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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh
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ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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נקודות משיחות קודש - מזמור קכ מתוך "תהילות מנחם"
א-ז – שיר המעלות . . אני שלום וכי אדבר המה למלחמה

שמחה תוך כדי מלחמה
עסוק  ואינו  ב"שלום",  להיות  צריך  יהודי  הוא שה"אני" של   – ב"אני שלום"  הפירוש 
במלחמות כלל. ובעבודת האדם הוא, שאין ענינו להתעסק בעניני ניסיונות1, כפי שמבקשים 
בתפלה2 “אל תביאני כו' לידי ניסיון". ובכללות זוהי עבודת הצדיקים )שעבודתם היא בטוב 

גופא ולא בבירור הרע(.

אבל לפעמים ישנו ענין של “המה למלחמה" – שהקב"ה מסובב מלמעלה )מצד “נורא 
עלילה על בני אדם"3( את ענין הניסיונות, שכדי להתגבר עליהם צריכה להיות עבודה באופן 
של מלחמה. והכוונה בהם היא “כי מנסה הוי' אלקיכם אתכם – לדעת הישכם אוהבים את הוי' 
גו'"4. שע"י העמידה בניסיון יהי' אצלו “מנסה", הגבהה5, “יתרון האור מן החושך", ו"יתרון 

החכמה מן הסכלות"6. ובכללות זוהי עבודת התשובה, בירור הרע.

ומאחר שהכוונה הפנימית בעבודת הניסיונות היא בשביל העלי' כנ"ל, לכן גם בשעת 
הניסיון גופא, האדם עומד בתנועה של “שיר המעלות"7 – שיר ושמחה, וכן בתוקף אמיתי 
עם הצד שכנגד, שכן מצד עצמו הוא למעלה מענין המלחמה, וכל עבודתו היא להוסיף אור 

הקדושה8.

1( ראה ע"ז יא, ב. שם יז, סע"א ואילך. וראה גם טושו"ע יו"ד ר"ס קמט. אה"ע ר"ס כא.
2( ברכות השחר )ברכות ס, ב(.

3( תהלים סו, ה. וראה תנחומא וישב ד. תו"ח תולדות יג, א ואילך. ובכ"מ.
4( פ' ראה יג, ד. 

5( ראה סה"מ תר"פ ע' קיב ואילך. ועוד. 
6( קהלת ב, יג.

7( התחלת המזמור כאן.
8( מלקו"ש ח"כ ע' 413 )משיחת ש"פ וירא ה'תש"מ(. וראה גם שיחת פורים ה'תשל"ח. ושיחת ט"ו אלול ה'תשנ"א. 
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

 

כללי   מפתח   

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

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

   והנה פרח מטה אהרןה "מאמר ד  ) ג

 ה   ........    ג"לתשה' תמוז, א' דראש חודש, קרח פרשת שבת 

 טז  ........ תשי"סיון, ה' ו"כ, קרח' פ' איום שיחת   )ד

 חי  ............  יח, א ך כר קרחפרשת  –שיחות -לקוטי  )ה

 דכ  ...............  ח, ב כרך י קרח פרשת –חות י שיוטלק  )ו

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

 חכ  .................  "ל זצ ןה רסאואי שנ צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 ל  .................  קרחפרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )ח

 לא  .......... קרח פרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

 ס  .................  קרחפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

    ה)(מוגפר התניא בסים רשיעו  )יא

 סא   ..................................... קרחפרשת לשבוע  

 ע  .................  קרחפרשת  לשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יב

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

 ם "מבר ירו עיש

 ה ע  .............  קרחפרשת לשבוע  ,םולים קיג' פר –  )יד

 לג ק  .......... קרחפרשת לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טו

 סא ק  ............  קרחפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )טז

  ובים ם וכתינביא  )יז

 הסק  ....................................  ז פרק  עזרא , גפרק  יחזקאל

  טהרות מסכת  –משניות   ) יח

 ז סק  ................................................  ביאור קהתי 

 זעק  ..........................................  יומא כת מס בעקיעין   )יט

  ביאוריםעם  יומא  מסכת  )כ

 חעק  ..............................................סב  ףד עד נו ףמד

  : "דחביאי ו נשותינמתורת רב

    עם הערות וציוניםלכות שבת ה  וךן ערשולח  )כא

 ור  ....................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כב

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

   ןהרוהנה פרח מטה א התורלקוטי   ) כג

 יר  ...................................................  הזקן ר ו"אדמ 

   םיחי תורת  )כד

 דיר  ..............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ דרך –צ צ"הי מרמא  )כה

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כו

 טור  ..............................................  הר"ש ומדמו"ר א

   ז"נתר –ספר המאמרים   )כז

 טזר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריר הספ  )כח

 זיר  ..............................................  דמו''ר מוהריי''צא

  קה"בל ה'תש"ה -דש"ה'תות ספר השיח  )כט

 טיר  .............................................  'ציי' ראדמו''ר מוה 

 כבר  .........................................  א ספרק  כרונותספר הז  ) ל

  קודש   ותרגא  )לא

 וכר  .......................................................  צי"הרימו רו"אדמ

 חכר  ................................  ורחומש לקריאה בציב  )לב

 ולר  .................  קודש-בתשת חנהתורה למ תאקרי  ) לג

 זלר  ..........................  ד פרק ביאורים לפרקי אבות   )לד

 ח לר  .......................  קרחפרשת לשבוע  ים מנוח זל  ) לה

 טלר  ............  שבת קודשות לנרקת הדלסדר מצות   ) לו
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‰p‰Â ׁשקדים וּיגמל גֹו' אהרן מּטה ,1ּפרח ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵַַַַָֹֹ

ּדּבּורֿהּמתחיל  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְְִִִֵַַָָּומבֹואר

ּכי 2זה  הּוא ּדוקא ׁשקדים ׁשּגמל ּדהּטעם , ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

הּפרֹות  מּכל יֹותר להּגמר ממהרים הם 3ׁשקדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ׁשם  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי נקראים 4[ּומֹוסיף ׁשּלכן , ְְִִִִֵֵֶָָָָ

ּכמֹו ּומהירּות, ׁשקידה מּלׁשֹון ׁשקדים ְְְְְְִִִִֵֵָּבׁשם

ּדברי 5ׁשּכתּוב  על אני ׁשֹוקד ּכי גֹו' ׁשקד מּקל ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

היא  ז ֹו ּבהֹוספה ׁשהּכּונה לֹומר, ויׁש ְְֲִֵֶַַַַָָָָלעׂשֹותֹו.

וכּידּוע  ענינם, הּוא ׁשּבּׁשקדים ּדהּמהירּות 6לרמז ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ

רֹומזים  ולכן ענינֹו], על מֹורה ּדבר ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשּׁשמֹו

עלֿידי  הּנמׁשכֹות ההׁשּפעֹות ּכי הּכהּונה, ְְְְִִֵַַַַַַָָָעל

נראה  אֹותּיֹות [אהרן הּכהן ּבמהירּות.7אהרן הן [ ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַֹֹֹ

אהרן, ּבני הּכהנים לכל ּבנֹוגע הּוא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹועלּֿדר ֿזה

הּׁשפע  נמׁש העם, את מברכים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּדכׁשהּכהנים

(כדלקמן  עּכּובים ּבלי ּגדֹולה ּבמהירּות ְְְְְְִִִִִִַַָָָלמּטה

ז). ְִסעיף

הּוא 8הּוא ÔÈÚ‰Âב) ההׁשּפעֹות ּכל ּדׁשרׁש , ¿»ƒ¿»ְְֶַַָָֹ

חסד  ,יתּבר חסּדֹו ְְִִִֵֶֶַַָמּמּדת

ׁשּבאצילּות  מהחסד ׁשּיּומׁשכּו ּובכדי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָּדאצילּות.

עלֿידי  הּוא ּומזֹוני, חּיי ּבני ּגׁשמּיֹות, ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָהׁשּפעֹות

הּמדריגֹות  ּבכל ּומׁשּתלׁשל יֹורד ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהחסד

מּמדרגה  המׁשכה ּובכל עׂשּיה. ועד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשמאצילּות
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התחלת *) הבעל"ט, סיון כ"ח הבהיר יום "לקראת ה'תש"נ". שנת סיון, כ"ח "ה, תש"נ, – סיון כ"ח בקונטרס לאור יצא

והגיעו  האירופאי הבכא מעמק – יבחל"ח – נ"ע הצדקנית והרבנית שליט"א אדמו"ר כ"ק ניצלו בו ליום החמישים שנת

והפצת  והיהדות התורה והפצת בהחזקת חדשה תנופה התחילה שאז ה'תש"א), סיון כ"ח ב', (ביום הברית לארצות צלחה

חינוך", לעניני ו"מרכז "קה"ת" ישראל", "מחנה המרכזיים המוסדות את ביסדו נ"ע, (מהריי"צ) אדמו"ר כ"ק ע"י המעינות,

שליט"א". אדמו"ר כ"ק להנהלת כג.1)ומסרם יז, (קרח) להצ"צ 2)פרשתנו סהמ"צ גם וראה ואילך). ג (נה, פרשתנו סוף

ואילך. א'תשמא ס"ע ו כרך נשא אוה"ת א-ב). קיב, (דרמ"צ כהנים ברכת הובא 3)מצות – העפר וישב ז) (יב, עה"פ קה"ר

ובכ"מ. שם. פרשתנו עה"פ פרש"י גם וראה שם. שם.4)בלקו"ת להצ"צ בסהמ"צ מפרשים 5)ועד"ז וראה יא-יב. א, ירמי'

.70 הערה 388 ע' חי"ח .34 הערה 117 ע' חכ"ג בלקו"ש נסמנו – ובכ"מ. שם. קה"ר תשובות 6)שם. פ"א. שעהיוה"א ראה

ואילך). רפח ס"ע ח"א באגרות-קודש (נדפס א סימן תשל"ד) (קה"ת ובכ"מ.7)וביאורים שם. וסהמ"צ לקו"ת א. קג, זח"ג

ואילך).8) א קו, (דרמ"צ כשיטהר מצורע תגלחת מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה שם. וסהמ"צ לקו"ת ראה לקמן בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ„˜L ÏÓ‚iÂ 'B‚ Ô¯‰‡ ‰hÓ Á¯t ‰p‰Â1, כי בתורה מסופר ¿ƒ≈»««≈«¬…«ƒ¿…¿≈ƒ

אחד  מכל מטה לקחת למשה ה' אמר אהרן כהונת על קורח מחלוקת בעקבות

את  לוי מטה ועל השבט שם את מטה כל על ולכתוב השבטים עשר משנים

והנה  ממחרת ויהי יפרח... מטהו בו אבחר אשר האיש "והיה אהרן של שמו

פרח  ויוצא לוי לבית אהרן מטה פרח

שקדים" ויגמל ציץ «¿B·Óe‡¯ויצץ
'‰¯Bz ÈËewÏ'a הזקן לרבנו ¿ƒ≈»

Ê‰במאמר  ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac2, ƒ««¿ƒ∆
זה בפסוק ÏÓbLהפותח ÌÚh‰c¿«««∆»«

הצמיח  אהרן Âc˜‡מטה ÌÈ„˜L¿≈ƒ«¿»
אחר  פרי ‰Ìולא ÌÈ„˜L Èk ‡e‰ƒ¿≈ƒ≈

¯Ób‰Ï ÌÈ¯‰ÓÓ להתבשל ¿«¬ƒ¿ƒ»≈
ÏkÓולצמוח ¯˙BÈ שאר˙B¯t‰3 ≈ƒ»«≈

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ÛÈÒBÓe]ƒ¿ƒ≈»
ÌL4ÌÈ‡¯˜ ÔÎlL אלה , פירות »∆»≈ƒ¿»ƒ

‰„È˜L ÔBLlÓ ÌÈ„˜L ÌLa¿≈¿≈ƒƒ¿¿ƒ»
·e˙kL BÓk ,˙e¯È‰Óe5 בנבואת ¿ƒ¿∆»

לו  הראה שהקדושֿברוךֿהוא ירמיהו

הנבואה Èkבמראה 'B‚ „˜L ÏwÓ«≈»≈ƒ
„˜BL ממהרÈ¯·c ÏÚ '‰ È‡ ≈¬ƒ«¿»ƒ

.B˙BNÚÏ«¬
‰ÙÒB‰a ‰ek‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆««»»¿»»

BÊ על שקדים נקראים אלה שפירות

המהירות ÊÓ¯Ïשם ‡È‰ƒƒ¿…
‡e‰ ÌÈ„˜MaL ˙e¯È‰n‰c¿«¿ƒ∆«¿≈ƒ

,ÌÈÚ של והמהות התוכן וזה ƒ¿»»
Úe„iÎÂ6ÏLהשקדים  BÓML ¿«»«∆¿∆

BÈÚ ÏÚ ‰¯BÓ ¯·c ובלשון »»∆«ƒ¿»
היחוד  (שער התניא בספר הזקן רבנו

בכל  וכן ..." א): פרק והאמונה

שנקראים  השמות שבעולם הנבראים

אותיות  הן הן הקודש בלשון בהם

למדרגה  ממדרגה המשתלשלות הדבור

שמו  וזה ... שבתורה מאמרות מעשרה

כלי  הוא הקודש בלשון לו יקראו אשר

זה"], שם באותיות המצומצם ¯ÌÈÊÓBלחיות ÔÎÏÂ השקדיםÏÚ ¿»≈¿ƒ«
Ô‰k‰ Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚ ˙BÎLÓp‰ ˙BÚtL‰‰ Èk ,‰e‰k‰«¿»ƒ««¿»«ƒ¿»«¿≈«¬…«…≈

‰‡¯ ˙Bi˙B‡ Ô¯‰‡]7 לעין הנראית והשפעה גילוי ‰Ôלשון [ «¬…ƒƒ¿∆≈
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .˙e¯È‰Óa שבאות שההשפעות הכהן אהרן לגבי האמור ƒ¿ƒ¿«∆∆∆

במהירות  הן Ú‚Baממנו ‡e‰¿≈«
,Ô¯‰‡ Èa ÌÈ‰k‰ ÏÎÏ¿»«…¬ƒ¿≈«¬…
˙‡ ÌÈÎ¯·Ó ÌÈ‰k‰LÎcƒ¿∆«…¬ƒ¿»¿ƒ∆

,ÌÚ‰ על שמצווה בתורה כאמור »»
"יברכך  ישראל בני את לברך הכוהנים

‰ÚÙMה' CLÓ כתוצאה ..." ƒ¿»«∆«
הכוהנים  e¯È‰Óa˙מברכת ‰hÓÏ¿«»ƒ¿ƒ

ÔÓ˜Ï„Î) ÌÈ·ekÚ ÈÏa ‰ÏB„b¿»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«»
(Ê ÛÈÚÒ לפרוח שממהרים כשקדים ¿ƒ

ולצמוח.

‡e‰ ÔÈÚ‰Â הפנימי ,8·) התוכן ¿»ƒ¿»
הכוהנים  ידי על במהירות השפעה של

˙BÚtL‰‰ Ïk L¯Lc בעולם ¿…∆»««¿»
BcÒÁ ˙cnÓ ‡e‰'ה של ƒƒ««¿

˙eÏÈˆ‡c „ÒÁ ,C¯a˙È מידת ƒ¿»≈∆∆«¬ƒ
בעולם  שהיא כפי העליונה החסד

מארבעת  והעליון (הראשון האצילות

בריאה, אצילות, הרוחניים העולמות

ונמשך  יורד שדרכם ועשייה יצירה

לדרגה. מדרגה האלוקי ≈¿È„Î·eƒהאור
˙eÏÈˆ‡aL „ÒÁ‰Ó eÎLÓeiL∆¿¿≈«∆∆∆»¬ƒ
נאמר  עליו עליון רוחני עולם שהוא

ממש" "אלוקות שהוא התניא בספר

˙BiÓLb ˙BÚtL‰ הזה בעולם «¿»«¿ƒ
ÈBÊÓe,הגשמי, ÈiÁ Èa השפעות »≈«≈¿≈

ומזונות  (בריאות) חיים בנים, של

ÒÁ‰L„(פרנסה) È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆«∆∆
ונמשך BÈ¯„האצילות שבעולם  ≈

למטה  מדרגה ÏLÏzLÓeמלמעלה ƒ¿«¿≈
קשורות  שהדרגות כזו (בצורה לדרגה

בזו  שרשרת זו של חוליות כמו
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כללי   מפתח   

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

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

   והנה פרח מטה אהרןה "מאמר ד  ) ג

 ה   ........    ג"לתשה' תמוז, א' דראש חודש, קרח פרשת שבת 

 טז  ........ תשי"סיון, ה' ו"כ, קרח' פ' איום שיחת   )ד

 חי  ............  יח, א ך כר קרחפרשת  –שיחות -לקוטי  )ה

 דכ  ...............  ח, ב כרך י קרח פרשת –חות י שיוטלק  )ו

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

 חכ  .................  "ל זצ ןה רסאואי שנ צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 ל  .................  קרחפרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )ח

 לא  .......... קרח פרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

 ס  .................  קרחפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

    ה)(מוגפר התניא בסים רשיעו  )יא

 סא   ..................................... קרחפרשת לשבוע  

 ע  .................  קרחפרשת  לשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יב

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

 ם "מבר ירו עיש

 ה ע  .............  קרחפרשת לשבוע  ,םולים קיג' פר –  )יד

 לג ק  .......... קרחפרשת לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טו

 סא ק  ............  קרחפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )טז

  ובים ם וכתינביא  )יז

 הסק  ....................................  ז פרק  עזרא , גפרק  יחזקאל

  טהרות מסכת  –משניות   ) יח

 ז סק  ................................................  ביאור קהתי 

 זעק  ..........................................  יומא כת מס בעקיעין   )יט

  ביאוריםעם  יומא  מסכת  )כ

 חעק  ..............................................סב  ףד עד נו ףמד

  : "דחביאי ו נשותינמתורת רב

    עם הערות וציוניםלכות שבת ה  וךן ערשולח  )כא

 ור  ....................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כב

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

   ןהרוהנה פרח מטה א התורלקוטי   ) כג

 יר  ...................................................  הזקן ר ו"אדמ 

   םיחי תורת  )כד

 דיר  ..............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ דרך –צ צ"הי מרמא  )כה

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כו

 טור  ..............................................  הר"ש ומדמו"ר א

   ז"נתר –ספר המאמרים   )כז

 טזר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריר הספ  )כח

 זיר  ..............................................  דמו''ר מוהריי''צא

  קה"בל ה'תש"ה -דש"ה'תות ספר השיח  )כט

 טיר  .............................................  'ציי' ראדמו''ר מוה 

 כבר  .........................................  א ספרק  כרונותספר הז  ) ל

  קודש   ותרגא  )לא

 וכר  .......................................................  צי"הרימו רו"אדמ

 חכר  ................................  ורחומש לקריאה בציב  )לב

 ולר  .................  קודש-בתשת חנהתורה למ תאקרי  ) לג

 זלר  ..........................  ד פרק ביאורים לפרקי אבות   )לד

 ח לר  .......................  קרחפרשת לשבוע  ים מנוח זל  ) לה

 טלר  ............  שבת קודשות לנרקת הדלסדר מצות   ) לו



eb'ו oxd` dhn gxt dpde

הּׁשפע  יּומׁש אם ּומׁשּפט, ּדין יׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלמדרגה

ּבּמדרגה  ׁשּתּׁשאר אֹו ׁשּלמּטה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּמדרגה

יֹום  ּבכל ּומבּקׁשים ׁשּמתּפּללים וזהּו ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה.

אדם  ׁשל ׁשּמזֹונֹותיו אף עלינּו, ּבר ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָרפאנּו,

הּכּפּורים  יֹום ועד מראׁשֿהּׁשנה לֹו 9קצּובים ְְִִִֵַַַָָֹ

הענינים  ג' לכל היא ּכאן ּבמזֹונֹותיו ְְְְִִִִַַָָָָָָָ(והּכונה

ּומזֹוני  חּיי טֹובה 10דּבני וחתימה הּכתיבה ּכי ,( ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ

המׁשכת  הּוא הּכּפּורים ויֹום ְְְִִֶַַַַָָָֹׁשּבראׁשֿהּׁשנה

ׁשּתהיה  ּובכדי ּדאצילּות, ּבמלכּות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַהחסד

עלֿידי  הּוא ּגׁשמּיים ּבענינים החסד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהׁשּפעת

ּדאצילּות  ּדמלכּות החסד והתלּבׁשּות ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַירידת

ּדיצירה  ּבחסד ּולאחריֿזה ּדבריאה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבחסד

יֹום  ּבכל נּדֹון אדם וזהּו ׁשּכבר 11ודעׂשּיה. אף , ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָ

ּכי  הּכּפּורים, ּוביֹום ּבראׁשֿהּׁשנה ּדינֹו ְְְִִִִִַַַָָֹנגמר

הּוא  הּכּפּורים ּוביֹום  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה  ְְִִִֶַַַָָֹהּדין

ּדאצילּות. ּבמלכּות להאדם, החסד ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָׁשּיּומׁש

ראּוי  הּוא אם הּוא, יֹום ּבכל נּדֹון ׁשאדם ְְִִִֶַָָָָוהּדין

ּבראׁשֿ למעלה נפׁשֹו על ּכבר ׁשּנמׁש ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהחסד

(ּבבריאהֿ ויּומׁש ירד הּכּפּורים ויֹום ְְְְִִִִֵֵַַַָָָהּׁשנה

הּזה  ּבעֹולם למּטה (ׁשּיּומׁש עד ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָיצירהֿועׂשּיה,

לֹו ויֹוסיפּו למעלה החסד ׁשּיּׁשאר אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהּגׁשמי,

רפאנּו יֹום ּבכל מתּפּללים ולכן למעלה. ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּתענּוג

ּבראׁשֿ לֹו ׁשּנקצב ׁשהחסד וכּו', עלינּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּובר

הּזה  ּבעֹולם למּטה יּומׁש הּכּפּורים ּוביֹום ְְְִִֶַַַַַָָָָָהּׁשנה

ּגׁשמּיים. ּבענינים – עצמֹו הּזה ּובעֹולם ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהּגׁשמי,

יֹום  ׁשּבכל ּבּדין ענין ׁשהחסד 12ועֹוד ּדכיון , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

לאחרי  ּגם הרי רּוחני, חסד הּוא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה

ּדין  יׁש הּזה, ּבעֹולם למּטה ׁשּיּומׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּפסקּֿדין
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ואילך. יז מאמר סוף ומעין קונטרס .18 שבהערה ופיה"מ א.9)סידור טז, כא 10)ביצה מאמר שם ומעין בקונטרס כ"ה

(ר"ה 11)בתחלתו. נתן ר' לדעת [וכן יום בכל נידון דאדם שם) (ר"ה יוסי ר' לדעת דגם שם, לקו"ת וראה א. טז, ר"ה

יום  בכל דין יש שם), (ר"ה יוסי אר' דפליגי לרבנן שגם לאידך, וכן בר"ה, הוא הדין עיקר – שעה] בכל נידון דאדם שם)

בסופו, כב מאמר שם  וראה ואילך. כ מאמר ומעין קונטרס בארוכה וראה שבשמו"ע. הבקשות יום בכל מבקשים שלכן –

ואילך. 375 ע' ח"ט לקו"ש וראה פליגי. ולא חדא אמר ומר חדא אמר בסופו.12)דמר יט מאמר שם ומעין קונטרס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשנייה) אחת ‰B‚È¯„n˙שאחוזות ÏÎa של הדרך אורך שלכל ¿»««¿≈

לדרגה  מדרגה מארבעת eÏÈˆ‡ÓL˙ההשתלשלות ביותר העליון העולם ∆≈¬ƒ
iNÚ‰העולמות  „ÚÂ.העולמות מארבעת ביותר התחתון ÏÎ·eהעולם ¿«¬ƒ»¿»

‰ÎLÓ‰והתגלות השפעה ÔÈcירידה, LÈ ‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓ «¿»»ƒ«¿≈»¿«¿≈»≈ƒ
ËtLÓe,מחדשCLÓeÈ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿«

B‡ ‰hÓlL ‰‚¯„na ÚÙM‰«∆«««¿≈»∆¿«»
‰ÏÚÓlL ‰‚¯„na ¯‡MzL∆ƒ»≈««¿≈»∆¿«¿»

למטה. ירד ולא

e‰ÊÂ לכך ÌÈÏlt˙nLההסבר ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ
ÌÈLw·Óe שמונהֿעשרה בתפלת ¿«¿ƒ
ÌBÈ ÏÎa מחדש,e‡Ù¯ שהיא ¿»¿»≈

והבריאות  הרפואה על ≈«C¯aתפילה
eÈÏÚ,הפרנסה על תפילה ‡Ûשהיא »≈«

ÌÈ·eˆ˜ Ì„‡ ÏL ÂÈ˙BBÊnL∆¿»∆»»¿ƒ
ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ŒL‡¯Ó BÏ≈…«»»¿«

ÌÈ¯etk‰9 הימים עשרת ובמהלך «ƒƒ
נקצב  בו ומשפט דין התנהל כבר האלה

כל  במשך לו יושפע מה אדם לכל

הבא  השנה ראש עד כולה, השנה

‡È‰ Ô‡k ÂÈ˙BBÊÓa ‰Âk‰Â)¿««»»ƒ¿»»ƒ
אלא  בלבד הפרנסה לעניין רק לא

ÈiÁ Èa„ ÌÈÈÚ‰ '‚ ÏÎÏ¿»»ƒ¿»ƒ¿»≈«≈
ÈBÊÓe10 בתחילת נקצבים שכולם ¿≈

כן  ואם כולה), השנה כל על השנה

מ  לשם מובן לא חוזרים לכאורה ה

והרי  מחדש, יום כל כך על ומתפללים

השנה? בתחילת נקבע כבר הכול

והביאור:

‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k‰ Èkƒ«¿ƒ»«¬ƒ»»
ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯aL∆¿…«»»¿

ÌÈ¯etk‰ ומשפט דין ימי אכן שהם «ƒƒ
כולה השנה כל ‰ÎLÓ˙על ‡e‰«¿»«

והשפעת  העליון ‰ÒÁ„וגילוי «∆∆
האצילות  ¿»¿eÎÏÓa˙שבעולם

,˙eÏÈˆ‡c ממידת השפעה היינו «¬ƒ
לספירת  האצילות שבעולם החסד

עצמו, האצילות שבעולם המלכות

שדרכה  הספירה היא והמלכות

שהשפעת  הכרח אין עדיין אבל הבאים, לעולמות הלאה יורדת ההשפעה

ביטוי  לידי שתבוא ועד יותר למטה גם ותתגלה ותרד תמשיך הזו החסד

גשמית, ÌÈÈÚaבהשפעה „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰ ‰È‰zL È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆«¿»««∆∆¿ƒ¿»ƒ

ÌÈiÓLb"דאצילות "מלכות אחרי רבות דרגות של ירידה שמחייב דבר «¿ƒƒ
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓc „ÒÁ‰ ˙eLaÏ˙‰Â ˙„È¯È È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿ƒ«¿ƒ¿«¿«∆∆¿«¿«¬ƒ

‰iNÚ„Â ‰¯ÈˆÈc „ÒÁa ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ,‰‡È¯·c „ÒÁa זה שכל ¿∆∆ƒ¿ƒ»¿«¬≈∆¿∆∆ƒƒ»¿«¬ƒ»
לדרגה. מדרגה השפע של רבות ירידות עוד ÏÎaדורש ÔBc Ì„‡ e‰ÊÂ¿∆»»ƒ¿»

ÌBÈ11,מחדש¯Ó‚ ¯·kL Û‡«∆¿»ƒ¿«
ÌBÈ·e ‰M‰ŒL‡¯a BÈcƒ¿…«»»¿

,ÌÈ¯etk‰ מה לשם לכאורה כן ואם «ƒƒ
אלא  מחדש? יום בכל ומשפט דין יש

הוא  ŒL‡¯aLההסבר ÔÈc‰ Èkƒ«ƒ∆¿…
‡e‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ‰M‰«»»¿«ƒƒ
,Ì„‡‰Ï „ÒÁ‰ CLÓeiL∆¿««∆∆¿»»»

˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓa יותר ולא ¿«¿«¬ƒ
ÏÎaלמטה. ÔBc Ì„‡L ÔÈc‰Â¿«ƒ∆»»ƒ¿»

‡e‰ Ì‡ ,‡e‰ ÌBÈהאדםÈe‡¯ ƒ»
ÏÚ ¯·k CLÓpL „ÒÁ‰L∆«∆∆∆ƒ¿«¿»«
‰M‰ŒL‡¯a ‰ÏÚÓÏ BLÙ«¿¿«¿»¿…«»»

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ לו הוקצב וכבר ¿«ƒƒ
למעלה È¯„אכן CLÓeÈÂמלמטה ≈≈¿¿«

ויבוא ( יותר למטה דאצילות ממלכות

«Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aƒ¿ƒ»¿ƒויתגלה 
‰hÓÏ (CLÓeiL „Ú ,‰iNÚÂ«¬ƒ»«∆¿«¿«»

ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa בהשפעה »»«∆««¿ƒ
בפועל, ראוי ש ‡Bגשמית אינו האדם

עד  מלמעלה עליו יושפע שהחסד לכך

אלא  גשמית ≈«MiL∆ƒ‡¯להשפעה
BÏ eÙÈÒBÈÂ ‰ÏÚÓÏ „ÒÁ‰«∆∆¿«¿»¿ƒ

‚eÚzרוחני‰ÏÚÓÏ במקום «¬¿«¿»
הזה  בעולם גשמי חסד לו להשפיע

ÏÎaלמטה. ÌÈÏlt˙Ó ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿»
ÌBÈנוספת פעם ≈«̄¿e‡Ùמחדש

„ÒÁ‰L ,'eÎÂ eÈÏÚ C¯·e»≈»≈¿∆«∆∆
‰M‰ŒL‡¯a BÏ ·ˆ˜pL∆ƒ¿«¿…«»»
CLÓeÈ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e¿«ƒƒ¿«
,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»»»«∆««¿ƒ
ÌÈÈÚa Y BÓˆÚ ‰f‰ ÌÏBÚ·e»»«∆«¿¿ƒ¿»ƒ

.ÌÈiÓLb«¿ƒƒ
ÌBÈ ÏÎaL ÔÈca ÔÈÚ „BÚÂ12, ¿ƒ¿»«ƒ∆¿»

בראש  הכללי ומשפט בדין קיים שלא

הכיפורים  וביום ¯ÈÁe,השנה „ÒÁ ‡e‰ ‰ÏÚÓlL „ÒÁ‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«∆∆∆¿«¿»∆∆»ƒ
ÔÈcŒ˜Òt‰ È¯Á‡Ï Ìb È¯‰הכלליCLÓeiLהחסד‰hÓÏ ¬≈«¿«¬≈«¿«ƒ∆¿«¿«»
ËtLÓe ÔÈc LÈ ,‰f‰ ÌÏBÚaנוסףÔÈÚ ‰ÊÈ‡a פרטיCLÓeÈ »»«∆≈ƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿»¿«
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ז b"lyz'd ,fenz g"xc '` ,gxw zyxt zay

ּתּקנּו ולכן החסד. יּומׁש ענין ּבאיזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומׁשּפט

ׁשּיׁש אמצעּיֹות ּברכֹות י"ב יֹום ּבכל ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָלהתּפּלל

הּצּבּור  וצרכי האדם צרכי ּכל ׁשאלת ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבהן

.13ּכּולן  ָ

יּומׁשp‰Â‰ג) ענין ּבאיזה ּומׁשּפט הּדין עיקר ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

לֹו ׁשּנקצב ּכׁשהחסד הּוא ְְִֶֶֶֶֶֶַַַהחסד

מצּומצם  חסד הּוא הּכּפּורים ּוביֹום ְְְְִִֶֶַַָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה

ג' ּכל מּמּנּו ׁשּיּומׁשכּו מסּפיק ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָּביֹותר,

מהם  ׁשנים רק אּלא ּומזֹוני, חּיי דּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהענינים

הׁשּפעת  אם ּומׁשּפט ּדין יׁש ׁשאז מהם, אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו

ּותפּלת  ּבמזֹוני. אֹו ּבחּיי אֹו בּבני ּתהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהחסד

לענין  מענין להחליף מֹועלת .14הּצּדיק ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

אליו  ׁשּבאּו הּבעלֿׁשםֿטֹוב, עלּֿדבר ְְִֵֵֶַַַַַַָָ[ּוכהּסיּפּור

להם  ׁשּיהיה לה' ׁשּיתּפּלל  לבּקׁשֹו ּבנים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָחׂשּוכי

ואמר  ּגדֹול, עׁשיר היה ההּוא והאיׁש ְְִִִַַָָָָָָָּבנים,

ׁשּיהיּו מסּכימים הם ׁשּבאם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַהּבעלֿׁשםֿט ֹוב

עליהם, ּוכׁשּקיּבלּו ּבנים. להם יהיה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶָָענּיים,

ׁשהּבעלֿ והינּו ענּיים. ונעׂשּו ּבנים להם ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָנֹולדּו

יסּפיק  לא להם ׁשּנקצב ׁשהחסד ראה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשםֿטֹוב

ּפעל  ּתפּלתֹו ועלֿידי יחד, ועׁשר ּבנים ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹעל

לבנים  מעׁשירּות החסד הׁשּפעת ויׁש14להחליף .[ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשאינֹו מצּומצם הּוא [ּכׁשהחסד ׁשאז ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָלֹומר,

הּדין  ּומזֹוני], חּיי דּבני הענינים ּכל על ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָמסּפיק

מענין  החסד ׁשּיּוחלף  ּובכדי ּביֹותר. הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּומׁשּפט

אבל  צּדיק. ּתפּלת עלֿידי ּדוקא הּוא ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָלענין

הענינים  ג' לכל מסּפיק ּכׁשהחסד ּגם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבכללּות

ּבנֹוגע  יֹום ּבכל ּומׁשּפט ּדין יׁש ּומזֹוני, חּיי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָדּבני

יֹום  ּבכל מתּפּללים ולכן ּפרטית, הׁשּפעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָלכל

ּכל  ׁשאלת ּבהן ׁשּיׁש אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָי"ב

ְִַָהּדברים.
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ה"ד.13) פ"א תפלה הל' (קז,14)רמב"ם שם כשיטהר מצורע תגלחת מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה שם. ומעין קונטרס

ב).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÒÁ‰ מפורט באופן נפסק לא זה שדבר ב"מזוני" או ב"חיי" או ב"בני" «∆∆

מחדש. יום בכל כך על דנים אלא הכיפורים ויום השנה בראש ומוגדר

ewz ÔÎÏÂ ז"ל BÎ¯a˙חכמינו ·"È ÌBÈ ÏÎa Ïlt˙‰Ï ¿»≈ƒ¿¿ƒ¿«≈¿»¿»
˙BiÚˆÓ‡ הראשונות הברכות שלושת (מלבד שמונהֿעשרה תפילת של ∆¿»ƒ

אין  שבהן האחרונות הברכות ושלושת

צרכיו) את מבקש Ô‰aהאדם LiL∆≈»∆
בברכות  קבעו שחכמים בבקשות

‰‡„Ìנכללות  ÈÎ¯ˆ Ïk ˙Ï‡L¿≈«»»¿≈»»»
ÔÏek ¯eav‰ ÈÎ¯ˆÂ13 כל שעל ¿»¿≈«ƒ»

מחדש  יום בכל ומשפט דין יש זה

האם  – לעיל האמורים האופנים בשני

לעולם  מאצילות יומשך הזה החסד

ההשפעה  בפרט ענין באיזה וכן הגשמי

ביטוי. לדי תבוא

ËtLÓe ÔÈc‰ ¯˜ÈÚ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈ƒ««ƒƒ¿»
ÔÈÚ ‰ÊÈ‡aבפרטCLÓeÈ ¿≈∆ƒ¿»¿«

„ÒÁ‰Lk ‡e‰ „ÒÁ‰«∆∆¿∆«∆∆
‰M‰ŒL‡¯a BÏ ·ˆ˜pL∆ƒ¿«¿…«»»
„ÒÁ ‡e‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e¿«ƒƒ∆∆

,¯˙BÈa ÌˆÓeˆÓ ומלכתחילה ¿¿»¿≈
כך  מאד מועטת השפעה לו נקצבה

eÎLÓeiL ˜ÈtÒÓ BÈ‡L∆≈«¿ƒ∆¿¿
epnÓ לו שנקצב מועט חסד מאותו ƒ∆

ÈiÁ Èa„ ÌÈÈÚ‰ '‚ Ïk»»ƒ¿»ƒ¿»≈«≈
Ì‰Ó ÌÈL ˜¯ ‡l‡ ,ÈBÊÓe¿≈∆»«¿«ƒ≈∆
ÔÈc LÈ Ê‡L ,Ì‰Ó „Á‡ B‡∆»≈∆∆»≈ƒ

ËtLÓe יום ‰ÚtL˙בכל Ì‡ ƒ¿»ƒ«¿»«
ÈiÁa B‡ Èa· ‰È‰z „ÒÁ‰«∆∆ƒ¿∆¿»≈¿«≈

.ÈBÊÓa B‡ להתפלל יש ולכן ƒ¿≈
לעיל. כאמור ויום, יום בכל

˙ÏÚBÓ ˜Ècv‰ ˙lÙ˙e¿ƒ«««ƒ∆∆
ÔÈÚÏ ÔÈÚÓ ÛÈÏÁ‰Ï14 ¿«¬ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿»

מיוחד  כוח יש הצדיק לתפילת

למעלה  ההחלטה על להשפיע

אחד, מתחום השפעת את ולהחליף

כמו  אחר, לתחום בנים, למשל כמו

בריאות. etÈq‰Îe]¿«ƒ¯למשל
¯·cŒÏÚ אודות «¿«

ÂÈÏ‡ e‡aL ,·BËŒÌLŒÏÚa‰«««≈∆»≈»
BLw·Ï ÌÈa ÈÎeNÁ¬≈»ƒ¿«¿
Ì‰Ï ‰È‰iL '‰Ï Ïlt˙iL∆ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆»∆

‡e‰‰ LÈ‡‰Â ,ÌÈa לבנים עליו להתפלל מהבעלֿשםֿטוב שבקש »ƒ¿»ƒ«
,ÏB„b ¯ÈLÚ ‰È‰ רב לשפע זכה שב"מזוני" Ó‡Â¯כך »»»ƒ»¿»«

Ì‰ Ì‡aL ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ואשתו eÈ‰iLהאיש ÌÈÓÈkÒÓ «««≈∆¿ƒ≈«¿ƒƒ∆ƒ¿
Ì‰ÈÏÚ eÏaÈwLÎe .ÌÈa Ì‰Ï ‰È‰È ,ÌÈiÚ להיות והסכימו ¬ƒƒƒ¿∆»∆»ƒ¿∆ƒ¿¬≈∆

eÈ‰Âעניים, .ÌÈiÚ eNÚÂ ÌÈa Ì‰Ï e„ÏB¿»∆»ƒ¿«¬¬ƒƒ¿«¿
‰‡¯ ·BËŒÌLŒÏÚa‰L עליונים בעולמות למעלה הנעשה את ∆«««≈»»

וידע  pL˜ˆ·רוחניים „ÒÁ‰L∆«∆∆∆ƒ¿«
Ì‰Ï מוגבלת במידה הוא »∆

ולכן  ÈtÒÈ˜ומצומצמת ‡Ï…«¿ƒ
המוקצב  LÚÂ¯החסד ÌÈa ÏÚ«»ƒ¿…∆

,„ÁÈ או מהשניים, לאחד רק אלא ««
עושר  או B˙lÙzבנים È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»

ÏÚt הבעלֿשםֿטוב‰ÏÛÈÏÁ »«¿«¬ƒ
˙e¯ÈLÚÓ „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰«¿»««∆∆≈¬ƒ

ÌÈ·Ï היו לבנים שיזכו כדי ולכן ¿»ƒ
להיות  עצמם על לקבל צריכים

].14עניים 
„ÒÁ‰Lk] Ê‡L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆»¿∆«∆∆
˜ÈtÒÓ BÈ‡L ÌˆÓeˆÓ ‡e‰¿¿»∆≈«¿ƒ
ÈiÁ Èa„ ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏÚ«»»ƒ¿»ƒ¿»≈«≈
‡e‰ ËtLÓe ÔÈc‰ ,[ÈBÊÓe¿≈«ƒƒ¿»

¯˙BÈa להחליף צורך יש כאשר ¿≈
אחד  מתחום חסד של השפעה

(בנים, אחר לתחום למשל) (עשירות,

היטב  ובוחנים יותר חמור הדין למשל)

לא. או לכך ראוי אכן האדם האם

ÔÈÚÓ „ÒÁ‰ ÛÏÁeiL È„Î·eƒ¿≈∆¿««∆∆≈ƒ¿»
ÔÈÚÏ לפעול יכול לא עצמו האדם ¿ƒ¿»

שלו  והבקשות התפילות ידי על זאת

lÙz˙אלא È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¿≈¿ƒ«
˜Ècˆ מעבר מיוחד, כוח בה שיש «ƒ

רגיל. אדם של התפילה «¬‡·Ïלכוח
˙eÏÏÎa המיוחדים במקרים רק ולא ƒ¿»

החסד  את להחליף לצורך יש בהם

מועט  שהחסד בגלל לשני אחד מתחום

אלא לעיל, כמבואר »Ìbומצומצם,
'‚ ÏÎÏ ˜ÈtÒÓ „ÒÁ‰Lk¿∆«∆∆«¿ƒ¿»

,ÈBÊÓe ÈiÁ Èa„ ÌÈÈÚ‰ בכל »ƒ¿»ƒ¿»≈«≈¿≈
עדיין  ÏÎaזאת ËtLÓe ÔÈc LÈ≈ƒƒ¿»¿»

‰ÚtL‰ ÏÎÏ Ú‚Ba ÌBÈ¿≈«¿»«¿»»
,˙ÈË¯t תישאר ההשפעה האם ¿»ƒ

למטה  תושפע או העליונים בעולמות

·"È ÌBÈ ÏÎa ÌÈÏlt˙Ó ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙Ï‡L Ô‰a LiL ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a הללו והברכות ¿»∆¿»ƒ∆≈»∆¿≈«»«¿»ƒ

לעיל. כמבואר והציבור, היחיד צרכי כל על בקשות כוללות
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ׁשּבראׁשֿהּׁשנה CÈ¯ˆÂד) הּדין הרי להבין, ¿»ƒְְֲִִֵֶַַָָָֹ

ּכמֹו האדם על הּוא הּכּפּורים ְְִִַַָָָויֹום

הּמּובא  לפי [ּובפרט ּבגּוף) (נׁשמה למּטה ְְְְְִִֶַַָָָָָׁשהּוא

ּתֹורה' מיימֹוני מהּגהֹו15ּב'לּקּוטי ׁשאדם 16ת ְְִִֵֵֶַַָָָָ

והּדין  הּזה], עֹולם ּבעניני ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹנידֹון

החסד  להׁשּפעת ּבנֹוגע רק (לא הּוא ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹּומׁשּפט

להּפרטים  ּבנֹוגע ּגם) אּלא [וכדמּוכח 17ּבכלל, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הּכּפּורים  ויֹום ּדראׁשֿהּׁשנה ׁשּבּתפּלֹות מּזה ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹּגם

ואףֿעלּֿפיֿכן  ּפרטּיים], ענינים על ּגם ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמבּקׁשים

החסד  לֹו יּומׁש ענין ּבאיזה יֹום ּבכל נידֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאדם

הּכּפּורים. ויֹום ּבראׁשֿהּׁשנה עליו ְְְִִִֶַַָָָָָֹׁשּנקצב

ׁשּנקצבה  ההׁשּפעה אם נידֹון ׁשהּוא מּזֹו, ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָויתירה

ּתענּוג  לֹו ׁשּיֹוסיפּו אֹו הּזה ּבעֹולם ּתּומׁש ְֲִֶֶַַַָָלֹו,

למעלה. ְְְַָוכּו'

ּב'ּסידּור'Ô·eÈÂה) ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי על 18זה ¿»ִִֶֶַַַַָ

אֹומר,19הּפסּוק  יּביע ליֹום יֹום ְִֶַַַָ

ּבהמׁשכת  עּכּובים ּכּמה יׁשנם החֹול ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבימי

המׁשכת  הּׁשּבת, ּוביֹום למּטה. ְְְְַַַַַַַָָָָָההׁשּפעה

לׁשֹון  יּביע אֹומר, יּביע ּבמהירּות, היא ְְְִִִִִֶַַַַַַָָההׁשּפעה

ׁשם 20מהירּות  ּומבֹואר החֹול 21. ׁשּבימי ּדזה , ְְְִִֵֶֶַָָ

למּטה, ּתּומׁש ולא ּתתעּכב ׁשההׁשּפעה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאפׁשר

