שכבר כיון
אינו  שרש"י ביאור הדורשים לענינים בנוגע גם הוא רש"י בפירוש שהדיוק פעמים, כמה דובר אמנם,
פסוקים  עוד ישנם יוסף", ברכי על יולדו גו' יוסף "וירא הפסוק לאחרי גם הרי דידן, ובנדון מפרשם.
רש"י  ואילו הפשט), דרך על התורה ממפרשי בכמה נתבארו (ואכן מקרא של בפשוטו ביאור הדורשים
שהרי  - מאליו מובן שהדבר כיון זאת, לפרש צורך אין רש"י שלדעת לומר ואין עליהם. מתעכב אינו

פרשתנו. שבסיום הפסוקים אחד בעצמו רש"י מפרש אחר שבמקום מצינו

.Ê שמות ישמעו 17בפרשת זה, לשון להם שתאמר "מכיון לקולך": "ושמעו שכתוב מה רש"י מפרש
ואלקים  להם אמר יעקב נגאלים. הם זה שבלשון ומיוסף מיעקב בידם מסור זה סימן שכבר 18לקולך,

פקוד  להם אמר יוסף אתכם, יפקוד אתכם".19פקוד אלקים יפקוד
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רע"ד.10) ז, צו בלקו"ת הובא ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ובכ"מ.
ב.11) ט, יומא
א.12) נד, א. מט, שמות תו"א ראה
ובפרש"י.13) ב א, שה"ש
א.14) מט, פרשתנו

ב.15) שם,
א.16) נו, פסחים
יח.17) ג,
כד.18) נ, פרשתנו
כה.19) שם,
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מפרשים  אמר20והקשו אתכם" יפקוד פקוד "ואלקים גם הרי :sqei:הפסוק בתחלת שכתוב כמו ,
" רש"י כתב ומדוע אחיו", אל יוסף הוא,awri"ויאמר ותירוצם אתכם"? יפקוד פקוד ואלקים להם אמר

נאמר זה שענין minrtשכיון 'a כרחך על אתכם", אלקים יפקוד ו"פקוד אתכם", יפקוד פקוד "ואלקים ,
מעצמו. זאת אמר שניה ופעם אביו, יעקב בשם יוסף זאת אמר אחת שפעם לומר, צריך

אלא) מעצמו, (לא יוסף זאת אמר אחת שפעם לומר רק מכריח הענין כפל להבין: צריך עדיין [אך
פקוד  להם אמר יוסף אתכם, יפקוד פקוד ואלקים להם אמר ש"יעקב ההוכחה מהי אבל אביו. יעקב בשם

אביו? בשם השניה ופעם מעצמו, אמר הראשונה שפעם להיפך, ולא אתכם", אלקים יפקוד

בשתים: - בזה וההסברה

אמר א) אחרֿכך ורק אביו, יעקב בשם יוסף זאת אמר שלכלֿלראש לומר, מסתבר אב, כיבוד מצד
מעצמו. זאת

לומר ב) מסתבר ולכן, מזה". עצמותי את "והעליתם נאמר אתכם" אלקים יפקוד "פקוד לאחרי
ובישר  טובה להם שעשה לאחרי שכן מעצמו, יוסף של הבשורה היתה אתכם" אלקים יפקוד ש"פקוד
מהם  לבקש יותר לו נקל היה אביו), יעקב בשורת מסירת רק ולא שלו, (הבשורה הגאולה בשורת להם

מזה". עצמותי את "והעליתם - טובה

אל יוסף "ויאמר כתיב אביו, בשם בבשורה הראשונה, בפעם מדוע מובן: אינו עדיין ",`eigאבל
את יוסף "וישבע נאמר עצמו, בבשורת השניה, בפעם l`xyiואילו ipa:כי מסתברא, איפכא דלכאורה - "

יות א) מתאים עצמו שהם בבשורת בכך מתבטא השבטים עם יוסף של שהיחס כיון "אחיו", לומר ר
ליעקב  שלהם שהשייכות כיון ישראל", "בני לומר יותר מתאים אביו יעקב בשם בבשורה ואילו אחיו,

ישראל". "בני - בניו להיותם היא

מהֿשאיןֿכן ב) הדורות, כל סוף עד ישראל בני כל על אלא השבטים, על רק לא קאי - ישראל בני
את  "והעליתם הבקשה גם היתה אליה שבהמשך עצמו, בבשורת כן, ואם השבטים. על רק קאי "אחיו"
עצמות  (ש"אף השבטים עם קשור עצמותי" את ש"והעליתם כיון "אחיו", לומר מקום יש - מזה" עצמותי

"אתכם" שאמר יוסף של שבועתו בגלל העלו", השבטים מדובר 21כל שבה יעקב, בבשורת מהֿשאיןֿכן ;(
כן, ואם ממצרים, יצאו לא עצמם השבטים שהרי "אחיו", לומר מקום אין - הגאולה בשורת אודות רק

ישראל"]. "בני הוהֿליהֿלמימר

יפקוד" "פקוד נאמר מדוע לפרש משתדל בעצמו שרש"י שמצינו  מדוע וכיון מובן: אינו - פעמים ב'
פרשתנו? בסיום אתר, על זאת מפרש אינו

.Á,הפשט דרך על מובן להיות מוכרח - רש"י בדברי (הביאור הרמז דרך על בזה הביאור לומר ויש
הרמז): דרך על גם להיות יכול - מסויים ענין מפרש אינו שרש"י הטעם ביאור אבל

. לפי סתומה, זו פרשה "למה רש"י כתב הפרשה ונסתם בהתחלת לבניו הקץ את לגלות שביקש .
יפקוד"; "פקוד הגאולה בלשון ההכפלה טעם רש"י (מגלה) מפרש לא הפרשה בסוף גם ולכן, ממנו".

הגאולה  ספר שמות, בספר רק רש"י מפרש זה מגלות 22ענין הגאולה רק לא בגילוי נתפרש שבו ,
זוהמתן" "פסקה שבו דמתןֿתורה, הענין גם אלא והשלימה 23מצרים, האמיתית הגאולה מעין והוא ,24,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי שתהיה
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ועוד.20) רא"ם. רמב"ן.
יט.21) יג, בשלח פרש"י
פקודי.22) ס"פ רמב"ן

רע"א.23) קמו, שבת
פל"ו.24) תניא
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˙Â¯ˆ‰ ˙‡
ימי  ויהי שנה עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי

שואלים  כך עלֿ – את 1יעקב..." התורה כותבת מדוע :
בפרשה  הרי במצרים? יעקב שחי השנים מספר

מגורי 2הקודמת  שני "ימי היו למצרים שבהגיעו נאמר
ימי  "ויהי נאמר בפסוק וכאן שנה", ומאת שלושים
ומכך  שנה", ומאת וארבעים שנים שבע חייו שני יעקב
יש  מה לשם שנה, עשרה שבע במצרים חי שהוא מובן

במיוחד? זאת לציין צורך

שנות  מספר את לציין התורה רצתה אם שני, מצד
את  לציין מיותר הרי כלשהי, מסיבה במצרים, חייו
מוזכרים  הדברים כי חייו, שנות של הכללי הסכום
ושלושים  מאה בן למצרים הגיע שהוא לנאמר בהמשך

מעצמו. מובן והחשבון שנה,

מפרשים  עלֿכך את 3עונים מפרידה שהתורה ,
"ויחי", עליהן ומציינת במצרים, יעקב של חייו שנות

שנות נחשבו לא אז שעד השנים "רעים miigכי כי ,
ואנחה  בעמל מלאים חיי", שני ימי בתחילה 4היו :

חורב  אכלני "ביום – לבן אצל שהותו מעשו, בריחתו
מעיני" שנתי ותדד בלילה עד 5וקרח הלאה, וכן –

מצרות. סבל לא הוא למצרים בהגיעו ורק יוסף. מכירת
במיטב  התגורר הוא ומנוחה, שלום חיי לו היו להיפך,
כמשנה  יוסף ואת שלמים, בניו כל את ראה הארץ,

יעקב". "ויחי לומר אפשר אז רק – למלך

קמ"ז  – ביחד חייו כלל את התורה מציינת זאת עם
האחרונות  השנים ששבעֿעשרה לרמוז כדי – שנים

"ויחי" שנות – ֿ 6הטובות ועגמת הצער את השכיחו –

אשר עד הקודמות, השנים כל של נראו olekהנפש
לטובה". שוין "כולן טובות: כשנים

אין  עדיין האחרונות אך השנים אמנם, "חלק": זה
כלֿכך היטיבו והם "בטובה" הם awrilהיו אשר עד

הקודמות, השנים כל של היסורים את ממנו השכיחו
רק  ידוע שהוא כללי סיכום להוסיף אפשר כיצד אך

ש" להדגיש oieyכדי olek" מכך ויותר ,"olek שוין
daehl"7 היו הראשונות השנים ושלושים מאה כאשר ,

) ורעים" האחרונות jtid"מעט ושבעֿעשרה הטוב)
והטוב? החיים שיא – "ויחי" היו

.·
"˙Â¯ˆ ÏÎ ...Ì˙Ò" ˘¯„Ó‰ È¯·„ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

המדרש  דברי ביאור עלֿידי יובנו ופירוש 8הדברים
זו  פרשה למה במדרש: נאמר פרשתנו. בתחילת רש"י
שנפטר  כיון אלא תורה, של הפרשיות מכל סתומה
 ֿ דבר ישראל, על מצרים שעבוד התחילה יעקב אבינו
לגלות  אבינו יעקב שבקש מפני סתומה היא למה אחר
מפני  סתומה היא למה דברֿאחר ממנו, ונסתם הקץ את

שבעולם. צרות כל ממנו שסתם

סתומה" זו פרשה "למה השאלה כוונת בפשטות,
יעקב" "ויחי המילים לפני רווח שאין לכך ,9היא

להיות  שצריך ומובן חדשה, פרשה שמתחילה למרות
שבתורה  הפרשות התחלות בכל כמו הפסק 10כאן, ,

יעקב". "ויחי הפרשה תחילת לפני

להבין: צריך לעיל, האמור לפי אך

" המילים לפני צריכה igieה"סתימה" היתה יעקב"
סתימהziy`xלרמוז יעקב",daehlעל "ויחי שגרם

ש" והקושי mzqדהיינו שבעולם"? צרות כל ממנו
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כאן.1) ואוה"ח אלשיך ראה
ט.2) מז, ויגש
טוב.3) שכל מדרש פס"ז. (פ"ה). רבה אליהו דבי תנא גם וראה

(וללשון  יקר כלי האחרון). (ד"ה בעה"ט להאריז"ל. לקו"ת הגדול. מדרש
פרשתנו. ריש – השלישי)

ב.4) לז, וישב ה. לב, וישלח רש"י וראה וברמב"ן. שם ויגש
סק"ב.5) קו"א גוף נזקי הל' אדה"ז משו"ע ולהעיר מ. לא, ויצא
אחת 6) שנה שהשיגתו כל אמרו מיכאן ובתדבא"ר: באלשיך. כ"ה

עשרה  שבע בטובה הי' אבינו יעקב לו.. יפה סימן לזקנתו סמוך טובה
שנא' בטובה היו ימיו כל כאלו הקב"ה עליו והעלה במצרים שהי' שנה

) ובפס"ז גו'. יעקב ובאוה"ח):f"creויחי ויגש) (ס"פ טוב שכל במדרש
שהקב"ה  לצדיקים אשריהן טוב, כולך טוב סופך אינשי דאמרי היינו
אחרית  טוב נאמר וע"ז עליהם.. מרחם ובסוף בתחילתן ביסורין מייסרן

מראשיתו. דבר

שרה)7) חיי ר"פ (רש"י לטובה" שוין "כולן מתאים בשרה משא"כ
שבת שם).k'כבתw'לפי מב"ר שם (פרש"י ליופי ז' כבת כ' ובת לחטא

כך תמימים שהן כשם mininzובב"ר: mzepy המדרש במפרשי וראה .
מחולק. שאינו אחד הוא וכלל כלל דכל שם ובגו"א ופרש"י.

הפרשה.8) ריש (באבער) ותנחומא ב"ר
במדרש.9) מהרז"ו ופי' בפרש"י, וגו"א רא"ם

בס"פ 10) הפוכה נו"ן ע"ד שיודע כמו זה, יודע למקרא חמש בן שגם
הספרי כתובים היו שכן היינו וכו'. תיבות שבכמה ניקוד שלהם cenilנח,

– התגין) מענין עה"ת בפרש"י נמצא לא שלכן וי"ל תגין. – (משא"כ
כן  ולהדפיס ליושנה עטרה להחזיר כדאי הוא, כן באם ולכאורה,
שלא  מפני ואם בהעלותך. שבפ' בסמניות שעושים (ע"ד שלנו בחומשים
הסמניות  באופן ישנה מחלוקת – בבהעלותך גם הרי – למחלוקת להכנס
שם). שי מנחת לה. י, בהעלותך לונזאני) די (להר"מ תורה אור ראה –
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ויגש, פרשת בסוף זו, "סתימה" לפני גם יותר: מתחזק
מצבם על –aehdמסופר גושן בארץ ישראל בני של

ללא  מכן, לאחר מיד וכאשר במאד", וירבו "ויפרו
מאד  סביר מצרים...", בארץ יעקב "ויחי כתוב הפסקה,
יעקב..." ש"ויחי התורה מדגישה זו שב"סתימה" לומר,
הפרשה  סוף של הטוב לתוכנה ישיר בהמשך בא

הסיבה 11הקודמת  במדרש מובאת אפוא, ומדוע, –
מבין  כאחרונה שבעולם" צרות כל ממנו ש"סתם
הם  והחשובות הראשונות הסיבות אשר בעוד הסיבות,
מצרים"? בארץ יעקב ויחי מ"ויפרו... שהפוכים ענינים

של  דרכו התורה: על רש"י פירוש קשה מזה יותר
הוא  ולכאורה, מקרא, של פשוטו את לפרש היא רש"י

ל"סתימה  העיקרית כסיבה לקבל צריך שלפני היה "
ענין המבטאת סיבה יעקב", הקשור aeh"ויחי

ול  שנגרם iigל"ויפרו..." מטוב ההפוך ענין ולא יעקב,
– יעקב" מ"ויחי ההיפך – פטירתו עקב

השלישית  הסיבה את דוקא א) מובן: לא כך, ואם
ביותר  הקרובה צרות...", כל ממנו "שסתם שבמדרש
שתי  את גם ב) מביא. רש"י אין מקרא, של לפשוטו

צריך  רש"י, מביא שאותן שבמדרש, האחרות הסיבות
הפוך  בסדר להציב לכאורה, הסיבה 12היה, לפי :

שיעקב  (למרות יעקב לחיי ה"סתימה" קשורה השניה
לפטירתו  בסמוך הקץ את לגלות זאת 13רצה בכל אך ,

על  מדברת הראשונה הסיבה ואילו בחייו), זה היה
הענין xg`lyהתקופה שגם (ובמיוחד, יעקב פטירת

השניה) הסיבה מן יותר חמור זו שבסיבה .14השלילי

.‚
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המפרשים  לתשובת בהתאם יובנו על 15הדברים
ל"סתימת" הטעם אם הסיבות: שתי שעל הקושי
נסתמו..." אבינו יעקב שנפטר שכיון "לפי הוא הפרשה
– ונסתם..." לבניו הקץ את לגלות יעקב "שבקש או
בפסוקים  יותר, מאוחר להיות צריכה ה"סתימה" היתה
יעקב? פטירת על או הקץ סתימת על המספרים
אינה  פרשה באמצע ש"סתימה" היא, לכך והתשובה

zxkip פרשה תחילת .16לעומת

כאשר  – פרשה בתחילת היא ה"סתימה" כאשר
חדש 17מתחיל  גדולה 18ענין הפסקה להיות צריכה –
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ובחזקוני:11) כאן. ובאלשיך ר"ש). (דעת ב רטז, פרשתנו בזהר וכ"ה
של  שנותיו למנות שהתחיל למעלה מחובר שהענין על היא סתומה ד"א
ובכלי  הארוך). בטור (וכ"ה עכשיו עד החשבון השלים לא ועדיין יעקב

דכל ביאר יעקב bd'יקר שויחי מזה למדין הפרשה שבסתימת פירושים
שלפנ"ז. להפ' נסמך

ובפרט 12) פשש"מ. הוא בפרש"י המובא הרי במדרש, שכ"ה אף
רבותינו כו' מקדים אינו (וכ"ה eyxcשכאן דפוסים שבכמה ולהעיר .

"בב"ר", עצמו רש"י פי' בסיום אי' כת"י) וברש"י ושני, ראשון בדפוס
הוספת  שהיא מוכח דפוסים בכמה אבל וגו"א. ברא"ם הובא וכן

(המדפיסים). המעתיקים
ובפרש"י.13) א. מט, כדלקמן
"מכל 14) בהקושיא  משמיט מבמדרש: שינויים עוד בפרש"י

של  ולבם עיניהם נסתמו א) מוסיף: במדרש. שאי' תורה" של הפרשיות
הקץ) את (לגלות ג) השעבוד, מצרת ב) .eipalישראל*,

ככל  לפרש צריך שרש"י – העיקר על נוסף – מובנות ההוספות והנה
למקרא: ה' לבן הדרוש

" הפרשה.enzqpא) לסתימת השייכות מודגשת עפ"ז כי כו'" עיניהם
" היו zxvnב) וכנען פלשתים בארץ בהיותם גם דהרי השעבוד",

וביותר  ז). לו, וישלח פרש"י (ראה כו' דגר ובאופן וכו' אבימלך בשעבוד
דמפורש הקודם מפרש"י e"cxיוקשה ecarzypy ולכן ב). מב, (מקץ שנה

ומפרשי  טז ו, וארא פרש"י ג"כ וראה "מצרת". להוסיף רש"י מוכרח
ועוד). לדוד. משכיל דוד. דברי גו"א. (רא"ם. כאן רש"י

אל יעקב ויקרא בקרא: כמפורש – "לבניו" ואגידהeipaג) ..mkl.
מה היסוד hinynyאמנם זהו דהרי צ"ע, תורה" של הפרשיות "מכל

לגמרי  סתומה היא ויצא פ' דגם ס"ל דרש"י לומר ואין להקושיא,
מהל' פ"ח הגמ"י ויצא. ר"פ (להמאירי) ספר בקרית שהובא (כהדיעה
טעם  ולבאר זה לומר הו"ל דא"כ ויצא) ר"פ שי מנחת (סק"ג). ס"ת

שם). הגמ"י (וכמ"ש ויצא בר"פ גם הסתימה

אין  עדיין – ויחי בפי' א) בפשטות: כל וי"ל ע"ד שידע הכרח
רק שלמד כיון שבתורה, להודיע ynegהפרשיות הכרח אין ב) אחד.

כיון מאשר zehytayעד"ז, – יותר הפסק צ"ל לסדרה סדרה שבין מובן
למה קשה אתר ועל לתיבה. תיבה efבין dyxt.סתומה

ועוד.15) טוב, דבק גו"א, רא"ם, ראה
"ושם 16) הקץ את לגלות שביקש – הב' לטעם בנוגע זה כ' ברא"ם

בתחלת  כמו מילתא מינכרא דלא כלל) ריווח שום בלי (היינו לסתום א"א
שבה  בפ' לסתום דהו"ל הא' לפי' גם הקשו ובש"ח טוב בדבק אבל הפ'".
יותר  הי' הא' דלטעם במדרש מהרז"ו בפי' (וכ"כ יעקב של מיתתו נכתבה

ויגוע). אצל הסתימה לעשות נכון
למשה 17) היא וסתומות) (דפתוחות הפרשיות חלוקת שרק ואף

תו"כ וראה כו'. משה דפסקה פרשה כל ב: יב, ברכות (ראה i"yxteמסיני
הסדרות. חלוקת משא"כ כו'). משמשות ההפסקות היו ומה ויקרא ר"פ
רמב"ם  ב. כט, (מגילה שנה וחצי שלש – לשלש התורה מסיימים יש והרי
הרי  מ"ח), אות בבל, ובני א"י בני בין מנהגים חילוף רפי"ג. תפלה הל'
דקיימת  י"ל שנה בכל התורה קריאת שמסיימים מה ע"פ הסדרות חלוקת
ועפ"ז  וכו'. לג' סדרה כל מחלקים שהם אלא בג"ש, להמסיימים גם היא

לז'r"klyיתווך לג', חלוקה שכאו"א (אף דאורייתא סדרים ג"ן יש
אופן ובכל וכו'). את"ל heytקרואים אפילו – לסדרות שחלקוהו שזה

ענינים  שהם מפני ה"ז – וסתומות פתוחות כחלוקת מדאורייתא שאינו
"מפני כאן רא"ם וראה תיקןxfry`נפרדים. לא dyxtdע"ה zlgz הזאת

דבקרית  ולהעיר גו"א). (וראה כו'" יעקב ויחי (מאמר מן להמאירי ספר
שנה. בכל התורה כל משלימים היו הנביאים בזמן שאף כ' ח"א) ה'

" סמ"ה שבת הל' epiaxובאו"ז dyn zenin ik התורה לקרות נתקן
זהרizeiyxt'ב  וראה שנה". בכל ב.n"kaולהשלימה קד, וירא (מהנ"ע

הדיוק  בכהנ"ל) זהר בנצוצי ובהנסמן רע"ב). (כט, תי"ג תקו"ז ב. רו, ח"ב
דאורייתא**. סדרים דג"ן

אגדת 18) היא ב"ר דהרי צע"ק, שלפנ"ז) הערה (וע"פ עפ"ז אמנם

enizq`" awri 'x zrc my xdfa `ed f"cre (*oedipirenzqpy :`"evpak rnync) "awri zinc `zrya" `"k cearyd zxvn edfy xn`w `l la` ."l`xyic
`zelbl izgp oickc" 'td znizqc my dcedi 'x ixaca la` .(awri dlbn 'idy dnkgd zepiirn l`xyineciarzy`e."oeda

.zay lka mda mi`xewy zeiyxte dxez ixcq mdl ozpe ..l`xyil dxez cnl dyn oke :b `yz `negpz d`xe (**
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סתומה יותר  הפרשה – רווח כלל אין וכאשר מהרגיל,
פרשות בשתי כתובים והענינים –zecxtp,לומר סביר ,

או  הפסוקים סתימת על רק מצביעה אינה שה"סתימה"
של  הכללי התוכן על אלא נמצאת, היא שבהם המילים

לתוכן כהקדמה נרמזת היא ולכן ,dyxtdהפרשה,
כדלהלן.

מא  על בעיקר מסופר "ויחי" שבפרשת ורעות וכיון
opi`y עליהם אשר מצרים בארץ יעקב לחיי בקשר

הארץ  במיטב ישבו ובניו (שיעקב ויגש בפרשת מסופר
הקשורים  מאורעות על אלא מאד"), וירבו "ויפרו
ישראל  ימי מ"ויקרבו ממש, פטירתו ועל לפטירתו,

יעקב zligzaלמות" ברכות אודות ובהמשך הפרשה,
ענינים  – לבניו הברכות על ובהמשך ובניו ליוסף אבינו

לפטירתו. הסמוכים

הפרשה  בתחילת מיד כאשר בפסוק 19ובמיוחד ,
של הכללי הסיכום מובא יעקב,lkהראשון, חיי שני

התורה  מתכוונת סתומה" שב"פרשה מכך, מובן
יעקב. פטירת – הפרשה של הכללי לתוכן לרמוז

.„
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פירוש  על דלעיל הקושיות שתי מתורצות בכך
שבין  הסדר ולגבי השלישי, הטעם השמטת (לגבי רש"י

המובאים): הטעמים שני

ולאירועים  יעקב לפטירת קשורה ה"סתימה"
של  פשוטו לפי מקום, אין ולכן הפטירה, אל הקשורים

על המדברת הפרשה של שה"סתימה" zxihtמקרא,
בגלל  הן צרות": כל ממנו "שסתם לכך תרמוז יעקב

onfd יעקב הגיע עם מיד היה ממנו" "שסתם –

לפני  שנה שבעֿעשרה בגלל למצרים, והן פטירתו,
zernynd,"שבעולם צרות כל ממנו "שסתם הענין –

לכן  יעקב. פטירת של לענין נוגד החיים, שיא שהוא
השלישי  הטעם את לחלוטין רש"י מאותה 20משמיט .

את  מציב שרש"י עלֿכך קושי שום שאין מובן, סיבה

בקשר כי שני, כטעם לגלות" "שבקש zxihtlהטעם
הטעם  מקרא של לפשוטו יותר קרוב יעקב,

הסיבה  היא עצמה הפטירה שבו "שנפטר...",

לגלות..." "ביקש בטעם כמו שלא .21ל"סתימה",

.‰
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אכן, מדוע, הענינים: בפנימיות מובן, לא עדיין אך
ב" הפרשה הפרשה igieמתחילה כל כאשר יעקב",

לכך? הקשורים ובאירועים יעקב פטירת אודות מספרת

לפטירתו, קשור יעקב חיי שנות של הסיכום אמנם,
השניה  המחצית של הקשר רק מובן בכך אך כאמור,

קשור  כיצד אך יעקב...", ימי "ויהי – הפסוק של

יעקב  "ויחי הפסוק של הראשון חלקו יעקב לפטירת
על  מסופר שבו שנה", עשרה שבע מצרים בארץ

היתה  זה לפי יעקב? של ביותר הטובות שנותיו
להיות  צריכה הפרשות בין "ויחי החלוקה המילים כך:

צריכות  היו שנה" עשרה שבע מצרים בארץ יעקב

יעקב  רוח "ותחי מסופר שבה ויגש פרשת את לסיים
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i"yxt) i"` הרי שנים, לג' לאורייתא דמסקי מערבא ולבני ב), מז, ויגש
לכאו' ולפ"ז שלפנינו, סדרים ג"ן ולא בתורה להם יותר מפורטת חלוקה

ד" לומר מוכרח אבל dyxtאינו – דויחי הסדרה לכל הכוונה סתומה" זו
בקבורתם  וקברתני בהתחלתה: שהמדובר כיון כן, לומר מסתבר עפ"ז גם

סיומו כדבריך, אעשה אנכי יעקב.meiqaויאמר מיתת לאחרי הסדרה
(ראה  קנד(ה) – במסורה שהוא כפי לסדרים החלוקה לפי גם מזו: ויתירה
חומשים), כמה בסוף (נסמן כו' לבראשית סדרים מג ג) לאסת"ר פתיחתא
זוהי  כמה שלדעת להמאירי ספר בקרית שמונה הראשונים" "סדרי קסז או
אבן  ב. הערה דר"כ לפסיקתא במבוא רד"ל (ראה א"י* דבני החלוקה
באמצע  בא אלא סדר** ראש גם ויחי אין ואילך), רכח ע' ח"ב ספיר
וריש  ויגש פ' סוף ספר קרית (ראה ויגש שבפ' שלח" יהודה "ואת הסדר
היא  זו פ' דהתחלת שלנו, החלוקה לפי גם הרשב"ם פי' ועד"ז פרשתנו
רבה  מדרש מסודר כמה ולדעת ויגש), שבפ' מצרים בארץ ישראל מוישב

עכצ"ל  שבשוה"ג)***, בתו"ש בהנסמן (ראה שבא"י הסדרים ראשי ע"פ
כמפורש  פרשה התחלת היא דויחי להשיטה קאי – כאן רבה דהמדרש

בלשונו.
חמש  בן שהרי – שלפני' ובהערה כהנ"ל נוגע אינו בכלל – ולפרש"י

ופשוט. שנה. בכל התורה מסיום רק יודע ואילך רש"י בזמן למקרא
מיתתו.19) מקום זהו שנותיו כל כאן שמנה כיון ברא"ם: כ' עד"ז

הבאה) בהערה ראה – במדרש משא"כ עכ"פ. (בפרש"י מספיק אי"ז אבל
וצ"ל  בחייו, עוד מדובר סו"ס שכאן כיון הב' תירוץ להקדים הו"ל דלפ"ז

בפנים. לקמן וראה הסדרה. כל התחלת היא דכאן כבפנים
"שסתם 20) גם מתאים – דרש ע"פ כשמו, הוא, במדרש משא"כ

בארמ"צ. יעקב ויחי מסיבת שבא עכ"פ) ג' (כתירוץ כו'" צרות כל ממנו
ס"ב. כבפנים

הסתימה 21) שסו"ס כיון י"ל: – מספיק אינו לבד הא' שטעם ומה

'qnak ,mixcq drw yiy `"i f`e (oiel zxcedna ± fn ze` my d`xe) gn ze` laa ipae i"` ipa oia mibdpn selig ± dvgne mipy 'bl mixnebc i"` i"pal e` (*
..dxeza aezky zeiyxt drw :i"d f"ht mixteqjkld`aenda ± (i"` ipac mixcqd c"r) l"pdka d`xe .my awri zlgp d`x .'ek zay lka dxeza mixcq drw eraw

.jli`e gy 'r h"ig y"ez ,`"it zeilbxn x"xdl dxeqnde `xwnda
oiwqet `axrn ipay (my dlibn) g"x 'ita la` (**dyxt lk.zeiyxt 'b

.dyxtd yix `negpzl xra`a d`x) epi` i"k dnkae x"al `negpzdn sqezp `l` x"an dpi` "'ek dnezq ef dyxt dnl" dyxcdy egiked dnky xirdl la` (***
.(h"t x"al `eane .dv t"x (w"al`) i"gpn
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והמילים 22אביהם" מאד" וירבו ויפרו ישראל... "וישב ,
פרשת  את להתחיל צריכות היו יעקב..." ימי "ויהי

"ויחי".

מספר  פעמים כאמור להבין: צריך לכך ,23בנוסף

כולה. הפרשה תוכן לבין הפרשה שם בין קשר יש

תוכנה  אשר בעוד "ויחי", הפרשה נקראת אפוא, כיצד,
מ"ויחי" ההיפך – יעקב פטירת ?24היא
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נצחי  קיום הם אמיתיים חיים הוא: לכך ההסבר
שינויים  של 25ללא האמיתית המציאות קיימת ולכן .

החיים. מקור – הקדושֿברוךֿהוא אצל רק חיים
חיים",26כנאמר  אלקים הוא אמת אלקים "והוי'

יש  אם אבל משתנה. או פוסק שאינו דבר היא ו"אמת"

נהרות  נקראים (לכן "כזב" הדבר נקרא הפסק, בו
"נהרות בשם שנים לשבע אחת "oiafkndשמתייבשים

"מים  אלה אין כי חטאת, מי לקידוש פסולים והם

miig"27.(

חז"ל  אומרים אמת",28לכן הקב"ה של ש"חותמו

האות  – אל"ף אותיות: משלוש מורכבת "אמת" כי
– תי"ו האמצעית, האות – מ"ם בא"ב, הראשונה

כנאמר  שינויים. העדר על מצביע זה האחרונה. 29האות

אלקים. אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני

כיון  אמת", אלקים "וה' הפסוק: כוונת וזוהי
ח"ו  משתנה או נפסק שאינו "אמת", היא שמהותו
של  אמיתית מציאות חיים", אלקים "הוא לכן לעולם,

miig.

מציאות אינם הנבראים זאת, הם `zizinלעומת –
חיים  אצלם אין לכן – להיפסק ויכולים התהוו הרי

הנברא אם אלא עצמם, מצד לאלקות.אמיתיים קשור
"חיים" היהודים נקראים זו דבקותם 30מסיבה מפני ,

כנאמר  חיים 31באלקות, אלקיכם בה' הדבקים "ואתם
לעד  וקיימים חיים הם שגם היום", .32כולכם

באלקות  הדבקות – האמיתיים שה"חיים" כדי אך
הגשמי  הזה בעולם ניכרים יהיו היהודים של –
נסיונות  לעבור צריך הוא האלקות, את המסתיר
ובלתי  שלם להישאר זאת ובכל בדבקותו, והפרעות
בבירור  תתגלה אז – והמצוות התורה בקיום פגום
יכולה  אינה באלקות דבקותו כי האמיתית, החיות

להשתנות.
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הפרשה, לכלל יעקב" "ויחי של הקשר מובן זה לפי
– הפרשה לשם הסיבה וגם יעקב, פטירת שעיקרה

"ויחי":

הם  שאלה בוודאות ראו לא הקודמות השנים בכל
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בזמן  מדובר ו) (מספר הסדרה פסוקי ורוב יעקב" "ויחי תיבת אצל היא
לפני שהיא (אף שהסתימה מסתבר יעקב, בענין ezxihtחיי היא אבל) ,

בחייו  שהי' כו'", הקץ את לגלות "שבקש פי' ולכן לחייו. גם השייך
ב) כבפנים, פטירה, היא הסדרה של ותוכנה שענינה מכיון א) אבל עדיין.
כו') יעקב דבקש מבואר (בו בניו" אל יעקב ד"ויקרא הפ' – הב' לטעם
ולכן  לגמרי, פתוחה פ' ולא אותיות) ט' (הפסק סתומה פ' עכ"פ צ"ל הי'

.16 שבהערה מפרשים וראה הא'. תי' הוא העיקרי טעם
כז.22) מה,
ואילך.23) 58 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
הסדרה 24) בהתחלת שתיכף שרה, חיי בפ' מובן אינו מזו ויתירה

אחרים. בענינים מדובר הסדרה המשך וכל שרה, מיתת ע"ד מדובר
ועוד. שרה. חיי לפ' א' שיחה לעיל בארוכה ונתבאר

רא 25) לקמן, הבא לד"ה בכל הגהות תרנ"ו. שמחתכם וביום ד"ה ה
כל  ד"ה תר"פ. גוים ראשית ד"ה פ"ב. מ"ב ומעין קונ' תרנ"ח. אלי' פתח
האמת). מדת מדתו דוקא דיעקב לענין זה הובא (ושם פ"א תש"ט המרחם

ועוד.
י.26) י, ירמי'
מ"ט.27) פ"ח, פרה

"מכזבים" מים אינם משבע" יותר רבות "לשנים שכשנפסקין הטעם
י"ל: – שם) במשנה תויו"ט וראה הי"ב. פ"ו פרה ה' (רמב"ם

אלפי  שית רק קיומו (שהרי "כזב" הוא העולם מציאות שכל מכיון
שבערך  ל"חיים" היא חיים" ב"מים הכתוב שכוונת לומר בהכרח שנין),
מפרשי  (ראה בפ"ע תקופה היא שמיטה שכל ומכיון גופא. הבריאה

לכן  שנים), לז' אחת היא דמלכא דאפקעתא בטעם בהר ר"פ התורה
הקיום  בערך "כזב" נקרא אינו משבע" יותר רבות "לשנים ההפסק
שם) במשנה ורא"ש ר"ש (רע"ב, להפירוש י"ל [ועד"ז שבהבריאה.

אחת `fשכשנפסקין laeia"לעולם" הוא יובל שהרי חיים, מים מיקרו
סע"א. טו, קידושין ו. כא, משפטים – לעולם ועבדו עה"פ (וכדרז"ל

עה"פ)]. פרש"י
א.28) ט, פ"א שהש"ר י. פ"א דב"ר ה"א. פ"א סנהדרין ירושלמי
ו.29) מד, ישעי'
וישראל 30) תורה הקב"ה חיים, נקראים עשרה ספל"ד: דר"נ אבות

כו'.
ד),31) (ד, myואתחנן p"xc`a `aed.
קיימים 32) השמים שצבא בנבראים גם הנצחיות ענין שישנו דאף

עצמם  שהם הפועל הא"ס כח מצד שהוא במין קיימים הארץ וצבא באיש
רצון  מצד רק הוא יופסדו שלע"ל שזה ועד נצחי, באופן קיימים יהיו
ואילך. קא ע' שם בתחילתו. להצ"צ החקירה ס' בארוכה (ראה הבורא
שאינו  לה מחוץ "הוא שבנבראים הא"ס כח הרי ועוד), תש"ז. תקעו ד"ה
יב, הקדמה ח"ב מו"נ וראה תרע"ג), תעשה צהר (ד"ה עמהם" מתייחד
בעצם  ונפסדים הווים הם עכשיו שגם ועד נפסדים. הם עצמם ומצד

mzednוהם ניכר שאינו אלא ,mi`xp אז הבורא, רצון וכשיעלה חזקים,
xkez לבדך הוי' הוא אתה (ד"ה קיומם משך כל בהם שהי' ההפסידות

,19 הערה 99 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש בכ"ז ראה – בתחילתו) תש"א
.21

לענין  הובא שם אלי' ופתח שמחתכם וביום שבד"ה מה יובן ועפ"ז
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בה' הדבקים "ואתם של "ויחי", אמיתיים, חיים
לדרגת miig"...33אלקיכם שבהתאם בדבקות ובמיוחד ,

המרכבה" הן הן תאמין 34"אבות "אל הכלל כי –

מותך" יום עד לצדיקים 35בעצמך בקשר גם ,36נאמר
יגרום  "שמא בפירוש חשש אבינו שיעקב ובמיוחד

.37החטא"

בארץ  השנים כל במשך בה' דבקותו דרגת ולכן

לא  עדיין כך, כל רבים ויסורים צרות ובעברו ישראל,

לא  ואפילו "ויחי". של לאמיתיות מספקת הוכחה היוו
נמצאים  הם כי צדיקים, הם בניו ובני שבניו ראייתו

מצבם  להיות עלול מה לדעת ואיֿאפשר ישראל, בארץ
– חמרית בארץ

שבסמוך לתקופה יעקב הגיע כאשר ,ezxihtlאבל

והוכיח  למצרים, הגיע הוא בינתיים כאשר ובמיוחד
התורה  את מקיים הוא הארץ בערות בהימצאו שגם

האחרון  לרגע עד ביותר נעלה בשלימות והמצוות
כשרואים ובמיוחד שכל myבחייו, שלימה", ש"מטתו

בצדקו" "עומד יוסף ואף בצדקתם, שלמים ,38בניו

גם  אשר עד הגויים" בין ו"נשבה הוא" ש"מלך עלֿאף
במ  שנולדו ואפרים –מנשה הארץ ערות – צרים

יהודים  יתברכו שבהם כלֿכך, נעלית לברכה ראויים

וכמנשה" כאפרים אלקים "ישימך הדורות: ,39בכל

אז יעקב dzlbzdדווקא של האמיתית ,40חיותו

יעקב" "ויחי של שנים היו הקודמות שנותיו כל שגם
נפש. ועגמת יסורים רוויות היו הן שבחיצוניות למרות

במצרים  האחרונות השנים שבעֿעשרה מהוות לכן

ש" לכך ברורה לטובה".olekהוכחה שוין
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למרות  "ויחי", הפרשה נקראת מדוע מובן בכך
בסמוך  יעקב מאורעות על רק בה מדובר שאין
התקופה  ועל פטירתו על אף אלא לפטירתו,

שלאחריה:

בגמרא  זרעו 41נאמר מה מת, לא אבינו ש"יעקב
הביטוי  אצלו כתוב אין ולפיכך בחיים", הוא אף בחיים

היא 42מיתה  הדברים ומשמעות האמיתיים 43, החיים :
– בחיים" "זרעו כאשר הם יעקב של

וקיום  נצח חיי הם אמיתיים שחיים כיון כלומר,
מקור 25לעד  הקדושֿברוךֿהוא, אצל זה למושג (בדומה

ישראל  מחוברים שאליו ניכרים 44החיים, לפיכך ,(
את  רואים כאשר דוקא יעקב של האמיתיים החיים
כלומר, הגוף. מן יוצאת שהנשמה לאחר נצחיותם,
גם  אלא הנשמה, בחיי רק נצחית נשארת אינה החיות

הזה  בעולם –45למטה יעקב של אמיתית חיות נשארת
אבינו. יעקב של האמיתיים בחיים חיים שהם בניו, אצל

"ויחי": הפרשה לשם הסיבה יותר מוטעמת זה לפי
עדיין יעקב פטירת שלאחר רק מודגש לא `ixytבכך

" מכך:igieלומר יותר אלא לאחר wec`יעקב", אז,
יעקב". "ויחי של והנצחיות האמת ניכרים פטירתו,
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הטעם  את משמיט שרש"י קודם, נאמר כבר

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

הוא  שע"י זה בהמאור, דבוק להיותו עצמי בקיום קיים הוא שהאור
אלי' ובפתח מעצמותו, דמציאותו העצמות כח בו ויש מאין, יש התהוות
כו'" אביכם אף עולמות בורא הקב"ה "מה לנש"י בנוגע גם זה הובא שם

ד  הוא והנצחיות הקיום ענין שאמיתית ע"ז נוסף כי הענין – מצד וקא
בנבראים  משא"כ שם. תקעו ד"ה וראה שם, כמבואר מעצמותו, דמציאותו

כח מצד רק ענינם q"`dשהוא ונעשה דביקותם מצד שזהו ההוכחה הרי ,
הם גם כאשר דוקא הוא נצחי בקיום קיימים עצמם שהם milretהפנימי

ואכ"מ. הנצחיות. ענין בעצמם בהם שנראה זה מספיק ואינו ומהווים
צדיקים..33) כולם ועמך יעקב.. ויחי א): (רטז, פרשתנו זהר ראה

(הובא  חיים גו' הדבקים ואתם דכ' דמלכא בגופא דמתדבקין בגין מ"ט
שנד). ע' פרשתנו באוה"ת

ו.34) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
א.35) כט, ברכות מ"ד. פ"ב אבות
א.36) רפה, זח"ג שם. ברכות ראה
יא.37) לב, וישלח פרש"י א. ד, ברכות
ואילך.38) סע"א שם פרשתנו זהר ראה

ובפרש"י.39) כ מח,
באוה"ת 40) (הובא ב קכב, זח"א ראה – בשרה הוא שעד"ז להעיר

ו"נחתת  למצרים שירדה ע"י דהיינו וכו'" עלאין לחיין זכתה "שרה שם):
בי'". אתדבקת ולא וסלקת

ובכ"מ.41) ב. רמח, רע"ב. רלה, פרשתנו זהר ב. ה, תענית
ד"ה 42) שם תענית תוס' לג. מט, פרשתנו פרש"י ב. רמח, שם זהר

יעקב.
ועוד.43) שם. לתענית רשב"א ראה
מדתו 44) יעקב והרי בפנים. כנ"ל אמיתיים חיים שהם מורה שזה

ראה  – מת לא ליעקב שייך וזה ליעקב. אמת תתן כמ"ש האמת מדת הוא
ח"א  לזהר לוי"צ (לקוטי ואילך ו' ע' לוי"צ תורת ובארוכה שם, רשב"א
תיבות  הוא ליעקב" "אמת ז') (ס"ע שם לוי"צ ובתורת יא) ע' ח"ב קל. ע'

מת". לא "יעקב
מת 45) דלא שם), (חדא"ג בכדי וכי ד"ה שם תענית מפרש"י להעיר

.7 ע' חכ"ו ואילך. 240 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה בגוף. גם
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שבעולם", צרות כל ממנו "שסתם – שבמדרש השלישי
יעקב..." "שנפטר – הטעמים שני את רק ומביא

– ממנו" ונסתם לבניו הקץ את לגלות ו"שבקש

הפרשה  ש"סתימת" מפני יעקב, לפטירת הקשורים
של  התוכן לכל אלא יעקב" "ויחי למילים קשורה אינה

בכך. והכרוך יעקב, פטירת – הפרשה תחילת

גם  הענין, בפנימיות הדבר מתאים לעיל האמור לפי

"ויחי", נקראת יעקב פטירת על הפרשה שדוקא לכך

פירושים שני עלֿידי דוקא שהחיים `elכי ניכר
האמיתיים  שחייהם בניו, אצל גם נמשכו האמיתיים

zelba.באלקות דבקות – ומצוות תורה קיום היו

שאין  בזמן ישראל עלֿידי ומצוות תורה קיום

כאשר  גם מכך, ויותר גדול, חידוש איננו וגלות שעבוד

מצב  אך בגלות, בהיותם ומצוות תורה מקיימים יהודים
ה"קץ" על ויודעים ומשיגים שחשים כזה הוא הגלות

ניכרת  לא אז גם – מהגלות ההשתחררות והגאולה,
והצרות  השעבוד כאשר רק "ויחי". של השלימות

מוצא  רואים לא אנושי בשכל אשר עד כלֿכך, גדולים

שלימה  באמונה מאמינים זאת ובכל – הקץ" "נסתם –
"אחכה  ואף תבוא, שיבוא",46שהגאולה יום בכל לו

מתגלה  אז – מצוות ומקיימים תורה לומדים אז וגם

תורה  קיום היא ישראל של האמיתית שהחיות
.47ומצוות 

שחיי מובן יעקב",awriוכך "ויחי – האמיתיים
בחיים". ש"זרעו עלֿידי בחיים" "הוא כדלעיל,

שני  את רק מביא שרש"י יותר, טוב מובן בכך
כל  ממנו "שסתם הטעם את ולא הראשונים, הטעמים

"שסתם... בזמן ומצוות תורה קיום כי שבעולם", צרות

"ויחי" שינוי. ללא חיות על מוכיח אינו צרות" כל
ובתקופה  השעבוד צרת מתוך בעבודה מתגלה האמיתי

הקץ. סתימת של

בזמן  מתבצע ומצוות תורה של "ויחי" כאשר – ואז
הגלות, של הפנימית התכלית מתגלה ושעבוד, גלות
הגאולה  של לגילויים מגיעים באמצעותה שדוקא

בשלימות.

.È
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הקץ  ממנו שנסתם לכך הפנימי הטעם מובן .48בכך
וממילא  הגלות, עוצמת חסרה היתה הקץ, נתגלה אילו

הגאולה. שלימות נפגמת היתה

"שביקש  רש"י דברי את להסביר אפשר זה, לפי
הקץ את לכאורה,לגלות שהרי, ממנו", ונסתם לבניו

" זו "פרשה מדוע להסביר רש"י היה dnezqרוצה ודי ,"
מספר  הוא מה לשם הקץ", ממנו "שנסתם אמר אילו

הקץ"? את לגלות ש"ביקש

"נסתם  עלֿידי דוקא שאדרבה, רמוז, בכך אלא
לבניו". הקץ את "לגלות בקשתו התמלאה ממנו"
כדי  אלא ח"ו, העלמה לצורך אינה הקץ סתימת

יותר מאוחר יבוא כדלעיל.ielibשבאמצעותה הקץ,

לבניו  הקץ את לגלות "ביקש של המשמעות וזוהי
לבניו  ולגלות להמשיך יעקב רצה כאשר ממנו": ונסתם
הכנה, להם שתהיה כדי הקץ, סתימת היתה הגאולה, את

יוכלו שיעקב eipaשבאמצעותה מה את בשלימות לקבל
העתידה  הגאולה של הגילויים את – לגלות .49ביקש
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ד"ה 46) ב. קל, (זח"א דחוכמתא במילי דמחכין במאן הפי' ע"ד
תרס"ו). זקן, ואברהם

(4736 ע' חט"ז לקו"ש וראה תש"ט. ישנה אני (ד"ה הידוע וע"ד
ניצוץ  מתלבש (שבו שבנפש יחידה בחי' מאיר הגלות בזמן דדוקא ואילך)
יחידה  בך.. ודבוקה חבוקה אומרים שעלי' פ"א)) שמ"ב (ע"ח בורא קטן

ישראל  עמדו זה ובכח פי"א: ושם א"ס. בעצמות תמיד שדבוקה לייחדך
מצרים. בגלות להוי' נאמנים

כאן.48) יקר מכלי להעיר
רמז 49) הם ומקריו יעקב עניני כל כי הארוך) (וטור בחיי רבינו ראה

הג'. לגלותינו
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בראשית כו, כב – ויעתק משם ויחפור באר אחרת 
ולא רבו עליה ויקרא שמה רחובות ויאמר כי עתה 

הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ

רכה

"הרחיב י' לנו ופרינו בארץ" ר"ת יוב"ל, וביאור "ויעתק 
רחובות" בחינת בינה דעתיק, דמתמתקין כל הגבורות 

והדינים וכו', וביאור מאחז"ל )תענית ה:( אמר רב יצחק 
כל האומר רחב רחב וכו'

אמר ר' יצחק כל האומר רחב רחב מיד נקרי, א"ל רב 
נחמן אנא אמינא ולא איכפת לי, א"ל כי קא אמינא ביודעה 

ומכירה.
תענית ה:

כל האומר רחב רחב מיד נקרי, נעשה בעל קרי.
רש"י

השייכות דהמימרא הזאת לר' יצחק דוקא.
יש לומר, כי הנה רחב היתה אשה זונה כמ"ש1 ויבאו 

בית אשה זונה ושמה רחב.
והנה כתיב בירמי' סי' ג'2 ומצח אשה זונה הי' לך מאנת 

הכלם.
]ובזהר חלק ג'[ באדרא רבא דף קל"ו ע"ב בהאי מצחא3 
)היינו דז"א(4 נפיק חד שערא דאתפשט בי' ממוחא דאפיק 

1( יהושע ב, א.
2( פסוק ג. )הנביא מוכיח את בני ישראל, ואומר( ומצח, יש לך מצח 
לך  מה  בושה,  בעבו'  מצחה  מכסה  שאינה  זונה  אשה  כדרך  מגולה 
כדרך הצנועות שמכסות מצחן אם יקרה להן דבר בושה. מאנת הכלם, 

אתה מאנת להיות נכלם ובוש ממעשיך. )מצודת דוד(.
3( ]תרגום ללה"ק[ במצח של ז"א )ראה ביאור הערה 4( צומח ויוצא 
שער אחד כשמתגלה מצחו )והוא סימן להממונים על הדין, שיכולים 
שהוציא  הבינה  ממוח  במצחו  שמתפשט  בהרשעים(,  דינים  לפעול 
חמשים שערים, וכשמתפשט הארת הבינה וצומח ויוצא השער במצח 
של ז"א, אז נעשה מצח של ז"א משגיח לפרוע מרשעי העולם, לאותם 
זונה הי' לך  שאינם מתביישים במעשיהם, זהו שכתוב "ומצח אשה 

מאנת הכלם" לפי שלא הי' לך בושת פנים להכלם ממעשך הרעים.
יומין המבואר בפנים,  4( ביאור בענין דמצחא דז"א ומצחא דעתיק 
מצחא  בין  ההפרש  וז"ל:  ואילך,  של  עמוד  עת"ר  המאמרים  מספר 
דז"א למצחא דעתיקא, הענין הוא, דהנה איתא בזהר אית רצון ואית 
רצון, אית רצון שעל פי טעם ודעת ואית רצון שלמעלה מטעם ודעת, 
רצון שעל פי טעם ודעת הוא הרצון הנולד מהשגה והתבוננות, שע"י 
ומשו"ז  לו הדבר  איך שטוב  ומתבונן בשכלו בטוב הדבר  שמשכיל 
רוצה, נמצא שכל עיקר סיבת הרצון הוא ההשגה וההתבוננות, ורצון 
לרצות  יכול  ולכן  מהשכל  שלמעלה  הרצון  הוא  מטו"ד  שלמעלה 
בדבר שאפילו השכל ינגד לזה, והסיבה על זה הוא משום עונג נפשו 
שיש התענוג )גישמַאק( בעצם נפשו ע"ז והוא הנקרא טעם כמוס ולא 

דאשגחותא  מצחא  אתעביד  אתפשט  וכד  תרעין  חמשין 
הה"ד  בעובדיהון  מתכספי  דלא  לאינון  עלמא  לחייבי 

ומצח אשה זונה הי' לך מאנת הכלם כו' ע"ש.
והענין הוא5, כי הנה בסטרא דקדושה רחב הוא בחי' 
בינה, כי רחובות הנהר הוא בחי' בינה שיסודה רחב, וכן 
הבאר הנקרא רחובות על שם כי עתה הרחיב ה' לנו רומז 

טעם ושכל גלוי, לכן אם ישאלהו אדם על מה עושה זאת לא יהי' לו 
טעם ע"ז כי אין לו טעם ושכל גלוי כ"א טעם כמוס בלבד וזהו רצון 

שלמעלה מטו"ד.
והנה נגד ב' בחי' רצון אלו יש ב' בחי' מצחא.

והענין הוא, כי הרצון שעל פי טעם ודעת כל זמן שמאירים המוחין 
בגלוי אז המדות בבחי' פנימיות גם יש להם חיות, משא"כ לאחר זמן 
חיצוניות,  בבחי'  שהוא  בלבד  ההסכם  רק  נשאר  המוחין  שנסתלקו 
רק  הוא  ועכשיו  פנימיות  בבחי'  הי'  המוחין  מאיר  כשהי'  שמתחלה 
השגה  לו  הי'  שכבר  מפני  וזה  בלבד,  ההסכם  רק  חיצוניות  בבחי' 
גם  ההסכם  אח"כ  לו  יש  ע"כ  ע"ז  ונתפעל  בלבו  ונקלט  והתבוננות 
בלא התפעלות ויש לו תוקף גדול בזה אעפ"י שהמוחין נסתלקו והוא 
הנקרא מצחא, שלכן המצחא חפיא על מוחא שהוא לאחר שנתעלם 

המוחין כו'.
וכמו כן יובן ברצון שלמעלה מן הטעם שיש בזה טעם ועונג שכל זמן 
שמאיר בגילוי הוא הנקרא פנימיות ואחר שנסתלק הטעם נשאר בחי' 
הסכם בחי' חיצוניות הרצון לבד שהוא חיצוניות הרצון שלמעלה מן 

הטעם כו'.
הנה איתא בזהר שממצחא דז"א כ"ד בתי דינין מתערין מיני' משא"כ 
מצחא דעתיק יומין רעווא דכל רעווין וכו' שכאשר המוחין מאירים 
במדות אזי אינו שייך ענין הדינים כענין מ"ש לא אוסיף עוד לקלל 
כו' כי יצר לב האדם רע כו' ומתחלה הי' זה הטעם עצמו לחוב כמ"ש 
גילוי  מפני  וזהו  לזכות  עצמו  הטעם  זה  נתהפך  ואח"כ  כו'  אמחה 
המוחין כו', וז"ש אבינו אב הרחמן שחכמה הוא מקור הרחמים, אבל 
כאשר נסתלקו המוחין ולא נשאר כי אם ההסכם בלבד אזי שייך ענין 

הדינים וכו'.
וכמו כן יובן בענין מצחא דז"א שהוא בחי' הסכם לבד ואין שם הארת 
המוחין ע"כ מתערין ממנו כ"ד בתי דינין כו'. משא"כ מצחא דעתיק 
הוא בחי' רעדכ"ר, והענין יובן ע"פ מ"ש ארך אפים וגדל חסד שמפני 
סעודה  וגדל חסד כמשל המלך שעושה  הוא  ע"כ  אפים  ארך  שהוא 
בפירורי  אפילו  ע"כ  גדולתו  תפארת  יקר  וריבוי  עשרו  רוב  שמפני 
שע"י  למעלה  הוא  כן  וכמו  השפעה  ריבוי  ג"כ  בהם  יש  שלו  הפקר 
ג"כ  יש  בהחיצוניות  שאפילו  חסד  וגדל  הוא  דוקא  עי"ז  אפים  ארך 
ריבוי השפעה, דממצחא דעתיק שם אינו שייך ענין יניקת הדינין וכו'.
אז אפילו  ודעת  הוי' ברצוה"ע שלמעלה מהטעם  וכן עד"ז בעבודת 
בעת ההסכם בלבד מ"מ אינו שייך שיפול להיפך, וזהו מה שרעו"ד 
הוא אהבה בלי הפסק הן בעצם העונג נפשו )דער גישמַאק( אין לו 
הפסק כי ההשגה יש לו הפסק משא"כ העונג אין לו הפסק ולבד זה 
שכמו כן מצד הרצון גם כן הוא בבחי' ביטול ומכל שכן שאינו שייך 

שיפול להיפך ח"ו.
ולכן אנו אומרים במנחה דשבת והא אזמין עתיק יומין למצחא שאז 
מאיר בחי' מצחא דעתיק שהוא בחי' רעדכ"ר שממצחא דעתיק אינו 

שייך ענין הדינין כו' ואדרבה דוחה כל הדינין.
]ראה גם המשך תער"ב עמוד א'רלח ואילך. תורת חיים פרשת תצוה 

עמוד שס, ג ואילך. ועוד.[
5( ראה גם לעיל סימן מט.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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על בינה וכו'6. והיינו מה שאמרו באד"ר שם בהאי מצחא 
נפיק חד שערא דאתפשט בי' ממוחא דאפיק חמשין תרעין 
יסוד  הוא  כו',  דאשגחותא  מצחא  אתעביד  אתפשט  וכד 
נ'  שערים  נ'  יש  בבינה  כי  תרעין,  חמשין  דאפיק  דבינה 
שערי בינה, ובינה נקראת7 מ"י מספר נ', וא"כ מצח דז"א 

הוא ג"כ בחי' רחב מפני יסוד הבינה שבו.
גם מצח עצמו יתכן לקרותו רחב, כי הרי המצח בציורו 
הוא רחב הרבה מאזן לאזן, יותר על ארכו דהיינו על גובהו 
)כי רוחב הוא מימין לשמאל, והוא ציור המצח מאזן לאזן, 
היינו רחבו, וגובהו הוא ארכו(, ותרגום דרחב הוא פותיא 
נקרא  מצח  וכן  וכיוצא,  תרומה8  בפרשת  מקומות  בכמה 
פותיא במסכת תענית פ"ג9 בהמעשה דר"א בן פדת שנפיק 
צוציתא דנורא מאפותי' ע"ש. נמצא יסוד דבינה שבמצח 

דז"א הוא בחי' רחב בקדושה.
ורחב הזונה קודם שנתגיירה שהיתה מתחלה זונה היא 
הלעומת דיסוד דבינה דקדושה, והיתה יפה מאד, הלעומת 
מע'  במאו"א10  כמ"ש  נאה  אשה  שהיא  דקדושה  דבינה 

אשה נאה נק' הבינה ע"ש.
רמז  יהושע  בילקוט  כדאיתא  שנה,  נ'  בגיותה  ועמדה 
ט', בת י' שנה היתה כשיצאו ישראל ממצרים וזינתה כל 
שנה  חמישים  לסוף  במדבר,  ישראל  שהיו  שנה  ארבעים 
נתגיירה ע"ש, הוא הלעומת דנ' שערי בינה הנקראת מ"י.
א"כ רחב שהי' זונה הוא בחי' ומצח11 אשה זונה12 וכו'.
כשהיתה  שנתגיירה  קודם  רחב  בחי'  הוא  כ"ז  אך 
מאנת  לך  הי'  זונה  אשה  ומצח  בחי'  היא  שאז  בגיותה, 
הכלם, מאז לא הי' בה שום כלימה, מאנת הכלם, כי הרי 
אין כל שר ונגיד שלא בא עלי', ואמרה ולא קמה עוד רוח 
באיש דאפילו איקשוי לא איקשו, כדאיתא בזבחים13 דף 

6( רחבו"ת גי' קס"א קס"א קנ"א קמ"ג שבבינה, וכמ"ש במאו"א מע' 
תורה  בלקוטי  גם  ]וראה  כאן(.  יצחק  לוי  )לקוטי  וכו'  ע"ש   רחבות 

להאריז"ל פרשת תולדות, לעיל סימן רכד[.
7( כמ"ש )תהלים קו, ב( "מי ימלל גבורות ה'". ראה לעיל סימן מט. 

סוף סימן רטו.
8( ראה שמות כה, י. "ואמה וחצי רחבו" מתרגמינן "ואמתא ופלגא 

פתיה".
9( )דף כה.( דמסופר שם דר"א בן פדת הי' ישן ובאו חכמים לראותו, 

וראוהו "דיצא ניצוץ אור ממצחו".
10( וז"ל: אשה נאה נק' הבינה, אין אשה אלא ליופי.

הוא  דקליפה  דמצח  ג.  שנח,  תצוה  פרשת  חיים  תורת  ראה   )11
העקשנות והנצחון, גסות וחוצפה דקליפה וע"ד קליפת עמלק ע"ש.

12( ראה המשך הביאור בפנים בתורת לוי יצחק.
13( שם ע"א. ואף רחב הזונה אמר לשלוחי יהושע )יהושע ב, י( "כי 
שמענו את אשר הוביש ה' את מי ים סוף וגו'", מאי שנא התם דאמר 
)שם ה, א( "ויהי כשמע כל מלכי האמרי... אשר הוביש את מי הירדן... 
ולא הי' בם עוד רוח מפני בני ישראל", ומאי שנא הכא דקאמר )שם ב, 
יא( "ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש וגו', דאפילו אקשויי 
נמי לא אקשו. ]פרש"י: דאפי' אקשויי, אבר לתשמיש לא קשו, והיא 

קט"ז ע"ב ע"ש, הרי שלא הי' בה שום14 כלימה.
לסטרא  שעלתה  בתשובה  וחזרה  שנתגיירה  ולאחר 

דקדושה, והומתקו כל דיני' שנתעלתה מאד מאד.
כי זכתה שיצאו ממנה ח' נביאים כדאיתא בפרק קמא 
דמגילה15 ובילקוט ביהושע רמז ט' ע"ש. ח' דוקא, כי בינה 
היא ספירה הח', ודעת ר' יהודה שם שאף חולדה הנביאה 
היתה מבני בני' של רחב כדאיתא בילקוט שם. ולמד זה 
מן תיבת תקות הכתוב בחולדה אל חולדה הנביאה אשת 
שלום בן תקות וכתיב16 הנה אנחנו באים בארץ את תקות 
כמ"ש  בינה,  מבחי'  ג"כ  היא  חולדה  כי  הוא  ע"ש,  כו' 
בקהלת  ועיין  תרומה17  פרשת  להאריז"ל  תורה  בלקוטי 

יעקב מע' חולדה18 ע"ש וכו'.
וע"י מה הומתקו כל הגבורות והדינין ברחב, הוא מפני 
שהאיר ממצחא דאריך במצחא דז"א והיינו שהאירו בינה 

דעתיק וחכמה דעתיק המלובש בה וכו'.
והוא כמו בחי' מ"י יעמוד, שמ"י בחי' בינה מ', וחכמה 
י' דעתיק המלובש בה, יעמוד שממתיק כל הגבורות וכל 

הדינין.
י' שנה כשיצאו  בת  רחב, שהיתה  נמתקה  כאן  כמו"כ 

ישראל ממצרים, והמ' שנה שהיו במדבר זנתה, הרי י"ם.
ונמתקה ע"י בחי' מ"י, שזה מאיר במנחת שבת19, ולא 
רחוק לומר שהצלת רחב הי' במנחת שבת, כי הרי יריחו 
נלכדה בשבת ביום השביעי כמ"ש ביהושע סי' ו'20 ועיין 
בילקוט21 שם. הנה י"ל שהצלת רחב הי' בזמן מנחת שבת, 

שהיתה יודעת בדבר, אמרה לשלוחי יהושע בלשון זה.[, ומנא ידעה, 
דאמר מר אין לך כל שר ונגיד שלא בא על רחב הזונה. ]רש"י: דאמר 

מר, במכילתא בפרשת יתרו[.
14( ראה בפנים בתורת לוי יצחק ביאור הלשון "שר ונגיד".

15( דף יד: "שמונה נביאים והם כהנים יצאו מרחב הזונה ואלו הן נרי' 
ברוך ושרי' מחסי' ירמי' חלקי' חנמאל ושלום, רבי יהודה אומר אף 

חולדה הנביאה וכו'".
16( יהושע ב, יח.

17( וז"ל: אמרו רז"ל כי ב' נשים נתנבאו לישראל והם חולדה ודבורה 
חולין  מסכת  )משנה  מלשון  חולד  וזהו  בינה  מכללות  חולדה  וכו', 
פרק ב משנה ד( החליד את הסכין דהיינו עלמא דאתכסיא וע"כ לא 
נתנבאה אלא פעם א', ודבורה מכללות רחל לכן דבורה מלשון דבור 

כי היא עלמא דאתגלי'.
18( וז"ל: חולדה הנביאה הי' מבחינת בינה, כי חולדה לשון הטמנה 

כמו חלדה, כן כתב הרב בליקוטי תורה תרומה.
זוטא דף רפח ע"ב,  ובאדרא  19( כמ"ש באדרא רבה דף קכט ע"א, 
שלכן אומרים בתפלת מנחה דשבת ואני תפלתי לך ה' עת רצון ע"ש. 

)ועיין לעיל סימן קעב. קצג(.
"ויהי ביום השביעי... סבבו העיר שבע פעמים  ואילך  20( פסוק טו 

וגו', והיתה העיר חרם... רק רחב הזונה תחי'".
יריחו אלא בשבת שנא'  נלכדה  וז"ל: שלא  טו  רמז  לסוף  קרוב   )21
וביום השביעי תסבו את העיר שבע פעמים וכתוב עד רדתה ואפילו 

בשבת.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כב

והוא ע"י בחי' רחב דקדושה שברום המעלות הוא בינה 
דעתיק, )כי בינה היא בחי' רחובות הנהר(.

כמ"ש  עצמו,  יצחק  שחפר  דרחובות  הבאר  והוא 
ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עלי' ויקרא שמה 
רחובות ויאמר כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ. יצחק 
המנחה  תפלת  תיקן22  הוא  כי  המנחה,  זמן  הוא  בחינתו 

בחי' גבורות ודינים.
הוא  ושטנה,  עשק  הבארות  שחפרו  יצחק  עבדי  הנה 
כמו בזמן המנחה דחול, שאז שולטין הגבורות והדינים, 
ולכן רבו פלשתים עלי', שכל ענין ריב הוא מצד הגבורות 
בקהלת  ריב,  הנק'  הקליפה  כמו  )והוא  כנ"ל,  והדינים 

יעקב23 מע' כדת שם(.

22( ברכות כו. מובא לעיל סימן קסט.
23( וז"ל: כדת הוא שם גדול חקוק על מצחו של משיח בן דוד, והוא 
כמנין משיח בן דוד, והוא גימטריא )שמות יב, ב( החודש הזה לכם, 
לתלמידי  להשכיח  הממונים  חיילותי'  "ריב"  מקליפות  מציל  והוא 
בלקוטי  ומובא  מבטלם.  כדת  והשם  חוליים,  בעת  תלמודם  חכמים 
תר"ה  דמספר  הציוני  בשם  מאוסטרפאלי(  שמשון  )מהרב  שושנים 
בגי' )בראשית כה, כה( "אדרת* שער", ע"ש. )ועיין בחיד"א פני דוד 

פ' בא)(.
ראה ספר המאמרים תרל"ו בביאור למים רבים פרק ד עמוד תרג וז"ל: 
נקראת  חיצונה  קליפה  יש  וז"ל,  בא  פרשת  ראובני  בילקוט  "ואיתא 
רי"ב ויש עמה תר"ה חיילות כמנין אדרת, וסודו: ועשו כאדרת שער 
)בראשית כה, כה( ופעולתו שמבטל התורה מהחולה. והשם של כד"ת 
למען  עשה  וסודו  זה.  כל  מבטל  דוד  בן  משיח  של  מצחו  על  כתיב 

דת"ך.
ושמעתי אומרים בשם המקובלים האלו במארז"ל בשבת )קמז:( כד 
חליש ר"א ואיתפח )בגמרא אינו( בעי למקרי החדש הזה לכם, קרא 
מד'  והנה  כזה.  גדול  טעות  טעה  באמת  למה  קשה  לבם.  הי'  החרש 
עשה ר' מז' עשה יו"ד מן כ' עשה ב' צירוף אותיות הטעות. והם רי"ב, 
לרמז שהמזיק רי"ב גרם לו לשכחה תורה. וגם תדע שהחרש הי' לבם 
גימט' תר"ה כמנין אדרת לרמז על חיילותיו שעשו להם תר"ה חיילות 
שאותיות  לבם  הי'  החרש  ובתיבת  רי"ב  באותיות  דוקא  טעה  לכך 
הטעות מורים על המזיק עצמו, והתיבות מורים על החיילות שעמו. 
החדש הזה לכם גימט' כד"ת שלא רצה )בסה"ד כ' שלא הניחו( לקרא 
החדש הזה לכם, שהוא כמנין כד"ת, שזה השם מתגבר למזיק ומרפא 
נזקו. ומ"ש שכתוב על מצחו של משיח בן דוד ולא אמר סתם משיח, 

דע כי משיח בן דוד גי' כד"ת, צפוני ציוני עכ"ל"

אח"כ ויעתק משם, שעלה לבחי' עתיק, והוא יצחק 
שאז  שבת,  מנחת  בזמן  כמו  והוא  עבדיו,  לא  עצמו, 
דאריך,  מצחא  מאיר  כי  והדינים,  הגבורות  כל  מתמתקין 
ובינה דעתיק שלנגדו, ולכן כשחפר שם באר לא רבו עלי', 

כי משתככין כל הגבורות והדינין נמתקין.
הוא  רבים,  לשון  רחובות  רחובות,  שמה  ויקרא 
לנגד המצח דאריך שהוא רחב, ולנגד בינה דעתיק שלנגדו 

שהיא בחי' רחובות.
ופרינו בארץ,  ויאמר כי עתה הרחיב ה' לנו 
האומר  כל  הרי  כי  זרע,  טיפת  ממנו  שיוצא  דוקא  ופרינו 
רחב רחב )ב' פעמים, א' רחב דמצח אריך, ב' בינה דעתיק, 
יופי'  גודל  מפני  נקרי  מיד  רבים(,  לשון  ברחובות  כנ"ל 
שהיא אשה נאה, וברום המעלות הוא בינה דעתיק שהיא 
לבטלה  הטיפה  תהי'  שלא  בארץ  ופרינו  אך  ביותר.  נאה 

ח"ו אלא ופרינו וכו'.
ופרינו בארץ, וכמו יצחק גי'24 ארב"ה, ד' פעמים25 בן, 
כתיב26  דוקא  ארב"ה  במכת  )ולכן  בנים  ובני  בנים  היינו 
ולמען תספר באזני בנך ובן בנך, וכן ביואל וכמ"ש במ"א 

בס"ד(.
היוב"ל,  הוא  בארץ,  ופרינו  לנו  י'  הרחיב  ר"ת  וי"ל 
דעתיק,  בינה  הוא  המעלות  וברום  בינה  בחי'  הוא  יובל 

יוב"ל הוא שנת מ"י שמספרו נ', ויובל הוא שנת הנ'.
המימרא  אמר  עצמו  יצחק  שר'  מה  שפיר  אתי  ועתה 
הזאת דכל האומר רחב רחב מיד נקרי, כי ר' יצחק ששמו 
הוא ע"ש יצחק הוא אשר קרא שם הבאר רחובות, והוא 

אמר כי עתה הרחיב כו' ופרינו.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד יא ואילך

ראה ספר הערכים-חב"ד חלק א' עמוד רכא. לעיל סימן קעה בסופו.
*( ראה לעיל סימן קצט הערה 12, השייכות והקשר "אדרת" לעשו.

24( רמז למ"ש )יהושע כד, ג( "ארבה את זרעו ואתן לו את יצחק" 
ראה לקוטי תורה להאריז"ל סוף פרשת וירא. תורת מנחם התוועדויות 

ה'תשמ"ז חלק ב עמוד 355 הערה 48. ה'תשמ"ח חלק ד עמוד 106.
ויחי פסוק גור ארי' יהודה.  25( ראה לקוטי תורה מהאריז"ל פרשת 

ועוד.
26( שמות י, ב.
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כג מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויחי 

מט, ט – גור אריה יהודה מטרף בני עלית 
כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו

א. ]תוכן: “גור ארי'" בגי' משיח ב"ד ע"ה[

וגבור  ארי'  שהוא  ע"ה  דוד  בן  משיח  בגי'  ארי'  גור 
בתורה.

שפתי כהן

ב. ]תוכן: גור ארי' בגי' משיח בן דוד, “מטרף בני 
עלית" ר"ת “מנחם בן עמיאל" שהוא משיח ב"י[

גור ארי' יהודה, גור ארי' בגי' משיח בן דוד “מטרף 
“בני “עלית ר"ת “מנחם “בן “עמיאל שהוא משיח.

מגלה עמוקות ואתחנן – אופן רנב

ארי'  “גור  בפסוק  פי'  כמה  ביאור  ]תוכן:  ג. 
נק'  לבוא  ולעתיד  גור  נק'  שבזה"ג   – וגו'"  יהודה 
ארי', ומבאר “מטרף בני עלית" על בירורי ניצוצות 
עליהם  שיתוספו  כדי  האומות  בין  ישראל  דגלו   –

גרים[

גור ארי' יהודה מטרף בני עלית. פירוש רש"י 
הוא  הגלות  שעיקר  ידוע  הנה  ארי',  ולבסוף  גור  מתחלה 
אדם  מחטא  בקליפה  שנפלו  ניצוצות  להעלות  בכדי  רק 
הראשון, וישראל סובלים יסורי הגלות עד בא העת שתכלה 
כל הרשעה וכשתהי' עלי' להנצוצות הנ"ל אזי בוודאי יהי' 
לה'  כי  תבל  יושבי  כל  וידעו  יכירו  ואז  ומיד  תיכף  הגאולה 

הארץ ומלואה ואז יתגדל שמו הגדול כמו שכתוב בישעי'.
תמיד  עמנו  עושה  הקב"ה  הזה  המר  בגלות  גם  והנה 
ניסים ונפלאות כנאמר ועל ניסך וכו' וכמ"ש בעת הגאולה 
אז יהי' ניכר גדולת הבורא באלף אלפי אלפים רבבות אשר 
לא יוכל שום ברי' לספר אבל בעת הגאולה הזאת יש כמה 
שאנו  שרואים  לפי  בלבם  שטות  רוח  נכנס  אשר  רשעים 
ונמצא  להטעות,  מקום  להם  יש  אז  יסורים  כמה  סובלים 
יקרא  אז  הגאולה  וכשתהי'  גור  כביכול  נקרא  הזה  בגלות 
ארי' וזה גור ארי' יהודה מתחלה גור ולבסוף ארי', ואימתי 
וזהו מטרף בני עלית.  יקרא ארי' כשתהי' עלי' להנצוצות, 
משיח  ויבא  במהרה  הנצוצות  אלו  שיתעלו  השי"ת  יתן  כן 

צדקנו אמן.
ע"פ  יבואר  עלית.  בני  מטרף  יהודה  ארי'  גור  יבואר  או 
מאמר חז"ל מה ארי רחב מלפניו וצר מלאחריו אף היכל צר 
מלאחריו ורחב מלפניו הכלל הוא כשהשי"ת משפיע טובות 
על הגוים הוא בכדי לתן להם כל טובם ושכרם בעוה"ז כדי 

ליפרע מהם בעוה"ב ובישראל הוא להיפך להרבות שכרם 
על  ומורה  רומז  הוא  היכל  אף  הרמז  וזהו  לבוא,  לעתיד 
ישראל רחב מלפניו מורה לעתיד לבא וצר מלאחריו מורה 
כשאתה  עלית  בני  מטרף  בפסוק  הרמז  וזהו  עוה"ז,  על 
יותר  עלי'  לך  יש  עלית  הרעים  מעשים  על  תשובה  עושה 

כמאמר חז"ל במקום שבעלי תשובה וכו'.
גלו  מה  מפני  חז"ל  כמאמר  עלית  בני  מטרף  יבואר  או 
ישראל לבין האומות כדי שיתוספו עליהם גרים, רמז בכדי 
כדי  במצרים  הגלות  שהי'  פירוש  וזהו  נצוצות,  להעלות 
להעלות נצוצות וכשיבוא הגואל ב"ב אז יכלו כל הנצוצות, 
וכן הי' בימי שלמה ע"ה ואז לא יקבלו גרים כי אז יהי' עליות 

לכל הנצוצות.
כפי'  דוד  על  מורה  יהודה  ארי'  גור  בפסוק  רמז  וזהו 
כי  בני  וזהו מטרף  בני עלית מורה על שלמה  רש"י מטרף 
טרף מורה על נצוצות הנופלים, בני עלית זהו בימי שלמה 
שאז יהי' עליות לכל הנצוצות לכך אין מקבלים גרים לימות 
המשיח ולא בימי שלמה שאז יהי' עליות לכל הנצוצות, וזהו 

הרמז גור ארי' יהודה כל ישראל מכונים בשם יהודה.
קדושת לוי

התיקון  יהי'  שאז  משיח  נולד  ]מיהודה  ד. 
)טרף  עלית"  בני  “מטרף  וזהו   – ניצוצות  להרפ"ח 

בגי' רפ"ח ע"ה([

מטרף בני עלית. פירש"י בהריגת תמר שהודה צדקה 
ממני לפיכך כרע רבץ בימי שלמה איש תחת גפנו ע"ש. י"ל 
שרש"י ז"ל כיון בזה ענין גדול, כי ע"י שיהודה הודה צדקה 
שממנו  דוד  בית  למלכות  נפתח  מקור  מתמר  נולד  ממני 
ועה"כ  הידועים,  ניצוצין  הרפ"ח  תיקון  שיהי'  משיח  נולד 
ידי  שעל  מחמת  שנתעלה  עלית  בני  מטרף  וזה  טר"ף  הם 

הודאתו יתוקנו טר"ף שהם הרפ"ח עה"כ כנ"ל.
צמח דוד

כמעשה  שפלות,  בשעת  אפי'  יהודה  ]תוכן:  ה. 
לזה  ורמז  משיח,  נבנה  ומזה  בוש,  ולא  הודה  תמר, 

בשם יהודה[

כרע רבץ וכלביא מי יקימנו וגו'. כוחו של יהודה שאפי' 
הי'  שכן  ולביא,  כארי  הוא  שוכב,  כשהוא  שפלות,  בשעת 
ולכן  משיח.  נבנה  ומזה  בוש.  ולא  שהודה  תמר  במעשה 
הרמז כל השם ביהודה ואות ד' להראות כי אפילו כשהוא 

דל ה' עמו.
חידושי הרי"ם עה"ת

אגרות קודש

]י"ד טבת תשכ"א[

... לכתבו ע"ד השלום כו' שצריך שיפור - לעתים קרובות בא זה מקירוב בלתי רצוי )ז.א. שאינו 

מותר ע"פ תורתנו תורת חיים( ותשובה מועלת - חרטה גמורה על העבר וקבלה על להבא והנהגה בפועל 

מתאים לזה.
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:äðL̈¨«
i"yx£·˜ÚÈ ÈÁÈÂ∑?סתּומה זֹו ּפרׁשה יׂשראל לּמה ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו, יעקב ׁשּנפטר ׁשּכיון לפי «¿ƒ«¬…ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד, מּמּנּומּצרת ונסּתם לבניו הּקץ את לגּלֹות ׁשּבּקׁש אחר: ּדבר .(בב"ר)לׁשעּבדם. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

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

סתסתסתסתּוּוּוּומהמהמהמה זזזזֹוֹוֹוֹו ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשהההה כח)ללללּמּמּמּמהההה מז, ּביאתֹו(רש"י ׁשּמעת (היינּו, ׁשּבעֹולם" צרֹות ּכל מּמּנּו "ׁשּסתם נֹוסף: ּפרּוׁש מּובא ּבּמדרׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּקׁשּור  לדבר רֹומזת סתּומה' ׁש'ּפרׁשה נֹותנת הּדעת ׁשּכן זה, ּבפרּוׁש מאן רׁש"י אבל ויּסּורים). צרֹות עֹוד סבל לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלמצרים
הראׁשֹונים  לּפסּוקים קׁשּור זה ּפרּוׁש ואּלּו ּבּה. הּקׁשּורים והמארעֹות יעקב ׁשל ּפטירתֹו - ׁשהּוא הּפרׁשה, ׁשל הּכללי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלּתכן

ּבלבד. הּפרׁשה ְִֶַַָָָׁשל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 450 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d zexrA mB aFHd z` zFNbl§©¤©©§¤§©¨¨¤

ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה עעעעׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ יעקביעקביעקביעקב כח)ויחיויחיויחיויחי (מז, ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבמצרים ׁשנה י"ז . . אּלא צער ּבלא טֹובים ימים חי הטורים)לא (בעל ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹ

מּליּוּבאוויטׁש נ"ע מֹוהריי"צ אדמּו"ר כ"ק שעג)סּפר עמוד ה, חלק קודש' ילד,('אגרות נ"ע צדק" ה"צמח ּבעל אדמּו"ר ׁשּבהיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָ
מצרים  ּבארץ ׁשּגר הּׁשנים י"ז חּייו, ׁשנֹות מבחר יהיּו האבֹות, ּבחיר אבינּו, ׁשּיעקב היּתכן נ"ע, הּזקן אדמּו"ר זקנֹו את ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשאל

הארץ"? "ערות –ְֶֶַָָ
ּכתיב הּזקן: אדמּו"ר כח)וּיענהּו מו, ּבּמדרׁש(ויגש ואיתא ּגׁשנה", לפניו להֹורֹות יֹוסף אל לפניו ׁשלח יהּודה (תנחומא "ואת ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הפסוק) על שמעוני ּבּתֹורה.וילקוט הֹוגים הּׁשבטים וׁשּיהיּו ּתֹורה ׁשם ׁשּתהא ּתלמּוד", ּבית לֹו להתקין נחמיה רּבי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ"אמר
הּסּפּור.ּוכׁשּלֹומ  ּכאן עד ּד"ויחי". ּומּצב ּבמעמד ּבמצרים ּגם להיֹות יכֹולים ואז לה', מתקרבים ּתֹורה דים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָ

טֹוב  ׁשם רֹואים אין ולכאֹורה הארץ", "ערות ׁשהּוא ּכזה ּבמקֹום ּכׁשּנמצאים ּדגם לקֹונֹו, ּבעבֹודתֹו אחד לכל הֹוראה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּומּזה
ההּוא. ּבּמקֹום ּגם ה"טֹוב" את לגּלֹות יכֹולים הּתֹורה, לּמּוד על־ידי הּנה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻּוקדּׁשה,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 427 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

?zn`A ig awri izn̈©©£Ÿ©¤¡¤

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

יעקב? ֲֶַֹׁשל
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

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

ּכּלכם". חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַֹֻ"ואּתם
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כה igie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g oey`x meil inei xeriy
עדין  ׁשעבר, והּצער הּנסיֹונֹות ּכל ׁשעם אבינּו, יעקב ׁשאפילּו ,"מֹות יֹום עד ּבעצמ ּתאמין "אל ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא
ּתאמין". "אל "מֹות יֹום "עד ׁשהרי יעקב", ׁש"ויחי ּולהחליט לסּכם אי־אפׁשר עדין יׂשראל, ּבארץ ּכׁשּגר ואפילּו ּבה', ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹּדבק

יעקב. חּיי ׁשל ּבעּצּומם – וּיּגׁש ּבפרׁשת נכּתב לא הּפסּוק ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹלכן
ׁשּלמרֹו הּוכח לפטירתֹו), סמּו) ויחי ּבפרׁשת לקּבע ורק יכֹולים ּכאן ׁשלמה", "מּטתֹו עם־ּכל־זה מצרים, ּבׁשעּבּוד היֹותֹו ת ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

יעקב". "ויחי וקֹובעת מסּכמת הּתֹורה יעקב". ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָֹֹ"ויחי

(èë)àø÷iå úeîì ìàøNé-éîé eáø÷iå|óñBéì Bðáì ©¦§§´§¥«¦§¨¥»¨¼©¦§¨´¦§´§¥À
éðéòa ïç éúàöî àð-íà Bì øîàiåEãé àð-íéN E ©³Ÿ¤Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦«¨¬¨«§−

éðøa÷ú àð-ìà úîàå ãñç éãnò úéNòå éëøé úçz©´©§¥¦®§¨¦³¨¦¨¦Æ¤´¤¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦
:íéøöîa§¦§¨«¦

i"yx£˙eÓÏ Ï‡¯NÈŒÈÓÈ e·¯˜iÂ∑(ב"ר).אבֹותיו לימי הּגיע לא למּות', 'קריבה ּבֹו: ׁשּנאמר מי חי (ּכל יצחק «ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ת' חי אביו 'קריבה', נאמר: ּבדוד קמ"ז. ויעקב פ')ק"פ ע'(ס"א חי והּוא ÛÒBÈÏ.)ׁשנים B·Ï ‡¯˜iÂ∑ לעׂשֹות ּבידֹו יכלת ׁשהיה .למי ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָֹ«ƒ¿»ƒ¿¿≈ְְְֲִֶֶַָָָֹ
E„È ‡ŒÌÈN∑ והּׁשבע.˙Ó‡Â „ÒÁ∑,אמת ׁשל חסד הּוא הּמתים עם ׁשעֹוׂשין לתׁשלּום חסד מצּפה ׁשאינֹו ƒ»»¿ְִַָ∆∆∆¡∆ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַ

ÌÈ¯ˆÓa.ּגמּול  È¯a˜˙ ‡ŒÏ‡∑ּכּנים עפרּה להיֹות ּגּופי (סֹופּה ּתחת חּיים,.)ּומרחׁשין לארץ חּוצה מתי וׁשאין ְ«»ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
עבֹודתֿאלילים  מצרים יעׂשּוני וׁשּלא מחּלֹות. ּגלּגּול ּבצער .(ב"ר)אּלא ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָֹ

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

i"yx£È˙·‡ŒÌÚ Èz·ÎLÂ∑:הּמקרא לתחּלת למעלה מחּבר זֹו ואני וי"ו לי, והּׁשבע ירכי" ּתחת יד נא "ׂשים ¿»«¿ƒƒ¬…«ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבּמערה, אבֹותי עם הׁשּכיבני אבתי", עם "וׁשכבּתי לֹומר: ואין מּמצרים. ּתּׂשאני ואּתה אבֹותי עם לׁשּכב ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָֹסֹופי
אבֹותיו', עם 'ׁשכיבה לׁשֹון מקֹום ּבכל מצינּו ועֹוד, ּבקברתם". ּוקברּתני מּמצרים "ּונׂשאתני אחריו: ּכתיב ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻׁשהרי

ּכמֹו: הּקבּורה, ולא הּגויעה ב)היא א ואחרּֿכ:(מלכים אבֹותיו", עם ּדוד ּדוד "וּיׁשּכב ּבעיר .""וּיּקבר ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֹ

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

i"yx£Ï‡¯NÈ eÁzLiÂ∑ּבעיּדניּה ליּהּתעלא ‰hn‰.סגיד L‡¯ŒÏÚ∑,הּׁשכינה לצד עצמֹו  מּכאן הפ «ƒ¿«ƒ¿»≈ְְֲִִֵֵַָָ«…«ƒ»ְְְִִַַַַָָָ
חֹולה  ׁשל מראׁשתיו למעלה ׁשהּׁשכינה מ)אמרּו נדרים י מּטתֹו(שבת ׁשהיתה על הּמּטה", ראׁש "על אחר: ּדבר . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

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

d¯·Ïכט  ‡¯˜e ˙ÓÓÏ Ï‡¯NÈ ÈÓBÈ e·È¯˜e¿ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ¿≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ¿≈«¬«≈ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
ÈnÚ „aÚ˙Â Èk¯È ˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈeL CÈÈÚa¿≈»«ƒ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿≈ƒƒ
:ÌÈ¯ˆÓa Èp¯a˜z ÔÚÎ ‡Ï ËBL˜e e·ÈËƒ¿»¿«ƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯ˆnÓל  ÈpÏh˙Â È˙‰·‡ ÌÚ ·ekL‡Â¿ƒ¿ƒ¬»»«¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ
„aÚ‡ ‡‡ ¯Ó‡Â ÔB‰z¯·˜a Èp¯a˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒƒ¿À¿¿«¬«¬»∆¿≈

:CÓb˙Ùk¿ƒ¿»»

Ï‡¯NÈלא  „È‚Òe dÏ ÌÈi˜Â ÈÏ Ìi˜ ¯Ó‡Â«¬«««ƒ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
:‡Ò¯Ú LÈ¯ ÏÚ«≈«¿»
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igieכו zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,zah `"i ,igie t"y zgiy)

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

ּכׁשּבא  מּיד זאת לעׂשֹות צרי היה (ּדאם־ּכן מלכּות ּכבֹוד מּטעם [לא היתה ּבעידניּה" "ּתעלא ּבתֹור ליֹוסף ׁשההׁשּתחואה -ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
להׁשּתחואת  ּבנֹוגע כּו'" ּבעידניּה "ּתעלא לפרׁש רׁש"י הּוצר לא (ולכן ּבּקׁשתֹו למּלא ׁשּיתרּצה ּכדי לא וגם לפניו), ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיֹוסף
ציּווי  מקּיים יֹוסף היה ׁשּבוּדאי (אף ּבּקׁשתֹו למּלא לּׁשבּועה ּבהמׁש אּלא] חת), לבני אברהם הׁשּתחואת אֹו לעׂשו, ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹיעקב
ולכן, ּבמצרים. ׁשּיּקבר ּפרעה ׁשל רצֹונֹו על להתּגּבר ׁשּיּוכל מיּוחד לתֹוקף זקּוק היה ׁשּיֹוסף ּכיון ׁשבּועה), ללא ּגם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאביו
לא  ּדבר ׁשּׁשּום זה, ּבענין "ּכ"מל עצמֹו ׁשּירּגיׁש ההתנּׂשאּות מּדת אצלֹו לעֹורר ּכדי אליו, הׁשּתחוה יֹותר, עֹוד לחּזקֹו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּכדי

ׁשּבחּיֹות; הּפיקח ("ּתעלא") ׁשּועל ּכמֹו יתירה התחּכמּות מּתֹו ּבּקׁשתֹו וימּלא ּכנגּדֹו, לעמֹוד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָיּוכל
הּוא  זה ׁשּפירּוׁש - חֹולה" ׁשל מראׁשֹותיו למעלה ׁשהּׁשכינה הּׁשכינה.. לצד עצמֹו הפ" הּמּטה", ראׁש "על רׁש"י: ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹּוממׁשי

ׁשכינה"; לצד עצמֹו ׁש"הפ אּלא ליֹוסף, ׁשהׁשּתחוה היינּו, ליּה". סגיד ּבעידניּה ּד"ּתעלא להּפירּוׁש ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהמׁש
מל יֹוסף ׁשהרי רׁשע, ּבּה היה ולא ׁשלמה, מּטתֹו ׁשהיתה על הּמּטה, ראׁש על אחר, "ּדבר - נֹוסף ּפירּוׁש רׁש"י ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּומפרׁש
ּבתֹור  להּקּב"ה, אּלא) ליֹוסף, (לא היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה היינּו, ּבצדקֹו", עֹומד הּוא והרי הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ועֹוד, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהיה.

והֹודיה  ׁשלמה.ׁשבח מּטתֹו ׁשהיתה על ְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ואף־על־ּפי־כן  נֹוסף, ּפירּוׁש לפרׁש צרי אּלא ּבֹו, רׁש"י מסּתּפק לא זה ׁשּבגלל הראׁשֹון ּבּפירּוׁש הּקֹוׁשי מהּו להבין: ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹוצרי

ּדוקא? הראׁשֹון הּפירּוׁש הּוא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו הּפירּוׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָעיקר
ּבזה: הּביאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּכיון  ליֹוסף להׁשּתחוֹות סיּבה יׁש יעקב ׁשל ׁשּמּצּדֹו אמת הן מקרא: ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשּמתעֹוררת ׁשאלה לבאר ּבא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹרׁש"י
אליו?! יׁשּתחוה אביו ׁשּיעקב הּניח ּכיצד יֹוסף: על היא הּׁשאלה אף־על־ּפי־כן, אבל ליּה", סגיד ּבעידניּה ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁש"ּתעלא

רצה  ׁשּלא ּכיון אביו, עם ּביחד לדּור רצה ׁשּלא מרֹוטנּבּורג, מהר"ם אֹודֹות מהּסיּפּור יֹודע לא אמנם למקרא' חמׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹה'ּבן
אליו. אביו הׁשּתחואת את למנֹוע צרי היה ׁשּיֹוסף ּבפׁשטּות, מּובן אף־על־ּפי־כן אבל אֹותֹו, יכּבד ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָׁשאביו

אליו  להׁשּתחוֹות ליעקב ׁשהּניח עׂשו וכן רׁשעים, היּו הרי - להם להׁשּתחוֹות לאברהם ׁשהּניחּו חת לבני ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּבׁשלמא
אליו?! יׁשּתחוה אביו ׁשּיעקב הּניח ּכיצד צּדיק, ׁשהיה יֹוסף אבל רׁשע; היה הרי -ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּׁשכינה": לצד עצמֹו הפ" - הּמּטה" ראׁש "על הּתיבֹות על ּפירּוׁשֹו ּבהמׁש רׁש"י מתרץ זה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹועל
- מּסביבֹו הּנמצאים וכל - ׁשּיֹוסף ּכדי הּׁשכינה", לצד עצמֹו הפ" ולכן אליו, להׁשּתחֹות לֹו יניח לא ׁשּיֹוסף ידע ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיעקב
הׁשּתחוה  ּדבר ׁשל לאמיּתֹו אבל זֹו; הׁשּתחואה מּמּנּו ימנע לא ּובמילא לּׁשכינה, אּלא) ליֹוסף, (לא ׁשּמׁשּתחוה לחׁשֹוב ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹיּוכל
ׁשּיֹוסף  לאחרי רק ׁשהׁשּתחוה וכיון ּבתחילה, מּיד להׁשּתחֹות צרי היה לּׁשכינה, להׁשּתחוֹות נתּכּון אם ּכי ליֹוסף, ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹיעקב
להֹוסיף  ּכדי ליּה"), סגיד ּבעידניּה ("ּתעלא ליֹוסף היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה לֹומר, צרי על־ּכרח ּבּקׁשתֹו, ׁשּיקּים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָנׁשּבע

הּׁשכינה". לצד עצמֹו הפ" ורק יג), סעיף (ּכּנ"ל מל ׁשל ההתנּׂשאּות מּדת התעֹוררּות על־ידי הענין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָּבחיזּוק
ליֹוס  ההׁשּתחואה ענין ׁשּכל ּכיון ּכי: מסּפיק, אינֹו זה ּפירּוׁש ּבקּיּום אמנם, לעמֹוד ׁשּיּוכל ּבחיזּוקֹו להֹוסיף ּכדי היא ף ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשּמׁשּתחוה  לחׁשֹוב יכֹול היה ׁשּיֹוסף ּכיון זֹו, ׁשּבהׁשּתחואה הּתֹועלת ּבטלה ׁשכינה", לצד עצמֹו ׁש"הפ ּבׁשעה הרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהּבּקׁשה,
אליו?! ולא ְְִֵַָָֹלּׁשכינה,

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

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

ׁשֹונים. ענינים ּב' על ּתיבֹות ּבאֹותן להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאי־אפׁשר

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

:íéøôà-úàå§¤¤§¨«¦

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

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰MÓ ˙È dnÚƒ≈»¿«∆¿»∆¿»ƒ
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i"yx£ÛÒBÈÏ ¯Ó‡iÂ∑ יעקב לפני רגיל היה אפרים אֹומרים: ויׁש קצר. מקרא זה והרי הּמּגידים, מן אחד «…∆¿≈ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּגׁשן, ּבארץ יעקב ּוכׁשחלה לֹוּבתלמּוד, להּגיד למצרים אביו אצל אפרים הל.BnÚ ÂÈ· ÈLŒ˙‡ ÁwiÂ∑ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ«ƒ«∆¿≈»»ƒ
לפני  יעקב ׁשּיברכם .מֹותֹוּכדי ְְְְֲִֵֵֵֶַָֹ

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

i"yx£„biÂ∑ לׁשֹון קצרי מקראֹות והרּבה מי, ּפרׁש ולא ליעקב, Ï‡¯NÈ.הּמּגיד ˜fÁ˙iÂ∑ אףֿעלּֿפי' אמר: ««≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹ«ƒ¿«≈ƒ¿»≈ִַַַָ
לּמלכּות: ּכבֹוד חלק מׁשה וכן לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחֹולקים מּכאן ּכבֹוד', לֹו אחלק הּוא, מל ּבני, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשהּוא

אלי" אּלה עבדי כל יא)"וירדּו וגֹו'"(שמות מתניו "ויׁשּנס אלּיהּו: וכן יח), א .(מלכים ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(â)æeìa éìà-äàøð écL ìû óñBé-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²¦§¨«¥©¬§−
:éúà Cøáéå ïòðk õøàa§¤´¤§¨®©©§−̈¤Ÿ¦«

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

:íìBò¨«
i"yx£ÌÈnÚ Ï‰˜Ï EÈz˙e∑ ּגֹוי" לי: ׁשאמר ואףֿעלּֿפי ועּמים, קהל עֹוד מּמּני לצאת ׁשעתידים ּבּׂשרני ¿«ƒƒ¿««ƒְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לּמדני, ּבן. לי  נֹולד לא וׁשּוב מ ּבנימין, לבד ׁשנים הרי ּגֹוים", "קהל ּבנימין, על לי אמר "ּגֹוי ", ּגֹוים", ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹּוקהל
ליח  מּׁשבטי אחד לׁשעתיד נֹותן אני מּתנה אֹותּה ועּתה, .לק, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

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

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

אצל.Ì‰ŒÈÏ∑ּכנגּדֹו איׁש ּבארץ חלק לּטל הם, ּבני ׁשאר .ּבחׁשּבֹון ְְֶƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

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

mixvnA clEdl dlrOd©©£¨§¦¨¥§¦§©¦

ּומנּׁשה  אפרים הם, לי מצרימה אלי ּבֹואי עד מצרים ּבארץ ל הּנֹולדים ּבני ׁשני "ועּתה ליֹוסף יעקב אמר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבפרׁשתנּו
לי" יהיּו וׁשמעֹון ה)ּכראּובן .(מח, ְְְְִִִִֵ

הרמּב"ן ועוד)והקׁשה כאן, האלשיך הקשה וכן טו. מח, עד (פרשתנו מצרים ּבארץ ל "הּנֹולדים ּבאמרֹו "להארי הּוצר" מּדּוע ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָ
לי"? יהיּו וׁשמעֹון ּכראּובן ּומנּׁשה אפרים ל הּנֹולדים ּבני ׁשני ועּתה אמר "לא מּדּוע הם", לי מצרימה אלי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּבֹואי

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

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

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

:ÌÏÚ ˙ÒÁ‡ C¯˙a CÈ·Ïƒ¿»«¿»«¬»«¬»

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

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`) gn.óñBéì øîàiål"f Exn` ©Ÿ¤§¥¨§©
(e `negpz)dWn axd xnF`e .mixt` df¤¤§©¦§¥¨©¤

zFIzF` iM ,xaCl xkfxn`IezFIzF`M ¥¤©¨¨¦¦©Ÿ¤§¦
e"`eC ,`"tA e"`e sNgzdA ,mixt ¤̀§©¦§¦§©¥¨§¥§¨
z"`C `ziA `tl`A `"tA ztNgzn¦§©¤¤§¥§©§¨¥¨§
libx sqFi did `NW rnWnE .y"a©§©¤Ÿ¨¨¥¨¦

inp EpivOW FnM awri lv`(hk fn lirl) ¥¤©£Ÿ§¤¨¦©¦
axd iRn iYrnWe .sqFil Fpal `xwIe©¦§¨¦§§¥§¨©§¦¦¦¨©

`xi didW itl ,mrHd l"f l`EnW iAx©¦§¥©©©©§¦¤¨¨¨¥
,mixvnl cxEd K`id oiprd Fl l`WIW¤¦§©¨¦§¨¥¨©§¦§©¦
,awri mllwie eig` EdExkOW Fl ciBie§©¦¤§¨¤¨¦©§¥©£Ÿ
ixdW ,FNM mlFrd z` mixgn `vnpe§¦§¨©£¦¤¨¨ª¤£¥
mr" xn`e zrCn `NW lNTW FO` lgẍ¥¦¤¦¥¤Ÿ¦©©§¨©¦
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igieכח zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g oey`x meil inei xeriy
אּלא  הרמּב"ן) ׁשּתירץ (ּכמֹו לֹו־לי" ׁשּיכים יהיּו יֹוסף מּבני איזה להּגיד "רק אּלּו ּבדברים יעקב ּבא ׁשּלא ּבזה, לבאר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹויׁש
מצרים  ּבארץ ל ׁש"נֹולדים ּגּופא ּבזה היתה ׁשּזכּותם ליעקב. ׁשּיכים להיֹות ּומנּׁשה אפרים ׁשּזכּו לזה הּטעם את לבאר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּגם

מצרימה". אלי ּבֹואי ְְִִֵֶַַָעד
ּבזמן  ּגם התנהגּו מּכל־מקֹום נֹוכח, יעקב היה לא ׁשּבּה ּבסביבה והתחּנכּו יעקב, ׁשל ּביאתֹו לפני ּבמצרים ׁשּנֹולדּו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּדאף

ּדר  ּולפי אבינּו, יעקב ׁשל ּכנכדיו ּכזה כיו.ּומּצב ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשלמה" ׁש"מּטתֹו מצינּו ּדוקא ּביעקב ּכי הם", "לי ליעקב ׁשּיכים להיֹות זכּו ועוד)ולכן ה. פל"ו, ּבמצרים (ויק"ר ׁשּגם ועל־ידי , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשלמה". "מּטתֹו נׁשארה ּכי ׁשלימּות, לידי יעקב ׁשל זֹו מעלתֹו ּבאה יעקב, ׁשל ּכנכדיו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהתנהגּו

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

i"yx£'B‚Â Ez„ÏBÓe∑,עֹוד ּתֹוליד נכללים,אם יהיּו ּומנּׁשה אפרים ׁשבטי ּבתֹו אּלא ּבני ּבמנין יהיּו לא «¿¿¿ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
"לרב  ּכדכתיב: ּגלגלֹותם, למנין הארץ ׁשנחלקה ואףֿעלּֿפי הּנחלה, לענין ּבּׁשבטים ׁשם להם יהא ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻולא

ׁשבטים  נקראּו לא מּכלֿמקֹום הּבכֹורֹות, מן חּוץ ּבׁשוה נטל ואיׁש איׁש וכל נחלתֹו", אּלּוּתרּבּו להּטיל (אּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ולזה  לזה ּודגלים וׁשבט, ׁשבט לכל ונׂשיא הּׁשבטים, ׁשמֹות למנין הארץ .)ּגֹורל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

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

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

לחם  לבית סמּו מתה ׁשהרי ,לאּמ.ı¯‡Œ˙¯·k∑ ּכדברי ׁשּבת, ּתחּום ּכמּדת אּמה, אלּפים והם ארץ, מּדת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָƒ¿«∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ׁש ּתאמר ולא הּדרׁשן. מׁשה ׁשהארץ רּבי היה, הּגריד עת ּבחברֹון. ּולקברּה מּלהֹוליכּה ּגׁשמים עלי עּכבּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּככברה  ּומנּקבת ÌM.חלּולה ‰¯a˜‡Â∑,לארץ להכניסּה לחם לבית אפּלּו הֹולכּתיה ׁשּיׁשולא וידעּתי ְְֲִֶֶָָָֻ»∆¿¿∆»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
עלי  והיּוּבלּב נבּוזראדן, אֹותם ּכׁשּיגלה לבניה לעזרה ׁשּתהא ׁשם, קברּתיה הּדּבּור ׁשעלּֿפי ל ּדע אבל , ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: רחמים, עליהם ּומבּקׁשת ּובֹוכה קברּה על רחל יצאת ׁשם, ּדר לא)עֹוברים נׁשמע (ירמיה ּברמה "קֹול ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
והּקדֹוׁש וׁשבּוֿ וגֹו'", וגֹו' ה' נאם לפעּלת ׂשכר "יׁש מׁשיבּה: ּתרּגם:ּברּוֿהּוא ואּונקלֹוס לגבּולם". ּבנים ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֻֻ

יֹום חריׁשת ׁשע ּור ּכדי ארעא', ארץ ('ּכר ּוב אחרים: ּכדי )ספרים אֹותֹו קֹורין ׁשהיּו קצב להם ׁשהיה אני, ואֹומר , ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
'ּכריב ּכדאמרינן: ּבלע"ז, קוריאד"א אחת, ּכרבא'מחרׁשה מּבי ּתעלא דמּסיק 'ּכּמה .ותני' ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָ

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

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

"ּבּדר ׁשם ואקּברה גֹו' רחל עלי מתה מּפּדן ּבבֹואי "ואני ליֹוסף יעקב ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו ז)ּבתחילת רׁש"י (מח, ּופירׁש . ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּומבּקׁשת  ּובֹוכה קברּה על רחל יצאת כּו' נבּוזראדן אֹותם ּכׁשּיגלה לבניה, לעזרה ׁשּתהא ׁשם קברּתיה הּדּבּור ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ"על־ּפי

."לפעּולת ׂשכר יׁש מׁשיבּה והּקּב"ה כּו', רחמים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעליהם
נקּב ׁשרחל מה לבאר רׁש"יויׁש ּכֹותב אּמנּו רחל על ּדהּנה אבינּו, יעקב ולא ּבּדר ויקרא)רה ד"ה ד לא, היתה (ויצא "היא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּבּמדרש איתא וכן הּבית". ב)עקרת ּפע"א, רבה ּבית".(בראשית ׁשל עיקרֹו היתה "רחל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּגרמא ׁשהּזמן מּמצֹות־עׂשה ׁשּפטּורֹות יׂשראל, לנׁשי ּבנֹוגע מצינּו א)והּנה כט, קידושין ּתֹורה (משנה מּתלמּוד ּפטּורֹות וכן , ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

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

עבֹודת  על מוּתרֹות הן הרי הּבית", ּכ"עקרת ּבתפקידם לׁשּמׁש ׁשּיּוכלּו ׁשּכדי ויּתּור, ׁשל נפלאה ּתכּונה יׁש ׁשּלּנׁשים ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָונמצא,
העיסּוק  על־ידי ה' את עֹובדֹות זה ּובמקֹום מצֹות־עׂשה, וקּיּום הּתֹורה לימּוד ּכמֹו ּגלּויה, קדּוׁשה ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשם־יתּבר

ּגלּויה. קדּוׁשה ּבהם ׁשּיׁש ּבדברים ּבעיקר היא הּקּב"ה את עבֹודתם האנׁשים, מה־ּׁשאין־ּכן הּבית. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּבצרכי
זֹו, מעלה יׁש הּבית" "עקרת ׁשהיא לרחל רק ּכי אבינּו, יעקב ולא ּבּדר נקּברה אּמנּו ׁשרחל מה לבאר יׁש ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה

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

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

:ÌÁÏ»∆
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יׂשראל  ׁשּכׁשּיהיּו ּכדי הּמכּפלה, מערת - ּגלּויה קדּוׁשה ׁשל ּבמקֹום הּקבּורה על ׁשנים ואלפי מאֹות ּבמׁש מוּתרת ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָלהיֹותּה

לבניה"! עזרה "ּתהא - ּגלּות ׁשּיתחּיבּו ּכ ּכדי עד רצּוי, ּבלּתי ּומּצב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבמעמד

(ç):älà-éî øîàiå óñBé éða-úà ìûøNé àøiå©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤
i"yx£ÛÒBÈ ÈaŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑ ׁשכ ונסּתּלקה לברכם, לצאת ּבּקׁש ואחאב ירבעם ׁשעתיד לפי מּמּנּו, ינה ««¿ƒ¿»≈∆¿≈≈ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

מּמנּׁשה  ּובניו ויהּוא l‡ŒÈÓ‰.מאפרים, ¯Ó‡iÂ∑?לברכה ראּויין ׁשאינן אּלּו יצאּו .מהיכן ְְְִִֵֵֶֶַַָָ«…∆ƒ≈∆ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ

(è)éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬
:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå äæa íéýìû¡Ÿ¦−¨¤®©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

i"yx£‰Êa∑הּקדׁש רּוח עליו ונחה הּדבר, על רחמים יֹוסף ּובּקׁש ּכתּבה, ּוׁשטר ארּוסין ׁשטר לֹו Ó‡iÂ¯.הראה »∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ«…«
ÌÎ¯·‡Â ÈÏ‡ ‡ŒÌÁ˜∑ הּכתּוב ׁשאמר יא)זהּו ּתרּגלּתי (הושע אנכי זרֹועתיו", על קחם לאפרים, ּתרּגלּתי "ואנכי : »∆»≈««¬»¬≈ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

זרֹועֹותיו  על ׁשּלקחם עד אפרים, ּבׁשביל ּביעקב .רּוחי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ

ß zah 'h ipy mei ß

(é)Lbiå úBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðéòå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®©©¥³
íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà íúà: Ÿ¨Æ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«

(àé)éðô äàø óñBé-ìà ìàøNé øîàiåézìlô àì E ©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦¨®§¦
:Eòøæ-úà íb íéýìû éúà äàøä äpäå§¦¥̧¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«

i"yx£‡ÏÈzÏlÙ∑ עֹוד ּפני ׁשאראה מחׁשבה לחׁשב לּבי מלאני ּכמֹו:∑ÈzÏlÙ.לא מחׁשבה, טז)לׁשֹון (ישעיה …ƒ»¿ƒְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ»¿ƒְְֲַָָ
פלילה  עׂשי עצה, .""הביאי ְֲִִִִֵָָָ

(áé)åétàì eçzLiå åékøa íòî íúà óñBé àöBiå©¥¬¥²Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈
:äöøà̈«§¨

i"yx£Ì˙‡ ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ∑לסמ לׂשמאל, וזה לימין זה ליּׁשבם ּכדי ּברּכיו, מעם יֹוסף הֹוציאם ׁשּנׁשקם, לאחר «≈≈…»ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּולברכם  עליהם ÂÈt‡Ï.ידיו eÁzLiÂ∑ אביו מּלפני לאחֹוריו .ּכׁשחזר ְְֲֵֶָָָָ«ƒ¿«¿«»ְְֲִִִֵֶַַָָָ

(âé)Bðéîéa íéøôà-úà íäéðL-úà óñBé çwiå©¦©´¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ
-úàå ìàøNé ìàîOîìûøNé ïéîéî BìàîNá äMðî ¦§´Ÿ¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®

:åéìà Lbiå©©¥−¥¨«
i"yx£Ï‡¯NÈ Ï‡ÓOÓ BÈÓÈa ÌÈ¯Ù‡Œ˙‡∑ ׁשיהא וכון חברֹו, ׂשמאל ּכנגד ימינֹו חברֹו, לקראת הּבא ∆∆¿«ƒƒƒƒ¿…ƒ¿»≈ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

לברכה  מיּמן .הּבכֹור, ְְְִַָָָֻ

‡ÔÈl:ח  ÔÓ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ Èa ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿≈≈«¬««ƒ≈

ÈÈט  ÈÏ ·‰Èc Ôep‡ Èa È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»
:ÔepÎ¯·‡Â È˙ÂÏ ÔÚk Ôep·¯˜ ¯Ó‡Â ‡Î‰»»«¬«»≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ

ÈÊÁÓÏי  ÏekÈ ‡Ï e·ÈqÓ Ô¯˜È Ï‡¯NÈ ÈÈÚÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ≈»ƒ¿∆¡≈
ÛÈt‚Â ÔB‰Ï ˜ÈMÂ d˙ÂÏ ÔB‰˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿¿»≈¿«ƒ¿¿«ƒ

:ÔB‰Ï¿

Ï‡יא  CÈt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¿∆¡≈«»»
:CÈa ˙È Û‡ ÈÈ È˙È ÈÊÁ‡ ‡‰Â ˙È¯·Ò¿»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»«»¿»

ÏÚיב  „È‚Òe È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙È ÛÒBÈ ˜Èt‡Â¿«≈≈»¿ƒ√»ƒ¿≈«
:‡Ú¯‡ ÏÚ È‰Bt‡«ƒ««¿»

dÈÓÈaיג  ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È ÛÒBÈ ¯·„e¿«≈»«¿≈»∆¿«ƒƒƒ≈
dÏ‡Óq· ‰MÓ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‡ÓqÓƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿«∆ƒ¿»≈

:d˙ÂÏ ·È¯˜Â Ï‡¯NÈ„ ‡ÈÓÈÓƒƒ»¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ai).åékøa íòî íúà óñBé àöBiå,mdilr Fci giPIW icM xCql sqFi dvx eiWkre owXpe owAgWM Fl miwEaC EidW itl ©¥¥Ÿ¨¥¦¦§¨§¦¤¨§¦§¤¦§¨§¦§¨§©§¨¨¨¥§©¥§¥¤©¦©¨£¥¤
:zxg`d Fcil xg`de zg`d Fcil cg`d mzF` mEUl ,hrn mwigxdlE eiMxA mrn m`ivFdl KxvEd Kklbi dxez §¨§©§¦¨¥¦¦§¨§©§¦¨§©¨¨¨¤¨§¨¨©©§¨©¥§¨¨©¤¤
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(ãé)íéøôà Làø-ìò úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ¤§©¸¦Æ
ìkN äMðî Làø-ìò BìàîN-úàå øéòvä àeäå§´©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ§©¤®¦¥Æ

:øBëaä äMðî ék åéãé-úà¤¨½̈¦¬§©¤−©§«
i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ ÏkN∑ היה יֹודע ּכי ּומּדעת, לכ ידיו את הׂשּכיל וחכמה, ּבהׂשּכל 'אחּכימּנּון', ּכתרּגּומֹו: ƒ≈∆»»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

עליו  ימינֹו ׁשת לא ואףֿעלּֿפיֿכן הּבכֹור, מנּׁשה .ּכי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 432 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dede xar ± mixt`e dXpn§©¤§¤§¨¦¨©§Ÿ¤

מנמנמנמנּׁשּׁשּׁשּׁשהההה עלעלעלעל־־־־ראראראראׁשׁשׁשׁש ואתואתואתואת־־־־ׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאלֹוֹוֹוֹו ההההּצּצּצּצעירעירעירעיר והוהוהוהּוּוּוּואאאא אפריםאפריםאפריםאפרים עלעלעלעל־־־־ראראראראׁשׁשׁשׁש ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשתתתת אתאתאתאת־־־־ימינימינימינימינֹוֹוֹוֹו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל יד)ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח (מח, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ַַַַֹֹֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹ
ועל  מּמנּׁשה. הּצעיר אפרים ראׁש על ימינֹו את והּניח ידיו את ׂשּכל יֹוסף, ּבני את ּבברכֹו אבינּו, ׁשּיעקב מסּפר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּבפרׁשתנּו

(מּמנּׁשה). מּמּנּו" "יגּדל ׁשאפרים יעקב הׁשיב יֹוסף, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹּתמיהת
"יגּדל  ׁשאפרים ּומּכיון אחיו, ׁשאר לגּבי מעלה לֹו ׁשּיׁש מּצד הּוא יֹותר, ּגדֹולה ּברכה מקּבל ׁשהּבכֹור הּטעם ּבאּור: ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּדרּוׁש

הּבכֹור? יהיה ׁשאפרים להיֹות צרי היה לכאֹורה הּבכֹור, יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע מּדּוע ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמּמּנּו",
ּבזה: ְְֶַַָָָוההסּברה

ּבמצרים: ּבהיֹותֹו עבֹודתֹו אפן את מבּטאים לבניו קרא ּׁשּיֹוסף ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשמֹות
ּכתֹוצאה  ׁשאּבד העבר את ליֹוסף הזּכיר מנּׁשה אבי". ּבית ּכל ואת עמלי ּכל את אלקים נּׁשני "ּכי מּלׁשֹון הּוא ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמנּׁשה

'מנּׁשה'. ּבנֹו ׁשם את קרא הּוא ה', ּבעבֹודת ויחלׁש עברֹו את חלילה יׁשּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמּגלּותֹו.
ּבמצרים. ּבעבֹודתֹו ּבֹו ׁשּנפעל והעּלּוי הּיתרֹון על והֹודאה ׁשבח זהּו עניי". ּבארץ אלקים הפרני "ּכי מּלׁשֹון הּוא אפרים ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹואּלּו
ּבמקֹום  ּגם ּבאֹור מֹוסיפים יעקב ׁשּצאצאי ּבמצרים, הּפרּיה על־ידי ּדוקא ּכי מּמנּׁשה: "יגּדל" ׁשאפרים יעקב קבע ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלכן
ּבאֹור  הֹוספה "אפרים" היא יעקב מּצד הרצּויה העבֹודה ולכן לּגלּות, ׁשּבירידה והּיתרֹון יעקב, ׁשל ׁשלמּותֹו מתּגּלה ,ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹהחׁש

.החׁש ּבמקֹום ְִֶַַֹּגם
לנק  עליו היה האיׁשית ּבעבֹודתֹו ּכי הּבכֹור", "מנּׁשה יֹוסף ּבעבּור על־ידי ואּלּו מּפניו ּוׁשמירה מרע" "סּור ׁשל ּבקו ּתחּלה ט  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לאחר  רק מנּׁשה. קרא עבֹודתֹו, ּתחּלת את וסּמל ׁשּנֹולד הּבכֹור, ּבנֹו את ולכן, אביו. ּבית את ׁשכח ׁשּלא – עברֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹזכרֹון
'אפרים'. הּׁשני לבנֹו ולקרא – ּבּגלּות ּפעּלה טֹוב", ּב"עׂשה להתחיל יכֹול היה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻמּכן

סדר  היינּו, והתּגּלּות, ּבלדה ּכׁשּמדּבר אפרים, ּבעבֹודת הּמעלה אף על ּכי הּבכֹור; יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֻולכן
מה־ּׁשאין־ּכן  אפרים, – טֹוב" "ועׂשה להיֹות יכֹול אחר־ּכ ורק "מנּׁשה", – מרע" "סּור הּוא הראׁשֹון הּדבר ּבפעל, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהעבֹודה

למעלה נעלה.מצד יֹותר ׁשאפרים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

(åè)eëläúä øLà íéýìûä øîàiå óñBé-úà Cøáéå©§¨¬¤¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸
éúà äòøä íéýìûä ÷çöéå íäøáà åéðôì éúáà£Ÿ©³§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½

:äfä íBiä-ãò éãBòî¥«¦−©©¬©¤«
(æè)íéøòpä-úà Cøáé òø-ìkî éúà ìàbä Càìnä©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»¤©§¨¦¼

ebãéå ÷çöéå íäøáà éúáà íLå éîL íäá àøwéå§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬
:õøàä áø÷a áøì̈−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤

i"yx£È˙‡ Ï‡b‰ C‡Ïn‰∑ להׁשּתּלח הרגיל האלהים מלא מלא אלי "וּיאמר ׁשּנאמר: ּכענין ּבצרתי, אלי ««¿»«…≈…ƒְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

¯LÈ‡יד  ÏÚ ÈeLÂ dÈÓÈ ˙È Ï‡¯NÈ ËÈLB‡Â¿ƒƒ¿»≈»¿ƒ≈¿«ƒ«≈»
‡LÈ¯ ÏÚ dÏ‡Óq ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ ‡e‰Â ÌÈ¯Ù‡„¿∆¿«ƒ¿¿≈»¿»¿»≈«≈»
‰LÓ È¯‡ È‰B„ÈÏ ÔepÓÈkÁ‡ ‰MÓ„ƒ¿«∆«¿ƒƒƒƒ¬≈¿«∆

:‡¯Îea¿»

‡·‰˙Èטו  eÁÏÙ Èc ÈÈ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ˙È CÈ¯·e»ƒ»≈«¬»¿»ƒ¿»¬»»«
È˙È‡cÓ È˙È ÔÊc ÈÈ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿»»¿ƒ¿»¿»¿«»ƒƒ¿ƒ»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú«»»≈

È˙טז  C¯·È ‡LÈa ÏkÓ È˙È ˜¯Ù Èc ‡Î‡ÏÓ«¿»»ƒ¿«»ƒƒ»ƒ»¿»≈»
È˙‰·‡ ÌeLÂ ÈÓL ÔB‰· È¯˜˙ÈÂ ‡iÓÏeÚ≈«»¿ƒ¿¿≈¿¿ƒ¿¬»»«
È· B‚a ÔebÒÈ ‡nÈ ÈeÎe ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿¿¿≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡L‡¡»»««¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ci).åéãé úà ìkNKFYn ,WExiR ¦¥¤¨¨¥¦
dXpn ozPW sqFi lW eici dUrn©£¥¨¨¤¥¤¨©§©¤

,l`xUi oini `EdW Fl`nUllMU ¦§Ÿ¤¨¦¦§¨¥¦¥
awrieici z`,xFkAd dXpn iMÎs`e ©£Ÿ¤¨¨¦§©¤©§§©

,mixt` W`x lr Fpini mU okÎiRÎlr©¦¥¨§¦©Ÿ¤§©¦
mingxd Epidl` 'dl Fl dnFce§¤©¡Ÿ¥¨©£¦

FA Epcxn iM zFglQdeh l`ipc) §©§¦¦¨©§
(h:eh dxez

(fh).éúBáà íLå éîL íäá àøwéå§¦¨¥¨¤§¦§¥£©
ipA mi`xwPd mihaXd x`W lr [FnM]§©§¨©§¨¦©¦§¨¦§¥
x`WM mihaW mi`xwp EidIW ,awri©£Ÿ¤¦§¦§¨¦§¨¦¦§¨

:ipAfi dxez ¨©



לי igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iyily meil inei xeriy
אל" ּבית האל אנכי וגֹו' יעקב ‡˙ÌÈ¯Úp‰Œ.ּבחלֹום: C¯·È∑ ואפרים ׁשּפרים ∑eb„ÈÂ.מנּׁשה הּללּו ּכּדגים ְֲֲִֵֵֵַַָָֹֹ¿»≈∆«¿»ƒְְְִֶֶַַ¿ƒ¿ִִֶַַָָָ

ּבהם  ׁשֹולטת הרע עין ואין .ורבים, ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr gl mgpn zxez)

הארץהארץהארץהארץ ּבּבּבּבקרבקרבקרבקרב לרבלרבלרבלרב טז)וידוידוידוידּגּגּגּגּוּוּוּו ּדאתּגליא'.ארץארץארץארץ(מח, 'עלמא היינּו ּבחסידּות,יםיםיםים– ּומבאר ּדאתּכּסיא'. 'עלמא היינּו – ְְְְְְְְִִִִָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
'יחּודא  המׁשכת ענין והּוא ּדאתּכּסיא'. ּב'עלמא הּמאירים אֹורֹות אֹותם יתּגּלּו ּדאתּגליא' ּב'עלמא ׁשּגם היא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשהּברכה

ּתּתאה'. ּב'יחּודא ְִִַָָָָָעילאה'

ß zah 'i iyily mei ß

(æé)Làø-ìò Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©¬Ÿ
dúà øéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéòa òøiå íéøôà¤§©−¦©¥©́§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬Ÿ¨²

:äMðî Làø-ìò íéøôà-Làø ìòî¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
i"yx£ÂÈ·‡Œ„È CÓ˙iÂ∑ּבנֹו ראׁש מעל ּבידֹוהרימּה .ּותמכּה «ƒ¿…«»ƒְְְִֵֵַָָָָֹ

(çé)øëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ
ðéîé íéN:BLàø-ìò E ¦¬§¦«§−©Ÿ«

(èé)àeä-íb ézòãé éðá ézòãé øîàiå åéáà ïàîéå©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬
ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé àeä-íâå íòì-äéäé¦«§¤§−̈§©´¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´

:íéBbä-àìî äéäé Bòøæå epnî¦¤½§©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«
i"yx£ÈzÚ„È È· ÈzÚ„È∑ הּבכֹור B‚Â'.ׁשהּוא ÌÚlŒ‰È‰È ‡e‰ŒÌb∑,מּמּנּו לצאת ּגדעֹון ׁשעתיד »«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒְֶַ«ƒ¿∆¿»¿ְִִִֵֶֶָָ

עלֿידֹו נס עֹוׂשה epnÓ.ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא Ïc‚È ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ÌÏe‡Â∑,מּמּנּו לצאת יהֹוׁשע ׁשעתיד ֵֶֶַַָָָ¿»»ƒ«»…ƒ¿«ƒ∆ְִִֵֶֶַָָֻ
ליׂשראל  ּתֹורה וילּמד הארץ את ÌÈBb‰Œ‡ÏÓ.ׁשּינחיל ‰È‰È BÚ¯ÊÂ∑ׁשמעֹו ּבצאת יתמּלא העֹולם ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ¿«¿ƒ¿∆¿…«ƒְְְִִֵֵַָָָ

אּילֹון ּכׁשּיעמ ּוׁשמֹו, ּבעמק וירח ּבגבעֹון חּמה .יד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(38 'nr i zegiy ihewl)

ה ה ה ה ּגּגּגּגֹוֹוֹוֹויםיםיםים מלאמלאמלאמלא יהיה יהיה יהיה יהיה  וזרעוזרעוזרעוזרעֹוֹוֹוֹו ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו יגיגיגיגּדּדּדּדלללל ההההּקּקּקּקטןטןטןטן אחיואחיואחיואחיו יט)ואואואואּוּוּוּולםלםלםלם הּבכֹור,(מח, מנּׁשה, את יעקב ּבר לא מּדּוע לׁשאל: יׁש ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַֹֹֹֹֹ
היינּו ּבארץ"), הּגפן את הּמברי" (ּכמֹו 'המׁשכה' ּפרּוׁשּה 'ּברכה' ּדהּנה והענין, הּקטן. מאחיו ׁשּיגּדל – עצמּה זֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּבברכה

ולאלהמלהמלהמלהמׁשׁשׁשׁשייייׁשענינּה מּמקֹורֹו, יגּדל לחלחלחלחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּדבר ׁשּמנּׁשה ּבברכתֹו לפעל יעקב יכֹול היה לא לכן ּבּמקֹור. קּים ׁשאינֹו ּדבר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ּבּמקֹור. הּמּצב הּוא ּכ ׁשּלא מּכיון ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמאפרים,

(ë)ìàøNé Cøáé Ea øBîàì àeää íBia íëøáéå©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À§¨¥³¦§¨¥Æ
íNiå äMðîëå íéøôàk íéýìû EîNé øîàì¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤

:äMðî éðôì íéøôà-úà¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ C¯·È Ea∑ ּכאפרים אלהים יׂשימ" לבנֹו: איׁש ויאמר ּבברכתם יברכם ּבניו, את לבר הּבא ¿¿»≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

‡˙ÌÈ¯Ù‡Œ.וכמנּׁשה" ÌNiÂ∑ לפני הּנׂשיאים ּבברכתֹו, ּובחנּכת ּבדגלים להקּדימֹו .מנּׁשה, ְְִֶַ«»∆∆∆¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֻ

ÏÚיז  dÈÓÈ „È È‰e·‡ ÈeL È¯‡ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¬≈«ƒ»ƒ«¿ƒ≈«
‡„È „ÚÒe È‰BÈÚa LÈ‡·e ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ≈̄»¿∆¿«ƒ¿≈¿≈ƒ¿≈¿»
ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ¯ ÏÚÓ d˙È ‰‡„Ú‡Ï È‰e·‡„¿»ƒ¿«¬»»»«≈«≈»¿∆¿«ƒ

:‰MÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d˙eÁp‡Ï¿«»««≈»ƒ¿«∆

„ÔÈיח  È¯‡ ‡a‡ ÔÎ ‡Ï È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ»≈«»¬≈≈
:dLÈ¯ ÏÚ CÈÓÈ ÂL ‡¯Îea¿»«¿ƒ»«≈≈

‡Ûיט  ‡Ú„È È¯· ‡Ú„È ¯Ó‡Â È‰e·‡ ·È¯ÒÂ¿»≈»ƒ«¬«¿«¿»¿ƒ¿«¿»«
È‰eÁ‡ Ì¯·e ÈbÒÈ ‡e‰ Û‡Â ‡nÚÏ È‰È ‡e‰¿≈¿«»¿«ƒ¿≈¿«»ƒ
ÔÈËÈlL ÔB‰È È‰B·e dpÓ ÈbÒÈ ‡¯ÈÚÊ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿«ƒƒ

:‡iÓÓÚa¿«¿«»

C¯·Èכ  Ca ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÔepÎÈ¯·e¿≈ƒ¿»«¿≈«»¿»≈
‰MÓÎÂ ÌÈ¯Ù‡k ÈÈ CÈeLÈ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒ»¿»¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«∆

:‰MÓ Ì„˜ ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÈÂLÂ¿«≈»∆¿«ƒ√»¿«∆

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fi).åéðéòa òøiå,iel wgvi iAx iRn ©¥©§¥¨¦¦©¦¦§¨¥¦
FAlA xn`W ,sqFi ipirA rxd KkNW¤§¨¥©§¥¥¥¤¨©§¦
iYxCq `NW dhFWM izF` wifgn ia`̈¦©£¦¦§¤¤Ÿ¦©§¦
mzF` iYxCq ip`e ,obFdM mzF`¨©¤©£¦¦©§¦¨

:xcQMgi dxez ©¥¤
(k).äMðî éðôì íéøôà úà íNiå©¨¤¤¤§©¦¦§¥§©¤

zMEpgA ,FzkxA dniIwzp izni`e§¥¨©¦§©§¨¦§¨©£©
mFiA aixwd mixt`W ,mi`iUPd©§¦¦¤¤§©¦¦§¦§

dn miIwl ,ipinW mFiA dWpnE iriaW§¦¦§©¤§§¦¦§©¥©
xn`PX(ek cn diryi)FCar xaC miwn ¤¤¡©¥¦§©©§
(e `negpz):`k dxez



igieלב zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iyily meil inei xeriy

(àë)äéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³
:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënò íéýìû¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

(áë)éçà-ìò ãçà íëL Eì ézúð éðàåøLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³
ãiî ézç÷ì:ézL÷áe éaøça éøîàä ¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

i"yx£EÏ Èz˙ È‡Â∑,ּבקבּורתי להתעּסק טֹורח ׁשאּתה זֹו?לפי ואי ּבּה, ׁשּתּקבר נחלה ל נתּתי אני וגם «¬ƒ»«ƒ¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשכם, כד)זֹו ּבׁשכם"(יהושע קברּו מּמצרים יׂשראל ּבני העלּו אׁשר יֹוסף עצמֹות ‡Á„."ואת ÌÎL ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ¿∆««

EÈÁ‡ŒÏÚ∑ל ּתהיה היא מּמׁש, אחיׁשכם על יתרה אחד ÈzL˜·e.חלק Èa¯Áa∑ ולוי ׁשמעֹון ּכׁשהרגּו ««∆ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְְְִִֵֶָ
"ׁשכם  אחר: ּדבר ּכנגּדן. מלחמה ּכלי יעקב וחגר להם, להזּדּוג סביבֹותיהם ּכל נתּכּנסּו ׁשכם, אנׁשי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאת
ּדֹומים  לֹו יׁש והרּבה ּכתרּגּומֹו, הּוא, חלק לׁשֹון ּו'ׁשכם', חלקים, ׁשני ּבניו ׁשּיּטלּו הּבכֹורה, היא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד",

כא)ּבּמקרא: לחלקים.(תהלים לפני ׂשֹונאי ּתׁשית ׁשכם", תׁשיתמֹו ס)"ּכי ׁשכם",(שם ו)"אחּלקה "ּדר(הושע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
חלקֹו, איׁש ג)ירּצחּוֿׁשכמה", אחד"(צפניה ׁשכם ‰‡È¯Ó."לעבדֹו „iÓ ÈzÁ˜Ï ¯L‡∑ ׁשעׂשה עׂשו, מּיד ְְְְְְְִֶֶֶֶַָָָ¬∆»«¿ƒƒ«»¡…ƒִֵֶַָָָ

פיו  ּבאמרי אביו צד ׁשהיה אחר: ּדבר אמֹורי. ÈzL˜·e.מעׂשה Èa¯Áa∑ חכמתי ּברא"ם (ּותפּלתיהיא ועּין ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְְְִִִִֵֵַָָָָ

ּדמה  עליהם, לפרׁש איֿאפׁשר ּבלאוֿהכי ּדעּתי, ולענּיּות זה. על עליהם ּכעס ׁשהרי מּדעּתֹו, עׂשּו לא ּדהא ולוי, ׁשמעֹון ׁשל חרּבם על לפרׁש ּדאיֿאפׁשר ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּכתב

ודֹוק  ליֹוסף, ולא ולוי, לׁשמעֹון ׁשּיּנתן ראּוי הּטעם מּזה אדרּבא, והלא ּובקׁשּתם, ּבחרּבם ולוי ׁשמעֹון ׁשּלקחּוהּו מּפני ליֹוסף ׁשּנתנֹו על יהיה טעם .)ּנתינת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

È‰ÈÂכא  ˙È‡Ó ‡‡ ‡‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈»¬»»ƒƒ≈
‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ·È˙ÈÂ ÔBÎcÚÒa ÈÈc ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿≈¿»≈»¿¿«¿»

:ÔBÎ˙‰·‡c«¬»«¿

‡CÈÁכב  ÏÚ ¯ÈzÈ „Á ˜ÏeÁ CÏ ˙È·‰È ‡‡Â«¬»¿»ƒ»«««ƒ««»
È˙BÏˆa ‰‡¯BÓ‡„ ‡„ÈÓ ˙È·ÈÒ Ècƒ¿≈ƒƒ»∆¡»»ƒ¿ƒ

:È˙eÚ··e¿»ƒ

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)
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zFnvrA EdExifgd mkWaEdt x"a) ¦§¤¤¡¦©£¨
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íéôñBðåéöa÷ðììàøNiî: ¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥



לד

ò ïBöøì íäéçáæå íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNåälôz-úéa éúéá ék éçaæî-ì §¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬
:íénòä-ìëì àøwéç:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð ¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáäîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé øîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§¨®§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââíìLeøé äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà ézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦¤¦½§¨©§¦−§´§«¨®̈¦§¦§§¨³§¨©¦ÆÆ

:Lãwä øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéòãúBð÷æe íéð÷æ eáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ§¥¦´§¥½

:íéîé áøî Bãéa BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøaäíé÷çNî úBãìéå íéãìé eàìné øéòä úBáçøe ¦§Ÿ−§¨¨®¦§¦¯¦§©§²§¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½§¨¦−¦«¨®§©£¦−

:äéúáçøaåéðéòa-íb íää íéîia äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé øîà äk ¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½©¨¦−¨¥®©§¥©Æ

:úBàáö äåäé íàð àìtéæõøàîe çøæî õøàî énò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−¥¤´¤¦§®̈¥¤−¤

:LîMä àBáîçíéäìàì íäì äéäà éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúà éúàáäå §¬©¨«¤§¥¥¦´Ÿ½̈§¨§−§´§¨¨®¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½

:ä÷ãöáe úîàaèíéøácä úà älàä íéîia íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà-äk ¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´

:úBðaäì ìëéää úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä étî älàäéíää íéîiä éðôì ék ¨¥®¤¦¦Æ©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä øëN§©³¨«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®¨§©¥̧§©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬

:eäòøa Léà íãàä-ìk-úààéì éðà íéðLàøä íéîië àì äzòåýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¤¨¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáéézìçðäå ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå déøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤©́©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®§¦§©§¦À

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úàâéìàøNé úéáe äãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå ¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ¥´¦§¨¥½

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìà äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïkãéøLàk úBàáö ýåýé øîà äë ék ¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨¨®©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧
éö÷äa íëì òøäì ézîîæ:ézîçð àìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà óåèézîîæ ézáL ïk ¨©§¹¦§¨©´¨¤À§©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ

:eàøéz-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì älàä íéîiaæèeNòz øLà íéøácä älà ©¨¦´¨¥½¤§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§®̈©¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®

:íëéøòLa eèôL íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà eøacæéeäòø úòø-úà | Léàå ©§³¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìàçééäéå ©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«©§¦²

:øîàì éìà úBàáö äåäé-øácèéíBöå éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà-äk §©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ¨©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á§¸

íBìMäå úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬§©¨−

:eáäàë:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà ãò úBàáö ýåýé øîà äkàëúçà éáLé eëìäå ¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«§¨§¿Ÿ§¥Á©©̧

:éðà-íb äëìà úBàáö ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä äëìð øîàì úçà-ìà¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³¨Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´§¨®¥§−̈©¨«¦

áë:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéa úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå íéaø íénò eàáe¨̧©¦³©¦Æ§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−¦¨®̈¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«

âëì ìkî íéLðà äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé øîà äke÷éæçäå íéBbä úBðL ¬Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´£¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§«¤¡¦¿

ðëa:íënò íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé Léà ó ¦§©Á¦̧§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬¦¨¤«



לה igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy

ß zah `"i iriax mei ß

èî(à)äãébàå eôñàä øîàiå åéða-ìà á÷òé àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ§©¦´¨
:íéîiä úéøçàa íëúà àø÷é-øLà úà íëì̈¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÌÎÏ ‰„Èb‡Â∑(ב"ר),הּקץ את לגּלֹות אחרים ּבּקׁש ּדברים לֹומר והתחיל ׁשכינה, מּמּנּו .ונסּתּלקה ¿«ƒ»»∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

(á)ìûøNé-ìà eòîLå á÷òé éða eòîLå eöáwä¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−¤¦§¨¥¬
íëéáà: £¦¤«

(â)úàN øúé éðBà úéLàøå éçk äzà éøëa ïáeàø§¥Æ§´Ÿ¦©½¨Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−
:æò øúéå§¤¬¤¨«

i"yx£ÈB‡ ˙ÈL‡¯Â∑מּימיו קרי ראה ׁשּלא ׁשּלֹו, ראׁשֹונה טּפה ּכמֹו:∑‡ÈB.(ב"ר)היא יב)ּכחי, "מצאתי (הושע ¿≈ƒƒִִִִִֶֶֶָָָָָָֹƒְִִָָֹ
לי", מ)אֹון אֹונים"(ישעיה "ּולאין אֹונים", N‡˙."מרב ¯˙È∑ לׁשֹון ּבכהּנה, אחי על יתר להיֹות היית ראּוי ְִִִֵֵֹ∆∆¿≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ

ּכּפים  ÊÚ.נׂשיאּות ¯˙ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּבמלכּות, א אּלה?(שמואל ּכל להפסיד ל ּגרם ּומי למלּכֹו", עז ."ויּתן ְִִַַ¿∆∆»ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

(ã)éáà éákLî úéìò ék øúBz-ìà íénk æçtæà E ©³©©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬
:äìò éòeöé zìlç¦©−§¨§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈnk ÊÁt∑לכ למרּוצתם, הּממהרים הּללּו ּכּמים ,ּכעס להראֹות מהרּת אׁשר והּבהלה .הּפחז ««««ƒְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
¯˙BzŒÏ‡∑?ּפחזּת אׁשר הּפחז ּומהּו ,ל ראּויֹות ׁשהיּו הּללּו היתרֹות ּכל לּטל ּתרּבה È·kLÓ.אל ˙ÈÏÚ Èk ««ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹƒ»ƒ»ƒ¿¿≈

zÏlÁ Ê‡ EÈ·‡∑,הּׁשכינה והיא יצּועי, על ׁשעלה ׁשם יצּועי אֹותֹו על עֹולה להיֹות ּדרּכּה ∑ÊÁt.ׁשהיה »ƒ»ƒ«¿»ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ««

ÈeÁ‡Âא  eLpk˙‡ ¯Ó‡Â È‰B·Ï ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«»«¬«≈
:‡iÓBÈ ÛBÒa ÔBÎ˙È Ú¯ÚÈ Èc ˙È ÔBÎÏ¿»ƒ¿««»¿¿«»

‡ÔÙÏeב  eÏÈa˜Â ·˜ÚÈ Èa eÚÓLe eLpk˙‡ƒ¿«»¿»¿≈«¬…¿«ƒ¿«
:ÔBÎe·‡ Ï‡¯NÈ ÔÓƒƒ¿»≈¬

‰Â‰ג  CÏ Èt˜z LÈ¯Â ÈÏÈÁ z‡ È¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¬»
‡z‰k ‡˙e¯ÈÎa ÔÈ˜ÏeÁ ‡˙Ïz ·qÓÏ ÈÊÁ»≈¿ƒ«¿»»»ƒ¿≈»¿À¿»

:‡˙eÎÏÓe«¿»

Ì¯aד  ‡iÓÎ ‡‰ CÈt‡ Ï·˜Ï ‡zÏÊ‡c ÏÚ««¬«¿»»√≈«»»¿«»¿«
È¯‡ ·q˙ ‡Ï ¯ÈzÈ ˜ÏBÁ ‡˙È‰‡ ‡Ï»«¬≈»»«ƒ»ƒ»¬≈
‡zÏÁ‡ ÔÎa Ce·‡ È·kLÓ ˙Èa ‡z˜ÏÒ¿∆¿»≈ƒ¿¿≈»¿≈¬∆¿»

:‡z˜ÏÒ È¯a ÈÈeeLÏ¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(a-`) hn.íëì äãébàå eôñàä¥¨§§©¦¨¨¤
aizkEErnWe EvaTdmdl fnx o`M , §¦¦¨§§¦§¨¨©¨¤

Etq`ie minrR ipW zElbA EklIW¤¥§§¨§¥§¨¦§¥¨§
mdipWA(e hv x"a): ¦§¥¤

.íëúà àø÷é øLà úàsFqA ,WExiR ¥£¤¦§¨¤§¤¥§
zElB lW dpW miWlWE zF`n rAx ©̀§©¥§¦¨¨¤¨

C ,mixvnminId,oM Wxtl Epgixkn ¦§©¦§©¨¦©§¦¥§¨¥¥
zixg`A aYkinl Dil ded ,`l i`C§¦Ÿ£¨¥§¦§©§©£¦
,iYrnWe .mlFrd ini sFqA ,minï¦§§¥¨¨§¨©§¦

minId zixg`AÎKExAÎWFcTd lW §©£¦©¨¦¤©¨¨
.mitl` zWng sFqA EpiidC ,`Ed§©§§£¥¤£¨¦
dwNYqpe uTd zFNbl awri WTaE¦¥©£Ÿ§©©¥§¦§©§¨
EN` dOl xn`e Dnze ,dpikW EPOn¦¤§¦¨§¨©§¨©¨¨¥
oi` `lde uTd odl zFNbl miiE`x oi ¥̀§¦§©¨¤©¥©£Ÿ¥
zFnW lkA oi` xnFlM ,`hg mdÄ¤¥§§©¥§¨§
FaiWd ,z"ih `le z"ig `l mihaXd©§¨¦Ÿ¥§Ÿ¥¡¦
zFnW zFIzF` lkA oi` mB WcFTd gEx©©¤©¥§¨¦§
oM m` ,w"iCv `le s"Ew `l mihaXd©§¨¦Ÿ§Ÿ©¦¦¥
xW` lre .uTd zFNbl oiiE`x opi ¥̀¨§¦§©©¥§©£¤
oi` il ,`xFw dY` mdl ,Lipal z`xẅ¨¨§¨¤¨¤©¨¥¦¥

xn` Y`C dnM ,`xFw dY`(ak bn diryi) ©¨¥§©§©§¨©
iA Yrbi iM awri z`xw iz` `le§ŸŸ¦¨¨¨©£Ÿ¦¨©§¨¦
likx KlFd ,LNW Ff dCOd oi` ,l`xUi¦§¨¥¥©¦¨¤§¥¨¦

'ebe cFQ dNbn(bi `i ilyn)awri d`xWM , §©¤§¤¨¨©£Ÿ
xn`e mixacA obiltd KMixFkA oaE`x ¨¦§¦¨¦§¨¦§¨©§¥§¦

dY`(g `negpz d`x):b dxez ©¨
(c-b).äzà éøëa ïáeàøziid iE`xe §¥§Ÿ¦©¨§¨¨¦¨

dPEdMd mbe ,dxFkAA mipW iR lFHil¦¦§©¦©§¨§©©§¨
dcFardW itl Ll zFidl diE`x dzid̈§¨§¨¦§§§¦¤¨£¨

iM zEklOd mbe ,zFxFkAAzEklOd ©§§©©©§¦©©§
xn`cM ,xFkAl iE`x(b `k 'a minid ixac) ¨©§¦§¨©

`Ed iM mxFdil ozp dklnOd z`e§¤©©§¨¨¨©¦¨¦
Ll dxFkAd zFidl zikf `le ,xFkAd©§§Ÿ¨¦¨¦§©§¨§
zEklOde ,iell dPEdMde ,sqFil dpYpe§¦§¨§¥§©§¨§¥¦§©©§

aizkC `Ed `cd ,dcEdild '` minid ixac) ¦¨¨¨¦§¦
(`FzxkA dpYp eia` irEvi FlNgaE§©§§¥¨¦¦§¨§Ÿ¨

sqFi [ipa]l(e hv x"a),df Ll mxB inE . ¦§¥¥¦¨©§¤
`le ,KRWPd oFziwA minM YfgRW itl§¦¤¨©§¨§©¦§¦©¦§¨§Ÿ
ligzOW oipOd wx ,mElM Ll xzFd©§§©©¦§¨¤©§¦
(mina) xn`p KklE .oaE`xn mlFrl§¨¥§¥§¨¤¡©

[miOM]mdn x`Wpe gl xaC mdW , ©©¦¤¥¨¨©§¦§¨¥¤
Wai [xacM] (xaca) `le ,ilMA zvw§¨©§¦§Ÿ§¨¨¨¥
zAW zkQnaE .mElM x`Wp oi`W¤¥¦§¨§§©¤¤©¨

dndA dOA wxtA(:dp),i`PzM wiQn §¤¤©¤§¥¨©¦§©¨¥
,fgR,xnF` xfrl` iAxR,Yfg,Yaf.Yl ©©©¦¤§¨¨¥©§¨©§¨©§¨

,xnF` rWFdi iAxR,zC lr Yrq ©¦§ª©¥¨©§¨©¨
g,z`hf,xnF` l`ilnB oAx .zip ¨¨¨¨¦¨©¨©§¦¥¥
R] ,YlNg,[YlfiAx .LzNtY dgx ¦©§¨©§¨¨§¨§¦¨§©¦

,DWxce KFtd ,xnF` ircFOd xfrl ¤̀§¨¨©¨¦¥£§¨§¨
f,Yrg,YcxR`hg gx,xn` `ax .LOn ©§¨¨©§¨¨©¥§¦§¨¨¨©
f,xaC lW FWpr YxkgilFg Lnvr zil ¨©§¨¨§¤¨¨¨¦¨©§§¦

,lFcBR.`FhgNn YWxxzFY l` miOM. ¨¨©§¨¦©£©©¦©©
x`Wp oi`W ilMd on oikRWPd [miOM]©©¦©¦§¨¦¦©§¦¤¥¦§¨
(ilkd on) x`WPd onWM `le ,mElM FA§§Ÿ§¤¤©¦§¨

KRWPWM [ilMA](my x"a): ©§¦§¤¦§¨
éáà éákLî úéìò ék.E,FaMWn zilr ¦¨¦¨¦§§¥¨¦¨¦¨¦§¨

mW xn`PW ,mi`cEC zrWA izni`e§¥¨©¦§©¨¦¤¤¡©¨
(eh l lirl)zgY dliNd KOr aMWi okl̈¥¦§©¦¨©©§¨©©

Kpa i`cEC(e hv x"a): ¨¥§¥
.äìò éòeöé zìlçcr wgExn `dY ¦©§¨§¦¨¨§¥§¨©



igieלו zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy
וחציֹו קמ"ץ חציֹו נקּוד היה עבר, לׁשֹון היה ואּלּו ּפּת"ח, נקּוד וכּלֹו למעלה טעמֹו לפיכ הּוא, ּדבר ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻׁשם

למּטה  וטעמֹו ּדֹומים ∑ÈÚeˆÈ.ּפּת"ח והרּבה ּוסדינין, לבדין עלֿידי אֹותֹו ׁשּמּציעים ׁשּום על מׁשּכב, לׁשֹון ְְֲַַַָָ¿ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
סג)לֹו: עלֿיצּועי",(תהלים קלב)"אםֿזכרּתי יצּועי (שם עלֿערׂש .""אםֿאעלה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָ

(ä):íäéúøëî ñîç éìk íéçà éåìå ïBòîL¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL∑,"ונהרגהּו לכּו ועּתה וגֹו' אחיו אל איׁש "וּיאמרּו יֹוסף: ועל ׁשכם על אחת ּבעצה ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ
היתה  לא הרי הּׁשפחֹות, ּבני ּתאמר: אם ּבהריגתֹו. הסּכימּו לא הרי יהּודה, אֹו ראּובן ּתאמר: אם הם? ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֹֹֹמי
מדּברים  היּו לא ּוזבּולּון יׂששכר וגֹו'", זלּפה ואתּֿבני בלהה אתּֿבני נער "והּוא ׁשּנאמר: ׁשלמה, ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׂשנאתן

אחים  אביהם ׁשּקראם הם, ולוי ׁשמעֹון עלּֿכרח מהם, הּגדֹולים אחיהם ÒÓÁ.ּבפני ÈÏk∑ ׁשל זֹו אּמנּות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿≈»»ֶָֻ
הימּנּו אֹותּה חמסּתם ואּתם היא, ׁשּלֹו אּמנּות זֹו. היא עׂשו מּברּכת ּבידכם, הּוא חמס ∑Ì‰È˙¯ÎÓ.רציחה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ¿≈…≈∆

מכי"ר יוני ּבלׁשֹון ּסיף זין. ּכלי "מכרתיהם"(תנחומא)לׁשֹון אחר: ּדבר מגּורתם(ב"ר). ּבכלי ּבארץ עצמן נהגּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּכמֹו: טו)חמס, אּונקלֹוס (יחזקאל ׁשל ּתרּגּום וזה ,"ּומלדתי מכרתי". ְְְְְְְִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ

(å)éãák ãçz-ìà íìä÷a éLôð àáz-ìà íãña§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®
:øBL-eøwò íðöøáe Léà eâøä ítàá ék¦³§©¨Æ¨´§¦½¦§Ÿ−̈¦§«

i"yx£ÈLÙ ‡·zŒÏ‡ Ì„Òa∑(ב"ר) לפני הּמדינית את להביא ׁשמעֹון ׁשל ׁשבט ֹו ּכׁשּנתקּבצּו זמרי, מעׂשה זה ¿…»«»…«¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת'? אֹו אסּורה 'זֹו לֹו: ואמרּו ּבּדבר,מׁשה, ׁשמי יּזכר אל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ

יעקב  ּבן ּכתב ולא לּׁשמעֹוני" ביתֿאב נׂשיא ּבןֿסלּוא "זמרי קר ∑ÌÏ‰˜a.ׁשּנאמר: ׁשהּוא ּכׁשּיקהיל ח, ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹƒ¿»»ְְִֶֶַַֹ
אהרן  ועל מׁשה על העדה ּכל את לוי, ׁשל È„·k.מּׁשבטֹו „ÁzŒÏ‡∑:ׁשּנאמר ׁשמי, עּמהם יתיחד אל ׁשם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ«≈«¿…ƒְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּדּוכן, על קרח ּבני ּכׁשּנתיחסּו הּימים ּבדברי אבל יעקב', 'ּבן נאמר: ולא ּבןֿלוי", ּבןֿקהת ּבןֿיצהר ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ"קרח
ו)נאמר: א הימים ּבןֿיׂשראל"(דברי ּבןֿלוי ּבןֿקהת ּבןֿיצהר, È„·k."ּבןֿקרח, „ÁzŒÏ‡∑ זכר לׁשֹון ּכבֹוד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ«≈«¿…ƒְָָָ

הּכבֹוד  אל ּכמדּבר לפרׁש צרי אּתה ועלּֿכרח ּכמֹו:הּוא, עּמהם, ּתתיחד אל ּכבֹודי, אּתה, (ישעיה ואֹומר: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבקבּורה"יד) אּתם ‡LÈ."לאֿתחד e‚¯‰ Ìt‡· Èk∑ אּלא ּכּלם חׁשּובין ואינן ׁשכם, ואנׁשי חמֹור אּלּו ְִִֵַָָֹƒ¿«»»¿ƒְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֻ

ּבגדעֹון: אֹומר הּוא וכן אחד. ו)ּכאיׁש ורֹוכבֹו(שופטים "סּוס ּבמצרים: וכן אחד", ּכאיׁש מדין את "והּכית ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
'איׁש' ּכל הרגּו' 'ּבאּפם לעצמֹו, אחד ּכל איׁש, קֹורא הרּבה אנׁשים ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זהּו בּים", ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָרמה

וכן: עליו, יט)ׁשּכעסּו אכל"(יחזקאל אדם טרף לטרף BLŒe¯wÚ¯."וּילמד Ìˆ¯·e∑ י את לעקר ֹוסף רצּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹƒ¿…»ƒ¿ֲֵֶַָֹ
לׁשֹון ּבלע"ז, אשריטו"ר עּקרּו, לֹו". הדר ׁשֹורֹו "ּבכֹור ׁשּנאמר: ׁשֹור, יא)ׁשּנקרא ּתעּקר (יהושע סּוסיהם .""את ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 251 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

Fnvr mkW `l K` ± mkW iWp`e xFng EN ¥̀£§©§¥§¤©Ÿ§¤©§

איאיאיאיׁשׁשׁשׁש הרגהרגהרגהרגּוּוּוּו באבאבאבאּפּפּפּפםםםם ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָּכּכּכּכיייי
ׁשכם ואנׁשי חמֹור רש"י)אּלּו ובפירוש ו. (מט, ְְְֲֵֵֶַ

ׁשהרי  ׁשכם, את ּגם ּפרט לא מּדּוע אם־ּכן ׁשכם", ּב"אנׁשי ּכבר ׁשּנכלל אף לבּדֹו, חמֹור את רׁש"י ּׁשּפרט ּדמאחר לעּין, ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹיׁש
ּבּמעׂשה? עּקרי חלק לֹו ֲִִֵֶֶַַָָָהיה

עצמֹו. ׁשכם הריגת על ולא ׁשכם, ואנׁשי חמֹור הריגת על רק היתה יעקב ׁשּתֹוכחת מׁשמיענּו, ּגּופא ּדהא לֹומר, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹויׁש

Ú¯‡aה  ÔÈ¯ab ÔÈ¯·b ÔÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ«ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿««
:‡¯e·‚ e„·Ú ÔB‰˙e·˙Bz»¿¬»¿»

C‰ÓÏו  ÔB‰Lpk˙‡a ÈLÙ ˙Â‰ ‡Ï ÔB‰Ê¯a¿»¿»¬««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿«
eÏË˜ ÔB‰Ê‚¯· È¯‡ È¯˜È ÔÓ ˙È˙Á ‡Ï»¿»ƒƒ¿»ƒ¬≈¿»¿¿¿»

:‰‡Ò ¯eL eÚ¯z ÔB‰˙eÚ¯·e ÏBË¿̃ƒ¿¿«»«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

FA xn`PW mFlXdÎeilr dWn `FaIW¤¨¤¨¨©¨¤¤¡©
(b hi zeny)Laxwi `Ede ,dlr dWnEŸ¤¨¨§§¨¤§

xn`PW(e bl mixac)zni l`e oaE`x igi ¤¤¡©§¦§¥§©¨Ÿ
(e hv x"a),xg` xaC .irEvi YlNg f` ¨¨©¥¨¦©§¨§¦

dlrlXn xzFi dNrzPW irEvi YlNg , ¨¨¦©§¨§¦¤¦§©¨¥¦¤

`l izHinaE lEqR did odAW ,izFa £̀©¤¨¤¨¨§§¦¨¦Ÿ
,xg` xaC .FYlNg dY`e lEqR `vnp¦§¨§§©¨¦©§¨¨©¥

dlr irEvi YlNg,YlNgW FzF`dlr ¦©§¨§¦¨¨¦©§¨¤¨¨
lrirEvixn`W FnkE ,df Lia` EpiidC ©§¦§©§¨¦¤§¤¨©

Lia` iaMWnKM ,xg` lr xRqnM ¦§§¥¨¦¦§©¥©©¥¨

lr xRqnM dlr irEvi xn`̈©§¦¨¨¦§©¥©
:xg`d dxez ©¥
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לז igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy
גֹו'" הארץ ּביֹוׁשב להבאיׁשני אֹותי "עכרּתם הריגתם ׁשעל־ידי מּׁשּום היתה ׁשכם אנׁשי הריגת על הּתֹוכחה (וישלח ּדהּנה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

לה) ׁשהרי לד, האּמֹות, אצל ּגם ּומחּיבת מּתרת היתה עצמֹו ׁשכם הריגת מה־ּׁשאין־ּכן ׁשכם, אנׁשי הריגת על רק זהּו א .ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻֻֻ
כּו'" העריֹות מן עצמם ּגדרּו ז)"האּמֹות שם, וישלח האּמֹות.(רש"י ּדיני על־ּפי ּגם מיתה, חּיּוב ׁשכם על היה ואם־ּכן , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻֻ

יעקב  הֹוכיחם לא ּכן ועל הארץ", ּביֹוׁשב "להבאיׁשני ּגֹורם זה היה לא חּסרֹון, ׁשּום היה לא עצמֹו ׁשכם ׁשּבהריגת ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹּומּכיון 
זה. ֶַעל

(æ)í÷lçà äúL÷ ék íúøáòå æò ék ítà øeøà̈³©¨Æ¦´½̈§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´
:ìàøNéa íöéôàå á÷òéa§©«£½Ÿ©«£¦¥−§¦§¨¥«

i"yx£ÊÚ Èk Ìt‡ ¯e¯‡∑ לא אּקֹוב "מה ּבלעם: ׁשאמר וזהּו אּפם, את אּלא קּלל לא ּתֹוכחה ּבׁשעת אפּלּו »«»ƒ»ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
אל" ÚÈa˜·.קּבה Ì˜lÁ‡∑ ּדבר חלּוקים. הם והרי הּׁשבטים, ּבמנין לוי יהא ׁשּלא מּזה, זה אפרידם ֵַֹ¬«¿≈¿«¬…ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

עׂשאֹו לוי ׁשל וׁשבטֹו נפֹוצים, ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, אּלא ּתינֹוקֹות ּומלּמדי וסֹופרים ענּיים ל אין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאחר:
ּתפּוצתֹו לֹו נתן ּולמעׂשרֹות, לתרּומֹות הּגרנֹות על ּכבֹוד מחּזר ּדר. ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָ

(ç)äãeäééçà EeãBé äzàéáéà óøòa Eãé EE §À̈©¨Æ´©¤½¨«§−§´Ÿ¤«Ÿ§¤®
éáà éða Eì eåçzLé:E ¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È∑ הראׁשֹונים את ׁשהֹוכיח לפי ¿»«»«∆ְִִִִֶֶַָ
לאחֹוריו לּסֹוג יהּודה התחיל ּתמר (ּבקנטּורים, מעׂשה על יֹוכיחּנּו ,)ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכמֹותם' אּתה לא 'יהּודה, רּצּוי: ּבדברי יעקב ‡EÈ·È.(ב"ר)ּוקראֹו Û¯Úa E„È∑:ּדוד כב)ּבימי ב "ואֹויבי,(שמואל ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹֹ»¿¿…∆…¿∆ְְִִֵַָ
ערף" לי ‡·EÈ.ּתּתה Èa∑ יצחק ׁשאמר ּכדר ,'אּמ 'ּבני אמר: לא הרּבה, מּנׁשים ׁשהיּו ׁשם .על ִֶַָֹ¿≈»ƒְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(è)õáø òøk úéìò éða óøhî äãeäé äéøà øeb³©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯
:epîé÷é éî àéáìëe äéøàk§©§¥²§¨¦−¦¬§¦¤«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb∑:'ּגּור' ּבתחּלה, נתנּבא: ּדוד ה)על ב הּמֹוציא (שמואל היית אּתה עלינּו, מל ׁשאּול "ּבהיֹות «¿≈ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבׁשרּויא', יהי 'ׁשלטֹון אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו עליהם, ּכׁשהמליכּוהּו 'אריה', ּולבּסֹוף, יׂשראל", את ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָוהּמביא

לאריה ∑Û¯hÓ.ּבתחּלתֹו ׁשּנמׁשל יהּודה וזהּו אכלתהּו", רעה חּיה יֹוסף, טרף ּב"טרף ּׁשחׁשדּתי .מּמה ְִִָƒ∆∆ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
˙ÈÏÚ Èa∑,ּתמר ּבהריגת וכן וגֹו'", "מהּֿבצע ואמרּת: עצמ את לפיכסּלקּת מּמּני", "צדקה .ׁשהֹודה: ¿ƒ»ƒ»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

'B‚Â ı·¯ Ú¯k∑:ׁשלמה ה)ּבימי א וגֹו'"איׁש(מלכים ּגפנֹו ."ּתחת »«»«¿ְְְִִֵַַַֹֹ

(é)ãò åéìâø ïéaî ÷÷çîe äãeäéî èáL øeñé-àì«Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ
:íénò úäwé Bìå äìéL àáé-ék¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬©¦«

‡¯Èז  ÔB‰˙ÓÁÂ ÛÈw˙ È¯‡ ÔB‰Ê‚¯ ËÈÏƒ»¿¿¬≈«ƒ¿≈«¿¬≈
:Ï‡¯NÈa Ôep¯c·‡Â ·˜ÚÈa Ôep‚ÏÙ‡ ‡ÈL«̃¿»¬«¿ƒ¿«¬…¿≈«»ƒ¿ƒ¿»≈

Ôe„BÈח  Ca ‡˙˙È‰· ‡ÏÂ ‡˙È„B‡ z‡ ‰„e‰È¿»«¿≈»¿»¿≈¿»»
Ôe¯ca˙È C··„ ÈÏÚa ÏÚ Û˜˙z C„È CÈÁ‡«»¿»ƒ¿≈««¬≈¿»»ƒ¿«¿
ÔB‰ÈÂ CÓ„˜ Ï„˜ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰È C‡Ò«¿»¿¿«¿ƒ¿«√»»ƒ

:Ce·‡ Èa CÓÏLa Ï‡LÓÏ ÔÈÓc˜Ó¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿≈»

a¯˙È‡ט  ‡ÙBÒ·e ‡Èe¯L· È‰È ÔBËÏLƒ¿¿≈¿≈»¿»ƒ¿«»
È¯a ‡ÏË˜ ÔÈcÓ È¯‡ ‰„e‰È ˙È·cÓ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿≈¿»¬≈ƒƒ«¿»¿ƒ
‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ ‡z˜ÏÒ CLÙ«¿»¿∆¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»

:dpÚÊÚÊ˙„ eÎÏÓ ˙ÈÏÂ ‡˙ÈÏÎe¿≈»¿≈«¿ƒ¿«¿¿ƒ≈

ÙÒÂ¯‡י  ‰„e‰È ˙È·cÓ ÔËÏL „·Ú È„ÚÈ ‡Ï»«¬≈»≈»¿«ƒ¿≈¿»¿«¿»
‡ÁÈLÓ È˙ÈÈc „Ú ‡ÓÏÚ „Ú È‰B· ÈaÓƒ¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈≈¿ƒ»
ÔeÚnzLÈ dÏÂ ‡˙eÎÏÓ ‡È‰ dÏÈ„c¿ƒ≈ƒ«¿»¿≈ƒ¿«¿

:‡iÓÓÚ«¿«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc
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Epinia dxdnA(my hewli):h dxez ¦§¥¨§¨¥
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lW zFaiY iW`xbxEàdixédcEd ¨¥¥¤©§¥§¨
:ceC `IxhnibA oilFr¦§¦©§¦¨¨¦

.úéìò éða óøhî,zilrp sxh iciÎlr ¦¤¤§¦¨¦¨©§¥¤¤©£¥¨
iciÎlrW ,dcEdin `AW cec iniA¦¥¨¦¤¨¦¨¤©§¥
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igieלח zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy
i"yx£‰„e‰ÈÓ Ë·L ¯eÒÈŒ‡Ï∑,ואיל ׁשּממּנים מּדוד ּבּׁשבט, העם את ׁשרֹודים ׁשּבבבל, ּגלּיֹות ראׁשי אּלּו …»≈∆ƒ»ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻ

הּמלכּות ה)עלּֿפי ¯‚ÂÈÏ.(סנהדרין ÔÈaÓ ˜˜ÁÓe∑ יׂשראל ארץ נׂשיאי אּלּו ÏÈL‰.ּתלמידים, ‡·ÈŒÈk „Ú∑ ְִַַַ¿…≈ƒ≈«¿»ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ«ƒ»…ƒ…
ׁשהּמלּוכה  הּמׁשיח, ׁשּנאמר:מל לֹו, ׁשי "ׁשילֹו", אּגדה: ּומדרׁש אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן עו)ׁשּלֹו, "יֹובילּו(תהלים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

לּמֹורא" ÌÈnÚ.ׁשי ˙‰wÈ BÏÂ∑ ׁשּנֹופלת ּופעמים ,"יפעת" ּכמֹו: ּביסֹוד, היא עּקר ׁשהּיּו"ד העּמים, אסיפת ַַָ¿ƒ¿««ƒְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ואל"ף  ,נֹוׁש וׁשל נֹוגף, ׁשל נּו"ן ּכגֹון נֹופל, עּקר נקראים והם זה, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשֹות אֹותּיֹות וכּמה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו,

ּבאזניכם" יג)ׁשּב"אחותי וׁשּב"אבחתֿחרב"(איוב כא). זין ((יחזקאל לׁשֹון והּוא חרב', 'אימת ּופרּוׁשֹו: חרב לׁשֹון ד),)והּוא ב (מלכים ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּנאמר: עּמים, אסיפת עּמים", "יּקהת זה, אף ׁשמן". יא)"ואסּו לֹו:(ישעיה ודֹומה ידרׁשּו", ּגֹוים (משלי "אליו ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
אקהתא ל) ּומקהּו 'דיתבי ּובּגמרא: זקנתּה, מּפני ׁשּבפניה קמטים לקּבּוץ אם", ליּקהת ותבז לאב ּתלעג ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ"עין

יבמֹות ּבמּסכת [דפּומּבדיתא]', דנהרּדעא קי)ּבׁשּוקי עּמים (דף קהּית לֹומר: היה ויכל .. ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(247Î249 'nr ,l jxk (`"kyz'd) mgpn zxez)

ּבּגימטרּיה  – "ׁשילה" ואמר ׁשילה", יבא ּכי "עד הּפסּוק אֹודֹות . . ּפסח ׁשל אחרֹון ּבׂשיחת ּפעם ּדיּבר אדמֹו"ר מו"ח ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹכ"ק
ּבבני־יׂשראל  האחדּות ענין ׁשּיהיה ׁשעל־ידי־זה ּכלֹומר אחד, ּבּגימטרּיה – "יבא" . . מׁשיח ּבּגימטרּיה – ׁשילה" "יבא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹמׁשה,

אמן. ּבימינּו ּבמהרה צדק ּגֹואל מׁשיח על־ידי הּׁשלימה הּגאּולה את יתּבר הּׁשם ּברצֹון ימׁשיכּו . .ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
מׂשים  לׁשמּה ּבּתֹורה העֹוסק "ּכל רז"ל ּכמאמר רּבינּו, מׁשה על־ידי ׁשּניּתנה ּבּתֹורה ּכבר יׁשנֹו הּׁשלֹום ענין ּכללּות [..]ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשּלמּטה". ּובפמליא מעלה ׁשל ּבפמליא ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָׁשלֹום
מּטה", ׁשל "ּפמליא ענין ּבפירּוׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבֹואר ּבלבד, ּבאדם הּוא הּתֹורה על־ידי הּנפעל הּׁשלֹום ׁשענין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאּלא,

ּבלבד; ּבאדם הּוא זה ׁשּכל הּבהמית, לּנפׁש האלקית הּנפׁש ּבין ׁשלֹום נעׂשה הּתֹורה ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשעל־ידי
ּבד  אּלא ׁשאינֹו מפרׁשים ּכהּיׁש אינֹו ּבזה [ׁשהּפירּוׁש ּכבׂש" עם זאב "וגר – החי ּבעֹולם ּגם ׁשלֹום יפעל הּמׁשיח רואילּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּכפׁשּוטֹו], הּוא הּכתּוב ׁשּפירּוׁש תרל"ז), וככה המׁש ּבסּיּום – (ּומהם מקֹומֹות ּבכּמה החסידּות ּבתֹורת ּכמבֹואר אּלא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמׁשל,
ׁשלֹום. הּמׁשיח יפעל ּבֹו ּגם – והּפירּוד הרע ענין ּכל ׁשל הּׁשֹורׁש ׁשהּוא – הּקדמֹוני ּבּנחׁש ׁשּגם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָועד

עֹוז  ו"אין ּבּׁשלֹום", עּמֹו את יבר ה' יּתן לעּמֹו עֹוז "ה' ׁשּכתּוב ּכמֹו רּבינּו, מׁשה על־ידי ׁשּניּתנה ּבּתֹורה ניּתן על־זה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹוהּכח
ּבלבד, ּבכח העניין יׁשנֹו עּתה ׁשהיא ּכפי ׁשּבּתֹורה אּלא הּׁשלֹום, ענין על ּכֹוח נתינת היא ׁשהּתֹורה ּדהיינּו ּתֹורה", ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאּלא

ּבפֹועל. זה ענין להמׁשי היא ּבני־יׂשראל ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָועבֹודתם
ׁשעּתה  אּלא ּבּתֹורה; ּכבר ּׁשּנמצא ענין ּגילּוי אּלא חדׁש, ענין אינּה הּמׁשיח על־ידי ּבעֹולם הּׁשלֹום ענין ׁשהמׁשכת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָונמצא,

הּמׁשיח. ּבביאת יהיה זה ּגילּוי ּוגמר ּבגילּוי, זה ענין להמׁשי הּוא ּבני־יׂשראל ׁשל ותפקידם ּבהעלם, הּוא זה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָענין
ׁשענין  ה"יבא", ענין ניתוּסף ׁשּבּמׁשיח אּלא אחד, ענינם ּכי – "ׁשילה" ּבתיבת נרמזּו ּומׁשיח ׁשּמּׁשה הּטעם יּובן ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹועל־ּפי־זה

.[..] הּגילּוי אל מההעלם יבֹוא ְִֵֵֶֶֶַַָזה

(àé)ïéia ñak Bðúà éða ä÷øOìå Bøéò ïôbì éøñà«Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ
:Búeñ íéáðò-íãáe BLáì§ª½§©£¨¦−«
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לט igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy
i"yx£‰¯ÈÚ ÔÙbÏ È¯Ò‡∑ עיר לּגפן יאסר יהּודה איׁש ּכמעין, יין מֹוׁשכת ׁשּתהא יהּודה ארץ על נתנּבא …¿ƒ«∆∆ƒ…ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

אחד  אתֹון ּבן אחד, ּומּׂשֹורק אחת מּגפן ויטענּנּו ּבלע"ז ∑N¯˜‰.אחד, קורייר"א ארּכה, Òak.זמֹורה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ≈»ְְֲַַָָֻƒ≈
ÔÈia∑ יין רּבּוי לׁשֹון זה ּבּמקרא לׁש∑eÒ˙‰.ּכל ּדמיֹון לֹו ואין הּוא, ּבגד מין אֹוסר,∑‡È¯Ò.ֹון ּכמֹו ««ƒְִִֶַָ…ְְְְִִִֵֶֶַָ…¿ƒְֵ

קיג)ּדגמתֹו: ּדל",(תהלים מעפר קכג)"מקימי ּתרּגם (שם ואּונקלֹוס זה. ּכענין אתנֹו", "ּבני וכן: ּבּׁשמים", "הּיֹוׁשבי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻ
יׂשראלּבמל אּלּו ׂשרקה, ירּוׁשלים. זֹו עירה, יׂשראל. הם ּגפן, ב)הּמׁשיח: ׂשֹורק"(ירמיה נטעּתי ."ואנכי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

BB˙‡ Èa∑יחזקאל ּבספר האיתֹון" "ׁשער לׁשֹון: היכלּה, אּלּו(מ)יבנּון ּגפן, אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ועֹוד , ¿ƒ¬ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
אתֹונֹות "רֹוכבי ׁשם: על ּבאלפן, אֹוריתא עבדי אתֹונֹו, ּבני טב צּדיקים. ארּגון יהא ּבּיין, ּכּבס צחֹורֹות". ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָֻ

ליּתן  הּזכר את ּבהן ּומסיתה לֹובׁשּתן ׁשהאּׁשה סּותה, לׁשֹון הּוא וצבעֹונין ליין, ּדֹומה ׁשּצּבּועֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלבּוׁשּוהי,
ּכתּבֹות ּבמּסכת ׁשכר ּות הסתת לׁשֹון ּבּגמרא, ּפרׁשּו רּבֹותינּו ואף ּבּה. קיא)עיניו ּתאמר (דף ׁשּמא הּיין, 'ועל  : ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

"סּותה  לֹומר: ּתלמּוד מרוה'? ."אינֹו ְְֵֶַַַֹ

(áé):áìçî íépL-ïáìe ïéiî íéðéò éìéìëç©§¦¦¬¥©−¦¦¨®¦§¤¦©−¦¥«¨¨«

i"yx£ÈÏÈÏÎÁ∑:וכן ּכתרּגּומֹו, אדם, כג)לׁשֹון עיניהם (משלי יין, ׁשֹותי ּדר ׁשּכן עינים", חכלילּות "למי «¿ƒƒְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ
יהא ∑ÏÁÓ·.מאדימין  עינים אדם הּמקרא: ּפירּוׁש וכן צאן, לעדרי טֹוב  מרעה ּבארצֹו ׁשּיהא חלב , מרב ֲִִַ≈»»ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

ּתרּגמֹו ועֹוד למרחֹוק. צֹופים ׁשּמּׁשם הרים, לׁשֹון עינים, ּתרּגּומֹו: ּולפי חלב. מרב יהא ּולבןֿׁשּנים יין, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמרב
זרה  עבֹודה ּבמּסכת הּוא ארּמי ולׁשֹון ׁשּלֹו, יקבים נעוֹוהי, הּיקבים: וקּלּוח מעינֹות לׁשֹון אחרים: ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבפנים

עד) "ׁשּנ(דף ּתרּגם: ּבקעתּה, יחורן ארּתחּו'. 'נעוה הּסלעים : ׁשּני לׁשֹון: .ים", ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

(âé)Búëøéå úiðà óBçì àeäå ïkLé íéné óBçì ïìeáæ§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ§Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−
:ïãéö-ìò©¦«Ÿ

i"yx£ÌÈnÈ ÛBÁÏ ÔÏe·Ê∑ארצֹו ּתהיה יּמים חֹוף ּבלע"ז,∑ÛBÁ.על מרק"א 'ספר', מח)ּכתרּגּומֹו: והּוא (יבמות ¿À¿«ƒְְְְְְְִִֶַַַַַַַ
ּבפרקמטיא  עֹוסק זבּולן ׁשהיה ּפרקמטיא, ׁשם מביאֹות ׁשאנּיֹות הּנמל ּבמקֹום אנּיֹות, חֹוף על ּתדיר מצּוי ְְְְְְְְְְֳֳִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻיהיה

יּׂששכר, לׁשבט מזֹון מׁשה:(תנחומא)ּוממציא ׁשאמר הּוא ּבּתֹורה. עֹוסקים לג)והם ּבצאת(דברים זבּולן "ׂשמח ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ּבאהלים  ּבּתֹורה עֹוסק ויּׂששכר ּבפרקמטיא, יֹוצא זבּולן ,"ּבאהלי Ô„ÈˆŒÏÚ.ויּׂששכר B˙Î¯ÈÂ∑ּגבּולֹו סֹוף ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻ¿«¿»«ƒ…ְ

לצידֹון  סמּו הּמׁשּכן ∑B˙Î¯ÈÂ.יהיה "ּולירּכתי ּכמֹו: ."סֹופֹו, ְְִִֶָ¿«¿»ְְְְְִֵַַָ

(ãé):íéútLnä ïéa õáø íøb øîç øëùOé¦¨−̈£´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦
i"yx£Ì¯b ¯ÓÁ ¯Î˘OÈ∑ ּכבד מּׂשא אֹותֹו ׁשּמטעינין חזק ּכחמֹור ּתֹורה על סֹובל עצמֹות, ּבעל .חמֹור ƒ»»¬…»∆ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ÌÈ˙tLn‰ ÔÈa ı·¯∑ ּבין רֹובץ לנּוח, רֹוצה ּוכׁשהּוא ּבּבית, לינה לֹו ואין ּובּלילה, ּבּיֹום הּמהּל ּכחמֹור …≈≈«ƒ¿¿»ƒְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ
ּפרקמטיא  ׁשם ׁשהֹולי העירֹות ּבתחּומי .הּתחּומין, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

È‰BÂÚיב  ÔeÙeËÈ È‰BÓ¯Îa È‰B¯eË Ôe˜nÒÈ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ
:‡Ú È¯„Ú·e ¯e·ÈÚa d˙Ú˜a Ô¯eÁÈ ¯ÓÁa«¬»¿«¿»ƒ¿¬≈¿ƒ¿∆¿≈»»

LaÎÈיג  ‡e‰Â È¯LÈ ‡iÓÓÈ ¯ÙÒ ÏÚ ÔÏe·Ê¿À«¿««¿«»ƒ¿≈¿¿«≈
dÓeÁ˙e ÏeÎÈÈ ‡nÈ ·eËÂ ÔÈÙÒa ÔÈÊBÁÓ¿ƒƒ¿ƒ«¿«»≈¿≈

:ÔB„Èˆ ÏÚ ÈËÓ È‰È¿≈»≈«ƒ

ÔÈaיד  dzÒÁ‡Â ÔÈÒÎa ¯ÈzÚ ¯Î˘OÈƒ»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿≈≈
:‡iÓeÁz¿«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ai)ïéiî íéðéò éìéìëç.mFc` ,WExiR ©§¦¦¥©¦¦¨¦¥¨
dYWIW oii aFxn xnFlM ,oiIn Fzi`xn©§¦¦©¦§©¥©¦¤¦§¤

e ,miOEc` eipR Eidimipirdti FnM , ¦§¨¨£¦§¥©¦§§¥
i`x aFhe mipir(ai fh '` l`eny): ¥©¦§Ÿ¦

.áìçî íépL ïáìe`ixA didi ,xnFlM §¤¦©¦¥¨¨§©¦§¤¨¦
oFWlE ,algn mipal eiPWealgnFnM , §¦¨§¨¦¥¨¨§¥¨¨§

algn Egv(f c dki`):bi dxez ©¥¨¨
(bi).úBiðà óBçì àeäåxn`W itl §§¢¦§¦¤¨©

dGn lirloFMWi miOi sFglWie , §¥¦¤§©¦¦§§¥

la` mId lnp lr micnFrW zFxiir£¨¤§¦©§©©¨£¨
gxFh Wie ,mId on zvw dwFgx xird̈¦§¨§¨¦©¨§¥©
cr mId sFgn zkll zFIp` ilral§©£¥¢¦¨¤¤¦©¨©
minrR dfle ,dWAi KxC xird̈¦¤¤©¨¨§¨¤§¨¦
lnp FzF`A qpMiNn mirpnPW¤¦§¨¦¦¦¨¥§¨¥
ÎlrÎs` zxg` xirl zkll miwigxnE©§¦¦¨¤¤§¦©¤¤©©
daFxw `idW itl ,dwFgx `idW iR¦¤¦§¨§¦¤¦§¨
Kkl ,zFpitQd lv` mId sFgl dPOn¦¤¨§©¨¥¤©§¦§¨

xn`e xfgzFIp` sFgl `EdexnFl , ¨©§¨©§§¢¦©

lv` WOn zFaFxw eizFxiir EidIW¤¦§©§¨§©¨¥¤
:mW zF`A zFpitQdW mFwOdci dxez ©¨¤©§¦¨¨

(ci).íøb øBîç øëùOéxnY` ¦¨¨£¨¤¦§©
dCp zkQnA(.`l)Fl mxB xFng , §©¤¤¦¨£¨©

on awri `AWM iM .clEIW xkyVil§¦¨¨¤¦¨¥¦§¤¨©£Ÿ¦
,xrFp FxFng d`l drnWe dcVd©¨¤§¨§¨¥¨£¥
,DNW ld`l FY`iade Fz`xwl d`vï§¨¦§¨¤¡¦©¨Ÿ¤¤¨

xkyVIn dxArzp dliNd FzF`aEx"a) §©©§¨¦§©§¨¦¦¨¨
(i hv:eh dxez



igieמ zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i iying meil inei xeriy

(åè)èiå äîòð ék õøàä-úàå áBè ék äçðî àøiå©©³§§ª¨Æ¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³
:ãáò-ñîì éäéå ìañì BîëL¦§Æ¦§½Ÿ©§¦−§©Ÿ¥«

i"yx£·BË Èk ‰ÁÓ ‡¯iÂ∑ ּפרֹות להֹוציא וטֹובה מברכת ארץ לחלקֹו ÏaÒÏ.ראה BÓÎL ËiÂ∑ ּתֹורה .על ««¿¿À»ƒְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָֹ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ
È‰ÈÂ∑ יׂשראל אחיו BÚ·„.לכל ÒÓÏ∑:ׁשּנאמר עּבּורין, וסדרי ּתֹורה ׁשל הֹוראֹות להם א לפסק הימים (דברי «¿ƒְְִֵֶָָָ¿«≈ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

סנהדראֹות יב) ראׁשי מאתים מאתים", ראׁשיהם יׂשראל, מהּֿיעׂשה לדעת לעּתים, בינה יֹודעי יּׂששכר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ"ּומּבני
א  וכל עלּֿפיהם העמיד, BÓÎL.חיהם ËiÂ∑ ואּונקלֹוס אזנכם". "הּטּו ׁשמים", "וּיט ּכמֹו ׁשכמֹו, הׁשּפיל ְֱֲִִֵֶֶֶַָ«≈ƒ¿ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

האֹויב  ויהיה הּספר על יֹוׁשבים ׁשהם מחֹוזֹות, ולכּבׁש מלחמֹות לסּבל", ׁשכמֹו "וּיט אחרים: ּבפנים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּתרּגם
עֹובד  למס ּתחּתיו .ּכבּוׁש ְְֵַַָָ

(æè):ìàøNé éèáL ãçàk Bnò ïéãé ïc̈−¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£BnÚ ÔÈ„È Ôc∑"עּמֹו ה' ידין "ּכי ּכמֹו: מּפלׁשּתים, עּמֹו נקמת Ï‡¯NÈ.ינקם ÈË·L „Á‡k∑ ּכל »»ƒ«ְְְְְִִִִִִִַַַָֹ¿««ƒ¿≈ƒ¿»≈ָ
עּמֹו ּכאחד יהיּו יׂשראל",יׂשראל ׁשבטי "ּכאחד לפרׁש: יׁש ועֹוד זֹו. נבּואה נּבא ׁשמׁשֹון ועל ידין, ּכּלם ואת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

מיהּודה  ׁשּבא ּדוד הּוא ׁשּבּׁשבטים, .ּכּמיחד ְְִִִֶֶַַָָָָָֻ

(æé)CLpä çøà-éìò ïôéôL Cøã-éìò Lçð ïã-éäé§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ
:øBçà Báëø ìtiå ñeñ-éáwò¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«

i"yx£ÔÙÈÙL∑ ׁשהּוא ׁשם על ּכן ׁשּקרּוי אני ואֹומר נחׁש, הּוא ¿ƒ…ְֲִֵֵֵֶֶַָָָ
ג)ּכמֹו:נֹוׁשף, עקב"(בראשית ּתׁשּופּנּו ÒeÒŒÈ·wÚ."ואּתה CLp‰∑ ְְְֵֵֶַָָ«…≈ƒ¿≈

סּוס" עּקבי הּנֹוׁש" לנחׁש ודּמהּו נחׁש, ׁשל ּדרּכֹו ּכ.ÏtiÂ ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ«ƒ…
¯BÁ‡ B·Î¯∑:ּבׁשמׁשֹון מצינּו ודגמתֹו ּבֹו, נגע טז)ׁשּלא (שופטים …¿»ְְְְִִֶַָָָֹֻ

נחׁש מין ׁשם חּורמן', 'ּכחיוי ּתרּגם: ואּונקלֹוס מתּו". הּגג וׁשעל וגֹו' הּתו עּמּודי ׁשני את וגֹו' ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ"וּילּפת
צפעֹוני, והּוא לנׁשיכתֹו, רפּואה 'יכמֹון',ׁשאין ּפתן, ּכמֹו 'ּוכפתנא', חרם. הּכל ׁשעֹוׂשה ׁשם על חּורמן וקרּוי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.יארב  ֱֶֹ

(çé):ýåýé éúée÷ EúòeLéì¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ∑:לֹומר וסֹופֹו עיניו, את ּפלׁשּתים ׁשּינּקרּו א(שם)נתנּבא נא וחּזקני נא "זכרני ƒ»¿ƒƒƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

."הּפעם  ַַַ

ß zah a"i iying mei ß

(èé):á÷ò ãâé àeäå epãeâé ãeãb ãb̈−§´§¤®§−¨ª¬¨¥«
i"yx£ep„e‚È „e„b „b∑.מנחם חּברֹו וכ הם, ּגדּוד לׁשֹון ּכּלם »¿¿∆ְְְְְִֵֵַָָֻ

‡¯Èטו  ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ·Ë È¯‡ ‡˜ÏeÁ ‡ÊÁÂ«¬»»»¬≈«¿»«¿»¬≈
ÈˆÈLÈÂ ‡iÓÓÚ ÈÊBÁÓ LaÎÈÂ ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ¿«¿»≈ƒƒ«≈»≈«¿«»ƒ≈≈
dÏ ÔB‰È ÔB‰a Ôe¯‡zL‡„e ÔB‰È¯ic ˙È»«»≈¿ƒ¿«¬¿¿≈

:ÔÈqÓ È˜qÓe ÔÈÁÏt«¿ƒ«¿≈«ƒ

È‰BÓBÈaטז  ‡¯·b Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙È Ôc ˙È·cÓƒ¿≈»ƒ¿¿«ƒ«¿»¿ƒ
‡iË·L ‡„Ák ÔeÁeÈ È‰BL·e dnÚ ˜¯t˙Èƒ¿¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈

Ôcיז  ˙È·cÓ Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙Èc ‡¯·‚ È‰È¿≈«¿»¿ƒ¿¿«ƒƒ¿≈»
Û˜˙z d˙ÁÓe ‡iÓÓÚ ÏÚ ÈÓ¯˙z d˙ÓÈ‡≈¿≈ƒ¿¿≈««¿«»¿»≈ƒ¿≈
‡Á¯‡ ÏÚ È¯LÈ ÔÓ¯eÁ ÈÂÈÁk È‡zLÏÙaƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈«»¿»
È¯ab Ïh˜È ‡ÏÈ·L ÏÚ ÔBÓÎÈ ‡˙ÙÎe¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«≈ƒ»≈
¯wÚÈ ÔÈ‡Ï‚¯ ÌÚ ÔÈL¯t È‡zLÏt ˙È¯MÓ«ƒ¿«¿ƒ¿»≈»»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈
:‡¯BÁ‡Ï ÔB‰È·ÎB¯ ¯bÓÈÂ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ»»¿ƒƒƒ«≈¿≈«¬»

ÈÈ:יח  ˙È¯aÒ C˜¯eÙÏ¿¿»»«»ƒ¿»

È˙יט  Ôe¯·ÚÈ „k ÔÈiÊÓ ˙È¯MÓ „b ˙È·cÓƒ¿≈»«ƒ¿«¿«¿ƒ«««¿»
ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÒÎ·e ‡·¯˜Ï ÔB‰ÈÁ‡ Ì„˜ ‡c¯È«¿¿»√»¬≈ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ

:ÔB‰Ú¯‡Ï Ôe·e˙È¿¿«¿¬

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gi-fi).'ä éúée÷ EúòeLéìoeiM ¦¨§¦¦¦¥¨
,oFWnW zxEaB Epia` awri d`xW¤¨¨©£Ÿ¨¦§©¦§
oi` ,gvFp xFAB dGW iRÎlrÎs` xn`̈©©©¦¤¤¦¥©¥
Epivn oke ,FzxEabA lNdzdl oFkp̈§¦§©¥¦§¨§¥¨¦
xFngd iglA xn` lNdzPW drWA§¨¨¤¦§©¥¨©¦§¦©£

Wi` sl` iziMd(fh eh mihtey)cIn , ¦¥¦¤¤¦¦©
c`n `nvIe(gi weqt my)dcFdW cr , ©¦§¨§Ÿ©¤¨

z` LCar cia Yzp dY` 'd xn`e§¨©©¨¨©¨§©©§§¤
'ebe drEWYd(my)oi`W dcFdW , ©§¨¤¨¤¥

.FCal ['dn] (ynzyn) wx dxEaBd©§¨©¥§©

aizkC `Ed `cdeilr Wgp oc idi §¨¨¦§¦§¦¨¨¨£¥
KxcgESiPde dxEaBd [ikd] ENit`e , ¤¤©£¦¨¦©§¨§©¦©

aizkcM ,`EdÎKExAÎWFcTdl§©¨¨§¦§¦
'd iziEw LzrEWil:hi dxez ¦¨§¦¦¦

(k-hi).epãeâé ãeãb ãbxn`Y m`e ¨§§¤§¦Ÿ©



מי igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i iying meil inei xeriy
ּבת  ּתבה ּדר ׁשּכן ּדלתי"ן, ׁשני צרי ּדבר, ׁשם 'ּגדּוד', לֹומר יׁש ּדלתי"ן, ּב' ּבלא 'ּגדּוד' אין ּתאמר: ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹואם

אמר: וכן אֹותּיֹות. ׁשּתי אּלא יסֹודּה ואין ּבס ֹופּה, להּכפל אֹותּיֹות כו)ׁשּתי מּגזרת:(משלי לנּוד", ז)"ּכּצּפר (איוב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
נדּודים". ה)"וׂשבעּתי אחת (שופטים מּגזרה ּו'גדּוד', 'יגּודּנּו' 'יגּוד', אף צהרים". "יׁשּוד מּגזרת: ׁשדּוד", נפל "ׁשם ְְְְְְְֳִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָ

יג  ּכמֹו: ּכפּול, אינֹו יפעל ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא אֹוהם. מתּפעל, ּוכׁשהּוא יׁשּוב. יׁשּוד, ירּום, ינּוד, ּוד, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מפעיל: ּובלׁשֹון יתעֹודד. יתּבֹולל, יתרֹומם, יתנֹודד, יתּגֹודד, ּכמֹו: ּכפּול, הּוא אחרים, קמו)מפעיל (תהלים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָ

יעֹודד", ואלמנה מט)"יתֹום אליו",(ישעיה יעקב נח)"לׁשֹובב ּכאן,(שם האמּור יגּודּנּו אף נתיבֹות". "מׁשֹובב ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּכמֹו: הימּנּו, יגּוד ּכמֹו אּלא אחרים, ׁשּיפעילּוהּו לׁשֹון י)אינֹו ּגדּוד (ירמיה "ּגד מּמּני. יצאּו יצאּוני", "ּבני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הארץ  ׁשּנכּבׁשה עד חלּוץ ּכל לּמלחמה אחיהם עם הּירּדן ׁשּיעברּו הימּנּו, יגּודּו ּגדּודים e‰Â‡.יגּודּנּו", ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ¿
·˜Ú „e‚È∑איׁש מהם יּפקד ולא הּירּדן, ּבעבר ׁשּלקחּו לנחלתם עקבם על יׁשּובּו ּגדּודיו ּבדרּכם ∑Ú˜·.ּכל »»≈ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ»≈ְְַָ

ּכמֹו: יׁשּובּו, ׁשהלכּו, עז)ּובמסּלֹותם וכן(תהלים נֹודעּו", לא א)"ועּקבֹותי השירים ּבלׁשֹון (שיר הּצאן", "ּבעקבי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
תרציא"ס  .לע"ז ַַ

(ë):Cìî-épãòî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàî¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤
i"yx£BÓÁÏ ‰ÓL ¯L‡Ó∑ והּוא ּבחלקֹו מרּבים זיתים ׁשּיהיּו ׁשמן, יהא אׁשר ׁשל מחלקֹו הּבא מאכל ≈»≈¿≈»«¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּב'מנחֹות' ׁשּׁשנינּו ּכמֹו רגלֹו", ּבּׁשמן "וטבל מׁשה: ּברכֹו וכן ּכמעין, ׁשמן פה)מֹוׁש הצר (דף אחת ּפעם כּו: ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ
וכּו' לׁשמן לּודקּיא .אנׁשי ְְְְִֵֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(316 'nr ek zegiy ihewl)

לחמלחמלחמלחמֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשמנהמנהמנהמנה כ)מאמאמאמאׁשׁשׁשׁשרררר אׁשר (מט, ּבת ׂשרח ׁשהרי 'אׁשר', ּבחינת על־ידי היתה מצרים ׁשּגאּלת יצחק', לוי ּב'לּקּוטי מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
ּו יֹוסף, עצמֹות את לקח ואז קבּור, יֹוסף היכן למׁשה ׁשהרי הראתה לצאת, יכלּו לא זה ּובלי מּמצרים, יצאּו יׂשראל בני ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

מצרים  מארץ צאת (ּכימי 'אׁשר' ּבחינת על־ידי ּתבֹוא העתידה הּגאּלה ׁשאף להֹוסיף, ויׁש .ּכ על יֹוסף אֹותם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻהׁשּביע
אׁשר. ׁשל ענינֹו ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ה'ּׁשמן' הּתֹורה, ּפנימּיּות מעינֹות הפצת היינּו נפלאֹות), ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאראּנּו

(àë):øôL-éøîà ïúpä äçìL äìià éìzôð©§¨¦−©¨¨´§ª¨®©Ÿ¥−¦§¥¨«¤
i"yx£‰ÁÏL ‰Ïi‡∑ לבּׁשל קּלה ׁשהיא ּגינֹוסר, ּבקעת זֹו «»»¿À»ְְִִִֵֶַַַָָ

לרּוץ  מׁשּלחת אּילה ׁשלחה", "אּילה לרּוץ, קּלה ׁשהיא זֹו ּכאּילה ‡ÙLŒÈ¯Ó¯.ּפרֹותיה, Ô˙p‰∑.ּכתרּגּומֹו ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ«…≈ƒ¿≈»∆ְְַ
נתנּבא: סיסרא מלחמת על אחר: ד)ּדבר והלכּו(שופטים וגֹו'" נפּתלי מּבני איׁש אלפים עׂשרת עּמ "ולקחּת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

È˜eÙ˙aכ  ‡È·¯Ó ‡e‰Â dÚ¯‡ ‡·Ë ¯L‡c¿»≈»»«¿≈¿¿«¿»¿«¿≈
:ÔÈÎÏÓ«¿ƒ

d·„Úכא  ÈÓ¯˙È ‡·Ë Ú¯‡a ÈÏzÙ«¿»ƒ¿««»»ƒ¿¿≈«¿≈
Ô„BÓ ÔB‰È ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ È‰z dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈¿≈¿«¿»≈ƒ¿«

:ÔB‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe¿»¿ƒ¬≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

,mqpxti dOA zFliig Fl EidIW oeiM¥¨¤¦§£¨©¤§©§§¥
aizM oM lr ,lFcB xWFr Kixv ixdW¤£¥¨¦¤¨©¥§¦

eixg`Fngl dpnW xW`n`dIW , ©£¨¥¨¥§¥¨©§¤§¥
oFfn wiRqdl lkEie xW`n xzFi xiWr̈¦¥¥¨¥§©§©§¦¨
Fnvr xW`e `niY ike .eizFliig lkl§¨¥¨§¦¥¨§¨¥©§

xnFl cEnlY ,xiWr `dIW olpn`Ede §¨¨¤§¥¨¦©§©§
Kln iPcrn oYixiWr KM lM `dIW , ¦¥©£©¥¤¤¤§¥¨¨¨¦

mbe ,Kln iPcrn lM FpglEW lr oYIW¤¦¥©§¨¨©£©¥¤¤§©
Epivn(:dt zegpn)EkxhvPW zg` mrRW ¨¦¤©©©©¤¦§¨§

iwcEl `aE ,zif onWl `iwcEl iWp ©̀§¥§§¨§¤¤©¦¨§¦
Klde oixpiC `FAx miXW lhpe cg ¤̀¨§¨©¦¦¦¦¨¦§¨©
`AWM ,zif onW zFpwl l`xUi ux`l§¤¤¦§¨¥¦§¤¤©¦§¤¨
o`M Wi ,mFwOd iWp`l l`W mWl§¨¨©§©§¥©¨¥¨
onW zg` zaA il xFMnIW mc`̈¨¤¦§¦§©©©¤¤

`FAx miXWAalg WEbA Kl Fl Exn` , §¦¦¦¨§¥§¨¨
xzFi xFMnl lkEIW icEdi `vnY mWe§¨¦§¨§¦¤©¦§¥

icEdi FzF` `vnE mWl Kld ,xzFie§¥¨©§¨¨¨§¦
,ipr lrFtM FciA FNqe WxFg dcVA©¨¤¥§©§¨§¥¨¦
Edf xn`e [ixkp] (m"ekr) FzF` DnŸ©¨§¦§¨©¤
onW xFMnl lkEIW eilr [mi]xnF`W¤§¦¨¨¤©¦§¤¤
ÎlMnE ,xirl Fl Kld ,iciAW ax oFdA§©¤§¨¦¨©¨¦¦¨
icEdi FzF` ziaA axrl Fl xfg mFwn̈¨©¨¤¤§¥§¦
eilbx iYW oivgFx eicar EidW F`vnE§¨¤¨£¨¨£¦§¥©§¨
dn miIwl ,adf iltq ipWA onWA§¤¤¦§¥¦§¥¨¨§©¥©

xn`PX(ck bl mixac),Flbx onXA lahe ¤¤¡©§Ÿ¥©¤¤©§
miXWA onW xFMnl Ll Wi Fl l`Ẅ©¥§¦§¤¤§¦¦
FzF` Fl ccn ,od Fl xn` ,xpiC `FAx¦¦¨¨©¥¨©
m` Fl xn` Fl ccOW xg`l ,onW¤¤§©©¤¨©¨©¦
,Ll xFMn` xzFi zFpwl dvFx dY ©̀¨¤¦§¥¤§§
ip` Fl xn` ,zFrn iciA oi` Fl xn`̈©¥§¨¦¨¨©£¦
Fl dpw ,LnFwn cr LOr Kl`e LtiT ©̀¦§§¥¥¦§©§§¨¨
`FAx miXnge d`nA EPOn cFr¦¤§¥¨©£¦¦¦

`l Fl giPd `NW eilr Exn` ,mixpiC¦¨¦¨§¨¨¤Ÿ¦¦©Ÿ
xkU `NW xFMUl cxR `le qEq§Ÿ¤¤¦§¤Ÿ¨©
`AWM ,EPOn dpTW onXd `iadl§¨¦©¤¤¤¨¨¦¤§¤¨
onW `iadW lr EdEgAW FnFwnl¦§¦§©¤¥¦¤¤
EgAWY `l mdl xn` ,oMxv lM wRql§©¥¨¨§¨¨©¨¤Ÿ§©§
cFre df lM il xkOW df icEdil m`ÎiM¦¦¦¦¤¤¨©¦¨¤§
xn`p mdipW lre ,minCd Fl aiIg ip £̀¦©¨©¨¦§©§¥¤¤¡©

(f bi ilyn)WWFxzn lM oi`e xXrzn Wi¥¦§©¥§¥Ÿ¦§¥
:ax oFde`k dxez §¨

(`k).äçeìL äìià éìzôðux` iM ©§¨¦©¨¨§¨¦¤¤
Ff dlI`M dizFxiR lXal dNw ilYtp©§¨¦©¨§©¥¥¤¨§©¨¨
`ide dcEvnd KFYn zgxFaE dcFSPW¤¦¨©©¦©§¨§¦
xzFiA dvx `id f`W ,dYr zgNEWn. §©©©¨¤¨¦¨¨§¥

xtW ixn` ozFPdFliSdW lr ,FpFwl . ©¥¦§¥¨¤§©¤¦¦
FzF` `xFw dPd dYre .zeOd on¦©¨¤§©¨¦¥¥
mB FzF` dOcn `Ed `OWe ,xkf oFWlA¦§¨¨§¤¨§©¤©



igieמב zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i iying meil inei xeriy
ּברגליו" ׁשּלח "ּבעמק ׁשּלּוח לׁשֹון ׁשם נאמר וכן ּבזריזּות, ‡ÙLŒÈ¯Ó¯.ׁשם Ô˙p‰∑ ּדבֹורה ׁשרּו עלֿידם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ«…≈ƒ¿≈»∆ְַָָָָ

סֹוטה ּבמּסכת הּמערה, על עׂשו ּכׁשערער יעקב: קבּורת יֹום על ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ׁשירה. - יג)ּוברק ,(דף ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
חבלֹו יּפל עדביּה', 'יתרמי וׁשבח ותרּגּומֹו: נאים אמרים חלקֹו על יֹודה .והּוא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(áë)äãòö úBða ïéò-éìò úøt ïa óñBé úøt ïa¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥¨®¦¨¾¨«£−̈
:øeL-éìò£¥«

i"yx£˙¯t Ôa∑'מציעא 'ּבבא ּבסֹוף ׁשמעֹון, לרּבי נמטּיּה אּפרין ארּמי: לׁשֹון והּוא חן, קיח)ּבן t¯˙.(דף Ôa ≈…»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ≈…»
ÔÈÚŒÈÏÚ∑אֹותֹו הרֹואה העין על נטּוי eLŒÈÏÚ¯.חּנֹו ‰„Úˆ ˙Ba∑ החֹומה על צֹועדֹות היּו מצרים ּבנֹות ¬≈»ƒִִַַָָָָ»»¬»¬≈ְְֲִִַַַָָ

ואחת  אחת ּכל צעדה הרּבה, ּו'בנֹות' ּביפיֹו, מּׁשםלהסּתּכל לראֹותֹו ׁשּתּוכל ּכי (ּבמקֹום לֹומר, צרי ּכן אחר, ּדבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

להבין  וקל חֹומה ׁשּור, הּוא ראׁשֹון ראּיתֹו,)לפרּוׁש על "עליֿׁשּור", כד)ּכמֹו:. אּגדה (במדבר ּומדרׁשי קרֹוב", ולא "אׁשּורּנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
הּמקרא  ליּׁשב נֹוטה וזה רּבים, ׁשּבֹו∑t¯˙.יׁש ּכמֹו:ּתי"ו הּלׁשֹון, ּתּקּון ג)הּוא האדם"(קהלת ּבני ."עלּֿדברת ְְְִִֵֵֶֶַַַָ…»ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

¯eL∑,"עליֿׁשּור צעדה "ּבנֹות אּונקלֹוס: ׁשל ותרּגּום לׁשּור. ּבׁשביל "עליֿׁשּור", אחר: ּדבר לׁשּור, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכמֹו
ּבׁשני  חלק ׁשּנטלּו צלפחד, ּבנֹות מנּׁשה, ּבנֹות ׁשם על "ּבנֹות" וכתב וכּו'', מּבנֹוהי יּפקּון ׁשבטין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'ּתרין
הּלׁשֹון: על המתיּׁשבים ּבֹו אּגדה מדרׁשי  ויׁש ּורבּיה. ּפרּיה לׁשֹון "ּפרת", יֹוסף', ּדיסּגי 'ּברי הּירּדן. ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹעברי
"נּגׁש ּכתיב: ּוברחל להׁשּתחוֹות, ּבניהם לפני ללכת האּמהֹות קּדמּו ּבכּלן יעקב, לקראת עׂשו ׁשּבא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻּבׁשעה
קֹומתֹו וׁשרּבב לפניה יצא ּבאּמי', עיניו יּתן ׁשּמא רמה, עינֹו זה, 'רׁשע יֹוסף: אמר וּיׁשּתחוּו". ורחל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָיֹוסף
לגדּלה  זכית ,לפיכ עׂשו, ׁשל "עליֿעין" יֹוסף, ,עצמ הגּדלּת ּפרת", "ּבן אביו: ׁשּברכֹו והּוא .לכּסֹותּה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ

¯eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ ˙Ba∑יׁשלט ׁשּלא לענין ּדרׁשּוהּו ועֹוד מצרים. על ּבצאת ּב הרע,להסּתּכל עין ּבזרעֹו »»¬»¬≈ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ
ּבהם  ׁשֹולטת הרע עין ׁשאין ּכדגים, ּברכם ואפרים, מנּׁשה ּכׁשּבר .ואף ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(âë):íévç éìòa eäîèNiå eaøå eäøøîéå©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬¦¦«

i"yx£ea¯Â e‰¯¯ÓÈÂ∑"חּייהם את "וימררּו לׁשֹון: לאסרֹו, ואׁשּתֹו ּפֹוטיפר וימררּוהּו אחיו, ∑ea¯Â.וימררּוהּו «¿»¬À»…ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ»…
מריבה  מי "הּמה ּכמֹו: ורבּו, ליּנקד: לֹו היה ׁשאםּֿכן ּפעלּו, לׁשֹון הּזה הּלׁשֹון ואין ריב, אנׁשי אחיו לֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָנעׂשּו

ּכמֹו: ּפעלּו, לׁשֹון אּלא ואינֹו ליּנקד. לֹו היה ּכן הּוא, חּצים רבּית לׁשֹון אם ואף וגֹו'", רבּו ב)אׁשר (ירמיה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ו  הּורמּו ׁשּלׁשֹון אּלא הּורמּו, לׁשֹון ׁשהּוא מעט", "רּמּו וכן הּוׁשּמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמים", על "ׁשּמּו הּוׁשמּו, ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

אנׁשי  נעׂשּו מעצמם, נתרֹוממּו עצמם, את מׁשֹוממים הם הּוא, מאליהם רּבּו, רּמּו, ׁשמּו, ּולׁשֹון אחרים. ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹידי
'ונקמֹוהי' אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן נדּמּו, ּכמֹו אי", יֹוׁשבי "ּדּמּו וכן: ÌÈvÁ.ריב. ÈÏÚa∑:ותרּגּומֹו ּכחץ, ׁשּלׁשֹונם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹ«¬≈ƒƒְְְְֵֶַָ

נחלה  עּמֹו לחלק ראּויים ׁשהיּו אֹותן הּמחצה", "וּתהי לׁשֹון: פלּגֹותא', .'מרי ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

Èˆc·כב  ÔÙ‚k C¯a˙È„ È¯a ÛÒBÈ ÈbÒÈ„ È¯a¿ƒ¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿»«¿…∆ƒ¿≈
È‰BaÓ Ôe˜tÈ ÔÈË·L ÔÈ¯z ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ«≈»¿«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

:‡zÒÁ‡Â ‡˜ÏeÁ ÔeÏa˜È¿«¿»»¿«¬«¿»

ÔÈ¯·bכג  dÏ e˜ÈÚ‡Â È‰BÓwÂ d˙È e¯¯Ó˙‡Â¿ƒ¿«¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ≈À¿ƒ
:‡˙B‚ÏÙ ÈÏÚa ÔÈ¯abƒ»ƒ«¬≈«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

,xg` xaC .oFWl lkA `Ede li`l§©¦§§¨¨¨¨©¥
xtW ixn` ozFPd,ilYtp lr aqEn , ©¥¦§¥¨¤¨©©§¨¦
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:l"fbk dxez ©



מג igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i iying meil inei xeriy

(ãë)øéáà éãéî åéãé éòøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®¦¥Æ£¦´
:ìàøNé ïáà äòø íMî á÷òé©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«

i"yx£BzL˜ Ô˙È‡a ·LzÂ∑ ּבחזק .חזקֹו∑˜BzL.נתיּׁשבה «≈∆¿≈»«¿ְְְִֶַָֹ«¿ְָ
ÂÈ„È ÈÚ¯Ê efÙiÂ∑ זהב" לׁשֹון: ידֹו, על טּבעת נתינת היא זֹו «»…¿…≈»»ְְִִַַַַַָָָ

אביר  ׁשהּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מידי לֹו היתה זאת ְֲִִֵֶַָָָָָֹמּופז".
ואּונקלֹוס, מלכּות. לׁשֹון הראׁשה, אבן לׁשֹון יׂשראל, ׁשל עּקרן יׂשראל", אבן "רעה להיֹות עלה ּומּׁשם ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹיעקב,
ּבסתרא', אֹוריתא דקּים 'על להם חלם אׁשר החלֹומֹות נביאּותּה' ּבהֹון 'ותבת וּתׁשב, ּתרּגמֹו: ּכ הּוא ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָאף

הּוא, לׁשֹון ּתֹוספת וכ קׁשּתֹו", "ּבאיתן ׁשל ּתרּגּום רֹוחצנּה', ּבתקפא 'וׁשוי ׁשּבּמקרא, עברי מּלׁשֹון ולא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
'ּבכן  ּולמבטח. לקׁשת לֹו היתה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ׁשאיתנֹו ּבׁשביל נבּואתֹו וּתׁשב העברי: על ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּתרּגּום

ּפז  לׁשֹון ידיו", זרעי "וּיפּזּו :לכ דרעֹוהי', על דהב Ï‡¯NÈ.יתרמא Ô·‡∑,ּובן אב נֹוטריקֹון: לׁשֹון ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹֹ∆∆ƒ¿»≈ְְִֵָ
ּובניו 'אבהן יעקב .ּובנין': ְֲֲִַָָָָֹ

(äë)éáà ìàîúëøa jëøáéå écL úàå jøæòéå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦¨£́¤½¨¦§³Ÿ
íéãL úëøa úçz úöáø íBäz úëøa ìòî íéîL̈©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤¨®©¦§¬Ÿ¨©−¦

:íçøå̈¨«©
i"yx£EÈ·‡ Ï‡Ó∑יעזרּך והּוא זאת, ל ÈcL.היתה ˙‡Â∑ׁשמעּת ּכׁשּלא ,לּב היה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ועם ≈≈»ƒְְְְְֶַָָָֹ¿≈««ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ

יברכּך והּוא ,אדֹונת ÌÁ¯Â.לדברי ÌÈ„L ˙Î¯a∑' הּמֹולידים יתּברכּו ּכלֹומר ּודאּמא', ּדאּבא ּברכתא ְְְְְֲֲִֵֶָָָƒ¿…»«ƒ»»«ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָ
להּפיל  ׁשּלהן, רחם את יׁשּכלּו לא והּנקבֹות להריֹון, הראּויה טּפה מזריעים הּזכרים ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוהּיֹולדֹות,

ּכאן,∑ÌÈ„L.עּבריהן  "ׁשדים" אף יׁשּתדי', 'איׁשּתדאי מתרּגמינן: יּירה" ּכחץ "ירה יֹורה ׁשהּזרע ׁשם .על ֵֶָֻ»«ƒְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

(åë)éáà úëøaúåàz-ãò éøBä úëøa-ìò eøáb E ¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ©½©©«£©−
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb¦§´Ÿ¨®¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£'B‚Â e¯·b EÈ·‡ ˙Î¯a∑ ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּברכני הּברכֹות ƒ¿…»ƒ»¿¿ְְִֵֶַַַָָָ
הֹורי  את ׁשּבר הּברכֹות על והלכּו ּגברּו Â‡zŒ„Ú˙.הּוא, ְְְְֵֶֶַַַַָָָ««¬«

ÌÏBÚ ˙Ú·b∑,מצרים ּבלי ּפרּוצה ּברכה לי ׁשּנתן עֹולם, ּגבעֹות ּגבּולי סֹוף עד ּגברּו ׁשּלי ׁשהּברכֹות לפי ƒ¿…»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּוליצחק. אבינּו לאברהם אמר ּׁשּלא מה וגֹו'" וקדמה יּמה "ּופרצּת ׁשּנאמר: העֹולם, קצֹות ארּבע עד ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמּגעת
הראהּו ולא אּתנּנה", ל ראה אׁשרֿאּתה הארץ ּכל את ּכי וגֹו' ּוראה עיני נא "ׂשא לֹו: אמר ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹלאברהם
אתֿהּׁשבּועה  והקימתי האל אתּֿכלֿהארצֹות אּתן ּולזרע ּכיֿל" לֹו: אמר ליצחק ּבלבד. יׂשראל ארץ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאּלא

יׁשעיה: ׁשאמר זהּו נח)וגֹו'", אברהם'(ישעיה 'נחלת אמר: ולא ,"אבי יעקב נחלת והאכלּתי".˙Â‡z∑ ְְְְְְְֲֲֲֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ«¬«
סרּוק  ּבן מנחם חּברֹו ּכ הריֹון,∑‰È¯B.אשמול"ץ, ּכמֹולׁשֹון אּמי, ּבמעי ג)ׁשהֹורּוני ּגבר"(איוב ."הרה ְְִֵֶַָָ«ְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ

˙Â‡zŒ„Ú∑:ּכמֹו קצֹות, לד)עד קדמה",(במדבר לגבּול לכם ח)"והתאּויתם חמת"(שם לבא "ּתתאּו :.ÔÈÈ‰z∑ ««¬«ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹƒ¿∆»
יֹוסף  לראׁש ‡ÂÈÁ.ּכּלם ¯ÈÊ∑נזרּו יׂשראל", ּבני מּקדׁשי "ויּנזרּו ּכמֹו: מאחיו, ׁשּנבּדל דאחֹוהי', 'ּפריׁשא ְֵָֹֻ¿ƒ∆»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשם  על 'קׁשת', וקֹוראֹו אדֹוניו, ּבאׁשת יצרֹו ּכביׁשת על קׁשּתֹו", ּבאיתן "וּתׁשב ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחֹור.
ּכחץ  יֹורה ÂÈ„È".ׁשהּזרע ÈÚB¯Ê efÙiÂ"∑,וּיפּוצּו ידיו ּכמֹו: אצּבעֹות מּבין הּזרע ‡·È¯.ׁשּיצא È„ÈÓ ְֵֶֶֶַַ«»…¿≈»»ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָƒ≈¬ƒ

·˜ÚÈ∑'ּב'סֹוטה ּכדאיתא וכּו', אביו ׁשל ּדיֹוקנֹו ּדמּות לֹו לו)ׁשּנראתה עֹולם",(דף "ּתאות ּתרּגם ואּונקלֹוס . «¬…ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
לקּבלם  והזקיקתֹו אּמֹו ׁשחּמדתן הּברכֹות והם ארץ", "מצקי לׁשֹון: ּו"גבעֹות", וחמּדה, ּתאוה .לׁשֹון ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

‡È¯B˙‡כד  Ìi˜„ ÏÚ d˙e‡È· ÔB‰a ˙·˙Â¿»«¿¿ƒ≈«¿«««¿»
‡Ó¯˙È ÔÎa dˆÁB¯ ‡Ù˜e˙· ÈeLÂ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¬»≈¿≈ƒ¿¿»
ÛÈ˜˙e ‡˙eÎÏÓ ÔÈÒÁ‡Â È‰BÚ¯c ÏÚ ·‰„¿««¿»ƒ¿«¬ƒ«¿»¿≈
Èc ·˜ÚÈ„ ‡ÙÈwz Ï‡ Ì„˜ ÔÓ dÏ ˙Â‰ ‡c»¬«≈ƒ√»≈«ƒ»¿«¬…ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯Ê ÔÈ·e Ô‰·‡ ÔÊ d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈«¬»»¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈

ÈcLכה  ˙ÈÂ CcÚÒ· È‰È Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ≈«¡»»¿»¿≈¿«¿»¿»««
‡iÓL„ ‡lhÓ Ô˙Ác ÔÎ¯a CpÎ¯·ÈÂƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿«¬»ƒ«»ƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡Ú¯‡ ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÎ¯a ‡lÚlÓƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿«ƒ«¬«≈«¿»ƒ¿»

:Cn‡„e Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»¿ƒ»

„ÈÏÈכו  ‡˙k¯a ÏÚ ÔÙÒBzÈ Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»ƒ¿»«ƒ¿¿»ƒƒ
ÔÓc ‡i·¯·¯ Ô‰Ï e„ÈÓÁc È˙‰·‡ eÎÈ¯a»ƒ¬»»««¬ƒ¿∆«¿¿«»¿ƒ
ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ Ïk ÔÈÂ‰È ‡ÓÏÚ»¿»∆∆¿«»ƒ≈¿≈»¿≈

:È‰BÁ‡„ ‡LÈ¯t ‡¯·‚Ïe¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(dk).íéãL úëøaoiidYW ,WExiR ¦§Ÿ¨©¦¥¤¦§¤¨
alg dAxdA zFkxAzn sqFi rxfIWM§¤¦§©¥¦§¨§§©§¥¨¨
dAxd mipA mdl `dYWe ,odipA wipdl§¨¦§¥¤§¤§¥¨¤¨¦©§¥

dlMWn didz `le ,mdNW mgxn¥¤¤¤¨¤§Ÿ¦§¤§©¥¨
dWn iAx axdn .odA dxwre©£¨¨¨¤¥¨©©¦¤

:l"fek dxez ©

(ek).úåàz ãòoYcngW ,i"Wx WxiR ©©£©¥©©¦¤£©§¨
iciÎlr ,olAwl awril EYwiwfde FO ¦̀§¦§¦©§©£Ÿ§©§¨©§¥

:dzUrW miOrhOdfk dxez ©©§©¦¤¨§¨



igieמד zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i iyiy meil inei xeriy

ß zah b"i iyiy mei ß

(æë)÷lçé áøòìå ãò ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéða¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤´Ÿ©©®§¤̈−¤§©¥¬
:ììL̈¨«

i"yx£Û¯ËÈ ·‡Ê ÔÈÓÈa∑יטרף,זאב אׁשר ׁשּיהיּוהּוא על נּבא ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶֶַָָ
חטפנין: להיֹות כא)עתידין אׁשּתֹו",(שופטים איׁש לכם "וחטפּתם ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָ

ּבּגבע  ׁשּנאמר:ּבפילגׁש סביב, ּבאֹויביו נֹוצח ׁשּיהיה ׁשאּול על ונּבא יד)ה. א הּמלּוכה (שמואל לכד "וׁשאּול ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ירׁשיע" יפנה אׁשר ּובכל וגֹו', ּובאד ֹום ּבמֹואב, Ú„.וּיּלחם ÏÎ‡È ¯˜aa∑ הּמתרּגם וׁשלל, ּבּזה ל ׁשֹון ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ«…∆…««ְְְְִַָָָָֻ

עברית: ּבלׁשֹון ּדֹומה לֹו יׁש ועֹוד לג)'עדאה', ׁשעמד (ישעיה אֹומר, הּוא ׁשאּול ועל עדֿׁשלל", חּלק "אז ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבקרן ּפריחתן (ּבתחּלת אחרים: יׂשראל )ספרים ׁשל ÏÏL.ּוזריחתן ˜lÁÈ ·¯ÚÏÂ∑ יׂשראל ׁשל ׁשמׁשן מּׁשּתׁשקע אף ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ¿»∆∆¿«≈»»ְְְִִִִֵֶֶַַָָ

לבבל  ׁשּיגלם נבּוכדנּצאר, ÏÏL.עלֿידי ˜lÁÈ∑,המן ׁשלל את יחּלקּו מּבנימין ׁשהם ואסּתר מרּדכי ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָ¿«≈»»ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּמקּדׁש ּבקדׁשי הּכהנים ׁשלל על ּתרּגם  ואּונקלֹוס לאסּתר", נתּתי המן בית  "הּנה .ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(çë)úàæå øNò íéðL ìàøNé éèáL älà-ìk̈¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´¨¨®Â§ÂŸ
Cøáéå íäéáà íäì øac-øLàøLà Léà íúBà £¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨¤́½̈¦²£¤¬

:íúà Cøa Búëøák§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«
i"yx£Ì˙B‡ C¯·ÈÂ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¯acŒ¯L‡ ˙‡ÊÂ∑ּכ אּלא קנטרן? אּלא ּברכם, ׁשּלא מהם יׁש והלא ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆»ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּתלמּוד  ולוי? ׁשמעֹון לראּובן, ּבר ׁשּלא יכל ּבענין. ּׁשּנאמר מה אביהם", להם אׁשרּֿדּבר "וזאת ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּפרּוׁשֹו:
ּבמׁשמע  ּכּלם אֹותם", ויבר" B˙Î¯·k.לֹומר: ¯L‡ LÈ‡∑ ואחד אחד ּכל על לבא העתידה C¯a.ּברכה ְְְֶַַַָָָָֻƒ¬∆¿ƒ¿»ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ≈«

Ì˙‡∑ ׁשּנתן לפי אתם"? ּבר" לֹומר: ּתלמּוד מה אֹותֹו". ּבר ּכברכתֹו אׁשר "איׁש אּלא לֹומר, לֹו היה לא …»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבכל  ּכּלם ּכללן ׁשּלא יכל אּילה, ׁשל קּלּותֹו ּולנפּתלי זאב, ׁשל חטיפתֹו ּולבנימין ארי, ּגבּורת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻליהּודה

אתם  ּבר" לֹומר: ּתלמּוד ."הּברכֹות? ְְֵַַַַָָֹ

(èë)énò-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBà åöéå©§©´À̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½
äãNa øLà äøònä-ìà éúáà-ìà éúà eøá÷¦§¬Ÿ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−

:ézçä ïBøôò¤§¬©«¦¦«
i"yx£ÈnÚŒÏ‡ ÛÒ‡∑ לׁשֹון ׁשהיא עברי ּבלׁשֹון אסיפה ׁשּיׁש ּגניזתן, מקֹום אל הּנפׁשֹות ׁשּמכניסין ׁשם על ∆¡»∆«ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּכגֹון: יט)הכנסה, הּביתה",(שופטים אֹותם מאּסף איׁש כב)"ואין ּבית",(דברים ּתֹו אל כג)"ואספּתֹו "ּבאסּפכם (ויקרא ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
'א  וכל אתֿמעׂשיכם. ּבאסּפכם הּגׁשמים. מּפני לּבית הכנסתם הארץ", ּתבּואת ּבמיתה,את האמּורה סיפה' ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

הכנסה  לׁשֹון היא אבֹותי ∑‡È˙B·‡ŒÏ.אף .עם ְְִַַָָ∆¬»ֲִַ

(ì)éðt-ìò-øLà äìtënä äãNa øLà äøòna©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤©§¥¬
äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà ïòðk õøàa àøîî©§¥−§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈¤©¨¤À

:øá÷-úfçàì ézçä ïøôò úàî¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©«£ª©¨«¤

dzÒÁ‡·eכז  ‡zÎL È¯Lz dÚ¯‡a ÔÈÓÈaƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿«¬«¿≈
ÔÈ·¯˜Ó ÔB‰È ‡ÈÙ·e ‡¯Ùˆa ‡Lc˜Ó Èa˙Èƒ¿¿≈«¿¿»¿«¿»¿«¿»¿¿»¿ƒ
ÔÈ‚lÙÓ ÔB‰È ‡LÓ¯ ÔcÚ·e ‡a¯˜ ‡i‰k«¬«»»¿»»¿ƒ««¿»¿¿«¿ƒ

:‡iL„˜ ¯‡MÓ ÔB‰˜ÏeÁ ¯˙BÓ«¿¿ƒ¿«»¿«»

Â„‡כח  ¯ÒÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¬«¿»
Èc ¯·b ÔB‰˙È CÈ¯·e ÔB‰e·‡ ÔB‰Ï ÏÈlÓc¿«ƒ¿¬»ƒ»¿¿«ƒ

:ÔB‰˙È C¯a d˙k¯·Î¿ƒ¿¿≈»≈»¿

Lk˙Óכט  ‡‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔB‰˙È „wÙe«≈»¿«¬«¿¬»ƒ¿¿≈
Èc ‡z¯ÚÓa È˙‰·‡ ˙ÂÏ È˙È e¯·˜ ÈnÚÏ¿«ƒ¿»»ƒ¿«¬»»»ƒ¿«¿»ƒ

:‰‡zÁ ÔB¯ÙÚ Ï˜Á·«¬«∆¿ƒ»»

‡Ètל  ÏÚ Èc ‡zÏÙk Ï˜Á· Èc ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»ƒ«¬«»∆¿»ƒ««≈
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡¯ÓÓ«¿≈¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿««¿»»»
:‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡Ï˜Á«¿»ƒ∆¿…ƒ»»¿«¬»«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(al-l).äøòna(eze`) Exaw ,hWR ©§¨¨§¨¦§
[izF`]dxrOAdAxd xn`Y m`e , ¦©§¨¨§¦Ÿ©©§¥

rcY `le Eid zFxrn dAxde zFcÜ§©§¥§¨¨§Ÿ¥©

xn`p Kkl ,Ff i`AdcUA xW` §¥§¨¤¡©£¤¦§¥
.dlRkOdEgni `OW xn`Y m`e ©©§¥¨§¦Ÿ©¤¨¦§

xnFl cEnlY ,mkciAdpw xW` §¤§¤©§©£¤¨¨

mdxa`D`pw `l `OW xn`Y m`e . ©§¨¨§¦Ÿ©¤¨Ÿ§¨¨
,Dxknl FciA gM didIW mc`n¥¨¨¤¦§¤Ÿ©§¨§¨§¨

xnFl cEnlYiYgd oxtr z`ndidW ©§©¥¥¤§Ÿ©¦¦¤¨¨



מה igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i iyiy meil inei xeriy

(àì)änL BzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½¨ µ¨
ézøá÷ änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷̈«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨¨©−§¦

:äàì-úà¤¥¨«
(áì):úç-éða úàî Ba-øLà äøònäå äãOä äð÷î¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬£¤−¥¥¬§¥¥«
(âì)-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà úeöì á÷òé ìëéå©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤

:åénò-ìà óñàiå òåâiå ähnä©¦¨®©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«
i"yx£ÂÈÏ‚¯ ÛÒ‡iÂ∑ רגליו ÛÒ‡iÂ.הכניס ÚÂ‚iÂ∑:זכרֹונםֿלברכה רּבֹותינּו ואמרּו ּבֹו, נאמרה לא ּומיתה «∆¡…«¿»ְְִִַָ«ƒ¿««≈»∆ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

לא  אבינּו ה)מתיעקב .(תענית ֲִֵַָֹֹ

ð(à):Bì-÷Miå åéìò jáiå åéáà éðt-ìò óñBé ìtiå©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«
(á)-úà èðçì íéàôøä-úà åéãáò-úà óñBé åöéå©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤

:ìàøNé-úà íéàôøä eèðçiå åéáà̈¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤¦§¨¥«
i"yx£ÂÈ·‡Œ˙‡ ËÁÏ∑ הּוא ּבׂשמים מרקחת .ענין «¬…∆»ƒְְְִִִַַַָ

(â)íéèðçä éîé eàìîé ïk ék íBé íéòaøà Bì-eàìîiå©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−§¥´©«£ª¦®
:íBé íéòáL íéøöî Búà ekáiå©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«

i"yx£BÏŒe‡ÏÓiÂ∑ יֹום ארּבעים לֹו ׁשּמלאּו עד חניטתֹו, ימי לֹו ‡˙B.הׁשלימּו ek·iÂ'B‚Â∑ לחניטה ארּבעים «ƒ¿¿ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ«ƒ¿…¿ְֲִִַַָָ
מתּברכין  נילּוס מי והיּו הרעב ׁשּכלה לרגלֹו, ּברכה להם ׁשּבאה לפי לבכּיה, .ּוׁשלׁשים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

(ã)äòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáòiå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ
éðæàa àð-eøac íëéðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàì¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬

:øîàì äòøô©§−Ÿ¥«Ÿ
(ä)øLà éøá÷a úî éëðà äpä øîàì éðòéaLä éáà̈¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧

äzòå éðøa÷z änL ïòðk õøàa éì éúéøk̈¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©−̈¨¦§§¥®¦§©À̈
:äáeLàå éáà-úà äøa÷àå àp-äìòà¤«¡¤¨²§¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨

‡d˙zלא  ‰¯N ˙ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»«¿»»¿»»»ƒ¿≈
Ôn˙Â d˙z‡ ‰˜·¯ ˙ÈÂ ˜ÁˆÈ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈¿«»

:‰‡Ï ˙È ˙È¯·¿̃»ƒ»≈»

Èaלב  ÔÓ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ÈÈ·Ê¿ƒ≈«¿»¿«¿»ƒ≈ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

LÎeלג  È‰Ba ˙È ‡„wÙÏ ·˜ÚÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈«¬…¿«»»»¿ƒ¿«
:dnÚÏ LÈk˙‡Â „È‚˙‡Â ‡Ò¯ÚÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

È‰BlÚא  ‡Î·e È‰e·‡ Èt‡ ÏÚ ÛÒBÈ ÏÙe¿«≈««≈»ƒ¿»«ƒ
:dÏ ˜Le¿≈≈

ËÁÓÏב  ‡˙ÂÒ‡ ˙È È‰Bc·Ú ˙È ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈»«¿ƒ»«¿»»¿∆¿«
:Ï‡¯NÈ ˙È ‡˙ÂÒ‡ eËÁÂ È‰e·‡ ˙È»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ¿»≈

eÓÈÏLג  Ôk È¯‡ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ dÏ eÓÈÏLe¿ƒ≈«¿¿ƒƒ¬≈≈¿ƒ
:ÔÈÓBÈ ÔÈÚ·L È‡¯ˆÓ d˙È BÎ·e ‡ihÁ ÈÓBÈ≈¬ƒ«»¿»≈ƒ¿»≈«¿ƒƒ

Èa˙ד  ÌÚ ÛÒBÈ ÏÈlÓe d˙ÈÎ· ÈÓBÈ e¯·ÚÂ«¬»≈¿ƒ≈«ƒ≈ƒ≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t«¿…¿≈»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÚÎ eÏÈlÓ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈«ƒ¿«√»«¿…¿≈»

È‡Ó˙ה  ‡‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÌÈi˜ ‡a‡«»«ƒ»«¿≈«»¬»»ƒ
Ônz ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÈÏ ˙È˜˙‡c È¯·˜a¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿«««»
‡a‡ ˙È ¯a˜‡Â ÔÚk ˜Ò‡ ÔÚÎe Èp¯a˜zƒ¿¿ƒ»ƒ¿«∆«¿«¿∆¿«»«»

:·e˙È‡Â¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

`OWe xn`Y m`e .ux`d `iUp§¦¨¨¤§¦Ÿ©§¤¨
zFUrl EgiPi `le Dxkn mW rFxfl¦§©¨§¨¨§Ÿ©¦©£
xnFl cEnlY ,zFxaTd ziA mẄ¥©§¨©§©

xaw zGg`lDzF` `OW xn`Y m`e . ©£ª©¨¤§¦Ÿ©¤¨¨
`l iM dwfg DA did `l diIpw§¦¨Ÿ¨¨¨£¨¨¦Ÿ

xnFl cEnlY ,DA EwifgdExaw dOW ¤§¦¨©§©¨¨¨§
mdxa` z`itl `OW xn`Y m`e . ¤©§¨¨§¦Ÿ©¤¨§¦

`l ux`d `iUp didW oFxtr DxkOW¤§¨¨¤§¤¨¨§¦¨¨¤Ÿ

`NW mpn` ,FciA zFgnl mrd Elkï§¨¨¦§§¨¨§¨¤Ÿ
Egni dYr `OWe Dxkn mpFvxA¦§¨§¨¨§¤¨©¨¦§

xnFl cEnlY ,EpiciAipA z`n §¨¥©§©¥¥§¥
:zgbl dxez ¥
(bl).ähnä ìà åéìâø óñàiåitl ©¤¡Ÿ©§¨¤©¦¨§¦

sqFi ipA Kxal dvxWM uEgl `ivFdW¤¦©§¤¨¨§¨¥§¥¥
aizkcM(a gn lirl)aWIe l`xUi wGgzIe §¦§¦©¦§©¥¦§¨¥©¥¤

xW`ke ,dHOd lroqipkd okxal dNM ©©¦¨§©£¤¦¨§¨§¨¦§¦¨

:dHOd l`` dxez ¤©¦¨
(a) p.eèðçiåxg`l ,FtEB EwiYnd ©©©§¦§¦§©©

icM mixOd miOQd FA EkilWdW¤¦§¦©©¦©¨¦§¥
,gxqi `NW ickE eirnAW sph `ivFdl§¦¤¤¤§¥¨§¥¤Ÿ¦§©
miwEzn oipOq ok ixg` FkFzA EkilWd¦§¦§©£¥¥©¨¦§¦
dp`Yd Fl dnFce .aFh gix gixdl§¨¦©¥©§¤©§¥¨

diBt dhpg(bi a mixiyd xiy)dwiYnd , ¨§¨©¤¨¦§¦¨
:dizFxiRb dxez ¥¤¨



igieמו zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÈÏ È˙È¯k ¯L‡∑:ּכמֹו כא)ּכפׁשּוטֹו, ּכמֹו:(שמות הּלׁשֹון, על מתיּׁשב עֹוד ּומדרׁשֹו איׁש". "ּכיֿיכרה ¬∆»ƒƒƒְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ

קניתי", כו)"אׁשר לׁשֹון (ר"ה מדרׁשֹו ועֹוד ּכירה. למכירה, קֹורין היּו הּים, לּכרכי ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּדגּור, 'ט ּכרי לעׂשו: ואמר ּכרי, אֹותֹו ועׂשה לבן מּבית ׁשהביא וזהב ּכסף ּכל יעקב ּבׁשביל ׁשּנטל זה ל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּבּמערה' חלק. ְְְֶַָָ

(å)éáà-úà øá÷e äìò äòøt øîàiåøLàk E ©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬
:EòéaLä¦§¦¤«

i"yx£EÚÈaL‰ ¯L‡k∑!'הּׁשבּועה על 'עבר לֹומר: ירא אבל ,מּניח הייתי לא הּׁשבּועה, ּבׁשביל לא ואם «¬∆ƒ¿ƒ∆ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹ
על  עדף מּכיר ׁשאני הּקדׁש, לׁשֹון על אגּלה ׁשּלא ,ל ׁשּנׁשּבעּתי הּׁשבּועה על אעבר ּכן, אם יאמר: ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹֹֹֹׁשּלא

סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא ּבֹו, מּכיר אינ ואּתה לׁשֹון, לו)ׁשבעים .(דף ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

(æ)éãáò-ìk Bzà eìòiå åéáà-úà øa÷ì óñBé ìòiå©©¬©¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³
:íéøöî-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ äòøô©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦

(ç)íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa ìëå§ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´
:ïLb õøàa eáæò íø÷áe§¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤

(è)ãák äðçnä éäéå íéLøt-íb áëø-íb Bnò ìòiå©©©́¦½©¤−¤©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

(é)-eãtñiå ïcøiä øáòa øLà ãèàä ïøb-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§
ìáà åéáàì Nòiå ãàî ãáëå ìBãb ãtñî íL̈½¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©©̄§¨¦²¥−¤

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«
i"yx£„Ë‡‰ Ô¯b∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו היה. אטדין יג)מּקף ּונׂשיאי (סוטה ּכנען מלכי ּכל ׁשּבאּו הּמארע, ׁשם על …∆»»»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּכתריהם, ּבֹו ותלּו ּכּלן עמדּו יעקב , ׁשל ּבארֹונֹו ּתלּוי יֹוסף ׁשל ּכתרֹו ׁשראּו וכיון למלחמה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻיׁשמעאל
קֹוצים והּקיפּוהּו ׁשל סיג הּמּקף ּכגרן .ּכתרים  ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֻ

(àé)ïøâa ìáàä-úà éðòðkä õøàä áLBé àøiå©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ
àø÷ ïk-ìò íéøöîì äæ ãák-ìáà eøîàiå ãèàä̈«¨½̈©Ÿ́§½¥«¤¨¥¬¤−§¦§¨®¦©¥º¨¨³

:ïcøiä øáòa øLà íéøöî ìáà dîL§¨Æ¨¥´¦§©½¦£¤−§¥¬¤©©§¥«
(áé):íeö øLàk ïk Bì åéðá eNòiå©©«£¬¨−̈®¥−©«£¤¬¦¨«
i"yx£Ìeˆ ¯L‡k∑?צּום אׁשר .מהּו «¬∆ƒ»ֲִֶַָ

(âé)úøòîa Búà eøa÷iå ïòðk äöøà åéðá Búà eàNiå©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½¦§¨©−
äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà äìtënä äãN§¥´©©§¥¨®£¤´¨¨Á©§¨¨̧¤©¨¤¹
:àøîî éðt-ìò ézçä ïøôò úàî øá÷-úfçàì©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©§¥¬©§¥«

i"yx£ÂÈ· B˙‡ e‡NiÂ∑ ׁשהם מּבניכם, אחד ולא מצרי איׁש לא מּטתי יּׂשא 'אל צּום: ׁשּכ ּבניו, ּבני ולא «ƒ¿…»»ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ
אּתם', אּלא ּכנען, ּדגלים (ב"ר)מּבנֹות ׁשל מחנה למּסע ּוכסדרן רּוחֹות, לד' וכן למזרח ג' מקֹום: להם וקבע ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

Ók‡ו  Ce·‡ ˙È ¯B·˜e ˜Ò ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¿»»¿»
:CÏÚ ÌÈi˜„¿«ƒ¬»

e˜ÈÏÒeז  È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ ÛÒBÈ ˜ÈÏÒe¿≈≈¿ƒ¿«»»ƒ¿ƒ
È·Ò ÏÎÂ d˙È· È·Ò ‰Ú¯Ù È„·Ú Ïk dnÚƒ≈»«¿≈«¿…»≈≈≈¿…»≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

BÁÏ„ח  È‰e·‡ ˙È·e È‰BÁ‡Â ÛÒBÈ ˙Èa ÏÎÂ¿…≈≈«¬ƒ≈»ƒ¿
‡Ú¯‡a e˜·L ÔB‰È¯B˙Â ÔB‰ÚÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»¿¿≈¿»¿«¿»

:ÔL‚„¿∆

Â‰Â‰ט  ÔÈL¯t Û‡ ÔÈk˙¯ Û‡ dnÚ e˜ÈÏÒe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ«»»ƒ«¬»
:‡„ÁÏ ‰‡ÈbÒ ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»«ƒ»«¬»

Úa·¯‡י  Èc „Ë‡„ È¯„‡ ˙Èa „Ú B˙‡Â«¬«≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»
‡„ÁÏ ÛÈw˙Â ·¯ „tÒÓ Ôn˙ e„ÙÒe ‡„¯È„¿«¿¿»¿»«»ƒ¿≈«¿«ƒ«¬»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡Ï·‡ È‰e·‡Ï „·ÚÂ¿»««¬ƒ∆¿»«¿»ƒ

È·a˙יא  ‡Ï·‡ ˙È ‰‡ÚÎ ‡Ú¯‡ ·˙È ‡ÊÁÂ«¬»»≈«¿»¿«¬»»»∆¿»¿≈
È‡¯ˆÓÏ ÔÈc ÛÈwz Ï·‡ e¯Ó‡Â „Ë‡„ È¯„‡ƒ¿≈¿»»«¬»»≈«ƒ≈¿ƒ¿»≈
‡¯·Úa Èc ÌÈ¯ˆÓ Ï·‡ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»≈ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»

:‡c¯È„¿«¿¿»

Ôep„wÙ:יב  È„ ‡Ók Ôk dÏ È‰B· e„·ÚÂ«¬»¿ƒ≈≈¿»ƒ«≈ƒ

e¯·˜eיג  ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï È‰Ba d˙È eÏËe¿»»≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓa d˙È»≈ƒ¿»«¬«»∆¿»ƒ¿««¿»»»
ÏÚ ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï ‡Ï˜Á«¿»¿«¬»«¿»ƒ∆¿…ƒ»»«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈



מז igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i iyiy meil inei xeriy
יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא, לא ויֹוסף הארֹון, את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא, לא לוי ּכאן. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנקּבעּו

עלּֿדגל  "איׁש וזהּו: מּטתֹוּתחּתיהם. ליּׂשא אביהם להם ׁשּמסר ּבאֹות ּבאתת", .ֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 193 'nr e"hg 'zegiy ihewl' itÎlr)

?wgvi cil gpEn eUr W`xW okYi Ki ¥̀¦¨¥¤Ÿ¥¨¨§©¦§¨

הּמכּפלה" ׂשדה ּבמערת אֹותֹו "וּיקּברּו יעקב לקבּורת ּבנֹוגע הּפסּוק יג)על "ּוׁשמיע (נ, עּוזיאל ּבן יֹונתן ּבתרּגּום איתא , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
רׁשיעא, ּדעׂשו ריׁשיּה וקטע סיפא [חּוׁשים] ונטל כּו' אבֹוי ית למיקּבּור ליֹוסף ׁשביק הוה ולא כּו' רׁשיעא לעׂשו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָָֹּפתּגמא

אבֹוי". ּדיצחק עיטפיּה ּבגֹו ואתנח כּו' מתּגלּגל ּדעׂשו ריׁשא ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָוהוה
צּדיק" אצל רׁשע קֹוברין ׁש"אין הּוא הּדין הרי ּביֹותר, ּתמּוּה ס"ה)ולכאֹורה שסב סי' יו"ד טושו"ע א. מז, ּכיצד (סנהדרין ואם־ּכן , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּדעׂשו ׁש"ריׁשיּה ּדיצחק"?ררררׁשׁשׁשׁשיעא יעא יעא יעא יּתכן עיטפיּה "ּבגֹו מּונח " ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָ
הּפנימּיּות: ּבדר זה לבאר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָויׁש

ּכאׁשר  רק היה רׁשע, עׂשו ׁשהיה וזה ורׁשעּות. רע ׁשּום היה לא הּצּדיק ׁשּביצחק ּופׁשּוט, הּוא. ּביצחק - עׂשו ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹׁשרׁשֹו
וחֹומרּיים. ּגּופנּיים ּבענינים והתעּסק - יצחק - מּׁשרׁשֹו עצמֹו את ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָהבּדיל

רק  היה ביצחק, ׁשהּוא ּכפי ׁשּלֹו וׁשרׁש הּמקֹור ׁשהּוא "ראׁשֹו" א ּגמּור, רע היה עׂשו ׁשל וחמרּיּותו "ּגּופֹו" ׁשרק ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹונמצא,
טֹוב.

ׁשּיהיה  ׁשּי ולכן ּגמּור. טֹוב ּכי־אם רע, ּבֹו אין אזי "ריׁשיּה", רק ונׁשאר עׂשו, ׁשל "ּגּופֹו" את וניתקּו הפרידּו ּכאׁשר ּכן, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועל
ּדיצחק". עיטפיּה "ּבגֹו ְְְְִִֵָָמּונח
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אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיקקקקּבּבּבּבררררּוּוּוּו ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען ארצהארצהארצהארצה בניובניובניובניו אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו יג)ווווּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשאאאאּוּוּוּו (נ, ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹ
את  לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי ּומסּים יעקב, ׁשל ארֹונֹו ּבנׂשיאת הּסדר רׁש"י מפרׁש ּבניו" אֹותֹו "וּיּׂשאּו הּפסּוק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעל

ּתחּתיהם". יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא לא ויֹוסף ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהארֹון,
ּבניו, על־ידי אּלא על־ידֹו לא ּגּופא ּובזה הרחֹוק, ׁשּבעתיד ענין הּוא הארֹון נׂשיאת הרי יּׂשא, לא ׁשּלוי הּטעם ּבאּור ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹוצרי

אביו? ׁשל ארֹונֹו ּדנׂשיאת הּמצוה את זה ּבגלל מּמּנּו יּקחּו ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּומּדּוע
ּבזה: ְֶַַָָָההסּברה

נסּתמּו אבינּו, יעקב ׁשּנפטר "ׁשּכיון הּפרׁשה ּבתחּלת ּכֹותב ׁשרׁש"י ּכפי ּבמצרים, הּׁשעּבּוד התחיל יעקב ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבמיתתֹו
ּבארץ  לקבּורה מּמצרים יעקב ׁשל ׁשהֹוצאתֹו מּובן ּומּזה לׁשעּבדם". ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד מּצרת יׂשראל ׁשל ולּבם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעיניהם

מצרים. וׁשעּבּוד ּגלּות להיֹות ׁשּיּוכל ּגרמה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָיׂשראל
אּלא  לוי ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו "לּמה רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו מהּׁשעּבּוד, למעלה היה לוי ׁשּכן הארֹון, את לוי נׂשא לא זה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּומּטעם
מּזֹו: ויתירה ּכּלם" על ימים הארי ולוי . . ׁשעּבּוד היה לא קּים הּׁשבטים מן ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻלהֹודיע

לוי". ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ׁשעּבּוד "מלאכת לוי לׁשבט ּבנֹוגע ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאפילּו
ׁש לפי עבֹודה לעׂשֹות רצּו לא . . לוי ׁשל "ׁשבטֹו ׁשּכן הארֹון, לׂשאת ׁשעתיד זה עם קׁשּור זה לׂשאת וענין ׁשעתידין ּידעּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

חֹורין" ּבני היּו ּכ ּומּתֹו הארֹון, יג)את א, שמות זקנים) (הדר .(תוספות ְִִֵֶָָָָ

(ãé)íéìòä-ìëå åéçàå àeä äîéøöî óñBé áLiå©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬
:åéáà-úà Bøá÷ éøçà åéáà-úà øa÷ì Bzà¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«

i"yx£Bz‡ ÌÈÏÚ‰ŒÏÎÂ ÂÈÁ‡Â ‡e‰∑ הקּדים ּובהליכתן אּתֹו, העֹולים לּמצרים אחיו הקּדים ּכאן, ּבחזרתן ¿∆»¿»»…ƒƒְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
לפי  אּלא ואחיו", יֹוסף ּבית "ּכל :ואחרּֿכ וגֹו'" פרעה עבדי ּכל אּתֹו "וּיעלּו ׁשּנאמר: לאחיו, ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמצרים

ּכבֹוד  ּבהם נהגּו יעקב, ׁשל ּבארֹונֹו ּכתריהם ׁשּתלּו ּכנען, מלכי ׁשעׂשּו הּכבֹוד .ׁשראּו ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ÏÎÂיד  È‰BÁ‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ·˙Â¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿»
¯·˜c ¯˙a È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ dnÚ e˜ÈÏÒcƒ¿ƒƒ≈¿ƒ¿«»»ƒ»«ƒ¿«

:È‰e·‡ ˙È»»ƒ
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(åè)eì eøîàiå íäéáà úî-ék óñBé-éçà eàøiå©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©Ÿ́§½¬
øLà äòøä-ìk úà eðì áéLé áLäå óñBé eðîèNé¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬

:Búà eðìîb̈©−§Ÿ«
i"yx£Ì‰È·‡ ˙ÓŒÈk ÛÒBÈŒÈÁ‡ e‡¯iÂ∑ על לסעד רגילים ׁשהיּו יֹוסף, אצל ּבמיתתֹו הּכירּו "וּיראּו"? מהּו «ƒ¿¬≈≈ƒ≈¬ƒ∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

קרבן לא יעקב ּומּׁשּמת אביו, ּכבֹוד ּבׁשביל מקרבן והיה יֹוסף ׁשל eÓËNÈ.(ב"ר)ׁשלחנֹו eÏ∑,יׂשטמנּו ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻƒ¿¿≈ְְִֵֶָ
"לּו ,"כדבר יהי "לּו ּכגֹון: 'הלואי', ּולׁשֹון ּבּקׁשה ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' יׁש הרּבה: לענינים מתחּלק ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ'לּו'
הקׁשבּת "לּו חכמּו", "לּו ּכגֹון: ו'אּולי', 'אם' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש מתנּו". "לּו הֹואלנּו", "ולּו ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָׁשמעני",
ּדֹומה  עֹוד לֹו ואין יׂשטמנּו", "לּו 'ׁשּמא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש עלּֿכּפי". ׁשקל אנכי "ולּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹלמצותי",

ּבּקׁשה,ּבּמקרא, לׁשֹון 'אּולי' ויׁש הּוא. 'ׁשּמא' לׁשֹון אחרי", האּׁשה לאֿתל "אלי ּכמֹו: 'אּולי', לׁשֹון והּוא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
לׁשֹון  'אּולי' ויׁש ."כדבר יהי "לּו ּכמֹו: הּוא הרי אֹותי", ה' יׁשיב "אּולי ּבעניי", ה' יראה "אּולי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכגֹון:

צּדיקם  חמּׁשים יׁש "אּולי ."'אם': ֲִִִִִֵַַ

(æè)éáà øîàì óñBé-ìà eeöéåBúBî éðôì äeö E ©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÛÒBÈŒÏ‡ eeˆÈÂ∑,יׂשראל ּבני אל ׁשלּוחים להיֹות ּולאהרן למׁשה צּוה יׂשראל", אלּֿבני "ויצּום ּכמֹו «¿«∆≈ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
רגילין  ׁשהיּו ּבלהה, ּבני את צּוּו? מי ואת ּכן. לֹו לֹומר יֹוסף אל ׁשליח להיֹות ׁשלּוחם, אל "ויצּוּו" זה: ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאף

בלהה" ּבני את נער "והּוא ׁשּנאמר: ˆe‰.אצלֹו, EÈ·‡∑(סה יבמות צּוה (ב"ר. לא ּכי הּׁשלֹום, מּפני ּבּדבר ׁשּנּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָ»ƒƒ»ְִִִִֵַַָָָָֹ
ּבעיניו  יֹוסף נחׁשד ׁשּלא ּכן, .יעקב ְֱֲֵֵֵֶֶַַָֹֹ

(æé)éçà òLt àð àN àpà óñBéì eøîàú-äkE Ÿ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³
òLôì àð àN äzòå Eeìîâ äòø-ék íúàhçå§©¨¨Æ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©

éáà éýìû éãáò:åéìà íøaãa óñBé jáiå E ©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
i"yx£EÈ·‡ È‰Ï‡ È„·Ú ÚLÙÏ ‡ ‡N∑ עבדיו והם קּים אלהיו מת, אבי .אם »»¿∆««¿≈¡…≈»ƒְֱֲִִֵֵַָָָָָֹ

(çé)Eì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb eëìiå©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©´Ÿ§½¦¤¬§−
:íéãáòì©«£¨¦«

i"yx£ÂÈÁ‡ŒÌb eÎÏiÂ∑ הּׁשליחּות על .מּוסף «≈¿«∆»ְִַַָ

(èé)íéýìû úçúä ék eàøéz-ìà óñBé íäìà øîàiå©Ÿ̄¤£¥¤²¥−©¦¨®¦²£©¬©¡Ÿ¦−
:éðà̈«¦

i"yx£È‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk∑?יכֹול אני ּכלּום לכם, להרע רֹוצה הייתי אם ּבתמיהה, אני? ּבמקֹומֹו ׁשּמא ƒ¬««¡…ƒ»ƒְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָ
לכם? להרע יכל לבּדי אני והיא לטֹובה, חׁשבּה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רעה, עלי חׁשבּתם ּכלכם אּתם .והלא ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

e¯Ó‡Âטו  ÔB‰e·‡ ˙ÈÓ È¯‡ ÛÒBÈ ÈÁ‡ BÊÁÂ«¬¬≈≈¬≈ƒ¬«¬»
·È˙È ‡·˙‡Â ÛÒBÈ e··„ ‡Ï ¯hÈ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ«»»¿»≈«¬»»»≈

:d˙È ‡ÏÓ‚ Èc ‡˙LÈa Ïk ˙È ‡Ï»»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»»≈

˜„Ìטז  „wt Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ e„ÈwÙe«ƒ¿«≈¿≈»»«≈√»
:¯ÓÈÓÏ d˙BÓ≈¿≈»

ÔÚkיז  ˜B·L eÚ·a ÛÒBÈÏ Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k¿≈≈¿¿≈¿»¿¿«
‡˙LÈ· È¯‡ ÔB‰‡ËÁÏÂ CÈÁ‡ ‡·BÁÏ¿»«»¿«¬»¬¬≈ƒ¿»
‡‰Ï‡ È„·Ú ‡·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe CeÏÓ‚¿»¿«¿¿«¿»«¿≈¡»»

:dnÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÛÒBÈ ‡Î·e Ce·‡„¿»¿»≈¿«»¿ƒ≈

e¯Ó‡Âיח  È‰BÓ„˜ eÏÙe È‰BÁ‡ Û‡ eÏÊ‡Â«¬»«¬ƒ¿»√»ƒ«¬»
:ÔÈc·ÚÏ CÏ ‡Á‡ ‡‰»¬«¿»»¿«¿ƒ

ÏÁc‡יט  È¯‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»ƒ«¬¬≈«¬»
:‡‡ ÈÈ„«¿»¬»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fh).óñBé ìà eeöéåmdia` iIgaE ©§©¤¥§©¥£¦¤
EpN dn :Exn` `N` ,EEv `l dOl̈¨Ÿ¦¤¨¨§©¨
DgkW xaM ixdW d`pVd xxFrl§¥©¦§¨¤£¥§¨§¨¨
xFAwNn ExfgW oeiM .Dl dklde§¨§¨¨¥¨¤¨§¦¦§

xFAd lr sqFi xare mdia £̀¦¤§¨©¥©©
dUrW KExA xn` ,eig` EdEkilWdW¤¦§¦¤¨¨©¨¤¨¨
Wi oiicr Exn` ,dGd mFwOA qp il¦¥©¨©¤¨§£©¦¥

cIn ,FAlA dpEnh d`pUsqFi l` EEvie ¦§¨§¨§¦¦©©§©¤¥

(fi `negpz):fi dxez

(hi)éðà íéäìà úçúä ékxAWp iM ¦£©©¡Ÿ¦¨¦¦¦§©
.ip` midl` `xie alzgzdl` FnM , ¥¦¥¡Ÿ¦¨¦£©©§©

zgY(`k ` mixac):k dxez ¥¨



מט igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ycew zayl inei xeriy

(ë)ç ízàåäáèì dáLç íéýìû äòø éìò ízáL §©¤¾£©§¤¬¨©−¨¨®¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈
:áø-íò úéçäì äfä íBik äNò ïòîì§©À©£²©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 48 dxrd 247 'nr 'd jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

miaFh mixacl mxFB wfid mB©¤¥¥¦§¨¦¦

הּתניא ּבספר קּפידא (פי"ב)איתא אֹו ּכעס אֹו קנאה איזֹו אֹו חס־וׁשלֹום וׂשנאה טינא איזֹו לּמֹוח מהּלב לֹו "עֹולה ּדכאׁשר : ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
מּמּנּו ו"לסּבֹול חסד" ּבמּדת חבירֹו עם להתנהג מּמׁש, ההפ "לעׂשֹות ועליו מּמֹוחֹו, להסירן האדם על חבירֹו, על ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָודֹומיהן "
ּכמֹו טֹובֹות, לחיבים לגמֹול אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ׁשּלא וגם חס־וׁשלֹום, לכעֹוס ולא האחרֹון קצה ְְְְְְְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹעד

אחיו". עם מּיֹוסף ללמֹוד ּבּזהר ְִִִֵֶֶַַָָֹׁשּכתּוב
א רחמנא־ליצלן, ּכפעלֹו לחבירֹו לׁשּלם ולא מּדֹותיו על להעביר האדם ׁשעל להבין ׁשאפׁשר ּדאף הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹולכאֹורה

ּבטֹובה? ּכ על לֹו לׁשּלם עליו ּומּדּוע רעה, לֹו עׂשה החיב הּׁשני הרי טֹובֹות", לחיבים "לגמֹול עליו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמּדּוע
אחיו". עם מּיֹוסף "ללמֹוד יׁש זה ׁשּדבר ׁשם, ׁשּכתב מה על־ּפי הּדברים לבאר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָויׁש

עׂשה  למען לטֹובה חׁשבּה ׁש"אלקים ּכּולם ראּו מּכל־מקֹום רעה", עלי "חׁשבּתם ׁשהאחים אף הּצּדיק, יֹוסף אצל ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּדהּנה
רב" עם להחיֹות הּזה, כ)ּכּיֹום נ, ויחי הכתוב חס־וׁשלֹום,(לשון ליֹוסף הּזיקּו ׁשהאחים נראה היה ׁשּמתחילה ּדהגם ונמצא, . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

יֹוסף  להם ׁשילם לכן יֹוסף, ׁשל לטֹובתֹו ׁשּגרמּו אּלּו ׁשהם ּומּכיון טֹוב. לדבר ּגרמה ׁשּפעּולתם האמת נתּבררה לבּסֹוף ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָהּנה
טֹובֹות. להם וגמל מעׂשיהם, ְֲֵֶֶַַַָָעל

הּתניא ּבספר וכּמבֹואר הּדברים, הן הן ּכי ּבּנּדֹון־ּדידן, ללמֹוד יׁש כה)ּומּזה סימן הקודש ּבעל (אגרת ׁשהּוא אדם ּדכ"ׁשּבן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
לּמקֹום" ׁשלּוחים והרּבה הּׁשמים מן נגזר ּכבר הּניזק ׁש"על לדעת האדם על ממֹונֹו" מּזיק אֹו מּכהּו אֹו מקּללֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבחירה

לֹו". זאת היתה ה' ְֵֵָָֹּו"מאת
לט  רחמנא ּדעביד מה ׁש"ּכל מּכיון עביד"ּומעּתה, ב)ב ס, מלמעלה"(ברכות יֹורד רע ּדבר ו"אין וראה , ג. פנ"א, רבה (בראשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

יא) סימן הקודש אגרת - ּברּור תניא לֹו", זאת היתה ה' ׁש"מאת מּכיון מּכל־מקֹום לֹו, הּזיק ׁשחבירֹו נראה אם אף אם־ּכן, ,ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
יׁש מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ּבמעׂשיו חבירֹו לֹו ׁשּגרם הּזאת הּטֹובה ועל ּומֹועיל. טֹוב ּדבר חבירֹו לֹו ּגרם אּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּבמעׂשיו

ּב"טֹובֹות". ְְִלגמֹול
ואין־ּכאן־מקֹומֹו]. ּבחירתֹו. רֹוע מּצד ׁשהּוא ּבארּוּכה, ׁשם הּקדׁש' ּב'אּגרת זה מבֹואר - 'חיב' נקרא ׁשחבירֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ[וזה

ß zah c"i ycew zay ß

(àë)-úàå íëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzòå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−§¤
:íaì-ìò øaãéå íúBà íçðéå íëtè©§¤®©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«

i"yx£ÌaÏŒÏÚ ¯a„ÈÂ∑,עבד ׁשאני עלי מרּננים היּו לכאן, ירדּתם ׁשּלא עד הּלב: על הּמתקּבלים ּדברים «¿«≈«ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ונׁשּתּבח  ראה ּבחּורים ׁשל ּכת אֹומרֹות? הּברּיֹות מה אתכם? הֹורג ואני חֹורין, ּבן ׁשאני נֹודע ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָועלֿידיכם

נרֹות  עׂשרה אחר: ּדבר אחיו? את ׁשהֹורג אח ל יׁש אֹותם, הרג ּולבּסֹוף הם, אחי ואמר יכלּוּבהן, לא ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
וכּו' אחד נר .לכּבֹות ְְֵֶַָ

(áë)óñBé éçéå åéáà úéáe àeä íéøöîa óñBé áLiå©¥³¤¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´¥½
:íéðL øNòå äàî¥¨¬¨¤−¤¨¦«

(âë)lL éða íéøôàì óñBé àøiåøéëî éða íb íéL ©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À§¥³¨¦Æ
:óñBé ékøa-ìò eãlé äMðî-ïa¤§©¤½ª§−©¦§¥¬¥«

i"yx£ÛÒBÈ Èk¯aŒÏÚ∑ ּברּכיו ּבין ּגּדלן .ּכתרּגּומֹו, «ƒ¿≈≈ְְְְִִֵַָָ

ÈÈכ  Ì„˜ ÔÓ ‡LÈa ÈÏÚ Ôez·LÁ Ôez‡Â¿«¬«¿¬«ƒ»ƒ√»¿»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk „aÚnÏ ÏÈ„a ‡·ËÏ ˙·MÁ˙‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿∆¿«¿»»≈

:ÈbÒ ÌÚ ‡Ói˜Ï¿«»»««ƒ

ÈÂ˙כא  ÔBÎ˙È ÔeÊ‡ ‡‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒ«¬¬»≈»¿¿»
ÏÚ ÔÈÓeÁz ÏlÓe ÔB‰˙È ÌÁÂ ÔBÎÏÙË«¿¿¿«≈»¿«≈«¿ƒ«

:ÔB‰aÏƒ¿

‡·È‰eכב  ˙È·e ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓa ÛÒBÈ ·È˙ÈÂƒ≈≈¿ƒ¿«ƒ≈»ƒ
:ÔÈL ¯ÒÚÂ ‰‡Ó ÛÒBÈ ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬«¿ƒ

Èaכג  Û‡ ÔÈ‡˙ÈÏz ÔÈa ÌÈ¯Ù‡Ï ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈
:ÛÒBÈ Èa¯Â e„ÈÏÈ˙‡ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`k).íaì ìò øaãéådxUr oWr ,WExiR .cg` xp zFAkl Elki `l zFxp dxUr ,Fnvrn xnFgeÎlw mdl `UPW i"Wx WxiR ©§©¥©¦¨¥©©¦¤¨¨¨¤©¨¤¥©§£¨¨¥Ÿ¨§§©¥¤¨¥£©£¨¨
:xPd z` zFAkl oWr lW FMxCW ,zFxpak dxez ¥¤©§¤¨¨§©¤©¥
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(ãë)ã÷t íéýìûå úî éëðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ
úàfä õøàä-ïî íëúà äìòäå íëúà ã÷ôé¦§´Ÿ¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ¦¨¨´¤©½Ÿ
:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì òaLð øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤¬¦§©²§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

(äë)ã÷ôé ã÷t øîàì ìûøNé éða-úà óñBé òaLiå©©§©´¥½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ
:äfî éúîöò-úà íúìòäå íëúà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«

(åë)Búà eèðçiå íéðL øNòå äàî-ïa óñBé úîiå©¨´¨¥½¤¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½
:íéøöîa ïBøàa íNéiå©¦¬¤¨«¨−§¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 474 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zElBd KWgn lrRzdl `NW gMd©Ÿ©¤Ÿ§¦§©¥¥Ÿ¤©¨

ּבּבּבּבמצריםמצריםמצריםמצרים:::: ּבּבּבּבארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן פרשתנו)ווווּיּיּיּיייייׂשׂשׂשׂשםםםם (סיום ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבטֹוב" ּד"מסּיימין הּכלל ועוד)ידּוע נדה, סוף תוספות נקּבר (עיין ׁשּיֹוסף ּבזה הּוא ּבראׁשית ספר סּיּום מּדּוע ּתמּוּה, ואם־ּכן , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבמצרים? ונׁשאר יׂשראל ּבארץ מּיד ליקבר יֹוסף זכה ׁשּלא הּׁשבח, הפ זהּו לכאֹורה הרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבמצרים,
הּתֹורה על "ּבּׁש ּׁשּכתב מה על־ּפי ּבזה לֹומר כט)ויׁש מז, יׂשראל (פרשתנו ּבארץ ולא ּבמצרים יֹוסף ׁשּנקּבר לזה ׁשהּטעם , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹ

וללכת  ּבּגלּות, ׁשהם זמן ּכל וחסד חן להם למׁש צרי ואּתה כּו' עליהם ׁשּתגן צרי "אּתה ליֹוסף אמר יעקב ּכי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּוא,
ּבּמדּבר". ּולמׁשכם ְְְִִֶַָָָָעּמהם

ׁשּיֹוסף  ּבידעם הּנה קׁשה, ּגלּות ּבתֹו ׁשהיּו ּדאף וחּזּוק, עּדּוד יׂשראל ּבני ׁשאבּו ּבמצרים יֹוסף מּקבּורת ׁשאּדרּבה, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָונמצא,
להקּב"ה. ּבדבקּותם חזקים ולהיֹות מהּסביבה, להתּפעל ׁשּלא מּזה נתעֹודדּו ּגלּותם, ּבצרת אּתם נמצא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּצּדיק

יׂשראל  מרֹועי וכּמה ּכּמה נטמנּו מּכל־מקֹום יׂשראל, ּבארץ קבּורה ׁשל הּמעלה ּגדל אף ּׁשעל מה לבאר יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
ה'. ּבעבֹודת וחּזּוק עּדּוד ׁשֹואבים מּזה הּנה מרעיתם, צאן עם יחד ּבּגלּות ׁשּנׁשארּו על־ידי־זה ּכי לארץ, ּבחּוץ ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּדוקא

החזק  ׁשהּוא ונתחּזק", חזק "חזק מכריזים ותכף ּבמצרים", ּבארֹון "וּייׂשם ּבּפסּוק הּוא ּבראׁשית ספר ׁשּסּיּום ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוזהּו
ּבימינּו. ּבמהרה הּגֹואל יבֹוא אׁשר עד הּגלּות, ּבמצר ּבהיֹותנּו יׂשראל, מרֹועי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמקּבלים

ã ycew zegiyn zecewp ã(247 'nr k jxk zegiy ihewl)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ּבּבּבּבררררּכּכּכּכיייי עלעלעלעל ייייּלּלּלּלדדדדּוּוּוּו .... .... מכירמכירמכירמכיר ּבּבּבּבניניניני כג)ּגּגּגּגםםםם ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף(נ, ּגּגּגּגזירינזירינזירינזירינּוּוּוּוןןןן אתילידאתילידאתילידאתילידּוּוּוּו עּזיאל)ּכּכּכּכדדדד ּבן יֹונתן הּסנּדק (ּתרּגּום היה ׁשּיֹוסף היינּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
ּברּכיו על ׁשּנּמֹולּו מכיר, ּבני יֹונתן)ׁשל ׁשל (ּפרּוׁש ּבסנּדקאּות אחד אדם לכּבד ׁשּלא הּוא יׂשראל מנהג הרי ,ּכ על והקׁשּו . ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבּה" אדם ׁשנה לא ׁש"מעֹולם לּקטרת, ּבדֹומה אחים, א)ׁשני כו, ׁש'ּמרא (יֹומא סֹופר', ה'חתם ׁשל חּדּוׁשֹו על־ּפי לתרץ ויׁש . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
היה  יֹוסף  ּכאן: ואף  ּכרצֹונֹו. קטרת להקטיר יכֹול הּגדֹול ׁשהּכהן ּכׁשם אחד, מאח יֹותר עבּור ּכסנּדק לׁשּמׁש יכֹול ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּדאתרא'

אחים. לׁשני סנּדק להיֹות לֹו הּתר ולכן ּדאתרא', 'מרא הארץ, על ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּׁשּליט

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
סימן פה אל פ"ה פסוקים ויחי פ"ה פרשת חסלת
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ני

יום ראשון - ח' טבת
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום רביעי - י"א טבת
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שני - ט' טבת
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום חמישי - י"ב טבת
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שלישי - י' טבת
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שישי - י"ג טבת
מפרק סט

עד סוף פרק עא

שבת קודש - י"ד טבת
פרק כ

מפרק עב עד סוף פרק עו

לשבוע פרשת ויחי  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 
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íéøîà éèå÷éì
êà æ ÷øôìàøùéáù úéîäáä úéðåéçä ùôð

íãá úùáåìîä äôéì÷ä ãöîù
íéøåäè íéâãå úåôåòå úåéçå úåîäá úåùôðå ì"ðë íãàä
çîåöä ìëå íîåãä ìë úåéçå íåé÷å äìéëàá íéøúåîå
øåáã äùòîä ìë úåéçå íåé÷ ïëå äìéëàá øúåîä
ùøù àì øåñéà ãö íäá ïéàù æ"äåò éðééðòá äáùçîå

ðò àìåóàúééøåàã ïäéôðòå äùòú àì úåöî ä"ñùî
åöôçå óåâä ïåöø àìà íéîù íùì ïðéàù ÷ø ïðáøãå
àìà ùîî åúåéçå åîåé÷å óåâä êøåö àåä 'éôàå åúåàúå
àì åôåâá 'ä úà ãåáòì éãë íéîù íùì äðéà åúðååëù

22úéðåéçä ùôðî åìà úåáùçîå øåáã äùòî éôéãò
êùîðå òôùð ìëì øùàë ìëäå äîöòá úéîäáä
äôéì÷ àéäù àøçà àøèñå úåôéì÷áù úéðùä äâøãîî
àø÷ðä äæä íìåòáù äâåð úôéì÷ úàø÷ðä úéòéáø
áøåòî áåè èòî ÷ø òø åìåëë åáåø äéùòä íìåò
úéîäáä ùôðáù úåáåè úåãî úåàá äðîîù] äëåúá
ùìù ïéá úòöåîî 'éçá àéäå [ìéòì ù"îë ìàøùéáù
äùåã÷ä úâøãîå 'éçá ïéáå éøîâì úåàîèä úåôéì÷
úåàîèä úåôéì÷ ùìùá úììëð àéäù íéîòô ïëìå
íéîòôå [øäæä íùá ã"ô ùéø è"î øòù ç"òá ù"îë]
åðééäã äùåã÷ä úâøãîå 'éçáá äìåòå úììëð àéäù
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א.1. פרק



נג zah 'h ipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ט' שני יום
,22 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àåäù éî êà,ai 'nr cr.çöðì úåîä òìåáéù

.äMãwa ììëðå,owfd epax dzr ynzyn ,oiprd zxaqdl - §¦§¨©§ª¨
e` dyrnd ly zeigd mday ,xeaic e` dyrn ly `nbeca
zexyt`d o`k dpyi ,xnelk ,"dbep" ztilwn `id ,xeaicd

lvpldyrnd z` dyer `edy dryae ,rxl mbe aehl mb dze`
`id ,dyecw ly dpeeka
eli`e ,dyecwa zllkp
z` dyer `edy drya
eteb beprz myl dyrnd
zeigd z` cixen `ed -
yelyny xenb rxl
.ixnbl ze`nhd zetilwd
ìëBàä :ìLî-Cøc ïBâk§¤¤¨¨¨¥

àøBúc àðîL àøNa- ¦§¨§¥¨§¨
xey xya lke` mc`yk

,onyíOáî ïéé äúBLå- §¤©¦§ª¨
z`f dyer `ed oi` ,`l`
m`Îik ,dee`z myl

,dpeeka,BúøBúìe 'äì Bzòc áéçøäìxzei aeh lkeiy ick - §©§¦©§©§¨
,dxez xzei aeh oiadle z"iyd z` cearl:àáø øîàãk¦§¨©¨¨

,"'eë àçéøå àøîç"`ax xn`y enk -2miaigxn aeh gixe oii , ©§¨§¥¨
ixg` ytgn `ed okle ,xzei aeh oiadl lkeiy ,mc` ly ezrc
xzei aeh oiadl zrcd zagxd el didzy ick ,aeh oiie aeh xya
,dyecw ly dpeeka od eziizye ezlik`y ,zxne` z`f ,dxeza

Bàe` dyecw myl dpeeka ,irvn` `id dlik`dy wx `l -
dlik`dy `l` ,devn myldnvrxya lke` `ed ,devn `id

,devnd z` miiwl ick aeh oii dzeye onyíi÷ì éãk ìéáLa¦§¦§¥§©¥

áBè-íBéå úaL âðò úåöîaeh meie zay bprl devn oky - ¦§©Ÿ¤©¨§
myl od dizyde dlik`d m` ,ixd ,oii ziizyae xya zlik`a

,zexen`d zepeekdn zg`äéäL ïéiäå øNaä úeiç øøaúð éæà£©¦§¨¥©©¨¨§©©¦¤¨¨
;ïaø÷ëe äìBòk 'äì äìBòå ,dâð útìwî òtLðenk - ¦§¨¦§¦©Ÿ©§¤©§¨§¨§¨

ler"zeigd f`y ,oaxwe "d
gekn dyry dyrnd ly
- dizyde dlik`d

.dyecwa zllkpïëåjk - §¥
:xacn mc`y xeaica mb
ly dpeeka md m`
zeigd f` dler ,dyecw
,dyecwl dl` mixeaicay

:enkàúlî øîBàä̈¥¦§¨
àúeçéãácrinynd - ¦§¦¨

dpeeka ,dgicaçwôì§©¥©
'äì Baì çnNìe Bzòc©§§©¥©¦©

,BúãBáòå BúøBúìeick - §¨©£¨
,z"iyd z` cearl,äçîNa úBéäì íéëéøvLdxez cenil - ¤§¦¦¦§§¦§¨

rinyn `ed okle ,dgny jezn zeidl mikixv 'd zceare
,dgnyd z` xiabdl ick ,dgicaàáø äNòL Bîëe§¤¨¨¨¨

åéãéîìúì3älçz àúeçéãác àúlî íäéðôì øîàLiptl - §©§¦¨¤¨©¦§¥¤¦§¨¦§¦¨§¦¨
dgica mdiptl xne` `ax did ,eicinlz mr cenll ayiy

.ïðaø éçãáeick ,mdilr dgeca dzyrp eicinlz ly mzrce - ¨§¥©¨¨
dxhna zxn`p dgicayk .mcenil z` oiadl xzei aeh elkeiy
zcxtp ,"dbep" ztilwn d`ad el` milnay zeigd ixd ,efk

.dyecwa zllkpe rxdn

,ïéé éàáBñå øNa éììBæa àeäL éî Càxya llef `ed - ©¦¤§§¥¨¨§§¥©¦
ick ,oii `aeqeàeäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb úåàz úàlîì§©Ÿ©£©§©§©§¥¦¤

,de`zd -daL íéòøä úBãBñé òaøàî íénä ãBñé úðéça§¦©§©©¦¥©§©§¨¨¦¤¨
,zindad ytpay -äåàzä úcî epnnLxaqedy enk - ¤¦¤¦©©©£¨

,oey`xd wxta
zeceqid drax`ny
ytpd ly mirxd
lk ze`a ,zindad
de`ze ,zerxd zecnd

,mind ceqin d`aäpä¦¥
úeiç ãøBé äæ-éãé-ìò©§¥¤¥©

aL ïéiäå øNaä,Baø÷- ©¨¨§©©¦¤§¦§
,dzye lk`yéôì ììëðå§¦§¨§¦

ìLaL øeîb òøa äòLL ¨¨§©¨¤§¨Ÿ
,úBàîhä úBtì÷- §¦©§¥
,llk aeh oda oi`yBôeâåmyl dzye lk`y mc`d ly - §

,de`zïäì äNòð,zetilwl -äákøîe Leáìdakxn enk - ©£¤¨¤§¤§¨¨
ly eteb dyrp ,o`k mb jk ,dilr akexl ixnbl dlha `idy
lha - dakxnke ,dtilwl yealk ,dyrn zrya ,mc`d

wx edf la` ,dtilwløæçéå íãàä áeLé øLà ãò .äòL éôì§¦¨¨©£¤¨¨¨¨§©£Ÿ
,BúøBúìe 'ä úãBáòì- ©£©§¨

dyer mc`yk ,oky
dxezl xfege daeyz
zcxtp ,'d zcearle
zxfege zetilwdn zeigd

,dyecwl dlereéôì ék¦§¦
ïééå øzä øNa äéäL¤¨¨§©¤¥§©¦

,øLkezee`za mc`de - ¨¥
zetilwd ylyl mcixed

,ixnbl ze`nhdCëì§¨
úBìòìå øæçì íéìBëé§¦©£Ÿ§©£

Bnò,mze` dzye lk`y mc` eze` mr cgi -úãBáòì BáeLa ¦§©£©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äìåòå øáåâå òøäî øøáúð äá áøåòîä áåèäùë
àøåúã àðéîù àøùá ìëåàä î"ã ïåâë äùåã÷á ììëðå
øîàãë åúøåúìå 'äì åúòã áéçøäì íùåáî ïéé äúåùå
âðò úåöî íéé÷ì éãë ìéáùá åà 'åë àçéøå àøîç àáø
òôùð äéäù ïééäå øùáä úåéç øøáúð éæà è"éå úáù
øîåàä ïëå .ïáø÷ëå äìåòë 'äì äìåòå äâåð úôéì÷î
'äì åáì çîùìå åúòã ç÷ôì àúåçéãáã àúìéî
åîëå äçîùá úåéäì íéëéøöù åúãåáòå åúøåúìå
àúìéî íäéðôì øîàù åéãéîìúì àáø äùòù

.ïðáø éçãáå äìçú àúåçéãáã

éììåæá àåäù éî êà
úéîäáä åùôðå åôåâ úåàú úàìîì ïéé éàáåñå øùá
äáù íéòøä úåãåñé òáøàî íéîä ãåñé 'éçá àåäù
ïééäå øùáä úåéç ãøåé äæ é"ò äðä äåàúä úãî åðîîù
úåôéì÷ ùìùáù øåîâ òøá äòù éôì ììëðå åáø÷áù
ãò äòù éôì äáëøîå ùåáì ïäì äùòð åôåâå úåàîèä
éôì éë åúøåúìå 'ä úãåáòì øåæçéå íãàä áåùé øùà

áéúåìòìå øåæçì íéìåëé êëì øùë ïééå øúéä øùá äéäù
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ב.2. עו, ר"ח.3.יומא גי' א. קיז, פסחים



zahנד 'h ipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,'ädlik`dn el sqeezipy gekd z` f` lvpn `ed ,ixdy -
.z"iyd z` caere dxez cnel `ed ezervn`ae ,dizydne

ì eäfL,"øzî"e "øzä" ïBLezeyrl e` elk`l xzeny xac - ¤¤§¤¥ª¨
,xyw zxzd - zilelind mzernyny ,"xzen" e` "xzid" `xwp

øeL÷ BðéàL øîBìk§©¤¥¨
íéðBöéçä éãéa øeñàå- §¨¦¥©¦¦

epi`yxeywicia
ze`xwpd ,zetilwd
ody iptn ,"mipevig"
.dyecwd zeyxl uegn
`vnp epi` xzid ly xac
zetilwd zeyxa
xeyw epi`e "mipevig"d

- jk ick cr odiciaàlL¤Ÿ
.'äì úBìòìå øæçì ìëeé©©£Ÿ§©£©
ik m` ,"xzid" ly xac -

,"dtilw"n raep `edleki
zelrzdle xefgl

.dyecwa÷ømb ,mxa - ©
,dyecwl zxfeg zeigdyk
xfeg mc`dy iciÎlr

,daeyzaeîéLøäL¤¨§¦
,óeba øàLð epnî- ¦¤¦§¨©

xzend xac lk` mc`yk
zryae ,de`z myl
rx xacd dyrp dyrn

eze`yk mb okle - etebn wlg dyrp df dry dze`a ixd ,xenb
- zeigd z` mb ez` dlrne ,myd zcearle dxezl xfeg mc`

,eteba rxdn "myex" oiicr x`ypéøö ïk ìòåèeaçì óebä C §©¥¨¦©§¦
,øáwä,ezen ixg` -ïn÷ì øàaúiL Bîk4.xawd heaigy - ©¤¤§¤¦§¨¥§©¨

,dnypd z` jkfl ick mi`ad dlrnly miyperd lk enk `ed
"myex" eze`n mc`d z` jkfl cgeina oeekn xawd heaige
,xen`k .miny myl `ly miiptebd mibeprzdn eteba x`ypy
rxa ,dry itl ,zllkp ,de`z myl dizye dlik`ay zeigd
dyri mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly ly xenb

,daeyzäåàúa epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä ïëå§¥©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©£¨
BzLà íò LéîLz úòLa Bîöò Lc÷ àlL ,úéîäa©£¦¤Ÿ¦¥©§¦§©©§¦¦¦§

.äøBäèly xenb rxa ,dry itl ,zeigd zllkp f` mby - §¨
.daeyza xefgi mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly
`l` ,diyra xzen envr xacdy drya `ed xen`d lk ,mxa

,miny myl `le de`z myl z`f dyer `edyïk-ïéàM-äî©¤¥¥
ïäL ,úBøeñà úBàéáe úBøeñà úBìëàîamd zeida - §©£¨£¦£¤¥

mnvr,mixeq` mixacìMîíä ¯ éøîâì úBàîhä úBtì÷ L ¦¨Ÿ§¦©§¥§©§¥¥
íéðBöéçä éãéa íéøeL÷e íéøeñàuegny zetilwd icia - £¦§¦¦¥©¦¦

,dyecwd zeyxlïéàå ,íìBòì,dl` mixacay zeigd -íéìBò §¨§¥¦
íMî,zetilwdn -íîBé àáé ék ãò,dpnlriz zetilwdy - ¦¨©¦¨Ÿ¨

áeúkL Bîk ,çöðì úånä òláéå5äàîhä çeø úàå" : ¦ª©©¨¤¨¤©§¤¨§¤©©ª§¨

;"õøàä ïî øéáòà-`linn odn elri ,dplhaiz zetilwdyk ©£¦¦¨¨¤
,dyecwd zevevipBàmby ,xacd xyt` -dzrzeigd `vz

,dyecwl dlrze d`nehdn mixeq`d mixacd lyäNòiL ãò©¤©£¤
,Lnî úBiëæk Bì eNòð úBðBãfL Ck ìk äìBãb äáeLz§¨§¨¨¨¤§©£¦§ª©¨
äáäàî äáeLz àéäL¤¦§¨¥©£¨

àaìc à÷îòî- ¥¨§¨§¦¨
wnern `id daeyzdyk

,aldäaø äáäàa§©£¨©¨
ä÷éLçå,wyg jezn - ©£¦¨

Ba ä÷áãì ä÷÷BL Lôðå§¤¤¥¨§¨§¨
BLôð äàîöå ,Cøaúé¦§¨¥§¨§¨©§
,äiöå äôéò õøàk 'äì©§¤¤£¥¨§¦¨
mb jk ,minl d`nvd -
,z"iydl d`nv eytp

äpä ãò ék úBéäìcr - ¦§¦©¥¨
,daeyz dyryäúéä̈§¨

äiö õøàa BLôð©§§¤¤¦¨
àøèqä àéä ,úåîìöå§©§¨¤¦©¦§¨
øBàî ä÷Bçøe ,àøçà̈¢¨§¨¥

,úéìëúa 'ä éðteytp - §¥§©§¦
xe`dn zilkza dwegx

,iniptd iwl`dúàæìå- §¨Ÿ
dyery drya ,okle
,dax dad` jezn daeyz

BLôð äàîö,z"iydl - ¨§¨©§
æò øúéa,xzei wfg - §¤¤¨

,íé÷écvä úBLôð ïBànvî,oky .mrt s` e`hg `ly - ¦¦¨©§©©¦¦
cinz `vnpy inl minec mde ,d"awd l` cinz miaexw miwicv
`vnpy in eli`e ,jk lk wfg epi` epe`nv my ,min ly mewna
wfg `ed minl epe`nv - min ea oi`y mewn ,dnny xacna
wfg zewl`l "daeyz lra"d ly epe`nv mb jk .daxda

,"wicv"a `ed xacdy itkn daxda:ì"æ íøîàîkenk - §©£¨¨©
l"f epinkg mixne`y6:."'eë íéãîBò äáeLz éìòaL íB÷îa"§¨¤©£¥§¨§¦

miwicv zlekia oi` ,daeyzÎilra micner da dbixcna -
,oky .my cenrl mixenboe`nv eze` miwicva xqg xen`k

.c`n miwegx df iptl eidy ,daeyzÎilraa `edy itk ,zewl`l
eøîà Bæ äaø äáäàî äáeLz ìòål"f epinkg -7:úBðBãf"L §©§¨¥©£¨©¨¨§¤§

,"úBiëæk Bì eNòð- ?dnl jk lke ,zeevnl miktdp ei`hg - ©£¦§ª
.Bæ äaø äáäàì àa äæ-éãé-ìòå ìéàBäoze` iciÎlr - ¦§©§¥¤¨§©£¨©¨

,daeyz dyryk ,ribd `ed ,d"awdn eze` ewigxdy zexiar
,zeevn enk dlert dze` ea elrt zexiard .ef dlecb dad`l
miptÎlkÎlr .d"awdl xzei dlecb dad`l eze` e`iad od

mby ,oaen xen`dnzrk,rxd lehiae zetilwd zenlrid iptl ,
,mixeq`d mixacay zeigd z` dyecwl zelrdl jxc dpyi

.d"awdl dax dad`n d`ad daeyz iciÎlr z`feìáà£¨
'äå ,äðBëð äáeLz àéäL óà ,Bæ äáäàî àlL äáeLz§¨¤Ÿ¥©£¨©¤¦§¨§¨§

,Bì çìñé,xary zexiard lr -Bì eNòð àì íB÷î-ìkî- ¦§©¦¨¨Ÿ©£
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íéøîà éèå÷éì
øîåìë øúåîå øúéä ïåùì åäæù 'ä úãåáòì åáåùá åîò
øåæçì ìëåé àìù íéðåöéçä éãéá øåñàå øåù÷ åðéàù
ïë ìòå óåâá øàùð åðîî åîéùøäù ÷ø 'äì úåìòìå

èåáéçì óåâä êéøöïë ïéàù äî ïî÷ì ù"îë øá÷ä
úåôéì÷ ùìùî ïäù úåøåñà úåàéáå úåøåñà úåìëàîá
íéðåöéçä éãéá íéøåù÷å íéøåñà íä éøîâì úåàîèä
úåîä òìåáéå íîåé àáé éë ãò íùî íéìåò ïéàå íìåòì
ãò åà õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå ù"îë çöðì
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù êë ìë äìåãâ äáåùú äùòéù
äáäàá àáìã à÷îåòî äáäàî äáåùú àéäù ùîî
åùôð äàîöå 'úé åá ä÷áãì ä÷÷åù ùôðå ä÷éùçå äáø
åùôð äúéä äðä ãò éë úåéäì äéöå äôéò õøàë 'äì
øåàî ä÷åçøå àøçà àøèñä àéä úåîìöå äéö õøàá
ïåàîöî æò øúéá åùôð äàîö úàæìå úéìëúá 'ä éðô
äáåùú éìòáù íå÷îá ì"æ íøîàîë íé÷éãöä úåùôð
úåðåãæù åøîà åæ äáø äáäàî äáåùú ìòå 'åë íéãîåò
åæ äáø äáäàì àá äæ éãé ìòå ìéàåä úåéëæë åì åùòð
äáåùú àéäù óà åæ äáäàî àìù äáåùú ìáà
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ח.4. ב.5.פרק יג, ב.6.זכרי' לד, א.7.ברכות כט, השנה ראש



נה zah 'i iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י' שלישי יום
,ai 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåôèáù úåéçä êàcr24 'nr:íãå øùá óåâá ,

ä"äâä
àá÷åðã ãåñéá äèì÷ðù éðôî)
úåéçä úèìå÷å úìá÷îä äôéì÷ã
ïéàù äìèáì òøæá ë"àùî äùåã÷äî
äéúåçëù ÷ø äôéì÷ã àá÷åð 'éçá íù
úåôèáù úåéçì íéùéáìî äéúåìééçå

:(ç"éì òåãéë

,zexiard,úBiëæk- ¦§ª
,zeevnkíéìBò ïéàå§¥¦

úò ãò éøîâì ätìwäî¥©§¦¨§©§¥©¥
,õ÷,zelbd -òláiL ¥¤§ª©

úånäzetilwd - ©¨¤
,zen ze`xwpd.çöðì- ¨¤©

dpi` ,zexeq` ze`iae mixeq` milk`nay zeigdy ,epcnl ,ixd
zraepd daeyz iciÎlr `l` ,zetilwdn ixnbl wzpidl dleki

e` ,dax dad` jezn
dplhazz zetilwdyk
oldl .ixnbl dpnlrize
miiwy xnel owfd epax `a
ely zeigdy cg` xeqi`
mb dyecwl zelrl dleki
dyeryk `l` ,dax dad`n zraepd daeyz iciÎlr `ly
:dhnd lry rny z`ixwa dax dpeek jezn dpekp daeyz

äãøiL óà ,äìháì epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä Cà©©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©¨¨©¤¨§¨
ìLa äììëðåéøä ¯ úBàîhä úBtì÷ LíMî äìBò Bæ §¦§§¨§¨Ÿ§¦©§¥£¥¨¦¨

,äðBëð äáeLúa,dpk j` "dlibx" -äîeöò äðeëáe ¦§¨§¨§©¨¨£¨
,ì"æ é"øàäî òãBpk ,ähnä ìòL òîL úàéø÷a"dpeek"y - ¦§¦©§©¤©©¦¨©©¥¨£¦©

dhnd lry rny z`ixwa
,df `hg owzl zlbeqn

àøîba ænøîe8:- §ª¨©§¨¨
:zxne`dàøBwä ìk"¨©¥

Búhî ìò òîL úàéø÷§¦©§©©¦¨
ìL áøç æçBà elàk§¦¥¤¤¤

,"'eë úBit ézLizye - §¥¦
,ick od el` zeitâøäì©£Ÿ
íéðBöéçä úBôebly - ©¦¦

,zetilwdLeáì eNòpL¤©£§
,úBthaL úeiçì- ©©¤©¦

zetilwd zeteb zbixd
zeitd zg` iciÎlr dyrp
rny z`ixw ly axgdn

,dhnd lryäìBòå§¨
,íäî úeiçäici lr - ©©¥¤

,axgd ly ipyd dtd
.ïç éòãBéì òeãik- ©¨©§§¥¥

)gdnkpznkg ,(dxzq
.dlawdøkæä àì ïëìå§¨¥Ÿª§©

äøBza äìháì òøæ ïBò£¤©§©¨¨©¨
,úBøeñà úBàéa ììëa¦§©¦£

,ïäî øeîçL óàs` - ©¤¨¥¤
,zexeq` ze`ian dlhal rxf oer xeng miieqn hxtayìBãâå§¨

ãéìBnL úBtìwäå äàîhä éeaøå úeìãbä úðéçáa ,BðBò£¦§¦©©©§§¦©ª§¨§©§¦¤¦
äaøîe,zetilwd z` -,äìháì òøæ úàöBäa ãàî ãàîa ©§¤¦§Ÿ§Ÿ§¨©¤©§©¨¨

.úBøeñà úBàéaî øúBéiciÎlr xvei `ed zenka xnelk - ¥¦¦£
dxiaref,zexeq` ze`ia iciÎlr xy`n zetilw xzei daxd÷ø©

éñBî úBøeñà úBàéáaL,øúBéa äàîè ätì÷a úeiçå çk ó ¤§¦£¦Ÿ©§©¦§¦¨§¥¨§¥
,äáeLúa úeiçä íMî úBìòäì ìBëé BðéàL ãòdaeyza - ©¤¥¨§©£¦¨©©¦§¨

,dlibxääâä)recn ,owfd epax xiaqn ,d`ad "ddbd"a -
wx ,zetilwdn zeigd z` zelrdl xyt` i` zexeq` ze`iaa
dlhal rxfa eli`e ,dax dad`n zraepd daeyz iciÎlr

:"dpekp daeyz" iciÎlr mb z`f zeyrl xyt`äèì÷pL éðtî¦§¥¤¦§§¨
ätì÷c àá÷eðc ãBñéa¦§§¨¦§¦¨
,zexeq` ze`iaa ,oky -
"ceqi"a zeigd dhlwp
,dtilwd ly "dawp"d
úèìB÷å úìa÷îä©§©¤¤§¤¤

,äMãwäî úeiçä,oky - ©©¥©§ª¨
inybd cva xacdy myk
mb jk ,ef dxiar ly
zeigd zhlwp ,zeipgexa
,dtilwd ly "dawp"a
òøæa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¤©

,äìháìxacd dpey - §©¨¨
,dlhal rxfaíL ïéàL¤¥¨

,ätì÷c àá÷eð úðéça§¦©§¨¦§¦¨
oaena ,llk zniiw `l -
,dxiard ly inybd
,dtilw ly "dawp" zpiga
äéúBìéçå äéúBçkL ÷ø©¤Ÿ¤¨§¥¤¨

,dtilwd ly -íéLéaìî©§¦¦
,mitiwne -úeiçì©©

éòãBéì òeãik ,úBthaL¤©¦©¨©§§¥
ïçznkg irceil - ¥

dlawdïk-íà-àlà :(¤¨¦¥
Bì eNòð úBðBãfL ãò ,Ck ìk äaø äáäàî äáeLz äNòé©£¤§¨¥©£¨©¨¨¨©¤§©£

.úBiëækrxf ly ,df `hg ,dxeza xkfp `l jk meyne - ¦§ª
dlhal rxf z`veda ,oky .zexeq` ze`ia llka ,dlhal
daeyz" iciÎlr dyecwl zeigd z` zelrdl mc`l xyt`
mb ,dhnd lry rny z`ixwa "dpeek"e ,dpk j` dlibx ,"dpekp

.dax dad`n zraepd daeyz ila:ì"æø øîàî ïáeé äæáe- ¨¤¨©£©©©
z` livdl xyt` ,zexeq` ze`iaay epxn`y dn ceqi lr
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïéàå úåéëæë åì åùòð àì íå÷î ìëî åì çìñé 'äå äðåëð
úåîä òìåáéù õ÷ úò ãò éøîâì äôéì÷äî íéìåò

.çöðì

äìèáì åðîî åàöéù òøæ úåôèáù úåéçä êà
äìåò åæ éøä úåàîèä úåôéì÷ ùìùá äììëðå äãøéù óà
òîù úàéø÷á äîåöò äðååëáå äðåëð äáåùúá íùî
ìë àøîâá æîåøîå ì"æ é"øàäî òãåðë äèîä ìòù
ìù áøç æçåà åìàë åúèî ìò òîù úàéø÷ àøå÷ä
ùåáì åùòðù íéðåöéçä úåôåâ âåøäì 'åë úåéô éúù

24.ç"éì òåãéë íäî úåéçä äìåòå úåôèáù úåéçì
úåàéá ììëá äøåúá äìèáì òøæ ïåò øëæåä àì ïëìå
úåìãâä 'éçáá åðåò ìåãâå ïäî øåîçù óà úåøåñà
ãàî ãàîá äáøîå ãéìåîù úåôéì÷äå äàîåèä éåáøå
÷ø úåøåñà úåàéáî øúåé äìèáì òøæ úàöåäá

éñåî úåøåñà úåàéááùäàîè äôéì÷á úåéçå çë ó
*äáåùúá úåéçä íùî úåìòäì ìåëé åðéàù ãò øúåéá

äáåùú äùòé ë"àà
ãò êë ìë äáø äáäàî
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù
ì"æø øîàî ïáåé äæáå
ìëåé àìù úååòî åäæéà
äåøòä ìò àáù äæ ïå÷úì

äìåãâ äáåùú äùòé íà íâ æàù øæîî ãéìåäå
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א.8. ה, ברכות



zahנו `"i iriax mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"א רביעי יום
פרק ח  dpyl xeriy dxen,24 'nrn :zxaern...úàæ ãåòå ç ÷øô,26 'nr cr.ïäá å÷ñòù

xn`n oaei ,dax dad`n daeyz iciÎlr zetilwdn zeigd
l"f epizeax9:ï÷úì ìëeé àlL úeòî eäæéà"10ìò àaL äæ ¯ ¥¤§ª¨¤Ÿ©¦§Ÿ¤¤¨©

æàL ,"øæîî ãéìBäå äåøòä,xfnn ciled xakyk -íà íb ¨¤§¨§¦©§¥¤¨©¦
Ck ìk äìBãb äáeLz äNòé,dax dad`n daeyz oebk -éà ©£¤§¨§¨¨¨¦

úBìòäì Bì øLôà¤§¨§©£
øçàî ,äMã÷ì úeiçä©©¦§ª¨¥©©
äfä íìBòì äãøé øákL¤§¨¨§¨¨¨©¤
øNa óeâa äLaìúðå§¦§©§¨§¨¨

:íãåxfnnd ly - ¨¨
.clepyz`fgeka mb oi`

.owzl xyt` i`y dxiar idef okle ,lhal dax dad`n daeyz
dwfg `id daeyzdyky ,xg` mewna xaqen ,z`f zexnl
xnelk ,zeni xfnndy jk icil `iadl dgeka ,cgein ote`a

reciy itk .lhazi - mceÎxyad seby11oe`ba xetiqd
eilr deeiv owfd epaxy uiaewpyian sqei iax ciqgd
zg`a ,sqei iax oqk`zdyk :"dlbr lra"l zeyridl
lltzde "zevg oewiz" jxr ,znieqn dipqk`a ,eizeriqpn
my gkp - ax ika jezn
,cg` icedi dry dze`a
,dxyid jxcd on dhqy
clepe dieb mr ozgzd
ly eizeika .cli mdl
jk lk excg sqei iax
xefgl eal wnern hilgdy cr ,icedi eze` ly eytpe eall
lk dlecb dzid icedi eze` ly ezaeyz .zecdid jxcl

.rah - el clepy xfnndy jk icil d`iady ,jk

íLa íéàø÷ð CëlL ,úBøeñà úBìëàîa úàæ ãBòå .ç ÷øt¤¤§Ÿ§©£¨£¤§¨¦§¨¦§¥
,"øeqà",xeyw xnelk -ìëàL éî óàL éðtî ¦¦§¥¤©¦¤¨©

òãBä àìa øeqà ìëàî,dzid dlik`d zpeeke ,zrcl ilan - ©£©¦§Ÿ©
ì,àéää äìéëà çëa 'ä ãáòì ,íéîL íLlk`n df did el - §¥¨©¦©£Ÿ§Ÿ©£¦¨©¦

dlik`d dzid ,xzid ly
aehd z` dcixtn dnvr
,xaqed xaky itk ;rxdn
myl dlik` iciÎlry
rxd on aehd cxtp miny
,mxa .lk`nd zeigay
zlik` lr xaecn o`k

ly lk`nxeqi`myl
,minyäNòå ìòt íâå§©¨©§¨¨

çëa ìltúäå àø÷å ,ïk¥§¨¨§¦§©¥§Ÿ©
àéää äìéëàm`ay - £¦¨©¦

qgia xaecnd did
,xzend xac zlik`l
`ed dlik` dze` gekae
dzid - lltzne cnel
dler lk`nd ly zeigd

;dltzle cenill lvepn lk`nd zeida ,dyecwlúeiçä ïéà¥©©
,øzää Bîk älôzäå äøBzä úBáúa úLaìúîe äìBò daL¤¨¨¦§©¤¤§¥©¨§©§¦¨§©¤¥

?dnl jk lke -døeqà éðtîlk`n zexywzd iptn ,xnelk - ¦§¥¦¨
dfìMî àøçà-àøèqä éãéa.úBàîhä úBtì÷ L,ixnbl - ¦¥©¦§¨¨¢¨¦¨Ÿ§¦©§¥

.dyecwl zelrzdl lk`nay zeigl dyxn dpi`yàeä elôàå©£¦
,ïðaøc øeqàxeqi` `ed oi`e ,ezeyrl exq` minkgdy - ¦§©¨¨
,`ziixe`cnäøBz éøácî øúBé íéøôBñ éøác íéøeîçL¤£¦¦§¥§¦¥¦¦§¥¨

'eë1.zetilwa xeyw edexq` minkgy xac mb ,`linne -
ynzyd m` mb ,dyecwl ezelrdl xyt` i`e ,ixnbl ze`nhd

xacdy rciy ilan ,miny myl eaxeq`.òøä øöiä íb ,ïëìå§¨¥©©¥¤¨©
,ïéàøëð ïéãMî ãL àeä ,íéøeñàä íéøácì äeàúnä çëå§Ÿ©©¦§©¤©§¨¦¨£¦¥¦¥¦ª§¨¦

,ieb ly cy -,íìBòä úBnà ìL òøä øöé àeäL¤¥¤¨©¤ª¨¨
ìMî íäéúBLôpL.úBàîhä úBtì÷ L,md miee`zn okle - ¤©§¥¤¦¨Ÿ§¦©§¥

,mdly rxd xvide
,mixeq` mixacl
ylyn mzeig milawnd
zxrd] ze`nhd zetilwd
xaecn mday" :epiax w"k

.["cere bpx b"gfa-äî©
çëå òøä øöiä ïk ïéàM¤¥¥©¥¤¨©§Ÿ©
íéøáãì äeàúnä©¦§©¤¦§¨¦
úàlîì íéøznä©ª¨¦§©Ÿ

,Búåàz`edy zexnl - ©£¨
`lnl ick z`f dyer
xaky itke ,eytp ze`z
dfÎiciÎlr "cxei" ,xaqed
rxd l` ,xzend xacd mb

yelynyzetilwd
,mxa ;ixnbl ze`nhd

z`f zexnlïéàãeäé ïéãMî ãL àeä2,,"icedi" rxdÎxvi - ¥¦¥¦§¨¦
ìéòìãk äMãwì øæçì ìBëiL éôì3.ick lk`yk mby - §¦¤¨©£Ÿ©§ª¨§¦§¥

,xzid ly lk`na xaecny ,oeikn ,j` ,eytp ze`z `lnl
cearle dxez cenll xfeg mc`dyk ,dyecwl zeigd dlrzn
rxdÎxvi epi` ,xeqi` ly xacl rxdÎxvid eli`e ;z"iyd z`
llba ,mc`d lawn df rxdÎxvi .xf rxdÎxvi `l` ,llk icedi
ea xvepe ,mybzn `ed oci lr ,"zexzen" zee`za ezerwzyd

.icedil irah epi`y xac ,xeqi` ly xacl oevx-ìkî Cà©¦¨
,íB÷î`lnl ick mze` lk`yk ,xzid ly milk`na mb - ¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äùåã÷ì úåéçä úåìòäì åì øùôà éà êë ìë
óåâá äùáìúðå äæä íìåòì äãøé øáëù øçàî

:íãå øùá

ãåòå ç ÷øôêëìù úåøåñà úåìëàîá úàæ
óàù éðôî øåñéà íùá íéàø÷ð
ãåáòì íéîù íùì òãåä àìá øåñéà ìëàî ìëàù éî
ììôúäå àø÷å ïë äùòå ìòô íâå àéää äìéëà çëá 'ä
úùáìúîå äìåò äáù úåéçä ïéà àéää äìéëà çëá
äøåñéà éðôî øúéää åîë äìôúäå äøåúä úåáéúá
øåñéà àåä 'éôàå úåàîèä úåôéì÷ ùìùî à"ñä éãéá
'åë äøåú éøáãî øúåé íéøôåñ éøáã íéøåîçù ïðáøã
íéøåñàä íéøáãì äåàúîä çëå òøä øöéä íâ ïëìå
â"åò úåîåà ìù òøä øöé àåäù ïéàøëåð ïéãùî ãù àåä

âéø"äöéä ë"àùî úåàîèä úåôéì÷ ùìùî íäéúåùôðù
àåä åúåàú úàìîì íéøúåîä íéøáãì äåàúîä çëå
.ìéòìãë äùåã÷ì øåæçì ìåëéù éôì ïéàãåäé ïéãùî ãù
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א.9. ט, טו.10.חגיגה א, עורים".11.קהלת "פוקח לספר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק במדבר 1.הקדמת ב. פ"ח, סנהדרין משנה
יב. יד, א.2.רבה רעז, א. רנג, ג. חלק ז.3.זהר פרק
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la` ,dyecwl exifgdl zexyt`d oiicr zniiwy ,eytp ze`z
,äMãwì øæçL íã÷,daeyza mc`d zxfg iptl -àøèñ àeä Ÿ¤¤¨©©§ª¨¦§¨

,Ck-øçà íâå .ätì÷e àøçà-xfg mc`dy xg`l s` - ¨¢¨§¦¨§©©©¨
,dyecwl lk`nd zeig z` xifgde daeyzaepnî eîéLøä- ¨§¦¦¤

,jkn myexd÷eác øàLð¦§¨¨
,óeba,mc`d -ék úBéäì ©¦§¦

ä÷Lîe ìëàî ìkî- ¦¨©£¨©§¤
,dzeye lke` mc`y
øNáe íc óëz äNòð©£¤¥¤¨¨¨

.BøNaîdryay oeikne - ¦§¨
- de`z myl lk`y
- rx did xacdyk
- xyae mc eteba sqezip
mb ,jkn "myex" ea x`yp
daeyza xfgy ixg`l
lk`nd zeig z` xifgde

.dyecwléøö ïëìåC §¨¥¨¦
øáwä èeaçì óebä4,- ©§¦©¤¤

,sebl cgein yper `edy
Bøäèìe BúBwðì§©§©£

ìawL Búàîhî,sebd - ¦ª§¨¤¦¥
äfä íìBò úàðäa©£¨©¨©¤
útì÷ úàîhî åéâeðòúå§©£¨¦ª§©§¦©

.ïéàãeäé ïéãLå dâð- Ÿ©§¥¦§¨¦
dxbnd icedid rxdÎxvid
mibeprzl mc`d z`

.mixzenéî ïk-íà-àlà¤¨¦¥¦
åéîé ìk äfä íìBòî äðäð àlL,zn`a dpdp `l ok`y e` - ¤Ÿ¤¡¤¥¨©¤¨¨¨

n dzid `l ez`pdy e`dfdÎmlerddyry dn lky meyn ,
didwx,dyecwe devn myl.LBãwä eðaøkdcedi iax - §©¥©¨

xn`y `iypd5Îmlerdn dpdp `ly ,ezewlzqd zryadfds`
jyn lka dfdÎmlerdn dpdp `ly in ,ixd .dphw rav`a `l

,eiig ini`edzewpl ick xawd heaig ly df yperl wewf epi`
heaig" yperl eteb wewf - efk dbxca epi`y in eli`e ;eteb z`
ze`pd iciÎlr ,ea dwacpy d`nehdn ezewpl ick ,"xawd
yeal oipr owfd epax xiaqn ,oldl .eibeprze dfdÎmlerd

:miny myl `ly mixzen mixeaic mixacnyk ,xeaicdìòå§©
,øzäa íéìèa íéøác,mxeaica xeqi` oi`yk -íò ïBâk §¨¦§¥¦§¤¥§©

ãîìì ìBëé BðéàL õøàäzlhen ,cenll lekiy in ,oky - ¨¨¤¤¥¨¦§Ÿ
mixaca `le ma zxace" ly dyrdÎzevn zaeg cinz eilr

"milha6mixac `le dxez ixac wx xacl cinz aiig `ed ,
meyn yi eiable ,milhaxeqi`mr ,eli`e .milha mixac xacl

mpi` ely milha mixacdy yi ,cenll leki epi`y ,ux`d
`ed s`e .xeqi`aéøö,Bæ ätì÷c Bæ äàîhî BLôð øäèì C ¨¦§©¥©§¦ª§¨¦§¦¨

òìwä óëa dìebìb éãé-ìò7,sk" ly df yperl qgia - ©§¥¦§¨§©©¤©
ly cg` dvwn mc`d z` mirlewy ,iehiad `aen "rlwd
e` ,ipyd dvwl mlerd
uegl l`xyi ux`n
jka melbd oeirxd .ux`l
ytpd z` mixiarn :`ed
,zeipeviwl zeipeviwn
z` ytpd d`ex dlgza
zelcbd z`e zn`d
cine ,zewl`ae dyecway
,dze` "miwxef"
,mixeaicle zeaygnl
Îmlera dxaice daygy
xrv meyn jka yie ;dfd

dnypl lecb8,Bîk§
úLøt øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©¨¨©
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קנא,4. ב. חלק זוהר ב.ראה נה, הכוונות וספר הגלגולים, ספר בסוף וויטאל חיים רבי ובמיוחד א.5.א. קד, יט,6.כתובות יומא

ב.7.ב. קנב, שבת תורה 8.ראה דברי שאמירת הקדושות, משיחותיו באחת נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר מה כאן, להוסיף כדאי
האויר  את ומטהרים תורה תלמוד מצות מקיימים שבכך נוסף - תניא או משניות תהלים, החומש, מלות בעלֿפה לומר למשל: בעלֿפה,

הקלע. כף מעונש להיפטר לאדם עוזר זה ב;9.- רלז, ב; סב, א. חלק זוהר גם ראה שמות. פרשת בתחילת להאריז"ל תורה לקוטי
א-ב. קנ, ב. אבר 10.חלק על שלג שפשוף שעל-ידי כמו הנפש, לקרירות רפואה משום יש שלג של שבגיהנם כאן, ללמוד שרוצים יש

הוא  כך. משמע לא להאריז"ל תורה שבלקוטי ואומר זה, פירוש בנכונות מפקפק הרבי ברם, הרגיל. הדם הילוך להחזרת עוזר קפוא,
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˘Ì".העיר: ˙"Ï·˘ 'ÂÎ ‚Ï˘‰ ÔÈÏÊÂ‚ ‰ÓÏ Î"‡Â ;‡Â‰ ÔÂÎ Ì‡ ‚"Úˆ".11 הראשון הספר הוא תורה" תלמוד "הלכות ז. סעיף ג, פרק
שלו. ערוך בשולחן ונכלל צורף - מכן ולאחר בשקלוב, תקנ"ד, בשנת הזקן, מרבנו כג.1.שנדפס יב, דברים
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בביטוי2. משתמש שה"שכל""ÏÂÚ‰הוא כי, אם - והשכל המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה משום בכך יש כי - שבראש" למוח
שהדם  אומר הוא ל"דם", בקשר להלן כך המדות. ממהות למעלה הוא השכל, מהות עצם שהרי, - המדות של ביצוען לשם רק כאן בא

למוח. עולה ביותר המזוקק שהדם עליה, משום בכך יש לדם גם שכן, למוח, ˘ËÈÏ"‡:3.עולה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הטעם - "וכמובן
בנה"א". לקמן שפי' ע"ד הוא - בפ"ע המוח הדגשת ב.4.על י, כג.5.קהלת כה, בראשית
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ב.6. לב, נדרים יד; ט, קהלת וד'.7.ראה ג ה.8.בפרקים ו, י.9.דברים ג, השירים שיר
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àéôëàì éìàîùä ììçì íâ èùôúúù ãò ùåãâå àìî
íéòøä íéîä ãåñé à"ñìúôéì÷îù äåàúä àéäù äáù
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äáäà áåúëá úàø÷ðä àéäå
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éôë åúòéãéå 'ä úìëùäá âðòúîä ìëùå äîëç çåîá
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øäæä íùá 'â ÷øô 'ð øòù ç"òá ù"îëå äìçúî æ"äåò
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י טבת, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

וע"פ פרשת שבוע זה, כתורת רבנו הזקן )תורת מורנו הבעש"ט( בהענין של: א( וירא )ואתגלי( 

מלאך ה'. ב( בלבת אש ג( מתוך הסנה -

יהי רצון שיבשר טוב בהפעולות אודותם כותב, אשר נקודתם הפנימית היא, התאחדות שני 

הענינים, לבת אש, רשפי' רשפי אש שלהבת י"ה )תפלה וכיו"ב - שתוכנה עלי' מלמטה למעלה, כענין 

האש וירא התגלות למטה )תורה ומצותי'- שתוכנה, בכללות מלמעלה למטה(.

ויהי' זה מתוך הסנה, עולם הזה, מקום צר, צרה - לעושת מצרה צהר ע"י אור התורה והמצות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



סג היום יום . . . 

ה'תש"גח טבתיום רביעי

חומש: ויגש, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ז. אך נפש . . . 22 ובדחי רבנן.

ַבד ִלּמּוִדים ָהְרִגיִלים,  ר ִמּלְ ים, ֲאׁשֶ ַטּנִ ְמדּו ִעם ְנָכָדיו ַהּקְ ּלָ ִדים ׁשֶ ל ַהְמַלּמְ ה ֶאת ּכָ ַמח ֶצֶדק" ִצּוָ ַה"ּצֶ
ַמח  ִאים ֶאל ַה"ּצֶ ֹחֶדׁש ָהיּו ּבָ ה. ּוַפַעם ּבְ ִפּלָ ל ֵסֶדר ַהּתְ ׁשּוט( ׁשֶ רּוׁש ַהּפָ ּלֹות )ּפֵ רּוׁש ַהּמִ ֶהם ּפֵ ִיְלְמדּו ִעּמָ

ֶזה. ֵחן ּבָ ֶצֶדק" ְלִהּבָ

ה'תש"גט טבתיום חמישי

חומש: ויגש, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך מי . . . יב לנצח.

רֹאׁש  ּדְ מּוָסף  ת  ְתִפּלַ ּבִ ְוַגם   – ְוָלִריק"  ְלֶהֶבל  ֲחִוים  ּתַ ִמׁשְ ֵהם  "ׁשֶ לֹוַמר:  "ָעֵלינּו"  ח  ֻנּסָ ּבְ נֹוֲהִגין 
ַטַעם  ָהֲאִמיָרה.  ַאַחר  ִהיא  ָהְרִקיָקה  כּו'".  ְלִלים  "ּוִמְתּפַ לֹוַמר  ּלֹא  ׁשֶ ִקים  ּוְמַדּיְ  – ן  ּכֵ אֹוְמִרים  ָנה  ָ ַהּשׁ

ה רֹק, ְוֵאין רֹוִצים ֵלָהנֹות ֵמרֹק ֶזה. ּבּור ִמְתַהּוֶ י ִמּדִ ָהְרִקיָקה, ּכִ

ה'תש"גי טבתיום ששי
נּו. ֲעִנית, ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: ויגש, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אך החיות . . . בשר ודם.

מענה הצ"צ על יחידות: כתיב יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו גו', און הוא 
מלשון און בחולם, שפירושו כח ועוז. וכשם דיעזוב רשע דרכו זהו דבר המוכרח, אשר 
בלא תשובה אי אפשר לגשת אל הקדש, הנה כמו כן צריך האיש און, כלומר איש 
החזק בדעת עצמו, לעזוב מחשבותיו; ולא יאמר איך זָאג אזוי, איך הַאלט אזוי, - כי 

כל "איך"  ומציאות הוא מקור הרע וגורם פירוד לבבות.

ֹבָתיו ּגֹו'". ָאֶון הּוא  ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ ע ּדַ ִתיב "ַיֲעֹזב ָרׁשָ ַמח ֶצֶדק" ַעל ְיִחידּות: ּכְ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
לֹא  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְכָרח,  ַהּמֻ ָבר  ּדָ ֶזהּו  ְרּכֹו"  ּדַ ע  ָרׁשָ "ַיֲעֹזב  ּדְ ם  ּוְכׁשֵ ָוֹעז.  ּכַֹח  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ חֹוָלם,  ּבְ אֹון  ׁשֹון  ִמּלְ
ַדַעת ַעְצמֹו,  לֹוַמר ִאיׁש ֶהָחָזק ּבְ מֹו ֵכן ָצִריְך ָהִאיׁש ָאֶון, ּכְ ה ּכְ ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש, ִהּנֵ ר ָלֶגׁשֶ ׁשּוָבה ִאי ֶאְפׁשָ ּתְ
ל "ֲאִני" ּוְמִציאּות הּוא ְמקֹור  י ּכָ ְך", ּכִ ְך", "ֲאִני סֹוֵבר ּכָ בֹוָתיו; ְולֹא יֹאַמר "ֲאִני אֹוֵמר ּכָ ַלֲעֹזב ַמְחׁשְ

רּוד ְלָבבֹות. ָהַרע ְוגֹוֵרם ּפֵ

ה'תש"גיא טבתשבת

חומש: ויגש, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק ח. ועוד זאת . . . שעסקו בהן.

דעם מענשענס לעבען איז תלוי אין דעם אויר וואו ער געפינט זיך. ָאהן אויר קען 
מען ניט לעבען, און אין ווָאס פאר א אויר מען לעבט, אזא לעבען איז דָאס. ווען 
מען לעבט אין א תורה ומצות אויר, איז דער לעבען א געזונטער. ווען מען לעבט 
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היום יום . . . סד
אין כפירה-אויר, איז דָאס א קרַאנקער לעבען, און מען איז כסדר אין געפאהר קרַאנק 
צו ווערען מיט ָאנשטעקענדע מחלות. די ערשטע אלגעמיינע רפואה איז צו מאכען 
ריין די לופט. די ארבעט פון טהרת האויר ליגט אויף די יודעי ספר און יודעי תורה. 
טהרת האויר איז דורך אותיות התורה. ווען מ'שטעהט אין סטָאר, ָאדער ווען מען געהט 
אין גַאס, ָאדער ווען מ'פָאהרט אין סָאבוויי און מען זָאגט אותיות שבתורה, מַאכט מען 
מיט דעם ריין דעם אויר. יעדער איינער פון די יודעי ספר און יודעי תורה מוז הָאבען 
עּפעס אויסגעלערנט בעל פה: חומש, תהלים, משניות, תניא, אזוי, ַאז צו יעדער צייט 
און אין יעדען ָארט, זָאל ער קענען טרַאכטען און זָאגען די הייליגע אותיות שבתורה.

ְך  ּכָ ִנְמָצִאים –  ּבֹו  ּוְלִפי ָהֲאִויר  ר ִלְחיֹות,  ִלי ֲאִויר ִאי ֶאְפׁשָ ּבְ ִביבֹו.  ּסְ ׁשֶ ֲאִויר  ּבַ לּוִיים  ּתְ י ָהָאָדם  ַחּיֵ
ִפיָרה –  ל ּכְ ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ִריִאים; ּכַ ים ּבְ ל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ַהַחּיִ ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ים. ּכַ ֵהם ַהַחּיִ
ָלִלית ָהִראׁשֹוִנית  רּוָפה ַהּכְ קֹות. ַהּתְ ּבְ ַמֲחלֹות ִמּדַ ִמיִדית ַלֲחלֹות ּבְ ָנה ּתְ ים ִעם ַסּכָ ים חֹוָלִנּיִ ֲהֵרי ֵאּלּו ַחּיִ
ֶלת ַעל יֹוְדֵעי ֵסֶפר ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה. ָטֳהַרת ָהֲאִויר ִהיא  ת ִטהּור ָהֲאִויר ֻמּטֶ ֻעּלַ ִהיא ְלַטֵהר ֶאת ָהֲאִויר. ּפְ
ֶבת־ ַרּכֶ ר נֹוְסִעים ּבָ ֲאׁשֶ ְרחֹוב, אֹו ּכַ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ֲחנּות, אֹו ּכַ ְמָצִאים ּבַ ּנִ ׁשֶ ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ּכְ

ל ֶאָחד ִמּיֹוְדֵעי ֵסֶפר ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה  ָכְך ֶאת ָהֲאִויר. ּכָ ל ּתֹוָרה, ְמַטֲהִרים ּבְ ית ְואֹוְמִרים אֹוִתּיֹות ׁשֶ ְחּתִ ַהּתַ
ָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום,  ּבְ ְך ׁשֶ ְנָיא, ּכָ ָניֹות, ּתַ ים, ִמׁשְ ִהּלִ ׁש, ּתְ ה: ֻחּמָ ַעל ּפֶ ַמד ּבְ ּלָ הּו ׁשֶ ֶ ְהֶיה לֹו ַמּשׁ ּיִ ב ׁשֶ ַחּיָ

ּתֹוָרה. ּבַ דֹוׁשֹות ׁשֶ יּוַכל ַלֲחׁשֹב ְולֹוַמר ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהּקְ

ה'תש"גיב טבתיום ראשון

חומש: ויחי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק ט. והנה מקום . . . 26 שבמוחין.

ְנָהג,  ַהּמִ ּוְכִפי  א.  יׁשָ ַקּדִ ֶחְבָרה  ּדְ אי  ְלַגּבַ "ּב[  ]ַהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִנְבַחר  תרמ"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֲאָמר "ֵאין ַהּקָ ֶנֶסת. ָאַמר ָאז ַהּמַ ִלְוַית ַעם ָרב ְלֵבית ַהּכְ ְמַחת ּתֹוָרה ּבְ ׂשִ הֹוִבילּו אֹותֹו ּבְ
ְכָלם  ׂשִ יַח  ְלַהּנִ ְצִריִכים  ה,  ַעּתָ ְמָצִאים  ַהּנִ מֹוִחין  ֲעֵלי  ּבַ ים  ָהֲאָנׁשִ ם  "ּגַ ָבָריו:  ּדְ ְוִסּיּום  ְטרּוְנָיא",  ּבִ א  ּבָ
ְהֶיה  ּתִ לֹום ָמָרה  י ַחס-ְוׁשָ ּכִ ְכָלם כּו' ַעד  ׂשִ י  ּפִ ְלַהּטֹות ַעל  ְיכֹוִלים  י  ּכִ ְוַדַעת,  ַעם  ַהּטַ ַאֲחֵרי  ֵליֵלְך  ְולֹא 
י  ּכִ ָוַדַעת,  ְוַטַעם  ֶכל  ַהּשֵׂ ֵליֵלְך ַאַחר  ּלֹא  ׁשֶ יָחא,  ְמׁשִ ּדִ ִעְקבֹות  ּבְ ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ר  ָהִעּקָ ְוֶזהּו  ַאֲחרֹוָנה כּו',  ּבָ

ָרֵאל". אלֵֹקי ִיׂשְ ׁשּוָטה ּבֵ ְתִמימּות ֶוֱאמּוָנה ּפְ ְצֹות ּבִ ם ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ִאם ְלַקּיֵ

ה'תש"גיג טבתיום שני

חומש: ויחי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אך הנה . . . יד כרשפי אש.

כשמעמידים פנס - מתקבצים החֵפצים באור, כי אור ממשיך - ליכטיגקייט ציהט 
צו.

ְך ֵאָליו. יְך – אֹור מֹוׁשֵ י אֹור ַמְמׁשִ אֹור, ּכִ ִצים ַהֲחֵפִצים ּבָ ס – ִמְתַקּבְ ּנָ ֲעִמיִדים ּפַ ּמַ ׁשֶ ּכְ

יום 
חמישי

יום 
שישי



סה היום יום . . . 

ה'תש"גיד טבתיום שלישי

חומש: ויחי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והיא הנקראת . . . שבזה"ק.

הסבא משפאלע - דער שפאלער זיידע - הי' איש נלהב מאד, ביתר שאת ויתר 
עז על שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן - שנת תקס"ט 
או תק"ע - סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעש"ט "און ער האט מיר 
ארויפגעלייגט די הייליגע הַאנט אויפ'ן הַארצען און פון יעמאלט ָאן איז מיר ווארעם" 

תנועת צדיק, ומכל שכן ראי' או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד.

ָאר  ֵאת ְוֶיֶתר ָעז ַעל ׁשְ ֶיֶתר ׂשְ ּפָאלֶער ֵזיידֶע – ָהָיה ִאיׁש ִנְלָהב ְמֹאד, ּבְ ּפָאלֶע – ּדֶער ׁשְ ְ ָבא ִמּשׁ ַהּסָ
ר  ֲאׁשֶ ר,  ִסּפֵ  – אֹו תק"ע  ַנת תקס"ט  ׁשְ  – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ִליַאִדי  ּבְ ִבּקּורֹו  ּבְ יד.  ּגִ ַהּמַ ְלִמיֵדי  ּתַ ֲחֵבָריו 
י, ּוֵמָאז ַחם  ה ַעל ִלּבִ דֹוׁשָ יַח ֶאת ָידֹו ַהּקְ ם-טֹוב "ְוהּוא ִהּנִ ַעל-ׁשֵ ִנים ָרָאה ֶאת ַהּבַ לֹשׁ ׁשָ ן ׁשָ ְהיֹותֹו ּבֶ ּבִ

ִלי".

ַכח ָלַעד. ָ ּלֹא ִיּשׁ ִמיַעת קֹול, ָצִריְך ִלְפֹעל ׁשֶ ה אֹו ׁשְ ן ְרִאּיָ ּכֵ ל ׁשֶ יק, ּוִמּכָ נּוַעת ַצּדִ ּתְ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  טו"ב טבת, תשכ"א,

ברוקלין.

שלום וברכה!

 הרב הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

רב פעלים ובעל מדות שאר ישוב הכהן שי'

נעם לי לקבל מכתבו מי"ג טבת נוסף על הידיעות שקבלתי מאנ"ש שי' וקורת רוח מהפ"ש אשר 

מסר, ות"ח על זה.

לכתבו אודות עניני הרה"ר שבאה"ק ת"ו.

מהסתבכות  הצער  מגודל  זוין  שי'  הרש"י  צנמ"ס  אי"א  הוו"ח  להרה"ג  בזה  כתבתי  מכבר 

הענינים וכו' וכדי בזיון וכו'. וענני שכבר פרסם דעתי בזה בכל אותן שלש הנקודות אודותן דובר בעת 

ביקורו של כת"ר כאן.

ובטח ידוע גם לכ' פירוש תורת החסידות בענין מצרים ויציאת מצרים, אשר גם בקדושה ישנם 

מצרים וגבולים, והחיוב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, וכהדגשת רבנו הזקן בתניא ריש 

פרק מ"ז, בכל יום ויום הוא גם בהנוגע למצרים אלו, אלא שעוד הוספה בזה, שאפילו קודם היציאה 

צ"ל ויחי, ולא עוד אלא שאפשר שיהי' זה מבחר שנותיו ופעולות האדם, כמצורף תורת רבנו הזקן בזה.

ת"ח על שילוח הספרים אודותם כותב בסיום מכתבו, ובטח גם להבא ימשיך בכגון דא.

בפ"ש אביו הרב שליט"א שבטח קבל מכתבי מכבר

ובכבוד והוקרה.
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ה'תשע"ו  טבת ח' ראשון יום אבודה  ברכה

:È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰,åéìò Cøáe ìëà ìèð̈©Ÿ¤¥¥¨¨
Cøáîe øæBçå øçà ìèBð ¯ øäð BôèL Bà ,óøNðå Bãiî ìôðå§¨©¦¨§¦§©§¨¨¨¥©¥§¥§¨¥

.ïénä BúBàî àeäL ét-ìò-óà ,åéìò̈¨©©¦¤¥©¦
בהמות, כמה לשחוט בכוונה השחיטה על המברך
צריך  האם – טריפה נמצאה ששחט הראשונה והבהמה

הבהמות? שאר שחיטת על ולברך לחזור
ונפל  פרי על שבירך זו להלכה דומה המקרה לכאורה
הברכה  אם כי הפירות, שאר על ולברך לשוב ועליו מידו
שאר  על חלה אינה נאמרה, שעליו הפרי על חלה לא
שעליה  והשחיטה שמאחר בשחיטה הדין והוא הפירות,
וצריך  עליה חלה לא שהברכה נמצא כשרה, אינה בירך

הבהמות. שאר שחיטת על ולברך לשוב
לחלק: יש אך

אבד  שהפרי וכיון הפרי, אכילת על נאמרת הנהנין ברכת
מצות  על נאמרת השחיטה ברכת אך לריק, היתה הברכה

נמצאה  ששחט הבהמה ואמנם כדין, שחט ואכן שחיטה
אבל  באכילה, אותה התירה לא השחיטה ולמעשה טריפה
אם  מראש יודעים שאין אף ולברך לשחוט המצוה היא כך
טריפה  נמצאה אם ואף טריפה, או כשרה תימצא הבהמה

עליה חלה והברכה ממקומה זזה לא סק"ו)המצוה יט סי' .(פליתי
שונה: דינו אך זו להלכה הדומה נוסף מקרה ויש

יש  הקריאה, באמצע תורה בספר טעות נמצאה אם
לשוב  צריך ואין הקריאה את ולהמשיך אחר ספר להוציא

ד)ולברך קמג, או"ח המשך (ש"ע על לברך יצטרכו לא ומדוע .
ולא  רשות היא פרי אכילת כי שנפל? בפרי כמו הקריאה
שרוצה  הפרי על רק היא הברכה בעת הכוונה ולכן חובה,
היא  בתורה הקריאה אך הברכה. בטלה שנפל וכיון לאכול
בספר  הקריאה תתקיים לא שאם ברור ומלכתחילה חובה,
על  גם חלה הברכה ולכן אחר, תורה בספר יקראו זה תורה

השני התורה סק"ד)ספר קמ סי' או"ח .(ט"ז

ה'תשע"ו  טבת ט' שני יום האדמה  - האילן עיקר

:È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰ïìéàä úBøt ìò Cøa¥©©¥¨¦¨
.àöé ¯ "äîãàä éøt àøBa"¥§¦¨£¨¨¨¨

במשנה ההלכה א)מקור מ, מחלוקת (ברכות מביאה והגמרא
ביכורים  להביאם מפירותיו שליקט אדם ביכורים: במצות
לדעת  - האילן נקצץ או המעין יבש כך ואחר המקדש, לבית
ביכורים  פרשת קורא אינו אבל הביכורים, את מביא חכמים

'מפרי בה שיבש dnc`dשנאמר אחרי כי לי', נתת אשר
הפירות. גדלו שממנה האדמה בטלה האילן ונקצץ המעין
אילן  ש"עיקר כיון וקורא", "מביא יהודה רבי לדעת ואילו

לומר יכול האילן נקצץ אם וגם הוא", ארעא -dnc`d ixtn'
והיא  קיימת הפירות גדלו שממנה האדמה כי לי', נתת אשר

העיקר.
יהודה  רבי לפי הגמרא מעמידה שבמשנה, ההלכה ואת
בירך  אם ולכן האדמה', כ'פרי נחשב האילן שפרי הסובר

יצא. - האדמה' פרי 'בורא האילן פרי על
יוסף' ל'בית רו)והנה, סי' כאן,(או"ח ברמב"ם גירסה היתה

- האדמה פרי בורא האילן פירות על vi`'בירך `l ולא '
וגם  כחכמים. והלכה יחיד, דעת הוא כי יהודה כרבי פסק

ביכורים ה"יב)בהלכות ביכוריו (פ"ד "הפריש כחכמים: פסק
שזה  לפי קורא, ואינו מביא האילן שנקצץ או המעין ויבש

אבדה". שהרי קרקע לו שאין כמי
משנה' ב'כסף הנכונה (כאן)אך שהגירסה וכתב בו, חזר

פרי  בורא האילן פירות על "בירך שלפנינו כגירסה היא
- פסק vi`האדמה ביכורים בהלכות מדוע כן, ואם ."

ביאר  כך על יהודה? כרבי פסק וכאן כחכמים הרמב"ם
זו  משנה המעמידים שיש מובא בירושלמי משנה': ה'כסף
בהלכות  וגם כאן שגם לומר יש זה פי ועל חכמים, לפי גם

חכמים. כדעת פסק ביכורים
אריה' ה'שאגת כג)ומבאר :(סי'

עיקר  לחכמים, ובין יהודה לרבי בין הרמב"ם, לדעת
פירות  על האדמה' פרי 'בורא בירך ואם הארץ היא האילן
'מביא  האילן יבש אם חכמים שלדעת והטעם יצא. האילן
אלא  לקב"ה כמודה נראה שאינו משום הוא קורא' ואינו
כמו  לפירות, ראויה שאינה אדמה לו שנתן על כקובל

התוספות יבש).שכתבו ד"ה שם (ברכות

ה'תשע"ו  טבת י' שלישי יום לאחרים  בקידוש שהחיינו ברכת

:È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰äåöî äNBòä ãçà¤¨¨¤¦§¨
øLà :dúiNò íã÷ Cøáî ,íéøçàì dúBà äNBòä ãçàå Bîöòì§©§§¤¨¨¤¨©£¥¦§¨¥Ÿ¤£¦¨¨£¤
àlà "eðéçäL" Cøáî Bðéà ìáà .úBNòì eðeöå åéúåöîa eðLc÷¦§¨§¦§Ÿ¨§¦¨©££¨¥§¨¥¤¤¡¨¤¨

.Bîöòì dúBà äNBòL äåöî ìò©¦§¨¤¤¨§©§
קידש  שכבר לאחר יוםֿטוב, בליל לאחרים המקדש

'שהחיינו'? יברך האם – לעצמו
מצוה  על 'שהחיינו' לברך שאין הרמב"ם כתב זו בהלכה

דבריו: בביאור המפרשים ונחלקו אחרים, עבור שעושה
משנה)הרמ"ך בכסף המקדש (הובא הרמב"ם שלדברי כתב

הוא  אך שהחיינו, יברך לא חובה ידי שיצא לאחר לאחרים
לברך  חייב השומע שהרי שיברך וסובר כך על חולק
ייצא  והשומע בעבורו יברך שהמקדש אפשר ולכן שהחיינו

כעונה'. 'שומע מדין חובתו ידי
ומה  לברך, יכול הרמב"ם לדעת שאף שכתבו יש אך
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זהו  חברו עבור מצוה כשעושה שהחיינו יברך שלא שכתב
לחבירו, מעקה שבונה כגון לפניו, אינו המצוה בעל כאשר
עצמו  המצוה בעל על מוטלת זו שהברכה משום יברך ולא
כשהמשלח  אף מברך שהשליח המצוות מברכת (בשונה
בעצמו), השליח על מוטלת שהיא משום במקום נוכח אינו

לברך אחר יכול נוכח, המצוה בעל כאשר exearaאך
כעונה'. 'שומע מדין ולהוציאו

שיש  מצוה לגבי רק אמורים הרמב"ם שדברי שכתבו ויש
לברך  אחר יוכל לא ובזה מעקה, עשיית כגון מעשה, בה
במצוות  אך במקום, נוכח המצוה בעל כאשר אף שהחיינו

האחד  יוכל שופר, תקיעת או קידוש כגון בקול, או שבדיבור
במעשה, התלויות במצוות כי חברו, עבור שהחיינו לברך
אלא  המצוה במעשה כלל משתתף אינו המצוה ובעל מאחר
השליח  ואילו שהחיינו, לברך לו אין בעבורו עושה השליח
עושה  אינו שהרי לברך יוכל לא גם המעשה את שעושה
ידי  על חובה ידי יוצא השומע שבדיבור במצוות אך לעצמו,

ezriny,שהחיינו לברך לו יש ולכן השליח, ידי על ולא
חובה ידי ולהוציאו בעבורו לברך יכול מחצית והשליח (ראה

שם) חדש פרי ס"ב, תקפה סי' .השקל

ה'תשע"ו  טבת י"א רביעי יום 'לשמה'? להיות צריכה מילה מצות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰.ììk ìeîé àì í"ekò©Ÿ¨§¨
éøö Bðéà ¯ ìî íàå.äiðL ìeîìå øæçì C §¦¨¥¨¦©£Ÿ§¨§¦¨

תנאים כמה ב)לדעת כו, סובר (ע"ז ולכן כשרה, גוי מילת
לכתחילה  אך ולמולו, לחזור צריך אינו מל שאם הרמב"ם

יוחנן ורבי שרב יתכן כי ימול רבי (שם)לא כדעת סוברים
פסולה גוי שמילת הנשיא משנה)יהודה .(כסף

עמדין הגר"י קסד)והקשה סי' ח"ב יעבץ, :(שאילת
יבמות במסכת יוסי רבי ב)לדעת 'מלתי (מו, ואומר הבא ,

היתה zexbלשם שמא דבריו, את מקבלים אין טבלתי' ולא
זרה עבודה במסכת ואילו לשמה. שלא מילה סובר (שם)זו

תהיה  שמילה צורך אין כי כשרה, גוי שמילת יוסי רבי
לשמה"?)'לשמה' התורה מן מילה מצינו היכן ("וכי

סופר' ה'חתם ש)ומבאר סי' שני (יור"ד בין לחלק שיש

הענינים:
המילה, ידי על קודש בברית היא יהודית לדת הכניסה
ובוודאי  מילה, ידי על קודש לברית נכנסו שאבותינו כשם
ימול  אם כי לדת, כניסה לשם היינו 'לשמה', לעשותה צריך

אחר וכדו')לצורך זו?(רפואה מילה ידי על לברית יכנס איך
לשם  שנימול עדים מבלי הגר שבמילת יוסי רבי סובר ולכן

לברית. כניסה אין גירות,
קדוש , "עם ישראל מילת zixalאבל eqpkp xaky בימי

עולם", עד אחרינו ובנינו אנו ממצרים צאתנו בימי אבותינו
טרם  גם ישראל בקדושת הוא הרי ישראל שנולד מי וכל
ולכן  לדת, להיכנס כדי עצמו את למול צריך ואינו שנימול,

'לשמה'. להיות צריכה היא שאין יוסי רבי סובר

ה'תשע"ו  טבת י"ב חמישי יום חג? הוא עצרת שמיני האם

:˙ÂÈÚˆÓ‡‰ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎ ÁÒÂ Â‰ÊÂ .˙ÂÏÈÙ˙‰ ¯„Ò
.äfä úøöò éðéîL âç íBé-úà ...øîBà úøöò éðéîLáe¦§¦¦£¤¤¥¤©§¦¦£¤¤©¤

ערוך' ס"א)וב'שלחן תרסח סי' עצרת (או"ח שבשמיני כתב
והרמ"א  הזה". העצרת חג שמיני יום את לנו "ותתן אומר

טירנא)הוסיף לרי"א המנהגים אומרים (מספר שאין נוהגין "אנו :
אלא  'חג' שנקרא מקום בשום מצינו דלא בשמיני, 'חג'

עצרת'". השמיני 'יום אומרים
יוסף' שם)וה'ברכי הסוברים (או"ח ראשונים כמה הביא

כאן  שכתב הרמב"ם ובהם: 'חג', נקרא עצרת ששמיני
רש"י וכן הזה", עצרת שמיני חג יום את מז,"אומר... (סוכה

א)ותוספותב) מח, חג (שם שמיני יום את "אומרים... שכתבו
הזה". העצרת

ערוך' ב'שלחן נפסק ס"כ)והנה, רכ סי' קונם (יור"ד האומר :
הט"ז  וכתב האחרון. טוב ביום אסור - בחג טועם שאיני יין

סקט"ו) לומר (שם שיש ראיה מכאן הביא מפראג, לייב שהר"ר
בנדרים  "כי הראיה את דחה אך 'חג', - עצרת בשמיני
נקרא  הוא אכן אדם בני ובלשון אדם, בני לשון אחר הולכים

תורה". בשל לא אבל חג,
מדברי  'חג' הוא עצרת ששמיני להוכיח כתב והט"ז

א)הגמרא מא, במוצאי (סוכה שהוא 'הקהל', מצוות של שזמנה
נלמד  השמיטה, שנת לאחר סוכות של ראשון טוב יום

ישראל  כל בבוא הסוכות בחג שנים... שבע "מקץ מהפסוק
היינו  הסוכות' 'בחג רק התורה כתבה אילו כי לראות",
הסוכות  חג של האחרון טוב ביום גם הוא שזמנה אומרים
כל  'בבוא וכתבה התורה הוסיפה ולכן עצרת), (שמיני
באים  שאז החג בתחילת הוא שהזמן ללמדנו ישראל'
כל  'בבוא המיעוט שאילולא וכיון המקדש. לבית ישראל
שמיני  את גם כולל הסוכות שחג אומרים היינו ישראל'
עצרת  שמיני נקראת התורה בלשון שגם מזה מוכח עצרת,

חג. -
העצרת  חג "שמיני הוא ערוך' ב'שלחן שהנוסח ואף

הנ"ל)הזה" ותוספות ברש"י הנוסח הוא הט"ז(וכן סק"א)כתב שם ,(או"ח
הנכון  הביא שהנוסח וכן הזה", חג עצרת "שמיני - הוא

הזה" עצרת שמיני חג "יום הנוסח אבל מהרש"ל. בשם
הרמב"ם) שמיני (כנוסח והרי עצמו, בפני חג שהוא משמעו

עצמו בפני חג ואינו הסוכות לחג נטפל הוא לענין עצרת (ורק

עצמו) בפני רגל הוא קש"ב חג פז"ר שמיני "יום לומר אין וגם, .
הזה" ערוך)העצרת השלחן 'שמיני'(כנוסח בין להפסיק שלא כדי

סמוכים הם בפסוק שהרי עצרת').ל'עצרת', ('שמיני

הזקן אדמו"ר בסידור סידורים)ואכן, הוא (ובעוד הנוסח
סידורים  ויש הזה". החג עצרת "שמיני הט"ז: לנוסח בדומה

ערוך'. ה'שלחן כנוסח הוא בהם שהנוסח
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ה'תשע"ו  טבת י"ג שישי יום השביעה? על או האכילה על המזון ברכת

:ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ÁÒÂ .˙ÂÏÈÙ˙‰ ¯„ÒEîL-úà íéëøáîe§¨§¦¤§¤
éäìà 'ä úà zëøáe zòáNå zìëàå øeîàk.E ¨¨§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤

איגר הגר"ע שם)הסתפק לש"ע ברכת (בהגהותיו חיוב האם
השביעה. על או האכילה על הוא המזון

כדי  מדרבנן המזון ברכת לברך חייב קטן מינה': ו'נפקא
במצוות ס"ב)לחנכו קפו סי' או"ח ביום (ראה סעודתו אכל ואם ,

הרי  עשרה, השלש שנתו של החמה שקיעת לפני האחרון
בעודו  היתה שאכילתו כיון האכילה, על הוא החיוב אם
הוא  החיוב אם אך מדרבנן, הוא המזון בברכת חיובו קטן,
שבע  הוא ועדיין 'גדול' נהיה שבערב כיון - השביעה על

המזון) נתעכל לא לברך.(שעדיין התורה מן חיוב עליו חל
חיוב  עליו חל ומעתה השביעה על הוא החיוב אם ועוד:
קטן  כשהיה הלילה קודם בירך אם הרי מדאורייתא,

- מדרבנן) רק וחיובו פטור הוא שיצטרך (שמדאורייתא לומר מקום יש
עליו  שחל דאורייתא מחיוב נפטר לא כי שנית, לברך

בגדלותו.
אדם ' ה'חכמת מסתפק זה שכעין חתנו בשם (כלל והוסיף

ס"א) אונןקנג, המצוות)לגבי מכל שנקבר (הפטור ולאחר שסעד,
צריך  אינו האם שבע, עדיין הוא 'אונן' דין בו ואין המת
שחיוב  או פטור שהיה בשעה היתה אכילתו כי לברך

לברך. וצריך השביעה על הוא הברכה
המקרים: בין לחלק שיש הגרע"א וכתב

המזון  ברכת האכילה)חיוב על הוא אם מתחילת (אף הוא
מאכילתו  שבע שהוא זמן כל ונמשך קפד האכילה, סי' (או"ח

'עוסק ס"ה) הוא הרי המת בקבורת העוסק שהאונן אלא
אין  ההתעסקות ובגמר המזון, ברכת ממצוות ופטור במצוה'
הקטן  אך המזון. ברכת לברך וחייב המצוה קיום לאי סיבה
האכילה, בעת כלל חיוב' 'בר אינו במצוות חייב שאינו

האכילה)וממילא על הוא המזון ברכת חיוב מן (אם חיובו נפקע
המזון. ברכת לברך התורה

ה'תשע"ו  טבת י"ד קודש שבת החשמל  במאור שבת נרות הדלקת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰íéLð ãçàå íéLðà ãçàå§¤¨£¨¦§¤¨¨¦
.úaLa ÷eìc øð ïäézáa úBéäì ïéáiç©¨¦¦§§¨¥¤¥¨§©¨

חשמל? בנורות שבת נרות להדליק ניתן האם
אחרונים קמב.כתבו סי' ח"א או"ח צבי הר קכ. סי' יור"ד יצחק (בית

ואילך) קפא עמ' חשמל ע' אנצ"ת שבת וראה נרות חובת שיוצאים
אחר  בגוף או בפתילה הדבוק מאור כל כי חשמל, בנורות
מדליק  "שיהא אינה הנר הדלקת מצות ועוד: 'נר'. נקרא

micia שיהא "ההשתדלות הוא המצוה גדר אלא דווקא",
"אחד  כאן הרמב"ם מלשון כן והוכיחו בבית". מאיר אור

נר בבתיהם להיות חייבים הנשים ואחד welcהאנשים
בבית, מאיר אור שיהא היא המצוה שעיקר הרי בשבת",

בבית. מאיר אור יש חשמלי באור גם והרי
הרגוצ'בי הגאון בשם שכתב סי'ויש ח"ב או"ח צבי הר (שו"ת

הוא קיד) הברכה נוסח שכן זו, הדלקה על לברך שאין
"wilcdl מכוח אינה ההדלקה חשמלית בנורה ואילו נר...",

החוטים  מתחברים האדם בפעולת כי גרמא, רק אלא האדם
האור). את היוצר הוא והזרם זרם, ונוצר

שם)וציין צבי אברהם'(הר ה'מגן סקי"א)שלדעת רסג סי' (או"ח

מפורש  וכן לברך. יכולה שפיר בידים, להדליק המצוה שאין
הזקן אדמו"ר ערוך' ב'שלחן סי"א)הדבר רסג סי' שכתב:(או"ח ,

ונזכרה  השמשות בין לפני הדליקה ולא ששכחה "בדיעבד,
להדליק  לנכרי לצוות לה, להתיר יש – השמשות בבין
מצות  שעיקר דכיון לאורן, שתהנה קודם היא ושתברך

אלא בלבד, ההדלקה אינה שבת נר ynzydlהדלקת d`pdd
devnd xwir `id dxe`l התחלה היא שההדלקה אלא ,

למרות  כי עוד ביאר אחרון' וב'קונטרס זו". למצוה והכנה
כי  'להדליק', בברכה לומר יכולה הנר את הדליק שהנכרי
שציוונו  נמי, "אי (והוסיף: דלוק" נר שיהא "הכוונה
דלוק  שהוא ועכשיו ליהנות, כדי – דלוק אינו אם – להדליק

ג"כ"). נהנים אנו
הדולק  בנר שבת נרות להדליק המנהג פשט ולמעשה,
שהוא  לידו שאוכלים הנר הפחות ולכל ופתילה, מאש

נרות" הדלקת מצות ס"א)"עיקר תורה (שם ישראל ומנהג .
ס)היא עמ' מילואים, אדה"ז, משו"ע הלכות .(קיצור

אגרות קודש
 ב"ה,  י"א טבת, תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה למכ' מיום ר"ח טבת בנוגע לשידוך, לפלא שאין מזכירים מאומה ע"ד חוו"ד הורים שי' 

ובטח ימלאו במכתב הבא.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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meil miwxt dyely m"anx ixeriye"ryz zah c"iÎ'g -

ה'תשע"ו  טבת ח' ראשון יום

-dad̀xtq
zFkxA zFkld¦§§¨

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאכלו 1) חברים שאכל; במקום המזון ברכת לברך שצריך

לעניין  דינם מה וכלה חתן לקראת סעודתם באמצע ויצאו
דברים  ונשרף; מידיו ונפל אוכל על המברך דין ברכה;

ברכתם. דין מה הסעודה בתוך הבאים

.àÔÈÚÓ ˙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

.áC¯· ‡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

.âB˙„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

.ãÔ˙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,

.ä˙B¯t ÏÎ‡Ï B‡ ‰i˙La ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ21. ¿≈ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»∆¡…≈
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BÓB˜Ó ‰pLÓ‰ ÏkL22CÎÈÙÏe ,B˙ÏÈÎ‡ ˜ÒÙ È¯‰ , ∆»«¿«∆¿¬≈»«¬ƒ»¿ƒ»
‰iL C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ Ú¯ÙÓÏ C¯·Ó¿»≈¿«¿≈«««∆»«¿≈¿»≈¿ƒ»
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰Â .ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»««∆»ƒ∆¡…¿«¿«∆¿

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,„Á‡ ˙È·a ‰pÙÏ ‰ptÓ23. ƒƒ»¿ƒ»¿«ƒ∆»≈»ƒ«¬…¿»≈
‰‡z ÏL dÁ¯ÊÓa ÏÎ‡24- d·¯ÚÓa ÏÎ‡Ï ‡·e , »«¿ƒ¿»»∆¿≈»»∆¡…¿«¬»»

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ«¬…¿»≈

מסיבת 21) כמו כך כל קבועה מסיבתם שאין פי על אף
בטלה  לא מהם אחד נשאר אם זאת בכל פת, אכילת
אורח  אברהם (מגן בשנייה לברך צריכים ואינם קביעותם

קעח). סימן בהלכות 22)חיים ששנוי מה כל על חוזר זה
מקום,23)דֿה. שינוי זה שאין ב) עמוד קא דף (פסחים

סעודה. הפסק כאן התאנה.24)ואין (ירושלמי 25)עץ
מתחילה  בדעתו היה שלא וכגון ח) הלכה ו, פרק ברכות
העומד  בין מפסיק התאנה שעץ ומכיוון במערבה. לאכול
אבל  לבית, מבית כשינוי חשוב זה הרי למערבה, - במזרחה
מקומו  את השנייה בפינה ורואה הואיל לפינה מפינה
הן  הרי שתיהן, את מקיפים הבית כתלי וגם הראשון

משנה). (כסף אחד כמקום חשובות

.åÔ‰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".

.æCÏÓ 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

.çÔÈ˙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

.è,¯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

.éÏÚ ‡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∆»
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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

.àé˙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).

.áé,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

.àÔBÊn‰ ˙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

.á˙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
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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

.âCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»«»¡…≈∆∆
¯ÓBbL „Ú ,"B·eËa Blk ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ôf‰ ,ÌÏBÚ‰»»«»∆»»À¿«∆≈

˙BÎ¯a Úa¯‡11‰Î¯a Ïk ¯Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ Ô‰Â , «¿«¿»¿≈ƒ»≈««»¿»»
‰Î¯·e12. ¿»»

ה"א.11) פ"ב, לעיל אחר 12)המנויות אמן העונה שכל
אם  והואֿהדין ה"יא). פ"א, (לעיל כמברך זה הרי המברך,
חובתם. ידי יצאו - הברכות כל ששמעו אלא אמן, ענו לא

(כסףֿמשנה). יותר גדול שכרו אמן שהעונה אלא

.ãÌMa 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"

.ä˜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

.å˙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

.æÔ‰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
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מה:). (שם, בקטנים עבדים של וכן בנשים, עבדים
בברכת 26) יוצאות הן אנשים, עם אכלו אם וכן (שם).

או"ח  בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות האנשים של הזימון
קצט). של 27)סי' הנוסח וכן התימנים. כת"י כנוסח

רבינו. בדברי קצט) (סימן או"ח דבר 28)ה'טור' אין כי
(לעיל  חורין ובני גדולים אנשים בעשרה אלא שבקדושה

כג:). מגילה וראה ה"ד. זכרות 29)פ"ח, סימני לו יש
כאחד. בפני 30)ונקבות בריה כי פ"ה. ברכות תוספתא

נקבה  אם זכר אם חכמים בו הכריעו ולא הוא, עצמה
(כסףֿמשנה). משניהם הוא וגרוע פג.). שאין 31)(יבמות

(הל' הוא אטום אלא נקבות סימני ולא זכרות סימני לא לו
כד). ב, ב 32)אישות (תוספתא למינו שם)אפילו רכות,

זכר, ונמצא ניתוח) (ע"י נקרע הוא לפעמים טומטום כי
שמא  מינו, לבני מצטרף אינו ולפיכך נקבה, נמצא ולפעמים
(כסףֿמשנה). נקבה ימצא והוא זכרים וימצאו הם יקרעו

ע"א.33) מח, קטן 34)ברכות מצרפים שאין נוהגים ואנו
הרמ"א  (הגהות שנה שלשֿעשרה בן שיהא עד כלל, לזימון

קצט). סי' הואיל 35)או"ח להתגייר, ועומד שמל אע"פ
רבינו  דברי והשווה מז:). (ברכות הוא גוי עדיין, סבל ולא
(פ"ז, תורה תלמוד הל' וראה ה"ו). (פ"יג, ביאה איסורי הל'

המוחרם. ועל המנודה על מזמנים שאין ה"ד)

.ç˙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,

.èÏÎ‡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

.é˜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

.àéÏL ˙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
ושינו  אחד בבית כולם כשאכלו ומדובר נ.). (ברכות מחדש
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

.áéÔÓÊa - „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

.âéÔÈ‡¯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¿∆«¬…
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‰¯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

.ãéC¯·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

.åèC¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - „Á‡Î eÏÎ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»»∆»¿∆»¿»≈
BÓˆÚÏ64Ú„BÈ BÈ‡ „Á‡Â Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»»∆»≈∆≈«¿∆»≈≈«

¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ ÈM‰Â ,Ì¯ ÏB˜a C¯·Ó Ú„BiL ‰Ê -∆∆≈«¿»≈¿»¿«≈ƒ∆»≈««
B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈÂ ,‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk65Ô·e .66C¯·Ó »¿»»¿»»¿≈¿≈»≈¿»≈

,dÏÚ·Ï ˙Î¯·Ó ‰M‡Â ,Ba¯Ï C¯·Ó „·ÚÂ ,ÂÈ·‡Ï¿»ƒ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»¿»∆∆¿«¿»
‡B·z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ï·‡ .Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒ¿≈»»¬»»¿¬»ƒ»

‰¯‡Ó67BÏ ÔÈÎ¯·Ó ÂÈ·e BzL‡L ÈÓÏ68. ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿»»¿»¿ƒ

את 64) אחד פוטר המוציא שבברכת אע"פ ע":ב. מה, שם,
דעתם  יחד, לאכול יושבים והם הואיל כי והטעם, חבירו.
שהיא  המזון בברכת אבל חבירו, בברכת אחד להצטרף
('תוספות' מזה זה ומסתלקים הקבע בטל הסעודה בגמר

קצג). סי' או"ח שו"ע בעצמו 65)שם.; כמברך הוא שאז
ה"יא). פ"א, שנה.66)(לעיל משלשֿעשרה פחות קטן,

מארה 68)קללה.67) לו תבוא למד ואם למד, שלא
וברש"י). לח. (סוכה כאלה שלוחים לעשות קונו את שמבזה
לבן  מארה "תבוא אמרו: ה"ט) פ"ג, (שם, ובירושלמי

עשר". לבן שצריך עשרים

.æèÔÓÊa ?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.

.æé˙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

.àCÈ¯ˆ ,"‡ÈˆBn‰" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ˙t‰ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈««∆¿»¿ƒ»»«ƒ»ƒ
„È ˙ÏÈËÛBÒÂ ‰lÁz ÌÈ2˙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

התרומה 6) את פוסלות ידים סתם כי תרומה, סרך משום
בבשרו, ונוגעות הן, עסקניות ידים שסתם נטלן. לא אם
והיא  מזוהמות, בידים בה יגע אם לתרומה הוא וגנאי
שיתרגלו  וכדי שם). וברש"י יד. (שבת אוכליה על נמאסת
קו.). (חולין בחולין אף תיקנוה ידיהם, ליטול תרומה אוכלי
לא  וידיו הזב בו יגע אשר וכל הפסוק: על סמכוה וחז"ל
שנגע  מי וכי יא) טו, (ויקרא הערב עד וטמא במים... ַׁשּוטף
טעון  גופו כל והרי במים, ידים שטיפת אלא טעון אינו בזב
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

.á˙‡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
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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

.â˙eL¯ - ÏÈL·˙Ï ÏÈL·z ÔÈa ÌÈ„È ˙ÏÈË19‰ˆ¯ : ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»
ÔÈ‡ ÔÈlÁ ÏL ˙B¯Ùe .ÏËB BÈ‡ - ‰ˆ¯ ,ÏËB -≈»»≈≈≈∆Àƒ≈»

ÛBqa ÔÈa ,‰lÁza ÔÈa ,ÌÈ„È ˙ÏÈË ÔÈÎÈ¯ˆ20ÏÎÂ . ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ»≈«¿»
Áe¯‰ ÈqbÓ ‰Ê È¯‰ ,˙B¯ÙÏ ÂÈ„È ÏËBp‰21˙t Ïk . «≈»»¿≈¬≈∆ƒ«≈»«»«

Ba ÁÏn‰L22LÈ ‡nL ,‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ , ∆«∆«»ƒ¿ƒ«»«ƒ»«¬»∆»∆
,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓk BÚ·hL ÁÏÓ B‡ ,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ Ba∆«¿ƒ∆«∆ƒ¿¿∆«¿ƒ
ÏhÏ ÔÈ·iÁ ‰Ê ÈtÓ .‡ÓqÈÂ ÂÈÈÚ ÏÚ ÂÈ„È ¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ»»«≈»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆«»ƒƒ…

ÁÏn‰ ÈtÓ ,‰„eÚÒ Ïk ÛBÒa ÌÈ„È23‰Án·e .24 »«ƒ¿»¿»ƒ¿≈«∆«««¬∆
ÌÈ„e¯Ë Ô‰L ÈtÓ ,‰lÁza ÌÈ„È ˙ÏÈËpÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

‰ÓÁÏna25ÈtÓ ,‰B¯Á‡a ÔÈ·iÁÂ ;26.‰kq‰ «ƒ¿»»¿«»ƒ»«¬»ƒ¿≈««»»

ה"כו).19) (פ"ט, אסורות מאכלות הל' וראה ע"ב. קה, שם,
סכנה  משום לדגים בשר בין ידיו ליטול רגיל היה והרא"ש
ואנו  עו:). פסחים התלמוד דברי ע"פ קעג, סי' או"ח ('טור'
הפה  קינוח משום ולשתות, ביניהם דבר לאכול נוהגים

ס"ג). קטז. סי' (יו"ד ולא 20)והדחתו ע"א. קו, חולין
מן  פירות תרומת שאין מפני תרומה, סרך משום בהם גזרו

אח  הענבים אלא אחרי התורה והזיתים יין, מהם שיעשה רי
תירושך  דגנך ראשית שכתוב: כמו שמן, מהם שיעשה
פ"ח. לברכות יונה' 'רבינו ד) יח, (דברים ויצהרך

במצוות 21) מדקדק שהוא בזה מראה כי הגאוותנים.
חיוב, בתורת שנוטלן ודוקא שם). (חולין המדה מן למעלה
מותר  - נקיות ידיו היו שלא נקיות, משום נטלן אם אבל

ס"ה). קנח, סי' "22)(או"ח הנוסח: התימנים, ÏÎובכת"י
ופירושו וכו', ידים" נטילת צריך המלח (כלשון Ó„„את

מלח  הארץ) עפר בשליש וכל יב: מ, ישעיה הכתוב
‡ÂÏÎאףֿעלֿפי ‡Ï˘ התלמוד דברי ע"פ מכוון זה ונוסח .

קה:). כל 23)(חולין "אחר מ.): (ברכות אמרו וחכמינו
מלח". אכול למלחמה.24)אכילתך ואין 25)היוצא

וכלשון  מ"י. פ"א, (עירובין מים לבקש עליהם מטריחים
שם). המשנה" ע"ב.26)"פירוש יז, עירובין

.ã˜¯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

.ä‰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

.å: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

.æ,‰‡¯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'
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.ç,ÔÈÎÙBL eNÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰· ‰NÚpL ÌÈÓ Ïk»«ƒ∆«¬»»∆¿»»«¬¿ƒ
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ?„ˆÈk .ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒÙe45ÁÈ„‰L ¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ≈««ƒ¿ƒ∆≈ƒ«

ÔÈa - ‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ,Bzt Ì‰· ‰¯ML B‡ ÌÈÏk Ô‰a»∆≈ƒ∆»»»∆ƒ¿«≈»∆≈
ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÏÎa46. ¿≈ƒ≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ
ÔÏÒÙ ‡Ï - ÌÈL„Á B‡ ÔÈÁ„eÓ ÌÈÏk Ô‰a ÁÈ„‰47. ≈ƒ«»∆≈ƒ»ƒ¬»ƒ…¿»»

ÌBzÁp‰L ÌÈÓ48ÌÈÎÚk‰ ˙‡ Ô‰a ÏaËÓ49,ÔÈÏeÒt - «ƒ∆««¿¿«≈»∆∆«¿»ƒ¿ƒ
‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰Ó ÔÙBÁ ‡e‰LÂ50ÌÈn‰L ;ÌÈ¯Lk - ¿∆≈≈∆ƒ¿«ƒ»¿≈ƒ∆««ƒ

ÔÙÁL ÌÈn‰ Ï·‡ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰· eNÚpL Ô‰ ÂÈÙÁaL∆¿»¿»≈∆«¬»∆¿»»¬»««ƒ∆»«
Ô˙e¯LÎa Ô‰ È¯‰ Ì‰Ó51. ≈∆¬≈≈¿«¿»

בכלים.45) שאובים שאינם מקוה או מעין למי פרט
מ"ג.46) פ"א, עוגה 49)האופה.48)שם.47)ידים

והן  "הגלוסקים", מ"ה) (שם, המשנה ובלשון ועגולה, יבשה
נקי. לחם פניו 50)ככרות טחים הלחם עריכת לאחר

ידיו  שטובל פעמים במים, הלחם שמטבילים פעמים במים,
שם). (ר"ש הלחם פני בהם וטח לא 51)במים שבהם

מלאכה. כל נעשתה

.èÎÂÌÈ¯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

.éËÚÓ 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

.àéÌÈÏk‰ ˙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,

.áéÈÏk 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
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.âéL¯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 "

.ãé˙˜M‰90Ô˙BÂ ÏbÏ‚· B‡ B„Èa Ì„‡ ‰ÏBcL , «…∆∆∆»»¿»¿«¿«¿≈
dÎB˙Ï91‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ,92‰n‡a93ÔÈÎÏB‰Â ¿»¿««ƒƒ¿»ƒƒ∆»»«»¿¿ƒ

,˙˜Ma ÂÈ„È ÁÈp‰Â ,‰Ó‰a‰ B‡ ˙B˜¯È‰ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«¿»«¿≈»¿ƒƒ«»»«…∆
Ú eÙËLÂ ÌÈn‰ e¯·ÚÂ,‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈ„È Ï ¿»¿««ƒ¿»¿«»»…»¿»¿ƒ»

ÂÈ„È ÏÚ Ô˙B Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L94˙B·B¯˜ ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡Â . ∆¬≈≈»≈«»»¿ƒ»»»¿
ÂÈ„È ÏÚ eÙËL ÌÈn‰ e‡ˆÓpL „Ú ,ÈÏc‰ ˙ÎÈÙLÏƒ¿ƒ««¿ƒ«∆ƒ¿¿««ƒ»¿«»»

.‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ - Ì„‡‰ ˙È˙ ÁkÓƒ…«¿ƒ«»»»»¿»¿ƒ»

הבאר.90) או המעיין שפת שעל חלולה בדלי 91)אבן
הבאר. שבדפנה.92)מן חור בתעלה.93)דרך

והם 94) הדולה כח מהם פסק שכבר ע"א. קז, חולין
מאליהם. נמשכים

.åè‡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.

.æèÂÈ„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

.æé˙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

.çéËÏ115B‡ ˙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
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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.

.èéÂÈ„È ÏË ‡lL ÈÓ ÏÈÎ‡‰Ï ¯eÒ‡121ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , »¿«¬ƒƒ∆…»«»»¿««ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËa ÏÊÏÊÏ ¯eÒ‡Â .ÂÈt CB˙Ï Ô˙B ‡e‰L122. ∆≈¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿ƒ«»»ƒ
¯·c‰ ÏÚ e¯È‰Ê‰Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰a¯‰ ÌÈÈeeˆÂ123. ¿ƒƒ«¿≈ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ««»»

ÂÈ„È ÏËB ,‰i˙L È„k ‡l‡ ÌÈÓ BÏ ÔÈ‡ elÙ‡¬ƒ≈«ƒ∆»¿≈¿ƒ»≈»»
Ô˙ˆ˜Ó ‰˙BLÂ ÏÎB‡ CkŒ¯Á‡Â ,Ô˙ˆ˜Óa124. ¿ƒ¿»»¿««»≈¿∆ƒ¿»»

מכשול"121) תתן לא עור "ולפני משום ע"ב קח, חולין
פ"ח). ברכות יונה' "את 122)('רבינו מ"ו: פ"ה, עדיות

בנטילת  (זלזל) שפקפק חנוך בן אלעזר (את) נידו? מי
ד:. סוטה וראה שלשה 123)ידים". סב:): (שבת שאמרו

והמזלזל  הם... ואלו עניות, לידי האדם את מביאים דברים
האכילו  ראשונים "מים פג:) (יומא אמרו וכן ידים, בנטילת
דברים  לישראל מוכר היה ישראל (פונדקי חזיר". בשר
בא  מבושל, חזיר בשר לנכרים ומוכר ומאכילם, המותרים
נתן  לאכול, כשהסב ידיו נטל שלא וראהו לפונדק ישראל

שם). רש"י חזיר. בשר עקיבא 124)לפניו ברבי "מעשה
משרתו, הגרסי יהושע ר' והיה האסורים, בבית חבוש שהיה
מצאו  אחד יום במדה. מים לו מכניסים היו ויום יום בכל
שמא  מרובים, מימיך היום לו: אמר האסורים, בית שומר
לו  ונתן חציים שפך צריך? אתה האסורים בית לחתור
אתה  אין יהושע! לו: אמר עקיבא, רבי אצל כשבא (חציים,
שאתה  מה אלא לי (שאין בחייך תלויים וחיי אני שזקן יודע
מים  לי תן לו: אמר המאורע, אותו כל לו סח לי)? נותן
ידיך  ליטול מגיעים, אין לשתות לו: אמר ידי, שאטול
מוטב  מיתה. עליהם שחייבים אעשה מה לו: אמר מגיעים?
לא  אמרו: חברי, דעת על אעבור ולא עצמי, מיתת אמות
כא:). (עירובין ידיו" ונטל מים לו שהביא עד כלום טעם
מים, חפני מלא נטלתי "אני סב:): (שבת אמר חסדא ורב

טובה". חפנים מלא השמים) (מן לי ונתנו

.ëÏÎÂ .ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ„È ˙‡ ·bÏ Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»¿«≈∆»»¿««»…«¿»
‡ÓË ÌÁÏ ÏÎB‡k ,ÌÈ„È ·eb ‡Ïa ÏÎB‡‰125ÏÎÂ . »≈¿…ƒ»«ƒ¿≈∆∆»≈¿»

ÛÎ˙Â .C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â ·bÓ ,‰B¯Á‡a ÂÈ„È ÏËBp‰«≈»»»«¬»¿«≈¿««»¿»≈¿≈∆
Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï .ÔBÊn‰ ˙k¯a - ÌÈ„È ˙ÏÈËÏƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿««»…«¿ƒ≈≈∆
ÂÈ„È ÏËBpL ¯Á‡ ÌÈÓ ˙BzLÏ elÙ‡ .¯Á‡ ¯·„a¿»»«≈¬ƒƒ¿«ƒ««∆≈»»

ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·iL „Ú ,¯eÒ‡ ‰B¯Á‡a126. »«¬»»«∆¿»≈ƒ¿««»

בני 125) יאכלו ככה יג): ד, (יחזקאל שנאמר ע"ב. ד, סוטה
"בלא  בגימטריא טמא" "לחמם - טמא לחמם את ישראל
('טור' וכו' מים - לח - "לחמם" מפרשים: ויש ידים". ניגוב

קנח). סי' לנטילת 126)או"ח "תיכף ע"א: מב, ברכות
קדש  ידיכם שאו ב): קלד, (תהלים שנאמר ברכה", ידים
פ"א, ברכות ירושלמי שם: תהלים (מדרש ה' את וברכו
המזון", ברכת ונברך "בואו אמרו: אם הדין וכן ה"א).

ה"ח). (פ"ד, לעיל כמבואר ידיהם, נטלו שלא אע"פ

ה'תשע"ו  טבת ט' שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
על 1) הבוצע דין בסעודה; ישראל חכמי שנהגו מנהגות

האכלים  את מפסידים שאין טובים; ובימים בשבתות הפת
ובעיטה. ביזוי דרך

.àÔlÎÂ ,‰„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,

.á‰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

.âB‡ 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
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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

.ã‰ÓÏL ¯kk Úˆ·Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ21‰˙È‰ Ì‡ . ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿…«ƒ»¿≈»ƒ»¿»
ÁÈpÓ - ÌÈhÁ ÏL ‰Òe¯Ùe ÌÈ¯BÚN ÏL ‰ÓÏL ÌL»¿≈»∆¿ƒ¿»∆ƒƒ«ƒ«

‰Òe¯t CB˙a ‰ÓÏL22Úˆ·iL È„k ,Ô‰ÈzLÓ ÚˆB·e ¿≈»¿¿»≈«ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ¿«
‰ÓÏMÓe ÌÈhÁÓ23·iÁ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa . ≈ƒƒƒ¿≈»¿«»¿»ƒƒ«»

˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ Úˆ·Ï24ÚˆB·e B„Èa Ô‰ÈzL ÏËB - ƒ¿…««¿≈ƒ»≈¿≈∆¿»≈«
Ô‰Ó ˙Á‡25. ««≈∆

ד 21) (ברכות גדולה והפרוסה קטנה השלימה אם ואפילו
ב). עמוד פרוסה 22)לט "מניח התימנים: יד כתב בנוסח

שם. רש"י כלשון השלימה, תחת - שלימה" בתוך
ידי 23) יוצא שמים "וירא אמרו: שם בברכות וחז"ל

פרק 24)שניהם". (שמות שנאמר ב) עמוד קיז דף (שבת
עצמה  שבשבת ומכיוון משנה, לחם לקטו כב): פסוק טז,
המן  משום אלא כיכרות שתי על לבצוע ישראל נתחייבו לא
משנה), לחם שבת בערב ללקוט (הוזהרו בשבת ירד שלא
משנה  בלחם חייב - המן בו ירד שלא כיוון טוב ביום גם
לט  דף ברכות הגאונים" ב"אוצר הובא גאון נטרונאי (רב

ב). אלא 25)עמוד כתוב שלא ב) עמוד קיז דף (שבת
בעלמא. אחיזה שמשמעה משנה, לחם לקטו

.ä„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

.å‰¯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). שאינו 34)מפני
שם). (ברכות לאחד מפסיקים שניים שיהיו בדין

שצריך 35) המאכל שייכנס לוושט", קנה יקדים "שמא
עמוד  ה דף (תענית ויסתכן הקנה לפי הוושט לתוך להיכנס

שם). וברש"י ירושלמי 36)ב א; עמוד מג דף (ברכות
ג)37)שם). הלכה א פרק (ערלה בירושלמי זה כעין

בפניו". להסתכל (מתבייש) בהית חבירו משל "האוכל

.æÔ‰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

.çB„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 דרך
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ידיו 47) שנטל יודעים הכול לאכול, מסובים הם אם אבל
מפני  ידיים נטילת בלי לאכול חשוד אדם אין כי בחוץ,

שם). (יומא הדעת אנינות

.èÈÁ ¯Na ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡48˙t‰ ÏÚ49ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Â , ≈«ƒƒ»»««««¿≈«¬ƒƒ
˙t‰ ÏÚ ‡ÏÓ ÒBk50‰¯Úw‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â , »≈«««¿≈¿ƒ∆«¿»»

˙ta51˙t‰ ˙‡ ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â ,52˙BÎÈ˙Á‰ ˙‡ ‡ÏÂ , ««¿≈¿ƒ∆««¿…∆«¬ƒ
ÌÈ˙ez ÔB‚k ,ÔÈtÏ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ53 ¿…∆»√»ƒ∆≈»∆¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈÒ‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ‡˙e ÌÈ·ÚÂ54CLÓÏ ¯zÓe . «¬»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒÀ»ƒ¿…
ÌÈ˙Á Èz·a ˙B¯Bpˆa ÔÈi‰ ˙‡55Ì‰ÈÙÏ ÔÈ˜¯BÊÂ , ∆««ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜56˙BÓÈa ‡Ï Ï·‡ , ¿»∆¡ƒƒ««»¬»…ƒ

- ÔÈÈa Ô‰È„È ÔÈÏËB ÔÈ‡Â .ÔÈÒ‡ÓpL ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿≈∆¿«ƒ
‚eÊÓ ÔÈa ,ÈÁ ÔÈa57ÔÈÏÎ‡ ¯‡L ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ≈«≈»¿≈≈«¿ƒƒ¿»√»ƒ

‰ËÈÚ·e Èefa C¯c ÔÈ˜LÓe58. «¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»

מבושל.48) תימאס.49)בלתי יישפך 50)שלא שמא
ותימאס. עליה עליה.51)מהכוס המרק יישפך שמא

ידי 52) על הפת תימאס לא ואפילו אוכלין, ביזיון משום
שם). ובתוספות ב עמוד נ דף (ברכות עץ 53)הזריקה פרי

במשנה  ונזכר המשי, לתולעי למאכל נתונים ש"עליו"
ב). משנה א פרק (ברכות 54)(מעשרות רכים והם הואיל

וביזיון,55)שם). הפסד משום כאן ואין טוב, סימן משום
וברש"י). (שם, בכלי הצינור פי בראש אותו שמקבלים לפי

בדרכים.56) טיט שם).57)שאין כמו 58)(ברכות
מאכילין  אין אדם "מאכל ב): עמוד כ דף (תענית שאמרו
בטובה  כבועט ונראה אוכלין, ביזוי משום לבהמה", אותו
ולצורך  שם), (רש"י בעולם הקדושֿברוךֿהוא שהשפיע
"שֹורה  ב): עמוד קח דף (שבת שאמרו כמו מותר, - ֶרפואה
חיים  אורח אברהם (מגן העין" גב על ונותנה ביין פיתו אדם

א). קטן סעיף קעא סימן

.éÔzÏÂ 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

.àéÔÈ„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

.áé‰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 לומר 74)להקדים
לפני. לך ממנו במזוזה,75)לגדול חייב שאינו ואפילו

א). עמוד מז דף (ברכות מדרש ובית כנסת  בית כגון:
זוטא:76) ארץ דרך במסכת שאמרו כמו יציאה, לשעת פרט

רבי  והגאון קודם". הקטן ליציאה קודם, הגדול "לכניסה
יחזקאל  בספר מרומז שזה אמר, מוילנה ז"ל קצנלבוגן שאול
ובצאתם  יבוא בבואם בתוכם והנשיא, י): פסוק מו, (פרק
- יציאה ובשעת קודם, הנשיא - שבכניסה לומר: - יצאו

וילנה). דפוס לברכות (הגהותיו לפניו העם

.âé˙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
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פי zekxa zekld - dad` xtq - zah 'h ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
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.ãéÔÈÈ ÌL ‰È‰ Ì‡79˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ ÒBk ÔÈ‡È·Ó , ƒ»»»«ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈÓNa ÔÈ‡È·Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ÏÚ ¯˙È B‡80˙‡ ÊÁB‡Â , »≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆

BÈÓÈa ÔÈi‰81˙k¯a C¯·Óe ,BÏ‡ÓNa ÌÈÓNa‰ ˙‡Â ««ƒƒƒ¿∆«¿»ƒƒ¿…¿»≈ƒ¿«
ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â .ÔBÊn‰82C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , «»¿««»¿»≈«««ƒ¿««»¿»≈

ÌÈÓNa‰ ÏÚ83‡ˆBiÎÂ ·¯Ú ÔÓL ÌÈÓNa‰ eÈ‰ Ì‡ . ««¿»ƒƒ»«¿»ƒ∆∆»≈¿«≈
LnM‰ L‡¯a BÁË - B·84„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â ; »¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ

˜eMÏ ÌN·Ó ‡ˆÈ ‡lL È„k ,Ï˙k· BÁË ,ÌÎÁ85. »»»«…∆¿≈∆…≈≈¿À»«

המזון 79) ברכת כי אחריו לחזר צריך אינו לו אין אם אבל
ט"ו. הלכה בסמוך כמבואר כוס, טעונה רמז 80)אינה

וריחני  "חמרא ב): עמוד עו דף (יומא התלמוד דברי לזה
בזה  ויש פיקח). עשאוני בושם של והריח (היין פקחין"

המשנה). (מרכבת ברכה של לכוס מצוה שכל 81)הידור
בימין. ברכה בשעת לאחזו רצוי מצוה ששותה 82)דבר

המזון. ברכת הברכה.83)אחרי בשעת בימינו ואוחזם
הוא 84) שגנאי לשוק מבושמות בידיים יצא שלא כדי

ה, פרק דעות הלכות והשווה החשד. מפני חכם לתלמיד
ט. עמוד 85)הלכה מג דף בברכות מקורה זו הלכה כל

ב.