אם  ּדבר , איזה על ּבׂשכלֹו ׁשּדן אדם ּכמׁשל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהּוא

והחלטה  למּסקנא ּובא לאו, אם לעׂשֹותֹו ְְְְֲִַַַָָָָָָָראּוי

להיֹות  אפׁשר ואףֿעלּֿפי ֿכן לעׂשֹותֹו, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָׁשראּוי

ּבפֹועל. ּבמעׂשה יבא ולא ּבׂשכלֹו יּׁשאר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּזה

למעׂשה  נֹוגע הּדבר ׁשּכאׁשר מּזֹו, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָויתירה

לעׂשֹות  אם ּפעם  עֹוד ּבדעּתֹו ׁשֹוקל הּוא ְְְֲִֵַַַַַּבפֹועל,

ׁשההחלטה  ּדהגם ּבׂשכלֹו. ׁשהחליט ּכפי ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָּבפֹועל
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ב.15) נט, לר"ה שלו).16)דרושים הגמול בשער הרמב"ן (בשם א אות פ"ג תשובה הל' שם 17)לרמב"ם ומעין ובקונטרס

שלו". המאורעות לכל וכן כו' לחיים השנה כל על האדם עניני פרטי נגמר ויוהכ"פ "דבר"ה בתחלתו כא סידור 18)מאמר

פרשתנו  לקו"ת וראה ואילך). סע"ג (יד, ואילך פכ"ו לאדהאמ"צ המילות פירוש בארוכה וראה ואילך. ב קפ, דא"ח עם

אומר". יביע ליום יום ע"פ במ"א "ועמ"ש א) (נו, זה ג.19)ד"ה יט, הובא 20)תהלים – שם) (ובנצו"א ב קלו, זח"ב ראה

שם. ופיה"מ סידור פכ"ז.21)בלקו"ת, שם פיה"מ ד). (קפ, שם סידור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈc‰ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ÌBÈÂומשפט „) ‰M‰ŒL‡¯aL ¿»ƒ¿»ƒ¬≈«ƒ∆¿…«»»¿

ÌÈ¯etk‰ למעלה hÓÏ‰שמתנהל ‡e‰L BÓk Ì„‡‰ ÏÚ ‡e‰ «ƒƒ«»»»¿∆¿«»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‡·en‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·e] (Ûe‚a ‰ÓL)15 ¿»»¿ƒ¿»¿ƒ«»¿ƒ≈»

ÈBÓÈÈÓ ˙B‰b‰Ó16ÌÏBÚ ÈÈÚa ‰M‰ŒL‡¯a ÔB„È Ì„‡L ≈«»«¿ƒ∆»»ƒ¿…«»»¿ƒ¿¿≈»
‰f‰ רוחניים בעניינים ÔÈc‰Âולא ,[ «∆¿«ƒ

Ú‚Ba ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ ËtLÓeƒ¿»…«¿≈«
‡l‡ ,ÏÏÎa „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰Ï¿«¿»««∆∆ƒ¿»∆»

ÌÈË¯t‰Ï Ú‚Ba (Ìb17 איך «¿≈«¿«¿»ƒ
של  ההשפעה תהיה מה ועל וכיצד

fÓ‰החסד  Ìb ÁÎeÓ„ÎÂ]¿ƒ¿»«ƒ∆
ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯c ˙BlÙzaL∆«¿ƒ¿…«»»¿
ÏÚ Ìb ÌÈLw·Ó ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿«¿ƒ««

ÌÈiË¯t ÌÈÈÚ בקשה רק ולא ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ
כללית  להשפעה ŒÏÚŒÛ‡Âכללית ,[¿««

ÔÎŒÈt דין יש השנה שבראש למרות ƒ≈
פרטני ÏÎaומשפט ÔB„È Ì„‡»»ƒ¿»

BÏ CLÓeÈ ÔÈÚ ‰ÊÈ‡a ÌBÈ¿≈∆ƒ¿»¿«
ŒL‡¯a ÂÈÏÚ ·ˆ˜pL „ÒÁ‰«∆∆∆ƒ¿»»»¿…

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ וצריך «»»¿«ƒƒ
בקנה  עולים הדברים שני איך להבין

אם  יום בכל דנים מה על היינו אחד,

היה  כבר הכיפורים ויום השנה בראש

החסד  פרטי על ומשפט דין

e‰L‡וההשפעה.? ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
‰·ˆ˜pL ‰ÚtL‰‰ Ì‡ ÔB„Èƒƒ««¿»»∆ƒ¿¿»
B‡ ‰f‰ ÌÏBÚa CLÓez ,BÏ¿«»»«∆
'eÎÂ ‚eÚz BÏ eÙÈÒBiL∆ƒ«¬¿

‰ÏÚÓÏ לעיל האמור הנוסף וההסבר ¿«¿»
האם  הוא יום בכל ומשפט שהדין

יושפע  או ברוחניות יישאר השפע

שהרי  יותר עוד תמוה בגשמיות,

שבראש  עולה כאן שהובאו מהמקורות

איך  במפורט דנים כיפור ויום השנה

לדון  צורך יש ולמה השפע, יהיה ומה

ירד  השפע האם מחדש יום בכל

לא.? או בגשמיות

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ (‰¿»∆«ƒ«
'¯e„Èq'a ·e˙kM18 תפילה סידור ∆»«ƒ

הזקן  רבנו של חסידות מאמרי עם

חיים  אלוקים דברי – דא"ח' עם 'סידור ‰eÒt˜(הנקרא ÏÚ בתהלים 19) ««»

ÌÈ·ekÚ ‰nk ÌLÈ ÏBÁ‰ ÈÓÈaL ,¯ÓB‡ ÚÈaÈ ÌBÈÏ ÌBÈ¿«ƒ«∆∆ƒ≈«∆¿»«»ƒƒ
ומניעות  ‰‰ÚtL‰הפרעות ˙ÎLÓ‰a העליון האלוקי החסד של ¿«¿»«««¿»»

‰hÓÏ.הזה ‰È‡בעולם ‰ÚtL‰‰ ˙ÎLÓ‰ ,˙aM‰ ÌBÈ·e ¿«»¿««»«¿»«««¿»»ƒ
,˙e¯È‰Óa,עיכובים נאמרללא השבת ביום ההשפעה ‡ÓB¯,ועל ÚÈaÈ ƒ¿ƒ«ƒ«∆

˙e¯È‰Ó ÔBLÏ ÚÈaÈ20 כמו «ƒ«¿¿ƒ
הפסוק  על אונקלוס בתרגום שמצינו

- האזינו) (בפרשת למו" עתידות "וחש

שהעתיד  היינו להון" דעתיד "ומבע

מהר. יבוא

ÌL ¯‡B·Óe21ÈÓÈaL ‰Êc , ¿»»¿∆∆ƒ≈
¯LÙ‡ ÏBÁ‰ייתכן‰ÚtL‰‰L «∆¿»∆««¿»»

מלמעלה  החסד ≈»¿kÚ˙zƒ·של
רוחניים  עליונים …¿ÏÂ‡בעולמות

ÏLÓk ‡e‰ ,‰hÓÏ CLÓez¿«¿«»ƒ¿«
‰ÊÈ‡ ÏÚ BÏÎNa ÔcL Ì„‡»»∆»¿ƒ¿«≈∆

,¯·c ומסתפקÈe‡¯ Ì‡ »»ƒ»
‡·e ,Â‡Ï Ì‡ B˙BNÚÏ«¬ƒ»»
Èe‡¯L ‰ËÏÁ‰Â ‡˜qÓÏ¿«¿»»¿«¿»»∆»
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,B˙BNÚÏ«¬¿««ƒ≈
לעשות  כן הסופית ההחלטה למרות

הדבר  BÈ‰Ï˙את ¯LÙ‡ ייתכן ∆¿»ƒ¿
‡·È ‡ÏÂ BÏÎNa ¯‡MÈ ‰fL∆∆ƒ»≈¿ƒ¿¿…»…

ÏÚBÙa ‰NÚÓa שלעתים נמצא ¿«¬∆¿«
החלטה  התקבלה שאמנם מצב יש

לא  הדבר זאת ובכל מסקנה לידי ובאו

– בענייננו גם וכך פועל, לידי  בא

השנה  בראש ומשפט דין יש אמנם

בביצוע  עיכוב ייתכן עדיין זאת ובכל

האדם  את דנים כך ולשם ההחלטה

מחדש. יום BfÓ,בכל ‰¯È˙ÈÂ לא ƒ≈»ƒ
בביצוע זו  עיכוב שייתכן בלבד

אלא  שהתקבלה, ∆¬»∆L‡kL¯ההחלטה
,ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ Ú‚B ¯·c‰«»»≈«¿«¬∆¿«
בפועלֿממש  הביצוע שלב כשמגיע

‡e‰ קיבל כבר הדיונים שבשלב האדם

מסויים  בכיוון ברורה ≈Ï˜BLמסקנה
ÌÚt „BÚ BzÚ„a מחדש ‡Ìודן ¿«¿««ƒ

ËÈÏÁ‰L ÈÙk ÏÚBÙa ˙BNÚÏ«¬¿«¿ƒ∆∆¿ƒ
BÏÎNa.לכן קודם ¿ƒ¿

האדם  הביצוע שבשלב רואים אנו באמת מדוע הדבר, טעם את ומבאר והולך
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מּכלֿמקֹום  הּדבר, לעׂשֹות ׁשראּוי היתה ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָּבּׂשכל

ׂשכלֹו ּבהחלטת אצלֹו ׁשּנרּגׁשה ׁשהעׂשּיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכיון

ּכׁשּבא  לכן ּבּׂשכל, ׁשּכלּולה ּכמֹו עׂשּיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָהיא

ׁשהּוא  ּכמֹו מעׂשה ּבפֹועל, מעׂשה לידי ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָהּדבר

להתיעץ  צרי מהּׂשכל), (נפרד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבפניֿעצמ ֹו

ּבפֹועל.ו  ּכן לעׂשֹות אם ּפעם עֹוד ּבׂשכלֹו לדּון ְְְְֲִִֵַַַַָ

ּבזה  ענינים ׁשני הּׂשכל 22ּובפרטּיּות, ׁשהחלטת . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

את  מחּיבת אינּה הּדבר) לעׂשֹות ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָ(ׁשראּוי

ּבּׂשכל  הּכלּול ׁשהּמעׂשה ּדכיון ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעׂשה,

נפרד  ּבפניֿעצמֹו ׁשהּוא (ּכמֹו ּבפֹועל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָוהּמעׂשה

ׁשההחלטה  אפׁשר לכן ענינים, ׁשני הם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהּׂשכל)

ׁשּלא  היינּו למעׂשה, אֹותֹו ּתביא לא ְְְֲִִִֶֶַַַָֹֹהּׂשכלית

ויתירה  ּבפֹועל. למעׂשה ּבנֹוגע אפילּו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָיחׁשֹוב

להיֹות  אפׁשר זה, ּדבר על ּכׁשיחׁשֹוב ׁשּגם ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָמּזֹו,

ּפעם. עֹוד לדּון וצרי לעׂשֹות, ׁשּלא סברא ְְְֲִֶֶַַַָָָָֹאצלֹו

‰p‰Â הּוא הּנפׁש לבּוׁשי ּדׁשלׁשה הּסדר ¿ƒ≈ְְִֵֵֶֶֶַַָֹ

ּומעׂשה  ּדּבּור ׁשּתהיה 23מחׁשבה ּובכדי . ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָ

הּוא  למעׂשה , מהּמּדֹות) (אֹו מהּׂשכל ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָההמׁשכה

והּדּבּור  הּמחׁשבה ׁשעל24ֿעלֿידי והּמחׁשבה . ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשחֹוׁשב  היא ו)הּמעׂשה ל(הּדיּבּור נמׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָידּה

נפרדת  היא זֹו ׁשּמחׁשבה וכיון לעׂשֹות. ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאי

ּתחּלה, אצלֹו ׁשהיתה [ׁשהּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהּׂשכל

היתה  לעׂשֹות, ׁשראּוי והחליט ּבׂשכלֹו ְְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָּכׁשּדן

ּולהחלטתֹו), הּׂשכל (לדּיּון להּׂשכל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָּבטלה

נרּגׁש ׁשעלֿידּה רק הּוא הּמחׁשבה ׁשל ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָוענינּה
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ג).22) (טו, שם בפיה"מ להדיא ובכ"מ.23)כ"ה ב). (פה, פ"ח שעהיוה"א פ"ד. שם.24)תניא שעהיוה"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעשות  האם בשאלה מחדש החלטה דן הייתה שכבר למרות הדבר את

לעשות: ראוי שכך ומסקנה

,¯·c‰ ˙BNÚÏ Èe‡¯L ‰˙È‰ ÏÎOa ‰ËÏÁ‰‰L Ì‚‰c וכבר «¬«∆««¿»»«≈∆»¿»∆»«¬«»»
הביצוע על ברורה חיובית החלטה ÔÂÈkהתקבלה ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»

BÏˆ‡ ‰Lb¯pL ‰iNÚ‰L∆»¬ƒ»∆ƒ¿¿»∆¿
BÏÎN ˙ËÏÁ‰a שאליה העשייה ¿«¿»«ƒ¿

כפי  השכלית ההחלטה מתייחסת

המעשה  עולם את 'רואה' שהשכל

‰ÏeÏkL BÓk ‰iNÚ ‡È‰ƒ¬ƒ»¿∆¿»
,ÏÎOa החלטה היותה שעם כך «≈∆

קיים  עדיין ממשית, פעולה לעשות

ההחלטה  בין עניינית, מבחינה פער,

בפועלֿממש  המעשה ≈«ÔÎÏלעולם
‰NÚÓ È„ÈÏ ¯·c‰ ‡aLk¿∆»«»»ƒ≈«¬∆
‡e‰L BÓk ‰NÚÓ ,ÏÚBÙa¿««¬∆¿∆
,(ÏÎO‰Ó „¯Ù) BÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿ƒ¿»≈«≈∆
בעולם  שהוא כפי בפועל מעשה

השכל  בעולם שהוא כפי ולא המעשה

BÏÎNa Ôe„ÏÂ ıÚÈ˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿
Ôk ˙BNÚÏ Ì‡ ÌÚt „BÚ««ƒ«¬≈

ÏÚBÙa כפי בהחלטה די ולא ¿«
שלפי  למרות בשכל, שהתקבלה

השכל  עולם של והגדרים המושגים

מעשה. לעשות החלטה זו הייתה

,˙eiË¯Ù·e יותר לפרט ÈLאם ƒ¿»ƒ¿≈
‰Êa ÌÈÈÚ22 שגם לעיל באמור ƒ¿»ƒ»∆

מעשה, על החלטה שהתקבלה לאחר

בפועל, הביצוע לקראת יותר, מאוחר

שני  יש נוספת, פעם בכך דן האדם

- האחד ‰ÏÎOפרטים. ˙ËÏÁ‰L∆«¿»««≈∆
העקרונית ( «∆Èe‡¯Lההחלטה

˙·iÁÓ dÈ‡ (¯·c‰ ˙BNÚÏ«¬«»»≈»¿«∆∆
‰NÚn‰ ÔÂÈÎcבפועלֿממש ‡˙ , ∆««¬∆¿≈»

ÏÎOa ÏeÏk‰ ‰NÚn‰L כפי ∆««¬∆«»«≈∆
השכל  מעולם חלק ∆¬»»¿NÚn‰Â‰שהוא

ÈL Ì‰ (ÏÎO‰Ó „¯Ù BÓˆÚŒÈÙa ‡e‰L BÓk) ÏÚBÙa¿«¿∆ƒ¿≈«¿ƒ¿»≈«≈∆≈¿≈
ÌÈÈÚ,משמעותי והבדל פער ביניהם ויש ‡LÙ¯שונים ÔÎÏ ייתכן ƒ¿»ƒ»≈∆¿»

B˙B‡ ‡È·z ‡Ï ˙ÈÏÎO‰ ‰ËÏÁ‰‰Lדבר של NÚÓÏ‰,בסופו ∆««¿»»«ƒ¿ƒ…»ƒ¿«¬∆
ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ Ú‚Ba eÏÈÙ‡ ·BLÁÈ ‡lL eÈÈ‰ כולו והע ניין «¿∆…«¿¬ƒ¿≈«¿«¬∆¿«

ממש. בפועל הביצוע לגבי מחשבה אפילו שתהיה מבלי השכל בעולם יישאר

- ‡LÙ¯והשני ,‰Ê ¯·c ÏÚ ·BLÁÈLk ÌbL ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ יכולה ƒ≈»ƒ∆«¿∆«¿«»»∆∆¿»
,˙BNÚÏ ‡lL ‡¯·Ò BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï יותר עוד גדול חידוש וזה ƒ¿∆¿¿»»∆…«¬

לעשות, כן החלטה התקבלה כבר לכן שקודם למרות אשר מזו") ("יתירה

בניגוד  לעשות לא עדיף שאולי סברא להתעורר יכולה יותר מאוחר בשלב

(העקרונית  הראשונית ÌÚtלמסקנה „BÚ Ôe„Ï CÈ¯ˆÂ נוסף ) דיון וללא ¿»ƒ»««
בפועל. ביצוע של לשלב יגיע לא האדם

מנפש  זה במשל עוד ומפרט והולך

שבהם  השונים השלבים לגבי האדם

והרעיון  השכל מרמת עוברים דברים

הביצוע  שלפני באופן הביצוע לשלב

מחדש: לדיון עולה הדבר בפועל

ÈLe·Ï ‰LÏLc ¯„q‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«≈∆ƒ¿…»¿≈
¯eac ‰·LÁÓ ‡e‰ LÙp‰«∆∆«¬»»ƒ

‰NÚÓe23 שעיקרם) הנפש כוחות «¬∆
והרגש) השכל - והמידות המוחין הוא

באמצעות  ופועלים ביטוי לידי באים

השכל  (שכוחות ה'לבושים' שלושת

כאדם  בהם 'מתלבשים' והרגש

תוכן  להם שאין בבגדיו) המתלבש

והאמצעי  הכלי הם אבל עצמם משל

הפעולה  וסדר הנפש. כוחות לגילוי

חושב, האדם שתחילה הוא וההתגלות

עושה. הוא ולבסוף מדבר הוא כך אחר

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆««¿»»
וההתגלות  (‡Bהירידה ÏÎO‰Ó≈«≈∆

ŒÏÚ ‡e‰ ,‰NÚÓÏ (˙Bcn‰Ó≈«ƒ««¬∆«
¯eac‰Â ‰·LÁn‰ È„È24 שהם ¿≈««¬»»¿«ƒ

(או  השכל את המביאים הלבושים

לידי  ««¬»»¿LÁn‰Â·‰מעשה.הרגש)
CLÓ d„ÈŒÏÚL הנפשי העניין ∆«»»ƒ¿»

‡È‰ ‰NÚn‰(Â ¯eaÈc‰)Ï¿«ƒ¿««¬∆ƒ
,˙BNÚÏ CÈ‡ ·LBÁL איך היינו ∆≈≈«¬

ביטוי  לידי הנפשי העניין את להביא

בפועל. LÁnL·‰במעשה ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¬»»
BÊ לעשות איך והתכנון המחשבה

ÏÎO‰Óבפועל  ˙„¯Ù ‡È‰ƒƒ¿∆∆≈«≈∆
È‰L˙‰עצמו ‰·LÁn‰L]∆««¬»»∆»¿»

‰˙È‰ ,˙BNÚÏ Èe‡¯L ËÈÏÁ‰Â BÏÎNa ÔcLk ,‰lÁz BÏˆ‡∆¿¿ƒ»¿∆»¿ƒ¿¿∆¿ƒ∆»«¬»¿»
,(B˙ËÏÁ‰Ïe ÏÎO‰ Ôei„Ï) ÏÎO‰Ï ‰ÏËa מוקדם בשלב גם ¿≈»¿«≈∆¿ƒ«≈∆¿«¿»»

האם  ודן מסויים לעניין יחסו את בוחן שכלו, את מפעיל האדם כאשר יותר,

לבוש  באמצעות פועל השכל אז גם לעשותו, מחליט ולבסוף אותו לעשות

בטלה  אלא מהשכל נפרד דבר איננה המחשבה שעה שבאותה אלא המחשבה

בשכל  שמתנהל לדיון בלבד ואמצעי כלי של במובן 'לבוש' (ומשמשת לשכל

בו) שמתקבלות ¯˜ולהחלטות ‡e‰ ‰·LÁn‰ ÏL dÈÚÂ¿ƒ¿»»∆««¬»»«
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לעׂשֹות, אי הּמחׁשבה מהּֿׁשאיןּֿכן ֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׂשכל.

לכן  מהּׂשכל], ׁשּנפרד ּבפניֿעצמֹו מהּות ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּוא

לעׂשֹות 25ההמׁשכה  להּמחׁשבה הּׂשכל מהחלטת ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

הּנ"ל. ענינים  ּבׁשני עיּכּוב, עלֿידי ְְְִִִִִֵֵַַַָהיא

הּמחׁשבה, את מחּיבת אינּה הּׂשכל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהחלטת

ּבמחׁשבה, הענין להמׁשי ׁשּבכדי מּזֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָויתירה

הּוא  ועלּֿדרֿזה ּפעם. עֹוד לדּון ְִֶֶֶַַַָָצרי

ׁשהּדיּבּור  ּדכיון לדיּבּור, מּמחׁשבה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּבהמׁשכה

לעצמֹו היא ּדמחׁשבה מּמחׁשבה, למּטה ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָהּוא

ׁשּמּמחׁשבה והּדיּבּו ההמׁשכה לכן לזּולתֹו, הּוא ר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

ענינים  ׁשני ּבזה וגם עיּכּוב. עלֿידי היא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָלדיּבּור 

מחּיבת  אינּה עצמּה) (מּצד ּדהּמחׁשבה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנ"ל.

ּבמחׁשבּתֹו הענין ׁשּיּׁשאר ׁשאפׁשר הּדיּבּור, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

מּזֹו, ויתירה ּבזה, לדּבר אם אפילּו יחׁשֹוב ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹולא

יׁש לדּבר) אם ּכׁשחֹוׁשב (ּגם לדּבּור ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַׁשּבנֹוגע

זה. על ולדּון להתיעץ צרי והּוא ספק ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָאצלֹו

לזּולתֹו, הּוא  ודּבּור לעצמ ֹו היא ׁשּמחׁשבה  ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּדכיון

הּוא  למחׁשבה, ּבנֹוגע ׁשהחליט לאחרי ּגם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלכן

לגּלֹות  ּבדיּבּור, ּגם זה להביא אם עדין ְְְְֲִִִִֶַַַָָמסּוּפק

מּדיּבּור  ּבהמׁשכה הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְִִֶֶֶַַַָָָלזּולתֹו.

מהּדיּבּור, יֹותר נפרד ׁשהּמעׂשה ּדכיון ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלמעׂשה,

עלֿידי  היא למעׂשה מּדיּבּור ההמׁשכה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלכן

מחּיב  אינֹו ׁשהּדיּבּור  הּנ"ל. ענינים ּבׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָעיּכּוב,

למעׂשה, מּדיּבּור להמׁשי וׁשּבכדי הּמעׂשה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַאת

הּידּוע  ועלּֿפי ּפעם. עֹוד ולדּון להתיעץ 26צרי ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

ּדאֹותן  לזה, זה ׁשּיכים ודיּבּור ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָׁשּמחׁשבה

אחרֿ נמׁשכֹות ּבּמחׁשבה, ּתחּלה ׁשהיּו ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָהאֹותּיֹות

ענין  הּוא  הּמע ׂשה מהּֿׁשאיןּֿכן ּבדיּבּור, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּכ

ּבהמׁשכה  ׁשהעיּכּוב לֹומר יׁש ְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבפניֿעצמ ֹו,

הּוא  הּנ"ל) ענינים לׁשני (ּבנֹוגע למעׂשה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָמּדיּבּור
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(25.21 שבהערה ופיה"מ סידור ראה לקמן, ובכ"מ.26)בהבא בלק. ר"פ לקו"ת
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d„ÈŒÏÚLובאמצעותהÏÎO‰ Lb¯ נפרד בלתי חלק נחשבת והיא ∆«»»ƒ¿»«≈∆

‰LÁn·‰מהשכל. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó אלא השכל את משרתת שלא «∆≈≈««¬»»
BNÚÏ˙,מחשבה  CÈ‡ או) השכלי הרעיון את ולהוריד להעביר ואיך ≈«¬

מעשה לידי ÏÎO‰Ó],הרגש) „¯ÙpL BÓˆÚŒÈÙa ˙e‰Ó ‡e‰«ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈«≈∆
‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏ25 והירידה המעבר »≈««¿»»

ÏÎO‰ ˙ËÏÁ‰Ó ראוי שהדבר ≈«¿»««≈∆
לעשותו  ««¬»»¿LÁn‰Ï·‰(עקרונית)

˙BNÚÏבפועלÈ„ÈŒÏÚ ‡È‰ «¬ƒ«¿≈
.Ï"p‰ ÌÈÈÚ ÈLa ,·ekÈÚƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ««

- ‡dÈהאחד ÏÎO‰ ˙ËÏÁ‰L∆«¿»««≈∆≈»
‰·LÁn‰ ˙‡ ˙·iÁÓ וייתכן ¿«∆∆∆««¬»»

תבוא  לא ההחלטה דבר של שבסופו

- והשני בפועלֿממש, ביצוע לידי

CÈLÓ‰Ï È„ÎaL ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆ƒ¿≈¿«¿ƒ
את מהשכל ‰ÔÈÚולהוריד »ƒ¿»

„BÚ Ôe„Ï CÈ¯ˆ ,‰·LÁÓa««¬»»»ƒ»
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .ÌÚt««¿«∆∆∆

‰ÎLÓ‰a והירידה המעבר ««¿»»
ÔÂÈÎc ,¯eaÈ„Ï ‰·LÁnÓƒ«¬»»¿ƒ¿≈»
‰hÓÏ ‡e‰ ¯eaÈc‰L∆«ƒ¿«»

,‰·LÁnÓ לבוש הוא והדיבור ƒ«¬»»
מהנפש יותר ‰È‡רחוק ‰·LÁÓc¿«¬»»ƒ

BÓˆÚÏ,B˙ÏeÊÏ ‡e‰ ¯eaÈc‰Â ¿«¿¿«ƒ¿»
פנימי  יותר דבר היא המחשבה כן ואם

חיצוני  יותר דבר הוא ≈«ÔÎÏוהדיבור
‰·LÁnnL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆ƒ«¬»»

¯eaÈ„Ïירידה משמעותית שהיא ¿ƒ
פער  קיים והדיבור המחשבה בין כי

ekÈÚ·גדול  È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ולא ƒ«¿≈ƒ
בדרך  שמתרחש מאליו מובן דבר

ממילא.

‰Êa Ì‚Â ממחשבה בהמשכה ¿«»∆
‰Ï"pלדיבור  ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒ««

למחשבה. משכל שבהמשכה

(dÓˆÚ „vÓ) ‰·LÁn‰c¿««¬»»ƒ««¿»
,¯eaÈc‰ ˙‡ ˙·iÁÓ dÈ‡≈»¿«∆∆∆«ƒ
ÔÈÚ‰ ¯‡MiL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ»≈»ƒ¿»
eÏÈÙ‡ ·BLÁÈ ‡ÏÂ Bz·LÁÓa¿«¬«¿¿…«¿¬ƒ

,‰Êa ¯a„Ï Ì‡ שהאפשרות כך ƒ¿«≈»∆
(בדוגמת  תעלה לא בכלל דיבור של

לידי  באה לא שלבסוף שכלית החלטה

a„Ï¯)מעשה) Ì‡ ·LBÁLk Ìb) ¯ea„Ï Ú‚BaL ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆¿≈«¿ƒ«¿∆≈ƒ¿«≈

‰Ê ÏÚ Ôe„ÏÂ ıÚÈ˙‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰Â ˜ÙÒ BÏˆ‡ LÈ בכלל האם ≈∆¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿»«∆
לדבר. B˙ÏeÊÏ,ראוי ‡e‰ ¯ea„Â BÓˆÚÏ ‡È‰ ‰·LÁnL ÔÂÈÎc¿≈»∆«¬»»ƒ¿«¿¿ƒ¿»

ונבדלים שונים עולמות שני הם הדיבור' ו'עולם המחשבה' ש'עולם ≈«ÔÎÏכך
ÔÈ„Ú ˜teÒÓ ‡e‰ ,‰·LÁÓÏ Ú‚Ba ËÈÏÁ‰L È¯Á‡Ï Ìb«¿«¬≈∆∆¿ƒ¿≈«««¬»»¿»¬«ƒ
,¯eaÈ„a Ìb ‰Ê ‡È·‰Ï Ì‡ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ

B˙ÏeÊÏ ˙Bl‚Ï שגם לכך (בדומה ¿«¿»
לעשות  בשכל ההחלטה קבלת לאחר

והביצוע  העשייה בשלב מסויים, דבר

מחדש). דיון יש

‰ÎLÓ‰a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆««¿»»
והירידה  eaÈcÓƒƒ¯המעבר

‰NÚn‰L ÔÂÈÎc ,‰NÚÓÏ««¬∆¿≈»∆««¬∆
„¯Ù חיצוני לבוש והוא מהנפש ƒ¿»

ÔÎÏ ,¯eaÈc‰Ó ¯˙BÈ≈≈«ƒ»≈
‰NÚÓÏ ¯eaÈcÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒƒ««¬∆
ÈLa ,·ekÈÚ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒƒ¿≈

Ï"p‰ ÌÈÈÚ עניינים שני באותם ƒ¿»ƒ««
מהשכל  במעבר עיכוב ישנו שבהם

לדיבור. מהמחשבה ובמעבר למחשבה

- iÁÓ·האחד BÈ‡ ¯eaÈc‰L∆«ƒ≈¿«≈
‰NÚn‰ והשני ‡˙ ממילא, בדרך ∆««¬∆

-¯eaÈcÓ CÈLÓ‰Ï È„ÎaLÂ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒƒƒ
Ôe„ÏÂ ıÚÈ˙‰Ï CÈ¯ˆ ,‰NÚÓÏ««¬∆»ƒ¿ƒ¿»≈¿»

.ÌÚt „BÚ««
Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ26 החסידות בתורת ¿«ƒ«»«

‰Ê ÌÈÎiL ¯eaÈ„Â ‰·LÁnL∆«¬»»¿ƒ«»ƒ∆
,‰ÊÏ הוא המחשבה שלבוש ואף »∆

ויותר  הדיבור מלבוש פנימי יותר לבוש

יש  מכלֿמקום הנפש, עם מאוחד

קרובה ושייכות קשר «¿Ô˙B‡cביניהם
‰lÁz eÈ‰L ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆»¿ƒ»

,‰·LÁna שבאמצעותן ה'מילים' ««¬»»
עצמן הן חושב, «¿BÎLÓƒ˙האדם

,¯eaÈ„a CkŒ¯Á‡ את מדבר והוא ««»¿ƒ
במחשבתו  לכן קודם שהיה מה

‡e‰ ‰NÚn‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈««¬∆
,BÓˆÚŒÈÙa ÔÈÚ ונבדל נפרד ƒ¿»ƒ¿≈«¿
ומהמחשבה, ÓBÏ¯מהדיבור LÈ≈«

‰ÎLÓ‰a ·ekÈÚ‰L המעבר ∆»ƒ««¿»»
NÚÓÏ‰והירידה  ¯eaÈcÓƒƒ««¬∆

(Ï"p‰ ÌÈÈÚ ÈLÏ Ú‚Ba)¿≈«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««
‰·LÁnÓ ‰ÎLÓ‰a ·ekÈÚ‰Ó ¯˙BÈ ÏB„b ·ekÈÚ ‡e‰ƒ»≈≈»ƒ««¿»»ƒ«¬»»
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יי b"lyz'd ,fenz g"xc '` ,gxw zyxt zay

מּמחׁשבה  ּבהמׁשכה מהעיּכּוב יֹותר ּגדֹול ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָעיּכּוב

ְִלדיּבּור.

ּדהּדין ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ו) למעלה, ּבּנמׁשל הּוא ¿«∆∆∆ְְְְִִַַַָָ

ויֹום  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִֶַָָָֹּומׁשּפט

ּדאצילּות  ּבמלכּות החסד המׁשכת הּוא ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָהּכּפּורים

וידּוע  ב), סעיף ּובריאה27ֿ(ּכּנ"ל ׁשאצילּות ְְְֲִִִֶַַַָָ

(ׂשכל  הּפנימּיים ּכחֹות ּדגמת הם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֻיצירהֿעׂשּיה

ּומעׂשה, ּדיּבּור מחׁשבה הּלבּוׁשים וג' ְְֲֲִִִֶַַַָָּומּדֹות)

ויֹום  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ּומׁשּפט ׁשהּדין אף ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹולכן

הּזה  ּבע ֹולם לההׁשּפעה ּבנֹוגע הּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּכּפּורים

(ּגם  האצילּות ׁשּכללּות ּכיון מּכלֿמקֹום ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּגׁשמי,

הּפנימ  ּכחֹות ּדּוגמת הּוא ּדאצילּות) ּיים הּמלכּות ְְְֲִִִִַַַַַֹ

הּכתיבה  ּומעׂשה, ּדּבּור מּמחׁשבה ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

הּכּפּורים  ויֹום ׁשּבראׁשֿהּׁשנה טֹובה ְְֲִִִֶַַַָָָָֹוחתימה

הּׂשכל  החלטת ּדּוגמת היא  ּגׁשמי ׁשפע ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּיּומׁש

ׁשהּוא  (ּכמ ֹו ׁשהּמעׂשה לעׂשֹותֹו, הּדבר ְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָׁשראּוי

ׁשּתּומׁש ּובכדי ּבּׂשכל, ּכלּול הּׂשכל) ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבהחלטת

הּזה  ּבעֹולם [ּובפרט העׂשּיה ּבעֹולם ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָההׁשּפעה

ּבעֹולם  ההמׁשכה ּתחּלה להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָהּגׁשמי]

(יצירה). הּדיּבּור ועֹולם (ּבריאה) ְְְֲִִִַַַָָָָָהּמחׁשבה

ועלֿ לבריאה, ּדאצילּות מּמלכּות ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָוההמׁשכה

מיצירה  ּומּכלֿׁשּכן ליצירה, מּבריאה ְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָּדרֿזה

ענינים  ּבׁשני עיּכּוב עלֿידי הּוא ְְְֲִִִִִֵֵַַָָלעׂשּיה,

ּכּנ"ל. ַַַַהּנ"ל,

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ להיֹות ׁשּיכֹול לבאר, יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵֶָָ

ּבראׁשֿהּׁשנה  ׁשּנקצב ְְִֶֶֶַַַַָָֹׁשהּׁשפע

ׁשאפׁשר  ועד ּברּוחנּיּות, יּומׁש הּכּפּורים ְְְְְִִִֶֶַַַָָויֹום

אף  ּבגןֿעדן, ּתהיה ּברּוחנּיּות ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשההמׁשכה

ּכי  ּגׁשמית, להׁשּפעה ּבנֹוגע הּוא הּכּפּורים ויֹום ּדראׁשֿהּׁשנה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשהּדין

עליהם, ׁשּדנים הּגׁשמּיים ענינים ּגם ויצירה, ּבבריאה ועלּֿדרֿזה ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבאצילּות

ועלּֿדרֿזה  הּׂשכל, ׁשּבהחלטת הּמעׂשה ּבדּוגמת ּברּוחנּיּות, ּכלּולים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהם

ּדין  יׁש יֹום ׁשּבכל ּגם וזהּו ּבּׂשכל. ּכלּול ׁשהּמעׂשה ודיּבּור, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבמחׁשבה
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ובכ"מ.27) וירא. ר"פ תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯eaÈ„Ï בפועל ובא לנפש קרוב (שעדיין הדיבור' 'עולם בין הפער כי ¿ƒ

יותר  גדול המעשה' ל'עולם לנפש) הקרובה המחשבה של ב'אותיות'

שלמרות  המחשבה' ל'עולם הדיבור' 'עולם שבין הפער מאשר יותר ומשמעותי

לזה. זה שייכים הם הרי ונבדלים, שונים היותם

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ (Â למבואר בדומה ¿«∆∆∆
למעשה  משכל ההמשכה לגבי לעיל

למחשבה, משכל וההמשכה בפועל

כפי  למעשה ומדיבור לדיבור ממחשבה

האדם  בנפש ÏLÓpaשהיא ‡e‰«ƒ¿»
,‰ÏÚÓÏ באלוקותÔÈc‰c ¿«¿»¿«ƒ
ËtLÓeלמעלה‰M‰ŒL‡¯aL ƒ¿»∆¿…«»»

˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ«¿»«
„ÒÁ‰שהיא eÎÏÓa˙כפי «∆∆¿«¿

,(· ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ««¿ƒ
Úe„ÈÂ27Œ‰‡È¯·e ˙eÏÈˆ‡L ¿»«∆¬ƒ¿ƒ»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ העליונים הרוחניים ¿ƒ»¬ƒ»
‰ ˙BÁk ˙Ó‚c Ì‰ÌÈiÓÈt של ≈À¿«…«¿ƒƒƒ

האדם Â‚'נפש (˙BcÓe ÏÎN)≈∆ƒ¿
¯eaÈc ‰·LÁÓ ÌÈLe·l‰«¿ƒ«¬»»ƒ

,‰NÚÓe בנפש פעולתם שאופן כך «¬∆
הירידה  לאופן הולם משל הוא האדם

למעלה  החסד השפעת של וההמשכה

עולם  עד העליון האצילות מעולם

התחתון  ÔÈc‰Lהעשייה Û‡ ÔÎÏÂ¿»≈«∆«ƒ
ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯aL ËtLÓeƒ¿»∆¿…«»»¿

‡e‰ ÌÈ¯etk‰ מלכתחילהÚ‚Ba «ƒƒ¿≈«
‰f‰ ÌÏBÚa ‰ÚtL‰‰Ï¿««¿»»»»«∆

,ÈÓLb‰ בשכלו הדיון שבאדם כשם ««¿ƒ
בפועל  עשייה לגבי מלכתחילה הוא

˙eÏÏkL ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆¿»
˙eÎÏn‰ Ìb) ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ«««¿

˙eÏÈˆ‡c הנמוכה הדרגה שהיא «¬ƒ
עניינה  וכל באצילות ביותר והתחתונה

והמידות  המוחין את להעביר הוא

שלמטה  לעולמות שבאצילות

BÁk˙מאצילות  ˙Ó‚ec ‡e‰ (¿«…
ÌÈiÓÈt‰ האדם בנפש «¿ƒƒƒ

¯eac ‰·LÁnÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«¬»»ƒ
,‰NÚÓe,חיצוניים לבושים שהם «¬∆

BË·‰לכן  ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k‰«¿ƒ»«¬ƒ»»
ומשפט  הדין …¿∆ŒL‡¯aLמסקנת

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰«»»¿«ƒƒ
‡È‰ ÈÓLb ÚÙL CLÓeiL∆¿«∆««¿ƒƒ
Èe‡¯L ÏÎO‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Ó‚ec¿««¿»««≈∆∆»

(ÏÎO‰ ˙ËÏÁ‰a ‡e‰L BÓk) ‰NÚn‰L ,B˙BNÚÏ ¯·c‰«»»«¬∆««¬∆¿∆¿«¿»««≈∆
,ÏÎOa ÏeÏkעיכוב ייתכן עדיין בפועל הביצוע CLÓezLועד È„Î·e »«≈∆ƒ¿≈∆¿«

‰iNÚ‰ ÌÏBÚa ‰ÚtL‰‰ הרוחני‰f‰ ÌÏBÚa Ë¯Ù·e] ««¿»»¿»»¬ƒ»ƒ¿»»»«∆
ÈÓLb‰[בפועל ומזוני" חיי ב"בני גשמית BÈ‰Ï˙בהשפעה ‰ÎÈ¯ˆ ««¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

‰ÎLÓ‰‰ ‰lÁz האצילות מעולם ¿ƒ»««¿»»
(‰‡È¯a) ‰·LÁn‰ ÌÏBÚa¿»««¬»»¿ƒ»
.(‰¯ÈˆÈ) ¯eaÈc‰ ÌÏBÚÂ¿»«ƒ¿ƒ»
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏnÓ ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»ƒ«¿«¬ƒ

,‰‡È¯·Ï המעבר בדוגמת שהיא ƒ¿ƒ»
האדם  בנפש למחשבה »¿ŒÏÚÂמשכל

,‰¯ÈˆÈÏ ‰‡È¯aÓ ‰ÊŒC¯c∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»
ממחשבה  המעבר בדוגמת שהיא

ÈˆÈÓ¯‰לדיבור  ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈ƒƒ»
,‰iNÚÏ המעבר בדוגמת שהיא «¬ƒ»

בפועלֿממש לעשייה ‰e‡מדיבור
ÌÈÈÚ ÈLa ·ekÈÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ

Ï"pk ,Ï"p‰ לעיל כמבואר ««««
באריכות.

ÏBÎiL ,¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆»
·ˆ˜pL ÚÙM‰L ˙BÈ‰Ïƒ¿∆«∆«∆ƒ¿«
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ
גשמי  שפע על כהחלטה נקצב אמנם

השכל  שבין הגדול הפער בגלל אבל

כפשוטו, לגשמיות העליון האלוקי

שהשפע  eiÁe¯a˙ייתכן CLÓeÈ¿«¿»ƒ
בגשמיות, מלרדת »¿ÚÂ„ויתעכב

¯LÙ‡L ייתכן‰ÎLÓ‰‰L ∆∆¿»∆««¿»»
Ô„ÚŒÔ‚a ‰È‰z ˙eiÁe¯a מבלי ¿»ƒƒ¿∆¿«≈∆

מזה,לרדת  ÔÈc‰Lלמטה Û‡«∆«ƒ
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯c¿…«»»¿«ƒƒ
,˙ÈÓLb ‰ÚtL‰Ï Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿«¿»»«¿ƒ
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ˙eÏÈˆ‡a Èkƒ«¬ƒ¿«∆∆∆
ÌÈÈÚ Ìb ,‰¯ÈˆÈÂ ‰‡È¯·aƒ¿ƒ»ƒƒ»«ƒ¿»ƒ
Ì‰ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈcL ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆»ƒ¬≈∆≈

˙eiÁe¯a ÌÈÏeÏk אינם ועדיין ¿ƒ¿»ƒ
נפרדת, כמציאות ונבדלים ניכרים

˙ËÏÁ‰aL ‰NÚn‰ ˙Ó‚e„a¿¿«««¬∆∆¿«¿»«
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ׁשהּדין  אף החסד, יּומׁש ענין ּבאיזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּומׁשּפט

הּוא  הּכּפּורים ויֹום ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִִֶַַָָָֹּומׁשּפט

ּכמֹו ּדעׂשּיה הענינים ּכי הּפרטים, לכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָּבנֹוגע

ּבבריאה  ועלּֿדרֿזה ּבאצילּות, ּבׁשרׁשם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהם

יׁש ולכן ּגׁשמי, מּצּיּור מּופׁשטים הם ְְְִִִִִִֵֵֵַָָָויצירה,

ההׁשּפעה  ּתצטּיר אֹופן ּבאיזה ּומׁשּפט ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּדין

ְְִַּבגׁשמּיּות.

ּבהמׁשכה p‰Â28‰ז) להיֹות ׁשּיכֹול העיּכּוב ¿ƒ≈ְְִִֶַַָָָָ

ּכׁשהרצֹון  הּוא למדרגה ְְְְִֵֵֶַַָָָָמּמדרגה

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּׂשכל. מּצד הּוא ּבּדבר ִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּלֹו

ּובפרט ּכ ּבזה, ּתענּוג לֹו ׁשּיׁש לפי הּוא ׁשהרצֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ

אזי  מהּׂשכל, ׁשּלמעלה עצמי ּתענּוג ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכׁשּיׁש

ּבמהירּות, היא לּמעׂשה עד מהרצֹון ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָההמׁשכה

ּבדבר, לרצֹות ּברצֹונֹו ּדכׁשעֹולה עיּכּוב. ְְְְְִִִִִֶֶָָּבלי

ּבׂשכלֹו ׁשּיבין הּׂשכל, על מּיד הרצֹון ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּפֹועל

מּיד  נמׁש ּומהּׂשכל ּבּדבר, לרצֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשראּוי

למעׂשה. ּומּדיּבּור לדּבּור ּומהּמחׁשבה ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָלּמחׁשבה

עיּכּוב. ּבלי ּבמהירּות הם אּלה המׁשכֹות ְְְְִִִִֵֵֶַָָוכל

ּבׂשכלֹו ׁשהחליט ׁשּלאחרי ּבזה, ענינים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּוׁשני

אם  ולדּון להתיעץ  צרי אינֹו הענין, ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָּכללּות

ׁשּכל  מּזֹו, ויתירה ולעׂשֹות. לדּבר לחׁשֹוב ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָראּוי

מהּמחׁשבה  לּמחׁשבה, [מהּׂשכל אּלה ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמׁשכֹות

ּדבדר ּבאֹופן הם למעׂשה] ּומּדיּבּור ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַלדּבּור

לא  ּבּדבר, והּתענּוג הרצֹון ּגֹודל מּצד ּכי ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹמּמילא,

ּבמעׂשה  הּדבר ׁשּיהיה עד ינּוח ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹיׁשקֹוט

ְַּבפֹועל.

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ,למעלה ּבּנמׁשל הּוא ¿«∆∆∆ְְְִַַָָ

הּוא  ההמׁשכה ְְִֶֶַַָָּדכׁשׁשֹורׁש

אזי  מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה חסד רב ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָמּבחינת
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,ÏÎO‰ הוא שהמעשה eaÈ„Â¯,כפי ‰·LÁÓa «≈∆¿«∆∆∆¿«¬»»¿ƒ

ÏÎOa ÏeÏk ‰NÚn‰L זה הרי מעשה, על הוא שהדיון היות ועם ∆««¬∆»«≈∆
השכל. מעולם חלק שהוא כפי מעשה

Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי ËtLÓeהטעם ÔÈc LÈ ÌBÈ ÏÎaL רק (לא ¿∆«∆¿»≈ƒƒ¿»
ירד  אכן החסד האם הדבר בעצם

ויום  יום בכל אלא גשמית להשפעה

גם) ÔÈÚדנים ‰ÊÈ‡a מסויים גשמי ¿≈∆ƒ¿»
‡Ûבפרט  ,„ÒÁ‰ CLÓeÈ¿««∆∆«

ËtLÓe ÔÈc‰L∆«ƒƒ¿»
ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯aL∆¿…«»»¿
ÏÎÏ Ú‚Ba ‡e‰ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿≈«¿»

,ÌÈË¯t‰ התחום גם ולכאורה «¿»ƒ
נקבע כבר ההשפעה של Èkƒהמסויים

Ì‰L BÓk ‰iNÚc ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¬ƒ»¿∆≈
,˙eÏÈˆ‡a ÌL¯La¿»¿»«¬ƒ
,‰¯ÈˆÈÂ ‰‡È¯·a ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»
,ÈÓLb ¯eivÓ ÌÈËLÙeÓ Ì‰≈¿»ƒƒƒ«¿ƒ

c LÈ ÔÎÏÂËtLÓe ÔÈ יום בכל ¿»≈≈ƒƒ¿»
הוא  הזה והדיון מחדש, ∆≈¿ÊÈ‡a‰ויום
‰ÚtL‰‰ ¯iËˆz ÔÙB‡ שאמנם ∆ƒ¿«≈««¿»»

ההחלטה  אבל עליה הוחלט כבר

כלול  שהוא כפי למעשה התייחסה

באיזה  דנים וכעת הרוחניים בעולמות

לידי  יבוא הזה השפע מסויים תחום

בפועל eiÓL‚a¿«¿ƒ˙.ביטוי
‰p‰Â (Ê28ÏBÎiL ·ekÈÚ‰ ¿ƒ≈»ƒ∆»

‰‚¯„nÓ ‰ÎLÓ‰a ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»ƒ«¿≈»
BlL ÔBˆ¯‰Lk ‡e‰ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»¿∆»»∆

הרוצה  האדם המסויים ca·¯של «»»
‡e‰ שנובע ‰ÏÎOרצון „vÓƒ««≈∆

מהכרה  כתוצאה ש'נולד' רצון היינו

הבנה  בעקבות הדבר ומעלת בטוב

שכלית. והתבוננות והשגה

‡e‰ ÔBˆ¯‰Lk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿∆»»
,‰Êa ‚eÚz BÏ LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¬»∆
ÈÓˆÚ ‚eÚz LiLk Ë¯Ù·eƒ¿»¿∆≈«¬«¿ƒ
מעצם  שנובע יחסי, לא מוחלט, תענוג

ÏÎO‰Ó,הנפש  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆
רצון  שיש בהרחבה בחסידות כמבואר

רצון  ויש השכל באמצעות שנוצר

אחר) או כזה לכיוון השכל את מטה (ולעתים מהשכל »¬‡ÈÊשלמעלה
ותוקפו  עצמה הנפש מתוך עצמי נפשי עניין שהוא מהתענוג נובע כשהרצון

הזה  במצב והמידות, השכל תוקף על שיעור לאין ««¿»»‰‰ÎLÓ‰עולה

‰NÚnÏ „Ú ÔBˆ¯‰Ó,רבים פערים על בדילוג קשורה שההמשכה אף ≈»»«««¬∆
ההמשכה למעשה מקום מכל האריכות, לעיל e¯È‰Óa˙,כמבואר ‡È‰ƒƒ¿ƒ

,¯·„a ˙Bˆ¯Ï BBˆ¯a ‰ÏBÚLÎc .·ekÈÚ ÈÏa של התעוררות ויש ¿ƒƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ¿¿»»
זה  בדבר עונג יש שלנפש בגלל מהנפש ‰¯ˆÔBרצון ÏÚBt ומשפיע„iÓ ≈»»ƒ«

BÏÎNa ÔÈ·iL ,ÏÎO‰ ÏÚ««≈∆∆»ƒ¿ƒ¿
,¯·ca ˙Bˆ¯Ï Èe‡¯L∆»ƒ¿«»»
„iÓ CLÓ ÏÎO‰Óe≈«≈∆ƒ¿»ƒ«
¯ea„Ï ‰·LÁn‰Óe ‰·LÁnÏ««¬»»≈««¬»»¿ƒ
ÏÎÂ .‰NÚÓÏ ¯eaÈcÓeƒƒ««¬∆¿»
˙e¯È‰Óa Ì‰ ‰l‡ ˙BÎLÓ‰«¿»≈∆≈ƒ¿ƒ

·ekÈÚ ÈÏa הפערים על דילוג תוך ¿ƒƒ
ל'עולם'. מ'עולם' ≈¿ÈLeוההבדלים

,‰Êa ÌÈÈÚ לידי באה המהירות ƒ¿»ƒ»∆
לשני  (בהקבלה עניינים בשני ביטוי

כשמדובר  עיכוב קיים שבהם העניינים

מהשכל), שנובע רצון מימוש על

- ËÈÏÁ‰Lהאחד È¯Á‡lL∆¿«¬≈∆∆¿ƒ
BÈ‡ ,ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk BÏÎNa¿ƒ¿¿»»ƒ¿»≈
Èe‡¯ Ì‡ Ôe„ÏÂ ıÚÈ˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ»

˙BNÚÏÂ ¯a„Ï ·BLÁÏ אלא «¿¿«≈¿«¬
הדיבור  המחשה, להפעלת מיד עובר

הרצון. את לממש מנת על והמעשה

- ÏkLוהשני ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆»
] ‰l‡ ˙BÎLÓ‰ השלבים בכל «¿»≈∆

LÁnÏ·‰,לעיל שנימנו  ÏÎO‰Ó≈«≈∆««¬»»
¯eaÈcÓe ¯ea„Ï ‰·LÁn‰Ó≈««¬»»¿ƒƒƒ
C¯„·c ÔÙB‡a Ì‰ [‰NÚÓÏ««¬∆≈¿∆ƒ¿∆∆

,‡ÏÈnÓ בפעולה צורך מבלי ƒ≈»
לשלב  שלב בין מחודש ובדיון מיוחדת

‚eÚz‰Â ÔBˆ¯‰ Ï„Bb „vÓ Èkƒƒ«∆»»¿««¬
ÁeÈ ‡ÏÂ ËB˜LÈ ‡Ï ,¯·ca«»»…ƒ¿¿…»«

הבא לשלב לעבור ימהר »Ú„אלא
‰NÚÓa ¯·c‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«»»¿«¬∆

.ÏÚBÙa¿«
ÏLÓpa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«ƒ¿»
L¯BLLÎc ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿∆∆

‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ החסד ממידת לא ««¿»»
שהוא  כפי אלא דאצילות כלל בדרך

‰ÏÚÓlL „ÒÁ ·¯ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰Ó שהספירות ובעוד ≈ƒ¿«¿¿

למעלה  הוא זו השפעה של השורש השתלשלות', מ'סדר חלק הם דאצילות

הרגיל) והרגש מהשכל שלמעלה הרצון (כמו ÎLÓ˙מ'השתלשלות' ÈÊ‡¬«ƒ¿∆∆
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏÎc ˙B‚¯c‰ È„ÈŒÏÚ ,‰hÓÏ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿«»«¿≈«¿»¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
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ּדכל  הּדרג ֹות עלֿידי למּטה, ההׁשּפעה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָנמׁשכת

ּבלי  ּגדֹולה ּבמהירּות  ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִִִֵֶַַָסדר

ּדינים 29עיּכּובים  אין זֹו ׁשּבהמׁשכה לזה ּדנֹוסף . ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

למדריגה  ׁשמּמדריגה ההמׁשכֹות הּנה 29ׁשּיעּכבּו , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מּמילא. ּדבדר ּבאֹופן הן עצמן ההמׁשכֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגם

ּבמהירּות, היא ּכהנים ּדברּכת ׁשההמׁשכה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹוזהּו

מּלמעלה  היא ּכהנים ּדברּכת ההמׁשכה ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹּכי

אחר  ּבמקֹום [ּכמבֹואר ׁשּבברּכת 30מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

הּתפּלה  ׁשעלֿידי ּדתפּלה, הּמעלה ּגם יׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכהנים

ולכן  מהׁשּתלׁשלּות], ׁשּלמעלה חדׁש רצֹון ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָנמׁש

ּבמהירּות. היא ְְִִִַַָָההמׁשכה

ּדברּכת LÈÂח) ּבּמעלה ענין עֹוד להֹוסיף ¿≈ְְְְֲִִִַַַָָ

ּכהנים  ּדברּכת ׁשההמׁשכה ְְְֲֲִִִֶַַַָָֹֹּכהנים,

ׁשׁשֹורׁש [וכּנ"ל ּביֹותר מעלה מּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָהיא

ל  היא למּטה ההמׁשכה עד מהׁשּתלׁשלּות] מעלה ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ

ּכהנים  ּדברּכת ׁשההמׁשכה [וכּנ"ל ּביֹותר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹמּטה

ראּוים]. אינם הּדין מּדת ׁשּמּצד לאּלה ּגם ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָהיא

ּבמהירּות  היא ּכהנים ּדברּכת ׁשההמׁשכה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹוכיון

נמׁשכת  ּכׁשההׁשּפעה לכן מתעּכבת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואינּה

לבאר  יׁש ועלּֿפיֿזה ּגדֹול. ּברּבּוי היא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָלמּטה

ּתֹורה' ׁשּב'לּקּוטי ּבּדרּוׁש הענינים 31המׁש, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

היא  ּכהנים ּדברּכת ׁשההמׁשכה ׁשּמבאר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלאחרי 

ז"ל  רּבֹותינּו ּדרׁשת מביא על 32ּבמהירּות, ְְִִִֵֵַַַַָ

כּו'33הּפסּוק  ּבממֹון יברכ ,ויׁשמר ה' יברכ ְְְְְְְְִֶֶֶַָָָָ

הּמּזיקין, מן ויׁשמר כּו' ּבבנים ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָיברכ

הּנ"ל  רז"ל ּבדרׁשת הרי מּובן, אינֹו ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּדלכאֹורה

ּוּבבנים, ּבממֹון (ּברכה ההמׁשכה מהי רק ְְְְְִִַַַַָָָָָָָמבֹואר

מביא  ּתֹורה' ּוב'לּקּוטי הּמּזיקים), מן ְְִִִִִִֵֵַַָָּוׁשמירה

ויׁש ּבמהירּות. היא ׁשההמׁשכה לענין זֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּדרׁשה

מֹורה  ּוּבבנים ּבממֹון ּדיברכ ּבזה, הּביאּור ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָלֹומר

ּדביברכ] ּומזֹוני חּיי דּבני הענינים ּבכל היא ׁשההׁשּפעה ההׁשּפעה, ריּבּוי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָעל
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לדרגה  מדרגה ויורדת ÌÈ·ekÈÚועוברת ÈÏa ‰ÏB„b ˙e¯È‰Óaƒ¿ƒ¿»¿ƒƒƒ

הדרגות  בין והבדלים מפערים 29‰ÎLÓ‰aLשנובעים ‰ÊÏ ÛÒBc .¿»»∆∆¿«¿»»
ÌÈÈc ÔÈ‡ BÊ החסד È¯„nÓL‚‰היפך ˙BÎLÓ‰‰ e·kÚiL ≈ƒƒ∆¿«¿««¿»∆ƒ«¿≈»

‰‚È¯„ÓÏ,29 הזה המעבר את שיחייב מחודש דיון שיהיה Ìbעד ‰p‰ ¿«¿≈»ƒ≈«
ÔÙB‡a Ô‰ ÔÓˆÚ ˙BÎLÓ‰‰««¿»«¿»≈¿∆

‡ÏÈnÓ C¯„·c שהמעבר כאילו ƒ¿∆∆ƒ≈»
ובהם  ומעשה דיבור למחשבה משכל

טבעי  מעבר הוא לשלב משלב עצמם

מאליו. ומובן

e‰ÊÂ לכך הפנימי הטעם ¿∆
ÌÈ‰k ˙k¯·c ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿ƒ¿«…¬ƒ

˙e¯È‰Óa ‡È‰,עיכובים Èkוללא ƒƒ¿ƒƒ
‡È‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿ƒ¿«…¬ƒƒ
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·Ók]30 «¿»¿»«≈
Ìb LÈ ÌÈ‰k ˙k¯·aL∆¿ƒ¿«…¬ƒ≈«

,‰lÙ˙c ‰ÏÚn‰ יש כלל בדרך כי ««¬»ƒ¿ƒ»
אחד  שמצד לתפילה ברכה בין הבדל

שביכולתו  מי של בברכה יתרון יש

שני  ומצד להתקיים חייבת והיא לברך

רק  נמשך שבברכה בתפילה יתרון יש

ואילו  הברכה. במקור שקיים מה

והמשכה  חדש רצון מעוררת התפילה

בנוסח  הן רבות תפילות ולכן חדשה,

כיוון  רצון" ≈¿»∆È„ÈŒÏÚL"יהי
L„Á ÔBˆ¯ CLÓ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿»»»»

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL וזה ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
כוהנים  ברכת של המיוחד החידוש

תפילה  גם אלא ברכה רק לא  ],שהיא
‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏÂ ברכת ידי שעל ¿»≈««¿»»

e¯È‰Óa˙.כוהנים  ‡È‰ƒƒ¿ƒ
ÔÈÚ „BÚ ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Á¿≈¿ƒƒ¿»

‰ÏÚnaהמיוחד k¯·c˙היתרון ««¬»¿ƒ¿«
,ÌÈ‰k המהירות לעניין בנוסף …¬ƒ

לעיל  ««¿»»∆ÎLÓ‰‰L‰המבואר
‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c¿ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿«¿»
L¯BLL Ï"pÎÂ] ¯˙BÈa ‰ÏÚÓ«¿»¿≈¿««∆∆
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó והעונג הרצון ≈ƒ¿«¿¿
של  הספירות מעשר שלמעלה העליון

האצילות  hÓ‰עולם ‰hÓÏ „Ú [«¿«»«»
¯˙BÈa הזה בעולם גשמית להשפעה ¿≈

‰ÎLÓ‰‰L Ï"pÎÂ] השפע Ìbוירידת ‡È‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c ¿««∆««¿»»¿ƒ¿«…¬ƒƒ«
‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈÎÂ .[ÌÈe‡¯ ÌÈ‡ ÔÈc‰ ˙cÓ „vnL ‰l‡Ï¿≈∆∆ƒ«ƒ««ƒ≈»¿ƒ¿≈»∆««¿»»
ÔÎÏ ,˙·kÚ˙Ó dÈ‡Â ˙e¯È‰Óa ‡È‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c¿ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿«∆∆»≈

ÏB„b Èea¯a ‡È‰ ‰hÓÏ ˙ÎLÓ ‰ÚtL‰‰Lk שורשה שה רי ¿∆««¿»»ƒ¿∆∆¿«»ƒ¿ƒ»
"למעלה  ביותר, נעלה ממקור הוא

מהשתלשלות".

CLÓ‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆¿≈
וקשר  Le¯caשייכות ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¿

החסידות ≈ÈËewÏ'aL∆¿ƒמאמר
'‰¯Bz31, זה מאמר דן שבו »

‰ÎLÓ‰‰L ¯‡·nL È¯Á‡lL∆¿«¬≈∆¿»≈∆««¿»»
,˙e¯È‰Óa ‡È‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c¿ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿ƒ

לעיל, כמבואר עיכובים, È·Ó≈ƒ‡ללא
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ˙L¯c32ÏÚ ¿»««≈««

˜eÒt‰33,E¯ÓLÈÂ '‰ EÎ¯·È «»¿»∆¿¿ƒ¿¿∆
בעניינים  לברכות הכוונה כי שפירשו

הזה  בעולם ÔBÓÓaגשמיים EÎ¯·È¿»∆¿¿»
E¯ÓLÈÂ 'eÎ ÌÈ·a EÎ¯·È 'eÎ¿»∆¿¿»ƒ¿ƒ¿¿∆
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ˜Èfn‰ ÔÓƒ««ƒƒ¿ƒ¿»≈

,Ô·eÓ להביא הזקן רבנו ראה מדוע »
בגשמיות  נמשכת שהברכה זה עניין

כוהנים  שברכת לביאור בהמשך

במהירות  L¯„a˙נמשכת È¯‰¬≈ƒ¿»«
È‰Ó ˜¯ ¯‡B·Ó Ï"p‰ Ï"Ê«̄«««¿»««ƒ

‰ÎLÓ‰‰ לידי באה היא במה ««¿»»
בפועל ÔBÓÓaביטוי ‰Î¯a)¿»»¿»

ÔÓ ‰¯ÈÓLe ,ÌÈ·ae¿»ƒ¿ƒ»ƒ
'‰¯Bz ÈËewÏ'·e ,(ÌÈ˜Èfn‰««ƒƒ¿ƒ≈»
ÔÈÚÏ BÊ ‰L¯c ‡È·Ó≈ƒ¿»»»ƒ¿»
?.˙e¯È‰Óa ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒƒ¿ƒ
,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
‰¯BÓ ÌÈ·ae ÔBÓÓa EÎ¯·Ècƒ»∆¿¿»¿»ƒ∆
,‰ÚtL‰‰ ÈeaÈ¯ ÏÚ«ƒ««¿»»
ÏÎa ‡È‰ ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ¿»

ÈBÊÓe ÈiÁ Èa„ ÌÈÈÚ‰ וכפי »ƒ¿»ƒ¿»≈«≈¿≈
ההשפעה  כאשר שרק לעיל שנתבאר

לא  היא אזי ומצומצמת מוגבלת היא

התחומים  שלושת בכל ביטוי לידי באה

בכל  הוא רב שפע כשיורד אבל הללו,

ÔBÓÓaהתחומים  EÎ¯·È·c]¿ƒ»∆¿¿»
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יהיב  דכי חּיי, על הּברכה ּגם נכלל ְְְְִִִֵַַַַָָָָָּבממֹון

ּדיהיב  הּוא לחּיי ׂשֹובעא, וענין 34רחמנא ,[ ְְְְְֲִִֵַַַָָָָ

ההׁשּפעה  ׁשהמׁשכת מֹורה הּמּזיקין מן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָויׁשמר

ׁשּצרי למקֹום אפילּו ּביֹותר, מּטה למּטה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָהיא

ענינים  ּדׁשני והחּבּור הּמּזיקין, מן ְְְְִִִִִִִִִֵַַַָָלׁשמירה

מּטה  למּטה נמׁשכת ּכׁשההׁשּפעה ׁשּגם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלה,

יברכ) ּגדֹול ּבריּבּוי היא הּמּזיקין) מן ויׁשמר)ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָ

היא  ׁשההמׁשכה לפי הּוא ּוּבבנים), ְְְְִִִֶַַָָָָּבממֹון

מתעּכבת. ואינּה ְְְִִִֵֶֶַָּבמהירּות

לפני LÈÂט) היתה ּכהנים ׁשּברּכת ּדהגם לֹומר, ¿≈ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ

מּט ּכמֹוׁשּפרח ׁשקדים, וּיגמל אהרן ה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֹ

ויברכם,35ׁשּכתּוב  העם אל ידיו את אהרן וּיּׂשא ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

היתה  אז [וגם ּכהנים ּברּכת ויברכם רׁש"י ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּופירׁש

מּכלֿמקֹום  ּבמהירּות], ּכהנים ּדברּכת ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹההמׁשכה

ּכי  ּבזה. עילּוי נתוּסף אהרן מּטה ׁשּפרח ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלאחרי

ׁשקדים  וּיגמל גֹו' אהרן מּטה ּדפרח ׁשהענין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּכיון

זה  הרי הּכהּונה, על הערעּור עלֿידי 36ּבא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ּבביתֿ והּוחזק ערעּור עליו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְְִֵֶַַָָָָָּדּוגמת

עליו  היה ׁשּלא  מׁשטר  יֹותר ּתֹוקף לֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּדין,

החֹוׁש37ערעּור  מן האֹור ּוכיתרֹון ועלּֿפי38ֿ. . ְְְְִִִִֶַַָ

ּבסּיּום  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָזה

ּוׁשקדים 39הּמאמר  ּולטֹוב, למּוטב ׁשקידה ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ּדזה  לֹומר, ּדיׁש טֹובים, ׁשקדים הם אהרן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַֹּדמּטה

לרּמז  הּוא למּוטב ׁשקידה ׁשּיׁש ּבּמאמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמביא

מעלת  ּגם יׁש אהרן ּדמּטה טֹובים ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַֹׁשּבׁשקדים

לטֹוב. ּדמּוטב ְְְְִַָָָהאתהּפכא

LÈÂ אהרן ּדכהּונת ׁשהּקּיּום ּדזה להֹוסיף, ¿≈ְְְֲִִִֶֶַַַֹ

וּיגמֹול  עלֿידי היה הערעּור ְְְְֲִִֵֵַַַָָָלאחרי

(כנ"ל  מהירּות  הּוא ׁשקדים ׁשל ׁשענינם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָׁשקדים,
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ב.34) ח, כב.35)תענית ט, (בענין 36)שמיני 159 ע' ה'תש"א השיחות ספר וראה ח. יח, פרשתנו עה"פ פרש"י ראה

כסלו). די"ט רסמ"ו.37)הגאולה חו"מ טושו"ע יג.38)ראה ב, קהלת – הכתוב לשון ב.39)ע"פ נו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÈiÁ ÏÚ ‰Î¯a‰ Ìb ÏÏÎ הגמרא וכלשון ובריאות È‰È·חיים ÈÎ„ ƒ¿»««¿»»««≈¿ƒ»ƒ

·È‰Èc ‡e‰ ÈiÁÏ ,‡Ú·BN ‡ÓÁ¯34 הקדושֿברוךֿהו נותן כאשר א «¬»»¿»¿«≈¿»ƒ
ברכה  כוללת והפרנסה הממון שברכת הרי חיים, לאנשים זאת נותן הוא שובע,

‰ÔÈ˜Èfnלחיים  ÔÓ E¯ÓLÈÂ ÔÈÚÂ היא ], שההשפעה מלמד הוא גם ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿∆ƒ««ƒƒ
הדבר כי ÎLÓ‰L˙בריבוי, ‰¯BÓ∆∆«¿»«

‰hÓ ‰hÓÏ ‡È‰ ‰ÚtL‰‰««¿»»ƒ¿«»«»
CÈ¯vL ÌB˜ÓÏ eÏÈÙ‡ ,¯˙BÈa¿≈¬ƒ¿»∆»ƒ

,ÔÈ˜Èfn‰ ÔÓ ‰¯ÈÓLÏ זה וגם ƒ¿ƒ»ƒ««ƒƒ
בריבוי  השפעה של המאפיינים אחד

גם  – ובענייננו מאד, רחוק מגעת שהיא

שמירה  צריך כלל שבדרך במקום

ÌÈÈÚמהמזיקים, ÈLc ¯eaÁ‰Â¿«ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
‰ÚtL‰‰Lk ÌbL ,‰l‡≈∆∆«¿∆««¿»»

‰hÓ ‰hÓÏ ˙ÎLÓ למקום ƒ¿∆∆¿«»«»
ונחות  ÔÓרחוק E¯ÓLÈÂ)¿ƒ¿¿∆ƒ

ÏB„b ÈeaÈ¯a ‡È‰ (ÔÈ˜Èfn‰««ƒƒƒ¿ƒ»
‡e‰ ,(ÌÈ·ae ÔBÓÓa EÎ¯·È)¿»∆¿¿»¿»ƒ
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ÈÙÏ¿ƒ∆««¿»»ƒ
˙·kÚ˙Ó dÈ‡Â ˙e¯È‰Óaƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿«∆∆
(נושא  העניינים שני זה ומטעם

עיכובים  ללא במהירות ההשפעה

מבוארים  גדול) בריבוי הברכה ונושא

זה  בסמיכות תורה' ב'לקוטי במאמר

לזה.

פתח: שבו לנושא חוזר המאמר וכעת

קורח: מחלוקת בעת אהרן מטה פריחת

˙k¯aL Ì‚‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ (Ë¿≈««¬«∆ƒ¿«
Á¯tL ÈÙÏ ‰˙È‰ ÌÈ‰k…¬ƒ»¿»ƒ¿≈∆»«
,ÌÈ„˜L ÏÓ‚iÂ Ô¯‰‡ ‰hÓ«≈«¬…«ƒ¿…¿≈ƒ

·e˙kL BÓk35,שמיני בפרשת ¿∆»
המשכן, ‡˙בחנוכת Ô¯‰‡ ‡OiÂ«ƒ»«¬…∆

L¯ÈÙe ,ÌÎ¯·ÈÂ ÌÚ‰ Ï‡ ÂÈ„È»»∆»»«¿»¬≈≈≈
ÌÈ‰k ˙k¯a ÌÎ¯·ÈÂ È"L«̄ƒ«¿»¬≈ƒ¿«…¬ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ‰˙È‰ Ê‡ Ì‚Â]¿«»»¿»««¿»»
,[˙e¯È‰Óa ÌÈ‰k ˙k¯·c¿ƒ¿«…¬ƒƒ¿ƒ
Á¯tL È¯Á‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿«¬≈∆»«

Ô¯‰‡ ‰hÓ שבאותו רבה במהירות «≈«¬…
פירות  וגם פרחים הוציא לילה

ÈeÏÈÚ ÛqÂ˙ נוסף יתרון ונהיה ƒ¿«≈ƒ
‰Êa אהרן מטה שפריחת כלומר »∆

הוא  הדבר וטעם יתרון. עוד כוהנים לברכת הוסיפה ÔÂÈkבמהירות, Èkƒ≈»
È„ÈŒÏÚ ‡a ÌÈ„˜L ÏÓ‚iÂ 'B‚ Ô¯‰‡ ‰hÓ Á¯Ùc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿»««≈«¬…«ƒ¿…¿≈ƒ»«¿≈

¯eÚ¯Ú‰ ועדתו קורח Ê‰של È¯‰ ,‰e‰k‰ ÏÚ36¯ËL ˙Ó‚ec »ƒ¿««¿»¬≈∆¿«¿»
ÔÈcŒ˙È·a ˜ÊÁe‰Â ¯eÚ¯Ú ÂÈÏÚ ‡ˆiL אישר הדין ובית עדים, פי על ∆»»»»ƒ¿¿¿«¿≈ƒ

השטר, ואמיתות נכונות BÏאת LiL ערעור עליו יצא לכן שקודם זה לשטר ∆≈
¯eÚ¯Ú ÂÈÏÚ ‰È‰ ‡lL ¯ËLÓ ¯˙BÈ Û˜Bz37 לאחר כי מעולם, ∆≈ƒ¿»∆…»»»»ƒ¿

ולערער  לשוב מקום אין כבר האישור

זה. שטר ÔÓעל ¯B‡‰ ÔB¯˙ÈÎe¿ƒ¿»ƒ
CLBÁ‰38 האור של שמעלתו כשם «∆

החושך  מול אל יותר ובולטת ניכרת

על  שהערעור לאחר - בענייננו גם וכך

פריחת  ידי על התבטל, אהרן כהונת

הכהונה, ענייני שאר כל גם מטהו,

התעלו  כוהנים, ברכת ובכללם

פריחת  של והמהירות יותר. והתחזקו

נוסף  יתרון גרמה השקדים וצמיחת

כוהנים  ברכת ידי על השפע בהשפעת

במהירות.

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ·e˙kM∆»¿ƒ≈»

¯Ó‡n‰ ÌeiÒa39LiL ¿ƒ««¬»∆≈
·ËeÓÏ ‰„È˜L הטוב היפך ¿ƒ»¿»

ÌÈ„˜Le(לפורענות) ,·BËÏe¿¿≈ƒ
ÌÈ„˜L Ì‰ Ô¯‰‡ ‰hÓc¿«≈«¬…≈¿≈ƒ
‰Êc ,¯ÓBÏ LÈc ,ÌÈ·BËƒ¿≈«¿∆
‰„È˜L LiL ¯Ó‡na ‡È·nL∆≈ƒ««¬»∆≈¿ƒ»

·ËeÓÏהטוב Ên¯Ïלהיפך ‡e‰ ¿»¿«≈
‰hÓc ÌÈ·BË ÌÈ„˜LaL∆ƒ¿≈ƒƒ¿«≈
˙ÏÚÓ Ìb LÈ Ô¯‰‡«¬…≈««¬«

‡Ît‰˙‡‰ ההפיכה·ËeÓc »ƒ¿«¿»¿»
·BËÏ על החסידות, בתורת כמבואר ¿

והחושך  הרע שכאשר הזוהר דברי פי

חשוכא  "אתהפכא ולאור, לטוב נהפך

יותר  גדולה התעלות זו לנהורא",

בתקפו  נשאר הרע שבו מצב מאשר

"אתכפיא". לטוב, נכנע שהוא אלא

השקידה  עניין גם במאמר נזכר ולכן

להדגיש  הטוב, להיפך והמהירות

מטה  בפריחת והמהירות שהשקידה

"אתהפכא". בבחינת הייתה אהרן

Ìeiw‰L ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿∆∆«ƒ
והחיזוק ‡‰¯Ôהאישור ˙e‰Îcƒ¿««¬…

¯eÚ¯Ú‰ È¯Á‡Ï המחלוקת ÌÈ„˜L,בעקבות ÏBÓ‚iÂ È„ÈŒÏÚ ‰È‰ ¿«¬≈»ƒ¿»»«¿≈«ƒ¿¿≈ƒ
‡e‰ ,(‡ ÛÈÚÒ Ï"Î) ˙e¯È‰Ó ‡e‰ ÌÈ„˜L ÏL ÌÈÚL∆ƒ¿»»∆¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
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טו b"lyz'd ,fenz g"xc '` ,gxw zyxt zay

ּדמּוטב  האתהּפכא ׁשּמעלת לפי הּוא א), ְְְְְֲִִִֶַַַָָָסעיף

לֹומר  ויׁש הּמהירּות. לענין ּגם ׁשּיכת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַלטֹוב

ׁשּגם  הּוא הּמהירּות ענין ּכי ּבזה, ְְִִִֵֶֶַַַַָהּביאּור

ּבריּבּוי  היא מּטה למּטה נמׁשכת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּכׁשההׁשּפעה

ּתהיה  למּטה ׁשּגם ּובכדי ח). סעיף (ּכּנ"ל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּגדֹול

ויׁש לזה. ּכלי הּמּטה להיֹות צרי הׁשּפעה, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָריּבּוי 

והחֹותם  ׁשהּסּיּום זה על ׁשּמהּטעמים ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָלֹומר,

ׁשלֹום  ל ויׂשם הּוא ּכהנים ּכי 40ּדברּכת הּוא , ְְְְֲִִִֵַָָֹ

מּוגּבל  ּבלּתי לריּבּוי ועד ּברכה, לריּבּוי ְְְְְְְִִִִִַַָָָהּכלי

ּכה  ּדברּכת ההׁשּפעה (ּבׁשרׁשֹו)[ּדריּבּוי הּוא נים ְְְְְְֲִִִַַַָָָֹ

ההׁשּפעה  ׁשׁשֹורׁש וכּנ"ל מּוגּבל, ּבלּתי ְְְְִִִֶֶַַַַָָָריּבּוי

הּוא  מהׁשּתלׁשלּות], למעלה הּוא ּכהנים ְְְְְְְֲִִִֵַַַָֹּדברּכת

ּברכה  מחזיק ּכלי הּקּב"ה מצא ּדלא ְְְֲִִַַַָָָָָָָֹהּׁשלֹום,

הּׁשלֹום  אּלא לבאר 41ליׂשראל יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

הּמהירּות  לענין האתהּפכא ּדמעלת ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָהּׁשּיכּות

ּדזה  הּוא, הּמהירּות ענין אמיּתית ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַּדׁשקדים,

רק  לא הּוא ּבריּבּוי היא ההׁשּפעה למּטה ְְְִִֶַַַַַָָָֹׁשּגם

מתעּכבת  אינּה ׁשּמּלמעלה ׁשההמׁשכה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּפני

הּׁשלֹום  עלֿידי לזה ּכלי הּוא ׁשהּמּטה ּגם ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָאּלא

הּמּוטב  ּכׁשּגם הּוא הּׁשלֹום ענין ואמיּתית ְְֲִִִֶֶַַַַַָָׁשּבֹו,

לטֹוב. ְְֶַנהּפ

˙ÈÏÎzÂ האֹויב (ׁשּגם זה ּדׁשלֹום הּׁשלימּות ¿«¿ƒְְֵֵֶֶַַָָ

מׁשיח  ּבביאת יהיה לאֹוהב) ְְְְְִִִֵֶֶַַַנהּפ

ּבריּבּוי  ׁשלֹום יהיה ׁשאז מּמׁש, ּבקרֹוב ְְְְִִִֵֶֶַָָָָצדקנּו

ּבריּבּוי  ּכמֹו42ּוברכה מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי , ְְְְְִִִִָָָ

מדידֹות 43ׁשּכתּוב  ּבלי ירּוׁשלים, ּתׁשב ּפרזֹות ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ְְַָוהגּבלֹות.
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כו.40) ו, עוקצין.41)נשא מס' בסופו.42)סוף עה"פ.43)אסת"ר פרש"י וראה ח. ב, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÏÚnL ÈÙÏ של המיוחדת ËeÓc·המעלה ‡Ît‰˙‡‰ של ההפיכה ¿ƒ∆«¬«»ƒ¿«¿»¿»

הטוב  ‰e¯È‰n˙היפך ÔÈÚÏ Ìb ˙ÎiL ·BËÏ.ומבאר שהולך כפי ¿«∆∆«¿ƒ¿««¿ƒ
,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ הפיכת של והשייכות הקשר במשמעות ¿≈««≈»∆

המהירות עם לטוב הטוב ÌbLהיפך ‡e‰ ˙e¯È‰n‰ ÔÈÚ Èkƒƒ¿««¿ƒ∆«
‰hÓÏ ˙ÎLÓ ‰ÚtL‰‰Lk¿∆««¿»»ƒ¿∆∆¿«»
ÏB„b ÈeaÈ¯a ‡È‰ ‰hÓ«»ƒ¿ƒ»

Á ÛÈÚÒ Ï"pk) כי נתבאר שם ««¿ƒ
היא  במהירות היא ההשפעה כאשר

נעלה  משורש מגיעה וגם יותר גדולה

ביותר  נחות למקום עד ).ביותר
‰È‰z ‰hÓÏ ÌbL È„Î·eƒ¿≈∆«¿«»ƒ¿∆

,‰ÚtL‰ ÈeaÈ¯ מבואר שהרי ƒ«¿»»
השפע  שלפעמים בהרחבה לעיל

למטה, מגיע לא מלמעלה שבא הגדול

השפע  של ירידה תהיה שכן וכדי

ביותר, נחותים למקומות עד למטה,

‰ÊÏ ÈÏk ‰hn‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿««»¿ƒ¿∆
את  לקלוט ומסוגל ראוי 'כלי' שיהיה

ונעלה. גדול שפע אותו

ÌÈÓÚh‰nL ,¯ÓBÏ LÈÂ אחד ¿≈«∆≈«¿»ƒ
Ìeiq‰Lהטעמים  ‰Ê ÏÚ«∆∆«ƒ

‡e‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c Ì˙BÁ‰Â¿«»¿ƒ¿«…¬ƒ
ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ40Èk ‡e‰ , ¿»≈¿»ƒ

„ÚÂ ,‰Î¯a ÈeaÈ¯Ï ÈÏk‰«¿ƒ¿ƒ¿»»¿«
Ïa‚eÓ ÈzÏa ÈeaÈ¯Ï ברכה ¿ƒƒ¿ƒ¿»

גבול ללא השפעה ÈeaÈ¯c]¿ƒשמביאה
‡e‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c ‰ÚtL‰‰««¿»»¿ƒ¿«…¬ƒ
,Ïa‚eÓ ÈzÏa ÈeaÈ¯ (BL¯La)¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»
היא  למטה ההמשכה תמיד שלא אלא

והמקור  השורש מצד אבל גבול, בלי

ללא  בריבוי ברכה היא כוהנים ברכת

L¯BLLגבול  Ï"pÎÂ¿««∆∆
‡e‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c ‰ÚtL‰‰««¿»»¿ƒ¿«…¬ƒ

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ ולכן ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
עיכוב  וללא במהירות באה ],ים היא

כך  כל נעלית לברכה ‰e‡והכלי
‰"aw‰ ‡ˆÓ ‡Ïc ,ÌBÏM‰«»¿…»»«»»

ÌBÏM‰ ‡l‡ Ï‡¯NÈÏ ‰Î¯a ˜ÈÊÁÓ ÈÏk41 הסיום ולכן ¿ƒ«¬ƒ¿»»¿ƒ¿»≈∆»«»
השלום. על ברכה הוא כוהנים ברכת של וה"חותם"

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ את ביאור ÏÚÓc˙בתוספת ˙eÎiM‰ ¿«ƒ∆≈¿»≈««»¿«¬«
‡Ît‰˙‡‰ לאור וחושך לטוב הטוב היפך שבהפיכת המיוחד היתרון »ƒ¿«¿»

,‡e‰ ˙e¯È‰n‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡ Èk ,ÌÈ„˜Lc ˙e¯È‰n‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««¿ƒƒ¿≈ƒƒ¬ƒƒƒ¿««¿ƒ
ÈtÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÈeaÈ¯a ‡È‰ ‰ÚtL‰‰ ‰hÓÏ ÌbL ‰Êc¿∆∆«¿«»««¿»»ƒ¿ƒ…«ƒ¿≈
dÈ‡ ‰ÏÚÓlnL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆ƒ¿«¿»≈»

˙·kÚ˙Ó הסיבה כל כן ואם ƒ¿«∆∆
אופן  שזהו בגלל היא בריבוי להשפעה

העניין  אם אבל מלמעלה שלה הירידה

היתרון  אזי ה"אתהפכא" במעלת קשור

שהם  כפי הדברים מצד רק לא הוא

hn‰L‰למעלה  Ìb ‡l‡ עצמו ∆»«∆««»
ÌBÏM‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÊÏ ÈÏk ‡e‰¿ƒ¿∆«¿≈«»
ÌBÏM‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡Â ,BaL∆«¬ƒƒƒ¿««»
Ct‰ ·Ëen‰ ÌbLk ‡e‰¿∆««»∆¿«

·BËÏ בברכת השלום שנושא כך ¿
עצמו  המטה שבגללו זה הוא כוהנים

ובלי  בריבוי הברכה לקבלת לכלי הופך

הוא  אותה שהמקבל והשפעה גבול,

השפעה  היא אותה, לקלוט ראוי כלי

שיעור. לאין ועמוקה גדולה

‰Ê ÌBÏLc ˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎzÂ¿«¿ƒ«¿≈¿»∆
"אתהפכא" של »∆(ÌbLבאופן

·‰B‡Ï Ct‰ ·ÈB‡‰ שהיא »≈∆¿«¿≈
שבו  מצב מאשר בהרבה גבוהה דרגה

ברירה  בלית נכנע È‰È‰האויב (ƒ¿∆
·B¯˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»
ÌBÏL ‰È‰È Ê‡L ,LnÓ«»∆»ƒ¿∆»

ÈeaÈ¯a ‰Î¯·e ÈeaÈ¯a42, ¿ƒ¿»»¿ƒ
יהיה  עצמו ÈzÏaוהריבוי ÈeaÈƒ̄ƒ¿ƒ

·e˙kL BÓk ,Ïa‚eÓ43 בין ¿»¿∆»
הגאולה  Lz·יעודי ˙BÊ¯t¿»≈≈

˙B„È„Ó ÈÏa ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ
˙BÏa‚‰Â אומר הכתוב פשוטו לפי ¿«¿»

תהיה  לא ירושלים לבוא שלעתיד

צורך  יהיה לא כי חומות מוקפת

ולפי  עליה, להגן כדי בחומות

היא  הפסוק כוונת הפנימית המשמעות

'חומות'שלעתיד  בלי גבול, ללא יהיה מלמעלה שיבוא האלוקי השפע לבוא

ומגבילות. מעצור שמשמשות
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– חינוך"* לעניני דה"מרכז באסיפה –

מוגה  בלתי

מלכות ‡ בדבר פותחין .1:

ל"סיום  לביתֿהמדרש אדמו"ר מו"ח כ"ק בא תש"ד), (בשנת שנים שש לפני קורח, פ' א' יום זה, ביום
ישראל". מחנה ע"י שנסדר בע"פ משניות

מהר"ש  אדמו"ר בשם – משניות לסיום בקשר – אמר הדברים, :2בין

בענין  עוקצין מסכת וסיום עוקצין, במסכת הוא טהרות סדר סיום טהרות, בסדר הוא המשניות סיום
דבש. חלות

עדיין  שישנו לידע צריכים אז, וגם ד"טהרה", נעלית הכי לדרגא באים משניות שע"י – בזה והענין
צריכים  אז, וגם "דבש". שנעשה עד העוקץ לתקן וצריך "עוקץ"), ישנו טובים בפירות גם (שהרי "עוקץ"
שינוי, ללא זיסינקער"), "א זיס", שטענדיג איז ("ער דבש של ומצב במעמד תמיד נשארים שאם ַלידע

תקטירו" לא דבש ("כל "קרבן" להיות יכול ).3אינו

השיחה · בהמשך לעניני 1. ו"מרכז ישראל" "מחנה של העבודה אודות גם אדמו"ר מו"ח כ"ק דיבר
חינוך".

לנהל  ימשיך ההסתלקות לאחרי וגם ההסתלקות, עד – ("אנגעפירט") וניהל הנהיג אדמו"ר מו"ח ָכ"ק
גם  כולל פועל, לידי הדברים את להביא בי ובחר חינוך", לעניני ד"מרכז העבודה עניני ריבוי את –

ההוצאות. ריבוי עבור כספים בהשגת להשתדלות בנוגע

נקראתה  זו ולמטרה ההוצאות, עבור וחסר המל"ח, בעבודת חלישות קצת נעשתה ההסתלקות לאחרי
זו. אסיפה

המצב. את לתקן עצה למצוא שיש לעורר אלא, ("אּפיל"), מגבית לערוך בכוונתי ַאין

לגלותם, ניתן שלא בהדברים והן ומפורסמים, הידועים בהדברים הן המל"ח, שעבודת לידע צריכים
הכוונה  היפך ח"ו, והפסק לחלישות ואפשרות מקום נתינת ללא ובודאי התוקף, בכל להמשיך חייבת

אדמו"ר. מו"ח כ"ק של והרצון

אצטרך  – הענינים בכל בעצמי לעסוק מוכרחני שבדליתֿברירה דעתה, המצב ימשיך אם ובמילא,
אחרים. עבודה עניני הצד על להניח

ההכרחיים, בענינים לעסוק מנת על אנשים, כמה של ועד או אחד, איש שיבחרו היא, העצה ולכן,
והתלהבות. חיות מתוך בזה שיעסקו והעיקר ,

הנ"ל  בשיחה מהר 4– ומתקררים מהר שמתחממים חסרון, יש שבאמריקא אדמו"ר מו"ח כ"ק  אמר
כו'. החמימות תשאר זה שבענין איפוא, להשתדל, יש  קאלט"). גיך מ'ווערט און ווארעם גיך ַַ("מ'ווערט 

אחרת  עצה מהנאספים למישהו יש אם שאל שליט"א אדמו"ר .5[כ"ק

שליט"א:]‚ אדמו"ר כ"ק אמר האסיפה בסיום .