.åè¯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;

.à‡¯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, המלא,3)ברכות ונוסחו ע"א. מד, שם,
אתה  ברוך מ"ח) פ"ו, (שם, לרבינו המשנה בפירוש מובא
 ֿ שאי ומים לחם (כמו וחסרונן רבות נפשות "בורא ה'...
לא  אם (שאפילו שברא מה כל על בלעדם) להתקיים אפשר
בהם  וכיוצא תפוחים כמו בלעדם להתקיים אפשר בראם
חי  אל ברוך לז.) ברכות ('תוספות' בעלמא. לתענוג שהם

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. -

.áÔ‰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

.âÔÏMa 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≈
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: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)

.ãÏÚ C¯·Ó ,Ô˜ÏL - ˜ÏM‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯È¿»∆«¿»¿ƒ»≈¿»»¿»≈«
‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰lL ˜ÏLŒÈÓ26‡e‰Â ;" ≈∆∆∆»∆≈¿ƒ»¬»»¿

ML˙B˜ÏMk ˙B˜ÏM‰ ÈÓÈnL ,Ô‰ÈÓÈÓ ˙BzLÏ Ô˜Ï27 ∆¿»»ƒ¿≈≈∆∆≈≈«¿»«¿»
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ¯Óz L·c .Ô˙BzLÏ Ôk¯cL ÌB˜Óaƒ¿∆«¿»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»¿ƒ»»

Ïk‰L" ‰lÁz28‡ÈˆB‰Â „ia ÔÎÚnL ÌÈ¯Óz Ï·‡ ;" ¿ƒ»∆«…¬»¿»ƒ∆¿»»«»¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ‰qÚ BÓk Ô‡NÚÂ Ô‰lL ÔÈÈÚ¯‚«¿ƒƒ∆»∆«¬»»¿ƒ»¿»≈¬≈∆

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ‰lÁz29ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBq·Ïe " ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿»»««≈≈
.LÏL»

אם 26) אבל בשר, עם בישלם שלא ודוקא ע"א. לט, ברכות
ומברך  עיקר חשוב שבמרק הבשר טעם - הבשר עם בישלם

שם). (הרא"ש שהכל למשקין 27)עליו דומה זה ואין
ה"ב, לעיל שהכל, עליהם שמברך מפירות הנסחטים
טעם  לו יש השלקות ומרק הפרי, טעם לו אין שהמשקה

שם). (הרא"ש ע"א.28)הירק לח, שם.29)ברכות

.äÔÈÏM·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
על 34) משיג ר"ב סי' או"ח וב'טור' באש. הבישול ע"י

הזב  דבש לדין הסוכר דין לדמות שאין רבינו, דברי
מנת  על נטיעתן ועיקר פרי בעצמן הן שהתמרים מתמרים,
כל  כדין ברכתן נשתנית כשנשתנו ולפיכך שהן, כמו לאכלן
אינם  האלו הקנים אבל הפירות, מן הנסחטים המשקין

דבשם  דעת על נטיעתם ועיקר שהם, כמו לאכילה ראויים
העץ". פרי "בורא עליו מברכים לפיכך פריים, וזהו הוא
ה'טור' של בארצו הקנים היו שאילו משיב, והכסףֿמשנה
לאלפים  מהם מוכרים שנמצאים שבמקום כך, טוען היה לא
מי  כשאר מימיהם דין ולכן שהם, כמו למצצם ולרבבות

"שהכל". שברכתם פירות

.åÏ˜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
העץ  מן יוצאים ואינם שלו העלים הם - והקפרס מ"ו).

(הערוך). האדמה מן אלא הפרי.39)עצמו שומר אלא
פריו.40) עיקר והם קטנים ע"א.41)גרגירים לו, ברכות

.æÏt‰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,

.ç‰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 קרום 47)יז), שהעלה

והקריס, כתוב: התימנים ובכת"י חימוצו, מחמת פניו על
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
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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.

.èÌÈ¯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

.é- "‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÚ C¯a≈««≈»ƒ»≈¿ƒ»¬»»
‡ˆÈ61‡Ï - "ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ‰Ó„‡‰ ˙B¯t ÏÚÂ ; »»¿«≈»¬»»≈¿ƒ»≈…
‡ˆÈ62Ïk‰L" C¯a Ì‡ Ìlk ÏÚÂ .63elÙ‡Â ,‡ˆÈ - " »»¿«À»ƒ≈«∆«…»»«¬ƒ

ÔÈi‰ ÏÚÂ ˙t‰ ÏÚ64. «««¿««»ƒ

הוא 61) האדמה פירות ובכלל האדמה, מן יונק האילן שגם
שם). יונה' 'רבינו וכפירוש מ"ב. פ"ו, שאין 62)(ברכות

סימן  נתנו וחז"ל (שם). האילן פירות בכלל האדמה פירות
שאתה  פרי כל אדמה: פרי ואיזהו עץ פרי איזהו בו לידע
- הבאה לשנה פרי ומוציא נשאר העץ של והענף קוטפו,
נשאר  הענף ואין הפרי, את נוטל שאתה וכל העץ. פרי זהו
הוא  האדמה פרי - הבאה לשנה פירות ולהוציא לחזור

מ:). שמסופק 63)(ברכות דבר כל ולפיכך מ"ב. פ"ו, שם,
('הגהות  חובתו ידי ויצא "שהכל" יברך עליו, לברך מה בו

ע"ב.64)מיימוניות'). מ, ברכות

.àé‰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).

.áéel‡‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk68C¯a Ì‡ Ì‰a BÏ ˜tzÒ Ì‡ , »«¿»»≈ƒƒ¿«≈»∆ƒ≈«
‡ÏÂ ‰lÁz· ‡Ï ,C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - C¯· ‡Ï B‡…≈«≈≈¿»≈…«¿ƒ»¿…

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÛBq·69ÒÈÎ‰Â ÁÎL . «ƒ¿≈∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ
ÔÈ˜LÓ eÈ‰ Ì‡ - ‰Î¯· ‡Ïa ÂÈt CB˙Ï ÔÈÏÎ‡70, √»ƒ¿ƒ¿…¿»»ƒ»«¿ƒ

ÔÚÏBa71ÛBqa Ô‰ÈÏÚ C¯·Óe ,72,˙B¯Ù eÈ‰ Ì‡Â . ¿»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»≈
Ô˜¯Ê Ì‡L73Ô˜lÒÓ - ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ez ÔB‚k ,eÒ‡nÈ ∆ƒ¿»»ƒ»¬¿ƒ«¬»ƒ¿«¿»
„Á‡ „ˆÏ74ÔÈ‡ Ì‡Â .ÔÚÏBa CkŒ¯Á‡Â ,C¯·Óe ¿«∆»¿»≈¿««»¿»¿ƒ≈»

„Ú ,ÂÈtÓ ÔËÏBt - ÌÈeÙ‡Â ÌÈÏBt ÔB‚k ,ÔÈÒ‡Óƒ¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ¿»ƒƒ«
Èet ÂÈÙe C¯·iL75.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

.âéÔ‰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

.ãé˙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
הארץ 85)ע"א. "על היין: על שחותם סובר והראב"ד

נוהגים. אנו וכן הגפן". פרי ישראל,86)ועל ארץ של
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הארץ. שבח אלפס'87)להדגיש ('רבינו המזון שבברכת
פ"ו). ברכות למסכת

.åèÏL 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'

.æèÏÚ ÛBqa C¯·Ó - ÔÈÈ ‰˙LÂ ¯Na ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»»¿»»«ƒ¿»≈««
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê89BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ90ÌÈ‡z ÏÎ‡ . ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿»«¿≈ƒ

C¯·Ó - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÒb‡Â ÌÈÁet˙Â ,ÌÈ·Ú B‡¬»ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆¿»≈
,Ïk‰ ˙ÏÏBÎ ‡È‰Â ,LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa«¿»»««≈≈»¿ƒ∆∆«…

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ıÚ‰ ˙B¯t ÔlkL ÈtÓ91. ƒ¿≈∆À»≈»≈¿≈…«≈»∆

שלש.89) נפשות.90)מעין יין 91)בורא ששתה כגון
את  פוטרת היין שעל אחרונה שברכה תפוחים, עמו  ואכל
(דעת  הפירות" ועל הארץ "על בה: וחותם הואיל הפירות,

רח). סי' יוסף' ב'בית הובאה רבינו, בדברי הרשב"א

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מברכים 1) טוב ריח מיני שלושה טוב; ריח על שמברכים

עליהם.

.à‰˜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'

.á¯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

.âÔBÓÒ¯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

.ã- ·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«
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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

.ä- ‰Ó„‡‰ ÔÓ Ì‡ ıÚ‰ ÔÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‡e‰L ¯·c»»∆»≈ƒƒ»≈ƒƒ»¬»»
ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó27B·¯ÚL ÌNa ." ¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ…∆∆≈¿

ÏÎB¯‰28ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ‰a¯‰ ÔÈÈnÓ »≈ƒƒƒ«¿≈¿»≈»»≈ƒ≈
NBa ÏL B˙eÁÏ ÒÎ ."ÌÈÓN·ÔÈÈÓ da LiL ,Ì ¿»ƒƒ¿««¬∆≈∆∆»ƒƒ

ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ‰a¯‰29·LÈ Ì‡ ." «¿≈¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒƒ»«
ÒÎ .˙Á‡ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ÌL»»«À≈¿»≈∆»∆»ƒ¿«

ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk ÏÚ C¯·Ó - ‡ˆÈÂ ÒÎ ,‡ˆÈÂ30. ¿»»ƒ¿«¿»»¿»≈«»««»»«

מג.).27) לברכות ('תוספות' מקוצי משה הרב דעת וכן
(שיר 28) רוכל אבקת מלשון: נשים, ותמרוקי בשמים מוכר

ו). ג, לא 29)השירים אם אבל להריח, ונתכוין שנכנס
לאו"ח  (ט"ז מברך אינו - ממילא לו בא שהריח אלא נתכוין,

א). ס"ק ריז בדעתו 30)סי' היה כשלא ע"א. נג, ברכות
שנית, מברך אינו מיד לחזור דעתו אם אבל מיד, לחזור

דעתו. הסיח שלא מפני

.åÌÈn‰ 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

.æel‡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

.ç‰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'

.è‰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.
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בידך  ידבק ולא משום: בהנאה, שאסורים ע"ז של כבשמים
בפירושו  רבינו לשון יח) יג, (דברים החרם מן מאומה

מ"ו. פ"ח, נג.).47)לברכות (ברכות הוא ממסיבתם שמא
מגומרים.48) בגדים של או מתים של בשמים כגון
בני 49) רוב אחרי בריח שהולכים הקודם, מהדין מקורו

בשמים  בריח המותרים בשמים של ריח נתערב ואם העיר,
בטלה  אינה ע"ז שהרי הרוב, אחר בו הולכים אין - ע"ז של
כלֿשכן  אסור, - להריח ואפילו עד.) (ע"ז באלף אפילו

רבינו: שהדגיש וזה ÂÈÏÚלברך, ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡˘ ÁÈ¯·:כלומר ,
Î¯·Ó‰ריח ¯ÂËÙ‰ אבל בהם, וכיוצא מגומרים כלים כגון

רוקח'). ('מעשה ברוב בטל אינו בו" להריח "שאסור ריח
הנאה" "ברכת ממין הברכות כל נגמרו זה פרק גמר עם
דברים  עוד שישנם להעיר ויש ה"ד). פ"א, לעיל (ראה
קול  ושמיעת מאור כגון עליהם, מברכים ואין מהם שנהנים
אין  וכן משה') ('מטה ממש בהם שאין מפני והטעם, ערב.
אברהם' ('מגן לגוף נכנסת שאינה מפני הרחיצה על מברכים
טבק  עישון של דינו מה לעיין יש ועדיין א). ס"ק רטז סי'
הוא  אם אותו, ופולטים וחוזרים הפה לתוך העשן ששואבים
ס"ו), רי סי' (או"ח ברכה צריך שאינו ופולט" ל"טועם דומה
הגוף  שגם עישון כלֿשכן עליו, שמברכים טוב כריח דינו או
ושתו, אכלו כאילו ממנו שבעים אנשים שהרבה ממנו, נהנה
רוקח' וב'מעשה ט). ס"ק רי סי' אברהם' ('מגן עיון וצריך
דרך  שהנאתו טוב, ריח המריח לדין דומה זה "שאין השיב,
בעישון  אבל לאכול, - הפה כחוש הריח, חוש שהוא האף
האף  הנאת כאן ואין אכילה, זו שאין הפה, הנאת כאן אין
בידך, הרופפת הלכה כל דבר: סוף האף, דרך שואף שאינו
שמענו  ולא ראינו לא ומעולם העולם, מנהג מה וראה צא

העישון". על שיברך מי

ה'תשע"ו  טבת י' שלישי יום

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

.à˙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

.áB¯·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
כמו 11) מהלב, שנשכח מפני ב) עמוד נח דף (ברכות

(רבינו  חודש עשר שנים לאחר הלב מן משתכח שהמת
אכלו.12)יונה). שלא פי על מ 13)אף דף (עירובין

האכילה  בשעת אלא לברך שלא נוהגים ואנו ב) עמוד
ג). סעיף רכ"ה סימן חיים אורח ערוך (שולחן

.â‰·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 - ומצטער 16)הטוב הואיל

ה' אתה צדיק הכתוב: שם על הדין את להצדיק לו יש בה
קל"ז). פסוק קיט, פרק (תהילים משפטיך "בכל 17)וישר

בין  ה) משנה ט, פרק (ברכות לך" מודד שהוא ומידה מידה
פורענות. מידת בין טובה בפירושו 18)מידה ורבינו

בתחילתם  נראים רבים דברים שיש "לפי יאמר: שם למשנה
למשכיל  ראוי אין כן ועל רבה, רעה אחריתם ויהיה טובים
יודע  שאינו מפני גדולה, צרה עליו כשתבוא להשתומם

סופה".

.ã- ‰·BË ‰ÚeÓL ÚÓML B‡ ‰·BË ÂÈÏ‡ ‰ÚÈb‰ƒƒ»≈»»∆»«¿»»
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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

.äC¯·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

.åÏÚ ÌÈn‰ ‰a¯iMÓ ?ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿»¿ƒ««¿»ƒƒ∆ƒ¿∆««ƒ«
,ÌÈn‰ ÈtŒÏÚ ¯Ën‰ ÔÓ ˙BÚeaÚ·‡ eÏÚÈÂ ,ı¯‡‰»»∆¿«¬¬«¿ƒ«»»«¿≈««ƒ

‰Ê ˙‡¯˜Ï ‰Ê ˙BÚeaÚ·‡‰ eÎÏÈÂ23. ¿≈¿»¬«¿∆ƒ¿«∆

"משיצא 23) שם: התלמוד ולשון ב) עמוד ו דף (תענית
יוצאת  נופלת שכשהטיפה כך כל שירדו כלה", לקראת חתן
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

.æe‰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).

.çLe·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

.èŒÌÈ 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»«∆¿≈
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ÏkÓ ¯˜Úz Ck ,‰Ê ÌB˜nÓ z¯˜ÚL ÌLk :Ô‰ÈzLaƒ¿≈∆¿≈∆»«¿»ƒ»∆»«¬…ƒ»
E„·ÚÏ Ì‰È„·BÚ ·Ï ·ÈL˙Â ,˙BÓB˜Ó47. ¿¿»ƒ≈¿≈∆¿»¿∆

ממצרים.39) בצאתם ישראל בו בו 40)שעברו שעברו
יז). פסוק ג, פרק (יהושע יהושע בימי בחרבה ישראל

פסוק 41) יח, פרק (שמות שנאמר א), עמוד נד דף (ברכות
הרי  - וגו' אתכם הציל אשר ה' ברוך יתרו ויאמר י):

הנס. על הרי"ף).42)שמברכים וכגירסת שם, (ברכות
מברכים  יריכו יוצאי שכל הוסיפו מיימוניות" וב"הגהות
הנס. באותו שייכים שכולם לאבותינו, נס שעשה

ו).43) פרק (דניאל ממנו וניצול דניאל בו שהושלך
איננה.44) הפיסקא כל התימנים יד בכתב ג). פרק (שם,
הואיל 45) עליו מברכים יחידים של נס שזה פי על ואף

ט, פרק ברכות (ירושלמי ברבים שמים שם בו ונתקדש
א). ואין 46)הלכה מהם. להיפרע וממתין אפו שמאריך

ורואים  ביניהם שרויים שאנו לפי זו, ברכה לברך רגילים אנו
יום  משלושים כשרואה אלא החיוב ואין וכו' יום בכל
(הגהות  ט"ו הלכה בסמוך כמבואר יום, לשלושים
רכד  סימן חיים לאורח הרמ"א הגהות וראה מיימוניות,

א). פסוק 47)סעיף ג, פרק (צפניה ככתוב שם), (ברכות
בשם  כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי ט):
א) הלכה ט, פרק (ברכות ובירושלמי אחד. שכם לעבדו ה'

תקווה. לו יש חי שאדם זמן כל זה: על אמרו

.éÔ·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

.àéÌ‡ - „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

.áéÈLek‰ ˙‡ ‰‡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

.âé¯˙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
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.ãéÛÚÊa 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

.åè˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ75ÏÚÂ ÌÈni‰ ÏÚ , «∆»ƒ¿««¿»«««ƒ¿«
˙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

.æèÔÚa ˙L˜ ‰‡B¯‰'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - »∆∆∆∆»»¿»≈»«»
˙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
 ֿ הקדוש זרועות על הנישאים לישראל תפארה סמל משמש
מו, פרק (ישעיה הכתוב כלשן מבטן צאתם מיני ברוךֿהוא

ג). הלבנה.89)פסוק לחדשי המונים ישראל
ב"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

.æéÏÚ 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»»

(91 ֿ שהקדוש מפני ד פרק לברכות יונה רבינו וכתב (שם)
ידי  על הוא נראה לעין נראה שאינו פי על אף ברוךֿהוא
מתגלה  הוא הלבנה בחידוש וגם וכו' ונפלאותיו גבורותיו

פניו. קיבלנו כאילו זה והרי אדם שישה 92)לבני יום ולא
מתמלאת  יום עשר חמישה שעברו שאחרי בכלל עשר
מא  דף (סנהדרין היא וישנה וחסור הלוך והולכת פגימתה

ב). לברך 93)עמוד לא נוהגים ואנו עיגולה. שיתמלא
מיום  לעת מעת ימים [=שבעה] שלושה שיעברו עד עליה
(פרק  סופרים ובמסכת תכו) סימן חיים לאורח (ט"ז מולדה
כשהוא  שבת במוצאי אלא הירח על מברכים "אין שנינו: כ)

נאים". ובכלים מבושם,

.çéÔÒÈ ˙Ùe˜z ÌBÈa ‰nÁ‰ ˙‡ ‰‡B¯‰94˙lÁz ÏL »∆∆««»¿¿«ƒ»∆¿ƒ«
‰Ùe˜z‰L ,‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰BÓL ÏL ¯BÊÁn‰««¬∆¿∆¿∆¿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¿≈
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‰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
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).

.èéÔ·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).

.ë¯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

.àëÌc 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

.áë'‰ EÈÙlÓ 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‡106Œ¯Á‡Â „„Ó .‰Ê ≈»«≈«¿»»ƒ¿ƒ∆»«¿««
‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ - ÌÈÓÁ¯ Lwa Ck107˜ÚBv‰ ÏÎÂ . »ƒ≈«¬ƒ¬≈¿ƒ«»¿¿»«≈

¯·ÚLÏ108‡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...
(לשון  באסמיך" הברכה את אתך ה' יצו ח)): פסוק כח,

רש"י). בא 108)גנזים, שהיה כגון היה, שכבר מה על
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

.âëEÈÙlÓ 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,

.ãëÈ‡ ‰„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
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.äëC¯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

.åë„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

.àÌ˙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

.á„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
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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,

.â‰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

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

.ã‰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'

.äÔÈ„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

.å¯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

.æ˙ÏÈ·Ë ‡l‡ ,d˙iNÚ ¯Á‡ ÔÈÎ¯·nL ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»∆¿»¿ƒ««¬ƒ»»∆»¿ƒ«
¯b‰32eLc˜ ¯L‡" ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,„·Ïa «≈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

.çC¯·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.

.èÔÓÊÏ 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¿»
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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
(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

.éd˙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)

.àéÔÈa ,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"

.áé;"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

.âé˙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).

.ãé‰˙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

.åè,"·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
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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'

.æè‚‰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««≈
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,
 ֿ ראש שהיום לפרסם כדי תיקנוה, בברכה חדשים בראשי
בראשֿחודש  גם הלל קריאת על לברך נוהגים ואנו חודש.
תצ). תכב; סי' או"ח שו"ע (ראה פסח בחולֿהמועד וגם

הסוכות 74) חג של השמיני ביום בסוכה הישיבה כגון
סוכה  הל' (השווה שמיני ספק שביעי ספק שהוא בגולה,
וטעון  - חיה ספק שהוא כוי של דמו כיסוי וכן ה"יג), פ"ו,
וראה  ע"א. מז, סוכה כיסוי. טעון ואינו - בהמה ספק כיסוי,

רבינו"). "תשובות שלא 75)במוספנו ע"א. לג, ברכות
לשוא". אלהיך ה' שם את תשא "לא על יעבור

אדם 76) "עתיד אמרו: ה"יב) פ"ד, (קידושין וב'ירושלמי'
משום  אכל", ולא עינו שראתה כל על וחשבון דין ליתן
אלו  מינים שברא ה' את ולהודות לברך לבו נותן שאינו

שם). משה', ('פני אדם בני בהם להחיות

zFklddlin ¦§¦¨
˙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.

.à˙¯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·¿«¿≈∆

קיימוה.2) לא זוכה 3)אם הנפש אין וכן זמנו, לפני שימות
ה"א). (פ"ח, תשובה בהל' כמבואר הבא, העולם לחיי

וימל 4) ד): כא, (בראשית שנאמר ע"א. כט, קידושין
בנו. יצחק את הכנענים.5)אברהם לעבדיו זה 6)האדון

ברשות  וילדה שנתעברה - כנענית שפחה - לאמו שנולד
ה"ג.7)ישראל. בסמוך כמבואר הגויים, מן האדון שקנהו

וגו'.8) הנפש ונכרתה ימול... לא אשר זכר וערל ככתוב:
המול9) שנאמר: ע"א. כט, ÏÎקידושין ÌÎÏ זה הרי זכר,

הדין. לבית מיוחד ציווי

.áBzÚcÓ ‡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 לומר,11)רבן רבינו דקדק
שהוא  בפלוני ידעו ולא הרגישו שלא מביתֿהדין "נתעלם
שביתֿדין  יתכן לא כי ביתֿדין", "עבר לומר אין אבל ערל,

לעשות. עליהם המוטלת מצוה על במזיד השווה 12)יעבור
ו). משנה י"ט, פרק (שבת המשנה" ב"פירוש רבינו דברי

זמנו.13) לפני הבא,14)למות עולם מחיי נפשו תכרת ואז
בידו  שהרי כרת, בחיוב הוא אין - חי שהוא עוד כל אבל
תורה: שכתבה הוא המצוה. את ולקיים עצמו ולמול לתקן

אשר זכר ÏÂÓÈוערל ‡Ï לא "מל" לא אשר - ונכרתה ...
המצוה  ימיו שכל לומר עתיד, בלשון "ימול" לא אלא נאמר,
שאין  מותו לאחר אלא עליו חל כרת עונש ואין עליו מוטלת
הוא  ולדעתו חולק, והראב"ד ספר'). ('קרית לתקן בידו עוד
הוא  מל שלא יום בכל שהרי כרת, בחיוב יום כל עומד

מהחיוב. נפטר מל שאם אלא בוראו, מצות מבטל

.âÏ‡¯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 "מקנת 16)הוא הנקרא הוא
יב). יז, (בראשית הכתוב כלשון ע"ב.17)כסף", קלה, שבת

"ובן אומר: אחד כתוב שם: רש"י של ÌÈÓÈוכהסברו ˙ÂÓ˘
אחד ÌÎÏימול וכתוב וגו' כסף" ומקנת בית יליד זכר כל

מפורש  ולא כספך", ומקנת ביתך יליד ימול "המול אומר:
שנולד  לישראל, הדומה שכל ומסתבר ימים? לשמונה בו
וכל  "לכם". דומה הוא שהרי לשמונה, נימול ישראל בבית
אתה  ואין לישראל דומה אינו שנולד, אחרי רבו שקנהו עבד
ימול" "המול אלא לכם" ימול ימים שמנת "ובן בו קורא

נימול. הוא קנייתו ביום וגו'

.ãBÓLÏ 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 חידוש 21)ימים לומר רבינו נתכוין כאן

בלבד  העובר את אלא קנה לא מתחילה שאפילו גדול, יותר
את  גם וקנה נמלך שבינתיים אלא אמו, את לקנות חשב ולא
אלא  כסף" כ"מקנת נידון העובר אין שילדתו, טרם אמו

לפני  נקנתה ואמו הואיל לשמונה, ונימול בית" כ"יליד
שבת  במס' השנויה ברייתא מתוך רבינו למד זה וכל לידתו.

מילה. הל' רבינו" "תשובות במוספנו וראה ע"ב. קלה,

.ä‰È¯aÚÏ ‰ÁÙL Á˜Ï22˙ÓŒÏÚ ‰ÁÙL Á˜lL B‡ , »«ƒ¿»¿À»∆»∆»«ƒ¿»«¿»
˙e„·Ú ÌLÏ dÏÈaË‰Ï ‡lL23„ÏBpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ∆…¿«¿ƒ»¿≈«¿««ƒ∆«

B˙eL¯a24,‰f‰ „ÏBp‰ È¯‰L ,„ÏBpL ÌBia ÏBn , ƒ¿ƒ«∆«∆¬≈«»«∆
e‰˜ ÌBi‰ el‡Îe Bc·Ï ÛÒk ˙˜Ó ‡e‰ el‡k25, ¿ƒƒ¿«∆∆¿«¿ƒ«»»

˙eÁÙL ÏÏÎa Bn‡ ÔÈ‡L26Ôa‰ ‰È‰iL È„k ,Ï‡¯NÈ ∆≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿∆«≈
˙Èa „ÈÏÈ27Bn‡ ‰Ï·Ë Ì‡Â .28È¯‰ - ‰„ÏiL ¯Á‡ ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»ƒ««∆»¿»¬≈

‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê29. ∆ƒƒ¿»

דומה 22) זה ואין בוולדותיה, אלא האם בגוף חלק לו שאין
אלא 23)ל"לכם". ישראלית, כאשה במצוות חייבת שתהיה

מצוות. עול עליה ואין שהיתה כמו גויה והיה 24)תשאר
לשמונה. הנימול בית" "יליד כדין לידון אחרי 25)ראוי

ועבודתה,26)לידתו. השפחה שירות מופשט, שם - שפחּות
לשפחּות  בתו את מוכר אדם שאין "כשם אישות, - והפכה

יח.). (קידושין אישּות" בית"27)אחר "יליד נקרא אינו כי
הקנויה  השפחה לאמו ישראל ברשות שנולד עבד אלא

שם). (שבת, לידתו לפני והרי 28)לישראל עבדות, לשם
ישראל. שפחּות בכלל הדין 29)היא על רק מוסב זה

כי  להטבילה, שלא עלֿמנת שפחה שלקח מי על האחרון
בית" "יליד כדין לעשות לידתו לאחר הטבילה מועילה אז
שהתנה  התנאי נתבטל והטבילה הואיל כי לשמונה, להמול
ליו"ד  (ט"ז תנאי בלא האם קנה כאילו זה והרי מתחילה,
אפילו  לעובריה" שפחה ב"לקח אבל ג). ס"ק רסז, סי'
הואיל  מועיל, זה אין - שילדה אחרי עבדות לשם הטבילה
כ"מקנת  הוא הרי לרבו, קנויה אמו היתה לא שנולד ובשעה

(כסףֿמשנה). לידתו ביום ונימול בעלמא כסף"

.åÏBÓÏ „·Ú‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,Ì"ekÚ‰ ÔÓ ÏB„b „·Ú Á˜Ï»«∆∆»ƒ»«¿…»»»∆∆ƒ
ÔÈÏbÏ‚Ó -30¯NÚŒÌÈL Ïk BnÚ,ÔkŒÏÚ ¯˙È ;L„Á ¿«¿¿ƒƒ»¿≈»»…∆»≈«≈

Ï¯Ú ‡e‰Lk BÓi˜Ï ¯eÒ‡31B¯ÎBÓe ¯ÊBÁ ‡l‡ , »¿«¿¿∆»≈∆»≈¿
Ba¯ Ïˆ‡ ‡e‰Â ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .Ì"ekÚÏ¿«¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»¿≈∆«
,Ï¯Ú ‡e‰Â BÓi˜Ï ¯zÓ - B˙B‡ ÏeÓÈ ‡lL ,Ì"ekÚ‰»«∆…»À»¿«¿¿»≈
Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜iL „·Ï·e32 ƒ¿«∆¿«≈»»∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«

·LBz ¯‚k ‰È‰ÈÂ33˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿∆¿≈»¬»ƒ…ƒ≈»»∆«ƒ¿
„iÓ ‚¯‰È -34·LBz ¯b ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .35ÔÓÊa ‡l‡ ≈»≈ƒ»¿≈¿«¿ƒ≈»∆»ƒ¿«

‚‰B Ï·Bi‰L36. ∆«≈≈

מח:).30) (יבמות להמול שיתרצה עליו להשפיע משתדלים
(בראשית 31) עבדיו את למול לאברהם הקב"ה שציוה לפי

שם). ('תוספות' ערלים לקיימם לנו אסור יג) והן:32)יז,
גזל, עריות, גילוי דמים, שפיכות השם, ברכת זרה , עבודה

החי. מן ואבר מצוות 33)דינים שבע עליו שקיבל גוי זה
לפי  תושב? שמו נקרא "ולמה טבל. ולא מל ולא נח, בני
רבינו  (מלשון ישראל" בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר
ה"ו). פ"י, ע"ז הל' וראה ה"ז. פ"יד, ביאה איסורי הל'

כג,34) (שמות שנאמר משום בינינו, להניחם לנו שאסור
משה  נצטוה "וכן לי. אותך יחטיאו פן בארצך ישבו לא לג):
מצוות  לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה, מפי רבינו
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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,

.æ‰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 העור 40)כנפי לו שאין
ה"ב). פ"ב, לקמן (ראה העטרה את שחוששים 41)המחפה

ואינו  - בבשר נדבק שהעור - היא כבושה ערלה שמא אנו
רבינו, לפסק מקור למצוא מתלבט הכסףֿמשנה מרן ניכר.
כי  ברית, דם ממנו להטיף צריך מהול כשהוא שנתגייר שגר
ולא  תנאים מחלוקת בזה יש ע"א, קלה, דף שבת במס'
מו  פ' ב"ר במדרש אולם מי, כדברי הלכה שם הכריעו
לא  אומר: הגלילי יוסי רבי של בנו אלעזר "רבי אמרו:

ע  וב"ה ב"ש שנתגייר נחלקו (גר זה ועל מהול) (שנולד זה ל
מה  על ברית. דם ממנו להטיף צריך שהוא מהול) כשהוא
בשבת, שלו שמיני יום וחל מהול שנולד מי על נחלקו,
אין  אומרים וב"ה השבת, את עליו מחללים אומרים שב"ש

יצחק: רבי אמר ‰˙ÈÓÏ„מחללים. È¯·„Î ‰ÎÏ‰ רבי (הוא "
דם  מהול מגר להטיף שצריך מודים שהכל הרי אלעזר).

ו). ס"ק רסג, סי' ליו"ד הגר"א (ביאורי אע"פ 42)ברית
ה"יא. בסמוך כמבואר השבת, את עליו מחללים שאין

והוצי 43) הדופן את וקרעו בלדתו קשתה שם,שאמו דרך או
אומרים  אנו אין לידה, טומאת עליו טמאה אמו שאין ואע"פ
(שבת  האומר אחד חכם כדעת לשמונה, נימול יהא שלא
וגו' ימים" שבעת "וטמאה בו: קורא אתה שאין מי קלה.):
ימול  השמיני וביום הסמוך: הפסוק את בו קורא אתה אין
שם. עליו החולקים כחכמים הלכה אלא בֿג) יב, (ויקרא

(רש"י,44) גידים שני אומרים: ויש זה. על זה עורות שני
קלה:). את 46)הערלות.45)שבת דוחה מילתן שאין אע"פ

זה  אין כי בשמיני זמנן בחול ה"יא, בסמוך כמבואר השבת.
קלה:). (שבת בזה תלוי

.çLÓM‰ ˙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 אלא 48)הוא לי "אין ע"ב: עב, יבמות
נימול  לרבות מניין ביום, אלא נימול שאין לשמיני נימול
מיותרת  וי"ו "וביום" לומר: תלמוד וכו'? לעשרה לתשעה

ביום. אלא נימולים שאין הנימולים כל מגילה 49)לרבות
לפי  אלא יום, נחשב השחר מעלות ההלכה, שמצד ע"א. כ,
הנץ  עד להמתין לכתחילה צריכים בו בקיאים הכל שאין

שם). (רש"י (בראשית 50)החמה שנאמר ע"א. ד, פסחים
ג): בבוקר.ÌÎ˘ÈÂכב, אברהם

.è˙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: המפורש )53בשמיני, צרעת, נגע

ב). יג, (ויקרא השמר 54)בתורה ח): כד, (דברים שנאמר
שנאמר  מקום וכל וגו'. ולעשות לשמור... הצרעת בנגע
תקוץ  שלא הזהר כלומר: תעשה', 'לא אלא אינו "השמר"

מילה.55)הבהרת. מצות ושם 56)של ע"ב. קלב, שבת
שכן  ו'עשה', תעשה' 'לא בה יש בהרת שקציצת הוכיחו
מצותֿעשה, היא הכהנים" אתכם יורו אשר ככל "ולעשות
במילה: שכתוב מפני שתיהן, דוחה מילה מצות זאת ובכל

שגם ·˘¯"ימול בהרת", שם שיש ואפילו "בשר - ערלתו"
בהרת. במקום לרבות ונדרשת היא, מיותרת "בשר" תיבת

.é˙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 מחלוקת 59)לשם כי

לאחד, או לשמונה נימול אם קלה:) (שבת בגמרא היא
בו  הולכים אנו מי, כדברי הלכה הוכרעה ולא והואיל
שמא  - שמיני יום לפני אותו מלים אין מספק: לחומרא
עליו  מחללים ואין לשמונה, נימול האומר כדעת הלכה
והרי  לאחד, נימול האומר כדעת הלכה שמא - מספק השבת
ביום  אלא אותו מלים אין לפיכך בזמנה. שלא מילה זו
ס"ק  רסז, סי' ליו"ד (ש"ך ללידתו תשיעי יום שהוא ראשון
שילדה, קודם אמו טבלה שלא כסף" ל"מקנת והואֿהדין ז).
את  דוחה אינה ה"ד, לעיל כמבואר לשמונה שנימול שאע"פ
רסז  סי' יו"ד בשו"ע מבואר וכן כאן. האמור מטעם השבת
ב'דרכי  הובאה ירוחם רבינו שדעת להעיר וכדאי ב. סעיף
בשום  שבת דוחה עבדים מילת שאין רסז, סי' יו"ד משה'
מילה  הותרה לא כי לידתו, לפני אמו טבלה אפילו פנים

בישראל. אלא בשבת

.àéL„Áa „ÏBpL ÈÓe ,Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË»̃»∆«¿∆»ƒ∆««…∆
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צז dlin zekld - zah 'i iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 בשבת 61)טוב לטלטלו ואסור כאבן, הוא והרי

מצוה. מילתו טומאת 62)שאין עליו טמאה אמו שאין
בביאורנו. ה"ז לעיל וראה הם,63)לידה, ספקות אלה כל כי

מילה, וצריך כבושה ערלתו שמא ספק מהול, כשהוא נולד
ספק  אנדרוגינוס, מילה. צריך ואינו כלל ערלה לו אין שמא
ודאי, ערלתו - "ערלתו" אמרה והתורה נקבה, ספק זכר
של  ערלתו משמע, "ערלתו" כי ספק, ולא השבת את דוחה
הוא  ספק הרי - ערלות שתי לו שיש מי אחר. של ולא זה
ערלה  אינה מהן ואיזו בשמיני, ומצותה ערלה מהן איזו
שמונה  בן מספק. שבת דוחים ואין "ערלתו" בכלל ואינה
בשבת. לטלטלו ואסור הוא כמת שהרי מצוה, מילתו אין
הכלל: ע"פ לשמונה נימול אם בכלל ספק יש דופן, יוצא
ולפיכך  לשמונה" נימול אין לידה, טמאה אמו שאין "כל
דוחה  מילתו אין אבל בשמיני, שנימול לחומרא בו הולכים
טומטום  של דינו הזכיר לא שרבינו להעיר וראוי השבת. את
ימים  שמונה לפני שנקרע ונקבות) זכרות סימני לו (אין
בדברי  יוסף' ה'בית ולדעת בשבת. נימול אם זכר, ונמצא
(בבאֿבתרא  הש"ס סוגיית פי על בשבת, נימול - רבינו
לידה", משעת "זכר שיהא זה על מקפידים אנו אין כי קכז.)

ס"י. רסו, סי' ביו"ד ההלכה נפסקה וכך

.áé˙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»≈

בינונים,64) כוכבים שלשה שיראו עד החמה משתשקע
הל' רבינו (לשון מקום" בכל השמשות בין הנקרא הזמן הוא
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.

.âéÈÈÓM‰ 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, אותו 69)יבמות מלים אין ולפיכך
שנשתהה 70)בשבת. אלא הוא שבעה שבן לחיות, שראוי
חייב 71)(שם). וההורגו בשבת, הגל את עליו שמפקחים

פוטר  הוא וכן ה"ו). פ"ב, רוצח הל' (ראה רוצח משום עליו
פ"א, יבום הל' (ראה הייבום ומן החליצה מן אביו נשי את

ועוד). ה"ה

.ãé„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 עושה 75)שמבואר משום עליו חייב שאין
בשבת. משום 76)חבורה עליו חייב שאין כמת, הוא והרי

הוא  שהרי לטלטלו, שאסור ואע"פ קלו.) (שבת בשבת חובל
ובמקום  מדרבנן, אלא התורה מן אינו טלטול איסור כאבן,
בו  אין שאז שמונה בן בוודאי כן לא התירו, מצוה ספק
איסור  משום בשבת אותו מלים אין מצוה, ספק אפילו
הרב  דעת עלֿפי זו, הלכה ביאור לצורך. שלא טלטול
רבינו, בדברי ה"ה) פ"א, יבום בהל' (הובאה משנה' ה'מגיד

משנה'. ה'מגיד דברי בהבנת משנה' ה'כסף של וכפירושו

.åèÔÈa 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 יוםֿטוב 79)שאינו כי
לט) כג, (ויקרא שבתון הראשון ביום מצותֿעשה: בו יש
ואין  תעשו, לא עבודה מלאכת כל לאֿתעשה: ומצות
(שבת  ו'עשה' 'לאֿתעשה' דוחה מילה של מצותֿעשה

לא 80)קלג.). לארץ חוץ בני כי ספק, משום אלא שאינו
את  שקדשו (בזמן החודש של המדוייקת קביעותו את ידעו
בקביעות  שידעו ישראל ובארץ הראיה), ע"פ החודש
אין  כיום וכן יוםֿטוב. בלבד אחד יום אלא עשו לא החודש
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בקביעות  אנו בקיאים כי ישראל, בארץ שני' 'יוםֿטוב
כיום  הם שבקיאים אףֿעלֿפי לארץ חוץ ובני החודש,
 ֿ ימים שני עושים אין ישראל, ארץ כבני החודש בקביעות

בידיהם. אבותיהם מנהג משום אלא ימים 81)טובים שני כי
הם  ארוך אחד וכיום להם, אחת קדושה ראשֿהשנה של
ימים, שני אותו עושים אנו ישראל בארץ ואפילו חשובים,
נמצא  ה"זֿח. פ"ה, החדש קידוש בהל' יפה מבואר והטעם
ולשנים  עשר לאחד לעשרה, לתשעה, לשמונה, נימול שקטן
נימול  השמשות, בין נולד לשמונה. כדרכו, כיצד? עשר,
לעשרה  נימול שבת, ערב של השמשות בין לתשעה.
הוא, תשיעי יום שמא הבאה, בשבת למולו (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

.æè‡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,

.æéÔÈÏÓ 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 בין 89)שיתאסף מצוי דמו כל שעכשיו

וברש"י  קלד. (שבת דמו כל יצא וכשימולוהו לבשר, עור
לכרכי  הלכתי אחת פעם נתן, רבי "אמר שם: ומסופר שם).
ומת, שני ומת, ראשון בנה שמלה לפני אשה ובאת הים,
לה, אמרתי אדום. שהוא ראיתיו לפני, הביאתו שלישי
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

.çé‰ÏnL ‰M‡91˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÔBL‡¯ da ƒ»∆»»¿»ƒ≈≈¬«
˙‡ ‰ÏÈLÎ‰L ,‰ÏÈÓ,ÈM‰ ˙‡ ‰ÏÓ ÔÎÂ ;BÁk ƒ»∆ƒ¿ƒ»∆…¿≈»»∆«≈ƒ

ÔÈa ,ÔBL‡¯‰ dÏÚaÓ ÔÈa - ‰ÏÈÓ ˙ÓÁÓ ˙Óe≈≈¬«ƒ»≈ƒ«¿»»ƒ≈
ÈLÈÏM‰ ˙‡ ÏeÓÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÈM‰ dÏÚaÓ92 ƒ«¿»«≈ƒ¬≈∆…»∆«¿ƒƒ

˜fÁ˙ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ ‡l‡ ,BpÓÊaƒ¿«∆»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈
,ÈÏÁ ÌeL Ba ÔÈ‡L „ÏÂ ‡l‡ ,ÔÈÏÓ ÔÈ‡ .BÁk…≈»ƒ∆»»»∆≈…ƒ

Ïk‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˙kqL93ÏeÓÏ ¯LÙ‡Â ; ∆«»«¿»»∆«…¿∆¿»»
˙Á‡ LÙ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï¿««¿«¿ƒ∆¿»¿«¬ƒ∆∆««

.ÌÏBÚÏ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿»

אותו.91) מלה עצמה שהיא ולא למול, בנה שנתנה
מתים 92) שבניה זו אשה הוחזקה כי ע"ב. סד, יבמות

באשה  אלא קפידא שאין משמע רבינו מדברי מילה. מחמת
והדם  רופף, שדמה למשפחתה אנו חוששים כי בניה, שמתו
לא.) (נדה חז"ל כמאמר האשה, מחלק הוא בוולד הנוצר
מזרעת  אמו ואמו... ואביו הקב"ה, באדם, שותפים שלשה
בניו  שני לו שמתו איש אבל וכו', ודם בשר שממנו אודם
ומלים  לו, חוששים אין נשים משתי נולדו אם מילה, מחמת
יוסף' ב'בית (הובא מנוח רבינו דעת אבל השלישי, בנו את
סכנת  בספק להקל ואין חוששים, באיש שגם רסג) סי' יו"ד
ב). סעיף רסג, סי' (יו"ד בשו"ע ההלכה נפסקה וכך נפשות.

(הובא 93) גאון נחשון רב כתב ה"ג. פ"ב שבת הל' ראה
להיות  שיגיע קודם שמת תינוק פ"ג): קטן למועד ברא"ש
ממנו  חרפתו להסיר קברו, על אותו מלים ימים, שמונה בן
שם  לו וקוראים מילתו, על מברכין ואין בערלתו, יקבר שלא
ותהיה  המתים בתחיית ויחיה השמים מן שירחמוהו לזכר
ה  סעיף רסג, סי' יו"ד (וראה אביו את להכיר דיעה בו
"קטן  קי:): (סנהדרין התלמוד דברי לזה וסמך שם) בהגהה

(הגר"א). שנימול" משעה הבא? לעולם בא מאימתי

ה'תשע"ו  טבת י"א רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) מילה מכשירי מוהלים; כיצד למול; הכשרים הם מי

טוב. ויום שבת דוחים

.àÏ¯Ú elÙ‡Â .ÏeÓÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰2„·ÚÂ3‰M‡Â4 «…¿≈ƒ»«¬ƒ»≈¿∆∆¿ƒ»
ÔË˜Â5LÈ‡ ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔÈÏÓ6Ì"ekÚ Ï·‡ . ¿»»»ƒƒ¿∆≈»ƒ¬»«
‡Ï7ÏÏk ÏeÓÈ8ÏeÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÓ Ì‡Â . …»¿»¿ƒ»≈»ƒ«¬…¿»
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‰iL9¯ˆa elÙ‡Â ,ÔÈÏÓ Ïk·e .10ÏÎ·e ˙ÈÎeÎÊ·e ¿ƒ»«…»ƒ«¬ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
˙ÈÓe¯˜a ÏeÓÈ ‡ÏÂ .˙¯BkL ¯·c11ÈtÓ ,‰˜ ÏL »»∆≈¿…»ƒ¿ƒ∆»∆ƒ¿≈

‰kq‰12ÏÊ¯·a ÏeÓÏ ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe .13ÔÈa - ««»»ƒ¿»ƒ«À¿»»¿«¿∆≈
.ÔÈkÒa Ï‡¯NÈ ÏÎ e‚‰Â .ÌÈ¯tÒÓa ÔÈa ,ÔÈkÒa¿«ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ¿»¬»ƒ¿»≈¿«ƒ

ועדיין 2) מילה, מחמת אחיו שמתו מפני נימול שלא ישראל
אבל  י"ח). הלכה א, (פרק לעיל כמבואר כוחו, נתחזק לא

בזד  ברית להפיר "בבית מתכוון הובא מנוח, (רבי לא ון,
רסד). סימן דעה יורה מחוייב 3)יוסף" שאינו פי על אף

שאין  עשה במצוות המחוייבת כאשה אלא המצוות, בכל
כשר. העבד גם למול כשרה שהאשה מתוך אבל גרמן, הזמן

א).4) עמוד כז דף זרה (עבודה מילה בת שאינה פי על אף
מצוה,5) לשם לכוון יודע ואינו דעת בר שאינו פי על אף

(שם). לשמה צריכה אינה מילה שיש 6)אבל במקום כי
יט). פרק סוף לשבת (רי"ף לכולם קודם הוא איש שם

המל 7) בו קרא ימול", "הימול שנאמר: שם) זרה (עבודה
מתוך  אשה אבל אחרים, ימול מהול שהוא מי ימול: -

וכשרה. כמהולה היא הרי מילה בת אפילו 8)שאינה
שימול. מי שם שאין גדול"9)במקום המצוות וב"ספר

ברית  דם ממנו ולהטיף לחזור צריך פנים כל שעל כתב
סובר  רבינו שגם וייתכן מהול, כשהוא מנולד עדיף שאינו

רס"ד). סימן דעה יורה יוסף ("בית חדה,10)כך אבן
צור  ציפורה ותיקח כה): פסוק ד, פרק (שמות ככתוב

בנה. ערלת את עץ.11)ותכרות קנה של החד הצד
לחוש 12) ויש אותה, כשדוחקים ממנה ניתזים שקסמים

שם). וברש"י ב עמוד טז דף (חולין הגיד את ינקבו שמא
לעשות 13) עצים "כורתים א) משנה י"ט, פרק (שבת

ליורה  ב"פרישה" וראה בו). (למול ברזל" לעשות פחמים
לזה. טעם ז) קטן סעיף רס"ד (סימן דעה

.á‰tÁÓ‰ ¯BÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ?ÔÈÏ‰BÓ „ˆÈk14 ≈«¬ƒ¿ƒ∆»»«¿«∆
‰ ˙‡‰¯ËÚ15CkŒ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰ Ïk ‰lb˙zL „Ú , ∆»¬»»«∆ƒ¿«∆»»¬»»¿««»
ÔÈÚ¯Bt16¯BÚ‰ ÔÓ ‰hÓlL C¯‰ Ìe¯w‰ ˙‡17 ¿ƒ∆«¿»«∆¿«»ƒ»

¯Na ‰‡¯iL „Ú Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ B¯ÈÊÁÓe ,Ô¯tva«ƒ…∆«¬ƒ¿»¿»«∆≈»∆¿«
Ìc‰ ‡ˆiL „Ú ‰ÏÈn‰ ˙‡ ıˆBÓ CkŒ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰»¬»»¿««»≈∆«ƒ»«∆≈≈«»

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈ˜BÁ¯ ˙BÓB˜nÓ18ÏÎÂ . ƒ¿¿ƒ¿≈∆…»ƒ≈«»»¿»
B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ,ıˆBÓ BÈ‡L ÈÓ19,ıˆBnL ¯Á‡Â . ƒ∆≈≈«¬ƒƒ¿««∆≈
‰iË¯ B‡ ˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙B20.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆

עד 15)המכסה.14) (האבר) הגיד שבראש הבשר הוא
ויורד  משפע הגיד שממנו הגיד, את המקיף הגבוה לחוט

הקרקע. כפול 17)קורעים.16)לצד  הערלה עור כי
ראש  את מכסה והוא מאוד, דק והפנימי עבה, העליון הוא,

מתחמם 18)הגיד. הגיד שבבשר הדם החבורה, ידי שעל
דף  (שבת מקורה זו הלכה כל הגיד. שיצבה ואפשר ונקפה.

ב). עמוד מוהל.19)קלג מלהיות אותו מפטרים
את 20) ומרפאה הדם, העוצרת במשחה מרוחה תחבושת

הפצע.

.âÔÈˆÈˆ LÈ21ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ LÈÂ ,‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ≈ƒƒ¿«¿ƒ∆«ƒ»¿≈ƒƒ∆≈
‰Ï¯Ú‰ ¯BÚÓ ¯‡L Ì‡ ?„ˆÈk .‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ¿«¿ƒ∆«ƒ»≈«ƒƒ¿«≈»»¿»

d‰·b ·¯ ‰ÙBÁ‰ ¯BÚ22Ï¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰¯ËÚ ÏL «∆…»¿»∆¬»»¬≈∆»≈

·kÚÓ‰ ıÈˆ ‡e‰ ¯BÚ‰ ‰ÊÂ ;‰È‰L ˙BÓk23‡Ï Ì‡Â . ¿∆»»¿∆»ƒ«¿«≈¿ƒ…
·b ·¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L ,ËÚÓ ‡l‡ epnÓ ¯‡LÏL d‰ ƒ¿«ƒ∆∆»¿«∆≈∆…»¿»∆

·kÚÓ BÈ‡L ıÈˆ e‰Ê - ‰¯ËÚ24. ¬»»∆ƒ∆≈¿«≈

בעטרה.21) מדובקים שנשארו הערלה וקל 22)נימי
היקפה. לרוב שנית.23)וחומר לחתכו ואין 24)וצריך

א). עמוד קלז דף (שבת שנית אותו מלים

.ã‰ÏÈna ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk - Ïn‰25ÏÚ ÔÈa ¯ÊBÁ , «»»¿«∆≈«ƒ»≈≈«
;ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ÔÈa ÔÈ·kÚnL ÔÈˆÈv‰«ƒƒ∆¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ

L¯t26ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ,¯ÊBÁ ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ , ≈««ƒƒ«¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈»
¯ÊBÁ BÈ‡ ÔÈ·kÚÓ27‡ Ú¯Ù ‡ÏÂ ÏÓ .‰ÏÈn‰ ˙28- ¿«¿ƒ≈≈»¿…»«∆«ƒ»

ÏÓ ‡Ï el‡k29. ¿ƒ…»

ממנה.25) ידיו סילק ידיו.26)שלא אינו 27)סילק
ולמול  לחזור לו שאסור מפרשים: ויש ולמול. לחזור מחוייב
זו  הלכה ומקור המשנה). (מרכבת התינוק צער משום
המפרשים  רוב אולם ב). עמוד קלג דף (שבת בברייתא
אבל  בשבת, במילה זו ברייתא מפרשים בראשם ורש"י
מעכבים, שאינם אפילו ציצים על לחזור שצריך וודאי בחול
חוזר  אינו בחול שאפילו לו מניין רבינו על תמהים ורבים
רבי  והגאון נ) סימן אריה שאגת בשאלותֿותשובות (ראה
רבינו  לשיטת נאמן מקור הביא רבינוביץ' דוד אליהו
הגר  שבמילת ב עמוד מז דף יבמות במסכת ערוך מתלמוד
חוזרים  המילה את המעכבים ציצים בו "נשתיירו שם: אמרו
מעכבים  שאינם ציצים שעל משמע - שנייה" אותו ומלים
אינה  שהרי בחול, אלא אינה הגר מילת והרי חוזרים, אינם

היא. בזמנה שלא שמילה שבת, את 28)דוחה קרע שלא
העטרה. בשר את וגילה הדק קלז 29)הקרום דף (שבת

ולא  - בתורה הפריעה נתפרשה שלא פי על שאף ב) עמוד
אבל  - ב) עמוד עא דף (יבמות אבינו לאברהם פריעה ניתנה
שלא  מי ולפיכך מסיני, למשה הלכה פי על בה נצטווינו
כלל. נימול לא כאילו כרת בעונש הוא עדיין נפרע,
ימול, "המול דרשו: א) הלכה ח, פרק (יבמות ובירושלמי

לפריעה". ואחת למילה, אחת מילות, לשתי מכאן

.äÏcÏ„Óe C¯ B¯NaL ÔË˜30ÏÚa ‰È‰L B‡ ,¯˙BÈa »»∆¿»«¿À¿»¿≈∆»»««
¯Na31B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - Ïe‰Ó BÈ‡ el‡k ‰‡¯iL „Ú , »»«∆≈»∆¿ƒ≈»ƒ

‰M˜˙iL ˙Úa32CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ïe‰Ó ‡e‰L ‰‡¯ Ì‡ : ¿≈∆ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆»≈»ƒ
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯Na‰ ˙‡ Ôw˙Ï CÈ¯ˆÂ ,ÌeÏk33ÈtÓ , ¿¿»ƒ¿«≈∆«»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó34Ïe‰Ó ‰‡¯ ‡Ï ‰M˜˙iL ˙Úa Ì‡Â ; «¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿∆»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯Na‰ ˙‡ ÔÈˆˆB˜Â ÔÈ¯ÊBÁ -¿ƒ¿¿ƒ∆«»»«¿À¿»ƒ»ƒ»

ÈeM˜ ˙Úa ‰ÈeÏ‚ ‰¯ËÚ‰ ‰‡¯zL „Ú35‰Ê ¯·„Â . «∆≈»∆»¬»»¿»¿≈ƒ¿»»∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ36‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ ; ƒƒ¿≈¿ƒ¬»ƒ«»««ƒ∆

ÌÚt ÏeÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÏÓe ÏÈ‡B‰ ,Ï¯Úk ‰‡¯ƒ¿∆¿»≈ƒ»≈»ƒ»««
‰iL37. ¿ƒ»

ותלוי.30) שלמעלה 31)רפוי הבשר ונראה שמן שהוא
וחופה  חוזר הוא כאילו - ערלתו שניטלה לאחר - מערלתו

העטרה. ונמתח.32)את מתפשט יש 33)ובשרו
למעלה  הגיד סביב ולקשרו לאחוריו, העור לדחוק להשתדל
ואם  למטה, יחזור ולא שם שיעמוד אפשר אם העטרה, מן
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(תרומת  כלום ממנו לחתוך צריך אין זו בדרך אפשר אי
רסד). סימן דעה ליורה בב"ח הובא שלא 34)הדשן,

ערל. שהוא בו ב).35)יחשדו עמוד קלז דך (שבת
היה 36) "ואם ה): משנה י"ט פרק (שם המשנה לשון שכך

מרא  מפני מתקנו בשר התורה בעל שמן משמע - העין" ית
שנית. מילה צריך הנימולים 37)אינו כשאר הוא והרי

ז, פרק תרומות הלכות (ראה ובפסח בתרומה לאכול ומותר
י). הלכה

.å,ÔÈÚ¯BÙe ,ÔÈÏÓ :˙aLa ‰ÏÈÓ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚƒ»»¿≈ƒ»¿«»»ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈˆˆBÓe¿ƒ¿≈«ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ

˘¯tL38‡lL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚÂ , ∆≈«¿«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ»¿«∆…
L¯Ù39˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ;40È¯ÈLÎÓ Ï·‡ . ≈«¿≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¬»«¿ƒ≈
‰ÏÈÓ41‡lL È¯‰ ?„ˆÈk .˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ ƒ»≈»ƒ∆««»≈«¬≈∆…

ÔÈ‡È·Ó ‡ÏÂ ,˙aLa ÔÈkÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ÔÈkÒ e‡ˆÓ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿«»¿…¿ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ B˙B‡42ÈB·Ó elÙ‡Â .43,·¯ÚÓ BÈ‡L ƒ»¿»«¬ƒ»∆≈¿…»

¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡44·e¯Ú ÔÈ‡Â . ≈¿ƒƒ≈»≈¿»≈¿≈≈
ÔÈkq‰ ˙‡·‰ ÈtÓ ‰Á„ Ì‰È¯·cÓ45¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬»«««ƒƒ¿∆¿»
˙aL ·¯ÚÓ B‡È·‰Ï46. «¬ƒ≈∆∆«»

ידיו.38) שבת 39)שסילק ניתנה הערלה חיתוך שכל
התחלה  זו שהרי חוזר אינו משפירש, אבל אצלה. להידחות
להידחות. שבת ניתנה לא אלו ועל עצמה בפני

משום 40) בשבת אסורה שרפואה פי על אף תחבושת,
בו  שיש חולי שזה מותרת, המילה רפואת סממנים שחיקת

המילה,41)סכנה. את ומאפשרים מכינים שהם דברים
שבת. בערב לעשותם היה להעביר 42)ואפשר שאסור

ביניהן. עירבו לא אם לרשות מרשות בשבת רחוב 43)חפץ
לרשות  פתוחה הרביעית והרוח צדדיו, משלושת שסתום
מותר  התורה ומן לכותל, מכותל עליו נתונה וקורה הרבים,
שכל  למבוי, מהחצרות להוציא מותר וכן בכולו, לטלטל
אסור  סופרים שמדברי אלא היחיד, כרשות הוא הרי המבוי
- עירוב ביניהן. עירבו לא אם למבוי, מהחצרות להוציא
וראה  בביאורנו, ג הלכה י"א, פרק ברכות הלכות לעיל מבואר
רבינו: שכתב וזה וֿז), הלכות א, (פרק עירובין הלכות
היחיד  מרשות רק שלא לומר מעורב" שאינו מבוי "ואפילו
להוציא  התורה מן שאסור הרבים רשות דרך היחיד לרשות
מדברי  אלא בהעברתו איסור שאין מבוי דרך אלא לזה, מזה

בשבת. למילה סכין להביא אסור - דרך 44)סופרים
אלא  מבוי דרך להביא האיסור שאין להעיר וראוי המבוי.
יום  כל מונחים שהיו כלים אבל הבית בתוך ששבתו כלים
מבוי  דרך אפילו לחצר מחצר להעבירם מותר בחצר, השבת
ג, (פרק עירובין הלכות רבינו בדברי כמבואר מעורב, שאינו

יט). מילה.45)הלכה למצוות הוא:46)המיועדת וכלל
דף  (שבת שבת" דוחה אינו שבת מערב לעשותו שאפשר "כל
פסחים  וראה זו. הלכה כל מקור ב עמוד ושם א) עמוד קל
כרת". במקום דבריהם העמידו (סכין) "איזמל א עמוד צב דף

.ædÏ ÔÈ˜ÁBL ÔÈ‡ ÔÎÂ47dÏ ÔÈnÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÓÒ ¿≈≈¬ƒ»«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»
ÔÈnÁ48˙ÈÏtÒ‡ dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,49ÔÈÙ¯BË ÔÈ‡Â ,50 «ƒ¿≈ƒ»ƒ¿¿»ƒ¿≈¿ƒ

ÔBnk ˜ÁL ‡Ï Ì‡Â .ÔÓLÂ ÔÈÈ51ÒÚBÏ - ˙aL ·¯ÚÓ «ƒ»∆∆¿ƒ…»««≈∆∆«»≈
ÂÈpLa52‰Ê Ô˙B - ÔÓLÂ ÔÈÈ Û¯Ë ‡Ï Ì‡Â .Ô˙BÂ ¿ƒ»¿≈¿ƒ…»««ƒ»∆∆≈∆

B˙BNÚÏ ¯LÙ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .BÓˆÚÏ ‰ÊÂ BÓˆÚÏ¿«¿¿∆¿«¿∆«¿»…∆∆¿»«¬
ÁÎL Ì‡ Ï·‡ .˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,˙aL ·¯ÚÓ≈∆∆«»≈∆∆««»¬»ƒ»«

ÈÚÈLzÏ ‰ÏÈn‰ ‰Ácz - ÔÈ¯ÈLÎn‰ eÈÎ‰ ‡ÏÂ53. ¿…≈ƒ««¿ƒƒƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ

אחת 47) היא הטחינה מלאכת שהרי לרפאותה למילה,
עמוד  עג דף (שבת בשבת שנאסרו מלאכות ותשע משלושים

המילה.48)א). לפני התינוק את שעשיית 49)לרחוץ
שבת. מערב להכין אפשר רגילים 50)האספלנית מערבין.

- בקערה ביצה שטורפים כדרך - בקערה ויין שמן לערב היו
לטרוף  אסור ובשבת לרפואה, המילה על ממנה ולטפטף

סממנים. שחיקת משום ריחני,51)גזירה זרע מין
במקרא  ונמצא בלע"ז) (קיממעל תנור למאפה בו ומשתמשים

כז). פסוק כח, פרק לשנות 52)(ישעיה שאפשר מה שכל
י"ט, פרק (שבת זו הלכה כל ומקור משנים. שבת ְִַבמלאכת

ב). במילה 53)משנה אלא מילה, מפני שבת הודחה שלא
של  עשה מצוות מקיים הוא שבת דיחוי שבשעת עצמה,
בהכנתם  מצוה לו אין שעדיין לא, במכשיריה אבל מילה,

ספר"). ("קרית

.çÔÈnÁ‰ eÎtL CkŒ¯Á‡Â ,˙aLa ÔËw‰ ˙‡ eÏÓ54 »∆«»»¿«»¿««»ƒ¿¿««ƒ
ÈtÓ ,˙aLa Ïk‰ BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈÓÓq‰ e¯ft˙ B‡ƒ¿«¿««¿»ƒƒ«…¿«»ƒ¿≈

‡È‰ ‰kqL55˙‡ ıÈÁ¯‰Ï Ôk¯cL ÌB˜Ó .BÏ ∆«»»ƒ¿∆«¿»¿«¿ƒ∆
ÔËw‰56ÔÈa - ‰ÏÈn‰ ÌBÈa ˙aLa B˙B‡ ÔÈˆÈÁ¯Ó , «»»«¿ƒƒ¿«»¿«ƒ»≈

‰ÏÈn‰ ¯Á‡Ï ÔÈa ,‰ÏÈn‰ ÈÙÏ57ÏL ÈLÈÏM· B‡ , ƒ¿≈«ƒ»≈¿«««ƒ»«¿ƒƒ∆
‰ÏÈÓ58BÙeb Ïk ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL59, ƒ»∆»ƒ¿¿«»≈¿ƒ«»

,˙aL ·¯ÚÓ enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa ;‰ÏÈÓ ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa≈¿ƒ«ƒ»≈¿«ƒ∆«≈∆∆«»
˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ , ≈¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈∆«»»ƒ

BÏ61.

המילה.54) את בהם שבת 55)שרוחצים היא שדחוייה
תידחה  המילה לפני נשפכו אם אבל נפשות, סכנת אצל
אל  אדרבה כי הסכנה, מפני מים להחם להתיר אין כי ַהמילה,

והרשב"א. הרז"ה דעת וכן יסתכן, ואל כדי 56)ימול ְַ
והילד 58)לרפאותו.57)לחזקו. מתגברת המחלה שאז

כה): פסוק לד, פרק (בראשית שנאמר לדבר, וזכר בסכנה,
כואבים. בהיותם השלישי ביום שגזרו 59)ויהי פי על אף

שהוחמו  בחמים ואפילו בחמים הגוף כל רחיצת על חכמים
גזירה, משום א) עמוד מ דף (בשבת כמבואר שבת, מערב
מערב  ואומרים בשבת, המים מחמים שהיו הבלנים מפני
הגזירה  שאין - התירו מילה מצוות במקום - הוחמו שבת

יט). פרק לשבת (ר"ן כך כל בה רק 60)שייכת מוסב זה
המילה  לפני הרחיצה על אבל השלישי, ביום מילה רחיצת על
ואין  יסתכן. ולא ימול לא אדרבה כי מועיל, זה נימוק אין
שהוחמו  בחמים אלא המילה לפני בחמין לרחיצה היתר
לגוי  ולומר עצמו, לצורך בשבת גוי שחיממם או שבת מערב
במוספנו  וראה אסור. - התינוק לצורך בשבת שיחמם
זה  בעניין שהשיב מה ב פרק מילה להלכות רבינו" "תשובות

לוניל. ב,61)לחכמי פרק שבת (הלכות רבינו לשון וזה
בו  שיש לחולה שבת בחילול להתמהמה "ואסור ג): הלכה
הא  - בהם", וחי האדם אותם יעשה "אשר שנאמר: סכנה,
וחסד  רחמים אלא בעולם, נקמה התורה משפטי שאין למדת
שבת  חילול שזה שאומרים המינים ואלו בעולם, ושלום
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וגם  כה): פסוק ח, פרק (יחזקאל אומר הכתוב עליהם ואסור,
בהם". יחיו לא ומשפטים טובים לא חוקים להם נתתי אני

.è¯ÓB‡ - ˙aL ·¯ÚÓ ÔÈkÒ e‡È·‰ ‡ÏÂ eÁÎL»¿¿…≈ƒ«ƒ≈∆∆«»≈
ÔÈkÒ ‡È·‰Ï Ì"ekÚÏ62‡È·È ‡lL „·Ï·e ;˙aLa ¿«¿»ƒ«ƒ¿«»ƒ¿«∆…»ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯c B˙B‡63¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ∆∆¿»«ƒ¿»∆»»»»»
˙e·L ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙aLa B˙iNÚL64¯zÓ , ∆¬ƒ»¿«»¬»»≈ƒ¿À»

‰ÂˆÓ ˙BNÚÏ È„k ,Ô˙B‡ ˙BNÚÏ Ì"ekÚÏ ¯ÓBÏ eÏ»«¿««¬»¿≈«¬ƒ¿»
ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙iNÚL ¯·„Â ;dpÓÊaƒ¿«»¿»»∆¬ƒ»¬»»≈ƒ

‰Î‡ÏÓ65B˙BNÚÏ Ì"ekÚÏ ¯ÓBÏ eÏ ¯eÒ‡ , ¿»»»»«¿««¬
˙aLa66. ¿«»

אלא 62) בהעברתו איסור שאין מעורב שאינו מבוי דרך
התירו. מילה מצוות ולצורך סופרים שאיסור 63)מדברי

התורה. מן הוא הרבים ברשות שבות 64)ההעברה
אלא  התורה, מן אסורה שאינה מלאכה וכל שבת, ממלאכת
מלשון  "שבות" נקראת לעשותה שלא עליה גזרו שחז"ל

תשבות". השביעי רשות 65)"וביום דרך חפץ העברת וגם
היא  לרשות מרשות ש"הוצאה" היא מלאכה הרבים

בשבת. האסורות מלאכות ותשע אפילו 66)משלושים
רבינו  דברי והשווה א) עמוד סח דף (עירובין מצוה לצורך
לגוי  לומר לנו שאסור והטעם ט), הלכה ו (פרק שבת הלכות
קלה  שבת תהיה שלא "כדי בשבת, מלאכה בשבילנו לעשות
שבת  הלכות רבינו (מלשון בעצמנו" לעשות ונבוא בעינינו
אמרו  וכן הוא, סופרים מדברי זה ודבר א). הלכה ו, פרק

שבות". - לגוי "אמירה א): עמוד קנ דף (שבת

.édpÓÊa elÙ‡ ,‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ67˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ , «¿ƒ≈ƒ»¬ƒƒ¿«»≈»ƒ∆
.·BËŒÌBÈ ·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ,·BËŒÌBÈƒ¿∆¿»«¬»≈∆∆
‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ eÁ„ ‡Ï Ì‡ :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â¿«»…∆«¿»ƒƒ…»«¿ƒ≈ƒ»

Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,˙e·L68‰NÚ˙Œ‡Ï eÁ„È C‡È‰ , ¿∆ƒƒ¿≈∆≈«ƒ¿…«¬∆
‰¯BzaL69,·BËŒÌBÈa ÔÈnÒ dÏ ÔÈ˜ÁBL Ï·‡ ? ∆«»¬»¬ƒ»«»ƒ¿

‰¯„˜Ï Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰70ÔÓLÂ ÔÈÈ dÏ ÔÈÙ¯BËÂ ,71. ƒ¿»ƒ¿≈»¿¿ƒ»«ƒ»»∆

השמיני.67) ישראל 68)ביום ידי על סכין הבאת כגון,
ו. הלכה לעיל כמבואר מעורב, שאינו מבוי דרך

שנאמר 69) התורה, מן במלאכה אסור טוב יום שהרי
תעשו  לא עבודה מלאכת כל ח): פסוק כג, פרק (ויקרא
מילה  מכשירי להתיר שאין ז, הלכה לעיל אמרנו וכבר

תעשה. לא דוחה עשה את 70)מטעם בהם לתבל
שהוא  דבר וכל טוב, ביום לבשל מותר שהרי התבשיל
בשבת. רפואה איסור משום בו אין בריאים מאכל

איסור 71) אין בשבת אפילו כי א) עמוד קלד דף (שבת
שחיקת  משום גזירה מדבריהם, אלא בשמן יין טריפת
("מעשה  מילה צרכי משום התירו טוב וביום סממנים,

רוקח").

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועבדים;1) גרים מילת ברכת הבן; ואבי המוהל ברכת נוסח

וחשיבותה. מילה מצות ערך

.àÏeÓiL Ì„˜ C¯·Ó Ïn‰2ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ : «»¿»≈…∆∆»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
˙‡ ÏÓ Ì‡Â .B¯·Á Ôa ÏÓ Ì‡ - ‰ÏÈn‰ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»««ƒ»ƒ»∆¬≈¿ƒ»∆

Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ eeˆÂ :C¯·Ó - Ba3C¯·Ó Ôa‰ È·‡Â ,4 ¿¿»≈¿ƒ»»∆«≈«¬ƒ«≈¿»≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :˙¯Á‡ ‰Î¯a¿»»«∆∆»«»¡…≈∆∆»»

BÒÈÎ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡5ÏL B˙È¯·a ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ∆
¯˙È ,Ba ˙‡ ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ .eÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒƒ¿»«»»»∆¿»≈
.Ô‰ÈÈaL Ï¯Ú Ïk eÏeÓiL Ï‡¯NÈ ÔÈeˆnL ‰ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿»∆¿Àƒƒ¿»≈∆»»»≈∆≈≈∆
‰Î¯a ‰È¯Á‡ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,ÂÈ·‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»»ƒ≈¿»¿ƒ«¬∆»¿»»

BÊ6‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .7B‡ ÔÈcŒ˙Èa d˙B‡ eÎ¯·iL , ¿≈ƒ∆»∆¿»¿»≈ƒ
.Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,ÌÚ‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ»»¿≈»«¬≈

"שכל 2) ה"ב) פ"יא, ברכות (הל' לעיל נתבאר כבר
בין  חובה, שאינה מצוה בין למקום אדם שבין מצותֿעשה
לעשייתה". קודם עליה מברך - חובה שהיא מצוה

ברכות 3) בהל' רבינו שקבע הכלל ע"פ ע"ב. ז, פסחים
"לעשות". מברך: לעצמו, מצוה העושה שכל ה"יא) (פ"יא,
האב  על ומצוה והיות העשייה". "על מברך: לאחרים עשאה
מצוה  העושה כדין "למול" מברך הוא לפיכך בנו, את למול
זו  מילה על מצווה שאינו חבירו בן את המל אבל לעצמו,
מברך  הוא לפיכך חובתו, ידי האב את בה מוציא הוא אלא

המילה". שבירך 4)"על הראשונה הברכה על נוסף
בנו. מילת על בירך כשאחר או אףֿעלֿפי 5)כשמל,

הבן  את הכניס כבר וזה (לעתיד) להבא משמע ש"להכניסו"
הזאת  המילה על מכוונת אינה ברכתו עיקר אבל בברית?
מצוה  על שציונו לה' שבח נותן אלא עכשיו, רק שנתקיימה
זו  שמילה ולהודיע לגלות כעת, לברכה ותיקנו בכללה. זו
('תוספות' עבודהֿזרה לשם ולא הקב"ה לשם נעשית
אחר  מברכה למה לתמוה אין זה, ומטעם ז.). לפסחים
לפני  אותה שמברכים המצוות" ל"ברכת בניגוד העשייה,
שבח  ברכת אלא המצוות" "ברכת זו אין כי העשייה?
בתשובתו, רבינו כתב וכן (כסףֿמשנה). בעלמא והודאה
של  בנו אברהם רבינו אולם רבינו". "תשובות במוספנו ראה
המילה, לפני זו ברכה לברך שדעתו אביו על מעיד הרמב"ם
שחיבר  הרמב"ם (חידושי לפניו מעשה ונעשה הורה וכזה
וב"קובץ" ב', עמ' א' דף רוקח" "מעשה בספר הובאו בנו,

נב:). דף ליפסיא משום 6)דפ' לאב, ניתקנה זו ברכה כי
נוסחנו  ישראל. כל מעל יותר עליו המוטלת מצוה תוספת
אחריה. כתוב: אחרים ובדפוסים התימנים, כת"י כנוסח

יהודאי 7) ורב פ"א. לקידושין ברא"ש הובא גאון, האי רב
ב. פרק ח"ב ב"האשכול" הובא גאון,

.áÔÈ„ÓBÚ ÌL eÈ‰ Ì‡Â8BzÒÎ‰L ÌLk :ÌÈ¯ÓB‡ , ¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
ÌÈNÚÓÏe ‰tÁÏe ‰¯B˙Ï e‰ÒÈÎz Ôk ,˙È¯aÏ«¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»¿À»¿«¬ƒ

ÌÈ·BË9. ƒ

ונקט 8) המילה. בשעת הנוכחים אנשים עוד יש אם כלומר,
וסמך  המילה, בשעת לעמוד מצוה כי "עומדים" רבינו
הודגש  וכן ג) כג, (מלכיםֿב בברית העם כל ויעמוד לדבר:
כשמביאים  וכן אומרים", "העומדים קלז:) (שבת בתלמוד
התינוק  נושאי מפני עומדים הכל הברית לחדר התינוק
פ"ג, לביכורים ('ברטנורא' המצוה לעושי כבוד לחלוק
מילה, הברית בשעת אנשים עשרה שיהיו צריך וגם מ"ג).
מבית  ליוצא אמו, ממעי שיצא הנימול תינוק מדמים שאנו
לעיל  כמבואר עשרה, בפני להודות המחוייב האסורים
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מילה  מצות לעכב שאין אלא ה"ח). פ"י, ברכות (הלכות
רסה). סי' ליו"ד משה' ('דרכי עשרה קלז,9)כשאין שבת

את  למול חייב שהאב ההלכה ע"פ מכוונת זו אמירה ע"ב.
כט.) (קידושין אשה ולהשיאו תורה ללמדו לפדותו בנו,
אלו. מצוות עליו מוטלות והלאה שמהיום לאב מרמזת והיא
חייב  שהבן אע"פ באחרונה, טובים" "מעשים והזכירו
בן  כשהוא רק הוא חופה וזמן שנה, י"ג מבן במצוות
עד  מעניש מעלה של ביתֿדין שאין לפי שנה, שמונהֿעשרה
בן  בהיותו כן לפני לחופה נכנס והוא עשרים, בן שיהיה

(אבודרהם). שמונהֿעשרה

.âÏn‰ B‡ Ôa‰ È·‡ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â10ÔÓ „Á‡ B‡ ¿««»¿»≈¬ƒ«≈«»∆»ƒ
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÌL ÔÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»»«»¡…≈∆∆»»

„È„È Lc˜ ¯L‡11B¯‡La ˜ÁÂ ÔËaÓ12,ÌN ¬∆ƒ«¿ƒƒ∆∆¿…ƒ¿≈»
ÂÈ‡ˆ‡ˆÂ13L„˜ ˙È¯a ˙B‡a Ì˙Á14¯ÎNa Ôk ÏÚ . ¿∆¡»»»«¿¿ƒ…∆«≈ƒ¿«

e˜ÏÁ ÈÁ Ï‡ ,˙‡Ê15e¯eˆ16˙e„È„È ÏÈv‰Ï ‰eˆ ,17 …≈«∆¿≈≈«≈¿«ƒ¿ƒ
e¯‡L18˙ÁMÓ19e¯N·a ÌN ¯L‡ B˙È¯a ÔÚÓÏ20. ¿≈≈ƒ««¿««¿ƒ¬∆»ƒ¿»≈

C¯·Ó Ôa‰ È·‡Â .˙È¯a‰ ˙¯Bk ,'‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿ƒ«¬ƒ«≈¿»≈
eÈÁ‰L"21." ∆∆¡»

ואחר 10) המילה, מחמת שנתלכלכו פיו ורוחץ ידיו ונוטל
(שם). מברך שם:11)כך על ידיד, נקרא אבינו יצחק

למצוה  נתקדש שנולד שטרם א) כב, (בראשית אהבת אשר
בן... לך יולדת אשתך שרה אבל יט): יז, (שם, ככתוב זו,
מילה. ברית זו - בריתי וגו' אתו בריתי את והקימותי

של 12) בבשרו חקוקים שאינם החוקים כשאר לא בבשרו,
וכדומה. וציצית תפילין כמו הצאצאים 13)אדם, ובניו,

בניא. ובני בניא יונתן: מתרגם כד) כב, (ישעיה והצפיעֹות
מילה,14) באות הקב"ה חתמם לדורותם אחריו בניו שגם

ובינינו. ה' בין קדושה ברית מילה 15)שהיא מצות בשכר
ז): יז, (בראשית ככתוב וחלקנו, לנחלתנו הקב"ה נעשה
אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות בריתי... את והקימותי

וכו'.16) צורנו" "אתה כאומר: בבקשה, לה' פונה הוא כאן
רבינו". "תשובות במוספנו חביבה 17)וראה שהיא הנפש,

נפשי. ידידות את נתתי ז): יב, (ירמיה הכתוב מלשון מהכל,
מותנו.18) אחרי לנו הנשארת הנפש או שבגופנו, הנפש
בדם 19) את גם יא): ט, (זכריה הנביא אמר וכן מגיהנום,

חז"ל  אמרו וכן בו. מים אין מבור אסיריך שלחתי בריתך
גיהנום  של פתחו יד על יושב אבינו "אברהם יט.): (עירובין

שנימול". מי כל את נמצא 20)ומעלה זו ברכה נוסח
ברכה  מביא בתשובותיו שרבינו להעיר, וכדאי קלז: בשבת
רבינו". "תשובות במוספנו ראה אחר. בנוסח זו

עת,21) בכל מצויה ואינה תמידית אינה זו מצוה "שהרי
רבינו  (מלשון לזמן" מזמן שהיא למצוה דומה היא והרי
רבינו, על חולקים ורבים ה"ט). פ"יא, ברכות הל' לעיל
שאין  משום מילה, בברית "שהחיינו" לברך שאין וסוברים
התינוק  וכאן וחדוה, שמחה בשעת אלא זו ברכה מברכים
אולם  מ:). לעירובין 'תוספות' ח.; כתובות (ראה מצטער
שהחיינו" "ברכת שאין זו סברא דוחים מיימוניות' ב'הגהות
אביו  "מת הוא: ערוך תלמוד שהרי צער, מחמת מתבטלת
הוא  ולבסוף אמת, דיין ברוך אומר בתחילה - יורשו והוא
וראה  ; נט: (ברכות אחים] עמו אין [אם שהחיינו" מברך

לו, ס"ק רסה סי' ביו"ד והגר"א ה"ז). פ"י, ברכות הל' לעיל
שמחת  על לא המצוה שמחת על היא הברכה כי אומר:

תלד): סימן (ח"א הרדב"ז כתב מזו וגדולה ˘·Èהגוף,
ÌÈÒÂ‡‰ בעצמם מברכים השכינה, כנפי תחת להכנס הבאים

מחמת  שמצטערים ואע"פ שהחיינו, ברכת מילתם בשעת
שמחה אין ‰Ï·הכאב, ˙ÁÓ˘ ‡Ï‡ שהגוף אע"פ כי ,

ועל שמח, הלב Í¯·Óמצטער ‡Â‰ ·Ï‰ ˙ÁÓ˘ והכתוב
כמוצא  אמרתיך על אנכי שש קסב): קיט, (תהלים אומר
בכל  "ונהגו המילה. על קל.) (שבת חז"ל ודרשוהו רב, שלל
מצרים  ובמלכות וסביבותיה וסוריא ישראל ארץ מלכות

ז). סעיף רסה, סי' השו"ע (לשון כרבינו" שהחיינו לברך

.ãeÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ,ÌÈ¯b‰ ˙‡ Ïn‰«»∆«≈ƒ¿»≈»«»¡…≈
ÏeÓÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ22˙‡ ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»∆

ÛÈh‰Ïe ÌÈ¯b‰23Ì„ ‡ÏÓÏ‡L ,˙È¯a Ìc epnÓ «≈ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿»≈«
‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL ,ı¯‡Â ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï ˙È¯a‰«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆∆∆¡«ƒ…

˙È¯·ÈzÓN ‡Ï ı¯‡Â ÌÈÓL ˙BwÁ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È24. ¿ƒƒ»»»¿»À»«ƒ»»∆…»¿ƒ

גר 22) מילת כי אחרים, להוציא מצוה כעושה זה שאין
בו  שהקודם אלא בדבר, שוים וכולם ישראל, כל על מוטלת
בנו" את המל "אב כדין "למול" מברך ולפיכך זכה,

ה"א. לעיל המתגיירים 23)המבואר גרים כמה שיש לפי
ועיקר  נימולים, תיקנו כשהם לפיכך ברית, דם הטפת מילתם

שם). ובר"ן פ"יט, לשבת (רי"ף כן לכולם שבת 24)לומר
את  מקיימת שהתורה הוא שידוע אע"פ כי ע"א. קלז,
ערים, אדם שבני בזמן אלא התורה עסק אין אבל העולם,
העולם? אז מקיים מי מיטותיהם על ישינים שהם ובשעה
וראויה  ובקומו בשכבו אדם של בגופו דבוקה המילה אבל
כשהם  שאפילו בלילה, וגם ביום גם העולם את לקיים היא
נדרים  יעקב" ל"עין (רי"ף זו במצוה מוכתרים הם ישינים
ירמיה  שמעוני בילקוט (הובא במדרש שאמרו וזה לא:),

נוהגת שהיא ברית זה אי וראה, "צא ÏÈÏ·Â‰לג): ÌÂÈ· אי ?
בגרים  זה נוסח לומר ותיקנו מילה". אלא מוצא אתה
אלהים  שאמר אף כי בזה, לרמוז בסמוך, כמבואר ובעבדים,

תשמרו... אשר בריתי "זאת ‡ÍÈ¯Áלאברהם: ÍÚ¯Ê ÔÈ·Â"
ישראל  בני את אלא כוללת הברית שאין מזה נראה והיה
במילתם  מדגיש הוא לפיכך אברהם, של המיוחד זרע שהם
אלה  וגם בכללה, הבריאה כל את מקיים הברית שדם
יעקב" ל"עין ('הבונה' העולם מקיימי בכלל נכנסו כשנימולו
כן  על כי - דעת בני שהם מפני מפרשים: ויש קלז:). שבת
עול  עליהם שיקבלו כדי אותם, ומעודדים - הם מבוגרים
מהם  הנוטף לדם ידאגו ולא בשמחה, ומצוות תורה

פ"יט). שבת ('המאור'

.äÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Ó ,Bc·Ú ˙‡ Ïn‰«»∆«¿¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏeÓÏ eeˆÂ25,˙È¯a Ìc Ô‰Ó ÛÈh‰Ïe ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ¿ƒ»»∆»¬»ƒ¿«ƒ≈∆«¿ƒ

Ì‡Â .ı¯‡Â ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï ˙È¯a Ì„ ‡ÏÓÏ‡L∆ƒ¿»≈«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆¿ƒ
˙ÏÈÓ ÏÚ" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡ ÏL „·Ú ÏÓ26."ÌÈ„·Ú‰ »∆∆∆¬≈ƒ¿»≈«ƒ«»¬»ƒ

ÏB„b Ì„‡ Ïn‰Â27C¯·iL „Ú B˙Â¯Ú ˙BqÎÏ CÈ¯ˆ ,28, ¿«»»»»»ƒ¿«∆¿»«∆¿»≈
.B˙B‡ ÏÓe e‰l‚Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿«≈»

כאב 25) זה והרי למולו, האדון על ביחוד מוטלת שהמצוה
"למול". המברך בנו את מצוה 26)המל העושה כדין
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ה"א. לעיל וכמבואר או 27)לאחרים, ועבד, גר כגון
גדול. כשהוא שנימול ערל פ"יט.28)ישראל שבת רי"ף,

הברכה. בשעת ערותו לכסות צורך אין קטן במילת אבל
ה"טז) פ"ג, שמע קריאת (הל' לעיל רבינו שכתב ואע"פ
לומר  אפשר הקטן, ערות נגד שמע קריאת לקרוא שאסור
יש  גם רבינו. נתכוין לא - ימים שמונה בן - כך כל שלקטן
תיקון  ומשום מילה, מצות לשם מתכוין הרי שכאן לחלק,
קדוש", מחניך "והיה בו: קורא אני מתגלית, ערותו מילה
(הרא"ש  דבר" ערות בך יראה "ולא משום: בזה ואין
ובהערתנו  רבינו" "תשובות במוספנו וראה פ"ג). לברכות

שם.

.åÏe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜Â ,¯ib˙pL Ì„˜ ÏnL ¯b≈∆»…∆∆ƒ¿«≈¿»»∆«¿∆»
‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,˙È¯a Ìc epnÓ ÔÈÙÈhnLk -29. ¿∆«ƒƒƒ∆«¿ƒ≈»¿ƒƒ¿»»

ÒBÈ‚B¯c‡ ÔÎÂ30ÈtÓ ,B˙ÏÈÓ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ , ¿≈«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈
È‡cÂ ¯ÎÊ BÈ‡ ‡e‰L31. ∆≈»»««

בקטן 29) כי מספק, אלא אינה אלו של דמם שהטפת מפני
מלידה, נימול הוא והרי כבושה ערלתו אין שמא להניח יש
שבת  ב'תוספות' הובא חננאל' ('רבינו פוסקים יש ובגר
בן  שמעון רבי כדעת הטפה, צריך שאינו מו:) יבמות קלה.;
ולהטיף, להחמיר יש מספק ולפיכך קלה.) (שבת אלעזר
שאינה  ברכה חשש משום הספק, על מברכים אין אבל
הש"ך  (ע"פ ה"טז פ"יא, ברכות הל' לעיל וכמבואר צריכה,

סק"א). רסח, סי' ונקבות 30)יו"ד כזכר, זכרות לו שיש
וראה 31)כנקבה. הספק. על מברכים שאין אמרנו וכבר

זה. בנידון לרבינו ארוכה תשובה רבינו' 'תשובות במוספנו
שבת  למסכת ישראל' ה'תפארת דברי כאן להביא וכדאי
שאין  כתבו מקרוב "וחדשים הכותב: מ"ג) יט, (פרק
שוא  דבר פיהם אשר אומר ואני כלל, בנמצא אנדרוגינוס
מלתי  כשתיםֿעשרה זה זר, ולא ראו ועיני שקר, ימין וימינם
נקב  לו היה ולא כהוגן, זכרות לו שהיתה כזה, ילד בעצמי
בליטה  נמשכת היתה לנקב הראוי שממקום רק הגיד, בראש
ושם  הכיס, באמצע למטה עד הגיד לאורך חוט כמו בעור
 ֿ חמש לפני וזה השתין... ומשם כראוי, נקבות לו היתה
כשר  אם עליו לשאול כבש אחד קצב לי הביא שנה עשרה
סמוך  ונקבות האילים, ככל למטה זכרות בו והראני הוא,

הרחלות". ככל לאחוריים

.æÈtÓ B‡ ‰kÓ ÈtÓ B˙Ï¯Ú CzÁÏ CÈ¯vL Ì"ekÚ«∆»ƒ¿«≈»¿»ƒ¿≈«»ƒ¿≈
BÏ CzÁÏ Ï‡¯NÈÏ ¯eÒ‡ ‰È‰ - Ba „ÏBpL ÔÈÁL¿ƒ∆«»»»¿ƒ¿»≈«¿…

Ì˙B‡ ÌÈÏÚÓ ÔÈ‡ Ì"ekÚ‰L ;d˙B‡32‰˙ÈÓ È„ÈÓ »∆»«≈«¬ƒ»ƒ≈ƒ»
‰ÂˆÓ ˙ÈNÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÈÏ‡ Ô˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ»≈∆»««ƒ∆«¬≈ƒ¿»

‰ÂˆnÏ Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,BÊ ‰‡eÙ¯a33Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆¬≈…ƒ¿«≈«ƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈÓÏ Ì"ekÚ‰ Ôek˙34ÏeÓÏ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ , ƒ¿«≈»«¿ƒ»À»¿ƒ¿»≈»

B˙B‡35.

שנאמר 32) עבודהֿזרה, עובדי גויים לרפאות שאסור
גוי  שנאמר מקום "וכל כו:). (ע"ז תחנם ולא ג): ז, (דברים
אסורות  מאכלות הל' רבינו (לשון ע"ז" עובד זה הרי סתם,
ירפאנו, לא אם לאיבה לחוש שיש במקום אבל ה"ח). פ"יא,
ה"ב). פ"י, ע"ז הל' (ראה בשכר אותו לרפא מותר

בלבד.33) רפואה לשם  לא 34)אלא מילה, מצות לשם

בהל' ורבינו גירות. נח לשם "בן כותב: ה"י) (פ"י, מלכים
שכר, לקבל כדי התורה מצוות משאר מצוה לעשות שרצה
במוספנו  וראה כהלכתה", לעשותה אותו מונעים אין

רבינו'. בכך.35)'תשובות שמרפאו אע"פ

.ç:¯Ó‡pL ,ÌÈBb‰ d· epb˙pL ,‰Ï¯Ú‰ ‡È‰ ‰Òe‡Ó¿»ƒ»»¿»∆ƒ¿«»«ƒ∆∆¡«
ÌÈÏ¯Ú ÌÈBb‰ ÏÎ Èk36‡lL ,‰ÏÈn‰ ‡È‰ ‰ÏB„‚e . ƒ»«ƒ¬≈ƒ¿»ƒ«ƒ»∆…

ÏnL „Ú ÌÏL eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ‡¯˜37:¯Ó‡pL , ƒ¿»«¿»»»ƒ»≈«∆»∆∆¡«
EÈ·e ÈÈa È˙È¯· ‰z‡Â ÌÈÓ˙ ‰È‰Â ÈÙÏ Cl‰˙‰ƒ¿«≈¿»«∆¿≈»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ≈ƒ≈∆
ÁÈp‰Â ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÏL B˙È¯a ¯Ùn‰ ÏÎÂ .'B‚Â¿¿»«≈≈¿ƒ∆«¿»»»ƒ¿ƒƒ«

B˙Ï¯Ú38dÎLÓ B‡39‰¯Bz Ba LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »¿»¿»»««ƒ∆∆»
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe40. «¬ƒƒ≈≈∆»»«»

מי 36) כי כו): יז, (שמואלֿא ונאמר ע"ב. לא, נדרים
הזה. הערל חומדים 37)הפלשתי שאנו זה שם. נדרים,

יש  הברכים, על - שנימול בשעה - התינוק לאחוז ומתאוים
שמעוני' ב'ילקוט (הובא טוב' 'שוחר במדרש סמך לזה
כמוך! מי ה' תאמרנה עצמותי כל הפסוק: על לה) תהלים
המצוות, בהם ומקיים אברי בכל משבחך אני דוד, אמר
ראשכם", פאת תקיפו "לא מקיים אני - ראשי בשערות
וכו' ציצית עטיפת - בצוארי בראשי, מניח אני - ותפילין
עושה  אני בהן - ברכיים ופריעה, מילה מצות - הגיד וכו',

ÒÂ˜È„Ò לעשות נוהגים וכן ופריעה". מילה בשעת לילדים
אליעזר' דרבי 'פרקי דברי עלֿפי הנביא, אליהו לכבוד כסא
עליו  נגלה מארץֿישראל אליהו שברח "בשעה (פ"כט):
קנאתי  קנא לו: אמר אליהו? פה לך מה לו: ואמר הקב"ה
אתה  לעולם הקב"ה: לו אמר י), יט, מלכיםֿא (ראה לה'
ישראל  שאין חייך מקנא, אתה וכאן בשטים... קנאת מקנא,
התקינו  מכאן בעיניך, רואה שאתה עד מילה ברית עושים
שנאמר  הברית, למלאך כבוד מושב עושים שיהו חכמים
בא. הנה חפצים אתם אשר הברית ומלאך א): ג, (מלאכי

רסה). סי' יו"ד 'טור' עצמו.38)(ראה את מל שלא
את 39) וכיסה שנשתרבב עד אברו בעור ומשך מהול, שהיה

מהול. יראה שלא כדי פ"א,40)העטרה פאה ירושלמי
ה"א.

.è‰Ï˙ ‡lL - ‰ÏÈÓ ‰¯eÓÁ ‰nk ‰‡¯e ‡Ba¿≈«»¬»ƒ»∆…ƒ¿»
˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ ‰ÈÏÚ ea¯ ‰LÓÏ41ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆«≈»∆»¬ƒ»»««««ƒ

· ‰È‰LLÏL Ô‰ÈÏÚ e˙¯Î ‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ÏÎÂ .C¯c ∆»»«»∆¿»ƒ¿«»ƒ¿¿¬≈∆»
,'‰ ‰eˆ ¯L‡ ˙È¯a‰ È¯·c ‰l‡ :¯Ó‡pL ,˙B˙È¯a¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¬∆ƒ»
‡e‰ ÌLÂ ;·¯Áa Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈¿»
'‰ ˙È¯·a E¯·ÚÏ ,ÌÎlk ÌBi‰ ÌÈ·v Ìz‡ :¯ÓB‡≈«∆ƒ»ƒ«À¿∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
e˙¯Î ‰ÏÈn‰ ÏÚÂ .˙B˙È¯a LÏL È¯‰ - EÈ‰Ï‡¡…∆¬≈»¿ƒ¿««ƒ»ƒ¿¿

˙B˙È¯· ‰¯NÚŒLÏL42‰z‡Â :eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÌÚ ¿∆¿≈¿ƒƒ«¿»»»ƒ¿∆¿»
˙‡ È˙Ó˜‰Â ,Cz‡ È˙È¯· ‰p‰ È‡ ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯·¿ƒƒ≈ƒ≈∆¬ƒƒ≈¿ƒƒƒ»«¬ƒ…ƒ∆
È˙È¯a ˙‡ ‰z‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯a¿ƒƒ≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«»∆¿ƒƒ
,˙È¯a ˙B‡Ï ‰È‰Â ,e¯ÓLz ¯L‡ È˙È¯a ˙‡Ê ,¯ÓLƒ̇¿……¿ƒƒ¬∆ƒ¿¿¿»»¿¿ƒ
È˙È¯a ˙‡ ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,ÌÎ¯N·a È˙È¯· ‰˙È‰Â¿»¿»¿ƒƒƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ
˙‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,Bz‡ È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â ,¯Ù‰≈««¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒƒ¿ƒ»¿∆

.˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜‡ È˙È¯a¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿»

להצילו,41) לו עמדו לא רבינו משה של זכויותיו שכל
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ביקש  שנתרשל מיד אלא המילה, מן שנתרשל בשעה
במלון  בדרך ויהי כד): ד, (שמות שנאמר להרגו, המלאך
את  ותכרות צור צפורה ותקח המיתו, ויבקש ה' ויפגשהו
יוסי, רבי "אמר בברייתא: שנינו (לא:) ובנדרים בנה. ערלת
אמר: כך אלא המילה, מן רבינו משה שנתרשל חסֿושלום
שלשה  ואשהה אמול היא... סכנה - (לדרך) ואצא אמול
מה  מפני אלא מצרים"! שוב "לך לי: אמר הקב"ה ימים,
להתעסק  לו והיה תחילה" במלון שנתעסק "מפני נענש?
היתה  שלא היה, למצרים סמוך מלון ואותו תחילה, במילה
התעסקות  של שעה שמלוא הרי כזו, קצרה בדרך סכנה עוד

לו. נתלתה לא (פ"ג,42)במלון בנדרים זו הלכה כל מקור
ישראל  שמסרו מצוה "כל אמרו: קל.) (שבת וחז"ל מ"יא).
ומילה, ע"ז כגון המלכות, גזירת בשעת למיתה עליה עצמם
ישראל  מסרו שלא מצוה וכל בידם, מוחזקת היא עדיין
היא  עדיין תפילין כגון המלכות, גזירת בשעת עליה עצמם
עליהם  שקיבלו מצוה "כל (שם): אמרו וכן בידם". מרופה
בשמחה" אותה עושים עדיין מילה... כגון בשמחה,

שם). רש"י משתה, (שעושים

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

dpXd lM zFNtY xcq¥¤§¦¨©¨¨
¯ÁMa ÌBÈ ÏÎa ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ e‚‰2ÔÈ¯BwL ¯Á‡ . »¬»»ƒ¿¿»«««««∆ƒ

"Âˆ" ,˙L¯t3ÌÈ‰k ˙k¯·e4el‡ .BÊ ‰LÓ ÔÈ¯B˜ »»««ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿»≈
ÌÈ¯·„5‰‡t‰ ¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡L6ÌÈ¯eka‰Â ¿»ƒ∆≈»∆ƒ«≈»¿«ƒƒ

ÔBÈ‡¯‰Â7el‡ .‰¯Bz „eÓÏ˙Â ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ¿»≈»¿ƒ¬»ƒ¿«¿»≈
Ô¯w‰Â ‰f‰ ÌÏBÚa Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ì„‡L ÌÈ¯·„8 ¿»ƒ∆»»≈≈≈∆»»«∆¿«∆∆
˙eÏÈÓ‚e Ì‡Â ·‡ „eak .‡a‰ ÌÏBÚÏ BÏ ˙Ói«̃∆∆»»«»ƒ»»≈¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ9‰lÙz ÔeiÚÂ10˙ÓkL‰Â ÌÈÏBÁ ¯ew·e ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈa ÌBÏL ˙‡·‰Â ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰Â L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿«¿»«¿ƒ«¬»«»≈
Èa¯ ¯Ó‡ .Ìlk „‚k ‰¯Bz „eÓÏ˙Â B¯·ÁÏ Ì„‡»»«¬≈¿«¿»¿∆∆À»»««ƒ

‡¯ÈÊ11elÙ‡L ÔÓˆÚ ÏÚ e¯ÈÓÁ‰ Ô‰ Ï‡¯NÈ ˙Ba ≈»¿ƒ¿»≈≈∆¡ƒ««¿»∆¬ƒ
.ÌÈi˜ ‰Ú·L ‰ÈÏÚ ˙B·LBÈ Ïc¯Ák Ìc ˙tË ˙B‡B¯ƒ«»¿«¿»¿»∆»ƒ¿»¿ƒƒ

e‰iÏ‡ È·„ ‡z12ÁË·Ó ÌBÈ ÏÎa ˙BÎÏ‰ ‰BM‰ Ïk »»¿≈≈ƒ»»«∆¬»¿»À¿»
ÌÏBÚ ˙BÎÈÏ‰' ,¯Ó‡pL .‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ôa ‡e‰L BÏ13 ∆∆»»«»∆∆¡«¬ƒ»

Èa¯ ¯Ó‡ .'˙BÎÏ‰' ‡l‡ '˙BÎÈÏ‰' È¯˜z Ï‡ .'BÏ«ƒ¿≈¬ƒ∆»¬»»««ƒ
‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡14ÌÈa¯Ó ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒ

''‰ È„enÏ CÈa ŒÏÎÂ' ,¯Ó‡pL .ÌÏBÚa ÌBÏL15 »»»∆∆¡«¿»»«ƒƒ≈
„Â„Ï ¯BÓÊÓ .'ÂÎÂ16ÔkLÈŒÈÓ EÏ‰‡a ¯e‚ÈŒÈÓ '‰ ¿ƒ¿¿»ƒƒ»¿»√∆ƒƒ¿…

„˜ ¯‰aÌÏBÚÏ .˜„ˆ ÏÚBÙe ÌÈÓz CÏB‰ EL17‡‰È ¿«»¿∆≈»ƒ≈∆∆¿»¿≈
¯·B„Â ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰„BÓe ¯˙Òa ÌÈÓL ‡¯È Ì„‡»»¿≈»«ƒ¿≈∆∆«»¡∆¿≈
ÏÚ ‡Ï ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ¯Ó‡ÈÂ ÌkLÈÂ B··Ïa ˙Ó‡¡∆ƒ¿»¿«¿≈¿…«ƒ»»ƒ…«
ÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ƒ̂¿≈¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ«
ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡ ‰Ó .ÌÈa¯‰ EÈÓÁ«̄¬∆»«ƒ»»∆«≈∆«¿≈
¯Ó‡pŒ‰Ó e˙¯e·bŒ‰Óe eÁkŒ‰Ó e˙˜„vŒ‰Ó«ƒ¿»≈«…≈«¿»≈«…«
EÈÙÏ ÔÈ‡k ÌÈ¯Bab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ¿»∆
ÌÈB·e ÚcÓ ÈÏ·k ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»¿ƒ
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰·Â e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏ·kƒ¿ƒ«¿≈ƒ»«¬≈…»…ƒ≈«≈

EL„˜ È¯·„a ·e˙kL BÓk EÈÙÏ Ï·‰18¯˙BÓe' ∆∆¿»∆¿∆»¿ƒ¿≈»¿¿«

Èa .E˙È¯· Èa EnÚ eÁ‡ Ï·‡ .'B‚Â 'Ì„‡‰»»»¿¬»¬«¿«¿¿≈¿ƒ∆¿≈
Ú¯Ê .‰i¯Bn‰ ¯‰a BÏ zÚaLpL E·‰B‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿∆ƒ¿«¿»¿««ƒ»∆«
·˜ÚÈ ˙„Ú .EÁaÊÓ ÈabŒÏÚ „˜ÚpL E„ÈÁÈ ˜ÁˆÈƒ¿»¿ƒ¿∆∆¡«««≈ƒ¿«¬¬««¬…
E˙ÁÓNÓe B˙B‡ z·‰‡L E˙·‰‡nL E¯BÎ· Eaƒ¿¿∆∆≈«¬»¿∆»«¿»ƒƒ¿»¿

Ï‡¯NÈ B˙B‡ ˙‡¯˜ BaŒzÁÓNL19Ôe¯LÈÂ20CÎÈÙÏ . ∆»«¿»»»»ƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»
Á·L ÔzÏÂ E¯‡ÙÏe EÁaLÏe EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡»«»ƒ¿¿¿«≈¬¿»¬∆¿ƒ≈∆«
ÌBÈŒÏÎa EÈÙÏ ¯ÓBÏ e‡ ÔÈ·iÁÂ .EÓLÏ ‰‡„B‰Â¿»»ƒ¿∆¿«»ƒ»«¿»∆¿»
.„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ¯˜·Â ·¯Ú∆∆»…∆¿«ƒ¿»≈¡…≈∆»
‰ÙiŒ‰Ó eÏ¯Bb ÌÈÚpŒ‰Ó e˜ÏÁ ·BhŒ‰Ó eÈ¯L‡«¿≈«∆¿≈«»ƒ»≈«»»
ŒÏÎa ÔÈ·È¯ÚÓe ÔÈÓÈkLÓ e‡L eÈ¯L‡ .e˙M¯È¿À»≈«¿≈∆»«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿»
'‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÌÈ¯ÓB‡Â ¯˜·Â ·¯Ú „ÈÓz ÌBÈ»ƒ∆∆»…∆¿¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL Ì„˜ ‡e‰ ‰z‡ .„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡¡…≈∆»«»…∆∆ƒ¿»»»
ÌÏBÚa ‡e‰ ‰z‡ ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL ¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡«»««∆ƒ¿»»»«»»»
ÔBL‡¯ ‡e‰ ‰z‡ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ‡e‰ ‰z‡Â ‰f‰«∆¿«»»»«»«»ƒ
LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓL Lc˜ ÔB¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡Â¿«»«¬«≈ƒ¿«»¿«»

dÈa‚˙Â Ìe¯z E˙ÚeLÈ·e EÓÏBÚa21Ce¯a .e¯˜ »»∆ƒ»¿»¿«¿ƒ««¿≈»
ÌÈa¯a BÓL Lc˜Ó‰22eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡ . «¿«≈¿»«ƒ«»¡…≈

ÌÈÓM‰ ÈÓL·e ˙ÁzÓ ı¯‡‰ŒÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa«»«ƒƒ««¿«»»∆ƒ««ƒ¿≈«»«ƒ
ÔB¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡Â ÔBL‡¯ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«»ƒ¿«»«¬
˙BÙk Úa¯‡Ó EÈÂ˜ ıa˜ .ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈¡…ƒ«≈…∆≈«¿««¿
‡e‰Œ‰z‡ Èk ÌÏBÚ È‡aŒÏk eÚ„ÈÂ e¯ÈkÈ ı¯‡‰»»∆«ƒ¿≈¿»»≈»ƒ«»

Ec·Ï ÌÈ‰Ï‡‰23˙ÈNÚ ‰z‡ .ı¯‡‰ ˙BÎÏÓÓŒÏÎÏ »¡…ƒ¿«¿¿»«¿¿»»∆«»»ƒ»
EÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa ÈÓe .ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡∆«»«ƒ¿∆»»∆ƒ¿»«¬≈»∆
.‰NÚzŒ‰Ó EÏ ¯Ó‡iL ÈÓ ÌÈBzÁz· B‡ ÌÈBÈÏÚa»∆¿ƒ««¿ƒƒ∆…«¿««¬∆

k enÚ ‰NÚ ÌÈÓMaL eÈ·‡ŒÏÚ ezÁË·‰L BÓ »ƒ∆«»«ƒ¬≈ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«
‡È‰‰ ˙Úa EÊBÁ È„È24Èˆa˜ ˙Ú·e ÌÎ˙‡ ‡È·‡ ¿≈∆»≈«ƒ»ƒ∆¿∆»≈«¿ƒ

ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÎa ‰l‰˙ÏÂ ÌLÏ ÌÎ˙‡ Ôz‡ŒÈk ÌÎ˙‡∆¿∆ƒ∆≈∆¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ»¿…«≈»»∆
¯Ó‡Â .'‰ ¯Ó‡ ÌÎÈÈÚÏ ÌÎÈ˙e·LŒ˙‡ È·eLa25 ¿ƒ∆¿≈∆¿≈≈∆»«¿∆¡«

ÈÓL ÌÈÓM‰Œ˙‡ ˙ÈNÚ ‰z‡ Ec·Ï '‰ ‡e‰Œ‰z‡«»¿«∆«»»ƒ»∆«»«ƒ¿≈
ÌÈni‰ ‰ÈÏÚ ¯L‡ŒÏÎÂ ı¯‡‰ Ì‡·ˆŒÏÎÂ ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»¿»»»»∆¿…¬∆»∆»««ƒ
ÌÈÓM‰ ‡·ˆe ÌlkŒ˙‡ ‰iÁÓ ‰z‡Â Ì‰a ¯L‡ŒÏÎÂ¿»¬∆»∆¿«»¿«∆∆À»¿»«»«ƒ
z¯Áa ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈÂÁzLÓ EÏ¿ƒ¿«¬ƒ«»»¡…ƒ¬∆»«¿»
.Ì‰¯·‡ BÓL zÓNÂ ÌÈcNk ¯e‡Ó B˙‡ˆB‰Â Ì¯·‡a¿«¿»¿≈≈«¿ƒ¿«¿»¿«¿»»

enzÈ ‡Ï EÈ˙BLe ‡e‰ ‰z‡26'‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ . «»¿∆…ƒ»∆∆»»
ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a „Ú 'ÂÎ CÏÓ '‰ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿»»∆»»«»¿»

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡»≈¿»≈
ה"י).2) פ"ז, תפלה (הל' לעיל הנזכרות התורה ברכות אחרי
התמיד".3) "פרשת והיא כח), (במדבר ישראל בני את
(לעיל 4) רבינו הזכירן כבר אלו פרשיות ושתי כג. ו, שם,

התורה. ברכת אחרי לקרותן ה"יא) פ"ז, תפלה הל'
מ"א.5) פ"א, פאה בסוף 6)מסכת להניח חייב שאדם

ט). יט, (ויקרא ככתוב לעניים, אדם 7)שדהו שחייב
(שמות  ככתוב רגלים, בשלש המקדש בית בחצר להיראות
וגו'. את זכורך כל יראה בשנה פעמים שלש יז): כג,

גוף 8) יקראו בקרנים, שהכוח "בעבור ועצמותו, הדבר עיקר
כח). כג, לויקרא (רמב"ן קרנו" כגון 9)הדבר שבגופו,

חסדים  גמילות אבל וכו' המת וקבורת חולים ביקור



קה dpyd lk zeltz xcq - zah `"i iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שיעור, לה יש בה, וכיוצא שבויים פדיון כגון שבממון,
חמישית  כדי עד לידו כזו מצוה שתבוא פעם בכל שיתן
(כתובות  כמאמרם מחוייב, אינו ויותר שבנכסיו, מהריוח
שם). (רע"ב מחומש" יותר יבזבז אל "המבזבז, נ.):

במסכת 10) בברייתא נמצא ואילך מכאן בתפילתו, לכוין
ובכת"י  יא:). (ברכות ה'תוספות' כעדות קכז. שבת
מה  אלא לפנינו שאין נמצא הזו, הפיסקא כל אין התימנים,
מפני  - זו וברייתא משנה וקוראים פ"א. פאה במשנה ששנוי
"ואין  תנאים, מחלוקת מבלי הן, פסוקות הלכות שאלה
צריכה  שאינה פסוקה" הלכה מתוך אלא להתפלל עומדין
וברש"י  לא. (ברכות בתפילתו בה מהרהר יהא ולא עיון,
במקרא, למד התורה ברכות אחרי שתיכף נמצא שם),
יא:). לברכות ב'תוספות' (ראה ובברייתא במשנה

"איסורי 11) הלכות רבינו בדברי ומפורש ע"א. לא, ברכות
ג. הלכה יא, פרק ע"ב.12)ביאה" כח, מגילה

ו.13) ג, הלכות 14)חבקוק אלה וכל ע"א. סד, ברכות
הן. פסוקות יג.15)ואגדות נד, טו,16)ישעיה תהלים

רוקח' וב'מעשה הזו. הפיסקא כל אין התימנים, ובכת"י א.
בסוגריים. מוקפת כא.17)היא פרק אליהו, דבי תנא

יט.18) ג, כט).19)קהלת לב, (בראשית שררה לשון
ב).20) מד, (ישעיה התואר נו"ן בתוספת יושר, לשון
והכל 21) ותגבה, לומר: הגיה ישראל" "עבודת בסידור

הנוסח  וכן בישועתך. ותגבה שתרגום "קרננו" אל מוסב
מו. סי' או"ח תוקנה 22)ב'טור' זו הודאה ברכת עיקר

שמע, קריאת לקרוא לא עליהם שגזרו השמד דורות כנגד
ברבים, שמו מקדש מסיים: ולפיכך בסתר, לקראה והוכרחו
שמו  את לקדש ויכולים הגזירה שנתבטלה לה' בזה להודות

הלקט'). ('שבלי עשרה של ובמנין כנוסח 23)בגלוי
"לכל". אחר: ובנוסח רוקח', כ.24)'מעשה ג, צפניה

ו.25) ט, התימנים,26)נחמיה ובכת"י כח. קב, תהלים
אינה. הזאת הפיסקא כל

˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL ‰BL‡¯ ‰Î¯a27 ¿»»ƒ»∆¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ
.‡e‰ Ce¯a .ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L Ce¯a .dÁÒ e‰Ê∆À¿»»∆»«¿»»»»»
ÌÁ¯Ó Ce¯a .Ìi˜Óe ¯ÊBb Ce¯a .‰NBÚÂ ¯ÓB‡ Ce¯a»≈¿∆»≈¿«≈»¿«≈
¯È·ÚÓ Ce¯a .˙Bi¯a‰ŒÏÚ ÌÁ¯Ó Ce¯a .ı¯‡‰ŒÏÚ«»»∆»¿«≈««¿ƒ»«¬ƒ
.ÂÈ‡¯ÈÏ ·BË ¯ÎN ÌlLÓ Ce¯a .‰¯B‡ ‡È·Óe ‰ÏÙ‡¬≈»≈ƒ»»¿«≈»»ƒ≈»
·ÊÎ ‡ÏÂ ‰ÁÎL ‡Ï ‰ÏÂÚ ‡Ï EÈÙÏ ÔÈ‡L Ce¯a»∆≈¿»∆…«¿»…ƒ¿»¿…»»
Ce¯a .„ÁL ÁwÓ ‡ÏÂ ÌÈÙ ‡BNÓ ‡Ï ‰Ó¯Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿»…«»ƒ¿…ƒ«…«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ÁˆÏ Ìi˜Â „ÚÏ ÈÁ Ï‡≈«»«¿«»»∆«»«»¡…≈∆∆
¯‡ÙÓe ÁaLÓ BnÚ ÈÙa Ïl‰Ó‰ Ï‡‰ .ÌÏBÚ‰»»»≈«¿À»¿ƒ«¿À»¿…»
Ec·Ú „Â„ È¯ÈL·e .ÂÈ„·ÚÂ ÂÈ„ÈÒÁŒÏk ÔBLÏaƒ¿»¬ƒ»«¬»»¿ƒ≈»ƒ«¿¿
E„B ˙B¯ÈÓÊ·e ˙BÁ·La eÈ‰Ï‡ '‰ EÏl‰ EÁÈLÓ¿ƒ¬¿«∆¿¡…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
„ÈÁÈ eÈ‰Ï‡ ekÏÓ EÓL ¯ÈkÊÂ E¯‡Ùe EÁaLe¿«≈¬¿»∆¿¿«¿ƒƒ¿«¿≈¡…≈»ƒ
Ce¯a .BÓL „Ú È„Ú ¯‡ÙÓe ÁaLÓ .ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ≈»»ƒ¿À»¿…»¬≈«¿»
ÔÈ˜eÒt ÔÈ¯B˜Â .˙BÁaLza Ïl‰Ó CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆¿À»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„B·Î È‰È .el‡28ÂÈNÚÓa '‰ ÁÓNÈ ÌÏBÚÏ '‰'ÂÎ ≈¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿«¬»
ÌÈ˜eÒt ‡¯B˜ Ck ¯Á‡Â .ÌÈÏz ÛBÒ „Ú 'BÎ È¯L‡«¿≈«ƒƒ¿««»≈¿ƒ

ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .el‡29ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ . ≈»¿»»≈¿»≈ƒ¿…¿»
ÔÓ‡Â ÔÓ‡30„ÈÂc C¯·ÈÂ .31Ï‰w‰ŒÏk ÈÈÚÏ '‰Œ˙‡ »≈¿»≈«¿»∆»ƒ∆¿≈≈»«»»

:'ÂÎÂ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a „ÈÂc ¯Ó‡iÂ«…∆»ƒ»«»¡…≈ƒ¿»≈¿

.dÁÒ e‰Ê ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt ¯Á‡ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a¿»»«¬»∆««¿≈«¿ƒ∆À¿»
ÏB„b‰ CÏn‰ Ï‡‰ ekÏÓ „ÚÏ EÓL ÁazLÈƒ¿««ƒ¿»««¿≈»≈«∆∆«»
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰‡ EÏ Èk .ı¯‡·e ÌÈÓMa LB„w‰Â¿«»«»«ƒ»»∆ƒ¿»∆¡…≈
dÙBÒ „Ú ‰¯ÈM‰ ‡¯B˜Â .'ÂÎÂ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿¿≈«ƒ»«»

ÌB˜n‰ ‚‰Ók32. ¿ƒ¿««»
ובביאורנו.27) ה"יב, פ"ז תפלה הל' לעיל ראה
יז.28) פרק סוף סופרים במסכת וראה לא. קד, תהלים
נג.29) פט, יש 30)תהלים ואולי בתנ"ך, כזה פסוק אין

לעולם... כבודו שם "וברוך לומר: וצריך סופר, טעות כאן
יט). עב, (תהלים ואמן" יֿיד.31)אמן כט, הימיםֿא דברי

רבינו 32) בדברי וכמבואר "האזינו", שירת או הים, שירת
ה"יג. פ"ז, תפלה הל' לעיל

k e‚‰ ˙aLaÁÒ BÊ ‰Î¯a ÈÙÏ ÛÈÒB‰Ï ÌÚ‰ Ï ¿«»»¬»»»¿ƒƒ¿≈¿»»…«
ÈÁŒÏk ˙ÓL .‰Ê33.eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ C¯·z ∆ƒ¿«»«¿»≈∆ƒ¿¡…≈

„ÈÓz ekÏÓ E¯ÎÊ ÌÓB¯˙e ¯‡Ùz ¯NaŒÏk Áe¯Â¿«»»»¿»≈¿≈ƒ¿¿«¿≈»ƒ
EÈ„ÚÏaÓe .Ï‡ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe .¯B„Â ¯B„Ï¿»≈»¿«»«»≈ƒ«¿»∆
‰„Bt ÚÈLBÓe Ï‡Bb CÏÓ eÏ ÔÈ‡Â ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡≈¡…ƒ¿≈»∆∆≈ƒ«∆
Ò¯ÙÓ .‰z‡ ‡l‡ ‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe«ƒ¿»≈»»¿»∆»»»¿«¿≈
Ïl‰Ó‰ .˙B„ÏBz‰ ÔB„‡ .˙Bi¯aŒÏk dBÏ‡ .ÌÁ¯Óe¿«≈¡«»¿ƒ¬«»«¿À»
ÌÈÓÁ¯a ÂÈ˙Bi¯·e „ÒÁa BÓÏBÚ ‚‰Ó‰ .˙BÁaLza«ƒ¿»«¿«≈»¿∆∆¿ƒ»¿«¬ƒ
¯¯BÚÓ‰ .ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ ‡Ï ˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ .ÌÈa«̄ƒ¡…ƒ¡∆…»¿…ƒ««¿≈
‡ÙB¯Â ÌÈÏÙB CÓBÒ .ÌÈÓc¯ ıÈ˜n‰Â ÌÈLÈ¿≈ƒ¿«≈ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈
el‡Â .ÌÈ„BÓ eÁ‡ EÏe .ÌÈ¯eÒ‡ ¯ÈzÓe ÌÈÏBÁƒ«ƒ¬ƒ¿¬«¿ƒ¿ƒ
ÂÈlb ÔBÓ‰k ‰p¯ eBLÏe Ìik ‰¯ÈL ‡ÏÓ eÈÙƒ»≈ƒ»«»¿≈ƒ»«¬«»
˙B¯È‡Ó eÈÈÚÂ ÚÈ˜¯ È·Á¯Ók Á·L eÈ˙B˙ÙNÂ¿ƒ¿≈∆«¿∆¿¬≈»ƒ«¿≈≈¿ƒ
eÈÏ‚¯Â ÌÈÓL È¯Lk ˙BLe¯Ù eÈ„ÈÂ Á¯iÎÂ LÓMk«∆∆¿«»≈«¿»≈¿¿ƒ¿≈»«ƒ¿«¿≈
'‰ EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ˜ÈtÒÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏi‡k ˙Bl«̃»«»≈»«¿ƒƒ¿¿
˙Á‡ŒÏÚ EÓLŒ˙‡ C¯·Ïe eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿»≈∆ƒ¿«««

·¯Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡ ÛÏ‡Ó34Èa¯35˙B··¯ [Èa¯] ≈∆∆«¿≈¬»ƒ¿…À≈ƒ≈¿»
ÌÚÂ enÚ ˙ÈNÚL ˙B¯e·‚e ÌÈq ˙B·Bh‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒƒ¿∆»ƒ»ƒ»¿ƒ
eÈ‰Ï‡ '‰ ezÏ‡b ÌÈ¯ˆnÓ ÌÈÙlÓ .eÈ˙B·‡¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿»¡…≈
Ú·N·e ezÊ ·Ú¯a .e˙È„t ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓƒ≈¬»ƒ¿ƒ»¿»»«¿»¿«
ÌÈ‡ÏÁÓe ezËlÓ ¯·cÓe ezÏv‰ ·¯ÁÓ .ezÏkÏkƒ¿«¿»≈∆∆ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«¿»≈√»ƒ

e˙Èlc ÌÈa¯ ÌÈÚ¯36'‰ EÈÓÁ¯ ee¯ÊÚ ‰p‰ „ÚÂ . »ƒ«ƒƒƒ»¿«≈»¬»«¬∆
z‚ltL ÌÈ¯·‡ Ôk ÏÚ .EÈ„ÒÁ ee·ÊÚ ‡ÏÂ eÈ‰Ï‡¡…≈¿…¬»¬»∆«≈≈»ƒ∆ƒ«¿»
zÓN ¯L‡ ÔBLÏÂ eÈt‡a zÁÙpL ‰ÓLe Áe¯Â ea»¿«¿»»∆»«¿»¿«≈¿»¬∆«¿»

Ô‰ eÈÙa37eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ eÎ¯·ÈÂ e„BÈ Ì‰ ¿ƒ≈≈ƒ»¿∆ƒ¿¡…≈
¯ÈL ¯BÓÊÓ' Ïk ˙B¯˜Ï e‚‰ ÔÎÂ .'ÂÎÂ ÁazLÈ 'ÂÎÂ¿ƒ¿««¿¿≈»¬ƒ¿»ƒ¿ƒ

'˙aM‰ ÌBÈÏ38„˜ÌBÈa ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt eÏÈÁ˙iL Ì ¿««»…∆∆«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿
˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ˙aM‰««»¿«ƒƒ¿≈¿∆»¬ƒ¿

ÏB„b‰ Ïl‰39LÈÂ .˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt Ì„˜ ˙B˙aLa «≈«»¿«»…∆¿≈«¿ƒ¿≈
˙BÏÚn‰ ¯ÈL ˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó40Ïk‰ - ¿»»¬ƒ¿ƒ««¬«…

:Ì‚‰Ók¿ƒ¿»»
שם 33) ונקרא מ"ז). פ"י, (פסחים המשנה בתקופת מקורו

"נשמת  שהוא: קיח.) (שם, בתלמוד ופירשו השיר', 'ברכת
(ו:). תענית במסכת נזכרים זה מנוסח וקטעים חי". כל

איננה.34) זו תיבה מנטובה, ודגשות 35)בדפוס רבבי,
וטעות  בשורק, רובי קורא עם והמון הכפל, לחסרון הבי"ת



dpydקו lk zeltz xcq - zah a"i iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

('אבודרהם'). כי 36)היא ה' ארוממך כמו: רוממתנו,
ב). ל, (תהלים הנה 37)דליתני הן ודוגמתו: הנה, ִֵלשון

הןֿהם, מנקדים: ויש טז). לא, (במדבר ישראל לבני ֶהיו
ישראל'. 'עבודת סדר ט) כג, (שם, ישכון לבדד הןֿעם כמו:

צב.38) נקרא 39)תהלים ולמה שבתהלים. קלו פרק הוא
עולם  של ברומו יושב שהקב"ה מפני גדול, הלל שמו
לכל  לחם נותן זה: בפרק שכתוב בריה", לכל מזונות ומחלק

וברש"י). קיח, (פסחים וגו' קכאֿקכד.40)בשר תהלים

.dÁÒ ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È¯˜ ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ«¿«ƒÀ¿»
‡¯B·e ¯B‡ ¯ˆBÈ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»≈≈
˙·‰‡ - ‰iL ‰Î¯a .˙B¯B‡n‰ ¯ˆBÈ „Ú 'ÂÎ CLÁ…∆«≈«¿¿»»¿ƒ»«¬«
‰¯˙ÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÏÓÁ eÈ‰Ï‡ '‰ ez·‰‡ ÌÏBÚ»¬«¿»¡…≈∆¿»¿»ƒ≈»
Ï‡¯NÈ BnÚa „Ú 'ÂÎ ekÏÓ eÈ·‡ eÈÏÚ zÏÓÁ»«¿»»≈»ƒ«¿≈«¿«ƒ¿»≈

:‰·‰‡a¿«¬»
 ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È¯˜ ¯Á‡lL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a.dÁÒ ¿»»«¬»∆¿««¿ƒ«¿«ƒÀ¿»

.Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ·ÈvÈÂ ˙Ó‡¡∆¿«ƒ¿«»«»»«ƒ¿»≈
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‰BL‡¯ ‰Î¯a - ˙È·¯Ú·e¿«¿ƒ¿»»ƒ»»«»¡…≈
Ce¯a „Ú ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ B¯·„a ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»«¬ƒ¬»ƒ«»
˙·‰‡ - ‰iL ‰Î¯a .ÌÈ·¯Ú ·È¯Ún‰ '‰ ‰z‡«»««¬ƒ¬»ƒ¿»»¿ƒ»«¬«
‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ z·‰‡ EnÚ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÌÏBÚ»≈ƒ¿»≈«¿»«¿»¿«»«»

Ï‡¯NÈ BnÚ ·‰B‡ '‰41¯Á‡lL ‰BL‡¯ ‰Î¯a . ≈«ƒ¿»≈¿»»ƒ»∆¿««
˙Ó‡ .dÁÒ ‡È‰ BÊ ˙È·¯Ú ÏL ÚÓL ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«∆«¿ƒƒÀ¿»¡∆

‰eÓ‡Â42'‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎ eÈÏÚ Ìi˜ ˙‡ÊŒÏk ∆¡»»…«»»≈«»«»
.dÁÒ ‡È‰ BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯· .Ï‡¯NÈ Ï‡b»«ƒ¿»≈¿»»«¬»ƒÀ¿»
¯ÓBL Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ÌBÏLÏ eÈ‰Ï‡ '‰ e·ÈkL‰«¿ƒ≈¡…≈¿»¿«»≈

ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .„ÚÏ Ï‡¯NÈ BnÚ43'ÂÎ ÔÓ‡Â ÔÓ‡ «ƒ¿»≈»«»¿»»≈¿»≈
ÁÓNÈÂ eÈÈÚ e‡¯È .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t „Ú«»ƒ»ƒ≈¡∆ƒ¿≈≈¿ƒ¿«

CÏÓÈ '‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ „Ú 'ÂÎ epaÏ44ÌÏBÚÏ ƒ≈«∆∆»»ƒ¿…¿»
ÚˆÓ‡a ÌÈ˜eÒt C¯·Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰Â .„ÚÂ»∆¿»¬ƒ¿»»»¿»≈¿ƒ¿∆¿«

ÌÚ‰ŒÏk ‡¯iÂ .‰Ê ÁÒa ÔÈ‡¯B˜Â ‰Î¯a45eÏtiÂ ¿»»¿¿ƒ¿…«∆««¿»»»«ƒ¿
‡e‰ '‰ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ '‰ e¯Ó‡iÂ Ì‰ÈtŒÏÚ«¿≈∆«…¿»¡…ƒ

eÚÈLB‰ .ÌÈ‰Ï‡‰46eÏÈv‰Â eˆa˜Â eÚLÈ È‰Ï‡ »¡…ƒƒ≈¡…≈ƒ¿≈¿«¿≈¿«ƒ≈
.E˙l‰˙a ÁazL‰Ï EL„˜ ÌLÏ ˙B„B‰Ï ÌÈBb‰ ŒÔÓƒ«ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»∆

LhÈ ‡Ï Èk47Èk ÏB„b‰ BÓL ¯e·Úa BnÚŒ˙‡ '‰ ƒ…ƒ∆««¬¿«»ƒ
ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ .ÌÚÏ BÏ ÌÎ˙‡ ˙BNÚÏ '‰ ÏÈ‡B‰48 ƒ«¬∆¿∆¿»¿»ƒƒ

ÔBiˆ ¯‰a‰ÎeÏn‰ '‰Ï ‰˙È‰Â ÂNÚ ¯‰Œ˙‡ ËtLÏ ¿«ƒƒ¿…∆«≈»¿»¿»««¿»
CÏÓÏ '‰ ‰È‰Â49'‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ ¿»»¿∆∆«»»»∆««ƒ¿∆

EÓL „ÁÈ ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ .„Á‡ BÓLe „Á‡∆»¿∆»¡…≈∆«»«ƒ«≈ƒ¿
.„ÈÓz eÈÏÚ E˙eÎÏÓe EÓLŒ˙‡ Ìi˜ eÈÏÚ Èe¯w‰«»»≈«≈∆ƒ¿«¿¿»≈»ƒ

B„Èa ¯L‡ ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ ˙BLÙ E„Èa50LÙ ¿»¿«¿««ƒ¿«≈ƒ¬∆¿»∆∆
ÈÁe¯ „È˜Ù‡ E„Èa .LÈ‡ ¯NaŒÏk Áe¯Â ÈÁŒÏk51 »«¿«»¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ

Ô‡ˆÂ EnÚ eÁ‡Â .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t»ƒ»ƒ≈¡∆«¬«¿«¿¿…
E˙ÈÚ¯Ó52¯tÒ ¯B„Â ¯B„Ï ÌÏBÚÏ EÏ ‰„B «¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿«≈

ÈLÙ ‰ÏÈv‰ '‰ .E˙Ï‰z53ÔBLlÓ ¯˜LŒ˙ÙNÓ ¿ƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ¿«∆∆ƒ»
ÚLB Ï‡¯NÈ .‰iÓ¯54‡Ï ÌÈÓÏBÚ ˙ÚeLz ÈÈa ¿ƒ»ƒ¿»≈««»¿«»ƒ…

eÈ‰Ï‡ '‰ È‰È .„Ú ÈÓÏBÚ „Ú eÓÏkz ‡ÏÂ eL·≈̇¿…ƒ»¿«¿≈«¿ƒ¡…≈
enÚ55ŒÏ‡Â e·ÊÚÈŒÏ‡ .eÈ˙B·‡ŒÌÚ ‰È‰ ¯L‡k ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈«««¿≈¿«

¯ÓLÏ ÂÈÎ¯cŒÏÎa ˙ÎÏÏ ÂÈÏ‡ e··Ï ˙Bh‰Ï eLhÈƒ¿≈¿«¿»≈≈»»∆∆¿»¿»»ƒ¿…
Ïk .eÈ˙B·‡Œ˙‡ ‰eˆ ¯L‡ ÂÈËtLÓe ÂÈwÁÂ ÂÈ˙BˆÓƒ¿»¿À»ƒ¿»»¬∆ƒ»∆¬≈…

‰ÓLp‰56Ce¯a .ÌBia '‰ Ce¯a .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «¿»»¿«≈»«¿»»«»
.eÓe˜a '‰ Ce¯a .eaÎLa '‰ Ce¯a .‰ÏÈla '‰««¿»»¿»¿≈»¿≈
Ce¯a .E˙eÓ‡·e EÈwÁa ÁÈNÂ ‰ÏÒ EÏl‰ „ÈÓz»ƒ¿«∆∆∆»¿»ƒ«¿À∆∆¡»∆»
eÈÏÚ CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ B„B·Îa CÏBn‰ '‰ ‰z‡«»«≈ƒ¿«¿«»»ƒƒ¿…»≈

'ÂÎÂ57: ¿
ישראל41) עמו כתוב: הקדומים, ÚÏ„.ובדפוסים
וכו'.42) אמונה אמת התימנים: פט,43)ובכת"י תהלים
הוא 44)נג. מורכב אלא בתנ"ך, מיוחד פסוק זה אין
טז;מה  י, תהלים - מלך ה' שונים: פסוקים שלשה תחלות

ופירושו: יח. טו, שמות - ימלוך ה' א; צג, שם, - מלך ה'
העולם, שנברא קודם מלך הוא העולם, משנברא מלך הוא
סופרים  במסכת נזכר זה פסוק והרכב לעולם, ימלוך הוא

ה"ח. לט.45)פ"יד, יח, הימיםֿא 46)מלכיםֿא דברי
לה. כב.47)טז, יב, כא.48)שמואלֿא א, עובדיה

ט.49) יד, י.50)זכריה יב, ו.51)איוב לא, תהלים
יג.52) עט, ב.53)שם, קכ, יז.54)שם, מה, ישעיה
נז.55) ח, ו.56)מלכיםֿא קנ, ובכת"י 57)תהלים

רבינו  לשיטת בהתאם אמן. ועד, לעולם ימלוך התימנים:
מ"ברוך  אלו נוספים פסוקים ה"טז. פ"א, ברכות הל' לעיל
נהגו  וכו' בכבודו" "המולך הברכה: לחתימת עד לעולם" ה'
ויש  הואיל רשות, ערבית תפילת כשהיתה בתחילה לאמרם
שבתפילת  ברכות י"ח כנגד אזכרות שמונהֿעשרה בהם
קדיש  ואומרים בברכה עליהם חותמים והיו עשרה', 'שמונה
הדבר  נשאר לחובה עליהם שקבעוה למרות ואח"כ ויוצאים,
היה  וכן מלאמרם, נמנעים החכמים ומקצת הראשון, כמנהג
נוהגים  אנו וכן פא). ברכות יונה' ('רבינו נוהג הרמב"ן
סי' באו"ח הגר"א פסק עלֿפי לאמרם, שלא ישראל בארץ

רלו.

ה'תשע"ו  טבת י"ב חמישי יום

Ô¯ecÒÂ ‰lÙz‰ ˙BÎ¯a ÁÒ…«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È‰Ï‡ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‡»«»¡…≈≈…≈¬≈¡…≈
ÏB„b‰ Ï‡‰ ·˜ÚÈ È‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ È‰Ï‡ Ì‰¯·‡«¿»»¡…≈ƒ¿»≈…≈«¬…»≈«»
È„‡ ÌÏBÚÏ ¯Bab ‰z‡ · :'ÂÎÂ ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰«ƒ¿«»¿«»ƒ¿»¬…»
Ïh‰ „È¯BÓ) ÚÈLB‰Ï ·¯ ‰z‡ ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ.( ¿«≈≈ƒ«»«¿ƒ«ƒ«»

ÌLb‰ „È¯BÓe Áe¯‰ ·ÈMÓ)2„ÒÁa ÌÈiÁ ÏkÏÎÓ .( «ƒ»«ƒ«»∆¿«¿≈«ƒ¿∆∆
‚ :'ÂÎÂ ÌÈÏÙB CÓBÒ ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯a ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ¿«≈≈ƒ¿«¬ƒ«ƒ≈¿ƒ¿
EeÏÏ‰È ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„˜ EÓLÂ LB„˜ ‰z‡«»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿
ÔBÁ ‰z‡ „ :LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰Ïq∆»»«»»≈«»«»≈
‰Úc Ez‡Ó epÁÂ ‰Èa LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï¿»»««¿«≈∆¡ƒ»¿»≈≈ƒ¿≈»
‰ :˙Úc‰ ÔBÁ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ÏkN‰Â ‰È·e ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»¿«¿≈»«»≈«»«

E˙¯B˙Ï eÈ·‡ e·ÈL‰e·¯˜Â EÈ˙BˆÓa e˜a„Â ¬ƒ≈»ƒ¿»∆¿«¿≈¿ƒ¿∆¿»¿≈
.EÈÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙· e¯ÈÊÁ‰Â E˙„B·ÚÏ ekÏÓ«¿≈«¬»∆¿«¬ƒ≈ƒ¿»¿≈»¿»∆
eÈ·‡ eÏ ÁÏÒ Â :‰·eL˙· ‰ˆB¯‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»»∆ƒ¿»¿«»»ƒ
·BË Ï‡ Èk CÏ eÚLÙ Èk ekÏÓ eÏ ÏÁÓ e‡ËÁ Èkƒ»»¿…»«¿≈ƒ»«¿»ƒ≈
Ê :ÁÏÒÏ ‰a¯n‰ ÔepÁ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰z‡ ÁlÒÂ¿«»»»»«»«««¿∆ƒ¿…«



קז dpyd lk zeltz xcq - zah a"i iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯‰Óe eÈc Ôe„Â e·È¯ ‰·È¯Â eÈÚ· ‡Œ‰‡¿̄≈»¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈¿ƒ≈«≈
'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰˙‡ ˜ÊÁ Ï‡Bb CÏÓ Ï‡ Èk eÏ‡‚Ï¿»√≈ƒ≈∆∆≈»»»»»«»
eÚÈLB‰ ‡Ù¯Â eÈ‰Ï‡ '‰ e‡Ù¯ Á :Ï‡¯NÈ Ï‡Bb≈ƒ¿»≈¿»≈¡…≈¿≈»≈ƒ≈
‰ÓÏL ‰‡eÙ¯ ‰ÏÚ‰Â .‰z‡ e˙l‰˙ Èk ‰ÚLeÂ¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»≈»»¿«¬≈¿»¿≈»
‰z‡ Ce¯a .‰z‡ ÔÓÁ¯Â ‡ÙB¯ Ï‡ Èk eÈ‡eÏÁzŒÏÎÏ¿»«¬≈ƒ≈≈¿«¬»»»»«»
eÈ‰Ï‡ '‰ eÎ¯a Ë :Ï‡¯NÈ BnÚ ÈÏBÁ ‡ÙB¯ '‰≈≈«ƒ¿»≈»¿≈¡…≈
¯ËÓe ÏË) Ô˙Â eÈ˙BLŒ˙‡ C¯·e eÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa3 ¿»«¬≈»≈»≈∆¿≈¿≈«»»
ÌÏBÚ‰Œ˙‡ ÚaNÂ ‰Ó„‡‰ ÈtŒÏkŒÏÚ ‰Î¯a (‰Î¯·Ïƒ¿»»¿»»«»¿≈»¬»»¿««∆»»
C¯·Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .Ï·˙ Èt ‰e¯Â EÈ˙BÎ¯aÓƒƒ¿∆¿«≈¿≈≈≈»«»¿»≈
ıa˜Ï Ò ‡NÂ e˙e¯ÁÏ ÏB„‚ ¯ÙBLa Ú˜z È :ÌÈM‰«»ƒ¿«¿»»¿≈≈¿»≈¿«≈
.eˆ¯‡Ï ı¯‡‰ŒÏk ˙BÙk Úa¯‡Ó eÈ˙BiÏb ÏkŒ˙‡∆»»À≈≈«¿««¿»»»∆¿«¿≈
‰·ÈL‰ ‡È :Ï‡¯NÈ BnÚ ÈÁ„ ıa˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿»≈»ƒ»
epnÓ ¯Ò‰Â ‰lÁz·k eÈˆÚBÈÂ ‰BL‡¯·k eÈËÙBL¿≈¿»ƒ»¿¬≈¿«¿ƒ»¿»≈ƒ∆
ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁa Ec·Ï ‰z‡ eÈÏÚ CÏÓe ‰Á‡Â ÔB‚È»«¬»»¿…»≈«»¿«¿¿∆∆¿«¬ƒ
‰˜„ˆ ·‰B‡ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ËtLÓ·e ˜„ˆa¿∆∆¿ƒ¿»»«»∆∆≈¿»»

ÌÈÈLÏnÏ ·È :ËtLÓe4ŒÏÎÂ ‰Â˜˙ È‰z Ï‡ ƒ¿»««¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»¿»
¯wÚz ÔB„Ê ˙eÎÏÓe e„·‡È Ú‚¯k Ìlk ÔÈÒB¯e˜Èt‡‰»∆ƒƒÀ»¿∆«…≈«¿»¿«≈
ÌÈÚL¯ ¯·BL '‰ ‰z‡ Ce¯a .eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ¯aL˙e¿«≈ƒ¿≈»¿»≈»«»≈¿»ƒ
ŒÏÚÂ ÌÈ˜Ècv‰ŒÏÚÂ ÌÈ„ÈÒÁ‰ŒÏÚ ‚È :ÌÈ„Ê ÚÈÎÓe«¿ƒ«≈ƒ««¬ƒƒ¿«««ƒƒ¿«
eÓ‰È Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ˙È¯‡LŒÏÚÂ ˜„v‰ È¯b≈≈«∆∆¿«¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»≈∆¡
ÌÈÁËBa‰ ÏÎÏ ·BË ¯ÎN Ô˙Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÓÁ«̄¬∆¡…≈¿≈»»¿…«¿ƒ
E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È CB˙a ÔkLz „È :'ÂÎÂ ˙Ó‡a EÓLa¿ƒ¿∆¡∆¿ƒ¿…¿¿»«ƒƒ¿
.eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ÌÏBÚ ÔÈa d˙B‡ ‰·e z¯ac ¯L‡k«¬∆ƒ«¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿≈»¿»≈

:ÌÈÏLe¯È ‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a„Âc ÁÓˆŒ˙‡ ÂË »«»≈¿»»ƒ∆∆«»ƒ
‰z‡ Ce¯a .E˙ÚeLÈa Ìe¯˙ B¯˜Â ÁÈÓˆ˙ ‰¯‰Óaƒ¿≈»«¿ƒ«¿«¿»ƒ»∆»«»
eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL ÊË :‰ÚeLÈ Ô¯˜ ÁÈÓˆÓ '‰«¿ƒ«∆∆¿»¿«≈¡…≈
e˙lÙzŒ˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a Ïa˜Â eÈÏÚ ÌÁ¯Â ÒeÁÂ¿¿«≈»≈¿«≈¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈

ekÏÓ5ÊÈ :'ÂÎÂ ÚÓBL ‰z‡ Èk e·ÈLz Ï‡ Ì˜È¯ «¿≈≈»«¿ƒ≈ƒ«»≈¿
·L‰Â ‰ÚL Ì˙lÙ˙ÏÂ Ï‡¯NÈ EnÚa eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¿̄≈¡…≈¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»»¿≈¿»≈
'ÂÎÂ Ì˙lÙ˙e Ï‡¯NÈ ÈM‡Â E˙Èa ¯È·„Ï ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ»»¿
ÌÈ„BÓ ÁÈ :ÔBiˆÏ B˙ÈÎL ¯ÈÊÁn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»««¬ƒ¿ƒ»¿ƒƒ
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡L CÏ eÁ‡¬«¿»»«»¡…≈≈…≈¬≈
EÏ ‰„B ¯B„Â ¯B„Ï ‰z‡ eÚLÈ Ô‚Óe eÈiÁ ¯eˆ«≈»≈ƒ¿≈«»¿»∆¿

ÌBÏL ÌÈN ËÈ :'ÂÎÂ eÈiÁŒÏÚ E˙l‰z ¯tÒe6‰·BË ¿«≈¿ƒ»∆««≈¿ƒ»»
EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ ‰Î¯·e¿»»≈»∆∆¿«¬ƒ»≈¿«ƒ¿»≈«∆
‰¯Bz eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙ EÈt ¯B‡nÓ elk eÎ¯·e»¿≈À»ƒ¿»∆»«»»¡…≈»
‰Î¯·a ¯ÓB‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa .'ÂÎÂ ‰·‰‡ ÌÈiÁÂ¿«ƒ«¬»¿ƒ««»≈ƒ¿»»
ÌÈiÁ ÏkÏÎÓ Ïh‰ „È¯BÓ ÚÈLB‰Ï ·¯' (‰iL)¿ƒ»«¿ƒ«ƒ«»¿«¿≈«ƒ
eÎ¯a' ‰Ê ÁÒa ˙ÈÚÈL˙ ‰Î¯a C¯·Óe .'ÂÎÂ '„ÒÁa¿∆∆¿¿»≈¿»»¿ƒƒ¿…«∆»¿≈
ÈÏÏËa e˙LŒ˙‡ C¯·e eÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿»«¬≈»≈»≈∆¿»≈¿«¿≈
'‰ ‰z‡ Ce¯a .˙B·Bh‰ ÌÈMk ‰·„e ‰Î¯a ÔBˆ»̄¿»»¿»»«»ƒ«»«»
ÌBÈ È‡ˆBÓ·e ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏ· .'ÌÈM‰ C¯·Ó¿»≈«»ƒ¿≈»≈«»¿»≈
˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a C¯·Ó ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È‡ˆBÓ·e ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»≈»ƒƒ¿»≈¿»»¿ƒƒ
LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï ÔBÁ ‰z‡' ,‰Ê ÁÒa¿…«∆«»≈¿»»««¿«≈∆¡
CLÁÏ ¯B‡ ÔÈa ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc·‰ ‰z‡ .‰Èaƒ»«»ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿∆
ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈa ÌÈnÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈa≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈

e„t Ôk ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc·‰L ÌLk .‰NÚn‰««¬∆¿≈∆ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿≈
˙BiÚ¯t ÈÈÓŒÏkÓe ˙ÈÁLÓ ÈÈÓŒÏkÓ eÏÈv‰Â¿«ƒ≈ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ≈À¿»ƒ

˙BLb¯˙n‰7epÁÂ Ïk‰ŒÔÓ e¯ÓLÂ ÌÏBÚa ‡·Ï «ƒ¿«¿»…»»¿»¿≈ƒ«…¿»≈
ÛÈÒBÓ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a .'ÂÎÂ 'Ez‡Ó≈ƒ¿¿¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ
C¯·Óe ‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Úa ‰¯NÚ ŒÚ·L ˙k¯·a¿ƒ¿«¿«∆¿≈¿«¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿»≈
˙„B·Ú „Ú 'ÂÎÂ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¯' ‰Ê ÁÒa d˙B‡»¿…«∆¿≈¡…≈¿«¬«
‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .EnÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«∆¡…≈≈…≈¬≈«¬∆¿»…

'ÂÎÂ8¯ÓB‡ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e .'ÂÎÂ eÈÈÚ ‰ÈÊÁ˙Â ¿¿∆¡∆»≈≈¿¿À∆≈≈
'‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á „ÚBÓ ÌBÈa ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ÌBÈa'¿ƒ¿»…∆«∆¿≈««««∆
„ÚBÓ ÌBÈa' (B‡ '‰f‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á „ÚBÓ ÌBÈa') B‡¿≈««»«∆¿≈
˙k¯a „ÈÁi‰ C¯·Ó ˙ÈÚz ÌBÈa .'‰f‰ ˙Bkq‰ ‚Á««À«∆¿«¬ƒ¿»≈«»ƒƒ¿«
ÒeÁ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL' ‰Ê ÁÒa ‰¯NÚ ŒLL≈∆¿≈¿…«∆¿«≈¡…≈
e˙lÙz ˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a Ïa˜Â eÈÏÚ ÌÁ¯Â¿«≈»≈¿«≈¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈

eÚ .e·ÈLz Ï‡ Ì˜È¯ ekÏÓ EÈÙlÓ9eÚ eÈ·‡ ƒ¿»∆«¿≈≈»«¿ƒ≈¬≈»ƒ¬≈
¯zÒz Ï‡ .eÁ‡ ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ· Èk e˙ÈÚz ÌBˆ ÌBÈa¿«¬ƒ≈ƒ¿»»¿»¬«¿««¿≈
‰È‰Â e˙Lwa ÚBÓMÓ EÊ‡ ÌÏÚz Ï‡Â epnÓ EÈt»∆ƒ∆¿««¿≈»¿¿ƒ¿««»»≈∆¿≈
‰z‡Â ¯a„ ‰Ú˙ ‰z‡Â ‡¯˜ Ì¯Ë .eÚÂLÏ ·B¯»̃¿«¿≈∆∆ƒ¿»¿«»«¬∆¿«≈¿«»

¯Ó‡pL ¯·ck ÚÓL˙10‰Ú‡ È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â ƒ¿««»»∆∆¡«¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆
˙lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ÚÓL‡ È‡Â ÌÈ¯a„Ó Ì‰ „BÚ≈¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿«ƒ«»≈«¿ƒ«
¯eaˆ ÁÈÏLe .'‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰t Ïk»∆»«»≈«¿ƒ»¿ƒ«ƒ
‰Î¯a ¯Á‡ dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a ‰Ê ÁÒ ¯ÓB‡≈…«∆¿»»ƒ¿≈«¿»««¿»»
˙Úa ‰BÚ Ï‡ Èk' „Ú 'ÂÎÂ 'eÚ' ¯ÓB‡ .˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈¬≈¿«ƒ≈∆¿≈
‰z‡ Ce¯a .‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe ‰„Bt ‰¯»̂»∆«ƒ¿»≈»»¿»»«»
˙k¯a C¯·Ó ·‡· ‰ÚL˙a .'‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰»∆¿≈»»¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿«
Ï‡¯NÈŒÏÚ eÈÏÚ '‰ ÌÁ¯' ‰Ê ÁÒa ‰¯NÚŒÚa¯‡«¿«∆¿≈¿…«∆«≈»≈«ƒ¿»≈
‰·¯Á‰ ‰Ï·‡‰ ¯ÈÚ‰ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈŒÏÚÂ EnÚ«∆¿«¿»«ƒƒ∆»ƒ»¬≈»∆√≈»
dÏ L‡¯Â ˙·LBi‰ .ÌÈ¯Ê „Èa ‰e˙p‰ ‰ÓÓBM‰«≈»«¿»¿«»ƒ«∆∆¿…»

ÈeÙÁ11˙BBÈ‚Ï ‰eÚl·ÈÂ .‰„ÏÈ ‡lL ‰¯˜Ú ‰M‡k12 »¿ƒ»¬»»∆…»»»«¿«¿»ƒ¿
ÏÎ‡Ó EÈ„·Ú ˙Ï· eziÂ .ÌÈÏÈÒÙ È„·BÚ ‰eL¯ÈiÂ«ƒ»»¿≈¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«¬»∆«¬»
¯¯Óa ÔBiˆ ÔkŒÏÚ .ı¯‡‰ ˙Ó‰·Ïe ÌÈÓM‰ ÛBÚÏ¿«»«ƒ¿∆¡«»»∆«≈ƒ¿∆∆
Ì‰ÈÏÏÁŒÏÚ ÈaÏ ÈaÏ dÏB˜ Ôzz ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰k·zƒ¿∆ƒ»«ƒƒ≈»ƒƒƒƒ««¿≈∆
‰‡¯e ‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡¯ .Ì‰È‚e¯‰ŒÏÚ ÈÚÓ ÈÚÓ≈«≈««¬≈∆¿≈¿«ƒ»¿≈
„È˙Ú ‰z‡ L‡·e dzv‰ L‡· Èk ‰pÓÁÂ ‰È˙BÓÓBL¿∆»¿«¬∆»ƒ»≈ƒ«»»≈«»»ƒ

·e˙kk .d˙B·Ï13L‡ ˙ÓBÁ '‰ŒÌ‡ dlŒ‰È‰‡ È‡Â ƒ¿»«»«¬ƒ∆¿∆»¿À«≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a .dÎB˙a ‰È‰‡ „B·ÎÏe ·È·Ò»ƒ¿»∆¿∆¿»»«»≈
ÁÒa ‰¯LÚŒ‰ÓL ˙k¯a C¯·Ó ÌÈ¯eÙa .'ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…∆∆¿≈¿…«
eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡L CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ' ‰Ê∆ƒ¬«¿»»«»¡…≈
CÏ ˙B„e˜t‰ eÈ˙BÓLŒÏÚ E„Èa ÌÈ¯eÒn‰ eÈiÁŒÏÚ««≈«¿ƒ¿»∆«ƒ¿≈«¿»
˙Ú ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ ÌBÈÂ ÌBÈŒÏÎaL EÈqŒÏÚ«ƒ∆∆¿»»¿«ƒ¿¿∆∆¿»≈
.'eÎÂ ˙BÚeLz‰ŒÏÚÂ ˙B¯e·b‰ŒÏÚÂ ÌÈqp‰ŒÏÚ .'ÂÎ««ƒƒ¿««¿¿««¿¿
Èk ·Bh‰ .CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚÂ¿«À»¡…≈»ƒ»«ƒ
,‰Ê ÁÒa BÊ ‰Î¯a C¯·Ó ‰kÁa .'ÂÎÂ 'eÏÎŒ‡Ï…»¿«¬À»¿»≈¿»»¿…«∆
ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ' „Ú 'ÂÎ 'CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ'ƒ¬«¿»«¿«ƒ¿¿∆∆¿»
Œ¯Á‡Â' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈqp‰ ÏÚ' 'ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â ·¯Ú ˙Ú≈∆∆»…∆¿»√»ƒ««ƒƒ«¿««
‰Î¯a ÌÏBÚÏ C¯·Ó ¯eaˆ ÁÈÏL .'ÂÎÂ 'EÈ· e‡a Ôk≈»»∆¿¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿»»

CÎÈÏÓÂ CLÈc˜' ‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL14EÏ LlLe ¿ƒƒ¿…«∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«≈¿
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dpydקח lk zeltz xcq - zah a"i iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

E‡È· „ÈŒÏÚ ¯eÓ‡‰ ¯·ck ˙LlLÓ ‰M„˜15‡¯˜Â ¿À»¿À∆∆«»»»»««¿ƒ∆¿»»
‡ÏÓ ˙B‡·ˆ '‰ LB„˜ LB„˜ LB„˜ ¯Ó‡Â ‰ÊŒÏ‡ ‰Ê∆∆∆¿»«»»»¿»¿…
ÂÈ˙¯LÓe ÌÏBÚ ‡ÏÓ BÏ„‚Â B„B·k .B„B·k ı¯‡‰ŒÏÎ»»»∆¿¿¿»¿»≈»¿»¿»
Ì˙nÚÏ BˆÈ¯Ú‰Ï B„B·k ÌB˜Ó ‰i‡ ÌÈÏ‡BL¬ƒ«≈¿¿¿«¬ƒ¿À»»

Ce¯· ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÁaLÓ16.BÓB˜nÓ '‰ „B·k ¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿
ÌÈkÁÓ Èk eÈÏÚ CÏÓ˙Â ÚÈÙB˙ ekÏÓ EÓB˜nÓƒ¿¿«¿≈ƒ«¿ƒ¿…»≈ƒ¿«ƒ
ÔkL˙ eÈÓÈ·e eÈiÁa ÔBiˆa CÏÓz È˙Ó .CÏ eÁ‡¬«¿»»«ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿…
¯B„Â ¯B„Ï E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È CB˙a Lc˜˙˙Â Ïcb˙zƒ¿««¿ƒ¿««¿¿»«ƒƒ¿¿»
¯·ck EfÚ ˙eÎÏÓa ‰È‡¯˙ eÈÈÚÂ ÌÈÁˆ ÁˆÏ¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿∆»¿«¿À∆«»»
E˜„ˆ ÁÈLÓ „Â„ È„ÈŒÏÚ EL„˜ È¯·„a ¯eÓ‡‰»»¿ƒ¿≈»¿¿«¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆

CÏÓÈ17.dÈeÏÏ‰ ¯B„Â ¯B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ '‰ ƒ¿…¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»
LÈc˜ E˙M„˜ ÌÈÁˆ ÁˆÏe EÏ„b „Èb ¯B„Â ¯B„Ï¿»«ƒ»¿∆¿≈«¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ
ÏB„b CÏÓ Ï‡ Èk LeÓÈ ‡Ï eÈtÓ eÈ‰Ï‡ EÁ·LÂ¿ƒ¿¬¡…≈ƒƒ…»ƒ≈∆∆»
˙Úa .'LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰z‡ LB„˜Â¿»»»»«»»≈«»»≈
'‰ÊŒÏ‡ ‰Ê ‡¯˜Â' ,BÊ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ¯eaˆ ÁÈÏML∆¿ƒ«ƒ≈ƒ¿»»¿»»∆∆∆

'LB„˜ LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk18e .'ÂÎÂ‡e‰LÎ »»»ƒ»»»¿¿∆
ÌÈÁaLÓ' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk 'B„B·k ÌB˜Ó ‰i‡' ¯ÓB‡≈«≈¿¿»»»ƒ¿«¿ƒ
'eÈÓÈ·e eÈiÁa' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .'ÂÎ 'Ce¯a ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¿∆≈¿«≈¿»≈
„Â„ È„ÈŒÏÚ' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿∆≈«¿≈»ƒ
.'ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÚ‰ Ïk 'E˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿∆»»»¿ƒƒ¿…¿»
.Ô‰nÚ ‡¯B˜ ‡e‰ ¯eav‰ ÔÈBÚL ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ∆ƒ«ƒ≈ƒ»∆
„ÈÁi‰ „Á‡Â .BnÚ ÔÈBÚ Ô‰L ˙Úa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ¿…«¿ƒ«»≈∆≈ƒƒ¿∆»«»ƒ
‰M‰ L‡¯nL ÌÈÓÈ ‰¯NÚa - ¯eaˆ ÁÈÏM‰ „Á‡Â¿∆»«¿ƒ«ƒ»¬»»»ƒ∆≈…«»»
¯eÓ‡k' BÊ ‰Î¯a ÛBÒa ¯ÓB‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ „Ú19 ««ƒƒ≈¿¿»»»»

Lc˜ LB„w‰ Ï‡‰Â ËtLna ˙B‡·ˆ '‰ da‚iÂ«ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈«»ƒ¿«
¯eaˆ ÁÈÏL .'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰˜„ˆaƒ¿»»»«»«∆∆«»¿ƒ«ƒ
‰lÙz Ïk ¯Á‡Â ‰lÙz Ïk Ì„˜ ÌÏBÚÏ 'LÈc˜' ¯ÓB‡≈«ƒ¿»…∆»¿ƒ»¿««»¿ƒ»

ÌBi‰ ¯„Ò ¯ÓB‡L ¯Á‡Â20¯„Ò ¯Ó‡iL ˙Ú ÏÎa . ¿««∆≈≈∆«¿»≈∆…«≈∆
ÌBi‰21ËÚÓ ÔpÁ˙È22ÌÈÏLiLÎe .'LÈc˜' ¯Ó‡ÈÂ «ƒ¿«≈¿«¿…««ƒ¿∆«¿ƒ

ÌÈeÁ˙ È¯·„a ÔpÁ˙iL ˙Ú ÏÎ·e ‰¯Bza ˙B¯˜Ï23 ƒ¿«»¿»≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒ
'LÈc˜' ¯Ó‡È ÂÈeÁz ¯Ó‚iLk24: ¿∆ƒ¿…«¬»…««ƒ

ב,2) פרק תפילה הלכות לעיל וכמבואר הגשמים, בימות
טו. טז.3)הלכה הלכה ב, פרק תפילה  הלכות לעיל ראה

בטור 4) הנוסח וכן ולמשומדים, כתוב: ש"י וונציא בדפוס
לעיל  הכסףֿמשנה מדברי נראה וכן קיח, סימן חיים אורח
את  היודע ישראל - משומד א. הלכה ב, פרק תפילה הלכות
(שמות  בו יאכל לא נכר בן כל בו. למרוד ומתכוון בוראו
דישתמד. ישראל בר כל אונקלוס: מתרגם מג) פסוק יב, פרק

וכו'.5) מלכנו ומלפניך כתוב: (שכו) מנטובה בדפוס
אומר:6) שלום" ל"שים הש"ץ כשיגיע כהן, שם "וכשאין

רבינו  (לשון וכו' בברכה" ברכנו אבותינו ואלוקי אלוקינו
י). הלכה טו, פרק תפילה הלכות מסתערות 7)לעיל

ועוד. א. עמוד יז דף ברכות במסכת ונזכר פתאום.
הזה.8) החודש ראש הנוסח:9)ביום מנטובה ובדפוס

וכו'. אלוקינו ה' כד).10)עננו פסוק סה, פרק (ישעיה
פסוק 11) טו, פרק (שמואלֿב הכתוב כלשון ומכוסה, עטוי

חפוי. לו וראש חז"ל 12)ל): כלשון מלחמה, מחנות

א). עמוד קכג דף ט).13)(חולין פסוק ב, פרק (זכריה
"ונמליכך".14) במקום "ונעריצך" התימנים יד בכתב
ג).15) פסוק ו, פרק פסוק 16)(ישעיה ג, פרק (יחזקאל
י).17)יב). פסוק קמ, פרק ובמדרש 18)(תהילים

ו, פרק (ישעיה יעופף "ובשתיים אמרו: צו פרשת תנחומא
בשעה  רגליו על אדם לעוף חז"ל תיקנו מכאן ב) פסוק
כלפי  עקביו מרים כלומר: וכו', קדוש קדוש אומר ִֵשש"ץ
מיד, וחוזר הבורא מהות את להשיג רוצה כאילו מעלה

קכה. סימן חיים אורח ערוך" "שולחן (ישעיה 19)וראה
טז). פסוק ה, לציון 20)פרק "ובא קדושת סדר הוא

ו. הלכה ט, פרק תפילה בהלכות הנזכר פרט 21)גואל"
טובים וימים היום"לשבתות "סדר בהם אומר שאינו

בלבד. במנחה אלא מביאו 22)בבוקר, התחנונים וסדר
הקדיש". "נוסח אחרי הבא בפרק מפורטים 23)רבינו

הבא. הסליחות.24)בפרק אחרי קדיש אומרים אנו וכן
שמונה  תפילת אחרי תחנונים אומרים שאנו יום ובכל
גמר  עד שאחריה, קדיש לומר מאחרים אנו עשרה,

התחנונים.

LÈcw‰ ÁÒ1 …«««ƒ
ולקדשו 1) השם את בה לשבח זו תפילה חז"ל תיקנו

מכירים  היו שלא הארץ עמי גם אותה שיבינו וכדי ברבים,
ארמית  בלשון תיקנוה בלבד, ארמית אלא הקודש בלשון
זו, תפילה נזכרת ובתלמוד א). עמוד ג דף ברכות (תוספות
עמוד  ג דף ברכות ראה מבורך", הגדול שמיה "יהא בשם:
ובשם  ועוד. ב עמוד קיט דף שבת א; עמוד נז דף א;
ובפרק  י"ב; הלכה ט"ז, פרק סופרים במסכת נזכרת "קדיש"

המסכת. באותה מקומות ובעוד א הלכה י"ט,
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ÌBÏL ‰NBÚ .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈc ÔB‰Ï‰¿̃«¿¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈∆»
ŒÏkŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌBÏL ‰NÚÈ ÂÈÓÁ¯· ‡e‰ ÂÈÓB¯Óaƒ¿»¿«¬»«¬∆»»≈¿«»

.'ÔÓ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈
הגדול.2) ר"א 4)שברא.3)שמו הגאון ולדעת כרצונו.

ויתקדש" "יתגדל אל חוזרת "כרעותיה" תיבת ז"ל מוילנה
וראיה  ברא. אשר בעולם כרצונו יתקדש הגדול שמו כלומר:
אומרים  שאנו וכו' ויתקדש יתגדל הכל על של הנוסח לכך,
שברא.. "בעולמות בו: שאומרים התורה קריאת לפני בשבת
אל  בהכרח חוזרת "כרצונו" שתיבת יראיו" וכרצון כרצונו

ויתקדש". עמו.6)גאולתו.5)"יתגדל יגאל
שצית 7) תרגומו: ה) כ, (איוב מקרוב רשעים רננת בקרוב,

עולמים.8)בעגל. ולעולמי קיט.).9)לעולם (שבת
רם.10) ובקול כוונתו תפילתם.12)אחרון.11)בכל
ואת 13) תפלתם את השמים ושמעת תחנתם, תיעשה

וית  צלותהון ית תרגומו: מה) ח, (מלכיםֿא תחנתם
שבשמים.14)בעותהון. אביהם רב 15)לפני שלום

ישראל. קהלות כל על ועלינו עליכם וגאולה ועזרה
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Ôa¯c LÈc˜ ‡¯˜p‰27. «ƒ¿»«ƒ¿«»«
ושלומם,16) (רבנן) החכמים חיי על בו שמתפללים

בסמוך. משנה.17)כמבואר וספרי"18)כגון "ספרא
פסוקים. מדרשי שהסמיכום 19)שהם והגיון חכמה דברי

נדרים  רא"ש (ראה לדינים ענין בהם ואין המקרא על חכמינו
סופרים 20)לו:). מס' (ראה המתים ולהחיות העולם לחדש

בסופו). החיים.21)פ"יט עיר 22)לגאול לבנות
ולעקור 23)ירושלים. המקדש) (בית הקדש היכל ולבנות

בזיוו  למקומו השמים פולחן ולהשיב הארץ מן זרה עבודה
אחרי  הקברות בבית אלא זה נוסח אומרים אנו ואין וביקרו,

בתלמוד. מסכת ובסיום המת, קשה 24)קבורת זו תיבה
הנזכרים  ושבח שיר לדברי נחמה ענין מה כי להולמה
מפרש  יפה" "תפלה בסידורו והקבלה" "והכתב לפניה,
נחמה, להתפארות קוראים בערבית שכן ותפארת הלול לשון
מב) כז, (בראשית להרגך לך מתנחם אחיך עשיו הנה וכן:
וראה  שיהרגך. – אנשים בפני ומתגאה מתפאר פירושו:

נו  סימן או"ח אדם 25)בטור לבני בעולם האמורים
בהם. העוסקים 26)לשבחם תלמידיהם. ועל רבנינו על

ולכם  להם יהיה ומקום מקום ושבכל הזה שבמקום בתורה
שבשמים. אביהם מלפני וריוח וסיוע רחמים וחסד חן

הזכיר 27) לא רבנו ושלומם. החכמים לחיי בו שמתפללים
"נמצא  כותב: שעו ליו"ד הרמ"א ובהגהות "קדישֿיתום",
לומר  נהגו כן על (שמת)... אב על קדיש לומר במדרשות
להפטיר  נהגו וכן חודש, עשר שנים בתרא קדיש ואם אב על
השבת... במוצאי התיבה) (לפני ערבית ולהתפלל בנביא
מן  ואמו אביו את פודה ברבים ומקדש מתפלל וכשהבן
יוחנן  ברבן מעשה פ"יז סוף זוטא באליהו (וראה הגיהנום".
את  והנחתי אני... מת לו אמר אחד... אדם שמצא זכאי בן
בבקשה  לכן מעוברת, היא שזכר אני ויודע מעוברת אשתי
שנים, חמש בן שיהיה עד שיולד משעה בו זהיר הוה ממך
את  ברכו שיאמר בשעה כי למקרא, רבו לבית אותו הולך
זרוע" וב"אור גיהנם". של מדינה אותי יעלו אז המבורך ה'

כנען  בארץ "מנהגנו כתוב: נ' אות שבת (ארצות הל'
"אין  הצבור שאמר לאחר ריינוס בני מנהג וכן הסלבים)
מעשה  מצינו וכן קדיש... ואומר היתום עומד כאלהינו"
כפחם  ושחור ערום שהיה אחד אדם שראה עקיבא ברבי
הסוס, במרוצת רץ והיה טעונין עשרה ראשו על טוען והיה
עבודה  עושה אתה למה א"ל והעמידו... עקיבא ר' עליו גזר
ירגזו  שמא תעכבני אל ממך בבקשה לו אמר כזאת... קשה
אותו  לו: אמר מעשיך? מה א"ל עלי, הממונים אותם עלי
עצים  לחטוב אותי שולחים יום ובכל הוא, מת האיש
בעולם  מלאכתך היתה מה בני א"ל בהם, אותי ושורפים
העם  מראשי והייתי הייתי, המס גבאי א"ל ממנו, שבאת
שמעת  כלום א"ל העניים, את והורג לעשירים פנים ונושא
מהם. שמעתי א"ל תקנה? לך יש אם עליך מהממונים
ואומר  בקהל עומד שהוא בן העני לזה לו היה שאלמלא
ועונים  יתגדל יאמר או וכו' ה' ברוך אחריו ועונים ברכו...
מן  האיש אותו מתירים מיד – רבא שמיה יהא אחריו
דבי  דתנא מורמש"א אלעזר ה"ר מצא וכן הפורענות...
הפורענות". מן אביו את מציל יתגדל האומר קטן אליהו,

פ"ב. רבתי כלה וראה
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‰NÚ ÌÈNÚÓ ea ÔÈ‡ .ÌÈÓMÏ „Ú ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â¿«¿»≈»¿»««»«ƒ≈»«¬ƒ¬≈
ezÁË·‰L BÓk eÚÈLB‰Â EÓL ÔÚÓÏ ‰˜„ˆ enÚƒ»¿»»¿««¿∆¿ƒ≈¿∆ƒ¿«¿»

E‡È· È„ÈŒÏÚ33È˙l‰˙e Èt‡ CÈ¯‡‡ ÈÓL ÔÚÓÏ «¿≈¿ƒ¬¿««¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
ÌÎÚÓÏ ‡Ï .E˙È¯Î‰ ÈzÏ·Ï CÏ - ÌËÁ‡34È‡ ∆¡»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆…¿««¿∆¬ƒ
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dpydקי lk zeltz xcq - zah a"i iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌzÏlÁ ¯L‡ ÈL„˜ ÌLÏ Ì‡ Èk Ï‡¯NÈ ˙Èa ‰NBÚ∆≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¬∆ƒ«¿∆
eÏ ‡Ï .ÌL Ì˙‡a ¯L‡ ÌÈBba35eÏŒ‡Ï '‰ «ƒ¬∆»∆»…»…»

‰nÏ .EzÓ‡ŒÏÚ EcÒÁŒÏÚ „B·k Ôz EÓLÏŒÈkƒ¿ƒ¿≈»««¿¿«¬ƒ∆»»
ÔÙzŒÏ‡ '‰ ‡p‡ .Ì‰È‰Ï‡ ‡ ‰i‡ ÌÈBb‰ e¯Ó‡È36 …¿«ƒ«≈»¡…≈∆»»«≈∆

ŒÁÏÒ .B˙‡hÁŒÏ‡Â BÚL¯ŒÏ‡Â ‰f‰ ÌÚ‰ ÈL˜ŒÏ‡∆¿ƒ»»«∆¿∆ƒ¿¿∆«»¿«
‡37˙‡N ¯L‡ÎÂ EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ ÌÚ‰ ÔBÚÏ »«¬»»«∆¿…∆«¿∆¿«¬∆»»»

eBÚÏ zÁÏÒÂ ‰p‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ ‰f‰ ÌÚÏ38·¯ Èk »»«∆ƒƒ¿«ƒ¿«≈»¿»«¿»«¬≈ƒ«
‰ÚÓL '‰ .‡e‰39‰NÚÂ ‰·ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈

E¯ÈÚŒÏÚ ‡¯˜ EÓL Èk È‰Ï‡ EÚÓÏ ¯Á‡zŒÏ‡Â¿«¿««¿««¿¡…«ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿
:EnÚŒÏÚÂ¿««∆

"לפניך".28) הנוסח: התימנים יד ט,29)בכתב (דניאל
ה).30)יח). ט, ז).31)(דניאל ט, ט,32)(שם (עזרא

ט).33)ו). מח, כב).34)(ישעיה לו, (יחזקאל
אֿב).35) קטו, כז).36)(תהלים ט, (דברים
יט).37) יד, יא).38)(במדבר כה, (תהלים הכתוב כלשון
יט).39) ט, (דניאל

dÈa‚nLk ÌÈt ˙ÏÈÙ ¯Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿ƒ¿«≈««¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ«
eÁ‡Â .el‡ ÌÈ˜eÒÙa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÂÈt40Ú„ ‡Ï »»ƒ««¿«ƒ¿ƒ≈«¬«¿…≈«

EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ .eÈÈÚ EÈÏÚ Èk ‰NÚpŒ‰Ó41'‰ ««¬∆ƒ»∆≈≈¿…«¬∆
eÏŒ¯kÊz Ï‡ .‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk EÈ„ÒÁÂ42˙BBÚ «¬»∆ƒ≈»≈»«ƒ¿»»¬

.„‡Ó eBl„ Èk EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ÌÈBL‡ƒ̄ƒ«≈¿«¿«¬∆ƒ«¿…
‰Óe˜43cÒÁ È‰È .EcÒÁ ÔÚÓÏ e„Ùe el ‰˙¯ÊÚE44 »∆¿»»»¿≈¿«««¿∆¿ƒ«¿¿

˙BBÚ Ì‡ .CÏ eÏÁÈ ¯L‡k eÈÏÚ '‰45dÈŒ¯ÓLz »≈«¬∆ƒ«¿»ƒ¬ƒ¿»»
'‰ .‡¯ez ÔÚÓÏ ‰ÁÈÏq‰ EnÚ Èk .„ÓÚÈ ÈÓ '‰ƒ«¬…ƒƒ¿«¿ƒ»¿««ƒ»≈

‰ÚÈLB‰46‡e‰ Èk .e‡¯˜ ÌBÈ· eÚÈ CÏn‰47Ú„È ƒ»«∆∆«¬≈¿»¿≈ƒ»«
e¯ÊÚ .eÁ‡ ¯ÙÚ Èk ¯eÎÊ e¯ˆÈ48eÚLÈ È‰Ï‡ ƒ¿≈»ƒ»»¬»¿»¿≈¡…≈ƒ¿≈

eÈ˙‡hÁŒÏÚ ¯tÎÂ eÏÈv‰Â EÓLŒ„B·k ¯·cŒÏÚ«¿«¿¿∆¿«ƒ≈¿«≈««…≈
ÌBi‰Œ¯„Ò ¯Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰ ÔÎÂ .EÓL ÔÚÓÏ¿««¿∆¿≈»¬»»¿ƒ¿«≈««≈∆«

Ì‰¯·‡ È‰Ï‡ '‰ .el‡ ÌÈeÁ˙a49Ï‡¯NÈÂ ˜ÁˆÈ ¿«¬ƒ≈¡…≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈
··Ï ˙B·LÁÓ ¯ˆÈÏ ÌÏBÚÏ ˙‡ÊŒ‰¯ÓL eÈ˙B·‡¬≈»¿»…¿»¿≈∆«¿¿¿«

ÌeÁ¯ ‡e‰Â .EÈÏ‡ Ì··Ï ÔÎ‰Â EnÚ50ÔBÚ ¯tÎÈ «∆¿»≈¿»»≈∆¿«¿«≈»
'‰ ‰z‡ Èk .'Â‚Â51ŒÏÎÏ „ÒÁŒ·¯Â ÁlÒÂ ·BË ¿ƒ«»¿«»¿«∆∆¿»

E˙˜„ˆ .EÈ‡¯˜52ŒÈÓ .˙Ó‡ E˙¯B˙Â ÌÏBÚÏ ˜„ˆ …¿∆ƒ¿»¿∆∆¿»¿»¿¡∆ƒ
EBÓkŒÏ‡53·eLÈ .ÚLt ÏÚ ¯·BÚÂ ÔBÚ ‡NB ≈»≈»¿≈«∆«»

ÌBÈ ÌBÈ '‰ Ce¯a .'B‚Â eÈ˙BBÂÚ LaÎÈ eÓÁ¯È54 ¿«¬≈ƒ¿¬≈¿»
enÚ ˙B‡·ˆ '‰ .‰ÏÒ e˙ÚeLÈ Ï‡‰ eÏŒÒÓÚÈ55 «¬»»»≈¿»≈∆»¿»ƒ»
È¯L‡ ˙B‡·ˆ '‰ .‰ÏÒ ·˜ÚÈ È‰Ï‡ eÏŒ·bNÓ56 ƒ¿«»¡…≈«¬…∆»¿»«¿≈

Ce¯a e‡¯Ba Ce¯a eB„‡ Ce¯a .Ca ÁËBa Ì„‡»»≈«»»¬≈»¿≈»
eÏ Ô˙Â ÌÈÚBz‰ŒÔÓ eÏÈc·‰Â B„B·ÎÏ e‡¯aL∆¿»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿»«»
ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ea¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙Ó‡ ˙¯Bz57 «¡∆«¿≈∆«≈¿«≈»»«

B˙¯Bz „eÓÏ˙Ï eaÏ ÁzÙÈ ÔÓÁ¯‰ .eÎB˙a (dÚË)¿»»¿≈»«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿»
BBˆ¯ ˙BNÚÏ B˙¯B˙Â B˙‡¯ÈÂ B˙·‰‡ eaÏa ÔzÈÂ¿ƒ≈¿ƒ≈«¬»¿ƒ¿»¿»«¬¿
Ú‚È ‡Ï ÔÚÓÏ ‰ˆÙÁ LÙ·e ÌÏL ··Ïa B„·ÚÏe¿»¿¿≈»»≈¿∆∆¬≈»¿««…ƒ«

˜È¯Ï58ÌÈÓÁ¯Â ÔBˆ¯ È‰È Ôk .‰Ï‰aÏ „Ï ‡ÏÂ »ƒ¿…≈≈«∆»»≈¿ƒ»¿«¬ƒ
ÌÏBÚa EÈwÁ ¯ÓLÏ ‰ÈÁpL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆ƒ¿∆ƒ¿…À∆»»
ÈiÁÏ ·BË L¯ÈÂ ‰kÊpL È„k ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏÂ ‰f‰«∆¿ƒ«»ƒ«¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿«≈

E¯nÊÈ ÔÚÓÏ .‡a‰ ÌÏBÚ‰59'‰ ÌcÈ ‡ÏÂ „B·Î »»«»¿««¿«∆¿»¿…ƒ…

ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .j„B‡ ÌÏBÚÏ È‰Ï‡60ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ¡…«¿»∆»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿
‡¯˜Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰ :ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏƒƒ¿»∆ƒ¿¬ƒ»¬ƒ¿»»»ƒ¿…
eÈ‰L ¯BÓÊÓ ¯ÈL el‡ ÌÈeÁz ¯Á‡ ÌBÈ ÏÎa¿»«««¬ƒ≈ƒƒ¿∆»
ÔÈ¯B˜Â ÌBi‰ B˙B‡a Lc˜n‰ ˙È·a ÌÈ¯ÓB‡ ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ

'‡N‡ ÈLÙ '‰ EÈÏ‡ „Â„Ï'61ÔÈ¯B˜Â .¯BÓÊn‰ Ïk ¿»ƒ≈∆«¿ƒ∆»»«ƒ¿¿ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡'»««ƒ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ
ÔÈ‡ eB„‡k ÔÈ‡ eÈ‰Ï‡k ÔÈ‡ .'ÂÎÂ 'ÌBÏL ÌÈa¯Ó«¿ƒ»¿≈≈…≈≈«≈≈
ÈÓ eB„‡Î ÈÓ eÈ‰Ï‡Î ÈÓ .eÚÈLBÓk ÔÈ‡ ekÏÓk¿«¿≈≈¿ƒ≈ƒ≈…≈ƒ«≈ƒ
‰„B eÈ‰Ï‡Ï ‰„B .eÚÈLBÓÎ ÈÓ ekÏÓÎ¿«¿≈ƒ¿ƒ≈∆≈…≈∆
‡e‰ ‰z‡ .eÚÈLBÓÏ ‰„B ekÏÓÏ ‰„B eB„‡Ï«≈∆¿«¿≈∆¿ƒ≈«»

z‡ eB„‡ ‡e‰ ‰z‡ eÈ‰Ï‡‰z‡ ekÏÓ ‡e‰ ‰ ¡…≈«»¬≈«»«¿≈«»
Ìe˜˙ ‰z‡ .eÚÈLBÓ ‡e‰62˙ÚŒÈk ÔBiˆ ÌÁ¯z ƒ≈«»»¿«≈ƒƒ≈

ÌÈ˜Ècˆ C‡ .„ÚBÓ ‡·ŒÈk dÁÏ63EÓLÏ e„BÈ ¿∆¿»ƒ»≈««ƒƒƒ¿∆
E· eÁË·ÈÂ EÈtŒ˙‡ ÌÈ¯LÈ e·LÈ64Èk EÓL ÈÚ„BÈ ≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ¿¿¿¿≈¿∆ƒ

ÌÈnÚ‰ŒÏk Èk .'‰ EÈL¯B„ z·ÊÚŒ‡Ï65LÈ‡ eÎÏÈ …»«¿»¿∆ƒ»»«ƒ≈¿ƒ
ÌÏBÚÏ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌLa CÏ eÁ‡Â ÂÈ‰Ï‡ ÌLa¿≈¡…»«¬«¿≈≈¿≈¡…≈¿»

.„ÚÂ»∆
יב).40) כ, הימיםֿב ו).41)(דברי כה, (תהלים
ח).42) עט, כז).43)(שם מד, כב).44)(שם לג, (שם
גֿד).45) קל, י).46)(שם כ, יד).47)(שם קג, (שם
ט).48) עט, יח).49)(תהלים כט, הימיםֿא (דברי
לח).50) עח, ה).51)(תהלים פו, קיט,52)(שם (שם

יחֿיט).53)קמב). ז, כ).54)(מיכה סח, (תהלים
ח).55) מו, יג).56)(שם פד, נטעה,57)שם ובדפו"א:

רוקח"). ו"מעשה (ונציא התורה אל מלשון 58)חוזר
כג. סה, ישעיה יג).59)הכתוב ל, יט,60)(תהלים (שם

כה).61)טו). פרק יד).62)(שם, קב, (תהלים
יד).63) קמ, יא).64)(שם ט, ה).65)(שם ד, (מיכה

‰f‰ ¯Ùqa e¯Ó‡ ¯·k66ÌÈÓÈÂ ˙B˙aM‰ ÈÓÈaL ¿»»«¿«≈∆«∆∆ƒ≈««»¿»ƒ
- ˙BÎ¯a Ú·L ‰lÙz ÏÎa Ì„‡ Ïlt˙Ó ÌÈ·BËƒƒ¿«≈»»¿»¿ƒ»∆«¿»
˙Á‡ ‰Î¯·e ˙BB¯Á‡ LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏL»ƒ¿»«¬¿»»««
ÌÈ¯etk‰ ÌBi·e ‰M‰ L‡¯·e .ÌBi‰ ÔÈÚÓ ˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ≈≈«¿…«»»¿«ƒƒ
˙lÙ˙·e ˙BÎ¯a LÏL ÚˆÓ‡a Ïlt˙Ó Ï·BÈ ÏL∆≈ƒ¿«≈¿∆¿«»¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÈ ÈLa ÛÒeÓa Ïlt˙Ó ‡ˆÓÂ .„·Ïa ÛÒeÓ»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ
BlÁ ÛÒeÓ·e L„Á L‡¯ ÛÒeÓ·e .˙BÎ¯a ÚLz el‡≈≈«¿»¿«……∆¿«À
LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏL - Ú·L Ïlt˙Ó „ÚBÓ ÏL∆≈ƒ¿«≈∆«»ƒ¿»

:ÚˆÓ‡a ˙Á‡ ‰Î¯·e ˙BB¯Á‡«¬¿»»««¿∆¿«
הֿח.66) פ"ב, תפלה הלכות

˙BiÚˆÓ‡‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«»«¿»»∆¿»ƒ
zLc˜ ‰z‡' - ˙aL ÈÏÈÏ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆≈≈«»«»ƒ«¿»
ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓ ˙ÈÏÎz EÓLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈŒ˙‡∆«¿ƒƒƒ¿∆«¿ƒ«¬≈»«ƒ»»∆
¯eÓ‡k ÌÈpÓf‰ŒÏkÓ BzLc˜Â ÌÈÓi‰ŒÏkÓ BzÎ¯·e2 ≈«¿ƒ»«»ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«ƒ»»
.'B‚Â 'B˙B‡ Lc˜ÈÂ ÈÚÈ·M‰ ÌBiŒ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ C¯·ÈÂ«¿»∆¡…ƒ∆«¿ƒƒ«¿«≈¿
.'ÂÎÂ e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈¿
˙zÓa ‰LÓ ÁÓNÈ' - ¯ˆBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆≈ƒ¿«∆¿«¿«
BL‡¯a ˙¯‡Ùz ÏÈÏk .BÏ ˙‡¯˜ ÔÓ‡ „·Ú Èk B˜ÏÁ∆¿ƒ∆∆∆¡»»»»¿ƒƒ¿∆∆¿…

z˙3ÈL B„Èa „È¯B‰ ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ EÈÙÏ B„ÓÚa »«»¿»¿¿»∆««ƒ«ƒ¿»¿≈
·e˙k ÔÎÂ ˙aL ˙¯ÈÓL Ô‰a ·e˙ÎÂ ÌÈ·‡ ˙BÁeÏ¬»ƒ¿»»∆¿ƒ««»¿≈»
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קיי dpyd lk zeltz xcq - zah a"i iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

E˙¯B˙a4E˙eÎÏÓ· eÁÓNÈ .'eÎ Ï‡¯NÈ È· e¯ÓLÂ ¿»∆¿»¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿¿«¿¿
eÈ‰Ï‡ .ÈÚÈ·L ÈLc˜Ó ÌÚ ‚Ú È‡¯B˜ ˙aL È¯ÓBL¿≈«»¿≈…∆«¿«¿≈¿ƒƒ¡…≈
Ce¯a' „Ú 'ÂÎ 'e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈«»
ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡«»¿«≈««»¿»»∆¿»ƒ∆«
¯BÓL ˙aL ˙ÂˆÓ ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ ˙Èeˆ ‰LÓÏ' - ˙aL«»¿∆ƒƒ»««ƒ«ƒ¿««»»

B·e ¯BÎÊÂ5ˆÔa¯˜ EÏ ·È¯˜‰Ï eÈ‰Ï‡ '‰ e˙Èe ¿»ƒƒ»¡…≈¿«¿ƒ¿»¿«
Èe‡¯k ÛÒeÓ6eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È . »»»¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈

ÁBn‰ ÌBÈ ÛÒeÓ ˙‡Â 'ÂÎÂ eˆ¯‡Ï eÏÚzL7‰f‰ ∆«¬≈¿«¿≈¿¿∆««»««∆
‡ÏÂ .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ' „Ú 'ÂÎ '·È¯˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ««¿≈∆«¿∆¿…

˙Bˆ¯‡‰ ÈÈB‚Ï ekÏÓ Bz˙8ekÏÓ BzÏÁ‰ ‡ÏÂ ¿««¿≈¿≈»¬»¿…ƒ¿«¿«¿≈
ÌÈÏ¯Ú ekLÈ ‡Ï B˙ÁeÓa Ìb ÌÈÏÈÏ‡ È„·BÚÏ9. ¿¿≈¡ƒƒ«ƒ¿»…ƒ¿¿¬≈ƒ

z¯Áa Ìa ¯L‡ Ôe¯LÈ Ú¯Ê Bz˙ Ï‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿»≈¿«∆«¿À¬∆»»«¿»
˙cÓÁ10eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .˙‡¯˜ B˙B‡ ÌÈÓÈ ∆¿«»ƒ»»»¡…≈≈…≈¬≈

Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a' „Ú 'ÂÎ 'e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¿̄≈»ƒ¿»≈«»«»¿«≈
‰z‡' - ˙aL ˙ÁÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'˙aM‰««»¿»»∆¿»ƒ∆ƒ¿««»«»
.ı¯‡a „Á‡ ÈBb Ï‡¯NÈ EnÚÎ ÈÓe „Á‡ EÓLÂ „Á‡∆»¿ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆»»»∆
Ì‰¯·‡ .z˙ EnÚÏ ‰ÚeLÈ ˙¯ËÚÂ ‰l‰z ˙¯ËÚ¬∆∆¿ƒ»«¬∆∆¿»¿«¿»«»«¿»»

B· eÁeÈ ÂÈ·e ·˜ÚÈ Ôp¯È ˜ÁˆÈ Ï‚È11‰ÓÏL ‰ÁeÓ »≈ƒ¿»¿«≈«¬…»»»¿»¿≈»
‡È‰ Ez‡Ó Èk eÚ„ÈÂ EÈ· e¯ÈkÈ .d· ‰ˆB¯ ‰z‡L»«»∆»«ƒ»∆¿≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ
ÌBÈa ÔB‚ÈÂ ‰¯ˆ È‰zŒÏ‡Â eÈ·‡ eÏÈÁz .Ì˙ÁeÓ¿»»«¿ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ»»¿»¿

.'ÂÎÂ 'eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .e˙ÁeÓ¿»≈¡…≈≈…≈¬≈¿
ג.2) ב, כט).3)בראשית לד, (שמות פניו עור קירון הוא
טז.4) לא, ('אבודרהם').5)שם, סיני הר אל חוזר
מועט 6) מוסף תמצא לא החגים מוספי שבכל לפי

הקב"ה, לפני תיגר השבת קראה וע"ז כשבת, (בקרבנות)
כפולים, מעשיך שכל לפי לך, הראוי קרבנך זהו לה: אמר
השבת, ליום שיש מזמור צב): (תהלים שנאמר כפול, שיר
עונג  לשבת וקראת יג): נח, (ישעיה שנאמר כפול, עונג

שנ  כפול, לחם מכובד... ה' כב):לקדוש טז, (שמות אמר
כבשים, שני כפול: להיות קרבנך ראוי לפיכך - משנה לחם

" התורה,ÈÂ‡¯Îוזהו על בפירושם התוספות' ('בעלי "
ט). כח, ע"ז.8)המנוחה.7)במדבר עובדים שאינם

מצוות 9) שבע עליהם שקיבלו גרים אלא ואלו אלו שאינם
ירחי'). ('אבן נח ויכל 10)בני ב): ב, (בראשית שנאמר

וכן  ה', וחמיד ב'ירושלמי': ותרגומו השביעי, ביום אלהים
('אבודרהם'). המלך דוד (נפש) ותכל לט): יג, (שמואלֿב

ינוחו 11) ובניו כשיעקב ישמחו ויצחק אברהם כלומר:
שיצחק  מפני ליצחק, ורינה לאברהם גילה וייחס בשבת,
לו  ויש מאברהם, יותר השבת להם שניתנה יעקב לבני קרוב
(ישעיה  שנאמר מגילה, יותר היא ורינה ממנו, יותר שמחה
בפה  ורינה בלב, היא שגילה ועוד, ורנן. גילת אף ב): לה,

('אבודרהם').