מלכות: בדבר החתימה גם צ"ל הפתיחה, כמו
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זו  שנה סיון כ' מכתב גם ראה – זו אסיפה ע"ד (*
שם. ובהנסמן שכג), ע' ריש ח"ג (אגרותֿקודש

סה"ש 1) א. תקיד, ח"ג (לקו"ד תש"ח בעומר ל"ג שיחת
וש"נ). .224 ע' תש"ח

(2.151 ע' תש"ד סה"ש
יא.3) ב, ויקרא
(4.147 ע' שם
(המו"ל).5) קצת חסר
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(כמעט  נוהג הי' אדמו"ר מו"ח שכ"ק מבחינים – שיחות בכו"כ ועד"ז – הנ"ל בשיחה כשמעיינים
אדמו"ר  האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר המגיד, הבעש"ט, הרביים: כל את להזכיר התוועדות) בכל
מו"ח  כ"ק את גם ולהזכיר להוסיף צריכים עכשיו, – נ"ע. (מהורש"ב) ואדמו"ר מהר"ש, אדמו"ר הצ"צ,

אדמו"ר...

העבודה  בהצלחת אדמו"ר מו"ח כ"ק של בכחו בטוחני אמר:) ואח"כ בכה, שליט"א אדמו"ר (כ"ק
וביתר  אפריקא), ילדי עם להפעולות בנוגע  במוחש  שרואים (כפי  חינוך" לעניני ו"מרכז ישראל" ד"מחנה

עוז. וביתר שאת

•

1

2

3

4

5

6

7

אגרות קודש

 ב"ה,  מוצש"ק פ' אני חלקך ונחלתך בתוך בנ"י ה'תשכ"ד. 

ברוקלין, נ.י.

כבוד משתתפי שיעור-לימוד ספר התניא בבית הכנסת

שונה הלכות, בעיר נתניא בארצנו הק' ת"ו ב"ב ע"י משיח צדקנו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה אשר סיימו חלק הראשון מספר תניא קדישא,

שער  הוא  שני,  חלק  תיכף  התחילו  להשלמה",  התחלה  "מתכיפין  הידוע  סגנון  ע"פ  ובודאי 

היחוד והאמונה )והקדמתו(.

וכתוכן סיום חלק הראשון: כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא וכמ"ש במ"א.

- ואולי י"ל שהכוונה בזה לד"ה כי ביום הזה יכפר )לקוטי תורה ר"פ אחרי( -

אשר המשל דאש אוכלה הוא, שכמו שהאש אינו נתפס להקרא בשם אור ואש כלל ואינו מאיר 

למטה כי אם ע"י שנאחז בדבר גשמי וגם "אוכל" ומכלה אותו - כן הוא ג"כ בנוגע לה' )שנעשה( אלקיך 

)כחך וחיותך(, אשר מאיר ומתגלה למטה ע"י תרי"ג מצות דוקא, כמבואר בקצרה גם בסיום פרק ג"ן, 

הוא סיום חלק הראשון.

מצות  גם  )שכולל  מ"ע  כל  לקיום  ויסוד  שורש  שהיא  האהבה,  ע"י  הוא  באמת  קיומם  אשר 

)וממשיך אהבה אפילו( את  ויסוד לקיום( כל מל"ת, עבודת אהרן שהוא אוהב  היראה שהיא שורש 

הבריות, בריות בעלמא.

ויהי רצון אשר יהי' גדול הלימוד האמור כי יביא לידי מעשה קיום המצות, אשר כדברי בעל 

התניא רבנו הזקן כאו"א ילך בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו נס"ו.

 - זאת בעבודת ה' במילי דשמיא, ובמילי דעלמא ישתכח יתיר בברכת ה', וכל הקרוב קרוב 

קודם לברכה.

בכבוד ובברכה.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
‰Ï‚· Á¯Â˜ ˙˜ÂÏÁÓ ÏÚ ˙ÂÏÎ˙Ò‰· È˘Â˜‰

˙ÂÈÓÈÙ·Â
של  הדרכים וארבע אחת, היא שהתורה ידוע

שלימה  אחת תורה הן .1פרד"ס

הזוהר  בדברי מודגש זה התורה 2דבר פנימיות על
כלומר, ו"גופא". "נשמתא" שהם שבתורה, הנגלה ועל

אחד. דבר של וגוף נשמה הם אלה

בפרשתנו: קורח מחלוקת לגבי להבין יש זה לפי

התורה  דרגתו 3בפנימיות גדלות על בהרחבה מדובר

קורח  כדי 4של עד טענתו, של הנשגבת משמעותה ועל
בכך  היתה טענתו שכל ההנחה נכללת שבהסבר כך

לעתיד  רק שיהיה הסוג מן הנהגה סדר דרש שהוא
של  בתקופה אך כהנים, יהיו הלויים כאשר לבוא,

כמבואר  כזאת, להנהגה מקום אין לעשותם" "היום

החסידות. בספרי בהרחבה

על  לומדים אנו מקרא, של פשוטו בדרך ואילו

ועונש  עונשו חומרת ועל קורח, של הגדולה הירידה
הפסוקים, בפשטות ככתוב מחלוקתם, על עדתו כל

התורה. על בפירושים מכך ויותר

תורה  אמנם כי כך, כל עצום קושי זה אין אכן,

קשור  התורה של חלק כל זאת בכל אך היא, אחת

כללים  יש בתורה חלק שלכל כשם אחרת, לדרגה
חלקי 5משלו  ד' כי כך, על הסבר נדרש זאת, עם אך .

עולמות  ד' כנגד הם עולם6התורה כל אשר ,lylzyn
שגם  להיות וצריך האחר, מן הפשט 7ונובע 8בחלק

תיראה ק zlrnשבתורה שהדבר כפי וטענתו, יים קורח
התורה. בפנימיות בהרחבה

.·
ÌÈ˜ÂÒÙ‰ Ë˘Ù ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

על  שאלות מספר הצגת עלֿידי יובנו הדברים
הפסוקים: של פשוטם

להקריב  איש ומאתים חמשים הסכימו כיצד א)
לנסותם  רצה רבינו שמשה כפי ?9קטורת,

ואביהוא" נדב נשרפו ש"בו ידעו, הרי ושזר 10הם ,
המדרש  ודברי בנפשו! מתחייב קטורת 10המקריב

וקבלו 11ורש"י  בהם התרה שכך היו טפשים "ולא
דורשים  נפשותם" על חטאו הם אלא לקרב, עליהם

חייהם? להפקרת – כזה לחטא הביאם מה הסבר:

מחתות" לכם קחו עשו "זאת משה דברי על ב)
לכם 10נאמר  הסביר שמשה רש"י, ובפירוש במדרש

ואתם  אחד גדול וכהן אחד ה' אלא לנו אין "אנו
גדולה כהונה מבקשים איש וחמישים `ipמאתיים s`

jka dvex"12.

להבין: וחמישים קשה חולקים מאתיים האנשים
ממנו, לקחתה ורוצים אהרן של הגדולה כהונתו על
כביכול, עמם, בכך משתתף רבינו שמשה ייתכן, וכיצד

בעלמא  בדיבור רק ולו – רוצה 13באמרו אני "אף –
כיצד  – משה זאת הוסיף בכלל מה לשם ועוד: בכך"?

על להשפיע  עשויים אלו דברים וחמישים היו מאתיים
האנשים?

כללי: באופן להבין יש קורח מחלוקת על ג)
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הבחיי.1) ספר מהקדמת להעיר
א.2) קנב, ח"ג
ע'3) פרשתנו אוה"ת וש"נ. ואילך, סע"ב נד, פרשתנו לקו"ת ראה

תרצב. פ'n"kaeתרפו, לקו"ש לפרשתנו. ה ושיחה ג שיחה לקמן וראה .
ועוד. ח"ח), (ח"ד. קרח

(4f"kcr.תש"מ קרח ש"פ שיחת וראה במרגלים. גם הוא –
(ברכות 5) ילפינן לא מממונא איסורא כמו – עצמו ההוא בחלק וגם

ועוד. סע"ב). יט,
הנהר 6) רחובות בהקדמת שלום נהר מע"ח. בתחלתו ומצוה נגיד

בלקו"ד  ונתבארו הובאו – מ"ב) פ"א הנשמות חיוב (מס' מ"ח בסופו.
בקונטרס  (נעתק ההקדמות לשער הרח"ו הקדמת וראה א. תשעא, ח"ד

סע"ב. ד, לזח"א רמ"ז ואילך). 62 ע' הא') (הוספה עה"ח
הגליא 7) וגם וגליא סתים אורייתא באמת אבל א: ה, מדרמ"צ להעיר

לנפש. כגוף הסתום כפי הוא
"אף"8) בתיבת הנרמז האצילות עולם שבעולמות דכמו ולהעיר

חלקי  בד' גם כן סע"ג) סט, בלק לקו"ת (ראה דוקא ל"עשיתיו" נסמך
(עשי') הפשט לחלק שייך (אצילות) שבתורה הסוד חלק פרד"ס, התורה
לענין  עשיתיו" ד"אף הענין שם שמביא ד) (ה, ויקרא לקו"ת ראה – דוקא

התורה דפנימיות xwnl.3`השייכות והערה 1 ע' ח"ה לקו"ש וראה .
לאח"ז:9) שגם ובמכש"כ מהמחלוקת. שיחזרו שרצה פשיטא שהרי

אל וילך משה לו ozcויקם שישאו כסבור שם: לפרש"י ובפרט – גו'
להחזיק  שלא א) (קי, כבסנהדרין ולא ד) (פי"ח, בבמדב"ר (כהפי' פנים

ואילך. 98 ע' שיחה חכ"ח לקו"ש וראה במחלוקת.
ו.10) טז, פרש"י ח. פי"ח, במדב"ר ה. פרשתנו תנחומא
ז.11) שם,
פי"א,12) ויק"ר א. פל"ז, שמו"ר א. קכ, (זבחים כהדיעה משמע מזה

ראה  – בפרש"י (וכ"מ כה"ג משה הי' המלואים ימי בז' שרק וש"נ) ו.
.(184 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש וראה כב. כא, אמור יד. ד, שמות רש"י

ואכ"מ.
הזהרו13) חכמים מי"א: פ"א מאבות .mkixacaלהעיר
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לעולם" יאמינו בך "וגם למשה הבטיח  14הקב"ה

וכל  והוא משה על יחלוק שקורח בכלל ייתכן כיצד –
ש"ה' מפני הם משה מעשי שכל יאמינו לא עדתו

כאשר15שלחני" במיוחד, וחמישים , האנשים מאתיים
העדה? נשיאי סנהדראות; ראשי הם

הרמב"ם  דברי לפי התורה 16ובמיוחד ומפרשי ,17,
ולא  ראו "עינינו של תוצאה היא לעולם" יאמינו ש"בך
והלפידים  והקולות האש אחר, ולא שמעו ואזנינו זר

ו  הערפל אל ניגש שומעים והוא ואנו אליו מדבר הקול
משה  וכך"18משה כך להן אמור לך

" בא שאם כך, כדי ועד –`iap אותות ועשה
משה  של נבואתו להכחיש ובקש גדולים ומופתים
שאותן  בביאור יודעין ואנו לו שומעין אין רבינו
אינה  רבינו משה שנבואת לפי הן, וכשוף בלט האותות
שמענוה  ובאזנינו ראינוה בעינינו אלא האותות.. ע"פ

ששמע  –19כמו הוא"

אחתֿכמהֿ ועל הדורות, כל על נאמרו אלו דברים
עצמו, דור באותו מדובר כאשר וכמה

היותו  וללא קורח, בא זאת כל שלאחר ייתכן וכיצד
עדה  אחריו מושך הוא ומופתים, אותות וללא נביא,

יהודים  משה 20של בהיות ה'21לכפירה ושליח ?22נביא

.‚
‰˘Ó È˘ÚÓ ÏÚ ÛÈÒÂ‰Ï Â‡ ˙Â˘Ï Á¯Â˜ ˙ÂÂÎ
כוונת  היתה בפסוקים, כנאמר הוא: לכך ההסבר
כולם  יהיו הם שגם אך כהונה, שתישאר ועדתו, קורח

כהונה" גם "ובקשתם – (גדולים) .23כהנים

הכחיש  לא משה, על שבחולקו לומר, יש זה לפי
ה', פי על הם ושמעשיו ה' שליח הוא שמשה קורח
להוסיף  ניתן – ה' פי על משה שמעשי סבר, הוא אלא

לשנותם  או .24עליהם

לכך  להביא ובקשה תפילה באמצעות שאפשר כשם
זאת  ראו וכבר וכדומה, דין" "גזר יסיר או ישנה שה'
חטא  ולאחר העגל חטא לאחר משה תפילת בתוצאות
לכך  לגרום שניתן קורח, סבר כך וכדומה, המרגלים
ויעבירנה  מאהרן הגדולה הכהונה את יקח שה'

שעבודת 25לקורח  מוצאים כהונה לגבי כאשר במיוחד ,
ניטלה  ואחרֿכך לבכורות תחילה שייכת היתה הכהונה

החטא  בגלל ו 26מהם, ובניו , אהרן לוי, לשבט .27ניתנה

לאהרן  סיבה: לכך שיש כיון במיוחד מובן הדבר
להעברת  הגורם שהוא העגל, לחטא מסויים קשר היה

וקורח 29לכהנים 28הכהונה  לוי, שבט כל אשר בעוד ,
החטא  מן לגמרי נקיים היו "כל 30בכללם, – ואדרבא ,

לשמצה" אהרן ש"פרעה במי נלחמו לוי" .31בני

ש"לא  לטעון באים עדתו וכל שקורח משה (דברי
מכל  מאד עניו משה ש"והאיש מפני היו שלחני" ה'

האדמה" פני על אשר ה'32האדם שהבטחת סבר הוא ,
שיעקב  כשם התקיימה, לא לעולם" יאמינו בך "וגם

בחטא" נתלכלתי "שמא.. ירא שהיתה 33אבינו למרות
מה').dghadלו

.„
·ÂË Y ÏÂ„‚ Ô‰Î ˙ÂÈ‰Ï ÔÂˆ¯‰

ש  מובן, זה וחמישים לפי לא מאתיים האנשים

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

ט.14) יט, יתרו
מדעתי 15) הכל עשיתי אני אלא כט: שם ובפרש"י כח. טז, פרשתנו

לחלוק  קרח ראה ומה פרשתנו: ריש פרש"י וראה עלי. חולק הוא ובדין
דבריו. את ומבטל עליו חולק הריני משה.. עם

התורה.16) יסודי מהל' רפ"ח
שם.17) ואוה"ח רמב"ן שם. יתרו ראב"ע ראה
כו'.18) משה משה היו הקריאות שכל ומנין ויקרא: ר"פ תו"כ ראה
וששמע".19) "שראה כתב שלא צ"ע
יט.20) טז, פרש"י ראה
תנחומא 21) – המדרש (בלשון  לפנ"ז בתורה שמצינו החטאים בשאר

מרגלים, מתאוננים, העגל, חטא ד)) (טז, ורש"י ו פי"ח, במדב"ר ד. שם
משה. בנבואת כפרו לא שם כי – זו קושיא אין

כא.22) שם, פירושו וראה כט. טז, פרשתנו רמב"ן ראה
כהונה23) שבקש מפורש אינו בכתוב יו"ד. כן dlecbטז, אבל ,

שם, ותיב"ע בת"א פרש"י מפורש .10 שבהערה במדרשים משמע וכן
ז. שם,

ולהעיר 24) – יד. ד, שמות פרש"י בסופו. ג מט, ויחי פרש"י ע"ד

כח. טז, פרשתנו מאוה"ח
"משה25) קרח עדת בתשובת שהכוונה י"ל ותורתו `znעפ"ז

zn` ירושלמי) במארז"ל הפי' ע"ד לשנות שא"א דבר שהוא היינו *"
הקב"ה של חותמו ועוד) יוד. פ"א, דב"ר ה"א. פ"א .`znסנהדרין

ועוד.26) יב. ג, במדבר פרש"י
שם.27) בחיי ה. וטז, שם רמב"ן פרשתנו. ריש מראב"ע ולהעיר

ועוד.
כה"ג 28) ממנו נלקחה החטא שמצד למשה, בנוגע הי' עד"ז והרי

וש"נ). ,12 הערה לעיל (ראה ימה"מ ז' לאחר
ודתן.29) ד"ה זו ר"פ רזא פענח גם ראה
ש"30) מה בזה שהתערב שמכיון אליצפן pwzp`אלא של נשיאותו על

את  ופתה משה על לחלוק בא לכן פרשתנו), ריש (פרש"י כו'" עוזיאל בן
מכ"א. פ"ד אבות ראה – יט). טז, (ורש"י כולם

כה.31) שם, כו. לב, תשא
ג.32) יב, בהעלותך
יא.33) לב, וישלח פרש"י

.`i epzyxt `negpza d"ke .cl ,fh epzyxt xwi ilkde iigad zqxibk ± (k ,g"it) x"acnae (`"rq ,iw) 'dpq .(` ,cr) a"a (*
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גדולים, כהנים להיות רצו אלא משה, על לחלוק התכוונו
"ואתם רש"י וחמישים כהדגשת מבקשים מאתיים איש

גדולה". כהונה

גדול  כהן להיות רצה עצמו שקורח לומר (וייתכן

–mewna להיות רצו האנשים וחמישים ומאתיים אהרן,

גדולים כה"ג sqepaכהנים ).34לאהרן

כהונה  "מבקשים התשוקה של משמעותה על

שמשה  ומסבירים, ורש"י המדרשים ממשיכים גדולה"
אני "אף אמר היהdvexרבינו למשה גם oevxבכך",

גדול  כהן להיות ונעלה 35כשלהם טוב דבר זהו –

על  להשתרר כדי היה לא גדולה בכהונה רצונם ביותר.
גדול שכהן מפני אלא ישראל,ישראל, מכל נבדל

לשרתו"36קדשֿהקדשים  ה' לפני "עומד תמיד והוא ,

כהן  בדרגת קדשֿקדשים, בדרגת להיות רצו הם –
.37גדול 

להיות  שהרצון להם, והסביר ענה רבינו משה אך
אני "אף – טוב הוא גדול למעשה dvexכהן אך בכך",

אחד". גדול "כהן רק יש –

.‰
¯˙ÂÈ· ÌÏˆ‡ ÊÚ ‰È‰ ‰˘Â„˜Ï ÔÂˆ¯‰

עד  כלֿכך, עצום הרצון היה שאצלם אלא
משה  התראת על ביודעם קטורת, להקריב שהסכימו

לעשות  ובלבד לכך, מוכנים היו הם אובדים". ש"כולם
ה', לפני לשרת לעמוד הקדושה, העבודה את בינתיים

כנדב  ה'", לפני ל"בקרבתם להגיע זאת ובאמצעות

.37ואביהו 

אחד  ש"כל שני, בית בימי לכהןֿגדול בדומה וזאת,

שנתו" הוציא לא הם38ואחד זאת ולמרות ,elczyd
בדמים" גדולה) (כהונה נוטלים לכאורה,39ו"היו .

הוציא  לא הקודם הגדול שהכהן ראו הרי הם תמוה:

זה  לתפקיד ראויים אינם הם שאף וידעו שנתו,
גדולה? בכהונה זאת בכל רצו הם וכיצד בדרגתם,

לקדש  להכנס הגדול רצונם שמפני הוא, לכך ההסבר
בו  שורה שהשכינה מקום הכיפורים, ביום הקדשים

כך  משום אם אפילו בעיניהם, כדאי הכל היה בגלוי,

שנתם. את יוציאו לא

.Â
Ë˘Ù· ˙‡Ë·˙Ó Á¯Â˜ ˙˜ÂÏÁÓ· ‰ÏÚÓ‰

ÌÈ˜ÂÒÙ‰
המעלה  מקרא של בפשוטו מתבטאת כיצד מובן כך

הגורם  לעיל, כאמור כי, ועדתו, קורח שבמחלוקת
וקדוש  כהן בדרגת להיות רצונם היה למחלוקת

הקדשים. קדש לאלקיו,

קורח  של הרצון 40בדבריו אל הגיעו מנין מודגש

קדושים  כולם העדה כל "כי גדולים כהנים להיות

ומדוע ה' במדרש ובתוכם וכמוסבר תתנשאו...",
רש"י 41תנחומא  כולם 42ובפירוש העדה ש"כל ,

דברים שמעו כולם – הגבורה",ipiqaקדושים מפי
כהונה  לאחיך לברר לך היה לא תתנשאו... 43"ומדוע

שמעתם לבדכם אתם כל ipiqaלא אלקיך, ה' אנכי

שמעו": העדה

הקב"ה  אמר ממלכת 44במתןֿתורה לי תהיו "ואתם

mipdk"בעלֿהטורים" ואומר קדוש", שבסיני,45וגוי
גדול. כהן של בדרגה יהודי כל היה תורה, מתן בשעת

שגרם  אלא יהודי, לכל זה ענין קשור שבעצם וכיוון
ב"כהונה 46החטא  לרצות קורח אצל הדבר הביא ,

.47גדולה"

.Ê
Â„ÓÏÓ "Á¯Â˜" ‰˘¯Ù‰ Ï˘ ‰Ó˘

מנהג  עלֿפי הפרשה, של שמה מדוע יובן כך
היא" "תורה אשר "48ישראל, או "ויקח", אינו ,gwie

קורח",49קורח" "ואתפלג – כתרגום שמשמעותו,

מתוך  נחלק להיות אחד לצד עצמו "לקח רש"י וכלשון
בשם  נקראת הפרשה אלא הכהונה...", על לעורר העדה
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וראה 34) ז. ובפסוק .10 שבהערה ופרש"י הנ"ל ממדרשים כמובן
פרשתנו. ריש יפות פנים

אמת.35) ודובר אמת דמשה דפשוט
יג.36) כג, א דה"י
דוקא 37) זה מבאר דשם אלא אֿב. שנח, פרשתנו של"ה גם ראה

בצפע"נ  הוא (ועד"ז משה בנבואת שכפר קרח משא"כ איש, הר"נ לגבי
איש). והר"נ קרח בין ההפרש יז) (טז, פרשתנו עה"ת

ה"א.38) פ"א שם ירושלמי א. ט, יומא
ועוד 39) שם. בבבלי הב"ח וגי' בע"י הוא ועד"ז שם. בירושלמי כ"ה

שם). דק"ס (ראה
שם.40) ראב"ע וראה ג. טז,

ד.41) פרשתנו,
עה"פ.42)
מלכות 43) על לחלוק לא הי' בזה שכוונתו הנח"י בשם שפ"ח ראה

אהרן. של כהונתו על רק כ"א משה של
ו.44) יט, יתרו
עה"פ.45) ומכילתא (פ). פע"ט בראשית אגדת וראה עה"פ.
עה"פ.46) ובעה"ט מכילתא ראה
פרשתנו.47) ריש יפות פנים גם ראה
ה"א.48) פ"ד פסחים ירושלמי ראה
"ויקח 49) רס"ג בסדור וכן שלו תפלות בסדר ברמב"ם כ"ה אבל

קרח".
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בלבד  על 50"קורח" והמחלוקת החטא מרומז אין שבו ,
משה.

מפני  את 51זאת רק ללמוד אין קורח שמפרשת 
וכעדתו" כקורח יהיה "ולא – השלילית ,52ההוראה

הוראה גם ללמוד יש שהיה ziaeig,oevxdyאלא
האנשים וחמישים ולמאתיים צריך dynleלקורח

יהודי  כל אצל דברים 53להיות ש"שמעו הוכחה וזוהי .
נהיה  "הוי" – אלקיך" ה' אנכי הגבורה... מפי בסיני

ולחיותו  לכוחו – .54ל"אלקיך"

ביטוי לכך שיהיה אסור "iyrnאך ...",gwieשל
שה' הגדול, הכהן על הכהונה, על וערעור מחלוקת
אחד", גדול "כהן רק יש כי משה, עלֿידי בו בחר
– להישאר צריך לכך הרצון אך ה'. עלֿידי שנבחר

בכך". "רוצה

.Á
ÏÂ„‚ Ô‰Î ˙„Â·ÚÏ ÈÂÏ ˙„Â·Ú ÔÈ· Ï„·‰‰

לוי  שבט על כך: על לשאול ניתן לכאורה,

הישרים  דרכיו ולהורות לשרתו ה' את לעבוד ש"הובדל
מדרכי  הובדלו לפיכך לרבים... הצדיקים ומשפטיו

ה'..." חיל הם אלא הרמב"ם 55העולם... אומר ,56:
נדבה  אשר ואיש... איש כל אלא בלבד לוי שבט "ולא
לשרתו  ה' לפני לעמוד להבדל מדעו והבינו אותו רוחו
עול  צוארו מעל ופרק ה'... את לדעה ולעבדו

האדם, בני בקשו אשר הרבים ycwzpהחשבונות df ixd
miycwÎycw."...

יהודי  כל קשור הרוחנית שבעבודה מכך, רואים
והוא  לשרתו..." ה' לפני "לעמוד לוי שבט לעבודת

קדשים". קדש "נתקדש

גדול, כהן לגבי גם כך להיות צריך זה לפי
אחד  לכל קשורה תהיה הרוחנית ומדוע 57שעבודתו ,

קיים  למעשה אך בכך", "רוצה רק להיות שצריך נאמר
הרוחנית? בעבודה גם אחד, גדול כהן רק

לעיל, האמור שלפי ההסבר, עלֿידי יובנו הדברים
העבוד  בין ניגוד לבין יש לוי, שבט של הרוחנית ה
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לבד,50) "קרח" ולא קרח" "ויקח כ' והרס"ג שהרמב"ם י"ל לכאורה
zeriaw– "רקביבות jtidדשמו ז) יו"ד, (משלי ירקב" רשעים ד"שם

הלש  משא"כ ב)*. לח, (יומא בשמייהו" מסקינן דלא בשמותן ון תעלה
שם  ורס"ג שהרמב"ם בלק פרשת לענין י"ל ועד"ז קרח**. "ויקח והשם

ואילך). 166 ע' חכ"ג לקו"ש (וראה "בלק" ולא בלק" "וירא כ'
אחת, בתיבה הרמב"ם שם קורא אחדות פרשיות שרק להעיר אבל

יותר. או תיבות בב' מזכיר ככולם ורובם
(קה"ת,51) תשמ"ח השיחות ס' תש"מ. קרח ש"פ שיחת גם וראה

ואילך. 500 ע' ח"ב תשמ"ט)
כ.52) פי"ח, במדב"ר י. פרשתנו תנחומא א. קי, סנהדרין וראה ה. יז,
מרז"ל53) למעשה aiigמישראלe`ky"`ע"ד מעשי יגיעו מתי לומר

רפכ"ה). (תדבא"ר ויעקב יצחק אברהם אבותי
ראה.54) ר"פ לקו"ת ראה

הי"ב.55) פי"ג ויובל שמטה הל' רמב"ם
הי"ג.56) שם
מישראל 57) אדם "שכל האריז"ל*** בשם רסכ"ט מאגה"ק להעיר

במחשבה  התורה מצות תרי"ג כל שיקיים עד רבים בגלגולים לבוא צריך
התלויות מצות לבד כו' ומעשה**** מוציא jlnaדיבור שהוא *****

הזכיר  ולא – ג) נג, בתו"א (וכ"ה כו'" כולם כללות הוא כי ישראל כל
ובלקו"ת  רפ"ב). הנשמות חיוב מסכת חסידים במשנת (וכ"ה כה"ג.
כהנים  מצות ואפי' לקיים.. אדם כל "צריך מפורש א) (סט, יוהכ"פ
ללווים.. לכהן.. "מצות.. ביחד כולל פ"ד הגלגולים בס' אבל וכה"ג",

וכיו"ב. לדיינים למלכים..
בס' שכתב עיבור הוא כאן דבאגה"ק כולם" כללות ד"הוא י"ל ואולי

שבמ"ח ה  חשיבותו" "מפני דבמקום יומתק ועפ"ז שם******. גלגולים
כולם. כללות הוא כי אדה"ז כותב – שם

.123 .119 'r g"g [mbxeznd] y"ewl d`xe (*
.gxw ly ezwelgn ,dxcqd okez xwir ybcen dfay ,oiprd okeza f"cre (**

a ,cqx) ezlgza k"ayez wlg d"ly k"biire .myn dyw `l okle xviw (d"t h"ny g"rae) zevnd 'y zncwdae fh ,`i dncwd mileblbd 'y c"t mileblbd 'q (***
.dncwda i"i zeclez (jli`e

:miiepiy dnk mr oiprd wzred c"q `"t f"dc`l z"z 'lday ,xirdl (****
ote`a lkdyk elit` witqn oi`e ,deeday lretad zybcd) *"miiwny" r"eyae ,"miiwiy" w"db`a (`)i`ceayd`xe qpe` zngn miiw `lyk ± n"wtp l"ie miiwi

my d"ly.(
.'ek opaxc n"fe k"g` x`any oeik o`k siqedl gxken ± xwire cere .r"eya k"k rbep epi`e ,gxkdd mrh 'qez edfy l"ie ,dxezd (zevn) siqen w"db`a (a)

l"nw dyrnl rbepa exwirc r"eya okle .(zenai yix 'qez d`x) ef s` ef `l llkd t"r azk mdipyac mrhd l"i ile`e "daygne xeac dyrna" xcqd r"eya (b)
.'eke xeac liaya lblbzn 'gn yiyk elit`c l"nw (`ziixe`c `znyp) w"db`ae ,lblbzn k"b 'ek xeac liaya ± dyrn yiyk elit`c

g"za wqerd lky 'ebe z`hgd zxez z`f t"r minkg (iw zegpn) exn`y c"r .odizekld cenil `ed 'gne xeaice" xe`iad siqen ± xexa c"qt ± my r"eya (c)
."ytp" my azk ± o`k "mc`" mewnay mrhd f"cr ile`e "'ek eli`k

."'ek jlna zeielzd zevn cal"c oiprde `wqitd lk oi` ± xexa xzei c"qtd l"v l"pky ± r"eyay r"v (*****
`"k aiegn zevnd lke l`xyi lk `iven `ed jlndy jlnd zevn cal zevn b"ixzd lk miiwl jixv l`xyin `"ky :oeyld dxrdd miptay `"eza la` (******

.leblb e` xeair i"r b"dke mipdk zevn 'it`e :my z"ewla f"cre .xeair 'igaa e` leblba zeidl jixve miiwl
."l`xyi lk `iven jlnd" ik ,xeairl jixv oi` jln zevn la` ,(b"dke dpedk llek) zevn x`yl jiiy xeaird oipry ,dfn rnyn dxe`kle

:c"rwz ,hqet`w :h"pwz ,aeal :iqetca d"ke ."miiwzy" (c"pwz ee`lwy) oey`x 'tca la` .(jli`e) d"qxz `pliee .d"pxz `yx`ee .fhxz .g"xz xinehif 'tca d"k (*
.a"xz uiee`pxryh :i"xz aeal :h"xz uiee`pxryh :x"z `yx`ee :g"twz ,hqet`w
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איש  "כל הרמב"ם אמר לוי שבט על גדול: כהן עבודת
אשר אותו",dacpואיש... שבט ribnרוחו לדרגת

אחד58לוי  שכל אומר, הוא אין אך ,jixv,בכך לרצות

lczydle גדול כהן לגבי ואילו זאת, לדרגה להגיע
בכך". "רוצה שיהיה צריך אחד שכל יוצא,

.Ë
'‰ ˙„Â·Ú· ÌÈÈÚ‰ ˙˘ÂÏ˘

ענינים  שלושה ישנם ה' בעבודת הוא: לכך ההסבר

נפש: ומסירות תורה מצוות, כלליים:

המצוות  –59א) גשמיים בדברים "מתלבשות"

– וכדומה גשמי, בקלף תפילין גשמי, בצמר ציצית
והפיכת  זיכוכם הגשמי, העולם עניני עם עבודה זוהי

לאלקות. לכלי העולם

מ"התלבשות" נעלית התורה ואף 60ב) בעולם,

ומחשבה  המדריגות... בסתר וירדה ש"נסעה לאחר

בהן" תפיסא ומעשה העולם 61דיבור חושך אין עדיין ,
התורה  על כהלכה 62מאפיל תורה 63, דברי "אין

טומאה" מעניני 64מקבלים לפרישה מביא וזה –
האדם. של הרוחנית בעבודה העולם

נעלית מסירותֿנפש dxezdג) it lr65 ההגבלות מן

התורה  באלקות 66של ודבקות איחוד היא 67והמצוות,

ומגבלות. למידות מעל

.È
Ï‡¯˘È· ˙Â‚¯„‰ ˘ÂÏ˘

כללי, באופן מקבילים, הללו הענינים שלושת

ד  ישראל:לשלש בעם כלליות רגות

בהם  "הנהג של באופן עובדים ישראל בני רוב א)

ארץ" דרך במובנה 68מנהג במלאכה בעוסקים החל .
זורע  אדם חורש אדם את 69הפשוט, בה ומקיימים ,

ב"כל  העוסק יהודי כל של בעבודה וכלה המצוות,

שמים" לשם יהיו דעהו"70מעשיך דרכיך –71ו"בכל
טבין  עובדין טובים).72מארי מעשים (=בעלי ,

ה' את לעבוד "הובדל אשר לוי, שבט עבודת ב)
הצדיקים  ומשפטיו הישרים דרכיו להורות לשרתו

לישראל  ותורתך ליעקב משפטיך יורו שנאמר לרבים

העולם..." מדרכי הובדלו הדרגה 55לפיכך זוהי .
מארי  של תורה).73תורה 72הכללית (=בעלי

גדול  כהן ובמיוחד כהן, עבודת לו 74ג) שאסור ,
מירושלים  שלם 75לצאת יראה היראה 76– שלמות –

המקדש  ומן יתרֿעלֿכן: נפש. במסירות העבודה היא
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בנוגע 58) גם לוי, שבט כללות בנוגע הוא שם ברמב"ם המבואר
דפוס  ברמב"ם (כ"ה וללויים" לכהנים שזכה "כמו שמסיים וכמו לכהנים,
אבל  כהנים. על גם שקאי שלפנ"ז בהלכות וכלשונו הי"א), וכדלעיל רומי.
לוי. בשבט שנכללים כמו אלא בפ"ע הכהנים עבודת ומפרט מבאר אינו

(5966 ע' [המתורגם] ח"ט ואילך. 352 ע' ח"ח לקו"ש גם ראה
וש"נ. ואילך,

של 60) ההתלבשות מענין זה אין דתורה ההתלבשות "וענין
התלבשות  ולשון בזה לדון עצמה מכנסת שהתורה מה כ"א התעסקות

פ"כ). תש"ד משה ויאמר (ד"ה בלבד" המושאל שם רק הוא
פ"ד.61) תניא
בקליפה 62) כח ואין החיים.. עץ היא דהתורה א: כ, ראה לקו"ת ראה

בה. לשלוט
לא 63) – עלי' דפליגי  לרבנן וגם כו'. אומר ריב"ב א: כב, ברכות

אדה"ז  שו"ע (ראה כו' מצויין ת"ח יהיו שלא  כדי כ"א אטעמי' פליגי
מלקו"ת  ולהעיר שם). ברכות (תר"י וכיו"ב בזיון מפני  או רספ"ח) או"ח

א. מה, שערים מאה סע"ב) (מג, תבוא
סע"ב.64) פ, מזח"ג להעיר
(65– התשובה dxezע"ד t"ry התורה כל על עבר (אפילו דבר אין

התשובה. בפני העומד כולה)
המס"נ66) ענין נאמר לא שבכתב yxetnולכן תורה להיות בתושב"כ

,121 ע' תש"ט (סה"מ דוקא ודעת טעם ע"פ הוא וחכמה חכמה בחי' הוא

שם). ובהערה עיי"ש
ע"ש.67) שבצדיקים, הבחינות בב' שמיני מלקו"ת להעיר
ושם:68) ב. לה, בידם.daxdברכות ועלתה כר"י עשו
שם.69) ברכות ע"ד
מי"ב.70) פ"ב אבות
סרל"א.71) או"ח טושו"ע ו. ג, משלי
אֿב)72) (כה, לאדהא"מ וישב פ' ביאוה"ז א). (קט, ס"ה אגה"ק ראה

קלד). (ע' ולהצ"צ
וראה 73) וכהנים*. לוים מדריגות: ב' לוי בשבט יש שבפרטיות אלא

"בעת  הי"ג) שם ויובל שמיטה בהל' הרמב"ם שהביא (הכתוב ח י, עקב
הלוי שבט את ה' הבדיל `oexההיא z` z`yl) ה' –mieldברית **

) בשמו ולברך לשרתו ה' לפני לעמוד נשיאת mipdkdפרש"י ) והוא
פרש"י). – כפים***

לשרת דלעמוד הענין שעיקר d'וי"ל, iptl בעבודת בכהנים, הוא
שיהיו  היא שלהן ד"עבודה הלוים משא"כ בביהמ"ק, והקטורת הקרבנות
ולהניף  המקדש שערי לפתוח שוערין מהן ויהיו המקדש את שומרין
כלי  הל' (רמב"ם יום" בכל הקרבן על לשורר משוררין מהן ויהו דלתותיו

לקרבן). שייך הוא השיר שגם (אף – ה"ב) פ"ג המקדש
כה"ג.74) להיות יכול כהן שכל
ה"ז.75) פ"ה המקדש כלי הל' רמב"ם ראה
א).76) טז, (תענית הר תוד"ה

.n"kae .my t"kdeil miyexc .` ,fk d`x z"ewl d`xe .a ,tw .a ,apw my d`xe ."xedh iel yecw odk xedhe yecw oepi` oibxc oixz" (a ,erw) epzyxt xdfn xirdl (*
.cl r"n m"anxdl v"ndqn xirdl la` (**

rd ixdy ,"ezxyl 'd iptl cenrl"l mb `"k ."enya jxale" zeaizdl wx `l ezpeeky (***.d"cda el` zeaiz mb wiz
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יצא  אלקות,77לא עם מאוחד תמיד להיות צריך הוא ,
– לו מיוחדת עבודה הגדול לכהן שיש כך כדי עד

הכיפורים ביום הקדשים,zg`78הכניסה לקדש בשנה,
"יחידה  של הענין – בגלוי נפש מסירות שזוהי

.79ליחדך"

.‡È
ÌÈ„‚ÂÓ‰ ÌÈÈÚÏ ¯·Ò‰‰

ההפכיים  הענינים שני את להסביר ניתן זה לפי
שעבודת  גדול, כהן עבודת לעומת לוי שבט שבעבודת
כהנהגה  אחד, לכל מעשי באופן שייכת לוי שבט

להיות צריך גדול כהן בעבודת ואילו רק תמידית,
כל  על חובה אינה הלוי עבודת שני ומצד בכך", "רוצה
לגבי  ולעומתה רוחו", ש"נדבה מי על אלא אחד,

גדול כהן של jixvעבודת הענין יהודי בכל להיות
כדלהלן: בכך", "רוצה

האופנים  שני קיימים הזה, בעולם ישראל בעבודת
העולם. עם ועבודתו עצמו, עם האדם עבודת דלעיל:
מארי  לבין תורה מארי בין ההבדל זהו כללי, באופן

טבין  עיסוק 72עובדין היא יהודי כל עבודת עיקר .
המצוות  של 80בקיום הענין מתגשם כך עלֿידי כי ,
בתחתונים  .81דירה

להיות יכולה רוחו" ש"נדבה מי אצל xwirאך
העולם. מעניני מובדל תורה, מארי של באופן העבודה

מסירות  של באופן בה' דבקות הגדול, הכהן עבודת

להיות מתאימה אינה cg`eנפש, cg` lkl reaw xcq
mei lka82 להיות צריך יהודי כל אך לו, ה' בעבודת

בכך". "רוצה

הרצון  אצלו להיות צריך העבודות סוגי בשני

במסירותֿנפש  לאלוקות דבק שרצון 83להיות כיון אך ,

יקויים  וכך הזה, בעולם בגוף נשמה שתהיה הוא ה'
באחד  למטה ה' עבודת את עובד הוא הרי ה', רצון

קיום  הוא העבודה עיקר כאשר דלעיל, האופנים משני

יתברך, לה' לדירה העולם הפיכת הגשמיות, המצוות
המנותקים  תורה, מארי בניֿאדם, כמיעוט לפחות, או,

גשמיים. מענינים

ותשוקתו  רצונו כאשר בכך", "רוצה יש כאשר רק

מקיימים אז רק באלקות, דבק להיות את zenlyaהוא

מטרה  הוא העולם לא כי הללו, מהעבודות אחת כל
העולם. מן ההיבדלות לא ואף עצמה, בפני

נמצא  הוא שם אדם של שרצונו ובכל 84ובמקום ,
באלקות  הדבקות – הוא רצונו זוכים 85עבודה אז ,

לויים  כאשר לבוא, שלעתיד הגילוי את בפועל להביא
כהנים  כהן 86יהיו בדרגת יהיה יהודי כל מכך: ויותר ,

הטורים" "בעל שאומר כפי לבוא 87גדול, ש"לעתיד

שנאמר  הגדולה) (הכהונה להם ה'88תחזור כהני ואתם
משיח  עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה תקראו",

עמהם  ואהרן משה יהיו כאשר .89צדקנו,

(c"lyz ,b"lyz gxew t"y zgiyn)
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ה"י.77) פ"א המקדש ביאת הל' שם. רמב"ם וראה יב. כא, אמור
(78– יחידה אחת.. א) יח, (מנחות עד תוד"ה וראה לד. טז, אחרי

יחידה. בחי' מצד היא דמסנ"פ העבודה והרי
ג.79) יום הושענות נוסח
פ"א 80) ועכ"פ לתורה עתים קביעות צ"ל להם גם שכמובן אלא

ערבית. פ"א שחרית
בארוכה.81) פל"ז תניא ראה
המספיק 82) "דבר מסיים שם ויובל שמיטה הל' שברמב"ם להעיר

"עושה  שהוא והיינו הציבור", על עצמו שישליך "ולא שם וברדב"ז לו"
יעשה  ולא בתורה שיעסוק לבו על המשים כל כו' מעט כו' מלאכה
"כה"ג  משא"כ ה"טֿי). פ"ג ת"ת הל' (רמב"ם כו'" הרי"ז כו' מלאכה
נותנין  הכהנים כל ממון לו אין כו' אחיו מכל גדול שיהי' צריך (ודוגמתו)
(רמב"ם  שבכולן" מעשיר יותר שיעשיר עד עשרו לפי כ"א משלהן לו
ת"ת  הל' לרמב"ם כס"מ וראה בכס"מ). וש"נ המקדש, כלי מהל' רפ"ה

ה"י. שם
הוא 83) מישראל לכ"א וההוראה העבודה עיקר י"ל: קצת ובאו"א

יהיו  שהמצות שבכדי אלא בתחתונים, דירה – המצות דקיום העבודה
מארי  – דלוים עכ"פ) בנ"א (במיעוט העבודה גם להיות צריך כדבעי
ראה  לקו"ת (ראה למצות השמירה שזוהי העולם, מדרכי מובדלים תורה,
לא  עולם בעניני שעוסקים אלו ואשר שם), ח"ח לקו"ש וראה ד. כא,

אמנם .(190 ע' שם לקו"ש גם (וראה בזה להפך gkdישתקעו לכ"א שיש
דירה שיהי' העולם דביקות ezenvrlאת בכך", ד"רוצה ההרגש מצד הוא

באלקות. והתקשרות
וש"נ.84) סל"ח, הוספות בכש"ט הובא – הבעש"ט מאמר
אפי'85) תורה אלא לי אין האומר כל ג): (א, במדבר מלקו"ת להעיר

ולא  ית' בו ולדבקה לבדו לה' יהי' וחפצו תשוקתו שעיקר לו אין תורה
כו'. העליון הכהן אהרן בחי' ע"י הוא כו' בלבד להתורה

(86.3 שבהערה לקו"ת ראה
ו.87) יט, יתרו
ו.88) סא, ישעי'
ב.89) קיד, פסחים אחד תוד"ה ב. ה, יומא
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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ולאהרן 1בפרשתנו  למשה ה' אמר שכאשר מסופר,
הם  כרגע", אותם ואכלה הזאת העדה מתוך "הבדלו

הרוחות אלקי "אֿל לפניו: xyaטענו lkl אחד האיש ,
תקצוף?". העדה כל ועל יחטא

ועל  יחטא אחד "האיש טענתם שלפני לכך הסיבה
אלקי  "אֿל המילים את הקדימו הם תקצוף" העדה כל
המפרש  רש"י, עלֿידי מוסברת – בשר" לכל הרוחות
מחשבות", "יודע – הרוחות" אלקי "(אֿל) המילים את
מי  אתה ויודע המחשבות כל גלויות ש"לפניך כיוון

אחד  האיש העדה 2החוטא, כל על ואתה החוטא הוא
אמרת  יפה הקדושֿברוךֿהוא: אמר יודע 3תקצוף אני

חטא". לא ומי חטא מי ומודיע

ההדגשה  כאן הכרחית מה לשם להבין: וצריך
בשר", לכל הרוחות "אלקי הוא שהקדושֿברוךֿהוא
העדה  כל ועל יחטא אחד ש"האיש הטענה לצורך והרי
ללא  הרוחות", אלקי "אֿל במילים היה די תקצוף"

בשר". "לכל התוספת

ירושלמי  בתלמוד מובן: לא ש"אחד 4ועוד נאמר
מפי  השומע ואחד מישראל, השם קללת השומע
כל  אלקי ה' אני טעמא? מאי לקרוע, חייב העכו"ם

"5בשר..." כלומר, ,xya lk ואם לאֿיהודים. גם כולל "
העובדה  בין הקשר מהו בעניננו: קושי יש כך,
לאֿ של גם מחשבות" "יודע שהקדושֿברוךֿהוא
אחד  "האיש של הטענה לבין בשר") ("לכל יהודים

) העדה כל ועל l`xyiיחטא ipa"תקצוף (6?

של  ההדגשה תוך אלו מילים הקדמת לכאורה,
אברהם  של לטענתו היתה מתאימה בשר", "לכל

תספה mecqבענין7אבינו  "האף לעניננו): (הדומה
והנה  לאֿיהודים, על מדובר שם כי רשע", עם צדיק
אברהם  של בדבריו כלל מוזכרות אלו מילים אין שם

"אב  במילים רק מסיים והוא ux`dינו, lk hteyd לא
משפט" .8יעשה

.·
Ô¯‰‡Â ‰˘Ó ˙ÚË

כללי, באופן ואהרן, משה טענת הוא: לכך ההסבר
בבירור, יודע שהקדושֿברוךֿהוא כך, על התבססה

ובהשגחתו היהzihxtdבידיעתו מי ,`hegd האמיתי
אח  רק ושהיה קרח, עדת רש"י:מבין כלשון כזה, ד

החוטא".`cg"האיש הוא

בהרחבה  כבר שהוסבר שרש"י 9וכפי המשל אודות
מדינה  מקצת עליו שסרחה ודם בשר "מלך כאן: מביא
מכולם  נפרע כועס כשהוא לפיכך החוטא. מי יודע אינו

ש  מובן ומזה החוטא", מי אתה ויודע אתה... zcrאבל
לא אלא e`hgקרח בקדושֿברוךֿהוא, למרוד בכוונה

קרח  עלֿידי לכך ונמשכו הם 10נתפתו אין ולכן ,
באופן  זאת שעשו אלא "חוטא", של בסיווג נכללים

"סרחון".dgxqש" של בדרך מדינה", מקצת עליו

הוא  שהקדושֿברוךֿהוא כיון טענתם: היתה וזאת
– "סרחון" לבין "חטא" בין ומבחין מחשבות" "יודע

("האיש בלבד אחד היה ממש ומורד `cgש"חוטא"
הוא אחד "האיש – גרם hegd`יחטא" והוא ,("

צריך  הרי – בכך) אף (ואשם העדה כל של ל"סרחון"
לבין  "סרחון" בין בעונש גם להפריד הקדושֿברוךֿהוא

ה"חוטא". את רק ולהעניש "חטא"

אלו  מילים הקדמת מוצאים אין מדוע מובן [בכך
של  טענתו אצל לזה, בדומה ענין או הרוחות", "אלקי
צדיק  בין רק הבחנה היתה ששם כיוון אבינו, אברהם
היה  ולא במעשה, בגלוי, גם הנראית הבחנה לרשע,
ידיעת  נדרשת איננה ולפיכך "סרחו", של הסוג שם

"חטא"]. ובין "סרחון" בין להבחנה המחשבה

.‚
"ÚÂ„È" ‡ÏÂ "Ú„ÂÈ"

רש"י, בלשון הדיוק את להבין יש כמוֿכן
" בביטוי כאן מי rceieמחשבות..rceiהמתבטא אתה

הקדושֿברוךֿהוא: של בתשובתו גם וכך החוטא",
שהוא rcei"אני "ידוע" בביטוי משתמש ואיננו ,"
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כאֿכב.1) טז,
המשך 2) כ"א ברש"י בפ"ע דיבור זה שאין ,54 ע' חי"ג לקו"ש ראה

הקודם. לדיבור
(3.14 הערה שם לקו"ש וראה דפוסים. בכמה כ"ה
ה"ח.4) פ"ז סנהדרין
כז.5) לב, ירמי'
ה'6) יפקוד טז): (כז, פינחס בפ' משה בדברי להקשות יש ועד"ז

הרוחות xyaאלקי lklעל ואכ"מ.dcrdאיש (דבנ"י).
כג.7) יח. וירא
כה.8) שם,
שם.9) לקו"ש ראה

בהם 10) שנאמר איש הר"נ בנוגע – יט. שם, פרשתנו פרש"י
.22 הערה שם לקו"ש ראה – בנפשותם" האלה "החטאים ג) יז, (פרשתנו
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חז"ל 11ה"לשון  בדברי 12recieהשגור ielb13 מי לפני
בעצמו  רש"י כאשר ובמיוחד העולם", והיה שאמר

"לפניך בהתבטאות כאן המחשבות",zeielbפותח כל
" סגנון באותו שימשיך אפוא היה recieומתאים

?14לפניך"

כידוע  לכך: בידיעה 15ההסבר דרגות שתי ישנן ,
העליונה: (ובהשגחה)

– וידוע" "גלוי של באופן (וההשגחה) הידיעה א)
כתוצאה  אלא הבריאה, בתוך "התלבשות" ללא

לפניו וידוע גלוי "הכל גם linn`הכרחית ואמנם, ."
על חלה זו hxteידיעה hxt lk זו שידיעה כיוון אך ,

הרי  מהם, ונבדלת בנבראים, מהתלבשות נעלית היא
הנבראים כל על חלה deeyהיא ote`a נעלית והיא ,

פגם  שם שיחול מעשה 16מכך עלֿידי כביכול, ,
מקום. בה יתפסו ביניהם ושההבדלים התחתונים,

הוא  "יודע", של באופן (וההשגחה) הידיעה ב)
זה  בסוג "התלבשות". בדרך זו, בידיעה כביכול עוסק
כל  לדרגת בהתאם הבדלים ישנם (והשגחה) ידיעה של
שונות, בדרגות והעונש השכר ענין נובע ולפיכך נברא,

מידיעה דוקא התחתונים, מעשה .ef17לפי

כי  "ידוע"), (ולא "יודע" בלשונו רש"י מדייק ולכן
הידיעה קשורה שכר zihxtdלכאן ענין נובע שממנה ,

של באופן ידיעה לכאן שייכת ועוד: ,zeyalzdועונש.
עד  קרח, עדת של הענינים פרטי לתוך "היכנסות"
ו"מי  כ"סרחון", נגרר רק מי "מודיע", של לאופן

`hegd."

.„
ÌÈÚ˘¯ ÏÚ ‰Á‚˘‰‰ È·‚Ï Ì"·Ó¯‰ ˙ËÈ˘

נבוכים' (ב'מורה הרמב"ם שיטת שרק 18ידועה ,(
הפרטי, האדם על – פרטית השגחה יש האדם מין על

המין  על רק השגחה ישנה שבדומםֿצומחֿחי בעוד
השונים.illkבאופן פרטיו על ולא ,

כולם, לגבי שווה ההשגחה אין האדם מין ובתוך
שכלם  דביקות לפי בניֿהאדם על חלה היא אלא

שאין 19באלקות  והרשעים, הממרים" ה"סכלים ומן ,
הקדושֿברוךֿ מסיר באלקות, דביקותֿשכל כלל להם

ההשגחה את היא zihxtdהוא עליהם וההשגחה ,
כבהמות  ("נמשל דומםֿצומחֿחי על כהשגחה

השגחה20מו"נד  – (zillk.

שכתוב  מהם...21וכפי פני ede`vne"והסתרתי
בקרבי אלקי אין כי על וצרות... רבות ipe`vnרעות

מן  מתנתק ישראל עם כאשר כלומר, האלה". הרעות
למקרה" "מופקר נעשה הוא הרי והצרות 22האלקות, ,

כביכול. מעצמן, – "מציאה" של בדרך עליו באות

על  להשגחה דומה הרשעים על ההשגחה אם
מובן, הרי בלבד, כללית השגחה – דומםֿצומחֿחי

נענשים הם כאשר של dlrnlnשאפילו באופן לא ,
כאשרdxwnl"מופקר אלא ,"ielb בא שהעונש
dgbyda בכל ה'"), יברא "בריאה (ובעניננו: מלמעלה

כללי. באופן אלא פרטי, באופן מגיע העונש אין זאת
dneca שם שכתב הממרים..23למה "שסכלים הרמב"ם

היא זה ומפני בע"ח.. מיני אישי שאר בסדר lwסודרו
mbxdl"24.

"אלקי  הטענה לכאורה, מובנת, איננה זו שיטה לפי
תקצוף": העדה כל ועל יחטא אחד האיש הרוחות...

השגחה אלא פרטית, השגחה עליהם אין ,zillkאם
מן  לדרוש מקום שום אין הרי דומםֿצומחֿחי, כעל
של  באופן אליהם "לרדת" הקדושֿברוךֿהוא
לבין  "סרחו" שרק אלה בין ולהבחין "התלבשות"

ממש  "ואכלה 25ה"חוטא" של העונש מתאים אלא ,
בשווה? – כרגע" אותם
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בכ"מ:11) ממרז"ל ולהעיר ד). (יד, נא אדרה ד"ה תו"א – אדה"ז ל'
כאן  מעתיק אדה"ז הי' לא ובאם – ועוד) א. נה, (שבת לפני וידוע גלוי
שמרמז  וי"ל אלו. מחז"ל גם כולל הי' העולם" והי' שאמר "מי הסיום
"שמהווה  – (ולא העולם" והי' "שאמר מאמרם וראי' דוגמא עוד בזה
מג"א  תו"א – אלקים" ו"ברא ונבראו" "ציווה בין החילוק וע"ד העולם".

ג). צו,
האופן  ישנו ג"כ – עולמות דהתהוות בדרגת שאפילו – ענין ועוד

וידוע" ד"גלוי
ובכ"מ.12) ב. יג, עירובין
הכל13) מט"ו: פ"ג לאבות מפרשים .ietvוראה
(14i"yxtke" (בפי' שם zegexdפינחס iwl`" :("recie ielb לפניך

כו'".
(ובהגהה).15) פ"ב ע"ע מצות להצ"צ סהמ"צ ואילך). (שם שם תו"א

תרס"ג. נת"ל והנה ד"ה
בארוכה 16) וראה ו). א, (איכ"ר מעלה של גדול כח מתישין וכמרז"ל

ואילך). ב (כט, הגדול שער של"ה
בהגהה.17) ספכ"ד תניא ראה
(18– פרטית" "השגחה ברשימה שנעתקו בס' וראה פי"זֿיח. ח"ג

ואילך. 278 ע' ח"ח לקו"ש
פנ"א.19) שם מו"נ ג"כ ראה
יג.20) מט, תהלים הכתוב ל'
יז.21) לא, וילך
פנ"א.22) שם הרמב"ם ל'
פי"ח.23)
דכולם 24) בעונשים חילוק אין בב"נ ד(בכלל) מהא ג"כ ולהעיר

.168 ע' חי"ח לקו"ש וראה א). נז, (סנהדרין במיתה
שלכו"ע25) וכמ"ש rceiפשוט פרטיות, ופרטי הפרטים כל הוא

הענין  מ"מ, אבל – (279 ע' שם הנ"ל ברשימה (נעתק פ"ז מ"ד בעיקרים
תלוי ועונש שם.dgbydaדשכר עיקרים ראה – זו לידיעה שייך ואינו
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הדברים  קושי. שום כאן אין דבר, של לאמיתו אך

האמצעי  אדמו"ר של הסברו עלֿפי שדעתו 26יובהרו ,
דומםֿצומחֿחי  על פרטית השגחה שאין הרמב"ם, של
של  (לשיטתו סתירה מהווה אינה הרשעים), על (וכן

הנבראים,27הבעש"ט  כל על פרטית השגחה שקיימת ,(
שני  כללי, באופן קיימים, העליונה שבהשגחה כיוון

:28סוגים 

כלומר, גלויה. שהיא השגחה פנימית: השגחה א)

השגחה לגבי הטבע. בלבושי ומכוסה נחבאת efאיננה
שכל לדביקות בהתאם שהיא הרמב"ם האדם אומר

קיימת  איננה ורשעים דומםֿצומחֿחי ועל באלקות,

(באופן זו בלבד);ihxtהשגחה המין כללות על אלא ,

בלבושי  המלובשת השגחה חיצונית: השגחה ב)
השגחה לגביefהטבע. (בהתאם lkקיימת הנבראים

הבעש"ט). לשיטת

השגחה  קיימת הרמב"ם לדעת שגם אפוא, יוצא
חיצונית, השגחה אצלם שזוהי אלא רשעים, על פרטית
פרט  כל כיצד ניכר שאין כך טבעי, בלבוש מכוסה

הקדושֿברוךֿהוא. מאת מגיע

" לנאמר סתירה זו ipe`vnרעות..ede`vneואין
" הרמב"ם: זאת שמפרש וכפי xwtenהרעות..."

dxwnl מהשגחה נובעת עצמה זו שהנהגה כיוון – "

"29פרטית  :izxzqdeכאן אין ההשגחה,weliqפני...",
" iptאלא izxzqdeההשגחה על הסתרה – "ziniptd,

שצרותיו ע  בטעות לחשוב עלול שהאדם כך כדי ד

" של בדרך העולם"ipe`vnבאות "מנהג לפני או 30",
נקרית" עליונה 28"נקרה השגחה קיימת למעשה אבל ,

ופרט. פרט כל על כאן גם

.Â
Ì‚ ˙ÈË¯Ù ‰Á‚˘‰ Y "¯˘· ÏÎÏ ˙ÂÁÂ¯‰ È˜Ï‡"

ÌÈÚ˘¯ ÏÚ
ההקדמה  שבין הקשר מובן לעיל האמור לפי

הרוחות אחד lkl"אלקי "האיש הטענה לבין בשר"
תקצוף": העדה כל ועל יחטא

" המילים כוללות א') (בסעיף xyaכאמור lk גם "

הרוגוטשובי  שמסביר כפי הפסוק 31לאֿיהודים, 5את

שהובא  הציטוט על (מיוסד בשר", כל אלקי ה' "אני
הירושלמי  התלמוד מן פרטית 4לעיל השגחה "ר"ל – (

בבניֿנח"; גם

שהקדושֿברוךֿ ואהרן, משה של טענתם יסוד וזהו
באופן להשגיח צריך אלו ihxtהוא בין ולהבחין
ה" לבין עליו" שכולם heg`ש"סרחה למרות – "

הקדושֿ שהרי ו"רשעים", "סכלים" של בסוג כלולים
של גם מחשבות" "יודע הוא וגם gpÎipaברוךֿהוא ,

השגחה חלה דביקות zihxtעליהם אצלם אין אם (גם

באלקות  מחשבות"32השכל "יודע הוא ובודאי ,(
באופן כאלו ihxtומשגיח ואפילו יהודי, כל על

מאלקות. ר"ל התנתקו שבגלוי

.Ê
˙ÈÓÈÙ ‡È‰ ‡ËÂÁ È„Â‰È ÏÚ ‰Á‚˘‰‰ Ì‚

מקום, של רצונו עושה אינו יהודי שכאשר למרות,
אומותֿהעולם, על להשגחה דומה עליו ההשגחה הרי

בכלֿזאת  טבעי, בלבוש המכוסה חיצונית, השגחה
ההשגחה  של ה"התלבשות" דרך בין מהותי הבדל ישנו
אומותֿ על ההשגחה של להבדיל, לבין, יהודים, על

העולם:

חיצוניות, מבחינת נובעת אומותֿהעולם של חיותם
הם ולכן הטבע), – (בגימטריא אלקים mixeqnשם
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ע'26) ח"ט  לקו"ש  וראה אֿב). (יג, פ"ט התשובה שער חיים דרך
.181

וש"נ.27) ואילך. סקי"ט טוב שם לכתר הוספות בארוכה ראה
צהר 28) ד"ה ואילך). א (קג, יאמר אשר ד"ה וירא אוה"ת ג"כ וראה

תרע"ג. תעשה
בפסוק  הרמב"ן דעת "וזה (ושם: יט יח, (וירא מבחיי ג"כ ולהעיר
לשני  מתחלקת האדם במין דההשגח"פ השגחה) ע' בקה"י והובא זה").

וזה במעשיו, להשגיח א) אוlkaחלקים: מישראל להגן zene`aאדם ב) .
לצדיקים. רק וזהו המקרים, מן

ברשימה29) (נעתק בסופו אמונים שומר 278ראה ס"ע שם הנ"ל
כדכתיב  אלקית והשגחה כוונה בלתי במקרה הווה דבר שום "אין ואילך):
הכל  כי ית ' לו מיוחסה המקרה מדריגת שאפילו הרי בקרי, עמכם והלכתי
לדצ"ח). (בנוגע 279 ע' שם הנ"ל ברשימה וראה בהשגח"פ". מאתו

ה"ג): (פ"א תעניות הל' כו'ia`yk`וברמב"ם צרה לכם `siqeעליכם
– קרי אותו חמת

להשיטה גם זהו הוא oi`yאבל אישיהם ו"ענין דצ"ח על השגח"פ
גמור "מדרי'l`במקרה שגם אלא שם), (שו"א השי"ת" dxwndבגזירת

dqgein'ית ד"הוא היא הבעש"ט שיטת אבל – ית'" אשר xfbלו אומר
ihxt `yc קונטרסים סה"מ – תרצ"ו יאמרו ע"כ (ד"ה כו'" יחי' חי' זה

שם), ובהערה קכא סי' לכש"ט הוספות – מזו יתירה וראה .740 ע' ח"ב
בענין  (ועד"ז כו' הטבע בלבושי בהתלבשות הוא גופא שזה אלא

"izxzqde'גוede`vne.("'גו
שם.30) תעניות הל' הרמב"ם ל'
בהר.31) הפטורת – עה"ת
שם.32) ובשוה"ג 50 הערה 169 עמוד יח כרך לקו"ש ראה



כז ireayd cenild xefgn t"r - gxw zyxt - zegiyÎihewl

היא  עליהם ההשגחה ולפיכך הטבע, לדרכי בעיקר
האלקות  בדרגת אלקים, שם עלֿידי רק מלכתחילה

הטבע  בדרכי .33המלובשת

שחיותם  היהודים, על הפרטית ההשגחה ואילו
עצמו" הוי' מ"שם היא "הוי'", משם וזוהי 34נובעת ,

פנימית .dielbeהשגחה

עושים  שאינם יהודים על הפרטית ההשגחה וכאשר
הכוונה  אין הרי טבעי, בלבוש מוסתרת מקום של רצונו

הוי' שם בדרגת ההשגחה שח"ו –zxqenבכך, מהם
"עם  הם תמיד נמצאים, שיהודים מצב בכל שהרי

הוי' שם לגבי הם"35קרובו בני כך ובין כך (ש"בין "36(
מ" היא שההשגחה אלא, –envr 'ied my שהיא כפי "

" בביטוי הדיוק וזהו אלקים. בשם izxzqdeמתלבשת
iptרק זהו – "xzqd ההשגחה על הסתר "פני", של

ziniptd עלֿידי להגיע ניתן לפיכך לעיל. כמוסבר ,
פרטית  השגחה שישנה למסקנה בשכל ,37התבוננות

השגחה זו נעשית זאת פרט dielbובאמצעות כל על
"עושין  אינם הם כאשר גם יהודי, כל של ופרט

רצונו...".

.Á
‰¯˙Ò‰Ó ˙Ú·Â‰ ‰·Â˘˙ Ï˘ ‰˙ÚÙ˘‰ ‡˜Â„

¯˙ÂÈ ‰˜ÊÁ‰ ‡È‰
של  מסוג ההנהגה של התכלית גם מוסברת בכך
בטעות  לחשוב ניתן שבאמצעותה פני...", "והסתרתי
מאת  ולא מעצמן, "מצאוני", של באופן באות שהצרות

– וכדלהלן הקדושֿברוךֿהוא,

היא  ההנהגה של מטרתה לשאול: ניתן לכאורה
של  המצב יכול וכיצד לתשובה, יהודים לעורר

ל  יהודי לעורר לקדושֿברוךֿהוא,daeyz"והסתרתי..."
בהשגחה  באים שהיסורים בכך חש איננו הוא בעוד

שזהו  לחשוב ועלול ה', מאת נקרית",פרטית "נקרה
לתשובה?dpeekaולא לעוררו כדי

בלבד, בחיצוניות הוא שה"והסתרתי" שכיוון אלא,
הוי' שם של השגחה אז גם קיימת בפנימיות אשר בעוד

אצל  לעורר כח זה בענין קיים לפיכך ופרט, פרט כל על

ואדרבה: לאלקות, לתשובה רצון יהודים

בשייכות  קיימת אינה הוי' שם של שההשגחה כיוון

ההשגחה  אין (שהרי ישראל עם של הגלויים לכוחות
הרי  מהותו, לעצם בקשר אלא "והסתרתי"), – נראית

על הדבר .ezeinvrמשפיע

עוצם 38וכידוע  בגלל הבאה התשובה שדוקא ,

על  ומשפיעה ממש, הנפש עצם את מניעה הריחוק,

zellk של תשובתם אשר בעוד הרוחנית, העבודה
על כלֿכך משפיעה איננה העבודה zellkצדיקים,

להשלימות. מוסיפה רק אלא הרוחנית,

.Ë
‰ÈÂÏ‚ ‰Á‚˘‰ Y "ÚÈ„ÂÓ È‡"

הקדושֿברוךֿהוא  בתשובת הדיוק מובן זה לפי
יודע אני אמרת "יפה לא riceneלמשה: ומי חטא מי

כדלהלן: חטא",

שהקדושֿ ואהרן, משה טענת כפי רק זה יהיה לא

השגחה מחשבות", "יודע הוא כל zihxtברוךֿהוא על

שהיא  קרח, עדת של מסוגם יהודים כולל ישראל, בני
אלא  העולם, אומות אצל בשר", "כל אצל גם קיימת

יודע השגחה ricene"אני – חטא" לא ומי חטא מי
zihxtבאופן תהא כיצד ielbזו בשר בעיני יראו כולם ,

את  ומציל פרטית בהשגחה משגיח הקדושֿברוךֿהוא

של  ענין אצלם היה אם גם חטאו", "לא אשר אלו
"סרחו".

אנשים  של זה סוג על שגם כזה, השגחה ואופן
ישראל, עם אצל רק קיים בגלוי, פרטית השגחה תחול

הקדושֿברוךֿהוא. של קרובו" "עם אצל

(b"lyz gxw t"y zgiyn)
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ואילך 33) שא ע' העולם אומות ע' הערכיםֿחב"ד ס' בכ"ז ראה
וש"נ.

תעשה 34) צהר ד"ה שם. בד"ח ועד"ז תרס"ג. נת"ל והנה ד"ה
תרע"ג.
לקו"ד 35) שם. צהר ד"ה וראה שם. נת"ל והנה ד"ה – המאמר ל'

קח. ע' יום היום סע"א. פד, ח"א
כו', רצונו כשעושין הוא הפנימית דהשגחה כ' שם שבד"ח ואף
הוי' לשם קירוב בבחי' ה"ה למטה הנשמות בירידת וגם שם: צהר ובד"ה

ל  בנוגע רק שזהו נלפענ"ד – כו' קרובו עם הם ועי"ז .. התומ"צ ielibע"י
בכוחות הנשמה.miielbdההשגחה של

ר"י 36) דגם משמע (ושם ה לב, האזינו ספרי א. לו, קידושין ראה
ועוד. טו. פ"ב, במדב"ר לר"מ). הודה

הוא 37) שהכל כו' ומשיגים יודעים נש"י רק שם: צהר מד"ה להעיר
בראי' לראות יכול לזה ודעתו לבו משים כאשר כו' אלוקית השפעה

העולם. בהנהגת אלקית ההשגחה ממש חושיות
ועוד.38) פמ"ח. חינוך ח"ב שע"ת ראה
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בראשית מט, יג – זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף 
אנית וירכתו על צידן

קמו

זבולון יוצא בפרקמטיא, ביאור הגירסאות "פרקמטיא" 
באות ק' או "פרגמטיא" באות ג', דמורים על שני בחי' 
דתהו, דכל ענין העסק בהעולם, הוא להוציא ולברר 

הניצוצין דתהו

זבולן לחוף ימים, על חוף ימים תהי' ארצו. חוף 
תדיר  מצוי  יהי'  והוא  בלע"ז,  מרק"א  ְסַפר,  כתרגומו 

שאניות  בלע"ז,  פור"ט  הנמל,  במקום  אניות,  חוף  על 

מביאות שם פרקמטיא, שהי' זבולון עוסק בפרקמטיא 

וממציא מזון לשבט יששכר והם עוסקים בתורה, הוא 

באהליך  ויששכר  בצאתך  זבולון  שמח  משה,  שאמר 

)דברים לג, יח( זבולון יוצא בפרקמטיא ויששכר עוסק 

בתורה באהלים )תנחומא יא(.
רש"י

זבולון עסק בפרקמטיא בכדי להוציא הניצוצין דתהו 

כמ"ש1 כי שפע ימים יינקו ושפוני טמוני חול, הניצוצין 

בתיקון,  עדיין  נתבררו  שלא  בבי"ע,  ונשארו  שנפלו 

מלחמה  בדרך  לוקחת  אותם  ניצוצין,  הרפ"ח  והוא 

שמוסר  למות,  נפשו  חרף  עם  זבולן  וכמ"ש2  ושבי', 

הרפ"ח3  שהוא  חר"ף  בחי'  לקחת  בכדי  למות  נפשו 

ניצוצין, וזבולון דוקא עושה זה.

ולפעמים  בג',  פרגמטיא4  הגירסא  ולפעמים 

פרקמטיא בק'.

וי"ל כי הנה אותיות ג' ק' מתדמין בציורן לאותיות 

ו"ה.

ג' לאות ו', אלא שבסוף הג' מצד שמאלו, נתוסף עוד 

רגל קטן.

וק' לאות ה', אלא שנתארך5 רגל השמאל דה' למטה.

ובזו"נ  זו"ן,  על  רומזים  שבשם  ו"ה  אותיות6  והנה 

1( דברים לג, יט. ע"ש פרש"י.

זבלון וגו', זבולן  2( שופטים ה, יח. ופי' במצודות דוד וציון וז"ל: 

ולא  נפשו ללכת למלחמה  ָזה  וּבִ ַעם אשר חרף  הוא  כי  עשה הטוב, 

יקרה נפשו בעיניו לחשוש פן נמות במלחמה. חרף, ענין בזיון.

3( ראה לעיל סימן קיד הערה 14.

4( ולדוגמא: ראה בראשית רבה פרשה עה, טו וז"ל: עד הגל גו' לרעה 

אין אתה עובר אבל אתה עובר לפרגמטיא. וראה ספר המאמרים תורת 

שמואל תרמ"א עמוד ס, ובהערה 24 שם.

והבא לקמן ראה ספר הערכים אותיות ז-ת עמוד שמב ואילך.

5( ראה גם לעיל סימן קיד. ספר הערכים אותיות ז-ת עמוד שכו ואילך.

6( ראה תניא – אגרת התשובה פרק ד. לקוטי תורה פרשת ראה יח, א 

אחוריים  הד'  נפלו8  )וגם  שבירה,  בהם  שהי'  דתהו7 

הז'  עם  ביחד10  ותבונה.  סבא  וישראל  ובינה9  דחכמה 

מלכים הוא מספר ו"ה י"א סממני הקטרת(.

לקבל  שרצו  מפני  הוא,  ודינין.  גבורות  בבחי'  והם 

יותר מחלקם המגיע לכל א' וא' מהם, והוא כמו11 כל 

המוסיף גורע.

שמאל  ולצד12  למטה,  רגל  בו  שנתוסף  ג'  אות  זהו 

ואילך דהד' אותיות דשם הוי', הם: אות י' חכמה, ה' ראשונה בחי' 

בינה, אות ו' ז"א – מדות שבלב הנחלקין לשש, ה' אחרונה מלכות – 

בחי' דיבור ומעשה, ע"ש.

7( ראה ספר מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים חלק א עמוד ח ואילך. 

ספר המאמרים תקס"ה חלק ב עמוד תתקנא. ועוד. ועיין הערה 8. 9.

על  רמז  שהוא  ו"ה  לאותיות  הדומים   – ק"ג  דאותיות  הכוונה,   )8

דכמו  דחו"ב,  האחוריים  לבחי'  גם  רמז  הם  הנה   – דזו"ן  השבירה 

 ,)7 הערה  )ראה  דתהו  דהשבירה  בחי'  לב'  מרמז  ו"ה  דהאותיות 

הוא  ו"ה  דאותיות  וה"גימטריא"  לזו"ן,  רמז   – ו"ה  האותיות עצמן 

רמז לשבירת האחוריים דחו"ב.

דאחוריים  והשבירה  דזו"ן,  להשבירה  מרמז  ק"ג  האותיות  כן  כמו 

וישראל סבא ותבונה.  דחו"ב הנחלקין לד' אחוריים דחכמה, בינה, 

)ולהעיר שאותיות ק"ג ה"ציור" שלהן רמז לאותיות ו"ה בחי' זו"ן, 

וה"גימטריא" ק"ג במספר קטן הוא ד' כנגד הד' אחוריים וד"ל(.

9( ראה תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שכב וז"ל: 

והוא  שמתו,  מלכין  הז'  שהם  בחי',  י"א  נפלו  דתהו  בשבירה  והנה 

התהו המפורש בפסוק והארץ היתה תהו, והד' דאחוריים דאב וֵאם 

וישראל סבא ותבונה שהוא התהו שבראשי תיבות והארץ היתה תהו 

למפרע וכמ"ש בעץ חיים שער דרושי נקודות פ"ב ע"ש.

וזהו לשון העץ חיים שער דרושי נקודות )שער ח'( פרק ב': ואו"א 

נשברו ונפלו האחוריים שלהם. וזו"נ נפלו פנים והאחוריים שלהם, 

תהו  היתה  והארץ  ב(  א,  )בראשית  בפסוק  שנרמז  הטעם  זהו  והנה 

ובהו, אשר מדבר בענין מיתת המלכים וכו', נרמז בו ב' פעמים מלת 

“תהו,  “היתה  “והארץ  למפרע  בר"ת  וב'  בפסוק,  במפורש  א'  תהו, 

כי תהו הישר המפורש בפסוק הוא בחי'  הנ"ל,  ב' בחי'  כנגד  והוא 

ז' מלכים שמתו ונתבטלו אפי' הפנים שלהם הישרים, ותהו שבר"ת 

למפרע הוא בחי' ביטול האחוריים דאו"א, כי כל למפרע הוא בחי' 

אחוריים, ע"ש.

וראה פרי עץ חיים שער עולם העשי' פרק ד' וז"ל: הז' מלכים שמתו 

ובינה  חכמה  של  אחוריים  ד'  ועוד  תחתונים,  ז'  שהם  אדום,  בארץ 

וישראל סבא ותבונה, וסודם הוא ב' אותיות אחרונות שבכח הוי' וה, 

שהם גי' י"א. וכבר ידעת כי ב' אותיות אלו הם ז"ון שהם ז"ת אמנם 

עם ד' אחוריים הנז' שירדו למטה במקום ז"ון הם י"א, כמנין ו"ה, 

כי כ"ז הוא בכלל ז"ון. ולכן תמצא כי לעולם אין הפגם עולה רק נגד 

ז"ון, ולא באו"א. הנה הם י"א קליפות של י"א סמני הקטורת )שמות 

ל, ד. ראה כריתות ו, ב( והם )שם לו, יד( י"א יריעות עזים, והם י"א 

לוי  ילקוט  גם  ראה  ע"ש.  תבוא,  כי  בפ'  כז(  )דברים  הנזכר  ארורים 

יצחק עה"ת חלק ב' סימן ק. קכד. קלה. קלו. קנ.

10( ראה הביאור לעיל סימן קמג הערה 44. תורת מנחם התוועדויות 

ה'תשמ"ב חלק ד עמוד 1952-1951.

11( ראה סנהדרין כט, א. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב סימן כ. קסז.

דאות  א(  ודין,  גבורה  על  מורה  ג'  אות  פרטים  שני  מצד  היינו   )12

נתוסף בו, ב( ההוספה הוא בצד  ג'  ובאות  ם הוא בקדושה,  ו' מהׁשֵ

שמאל שהוא גבורה.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כט

דוקא שצד שמאל הוא גבורות ודינים.

שהוא  בשמאל,  הרגל  ונתארך  נתוסף  ק'  באות  וכן 

בחי' גבורות ודינין. והרי מובן מכל13 האמור, שאותיות 

ג' ק'14 יתכן שירמזו על הגבורות והדינין דתהו.

13( ראה עוד בפנים רמזים במספר ק"ג, ובהנסמן בהערה 14.

ריא  עמוד  שמות-דברים  לזהר  הערות  יצחק  לוי  לקוטי  ראה   )14

דמספר ק"ג הוא בגי' ה"מילוי" דתיבת “לילה" )חשך – גבורה( מובא 

בילקוט לוי יצחק חלק ב' סימן קטז הערה 8, וע"ש סימן מ. צ. חלק 

א' סימן קנט. קעג. קעו.

לכן בפרקמטי"א15 שהוא ב"ן16 רפ"ח דתהו, – והיינו 

ם ב"ן שהם בחי' גבורות ודינים, וזהו  הניצוצין דתהו מׁשֵ

לפעמים הוא בג' פרגמטיא ולפעמים בק' פרקמטיא.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד פז-פט

15( פירוש: פרקמטיא )או פרגמטיא( הוא כך: דהאותיות "פרמטיא" 

בגי' ב"ן + רפ"ח, פרמטי"א בגי' 340, וכן ב"ן )52( + רפ"ח )288( 

= 340. )ראה במספר 340 המורה על תיקון בילקוט לוי יצחק עה"ת 

חלק א' סימן עה(.

דשתי  "ק"  אות  ולפעמים  "ג",  אות  לפעמים  בהתיבה  ניתוסף  ולכן 

תיבות אלו הם רמז על השבירה דתהו.

דברים  אור התורה  ראה  ב"ן.  ניצוצין שנפלו משם  רפ"ח  היינו   )16

כרך ו' עמוד ב'ער.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  א' תמוז תשכ"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השני, בו כותב ראשי פרקים מאשר עבר עליהם ומסיים בסברות שונות 

ע"ד הסתדרותם בעתיד הקרוב.

לנצל  אם  כי  מכאן,  לנסוע  כדאי  אין  בארצוה"ב  כבר  הם  ונמצאים  המצב  שמתאר  וע"פ 

עבודה  למצוא  למען  הקדש  טהרת  על  בחינוך  שעברו  בשנים  כאן  ועבודתו  הקשרים  שלו  ההיכירות 

מתאימה בשבילו.

והשי"ת הזן ומפרנס את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים ימציא להם פרנסתם במקום 

המתאים ובאופן המתאים.

לכתבו אודות אמוץ ילד - בודאי ידועים לו הקישוים והתסבוכת הבאים בעקבות אמוץ; וקודם 

לכל איסור הקירוב חבוק ונשוק וכו' שכמעט אי אפשר להזהר מזה, אשר לכן קודם שיחליטו בזה יברר 

כל האמור ביחד עם רב מורה הוראה )שהרי הם הנוגעים בדבר(.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין 

- באם לא נעשה כזה במשך שנים עשר חדש האחרונים -

בעת רצון יזכירו אותו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.



ל

הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך ואתה 
ובניך אתך לפני אהל העדות

מעמד  למעליותא  דשונה  דעתי  עניות  לפי  ...נראה  א. 
וב'  הכהנים בקשר לבית המקדש השלישי מאשר במשכן 

המקדשות –
בית  "לבנות  בלאו-הכי  ושאי-אפשר  ההתחלה  שאז 
ובממונם"  בעצמן  ולסעד  לבנות  חייבין  ו"והכל  המקדש" 

)רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכה יב(,
בנוי  וכמה(  כמה  ש)לדעת  הג'  המקדש  בבית  משא"כ 

ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים1
ראה   – ועוד  א2.  עמוד  סוף  מא,  סוכה  פרש"י   –
וגם   .60 בית המקדש הערה  אנציקלופדיא תלמודית ערך 
הרמב"ם )הלכות מלכים ריש פרק יא ובסופו( – י"ל דכותב 
אופן הודאי, אפילו בלא זכו, שאז משיח יבנה בית המקדש. 

ולא פליג )כ"כ, וכידוע הכלל שלא לאפושי במחלוקת( –
בית  )בחנוכת  מתחילים  הכהנים  המקדש  בבית  שאז 
המקדש והמזבח, כמבואר בנבואת יחזקאל הכהן( והלווים 

– ילוו עליך וגו'.
לקוטי שיחות חלק לח עמוד 200

ב. שמירת המקדש היא המצוה הראשונה שיתחייבו בה 
המקדש  בית  ויתגלה  ירד  שבו  הראשון  ברגע  ומיד  תיכף 

למטה3, כי:
בנוגע לכל שאר המצוות התלויות בבית המקדש – כיון 
שכל מצוה יש לה זמן מיוחד, שקיומה בזמן מסויים ביום 
המקדש  בית  יתגלה  שבו  בהזמן  תלוי  זה  הרי  בלילה4,  או 
שאז יתחילו לקיים המצוה השייכת לזמן זה; משא"כ בנוגע 
וכל  היום  כל  במשך  שזמנה  להדעות   – המקדש  לשמירת 
בית  ויתגלה  ירד  שבו  היום  במשך  זמן  בכל  הרי   – הלילה 

המקדש יתחייבו תיכף ומיד בקיום מצוה זו.
תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ, ח"ג עמוד 93

יח, ד – ונלוו עליך ושמרו את משמרת 
אהל מועד וזר לא יקרב אליכם

עליהם  ונלוו  ואידך  עליך,  ונלוו  במסורה.  ד'  ונלוו.  ג. 

1( בבית המקדש הג' ש)לדעת כמה וכמה( בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים: 

פרשת  רסט.  רסח.  סימן  בשלח  פרשת  התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  בזה  עיין 

תרומה סימן עח סעיף ו. פרשת שמיני סימן נג. פרשת בחוקותי סימן נה סעיף יז.

2( פרש"י סוכה מא, סוף עמוד א: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת אמור 

ובהנסמן שם.

משיח  ילקוט  )עיין  מא.  סוכה  רש"י  עיין  למטה:  המקדש  בית  ויתגלה  ירד  שבו   )3

וגאולה על התורה פרשת תרומה סימן עח סעיף ו. פרשת בשלח סימן רסח. רסט. 

פרשת שמיני סימן נג. פרשת בחוקותי סימן נה סעיף יג.

צד,  ח"ג  סע"א.  רה,  ח"א  )זהר  עבידתי'"  עביד  ויומא  יומא  "כל   – הידוע  ובלשון   )4

רע"ב(. ועד"ז במשך היום גופא – שבכל שעה ובכל רגע ישנה ה"עבידתי'" המיוחדת 

לזמן זה.