ÈL‡¯' - L„ÁŒL‡¯ ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆«……∆»≈
‰¯tk ÔÓÊ z˙ EnÚÏ ÌÈL„Á12Ì˙B„ÏBzŒÏÎÏ √»ƒ¿«¿»«»¿««»»¿»¿»

˙‡hÁ È¯ÈÚNe ÔBˆ¯ ÈÁ·Ê EÈÙÏ ÌÈ·È¯˜Ó Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»«¿ƒƒ¿»∆ƒ¿≈»¿ƒ≈«»
eÈ‰È ÌlÎÏ ÔB¯kÊ Ì„Úa ¯tÎÏ13„iÓ ÌLÙ ˙ÚeLz ¿«≈«¬»ƒ»¿À»ƒ¿¿««¿»ƒ«

L„Á L‡¯ ˙ÏBÚÂ ÔÈÎz ÔBiˆa L„Á ÁaÊÓ .‡BN≈ƒ¿≈«»»¿ƒ»ƒ¿«……∆
ÈÙÏ ÌÈ¯eÓ‡‰ E¯ÈÚa ÚÓL „Â„ È¯ÈL .ÂÈÏÚ ‰ÏÚ«¬∆»»ƒ≈»ƒƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒƒ¿≈

ÌÏBÚ ˙·‰‡ .EÁaÊÓ14Ì‰Ï ‡È·z15˙B·‡ ˙È¯·e ƒ¿¿∆«¬«»»ƒ»∆¿ƒ»
eÈ‡ËÁ ÈtÓ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .¯kÊz ÌÈaÏ«»ƒƒ¿…¡…≈≈…≈¬≈ƒ¿≈¬»≈
ÔBˆ¯ È‰È .e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿ƒ»
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â eˆ¯‡Ï eÏÚzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆«¬≈¿«¿≈¿∆«
È‰È .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ' „Ú 'ÂÎ '‰f‰ L„Á‰ L‡…̄«…∆«∆««¿≈∆«¿∆¿ƒ
LcÁzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈
ÔÁÏ ‰Î¯·ÏÂ ‰·BËÏ ‰f‰ L„Á‰ L‡¯Œ˙‡ eÈÏÚ»≈∆…«…∆«∆¿»¿ƒ¿»»¿≈
L„Á‰ L‡¯ È‰ÈÂ ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ ÌÈÓÁ¯Ïe „ÒÁÏe¿∆∆¿«¬ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ…«…∆
‰lÁz .eÈ˙B¯ˆÂ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ÛBÒÂ ı˜ ‰f‰«∆≈¿¿»«…≈¿»≈¿ƒ»
˙Bn‡‰ŒÏkÓ Ï‡¯NÈ EnÚa Èk eLÙ ˙e„ÙÏ L‡¯Â¿…ƒ¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»À
'‰ ‰z‡ Ce¯a .z˙ Ì‰Ï ÌÈL„Á ÈL‡¯Â z¯Áa»«¿»¿»≈√»ƒ»∆»«»»«»
˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'ÌÈL„Á ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ¿»»∆¿»ƒ
‰z‡' - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„Á L‡¯ ÛÒenÓƒ«……∆∆»ƒ¿¿«»«»

Ó EÓÏBÚ z¯ˆÈÈÚÈ·M‰ ÌBia EzÎ‡ÏÓ ˙Èlk Ì„w »«¿»»¿ƒ∆∆ƒƒ»¿«¿¿««¿ƒƒ
˙BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙Èˆ¯Â ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ea z¯Áa»«¿»»ƒ»»«ƒ¿»ƒ»»ƒ»«¿
E˙„B·ÚÏ ekÏÓ ez·¯˜Â EÈ˙BˆÓa ezLc˜Â¿ƒ«¿»¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆
'‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡¯˜ eÈÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓLÂ¿ƒ¿«»¿«»»≈»»»«ƒ∆»
¯tÎÏ ‰f‰ L„Á L‡¯ ÌBÈÂ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡¡…≈«»ƒ¿»¿……∆«∆¿«≈
„Ú 'ÂÎÂ 'eÈ‡ËÁ ÈtÓe .EÈÙÏ e‡ËÁL e„Úa«¬≈∆»»¿»∆ƒ¿≈¬»≈¿«

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â Ô˙ÎÏ‰k ÌÈÙÒeÓe'16‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ »ƒ¿ƒ¿»»¿∆¿≈«»««∆
˙Ba¯˜Œ˙‡ ·È¯˜Â ‰NÚ ‰f‰ L„Á‰ L‡¯ ÌBÈÂ¿…«…∆«∆«¬∆¿«¿ƒ∆»¿¿
z·˙kL BÓk EBˆ¯ ˙ÂˆÓk Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙B·BÁ≈¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»
ÔBˆ¯ È‰È .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ E˙¯B˙a eÈÏÚ»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆¿ƒ»
'ÂÎÂ 'LcÁzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈¿
eLc˜Â e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ .eLÙ ˙e„ÙÏ' „Ú«ƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿»≈¿«¿≈
È·‰B‡ Ï‡¯NÈŒÏk Ì· eÁeÈÂ' „Ú 'ÂÎ 'EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆«¿»»»ƒ¿»≈¬≈
ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .EÓL¿∆»«»¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿»≈

.'ÌÈL„Á√»ƒ
מקדש 12) טומאת על מכפר היה ראשֿחודש ששעיר

יז): י, (ויקרא אומר הכתוב וכן ב:), (שבועות וקדשיו
העדה. עון את לשאת לכם נתן הקרבנות 13)ואותה

לטובה. ה' לפני ישראל זכרון עוד 14)מעלים יהיה שלא
גאולתם. אחרי  תולדותם.15)שעבוד שהם 16)לכל

ר"ח. ושל שבת, של שנים:

˙È·¯Ú - ÁÒt ÏL ·BË ÌBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆∆∆««¿ƒ
z·‰‡ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÁÓe ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ»«¿»

BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙Èˆ¯Â e˙B‡˙17ezLc˜Â »¿»ƒ»»ƒ»«¿¿ƒ«¿»
ÏB„b‰ EÓLÂ E˙„B·ÚÏ ekÏÓ ez·¯˜Â EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆¿ƒ¿«»
ÌÈ„ÚBÓ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡¯˜ eÈÏÚ LB„w‰Â¿«»»≈»»»«ƒ∆»¡…≈¬ƒ

‰ÁÓNÏ18ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ19‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡ ÔBLLÏ ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»
e˙e¯Á ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆««««∆¿«≈≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ‰·‰‡a¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈¬≈

e‡ÈN‰Â 'ÂÎ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ20˙k¯aŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ «¬∆¿»…¿«ƒ≈¡…≈∆ƒ¿«
z¯Ó‡ ¯L‡k ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ EÈ„ÚBÓ21˙Èˆ¯Â ¬∆¿«ƒ¿»«¬∆»«¿»¿»ƒ»

ÁnNÂ E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â .‰ÏÒ eÎ¯·z Ôk eÎ¯·Ï¿»¿≈≈¿»¿≈∆»¿≈∆¿≈¿»∆¿««
Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ E˙ÚeLÈa eLÙ«¿≈ƒ»∆¿»«»¿«≈ƒ¿»≈

'ÌÈpÓf‰Â22. ¿«¿«ƒ
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dpydקיב lk zeltz xcq - zah a"i iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

סו,17) (ישעיה הכתוב מלשון ללשונותיהן, האומות מכל
בחגך.18)יח). ושמחת יד): טו, (דברים שנאמר
ד).19) כג, (ויקרא מועדים של תרגום מלשון 20)הוא

כאן  שבאה אלא ה) כד, (תהלים ה' מאת ברכה ישא הכתוב:
טז). כב, (ויקרא אותם והשיאו כמו: "הפעיל", בבנין

טו.21) טז, תלויים 22)דברים התורה מועדי שכל לפי
בזמן  - השבועות חג האביב, בזמן - הפסח חג בזמנים,
לומר: חז"ל תיקנו האסיף, בזמן - הסוכות חג הקציר,
בא). לפרשת בחיי' ('רבינו "מועדים" במקום: "והזמנים",

z¯Á· ‰z‡' - ÁÒt‰ ÛÒenÓ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯ae ¿»»∆¿»ƒƒ««∆««»¿«¿»
ÈtÓe' .'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈnÚ‰ŒÏkÓƒ»»«ƒ«≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÔÈ‡Â e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ¬»≈»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿≈
EÈÙÏ ˙BÂÁzL‰Ïe ˙B‡¯‰Ï ˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒ«¬¿≈»¿ƒ¿«¬¿»∆

E˙¯ÈÁa ˙È·a23LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èaa E¯„‰ ‰Âa ¿≈¿ƒ»∆ƒ¿≈¬»∆««ƒ«»¿«»
‰ÁlzLpL „i‰ ÈtÓ ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL24.ELc˜Óa ∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿≈«»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆

ÂÈÏÚ ÌÁ¯˙e ·eLzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈∆»¿«≈»»
ÌÈBb‰ ÔÈaÓ eÈ¯eÊt ıa˜˙e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a eÈÏÚÂ¿»≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈«ƒ
E¯ÈÚ ÔBiˆÏ e‡È·‰Â .ı¯‡ È˙k¯iÓ Òpk eÈ˙BveÙe¿≈«≈ƒ«¿¿≈»∆«¬ƒ≈¿ƒƒ¿
ÌLÂ ÌÏBÚ ˙ÁÓNa ELc˜Ó ˙Èa ÌÈÏLe¯ÈÏÂ ‰p¯a¿ƒ»¿ƒ»«ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«»¿»
Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙B·BÁ ˙Ba¯˜Œ˙‡ EÈÙÏ ‰NÚ25 «¬∆¿»∆∆»¿¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿»

Ô˙ÎÏ‰k ÔÈÙÒeÓe26L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â »ƒ¿ƒ¿»»¿∆«ƒ¿»…∆
EÈÙÏ ·È¯˜Â ‰NÚ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««««∆«¬∆¿«¿ƒ¿»∆
È„ÈŒÏÚ E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙ÎL BÓk EBˆ¯ ˙ÂˆÓk¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈
e‡ÈN‰Â 'ÂÎÂ eÈÏÚ ÌÁ¯ ÔÓÁ¯ CÏÓ .Ec·Ú ‰LÓ∆«¿∆∆∆«¬»«≈»≈¿¿«ƒ≈

.'ÌÈÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ¿»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ
הזה.23) הבית את והקדשתי בחרתי טז): ז, (דה"ב ככתוב
מקדשיך.24) באש שלחו ז): עד, (תהלים ככתוב
בין 25) אחד וכבש בבוקר אחד כבש בתורה, הכתוב

לפני 26)הערבים. עולה קרבן בתורה, הכתוב כסדרם לא
חטאת  מסיני, שנאמרה ההלכה כפי אלא חטאת, קרבן
הכהן  ר"ש (הגהות צ. בזבחים כמבואר לעולה, קודמת

ח:). ר"ה אחיו, בשם מוילנה

˙Bkq‰ ‚Á·e ˙BÚe·L ‚Áa Ïlt˙Ó ‡e‰ ‰f‰ ÁÒp·e«…««∆ƒ¿«≈¿«»¿««À
‡e‰ ˙BÚe·M‰ ‚ÁaL ‡l‡ .¯˙È ‡Ï·e ÔB¯ÒÁ ‡Ïa¿…∆¿¿…»≈∆»∆¿««»
‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡≈∆ƒ¿»…∆«∆∆«
¯ÎÊ ‰·‰‡a e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ ‰f‰ ˙BÚe·M‰«»«∆¿«««»≈¿«¬»≈∆
ÛÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ‡e‰ ÛÒen·e .'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏƒƒ«ƒ¿»ƒ«»≈¿∆«
.'‰f‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈƒ¿»…∆«∆««»«∆
L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BkÒa ÔÎÂ¿≈¿À≈∆ƒ¿»…∆
'‰·‰‡a e˙ÁÓN ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bkq‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««À«∆¿«ƒ¿»≈¿«¬»
‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL·e .'ÂÎÂ¿ƒ¿ƒƒ¬∆∆≈∆ƒ¿»
ÔÓÊ ‰f‰ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆«¿ƒƒ¬∆∆«∆¿«
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ .'ÂÎ 'e˙ÁÓNƒ¿»≈¿≈«»≈¿∆«
ÏÁ Ì‡Â .'ÂÎ 'ÈÈÓL ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
„Ú 'ÂÎ 'ez¯Á· ‰z‡' ¯ÓB‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈƒ¿¿«»≈«»¿«¿»«
ÌÈ„ÚBÓ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ'«ƒ∆»¡…≈«»ƒ¿»¬ƒ
‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈŒ˙‡ ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ ‰ÁÓNÏ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆«»««∆
.'ÂÎ 'ÈBÏt ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡Â¿∆ƒ¿»…∆«∆∆¿ƒ

'‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ ÈÙÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ¿≈«»≈¿∆¿≈«»««∆
‰M‰ L‡¯a ˙aM‰ ¯ÈkÊÓ ‡e‰ BÊ C¯c ÏÚÂ .'ÂÎ¿«∆∆«¿ƒ««»¿…«»»
¯‡La ÔÈa - ˙aLa ˙BÈ‰Ï eÏÁ Ì‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e¿«ƒƒƒ»ƒ¿¿«»≈ƒ¿»

ÙzLÏL ÏL ˙BlÙz‰ ÏÎa Ì˙BÁÂ - ÛÒena ÔÈa ˙Bl ¿ƒ≈«»¿≈¿»«¿ƒ∆»
L‡¯·e .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó' ÌÈÏ‚¿̄»ƒ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿…
˙aM‰ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ CÏÓ' Ì˙BÁ ‰M‰«»»≈∆∆«»»»∆¿«≈««»

'ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ27CÏÓ' - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e . ¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿«ƒƒ∆∆
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ«»»»∆¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿

.'ÌÈ¯etk‰«ƒƒ
ביום 27) כי תרועה, זכרון כד): כג, (ויקרא הכתוב מלשון

השנה  (ראש השופר ידי על לטובה לפניו זכרוננו עולה הזה
השנה  שראש (אףֿעלֿפי ראשֿחודש של מזכיר ואינו טז.)
ולכאן" לכאן עולה אחד ש"זכרון תשרי) חודש בראש חל
שנאמר  הזכרון, בכלל ראשֿחודש גם כלומר: מ:) (עירובין
והיו  חדשיכם.... ובראשי שמחתכם.... וביום י): י, (במדבר

אלהיכם. לפני לזכרון לכם

‰M‰ L‡¯28ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ÌÚ‰ ·¯ e‚‰ . …«»»»¬…»»≈…«»»¿«
.ÌÈÓi‰ ˙¯NÚa ‰lÙz ÏÎa ÛÈÒB‰Ï ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬∆∆«»ƒ
Ce¯a 'ÂÎ ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' ÌÈÙÈÒBÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯·aƒ¿»»ƒ»ƒƒ»¿≈¿«ƒ»
ÈÓ' ,‰iL ‰Î¯·a ÔÈÙÈÒBÓe .'Ì‰¯·‡ Ô‚Ó '‰ ‰z‡«»»≈«¿»»ƒƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ
‰z‡ Ce¯a .ÌÈÓÁ¯a ÂÈ¯eˆÈ ¯ÎBÊ ÌÈÓÁ¯‰ ·‡ EBÓÎ»«»«¬ƒ≈¿»¿«¬ƒ»«»
Œ‰BÓL ˙k¯·a ÔÈÙÈÒBÓe .'ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ '‰¿«≈«≈ƒƒƒ¿ƒ¿«¿∆

‰¯NÚ29‰B¯Á‡ ‰Î¯··e .'ÂÎÂ 'EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ'30 ∆¿≈¿…«¬∆¿ƒ¿»»«¬»
ÏL ‰ÏÈÚ ˙lÙ˙·e .'ÂÎÂ 'ÌÈiÁ ¯ÙÒ·e' ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
- 'ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' (ÌB˜Óa) ˙k¯·a ¯ÓB‡ ÌBv‰ ÌBÈ«≈¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈««ƒ

˙BÓB˜Ó ‚‰Ó ˙BÙÒBz‰ el‡ ÏÎÂ .'eÓ˙Á'31LÈÂ . »¿≈¿»≈«»ƒ¿«¿¿≈
.¯·„ eÙÈÒBÈ ‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó¿∆»¬∆…ƒ»»

ביום 28) השנה ראש חל שאם מיימוניות' ב'הגהות כתוב
ולומר  להשכים אחד שבוע מקדימים שלישי, ביום או שני
יום  ערב עד הסליחות באמירת וממשיכים 'סליחות',

ה"הודאה".29)הכפורים. ברכת ברכת 30)היא היא
שלום". אחרי 31)"שים מלכנו" "אבינו לומר ומנהגנו

('הגהות  בחול כשחל השנה, בראש שחרית תפילת
מיימוניות').

‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÔÈÎ¯·nL ËeLt ‚‰Óƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿…«∆
‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈÓÈ ÈLaƒ¿≈»ƒ∆…«»»¿»¿ƒ»¿ƒ»
d˙B‡ C¯·Ï ˙ˆ˜Ó e‚‰ ÔÎÂ ˙BlÙz‰ Úa¯‡Ó≈«¿««¿ƒ¿≈»¬ƒ¿»¿»≈»
ÏL ˙BlÙz LÓÁÓ ‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa ÁÒp‰ B˙B‡a¿«…«¿»¿ƒ»¿ƒ»≈»≈¿ƒ∆
EÓLÂ LB„˜ ‰z‡' :dÁÒ e‰ÊÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ¿∆À¿»«»»¿ƒ¿
Ôz ÔÎ·e .‰Ïq EeÏÏ‰È ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„»̃¿ƒ¿»¿«¿∆»¿≈≈
ÏÚ E˙ÓÈ‡Â EÈNÚÓŒÏk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ EcÁt«¿¿¡…≈«»«¬∆¿≈»¿«
eÂÁzLÈÂ ÌÈNÚn‰ŒÏk Ee‡¯ÈÈÂ ˙‡¯aMŒ‰ÓŒÏk»«∆»»»¿ƒ»»««¬ƒ¿ƒ¿«¬
˙BNÚÏ ˙Á‡ ‰c‚‡ ÌlÎ eNÚÈÂ ÌÈ‡e¯a‰ŒÏk EÈÙÏ¿»∆»«¿ƒ¿≈»À»¬À»∆»«¬
‰l‰z EnÚÏ „B·k Ôz ÔÎ·e .'ÂÎ ÌÏL ··Ïa EBˆ¿̄¿¿≈»»≈¿≈≈»¿«∆¿ƒ»
‰t ÔBÁ˙Ùe EÈL¯B„Ï ‰·BË ‰Â˜˙Â EÈ‡¯ÈÏƒ≈∆¿ƒ¿»»¿¿∆ƒ¿∆
˙ÁÈÓˆe E¯ÈÚÏ ÔBNN Eˆ¯‡Ï ‰ÁÓN CÏ ÌÈÏÁÈÓÏ«¿«¬ƒ»ƒ¿»¿«¿∆»¿ƒ∆¿ƒ«
EÁÈLÓ ÈLÈŒÔ·Ï ¯ ˙ÎÈ¯ÚÂ Ec·Ú „Â„Ï Ô¯∆̃∆¿»ƒ«¿∆«¬ƒ«≈¿∆ƒ«¿ƒ∆



קיג dpyd lk zeltz xcq - zah a"i iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ˆ Ê‡Â .eÈÓÈa ‰¯‰ÓaÌÈ¯LÈÂ eÁÓNÈÂ e‡¯È ÌÈ˜Èc ƒ¿≈»¿»≈¿»«ƒƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ
'‰ CÏÓÈ EL„˜ È¯·„a ·e˙kk 'ÂÎ ÌÈ„ÈÒÁÂ eÊÏÚÈ«¬…«¬ƒƒ«»¿ƒ¿≈»¿∆ƒ¿…
·e˙ÎÂ .dÈeÏÏ‰ ¯B„Â ¯B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»¿»

'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a 'B‚Â '‰ da‚iÂ32. «ƒ¿«¿»«»«∆∆«»
יח).32) הלכה ב, (פרק תפילה הלכות לעיל השווה

˙È¯ÁL ˙È·¯Ú - ‰M‰ L‡¯ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆…«»»«¿ƒ«¬ƒ
eÏŒÔzzÂ .'ÂÎ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÁÓeƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ«ƒ∆»

‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰33ÔB¯ÎÊ ¡…≈∆ƒ¿»…∆«∆ƒ¿
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ‰·‰‡a ‰Úe¯z¿»¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡¬≈«¬∆¿»…¡…≈≈…≈¬≈
ÏÚ ‡Np‰Â E„B·Îa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«
ÏÚ EfÚ ÔB‡b ¯„‰a ÚÙB‰Â E¯˜Èa ı¯‡‰ŒÏk»»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆«
‰z‡ Èk ÏeÚtŒÏk Ú„ÈÂ .Eˆ¯‡ Ï·˙ È·LBÈŒÏk»¿≈≈≈«¿∆¿≈«»»ƒ«»
Ïk ¯Ó‡ÈÂ Bz¯ˆÈ ‰z‡ Èk ¯eˆÈŒÏk ÔÈ·ÈÂ BzÏÚt¿«¿¿»ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿…«…
Ce¯a .'ÂÎ eLc˜ 'ÂÎÂ '‰ Bt‡a ‰ÓLe Áe¯ ¯L‡¬∆«¿»»¿«¿«¿≈»
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆«»»»∆¿«≈ƒ¿»≈¿

.'ÔB¯kf‰«ƒ»
בשלש 33) כמו וכו' חגים לשמחה מועדים אומרים ואין

שלמי  בו שמביאים יום אלא חג קרוי שאין לפי - רגלים
ראש  אבל בחגך", "ושמחת שמחה: כתוב ובהם חגיגה,
חגים  קרויים ואינם שמחה בהם אין הכיפורים ויום השנה
פריז). כת"י ויטרי במחזור לתפילות, בפירושו רש"י (לשון
ברכת  את "והשיאנו... בהם אומרים אין זה ומטעם

ולששון". לשמחה מועדיך...

ÛÒeÓ ÏL ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a LÏMÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»ƒ»…¿»∆¿»ƒ∆«
'ÂÎ eÈ‡ËÁ ÈtÓe ez¯Á· ‰z‡' - ‰M‰ L‡…̄«»»«»¿«¿»ƒ¿≈¬»≈

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â34ÔB„‡Ï ÁaLÏ eÈÏÚ' .·e˙kL BÓk 'ÂÎ ¿∆¿≈¿∆»»≈¿«≈««¬
ÈÈB‚k eNÚ ‡lL ˙ÈL‡¯a ¯ˆBÈÏ ‰l„b ˙˙Ï Ïk‰«…»≈¿À»¿≈¿≈ƒ∆…»»¿≈
‰Ï‡L‡ ÂÈÙ ‰lÁ‡ Ï‡Ï ‰ÏÈÁB‡ .'ÂÎÂ ˙Bˆ¯‡‰»¬»¿ƒ»»≈¬«∆»»∆¿¬»
BfÚ ‰¯ÈL‡ ÌÚ Ï‰˜a ¯L‡ ÔBLÏ ‰ÚÓ epnÓ35 ƒ∆«¬≈»¬∆ƒ¿««»ƒ»À

'‰ ‰z‡ Ce¯a .'ÂÎ ÂÈÏÚÙÓ „Úa ˙B¯ ‰ÚÈa‡«ƒ»¿»¿«ƒ¿»»»«»
EÈwÁ È„nÏ36˙B‡¯Ï eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ‰e˜ ÔkŒÏÚ . «¿≈ƒÀ∆«≈¿«∆¿¡…≈ƒ¿

eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'BÎÂ EfÚ ˙¯‡Ù˙a ‰¯‰Ó¿≈»¿ƒ¿∆∆À∆¿¡…≈≈…≈¬≈
Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎ CÏÓ¿…»«»∆∆«»»»∆¿«≈

˙¯‰ ÌBi‰ .ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ37ÌBi‰ ÌÏBÚ ƒ¿»≈¿«ƒ»«¬«»«
Ì‡ ÌÈ·k Ì‡ ÌÏBÚ È¯eˆÈŒÏk ËtLna „ÈÓÚÈ«¬ƒ«ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»ƒƒ
Ì‡ ÌÈa ÏÚ ·‡ ÌÁ¯k eÓÁ¯ ÌÈ·k Ì‡ ÌÈ„·Úk«¬»ƒƒ¿»ƒ«¬≈¿«≈»«»ƒƒ
- ‰iL ‰Î¯a .'ÂÎÂ '˙BÈeÏz EÏ eÈÈÚ ÌÈ„·Úk«¬»ƒ≈≈¿¿¿¿»»¿ƒ»
'ÂÎ Ì„˜ È¯eˆÈŒÏk „˜BÙe ÌÏBÚ ‰NÚÓ ¯ÎBÊ ‰z‡'«»≈«¬≈»≈»¿≈∆∆
‰ÁÎL ÔÈ‡Â ÌÏBÚÓ ‡e‰ ‰z‡ ˙BÁkLp‰ ¯ÎBÊ Èkƒ≈«ƒ¿»«»≈»¿≈ƒ¿»
.'ÂÎÂ ¯kÊz BÚ¯ÊÏ ˜ÁˆÈ ˙„˜ÚÂ E„B·Î ‡qÎ ÈÙÏƒ¿≈ƒ≈¿∆«¬≈«ƒ¿»¿«¿ƒ¿…
È¯eˆÈŒÏk ËtLna „ÈÓÚÈ ÌBi‰ ÌÏBÚ ˙¯‰ ÌBi‰«¬«»««¬ƒ«ƒ¿»»¿≈
eÓÁ¯ ÌÈ·k Ì‡ ÌÈ„·Úk Ì‡ ÌÈ·k Ì‡ ÌÏBÚ»ƒ¿»ƒƒ«¬»ƒƒ¿»ƒ«¬≈
‰z‡' - ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a .'ÂÎ 'ÌÈa ÏÚ ·‡ ÌÁ¯k¿«≈»«»ƒ¿»»¿ƒƒ«»

Ú ¯a„Ï EL„˜ ÌÚ ÏÚ E„B·k ÔÚa ˙ÈÏ‚ÔÓ Ìn ƒ¿≈»«¬«¿∆««»¿∆¿«≈ƒ»ƒ

'ÂÎ ÚÓBL ‰z‡ Èk 'ÂÎ EÏB˜ ÌzÚÓL‰ ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿«¿»∆ƒ«»≈«
'ÂÎ 'ÌÏBÚ ˙¯‰ ÌBi‰ .‰Úe¯z ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿»«¬«»

.‰ÏÚÓÏ ·e˙kk«»¿«¿»
תשרי.34) ראשֿחודש מוסף גם אנו 35)לכלול ואין

שחוזר  בשעה הש"ץ כיֿאם בלחש בתפילה זה אומרים
"אשר  הלשון כמשמעות לש"ץ "רשות" שהיא לפי בקול,

('אבודרהם'). עוזו" אשירה עם קיט,36)בקהל תהלים
השנה 37)יב. בראש כי יז), כ, (ירמיה הכתוב מלשון

(ויקרא  במדרש שאמרו כמו ולידתו, עולם של הריונו נגמר
נברא  באלול בכ"ה אליעזר, רבי בשם "תני כט): פ' רבה
השנה, ראש הוא לבריאתו, ששי שביום נמצא העולם",
('אבודרהם'). זה ביום נידון העולם ולכך הראשון אדם נברא

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÌBˆ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a38˙È·¯Úa - ¿»»∆¿»ƒ∆«ƒƒ¿«¿ƒ
.'ÂÎ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÏÈÚe ‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ»«»¿«¿»
ÌBÈŒ˙‡Â ‰f‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ«ƒ∆»¡…≈∆«ƒƒ«∆¿≈
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ‰ÏÈÁÓÏ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Óƒ¿»…∆«∆ƒ¿ƒ»¿¡…≈≈…≈
„˜tÈÂ ÚÓMÈ ‰ˆ¯ÈÂ ‰‡¯È ÚÈbÈ ‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡¬≈«¬∆¿»«ƒ«≈»∆¿≈»∆ƒ»«¿ƒ»≈
ÌÈÏLe¯È ÔB¯ÎÊ eÈ˙B·‡ ÔB¯ÎÊ eB¯ÎÊ EÈÙÏ ¯ÎfÈÂ¿ƒ»≈¿»∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿¿»«ƒ
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ „Âc Ôa ÁÈLÓ ÔB¯ÎÊÂ E¯ÈÚƒ∆¿ƒ¿»ƒ«∆»ƒ¡…≈≈…≈
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¬≈¿¡…≈≈…≈
'ÂÎ Ìi˜Â ˙Ó‡ E¯·„e .'ÂÎ eLc˜ .'ÂÎ CÏÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¿≈¿»¿¡∆¿«»
'ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»∆∆«»»»∆∆∆≈¿≈«
,ez¯Á· ‰z‡' - ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'ÂÎÂ¿¿»»∆¿»ƒ∆»«»¿«¿»

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â ,eÈ‡ËÁ ÈtÓe39‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ÌBÈ ƒ¿≈¬»≈¿∆¿≈ƒ¿»…∆«∆
eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ EBˆ¯ ˙ÂˆÓÎ EÈÙÏ ·È¯˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿∆¡…≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBˆ ÌBÈ· eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿…«¬≈¿«ƒƒ
ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓe' „Ú 'ÂÎ 'eÈÚLt ¯·Ú‰Â ‰ÁÓ ‰f‰«∆¿≈¿«¬≈¿»≈«ƒ«¿»∆≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ»∆∆≈¿≈«¿¡…≈≈…≈¬≈
ŒÏk ÏÚ ‡Np‰Â E„B·Îa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«»
„Ú .'ÂÎÂ 'EfÚ ÔB‡b ¯„‰a ÚÙB‰Â E¯˜Èa ı¯‡‰»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆¿«
e˜ÏÁ Ô˙Â EÈ˙BˆÓa eLc˜ .‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓe'«¿«…»»»«¿≈¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈
¯‰ËÂ E˙ÚeLÈa eÁnNÂ E·ehÓ eÚaNÂ E˙¯B˙a¿»∆¿«¿≈ƒ∆¿«¿≈ƒ»∆¿«≈
'‰ ‰z‡ Ce¯a' „Ú .'ÂÎ 'E¯·„e ˙Ó‡a Ec·ÚÏ eaÏƒ≈¿»¿¿∆¡∆¿»¿«»«»

.'ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒƒ
באים 38) הכיפורים יום "ערב מיימוניות': ב'הגהות כתוב

אומר  אינו והחזן ומתוודים, מנחה ומתפללים הכנסת לבית
סעודה  ואוכלים ולוקים, קדיש ואומר הש"ץ), (בחזרת וידוי
החזן  שיעמוד קודם הכיפורים יום בליל המפסקת.
עמהם  להתפלל לעבריינים חרם מתירים (להתפלל),
והקהל  פעמים, שלש נדרי" "כל ואומר: החזן ומתעטף
וכו'. ברכו" ואומר: שהחיינו, אומר: ואחרֿכך עמו... בלחש

ואנו 39) וחטאת, עולות שהם המוסף קרבנות כלומר:
ואת מוסף ÛÒÂÓאומרים אלא בו שאין הזה, הכיפורים יום

ב'ירושלמי' שאמרו כמו המקום, כמנהג והכל בלבד. אחד
(לבני  להם מכתב שלח יוסי "רבי ה"ט): פ"ג, (עירובין
('סדר  מועדות סדרי לכם שכתבו אףֿעלֿפי הגולה)
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אל  מיימוניות') ב'הגהות וכן שם, העדה' 'קרבן התפילות',
נפש". נוחי אבותיכם מנהג תשנו

BÓk' ¯ÓB‡ ‡e‰Lk ÔÈÙÒen‰ ˙BlÙz ÏÎa ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿»¿ƒ«»ƒ¿∆≈¿
E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙kL¯ÈkÊÓ 'Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆«¿ƒ

‰¯Bza ÌÈ·e˙k Ì‰L BÓk ÌBi‰ B˙B‡ ˙Ba¯»̃¿¿«¿∆≈¿ƒ«»
ÔÂÈk - ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ Ì˙B‡ ‡¯B˜Â¿≈»«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ≈»
BÈ‡ ·eL - 'E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙kL BÓk' ¯Ó‡L∆»«¿∆»«¿»»≈¿»∆≈

CÈ¯ˆ40: »ƒ
ע"א.40) לה, השנה ראש

Èece‰ ÁÒ41 …««ƒ
Ï‡Â e˙lÙz EÈÙÏ ‡·z eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈»…¿»∆¿ƒ»≈¿«
Û¯Ú ÈL˜e ÌÈÙ ÈfÚ e‡ ÔÈ‡L e˙pÁzÓ ÌlÚ˙zƒ¿««ƒ¿ƒ»≈∆≈»«≈»ƒ¿≈…∆
Ï·‡ e‡ËÁ ‡ÏÂ eÁ‡ ÌÈ˜Ècˆ EÈÙÏ ¯Ó‡pL42 ∆…«¿»∆«ƒƒ¬«¿¿…»»¬»

e„‚a eÓL‡ eÈ˙B·‡Â eÁ‡43eÏÊb44e¯ac ¬«¿«¬≈»«¿»«¿»«¿ƒ«¿
ÈÙ„45Èk' „Ú .'ÂÎ 'eÒÓÁ e„Ê eÚL¯‰Â eÈÂÚ‰ …ƒ∆¡ƒ¿ƒ¿«¿«¿»«¿«ƒ

eÚL¯‰ eÁ‡Â ˙ÈNÚ ˙Ó‡46'‰ EÈÙÏ ¯Ó‡p Œ‰Ó . ¡∆»ƒ»«¬«¿ƒ¿»¿«…«¿»∆
ÌÈ˜ÁL ÔÎBL EÈÙÏ ¯tÒŒ‰Óe ÌB¯Ó ·LBÈ eÈ‰Ï‡¡…≈≈»«¿«≈¿»∆≈¿»ƒ
ÈÊ¯ Ú„BÈ ‰z‡ .Ú„BÈ ‰z‡ ˙BÏ‚p‰Â ˙B¯zÒp‰ ‡Ï‰¬…«ƒ¿»¿«ƒ¿«»≈««»≈«»≈

z‡ .ÈÁŒÏÎ È¯˙Ò ˙BÓeÏÚ˙Â ÌÏBÚŒÏk NÙBÁ ‰ »¿«¬ƒ¿≈»««»≈»
ÌÏÚ ¯·cŒÏk ÔÈ‡ .·ÏÂ ˙BÈÏk ÔÁB·e ÔË· È¯„Á«¿≈»∆≈¿»»≈≈»»»∆¿»
ÔBˆ¯ È‰È ÔÎ·e .EÈÈÚ „‚pÓ ¯zÒ ÔÈ‡Â jnÓƒ∆»¿≈ƒ¿»ƒ∆∆≈∆¿≈¿ƒ»
ÏÚ eÏ ÏÁÓzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆ƒ¿…»«
ÁÏÒ˙Â eÈ˙BBÚŒÏk ÏÚ eÏ ¯tÎ˙e eÈ˙‡hÁŒÏk»«…≈¿«≈»«»¬≈¿ƒ¿«

.eÈÚLtŒÏk ÏÚ eÏ»«»¿»≈
קץ 41) והוא לכל... תשובה זמן "שהוא הכיפורים, ביום

תשובה  לעשות הכל חייבים לפיכך לישראל, וסליחה מחילה
פ"ב, תשובה הל' רבינו (מלשון הכיפורים" ביום ולהתוודות
בי  אבן וידו מלשון והרחקתו, החטא עזיבת - וידוי ַה"ז).
תשובה  (הל' המדע" ב"ספר פירשנוהו וכבר נג), ג, (איכה

ג'). אות בביאורנו ה"א אבל 42)פ"א, כמו: באמת,
כא). מב, (בראשית אנחנו בבוראנו.43)אשמים

רעהו.44) את יוסף 45)איש ר' והחכם וזלזול, גנאי דבר
בפה  אחד כלומר: פיות. שתי פי, דו - דופי פירש: קמחי

בלב. "רני 46)ואחד פ' רבתי ובפסיקתא לג. ט, נחמיה
ואודיע  בואו השרת, למלאכי הקב"ה "אמר אמרו: ושמחי"
צרות  כמה בעולם טענתים שאני בני, של צדקתם לכם
בי  בעטו ולא שעה ובכל דור בכל עליהם הבאתי ויסורים
ואתה  אומרים: שהם רשעם, בפני צדיק אותי קוראים אלא

הרשענו". ואנחנו עלינו הבא כל על צדיק

Ò‡a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ47‡ËÁ ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿…∆¿«≈¿
˙Ú„ ÈÏ·a EÈÙÏ e‡ËÁL48e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆ƒ¿ƒ»««≈¿∆»»

˙Ú„a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ÈeÏ‚a EÈÙÏ¿»∆¿»¿«≈¿∆»»¿»∆¿««
‰Ó¯Ó·e49·l‰ ¯e‰¯‰a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .50 ¿ƒ¿»«≈¿∆»»¿»∆¿ƒ¿«≈

‰t ÈecÂa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ51‡ËÁ ÏÚ . ¿«≈¿∆»»¿»∆¿ƒ∆«≈¿
EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ÔB„Êa EÈÙÏ e‡ËÁL∆»»¿»∆¿»¿«≈¿∆»»¿»∆

„È ˜ÊÁa52˙‡ÓËa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿…∆»«≈¿∆»»¿»∆¿À¿«
ÌÈ˙ÙN53Ú¯‰ ¯ˆÈa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ54. ¿»«ƒ¿«≈¿∆»»¿»∆¿≈∆»»

ÌÈÚ„BÈa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ55‡ËÁ ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿¿ƒ¿«≈¿

e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .ÌÈÚ„BÈ ‡Ïa EÈÙÏ e‡ËÁL∆»»¿»∆¿…¿ƒ«≈¿∆»»
EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ·ÊÎ·e LÁÎa EÈÙÏ¿»∆¿««¿»»¿«≈¿∆»»¿»∆
˙È‡¯Óa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .Ú¯‰ ÔBLÏa¿»»»«≈¿∆»»¿»∆¿«¿ƒ

ÔÈÚ‰56˙Èa¯Ó·e CLa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ57. »«ƒ¿«≈¿∆»»¿»∆¿∆∆¿«¿ƒ
eÈ˙B˙ÙN ÁÈNa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ58ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿ƒ«ƒ¿≈¿«

˙BÓ¯ ÌÈÈÚa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ59‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿≈«»«≈¿
‰t ÔBÁ˙Ùa EÈÙÏ e‡ËÁL60e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿ƒ¿∆¿«≈¿∆»»

ÌÈÏ‚¯ È„Úˆa EÈÙÏ61EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆¿«¬≈«¿«ƒ«≈¿∆»»¿»∆
„È ˙ˆÈÙ˜a62EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂÔBˆ¯a ƒ¿ƒ«»¿«≈¿∆»»¿»∆¿»

‡ËÁ ÏÚÂ ‰‚‚La EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .˙Ú„·e¿»««≈¿∆»»¿»∆ƒ¿»»¿«≈¿
··Ï ÔB‰Ó˙a EÈÙÏ e‡ËÁL63e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿ƒ¿≈»«¬»ƒ∆»

˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ64ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «»ƒ¬≈∆«»«¬»ƒ∆»«»ƒ
‰ÏBÚ Ì‰ÈÏÚ65Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¬≈∆»«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆

ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ .Ôa¯»̃¿»«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»
È‡cÂ66ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «««¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»
ÈeÏz67‰ÏBÚ Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»∆
„¯BÈÂ68‰NÚ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ .69. ¿≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆¬≈

ezpL ‰NÚ˙ ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆…«¬∆∆ƒ¿
‰NÚÏ (e˜zpL)70Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ∆ƒ¿«¬≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆

ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ71ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ƒ»ƒ≈»»ƒ«¬»ƒ∆»«»ƒ
˙¯k Ì‰ÈÏÚ72Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¬≈∆»≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆

Úa¯‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ .˙e˜ÏÓ«¿«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆«¿«
‚¯‰ ‰Ù¯N ‰ÏÈ˜Ò ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓ73ÏÚ .˜ÁÂ ƒ≈ƒ¿ƒ»¿≈»∆∆»∆∆«

¯·k eÏ ÌÈeÏb‰ .eÏ ÌÈeÏb ÔÈ‡L ÏÚÂ eÏ ÌÈeÏb‰«¿ƒ»¿«∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»¿»
eÏ ÌÈeÏb ÌÈ‡LÂ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ Ìe¯Ó‡¬«¿¿»∆¡…≈¿∆≈»¿ƒ»
·e˙kk ˙B¯zÒp‰ŒÏk Ú„BÈ ‰z‡ eÈ‡ËÁŒÏk74 »¬»≈«»≈«»«ƒ¿»«»

„Ú eÈ·Ïe eÏ ˙BÏ‚p‰Â eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙B¯zÒp‰'«ƒ¿»«¡…≈¿«ƒ¿»¿»≈«
ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯NÈÏ ÔÁÏBÒ ‰z‡ Èk .'ÂÎÂ 'ÌÏBÚ»¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»≈ƒ»»

ÔÏÁBÓe75CÏÓ eÏ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓe Ôe¯LÈ ÈË·LÏ ¬»¿ƒ¿≈¿Àƒ«¿»∆≈»∆∆
Èz¯ˆB ‡lL „Ú ,È‰Ï‡ .ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ76È‡„Î ÈÈ‡ ≈¿≈«¡…««∆…«¿ƒ≈ƒ¿«

ÈiÁ· È‡ ¯ÙÚ .Èz¯ˆB ‡Ï el‡k Èz¯ˆBpL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆«¿ƒ¿ƒ…«¿ƒ»»¬ƒ¿««
ÈÏÎk È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ È¯‰ .È˙˙ÈÓa ¯ÓÁÂ Ï«̃»…∆¿ƒ»ƒ¬≈¬ƒ¿»∆¡…«ƒ¿ƒ
‡ËÁ‡ ‡lL EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ»≈»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»∆∆…∆¡»
‡Ï Ï·‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰ÁÓ È˙‡ËÁMŒ‰Óe „BÚ«∆»»ƒ¿≈¿«¬∆»«ƒ¬»…

ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .ÔÈ¯eqÈ È„ÈŒÏÚ77ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â «¿≈ƒƒƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ
.'ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ '‰ EÈÙÏ¿»∆ƒ¿¬ƒ

אפילו 47) עליהם שחייב חטאים ויש לעבור, שאנסוהו
גזירת  בשעת וכן דמים, ושפיכות ע"ז כגון: באונס. כשעבר
כמבואר  קלה, מצוה אפילו יעבור ואל יהרג המלכות

(עד.). הדעת 48)בסנהדרין בכח כראוי השתמש שלא
יג, (משלי ככתוב אותו, ולדעת התורה לעסק בנו שניתן

בדעת. יעשה ערום כל שרימה 49)טז): דעת, של במרמה
בכוונה. רעהו (יומא 50)את אמרו וחז"ל הלב, במחשבות

מעבירה". קשים עבירה "הרהורי רק 51)כט.): שהתוודה
עמו. בל ולבו לו.52)בפה, להרע חבירו על שנתחזק

את 53) המנבל "כל לג.): (שבת אמרו וחז"ל נבלה, ָבדברי
גיהנם". לו מעמיקים יצרֿהרע 54)פיו את בעצמו שמגרה



קטו dpyd lk zeltz xcq - zah b"i iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ממנה.55)עליו. ויודעים רבים, בפני עבירה שעשה
תתורו..56) ולא ככתוב: לו, וחמד ערוה דבר בעיניו שראה

אחריהם. זונים אתם אשר עיניכם ככתוב 57)ואחרי
לא  ובמרבית בנשך, לו תתן לא כספך את לז): כה, (ויקרא

אכלך. ויש 58)תתן בסידורו). (הריעב"ץ בטלה דברי
יושבי  בו ישיחו מלשון: בחבירו, רעה שדיבר מפרשים:

יג). סט, (תהלים מלמעלה 59)שער הבריות על שמביט
יז). ו, (משלי הכתוב מלשון דברים,60)למטה, ברוב

פשע. יחדל לא דברים ברב יט): י (שם, למהר 61)ככתוב
יח). ו, (משלי הכתוב כלשון רע. מלתת 62)לעשות

בדעתו 63)צדקה. מטורף שהיה כלומר: כז. כח, דברים
להטיל  המתפלספים ברשת שנלכד מפרשים: ויש וחטא.
בתורה  פרטית, בהשגחה ה', במציאות תורתנו, בעיקרי ספק
דבר  כל על וספיקות תמהון מלא החלול הלב כי השמים, מן
(בעל  בעיניו רופפו אבות וקבלת והאמונה הואיל וחזיון,

והקבלה'). בשוגג 64)'הכתב נכשל אם כגון חטאת, קרבן
מ"א. פ"א, כריתות במס' מנויים והם כרת, שזדונם בדברים

בסוכות 65) בסוכה ישב שלא מצותֿעשה, שביטל כגון
לזה: רמז עבירה, הרהורי על לכפר באה עולה וכן וכדומה,

לב). כ, (יחזקאל רוחכם על את 66)והעולה שגזל כגון ָ
הגזילה  את ישלם כשיודה לשקר, עליו ונשבע וכיחש חבירו
שהעבירה  - ודאי כגֿכה). ה, (ויקרא אשם קרבן ויביא

בבירור. לו שזדונה 67)ידועה עבירה עבר אם לו שספק
שיוודע  עד מהפורענות עליו להגן אשם מביא לא, או כרת
שגגתו. על חטאת קרבן יביא ואז שגג, שבוודאי לו

ויורד 68) לעשיר עולה ידו, תשיג אשר כפי אדם שמביאו
ביתֿדין  השביעוהו שאם העדות, שבועת על בא והוא לעני.
ונשבע  עדותו כבש והוא שיעידנו, לחבירו עדות יודע שאם

א). ה, (ויקרא מצות 69)לשקר ביטל כגון 'עשה', עונש
וכדומה. תפילין או הניתק 70)ציצית גזילה של לאו כגון

את  "והשיב ולקיים: הגזילה את להשיב שבידו ל'עשה'
טז.). (מכות ל'עשה' הניתק לאו על לוקין ואין הגזילה"

זמנו.71) לפני הבא,72)שמת עולם מחיי נכרתת שנפשו
בידי  מיתה חייבי כל רבינו מונה פ"יט סנהדרין ובהלכות
בהן  שאין לאֿתעשה מצוות וכל כריתות, וחייבי שמים,

בלבד. מלקות וכל 73)אלא בסייף, ראשו את שמתיזים
פ"טו. שם, רבינו בדברי מפורשות ביתֿדין מיתות

כח.74) כט, בו 75)דברים נמצאות והמחילה שהסליחה
תמיד. לנו שסולח הקב"ה והוא אני 76)בקביעות, מה

חשיבותי. טו.77)ומה יט, תהלים

‰ÁÓe ÛÒeÓe ˙È¯ÁL ˙È·¯Úa ‰cÂ˙Ó ‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆ƒ¿«∆¿«¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿»
ÈecÂ ¯ÓB‡ „ÈÁi‰L ‡l‡ .¯eaˆ ÁÈÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÔÈa≈»ƒ≈¿ƒ«ƒ∆»∆«»ƒ≈ƒ
Ì„˜ 'ÌBÏL ÌÈN' ¯ÓBbL ¯Á‡ B˙lÙz ¯Á‡ ‰Ê∆««¿ƒ»««∆≈ƒ»…∆
CB˙a B¯ÓB‡ ¯eaˆ ÁÈÏLe ˙BÚÈÒt LÏL ÚÈÒÙiL∆«¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡' ¯Ó‡iL Ì„˜ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ…∆∆…«¡…≈≈…≈
‰f‰ ¯„qk ÈecÂ ‰cÂ˙Ó 'eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¬≈ƒ¿«∆ƒ«≈∆«∆

Œ¯Á‡ÂÌBˆ ÌBÈa eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ' ¯ÓB‡ Ck ¿««»≈¿…«¬≈¿
:'ÌÈ¯etk‰«ƒƒ

EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó' - ‰f‰ ¯„qk ‰cÂ˙Ó ‰ÏÈÚaƒ¿ƒ»ƒ¿«∆«≈∆«∆«…«¿»∆
‰Ó 'ÂÎ ˙BÓlÓ ea¯ eÈ˙BBÚ Èk 'ÂÎ ÌB¯Ó ·LBÈ≈»ƒ¬≈«ƒƒ¿»

eÈNÚn Œ‰Ó e˜„vŒ‰Ó ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡»∆«≈∆«¿≈«ƒ¿≈««¬≈
ÔÈ‡k ÌÈ¯Bab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó«…«¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ
ÚcÓ ÈÏ·k ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â EÈÙÏ¿»∆¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏ·k ÌÈB·e¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ…«¬≈…ƒ≈«≈

·e˙kk EÈÙÏ Ï·‰78ÔÈ‡ ‰Ó‰a‰ŒÔÓ Ì„‡‰ ¯˙BÓe ∆∆¿»∆«»«»»»ƒ«¿≈»»ƒ
L‡¯Ó LB‡ zÏc·‰ ‰z‡ Ï·‡ .Ï·‰ Ïk‰ Èkƒ«…»∆¬»«»ƒ¿«¿»¡≈…
‰NÚzŒ‰Ó EÏ ¯Ó‡È ÈÓ Èk EÈÙÏ „ÓÚÏ e‰¯ÈkzÂ««ƒ≈«¬…¿»∆ƒƒ…«¿««¬∆
Œ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .CÏŒÔzÈŒ‰Ó ˜cˆÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿««ƒ∆»«ƒ∆»¡…≈∆
ÔÚÓÏ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ‰ÏÈÁÓ ı˜ ‰f‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ«∆≈¿ƒ»¿»«…≈¿««
·Ïa EBˆ¯ ÈwÁ ˙BNÚÏ ·eLÂ eÈ„È ˜LÚÓ ÏcÁ∆¿«≈…∆»≈¿»«¬À≈¿¿¿≈

¯Ó‡pL ¯·ck ÌÏL79e‰‡¯˜ B‡ˆn‰a '‰ eL¯c »≈«»»∆∆¡«ƒ¿¿ƒ»¿¿»À
ÂÈ˙·LÁÓ ÔÂ‡ LÈ‡Â Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ ·B¯˜ B˙BÈ‰aƒ¿»«¬…»»«¿¿ƒ»∆«¿¿…»
‰a¯ÈŒÈk eÈ‰Ï‡ŒÏ‡Â e‰ÓÁ¯ÈÂ '‰ŒÏ‡ ·LÈÂ¿»…∆ƒ«¬≈¿∆¡…≈ƒ«¿∆
ÔepÁ ·ÈËÓe ·BË ˙BÁÈÏÒ dBÏ‡ ‰z‡Â .ÁBÏÒÏƒ¿«¿«»¡«¿ƒ≈ƒ«
‰ˆB¯ ·ÈË‰Ï ‰a¯Ó „ÒÁŒ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÌeÁ¯Â¿«∆∆««ƒ¿«∆∆«¿∆¿≈ƒ∆
Ô˙˙ÈÓa ıÙÁ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚL¯ ÏL Ô˙·eL˙aƒ¿»»∆¿»ƒ¿≈«»»≈¿ƒ»»

·e˙kk80Èk ÚL¯‰ ˙BÓa ıtÁ‡ Ì‡ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ «»«»ƒ¿Àƒ∆¿…¿»»»ƒ
ÌÎÈÎ¯cÓ e·eL e·eL .‰ÈÁÂ Bk¯cÓ ÚL¯ ·eLaŒÌ‡ƒ¿»»ƒ«¿¿»»ƒ«¿≈∆
eÏa˜Â e·ÈL‰ .Ï‡¯NÈ ˙Èa e˙eÓ˙ ‰nÏÂ ÌÈÚ¯‰»»ƒ¿»»»≈ƒ¿»≈¬ƒ≈¿«¿≈
ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .EcÒÁ Ï„‚k ÁÏÒe eÏ ÏÁÓe¿…»¿«¿…∆«¿∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ
:'ÂÎÂ 'ÌBÏL ‰NBÚ .'ÂÎ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â¿∆¿ƒƒ¿»∆∆»¿

יט.78) ג, ו.79)קהלת נה, יא.80)ישעיה לג, יחזקאל

ה'תשע"ו  טבת י"ג שישי יום
ÔBÊn‰ ˙k¯a ÁÒ…«ƒ¿««»

ÌÏBÚ‰Œ˙‡ Ôf‰ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»«»∆»»
ÔÁa B·eËa Blk1ÏkÏ Ò¯ÙÓe ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e À¿¿≈¿∆∆¿«¬ƒ¿«¿≈«…

¯eÓ‡k2ÔÈÎÓe ÔBˆ¯ ÈÁŒÏÎÏ ÚÈaNÓe E„ÈŒ˙‡ Á˙Bt »»≈«∆»∆«¿ƒ«¿»«»≈ƒ
Ôf‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‡¯a ¯L‡ ÂÈ˙Bi¯aŒÏÎÏ ÔBÊÓ»¿»¿ƒ»¬∆»»»«»«»

EÎ¯·e eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ‰„B .Ïk‰Œ˙‡Èk ekÏÓ ∆«…∆¿¡…≈¿»∆¿«¿≈ƒ
˙È¯a ‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ eÈ˙B·‡Œ˙‡ zÏÁ‰3 ƒ¿«¿»∆¬≈∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ
˙ÈaÓ e˙È„Ùe ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e˙‡ˆB‰L ÏÚ ‰¯B˙Â¿»«∆≈»≈∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈
EBˆ¯ ÈwÁ ÏÚ ez„nlL E˙¯Bz ÏÚ ÌÈ„·Ú¬»ƒ«»¿∆ƒ«¿»«À≈¿¿
CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚ ezÚ„B‰L∆«¿»«À»¡…≈»ƒ»

¯eÓ‡k EÓLŒ˙‡ ÌÈÎ¯·Óe4zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ¿»¿ƒ∆¿∆»»¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
Ce¯a .CÏ Ô˙ ¯L‡ ‰·Bh‰ ı¯‡‰ŒÏÚ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡≈¡…∆«»»∆«»¬∆»«»»
eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ .ÔBÊn‰ŒÏÚÂ ı¯‡‰ŒÏÚ '‰ ‰z‡«»«»»∆¿««»«≈¡…≈
ÔkLÓ ÔBiˆŒÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈŒÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚ«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«
ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èa‰ŒÏÚÂ E„B·k¿∆¿«««ƒ«»¿«»∆ƒ¿»ƒ¿»»
‰·e eÈÓÈa dÓB˜ÓÏ ¯ÈÊÁz EÁÈLÓ „Âc ˙eÎÏÓe«¿»ƒ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿»¿»≈¿≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a z¯ac ¯L‡k ·B¯˜a ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»«¬∆ƒ«¿»»«»∆

ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ ÂÈÓÁ¯·5CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«¬»∆¿»»ƒ»«»¡…≈∆∆
eÏ‡Bb e‡¯Ba e¯Èc‡ ekÏÓ eÈ·‡ Ï‡‰ ÌÏBÚ‰»»»≈»ƒ«¿≈«ƒ≈¿≈¬≈
ŒÏÎaL ·ÈËn‰Â ·Bh‰ CÏn‰ ·˜ÚÈ LB„˜ eLB„¿̃≈¿«¬…«∆∆«¿«≈ƒ∆¿»
·BËŒÏÎÂ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ eÏÓBb ÌBÈÂ ÌBÈ6. »¿≈≈»∆∆¿«¬ƒ¿»

ÁˆÏ ¯‡t˙È ÔÓÁ¯‰ .ÌÈ¯Bc ¯B„Ï ÁazLÈ ÔÓÁ¯‰»«¬»ƒ¿««¿ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿≈«



dpydקטז lk zeltz xcq - zah b"i iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Èa ÔÈ·Ïe ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ekÊÈ ÔÓÁ¯‰ .ÌÈÁˆ¿»ƒ»«¬»¿«≈ƒ«»ƒ«¿ƒ¿«≈
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏe Lc˜n‰7ÏBc‚Ó .8BkÏÓ ˙BÚeLÈ «ƒ¿»¿«≈»»«»ƒ¿¿«¿

ÌÈ¯ÈÙk 'B‚Â9e„B‰ 'B‚Â e·Ú¯Â eL¯10Èk ·BË Èk '‰Ï ¿¿ƒƒ»¿»≈¿«ƒƒ
:BcÒÁ ÌÏBÚÏ¿»«¿

יפות.1) ובפנים יפה, פסוק 2)בעין קמה, פרק (תהילים
פרק 3)טז). ברכות הלכות לעיל השווה מילה, ברית זו

ג. הלכה י).4)ב, פסוק ח, פרק מה 5)(דברים ולפי
עונה  ט"ז הלכה א, פרק ברכות הלכת לעיל  רבינו שכתב

עצמו. ברכת על אמן הרביעית 6)כאן הברכה סוף כאן
עמוד  מח דף (ברכות ביתר הרוגי כנגד יבנה חכמי שתיקנוה
הגאונים  בימי שנתוספה מאוחרת הוספה ואילך מכאן ב)

צט). סימן בו הוא 7)(כל הרחמן אברבנאל: יד בכתב
בכבוד. ואנו 8)יפרנסנו נא). פסוק כב, פרק (שמואלֿב

שבתהילים  הפסוק כנגד וגו' מגדיל החול בימי לומר נוהגים
טוב" "שוחר ובמדרש מגדיל. בו שכתוב נא פסוק יח, פרק
אמרו: קסד) רמז שמואל שמעוני בילקוט (הובא יח פרק
יודין  רב מגדול? אומר אחד וכתוב מגדיל אומר אחד כתוב
אלא  אחת, בבת באה זו אומה של ישועתה שאין לפי אמר,
המשיח  מלך לה שנעשה מגדול ומהו והולכת, מתגדלת
שם  מגדל י); פסוק יח, פרק (משלי שנאמר גדול, כמגדל
ימי  דמיון שהם החול בימי ולפיכך ונשגב, צדיק ירוץ בו ה'
שהקדושֿברוךֿהוא  בניין על לרמז "מגדיל" אומרים הגלות
נגד  מכוונת שהיא ובשבת ומגדילה, והולך בבניינה עוסק
הישועה  גמר על לרמוז מגדול אומרים המשיח ימי
תפילה, (עיון עוז כמגדל ונעשית צרכה כל שנתגדלה
כשבת, דינו חודש וראש התפילות"). "אוצר לסידור
יא), פסוק א, פרק (ישעיה מקרא קרוא ושבת חודש וסימנך:

(לבוש). בנביאים שכתוב כמו פרק 9)כלומר, (תהילים
יא). פסוק א).10)לד, פסוק קלו, פרק (שם,

‰ÈÙÏ C¯·Ó ‡È·a ¯ÈËÙn‰11'‰ ‰z‡ Ce¯a' ««¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»∆»»«»
BË ÌÈ‡È·a ¯Áa ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ÌÈ·12 ¡…≈∆∆»»¬∆»«ƒ¿ƒƒƒ

˙Ó‡a ÌÈ¯Ó‡p‰ Ì‰È¯·„· ‰ˆ¯Â13'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿»»¿ƒ¿≈∆«∆¡»ƒ∆¡∆»«»
Bc·Ú ‰LÓ·e ‰¯Bza ¯ÁBa‰14BnÚ Ï‡¯NÈ·e «≈«»¿∆«¿¿ƒ¿»≈«

Ce¯a' ‰È¯Á‡Ï C¯·Óe .'˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È‡È··eƒ¿ƒ≈»¡∆¿«∆∆¿»≈¿«¬∆»»
ÌÈÓÏBÚ‰ŒÏk ¯eˆ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»»»»ƒ
‰NBÚÂ ¯ÓB‡‰ ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ ˙B¯Bc‰ŒÏÎa ˜Èc«̂ƒ¿»«»≈«∆¡»»≈¿∆
ÔÓ‡ .˜„ˆÂ ˙Ó‡ ÂÈ¯·„ŒÏk ¯L‡ Ìi˜Óe ¯a„Ó15 ¿«≈¿«≈¬∆»¿»»¡∆»∆∆∆¡»

„Á‡ ¯·„Â EÈ¯·c ÌÈÓ‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡«»¡…≈¿∆¡»ƒ¿»∆¿»»∆»
.‰z‡ ÔÓ‡ Ï‡ Èk Ì˜È¯ ·eLÈ ‡Ï ¯BÁ‡ EÈ¯·cÓƒ¿»∆»…»≈»ƒ≈∆¡»»»
ÌÁ¯ .ÂÈ¯·cŒÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»»≈«∆¡»¿»¿»»«≈
LÙ ˙Óe‚ÚÏÂ eÈiÁ ˙Èa ‡È‰ Èk ÔBiˆŒÏÚ16 «ƒƒƒ≈«≈¿«¬«∆∆

ÚÈLBz17'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ó ‰·˙Â eÈÓÈa ‰¯‰Ó ƒ«¿≈»¿»≈¿ƒ¿∆¿≈»»«»
ÁÈÓˆ˙ ‰¯‰Ó Ec·Ú „Âc ÁÓˆŒ˙‡ .ÌÈÏLe¯È ‰Ba≈¿»»ƒ∆∆«»ƒ«¿¿¿≈»«¿ƒ«
ÏÚ .„Âc Ô‚Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .E˙ÚeLÈa Ìe¯z B¯˜Â¿«¿»ƒ»∆»«»»≈»ƒ«

‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰18ÌBÈ ÏÚÂ ÌÈ‡È·p‰ ÏÚÂ «»¿«»¬»¿««¿ƒƒ¿«
„B·ÎÏ ‰M„˜Ï eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙pL ‰f‰ ÁBn‰«»««∆∆»«»»¡…≈ƒ¿À»¿»

ÔÈÎ¯·Ó e‡ Ïk‰ ÏÚ .˙¯‡Ù˙Ïe‰z‡ Ce¯a .EÓL ¿ƒ¿∆∆««…»¿»¿ƒ¿∆»«»
'˙aM‰ Lc˜Ó '‰19ÌBÈ ÏÚÂ' ¯ÓB‡ ‡e‰ ·BË ÌBÈ·e . ¿«≈««»¿≈¿«

.‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ eÏ z˙pL ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆∆»«»»¿»¿ƒ¿»

‰È‰ Ì‡Â .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»»
Lc˜Ó' Ì˙BÁÂ Ì‰ÈL ÏÏBk - ·BË ÌBÈÂ ˙aL«»¿≈¿≈∆¿≈¿«≈
Ì˙BÁ ‡e‰L ÁÒpk .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«…«∆≈
Ì˙BÁ ‡e‰ Ck ÌBi‰ B˙B‡a ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·a ‰lÙza«¿ƒ»ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«»≈

BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯·a20. ƒ¿»»«¬»
ההפטרה.11) קריאת השקר 12)לפני לנביאי פרט

לישראל  טובים הם הנביאים מפרשים: ויש (אבודרהם)
ישראל). (עבודת הטובה בדרך אותם שמדריכים

י):13) ט, (דניאל שנאמר תורה, כדברי דבריהם ששקולים
הנביאים. עבדיו ביד לפנינו נתן אשר בתורותיו ללכת

נביאים 14) של רבם למשה חוזר הנביאים, את שהזכיר מפני
וכדי  הכבוד, מפני לתורה חוזר הוא וכן כבוד, לו לחלוק
ב"ברוך" בהם פותח הנביאים אחר שמזכירם יראה שלא
התחלת  של המשכה אלא עצמה בפני ברכה זו אין אבל

ה"טו). פ"יב, תפלה הל' לעיל (כס"מ, "ומיד 15)הברכה
הוא  זה ודבר וכו' אתה נאמן ואומרים העם עומדים
אותו  עונים מזרח שבני מערב, ובני מזרח בני ממחלוקת
לענינו  המפטיר חוזר ואח"כ בעמידה מערב ובני בישיבה,
ומטעם  ה"י). יג, סופרים (מס' וכו' הוא" אתה נאמן ואומר:
לפי  אתה) ל"נאמן וצדק אמת (בין במחזורים הפסק יש זה
(תוספות  שבח בדברי כאן להפסיק רגיל היה שהצבור

היא. אחת ברכה הכל אולם קד:). כנוי 16)לפסחים
לאביון  נפשי עגמה מלשון: בגולה, הדואבת ישראל לכנסת

כה). ל, ובדפו"א 17)(איוב ועוד. מנטובה ונציא כנוסח
זה. את 18)אין ממלאת התפלה וכיום המקדש, עבודת זו
עם 19)מקומה. ויחד חמש הן הפטרה ברכות שכל נמצא

כנגד  – שבע הן התורה על מברך שהמפטיר הברכות שתי
מפני  – ה"א) יד, פ' סופרים (מסכת שבתורה קרואים שבעה
בנביאים  וקראו בתורה יקראו שלא ישראל על גזרו שפעם
"הפטרה" נקראת זה ומטעם שבתורה, קרואים שבעה כנגד
רפ"ד). (לבוש גזירה בשעת התורה מקריאת בה שנפטרו לפי

מקדש 20) הארץ כל על מלך חותם. הוא השנה בראש כגון
לעיל. כמפורש הזכרון, ויום ישראל

ÏÎa ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰pL ˙BÈÚ‰)»ƒ¿»∆»¬…»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»
- ˙ÈL‡¯a :(Ô‰ Âl‡Â Ô‰a ÔÈ¯ÈËÙÓe ˙aLÂ ˙aL«»¿«»«¿ƒƒ»∆¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈ˙ÈLÚ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡' „Ú 'BaŒCÓ˙‡ Èc·Ú Ô‰'≈«¿ƒ∆¿»«≈∆«¿»ƒ¬ƒƒ

‰ÈÚLÈa 'ÌÈz·ÊÚ ‡ÏÂ21‰¯˜Ú Èp¯' - Á ˙„ÏBz . ¿…¬«¿ƒƒ«¿»¿……«»ƒ¬»»
‰ÈÚLÈa 'ÈÏ‡ eÎÏe ÌÎÊ‡ eh‰' „Ú '‰„ÏÈ ‡Ï22. …»»»««»¿¿∆¿≈»ƒ«¿»

'‰ È‡ Èk' „Ú '‰ÂL‡Â ÈeÈn„˙ ÈÓŒÏ‡Â' - EÏŒCÏ∆¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿∆«ƒ¬ƒ
‰ÈÚLÈa 'Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÌÚ‡23- ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ . ∆¡≈¡…≈ƒ¿»≈ƒ«¿»«≈»≈»

‡NzÂ' „Ú 'ÌÈ‡È·p‰ È· ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â'¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ««ƒ»
ÌÈÎÏÓa '‡ˆzÂ daŒ˙‡24˙lÁz - ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ . ∆¿»«≈≈ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈»»¿ƒ«

ÌÈÎÏÓa 'ÌÏBÚÏ CÏn‰ ÈB„‡ ÈÁÈ' „Ú ¯Ùq‰25. «≈∆«¿ƒ¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿»ƒ
„Èa Ï‡¯NÈŒÏ‡ '‰ ¯·„ ‡NÓ' - ˜ÁˆÈ ˙„ÏBz¿…ƒ¿»«»¿«∆ƒ¿»≈¿«

¯NÚŒÈ¯˙a 'Â‚Â '˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ' „Ú 'ÈÎ‡ÏÓ26. «¿»ƒ«¿»¿»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬«
‡eÏ˙ ÈnÚÂ' - ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ‡È··e' „Ú 'È˙·eLÓÏ ÌÈ «≈≈«¬…¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ

¯NÚŒÈ¯˙a '‰ÏÚ‰27'‰È„·Ú ÔBÊÁ' - ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ . ∆¡»ƒ¿≈¬««ƒ¿««¬…¬…«¿»
‰LÏL ÏÚ' - ·˜ÚÈ ·LiÂ .¯NÚŒÈ¯˙a B¯ÙÒ ÛBÒ „Ú«ƒ¿ƒ¿≈¬««≈∆«¬…«¿»
'‡¯ÈÈ ‡Ï ÈÓ ‚‡L ‰È¯‡' „Ú 'Ï‡¯NÈ ÈÚLtƒ¿≈ƒ¿»≈««¿≈»»ƒ…ƒ»
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4



קיז dpyd lk zeltz xcq - zah b"i iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯NÚŒÈ¯˙a28.‰p‰Â ‰ÓÏL ı˜ÈiÂ' - ıwÓ È‰ÈÂ ƒ¿≈¬««¿ƒƒ≈«ƒ«¿……¿ƒ≈
ÌÈÎÏÓa 'CÏÓ ‰ÓÏL CÏn‰ È‰ÈÂ' „Ú 'ÌBÏÁ29. ¬««¿ƒ«∆∆¿……∆∆ƒ¿»ƒ

„Ú '„Á‡ ıÚ EÏ Á˜ Ì„‡ŒÔ· ‰z‡Â' - ÂÈÏ‡ LbiÂ«ƒ«≈»¿«»∆»»«¿≈∆»«
Ï‡˜ÊÁÈa ''‰ È‡ Èk ÌÈBb‰ eÚ„ÈÂ'30- ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ . ¿»¿«ƒƒ¬ƒƒ∆¿≈«¿ƒ«¬…

‡qkŒÏÚ ·LÈ ‰ÓÏLe' „Ú '˙eÓÏ „Â„ ÈÓÈ e·¯˜iÂ'«ƒ¿¿¿≈»ƒ»«¿……»««ƒ≈
ÌÈÎÏÓa 'ÂÈ·‡ „Âc31. »ƒ»ƒƒ¿»ƒ

אֿטז).21) ג).22)(מב, אֿנה, כהֿמא,23)(נד, (מ,
אֿלז).24)יז). אֿלה).25)(ד, (מלאכי,26)(שם,

ד). ג, א, יד).27)פרקים: יב, – ז יא, (הושע
ח).28) ג, – ו ב, א).29)(עמוס ד, – טו (לז,30)(ג.

אֿיב).31)טוֿכח). (ב,

„Ú 'ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ Ú„B‰ Ì„‡ Ôa' - ˙BÓL ‰l‡Â¿≈∆¿∆»»«∆¿»«ƒ«
Ï‡˜ÊÁÈa 'ÌL CÏ ‡ˆiÂ'32„BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ' - ‡¯‡Â . «≈≈»≈ƒ∆¿≈»≈»¿…ƒ¿∆

˙È·Ï Ô¯˜ ÁÈÓˆ‡ ‡e‰‰ ÌBia' „Ú 'Ï‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿»≈««««¿ƒ«∆∆¿≈
Ï‡˜ÊÁÈa 'Ï‡¯NÈ33'ÌÈ¯ˆÓ ‡NÓ' - ‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a . ƒ¿»≈ƒ∆¿≈…∆«¿…«»ƒ¿«ƒ

'‰ BÎ¯a ¯L‡' „Ú‰ÈÚLÈa '˙B‡·ˆ34ÁlLa È‰ÈÂ . «¬∆≈¿¿»ƒ«¿»«¿ƒ¿««
Ë˜LzÂ' „Ú 'ÌÈ‰Ï‡ ÚÎiÂ' ÔÓ ‰¯B·c ˙¯ÈL -ƒ«¿»ƒ««¿«¡…ƒ««ƒ¿…

ÌÈËÙLa '‰L ÌÈÚa¯‡ ı¯‡‰35- B¯˙È ÚÓLiÂ . »»∆«¿»ƒ»»¿…¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿
'‰¯Nn‰ ‰a¯ÓÏ' „Ú 'e‰ÈfÚ CÏn‰ ˙BÓŒ˙La'ƒ¿««∆∆Àƒ»«¿«¿≈«ƒ¿»

‰ÈÚLÈa36‰È‰ ¯L‡ ¯·c‰' - ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â . ƒ«¿»¿≈∆«ƒ¿»ƒ«»»¬∆»»
'·Î¯ŒÔa ·„BÈÏ LÈ‡ ˙¯kÈ ‡Ï' „Ú 'e‰ÈÓ¯ÈŒÏ‡∆ƒ¿¿»«…ƒ»≈ƒ¿»»∆≈»

‰ÈÓ¯Èa37„Ú '‰ÓÏLÏ ‰ÓÎÁ Ô˙ '‰Â' - ÈÏ eÁ˜ÈÂ . ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ«»«»¿»ƒ¿……«
ÌÈÎÏÓa 'Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzÎLÂ'38‰eˆz ‰z‡Â . ¿»«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»¿«∆

„Ú '˙Èa‰Œ˙‡ Ï‡¯NÈ [-˙Èa] (Èa)Œ˙‡ '„b‰' -«≈∆¿≈≈ƒ¿»≈∆««ƒ«
Ï‡˜ÊÁÈa 'ÌÎ˙‡ È˙Èˆ¯Â'39'‰ ¯·„e' - ‡N˙ Èk . ¿»ƒƒ∆¿∆ƒ∆¿≈ƒƒ»¿«

ÌÈÎÏÓa 'CÏiÂ ·‡Á‡ ·k¯iÂ' „Ú 'e‰iÏ‡ŒÏ‡ ‰È‰40. »»∆≈ƒ»««ƒ¿««¿»«≈∆ƒ¿»ƒ
Ì¯ÈÁ Œ˙‡ ÁwiÂ ‰ÓÏL CÏn‰ ÁÏLiÂ' - Ï‰˜iÂ««¿≈«ƒ¿««∆∆¿……«ƒ«∆ƒ…

ÌÈÎÏÓa '˙Î‡ÏÓ ÌzzÂ' „Ú '¯vÓ41È„e˜Ù ‰l‡(Â) . ƒ…««ƒ…¿∆∆ƒ¿»ƒ≈∆¿≈
'˙Èa‰ ˙B˙Ï„Ï ˙B˙t‰Â' „Ú 'Ì¯ÈÁ NÚiÂ' -«««ƒ»«¿«…¿«¿«»ƒ

ÌÈÎÏÓa)42.( ƒ¿»ƒ
אֿיד).32) כא).33)(טז, כט, – כה פרק 34)(כח, כל
אֿלא).35)יט. ה, – כג ואנו 36)(ד, ו, ט, – אֿז (ו,

ט  לפרק ומדלגים ו פסוק פ"ז עד ו פרק מתחלת קוראים
לכך). נתכוון רבנו גם ואולי י, לה.37)פסוק פרק כל

אֿיג).38) ו, – כו יֿכז).39)(ה, אֿמה).40)(מג, (יח,
יגֿכב).41) מֿנ).42)(ז, (שם,

CÏÓ '‰ ¯Ó‡ ‰k' „Ú 'ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊŒÌÚ' - ‡¯˜iÂ«ƒ¿»«»«¿ƒƒ«…»«∆∆
‰ÈÚLÈa 'Ï‡¯NÈ43eÙÒ ÌÎÈ˙BÏÚ' - Ô¯‰‡Œ˙‡ Âˆ . ƒ¿»≈ƒ«¿»«∆«¬……≈∆¿

''‰ Ì‡ ÈzˆÙÁ ‰l‡a' „Ú 'ÌÎÈÁ·ÊŒÏÚ«ƒ¿≈∆«¿≈∆»«¿ƒ¿À
e‰ÈÓ¯Èa44ÌBia È‰ÈÂ .„Âc „BÚ ÛÒiÂ' - ÈÈÓM‰ ¿ƒ¿¿»«¿ƒ««¿ƒƒ«…∆»ƒ

E··Ïa ¯L‡ Ïk' „Ú 'Ï‡¯NÈa ¯eÁaŒÏkŒ˙‡∆»»¿ƒ¿»≈«…¬∆ƒ¿»¿
Ï‡eÓLa (ÌÈÎÏÓa)45‡a LÈ‡Â' - ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡ . ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»

'ı¯‡ ˙¯·k Bz‡Ó CÏiÂ' „Ú '‰LÈÏL ÏÚaÓƒ««»ƒ»««≈∆≈ƒƒ¿«»∆
ÌÈÎÏÓa46'ÌÈL‡ ‰Úa¯‡Â' - ‰È‰z ˙‡Ê .47‚l„Óe ƒ¿»ƒ…ƒ¿∆¿«¿»»¬»ƒ¿«≈

ÌÈÎÏÓa 'ÂÈt ÏÚÓ ÌÎÈÏL‰ ‡ÏÂ' „Ú48˙BÓ È¯Á‡ . «¿…ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ¿»ƒ«¬≈
'ÌÈB‚(‰) ÈÈÚÏ Ca zÏÁÂ' „Ú 'ËtL˙‰ ËtL˙‰' -¬ƒ¿…¬ƒ¿…«¿ƒ«¿¿»¿≈≈ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa49È˜fÓ ÌÈL‡ e‡a' - eÈ‰z ÌÈL„˜ . ƒ∆¿≈¿…ƒƒ¿»¬»ƒƒƒ¿≈

Ï‡˜ÊÁÈa '˙Bˆ¯‡‰ŒÏÎÏ ‡È‰ È·ˆ' „Ú 'Ï‡¯NÈ50. ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿»»¬»ƒ∆¿≈
¯Ó‡„Ú '˜B„ˆ Èa ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰Â' - ÌÈ‰k‰ŒÏ‡ ¡…∆«…¬ƒ¿«…¬ƒ«¿ƒƒ¿≈»«

Ï‡˜ÊÁÈa '‰Ù¯Ëe ‰Ï·ŒÏk'51ÈfÚ '‰' - ÈÈÒ ¯‰a . »¿≈»¿≈»ƒ∆¿≈¿«ƒ«Àƒ
‰ÈÓ¯Èa '‡Ù¯‡Â '‰ È‡Ù¯' „Ú 'ÈfÚÓe52È˙˜ÁaŒÌ‡ . »Àƒ«¿»≈ƒ¿≈»≈¿ƒ¿¿»ƒ¿À…«

„iÓ ÌÈzÏv‰Â' „Ú 'Ï‡¯NÈ ÈÚB¯ ŒÏÚ ‡·p‰' -ƒ»≈«≈ƒ¿»≈«¿ƒ«¿ƒƒ«
Ï‡˜ÊÁÈa 'Ì‰a ÌÈ„·BÚ‰53. »¿ƒ»∆ƒ∆¿≈

ו).43) מד, – כא נוהגים 44)(מג, ואנו כג). ט, – כא (ז,
כב. ט, פרק עד ומדלגים ג ח, עד (שמואלֿב 45)לקרוא

ג). ז, – א יט).46)ו, ה, – מב ד, (שם,47)(מלכיםֿב
גֿכ). כג).48)ז, יג, אֿט 49)(שם, (כ,50)ז).(כב,
הפרק.51)אֿטו). סוף עד טו יז,52)מד, – יט (טז,

אֿכז).53)יד). (לד,

„Ú 'Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓ ‰È‰Â' - ÈÈÒ ¯a„Óa¿ƒ¿«ƒ«¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«
¯NÚŒÈ¯˙a '‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â'54È‰ÈÂ' - ‡N . ¿≈«¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈¬«»«¿ƒ

''‰ e‰Î¯·ÈÂ ¯Úp‰ Ïc‚iÂ' „Ú '‰Ú¯vÓ „Á‡ LÈ‡ƒ∆»ƒ»¿»««ƒ¿«««««¿»¿≈
ÌÈËÙLa55È„È' „Ú 'ÔBiˆŒ˙· ÈÁÓNÂ Èp¯' - E˙ÏÚ‰a . ¿…¿ƒ¿«¬…¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿≈

¯NÚŒÈ¯˙a '˙Èa‰ e„qÈ Ï·a¯Ê56ÁÏLiÂ' - EÏŒÁÏL . ¿À»∆ƒ¿««ƒƒ¿≈¬«¿«¿«ƒ¿«
'B‚Â 'È·LBÈŒÏk e‚Ó Ì‚Â' „Ú 'ÔeŒÔa ÚLB‰È¿À«ƒ«¿«»…»¿≈¿

ÚLB‰Èa57'ÌÚ‰ŒÏ‡ Ï‡eÓL ¯Ó‡iÂ' - Á¯˜ ÁwiÂ . ƒÀ««ƒ«…««…∆¿≈∆»»
Ï‡eÓLa 'BnÚŒ˙‡ '‰ LBhÈ ‡Ï Èk' „Ú58˙wÁ ˙‡Ê . «ƒ…ƒ∆«ƒ¿≈…À«

'‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ' „Ú 'È„ÚÏb‰ ÁzÙÈÂ' - ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ»ƒ»ƒ»
ÌÈËÙLa59„Ú '·˜ÚÈ ˙È¯‡L ‰È‰Â' - ˜Ïa ‡¯iÂ . ¿…¿ƒ««¿»»¿»»¿≈ƒ«¬…«

¯NÚŒÈ¯˙a 'EÈ‰Ï‡ŒÌÚ ˙ÎÏ Úˆ‰Â'60„ÈÂ' - ÒÁÈt . ¿«¿≈«∆∆ƒ¡…∆ƒ¿≈¬«ƒ¿»¿«
'e‰iÏ‡ È¯Á‡ CÏiÂ Ì˜iÂ' „Ú 'e‰iÏ‡ŒÏ‡ ‰˙È‰ '‰»¿»∆≈ƒ««»»«≈∆«¬≈≈ƒ»

ÌÈÎÏÓa61ŒÈ· ‰hÓÏ ‰LÓ ÔziÂ' - ˙Bhn‰ ÈL‡¯ . ƒ¿»ƒ»≈«««ƒ≈∆¿«≈¿≈
ÚLB‰Èa 'ı¯‡‰Œ˙‡ (˜lÁÓ) e˜ÏÁiÂ' „Ú 'Ô·e‡¯62. ¿≈«««¿¿≈«≈∆»»∆ƒÀ«

Ï‡¯NÈŒÈ· eziÂ' „Ú '˙BÏÁp‰Œ‰l‡' - ÈÚÒÓ ‰l‡≈∆«¿≈≈∆«¿»««ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
ÚLB‰Èa 'ÌiÂÏÏ63. «¿ƒƒƒÀ«

אֿכב).54) ב, בֿכד).55)(הושע יד 56)(יג, ב, (זכריה
דֿט). הפרק.57)– סוף עד א יא,58)ב, (שמואלֿא

כב). יב, – הפרק).59)יד סוף עד א ה 60)(יא, (מיכה
ח). ז. – כא).61)ו יט, – מו יח, טו 62)(מלכיםֿא יג,
ה). יד, ג).63)– כא – נא (יט,

„Ú 'Ï‡¯NÈ Ï‡ '‰ ¯ac ¯L‡' - ÌÈ¯·c‰ ‰Ï‡≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ∆∆ƒ¿»≈«
‰ÈÓ¯Èa 'ÌÚÏ ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â'64Ïlt˙‡Â' - ÔpÁ˙‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»»∆¿««»∆¿«≈

ÛÒka ˙B„N' „Ú '‰˜n‰ ¯ÙÒŒ˙‡ Èz˙ È¯Á‡ '‰ŒÏ‡∆«¬≈ƒƒ∆≈∆«ƒ¿»«»«∆∆
‰ÈÓ¯Èa 'e˜È65ÈÊ‡a ˙‡¯˜Â CÏ‰' - ·˜Ú ‰È‰Â . ƒ¿¿ƒ¿¿»¿»»≈∆»…¿»»»¿»¿≈

ÈÏLe¯È'eÏl‰˙È B·e ÌÈBb (ÏÎ) B· eÎ¯a˙‰Â' „Ú 'Ì ¿»«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«»
‰ÈÓ¯Èa66'‰ Ì‡ ÌÈ‡a ÌÈÓÈ ‰p‰' - ÈÎ‡ ‰‡¯ . ¿ƒ¿¿»¿≈»…ƒƒ≈»ƒ»ƒ¿À

‰ÈÓ¯Èa 'ÌÈ¯zÒna LÈ‡ ¯˙qÈŒÌ‡' „Ú 'È˙Ó˜‰Â67. «¬ƒ…ƒ«ƒƒ»≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»
¯Ó‡iÂ' „Ú 'Ï‡eÓL Ô˜Ê ¯L‡k È‰ÈÂ' - ÌÈËÙL…¿ƒ«¿ƒ«¬∆»≈¿≈««…∆

Ï‡eÓLa 'eÎÏ Ï‡¯NÈ ÈL‡ŒÏ‡ Ï‡eÓL68‡ˆ˙ŒÈk . ¿≈∆«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒ≈≈
‰È‰È '‰Â' „Ú 'Ì‰ÈÁÓŒ˙‡ ÌÈzLÏÙ eÙÒ‡iÂ' -«««¿¿ƒ¿ƒ∆«¬≈∆««ƒ¿∆

Ï‡eÓLa 'CnÚ69ÚLB‰È ‰·È Ê‡' - ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â . ƒ»ƒ¿≈¿»»ƒ»»ƒ¿∆¿À«
ÚLB‰Èa '‡e‰‰ ÌBik ‰È‰ ‡ÏÂ' „Ú 'ÁaÊÓ70Ìz‡ . ƒ¿≈««¿…»»««ƒÀ««∆

„Ú 'Ï‡¯NÈ ÈË·LŒÏkŒ˙‡ ÚLB‰È ÛÒ‡iÂ' - ÌÈ·vƒ»ƒ«∆¡…¿À«∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈«
ÚLB‰Èa 'ÌzÚË ‡Ï ¯L‡ ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈÓ¯k'71eÈÊ‡‰ . ¿»ƒ¿≈ƒ¬∆…¿«¿∆ƒÀ««¬ƒ
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zayקיח zekld - mipnf xtq - zah b"i iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

'eÈÁÂ e·ÈL‰Â' „Ú 'Ê¯‡‰ ˙¯nvÓ È‡ ÈzÁ˜ÏÂ' -¿»«¿ƒ»ƒƒ«∆∆»∆∆«¿»ƒƒ¿
Ï‡˜ÊÁÈa72‰LÓ ˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ' - ‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ . ƒ∆¿≈¿…«¿»»«¿ƒ«¬≈∆

ÚLB‰Èa 'ÚLB‰ÈŒ˙‡ '‰ È‰ÈÂ' „Ú ‚l„Óe ''‰ „·Ú73. ∆∆¿«≈««¿ƒ∆¿À«ƒÀ«
דֿכב).64) הפרק).65)(ל, סוף עד טז א 66)(לב, (ב,

ב). ד, הֿכד).67)– הפרק).68)(כג, סוף עד א, (ח,
אֿלז).69) יד).70)(יז, י, – ל אֿיג).71)(ח, (כד,
לב).72) יח, – כב ומדלק 73)(יז, הפרק סוף עד א (א,

כז). ו, לפרק

˙BiL¯Ù ÈzL da ÔÈ¯BwL ˙aL Ïk74da ÔÈ¯ÈËÙÓ »«»∆ƒ»¿≈»»ƒ«¿ƒƒ»
.˙BÓB˜n‰ ·¯a ‚‰n‰ BÊÂ .‰B¯Á‡ ‰L¯t ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»»»«¬»¿«ƒ¿»¿…«¿
e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰ ÔÎÂ¿≈»«…»»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆»¿«¿»
¯Á‡L ˙aMa .‰M‰ L‡¯ „Ú ·‡· ‰ÚLz ¯Á‡Ó≈««ƒ¿»¿»«…«»»««»∆««

'ÈnÚ eÓÁ eÓÁ' - ·‡· ‰ÚLz75¯Ó‡zÂ' - ‰iMa . ƒ¿»¿»«¬«¬«ƒ«¿ƒ»«…∆
'ÔBiˆ76'‰¯ÚÒ ‰iÚ' - ˙ÈLÈÏM· .77- ˙ÈÚÈ·¯a . ƒ«¿ƒƒ¬ƒ»…¬»»¿ƒƒ

'ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡'78ÈÓe˜' - ˙ÈLÈÓÁa . »…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆«¬ƒƒƒ
'È¯B‡79'‰¯˜Ú Èp¯' - ˙ÈMMa .80NBN' - ˙ÈÚÈ·Ma . ƒ«ƒƒ»ƒ¬»»«¿ƒƒ

'‰a NÈN‡81.' »ƒ«
קדושים.74) מות אחרי מה 75)כגון וכל אֿיא. (מ,

רק  מסומנות ובדפו"א התימנים. מכת הוא כאן, שמוקף
ההפטרה. הפרק).76)התחלות סוף עד יד, (מט,

ה).77) נה, – יא ב).78)(נד, נב, – יב (נד,79)(נא,
כת"י 80)אֿח). כנוסח נוסחנו הפרק). סוף עד א (ס,

בחמישית: כתוב: ובנו"א כיום. נוהגים אנו וכן התימנים
כן. נוהגין אנו ואין עקרה, רני בששית: אורי, קומי

ט).81) סג, – י סא,

ÌÈÚa¯‡Â ‰ML ÂÈ˜¯t ÔÈÓe ÈL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈≈≈ƒƒ¿«¿»»ƒ»¿«¿»ƒ
‰lÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰Úa¯‡ - ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«¿««¿»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»
ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ‰LÓÁ - ÌÈ‰k ˙k¯·eƒ¿«…¬ƒ¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿¿ƒƒ
- ˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰¯NÚ - ‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe¿»¿≈∆»¬»»¿»ƒƒ¿ƒƒ
.ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ„Á‡ - ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰LÏL¿»¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ
‰n‰ ÈaÏ ÔBNN Èk ,ÌÏBÚÏ EÈ˙B„Ú ÈzÏÁ»«¿ƒ≈¿∆¿»ƒ¿ƒƒ≈»

xtq `Ede iWilW xtq¥¤§¦¦§¥¤
miPnf§©¦

.· .˙aL ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ ‰ÊÂ .¯NÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿∆ƒ»ƒ¿«»
˙BÎÏ‰ .„ .¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ .‚ .ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Â .‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ .‰ .·BË ÌBÈ ˙˙È·L¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Á .ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ .Ê .·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL»¿À»¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿
‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ .È .˙ÈÚz ˙BÎÏ‰ .Ë .L„Á‰ Lecƒ̃«…∆ƒ¿«¬ƒƒ¿¿ƒ»

.‰kÁÂ«¬À»

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

LÏLÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»
.ÈÚÈ·Ma ˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ

.˙aLa LÚÏ ‡lL (‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·∆…«¬¿»»∆…«¬…¿«»
˙‡ Lc˜Ï (‰ .˙aLa Ïe·bÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ ‡lL („∆…»≈«¿¿«»¿«≈∆

.‰¯ÈÎÊa ˙aM‰ ÌBÈ««»ƒ¿ƒ»
.el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שאין 1) כדבר המלאכות, כל כוללים דברים רבינו בו כלל

התחלפות  ודיני לגופה, צריכה שאינה ומלאכה מתכוון
בעשיית  שניים נשתתפו ואם נשלמו, שלא או הכוונות
בזדון  מלאכה מקצת והעושין המקלקלין ודיני מלאכה,

בשוגג. ומקצתה

.à.‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Î‡ÏnÓ ÈÚÈ·Ma ‰˙È·L¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿«¬≈
˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e :¯Ó‡pL2Ba ‰NBÚ‰ ÏÎÂ . ∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿…¿»»∆

‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰Î‡ÏÓ3.‰NÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ , ¿»»ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆
ÏÚ ·iÁ e‰Óe .‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰NÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬∆»¿»»««»«

˙iNÚ4BBˆ¯a ‰NÚ Ì‡ ?‰Î‡ÏÓ5ÔB„Êa6·iÁ - ¬ƒ«¿»»ƒ»»ƒ¿¿»«»
˙¯k7‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .8Ï˜Ò -9Ì‡Â . »≈¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ

‰‚‚La ‰NÚ10‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -11. »»ƒ¿»»«»»¿««»¿»

פעמים 2) כמה הציווי שנכפל אף זה, במקרא רבינו בחר
והמתקבלת  הפשוטה הדרשה את לבחור דרכו כי בתורה,
ה"ו). פ"א עשור שביתת הל' לחםֿמשנה (ראה לענין

מצותֿעשה 3) כי רבו, בשם א') ו' (יבמות הרשב"א כתב
על  עובר שעליה גמורה במלאכה דוקא היא "תשבות" של
שבת  באיסורי אבל מלאכה", כל תעשה "לא של ל"ת
דעת  כן לא אבל זו. 'עשה' אין בל"ת, נכללים שאינם
מן  "שנצטוינו כד): כג, (ויקרא התורה על בפירושו הרמב"ן
מלאכה, שאינן הדברים מן אפילו מנוחה לנו להיות התורה
הפירות  ולשקול התבואות למדוד היום כל שיטרח לא
מבית  והאבנים הכלים ולפנות יין החבית ולמלא והמתנות,
וממכר  מקח לכל מלא השוק ויהיה למקום... וממקום לבית
שלחנם  על והשולחנים מקיף והחנוני פתוחה החנות ותהיה
למלאכתם  משכימים הפועלים ויהיו לפניהם והזהובים
זה  שבכל בהם וכיוצא אלו לדברים כחול עצמם ומשכירין
יום  שיהיה שבתון, - התורה אמרה לכך מלאכה, משום אין
פכ"א  להלן וראה מלאכה". טורח יום לא ומנוחה, שביתה

עושה 4)ה"א. הוא ואין בשבת, האסורים לדברים פרט
והבהמות  עבדים שביתת או כד) (פרק דיבור כגון: מלאכה,

כ). לאנוס.5)(פרק לשוגג.6)פרט מבואר 7)פרט
א. ח, פרק תשובה "אומרין 8)בהל' בו: התרו עדים ששני

עליה  אתה וחייב היא, עבירה שזו תעשה, אל או פרוש לו
(הל' עושה" אני כן מנת על השיב: והעובר ביתֿדין, מיתת

ה"ב). פ"יב, פט"ו.9)סנהדרין שם ידע 10)ראה שלא
או  בשבת, אסורה זו שמלאכה ידע שלא או שבת, שהיום
(הל' כרת זו מלאכה עבירת על חייבים שבשבת ידע שלא

פ"ז). קרבן 11)שגגות שחלוק ויורד, עולה לקרבן בניגוד
שגגות  בהל' ומבואר קבוע, קרבנו כאן אבל עני, משל עשיר

ה"ד. פ"א,

.á¯·„ ‰NBÚ‰L ˙aL ˙BÎÏ‰a ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡»¿ƒ¿«»∆»∆»»
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ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ‰Ê∆«»¬≈∆«»»≈¿ƒ»»≈ƒ
·iÁ - ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â .‰ÏÈ˜Ò ·iÁ - ‰‡¯˙‰Â¿«¿»»«»¿ƒ»¿ƒ»»≈«»

˙‡hÁ12. «»

מצאתי 12) רב, אמר ו: (ובשבת נג. סנהדרין ב. כריתות
אומר, יהודה בן איסי בה: וכתוב חייא רבי בי סתרים מגילת
מהן  אחת על חייב אינו אך חסר. ארבעים - מלאכות אבות
איזה  על יודעים אנו ואין לסקילה) הכוונה ה'תוספות' (לפי
בגדר  שאינה לנו ברור והכנסה הוצאה רק חייב, אינו מהם
אם  אלא חייב שיהא רבינו של דינו יתכן לא זה לפי הספק,
הגהות  - בודאי מהן אחת על חייב ואז מלאכות, שתי עשה

פיק. ישעיהו רבי הגאון

.â‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ¯·„ ‰NBÚ‰L ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»∆»∆»»∆»¬≈∆
¯eÒ‡ Ï·‡ ;Ôa¯w‰ ÔÓe ‰ÏÈ˜q‰ ÔÓe ˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«»≈ƒ«¿ƒ»ƒ«»¿»¬»»

·„ B˙B‡ ˙BNÚÏ˙aLa ¯13ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡Â .14, «¬»»¿«»¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÈkÓ ,ÔB„Êa B˙B‡ ‰NBÚ‰Â .‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ‰˜Á¯‰ ‡e‰Â¿«¿»»ƒ«¿»»¿»∆¿»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡15ÔÈNBÚ ÔÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»∆∆¡»≈ƒ
‰NBÚ‰ - "˙aLa CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯eÒ‡" B‡ "CÎÂ Ck»»»»«¬»»»¿«»»∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔB„Êa ¯·„ B˙B‡»»¿»«ƒ«««¿

ע"א.13) קז, ודף ע"א. ג, חכמים.14)שבת מדברי
הסופר, הכהן עזרא כמו: סופרים, נקראו הראשונים החכמים
ומשפחות  ז), (עזרא ישראל על וחוקיו ה' מצות דברי סופר
וב'ירושלמי' ב) הימיםֿא, (דברי יעבץ יושבי סופרים
אלא  - סופרים? נקראו "למה מפרש: ה"א) פ"ה (שקלים
ל:) (קידושין וב'בבלי' ספורות". ספורות התורה את שעשו
האותיות  כל סופרים שהיו סופרים, ראשונים נקראו "לפיכך

מכת 15)שבתורה". אותו מכין ביתֿדין מדרבנן. מלקות
והגאונים  ה"ו) פ"יח, עדות הל' (ראה שיראו מה כפי מרדות
(תשובות  למוטב להחזירו מוסר, מכת - מרדות מכת פירשו
י"ג  היא פג) (יבמות רש"י לדעת טו); סי' סלוניקי הגאונים,
שהיא  כתב בתשובה והרשב"א תורה. של שליש מכות,

תיקנו. דאורייתא כעין רבנן, שתיקנו שכל ל"ט,

.ãÈ¯‰ - "CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯zÓ" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»À»«¬»»»¬≈
·iÁ BÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .‰lÁzÎÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»¿«¿ƒ»¿≈»»∆∆¡»≈«»

ÏÏk B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ - "ÌeÏkÓ ¯eËt" B‡ "ÌeÏk16. ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»

(16 ֿ (כסף אותו מכין אין אבל בעשייתו, איסור צד יש
יב. קטן מועד ראה משנה).

.äÔ˙iNÚ ˙ÚL·e ,˙aLa Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«À»ƒ«¬»¿«»ƒ¿«¬ƒ»»
‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡Â ‰Î‡ÏÓ ÔÏÏ‚a ‰NÚzL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆ƒ¿»»¿»»¿∆¿»∆…≈»∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï Ôek˙ ‡Ï Ì‡ -17¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,18. ƒ…ƒ¿«≈¿»¿»»¬≈∆À»
ÏÒÙÒÂ ‡qÎÂ ‰hÓ Ì„‡ ¯¯Bb ?„ˆÈk19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ20 ≈«≈»»ƒ»¿ƒ≈¿«¿»¿«≈»∆
¯tÁÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa21Ú˜¯wa ıÈ¯Á ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¿…»ƒ««¿«

BÈ‡ - Ú˜¯w‰ e¯ÙÁ Ì‡ CÎÈÙÏe .Ô˙¯È¯b ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»¿««¿«≈
ÏÚ Ì„‡ Cl‰Ó ÔÎÂ .Ôek˙ ‡lL ÈÙÏ ,CÎa LLBÁ≈¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿≈¿«≈»»«

ÌÈ·NÚ Èab22¯˜ÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa23 «≈¬»ƒ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¬…
ÂÈ„È ıÁB¯Â .LLBÁ BÈ‡ - e¯˜Ú Ì‡ CÎÈÙÏ .Ô˙B‡»¿ƒ»ƒ∆∆¿≈≈¿≈»»

Ba ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ¯ÙÚa24Ôek˙È ‡lL „·Ï·e , «¬««≈¿«≈ƒ¿«∆…ƒ¿«≈

¯ÚN‰ ¯ÈM‰Ï25ÔÎÂ .LLBÁ BÈ‡ - ¯L Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«ƒ«≈»¿ƒ»ƒ»«≈≈¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aLa da Òk‰Ï ¯zÓ ,‰˜eÁ„ ‰ˆ¯tƒ¿»¿»À»¿ƒ»≈»¿«»««ƒ
,‰Ê ÔB‚k ,Ôek˙Ó ÔÈ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .˙B¯B¯ˆ ¯ÈMnL∆«ƒ¿¿≈»»»∆≈ƒ¿«≈¿∆

.¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»

מתכוין.17) שאינו דבר התלמוד: בין 18)בלשון מחלוקת
והלכה  ועוד) ח: כתובות מא: (שבת שמעון ורבי יהודה רבי

שמותר. שמעון אפילו 19)כרבי קטנים, בין גדולים בין
בנוסח  בקרקע; חריץ נעשה אגב שדרך מרוצף, בלתי במקום
גבוהה  תיבה (מין ומגדל" "כסא כתוב התימנים, כת"י

לשמירה). דברים בה הבית,20)שישימו לרבץ גם ומותר
(או"ח  אבק יעלה שלא הבית קרקע על מים להזות דהיינו

שלז). ז.21)סי' פרק להלן ראה מלאכה, אב שהוא
יחף.22) הולך ואפילו לבשים, ובין לחים התולש 23)בין

קוצר. מלאכת של תולדה ח.24)הוא פרק להלן ראה
פ"ט.25) ראה דגוזז, תולדה

.åÈ‡ceL ‰Î‡ÏÓ BÏÏ‚a ˙ÈNÚÂ ,‰NÚÓ ‰NÚ Ï·‡¬»»»«¬∆¿«¬≈ƒ¿»¿»»∆««
tŒÏÚŒÛ‡ - ‰NÚÓ B˙B‡ ÏÈ·La ‰NÚzÔek˙ ‡lL È ≈»∆ƒ¿ƒ«¬∆««ƒ∆…ƒ¿«≈

dÏ26·iÁ ,27‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Úe„È ¯·c‰L ; »«»∆«»»»«∆ƒ∆¿»∆…≈»∆
˜ÁˆÏ ÛBÚ L‡¯Ï CÈ¯vL È¯‰ ?„ˆÈk .‰Î‡ÏÓ d˙B‡»¿»»≈«¬≈∆»ƒ¿…¿«∆
ÛBÒ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙aLa BL‡¯ C˙ÁÂ ,ÔËw‰ Ba«»»¿»«…¿«»««ƒ∆≈
,Úe„È ¯·c‰L ;·iÁ ,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙‚È¯‰Ï B˙n‚Ó¿«»«¬ƒ«»ƒ¿««»∆«»»»«
‡a ˙Ân‰ ‡l‡ ,‰ÈÁÈÂ ÈÁ‰ L‡¯ CzÁiL ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»∆«¿……««¿ƒ¿∆∆»«»∆»

BÏÈ·La28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

מוכרחת 26) תוצאה היא אך לה, נתכוין שלא אע"פ
רבי 27)מעבודתו. מודה תרווייהו, דאמרו ורבא "אביי

ו:). (כתובות דחייב" - ימות ולא רישיה בפסיק שמעון
נהנה 28) היה לא שאם 'הערוך' בעל מרומי, נתן רבינו דעת

נקרא  והוא המעשה, אותו בשביל שנעשית מלאכה מאותו
מותר, ליה" ניחא דלא רישיה "פסיק הפוסקים בלשון

להלכה. הדבר הוכרע לא שב סי' ובאו"ח

.æBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»««ƒ∆≈
‰ÈÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ÏL dÙe‚Ï CÈ¯ˆ29È¯‰ ?„ˆÈk . »ƒ¿»∆¿»»«»»∆»≈«¬≈

,‰ÏÈ˙tÏ B‡ ÔÓMÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ¯p‰ ˙‡ ‰akL∆ƒ»∆«≈ƒ¿≈∆»ƒ«∆∆«¿ƒ»
‡lL È„k B‡ ,Û¯NÈ ‡lL È„k B‡ „·‡È ‡lL È„k¿≈∆……«¿≈∆…ƒ»≈¿≈∆…
È¯‰Â ,‰Î‡ÏÓ Èeak‰L ÈtÓ - ¯ ÏL N¯Á Ú˜aÈƒ»«∆∆∆≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»»«¬≈
,Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚ ŒÛ‡Â ,˙BaÎÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ

N¯Á‰ ÈtÓ B‡ ÔÓM‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰ak ‡ÏÂ30B‡ ¿…ƒ»∆»ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈«∆∆
ıBw‰ ˙‡ ¯È·Ún‰ ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰ÏÈ˙t‰ ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»¬≈∆«»¿≈««¬ƒ∆«
,˙ÏÁb‰ ˙‡ ‰aÎÓ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ¿»«ƒ«¿«∆∆««∆∆

·iÁ - ÌÈa¯ Ô‰a e˜BfÈ ‡lL È„k31ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿≈∆…ƒ»∆«ƒ«»¿««ƒ
‡l‡ ,‰¯·Ú‰‰ Ûe‚Ï B‡ Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«ƒ¿««¬»»∆»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˜f‰‰ ˜ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ«∆≈¬≈∆«»¿≈…«≈»∆

רבינו 29) ופסק עג:) (שבת שמעון ורבי יהודה רבי מחלוקת
אבל  עליה. חייב לגופה צריכה שאינה דמלאכה יהודה כרבי
- הראב"ד, חננאל, רבינו זה, על הראשונים) (רוב חולקים
רעח, סי' או"ח ערוך' וה'שולחן הרשב"א - הכרע אין ברי"ף
מדרבנן. אסור אבל - שפטור שמעון כרבי וסוברים
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כט).30) (שבת בתוכה דולק שהנר חרס, של מנורה
פטור 31) לגופה צריכה שאינה שמלאכה ההלכה לפי אולם

בהם  יוזקו שלא כדי לכתחילה, מותר בזה - כח אות ראה -
שלד). סי' (או"ח רבים

.ç‰Î‡ÏÓ BÏ ‰NÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬»¿»»
‰ÈÏÚ ¯eËt - dÏ Ôek˙ ‡lL ˙¯Á‡32‡lL ÈÙÏ , «∆∆∆…ƒ¿«≈»»»∆»¿ƒ∆…

B‡ B¯·Áa ıÁ B‡ Ô·‡ ˜¯Ê ?„ˆÈk .Bz·LÁÓ ˙ÈNÚ«¬≈«¬«¿≈«»«∆∆≈«¬≈
Ô‚¯‰Ï È„k ‰Ó‰·a33B˙ÎÈÏ‰a ÔÏÈ‡ ¯˜ÚÂ CÏ‰Â ,34 ƒ¿≈»¿≈¿»¿»¿»«¿»«ƒ»«¬ƒ»

Ì‡ ,¯ÓÁÂ Ï˜ ‰Ê È¯‰ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰ ‡ÏÂ¿…»«¬≈∆»¬≈∆«»…∆ƒ
Ôek˙pL ÔB‚k ,¯eÓÁ ¯eq‡ ‰NÚÂ Ï˜ ¯eq‡Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¬»ƒ»¿∆ƒ¿«≈

˙ÈÏÓ¯Îa ˜¯ÊÏ35- ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô·‡‰ ‰¯·ÚÂ ƒ¿…¿«¿¿ƒ¿»¿»»∆∆ƒ¿»«ƒ
¯·c ˙BNÚÏ Ôek˙ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‡e‰L∆»¿≈…«≈»∆ƒ¿«≈«¬»»

¯Á‡ ¯·„ ‰NÚÂ ¯zn‰36˙‡ CzÁÏ Ôek˙pL ÔB‚k , «À»¿»»»»«≈¿∆ƒ¿«≈«¿…∆
Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ BÈ‡ - ¯aÁÓ‰ ˙‡ C˙ÁÂ LeÏz‰«»¿»«∆«¿À»≈«»¿¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

תורה,32) אסרה מחשבת מלאכת גבי כז. בבאֿקמא במסכת
במלאכת  כתוב לעשות; בתחילה שחשב כמו מעשיו שיעשה
מחשבת", מלאכת בכל "לעשות לח) (שמות המשכן
עשו  שבמשכן כמו הסמוכה, שבת למלאכת ולומדים
אין  כך מקודם, והציור המחשבה לפי מכוונות מלאכות
המחשבה  מכפי המעשה נשתנה אם בשבת חייבים

א.33)שבתחילה. פי"א, להלן תולדה 34)עיין הוא
פ"ח. להלן רק 35)דקוצר, הוא לתוכה הוצאה איסור

עג). שבת (ראה פי"ד להלן אחר:36)מדרבנן, בנוסח
מער"ק). תימנים: (כת"י כגון" (האסורה) מלאכה "ונעשית

.èB‡ ,˙B·Ï ËwÏÂ ˙B¯ÁL ÌÈ‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈ƒ¿…¿ƒ≈¿»
L¯·c‰ Ct‰Â ,ÌÈ·Ú Ck ¯Á‡Â ÌÈ‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙p∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈ƒ¿««»¬»ƒ¿∆¿««»»

.¯eËt - ÌÈ‡z Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ÌÈ·Ú‰ ËwÏÂ¿ƒ≈»¬»ƒ«¿ƒ»¿««»¿≈ƒ»
·LÁM ‰Ó Ïk ËwlL ÈtŒÏÚŒÛ‡37ËwÏ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ««ƒ∆ƒ≈»«∆»«ƒ¿…ƒ≈

‡lL .‰NÚ ‰ek ‡ÏaL ,¯eËt - ·LÁL ¯„qk«≈∆∆»«»∆¿…«»»»»∆…
˙·LÁÓ ˙Î‡ÏÓ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡38. »¿»»∆»¿∆∆«¬∆∆

לגוף 37) נתכוין דאפילו יהושע, כרבי ע"א. יט, כריתות
נקרא  - האסורה אחרת מלאכה ועשה אסור, ולמעשה

לא). אות (ראה ופטור נוסף 38)מתעסק אחר, בנוסח
שעבר  שלקט בעת ידע לא שהרי כמתעסק, הוא "והרי כאן:

מחשבתו". על

.éÔek˙ ,˙BÈe·k B‡ ˙B˜ÏBc ˙B¯ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿≈≈¿¿ƒ¿«≈
- BÊ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â BÊ ˜ÈÏ„‰Ï ,BÊ ˙‡ ‰aÎÂ BÊ ˙BaÎÏ¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

d˙BNÚÏ ·LÁL ‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ‰NÚ È¯‰L ;·iÁ39. «»∆¬≈»»ƒ«¿»»∆»««¬»
BÊ ‰‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙pL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‡e‰ ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈»
‰Ê ˙‡ ‚¯‰Ï Ôek˙pL ÈÓÏ B‡ ,˙¯Á‡ ‰‡z ËwÏÂ¿ƒ≈¿≈»«∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬…∆∆
·LÁL ‰Î‡ÏÓ ˙ÈNÚ È¯‰L ;‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â¿»«∆∆∆¬≈«¬≈¿»»∆»«

.d˙BNÚÏ«¬»

לגוף 39) נתכוין דאם היא רבינו דעת ע"א. כ, כריתות
באופן  המעשה אותו ועשה האסור, באופן אחד ולמעשה
דעת  וכן עליו, השיג הראב"ד אבל חייב, - אחר בגוף האסור

שגם  סב.) סנהדרין עב. (שבת רבינוֿתם בשם ה'תוספות'
"מין  הנוסח: התימנים, בכת"י מקרבן; פטור זה באופן

"מן". במקום המלאכה"

.àéÏ·‡40‰iL ˙BaÎÏe ‰BL‡¯ ˜ÈÏ„‰Ï Ôek˙ Ì‡ ¬»ƒƒ¿«≈¿«¿ƒƒ»¿«¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ‰aÎÂ ¯·c‰ Ct‰Â ,‰È¯Á‡«¬∆»¿∆¿««»»¿ƒ»ƒ»¿««»
BÊ ˜ÈÏ„‰Â BÊ ‰ak .¯eËt - ‰È¯Á‡ ‰iL ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬∆»»ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÌÈc˜‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;·iÁ - ˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»«««»∆««ƒ∆…ƒ¿ƒ
Ô‰ÈzL ‡l‡ ,d˙B‡ ¯Á‡ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰˜Ï„‰‰««¿»»¬≈∆…≈«»∆»¿≈∆
ÏÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ CÎÈÙÏe ,˙Á‡k¿««¿ƒ»«»¿≈…«≈»∆¿»

dÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ˜qÚ˙Óa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰41.¯eËt - »∆¿»»¿ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈»»

כבה,40) אחד ונר דולק אחד נר היה אם "אבל אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה ראשונה" להדליק כ,41)ונתכוון כריתות

אשר  חטאתו אליו הודע "או כג): ד, (ויקרא מהמקרא ע"א.
בין  דהיינו למתעסק, פרט יט. בכריתות נדרש בה", חטא
שהתכוון  או אחר, בגוף האיסור פעולת לאותה שהתכוון
התכוון  שלא או הגוף, באותו אפילו אחר איסור לפעולת
פטור  וכשעשאה מתעסק, נקרא בכולם כלל, איסור לפעולת

מקרבן.

.áéÏÚ ¯˙BÈa ˙ÈNÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬≈¿≈«
È¯‰ ?„ˆÈk .¯eËt - B˙ekÓ ˙eÁÙa ;·iÁ - B˙ek«»»«»¿»ƒ«»»»≈«¬≈

ÂÈ¯Á‡Ï ‡NÓ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙pL42- ÂÈÙÏ BÏ ‡·e , ∆ƒ¿«≈¿ƒ«»¿«¬»»¿»»
‰¯ÈÓL ˙ÈNÚÂ ,‰˙eÁt ‰¯ÈÓLÏ Ôek˙ È¯‰L ;·iÁ«»∆¬≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»¿«¬≈¿ƒ»
ÂÈ¯Á‡Ï BÏ ‡·e ,ÂÈÙÏ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ .‰lÚÓ¿À»¬»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»»»¿«¬»

B‰Ï Ôek˙ È¯‰L ;¯eËt -,‰lÚÓ ‰¯ÈÓLa ‡Èˆ »∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒ»¿À»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˙eÁt ‰¯ÈÓLa ‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈…«≈»∆

שם).42) וגמרא (במשנה צב: בשבת מבואר

.âéB¯Na ÔÈa ‡Nn‰ CÈÏL‰Â ¯pÒa ¯e‚Á ‰È‰»»»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««»≈¿»
B‡ÈˆB‰Ï Bk¯cL ,‡Nn‰ ‰Ê ‡aL ÔÈa - B˜eÏÁÂ«¬≈∆»∆««»∆«¿¿ƒ

¯caÔkL ,·iÁ - ÂÈ¯Á‡Ï ‡aL ÔÈa ,ÂÈÙÏ ,˙‡f‰ C «∆∆«…¿»»≈∆»¿«¬»«»∆≈
¯ÊBÁ ˙BÈ‰Ï Bk¯c43. «¿ƒ¿≈

מחשבתו 43) ונתקיימה סביב, שיתהפך מתחילה וידע
הראשונה.

.ãéda ÏÈÁ˙‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«»¿ƒ¿ƒ»
¯eÚMk ‰NÚÂ44Ïk ÌÈÏL‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ¿»»«ƒ«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»

Ôek˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .dÓÈÏL‰Ï Ôek˙pL ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»≈«¬≈∆ƒ¿«≈
‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ˙aLa ¯ËL B‡ ˙¯b‡ ·zÎÏƒ¿…ƒ∆∆¿»¿«»≈¿ƒ…
B‡ ¯ËM‰ Ïk ·zÎÈÂ BˆÙÁ ÌÈÏLiL „Ú ‰Ê ·iÁ˙Èƒ¿«≈∆«∆«¿ƒ∆¿¿ƒ¿…»«¿»

˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎiMÓ ‡l‡ ,˙¯b‡‰ Ïk45ÔÎÂ .·iÁ »»ƒ∆∆∆»ƒ∆ƒ¿…¿≈ƒ«»¿≈
ÔÈËeÁ ÈL ‚¯‡iMÓ - ÌÏL „‚a ‚¯‡Ï Ôek˙ Ì‡45 ƒƒ¿«≈∆¡…∆∆»≈ƒ∆∆¡…¿≈ƒ

ÏÈ‡B‰ ,„‚a‰ ÌÈÏL‰Ï B˙ekL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·iÁ«»¿««ƒ∆«»»¿«¿ƒ«∆∆ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ‰eÎa ¯eÚMk ‰NÚÂ¿»»«ƒ¿«»»«»¿≈…«≈»∆

מלאכה 44) כל שיעור ואילך, ח מפרק להלן הביא רבינו
רש"י  לדעת מכשיעור, פחות עשה ואם עליה, שחייבים
עד) (יומא שאמר יוחנן כרבי התורה מן אסור עד. בשבת
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קכי zay zekld - mipnf xtq - zah b"i iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

צבי' ב'חכם וראה עונש. בו ואין התורה מן אסור שיעור חצי
פו. להלן 45)סי' ראה זו, במלאכה עליו שחייבים שיעור

קג.). (שבת ופי"א פ"ו

.åè,Bc·Ï d˙B‡ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ „ÈÁi‰L ‰Î‡ÏÓ Ïk»¿»»∆«»ƒ»«¬»¿«
d˙ˆ˜Ó ‰Ê ‰NÚL ÔÈa - ˙eÙzLa ÌÈL d˙B‡ eNÚÂ¿»»¿«ƒ¿À»≈∆»»∆ƒ¿»»

d˙ˆ˜Ó ‰ÊÂ46,BÊ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ‰Ê ¯˜ÚL ÔB‚k , ¿∆ƒ¿»»¿∆»«∆«≈∆≈¿
˙¯Á‡ ˙eL¯a ÈM‰ BÁÈp‰Â47d˙B‡ eNÚL ÔÈa , ¿ƒƒ«≈ƒƒ¿«∆∆≈∆»»

Ì‰ÈL eÊÁ‡L ÔB‚k ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ „Á‡k Ì‰ÈL¿≈∆¿∆»ƒ¿ƒ»¿«¿∆»¬¿≈∆
˙eL¯Ó e‰e‡ÈˆB‰Â ¯kk eÊÁ‡ B‡ e·˙ÎÂ ÒBÓÏ˜a¿À¿¿»¿»¬ƒ»¿ƒ≈¿

˙eL¯Ï48.ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈¿ƒ

"ואם 46) כז): ד, (ויקרא ממקרא בברייתא נלמד וג. ב. שבת
הארץ מעם בשגגה תחטא אחת ממצוות ·Â˘Ú˙‰נפש אחת

העושה  ולא כולה את העושה ואשם", תעשינה לא אשר ה'
אותה  ועשו שנים חייב, - אותה ועשה יחיד - מקצתה את

פטורין. הוצאה 47)- על חייב אין כי מבואר פי"ג להלן
השניה. ברשות ומניח זו מרשות חפץ עוקר אם אלא

בשבת.48) חייב רשויות אלו על פי"ג להלן ראה

.æè„Ú Bc·Ï d˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈∆»≈∆»«¬»¿««
e‰e‡ÈˆB‰Â ‰¯B˜ eÊÁ‡L ÌÈL ÔB‚k ,eÙ¯ËˆiL∆ƒ¿»¿¿¿«ƒ∆»¬»¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡a Ák ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒƒ¿≈…«¿∆»≈∆
„ÚÂ ‰lÁzÓ ˙eÙzLa d˙B‡ eNÚÂ ,Bc·Ï d˙BNÚÏ«¬»¿«¿»»¿À»ƒ¿ƒ»¿«

Ô‰ÈLÏ „Á‡ ¯eÚLÂ ,ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL ,ÛBÒ49Ák ‰È‰ . ¿≈∆«»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈∆»»…«
ÏBÎÈ BÈ‡ ÈM‰Â ,Bc·Ï BÊ ‰¯B˜ ‡ÈˆB‰Ï „Á‡a¿∆»¿ƒ»¿«¿«≈ƒ≈»
‰Ê - ‰e‡ÈˆB‰Â Ì‰ÈL eÙzzLÂ ,Bc·Ï d‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¿¿≈∆¿ƒ»∆

L ÔBL‡¯‰BÈ‡ ÚiÒÓe ,‡e‰ ÚiÒÓ ÈM‰Â ,·iÁ ÏBÎÈ »ƒ∆»«»¿«≈ƒ¿«≈«¿«≈«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ«»¿¿≈…«≈»∆

רבי 49) יהודה, רבי בין צג:) (שבת במחלוקת שנוי זה דין
רבים. נגד כיחיד רבינו ופסק שמעון, ורבי מאיר

.æéÔÈ¯eËt ÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ Ïk50Ï·ÁL È¯‰ ?„ˆÈk . »«¿«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬≈∆»«
ÌÈ„‚a Ú¯˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰˙ÁL‰ C¯c ‰Ó‰·a B‡ B¯·Áa«¬≈ƒ¿≈»∆∆«¿»»¿≈ƒ»«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰˙ÁL‰ C¯c ÌÈÏk ¯aL B‡ ÔÙ¯N B‡¿»»ƒ≈≈ƒ∆∆«¿»»¬≈∆

d¯ÙÚÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‡nb ¯ÙÁ .¯eËt51È¯‰ - »»«À»¿≈»ƒ∆»«¬»»¬≈
,‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .¯eËÙe Ï˜Ï˜Ó ‰Ê∆¿«¿≈»««ƒ∆»»¿»»

.¯eËt - Ï˜Ï˜Ï B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿«»»¿«¿≈»

מה 50) דלפי ודע קה:). (שבת יהודה כרבי פסק רבינו
פטור  היינו פטור, שכתוב מקום דכל הפרק בתחילת שאמרנו
אסור  במקלקל הואֿהדין מדרבנן, כן לעשות ואסור מעונש

הראשונים). ורוב (הר"ן שנפסקה 51)מדרבנן אע"פ
עליה, חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה כי ההלכה למעלה

הוא. שמקלקל משום פטור כאן זאת בכל

.çéÈ¯‰ ?„ˆÈk .·iÁ - Ôw˙Ï ˙Ó ÏÚ Ï˜Ï˜Ó‰ Ïk»«¿«¿≈«¿»¿«≈«»≈«¬≈
·zÎÏ È„k ˜ÁnL B‡ ,BÓB˜Óa ˙B·Ï È„k ¯˙qL∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿…
dÎB˙a ˙B·Ï È„k ‡nb ¯ÙÁL B‡ ,˜ÁnL ÌB˜na«»∆»«∆»«À»¿≈ƒ¿¿»

·iÁ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,˙B„BÒÈ52¯eÚLk Ô¯eÚLÂ . ¿¿»«≈»∆«»¿ƒ»¿ƒ
.Ôw˙Ó‰«¿«≈

"מלאכת 52) בשבת כי הוא והטעם קח:), (שבת משנה
שכוונתו  וכיון - לד אות ראה - תורה אסרה מחשבת"

הקלקול. על אף חייב לתקן, מנת על ומחשבתו

.èé‚‚BLa d˙ˆ˜Ó ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»ƒ¿»»¿≈
ÔÈa ,‚‚L ÛBq·Ïe „ÈÊ‰L ÔÈa - ÔB„Êa d˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿»≈∆≈ƒ¿«»«≈

¯eËt - „ÈÊ‰ ÛBq·Ïe ‚‚ML53¯eÚL ‰NÚiL „Ú , ∆»«¿«≈ƒ»«∆«¬∆ƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔB„Êa ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ dlk ‰Î‡Ïn‰«¿»»À»ƒ¿ƒ»¿«¿»¿««»
·iÁ - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰È‰È Ì‡Â ;˙¯k ·iÁ ‰È‰Èƒ¿∆«»»≈¿ƒƒ¿∆¿≈ƒ¿«¿»»«»

B‡ .‰ÏÈ˜Ò54‰‚‚La dlk ‰Î‡ÏÓ ¯eÚL ‰NÚiL ¿ƒ»∆«¬∆ƒ¿»»À»ƒ¿»»
˙‡hÁ ·iÁ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¿««»ƒ¿∆«»«»

.‰Úe·¿̃»

קב.).53) בשבת (ראה זו 54)מקרבן הלכה ביאור
פ"ב. שגגות בהל' רבינו שכתב מה וראה הפרק. בתחילת

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והחולים,1) נפש כפיקוח מפניו, שבת שנדחית מה בו כלל

שאינו  ומי הדברים, באלו וכיוצא והמלחמות החיה, ודיני
כמבואר  שידחה, הוא הכרח זה שגם שבת, הוא מתי יודע

שם.

.à˙BLÙ ˙kÒ Ïˆ‡ ˙aL ‡È‰ ‰ÈeÁc2Ïk ¯‡Lk ¿»ƒ«»≈∆«»«¿»ƒ¿»»
ˆn‰˙B3Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ CÎÈÙÏ . «ƒ¿¿ƒ»∆∆≈«»»ƒ»

˙aLa ÂÈÎ¯ˆ4Ôn‡ ‡ÙB¯ Èt ÏÚ5.ÌB˜Ó B˙B‡ ÏL ¿»»¿«»«ƒ≈À»∆»
BÈ‡L ˜ÙÒ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆»ƒ¿«≈»»∆««»»≈∆≈
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡ÙB¯ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ ,CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ»«≈¿«≈»»∆««»
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ÓB‡ ¯Á‡ ‡ÙB¯Â¿≈«≈≈≈»ƒ¿«¿ƒ»»∆

.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˜ÙqL ;˙aM‰««»∆¿≈¿»∆∆««»

השבת?2) את שדוחה נפש לפיקוח מנין ע"ב. פה, יומא
משפטי  ואת חוקותי את ושמרתם ה) יח, (ויקרא שנאמר
רבי  בהם: שימות ולא בהם, וחי האדם אותם יעשה אשר
בני  ושמרו טז) לא, (שמות מהכתוב דורש מנסיא בן שמעון
"חלל  תורה אמרה השבת, את לעשות השבת את ישראל
פיקוח  אולם הרבה". שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו
מחליו  יקום שלא לנו ברור אם אפילו גם שבת, דוחה נפש
לחיי  רק היא והצלתו שבתות, עוד לשמור יזכה ולא זה,
שחטא  מה ויתקן שעה באותה תשובה יעשה "שמא שעה,

('המאירי'). פ"ה,3)בחייו" התורה יסודי בהל' כמבואר
הותרה,4)ה"א. כתב ולא "דחויה", שכתב רבינו מלשון

שבת, חילול בלא לעשות אפשר אם כי לכאורה נראה
דחויה  בין ההבדל הוא זה כי בהיתר, לעשות מחוייבים
שעי"ז  לחשוש שיש במקום אבל ו':), יומא (ראה והותרה

השבת. את מחללין - בריפוי איחור אחר:5)יהיה בנוסח
רופא, או מומחה דוקא ולאו רוקח'): ('מעשה נאמן" "רופא
במקצת, מומחים חשובים אדם בני סתם אפילו אלא

שכח). סי' (או"ח ידיהם על ומחללין

.áe‰e„Ó‡6CÎÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙aM‰ ÌBÈa7ÔÎÂ ¬»¿««»∆»ƒ¿»¿≈
È„k ·¯Ú‰ „Ú ÔÈzÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰ÓLÏƒ¿…»»ƒ≈¿ƒ«¿ƒ«»∆∆¿≈
ÌBi‰Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ‡l‡ ,˙B˙aL ÈzL ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡lL∆…¿«≈»»¿≈«»∆»«¿ƒƒ≈«
Ïk .˙B˙aL ‰‡Ó elÙ‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe .˙aL ‡e‰L∆«»¿«¿ƒ»»¬ƒ≈»«»»
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- ‰kÒ ˜ÙÒ B‡ ‰kÒ Ba LÈÂ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆»ƒ¿≈«»»¿≈«»»
˙‡ ÂÈÙlÓ ÔÈaÎÓe ,¯p‰ ˙‡ BÏ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .ÔÈÏlÁÓ¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆«≈¿«ƒƒ¿»»∆

¯p‰8BÏ ÔÈnÁÓe ,ÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡Â ,BÏ ÔÈËÁBLÂ , «≈¿¬ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ
ÏL BÏÏk .BÙeb ˙ˆÈÁ¯Ï ÔÈa B˙B˜L‰Ï ÔÈa ,ÔÈnÁ«ƒ≈¿«¿≈ƒ¿ƒ«¿»∆
ÏÁk ‡e‰ È¯‰ ‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ Èa‚Ï ˙aL :¯·c»»«»¿«≈∆∆≈«»»¬≈¿…

.Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ∆»ƒ»∆

ושיערו.6) במחלתו זו 7)התבוננו בשבת שגם כלומר:
קכח:). כט: שבת פד: (יומא עליו לחלל צריך הבאה ובשבת

אחר 8) למקום החולה את להוציא כשאיֿאפשר היינו
על  או עליו, כלי כפיית ידי על האור את ממנו להסתיר או
מלעבור  מוקצה לטלטל מוטב כי החוצה, הנר הוצאת ידי

כט. שבת 'המאירי' ראה כיבוי. איסור על

.âÏÚ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c ÌÈNBÚLk¿∆ƒ¿»ƒ»≈≈ƒ»…«
ÌÈ¯Î È„È9ÌÈ„·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈpË˜ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ¿≈»¿ƒ¿…«¿≈¿«ƒ¿…«¿≈¬»ƒ

ÌÈL È„È ÏÚ ‡ÏÂ10‰l˜ ˙aL ‡‰z ‡lL È„k , ¿…«¿≈»ƒ¿≈∆…¿≈«»«»
Ì‰ÈÓÎÁÂ Ï‡¯NÈ ÈÏB„b È„È ÏÚ ‡l‡ ;Ì‰ÈÈÚa11. ¿≈≈∆∆»«¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿≈∆

dÓ‰Ó˙‰Ï ¯eÒ‡Â12Ba LiL ‰ÏBÁÏ ˙aL ÏelÁa ¿»¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ«»¿∆∆≈
- Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ,‰kÒ«»»∆∆¡«¬∆«¬∆…»»»»»«»∆
‰¯Bz‰ ÈËtLÓ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .Ì‰a ˙eÓiL ‡ÏÂ¿…∆»»∆»»«¿»∆≈ƒ¿¿≈«»

ÌÏBÚa ‰Ó˜13.ÌÏBÚa ÌBÏLÂ „ÒÁÂ ÌÈÓÁ¯ ‡l‡ , ¿»»»»∆»«¬ƒ¿∆∆¿»»»
ÌÈÒ¯B˜Èt‡‰ el‡Â14˙aL ÏelÁ ‰fL ÌÈ¯ÓB‡L ¿≈»∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆∆ƒ«»

ÌÎÏ Èz˙ È‡ Ìb :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ô‰ÈÏÚ ,¯eÒ‡Â¿»¬≈∆«»≈«¬ƒ»«ƒ»∆
Ì‰a eÈÁÈ ‡Ï ÌÈËtLÓe ÌÈ·BË ‡Ï ÌÈwÁ15. Àƒ…ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿»∆

רק 9) עושין שאין עכשיו יראו אם קלקול, מזה יצא שמא
ולפעמים  ישראל, ידי על איסור שיש יחשבו נכרי, ידי על
שכח). סי' (ט"ז החולה ויסתכן ישראל שם יהיה לא

רק 10) שם אין אם אבל אנשים, שם יש אם נאמר זה כל
הן  יעשו אלא לאנשים להמתין להן אין בוודאי נשים,

(ריא"ז). (יומא 11)בזריזות. שאמרו מה רבינו ביאר כך
ישראל", גדולי ידי על אלא הללו דברים עושין "ואין פד:):
ראיה  מביא נד) סי' (ח"א התשב"ץ אבל ישראל, חכמי היינו
גדול  ישראל על שהכוונה ה) פ"ח (יומא ה'ירושלמי' מלשון
ידי  על שבת דוחה נפש פיקוח שאין תאמר שלא בשנים,
חכמי  אחרי דוקא לחזור אין דבריו ולפי במצוות, מחוייב
ה'ירושלמי': ולשון משובח, זה הרי הזריז כל אלא  ישראל

""ÌÈÓ„ ÍÙÂ˘ ‰Ê È¯‰ Ï‡Â˘‰ ,‰Â‚Ó ‰Ê È¯‰ ,Ï‡˘‰,
ברבים  ולפרסם עדתו לבני ללמד העיר לחכם לו שהיה
(בנוסח  למצוה מקדימים וזריזים שבת, דוחה נפשות שסכנת
ואין  - וחכמיהם ישראל "גדולי כאן: נוסף התימנים, כ"י

האלו"). דברים לעשות לנשים לא 12)מורין מכלֿמקום
בהול  יהא ולא שוא פחד מכל נפשו את מבעית אדם יהא
לא  - קרובה סכנה שאין לו שברי ומקום נדף, עלה מכל

שכח). סי' (או"ח בעבירה שבת אחפוץ 13)יחלל לא "כי
לב). יח, (יחזקאל וחיו" והשיבו אלקים ה' נאום המת במות

חכמינו,14) בדרשת האמינו שלא והקראים, הצדוקים
שבת. דוחה נפש פיקוח אין שמאסו 15)ולדעתם ידי על

להם  שנתתי במשפטים לחיות יוכלו שלא חשבו חוקותי,
שם). (מלבי"ם

.ãB‡ Ì‰ÈzLa ‰È‰iL ,‡e‰Â - ÂÈÈÚa LLBÁ‰«≈¿≈»»∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆
¯Èˆ Ì‰Ó ˙Á‡a16˙B˙˙BL ˙BÚÓ„ eÈ‰L B‡ ,17Ô‰Ó ¿««≈∆ƒ∆»¿»¿≈∆

Ô‰a ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ó ˙˙BL Ì„ ‰È‰L B‡ ,·‡k‰ ·¯Ó≈…«¿≈∆»»»≈≈∆∆»»»∆
˙Ác˜18ÏÎa ‰Ê È¯‰ - el‡ ÌÈ‡ÏÁa ‡ˆBiÎÂÌÈÏBÁ Ï «««¿«≈»√»ƒ≈¬≈∆ƒ¿«ƒ

‰kÒ Ô‰a LiL19ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ∆≈»∆«»»¿«¿ƒ»»∆««»¿ƒ
.‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ»»¿≈¿»

מהעין.16) הנוטף ע"ז 19)חום.18)נחלות.17)ריר
ע"ב. כח,

.äÌÈÙÏÂ ‰ÙN‰ ÔÓ BÙeb ÏÏÁa ‰kÓ LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈«»«¬«ƒ«»»¿ƒ¿ƒ
ÂÈÙa ÔÈa -20B‡ ,BÏBÁËe B„·Îa ÔÈa ,ÂÈÚÓa ÔÈa , ≈¿ƒ≈¿≈»≈ƒ¿≈¿

‰ÏBÁ ‰Ê È¯‰ ,BÏÏÁa LiL Ïk - ˙BÓB˜Ó ¯‡Laƒ¿»¿…∆≈«¬»¬≈∆∆
‰kÒ Ba LiL21.‡e‰ „·k BÈÏÁL „Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆≈«»»¿≈»ƒ…∆∆»¿»≈

‰„ÈÓ‡ ‡Ïa „iÓ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ CÎÈÙÏ22. ¿ƒ»¿«¿ƒ»»∆««»ƒ»¿…¬ƒ»
‰kÓk ‡È‰ È¯‰ - Ï‚¯‰ ·‚Â „i‰ ·‚a ‡È‰L ‰kÓe«»∆ƒ¿««»¿«»∆∆¬≈ƒ¿«»
˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,„Ó‡ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÏÏÁ ÏL∆»»¿≈»¿ƒ»…∆¿«¿ƒ»∆»∆

¯nÒnL ÌÁ‰Â .˙aM‰23ÏÏÁ ÏL ‰kÓk - ¯Na‰ ˙‡ ««»¿«…∆¿«≈∆«»»¿«»∆»»
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÈÓc24ÈÏÁ Ïk ÔÎÂ . »≈¿«¿ƒ»»∆««»¿≈»…ƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰kÒ Ba LÈ ‰fL ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ‡ÙB¯‰L∆»¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»»««ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ıeÁaÓ ¯Na‰ ¯BÚa ‡e‰L∆¿«»»ƒ«¿«¿ƒ»»∆

.Ì‰Èt ÏÚ ˙aM‰««»«ƒ∆

מאד 20) ומצטער בשינו שחושש מי ע"ב. כח, זרה עבודה
סי' (או"ח נכרי ידי על להוציאה מותר גופו, כל שחלה עד

ברורה'). ב'משנה מן 21)שכח אחד שנתקלקל היינו
מיחושים  אבל בועה, או מכה מחמת הפנימיים האברים
יונה'). 'רבינו בשם והר"ן (הרשב"א מכה נקראים אין בלבד

באותו 22) ומכירים יודעים להמתין ואם שיכול חולי
שהוא  אף שבת, עליו לחלל אסור סכנה, בו ואין ברפואתו

(רשב"א). חלל של בשרי"23)מכה מפחדך "סמר מלשון
מחום  או מפחד ומתקשה מתכווץ שהבשר קכ) קיט, (תהלים
ברזל, מכח הבאה מכה כל וכן מצמר). התימנים: (בכת"י
השבת. את עליה מחללין הגוף, בחלל אינה אפילו

פג.24) פב. יומא

.å‡ÓÈ ÚÏBa‰25,˙aLa ÔÈnÁ BÏ ÔÈnÁÓ - ÌÈÓ ÏL «≈«ƒ»∆«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»
˙kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ¿ƒ»»¿≈¿»ƒ¿≈∆ƒ«»«

‰ËBL ·Ïk BÎLpL ÈÓ ÔÎÂ .˙BLÙ26„Á‡ B‡ ¿»¿≈ƒ∆¿»∆∆∆∆»
ÔÈ˙ÈÓnL ¯ÙÚ‰ ÈÏÁBfÓ27ÔÈ˙ÈÓÓ ˜ÙÒ eÈ‰ elÙ‡ , ƒ¬≈∆»»∆¿ƒƒ¬ƒ»»≈¿ƒƒ

‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ ˜ÙÒ»≈≈¿ƒƒƒ»»¿≈¿»
.BÏÈv‰Ï¿«ƒ

יב:).25) זרה (עבודה שבמים דקה במשנה 26)עלוקה
שוטה  כלב שנשכו "מי כיפור: יום לענין כתוב פ"ח) (יומא
שלו", הכבד מחצר אותו מאכילין אין - כלבת) (מחלת
שאינה  כיון זו, ברפואה הרופאים שנהגו אע"פ רש"י: וביאר
בשר  אכילת איסור לו מתירין אין וגמורה, בדוקה רפואה
אחר: באופן הדבר את נימק המשניות, בפירוש ורבינו טמא.
המצוות  על עוברין ואין סגולה. דרך אלא מועיל אינו זה "כי
הוציאו  אמיתי דבר והוא בטבע המרפאים בדברים אלא
שהם  בדברים להתרפאות אבל לאמת, הקרוב והנסיון הדעת
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הדעת  מצד אינו חלש, כוחם כי אסור בסגולתן מרפאים
לו  מותר לכו"ע בדוקות רפואות אבל רחוק", ונסיונו

הוא. קכא:27)שמסוכן שבת פד. יומא

.æ˙¯‚B¯‚ BÏ ‡È·‰Ï ÌÈ‡ÙB¯ e‰e„Ó‡L ‰ÏBÁ28 ∆∆¬»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆
˙B¯‚B¯b ¯NÚ BÏ e‡È·‰Â Ì„‡ È· ‰¯NÚ eˆ¯Â ,˙Á‡««¿»¬»»¿≈»»¿≈ƒ∆∆¿»

ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ôlk - ˙Á‡ ˙·a29‰Êa e‡È·‰ elÙ‡Â . ¿«««À»¿ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ»∆
Ìlk È¯‰L ;‰BL‡¯a ‡È¯·‰ elÙ‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»∆¬≈À»

.e‡È·‰ ˙eL¯aƒ¿≈ƒ

יבשה.28) טוב 29)תאנה שכר להם ויש ע"א. סד, מנחות
שכח). סי' (או"ח ה' מאת

.ç‰ÏBÁ30e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙B¯‚B¯‚ ÈzLÏ CÈ¯ˆ ‰È‰L ∆∆»»»ƒƒ¿≈¿»¿…»¿
˙B¯‚B¯b LÏLÂ ÔÈˆ˜Ú ÈLa ˙B¯‚B¯‚ ÈzL ‡l‡∆»¿≈¿»ƒ¿≈…»ƒ¿»¿¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,LÏL Ba LiL ı˜Ú‰ ÔÈ˙¯Bk - „Á‡ ı˜Úa¿…∆∆»¿ƒ»…∆∆≈»««
ea¯È ‡lL È„k ,ÌÈzLÏ ‡l‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆…«¿
.ÌÈL e˙¯ÎÈ ‡ÏÂ ,„Á‡ ı˜Ú e˙¯ÎÈ ‡l‡ ,‰¯Èˆ·aƒ¿ƒ»∆»ƒ¿¿…∆∆»¿…ƒ¿¿¿«ƒ

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ31. ¿≈…«≈»∆

שצריך 31)שם.30) בשבת חולה הראב"ד: את שאלו
בשבילו  לשחוט עדיף האם נבילה, בשר לפניו ומוכן לבשר,
יאכילהו  ולא לו ישחטו והשיב: כשר? בשר ויאכל בשבת
ובאכילת  אחת, פעם רק עובר בשבת בשחיטה כי נבילות,
אם  אולם ביומא). (הרא"ש וכזית כזית כל על עובר נבילה
סי' (או"ח תחלה ליד מהבא לו יתנו לאלתר, בשר צריך

שכח).

.è˙aLa ‰ÏBÁÏ ÏM·Ó‰32- ¯È˙B‰Â ‰ÏBÁ‰ ÏÎ‡Â , «¿«≈¿∆¿«»¿»««∆¿ƒ
¯˙Bn‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï ‡È¯·Ï ¯eÒ‡33‰a¯È ‡nL ‰¯Êb , »¿»ƒ∆¡…ƒ«»¿≈»∆»«¿∆

BÏÈ·La34‡È¯·Ï ¯zÓ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰ Ï·‡ . ƒ¿ƒ¬»«≈¿∆¿«»À»¿»ƒ
ÈÁ ¯Na epnÓ ÏÎ‡Ï35È„k ˙ÙÒBz ¯·ca ÔÈ‡L , ∆¡…ƒ∆»»«∆≈«»»∆∆¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏÈ·La ‰a¯È ‡nL ¯Ê‚pL∆ƒ¿…∆»«¿∆ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

(או"ח 32) האילן מן פירות לו תלש או ע"א. עא, בבאֿקמא
שיח). טו:).33)סי' (חולין שבת מוצאי בשביל 34)עד

רק 35)הבריא. למלחו צריך ואין בשבת, אסור לבשלו כי
בהדיחו  די חי, לאכלו אבל בישול. ידי על לאכלו רוצה אם

סז). סי' (יו"ד מבחוץ הבשר פני שעל הדם את

.é‰ÏBÁ36ÏÚ ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L ∆∆≈«»»ƒ»¿»»«
È¯Î È„È37‡e‰Â ,BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk . ¿≈»¿ƒ≈«¿ƒ¿»¿ƒ«¬¿

˙eL¯Ó ‰‡eÙ¯ ‡È·‰Ïe ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏM·Ï .‰NBÚ∆¿«≈¿∆¡¿»ƒ¿»≈¿
ÂÈÈÚ ÏÁBk ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙eL¯Ï38È¯Îp‰ ÔÓ ƒ¿¿«≈»≈¿≈≈≈»ƒ«»¿ƒ

ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ì‡Â .‰kÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa¿«»««ƒ∆≈»«»»¿ƒ»¿ƒƒ
elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ïƒ¿»ƒ∆≈»∆¿»»ƒ»¬ƒ

ÌÈÊ‡ ÔÈÏÚÓ CÎÈÙÏ .Ï‡¯NÈ39ÔÈÏÚÓe ,˙aLa ƒ¿»≈¿ƒ»«¬ƒ»¿«ƒ¿«»«¬ƒ
ÈÏ˜‡40¯·M‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,41‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . À¿»≈«¬ƒƒ∆«∆∆¿…«≈»∆

.¯zÓÀ»

גופו.36) לכל חולי שהוא למשכב מותר 37)שנפל וכן
באי  ישראל ידי על השבת את עליו (ראה לחלל דרבנן סור

קכט.). על 38)שבת רפואה אבקת שם ע"א. כב, ביצה

העינים. פעמים 39)ריסי אזנים גידי ע"ב. כח, זרה עבודה

(רש"י). הלחיים ומתפרקים למטה כט,40)שיורדים שם,
אותו  ומעלים הנשימה את המעכב הלב שכנגד "תנוך ע"א:

(רש"י). רפואה" עצם 41)עלֿידי ע"א. קכח, שבת
שנשברה.

.àé˙kÒa ‡È‰ È¯‰ - „ÏÈÏ ˙Ú¯BkLk ˙„ÏBi‰«∆∆¿∆««≈≈¬≈ƒ¿«»«
˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ˙BLÙ42dÏ ÔÈ‡¯B˜ . ¿»¿«¿ƒ»∆»∆««»¿ƒ»

‰ÓÎÁ43,¯eah‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¬»»ƒ»¿»¿¿ƒ∆««
B˙B‡ ÔÈ¯LB˜Â44‡È‰L ‰ÚLa ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈¿»»∆ƒ

elÙ‡Â ;¯p‰ ˙‡ dÏ ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ‰ÈÏ·Áa ˙˜ÚBˆ∆∆«¬»∆»«¿ƒƒ»∆«≈«¬ƒ
¯a ‰ÈÏÚ ˙·MÈ˙Ó dzÚcL ÈtÓ ,‡ÓeÒ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿«∆∆»∆»¿≈
ÔÓLÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰‡B¯ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿∆∆
- ˙BpLÏ ¯LÙ‡L ÏÎÂ .dÏ ÔÈ‡È·Ó - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿ƒƒ»¿…∆∆¿»¿«

‰‡·‰ ˙ÚLa ÔÈpLÓ45ÈÏk dz¯·Á dÏ ‡È·zL ÔB‚k . ¿«ƒƒ¿«¬»»¿∆»ƒ»¬∆¿»¿ƒ
.dk¯„k ‰‡È·Ó - ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .d¯ÚNa ÈeÏz»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿»¿ƒ»¿«¿»

ע"ב.42) קכח, האמור 44)מיילדת.43)שבת כל
ביום  "ומולדותיך בשבת: לחיה עושים יחזקאל, בתוכחת
למשעי" רוחצת לא ובמים שרך, כרת לא אותך הולדת

טז). בלא 45)(יחזקאל לעשות מותר נפש שבפיקוח ואף
ואין  לה, טבעי כדבר הם וחבליה היולדת "כאב שינוי, שום
לשנות  החמירו לפיכך לידה, מחמת מתה מאלף אחת

(מגידֿמשנה). שאפשר" במקום

.áéÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ˙‡ ÔÈ„lÈÓ ÔÈ‡46˙BÏfÓe ≈¿«¿ƒ∆»∆∆»ƒ«»
¯ÎNa elÙ‡Â ,˙aLa47‰·È‡Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;48; ¿«»«¬ƒ¿»»¿≈¿ƒ¿≈»

¯b ˙a ˙‡ ÔÈ„lÈÓ Ï·‡ .ÏelÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ¬»¿«¿ƒ∆«≈
·LBz49B˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ e‡L ÈtÓ ,50ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡Â ; »ƒ¿≈∆»¿Àƒ¿«¬¿≈¿«¿ƒ

.˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ»∆»∆««»

הם 46) המכוערים מעשיהם בגלל ע"ב. כו, זרה עבודה
את  עליהם קיבלו שלא אנושית, ותרבות נימוס לכל מחוץ
ברכת  ב) ומשפטים, דינים א) שהם: נח, בני מצוות שבע
ו) עריות, גילוי ה) דמים, שפיכות ד) זרה, עבודה ג) השם,

ה"א). פ"א, מלכים (הל' החי מן אבר ז) ובימות 47)גזל,
איבה. משום בשכר מותר שיכולה 48)החול, לשנאה,

שבת  לשומרת רק בשבת מיילדים שאין ולומר, להשתמט
שם). עבודהֿזרה 49)(ע"ז לעבוד שלא עליו שקיבל גוי

מל  שלא אף נח, בני בהן שנצטוו המצוות שאר גם ולקיים
ה"ז). מאיסו"ב (פי"ד טבל "גר 50)ולא תורה: אמרה

לה). כה, (ויקרא עמך" וחי ותושב

.âé‰iÁ51,„ÏzL „Ú ˙˙BL ˙BÈ‰Ï Ìc‰ ÏÈÁ˙iMÓ , «»ƒ∆«¿ƒ«»ƒ¿≈«∆≈≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú „ÏzL ¯Á‡Â52˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ¿««∆≈≈«¿»»ƒ¿«¿ƒ»∆»∆

‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Ó‡L ÔÈa ,‰ÈÎ¯ˆ Ïk dÏ ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰««»¿ƒ»»¿»∆»≈∆»¿»¿ƒ»
‰ÎÈ¯ˆ ÈÈ‡ ‰¯Ó‡L ÔÈa È‡53:‰Ú·L „Ú ‰LÏMÓe . ¬ƒ≈∆»¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿»

˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ‰ÎÈ¯ˆ ÈÈ‡ ‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»∆
‰¯Ó‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰˜˙L Ì‡Â ;˙aM‰««»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ«ƒ»¿»
‰Ú·MÓe .˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁnL ,È‡ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¬ƒ∆¿«¿ƒ»∆»∆««»ƒƒ¿»
Ba ÔÈ‡L ‰ÏBÁk ‡È‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ¿«¿ƒ¬≈ƒ¿∆∆≈

‰kÒ54dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,È‡ ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â ; «»»«¬ƒ»¿»¿ƒ»¬ƒ≈ƒ»
ÌÈ¯Î È„È ÏÚ ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ55. ¿»»∆»«¿≈»¿ƒ
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היולדת.51) ע"א.52)האשה קכט, לדברים 53)שבת
ואין  לכך, צריכות היולדות כל זה שדבר אומרות שחברותיה
שמא  ליולדת, שומעים אין לשאלם, מיילדת או רופא כאן
(הרמב"ן). צריכה שהיא מה לשעתה מרגישה אינה

מלבד 54) אחרת מחלה לה יש אם אולם הלידה, מצד
לה  עושים אלא אלו, ימים שיעור על להשגיח אין הלידה,

מהסכנה. שתצא י.55)עד בהלכה ראה

.ãé‰iÁÏ ‰¯e„Ó ÔÈNBÚ56,‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ƒ¿»¿«»«¬ƒƒ««»
.ÌÈ¯w‰ ˙BÓB˜na ‰a¯‰ ‰iÁÏ ‰L˜ ‰pv‰L ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ»»»¿«»«¿≈«¿«»ƒ
ÊÈw‰ .da ÌnÁ˙‰Ï ‰ÏBÁÏ ‰¯e„Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«≈»ƒƒ

Ìc57˙Ùe˜˙a elÙ‡ ,‰¯e„Ó BÏ ÔÈNBÚ - ÔpËˆÂ »¿ƒ¿«≈ƒ¿»¬ƒƒ¿«
Êenz58¯Á‡ „ÏBpL ÌBia ˙aLa „Ïe‰ ˙‡ ÔÈˆÈÁ¯Óe . ««¿ƒƒ∆«»»¿«»«∆«««

,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa elÙ‡ ,B¯eaË ˙‡ ÔÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«¬ƒ¿«ƒ∆«¿«»
B˙B‡ ÔÈÁÏBÓe59B˙B‡ ÔÈÙtÏÓe ,60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ ; ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆«»»ƒ

B˙B‡ ÌÈˆÈÁ¯Ó ÔÎÂ .el‡ Ïk BÏ eNÚÈ ‡Ï Ì‡ BÏƒ…«¬»≈¿≈«¿ƒƒ
ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ‰ÏÈn‰ ¯Á‡Ïe ‰ÏÈn‰ ÈÙÏ61‰ÏÈnÏ ƒ¿≈«ƒ»¿«««ƒ»««¿ƒƒ«ƒ»

.‰kq‰ ÈtÓ ,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈««»»

לפניה 56) מבעירים צינה, אחזתה אם ע"א. קכט, שבת
להתחמם. עצים לרפואה 57)מערכת מהעורק דם הוציא

באיזמל. שריטה (שם).58)ע"י לו היא סכנה שהצינה
בשרו 59) לעדן אלו מסמים וכיוצא ההדס אבק עליו נותנין

פי"ח). שבת לרבינו, המשניות הילד 60)(פי' את כורכים
איבריו. ליישר כדי ע"ב.61)בחיתולים קלד, שבת

ורשב"א). (רמב"ן שני יום וכלֿשכן

.åè¯aLn‰ ÏÚ ‰·LiL ‰M‡‰62ÔÈ‡È·Ó - ‰˙ÓÂ »ƒ»∆»¿»«««¿≈»≈»¿ƒƒ
˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯„ elÙ‡ ˙aLa ÔÈkÒ«ƒ¿«»¬ƒ∆∆¿»«ƒ¿¿ƒ∆
˜ÙqL .ÈÁ ‡ˆnÈ ‡nL ,„Ïe‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe dÒ¯k¿≈»ƒƒ∆«»»∆»ƒ»≈«∆»≈

˙BLÙ63B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ‰ÊÏ elÙ‡Â ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ¿»∆∆««»«¬ƒ»∆∆≈∆¿»
.ÈÁ«

הלידה.62) בשעת עליו ישבה שהיולדת כסא ע"א. ז, ערכין
דאין 63) משום בחול, אפילו הזה בזמן כן נוהגין ואין

לחיות, לולד שאפשר כך כל קרוב בזמן האם במיתת בקיאין
כך  ובין כך ובין ימיתוה, יחתכוה ואם נתעלפה, רק ושמא

מגירונדי). יונה לרבינו והיתר' ('איסור הולד ימות

.æèLÙ Áewt ÔÈÁwÙÓ64ÏhÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLa ¿«¿ƒƒ«∆∆¿«»¿≈»ƒƒ…
‰Ê È¯‰ - LÙp‰ ÏÈv‰Ï ÌÈc˜n‰Â .ÔÈcŒ˙ÈaÓ ˙eL¿̄ƒ≈ƒ¿««¿ƒ¿«ƒ«∆∆¬≈∆

?„ˆÈk .ÁaLÓ65N¯Bt - ÌiÏ ÏÙpL ˜BÈz ‰‡¯ ¿À»≈«»»ƒ∆»««»≈
.BnÚ ÌÈ‚c‰ „ˆ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,e‰ÏÚÓe ‰„BˆÓ¿»«¬≈¿««ƒ∆»«»ƒƒ
,B˙BÏÚ‰Ï ‰„BˆÓ N¯Ùe ,Ìia ˜BÈz Ú·hL ÚÓL»«∆»«ƒ«»»«¿»¿«¬
˙BÏÚ‰Ï Ôek˙ .ÌeÏkÓ ¯eËt - „·Ïa ÌÈ‚„ ‰ÏÚ‰Â¿∆¡»»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬

˜BÈ˙Â ÌÈ‚c ‰ÏÚ‰Â ,ÌÈ‚c66ÚÓL ‡Ï elÙ‡ .¯eËt - »ƒ¿∆¡»»ƒ¿ƒ»¬ƒ…»«
.¯eËt ,ÌÈ‚c‰ ÌÚ ˜BÈz ‰ÏÚ‰Â ÏÈ‡B‰ - Ú·hL∆»«ƒ¿∆¡»ƒƒ«»ƒ»

פד:).64) (יומא נפש להצלת פעולה מנחות 65)עושים
לצידה,66)סד. שנתכוין כיון חייב, לבד דגים העלה אבל

י. פרק להלן ראה

.æé‡ÈÏÁ ¯˜BÚ - ¯B·Ï ˜BÈz ÏÙ67,e‰ÏÚÓe »«ƒ¿≈À¿»«¬≈

.B˙¯È˜Ú ˙ÚLa ‰‚¯„Ó da Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»«¿≈»ƒ¿«¬ƒ»
,B‡ÈˆBÓe ˙Ïc‰ ¯·BL - ˜BÈ˙ ÈÙa ˙Ïc ÏÚƒ¿«∆∆ƒ¿≈ƒ≈«∆∆ƒ
ÔÈÈe‡¯L ÌÈˆÚ ÔÈÓk d˙B‡ ÏvÙÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ

˙ÚaÈ ‡nL ;‰Î‡ÏÓÏ68,‰˜Ï„ ‰ÏÙ .˙eÓÈÂ ˜BÈz‰ ƒ¿»»∆»ƒ»≈«ƒ¿»»¿»¿≈»
d˙B‡ ÔÈaÎÓ - Û¯NÈ ‡nL ÔÈLLBÁL Ì„‡ ÌL LÈÂ¿≈»»»∆¿ƒ∆»ƒ»≈¿«ƒ»
C¯c L·Bk ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,L‡‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»≈¿««ƒ∆≈∆∆

Èeak ˙ÚLa dw˙Óe69‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰Ï Ì„Bw‰ ÏÎÂ . ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«≈¿«ƒ¬≈∆
˙eL¯ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â .ÁaLÓ70¯·c ÏÎa ÔÈcŒ˙ÈaÓ ¿À»¿≈»ƒƒ…¿ƒ≈ƒ¿»»»

.‰kÒ Ba LiL∆≈«»»

הבור.67) לשפת שמסביב פתאום.68)עפר יבהל
פד:69) הוראה.70)יומא לשאול

.çé˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL ÈÓ71˜ÙÒ ÌL ‡e‰ ˜ÙÒ , ƒ∆»¿»»»«…∆»≈»»≈
ÌL BÈ‡72ÔÈÁwÙÓ -73ŒÏÚŒÛ‡ ,ÈÁ e‰e‡ˆÓ .ÂÈÏÚ ≈»¿«¿ƒ»»¿»«««

ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ‡È¯·iL ¯LÙ‡ È‡Â ıˆB¯˙pL Ètƒ∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ¿«¿ƒ»»
‰ÚL d˙B‡ ÈiÁÏ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe74. ƒƒ¿«≈»»»

אבנים.71) גל או הרוס כמה 72)קיר כאן יש אפילו
לומר  תמצא ואם כאן, אינו ספק כאן הוא ספק - ספיקות
ב'מעשה  פג:). (יומא מת ספק חי הוא ספק כאן, שהוא
מפקחין". - מת ספק חי הוא "ספק כאן: הנוסח רוקח'

האבנים.73) את ומפנים המפולת את ראה 74)מסירים
שכט. סי' ברורה' ו'משנה א, בהלכה למעלה

.èé‰ÓL B· e‡ˆÓ ‡ÏÂ BÓËÁ „Ú e˜„a75ÔÈÁÈpÓ - »¿«»¿¿…»¿¿»»«ƒƒ
ÌÈ˙Ó ÌÈBÈÏÚ e‡ˆÓe e˜„a .˙Ó ¯·kL ,ÌL B˙B‡- »∆¿»≈»¿»¿∆¿ƒ≈ƒ

ÏÚ ÔÈÁwÙÓ ‡l‡ ,ÌÈBzÁz e˙Ó ¯·k :e¯Ó‡È ‡Ï……¿¿»≈«¿ƒ∆»¿«¿ƒ«
‰È‰ÈÂ ÔBÈÏÚ‰ ˙eÓiL ˙ÏtÓa ¯LÙ‡L ;Ïk‰«…∆∆¿»¿«…∆∆»»∆¿¿ƒ¿∆

.ÈÁ ÔBzÁz‰««¿«

ז),75) (בראשית באפיו" חיים רוח נשמת אשר "כל שכתוב
חיים  רוח יש אם בבדיקה היא החיות בחינת עיקר כלומר
חיות, מצאו ולא לבו עד בדקו אפילו פח:), (יומא בחטמו
(או"ח  חטמו עד לבדוק צריך אלא ודאי, שמת אומרים אין

שכט.). סי'

.ë˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da LiL ¯ˆÁ ‰˙È‰»¿»»≈∆≈»¿≈»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÛÏ‡Â „Á‡ Ï‡¯NÈ elÙ‡ ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¬ƒƒ¿»≈∆»¿∆∆¿≈»ƒ
Ïk‰ ÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,˙BÏfÓe«»¿»¿»¬≈∆«…∆¿«¿ƒ««…

Ï‡¯NÈ ÈtÓ76‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯t . ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»
ÂÈÏÚ77ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ - ¯ˆÁ d˙B‡78‰Ê ‡nL ; »»»»≈¿«¿ƒ»»∆»∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÌÈ¯‡Lp‰Â ,Ï‡¯NÈ ‰È‰ L¯tL∆≈«»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe«»

ראה 76) - דמי מחצה על כמחצה קבוע שכל ע"ב. פד, יומא
והוא  - הי"א אסורות מאכלות מהל' בפ"ח רבינו שכתב מה

שבת. דוחה ספק וכל נפשות, עליו 77)ספק "נפלה
רוקח'). 'מעשה (נוסח חצר" אותה כיון 78)(מפולת)

ועדיין  שלהם, הקביעות נעקרה לא במקומם, נשארו שרובם
זה  שבאופן שאומר פד:) (יומא וכשמואל עליהם, ספק שם

הרוב. אחר נפש בפיקוח הולכים אין
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.àë˙Ú·e ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ CÏÈÏ BÊ ¯ˆÁÓ Ôlk e¯˜Ú∆∆¿À»≈»≈≈≈¿»≈«∆∆¿≈
‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ÒÎÂ Ô‰Ó „Á‡ L¯t Ì˙¯È˜Ú¬ƒ»»≈«∆»≈∆¿ƒ¿«¿»≈«∆∆¿»¿»
.ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿≈»«ƒ≈¿«¿ƒ»»
L¯Bt‰ ÏÎÂ ;Ï‡¯NÈ Ô‡k ÔÈ‡ ,Ìlk e¯˜ÚpL ÔÂÈkL∆≈»∆∆∆¿À»≈»ƒ¿»≈¿»«≈
ÔÓ L¯tL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk Ô‰Ó≈∆¿∆≈¿«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈«ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ï‡¯NÈ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .·¯‰»…¿ƒ»ƒ»»»…ƒ¿»≈««ƒ
‰ÏÙÂ ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯Ùe Ìlk e¯˜ÚpL∆∆∆¿À»≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»

.ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿«¿ƒ

.áë¯a„na Cl‰Ó‰79˙aL ÌBÈ ‡e‰ È˙Ó Ú„È ‡ÏÂ «¿«≈«ƒ¿»¿…»«»««»
ÈÚÈ·L Lc˜Óe ,‰ML ‰ÚhL ÌBiÓ ‰BÓ -80C¯·Óe . ∆ƒ∆»»ƒ»¿«≈¿ƒƒ¿»≈

ÌBi‰ ˙BÎ¯a Ba81˙aL È‡ˆBÓa ÏÈc·Óe ,82ÌBÈ ÏÎ·e . ƒ¿««¿ƒ¿»≈«»¿»
¯zÓ ,Ba ÏÈc·Óe Lc˜Ó ‡e‰L ‰Ê ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌBÈÂ»«¬ƒ¿∆∆¿«≈«¿ƒÀ»

˙eÓÈ ‡lL È„k ,„·Ïa B˙Ò¯t È„k ˙BNÚÏ BÏ83. «¬¿≈«¿»»ƒ¿«¿≈∆…»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏkL ,B˙Ò¯t ÏÚ ¯˙BÈ ˙BNÚÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»«¬≈««¿»»∆»»
B‡ B˙‡ÈˆÈÏ ÈÈÓL ‡e‰L Ú„È Ì‡Â .‡e‰ ˙aL ˜ÙÒ»≈«»¿ƒ»«∆¿ƒƒƒƒ»

ÎÂ B˙‡ÈˆÈÏ ¯NÚ ‰MÓÁ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰ ‰Êa ‡ˆBi ¬ƒ»»»ƒƒ»¿«≈¿∆«ƒ¿»¬≈∆
È‡cÂ ¯·c‰ È¯‰L ,ÌBi‰ B˙B‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿«∆¬≈«»»««
ÌBiÓ ıeÁ ÌÈÓi‰ ¯‡Le ;˙aLa ‡¯iLa ‡ˆÈ ‡lL∆…»»¿«»»¿«»¿»«»ƒƒ

.„·Ïa ‰Ò¯t È„k ‰NBÚ ,‰Ê∆∆¿≈«¿»»ƒ¿»

השבת 79) יום ונשכח הגויים לבין נשבה אם הדין והוא
(ירושלמי). חול 80)ממנו ימי עולם: של כבריאתו

סט.). (שבת השבת יום כן ואחרי =קידוש.81)תחילה,
שמברך 82) - וזה שבת". במוצאי "ומבדיל התימנים: בכ"י

הוא  - במוצאו ההבדלה וברכת בכניסתו הקידוש ברכת
האחרים. הימים ששת מתוך שלו השבת יום של ההיכר

לסגף 83) אסור סכנה, בלי אחד יום להתענות יכול אפילו
או"ח  ישע' ('בגדי המדבר מן לצאת למהר שיוכל כדי עצמו,

שמד). סי'

.âë,Ï‡¯NÈ ˙B¯ÈÚ ÏÚ e¯vL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ«»∆»«¬»ƒ¿»≈
˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ƒ»«ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ¬≈∆∆

‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,˙aM‰84‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚ·e . ««»¿≈ƒƒ»∆ƒ¿»»¿ƒ«¿»
¯ÙqÏ85,L˜Â Ô·z È˜ÒÚ ÏÚ ‡l‡ e‡a ‡Ï elÙ‡ - «¿»¬ƒ…»∆»«ƒ¿≈∆∆»«

ÔÈÊ ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ86˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆
B‡ ˙BLÙ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ ,ÌB˜Ó ÏÎ·e .˙aM‰««»¿»»ƒ»«ƒ¿≈¿»
ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ - Ì˙Ò e¯vL B‡ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»∆»¿»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓe .˙aM‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÔÈÊ«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆««»ƒ¿»«»
Ì‰ÈÁ‡Ï ¯ÊÚÏÂ ˙‡ˆÏÂ ‡B·Ï ,ÔÈÏBÎiL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿ƒ»¿»≈¿«¿…«¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „iÓ ÌÏÈv‰Ïe ¯BˆÓaL∆¿»¿«ƒ»ƒ«»¿≈»ƒ«»

˙aLa87.˙aL È‡ˆBÓÏ dÓ‰Ó˙‰Ï Ô‰Ï ¯eÒ‡Â ; ¿«»¿»»∆¿ƒ¿«¿≈«¿»≈«»
ÔÈÊ ÈÏÎa ¯ÊÁÏ Ô‰Ï ¯zÓ ,Ô‰ÈÁ‡ ˙‡ eÏÈviLÎe¿∆«ƒ∆¬≈∆À»»∆«¬…ƒ¿≈«ƒ

‡lL È„k ;˙aLa ÌÓB˜ÓÏ Ô‰lL88„È˙ÚÏ ÔÏÈLÎ‰Ï ∆»∆ƒ¿»¿«»¿≈∆…¿«¿ƒ»∆»ƒ
.‡B·Ï»

ממון 84) עסקי על באו אפילו הזה בזמן ע"א. מה, עירובין
של  התנפלות שכל עליהם, ויוצאים השבת את מחללים
(פסקי  בנפשות וגומרים בממון מתחילים היא, סכנה אויבים

קנ). סי' שאם 85)מהרי"א הגבול, על העומדת עיר

(רש"י). בפניהם ליכבש נוחה הארץ תהא ילכדוה,
('אור 86) לבוא שרוצים שמענו אלא עדיין באו לא אפילו

אלא  למחר, עד נמתין אומרים אין שכט) סי' ורמ"א זרוע'
הכן  לעמוד כדי זיין כלי ומתקינים השבת את דוחין מיד
של  בדבר ודיחוי שהיה כל שכן האויב, לקראת ולצאת

כשלון. להביא ועלול היא סכנה - כל 87)מלחמה וחייב
העיר. על למגינים ולהצטרף להתגייס שמא 88)אדם

למלחמה  זיין כלי מספיקה במדה להוציא האויב,יחוסו נגד
ויתגרה. וישוב האויב יתגבר שמא ועוד

.ãë˙Ù¯ËÓ‰ ‰ÈÙÒ ÔÎÂ89dÙÈw‰L ¯ÈÚ B‡ ,Ìia ¿≈¿ƒ»«¿…∆∆«»ƒ∆ƒƒ»
ÌB˜¯k90¯‰ B‡91ÏÎa ÔÏÈv‰Ï ˙aLa ˙‡ˆÏ ‰ÂˆÓ - «¿»»ƒ¿»»≈¿«»¿«ƒ»¿»

ÈtÓ Ûc¯p‰ „ÈÁÈ elÙ‡Â .ÔÏÈv‰Ï ÏBÎiL ¯·c»»∆»¿«ƒ»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰L ·„ B‡ LÁ ÈtÓ B‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»ƒ¿≈»»…∆
˙iNÚa elÙ‡Â .BÏÈv‰Ï ‰ÂˆÓ - B‚¯‰Ï ÂÈ¯Á‡ Û„B¯≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ«¬ƒ«¬ƒ«
BÏÈv‰Ï ÔÈÊ ÈÏk Ôw˙Ï elÙ‡Â ,˙aLa ˙BÎ‡ÏÓ ‰nk92 «»¿»¿«»«¬ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿«ƒ

,˙aLa ÌÈpÁ˙Óe Ô‰ÈÏÚ ÌÈ˜ÚBÊÂ .¯zÓ -À»¿¬ƒ¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«»
ÔÈÚÈ¯˙Óe93‡ÏÂ ÌÈpÁ˙Ó ÔÈ‡Â .Ì˙B‡ ¯ÊÚÏ Ô‰ÈÏÚ «¿ƒƒ¬≈∆«¿…»¿≈ƒ¿«¿ƒ¿…

˙aLa ¯·c‰ ÏÚ ÔÈ˜ÚBÊ94. ¬ƒ««∆∆¿«»

והנה.89) הנה אותה זורקים שהגלים ע"א. יט, תענית
לעיר.90) מסביב גדותיו.91)מצור על העולה
אחיך 92) "וחי נאמר: זה על למציל, גם סכנה יש אם אולם

סב.). (בבאֿמציעא חברך לחיי קודמים חייך עמך"
בהוספה].93) כג הערה מתעניות פ"א ראה [בתקיעה.
הדבר 94) שיתרבה אפשר ההתרעה, חרדת ידי שעל

ג). פרק תענית ישראל' ('תפארת

.äë‰LÏL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯»̂ƒ«¬»»¿≈»ƒ«»¿»
ÌBÈ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚÂ .˙aLÏ Ì„˜ ÌÈÓÈ»ƒ…∆¿«»¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .d˙B‡ ÔÈL·BkL „Ú ,˙aLa elÙ‡Â ÌBÈÂ»«¬ƒ¿«»«∆¿ƒ»¿««ƒ

˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ ‡È‰L95e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .96„Ú : ∆ƒƒ¿∆∆»¿ƒƒ«¿»»¿«
Â - dz„¯˙aLa elÙ‡97˙ÓÁÏÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿»«¬ƒ¿«»¿≈»ƒ«¿ƒ¿∆∆
‰ÂˆÓ98˙aLa ‡l‡ BÁÈ¯È ÚLB‰È L·k ‡ÏÂ .99. ƒ¿»¿…»«¿À«¿ƒ∆»¿«»

פ"ח 95) (מלכים הארץ גבולות להרחיב ישראל מלחמת
רצו 96)ה"א). שלא החשמונאים בימי שהיה מעשה

לפי  מישראל, אלפים כמה והרגו ונכנסו בשבת, להלחם
העיר  על מצור "ובנית זו: הלכה שעה באותה ידעו שלא
 ֿ תלמוד מה רדתה", עד - מלחמה עמך עושה היא אשר

בשבת. אפילו - רדתה? עד יט.97)לומר שבת
אדם 98) אויבים לקחו בשבת. אפילו מצוה, שבמלחמת

לברוח  ישראל בת או בן נכרים פיתו או בשבי, מישראל
ולרוץ  לנסוע שבת, לחלל מצוה - דת להמיר עלֿמנת אתם
או"ח  (שו"ע מישראל אחת נפש להציל למרחקים אחריהם

שז). ה"ח.99)סי' פ"א שבת 'ירושלמי'

ה'תשע"ו  טבת י"ד ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
והמלאכה 1) שבת מערב הנעשים הדברים רבינו  בו כלל

בשבת. נגמרת

.àÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aL ·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ÏÈÁ˙‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿»»¿∆∆«»««ƒ
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eÈÏÚ ¯Ò‡ ‡lL .˙aLa ‰ÈÏ‡Ó ˙¯Ó‚ ‡È‰L∆ƒƒ¿∆∆≈≈∆»¿«»∆…∆¡«»≈
Ï·‡ ,ÌBÈ ÏL BÓˆÚa ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ«¬¿»»∆»¿«¿∆¬»
eÏ ¯zÓ - ˙aLa dÓˆÚÓ ‰Î‡Ïn‰ ‰NÚzLk¿∆≈»∆«¿»»≈«¿»¿«»À»»

ÂÈÏ‡Ó ˙aLa ‰NÚpM ‰Óa ˙B‰Ï2. ≈»¿«∆«¬»¿«»≈≈»

לה'2) שבת השביעי "ויום י): כ, (שמות בתורה כתוב
תעשה  לא יוסי, ר' "אמר מלאכה", כל תעשה לא אלוקיך
שבת  (ירושלמי מותר" מאליה נעשית היא אם אבל כתוב,
יח  דף שבת (מסכת בבלי בתלמוד וכן א), הלכה ב פרק
כליו, שביתת על מצּווה אדם סוברים שמאי בית ב) ְֶעמוד
אין  סוברים הילל ובית בשבת, מלאכה בהם יעשה שלא
הלכה. וכן שובת, עצמו כשהוא כליו שביתת על מצּווה ְֶאדם

.áÔÈ˜˙Bt ?„ˆÈk3‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL ·¯Ú ‰p‚Ï ÌÈÓ4, ≈«¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆∆«»ƒ¬≈»
ÔÈÁÈpÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙‡lÓ˙Ó ‡È‰Â¿ƒƒ¿«≈¿∆∆»«À«ƒƒ

¯Ó‚Ó5Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯nb˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏk‰ ˙Áz À¿»«««≈ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»
¯BÏÈ˜ ÌÈÁÈpÓe .dlk ˙aM‰6ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ ««»À»«ƒƒƒ««»«ƒ

˙ÈÏtÒ‡Â7Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ‡t¯˙Óe ,‰kn‰ Èab ÏÚ ¿ƒ¿¿»ƒ««≈««»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»
ÔÈnÒÂ BÈc ÔÈ¯BLÂ .dlk ˙aM‰8‰ÎLÁ ÌÚ9Ô‰Â , ««»À»¿ƒ¿¿«»ƒƒ¬≈»¿≈

¯Óˆ ÔÈ˙BÂ .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯BL10 ƒ¿¿ƒ»««»À»¿¿ƒ∆∆
‰¯BiÏ11ÔÈe‡Â12ÔÈpzLÓ Ì‰Â ,¯epzÏ ÔzLt ÏL13 «»¿ƒ∆ƒ¿»««¿≈ƒ¿«ƒ

‰iÁÏ ˙B„BˆÓ ÌÈN¯BÙe .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ»««»À»¿ƒ¿¿«»
Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ„Bv Ô‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈ‚„Ïe ˙BÙBÚÏe¿¿»ƒƒ¬≈»¿≈ƒƒ¿¿ƒ»

„a‰ ˙Èa ˙B¯B˜a ÔÈÚBËÂ .dlk ˙aM‰14ÈÏebÚ·e ««»À»¿¬ƒ¿≈««¿ƒ≈
˙b‰15˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ·Ê ÔÈ˜Ln‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ««ƒ¬≈»¿««¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»««»

·¯ÚaÓ ‰¯e„n‰ ˙‡ B‡ ¯p‰ ˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .dlk16, À»«¿ƒƒ∆«≈∆«¿»ƒ»∆∆
dlk ˙aM‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„ ‡È‰Â17. ¿ƒ∆∆¿∆∆»««»À»

צינור 3) או תעלה פותחים א) עמוד יח דף שבת (מסכת
להשקותה. לגינה הערב.4)מהמעיין חשכת לפני

בהם 5) לעשן במחתה, גחלים על ששורפים בשמים מיני
נודף. ריחם שיהא הבגדים לרפואה.6)את משחה

צבע.8)תחבושת.7) אחרת:9)אבקות בנוסחה
(מער"ק). חשיכה" עם ומורסין את 10)"וסמנין לקלוט

גדול 11)הצבע. דוד ב). עמוד יז דף שבת (מסכת
האש. על וצבע מים פשתן 12)שמרתיחים של אגודות

לתנור  אותן ונותנים שיתלבנו.מנופץ בנוסחה 13)כדי
ויניציאה). (דפוס "משתהים היו 14)אחרת: הבד בבית

מנת  על כן, לפני שנכתשו הזיתים, לסחיטת ששימשו קורות
(מעמיסים) טוענים היו הקורה בראש שמנם; את להוציא
והשמן  הזיתים על וילחצו יכבידו למען משאות שבת מערב

השבת. כל זב הלוחצת 15)היה בגת לשימוש עגולה אבל
היין. את מהם להוציא הענבים הערב.16)על כניסת לפני

אינו 17) הוא אם בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
א'. בהלכה כמבואר עובד,

.âB‡ ¯epza ¯Na B‡ ,L‡‰ Èab ÏÚ ‰¯„˜ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿≈»««≈»≈»»««
;˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏMa˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ««≈∆»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»««»
Ô‰L ÌÈ¯·c ‰Ê ¯·„a LÈÂ .˙aLa d˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ»¿«»¿≈¿»»∆¿»ƒ∆≈

ÔÈ¯eÒ‡18ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb ,19.˙aLa ¬ƒ¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿«»

ד'.18) בהלכה ב)19)כמבואר עמוד לו דף שבת (מסכת
לשם  להבעירם הגחלים את ויגרוף שבת שהיום ישכח
ביום  אש תבערו "לא משום ויתחייב התבשילים בישול

ט'. פרק להלן ראה בשבת. מבשל ומשום השבת",

.ãBk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z ?„ˆÈk20‡lL ÔÈnÁÂ ≈««¿ƒ∆…»«»»¿¿«ƒ∆…
ÏÎÂ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL ÏÈL·z B‡ ,Ôk¯ˆ Ïk enÁe‰«»»¿»«¿ƒ∆»«»»¿¿»

˜nËˆnL ÔÓÊ21ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - BÏ ‰ÙÈ ‡e‰ ¿«∆ƒ¿«≈»∆≈«¿ƒ«
,ÌBÈ „BÚaÓ Áp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa L‡‰ Èab«≈»≈¿«»««ƒ∆À«ƒ¿
B‡ BÏeMa ÌÈÏL‰Ï È„k ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

˘‡‰ Û¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˜ÓˆÏ È„k22‰qkL B‡ ,23 ¿≈¿»¿¿ƒ»ƒ»«»≈∆ƒ»
‰wc‰ ÔzLt ˙¯Úa B‡ ¯Ù‡a ‰¯Èk‰ L‡24B‡ ; ≈«ƒ»¿≈∆ƒ¿…∆ƒ¿»««»

eÓÓÚL25B‡ ;¯Ù‡a ˙BqÎÓk Ô‰ È¯‰L ,ÌÈÏÁb‰ ∆»¿«∆»ƒ∆¬≈≈ƒ¿À¿≈∆
‡··‚a B‡ L˜a ‰e˜Èq‰L26,‰w„ ‰Ó‰a ÈÏÏ‚a B‡ ∆ƒƒ»¿«ƒ¿»»¿∆¿≈¿≈»«»

‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÚBa ÌÈÏÁb ÌL ÔÈ‡ È¯‰L˙B‰LÏ ¯zÓ ∆¬≈≈»∆»ƒ¬¬≈∆À»«¿
ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â ,ÏÈL·z‰ ‰fÓ BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ;‰ÈÏÚ»∆»∆¬≈ƒƒ««¿ƒ∆««¿ƒ¿≈¿ƒ

.L‡a ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆»≈

חכמים 20) כדעת פוסק רבינו ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
כירה  גבי על לשהות שאסור ב) עמוד לו דף שבת (מסכת
או  צורכו, כל נתבשל שלא תבשיל וקטומה, גרופה שאינה
ויפה  שמצטמק תבשיל שהוא אלא צורכו, כל נתבשל אפילו
שבת  שהוא ישכח שמא משום לו) יפה יתר (שבישול לו
ורבינו  והשאילתות, הרי"ף, שיטת היא וכן בגחלים. ויחתה
ועוד  והרשב"א גאון, האי ורב ותוספות, רש"י אבל יונה;
- דרוסאי בן כמאכן שנתבשל תבשיל שכל כחנניה, פסקו
צורכו, כדי מאכלם בשלו שלא נודדיםֿשודדים, של מנהיגם
שיעור  וקטומה; גרופה שאינה כירה גבי על לשהותו מותר
בישולו, שליש רש"י: לדעת דרוסאי" בן "כמאכל בישול

בישולו. חצי ט') (פרק רבינו ומתכווץ 21)ולדעת מתייבש
התבשיל. פרק 22)לטובת שבת מסכת ירושלמי (תלמוד

א). הלכה "גרופה 23)א' התלמוד בלשון הנקרא והוא
באפר). כיסוי - ("קטם" הנושר 24)וקטומה" הדק

אותו. כשחובטים הן 25)מהפשתן והרי והשחירו כהו
באפר. ויבשים.26)כמכוסות דקים ענפים

.äÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27‰¯ÈÎa ?28;ËÚeÓ dÏ·‰L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆∆¿»»
¯epz‰ Ï·‡29‰ Û¯bL Èt ŒÏÚŒÛ‡ ,‰qk B‡ L‡30 ¬»««««ƒ∆»«»≈ƒ»

ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰L B‡ ,¯Ù‡a¿≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿»»≈«¿ƒ
‡lL ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a¿¿…««»¿…¿ƒ«¿ƒ∆…
‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa»«»»¿∆»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆
,BzÚc ÁÈqÓ BÈ‡ - ¯˙BÈa ÌÁ BÏ·‰Â ÏÈ‡B‰ ;BÏƒ¿∆¿«¿≈≈«ƒ««¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,‰ËeÚn‰ L‡‰ BÊa ‰zÁÈ ‡nL ÌÈLLBÁÂ¿¿ƒ∆»¿«∆¿»≈«¿»««

.‰qÎÓ B‡ ‡··‚e L˜ L‡ ‡e‰L Ètƒ∆≈«¿»»¿À»

גבי 27) על צורכה כל שבשלה קדירה להשהות שמותר
וקטומה. לח 28)גרופה ודף ב עמוד לו דף שבת (מסכת

פתח  בו יש אחד מצד מחומר, עשוי בישול כלי ב) עמוד
הקדרות. שתי לשפיתת מקום ומלמעלה האפר לגריפת

ורחב 29) למעלה שקצר מתוך אלא ככירה בישול כלי
(רש"י). יותר לתוכו חומו נקלט בנוסחה 30)מלמטה

התימנים). (כתבֿיד חיפה אחרת:
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קכז zay zekld - mipnf xtq - zah c"i w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.å?Ûe¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¯epza ˙B‰LÏ e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ¿»»»¿«¿««««ƒ∆»
È‡Â ,dÓˆÚÂ L‡‰ ·¯ ‡l‡ Û¯B‚ BÈ‡ Û¯Bb‰L ÈtÓƒ¿≈∆«≈≈≈∆»…»≈¿«¿»¿ƒ
;˙Á‡ ıBˆÈ ¯‡Mz ‡lL „Ú L‡‰ Ïk Û¯‚Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿…»»≈«∆…ƒ»≈ƒ««
˙BˆBˆÈp‰ ¯Ú·Ï È„k ‰zÁÈ ‡nL ,ÌÁ BÏ·‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆¿«∆»¿«∆¿≈¿«≈«ƒ

.¯epza ˙B¯‡Lp‰«ƒ¿»««

.æÁtk‰31Ï·‰Ó ËÚÓe ,‰¯Èk‰ Ï·‰Ó ·¯ BÏ·‰ «À»∆¿«≈∆∆«ƒ»¿«≈∆∆
˙Ù‚a e‰e˜Èq‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯epz‰32- ÌÈˆÚa B‡ ««¿ƒ»ƒƒƒ¿∆∆¿≈ƒ

ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â ,¯epzk ‡e‰ È¯‰¬≈««¿≈«¿ƒ¿¿…««»
B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿ƒ∆…»«»»¿
;¯Ù‡a ‰qk B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓƒ¿«≈¿»∆««ƒ∆»«ƒ»¿≈∆
‰¯Èkk ‡e‰ È¯‰ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈«ƒ»

¯zÓe .ÂÈÏÚ ÔÈ‰LÓe ,‡··‚e L˜a ‰˜q‰LCÓÒÏ33 ∆À¿»¿«¿»»«¿ƒ»»À»ƒ¿…
.‰ÓeË˜e ‰Ùe¯b dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ·¯ÚaÓ ‰¯ÈkÏ«ƒ»ƒ»∆∆¿««ƒ∆≈»¿»¿»
˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ‰¯Èk ?Átk BÊ È‡Â ,‰¯Èk ‡È‰ BÊÈ‡Â¿≈ƒƒ»¿≈À»ƒ»¿¿ƒ«
.˙Á‡ ‰¯„˜ ˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ÁÙBk ,˙B¯„˜ ÈzL¿≈¿≈»¿¿ƒ«¿≈»∆»

או 31) לבשל קטנה כירה ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
זה  ובגלל אחת לקדירה שפיתה מקום רק בו שיש לאפות

כירה. משל רב מהם 32)חומו שנסחט אחרי זיתים פסולת
שתתחמם.33)השמן. הכירה בצד קדירה להשעין

.çBk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ ,ÏÏk ÏLa ‡lL ÈÁ ÏÈL·z«¿ƒ«∆…»«¿»∆»«»»¿
ÔÈa L‡‰ Èab ÏÚ B˙B‰LÏ ¯zÓ - BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓeƒ¿«≈¿«À»«¿««≈»≈≈
‡ÏÂ ÏLaL ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ .¯ep˙a ÔÈa ÁtÎÂ ‰¯ÈÎa¿ƒ»¿À»≈¿«¿≈»«¿ƒ∆»«¿…
‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLa B‡ ,Bk¯ˆ Ïk ÏLa»«»»¿»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆

BÏ34ÔÈ·Ï CeÓÒ ÈÁ ¯·‡ BÎB˙Ï CÈÏL‰ Ì‡ ,ƒƒ¿ƒ¿≈»«»¿≈
¯zÓe ,ÈÁ ÏÈL·˙k Ïk‰ ‰NÚ - ˙BLÓM‰«¿»«¬»«…¿«¿ƒ«À»

B˙B‰LÏ35;‰qÎ ‡ÏÂ Û¯‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ L‡‰ ÏÚ «¿«»≈««ƒ∆…»«¿…ƒ»
˙BzÁÏ ‡a BÈ‡Â ,epnÓ BzÚc ÁÈq‰ ¯·kL ÈtÓƒ¿≈∆¿»ƒƒ««¿ƒ∆¿≈»¿«

.ÌÈÏÁba«∆»ƒ

שאינה 34) כירה גבי על למעלה להשהות רבינו שאסר
וקטומה. בגרופה אפילו ותנור וקטומה, (מסכת 35)גרופה

לו  שאפשר דבר בו נתן אפילו ב) עמוד יח דף שבת
שעשה  כיוון מותר, בו, וכיוצא כירק יום, מבעוד להתבשל
לחתות  יבוא ולא יזכור ממנו, דעתו שמסיח המוכיח מעשה
בפירוש  רבינו מדברי משנה" ("כסף ולהבעירן בגחלים

המשניות).