ה'  אל  רבים  גוים  ונלוו  לד(.  יא,  )דניאל  בחלקלקות  רבים 
ביום ההוא והיו לי לעם )זכרי' ב, טו(. ציון ישאלו דרך הנה 
פניהם באו ונלוו וגו' )ירמי' נ, ה(. פירוש ונלוו עליהם רבים 
ומן  לה(  שם,  )דניאל  כדכתיב  לישראל  להצר  בחלקלקות 
ונלוו  וגו' עד עת קץ. אבל כשיבא הקץ  המשכילים יכשלו 
ונלוו עליך וישרתוך כדכתיב )ישעי'  וגו' והיינו  גויים אל ה' 

סא, ה( ובני נכר אכריכם וכרמיכם.
בעל הטורים

יח, י – בקודש הקדשים תאכלנו כל זכר 
יאכל אותו קודש יהיה לך

זכר יאכל אותו קודש  ד. בקודש הקדשים תאכלנו כל 
קדש  גם  יתר.  לך  יהי'  קודש  תיבת  למידק  איכא  לך.  יהי' 
הקדשים  מקדש  אמר  כאשר  לי'  מיבעי  לך  יהי'  קדשים 
קדש קדשים לך הוא. גם תיבת יהי' לך מורה שאינו קודש 
ולך יהי' קדש. גם הוה לי' למימר לשון רבים לך הם תאכלם 

אותם יהיו לשון רבים, ואמר תאכלנו אותו יהי' לשון יחיד.
הלכה  הבחירה  דבית  ו  )פרק  הרמב"ם  כתב  ויראה, 
טו(5 אוכלין קדשי קדשים בעזרה אף על פי שהיא חריבה 
והשיגו  לבא.  ולעתיד  לשעתה  קדשה  ראשונה  שקדושה 
הראב"ד דגם למאן דאמר קדושה שני' קדשה לעתיד לבא 
וירושלים,  במקדש  ולא  ישראל  ארץ  בשאר  דוקא  היינו 
ולא  הגואל  בביאת  לעתיד  להתקדש  שעתיד  עזרא  שידע 
קדשה לעתיד והנכנס עתה אין בו כרת, כך נגלה לי מסוד 

ה' ליראיו.
ואף בזמן החורבן  זהו אומרו בקדש הקדשים תאכלנו, 
קודש יהי' לך לעתיד, ונתן טעם כמו שכתב הרמב"ם )שם 
הלכה טז( שהשכינה לא זזה משם, קדש שהיא השכינה יהי' 
לעולם שם שנאמר והשימותי את מקדשיכם קדושים אף 

שהם שוממין ולא בשאר ארץ ישראל.
תאכלנו  הקדשים  בקדש  קאמר  הכי  הראב"ד  ולסברת 
ונתן טעם קודש  לך למעט בחורבנו,  יהי'  ובתנאי שקודש 
בטלה  טעמא  ומהאי  הגואל  בזמן  לבא  לעתיד  לך  יהי' 

קדושתה בחורבנה.
היום  שהיא  ישראל  עזרת  זה  מקום  קאמר  דהכי  ויתכן 
קדש הקדשים, יבא זמן שקדש יהי' לך כשאר קדושת ארץ 
ישראל ולא יקרא קדש קדשים שבטלה קדושתה בחרבנה 

והנכנס בטומאה לא יתחייב כרת.
עץ החיים

ויראה, כתב הרמב"ם )פרק ו דבית הבחירה הלכה טו(: עיין גם לקמן סימן קלו.   )5

)ועיין גם עד"ז ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת צו סימן צ(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת קורח
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i"yx£Á¯˜ ÁwiÂ∑ נדרׁשת יפה זֹו ּבמדרׁשּפרׁשה «ƒ«…«ְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּתנחּומא  ˜¯Á.רּבי ÁwiÂ∑ לצד עצמֹו את לקח ְִַַָ«ƒ«…«ְְֶַַַָ

העדה  מּתֹו נחלק להיֹות הּכהּנה,אחד על לעֹורר ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
מּׁשאר  נחלק "ואתּפלג", אֹונקלּוס ׁשּתרּגם ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָוזהּו

וכן ּבמחלקת. להחזיק טו)העדה "מהּֿיּקח(איוב : ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּדבר  ּבניֿאדם. מּׁשאר להפליג אֹות לֹוקח ,"ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָלּב

קרח" "וּיּקח ׁשּבהם אחר: סנהדראֹות ראׁשי מׁש ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר ּכמֹו כ)ּבדברים, אתֿאהרן",(במדבר "קח (הושע : ְְֱֲִִֶֶֶַַַָֹ

ּדברים"יד) עּמכם "קחּו :.˙‰˜ŒÔa ¯‰ˆÈŒÔa ְְִִֶָָ∆ƒ¿»∆¿»
ÈÂÏŒÔa∑ על רחמים ׁשּבּקׁש "ּבןֿיעקב", הזּכיר ולא ∆≈ƒְְֲֲִִִִֵֶֶַַַֹֹ

ׁשּנאמרעצמֹו מחלקּתם, על ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא (בראשית , ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
ׁשמֹומט) נזּכר והיכן ּכבדי". אלּֿתחד "ּבקהלם על : ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר  הּימים', ּב'דברי הּדּוכן על ּבהתיחסם ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹקרח?
ו) א ּבןֿלוי (דה"י ּבןֿקהת ּבןֿיצהר ּבןֿקרח "ּבןֿאביסף :ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

Ì¯È·‡Â.ּבןֿיׂשראל" Ô˙„Â∑(תנחומא) ׁשהיה ּבׁשביל ְִֵֶָ¿»»«¬ƒ»ְִִֶָָ
ּתימנה  ּבחניתם ׁשרּוי ראּובן ּובניו ׁשבט לקהת ׁשכן , ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָ

ּבמחלקּתֹו קרח עם נׁשּתּתפּו ּתימנה, אֹוי החֹונים : ְְְְְִִִֵַַַַָָֹֻ
מׁשה  עם לחלק קרח ראה ּומה לׁשכנֹו. אֹוי ?לרׁשע, ְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹ

נׂשיאּותֹו על ׁשּמּנהּונתקּנא עּזיאל, ּבן אליצפן ׁשל ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
קרח: אמר הּדּבּור. עלּֿפי קהת ּבני על נׂשיא ְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹמׁשה

ÈÂÏא  ¯a ˙‰˜ ¯a ¯‰ˆÈ ¯a Á¯˜ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈…««ƒ¿»«¿»«≈ƒ
Èa ˙Ït ¯a ÔB‡Â ·‡ÈÏ‡ Èa Ì¯È·‡Â Ô˙„Â¿»»«¬ƒ»¿≈¡ƒ»¿«∆∆¿≈

:Ô·e‡¿̄≈
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,FCbpM ExAciiel oAdNrn haW `EdW §©§§¤§¤¥¦¤¥¤§ª¤
mihaXd x`W oi`e l`xUi lMn¦¨¦§¨¥§¥§¨©§¨¦
iM dWn iptl FxAcA FzF` oigRwn§©§¦§©§¦§¥¤¦
mB mihaXd x`W lMn `Ed dNrn§ª¤¦¨§¨©§¨¦©
`Ed zdw itprA mB iel ipA lMn¦¨§¥¥¦©§©§¥§¨
mi`Ad mig`d 'al dpFW`x dbxcn©§¥¨¦¨§¨©¦©¨¦
FxnF`e ,l`iGre oFxag mdW eixg ©̀£¨¤¥¤§§ª¦¥§§
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haW ilFcB mdW mgMn mB xrxrl icM§¥§©§¥©¦Ÿ¨¤¥§¥¥¤
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onvr EaiWgddWn iptl EnwIeWExR ¤¡¦©§¨©¨ª¦§¥¤¥
gxw ,dWn mr d`eWdA dlrnE dniw¦¨©£¨§©§¨¨¦¤Ÿ©

cvl mxia`e ozce ,xMfPM `EdX dnl§©¤©¦§©§¨¨©£¦¨§©
lMn lFcB `EdW oaE`x ilFcB mzFid¡¨§¥§¥¤¨¦¨

FxnF`e ,ieNn mbe mig`dmiWp`e'Fbe ¨©¦§©¦¥¦§§©£¨¦§
mzFid cvl FOr gwl EN` mB WExR¥©¥¨©¦§©¡¨
la` ,eizFrFxf wGgl icM l`xUi ilFcB§¥¦§¨¥§¥§©¥§¨£¨
dWn iptl mEwl df xcbl E`A `l EN ¥̀Ÿ¨§¨¥¤¨¦§¥¤
gxw ixaC wifgdl EldwPW `N ¤̀¨¤¦§£§©£¦¦§¥Ÿ©
mcw EnwIe xnFl miCwd dfle ,Fzcre©£¨§¨¤¦§¦©©¨ªŸ¤
dfaE ,'Fbe miz`nE miXng oFxkf¦§£¦¦¨©¦§¨¤

:miwECwCd lM EaXizp¦§©§¨©¦§¦
ãBòd x`AzimdixaC miCwdA aEzM ¦§¨¥©¨§©§¦¦§¥¤

l"f(mW)FYwlgn xTrW Exn`W ¨¤¨§¤¦©©£¨§
l`iGr oA otvil` lr `Ed gxw lW¤Ÿ©©¡¦¨¨¤ª¦¥
ricFde ,zE`iUPd dWn Fl ozPW¤¨©¤©§¦§¦©
zFxizQd zkxrn gxw gwNW aEzMd©¨¤¨©Ÿ©©£¤¤©§¦
FzFid zprh dpFW`x ,dWn dUrnA§©£¥¤¦¨©£©¡
xg` `A dY` m` KWtP dOn ,xdvi oA¤¦§¨¦©©§¨¦©¨¨©©
dPdMd Yzp dfle mipAAW lFcBd©¨¤©¨¦§¨¤¨©¨©§ª¨
oM m` mxnr oA FzFid cvl oxd`l§©£Ÿ§©¡¤©§¨¦¥
cvl zE`iUPd zF`i il Fnvr mrHdn¥©©©©§¦¥©§¦§©
oA `EdW mxnrl ipW xdvi oA ip`W¤£¦¤¦§¨¥¦§©§¨¤¤
EPOn `AW Fnvr sprd `EdW zdw§¨¤¤¨¨©§¤¨¦¤
dOle ,l`iGre oFxagl mcFwe oxd ©̀£Ÿ§¥§¤§§ª¦¥§¨¨
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gxwלב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k oey`x meil inei xeriy
ׁשּנאמר היּו, ארּבעה אּבא ו)אחי קהת (שמות "ּובני : ְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אחד  ּגדּלה: ּבניו ׁשני נטלּו הּבכֹור עמרם ְְְְְְֵֶַַָָָָָָֻוגֹו'".
הּׁשנּיה? את לּטל ראּוי מי ּגדֹול; ּכהן ואחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמל
והּוא  לעמרם? ׁשני ׁשהּוא יצהר, ּבן ׁשאני אני, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֹלא
חֹולק  הריני מּכּלם! הּקטן אחיו ּבן את נׂשיא ֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמּנה
וכּנס  עמד עׂשה? מה ּדבריו! את ּומבּטל ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָעליו
ראּובן  מּׁשבט רּבן סנהדראֹות, ראׁשי וחמׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמאתים
ּבֹו, וכּיֹוצא וחבריו ׁשדאּור ּבן אליצּור והם ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשכניו,

הּוא  ּולהּלן מֹועד", קריאי עדה "נׂשיאי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּנאמר:
א)אֹומר העדה"(במדבר קרּואי "אּלה והלּביׁשן : . ְְְִִֵֵֵֵֶָָָ

אמרּו מׁשה, לפני ועמדּו ּבאּו ּתכלת, ׁשּכּלן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻטּליתֹות
ּבציצית  חּיבת ּתכלת, ׁשל ׁשּכּלּה טּלית אֹולֹו: ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֻ

עליו. לׂשחק התחילּו חּיבת! להם: אמר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּפטּורה?
ּתכלת  ׁשל אחד חּוט אחר, מין ׁשל טּלית ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאפׁשר?
עצמּה? את ּתפטר לא ּתכלת, ׁשּכּלּה זֹו .ּפֹוטרּה. ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

Ô·e‡¯ Èa∑ ואבירם ּפלת ּדתן ּבן .ואֹון ¿≈¿≈ְֲִֶֶֶַָָָ
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לג gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay ,'ebe gxw gwie d"c xn`n)

ּבחינת  ׁשהּוא אהרן על חלק ּגבּורה, ּבחינת לוי, ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּקרח
ׁשּיהיּו החסדים על הּגבּורֹות להגּביר ׁשרצה לפי ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהחסד,
הּגבּורֹות, ׁשּיתעּלּו לעתיד־לבא ׁשּיהיה ּכמֹו עיקר, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹהּגבּורֹות

הן  ּבׁשרׁשן ׁשהּגבּורֹות עּתיק, ּבבחינת עכׁשו ּגם ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּוכמֹו
מהחסדים. ְְֲִֵַַָָלמעלה

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr g zegiy ihewl)

קרח א)וּיּקח "(טז, "וּיּקח" ּתרּגם וכן ואתּפלג אּונקלּוס ." ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַֹ
" רׁש"י וקרח נחלקּכתב ּבמחלקת". להחזיק העדה מּׁשאר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

נּתּוק  – ּפּלּוג ׁשּמׁשמעּותּה "קרחה", מּלׁשֹון ְְְִִִֶַָָָָהּוא
ּולהעיר  מהראׁש). הּׂשער ּתליׁשת (ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹוהתחּלקּות

אגּדֹות) אגּדֹות ּתעׂשּו (לא תתּגֹודדּו" "לא ׁשל ְְְֲֲֲִִֵֶַַֹֹֻֻמהּסמיכּות
ּגימטרּיא  - ר"ע קר"ח יפֹות': ּוב'פנים קרחה". תׂשימּו ְְְְְִִִִַָָָָָָֹל"ולא

.(578) מחלק"ת

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 102 'nr g"g y"ewl 'ieri)

FnWA gxw lW FYwlgnl fnxd̈¤¤§©§ª§¤Ÿ©¦§

קרח א)וּיּקח (טז, ִַַַֹ
הרמז: ּובדר החסידּות ע"פ קרח ׁשל מחלקּתֹו ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻמהּות

קרחה  מּלׁשֹון – "קרח" ׁשמֹו: ּבכללּות נרמז קרח ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹחטאֹו
לּתחּתֹונים. עליֹונים ּבין מחלקת לגרם ׁשרצה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּומחלקת,
הּמבּדיל', 'רקיע על־דר ׁשהּוא 'אלימל ה'נֹועם ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָּוכמ"ש

ּבעֹולם". ׁשלֹום לעׂשֹות "ׁשּנּתנה הּתֹורה ְֲִֵֶֶַַָָָָָהפ
ח': ר' ק' - ׁשמֹו ּבאֹותּיֹות ׁשּטתֹו רמּוזה יֹותר, ְְְְִִִִֵָָָּובפרטּיּות

לבּוׁשי  לׁשלׁשת רֹומזים הּללּו ׁשּבאֹותּיֹות הּקוים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשלׁשת
הימני  והּקו העליֹון הּקו ּומעׂשה. ּדּבּור מחׁשבה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנפׁש:

לּמעׂשה. רֹומז הּׂשמאלי והּקו ודּבּור, למחׁשבה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָרֹומזים
אינּנּו הראּוי; ּבמקֹומֹו ּבדּיּוק הּמעׂשה קו ממּקם – ה' ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻּבאֹות
מפסיק  רוח וכן והּדּבּור, הּמחׁשבה לגבּולֹות מּתחת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָעֹובר
הּקו  ּבהם – ח' ר' ק' מהאֹותּיֹות ּבׁשֹונה אליהם. ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּבינֹו

הראּוי: ּבמקֹומֹו אינֹו הּמעׂשה, קו ְְֲִִֵֶַַַַָָָהּׂשמאלי,
להֹוספה  רמז הּימני, מהּקו יֹותר למּטה יֹורד הּוא – ק' ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאֹות
– ר' ּבאֹות הּׁשּו"ע. לגבּולֹות מעבר הּמעׂשה ּבקו רצּויה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּבלּתי
לכללּות  ּבנּגּוד הּמעׂשה, ּבקו לחּסרֹון הרֹומז ּדבר קּים, לא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּוא

הּקּוים  לׁשני מחּבר הּוא – ח' ּבאֹות הּמעׂשּיֹות. הּמצֹות ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻקּיּום
רצֹון  מּבלי ה'ּמעׂשה' אנׁשי ׁשל עמידתם על הרֹומז ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהאחרים,

הּתֹורה. ּכבעלי ּולהתעּלֹות מּמּצבם ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָלצאת
מקֹומֹו את מיּצג ה', ּבאֹות הּׂשמאלי הּקו ׁשל מקֹומֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָאמנם,
הּזה, ּבעֹולם ּבמעׂשיו האדם יל ּבּה הּנכֹונה והּדר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהאמּתי
ה' האֹות למּטה. העליֹונים את ימׁשי ּבזה ּדוקא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאׁשר
א הּתֹורה, הֹוראֹות ּוכפי הּמעׂשה קו להיֹות צרי ּכי ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָמראה
ּכי  – ּומחׁשבה לדּבּור הּמעׂשה ּבין הפסק יׁשנֹו זה עם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיחד
להּגיע  ׁשֹואף זה ּומּצד מהּתֹורה, רחּוקֹו מרּגיׁש הּוא ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָּתמיד
"העֹולם  רז"ל אמרּו (ועל־ּכן ּבעלי־הּתֹורה. ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלמדרגתם

ה'" ּב[אֹות] נברא ב)הּזה כט, ).(מנחות ְְִֶַָ
את  ּולׁשּנֹות זֹו, ּדר על לחלק רצה ּבטענֹותיו קרח ְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָֹֹא
אֹותֹו לׁשלל אֹו ח') (ק' הּמעׂשה קו ׁשל האמּתי ְְֲֲִִִֶֶַַַָֹמקֹומֹו
"עליֹונים" ּבין ּומחלקת 'קרחה' לגרם ּובכ (ר'), ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלגמרי

ְְִַל"ּתחּתֹונים".
טּלית  א) הּמחלקת: ּפרטי לׁשלׁשת זאת מקּׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ[ּבמקֹורֹו

אהרן.] ּכהּנת ג) ספרים. מלא ּבית ב) ּתכלת. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻׁשּכּלּה

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay ,'ebe gxw gwie d"c xn`n)

עבֹודה־זרה. אּלא "ׁשם" אין ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ׁשם", לנּו "ונעׂשה הּפּלגה ּדֹור ּבעת ׁשאמרּו ׁשם על ׁשם, אנׁשי ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָקראם

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 329 'nr a"g y"ewl t"r)

Fz`xie 'd zad` ± dxFYl dxinXd©§¦¨©¨©£©§¦§¨

קרח א)וּיּקח (טז, ִַַַֹ
ספרים  מלא ּבית . . למׁשה ואמר קרח קפץ . . קרח ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹוּיּקח

המזּוזה מן ּפטּור ׁשּיהא פי"ח)מהּו (במדב"ר ְְִֵֶַַָָ

"ּבית  היתה, קרח טענת הּדרּוׁש: ּבדר הענין לבאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹויׁש
יכֹול  ּבתֹורה, וגדּוׁש ׁשּמלא אדם היינּו ספרים", ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָמלא
ה' מאהבת מּמזּוזה" ּו"פטּור ּתֹורה ּבעל ּבהיֹותֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלהסּתּפק

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mxnF`M(:h"n dhFq)`giWn zFawrA §§¨¨§¦§§¦¨
'Eke Fnvr lr lNRzdW itl uxze ,'Eke§§¥¥§¦¤¦§©¥©©§§
dUr 'dW `N` `Ed oMW mlFrl WExR¥§¨¤¥¤¨¤¨¨
F` ,'Eke lNRzdW awril gEx zgp©©©§©£Ÿ¤¦§©¥§
mlFrl wlg Fl WIW xaFQW xWt ¤̀§¨¤¥¤¥¥¤¨¨
`NW awri lW FzNtY dzid Ffe `Ad©¨§¨§¨§¦¨¤©£Ÿ¤Ÿ
WxXd xTr cr `hgd gM riBi©¦©Ÿ©©¥§©¦©©Ÿ¤

FxTrn sqMd lag wzPi `le awriAW¤§©£Ÿ§Ÿ¦¨¥¤¤©¤¤¥¦¨
xn`n `Ede ,mzixg`l dewY Wie§¥¦§¨§©£¦¨§©£©

`PYd(mW oixcdpq)aEzMd xn` mdilr ©©¨©§¤§¦¨£¥¤¨©©¨
('a `"y)izi`xe ,lrIe lF`W cixFn¦§©¨©§¨¦¦

dlrnE xn` `le lrIe FxnF` wCwcl§©§¥§©¨©§Ÿ¨©©£¤
dIgnE zinn 'd KEnqA xn`W xErXM©¦¤¨©§¨¥¦§©¤
WixFn 'd KM xg` xn` ok FnkE§¥¨©©©¨¦

`PYd ixaC xnFl oEMzp ok` ,xiWrnE©£¦¨¥¦§©¥©¦§¥©©¨
dfl ,xAcn `Ed gxw zcr lrW Fnvr©§¤©£©Ÿ©§©¥¨¤
mcw mzF` dlrd xaM WExR lrIe xn`̈©©¨©¥§¨¤¡¨¨Ÿ¤
awri zNtY dncw ixdW mcixFdW¤¦¨¤£¥¨§¨§¦©©£Ÿ
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gxwלד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k oey`x meil inei xeriy
ׁשּבמזּוזה  ׁשמֹוע" אם "והיה "ׁשמע" ּדפרׁשּיֹות ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָויראתֹו,
"ואהבּת", נאמר "ׁשמע" ּבפרׁשת ויראה, אהבה ְְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָָָָָענינם

יראה. ענינּה - ׁשמֹוע" אם "והיה ְְְִִִַַָָָָָָָָּופרׁשת
ויראה  ׁשאהבה ּבמזּוזה" "חּיב רּבנּו, מׁשה ענה זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹועל

מה  ּכל על ׁשֹומרת ׁשהמזּוזה ּדכמֹו הּתֹורה, ללּמּוד ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמכרחים
צרי ּבתֹורה הּמלא אדם ספרים" מלא "ּבית ּכן ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּׁשּבּבית,

ּוכמארז"ל ּתֹורתֹו, על ׁשּיׁשמרּו ויראה ט)לאהבה ג, (אבות ְְְְְְֲִִֶַַַָָָ
מתקּימת". חכמתֹו לחכמתֹו, קֹודמת ׁשּיראתֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ"ּכל

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay ,'ebe gxw gwie d"c xn`n)

עם  הּיׁש) (מציאּות 'ׁשם' ׁשל ּבחיּבּור רצּו לא ועדתֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹּקרח
ׁשּלכן  נפרד, ּדבר הּיׁש ׁשּיּׁשאר רצּו אּלא (אלקּות), ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ'ׁשמים'

"ׁשם" אין ז"ל רּבֹותינּו אמרּו זה ועל ׁשם". "אנׁשי ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָנקראּו
עבֹודה־זרה. ֲֶָָָָאּלא

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay ,'ebe gxw gwie d"c xn`n)

מים  ּבין הּמבּדיל רקיע על־ּדר הּוא "ואתּפלג", ּׁשּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמה
והיא  ּבּתֹורה, ׁשּמצינּו הראׁשֹונה הּמחלֹוקת ׁשּזֹוהי ְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָלמים,
אין  לּמה ּבּמדרׁש וכדאיתא מחלֹוקת, ׁשל ענין לכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשרׁש
ׁשּנאמר  מחלֹוקת, נבראת ׁשּבֹו כּו', טֹוב" "ּכי ּבּׁשני ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּכתיב

ּבין  ׁשההתחּלקּות ּבזה, והענין למים. מים ּבין מבּדיל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָויהי
ועד  הּפּלגה, ו)ּדֹור עץ־הּדעת ל(חטא הּׁשרׁש הּוא למים ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹמים

ועדתֹו. קרח ְֲֲֶַַַָֹלמחלֹוקת

(á)íéMîç ìàøNé-éðaî íéLðàå äLî éðôì eî÷iå©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«¦§¨¥−£¦¦´
:íL-éLðà ãòBî éàø÷ äãò éàéNð íéúàîe¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬¥−©§¥¥«

(â)íäìà eøîàiå ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ©«Ÿ§´£¥¤»
ýåýé íëBúáe íéLã÷ ílk äãòä-ìë ék íëì-áø©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æª¨´§¦½§−̈§Ÿ̈®

:ýåýé ìä÷-ìò eàOðúz òecîe©¬©¦§©§−©§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌÎÏŒ·¯∑ לקחּתם מּדאי יֹותר לעצמכם הרּבה «»∆ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַ

˜„ÌÈL.ּגדּלה  Ìlk∑(תנחומא)ׁשמעּו ּדברים ּכּלם ְָֻÀ»¿…ƒְְִָָָֻ
הּגבּורה  מּפי e‡O˙z.ּבסיני ÚecÓe∑לקחּת אם ְְִִִַַָ««ƒ¿«¿ְִַָָ

ּכהּנה  לאחי לברר ל היה לא מלכּות, לא אּתה , ְְְְְִִַַָָָָָֹֹֹֻ
ּבסיני  ׁשמעּתם לבּדכם ּכל אּתם ,"אלהי ה' "אנכי ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשמעּו .העדה ְֵָָָ
ã ycew zegiyn zecewp ã(1048 'nr ,c jxk zegiyÎihewil)

קרח ּבליעת היתה מרּגלים ּביאת רבא אחר עולם (סדר ְְְְִִִַַַַַַָָֹ
פ"ח)

ׁשּכל  מּׁשּום המרּגלים, ׁשל ׁשּובם לאחר ארעה קרח ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּפרׁשת
לסּפּור  ּבהמׁש ועלה התעֹורר קרח ׁשל הּמחלקת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹענין

ְְִַַהמרּגלים:
הּתֹורה  ללּמּוד ּולהתמּסר ּבּמדּבר להּׁשאר רצּו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָהמרּגלים
לעסק  רצּו ולא העֹולם, מּטרדֹות הרחק ּובׁשלוה, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹּבמנּוחה
ּבארץ־יׂשראל. הּמתחּיב ּכפי הּמעׂשּיֹות, הּמצֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּבקּיּום
לארץ  להּכנס זאת ּבכל וׁשּצריכים ׁשּטעּו, לּכל הּוכח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכאׁשר
הּוא  "הּמעׂשה ׁשּכן הּמעׂשּיֹות, הּמצֹות את ׁשם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּולקים

הרי  - ּתֹורה לּמּוד העּקר היה לּו וטען: קרח עמד ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָֹהעּקר",
א הּתֹורה; מקּבל רּבנּו, למׁשה להּדמֹות הּיכֹול אדם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשאין
ׁשוים  יׂשראל ּכל ׁשּבזה הּמצֹות, מעׂשה הּוא ׁשהעּקר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמאחר

ּתתנּׂשאּו"? "מּדּוע -ְְִַַַ
- "ּבקר" ּכלֹומר: ה'". וידע "ּבקר מׁשה לֹו ענה ּכ ְְֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹעל
ׁשל  ּפנימּיים וחּיּות ּבאֹור מּואר להיֹות צרי הּמצֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָמעׂשה
וגּלּוי  ידיעת לידי ׁשּיביאּו ּכ - ה'" "וידע ויראתֹו, ה' ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹאהבת
ׁשל  זֹו ּבין ּגדֹול הבּדל יׁש הרי הּמצֹות ּובכּונת ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָאלֹוקּות.

יׂשראל. ׁשאר ּכל ׁשל לזֹו ְְְִֵֶֶָָָֹמׁשה

ã ycew zegiyn zecewp ã(329 'nr a jxk zegiyÎihewil)

ג) (טז, ה' קהל על ּתתנּׂשאּו ְְְִַַַַַּומּדּוע
ׁשל  ּבמנהיגּותֹו צר יׁש רגילים, ּבדֹורֹות מילא קרח: טען ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכ
הּמדּבר, ּבדֹור א ּדאצילּות. נׁשמה ׁשהיה רּבנּו, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמׁשה

ּדֹור  ּדאצילּות, נׁשמֹות היּו ּולכּלם ּדעה' 'ּדֹור היה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻׁשּכּידּוע
ּתתנּׂשאּו"! "מּדּוע - אם־ּכן רּבנּו; למׁשה זקּוק אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכזה
רּבנּו. מׁשה לנׁשמת זקּוקים הּכל ׁשּכן טעּותֹו, היתה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּובכ

Ï‡¯NÈב  ÈaÓ ‡i¯·‚Â ‰LÓ Èt‡Ï eÓ˜Â¿»¿«≈…∆¿À¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔÓÊ ÈÚ¯ÚÓ ‡zLÎ È·¯·¯ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿«

:‡ÓLc ÔÈL‡¡»ƒƒ¿»

ÔB‰Ïג  e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eLk˙‡Â¿ƒ¿¿»«…∆¿««¬…«¬»¿
ÔÈLÈc˜ ÔB‰lk ‡zLk ÏÎ È¯‡ ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¬≈»¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
Ôez‡ ÔÈ„ ‡Óe ÈÈ„ ‡zÎL ‡È¯L ÔB‰ÈÈ·e≈≈«¿»¿ƒ¿»«¿»»≈«

:ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ÏÚ ÔÈ·¯·¯˙Óƒ¿«¿¿ƒ«¿»»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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לה gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k oey`x meil inei xeriy

(ã):åéðt-ìò ìtiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«
i"yx£ÂÈtŒÏÚ ÏtiÂ∑(מ"ר הּמחלקת (תנחומא. ,מּפני «ƒ…«»»ְֲִֵֶַַֹ

רביעי  סרחֹון ּבידם זה ּבעגלׁשּכבר חטאּו לב): :(שמות ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
ּבּמתאֹוננים מׁשה", יא)"ויחל מׁשה",(במדבר "וּיתּפּלל : ְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹֹ

יד)ּבמרּגלים מצרים",(שם וׁשמעּו אלֿה' מׁשה "וּיאמר : ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹ

לבןֿמל מׁשל ידיו. נתרּׁשלּו קרח ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּבמחלקּתֹו
וׁשלׁש, ּוׁשּתים ּפעם אֹוהבֹו עליו ּופּיס אביו על ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּסרח

רב  אמר:ּכׁשּסרח ההּוא, האֹוהב ידי נתרּׁשלּו יעית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
מּמּני  עֹוד יקּבל לא ׁשּמא ,הּמל על אטריח מתי .עד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

(ä)òãéå ø÷a øîàì Búãò-ìk-ìàå çø÷-ìà øaãéå©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©̧
úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà ýåýé§Ÿ̈¯¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥¨®§¥²

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLà£¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«
i"yx£'B‚Â Ú„ÈÂ ¯˜a∑ רבה עּתה היא )(במדבר ׁשכרּות עת …∆¿…«¿ְִִֵַָ

מתּכּון  היה והּוא לפניו, להראֹות נכֹון ולא ְְְְְִֵֵַָָָָָָָֹלנּו
ּבהם  יחזרּו ׁשּמא ‡˙Œ.לדחֹותם '‰ Ú„ÈÂ ¯˜a ְְְִֶֶַָָָ…∆¿…«∆

BÏŒ¯L‡∑ לוּיה לעבֹודת.LB„w‰Œ˙‡Â∑ לכהּנה. ¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִָֻ
·È¯˜‰Â∑אליו ּכן:(תנחומא)אֹותם מֹוכיח והּתרּגּום . ¿ƒ¿ƒְְִֵֵַַַָָ

לקדמֹוהי  –ויקרב ּבקר ּומדרׁשֹו: לׁשמּוׁשיּה. יקרב , ְְְֳִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
הקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  חּלק ּגבּולֹות מׁשה: להם ְֶֶַַַָָָָָֹאמר
ּתּוכלּו ּכן לערב? ּבקר להפ אּתם יכֹולים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹֹּבעֹולמֹו,

ׁשּנאמר זֹו, את א)לבּטל ויהיֿבקר...(בראשית "ויהיֿערב : ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ
ּכ כג)וּיבּדל". וגֹו'"(דה"א להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל :. ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹ

(å):Búãò-ìëå çø÷ úBzçî íëì-eç÷ eNò úàæ−Ÿ£®§«¨¤´©§½−Ÿ©§¨£¨«

i"yx£˙BzÁÓ ÌÎÏŒeÁ˜ eNÚ ˙‡Ê∑ לֹומר ראה מה …¬¿»∆«¿ַָָָ
נימּוסים  יׁש העּכּו"ם ּבדרכי להם: אמר ?ּכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהם

ּכּלם) ואין (ס"א: וכּלם הרּבה, ּוכמרים ְְְְְִֵֵֵַַָָָֻֻהרּבה
ארֹון  אחד, ה' אּלא לנּו אין אנּו אחד; ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמתקּבצים
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iptl degYWOd carM ux`d xtrM©£©¨¨¤§¤¤©¦§©£¤¦§¥

xn` oxd` zNcB cbpkE ,dxxVdxAcie ©§¨¨§¤¤§ª©©£Ÿ¨©©§©¥
gxw l`'FbexwAEwiCvY `l WExR 'Fbe ¤Ÿ©§Ÿ¤§¥Ÿ©§¦

E`vi iPOn m` EpigaYW cr dfA ixaC§¨©¨¤©¤©§¦¦¦¤¦¨§
xaCd `vi 'dn m` mixaCd©§¨¦¦¥¨¨©¨¨

:k"rd dxez

(äø÷aFxnF` mrh .'Fbe rciexwA Ÿ¤§Ÿ©§©©§Ÿ¤
onf FzF`A ogaOd dUr `le 'Fbe§§Ÿ¨¨©¦§¨§§¨
lW zxhw dUrp xaMW ilE` ,Fnvr©§©¤§¨©£¨§Ÿ¤¤
`NW cFr ,ogaOd FAW miAxrd oiA¥¨©§©¦¤©¦§¨¤Ÿ
iYlA onfA ogaOd dUrW EdEcWgi©§§¤¨¨©¦§¨¦§¨¦§¦
onf Fpi`W miAxrd oiA `EdW oEbd̈¤¥¨©§©¦¤¥§©
WFcTd xdGA l"f mxn`nkE ,oFvxd̈¨§©£¨¨©Ÿ©©¨

(:h"l a"g)cFr .mipiCd zxAbY onf `EdW¤§©¦§Ÿ¤©¦¦
mdl zzl midl`d Wi` dfA oEMzp¦§©¥¨¤¦¨¡Ÿ¦¨¥¨¤
ilE` mdiUrnA opFAzdl dliNd onf§©©©§¨§¦§¥§©£¥¤©

e miUFr aFh `l iM ExiMiExfgi ©¦¦Ÿ¦§©§§
Exn` l"fxe daEWzA(g"it x"cna)minrh ¦§¨§©©¨§§¨¦

EN`e EN` ,xwA cr aMr dOl mixg £̀¥¦¨¨¦¥©Ÿ¤¥§¥
:k"r miIg midl` ixaC¦§¥¡Ÿ¦©¦

úàKixv .'Fbe WFcTd z`e Fl xW` ¤£¤§¤©¨§¨¦
xnFl ltM dOl zrclxW` z` ¨©©¨¨¨©©¤£¤

,WFcTd z`e FlExn` l"fxe(o`M xdf) §¤©¨§©©¨§Ÿ©¨

Kixve ,dPdM Ff WFcTd dIel Ff Fl xW £̀¤§¦¨©¨§ª¨§¨¦
dIeNd oipr xiMfdl Kxvd dOl zrcl̈©©¨¨ª§©§©§¦¦§©©§¦¨
,dPdMd lr `N` Exrxr `NW oeiM¥¨¤Ÿ¦§£¤¨©©§ª¨
ilFcB gwl gxw iM iYWxRX dn itlE§¦©¤¥©§¦¦Ÿ©¨©§¥

xifgYW FzprhA FOr oaE`x haW¥¤§¥¦§©£¨¤©£¦
gxkd dfl mig`AW xFkAl dNcBd©§ª¨©§¤¨©¦¨¤ª§©

:FGd dTlgd lr mB aiWdl§¨¦©©©£ª¨©
ãBòxnFl ltM dOl cFr xirdA x`Azi¦§¨¥§¨¦¨¨¨©©

,eil` aixwi FA xgai xW` z`e§¥£¤¦§©©§¦¥¨
cvl KxCd df lr dvxi ok`̈¥¦§¤©¤©¤¤§©
oxd` iM cg`d ,mipR 'a Wi mxErxrAW¤§¦§¨¥¨¦¨¤¨¦©£Ÿ
milFcB mdA Wi iM KM lM iE`x Fpi ¥̀¨¨¨¦¥¨¤§¦
FA `vFIkl FpWIW 'Ade ,EPOn miaFhe§¦¦¤§©¤¤§§©¥
dfl ,FOr zxWl cnrl miiE`xd mrÄ¨¨§¦©£Ÿ§¨¥¦¨¤
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gxwלו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k oey`x meil inei xeriy
ואּתם  – אחד ּגדֹול וכהן אחד ּומזּבח אחת ותֹורה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד

וחמׁשים  אני מאתים אף ּגדֹולה? ּכהּנה מבּקׁשים איׁש ְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָֻ
ּב הּקטרת רֹוצה היא מּכל, חביב ּתׁשמיׁש לכם הא ,כ ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשּבֹו ּבתֹוכֹו, נתּון הּמות וסם הּקרּבנֹות, מּכל ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָהחביבה
האיׁש "והיה ּבהם: התרה לפיכ ואביהּוא, נדב ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָָנׂשרפּו

וכי  ּבקדּׁשתֹו. הּוא ּכבר הּקדֹוׁש", הּוא ה' ְְְְֲִִִֶַַָָָֻאׁשרֿיבחר
אמר  אּלא הּקדֹוׁש? הּוא ׁשּיּבחר ׁשּמי יֹודעים, אנּו ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
ׁשּיבחר  מי ּתתחּיבּו: ׁשּלא לכם אֹומר הריני מׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלהם

אֹובדים וכּלכם חי, יצא רבה)ּבֹו ּכלים ∑BzÁÓ˙.(במדבר ְְְִֵֵֶַֻ«¿ִֵ
יד  ּבית להם ויׁש ּגחלים ּבהם .ׁשחֹותין ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 187 'nr g"ig y"ewl t"r)

dlFcB dpEdkA WOWl Fzcre gxw oFvx§Ÿ©©£¨§©¥¦§¨§¨

מחּתֹות  קחּו־לכם עׂשּו ְְֲֶַָֹזאת
ואּתם  אחד, ּגדֹול וכהן כּו' אחד ה' אּלא לנּו אין ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאנּו

וחמׁשים  אני מאתים אף ּגדֹולה, ּכהּונה מבּקׁשים איׁש ְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָ
ּבכ ובפרש"י)רֹוצה ו. (טז, ְֶָ

אהרן, ׁשל ּכהּנתֹו על נחלקּו ועדתֹו קרח הרי ּתמּוּה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻלכאֹורה
ּבדּבּור, אפי' עּמהם עצמֹו את מׁשה ׁשּכלל מתאים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹואי

?"ּבכ רֹוצה אני "אף ְְְֲִֶַָָּבאמרֹו
קרח, ׁשל מחלקּתֹו ּבעּקר ּתמיהה ּבהקּדים זה לבאר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻויׁש

לעֹולם" יאמינּו ּב ׁש"ּגם למׁשה הבטיח הּקּב"ה (יתרו הרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ט) "יט, עליו חלקּו ואי וחמׁשים , סנהדראֹות"מאתים ראׁשי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ודתן) ד"ה א טז, ?(רש"י
ּבמׁשה, האמינּו ועדתֹו קרח ׁשּגם לֹומר צרי ּכן ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹועל

מבּקׁשים  איׁש ר"ן "אּתם – ּכהּונה" ּגם "ּובּקׁשּתם ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָוטעּותם
הּכהּונה. למעלת להּגיע מרצֹונם נבעה ּגדֹולה" ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָּכהּונה

ּגדֹולה, ּבכהּונה הּמעלה ּגדל את הבינּו ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהינּו,
קדׁש להקּדיׁשֹו גֹו' "וּיּבּדל לׁשרתֹו", ה' לפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁש"עֹומד

יג)קדׁשים" כג, א וחׁשבּו(דה"י לזה. נׁשּתֹוקקּו הם ּגם הּנה ְְְְְֳִִִֵֵֶַָָ
ּדין  ּגזר לבּטל הּקּב"ה אצל לפעל יכֹולה ׁשּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּדכמֹו

ּגדֹולה. לכהּונה ׁשּיזּכּו לפעל הם יכֹולים ּכמֹו"כ ְְְְְְְִִִִֵֶַָָֹוכיֹו"ב,
להם  ׁשאמר ּדתׁשּוקתם וזהּו ."ּבכ רֹוצה אני "אף מׁשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּבפעל  ורק הּוא. טֹוב רצֹון ּגדֹולה, ּבכהּונה לׁשּמׁש ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹּורצֹונם
אּלא  לנּו ׁש"אין ּדכמֹו ּגדֹולים, ּכהנים להיֹות להם אפׁשר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹאי
להיֹות  אפׁשר אי כן ּכמֹו אחת" ותֹורה אחד, ארֹון אחד, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָה'

אחד". ּגדֹול מ"ּכהן ִֵֵֶָָֹיֹותר

(æ)ïäá-eðúe|ïäéìò eîéNå Là|ýåýé éðôì úøè÷ §´¨¥´¥¿§¦ÁÁ£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ
LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà Léàä äéäå øçî̈½̈§¨À̈¨¦²£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®

:éåì éða íëì-áø©¨¤−§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ Èa ÌÎÏŒ·¯∑.לכם אמרּתי ּגדֹול ּדבר «»∆¿≈≈ƒְִֶַָָָָָ

עליהם  וקּבלּו ּבהם התרה ׁשּכ היּו, טּפׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹולא
"את  ׁשּנאמר: נפׁשֹותם, על חטאּו הם אּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָלקרב,
ׁשּפּקח  וקרח ּבנפׁשתם". האּלה החּטאים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמחּתֹות

זה  לׁשטּות ראה מה ׁשלשלת היה, ראה הטעּתֹו, עינֹו ? ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
מׁשה  ּכנגד ׁשּׁשקּול ׁשמּואל מּמּנּו: יֹוצאה ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָֹּגדֹולה
וארּבעה  ועׂשרים נמלט! אני ּבׁשבילֹו אמר: ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹואהרן.
ּברּוח  מתנּבאים ּכּלם ּבניו, לבני עֹומדֹות ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻמׁשמרֹות

ׁשּנאמר כה)הּקדׁש, א להימן".(ד"ה בנים "ּכלֿאּלה : ְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מּמּני, לעמד עתידה הּזאת הּגדּלה ּכל אפׁשר ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻאמר:
ׁשּׁשמע  חזקה לאֹותּה לבא נׁשּתּתף לכ אּדם? ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹואני
"אׁשרֿיבחר  נמלט: ואחד אֹובדים ׁשּכּלם מׁשה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֻמּפי
ראה  ולא ּבעצמֹו. ותלה טעה – הּקדֹוׁש" הּוא ְְְְַַָָָָָָָֹה'
רֹואה  היה ּומׁשה ּתׁשּובה, עׂשּו ׁשּבניו לפי ְְִֶֶֶֶָָָָָָָֹיפה,

ּבעצמכם ∑¯·ÌÎÏŒ.(תנחומא)יפה . נטלּתם ּגדֹול ּדבר ֶָ«»∆ְְְְְֶֶַַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  על .לחלק ֲַַַָָֹ

(ç):éåì éða àð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ Èa ‡ŒeÚÓL Á¯˜ŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ «…∆…∆∆…«ƒ¿»¿≈≈ƒ

קׁשה  ׁשראהּו ּכיון רּכים. ּדברים עּמֹו לדּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהתחיל
ויאבדּו הּׁשבטים ׁשאר יׁשּתּתפּו ׁשּלא עד אמר: ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹֹערף,

ּבהם: לזרז התחיל ּכּלם. אל ּגם אדּבר ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻעּמֹו,
לוי" ּבני ."ׁשמעּוֿנא ְְִִֵֵָ

(è)íëúà ìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èòîä©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³¤§¤Æ
-úà ãáòì åéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé úãòî¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥¨®©«£ÀŸ¤

ì äãòä éðôì ãîòìå ýåýé ïkLî úãáò:íúøL £Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«
i"yx£‰„Ú‰ ÈÙÏ „ÓÚÏÂ∑ הּדּוכן על .לׁשיר ¿«¬…ƒ¿≈»≈»ִַַָָ

˜BË¯˙ז  ÔB‰ÈÏÚ eÈeLÂ ‡˙M‡ ÔB‰· e·‰Â¿»¿∆»»¿«ƒ¬≈¿∆
ÈÈ ÈÚ¯˙Èc ‡¯·b È‰ÈÂ ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea¿ƒ√»¿»¿«ƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈¿»

:ÈÂÏ Èa ÔBÎÏ ÈbÒ LÈc˜ ‡e‰«ƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ

ÈÂÏ:ח  Èa ÔÚÎ eÚÓL Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…«¿»¿«¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈט  ‡‰Ï‡ L¯Ù‡ È¯‡ ÔBÎÏ ¯Úf‰«¿≈¿¬≈«¿≈¡»»¿ƒ¿»≈
ÔBÎ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿»»»»¿
ÈÈ„ ‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿¿»«¿»

:ÔB‰˙eLnLÏ ‡zLk Ì„˜ Ì˜ÓÏe¿≈«√»¿ƒ¿»¿«»¿



לז gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k oey`x meil inei xeriy

(é)éçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåCzà éåì-éðá E ©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®
:äpäk-íb ízLwáe¦©§¤−©§ª¨«

i"yx£E˙‡ ·¯˜iÂ∑ ׁשאר מּמּנּו ׁשהרחיק ׁשרּות יׂשראל לאֹותֹו .עדת ««¿≈…¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

(àé)ïøäàå ýåýé-ìò íéãòpä Eúãò-ìëå äzà ïëì̈¥À©¨Æ§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ
:åéìò eðélú ék àeä-äî©½¦¬©¦−¨¨«

i"yx£ÔÎÏ∑,לאהרן ּכהּנה לתת עׂשיתי ּבׁשליחּותֹו ּכי עלֿה', ,אּת הּנעדים" וכלֿעדת "אּתה ,ּכ ּבׁשביל »≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
הּזה  הּמחלקת הּוא לנּו .ולא ְֲֶֶַַַָֹֹ

(áé)áàéìà éða íøéáàìå ïúãì àø÷ì äLî çìLiå©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬§©«£¦−̈§¥´¡¦¨®
:äìòð àì eøîàiå©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ÁÏLiÂ∑(קי ׁשאין (סנהדרין מּכאן, «ƒ¿«…∆¿ִֵֶָ
אחריהם  מחּזר מׁשה ׁשהיה ּבמחלקת, ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמחזיקין

ׁשלֹום  ּבדברי ÏÚ‰.להׁשלימם ‡Ï∑,הכׁשילם ּפיהם ְְְְִִֵַָָ…«¬∆ְִִִֶָ
ירידה  אּלא להם .ׁשאין ְִֵֶֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gxw zyxt bi jxk zegiy ihewl)

ואחד  אחד (ׁשּבכל ואחד אחד ּכל צרי ּכמה עד ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָההֹוראה
ּולהׁשריׁש לפעֹול עליו־הׁשלֹום) רּבינֹו מׁשה מּבחינת ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹיׁש
ׁשאפילּו ועד זכּות, לכף חבירֹו את לדּון – זּו מדה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָּבנפׁשֹו

לימּוד  ּכל לכאֹורה הׁשֹולל ּבאֹופן היא חבירֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכׁשהנהגת
הרי  – מזה ּוכּתֹוצאה ּבזכּותֹו, להּפך עליו זאת ּבכל ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹזכּות,
היׁשרה. ּבדר ּולהעמידֹו להחזירֹו ּבֹו הּתלּוי ּכל יעׂשה ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָגם

ÔÚÎeי  CnÚ ÈÂÏ Èa CÈÁ‡ Ïk ˙ÈÂ C˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿»»«»¿≈≈ƒƒ»¿«
:‡˙a¯ ‡˙p‰k Û‡ ÔÚa Ôez‡«»»«¿À¿»«¿»

ÈÈיא  ÏÚ ÔezncÊ‡c CzLk ÏÎÂ z‡ ÔÎa¿≈«¿¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:È‰BÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡e‰ ‰Ó Ô¯‰‡Â¿«¬…»¬≈ƒ¿««¿¬ƒ

Èaיב  Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï È¯˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿ƒ¿≈¿»»¿«¬ƒ»¿≈
:˜q ‡Ï e¯Ó‡Â ·‡ÈÏ‡¡ƒ»«¬»»ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

é(áø÷iå`id dn zrcl Kixv .'Fbe ©©§¥§¨¦¨©©©¦
df iptNW wEqRA xn`W dlCadd©©§¨¨¤¨©©¨¤¦§¥¤
ilE`e ,o`M xn`W daixTd `id dnE©¦©§¦¨¤¨©¨§©
zlCad `Ed '`d zFbxCd 'al oEMzPW¤¦§©¥§©§¨¨©§¨©
llM KxcA l`xUi zcrn iel haW¥¤¥¦¥©©¦§¨¥§¤¤§¨

xn` df cbpkEliCad iM'Fbezcrn §¤¤¤¨©¦¦§¦§¥£©
l`xUizdw ipA zaxwd 'Ade ¦§¨¥§©©§¨©§¥§¨

z`Ul miIeNd x`Xn xzFi maixwdW¤¦§¦¨¥¦§¨©§¦¦¨¥
wEqRA iYWxRX dn oIre ,miWcw WcwŸ¤¢¨¦§©¥©¤¥©§¦©¨

('a 'c)cbpkE ,zdw ipA W`x z` `Up̈Ÿ¤Ÿ§¥§¨§¤¤
xn` dfLig` lM z`e Lz` axwIe ¤¨©©©§¥Ÿ§§¤¨©¤

wCwce ,iel ipA mizdTd spr WExR¥£©©§¨¦§¥¥¦§¦§¥
xnFlLz`eilr oiknqp oNMW Fl fnx ©Ÿ§¨©¤ª¨¦§¨¦¨¨

:oNkAW lFcB `Ede`i dxez §¨¤§ª¨
(àéïëìFxnF` .'Fbe lke dY`okl ¨¥©¨§¨§§¨¥

`id drEaXde ,drEaW `Ed§¨§©§¨¦
xaCd xErW `Ed dfe 'd lr micrFPW¤£¦©§¤¦©¨¨
drEaWA ,micrFPd Lzcr lke dY ©̀¨§¨£¨§©¨¦¦§¨
,eixaC xYql micrFp mY` 'd lrW¤©©¤¨¦¦§Ÿ§¨¨
wifgdNn Ecrxie Erzxi ilE` oM xn`e§¨©¥©¦§§§¦§£¦§©£¦

:zwlgOAai dxez ©©£Ÿ¤
çìLiå (áémMgzp .'Fbe `xwl dWn ©¦§©¤¦§Ÿ§¦§©¥

zrWA `NW cEgiA mOr xAcl dfÄ¤§©¥¦¨§¦¤Ÿ¦§©
,cg`l cg` mYrC giexi ilE` crEd©©©©©§¦©©§¨¤¨§¤¨
`Ed xW` zEaiWgd zErvn`A mB©§¤§¨©£¦£¤
zEllMn mdil` xAcl maiWgn©£¦¨§©¥£¥¤¦§¨
,of` zFHdl mAl KMxzi micrFPd©¨¦¦§©¥¦¨§©Ÿ¤

xnFl aEzMd wCwce`xwl dWn glWIe §¦§¥©¨©©¦§©¤¦§Ÿ
Knqie dWn oFxkfl Kixv did `NW 'Fbe§¤Ÿ¨¨¨¦§¦§¤§¦§Ÿ
`Ed in xirdl `N` ,KEnqA FpFxkf lr©¦§§¨¤¨§¨¦¦
'd `iapE l`xUi Kln dWn glFXd©¥©¤¤¤¦§¨¥§¦
EzXrzi dfA ilE` zFhFicd 'al `xwl¦§Ÿ§¤§©¨¤¦§©§

:eil` mpf` zFHdl§©¨§¨¥¨
àìFxnF` .'Fbe hrnd 'Fbe dlrp`l Ÿ©£¤§©§©§§Ÿ

,dlrpmMgzPW iYWxRX dn itl ©£¤§¦©¤¥©§¦¤¦§©¥
dWnmdOr xAcl dlrn mdl zFUrl ¤©£¨¤©£¨§©¥¦¨¤

Ff dlrnA mivtg Ep` oi` Exn` cEgiA§¦¨§¥¨£¥¦§©£¨
mB ,Epixg` glWl EpzF` aiWgn dY`W¤©¨©£¦¨¦§Ÿ©©£¥©
mbdW xnFl df xn`nA EpEMzp¦§©§§©£¨¤©¤£©
zFUrl mz`pdl didi df zEgilXW¤§¦¤¦§¤©£¨¨¨©£

ok iR lr s` dlrnE cFaM dfi` mdl`l ¨¤¥¤¨©£¨©©¦¥Ÿ
,dlrpxW` dlrOd DzF` md miq`Fn ©£¤£¦¥¨©©£¨£¤

mdixacl mrh Epzpe ,dWOn mdl `FaŸ¨¤¦¤§¨§©©§¦§¥¤
Exn`eEpzilrd iM hrndWExR 'Fbe §¨§©§©¦¤¡¦¨§¥

EpzilrdW Epl ziUrW df xaC ohwd£¨¨¨¨¤¤¨¦¨¨¤¤¡¦¨
d`lrd xcbA xaCd Epl ziUr WExR¥¨¦¨¨©¨¨§¤¤©£¨¨
zilkY dide mixvn z`iviA cFake§¨¦¦©¦§©¦§¨¨©§¦
WacE alg zaf ux`n dcixi dIlrd̈£¦¨§¦¨¥¤¤¨©¨¨§¨
oM m` xAcOA Epzindl mW EpiidW¤¨¦¨©£¦¥©¦§¨¦¥
,zFcixie zFlRWd `N` mpi` LizFlrn©£¤¥¨¤¨©§¨¦¦

Exn`exxYUz iMLnrh oi` WExR 'Fbe §¨§¦¦§¨¥§¥¥©©§
aihdl `l xxYUdl `N` mipiprd lkA§¨¨¦§¨¦¤¨§¦§¨¥Ÿ§¥¦
glFW dY`W df zEgilWA mB ,Epl̈©¦§¦¤¤©¨¥©
`N` oEMYn dY` EpzaFhl `l Epixg ©̀£¥Ÿ§¨¥©¨¦§©¥¤¨

FxnF` `Ede ,xxYUdl,xxYUd mBmB §¦§¨¥§§©¦§¨¥©
ltkA EpEMzpxxYUd mB xxYUzxnFl ¦§©§§¤¤¦§¨¥©¦§¨¥©

dlEtM `id dWn lW FzExxU iM¦§¨¤¤¦§¨
mcw mdilr dzidW dxxVdn zlRknE§ª¤¤¥©§¨¨¤¨§¨£¥¤Ÿ¤
iM mixaCd xErW dfe ,mixvOn mz`v¥¨¦¦§©¦§¤¦©§¨¦¦
`Ede ,zFxxVd iEAxA Epilr xxYUz¦§¨¥¨¥§¦©§¨§

FxnF`,xxYUd mBmB Fl EfnxW ilE`e §©¦§¨¥§©¤¨§©
xAcOA aMrzdl utg `EdW oM¥¤¨¥§¦§©¥©¦§¨
dn itl Fnvr lW dxxVd KiWndl§©§¦©§¨¨¤©§§¦©

l"f Exn`X(d"t x"eny)lW FzEkln iM ¤¨§¦©§¤
,xAcOA `N` zcnFr dzid `l dWn¤Ÿ¨§¨¤¤¤¨©¦§¨

:xxYUd mB Exn` dflebi dxez §¨¤¨§©¦§¨¥



gxwלח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k ipy meil inei xeriy

(âé)Láãe áìç úáæ õøàî eðúéìòä ék èòîä©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½
:øøzNä-íb eðéìò øøzNú-ék øaãna eðúéîäì©«£¦¥−©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−©¦§¨¥«

ß oeiq f"k ipy mei ß

(ãé)eðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈
íää íéLðàä éðéòä íøëå äãN úìçð eðì-ïzzå©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´¨¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²

:äìòð àì øwðz§©¥−¬Ÿ©«£¤«
i"yx£eÏŒÔzzÂ∑ האמּור "לא" על מּוסב הּדבר «ƒ∆»ַַָָָָָֹ

נחלת  לנּו נתּת ולא הביאֹותנּו לא ּכלֹומר ְְְְֲֲִַַַַַָָָָָֹֹלמעלה,
לנּו אמרּת וכרם, ג)ׂשדה מעני (שמות אתכם "אעלה : ְְֲֳִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ולא מצרים  הֹוצאתנּו מּׁשם – וגֹו'" טֹובה אלֿארץ ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
עלינּו ּגזרּת אּלא הביאֹותנּו, ּודבׁש חלב זבת ארץ ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאל

לנּו ׁשאמרּת ּבּמדּבר, יד)להמיתנּו הּזה (במדבר "ּבּמדּבר : ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
פגריכם" B‚Â'.יּפלּו ¯wz Ì‰‰ ÌÈL‡‰ ÈÈÚ‰∑ ְְִִֵֶ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿

נעלה  לא אם עינינּו את לנּקר ׁשֹולח אּתה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאפּלּו
נעלה  לא ,אלי.Ì‰‰ ÌÈL‡‰∑ הּתֹולה ּכאדם ֲֵֶֶַֹ»¬»ƒ»≈ְֶַָָ

ּבחברֹו .קללתֹו ְֲִֵַָ

(åè)ïôz-ìà ýåýé-ìà øîàiå ãàî äLîì øçiå©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤
àìå éúàNð íäî ãçà øBîç àì íúçðî-ìà¤¦§¨¨®ÂŸ£¸¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ

:íäî ãçà-úà éúòøä£¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«
i"yx£„‡Ó ‰LÓÏ ¯ÁiÂ∑ למאד עד ‡ÔÙzŒÏ.נצטער «ƒ«¿…∆¿…ְְִִֵַַֹ«≈∆

Ì˙ÁÓŒÏ‡∑ הּקטרת ּפׁשּוטֹו: מקריבים לפי ׁשהם ∆ƒ¿»»ְְְְִִִֵֶֶַַֹ
יֹודע  אמר: ּומדרׁשֹו: אליהם. ּתפן אל מחר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפני

ּבתמידי  חלק להם ׁשּיׁש לא אני חלקם אף צּבּור, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ּתאכלּנּו ולא האׁש ּתּניחּנּו לרצֹון, לפני Ï‡.יקּבל ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ…

È˙‡N Ì‰Ó „Á‡ ¯BÓÁ∑ מהם אחד ׁשל חמֹורֹו לא ¬∆»≈∆»»ƒֲֵֶֶֶָֹ

מּמד (תנחומא),נטלּתי  ּכׁשהלכּתי למצרים אפּלּו ין ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ
לי  והיה החמֹור על ּבני ואת אׁשּתי את ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָוהרּכבּתי

החמֹור  אֹותֹו מּׁשּלי.לּטל אּלא נטלּתי לא מּׁשּלהם, ְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
נקראת  ּכ ארמי לׁשֹון "ׁשחרית", אֹונקלּוס: ְְְְְְְֲִִִֵַָָָותרּגּום

ׁשחור  מל ׁשל מ"ז)אנּגריא .(ב"ב ְְֲֶֶֶַַַָָ

ÏÁ·יג  ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ È¯‡ ¯Úf‰«¿≈¬≈«∆¿»»≈«¿»»¿»¬«
z·¯·¯˙‡ È¯‡ ‡¯a„Óa ‡˙eÏh˜Ï L·„e¿»¿«»»»¿«¿¿»¬≈ƒ¿«¿«¿¿

:‡·¯·¯˙‡ Û‡ ‡ÏÚ¬»»«ƒ¿«¿»»

L·„eיד  ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡Ï Ì¯a¿«»¿«¿»»¿»¬«¿»
ÔÈÏ˜Á ˙ÒÁ‡ ‡Ï ‡z·‰ÈÂ ‡zÏÚ‡««¿»»ƒ«¿»»»«¬»««¿ƒ
‡¯eÚÏ ÁlLz Ôep‡‰ ‡i¯·b ÈÈÚ‰ ÔÈÓ¯ÎÂ¿«¿ƒ«≈≈À¿«»»ƒ¿««¿«»»

:˜q ‡Ï»ƒ»

Ï‡טו  ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â ‡„ÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e¿≈¿…∆«¬»«¬«√»¿»»
„Á„ ‡¯ÓÁ ‡Ï ÔB‰a¯˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜¿̇«≈¿«¬»À¿«¿»«»»¿«
:ÔB‰pÓ „Á ˙È ˙ÈL‡·‡ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ¿»«¿≈ƒ»«ƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãéóàxg` dWw .'Fbe ux` l` `l ©Ÿ¤¤¤§¨¤©©
dn xAcOA Epzindl Exn`W¤¨§©£¦¥©¦§¨©
dPhw dbxcn lr mrxzdl mFwÖ§¦§©¥©©§¥¨§©¨

POnilE`e ,wgcA aXi l"f i"Wxe ,d ¦¤¨§©¦¦¥§Ÿ©§©
mzkild zlilXW xnFl EpEMzPW¤¦§©§©¤§¦©£¦¨¨
EPOn ElATW drxd xcB cvl `l Flv ¤̀§Ÿ§©¤¤¨¨¨¤¦§¦¤
ENt` `N` xAcOA mzindl m`ivFdW¤¦¨©£¦¨©¦§¨¤¨£¦
,cal EPOn mighaOd aFHd xCrd cvl§©¤§¥©©ª§¨¦¦¤§©

FxnF` `Edel` `l s`s` WExR 'Fbe §§©Ÿ¤§¥©
cal df mrhl 'Fbe ux` l` `l cvl§©Ÿ¤¤¤§§©©¤§©
maAQW oMW lMnE 'Fbe miWp`d ipird©¥¥¨£¨¦§¦¨¤¥¤¦§¨

:wfPd zaxwd©§¨©©¥¤
(ãééðéòämixgFA WExR .dlrp `l 'Fbe ©¥¥§Ÿ©£¤¥£¦

Eghai xW` dlrOn mdipir xETp¦¥¥¤¦©£¨£¤ª§§
d`pVd zbltd mvr ENB dfA ,EPOn DÄ¦¤¨¤¦Ÿ¤©§¨©©¦§¨
xzFi mlv` wiCSd zaFh d`EpU xW £̀¤§¨©©©¦¤§¨¥
dWn lW FR` dxg dfl ,mdipir xETPn¦¦¥¥¤¨¤¨¨©¤¤

:k"r c`neh dxez §Ÿ

(åèøîàiådpEMd .'Fbe otY l` 'd l` ©Ÿ¤¤©¥¤§©©¨¨
z`pU zbltd d`xW cvl§©¤¨¨©§¨©¦§©
zpigA mzFid xiMd dGn FOr mirWxd̈§¨¦¦¦¤¦¦¡¨§¦©
zpigA `pUl Frah xW` xEnB rxd̈©¨£¤¦§¦§Ÿ§¦©
xn` dfle ,dAq `lA zen z`pU aFHd©¦§©¨¤§Ÿ¦¨§¨¤¨©

'd l`,mzgpn l` otY l`dpEMde ¤©¥¤¤¦§¨¨§©©¨¨
FciA oi`W mc` Ll oi`W cvl dfÄ¤§©¤¥§¨¨¤¥§¨
Epl mcw xakE ,miaFh miUrnE zFevn¦§©£¦¦§¨¨©¨
xkU gRwn `Ed KExA WFcTd oi`W¤¥©¨¨§©¥©§©
mirWx lW ENt`e dIxaE dIxA lM̈§¦¨§¦¨©£¦¤§¨¦

aizkC(a"l mixaC),ler oi`e dpEn` l` ¦§¦§¨¦¥¡¨§¥¨¤
FzF` lW eizFriqR xkVn cnlE `ve§¥§©¦§©§¦¨¤

rWx(.e"v oixcdpq)dWn Wg oM lr xW` ¨¨©§¤§¦£¤©¥¨¤
mciAW devn dfi` mdl cnrYW¤©£Ÿ¨¤¥¤¦§¨¤§¨¨
xn`e 'dn WTA dfl ,dlFY zEkGdW¤©§¨¨¤¦¥¥§¨©

otY l`mzgpn l`zEkf ENt` WExR ©¥¤¤¦§¨¨¥£¦§
Dl oti `l 'dl dgpn driBd xaMW¤§¨¦¦¨¦§¨©Ÿ¥¤¨

:dil` hiAi `le§Ÿ©¦¥¤¨

íàå'zi FzCn lHai Ki` xn`Y §¦Ÿ©¥§©¥¦¨¦
:mhRWn zErl mdd miWp`l̈£¨¦©¥§©¥¦§¨¨

òcriwtdl mdA gM Wi miwiCSd iM ©¦©©¦¦¥Ÿ©¨¤§©§¦©
E`xIWM mirWxl z`vnPd zEkf§©¦§¥¨§¨¦§¤¦§

cFq `Ede ,rxA mihlgn mdW(b"k a"y) ¤¥ª§¨¦¨©§
l` z`xi lWFn wiCvlWFn WExR mid ©¦¥¦§©¡Ÿ¦¥¥

d`xi m` mc`d dUrIW 'd z`xiA§¦§©¤©£¤¨¨¨¦¥¨¤
gM Wi EPOn FzEkf riwtdl mdipirA§¥¥¤§©§¦©§¦¤¥Ÿ©
`Ed KExA WFcTd oi`X dn mciA§¨¨©¤¥©¨¨
dHnNW oiCA `vnze ,dUFr lFkiaM¦§¨¤§¦§¨©¦¤§©¨
xiwtdl oiC ziA oilFkIW xaCA `vFIM©¥©¨¨¤§¦¥¦§©§¦

mxnF`M rWx mc` iqkp(:e"l oiHB)xwtd ¦§¥¨¨¨¨§§¨¦¦¤§¥
Ll dOl xn`Y m`e ,xwtd oiC ziA¥¦¤§¥§¦Ÿ©¨¨§
m`e ,EN` lW mWpr `iltdl dWn¤§©§¦¨§¨¤¥§¦
EaIgzi df ipRn `l FzF` mz`pU cvl§©¦§¨¨Ÿ¦§¥¤¦§©§
WEgl oiCd lral Wi mB ,Wpr KM lM̈¨Ÿ¤©¥§©©©¦¨
xaC lr cWgp mc` oi` xnFle o`M̈§©¥¨¨¤¡¨©¨¨

FA Wi oM m` `N`(:g"i w"ren)oi` m`e , ¤¨¦¥¥§¦¥



לט gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k ipy meil inei xeriy

(æè)eéä Eúãò-ìëå äzà çø÷-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−
:øçî ïøäàå íäå äzà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£Ì‰Â∑עדת. »≈ְֲָ

(æé)eç÷e|úøè÷ íäéìò ízúðe Búzçî Léà §´¦´©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤
íéúàîe íéMîç Búzçî Léà ýåýé éðôì ízáø÷äå§¦§©§¤º¦§¥³§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦

:Búzçî Léà ïøäàå äzàå úzçî©§®Ÿ§©¨¬§©«£−Ÿ¦¬©§¨«
i"yx£B˙zÁÓ LÈ‡ 'B‚Â Ìz·¯˜‰Â∑ ׁשּבכם איׁש ּומאתים .החמּׁשים ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿»ֲִִִִֶֶַַָָ

(çé)eîéNiå Là íäéìò eðziå Búzçî Léà eç÷iå©¦§º¦´©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬
äLîe ãòBî ìäà çút eãîòiå úøè÷ íäéìò£¥¤−§®Ÿ¤©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬

:ïøäàå§©«£«Ÿ

‰BÂטז  CzLk ÏÎÂ z‡ Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…««¿¿»¿ƒ¿»¡
:¯ÁÓ Ô¯‰‡Â Ôep‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÈÓÊ¿ƒƒ»√»¿»«¿¿ƒ¿«¬…¿»

˜Ë¯˙יז  ÔB‰ÈÏÚ ÔeeL˙e d˙ÈzÁÓ ¯·b e·Òe¿¿««¿ƒ≈¿«¬≈¿…∆
d˙ÈzÁÓ ¯·b ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓÒea¿ƒ¿»¿√»¿»¿««¿ƒ≈
¯·‚ Ô¯‰‡Â z‡Â ÔÈzÁÓ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿»¿«¿¿«¬…¿«

:d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈

ÔB‰ÈÏÚיח  e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ ¯·‚ e·ÈÒe¿ƒ¿««¿ƒ≈ƒ»¬≈
eÓ˜Â ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡∆»»¿«ƒ¬≈¿…∆¿ƒ¿»

:Ô¯‰‡Â ‰LÓe ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»…∆¿«¬…

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

iptl xn` dfl ,FzvTn FA Wi FNM FAª¥¦§¨¨¤¨©¦§¥
ligzde ,maIgl wiRqOd mrh 'd©©©©§¦§©§¨§¦§¦

xn`e cWgd WEgn xiqdlxFng `l §¨¦¦©£¨§¨©Ÿ£
EPOn ipcWgl mFwn mdl oi` WExR 'Fbe§¥¥¨¤¨§¨§¥¦¦¤
zgwl miklnd KxC ixdW ,dxxUA¦§¨¨¤£¥¤¤©§¨¦¨©©
mdW mipiprA hxtaE mrdn mdikxv̈§¥¤¥¨¨¦§¨§¦§¨¦¤¥
cg` xFng ENt` `Ede ,mrd Kxvl§Ÿ¤¨¨§£¦£¤¨
`l ml`blE eilr `Fal Fl Kixv didW¤¨¨¨¦¨¨¨§¨£¨Ÿ
FcWgl mFwn mdl oiPn oM m`e ,`Up̈¨§¦¥¦©¦¨¤¨§¨§

:k"r dxxUA¦§¨¨
éñBäåóxnFlizrxd `leWExR 'Fbe §¦©§Ÿ£¥Ÿ¦§¥

iOr d`pU mdl WIW xn`YŸ©¤¥¨¤¦§¨¦¦
libxd xaCA mdl iYnxBW dAq Ffi`l§¥¦¨¤¨©§¦¨¤©¨¨¨¨¦
mc` ipA oiA mixaC Erx`IW mlFrÄ¨¤§¨§§¨¦¥§¥¨¨

,zFai` EkWOi mdOWizrxd `l'Fbe ¤¥¤¦¨§¥Ÿ£¥Ÿ¦§
drx mdl iziUr `l inIn WExR¥¦¨©Ÿ¨¦¦¨¤¨¨
,DzAQn iOr d`pU mdl KWOYW¤¦¨¥¨¤¦§¨¦¦¦¦¨¨

xnFl wCwcemdn cg` z`ENt` WExR §¦§¥©¤©©¥¤¥£¦
`l Fxagl mdn cg`n rxd zkWnda§©§¨©¨©¥©©¥¤©£¥Ÿ
iptl E`A `l xn`YW FnM ,iYaAq¦©§¦§¤Ÿ©Ÿ¨§¨©
z` iziMf F` i`MGd z` iYaIge oiCl©¦§¦©§¦¤©©©¦¦¦¤
WExR mdn cg` z` `Ed rxdW aIgd©©¨¤¥©¤©©¥¤¥
Fxagl zzl cg`l oFnn aIgOWM§¤§©¥¨§¤¨¨¥©£¥
EPOn lhFPW Fxagn Fl zkWnp drxd̈¨¨¦§¤¤¥£¥¤¥¦¤

Ur `l df ENt`e ,Fl aIg Fpi`X dnd ©¤¥©¨©£¦¤Ÿ¨¨
d`EapA oC didW cvl mFlXd eilr̈¨©¨§©¤¨¨¨¦§¨
l"f Exn`W FnkE ,FYn`l zn` oiC¦¡¤©£¦§¤¨§

(.g"r a"gef)`A xaC mdl didi iM wEqRA©¨¦¦§¤¨¤¨¨¨

mcWge mz`pUl dAq oi` dYrn ,il ¥̀©¥©¨¥¦¨§¦§¨¨©£¨¨
mzFid cvl `N` df oi`e ot` mEWA§Ÿ¤§¥¤¤¨§©¡¨
aFHd `pUl rxd rahe xEnB rx wlg¥¤©¨§¤©¨©¦§Ÿ©
dYrn ,dAq `lA zirah dGr d`pU¦§¨©¨¦§¦§Ÿ¦¨¥©¨
riwtdlE Fxwrl devn dfA `vFIM lM̈©¥¨¤¦§¨§¨§§©§¦©
ca`A iM mzgpnl 'd oti lal FzEkf§§©¥¤§¦§¨¨¦©£Ÿ
miWp`d iM ip` xaFqe ,dPx mirWx§¨¦¦¨§¥£¦¦¨£¨¦
gxw zcr llkA mpi` dN`d mirWxd̈§¨¦¨¥¤¥¨¦§©£©Ÿ©

mdilr xn`PW(.g"w oixcdpq)cixFn ¤¤¡©£¥¤©§¤§¦¦
oNMW mzewY dca` EN`W lrIe lF`W§©¨©¤¥¨§¨¦§¨¨¤ª¨
iaiF` lM Eca`i oM dRlTd spr£©©§¦¨¥Ÿ§¨§¥

:'dfh dxez

(æèäzàdWw .'Fbe Eid Lzcr lke ©¨§¨£¨§¡§¨¤
xnFl Fl didLzcr lke dY` ¨¨©©¨§¨£¨§

oxd`exfgl Kixv did `l dfaE 'Fbe §©£Ÿ§¨¤Ÿ¨¨¨¦©£Ÿ
xnFlemde dY`oinfdl oEMzPW ilE` , §©©¨¨¥©¤¦§©¥§©§¦

,xaCd xxal xgn `Fal micrFPd©¨¦¨¨¨§¨¥©¨¨
mFIn mihnWp Eidi lal dfA oEMzpe§¦§©¥¨¤§©¦§¦§¨¦¦
iadF`n mdilr EAxzie mFi l ¤̀§¦§©£¥¤¥£¥
`Fal mgixkdl dvx dfl ,zwlgOd©©£Ÿ¤¨¤¨¨§©§¦¨¨
oinfd `l oM lr xW` ,'d iptl xgn̈¨¦§¥£¤©¥Ÿ¦§¦

,zwlgOA mi`Ad `N`,Fzcre gxwdn ¤¨©¨¦©©£Ÿ¤Ÿ©©£¨©
gTIW FxiMfdW `N` ,oxd` oM oi`X¤¥¥©£Ÿ¤¨¤¦§¦¤¦©

:mdOr FzYgn©§¨¦¨¤
ãBòdXcwA onvr EpikIW xnFl dvxi¦§¤©¤¨¦©§¨¦§ª¨

zFidl miiE`x EidIW icM dxdhaE§¨¢¨§¥¤¦§§¦¦§
xn`n `Ede ,'d iptl,'d iptl EidilE`e ¦§¥§©£©¡¦§¥§©

xn`e onf mdl ozp dfl iM,xgnhxtaE ¦¨¤¨©¨¤§¨§¨©¨¨¦§¨

okEn iM oxd` mdOr sYW `l df¤Ÿ¦¥¦¨¤©£Ÿ¦¨
KM xg` FxiMfdW `N` ,`Ed cnFre§¥¤¨¤¦§¦©©¨

xn`eoxd`e mde dY`didi `Ed mBW §¨©©¨¨¥§©£Ÿ¤©¦§¤
mixaCd mdl xn` xaMW mbde ,mdOr¦¨¤©£©¤§¨¨©¨¤©§¨¦
zFYgn mkl Egw aizkC dlrnl onvr©§¨§©§¨¦§¦§¨¤©§
mgikFdW itl ,xgn 'd iptl 'Fbe§¦§¥¨¨§¦¤¦¨

ixg` mixacAhrnd mdl xn`e ok ¦§¨¦©£¥¥§¨©¨¤©§©
okY 'Fbe iel ipA mkl ax 'Fbe mMn¦¤§©¨¤§¥¥¦§Ÿ¤
xn`X dn zEIMtd ciBi mixaCd©§¨¦©¦©§¦©¤¨©
xfg dgkFYd ElAw `NWM dfl ,mcTn¦Ÿ¤¨¤§¤Ÿ¦§©¥¨¨©
ogan zFUrl mipFW`xd mixaC xnFl©§¨¦¨¦¦©£¦§©

:zxhTdfi dxez ©§Ÿ¤
(æéíéMîçoxd`e dY`e 'Fbe miz`nE £¦¦¨©¦§§©¨§©£Ÿ

xn` xaMW xYin df lM .'FbedY` §¨¤§ª¨¤§¨¨©©¨
Lzcr lke'Fbe,oxd`exnFl dvx m`e §¨£¨§§§©£Ÿ§¦¨¨©

Lzcr xn`WM dlrnl ,mNM oFAWg¤§ª¨§©§¨§¤¨©£¨§
`le miXnge miz`n xnFl Fl did mẄ¨¨©¨©¦©£¦¦§Ÿ

xiMfdlE xfgl Kixv did,oxd`e dY` ¨¨¨¦©£Ÿ§©§¦©¨§©£Ÿ
gxw axrzi `NW xnFl mMgzPW ilE`e§©¤¦§©¥©¤Ÿ¦§¨¥Ÿ©
dUre ,oxd` mr cEgiA `N` o"xd mr¦¨¤¨§¦¦©£Ÿ§¨¨
xg` mirFHl mFwn didi `NW icM oM¥§¥¤Ÿ¦§¤¨©¦©©
FzFid cvl drxd FYwAC iM xnFl gxwŸ©©¦¦©§¨¨¨§©¡
did m` la` zxhTd ixihwn iEAx mr¦¦©§¦¥©§Ÿ¤£¨¦¨¨
xn` dfl ,oxd`M did Fnvr iptA¦§¥©§¨¨§©£Ÿ¨¤¨©

oxd`e dY`eWi` mknvr iptA §©¨§©£Ÿ¦§¥©§§¤¦
lr ,cgi Eaixwd oNMW mbde ,FzYgn©§¨©£©¤ª¨¦§¦©©©
gxw zg` zM zFYM 'a EUrp df lM̈¤©£¦©©©Ÿ©

:k"r Wi` o"x 'a zke oxd`egi dxez §©£Ÿ§©¦



gxwמ zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iyily meil inei xeriy

(èé)çút-ìà äãòä-ìk-úà çø÷ íäéìò ìä÷iå©©§¥̧£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©
ñ :äãòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«

i"yx£Á¯˜ Ì‰ÈÏÚ Ï‰˜iÂ∑(תנחומא) ּכל לצנּות; ּבדברי ««¿≈¬≈∆…«ְְִֵֵָָ
ההּוא  אֹותם:הּלילה ּופּתה הּׁשבטים אצל הל ְְִִֵֶַַַַַָָָָָ

מקּפיד  איני מקּפיד? אני לבּדי ׁשעלי אּתם ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָ"ּכסבּורין

הּגדּלֹות: ּכל ונֹוטלין ּבאין אּלּו ּכּלכם! ּבׁשביל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻֻאּלא
ּכּלם  ׁשּנתּפּתּו עד הּכהּנה!", ּולאחיו הּמלכּות .לֹו ְְְְִִֶַַַַַָָָֻֻ

'‰ „B·ÎŒ‡¯iÂ∑ ּבעּמּוד .ענן ּבא «≈»¿ְַָָָ

ß oeiq g"k iyily mei ß

(ë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(àë):òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨«©

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr `l mgpn zxez)

הּזאת העדה מּתֹו כא)הּבדלּו לא (טז, ׁשּבקדּׁשה ּדבר ְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֻ
ּבני  ּבתֹו ונקּדׁשּתי . . ּכתיב מעׂשרה, ּפחֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָיהא

הּזאת העדה מּתֹו הּבדלּו . . ּוכתיב כא,יׂשראל, (ברכות ְְְִִִִֵֵַָָָָֹ
ּבמעמד ב) עֹומד אחד מלא נמצא "אּלּו הּזקן: רּבנּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּכתב

. . ופחד אימתה עליו ּתּפל . . ּביחד מּיׂשראל ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹעׂשרה

ׁשהיה עד עלייהּו, ּדׁשריא מּמציאּותֹומּׁשכינּתא מתּבּטל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ
הּׁשכינה לגמרי  הׁשראת יׁש אלקּיֹות נפׁשֹות עׂשר ּבמעמד ." ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

זאת  רֹואה הּמעלים, ּגּוף לֹו ׁשאין ,ּומלא נעלה. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבאפן
לגמרי. ְְְִֵֵַַּומתּבּטל

Ú¯˙Ïיט  ‡zLk Ïk ˙È Á¯˜ ÔB‰ÈÏÚ LÎ‡Â¿«¿«¬≈…«»»¿ƒ¿»ƒ¿«
:‡zLk ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»¿ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:כ  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÔB‰˙Èכא  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:‰ÚLk¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(èéìä÷iå`NW WExR .'Fbe mdilr ©©§¥£¥¤§¥¤Ÿ
gxw `N` mpFvxl Eldwp¦§£¦§¨¤¨Ÿ©
gaW aEzMd ciBi df itkE ,mlidwd¦§¦¨§¦¤©¦©¨¤©
'd xn`nl mrh zzl dvxi F` ,dcrd̈¥¨¦§¤¨¥©©§©£©

KM xg` `AWdcrd KFYn ElcAd'Fbe ¤¨©©¨¦¨§¦¨¥¨§
,mz` dNk`egxw m` xnF`d xn`ie ©£©¤Ÿ¨§Ÿ©¨¥¦Ÿ©

,ElMi dOl o`Sd dN` E`hg Fzcre©£¨¨§¥¤©Ÿ¨¨¦¨
gxw oFvxl Eldwp iM xn`e miCwd dfl̈¤¦§¦§¨©¦¦§£¦§Ÿ©
eiUrnA mivtgM mi`xp dfle FzAglE§¦¨§¨¤¦§¦©£¥¦§©£¨
:mz` dNk`e 'Fbe ElcAd 'd xn` dfle§¨¤¨©¦¨§§©£©¤Ÿ¨

àøiå.'Fbe 'd cFakFzpikW ziNBzp ©¥¨§§¦§©¥§¦¨
ExiMIW icM dcrd lkl KxAzi¦§¨©§¨¨¥¨§¥¤©¦
`Ede aEzM hRWn dUFrd `Ed iM¦¨¤¦§¨¨§

:k"r eiptl zxWl iE`xd xxFAdk dxez ©¥¨¨§¨¥§¨¨
(àëeìãaädWn lr `l .'Fbe KFYn ¦¨§¦§Ÿ©¤

`l dN`l iM xnF` `Ed oxd`e§©£Ÿ¥¦§¥¤Ÿ
KFzA EidIW mbd oiCd zCn rBtY¦§©¦©©¦£©¤¦§§
oxd` zF`d Ll dfe ,e"g dlMd dcrd̈¥¨©¨¨§¤§¨©£Ÿ
dnc`d drwape gxw zcr KFzA didW¤¨¨§£©Ÿ©§¦§§¨¨£¨¨
xn`n zpEM `N` ,rBtp `le mdiYgY©§¥¤§Ÿ¦§©¤¨©¨©©£©
dcrd KFzA EidW miwiCSd lr `Ed 'd©©©¦¦¤¨§¨¥¨
ipaE miwiCSd x`WE alke rWFdiM¦ª©§¨¥§¨©©¦¦§¥
x`W lWe oxd`e dWn lW mdiYÄ¥¤¤¤§©£Ÿ§¤§¨
xn`Ol mcw xn` dfle ,miwiCSd©©¦¦§¨¤¨©Ÿ¤©©£©

ElcAddWn l` 'd xAcIe'Fbe,xn`l ¦¨§©§©¥¤¤§¥Ÿ
`l xnF` `Ed oxd`e dWn lr m`e§¦©¤§©£Ÿ¥Ÿ

zaY xnFl Kixv did,xn`l`N` ¨¨¨¦©¥©¥Ÿ¤¨
mlv` mipEgAd miwiCSd zcrl xn`l¥Ÿ©£©©©¦¦©§¦¤§¨
:dcrd KFzA EidW mziA ipaE mdipale§¦§¥¤§¥¥¨¤¨§¨¥¨

älëàådOl zrcl Kixv .rbxM mz` ©£©¤Ÿ¨§¨©¨¦¨©©¨¨
xn`rbxM`Ed iM ricFdl m`e ¨©§¨©§¦§¦©¦

xaM rbxM `FAx miXW bxdl gM `iBU©¦Ÿ©©£Ÿ¦¦¦§¤©§¨
aizkC mcTn df ricFd(b"l zFnW)rbx ¦©¤¦Ÿ¤¦§¦§¤©

itl d`xpe .LiziNke LAxwa dlr` '`¤¡¤§¦§§§¦¦¦§¦§¤§¦
WxcOd ixaC(dAx)wEqRA i"Wx `iadW ¦§¥©¦§¨©¨¤¥¦©¦©¨

,iriax oFgxq mciA df eipR lr lRIe©¦Ÿ©¨¨¤§¨¨¥¨§¦¦
cr 'Eke milBxnA mippF`zOA lbrÄ¥¤©¦§§¦©§©§¦§©
mcw milBxnd oer oM m` .o`M̈¦¥£Ÿ©§©§¦¨©
zxfB iM iYWxR mWe ,gxw zwlgnl§©£Ÿ¤Ÿ©§¨¥©§¦¦§¥©
dnIwzp `Edd xFCd lr 'd xfBW dilM§¨¨¤¨©©©©¦§©§¨
zEni `NW dWn zNtY dlirFdW `N ¤̀¨¤¦¨§¦©¤¤Ÿ¨
onf KWndA `N` cg` Wi`M mrd̈¨§¦¤¨¤¨§¤§¥§¨
zaIgn `id xaM dcrd oM m` ,Kx`̈Ÿ¦¥¨¥¨§¨¦§ª¤¤
WECgA o`M 'd xn`n `A dfl ,dilM§¨¨¨¤¨©£©¨§¦

didIW dxfBdrbxMKix`i `NW WExR ©§¥¨¤¦§¤§¤©¥¤Ÿ©£¦
KxclE ,mcTn dSxzPW FnM onGd mdl̈¤©§¨§¤¦§©¨¦Ÿ¤§¤¤
oiprAW `iWTl gEx zgp Ep`vn df¤¨¨©©©©ª§¨¤¨¦§¨

r dzin 'd xfbi dOll`xUi zcr l ¨¨¦§Ÿ¦¨©£©¦§¨¥
dNBzPW FnkE lrOA mci dzid `NW¤Ÿ¨§¨¨¨©©©§¤¦§©¨
cvl Epxacle ,KEnqA dWn xn`On¦©£©¤§¨§¦§¨¥§©
oern dzin iaIgn l`xUi Eid xaMW¤§¨¨¦§¨¥§ª§¥¦¨¥£Ÿ
onf mdl Kix`d 'dW `N` milBxnd©§©§¦¤¨¤¤¡¦¨¤§¨

l"f Exn`e(.a"l zAW)bxhwn ohVdW §¨§©¨¤©¨¨§©§¥
FciA WIW inl EEve ,dpMQd zrWA¦§©©©¨¨§¦§¦¤¥§¨
ikxFrn xfgl xvFIl gAYWi oiA dgiU¦¨¥¦§©©©¥©£Ÿ¥§¥

dnglOd(inlWExi)icM `hgA oi`W mbd ©¦§¨¨§©§¦£©¤¥©¥§§¥
oeiM EpiptNX dOA ok FnkE ,zindl§¨¦§¥©¤¤§¨¥¥¨
z`vA mihlnp oi` dzin iaIgn EidW¤¨§ª§¥¦¨¥¦§¨¦§¥

:dewY qt`A Elkie zigWOd©©§¦§¦§§¤¤¦§¨
áeLo`M 'd ixaC iM izi`xe iYvvd¥©§¦§¨¦¦¦¦§¥¨

,l`xUi zcrl dlrzE d`Etx md¥§¨§¨¨©£©¦§¨¥
xnF` 'd did `l m` iMKFYn ElcAd ¦¦Ÿ¨¨¥¦¨§¦

dcrdmihlnp Eid zigWOd `vFi dide ¨¥¨§¨¨¥©©§¦¨¦§¨¦
zxfB llkA Eid `NW miwiCSd©©¦¦¤Ÿ¨¦§©§¥©
zxfB llkA EidW lke milBxnd©§©§¦§¨¤¨¦§©§¥©
,mzF` dNkn zigWOd did milBxnd©§©§¦¨¨©©§¦§©¤¨
mdn milCap EidIW l`xUil 'd xnFle§©§¦§¨¥¤¦§¦§¨¦¥¤
mdl did `l ,rx dxwn mdl xwi lal§©¦¤¨¤¦§¤©Ÿ¨¨¨¤
mciA did sFq sFq ixdW dfl zEkf§¨¤¤£¥¨¨§¨¨
`Axc`e gxwA Egn `NW `hgdn unW¤¤¥©¥§¤Ÿ¦§Ÿ©§©§©¨
dEve 'd mMgzp dfl ,FpFvxl E`Ä¦§¨¤¦§©¥§¦¨
miwiCSd liCadl oxd`lE dWnl§¤§©£Ÿ§©§¦©©¦¦
mdilr mingx WTal Fxirde§¥¦§©¥©£¦£¥¤
'd xn` dWn lW FzEkf zErvn`aE§¤§¨§¤¤¨©

eil`dcrd l` xAC'FbeaiaQn Elrd ¥¨©¥¤¨¥¨§¥¨¦¨¦
xn`n iM Wxtl lkEp df KxclE ,'Fbe§§¤¤¤©§¨¥¦©£©

oxd`e dWnl xn`W 'dElcAd`A `l ¤¨©§¤§©£Ÿ¦¨§Ÿ¨
`l lNRzdl mxirdl `N` xEACd©¦¤¨©£¦¨§¦§©¥Ÿ



מי gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iyily meil inei xeriy

(áë)úçeøä éäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìò eìtiå©¦§³©§¥¤Æ©Ÿ́§½¥¾¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ
äãòä-ìk ìòå àèçé ãçà Léàä øNa-ìëì§¨¨¨®¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬¨¨«¥−̈

ñ :óö÷z¦§«Ÿ
i"yx£˙Áe¯‰ È‰Ï‡ Ï‡∑ מחׁשבֹות מּדתיֹודע אין . ≈¡…≈»…ְֲִֵֵַַָָ

עליו  ׁשּסרחה ּבׂשרֿודם מל ּבׂשרֿודם: ְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָָָּכמּדת
ּכׁשהּוא  לפיכ החֹוטא, מי יֹודע אינֹו מדינה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמקצת
ּכל  ּגלּויֹות לפני אּתה אבל מּכּלם, נפרע ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֻּכֹועס

החֹוטא  מי אּתה ויֹודע ‡Á„.הּמחׁשבֹות, LÈ‡‰∑ ְֲִֵֵַַַַַָָ»ƒ∆»
החֹוטא  אמר הּוא ּתקצף? העדה ּכל על ואּתה , ְְִֵֵַַַַָָָָָֹ

ּומֹודיע  יֹודע אני אמרּת, יפה ְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
חטא  לא ּומי חטא .מי ִִָָָָֹ

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)-ïkLîì áéáqî eìòä øîàì äãòä-ìà øac©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½§¦§©
:íøéáàå ïúc çø÷−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«

i"yx£'B‚Â eÏÚ‰∑"אסּתלקּו" קרח ּכתרּגּומֹו: מׁשּכן .מּסביבֹות ≈»¿ְְְְְִִִִַַַַָֹ

‡dÏכב  Ï‡ e¯Ó‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe¿»««≈«¬»≈¡»
Ïk ÏÚÂ ·BÁÈ „Á ‡¯·b ‡¯Na ÏÎÏ ‡iÁe¯«»¿»ƒ¿»«¿»«≈¿«»

:‡Ê‚¯ È‰È ‡zLk¿ƒ¿»¿≈»¿»

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

BÁqÓ¯כד  e˜lzÒ‡ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿
:Ì¯È·‡Â Ô˙c Á¯˜„ ‡kLÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿¿»¿…«»»«¬ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ERqi lal liCadl dWn Kixv didW¤¨¨¨¦¤§©§¦§©¦§
dn df `Ed iM ilE`e ,gxw z`HgA§©¨Ÿ©§©¦¤©

xn`OA fnxXxn`lzilkYW WExR ¤¨©©©£©¥Ÿ¥¤©§¦
xn`l `Ed oiprA xEn`d xn`Od©©£¨¨¨¨¦§¨¥Ÿ
zlCad oipr `EdW eixg` `Ad xn`n©£¨©¨©£¨¤¦§©©§¨©
dWn oiprl iM gxw zcrn l`xUi¦§¨¥¥£©Ÿ©¦§¦§©¤
df itkE ,liCadl oikixv oi` oxd`e§©£Ÿ¥§¦¦§©§¦§¦¤
`AW EpWxRX dnl oikixv Ep` oi ¥̀¨§¦¦§©¤¥©§¤¨
miwiCSd lre mdiYA ipA lr xEACd©¦©§¥¨¥¤§©©©¦¦

:mdA `vFIMWak dxez ¤©¥¨¤
(áëeøîàiå.'Fbe zgExd idl` l` ©Ÿ§¥¡Ÿ¥¨Ÿ§

mW xn`,l`d`xW cvl ¨©¥¥§©¤¨¨
cqg xiMfd mipiCd zxAbY zExxFrzd¦§§¦§Ÿ¤©¦¦¦§¦¤¤

FxnF`e mipiCd wYnl l`zgExd idl` ¥§©¥©¦¦§§¡Ÿ¥¨Ÿ
xUA lkliptl zrnWPd dprh orh §¨¨¨¨©©£¨©¦§©©¦§¥