.èB˙B‰LÏ ¯eÒ‡L ÏÈL·z Ïk36‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡ , »«¿ƒ∆»«¿ƒ»«¿ƒ»
˙aL È‡ˆBÓ „Ú BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - B˙B‡37È„Îa ÔÈzÓÈÂ , »¿»¿«»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈

eNÚiL38Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z Ì‡ :BÁÎL Ì‡Â . ∆«¬¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆…»«»
·z Ì‡Â ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú ¯eÒ‡ - ‡e‰ Bk¯ˆÏÈL »¿»«»≈«»¿ƒ«¿ƒ

¯zÓ - BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe ‡e‰ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL∆»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆À»
˙aLa „iÓ BÏÎ‡Ï39. ¿»¿ƒ»¿«»

ז.36) ה, ד, בהלכות למעלה שיטת 37)כמבואר היא כך
ששאלו: א) עמוד לח דף שבת (מסכת התלמוד בדברי רבינו
ושאלה  מהו? בשבת ובישלה כירה גבי על קדירה שכח

השיג  והראב"ד רבנן? קנסוהו מי מאי? ושהה עבר שנייה:
"בתחילה  שם: אמרו וכך בשוגג. ושהה עבר ומבאר עליו,
יאכל, לא במזיד יאכל, בשוגג בשבת המבשל אומרים, היו
אנו  שכחים ואומרים במזיד משהין משרבו בשוכח. הדין וכן

השוכח". על וקנסו חזרו במשך 38)- ימתין שבת במוצאי
כדי  רבינו של וטעמו המלאכה, אותה לעשות שיוכל  זמן
לעשות  להקל יבוא ולא בשבת ממלאכתו כלום ישתכר שלא
ייהנה  "שלא לדבר: טעם נתן ורש"י אחרת. בפעם כן

ב). עמוד יח דף שבת (מסכת השבת" כבר 39)ממלאכת
כמאכל  נתבשל שאם פוסקים כמה דעת ד בהלכה ביארנו

להשהותו. לכתחילה אף מותר דרוסאי בן

.éL‡‰ Èab ÏÚ B˙B‰LÏ ¯znL Ïk40ÌÈÏËBpLk , …∆À»«¿««≈»≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â .BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ˙aLa B˙B‡¿«»»¿«¬ƒƒ¿¿≈«¬ƒƒ

Èab ÏÚ ‡l‡ ÌÏBÚÏ41B‡ ,‰qÎÓ B‡ ‰Ùe¯‚ ‰¯Èk ¿»∆»««≈ƒ»¿»¿À»
‡··‚e L˜a e˜q‰L ÁtÎÂ ‰¯ÈÎa42‡lL ,‡e‰Â . ¿ƒ»¿À»∆À¿¿«¿»»¿∆…

Ú˜¯w‰ Èab ÏÚ ‰¯„w‰ ÁÈp‰43ÏÚ dÁÈp‰MÓ Ï·‡ ; ƒƒ««¿≈»««≈««¿«¬»ƒ∆ƒƒ»«
d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ Èab44Èab ÏÚ elÙ‡Â , «≈«¿«≈«¬ƒƒ»«¬ƒ««≈

‡ÏÂ ¯ep˙Ï ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â .‰qÎÓ B‡ ‰Ùe¯‚ ‰¯Èkƒ»¿»¿À»¿≈«¬ƒƒ¿«¿…
B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈˆÚa B‡ ˙Ù‚a e˜q‰L ÁtÎÏ¿À»∆À¿¿∆∆¿≈ƒ««ƒ∆»«
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ .¯˙BÈa ÌÁ ÔÏ·‰L ÈtÓ ;‰qkƒ»ƒ¿≈∆∆¿»«¿≈¿…∆≈«¬ƒƒ

˙aLa BÏ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ,ÂÈÏÚ45. »»≈¿ƒ¿«»

ח.40) בהלכה אסור 41)כמבואר עניין בכל לתוכה אבל
כדרך  בתוכה שם שהיא שכיוון א) עמוד לז דף שבת (מסכת
וכירות  ור"ן) (רשב"א כמבשל נראה תדיר, בה שמבשלים
וגבן  ותוכן פשוטות, הן אלא וחלל, תוך להם  שאין שלנו

הגיבורים). (שלטי להן להחזיר מותר הוא, ראה 42)אחד
ד. הלכה בשם 43)למעלה ב עמוד לח דף שבת במסכת

אין  אבל להחזיר, שדעתו אלא שמותר אמרו "לא אביי:
"לא  אומרים: ויש בידו". עודן אפילו אסור להחזיר דעתו
דעתו  שאין אלא אסור הקרקע על הניחו שאם אמרו
מותר" הקרקע על הניחן אפילו להחזיר דעתו אבל להחזיר,
פסק  רנג) (סימן והטור זה, חילוק כלל הביא לא ורבינו

הראשון. ראשונה.44)כלשון שהייה בטלה שאז
בשבת  הכירה על בתחילה כמושיב הוא הרי וכשמחזירה

האש.45)שאסור. יד על התבשיל את משעינים אין
מחזרה. קלה סמיכה כי זו, הגדרה על חולקים והראשונים

.àé‰Ù¯‚Ó ÒÈÎ‰Ï ¯eÒ‡46‰¯„˜Ï47ÏÚ ‡È‰Â ˙aLa »¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿≈»¿«»¿ƒ«
L‡‰48ÒÈ‚nL ÈtÓ ;˙aLa ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï49,da »≈¿ƒƒ∆»¿«»ƒ¿≈∆≈ƒ»

.˙aLa ÏM·Ók ‡ˆÓÂ ,‡e‰ ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ‰ÊÂ¿∆ƒ»¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿«»
‰¯ÈÎÏ ‰¯ÈkÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯zÓe50‰¯ÈkÓ elÙ‡ , À»¿«¬ƒƒƒ»¿ƒ»¬ƒƒƒ»

‡Ï Ï·‡ ;‰a¯Ó dÏ·‰L ‰¯ÈÎÏ ËÚeÓ dÏ·‰L∆∆¿»»¿ƒ»∆∆¿»¿À∆¬»…
‰ÈÓËÏ ‰¯ÈkÓ51.‰¯ÈÎÏ ‰ÈÓhÓ ‡ÏÂ , ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»¿ƒ»

עמוד 46) יח דף שבת ומסכת א עמוד לד דף ביצה (מסכת
המאכל. בה ומערבים ששואבים כף בה 47)ב) שיש

צורכו. כל נתבשל שלא ה"כסף 48)תבשיל בעל לדעת
העיקר  אלא האש, על כשעומדת דווקא הכוונה אין משנה"

האש. מן העבירוה אפילו רותחת, היא אם בוחש 49)הוא
התבשיל. את שבת 50)ומערב מסכת ירושלמי (תלמוד
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משרת  הושעיא רבי בשם אלעזר רבי אמר ג'): הלכה ד' פרק
מדיוטי  חמין לו מעלה והייתי הגדול, חייא רבי את הייתי

לכירה. ומחזירם העליונה, לדיוטי (תלמוד 51)התחתונה
לשמור  אחר בדבר או בתנור מאכלים טמינת שם) ירושלמי

הטמנה. דין ד פרק להלן וראה חומם, על

.áé˙BiÒÒÚ ‰¯„˜ Ì„‡ ‡lÓÈ ‡Ï52ÔÈÒBÓ¯˙Â53B‡ , …¿«≈»»¿≈»¬»ƒ¿À¿ƒ
CB˙Ï ÔzÈÂ ,ÌÈÓ ÏL ˙È·Á54ÌÚ ˙aL ·¯Ú ¯epz‰ »ƒ∆«ƒ¿ƒ≈¿««∆∆«»ƒ

ŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰· ‡ˆBik ÏÎÂ el‡L .Ô˙B‡ ‰‰LÈÂ ‰ÎLÁ¬≈»¿«¿∆»∆≈¿»«≈»∆««
Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·˙k ,¯wÚ Ïk eÏLa ‡lL Ètƒ∆…»¿»ƒ»¿«¿ƒ∆…»«»

a ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÈtÓ ;Ô‰ Bk¯ˆBzÚ„Â ,‰a¯‰ ÏeM »¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒƒƒ«¿≈¿«¿
¯zÏ‡Ï ÔÏÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ55Ô˙B‰LÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏe , ¬≈∆¿»¿»¿«¿«¿ƒ»»«¿»

,˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÔÈ¯eÒ‡ - ‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡Â .¯ep˙a¿«¿ƒ»«¿ƒ»¬ƒ«»≈«»
eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈÂ56. ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»

כתושים 52) תבואה גרגרי ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
למאכל. לפולים 53)מעט, דומים שגרעיניו בתרמיל, צמח

הזה  "כתורמוס א עמוד כח דף ביצה מסכת ראה מרים, והם
סעודה". בקינוח אותו ואוכלים פעמים שבע אותו ששולקין

וכופח.54) כירה תנור, בין חילוק אין פירש 55)בזה כך
שמשם  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת הברייתא טעם רבינו
בכללם, הטור וגם הראשונים, ורוב רש"י אבל זה, דין מקור
יספיק  ולא רב בישול צריכים שאלו "מפני אחרת, סוברים
שבע  לבשלו שצריכים מתורמוס, הראייה - הלילה להם
סימן  (טור בישולם למהר יחתה שמא וחוששים - פעמים
זה  דין השווה שבברייתא משום ביאורו, נימק ורבינו רנד),
משמע  התנור, בתוך לחממם מים של חבית ימלא שלא
התורמוס  ולדבריו רב, בישול צריכין שאין למים שדומים
בפעם  אותו מבשלים ועכשיו פעמים שש כבר נתבשל

(ב"ח). ט.56)השביעית בהלכה למעלה ראה

.âéB˙B‡ ‰‰LÂ ÌBÈ „BÚaÓ ¯Na BÎB˙Ï Ô˙pL ¯epz«∆»«¿»»ƒ¿¿ƒ»
È„b ¯Na Ì‡ :˙aLa57Ì‡L ;¯zÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ ‡e‰ ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿«≈À»∆ƒ

‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ,¯Na‰ C¯Á˙È - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ¿»≈«»»∆≈»ƒ∆»
„·Ïa L‡‰ ˙eÓÈÓÁ58¯BL ¯Na B‡ ÊÚ ¯Na Ì‡Â . ¬ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿«

‡e‰59¯eÒ‡ -Ì‡Â .BÏM·Ï ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ; »∆»¿«∆«∆»ƒ¿«¿¿ƒ
¯epz‰ ÁzÙÏ ‡a Ì‡L ;¯zÓ - ËÈËa ¯epz‰ Èt ÁË»ƒ««¿ƒÀ»∆ƒ»ƒ¿…«««
,„ÒtÈÂ ¯Na‰ ‰M˜˙ÈÂ ,Áe¯‰ Òkz - ˙BzÁÏÂ¿««ƒ»≈»«¿ƒ¿«∆«»»¿ƒ»≈

¯Na‰ „ÈÒÙÈÂ ¯epz‰ ÔpËˆÈÂ60. ¿ƒ¿«≈««¿«¿ƒ«»»

להתבשל.57) וממהר רך מנותח, ועוף גדי זוהי 58)בשר
וראה  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת זו בהלכה רבינו שיטת

רנג. סימן הרבה.59)בטור בישול בנוסח 60)שצריך 
הבשר". "ויפסיד המלים: חסרות התימנים

.ãéÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ,B˙B‡ ˙„ÒÙÓ Áe¯‰L ¯·c Ïk ÔÎÂ¿≈»»»∆»««¿∆∆≈¿ƒ
ÔÈe‡ ÔÈ˙B ‰Ê ÈtÓe .‰zÁÈÂ e‰l‚È ‡nL ÂÈÏÚ61 »»∆»¿«≈ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ

- e‰lb Ì‡L ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epz‰ CB˙Ï ÔzLt ÏL∆ƒ¿»¿««ƒ¬≈»∆ƒƒ»
.e„ÒtÈƒ»¿

ב),61) עמוד יז דף שבת (מסכת הלל בית כדעת זו הלכה
בפרק  נזכרה וכבר בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
לא  יחתה שמא משום שגם ללמדנו בא וכאן ב' הלכה זה
ב). עמוד יח דף שבת (מסכת מפסידתם שהרוח מכיוון גזרו

.åèÊÚ ¯N·k ‡e‰ È¯‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ÌÏL È„b Ô˙»«¿ƒ»≈¿««¬≈ƒ¿«≈
‰zÁÈ ‡nL ,B˙B‰LÏ ¯eÒ‡Â ,¯BL ¯N·k B‡ƒ¿«¿»«¿∆»¿«∆
ÏLÏLÏ ¯zÓe .¯epz‰ ÁË ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,ÌÈÏÁba62 «∆»ƒ∆»ƒ≈»««À»¿«¿≈

‰ÎLÁ ÌÚ ¯epzÏ ÁÒt‰ N·k63BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ∆∆«∆«««ƒ¬≈»¿««ƒ∆≈
‰¯e·Á ÈaL ÈtÓ ,ÁË64.Ô‰ ÌÈÊÈ¯Ê »ƒ¿≈∆¿≈¬»¿ƒƒ≈

כקדירה (מ 62) היו שלהם תנורים א) עמוד כ דף שבת סכת
(מורידין) ומשלשלים לארץ בטיט המחוברת שוליים, בלי

לתוכו. בשפוד או בשלשלת הצלי ערב 63)את כשחל
שבת, דוחה פסח קרבן שהקרבת ואף שבת, בערב פסח
(חומש  מהכתוב א עמוד סו דף פסחים במסכת כמבואר
הפסח  את ישראל בני "ויעשו ב): פסוק ט, פרק במדבר
מלאכה  כל זאת בכל בשבת, ואפילו במועדו, - במועדו"
לכן  השבת, את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר
שיעריב. לפני התנור לתוך הכבש את להוריד הוצרכו

ונזהרים 64) הם זריזים הפסח קרבן את יחד לאכול הנמנים
איסור. מלעשות

.æèÔÈÏBˆ ÔÈ‡65¯Na66,L‡‰ Èab ÏÚ ‰ˆÈ·e Ïˆ·e ≈ƒ»»»»≈»««≈»≈
eÏviL È„k ‡l‡67ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ ÌBÈ „BÚaÓ ∆»¿≈∆ƒ…ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï68„Ú ˙aLa L‡‰ ÏÚ Ôk ¯Á‡ e¯‡L Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒƒ¿¬««≈«»≈¿«»«
¯zÓ - ‰a¯‰ eÏviL69;BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ…«¿≈À»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿«≈¿«

ÈtÓe .Ì‰ L‡‰ Ûeb ÏÚL ,Ô˙B‡ C¯ÁÈ - ‰zÁÈ Ì‡L∆ƒ¿«∆«¬…»∆«»≈≈ƒ¿≈
‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈÏk‰ ˙Áz ¯Ó‚Ó ÔÈÁÈpÓ ‰Ê70Ì‡L ; ∆«ƒƒÀ¿»«««≈ƒƒ¬≈»∆ƒ

.ÌÈÏk‰ ÔMÚÈÂ ¯Ó‚n‰ Û¯NÈ - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ»≈«À¿»ƒ«≈«≈ƒ

ממש,65) האש על הוא צלי ב) עמוד יט דף שבת (מסכת
המבואר  מבישול דינו נשתנה ולפיכך כלי, באמצעות שלא

הרך.66)למעלה. לגדי ועז שור בשר בין הבדל אין כאן
מועיל 67) לא אחד מצד רק נצלו אם אבל הצדדים, משני

ה). הלכה ט פרק להלן ראה א, עמוד נז דף מנחות (מסכת
היא 68) שהכוונה מבואר א עמוד כ דף שבת במסכת

כחצי  ט בפרק להלן רבינו לדעת שהוא דרוסאי" "בן כמאכל
בישולו. כשליש רש"י ולדעת במסכת 69)בישולו, משנה

שם. מבואר 70)שבת ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
של  הגזירה גם בו שאין לומר בא וכאן ב, בהלכה למעלה

יחתה. שמא

.æé- ‰Ê ÔÈÚa ÔÈ¯ÒB‡ e‡L ¯·c ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»»»∆»¿ƒ¿ƒ¿»∆
˙aLa ‰NÚ ‡e‰L ÌeMÓ ¯eÒ‡ BÈ‡71‰¯Êb ‡l‡ , ≈»ƒ∆«¬∆¿«»∆»¿≈»

¯Óˆ ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆«∆»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆
‰¯BiÏ72‡nL ;L‡‰ ÏÚÓ ‰¯e˜Ú ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , «»∆»ƒ≈»¿»¬»≈«»≈∆»

‡nL ;ËÈËa ÁeË ‰Èt ‰È‰iL ,‡e‰Â .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒ»∆ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ∆»
‰ÎLÁMÓ da ÒÈ‚È73. »ƒ»ƒ∆¬≈»

על 71) מצּווה אדם שאין א, בהלכה למעלה נתבאר ְֶשכבר
בשבת. כליו ב.72)שביתת בהלכה למעלה ראה

קדירה 73) בין הבדל ויש ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
לאכילה  שראוי עד המאכל נתבשל אם בקדירה ליורה,
יורה  גבי אבל יחתה, שמא בו גזרו לא בישולו, חצי דהיינו
יחתה  שמא בה גזרו הצבע, שייקלט ביום שהות יש אם אף

רנב). סימן חיים (אורח היטב שייקלט כדי

.çé‡ÏÂ ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epza ˙t‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡≈¿ƒ∆««««ƒ¬≈»¿…
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‰¯¯Á74È„k ‡l‡ ,ÌÈÏÁb‰ Èab ÏÚ75eÓ¯˜iL76‰Èt ¬»»««≈«∆»ƒ∆»¿≈∆ƒ¿¿»∆»
Ì‰L77L‡a B‡ ¯epza ÌÈ˜a„Ó78e¯‡L Ì‡Â . ∆≈À¿»ƒ««»≈¿ƒƒ¿¬

- ‰zÁÈ Ì‡L ;¯zÓ - Ô˙iÙ‡ ¯Ó‚iL „Ú ÔÎŒÈ¯Á‡«¬≈≈«∆ƒ¿…¬ƒ»»À»∆ƒ¿«∆
ÔÈ„ÚÂ ‰ÎLÁÂ ,‰ÎLÁÏ CeÓÒ Ô˙ Ì‡Â .Ô˙B‡ „ÈÒÙÈ«¿ƒ»¿ƒ»«»«¬≈»¿»¿»«¬«ƒ
„Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - „ÈÊÓa Ì‡ :‰Èt eÓ¯˜ ‡Ï…»¿»∆»ƒ¿≈ƒ»∆¡…≈∆«

È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ79- ‚‚BLa Ì‡Â ;eNÚiL »≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿≈
˙Bc¯Ï BÏ ¯zÓ80ÏL ˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ ‰pnÓ À»ƒ¿ƒ∆»¿»¿À∆

˙aL81‰c¯Óa ‰c¯È ‡Ï - ‰„B¯ ‡e‰LÎe .82C¯„k «»¿∆∆…ƒ¿∆¿«¿∆¿∆∆
ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L83.da ‡ˆBiÎÂ ÔÈkÒa ‡l‡ , ∆∆¿…∆»¿«ƒ¿«≈»

דקיקה 74) עוגה א) עמוד כ ודף ב עמוד יט דף שבת (מסכת
גחלים. גבי על השבת.75)אפוייה לפני לקרום שיספיקו

ולעוגה,76) ללחם מסביב קשה קרום התהוות - קרימה
לשיעור  הגיעו מהם נמשכים חוטים ואין אותם וכשפורסים
ב). עמוד עח דף מנחות מסכת (תוספות פניהם" "נקרמו של

אולם 77) בתנור". מודבקין "שאינן ויניציא: דפוס בנוסח
שיקרמו  "כדי כתוב: במשנה ב עמוד יט דף שבת במסכת
התחתון  שיקרום כדי אומר, אליעזר רבי יום" מבעוד פניה
תחתון  או התנור, שלצד "תחתון בגמרא ושואלים שלה,
שיקרמו  "כדי אליעזר רבי מדברי ומשיבים האור"? שלצד
ואין  כתב המשניות בפירוש ורבינו בתנור". המודבקין פניה
ויניציא  דפוס נוסח מתאים ולדבריו אליעזר, כרבי הלכה
שרבי  סוברת שהגמרה ממה אבל בתנור", מודבקין "שאינן
"שהם  שלנו כנוסח נראה הראשון התנא דברי מפרש אליעזר

בתנור". מוסבות 78)מודבקין באש" "או המלים
סימן  יוסף בית - למעלה) (ראה ל"תנור", ולא ל"חררה"

ט.79)רנד. בהלכה למעלה הלחם 80)מבואר הוצאת
רדייה. נקראת ב)81)מהתנור עמוד קיז דף שבת (מסכת

כא. הלכה כג, בפרק להלן מוציא 82)וראה שהאופה כלי
מהתנור. הכיכרות את בהם 83)בו שאין שלנו בתנורים

יותר  אף להוציא מותר התנור, בשולי מונחת שהפת רדייה
בשם  חיים (אורח אחר בדבר או בסכין סעודות משלוש

ירוחם). רבינו

.èé‰¯e„Ó Ì„‡ ‰NBÚ84‰ˆ¯iL ¯·c ÏkÓ85ÔÈa - ∆»»¿»ƒ»»»∆ƒ¿∆≈
‰¯BÓ Èab ÏÚ ÔÈa Ú˜¯˜ Èab ÏÚ86d˜ÈÏ„Óe - ««≈«¿«≈««≈¿»«¿ƒ»

dc‚k ÌnÁ˙Ó B‡ d¯B‡Ï LnzLÓe ,ÌBÈ „BÚaÓ87 ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿«≈¿∆¿»
„Ú ,‰ÎLÁ Ì„˜ ‰¯e„n‰ ·¯ ˜ÈÏ„iL CÈ¯ˆÂ .˙aLa¿«»¿»ƒ∆«¿ƒ…«¿»…∆¬≈»«
‡Ï Ì‡Â .˙aM‰ Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙·‰ÏL ‡‰zL∆¿≈«¿∆∆»≈≈∆»…∆««»¿ƒ…
‡nL ‰¯Êb ;˙aLa da ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - da¯ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒÀ»»≈»»¿«»¿≈»∆»
Ì‡Â .˙·‰ÏM‰ ‰ÏÚzL È„k ,ÌÈˆÚ‰ „ÈÈÂ da ‰zÁÈ¿«∆»¿»ƒ»≈ƒ¿≈∆«¬∆««¿∆∆¿ƒ
BÙw‰ ·¯Â BÈ·Ú ·¯ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ - È„ÈÁÈ ıÚ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ…»¿¿…∆≈

.ÌBÈ „BÚaÓƒ¿

או 84) להאיר עצים שורפים א) עמוד כא דף שבת (מסכת
כנגדם. בהם 85)להתחמם מדליקין שאין מחמרים אפילו

אפל, הנר אור וכשיהא יפה, דולקים שאינם לפי שבת נרות
פרק  להלן (ראה אותם יטה או ויבעיר שבת שהיום ישכח
שההיסק  כיוון מדורה, בהם לעשות מותר זֿח), הלכות ה

(רש"י). שיטה או שיבעיר חשש אין להלן 86)רב, רה
ז הלכה ה א.87)פרק עמוד כ דף שבת מסכת

.ëÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na88ÔÈÏe·ba ?89Lc˜na Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¬»«ƒ¿»
ÔÈÊÈÁ‡Ó -90„˜Bn‰ ˙Èa ˙¯e„Óa ÌÈˆÚa ¯e‡‰ ˙‡91 «¬ƒƒ∆»»≈ƒƒ¿«≈«≈

È‡Â ,‰ÎLÁ ÌÚ;ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ÔÈLLBÁ Ô ƒ¬≈»¿≈¿ƒ∆»¿«∆«∆»ƒ
ÔÈÊÈ¯Ê ÌÈ‰k‰L92.Ô‰ ∆«…¬ƒ¿ƒƒ≈

שבת.88) לפני המדורה רוב להדליק כל 89)שצריך
למקדש. חוץ כ 90)המקומות דף שבת (מסכת מדליקים

א). בין 91)עמוד מבחוץ בצפונה העזרה, בצד גדול בית
הבחירה  (בית המוקד בית ונקרא כיפה, בנוי והחיל העזרה
שמרבים  מעצים גדולה מדורה הייתה ושם ה), הלכה ה פרק
עבודה  בשעת ההולכים הכוהנים, בה שיתחממו כדי להבה

שיש. של רצפה על לחתות 92)יחפים יבואו ולא
הגחלים.

.àëBÈ‡ - ÔÈÈÚ¯b ÏL B‡ ÌÈ˜ ÏL ‰¯e„Ó ‰˙È‰»¿»¿»∆»ƒ∆«¿ƒƒ≈
L‡‰ Ô‰a ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈk ‡l‡ ;·¯‰ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ»…∆»≈»∆ƒ¿ƒ»∆»≈
L‡‰L ÈtÓ ;da LnzL‰Ï ¯zÓ ,˙aM‰ Ì„…̃∆««»À»¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈∆»≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙BzÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰¯‰Óa Ô‰a ˙ÈÏ˙ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»ƒ

˙BÏ˙BÁa ÔÈÈÚ¯b‰ ÁÈp‰ B‡ ÌÈw‰ „‚‡93Ô‰ È¯‰ - »««»ƒƒƒ«««¿ƒƒ¿»¬≈≈
Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ˙·‰ÏL Ô‰a ‰ÏÚzL CÈ¯ˆÂ ,ÌÈˆÚk¿≈ƒ¿»ƒ∆«¬∆»∆«¿∆∆≈≈∆»…∆

˙aM‰94. ««»

בקושי.93) בהם נאחז והאור מלולבים עשויים סלים

א).94) עמוד כ דף שבת (מסכת

.áë˙ÙÊ ÏL ‰¯e„Ó95˙È¯Ùb ÏL B‡96··¯ ÏL B‡ ,97 ¿»∆∆∆∆»¿ƒ∆¿»
‰¯È˜ ÏL B‡98L˜ ÏL B‡ ,99‡··b ÏL B‡100BÈ‡ - ∆ƒ»∆«∆¿»»≈

da¯ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ101L‡‰L ÈtÓ ,˙aM‰ Ì„˜ »ƒ¿«¿ƒÀ»…∆««»ƒ¿≈∆»≈
.‰¯‰Óa Ì˙B‡ ˙˜Ï„Ó«¿∆∆»ƒ¿≈»

מעצים.95) שעושים להישרף קל שחור, חומר 96)שרף
כתום. וגוונו באדמה הנמצא שמנונית.97)שריפה משקע

תבן 99)שעווה.98) עושים שממנו השיבולת גבעול
דקות). לחתיכות יבשים.100)(הנדוש דקים ענפים

עוד 101) נזכרו ושם בברייתא, ב עמוד כ דף שבת מסכת
צריך  ואין האור, בהם כשנאחז מייד הבוערים עצים  מיני

רובם. בהם להדליק

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הותר 1) שלא שבת, מערב הם ואף ההטמנה, דיני בו כלל

בדומה  שהותר ומה שם. כמבואר בשבת החמין את להטמין
שם. מבואר בשבת לזה

.àÏÈL·z‰ Ô‰a ÔÓË Ì‡L ,ÌÈ¯·c LÈ2‡e‰ - ≈¿»ƒ∆ƒ»«»∆««¿ƒ
˙Ùb‰ :ÔB‚k .L‡‰ ÔÈÚk BÏeM·a ÔÈÙÈÒBÓe ,ÌnÁ˙Ó3 ƒ¿«≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈¿«∆∆

Ï·ÊÂ4ÈÒÂ ÁÏÓeÔÈ‚Ê B‡ ,ÏBÁÂ „5ÔÈÎeÓe6- ÌÈ·NÚÂ ¿∆∆∆«¿ƒ»»ƒƒ«¬»ƒ
ÔzLÏML ÔÓÊa7elÙ‡Â ,ÌÈÁÏ8.ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ƒ¿«∆¿»¿»«ƒ«¬ƒ≈¬««¿»

Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·c ÔÈ‡¯˜ el‡ ÌÈ¯·„e9,ÌÈ¯·c LÈÂ . ¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ»»«ƒ∆∆¿≈¿»ƒ
;„·Ïa B˙eÓÈÓÁa ¯‡MÈ - ÏÈL·z‰ Ô‰a ÔÓË Ì‡L∆ƒ»«»∆««¿ƒƒ»≈«¬ƒƒ¿«
B˙B‡ ÔÈÚBÓ ‡l‡ ,ÏeMa BÏ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ∆»¿ƒ

ÔpËˆ‰lÓ10,ÔÈL·È ÌÈ·NÚÂ ÔÈÎeÓe ÔÈ‚Ê :ÔB‚k . ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒƒ«¬»ƒ¿≈ƒ
‰BÈ ÈÙÎÂ ˙B¯Ùe ˙eÒÎe11ÔzLt‰ ˙¯Úe12˙¯Òe ¿≈¿«¿≈»¿…∆«ƒ¿»¿…∆
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ÌÈL¯Á13ÔÈÁÏLe14ÔÈ‡¯˜ el‡ ÌÈ¯·„e .¯Óˆ Èf‚Â »»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆∆¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ
.Ï·‰ ÛÈÒBÓ BÈ‡L ¯·c»»∆≈ƒ∆∆

לשמור 2) כדי להטמינו רוצה אם התבשיל, שנתבשל לאחר
נקרא: וזה המחממה, בדבר כולה הקדרה את מכסה חומו,

מח.). (שבת סחיטת 3)הטמנה אחר הנשארת הפסולת
זפת  אחר: בנוסח האש: כמו מחממת הזיתים, מן השמן
הדין  אותו אם השאלה, נשאלת בתלמוד רוקח'). ('מעשה
סתם, ורבינו שומשמין, בשל גם או זיתים, של בפסולת רק

(כסףֿמשנה). שניהם לכלול לחומרא שמדשנים 4)ופסק
כחו. להגדיל השדה את ובמשנה 5)בו הענבים. קליפת

ולא  במוכין ולא בזגין ולא בתבן "ולא תנן מז:) (שבת
וכאן  המשניות. בפירוש רבינו בדברי הוא וכן בעשבין"
"בזמן  כתב שהרי סופר, בטעות לתלות ואין רבינו. השמיטו
רבינו  ספרי שבקצת נראה המגידֿמשנה ומדברי ששלשתן"
וצריך  "ששלשתם". כתב ואעפ"כ "תבן", גם כתוב היה
רוקח'). 'מעשה בספר (ראה עשבים בכלל שתבן לומר

בגדים.6) פקיעי או כצמר רך דבר מוכין 7)כל זגין
תבן. בדין למעלה וראה מט.)8)ועשבין. (שבת בתלמוד

וכתב  אחר, דבר מחמת או עצמם מחמת לחים אם מסופקים
רבינו  כתב וכן עצמן. מחמת לחים הגמרא: שמסקנת הרי"ף
קולא  היא זו אחרים מפרשים שלדעת אלא המשנה. בפירוש
(רש"י  יותר שמחממים עצמם מחמת לחים אלא אסרו שלא
דבר  מחמת שלחים חומרא היא רבינו לדעת ואילו והרא"ש)
מחמת  ואפילו "לחים כתב ולפיכך יותר, מחממים אחר

רנז). סי' (ב"י וכאן 9)עצמם" חם. מגוף העולה האד
חום. מט.10)מובנו: נוצות,11)שבת שאר והואֿהדין

אחרים  עופות משל יותר מצויות היו יונה שכנפי אלא
רנז). סי' באו"ח כשחובטים 12)(הרמ"א מהפשתן הנושר

בשעת 13)אותו. הנגר של המסור מתחת הנופל הדק
השערות 14)הנסירה. בעוד ממנה שנפשט בהמה עור

עליה.

.áÏ·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓBhL ,‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»∆¿ƒ¿»»«ƒ∆∆
È¯‰L ,˙aLa ÔeÓË ÏÈL·z‰ ¯‡MÈÂ ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ»≈««¿ƒ»¿«»∆¬≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;˙aLa L‡‰ Èab ÏÚ ÔÈ‰LÓ«¿ƒ««≈»≈¿«»¬»»¿¬»ƒ
‡nL ‰¯Êb ,ÌBÈ „BÚaÓ Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆ƒ¿¿≈»∆»

˙Bl‚Ï C¯ËˆÈÂ ,˙aLa ‰¯„w‰ ÁÈz¯zÁezL „Ú Ô «¿ƒ««¿≈»¿«»¿ƒ¿»≈¿«»«∆»«
¯·„a ÔÓBË ‡ˆÓÂ ,˙aLa ‰qÎÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰ÁÈ˙¯‰»¿ƒ»¿«¬…ƒ«∆¿«»¿ƒ¿»≈¿»»

¯eÒ‡ ‡e‰L ,˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBn‰15¯zÓ CÎÈÙÏ . «ƒ∆∆¿«»∆»¿ƒ»À»
˙BLÓM‰ ÔÈa Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï16Ì˙qL ; ¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆≈«¿»∆¿»

,ÔÚeaÚaÓ eÁÂ eÁ˙¯ ¯·k ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙B¯„¿̃≈≈«¿»¿»»¿¿»ƒƒ¿»
ÔÈÁ˙B¯ ÔÈ‡ ·eL - eÁpL ÔÂÈÎÂ17. ¿≈»∆»≈»¿ƒ

המוסיף 15) בדבר שבת בערב להטמין האוסרת - זו הלכה
הרמב"ם  מנוסח נובעת - השמשות בבין ומתירה הבל,
טומנין  אין אמרו: מה מפני רבא: "אמר לד:) (שבת בתלמוד
שמא  גזירה - יום? מבעוד ואפילו הבל, המוסיף בדבר
מבעוד  נתיר אם המשניות: בפירוש רבינו (ופירש ירתיח
עד  לגלותה ויצטרך בשבת, הקדירה תרתיח שמא יום,
הטמנה  בשבת עכשיו עושה ונמצא יכסוה, ושוב שתנוח,
בין  כך) (אם הכי אי אביי: לו אמר באיסור). חדשה

 ֿ בין קדירות סתם לו: אמר נגזור? (גם) נמי השמשות
עוד)" מרתיחים ולא ונחו רתחו (כבר הן רותחות השמשות
השיגו  הראשונים גדולי אולם והגאונים. הרי"ף נוסח וכן
השמשות  ובין אסור שבת בערב עצמך, על תמה עליהם:
אין  אמרו, מה "מפני הוא: בתלמוד שלנו ונוסח מותר?

הבל, מוסיף שאינו בדבר -ÎÈ˘Á˘Ó‰טומנין (בשבת)?
צוננת  קדירתו ימצא שמא רש"י: (ופירש ירתיח שמא גזירה
בין  הכי, אי בשבת). מבשל ונמצא וירתיחנה, הטמנה, קודם
יום  מבעוד גם להטמין אסור (ויהא נגזור נמי השמשות
בין  הן רותחות קדירות סתם - לו: אמר זה)? מטעם
וזוהי  לגזור)" מקום ואין בישולן, נגמר (שעכשיו השמשות

ההלכה. ה,16)שיטת פרק להלן ראה המדויק: זמנו
ד. בערב 17)הלכה הבל המוסיף בדבר וטמן עבר ואם

אסורה  זה, ידי על ונתחממה צוננת קדירתו שהיתה שבת,
מסופר: לח:) (שבת ובמשנה רנז). סי' (או"ח בדיעבד אף
סילון  יום) (מבעוד והביאו טבריה, אנשי שעשו "מעשה

חמי  של (תעלה) אמה לתוך כדי (צינור) טבריה (מחמי ן
בשבת, (הוחם) אם חכמים: להם אמרו הצונן). את לחמם
ובשתיה". ברחיצה ואסורין בשבת שהוחמו כחמין הוא הרי

.âBÈ‡L ¯·„a ÏÈL·z‰ ÔÓËÏ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓ ÔÎÂ¿≈ƒ«ƒ»»ƒ¿…««¿ƒ¿»»∆≈
¯·c ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;dÓˆÚ ˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBÓƒ∆∆¿«»«¿»¬»»¿¬»ƒ»»

ıÓ¯a ÔÈÓËÈ ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê18˙BˆBˆÈ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆¿≈»∆»«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆ƒ
ÌÈÏÁba ‰˙BÁ ‡ˆÓÂ ,L‡ ÏL19e¯Ò‡ CÎÈÙÏ . ∆≈¿ƒ¿»∆«∆»ƒ¿ƒ»»¿

BÈ‡L ¯·„a elÙ‡Â ˙aLa ÌÁ ¯·c ÔÈÓË‰Ï20ÛÈÒBÓ ¿«¿ƒ»»«¿«»«¬ƒ¿»»∆≈ƒ
.Ï·‰∆∆

חם.18) והגאונים 19)אפר רבינו נוסח לפי הדין כך
שלנו, הנוסח לפי אבל הקודמת. בהלכה שהבאנו לד: בשבת
המוסיף  בדבר להטמין אסור למה טעם, לתת הגמרא באה
בדבר  טומנין אין אמרו: מה "מפני שבת. מערב הבל,
יטמין  שמא גזירה - יום?" מבעוד ואפילו הבל המוסיף

בשבת. שבתוכו הגחלים לחתות ויבוא אפילו 20)ברמץ
טמן  ואם בשבת, להטמין אסור צרכו, כל שנתבשל תבשיל

כך. ידי על התבשיל נאסר לא הבל, מוסיף שאינו בדבר

.ã‰ÎLÁ dÈ‡ ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ21˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓ - »≈¬≈»»≈≈»¬≈»À»ƒ¿…∆
¯·„a ˙aLa ÔBv‰ ¯·c ˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓe .ÌÁ ¯·c»»«À»ƒ¿…∆»»«≈¿«»¿»»

ÛÈÒBÓ BÈ‡L22È„k B‡ ¯˙BÈa ÔpËˆÈ ‡lL È„k , ∆≈ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿≈¿≈
‚eÙzL23elb˙Â ˙aL ·¯ÚÓ ÔÓhL ÔÈnÁ .Ô˙pˆ ∆»ƒ»»«ƒ∆¿»»≈∆∆«»¿ƒ¿«

¯zÓe .ÛÈÒBÓ BÈ‡ È¯‰L ,Ô˙BqÎÏ ¯zÓ - ˙aLa¿«»À»¿«»∆¬≈≈ƒÀ»
˙aLa Èeqk‰ ÛÈÏÁ‰Ï24ÁÈpÓe ˙eÒk ÏËB ?„ˆÈk . ¿«¬ƒ«ƒ¿«»≈«≈¿«ƒ«

Ùk ÏËB B‡ ,‰BÈ ÈÙk.˙eÒk‰ ÁÈpÓe ‰BÈ È «¿≈»≈«¿≈»«ƒ««¿

השמשות.21) בין זמן הוא ע"א. לד, נא,22)שבת שבת
'24)שתחלש.23)ע"א. בעל לדעת משנה'שם. מגיד

ממנו, בטוב הגרוע הכיסוי את להחליף אלא רבינו התיר לא
רבינו  שכתב מה שמפרש ונראה הכיסוי, על להוסיף לא אבל
 ֿ והכסף הכיסוי. על מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי
ראוי  שיותר שאפשר רבינו, בדברי הכרע שאין כתב משנה
לאסור  שראוי ממה ממנו בטוב הכיסוי להחליף לאסור
כלֿשכן  להחליף שמותר ומכיון כיסוי, על כיסוי להוסיף
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רבינו  שכתב מה לפרש צריך דבריו, ולפי להוסיף. שמותר
אם  שבזה הבל, מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי

ה"ב). (למעלה הדין מעיקר לכסות אסור נתגלה

.ä¯Á‡ ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ÔÈnÁ‰ ÌÈn‰ B‡ ÏÈL·z‰ ‰ptƒ»««¿ƒ««ƒ««ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈
¯zÓ -25BÈ‡L ¯·„a ˙aLa ¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÔÈÓË‰Ï À»¿«¿ƒ«¿ƒ»«≈¿«»¿»»∆≈
ÛÈÒBÓ26ÔÈÓË‰Ï e¯Ò‡ ‡lL .ÔBv‰ ¯·c‰ BÓk , ƒ¿«»»«≈∆…»¿¿«¿ƒ

ÔBL‡¯ ÈÏÎa ‡e‰L ÌÁ ¯·c ‡l‡ ˙aLa27ÏMa˙pL ¿«»∆»»»«∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«≈
.¯zÓ - e‰pt Ì‡ Ï·‡ ,Ba¬»ƒƒ»À»

להטמין 25) אסור ואמר: רבי (ישב) יתיב ע"א. נא, שבת
את  להטמין התיר אבא יוסי: ב"ר ר"י לפניו אמר הצונן. את
וכן  להטמין). (שמותר זקן הורה כבר (רבי): אמר הצונן.
הצונן! את לי הטמן עבדו: לדרו אמר נחמן רב שם: אמרו
הרי  שהקפיד, הטעם מה שם, והקשו עליו. אמי רבי והקפיד
אדם  סבר, הוא והשיבו: הצונן? את להטמין מותר אמרו
הפוסקים  אולם להטמין). אסור חשוב (שלאדם שאני חשוב
הצונן, את להטמין חשוב לאדם גם והתירו בכך, חלקו לא
לענין  כצונן חשובים החמין אף אחרת, לקדרה שפינהו וכל

הצונן". דבר "כמו רבינו כלשון בדבר 26)זה, אבל
ענין. בכל אסור - הבל עד 27)המוסיף רותח הוא אם

סולדת  יד ושיעור רנז); סי' ברורה' ('משנה בו סולדת שהיד
ויש  שיח) סי' (או"ח בו נכוית התינוק של שכריסו בו:

ולמעלה. צלזיוס 40% של בחום להחמיר

.åÌÁÓ ÔÈÁÈpÓ28‰¯„˜e ,˙aLa ÌÁÓ Èab ÏÚ29ÏÚ «ƒƒ≈«««≈≈«¿«»¿≈»«
Èab ÏÚ ÌÁÓe ,ÌÁÓ Èab ÏÚ ‰¯„˜e ,‰¯„˜ Èab«≈¿≈»¿≈»««≈≈«≈«««≈

‰¯„˜30,enÁeiL ÏÈ·La ‡Ï ;˜ˆ·a Ì‰Èt ÁËÂ , ¿≈»¿»ƒ∆¿»≈…ƒ¿ƒ∆«
‡l‡ e¯Ò‡ ‡lL .ÌnÁ ÏÚ e„ÓÚiL ÏÈ·La ‡l‡∆»ƒ¿ƒ∆««¿«À»∆…»¿∆»
ÌÁ ÈÏk Èab ÏÚ ÌÁ ÈÏk ÁÈp‰Ï Ï·‡ ,˙aLa ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿«»¬»¿«ƒ«¿ƒ«««≈¿ƒ«
ÔÈ‡ Ï·‡ .¯zÓ - Ô˙eÓÈÓÁa ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ»À»¬»≈
ÌÁ ÈÏk Èab ÏÚ ÔBˆ ¯·c Ba LiL ÈÏk ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿ƒ∆≈»»≈««≈¿ƒ«

˙aLa ÌÁ Ba CÈÏBÓ È¯‰L ,˙aLa31BÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«»∆¬≈ƒ…¿«»¿ƒƒƒ
.ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÓBËk BÈ‡Â ,¯zÓ - ·¯ÚaÓƒ»∆∆À»¿≈¿≈¿»»«ƒ

מים.28) בו לחמם נחשת חרס.29)כלי שבת 30)של
הרי"ף  נוסח וכן התוספתא, בשם רש"י כנוסח ע"ב. נא,
מיחם  ע"ג קדירה לא "אבל בגמרא: לפנינו אבל והרא"ש.
וב'מעשה  כ"י ברמב"ם ובאמת קדירה", ע"ג מיחם ולא

זו. אחרונה פיסקא נמצאת לא ע"א.31)רוקח' מח, שבת
רבינו  בדברי גם להיות צריך וכן מוליד", קא "אולודי ושם:

רומי. בדפוס הוא וכן בשבת" חום בו מוליד "שהרי

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושם 1) שבת, מערב הוא ואף הנר, הדלקת דיני בו כלל

שאסור  מה לזה ונמשך והפתילות. השמנים דיני נתבארו
או  בשבת, השמן מן יסתפק שמא גזירה בשבת, לעשותו
שאסור  מה לזה ונמשך הניצוצות. כיבוי מקרב שהוא
יבעיר. או יכבה או יטה שמא גזירה בשבת, ֶַלעשותו
שהיו  בתקיעות שבת ערב משפט בסיום הפרק ונסתיים

שבת. ערב בכל ממלאכה העם להבדיל תוקעין

.à˙˜Ï„‰2˜ÈÏ„Ó ‰ˆ¯ Ì‡ - ˙eL¯ dÈ‡ ˙aLa ¯ «¿»«≈¿«»≈»¿ƒ»»«¿ƒ

·iÁ BÈ‡L - ‰ÂˆÓ ‡ÏÂ ;˜ÈÏ„Ó BÈ‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¿ƒ¿…ƒ¿»∆≈«»
˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔB‚k ,‰pNÚiL „Ú ‰È¯Á‡ Ûc¯Ï3B‡ ƒ¿…«¬∆»«∆«¬∆»¿≈≈¬≈

‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈ„È ˙ÏÈË4‰·BÁ ‰Ê ‡l‡ ;5ÌÈL‡ „Á‡Â . ¿ƒ«»«ƒ«¬ƒ»∆»∆»¿∆»¬»ƒ
˙BÈ‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈL „Á‡Â6˜eÏc ¯ Ô‰Èz·a7.˙aLa ¿∆»»ƒ«»ƒƒ¿¿»≈∆≈»¿«»

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡BL - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡ elÙ‡8Á˜BÏÂ , ¬ƒ≈«…«≈««¿»ƒ¿≈«
·iÁÂ .˙aL ‚Ú ÏÏÎa ‰fL ;¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe ÔÓL∆∆«¿ƒ∆«≈∆∆ƒ¿«…∆«»¿«»

C¯·Ï9Ì„˜10CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :‰˜Ï„‰ ¿»≈…∆«¿»»»«»¡…≈∆∆
‡ ÌÏBÚ‰eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L11¯ ˜ÈÏ„‰Ï »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ≈

·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚ C¯·nL C¯„k .˙aLŒÏL∆«»¿∆∆∆¿»≈«»«¿»ƒ∆«»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰a12. »∆ƒƒ¿≈¿ƒ

וברש"י:2) חובה", בשבת נר "הדלקת ע"א: כה, שבת
אור". במקום אלא חשובה סעודה שאין הוא שבת "כבוד
אדם  שחייב "מנין רבנן: תנו (מצורע) תנחומא ובמדרש
לשבת  וקראת שנאמר: הנר? בהדלקת ומזורז זריז להיות
על  מובא ובתלמוד הנר". הדלקת זו יג) נח, (ישעיה עונג
ח, (דברים ענותך" למען במדבר... מן "המאכילך הפסוק:
ואוכל, רואה שאינו למי ואוכל, שרואה מי דומה אינו טז):
אלא  רואה ואינו המינים כל טועם מן "באכילת וברש"י:
טעם  שטעמו היה המן שבאכילת ה"עינוי" עד:). (יומא מן"
לב"ר  אברהם (זרע אבכיר במדרש וכ"ה ראוהו, שלא מאכל
בליל  נרות להדלקת מכאן וגו' וירעיבך "ויענך א') אות פי"א
ואינו  שבע אינו שאוכל, מה רואה ואין שהאוכל שבת,
הנר, בהדלקת חייב לאכול רוצה אינו אם גם אולם עונג".
(איכה  נפשי משלום "ותזנח הכתוב: על (שם) דרשו שהרי
רש"י: וביאר בשבת", הנר הדלקת זו אבהו: רבי אמר יז) ג,
מפני  שלום, אין נר, שאין במקום "כי בית, שלום הוא - הנר

ונכשל". באפילה הרבה,3)שהולך שכנים בה שיש חצר
אחד  במאכל שיתערבו עד בה, לטלטל סופרים מדברי אסור
וזוהי  ה"ו), פ"א עירובין (הל' שבת מערב אותו שמניחין
אינו  בשבת, בחצר לטלטל רוצה אינו אם אך עירוב; מצות

עירוב. לעשות אינו 4)צריך פת, לאכול רוצה אינו שאם
ידיו. ליטול רבינו:5)צריך כדברי אוכל, אינו אם אף

עשור, שביתת מהל' פ"ג ובסוף יאכל", מה לו אין "אפילו
להדליק  הכל חייבין בשבת, הכיפורים יום חל "אם מובא:
לאכול, שאסור אף חובה", בשבת נר שהדלקת מקום, בכל

א. באות למעלה נר 6)ראה להניח "חייבין אחר: בנוסח
אברבנאל). (כת"י לו" אין בשבת. זה,7)בבתיהן לפי

היא  ההדלקה שמעשה ולא דלוק שיהא המצוה עיקר
אינו  ההדלקה זמן לפני דלוקה היתה אם כן ואם המצוה.
הדליקה  אם כן וכמו ולהדליקה, ולחזור לכבותה חייב
(ועיין  ולהדליקה לחזור הוא זקוק יום, מבעוד וכבתה
אליהו  רבינו ובפסקי חובה, ד"ה כה: שבת 'תוספות'

.(13 הערה לא עמ' זרעים לסדר שהרי 8)מלונדריש
(רמב"ם  הפתחים על שואל לו, אין אם - חנוכה בנר אפילו
קודמת  שהיא שבת נר להדלקת כלֿשכן הי"ב) מחנוכה פ"ד
.2 הערה יט עמוד שבת" "לקראת - הי"ד) (שם חנוכה לנר

כן 9) מביאים ויש זו. ברכה נמצאת לא בבלי, בתלמוד
מברכין  שאין סוברים ויש י"א). סי' ח"ב (או"ז מהירושלמי

שם). קודם 10)('תוספות' עליהן מברך המצוות כל כי
במה  (בפרק כתב ה'מרדכי' אבל פי"א). ברכות (הל' עשייתן
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קיבלה  כאילו היא הרי ההדלקה, קודם תברך שאם מדליקין)
ההדלקה, אחר תברך לכן להדליק, ואסורה בפירוש שבת
עובר  (הברכה) שתהא "כדי ירוחם רבינו וכתב המנהג. וכן
הברכה. לאחר עד ממנה יהנה לא לעשייתה, (קודם)
ואחר  ומברכים, ההדלקה אחר הנר לפני היד את  ומשימים
רסג). סי' (רמ"א לעשייה" עובר נקרא וזה היד, מסלקים כך
ופרישה" "דרישה בעל הכהן פאלק רבי הגאון ואשת
תברך  נר, להדליק שמותר ביוםֿטוב חדשה: הלכה חידשה
עשייתן. לפני שמברכים מצוות כל כדין תדליק ואחרֿכך
חילקו  שלא רסג) (סי' אברהם' 'מגן בעל זה על וכתב
אחריהן, ופעם עשייתן קודם פעם לברך בברכות, חכמים
לאחר  עד הברכה את לאחר מוכרחים שבשבת כיון אלא
מברכת  ראיה והביא ביוםֿטוב, גם הואֿהדין ההדלקה,
אחר  עד לברך שלא "נהגו קנח): סי' (או"ח ידים נטילת
להוציא  (ואסור נקיות ידיו אין שלפעמים משום הנטילה,
(גם  ידים נטילת של פעם בכל כן תיקנו מפיו), שמים שם
רבי  הגאון אבל ז:), פסחים ב'תוספות' (וכן נקיות)" כשידיו
של  חידושה את הצדיק ביהודה' 'נודע בעל לנדא יחזקאל
אותה  לבה "נשאה אשר אשה היא כי ואמר הנזכרת, האשה
נטילת  גבי כמו אחיד, הוא הברכה כשנוסח רק כי בחכמה",
ופעם  עשייתה לפני פעם לברך חכמים חילקו לא ידים
מבשבת, ביוםֿטוב שונה נוסח יש הדלקה גבי אבל אחריה,

לפניה. וביו"ט ההדלקה, אחר - בשבת "והיכן 11)לכן
בה: שכתוב בתורה, - סופרים)? מדברי שהוא (כיון ציונו
הדברים  ענין נמצא יא). יז, (דברים תעשה" לך יאמרו "אשר
בהן  שציוה במצותיו, קדשנו אשר הוא: כך ופירושם
להדליק  שציוונו (החכמים) לאלו לשמוע התורה) (במצוות
פי"א  ברכות (הל' סופרים מדברי שהן המצות שאר וכן נר,
שאינו  מי "כל ממרים: מהל' בפ"א רבינו לשון וזה ה"ג).

עוב  חכמים) (של כהוראתם שנאמר:עושה בלאֿתעשה, ר
דברים  (בין) אחד לך", יגידו אשר הדברים מכל תסור "לא
ואחד  שבעלֿפה, תורה והם השמועה, מפי אותם שלמדו
שהתורה  המדות מן באחת דעתם מפי שלמדום דברים
דברים  ואחד הוא, כך זה שדבר בעיניהם ונראה בהן, נדרשת
והן  להם, צריכה שהשעה מה ולפי לתורה סייג שעשאום
השלשה  מאלו ואחד אחד כל והמנהגות, והתקנות הגזירות
"על  אומר: הוא הרי (לחכמים), להם לשמוע מצוה דברים
והמנהגות, הגזירות התקנות אלו יורוך", אשר התורה פי

העולם". ולתקן הדת לחזק כדי לרבים, בהן ראה 12)שיורו
ה"ג. פ"א למעלה

.á¯zÓ13‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .˙aL ÏL ¯a LnzL‰Ï À»¿ƒ¿«≈¿≈∆«»»∆…¿≈
˜c˜„Ï CÈ¯vL ¯·c Ï·‡ ;‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ ¯·c‰«»»»ƒƒ«¿≈¬»»»∆»ƒ¿«¿≈
‡nL ‰¯Êb ,¯p‰ ¯B‡Ï BÈÁ·‰Ï ¯eÒ‡ - B˙i‡¯aƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»∆»

‰hÈ14. «∆

מהלכות 13) (פ"ד לאורו להשתמש אסור חנוכה שנר מפני
להשתמש  מותר שבת שנר לכתוב הוצרך ו') הלכה  חנוכה
חלק  הגאונים (אוצר בתשובותיהם כן כתבו הגאונים וגם  בו.
של  בנר לקרוא שלא חכמים "כשאמרו כא) סימן התשובות

יטה". שמא אלא קדושה משום לא הנר 14)שבת יטה
מבעיר  ונמצא יפה, שידלק כדי הפתילה לפי השמן להביא

השבת". ביום אש תבערו "לא על ועובר בשבת

.â˙ÚÈ˜L Ì„˜ ,ÌBÈ „BÚaÓ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ«
˙BeˆÓ ÌÈLÂ .‰nÁ‰15ÔÓ ¯˙BÈ ‰Ê ¯·c ÏÚ ««»¿»ƒ¿À«»»∆≈ƒ

ÌÈL‡‰16˙B˜eÒÚ‰ Ô‰Â ,ÌÈzaa ˙BÈeˆÓ Ô‰L ÈÙÏ , »¬»ƒ¿ƒ∆≈¿«»ƒ¿≈»¬
˙Èa‰ ˙Î‡ÏÓa17LÈ‡‰ CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ƒ¿∆∆««ƒ¿««ƒ≈»ƒ»ƒ

Ô¯È‰Ê‰Ï18ÈL‡Ïe Ô‰Ï ¯ÓBÏÂ ,Ck ÏÚ Ô˙B‡ ˜c·ÏÂ , ¿«¿ƒ»¿ƒ¿…»«»¿«»∆¿«¿≈
.¯p‰ ˙‡ e˜ÈÏ„‰ :CLÁzL Ì„˜ ˙aL ·¯Ú B˙È·≈∆∆«»…∆∆∆¿««¿ƒ∆«≈
ÔÈ‡ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ,˙aM‰ ÒÎÂ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ»≈¬≈»¿ƒ¿«««»»≈…ƒ¿«≈

.ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒ

נשים 15) עבירות שלש "על לא:) (שבת במשנה הוא כן
בחלה  בנדה זהירות שאינן על לידתן, בשעת מתות

שבת]". [לכבוד הנר ירצה 16)ובהדלקת אם ולפיכך,
רסג). סי' (ב"ח קודמת האשה - בעצמו להדליק הבעל

נמסרה 17) "ולמה אמרו: מצורע) (פ' תנחומא ובמדרש
היא  הקדושֿברוךֿהוא: אמר לאשה? הנר הדלקת מצות
שכתוב  הראשון) לאדם מיתה (=גרמה עולם של נרו כבתה
נר". מצות תשמור לפיכך כ'), (משלי אדם נשמת אלקים נר

רבנן 18) דאמרו "אףֿעלֿגב אמרו: לד.) (שבת בגמרא
עם  שבת ערב ביתו בתוך לומר אדם צריך דברים שלשה
בניחותא  למימרינהו צריך - הנר את הדליקו כו' חשיכה
כאן, מספרו זאת השמיט [ורבינו בנחת)". לאמרם (צריך
חכמים  שאמרו הכלל מחמת הוא דבר של שעיקרו מפני
יתירה  אימה אדם יטיל "אל בביתו: האדם הנהגת בסדר
סג, סימן תצוה פרשת בשאילתות מפורש (וכן ביתו" בתוך
אישות  מהל' בפט"ו רבינו והביאו ו:) בגיטין נראה  וכן
ויהיה  יתירה אימה אשתו) (=על עליה יטיל "ולא הי"ט:

בנחת"]. עמה דיבורו

.ãÚ˜LzMÓ19‰nÁ‰20‰LÏL e‡¯iL „Ú21ÌÈ·ÎBk ƒ∆ƒ¿«««»«∆≈»¿»»ƒ
ÏÎa "˙BLÓM‰ ÔÈa" ‡¯˜p‰ ÔÓf‰ ‡e‰ ,ÌÈBÈa≈ƒ«¿««ƒ¿»≈«¿»¿»
ÔÈ„Â .‰ÏÈl‰ ÔÓ ˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰Â .ÌB˜Ó»¿»≈ƒ«»≈ƒ««¿»¿»ƒ

ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÈÓÁ‰Ï Ba22ÔÈ˜ÈÏ„Ó23.Ba ¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»≈«¿ƒƒ
È‡ˆBÓ·e ˙aL ·¯Úa ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»≈«¿»¿∆∆«»¿»≈
el‡ ÌÈ·ÎBÎÂ .ÌB˜Ó ÏkÓ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa ˙aL«»¿≈«»«»ƒ»»¿»ƒ≈
ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ,ÌBia ÌÈ‡¯p‰ ÌÈÏB„‚ ‡Ï -…¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿…¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ‰LÏL e‡¯iMÓe .ÌÈBÈa ‡l‡ ,‰ÏÈla ‡l‡∆»««¿»∆»≈ƒƒ∆≈»¿»»ƒ

.È‡cÂ ‰ÏÈÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈBÈa‰ el‡≈«≈ƒ¬≈∆«¿»««

לד:19) החמה 20)שבת "משקיעת אמרו: צד. בפסחים
מובא  לה. ובשבת מילין" ארבעה (מהלך) הכוכבים צאת עד
ולא  מיל, רבעי שלשת מהלך הלילה עד החמה שמשתשקע
הראשונים, גדולי עסקו זו בסתירה - מילין? ארבעה
מיני  שני שיש שם) פסחים (ב'תוספות' סובר רבינוֿתם
מתכסה  השמש משגוף - שקיעה "התחלת" א) שקיעות:
ארבעה  מהלך כוכבים, שלשה יציאת עד ומאז מעינינו.
אלו) מילין ארבעת (מתוך ורבע מילין שלשת וזמן מילין,
בין  מתחיל שאז החמה, שקיעת "סוף ב) יום, ודאי הוא
מהלך  בזמן ונמשך לילה, ספק יום ספק שהוא השמשות
בשו"ע. פסקו וכן כוכבים. ג' יציאת עד מיל רבעי שלשת
מוילנה, אליהו רבי הגאון וביניהם אחרים, פוסקים אבל
ואת  השמשות. בין מיד השקיעה, התחלת שעם סוברים
מיל  (שיעור אחר באופן מיישבים השיעורים שבין הסתירות
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לדעת  דקות, 18 - תנט) סי' (או"ח השו"ע לדעת הוא
דקות, 24 - מ"ב פ"ג פסחים המשניות בפירוש הרמב"ם

דקות). 22) אחרונים ע"ב.21)ולדעת לה, שבת
נר.22) להדליק ואסור השבת עליו וקדש לילה הוא שמא
להוסיף 23) "צריך מובא: ה"ו, פ"א עשור שביתת בהל'

הכיפורים  ביום וביציאתו" בכניסתו הקודש על מחול
הרי"ף  ובכללם הראשונים ודעת פא: ביומא כמבואר
על  מחול להוסיף התורה מן מצותֿעשה כן שכמו והרא"ש,
וביציאתה, שבת בכניסת מלאכה, עשיית באיסור הקודש
אבל  ודאי, יום כשעדיין השמשות בין קודם זה תוספת וזמן
במלאכה  אסור שהרי לתוספת, נחשב אינו השמשות בין

לילה. כבר הוא שמא מספק,

.ä‰ÏÈ˙t24˙aLÏ da ÔÈ˜ÈÏ„nL25ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ»∆«¿ƒƒ»¿«»≈ƒ
˙ÎÒÎÒÓ ¯e‡‰L ¯·cÓ d˙B‡26ÔB‚k ,Ba27¯Óˆ : »ƒ»»∆»¿«¿∆∆¿∆∆

¯ÚNÂ28ÈLÓe29Ê¯‡‰ ¯ÓˆÂ30ıt ‡lL ÔzLÙe31 ¿≈»∆ƒ¿∆∆»∆∆ƒ¿»∆…À«
·ÈÒÂ32ÌÈk¯‰ ıÚ‰ ÈÈÓe Ï˜c ÏL33Ô‰a ‡ˆBiÎÂ34; ¿ƒ∆∆∆ƒ≈»≈»«ƒ¿«≈»∆

‰ˆeÙ ‰zLt :ÔB‚k ,Ba ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰L ¯·cÓ ‡l‡∆»ƒ»»∆»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»
ÔÙb ¯ÓˆÂ LL È„‚·e35a ‡ˆBiÎÂCÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰Â .Ô‰ ƒ¿≈≈¿∆∆∆∆¿«≈»∆¿««¿ƒ»ƒ
·¯a ˜ÈÏ„iL36.‰ÏÈ˙t‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ∆«¿ƒ¿…«≈ƒ«¿ƒ»

נר.24) להדליק בשמן שנותנין כפול חוט ע"א. כא, שבת
כד.):25) (שבת בברייתא שישנו מותר, - טוב ליום אבל

בהם  מדליקין בשבת, בהן מדליקין אין שאמרו אלו "כל
שהבערה  כיון יטה" "שמא לגזור מקום אין כי ביוםֿטוב",
פ"א  יו"ט שביתת בהל' להלן כמבואר ביוםֿטוב, מותרת

בבת 26)ה"ד. בוערת ואינה בקפיצות, בנר נאחזת האש
השמן  יטה שמא חוששים יפה, דולקת שאינה ומפני אחת,

בשבת. מבעיר משום ויתחייב הפתילה משנה 27)אל
מדליקין". אין ובמה מדליקין, "במה כ:): שבת 28)(שבת

שער". ושל צמר של (שבמשנה) אלו על "הוסיפו ע"ב: כ,
חסרה 29) רוקח' 'מעשה בנוסח "כלך": המשנה בלשון

"ומשי". "לכש".30)המלה המשנה שלא 31)בלשון
"חוסן". המשנה ובלשון מפסולת. הקרום 32)נזקה חוטי

התמר. עץ של רוקח').33)הפנימי ('מעשה הדקים בנ"א:
בזמננו.34) מצויים ואינם במשנה שבת 35)ששנו במשנה

פשתן". אלא בו מדליקין אין העץ מן היוצא "כל תנן: (כז:)
גפן", מצמר - פתילה לעשות בו מדליקין "אין ופירש"י:
בכל  שמעשים כתבו היוצא, כל ד"ה שם ה'תוספות ' אבל
הוא  זרעים מין גפן שצמר משום גפן בצמר שמדליקין יום
שכתבו  מה ב'תוספות' שם עיין פשתן, (ובדבר עץ ואינו

ויביא 36)בזה). תכבה שמא הוא והטעם ע"ב. כ, שבת
שתהא  כדי כתב וה'לבוש' כ"י). רי"ד (תוס' בשבת  להטות
המנורה  בהדלקת כמו ידו, סילוק עם מיד יפה עולה שלהבת
הוא  שכן ואףֿעלֿפי תמיד" נר "להעלות בה שכתוב
המנורה  כהדלקת לשבת נר הדלקת שוה דברים שבכמה
נראה  שם בגמרא - יב) עמוד שבת' ('לקראת במקדש
בבל  של דעצים יוחנן לרבי שם (שהקשו הראשון כהטעם
צריך  המדליק עולא אמר פתילה השתא רוב: צריכין אין

מיבעיא). - עצים היוצא ברוב, שידליק

.åÔÈ‡L ¯·„ Èab ÏÚ Ba ÔÈ˜ÈÏ„nL ¯·c C¯Bk‰«≈»»∆«¿ƒƒ««≈»»∆≈
ÛÈÒB‰Ï È„k ,‰ÏÈ˙t‰ ˙B·Ú‰Ï Ì‡ :Ba ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒƒ¿«¬«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯eÒ‡ - ‰¯B‡37‡‰zL È„k ,‰ÏÈ˙t‰ ˙BL˜‰Ï Ì‡Â ; »»¿ƒ¿«¿«¿ƒ»¿≈∆¿≈
ÏLÏzLz ‡ÏÂ ˙„ÓBÚ38¯zÓ - ‰hÓÏ39. ∆∆¿…ƒ¿«¿≈¿«»À»

יפה 37) נאחז האור הכריכה, שעלֿידי אף ע"א. כא, שבת
ידליק  שמא אסור, כן גם - להטות יבוא ולא ומאיר, בפתילה

לבדה. הגרועה ע"א:39)תיפול.38)בפתילה כא, שבת
כורכין  היו אבא בית של אומר: גמליאל בן שמעון "רבן
ומדליקין". לפתילה) פסול (שהוא אגר גבי על פתילה
כיון  להדליקם, ומותר ביחד שכורכם משמע, רבינו ומדברי
רש"י  אבל אורה. להוסיף ולא הפתילה להעמיד שכוונתו
הפתילה  עליו סומך אלא האגוז, מדליקין היו "שלא פירש:
שכוונתו  מעשיו, מתוך ניכרת ומחשבתו בשמן". תטבע שלא

הפתילה. להעמיד רק

.æ¯Èb¯b ÔÈ˙B40ÁÏÓ ÏL41ÒÈ¯‚e42Ïet ÏL43ÏÚ ¿ƒ«¿ƒ∆∆«¿ƒ∆«
ÏÎÂ .˙aL ÏÈÏa ˜ÏB„ ‰È‰iL ,˙aL ·¯Úa ¯p‰ Ètƒ«≈¿∆∆«»∆ƒ¿∆≈¿≈«»¿»

˙BÏÈ˙t‰44Ô‰Ó ÔÈNBÚ - ˙aLa Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡L «¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»∆¿«»ƒ≈∆
,d¯B‡Ï LnzL‰Ï ÔÈa ,dc‚k ÌnÁ˙‰Ï ÔÈa .‰¯e„Ó¿»≈¿ƒ¿«≈¿∆¿»≈¿ƒ¿«≈¿»

‰¯BÓ Èab ÏÚ ÔÈa45Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÔÈa ,46e¯Ò‡ ‡ÏÂ . ≈««≈¿»≈««≈«¿«¿…»¿
.„·Ïa ¯Ï ‰ÏÈ˙t Ô˙BNÚÏ ‡l‡∆»«¬»¿ƒ»¿≈ƒ¿»

עגולה.40) זעירה חתיכה פ"ב. שבת תוספתא,
הפתילה",41) אחר שימשך השמן את צולל "שהמלח

סז:). שבת (רש"י תנחשו" "לא של איסור כאן אין ולפיכך
גסה.42) טחינה טחונים גרוסים פולים של גרגר
מחר.43) ידלק ולא שוהה הנר ע"א.44)שיהא כא, שבת

הי"ט. פ"ג למעלה כירה".45)והובא גבי "על שם בגמרא
השמיענו  זה נוסח ולפי ועוד. ברי"ף הוא כן רבינו וכנוסחת
והיה  ושמנים, בפתילות בה להדליק שהדרך במנורה שגם
(=לא  רבנן" פלוג "לא משום מדורה גם בה לאסור מקום

רבנן. גזרו לא - חכמים) מתוך 46)חילקו במדורה כי
(רש"י). חבירו את מבעיר חלק כל רב, שההיסק

.çÔÓL47CLÓ ‡‰iL CÈ¯ˆ ,˙aLÏ Ba ÔÈ˜ÈÏ„nL ∆∆∆«¿ƒƒ¿«»»ƒ∆¿≈ƒ¿»
¯Á‡ ÔÈÎLÓ ÔÈ‡L ÔÈÓL Ï·‡ .‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡«««¿ƒ»¬»¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ««

˙ÙÊ :ÔB‚k ,‰ÏÈ˙t‰48‰ÂÚLÂ49˜È˜ ÔÓLÂ50‰ÈÏ‡Â51 «¿ƒ»¿∆∆¿«¬»¿∆∆ƒ¿«¿»
·ÏÁÂ52ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ - »≈∆≈«¿ƒƒ»∆ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ

ÔÈ‡L ÌÈÓLa ‡ÏÂ Ô‰a ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰ ÔÈ‡L ˙BÏÈ˙Ùaƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿≈»∆¿…ƒ¿»ƒ∆≈
¯p‰ ¯B‡ ‰È‰È ‡nL ‰¯Êb ?‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ«««¿ƒ»¿≈»∆»ƒ¿∆«≈

‰hÈÂ ,ÏÙ‡53.d¯B‡Ï LnzLiL ‰ÚLa d˙B‡ »≈¿«∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿»

מדליקין.47) אין ובמה מדליקין, במה כ:) (שבת משנה
ידועים.48) מעצים שעושים להשרף קל שחור, שרף
הדבורים.49) עלֿידי הנוצר כתום חומר שמן 50)דונג,

הקיקיון. עץ מפרי שמנים.51)עשוי כבשים זנב
הקרומים.52) על המתהווה החי, משומן חלב
רבינו 53) כתב המשניות, ובפירוש מבעיר. משום ויתחייב

הנר  אור "יהיה אלה בשמנים ידליק שאם ב) פרק (שבת
אצלנו: שהעיקר לפי אסור, וזה ויצא, ויניחנו וחשוך חלוש
ישנים' ב'תוספות ריב"ן פירש וכן חובה", בשבת נר הדלקת

ו'. הערה למעלה וראה כא.) (שבת

.è·ÏÁ54BÎÈz‰L55Ô˙B - eÁBnpL ÌÈ‚„ È·¯˜Â ≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆ƒ≈
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˜ÈÏ„Óe e‰L Ïk ÔÓL ÔÎB˙Ï56ÔÈ‡L ÔÈÓL Ï·‡ . ¿»∆∆»∆«¿ƒ¬»¿»ƒ∆≈
Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„nL ÌÈÓLa Ô·¯Ú elÙ‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó57 «¿ƒƒ»∆¬ƒ≈¿»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»∆

ÔÈÎLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ÈÏ„È ‡Ï -58. …«¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

כא.54) מדליקים 56)באור.55)שבת הדין, שלפי
גזירה  אסרו, חכמים ורק הפתילה. אחר שנמשכים באלו
נימוחו, שלא דגים וקרבי מהותך שאינו בחלב ידליק שמא
גזרו. לא - בהם שמדליקים שמנים בהם עירב אם אבל

ח.57) בהלכה אוקספורד)58)למעלה (כ"י שם בגמרא
שאינן  לפי - מדליקין "אין בפסול: כשר שמן עירב בענין

נדלקין".

.éÔÈ‡59Ô¯ËÚa ÔÈ˜ÈÏ„Ó60Ú¯ BÁÈ¯L ÈtÓ ,61‡nL ; ≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈«∆»
¯p‰ ¯B‡Ï ·LÈÏ ÂÈÏÚ ‰·BÁÂ ,‡ˆÈÂ epÁÈpÈ62‡ÏÂ . «ƒ∆¿≈≈¿»»»≈≈¿«≈¿…

È¯ˆ·63ÔÓ epnÓ ÁwÈ ‡nL ;·BË BÁÈ¯L ÈtÓ , ¿√ƒƒ¿≈∆≈∆»ƒ«ƒ∆ƒ
¯p‰64ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ,„BÚÂ .65,Ô·Ï ËÙa ‡ÏÂ . «≈»ƒ¿≈∆»¿…¿≈¿»»

.‰kÒ È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ;ÏÁa elÙ‡Â«¬ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿»…ƒ≈«»»

כד:59) למאור.60)שבת המשמשת הזפת פסולת
להדליק 61) העולם שדרך ו"גז" שלנו "נפט" אבל ביותר,

ויצא  יניחם שלא מכיון אבל במקצת, רע שריחם אף בהם,
רסד). סי' ברורה' ('משנה בהם להדליק "שאלו 62)מותר

הנר  להניח רגילים איך כן, אם (מרוטנבורג) מהר"מ פי את
ולא  נצטוו לעונג שהנרות והשיב: בחצר? ולאכול בבית
מפני  או האויר מפני יותר, בחצר נהנה הוא ואם לצער,
מיימוניות'). ('הגהות בחצר" לאכול מותר הזבובים,

הקטף.63) מעצי הנוטף שרף ע"ב. כה, שבת
מכבה",64) משום חייב שבנר, השמן מן "והמסתפק

ה"ב. בפי"ב להלן הבית 65)כמבואר בכתלי ו"נדבק
ב'תוספות'. שם ועיין כו.) שבת (רש"י הבית" את ומדליק

.àé:ÔB‚k ,ÌÈÓL ¯‡La ‰lÁzÎÏ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿
˙ÙÏÂ ÔÈÓLÓLÂ ÔBˆ ÔÓL66ÔÈ‡ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ∆∆¿¿À¿¿ƒ¿∆∆¿…«≈»∆≈

ÌÈÓÎÁ enL el‡ ‡l‡ ¯eÒ‡67„·Ïa68. »∆»≈∆»¬»ƒƒ¿»

שמן.66) עושים אלה וממינים הצנונות, ממין האדמה פרי
אלא 67) מדליקין אין אומר: טרפון "רבי ע"א: כו, שבת

ואמר: רגליו על נורי בן יוחנן רבי עמד בלבד, זית בשמן
ומה  שומשמין, שמן אלא להם שאין בבל אנשי יעשו מה
ומה  צנונות, שמן אלא להם שאין אלכסנדריא אנשי יעשו
נפט? אלא זה ולא זה לא להם שאין קפוטקיא אנשי יעשו
אין  חכמים שאמרו מה אלא לאסור לך אין אלא -

השמנים 68)מדליקין". "כל אמרו: כג.) (שבת בגמרא
יש  אבל המובחר". מן מצוה זית ושמן לנר, יפין כולן
('הגהות  שבת בנר ולא חנוכה בנר שהמדובר מפרשים
ד"ה  שם ב'תוספות' ועיין ה', אות דחנוכה פ"ד מיימוניות'

וצ"ע). מריש,

.áé‡Ï69,¯p‰ Èt ÏÚ ÔÓL ‡ÏÓ ·wÓ ÈÏk Ì„‡ ÔzÈ …ƒ≈»»¿ƒ¿À»»≈∆∆«ƒ«≈
ÏÈ·La‰pzÈÂ ÔÓL ‰¯Ú˜ ‡lÓÈ ‡ÏÂ .ÛhÓ ‡‰iL ƒ¿ƒ∆¿≈¿«≈¿…¿«≈¿»»∆∆¿ƒ¿∆»

‡‰zL ÏÈ·La dÎB˙Ï ‰ÏÈ˙t‰ L‡¯ ÔzÈÂ ,¯p‰ „ˆa¿««≈¿ƒ≈…«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ∆¿≈
ÈÏkaL ÔÓM‰ ÔÓ ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb .˙·‡BL70È¯‰L , ∆∆¿≈»∆»ƒ«ƒ«∆∆∆«¿ƒ∆¬≈

¯pa Ò‡Ó ‡Ï71ÔÓM‰ ÔÓ ˙aLa ˙B‰Ï ¯eÒ‡Â , …ƒ¿««≈¿»≈»¿«»ƒ«∆∆
ÔÓ ÛË elÙ‡Â ,¯p‰ ‰˙·k elÙ‡Â ,Ba ˜Ï„‰L∆À¿««¬ƒ»¿»«≈«¬ƒ»«ƒ

¯p‰72¯eq‡ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ;73¯aÁ Ì‡Â . «≈ƒ¿≈∆À¿∆≈¬«ƒ¿ƒƒ≈
‡ˆBiÎÂ ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa ¯p‰ Ï‡ ÔÓM‰ Ba LiL ÈÏk‰«¿ƒ∆≈«∆∆∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈

¯zÓ - Ô‰a74. »∆À»

ע"ב.69) כט, פי"ב 70)שבת (להלן מכבה משום ויתחייב
גם 71)ה"ב). חרס, הם הקערה או הכלי אפילו זה, ולפי

שם). (גמרא  אסור ע"א.72)כן מד , מיוחד 73)שבת
השמן  "מותר ה"ד: פכ"ו להלן כמבואר איסור, לדבר ומזומן
להסתפק  אסור שבת, באותה בהן שהדליקו ושבקערה, שבנר
איסור". מחמת מוקצה שהוא מפני שבת, באותה ממנו

עצמו 74) מרחק - מיניה" "בדיל אחד כלי שנעשה כיון
שבת. איסור משום - ממנו

.âéÔÈ‡75,˙aLa ÔÓL Ba Ïa˜Ï ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ≈¿ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆∆¿«»
BÎ‰Ó ÈÏk‰ Ïh·Ó È¯‰L76- ÌBÈ „BÚaÓ B˙ Ì‡Â . ∆¬≈¿«≈«¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿»ƒ¿

Ba Ïa˜Ï ˙aLa ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙BÂ .¯zÓÀ»¿¿ƒ¿ƒ«««≈¿«»¿«≈
˙BˆBˆÈ77LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,78BÏha ‡Ï È¯‰Â , ƒƒ¿≈∆≈»∆«»«¬≈…ƒ¿

ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÏ ¯eÒ‡Â .BÏËÏËlÓ79·¯ÚÓ elÙ‡Â , ƒ¿«¿¿¿»ƒ≈¿«ƒ«¬ƒ≈∆∆
.˙BˆBˆÈp‰ Èeak ·¯˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆¿»≈ƒ«ƒ

ע"ב.75) מב, שהכלי 76)שבת ממה כלומר מהכנתו,
פכ"ה  (להלן כסותר" שהוא מפני "ואסור לעשות לו מוכן
ועכשיו  הכלי, לטלטל מותר היה שמתחילה כ"ג) הלכה
סותר  כאילו ודומה שבתוכו, השמן מחמת בטלטול אוסרו
עוד  יוכל שלא כיון מב): (שבת פירש ורש"י ומשברו. הכלי
לו  כקובע הוא הרי מוקצה, איסור משום זו בשבת לטלטלו

למלאכה. ודומה בטיט ומחברו ע"ב.77)מקום מז, שבת
שנפלו 78) אחר אף הכלי לטלטל ומותר כבים, הם שמיד

הניצוצות. שבת 79)לתוכו ערב מים לתת מותר "אבל
מתכוון  אינו אם השמן, להגביה כדי בה, שמדליק בעששית

גאון). נטרונאי רב בשם הגאונים (תשובת לכיבוי"

.ãéÔÈÏBt ÔÈ‡80ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ ,¯p‰ ¯B‡Ï81,¯p‰ ¯B‡Ï ≈ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈
ÏÚ ‰Ê ÌÈza ‰¯NÚ elÙ‡Â .˙BÓB˜ ÈzL dB·‚ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿≈«¬ƒ¬»»»ƒ∆«
d¯B‡Ï ‰ÏÙÈ ‡ÏÂ ‡¯˜È ‡Ï - ‰BÈÏÚa ¯p‰Â ‰Ê ·b«∆¿«≈»∆¿»…ƒ¿»¿…«¿∆¿»

‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL ,‰BzÁza82‰ Ì‡Â .ÔÈ¯B˜ ÌÈL eÈ ««¿»∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»¿«ƒƒ
ÔÈ¯zÓ - „Á‡ ÔÈÚa83„Á‡ ÏkL ,¯p‰ ÈÙÏ ˙B¯˜Ï ¿ƒ¿»∆»À»ƒƒ¿ƒ¿≈«≈∆»∆»

,ÌÈÈÚ ÈLa ‡Ï Ï·‡ ;ÁÎL Ì‡ B¯·Á ¯ÈkÊÓ Ô‰Ó≈∆«¿ƒ¬≈ƒ»«¬»…ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
.BÈÚa „e¯Ë Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆»¿ƒ¿»

ממנו.80) כנים לבער בגד בודקים אין .. יב: יא. שבת
רב.81) עיון שצריכים לפי 82)דברים השמן להביא הנר

פעם  שכל ופתילה, בשמן רק וזה יפה. שידלק כדי הפתילה,
הדולק  אחר, במאור אבל לפתילה, השמן את להטות צריך
חשש  אין שיכלה, עד מתמעט האור ואין הסוף עד מהתחלה

השולחן'). ('מסגרת יטה בשני 83)שמא אבל אחד. בספר
על  משגיח ואינו בספרו מעיין אחד שכל אסור, ספרים
בליל  בביתֿהכנסת פיוטים אומרים אין זה ומטעם חבירו.
שאימת  מותר, הכיפורים ביום אבל בשבת, שחל יוםֿטוב
שאר  אבל טו, בהלכה תינוקות גבי כמו עליו, הכיפורים יום
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ודומה  הכל, בפי שגורה שהיא להתפלל, מותר התפילה
טו. שבהלכה הפרשה" ל"ראש

.åè˙B˜BÈz‰84ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï Ôa¯ ÈÙÏ ÔÈ¯B˜ «ƒƒƒ¿≈«»¿«≈ƒ¿≈
Ô¯nLÓ ·¯‰L85ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡¯˜È ‡Ï ‡e‰ Ï·‡ ; ∆»«¿«¿»¬»…ƒ¿»ƒ¿≈∆≈

„Ú ¯p‰ ¯B‡Ï ¯ÙÒa ˙B‡¯Ï BÏ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ô˙ÓÈ‡≈»»»»¿≈ƒ¿¿≈∆¿«≈«
¯Á‡Â ,Ô˙B¯˜‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰L¯t‰ L‡¯ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆…«»»»∆»ƒ¿«¿»¿««

.ÂÈÙÏ ÔÈ‡¯B˜ Ì‰Â Ô„Èa ¯Ùq‰ Ô˙B Ck»≈«≈∆¿»»¿≈¿ƒ¿»»

היכן 84) רואה החחזן אמרו, "באמת יא. שבת במשנה
קורין". פושטים 85)התינוקות ואין עליהם, רבם שאימת

ובירושלמי  רבם; פי על אלא בחול אפילו בדבר לנגוע יד
מעוניינים  התלמידים אין כי טעם, עוד יש ה"ד פ"א שבת
ולקצר  למהר רוצים הם אדרבה, הנר, הדלקת את להאריך

בבית. רבם אין אפילו מותר, זה טעם ולפי לימודם,

.æèÌÈÏk86ÔeiÚa ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBc‰ ≈ƒ«ƒ∆»∆¿≈»ƒ»ƒ∆»¿ƒ
,Ô‰ÈÈa ÔÈÁ·‰Ïe ¯p‰ ¯B‡Ï Ô·È¯˜‰Ï ¯eÒ‡ - ‰a¯‰«¿≈»¿«¿ƒ»¿«≈¿«¿ƒ≈≈∆
¯eÒ‡ ,Úe·˜ BÈ‡L LnL ,CÎÈÙÏ .‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»«»∆≈»«»
BÈ‡L ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï ˙B¯Ú˜e ˙BÒBk ˜c·Ï BÏƒ¿…¿»¿«≈ƒ¿≈∆≈

˙ÈÊ ÔÓL ÏL ¯a ÔÈa - Ô¯ÈkÓ87ËÙ ÏL ¯a ÔÈa , «ƒ»≈¿≈∆∆∆«ƒ≈¿≈∆≈¿¿
¯B‡Ï ˜c·Ï BÏ ¯zÓ ,Úe·˜ LnL Ï·‡ .·¯ B¯B‡L∆«¬»«»»«À»ƒ¿…¿
.‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯Ú˜e ˙BÒBk ¯p‰«≈¿»ƒ¿≈∆≈»ƒƒ«¿≈
˜c·Ï BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÊ ÔÓL ÏL ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆∆∆«ƒ≈ƒƒ¿…

epnÓ ˜tzÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,¯zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â88. ¿««ƒ∆À»¿≈»∆»ƒ¿«≈ƒ∆

ע"א.86) יב, ולא 87)שבת שמן סתם נזכר (שם:) בגמרא
שמן". של "נר התימנים בכ"י הוא וכן זית, שמן

שם,88) שבת בגמרא נוסחתו לפי הם ופירושו רבינו שיטת
של  בפירושו מפורש אמנם וכן המגידֿמשנה, שכתב וכמו
ראב"ד. ועיין קטו) עמוד ו' כרך ("סיני שבת למסכת רבינו

.æé¯89ÏÚÏÂ ˙Ïc‰ ÁzÙÏ ¯eÒ‡ - ˙Ïc‰ È¯BÁ‡L ≈∆¬≈«∆∆»ƒ¿…««∆∆¿ƒ¿…
e‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Bk¯„k90‰ÚLa ¯‰fÈ ‡l‡ ; ¿«¿ƒ¿≈∆¿«≈∆»ƒ»≈¿»»

˙Ïc‰ ˙‡ ÁzÙÏ ¯eÒ‡Â .ÏÚBpL ‰ÚL·e Á˙BtL∆≈«¿»»∆≈¿»ƒ¿…«∆«∆∆
‰¯e„n‰ „‚k91˙·MÓ Áe¯‰ ‡‰zL È„k ˙aLa ¿∆∆«¿»¿«»¿≈∆¿≈»«¿«∆∆

‰ÈeˆÓ Áe¯ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡L Èt ŒÏÚŒÛ‡Â ,da92. »¿««ƒ∆≈»∆»«¿»
ÔÈÁÈpÓe93¯aÁÓ‰ ÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ˙aL ÏL ¯p‰ «ƒƒ«≈∆«»««≈ƒ»«¿À»

LLBÁ BÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ94. ««¿«¿≈≈

קכ:89) שאינו 90)שבת ודבר לכבותו, מתכוין שאינו אף
שוודאי  אסור, כאן - א פרק למעלה ראה - מותר מתכוין
- מפעולתו מוכרחת תוצאה רישא", "פסיק הוא והרי יכבה,

ו. הלכה בפ"א למעלה המנשבת 91)ראה שהרוח מפני
משום  חייב לזה, מתכוין שאינו ואף המדורה. את מבעירה

רישא". כן 92)"פסיק לעשות יבוא שמא בזה גזרו
מצויה. שאינה רוח מה.93)כשישנה שיטלנו 94)שבת

(ראה  בשבת באילן משתמש ונמצא שיכבה, אחרי האילן מן
אף  בשבת שדלק נר לטלטל שאסור מכיון ה"ו), פכ"א להלן

שכבה. לאחר

.çéÏL ˙B¯ÈÚÂ ˙BÈ„Ó ÏkLL Ô‰a ÔÈÚ˜Bz Ï‡¯NÈ »¿ƒ«¬»∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆≈
˙BÚÈ˜z95,ÔÈÚ˜Bz eÈ‰ dB·b ÌB˜Ó·e .˙aL ·¯Úa ¿ƒ¿∆∆«»¿»»«»¿ƒ

L¯‚n‰ ÈL‡ ÏÎÂ ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÚÈÓL‰Ï È„k¿≈¿«¿ƒ«»«¿≈«¿ƒ»¿»«¿≈«ƒ¿»
.dlL∆»

ע"ב.95) לה, שבת

.èé˙B„Na ÌÈ„ÓBÚ‰ eÚÓ - ‰BL‡¯ ‰ÚÈ˜z¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿»¿ƒ«»
¯„ÚlÓe L¯ÁlÓ96ÔÈ‡Â .‰„NaL ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚlÓe ƒ«¬…ƒ«¬…ƒ«¬¿»»∆«»∆¿≈

ÌÈ˜BÁ¯ e‡B·iL „Ú ¯ÈÚÏ ÒkÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ·B¯w‰«¿ƒ«»ƒƒ»≈»ƒ«∆»¿ƒ
Ìlk eÒkÈÂ97˙BÁe˙t ˙BiÁ‰ ÔÈ„ÚÂ .˙Á‡ ˙·a ¿ƒ»¿À»¿««««¬«ƒ«¬À¿

ÔÈÒÈ¯z‰Â98e˜lzÒ - ‰iL Ú˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ .ÔÈÁpÓ ¿«¿ƒƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿«¿
ÔÈnÁ‰ ÔÈ„ÚÂ .˙BiÁ‰ eÏÚÂ ÔÈÒÈ¯z‰99˙B¯„w‰Â100 «¿ƒƒ¿ƒ¿¬«¬À«¬«ƒ««ƒ¿«¿≈

˙ÈLÈÏL ‰ÚÈ˜z Ú˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ .‰¯Èk Èab ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ««≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ»¿ƒƒ
˜lÒÓ‰ ˜lÒ -101ÔÈÓËn‰ ÔÈÓË‰Â102˙‡ e˜ÈÏ„‰Â ƒ≈«¿«≈¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

˜Èa„‰Ï È„k B‡ ÔË˜ ‚c ˙BÏˆÏ È„k ‰‰BLÂ .˙B¯p‰«≈¿∆¿≈ƒ¿»»»¿≈¿«¿ƒ
˙·BLÂ ,Ú˜B˙Â ÚÈ¯Óe Ú˜B˙Â ,¯epza ˙t103. «««¿≈«≈ƒ«¿≈«¿≈

לזריעה.96) הכשרתה לשם הקרקע ולא 97)לחפור
התקיעות  אחר במלאכה שעסקו באחרונה בנכנסים יחשדו

ביום 98).(רש"י) בה שמשתמשים לחנות, מתקפלת דלת
את  מחזירין ובערב החנות, לפני סחורות עליה להניח
פתח  את בה לסגור כדלת משמשת והיא לחנות, הסחורות

לשבת.99)החנות. מוכנים חמים שבתוכם 100)מים
הלילה. לסעודת הקדירות.101)תבשילים את 102)את

ד. פרק ראה מחר, לסעודת עד חומם שיחזיקו התבשילים
הקודש.103) על מחול להוסיף כדי

.ë‰Ána d˙B‡ Ú˜Bz ‰BL‡¯ ‰ÚÈ˜z104. ¿ƒ»ƒ»≈«»«ƒ¿»
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ ·B¯˜ - ˙ÈLÈÏM‰Â105ÔÈÚ˜Bz ÔÎÂ . ¿«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«««»¿≈¿ƒ

ÌÚ‰ ¯Èz‰Ï ,ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ ˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»««≈«»ƒ¿«ƒ»»
Ô‰ÈNÚÓÏ106. ¿«¬≈∆

(104- ולמעלה המנחה מן שבת בערב מלאכה העושה כי
להודיע  כדי ותוקעין נ:), (פסחים ברכה סימן רואה אינו

המלאכה. מן לפרוש ד.105)לעם הלכה למעלה ראה
שאין 106) קיד:) (שבת שאמרו מה לפי רבינו, דעת היא כך

שמותר  לעם להודיע שבת במוצאי שחל ביוםֿטוב תוקעין
איסור  יש שופר שבתקיעת מכיון ובישול, אפיה בשחיטה,
חיוב  אין כי תוקעים, לחול שבמוצאיֿשבת מזה יוצא שבות,
 ֿ ביום ורק שבת, במוצאי מיד במלאכה להתחיל מצוה או
כדי  - שבות איסור בו היה לולא - לתקוע צורך ראו טוב

יוםֿטוב. סעודת בהכנת לעסוק לעם להודיע

.àëÌÈ¯etk‰ ÌBÈ107‡Ï - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL «ƒƒ∆»ƒ¿¿∆∆«»…
ÔÈÚ˜Bz eÈ‰108‡Ï - ˙aL È‡ˆBÓa ˙BÈ‰Ï ÏÁ ; »¿ƒ»ƒ¿¿»≈«»…

ÔÈÚ˜Bz109ÔÈÏÈc·Ó ‡ÏÂ110˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BË ÌBÈ . ¿ƒ¿…«¿ƒƒ∆»ƒ¿
ÔÈÚ˜Bz - ˙aL ·¯Úa111ÔÈÏÈc·Ó ‡ÏÂ112˙BÈ‰Ï ÏÁ ; ¿∆∆«»¿ƒ¿…«¿ƒƒ»ƒ¿

ÔÈÏÈc·Ó - ˙aM‰ ¯Á‡Ï113.ÔÈÚ˜Bz ‡ÏÂ ¿««««»«¿ƒƒ¿…¿ƒ

ה"א)107) פ"ז החודש קידוש (הל' רבינו שכתב מה לפי
בשבת  באחד לא תשרי, ראשֿחודש לעולם קובעים "אין
אצלנו  יחול לא כן אם שבת" בערב ולא בשבת ברביעי ולא
שהיו  בזמן אבל שבת. במוצאי ולא בערב לא הכיפורים יום
יום  שיחול אפשרות היתה הראיה, ע"פ החדשים מקדשים
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עירובין  מהלכות (פ"ח שבת ובמוצאי שבת בערב הכיפורים
י). כו:108)הלכה בחולין ומשנה קיד: בשבת גמרא

במלאכה.109) ואסור כשבת קדוש הכיפורים שיום משום
ממלאכה. העם להבטיל לתקוע צורך אין 110)אין

חמורה  הכיפורים יום קדושת כי "הבדלה", אומרים

מקדושה  כשיוצאים אלא מבדילים ואין השבת, כקדושת
קלה. לקדושה חמורה מקדושה או להבטיל 111)לחול

בשבת. ואסורה ביוםֿטוב המותרת נפש אוכל ממלאכת
היוצא.112) היום מקדושת חמורה הנכנס, היום שקדושת
הנכנס.113) היום מקדושת חמורה היוצא היום שקדושת



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz zah c"iÎ'g -

ה'תשע"ו  טבת ח' ראשון יום

-mirxfxtq
miIpr zFpYn zFkld¦§©§£¦¦

ׁ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

.à˙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

.áÚ¯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‚c¯‡6 ¿»¿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

.â¯‡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.

.ãÔÓ ‰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

.ä‰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
ג). משנה פ"ד בידים והמקור א, הלכה שאף 16)תרומות

והמדובר  שם). וידים תרומות (הלכות הנ"ל התקנה בכלל הן
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אף  כבשום לא ושמעולם בסיחון, טיהרו שלא ומואב בעמון
עמון  אבל כלל, נוהגת קרקע שמיטת אין ובהן מצרים, עולי
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

.å„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¿«≈

.æÌL 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

.çÌÈhÁ‰ 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 שם.41)שם משנה
שלענין  ז. סעיף תט סימן אורחֿחיים בשולחןֿערוך וראה

מזונו. לפי ואחד אחד לכל חושבים תחומין עירובי

.èËÚeÓ ¯·„ 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

.ée‰‡‰ ˙·BË Ba ÔÈ‡ - Ô¯ba ˜lÁ˙n‰ ÈÚ ¯OÚÓ«¿«»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 ֿ 46)וגו'" בעל 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

.àéÔ¯ba ¯OÚÓ BÏ ‰È‰47B·B¯˜ ÈÚÏ BzÏ ‰ˆ¯Â »»«¬≈«…∆¿»»ƒ¿¿»ƒ¿
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∆»«¿
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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

.áéÈ„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

שביע  ושבעו".כדי בשעריך "ואכלו נאמר בו גם שהרי ה ,
ה]. משנה לפ"ח ראשונה במשנה ועיין

.âée‡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 ֿ 54)מעשר אף

כן  ולמדו שלו, עני מעשר לקחת לו אסור שלעצמו עלֿפי
"לא  י) יט, (ויקרא בלקט נאמר "לגרֿלגר": בגזירהֿשוה
תלקט  "לא למדו שמכאן אותם" תעזוב ולגר לעני תלקט,
כן  כמו יב.), (גיטין שלו את ילקט לא עצמו שהעני לעני"
לעני  אסור "לגר", יב) כו, (דברים בו שנאמר עני מעשר

קלא:). (חולין שלו עני מעשר לקחת

.ãéÌÈiÚ 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

.åè¯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.

.æèe‰„O ˙‡ ¯ÎBn‰62˙B¯Ùe Ú˜¯˜63ÈÚ‰Â64È¯‰ - «≈∆»≈«¿«≈¿∆¡ƒ¬≈
.dlL ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯zÓ ‰Ê∆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.

.æéÈÚ ¯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

בתוספתא  הוא וכן כפשוטה). (תוספתא "משלחין" תימן
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י. הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפ"ו להלן הוא וכן שם.
כא. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"ג כלומר,71)וראה

גמול. לתשלום ציפיה ובלי חסד, בתור אחר לעני נותנו
(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

ה'תשע"ו  טבת ט' שני יום

ׁ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

מ  לוקחים אם צדקה וגבאי יתומים. על צדקה הנשים.פוסקין
לבית  זוז מאתיים תנו והאומר עירו. לעניי קודמים ביתו עניי

הכנסת.

.àÈe‡¯M ‰Ó ÈÙk ,ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈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 ˙‡ ÁzÙzƒ¿«∆»¿¿∆¡«¿∆¡«¿»≈¿»

.CnÚ EÈÁ‡ ÈÁÂ :¯Ó‡Â .CnÚ ÈÁÂ»«ƒ»¿∆¡«¿≈»ƒƒ»

.á‡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»∆¿

.âÔÈ‡ Ì‡ :BÏ ÔzÏ ‰eˆÓ ‰z‡ ÈÚ‰ ¯ÒÁM ‰Ó ÈÙÏ¿ƒ«∆»≈∆»ƒ«»¿À∆ƒ≈ƒ≈
ÔÈB˜ - ˙Èa ÈÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,B˙B‡ ÌÈqÎÓ - ˙eÒk BÏ¿¿«ƒƒ≈¿≈«ƒƒ
‰˙È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ‰M‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,BÏƒ≈ƒ»«ƒƒ¿ƒ»¿»
ÏL Bk¯„ ‰È‰ elÙ‡ .LÈ‡Ï d˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ‰M‡ƒ»«ƒƒ»¿ƒ¬ƒ»»«¿∆
„¯ÈÂ ÈÚ‰Â ,ÂÈÙÏ ı¯ „·ÚÂ Òeq‰ ÏÚ ·k¯Ï ÈÚ‰ ‰Ê∆∆»ƒƒ¿…««¿∆∆»¿»»¿∆¡ƒ¿»«
ıe¯Ï „·ÚÂ ÂÈÏÚ ·k¯Ï ÒeÒ BÏ ÔÈB˜ - ÂÈÒÎpÓƒ¿»»ƒƒ¿…»»¿∆∆»
‰eˆÓe .BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯ÒÁÓ Èc :¯Ó‡pL ;ÂÈÙÏ¿»»∆∆¡«≈«¿…¬∆∆¿«¿À∆
.B¯MÚÏ ‰eˆÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,BB¯ÒÁ ÌÈÏL‰Ï ‰z‡«»¿«¿ƒ∆¿¿≈«»¿À∆¿«¿

.ã˙Èa BÏ ÔÈ¯ÎBO - ‰M‡ B‡ÈO‰Ï ‡aL ÌB˙È»∆»¿«ƒƒ»¿ƒ«ƒ
Ck ¯Á‡Â BLÈÓLz ÈÏk ÏÎÂ ‰hÓ BÏ ÌÈÚÈvÓe«ƒƒƒ»¿»¿≈«¿ƒ¿««»

.‰M‡ BÏ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒƒ»

.ä˙‚OÓ Ô˙Bp‰ „È ÔÈ‡Â B¯BÒÁÓ Èc Ï‡LÂ ÈÚ‰ ‡a»∆»ƒ¿»«≈«¿¿≈««≈«∆∆
ÂÈÒÎ ˙ÈLÈÓÁ „Ú ?‰nÎÂ .B„È ˙‚O‰ ÈÙk BÏ Ô˙B -≈¿ƒ«»«»¿«»«¬ƒƒ¿»»
;ÈBÈa - ÂÈÒÎa ‰¯OÚÓ „Á‡Â ;¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ -ƒ¿»ƒ«À¿»¿∆»≈¬»»ƒ¿»»≈ƒ
BÓˆÚ ÚÓÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .‰Ú¯ ÔÈÚ - Ô‡kÓ ˙BÁt»ƒ»«ƒ»»¿»…ƒ¿««¿
‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,‰La Ï˜M‰ ˙ÈLÈÏMÓƒ¿ƒƒ«∆∆¿»»¿»«≈»ƒ∆…
·iÁ - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â .‰ÂˆÓ Ìiƒ̃≈ƒ¿»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»«»

.¯Á‡Ï ‰˜„ˆ ÔzÏƒ≈¿»»¿«≈

.åÈeÏÈÎ‡‰ ,È‡ ·Ú¯ :¯Ó‡Â B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÈÚ»ƒ∆≈«ƒƒ¿»«»≈¬ƒ«¬ƒƒ
ÔÈÒ¯ÙÓ ‡l‡ ,‡e‰ È‡n¯ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ -≈¿ƒ«¬»∆»««∆»¿«¿¿ƒ
ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba - Èeqk :¯Ó‡Â Ì¯Ú ‰È‰ .„iÓ B˙B‡ƒ»»»»…¿»««ƒ¿ƒ«¬»
ÔÈqÎÓ - B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ Ì‡Â .‡e‰ È‡n¯ ‡nL∆»««¿ƒ»«ƒƒ¿«ƒ

.ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â ,„iÓ B„B·k ÈÙÏ B˙B‡¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ«¬»

.æ¯ÙÓÌÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈiÚ ÔÈqÎÓe ÔÈÒ ¿«¿¿ƒ¿«ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»ƒ
ÏÚ ¯fÁÓ‰ ÈÚÂ .ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ï‡¯OÈ ÈiÚ¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»¿»ƒ«¿«≈«
ÔÈ˙B Ï·‡ ,‰a¯Ó ‰zÓÏ BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ÌÈÁ˙t‰«¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿À»¬»¿ƒ
Ï‡ML ÈÚ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡Â .˙ËÚeÓ ‰zÓ BÏ«»»∆∆¿»¿«¬ƒ∆∆»ƒ∆»«
:¯Ó‡pL ;˙Á‡ ˙¯‚B¯‚ BÏ Ô˙B ‰z‡ elÙ‡Â ,Ì˜È≈̄»«¬ƒ«»≈¿∆∆««∆∆¡«

.ÌÏÎ Cc ·LÈ Ï‡«»…«ƒ¿»

.ç¯kkÓ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰ ÈÚÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡≈¬ƒ¿»ƒ»≈ƒ»¿»ƒƒ»
ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ÌÈhÁ‰ eÈ‰Lk ÔBÈceÙa ¯kÓp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»¿¿¿¿∆»«ƒƒ«¿«¿ƒ
BÏ ÔÈ˙B - ÔÏ Ì‡Â .˙Bcn‰ Ïk e¯‡a ¯·Îe .ÚÏÒa¿∆«¿»≈«¿»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÔÓLÂ ,ÂÈ˙BL‡¯Ó ˙Áz ÔzÏ ˙ÒÎÂ ,ÂÈÏÚ ÔLÈÏ ÚvÓ«»ƒ…»»¿∆∆ƒ≈««¿«¬»¿∆∆
,˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙B - ˙·L Ì‡Â .˙ÈË˜Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»¿À
- B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ Ì‡Â .˜¯ÈÂ ‚„Â ,˙ÈË˜Â ÔÓLÂ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»«ƒƒ

.B„B·Î ÈÙÏ BÏ ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒ¿

.èÂÈÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ - ‰˜„ˆ ÁwÏ ‰ˆB¯ BÈ‡L ÈÚ»ƒ∆≈∆ƒ«¿»»«¬ƒƒ»»
¯ÈLÚÂ .‰‡ÂÏ‰ ÌLÏ B‡ ‰zÓ ÌLÏ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ¿≈«»»¿≈«¿»»¿»ƒ
ÏÎ‡È ‡lL BBÓÓa ‰¯ˆ BÈÚÂ BÓˆÚ ˙‡ ·ÈÚ¯n‰««¿ƒ∆«¿¿≈»»¿»∆……«

.Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ‰zLÈ ‡ÏÂ epnÓƒ∆¿…ƒ¿∆≈«¿ƒƒ

.é‰nÓ ËÚÓ ÔziL B‡ ‰˜„ˆ ÔzÏ ‰ˆB¯ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆ƒ≈¿»»∆ƒ≈¿«ƒ«
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa - BÏ Èe‡¯M∆»≈ƒƒ«ƒ««
ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈÂ .ÔzÏ e‰e„Ó‡M ‰Ó ÔziL „Ú ˙ec¯Ó«¿«∆ƒ≈«∆¬»ƒ≈¿¿ƒƒ¿»»
ÔÈkLÓÓe .ÔzÏ BÏ Èe‡¯M ‰Ó epnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ÂÈÙa¿»»¿¿ƒƒ∆«∆»ƒ≈¿«¿¿ƒ

.˙B˙aL È·¯Úa elÙ‡Â ,‰˜„v‰ ÏÚ««¿»»«¬ƒ¿«¿≈«»

.àé,BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰˜„ˆ Ô˙B ‡e‰L ÚBL Ì„‡»»«∆≈¿»»≈ƒ»»
- Lia˙È ‡lL È„k ÌÈ‡abÏ Ô˙BÂ BÓˆÚÏ ¯ˆnL B‡∆≈≈¿«¿¿≈««»ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈
BÓÈÏÎnL È‡a‚Â .‰˜„ˆ epnÓ ˙Ba‚ÏÂ BÚ·˙Ï ¯eÒ‡»¿»¿¿ƒ¿ƒ∆¿»»¿««∆«¿ƒ

Ó Ï‡BLÂ:¯Ó‡pL ;epnÓ Ú¯t‰Ï „È˙Ú - epn ¿≈ƒ∆»ƒ¿ƒ»«ƒ∆∆∆¡«
.ÂÈˆÁÏ Ïk ÏÚ Èz„˜Ùe»«¿ƒ«»…¬»

.áéÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ÌÈÓB˙È ÏÚ ‰˜„ˆ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡≈¿ƒ¿»»«¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿
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miiprקמ zepzn zekld - mirxf xtq - zah 'i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ì‡Â .‰a¯‰ ÔBÓÓ Ì‰Ï LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÈe·L¿ƒ¿««ƒ∆≈»∆»«¿≈¿ƒ
È‡ab .¯zÓ - ÌL Ô‰Ï ÌeOÏ È„k Ì‰ÈÏÚ Ôic‰ ˜Òt»«««»¬≈∆¿≈»»∆≈À»«»≈
˙B˜BÈz‰ ÔÓe ÌÈ„·Ú‰ ÔÓe ÌÈLp‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ ‰˜„¿̂»»¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ«ƒ
‰a¯Ó‰ ˙˜ÊÁL ;‰a¯Ó ¯·„ ‡Ï Ï·‡ ,ËÚeÓ ¯·c»»»¬»…»»¿À∆∆∆¿««¿À∆
?Ô‰lL ËÚeÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÏÊ‚ B‡ ‰·b¿≈»»≈ƒ∆¬≈ƒ¿«»»∆»∆

.Ô˙eiÚÂ ÌÈÏÚa‰ ¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰«…¿ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ»

.âéB˙Èa ÈiÚ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ - B·B¯˜ ‡e‰L ÈÚ»ƒ∆¿≈¿»»»¬ƒ≈≈
¯ÈÚ ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ B¯ÈÚ ÈiÚ .B¯ÈÚ ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¬ƒ≈ƒ¿ƒ«¬ƒ≈ƒ
.Eˆ¯‡a EÈ·‡Ïe EiÚl EÈÁ‡Ï :¯Ó‡pL .˙¯Á‡«∆∆∆∆¡«¿»ƒ«¬ƒ∆¿∆¿…¿¿«¿∆

.ãé¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÂÈÏÚ e˜ÒÙe ‰¯BÁÒa CÏ‰L ÈÓƒ∆»«ƒ¿»»¿»»«¿≈»ƒ
.¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈiÚÏ Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‰˜„ˆ ÌL CÏ‰L∆»«»¿»»¬≈∆≈«¬ƒ≈»»ƒ
,ÔÈ˙B - ‰˜„ˆ Ô‰ÈÏÚ e˜ÒÙe ÌÈa¯ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»«ƒ»¿¬≈∆¿»»¿ƒ
ÈiÚ da ÔÈÒ¯ÙÓe Ô‰nÚ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ÔÈ‡aLÎe¿∆»ƒ¿ƒƒ»ƒ»∆¿«¿¿ƒ»¬ƒ≈
,¯ÈÚ ¯·ÁÏ ‰ezÈ - ¯ÈÚ ¯·Á ÌL LÈ Ì‡Â .Ì¯ÈÚƒ»¿ƒ≈»∆∆ƒƒ¿»¿∆∆ƒ

.BÏ ‰‡¯iL BÓk d˜lÁÓ ‡e‰Â¿¿«¿»¿∆≈»∆

.åèez B‡ ,˙Òk‰ ˙È·Ï ¯Èc ÌÈ˙‡Ó ez :¯ÓB‡‰»≈¿»«ƒƒ»¿≈«¿∆∆¿
‡e‰L ˙Òk‰ ˙È·Ï ezÈ - ˙Òk‰ ˙È·Ï ‰¯Bz ¯ÙÒ≈∆»¿≈«¿∆∆ƒ¿¿≈«¿∆∆∆
.Ô‰ÈLÏ ezÈ - ÌÈLa ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡Â .Ba ÏÈ‚»̄ƒ¿ƒ»»»ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿≈∆
ÈiÚÏ ezÈ - ÌÈiÚÏ ÔÈ¯Èc ÌÈ˙‡Ó ez ¯ÓB‡‰»≈¿»«ƒƒ»ƒ»¬ƒƒƒ¿«¬ƒ≈

.¯ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒ

ה'תשע"ו  טבת י' שלישי יום

ׁ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

.à:¯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
הקריב.3) ולא הפריש והיינו בקרבנות, נדבה "כי 4)לשון

לשלמו". תאחר לא - נדר שאינו 5)תדור פי על שאף

הנתינה  לקיים עבירת יכול והרי ההפרשה. את לפחות יקיים ,
נתן. ולא הפריש ובין הפריש ולא אמר בין יש תאחר" "בל

קיים.6) רשאים.7)שתנאו אינם התנה, שאלמלא

.á?„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

.â¯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.

.ãÈ¯‰' ¯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

.äÈ„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.

.å¯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¿««≈
¯·„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

.æ;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«»»¿«»
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‰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

.çÔÈ‡ - ˙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
לבדק  מקבלין נדבה אין אידך ותניא הימנו, מקבלים הבית

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".

.èÏ‡¯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

.éÌ„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

.àé‡·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
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.

.áéÔ‰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
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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

.âé,˙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,

.ãé‰aLpL „·Ú42Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ ,43Ïa˜Â ˙e„·Ú ÌLÏ ∆∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿¿ƒ≈
Èe·LÂ .‰aLpL Ï‡¯OÈk B˙B‡ ÔÈ„Bt - ˙BˆÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿»
‰ÂˆÓÏ elÙ‡Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÈÓ‰L∆≈ƒ«¬«»ƒ«»«¬ƒ¿ƒ¿»
- Ba ‡ˆBiÎÂ ÒÈÚÎ‰Ï ‰Ï· ÏÎB‡ ‰È‰L ÔB‚k ,˙Á‡««¿∆»»≈¿≈»¿«¿ƒ¿«≈

B˙BcÙÏ ¯eÒ‡44. »ƒ¿

מצוה 42) כך חורין בני לפדות שמצוה "כשם לז: שם
העבדים". את שמל.43)לפדות שהוא 44)לאחר

להרגו. ומצוה אפיקורוס,

.åèÏÈÎ‡‰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
הדין  והוא דווקא. לאו היא במשנה שכסות הרי הפתחים",
ואז  נפשות סכנת שיש באופן היינו ו"להחיות", מזונות

קודם. עומדים 46)האיש ששניהם "בזמן שם: במשנה
זכור. למשכב והאיש לזנות האשה בקלקלה",

.æèÔÈ‡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.

.æéÔÈ‡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 אב 53)מטיפה ות שהרי
נתגיירו. ועבד 54)אבותיו עבד, כשהיה שנשתחרר לפני

יהיה  עבדים עבד כנען, "ארור שנאמר ארור, בכלל הוא
לאחיו".

.çéÔÈÂL 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

ה'תשע"ו  טבת י"א רביעי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
צדקה.1) גבאי מעמידין ישראל בה שיש עיר שבכל יבאר

נגבית  בכמה הקופה לעניים. מעות בו שמחלקים תענית ודין
זה  לפרוש רשאין אם צדקה גבאי ודין מתחלקת. ובכמה
עם  בצדקה מחשבין אם בשוק. מעות הגבאי מצא ואם מזה.
ליתן  אותו כופין יום ל' במדינה שישב מי צדקה. גבאי
מקבל  מי חוב. עליו הן והרי מעות בידו  שהיה מי צדקה.
ותמו  למקום ממקום הולך שהיה מי התמחוי. ומן הקופה מן
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קמג miipr zepzn zekld - mirxf xtq - zah `"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מחייבים  אם וכרמים שדות בתים לו שהיו מי המעות. לו
למכור. אותו

.à„ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ - Ï‡¯OÈ da LiL ¯ÈÚ Ïk2Ì‰Ó »ƒ∆≈»ƒ¿»≈«»ƒ¿«¬ƒ≈∆
ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ,‰˜„ˆ È‡ab3ÌÈÓ‡Â4eÈ‰iL , «»≈¿»»¬»ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ∆ƒ¿

˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ÌÚ‰ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ5ÔÈÁ˜BÏÂ «¬ƒƒ«»»≈∆∆«»¿∆∆«»¿¿ƒ
·eˆw‰ ¯·„Â ÔzÏ Èe‡¯ ‡e‰M ‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»«∆»ƒ≈¿»»«»
,˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ˙BÚn‰ ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Â .ÂÈÏÚ»»¿≈¿«¿ƒ«»≈∆∆«»¿∆∆«»

Â‰Ú·LÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰ ˙BBÊÓ ÈÚÂ ÈÚ ÏÎÏ ÔÈ˙B¿¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ¿»
.‰t˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈À»

וכו'2) הללו דברים עשרה בה שאין עיר "כל יז: סנהדרין
בתוכה". לדור רשאי תלמידֿחכם אין - צדקה של וקופה

שוטרי 3) לרבות "מנין ה: הלכה פ"ד קידושין בירושלמי
וכו' המיוחסין) מן אלא יהיו שלא =) צדקה וגבאי הרבים
שתמניהו  כל מלך, עליך תשים אחיך מקרב תלמודֿלומר
מלך). פני (אור שבאחיך" הברורין מן אלא יהא לא עליך,

צדקה,4) של לארנקי פרוטה אדם יתן "לא י: בתרא בבא
פירוש: - תרדיון" בן חנינא כרבי עליה ממונה אלאֿאםֿכן
ח). הלכה פ"י ולהלן אלא, ד"ה שם (תוספות כמותו נאמן

ח:5) שם

.áÏkÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÔÈÁ˜BlL ÔÈ‡ab ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÎÂ¿≈«¬ƒƒ«»ƒ∆¿ƒ¿»»ƒ»
ÈnÓ ˙BÚÓ B‡ ˙B¯t B‡ ÏÎ‡Ó ÈÈÓe ˙t ¯ˆÁÂ ¯ˆÁ»≈¿»≈«ƒ≈«¬»≈»ƒƒ
ÔÈa ·¯ÚÏ Èe·b‰ ˙‡ ÔÈ˜lÁÓe ,‰ÚL ÈÙÏ ·c˙nL∆ƒ¿«≈¿ƒ»»¿«¿ƒ∆«»»∆∆≈
e‰ÊÂ .BÓBÈ ˙Ò¯t epnÓ ÈÚ ÏÎÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈiÚ‰»¬ƒƒ¿¿ƒ¿»»ƒƒ∆«¿»«¿∆

ÈeÁÓz ‡¯˜p‰6. «ƒ¿»«¿

שם.6)

.âiÓ Ï‰˜a eÚÓL ‡ÏÂ eÈ‡¯ ‡Ï ÌÏBÚÓÏ‡¯O ≈»…»ƒ¿…»«¿¿»»ƒƒ¿»≈
LÈ - ÈeÁÓz Ï·‡ ;‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L∆≈»∆À»∆¿»»¬»«¿≈
Ba e‚‰ ‡lL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ,Ba e‚‰pL ˙BÓB˜Ó7. ¿∆»¬¿≈¿∆…»¬

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰tw‰ È‡a‚ eÈ‰iL ,ÌBi‰ ËeLt‰ ‚‰n‰Â¿«ƒ¿»«»«∆ƒ¿«»≈«À»«¬ƒƒ
˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ÔÈ˜lÁÓe ÌBÈ ÏÎa8. ¿»¿«¿ƒ≈∆∆«»¿∆∆«»

צדקה 7) של קופה בה שאין שעיר שם, בסנהדרין נראה כן
(אור  "תמחוי" גם מנו ולא בתוכה, לדור לתלמידֿחכם אסור
להלן  ועיין הרדב"ז). בדברי בסמוך להלן וראה מלך, פני

יב. קופה,8)הלכה תמחוי לעשות העיר בני רשאים שהרי
(רדב"ז). ז הלכה להלן כמבואר

.ã˙ÈÚz ÏÎÂ .ÌÈiÚÏ ˙BBÊÓ ÌÈ˜lÁÓ ˙BiÚza9 ««¬ƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒƒ¿»«¬ƒ
È¯‰ - ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ e˜lÁ ‡ÏÂ eÏÂ ÌÚ‰ eÏÎ‡L∆»¿»»¿»¿…ƒ¿¿»»»¬ƒƒ¬≈

ÌÈÓ„ ÈÎÙBLk el‡10˜„ˆ :‰Ïawa ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ , ≈¿¿≈»ƒ«¬≈∆∆¡«««»»∆∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÁv¯Ó ‰zÚÂ ,da ÔÈÏÈ»ƒ»¿«»¿«¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

˙t‰ Ô‰Ï e˙ ‡lLa11Ì‰a ÌÈÏÎB‡L ˙B¯t‰Â ¿∆…»¿»∆««¿«≈∆¿ƒ»∆
ÌÈ·ÚÂ ÌÈ¯Óz ÔB‚k ,˙t‰12˙BÚn‰ e¯Á‡ Ì‡ Ï·‡ ; ««¿¿»ƒ«¬»ƒ¬»ƒ≈¬«»

ÌÈhÁ‰ B‡13.ÌÈÓ„ ÈÎÙBLk ÔÈ‡ - «ƒƒ≈»¿¿≈»ƒ

לה.9) נשענו 10)סנהדרין שהרי רעבים, העניים שנמצאו
שם). (רש"י כך דברים 12)שם.11)על שהם שם.

דברים  הכינו ולא העניים, סמכו ועליהם לסעודה המוכנים

לסעודתם 13)אחרים. העניים סמכו לא זה שעל שם.
התענית. אחרי

.äÌÈLa ‡l‡ ˙Èa‚ dÈ‡ ‰tw‰14ÌÈOBÚ ÔÈ‡L , «À»≈»ƒ¿≈∆»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ
¯zÓe .ÌÈMÓ ˙BÁt ÔBÓÓa ¯eav‰ ÏÚ ‰¯¯O¿»»««ƒ¿»»ƒ¿«ƒÀ»

ÔÈÓ‡‰Ï15˙˜ÏÁ dÈ‡Â .‰t˜ ÏL ˙BÚn‰ „Á‡Ï ¿«¬ƒ¿∆»«»∆À»¿≈»∆¡∆∆
‰LÏLa ‡l‡16ÌÈ˙BpL ,˙BBÓÓ ÈÈ„k ‡È‰L ÈtÓ , ∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ≈»∆¿ƒ

Ï B¯BÒÁÓ Èc „Á‡ ÏÎÏ‰a‚ ÈeÁÓz‰Â .˙aL ¿»∆»≈«¿¿«»¿««¿ƒ¿∆
·eˆ˜ ¯·„ BÈ‡L ,‰LÏLa17.‰LÏLa ˜lÁ˙Óe , ƒ¿»∆≈»»»ƒ¿«≈ƒ¿»

ידוע 14) שהיה לפי שלשה, צריכה ואינה שם. בתרא בבא
שם). (תוספות דין כאן ואין ליתן, אחד כל שעל סכום כמה

בבר 17)שם.16)שם.15) הוא "תמחוי כן שם: ייתא
שוים", וחלוקה שגבויה בשלשה, ומתחלקת בשלשה נגבית

שם. התוספות שם.18)וכפירוש

.åÈeÁÓz‰18˙aL ·¯ÚÓ - ‰tw‰Â ,ÌBÈ ÏÎa ‰a‚ ««¿ƒ¿∆¿»¿«À»≈∆∆«»
ÈiÚÏ ‰tw‰Â ,ÌÏBÚ ÈiÚÏ - ÈeÁÓz‰Â .˙aL ·¯ÚÏ¿∆∆«»¿««¿«¬ƒ≈»¿«À»«¬ƒ≈

.„·Ïa ¯ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒƒ¿«

.æ¯ÈÚ‰ Èa ÔÈ‡M¯19ÈeÁÓ˙Â ,ÈeÁÓz ‰t˜ ˙BOÚÏ «»ƒ¿≈»ƒ«¬À»«¿¿«¿
¯eaˆ ÈÎ¯vÓ eˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ Ô˙BpLÏe ,‰t˜20Û‡Â , À»¿«»¿»«∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«

‰È‰ Ì‡Â .e·bL ‰ÚLa Ôk e˙‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿≈¿»»∆»¿ƒ»»
‰È„na21BzÚc ÏÚ ÔÈ·Bb Ïk‰L ,ÏB„b ÌÎÁ22‡e‰Â «¿ƒ»»»»∆«…ƒ««¿¿

È‡M¯ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ÌÈiÚÏ ˜lÁÈ¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆¬≈∆««
.¯eaˆ ÈÎ¯vÓ BÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÏÎÏ Ô˙BpLÏ¿«»¿»«∆≈»∆ƒ»¿≈ƒ

ד"ה 20)שם.19) שם (בתוספות תם רבינו לדעת
הרשות. לדבר אפילו לשנות העיר לבני מותר ולשנותה)

יב).21) הלכה להלן וראה ב: מגילה ועיין בעיר, (כלומר,
אשי.22) רב של מעשה ט. בתרא בבא

.çL¯ÙÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ‰˜„ˆ È‡ab23,˜eMa ‰fÓ ‰Ê «»≈¿»»≈«»ƒƒ¿∆ƒ∆«
˙eÁÏ L¯Bt ‰ÊÂ ¯ÚMÏ L¯Bt ‰Ê ‰È‰iL È„k ‡l‡∆»¿≈∆ƒ¿∆∆≈«««¿∆≈«¬

ÔÈ·B‚Â24. ¿ƒ

(רש"י 23) לגנוב דעתו יחידי, הגובה זה יאמרו שלא ח: שם
(שם).24)שם). כאחד שניהם שייראו ובלבד

.è˜eMa ˙BÚÓ È‡ab‰ ‡ˆÓ25CB˙Ï ÌzÈ ‡Ï - »»«««»«…ƒ¿≈¿
BÒÈk26B˙È·Ï ÚÈbiLÎe ,‰˜„ˆ ÏL È˜¯‡ CB˙Ï ‡l‡ , ƒ∆»¿«¿»ƒ∆¿»»¿∆«ƒ«¿≈

.ÌÏhÈƒ¿≈

שם.25) הוא 26)גמרא צדקה של מעות יאמרו: שלא
שם). (רש"י גונב

.é‰LB È‡ab‰ ‰È‰27- ˜eMa BÚ¯Ùe ,‰Ó B¯·Áa »»«««∆«¬≈»∆¿»«
BÒÈk CB˙Ï ÌzÈ ‡Ï28,‰˜„ˆ ÏL È˜¯‡ CB˙Ï ‡l‡ , …ƒ¿≈¿ƒ∆»¿«¿»ƒ∆¿»»

ÌÈL ‰tw‰ ˙BÚÓ ‰ÓÈ ‡ÏÂ .ÌÏhÈ B˙È·Ï ÚÈbiLÎe¿∆«ƒ«¿≈ƒ¿≈¿…ƒ¿∆¿«À»¿«ƒ
ÌÈL29„LÁ‰ ÈtÓ ,„Á‡ „Á‡ ‡l‡ ,30:¯Ó‡pL ; ¿«ƒ∆»∆»∆»ƒ¿≈«¬»∆∆¡«

Ï‡¯OiÓe ÈÈÓ Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â31. ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈¿»ƒƒ¿»≈

שם.27) כנ"ל.28)גמרא חדש, שם.29)משום
אחת 30) אלא מונה ואינו נוטל, הוא שתים יאמרו: שלא
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שם). שלמעלה.31)(רש"י מה לכל מוסב זה כי יתכן

.àé˜lÁÏ ÌÈiÚ Ì‰Ï ÔÈ‡L ‰˜„ˆ È‡ab32ÔÈÙ¯ˆÓ - «»≈¿»»∆≈»∆¬ƒƒ¿«≈¿»¿ƒ
ÔÈ¯Èc ˙BÚn‰33ÔÓˆÚÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï34È‡ab . «»ƒ»ƒ«¬≈ƒ¬»…¿«¿»«»≈

ÈeÁÓz35,ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ¯ÎBÓ - ˜lÁÏ ÌÈiÚ Ì‰Ï ÔÈ‡L «¿∆≈»∆¬ƒƒ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
‰˜„ˆa ÌÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â .ÌÓˆÚÏ ÌÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â36ÌÚ ¿≈¿ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒƒ¿»»ƒ

ÏÂ ,‰˜„ˆ È‡abC‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈ¯aÊb‰ ÌÚ Lc˜‰· ‡ «»≈¿»»¿…«∆¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆∆¡««
Ì‰ ‰eÓ‡· Èk ,Ì„È ÏÚ Ôzp‰ ÛÒk‰ Ìz‡ ·LÁÈ ‡Ï…≈»≈ƒ»«∆∆«ƒ»«»»ƒ∆¡»≈

.ÌÈOÚ…ƒ

שם.32) לדינרים,33)גמרא הקטנות המעות פורטים
ד. הלכה פ"ח למעלה וראה יותר. גדולים פן 34)שהם

בזול. שפורטים שם.35)יחשדום בתרא שם 36)בבא
מהכספים  דיןֿוחשבון מהם מבקשים אין כלומר, ט.

שחילקו.

.áé‰È„na ·LiL ÈÓ37B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌBÈ ÌÈLÏL ƒ∆»««¿ƒ»¿ƒƒ
‰LÏL ÌL ·LÈ .‰È„n‰ Èa ÌÚ ‰twÏ ‰˜„ˆ ÔzÏƒ≈¿»»«À»ƒ¿≈«¿ƒ»»«»¿»
‰ML ÌL ·LÈ .ÈeÁÓz‰ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌÈL„Á√»ƒƒƒ≈««¿»«»ƒ»
ÌÈqÎnL ˙eÒka ‰˜„ˆ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌÈL„Á√»ƒƒƒ≈¿»»«¿∆¿«ƒ

¯ÈÚ‰ ÈiÚ da38ÔÈÙBk - ÌÈL„Á ‰ÚLz ÌL ·LÈ . »¬ƒ≈»ƒ»«»ƒ¿»√»ƒƒ
,ÌÈiÚ‰ ˙‡ da ÔÈ¯·BwL ‰¯e·wÏ ‰˜„ˆ ÔzÏ B˙B‡ƒ≈¿»»«¿»∆¿ƒ»∆»¬ƒƒ

.‰¯e·˜ ÈÎ¯ˆ Ïk Ì‰Ï ÔÈOBÚÂ¿ƒ»∆»»¿≈¿»

פריז 37) וכתבֿיד מינכן כתבֿיב לפי ח. שם הוא כן
הביא  וכן לתמחוי", חדשים שלשה לקופה, יום "שלשים
בגמרא  ספרים שני בשם ברדב"ז) (ראה יז שורש מהרי"ק
פאה  בתוספתא הוא וכן רמ"ה. וביד ברי"ף הוא  וכן שם.
בשלשים  שדי קופה, לענין (82 75 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד
והטעם  ד. הלכה פ"א בתרא בבא בירושלמי והובאה יום,
לך  שאין התמחוי, מן יותר מוכרחת שהקופה מפני בזה
ראה  בתמחוי. נהגו שלא מקומות ויש קופה, בו שאין מקום

ו). הלכה למעלה משנה (כסף ג הלכה [גם 38)למעלה
למעלה  וראה הך. היינו כי בעיר, וסיים במדינה פתח כאן

ז]. הלכה

.âé˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ BÏ LiL ÈÓ39ÏhÏ BÏ ¯eÒ‡ - ƒ∆≈¿¿≈¿À»ƒ…
ÈeÁÓz‰ ÔÓ40- ˙BcÚÒ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔBÊÓ BÏ eÈ‰ . ƒ««¿»¿«¿«∆¿≈¿À

‰tw‰ ÔÓ ÏhÈ ‡Ï41ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ eÈ‰ .42ÏÚ Û‡ , …ƒ…ƒ«À»»»«ƒ««
ÌÈMÓÁ BÏ LiL B‡] ,Ì‰a Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L Ètƒ∆≈≈¿≈»∆∆≈¬ƒƒ

[Ì‰a Ô˙BÂ ‡OBÂ ÊeÊ43Ë˜Ï ÏhÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¿≈¿≈»∆¬≈∆…ƒ…∆∆
,¯Èc ¯ÒÁ ÌÈ˙‡Ó BÏ eÈ‰ .ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎLƒ¿»≈»«¿«»ƒ»»«ƒ»≈ƒ»

ÛÏ‡ elÙ‡44ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡k BÏ ÔÈ˙B45. ¬ƒ∆∆¿ƒ¿∆»¬≈∆À»ƒ«
B„Èa eÈ‰46·BÁ ÂÈÏÚ Ô‰ È¯‰Â ˙BÚÓ47eÈ‰L B‡ »¿»»«¬≈≈»»∆»

BzL‡ ˙a˙ÎÏ ÌÈkLÓÓ48.ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿À¿»ƒƒ¿À«ƒ¿¬≈∆À»ƒ«

ז.39) משנה ח פרק הוא 40)פאה סעודות ושתי הואיל
יום  בכל שיחלקו התמחוי מן יקח לא אחד, ליום מאכל

המשניות). שלש 41)(פירוש שיש שבוע, בכל שיקבצו
סעודות  שתי הנשארים, בימים עשרה ואחת בשבת, סעודות
סעודה  שבת ערב מלבד בלילה, ואחת ביום אחת יום, בכל
בשביל  אליה יצטרך לא מוצאיֿשבת וסעודת ביום, אחת
של  סעודות שלש השלמת והוא השבת, יום במנחה שאכל

המשניות). (פירוש ח.42)שבת משנה נוסף 43)שם
שם  ואמרו ט. במשנה שם והוא אחרים, ספרים לפי
(חסר  מאתים מן טובים (ריוח) העושים שחמשים בירושלמי

עושים. שאינם  שבעת 45)שם.44)פרוטה) כיון
זוז. מאתים לו אין שם.46)הנתינה שהוא 47)משנה

אמר  בכתובה ורק ממושכנים, שאינם ומשמע לאחרים, חייב
לבעל  ממושכנים "היו אמרו: שם במשנה ואילו ממושכנים.
שאפילו  הרי יטול", זה הרי אשתו, לכתובת או חובו
דברי  [אבל עיון. וצריך ממושכנים. שיהיו צריך בבעלֿחוב
בעלֿחוב  שדין פו. בכתובות הסוגיא יסוד על בנויים רבינו
וראה  מקרקע, כתובתה לגבות האשה ודין ממעות, לגבות
רק  ממושכנים כתב ולפיכך ד, הלכה אישות מהלכות בפי"ז

בחוב]. ולא רק 48)באשה שתגבה אפותיקי, אותם שעשה
ג). ס"ק רנג סימן ביו"ד (ט"ז מהם

.ãéBÏ eÈ‰ elÙ‡ ,˙Èa ÈÏÎe ¯ˆÁ BÏ LÈÂ CÈ¯vL ÈÚ»ƒ∆»ƒ¿≈»≈¿≈«ƒ¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk49˙‡ ¯kÓÏ ¿≈∆∆¿≈»»≈¿«¿ƒƒ¿…∆

ÔzÏ ‰ÂˆÓe ,ÁwÏ ¯zÓ ‡l‡ ,BLÈÓLz ÈÏk ˙‡Â B˙Èa≈¿∆¿≈«¿ƒ∆»À»ƒ«ƒ¿»ƒ≈
BÏ50‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÈÏÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .51 «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ»¿ƒ»

ÛÒÎ ÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚvÓe LeaÏÓe«¿«»¿«≈»∆¬»ƒ»¿≈∆∆
˙„¯‚Ó ÔB‚k ·‰Ê ÈÏÎe52ÈÏÚ B‡53- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈»»¿«¿∆∆¡ƒ¿«≈»∆

˙eÁt Á˜BÏÂ Ô¯ÎBÓÔ‰Ó54ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .55? ¿»¿≈«»≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÚ‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ÚÈbiL Ì„˜56‰·bL ¯Á‡ Ï·‡ ; …∆∆«ƒ«ƒ¿ƒ»»¬»««∆»»

‰˜„v‰57ÌÈ¯Á‡ ÁwÏÂ ÂÈÏk ¯kÓÏ B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ - «¿»»¿«¿ƒƒ¿…≈»¿ƒ«¬≈ƒ
.ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ì‰Ó ÔÈ˙eÁt¿ƒ≈∆¿««»ƒ…

ח.49) משנה שם לו,50)פאה אין אם אדרבה, שהרי
(למעלה  תשמישו כלי וכל מטה לו ומציעין בית לו שוכרין

גֿד). הלכות שכיון 51)פ"ז מהם, נהנה שהגוף דברים
מהם, לפחותים להסתגל יכול אינו חשובים, בכלים שנתרגל

סח.). (כתובת עליו מאוסים בה 52)והם שמגרדים
מאוסה. פשוטה שמגרדת לומר שייך לא שבזה במרחץ,

מיאוס.53) טענת אין בו ואף חיטים. בו שם.54)לכתוש
פפא.55) רב לדעת מן 56)שם, מתפרנס הוא אלא

כליו  למכור אותו מחייבין אין אז הגבאי, מיד ולא היחידים
יטול. שבא 57)אלא צדקה של מקופה שמתפרנס כלומר,

שם. הרי"ף פירש וכן גבאי. לידי

.åè¯ÈÚÏ Cl‰Ó ‰È‰L ˙Èa‰ ÏÚa58˙BÚn‰ BÏ en˙Â ««««ƒ∆»»¿«≈¿ƒ¿««»
ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡i ‰Ó ‰zÚ BÏ ÔÈ‡Â C¯ca«∆∆¿≈«»«…«¬≈∆À»ƒ«
.‰˜„v‰ ÔÓ ˙B‰ÏÂ ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ¿≈»ƒ«¿»»

ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - B˙È·Ï ÚÈbiLÎÏÂ59‰È‰ ÈÚ È¯‰L , ¿ƒ¿∆«ƒ«¿≈≈«»¿«≈∆¬≈»ƒ»»
,¯ÈLÚ‰L ÈÚÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .‰ÚL d˙B‡a¿»»»»¿»∆∆¿»ƒ∆∆¡ƒ

.ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»¿«≈

ד.58) משנה פ"ה כחכמים.59)פאה שם,

.æèBÏ eÈ‰L ÈÓ60ÌÈza61ÌÈÓ¯Îe ˙B„O62Ì‡Â , ƒ∆»»ƒ»¿»ƒ¿ƒ
Ô¯ÎBÓ63ÏBÊa Ô¯ÎBÓ ÌÈÓLb‰ ÈÓÈa64„Ú ÔÁÈp‰ Ì‡Â , ¿»ƒ≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒƒƒ»«

Ô‰ÈÂLa Ô¯ÎBÓ ‰nÁ‰ ˙BÓÈ65B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¿««»¿»¿»≈∆≈¿«¿ƒ
¯kÓÏ66ÈˆÁ „Ú ÈÚ ¯OÚÓ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡l‡ , ƒ¿…∆»«¬ƒƒ«¿«»ƒ«¬ƒ
Ô‰ÈÓ„67.‰¯ÈÎÓ ÔÓÊa ‡lL ¯kÓÈÂ BÓˆÚ ˜Á„È ‡ÏÂ , ¿≈∆¿…ƒ¿…«¿¿ƒ¿…∆…ƒ¿«¿ƒ»
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(60 ֿ (כסף שם הרי"ף דעת לפי ז. קמא בבבא ברייתא
אותו 61)משנה). מחייבים אין שהרי בהם, דר שאינו

למעלה  ראה ח, משנה פ"ח בפאה כמפורש ביתו. למכור
שהיו). מי ד"ה שם קמא בבא (תוספות יד הלכה

בגמרא 62) מוכח שכן להלן, ראה זוז, ממאתיים יותר ושוים
להלכה  זו הלכה רבינו הסמיך ולכן הרי"ף, נוסחת לפי שם,
כאן  שגם לפי וכו'", מהלך שהיה הבית "בעל הקודמת

(רדב"ז). שעה באותה עני שהוא בעשיר כדעת 63)מדובר
ז:). (שם בחורף 64)רבה לזרעם הקונה יספיק שלא לפי

שם). (רש"י ולזרוע 65)זה לחרוש להספיק שיכול לפי
(שם). החורף כלומר,67)ולהפסיד.66)בתחילת

אם  שאף נכסיו, של השיווי חצי עד עני מעשר לו נותנים
השלימו  שהרי כלום, מפסיד אינו המחיר בחצי נכסיו ימכור
אבל  המחיר, בחצי לפעמים מוכר אדם שכן עני, במעשר לו
לו  שנותנים מפרשים יש הרי"ף ובדעת מזה. בפחות לא

נכס  למכור שיוכל הזמן עד ושווי, מדה בלי עני יו מעשר
המחיר. בחצי

.æé‡ˆBÓ BÈ‡ ‡e‰Â ,¯˜Èa ÔÈÁ˜BÏ Ì„‡‰ ¯‡L eÈ‰»¿»»»»¿ƒ¿…∆¿≈≈
- „e¯ËÂ ˜eÁ„ ‡e‰L ÈtÓ ÏBÊa ‡l‡ epnÓ ÁwiL∆ƒ«ƒ∆∆»¿ƒ¿≈∆»¿»

¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡68ÈÚ ¯OÚÓ ÏÎB‡ ‡l‡ , ≈¿«¿ƒƒ¿…∆»≈«¿«»ƒ
˜eÁ„ BÈ‡L Ïk‰ eÚ„ÈÂ ‰ÂLa ¯kÓiL „Ú CÏB‰Â¿≈«∆ƒ¿…¿»∆¿≈¿«…∆≈»

.¯kÓÏƒ¿…

עלמא,68) דכולי ארעתא דזול "אי שם: הרי"ף כנוסחת
ליה  ליספו לא נמי פורתא אפילו בהדייהו, זולא נמי ודיליה

זוז), ממאתים יותר בששווים שמדובר דאייקור (הר ואלא
זלא  אזוזי ונפיק דעייל איידי ודיליה עלמא, דכולי ארעתא
את  רבינו והשמיט לה". ליספו נמי טובא אפילו ארעיה,
הוא, שפשוט לפי - השדות שהוזלו באופן הראשונה, הבבא

(כסףֿמשנה). עני מעשר נוטל שאינו

.çéBÏ e·bL ÈÚ69e¯È˙B‰Â B¯BÒÁÓ ÌÈÏL‰Ï È„k »ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ
ÌÈiÚ ¯˙BÓ .BlL ¯˙Bn‰ È¯‰ - CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ««∆»ƒ¬≈«»∆«¬ƒƒ
- Èe·L ¯˙BÓ .ÌÈÈe·LÏ - ÌÈÈe·L ¯˙BÓ .ÌÈiÚÏ -«¬ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»

ÌÈ˙Ó ¯˙BÓ .Èe·L B˙B‡Ï70ÌÈ˙ÓÏ -71˙n‰ ¯˙BÓ .72 ¿»«≈ƒ¿≈ƒ««≈
ÂÈL¯BÈÏ -73. ¿¿»

ה.69) משנה פ"ב סתם 70)שקלים מת לצורך שגבו
אחרים.71)והותירו. קבורת 72)לקבורת לצורך גבו

והותירו. זה תנאֿקמא.73)מת כדעת שם, משנה

.èé‰Ëe¯t Ô˙pL ÈÚ74- ‰twÏ ‰Ëe¯t B‡ ÈeÁÓzÏ »ƒ∆»«¿»««¿¿»«À»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â ;epnÓ ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆¿ƒ…»«≈¿«¿ƒ

ÔzÏ75˙‡ Ô‰Ï ¯ÈÊÁ‰Â ÌÈL„Á ÌÈ„‚a BÏ e˙ . ƒ≈»¿¿»ƒ¬»ƒ¿∆¡ƒ»∆∆
ÔÈ˜ÁM‰76‡Ï Ì‡Â ;epnÓ ÔÈÏa˜Ó -ÔÈ‡ - Ô˙ «¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ…»«≈

.ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ≈

פ"ד.74) פאה (פ"ז 75)תוספתא למעלה שאמרנו שמה
ליתן  חייב הצדקה מן המתפרנס עני שאפילו ה), הלכה
לו, אין אם אבל פרנסתו. כדי לו כשיש אלא זה  אין צדקה,

יא). ס"ק רנג סימן יו"ד (ש"ך ליתן חייב הבגדים 76)אינו
שנשחקו. הישנים

ה'תשע"ו  טבת י"ב חמישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מכל 1) יותר הצדקה במצות להזהר אנו שחייבין יבאר

בסבר  הנותנה או הצדקה מן עיניו המעלים ודין המצות.
למעלה  זו בצדקה מעלות שמונה שיש יבאר רעות. פנים
שאינו  ומי לבריות. יצטרך ואל עצמו האדם ושידחק מזו.

העם. את ומרמה ליטול צריך

.à˙BˆÓ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰˜„ˆ ˙ÂˆÓa ¯‰f‰Ï e‡ ÔÈ·iÁ«»ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿»»≈ƒ»ƒ¿
;eÈ·‡ Ì‰¯·‡ Ú¯Ê ˜ÈcˆÏ ÔÓÈÒ ‰˜„v‰L .‰OÚ¬≈∆«¿»»ƒ»¿«ƒ∆««¿»»»ƒ
ÂÈa ˙‡ ‰eˆÈ ¯L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆∆»»
˙Ó‡‰ ˙„Â ÔBk˙Ó Ï‡¯OÈ ‡qk ÔÈ‡Â .‰˜„ˆ ˙BOÚÏ«¬¿»»¿≈ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈¿«»¡∆
ÔÈ‡Â .ÈBkz ‰˜„ˆa :¯Ó‡pL ;‰˜„ˆa ‡l‡ ˙„ÓBÚ∆∆∆»ƒ¿»»∆∆¡«ƒ¿»»ƒ»ƒ¿≈
ËtLÓa ÔBiˆ :¯Ó‡pL ;‰˜„ˆa ‡l‡ ÔÈÏ‡‚ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»»∆∆¡«ƒ¿ƒ¿»

.‰˜„ˆa ‰È·LÂ ,‰„tzƒ»∆¿»∆»ƒ¿»»

.áÚ¯ ¯·c ÔÈ‡Â ,‰˜„v‰ ÔÓ ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈»»«¬ƒƒ«¿»»¿≈»»«
‰È‰Â :¯Ó‡pL ;‰˜„v‰ ÏÈ·La ÏÏ‚ ˜f‰ ‡ÏÂ¿…∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»»∆∆¡«¿»»
;ÂÈÏÚ ÔÈÓÁ¯Ó - ÌÁ¯Ó‰ Ïk .ÌBÏL ‰˜„v‰ ‰OÚÓ«¬≈«¿»»»»«¿«≈¿«¬ƒ»»
ÈÓ ÏÎÂ .Ea¯‰Â EÓÁ¯Â ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆¿»ƒ
ÔÈ‡L ;BÒÁÈÏ LeÁÏ LÈ - ÌÁ¯Ó BÈ‡Â È¯ÊÎ‡ ‡e‰L∆«¿»ƒ¿≈¿«≈≈»¿«¬∆≈
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ‡l‡ ‰ÈeˆÓ ˙ei¯ÊÎ‡‰»«¿¿ƒ¿»∆»¿¿≈»ƒ«»
Ï‡¯OÈ ÏÎÂ .eÓÁ¯È ‡ÏÂ ‰n‰ È¯ÊÎ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»ƒ≈»¿…¿«≈¿»ƒ¿»≈
Ìz‡ ÌÈa :¯Ó‡pL ,Ì‰ ÌÈÁ‡k - Ì‰ÈÏÚ ‰ÂÏp‰Â¿«ƒ¿∆¬≈∆¿«ƒ≈∆∆¡«»ƒ«∆
ÈÓ - Á‡‰ ÏÚ Á‡‰ ÌÁ¯È ‡Ï Ì‡Â ;ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÈÏ«»¡…≈∆¿ƒ…¿«≈»»«»»ƒ
?Ô‰ÈÈÚ ÔÈ‡OB Ï‡¯OÈ ÈiÚ ÈÓÏe ?ÂÈÏÚ ÌÁ¯È¿«≈»»¿ƒ¬ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ≈≈∆
ÔÈÙ„B¯Â Ô˙B‡ ÔÈ‡BOL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ‰«¿¿≈»ƒ«»∆¿ƒ»¿¿ƒ
.Ô‰ÈÁ‡Ï ‡l‡ ˙BÈeÏz Ô‰ÈÈÚ ÔÈ‡ ‡‰ !?Ô‰È¯Á‡«¬≈∆»≈≈≈∆¿∆»«¬≈∆

.â‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚn‰ Ïk»««¿ƒ≈»ƒ«¿»»¬≈∆ƒ¿»
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ‡¯˜pL BÓk ,ÏÚiÏa¿ƒ««¿∆ƒ¿»≈¬«»ƒ«»

‡e‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú·e .ÏÚiÏaÌÈL‡ e‡ˆÈ :¯ÓB‡ ¿ƒ«««¬«»ƒ≈»¿¬»ƒ
:¯ÓB‡ ‡e‰ ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚÓ·e ;ÏÚiÏ· Èa¿≈¿ƒ««¿«¿ƒ≈»ƒ«¿»»≈
‡¯˜Â .ÏÚiÏ· E··Ï ÌÚ ¯·„ ‰È‰È Ôt EÏ ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆ƒ¿∆»»ƒ¿»¿¿ƒ««¿ƒ¿»
,‡ËBÁ ‡¯˜Â .È¯ÊÎ‡ ÌÈÚL¯ ÈÓÁ¯Â :¯Ó‡pL ,ÚL»̄»∆∆¡«¿«¬≈¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»≈
LB„w‰Â .‡ËÁ E· ‰È‰Â ÈÈ Ï‡ EÈÏÚ ‡¯˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»»∆∆¿»¿»»¿≈¿¿«»
˙ÚÂL :¯Ó‡pL ,ÌÈiÚ ˙ÚÂLÏ ·B¯˜ ‡e‰ Ce¯a»»¿«¿«¬ƒƒ∆∆¡««¿«
,Ì˙˜Úˆa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .ÚÓL˙ ‰z‡ ÌÈiÚ¬ƒƒ«»ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«¬»»
˜ÚˆÈ Èk ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;Ì‰Ï ‰˙e¯k ˙È¯a È¯‰L∆¬≈¿ƒ¿»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿«

.È‡ ÔepÁ Èk ÈzÚÓLÂ ÈÏ‡≈«¿»«¿ƒƒ«»ƒ

.ãÂÈÙe ˙BÚ¯ ÌÈt ¯·Òa ÈÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ Ïk»«≈¿»»¿»ƒ¿≈∆»ƒ»»»
„a‡ - ÌÈ·e‰Ê ÛÏ‡ BÏ Ô˙ elÙ‡ ,Ú˜¯wa ˙BLe·k¿««¿«¬ƒ»«∆∆¿ƒƒ≈
˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa BÏ Ô˙B ‡l‡ ;d„ÈÒÙ‰Â B˙eÎÊ¿¿ƒ¿ƒ»∆»≈¿≈∆»ƒ»
‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL ,B˙¯ˆ ÏÚ BnÚ ÔB‡˙Óe .‰ÁÓO·e¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«»»∆∆¡«ƒ…
BÏ ¯a„Óe .ÔBÈ·‡Ï ÈLÙ ‰Ó‚Ú ,ÌBÈ ‰L˜Ï È˙ÈÎ·»ƒƒƒ¿≈»¿»«¿ƒ»∆¿¿«≈
.Ô¯‡ ‰ÓÏ‡ ·ÏÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÓeÁÂ ÌÈeÁz È¯·„ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒƒ∆∆¡«¿≈«¿»»«¿ƒ
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miiprקמו zepzn zekld - mirxf xtq - zah a"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.äe‰Òit - BÏ ÔzÏ ÌeÏk E„Èa ÔÈ‡Â EnÓ ÈÚ‰ Ï‡L»«∆»ƒƒ¿¿≈¿»¿¿ƒ≈«¿≈
ÂÈÏÚ BÏB˜ dÈa‚‰Ï B‡ ÈÚa ¯Ú‚Ï ¯eÒ‡Â .ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ¿»ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«»»
:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .‡k„Â ¯aL BalL ÈtÓ ,‰˜Úˆaƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»¿ƒ¿»«¬≈≈
˙BÈÁ‰Ï :¯ÓB‡Â .‰Ê·˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰k„Â ¯aL ·Ï≈ƒ¿»¿ƒ¿∆¡…ƒ…ƒ¿∆¿≈¿«¬
ÈÓÏ ÈB‡Â .ÌÈ‡k„ ·Ï ˙BÈÁ‰Ïe ÌÈÏÙL Áe¯«¿»ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
ÔÈa ·‡k BÏ ‰È‰È ‡l‡ .BÏ ÈB‡ ,ÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÎ‰L∆ƒ¿ƒ∆∆»ƒ∆»ƒ¿∆¿»≈
.ÌÈBÈ·‡Ï ÈÎ‡ ·‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·„a ÔÈa ÌÈÓÁ¯a¿«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«»»…ƒ»∆¿ƒ

.åB¯ÎO - Ô˙B‡ ‰OÚÓe ‰˜„ˆ ÔzÏ ÌÈ¯Á‡ ‰ÙBk‰«∆¬≈ƒƒ≈¿»»¿«∆»¿»
‰˜„v‰ ‰OÚÓ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;Ô˙Bp‰ ¯ÎOÓ ÏB„‚»ƒ¿««≈∆∆¡«¿»»«¬≈«¿»»
:¯ÓB‡ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰˜„ˆ È‡ab ÏÚÂ .ÌBÏL»¿««»≈¿»»¿«≈»∆≈

.ÌÈ·ÎBkk ÌÈa¯‰ È˜ÈcˆÓe«¿ƒ≈»«ƒ«»ƒ

.æ‰ÏÚÓ :BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ‰˜„ˆa LÈ ˙BÏÚÓ ‰ÓL¿…∆«¬≈ƒ¿»»¿«¿»ƒ«¬»
Án‰ ‰Ê - ‰pnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÏB„‚„Èa ˜ÈÊ ¿»∆≈¿«¿»ƒ∆»∆««¬ƒ¿«

‰OBÚ B‡ ,‰‡ÂÏ‰ B‡ ‰zÓ BÏ Ô˙BÂ CnL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»¿≈«»»«¿»»∆
˙‡ ˜fÁÏ È„k ,‰Î‡ÏÓ BÏ ‡ÈˆÓÓ B‡ ,˙eÙzL BnÚƒÀ»«¿ƒ¿»»¿≈¿«≈∆
:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ï‡LÏ ˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈ ‡lL „Ú B„È»«∆…ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿…¿«∆∆¡«
Ba ˜ÊÁ‰ :¯ÓBÏk .CnÚ ÈÁÂ ·LB˙Â ¯b ,Ba z˜ÊÁ‰Â¿∆¡«¿»≈¿»»«ƒ»¿««¬≈

.C¯ËˆÈÂ ÏtÈ ‡lL „Ú«∆…ƒ…¿ƒ¿»≈

.çÈÓÏ Ú„È ‡ÏÂ ,ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆«≈¿»»«¬ƒƒ¿…»«¿ƒ
‰ÂˆÓ BÊ È¯‰L ;Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„È ‡ÏÂ ,Ô˙»«¿…»«∆»ƒƒƒ»«∆¬≈ƒ¿»
eÈ‰L ,Lc˜na ‰˙È‰L ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ ÔB‚k .dÓLÏƒ¿»¿ƒ¿«¬»ƒ∆»¿»«ƒ¿»∆»
ÌÈ·BË Èa ÌÈiÚ‰Â ,È‡LÁa da ÔÈ˙B ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿ƒ»«¬«¿»¬ƒƒ¿≈ƒ
CB˙Ï Ô˙Bp‰ - ‰ÊÏ ·B¯˜Â .È‡LÁa ‰pnÓ ÔÈÒ¯t˙Óƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«¿»»∆«≈¿
,‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ CB˙Ï Ì„‡ ÔzÈ ‡ÏÂ .‰˜„ˆ ÏL ‰tÀ̃»∆¿»»¿…ƒ≈»»¿À»∆¿»»
Ú„BÈÂ ÌÎÁÂ ÔÓ‡ ‰pÓÓ‰L Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈≈«∆«¿À∆∆¡»¿»»¿≈«

.ÔBÈ„¯z Ôa ‰ÈÁ Èa¯k ‰¯eLk ‚È‰‰Ï¿«¿ƒ«»¿«ƒ¬«¿»∆¿«¿

.èÚ„È ‡ÏÂ ,ÔzÈ ÈÓÏ Ô˙Bp‰ Ú„iL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆≈««≈¿ƒƒ≈¿…≈«
ÔÈÎÏB‰ eÈ‰L ,ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔB‚k .Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰∆»ƒƒƒ»«¿¿≈«¬»ƒ∆»¿ƒ
Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .ÌÈiÚ‰ ÈÁ˙Ùa ˙BÚn‰ ÔÈÎÈÏLÓe ¯˙qa«≈∆«¿ƒƒ«»¿ƒ¿≈»¬ƒƒ¿»∆»
‰˜„va ÔÈpÓÓ‰ ÔÈ‡ Ì‡ ,‡È‰ ‰·BË ‰ÏÚÓe ,˙BOÚÏ«¬«¬»»ƒƒ≈«¿Àƒ«¿»»

.‰¯eMk ÔÈ‚‰B¬ƒ«»

.éÚ„È ‡ÏÂ ,ÏË ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„iL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆≈«∆»ƒƒƒ»«¿…≈«
˙BÚn‰ ÌÈ¯¯Bˆ eÈ‰L ,ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔB‚k .Ô˙Bp‰«≈¿¿≈«¬»ƒ∆»¿ƒ«»
ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡·e ,Ô‰È¯BÁ‡Ï ÔÈÏÈLÙÓe Ô‰ÈÈ„Òaƒ¿ƒ≈∆«¿ƒƒ«¬≈∆»ƒ»¬ƒƒ

.‰Lea Ô‰Ï ‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆»∆»

.àé.Ï‡LiL Ì„˜ B„Èa BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈¿»…∆∆ƒ¿«

.áé.Ï‡LiL ¯Á‡ BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈««∆ƒ¿«

.âé¯·Òa Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈»ƒ»»¿≈∆
.˙BÙÈ ÌÈt»ƒ»

.ãé.·ˆÚa BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈¿∆∆

.åèÏk Ì„˜ ÈÚÏ ‰Ëe¯t ÔÈ˙B eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b¿≈«¬»ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ…∆»
˜„ˆa È‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈÏÏt˙Ó Ck ¯Á‡Â ‰lÙz¿ƒ»¿««»ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¬ƒ¿∆∆

.EÈÙ ‰ÊÁ‡∆¡∆»∆

.æèBÈ‡L ÌÈÏB„b‰ ÂÈ˙B·ÏÂ ÂÈ·Ï ˙BBÊÓ Ô˙Bp‰«≈¿¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈
‚È‰‰Ïe ‰¯Bz ÌÈ¯Îf‰ „nÏÏ È„k ,Ô‰È˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿≈∆¿≈¿«≈«¿»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙Bp‰ ÔÎÂ ;˙BÊe·Ó eÈ‰È ‡ÏÂ ‰¯LÈ C¯„a ˙Ba‰«»¿∆∆¿»»¿…ƒ¿¿¿≈«≈
.‰˜„v‰ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ˙BBÊÓ¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿««¿»»
ÏÈÎ‡n‰ ÏÎÂ .Ì„B˜ ·B¯w‰L ,‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰˜„ˆe¿»»¿»ƒ∆«»≈¿»««¬ƒ
‡¯B˜ ‰Ê È¯‰ - BÁÏL ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ ‰˜LÓe«¿∆¬ƒƒƒƒ«À¿»¬≈∆≈
.‰ÚÈ ÈÈÂ ‡¯˜z Ê‡ :¯Ó‡pL ;‚pÚ˙Óe e‰ÚÈÂ ÈÈ Ï‡∆¿»¿«¬≈ƒ¿«≈∆∆¡«»ƒ¿»«»«¬∆

.æéÌÈiÚ Ì„‡ ÏL B˙È· Èa eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ eeƒ̂¬»ƒ∆ƒ¿¿≈≈∆»»¬ƒƒ
,el‡a LnzL‰Ï BÏ ·ËeÓ .ÌÈ„·Ú‰ ÌB˜Óa ÌÈÓB˙ÈÂƒƒƒ¿»¬»ƒ»¿ƒ¿«≈»≈
e‰È ‡ÏÂ ,ÂÈÒÎpÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa e‰ÈÂ¿≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…ƒ¿»»¿…≈»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa - ÌÈ„·Ú ‰a¯n‰ ÏkL .ÌÁ Ú¯Ê Ì‰a»∆∆«»∆»««¿∆¬»ƒ¿»»
B˙È· Èa ÌÈiÚ eÈ‰È Ì‡Â ;ÌÏBÚa ÔBÚÂ ‡ËÁ ÛÈÒBÓƒ≈¿¿»»»¿ƒƒ¿¬ƒƒ¿≈≈

.˙BˆÓe ˙BiÎÊ ÛÈÒBÓ ‰ÚLÂ ‰ÚL ÏÎa -¿»»»¿»»ƒ¿Àƒ¿

.çéÏ‡Â ¯Úˆa ÏbÏb˙ÈÂ BÓˆÚ Ì„‡ ˜Á„È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿…»»«¿¿ƒ¿«¿≈¿««¿«
eeˆ ÔÎÂ .¯eav‰ ÏÚ BÓˆÚ CÈÏLÈ Ï‡Â ˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ«¿««ƒ¿≈ƒ

:e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁC¯Ëˆz Ï‡Â ÏÁ EzaL ‰OÚ ¬»ƒ¿»¿¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈
˜ÒÚÈ - ÈÚ‰Â „aÎÓe ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .˙Bi¯aÏ«¿ƒ«¬ƒ»»»»¿À»¿∆¡ƒ«¬…
C¯ËˆÈ ‡ÏÂ ,˙ÏeÓ ˙en‡a elÙ‡Â ,˙en‡a¿À»«¬ƒ¿À»¿À∆∆¿…ƒ¿»≈
¯Ó‡È ‡ÏÂ ,˙BÏ· ˙BÓ‰a ¯BÚ ËLÙÏ ·ËeÓ .˙Bi¯aÏ«¿ƒ»ƒ¿…¿≈¿≈¿……«
eeˆ CÎ·e .ÈeÒ¯t ,È‡ Ô‰k ,È‡ ÏB„b ÌÎÁ :ÌÚÏ»»»»»¬ƒ…≈¬ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ
ÌÈˆÚ È·ËBÁ Ì‰Ó eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ»≈∆¿≈≈ƒ
ÏÊ¯a‰ ÈOBÚÂ ˙BpbÏ ÌÈÓ È·‡BLÂ ˙B¯Bw‰ È‡OBÂ¿¿≈«¿¬≈«ƒ««¿≈««¿∆
Ì‰Ó eÏa˜ ‡ÏÂ ,¯eav‰ ÔÓ eÏ‡L ‡ÏÂ ,ÌÈÓÁt‰Â¿«∆»ƒ¿…»¬ƒ«ƒ¿…ƒ¿≈∆

.Ì‰Ï e˙pLk¿∆»¿»∆

.èéÏËBÂ ÌÚ‰ ˙‡ ‰n¯Óe ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈»ƒƒ…¿«∆∆»»¿≈
‡e‰ È¯‰Â .˙Bi¯aÏ C¯ËˆiL „Ú ‰˜f‰ ÔÓ ˙Ó BÈ‡ -≈≈ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿»≈«¿ƒ«¬≈
CÈ¯vL ÈÓ ÏÎÂ .Ì„‡a ÁË·È ¯L‡ ¯·b‰ ¯e¯‡ ÏÏÎaƒ¿«»«∆∆¬∆ƒ¿«»»»¿»ƒ∆»ƒ
Ô˜Ê ÔB‚k ,ÏËB Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏhÏƒ…¿≈»ƒ¿∆»ƒ≈≈¿»≈
- ÏËB BÈ‡Â BzÚc ÒÈ‚Óe ,ÔÈ¯eqÈ ÏÚa B‡ ‰ÏBÁ B‡∆««ƒƒ≈ƒ«¿¿≈≈
B¯Úˆa BÏ ÔÈ‡Â ,BLÙa ·iÁ˙Óe ,ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»ƒƒ¿«≈¿«¿¿≈¿«¬
¯ÚˆÂ ,ÏhÏ CÈ¯vL ÈÓ ÏÎÂ .˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ‡l‡∆»«»«¬»¿»ƒ∆»ƒƒ…¿ƒ≈
ÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ¯Úˆ ÈiÁ ‰ÈÁÂ ‰ÚM‰ ˙‡ ˜Á„Â¿»«∆«»»¿»»«≈««¿≈∆…«¿ƒ««
ÌÈ¯Á‡ Ò¯ÙiL „Ú ‰˜f‰ ÔÓ ˙Ó BÈ‡ - ¯eav‰«ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»«∆¿«¿≈¬≈ƒ
¯·b‰ Ce¯a :¯Ó‡ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÏÚÂ ÂÈÏÚÂ .BlMÓƒ∆¿»»¿«…«≈»∆∆¡«»«∆∆

.ÈÈa ÁË·È ¯L‡¬∆ƒ¿««»

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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ה'תשע"ו  טבת י"ג שישי יום

-mirxfxtq
zFnExY zFkld¦§§

LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÌÈzL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿¿«ƒƒ¿¬≈¿≈
LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z1‡lL (‚ .¯OÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (· . ¿»¿»¿«¿ƒ¿««¬≈∆…
ÏÚ LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ‰ÊÏ ‰Ê ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ÌÈc˜È«¿ƒ¿««¿∆»∆∆»«¿ƒ«
ÏÎ‡È ‡lL (‰ .‰Óe¯z ¯Ê ÏÎ‡È ‡lL („ .¯„q‰«≈∆∆……«»¿»∆……«
ÏÎ‡È ‡lL (Â .‰Óe¯z B¯ÈÎO B‡ Ô‰k ·LBz elÙ‡¬ƒ«…≈¿ƒ¿»∆……«
(Á .‰Óe¯z ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL (Ê .‰Óe¯z Ï¯Ú»≈¿»∆……«…≈»≈¿»
ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯eÓ ‡ÏÂ ‰Óe¯z ‰ÏÏÁ ÏÎ‡z ‡lL2. ∆……«¬»»¿»¿…»ƒ«√»ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
הנתינה.1) גם ההפרשה של 2)[ובכלל ושוק חזה היינו

קלים. קדשים

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
ארץ 3) היא זו אי נוהגים. היכן והמעשרות התרומות יבאר

ישראל, בארץ קרקע שקנה גוי לארץ. וחוצה וסוריא ישראל
הקונה  ישראל. מארץ שקנה בקרקע שגדלו הגוי ופירות
ישראל  בסוריא. הגוי מן קרקע הקונה או בסוריא שדה
ישראל  פירות. לו ושלח אריס לה והוריד קרקע לו שהיה
שיצאו  ישראל ארץ ופירות בשותפות. שדה שלקחו וגוי
ועומד  לארץ שנוטה אילן ודין איפכא. או לארץ, לחוצה
אם  הזה בזמן ומעשרות תרומות איפכא. או לארץ, בחוצה

התורה. מן הם

.à‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ˙B¯OÚn‰Â ˙BÓe¯z‰«¿¿«««¿≈»¬ƒƒ«»∆»
Ï‡¯OÈ ı¯‡a4˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,5. ¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

eÈ˜˙‰ ÌÈ‡È·e6¯ÚL ı¯‡a elÙ‡ ˙B‚‰B e‰iL ,7, ¿ƒƒƒ¿ƒ∆¿¬¬ƒ¿∆∆ƒ¿»
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ‰ÎeÓÒ ‡È‰L ÈtÓ8ÔÈÎÏB‰ Ï‡¯OÈ ·¯Â ƒ¿≈∆ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿…ƒ¿»≈¿ƒ

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰Â .ÌL ÔÈ·LÂ9eÈ‰iL ,eÈ˜˙‰ ¿»ƒ»¿«¬»ƒ»ƒƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
·‡BÓe ÔBnÚ ı¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Û‡ ˙B‚‰B10ÈtÓ , ¬«¿∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«»ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙B·È·Ò Ì‰L11. ∆≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

קרקע),4) חובת (היינו בארץ תלוייה שהיא מצוה ש"כל
בארץ". אלא נוהגת ישראל 5)אינה שכל בזמן ודווקא

נביאים".6)שם. מעשה "בבל ג: משנה ד פרק ידים
ועמון 8)בבל.7) ממצרים יותר היא שרחוקה פי על [אף

היא  סמוכה - בשביעית שני מעשר בה תקנו ולפיכך ומואב
אחרות]. מארצות יותר ישראל שם:9)לארץ במשנה

ולפי  זקנים. מעשה ומואב עמון ואף זקנים". מעשה "מצרים
הנביאים. בה תקנו לא לשם, הולכים ישראל רוב היו שלא

בקדושת 10) מעולם נתקדשו ולא סיחון ידי על נכבשו שלא
ישראל. ישראל.11)ארץ לארץ קרובים כלומר,

.á˙Bˆ¯‡a ‡È‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡12 ∆∆ƒ¿»≈»¬»¿»»ƒ»¬»
Ï‡¯OÈ CÏÓ ÔLakL13‡È· B‡14Ï‡¯OÈ ·¯ ˙ÚcÓ15. ∆ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈»ƒƒ««…ƒ¿»≈

B‡ Ï‡¯OiÓ „ÈÁÈ Ï·‡ .ÌÈa¯ Leak ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»ƒ«ƒ¬»»ƒƒƒ¿»≈
ÔÓˆÚÏ eL·ÎÂ eÎÏ‰L Ë·L B‡ ‰ÁtLÓ16,ÌB˜Ó ƒ¿»»≈∆∆»¿¿»¿¿«¿»»

ı¯‡ ‡¯˜ BÈ‡ - Ì‰¯·‡Ï ‰zpL ı¯‡‰ ÔÓ elÙ‡¬ƒƒ»»∆∆ƒ¿»¿«¿»»≈ƒ¿»∆∆
È„k Ï‡¯OÈ˜lÁ ‰Ê ÈtÓe .˙Bˆn‰ Ïk Ba e‚‰iL ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿¬»«ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ≈

ÏÚ Û‡ ÌÈË·MÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ïk BÈc ˙È·e ÚLB‰È¿À«≈ƒ»∆∆ƒ¿»≈«¿»ƒ««
„ÈÁÈ Leak ‰È‰È ‡lL È„k ,‰LaÎ ‡lL Èt17 ƒ∆…ƒ¿¿»¿≈∆…ƒ¿∆ƒ»ƒ

.B˜ÏÁ LaÎÈÂ Ë·LÂ Ë·L Ïk ‰ÏÚiLk¿∆«¬∆»≈∆»≈∆¿ƒ¿∆¿

לאברהם.12) שניתנה הארץ גם אחרים 13)כולל בספרים
שופט". "או הנביא 14)נוסף ששמואל שמצאנו כמו

בפלשתים. למלחמה ישראל את שלא 15)הוציא אבל
כיבוש, ואינו יחיד, כיבוש אלא אינו ישראל, רוב מדעת

כא. זרה בעבודה יוסי רבי רוב 16)וכדעת מדעת שלא
כשהלכו 17)ישראל. חלקו שבט לכל שחלקו [שכיוון

ישראל]. רוב מדעת זה הרי לכבוש,

.âÌ¯‡ ÔB‚k ,ÔÚk ı¯‡Ï ıeÁ „Âc L·kL ˙Bˆ¯‡‰»¬»∆»«»ƒ¿∆∆¿««¿¬«
·ÏÁ‡Â ‰·Bˆ Ì¯‡Â ÌÈ¯‰18Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¬«ƒ«¬«»¿«¿»¿«≈»∆««ƒ

‡e‰ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È· Èt ÏÚÂ ‡e‰ Ï‡¯OÈ CÏnL∆∆∆ƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ«»
‰OBÚ19‰ˆeÁk ‡ÏÂ ¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡k ÔÈ‡ - ∆≈»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»»¿…¿»

e‡ˆÈ ‡l‡ ;ÌÈ¯ˆÓe Ï·a ÔB‚k ,¯·c ÏÎÏ ı¯‡Ï»»∆¿»»»¿»∆ƒ¿«ƒ∆»»¿
‡Ï Ï‡¯OÈ ı¯‡k Ô˙BÈ‰ÏÂ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏÏkÓƒ¿«»»»∆¿ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈…
ÈtÓ ?Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙ÏÚnÓ e„¯È ‰Ó ÈtÓe .eÚÈb‰ƒƒƒ¿≈»»¿ƒ«¬«∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
‡l‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ïk LaÎiL Ì„˜ Ì˙B‡ L·kL∆»«»…∆∆ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈∆»
ÔÚk ı¯‡ Ïk ÒÙz el‡Â ;ÌÈÓÓÚ ‰Ú·MÓ da ¯‡Lƒ¿«»ƒƒ¿»¬»ƒ¿ƒ»«»∆∆¿««

˙B¯Á‡ ˙Bˆ¯‡ L·k Ck ¯Á‡Â ‰È˙BÏe·‚Ï20‰È‰ - ƒ¿∆»¿««»»«¬»¬≈»»
˙Bˆ¯‡‰Â .¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡k Blk BLeakƒÀ¿∆∆ƒ¿»≈¿»»»¿»¬»

.‡È¯eÒ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ „Âc L·kL∆»«»ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿»

הוריש 18) לא "אשר שופטים בספר שנזכרה אחלב זו [אין
לארץ. חוצה אינה שההיא אחלב", ואת וגו' עכו יושבי את

ולמלחמת 19) הרשות מלחמת היא זו מלחמה [שהרי
של  הגדול דין בית פי על אלא מוציא המלך אין הרשות
מלחמת  שהיא ישראל ארץ במלחמת אבל ואחד, שבעים
רבינו  הזכיר לא ולפיכך הגדול, הדין בבית צורך אין מצוה

ישראל]. רוב אלא הקודמת דין 20)בהלכה בית פי על
מתקדש  אינו הגדול דין בית פי על שלא אבל הגדול,
היא  שאף גופה, ישראל ארץ אלא יהא לא ישראל, בקדושת
ולא  ישראל. רוב מדעת שהיא בכיבוש אלא מתקדשת אינה
מתקדשת. יחיד כבשה אם שאף שם בגיטין התוספות כדעת

.ãÏ‡¯OÈ ı¯‡k Ô‰a ‡È‰L ÌÈ¯·c LÈ - ‡È¯eÒ21, ¿»≈¿»ƒ∆ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁk Ô‰a ‡È‰L ÌÈ¯·c LÈÂ22da ‰Bw‰Â . ¿≈¿»ƒ∆ƒ»∆¿»»»∆¿«∆»

˙BÓe¯z ÔÈÚÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰B˜k - Ú˜¯«̃¿«¿∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È¯eÒa Ïk‰Â .˙ÈÚÈ·Le ˙B¯OÚÓe23. ««¿¿ƒƒ¿«…¿¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

לו 21) מותר הגוי, מן בית בה ושהקונה טהור שאווירה
תרומות  ולעניין בשבת אפילו שטר לכתוב לגוי לומר

ושביעית. גט 22)ומעשרות והמביא טמא, שעפרה
ובפני  נכתב בפני לומר: וצריך לארץ מחוצה כמביא מסוריא
לארץ. לחוצה כמוכר לסוריא עבדו והמוכר נחתם.

כיבוש".23) שמיה לאו יחיד "כיבוש התורה שמן

.äe˜ÈÊÁ‰L Ïk24‰M„˜ Lc˜˙Â ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ …∆∆¡ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿À»
‰M„wL ;Ô˙M„˜ ‰ÏËa eÏbL ÔÂÈk - ‰BL‡ƒ̄»≈»∆»»¿»¿À»»∆¿À»

„·Ïa Leak‰ ÈtÓ ‰˙È‰L ÈÙÏ ,‰BL‡¯25‰Lc˜ , ƒ»¿ƒ∆»¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿«ƒ¿»
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Èa eÏÚL ÔÂÈk .‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰Lc˜ ‡ÏÂ d˙ÚLÏƒ¿»»¿…ƒ¿»∆»ƒ»≈»∆»¿≈
‰ÏBb‰26ı¯‡‰ ˙ˆ˜Óa e˜ÈÊÁ‰Â27‰M„˜ ‰eLc˜ , «»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿»¿À»

‡B·Ï „È˙ÚÏÂ d˙ÚLÏ ,ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰iL28. ¿ƒ»»∆∆¿»ƒ¿»»¿∆»ƒ»
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰L ˙BÓB˜n‰ Ì˙B‡ eÁÈp‰Â¿ƒƒ»«¿∆∆¡ƒ»∆≈ƒ¿«ƒ

eÈ‰Lk Ï·a ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ29Ìe¯hÙ ‡ÏÂ , ¿…∆¡ƒ»∆≈»∆¿∆»¿…ƒ¿
˙B¯OÚn‰Â ‰Óe¯z‰ ÔÓ30Ì‰ÈÏÚ eÎÓÒiL È„k , ƒ«¿»¿«««¿¿≈∆ƒ¿¿¬≈∆

˙ÈÚÈ·Ma ÌÈiÚ31LB„w‰ ea¯Â .32Ô‡L ˙Èa ¯Èz‰ ¬ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«»ƒƒ≈¿»
Ï·· ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰ ‡lL ˙BÓB˜n‰ Ì˙B‡Ó33. ≈»«¿∆…∆¡ƒ»∆≈»∆

ÔBÏ˜L‡ ÏÚ ‰Ó ‡e‰Â34˙B¯OÚn‰ ÔÓ d¯hÙe35. ¿ƒ¿»««¿¿ƒ¿»ƒ«««¿

בכיבוש.24) קנו הארץ 25)כלומר, שנלקחה "וכיוון
הכיבוש". בטל עזרא.26)מידיהם ש"הרבה 27)בימי

בבל". עולי כבשום ולא מצרים עולי כבשו כרכים
עזרא 28) שעלה "וכיוון כתב: שם הבחירה בית בהלכות

בה, שהחזיקו בחזקה אלא בכיבוש קדשה לא וקדשה
בקדושת  ונתקדש בבל עולי בה שהחזיקו מקום כל ולפיכך
הארץ  שנלקח פי על ואף היום מקודש הוא השנייה עזרא
חזקה  כח מה יודע "איני תמה: שם משנה והכסף ממנו".
משנלקחה  כן גם בחזקה נאמר לא ולמה כיבוש, מכח גדול
בכיבוש  שנתקדשה בראשונה ותו חזקה, בטלה מידינו הארץ
פי  על מתבארים הדברים [אולם חזקה"?. שם היה לא וכי
קונה  גוי שמלך כתב, משנה הכסף א. שלפנינו: ההקדמות
דינא", דמלכותא "דינא משום מלחמה, בכיבוש הגוף קניין
הקנאה  אינו דמלכותא" ש"דינא כתב, מקובצת בשיטה ב.
אלא  אינו שכיבוש הרי קניין. לעשות צריך הוא אלא ליחיד,
שבאותה  ליחידים לא אבל הכובשת, למלכות כללי, קניין
את  להפקיע לגוי קניין שאין להלכה, פוסק רבינו ג. מלכות.
הקדושה  מבוארים: הדברים מעתה מקדושתה. ישראל ארץ
שהיו  פי על ואף הכללי, הכיבוש ידי על הייתה הראשונה
כמפורש  חלקו, לקנות ואחד אחד כל של חזקות כך אחר
לקדש  נתכוונו לא - ישמעאל ר' של בברייתא כו. בקידושין
הכיבוש  ידי על נתקדשה שכבר מאחר הארץ, את בהן
ידי  על בטל הכללי, הזה, שהכיבוש ומכיוון הכללי,
אבל  הקדושה, בטלה - הגויים של הכללי הקניין הכיבוש,

כ  בה היה שלא השנייה חזקה הקדושה אלא כלל, יבוש
פי  על אף - הארץ נתקדשה ידה ועל כורש, המלך ברשיון
אחד  כל של החזקות קנייני בטלו שלא כיוון שנכבשה,
הקדושה  בטלה לא - הכללי הכיבוש ידי על מישראל ואחד
בקרקע  פרטי קניין מהגויים ויחיד יחיד כל שעשה אחרי גם
כמבואר  יחיד, קניין אלא אינו הזה שהקניין כיוון בה, שזכה
מקדושתה]. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין אין למעלה,

קדשום.29) ולא כבשום לא מעשר 30)כלומר, כלומר,
-31)עני. מדרבנן בהם נוהגת ששביעית פי על ואף

העניים. בשביל עני ובמעשר בתרומה הוא 32)חייבים
הנשיא. יהודה רבי - כמו 33)רבי מעשרות, מן ופטרה

כך  כל שם מצויין ישראל היו שלא "מפני והיינו אשקלון.
כיבוש  של הישוב מקומות מעיקר רחוקים מקומות והיו

בבל.34)שני". עולי כבשוה מפורש 35)שלא כן
המעשרות. מן שפטרוה בעת השתתף שרבי שם, בירושלמי

.åı¯‡a ˙BÈeÏz‰ ˙BˆÓ ÔÈÚÏ ÌÏBÚ‰ Ïk ‡ˆÓƒ¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»∆

,‡È¯eÒÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ :˙B˜BÏÁÓ LÏLÏ ˙˜ÏÁ∆¡∆∆¿»«¬∆∆ƒ¿»≈¿¿»
Ïk :ÌÈLÏ ˙˜ÏÁ Ï‡¯OÈ ı¯‡Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁÂ¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¡∆∆ƒ¿«ƒ…
e˜ÈÊÁ‰L ÏÎÂ ;„Á‡ ˜ÏÁ - Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ≈»∆≈∆∆»¿…∆∆¡ƒ
˙˜ÏÁ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÂ .ÈL ˜ÏÁ - „·Ïa ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ≈ƒ¿«ƒƒ¿«≈∆≈ƒ¿»»»∆∆¡∆∆

¯ÚLÂ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ :ÌÈLÏ36- ·‡BÓe ÔBnÚÂ ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿«»
¯‡Le ;ÌÈ‡È·e ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰a ˙B‚‰B ˙Bˆn‰«ƒ¿¬»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿»

.Ô‰a ˙B‚‰B ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ÔÈ‡ - ˙Bˆ¯‡‰»¬»≈¿««¿¬»∆

וארך 36) בבל ממלכתו ראשית "ותהי בתורה: נזכרת היא
שנער". בארץ וכלנה ואכד

.æÌ˜¯Ó ?ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ∆∆∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ≈∆∆
ÏB„b‰ Ìi‰ „Ú Ï‡¯OÈ ı¯‡ Á¯ÊÓa ‡e‰L37; ∆¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»≈««»«»

‡È‰L BkÚ „Ú Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÌB¯„Ï ‡È‰L ÔBÏ˜L‡Ó≈«¿¿∆ƒƒ¿∆∆ƒ¿»≈««∆ƒ
ÔBÙva38·ÈÊÎÏ BkÚÓ Cl‰Ó ‰È‰ .39ÏÚL ı¯‡‰ Ïk : «»»»¿«≈≈«ƒ¿ƒ»»»∆∆«

C¯c‰ Á¯ÊÓ ‡e‰L ,BÈÓÈ40‰ˆeÁ ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒ∆ƒ¿««∆∆¬≈ƒ¿∆¿«»
ı¯‡Ï41ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓ ‰‡ÓËe ,42ÔÓ ‰¯eËÙe , »»∆¿≈»ƒ∆∆»«ƒ¿»ƒ

B˙B‡L EÏ Ú„eiL „Ú ,˙ÈÚÈ·M‰ ÔÓe ¯OÚn‰««¬≈ƒ«¿ƒƒ«∆ƒ»«¿∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÌB˜n‰43,BÏ‡ÓO ÏÚL ı¯‡‰ ÏÎÂ ; «»≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆∆«¿…

,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - C¯c‰ ·¯ÚÓ ‡e‰L∆«¬««∆∆¬≈ƒ¿∆¿«∆∆ƒ¿»≈
¯OÚna ˙·iÁÂ ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓ ‰¯B‰Ëe¿»ƒ∆∆»«ƒ¿«∆∆««¬≈
‰ˆeÁ ÌB˜Ó B˙B‡L EÏ Ú„eiL „Ú ,˙ÈÚÈ·M·e«¿ƒƒ«∆ƒ»«¿∆»»

ÌeÓ‡ È¯ehÓ „¯BÈÂ ÚÙBML ÏÎÂ .ı¯‡Ï44ÌÈÙÏÂ45 »»∆¿…∆≈«¿≈ƒ≈¬»¿ƒ¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡ -46ıeÁÏÂ ÌeÓ‡ È¯ehÓ ;47‰ˆeÁ - ∆∆ƒ¿»≈ƒ≈¬»¿«»

ÌiaL ÌÈqp‰Â .ı¯‡Ï48ËeÁ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - »»∆¿«ƒƒ∆«»ƒ»¿ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ÏÁ „ÚÂ ÌeÓ‡ È¯ehÓ Ì‰ÈÏÚ Áe˙Ó49ÔÓ , »«¬≈∆ƒ≈¬»¿«««ƒ¿«ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ËeÁ‰50ıeÁÏÂ ËeÁ‰ ÔÓ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ -51- «¿ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»≈ƒ«¿«
:d˙¯eˆ ‡È‰ BÊÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ»»»∆¿ƒ»»

לכם 37) והיה ים "וגבול שנאמר: שבמערב, הגבול שהוא
וגבול". הגדול על 38)הים עכו נכבשה הרמב"ן [לדעת

את  הוריש לא "אשר שנאמר ממה כן ולמד מצרים עולי ידי
פי  על ואף הכנעני". בקרב האשרי וישב וגו' עכו יושבי
"ולא  כן נאמר שאן בבית גם - הוריש" "לא נאמר: שמפורש
אמרו  כן פי על ואף וגו'", שאן בית יושבי את מנשה הוריש
(כאן  רבינו מדברי אבל ישראל. מארץ שהיא ז. בחולין
מצרים, עולי גם כבשוה שלא נראה ט), הלכה ולהלן
(שם) בה שנאמר שאן בית ורק הנ"ל, הפסוק וכפשטות
שלא  בעכו אבל כיבושה, זהו - למס" הכנעני את "וישם
עולי  ידי על נכבש לא כן וכמו כיבוש. זה אין כן, נאמר
(כדלהלן, מזרח לצפון ואילך שמעכו השטח כל מצרים
חוצה  היא בה שהמזרח הארץ כל - לכזיב מעכו שהמהלך
מצרים, עולי כבשו אמנום טורי עד מערב ולצד לארץ),
בלבד]. כזיב עד אלא זה משטח כבשו לא בבל עולי ואילו

מעכו.39) צפונה והיא שם, בשופטים שנזכרה אכזיב היא
הוי 40) ימינו לעולם צפונה, לכזיב מעכו שהולך שכיוון

הדרך. מצרים.41)למזרח עולי גם כבשוה שלא
ירושלים.42) איש יוחנן בן ויוסי יועזר בן יוסי תקנת היא
בבל.43) עולי גם בספר 44)שכבשוה הנזכר ההר הר הוא

שם: יונתן ותרגם ישראל ארץ של הצפוני בגבולה במדבר
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אומנים". למקומות 46)לדרום.45)"טוורוס [פרט
לארץ]. חוצה שהם לעכו, מזרח לצפון.47)שבצפון היינו

שבמערב.48) הים כמו 49)איי ישראל, ארץ תחום והוא
נחל  ומהו מצרים". נחלה מעצמון הגבול "ונסב שנאמר:
שהוא  אומרים ויש הנילוס, שהוא אומרים יש - מצרים?
כתב  למעלה שהרי עיון צריך אבל עריש". אל "וואדי

אשקלון. הוא הדרומי לדרום.51)לצפון.50)שהגבול

.çÌÈÙÏÂ ·ÈÊkÓ ?Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰ ÔÎÈ‰Ó52„‚k ≈≈»∆¡ƒ≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆
Á¯Ên‰53·ÈÊkÓe .54ıeÁÏÂ55,ÌeÓ‡ ‡È‰Â ,‰Ó‡ „Ú «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««¬»»¿ƒ¬»

¯‰p‰ „ÚÂ56Ba e˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ÌÈ¯ˆÓ ÏÁ ‡e‰Â ,57. ¿««»»¿««ƒ¿«ƒ…∆¡ƒ
.da e˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - dÓˆÚ ·ÈÊÎe¿ƒ«¿»…∆¡ƒ»

שהחזיקו 52) "כל שם: בשביעית מפורש וכן לדרום. היינו
כזיב". ועד ישראל מארץ בבל לצד 53)עולי [היינו

מכזיב.54)מערב]. אבל לצפון.55)כלומר, היינו
אלא 57)בדרום.56) בבל, עולי בו החזיקו לא כלומר,

מצרים. עולי

.è‰hÓÏe Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ?‡È¯eÒ ‡È‰ BÊ È‡58„‚k ≈ƒ¿»≈∆∆ƒ¿»≈¿«»¿∆∆
ÔB‚k ,Ï·a „Ú ˙¯t „È Ïk ,‰·Bˆ Ì¯‡Â ÌÈ¯‰ Ì¯‡¬««¬«ƒ«¬«»»«¿»«»∆¿
.¯ÚL „Ú Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙·bÓe Ô¯ÁÂ ·ÏÁ‡Â ˜Onc«∆∆¿«¿»¿»»«∆∆¿«≈»∆«ƒ¿»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ - BkÚ Ï·‡ .‡È¯eÒk ‡È‰ È¯‰ - ¯‰ˆÂ59, ¿««¬≈ƒ¿¿»¬»«»»»∆
ÔBÏ˜L‡k60.Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈÓeÁz Ì‰Â , ¿«¿¿¿≈¿≈∆∆ƒ¿»≈

ישראל 58) שארץ לפי "למטה" וכתב לה. מחוצה [כלומר,
הארצות]. מכל שם 59)גבוהה גיטין במשנה הוא כן

כצפון", "ועכו מצרים): עולי כיבוש לעניין מפרש (שרבינו
כבשוה. לא מצרים עולי שגם שם:60)הרי במשנה

אפילו  כבשוה שלא היינו רבינו, ולדעת כדרום". "ואשקלון
התוספות  העירו כבר אבל עכו. לגבי כנ"ל מצרים, עולי
ואולי  אשקלון". ואת וגו' יהודה "וילכוד המפורש: מהפסוק
חוצה  "עכו רבינו שכתב מה אבל (רדב"ז). אשקלון שני היו
שהיא  יותר לו פשוט שבאשקלון שמשמע כאשקלון", לארץ

זה. לו מניין עיון צריך לארץ, חוצה

.éÏ‡¯OÈ ı¯‡a Ú˜¯˜ ‰wL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»»«¿«¿∆∆ƒ¿»≈
˙BÂˆn‰ ÔÓ dÚÈ˜Ù‰ ‡Ï -61‡È‰ È¯‰ ‡l‡ , …ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿∆»¬≈ƒ

d˙M„˜a62- epnÓ dÁ˜Ïe Ï‡¯OÈ ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿À»»¿ƒ»ƒ»«ƒ¿»≈¿»»ƒ∆
„ÈÁÈ LeaÎk dÈ‡63˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯ÙÓ ‡l‡ , ≈»¿ƒ»ƒ∆»«¿ƒ¿««¿

‰¯kÓ ‡Ï el‡k ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ïk‰Â .ÌÈ¯eka ‡È·Óe≈ƒƒƒ¿«…ƒ«»¿ƒ…ƒ¿¿»
ÌÏBÚÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ64„·BÚÏ ÔÈ˜ LÈÂ . ¿≈»ƒ«»≈»¿≈ƒ¿»¿≈

‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk65˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÚÈ˜Ù‰Ï66ÔÓe »ƒ¿¿»¿«¿ƒ«ƒ«««¿ƒ
‡a˙iL BÓk ,˙ÈÚÈ·M‰.¯ «¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

מעשר.61) מידי להפקיעה ישראל בארץ לגוי קניין שאין
מהם 62) להפריש הוא חייב מפירותיה הישראל קנה [שאם

התורה]. מן ומעשרות ואינו 63)תרומות כיבוש שאינו
התורה. מן במעשר שם תרומות 64)חייב [לעניין

ואפילו  הקרקע, את בחזרה ממנו שיקנה צורך אין ומעשרות
תרומות  להפריש חייב ומרחם, הפירות את אלא קנה לא אם
המעשרות, עונת לפני אותם קנה ואם התורה מן ומעשרות
ולקחה  ישראל "חזר רבינו, שכתב ומה בנתינה. גם חייבים

פירות  הלוקח שאף ביכורים, משום אלא אינו ממנו"
הקרקע. גוף גם קנה אם אלא ביכורים, מביא אינו מישראל
הרי  ממנו ולקחה וחזר לגוי שדהו "המוכר רבינו כתב וכן

התורה". מן ביכורים ממנה מביא בה 65)זה שהכל
סופרים. קנה 66)מדברי ולא בלבד, הפירות קנה אם

הקרקע.

.àé‰wL Ú˜¯wa eÏ„bL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙B¯t≈»≈»ƒ∆»¿¿«¿«∆»»
„·BÚ „Èa ÌzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ Ì‡ :Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ¿¿»¿«¿»¿«≈

ÔÁ¯Óe ÌÈ·ÎBk67ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰68; »ƒ≈¿»»≈»ƒ¿ƒƒ¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‚c ‡ÏÂ - E‚c :¯Ó‡pL69ÔÁ˜Ï Ì‡Â . ∆∆¡«¿»¿¿…¿«≈»ƒ¿ƒ¿»»

Ô¯Ó‚e ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ eLÏ˙pL ¯Á‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈««∆ƒ¿¿…∆∆ƒ»≈¿«¿»¿»»
Ï‡¯OÈ70‰Óe¯z LÈ¯ÙÓe .‰¯Bz‰ ÔÓ Ïka ÔÈ·iÁ - ƒ¿»≈«»ƒ«…ƒ«»«¿ƒ¿»

d¯ÎBÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ,Ô‰kÏ d˙BÂ ‰ÏB„‚¿»¿¿»«…≈¿««¬≈¿»
Ô‰kÏ71¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ .BlL ‡e‰ ÔBL‡¯ ¯OÚÓe , «…≈«¬≈ƒ∆ƒ¿≈∆≈

ÁkÓ È˙‡a È‡ :¯OÚÓ ˙Óe¯˙a Ô‰kÏÂ ¯OÚna ÈÂlÏ«≈ƒ««¬≈¿«…≈ƒ¿««¬≈¬ƒ»ƒƒ…«
‰Ó ÈtÓe .ÌeÏk epnÓ ÏhÏ ÔÈÏBÎÈ Ìz‡ ÔÈ‡L LÈ‡ƒ∆≈«∆¿ƒƒ…ƒ∆¿ƒ¿≈»
‰Óe¯˙k Ô‰kÏ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔzÈ ‡Ï e¯Ó‡»¿…ƒ≈¿««¬≈«…≈ƒ¿»

‰ÏB„‚72eÁ˜˙ Èk :¯OÚÓ ˙Óe¯˙a ¯Ó‡pL ÈÙÏ ? ¿»¿ƒ∆∆¡«ƒ¿««¬≈ƒƒ¿
¯OÚn‰ ˙‡ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡Ó73Á˜BÏ ‰z‡L Ï·Ë ; ≈≈¿≈ƒ¿»≈∆««¬≈∆∆∆«»≈«

d˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ LÈ¯ÙÓ ‰z‡ - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈«»«¿ƒƒ∆¿««¬≈¿¿»
- ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜BÏ ‰z‡L Ï·Ë Ï·‡ ,Ô‰kÏ«…≈¬»∆∆∆«»≈«ƒ»≈»ƒ
,epnÓ LÈ¯Ù‰L ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰kÏ Ô˙B ‰z‡ ÔÈ‡≈«»≈«…≈¿««¬≈∆ƒ¿ƒƒ∆

.‰ÈÓc Á˜BÏÂ Ô‰kÏ d¯ÎBÓ ‡l‡∆»¿»«…≈¿≈«»∆»

מלאכה.67) גמר ברשות 68)הוא מלאכתם שנגמרה [כיוון
ישראל  ביד כשהם הגוי מירחם אם אבל הגוי, ידי ועל הגוי
הישראל  מירחם אם כן וכמו מדבריהם, במעשר חייבים הם

חייבים]. הם אף גוי ביד דיגון 69)כשהם ולא לומר: רוצה
גוי" דיגון ולא "דגנך מז. בגיטין שאמרו כמו כוכבים, עובד
מירוח  "בעניין בתשובה רבינו וכתב גוי) מירוח ולא (כלומר,
חייב  והוא עליו חכמים שגזרו הגוי שמירוח לי יראה הגוי
להם  "שיש כיסין בעלי גזירת (משום מדבריהם במעשרות
לגוי  ויקנוהו מעשרות רוב על וחסים הרבה קרקעות
שמכרו  ישראל דגן הוא ממעשר") ליה ומפקע הגוי וימריחום
משום  - חייב - המעשרות לעונת שבא אחר לגוי ישראל
לא  מעולם הגוי, שמרחו עצמו הגוי דגן אבל וכו' כיסין בעלי
וכו' התם כדאמרינן לגמרי הוא פטור אלא גזרה, עליו נגזרה
הן  מבוארים הדברים אלו וכל וכו' גוי דגון ולא דגנך
תורה". משנה שהוא זה מחיבור תרומה הלכות בתחילת

ועל 70) ישראל, ברשות כשהם נתמרחו אם דווקא [כלומר,
על  נתמרחו אם אבל התורה, מן במעשר חייבים הם אז ידו,
מדבריהם, אלא חייבים אינם הישראל, ברשות כשהם גוי ידי
אינם  גוי ברשות כשהם ישראל ידי על נתמרחו אם כן וכמו
רבינו  כתב וכן מדרבנן. אלא התורה מן במעשר חייבים
הטבלים  אותם מרח אשר הוא ישראל היה "ואם בתשובה

חייב"]. הוא נגמרו, ישראל כמו 71)וביד שלו שהיא לפי
לכהן. מוכרה ולפיכך באכילה, לו שאסורה אלא המעשר,

מוכרה.72) אלא ממנו 73)בנתינה, "והרמותם וגומר
שלא  גדולה, תרומה אבל המעשר". מן מעשר ה' תרומת

לכהן. בנתינה דינה - פסוק באותו נזכרה

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



zenexzקנ zekld - mirxf xtq - zah b"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.áéÔ‰Lk Ï‡¯OÈÏ BlL ˙B¯t‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯ÎÓ»«»≈»ƒ«≈∆¿ƒ¿»≈¿∆≈
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ ‡a ‡lL „Ú Ì‡ :Ú˜¯wa ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ««¿«ƒ«∆…»¿««««¿
˙BÓe¯z‰ Ô˙BÂ ,Ïka ÔÈ·iÁ - Ï‡¯OÈ „Èa e¯Ó‚Â¿ƒ¿¿¿«ƒ¿»≈«»ƒ«…¿≈«¿

ÌÈÏÚaÏ ˙B¯OÚn‰Â74˙BÚÏ e‡aL ¯Á‡ Ô¯ÎÓ Ì‡Â ; ¿«««¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»««∆»¿«
Ô˙BÂ ,¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯ÙÓ - ˙B¯OÚn‰«««¿«¿ƒ¿««¬≈«¬≈¿≈

ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈÏÚaÏ Ô‰Ó75‰‡e·z Á˜Ï ?„ˆÈk . ≈∆«¿»ƒ¿ƒ∆¿≈«»«¿»
LÈÏL ‰‡È·‰L ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰Úe¯Ê¿»ƒ»≈»ƒ««∆≈ƒ»¿ƒ
˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯ÙÓ - Ï‡¯OÈ „Èa ‰¯Ó‚Â¿ƒ¿¿»¿«ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿
ÈLe ÈÂlÏ ¯OÚn‰ ÈLÈÏL ÈL Ô˙BÂ ,e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿≈¿≈¿ƒ≈««¬≈«≈ƒ¿≈
.LÈÏM‰ BÏ ¯ÎBÓe ,Ô‰kÏ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÈLÈÏL¿ƒ≈¿««¬≈«…≈≈«¿ƒ

מעשר 74) ותרומת ומקור התרומה ללוי. והמעשר לכהן
ירק  שדה שהלוקח ה, משנה ה פרק במעשרות זו הלכה
שגם  הרי חייב, - המעשרות לעונת בא שלא עד בסוריא
קנה  אם מעשרות מידי להפקיעה לגוי קניין בה שיש בסוריא
ישראל. ביד נתחייבו - המעשר לעונת שהגיע לפני הישראל

לכהן. נתינה חיוב לעניין ישראל לארץ הדין גם 75)והוא
בא  שאם אומר שרבי בסוריא, הנ"ל מהמשנה נלמד זה
בארץ  הדין והוא חשבון לפי לעשר חייב המעשרות לעונת
לכהן. כולה נותן גדולה ותרומה לכהן. נתינה לעניין ישראל

.âéÌ„˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÂÈ˙B¯t ¯ÎnL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«≈»¿≈»ƒ…∆
- ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô¯Ó‚e ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡B·iL∆»¿««««¿¿»»»≈»ƒ

˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt76¯Á‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿¿ƒ««
„·BÚ‰ Ô¯ÓbL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL∆»¿««««¿««ƒ∆¿»»»≈

Ì‰È¯·cÓ Ïka ·iÁ - ÌÈ·ÎBk77ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÎÂ . »ƒ«»«…ƒƒ¿≈∆¿≈»≈»ƒ
„·BÚ „Èa Ôeb„Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡¯OÈ ˙B¯t ¯ÓbL∆»«≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»¿«≈
‡l‡ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»«»ƒƒ¿»««¿∆»

Ô‰È¯·cÓ78. ƒƒ¿≈∆

מכלום.76) שפטורים הגוי, שמרחן הגוי כפירות שהם
עונת 77) בעת בידו שהיו מאחר ישראל, כפירות הם הרי

חייבים  גוי ביד שנתמרחו ישראל ופירות המעשרות,
כיסין.78)מדרבנן. בעלי גזירת משום

.ãé¯Á‡ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t Ï‡¯OÈÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯ÎÓ»«≈»ƒ¿ƒ¿»≈≈¿À»ƒ««
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÁ¯Óe ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL79 ∆»¿««««¿≈¿»»≈»ƒ

;˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ˙eL¯aƒ¿ƒ¿»≈≈»«»ƒƒ¿»««¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯a ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡·e ÏÈ‡B‰ƒ»¿««««¿ƒ¿≈»ƒ
˙eL¯a Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÁ¯Óe≈¿»»≈»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿

.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

עונת 79) בעת בידו שהיו (מאחר הגוי כפירות הם הרי
מכלום. שפטורים גוי, שמירחן המעשרות)

.åè‡È¯eÒa ‰„O ‰Bw‰80˙BÓe¯˙a ·iÁ - «∆»∆¿¿»«»ƒ¿
‰Bw‰ ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ˙iL BÓk Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓe««¿ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿«≈ƒ«»«∆

e¯‡aL BÓk ,ÌÈÏLe¯Èa81ÔÓ ˙B¯t ‰Bw‰ Ï·‡ . ƒ»«ƒ¿∆≈«¿¬»«∆≈ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰82,ÌÈ¯aÁÓ ÔÈa ÔÈLeÏz ÔÈa ,‡È¯eÒa »≈»ƒ¿¿»≈¿ƒ≈¿À»ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL Ì„˜ elÙ‡¬ƒ…∆∆»¿««««¿««ƒ
.¯eËt - BlL Ú˜¯wÓ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡¯OÈ ÔÁ¯nL∆≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿≈ƒ«¿«∆»

הגיעו 80) שלא פירות בה היו שאפילו הישראל, וזרעה
לעשר. חייב - המעשרות ד,81)לעונת הלכה [למעלה

כיוון  - מעשרות מידי להפקיע בסוריא לגוי קניין שיש שאף
זה  שקניין פי על שאף נתחייבה, הקרקע, ממנו וקנה שחזר
שהרי  מדרבנן, פנים כל על חייב יחיד, ככיבוש אלא אינו
יחיד. כיבוש מטעם היא מדרבנן סוריא של חיובה עיקר כל

בסוריא 82) ירק שדה "הלוקח ה: משנה ה פרק [במעשרות
משום  טעמו כי וייתכן "פירות", וכתב שינה ורבינו וכו'"
תרומות  מפרישין שאין רבינו, פסק וכן בירושלמי שאמרו
במקומות  ואפילו לארץ בחוצה הירק על ומעשרות

מעשרות]. בהם שמפרישים

.æè˙B¯Ùe ‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Ú˜¯˜ ‰»̃»«¿«ƒ»≈»ƒ¿¿»≈
„Èa ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ Ì‡ :da ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ»ƒƒƒ¿««««¿¿«
eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;ÔÈ¯eËt - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¬«ƒ…ƒƒ
- Ú˜¯w‰ ÌÚ Ì˙B‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ¿««««¿ƒ¿»»»ƒ««¿«

.¯OÚÏ ·iÁ«»¿«≈

.æé- ‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÒÈ¯‡ ‰È‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»»ƒ¿≈»ƒ¿¿»
Ûe‚a BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÂÈ˙B¯t≈»¿ƒƒ«««¿¿ƒ∆≈¿

ÌeÏk Ú˜¯w‰83‡È¯eÒa ÔÈ˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ LÈÂ , ««¿«¿¿≈¿≈»ƒƒ¿»¿¿»
¯ÎBÁ‰ ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÚÈ˜Ù‰Ï¿«¿ƒ«ƒ«««¿¿∆≈«¿¿≈«≈

¯ÎBO‰Â Ïa˜Ó‰Â84‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰„O ¿«¿«≈¿«≈»∆ƒ»≈»ƒ¿¿»
.˙B¯OÚn‰ ÔÓe ˙BÓe¯z‰ ÔÓ ¯eËt -»ƒ«¿ƒ«««¿

פירות.83) כקונה הוא קניין 84)והרי אינה ששכירות
הגוף.

.çéÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰„O ‡È¯eÒa Á˜lL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿¿»»∆ƒ»≈»ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,LÈÏL ‰‡È·‰ ‡lL „Ú«∆…≈ƒ»¿ƒ¿»«¿»»¿≈»ƒ
dÁ˜Ïe Ï‡¯OÈ ¯ÊÁ Ì‡ ,LÈÏL ‰‡È·‰L ¯Á‡Ó85 ≈««∆≈ƒ»¿ƒƒ»«ƒ¿»≈¿»»

È¯‰L ,˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙a ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¬≈∆«»ƒ¿««¿∆¬≈
Ï‡¯OÈ „Èa ‰·iÁ˙86. ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»≈

הקרקע.85) לקח ישראל,86)כלומר, ביד שהקרקע כיוון
ולקח  חזר לא אם אבל בידו, והמירוח המעשרות עונת וגם
כלוקח  זה שהרי לעשר, חייב הישראל אין ממנו, הקרקע
אף  שפטור המעשרות, לעונת שבאו קודם הגוי מן פירות

הישראל. שמירחם פי על

.èé,ÒÈ¯‡ dÏ „È¯B‰Â ‡È¯eÒa Ú˜¯˜ BÏ ‰È‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»«¿«¿¿»¿ƒ»»ƒ
˙B¯t ÒÈ¯‡‰ BÏ ÁÏLÂ87‰ -È‡L ;ÌÈ¯eËt el‡ È¯ ¿»«»»ƒ≈¬≈≈¿ƒ∆¬ƒ

ÈeˆÓ ÔÈn‰ B˙B‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÁ˜Ï ˜eM‰ ÔÓ :¯ÓB‡≈ƒ«¿»»¿∆ƒ¿∆«ƒ»
˜eMa88. «

מעושרין".87) אלו הרי "ואמר נוסף: שם בירושלמי
לקולא.88) דרבנן שספק בשדהו, המין מאותו יש ואפילו

.ë˙BÓe¯˙a ˙·iÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eÙzLÀ»»≈»ƒ«∆∆ƒ¿
eÁ˜lL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯OÈ ?„ˆÈk .˙B¯OÚÓe««¿≈«ƒ¿»≈¿≈»ƒ∆»¿

d˙Ó˜a ‰„O e˜ÏÁ elÙ‡ ,˙eÙzLa ‰„O89ÔÈ‡Â , »∆¿À»¬ƒ»¿»∆¿»»»¿≈
LÈ„‚ e˜ÏÁ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ90ÔÈlÁÂ Ï·Ë È¯‰ -91 »ƒ«ƒ»¿»ƒ¬≈∆∆¿Àƒ
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,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˜ÏÁÓ ÁÏ˜Â ÁÏ˜ ÏÎa ÔÈ·¯ÚÓ¿…»ƒ¿»∆«»∆«≈∆¿∆≈»ƒ
Ì·eiÁÂ .ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿»»≈»ƒ¿ƒ»

Ì‰È¯·cÓ92.e¯‡aL BÓk , ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

של 89) זה שחצייה למפרע הדבר שהוברר לומר מקום שיש
ברירה. אין אמרו כן פי על אף גוי, של זה וחצייה ישראל

ברירה,90) שאין מודה גמליאל בן שמעון רבן גם שבזה
השיבולים. נתערבו ואם 91)שהרי מירח, כשהגוי המדובר

מדרבנן. חייב הישראל ושל לגמרי, פטור שלו כן
חיוב 92) שעיקר כיוון - ברירה יש בדרבנן לן וקיימא

כמו  ברירה, בהם אין התורה, מן הוא ישראל בארץ הפירות
התורה. מן שהוא בדבר

.àë,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
Ï·‡ ;‰¯¯a ÔÈ‡ ‰¯Bz ÏL·e ,‰¯Bz ÏL ˙B¯OÚn‰L∆«««¿∆»¿∆»≈¿≈»¬»
ÌL ˙B¯OÚn‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È¯eÒa ‰„O eÁ˜Ï Ì‡ƒ»¿»∆¿¿»ƒ¿«««¿»
„·BÚ ÏL B˜ÏÁ - LÈ„b‰ e˜ÏÁ elÙ‡ ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬ƒ»¿«»ƒ∆¿∆≈

ÌeÏkÓ ¯eËt ÌÈ·ÎBk93. »ƒ»ƒ¿

שחלק 93) מתחילה הוברר וכאילו ברירה, יש שבדרבנן
כאן  הזכיר [ולא ישראל. של מעולם היה לא  הגוי שלקח
גם  הגוי, מירחם אם כי וייתכן הפירות. את מרח מי רבינו
של  בפירות הגוי מירוח חייבו שלא פטור, ישראל של חלקו
שחייבת  ישראל בארץ אלא כיסין, בעלי גזירת משום ישראל

התורה]. מן

.áëı¯‡Ï ‰ˆeÁ e‡ˆiL Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙B¯t94- ≈∆∆ƒ¿»≈∆»¿»»»∆
;˙B¯OÚn‰ ÔÓe ˙BÓe¯z‰ ÔÓe ‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ««»ƒ«¿ƒ«««¿
Ìz‡ ‰nL - ‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»»»«∆
‡È¯eÒÏ e‡ˆÈ Ì‡Â .ÔÈ¯eËt - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ,ÔÈ·iÁ«»ƒ¿»»»∆¿ƒ¿ƒ»¿¿¿»

Ì‰È¯·cÓ ÔÈ·iÁ -95eÒÎpL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ÔÎÂ . «»ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈»»»∆∆ƒ¿¿
ı¯‡Ï96Ìz‡ ‰nL - ‰nL :¯Ó‡pL ;‰lÁa ÔÈ·iÁ - »»∆«»ƒ¿«»∆∆¡«»»»»«∆

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯Ùa ÔÈa ı¯‡‰ ˙B¯Ùa ÔÈa ÔÈ·iÁ«»ƒ≈¿≈»»∆≈¿≈»»»∆
¯OÚÓÏ eÚa˜ Ì‡Â97Ï‡¯OÈ „Èa98eÒÎpL ¯Á‡ ¿ƒƒ¿¿¿«¬≈¿«ƒ¿»≈««∆ƒ¿¿

Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁ - ı¯‡Ï99. »»∆«»ƒ¿««¿ƒƒ¿≈∆

נתחייבו 94) אם אבל הגלגול. לפני - ובחלה המירוח, לפני
בחוצה  נפטרו לא שוב ישראל, בארץ ובחלה במעשרות

בסוריא 95)לארץ. פירות "המוכר יא: משנה ו פרק דמאי
לעשר". חייב הן ישראל ארץ משל במעשרות 96)ואמר
הגלגול. לפני - ובחלה המירוח, לפני הדין 97)- והוא

לארץ.98)לחלה. בחלה.99)בחוצה ובין במעשר בין
התורה. מן בכל חייבים ישראל בארץ נקבעו ואם

.âë‰ÈÙÒa ‡aL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ¯ÙÚ100ÔÓÊa ,ı¯‡Ï ¬«»»»∆∆»ƒ¿ƒ»»»∆ƒ¿«
˙LLB‚ ‰ÈÙq‰L101·iÁ Ba ÁÓBv‰ È¯‰ - ı¯‡Ï ∆«¿ƒ»∆∆»»∆¬≈«≈««»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÁÓBˆk ˙ÈÚÈ·Le ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙aƒ¿»««¿¿ƒƒ«≈«¿∆∆ƒ¿»≈
.dÓˆÚ«¿»

לפי 100) כנקובה, דינה נקובה, שאינה פי על שאף עץ, של
העץ. דרך עוברת -101)שהרטיבות וגוש בארץ "דבקה

עפר". כמו

.ãë,ı¯‡Ï ‰ËB BÙBÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÓBÚL ÔÏÈ‡ƒ»∆≈¿»»»∆¿∆»»∆

Ïk‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‰ËB BÙBÂ ı¯‡a „ÓBÚ B‡≈»»∆¿∆¿»»»∆«…
¯wÚ‰ ¯Á‡ CÏB‰102ı¯‡a ÂÈL¯L ˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ≈««»ƒ»»ƒ¿»»»»»»∆

ÏÈc·Ó ÚÏÒ ÁÈÁˆ ‰È‰ elÙ‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»»»»∆¬ƒ»»¿ƒ«∆««¿ƒ
Ô‰ÈÈa103‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈlÁÂ Ï·Ë È¯‰ -104. ≈≈∆¬≈∆∆¿Àƒ¿…»ƒ∆»∆

נוטה 102) שנופו פי על אף לארץ בחוצה העיקר שאם
שאחר  פי על ואף ומעשרות. מתרומות הוא פטור לארץ,
- התורה מן ומעשרות בתרומות חייבים הם בארץ, המירוח
בעודם  מהם תרם אם ואף לגמרי פטורים הם המירוח לפני
ואם  גוי. של בפירות כמו תרומה תרומתו אין בשיבולים,
לארץ  לחוצה נוטה שנופו פי על אף ישראל, בארץ העיקר
תרומה  תרומתו בשיבולים, הפריש ואם ישראל, כארץ דינו -
פטור  לארץ, בחוצה מירח שאם אלא מעשר. ומעשרותיו

ומעשרות. מתרומות מחבירו.103)הוא מובדל אחד וכל
ובדבר 104) ומערבם, מבלבלם האוויר שלמעלה שם. כרבי

בשותפות  אמרו וכן ברירה" "אין אמרו: התורה מן שהוא
בזה. זה מעורבין וחולין שטבל וישראל, גוי

.äëLÈ¯L‰ ‡lL Ú¯Ê Ba ‰È‰L ·e˜ ıÈˆÚ105‰È‰Â , »ƒ»∆»»∆«∆…ƒ¿ƒ¿»»
.ÛBp‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ BÙBÂ ı¯‡a B¯wÚƒ»»»∆¿»»»∆¿ƒ«««

השריש 105) שאם ישראל, ארץ קרקע בתוך לנקב חוץ
העיקר. אחר הולכים בוודאי

.åëÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ÌB˜Óa elÙ‡Â ,‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯z‰«¿»«¿««∆«¬ƒ¿»∆∆¡ƒ≈
‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ dÈ‡ - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa elÙ‡Â ,Ï·a»∆«¬ƒƒ≈∆¿»≈»ƒ«»∆»

Ô‰È¯·cÓ106ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯z EÏ ÔÈ‡L . ƒƒ¿≈∆∆≈¿¿»∆»∆»¿∆∆
Èk :¯Ó‡pL ;ÌL Ï‡¯OÈ ÏkL ÔÓÊ·e ,„·Ïa Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»∆∆¡«ƒ
BÓÎe ‰BL‡¯ ‰M¯Èa eÈ‰Lk ,ÌÎlk ˙‡Èa - e‡B·»̇ƒ«À¿∆¿∆»ƒÀ»ƒ»¿
eÈ‰Lk ‡Ï ,˙ÈLÈÏL ‰M¯Èa ¯ÊÁÏ ÔÈ„È˙Ú Ô‰L∆≈¬ƒƒ«¬…ƒÀ»¿ƒƒ…¿∆»
˙‡Èa ‰˙È‰L ,‡¯ÊÚ ÈÓÈa ‰˙È‰L ‰iL ‰M¯ÈaƒÀ»¿ƒ»∆»¿»ƒ≈∆¿»∆»¿»ƒ«
‰‡¯È ÔÎÂ .‰¯Bz‰ ÔÓ Ô˙B‡ ‰·iÁ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿ƒ»…ƒ¿»»ƒ«»¿≈≈»∆

˙B¯OÚÓa ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏ107‰f‰ ÔÓfa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ƒ∆«ƒ¿««¿∆≈«»ƒ«¿««∆
‰Óe¯zk Ì‰È¯·cÓ ‡l‡108. ∆»ƒƒ¿≈∆«¿»

דרבנן".106) הזה בזמן לתרומה "הנח מד. בפסחים הוא כן
לאלו.107) אלו והמעשרות התרומות הוקשו שהרי
סח.108) שבת מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן

רבינו  שכתב ומה מדרבנן". חיובו הזה בזמן ש"מעשר
בפני  בין נוהגות והמעשרות שהתרומות הפרק, בתחילת
בבית  תלויים שאינם לומר היינו הבית, בפני שלא בין הבית

כולם. בביאת תלויים אבל המקדש,

ה'תשע"ו  טבת י"ד קודש שבת יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) ופאה ושכחה לקט בתרומה. שחייבים הדברים יבאר

אם  ודין המעשר. ומן ממנה, הפטורים וכל בתרומה. חייבים
איפכא. או לארץ לחוצה מהארץ תרומה מוציאין

.àÌ„‡ ÏÎ‡ Ïk2¯ÓLp‰ ,3ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ,4- »…∆»»«ƒ¿»∆ƒ»ƒ»»∆
epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓe ,‰Óe¯˙a ·iÁ5˙ÈL‡¯ «»ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒƒ∆≈ƒ

Ôzz E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL .Ô‰kÏ«…≈∆∆¡«≈ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ∆
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ÂÈÏec‚Â Ì„‡ Èa ÏÎ‡Ó - ¯‰ˆÈÂ LB¯Èz Ô‚c ‰Ó ;BÏ«»»ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈»»¿ƒ»
Ïk Û‡ ,'E‚c' ¯Ó‡pL ,ÌÈÏÚa BÏ LÈÂ ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆¿≈¿»ƒ∆∆¡«¿»¿«…

Ô‰a ‡ˆBik6˙B¯OÚÓa ÔÎÂ ˙BÓe¯˙a ·iÁ7. «≈»∆«»ƒ¿¿≈¿««¿

נאמר:2) א, משנה א פרק במעשרות בהמה. מאכל ולא
אמרו: סח. ובשבת אוכל", שהוא כל במעשר אמרו "כלל
ליתא". בהמה במאכל איתא, אדם במאכל "מעשר

הפקר.3) ופיטריות,4)למעט כמהין למעט שם, מעשרות
שם, המשנה (פירוש הארץ מן יונקים) =) גדלים שאינם
ב). הלכה עניים מתנות מהלכות פ"ב למעלה וראה

מזה 5) כתוצאה עליו, שיש אכילה מאיסור חוץ כלומר:
רש"י  ועיין להפריש. מצותֿעשה גם בו יש בתרומה, שחייב

מדאורייתא. ד"ה מז: שכל 6)גיטין רבינו, דעת הרי
וראה  (כסףֿמשנה). מדאורייתא בתרומה חייבים הפירות

ט. הלכה מעשר מהלכות פ"א בירושלמי 7)להלן
יד, (דברים במעשר שנאמר ממה כן למדו שם, מעשרות
רבינו  כתב וכן זרעך". תבואת כל את תעשר "עשר כב):

עיון. וצריך שם, המשנה בפירוש

.áÔÈÈL¯k‰8Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÌÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,9, ««¿ƒƒ««ƒ∆≈»«¬«»»
‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ - ÔB·Ú¯ ÈLa Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿¿ƒ»ƒ¿≈¿»«»ƒƒ¿»

˙È¯Bw‰Â ·BÊ‡‰Â ‰‡Èq‰ .˙B¯OÚÓe10ÔÚ¯fL ««¿«ƒ»¿»≈¿«»ƒ∆¿»»
Ì„‡Ï ‰lÁzÓ11‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯OÚÓa ÔÈ·iÁ - ƒ¿ƒ»¿»»«»ƒ¿«¬≈¿≈…«≈

Ô‰a12·LÁÂ CÏÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ÔÚ¯Ê . »∆¿»»¿«¬«¿≈»««ƒ∆ƒ¿«¿»«
˙·LÁnL ;ÔÈ¯eËt - ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»»¿∆≈¿À»ƒ¿ƒ∆«¬∆∆

¯eaÁ13ÌeÏk dÈ‡14‡È‰ Ì‡ :¯ˆÁa Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚ . ƒ≈»¿»≈¬≈∆∆»≈ƒƒ
‰È˙B¯t ˙¯nLÓ‰ ¯ˆÁ15ÔÓ˙qL ,ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - »≈«¿«∆∆≈∆»¬≈≈«»ƒ∆¿»»

ÔÈ¯eËt - ‰È˙B¯t ˙¯nLÓ dÈ‡ Ì‡Â ;Ì„‡Ï16. ¿»»¿ƒ≈»¿«∆∆≈∆»¿ƒ

בשלש 8) עליהם שגזרו ד. הלכה סוף פ"ד חלה ירושלמי
דוד. בימי הרעב אינם 9)שנות אדם בני מיעוט אף כלומר,

(להלן  כחרובין במעשר חייבים כן, לא שאם אותם, אוכלים
מהלכו  שם).פ"א מעשר עשבים 10)ת הם אלו שלשה

(פירוש  אותם שיזרעו מבלי ובבתים בגנות שצומחים
ט). משנה פ"ג מעשרות נא.11)המשניות נדה

בהמה.12) למאכל וגם אדם למאכל גם הראויים מינים
לקרקע.13) מחובר שהזרע בשעה האדם שחושב המחשבה
במעשרות.15)שם.14) וחייב "נשמר", זהו כן, ואם
הפקר.16) שהם

.â‰p‚ ÈBÚ¯Ê17Ú¯ÊÂ ˙ÙÏ Ú¯Ê ÔB‚k ,ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ¿∆«∆∆¿∆«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏˆa Ú¯ÊÂ ÔBˆ18ÔÈ¯eËt -19ÔÓ ¿¿∆«¿»ƒ¿«≈»∆¿ƒƒ

.Ì„‡ ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰«¿»ƒ«««¿ƒ¿≈∆≈»…∆»»
Áˆw‰ Ï·‡20·iÁ -21.˙B¯OÚÓ·e ‰Óe¯˙a ¬»«∆««»ƒ¿»¿««¿

הזרע 17) אותו של והפרי אדם, למאכל ראויים "שאינם
ח). הלכה כלאים מהלכות (פ"א אדם" זרע 18)מאכל

(שם). חציר וזרע ח.19)שומים משנה פ"ה מעשרות
וכמון".20) קצח "והפיץ כה: כח, בישעיה נזכר
ו.21) משנה פ"ג בעוקצין כביתֿהלל

.ã˙B¯Óz22Ô·l‰ ÏBt ÏLÂ Ïc¯Á ÏLÂ ÔzÏz ÏL ¿»∆ƒ¿»¿∆«¿»¿∆«»»
ÛÏˆ ÏLÂ23ÔÈÒ¯Ùw‰Â24ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ÛÏˆ ÏL ¿∆»»¿««¿≈ƒ∆»»¿ƒƒ¿≈

È¯t ÔÈ‡L25?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .26ÔÚ¯fLa ∆≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»
ÔÎÂ .ÌÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ˜¯ÈÏ ÔÚ¯Ê Ï·‡ ;Ú¯ÊÏ¿∆«¬»¿»»¿»»¬≈≈«»ƒ¿≈

˙BBi·‡‰27.È¯t Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ·iÁ - ÛÏˆ ÏL »¬ƒ∆»»«»ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ

שכשמתחיל 22) ו). משנה פ"ד מעשרות (פיה"מ פרחים
(רע"ב). גרגיר כמין צמיחתו במקום נראה מין 23)לצמוח

שם). המשנה (פירוש נכר" "אל בערבית ששמו אילן
לו:).24) (ברכות הצלף לפרי השומר כלומר,25)הוא

"אין  שאמר עקיבא, רבי לדעת שם משנה הפרי. עיקר אינם
שבא  רבינו וסובר פרי". שהן מפני אביונות אלא מתעשר
הלבן, פול ושל חרדל ושל תלתן של תמרות על גם לחלוק
ר"ע  אמר זה ועל במעשרות, הם חייבים תנא ֿקמא שלדעת

הפרי. עיקר אלא מתעשר הלכה 26)שאין שם ירושלמי
(כסףֿמשנה). כנ"ל.27)ה הפרי, עיקר שהן

.ä¯aÒk28˜¯È - Ú¯ÊÏ dÚ¯fL29Óe¯z‰ ÔÓ ¯eËt‰ À¿»∆¿»»¿∆«»»»ƒ«¿»
˙B¯OÚn‰ ÔÓe30˙BÓe¯z LÈ¯ÙÓ - ˜¯ÈÏ dÚ¯Ê ; ƒ«««¿¿»»¿»»«¿ƒ¿

Ú¯f‰ ÔÓe ˙B˜¯È‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe31˙·M‰ ÔÎÂ .32 ««¿ƒ«¿»ƒ«∆«¿≈«∆∆
˙¯OÚ˙Ó - ˜¯ÈÏ dÚ¯Ê ;¯eËt d˜¯È - Ú¯ÊÏ dÚ¯fL∆¿»»¿∆«¿»»»¿»»¿»»ƒ¿«∆∆

ÔÈ¯Ê ˙¯OÚ˙Ó dÈ‡Â ,˜¯ÈÂ Ú¯Ê33ÔÈ¯ÊÏ ‰Ú¯Ê .34- ∆«¿»»¿≈»ƒ¿«∆∆≈ƒ¿»»¿≈ƒ
ÔÓe ˜¯i‰ ÔÓe Ú¯f‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ«¿ƒ¿»««¿ƒ«∆«ƒ«»»ƒ

ÔÎÂ .ÔÈ¯f‰35ÌÈÏÁM‰36¯b¯b‰Â37Ú¯ÊÏ ÔÚ¯fL38- «≈ƒ¿≈««¬«ƒ¿««¿≈∆¿»»¿∆«
?˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ ÔÈ¯OÚ˙Ó „ˆÈk .˜¯ÈÂ Ú¯Ê ÔÈ¯OÚ˙Óƒ¿«¿ƒ∆«¿»»≈«ƒ¿«¿ƒ¿∆«¿»»
˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ - BÏÎ‡Ï ˜¯i‰ ËwÏ Ì‡L∆ƒƒ≈«»»¿»¿«¿ƒ¿»««¿
- BlL Ú¯f‰ ÛÒ‡ÈÂ L·ÈiLÎe ;ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â¿««»…«¿∆ƒ«¿∆¡…«∆«∆

.Ú¯f‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ«∆«

בתורה 28) הנזכר גד זרע והוא ה. משנה שם מעשרות
א). משנה פ"א בדמאי המשנה "ירקה".29)(פירוש צ"ל:

הנכרת  והיינו שם. במשנה וכן שבת. בענין להלן הוא וכן
שם). המשנה (פירוש העלין לזרע,30)מן שזרעה שכיון

חשוב. הירק (ראה 31)אין אדם מאכל שהוא כנראה
ג). הלכה הנקרא 32)למעלה תבלין מין והוא שם, משנה

ודלא 33)"אנעס". חכמים. כדעת שם ירושלמי גבעולים.
זירים. גם שמתעשרת שאמר שם, במשנה אליעזר כר'

שם.34) אינה 35)ירושלמי שהשבת כשם כלומר,
זירים, מתעשרים אינם שחלים כן כמו זירין, מתעשרת

שדי  לזרע.אףֿעלֿפי זרעם אם ירק, לענין שונה נם
חכמים.36) כדעת שם משנה ירק. מין שמו 37)הוא כן

שם). המשנה (פירוש בערבית שם.38)גם ירושלמי

.åÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡ ÏÎ‡Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜¯È‰«¿»««ƒ∆≈«¬«»»≈»«»ƒ
Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ˙B¯OÚÓa39:¯OÚna ¯Ó‡pL ÈÙÏ . ¿««¿∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ∆∆¡«««¬≈

EÚ¯Ê ˙‡e·z40˙B˜¯È‰ Ï·‡ ;da ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·z - ¿««¿∆¿»¿«≈»¬»«¿»
ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .‰‡e·z‰ ÏÏÎa ÔÈ‡≈»ƒ¿««¿»¿≈≈»∆ƒ∆«ƒ

‰Óe¯za41- E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c :da ¯Ó‡ È¯‰L . «¿»∆¬≈∆¡«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
,Ì‰È¯·cÓ - ˜¯i‰ ˙Óe¯z Ï·‡ ;el‡Ï ‰ÓBc‰ Ïk»«∆¿≈¬»¿««»»ƒƒ¿≈∆

.¯OÚnk««¬≈

יב.39) השנה ראש ובבלי א, הלכה פ"א מעשרות ירושלמי
שם.40) מפורש 41)ירושלמי זה הרי עיון: צריך

לתרומה  אפילו לירקות "אבל ד הלכה פ"ד חלה בירושלמי

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



קנג zenexz zekld - mirxf xtq - zah c"i ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

למעשרות  עקביא בן איסי דתני כהדא חשו לא גדולה
ירק  "בתרומת עו. זבחים בבבלי הוא וכן מדבריהם". לירקות

דרבנן".

.æÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡42˜¯i‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ≈«¿ƒƒ¿««¿ƒ«»»
˙BÓB˜na elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa43e¯Ó‡L44 ¿»»»∆«¬ƒƒ¿∆»«¿

ÔÈLÈ¯ÙnL‰ˆeÁÓ ‡a‰ ˜¯È ÔÎÂ .˙B¯OÚÓ Ô‰a ∆«¿ƒƒ»∆««¿¿≈»»«»ƒ»
‰È¯wÚa ¯ÙÚ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡Ï ı¯‡Ï45È¯‰ - »»∆»»∆««ƒ∆≈»»¿ƒ»∆»¬≈

¯eËt ‰Ê46ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,47˙ÈËw‰Â ‰‡e·z‰ .48 ∆»¿…»¿»»«¿»¿«ƒ¿ƒ
˜¯i‰Â ,Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏËa - ˜¯ÈÏ ÔÚ¯fL∆¿»»¿»»»¿»«¿≈∆»»»¿«»»

.˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ·iÁ Ú¯f‰Â ,¯eËt Ô‰lL∆»∆»¿«∆««»ƒ¿»««¿

שם.42) חלה עמון 43)ירושלמי מצרים, שנער, כגון
טו. הלכה פ"א למעלה ראה סוריא, ולענין ומואב.

א.44) הלכה גם בארץ.45)שם גידולין להוסיף וממשיך
סימן 46) ביו"ד (הגר"א הלכה סוף שם בירושלמי הוא כן

יב). ס"ק לארץ 47)שלא, חוצה שפירות אףֿעלֿפי
- כב) הלכה פ"א (למעלה במעשרות חייבים לארץ שנכנסו

גזרו. לא שהנוסחא 48)בירק אלא פ"ב, שביעית תוספתא
"הפול  כט. בעירובין וכן (כסףֿמשנה). משובשת שם
וירקן  חייב זרען דעתו, בטלה לירק שזרען והשעורים

פטור".

.çeL˜iLk Ì„‡ ÏÎ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÏz‰49, «ƒ¿»««ƒ∆≈…∆»»¿∆ƒ¿
Ô˙lÁ˙a Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ì„‡‰ ·¯Â ÏÈ‡B‰50Ô‰ È¯‰ - ƒ¿…»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¬≈≈

¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ51. «»ƒƒ¿»«¬≈

הותרו 49) מה "ומפני ט): הלכה (פי"א להלן גם כתב כן
אדם" למאכל ראוי שאינו מפני בתלתן, שערן לחוף הכהנים
(פי"ב  להלן כתב ועוד פ"י). תרומות מהתוספתא (מקור
ואינו  הואיל תרומה של והכרשינים "התלתן ז): הלכה
בטומאה" מעשיהם כל את לעשות מותר זה הרי אדם, מאכל

ג). משנה פ"ב שני במעשר לא 50)(מקורו כן, לא שאם
להלן. וראה ומעשרות. בתרומות אותה מחייבים היו

משתצמח"51) "התלתן ג משנה פ"א במעשרות מפורש
חייבות  אינן התלתן של שהתמרות ד הלכה למעלה (וראה
אלא  חייבים שאינם אומרים ויש פרי). שאינן לפי במעשר
פ"ד  מעשרות בירושלמי הפנים (מראה הוקשו שלא זמן כל

פליגין). מה ד"ה ה, הלכה

.è‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡Â52Ë˜l‰ :˙B¯OÚn‰ ÔÓe ¿≈¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿«∆∆
‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â53˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰Â54„ÈÓÚ‰ elÙ‡ , ¿«ƒ¿»¿«≈»¿«∆∆¿»≈¬ƒ∆¡ƒ

Ô‰Ó55È¯k56eÚa˜‰ - ‰„Oa Ô¯b Ô‰Ó ‰OÚ Ì‡Â . ≈∆¿ƒ¿ƒ»»≈∆…∆«»∆À¿¿
˙B¯OÚÓÏ57Ï·‡ .˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯ÙÓe , ¿««¿«¿ƒ≈∆¿»««¿¬»

ÔÈ¯eËt - ¯ÈÚa Ô¯b‰ ‰OÚ Ì‡58,Ô‰Ï LÈ ÏB˜ È¯‰L ; ƒ»»«…∆»ƒ¿ƒ∆¬≈≈»∆
.‰‡t B‡ ‰ÁÎL B‡ Ë˜Ï Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L∆«…¿ƒ∆≈∆∆ƒ¿»≈»

ג.52) משנה פ"א לעניים,53)חלה הפקר הם אלה כל
במעשר  שנאמר ממה כן ולמדו ממעשרות. פטור והפקר
- עמך" ונחלה חלק לו אין כי הלוי "ובא כט): יד, (דברים

שם). (ירושלמי שוין וידו שידך הפקר, הפרט 54)יצא
ממתנות  והם הואיל אבל שם, במשנה נזכרו לא והעוללות
מהפסוק  ממועטים הם והרי בהם, חלק לעני יש הרי עניים,

לעני  שיש אלו יצאו עמך", ונחלה חלק לו אין "כי הנ"ל
בהם. (כלאים 56)העני.55)חלק שבירושלמי אףֿעלֿפי

וכו' חייב וכו' הלקט מן כרי "העושה אמרו ב) הלכה פ"ו
פס  - העין" מראית מ:מפני (ברכות הבבלי כדעת רבינו ק

[רוצה  (כסףֿמשנה). גורן אלא כרי הזכירו שלא מג:) וסוטה
גמר  הוא שאז הכרי, פני כשמירח אלא לחייבו שאין לומר,
אם  אבל העין. מראית כאן יש ואז העולם, לכל מלאכה
שמן  למרחו, דעתו שאין אףֿעלֿפי מירחו, ולא כרי העמיד
(פ"ג  ומעשרות בתרומות לחייב מלאכה גמר זהו הדין
שאולי  כאן, אין העין מראית - יג) הלכה מעשר מהלכות

למרחו]. עוד שהרואה 57)דעתו מדרבנן, במעשר נתחייבו
שם). סוטה (רש"י בשדהו שגדלו שם.58)חושב

.é‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰59ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ‰‡t‰Â «∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»∆≈»ƒ
˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ - ˙BÏÊÓe60Ôk Ì‡ ‡l‡ , «»«»ƒƒ¿»««¿∆»ƒ≈

¯È˜Ù‰61ÌÈ˙Èf‰Â ‰‡e·z‰ ÔÎÂ .62LÈÏL e‡È·‰ ‡lL ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿«≈ƒ∆…≈ƒ¿ƒ
?Ú„BÈ ÔÈpÓe .˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt -63 ¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿ƒ«ƒ≈«

˙ÁÓˆÓe dÚ¯BfL Ïk64.LÈÏL ‰‡È·‰L Úe„Èa - …∆¿»«¿««¿»«∆≈ƒ»¿ƒ
- LÈÏL e‡È·‰ ‡lL ÌÈ˙ÈÊÂ ‰‡e·zÓ LÈ¯Ù‰Â ¯·Ú»«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ∆…≈ƒ¿ƒ

‰Óe¯z dÈ‡65. ≈»¿»

ט.59) משנה פ"ד שכחה 60)פאה בלקט חייב הגוי שאין
ולא  לעניים כהפקר זה הרי לעניים השאירם ואם ופאה,
פירות  הם והרי א). משנה פ"ו (שם הפקר שאינם לעשירים,
אצלו, נתמרחו לא אם ומעשרות בתרומות שחייבים גוי של
פ"א  (למעלה מקדושתה הארץ להפקיע לגוי קנין אין שהרי

יֿיא). הפקר 61)הלכות הוא ואז ולעשירים, לעניים
הסמוכה). (בהלכה ומעשרות מתרומות ופטור

משיכניסו 62) והזיתים "התבואה ב: משנה פ"א מעשרות
ה. הלכה מעשר מהלכות בפ"ב גם רבינו והביאה שליש".
מתרומות  הפטורים רשימת את להשלים בכדי כאן וכתבה

ט. בהלכה בה שהתחיל הלכה 63)ומעשרות שם ירושלמי
צמיחה 64)ב. שדין מפני ומצמיחים", "שזורעם כתב [לא

תלוי  הדבר שבהם בזיתים, ולא בתבואה אלא נאמר לא
ג  הלכה שם מעשר בהלכות ראה בצמיחה, ולא ב"פרי"

ה]. סב:65)והלכה קידושין

.àé¯eËt - ¯˜Ù‰‰ ÔÎÂ66ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ¿≈«∆¿≈»ƒ«¿»ƒ
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B¯È˜Ù‰ elÙ‡Â ,˙B¯OÚn‰«««¿«¬ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ«»

BÏ67·iÁ - ¯˜Ù‰ ‰„O Ú¯Bf‰ Ï·‡ .68‰Óe¯˙a ¬»«≈«¿≈∆¿≈«»ƒ¿»
.˙B¯OÚÓe««¿

א.66) משנה שם ומעשרות ה, משנה פ"א תרומות
משנה 67) (פ"ד בפאה מהמשנה הקודמת בהלכה כמבואר

נדר  כמו הוא שהפקר שאףֿעלֿפי בזה, [והשמיענו ט).
מצווה  ואינו נדרים, בדיני אינו וגוי יד), הלכה פ"ב (נדרים
זאת  ובכל א), הלכה פ"ט נזיר (ירושלמי יחל" "בל על
בדפוס  והנה להלן. וראה כסףֿמשנה ועיין הפקר. הפקירו
צ"ל  ואולי כסףֿמשנה). (ועיין הכל" "הפקירו איתא: רומי
מירוח, בלי כרי שעשה לאחר שהפקיר היינו הכרי", "הפקיר
אבל  יג) הלכה מעשר מהלכות (פ"ג מלאכה, גמר שאינו
כמפורש  המעשרות, מן פוטר ההפקר אין מירוח לאחר
הלכות  שם מעשר בהלכות ולהלן ו, משנה פ"א בפאה
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והמדובר 68)כֿכא]. א. הלכה שם מעשרות ירושלמי
אחת  שהיא הזריעה, ידי על בשדה לזכות נתכוין כשלא
בפ"ב  ועיין טז, הלכה מכירה מהלכות (פ"א החזקה מקניני
חייב  ואףֿעלֿפיֿכן א), הלכה ומתנה זכיה מהלכות

(רדב"ז). הפקר אינה שהתבואה כיון במעשר,

.áé‰Ó˜ ¯È˜Ù‰69‰pnÓ LÈ¯Ù‰Â ¯·ÚÂ ,da ‰ÎÊÂ ƒ¿ƒ»»¿»»»¿»«¿ƒ¿ƒƒ∆»
‰Óe¯z70ÌÈÏaL ¯È˜Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ¿»¬≈¿»¬»ƒƒ¿ƒƒ√ƒ

‰Â ¯·ÚÂ ,Ô‰a ‰ÎÊÂdÈ‡ - ‰Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù ¿»»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ≈∆¿»≈»
‰Óe¯z71‰Óe¯z ·iÁ BÈ‡L ¯·cÓ LÈ¯Ùn‰ Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈»««¿ƒƒ»»∆≈«»¿»

·¯ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c .˙B¯OÚÓa ÔÎÂ .‰Óe¯z dÈ‡ -≈»¿»¿≈¿««¿¿»ƒ∆≈∆∆…
ÔÓ Ô˙˜ÊÁ ‡l‡ ,˙B„O·e ˙Bp‚a ÔÚ¯ÊÏ Ì„‡ Èa¿≈»»¿»¿»¿ƒ¿»∆»∆¿»»ƒ
ÔB‚k .˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ¯˜Ù‰‰«∆¿≈¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿¿

ÈÎa ÏÚa ÌeM‰72‰tÎ¯ ÏL Ïˆ·e ,73ÒÈ¯‚Â , «««∆ƒ»»∆ƒ¿»¿»ƒ
ÈÏ˜Ïw‰74˙Bi¯ˆn‰ ÌÈL„ÚÂ ,75Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,76. «ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈»∆

שם.69) פטורה,70)ירושלמי היא הדין מין שהרי
שהמפקיר  כז, הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ה כמפורש

המעשרות. מן פטור בו וזכה שם 71)כרמו בירושלמי
שלא  עד קמה לשבלים? קמה בין "מה בראב"ד): (הובא
תרומה  אינה תרומה ממנה והפריש עבר הפקירה
שלא  עד שבלים ראב"ד), - כלום הפקיע לא (וכשהפקירה
תרומה" זו הרי תרומה, מהן והפריש עבר הפקירו
ראב"ד). - ונפטרו התרומה מן אותם הפקיע - (וכשהפקירם
דבריו, בסוף הראב"ד שכתב מה עלֿפי נראה הדבר [וטעם
משום  והיינו בעיר, אפילו חייבים גורן מהם עשה שאם
שהפקיר, יודעים הכל ואין שלו שהקמה יודעים שהכל
הלכה  למעלה (וראה בעיר גם העין למראית חששו ולפיכך
תתחייב  המירוח שאחר ומכיון ופאה). שכחה בלקט ט
שפטור, אףֿעלֿפי מירוח, לפני גם - ומעשרות בתרומות
בשבלים  תרומה מפריש ככל תרומה זו הרי והפריש עבר אם
הפקיר  אבל קמה, בהפקיר זה וכל יג). הלכה פ"ג (להלן
הפרשת  של חלות שיש בשעה היה שההפקר שבלים,
שאחר  ואףֿעלֿפי חיוב, הפקעת הוא זה הפקר תרומה,
תרומתו  אין מירח, שלא זמן כל כנ"ל, יתחייב המירוח
מפירות  תורם בדין כד, הלכה פ"א למעלה וראה תרומה.

הישראל]. שמירחם לפני משנה 72)גוי ה פרק מעשרות
ואינם  מאד חריפים "שומין שם: המשנה ובפירוש ח.
נקרא  ולפיכך דמעות, יורדות עיניו והאוכלן לאכילה, ראויים

להלן). (וראה בכי" לו 73)בעל שאין בצל ו"הוא שם.
מדמע  האדם עין אל כשיקרב מאד חריף אחד גלד אלא
רכפת  יב) כב, (שמואלֿב מים חשרת תרגום רבות, דמעות
שם). (פיה"מ המקומות" מן למקום מיוחסים הם ואולי מיא,
שבעל  שכתב שם, מלונדריש אליהו רבינו בפירוש [ראה
א]. ב, בשופטים "בוכים" דרך על מקום, שם בכי,

"ומן 74) שם: רבינו ופירש הקלקין". "וגריסין שם: במשנה
מיוחסים  מרובעין גדולים שלו שהגרגרים אחד מין הפולים,

הקלקי". כגריס הידוע והוא העדשים 75)למקום, "הם
אינם  מדבריות, הם המינים ואלו חד, שלהם האחד שהקצה
מן  פטורין ולפיכך ההפקר, מן וחזקתם בגנות, נזרעים

(שם). במשנה 76)המעשרות" שם המנויים מינים עוד
א, הלכה מעשר מהלכות פי"ג להלן [וראה ובתוספתא

יב]. הלכה ויובל שמיטה מהלכות ובפ"ח

.âé,·iÁ BÈ‡L ¯·„a ‰Óe¯˙a ·iÁL ¯·c ·¯Ú˙ƒ¿»≈»»∆«»ƒ¿»¿»»∆≈«»
Ûew È˙ÈÊ ÔB‚k77˜ÈÒÓ È˙ÈÊa e·¯Ú˙pL78È·pÚÂ ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¿¿≈≈»ƒ¿ƒ¿≈

˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ LÈ Ì‡ :¯Èˆa È·pÚa ˙BÏÏBÚ79- ≈¿ƒ¿≈»ƒƒ≈≈¬≈
ÔBaLÁ ÈÙÏ ·iÁ‰ ÏÚ ‡ÈˆBÓ80el‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ«««»¿ƒ∆¿¿ƒ≈∆»≈

Ïk‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ -81el‡Îe , «¿ƒ¿»¿««¬≈««…¿ƒ
LÈ¯ÙÓe ,‰Óe¯˙a ·iÁ Ïk‰82ÈÙÏ ÈLÂ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ «…«»ƒ¿»«¿ƒ«¬≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ

·iÁ‰ ¯·c ÔBaLÁ83. ∆¿»»««»

הם 77) נקוף "זיתי שם: ובפיה"מ ט. משנה פ"ג חלה
מלאכת  - פאה של זיתים (והם העניים שמלקטים הזיתים
נקוף  וזיתי ב). נקף ערך בערוך, נראה וכן שם. שלמה

במעשרות". חייבים אינם הזיתים 78)העוללות "הם
וכו' בתים בעלי בלשון שמלקטים יקרא הזיתים לקיטת כי ,

(שם). מסיקה" המעורבות.79)חכמים אותן מלבד
בלבד.80) מסיק מזיתי המעורב הדבר באותו שיש מה לפי
שעשה 81) לאחר והמעשרות התרומות כשמפריש המדובר

חיוב  וטיפה טיפה ובכל בלול, הכל שאז ושמן, יין מהם
(ר"ש, יג: השנה ראש ראה התערובת, מדת כפי ופטור
להלן  וראה ראשונה). ומשנה ישראל תפארת שלמה, מלאכת

ד. הלכה המעורב.82)פי"ג בדבר שישאר ממה
המעורב83) הדבר באותו שיש מה בלבד""לפי מסיק מזיתי

ושני  ראשון מעשר שמפריש היינו שם). המשנה (פירוש
על  מעשר תרומת ראשון ממעשר ומפריש הכל, על ועני
מעשר  לפדות ולא ולעני, ללוי לתת חייב אינו אבל הכל,
שהן  מעשר, ותרומת תרומה אבל חשבון. לפי אלא שני

לכהן. - בהם המעורבים החולין גם הכל, נותן במיתה,

.ãé‰‡ÓË ÔÈa ‰¯B‰Ë ÔÈa ,Ô‰kÏ - ‰Óe¯z‰84elÙ‡ . «¿»«…≈≈¿»≈¿≈»¬ƒ
LÈ¯ÙiL Ì„˜ Blk LB¯Èz‰ B‡ Ô‚c‰ ‡ÓË85È¯‰ - ƒ¿»«»»«ƒÀ…∆∆«¿ƒ¬≈

;Ô‰kÏ dzÏÂ ‰‡ÓËa ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ‰Ê∆«»¿«¿ƒƒ∆¿»¿À¿»¿ƒ¿»«…≈
˙Á‡ - È˙Óe¯z ˙¯ÓLÓ ˙‡ EÏ Èz˙ È‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ»«ƒ¿∆ƒ¿∆∆¿…»««
,ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ - ‰¯B‰h‰ .‰‡ÓË ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë¿»¿««¿≈»«¿»∆¡∆∆«…¬ƒ
ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ÔÓL ‰È‰ Ì‡ .d˙Ù¯Oa e‰È - ‰‡Óh‰Â¿«¿≈»≈»ƒ¿≈»»ƒ»»∆∆«¿ƒƒ

B˙B‡86˙‡ Ba ÔÈ˜ÈqÓ - B· ‡ˆBiÎÂ Ô‚„ ‰È‰ Ì‡Â ,¿ƒ»»»»¿«≈«ƒƒ∆
¯epz‰87. ««

כה.84) לפני 85)שבת שנתלש, לאחר נטמא כלומר:
אין  - בטהרה להפרישה הכושר שעת לו שהיתה ההפרשה,
מהסוגיא  ח, הלכה פ"ה להלן (רדב"ז תרומה תרומתו

לג.). י.86)דפסחים משנה פי"א אבל 87)תרומות
הטמאה  התרומה שמצות לפי לבהמה, אותו לתת אסור

ועל). ד"ה כג: ביצה (תוספות בשריפה

.åè‡ÓË B‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÎÂ¿≈¿««¬≈ƒƒ¿»ƒ¿»
d˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¯OÚn‰88Ô‰kÏ ˙zÂ ,‰‡ÓËa ««¬≈«¿ƒƒ»¿À¿»¿ƒ∆∆«…≈

.d˙Ù¯Oa ˙B‰Ï≈»ƒ¿≈»»

המעשר.88) תרומת את

.æèÚÓ ˙Óe¯z B‡ ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰ Ïk- ¯O »««¿ƒ¿»¿»¿««¬≈
C¯·Ó89Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·nL C¯„k ,LÈ¯ÙiL Ì„˜ ¿»≈…∆∆«¿ƒ¿∆∆∆¿»¿ƒ«»

˙Bˆn‰90˙BÎ¯·a e¯‡aL BÓk ,91. «ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿»

והמקור 89) טז, הלכה מעשר מהלכות פ"א להלן ראה
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קנה zah c"iÎ'g ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

פ"ו. ברכות לעשייתן.90)מהתוספתא פי"א 91)עובר
יב. והלכה ג הלכה

.æéelÙ‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ı¯‡‰Ó ‰Óe¯z ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿»≈»»∆¿»»»∆¬ƒ
‰‡ÓË92ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ‰Óe¯z ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â . ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿»≈»»»∆
ı¯‡Ï93ÏÎ‡z ‡Ï - ‡È·‰ Ì‡Â .94‡È‰L ÈtÓ , »»∆¿ƒ≈ƒ…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ

ÌÈ˙ek‰ ı¯‡a ‰‡ÓË95:e¯Ó‡È ‡lL ,Û¯Oz ‡ÏÂ ; ¿≈»¿∆∆«ƒ¿…ƒ»≈∆……¿
¯ÊÁz ‡ÏÂ ;˙Ù¯O ˙‡ÓË ‡lL ‰Óe¯z eÈ‡»̄ƒ¿»∆…ƒ¿»ƒ¿∆∆¿…«¬…
‰ˆeÁÏ ‰Óe¯z ÔÈ‡ÈˆBÓ :e¯Ó‡È ‡nL ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ¿»»»∆∆»…¿ƒƒ¿»¿»

‡ÓhzL „Ú d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ .ı¯‡Ï96‰‡ÓË »»∆∆»«ƒƒ»«∆ƒ»≈À¿»
ÁÒt‰ ·¯Ú ‡B·iL „Ú B‡ ,ÏkÏ ‰Úe„È97‰˙È‰ Ì‡ , ¿»«…«∆»∆∆«∆«ƒ»¿»

.Û¯O˙Â ,ıÓÁ»≈¿ƒ»≈

תהיה 92) ששריפתה מעלה שעשו מפני לשריפה, שעומדת
אותם  ששורפים פסולים בקדשים שמצאנו כמו בארץ,
שם). ורע"ב ור"ש ה, משנה פ"ו (שביעית במקומם

לחוצה 93) ויצאו אחריה הכהנים ירדפו שלא ו. משנה שם
שם). (ירושלמי תחלת 94)לארץ פ"ד חלה ירושלמי

ה. טומאה.95)הלכה עליה לטמא 96)שגזרו [אבל
ורק  נטמאת. תרומה ראינו יאמרו: שלא אסור, בידים אותה
פי"ב  להלן כמפורש בידים, אף לטמאה מותר לארץ בחוץ

א]. שם.97)הלכה ירושלמי



zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz zah c"iÎ'g -

ה'תשע"ו  טבת ח' ראשון יום

.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ אכילה, ּכל ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי ֿ ה' את i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר ֿ הּתֹורה, מן הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ה'". את ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

ה'תשע"ו  טבת ט' שני יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ë"È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ו  טבת י' שלישי יום

.ÂË¯ .ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ë"È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ֿ זכר" ּכל לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ֿ יּמֹול לא אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה

וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ֿ ּבׂשר ci)את ,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 ְְְִִִֵֶַָָ

ה'תשע"ו  טבת י"א רביעי יום

˙ÂÏÙ˙ ¯„Ò .ÂË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
'ÂÎÂ ÂÈÏÚ ÍÂÏÓÈ .. ÌÚ‰ Â‚‰ ,‰˘‰ ÏÎ

― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ֿ זכר" ּכל לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ֿ יּמֹול לא אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה
וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ֿ ּבׂשר ci)את ,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 ְְְִִִֵֶַָָ

„Ú „˜ 'ÚÓ ÏÈÚÏ ÒÙ„ ‰M‰ŒÏk ˙BlÙz ¯„Ò≈∆¿ƒ»«»»
.Â˜ 'Ú

ה'תשע"ו  טבת י"ב חמישי יום

Â˜ 'ÚÓ ÏÈÚÏ ÒÙ„ Ô¯ecÒÂ ‰lÙz‰ ˙BÎ¯a ÁÒ…«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
.„È˜ 'Ú „Ú

ÂË˜ 'Ú „Ú „È˜ 'ÚÓ ÏÈÚÏ ÒÙ„ Èe„ÈÂ‰ ÁÒ…««ƒ

ה'תשע"ו  טבת י"ג שישי יום

'Ú „Ú ÂË˜ 'ÚÓ ÏÈÚÏ ÒÙ„ ÔBÊn‰ ˙k¯a ÁÒ…«ƒ¿««»
.ÁÈ˜

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל

(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא ֿ הּמלאכה מן הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ּבמּסכתולבהמּתנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תשע"ו  טבת י"ד קודש שבת יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת קודש ח 'ֿ י "ד טבת 

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ „"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
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fiקנו wxt diryi - mi`iap

æé ÷øô äéòùéiÎc

ã:äæøé BøNa ïîLîe á÷òé ãBák ìcé àeää íBia äéäåäíéìaL Bòøæe äî÷ øéö÷ óñàk äéäå §¨¨Æ©´©½¦©−§´©£®Ÿ¦§©¬§¨−¥¨¤«§¨À̈¤«¡ŸÆ¨¦´¨½̈§Ÿ−¦¢¦´
:íéàôø ÷îòa íéìaL èwìîk äéäå øBö÷éåìL íéðL úéæ ó÷ðk úììBò Ba-øàLðåLàøa íéøbøb äL ¦§®§¨¨²¦§©¥¬¦¢¦−§¥¬¤§¨¦«§¦§©³«¥ŸÆ§´Ÿ¤©½¦§©¯¦§Ÿ¨²©§§¦−§´Ÿ

:ìàøNé éäìà äåäé-íàð äiøt äéôòña äMîç äòaøà øéîàæeäNò-ìò íãàä äòLé àeää íBia ¨¦®©§¨¨´£¦À̈¦§¦¤Æ¨Æ«Ÿ¦½̈§ª§−̈¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©´©½¦§¤¬¨¨−̈©Ÿ¥®
:äðéàøz ìàøNé LBã÷-ìà åéðéòåçàì åéúòaöà eNò øLàå åéãé äNòî úBçaænä-ìà äòLé àìå §¥¾̈¤§¬¦§¨¥−¦§¤«¨§´Ÿ¦§¤½¤©«¦§§−©£¥´¨¨®©£¤̧¨³¤§§Ÿ¨Æ´Ÿ

(ñ) :íéðnçäå íéøLàäå äàøéèeáæò øLà øéîàäå Løçä úáeæòk Bfòî éøò | eéäé àeää íBia ¦§¤½§¨£¥¦−§¨©¨¦«©¸©¹¦§´¨¥´¨ªÀ©£©³©Ÿ Æ¤Æ§¨´¨¦½£¤´¨§½
:äîîL äúéäå ìàøNé éða éðtîééòèð éòhz ïk-ìò zøëæ àì Cfòî øeöå CòLé éäìà zçëL ék ¦§¥−§¥´¦§¨¥®§¨§−̈§¨¨«¦³¨©Æ©§Æ¡Ÿ¥´¦§¥½§¬¨ª¥−´Ÿ¨¨®§§©¥À¦§¦Æ¦§¥´

:epòøæz øæ úøîæe íéðîòð©£¨¦½§¬Ÿ©−̈¦§¨¤«
i"yx

(„).‰Ê¯È Â¯˘· ÔÓ˘ÓÂ:יגלי יקריה ועותר
.‰Ó˜ ¯Èˆ˜ ÛÂÒ‡Î ‰È‰Â קצירת (‰) שבעת כמו

השנית  וזרועו אחת ביד הקמה צבת הקוצר אוסף קמה
ואף  הכל ויגלה סנחרב יעקור כן במגל יקצור שבלים
אף  כלומ' וישאנו ילקט קציר' בשעת הנושר לקט
שמלקט  (כמו וילקטום מידו ימלטו לא הבורחים

סא''א): ¯ÌÈ‡Ù.שבלים ˜ÓÚ· על אשר הגיא הוא
רפאים  שעמק תמצא יהושע בספר ירושלים פני

לירושלים: ·Â.סמוכה ¯‡˘Â (Â) וסייעתו חזקיהו
וכנוקף  כרם כעוללות מעט אנשים ירושלים תוך שהם

גרגרים: שלשה שנים המשאיר ÈÊ˙.זית Û˜ÂÎ קוצץ
היער בסבכי ונקף וכן האילן מן ללוקטן (לעיל זיתים

אנשי'י) סנחריב בהמון בו ונשאר דרשו ורבותינו ,
חלק: באגדת כדאיתא זית כנוקף ‡ÈÓ¯.מעט ˘‡¯·

הענף: סעיפיה ·ÈÙÈÚÒ‰.בראש וכלה וכן בענפיה,

כז) פארה(לקמן מסעף י)וכן Ú˘È‰.:(לעיל (Ê) יפנה
הבל אל וישע כמו עושהו ד)אל ‰‡„Ì.:(בראשית

בם: שנשארו È¯‡‰.צדיקי' ‡Ï (Á) יחשבו לא
ÂÊÂÚÓ.(Ë)בעיניו: È¯Ú: ישראל ‰Á¯˘של ˙·ÂÊÚÎ

.¯ÈÓ‡‰Â:אדם מאין חריבות הזה כיער עזובות
.˘¯ÂÁ:בחורשא ביער כדמתרגם יער ÈÓ‡‰Â¯.הוא

האמורי  ערי כעזובת אילנות מקום יער הוא אף
וברחו  והאמיר כחורש יהושע בימי חריבות שהניחום
שממה: ישראל ארץ והיתה ישראל בני מפני להם

.'Â‚Â ÈÚË˙ ÔÎ ÏÚ (È) מתחילה נטעתיך כאשר כן על
ובהעלות  יעקב בני עשר שנים נעמנים נטע נטעתי
זרות  כזמורות הגון שאינו זרע נתנו לזמורות נטעיך

לגפן: דומים אלא גפן ממין תתנו ˙ÂÚ¯Ê.שאינם
תזרענו  זר וזמורות י''ל ועוד נטע, באותו זרעך

בכם: ונתערבו בכותים התחתנת

cec zcevn
(„).·˜ÚÈ „Â·Î Ï„È:עשרו יוקח כי ורש דל ÔÓ˘ÓÂ.יהיה 

מאומה: בידו  ישאירו לא  ר''ל  וכחוש רזה יהיה  בשרו  שמנונית
(‰).¯Èˆ˜ ÛÂÒ‡Î ‰È‰Âאשר הקוצר כמו  דומה  יהיה הדבר

כן יקצרם השנית ובזרועו הקמה  שבלי אוסף האחת  בידו
העולם: מן ויכלם יקבצם  Ë˜ÏÓÎ.האויב ‰È‰Âאף לומר רצה 

כהמלקט  אחד  אחד  ילקטם  כי מידו ימלטו לא הבורחים
כמ''ש לירושלים הסמוך הגיא והוא רפאים  בעמק שבלים 
אחת שם  צמח  תבואה ומעט  וכחוש רזה  היה והמקום  ביהושע

אחת: אחת נלקטים  הנה ואחת ÂÏÏÂÚ˙.(Â)הנה  Â· ¯‡˘Â
כעוללות המעט  והמה  ירושלים תוך  שהיו וסיעתו חזקיהו זה 

ÈÊ˙.הכרם : Û˜ÂÎשנים ישארו  אשר  האילן מן זתים  ככורת
שקשה לפי העליון הנוף בראש  יחידים זתים  שלשה או 

שמה: ÓÁ˘‰.לכרתם  ‰Ú·¯‡חמשה או ארבעה וישארו
סנחריב : יכבשם שלא ישארו מעט  כן כמו ר ''ל  פרי בעלת  שהיתה  הזית אותה של  בענפים  ‰‡„Ì.(Ê)גרגרים ‰Ú˘Èיפנה

יבטח: ובו אותו  שעשה  ה' אל  ÂÎÂ'.האדם ÂÈÈÚÂ: במ''ש הדבר  ÂÈ„È.(Á)כפל ‰˘ÚÓ ˙ÂÁ·ÊÓ‰ Ï‡הנעשים המזבחות אל 
ידיו: מעשה  שהמה ÂÎÂ'.לעכו''ם ¯˘‡Âיראה לא והחמנים האשרים  וגם אצבעותיו עשו אשר העכו''ם  אל  עוד  יסתכל  לא

ÂÊÂÚÓ.(Ë)עוד: È¯Ú: וחוזק למעוז לו  שהיו  המבצר ÈÓ‡‰Â¯.ערי ˘¯ÂÁ‰ ˙·ÂÊÚÎשהוא היער  כמו מיושביהן תהיינה עזובות
שמה: עולה  מי אין כי מאנשים היא עזובה גבהה שלרוב האילן מן  העליון הנוף וכמו אדם מבני È·ÊÚ.עזוב על ‡˘¯ חוזר 

ישראל  בני מפני להם והלכו  עריהם עזבו מהכנענים  רבים  כי  ישראל  בני  מפני הכנענים עזבו אשר וכעזובה לומר כעזובת מלת 
ממצרים: ˘ÓÓ‰.בעלותם ‰˙È‰Â:יושב מאין שממה ארצם ˘ÁÎ˙.(È)ותהיה ÈÎ:'וכו שכחת אשר ÂÎÂ'.בעון ÍÊÂÚÓ ¯ÂˆÂ
במ ''ש: הדבר ÔÎ.כפל  ÏÚ ר ''ל הגפנים ממין שאינו זר  זמורת ארצך  תזרע  ועתה וערבים נעמנים נטעי נטעת מתחילה אשר על 

האליל : לעבודת  האל  עבודת הפכת 

oeiv zcevn
(Â).˙ÂÏÏÂÚמי ואין באילן הנשארים הקטנים הענבים  הם

ויונק: עולל מלשון והוא עליהם  כריתהÛ˜ÂÎ.חושש  ענין 
י): (לעיל היער סבכי ונקף דקים‚¯‚¯ÌÈ.כמו פירות יקראו  כן

והאמיר‡ÈÓ¯.יחידים : החורש כעזובת  וכן העליון נוף  הוא
למטה: קננו·ÈÙÈÚÒ‰.האמור  בסעפותיו כמו בענפיה 

לא): ואל Ú˘È‰.(Ê)(יחזקאל  הבל אל ה ' וישע כמו יפנה
ד ): (בראשית אל :ÏÚ.מנחתו אילןÌÈ¯˘‡‰Â.(Á)כמו הוא 

לחמה:ÌÈÓÁ‰Â.הנעבד : עשוי מה  עניןÂÊÂÚÓ.(Ë)צורה
מצל ‰ÂÁ¯˘.חוזק: וחורש כמו סעיפים בעל יער ענינו

ל''א ): העליון:ÈÓ‡‰Â¯.(יחזקאל  הנוף עניןÂˆÂ¯.(È)הוא 
ויופי:ÌÈÓÚ.חוזק: נעים הגפןÂ¯ÂÓÊÂ˙.מל ' ענף נקרא כן

י''ג): (במדבר זמורה משם ויכרתו וכן
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äë ÷øô éìùîiÎ`

à:äãeäé-Cìî äi÷æç | éLðà e÷ézòä øLà äîìL éìLî älà-íbáãáëe øác øzñä íéäìà ãák ©¥ −¤¦§¥´§Ÿ®Ÿ£¤¬¤¹§¦À©§¥³¦§¦Ä̈¤«¤§¨«§´Ÿ¡−Ÿ¦©§¥´¨¨®§¬Ÿ
:øác ø÷ç íéëìîâ:ø÷ç ïéà íéëìî áìå ÷îòì õøàå íeøì íéîLãóøvì àöiå óñkî íéâéñ Bâä §¹¨¦À£´Ÿ¨¨«¨©´¦¨ −¨¨´¤¨®Ÿ¤§¥¬§¹¨¦À¥´¥«¤¨´¦¦´¦¨®¤©¥¥−©Ÿ¥´

:éìkä:Bàñk ÷ãva ïBkéå Cìî-éðôì òLø Bâäå:ãîòz-ìà íéìãb íB÷îáe Cìî-éðôì øcäúz-ìà ¤«¦¨´−̈¨¦§¥¤®¤§¦−©¤¤́¦§«©¦§©©¬¦§¥¤®¤¦§¬§¹Ÿ¦À©«©£«Ÿ
æéðéò eàø øLà áéãð éðôì EìétLäî äpä äìò Eì-øîà áBè ékE:çït øäî áøì àöz-ìà ¦³¬£¨§À£«¥Å¥¬¨¥« −©§¦´§¦§¥´¨¦®£¤−¨´¥¤«©¥¥¬¨¦À©Å¥¬¤´

:Eòø Eúà íéìëäa dúéøçàa äNòz-äîè:ìâz-ìà øçà ãBñå Eòø-úà áéø EáéøéEãqçé-ït ©© −£¤§©£¦¨®§©§¦−Ÿ§´¥¤«¦« −§¦´¤¥¤®§−©¥´©§¨«¤«§©¤§¬
:áeLú àì Eúaãå òîLŸ¥®©§¹¦¨§À´Ÿ¨«

i"yx
(‡).Â˜È˙Ú‰ ¯˘‡ ‰ÓÏ˘ ÈÏ˘Ó ‰Ï‡ Ì‚ חזר

תלמידים  הושיב והוא למלך חזקיהו כשנתמנה לדורש'
שבע  באר ועד מדן בדקו חלק בפ' כדאמרינן עיר בכל

הארץ: עם מצאו Â·Î„(·)החזיקו:‰Â˜È˙Ú.ולא
.¯·„ ¯˙Ò‰ ÌÈ‰Ï‡ ומעשה מרכבה מעשה כגון

„·¯.בראשית: ¯Â˜Á ÌÈÎÏÓ „Â·ÎÂ דורש כשאתה
לתורה  סיגים שעשו חכמים בכבוד או מלכים בכבוד
ולשאול  ולדרוש לחקור לך יש בהם שגזרו ובגזרות
ובמעש' מרכבה במעשה כשתדרוש אבל לדבר טעם
ודברים  חוקים כגון בתורה הכתובים ובחוקי' בראשית
חזיר  באכילת עליהם ומשיב עליהם מקטרג שהשטן
ולומר  להסתיר רק לחקור לך אין ושעטנז כרם וכלאי

הוא: מלך Á˜¯.(‚)גזרת ÔÈ‡ ולעומק שמים לרום
לפניהם  באים דינים שכמה חקר אין מלכי' וללב הארץ
כל  ואם לכולם לב לתת וצריכים מלחמות וכמה
לכתוב  יכולין אינן כותבין הידים וכל מדברים הלשונות

רשות: של ÛÒÎÓ.(„)חללה ÌÈ‚ÈÒ Â‚‰ כמו משוך
המסילה מן הוגה כ)כאשר ב הכלי (שמואל שאין כשם

סיגים  ממנו שיוציאו עד צורף למלאכת יוצא כסף של
עד  מעונש נפטרין צבור אין כך שבו, נחשת של

דין: בהם ויעשו הרשעים מתוכ' ‡Ï(Â)שיוציאו
.ÍÏÓ ÈÙÏ לפני ˙˙‰„¯ ולהתגאות כבודך להראו'

שיאמרו  טוב כי ממך שגדול מי לפני לעמוד או מלך
צא: לך ויאמרו רשותו בלא משתבוא הנה עלה לך

(Ê).ÍÈÈÚ Â‡¯ אמת:‡˘¯ זה Ó‰(Á)שדבר ÔÙ
.‰˘Ú˙:באחריתה לעשות מה תדע לא לידי תבא פן

(Ë).ÍÚ¯ ˙‡ ·È¯ Í·È¯ צריך אתה כרחך על ואם
לא  תגל. אל אחר סוד מ''מ רעך עם ולהוכיח לריב
אותו  יודעין הכל שאין שמתו אבותיו דופי לו תזכיר

מגלהו: ˘ÚÓÂ.(È)ואתה Í„ÒÁÈ ÔÙ מצרים חרפת
ה') השומע (יהושע יחסדך, פן דמצראי, חסודא מתרגמינן

דבה: מוציא ויקראך

cec zcevn
(‡).‰Ï‡ Ì‚מועתק היה הנה  עד  הספר  מתחלת  כי יראה

אנשי בידי כ ''א  מועתק היה לא סופו עד  ומכאן הכל  ביד 
שלמה מספרי האלה  הדברים העתיקו  אשר יהודה  מלך חזקיה 
כי עם ר''ל  שלמה משלי אלה  גם אמר  ולזה להם נזדמן אשר
אנשי העתיקו אשר דבריו אלה גם מ''מ  הכל ביד  נמצאו לא 

יצאו: שלמה שמפי הדבר על  נאמנים  והמה  Â·Î„(·)חזקיה 
.ÌÈ‰Ï‡א ''א כי רוממותו גדולת  דבר להסתיר הוא ה ' כבוד 

דומיה לך  וכמ ''ש  מלהרבות  להמעיט  ומוטב  התכלית עד לבוא
סה)תהלה גדולת(תהלי' דבר לחקור  הוא מלכים כבוד  אבל 

מלהמעיט : להרבות ומוטב התכלי' עד  בא כבר כאילו  יחשב הממעיט  א''כ התכלית עד  לבוא ואפשר  הואיל ‡ÔÈ(‚)רוממותם 
.¯˜Áמשפטים הרבה כי  המלך  לב ורוחב  הארץ ועומק השמים  רום  ולדעת  לחקור שא''א זל''ז דומים הדברי' שלשת  אלו  ר''ל

לכולם : לב לתת וצריך  ב''א ענייני  ושאר לפניו מהודר‰‚Â.(„)באים כלי לצורף  אז יצא הכסף  מן  הסיגים יוסר כאשר כמו
המלאכה: צורך כפי וליישרו לעקמו אז יוכל  ¯˘Ú.(‰)כי Â‚‰נכון כסאו אז יהיה המלך לפני העומד הרשע  יוסר כאשר  כ ''כ 

הצדק: את לעוות  המלך  את  ומטעה עומד לפניו כשהרשע משא''כ  ˙˙‰„¯.(Â)בצדק Ï‡להתגאות ויפה הדר עצמך  תעשה אל
שם: עומדים  והחשובים  שהגדולים  במקום  לעמוד  עצמך  תדחוק ואל  המלך  לפני תעמוד  ÂË·.(Ê)כאשר ÈÎ לך טוב  יותר

הנדיב לפני ורד השפל  לך  ויאמר לשבת משתגביה  הגדולים  במקום לשבת  הנה  עלה לך יאמר והאומר  השפלים במקום לשבת
במקומו: תשב ¯‡Â.ואל רדה:‡˘¯ להעולה  אומרים  אשר  לזאת שיקרה  עיניך  ראו כן ˙ˆ‡.(Á)אשר  Ï‡במריבה תתגרה אל 

רעך  אותך  יכלים בעת המריבה  באחרית תעשה  מה  תדע לא  פן  כי  שכנגדך על  אשמה דבר בזה יש אם  תחקור  אשר עד מהר 
האמת : חקרת לא עד להתקוטט  עשו הסכלת והנה  בידי  אשמה  אין הלא ¯È·.(Ë)לומר Í·È¯אחר אשמה  בו מצאת אם  אף

ידועים שאינם בדברים באבותיו פגם  להטיל  אחר של סוד תגלה לא  אבל לבד  אותו לבזות עמו רק ריבך  ריב מ ''מ  החקירה 
לבזותם: להם  לך מה כי Í„ÒÁÈ.(È)לכל  ÔÙ: רכיל הולך  לך  לקרות  יחרפך  השומע  כל  מפיך Í˙·„Â.פן הוצאת אשר  הדבה 

לתקן: תוכל  ולא  ותתחרט אחור להשיב תוכל  לא

oeiv zcevn
(‡).Â˜È˙Ú‰לפי מעתיק  יקרא  ספר אל  מספר  הדברים כותב

ועם באחר לכתבם משם הדברים  ומסיר  מעתיק כאילו שנראה 
משם: מסיר  כאילו הוא נראה מ''מ  בראשון גם  נשארו  כי 

(·).¯Â˜Á:ודרישה חפוש  הרמהÌÂ¯Ï.(‚)ענין  מל '
המסילה‰‚Â.(„)וגבהות: מן  הוגה כאשר כמו הסרה ענין

ב'): ב הכסף:ÌÈ‚ÈÒ.(שמואל פסולת חרפהÍ„ÒÁÈ.(È)הוא ענין
הוא  חסד כ):כמו גנאיÍ˙·„Â.(ויקרא דברי על  יאמר  הרוב על 

יובן: ומעצמו
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(ñ) :íéðnçäå íéøLàäå äàøéèeáæò øLà øéîàäå Løçä úáeæòk Bfòî éøò | eéäé àeää íBia ¦§¤½§¨£¥¦−§¨©¨¦«©¸©¹¦§´¨¥´¨ªÀ©£©³©Ÿ Æ¤Æ§¨´¨¦½£¤´¨§½
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i"yx

(„).‰Ê¯È Â¯˘· ÔÓ˘ÓÂ:יגלי יקריה ועותר
.‰Ó˜ ¯Èˆ˜ ÛÂÒ‡Î ‰È‰Â קצירת (‰) שבעת כמו

השנית  וזרועו אחת ביד הקמה צבת הקוצר אוסף קמה
ואף  הכל ויגלה סנחרב יעקור כן במגל יקצור שבלים
אף  כלומ' וישאנו ילקט קציר' בשעת הנושר לקט
שמלקט  (כמו וילקטום מידו ימלטו לא הבורחים

סא''א): ¯ÌÈ‡Ù.שבלים ˜ÓÚ· על אשר הגיא הוא
רפאים  שעמק תמצא יהושע בספר ירושלים פני

לירושלים: ·Â.סמוכה ¯‡˘Â (Â) וסייעתו חזקיהו
וכנוקף  כרם כעוללות מעט אנשים ירושלים תוך שהם

גרגרים: שלשה שנים המשאיר ÈÊ˙.זית Û˜ÂÎ קוצץ
היער בסבכי ונקף וכן האילן מן ללוקטן (לעיל זיתים

אנשי'י) סנחריב בהמון בו ונשאר דרשו ורבותינו ,
חלק: באגדת כדאיתא זית כנוקף ‡ÈÓ¯.מעט ˘‡¯·

הענף: סעיפיה ·ÈÙÈÚÒ‰.בראש וכלה וכן בענפיה,

כז) פארה(לקמן מסעף י)וכן Ú˘È‰.:(לעיל (Ê) יפנה
הבל אל וישע כמו עושהו ד)אל ‰‡„Ì.:(בראשית

בם: שנשארו È¯‡‰.צדיקי' ‡Ï (Á) יחשבו לא
ÂÊÂÚÓ.(Ë)בעיניו: È¯Ú: ישראל ‰Á¯˘של ˙·ÂÊÚÎ

.¯ÈÓ‡‰Â:אדם מאין חריבות הזה כיער עזובות
.˘¯ÂÁ:בחורשא ביער כדמתרגם יער ÈÓ‡‰Â¯.הוא

האמורי  ערי כעזובת אילנות מקום יער הוא אף
וברחו  והאמיר כחורש יהושע בימי חריבות שהניחום
שממה: ישראל ארץ והיתה ישראל בני מפני להם

.'Â‚Â ÈÚË˙ ÔÎ ÏÚ (È) מתחילה נטעתיך כאשר כן על
ובהעלות  יעקב בני עשר שנים נעמנים נטע נטעתי
זרות  כזמורות הגון שאינו זרע נתנו לזמורות נטעיך

לגפן: דומים אלא גפן ממין תתנו ˙ÂÚ¯Ê.שאינם
תזרענו  זר וזמורות י''ל ועוד נטע, באותו זרעך

בכם: ונתערבו בכותים התחתנת

cec zcevn
(„).·˜ÚÈ „Â·Î Ï„È:עשרו יוקח כי ורש דל ÔÓ˘ÓÂ.יהיה 

מאומה: בידו  ישאירו לא  ר''ל  וכחוש רזה יהיה  בשרו  שמנונית
(‰).¯Èˆ˜ ÛÂÒ‡Î ‰È‰Âאשר הקוצר כמו  דומה  יהיה הדבר

כן יקצרם השנית ובזרועו הקמה  שבלי אוסף האחת  בידו
העולם: מן ויכלם יקבצם  Ë˜ÏÓÎ.האויב ‰È‰Âאף לומר רצה 

כהמלקט  אחד  אחד  ילקטם  כי מידו ימלטו לא הבורחים
כמ''ש לירושלים הסמוך הגיא והוא רפאים  בעמק שבלים 
אחת שם  צמח  תבואה ומעט  וכחוש רזה  היה והמקום  ביהושע

אחת: אחת נלקטים  הנה ואחת ÂÏÏÂÚ˙.(Â)הנה  Â· ¯‡˘Â
כעוללות המעט  והמה  ירושלים תוך  שהיו וסיעתו חזקיהו זה 

ÈÊ˙.הכרם : Û˜ÂÎשנים ישארו  אשר  האילן מן זתים  ככורת
שקשה לפי העליון הנוף בראש  יחידים זתים  שלשה או 

שמה: ÓÁ˘‰.לכרתם  ‰Ú·¯‡חמשה או ארבעה וישארו
סנחריב : יכבשם שלא ישארו מעט  כן כמו ר ''ל  פרי בעלת  שהיתה  הזית אותה של  בענפים  ‰‡„Ì.(Ê)גרגרים ‰Ú˘Èיפנה

יבטח: ובו אותו  שעשה  ה' אל  ÂÎÂ'.האדם ÂÈÈÚÂ: במ''ש הדבר  ÂÈ„È.(Á)כפל ‰˘ÚÓ ˙ÂÁ·ÊÓ‰ Ï‡הנעשים המזבחות אל 
ידיו: מעשה  שהמה ÂÎÂ'.לעכו''ם ¯˘‡Âיראה לא והחמנים האשרים  וגם אצבעותיו עשו אשר העכו''ם  אל  עוד  יסתכל  לא

ÂÊÂÚÓ.(Ë)עוד: È¯Ú: וחוזק למעוז לו  שהיו  המבצר ÈÓ‡‰Â¯.ערי ˘¯ÂÁ‰ ˙·ÂÊÚÎשהוא היער  כמו מיושביהן תהיינה עזובות
שמה: עולה  מי אין כי מאנשים היא עזובה גבהה שלרוב האילן מן  העליון הנוף וכמו אדם מבני È·ÊÚ.עזוב על ‡˘¯ חוזר 

ישראל  בני מפני להם והלכו  עריהם עזבו מהכנענים  רבים  כי  ישראל  בני  מפני הכנענים עזבו אשר וכעזובה לומר כעזובת מלת 
ממצרים: ˘ÓÓ‰.בעלותם ‰˙È‰Â:יושב מאין שממה ארצם ˘ÁÎ˙.(È)ותהיה ÈÎ:'וכו שכחת אשר ÂÎÂ'.בעון ÍÊÂÚÓ ¯ÂˆÂ
במ ''ש: הדבר ÔÎ.כפל  ÏÚ ר ''ל הגפנים ממין שאינו זר  זמורת ארצך  תזרע  ועתה וערבים נעמנים נטעי נטעת מתחילה אשר על 

האליל : לעבודת  האל  עבודת הפכת 

oeiv zcevn
(Â).˙ÂÏÏÂÚמי ואין באילן הנשארים הקטנים הענבים  הם

ויונק: עולל מלשון והוא עליהם  כריתהÛ˜ÂÎ.חושש  ענין 
י): (לעיל היער סבכי ונקף דקים‚¯‚¯ÌÈ.כמו פירות יקראו  כן

והאמיר‡ÈÓ¯.יחידים : החורש כעזובת  וכן העליון נוף  הוא
למטה: קננו·ÈÙÈÚÒ‰.האמור  בסעפותיו כמו בענפיה 

לא): ואל Ú˘È‰.(Ê)(יחזקאל  הבל אל ה ' וישע כמו יפנה
ד ): (בראשית אל :ÏÚ.מנחתו אילןÌÈ¯˘‡‰Â.(Á)כמו הוא 

לחמה:ÌÈÓÁ‰Â.הנעבד : עשוי מה  עניןÂÊÂÚÓ.(Ë)צורה
מצל ‰ÂÁ¯˘.חוזק: וחורש כמו סעיפים בעל יער ענינו

ל''א ): העליון:ÈÓ‡‰Â¯.(יחזקאל  הנוף עניןÂˆÂ¯.(È)הוא 
ויופי:ÌÈÓÚ.חוזק: נעים הגפןÂ¯ÂÓÊÂ˙.מל ' ענף נקרא כן

י''ג): (במדבר זמורה משם ויכרתו וכן

dk wxt ilyn - miaezk
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(‡).Â˜È˙Ú‰ ¯˘‡ ‰ÓÏ˘ ÈÏ˘Ó ‰Ï‡ Ì‚ חזר

תלמידים  הושיב והוא למלך חזקיהו כשנתמנה לדורש'
שבע  באר ועד מדן בדקו חלק בפ' כדאמרינן עיר בכל

הארץ: עם מצאו Â·Î„(·)החזיקו:‰Â˜È˙Ú.ולא
.¯·„ ¯˙Ò‰ ÌÈ‰Ï‡ ומעשה מרכבה מעשה כגון

„·¯.בראשית: ¯Â˜Á ÌÈÎÏÓ „Â·ÎÂ דורש כשאתה
לתורה  סיגים שעשו חכמים בכבוד או מלכים בכבוד
ולשאול  ולדרוש לחקור לך יש בהם שגזרו ובגזרות
ובמעש' מרכבה במעשה כשתדרוש אבל לדבר טעם
ודברים  חוקים כגון בתורה הכתובים ובחוקי' בראשית
חזיר  באכילת עליהם ומשיב עליהם מקטרג שהשטן
ולומר  להסתיר רק לחקור לך אין ושעטנז כרם וכלאי

הוא: מלך Á˜¯.(‚)גזרת ÔÈ‡ ולעומק שמים לרום
לפניהם  באים דינים שכמה חקר אין מלכי' וללב הארץ
כל  ואם לכולם לב לתת וצריכים מלחמות וכמה
לכתוב  יכולין אינן כותבין הידים וכל מדברים הלשונות

רשות: של ÛÒÎÓ.(„)חללה ÌÈ‚ÈÒ Â‚‰ כמו משוך
המסילה מן הוגה כ)כאשר ב הכלי (שמואל שאין כשם

סיגים  ממנו שיוציאו עד צורף למלאכת יוצא כסף של
עד  מעונש נפטרין צבור אין כך שבו, נחשת של

דין: בהם ויעשו הרשעים מתוכ' ‡Ï(Â)שיוציאו
.ÍÏÓ ÈÙÏ לפני ˙˙‰„¯ ולהתגאות כבודך להראו'

שיאמרו  טוב כי ממך שגדול מי לפני לעמוד או מלך
צא: לך ויאמרו רשותו בלא משתבוא הנה עלה לך

(Ê).ÍÈÈÚ Â‡¯ אמת:‡˘¯ זה Ó‰(Á)שדבר ÔÙ
.‰˘Ú˙:באחריתה לעשות מה תדע לא לידי תבא פן

(Ë).ÍÚ¯ ˙‡ ·È¯ Í·È¯ צריך אתה כרחך על ואם
לא  תגל. אל אחר סוד מ''מ רעך עם ולהוכיח לריב
אותו  יודעין הכל שאין שמתו אבותיו דופי לו תזכיר

מגלהו: ˘ÚÓÂ.(È)ואתה Í„ÒÁÈ ÔÙ מצרים חרפת
ה') השומע (יהושע יחסדך, פן דמצראי, חסודא מתרגמינן

דבה: מוציא ויקראך

cec zcevn
(‡).‰Ï‡ Ì‚מועתק היה הנה  עד  הספר  מתחלת  כי יראה

אנשי בידי כ ''א  מועתק היה לא סופו עד  ומכאן הכל  ביד 
שלמה מספרי האלה  הדברים העתיקו  אשר יהודה  מלך חזקיה 
כי עם ר''ל  שלמה משלי אלה  גם אמר  ולזה להם נזדמן אשר
אנשי העתיקו אשר דבריו אלה גם מ''מ  הכל ביד  נמצאו לא 

יצאו: שלמה שמפי הדבר על  נאמנים  והמה  Â·Î„(·)חזקיה 
.ÌÈ‰Ï‡א ''א כי רוממותו גדולת  דבר להסתיר הוא ה ' כבוד 

דומיה לך  וכמ ''ש  מלהרבות  להמעיט  ומוטב  התכלית עד לבוא
סה)תהלה גדולת(תהלי' דבר לחקור  הוא מלכים כבוד  אבל 

מלהמעיט : להרבות ומוטב התכלי' עד  בא כבר כאילו  יחשב הממעיט  א''כ התכלית עד  לבוא ואפשר  הואיל ‡ÔÈ(‚)רוממותם 
.¯˜Áמשפטים הרבה כי  המלך  לב ורוחב  הארץ ועומק השמים  רום  ולדעת  לחקור שא''א זל''ז דומים הדברי' שלשת  אלו  ר''ל

לכולם : לב לתת וצריך  ב''א ענייני  ושאר לפניו מהודר‰‚Â.(„)באים כלי לצורף  אז יצא הכסף  מן  הסיגים יוסר כאשר כמו
המלאכה: צורך כפי וליישרו לעקמו אז יוכל  ¯˘Ú.(‰)כי Â‚‰נכון כסאו אז יהיה המלך לפני העומד הרשע  יוסר כאשר  כ ''כ 

הצדק: את לעוות  המלך  את  ומטעה עומד לפניו כשהרשע משא''כ  ˙˙‰„¯.(Â)בצדק Ï‡להתגאות ויפה הדר עצמך  תעשה אל
שם: עומדים  והחשובים  שהגדולים  במקום  לעמוד  עצמך  תדחוק ואל  המלך  לפני תעמוד  ÂË·.(Ê)כאשר ÈÎ לך טוב  יותר

הנדיב לפני ורד השפל  לך  ויאמר לשבת משתגביה  הגדולים  במקום לשבת  הנה  עלה לך יאמר והאומר  השפלים במקום לשבת
במקומו: תשב ¯‡Â.ואל רדה:‡˘¯ להעולה  אומרים  אשר  לזאת שיקרה  עיניך  ראו כן ˙ˆ‡.(Á)אשר  Ï‡במריבה תתגרה אל 

רעך  אותך  יכלים בעת המריבה  באחרית תעשה  מה  תדע לא  פן  כי  שכנגדך על  אשמה דבר בזה יש אם  תחקור  אשר עד מהר 
האמת : חקרת לא עד להתקוטט  עשו הסכלת והנה  בידי  אשמה  אין הלא ¯È·.(Ë)לומר Í·È¯אחר אשמה  בו מצאת אם  אף

ידועים שאינם בדברים באבותיו פגם  להטיל  אחר של סוד תגלה לא  אבל לבד  אותו לבזות עמו רק ריבך  ריב מ ''מ  החקירה 
לבזותם: להם  לך מה כי Í„ÒÁÈ.(È)לכל  ÔÙ: רכיל הולך  לך  לקרות  יחרפך  השומע  כל  מפיך Í˙·„Â.פן הוצאת אשר  הדבה 

לתקן: תוכל  ולא  ותתחרט אחור להשיב תוכל  לא

oeiv zcevn
(‡).Â˜È˙Ú‰לפי מעתיק  יקרא  ספר אל  מספר  הדברים כותב

ועם באחר לכתבם משם הדברים  ומסיר  מעתיק כאילו שנראה 
משם: מסיר  כאילו הוא נראה מ''מ  בראשון גם  נשארו  כי 

(·).¯Â˜Á:ודרישה חפוש  הרמהÌÂ¯Ï.(‚)ענין  מל '
המסילה‰‚Â.(„)וגבהות: מן  הוגה כאשר כמו הסרה ענין

ב'): ב הכסף:ÌÈ‚ÈÒ.(שמואל פסולת חרפהÍ„ÒÁÈ.(È)הוא ענין
הוא  חסד כ):כמו גנאיÍ˙·„Â.(ויקרא דברי על  יאמר  הרוב על 

יובן: ומעצמו
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
מותר  בפיו שהחושש מודים שהכל יוחנן, לרבי ראיה מביאה הגמרא א. עמוד פד דף

בשבת: סם déì,ליטול òéiñî àîéì,בברייתא BæçàLשנינו éî ה ,ïB÷øéמחלת ¥¨§©©¥¦¤£¨¥¨
øBîç øNa BúBà ïéìéëàî.לרפואתוBúBà ïéìéëàî ,äèBL áìk BëLpL éî ©£¦¦§©£¦¤§¨¤¤¤©£¦¦

àéúî éaø éøác ,úaLa íñ Bì ïéìéèî ,åéôa LLBçäå .BlL ãák øöçî¥£©¨¥¤§©¥§¦§¦¦©§©¨¦§¥©¦©§¨
äàeôø íeMî íäa ïéà eléàa ,íéøîBà íéîëçå .Løç ïa אין לפיכך גמורה, ¤¨¨©£¨¦§¦§¥¥¨¤¦§¨

שאמרו חכמים בדברי מדייקת הגמרא אותם. ליטול כדי איסור על ¥§'elàa',לעבור
éàî éèeòîì איסור על לעבור ומותר רפואה משום בו שיש ולומר למעט, כוונתם מה - §©¥©

åàìבנטילתו. éàîכוונתםéèeòîìלהטיל ואינם íñשמותר בפיו, שחושש למי ©¨§©¥©
כבד  וחצר ירקון, לחולה חמור בשר האכלת הראשונים, השנים 'באלו' אלא חולקים

דוחה  שמותר. מודים הכל זה שבענין יוחנן, רבי לדברי ראיה ומכאן שוטה. מכלב לננשך

סוברים àìהגמרא: הם בזה אף אלא בפיו, חושש למעט חכמים כוונת שאין יתכן - Ÿ
כוונתם 'באלו', שאמרו ומה ליטלם. כדי איסור לעבור ששמעו éèeòîìשאין נוסף דין §©¥

ש  מתיא, ícמרבי ïéæéwîבשבתéëðBøñì גמורה רפואה דם שהקזת אסכרה, חולה - ©¦¦¨¦§§¦
בשבת. מותרת שהיא חכמים ומודים לו היא

בפיו: לחושש בשבת סם ליטול אין חכמים שלדעת לכך ראיה מביאה énðהגמרא éëä̈¦©¦
ìL ,àéðúc .àøazñîaø øîà íéøác äLòîML ,éñBé éaøa ìàòîLé é ¦§©§¨§©§¨§Ÿ¨§¨¦¨©©¦¦§¨¥§©¦¥¤¨©

áìk BëLpL éîe ,úaLa éëðBøñì íc ïéæéwî .Løç ïa àéúî éaø íeMî¦©¦©§¨¤¨¨©¦¦¨¦§§¦§©¨¦¤§¨¤¤
.úaLa íñ Bì ïéìéèî åéôa LLBçäå ,BlL ãák øöçî BúBà ïéìéëàî äèBL¤©£¦¦¥£©¨¥¤§©¥§¦§¦¦©§©¨

äàeôø íeMî ïäa ïéà eléàa ,íéøîBà íéîëçå.וליטלם איסור לעבור ואין ©£¨¦§¦§¥¥¨¥¦§¨
הגמרא, åàìמדייקת éàî ,éàî éèeòîì 'eléàa' אמורים 'באלו' חכמים דברי אין §¥§©¥©©¨

àúééøúaאלא ézøzà מכלב הננשך מתיא, רבי שאמר האחרונים הדינים שני על - ©©§¥¨§©§¨
בפיו, àLéøcוהחושש éèeòîìe,בשבת לסרונכי דם שמקיזים הראשון, הדין את - §©¥§¥¨

הגמרא: דוחה מתיא. לרבי  הם מודים אמורים àì,שבו חכמים שדברי יתכן אלא Ÿ
àúéén÷ àLéøc ézøzà מכלב והננשך סרונכי חולה הראשונים, הדינים שני על - ©©§¥§¥¨©©§¨

àôéñcשוטה, éèeòîìe ליטול מותר בפיו שהחושש מתיא, לרבי מודים הם שבזה §©¥§¥¨
בשבת. סם

סם  ליטול מותר בפיו שהחושש מודים שחכמים יוחנן, לרבי ראיה ב: עמוד פד דף

äçéøäLבשבת: äøaeò ,ìàeîL øa äaø éðúc ,òîL àz ביום תבשיל ¨§©§¨¥©¨©§¥¨¨¤¥¦¨
לו, ומתאווה dúBàהכיפורים, ïéìéëàîממנוdLôð áeLzL ãò.דעתה שתנוח - ©£¦¦¨©¤¨©§¨

,åéôa LLBçäå .BlL ãák øöçî BúBà ïéìéëàî ,äèBL áìk BëLpL éîe¦¤§¨¤¤¤©£¦¦¥£©¨¥¤§©¥§¦
àéúî éaø íeMî øîàL ,éñBé éaøa øæòéìà éaø éøác ,úaLa íñ Bì ïéìéèî§¦¦©§©¨¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦¥¤¨©¦©¦©§¨

Bæa ,íéøîBà íéîëçå .Løç ïa,מודים úøçàa.אנו àìå:הגמרא 'Bæa'מבררת ¤¨¨©£¨¦§¦§§Ÿ§©¤¤§
חכמים, כוונתם.àéiäàשמודים דין איזה על -äøaeòà àîéìéà נאמר אם - ©©¨¦¥¨©¨¨

זה הרי אותה, שמאכילים הכפורים ביום שהריחה למעוברת וכי àèéLt,שכוונתם §¦¨
àìcב  øîàc ïàîì àkéà éî äøaeò נשנה זה דין הרי אותה, מאכילים שאין - ¨¨¦¦¨§©§¨©§Ÿ

מתיא. רבי בשם ולא בסתם, åàìבמשנתינו àlàכוונתם ו íqàבודאי בשבת, סם ליטול מותר בפיו שהחושש -dpéî òîL ¤¨¨©©§©¦¨
זה. בדין מתיא לרבי מודים שחכמים

מהמשנה: יוחנן לרבי à÷éc,ראיה énð ïéúéðúî ,øîà éMà áø,שנינו LLBçäשהרי ,Løç ïa àéúî éaø øîà ãBòå ©©¦¨©©§¦¦©¦©§¨§¨©©¦©§¨¤¨¨©¥
àìå ,úaLa íñ Bì ïéìéèî åéôa ש déìòמוזכר ïðaø éâéìt.זה àúéàבדין íàåלומר תרצה ואם -déìò ïðaø éâéìôc §¦§¦¦©§©¨§Ÿ§¦¥©¨¨£¥§¦¦¨¦§¦¥©¨¨£¥

כן אם זה, בדין eäðéðúéìåאף eäðéáøòéì,יחד הדינים שני את וישנה התנא יערב -àôéña ïðaø eâìôéìå כך אחר ורק - ¦©§¦§§¦§¦§§¦§§©¨¨§¥¨
שניהם. על שנחלקו משמע ויהא חכמים, dpéîיחלקו òîL את התנא שנה ולכן בפיו, החושש בדין מתיא לרבי מודים שחכמים §©¦¨

בפיו. החושש על ולא כלב, שנשכו מי על מחלוקתם
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז טבת, תשכ"א

ברוקלין

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יעקב שי'

שלום וברכה!

המענה למכתבו מיו"ד טבת - יהפך בקרוב לששון ולשמחה - וכבקשתו בא המענה ביום קבלת 

המכתב, בהנוגע לנוסח מצבה.

בכלל בכגון דא מהנכון ביותר שיהי' בערך המצבות שבאותו בית החיים, וע"ד המבואר בכ"מ, 

ומהם גם לדינא, שהנהגה באחד הנטמן בבית החיים ה"ז נוגע )רירט אן( ושייך לכל השאר.

במסגרת זו עצמה - כדאי שאותם שהכירו את הר"ב ע"ה יערכו הנוסחא ע"פ ידיעותיהם.

שהי'  בהנוסח,  להזכיר  דא,  בכגון  לכמה  שהורתי  מה  להוסיף  עלי  בזה,  דעתי  ששואל  וכיון 

מחסידי של כ"ק אדמו"ר בפירוט השם )של האדמו"ר(, ובהנוגע להנ"ל הרי יש להזכיר את השנים.

יסוד הצעתי בכגון דא - בא על יסוד מה שראיתי בנוסח המצבה שערך כ"ק אדמו"ר בשביל 

אמו הרבנית זצ"ל, והזכיר צדיקי יסודי עולם האדמורי"ם בשמותיהם.

ואת"ל הרי רמוז זה גם במשנה בסיפור נוסח השאלה עד לחברון )תמיד פרק ג'( והרי כל ענין 

המצבה הוא לזכות ועליית הנשמה.

בכבוד ובברכה לבשו"ט וגם בהנוגע לבריאותו כפשוטה.
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
מותר  בפיו שהחושש מודים שהכל יוחנן, לרבי ראיה מביאה הגמרא א. עמוד פד דף

בשבת: סם déì,ליטול òéiñî àîéì,בברייתא BæçàLשנינו éî ה ,ïB÷øéמחלת ¥¨§©©¥¦¤£¨¥¨
øBîç øNa BúBà ïéìéëàî.לרפואתוBúBà ïéìéëàî ,äèBL áìk BëLpL éî ©£¦¦§©£¦¤§¨¤¤¤©£¦¦

àéúî éaø éøác ,úaLa íñ Bì ïéìéèî ,åéôa LLBçäå .BlL ãák øöçî¥£©¨¥¤§©¥§¦§¦¦©§©¨¦§¥©¦©§¨
äàeôø íeMî íäa ïéà eléàa ,íéøîBà íéîëçå .Løç ïa אין לפיכך גמורה, ¤¨¨©£¨¦§¦§¥¥¨¤¦§¨

שאמרו חכמים בדברי מדייקת הגמרא אותם. ליטול כדי איסור על ¥§'elàa',לעבור
éàî éèeòîì איסור על לעבור ומותר רפואה משום בו שיש ולומר למעט, כוונתם מה - §©¥©

åàìבנטילתו. éàîכוונתםéèeòîìלהטיל ואינם íñשמותר בפיו, שחושש למי ©¨§©¥©
כבד  וחצר ירקון, לחולה חמור בשר האכלת הראשונים, השנים 'באלו' אלא חולקים

דוחה  שמותר. מודים הכל זה שבענין יוחנן, רבי לדברי ראיה ומכאן שוטה. מכלב לננשך

סוברים àìהגמרא: הם בזה אף אלא בפיו, חושש למעט חכמים כוונת שאין יתכן - Ÿ
כוונתם 'באלו', שאמרו ומה ליטלם. כדי איסור לעבור ששמעו éèeòîìשאין נוסף דין §©¥

ש  מתיא, ícמרבי ïéæéwîבשבתéëðBøñì גמורה רפואה דם שהקזת אסכרה, חולה - ©¦¦¨¦§§¦
בשבת. מותרת שהיא חכמים ומודים לו היא

בפיו: לחושש בשבת סם ליטול אין חכמים שלדעת לכך ראיה מביאה énðהגמרא éëä̈¦©¦
ìL ,àéðúc .àøazñîaø øîà íéøác äLòîML ,éñBé éaøa ìàòîLé é ¦§©§¨§©§¨§Ÿ¨§¨¦¨©©¦¦§¨¥§©¦¥¤¨©

áìk BëLpL éîe ,úaLa éëðBøñì íc ïéæéwî .Løç ïa àéúî éaø íeMî¦©¦©§¨¤¨¨©¦¦¨¦§§¦§©¨¦¤§¨¤¤
.úaLa íñ Bì ïéìéèî åéôa LLBçäå ,BlL ãák øöçî BúBà ïéìéëàî äèBL¤©£¦¦¥£©¨¥¤§©¥§¦§¦¦©§©¨

äàeôø íeMî ïäa ïéà eléàa ,íéøîBà íéîëçå.וליטלם איסור לעבור ואין ©£¨¦§¦§¥¥¨¥¦§¨
הגמרא, åàìמדייקת éàî ,éàî éèeòîì 'eléàa' אמורים 'באלו' חכמים דברי אין §¥§©¥©©¨

àúééøúaאלא ézøzà מכלב הננשך מתיא, רבי שאמר האחרונים הדינים שני על - ©©§¥¨§©§¨
בפיו, àLéøcוהחושש éèeòîìe,בשבת לסרונכי דם שמקיזים הראשון, הדין את - §©¥§¥¨

הגמרא: דוחה מתיא. לרבי  הם מודים אמורים àì,שבו חכמים שדברי יתכן אלא Ÿ
àúéén÷ àLéøc ézøzà מכלב והננשך סרונכי חולה הראשונים, הדינים שני על - ©©§¥§¥¨©©§¨

àôéñcשוטה, éèeòîìe ליטול מותר בפיו שהחושש מתיא, לרבי מודים הם שבזה §©¥§¥¨
בשבת. סם

סם  ליטול מותר בפיו שהחושש מודים שחכמים יוחנן, לרבי ראיה ב: עמוד פד דף

äçéøäLבשבת: äøaeò ,ìàeîL øa äaø éðúc ,òîL àz ביום תבשיל ¨§©§¨¥©¨©§¥¨¨¤¥¦¨
לו, ומתאווה dúBàהכיפורים, ïéìéëàîממנוdLôð áeLzL ãò.דעתה שתנוח - ©£¦¦¨©¤¨©§¨

,åéôa LLBçäå .BlL ãák øöçî BúBà ïéìéëàî ,äèBL áìk BëLpL éîe¦¤§¨¤¤¤©£¦¦¥£©¨¥¤§©¥§¦
àéúî éaø íeMî øîàL ,éñBé éaøa øæòéìà éaø éøác ,úaLa íñ Bì ïéìéèî§¦¦©§©¨¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦¥¤¨©¦©¦©§¨

Bæa ,íéøîBà íéîëçå .Løç ïa,מודים úøçàa.אנו àìå:הגמרא 'Bæa'מבררת ¤¨¨©£¨¦§¦§§Ÿ§©¤¤§
חכמים, כוונתם.àéiäàשמודים דין איזה על -äøaeòà àîéìéà נאמר אם - ©©¨¦¥¨©¨¨

זה הרי אותה, שמאכילים הכפורים ביום שהריחה למעוברת וכי àèéLt,שכוונתם §¦¨
àìcב  øîàc ïàîì àkéà éî äøaeò נשנה זה דין הרי אותה, מאכילים שאין - ¨¨¦¦¨§©§¨©§Ÿ

מתיא. רבי בשם ולא בסתם, åàìבמשנתינו àlàכוונתם ו íqàבודאי בשבת, סם ליטול מותר בפיו שהחושש -dpéî òîL ¤¨¨©©§©¦¨
זה. בדין מתיא לרבי מודים שחכמים

מהמשנה: יוחנן לרבי à÷éc,ראיה énð ïéúéðúî ,øîà éMà áø,שנינו LLBçäשהרי ,Løç ïa àéúî éaø øîà ãBòå ©©¦¨©©§¦¦©¦©§¨§¨©©¦©§¨¤¨¨©¥
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כן אם זה, בדין eäðéðúéìåאף eäðéáøòéì,יחד הדינים שני את וישנה התנא יערב -àôéña ïðaø eâìôéìå כך אחר ורק - ¦©§¦§§¦§¦§§¦§§©¨¨§¥¨
שניהם. על שנחלקו משמע ויהא חכמים, dpéîיחלקו òîL את התנא שנה ולכן בפיו, החושש בדין מתיא לרבי מודים שחכמים §©¦¨

בפיו. החושש על ולא כלב, שנשכו מי על מחלוקתם
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àúeçéða eäðéøîéîìzgpa mxne`l -dépéî eìa÷éìc éëéä ékick - §¥§¦§§¦¨¦¥¦§¦©§¦¥
.elewa ernyi ezia ipayàä éì àòéîL àì àðà ,éMà áø øîà- ¨©©©¦£¨Ÿ§¦¨¦¨
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dhde `xwy l`rnyi iax iab jixt `l ikdle .xeqi` xac lke`y wicvl `ed

wxtc `iddae .(a,fh dbibg) mnef cr bxdy i`ah oa dcedi iabe ,(a,ai) zayc `nw wxta

yiy it lr s` .mz epiax dil qixb `l - eit lr dpedkl car elrdc (a,gk) zeaezkc ipy

ody ,eipale ezy`l dnexz xeqi` zlik` my

oi` envr mkgy oeik mewn lkn ,dnexza oixeq`

axe .zeywdl `xaq oi` - xeqi` zlik`a lykp

dlcad mcew mirhe ilzyi`c `a` xa dinxi

(`,dw) mzd xn`c ab lr s` (a,ew migqt)

miqa :(`,`k) dpyd y`xae ,dxkq`a ezzinc

oi` - `axrnc `ax `neva i`laac `liyaz

zrya `xzid ly dlik` jk lk dpebn xac

.xeqi`dàåäå`xza wxta - millg mliti

iab ,xg` oipra "mec" opiyxc (a,ehw) migafc

jl litdy it lr s` :(i `xwie) "oxd` mecie"

.mec dz` - millgíëùä- odilr axrde

s` .(a,giw zay) dng inecnc enk - "mec" yixc

epic xqend :(`,bv) `nw `aaa xn`c ab lr

ilin ipd :xn` `d - dligz yprp `ed minyl

mdilr mkyd - inp i` .`rx`a `pic dil zi`c

.dxeza weqrl ,xn`w yxcnd zial

àøîæxxeyl :qxhpewa yxit - xeq`c ol `pn

:xn`wcn rnyn oke .ze`zynd ziaa

wxtae ."oii ezyi `l xiya" `kdn dil glyile

lha oixcdpq dlhayn :opz (`,gn) dheqc `xza

ezyi `l xiya" xn`py ,ze`zynd ziaa xiy

inlyexia `eddc `veika xingdl ie`xe ."oii

xiye .xzeia bprzny ,`xnfa jince mi`w dedc

gnyl oiyery dteg zrya oebk ,ixy devn ly

.dlke ozgúåøèò:qxhpewa yxit - mipzg

ipy wxta dlr xn`c ,d`xp oi`e .ynn dxhr

,qcd lye cxe ly `l` epy `l :(a,hn) dheqc

jxc oi`e ,xzen - zlig lye mipw ly la`

miyery zexhr ,`l` .mipw lyn dxhr zeyrl

e`l - xn`wc "mc` lk y`xa"e .dtik oirk

zkqnae .y`xn dlrnl `l` ,ynn y`xa `weec

zexhrd :opzc (`,el iyily wxt seq) zecn

zetik oirk :mipe`bd inp eyxit ,zepelgay

`lilk `ied `le .zepelga oiyery zeadfen

(a,hp zay) "dy` dna"c `iddk `adcc

`weece .`rcxdpa ililk dnk wetp :xn`wc

yxtnc ,zelk zexhrc `inec ,exq` mipzgl

dna" wxtae ,adf ly xir `idc (a,hn) dheqa

- adf ly xira dy` `vz `l :xn` (`,fp) "dy`

zelke mipzg `wec `l` .ixy legac llkn

inp mzd opixn`ck ,dxizi dgny meyn ,exq`

.mipzg y`xay dlwn xt` df :(a,q `xza `aa)

ïîæály dze`c - lecb odk y`xa ztpvny

(gk zeny) aizkck ,zrabn diexw heicd odk

epiax yxtne ."zerabne mihpa` mdl ziyre"

uiv did `l heicd odklc meyn :mdxa` oa wgvi

lecb odk ly la` ,zrabn diexw dlecb dzide

wgvi epiax xne` edin .ztpvn diexw dphw dzid

lyl ztpvn inp ixwc `xnbd oeyla ogky`c

:xn`c (`,dk) `neia "dpey`xa" wxta heicd

hwp zeey eid elit`e .odn cg` ly ztpvn lhep

`l` xeq` oi`y itl ,lecb odk y`xa `kd

y`x `edy ,lecb odk oirk - yxtnck ,mipzgl

.l`xyia xye
ikd

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

øîà .dépéî eìa÷éìã éëéä ék ,àúeçéða eäðéøîéîì§¥§¦§§¦¨¦¥¦§¦©§¦¥£©
,äðç øa øa äaøc àä éì àòéîL àì àðà :éLà áø©©¦£¨¨§¦¨¦¨§©¨©©¨¨
ìéhé ìà íìBòì :eäaà éaø øîà .àøáqî äézîéi÷å§¦©§¦¨¦§¨¨¨©©¦©¨§¨©©¦
ìéhä ìBãb íãà éøäL ,Búéa CBúa äøéúé äîéà íãà̈¨¥¨§¥¨§¥¤£¥¨¨¨¦¦
?epîe ,ìBãb øác eäeìéëàäå Búéa CBúa äøéúé äîéà¥¨§¥¨§¥§¤¡¦¨¨¨©

.ìàéìîb ïa àðéðç éaø¯?Czòc à÷ìñ eäeìéëàä ©¦£¦¨¤©§¦¥¤¡¦¨§¨©§¨
àeä Ceøa LBãwä ïéà íé÷écö ìL ïzîäa àzLä̈§¨§¤§¨¤©¦¦¥©¨¨
!ïkL ìk àì ïîöò íé÷écö ,íãé ìò äìwz àéáî¥¦©¨¨©¨¨©¦¦©§¨Ÿ¨¤¥
ïî øáà ?eäéð éàîe ,ìBãb øác Bìéëàäì eL÷a àlà¤¨¦§§©£¦¨¨¨©¦¥¤¦
íãà éða :øæòìà éaøì àá÷eò øî déì çìL .éçä©©§©¥¨§¨§©¦¤§¨¨§¥¨¨
èèøN ?eäî ,úeëìnì íøñîì éãéáe éìò íéãîBòä̈§¦¨©§¨¦§¨§¨©©§©¦§¥

ìá àBèçî éëøã äøîLà ézøîà" :déì áúëåéðBL §¨©¥¨©§¦¤§§¨§¨©¥£¦§¦
ét ìò óà ."écâðì òLø ãBòa íBñçî éôì äøîLà¤§§¨§¦©§§¨¨§¤§¦©©¦

"écâðì òLø"L¯:déì çìL ."íBñçî éôì äøîLà" ¤¨¨§¤§¦¤§§¨§¦©§§©¥
çìL !eäa íe÷éàc àðéöî àìå ,àáeè éì éøòöî à÷̈§©£¦¦¨§¨¨¥¨§¥§§©
íìété àeäå 'äì íBc ,"Bì ììBçúäå 'äì íBc" :déì¥©§¦§¥©§©¦¥
ïàîäáì ïäéìò áøòäå íkLä ,íéììç íéììç Eì§£¨¦£¨¦©§¥§©£¥£¥¤©
,øæòìà éaø étî àöé øácä .ïäéìéàî ïéìk ïäå øîàc©£©§¥¨¦¥¥¥¤©¨¨¨¨¦¦©¦¤§¨¨
àøîæ :àá÷eò øîì déì eçìL .øìB÷a àáéðâì eäeðúðe§¨¦§¥¨§¨¨§¥§¨§¨¦§¨
çîNz ìà" :eäì áúëå èèøN ?øéñàc ïì àðî§¨¨©£¦¦§¥§¨©§©¦§©

ì øëL øîé ïéé ezLé àì øéMa" :àëäî eäì çìLéìå ."íénòa ìéb ìà ìàøNé!"åéúBL ¦§¨¥¤¦¨©¦§¦§©§¥¨¨©¦Ÿ¦§¨¦¥©¥¨§¨
¯øîà .ïì òîLî à÷ .éøL àîeôc ìáà ,àðîc àøîæ éléî éðä àðéîà äåä ,àeääî éà¦¥©£¨¨¦¨¨¥¦¥¦§¨§¨¨£¨§¨¨¥¨©§©¨£©

?"äãòãòå äðBîéãå äðé÷" :áéúëc éàî ,éLà áøì ïúð øa àðeä áø déì¯:déì øîà ¥©¨©¨¨§©©¦©¦§¦¦¨§¦¨§©§¨¨£©¥
.áéLç÷ ìàøNé õøàc àúååúî¯õøàã àúååúîc àðòãé àì àðà ehà :Bì déì øîà §¨¨¨§¤¤¦§¨¥¨¨¥©¥©£¨¨¨©£¨¦§¨¨¨¤¤

ìò äàð÷ Bì LiL ìk :àîòè da øîà àæéâøàî àäéáb áø àlà ?áéLç à÷ ìàøNé¦§¨¥¨£¦¤¨©§¦¨¥©§¦¨£©¨©£¨¨¤¥¦§¨©
íîBãå ,Bøéáç¯.ïéc Bì äNBò ãò éãò ïëBL¯äpîãîe âì÷ö" ,äzòî àlà :déì øîà £¥§¥¥£¥©¤¦£©¥¤¨¥©¨¦§©©§©¨

!?éîð éëä "äpñðñå¯da øîà äåä ,àëä àæéâøà éaî àäéáb áø äåä éà :déì øîà §©§©¨¨¦©¦£©¥¦£¨©§¦¨¦¥©§¦¨¨¨£¨¨©¨
íîBãå ,Bøéáç ìò àîéâì ú÷òö Bì LiL éî ìk :éëä da øîà äàæBç éaî àçà áø .àîòè©£¨©©¨¦¥¨¨£©¨¨¦¨¦¤¥©£©§¦¨©£¥§¥

¯?øeñàc ïì àðî àìéìk :àðeä áøì àúeìb Léø déì øîà .ïéc Bì äNBò äðqa ïëBL¥©§¤¤¦£©¥¥¨¨§©¨§¦¨§¨¨§¨
.ñeøéàä ìòå íéðúç úBøèò ìò eøæb ñeðééñtñà ìL ñeîìeta :ïðúc ,ïðaøcî :déì øîà£©¥¦§©¨©¦§©©§¤©§©§¨¨§©©§£¨¦§©¨¦
íéäìà 'ä øîà äk" :áéúk àø÷ ,àcñç áø déì øîà .ééeðôàì àðeä áø í÷ éëäcà©§¨¦¨©¨§©§¥£©¥©¦§¨§¨§¦Ÿ¨©¡Ÿ¦
ïéðò äî éëå ."ìétLä dBábäå daâä äìôOä úàæ àì úàæ äøèòä íøäå úôðönä øñä̈¦©¦§¤¤§¨¦¨£¨¨ŸŸŸ©¨¨¨©§¥©§©¨©©§¦§¦¨¦§©

ìBãb ïäk Làøa úôðönL ïîæa :Eì øîBì àlà ?äøèò ìöà úôðöî¯ìk Làøa äøèò ¦§¤¤¥¤£¨¨¤¨©§¦§©¤¦§¤¤§ŸŸ¥¨£¨¨§Ÿ¨
ìBãb ïäk Làøî úôðöî ä÷lzñð ;íãà¯àúà éëäcà .íãà ìk Làøî äøèò ä÷lzñð ¨¨¦§©§¨¦§¤¤¥Ÿ¥¨¦§©§¨£¨¨¥Ÿ¨¨¨©§¨¦£¨

ïéàcñçå CîL àcñç àlà ,ïðaøcî !íéäìàä :déì øîà ,éáúé éåäc eäðéçkLà ,àðeä áø©¨©§©¦§§¨¥¨§¦£©¥¨¡Ÿ¦¦§©¨©¤¨¦§¨§¨§¦§¨¦
øáñ àì :déì øîà .dézøáì àìéìk ìéãb äåäc éLà áø øa øîì déçkLà àðéáø .Cléî¦¨¨¦¨©§©¥§¨©©©¦©£¨¨¥§¦¨¦§©¥£©¥¨¨©

ìBãb ïäkc àéîec :Bì déì øîà ?"äøèòä íøäå úôðönä øñä" øî dì¯ìáà ,éøáâa ¨¨¨¦©¦§¤¤§¨¦¨£¨¨©¥§¨§Ÿ¥¨§©§¥£¨
ïéðîéæå ,éîà áøc déîMî dì øîà ïéðîéæ ,àøéåò éaø Løc ?"úàæ àì úàæ" éàî .àì éLða§¨¥¨©ŸŸŸ¨©©¦£¦¨¦§¦¨©¨¦§¥§©©¦§¦§¦
úôðönä øñä" :ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä øîàL äòLa :éñà áøc déîMî dì øîà̈©¨¦§¥§©©¦§¨¨¤¨©©¨¨§¦§¨¥¨¦©¦§¤¤
ïäì úàæ ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì úøMä éëàìî eøîà ,"äøèòä íøäå§¨¦¨£¨¨¨§©§£¥©¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨Ÿ¨¤

éðôì eîéc÷äL ,ìàøNéì,ìàøNéì ïäì úàæ àì :ïäì øîà ?"òîLð"ì "äNòð" éðéña E §¦§¨¥¤¦§¦§¨¤§¦©©£¤§¦§©£©¨¤ŸŸ¨¤§¦§¨¥
ìôMä úà eäéaâäå dBábä úà eìétLäLïéðîéæ ,àøéåò áø Løc ?ìëéäa íìö eãéîòäå ¤¦§¦¤©¨©§¦§¦¤©¨¥§¤¡¦¤¤©¥¨¨©©£¦¨¦§¦

'ä øîà äk" :áéúëc éàî ,éñà áøc déîMî dì øîà ïéðîéæå ,éîà áøc déîMî dì øîà̈©¨¦§¥§©©¦§¦§¦¨©¨¦§¥§©©¦©¦§¦Ÿ¨©
äNòé ïéîöîeöî åéúBðBænL íãà äàBø íà ?'åâå "øáòå efBâð ïëå íéaø ïëå íéîìL íà¦§¥¦§¥©¦§¥¨§¨¨¦¤¨¨¤§¨§§¨¦©£¤

ä÷ãö ïäî äNBòå åéñëpî ææBbä ìk :ìàòîLé éaø éác àðz ?"øáòå efBâð ïëå" éàî .ïéaeøî ïäLk ïkL ìëå ,ä÷ãö ïäî¯ìvéð ¥¤§¨¨§¨¤¥§¤¥§¦©§¥¨§¨¨¨¨§¥©¦¦§¨¥¨©¥¦§¨¨§¤¥¤§¨¨¦¨
ì ìLî ;ípäéb ìL dðécî.äøáò àì äæeæb dðéàLå ,äøáò äæeæb ,äæeæb äðéà úçàå äæeæb úçà ,íéna úBøáBò eéäL úBìéçø ézL ¦¦¨¤¥¦¨¨¨¦§¥§¥¤¨§©©¦©©§¨§©©¥¨§¨§¨¨§¨§¤¥¨§¨Ÿ¨§¨

"êéúéðòå"

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



קסה iiepik lk` cenr f sc ± oey`x wxtxifp
íé÷éãö ìù ïúîäá) "oihgey lkd"a Ð.(a,d oilegéçä ïî øáàon xa` mdn ca`py Ð

.oiai `ly ,eizgz e`iade igd on xa` eicar ekzg ezni` iptne ,dhegydéìò íéãîåòä
.scble sxgl Ðïøñåîì éãéáå.odilr oiyldl icia gk Ðéãâðì.iphipwne ipaixn Ðàáéðâ

.eilr wleg did Ðøìå÷.dbixdl zeklnl miazkend my oipzepy lfxa ly zlyly Ð

àøîæ.ze`zynd ziaa xxeyl Ðøëù øîéÐ

.xn `diàðîã.xepk Ðàæéâøàî.mewn my Ð

äàð÷`ed d`pw .exrvy xrv zngn ,qrk Ð

,mixg` aix lr e` eaix lr xarzn mc`y oeyl

) "iz`pw `pw" enke`pwa" enke ,(hi ` mikln

) "iz`pw z`.(dk xacnaàîéâì ú÷òölfeby Ð

.eizepefn ixryl ,eiigl cxeie ,epnnàìéìëÐ

,sqke adf ly yi ,mipzgl zexhr oiyer eid

,l"iip oixewy glne zixtba zexievne zereav

.qcde cxee ly yieñåîìåôádlrdy lig Ð

.mdilr qehih `ay mcew ,qepiiqtq`ìòå
ñåøéàä:(a,hn) dheqc `xza wxta yxtn Ð

.ywywnd bef `ede ,`net cgc `lahàãñç áø
aiyn did `le ,ded `ped ax ly ecinlz Ð

`ped ax mw ike .eiptaÐ`cqg ax dil xn`

.aizk `xw :`zelb yixl'åë ïéðò äî`lde Ð

!`ed dpedk icban ztpvnïðáøãî íéäìàäÐ

jln ly dxhra `xwe ,opaxcn `l` xeq` epi`

dlbie dpedkd lhazy `apzn didy ,ixiin

.dleba ediwcvêìéî ïéàãñçåmi`pe miceqg Ð

.jixacíéîìù:`xw xn`w ikde .minvnevn Ð

.miax m` oky lke ,jizepefn minly m`ïëå
øáòå åæåâðlr xdpa mixaerl mileyn od ixd Ð

zxaer dfefbdy ,dfifb iciÐodn fefb jk

.eaxie ,dwcvl
êéúéðòå

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

àúùäi`pbc ,dlik`c icin iab `l` jixt `lc :mz epiax xn` - 'ek miwicv ly oznda

dhde `xwy l`rnyi iax iab jixt `l ikdle .xeqi` xac lke`y wicvl `ed

wxtc `iddae .(a,fh dbibg) mnef cr bxdy i`ah oa dcedi iabe ,(a,ai) zayc `nw wxta

yiy it lr s` .mz epiax dil qixb `l - eit lr dpedkl car elrdc (a,gk) zeaezkc ipy

ody ,eipale ezy`l dnexz xeqi` zlik` my

oi` envr mkgy oeik mewn lkn ,dnexza oixeq`

axe .zeywdl `xaq oi` - xeqi` zlik`a lykp

dlcad mcew mirhe ilzyi`c `a` xa dinxi

(`,dw) mzd xn`c ab lr s` (a,ew migqt)

miqa :(`,`k) dpyd y`xae ,dxkq`a ezzinc

oi` - `axrnc `ax `neva i`laac `liyaz

zrya `xzid ly dlik` jk lk dpebn xac

.xeqi`dàåäå`xza wxta - millg mliti

iab ,xg` oipra "mec" opiyxc (a,ehw) migafc

jl litdy it lr s` :(i `xwie) "oxd` mecie"

.mec dz` - millgíëùä- odilr axrde

s` .(a,giw zay) dng inecnc enk - "mec" yixc

epic xqend :(`,bv) `nw `aaa xn`c ab lr

ilin ipd :xn` `d - dligz yprp `ed minyl

mdilr mkyd - inp i` .`rx`a `pic dil zi`c

.dxeza weqrl ,xn`w yxcnd zial

àøîæxxeyl :qxhpewa yxit - xeq`c ol `pn

:xn`wcn rnyn oke .ze`zynd ziaa

wxtae ."oii ezyi `l xiya" `kdn dil glyile

lha oixcdpq dlhayn :opz (`,gn) dheqc `xza

ezyi `l xiya" xn`py ,ze`zynd ziaa xiy

inlyexia `eddc `veika xingdl ie`xe ."oii

xiye .xzeia bprzny ,`xnfa jince mi`w dedc

gnyl oiyery dteg zrya oebk ,ixy devn ly

.dlke ozgúåøèò:qxhpewa yxit - mipzg

ipy wxta dlr xn`c ,d`xp oi`e .ynn dxhr

,qcd lye cxe ly `l` epy `l :(a,hn) dheqc

jxc oi`e ,xzen - zlig lye mipw ly la`

miyery zexhr ,`l` .mipw lyn dxhr zeyrl

e`l - xn`wc "mc` lk y`xa"e .dtik oirk

zkqnae .y`xn dlrnl `l` ,ynn y`xa `weec

zexhrd :opzc (`,el iyily wxt seq) zecn

zetik oirk :mipe`bd inp eyxit ,zepelgay

`lilk `ied `le .zepelga oiyery zeadfen

(a,hp zay) "dy` dna"c `iddk `adcc

`weece .`rcxdpa ililk dnk wetp :xn`wc

yxtnc ,zelk zexhrc `inec ,exq` mipzgl

dna" wxtae ,adf ly xir `idc (a,hn) dheqa

- adf ly xira dy` `vz `l :xn` (`,fp) "dy`

zelke mipzg `wec `l` .ixy legac llkn

inp mzd opixn`ck ,dxizi dgny meyn ,exq`

.mipzg y`xay dlwn xt` df :(a,q `xza `aa)

ïîæály dze`c - lecb odk y`xa ztpvny

(gk zeny) aizkck ,zrabn diexw heicd odk

epiax yxtne ."zerabne mihpa` mdl ziyre"

uiv did `l heicd odklc meyn :mdxa` oa wgvi

lecb odk ly la` ,zrabn diexw dlecb dzide

wgvi epiax xne` edin .ztpvn diexw dphw dzid

lyl ztpvn inp ixwc `xnbd oeyla ogky`c

:xn`c (`,dk) `neia "dpey`xa" wxta heicd

hwp zeey eid elit`e .odn cg` ly ztpvn lhep

`l` xeq` oi`y itl ,lecb odk y`xa `kd

y`x `edy ,lecb odk oirk - yxtnck ,mipzgl

.l`xyia xye
ikd

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

øîà .dépéî eìa÷éìã éëéä ék ,àúeçéða eäðéøîéîì§¥§¦§§¦¨¦¥¦§¦©§¦¥£©
,äðç øa øa äaøc àä éì àòéîL àì àðà :éLà áø©©¦£¨¨§¦¨¦¨§©¨©©¨¨
ìéhé ìà íìBòì :eäaà éaø øîà .àøáqî äézîéi÷å§¦©§¦¨¦§¨¨¨©©¦©¨§¨©©¦
ìéhä ìBãb íãà éøäL ,Búéa CBúa äøéúé äîéà íãà̈¨¥¨§¥¨§¥¤£¥¨¨¨¦¦
?epîe ,ìBãb øác eäeìéëàäå Búéa CBúa äøéúé äîéà¥¨§¥¨§¥§¤¡¦¨¨¨©

.ìàéìîb ïa àðéðç éaø¯?Czòc à÷ìñ eäeìéëàä ©¦£¦¨¤©§¦¥¤¡¦¨§¨©§¨
àeä Ceøa LBãwä ïéà íé÷écö ìL ïzîäa àzLä̈§¨§¤§¨¤©¦¦¥©¨¨
!ïkL ìk àì ïîöò íé÷écö ,íãé ìò äìwz àéáî¥¦©¨¨©¨¨©¦¦©§¨Ÿ¨¤¥
ïî øáà ?eäéð éàîe ,ìBãb øác Bìéëàäì eL÷a àlà¤¨¦§§©£¦¨¨¨©¦¥¤¦
íãà éða :øæòìà éaøì àá÷eò øî déì çìL .éçä©©§©¥¨§¨§©¦¤§¨¨§¥¨¨
èèøN ?eäî ,úeëìnì íøñîì éãéáe éìò íéãîBòä̈§¦¨©§¨¦§¨§¨©©§©¦§¥

ìá àBèçî éëøã äøîLà ézøîà" :déì áúëåéðBL §¨©¥¨©§¦¤§§¨§¨©¥£¦§¦
ét ìò óà ."écâðì òLø ãBòa íBñçî éôì äøîLà¤§§¨§¦©§§¨¨§¤§¦©©¦

"écâðì òLø"L¯:déì çìL ."íBñçî éôì äøîLà" ¤¨¨§¤§¦¤§§¨§¦©§§©¥
çìL !eäa íe÷éàc àðéöî àìå ,àáeè éì éøòöî à÷̈§©£¦¦¨§¨¨¥¨§¥§§©
íìété àeäå 'äì íBc ,"Bì ììBçúäå 'äì íBc" :déì¥©§¦§¥©§©¦¥
ïàîäáì ïäéìò áøòäå íkLä ,íéììç íéììç Eì§£¨¦£¨¦©§¥§©£¥£¥¤©
,øæòìà éaø étî àöé øácä .ïäéìéàî ïéìk ïäå øîàc©£©§¥¨¦¥¥¥¤©¨¨¨¨¦¦©¦¤§¨¨
àøîæ :àá÷eò øîì déì eçìL .øìB÷a àáéðâì eäeðúðe§¨¦§¥¨§¨¨§¥§¨§¨¦§¨
çîNz ìà" :eäì áúëå èèøN ?øéñàc ïì àðî§¨¨©£¦¦§¥§¨©§©¦§©

ì øëL øîé ïéé ezLé àì øéMa" :àëäî eäì çìLéìå ."íénòa ìéb ìà ìàøNé!"åéúBL ¦§¨¥¤¦¨©¦§¦§©§¥¨¨©¦Ÿ¦§¨¦¥©¥¨§¨
¯øîà .ïì òîLî à÷ .éøL àîeôc ìáà ,àðîc àøîæ éléî éðä àðéîà äåä ,àeääî éà¦¥©£¨¨¦¨¨¥¦¥¦§¨§¨¨£¨§¨¨¥¨©§©¨£©

?"äãòãòå äðBîéãå äðé÷" :áéúëc éàî ,éLà áøì ïúð øa àðeä áø déì¯:déì øîà ¥©¨©¨¨§©©¦©¦§¦¦¨§¦¨§©§¨¨£©¥
.áéLç÷ ìàøNé õøàc àúååúî¯õøàã àúååúîc àðòãé àì àðà ehà :Bì déì øîà §¨¨¨§¤¤¦§¨¥¨¨¥©¥©£¨¨¨©£¨¦§¨¨¨¤¤

ìò äàð÷ Bì LiL ìk :àîòè da øîà àæéâøàî àäéáb áø àlà ?áéLç à÷ ìàøNé¦§¨¥¨£¦¤¨©§¦¨¥©§¦¨£©¨©£¨¨¤¥¦§¨©
íîBãå ,Bøéáç¯.ïéc Bì äNBò ãò éãò ïëBL¯äpîãîe âì÷ö" ,äzòî àlà :déì øîà £¥§¥¥£¥©¤¦£©¥¤¨¥©¨¦§©©§©¨

!?éîð éëä "äpñðñå¯da øîà äåä ,àëä àæéâøà éaî àäéáb áø äåä éà :déì øîà §©§©¨¨¦©¦£©¥¦£¨©§¦¨¦¥©§¦¨¨¨£¨¨©¨
íîBãå ,Bøéáç ìò àîéâì ú÷òö Bì LiL éî ìk :éëä da øîà äàæBç éaî àçà áø .àîòè©£¨©©¨¦¥¨¨£©¨¨¦¨¦¤¥©£©§¦¨©£¥§¥

¯?øeñàc ïì àðî àìéìk :àðeä áøì àúeìb Léø déì øîà .ïéc Bì äNBò äðqa ïëBL¥©§¤¤¦£©¥¥¨¨§©¨§¦¨§¨¨§¨
.ñeøéàä ìòå íéðúç úBøèò ìò eøæb ñeðééñtñà ìL ñeîìeta :ïðúc ,ïðaøcî :déì øîà£©¥¦§©¨©¦§©©§¤©§©§¨¨§©©§£¨¦§©¨¦
íéäìà 'ä øîà äk" :áéúk àø÷ ,àcñç áø déì øîà .ééeðôàì àðeä áø í÷ éëäcà©§¨¦¨©¨§©§¥£©¥©¦§¨§¨§¦Ÿ¨©¡Ÿ¦
ïéðò äî éëå ."ìétLä dBábäå daâä äìôOä úàæ àì úàæ äøèòä íøäå úôðönä øñä̈¦©¦§¤¤§¨¦¨£¨¨ŸŸŸ©¨¨¨©§¥©§©¨©©§¦§¦¨¦§©

ìBãb ïäk Làøa úôðönL ïîæa :Eì øîBì àlà ?äøèò ìöà úôðöî¯ìk Làøa äøèò ¦§¤¤¥¤£¨¨¤¨©§¦§©¤¦§¤¤§ŸŸ¥¨£¨¨§Ÿ¨
ìBãb ïäk Làøî úôðöî ä÷lzñð ;íãà¯àúà éëäcà .íãà ìk Làøî äøèò ä÷lzñð ¨¨¦§©§¨¦§¤¤¥Ÿ¥¨¦§©§¨£¨¨¥Ÿ¨¨¨©§¨¦£¨

ïéàcñçå CîL àcñç àlà ,ïðaøcî !íéäìàä :déì øîà ,éáúé éåäc eäðéçkLà ,àðeä áø©¨©§©¦§§¨¥¨§¦£©¥¨¡Ÿ¦¦§©¨©¤¨¦§¨§¨§¦§¨¦
øáñ àì :déì øîà .dézøáì àìéìk ìéãb äåäc éLà áø øa øîì déçkLà àðéáø .Cléî¦¨¨¦¨©§©¥§¨©©©¦©£¨¨¥§¦¨¦§©¥£©¥¨¨©

ìBãb ïäkc àéîec :Bì déì øîà ?"äøèòä íøäå úôðönä øñä" øî dì¯ìáà ,éøáâa ¨¨¨¦©¦§¤¤§¨¦¨£¨¨©¥§¨§Ÿ¥¨§©§¥£¨
ïéðîéæå ,éîà áøc déîMî dì øîà ïéðîéæ ,àøéåò éaø Løc ?"úàæ àì úàæ" éàî .àì éLða§¨¥¨©ŸŸŸ¨©©¦£¦¨¦§¦¨©¨¦§¥§©©¦§¦§¦
úôðönä øñä" :ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä øîàL äòLa :éñà áøc déîMî dì øîà̈©¨¦§¥§©©¦§¨¨¤¨©©¨¨§¦§¨¥¨¦©¦§¤¤
ïäì úàæ ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì úøMä éëàìî eøîà ,"äøèòä íøäå§¨¦¨£¨¨¨§©§£¥©¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨Ÿ¨¤

éðôì eîéc÷äL ,ìàøNéì,ìàøNéì ïäì úàæ àì :ïäì øîà ?"òîLð"ì "äNòð" éðéña E §¦§¨¥¤¦§¦§¨¤§¦©©£¤§¦§©£©¨¤ŸŸ¨¤§¦§¨¥
ìôMä úà eäéaâäå dBábä úà eìétLäLïéðîéæ ,àøéåò áø Løc ?ìëéäa íìö eãéîòäå ¤¦§¦¤©¨©§¦§¦¤©¨¥§¤¡¦¤¤©¥¨¨©©£¦¨¦§¦

'ä øîà äk" :áéúëc éàî ,éñà áøc déîMî dì øîà ïéðîéæå ,éîà áøc déîMî dì øîà̈©¨¦§¥§©©¦§¦§¦¨©¨¦§¥§©©¦©¦§¦Ÿ¨©
äNòé ïéîöîeöî åéúBðBænL íãà äàBø íà ?'åâå "øáòå efBâð ïëå íéaø ïëå íéîìL íà¦§¥¦§¥©¦§¥¨§¨¨¦¤¨¨¤§¨§§¨¦©£¤

ä÷ãö ïäî äNBòå åéñëpî ææBbä ìk :ìàòîLé éaø éác àðz ?"øáòå efBâð ïëå" éàî .ïéaeøî ïäLk ïkL ìëå ,ä÷ãö ïäî¯ìvéð ¥¤§¨¨§¨¤¥§¤¥§¦©§¥¨§¨¨¨¨§¥©¦¦§¨¥¨©¥¦§¨¨§¤¥¤§¨¨¦¨
ì ìLî ;ípäéb ìL dðécî.äøáò àì äæeæb dðéàLå ,äøáò äæeæb ,äæeæb äðéà úçàå äæeæb úçà ,íéna úBøáBò eéäL úBìéçø ézL ¦¦¨¤¥¦¨¨¨¦§¥§¥¤¨§©©¦©©§¨§©©¥¨§¨§¨¨§¨§¤¥¨§¨Ÿ¨§¨

"êéúéðòå"

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

גיטין. המביא גט - פרק ראשון דף ז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



גיטין. המביא גט - פרק ראשון דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" קסו
iiepikתוספות                                                                                                                                      רש"י lka cenr f sc ± oey`x wxtoihib

ãåò êðòà àì êéúéðòå.`ed `xw `eddc ditiq Ðìàøùé õøàã äðåôöì åëòã àøîéîì
àîéé÷.oetvd seqa Ðêøãä çøæîì åðéîéîleaba `niiw ekrc ol rnyn `zyd Ð

revwna aifke ,mexcd cvl minei e` mei zipetv revwnn jeyn ,l`xyi ux` ly dgxfn

jklid .l`xyi ux`l gxfn leab did aifkl ekrn zkldnd jxce ,zipetv zigxfn

oetvl mexcn epiidc ,aifkl ekrn jldnykÐ

.jxcd zigxfnl epini iedäàîèux`d Ð

dliqnd oinil `idy.íéîòä õøà íåùîÐ

.minrd ux` lr d`neh exfbc'åë äøåèôåÐ

.ux`l dveg oick'åë êì òãåéù ãò,xnelk Ð

ux` aifk cre ekrn jxcd oini zwfg mlerl

jl xn`iy mewnl `az ok m` `l` ,minrd

ux` jezl qpkpe mwrzn jxcd o`k :iwa

.l`xyi ux` ied jxcd oinie ,zvw l`xyi

áøòîì.jxcd Ðåáìáì:`nl` .mewn my Ð

.revwna aifke ,mexc cvl dkeyn ekräòåöø
à÷ôðux`c `reaix oetva ekr mlerl Ð

cer z`vei dxvw drevxy `l` ,`id l`xyi

.l`xyi ux`n `ide ,oetv cvl ekrn

àðîéñ àðú áéäéå`aiyg in :dnzn idenz` Ð

?dlr `pniq `pz igepz`l drevx `cgàø÷
àðîéñ áéäé éîð.dliqn oebk ,drevx Ðøîàå

äìéñî ìù äçøæîì àôô áø`xw xn`w Ð

,aizk "l` zial dpetvn" `dc .dliy `niiwc

"ynyd dgxfn" jgxk lreÐ,i`w dliqn`

,dliqn ly dgxfnae l` zial oetvn dliy

.dpeal ly dnexcae

äðéôñá èâ àéáîä`we .dpitqa azkpy Ð

.xn`w l`xyi ux`c zexdpac jzrc `wlq

ìàøùé õøàá àéáîëjxc d`ian eli`k Ð

."azkp ipta" xnel jixv oi`e ,dyaiêãéà àéðúå
õøàì äöåçá àéáîë.ux`d zxez lkl dyai zxez el oi` xdpdy Ðõøàì äöåç øôò

õøàì äðéôñá àáäawpil dkixv dpi`e ,`id qxg ly dpitqde .dgnve ,dpitqa erxfe Ð

(a,ct) zegpna xn`ck ,rwxwa zgpen dzid m`úéòéáùáå øùòîá úáééçzexdpdy Ð

.l`xyi ux`k md ixd l`xyi ux`ayúùùåâ.miwenr mind oi`y ,rwxwa zyybn Ð

õéöò.zeczi iab lr gpend ,aewp ,ur ly Ðïðáøå äãåäé éáø ú÷åìçîì åðàáopaxl Ð

`gpnc cr `ziixe`cn xyrna aiigin `l dcedi iaxle ,inc `gpnc o`nk `xie`

.`rx``
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éëäaifkl ekrn jledy oeikc ,"epinie" opiqxb `le - jxcd gxfnl epinin `ztqeza opiqxb

epini oi`e ,mwrzn jxcd minrtc xnel yi ,edine .jxcd gxfnl ied epini mlerl -

.gxfnláéäéåda igepz`l drevx `cg `aiyg ine :qxhpewa yxit - ikd `pniq `pz

`tt axn iziin di`x i`n :cere ?l`xyi ux` ileab oiivl `pzl oi` ike :dywe ?`pniq

`xw aidi mzd ?"dliqn ly dgxfnl" xn`c

yxtne !dliqn ici lr `id dp` dliyl `pniq

`l` ,jixt `iepiy` e`lc :l`eny epiax

,"jxcd axrnl"e jxcd gxfnl" ipzwc ,`ziixa`

e` egxfn ea xninl jiiy jxc enk hren xac ike

.mzq "gxfnl epinin" xninl dil dedc ?eaxrn

,"dliqn ly dgxfnl" xn`c `tt axcn iziine

.dliqn` gxfn xikfncàä`d dcedi iax

ux`k `ied mind zirwxwc ab lr s` - opax

:xn`z m`e .lirlc zrlaenn `kd rxb - l`xyi

diilra hb `iand eh` ?xyrn lv` hb oipr dne

meyn ux`l dvega `iank aygi l`xyi ux`a

?xyrnn xeht ux`l dvegn my `ad xtrc

rwxw - diilrc ,inc `lc ?wgvi epiax xne`e

xyrna aiigzdl ie`xe ,`id drixf xa dizgzy

.dpitqa ok oi`y dn .ziriaye

øîàiaxc "izni`"c rnyn - izni` dcedi iax

wxta :xn`z m`e .welgl `a dcedi

oixcdpq) "xxea df"ae (a,`t oiaexir) "oelg"

'x xn`y mewn lk :iel oa ryedi iax xn` (a,ck

iaxe ,yxtl `l` epi` - "dna"e "izni`" dcedi

.welgl - "dna"e ,yxtl - "izni`" :xn` opgei

:xnel yie !yxtl "izni`" `nlr ilekl `nl`

dil zi`c ,`ng xa inxk xaq `kdc dinxi iaxc

"izni`" elit`c (`,dk my) "xxea df" wxta

iax xn` :oizrnya opiqxb `l df itle .welgl

ep`a zeczi iab lr gpend aewp uivr opgei

zvwna aezky enk ,opaxe dcedi iax zwelgnl

:`l` .yxtl "izni`" dil zi` opgei iaxc ,mixtq

`zi`ck ,`xif iax :iqxbc zi`e .`ped ax xn`

.mixtq aexamixtqk d`xpc :xnel yi cere

mewn lk :(a,`t oiaexir) "oelg" wxt seqa iqxbc

- 'ek "dna"e "izni`" epzpyna dcedi iax xn`y

- `ziixaa la` ,yxtl "izni`" dpyna `wecc

`ziixa `kde .dcedi iaxc `ail` i`pz ixze ,`l

dpyn ipy wxt) dlg zkqna dpyna `dc ,`id

,dxeht zyyeb dpitqd oi` la` :da miiqn `l (a

wxtac :dyw la` .welgl `a `ziixaa - yxtl `a dlgc oizipznac idpe .`kd miiqnck

,`ziixan gkene ,mixne` minkge :ipzwc ,`ziixa gkn jixt "xxea df" wxtae "oelg"

,`ed `pixg` `pz `edd :iiepyl ivn dedc :xnel yie !welgl `z` inp oizipznac

dcedi iax `idd :ipyn `w - `icda `pz gkync meyn `l` .yxtl `a mlerl oizipznac

wxtac ,yxtl "izni`" dpyna `wecc xnel jixv oke .'ek `ipzc ,`id oetxh iax meyn

mc :exn` o`kn ,zeqkl aiig enc lky cnln - "edqke" :`ipz (`,gt oileg) "mcd ieqk"

yxtn dcedi iaxc `nrhe .`ed `l` mc my oi`y onfa - izni` :dcedi iax xn` .'ek fzipd

:`nw `pz ipzw `icdac ,`nw `pz` biltc jgxk lre .enc zvwn - "enc" :xaqwc ,mzd

wxta `ki` `peeb i`dke .`ziixac miax mewna cigi oizipznc dcedi iax iede xwir `ziixac opax `ny ,edine .yxtl `a mzdc oizipznac ,dcedi iaxk mz epiax mzd wqete .enc lk

[:hi sc lr mzpeek dxe`kle iz`vn `l my] (a ,hi) dkeqc `nwáå÷ð õéöòopixn`ck ,rwxwa zgpen dzid m` awpil dkixv dpi`e ,qxg ly - lirlc dpitqc :qxhpewa yxit

epi`e `ian jci` `ipze ,`xewe `ian - uivraye dpitqay daxegaye bbay `cg `pz :xn`c (a,ct zegpn) "zepaxwd lk" wxt seqn ezii`xc d`xpe .daiwp ira ur ly uivr la` .zegpna

lyc llkn ,'ek daewpa o`k dpitqa ipyn `lcne .qxg lya - o`ke ,ur lya - o`k ,`iyw `l inp dpitq` dpitq .aewp epi`ya - o`k ,aewpa - o`k ;`iyw `l uivr` uivr :ipyne .`xew

rnyn .xyk - aewp uivr ly qxg lr eazk :(a,`k) ipy wxta onwl xn`c :eyexitl dywe .uivra epi`y dpitqa xg` yecg opireny`l `z`e ,daewpk `ied - daewp dpi` elit` ,qxg

seld z` onehd :`ipzc ,ziriayc `ztqezn `iad xi`n oa l`eny epiaxe .`ed qxg ly uivrc inp rnyne ?aewp epi`yan ith aewpa `ed `zeax i`n - ikd e`l i`c ,daiwp ira qxgc

:jtdl mz epiaxl d`xpe !`ed qxg ly uivr mzq `nl` .'ebe "qxg ilka mzzpe" xacl xkf - xacl di`x oi`y it lr s`e ,gnvi `ly uivra epneh ux` jxc :xne` xi`n iax ,ziriaya

xikfny ,qxg lya o`k ur lya o`k :xn`wc ,gken inp (a,ct) zegpnae .ur ly `id dpitq mzqc ,xity iz`e .qxgd on xzei glglzn `edy ,daiwp ira `l ur lye ,daiwp ira qxg lyc

idpc .mzd ipynck ,daewp dpi`ya o`k daewpa o`k :inp i` ,ur lya o`k qxg lya o`k :iiepyl ivn `l `kde .uivre daxege bb` mzd ipyn ik xikfny enk ,`xewe `iany eze` dligz

ab lr s`e "azkp ipta" xnel jixv mewnd lr ux`l dveg myc oeik meyn epiid ,hb oiprl ux`l dveg inp `aiyg - xyrn oiprl ux`l dveg `iedcn ,dcedi iaxl zyyeb dpi`c `kidc¥

- xyrna aiig epi` ilkd zngny it lr s` ,mewnd lr l`xyi ux` myc oeik ,zyyeb dpi`ya elit` opaxle ,dcedi iaxl zyyeba la` .mid zpicna welgz `ly ick - ixinbe igikyc¥

.hb oiprl ux`l dvegk aygi `l jk liayaàîìéãleafext oiazek oi` :opixn` (`,fl oihib) "gleyd" wxtac ,xaegnk uivrc ,zn`d `ed ok - dcedi iax xn`w `l o`k cr `id `l

xn`c `de .`ed `nlra `iegic - xaegnk ied `l `nlr ilekl uivrac rnyn - dpitqa `l` opax ixn`w `l o`k cr :`kd xn`wc `de .ikiq` `gpnc dl iwene ,aewp uivr lr `l`

.qxhpewa mzd yxitck ,opaxcn epiid - ylez meyn aiig - ikiq` dgp`e `rx`` `gpnc `qitxt i`d :(a,`t) "oii `ivend" wxta zaya
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mb zyxec `xnbd ,dwcv zlrna wqer weqtd zligzy xg`n
:dwcv oiprl 'cFr KPr` `l KzPre' ,weqtd seq z`§¦¦¦Ÿ£©¥

'Cúpòå',ä÷ãöä ïî ñðøtúnä éðò eléôà ,àøèeæ øî øîàxaky §¦¦¦¨©©§¨£¦¨¦©¦§©§¥¦©§¨¨
z`f lka ,'KzPre' ea miiwzdä÷ãö äNòéitk dwcv zzl aiig - §¦¦¦©£¤§¨¨
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y epiidc 'cFr KPr` `l'yúeiðò éðîéñ Bì ïéàøî ïéà áeLdkfie Ÿ£©¥¥©§¦¦¨¥£¦

zexiyrl:
,dpyna epipy'eë çøænì í÷øî øîBà äãeäé éaøekre oetvl ekrn ©¦§¨¥¥¤¤©¦§¨

oetvk:,`xnbd dywnàøîéîìdpynd ixacny xn`p m`d - §¥§¨
,cenll xyt`àîéé÷ ìàøNé õøàc dðBôöì Bkòcz`vnp ekry - §©¦§¨§¤¤¦§¨¥©§¨

dpynd dzid `l ok `l m`y ,l`xyi ux` ly ipetvd dleaba
.ux`l uegl aygp oetvle ekrny zxne`

eäðéîøe`ztqeza ixde -(g"d g"it zeld`)dpi` ekry ,x`ean §¦§
y in ,my epipy jky ,l`xyi ux` ly ipetvd leabdCläî äéä̈¨§©¥

Bkòîdpetv,áéæëìux`dy zrcl eilrBðéîéî`idyìcvçøæî ¥©¦§¦¦¦§¦§©
lyíénòä õøà íeMî äàîè ,Cøcäux` z`neh dilr yi - ©¤¤§¥¨¦¤¤¨©¦

minrdä ïî äøeèôeúéòéáMä ïîe øNònjke .ux`l ueg oick §¨¦©©£¥¦©§¦¦
jxcd lk jxe`l,úáéiç àéäL Eì òãeiL ãò`eaiy cr ,xnelk ©¤¦¨©§¤¦©¤¤

znwrzn jxcd df mewnay ,el xn`ie xaca iway mc` mewnl
ux` `id jxcd oinie ,l`xyi ux` jezl axrn oeeikl eilr oke
zrcl eilr oke .ziriayae zexyrna zaiige dxedhe ,l`xyi

ux`dyBìàîOî`idyìcváøòîly,Cøcä,l`xyi ux` `id ¦§Ÿ§©£©©¤¤
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,`xnbd zl`eyéëä àðîéñ àpz áéäéåzg` ux` zrevx ike - §¨¦©¨¦¨¨¨¦

epic okid ,da jledl oniq zzl gxeh `pzdy daeyg jk lk `id
,`xnbd dper .ux`l uegk epic okide l`xyi ux`kïéà,ok -l`e ¥
ixdy ,drevx lr oniq zzl gxeh `pzdy dnzzáéäé énð àø÷§¨©¦¨¦

àðîéñmby dliqn ici lr ,mewnl oniq zzl gxeh weqtd mb - ¦¨¨
.daeyg `l `idáéúëc,(hi `k mihtey)BìLa 'ä âç äpä eøîàiå' ¦§¦©Ÿ§¦¥©§¦

øLà ,äîéîé íéîiîzpkeyälñîì LîMä äçøæî ,ìà úéáì äðBôvî ¦¨¦¨¦¨£¤¦§¨§¥¥¦§§¨©¤¤¦§¦¨
.'äðBáìì áâpîe ,äîëL ìà úéaî äìòäì àtt áø øîàåìL dçøæî ¨Ÿ¨¦¥¦¥§¤¨¦¤¤¦§¨§¨©©¨¨§¦§¨¨¤
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.ux`l
zeielzd zeevn oiprl l`xyi ux`ay zexdpd oipra dpc `xnbd
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,l`xyi ux`ay zexdpdepicìàøNé õøàa àéáîkepi`e ,dyaia §¥¦§¤¤¦§¨¥
.mzgp iptae azkp ipta xnel jixvCãéà àéðúå`ziixaa eli`e - §©§¨¦¨

epicy ,epipy zxg`,õøàì õeça àéáîkux` zexdpy iptn mrhde §¥¦§¨¨¤
dywe ,ux`a mibdepd mipic oiprl ux`l uegk mpic l`xyi

,`xnbd zvxzn .ef z` ef zexzeq zeziixadyàì ,äéîøé áø øîà̈©©¦§§¨Ÿ
àéL÷,ïðaø àä äãeäé éaø àädcedi iax ewlgp df xaca - ©§¨¨©¦§¨¨©¨¨

.minkgk dipyde dcedi iaxk zxaeq zg` `ziixae ,minkge
ïðzcdpyna(a"n a"t dlg),àaä õøàì õeç øôò`aedy -äðéôña ¦§©£©¨¨¤©¨¦§¦¨

qxg dieyrd,õøàì,l`xyi ux` zexdpn cg`a z`vnp dpitqde ¨¨¤
a erhpe,zexit egnve dfd xtr,úéòéáLáe øNòîa áéiçiptn ©¨§©£¥¦§¦¦

dhyd dpitqde ,l`xyi ux`k mpic l`xyi ux`ay zexdpdy
.rwxwl zxaegnk zaygp xdpd ipt lréúîéà ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¥¨©

,rwxwl zxaegnk zaygp dpitqd,úLLBb äðéôqäL ïîæa,xnelk ¦§©¤©§¦¨¤¤
lr drp `ide ,dpitqd z` z`yl ick miic miwenr mpi` mind
.rwxwl zxaegnk zaygp `id f`e ,da zkkgzne xdpd zirwxw

,úLLBb äðéôqä ïéà ìáà,mind ipt lr dhy `ideøeètxyrnn £¨¥©§¦¨¤¤¨
dpi` rwxwd oial dpitqd oia miwiqtn mindy oeik ,ziriayne
ueg ilecibk dpitqay milecibd oice ,rwxwl zxaegnk zaygp

.ux`lzwqety `ziixad .zeziixad oia dxizqd zayein df itl
eli`e ,minkgk zxaeq ux`a `iank epic dpitqa `iandy
.dcedi iaxk zxaeq ,ux`l uega `iank epicy zwqety `ziixad

:zeziixad zxizq z` ayiil sqep uexiz d`ian `xnbdéiaà©©¥
,øîà,zeziixad oia dxizq oi`àéä äãeäé éaø àäå àäizy - ¨©¨§¨©¦§¨¦

,dcedi iaxk zexaeq zeziixadïàk ,àéL÷ àìå`ziixad - §Ÿ©§¨¨
zxacn ,ux`l uega `iank dpitqa `iandy dxn`yïéàL ïîæa¦§©¤¥

,úLLBb äðéôqä,mind ipt lr dhy `l`ïàkdxn`y `ziixad - ©§¦¨¤¤¨
zxacn ,l`xyi ux`k dpitqd oicyúLLBb äðéôqäL ïîæadrpe ¦§©¤©§¦¨¤¤

.xdpd zirwxw lr
mind oicl l`xyi ux` ly xie`d oic z` dncn `xnbd

:l`xyi ux` zexdpayõéöò ,àøéæ éaø øîà`ede urn ieyrd ¨©©¦¥¨¨¦
áe÷ðúBãúé éab ìò çpenä ,,zexit egnve ea erhpe ,l`xyi ux`a ¨©¨©©¥§¥

,ïðaøå äãeäé éaø ú÷Bìçîì eðàazenexza miaiig zexitd m` ¨§©£¤©¦§¨§©¨¨
zexdpa mind lr dhyy dpitqy dcedi iax itly .zexyrne
ielzy uivr mby oicd `ed ,rwxwl zxaegnk zaygp dpi`
xeht dxezd one ,ux`l xaegnk aygp epi` ,zecizi iab lr xie`a
mb ,rwxwl zxaegnk zaygp dpitqy minkg itle .zexyrnn
miaiig ea egnvy zexitde rwxwl xaegnk aygp uivrd

.dxezd on zexyrne zenexza
,dgec `xnbdàéä àì àîìéc ,àáø øîà,dnec xacd oi` ile` - ¨©¨¨¦§¨Ÿ¦

íúä äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãòepi` xn` dcedi iaxy dn lk - ©¨Ÿ¨¨©©¦§¨¨¨
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc oihib(oey`x meil)
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אגרות קודש

]טו"ב טבת ה'תשי"א[

...כל שנים עשר חדש אלו דשנת ההסתלקות מוכשרים ביותר לחיזוק ההתקשרות עם נשיאנו 

הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

וההשתתפות בחלוקת הש"ס זו, תקנה שכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ השתדל בחיזוקה והפצתה, 

הנה, נוסף על שאר הענינים שבזה, תוסיף אומץ גם היא בהתקשרותנו הנ"ל, ללכת בדרכיו אשר הורנו 

ונלכה באורחותיו נצח סלה ועד.
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המשך בעמוד כב

iiepik lk` cenr g sc ± oey`x wxtxifp
çåøáì äéåùòä.dry lk zkldn `idy iptn ,xnelk Ðàøéåà ÷éñôî àìãdpitq oia Ð

.enc `zkinq `rx`k `ine ,xie` mey oi` ux`løîà ÷çöé øá ïîçð áø`ziipzn jpd Ð

.l`xyi ux`c zexdpa i` ,"hb `iand"céâéìô àì àîìò éìåë,edpip l`xyi ux`kc Ð

xyrnk ,`ed rwxwd on dwipi meyn `l hbc `nrhc .zyyeb dpitq oi`c ab lr s`e

.dyai `py `le xdp `py `l jklid .ziriayke

ìåãâä íéá éâéìô éëly eaxrn megz `edy Ð

:xn`c o`nl `ki` ,i`pz ibilte .l`xyi ux`

l`xyi ux` e`l diteb mie ,leab `ed mid zty

ux`n diteb mi :xn`c o`nl `ki`e ,`ed

.l`xyiõøà éäåæéàziaxrn zipetv revwn Ð

inlyexi mebxzae ,xdd xd l`xyi ux` ly

"xdd xd" :mbxznÐaizke .oepn` ixeh

)mid on oetv leab mkl didi df" (cl xacna

xd :dpin rny ,"xdd xd mkl e`zz lecbd

l`xyi ux`l ipetv leab xdde ,mia rewz xdd

eretiyy yie ,md mirteyn mixd mzqe .`ed

okidn `pz xn`we ,minei e` mei jldnk agx

.ey`xn e` xdd lbxn ,ux`d `idòôåùù ìë
íéðôìå ïåðîà éøåèî ãøåéå,l`xyi ux` cvl Ð

mexc cvl epiidcÐdaebc ,l`xyi ux` ied

.leabd `ed xddõåçìå ïåðîà éøåèîcvl Ð

oetvÐ.ux`l dvegíéáù ïéñðäåmid ii` Ð

.'ek oze` oi`ex ,axrnayíéøöî ìçð`ed Ð

,zinexc ziaxrn revwna l`xyi ux` megz

) abp leaba aizkc ,lecbd mil xaegne(my

d aqpe"eide mixvn dlgp oenvrn leab

xd oia l`xyi ux` z`vnp ."dnid eize`vez

dfe zipetv ziaxrnn df ,mixvn lgpl xdd

mewn yie .axrna mide ,ziaxrn zinexcn

miax mini jldn l`xyi ux` jezl qpkp midy

yi dqipk dze`ae ,mixvn lgpl xdd xd oia

oian ueg mid jezl axrnl oihytzn ode ,oiqp

xdd xd ody l`xyi ux` inegz zerevwn

gezn heg eli`k oi`ex ,jkld .mixvn lgpe

ixdy ,mixvn lgp cr eaxrna xdd xd seqn

elld zerevwn jezay dn lkÐl`xyi ux`

.'ek miptle hegd one ,`idøîåà äãåäé éáøÐ

elit`e ,l`xyi ux` ly xie` cbpky mid lk

mlerd seqa `edy axrnl qepiiwe` crÐixd

) xn`py ,l`xyi ux`k `edlecbd mi" (my

xninl ,`ed `xizi `xw "leabe" i`d ,"leabe

.megzd llka mid agex s`cïéããöáù ïéñðäå
'åëoiqpa wlgl epl yi m`e ,xnelk ÐÐ`l

cvle oetv cvl `l` ,welg yi axrn cvl

mid jxe`l oihytzn mia oiqp yiy .mexc

cbpkn ueg oikyene oiribny cr mexcle oetvl

ux` xie` cbpky dn licadle ,axrnl gxfnn hegd geznl ie`x mye ,l`xyi ux`

.ux`l dveg xie` cbpky dne l`xyiàéøåìô÷î çåúî èåç åìéàë ïéàåøåzayeid xir Ð

.ipetv megz `edy ,edab y`xa xdd xd ly ecegañåðéé÷åà íé ãòåseqa `edy Ð

.qepiiwe` mi cr mixvn lgpne ,axrnl mlerdíéðôìå èåçä ïîepiidc ,exiag cvl Ð

oihegd ipy oia ,xnelk ,miptlÐhwpc oiqpe ,minl oicd `ede .l`xyi ux` oiqpd eedÐ

lirlc `ziipzn izxz jpde .ziriayae xyrna oiaiige ,mda oirxefe oiyxegc meyn

o`n ,mixvn lgp cr oepn` ixehn geznd hegn oldl lecbd mia hbd azkpy ibilt

l`xyi ux`a `iank :xn`cÐ.opaxk jci`e ,l`xyi ux`k `ed ixd l`xyi ux` cbpky lk :xn`c ,`id dcedi iaxïéñðì åäì éòáéî`niz `lc .igxfn cvl miptle hegd onc Ð

ewna elit`e ,leabd `ed mid zty.oinegzd zerevwn ipy oia jezl qpkpe hytzn `edy màø÷ éëéøö àì.md oinegzd jezay oeik Ðàéøåñdtiqede cec dyake ,daev mx` `id Ð

.l`xyi ux` lrõøàì äöåçá øëåîëux`l dvegl ecar xkend :(a,bn) onwl opze ÐÐ.ux`l dvegl ux`n z`vl xeq`e ,zevna jiiy carc meyn ,gwell opiqpwc .zexigl `vi

.ekrn oldl l`xyi ux` ly dpetvl `ixeqïéà ïéèéâì.eniiwl igiky e` ,dnyl oi`iwac meyn Ðàì íéãáòì.`id l`xyi ux`n e`lc Ðàîè äøôòab lr s`e .dilr exfby Ð

.dilr xefb ikd elit` ,"xyrna zaiig" ipzwck ,yeaik diny cigi yeaik :`pz i`dl dil `xiaqcàéøåñî èâ àéáîäål`xyi ux`l ÐÐ.`zxiiy igiky `lc ,ux`l dvega `iank

ñðëð äøäèá äì ñðëéì äöåøäå.`id i`n yxtn dinwle .minrd ux`a ok oi`y dn Ð
äðå÷ë
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ìë- mexc cvl epiidc ,miptle oepn` ixehn :qxhpewa yxit - oepn` ixehn cxeie rteyy

hwp i`n` ok m`c :wgvi epiaxl dywe .ux`l dveg - oetv cvl ,uegle .l`xyi ux`

oeik ,qepiiwe` cr oepn` ixehn gezn heg eli`k oi`ex :xninl dil ded ?`ixeltw dcedi iax

oepn` ixehc :wgvi epiaxl d`xpe !iz`w l`xyi ux` ly ipetv leab oiivl inp `nw `pzc

ly ecege ,axrn cvle gxfn cvl cxeie rtzyn

oiqpde .l`xyi ux` ly iaxrn leabd `ed xd

,oepn` ixehn gezn heg eli`k oi`ex - miay

`ixeltwe .mixvn lgp cr ,xd ly ecegn xnelk

.l`xyi ux` oetvay oiqp oiivl iz` dcedi iaxl

aizkc ,ok yxtl i"yxl ewgec aezkdy d`xpe

e`zz lecbd mid on oetv leab mkl didi dfe"

ixeh - "xdd xd" opinbxzne* "xdd xd mkl

zkd `nl` .oepn`,edine .ipetv leab oiivl `a ae

,ziaxrn zipetv oxwa rewz xddy zeidl leki

.gxfn cvl cxeie rtyn la`éáøxne` dcedi

xht epiax l`y - 'ek l`xyi ux` cbpky lk

dcedi iaxl aiigzdl did dfd onfac :mz epiaxl

:aiyde .l`xyi ux` ly daxrna ep`y ,xyrna

iax ike :dyw la` .dcedi iaxk ol `niiw `lc

,qepiiwe` cry l`xyi ux` lka xikn did dcedi
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קע
iiepik lka cenr g sc ± oey`x wxtoihib

íéìùåøé éøàåøôá äðå÷ë.dl yxtn dinwl Ðéøååøôá.f"rla y"iixwex ,`ikxtda =

ãéçé ùåáéëmlek eidy ,ryedi yeaka eidy jxck cgia l`xyi lk eid `ly ,cecc Ð

.ekxevl `l` yak `l cec la` .dwelg mcew l`xyi lk jxevl deyakeäáéú äãéùá
ìãâîå.`id iaxe ,minrd ux`a ok oi`y dne ,xie`a dze` mi`yepe Ðàîèî éáøÐ

yxtn ikd .ld` diny `l wexf ld` :xaqw

lhlhnd ld` :oiaexraÐzrya ld` epi`

ld` i`d wiqtn `wc dvivg ,jklid .elehlh

minrd ux` xie`l epiaÐ.`id dvivg e`l

iax elit`c ,lirlc `ixeqc `pz i`d opirny`e

.minrd ux`a `l` `nhn `w `lìò åøæâã
äùåâ,`yne rbn Ðlid`d m` oebk ,ld` `le

.(b dpyn) zeld`c ipy wxta opixn`ck ,eilr

äøéåà ìòå,`nh dxie`l qpkpd `diy Ð

`ixeq la` .dyeb z` hiqd `le rbp `l elit`e

Ð`l dxie` lr la` ,hqide rbn exfb dyeb lr

.hiqd `le rbp `l i`de ,exfbéøååøôáÐ

.f"rla y"iixwex ,iklitaåðåà,dxikn xhy Ð

`aa) eny lr oi`vei zexhye zepe` eide :enk

.(`,ap `xzaúáùá åìéôàiebd on dgwl m` Ð

.zaya ekxcl jlil dvexeàáø øîàãëÐ

.(`,hkw) zay zkqnaìàøùé õøà áåùé íåùî
.da l`xyi ayile mieb yxbl Ðàéáäù ãáò

åèéâ"azkp ipta" xnel jixve ,mid zpicnn Ð

oihib) oizipzna opixn`c ,dhib d`iand dy`k

eey micar ixexgy cg`e miyp ihib cg` :(`,h

.`iane jilenläð÷ åîöòlr `ed on`pc Ð

micr jixv oi`e ,"azkp ipta" xnel ,exexgy

.eniiwläð÷ àì íéñëðx`yk ,micr irac Ð

.zexhy meiwåäî ééñëð ìë:opixn` in Ð

lk" la` ,edpip ixeac ixz "iiqkpe jnvr"

xexgy dil ez` `xeaic cgac oeik ,"iiqkp

azekd :onwl ol `niiwck ,miqkp zpzne envr

llka `edy ,oixeg oa `vi ecarl eiqkp lk

i`d` onidn i` ,jklid .miqkpÐ,i`d` onidn

.opiblt `nlc e` .`xeaic opiblt `lcéãéî
äùà èâà äåäã,dhib z` `iadl zpn`py Ð

."azkp ipta" xneleäæ ãçàå äæ ãçàoia Ð

" oia "iqkpe jnvr"."iiqkp lkåéñëð ìë áúåëä
åãáòì."jl oipezp iiqkp lk" oebk Ðïá àöé
ïéøåçx`y lke ,miqkp llka `ed s`y Ð

.dpw inp miqkpàöé àì àåäù ìë ò÷ø÷ øééù
ïéøåç ïá`aaa xn`ck ,`wec e`l rwxw Ð

.(`,pw) "zny in" wxta `xzaïéøåç ïá àöé àìdizrc ilb `lc `yix `nlyac Ð

`xeiyl zigpcÐ`xeiyl zigpc `kd la` ,xiiyc opixn` `lÐinp dicicl :opixn`

"jl iiqkp lk" xn` ike .xiiyÐ,dixxgy `le ,iz`w dil itepgle ,xn`w miqkp x`y`

."iiqkpe jnvr" dil xn` `lc oeik
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äãéùád`xpe .`id iaxe ,minrd ux`a ok oi`y dn :qxhpewa yxit - lcbne daiz

xa iqei iaxk inewe`l ivn `l ikdle ,`wec lcbne daiz dciy yxtl dvexy

dciy jgxk lr `dc ,ok yxit mpgae .minrd ux`a elit` xdhn `ed `dc ,dcedi iax

lr akex elit` oicd `ed `l` .`ziixaa hwpc meyn `l` ,hwp `weec e`l lcbne daiz

,ld` diny `l wexf ld` :iax xaqc oeik ,qeqd

lr `ixeqac wiqnc ,gkencke ,qxhpewa yxitck

.`iz` inp iqei iaxk ok m`e ,exfb `l dxie`

akex e` ,oexwa epiid - dxdha dl qpkil dvexde

oke .`nhc ,minrd ux`a ok oi`y dn ,qeqd lr

`w `l iax elit`e :xn`wc ,zvw oeyld rnyn

zehiyta `iz` iqei iaxk rnyne - 'ek `nhn

`iz` `l inp iqei iaxk jgxk lr ,edine .ith

ux` `wecc ,iaxc `ail` wiqnc mrhn `l`

.'ek dyeb lre dxie` lr exfbc meyn minrd

àìàdxie` lre dyeb lr exfbc minrd ux`a

:(a,cp) "lecb odk" wxta xifpa ol irainc `de -

meyn e` dilr exfb dyeb meyn minrd ux`

meyn - dyeb meyn :eyexit ikd - exfb dxie`

lid`nk minkg ede`yre ,`ed yebd lr lid`nc

.lcbne daiz dciya my qpkdl lekie ,znd lr

my qpkdl lkei `le ,envr xie`d lr `nlic e`

lr epiid - dyeb lr" `zrnya `kde .oipr meya

lr lid`n meyn e` - "dxie` lr"e ,dyeb rbn

.ynn dxie` meyn e` ,yebdåøæâãdyeb lr

:y"pilxe`c awri iax axd dywd - dxie` lre

el`e :opz (b dpyn ipy wxt) zeld` zkqnac

mvr - ld`a oi`nhn oi`e `ynae rbna oi`nhn

`ad xtra ixiinc :uxize !minrd ux`e ,dxeryk

r lid`nde ,ux`l ux`l dvegn`nhn `lc eil

lr lid`n meyn `le ,exfb envr xie` meync -

yi j` .ok rnyn minrd ux` oeyl oi`e .yebd

cg` ey`xy xyb e` sc yiy oebk ixii`c xnel

milk migpene ,ux`l dvega ipyd ey`xe ux`a

,odilr d`neh `ian oi`c - ux`ay ey`x zgz

exfb yebd lr lid`n meyn i` :inp i` .oixedhe

ixaw :xn`c ,oerny 'xk inwe`l `ki` - dilr

ux` lr exingd `le ,ld`a oi`nhn oi` mieb

epiax uxiz cere .envr mieb ixawn xzei minrd

,dxie` lr exfby mcew - dpyn `iddc :mz

exfb `xwirnc (a,eh) zayc `nw wxta opixn`ck

.`l eze eyeb zribp`óàiebl dxin`c ab lr

- opax exfb `l l`xyi ux` aeyi meyn zeay

wxta gkenck ,`ziixe`c dk`lna iebl dxin` oixizn epiid `l zxg` devn meyn la`

eliiyl :edl xn` ,`axc dinwl ez` ,dining jitzy`c `wepi `edd :(`,gq oiaexir) "xcd"

eidy ,did dlind meiac rnyn dxe`kle .dini` ab` dil eniigip - dkixv i` ,dini`l

dini` `lae ,`ed okeqn - dlind xg`l i`c ,did dlind mcewe .elenl ick enngl oikixv

,l`ppg epiax yxit oke .qxhpewa my yxitck ,mzd ixii` ieb ici lre .zay eilr oillgn

"ip` dkixv" dxn` elit` ,miyly cr drayn digc (`,hkw zay) "oiptn" wxta opixn`ck

`l - miyly :dl ixn`e ,dray :xn` dcedi axc dinyn `axe ,dyly :xn` (dcedi axc dinyn) iia` - xawd zgizt izn cr :"oiptn" seqa xn`c `de .zayd z` dilr oillgn oi` -

`caer `de ,opira zrl zrnc xnel wgece .miyly dray dyly dig :ixn`c ,ircxdpk edl `xiaq edleke ,ibilt `le ,`cg xn` xne `cg xn` xn `l` ,ibilte ixn`w zay dilr llgl

xvga ,ixy opaxc `xeqi` i`ce - ieb ici lr dl iwene ,dizia ebn ining dil eziip :dax edl xn`e ,dining jitzyi`c `wepi jci`a lirl mzd xn`c `de .zrl zrn ly dray jez ded

,dlin meyn `wecc ,inc `lc - zilnxk jxc zaya xtq `iadl iebl xnel xzid o`kn cenll oi`e .xeq` - oing el mngl oebk ,`ziixe`c `xeqi` la` .dlin zevn meyn ,eaxir `ly

migp xn`wc `d df itl .miaxd zeyx jxc `zia jezn ezilc :yxity ,dlin jxevl ieb ici lr ixy `ziixe`c `xeqi` elit`c rnyn zelecb zeklda ,edine .exizd ,zay `igc dteb `idc

xn`ck ,ohw liaya zeaxdl xeq` did l`xyi ici lrc ,l`xyi ici lr dil migpc xnel okzi `lc d`xpe .zay dilr oillgny ,ip` dkixv dxn`e ,dray jez dnwep - dini` ab` dil

xac jxevl la` ,ixyc `ed dlind jxevl `wec `nye .zeaxdl ixyc ,`gip ieb ici lr la` .eliaya daxi `ny dxifb ,`ixal xeq` - zaya dlegl lyand :(a,eh) oilegc `nw wxta

dxicw dy` d`lnn :(`,fi) dviac `xnba inp opixn`e ,dizyl oiie`x ok m` `l` eilbxl oing mc` mgi `l :(a,`k) dviac ipy wxta opzc `de .zeaxdl xeq` ieb ici lr elit` - xg`

.zeaxdl minkg exizd aeh mei zgny meyn - cg` oeziwl `l` jixv epi`y it lr s` min ly ziag mezgp `lnn oke ,zg` dkizgl `l` dkixv dpi`y it lr s` xyaøãäxn`

,dpw `l ediiexzac ith xnel `xaq el d`xp `l` .icin ipyn `l `axc `iyew`c .`xeaic opiblt `l :xaqc ,`kxit dil aiyg `l iia`c ,ea xfg `axc `iyew meyn `l :yexit - iia`
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,døéåà ìòå dLeb ìò eøæâc ,íénòä õøàa àlà¤¨§¤¤¨©¦§¨§©¨§©£¦¨
àéøeñ ìáà¯.eøæb àì døéåà ìò ,eøæb dLeb ìò £¨§¨©¨¨§©£¦¨Ÿ¨§

àéøeña äãN äðBwäå¯;íéìLeøé éøàåøôa äðB÷k §©¤¨¤§§¨§¤§©§§¥§¨©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc oihib(ipy meil)

epicäðB÷kdcyéøàåøôaly zefegna -,íéìLeøéx`eaiy itke §¤§©§¨¥§¨©¦
dxeza aezk :`ziixad z` zx`an `xnbd .oldl(ck `i mixac)lM'¨

ixtqa eyxite .'didi mkl FA mklbx sM KxcY xW` mFwOdawr) ©¨£¤¦§Ÿ©©§§¤¨¤¦§¤
(`"ptux`l uegn-] el`d zenewnn ueg eyakzy mewn lk'

zebdep el`d zenewna mby cer eyxce .'mkly `ed ixd ,[l`xyi
.ux`d zeevn

mixne` yi .dxez dxaic yeaik dfi`a mi`pz ewlgpe(:.fn oldl)

ryedi ici lr ux`d yeaika enke ,miax yeaika `weec `edy
mixne` yie .mlek jxevl deyake cgia l`xyi lk eidy(.`k f"r)

zebdep zeevnd eidiy mewnd ycwl yeaik eny cigi yeaik mby
,cigi yeaika jlnd cec dyaky `ixeqe .l`xyi ux`ak ea

.ef zwelgna dipic miielz
`ixeqy `ziixaa xn`py dny `xnbd zx`aneøNòîa úáéiç©¤¤§©£¥

,ìàøNé õøàk úéòéáLáe,cigi yeaika cec icia dyakpy mbd ¦§¦¦§¤¤¦§¨¥
`ziixad ly `pzdy meyn `edøáñ÷mbydéîL ãéçé Leaék ¨¨©¦¨¦§¥

Leaékux` zyecw mewnd lr legzy oiprl yeaik aygp - ¦
.l`xyi

,`ziixaa xn`p cerdì ñðkéì äöBøäå,`ixeql -äøäèailan - §¨¤¦¨¥¨§¨¢¨
,minrd ux` z`neha `nhdlñðëðzeyrl zexyt` dpyi - ¦§¨

,`xnbd dywn .z`fàîè døôò zøîàäådxn` `ziixad `lde - §¨¨§©§£¨¨¨¥
.`nhdl ilan qpki ji`e ,`nh `ixeq xtry

`edyk `id ,dxdha `ixeql qpkdl zexyt`d ,`xnbd zvxzn
`vnpajezìcâîe äáéz äcéLmgtpy milecb zepex` ipin-] §¦¨¥¨¦§¨

miyp`e ,[lehlhl micrein mpi` mde d`q mirax` zegtl
`ed jke ,`ixeq xtra zrbep `l dciydy ote`a eze` mi`yep
zevx` x`ya la` ,`ixeqa `weec xyt` dfe .xedh x`yp

.`nhdl ilan odil` qpkdl zexyt` oi` minrdàéðúcepipyy - §©§¨
a,`ziixaíénòä õøàì ñðëpä`vnp `edyk,ìcâîe äáéz äcéLa ©¦§¨§¤¤¨©¦§¦¨¥¨¦§¨

,ànèî éaøld` xnelk ,'ld` diny e`l wexf ld`' xaeqy iptn ©¦§©¥
epi` elehlih zrya ,lhlhin `l` cg` mewn lr reaw epi`y
xtr oial epia zvveg dciyd zirwxw oi` ok lre ,ld`l aygp
la` .`nhpe minrd ux` lr lid`n `edy `vnpe ,minrd ux`

,øäèî äãeäé éaøa éñBé éaøaygp lhlhiny ld`y xaeqy iptn ©¦¥§©¦§¨§©¥
.minrd ux` oial epia zvveg dciyd zirwxwe ,ld`leléôàå©£¦

,éaøànèî à÷ àì,dciya `vnpd z` `nhn epi` -õøàa àlà ©¦Ÿ¨§©¥¤¨§¤¤
íénòäoeik ,`ixeq calneøæâcd`nehdLeb ìò,dxtr lr - ¨©¦§¨§©¨

,`nhp minrd ux` xtr z` `yep e` rbepdyåexfb mbdøéåà ìò §©£¦¨
,ea rbep epi` m` s` `nhp minrd ux` xtr lr lid`ndy -ìáà£¨

eøæb dLeb ìò ,àéøeñdxtr z` hiqnd e` `yepd e` rbepdy §¨©¨¨§
la` ,`nhpeøæb àì døéåà ìòdciya `ixeql qpkpd jkitle , ©£¦¨Ÿ¨§

z` `yp `le hiqd `le rbp `l ixdy `nhp epi` ,lcbne daiz
.dxtr

,`ziixaa epipy :`ziixad ixac jynda dpc `xnbdäãN äðBwäå'§©¤¨¤
.'íéìLeøé éøàåøôa äðB÷k ,àéøeña,`xnbd zl`eyàúëìéä éàîì §§¨§¤§©§¨¥§¨©¦§©¦§§¨

,`xnbd daiyn .df oic xn`p dkld dfi`l -,úLL áø øîàoic ¨©©¥¤
`a df,øîBìzkll dvex iebde ,`ixeqa dcy iebn dpw icedi m`y ©

,oizndl axqne ekxclBðBà åéìò ïéáúBkLlr dxikn xhy - ¤§¦¨¨
,dcyd.úaLa eléôàå©£¦§©¨

,`xnbd zl`eyCzòc à÷ìñ úaLajzrc lr dlrz ike - §©¨¨§¨©§¨
.dcyd ziipw jxevl zxzen zaya daizk zk`lny
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc oihib(ipy meil)

epicäðB÷kdcyéøàåøôaly zefegna -,íéìLeøéx`eaiy itke §¤§©§¨¥§¨©¦
dxeza aezk :`ziixad z` zx`an `xnbd .oldl(ck `i mixac)lM'¨

ixtqa eyxite .'didi mkl FA mklbx sM KxcY xW` mFwOdawr) ©¨£¤¦§Ÿ©©§§¤¨¤¦§¤
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zebdep el`d zenewna mby cer eyxce .'mkly `ed ixd ,[l`xyi
.ux`d zeevn

mixne` yi .dxez dxaic yeaik dfi`a mi`pz ewlgpe(:.fn oldl)
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mixne` yie .mlek jxevl deyake cgia l`xyi lk eidy(.`k f"r)

zebdep zeevnd eidiy mewnd ycwl yeaik eny cigi yeaik mby
,cigi yeaika jlnd cec dyaky `ixeqe .l`xyi ux`ak ea

.ef zwelgna dipic miielz
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,`xnbd daiyn .df oic xn`p dkld dfi`l -,úLL áø øîàoic ¨©©¥¤
`a df,øîBìzkll dvex iebde ,`ixeqa dcy iebn dpw icedi m`y ©

,oizndl axqne ekxclBðBà åéìò ïéáúBkLlr dxikn xhy - ¤§¦¨¨
,dcyd.úaLa eléôàå©£¦§©¨

,`xnbd zl`eyCzòc à÷ìñ úaLajzrc lr dlrz ike - §©¨¨§¨©§¨
.dcyd ziipw jxevl zxzen zaya daizk zk`lny

,`xnbd daiynàáø øîàãk,zay zkqna xn` `axy enk - ¦§¨©¨¨
dpkq ea oi`y dleg jxevlyòì øîBàíéáëBk ãáBexear zeyrl ¥§¥¨¦

,dk`lnåiebdäNBò,eilr devn l`xyidy dnénð àëäyi jk - §¤¨¨©¦
icedidy ,o`k mb x`alíéáëBk ãáBòì øîBà,aezklåiebdäNBò ¥§¥¨¦§¤

.edevn l`xyidy dn
äøéîàc áb ìò óàål`xyi lyíéáëBk ãáBòìxear zeyrl §©©©©£¦¨§¥¨¦

xeqi`a dxeq` ,zaya dk`ln l`xyidúeáL,opaxcnlkn §
,mewníeMîzevnìàøNé õøà áeMémb zlleky ,mil`xyia ¦¦¤¤¦§¨¥

,dpnn miebd yexib,ïðaø øeæb àìmiakek caerl xnel exizde Ÿ¨©¨¨
:zaya dxikn xhyd aezkl

xexgiy xhy `iany cara zwqery ,`ziixa d`ian `xnbd
:mid zpicnnïðaø eðz,ãáòiprpkàéáäLz`Bhébxhy z` - ¨©¨¨¤¤¤¥¦¦

eax e`yry `l` ,xxgzyp `l oiicre ,mid zpicnn exexgiy
,myl `aiy mewna xxgzydle hbd z` jiledl gilyjixv `ede
,dhib d`iand dy`k mzgp iptae azkp ipta xnelBa áeúëå§¨

,'Eì ïééeð÷ ééñëðe Eîöò'carl dpwn `edy xhya azk oec`d - ©§§§¨©§¦§
azkp ipta card xn`e ,oec`d ly eiqkp z`e envr card z`
,`ed oicd .eax iqkpa zekfle zexigl z`vl dvexe ,mzgp iptae

z`yäð÷ Bîöòd z` la` .zexigl `vei `ede ,cardàì íéñëð ©§¨¨§¨¦Ÿ
,äð÷meiw lkak hbd icr zenizg eniiwzi xy`k wx mda dkfie ¨¨

:zexhy
ipyde 'jnvr' cg`d ,'mixeaic' ipy ea eidy xhya epwqr o`k cr
cg` xeaic wx ea aezky xhya zwtzqn zrk `xnbd ,'iqkp'

:miqkpd z` mbe card z` mb llekyeäì àéòaéàm` oicd dn , ¦©§¨§
ea aezke ,ehib z` `iad card,'Eì ïééeð÷ ééñëð ìk'oec`de ¨§¨©§¦§

lk llka `ed ixdy ,card z` xxgyl mb el` eixaca oiekzd
,el dpwdy eiqkpeäîmyke ,card oica mielz miqkpd oic m`d - ©

mb on`p `ed jk ,envr lr mzgpe azkp ipta zxin`a on`p `edy
lr `le ,exexgyl rbepy wlgd lr wx on`py e` ,miqkpd lr

.mda dkef epi`e ,miqkpl rbepd wlgdäðwL CBzî ,éiaà øîàz` ¨©©©¥¦¤¨¨
Bîöòmb ,on`p `ed envr lry lirl x`eank ,äð÷x`y z` ©§¨¨

d.íéñëð,miqkpd oipwe card xexgiy ,mipiipwd ipye xg`ny §¨¦
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xcde"קעב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc oihib(iyily meil)

ïéøBç ïa àeä íìBòìm` elit`e ,zexigl `vei card dxwn lka - §¨¤¦
oi` ,xiiy rwxw dfi` yxit `le `idy lk rwxw envrl xiiy
xiiyl ezpeeky miyxtn `l` ,card z` xiiyl ezpeeky mixne`

,rwxw wxøîàiL ãòoec`dõeç ,écáò éðBìôì ïéðeúð ééñëð ìk ©¤Ÿ©¨§¨©§¦¦§¦©§¦
ïäaL àBaéøî ãçàî,miqkpd llkn mitl` zxyrn cg`n ueg - ¥¤¨¥¦¤¨¤

,carl ezpeek `ny miyyeg ep` df ote`ae ,jxr xqg utg xnelk
.zexigl `vei epi` jkle

cardy ote`a s`e ,oixeg oa `ed 'mlerl' oerny iax hwpy dnn
`le '`idy lk rwxwn ueg' xn`y oebke ,zerwxwa llk dkef epi`
dze` `ny wtq yi rwxw lk lre ,ezpeek rwxw dfi`l yxit
xhyd ly xeaicd z` miwlgny cenll yi .envrl oec`d xiiy
lr `le card lr wx lireiy ote`a ,miqkpd lk z` lleky

.`xeaic opiblt xaeq oerny iaxy gkene ,zerwxwd
iaxk wqt ji` ,`ax lr eziiyew z` dpzn xa `c` ax miiqne

,'`xeaic opiblt' mixne`y oernyøîà éîeéðî øa óñBé áø øîàäå§¨¨©©¥©©§¥¨©
ñléwL ét ìò óà ,ïîçð áøgaiy -,ïBòîL éaø úà éñBé éaølkn ©©§¨©©¦¤¦¥©¦¥¤©¦¦§

`l` ,ezenk dkld oi` mewnøéàî éaøk äëìä`vei card oi`y £¨¨§©¦¥¦
.`xeaic opiblt mixne` `ly meyn ,zexigl`ax lr dywe

.oerny iaxk wqty
iax ixac z` iqei iax gaiy day `ziixad z` d`ian `xnbd

:oernyàpLk ,àéðúcíéøác eøîoerny iax xn`y,éñBé éaø éðôì §©§¨§¤¤¤§§¨¦¦§¥©¦¥
äfä àø÷nä åéìò àø÷(ek ck ilyn),'íéçëð íéøác áéLî ÷Mé íéúôN' ¨¨¨¨©¦§¨©¤§¨©¦¦¨¥¦§¨¦§Ÿ¦

.ewypl ie`x mixyie miizin` mixac xne`d -dgiken `xnbd
jkae ,ie`xk epaed `l oerny iaxk wqty ongp ax ixacy

,`xnbd dywn :`ax lr `iyewd zlhaznéëä ïîçð áø øîà éîe¦¨©©©§¨¨¦
mixne` `le oerny iaxk dkld oi`y ,ongp ax xn` jk ike -

,`xeaic opibltáéëL ,ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîàäå§¨¨©©¥©©§¥¨©©©§¨§¦
òøî,zenl dhepd dleg -ãîòå ,Bcáòì åéñëð ìk áúkLeilegn §©¤¨©¨§¨¨§©§§¨©

,[`txzp-]íéñëpa øæBçozpy zepznd lkn ea xefgl i`yx - ¥©§¨¦
,dleg ezeida eiqkpnãáòa øæBç Bðéàåepi` card xexgyn la` - §¥¥¨¤¤

,oicd mrh z` ongp ax x`ane .ea xefgl leki,íéñëpa øæBçitl ¥©§¨¦
yúðzî,àeä òøî áéëLlr `le zeniy zrc lr epzip zepznde ©§©§¦§©

.ea xefgl i`yx eilegn cnry oeike ,eilegn mewiy zrcBðéàå§¥
ãáòa øæBç,xefgl i`yx epi` card xexgyn la` -àöé éøäL ¥§¤¤¤£¥¨¨

íL åéìòly,ïéøBç ïal`xyi zyecwa card z` ycwn df mye ¨¨¥¤¦
rxn aikyd zpeeky minkg exriye ,ea carzydl xeq` aeye
.ezzina xexgyd z` zepzdl ila cin xxgzyi cardy `id
,'iqkp lk' azk rxn aikydy s`y ongp ax ixacl ,`vnp
'iqkp' zline zniiwzn dpi` 'lk' zline ,exeaic z` miwlgn
`ly xi`n iaxk dkldy lirl ongp ax xn` ji`e ,zniiwzn

.`xeaic opiblt mixne`
,éMà áø øîà àlàopiblt mixne`y dkldl ongp ax xaeq zn`a ¤¨¨©©©¦

`l` ,`xeaicíúä,ecarl eiqkp azek iabl -àîòè eðééäenrh - ¨¨©§©§¨
,zexigl `vi `l cardy xi`n iax lyàhéb úeøk åàìc íeMî¦§¨§¦¨

àeälr oec`d ly ezelra z` wzpne xexiaa zxek epi` hbdy -
miqkpd x`y mr zg` dlina card z` llekyky itl ,card
xaeqe ,zhlgene dxexa dpi` zezixkd ,eze` mb xiiyy yyg yie
j` ,zexigl `vei card z` zxek epi` xhydy oeiky xi`n iax

.`xeaic opiblt mixne` `ly meyn `llk' ecarl xn`yk mpn`
`ax zrcly 'jl oiiepw iiqkp(:g lirl),dpw `l miqkpe dpw envr

oeylny ,oick zxek xhydy meyn `ed zexigl `viy mrhd
dcen xi`n iax mbe ,card z` xxgyl dvexy xexa xhyd
lirei `l miqkpa diikf oiiprly dne ,zexigl `vei df ote`ay
`xeaic opiblte ,oenn ixhy lkk meiw jixvy itl `ed exeaic

:miqkpa diikf iabl `le card xexgy oiiprl lireny
`iandy dpyna epipy :dpynd jynd z` x`al zxfeg `xnbd

iptae azkp ipta xnel jixv epi` l`xyi ux`a mewnl mewnn hb
e ,mzgpåéìò Lé íàdf hb lr -ïéøøBò,leqt hbdy mixrxrn - ¦¥¨¨§¦

,siefn `edy e` dnyl `ly azkpy mixne`y oebkíéi÷úé¦§©¥
åéîúBça,hbd lr minezgd micrd ipy ici lr hbd z` miiwl yi §§¨

`xnbd zl`ey :micrd znizg efy exikiy mixg` micr e`øòøò©§¨
änkzexyk z` mzecr ici lr xrxrl ick jixv micr dnk - ©¨

,meiw ekixvdle hbdãç øòøò àîéìéàick cg`a icy xn`p m` - ¦¥¨©§¨©
,xrxrnyíéðMî úBçt øòøò ïéà ìkä éøác ïðçBé éaø øîàäå- §¨¨©©¦¨¨¦§¥©Ÿ¥©§¨¨¦§©¦

.mixrxrn mipy ok m` `l` swez xerxrl oi`éøz øòøò àlàå- §¤¨©§¨§¥
jk m` `ld ,mixrxrn mipyy xn`p `l`eeäðéð éøúe éøzmipy - §¥§¥¦§

yi `lde ,micrd zenizg z` miiwpy lirei dne ,md mipy cbp
,siefn hbdy miprehd micr ipy mcbpéðäà zëîñc úéæç éàî©¨¦§¨§©§©¨¥

éðäà CBîñlr `le ,hba minezgd mipyd lr jenql zi`x dn - §©¨¥
`ed m` wtq df hby ixd md mieyy oeike ,mixrxrnd mipyd

.df hba `ypdl dleki dy`d ji`e ,xyk
,`xnbd zvxznàlàa xaecnìòác øòøòxnel xrxrn lrad - ¤¨©§¨§©©

.dnyl azkp `ly e` siefn hbdylr ecirie micr e`eai m`e
.lral `le mdl oin`p ,hbay micrd zenizg

äðùî
mzgp iptae azkp ipta zxin` oipra cer zwqer oldl dpynd
.mid zpicnn iprpk car ly xexgy xhy `iana oke ,hb z`ada

íiä úðéãnî èb àéánä,l`xyi ux`løîBì ìBëé Bðéàåázëð éðôa ©¥¦¥¦§¦©©¨§¥¨©§¨©¦§©
çð éðôáeíz,minkg zpwzkíéãò åéìò Lé íà,eilr minezgy §¨©¤§©¦¥¨¨¥¦

åéîúBça íéi÷úé-.xyk hbde zenizgd z` md eniiwi ¦§©¥§§¨
eåL ,íéãáò éøeøçL ãçàå íéLð éhéb ãçàmpicaéìBîìCe` hbd ¤¨¦¥¨¦§¤¨¦§¥£¨¦¨§¦

,ux`l uegl l`xyi ux`n xexgyd xhyàéáîìeuegn mze` §¥¦
.mzgp iptae azkp ipta zxin` oiprl ,l`xyi ux`l ux`lådkld §

Bæ`ideåML íéëøcä ïî úçàipicì íéLð éhébly zexhy ipic ©©¦©§¨¦¤¨¦¥¨¦§
íéãáò éøeøçL: ¦§¥£¨¦

àøîâ
,mzgp iptae azkp ipta xnel leki epi`y ote`ay dpyna epipy

:einzega miiwzi micr eilr yi m`
,`xnbd zxxanéàîøîBì ìBëé Bðéàepi` gilyd daiq efi`n - ©¥¨©

,mzgp iptae azkp ipta xnel lekiàîéìéàgilydy xn`p m` - ¦¥¨
Løç,dheyk epice xacn epi`e rney epi`yàhéb ééBúà øa Løç ¥¥¥¥©¨©¦¨
àeä,hbd z` `iadl xyk yxg ike -ïðúäådpyna epipy `lde - §¨§©

oldlïè÷å äèBL Løçî õeç èbä úà àéáäì ïéøLk ìkäiptn - ©Ÿ§¥¦§¨¦¤©¥¥¥¥¤§¨¨
`xnbd zx`an `l` zegily ipa mpi`e zrc mda oi`yáø øîà̈©©

dì BðúpL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëä ,óñBéz` dy`l ozp gilydy - ¥¨¨§©©§¦¨§¤§¨¨
hbdçwt àeäLkxacne rney -ázëð éðôa øîBì ÷étñä àìå §¤¦¥©§Ÿ¦§¦©§¨©¦§©

LøçúpL ãò ízçð éðôáexnel leki epi`e zrc ea oi` zrkeipta §¨©¤§¨©¤¦§¨¥
.zenizgd z` eniiwiy jixv okle ,mzgp iptae azkp

,dpyna epipy,íéãáò éøeøçéL ãçàå íéLð éhéb ãçàdey mpic ¤¨¦¥¨¦§¤¨¦§¥£¨¦
dfy dpyna exn`y oeike .mzgp iptae azkp ipta zxin` oiprl
`xnbd d`ian ,miey xexgy xhy oice hb oicy mixacdn cg`

:mda dey mpicy mday mixacd x`y z`ìLa ,ïðaø eðzäL ¨©¨¨¦§Ÿ¨
íéëøczekld ylya -ì íéLð éhéb eåL,íéãáò éøeøçéL:od el`e §¨¦¨¦¥¨¦§¦§¥£¨¦

éìBîì eåLàéáîìe C`aenk] ,mzgp iptae azkp ipta zxin` oiprl ¨§¦§¥¦
.[epizpynaèb ìëå,xhy -åéìò LiLly dnizgìeñt éúek ãò, §¨¥¤¥¨¨¥¦¨

,íéãáò éøeøçLå íéLð éhébî õeç,izek `ed minezgd cg` m`y ¦¦¥¨¦§¦§¥£¨¦
oldl dpyna.mixyk xexgyd xhye hbd(.i).åaezky sqep oic §

oldl dpyna(:i)yúBøèMä ìë̈©§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

iiepik lk` cenr h sc ± oey`x wxtxifp
ïéøåç ïá àåä íìåòìilbc i`nc ÐÐilb `lc i`ne ,ilbÐ.ilb `løîàéù ãò,mzq Ð

xn`wc "`eaixn cg`"c opixn` mzdc .xiiyn `ed dn yxti `le ,hren xacn uegÐ

.ith ieyc ab lr s` ,miqkpa `eaixn cg`k `l` dil aiyg `l edi`e ,car epiid

oixeg oa `ed mlerl :oerny iax xn`wcneÐmiqkp x`y dpwc `kid `py `l :opirny`

rwxwn ueg" xiiyy xeiyd yxity oebk ,enr

on ueg miqkp x`ye envr dpw `zydc "ipelt

,miqkp x`y dpw `lc `kid `py `le ,xeiyd

dil azkc ,xiiyy rwxwd my xikfd `ly oebk

mey dpw `l `zydc ,"rwxw xek zian ueg"

`edd epiid xninl `ki` cge cg lkac ,rwxw

xiiycÐe`l `edc ,oixeg oa `ed ikd elit`

,`xeaic opiblt :`nl` .dixiiy `le ,`ed rwxw

z` `l` dpw `le ,dil xn`w "iqkp lk" `dc

`l miqkp ,dpw envr :zxn`wc ,inp z`e .envr

dpwÐ.jl `xiaq oerny iaxkïîçð áø øîàäå
øéàî éáøë äëìä.zexigl `vi `lc Ðñìé÷ù

éñåé éáø.lif`e yxtnck Ð÷ùé íéúôùie`x Ð

.wypl `edéëä ïîçð áø øîà éîå`lc Ð

.`xeaic opibltòøî áéëùlka xfeg Ð

.(a,enw) `xza `aaa ,eizepznéìò àöé éøäùå
úåøéç íù:`nl` .ea carzydl xeq`e Ð

!`xeaic opibltíúädkld ongp ax xn`c Ð

opiblt `lc meyn e`l `nrh ,xi`n iaxk

rwxw xeiy my xikfd inp ik `dc ,`ed `xeaic

`xeaicc `zbelt `kilc ,ipeltÐiax xn`w

meyn `nrh `l` .zexigl `vi `lc xi`n

xtq" aizk dy` iabc .`ed `hib zexk e`lc

) "zezixkixnb micar ixexgye ,(ck mixac

"dl ozp `l dyteg" aizkc ,dy`n "dl" "dl"

)eda opirae ,"dl azke" aizke (hi `xwie

`dc ,dixiiyc xninl `ki`c oeike .zezixk

,dpznd jeza xkfed `l `ede ,`xeiyl zgp

"jl oiiepw iqkpe jnvr" dil azk `lcÐe`l

ik ,xiiy `lc `kid la` .`ed xenb zezixk

`kdÐdry xxgzype ,z`vl zezixk ied

xefgl leki epi` aeye ,xfg `ly onf lk ,zg`

Ðcara `axc dizlin iabe .myd eycwy

ehib `iadyÐmiqkpc idpe .`ed `hib zexk

meiw opirac ,dpw `lÐ,dpw envr la`

.`xeaic opibltcéøøåò åéìò ùé íàï.elqetl Ð

åéîúåçá íéé÷úéeciri onvr micrd e` Ð

ea oi` aeye .edexiki mixg` micr e` ,edenzgy

.dnyl oi`iwa i`ce l`xyi ux` ipac ,leqt

ïðçåé éáøã.`kid yxtzi` `l ÐìòáãÐ

.elqetl eilr xrxr lradäðùîìåëé åðéàå
.`xnba yxtn Ðàéáîìå êéìåîì ååù."azkp ipta" xnel Ðàøîâäèåù ùøçî õåç

ïè÷å.yxbl zegily ozegily oi`e ,zrc mda oi`y Ðèâ ìë.xhy lk ,xnelk Ðõåç
íéùð éèéâî.`nrh yxtn oiwxita onwl Ð
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íìåòì`py `lc rnyn - "mlerl" oerny iax xn`wcn :qxhpewa yxit - oixeg oa `ed

`ly oebk ,dpw `lc `kid `py `le ,xeiyd yxity oebk ,miqkp x`y dpwc `kid

lkac ,rwxw mey dpw `l `zydc ,"rwxw xek zian ueg" dil azkc ,xiiyy rwxw xikfd

,`xeaic opiblt `nl` - oixeg oa `ed ikd elit`e ,xiiyy `ed epiidc xninl `ki` cge cg

z` `l` dpw `le dil xn`w "iqkp lk" `dc

,rwxw my xikfd `lc ab lr s` :`iywe .envr

ciy `l` ,dil zi`c rwxw lk dpw mewn lkn

xek zia envrl oec`d gwie ,dpezgzd lr card

`aa) "xek zia" wxta opzck ,miqkpay zicirn

el gipi - "jl xken ip` dcy ivg" :(a,fw `xza

cic ,yegk lhep gwelc mzd yxtne ,edcy ivg

:wgvi epiax xn`e !dpezgzd lr xhyd lra

el oi` elit` ,siqedl `a oerny iaxc mlerlc

`tiq ipzwck ,dcy dze` e` xird dze` `l`

iax :d`tc `nw wxtae ,`xza `aac `ztqeza

xn`iy cr ,oixeg oa `ed mlerl :xne` oerny

`eaixn cg`n ueg icar ipeltl mipezp iqkp lk"

dcyn ueg" "ipelt xirn ueg" xn` ."oday

dze` e` xird dze` `l` my oi` elit` ,"ipelt

,oixeg oa envr dpwe ,miqkpa car dkf - dcy

.ecal cara `l` "iqkp lk" xeac miiwzn oi`e

dn exeac lhan "ueg" xn`yk `pin` dede

`vi ikd elit` ol rnyn `w - "iqkp lk" xn`y

.`xeaic opibltc ,zexigläëìäxi`n iaxk

opiblt `lc xaqc jzrc `wlq xi`n iaxle -

rnyn - mlerl oerny iax xn`wcnc ,`xeaic

`lc ,zexigl `vi `l jciclc oipr eze`a elit`

- xird dze` `l` el oi`yk ,`xeaic opiblt

iaxc `nrhc wiqne .zexigl `vi ikd elit`

meyn `l` ,`xeaic opiblt `lc meyn e`l xi`n

,zezixk df oi`c :yexit .`ed `hib zexk e`lc

xn`c ,ea xxgzyn `edy xeaica xeiy yiy oeik

`iady cara la` ,elek miiwzn epi`e "iiqkp lk"

opiblt - "jl oiiepw iiqkp lk" ea aezke ,ehib

:yxit i"yxe .`ed `hib zexkc ,xity `xeaic

:xninl `ki`c meyn - `ed `hib zexk e`lc

oi`a ,df itle .cara inp xiiy - miqkpa xiiycn

zigpcn :xninl jiiy `lc ,xird dze` `l` el

`vic xi`n iax dcen - car inp xiiy - `xeiyl

ok rnyn oi`e .`xeaic opibltc ,zexigl

epi` "elit`" oeyle .izyxitck ,`ztqeza

rnyn - xird dze` `l` el oi` elit`c ,ayein

.zexigl `vic ,miqkp x`y el yi oky lkc

x`y el yia `l` bilt `l xi`n iax ,daxc`e

.miqkpíéúôù- migekp mixac aiyn wyi

oi`e oiwzeyy ,efl ef mdizezty oiwiyn eizeaiaqy mze` migekp mixac xne` mc`yk

.aiydl dn mircei

åðéàåaiky zpzn `d ?[oixeg zaa xzene] oixeg oa `vi i`n`e :xn`z m`e - cara xfeg

dil azkca :xnel yie !dzin xg`l hb oi`e ,dzin xg`l `l` dpw `le ,`ed rxn

,cenri m` ea xefgl rxn aiky ly zrcc `nzqc oeik :xn`z m`e .miign epiidc ,xxgyl die`xy drya dpwiy ezrc - exxgyl rxn aiky zrcc oeikc ,`nzq elit` :inp i` ."meidn"

,"zeni m` meidn" `icda azk m` :edine .minkg el exn`iy enk ezrc `nzqnc .cara xfeg epi`y dn mb ,miqkpa xfgy dn mb ,`id minkg zpwz lkdc :xnel yie ?cara xfeg epi` i`n`

.yexita dpzdy xg`n ,cara xfeg epi`y xnel oixeg oa my eilr `vi df oiprl lireiy d`xp oi` - ["zeni `l m` meidn"]íúäin" wxtac :xn`z m`e - `ed `hib zexk e`lc meyn

nl ira] (`,pw `xza `aa) "zny`ax dil xn`e .car lv` xeiy oilhlhn eyr :inic ax dlr xn`we .oixeg oa `vi `l `edy lk rwxw xiiyc jdn dilr jixte .inc irwxwnk `car :[xni

`nrh yxitc ongp axc rnyn .dl opipzn `ed `hib zexk e`lc meyn op` :iy` ax ipyne .car lv` xeiy ied ilhlhne ,inc ilhlhnk `carc meyn :dil xn`e ?`nrh i`n :ongp axl

meyn `le ,`axl ongp ax aiyd jky ,opipzn `ed `hib zexk e`lc meyn op` :eyexit ikd mzdc :mz epiax xne`e !`ed `hib zexk e`lc `nrh dil zil - inc ilhlhnk `carc meyn

.my yxtn `edy enk ,`ed `hib zexk e`lc meyn ied ongp axc `nrh - `kd yxitc `nrhl ,mzdc iy` ax `zyde .mlern ongp ax ok aiyd `ly ,`ed ilhlhnk `carc

øîàäåiziin inp mzdc ab lr s`e .cg` cr it lr dpedkl oilrnc `zbelt iab (a,bk) zeaezkc ipy wxta xnzi` opgei iaxc `zlin xwirc :mz epiax xne` - 'ek lkd ixac opgei iax

.[wgvi epiax mya ikd eazk xn`de ligznd xeaic `,al `xza `aa zetqeze `,ek zeaezk zetqez cer oiire] .`kd dl iziinc `pyilk dil

êåîñ.yi` zy` zwfga dnwele ,dnizgd oilqety - ipd`àìà.inlyexia opixn`ck ,odn sexhl dy` d`ay ,zegewlc xrxr oicd `ede - lrac xrxrååù- `ianle jilenl
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קעד
iiepik lka cenr h sc ± oey`x wxtoihib

íéåâ ìù úåàëøòá íéìåòä.mieb ly oic zia ici lr zexhyd eyrpy ÐïäéîúåçùÐ

.ekezay oinzegïéøùëmil`xyi lawnde ozepdy it lr s`e .`pic `zeklnc `picc Ð

.mdíéùð éèéâî õåç.oiyeciwe oihib zxeza ikiiy `le li`ed ,edpip zezixk ipa e`lc Ð

xexgy dey `ziixe`c `leqt lkac ,micar ixexgiy oke .gp ipa eehvp oipicd lr la`

."dl" "dl" opixnbc ,dy` hbläöø.lrad Ð

íäéðùá øåæçì.gilyd epzpy mcew ÐøåæçéÐ

oze`l od aege cqtd :xi`n iax xaqwc

,eipta `l` mc`l oiag oi`e ,odl eglypy

zeidl mc`l gily dyrp mc` oi` ,xnelk

,gily `ed e`yr ok m` `l` ,eci lr cqtp

xi`n iaxc dilr ibilt opaxe .eiptak epiidc

,xefgl leki epi` xexgyac ixn`e ,oizipzna

f cil xqnpyncard e`yr `ly it lr s`e ,d

`veiy carl `ed zekf :ixaqwc meyn .gily

,eipta `ly mc`l el oikfe ,zexigl eax zgzn

.ikdl egely i`d iedipc dil `gipc icdq op`c

àðéðî."dylya" ipzwc Ðøééð íäì ïéòø÷î
÷ìçz` xiipd lr oikqa oinyexe oihxqn Ð

z` oi`lnne micrd oi`ae ,micrd zeny

.eic mirxwdíéùð éèéâázepebr zpwz meyn Ð

Ðokeqn e` ,mia yxtl yxbnd df dvxi `ny

.mail wwfz `ly dvexyäúéî øçàì åðúé àì
zekf micar ixexgiy :ixn`c opax elit`e Ð

dkf ikdlc idp ,eipta `ly mc`l oikfe ,`ed

diaÐlkc opax ecen edin ,xcdinl ivn `lc

dicil `hib `hn `lc dnkÐ.xxgeyn ied `l

micw zinc oeikeÐdixexgiy ied `l ez

dilr liige ,dipin dizeyx dil `wtpc ,xexgy

.oiyxei zeyx'åë éðåìôì äðî åðúaiky ixac Ð

`ny opax oewzc .enc oixeqnke oiaezkk rxn

ghaen did `l m` eilga eilr ezrc sxhz

.eixac eniiwiyéðú÷ éë.mixac drax` jpda Ð

äéúéìã àúìéî`zlin `de .zexhy x`ya Ð

dpzn xhy xqn m`y ,zexhy x`ya `zi`

zne (dzin) xg`l epzil egelylÐozi `l

cr `rx` dil ipw` `l `dc ,dzin xg`l

dil rwt `zry `idde ,dicil `xhy `ihnilc

.dizeyxåì åúåð÷äì øîâ àì àîùit lr Ð

.rxn aikyl opax oewzc dpwza ,ez`eevàìà
øèùáedpipwil dicil `xhy `hn ikl Ð

.`xhyaøèù ïéàå`dc ,dzin xg`l dpwn Ð

.ozepc dizeyx dil drwtäîùì àëéàäåÐ

.micar ixexgye miyp ihib eeycäáøì àîìùá
oi`y itl `iane jilenc `zpwz :xn`c Ð

`id dnyl oi`iwaÐ.`iane jilen epiid

øáåçî àëéàätc Ðaizkc ,ediiexza leq

)"ozpe ...azke" (ck mixacÐxqegny df `vi ,dpizpe daizk `l` xqegn epi`y in

."dl" "dl" xnb xexgye .dvivwïðáøã àìåñô`iane jilen ÐÐedekxv`c `ed opax

izek cr ."azkp ipta" xninlÐediinzq edpiwfg`c ,zexhy x`ya opaxcn leqt

ze`kxr `leqtlÐitl ,xyk ozecr oi`y ,`ziixe`c `leqt ze`kxr `de :jixt dinwl

"ozpe ...azke" xn` `pngxe ,oiyeciwe oihib zxeza opi`yÐepyi dpizp llka epyiy in

.(a,bk oihib) ipy wxta yxtn ikde ,daizk llkaäøéñî éãòáxiyknc oizipzn Ð

ipda lqte ,zexhy x`yaÐ.dxiqn icr `ki`c oebkäøéñî éãò øîàã àéä øæòìà éáøå
éúøë"azke" `xw azk ike ,hba mezgl jixv oi`e ÐÐ`le ,aizk hbd zaizk`

oizipzne .micr ici znizg`Ðiax dcenc oizipzn opirny`e .l`xyi xteq eazkya

oileqt micr znizga ,ekezn siiefna xfrl`Ðab lr s`e ,leqt `edyxykd `ki`c

`leqt i`de .dxiqn icrÐ,dxiqn icr `la ediilr jnqinl iz` `nlic dxifb ,opaxcn

xfrl` iax xyk` ikeÐ.llk icdq dilr enizg `lc `kidåìà óàmixyk miyp ihib Ð

.mieb oinzega'åë ïåòîù éáø ãøé àøéæ éáø øîàåeazkyke ,dxiqn icra edl xyk`e Ð

.l`xyi xteqàì øáñ àî÷ àðúã ììëî`leqte ,dnizg icr `l` ,dxiqn icr izxk Ð

.`id `ziixe`c
àëéà
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óàyi mieb odinzegc :wgvi epiax xne`e - miyp ihibn ueg mixyk mieb odinzegy it lr

opirac :cere .onwl opixn`ck ,edpip zezixk ipa e`lc ,l`xyi eazky it lr s` leqtl

e`lc :cere .(`,bk oihib) ipy wxt seqa opixn`ck ,ciar `w diytpc `zrc` iebe ,dnyl

- "enezg" micrle aezkl xteql xn`iy opiracne ,iebl zegily oi`c ,edpip zegily ipa

.zecrl oileqtc :cere .zegily irac rnyn

car lqtinl ira ded `lc xi`n iaxl elit`e

dpr xwy" (hi mixac) aizkc meyn ,zecrl

e`lc ieb la` ,zevna `ed eig` - care "eig`a

zecr ipa e`lc oeike .leqtc `hiyt - `ed eig`

milerd zexhy lk elit` ie`x did - edpip

mze` elit` ,dxezd on leqtl mieb ly ze`kxra

`kid ,`ed opaxc `zpwz `l` .di`xl micnerd

irxn `lc ,zn` `edy ediizecdqa ol miwc

onwl xn`w dpzn xhy ,mewn lkne .ediiytp

ol miwc ab lr s` ,`ed `nlra `tqgc (a,i)

.xhy o`k oi` ixdc meyn - xn`w `hyewc

,xfrl` iaxe dxiqn icra dl opinwenc i`nle

mrhn `l` lqtin `l l`xyi eazkc `kid

.ekezn siiefn

ïéòø÷î:qxhpewa yxit - wlg xiip mdl

daiyg dwiwgc ab lr s` .oihxqn

`l `kd - qwpite `lah iab lr azk enk ,daizk

oihib) ipy wxta opilqtc azk iab lr azk aiyg

oinyexy `l` ,dxenb daizk o`k oi`c ,(`,hi

lr eic elit`c :cere .micr eilr mezgl ick zvw

azk (my) ipy wxta onwl `aiyg `xwiq iab

.azk `id dcal `xwiqdy it lr s` ,zay oiprl

,qxhpewd yexitk rnyn `l "oirxwn" oeyl la`

:yxit l`ppg epiaxe .oihxqn :xninl dil dedc

micrd zeny eilr oirxwne wlg xiip oigwely

aezk hbdy slw lr eze` oiniyne ,xarl xarn

,eic mirxwd z` mi`lnne micrd oi`ae ,ea

:jixt inlyexia .hbd iab lr daizkd zxkpe

leki hbd oi`e :yexit !`ed dpey`x azk `lde

z` mdl aigxdyk :ipyne !einzega miiwzdl

agx lk ixnbl oi`lnn oi` micrde ,mirxwd

.rxwd

ïéøå÷,cr itn cr ied `le - minzege mdiptl

,dyrnd xwir lr cirdl oikixv oi`y

,oixew mipy irae ,xhya aezk jky xne`y `l`

zi`c ipiicc ixtqe ongp ax oebk cigi elit` e`

.(a,hi) ipy wxta onwlck ,`zni` edl

àì- dzin xg`l epzielit`e :qxhpewa yxit

`ly mc`l oikfe carl `ed zekf :ixn`c opax

,dia xcdin ivn `lc - dkf ikdlc idp ,eipta

`l dicil `hib `z` `lc dnk lkc opax ecen

iab opixn`c oeik ,xzl`l dkefc `hiyt - `ed zekfc oeik :eyexit dniz xace .xxgeyn ied

,ef dpyn lr (`,bi) onwl yxity ,ea xfg envra i"yxe .onwl xn`ck "ikfk oz" xexgy

ewlgp `l jkitl .eiiga gilyd cil xqn `ly ,"df hb oz" opiqxb `le ,opiqxb "epz" xne`dc

.xxgeyn zeidl carl gilyd el dkf dpey`x dryny xnel ,xaca minkg

àúìéîxhya `zi` ze`kxrc `leqt `de :xn`z m`e - ipzw `l zexhya dizi`c

.onwlc `iepiy jci`k xaq `zydc :xnel yie !miyp ihibkn ueg (a,i) onwl yxtnck ,dpzn

éë`ny qteh oiazek oi` oebk ,opaxc xaegn inp `ki`c ab lr s` - opaxc `leqt ipzw

- `iane jilen xwir la` .`ziixe`c xaegn xwir mewn lkn ,(a,`k oihib) sxez aezki

.`ziixe`c dnyl meyn owzip daxly it lr s` ,opaxc

éãòá:xn`w ikd - drax`a xi`n iax ixacke :ipzwc ab lr s` - `id xfrl` iaxe dxiqn

`pipn xi`n iaxl `l` :inp cenlzd xn`wc `de .drax`a xi`n iaxk xaqc o`nl

.xn`w xi`n iaxk xaqc o`nl - i`n ihernl
ik
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ïäéîúBçL ét ìò óà ,íéBb ìL úBàkøòa íéìBòä̈¦§©§¨¤¦©©¦¤§¥¤
íéBb¯.íéãáò éøeøçLå íéLð éhébî õeç ,ïéøéLk ¦§¥¦¦¦¥¨¦§¦§¥£¨¦

áãëeäæ èb ïz" øîBàä ;äòaøàa øéàî éaø éø §¦§¥©¦¥¦§©§¨¨¨¥¥¥¤
øBæçì äöø ,"écáòì äæ øeøçL øèL"e "ézLàì§¦§¦§©¦§¤§©§¦¨¨©£

íäéðLa¯,ïðaøì àîìLa .øéàî éaø éøác ,øBæçé ¦§¥¤©£¦§¥©¦¥¦¦§¨¨§©¨©
,øéàî éaøì àlà ,øéàî éaøc àä éèeòîì àðéðî¦§¨¨§©¥¨§©¦¥¦¤¨§©¦¥¦

?éàî éèeòîì àðéðî¯íéãò :àéðúc ,àä éèeòîì ¦§¨¨§©¥©§©¥¨§©§¨¥¦
íéàlîîe ÷ìç øééð íäì ïéòø÷î ,íBúçì íéòãBé ïéàL¤¥§¦©£§¨§¦¨¤§¨¨¨§©§¦
äna :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ;Béc íéòøwä úà¤©§¨¦§¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤

íéøeîà íéøác¯íéãáò éøeøçL ìáà ,íéLð éhéâa §¨¦£¦§¦¥¨¦£¨¦§¥£¨¦
íBúçìå úBø÷ì ïéòãBé íà ,úBøèMä ìk øàLe¯ §¨¨©§¨¦§¦¦§§©£

åàì íàå ,ïéîúBç¯øëc ïàî äéiø÷ .ïéîúBç ïéà §¦§¦¨¥§¦§¦¨©§©
?déîL¯ïéàL íéãò :éðú÷ éëäå àøqçî éøeqç §¥©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¥¦¤¥

úBø÷ì ïéòãBé¯ïéòãBé ïéàLå ,ïéîúBçå íäéðôì ïéøB÷ §¦¦§¦¦§¥¤§§¦§¤¥§¦
íBúçì¯øîBàä :àkéàäå ?àkéì eúå .íäì ïéòø÷î ©£§¨§¦¨¤§¥¨§¨¦¨¨¥

,"écáòì äæ øeøçL øèLe ézLàì äæ èb eðz"§¥¤§¦§¦§©¦§¤§©§¦
úîe¯,"éðBìôì äðî eðz" .äúéî øçàì eðzé àì ¥Ÿ¦§§©©¦¨§¨¤¦§¦
úîe¯!äúéî øçàì eðzé¯éðú÷ ék¯àúléî ¥¦§§©©¦¨¦¨¨¥¦§¨

.éðú÷ àì úBøèLa déúéàc àúléî ,úBøèLa déúéìc§¥¥¦§¨¦§¨§¦¥¦§¨¨¨¨¥
çìML ïéòãBé eåä :eäaà éaøc déîMî ïéáø çìLc§¨©¨¦¦§¥§©¦©¨¡§¦¤¨©
øîàL òøî áéëL :eðéaø íeMî äìBbì øæòìà éaø©¦¤§¨¨©¨¦©¥§¦§©¤¨©

äðî eðúe eáúk"úîe ,"éðBìôì¯,ïéðúBðå ïéáúBk ïéà ¦§§¨¤¦§¦¥¥§¦§§¦
øèL ïéàå ,øèLa àlà BúBð÷äì øîb àì ànL¤¨Ÿ¨©§©§¤¨¦§¨§¥§¨

.äúéî øçàì¯ì àkéàäåeðééä ,äaøì àîìLa !dîL §©©¦¨§¨¦¨¦§¨¦§¨¨§©¨©§
éìBîäaøì ïéa ,eúå !àéL÷ àáøì àlà ,àéáîe C ¦¥¦¤¨§¨¨©§¨§¥§©¨

!øaeçî àkéàä àáøì ïéa¯éðú÷ ék¯àìeñt ¥§¨¨¨¦¨§¨¦¨¨¥§¨
.éðú÷ àì àúééøBàc ,ïðaøc¯,íéBb ìL úBàkøò àäå §©¨©§©§¨¨¨¨¥§¨©§¨¤¦

!éðú÷å ,àeä àúééøBàc àìeñôc¯éaøëe ,äøéñî éãòa ¦§¨§©§¨§¨¨¥§¥¥§¦¨§©¦
.éúøk äøéñî éãò :øîàc ,øæòìà¯éðú÷cî àäå ¤§¨¨§¨©¥¥§¦¨¨§¥§¨¦§¨¨¥

éaø øîàå ,ïéøéLk elà óà :øîBà ïBòîL éaø ,àôéñ¥¨©¦¦§¥©¥§¥¦§¨©©¦
ì ïBòîL éaø ãøé :àøéæøîàc øæòìà éaø ìL BúhéL ¥¨¨©©¦¦§§¦¨¤©¦¤§¨¨§¨©

!àì :øáñ àn÷ àpúc ììkî ,éúøk äøéñî éãò¥¥§¦¨¨§¥¦§¨§©¨©¨¨©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc oihib(iyily meil)

íéìBòäeyrpy -ïäéîúBçL ét ìò óà ,íéáëBk éãáBò ìL úBàkøòa ¨¦§©§¨¤§¥¨¦©©¦¤§¥¤
md mda minezgd micrdy -,íéáëBk éãáBòzexhydïéøéLk, §¥¨¦§¥¦

mipic iza miwdl mdilr daege mipicd lr exdfed gp ipay oeik
`zeklnc `pic jkld ,exiagl mc` oiay zepenn ipica mb oecl
elawnde xhyd ozep m` mb ,ze`kxr ly xhyl swez yie ,`pic

.md mil`xyiíéãáò éøeøçLå íéLð éhébî õeçdy` hby myky ¦¦¥¨¦§¦§¥£¨¦
yi mb jk ,oldl x`aziy mrhd itke leqt ze`kxra azkpd

.ze`kxra azkpy xexgy xhy leqtl
äòaøàa øéàî éaø éøáãëemiyp ihib miey xi`n iax zrcle - §¦§¥©¦¥¦§©§¨¨

.zekld rax`a xexgy ixhyloldl dpyna `ed iriaxd oicde
(:`i),øîBàäegelyl,écáòì äæ øeøçL øèLe ,ézLàì äæ èb ïz ¨¥¥¥¤§¦§¦§©¦§¤§©§¦

e oec`d e` lrad jlnpeäöøøBæçìe` dy`d z` yxbln ea ¨¨©£
,card z` xxgylníäéðLa,xexgy xhya mbe hba mb -øBæçé ¦§¥¤©£

ea xefgl i`yx -oi`e ,carle dy`l mpzp `l gilydy onf lk
,xexgyd xhyae hba mxeara dkef gilyd.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦

z`vl carl `ed aege yxbzdl dy`l `ed aegy itl ,mrhde
gily dyrp mc` oi` xnelk ,eipta `ly mc`l oiag oi`e ,zexigl

dpyna minkge .eze` dpniy `la ,eciqtdl exiagl(my)miwleg
xhya la` ,xefgl lrad leki hba wxy mixaeqe xi`n iax lr

eki `l oec`d xexgyz`vl carl `id zekfy ,mnrhe .xefgl l
xhyd ribdyk cin card xear xhya dkef gilyde ,zexigl

.ea xefgl leki oec`d oi`e eipta `ly mc`l oikfy itl ecil
,`xnbd zl`eyïðaøì àîìLahwp recn x`ean -`pzdàðéðî ¦§¨¨§©¨¨¦§¨¨

ick ,hbd oicl xexgy xhy oic deyy mixacd oipn -àä éèeòîì§©¥¨
øéàî éaøcleki xexgy xhyay xi`n iax ly ezrcn hrnl - §©¦¥¦

miyp ihib eey elld zekldd zyelya `weecy xn` okle ,xefgl
.xi`n iax ly epica `le ,micar ixexgylàðéðî øéàî éaøì àlà¤¨§©¦¥¦¦§¨¨

éàî éèeòîì.hrnl `pzd jxved xac dfi` - §©¥©
,`xnbd daiynoipn xikfdy mrhdàéðúc àä éèeòîìick - §©¥¨§©§¨

.`ziixaa `nw `pz zhiyn hrnl,epipyyíéòãBé ïéàL íéãò¥¦¤¥§¦
íBzçì,xhy lr mezgl mi`ae mny z`,÷ìç øééð íäì ïéòø÷î ©§§¨§¦¨¤§¨¨¨

,hbd seqa wlg mewna oikqa mzeny z` mivxeg xnelkåmicrd §
íéøác äna ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà .Béc íéòøwä úà íéàlîî§©§¦¤©§¨¦§¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦

íéøeîà,df ote`a mezgl milekiy`weecíéLð éhéâazpwz meyn £¦§¦¥¨¦
`edy e` mid zpicnl ekxcl z`vl yxbnd dvxi `ny ,zepebr
micr oi`y oeike ,maid iptl letiz ezy`y yyg yie dleg

,mcaln mixg`,mezgl mileki el` micr mby minkg epwzìáà£¨
,úBøèMä ìk øàLe íéãáò éøeøçL,oebir ly yyg mda oi`yíà ¦§¥£¨¦§¨¨©§¨¦

ïéòãBémicrdúBø÷ìxhya aezkd z`åàì íàå ,ïéîúBç ,íBzçìå §¦¦§§©§§¦§¦¨
,mezgle `exwl mircei mpi` m`e -.ïéîúBç ïéà`pz zrcly oeike ¥§¦

`pzd eprinyn ,wlg xiip micrl mirxwn zexhyd lka `nw
.l`ilnb oa oerny oax zrck `l` eixack dkld oi`y

erci micrdy jixvy eixaca xikfd l`ilnb oa oerny oax
.`exwl,`xnbd zl`eydéîL øëc ïàî äéiø÷oce xikfd in - §¦¨©§©§¥

`ly micr lr xaic `nw `pz `ld ,`exwl mircei mpi`y micra
,`xnbd dper .mezgl mirceiéðz÷ éëäå àøqçî éøeqçxqg - ©¥§©§¨§¨¦¨¨¥

,da qexbl jixv jke ,`ziixad oeyla,úBø÷ì ïéòãBé ïéàL íéãò¥¦¤¥§¦¦§
íäéðôì ïéøB÷,hba aezkd z`åmdå .ïéîúBçmicrïéòãBé ïéàL ¦¦§¥¤§§¦§¤¥§¦

,íäì ïéòø÷î íBzçìl`ilnb oa oerny oaxe .`nw `pz zrc ef ©§§¨§¦¨¤
x`ya la` ,miyp ihiba `weec xn`p df oicy xaeqe wleg

:mezgle `exwl mircei md m` wx mezgl mileki zexhyd
,dywne ,`ziixad dxikfdy oipna oecl zxfeg `xnbdàkéì eúå§¥¨

.miey xexgy xhy oice hbd oic mday zekld cer oi` ike -
àkéàäåepipy jky ,ea eeyy sqep oic yi `lde -(.bi oldl)øîBàä §¨¦¨¨¥

,écáòì äæ øeøçL øèLe ézLàì äæ èb eðz,zzl gilyd witqd `le §¥¤§¦§¦§©¦§¤§©§¦
úîe,oec`d e` lrad.äúéî øçàì eðzé àìiptn ,mrhde ¥Ÿ¦§§©©¦¨

oi`e ,zn xak lrad f`e dcil hbd ribiyk wx elegi oiyexibdy
xxgyl xyt` i` ,xexgy xhya oke .lrad zzin xg`l oiyexib
[zenl dhepd dleg-] rxn aiky la` .zn oec`dy ixg` car

xn`yúîe éðBìôì äðî eðz,rxn aikyd,äúéî øçàì eðzéiptn §¨¤¦§¦¥¦§§©©¦¨
,enc mixeqnke miaezkk rxn aiky ixacy epwiz minkgy
epzp eli`k df ixd ,xg` mc`l xac zzl devn `ed m`y ,xnelk
xyt` i`y miey xexgy xhye dy` hby oeikne .miign xak el

.df oic `ziixad dxikfd `l recn ,dzin xg`l zzl
,`xnbd zvxznéðz÷ ékwx dazk `ziixad -déúéìc àúléî ¦¨¨¥¦§¨§¥¥

úBøèLaxhye hb caln zexhy x`ya zebdep opi`y zekld - ¦§¨
la` .xexgyúBøèLa déúéàc àúléîmb zebdepy zekld - ¦§¨§¦¥¦§¨

,zexhy x`ya.éðz÷ àìezn oec`d e` lrad m`y ef dklde Ÿ¨¨¥
ixhya mb zbdep ,xhyd z` e` hbd z` mipzep `l dpizpd mcew
xn`e ipeltl dpzna rwxw zzl dvexy rxn aikyy .dpzn

.dzin xg`l ozi `l ,zne ipeltl df dpzn xhy oz egelyl
ipeltl zzl dvexy rxn aikyy oicd xewn z` d`ian `xnbd

,dzin xg`l epzi `l zne xhya dpznéaøc déîMî ïéáø çìLc§¨©¨¦¦§¥§©¦
eðéaø íeMî äìBbì øæòìà éaø çìML ïéòãBé eåä ,eäaà,ax -áéëL ©¨¡§¦¤¨©©¦¤§¨¨©¨¦©¥§¦

eáúk øîàL òøî,rwxw ipeltl ozep ip`y xhyeðúerwxwd z` §©¤¨©¦§§
ieeyaéðBìôì äðîúîe ,ikyd,rxn a,ïéðúBðå ïéáúBk ïéàs`e ¨¤¦§¦¥¥§¦§§¦

miyyeg mewn lkn ,enc mixeqnke miaezkk rxn aiky ixacy
øîb àì ànLrxn aikydBúBð÷äìdpznd z` ipeltl zepwdl - ¤¨Ÿ¨©§©§

,minkg zpwzk rxn aiky z`eev ici lra àlàoipwøèLïéàå , ¤¨§§¨§¥
l swezøèLoipw lretyøçàìdäúéîciny oeik ,dpwnd ly §¨§©©¦¨

zeyxl dxare dpznd lr ezelra drwt rxn aikyd zny
.ezepwdl cer leki epi`e ,miyxeid

,dywne `xnbd zxfegàkéàäåihib mieyy dkld cer yi ixde - §¨¦¨
azkidl mikixv mdipyy ,micar ixexgyl miypì.dîLzx`ane ¦§¨

,`iyewd z` `xnbdäaøì àîìLameyn ,ef `iyew dyw `l - ¦§¨¨§©¨
yàéáîe êéìBî eðééädlelk dnyl aezkl jixvy ef dkldy - ©§¦¥¦

jixvy `iane jilen oiprl xhyde hbd mieyy dpey`xd dklda
.dnyl eazkpy rcpy ick ,mzgp iptae azkp ipta xnelàlà¤¨

àáøìdnyl meyn epi` mzgp iptae azkp ipta zxin` oicy §¨¨
àéL÷.dnyl daizkd oic mb dpn `l `pzd recn ©§¨

eúå,cere -øaeçî àkéàä àáøì ïéa äaøì ïéadkld yi ixd - §¥§©¨¥§¨¨¨¦¨§¨
xn`py .rwxwl xaegnd xac lr hb miazek oi`y(` ck mixac)

minkg ecnle ,'dciA ozpe zzixM xtq Dl azke'(:`k oldl)jixvy §¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨
jixv ixd xaegn hbe ,daizkd ixg` cin dpizpl ie`x didi hbdy
mby oicd `ede .dpizpl daizkd oia dwiqtn dvivwde evvewl
hbn xexgy xhy ecnly itl xaegna azkp epi` xexgy xhy
mb `ziixad dzpn `l recn ,df leqta miey mdipyy oeike ,dy`

.xaegn oic
,`xnbd zvxznïðaøc àìeñt éðz÷ ék`ziixady mileqtd lk - ¦¨¨¥§¨§©¨¨

mileqt la` ,opaxcn mileqt md dpenéðz÷ àì àúééøBàcleqte , §©§¨Ÿ¨¨¥
mze` dzpn `l okle ,`ziixe`c mileqt md xaegne dnyl ly

.`ziixad
,`xnbd dywnàäåeazkpy xexgy xhye hb ixde -aúBàkøò §¨©§¨

àeä àúééøBàc àìeñôc íéáëBk éãáBò ìL,md dxezd on mileqt - ¤§¥¨¦¦§¨§©§¨
xn`py(` ck mixac)ecnle ,'dciA ozpe zzixM xtq Dl azke'§¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨

ieb la` ,eazekl xyk ,hb zpizp ipic ea mikiiyy iny minkg
,eazekl xyk epi` hb zpizp ipic ea mikiiy `lyéðz÷ålr s`e - §¨¨¥

.`id `ziixe`c leqty s`y ef dkld z` dazk `ziixad ok it
eazkpy xexgy xhye hb zlqety dpynd ,`xnbd zvxzn

ze`kxrazxacnäøéñî éãòalrady e`xy mixyk micr yiy - §¥¥§¦¨
,dy`l hbd z` xqnåzxaeq dpyndéãò øîàc øæòìà éaøk §§©¦¤§¨¨§¨©¥¥

éúøk äøéñîswez mipzepd md mil`xyid dxiqnd icry - §¦¨¨§¥
hbd dxezdne ,hbd lr enzgiy micrl llk miwewf `le ,xhyl
icr jixv `l xfrl` iax itly s`e .edelqt minkge ,xyk
jenql e`eai `ny leqt hbd opaxcny xfrl` iax dcen ,dnizg
ef dkld mbe xg`ne .dxiqnd icr mb eidi mdy dnizgd icr lr

.`ziixaa dzpnp `id okl opaxcn leqta zwqer
,`xnbd zl`eyàôéñ éðz÷cî àäåly `tiqa xn`pdn `lde - §¨¦§¨¨¥¥¨
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc oihib(iyily meil)

íéìBòäeyrpy -ïäéîúBçL ét ìò óà ,íéáëBk éãáBò ìL úBàkøòa ¨¦§©§¨¤§¥¨¦©©¦¤§¥¤
md mda minezgd micrdy -,íéáëBk éãáBòzexhydïéøéLk, §¥¨¦§¥¦

mipic iza miwdl mdilr daege mipicd lr exdfed gp ipay oeik
`zeklnc `pic jkld ,exiagl mc` oiay zepenn ipica mb oecl
elawnde xhyd ozep m` mb ,ze`kxr ly xhyl swez yie ,`pic

.md mil`xyiíéãáò éøeøçLå íéLð éhébî õeçdy` hby myky ¦¦¥¨¦§¦§¥£¨¦
yi mb jk ,oldl x`aziy mrhd itke leqt ze`kxra azkpd

.ze`kxra azkpy xexgy xhy leqtl
äòaøàa øéàî éaø éøáãëemiyp ihib miey xi`n iax zrcle - §¦§¥©¦¥¦§©§¨¨

.zekld rax`a xexgy ixhyloldl dpyna `ed iriaxd oicde
(:`i),øîBàäegelyl,écáòì äæ øeøçL øèLe ,ézLàì äæ èb ïz ¨¥¥¥¤§¦§¦§©¦§¤§©§¦

e oec`d e` lrad jlnpeäöøøBæçìe` dy`d z` yxbln ea ¨¨©£
,card z` xxgylníäéðLa,xexgy xhya mbe hba mb -øBæçé ¦§¥¤©£

ea xefgl i`yx -oi`e ,carle dy`l mpzp `l gilydy onf lk
,xexgyd xhyae hba mxeara dkef gilyd.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦

z`vl carl `ed aege yxbzdl dy`l `ed aegy itl ,mrhde
gily dyrp mc` oi` xnelk ,eipta `ly mc`l oiag oi`e ,zexigl

dpyna minkge .eze` dpniy `la ,eciqtdl exiagl(my)miwleg
xhya la` ,xefgl lrad leki hba wxy mixaeqe xi`n iax lr

eki `l oec`d xexgyz`vl carl `id zekfy ,mnrhe .xefgl l
xhyd ribdyk cin card xear xhya dkef gilyde ,zexigl

.ea xefgl leki oec`d oi`e eipta `ly mc`l oikfy itl ecil
,`xnbd zl`eyïðaøì àîìLahwp recn x`ean -`pzdàðéðî ¦§¨¨§©¨¨¦§¨¨

ick ,hbd oicl xexgy xhy oic deyy mixacd oipn -àä éèeòîì§©¥¨
øéàî éaøcleki xexgy xhyay xi`n iax ly ezrcn hrnl - §©¦¥¦

miyp ihib eey elld zekldd zyelya `weecy xn` okle ,xefgl
.xi`n iax ly epica `le ,micar ixexgylàðéðî øéàî éaøì àlà¤¨§©¦¥¦¦§¨¨

éàî éèeòîì.hrnl `pzd jxved xac dfi` - §©¥©
,`xnbd daiynoipn xikfdy mrhdàéðúc àä éèeòîìick - §©¥¨§©§¨

.`ziixaa `nw `pz zhiyn hrnl,epipyyíéòãBé ïéàL íéãò¥¦¤¥§¦
íBzçì,xhy lr mezgl mi`ae mny z`,÷ìç øééð íäì ïéòø÷î ©§§¨§¦¨¤§¨¨¨

,hbd seqa wlg mewna oikqa mzeny z` mivxeg xnelkåmicrd §
íéøác äna ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà .Béc íéòøwä úà íéàlîî§©§¦¤©§¨¦§¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦

íéøeîà,df ote`a mezgl milekiy`weecíéLð éhéâazpwz meyn £¦§¦¥¨¦
`edy e` mid zpicnl ekxcl z`vl yxbnd dvxi `ny ,zepebr
micr oi`y oeike ,maid iptl letiz ezy`y yyg yie dleg

,mcaln mixg`,mezgl mileki el` micr mby minkg epwzìáà£¨
,úBøèMä ìk øàLe íéãáò éøeøçL,oebir ly yyg mda oi`yíà ¦§¥£¨¦§¨¨©§¨¦

ïéòãBémicrdúBø÷ìxhya aezkd z`åàì íàå ,ïéîúBç ,íBzçìå §¦¦§§©§§¦§¦¨
,mezgle `exwl mircei mpi` m`e -.ïéîúBç ïéà`pz zrcly oeike ¥§¦

`pzd eprinyn ,wlg xiip micrl mirxwn zexhyd lka `nw
.l`ilnb oa oerny oax zrck `l` eixack dkld oi`y

erci micrdy jixvy eixaca xikfd l`ilnb oa oerny oax
.`exwl,`xnbd zl`eydéîL øëc ïàî äéiø÷oce xikfd in - §¦¨©§©§¥

`ly micr lr xaic `nw `pz `ld ,`exwl mircei mpi`y micra
,`xnbd dper .mezgl mirceiéðz÷ éëäå àøqçî éøeqçxqg - ©¥§©§¨§¨¦¨¨¥

,da qexbl jixv jke ,`ziixad oeyla,úBø÷ì ïéòãBé ïéàL íéãò¥¦¤¥§¦¦§
íäéðôì ïéøB÷,hba aezkd z`åmdå .ïéîúBçmicrïéòãBé ïéàL ¦¦§¥¤§§¦§¤¥§¦

,íäì ïéòø÷î íBzçìl`ilnb oa oerny oaxe .`nw `pz zrc ef ©§§¨§¦¨¤
x`ya la` ,miyp ihiba `weec xn`p df oicy xaeqe wleg

:mezgle `exwl mircei md m` wx mezgl mileki zexhyd
,dywne ,`ziixad dxikfdy oipna oecl zxfeg `xnbdàkéì eúå§¥¨

.miey xexgy xhy oice hbd oic mday zekld cer oi` ike -
àkéàäåepipy jky ,ea eeyy sqep oic yi `lde -(.bi oldl)øîBàä §¨¦¨¨¥

,écáòì äæ øeøçL øèLe ézLàì äæ èb eðz,zzl gilyd witqd `le §¥¤§¦§¦§©¦§¤§©§¦
úîe,oec`d e` lrad.äúéî øçàì eðzé àìiptn ,mrhde ¥Ÿ¦§§©©¦¨

oi`e ,zn xak lrad f`e dcil hbd ribiyk wx elegi oiyexibdy
xxgyl xyt` i` ,xexgy xhya oke .lrad zzin xg`l oiyexib
[zenl dhepd dleg-] rxn aiky la` .zn oec`dy ixg` car

xn`yúîe éðBìôì äðî eðz,rxn aikyd,äúéî øçàì eðzéiptn §¨¤¦§¦¥¦§§©©¦¨
,enc mixeqnke miaezkk rxn aiky ixacy epwiz minkgy
epzp eli`k df ixd ,xg` mc`l xac zzl devn `ed m`y ,xnelk
xyt` i`y miey xexgy xhye dy` hby oeikne .miign xak el

.df oic `ziixad dxikfd `l recn ,dzin xg`l zzl
,`xnbd zvxznéðz÷ ékwx dazk `ziixad -déúéìc àúléî ¦¨¨¥¦§¨§¥¥

úBøèLaxhye hb caln zexhy x`ya zebdep opi`y zekld - ¦§¨
la` .xexgyúBøèLa déúéàc àúléîmb zebdepy zekld - ¦§¨§¦¥¦§¨

,zexhy x`ya.éðz÷ àìezn oec`d e` lrad m`y ef dklde Ÿ¨¨¥
ixhya mb zbdep ,xhyd z` e` hbd z` mipzep `l dpizpd mcew
xn`e ipeltl dpzna rwxw zzl dvexy rxn aikyy .dpzn

.dzin xg`l ozi `l ,zne ipeltl df dpzn xhy oz egelyl
ipeltl zzl dvexy rxn aikyy oicd xewn z` d`ian `xnbd

,dzin xg`l epzi `l zne xhya dpznéaøc déîMî ïéáø çìLc§¨©¨¦¦§¥§©¦
eðéaø íeMî äìBbì øæòìà éaø çìML ïéòãBé eåä ,eäaà,ax -áéëL ©¨¡§¦¤¨©©¦¤§¨¨©¨¦©¥§¦

eáúk øîàL òøî,rwxw ipeltl ozep ip`y xhyeðúerwxwd z` §©¤¨©¦§§
ieeyaéðBìôì äðîúîe ,ikyd,rxn a,ïéðúBðå ïéáúBk ïéàs`e ¨¤¦§¦¥¥§¦§§¦

miyyeg mewn lkn ,enc mixeqnke miaezkk rxn aiky ixacy
øîb àì ànLrxn aikydBúBð÷äìdpznd z` ipeltl zepwdl - ¤¨Ÿ¨©§©§

,minkg zpwzk rxn aiky z`eev ici lra àlàoipwøèLïéàå , ¤¨§§¨§¥
l swezøèLoipw lretyøçàìdäúéîciny oeik ,dpwnd ly §¨§©©¦¨

zeyxl dxare dpznd lr ezelra drwt rxn aikyd zny
.ezepwdl cer leki epi`e ,miyxeid

,dywne `xnbd zxfegàkéàäåihib mieyy dkld cer yi ixde - §¨¦¨
azkidl mikixv mdipyy ,micar ixexgyl miypì.dîLzx`ane ¦§¨

,`iyewd z` `xnbdäaøì àîìLameyn ,ef `iyew dyw `l - ¦§¨¨§©¨
yàéáîe êéìBî eðééädlelk dnyl aezkl jixvy ef dkldy - ©§¦¥¦

jixvy `iane jilen oiprl xhyde hbd mieyy dpey`xd dklda
.dnyl eazkpy rcpy ick ,mzgp iptae azkp ipta xnelàlà¤¨

àáøìdnyl meyn epi` mzgp iptae azkp ipta zxin` oicy §¨¨
àéL÷.dnyl daizkd oic mb dpn `l `pzd recn ©§¨

eúå,cere -øaeçî àkéàä àáøì ïéa äaøì ïéadkld yi ixd - §¥§©¨¥§¨¨¨¦¨§¨
xn`py .rwxwl xaegnd xac lr hb miazek oi`y(` ck mixac)

minkg ecnle ,'dciA ozpe zzixM xtq Dl azke'(:`k oldl)jixvy §¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨
jixv ixd xaegn hbe ,daizkd ixg` cin dpizpl ie`x didi hbdy
mby oicd `ede .dpizpl daizkd oia dwiqtn dvivwde evvewl
hbn xexgy xhy ecnly itl xaegna azkp epi` xexgy xhy
mb `ziixad dzpn `l recn ,df leqta miey mdipyy oeike ,dy`

.xaegn oic
,`xnbd zvxznïðaøc àìeñt éðz÷ ék`ziixady mileqtd lk - ¦¨¨¥§¨§©¨¨

mileqt la` ,opaxcn mileqt md dpenéðz÷ àì àúééøBàcleqte , §©§¨Ÿ¨¨¥
mze` dzpn `l okle ,`ziixe`c mileqt md xaegne dnyl ly

.`ziixad
,`xnbd dywnàäåeazkpy xexgy xhye hb ixde -aúBàkøò §¨©§¨

àeä àúééøBàc àìeñôc íéáëBk éãáBò ìL,md dxezd on mileqt - ¤§¥¨¦¦§¨§©§¨
xn`py(` ck mixac)ecnle ,'dciA ozpe zzixM xtq Dl azke'§¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨

ieb la` ,eazekl xyk ,hb zpizp ipic ea mikiiyy iny minkg
,eazekl xyk epi` hb zpizp ipic ea mikiiy `lyéðz÷ålr s`e - §¨¨¥

.`id `ziixe`c leqty s`y ef dkld z` dazk `ziixad ok it
eazkpy xexgy xhye hb zlqety dpynd ,`xnbd zvxzn

ze`kxrazxacnäøéñî éãòalrady e`xy mixyk micr yiy - §¥¥§¦¨
,dy`l hbd z` xqnåzxaeq dpyndéãò øîàc øæòìà éaøk §§©¦¤§¨¨§¨©¥¥

éúøk äøéñîswez mipzepd md mil`xyid dxiqnd icry - §¦¨¨§¥
hbd dxezdne ,hbd lr enzgiy micrl llk miwewf `le ,xhyl
icr jixv `l xfrl` iax itly s`e .edelqt minkge ,xyk
jenql e`eai `ny leqt hbd opaxcny xfrl` iax dcen ,dnizg
ef dkld mbe xg`ne .dxiqnd icr mb eidi mdy dnizgd icr lr

.`ziixaa dzpnp `id okl opaxcn leqta zwqer
,`xnbd zl`eyàôéñ éðz÷cî àäåly `tiqa xn`pdn `lde - §¨¦§¨¨¥¥¨
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xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc oihib(iriax meil)

,izxk dxiqn icry xfrl` iaxk xaeq `nw `pz mb ,`xnbd dper
`l` .opaxcn `ed ze`kxra milerd oihib ly leqtd jk meyne

eäééðéa àkéàmieb micra `ed oerny iaxl `nw `pz oia lcadd - ¦¨¥©§
mdl yiyïé÷äáeî úBîLxnelk -zenya mi`xwp mieb wxy ¥§¨¦

mieb micr eilr minezge xg`n ,leqt hbd `nw `pz itly .dl`k
z` mdipta xeqnle mdilr jenql e`eai `nye opaxcn mileqtd
eyyg miwdaen mpi`y zenya wxy xaeq oerny iaxe .hbd
,miwdaen zenya la` .mil`xyi md minzegdy exaqi oic ziay
mdilr jenql e`eai `l ,mieb md minzegdy mixikn lkde xg`n

.dxiqnd icr mdiptl eciriy ila hbd z` xiykdle
,`xnbd zl`eyäøæç àäå`aedy 'dxfg' ly oicd ixde - §¨£¨¨

`ziixaa(:h lirl)izy`l df hb oz xn` m`y xi`n iax mya
oic `edy ,xefgi mdipya xefgl dvx icarl df xexgy xhye

,àúééøBàc,zegilyd dlha mda exfg oec`d e` lrade xg`ny §©§¨
,dxez oic dfeéðz÷å.ef dkld mb `pzd dpn ok it lr s`e - §¨¨¥

oial `ziixe`c leqt oia wlgny uexizdn da zxfeg `xnbd
:opaxcn leqtéðz÷ ék àlàwx dpen `pzd -àúéìc àúléî ¤¨¦¨¨¥¦§¨§¥¨

ïéLecé÷aixexgyae oihiba `l` oiyeciwa zebdep `ly zekld - §¦¦
la` ,cala micarïéLecé÷a àúéàc àúléîzekld la` - ¦§¨§¦¨§¦¦

wa mb zebdepy,oiyeciéðz÷ àìdpn `l okle .dpen `pzd oi` - Ÿ¨¨¥
mb ixdy ,rwxwl xaegn lr azkpy hb leqte dnyl leqt `pzd
rwxwl xaegn lr azkpy e` dnyl `ly azkpy oiyeciw xhy

.leqt `ed ixd
,`xnbd zl`eyïéLecé÷a àúéà dôeb äøæç àäåly oicd ixde - §¨£¨¨¨¦¨§¦¦

df xexgy xhye izy`l df hb oz egelyl xne`dy ,xi`n iax
xqn m`y ,oiyeciwa mb bdep ,xfeg mdipya xefgl dvx m` icarl
i`yx ,zipelt dy` dfa il ycw el xn`e oiyeciw xhy egelyl
dy`l daeg efy oeik dyciw `ly onf lk ea xefgl glynd

,`xnbd dper .ycwzdldçøBk ìòa úeçéìLalr xaic `pzd - ¦§¦§©§¨
lra ecar z` e` ezy` z` yxbl egly oec`d e` lrady gily

,mgxkàúéà ïéLeøéâáccard xexgyae dy`d iyexibay - ¦§¥¦¦¨
leki oec`d e` lrady `pzd xaic dilre z`fk zegily zniiw

,ea xefglàúéì ïéLecé÷áezegily zniiw `l oiyeciwa la` - §¦¦¥¨
:dgxk lra dy` ycwl

äðùî
maiyede dzEM ux`n xey` jln aixgpq `iady mr md mizek¨
ebxdy zeix` 'd gly ,'d z` e`xi `l mdy oeikn .oexneyd ixra

mda(dk-ck fi 'a mikln)ewlgpe .exiibzpe 'd z`xi ecnly cr ,
mi`pzd(:dr oiyeciw),'zn` ixib' md `aiwr iax zrcl .mpica

cgtn wx exiibzpy epiidc ,'zeix` ixib' md l`rnyi iax zrcle
.mzexibl llk swez oi`e zeix`d

o`n s`e ,md zn` ixib xn`c o`nk zyxtzn o`k `xnbd ziibeq
meyn ,dxezd ipic lkl mipn`p mizekd oi`y dcen df xn`c
z` minkg epy mizek zkqnae .opaxcn mipic mdilr elaiw `ly

.mda ecygpy mipicd
,zncewd dpynl jyndk epizpyna `aen xhya mezgd izek oic

.micar ixexgyl miyp ihib eeyy mikxc epnpy
èb ìkxhy lk -åéìò LiLly dnizgéúek ãòsqepa icigi ¨¥¤¥¨¨¥¦

,l`xyi cr znizglxhyd.ìeñtcirdl miceyg mizekdy iptn ¨
.xwyzexhyd lka xn`p df oicíéãáò éøeøçLå íéLð éhébî õeç¦¦¥¨¦§¦§¥£¨¦

mday`ed ea minezgd micrd ipyn cg` m` s` xyk xhyd
.izekdid,äMà èb éàðúeò øôëì ìàéìîb ïaø éðôì eàéáäL äNòî©£¤¤¥¦¦§¥©¨©§¦¥¦§©§©¥¦¨

åéãò eéäåeilr minezgdéãòmå ,íéúekøéLëä:df hb l`ilnb oax §¨¥¨¥¦¦§¦§¦

àøîâ
,`xnbd zl`eyïéúéðúî épîmi`aend mi`pzdn in zrck - ©¦©§¦¦

y d`xpe .epizpyn z` cinrdl xyt` oldl `ziixaaàìkàpz Ÿ©¨
àìå àn÷kàìå øæòìà éaøk,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø`xnbde ©¨§Ÿ©¦¤§¨¨§Ÿ©¨¦§¤©§¦¥

,dixac zx`anàéðúc`nw `pz zrcly `ziixaaéúek úvî- §©§¨©©¦
,izek ici lr dzt`py dvnúøzeîyeygl oi`e ,gqta dlik`a ¤¤

lr xearl miceyg mpi` mizekdy oeik ,ung xeqi`l dzlik`a
oi`y calny ,ef dvna xn`p sqep oic .dxeza aezkd xeqi`
z` xenyl mipn`p s` md ,ung xeqi` lr miceyg mizekd

,devn zvn zaeg myl uenign dvndåoklíãàdlke`dàöBé §¨¨¥
daizek zvna -a BúáBç éãély oey`xd dlil,çñtzevny s` ¨§¥¨©¤©

uenign dxnzypy dvn gqt ly oey`xd dlila lek`l dyr
.oick xeniy dvnl miyere ef devna mi`iwa mizekd ,devn myl

øæòìà éaøe `nw `pz lr wlegøñBàini lka izek zvn zlik` ©¦¤§¨¨¥
,gqtdïéàL éôìmizekd,úBöî é÷ec÷ãa ïéàé÷amiceyg mde §¦¤¥§¦¦§¦§¥¦§

.dqird z` uingdlìàéìîb ïa ïBòîL ïaø`pz ixac lr siqen ©¨¦§¤©§¦¥
e `nw,äåöî ìk ,øîBàwx `ide dxeza dazkp `ly elit` ¥¨¦§¨

,opaxcníéúek da e÷éæçäL,dniiwl ebdpeäaøämdda ïé÷c÷ãî ¤¤¡¦¨¦©§¥§©§§¦¨
dzkldk dniiwl,ìàøNiî øúBédilr xearl miceyg mpi`e ¥¦¦§¨¥

.mdilr jenql xyt`e
zrck epizpyn ixac z` cinrdl ozip `l recn zx`an `xnbd

:elld mi`pzdn cg`épîxyt` lirlc mi`pzdn in zrck - ©¦
,dpynd z` cinrdléàzrck m` -àn÷ àpzepi` izeky xaeqd ¦©¨©¨

dxiykd recn ok m` ,dxeza zeyxetnd zeevn lr xearl ceyg
`ld ,micar ixexgye miyp ihiba wx izek cr znizg dpynd

eléôàaøàLd lkénð úBøèLixdy ,izek cr znizg xiykdl yi £¦§¨§¨©¦
zecr ly dxeza yxetnd xeqi` lr exariy mda ceygl oi`

.xwy
éàk dpynd ixac z` cinrdl dvxz m`e -øæòìà éaøxaeqy ¦©¦¤§¨¨
yok m` ,dxeza zeyxetnd zeevna elit` mdilr jenql oi`

ixexgye miyp ihiba izek cr znizg dxiykn dpynd recn
y oicd zeidl jixv did ezrcl ixd ,micaräMà èb eléôàxhye £¦¥¦¨

car xexgyàì énðlr ceyg `ed ik ,izekd znizga xyk didi ©¦Ÿ
.xwy zecr

éàåzrckìàéìîb ïa ïBòîL ïaøzevna mipn`p mizekdy xaeqd §¦©¨¦§¤©§¦¥
ik ,jk xnel okzi `l .mda ewifgd mdy÷eæçàc éàmircei m` - ¦§©§

,zexhye oihib zeklda wcwcle citwdl mizekd ewifgdy ep`
ixexgye miyp ihiba wx izekd crd z` dxiykn dpynd recn

,micareléôàaénð úBøèL øàL,izekd znizg z` xiykdl ie`x £¦§¨§¨©¦
e ,jka citwdl ewifgd mdy xg`n÷eæçà àìc éà`l m`e - ¦§Ÿ©§

dxiykd recn ok m` ,el` zeklda citwdl mizekd ewifgd
,micar ixexgye miyp ihiba izek znizg dpyndäMà èb eléôà£¦¥¦¨

àì énð.xyk didiàîéz éëåok` dpyndy xnel dvxz m`e - ©¦Ÿ§¦¥¨
zrckå ,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøihiba mixyk mizekdy mrhd ©¨¦§¤©§¦¥¦§

meyn `ed zexhy x`ya mileqte micar ixexgyae miyp÷eæçàã§©§
àäaixexgye miyp ihib zeklda citwdl ewfged mizekd - §¨

,mda mipn`p md okle micaràäa ÷eæçà àìåmpi` la` - §Ÿ©§§¨
.mda dleqt mznizg okle ,zexhy x`y zeklda micitwnéà¦

éëä,dywàéøéà éàîmiyp ihiba dxiykn dpynd recn - ¨¦©¦§¨
y ote`a wx micar ixexgyeãçizek `ed minezgd micrd ipyn ¨

,l`xyi `ed ipyd crd eli`el`ilnb oa oerny oax zrcl ixd
éøz eléôà-,mizek md minezgd micrd ipy xy`kénðdid mb - £¦§¥©¦

oihiba xwy cirdl miceyg mpi` md ixdy ,xiykdl jixv
e ,micar ixexgyeäîlà[recn-]øæòìà éaø øîàixac yexita ©¨¨¨©©¦¤§¨¨

dpyndyBa eøéLëä àìxexgy xhyae hba -àlàjezn xy`k Ÿ¦§¦¤¨
wx minezgd micrd ipy,ãáìa éúek ãçà ãòipy xy`k la` ¥¤¨¦¦§¨

.leqt ,mizek md hba minezgd micrdcinrdl xyt` i` ok m`e
.l`ilnb oa oerny oax zrck dpynd z`

,`xnbd zvxzníìBòìzrck dpynd ixac z` cinrdl xyt` §¨
øæòìà éaøzeevn lr mb miceyg mizeky xaeqd `ziixaa ©¦¤§¨¨

,dxeza zeaezkdåmezgy xexgy xhye hb dxiykny dpynd §
izek cg` cr eilrïBâëóBñáì ìàøNé íéúçcizekd crdy - §§¨¦¦§¨¥¦§

,izekd znizg zgz eixg` mezg l`xyid crde ,oey`x mezg
meyn ,izek znizg dpynd dxiykd df ote`a
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iiepik lk` cenr i sc ± oey`x wxtxifp
ïé÷äáåî úåîù åäééðéá àëéàopaxcne ,i`w xfrl` iaxc dizhiya `nw `pz ,xnelk Ð

:xninl oerny iax `z`e .mdipta exqenle oinezg` jnqinl iz` `nlic ,opilqtc `ed

zeny oze`a oi`xwp l`xyi oi`y ,od miebc miwdaen zeny m`Ðsiiefn epiid e`l

`la ediilr jnqinl iz` `le ,md miebc irci `nlr ilekc ,xfrl` iax dcenc ekezn

.dxiqn icräøæçiaxl ,mdipya xefgl dvx Ð

xi`nÐoeik `dc ,`ed `ziixe`c `leqt

gilyc dizegilyl glyn lihacÐ`vnp

epiide .llk oiyexib o`k oi`e ,egely epi`y

"dcia ozpe" xn` `pngxc ,`ziixe`cÐ`l dfe

:opiqxb ikd .egely `le `ed `l ,ozpéë àìà
ïéùåã÷á àúéìã àúìéî éðú÷ik ,xnelk Ð

dnyle xaegn `ki`d :lirl opikxtÐ`l

:`ni` `l` ,ipzw `l `ziixe`c `leqt :ipyz

dnyl oebk .ipzw `l oiyeciwa `zi`c `zlin

aizkck ,oiyeciw ixhya inp `zi` xaegne

)"xg` yi`l dzide ...ezian d`vie" (ck mixac

Ð"azkp ipta" la` .d`ivil diieed yewzi`

`id `nlra opaxc `zpwzc ,oiyeciwa dizil

cre .dil liqte xrxrn lra iz` `nlic ,oihiba

exyk`c i`dc ,oiyeciwa xyk epi` inp izek

oihibaÐ) onwlck `nrh epiidicrc ,(a cenr

x`ya ok oi`y dn ,df `la df oinzeg oi` hbd

`kid oiyeciwa `zil inp ze`kxre .zexhy

`ed xexgye hbac ,l`xyi dxiqn icr `ki`c

opikxvne ,ediilr jnqinl iz` `nlic ixfbc

oeik ,oiyecwa la` .`pixg` `hib dil

i` ,dxiqn icr meyn zycewn `ziixe`cnc

"zycewn dpi`" zxn`Ðyi` zy` zixy

:opikxte .`nlrlïéùåãé÷á àúéà äôåâ äøæçÐ

y xqn m`yxefgl dvxe ,egelyl oiyeciw xh

Ðdl xq`c ,dl `ed zekf o`k oi`c ,xfeg

aiigzn epi` `xhy i`d meyne .`nlr ilek`

.dizepefna'åë äçøåë ìòá úåçéìùá,xnelk Ð

`dc .oiyeciwa dl zgkyn `l oihibc `inec

oiyeciwa la` .egxk lr exxgyl carl oke ,dgxk lra dyxbl dlv` glzyn df gily

Ðixexgye miyp ihib eey efa :ipzw ikd jklid .dgxk lr dlv` gily dyrp did `l

micarÐlrad dvx m`e ,ogxk lr olv` gily dyrp did df gilyyÐdn .xfeg

xfegc ab lr s`c ,oiyeciwa ok oi`yÐ.`ed ipdc `inec `läðùîìåñô éúåë ãò
.xwy zecr` iciygc Ðíéùð éèéâî õåç.`xnba yxtnck Ð.éàðúåò øôëì

àøîâúøúåî éúåë úöî.dvingd `ny opiyiig `le ,dlik`l gqta Ðàöåé íãàå
çñôá åúáåç éãé äá,zxnzynd dvn lek`l aiig `edy ,oey`xd dlil zaeg meyn Ð

) aizkckdvingd `lc da opirci elit`e ."zevn elk`z axra" (ai zenyÐwitp `l

) aizkc ,dvn zaeg myl xeniy dl car ok m` `l` da."zevnd z` mzxnye" (my

.xeniy dl oiyere ,dnyl xnzydl dkixvy od oi`iwa mizekeøñåà øæòìà éáøs` Ð

.oivngn `ny edl opicygc ,gqtd zeni lk dlik`a'åë äá å÷éæçäù äåöî ìëÐ

ixacn `idy devn s` `nw `pz` iteqe`l oerny oax iz`c yxtn "oihgey lkd"ae

da ewifgd m` ,dxeza daezk dpi`e mixteqÐ.ediilr opiknqéîð úåøèù øàù åìéôà
.iciyg `l `dc Ð÷åæçàã éà.zexhye oihib zeklda Ðàäá ÷åæçàã ïåâëåoihiba Ð

.oixexgyeàäá ÷åæçà àìå`ya Ð.zexhy xàéøéà éàî éëä éàoihiba opixyk` `lc Ð

la` ,xyknc `ed l`xyi cge izek cgc "izek cr" oizipzn ipzwck ,izek cg `l`

mizek ediiexzÐ.`låá åøéùëä àì.dy` hba Ðøæòìà éáøë íìåòì,iciyg :xn`c Ð

.izek cr xyked `nrh i`n oihibeìàøùé íéúçã ïåâë.ipyd cr Ðóåñáì.izek zgz Ð ¥
éàã
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éëhba `iane jilenc ,oiyeciwa edpzil ipd lk - 'ek oiyecwa `zilc `zlin ipzw

jiiy `l izek cre .oiyecw jpd lawz `l - dvxz m` o`k la` ,`pebir meyn -

i`c ,df `la df oinzeg oi` hbd icrc meyn ,onwlck opixiyknc `ed hbac ,oiyecwa

`la df oinzeg - oiyecwa la` ,dinwn dil mizgn ded `l ded xag izekc e`l

hb iabc ."mklek" meyn xfbinl jiiy `lc ,df

df enzgi m`e "enezg mklek" xn`i `ny opixfb

,dy`l edepzie ,mipy ea enzgy xg`l df `la

.citw lrae ,`ypze jlze zyxebn `idy xeaqze

`idy xeaqz m` yegl oi` - oiyeciwa la`

,xg`n oiyecw lawzy `giky `l `de .zycewn

oeik ,ze`kxr oke .zycewn zeidl dxeaqy oeik

s` oiyecwa xyk l`xyi - dxiqn icr `ki`c

`nlic yginl `kilc ,mieb oinzegy it lr

dlwz icil iz` `lc ,ediilr jnqinl iz`

m`e .epyxitck ,zycewn zeidl dxeaqy dna

ixexgyl miyp ihib eeyy ,onf `ki`de :xn`z

zenai) "oig` drax`" wxta opixn`ck ,micar

ipwc `ki`e `tqka ipwc `ki` `car `de :(a,`l

,ixii` micar ixexgyae .onf opax oewze `xhya

car zxikn xhy :qxhpewa my yxity enk `le

.zexhy lke zerwxwn jxtnl ivn ded ok m`c -

xhya `l` .onf ea oi`yk lqtp epi` eze`c :cere

.miyp ihib enk ,onf `la lqtpy ,ixii` xexgy

zexhy lka onf zeyrl oilibxy oeikc :xnel yie

.`kd `ipz `l -

úåçéìùáyxit - 'ek dgxek lra

eey efa :ipzw ikde :qxhpewa

dyrp df gilyy - micar ixexgye miyp ihib

.xfeg - lrad dvx m`e ,egxk lra elv` gily

e`l ,xfegc ab lr s`c ,oiyecwa ok oi`y dn

zegilya ixiin i`c ,d`xp oi`e .`ed ipdc `inec

,cara xfegc ecen inp opax - ediigxek lra

oeikc :g"xtk d`xpe .egxek lra el oikf oi`e

- ediigxek lra zegily `ki` dy`e carac

oi`y oeik ,inc dcil `a eli`k - gilyd cil `ac oeikc ,xefgl leki oi`c `pin` ded

oiyecwa `zilc `zline .xfegc `hiyt - dgxek lra oi`c oiyeciw la` .akrl mileki

.opaxl elit` rax` eede egxek lral eeyc ipzil :dywe .oiyecwa yecig `zilc epiid -

úöîxfril` iaxc iwxita opixn`ck ,ozt lr exfb `ld :xn`z m`e - zxzen izek

iax xn` o`kn :mzd ipzwe .`xfr inia ycwnd zia oipa oilhan eidy itl (gl wxt)

oilegc `nw wxta inp `ipze .xifg xya lke` eli`k - izek zt lke`d lk :xfril`

dvn izek dyry l`xyi zqira ixiinc :mz epiax xne`e !izek zt ezt :oin iab (`,bi)

iptl"` iciygc ,dvn myl dxny `l `nlic ?daeg ici da `vei i`n` :xn`z m`e .dpnn

,ezaeg ici da z`vl lkeiy zxg` dvn izekl oi`c ol miwc oebk :xnel yie !'ebe "xer

lek`l xzen - elk` ,el epzepe odn cg` ly ey`x rhew :(`,c) oileg yixa rnynck

.ezhigyníãàåyl xeniya oi`iwac opirny`e ,ipzw ef s` ef - ezaeg ici da `veim

.dvnéà`nw `pzlc rnync :wgvi epiax xne` - inp zexhy x`y elit` `nw `pz

'ek "wefg`c i`" `nw `pz` xn`w `lcn .wefg` `lc ab lr s` ,dicegl daizk `ipdn

:yexit ,wefg` `l dvnc cenlzl dil `hiyt ok m`e .l`ilnb oa oerny oax` xn`wck

`ipdn dicegl daizkc cenlzl dil `pn - wefg`e daizk dvn i`c .wefg` i` reci oi`

`le daizka ediizbelt iwen `xwirnc ,(`,c) oilegc `nw wxta rnyn oke ?`nw `pzl

devn lk" i`d :jixte .`ipdn `l l`ilnb oa oerny oaxle `ipdn `nw `pzlc ,wefg`

:xn`wcn ,da wefg` i` ol rici `lc rnyn !dil irain "da ewifgd m`" - "da ewifgdy

,ediipia `ki` daizk `la wefg`c mzd wiqnc i`nlc :dywe .dil irain "da wefg` m`"

l`ilnb oa oerny oaxl ipdn `lc ab lr s` ,ipdn dicegl daizkc oeik ?`nw `pzl ipdn `lc dil `pn - ipdnc xninl `z` iiethl l`ilnb oa oerny oaxe ,ipdn `l `nw `pzlc

lkn ,dicegl dwfg ipdn `lc gikedl oi` `nw `pzc `zlinnc ab lr s` :xnel wgece !l`ilnb oa oerny oaxl s` ipdnc ,`ticrc ,dcegl dwfg ipdnc oky lk - `kd rnynck

yi `zyde .da ewifgde daizk dvn mzdc `pwqnlc :wgvi epiaxl d`xpe .ipdn `l `nw `pzlc llkn - dcegl dwfg iiethl `z`c l`ilnb oa oerny oaxn wcwcl yi mewn

m` :xn`z m`e .dcegl dwfg `l` `kilc ,dhigy hwpinl dil ded - `ipdn dcegl dwfg i`c ,wefg`e daizkc dvn hwpcn ,`ipdn `l dcegl dwfgc diteb `nw `pzn gikedl

meyn `l` `nrh ied `lc rnyn - da ewifgde li`ed zxzen izek zvn :`icda yxtn `lcn :xnel yie !wefg`e daizk dvnc oeik ,`nw `pzl ipdn dcegl daizkc dil `pn ok

"wefg` i`" jixtc l`ilnb oa oerny oaxl `ipdn `l dicegl daizkc ol `pn ,`ipdn `l dcegl dwfg `nw `pzlc oeik :xn`z m`e .yexit mey `la ,lkl recid mrh `edy ,daizkc

`lcn .ediipia `ki` inp daizk `lca wefg` :xninl dil ded oilegc `pwqna :cere !l`ilnb oa oerny oaxl ipdnc oky lke ,`nw `pzl elit` ipdnc ,`ticr daizk `nlic ?'ek
xn`w
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קעז
iiepik lk` cenr i sc ± oey`x wxtxifp

ïé÷äáåî úåîù åäééðéá àëéàopaxcne ,i`w xfrl` iaxc dizhiya `nw `pz ,xnelk Ð

:xninl oerny iax `z`e .mdipta exqenle oinezg` jnqinl iz` `nlic ,opilqtc `ed

zeny oze`a oi`xwp l`xyi oi`y ,od miebc miwdaen zeny m`Ðsiiefn epiid e`l

`la ediilr jnqinl iz` `le ,md miebc irci `nlr ilekc ,xfrl` iax dcenc ekezn

.dxiqn icräøæçiaxl ,mdipya xefgl dvx Ð

xi`nÐoeik `dc ,`ed `ziixe`c `leqt

gilyc dizegilyl glyn lihacÐ`vnp

epiide .llk oiyexib o`k oi`e ,egely epi`y

"dcia ozpe" xn` `pngxc ,`ziixe`cÐ`l dfe

:opiqxb ikd .egely `le `ed `l ,ozpéë àìà
ïéùåã÷á àúéìã àúìéî éðú÷ik ,xnelk Ð

dnyle xaegn `ki`d :lirl opikxtÐ`l

:`ni` `l` ,ipzw `l `ziixe`c `leqt :ipyz

dnyl oebk .ipzw `l oiyeciwa `zi`c `zlin

aizkck ,oiyeciw ixhya inp `zi` xaegne

)"xg` yi`l dzide ...ezian d`vie" (ck mixac

Ð"azkp ipta" la` .d`ivil diieed yewzi`

`id `nlra opaxc `zpwzc ,oiyeciwa dizil

cre .dil liqte xrxrn lra iz` `nlic ,oihiba

exyk`c i`dc ,oiyeciwa xyk epi` inp izek

oihibaÐ) onwlck `nrh epiidicrc ,(a cenr

x`ya ok oi`y dn ,df `la df oinzeg oi` hbd

`kid oiyeciwa `zil inp ze`kxre .zexhy

`ed xexgye hbac ,l`xyi dxiqn icr `ki`c

opikxvne ,ediilr jnqinl iz` `nlic ixfbc

oeik ,oiyecwa la` .`pixg` `hib dil

i` ,dxiqn icr meyn zycewn `ziixe`cnc

"zycewn dpi`" zxn`Ðyi` zy` zixy

:opikxte .`nlrlïéùåãé÷á àúéà äôåâ äøæçÐ

y xqn m`yxefgl dvxe ,egelyl oiyeciw xh

Ðdl xq`c ,dl `ed zekf o`k oi`c ,xfeg

aiigzn epi` `xhy i`d meyne .`nlr ilek`

.dizepefna'åë äçøåë ìòá úåçéìùá,xnelk Ð

`dc .oiyeciwa dl zgkyn `l oihibc `inec

oiyeciwa la` .egxk lr exxgyl carl oke ,dgxk lra dyxbl dlv` glzyn df gily

Ðixexgye miyp ihib eey efa :ipzw ikd jklid .dgxk lr dlv` gily dyrp did `l

micarÐlrad dvx m`e ,ogxk lr olv` gily dyrp did df gilyyÐdn .xfeg

xfegc ab lr s`c ,oiyeciwa ok oi`yÐ.`ed ipdc `inec `läðùîìåñô éúåë ãò
.xwy zecr` iciygc Ðíéùð éèéâî õåç.`xnba yxtnck Ð.éàðúåò øôëì

àøîâúøúåî éúåë úöî.dvingd `ny opiyiig `le ,dlik`l gqta Ðàöåé íãàå
çñôá åúáåç éãé äá,zxnzynd dvn lek`l aiig `edy ,oey`xd dlil zaeg meyn Ð

) aizkckdvingd `lc da opirci elit`e ."zevn elk`z axra" (ai zenyÐwitp `l

) aizkc ,dvn zaeg myl xeniy dl car ok m` `l` da."zevnd z` mzxnye" (my

.xeniy dl oiyere ,dnyl xnzydl dkixvy od oi`iwa mizekeøñåà øæòìà éáøs` Ð

.oivngn `ny edl opicygc ,gqtd zeni lk dlik`a'åë äá å÷éæçäù äåöî ìëÐ

ixacn `idy devn s` `nw `pz` iteqe`l oerny oax iz`c yxtn "oihgey lkd"ae

da ewifgd m` ,dxeza daezk dpi`e mixteqÐ.ediilr opiknqéîð úåøèù øàù åìéôà
.iciyg `l `dc Ð÷åæçàã éà.zexhye oihib zeklda Ðàäá ÷åæçàã ïåâëåoihiba Ð

.oixexgyeàäá ÷åæçà àìå`ya Ð.zexhy xàéøéà éàî éëä éàoihiba opixyk` `lc Ð

la` ,xyknc `ed l`xyi cge izek cgc "izek cr" oizipzn ipzwck ,izek cg `l`

mizek ediiexzÐ.`låá åøéùëä àì.dy` hba Ðøæòìà éáøë íìåòì,iciyg :xn`c Ð

.izek cr xyked `nrh i`n oihibeìàøùé íéúçã ïåâë.ipyd cr Ðóåñáì.izek zgz Ð ¥
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éëhba `iane jilenc ,oiyeciwa edpzil ipd lk - 'ek oiyecwa `zilc `zlin ipzw

jiiy `l izek cre .oiyecw jpd lawz `l - dvxz m` o`k la` ,`pebir meyn -

i`c ,df `la df oinzeg oi` hbd icrc meyn ,onwlck opixiyknc `ed hbac ,oiyecwa

`la df oinzeg - oiyecwa la` ,dinwn dil mizgn ded `l ded xag izekc e`l

hb iabc ."mklek" meyn xfbinl jiiy `lc ,df

df enzgi m`e "enezg mklek" xn`i `ny opixfb

,dy`l edepzie ,mipy ea enzgy xg`l df `la

.citw lrae ,`ypze jlze zyxebn `idy xeaqze

`idy xeaqz m` yegl oi` - oiyeciwa la`

,xg`n oiyecw lawzy `giky `l `de .zycewn

oeik ,ze`kxr oke .zycewn zeidl dxeaqy oeik

s` oiyecwa xyk l`xyi - dxiqn icr `ki`c

`nlic yginl `kilc ,mieb oinzegy it lr

dlwz icil iz` `lc ,ediilr jnqinl iz`

m`e .epyxitck ,zycewn zeidl dxeaqy dna

ixexgyl miyp ihib eeyy ,onf `ki`de :xn`z

zenai) "oig` drax`" wxta opixn`ck ,micar

ipwc `ki`e `tqka ipwc `ki` `car `de :(a,`l

,ixii` micar ixexgyae .onf opax oewze `xhya

car zxikn xhy :qxhpewa my yxity enk `le

.zexhy lke zerwxwn jxtnl ivn ded ok m`c -

xhya `l` .onf ea oi`yk lqtp epi` eze`c :cere

.miyp ihib enk ,onf `la lqtpy ,ixii` xexgy

zexhy lka onf zeyrl oilibxy oeikc :xnel yie

.`kd `ipz `l -

úåçéìùáyxit - 'ek dgxek lra

eey efa :ipzw ikde :qxhpewa

dyrp df gilyy - micar ixexgye miyp ihib

.xfeg - lrad dvx m`e ,egxk lra elv` gily

e`l ,xfegc ab lr s`c ,oiyecwa ok oi`y dn

zegilya ixiin i`c ,d`xp oi`e .`ed ipdc `inec

,cara xfegc ecen inp opax - ediigxek lra

oeikc :g"xtk d`xpe .egxek lra el oikf oi`e

- ediigxek lra zegily `ki` dy`e carac

oi`y oeik ,inc dcil `a eli`k - gilyd cil `ac oeikc ,xefgl leki oi`c `pin` ded

oiyecwa `zilc `zline .xfegc `hiyt - dgxek lra oi`c oiyeciw la` .akrl mileki

.opaxl elit` rax` eede egxek lral eeyc ipzil :dywe .oiyecwa yecig `zilc epiid -

úöîxfril` iaxc iwxita opixn`ck ,ozt lr exfb `ld :xn`z m`e - zxzen izek

iax xn` o`kn :mzd ipzwe .`xfr inia ycwnd zia oipa oilhan eidy itl (gl wxt)

oilegc `nw wxta inp `ipze .xifg xya lke` eli`k - izek zt lke`d lk :xfril`

dvn izek dyry l`xyi zqira ixiinc :mz epiax xne`e !izek zt ezt :oin iab (`,bi)

iptl"` iciygc ,dvn myl dxny `l `nlic ?daeg ici da `vei i`n` :xn`z m`e .dpnn

,ezaeg ici da z`vl lkeiy zxg` dvn izekl oi`c ol miwc oebk :xnel yie !'ebe "xer

lek`l xzen - elk` ,el epzepe odn cg` ly ey`x rhew :(`,c) oileg yixa rnynck

.ezhigyníãàåyl xeniya oi`iwac opirny`e ,ipzw ef s` ef - ezaeg ici da `veim

.dvnéà`nw `pzlc rnync :wgvi epiax xne` - inp zexhy x`y elit` `nw `pz

'ek "wefg`c i`" `nw `pz` xn`w `lcn .wefg` `lc ab lr s` ,dicegl daizk `ipdn

:yexit ,wefg` `l dvnc cenlzl dil `hiyt ok m`e .l`ilnb oa oerny oax` xn`wck

`ipdn dicegl daizkc cenlzl dil `pn - wefg`e daizk dvn i`c .wefg` i` reci oi`

`le daizka ediizbelt iwen `xwirnc ,(`,c) oilegc `nw wxta rnyn oke ?`nw `pzl

devn lk" i`d :jixte .`ipdn `l l`ilnb oa oerny oaxle `ipdn `nw `pzlc ,wefg`

:xn`wcn ,da wefg` i` ol rici `lc rnyn !dil irain "da ewifgd m`" - "da ewifgdy

,ediipia `ki` daizk `la wefg`c mzd wiqnc i`nlc :dywe .dil irain "da wefg` m`"

l`ilnb oa oerny oaxl ipdn `lc ab lr s` ,ipdn dicegl daizkc oeik ?`nw `pzl ipdn `lc dil `pn - ipdnc xninl `z` iiethl l`ilnb oa oerny oaxe ,ipdn `l `nw `pzlc

lkn ,dicegl dwfg ipdn `lc gikedl oi` `nw `pzc `zlinnc ab lr s` :xnel wgece !l`ilnb oa oerny oaxl s` ipdnc ,`ticrc ,dcegl dwfg ipdnc oky lk - `kd rnynck

yi `zyde .da ewifgde daizk dvn mzdc `pwqnlc :wgvi epiaxl d`xpe .ipdn `l `nw `pzlc llkn - dcegl dwfg iiethl `z`c l`ilnb oa oerny oaxn wcwcl yi mewn

m` :xn`z m`e .dcegl dwfg `l` `kilc ,dhigy hwpinl dil ded - `ipdn dcegl dwfg i`c ,wefg`e daizkc dvn hwpcn ,`ipdn `l dcegl dwfgc diteb `nw `pzn gikedl

meyn `l` `nrh ied `lc rnyn - da ewifgde li`ed zxzen izek zvn :`icda yxtn `lcn :xnel yie !wefg`e daizk dvnc oeik ,`nw `pzl ipdn dcegl daizkc dil `pn ok

"wefg` i`" jixtc l`ilnb oa oerny oaxl `ipdn `l dicegl daizkc ol `pn ,`ipdn `l dcegl dwfg `nw `pzlc oeik :xn`z m`e .yexit mey `la ,lkl recid mrh `edy ,daizkc

`lcn .ediipia `ki` inp daizk `lca wefg` :xninl dil ded oilegc `pwqna :cere !l`ilnb oa oerny oaxl ipdnc oky lke ,`nw `pzl elit` ipdnc ,`ticr daizk `nlic ?'ek
xn`w

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

¯.ïé÷äáeî úBîL :eäééðéa àkéà¯äøæç àäå¯ ¦¨¥©§¥§¨¦§¨£¨¨
éðú÷ ék ,àlà !éðú÷å ,àúééøBàc¯àúéìc àúléî §©§¨§¨¨¥¤¨¦¨¨¥¦§¨§¥¨

ïéLecé÷a àúéàc àúléî ,ïéLecé÷a¯.éðú÷ àì¯ §¦¦¦§¨§¦¨§¦¦¨¨¨¥
!ïéLecé÷a àúéà dôeb äøæç àäå¯ìòa úeçéìLa §¨£¨¨¨¦¨§¦¦¦§¦§©

.àúéì ïéLecé÷áe àúéà ïéLeøéâác ,dçøBkäðùî §¨¦§¥¦¦¨§¦¦¥¨
éúek ãò åéìò LiL èb ìk¯íéLð éhébî õeç ,ìeñt ¨¥¤¥¨¨¥¦¨¦¦¥¨¦

ìàéìîb ïaø éðôì eàéáäL äNòî .íéãáò éøeøçLå§¦§¥£¨¦©£¤¤¥¦¦§¥©¨©§¦¥
,íéúek éãò åéãò eéäå ,äMà èb éàðúBò øôëì¦§¨§©¥¦¨§¨¥¨¥¥¦

.øéLëäåàøîâàìå ,àn÷ àpz àì ?ïéúéðúî épî §¦§¦©¦©§¦¦¨©¨©¨§¨
úvî :àéðúc .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àìå ,øæòìà éaø©¦¤§¨¨§¨©¨¦§¤©§¦¥§©§¨©©

éúek¯;çñôa BúáBç éãé da àöBé íãàå ,úøzeî ¦¤¤§¨¨¥¨§¥¨§¤©
.úBöî é÷ec÷ãa ïéàé÷a ïéàL éôì ,øñBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥§¦¤¥§¦¦§¦§¥¦§
da e÷éæçäL äåöî ìk :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¨¦§¨¤¤§¦¨
éà ?épî .ìàøNiî øúBé da ïé÷c÷ãî äaøä ,íéúek¦©§¥§©§§¦¨¥¦¦§¨¥©¦¦
,øæòìà éaø éà !éîð úBøèL øàL eléôà ,àn÷ àpz©¨©¨£¦§¨§¨©¦¦©¦¤§¨¨
,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éàå !àì éîð äMà èb eléôà£¦¥¦¨©¦¨§¦©¨¦§¤©§¦¥
,÷eæçà àìc éà !éîð úBøèL øàL eléôà ,÷eæçàc éà¦§©££¦§¨§¨©¦¦§¨©£
ïa ïBòîL ïaø :àîéz éëå !àì éîð äMà èb eléôà£¦¥¦¨©¦¨§¦¥¨©¨¦§¤
éëä éà ,àäa ÷eæçà àìå àäa ÷eæçàãe ,àéä ìàéìîb©§¦¥¦§©£§¨§¨©£§¨¦¨¦
éaø øîà änlà !éîð éøz eléôà ?ãç àéøéà éàî©¦§¨©£¦§¥©¦©¨¨¨©©¦
!ãáìa éúek ãçà ãò àlà Ba eøéLëä àì :øæòìà¤§¨¨Ÿ¦§¦¤¨¥¤¨¦¦§©

¯,óBqáì ìàøNé íéúçc ïBâëe ,øæòìà éaø íìBòì§¨©¦¤§¨¨§§¨¥¦§¨¥§©
éàã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

גיטין. המביא גט - פרק ראשון דף י עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קעח
iiepik lka cenr i sc ± oey`x wxtoihib

äåä øáç éúåëã åàì éàã.dinwn izekl dil mizgn l`xyi i`d ded `l Ðøàù éëä éà
éîð úåøèù.dixykip seqal l`xyi mzg ik Ðàìàied `l i`n `nrh jigxk lr Ð

ef dncwd ici lr xag zwfga zexhy x`yaÐo`nl way `geex l`xyi i`d :opixn`c

.izekde ,epnn mipwf mil`xyi mezgd df l`xyi mr zecrd z` e`xy .dipin yiywc

mezgiy xeaq did dligz df l`xyi mzgyke

mipwfd l`xyin cg` enr xhyd lraÐjkitl

mizgde `a delnde .xhyd zizgza mzg

.epnid dlrnl izekd z` eixg`éîð àëäÐ

.way `geex :`nip ,dy` hbaúøîåà úàæÐ

,zexhy x`ya liqte hba xyknc ,oizipzn

ipta df `l` oinzeg oi` hbd icrc opirny`

izekd z` d`x df l`xyi jgxk lr jklid .df

xagc e`l i`e ,dhnl mzg `ede dlrnl mzeg

`edÐx`y icr la` .dinwn dinzg` `l

zexhyÐjklid .df ipta `ly df oinzeg

zizgza oey`x mzg df l`xyi yginl `ki`

rci `le ,yiywc o`nl `geex waye ,xhyd

.epnid dlrnl izekd z` enzgiyàîòè éàî
.df ipta `ly df enzgi `ly opax exn` Ð

íëìåë íåùî äøéæâonwlc oiwxita opzc Ð

"izy`l hb eazk mklek" dxyrl xn` :(a,eq)

Ðinzg eed `l i`e .oinzeg mleke azek cg`

edlekÐdieey `lc ,`ilz `citwac leqt ied

`lc `kid elit` epwz jkitl .ikda `l` `hib

"mklek" xn`Ðmivawp micrd lk eidiy

dnizgd zrya.ãò åéìò ùéù èâ ìë àðéðú
ìåñô éúåë."miyp ihibn ueg" xn`w dlre Ð

éøú åìéôàã àðéîà äåä`de ,hba oixyk Ð

cg ipzcÐzexhy x`yc `xneg opireny`l

Ð.ol rnyn `w ,eda leqt inp cgcøîà àáø
éøú íìåòìoaxc `hib `edda eed mizek Ð

.l`ilnbâéìô âìôéî ìàéìîâ ïáøåzxn` i`e Ð

xezql dyrnÐ.'ek `xqgin ixeqg

äðùîúåàëøòámipiic cree zia mewn Ð

.odly oireawåøëæåä àìyxcnd ziaa Ð

.leqtlèåéãäá åùòðù ïîæá àìàmieb ici lr Ð

.dl yxtn `xnbae .mipiic opi`y ,zeheicd

àøîâéðúå ÷éñô à÷oixyk zexhyd lk" Ð

`py `le xkn ixhy `py `l ,"mieb inzega

.dpzn ixhyàîìùá`rx`c ,xkn ixhy Ð

.ifefa `l` `ipwin `xhy i`da e`láéäé éëî
.`xab i`d Ðéæåæ.dixag l`xyil Ðåäééî÷Ð

.mieb oipiiccäð÷ã àåädpwp rwxwc .`rx`l Ð

,`ed `nlra di`x `xhy i`de ,xhya e` sqka

.zern izlaw `le dizxkn (`l) :xn`i `ly

.ipnidn edpi` `zlin `daeéæåæ áäéã åàì éàã
åäééî÷.edpip oireaw oipiicc oeik Ðéòøî ååä àì

åäééùôð.`xhy dil iazke Ðäðúî àìàÐ

`xhy i`d ?`ipwn ikid ,xhyd zxiqna dze` dpw `ed xhyd ici lrc`nlra `tqg

!`edàúåëìîã àðéã.mieb ly Ðíéùð éèéâëî õåç éðú,miyp ihibk ody zexhy lk Ð

icra iiepyl ivnc inp oicd `ede .dpzn xhy inp epiidc ,xnbp xacd xhyd ici lry

`ki` oiwdaen zeny :iiepyl dil `kixhvi`e ,'ek oerny iax `tiq ipzwcn :dlr opikxt `dc .ikd lirl opipyc `ed `wigc `iepiy `l` ,`xhy dil ieyn edpi`c ,l`xyi dxiqn

dxiqn icra lirl `pniwe`c ab lr s` .ediipiaÐ`pz la` .ikda `l` ivexzl `kile ,xaegn `ki`e dnyl `ki` `de :dlr opikxte ,`pipnl zigpc ,`ziixac `nw `pzl ilin ipd

dnyl `pze `pipnl zigp `lc ,oizipznc `nwÐxfrl` iaxk dl xaq oerny iaxcnc ,xfrl` iaxk dil opinwen `lÐ.dil `xiaq `l `nw `pzäúéøëxtq" oeyl ,dlcad Ð

) "zezixk"ozpe ...azke" aizkc ,xaca micr oiyrp oi` oiyecwe oihb zxeza ikiiy `lc oeikc .(ck mixacÐ.daizka epyi dpizpa epyiy inøæòìà éáø ìù åúèùì ïåòîù éáø ãøé
ipta dl epxqniy ,xykn ikda inp oerny iaxe .'ek micr ipta dl epzpy `l` ,micr eilr oi`y it lr s` :(`,et oihib) `xza wxta xn`ck ,izxkc `ed hbd zxiqn icr :xn`c Ð

.l`xyi micréåæîá øæòìà éáø äãåîåëåúî óxyk micr eilr oi`y hb :xfrl` iax xn`c ab lr s`c ÐÐoileqt micr ea yi la` ,micr eilr oi` `wecÐ`nlic ,opaxcn leqt

.ediilr jnqine ,ediit`a dixqninl iz`w
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cenlzdl dil `wtqnc :xnel yie !`nlr ilekl `ipdn dcegl `aizk rnyn - inp xn`w

devn lk" xn`w `lcn ,wefg` `le daizka `nw `pz` l`ilnb oa oerny oax bilt i`

`pzl `dc ,dil opirny oky lknc xninl `ki`c ab lr s` ."da ewfgedy e` daezky

e `ipdn daizk `nwoa oerny oaxl `nlic cenlzdl dil `wtqn ikd elit` - dwfg `l

yxit `lcn ,dwfgn daizk `rixb l`ilnb

`lca wefg` :mzd xn`w `l ikdle .`icda

`le daizkc meyn - ediipia `ki` inp daizk

oa oerny oax bilt i` ,dil `wtqn wefg`

.epyxitck ,l`ilnbéàded xag izekc e`l

dilek ok m` :dniz - dinwn dil mizgn ded `l

mizgc l`xyi cgc `net` miiwzn `xhy

izek i`dc oeik ,yegl oi`c :xnel yie !seqal

.od zn` ixbc ,`ziixe`cn xyk

àáøwefg`c :dicicle - 'ek ixz mlerl xn`

.`da wefg` `le `da

àôñçdedc :qxhpewa yxit - `ed `nlra

`l` ,`id xfrl` iaxe dxiqn icra :iiepyl ivn

:dlr opikxt lirl `dc ,`ed `wigc `iepiyc

llkn - xfrl` iaxc ezhya oerny iax `tiqcn

uexiz ,daxc`c :dywe .xfrl` iax e`l `yixc

,`pwqnd itl x`yp xfrl` iaxe dxiqn icrac

`la i`c .oiyecwa `zilc `zlin ipzw ik :ipync

opilqt oiyecwa elit` - xi`n iaxke dxiqn icr

ikc :wgvi epiax xne`e !`ziixe`cn ze`kxr

zenye dxiqn icra s` hba opilqtc ikid

`la ediilr jnqinl iz` `nlc meyn ,miwdaen

xhya opilqt inp ikd - l`xyi dxiqn icr

ixhya `l` mpin`dl minkg epwiz `le .dpzn

ozecr it lr dyrp oi`e ,di`xl ody ,xkne deln

ea zepwl xyk oi` - dpzn xhy la` .oipw mey

zrya mixyk micr yi ok m` `l` `ziixe`cn

ea enzgy dpzn xhyy xn`p m` elit`e .dxiqn

epiid - dxiqn icr `la ea zepwl xyk l`xyi

on mixyk ody dnizg icr ici lr ,reciy meyn

oke .lawnd cil ozepd cin xhyd `ay ,dxezd

xhya la` .micr 'wk `edy ozep z`ceda xyk

`le dxiqn icr `l ea oi`y ,mieb ea oinzegy

oic lra z`ced `le ,cirdl mixyky dnizg icr

`l` ied `le ,eci lr zepwl xhy aeyg `l -

dil aiyg ikdlc xnel oi` la` .`nlra `tqg

xhy `liik oizipznc meyn - `nlra `tqg

ozaizk elit` ,mixykc zexhy x`y icda dpzn

dxiqn icr ipdn `l `zydc - mieb oznizge

lk cgi llek jenqac `ziixaa `dc .icin

- miyp ihib elit`e ,ze`kxra mixykc zexhyd

zaizka `l` oihiba opixykn `l ikd elit`e

lka xyk zexhy x`yae ,dxiqn icrae l`xyi

.wgvi epiax .oipr

àäå.edpip zecr ipa e`l `d :jxtinl ivn ded - edpip dzixk ipa e`l
oinxed
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éîð àëä ,dépéî LéL÷c ïàîì ÷áL¯÷áL àçååø §©§©§¨¦¦¥¨¨©¦©§¨§©
éãò :úøîBà úàæ ,àtt áø øîà !dépéî LéL÷c ïàîì§©§¨¦¦¥¨©©©¨Ÿ¤¤¥¥
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'åë!¯éàäå ,éîð éøz eléôà àðéîà äåä ,ïéúéðúnî éà¦¦©§¦¦£¨¨¦¨£¦§¥©¦§©

ãç éðú÷c¯à÷ .àì éîð ãç eléôà úBøèLác íeMî §¨¨¥©¦§¦§¨£¦©©¦¨¨
.ïì òîLî¯éðôì eàéáäå äNòî :éðú÷ àäå ?àì éøúe ©§©¨§¥¨§¨¨¨¥©£¤§¥¦¦§¥

éãò åéãò eéäå ,äMà èb éàðúBò øôëì ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¦§¨§©¥¦¨§¨¥¨¥¥
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,àeä àîìòa äéàø àøèLe ,äð÷c àeä eäéén÷ éæeæ¥©©§§¨¨§¨¨§¨¨§¨§¨
eäééLôð éòøî eåä àì ,eäéén÷ éæeæ áéäé àì éàc§¦¨¨¥¥©©§¨¨©§¥©§©§

éð÷ à÷ éàîa äðzî àlà .àøèL déì ïéáúëå¯åàì §¨§¦¥§¨¨¤¨©¨¨§©¨¨¥¨
øîà !àeä àîìòa àtñç àøèL éàäå ?àøèL éàäa§©§¨¨§©§¨¨©§¨§¨§¨£©
:éðz ,àîéà úéòaéàå .àðéc àúeëìîc àðéc :ìàeîL§¥¦¨§©§¨¦¨§¦¨¥¥¨§¥
elà óà :øîBà ïBòîL éaø" .íéLð éhéâkî õeç¦§¦¥¨¦©¦¦§¥©¥

"ïéøéLk'åëåéaø øîà !eäðéð úeúéøë éða åàì àäå . §¥¦§¨¨§¥§¦¦§¨©©¦
ì ïBòîL éaø ãøé :àøéæøîàc ,øæòìà éaø ìL BúhéL ¥¨¨©©¦¦§§¦¨¤©¦¤§¨¨§¨©

éaø äãBî :àaà éaø øîàäå .éúøk äøéñî éãò¥¥§¦¨¨§¥§¨¨©©¦©¨¤©¦
ieæîa ,øæòìàBëBzî ó¯!ìeñtL¯ïðé÷ñò éàîa àëä ¤§¨¨¦§¨¦¤¨¨¨§©¨§¦©

úåîùá

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

גיטין. המביא גט - פרק ראשון דף י עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oihib(iriax meil)

äåä øáç éúeëc åàì éàcwcwcne xag `ed df izeky `l m` - §¦¨§¦¨¥£¨
,on`pe zevnaàìdidl`xyid crddénwî déì íézçîozep - Ÿ©§¦¥¦©¥

ixg` mzg l`xyid crdy oeikne ,eiptl mezgl izekd crl
ipy m` la` ,on`p `ed mezgd izekdy giken xacd ,izekd
mizek mze`y dgked oi` ik xyk epi` hbd ,mizek md minezgd

.cirdl mixyke mixag
,`xnbd dywnéëä éà-l`xyid znizg lr mikneq ok` m` ¦¨¦

,eiptly izekd znizg z` dit lr xiykdleléôàaúBøèL øàL £¦§¨§¨
énðepizpyna eli`e ,df ote`a xiykdl yi zexhy x`ya mb - ©¦

.mileqt md izek cr mzg m` zexhyd x`yay xn`pàlàlr ¤¨
jgxkïðéøîàcrdy okzi ik ,xagl df zngn ewifgdl oi`y ©§¦¨

y meyn xhyd seqa eixg` mzg l`xyidàçååøiept mewn -÷áL ©§¨¨©
mewny ick ,eci znizg oial xhya aezkd oia l`xyid xi`yd -

iept didi ,xzei caeknd oey`xd dnizgddépéî LéM÷c ïàîì- §©§©¦¦¥
cgi d`x `ed s`y mipya epnn lecby l`xyin xg` cr xear
,hbd lr oey`x mezgi `edy icka ,zecrd z` izekd mre ez`
ila izekd z` ieptd mewna mizgd xhyd lra seqaly `l`
m`e .izekd ly ezepn`p lr jkn di`x oi`e ,l`xyid ly ezrici

,jkénð àëäjkn di`x oi` micar ixexgye miyp ihiba mb - ¨¨©¦
okziy oeik ,on`p oey`x mezgd izekdymezgd l`xyidy

eixg`dépéî ùéM÷c ïàîì ÷áL àçååøick iept mewn gipd - ©§¨¨©§©§©¦¦¥
df `ed izekdy rci `le ,mipya epnn lecby cr ea mezgiy
cr znizg df jnq lr dpynd dxiykn recne ,eiptl mezgiy

.micar ixexgye miyp ihiba izek
,`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,àtt áø øîàcenll yi - ¨©©¨¨Ÿ¤¤

l`xyi xy`k hbd lr mezgd izek cr dxiyknd epizpynn
,zexhy x`ya jk zlqete ,eixg` mezgyïéîúBç ïéà èbä éãòlr ¥¥©¥¥§¦

hb,äæ àìa äæ,l`xyi eixg`e izek dligz mezg hbd lryk okle ¤§Ÿ¤
di`x jkn yie ,eiptl mzeg izeky d`x l`xyidy gxkda
mileki micrdy zexhy x`ya mpn` .on`pe xag `ed izekdy
mzeg in gxkda mi`ex mpi`e df ipta `ly df xhyd lr mezgl
zeevna wcwcn epi`y izek mizgd xhyd lray okzi ,mdnr

.leqt izek cr zexhy x`ya jkle ,l`xyid zrici `la
:df `la df oinzeg hbd icr oi`y mrhd z` zx`an `xnbdéàî©

àîòè,df oic minkg exn` mrh dfi`n -äøéæb ,éMà áø øîàef ©§¨¨©©©¦§¥¨
minkg exfbíeMîmiyp` dxyrl xne`díëlekhb eazM ¦§¤¦

d oicdy ,izy`l`l m`e ,eilr mezgl mikixv dxyrd lky `e
wx hbd z` zeyrl citwd lrady meyn ,leqt hbd ,enzg mlek
minkg exfb ,mzvwn wx mizgdl erhi `ly icke ,df i`pza
uawzdl micrd lk mikixv 'mklek' xn` `l lradyk elit`y

.mlek cnrna hbd lr mezgle
:dpynd xe`iaa xfrl` iax ixac z` xxal zxfeg `xnbd,àôeb¨

,øæòìà éaø øîàihiba izek cr xiykdl epizpyna epipyy dn ¨©©¦¤§¨¨
,micar ixexgye miypBa eøéLëä àìdy` hba -àlàmezg m` Ÿ¦§¦¤¨

eilr,ãáìa éúek ãçà ãòmizek micr ipy eilr minezg m` la` ¥¤¨¦¦§¨
,`xnbd zl`ey .leqt `ed,ïì òîLî à÷ éàî`ldeàðéðzxak - ©¨©§©¨¨¦¨

y yxetna eixack epipyèb ìk'[xhy]ìeñt éúek ãò åéìò LiL ¨¥¤¥¨¨¥¦¨
'eë'izek cr' epipyy jkne ,'micar ixexgye miyp ihibn ueg

`ed hbd lr minezg mizek micr ipy m`y rnyn cigi oeyla
,`xnbd daiyn .leqtàðéîà äåä ,ïéúéðúnî éàyeléôàhb ¦¦©§¦¦£¨£¦¨£¦

eilr minezgyéøzmizek micr ipy -énð,`ed xykz÷c éàäåéð §¥©¦§©§¨¨¥
ãç-,cigi oeyla 'izek cr' `pzd dpyy dneíeMîdvxy ©¦

epcnllúBøèLácmicar ixexgye miyp ihibn ueg mixg`eléôà §¦§¨£¦
izek cr wx xhyd lr yiykàì énð ,ãç.zexhyd mixykà÷ ©©¦Ÿ¨

ïì òîLîmezg m` wx miyp ihib exiykd dpynay xfrl` iax ©§©¨
.cg` izek cr mdilr

:xfrl` iax ixac lr dywn `xnbdàì éøúe-dy` hb mpn`d §¥Ÿ
,xyk epi` mizek micr ipy eilr minezgyéðz÷ àäåjynda §¨¨¨¥

dpynd,äMà èb éàðúeò øôëì ìàéìîb ïaø éðôì eàéáäå äNòî©£¤§¥¦¦§¥©¨©§¦¥¦§©§©¥¦¨
eéäåipyåéãòea minezgdøéLëäå ,íéúek éãòz` l`ilnb oax §¨¥¨¥¥¦§¦§¦

,`xnbd zvxzn .hbdéðz ,éiaà øîà,dpynd oeyl z` owzl yi - ¨©©©¥§¥
qexbl yi miax oeyla 'eicr' dlind mewnaeBãòitle ,cigi oeyla ¥

.cg` izek cr wx ea mezg did l`ilnb oax xiykdy hbd df
øîà àáø,xg` uexizíìBòìoeyla 'eicr eide' dpyna miqxeb ¨¨¨©§¨

eilr minezg eidy dpeekde ,miaxéøz,mizek ipy -ìàéìîb ïaøå §¥§©¨©§¦¥
âéìt âìôéîelit` hb xiykne dpyna `nw `pz zrc lr wleg - ¦§©¨¦

.mizek micr ipy eilr minezg m`åd`ian cvik dnzz l` §
oeyl oky ,da dxn`py dkldd z` xzeqd dyrn dpynd

dpyndàøqçéî éøeqç,[dxiqg-]éðz÷ éëäå,dzepyl yi jke - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
ìàéìîb ïaøåe `nw `pz lr wlegøéLëîmbíéðLaénð äNòîe , §©¨©§¦¥©§¦¦§©¦©£¤©¦

eéäå ,äMà èb éàðúeò øôëì ìàéìîb ïaø éðôì eàéáäLipyåéãò ¤¥¦¦§¥©¨©§¦¥¦§©§©¥¦¨§¨¥¨
eilr minezgdøéLëäå ,íéúek éãò.hbd z` l`ilnb oax ¥¥¦§¦§¦

äðùî
:ze`kxra eyrpy zexhy ipica zwqer epizpynúBøèMä ìk̈©§¨

íéìBòämiyrpd -íéáëBk éãáBò ìL úBàkøòamipic izaa - ¨¦§©§¨¤§¥¨¦
,mdly mireawdíäéîúBçL ét ìò óàlr minezgy micrd - ©©¦¤§¥¤

md zexhyd,íéáëBk éãáBòzexhydíéLð éhébî õeç ,íéøéLk §¥¨¦§¥¦¦¦¥¨¦
íéãáò éøeøçLå.l`xyi icia eazkpy s` mileqt mdy,mrhde §¦§¥£¨¦

oihib zxeza mpi`e miakek icaer md xhyd lr enzgy micrdy
.oiyeciweelà óà ,øîBà ïBòîL éaø,micar ixexgye miyp ihib - ©¦¦§¥©¥

ïéøéLke ,mieb micr mdilr enzgy s`eøkæeä àìyxcnd ziaa §¥¦Ÿ§§
mieb micra hbd z` leqtlèBéãäa eNòpL ïîæa àlàici lr - ¤¨¦§©¤©£§¤§

:ze`kxra `ly zeheicd miakek icaer

àøîâ
epizpynéðúå ÷éñt à÷eyrpy zexhyd lky ,dcnile dwqt - ¨¨¦§¨¥

,mixyk ze`kxraøëî àðL àì,xkn xhy df m` dpyn df oi` - Ÿ§¨¤¤
,xknd z` yigki `l xkendy di`xl wx `edyäðzî àðL àì- Ÿ§¨©¨¨

ici lr dyrp dpznd ly oipwdy ,dpzn xhy df m` dpyn `le
,`xnbd dywn .xhyd z` dpewl ozep xkendyàîìLaoaen df - ¦§¨¨

lr di`x xhyaøëî,xhyd ici lr dyrp oipwd oi`y ,`edy lk ¤¤
`l`eäéén÷ éæeæ áéäé ékîxkenl zernd z` gweld ozp xy`k - ¦¦¨¦¥©©§

,ze`kxrd ihtey iptaäð÷c àeäz` dpw `ed zr dze`a - §¨¨
,gwndàeä àîìòa äéàø àøèLelr di`xl `l` epi` xhyde - §¨¨§¨¨§¨§¨

ze`kxrl epin`dy mrhd .xkndmeyn ,jk lréæeæ áéäé àì éàc§¦Ÿ¨¦¥
eäéén÷,mdipta sqk ozep did `l gweld m`y -éòøî eåä àì ©©§Ÿ£©§¥

eäééLôðmzepn`p z` milwlwn eid `l -àøèL déì ïéáúëå- ©§©§§¨§¦¥§¨¨
.dzid `ly dxikn lr xhy gwell miazekeàlàxhyäðzî ¤¨©¨¨

,mieb eilr minezge ze`kxra dyrpyéð÷ à÷ éàîadpew dna - §©¨¨¥
,dpznd z` lawndàøèL éàäa åàìxhy zlawa `l m`d - ¨§©§¨¨

,dpzndàøèL éàäå`l` epi` dfd xhyd ixde -àîìòa àtñç §©§¨¨©§¨§¨§¨
àeä.swez lk el oi`y xnelk ,`nlra qxgk `ed aeyg -

,`xnbd zvxznàðéc àúeëìîc àðéc ,ìàeîL øîàzeklnd oic - ¨©§¥¦¨§©§¨¦¨
swez el yiy df dpzn xhy okle ,l`xyi ipica mb swez lawn

.ea zepwl ie`x ,zeklnd ipic it lràîéà úéòa éàådvxz m`e - §¦¨¥¥¨
,sqep uexiz xnel lkezéðzdpyna dpy -,'íéLð éhéâkî õeç' §¥¦§¦¥¨¦

x`y mb `l` ,llkdn `pzd `ived miyp ihib wx `l xnelk
dyrp oipwd zlerty dpzn ixhy oebk ,mdl minecd zexhy

:ze`kxra eyrpyk mileqt md mb ,mzervn`a
,dpyna epipyelà óà øîBà ïBòîL éaø:'eëå ïéøéLkzl`ey ©¦¦§¥©¥§¥¦§

miieb mipiic iptl dyrpd hb oerny iax xiykn ji` ,`xnbd
,mieb micr ea minezgeàäåeäðéð úeúéøk éða åàìepi` ieb `ld - §¨¨§¥§¦¦§

xyk epi` hb zpizpa jiiy epi`y ine ,oiyeciwe oihib zxeza
,`xnbd zayiin .eilr mezglïBòîL éaø ãøé ,àøéæ éaø øîàiax - ¨©©¦¥¨¨©©¦¦§

eixaca oiekzd oernyìäøéñî éãò øîàc øæòìà éaø ìL BúèéL §¦¨¤©¦¤§¨¨§¨©¥¥§¦¨
éúøkiaxe ,hbl swez mipzepd md hbd ly dxiqnd icry - ¨§¥

.mixyk dxiqn icr eidy ote`a xiykd oerny
,`xnbd dywnieæîa øæòìà éaø äãBî ,àaà éaø øîàäåBëBzî ó §¨¨©©¦©¨¤©¦¤§¨¨¦§¨¦

ìeñtLdcen ,dnizgd icra jxev oi`y xaeqd xfrl` iax mb - ¤¨
,leqt hbdy mieb micr enzg m`ymicr xiykdl e`eai `ny

.dxiqn icr xeza mb el``xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä- ¨¨§©©§¦¨
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oihib(iriax meil)

äåä øáç éúeëc åàì éàcwcwcne xag `ed df izeky `l m` - §¦¨§¦¨¥£¨
,on`pe zevnaàìdidl`xyid crddénwî déì íézçîozep - Ÿ©§¦¥¦©¥

ixg` mzg l`xyid crdy oeikne ,eiptl mezgl izekd crl
ipy m` la` ,on`p `ed mezgd izekdy giken xacd ,izekd
mizek mze`y dgked oi` ik xyk epi` hbd ,mizek md minezgd

.cirdl mixyke mixag
,`xnbd dywnéëä éà-l`xyid znizg lr mikneq ok` m` ¦¨¦

,eiptly izekd znizg z` dit lr xiykdleléôàaúBøèL øàL £¦§¨§¨
énðepizpyna eli`e ,df ote`a xiykdl yi zexhy x`ya mb - ©¦

.mileqt md izek cr mzg m` zexhyd x`yay xn`pàlàlr ¤¨
jgxkïðéøîàcrdy okzi ik ,xagl df zngn ewifgdl oi`y ©§¦¨

y meyn xhyd seqa eixg` mzg l`xyidàçååøiept mewn -÷áL ©§¨¨©
mewny ick ,eci znizg oial xhya aezkd oia l`xyid xi`yd -

iept didi ,xzei caeknd oey`xd dnizgddépéî LéM÷c ïàîì- §©§©¦¦¥
cgi d`x `ed s`y mipya epnn lecby l`xyin xg` cr xear
,hbd lr oey`x mezgi `edy icka ,zecrd z` izekd mre ez`
ila izekd z` ieptd mewna mizgd xhyd lra seqaly `l`
m`e .izekd ly ezepn`p lr jkn di`x oi`e ,l`xyid ly ezrici

,jkénð àëäjkn di`x oi` micar ixexgye miyp ihiba mb - ¨¨©¦
okziy oeik ,on`p oey`x mezgd izekdymezgd l`xyidy

eixg`dépéî ùéM÷c ïàîì ÷áL àçååøick iept mewn gipd - ©§¨¨©§©§©¦¦¥
df `ed izekdy rci `le ,mipya epnn lecby cr ea mezgiy
cr znizg df jnq lr dpynd dxiykn recne ,eiptl mezgiy

.micar ixexgye miyp ihiba izek
,`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,àtt áø øîàcenll yi - ¨©©¨¨Ÿ¤¤

l`xyi xy`k hbd lr mezgd izek cr dxiyknd epizpynn
,zexhy x`ya jk zlqete ,eixg` mezgyïéîúBç ïéà èbä éãòlr ¥¥©¥¥§¦

hb,äæ àìa äæ,l`xyi eixg`e izek dligz mezg hbd lryk okle ¤§Ÿ¤
di`x jkn yie ,eiptl mzeg izeky d`x l`xyidy gxkda
mileki micrdy zexhy x`ya mpn` .on`pe xag `ed izekdy
mzeg in gxkda mi`ex mpi`e df ipta `ly df xhyd lr mezgl
zeevna wcwcn epi`y izek mizgd xhyd lray okzi ,mdnr

.leqt izek cr zexhy x`ya jkle ,l`xyid zrici `la
:df `la df oinzeg hbd icr oi`y mrhd z` zx`an `xnbdéàî©

àîòè,df oic minkg exn` mrh dfi`n -äøéæb ,éMà áø øîàef ©§¨¨©©©¦§¥¨
minkg exfbíeMîmiyp` dxyrl xne`díëlekhb eazM ¦§¤¦

d oicdy ,izy`l`l m`e ,eilr mezgl mikixv dxyrd lky `e
wx hbd z` zeyrl citwd lrady meyn ,leqt hbd ,enzg mlek
minkg exfb ,mzvwn wx mizgdl erhi `ly icke ,df i`pza
uawzdl micrd lk mikixv 'mklek' xn` `l lradyk elit`y

.mlek cnrna hbd lr mezgle
:dpynd xe`iaa xfrl` iax ixac z` xxal zxfeg `xnbd,àôeb¨

,øæòìà éaø øîàihiba izek cr xiykdl epizpyna epipyy dn ¨©©¦¤§¨¨
,micar ixexgye miypBa eøéLëä àìdy` hba -àlàmezg m` Ÿ¦§¦¤¨

eilr,ãáìa éúek ãçà ãòmizek micr ipy eilr minezg m` la` ¥¤¨¦¦§¨
,`xnbd zl`ey .leqt `ed,ïì òîLî à÷ éàî`ldeàðéðzxak - ©¨©§©¨¨¦¨

y yxetna eixack epipyèb ìk'[xhy]ìeñt éúek ãò åéìò LiL ¨¥¤¥¨¨¥¦¨
'eë'izek cr' epipyy jkne ,'micar ixexgye miyp ihibn ueg

`ed hbd lr minezg mizek micr ipy m`y rnyn cigi oeyla
,`xnbd daiyn .leqtàðéîà äåä ,ïéúéðúnî éàyeléôàhb ¦¦©§¦¦£¨£¦¨£¦

eilr minezgyéøzmizek micr ipy -énð,`ed xykz÷c éàäåéð §¥©¦§©§¨¨¥
ãç-,cigi oeyla 'izek cr' `pzd dpyy dneíeMîdvxy ©¦

epcnllúBøèLácmicar ixexgye miyp ihibn ueg mixg`eléôà §¦§¨£¦
izek cr wx xhyd lr yiykàì énð ,ãç.zexhyd mixykà÷ ©©¦Ÿ¨

ïì òîLîmezg m` wx miyp ihib exiykd dpynay xfrl` iax ©§©¨
.cg` izek cr mdilr

:xfrl` iax ixac lr dywn `xnbdàì éøúe-dy` hb mpn`d §¥Ÿ
,xyk epi` mizek micr ipy eilr minezgyéðz÷ àäåjynda §¨¨¨¥

dpynd,äMà èb éàðúeò øôëì ìàéìîb ïaø éðôì eàéáäå äNòî©£¤§¥¦¦§¥©¨©§¦¥¦§©§©¥¦¨
eéäåipyåéãòea minezgdøéLëäå ,íéúek éãòz` l`ilnb oax §¨¥¨¥¥¦§¦§¦

,`xnbd zvxzn .hbdéðz ,éiaà øîà,dpynd oeyl z` owzl yi - ¨©©©¥§¥
qexbl yi miax oeyla 'eicr' dlind mewnaeBãòitle ,cigi oeyla ¥

.cg` izek cr wx ea mezg did l`ilnb oax xiykdy hbd df
øîà àáø,xg` uexizíìBòìoeyla 'eicr eide' dpyna miqxeb ¨¨¨©§¨

eilr minezg eidy dpeekde ,miaxéøz,mizek ipy -ìàéìîb ïaøå §¥§©¨©§¦¥
âéìt âìôéîelit` hb xiykne dpyna `nw `pz zrc lr wleg - ¦§©¨¦

.mizek micr ipy eilr minezg m`åd`ian cvik dnzz l` §
oeyl oky ,da dxn`py dkldd z` xzeqd dyrn dpynd

dpyndàøqçéî éøeqç,[dxiqg-]éðz÷ éëäå,dzepyl yi jke - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
ìàéìîb ïaøåe `nw `pz lr wlegøéLëîmbíéðLaénð äNòîe , §©¨©§¦¥©§¦¦§©¦©£¤©¦

eéäå ,äMà èb éàðúeò øôëì ìàéìîb ïaø éðôì eàéáäLipyåéãò ¤¥¦¦§¥©¨©§¦¥¦§©§©¥¦¨§¨¥¨
eilr minezgdøéLëäå ,íéúek éãò.hbd z` l`ilnb oax ¥¥¦§¦§¦

äðùî
:ze`kxra eyrpy zexhy ipica zwqer epizpynúBøèMä ìk̈©§¨

íéìBòämiyrpd -íéáëBk éãáBò ìL úBàkøòamipic izaa - ¨¦§©§¨¤§¥¨¦
,mdly mireawdíäéîúBçL ét ìò óàlr minezgy micrd - ©©¦¤§¥¤

md zexhyd,íéáëBk éãáBòzexhydíéLð éhébî õeç ,íéøéLk §¥¨¦§¥¦¦¦¥¨¦
íéãáò éøeøçLå.l`xyi icia eazkpy s` mileqt mdy,mrhde §¦§¥£¨¦

oihib zxeza mpi`e miakek icaer md xhyd lr enzgy micrdy
.oiyeciweelà óà ,øîBà ïBòîL éaø,micar ixexgye miyp ihib - ©¦¦§¥©¥

ïéøéLke ,mieb micr mdilr enzgy s`eøkæeä àìyxcnd ziaa §¥¦Ÿ§§
mieb micra hbd z` leqtlèBéãäa eNòpL ïîæa àlàici lr - ¤¨¦§©¤©£§¤§

:ze`kxra `ly zeheicd miakek icaer

àøîâ
epizpynéðúå ÷éñt à÷eyrpy zexhyd lky ,dcnile dwqt - ¨¨¦§¨¥

,mixyk ze`kxraøëî àðL àì,xkn xhy df m` dpyn df oi` - Ÿ§¨¤¤
,xknd z` yigki `l xkendy di`xl wx `edyäðzî àðL àì- Ÿ§¨©¨¨

ici lr dyrp dpznd ly oipwdy ,dpzn xhy df m` dpyn `le
,`xnbd dywn .xhyd z` dpewl ozep xkendyàîìLaoaen df - ¦§¨¨

lr di`x xhyaøëî,xhyd ici lr dyrp oipwd oi`y ,`edy lk ¤¤
`l`eäéén÷ éæeæ áéäé ékîxkenl zernd z` gweld ozp xy`k - ¦¦¨¦¥©©§

,ze`kxrd ihtey iptaäð÷c àeäz` dpw `ed zr dze`a - §¨¨
,gwndàeä àîìòa äéàø àøèLelr di`xl `l` epi` xhyde - §¨¨§¨¨§¨§¨

ze`kxrl epin`dy mrhd .xkndmeyn ,jk lréæeæ áéäé àì éàc§¦Ÿ¨¦¥
eäéén÷,mdipta sqk ozep did `l gweld m`y -éòøî eåä àì ©©§Ÿ£©§¥

eäééLôðmzepn`p z` milwlwn eid `l -àøèL déì ïéáúëå- ©§©§§¨§¦¥§¨¨
.dzid `ly dxikn lr xhy gwell miazekeàlàxhyäðzî ¤¨©¨¨

,mieb eilr minezge ze`kxra dyrpyéð÷ à÷ éàîadpew dna - §©¨¨¥
,dpznd z` lawndàøèL éàäa åàìxhy zlawa `l m`d - ¨§©§¨¨

,dpzndàøèL éàäå`l` epi` dfd xhyd ixde -àîìòa àtñç §©§¨¨©§¨§¨§¨
àeä.swez lk el oi`y xnelk ,`nlra qxgk `ed aeyg -

,`xnbd zvxznàðéc àúeëìîc àðéc ,ìàeîL øîàzeklnd oic - ¨©§¥¦¨§©§¨¦¨
swez el yiy df dpzn xhy okle ,l`xyi ipica mb swez lawn

.ea zepwl ie`x ,zeklnd ipic it lràîéà úéòa éàådvxz m`e - §¦¨¥¥¨
,sqep uexiz xnel lkezéðzdpyna dpy -,'íéLð éhéâkî õeç' §¥¦§¦¥¨¦

x`y mb `l` ,llkdn `pzd `ived miyp ihib wx `l xnelk
dyrp oipwd zlerty dpzn ixhy oebk ,mdl minecd zexhy

:ze`kxra eyrpyk mileqt md mb ,mzervn`a
,dpyna epipyelà óà øîBà ïBòîL éaø:'eëå ïéøéLkzl`ey ©¦¦§¥©¥§¥¦§

miieb mipiic iptl dyrpd hb oerny iax xiykn ji` ,`xnbd
,mieb micr ea minezgeàäåeäðéð úeúéøk éða åàìepi` ieb `ld - §¨¨§¥§¦¦§

xyk epi` hb zpizpa jiiy epi`y ine ,oiyeciwe oihib zxeza
,`xnbd zayiin .eilr mezglïBòîL éaø ãøé ,àøéæ éaø øîàiax - ¨©©¦¥¨¨©©¦¦§

eixaca oiekzd oernyìäøéñî éãò øîàc øæòìà éaø ìL BúèéL §¦¨¤©¦¤§¨¨§¨©¥¥§¦¨
éúøkiaxe ,hbl swez mipzepd md hbd ly dxiqnd icry - ¨§¥

.mixyk dxiqn icr eidy ote`a xiykd oerny
,`xnbd dywnieæîa øæòìà éaø äãBî ,àaà éaø øîàäåBëBzî ó §¨¨©©¦©¨¤©¦¤§¨¨¦§¨¦

ìeñtLdcen ,dnizgd icra jxev oi`y xaeqd xfrl` iax mb - ¤¨
,leqt hbdy mieb micr enzg m`ymicr xiykdl e`eai `ny

.dxiqn icr xeza mb el``xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä- ¨¨§©©§¦¨
,xaecn o`k

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121



xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc oihib(iying meil)

ïé÷äáeî úBîLazeny mdl yi xhya minezgd micrdy - §¥§¨¦
,el` zenya mi`xwpd micedi miievn `le ,miieb ly miwdaen

.dxiqn icr xeza mdilr jenql e`eai `l jkle
,`xnbd zl`eyïé÷äáeî úBîL éîc éëéä`nbecl zeny el` - ¥¦¨¦¥§¨¦

.miwdaen zenyk eaygi,`xnbd dperïBâk ,àtt áø øîà̈©©¨¨§
zenydæéîøeä,àðeà íé÷ðå éèàáe éøãé÷ øáe éàzáéL øa àðéãeáàå §¦©£¦¨©¦§©©¦§¦©¦§¨¦¨

ly miwdaen zeny lynl mde ,miiebd ipiic ly zeny mdy
.miieb

,dywne `xnbd dkiynnmr micr ea minezgy hb wxy jixacl
,xyk miieb ly miwdaen zenyìáàilra micr ea minezgy hb £¨
àì ,éàî ,íé÷äáeî ïéàL úBîLhbd didi `l oerny iaxl m`d - ¥¤¥§¨¦©Ÿ

,xykéëä éà,jk m` -àôéñ éðúcà`pzd wlige dpyy cr - ¦¨¦©§¨¥¥¨
y x`iae ,ze`kxrl heicd oia `tiqaeøkæeä àìyxcnd ziaa Ÿ§§

miieb micr leqtlèBéãäa eNòpL ïîæa àlà,ze`kxra `ly ¤¨¦§©¤©£§¤§
dãéãa éðúéìå âBìôìly envr dfd oica wlgl `pzl el did - ¦§§¦§¥§¦¨

,xnele ,ze`kxra enzgy micríéøeîà íéøác änahby - ©¤§¨¦£¦
`weec ,xyk ze`kxra miieb eilr enzgyailra micrúBîL §¥

ìáà ,ïé÷äáeîilra micràì ,ïé÷äáeî ïéàL úBîLz` exiykd §¨¦£¨¥¤¥§¨¦Ÿ
.zeheicdl ze`kxr oia wlgl `le ,hbd

,`xnbd dperheicdl ze`kxr oia wlgl oerny iax zpeek oi`
`l` ,oihibaëäøîà÷ énð é,epixack wlgl ok` `pzd zpeek - ¨¦©¦¨¨©

íéøeîà íéøác änamicr ici lr enzgp m` mb mixyk miyp ihiby ©¤§¨¦£¦
wx ,miiebailra micr,ïé÷äáeî úBîLxeza mxiykdl erhi `ly §¥§¨¦

,dxiqn icr,ïé÷äáeî ïéàL úBîLa ìáàe ,mileqt md ixdäNòð £¨§¥¤¥§¨¦©£¤
mpicèBéãäa eNòpL éîk`ly heicda eyrpy xkn ixhy enk - §¦¤©£§¤§

ze`kxradxiqn icr ilaeïéìeñôe.xwyl miceyg mdy oeik §¦
,sqep uexizàîéà úéòaéàådy ,jk xn`z dvxz m`e -àôéñ`l §¦¨¥¥¨¥¨

`l` ,oerny iax ixac meiq dpi` 'eke exkfdïBîî éhéâì ïàúà- £¨§¦¥¨
d`aoenn zexhy `nw `pz xiykdy dpynd zligzl jyndk

mpi` ze`kxrdy iptn ,dxiqn icr ila mb ze`kxra eyrpy
,mzepnidn z` lwlwl mivexøîà÷ éëäå`nw `pz jiynd jke - §¨¦¨¨©

,xn`eeøkæeä àìlr minezgd miieb micry yxcnd ziaaéhéb Ÿ§§¦¥
ïBîîoenn ixhy -èBéãäa eNòpL ïîæa àlà ,íéìeñôc`ly - ¨¦§¦¤¨¦§©¤©£§¤§

.mixyk ze`kxra eyrp la` ,mixwyny miceyg f`y ,ze`kxra
mby minkgl oerny iax giken day `ziixa d`ian `xnbd
mdilr enzgy miyp ihib exiykd ,mdl encwy zexecd inkg
:mixyk dxiqn icr ipta exqnpye ,miwdaen zeny ilra miieb
íéîëçì ïBòîL éaø øîà Ck ,éñBé éaøa øæòìà éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¥¨¨©©¦¦§©£¨¦

íéîëçå àáé÷ò éaø e÷ìçð àì ,ïãéöa,epl encwy zexeca eidyìò §©§¨Ÿ¤§§©¦£¦¨©£¨¦©
ïéìBòä úBøèMä ìkeyrpy -óàL ,íéáëBk éãáBò ìL úBàkøòa ¨©§¨¨¦§©§¨¤§¥¨¦¤©

ïäéîúBçL ét ìòmd mdilr minezgd micrdy -,íéáëBk éãáBò ©¦¤§¥¤§¥¨¦
zexhydíéãáò éøeøçLå íéLð éhéb eléôàå ,íéøLkmixyk §¥¦©£¦¦¥¨¦§¦§¥£¨¦

dxiqnd icre ,miwdaen miebd micrd zenye ze`kxra eyrpyk
,mil`xyie÷ìçð àìminkge `aiwr iaxàlàzexhy x`yaïîæa Ÿ¤§§¤¨¦§©

èBéãäa eNòpL,dxiqn icr ilae ze`kxra `lyàáé÷ò éaøL ¤©£§¤§¤©¦£¦¨
øéLëîoeera jlnl exqnii `ny xwyl micgtn micrdy iptn ©§¦
.daipbíéìñBt íéîëçåyrp xhydy iptnlr mikneqe di`xl d ©£¨¦§¦

.xwyl miceyg mde ,miakek icaer micrdíéLð éhébî õeç¦¦¥¨¦
íéãáò éøeøçLå,miwdaen zenye dxiqn icra eyrpymby §¦§¥£¨¦

meyn ,zeheicda eyrpyk s` mixyk mdy micen minkg
.dxiqn icrd lr mikneqy

ïéøéLk elà óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaømz`y dn mb - ©¨¦§¤©§¦¥¥©¥§¥¦
micr mda enzgy micar ixexgye miyp ihib mixiykn minkg

`weec df ,miwdaen zeny ilra miiebïéîúBç ìàøNé ïéàL íB÷îa§¨¤¥¦§¨¥§¦
,oihibe zexhy lr mezgl mil`xyil mipzep `l miiebdy -

,miieb md minzegdy mircei mlek df dxwnaeíB÷îa ìáà£¨§¨
ïéîúBç ìàøNiL,mezgl mil`xyil mb mixizny -àìexiykd ¤¦§¨¥§¦Ÿ

ze`kxra eyrpyk elit` miieb micr ici lr enzgpy oihib
s` xiykdl e`eai `ny exfby ,miwdaen mdizeny m` elit`e

.miwdaen mpi`y zenya
,`xnbd zl`ey`ny dxifb miwdaen zeny lqet dz`y enk

jk ,miwdaen mpi`y zeny mb exiykiïéîúBç ìàøNé ïéàL íB÷î̈¤¥¦§¨¥§¦
xyk hbdy zxn`yøBæâéì énð,xefbp mb -,leqt didi hbdyeèà ©¦¦§¨

ïéîúBç ìàøNiL íB÷îl`xyiy mewna mb xiykdl e`eai `ny - ¨¤¦§¨¥§¦
.mezgl mi`yx

,`xnbd dperéìçî àîLa àîLó,myl my oia mireh miyp` - §¨¦§¨¦§¦
la` ,wdaen epi`y my mb xiykdle zerhl milelr mdeàøúà©§¨

éìçî àì àøúàaóoi`e ,mewnl mewn oia mireh `l miyp` la` - §©§¨Ÿ¦§¦
mewn exiykie erhi miyp`y cg` mewna hb xiykp m`y yeygl

.ipy
éøeLëàì øáñ àðéáøeyrpy zexhy x`ya xiykdl -äúàéôeðëa ¨¦¨¨©§©§¥¦§§¨¨

éàîøàc.ze`kxr mpi`y miieb ztiq`a -,íøôø déì øîà §©§¨¥¨©¥©§¨
ïðz úBàkøò,xyk ze`kxra dyrpy xhy wxy epipy dpyna - ¤§¨§©

.`l ze`kxra `ly la`
äàñøt àøèL éàä ,àáø øîà,ziqxt oeyla aezky aeg xhy - ¨©¨¨©§¨¨©§¨¨

,zeheicd miiqxt micr eilr minezge ze`kxra dyrp `ly
ìàøNé éãäñ étàa déìäéð déøñîcdelnd icil xqnp `ed m` - §¨§¥¦£¥§©¥©£¥¦§¨¥

,mil`xyi dxiqn icraéøç éðaî déa ïðéaâîdelnd leki - ©§¦¨¥¦§¥¨¥
`l la` ,eaeg z` cala deldn zeabl df xhy zervn`a

.deldn epwy zegewldn
,`xnbd zl`eyàø÷éîì éòãé àì àäå`l dxiqnd icr ixde - §¨Ÿ¨§¥§¦§¨

xhy zece` onf xg`l cirdl elkei ji`e ,xhya aezk dn mircei
,`xnbd dper .dféòãéãa`exwl mircei dxiqnd icry xaecn - ¦§¨§¥

,`xnbd zl`ey .xhya aezkd z` mipiane ziqxtàðéòa àäå§¨§¦¨
éiæì ìBëé BðéàL áúkóecary slw lr xhyd z` aezkl jixv - §¨¤¥¨§©¥

z` wegnl zexyt` didi `ly ick ,mivtr `xwpd xnega eze`
,zxkip dwigndy iptn ea aezkdàkéìåmiqxtd ly mitlwde - §¥¨

didy mekqd z` wgn delndy okzie ,mivtra micaern mpi`
xaic `ax ,`xnbd dper .xzei lecb mekq azke ea aezkïöéôàãa¦§£¦¨

.mivtra caern slw lr aezk did xhydy -
,`xnbd zl`eyéøö àðéòa àäåäèéLa øèL ìL Bðéðòî øéæçiL C §¨§¦¨¨¦¤©£¦¥¦§¨¤§¨§¦¨

äðBøçàxhya dpexg`d dxeydy jixv xhy miazekyk - ©£¨
,xhyd seba xn`pd z` dxvwa lelkzàkéìåly zexhyae - §¥¨

,`xnbd dper .jk xacd oi` miqxtdøcäîãaxhya xacn `ax - §¦§©¥
.lirl xn`pd lr dpexg`d dxeya exfgy

,`xnbd zl`eyénð éãaòLnî éëä éàdyrp xhydy jk m` - ¦¨¦¦§©§§¥©¦
.zegewldn mb df xhya delnd dabiy ,oicke zck,`xnbd dper

àì÷ déì úéìmiieb micr eilr minezgy aeg xhy -,lew el oi` ¥¥¨¨
mdyk dnizgd icr mi`iven d`eldd lr lewd z`y itl
mpi` zegewlde ,lew mi`iven mpi` dxiqnd icr la` ,mil`xyi

.delnl zcareyny rwxw zepwl `l xdfdl mircei
,ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø dépéî àòä¨¦¥¥¨¦¥©¦¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

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

dì øîàxn` minrte -áéúëc éàî .éqà áøc déîMî(ai ` megp) ¨©¨¦§¥§©©¦©¦§¦
.'Bâå 'øáòå efBâð ïëå íéaø ïëå íéîìL íà 'ä øîà äk''minlW m`' Ÿ¨©¦§¥¦§¥©¦§¥¨§¨¨§¦§¥¦

-åéúBðBænL íãà äàBø íà,xnelk ,minlyïéîöîeöîlkl weica ¦¤¨¨¤§¨§§¨¦
,mixg`l zzl el x`yp `l la` ,eziign icke eikxvïäî äNòé©£¤¥¤

.ä÷ãö'miAx oke'ïéaeøî ïäLk ïkL ìëå ¯.dwcv zzl eilryéàî §¨¨§¥©¦§¨¤¥§¤¥§¦©
dpeekd dn -ææBbä ìk ,ìàòîLé éaø éác àpz .'øáòå efBâð ïëå'§¥¨§¨¨¨¨§¥©¦¦§¨¥¨©¥

ì ìLî .ípäéb ìL dðécî ìvéð ä÷ãö ïäî äNBòå åéñëpîúBìéçø ézL ¦§¨¨§¤¥¤§¨¨¦¨¦¦¨¤¥¦Ÿ¨¨¦§¥§¥
äøáò äæeæb ,äæeæb dðéà úçàå äæeæb úçà íéîa úBøáBò eéäLz` ¤¨§§©¦©©§¨§©©¥¨§¨§¨¨§¨

'xearl dl rixtn epi`e dxnv ffbpy itl xdpdàì äæeæb dðéàLå§¤¥¨§¨Ÿ
äøáòdwcvl etqkn 'ffeb'y in mb jk ,dl rixtn xnvdy itl ¨§¨
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קפי
iiepik lk` cenr `i sc ± oey`x wxtxifp

ïé÷äáåî úåîùáiz` `l ezc .ozdny edpda iwqnc l`xyi igiky `lc ,miebc Ð

.md miebc rici rcinc ,ediilr jnqinléèá éøãé÷ øáå éàúáéù øá àðéãåáàå æéîøåä
àðåà íé÷ðå.md mieb ipiic zeny mlek Ðäãéãá âåìôéì.ediiteb ze`kxra Ðúåîù ìáà

ïé÷äáåî ïðéàùkxr `la zeheicda eyrpy xkn ly zexhy ix`yk eyrp Ðedpdc ,ze`

inzge ediiytp irexe`` ictw `lc ,iliqt i`ce

"heicda eyrp" i`d jigxk lre .`xwiyÐ

mzdc ,di`xl micnerd ,xn`w zexhy x`y`

hba eli`c .ze`kxrl heicd oia ibeltl `ki`

dy`Ð.oiey ze`kxre heicd zezixk oiprl

`l` lqtil dy` ihib exkfed `l :xn`w ikde

zexhy x`yk eyrpc ,oiwdaen oi`y zenya

.heicda miyrpdàôéñ àîéà úéòáéàå`l" Ð

.ipzwc "exkfedïåîî éèéâì ïàúàopaxe Ð

oenn ly zexhyd lk :i`w `yix`e ,dil ixn`w

ixhy oebk ,oixiyk mieb ly ze`kxra oilerd

,dil epw ifefc :lirl `nrh ziyixtcke xkn

ifef aidic `l i`e ,`nlra `zecdql `xhye

ediinwÐazkinl ediiytp irxn eed `l

eyrpy onfa `l` lqtil exkfed `le .`xhy

.ediiytp irexe`` ictw `lc ,heicdaéáø øîà
íéîëçì ïåòîùel` s`c ,eixacl jnq Ð

.mixykíéîëçå àáé÷ò éáø å÷ìçð àìody Ð

.epiptl didy xec'åë íéìåòä úåøèù ìòody Ð

ueg" .micar ixexgye miyp ihib elit`e ,oixyk

iaxc dizlinc `yixa opiqxb `l "miyp ihibn

ediizlinc `tiqa `l` ,`ztqeza oerny

`l` ewlgp `l :opiqxb ikde .dl qxb opaxc

xiykn `aiwr iaxy ,heicda eyrpy onfa

ixexgye miyp ihibn ueg milqet minkge

iniiwc xkn ixhy ,heicda eyrpy oeikc .micar

opiknq mieb icdqc odilre di`xlÐ,leqt

miyp ihib la` .mezg `xwy :xni`cÐe`l

zenyae ,dxiqn icr` `l` ,opiknq mdilr

.ixiinw oiwdaenøîåà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø
åìà óà.miyp ihib Ðïéàù íå÷îá íéøùë

ïéîúåç ìàøùémiyp ihib el` s` ,xnelk Ð

mixyk od izni` ,oixiykn mz`yÐmewna

oigipn miebd oi`y xira ,oinzeg l`xyi oi`y

oinzeg l`xyi oi`y oeikc .mezgl l`xyi z`

xird dze`aÐoi`e ,mieb mdy oircei lkd

dil xqne ,mdilr oikneqmicra dildip

.l`xyiïéîúåç ìàøùéù íå÷îá ìáàlr s` Ð

od miebc oiwdaen elld zenydy itÐ,oileqt

ipda zxykn i`cÐzenya ixeyk`l iz`

.oiwdaen oi`yïéîúåç ìàøùé ïéàù íå÷î øåæâìeh` oiwdaen zeny xfbc ikid ik Ð

.oiwdaen oi`y zenyéøåùëàì øáñ.zexhy x`y Ðéàîøàã àéôåðéëáopi`y Ð

.ze`kxräàñøô àøèù.eilr zeheicd miiqxt enzge ,iqxt oeyla ede`yry Ðàäå
éòãé àì.mdipta exqny micrd Ðéø÷éîìxg`l icdqn ikide ,edip i`n irci `le Ð

?`zlinc dlr onfééæì ìåëé åðéàùó,eceair zrya mivtra owezn slwd `diy Ð

.xkip `edy iptn ,eilr azeke xfege wgn da dyer mc` oi` aeye ,xegy eze` miyery

gipne ,eazk wegnl leki mc`e ,y"lb oixewy oivtra micaern mpi` miiqxt itlwe

.daxd oenn dlrnl azeke ,micrd znizgäðåøçà äèéùá øèù ìù åðéðòîopixn`ck Ð

.lirl yxetne aezkc dn lk` ipelt on `pipwe :(a,`qw `xza `aa) "heyt hb"aøãäîãá
.dpexg` dhiya xfgeny Ðàì÷ äéì úéìinizgc icdqc l`xyi oinzeg oi`y itl Ð

`prci ded `l :dil xn`c ,cqtp gweld oi` jkitle `lwl iwtn oepi` `xhy`

l`xyi dilr inizg i`c :opixn` (a,hi oihib) ipy wxtae .jl carzyncÐsixh

.icarynn
íéãò
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ïéîøåäla` .cye ohy my `ed oinxedc ,ikd l`xyi iwqn `lc ,mz epiax qixb o"epa

jcic `bltn :(`,hl oixcdpq) "zepenn ipic cg`" wxta ,gayl `ed o"iifa finxed

,o"iifa ediiexz qixb i"yxe .o"epa ipyde o"iifa oey`xd ,oinxedc - zgzle ,finxedc - lirle

z`n og :mz epiax yxtn (`,g `xza `aa) finxed `xti`e .finxed`c qixb ipyay `l`

"diihnp oeixt`" enk ,og oeyl "`xti`"c ,mewnd

yxitc i"yxk `le .(mye `,hiw `rivn `aa) 'ek

.dl eid micy ly iteic (a,k) dcpc ipy wxta

àðééãåáàmy "ea`"c ,cg` my lkd -

"milretd z` xkeyd"a ,l`xyi

.`ipex ia `pzik ciwt` ea` :(a,bv `rivn `aa)

éàúáù`ed l`xyi my izayc .opiqxb -

gex `ed i`zay la` ,zenewn dnka

.(a,fw oileg) "xyad lk" wxta xn`ck ,drx

éàèáxn`ck ,l`xyi my ihac ,opiqxb -

`l digex zenxa iha :(a,r) oiyeciwa

wifgn dide ,car didy .`zexigc `hib liaw

.l`xyik envr

âåìôì,daxc` :xn`z m`e - dcica ipzile

elqt dnl :oizipznc `teb dil iywiz

?oiwdaen zenye dxiqn icr `ki`c oeik ,heicda

x`y eh` miyp ihib heicda opixfbc :xnel yie

`nlc ,dxiqn icra s` heicda ilqtc ,zexhy

s` .ze`kxra enk dxiqn icr `la xiykdl iz`

zexhy x`y ilqtc opax elit` jenqac ab lr

kn ,dxiqn icra heicda`le ,miyp ihiba oixiy

leki did `l mewn lkn - zexhy eh` opixfb

`pz `nlic ,dfn `iyew zeyrl `xnbd

.xfb oizipznc

äùòð:yexit - mileqte heicda eyrpy ink

iliqtc ,heicda eyrpy zexhy x`ya

`ai `ly ,dxiqn icre oiwdaen zenya elit`

efg i`c .ze`kxra enk ,dxiqn icr `la xiykdl

`ai - dxiqn icra elit` heicda xykd mey

,heicdl ze`kxr oia welig oi`c xnele zerhl

.dxiqn icr `la mewn lka xykeàìewlgp

:yexit .'ek zexhyd lk lr minkge `aiwr iax

it lr s` ,ze`kxra milerd zexhyd lk

ik i`de ,dipic ik i`d ,mixyk - mieb odinzegy

miyp ihib ,oipr lka - zexhy x`y ;dipic

.oiwdaen zenye dxiqn icra - micar ixexgye

:yexit .heicda eyrpy onfa `l` ewlgp `l

`aiwr iaxc .dxiqn icrae oiwdaen zenya

icr `la s` xiykdl `aiy xfb `le ,xiykn

x`ya oilqet minkge ,ze`kxr eh` dxiqn

- dxiqn icr `la ze`kxra oixiykc zexhy x`yac .miyp ihibn ueg ,opixfbc zexhy

`kil - dxiqn icra `l` ixykzn `l ze`kxra elit` miyp ihib la` ,xfbinl `ki`

oi` miyp ihib s` ,xnelk .'ek oixiyk el` s` :xne` l`ilnb oa oerny oax .icin xfbinl

`ai `lc ,mezgl l`xyi oigipn oi`y :yexit .oinzeg l`xyi oi`y mewna `l` oixiyk

mewnac oeik :yexit !xefbil inp oinzeg l`xyi oi`y mewn :jixte .l`xyi ody xnel zerhl

l`xyi oi`y mewn ok m` ,oiwdaen oi`y zeny eh` oiwdaen zeny zxfb oinzeg l`xyiy

mewn lkn - dxifbl dxifb oirk iedc it lr s` .oinzegy mewn eh` xefbil inp - oinzeg

wgvi epiaxl d`xp ok .yginl ol ded inp `dl - i`d ilek opiyiigc oeik ,dywnl xazqin

.ef dhiy yxtl

ïáødxiqn icr :xn`c ,xfrl` iaxk xaqc `kd rnyn - 'ek xne` l`ilnb oa oerny

`ad" iab (a,hqw `xza `aa) "heyt hb" wxtac :mixt` epiax axd dywde .izxk

`wecc :wgvi epiax xne`e !izxk dnizg icrc dil `xiaqc rnyn "dwfgae xhya oecil

.(a,et oihib) `xza wxtc i`xen` jpdk ,zexhy x`ya `le ,xfrl` iaxk xaq oihiba

àäå`lc (a,ak oihib) ipy wxta xn`c ,jixt xfrl` iaxl - siifl leki epi`y azk opira

.zexhy x`ya `le ,`wec oihiba `l` siicfdl lekiy xac xfrl` iax xiykd

ïöéôàãádnka gkenck ,edleka leqt `xztice ?zefefne oilitz dxez xtqe (zexhy) ovit` `lc eply mitlwa oiazek ep` j`ide :xn`z m`e .siicfdl leki `vit` `lac rnyn -

,ovit`c - `d :xn`w ,dxez xtq iab (a,`l zegpn) "dax unewd"ac cere .siicfdl oileki oi` eply mitlw `dc ,mdly mivtr ceairk eply ciq ceairc :mz epiax xne`e .izkec

.eply ceairk epiide ,ovit` `lca dxez xtq oiazeky ixd ,ovit` `lc - `d
micr
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áø øîà ?ïé÷äáeî úBîL éîc éëéä .ïé÷äáeî úBîLa§¥§¨¦¥¦¨¥¥§¨¦£©©
,éøãé÷ øáe ,éàúaéL øa ,àðéãeaàå ,æéîøeä ïBâk :àtt©¨§§¦§©¦¨©¦§©©¦§¦

.àðeà íé÷ðå ,éèàáe¯íé÷äáeî ïéàL úBîL ìáà ¨¦§¨¦¨£¨¥¤¥§¨¦
éàî¯àlà eøkæeä àì :àôéñ éðúcà ,éëä éà ?àì ©¨¦¨¦©§¨¥¥¨Ÿ§§¤¨

äna :dãéãa éðúéìå âBìôì ,èBéãäa eNòpL ïîæa¦§©¤©£§¤§¦§§¦§¥§¦¨©¤
íéøeîà íéøác¯ïéàL úBîL ìáà ,ïé÷äáeî úBîLa §¨¦£¦§¥§¨¦£¨¥¤¥

ïé÷äáeî¯íéøeîà íéøác äna :øîà÷ éîð éëä !àì §¨¦Ÿ¨¦©¦¨¨©©¤§¨¦£¦
¯ïé÷äáeî ïéàL úBîLa ìáà ,ïé÷äáeî úBîLa¯ §¥§¨¦£¨§¥¤¥§¨¦

:àîéà úéòaéàå .ïéìeñôe ,èBéãäa eNòpL éîk äNòð©£¤§¦¤©£§¤§§¦§¦¨¥¥¨
éhéb eøkæeä àì :øîà÷ éëäå ,ïBîî éhéâì ïàúà àôéñ¥¨£¨§¦¥¨§¨¦¨¨©Ÿ§§¦¥

íéìeñôc ïBîî¯:àéðz .èBéãäa eNòpL ïîæa àlà ¨¦§¦¤¨¦§©¤©£§¤§©§¨
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jxevl qtze mcwy df qteze ,oae`xc aeg lra

`dc ?dpw inp `nize ,iel z` ciqtn oerny

.milral age carl qtez df gily ,inp oizipzn

åðéúðùî øîàú íàåoizipznn opirny `d Ð

.dpwcéîã åëæ øîåàë,qtez x`yk df oi`e Ð

rci `l cardy it lr s`e .ea zekfl gily e`yr lra `l`Ð.eipta `ly mc`l oikf

è÷éìù éî."miiprl agy mewn" epiide ,'ek d`itd z` hwily xiyr ziad lra Ð
àì

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

íéãòiaxl xyke edpip l`xyic opixn` in :yexit - 'ek odizenye hbd lr minezgd

i`cea reci ok m` `l` mieba edl opilz `lc ,xfrl` iaxl dxiqn icra e` ,xi`n

- mieb zenyk odizenyc oeik `nlc e` .oihiba mieb enzgiy `zln igiky `lc ,mieb ody

oerny iaxl elit`e ,xfrl` iaxl dxiqn icra elit` ixykzn `le ,edpip mieb `ny opiyiig

`kde ,oiwdaen zenya `l` xiykn `l `dc -

md mieb i` opiwtqn `dc ,oiwdaen oi`y zeny md

`hiytc ,iwetql `kil oiwdaen zenyae .e`l i`

ez` `nlc opiyiig `l izkec lka `dc ,od miebc

qewel `l` epicil `a `l :xn`we .ediilr jnqinl

`le ,oiwdaen zeny eedc meyn ,epxykde qele

zenya la` ,oerny iaxk ,ediilr jnqinl ez`

.opiyiig - edpip mieb i`ce e`lc ,oiwdaen oi`y

`we .'ek mid zpicnn oi`ad oihibn jixt `we

dvegay l`xyi aexy" ipzwc `dc jzrc `wlq

`wec xiykdl `l - "mieb zenyk odizeny ux`l

zelibxc ,xacl mrh ozep `l` ,iz`w mid zpicna

dvega ixdy ,mieb zenya l`xyi iwqnc `ed

inp l`xyi ux`a jklid ,mieb zenyk oaex ux`l

mieb mezgl zelibx oi`c ,od mieb `ny yegl oi`

.ixyknw ux`l dvegn oi`aa `wec :ipyne .oihiba

.wgvi epiaxl d`xp ok

éèéâá- micar ixexgya `l la` miyp

ecar did ,jnvr rbd :ira inlyexia

dzidy ixd !carl `ed daeg ixd - oivw ly

zil !dl `ed zekf ixd - oigy dken ly ezy`

ezrcn `ly ecar xkend eli` ,`cdk `l` jl

dzrcn `ly dy` yxbnd eli` ?xekn epi` `ny

card xg` ici lr :yexit ?`id zyxebn `ny

xg` ici lr zyxbzn dy`d oi`e ,egxk lr xknp

.dgxk lra

áéúé- dinxi iaxc dinw wgvi axe `ped ax

xikfny `ped ax df oi`c :mz epiax xn`

iaxn daxd lecb did eze`c ,cenlzd lka mzq

,iwcxc edl ixwc :cere ,dinw aizi ded `le ,dinxi

xn`ck ,epnn ohwe `xif iax ly exiag dinxi iaxe

,'ek `xif iaxn dinxi iax dipin ira :(`,bk) dcpa

`le jegib icil `xif iaxl dinxi iax e`iad o`k cr

opixn`ck ,dcedi ax ly ecinlz `xif iaxe .jgb

wqinl irac meyn dcedi axn hinzyin dedc

dcedi ax ly eax didy l`enye .l`xyi ux`l

:(`,d) oiwxit yixa xn`ck ,`ped axl el jixv did

,'ek hb e`iady mipy `ped axn l`eny dipin `ra

axn l`eny dipin `ra :(`,bi) `nw wxt oilegae

.'ek miycwa wqrznl oiipn `pedòîùdpin

elit` :wgvi epiaxl dniz - dpw aeg lral qtezd

,gily `edy meyn epiid - dpw aeg lral qtez i`

card elit` - o`k la` .envr `ed qtz eli`k ,aiig `edy itl ,egxka lra elit` dpewe

xxgzyi `ly ok zrcl xexgy hb ozep did m` ,ea xefgln oec`d z` akrl leki epi` envr

`zydc oeik ?xefgln oec`d z` lawnd akri dnl ok m` .exxgyl aiig epi` ik ,ef dlawa

- `zixg` `zlin lr onwl mz epiax yxity enk ,diytp giip dil carc meyn aiyg i`e ?aeg lral qtez dil aiygc carl oec`d aiig dn :cere !inc "ikf"k e`l "epz" xne`dc jzrc `wlq

i` `nlya :eyexit ikde .melk oec`d el aiig epi` ixdy - mixg`l ag dil aiyg mewn lkne ,diytp giip dil carc meyn aeg zvw aiygc :i"xl d`xpe ?mixg`l ag dil aiyg ikid ok m`

oeekzp `ly it lr s`e .xefgln eakrl lkeiy ,jka aeg lra didiy `ed dvex diytp giip dil carc meync ,xefgl lkei `ly oiprl ,ef dlawa dpw o`k mb m` dniz oi` - dpw aeg lral qtez

.ea xefgl oec`d lkeiy ,diytp giip dil carc `l` ,aeg lra epi`y df oky lk - dpw `l aeg lral qtezd m` la` ,oec`d dvexy enk lawl `ed ezrc - lawnd jkläñôåúlral

`aac `nw wxta yxitc ,i"yx yexitk `lce .'ek digelyl dil xn`c eyg xa xnii iab (a,ct zeaezk) "azekd" wxta gkenck ,gily e`yr elit` - dpw `l mixg`l agy mewna aeg

"xcend oia oi`" wxtae (a,i) `rivn `aac `nw wxta gkenck ,zegily mrhn diikfc ,`ed egely - gily e`yr `l elit`c ,welig oi`c .dpw `nlr ilekl gily e`yrac (`,i sc) `rivn

,`ilz `da `de ,exiag dpw exiagl d`ivn diabnd :xaqw (`,i) `rivn `aac `nw wxtae ,dpw `l - mixg`l agy mewna aeg lral qtezd :opgei iax xn`w `kdc :xn`z m`e .(a,el mixcp)

ebnc d`ivn ip`yc ,aeg lral d`ivn oia wlgn opgei iaxc :xnel yie !mixg`l agy mewna aeg lral qtez ied - `nrh i`n ,dpw `l :ediiexz ixn`c `cqg axe ongp ax :mzd xn`ck

.dixagl inp ikf - diytpl ikfcìë,exiag dpw - exiagl d`ivn diabnd :(`,i) `rivn `aac `nw wxta xn`wc ,ikfk oz dil zil opgei iax `de :xn`z m`e - inc ekf xne`k epz xne`d

`lc (a,bi oihib) xn`c o`nl :xn`z m`e .d`ivna `le ,ikfk oz opixn` eze` dpwn zxg` zrcc `kid `wecc :mz epiax uxize !"il dkf" xn` `le "il dpz" xn`wc - epizpyn xn`z m`e

elit` ipwc ozyly cnrna owzl ekxvedc :xnel yie !ikfk ozc meyn dil wetiz - `nrh `la `zkld iedc oiwxita xn`c ,ozyly cnrn owzl ekxved dn ,oecwta `l` ozyly cnrn oewz

oizipzne :xn`z m`e .egxk lra inp dpwc (`teb ligznd xeaic my) 'd zxfra onwl yxt`y enk ,cwtp ly egxk lra elit` dpwiy e` ,mixg` cia oecwtd gipdy ,cwtpd cia oecwtd oi`

xqenyk `l` ikfk ied `l ozc :mz epiax xne`e ?ikfk ozc meyn 'ipznc `nrh yxtn `l i`n`e ,ozyly cnrna ciaf ax dl iwene ,dzin xg`l epzi - zne "ipeltl dpn epz" (my) onwlc

ab lr s` ,okl mcewn ecia cwteny it lr s` dpwc ozyly cnrn owzl inp ekxvede ,d`ivn iab `rivn `aac `edd `zyd `gipe .ikda ixiinc rnyn `l oizipzne ,cil cin xacd el
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úeøéçì Baø éãé úçzî àöBiL,oikfy itl xexgya card dkf xake ¤¥¦©©§¥©§¥
e .eipta `ly mc`leðì øîàxexgyd ,Bì àeä áBçitl ,äéä íàL ¨©¨¤¦¨¨

ãáòly.äîeøzä ïî BìñBt ,ïäkBì eðøîà,cqtd df oi` ,äî àìäå ¤¤Ÿ¥§¦©§¨¨©§©£Ÿ¨
äöøé íàoec`d,éàMø ,Bñðøôì àlLå Bðeæì àlL`ed oi`y `vnp ¦¦§¤¤Ÿ§§¤Ÿ§©§§©©

.xexgy ici lr ciqtnçøaL ïäk ãáò eléà äîe ,eðì øîàepec`n ¨©¨¨¦¤¤Ÿ¥¤¨©
dìòa ìò äãønL ïäk úLàå,epnid dyxteàläoiicrïéìëBà §¥¤Ÿ¥¤¨§¨©©§¨©Ÿ§¦

äîeøúa,mixg`n mipew e` milawn m`äæåxxgzypy car -Bðéà ¦§¨§¤¥
,ìëBà.exear aeg xexgyd `vnp ¥

,xfrl` iax miiqnìáàhby xi`n iaxl micen ep` dfaáBç äMà £¨¦¨
dì àeääîeøzä ïî dìñt ïkL ,,odk zy` `id m`ïî dãéñôîe ¨¤¥§¨¨¦©§¨©§¦¨¦
úBðBænäxne`d okle .l`xyi zy`a s` dfe ,dlra dl ozepy ©§

,dl epzpy mcew gilyd dl dkf `ly ,'izy`l df hb oz' exagl
.ea xefgl lrad lekie

:`ziixad ixac z` zxxan `xnbddéì eøîà÷ éàîiaxl minkg ©¨¨§¥
xi`neäì øcäî à÷ éàîe,`xnbd zx`an .mdl aiyd dne -éëä ©¨©§©§¨¦

eäì øîà÷ok` ,xi`n iax mdl xn` jk -úBðBænä ìò éðezáLä ¨¨©§¥©§¦©©§
,epefl aiiegn oec`d oi`y oeik ,exexgya mciqtn card oi`y

la`äîeøzä ìò éðeáéLz äîi`yx ,odk car `edy ceray - ©§¦¦©©§¨
oi` okle .ef zekf ca`n xexgyd ici lre ,dnexz lek`l `ed
oi`y xg`n ,eipta `ly xexgyd z` exear zekfl leki gilyd

.zekf efeøîéz éëåaeg xexgyd oi`y exn`ze ipeaiyz m` - §¦¥§
c meyn exearéòa éà,oec`d dvex m` -øæàhéb déì ÷éwxef - ¦¨¥¨¦¥¦¨

exxgyne egxk lra hb carldéì ìéñôeoi`y `vnpe ,dnexzn ¨¦¥
epec` leki gilyd ziikf `la mb ixdy ,daeg el mxeb gilyd

card dvxi m` ixdy ,daeyz ef oi` ,dnexzn eciqtdldéì ÷éáL̈¦¥
àîìòì ìéæàå ÷éøòåokid dnexz lk`ie ,gxaie epec` z` aefri - §¨¦§¨¦§¨§¨
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xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc oihib(ycew zay meil)

,`ziixaa xi`n iax xn`y edfeäîeoicdçøaL ïäk ãáò eléà ¨¦¤¤Ÿ¥¤¨©
,exxgyl leki epi`e epec`ndìòa ìò äãønL ïäk úLàådgxae §¥¤Ÿ¥¤¨§¨©©§¨

,dyxbl leki epi`e ,epnn,äîeøúa íéìëBà àlääæåcar - ©Ÿ§¦¦§¨§¤
,xxgzynyìëBà Bðéàel dkefy ici lry `vnpe .dnexza ¥¥

zlik` zekf ca`n `ed ixd eipta `ly xexgyd z` gilyd
`ly mc`l oiag oi`e ,daeg `l` eliaya zekf ef oi`e ,dnexz

.eipta
ixde :minkg zhiy z` zxxan `xnbdeäì øîà÷ øétLdti - ©¦¨¨©§

zlik` ciqtn `ed xexgyd ici lry ,xi`n iax mdl aiyd
.dnexzïéúéðúîa déì éøcäî à÷c eðééä ,àáø øîàeaiydy edf - ¨©¨¨©§§¨©§§¥¥§©§¦¦

dnexza lke` odk cary ,dpyna minkg elBðéð÷ àeäL éðtîly ¦§¥¤¦§¨
,exear daeg xexgyd oi` okly xnel mzpeeke ,odkd oec`d

meynéòa éàcs` ,dnexz zlik`n elqetl oec`d dvxi m` - §¦¨¥
,exxgyl leki epi`e gxaykìàøNiî éæeæ äòaøà ìé÷Lgwi - ¨¦©§¨¨¥¦¦§¨¥

epiipw didi `l aeye ,card z` el xeknie mifef drax` l`xyin
,odk lydéúéàc àëéä ìk déì ìéñôednexz zlik`n elqete - ¨¦¥¨¥¨§¥¥

xzen epi` l`xyi ly car ixdy ,`vnp `edy mewn lka
xhya zekfl gilyd leki jkl .ezgixa el lirez `le ,dnexza

.daeg ef oi`e xexgyd
,`xnbd dywnøéàî éaøìezaygp xexgyd xhy ziikfy xaeqd §©¦¥¦

,card xear daegkçðéza xacd oaen -ãáòlyïäkelqet ixdy ¦©¤¤Ÿ¥
iabl j` ,dnexz zlik`nãáòlyøîéîì àkéà éàî ,ìàøNé- ¤¤¦§¨¥©¦¨§¥©

.exear daeg xexgydy xaeq `ed recnáø øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©
éðtî ,÷çöéî BãéñônL`yil,úéðòðk äçôLekted xexgydy ¦§¨¦§¥¤©§¦¦¦§¨§©£¦

.ziprpk dgtya xeq`e xenb l`xyil
,`xnbd dywnäaøcàexexgy ici lra Bøézî àeä éøäoi`eyip ©§©¨£¥©¦§

mr,ïéøBç úá,`xnbd zvxzn .ziprpk dgtyn sicr dfeàcáò ©¦©§¨
déì àçéð àøé÷ôäalkeiy icka ,ezecara x`ydl sicrn card - §¤§¥¨¦¨¥

dgtye ,zexwtda bdpzdldéì àìéæe ,eipira zlflefn -àçéëL ¦¨¥§¦¨
déìe ,eil` dievne -déì äöéøtdn .zevixta enr zbdpzne - ¥§¦¨¥

aygp okle ,jk bdpzdl leki epi` l`xyi za mr ok oi`y
eipta `ly mc`l oiag oi`e ,exear aeg xexgyd:

äðùî
xexgy xhy e` ezy`l hb ozil deivy ina zwqer epizpyn
xyt` m`d ,eieeiv z` eniiwy mcew zne ,exagl dpzn e` ecarl

:zny xg`l eixac miiwl
eðz ,øîBàäèbäæ,ézLàìepz xne`d okeøèLøeøçLäæ,écáòì ¨¥§¥¤§¦§¦§©¦§¤§©§¦

úîe,card cil xexgyd e` dy`d cil hbd ribdy mcew glynd ¥
àìeðzéxexgyd e` hbd z`øçàì,äúéîe` hbd oi`y meyn Ÿ¦§§©©¦¨

dlha zny xg`le ,mcil ribdy mcew xxgyn e` yxbn xhyd
.xxgyl e` yxbl cer leki epi`e ezelra

xne`d la`eðzdpznaäðîLéàì,éðBìtúîe,epzpy mcew ozepd §¨¤§¦§¦¥
eðzédpnd z`øçàì,äúéîiiga mc`d eze` ea dkfy meyn ¦§§©©¦¨

:ozepd

àøîâ
zne ipelt yi`l dpn epz xn` m`y dpynd ly `tiqa epipy
ote` dfi`a zyxtn `xnbd .dzin xg`l dpnd epzi ,ozepd

:xaecn
øîàáø÷çöéøaìàeîLøaàzøîdéîMî,áøcàeäådxn`y dn - ¨©©¦§¨©§¥©©§¨¦§¥§©§

ote`a `weec xaecn ,dzin xg`l s` dpnd z` epziy dpynd
Lzzl deivy zerndïéøeáöïéçðeîeïø÷aúéåæwna miqpekn -me ¤§¦¨¦§¤¤¨¦

.ipeltl mpzil deive ,mieqn
,ax ixac z` zxxan `xnbdéàîaïðé÷ñòzxacn ote` dfi`a - §©©§¦¨

,epizpynàîéìéàxaecny xn`p m` -amc`àéøazzl deivy ¦¥¨§¨¦
ok m` ,ipeltl zernékïéøeáöéàîéåäzerndy jka dn - ¦§¦©¨¥

,zerna lawnd dkef ji` ,zexeavàäàìCLîm`pw `l ixde - ¨Ÿ¨©
.epnn mzepwl leki epi` ozepd zny xg`le ,ozepd iiga dkiyna

àlàåepizpyn z` cinrpáéëLaòøîezhn lr akeyd yi`a - §¤¨¦§¦§©
dyw ok m` ,zenl dhepe ileg zngnéàîàéøéàcinrd recn - ©¦§¨
zernd eidyk `weec epizpyn z` ax,ïéøeáöixdeékïéàïéøeáö §¦¦¥§¦

énð,zerna lawnd dkf mixeav mpi` xy`k mb -àäcàîéé÷ïì ©¦§¨©§¨¨
`id zlaewn dkld ixdy -éøáãcáéëLíéáeúëk òøîïéøeñîëe §¦§¥§¦§©¦§¦¦§¦

eîcxak eli`ke ,xhya miaezkd mixacl mieye minec md ixd - ¨
lawnl exqnpdpyna xaecn m`e ,oipw dyrp `ly s` ,mda dkfe

zerna ipelt eze` dkf ixd ,ipeltl dpn epz xn`y rxn aikya
`weec epizpyn z` ax cinrd recne ,mixeav mpi` m` s`

.oixeava
,`xnbd zvxznøîàáø,ãéáæíìBòìzxaecn epizpynàéøáa ¨©©§¦§¨§¨¦

epi` oixeava s` ok m`y epiywdy dne ,ipeltl dpn zzl deivy
`xwpd oipwl dpynd zpeeky xnel yi ,oipw ziiyr `la dpew

,'ozyly cnrn'áøãëåàðeäøîà,áøøîàcáøàðeäøîà,áøm` §¦§©¨¨©©§¨©©¨¨©©
,cwtpl ciwtn xn`äðîéìEãéadpn jzeyxa il yi ixd - ¨¤¦§¨§

`l` il epaiyz l` ,jlv` izcwtdyeäðzBì,éðBìôìel xn`e §¥¦§¦
z`fãîòîaìLïzLcwtpd ciwtnd ,eicgi ozyly ecnry - §©£¨§¨§¨

,lawndeäð÷epizpyn s`e .ef dxin` ici lr dpnd z` lawnd ¨¨
ozyly cnrna el xn`e xg` lv` cwten dpnd didy zxaecn
cinrdy dne .ozepd iiga dpnd z` dpwy `vnpe ,ipeltl epzil
xnel ezpeeky ciaf ax xaq ,`weec oixeava dpynd z` ax
leki ,xg` cia micwteny ,oira zern ozepl yi m` `weecy
cnrna el xn`e mc`l zern deld m` la` ,df oipwa mzepwdl
`id efe ,d`eeldd inc z` lawnd dpw `l ,ipeltl mpziy ozyly
d`eelda `le ,dpw migpene oixeav zernd m` `weecy ezpeek

.oira dzr zernd oi`y
:oixeava `weec dpynd z` cinrdy ax ixac ayiil sqep ote`

áøàtt,øîàíìBòìzxacn epizpynáéëLa,òøîdn lre ©¨¨¨©§¨¦§¦§©
,aiydl yi ,oixeava `weec ax cinrd recn epiywdyCãéàëeáøc §¦¨§©

,sqep oica ax ly ezhiyk -øîàc,áøáéëLòøîøîàLeiyxeil §¨©©§¦§©¤¨©
eðzäðîéðBìôì,éñëpîxn`e yxit m` ,zneäðî','äædpn epiidc §¨¤¦§¦¦§¨©¨¤¤

,miieqn,ïéðúBðepz' xn` m` j`'äðî,íúñdpn lr dxed `le §¦¨¤§¨
,miieqnïéà.ïéðúBðc meyn ,mrhdeïðéLééçànLäðîøeá÷øîà÷- ¥§¦©§¦¨¤¨¨¤¨¨¨©

,edepziy zeevl oeekzp df lre rwxwa onhen dpn el yi `ny
dnn el zzl miaiig miyxeid oi` ok lre ,eziaay dnn `le
oixeav zerndyk `weec dpynd z` ax cinrd jkitle .ziaay

.'ipeltl dpn epz' xne` `ed mdilre
,`xnbd zniiqnàúëìäå-äøeá÷ìàìïðéLééçepick dkld oi` - §¦§§¨¦§¨Ÿ©§¦¨

rxn aikyd zpeek dzid `ny miyyeg ep` oi`e ,ax ly ipyd
el ozil miyxeid miaiig mzq dpn xikfd m` s`e ,xeaw dpnl

.dpn
mipey miyexit ciaf axe `tt ax eyxit recn zxxan `xnbd

:ax ixacláøàttéàîàîòèy mrhd edn -àìøîàáøkãéáæ ©¨¨©©§¨Ÿ¨©§©§¦
.'ozyly cnrn'a dpwdy `ixaa zxaecn epizpyny
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jtdy in` cenr bi sc ± ipy wxtxifp
ìëåà åðéà äæå.lke` epi` xxgeyn Ðåðéð÷ àåäù éðôîgxay odk car i`n `nrh Ð

dnexza lke`Ðecar gxaiyk ,odk `edd ira i` ,jkld .odkc epipw `edy iptnÐ

,epipw epi` aeye ,dizi`c `kid lk dildip dil ipwne ,l`xyin ifef drax` liwy

.liqtineäéì àìéæ.eze`z lkl da lflfl eipira `id dllef Ðäéì äöéøôåzbdpzn Ð

.zevixta enräðùîäæ èâ åðú øîåàä
éúùàì."oz" opiqxb `le ,oizipzna opiqxb Ð

ewlgp `l jkitl ,eiiga gily cil mxqn `ly

el dkf dpey`x dryny xnel ,xaca minkg

.xxgeyn zeidl carl gilydøçàì åðúé àì
äúéîihn ike ,dicil ihnc cr ied `l `hibc Ð

dicilÐdil drwte ,xxgyn dil zin `d

.dizeyxàøîâíéøåáöù àåäå"dpn" Ð

oizipzn ipzwcÐzernd oigpene oixeava

.ipeltl epz df dpn :xn`e ,opiwqràéøááÐ

oilhlhna `ixa zepznÐcr ea xefgl leki

`ail` ,dia xcdinl ivn inp eyxeie ,jeyniy

.znd ixac miiwl devn dil zilc o`ncãîòîá
äð÷ ïúùìùoixeave .`nrh yxtn onwle Ð

dpw ax xn` `l :ciaf ax xaqc ,opiraÐ`l`

.dizi`c `kid lk dil ipwc ,oecwtaäðî àîù
øåá÷.dil adic `ed `edde ,rwxwa el yi Ð
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äîå- odk zy` xikfn jkl - 'ek dlra lr dcxny odk zy`e gxay odk car eli`

inp miiqnc `de .cara inp il ece` - aeg `edy dy`a il micen mz`y enk ,xnelk

."el epxn`" xn`w `lcn ,xi`n iax ixacn lkd - "dl `ed aeg dy`a la`"

àãáò,`xiwtda dil `gip `lc ,l`xyi ohw car :xn`z m`e - dil `gip `xiwtda

`lc meyn (`,`i) zeaezkc `nw wxta 'ixn`ck

yie ?xninl `ki` i`n ,`xeqi`c `nrh mirh

m`e .l`xyi ohw cara xi`n iax dcenc :xnel

i`ce ol `niiw `de" mzd xn`wc `de :xn`z

opax `de ?olpn ,"dil `gip `xiwtda `carc

`gip `xiwtda" edl zile ,xi`n iax` ibilt

,`xiwtda dil `gipc opax ecenc :xnel yie !"dil

careyn `edy itl ,edl zil car iab `kd `l`

ly zekf el `ed lecbe ,eilr mixg` zeyxe

zeyx oi`y xb la` .`xiwtd lyn xexgiy

.`l - eilr mixg`øîåàäi` - hb epz

xi`n iaxk oizipzn `iz` - "df hb oz" opiqxb

exqen epi`y oebke ,opaxk elit` ,inp i` .`wec

`l `ede ,epzil devne el ed`xn `l` ,cil cin

elit`e ,xzl`l elhp ,inp i` .dzin xg` cr elhp

ikfk oz opixn` `lc xn`pe ,card dkf `l ikd

i`na opirny`e .cil cin gilyl xqenyk `l`

ozpil ie`xe ,oira hbdy ab lr s`c - "df" hwpc

- miign jk lk lgzede ,gily edyery drya

hb oi`c ,dzin xg`l xacd exnbi `l ikd elit`

opiqxb `lc :mz epiax xne` la` .dzin xg`l

oizipzna "df" `pz `l jgxk lrc ,"df" llk

,`ixaa oizipznc `xnba wiiccn .yecig meyl

"epz" `ixi` i`n rxn aikya i`c"eazk" elit`

- yecig mey opireny`l "df" `pz i`e ,inp

xninl dil ded `l rxn aikya ixiin elit`

aikya i` :wiic ikdc xnel d`xp oi`e ."eazk"

epze izy`l hb eazk :ipzinl dil ded - rxn

epz" zepWl jixvc oeik `dc .icarl df xexgy¦§

.oeyla jix`dle ,"izy`l hb eazk" zepyl `pzl el oi` - "df xexgyàì(`,ar oihib) "efg`y in" wxta opz `icdac ab lr s` .dzin xg`l hb oi`c ol rnyn `we - dzin xg`l epzi

`l - gilyd eiiga yxbnd dpiny ab lr s`c (opireny` inp dy` hba elit`e ,card ea dkf `l - edeazky xg` mby ,xexgy hba) opireny`l jixhvi` `kd - dzin xg`l hb oi`c

ipzc ipyil inp opireny`e .dzin xg` hb ied - miign dy`d cil hbd `ay ab lr s`c opireny` mzde .dzin xg`l hb aiyg `l` ,miiw envr `ed eli`k ,ezen xg` ezenk zeidl aiyg

.dzin xg` rnyn ide miign rnyn id ,mzdåðú,ozyly cnrna ixii` inp `yix diciclc xnel jixv oi` - ozyly cnrnae `ixaa dl iwenc o`nl - dzin xg`l epzi zne ipeltl dpn

ewlgiy d`xp oi`c .oenna `l` xhya ozyly cnrn oewz `lc opirny`e ,jka dvex dy`dy ixii`e ,ozyly cnrn jiiy `l oenna elit` - oira epi` m`c ,oira xak hbdy ixiine

cnrn jiiy `lc ,`ixaa dl iwenc o`nl elit` ,epze eazka edlekl `yix ixiine ,ibilt `wec `tiqa `l` .epze eazka xne ozyly cnrna dl iwen xnc ,oizipznc `yixa mi`xen`d

`ed dpnde ,ozil devnyk mlera epi` xhydy ,lke lkn `tiqc `inec `yix ied `l rxn aikya dl iwenc o`nl inp ikdc ,yegl oi` - `tiqc `inec `yix ied `lc ab lr s`e .ozyly

edpiey`l ira `l mewn lkn la` ,`xab cga edlek inwe`l ol zi`c meyn epiid - `yixc `inec `tiq iedlc ira `nl` ,`ixaa ixii` `tiqc `yixn gken `xnbac ab lr s` .mlera xak

.ixnblàäåoihib) ol `niiw `d ?jixt i`n :dniz - jyn `libilt minkgc oeik :xnel yie !znd ixac miiwl devn meyn ,`ixaa oizipzn iwel ok m` .znd ixac miiwl devn :(`,eh

d`cigik oizipzn l`eny iwen `lc (`,l my) "hbd lk" wxta ogky`ck .d`cigik oizipzn inwe`l ira `l - xi`n iaxk ol `niiwc ab lr s` ,znd ixac miiwl devn edl zile xi`n iax`

m`c - znd ixac miiwl devnc meyn oizipzn inwe`l ivn `lc :xnel yi cere .dizeek l`eny xaq (`,ai) `rivn `aac `nw wxtac ab lr s` ,dkefk dkef epi`y eyr :xn`c ,iqei iaxk

meyn `nwelc ,iywiz diteb axle :xn`z m`e .yxit `lcn ,xeaw dpnl opiyiig `l `ixaac ,delna elit` jiiy 'ek miiwl devn `xnbd xaqc !inp oixeav oi` elit` ?oixeav `ixi` i`n ok

epiax yxtn cere .iqei iaxk inp (a,hq zeaezk) "dy`d z`ivn" wxta l`eny wiqtck ,iqei iaxk `l` xi`n iaxk dl xaq `l axc :xnel yie !oixeav oi` elit` znd ixac miiwl devnc

jkl ylyed `ly rnyn oizipznae. (my) "ipal lwy epz"e ,(my) ezal zern yilyndc `inec ,yily cia jkl dlgzn ylyedy xaca `l` - znd ixac miiwl devn opixn` `lc :mz

`la xity rnyn - "ipeltl dpn jled"c ."df" `pz `lc ab lr s`e ,znd ixac miiwl devn dlr 'ixn`c ,onwlc "ipeltl dpn jled"l inc `le ."ipeltl df dpn epz" ipzw `lcn ,dlgzn

xqixza znd ixac miiwl devnc `nrh dia ipdn ied `lc ,`xeib xeqi` iab (`,hnw `xza `aa) "zny in" wxta rnyn oke ."ipeltl dpn epz"an xzei ,jiledl dry dze`a el xqeny "df"

.jkl yily zeidl utg did `l `axe ,dvxzn yilydyk `l` znd ixac miiwl devn opixn` `l `nyc :wegcl yie .ixn axl mzzl dlgzn ecwted `ly itl - `axl ciwtdy ifef itl`

wqte ,dyexia dizilc ,xb la` .oiyxei egknc ,oennd eze`n egk wqt `le li`ed ,eixac miiwl devn - dyexia dizi`c lkc .znd ixac miiwl devn opixn` `l xbac :mz epiax xne` cere

.'ek rxn aiky zpzna dizi` - dyexia dizi`c lkc mzd opixn` `peeb i`d ike .eixac miiwl devn oi` - epennn egkúéà- iqkpn ipeltl dpn epz xn`y rxn aiky :iqxbc mixtq

oeik ,xeaw dpnl opiyiig `le .mzq dpn xn` elit` oipzep - "iqkpn" xn`ykc :eyexit ikdc wgvi epiax yxtne .xn`w xeaw dpn `nlc ,oipzep oi` - mzq dpn ,oipzep - df dpn ,oipzep

oi` mzq dpna jkle .icia el yiy oecwt ipeltl dpn epz :xne`e dceny `l` ,elyn el zzl devn epi`yk - oipzep "df dpn" :ipzwc `de .mewn lkn epziy dvex - elyn el zzl devny

,dpzna inwel ?oecwta ax iwe` i`n`e :xn`z m`e .xeaw dpnl opiyiig oixeav `lac ,oixeav opira ikdle ,oecwta ixii` oizipzne .ipelt ly `edy dceny xn`w xeaw dpn `nlc - oipzep

`ly `ny opiyiig `lc opireny` oecwta la` .enc oixeqnke oiaezkk rxn aiky ixacc (`,`pw) `xza `aaa opirny` xak `dc :xnel yie !oixeav oi`a elit`e ,"epz" oeyl rnynck

:`niz ike !`peeb i`dka inwe`l ivn inp `ixaa ?rxn aikya dl iwen i`n` ,ok m`c :df lr wgvi epiaxl dyw ok` .`id dxenb d`ced - "epz" xne`y oeikc ,ok xne` eipa z` riaydl

!oixeav oi`a elit`e `ixaa `nwel ok m` ,el epzi dfi`n citwn epi` - yxit `lcn ,`ixaa la` ,eilg cxehn xeaw dpn yxtl leki did `ly itl ,rxn aikya `l` xeaw dpnl opiyiig `lc

.oipzep oi` - mzq dpn ,oipzep - df dpn ,iqkpn :opiqxb `l` .xeaw dpnl opiyiig dpzna elit` `l` ,oipzep iqkpn :opiqxb `lc d`xp okl
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הדרך לפתרון הבעיות, יתייעץ עם הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים הרח"ש שי' ברוק, ומובן שיכול 

לומר לו שעושה זה ע"פ הצעתי.

והנה בכלל נראה ממכתבו, שלדעתו נמצא הוא במיצר )וכן אמר לי איזו פעמים בשהותו כאן(, 

ומוסג"פ העתק מכתבי שכתבתי לכמה מאנ"ש שגם אליו מופנה הוא, ובו ימצא מענה וגם מרגוע.

המצפה לבשו"ט בכל האמור.

המשך מעמוד ריג
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äîå- odk zy` xikfn jkl - 'ek dlra lr dcxny odk zy`e gxay odk car eli`

inp miiqnc `de .cara inp il ece` - aeg `edy dy`a il micen mz`y enk ,xnelk

."el epxn`" xn`w `lcn ,xi`n iax ixacn lkd - "dl `ed aeg dy`a la`"

àãáò,`xiwtda dil `gip `lc ,l`xyi ohw car :xn`z m`e - dil `gip `xiwtda

`lc meyn (`,`i) zeaezkc `nw wxta 'ixn`ck

yie ?xninl `ki` i`n ,`xeqi`c `nrh mirh

m`e .l`xyi ohw cara xi`n iax dcenc :xnel

i`ce ol `niiw `de" mzd xn`wc `de :xn`z

opax `de ?olpn ,"dil `gip `xiwtda `carc

`gip `xiwtda" edl zile ,xi`n iax` ibilt

,`xiwtda dil `gipc opax ecenc :xnel yie !"dil

careyn `edy itl ,edl zil car iab `kd `l`

ly zekf el `ed lecbe ,eilr mixg` zeyxe

zeyx oi`y xb la` .`xiwtd lyn xexgiy

.`l - eilr mixg`øîåàäi` - hb epz

xi`n iaxk oizipzn `iz` - "df hb oz" opiqxb

exqen epi`y oebke ,opaxk elit` ,inp i` .`wec

`l `ede ,epzil devne el ed`xn `l` ,cil cin

elit`e ,xzl`l elhp ,inp i` .dzin xg` cr elhp

ikfk oz opixn` `lc xn`pe ,card dkf `l ikd

i`na opirny`e .cil cin gilyl xqenyk `l`

ozpil ie`xe ,oira hbdy ab lr s`c - "df" hwpc

- miign jk lk lgzede ,gily edyery drya

hb oi`c ,dzin xg`l xacd exnbi `l ikd elit`

opiqxb `lc :mz epiax xne` la` .dzin xg`l

oizipzna "df" `pz `l jgxk lrc ,"df" llk

,`ixaa oizipznc `xnba wiiccn .yecig meyl

"epz" `ixi` i`n rxn aikya i`c"eazk" elit`

- yecig mey opireny`l "df" `pz i`e ,inp

xninl dil ded `l rxn aikya ixiin elit`

aikya i` :wiic ikdc xnel d`xp oi`e ."eazk"

epze izy`l hb eazk :ipzinl dil ded - rxn

epz" zepWl jixvc oeik `dc .icarl df xexgy¦§

.oeyla jix`dle ,"izy`l hb eazk" zepyl `pzl el oi` - "df xexgyàì(`,ar oihib) "efg`y in" wxta opz `icdac ab lr s` .dzin xg`l hb oi`c ol rnyn `we - dzin xg`l epzi

`l - gilyd eiiga yxbnd dpiny ab lr s`c (opireny` inp dy` hba elit`e ,card ea dkf `l - edeazky xg` mby ,xexgy hba) opireny`l jixhvi` `kd - dzin xg`l hb oi`c

ipzc ipyil inp opireny`e .dzin xg` hb ied - miign dy`d cil hbd `ay ab lr s`c opireny` mzde .dzin xg`l hb aiyg `l` ,miiw envr `ed eli`k ,ezen xg` ezenk zeidl aiyg

.dzin xg` rnyn ide miign rnyn id ,mzdåðú,ozyly cnrna ixii` inp `yix diciclc xnel jixv oi` - ozyly cnrnae `ixaa dl iwenc o`nl - dzin xg`l epzi zne ipeltl dpn

ewlgiy d`xp oi`c .oenna `l` xhya ozyly cnrn oewz `lc opirny`e ,jka dvex dy`dy ixii`e ,ozyly cnrn jiiy `l oenna elit` - oira epi` m`c ,oira xak hbdy ixiine

cnrn jiiy `lc ,`ixaa dl iwenc o`nl elit` ,epze eazka edlekl `yix ixiine ,ibilt `wec `tiqa `l` .epze eazka xne ozyly cnrna dl iwen xnc ,oizipznc `yixa mi`xen`d

`ed dpnde ,ozil devnyk mlera epi` xhydy ,lke lkn `tiqc `inec `yix ied `l rxn aikya dl iwenc o`nl inp ikdc ,yegl oi` - `tiqc `inec `yix ied `lc ab lr s`e .ozyly

edpiey`l ira `l mewn lkn la` ,`xab cga edlek inwe`l ol zi`c meyn epiid - `yixc `inec `tiq iedlc ira `nl` ,`ixaa ixii` `tiqc `yixn gken `xnbac ab lr s` .mlera xak

.ixnblàäåoihib) ol `niiw `d ?jixt i`n :dniz - jyn `libilt minkgc oeik :xnel yie !znd ixac miiwl devn meyn ,`ixaa oizipzn iwel ok m` .znd ixac miiwl devn :(`,eh

d`cigik oizipzn l`eny iwen `lc (`,l my) "hbd lk" wxta ogky`ck .d`cigik oizipzn inwe`l ira `l - xi`n iaxk ol `niiwc ab lr s` ,znd ixac miiwl devn edl zile xi`n iax`

m`c - znd ixac miiwl devnc meyn oizipzn inwe`l ivn `lc :xnel yi cere .dizeek l`eny xaq (`,ai) `rivn `aac `nw wxtac ab lr s` ,dkefk dkef epi`y eyr :xn`c ,iqei iaxk

meyn `nwelc ,iywiz diteb axle :xn`z m`e .yxit `lcn ,xeaw dpnl opiyiig `l `ixaac ,delna elit` jiiy 'ek miiwl devn `xnbd xaqc !inp oixeav oi` elit` ?oixeav `ixi` i`n ok

epiax yxtn cere .iqei iaxk inp (a,hq zeaezk) "dy`d z`ivn" wxta l`eny wiqtck ,iqei iaxk `l` xi`n iaxk dl xaq `l axc :xnel yie !oixeav oi` elit` znd ixac miiwl devnc

jkl ylyed `ly rnyn oizipznae. (my) "ipal lwy epz"e ,(my) ezal zern yilyndc `inec ,yily cia jkl dlgzn ylyedy xaca `l` - znd ixac miiwl devn opixn` `lc :mz

`la xity rnyn - "ipeltl dpn jled"c ."df" `pz `lc ab lr s`e ,znd ixac miiwl devn dlr 'ixn`c ,onwlc "ipeltl dpn jled"l inc `le ."ipeltl df dpn epz" ipzw `lcn ,dlgzn

xqixza znd ixac miiwl devnc `nrh dia ipdn ied `lc ,`xeib xeqi` iab (`,hnw `xza `aa) "zny in" wxta rnyn oke ."ipeltl dpn epz"an xzei ,jiledl dry dze`a el xqeny "df"

.jkl yily zeidl utg did `l `axe ,dvxzn yilydyk `l` znd ixac miiwl devn opixn` `l `nyc :wegcl yie .ixn axl mzzl dlgzn ecwted `ly itl - `axl ciwtdy ifef itl`

wqte ,dyexia dizilc ,xb la` .oiyxei egknc ,oennd eze`n egk wqt `le li`ed ,eixac miiwl devn - dyexia dizi`c lkc .znd ixac miiwl devn opixn` `l xbac :mz epiax xne` cere

.'ek rxn aiky zpzna dizi` - dyexia dizi`c lkc mzd opixn` `peeb i`d ike .eixac miiwl devn oi` - epennn egkúéà- iqkpn ipeltl dpn epz xn`y rxn aiky :iqxbc mixtq

oeik ,xeaw dpnl opiyiig `le .mzq dpn xn` elit` oipzep - "iqkpn" xn`ykc :eyexit ikdc wgvi epiax yxtne .xn`w xeaw dpn `nlc ,oipzep oi` - mzq dpn ,oipzep - df dpn ,oipzep

oi` mzq dpna jkle .icia el yiy oecwt ipeltl dpn epz :xne`e dceny `l` ,elyn el zzl devn epi`yk - oipzep "df dpn" :ipzwc `de .mewn lkn epziy dvex - elyn el zzl devny

,dpzna inwel ?oecwta ax iwe` i`n`e :xn`z m`e .xeaw dpnl opiyiig oixeav `lac ,oixeav opira ikdle ,oecwta ixii` oizipzne .ipelt ly `edy dceny xn`w xeaw dpn `nlc - oipzep

`ly `ny opiyiig `lc opireny` oecwta la` .enc oixeqnke oiaezkk rxn aiky ixacc (`,`pw) `xza `aaa opirny` xak `dc :xnel yie !oixeav oi`a elit`e ,"epz" oeyl rnynck

:`niz ike !`peeb i`dka inwe`l ivn inp `ixaa ?rxn aikya dl iwen i`n` ,ok m`c :df lr wgvi epiaxl dyw ok` .`id dxenb d`ced - "epz" xne`y oeikc ,ok xne` eipa z` riaydl

!oixeav oi`a elit`e `ixaa `nwel ok m` ,el epzi dfi`n citwn epi` - yxit `lcn ,`ixaa la` ,eilg cxehn xeaw dpn yxtl leki did `ly itl ,rxn aikya `l` xeaw dpnl opiyiig `lc

.oipzep oi` - mzq dpn ,oipzep - df dpn ,iqkpn :opiqxb `l` .xeaw dpnl opiyiig dpzna elit` `l` ,oipzep iqkpn :opiqxb `lc d`xp okl
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áéëL éøáãc ïì àîéé÷ àäc ,éîð ïéøeáö ïéà ék ?ïéøeáö àéøéà éàî ,òøî áéëLa àlàå§¤¨¦§¦§©©¦§¨§¦¦¥§¦©¦§¨©§¨¨§¦§¥§¦
,áø øîà àðeä áøãëå ,àéøáa íìBòì :ãéáæ éaø øîà !eîc ïéøeñîëå íéáeúëk òøî§©¦§¦§¦§¦¨¨©©¦§¦§¨§¨¦§¦§©¨¨©©

ìL ãîòîa ,"éðBìôì Bì eäðz ,Eãéa éì äðî" :áø øîà àðeä áø øîàcïzL¯.äð÷ §¨©©¨¨©©¨¤¦§¨§§¥¦§¦§©£©§¨§¨¨¨
Cãéàëe ,òøî áéëLa íìBòì :øîà àtt áøeðz" øîàL òøî áéëL :áø øîàc ,áøc ©©¨£©§¨¦§¦§©§¦¨§©§¨©©§¦§©¤¨©§

"äæ äðî" ;"éñëpî éðBìôì äðî¯íúñ "äðî" ;ïéðúBð¯äðî ànL ïðéLééç ,ïéðúBð ïéà ¨¤¦§¦¦§¨©¨¤¤§¦¨¤§¨¥§¦¨§¦©¤¨¨¤
?ãéáæ áøk øîà àì àîòè éàî àtt áø .ïðéLééç àì äøeá÷ì :àúëìäå .øîà÷ øeá÷̈¨¨©§¦§§¨¦§¨¨¨§¦©©©¨©©£¨¨£©§©§¦
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קצ
jtdy ina cenr bi sc ± ipy wxtoihib

äåìîá àðù àìi` oixeav opira `l jkld .oira dpi`e ,dpzip d`vedlc ab lr s`e Ð

.oizipzn ixiinw ozyly cnrnaúîã àîòè.dzin xg`l hb oi`c ,epzi `lc `ed Ð

ïéðúåð íééçî àä.dia ikelni`l ez jixv `le Ðåðú øîàã àîòèå`de ,xnelk Ð

oipzep miign `d :opiwiiccÐ."izy`l hb epz" ipzwck ,"epz" `xwirn xn`c `nrhàä
åðú øîà àìÐ"eazk" `l`Ð`pz ilz ied `l

,dzin meyn "epzi `l"c `nrh oizipznc

."epz" `nilc cr oipzep oi` inp miign elit`c

"izy`l (df) hb eazk" xne`d :ipzw `lcn

dzin xg`l epzi `l ,zneÐi`c dpin rny

ikd xn`Ði`e .opiadi `l inp miign elit`

`l` "epz" xn` `lc ab lr s` ,rxn aikya

"eazk"Ð.ixefy oerny iaxk ,opiadiàöåéä
øìå÷á.bxdil Ðéúùàì èâ åáúë øîàåick Ð

.mail wwfz `lyåðúéå åáúëé åìà éøäÐ

eytp lr leda `edy jezncÐxnb `l

.dizrc ded "epze eazk" ,edine .dizlinl

ùøôîä.mia Ðàøééùá àöåéäå.xacnl Ðóà
ïëåñîäl`enyc dizlina .rxn aiky Ð

.jcia il deln :opiqxbàîòè éàîdelna Ð

.diipwlc `pira `zil `d ,dpwåì øîåàë äùòð
.delnl del Ðúåòî ïúî úòùá.d`eldc Ð

àðãáòùî.jzngn iz`c o`n lkl `zydn Ð

edpz :dil xn` ik ,jkldipeltlÐi`lbi`

.dil carzy` zern ozn zrync `zlinäð÷ä
.ef deln Ðíéãìåðìxg`l clep lawnd dfy Ð

.d`eld dze`åð÷ àìã éîð éëäoeikc Ð

del dilr liawc `ceary meyn `nrhc

iz`c i`dl icearzyi`l d`eld zrya

`idda mlera did `l edi`e ,`ed dizngn

`zryÐ.ipw `løîàã øéàî éáøì åìéôàå
íìåòì àá àìù øáã äð÷î íãàxken oebk Ð

.izcevn dlrzy dn e` ,lwc zexitéìéî éðä
dpwn ik ÐÐxacl la` ,mlera epyiy mc`l

mlera epi`yÐ.`l
àéääá
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øáñ÷axe ,`tt axle :xn`z m`e - oecwt `py `l deln `py `l ax xn` ik `tt ax

meyn `niz ike ?oixeav oi` elit`e ozyly cnrna oizipzn iwe` `l i`n` diteb

xninl dil ded `nrh i`dn ,ok m` - ozyly cnrna oizipznc `pyil dil rnyn `lc

cnrna axl dil rnyn `l oizipznc ab lr s` :xnel yie !ciaf axk xn` `l `tt axc

ibelti`l `tt ax `z`cn mewn lkn ,ozyly

oipr meyac mrhe gk el yiy rnyn - ciaf ax`

.ozyly cnrn meyn axc `zlin `yxtn `l

éàîîm`e - eazk ipzw `le epz ipzwcn

oi` ikd elit`c opirny` "epz" ipzwc `d :xn`z

biltc iaxk ,xxgyl miyxeid z` oitek

ied `l "epz"c xn`e ,opaxc` inlyexia

:xnel yie !oitek oi`e ,"eazk"k `l` ,"exxgiy"k

miiwl devn oica opireny`l `z` `l oizipznc

,e`l m` miiwl miyxeid oitek m` znd ixac

,cere .dzin xg`l hb oi`c opireny`l `l`

.`iz` opaxk `nzqnc

àôåâipeltl edpz 'ek ax xn` `ped ax xn`

wgvi epiax xne` - dpw ozyly cnrna

lra dpw ozyly cnrnac :mz epiax oke ,xy` oa

`l` ipw `l i`c .cwtp ly e` del ly egxk

dnl - dpw oecwta `wec xn`c o`nl ,epevxn

oi`e !"ikf" el xn`i ?ozyly cnrn owzl ekxved

oecwtd oi`y mewnl owzl ekxvedc xnel d`xp

xn`i m` lirei `lc ,mixg` cia `l` cwtpd cia

dpwi - cwtpd cia oecwtd oi`yk s` :cere ."ikf"

:(`,hnw `xza `aa) mzd xn`ck ,`zice`a

`l` .`xeib xeqi` ian `zice` `wtp ikdc`

oke .ipw cwtp ly egxk lra elit`c mdl d`xp

ax edpipwil ikid :`ax xn`wc ,`xeib xeqi` iab

- `pilf` `l ozyly cnrna i` ,ifef ipdl ixn

.egxk lra dpew did - jled did m`c rnyn

itl ,dvxzn did my jled did m` xnel oi`e

m`c ."ipevx oi`" xnel xeqi` ipta yiiazn didy

`l :xninl 'il ded ozyly cnrn `la ok

did `nzqn ik ,dkf el xn`i `ly ,`plif`

yxtnc `nrh `eddl ,edine .`ax cia oecwtd

delnn dil `ipzyn `wc d`pd `idda :jenqa

e`lac `l` ,ezrcn `l` ipw `lc rnyn - 'ek

.`nrh `eddn dil witn ikdåäðúepi` - ozyly cnrna dpzna ozp e` xkn ,legn - elgne xfge exiagl aeg xhy xkendc ab lr s`c :mz epiax xne` - dpw ozyly cnrna ipeltl

zi` `nlr ilek :`ni` zirai`e .l`enyc dil zi` xne ,l`enyc dil zil zycewn xn`c o`nc ,l`enyca ibilt xhya delna :xn`wc (`,gn) oiyecwc ipy wxta rnyn oke .legnl leki

cnrna dpw i` ,`ped axca ibilt - dt lr delna xn`w ike .ipixg`l ligne dcicl wiay `lc ,dzrc dknqc :xaq - zycewn xn`c o`n ,ibltinw "dzrc dknq dy`"ae ,l`enyc edl

:wiqn `l i`n`e ?dzrc dknq `lc xhya deln iab dil zi`c o`nl ,zycewn i`n` - legnl leki i`e .zycewn `nlr ilekl delna s` - `ped axc edl zi` i`c rnyn .delna ozyly

:xn`z m`e .legnl leki epi` ozyly cnrnac rnyn `l` ?xhya deln` l`enyc` wiqnck ,ibilt dzrc dknq dy`ae ,dt lr deln elit` ,delna dpw `nlr ilek `ni` zirai`e

lkez `l f`c ,ozyly cnrna xeknz izk` ,`zyde .dlgn i`ce dlra iabl lk :ipyne !d`pd zaeha dzaezk oiafze :jixtc ,mixg`a dlagy `id iab (`,ht `nw `aa) "laegd" wxta

ere .ipw egxk lra elit`c ziyixt `d - dvxzi `l i`ce lradc ab lr s`c !legnlwxt seqa oke !ezlag zeabl ick lrad dvxzi myc - ozyly cnrna xeknz - dlraa dlagy iab :c

,`zyde .l`enycl `zi` dpin rny :ipyne !'ek ixyz cr dpzp `le oqipa ozil dazk `nlc yegip ?lral xifgi i`n` dcen dy`dy onfa :jixtc ,xaey `vn iab (a,hi) `rivn `aac `nw

yegl oi` xaey iab mzdc :xnel yi cere .mlerl diiab icil `az `ly xyt`c ,daezka ozyly cnrn epiwz `lc :xnel yie !legnl dleki dpi`c ,ozyly cnrna dxkn `nlc yegip

dgin m`e ,xwy xaeyd i`ce - wzy elit` e` ,dvxzp lrady mixne`e micr yi m`e ,dxiknd extki dy`de lrad ok m` - dxkny micr oi` m`c ;ozyly cnrna dxkn `nyc llk

.'ek oqipa ozil dazk `nlc yginl `kile ,zn` xaeydy gken - f`ãîòîál`xyi" dil xn`e ieb deld e` cwtpd m` ,ieba ozyly cnrn epiwz `lc mz epiax xne` - dpw ozyly

lk ,"ieb ipeltl edpz" l`xyil l`xyi xn`e ,ieb lawnd m`e .dpw `l ozyly cnrna oicd `ed - iebl dikf oi`c oeik ,dpw `l "ikf" el xn` elit`c oeik .dpw `l - "xg` l`xyil edpz

d`xp - ieb ozepd m`e .iebd on hnydl leki epi`y `l m` ,ozyly cnrna el xn` m` elit` ,iebl ozi `l - ea xfeg m` la` .ozyly cnrn `la dil xn` elit` ,ozi - ea xfeg epi`y onf

lfebd"a opixn`ck ,mkpic jk :iebl el opixn`y ,dil opipiic mdipicac ,cere .iebd oenn oky lk - `nrh `la `zkld iedc ,ozyly cnrn ici lr eriwtd l`xyi ly epenn m`c ,dpwc

.(`,biw `nw `aa) "`xza

äð÷ädpwd :eyexit ikd - "epwc inp ikd" iqxbc mixtqle ?epw `lc inp ikd ,zern ozn zrya oiicr eclep `ly ,dyly cnrna miclepl dpwd :yexit - epw `lc inp ikd miclepl

.ok ixg` eclep elit` epw ozyly cnrna `dc ?epwc inp ikd - oiicr eclep `ly ,oipw zrya eed `lc ,dyly cnrn `la `nlra oipwa miclepløáãìxn` in mlera epi`y

epi` - mlerl e`ayn ,lwc zexit iab dil zi` (`,bv zenai) "dax dy`d"ac .mlerl `a `ly xacl `le ,mlerl `a `ly xac dpwn mc` :dil zi`c ,`niiw `ped axc `ail` `ibeq jd -

dy`d"ae ,dpw clzykl mzd dil zi`c ,`ped axcn `kti` ied ongp axe ,dpw `l - clzykl s` ,xaerl dkfndc `ped ax xn`w (`,anw `xza `aa) "zny in" wxtae .ea xefgl leki

xg`l" :(a,bv my) ipzwc `iddn epiid - mlerl `a `ly xac dpwn mc`c xi`n iaxl dil opirny `kidn :xn`z m`e .ea xefgl leki mlerl e`ayn s` :ongp ax xn`w (`,bv zenai) "dax

care iebc :xnel yie !zycewnc - "xxgzy`y xg`l" "xiibz`y xg`l" :ipzw `dc ,mlerl `a `ly xacl dpwn mc`c inp opirny `teb `iddn .zycewn - "ixxgzyzye ixiibzzy

ol zi`c meyn epiid - opibltn `le ,lwc zexit xi`n iaxl dpwn mc`c dpin opitlic ab lr s`e .llk mlera edpzilc miclepl enc `le ,xexgye zexib mixqegny `l` ,mlera edpzi`

- "eylzie yily e`iaiykl oiyelzd ef dbexr zexit lr dnexz eidi oixaegn ef dbexr zexit" xne`d :(a,aq oiyeciw) xn`c ,awri oa xfrl` iaxc dizhiya i`wc xninl.oiniiw eixac
m`

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

¯áø øîà ék :àtt áø øáñ÷¯äåìîa àðL àì ¨¨©©©¨¦£©©¨§¨§¦§¤
áøk øîà àì àîòè éàî ãéáæ áø .ïBãwôa àðL àìå§¨§¨§¦¨©§¦©©£¨¨£©§©

?àtt¯?éànî .òøî áéëLa ïéúéðúî àî÷Bzéî àì ©¨¨¦§¨©§¦¦¦§¦§©¦©
øeøçL øèLe ézLàì äæ èb eðz" øîBàä :éðú÷cî¦§¨¨¥¨¥§¥¤§¦§¦§©¦§

úîe ,"écáòì äæ¯àîòè .äúéî øçàì eðzé àì ¤§©§¦¥Ÿ¦§§©©¦¨©£¨
íéiçî àä ,úîc¯àä ,"eðz" øîàc àîòè ;ïéðúBð §¥¨¥©¦§¦©£¨©£©§¨
"eðz" øîà àì¯ëLe .ïéðúBð ïéàìò óà ,òøî áé ¨£©§¥§¦§¦§©©©

"eðz" øîà àìc áb¯eéä äðBLàøa ,ïðúc ,ïéðúBð ©§¨£©§§¦¦§©¨¦¨¨
"ézLàì èb eáúk" øîàå øìB÷a àöBiä :íéøîBà§¦©¥§¨§¨©¦§¥§¦§¦

¯Løôîä óà :øîBì eøæç .eðzéå eázëé elà éøä£¥¥¦§§§¦§¨§©©©§¨¥
.ïkeñîä óà :øîBà éøeæL ïBòîL éaø ,àøéiLa àöBiäå§©¥§©¨¨©¦¦§§¦¥©©§¨

é÷úîéaø ïéúéðúîã ïì àîéð ïàîe :éLà áø dì ó ©§¦¨©©¦©¥¨¨©§¦¦©¦
áø øîà ,àôeb !àéä ïðaø àîìc ?àéä éøeæL ïBòîL¦§§¦¦¦§¨©¨©¦¨¨©©
,"éðBìôì Bì eäðz ,Eãéa éì äðî" :áø øîà àðeä¨¨©©¨¤¦§¨§§¥¦§¦

ìL ãîòîaïzL¯déúléî àøazñî :àáø øîà .äð÷ §©£©§¨§¨¨¨£©¨¨¦§©§¨¦§¥
áø øîà !íéäìàäå ,àì äåìîa ìáà ,ïBãwôa áøc§©§¦¨£¨§¦§¤¨§¨¡Ÿ¦£©©
:éåìc déîMî ìàeîL øîà ,éîð øîzà .äåìîa eléôà£¦§¦§¤¦§©©¦¨©§¥¦§¥§¥¦

ìL ãîòîa ,"éðBìôì Bì eäðz ,Eãéa éì äåìî"ïzL ¦§¤¦§¨§§¥¦§¦§©£©§¨§¨
¯Bì øîBàk äNòð :øîéîà øîà ?éàî àîòèå .äð÷̈¨§©£¨©£©©¥¨©£¨§¥

eúàc ìëìe Cãéãì Cì àðãaòL :úBòî ïzî úòLa¦§©©©¨©§©§¨¨§¦¨§¨§¨
.Cúîçî¯,äzòî àlà :øîéîàì éLà áø déì øîà ¥£¨¨£©¥©©¦§©¥¨¤¨¥©¨

éîð éëä ,úBòî ïzî úòLa eåä àìc íéãìBðì äð÷ä¦§¨§¨¦§¨¨¦§©©©¨¨¦©¦
äð÷î íãà :øîàc ,øéàî éaøì eléôàc !eð÷ àìc§¨¨©£¦§©¦¥¦§¨©¨¨©§¤
,íìBòa BðLiL øáãì éìéî éðä ,íìBòì àa àlL øác̈¨¤Ÿ¨¨¨¨¥¦¥§¨¨¤¤§¨¨

íìBòa BðéàL øáãì ìáà¯:éLà áø øîà àlà !àì £¨§¨¨¤¥¨¨¨¤¨¨©©©¦
àéääá
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc oihib(ycew zay meil)

,`xnbd daiynáø øîà ék ,àtt áø øáñ÷ax xn`y dn - ¨¨©©¨¨¦¨©©
,'ozyly cnrn'a zepwdl xyt`yàðL àìå äåìîa àðL àìŸ§¨§¦§¤§Ÿ§¨

ïBãwôaipeltl mpzil el deive xg`l zern deld m` welig oi` - §¦¨
oipw epwiz d`eelda s`y ,cwtp lv` oecwta miievn md m` e`
m` `weec edfy xne` ax did `l ,df oipwa xaecn m` okle .df
ax x`ia jkitle .oecwta epiidc ,oira zeievne zexeav zernd

.rxn aiky zpzna ax ixac itl epizpyn z` `tt
,`xnbd zl`eyàîòè éàî ãéáæ áødn iptn -àtt áøk øîà àì ©§¦©©§¨Ÿ¨©§©¨¨

zrcly ,`xnbd daiyn .rxn aiky zpzna xn`p epizpyn oicy
ciaf axïéúéðúî àî÷Bzéî àìdpynd cinrdl xyt` i` -áéëLa Ÿ¦§¨©§¦¦¦§¦

.òøîéànî,ok gken oipn -éðz÷cî,`yixa epipyy dnn -øîBàä' §©¦©¦§¨¨¥¨¥
äæ èb eðzøçàì eðzé àì ,úîe écáòì äæ øeøçL øèLe ,ézLàì §¥¤§¦§¦§©¦§¤§©§¦¥Ÿ¦§§©©

.'äúéî,xnele wcwcl `pzd zpeekeúîc àîòèoi`y mrhd - ¦¨©§¨§¥
mileki xexgy e` hb oi`y meyn `ed xexgyd e` hbd z` mipzep

,dzin xg`l leglíéiçî àäig epcer ozepd m` mle` -ïéðúBð ¨¥©¦§¦
m`d aey el`yl jixv oi`e ,eieeiv it lr xexgyd e` hbd z`

c wcwcl `pzd siqed cere .jka `ed utg ok`'eðz' øîàc àîòè©§¨§¨©§
itk 'epz' oeyla deivy ote`a wx `ed igl zn oia weligd -

yl `pzd hwpe ,dpyna xkfpywiicpy ick df oe'eðz' øîà àì àä̈Ÿ¨©§
eazk' e` 'izy`l hb eazk' xn` `l` ,ef oeyla deiv `l m`y -

,'icarl xexgy xhyïéðúBð ïéàxn`i m` `l`] xexgyde hbd z` ¥§¦
.ig `edyk elit`e ,[edepziyåeli`òøî áéëLy epic ixdìò óà §§¦§©©©

øîà àìc áb,'eazk' `l` ,izy`l hb 'EpY'ïéðúBð.hbd z` dy`l ©§Ÿ¨©§§¦
d`ian `xnbd .rxn aikya dpynd z` cinrdl xyt` i` okle

:'epz' xnel jixv epi` rxn aikyy jkl xewnïðúcepipy oky - ¦§©
(:dq) oldl dpyna,eéä äðBLàøaminkgøìB÷a àöBiä ,íéøîBà- ¨¦¨¨§¦©¥§¨

zenl mipecipd xee`va mipzepy lfxa ly zlylyxnelk ,
bxdil `veie zeklnl dzin aiigzpy,øîàådry dze`a §¨©

my micnerlelà éøä ,'ézLàì èb eáúk'eázëéhbeðzéå,ezy`l ¦§¥§¦§¦£¥¥¦§§§¦§
dyxbl dvexy ezrc dlib 'eazk' xn`y oeikyxnel oeekzpe ,

ezldae exrv zngny `l` ,ea yxbl migely eidiye 'epze eazk'
epz xnele miiql gkye ,eilr zayein ezrc oi`.eøæçminkg ¨§

,øîBì`l` ,ok oicd daexwd ezzinn cexhy ina wx `lyóà ©©
Løônä,mia biltnd -àøéiLa àöBiäå,xacna jxcl `veid e` - ©§¨¥§©¥§©¨¨

eyrp ,'epz' xn` `le 'izy`l hb eazk' xn` ezkild jxcae
oiyexibl mb migely mirneyd.óà ,øîBà éøeæL ïBòîL éaø©¦¦§§¦¥©

ïkeñîärxn aiky mb -xn` `le ,'izy`l hb eazk' xn`y ©§¨
ezy`l mipzepe hb miazek ,'epz'oeekzpy zelzl oi` ea s`y ,

ef drya ezy`a wgvlzngne ,meaiid on dxhetl oeekzp `l` ,
.'epz' xnel gky ecxh,ciaf ax giked ixefy oerny iax ixacne
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,dcixen `le dlrn `l mznizgy oeik mixkp micr znizgììkî¦§¨
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אגרות קודשקצב

 ב"ה,  ו' טבת, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מנר הששי.

בעת רצון יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן 

כתבו.

כל  וכו'  עבודתו  במסגרת  לנאום  הי'  צריך  הסדר,  שע"פ  לכתבו,  והפליאה  התמי'  מובנת  ב( 

שבועיים, אלא שביקש ושיחררו אותו מזה, כ"א פעם בחדש, וטעמי הפליאה מובנים, וביחוד בתקופתנו 

זו, שההדגשה היא על הפצת המעיינות חוצה, ובפרט לאנשים מסוג האמור, וככתבו גם הוא, שזוהי 

הזדמנות מיוחדה ויחידה, והרי ע"פ דרישת השעה צריך לחפש וליצור הזדמנויות כאלו, וכשההשגחה 

העליונה הזמינתה לו, והושיטו לו מן המוכן, הרי רואה בזה ענין של יגיעות )מאטערניש( וכו', והרי 

זהו - חסד עליון, אלא שנראה גם במוחש ובעיני בשר.

רצון  ויהי  להבא,  על  בהנוגע  אם  כי  מוסר,  להטפת  הנ"ל  בכל  וכלל  כלל  הכוונה  שאין  מובן 

מוארים  ומצותי'  תורה  היהדות  דרך  היא  הישרה,  לדרך  השומעים  וידריך  פיהו  עם  יהי'  שהשי"ת 

באור וחיות חסידותיים, ובזה ג"כ - שיעשה בהאמור, מתוך שמחה אמיתית והרחבת הדעת, וכמ"ש 

ואתהלכה ברחבה, שזהו גם מוסיף בהצלחת הדברים.

ג( אף שכמובן מצער העדר המדה שלימה של ההתועדות ביום הבהיר יום סגולה י"ט כסלו, 

ראש השנה ללימוד החסידות ודרכי החסידות, בכל זה ידוע ומתאים זה להידוע, שאין לך דבר בעולם 

ועי"ז  בכהנ"ל,  השתתפותו  שדרושה  איך  הכיר  מתוק, שסו"ס  יצא  מעז  הנה  טו"ר,  בו  מעורב  שאין 

יתוסף בבטחון בעצמו. ז.א. בבטחון ששליחות רבותינו נשיאינו מצליחה, באם רק רוצים לעשות בזה, 

החסידות,  תורת  על  הזקן(  רבנו  )של  הלזו  נפש  המסירת  בגלל  אשר  מעלה,  של  בי"ד  הפסק  וכידוע 

פסקו בבי"ד של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות, תהי' יד מקושריו והולכי 

אין הכוונה  בזה  וגם  לתניא, סוף עמוד קכב(,  והערות  )נדפס בספר קיצורים  על העליונה  בעקבותיו 

לצעקה על העבר, כי אם בהנוגע לעתיד.

ד( לכתבו אודות יסוד מוסד חב"די במקומו עתה - כנראה אין המקום מוכשר עדיין לזה וגם 

בכתבו תאור המקום, האישים, ניכר הנ"ל. ואם כן - יש מקום לומר, שיהי' ליסוד האמור קודם הזמן, 

השפעה בלתי רצוי' על עניני חב"ד שמכבר זמנם במקומו, ובהם - הפצת המעינות.

ה( אודות ביהכ"נ חב"ד - צריך לברר באם אינו קשור במחלוקת וכיו"ב ובמקום ספק, הרי 

הכלל הוא, שב ואל תעשה עדיף, ובפרט שיש מקום בשכל לומר, שכשאין ביהכ"נ חב"די מיוחד, יש 

לדרוש בכל ביהכ"נ ענין חב"די, משא"כ כשיוכלו לומר שלענינים אלו הוקצב בנין פלוני וכו'. ובפרט 

שצריך עיון אם יש כדאי לחלק לאיזהו מקומן.

 ב"ה  ט"ז טבת, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה אשר שי'

שלום וברכה!

...לכתבו ע"ד זמן נסיעתו בשטומו"צ - אין דעתי נוחה מאלה העוברים קו התאריך באמצע ימי 

הספירה )באם אין הכרח גמור בדבר( - כיון שאז לדעתי ברורה - יום נו"ן לספה"ע שלהם - היינו חה"ש 

שלהם ולא באותם הימים דחה"ש דבנ"י שבמקום שבאו לשם, ומתמיהים את הרואים וכו'.
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éøö ïéà äøBz øôñ ïéàLïéðò ìëa Bøîàì úaMa eâäpL àlà Bøîàì C15: ¤¥¥¤¨¥¨¦§¨§¤¨¤¨£§©¨§¨§§¨¦§¨
ג  סעיף בשבת מנחה תפלת דין רצב, סימן

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך
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7

8

dkld ixe`ia
'åâå éúìôú éðàå [ä תפלתי ואני פסוק לומר צריך -

לאמרו  צריך ביחיד וגם .11מעומד,
חוזרים  ואחרֿכך הפסוק אומר שהשליחֿצבור המנהג

הצבור  .12עליו

zetqede mipeiv
לשבת).10) (מנחה בסידור וכ"ה יד. סט, תהלים
מהשעריֿתשובה 11) א ס"ק בדה"ש צא סי' השלחן קצות

א. ס"ק
ב.12) ס"ק בדה"ש צא סי' השלחן קצות
יג.13) סט, תהלים
אוכלים 14) שאין שביוהכ"פ ס"ג תרכב סי' לקמן וראה

תפילתי  ואני אומרים אין ולכך זה טעם שייך אין ושותים
בשבת. להיות חל אם אפילו

חצי 15) אומרים בתורה כשקורין לשבת): (מנחה ובסידור
ס"ת  שאין ובמקום וגו'... תפלתי ואני אומרים ואח"כ קדיש

תפלתי. ואני אחר קדיש החצי אומרים

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

שהוא ‰ כמו טפחים ג' הארץ מן הגבוהים אילן שרשי
בהם  להשתמש ואסור כאילן הם הרי הזקנים באילנות
חלקו  שלא לפי יתלוש שמא בהם לחוש שאין פי על אף
טפחים  ג' גבוהים אינם אם אבל שנתבאר כמו בזה חכמים
כרוב  בקלחי הדין וכן בהם להשתמש ומותר כקרקע הן הרי

שהוקשו:

Â'מג פחות אילן של בעיקרו הגדלים בענפים הדין וכן
ונכפפים  טפחים מג' למעלה גדלים אפילו או טפחים
שאינן  במקום בהם להשתמש מותר טפחים מג' למטה
ואף  טפחים ג' שגבוהים במקום לא אבל טפחים ג' גבוהים
הוא  טפחים ג' גבוה ואינו למטה הנכפף זה שראש פי על
וכשהיה  טפחים ג' מגבוה דהיינו האסור ממקום ובא גדל
כשגדל  כן פי על אף בו להשתמש אסור היה מתחלה שם
פחות  שכל כקרקע שנעשה מפני הותר למטה ונכפף יותר
לומר  צריך ואין כארץ הוא הרי לארץ סמוך טפחים מג'
סמוך  טפחים מג' פחות אילן של בעיקרו להשתמש שמותר
זה  מקום שהרי מאד גבוה הוא שהאילן פי על אף לארץ

מעולם: נאסר לא טפחים מג' פחות שהוא

Ê צדדיהם משלשת תחתיהם וחלל טפחים ג' גבוהים היו
הם  והרי שם גבוה שהקרקע תחתיהם חלל אין א' ומצד

לארץ  השוה בצד אפילו להשתמש אסור לארץ שם שוים
גבוהים  הם צדדים ומב' לארץ שוין הם צדדים מב' אם אבל
הגבוהים  בצדדים אפילו להשתמש מותר מהארץ טפחים ג'

השוים: בצדדים להשתמש שמותר מקום כנגד עד

Á יחף הולך ואפילו בשבת עשבים גבי על לילך מותר
ויתלשו, אצבעותיו בקשרי עשבים שידבקו ואפשר

ומותר: הוא מתכוין שאין דבר מכלֿמקום

Ë זורע ומשום חורש משום חייב לזרעים מים המשקה
והוא מ  החורש כמו הקרקע את ומרכך שמרפה פני

שאוכל  מי ולפיכך הזורע כמו הזרעים להצמיח שמתכוין
מפני  העשבים על ידיו ליטול שלא ליזהר צריך בגינה
ולא  רישיה פסיק לכך מתכוין שאינו ואף אותם שמשקה
נכרי  של אפילו או חבירו בגינת אוכל אם ואף הוא ימות
מלאכה  הוא והרי שבה העשבים בגידול כלל חפץ לו שאין
אבל  סופרים מדברי אסור מכלֿמקום לגופה, צריכה שאינה
מפני  משקים ושאר יין או רגלים מי עליהם להטיל מותר
בלבד  מים אלא אותם מצמיחים ואין אותם שורפים  שהם

במשקין. אף ליזהר וראוי

מפני  מים עם שם ישתמש אם בגינה כלל לאכול שלא וטוב
מים: מעט שם יפול שלא ליזהר יוכל שבקושי
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È שסופן גשמים ירידת במקום זרעים מלהשליך ליזהר יש
אלא  ישליך לא לתרנגולים ישליך ואם שם להצמיח
דריסת  במקום הוא ואם ליומים או ביום בו שיאכלו כשיעור

זורע: משום בו ואין לצמוח סופן שאין מותר אדם רגלי

‡È חשובים הכלי מלחות הכלי אזן על שעלו עשבים
והתולשן  גידולן דרך שזהו כיון לקרקע כמחוברים
ממקום  כישות התולש וכן מגידולו דבר עוקר משום חייב
זרעים  התולש אבל לקרקע מחובר שאינו פי על אף גידולו
שם  זריעה דרך שאין מפני פטור נקוב שאינו בעציץ שנזרעו
מונח  הוא אפילו סופרים מדברי ממנו לתלוש אסור אבל

בעלייה:

·È לקרקע כמחובר שהוא מפני חייב נקוב מעציץ התולש
לחלוחית  שמריח הנקב ידי על הקרקע מן שיונק לפי
אויר  שיש יתידות גבי על מונח הוא ואפילו שם דרך הקרקע
מן  קצת שיונק לפי כמחובר הוא הרי לקרקע בינו מפסיק
קרקע  גבי על מונח היה אם ולפיכך האויר דרך הקרקע
התורה  מן תולש משום חייב אינו יתידות גבי על והניחו
יתידות  גבי על מונח היה אם וכן הוא כמחובר ועדיין הואיל
אבל  התורה מן נוטע משום חייב אינו קרקע גבי על והניחו
גבי  על להניחו קרקע גבי מעל ליטלו אסור סופרים מדברי
גבי  על מונח היה אם וכן לתולש שדומה משום יתידות

לנוטע. שדומה משום קרקע גבי על להניחו אסור יתידות

מותר. נקוב בשאינו אבל נקוב בעציץ זה וכל

שאינו  אפילו חרס של אבל עץ בשל אמורים דברים במה
והם  השרשים בפני עומד החרס שאין כנקוב הוא נקוב
בהיפך  אומרים ויש החרס דרך הקרקע מן ויונקים מפעפעים
מתלחלח  הוא עץ של אבל חרס בשל אמורים דברים שבמה
ויש  נקוב שאינו אף השרשים בפני עומד ואינו מהקרקע
אף  חרס בשל בין עץ בשל בין וליזהר הסברות לב' לחוש

נקובים: שאינן פי על

‚È אם לחים שיהיו כדי יום מבעוד בעפר שתחבן עשבים
דרך  על ולהוציאם בהם לאחוז מותר מגולין עלין מקצת

שי"א: בסי' שנתבאר

„È פירות ובו האילן מן שבת מערב שנפשח אילן של יחור
בשבת: הפירות ממנו לתלוש מותר

ÂË ועשבים קשים בו ועלו הגג מן מים המקלח צנור
ומתפשטים  יוצאים ומימיו קילוחו ומעכבים שסותמים
שכיון  בצנעה ברגליו למעכו מותר לבית ודולפים בגג
גזרו  לא ברגליו אלא עושה שאינו הוא שינוי ידי על שמתקן

הפסד: במקום בזה

ÊË בו להריח אסור לאכילה הראוי דבר וכל ותפוח אתרוג
אבל  לאכלו כדי אותו יקוץ שמא גזרה מחובר בעודו
ריחו  אלא הנאתו אין שהרי בו להריח מותר מחובר הדס
יקצצנו, ולמה מחובר בעודו אפילו לעשות יכול וזה
בעודו  יאכלנו אם ואף לאכילה הראוי דבר מהֿשאיןֿכן
תלישה  דרך שאין ואף מזו גדולה תלישה לך אין מחובר

שהיונק  (כמו התורה מן הוא ופטור בלבד ביד אלא בפיו
מדברי  אסור מכלֿמקום שכ"ח) בסי' כמ"ש פטור בפיו

סופרים:

ÊÈ שיצמחו כדי במים בהם וכיוצא ושעורים חטים השורה
זמן  ששורה והוא שהוא בכל וחייב זורע תולדת זה הרי
לבהמות  להאכיל למים שעורים ליתן מותר אבל ארוך
לפי  כלום בכך אין מאכילתם במים ישאר אם (ואף לאלתר
שיצמיחו  הוא רישיה פסיק לאו למים שנתנם שבשעה

כולם): את תאכל שהבהמה שאפשר

ÁÈ שיש בענין יום מבעוד לתשמיש שהוכנו אילנות ענפי
ש"ח  בסי' כמ"ש בטלטול ומותרים עליהם כלי תורת
פרחים  בהם יהיו שלא ובלבד בשבת במים להעמידם מותר
שלא  ליזהר וצריך המים מלחלוחית נפתחים שהם ושושנים
במים  יעמידם אלא שם להעמידם כדי כלי אל מים ליתן
אסור  יום מבעוד במים העמידם ואפילו מכבר בכלי שהיו
כלי  לתקן שטורח מפני ויו"ט בשבת מים עליהם להוסיף

תרנ"ד: סי' עיין

ËÈ שיבשו האילנות שאר וכן באיביהם שיבשו תאנים
שהם  אע"פ חייב בשבת מהם התולש בהם פירותיהם

טומאה: לענין כתלושים

Î מותר צדדין בצדי אבל האילן בצדדי להשתמש אסור
בשבת  בו לעלות אסור האילן לצדדי הסמוך סולם כיצד
בהם  סמוך שהוא האילן בצדדי משתמש הוא שבעלייתו
הסולם  לסמוך מותר האילן בצדי תקוע יתד יש אם אבל
צדדין  צדי והסולם צדדין הוא שהיתד עליו ולעלות ביתד
צדדין  נקרא היתד כלכלה בו ותלה באילן יתד נעץ אם וכן
אבל  מהכלכלה חפץ ליטול ומותר צדדין צדי והכלכלה
משתמש  הוא זו שבנטילה מפני ליטול אסור עצמה הכלכלה
היא  עצמו באילן תלויה הכלכלה ואם צדדין שהוא ביתד
צר  הכלכלה פי ואם חפץ ממנה ליטול ואסור צדדיו נקראת
ענין  בכל אסור האילן מניד מהכלכלה החפץ שכשנוטל

עצמו: באילן שמשתמש מפני

‡Î מפני אסור בתש אבל בריא באילן להשען (מותר
באילן): משתמש זה והרי שמנידו

·Î מוקצה שהוא (מפני להנידו ואסור באילן ליגע מותר
בטלטול): ואסור

באילן: וכן העשבים ע"ג לילך מותר אם שלו סימן ב חלק

כגון ‡ בלעדיו אפשר אפילו מותר מתכוין שאינו דבר כל
על  לגררן מותר קטנים בין גדולים בין וספסל כסא מטה

ובל  קרקע נעשה גבי אם ואף חריץ לעשות יתכוין שלא בד
הוא  מתכוין שאינו דבר כי כלום בכך אין מאליו חריץ
לגררן  צריך ואין בידיו ליטלן לו אפשר שהקטנים ואע"פ

מתכוין. שאינו דבר בכל וכן לכך הצריכו לא

ופסיק  חריץ עושין שבודאי לגרור אסור מאד הגדולים אבל
ואינו  הוא יד כלאחר שחופר ואע"פ הוא ימות ולא רישיה
לחפור  שדרך מהכלים בו וכיוצא במרא כשחופר אלא חייב
שאינה  מלאכה וגם הבית קרקעית הוא מקלקל וגם בהם
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קצה c"ag i`iyp epizeax zxezn

ואפילו  סופרים מדברי אסור כן פי על אף היא לגופה צריכה
בו  לעשות אפשר שאי בו וכיוצא בשיש המרוצף בקרקע

מרוצף: שאינו משום גזירה לגרור אסור חריץ

הגומות · להשוות מתכוין שאינו כיון הבית לרבץ מותר
הוא. רישיה פסיק ולאו האבק יעלה שלא אלא

קרקע  הוא ואם הוא רישיה דפסיק הבית לכבד אסור אבל
להשוואת  בו לחוש שאין בקרשים וכלֿשכן באבנים מרוצף
לפי  מרוצף שאינו משום בו גזרו (ולא לכבדו מותר גומות
בו  יש ואפילו היום) צורך בו שיש דבר הוא שהכיבוד
האסורים  מהדברים בהם וכיוצא אגוזים וקליפי עפרורית
שהתירו  רעי של כגרף לו שהם מפני לכבדם מותר בטלטול
בשאינו  אפילו מתירין ויש כבודו מפני לאשפה להוציאו לו

גומות. שישוה הוא רישיה פסיק דלאו מרוצף

וכן  מרוצף שאינו משום גזרה במרוצף אפילו מחמירין ויש
לכבד  להקל נוהגים אבל לשנות ואין אלו במדינות נוהגין
גומות  משוין ואינן הקלים אווז כנף או מטלית או בגד ע"י
נכרי  ע"י מותר רישיה פסיק שכל ענין בכל מותר נכרי וע"י

רנ"ג: בסי' כמ"ש

שלא ‚ מקסמים העשויים במכבדות הבגדים לכבד אסור
ואף  כלי סותר זה והרי רישיה בפסיק קסמיהם ישברו
סי' עיין סופרים מדברי אסור מכלֿמקום פטור, שמקלקל
בהם  לכבד אסור אילן מענפי העשויין מכבדות (וכן שי"ד
התירו  ולא המתירין לדברי המרוצף בקרקע אפילו זה מטעם

נשברת): שאינה תמרה של במכבדות אלא המתירין

נופחים „ ואין אותו מדיחים ואין הקרקע את סכין אין
אסור  במרוצף ואפילו גומות להשוות יבא שמא הקרקע

המתיר  לדברי צורך אף בהם אין אלו שדברים לפי בכיבוד ין
מרוצף  בין בהם לחלק רצו לא לפיכך בכיבוד כמו כך כל

הכל: ואסרו מרוצף לשאינו

כבידה ‰ שהיא שכיון הארץ על מלאה חבית לצדד אסור
וכן  הוא רישיה ופסיק בצדדיה ודאי גומות להשוות יבא
הארץ  מן מגביהה אלא ממנה וישפוך חבית יכריע לא
שמקלקל  ואף בודאי הארץ מן יחפיר כן לא שאם ושופך
כלאחר  חופר וגם היא לגופה צריכה שאינה מלאכה וגם הוא

סופרים: מדברי אסור אףֿעלֿפיֿכן הוא יד

מתכוין: שאינו ודבר הבית כבוד דין שלז סימן ב חלק

לא ‡ אבל בלבד בפה אלא שיר של קול להשמיע אסור
של  קול ואיזהו שיר כלי יתקן שמא גזרה אחר בדבר
כגון  שיר כדרך קצת בנעימות להשמיעו שמתכוין כל שיר
מתכת  כלי על ומטיף נקבים מלא בכלי מים שנותנים מה
בשביל  נעים קול שישמע כדי טיף טיף אחר טיף טיף כפוי
אלא  כן לעשות אסור מרדימו נעים שקול שישן החולה
כלי  של קול כעין שהוא מפני לבריא לא אבל בלבד לחולה
בחוזק  מטיף אם אבל שיר כלי יתקן שמא לגזור ויש שיר
כלי  של קול כעין שאינו לבריא אף מותר הישן שיקץ כדי
כדי  הדלת על להקיש וכן ובנחת בנעימה שאינו כיון שיר
מותר  שיר דרך שאינו מקול בזה כיוצא כל וכן לו שיפתחו

להשמיעו.

המיוחד  בכלי להשמיעו אסור כן פי על שאף אומרים ויש
בטבעת  הדלת על להקיש כגון יתקנו שמא גזרה לכך
אסור  ולכן שיר של לקול מכוין שאינו אף בה הקבועה
כלי  ע"י הכנסת לבית לקרוא הדלת על להכות לשמש
ויש  נוהגין וכן הדלת על בידו מכה אלא לכך המיוחד
לכך. מיוחד שאינו אחר בכלי בשבת שמכה נוהגין מקומות

והוא  זה לקול כשצריך אלא בזה איסור אין ומכלֿמקום
לקול  מכוין שאינו אלא לכך המיוחד בכלי להשמיעו מתכוין
כלי  באותו כלל קול להשמיע מתכוין אינו אם אבל שיר של
כשנוטל  מאליו נשמע שהקול אלא כלל לו צריך שאינו מפני
עופרת  בה שיש וטבעת עינבל בו שיש זוג כגון הכלי
על  קול שמשמיעים אף ולהניחן ליטלן מותר קול משמיע
המשמיע  זוג בו שקבוע בבגד לבוש לילך ואפילו זה ידי

לכך. מתכוין שאינו כיון מותר שיר של קול

שבה  רצועה הפרוכת על בשבת לתלות מותר זה ומטעם
הכנסת  בית לאנשי קול להשמיע כדי פעמונים תלויים
שאף  ויקומו שישמעו כדי תורה הספר שמוציאים בשעה
פתיחת  בשעת קול שישמיעו מתכוין הפעמונים התולה שזה
כדי  כלל מתכוין אינו הארון הפותח אותו מכלֿמקום הארון,
כיון  לאסור אין לכך מתכוין היה אם ואף קול להשמיע
לצורך  אפילו והרי ויקומו העם שישמעו מצוה צורך שהוא
וכלֿשכן  שיר של קול אפילו להשמיע התירו שיישן חולה
ובנחת  בנעימה אינו שהרי שיר של קול ואינו מצוה לצורך

בלבד: לכך המיוחד בכלי שהוא אלא

מותר · בפיו אבל מעשה ע"י קול במשמיע זה וכל
אלא  בפה שירה כדרך אינו אפילו שיר של קול להשמיע
לחביריהם  שקורין אלו כגון צפור כקול או זמר כלי כקול
להנעים  רגילין הצפצוף שבאותו אע"פ כצפור ומצפצפין
כלי  יתקן שמא לגזור שאין לפי בשבת לעשותו מותר בשיר
פיו: ע"י לא אבל מעשה איזה ע"י קול במשמיע אלא שיר

משום ‚ בחופות שיר בכלי לנגן לנכרי לומר מתירין יש
עיקר  שזהו מצוה צורך שהוא לפי וכלה חתן כבוד
לנכרי  אמירה על גזרו לא מצוה ובמקום וכלה חתן שמחת
כמו  סופרים מדברי אלא לישראל אסור שאינו בדבר
לומר  אסור בכנור נימא נפסקה אם אבל ש"ז בסי' שנתבאר
לומר  ואסור תורה של איסור הוא כלי שתיקון שיתקננה לו
שאין  שם (עיין רע"ו בסי' כמ"ש מצוה במקום אפילו לנכרי
אסור  וכלה חתן שמחת במקום ושלא המקילים) ביד למחות
ואין  בזה להקל נהגו ועכשיו שיר בכלי לנגן לו לומר אפילו

של"ט: בסי' שיתבאר מטעם בידם למחות

לערכו „ אסור משקולת ע"י עשוי לשעות המקשקש זוג
כלי  שהוא (ועוד שיר של קול שמשמיע משום בשבת
מבעוד  אבל לו ומתכוין זה לקול צריך והוא לכך) המיוחד
השבת  כל ויקשקש שילך כדי ולהכינו לערכו מותר יום

רנ"ב: בסי' כמ"ש

כף ‰ יספוק לא ועוף חיה מפני וזרעיו פירותיו המשמר
י  ולא יריכו על כפיו יטפח ולא כף כדי אל ברגליו רקד

צרור  יטול שמא גזרה בחול עושה שהוא כדרך להבריחם
שיש  ועכשיו להבריחם כדי הרבים לרשות להם ויזרוק
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להקל  שיש אפשר גמורה הרבים רשות לנו שאין אומרים
רנ"ב: בסי' שנתבאר כמו לגזרה גזרה גוזרים שאין בזה

Â גבי על בהם וכיוצא בתפוחים ולא באגוזים שוחקין אין
במתכוין  שבקרקע גומות להשוות יבאו שמא גזרה קרקע
על  לשחוק מותר אבל התפוח או האגוז לגלגל דרך להכין
אפילו  קרקע גבי על לא אבל מחצלת גבי על או השלחן גבי

קרקע. סיכת גבי של"ז בסי' כמ"ש המרוצף

שמשמיע  אע"פ טשיי"ך) (שקורין בעצמות לשחוק ומותר
צחוק  דרך בשוחק זה וכל לשיר מתכוונים ואינן הואיל קול
בתם  בשוחק אפילו אסור להרויח כדי בשוחק אבל בעלמא
למקח  שדומה מפני גרא"ד) או"ם או גרא"ד (שקורין וחסר

וממכר.

שוחקין  אפילו וקטנים בנשים למחות אין ומכלֿמקום
שיהיו  ומוטב ישמעו לא שבודאי לפי קרקע גבי על באגוזים

מזידים. יהיו ואל שוגגים

ש"ח: בסימן נתבאר בכדור ולשחוק

Ê טורח בלא בו שממלא שמתוך בגלגל מים לשאוב אסור
למשרה  או ולחורבתו לגינתו בו ימלא שמא לחוש יש
חורבה  ולא גינה לא בסמוך שם אין אם לפיכך פשתן של
משמיע  שהגלגל ואע"פ מותר פשתן בה לשרות בריכה ולא

שיר. של קול אינו קול

מים  שמוציא גדול בגלגל אלא אסרו שלא אומרים ויש
דליים  בהם הקבועים גלגלים והם טורח בלא ביחד הרבה
אלא  בהם ממלאים שאין שלנו בגלגלים אבל סביב הרבה
בסמוך  בריכה או חורבה או גנה שם יש אם אף מותר מעט

סופרים: בדברי להקל דבריהם על לסמוך ויש לו

Á אסור שבא מטר ורואה הגג בראש פירות לו שיש מי
בדבר  שטורח מפני שבגג ארובה דרך בשבת לשלשלם

אע"פ  לשבת וזלזול הוא חול ומעשה שבת לצורך שאינו
מפני  לכסותן מותר אבל תקכ"א בסי' כמ"ש מותר שביו"ט
מותר  מוקצים שהם לבנין הסדורים לבינים ואפילו המטר
ניטל  שהכלי בטלטול המותרים בכלים הדלף בפני לכסותן

רע"ז: בסי' שנתבאר כמו ניטל שאינו דבר לצורך

Ë שופכו נתמלא ואם בשבת הדלף תחת כלי ליתן מותר
לרחיצה  ראוי הדלף שיהא והוא למקומו ומחזירו
מוקצה  הוא והרי לכלום ראוי אינו אם אבל עלֿכלֿפנים
מהיכנו  שמבטלו מפני תחתיו כלי ליתן אסור בטלטול ואסור
כדי  שבו המאוסים במים לטלטלו מותר ונתנו עבר ואם
שם  קבועה שישיבתו במקום עומד הוא אם משם להוציאו
להוציאו  לטלטלו שהתירו רעי של כגרף שהוא מפני
שם  קבועה שישיבתו במקום הוא אם כבודו מפני לאשפה
לכתחלה  שם ליתנו אסור כן פי על ואף ש"ח בסי' כמ"ש
לפי  מהיכנו יבטלנו ולא וישפכנו יוציאנו שלבסוף סמך על
אסור  לכתחלה אבל בדיעבד אלא רעי של בגרף התירו שלא
שם: שנתבאר כמו הפסד במקום אלא רעי של גרף לעשות

קול: השמעת משום בשבת האסורים דברים שלח סימן ב חלק

זמורה ‡ יחתוך שמא גזרה בהמה גבי על רוכבין אין
גזרה  המים פני על שטין ואין ש"ה בסי' כמ"ש להנהיגה
שאורגין  גומא של כלי דהיינו שייטין של חבית יעשה שמא
במה  בו. לשוט ולמדין ארוכה חבית כמין ועושים אותו
לעשות  דרך שאין מותר בכלי אבל בנהר אמורים דברים
מפני  אסור שבחצר בבריכה אבל בכלי בה לשוט חבית
והרי  לבריכה חוץ יוצאים הם הרי כששט נעקרים שכשהמים
בה  לשוט מותר סביב שפה לה יש ואם לנהר דומה זה
זה  והרי למקומם אותם מחזרת השפה המים נעקרו שאפילו

לכלי: דומה

בשבת: הנוהגים פרטיים דינים כמה שלט סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: טעמי'תוכןתוכןתוכןתוכן לן "יגלה הפיוט לשון ביאור

וקלישא" כפילא כו' נהמי דבתריסר

אכילת "[ע  בענין בארוכה לעיל שנתבאר מה פ

" שהוא למטה שבת מלמעלה שע "המשכה האכילה ", י

מאור  חיות תוספת האדם בנפש נמשכת למהוי כדבעי

כח  והמשכת - המאכלים) שורש (שמשם עליון אלקי

י  ידי על היא בפועל בנפש זה חוזר "אלקי - לחמים ב

" פירוש כו'לבאר טעמי' לן ."יגלה

להלן: שיבואר הענין נקודת

בכל  בנפש אלקות גילוי שיהי' אפשר אי הזה בזמן

בנפש  האלקית החיות המשכת בענין גם וכך התוקף,

ע  י "בשבת דאע "י לחמים, גילוי "ב מאיר שבשבת פ

מקום, מכל העולמות), עליית (מחמת בעולם אלקות

אל  הזה בעולם הגילוי את לדמות אפשר אי סוףֿסוף

הגילוי דהמשכת עליונים, בעולמות למטה הגילוי

האור. ומיעוט צמצום ידי על היא השבת ביום

" פירוש בשמי'וזהו את וקלישא דאינון ,"כפילא

" של באופן רק היא למטה כפילא שההמשכה

(כפי "וקלישא  האור וחלישות מיעוט על המורה ,

להלן); שיבואר

" מבקשים שאנו דבתריסר וזהו טעמי' לן יגלה

שאז "נהמי  לבא, דלעתיד הגילויים על בקשה שזוהי ,

י  ידי (על התוקף,"יתגלה בכל האלקי האור לחמים) ב

וחלישות. מיעוט שום בלי
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דענין  עוד, להקדים יש לקמן הבא הענין להבנת

ידי  שעל בנפש) חדשה (וחיות האלקי האור המשכת

האריז "י  בכתבי (כמבואר הוא דשבת, לחמים ל)"ב

י  (כי הוי' שם ""גילוי הם לחמים י הויות ג'ב שהם ב ""

אותיות).

בעולמות  אלקות של הגילויים כל כלומר:

בריאת  בשביל ית' מאתו שנמשך האור הן - ובנבראים

המתגלה  הקדושה אור תוספת והן העולמות, והתהוות

בנ  של עבודתם ידי על (אם עצם "בעולמות מחמת או י,

ויו  כבשבת שם "הזמן, אותיות ד' ידי על נמשכים ֿ ט)

בביאור  בקיצור (ומובא מקומות בכמה (כמבואר הוי'

בהמשכת  שלבים ד' על רומזות הוי' אותיות שד' לקמן),

" על רומזת אות כל - למטה אלקי רוחנית צורה אור "

ההמשכה). באופן אחרת

מדריגות  לשתי נחלקות הוי' שם אותיות ד' והנה

י  אותיות ו "כלליות: ואותיות הן "ה השם ועיקר ה,

(י  הראשונות האותיות ו "שתי אותיות ענין כי ה "ה),

י  שבאותיות האלקי האור וצמצום ירידת ה "הוא

(די  האור דכאשר יותר, ובהעלם למטה "למטה יורד ה)

ו  מזה נעשה יותר (שמ "ונתצמצם אות ה נעשה - י' אות

אחרונה). ה' נעשה ראשונה ומה' ו',

ומבאר:] שהולך וזהו

àìéôë ,úåðéçá 'áá àéä åæ äëùîä äðäå
.àùéì÷å

ידי  על שנעשה העליון האור המשכת על
"דאינון  אומרים לחמים) י"ב (ע"י בשבת האכילה
"כפילא  והנה וקלישא". כפילא בשמי' את
האור  בהמשכת ומדריגות בחינות שתי הן וקלישא"
הנצרך  האור ומיעוט בצמצום מדריגות שתי (היינו
י"ב  שע"י האלקי האור שיומשך כדי הזה, בזמן

האדם). בנפש הלחמים

נק' (דו"ה) ו' לאות (די"ה) י' מאות ההמשכה
נק' אחרונה בה' ראשונה ה' והמשכת "קלישא",

"כפילא".

ומבאר:] שהולך [וכפי

ã"åéîù ,ï"éåå ï"éãåé úëùîä àéä àùéì÷ ùåøéô
.å"éå úéùòðå äëùîð äîöò ã"åéäù ,å"éå äùòð
נק' ו' לאות י' שבאות האור המשכת
באות  מתחילה וי"ו אות צורת דהנה "קלישא",
שמהיו"ד  ונמצא למטה, הקו נמשך וממנה יו"ד

הפנימי, תוכנו לפי גם הוא וכך וי"ו, נעשה עצמה
שהאור  (דו"ה), בו' (די"ה) היו"ד המשכת בענין

ו'. אות בתוך נמשך עצמו הוא י' באות המאיר

להקדים  יש - ההמשכות שתי בין ההבדל [להבנת

הנרמזים  האלקי האור בהמשכת השלבים ד' ענין ביאור

ומשפיע  המלמד מרב משל פי על - הוי' שם אותיות בד'

יכול  ואינו כלל בערכו שאינו קטן, לתלמיד שכל  דבר

" הרב צריך ולפיכך הרב, שכל עומק כלל "להבדיל להשיג

יוכל להפריש "ו  אותו שרק העמקות, של קטן חלק רק "

לתלמיד. להסביר

הראשון, מהשלב היינו - זה שכל השפעת ובסדר

השכל  של זה חלק והמצאת הפרשת תחילת שהוא

עצמו  הרב במוח עדיין הוא כאשר התלמיד, אל השייך

השכל  כאשר האחרון, השלב ועד ההשפעה), (קודם

: מדריגות ד' יש - התלמיד אל בפועל מגיע

כללית, אחת בנקודה היא השכל המצאת תחילת

(המצומצם) השכלי הענין כל את בתוכה הכוללת

יו  אות וזוהי - לתלמיד להסביר שהיא "שבדעתו ד

לבד. נקודה

הפרטים "אח  את (בשכלו) בעצמו הרב מפרט כ

באיזה  וחושב הענין, את ומרחיב זו, בנקודה הכלולים

ה  אות וזוהי - התלמיד אל יבארם ראשונה,"אופן א

והתרח  התפשטות בה בות.שיש

לעצמו, בזה חושב שהרב כפי הוא זה כל אולם

ובאיזה  ואיך התלמיד חושי את בעצמו שמשער וכפי

צריך  כאשר אבל זה. שכל לו להשפיע אפשר אופן

" עוד להיות צריך - בפועל השכל את ,"צמצום להשפיע

התלמיד. מדריגת אל בפועל עצמו את מוריד שהוא

חושי  את ובשכלו בעצמו משער כשהרב [כי

שהשערה  להיות הנה בפועל, ההשפעה קודם התלמיד,

מכלי  למעלה הדברֿשכל נשאר עדיין, בעצמו היא זו

שמשפיע  (קודם עצמו הרב אצל כי והתלמיד, המקבל

ואי  השכל אור התגברות יש עדיין בפועל) התלמיד אל

לגמרי  עצמו את להוריד עצמו, בפני בהיותו לו, אפשר

התלמיד]. לדרגת

וא  באות נרמזת התלמיד אל זו המורה "וירידה - ו

הירידה  שהיא למטה, מלמעלה והמשכה ירידה על

התלמיד. לדרגת בפועל

עם  השכל שהוא בפועל, ההשפעה באה ולבסוף

ה  וזוהי - התלמיד אצל שמתקבל כפי א "פרטיו
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" נקראת אבל התפשטות, בה שיש שטח אחרונה,

בפועל "המקבל  המתקבל השכל חלק שזהו והיינו ,

התלמיד. אצל

י  בין בקשר הביאור גם לו "וזהו י'"ה (שמאות ה

ה' ונעשית נמשכת ראשונה ומה' ו', אות נעשית

ע  כי - הנ "אחרונה) תוכנן "פ ו' ואות י' שאות מובן, ל

והוא שהיו צמצום אחד, אלא למטה, האור ד "והורדת

" על לאחר הפרשת מורה אשר המקור מתוך נקודה "

המקבל  לכלי בכללותה שייכת והצמצום ההפרשה

אל  בפועל ההורדה על מורה הו' ואילו ודרגתו,

המקבל;

הההי  שתי ופירוט "ואילו התפשטות על מורות ן

התפשטות  היא ראשונה שה' אלא לפרטים, הנקודה

כפי  - אחרונה וה' עדיין, המשפיע אצל שהיא כפי

המקבל. בכלי בפועל מתקבלת שהיא

ה  שתי מהות תובן וההבדל המשכות "ובזה "

" (הנק' לו' י' מאות המשכה - ),"קלישא ביניהם

" (הנק' אחרונה לה' ראשונה מה' ):]"כפילא וההמשכה

ìåëé ïëì ,íåöîö úðéçá àåä ã"åéäù éôì éë
ã"åéä ïî å"éå úðéçáá äëùîä äðîî úåéäì

.äîöò
בהמשכת  הראשון השלב היא הוי' דשם י' אות
סוף  אין הוא הקב"ה שכן, בעולמות, האלקי האור
אור  בהמשכת הראשון והשלב גבול, בעל ובלתי
זה  וצמצום - עצום צמצום הוא בעולמות סוף אין
והיא  ביותר הקטנה האות שהיא יו"ד, באות נרמז

האור. צמצום על המורה לבד, נקודה בחינת

על  "מורה - ארוך קו שהיא - וי"ו אות ואילו
השני  השלב שזהו למטה", מלמעלה ההמשכה

סו  אין אור וירידת שלאחרי בהמשכת ב"ה, ף
של  המצומצמת ההארה נמשכת י') (אות ה"צמצום"
אל  למטה מלמעלה ב"קו") (הנרמזת אלקות

והנבראים. העולמות

כן  על נתצמצם, כבר י' שבאות שהאור ומאחר
(שזהו  למטה ולהתגלות להימשך עצמו האור יכול

כנ"ל). ו', אות ענין

תלמיד, עם שכל מלימוד הנ"ל במשל [וכמו
כללית  נקודה והפריש "המציא" שהרב דלאחרי
להסביר  יוכל שאותה העמקות, מתוך מצומצמת
כבר  היא זו נקודה שכללות מאחר הנה לתלמידים,

אח"כ  יוכל מצומצם), (אור התלמיד בדרגת
התלמיד  לדרגת זו סברא מהות ולבאר "להוריד"

ו')]. אות ענין הוא זו (שהורדה

נמשך  י' שבאות שהאור למרות אעפ"כ, אך
ירידה  משום זו בהמשכה יש מקום מכל ו', באות
להתגלות  לאור אפשר שאי לפי האור, במדריגת
האור, ומיעוט צמצום ע"י אלא הזה) (בזמן למטה
שהאור  לפי "קלישא", בשם זו המשכה נק' ולכן
("קלוש  ומצומצם קלוש אור הוא בוי"ו הנמשך

כקו"). מאד ודק

ïéàå ,áçåøå êøåà úåèùôúä àéäù 'ää ìáà
äìåëé äìòîìù áçåøå êøåà úåèùôúä
úðéçáá äìòîì àåäù åîë äèîì úåìâúäì

.'åë õ÷ ïéà ãò áçåøå êøåà
האלקי  האור המשכת (בסדר ה' אות של ענינה
ה' אות צורת כמו "התפשטות", הוא בעולמות)
וגם  לרוחב.. "התפשטות לה שיש כפשוטה,
היינו  וגילוי". "התפשטות על המורה לאורך",
כו'. פרטיה לכל ההמשכה גילוי על מורה ה' שאות

הוא: אחרונה לה' ראשונה ה' בין וההבדל

שקודם  ה"התפשטות" היא ראשונה ה'
הרב, כמשל - ו') באות (הנרמזת למטה ההמשכה
ילמד  שאותה השכל נקודת שהמציא שלאחרי
הכלולים  הפרטים את בשכלו הרב מפרט לתלמידים,
אופן  באיזה וחושב הענין, את ומרחיב זו בנקודה

התלמיד. אל יבארם

כפי  האור הוא - אחרונה ה' אות משא"כ
(ובמשל  המקבל בכלי בפועל ונתפס שמתקבל
מתקבלת  פרטי' כל עם שהסברא כפי - הנ"ל

התלמיד). אצל בפועל

ראשונה) (ה' זו לבחינה אפשר אי ולפיכך
אחרונה) ה' (באות למטה ולהתגלות להימשך
למעלה  בהתגלות שהיא כפי המדה באותה
בין  דמיון שום שאין ותלמיד, מרב הנ"ל [וכבמשל
מכין  כשהוא (גם הרב במחשבת שהיא כפי הסברא
שהיא  כפי והסברא לתלמידים) להסבירה עצמו את

בפו  התלמיד].נתפסת בשכל על

.äèîì úøçà 'ä úðéçáá àéä äëùîää àìà
שמאות  (ולא אחרת ה' באות היא זו המשכה
אחרונה), ה' ונעשית נמשכת עצמה ראשונה ה'
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ממדריגה  הוא למטה נמשך זה שכשאור להורות,
ראשונה  מה' בערך שלא ונמוכה לגמרי, אחרת
האור. עצם של ורושם דמות אלא ואינו הוי', דשם

שהוא  שאע"פ השמש, אור - לדבר משל [קצת
האור  ותוקף איכות ידי שעל המאור", "מעין
אינו  מקום מכל עצמה, השמש של תוקפו מתגלה
בו  ואין מהשמש ("אפשיין") והשתקפות זיו אלא

השמש. ("מהות") כדור מגוף מאומה

למטה  שהוא כפי שהגילוי דאע"פ בנמשל, וכך
כפי  הגילוי מעין הוא אחרונה) ה' באות (הנרמז
מקום, מכל - נמשך) הוא (שממנו למעלה שהוא
כלל  "מהות" אותה זה ואין "מעין", רק זה הרי

"אחרת")]. ה' אות היא (שלכן

'éäù 'ää çë åðééäã ,'ä ìù éåìéîä úðéçá àéäå
.äìòîì íìòäá

באופן  ראשונה מה' נמשכת אחרונה שה' זה
נמשכת  שהיא לפי הוא למטה", אחרת "ה' שהיא
(שהמילוי  הוי' דשם ראשונה ה' דאות מהמילוי רק

המאמר). בתחילת כנ"ל אחרת, ה' היא ה' דאות

בתוך  בהעלם כלול אות כל של המילוי דהנה
ל"ף, שאותיות א', אות לדוגמא כמו עצמה. האות
בהעלם  כלולות (א'ל'ף'), א' אות של המילוי שהם
נקראת  "א'", רק כשכותבים אף שהרי עצמה, בא'
כלולות  ש"ל"ף" ונמצא המילוי), (עם אל"ף זו אות

"א". אות בתוך בהעלם

הי' הוי' שם של אחרונה דה"א בעניננו, וכן
במילוי  היינו - ראשונה ה"א בתוך בהעלם כלול

שלה.

שבזה:] הפנימי התוכן [וביאור

äîå ,íìòäáù äî àåä éåìéîä íìåòì éë
éåìéâä ìà íìòääî àöé äìòîì íìòäáù

.äèîì
שעל  מה הוא כפשוטו האות "מילוי" של ענינו
האות  בשביל שהרי גילוי, לידי האות באה ידו
צורך  אין במחשבה) או בכתב שהיא (כפי עצמה
האות  את לבטא כשרוצים ורק שלה, במילוי
לגלות  הוא הדיבור וענין במילוי; צורך יש בדיבור
באופן  לפרשו לגלותו כדי (או הזולת בשביל הענין

לעצמו). גם יותר ברור

ה"גילוי" "מילוי", של הפנימי תוכנו גם וזהו

בתחילה  אשר למטה, ונמשך שיורד כמו האות של
ה"גילוי" בתוך הי' ו"בכח" בהעלם האות של

ידי  על היא למטה בפועל וההתגלות עצמה, האות
המילוי.

(של  בחיקו טמונים שעדיין מעות לדבר: [משל
ואח"כ  הרואה, מעין שם ומוסתרים אדם)
כי  דבר בהם ניתוסף לא הנה הגילוי אל כשמוציאן
שהוא  המילוי, ענין וזהו בלבד. לעין הגילוי אם

האות]. ותוכן מהות של ההתגלות

éåìéî úðéçá àéäù ,"àìéôë" úðéçá åðééäå
.äìôëîä ïéðòî òãåðë ,ï"éää

ראשונה  ה' דאות הוי', דשם ה' אות לענין וכך
כפי  הגילוי היא ו') דאות מה"המשכה" (שלמעלה
ולאורך  לרוחב ההתפשטות בכל למעלה, שהוא
להשפיע  שרוצה הסברא שחושב כפי הרב [כמשל
אות  של וה"מילוי" פרטי'], לכל בעצמו לתלמידים
למטה  בפועל שנמשך כפי הגילוי הוא - ה"א
ה' באות בהעלם כלול זה גילוי הי' (שבתחילה
באות). בהעלם שכלול המילוי בענין כנ"ל עצמה,

הוא  הוא ראשונה ה' דאות שהמילוי ונמצא,
לעיל  שנתבאר וכפי אחרונה, ה' אות של ענינה
חיצונית  התפשטות אלא אינה אחרונה ה' דאות

אחרת. בה' באה שלכן ראשונה, מה' בלבד

דקאי  "כפילא", בבחינת ההמשכה ענין גם וזהו
שנק' אחרונה, בה' ראשונה ה' אות המשכת על
היא  במילואה ה' (דאות המילוי שם על "כפילא"
המתגלה  האלקי שהאור לומר, - כפולה) אות ה"ה,
בלבד  חיצונית התפשטות אלא אינו אחרונה בה"א

ראשונה. שבה"א הגילוי ממהות

[לסיכום:

ע  האדם בנפש הנמשך האלקי האור הזה, י "בזמן

""י  (דרך לחמים ההמשכה ב שם סדר אותיות ד' של "

" בבחינת רק הוא - וקלישא הוי') על "כפילא המורה ,

האור]. וחלישות מיעוט

àåä äæ ìë êà[מה]äòôùää íéìá÷î åðàù
.äæä ïîæá íéîçì á"é é"ò

éîäð øñéøúáã äéîòè ïì äìâé" ¯ ì"òì ìáà
'ää ÷ø ,'åë àìéôë úðéçá äéäé àì éæàå ,"'åë
é"ò ,ë"â äèîì éåìéâ äì 'éäé äìòîìù äîöò

.'åë äéîòè ïì äìâé éë
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c"agר i`iyp epizeax zxezn

שהוא  כפי למטה האור יתגלה לבוא לעתיד
וחלישות, ומיעוט צמצום שום בלי למעלה,
"כפילא" בבחינת ההמשכה תהי' לא ובמילא
הה' אלא אחרת"), "ה' דרך האור תאיר (שלמטה
למטה  תתגלה למעלה שהיא כפי (הראשונה) עצמה

אחרונה). (בה"א

כו' נהמי דבתריסר טעמי' לן "יגלה פירוש וזהו
לנו  יגלה הקב"ה לבא שלעתיד וקלישא", כפילא
ואמיתיות  פנימיות היינו - האמיתי ה"טעם" את
(דלא  לחמים י"ב ידי על הנמשך - העליון האור
בבחינת  רק הוא למטה שהגילוי הזה כבזמן

וקלישא"). "כפילא

:'åë äéäé àåää íåéá ù"îëå
בין  הבדל שום יהי' לא לבא שלעתיד זה, ענין
מובן  אחרונה, וה"א ראשונה ה"א מדריגת
"ביום  הכתוב בפירוש האריז"ל בכתבי מהמבואר

שמו  לבוא שלעתיד גו'", אחד הוי' יהיה ההוא
פעמים  שתי אלא יהו"ה אותיות ד' יהי' לא הגדול

י"ה. לבחי' יתעלה ו"ה כי (יהי"ה), י"ה

פירוש:

האור  [היינו י"ה לאותיות אפשר אי הזה בזמן
אלא  למטה, להתגלות י"ה] באותיות המאיר האלקי
ו', נעשה (שהיו"ד ו"ה לאותיות ירידה ע"י רק
לעתיד  אך - כנ"ל) תתאה, ה' נעשית עילאה ומה'
ענין  וזהו למעלה, כמו למטה האור יתגלה לבא
די"ה  הגילוי יהי' למטה שגם י"ה, פעמים שתי

למעלה). (כמו

בשבת  בנפש אלקי אור המשכת לענין הוא וכן
בנפש  הגילוי יהי' לבא שלעתיד לחמים, י"ב ידי על
למטה  הגילוי יהי' אלא וחלישות, מיעוט שום בלי

למעלה. שהוא כמו

'inrh ol dlbi d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

דחיה ÚÓÂ˙‰(ט) מקיפים שב' בהיות הנ"ל ענין יובן
מזלא  הנקרא הוא כו' צלם שנק' יחידה
דהיינו  דוקא ומעשה דבור דמחשבה בלבושין שורין
ובוידוי  במחשב' בהרהור תשובה עושה כאשר דוקא
אז  כנ"ל שלו חומר בחי' גם הרע כל שנתבטל בפה
להיות  יוכל דוקא ועי"ז הנ"ל. מקיפים בחי' בהן ישכון
למלאות  ולב שבמוח בנר"נ שלהם אור גילוי ג"כ
כידוע  וכה"ג מו"מ בטרדת נפגמו שכבר ופגמם חסרונם
אך  וז"ש שבאו"פ החסרון לתקן המקיף בכח דיש
לענין  הטעם יובן זה ומכל בע"ה וכמשי"ת כו' בצלם
דו"מ  במחשב' דהתחכמות המותרות ריבוי דמצד הנ"ל
שמסתלקים  מפני הנופל יפול מזה לבד ומתן במשא
של  מהרהורים הנעשים הכוחות רבו כי המקיפים בחי'
ויתרון  ומ"ש גמור רע בהם שאין אע"פ בטלים דברים
דאמר  כרבה גמור בצדיק היינו הסכלות מן החכמה
בצלם  אך מ"ש להבין יש מעתה והנה כו' בדיחותא
דצלם  ומ"ם ולמ"ד צ' מדרגות ג' שיש איש יתהלך
אור  מקור שהוא הצלם שהוא המזלא ענין ידוע ולהיות
תמיד  דבוק והוא למעלה שהוא כמו שבגוף הנשמה
המלובש  באור כלל ומתדבק מתחבר בלתי למעלה
לא  דאינהו דניאל חבירי כמו גמו' בצדיק גם ולב במוח

אע"פ  בגוף אימה המזל ופעל חזי ומזלייהו כלל חזו
דהושענא  בחותם מוצאים אנו וכך מאומה רואה שאינו
שנתו  יוציא שלא בראשו אדם הצל בחסרון שניכר רבה
למזל  שאין מצד והוא שנה סוף עד יחיה ואעפ"כ
שבהעלם  רק שבגוף הנשמה וחיות אור עם חיבור
מרת  יודע הלב כי טעם בלא בלבו ידאג ע"כ בו מאיר
תפלה  בשומע חסר צלמו שראה יצחק ר' וכמו נפשו
למעלה  תמיד דבוק המזלא שבחי' עכ"פ יובן ומזה כו'
צלם  ונק' כו' בך אשתאר דיוקני כחותם שימני וכמו
כמו  זהו באדם נגלות בהגלות ולזאת ממש אלקי'
הלב  בתעלומת התשובה בענין יובן ומזה כו' רוה"ק
מבחי' מאיר שזה הטעם מן למעלה פתאום שבא
מן  שלמעלה רצון התעוררות שעושה הנ"ל המזלא
יתהלך  בצלם ורק אך יתהלך בצלם אך וז"ש כו' הטעם
בצלם  אך מ"ש זה להבין ויש הנ"ל. במזל תלוי דהכל
הענין  כו' איש כמ"ש תלויים בצלם ושכלו מדותיו דגם
אור  בחי' הוא דצלם צ' זה בצלם מדרגות ג' דיש הוא

מן  להגדילם במדות הנ"ל העליון מעט המזל השכל
הצ' והוא בשלימות במדות המוחין שיגדלו עד מעט
נה"י  חג"ת חב"ד מדה שבכל הע"ס בחי' שהן דצלם

צ': הוא ט' פעמים וי'

daeyzd xry zncwd
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רי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰˙ÚÓÂ'כו בהמ"ק משחרב מקודם שאמר מה י"ל
שייכות  מה וי"ל לברכה, הטל כו' קללה
את  ה' ציוה כו' חרמון כטל דכתי' לטל, וברכה קללה
אתעדל"ת, ע"י שלא המשכה הוא הטל ענין כי הברכה,
שצ"ל  והשקה הארץ מן יעלה ואד כתי' שבגשם
איתא  לנו כגשם ויבא שאלו כשבנ"י ולכן כו', העלאה
העלאה, בלא נמשך הטל אבל כהוגן, שלא ששאלו
ברכת  עד"מ מלמעלמ"ט, והמשכה ברכה ע"י שהוא
על  כמ"ש הי' זה וגילוי שיעור, בלי תוס' שהיא הארץ,
שאין  יום לך אין בהמ"ק ומשחרב בבהמ"ק ציון הררי
ל"ט  וזהו"ע קללה, ל' ל"ט אותיו' דט"ל קללה, בו

ל  כנגד מלקיות, ול"ט מלאכות, קללות אבות "ט
הל"ט  בירור וע"י ואדמה. ונחש וחוה אדם שנתקללו
טלא  בשבת נמשך החול ימי בו' עבודה ע"י מלאכות
מטל  כו' לך ויתן דמו"ש הברכה וזהו מעתיקא, דנטיף
על  קאי עפתה אופל, כמו עפתה ארץ מ"ש וזהו כו',
כפול, יהי' רבוע על שת"א (כמו דגיהנם התחתון מדור
פלא  אותיות אופל כמו וזהו כפול, חשך שהוא עיף)
ר"ת  און פעלתי לא ואמרה פי' ומחתה אכלה וכמ"ש
כי  ההשגה, מן שלמעלה פלא אותיות ואופל אפ"ל,
שהגילוי  החכ', מקור חכ', אאלפך אל"ף אותיות פלא
שע"ב, מ"ט יש שבקדושה וכמו דבינה, הנ' בשער הוא
בקליפה  כך להשיג, יכול הי' לא משה אפי' הנ' ושער
הרע, מקור אפל בחי' הוא הנ' ושער שע"ט, מ"ט יש
שאילו  הנ' בשער עדיין נכנסו לא במצרים שישראל
על  הנזיר מעלת וזהו"ע משם, יצאו לא ח"ו נכנסו
קדוש  כתי' בנזיר ולכן יפליא, כי כתי' דבנזיר הכהנים

כי  כו', יכסמו כסום אדרבה ובכהנים כו' פרע גדל יהי'
בתורה  וכמ"ש המשכות בחי' הם למעלה השערות ענין
של  תלים תלי אלו תלתלים קווצותיו ותרוממך, סלסלה
ולאבחכ' חכים בחי' המשכת הוא התו' כי הלכות,
דוקא  ולכן המוח, מן שיונקים השערות עד"מ ידיעא,
כתי' בנזיר ולכן שערות, צ"ל פלא בחי' שהוא בנזיר
יין  דכתי' נאסר לא ובכהנים יאכל, לא זג ועד מחרצנים
היין  ענין כי אב, בית לאותו ודוקא כו' תשת אל ושכר
עה"ד  יתאדם, כי יין תרא אל וכמ"ש גבורות בחי' הוא
שהוא  ענבים אבל יין רק להם נאסר לא ולכן הי', גפן
שהנזיר  לפי הכל, נאסר בנזיר אבל מותר, מועט דבר
נאסר  ולכן כו' לו תתן מה צדקת אם מ"ש בחי' הוא
עפתה  ארץ וזהו כו', החיצונים יניקת יהי' שלא הכל
כי  וכמ"ש סדר אין ששם הגיהנם שהו"ע סדרים ולא
בחי' ע"י אבל כו', בשאול ודעת וחשבון מעשה אין
ומסדר  תלמודו ומסדר משנה סדרי ששה סדרים,
במדרש  וכדאיתא אופל, ותופע עי"ז כו', פרשיותיו
כי  דכתי' מגיהנם נצול הנרות את אהרן יערוך דבזכות
שהו"ע  יסדר ת"א דיערוך תפתה, מאתמול ערוך
וע"י  הנרות, את בהעלותך מדות ז' הנרות ז' העלאת
דסידרא  דקדושה ג"כ וזהו"ע מגיהנם, נצול זה סדר
הנ"ל  סדרים בחי' ע"י קדוש בחי' להמשיך שהוא
כי  תרגום, בלשון שנתקן וענין השתל', סדר בבחי'
אלמלי  וכמארז"ל לה"ק של אחוריים הוא תרגום
והכוונה  קאמר, מאי ידענא לא קרא דהאי תרגומא
וד"ל. דקדושה אחוריים בבחי' גם קדוש בחי' להמשיך

`xcqc dyecw` mi`w i`n` `nlr

e"hxz ,dgpnd mcew `yp zay d"ra
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡ חיות ממדריגת שלמעל' ח"ע בחי' היא התורה
ובד"ה  ל"ו סי' באגה"ק במשנ"ת ויובן העולמות,
ע"ה  המלך דוד שנענש במה בלק"ת, אמון אצלו ואהי'
פי' דהנה מגורי, בבית חוקיך לי היו זמירות אומרו על
חיות  שכל במה התורה את שיבח שדוד כו' זמירות
ע"י  עד"מ כמו מד"ת א' בדקדוק תלוי וקיומם העולמות

עד  דרגין כל מסוף העולמות עליית נעשה עי"ז הקרבן
עולה  דקורבנא שרזא בזהר ממ"ש וכנודע דרגין, כל ריש
כל  מתעלים הקרבן עליות שע"י דא"ס, רזא עד
אם  אבל כשר, הוא כשהקרבן הוא כ"ז הנה העולמות,
שלא  או בשמאל, הדם כשקיבל כמו פסול איזה בו נמצא
עלי' שום נעשה לא הפוסלים דברים שארי או שרת בכלי
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c"agרב i`iyp epizeax zxezn

תפילין  מניח להיות ממשיכים תפילין ע"י עד"מ או כלל,
עד  מרכ"ד זו בחי' שנמשך לז"א מוחין המשכת שהו"ע
מצות  בחי' ע"י ית' אלקותו המשכת שנמשך סוכ"ד
בהתפילין, פסול נמצא כשלא כ"ז הנה וכדומה, תפילין
ע"י  כלל יומשך לא פסול איזה בהם נמצא אם אבל
א' בדקדוק העולם וקיום חיות כל תלוי א"כ כו', הנחתם
חוקיך  לי היו זמירות צרתו בעת דוד שאמר וזהו מד"ת,

העולמות  חיות שכל התורה במעלת משתבח שהי' כו'
מלימוד  מאד משתעשע הי' ע"כ מד"ת, א' בדקדוק תלוי
בסוטה  כמארז"ל ע"ז נענש ואעפי"כ המצות, וקיום
בדבר  מכשילך הריני להו קרית זמירות דוד ע"א דל"ה
שעה  לפי ששכח יודעים רבן בית של תינוקות שאפי'
ישאו, בכתף עליהם הקדש עבודת כי קהת בבני מ"ש

בעגלה. הארון את הוביל והוא
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ùôð úåøéñîä ïéðòá àåä ïëåעל נפשו  מוסר שאדם
יתברך שמו עבור ה' çøëäáקידוש åäæù:האופנים בב'

úà ùéâøé àìù éøîâì úåçëä ìë úåîìòúä éãé-ìò åà
,ììë åîöòאת רק כלל עצמו את מרגיש  שלא ובגלל

נפשו  את למסור ממנו  מונע לא  דבר שום העליון, הרצון
השם , קידוש נוסףåàעל äøéúéבאופן úåìâúä éãé-ìò

ìëä úå÷ìà ìéáùáù úåçëä ìëã,'åë éàãë כלומר -
אדרבא אלא שלו , האהבה מידת  את  מעלים לא הוא
וכן  לה', עצומה באהבה  יתרה  בהתגלות אותה מגלה

שלו, והכוחות המידות לגמריåäæùבשאר  להעלים -
- לה ' יתרה התגלות לגלותם או הכוחות çëáאת ÷ø

.'åë ãáì ïåöøä
ïåöøä úåìâúä ïôåàù éôì àåä äæ ìëåשל באופן  אינו 

אלא בלבד ìòåôהארה àåä ïë ìò ,äìâúî åúåîöòù
úåîìòúä ïä ,åáù çëä ó÷åú úðéçáá äèéìù êøãá
åîë) äøéúé úåìâúäá úåçëä úåìâúä ïäå éøîâì úåçëä

ùôð úåøéñîá,האלו האופנים ב' מצד להיות  ïëåשיכול
ììë êøãáרגיל úåçëäבזמן úåìâúäáשמצד הפנימיים

מוגבלים הם úåéäìעצמם ìåëéù ïåöøä éãé-ìòù
.('åë õôç åáìù íå÷îá åîëå ìåáâ-éìá שאמרו –

חפץ",50חכמים שליבו במקום אלא לומד אדם ש"אין
בדבר, רוצה שכאשר לעיל, הנזכר פי על בזה וההסברה
בעוצמה  הפנימיים הכוחות את ומגלה מעורר הוא הרי

יותר. הרבה רבה
àåä íéøáéàä úòåðú úåììëù äî íòèä ïë íâ åäæå

,à÷åã ïåöøä éãé-ìòולהתנענע לזוז  האברים של היכולת
דוקא אלא בהם השוכנת הפרטית החיות מצד אינה

השאלה: ונשאלת  הרצון . כח ֿ ידי ïéàעל äî éðôîå
ùáåìîä úåéçäî åðééä ,íîöò ãöî íéøáéàäá äòåðúä

äòåðúì äòáèää íäá ùéù íäáֿברוך ֿ שהקדוש כפי 
טבע éçהוא ìëãבהכרח הוא כו',òðòðúî51הרי

íå÷î-ìëîåש åòåðéרואים àìהאבריםâæîî íîöòî
äìåò øùàëã ,à÷åã ïåöøä éãé-ìò íà éë íäáù úåéçä

òðòðúî à÷åã æà åìâøå åãé òðòðì åðåöøá באופן היד אך
הרצון. ציווי  ללא להתנענע  מסוגלת לא עצמאי 

ìáà ,íéøáàäá ùáåìîä çëäî àéä äîöò äòåðúäå)
.('åë à÷åã ïåöøä éãé-ìò àåä äòåðúä úåéäì כלומר –

בה המלובשת מהחיות הוא להתנענע היד של היכולת
שביד, הפרטית  בחיות מהותי  פגם יש ר"ל כאשר (שלכן
לזוז  יכולה לא  היד הרי ל"ע, וכדומה  חזקה  מכה וכמו

אם היאאף זאת , למרות אבל הרצון), עליה יצווה
עליו  ומצווה  קובע  שהוא הרצון, ֿ ידי על לגמרי  נשלטת 
(כמו  טבעו שהיפך בעניינים  אף להתנענע, ואיך מתי 

וכדומה). קרים למים הרגל את להכניס
äøéçá éìá äàáù úéîåàúô äòåðú íâå כאילו ונראה 

האדם  בשליטת לא  à÷åãזה ïåöøä ïî äàá àéä íâ
,'åë úéðåöø äòåðú úàø÷ðåלכאורה חילוק שיש (אלא

מודע). לא לרצון  מודע רצון  בין
,'åë úåéùôð àìå úéðåöø àéä äòåðúä äðéùä úòá íâ-

שבאבר, הפרטית  החיות מצד רק  פירושה נפשית תנועה
הרצון  בגידי  שרש  לה שיש פירושה רצונית ותנועה 
לא הוא השינה בזמן אמנם האברים. בכל הנמצאים

אלא רצונו , את éãéâáמרגיש øàùðù ïåéîãä ãöî åäæù
ïåöøä, השינה לפני  åë'שפעלו  äðéùä úòá íâ52,
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א.)50 יט, זרה עבודה
מא )51 מ"ט. פרק א' חלק נבוכים מורה אדמו"ר ראה מרי

מקומות. ובכמה צח. ע' מארז"ל ואילך. עז ע' ענינים הזקן

וזה )52 א, שמ, עמוד ב', חלק שמות חיים מתורת ולהעיר
mbלשונו: onvr cvn lbxd iciba drepzd gk ze`ivn yiy i"tr`e)

,llk oevxa dxiga ila dpiya lbxe cid ripiy enk genay oevxe 'gn `la
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בעת  גם פועל השינה קודם שעושין דבר בכל וההסכם
כו' לפניהשינה תקיפה החלטה מקבל אדם אם –

יפעל זה הרי  וכדומה מסויימת בשעה שיקום  השינה
ישן  שהוא למרות היא(ïëìå,53עליו íãàäש 54ההלכה

íìåòì ãòåî למעשיו,ïùé ïéá øò ïéáנזק עשה שאם
ולכאורה זה , על לשלם חייב הוא הרי  שינה כדי תוך

אלא ממעשיו, פטור שנאנס åúòåðúùאדם  éôìבעת גם
äéäúהשינה àì ïåöøä éúìáå ,('åë úéðåöø àéä

,äòåðúä
ל"ע) (שיתוק מאניע בחולי  ìúñîù÷וכידוע àåäù

äòåðúä ïî ïåöøäהפרטית בחיות פגם אין כלומר
תנועה מאותה הסתלק שהרצון כיון אלא æàשבאבר,

çåðé האברåá ùéù íâä ,äòåðú íåù éìá íîåã ïáàë
úéðåéçä äòåðúä çë האבר של כיון åë'.הפרטית אבל

לזוז. יוכל לא מהאבר  הסתלק  הרצון שכח
äìùîîå äèéìù êøãá àåä äòåðúä ïéðòù àåä ïéðòäå

,'åë åöååëúé åà åèùôúéù úåçëäå íéøáéàä ìòכח
אינה פעולתו שכח  ומכאן האברים, בכל נמצא התנועה
וממשלה, שליטה של באופן אלא  התלבשות של באופן
הנפשיים הכוחות על והן הגשמיים האברים על הן

בהם, ïåöøäהמתלבשים çëá àéä úàæä äìùîîäå
íäá ïéà íéøáéàäá ùáìúîä úåéçäå øåàäã ,à÷åã

òðòðúäì íéøáàä úà çéøëäì äæä çëäמהות כל כי 
הכרח ולא התלבשות היא הפנימיים íàהכוחות éë

ùé úåçëäî êøòá ìãáåîù éîöò çë àåäù éôì ,ïåöøä
èåùôì úéðåéçä äòåðúä ìò äìùîîäå äèéìùä çë åá

.'åë õååëì åà
לעשות מסוגל הוא סכנה  בזמן  נמצא  כשהאדם ולכן ,
שהסיבה לעשותם, מסוגל היה לא  כלל שבדרך דברים
את לגלות הרצון של ציווי  כאן שיש כיון היא לזה

את לאור ולהוציא  המקסימלי  באופן הפנימיים  הכוחות
באופן  ולא וגזירה  ציווי  בדרך נעשה וזה הכח, עוצמת

ושכנוע. התלבשות של
ìëùä øåà éåìéâ íâ úåçëä éåìéâ ìòåô ïåöøäù äî íâå
åðéúåáø åøîàù äîã ,'åë äìùîî êøãá ïë íâ äæ éøä

ì"æ55הוא חפץ שלבו במקום אדם ילמוד מפנילעולם
ìéëùéù ìëùä øåà úçéúô àìéîî íøåâ ïåöøäù

,ïéðòäá íëçúéåגילוי על גם  שולט הרצון שכח ומכאן
הפרטי, ïëהכח ìò ìëùä ìò ïåöøä ìù éåìéòä éðôîã

,'åë àìéîî ìëùä øåà éåìéâ êùîð åá åðåöøù øáãá
כ"ק לו שאמר לעפלער יקותיאל ר' החסיד שסיפר וכפי
בהוספות המלא  הסיפור (ראה נ "ע האמצעי אדמו"ר
דהגם - הרצון' בפני העומד דבר לך 'אין זה ): למאמר
אבל הנפש, עצם ולא הנפש כוח רק כן  גם הוא דרצון 
עצמיים גילויים לגלות הנפש את להטות  גם  בכוחו
ובפרט החושים. והתפתחות העצמיים  הכוחות בפתיחת
הנה ומדות, שכל כמו הרצון מן שלמטה שהכוחות
עליון. כוח בדרך ופקודה בגזירה עליהם  פועל הרצון

החושים גם אז – באמת רוצים מתרחבים.וכאשר
äòéâé éãé-ìò äàáä äìëùä åîë äæ ïéàåככל אמנם, –

השכלות להשכיל האדם מצליח  בשכלו  יותר שמתייגע
כח עלֿידי  נשלטות אינם אלו השכלות אך יותר, נעלות

אלא êéùîîåהרצון , àéáî éìëä úåëëãæäù äî åäæù
,'åë äæì éìë äùòðù éãé-ìò ìëùä øåà éåìéâ,כלומר

אור  בו להתגלות יכול ולכן מזדכך, עצמו שהמוח
מזדכך שהתחתון וזהו יותר, נעלה באופן  ההשכלה
מלמעלה ציווי  של באופן  זה אין  אך עבודה ֿ ידי על

ìòåôלמטה, ïåöøä ìáà כמו הפנימיים, הכוחות על
ïåéìòהשכל, çë êøãáבעצם מרומם כח  úåéäìשהוא

.'åë ìëùä øåà éåìéâ
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dn la` .'ek mcd icib cvn g"ra x`yk zeiytpe zipeig drepz wx edf
egena dlery ezaygne epevx t"r cgein ote`a elbxe ecia drepz ripny
miwc 'iwxer gend icib i"r jynpy `wec zipevx drepz 'wpy edf `wec
`edy rip`nd ilegn 'i`xe .d`etxd 'qa recik o"iexrp 'wpy c`n
lk ea yiy t"r` llk drepz ila mnec oa`k dyrp oevxd icib zewlzqd

.(zenilya mca zeigd
תשי"ב:)53 הסוכות דחג ב' יום משיחת epzxezולהעיר

z` zxcege dtiwny dpkeze dpipry oeik ,"miig zxez" z`xwp dyecwd
.dpy mixyre d`n ixg`l cre ezcil rbxn lgd ,mc`d ly eiig lk
zelert zeyrl aeig eilr lheny ote`a epi` v"nezd ly mpipr ,xnelk
m` ik ,epevxk bdpzdl iytg dyrp f"g`le miniieqn mipnfa zeniieqn
zeidl jixv ea wqery oipre oipr lky jk ,eiig lk siwne xcegy ote`a

.dxezd z`xede ieeiv t"r
elit`y `id dceard zilkzy zeciqga `aenk - dfn dxizie השינה

mby jk ,dxez t"r zeidl dkixv (dlert mey dyer epi` f`y) icedi ly
i`cea ,epnn z`f miyxecy oeike ,icedi `edy eilr xkip didi dpiyd zra
ea x`ypy oeik ,dpiyd zra mby meyn - envr lr z`f lertl ezlkiay
dxezc dlbpa oicdn xacl 'i`xe ,envr lr a"dra d"d ,`zeigc `hqiw

mxby wfid lr mb aiigy ,epiid ,"oyi oia xr oia 'ek mlerl cren mc`"y
.envr lr a"dra d"d f` mby meyn ,dpiyd zra

mcewy df ici lr dyrp (icedi `edy eilr xkip dpiyd zra mby) df oipre
ezeida - icedik ("ot`ly jif hbiil xr") oeyil akeye opekzn d"d dpiyd
,"ale zeilk ogeae . . eilr avp 'd" dpiyd zra mby dxkde dricia xecg
ef dpkdy - `ed jexa yecwd miklnd ikln jln ly ecar `ed f` mbe

.car ly dpiy `id dpiyd mby ,dpiyd lr zlret (dpiyd mcew)
ygena mi`exy - dpiyd lr zlret dpiyd iptl dpkddy 'i`x `iadl yie
d"d ,zniieqn drya mewl dhlgd jezn oeyil akey mc` xy`ky
mcew dzid dhlgddy s` ,xnelk .mewl hilgdy onfa ezpyn xxerzn
dhlgda hilgd dpiyd mcewy oeik ,mewn lkn ,oyi d"d 'ixg`le ,dpiyd

.dpiyd zra mb dhlgdd zlret ,dxenb
'd"y dxkde drici jezn) irack oeyil akey xy`ky - c"ecpa f"cre
cala ef `l ,xy` ,irack 'idz dnvr dpiyd mby lret f"d ,("eilr avp
,daxc` `l` ,e"g miievxÎizla mipipr el erx`i `l dpiyd zray

.'ek zeige gk ztqez lawl ,miig dl ae`yl dlrnl dlrz eznypy
(במשנה).)54 ע"א סוף כו, קמא בבא
א.)55 יט, זרה עבודה
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.øåöé÷
ïë ìòå ,êùîð åúåîöòù àåä ïåöøä úëùîä ïôåà äðäå
úåãîá ïéçåîä úìåòôã ,äèéìù êøãá àåä åúìåòô
,áåøé÷ úðéçáá àåä ,ìåèéáä íäá úåùòìå íâéäðäì
úìòîáå ,íúåìâúä ïôåàå ïéçåîä úìòîá éåìú ïëìå
,ïåéìò çë êøãá ìòåô ïåöøä ìáà ,úåãîä ïäù ìòôðä

,úåçëä úåîìòúäá ïäå ,úåçëä úåìâúäá ïä

éãé-ìò éøîâì úåçëä úåîìòúä úåéäì ìåëé äæ íåùîå
àìù àìéîî êøãáå ,ó÷åúá àåä úåìâúää íâå ,ïåöøä
ïëìå ,äòéâéá àåäù åîöòî ìëùä úåìâúä åîë äòéâéá
,íäá ùáåìîä úåéçäî àéäù íâä ,íéøáàä úòåðú íâ
åäæù äèéìù êøãá åäæù éðôî ïåöøä çëá éåìú äæ éøä

.à÷åã ïåöøä çëá
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ח' הדלקת שקבעו ועד לטמאו, היה היוונים רצון שעיקר השמן, חשיבות מהי שאלה:
טי  לא אחד פך כי מטומאת נרות, מתחיל זה אבל דרגות, הרבה – נה"ב עם במלחמה מאו.

בגשמיות. התענוג – השמן

הּיונים ‡ÌÓב) ּדמלחמת זֹו מלחמה ענין ּבעּקר »¿»ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
ונגד  הוי' ּתֹורת נגד רּוחנית מלחמה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהיתה
ּכל  זה לּמה הּנה ,יתּבר רצֹונֹו חּקי ׁשהם הוי' ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻמצוֹות
זאת  ׁשעׂשּו הינּו הּׁשמנים, את לטּמא היה חפצם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעּקר
ּבתחּלת  רק ׁשּנּצחּו טרם עדין היה ׁשאז הּנּצּוח ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשביל
לסּתם  אֹו ללּכד הּוא הּלֹוחמים ּדדר ּוכמֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹֹהּנצחֹון,
ׁשל  ּכחֹותיו מחליׁשים ּבזה אׁשר והּדֹומה מים ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹמעינֹות
את  ּולנּצח מעמד להחזיק ּכׁשרצּו הּיונים וכן הּׁשני, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּצד
הּׁשמנים, את לטּמא נתאּמצּו הּכל ראׁשית הּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיׂשראל,
את  טּמאּו ּדכאׁשר ּכ ּכל נֹוגע ּזה מה להבין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָוצרי
ּבטּוחים  היּו זה ידי על הּנה ּבהיכל ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּׁשמנים
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשעׂשה הּנס ּבענין וכן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבנּצחֹונם,
הּׁשמן, ּבענין עּקרֹו היה החׁשמֹונאים ידי על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָליׂשראל
ּגדֹול, ּכהן ׁשל ּבחֹותמֹו חתּום ׁשמן ׁשל אחד ּפ ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּמצאּו
את  החׁשמֹונאים ׁשּנּצחּו הּנּצּוח אחר היה זה ּכל ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהלא
ׁשּלמעלה  ּגלּויים נּסּיים ענינים ּכּמה ּבזה ׁשהיּו ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּיונים,
והּמּועטים  הּגּבֹורים את נּצחּו ׁשהחּלׁשים הּטבע, ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָמּדר
ׁשל  זּכרֹון קבעּו לא האּלּו הּנּסים ּכל ׁשעל  הרּבים, ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאת
אחד  ּפ ׁשּמצאּו אחר ורק והֹודאה, הּלל אם ּכי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּפעל
ׁשּלא  ּבֹו והּכירּו ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבחֹותמֹו חתּום ׁשמן ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשל
ּתקף  ענין ּוכללּות נרֹות, ח' הדלקת קבעּו ּבֹו ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹנגעּו
ּובזה  יׂשראל" "ׁשמע קריאת ידי על היתה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּגבּורתם
ּכתּוב  היה החׁשמֹונאי יהּודה ׁשל חרּבֹו ועל ְְְְְִִֶַַַַָָָָָנּצחּום,
ּבאלם  כמכה "מי ּתבֹות ראׁשי ׁשהּוא "מּכּבי", ִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשם
היא  זֹו ּומלחמה רּוחנית, מלחמה להיֹותּה ְְְֲִִִִִָָָָָָָָהוי'",

ּובכל ּדֹור ּבכל ּוכמאמר ּתמידית ּבפרט, ואחד אחד ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
ּכּמה  ּבזה ּדיׁש יֹום", ּבכל עליו מתּגּבר אדם ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ"יצרֹו
ׁשּלֹו הּבהמית ׁשהּנפׁש מי יׁש ׁשֹונֹות, ּדרּגֹות ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַחּלּוקי
ועניני  הּמּדֹות ּבעניני עּמֹו ּבמלחמּתֹו האדם את ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָמטריד
מעניני  ּבּליסטראֹות ואבני חּצים ּבֹו לזרק ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹהנהגה

זאכן  וועלטליכע אריין ד העֹולם, אים אין ּגיט ער וואס , ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
געׁשמאק  הּלבּוׁשים,ה א ּבעניני והעּקר ּוׁשתּיה, ּבאכילה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּדבר  עּמא ּכמֹו ׁשּיהיה  ּבׂשערֹו קרנֹות,ו ּולסלסל הּיֹוׁשבי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
להכׁשילֹו ׁשרֹוצה הּבהמית הּנפׁש ּתֹורה, ּבן ׁשהּוא ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָוהגם
עיני  את לעּור מֹוסיף הּנה ּבתֹורתֹו, ׁשּיתּגאה ּבזה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּגם
טעמים  למצא צרי ּתֹורה ּבן להיֹותֹו אּדרּבא אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹׂשכלֹו
האדם  את צד הּבהמית הּנפׁש ּובזה זֹו, ּבהנהגה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלׁשבח
אֹותֹו ּדֹוחה אז ּברׁשּותֹו ּובהיֹותֹו לרׁשּותֹו, ְְְְִִִִֶַָּומכניסֹו
מלחמת  ענין ּכל אׁשר ויׁש ּדחי. אל מּדחי לּצלן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָרחמנא
מחׁשבֹות  ּבהאדם לזרק הּמחׁשבה ּבעניני הּוא עּמֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹיצרֹו
האדם  את להטריד ּכל ראׁשית לּצלן, רחמנא ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָזרֹות
לּבֹו הּנה ּבתפּלה הוי' לפני ּבעמדֹו ּגם אׁשר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָּבתפּלתֹו
אֹו להתּפּלל רֹוצה ׁשאינֹו וׁשלֹום חס זה ואין עּמֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָּבל
ׁשהּוא  ּבזה מאמין ׁשאינֹו ּכזֹו ּבדרּגא וׁשלֹום חס ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
ּבאמת  ּומאמין להתּפּלל רֹוצה הּוא ּבתפּלתֹו, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָאֹומר
ּגם  ולפעמים ּבתפּלתֹו, ּׁשאֹומר מה ּבכל ׁשלמה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבאמּונה

הארציג  הּלב, ּבהתרּגׁשּות מזמֹור איזה עם ז אֹומר אבל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
ּומהם  זרֹות מחׁשבֹות לֹו נֹופלין ּפתאֹום לפתע הּנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָזה
ּכלל, ותכן ענין ׁשּום ּבהם ׁשאין והבל ׁשטּות עניני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּגם
לעניניו  ּגם ּכלל צר ׁשּום ההן ּבּמחׁשבֹות ׁשאין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהינּו
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האנֹוׁשי  ׂשכל ּגם הּבריא, ׂשכל מּצד ּדבאמת ְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּגׁשמּיים,
עמדֹו ּבעת אׁשר אפן ּבׁשּום יסּכים לא והּגׁשמי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּגס

מּצד לפני ּדהלא ּכאּלּו, ּבענינים יחׁשב ּבתפּלה הוי' ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ
עניניו, ּבכל מסּדר להיֹות האדם צרי הּבריא ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻהּׂשכל
ּדֹומה  אינֹו הרי וׂשר חכם לפני ּומדּבר עֹומד הּוא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוכאׁשר
הוי' לפני ּבעמדֹו ּופרט ׁשּכמֹותֹו, עם ׁשּמדּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָלכמֹו
ּתכני  הּוא לעצמֹו ׁשהּדבר ּבענין הּוא זה וכל ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּבתפּלה,
ׁשהענין  ּבדבר אבל אחר, לזמן לדחֹותֹו ׁשּצרי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
אּלא  ואינֹו ּוכלל ּכלל ּתכן ׁשּום לֹו אין עצמֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹמּצד
ׁשּבּׁשעה  ּדעּתֹו מבלּבל הּבהמית ׁשהּנפׁש הּדעת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָּבלּבּול
ּבריא  ׁשהּוא ּדמי לּצלן, רחמנא ּדעת ּכחסר הּוא ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָההיא
החסר  ּכן ּׁשאין מה מסּדרֹות, מחׁשבֹותיו ּגם ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻּבׂשכלֹו
ולפעמים  מסּדרֹות. מחׁשבֹותיו אין לּצלן רחמנא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֻּדעה
ּכפירה  עניני ׁשל זרֹות מחׁשבֹות זֹורק הּבהמית ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש
הרגילּות  טבע מּצד הּוא לזה והּסּבה לּצלן, ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָרחמנא
ּבני  ּבלׁשֹון ׁשּנקרא ריק, נעׂשה ׁשהּמח ּבטלים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבדברים

קאּפ" ּפּוסטע "א ׁשּלֹוח אדם הּבהמית ׁשהּנפׁש מי ויׁש . ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
חּלּוקי  ּכּמה יׁש ּבזה ּדגם הּדּבּור, ּבענין עּמֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָלֹוחם
ׁשקרים  הרע ולׁשֹון ּכרכילּות האסּור ּבדּבּור הן ְְְְְִִִִֵַָָָָָָּדרּגֹות,
חניפה  ׁשל ּבאבק ּכעּור ׁשל ּבדּבּור והן רע, ׁשם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָוהֹוצאת

ּגלייכווערטלע הּנקרא צחּות ּבדּבּורי אֹו ,ט והּדֹומה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ
אֹו הראּיה ּבענין עּמֹו לֹוחם הּבהמית הּנפׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָולפעמים
את  מטּמא הּבהמית ׁשהּנפׁש הּוא הּכל ּותחּלת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹהּׁשמיעה,
ּדעם  אדם ּביים צּו נעמט ער העֹונג, ענין ׁשהּוא ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּׁשמן
אריין  אים ּגיט ער וואט ּדעם מיט קדּׁשה עניני אין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻענג
אלע  ּדי אין אּון ּבכלל. עֹולם עניני ּדי אין ענג ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹא

על י ענינים  והעֹולה ודּבּור, ּבמחׁשבה והן ּבמּדֹות הן , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
לּצלן  רחמנא מטּמא הּבהמית ּׁשהּנפׁש מה הּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּכּלנה

ּומ  ׁשּבּתֹורה הּׁשמן ּׁשּלֹוקח את מה ּבלבד זֹו ּדלא צוֹות, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּומצוֹות, ׁשּבּתֹורה אלקי וחּיּות הענג את לּצלן ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹרחמנא
ּומצוֹות  הּתֹורה קדּׁשת ענין ּכל לֹו ׁשּמקרר זאת עֹוד ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאּלא
הּפׁשּוט. ׂשכלֹו הּׂשגת ּכפי ּכפׁשּוטן הּדברים את ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹלתּפס
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(ריקני).ח. חלול עולם י.בדיחות.ט.ראש בעניני עונג בו מחדיר שהוא בכך קדושה בעניני העונג את מהאדם נוטל הוא
אלו. ענינים ובכל בכלל. הזה

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

.„È"איש יהולל שכלו "לפי ידוע: ,73כלל
וההשגה  השכל פי על באה המדות שהתעוררות
של  בהתבוננות הדעת העמקת ערך ולפי דוקא
יש  כידוע אך, המדה. התעוררות גודל הוא ההשכלה,

הכלל. מן יוצא כלל בכל
ר' החסיד אצל במוחש ראיתי כזה הכלל מן יוצא

נ"ע. הענדל חנוך
אז  היתה הקביעות  תרנ"ח כסלו בי"ט זה היה
שאחרי  החורף שבתות בכל הסדר שהיה כפי  בשבת
עושה  אבי היה  בערך וחצי שתים בשעה  התפלה
הולכים  היו ואז מנחה, להתפלל ל"מנין" חוזר קידוש,
י"ט  שבת באותה גם היה כך שבת. סעודת לערוך

כסלו.
פרסון  אבא ר' חשוב, אורח הגיע שבת לאותה
 פרייסן  בקניגסברג אז חי פרסון אבא ר' נ"ע.
שהה  שלנו, לחתונה תרנ"ז אלול בתחילת והגיע
נסע  סוכות אחרי סוכות. אחרי עד בליובאוויטש
לו  שיתנו שונים לקוחות להשיג  שונות גדולות לערים

כשסיים  בקניגסברג. למכירה בקומיסיון סחורותיהם
לליובאוויטש  לשבת הגיע שלו, המסחר נסיעת את

כסלו. י"ט אחרי עד שם להישאר בדעה
הרוחניות  מהסעודות אחת היתה השבת סעודת
הרשב"ץ, מורי פרסון, אבא ר' אבי, ביותר. העשירות
חסידי  של מחונך שהיה  מביעשנקוביץ' אבא ר'
שוחחו   סקאבלא ניסן ר' מורי האמצעי, אדמו"ר
חסידיו. מהות ואודות האמצעי הרבי אודות בהרחבה
קונטרס  בתוכן אבי דיבר ביותר נרחבת בשיחה
הדעת  העמקת איך שונים אופנים ומנה ההתפעלות
בשעת  אלקית והשגה השכלה של בהתבוננות

במדות. שונות להתעוררויות מביאה התפלה,
סעודת  סיימו הבדלה, אחרי רב  שעות מספר
ביותר, מרומם רוח במצב כולנו היינו השבת.
ועבודה, בהשכלה והעשירות העמוקות מהשיחות
חנוך  ר' החסיד לאחד, פרט ששמענו. ומהסיפורים
אמר: בעיניים ובדמעות ביותר שבור שהיה הענדל,
קלטתי, לא השיחות את אך שמעתי, הסיפורים את
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קשות. ובכה כלום. הבנתי לא
את  ומצאתי ל"מנין", נכנסתי עשרה אחת בשעה
התחיל  הוא  ערבית מתפלל עדיין הענדל חנוך ר'
לפני  עדיין והוא  שלנו המנין עם יחד להתפלל
את  סיים עשרה שתים שעה אחרי רק עשרה. שמונה
כל  לי: אמר רבה והתרגשות דמעות ומתוך תפילתו,
בין  אני וגם הארצות כגויי עשני שלא מה היא נחמתי
ומשתחווים  כורעים להיות לזכות ששואפים אלה
פיסת  בלי אפילו הקב"ה המלכים מלכי מלך לפני

דעת.

ל"אוהל" ללכת צריכים לגמרי, להשתנות צריכים
רבים, רחמים התעוררות הרביים אצל ולפעול

י  יהודי.שהשי"ת לב  של פיסה לי לתת עלי, רחם
העזה  לי אין  ראש חתיכת לי שיתן מהשי"ת לבקש
עבור  מוחין? השי"ת לי שיתן מדוע כזו. וחוצפה
אך  שלי? טובים המעשים עבור שלי, שמים היראת

מישראל. אחד לכל מגיע יהודי לב  של פיסה
הוא  כזה שלב  אמר לאבי, כך על כשסיפרתי
התלהבות  מתוך שנאמרו תהלים מפרקי תוצאה

ביותר. וחמה רצינית
y"z'd ,gqt n"deg zay
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[תרצ"ג]

מנחם-אב  כ"ו ב"ה,

וברכה! שלום

מכתביו. שנאבדו אפשר מכתבו. על במענה

שפתם  שלימוד ומה מעסקו. לשמוע במאד נהניתי

להיות  צריך אדרבה כלל, זה על ידאג לא זמן, אצלו לוקח

ומאמרי  הדינים לבאר שיוכל התועלת על גדולה בשמחה

התורה  שמירת בחיזוק יראת-שמים של והתעוררות חז"ל

כו'. יקר להוציא המקום, ליושבי המובנת בשפה ומצות

נדיב  שהי' ע"ה אבינו אברהם במעלת בדא"ח מבואר

זה  אין - טרחתו היינו - וגופו בממונו ונפשו: וגופו בממונו

הוא  המסירות-נפש עיקר אם כי כלל, מסירות-נפש עדיין

נפלא  משכיל הי' ע"ה אבינו אברהם כי בנפש. הנדיבות

אל  הכרת לידי בא הטבעיות מחכמות כי אלקות, בהשגת

כי  לצייר, ויש הבירה. בעל ידיעת לידי בא מהבירה אחד,

ההשגות  בסולם רום למעלה עולה הי' שלו אחת בשעה

וזמנו  עתו ונתן עצמו, את ביטל זאת ובכל הנפלאות,

וזהו  ית'. הבורא אחדות ענין פשוט לערבי להסביר בשביל

הוא  יענעם צוליעב זיך אוועקלייגען אמיתי. מסירות-נפש

אין  הנה האמיתי החכם אצל כי בפועל. מסירות-נפש

ועוסק  זה את מניח וכאשר המושכלות, מהשגת למעלה

מאמר  וכידוע ממש. מסירות-נפש הוא זולתו, בטובת

תואר  הוא חסיד כי חסיד, שם בקריאת נ"ע הזקן רבינו

זולתו. טובת בשביל עצמו את שמניח למי

בגשמיות  לו הדרוש בכל ויעזרהו בעזרו, יהי' השי"ת

ברכתי, להם ויגיד עדתו, בשלום ויפרוש ורוחניות.

שיעור  יקבעו ואשר ובפרנסה, בבריאות השי"ת שיחוננם

ברכה  של הכוס זהו כי להם, האפשרי עת בכל לימוד

ורוחניות. בגשמיות

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

]ב' טבת תשכ"א[

... וכיון שנמצאים אנו בימי חנוכה, ואומרים ועל הנסים כו', וכל עניני תורתנו ומצותי' הרי 

יהי רצון שיהי' הקב"ה עוזרו לכל או"א, ובמילא  ודור, הנה  נצחים הם ושייכים לכל בנ"י בכל דור 

יהי' - מסרת גבורים ורבים וטמאים ורשעים וזדים ביד - עוסק בתורה שבכאו"א, שגבור הנ"ל )שזהו 

היצה"ר שגבור הוא ע"י אקדימתא טעניתא( וכו' יהי', כדיוק הלשון, מסרת, שיהי' באופן דרב תבואות 

בכח שור, בכל לבבך בשני יצריך, ויתוסף בהפצת היהדות בכלל ובהפצת המעינות ביחוד ועד לופרצת 

וגו', וקאתי מלכא משיחא, וטהרו מקדשו ויודו ויהללו לשמו הגדול.
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ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr dk zegiy ihewl)

BÏ Ú·MiÂ ÈÏ ‰Ú·M‰ ¯Ó‡iÂ(לא הּמפרׁשים,(מז, הקׁשּו «…∆ƒ»¿»ƒ«ƒ»«ְְְִִַָ

לֹומר, ויׁש ׁשבּועה. ודרׁש ּבהבטחה יעקב הסּתּפק לא ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹמּדּוע

את  וידחה ּבמצרים ארֹונֹו את יׁשאיר ׁשּיֹוסף חׁשׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיעקב

ּבמצרים, יׂשראל ּבני עם ׁשּיּׁשאר ּכדי - וזאת הבטחתֹו, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹקּיּום

לא  זה מּטעם והרי הּגלּות. ׁשנֹות ּבמׁש עליהם ּתגן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּוזכּותֹו

יׂשראל  לארץ ארֹונֹו את להעלֹות מאחיו עצמֹו יֹוסף ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבּקׁש

ׁשהיא  ׁשבּועה, מּמּנּו ּדרׁש לכן הּגאּלה. ּבֹוא עם רק אּלא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמּיד,

וׁשּקּולים. מחׁשּבֹונֹות ּולמעלה ודעת מּטעם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָלמעלה

,ïåùàø
éðùéúBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðérå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®
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ã ycew zegiyn zecewp ã(11 'nr dk zegiy ihewl)

ı¯‡‰ ·¯˜a ·¯Ï eb„ÈÂ(טז ÌÈÓ(מח, ÌiaL ÌÈ‚c ‰Ó ¿ƒ¿»…¿∆∆»»∆«»ƒ∆«»«ƒ

ÛÒBÈ ÏL BÚ¯Ê Û‡ ,Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡Â Ì‰ÈÏÚ ÔÈqÎÓ¿«ƒ¬≈∆¿≈«ƒ»«∆∆»∆««¿∆≈

Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡(א כ, למקֹור (ברכות ּבטלים ּדגים ≈«ƒ»«∆∆»∆ְְִִִֵָ

הּמים. את רק ורֹואים נראים, אינם עצמם הם ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחּיּותם,

ּגדֹול. ּברּבּוי ה' לברּכת ראּויים ּכלים הם ,מּכ ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָּוכתֹוצאה

הּוא  הּמגּבל, ׁשּלֹו, ה'אני' את מרּגיׁש הּנברא עֹוד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּכן,

ה'אני' ּבּטּול ואּלּו ּבלבד; מגּבלת הׁשּפעה רק לקּבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻיכֹול

והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה ּבאפן הׁשּפעה לקּבל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמכׁשירֹו

éùéìùæé-ìr Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©
òøiå íéøôà Làøøéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéra ¬Ÿ¤§©−¦©¥©́§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬

:äMðî Làø-ìr íéøôà-Làø ìrî dúàŸ¨²¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
çéøëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ

ðéîé íéN:BLàø-ìr Eèéøîàiå åéáà ïàîéå ¦¬§¦«§−©Ÿ«©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ
àeä-íâå írì-äéäé àeä-íb ézrãé éðá ézrãé̈©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬¦«§¤§−̈§©´
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äéäé Bòøæå epnî ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´¦¤½§©§−¦«§¤¬
:íéBbä-àìîëEa øBîàì àeää íBia íëøáéå §«Ÿ©¦«©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À

íéøôàk íéýìû EîNé øîàì ìàøNé Cøáé§¨¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦
å:äMðî éðôì íéøôà-úà íNiå äMðîë §¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«

àëäéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³
:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënr íéýìû¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

áëEì ézúð éðàåéçà-ìr ãçà íëLøLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³
:ézL÷áe éaøça éøîàä ãiî ézç÷ìô ¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr eh zegiy ihewl)

‰MÓ ÈÙÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙‡ ÌNiÂ(כ "ּכי MÓ‰(מח, ׁשם על – «»∆∆∆¿«ƒƒ¿≈¿«∆¿«∆ִֵַ

צרי ׁשּיהּודי מֹורה הּמׁשּכיחה f‰Ï‰¯נּׁשני", הּגלּות, מּפני ְִִִֶֶַַָ¿ƒ»≈ְְִִֵַַַָָ

אבי'. ּב'בית הּוא האמּתי ׁשּמקֹומֹו העבּדה על ‡ÌÈ¯Ùאת – ְְְֲִִִֵֶֶָָָָֻ∆¿«ƒַ

ׁשעליו מֹורה הפרני", "ּכי ידי È‡‰Ï¯ׁשם על הּגלּות את ְִִִֵֶֶַָָ¿»ƒְֵֶַַָ

ׁשּלֹו הּקדּׁשה ּבדרּגת ּגם להֹוסיף ּובכ ּוקדּׁשה, אֹור ְְְְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהֹוספת

ׁשּזהּו מּׁשּום לאפרים, קֹודם ׁשּמנּׁשה סבר יֹוסף Ò„¯עצמֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ≈∆

את המסּמל אפרים, את הקּדים ויעקב hÓ¯˙העבֹודה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ«¿«

'הפרני'). הּירידה, ּבאמצעּות ׁשּבאה (העלּיה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָהעבֹודה

éòéáø
éùéîç,

èîàøîàiå åéða-ìà á÷ré àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨®̈©ÀŸ¤
íëúà àø÷é-øLà úà íëì äãébàå eôñàä¥¨«§Æ§©¦´¨¨¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−

:íéîiä úéøçàaáá÷ré éða eòîLå eöáwä §©«£¦¬©¨¦«¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ
:íëéáà ìàøNé-ìà eòîLåâäzà éøëa ïáeàø §¦§−¤¦§¨¥¬£¦¤«§¥Æ§´Ÿ¦©½¨

:ær øúéå úàN øúé éðBà úéLàøå éçkãæçt Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−§¤¬¤¨«©³©
éáà éákLî úéìr ék øúBz-ìà íénkæà E ©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬

:äìr éreöé zìlçôäéìk íéçà éåìå ïBòîL ¦©−§¨§¦¬¨¨«¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬
:íäéúøëî ñîçåéLôð àáz-ìà íãña ¨−̈§¥«Ÿ¥¤«§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½

Léà eâøä ítàá ék éãák ãçz-ìà íìä÷a¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®¦³§©¨Æ¨´§¦½
:øBL-eøwr íðöøáeæær ék ítà øeøà ¦§Ÿ−̈¦§«¨³©¨Æ¦´½̈

íöéôàå á÷réa í÷lçà äúL÷ ék íúøárå§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´§©«£½Ÿ©«£¦¥−
:ìàøNéaôçäãeäééçà EeãBé äzàEãé E §¦§¨¥«§À̈©¨Æ´©¤½¨«§−

éáéà óøòaéáà éða Eì eåçzLé E:Eèøeb §´Ÿ¤«Ÿ§¤®¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«³
äéøàk õáø òøk úéìr éða óøhî äãeäé äéøà©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯§©§¥²

:epîé÷é éî àéáìëeéäãeäéî èáL øeñé-àì §¨¦−¦¬§¦¤««Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈
úäwé Bìå äìéL àáé-ék ãr åéìâø ïéaî ÷÷çîe§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬

:íénràéïôbì éøñàáéúëäøéòéø÷ä÷øOìå Bøér ©¦««Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈

íéáðr-íãáe BLáì ïéia ñak Bðúà éða§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ§ª½§©£¨¦−
áéúëäúåñéø÷:Búeñáéïéiî íéðér éìéìëç «©§¦¦¬¥©−¦¦®̈¦

:áìçî íépL-ïáìeôâéïkLé íéné óBçì ïìeáæ §¤¦©−¦¥«¨¨«§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ
:ïãéö-ìr Búëøéå úiðà óBçì àeäåôãéøëùOé §Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−©¦«Ÿ¦¨−̈

:íéútLnä ïéa õáø íøb øîçåèäçðî àøiå £´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦©©³§§ª¨Æ
ìañì BîëL èiå äîrð ék õøàä-úàå áBè ék¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³¦§Æ¦§½Ÿ

:ãáò-ñîì éäéåñæèàk Bnr ïéãé ïcéèáL ãç ©§¦−§©Ÿ¥«−̈¨¦´©®§©©−¦§¥¬
:ìàøNéæé-éìr ïôéôL Cøã-éìr Lçð ïã-éäé ¦§¨¥«§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥

:øBçà Báëø ìtiå ñeñ-éáwr CLpä çøà®Ÿ©©¥Æ¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«
çé:ýåýé éúée÷ EúreLéìñ ¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÈL ‡·È Èk „Ú(י ÁÈLÓ.(מט, ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL ‡·È «ƒ»…ƒ…»…ƒ…¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«

‰LÓ ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL(הּטּורים ÏÈL‰(ּבעל  ‡·È ּביאת היינּו – ƒ…¿ƒ«¿ƒ»…∆ִַַַ»…ƒ…ְִַַ

ּבפעל. ׁשהרי ÏÈL‰הּמׁשיח ּביאתֹו, על ּכח' ה'ּנתינת היינּו – ְִַַַָֹƒ…ְְֲִִֵֶַַַַַָֹ

ידי  על ׁשהיה ּתֹורה, ּבמּתן ה"יבא". לפני עֹוד קּים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ"ׁשילה"

לברר  היינּו הּגאּלה, את להביא הּכח יׂשראל לבני נּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻמׁשה,

.יתּבר לֹו ּדירה מּמּנּו ולעׂשֹות העֹולם את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּולזּכ

éùéîçèéàeäå epãeâé ãeãb ãb:á÷r ãâéñ −̈§´§¤®§−¨ª¬¨¥«
ë:Cìî-épãrî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàîñ ¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤

àë:øôL-éøîà ïúpä äçìL äìià éìzôðñ ©§¨¦−©¨¨´§ª®̈©Ÿ¥−¦§¥¨«¤
áëa ïér-éìr úøt ïa óñBé úøt ïaäãrö úBð ¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥®̈¦¨¾¨«£−̈

-éìr:øeLâëéìra eäîèNiå eaøå eäøøîéå £¥«©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬
:íévçãëåéãé érøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå ¦¦«©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®

:ìàøNé ïáà ärø íMî á÷ré øéáà éãéî¦¥Æ£¦´©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«
äëéáà ìàîúëøa jëøáéå écL úàå jøæréå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦«¨£́¤½¨¦§³Ÿ

ìrî íéîLúëøa úçz úöáø íBäz úëøa ¨©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤®̈©¦§¬Ÿ
:íçøå íéãLåëéáà úëøaúëøa-ìr eøáb E ¨©−¦¨¨«©¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ

óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb úåàz-ãr éøBä©½©©«£©−¦§´Ÿ®̈¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìeô §¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(452 'nr dk zegiy ihewl)

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ(כו ÈBÁ‡c(מט, ‡¯˜Èa ¯È‰Ê(עּזיאל ּבן יֹונתן (ּתרּגּום ¿ƒ∆»»ƒƒ»»¿»ְִֵֶַָָֻ

זֹו ולא ּכגמּולם, לאחיו הׁשיב לא ׁשּיֹוסף ּבלבד זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹלא

היה אּלא ּבכבֹודם, ּפגע ׁשּלא ויׁשÈ‰Ê¯ּבלבד ּבכבֹודם! ְְִִֶֶַַָָָָָֹ»ƒְְִֵָ

ה'ּׁשער' היתה והיא זֹו ּבהנהגה טפי" "זהיר ׁשהיה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָלֹומר,

עד  נפלאה, הֹוראה למדים ּומּכאן עבֹודתֹו. עניני ׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלכל
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יהּודי  ּכלּפי אפּלּו יׂשראל ּבאהבת להתנהג אדם צרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּכּמה

ח"ו, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ׁשּלא הּתניא: ספר ּובלׁשֹון לֹו. ְְְְֳִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרע

ׁשּכתּוב ּכמֹו טֹובֹות, לחּיבים לגמל אדרּבה, ללמד fa‰¯אּלא, ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ«…«ְִֹ

אחיו. עם ִִֵֶָמּיֹוסף

éùùæëáørìå ãr ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéða¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤Ÿ́©©®§¨¤−¤
:ììL ÷lçéçëíéðL ìûøNé éèáL älà-ìk §©¥¬¨¨«¨¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´

Cøáéå íäéáà íäì øac-øLà úàæå øNr̈¨®Â§ÂŸ£¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨´¤
:íúà Cøa Búëøák øLà Léà íúBàèëåöéå ½̈¦²£¤¬§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«©§©´

eøá÷ énr-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBàÀ̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½¦§¬
ïBøôr äãNa øLà äørnä-ìà éúáà-ìà éúàŸ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−¤§¬

:ézçäì-øLà äìtënä äãNa øLà äørna ©«¦¦«©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤
íäøáà äð÷ øLà ïrðk õøàa àøîî éðt-ìr©§¥¬©§¥−§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈
:øá÷-úfçàì ézçä ïøôr úàî äãOä-úà¤©¨¤À¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©«£ª©¨«¤

àìBzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½
änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷ änL̈µ¨¨«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨

:äàì-úà ézøá÷áìäørnäå äãOä äð÷î ¨©−§¦¤¥¨«¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬
:úç-éða úàî Ba-øLàâìúeöì á÷ré ìëéå £¤−¥¥¬§¥¥«©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ

óñàiå òåâiå ähnä-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤©¦¨®©¦§©−©¥¨¬¤
:åénr-ìàðàjáiå åéáà éðt-ìr óñBé ìtiå ¤©¨«©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§

:Bì-÷Miå åéìrá-úà åéãár-úà óñBé åöéå ¨−̈©¦©«©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤
íéàôøä eèðçiå åéáà-úà èðçì íéàôøä̈´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−

:ìàøNé-úàâïk ék íBé íéraøà Bì-eàìîiå ¤¦§¨¥«©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬
íéráL íéøöî Búà ekáiå íéèðçä éîé eàìîé¦§§−§¥´©«£ª¦®©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬

:íBéãúéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáriå «©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬
íëéðéra ïç éúàöî àð-íà øîàì äòøt©§−Ÿ¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½

:øîàì äòøô éðæàa àð-eøacäéðréaLä éáà ©§¾̈§¨§¥¬©§−Ÿ¥«Ÿ¨¦º¦§¦©´¦
éì éúéøk øLà éøá÷a úî éëðà äpä øîàì¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧¨¦³¦¦Æ
àp-äìrà äzrå éðøa÷z änL ïrðk õøàa§¤´¤§©½©−̈¨¦§§¥®¦§©À̈¤«¡¤¨²

:äáeLàå éáà-úà äøa÷àååäòøt øîàiå §¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨©−Ÿ¤©§®Ÿ
éáà-úà øá÷e äìr:EréaLä øLàk Eæìriå £¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬¦§¦¤«©©¬©

éãár-ìk Bzà eìriå åéáà-úà øa÷ì óñBé¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³
:íéøöî-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ äòøôçìëå ©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦§ŸÆ

íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´

:ïLb õøàa eáær íø÷áeèáëø-íb Bnr ìriå §¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤©©©́¦½©¤−¤
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‰„N ˙¯ÚÓa B˙B‡ e¯a˜iÂ ÔÚk ‰ˆ¯‡ ÂÈa B˙B‡ e‡OiÂ«ƒ¿»»«¿»¿«««ƒ¿¿ƒ¿»«¿≈

‰ÏtÎn‰(יג עּכב (נ, ׁשעׂשו מבאר, עּזיאל ּבן יֹונתן ּבתרּגּום ««¿≈»ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

התּגלּגל  והראׁש ראׁשֹו, את הּתיז ּדן ּבן וחּוׁשים הּקבּורה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאת

קֹוברין  אין הרי וקׁשה, יצחק. ׁשל ּבחיקֹו ונח הּמערה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָלתֹו

'ּגּופֹו', מּצד רק רׁשע הּוא ׁשעׂשו לבאר, ויׁש צּדיק. אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרׁשע

ׁשרׁשֹו היינּו 'ראׁשֹו', מּצד אבל הּזה; ּבעֹולם ׁשהּוא ּכפי ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹהיינּו

מּמּנּו יצאּו ׁשּלכן ּגבֹוהים, קדּׁשה נּצֹוצֹות ּבֹו יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻהרּוחני,

ּכרּב ּגבֹוהֹות, עׂשו,נׁשמֹות ׁשל ראׁשֹו ואת ואּונקלֹוס. מאיר י ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

יצחק. אצל לקּבר נּתן מּגּופֹו, נפרד ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹּכפי
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ã ycew zegiyn zecewp ã(252 'nr dk zegiy ihewl)

ÌÎtË ˙‡Â ÌÎ˙‡ ÏkÏÎ‡ ÈÎ‡(כא נקראים (נ, זה ׁשם ועל »…ƒ¬«¿≈∆¿∆¿∆«¿∆ְְִִֵֶַָ

יֹוסף ׁשם על יׂשראל ב)ּכל פב, מּפני (תהילים וכי וקׁשה, . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ויׁש לעֹולם. ׁשמֹו על נקראים קצרה ּתקּופה ּבמׁש ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכלּכלם

ּדהּנה הּמדינה לבאר, עניני וכל העֹולם, ּבעניני עסק יֹוסף ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ

(ואּלּו ּבתכלית ּבה' ּדבּוק נׁשאר זאת ּובכל ּבידיו, ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֻהפקדּו

ּכדי  מהעֹולם, ּפרּוׁשים צאן, רֹועי להיֹות ּבחרּו ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹהּׁשבטים

נ  לכן הפרעֹות). ּבלי ה' את לעבד יׂשראל ׁשּיּוכלּו ּכל קראים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּומעניק  רּוחני ּב'מזֹון' ּתמיד אֹותם מפרנס הּוא ּכי ׁשמֹו, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָעל

ׁשלטֹון  ּתחת ּבהיֹותם ּגם ּבה' ּדבּוקים להיֹות הּכח  את ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹלהם

הּגלּות. ּבזמן ְִַַָָזר,

øéèôîâëlL éða íéøôàì óñBé àøiåéða íb íéL ©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À§¥³
:óñBé ékøa-ìr eãlé äMðî-ïa øéëîãëøîàiå ¨¦Æ¤§©¤½ª§−©¦§¥¬¥«©³Ÿ¤

ã÷ôé ã÷t íéýìûå úî éëðà åéçà-ìà óñBé¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ¦§´Ÿ
-ìà úàfä õøàä-ïî íëúà äìräå íëúà¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ¦¨¨´¤©½Ÿ¤
:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì òaLð øLà õøàä̈¾̈¤£¤¬¦§©²§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

äëóñBé òaLiåã÷t øîàì ìûøNé éða-úà ©©§©´¥½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ
:äfî éúîör-úà íúìräå íëúà íéýìû ã÷ôé¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«

åëBúà eèðçiå íéðL øNrå äàî-ïa óñBé úîiå©¨´¨¥½¤¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½
:íéøöîa ïBøàa íNéiå©¦¬¤¨«¨−§¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,zah `"i ,igie t"y zgiy)

הּיׁשר", "ספר ׁשּנקרא ּבראׁשית, ספר ׁשל הּסּיּום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלאחרי

נכנסים  - יׁשרים" "ׁשּנקראּו האבֹות אֹודֹות ּבֹו ׁשּמדּוּבר ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּכיון

אף  ׁשּכן, הּגאּולה". "ספר ׁשהּוא ׁשמֹות, ספר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלהתחלת

נעׂשה  לאחריֿזה הרי הּגלּות, ענין אֹודֹות מסּוּפר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבתחילתֹו

ּבנין  אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבֹו הּספר לסּיּום ועד הּגאּולה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָענין

ְִַָהּמׁשּכן.

"נמׁשלּו יׂשראל ׁשּבני רׁש"י ּכֹותב זה ספר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּובהתחלת

ׁשינּויים, ּבהם ׁשאין היא הּכֹוכבים ּתכּונת והרי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלכֹוכבים",

והם  ּבּלילה, והן ּבּיֹום הן ּומּצב, מעמד ּבאֹותֹו ּתמיד ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָועֹומדים

הּביטּול. ענין ׁשּזהּו ולּירח), לּׁשמׁש (ּבהׁשואה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָקטּנים

הם  יׂשראל ׁשּבני ּכ על הּבט ׁשּמּבלי - ּבזה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהענין

ללא  הּתֹוקף ּבכל הם עֹומדים העּמים", מּכל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ"המעט

את  ׁשּמבּטלים ועד הּגלּות, מחׁשכת להתּפעל מּבלי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשינּויים,

הּגאּולה, את ּופֹועלים הּגלּות, ׁשל קטן" ְֲִֶֶֶַַַָָָָָה"רגע

"וּיאמר  ּבראׁשית: ספר ּבסּיּום ּכבר מדּוּבר ׁשאֹודֹותּה -ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ספר  ׁשל ׁשּסֹופֹו ּכ אתכם", יפקֹוד ּפקד ואלקים . . ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹיֹוסף

- ׁשמֹות ספר ׁשל ּבתחּלתֹו נעּוץ ְְְִִִֵֵֶֶָָּבראׁשית

ויגאלנּו. יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ְְְְְִִִֵֵֵַַָָעלֿידי

ïîéñ äô ìà ä"ô íé÷åñô ä"ô
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`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì éçéå úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

á ÷øô à íéëìîá

áà-úà åöéå úeîì ãåã-éîé eáø÷iå©¦§§¬§¥«¨¦−¨®©§©²¤
:øîàì Bðá äîìLáCøãa Cìä éëðà §Ÿ¬Ÿ§−¥«Ÿ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½§¤−¤

:Léàì úééäå z÷æçå õøàä-ìkâúøîLî-úà zøîLå|ýåýé ¨¨¨®¤§¨«©§−̈§¨¦¬¨§¦«§¨«©§º̈¤¦§¤´¤§Ÿ̈´
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,ìékNzäøBzä úøéîL øeáòa ©§¦©£§¦©©¨

.çéìöz,íâå (äàéä úàæ íâå ©§¦©§©§©Ÿ¦
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ïa àéää úòa äéä äîìL) øòð EãBò§©©§ŸŸ¨¨¨¥©¦¤

(èë à"äã ÷"ãø) äðL äøNò íézL§¥¤§¥¨¨

Léàì úééäåìéàBä ,åéðLa íìMä §¨¦¬¨§¦«©¨¥§¨¨¦

:úeîàåâúøîLî-úà zøîLå| §¨§¨«©§º̈¤¦§¤´¤
éýìû ýåýéåéëøãa úëìì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À¨¤³¤¦§¨¨Æ

eäBîk ãñç áøå íeçø úBéäììøîL ¦§©§©¤¤¨¦§¸Ÿ
åéúwçïäéîòè elbúð àlL úBönä ªŸ¨³©¦§¤Ÿ¦§©©£¥¤

åéúBöîíB÷nì íãà ïéaM äî ¦§¨Æ©¤¥¨¨©¨

åéètLîeBøáçì íãà ïéaM äî ¦§¨¨´©¤¥¨¨©£¥

åéúBãråãéòäì ïäéîòè øLà úBöî §¥«§½̈¦§£¤©£¥¤§¨¦

'ä éãòBî e úaLk 'ä úBàìôð ìò©¦§§§©¨£¥

íéîBcäåäLî úøBúa áeúkk §©¦©¨−§©´Ÿ¤®
:íL äðôz øLà-ìk úàå äNrz øLà-ìk úà ìékNz ïrîìãéðá eøîLé-íà øîàì éìr øac øLà Bøác-úà ýåýé íé÷é ïrîìE §©´©©§¦À¥µ¨£¤´©«£¤½§¥²¨£¤¬¦§¤−¨«§©Á©Á¨¦̧§Ÿ̈¹¤§¨À£¤̧¦¤´¨©»¥Ÿ¼¦¦§§¸¨¤¹
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-íà øîàì éìr øac øLà Bøác-úà¤§¨À£¤̧¦¤´¨©»¥Ÿ¼¦
éðá eøîLééðôì úëìì íkøc-úà E ¦§§¸¨¤¹¤©§À̈¨¤³¤§¨©Æ

øîàì íLôð-ìëáe íááì-ìëa úîàa¤«¡¤½§¨§¨−̈§¨©§¨®¥¾Ÿ
:ìàøNé àqk ìrî Léà Eì úøké-àì«Ÿ¦¨¥³§Æ¦½¥©−¦¥¬¦§¨¥«

äéì äNr-øLà úà zrãé äzà íâå§©´©¨´¨©¿§¨¥Á£¤¨̧¨¦¹
ì äNr øLà äéeøö-ïa áàBééøN-éðL ¨´¤§À̈£¤´¨¨´¦§¥«¨¥´

àNîrìå øð-ïa øðáàì ìàøNé úBàáö¦§´¦Â§¨¥Â§©§¥̧¤¥¹§©«£¨¨³
äîçìî-éîc íNiå íâøäiå øúé-ïá¤¤̧¤Æ©©´©§¥½©¨¬¤§¥«¦§¨−̈
Búøâça äîçìî éîc ïziå íìLa§¨®Ÿ©¦¥º§¥´¦§¨À̈©«£«Ÿ̈Æ

:åéìâøa øLà Bìrðáe åéðúîa øLàåEúîëçk úéNrå £¤´§¨§½̈§©«£−£¤¬§©§¨«§¨¦−¨§¨§¨¤®
:ìàL íìLa BúáéN ãøBú-àìåæéãrìbä élæøá éðáìå §«Ÿ¥¯¥¨²§¨−Ÿ§«Ÿ§¦§¥̧©§¦©³©¦§¨¦Æ
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:áøça Eúéîàèzrãéå äzà íëç Léà ék eäwðz-ìà äzrå £¦«§−¤¨«¤§©¨Æ©§©¥½¦²¦¬¨−̈¨®¨§¨«©§¨Æ
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ðçìL éìëBàa eéäé íâå.E §©¦§§§¥ª§¨§
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Bãéa déaâäå ,døòzî áøçä äìôðå§¨§¨©¤¤¦©§¨§¦§¦©§¨

ék ìò ,øîLð àì àLîòå Lôð eäkäå§¦¨¤¤©£¨¨Ÿ¦§©©¦

:døòzî äìôð dîöòî øLà äàø̈¨£¤¥©§¨¨§¨¦©§¨

åEúîëçk úéNråäléò Bì àöîz §¨¦−¨§¨§¨¤®¦§¨¦¨

éãk äañåBúáéN ãøBú-àìåàlL §¦¨§¥§«Ÿ¥¯¥¨²¤Ÿ

ãøéìàL íìLaúúéîa øáwì ¥¥§¨−Ÿ§«Ÿ©¤¤§¦©

:Bîöòæéãrìbä élæøá éðáìå ©§§¦§¥̧©§¦©³©¦§¨¦Æ
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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©¨§¨§©¥©©¨

אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ו טבת, תשכ"א

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מח' טבת והקודמיו, בם כותב אודות הבעיות ועבודתו עתה בחינוך על טהרת 

הקדש המוסד שמיסודו והנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

השורות  מבין  כנראה  )ולא  פתרון  למצוא  שמוכרח  צ"ל  אלו  בעיות  לפתרון  הגישה  והנה 

וענינו ובפרט ע"פ תקותי  דמכתבו(, וההכרח מובן שהרי זה חלק היפה כאמור לעיל במהות המוסד 

שזוכר מה שנדבר כאן במשך השבועות ששהה כאן, הן ברבים והן ביחיד אתו, ובפרט שככתבו מקוה 

שיקים בית בישראל בקרוב, שזהו עוד מוסיף בהצורך בברכת השי"ת בשופי ועבודה הנ"ל במוסד הנ"ל 

ה"ז צנור וכלי להאמור, ובלבד שיהי' במסירה ונתינה.

סוף זמן קידוש לבנה:
מוצאי שבת קודש, י"ד טבת

המשך בעמוד פקק



לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי בערים שונות בעולם ריד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:3506:3808:2808:3109:0409:0709:5710:0016:4216:4517:1017:1316:2417:24באר שבע )ח(

06:3806:4108:2808:3109:0609:0809:5710:0016:4016:4417:0617:0916:1317:21חיפה )ח(

06:3406:3708:2708:3009:0309:0609:5609:5916:4416:4717:0717:1116:0717:22ירושלים )ח(

06:3706:4008:2908:3209:0509:0809:5810:0116:4116:4417:0917:1216:2317:23תל אביב )ח(

07:4207:4408:5608:5909:4509:4810:2910:3116:0216:0616:4116:4515:4716:59אוסטריה, וינה )ח(

05:5405:5708:4608:4909:3409:3710:5010:5220:4220:4521:1521:1720:2721:31אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:3707:4008:5709:0009:4409:4710:2910:3216:1216:1516:4916:5215:5717:06אוקראינה, אודסה )ח(

07:1507:1808:3008:3309:1909:2110:0210:0515:3715:4116:1616:1915:2216:34אוקראינה, דונייצק )ח(

07:2807:3108:4108:4409:3109:3310:1410:1715:4615:5016:2616:2915:3116:44אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

08:0208:0409:0809:1110:0010:0310:4210:4516:0416:0716:4516:4815:4817:04אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5507:5809:0109:0409:5309:5610:3510:3815:5515:5916:3716:4015:4016:56אוקראינה, קייב )ח(

07:5908:0209:2209:2510:0810:1110:5410:5616:4516:4817:1817:2216:2917:35איטליה, מילאנו )ח(

06:0706:1008:3608:3909:0709:1010:1010:1318:1618:1918:4018:4318:0018:52אקוואדור, קיטו )ח(

05:3705:4008:2808:3109:1209:1510:2610:2920:0720:0920:3720:4019:5120:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:0806:1209:0109:0409:5409:5711:1111:1421:1721:2021:5321:5621:0122:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2207:2509:0009:0309:4109:4410:3010:3316:4616:4917:1817:2116:3117:34ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1507:1808:5008:5309:3209:3510:2110:2416:3116:3417:0417:0716:1617:20ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:1607:1908:5108:5409:3309:3610:2110:2416:3116:3517:0417:0816:1617:20ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:5708:0009:2809:3110:1210:1410:5911:0217:0217:0517:3617:3916:4717:52ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1207:1509:0809:1109:4409:4610:3710:4017:2717:3017:5417:5717:1118:08ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5306:5508:4108:4409:1909:2210:1110:1316:4716:5017:1617:1916:3117:31ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0307:0509:0409:0709:3809:4110:3310:3617:3517:3818:0118:0417:1918:15ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1307:1608:4708:5009:2909:3210:1710:2016:2516:2816:5817:0216:1017:14ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:3907:4209:1409:1709:5609:5910:4510:4816:5616:5917:2917:3216:4117:45ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1407:1708:4608:4909:2909:3210:1710:2016:2216:2516:5616:5916:0717:12ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5706:0008:3808:4109:1109:1410:1910:2219:0419:0619:2919:3218:4819:42בוליביה, לה-פס )ח(

08:4308:4609:4609:4910:4010:4211:2111:2416:3616:4017:1917:2216:2117:38בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:4208:4409:4609:4910:3910:4211:2111:2316:3816:4217:2017:2416:2317:39בלגיה, בריסל )ח(

05:1605:1908:0208:0508:3808:4109:4809:5118:5719:0019:1919:2218:4119:33ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0605:0907:5107:5408:2708:3009:3709:4018:3818:4119:0519:0818:2319:19ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

08:0308:0509:0509:0809:5810:0110:3910:4215:5515:5816:3616:3915:4216:55בריטניה, לונדון )ח(

08:2208:2509:1509:1810:1210:1510:5210:5415:5115:5416:3616:4015:3816:56בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:1408:1709:1209:1510:0710:1010:4710:5015:5515:5916:3816:4115:4016:58גרמניה, ברלין )ח(

08:2108:2409:2809:3110:2010:2311:0211:0516:2516:2817:0617:0916:0917:24גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:1105:1407:5808:0108:3608:3909:4709:5019:0619:0819:2619:2918:5019:40דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:0607:0909:1609:1909:4909:5210:4610:4918:0518:0818:3118:3417:5018:44הודו, מומבאי )ח(

07:0107:0409:1209:1509:4509:4810:4210:4518:0218:0618:2818:3117:4718:41הודו, פונה )ח(

07:2807:3008:4408:4709:3209:3510:1710:2015:5415:5816:3316:3615:3916:50הונגריה, בודפשט )ח(

07:2107:2408:5508:5809:3709:4010:2510:2816:3416:3817:0817:1116:1917:23טורקיה, איסטנבול )ח(

07:3707:3909:1709:2009:5810:0010:4710:5017:0817:1217:4017:4316:5317:55יוון, אתונה )ח(

07:4707:4909:0509:0809:5209:5510:3710:4016:1716:2116:5516:5816:0217:13מולדובה, קישינב )ח(



רטו לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
07:0507:0709:1409:1709:4709:5010:4410:4718:0218:0518:2818:3117:4718:41מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:3604:3907:2607:2908:2908:3209:5009:5320:1720:2020:5821:0120:0221:18ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:4906:5208:4808:5109:2309:2610:1710:2017:1317:1617:4017:4316:5717:54נפאל, קטמנדו )ח(

07:0007:0309:2809:3109:5910:0211:0111:0419:0319:0619:2719:3018:4819:40סינגפור, סינגפור )ח(

07:4207:4508:4108:4409:3609:3910:1610:1915:2415:2816:0816:1215:0916:28פולין, ורשא )ח(

05:4105:4408:1908:2208:5108:5409:5710:0018:3118:3418:5618:5918:1519:08פרו, לימה )ח(

08:1808:2109:4009:4310:2610:2911:1111:1416:5817:0217:3517:3816:4317:52צרפת, ליאון )ח(

08:4108:4309:5209:5510:4210:4511:2611:2816:5717:0117:3517:3816:4217:53צרפת, פריז )ח(

05:5806:0108:2308:2608:5408:5709:5509:5817:4917:5218:1318:1617:3418:26קולומביה, בוגוטה )ח(

07:4707:5009:1509:1809:5910:0210:4610:4916:4616:4917:1817:2116:3117:34קנדה, טורונטו )ח(

07:3107:3308:5308:5609:3909:4210:2510:2816:1416:1816:4916:5315:5917:06קנדה, מונטריאול )ח(

06:4906:5108:3508:3809:1409:1710:0510:0816:3716:4017:0717:1016:2217:22קפריסין, לרנקה )ח(

09:1709:2010:0410:0711:0311:0611:4111:4416:3016:3317:1817:2116:1417:39רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:5708:5909:3909:4110:4010:4311:1711:2016:0116:0516:4716:5015:4617:08רוסיה, מוסקבה )ח(

08:0408:0709:2109:2410:0910:1210:5410:5716:3316:3617:1117:1416:1817:28רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:0908:1209:2609:2910:1410:1710:5911:0216:4216:4517:1517:1816:2717:33שוויץ, ציריך )ח(

06:3606:3908:5208:5509:2409:2710:2210:2517:5517:5818:2018:2317:4018:32תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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