ElAwi zFgExd lMW utg 'd iM `xFAd©¥¦¨¥¤¨¨§©§
mlFrA xUAA mcFrA mdilr FzEdl ¡̀Ÿ£¥¤§¨©¨¨¨¨

idl` FxnF` `Ede dGdzgExdWExR ©¤§§¡Ÿ¥¨Ÿ¥
lr oFvxe daWgn oFWl `Ed zgExd̈Ÿ§©§¨¨§¨©

FxnF` KxC('k l`wfgi),mkgEx lr dlrde ¤¤§§¤§¥§¨Ÿ¨©£¤
dUri xW` hRWOdW mbd oM m`e§¦¥£©¤©¦§¨£¤©£¤
FnkE zn` hRWn `Ed rbxM mzFNkl§©¨§¤©¦§©¡¤§
df lM mr ,dlrnl mrHd iYazMW¤¨©§¦©©©§©§¨¦¨¤
cg` Wi`W `Ed dUrOA d`xPd itl§¦©¦§¤©©£¤¤¦¤¨
lM oi`W svwY dcrd lM lre `hgi¤¡¨§©¨¨¥¨¦§Ÿ¤¥¨
oNM zinn dY`e df `hgA dcrd̈¥¨§¥§¤§©¨¥¦ª¨
o`nY gExd mFlWe qg dYrnE¥©¨©§¨¨©§¨¥

:dfM zEdl`A¤¡Ÿ¨¤
ãBòiESx ixaC eiptl xAcl oEMzp¦§©¥§©¥§¨¨¦§¥¦

Fl mcTX dn iR lr ,eiptl lAwzOd©¦§©¥§¨¨©¦©¤¨©
,`xFAl WIW utgd zbxcd zriciA¦¦©©§¨©©¥¤¤¥©¥
Fl EpYi xW` lNde gaW `Ed cg`d̈¤¨¤©§©¥£¤¦§
lNde gaW EPOn dlrnl ,dlrn `av§¨©§¨§©§¨¦¤¤©§©¥
'An miwiCSd zFnWp Fl EpYi xW £̀¤¦§¦§©©¦¦¦
zFnWp lW '` xvF` ,miIgd zFxvF`§©©¦¨¤§¨
mdilrW dGd mlFrl E`A `l oicrW¤£©¦Ÿ¨¨¨©¤¤£¥¤

l"f Exn`(.a"q zFnai)zFnWp ElkIW cr ¨§§¨©¤¦§§¨
xaMW zFnWp lW 'a xvF`e ,sEBAW¤©§¨¤§¨¤§¨
xvF`A EpYpe Exfge dGd mlFrl E`Ä¨¨©¤§¨§§¦§§©
gaWe xiW mipzFp mNke ,miIgd©©¦§ª¨§¦¦§¤©

cFqA FnW dNrzi `xFAl d`cFdeilWn) §¨¨©¥¦§©¤§§¦§¥

(f"hmdn dlrnl .EdprOl 'd lrR lMŸ¨©©©£¥§©§¨¥¤
xW` zFnWPdn dlFrd gaXde xiXd©¦§©¤©¨¤¥©§¨£¤
xUAd KFY md xW` dGd mlFrA md¥¨¨©¤£¤¥©¨¨
minSrzn mde 'd xiMdn mrpFn `Ede§§¨¥©¦§¥¦§©§¦

lE FgAWlE 'd ad`l,Fxn`nl zFcFd ¤¡Ÿ§©§§§©£¨
dlrnl `xFAd lv` wEWge oFilr df¤¤§§¨¥¤©¥§©§¨
mixaCd mix`aOW FnkE ,lMdn¥©Ÿ§¤§Ÿ¨¦©§¨¦
mdixacA mB xdGd xtqA dagxdA§©§¨¨§¥¤©Ÿ©©§¦§¥¤

:l"f
äæìåxacA 'd dSxe dWn mMgzp §¨¤¦§©¥¤§¦¨§¨¨

xn`e Fa utg `EdWidl` ¤¨¥§¨©¡Ÿ¥
xUA lkl zgExdutg dY`W ¨Ÿ§¨¨¨¤©¨¨¥

mdW onfA zgExl didY LzEdl`W¤¡Ÿ§¦§¤¨Ÿ¦§©¤¥
xqg dY` mzinn dY` m`e ,xUAA©¨¨§¦©¨§¦¨©¨¨¥
mipiCd xiAbdl oFkp oi`e ,df oFvẍ¤§¥¨§©§¦©¦¦
LzEdl` zlAw cqtd EaaFqIW¤§§¤§¥©¨©¡Ÿ§
zilkY mEx `EdW xUAAW zFgExl̈¤©¨¨¤©§¦

Wi`d xn`e ,LwWgcg`xnFl `hgi ¤§§§¨©¨¦¤¨¤¡¨©
`l oNM iM aEIg mdl oi` oiCd itMW¤§¦©¦¥¨¤¦¦ª¨Ÿ
mdilr `A dY` `l` maIgl E`hg̈§§©§¨¤¨©¨¨£¥¤
FxnF` `Ede ,oiCd zxAbY `EdW svwA§¤¤¤¦§Ÿ¤©¦§§

:svwY¦§Ÿ
Léàä,cizr oFWl xn` .`hgi cg` ¨¦¤¨¤¡¨¨©§¨¦

`hg `hg `l oicrW cvl§©¤£©¦Ÿ¨¨¥§
iM daxwdd `idW dzin eilr aIgW¤©¨¨¨¦¨¤¦©©§¨¨¦
m`e bElbl `N` dUr `l dYr cr©©¨Ÿ¨¨¤¨¦§§¦

:aEIg eilr oi` FA xfFg didbk dxez ¨¨¥¥¨¨¦
(ãëøacxn` .xn`l dcrd l`xAC ©¥¤¨¥¨¥Ÿ¨©©¥

`N` Fpi`W df oiprA iWw oFWl§¦§¦§¨¤¤¥¤¨
'd ciRwi iM ciBdl ,mWtp liSdl daFh¨§©¦©§¨§©¦¦©§¦
,zFlrl `NW FnvrA lAgl dvFxd lr©¨¤©§Ÿ§©§¤Ÿ©£
Fgixkdl oFhlW Kln xaC `A dfl̈¤¨§©¤¤¦§§©§¦
iqkp mdW onvr Eciqti lal zFlrl©£§©©§¦©§¨¤¥¦§¥

zaY xn`e ,minWxn`l`le 'a mrR ¨©¦§¨©¥©¥Ÿ©©§Ÿ
xnFl mcTX dOA wiRqdxAcie'Fbe ¦§¦©¤¤¨©©©§©¥§

,xn`liWw oFWl xEAC xn`W cvl ¥Ÿ§©¤¨©¦§¦
zEnnFxl `Ed Fnvr df iWw iM ricFd¦©¦¦¤©§§§
cFr .mpFxqg lr 'd ciRwIW dNbq mr©§ª¨¤©§¦©¤§¨

zazA oEMzpxn`lxnFl aEIg oi`W ¦§©¥§¥©¥Ÿ¤¥¦©
Fnvr df oFWlArdEloFWlA `N` 'Fbe §¨¤©§¥¨§¤¨§¨

xn`i ENt`e 'Fbe Elrd FA oEknd didIW¤¦§¤©§ª¨¥¨§©£¦Ÿ©
xn` `NW `vnY dfle ,xg` oFWlA§¨©¥§¨¤¦§¨¤Ÿ¨©
mFwnaE ,'Fbe `p ExEq `N` Elrd¥¨¤¨¨§¦§
ild` lrn xn` 'Fbe gxw oMWn xn`IW¤Ÿ©¦§©Ÿ©§¨©¥©¨¢¥

:dN`d mirWxd miWp`ddk dxez ¨£¨¦¨§¨¦¨¥¤



gxwמב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iyily meil inei xeriy

(äë)åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà Cìiå äLî í÷iå©¨´̈¤½©¥−¤¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈
:ìàøNé éð÷æ¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ Ì˜iÂ∑(רבה עׂשּו(מדרש ולא ּפנים, לֹו ׁשּיׂשאּו .ּכסבּור «»»…∆ְְְִִֶָָָֹ

(åë)éìäà ìòî àð eøeñ øîàì äãòä-ìà øaãéå©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧
øLà-ìëa eòbz-ìàå älàä íéòLøä íéLðàä̈«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´

:íúàhç-ìëa eôqz-ït íäì̈¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«

(æë)áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî ìòî eìòiå©¥«¨À¥©¯¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®
íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé íøéáàå ïúãå§¨¨̧©«£¦¹̈¨«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬

:ítèå íäéðáe§¥¤−§©¨«
i"yx£ÌÈ·v e‡ˆÈ∑(תנחומא) זקּופה לחרף ּבקֹומה »¿ƒ»ƒְְְֵָָָ

ּכמֹו יז)ּולגּדף, א יֹום"(שמואל ארּבעים "וּיתיּצב .ּדגלית : ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ÌtËÂ Ì‰È·e Ì‰ÈLe∑ קׁשה ּכּמה ּוראה ּבא ¿≈∆¿≈∆¿«»ְֵַָָָֹ

אּלא  עֹונׁשין אין מּטה ׁשל ּביתּֿדין ׁשהרי ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּמחלקת:
עד  מעלה ׁשל ּוביתּֿדין ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשּיביא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָעד

ׁשדים  יֹונקי אף אבדּו וכאן ׁשנה, .עׂשרים ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

(çë)éðçìL ýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦
:éalî àì-ék älàä íéNònä-ìk úà úBNòì©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ¦¦¦«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ∑ הּדּבּור עלּֿפי סגני ׁשעׂשיתי – ּובניו ּגדֹולה, ּכהּנה לאהרן לתת «¬≈»««¬ƒ»≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּקהתי  נׂשיא – ואליצפן .ּכהּנה, ְְְֱִִִֶַָָָָֻ

eÏÊ‡Âכה  Ì¯È·‡Â Ô˙c ˙ÂÏ ÏÊ‡Â ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆«¬«¿»»»«¬ƒ»«¬»
:Ï‡¯NÈ È·Ò È‰B¯˙·«¿ƒ»≈ƒ¿»≈

ÔÚÎכו  e¯eÊ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈«¿«
‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ‡i¯·b ÈkLÓ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«¿¿≈À¿«»«»«»»ƒ≈¿»
ÏÎa Ôe˜Ï˙ ‡ÓÏc ÔB‰Ï Èc ÏÎa Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔB‰È·BÁ≈

Ô˙cכז  Á¯˜„ ‡kLÓ ÈÂlÚÓ e˜lzÒ‡Â¿ƒ¿«»≈ƒ»≈«¿¿»¿…«»»
e˜Ù Ì¯È·‡Â Ô˙„Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»ƒ¿¿¿»»«¬ƒ»¿»
ÔB‰È·e ÔB‰ÈLe ÔB‰ÈkLÓ Ú¯˙a ÔÈÓi«̃¿ƒƒ¿««¿¿≈¿≈¿≈

:ÔB‰ÏÙËÂ¿«¿¿

ÈpÁlLכח  ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙ ‡„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»ƒ¿¬≈¿»«¿«ƒ
‡Ï È¯‡ ÔÈl‡‰ ‡i„·BÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»»«»»ƒ≈¬≈»

:È˙eÚ¯Ó≈¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(äëí÷iåzrcl Kixv .'Fbe KlIe dWn ©¨¨¤©¥¤§¨¦¨©©
FxnF` mrh,mwIericFdl m`e ©©§©¨¨§¦§¦©

,Ff drcFdn Epl `vI dn aWFi didW¤¨¨¥©¨¨¨¥¨¨
FxnF` KxC lr dvxi ok`(f"h ilWn)iptl ¨¥¦§¤©¤¤§¦§¥¦§¥

oF`B xaW(e"h mW),depr cFak iptle ¤¤¨¨§¦§¥¨£¨¨
l"f Exn`e(d"nt x"eny)iYlRWd §¨§¦§©§¦

mwIe aEzMd xn`n `Ede ,iYdAbd¦§©§¦§©£©©¨©¨¨
ozcl KldX dOA Fl dzid dniw dWn¤¦¨¨§¨©¤¤¨©§¨¨
xW` mirWxd miWp`d mxia`le§©£¦¨¨£¨¦¨§¨¦£¤
liRWde Flv` `Fal Evx `le EdEtxg¥§§Ÿ¨¨¤§§¦§¦
xn`p mdilr mlv` Klde `Ed Fnvr©§§¨©¤§¨£¥¤¤¡©
cFak iptle dWn lre ,oF`B xaW iptl¦§¥¤¤¨§©¤§¦§¥¨

:k"r deprek dxez £¨¨
(åëøaãéåWExR .xn`l dcrd l` ©§©¥¤¨¥¨¥Ÿ¥

xn`lxn`p oMW mdl xn`IW ¥Ÿ¤Ÿ©¨¤¤¥¤¡©
:mdl xnFl `Ed KExA WFcTd iRn Fl¦¦©¨¨©¨¤

eøeñ.mirWxd miWp`d ild` lrn `p̈¥©¨¢¥¨£¨¦¨§¨¦
mzFMfl mFlXd eilr mMgzp¦§©¥¨¨©¨§©¨
mEkixrIW zErvn`A eixaC mrpA§Ÿ©§¨¨§¤§¨¤©£¦

FxnF` `Ede ,mirWx KxrAmiWp`d §¥¤§¨¦§§¨£¨¦
mirWxdKxr mdipirA EidIW WExR ¨§¨¦¥¤¦§§¥¥¤¥¤

Epin`i iM mdilrn ExEqie mirWx§¨¦§¨¥£¥¤¦©£¦
drxd mwAcY oR E`xie mpFilkA§¦§¨§¦§¤¦§¨¥¨¨¨
xaMW mbde ,'d mppFgi df xkUaE§¨¨¤§§¥©£©¤§¨
df lM mr ,Elrd mdl xnFl 'd dSxzp¦§©¨©¨¤¥¨¦¨¤
lk`l mxFC ipA wCvl mivtg miwiCSd©©¦¦£¥¦§©¥§¥¨¤¡Ÿ

:k"r mMxC ixRnfk dxez ¦§¦©§¨
(æëeìòiåE`vi mxia`e ozce 'Fbe lrn ©¥¨¥©§§¨¨©£¦¨¨§

rWx mvr aEzMd ricFi .'Fbe§¦©©¨Ÿ¤¤©
l`xUIW E`xW xg` ENt`W zFRlTd©§¦¤£¦©©¤¨¤¦§¨¥

xixW` drxd mwAcY oR mWtpl E` ¨§§©§¨¤¦§¨¥¨¨¨£¤
ok iR lr s` mxia`e ozC z` `vnY¦§¨¤¨¨©£¦¨©©¦¥
xn`e dWn WBxzp dGnE ,miaSp E`vï§¦¨¦¦¤¦§©¥¤§¨©

oErcY z`fAd`xW oeiM WExR 'Fbe §Ÿ¥§§¥¥¨¤¨¨
WBxddn mxia`e ozC EWiBxd `NW¤Ÿ¦§¦¨¨©£¦¨¥©¤§¥
dAxc`e aiaQn ElrW l`xUi EUrW¤¨¦§¨¥¤¨¦¨¦§©§©¨
FYrcA dWn oC dtEwf dnFwA E`vï§§¨§¨¨¤§©§
iM mYrxA miaWFg mirWxd iM i`CeA§©©¦¨§¨¦§¦§¨¨¨¦
FYrCn EN` mixaC dUFr dWn¤¤§¨¦¥¦©§
wgxzdl mdl xnFl zFnxre zFNAgzA§©§ª§¨§©¨¤§¦§©¥
dfl ,'d ixaCn `le EYgie E`xIW icM§¥¤¦§§¥©§Ÿ¦¦§¥¨¤

xn`zFUrl ipglW 'd iM oErcY z`fA ¨©§Ÿ¥§¦§¨©¦©£

dN`d miUrOd lM z`ENt` WExR ¥¨©©£¦¨¥¤¥£¦
caNn iM dpzde ,EN` mixaC ihxR§¨¥§¨¦¥§¦§¨¦¦§©
dPWn dzin EzEnIW mdl cFr EzEnIW¤¨¨¤¤¨¦¨§ª¨
x`Azi KEnqaE zFziOd lMn¦¨©¦§¨¦§¨¥

:cFrgk dxez

(çëúàæa.iANn `l iM 'Fbe oErcY §Ÿ¥§§¦Ÿ¦¦¦
dWn aWgi Ki` zrcl Kixv̈¦¨©©¥©£Ÿ¤
`iapl FA Epin`d `l oicrW 'd mrl§©¤£©¦Ÿ¤¡¦¦§¦

xnFl ltM dOl cFr ,zn`,iANn `l ¡¤¨¨¨©©Ÿ¦¦¦
KxCd df lr did cWgd cv iM ilE`e§©¦©©£¨¨¨©¤©¤¤
'd ipirA og dWn `vOW cvl iM¦§©¤¨¨¤¥§¥¥
cg`l dNcB zzl utg dWn didWM§¤¨¨¤¨¥¨¥§ª¨§¤¨
oxd`l dPdMd oFbM eiaFxTn¦§¨§©§ª¨§©£Ÿ
did dnFCke otvil`l zE`iUPde§©§¦¤¡¦¨¨§©¤¨¨
lr miMqn 'd dide 'dA Klnpe dUFr¤§¦§¨©§¨¨©§¦©
zzl FAlA wWFge utg did F` ,Fcï¨¨¨¥§¥§¦¨¥
,FAl ze`Y Fl ozp 'de dnFCke eig`l§¤¨§©¤§¨©©£©¦
`Ed iM xaCA aEMr WIW cvl `l la £̀¨Ÿ§©¤¥¦©¨¨¦

xn` dfl ,dPdkl iE`xd dfz`fA ¤¨¨¦§ª¨¨¤¨©§Ÿ
ipglW 'd iM oErcY'Fbe z` zFUrl ¥§¦§¨©¦©£¥§

ici lr miMqn `Ede dUFr iziidW `lŸ¤¨¦¦¤§©§¦©¨¦
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(èë)-ìk úc÷ôe älà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤§ª©Æ¨
:éðçìL ýåýé àì íäéìò ã÷té íãàä́̈¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−§¨¨«¦

i"yx£ÈÁÏL '‰ ‡Ï∑ עלי חֹולק הּוא ּובדין מּדעּתי, הּכל עׂשיתי אני .אּלא …¿»»ƒְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

(ì)-úà äîãàä äúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧¨«£¨¨³¤
íéiç eãøéå íäì øLà-ìk-úàå íúà äòìáe äét¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´¨¤½§¨«§¬©¦−
:ýåýé-úà älàä íéLðàä eöàð ék ízòãéå äìàL§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«

i"yx£‰‡È¯a Ì‡Â∑ חדׁשה.'‰ ‡¯·È∑ אֹותם להמית ¿ƒ¿ƒ»ֲָָƒ¿»ְִָָ
הּנה  עד אדם ּבּה מת ׁשּלא הּבריאה?ּבמיתה היא ּומה , ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ּכי  "וידעּתם אז ותבלעם, אתּֿפיה" האדמה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ"ּופצתה
ורּבֹותינּו אמרּתי. הּגבּורה מּפי ואני ה', את הם ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָנאצּו"

קי)ּפירׁשּו ימי (סנהדרין מּׁשׁשת לארץ ּפה ּבריאה" "אם : ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
יברא ּבראׁשית  (ר"ל ה'". "יברא לאו ואם מּוטב, – ְְְְִִִִֵָָָָ

לכאן) הּפה .ה' ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(oeeiqa c"i meiÎmeid)

ׁשאֹולה חּיים ל)וירדּו (טז, ְְְִַָָ
חי. ׁשהּוא חֹוׁשב ּב'ׁשאֹול' ׁשּמצּוי מי ְִֵֶֶַַַָּגם

ויּוכלּו חּיים, יהיּו ּב'ׁשאֹול' ׁשּגם והיא, ּבּדבר, יׁש ּברכה ּגם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָא

האדם  עֹוד ּכל רק מֹועילה ּתׁשּובה (ׁשהרי ּתׁשּובה ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָלעׂשֹות
"נתּבּצר  מתּו", לא קרח "ּובני יא) כו, (פינחס ׁשּנאמר זהּו ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹחי).
ּתׁשּובה. ועׂשּו (רׁש"י), ׁשם" ויׁשבּו ּבּגיהּנֹום ּגבֹוּה מקֹום ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלהם

ã ycew zegiyn zecewp ã(329 'nr a zegiy ihewl)

ׁשאלה חּיים ל)וירדּו ׁשּלא (טז, ּתֹורה לֹומד אדם ּכאׁשר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּלֹומד  הּתֹורה חכם, ּתלמיד להיֹות ּכדי ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלׁשמּה,
ׁשאז  ּתׁשּובה, ׁשעֹוׂשה (עד הּקלּפֹות ּבתֹו לּגלּות ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָיֹורדת

הּתֹורה, – ּבפסּוקנּו נרמז הּדבר עּמֹו). ׁשבה ּתֹורתֹו ְְִִִֵַַַָָָָָָָּגם
ּתחּתית. לׁשאֹול י ֹורדת חּיים", ְְִִִֶֶַַַ"ּתֹורת

(àì)älàä íéøácä-ìk úà øaãì Búlëk éäéå©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤
:íäézçz øLà äîãàä ò÷azå©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬©§¥¤«

‡ÔÈlכט  Ôe˙eÓÈ ‡L‡ ÏÎ„ ‡˙BÓk Ì‡ƒ¿»¿»¡»»¿ƒ≈
ÈÈ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚzÒÈ ‡L‡ ÏÎc ‡¯ÚÒe¿»»¿»∆»»ƒ¿¿«¬≈»¿»

:ÈpÁlL«¿«ƒ

È˙ל  ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe ÈÈ È¯·È ‰‡È¯a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»««¿»»
Ôe˙ÁÈÂ ÔB‰Ï Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet«¿»«»¿¿»»ƒ¿¿∆¡
‡i¯·b eÊÈb¯‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÏB‡LÏ ÔÈiÁ „k««ƒƒ¿¿ƒ¿¬≈«¿ƒÀ¿«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡‰»ƒ≈√»¿»

iÓb˙t‡לא  Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈¿«»»»»ƒ¿»«»
:ÔB‰È˙BÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙ÚÊa˙‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¿»««¿»ƒ¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

WWg cbpkE ,iYrcA utg iziidX dnl§©¤¨¦¦¨¥§©§¦§¤¤£¨
xn` xaCd lr FAlA wWFg didW 'Ad©¤¨¨¥§¦©©¨¨¨©

iANn `l iMutg ip` iziid `l WExR ¦Ÿ¦¦¦¥Ÿ¨¦¦£¦¨¥
n lr miMqn 'de xaCA,iAlAX d ©¨¨©©§¦©©¤§¦¦

zaY xErWeiMmrh KxCd df lr `Ed §¦¥©¦©¤©¤¤©©
llWl ipglW 'dW gikFdl Kixv ipi`W¤¥¦¨¦§¦©¤§¨©¦¦§Ÿ
,eilr 'd miMqd `NX dn dUFr ip`W¤£¦¤©¤Ÿ¦§¦¨¨
mixaCd Eid iANn `NW llWl `N ¤̀¨¦§Ÿ¤Ÿ¦¦¦¨©§¨¦

:oade xMfPM©¦§©§¨¥
íàKxC lr WExR .mc`d lM zFnM ¦§¨¨¨¨¥©¤¤

mzF` dUri xW` wEqRA mxnF`§¨©¨£¤©£¤¨
,iFB ENt` mc`d(.g"l w"a)oEMzp o`ke ¨¨¨£¦§¨¦§©¥

`idW zFO`d zzinA ENt`W xnFl©¤£¦§¦©¨ª¤¦
,Dnvr dziOd KxrA df ,zlEpn dzin¦¨§ª¤¤¤§¥¤©¦¨©§¨

xn` sEBd cbpkEmc`d lM zCwtE'Fbe §¤¤©¨©§ª©¨¨¨¨§
FxnF` KxC lr('h a"n)z` `p EcwR ©¤¤§¦§¨¤

KxcM Exaw ,dExawe z`Gd dxEx`d̈£¨©Ÿ§¦§¨¦§§¤¤
,ux`d lMipglW 'd `l`N` WExR ¨¨¨¤Ÿ§¨¨¦¥¤¨

,iA dgn `l 'de iANnd`ixA m`e'Fbe ¦¦¦©Ÿ¦¨¦§¦§¦¨§
Eca`ie drx dzin mdl didY dfAW¤¨¤¦§¤¨¤¦¨¨¨§Ÿ§

:WtpM sEBhk dxez §¤¤
(ìíàåxnFl ltM .'Fbe d`ixAd`ixA §¦§¦¨§¨©©§¦¨

`xai,'dmxnF` KxC lr x`Azi ¦§¨¦§¨¥©¤¤§¨
l"f(:f"l oixcdpq)dnc`d 'Fbe xEx` wEqRA ©§¤§¦©¨¨§¨£¨¨

mYqp mFi FzF`nW diR z` dzvR xW £̀¤¨§¨¤¦¨¤¥¦§©
xnFl dvFx `idWkE ,ux`d iR mYgpe§¤§©¦¨¨¤§¤¦¨©
mi`xaPd lM KxcM 'd iptl dxiW¦¨¦§¥§¤¤¨©¦§¨¦
`id `xFAd iptl dxiW mixnF`W¤§¦¦¨¦§¥©¥¦

aizkC ditpkA zxnF`(c"k dirWi)spMn ¤¤¦§¨¤¨¦§¦§©§¨¦§©
dvxWM o`ke ,EprnW zxnf ux`d̈¨¤§¦Ÿ¨©§§¨§¤¨¨

xn` mdd mirWxl Wiprdl dWnm`e ¤§©£¦¨§¨¦©¥¨©§¦
d`ixA`xA xaMW d`ixA DzF` WExR §¦¨¥¨§¦¨¤§¨¨¨

mYqp dUrn ici lre ux`d iR `idW 'd¤¦¦¨¨¤§©§¥©£¤¦§©
DzF` `xal 'd xfgi did `lM dide§¨¨§Ÿ¨¨©£Ÿ¦§Ÿ¨
ux`d dzvtE dR Dl didIW d`ixAd©§¦¨¤¦§¤¨¤¨§¨¨¨¤
.mzF` drlaE mcTn Dl didW diR z ¤̀¦¨¤¨¨¨¦Ÿ¤¨§¨¨

dzvRX dnl oETY Dl didi df iM ilE`e§©¦¤¦§¤¨¦§©¤¨§¨
rlal diR dvtY dYr wiCv Wi` rlal¦§Ÿ©¦©¦©¨¦§¤¦¨¦§Ÿ©

:k"r 'd iaiF``l dxez §¥
(àìBúlëkWExR .mixaCd lM z` 'Fbe §©Ÿ§¥¨©§¨¦¥

`N` dncw `le dxg` `lŸ¦£¨§Ÿ¨§¨¤¨
mixaCd lM xn`W cr dpiYnd¦§¦¨©¤¨©¨©§¨¦
:drwap FzFNkl skze oiprA oikixSd©§¦¦¨¦§¨§¥¤§©¦§§¨

ò÷azåõøàä çzôzå 'Bâå äîãàä ©¦¨©¨£¨¨§©¦§©¨¨¤
.'BâåxnFl wiRqd `legYtYe §§Ÿ¦§¦©©¦§©

F` 'FberwAYedriwAA xn` cFr §©¦¨©¨©©§¦¨
dgizRaE dnc`d,ux`d`l iM ilE` ¨£¨¨©§¦¨¨¨¤©¦Ÿ

zqixC mFwnA ux`d dR mW did̈¨¨¥¨¨¤¦§§¦©
Eid xW` dnc`d drwap dfl mdilbx©§¥¤¨¤¦§§¨¨£¨¨£¤¨
ux`d dR mW oOCfpe dilr micnFr§¦¨¤¨§¦§©¥¨¥¨¨¤
EidW mFwOd cbpM dfle ,dgYtpe§¦§§¨§¨¤§¤¤©¨¤¨

xn` FA micnFr,dnc`d rwAYecbpkE §¦¨©©¦¨©¨£¨¨§¤¤
xn` ux`d iRux`d gYtYe ¦¨¨¤¨©©¦§©¨¨¤

:'Fbeal dxez §
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(áì)-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬Ÿ−̈§¤
-ìk úàå çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå íäézä«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©§¥−¨

:Leëøä̈«§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 170 'nr b"lg y"ewl t"r)

dnc`A gxw ipA zrilA mrh©©§¦©§¥Ÿ©¨£¨¨

ואת  ואת־ּבּתיהם אתם וּתבלע את־ּפיה הארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֽוּתפּתח
וּיאבדּו . . ּכל־הרכּוׁש: ואת לקרח אׁשר ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹֹּֽֽֽֽכל־האדם

הּקהל: לב־לג)מּתֹו (טז, ִַָָֽ
ּפנחס  ּבפרׁשת ואּלּו עּמֹו, ׁשּנבלעּו קרח ּבני על נאמר ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכאן

יא) רׁש"י(כו, ּומפר ׁש מתּו". לא קרח "ּובני "הם (שם)נאמר: : ְְֱִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּבלּבם. ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּתחּלה, ּבעצה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהיּו

ׁשם". ויׁשבּו ּבּגיהּנם ּגבֹוּה מקֹום להם נתּבּצר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלפיכ
ּבכלל  לּמה – ּבתׁשּובה חזרּו הם אם ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָולכאֹורה

ּבחּיים. ׁשּנׁשארּו זכּו ּבּמה – לא ּובאם ְְְְֲִִִִֶֶַַַָֹנבלעּו,
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּתׁשּובה, ועׂשּו מּמחלקּתם ּבהם חזרּו קרח ׁשּבני וּדאי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻאכן
ּבגלּוי  זאת הראּו ׁשּלא אּלא זכּות, ׁשּום להם אין זה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹּדבלעדי
רׁש"י  לׁשֹון ּוכדּיּוק לּבם, ּבסתר רק ׁשבּו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּובחיצֹונּיּות

ּבלּבם".(שם) ּתׁשּובה ְְְֲִִָָ"הרהרּו

ׁשּלעיני  ּכיון מּדה: ּכנגד מּדה ּבהם נתקּים ּכן, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאׁשר
ּכל  לעיני ּכׁשּנענׁשּו ע"כ ּבּמחלקת, החזיקּו עדין ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהרֹואים
ּבפעל  א ּבאדמה. הּמחלקת ּבעלי עם יחד נבלעּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹיׂשראל

ל  ּבלּבם, ּתׁשּובה ׁשהרהרּו ולכן ּכיון מיתה ּדין עליהם היה א ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ
ּבּגיהּנם". ּגבֹוּה מקֹום להם ְִִֵֵֶַַַָָָֹ"נתּבּצר

ּדלכאֹו' הּקהל", מּתֹו "וּיאבדּו הּפסּוק לׁשֹון ידּיק ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹֻּומעּתה
ּדבני  ׁשּפיר, הּנ"ל ּולפי סתם. "וּיאבדּו" ּבהּלׁשֹון חסר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹמה
חׁשב  ׁש"הּקהל" ּכיון רק העֹולם. מן ונאבדּו מתּו לא ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹקרח
מּתֹו" (רק) ע"כ ּכאביהם, ענׁש להם ּומּגיע ּבמחלקת ֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשהם
ׁש"ּבני  לסּפר הּתֹורה חּכתה זה ּומּטעם נאבדּו. הם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּקהל"
'ּכלּו ּכׁשּכבר אֹוחזים ּבּה ּפנחס, ּבפרׁשת רק מתּו" לא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹקרח

מדּבר' כב)מתי כ, פרק חוקת חי (רש"י ׁשהיה הּדֹור וכל , ְְִֵֵֶַַָָָָ
צר עֹוד אין ׁשּוב ׁשאז העֹולם, מן אבד ּכבר מעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבׁשעת

ּבּגיהּנם. ְְִִֵַַָֹלהחזיקם

(âì)ñëzå äìàL íéiç íäì øLà-ìëå íä eãøiå©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²©¦−§®Ÿ¨©§©³
:ìäwä CBzî eãáàiå õøàä íäéìò£¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬©¨¨«

(ãì)ék íì÷ì eñð íäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´§Ÿ¨®¦´
:õøàä eðòìáz-ït eøîà̈«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤

i"yx£ÌÏ˜Ï eÒ∑ ּבליעתן ּבׁשביל על הּיֹוצא .הּקֹול »¿…»ְְִִִֵַַַָָ

(äì)íéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé Làå§¥¬¨«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³
ñ :úøèwä éáéø÷î Léà íéúàîe¨©̧¦Æ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

ÔB‰˙Èלב  ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿
Á¯˜Ï Èc ‡L‡ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»»¡»»ƒ¿…«

:‡È˜ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿»»

ÏB‡LÏלג  ÔÈiÁ „k ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ Ôep‡ e˙Áe¿»ƒ¿»ƒ¿««ƒƒ¿
:‡Ï‰˜ BbÓ e„·‡Â ‡Ú¯‡ ÔB‰ÈÏÚ ˙ÙÁÂ«¬«¬≈«¿»«¬»ƒ¿»»

ÔB‰Ï˜Ïלד  e˜¯Ú ÔB‰È¯ÁÒa Èc Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»≈¬»¿»¿
:‡Ú¯‡ ‡pÚÏ·˙ ‡ÓÏc e¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»«¿»

È˙לה  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ˙˜Ù ‡˙M‡Â¿∆»»¿»«ƒ√»¿»«¬»«»
˙¯Ë˜ È·¯˜Ó ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»¿»¿≈¿…∆

:‡iÓÒea¿«»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âìeãøiå`NW WExR .dl`W 'Fbe ©¥§§§Ÿ¨¥¤Ÿ
`N` mBxdl ux`d mdA dhlẄ§¨¨¤¨¨¤§¨§¨¤¨
oFcTtA ux`d ozpzpE miIg Ex`Wp¦§£©¦§¨¨¨¨¨¤§¦¨

FxnF` `Ede ,mPdiBldl`W miIg`le ©¥¦Ÿ§§©¦§Ÿ¨§Ÿ
daY lMW mbde ,lF`Xl xnF`¤©§©£©¤¨¥¨
Dl liHd DzNgzA c"nl dkixSW¤§¦¨©¤¦§¦¨¨¦¦¨

mPgl `l df lM lr ,DtFqA `"d¥§¨©¨¤Ÿ§¦¨
lF`Xl EcxIW xg`W oEkie ,oM dUri©£¤¥¦©¥¤©©¤¨§©§
mxnF` c"r ,Ezn `le gM mdA 'd ozp̈©¨¤Ÿ©§Ÿ¥§¨

l"f(:'w oixcdpq)gM ozFp d"awdW ©§¤§¦¤¥Ÿ©
EN` ok FnM ,mWpr lAwl mirWxÄ§¨¦§©¥¨§¨§¥¥
Dnvr lF`XA EidW xg` miIg Ex`Wp¦§£©¦©©¤¨©§©§¨

xnF` did m`e ,mzWBxd dAxIW icM§¥¤¦§¤©§¨¨¨§¦¨¨¥
miIg Eid `NW rnWp did lF`Xl©§¨¨¦§¨¤Ÿ¨©¦
mriBdaE lF`Xl mzrBd cr `N ¤̀¨©©¨¨¨©§©©¦¨
EriBdW xg` zEIg mdl did `le Ezn¥§Ÿ¨¨¨¤©©©¤¦¦

:lF`Xlcl dxez ©§



מה gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iyily meil inei xeriy

(á)-úà íøéå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ìà øîà¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À§¨¥³¤
ék äàìä-äøæ Làä-úàå äôøOä ïéaî úzçnä©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤¨¥−§¥¨®§¨¦−

:eLã÷̈¥«
i"yx£L‡‰Œ˙‡Â∑הּמחּתֹות ׁשּבתֹו.‰‡Ï‰Œ‰¯Ê∑ מעל ˜„eL.הּמחּתֹות לארץ  Èk∑ ואסּורין הּמחּתֹות. ¿∆»≈ְְֶַַ¿≈»¿»ְֵֶַַַָָƒ»≈ְֲִַַַ

ׁשרת ּבהנאה  ּכלי עׂשאּום ׁשהרי ,. ְֲֲֲֵֵֵֶַָָָָ

(â)eNòå íúLôða älàä íéàhçä úBzçî úà¥¿©§Á©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸
-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô éòwø íúàŸ¹̈¦ª¥³©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«

:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLc÷iå ýåýé§Ÿ̈−©¦§¨®§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ì˙LÙa ‰l‡‰ ÌÈ‡hÁ‰∑(לו ׁשּנעׂשּו(יומא ««»ƒ»≈∆¿«¿…»ֲֶַ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּפֹוׁשעים  על ׁשּנחלקּו .ּבנפׁשֹותם, ְְְְְִֶֶַַַָָָ
ÈÚw¯∑ רדידין.ÌÈÁÙ∑ טינבי"ש מרּדדין טּסין ƒÀ≈ְִִ«ƒְִִַָֻ

ÁaÊnÏ.ּבלעז  Èetˆ∑ הּנחׁשת B‡Ï˙.למזּבח eÈ‰ÈÂ∑ ְַַƒ«ƒ¿≈«ְְְִֶַַֹ¿ƒ¿¿
הּכהּנה  על ׁשּנחלקּו מאֹותן היּו אּלּו ׁשּיאמרּו: ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלזּכרֹון,

.ונׂשרפּו ְְְִ

(ã)øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä øæòìà çwiå©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬
:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOä eáéø÷ä¦§¦−©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÌeÚw¯ÈÂ∑ ּבלעז .אינטינדר"ש «¿«¿ְַַ

(ä)Léà áø÷é-àì øLà ïòîì ìàøNé éðáì ïBøkæ¦¨º¦§¥´¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´
éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì øLà øæ̈ÀÂ£¤Â´Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´
ýåýé øac øLàk Búãòëå çø÷ë äéäé-àìå ýåýé§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©£́¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²

ô :Bì äLî-ãéa§©¤−«

È˙ב  L¯ÙÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯Ó‡¡«¿∆¿»»««¬…«¬»¿«¿≈»
˜Á¯È ‡˙L‡ ˙ÈÂ ‡i„È˜È ÔÈaÓ ‡˙ÈzÁÓ«¿¿»»ƒ≈¿ƒ«»¿»∆»»«¿«

:eLc˜˙‡ È¯‡ ‡Ï‰Ï¿»»¬≈ƒ¿«»

e·iÁ˙‡cג  ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ˙ÈzÁÓ ˙È»«¿¿««»«»»ƒ≈¿ƒ¿«»
ÔÈ„Èc¯ ÔÈqË Ô‰˙È Ôe„aÚÈÂ ÔB‰È˙LÙa¿«¿»≈¿«¿¿»¿≈«ƒ«ƒƒ
ÈÈ Ì„˜ Ôep·¯˜ È¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬≈»≈À√»¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ï ˙‡Ï ÔÈÂ‰ÈÂ eLc˜˙‡Â¿ƒ¿«»ƒ∆¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

„LÁ‡ד  ‡˙ÈzÁÓ ˙È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ·ÈÒe¿ƒ∆¿»»«¬»»«¿¿»»ƒ¿»»
‰‡ÙBÁ Ôe„Èc¯Â ‡i„È˜BÈ e·È¯˜c¿»ƒƒ«»¿«ƒÀ»»

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

È˜¯·ה  ‡Ï Èc ÏÈ„a Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îc»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ¿«
‡e‰ Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ï Èc ÈBlÁ ¯·b¿«ƒ«ƒ»ƒ«¿»¿«¬…
È‰È ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ‡˜q‡Ï¿«»»¿…∆¿ƒ√»¿»¿»¿≈
‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzLÎÎÂ Á¯˜Î¿…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»

:dÏ ‰LÓ„¿…∆≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áøîàmrh .xfrl` l`xfrl`cvl ¡Ÿ¤¤§¨¨©©¤§¨¨§©
`NWlr dUrIW xaCd 'd aiWgd ¤Ÿ¤¡¦©¨¨¤¥¨¤©

cvl F` ,lFcB odM `EdW oxd` ici§¥©£Ÿ¤Ÿ¥¨§©
EznE hRWOd dUrp oxd` ici lrW¤©§¥©£Ÿ©£¨©¦§¨¥
dUrIW 'd dvx `l zFYgOd iaixwn©§¦¥©©§Ÿ¨¨¤¥¨¤

:k"r zFYgOd znxd Fci lr©¨£¨©©©§
íøéådOl zrcl Kixv .zYgOd z` §¨¥¤©©§Ÿ¨¦¨©©¨¨

xn`mxie`Ed dGW oeiM e"`eA ¨©§¨¥§¨¥¨¤¤
oEMzPW d`xpe .devOd zlgzd©§¨©©¦§¨§¦§¤¤¦§©¥
zrilA `EdW oFW`x oipr lr siqFdl§¦©¦§¨¦¤§¦©
iM l`xUi ipA mr E`xW Fzcre gxwŸ©©£¨¤¨©§¥¦§¨¥¦
siqFd cFre oxd` zPdM xaC `vi 'dn¥¨¨§©§ª©©£Ÿ§¦
zFxFcl oxd` ciA dPdMd wfge swYŸ¤§Ÿ¤©§ª¨§©©£Ÿ§
irTx mz` EUre 'Fbe zYgOd mxIW¤¨¥©©§Ÿ§§¨Ÿ¨¦ª¥
'Fbe l`xUi ipal zF`l Eidie 'Fbe migt©¦§§¦§§¦§¥¦§¨¥§

:'Fbe l`xUi ipal oFxMfb dxez ¦¨¦§¥¦§¨¥§
(âíéàhçäilE` .mzWtpA dl`d ©©¨¦¨¥¤§©§Ÿ¨©

lr Eb`ci lal mANn `ivFdl oEMzPW¤¦§©¥§¦¦¦¨§©¦§£©
aWgi lal mB ,mzAqA xaCd zFid¡©¨¨§¦¨¨©§©©£Ÿ
,dAq mdl Eid md iM l`xUIn mc`̈¨¦¦§¨¥¦¥¨¨¤¦¨

xn` dflmzWtpA dN`d mi`Hgd ¨¤¨©©©¨¦¨¥¤§©§Ÿ¨
mWtp ExQge onvrA ElAg mdW WExR¥¤¥¦§§©§¨§¦§©§¨
lr s`e ,mzlEGn dAq mdl did `le§Ÿ¨¨¨¤¦¨¦¨¨§©©
l`xUi EWiBxd `NW Epivn ok iR¦¥¨¦¤Ÿ¦§¦¦§¨¥
dWn lr EpNIe EN` mixacA 'd zpEkA§©¨©¦§¨¦¥©¦Ÿ©¤

:'d mr z` mYnd mY` 'Fbe§©¤£¦¤¤©
ékmrh WExR .EWCwIe 'd iptl maixwd ¦¦§¦ª¦§¥©¦§¨¥©©

`l zFYgOd mixdl LEvn ip`W¤£¦§©§§¨¦©©§Ÿ
iptl EaixwdW zxhTA iziSxzPW¤¦§©¥¦©§Ÿ¤¤¦§¦§¨©
lW otEbl WExR mEaixwdX dOA `N ¤̀¨©¤¤¦§¦¥§¨¤
zxhw mdilr EpzPW mcwe ,zFYgn©§§Ÿ¤¤¨§£¥¤§Ÿ¤
xaM ilv` dqE`nE dxf `id xW £̀¤¦¨¨§¨¤§¦§¨

FxnF` `Ede ,zFYgOd EXCwzp,EWCwIe ¦§©§©©§§§©¦§¨
adf ilkE sqM ilM aixwnM dEdC icinE¦¦§©¥§©§¦§¥¤¤§¥¨¨

m` Lnvr rBde ,Wcw mdW WCwOl©¦§¨¤¥Ÿ¤§©©©§§¦
mdA mixfFge miklnp Eid oiaixwOd©©§¦¦¨¦§¨¦§§¦¨¤
in W`d lr zxhTd mipzFp Eid `le§Ÿ¨§¦©§Ÿ¤©¨¥¦
`l dYrnE ,oiNgl zFYgOd oi`vFi Eid̈§¦©©§§ª¦¥©¨Ÿ
E`vi odilr zxhTd EpzPW ipRn¦§¥¤¨§©§Ÿ¤£¥¤¨§

zFYgOdo"Anx orHX dnE ,ozXcTn ©©§¦§ª¨¨©¤¨©©§©
xfl dnFC df FpFWl dfe i"Wx cbpM§¤¤©¦§¤§¤¤§¨
eilr ,uEgA xihwdl zxW ilM dUrW¤¨¨§¥¨¥§©§¦©¨¨
ld`A 'd iptl maixwd aEzMd xn`̈©©¨¦§¦ª¦§¥§Ÿ¤
mE`iade mEWiCwdW WExR crFn¥¥¤¦§¦¤¡¦

:WCwnd mFwOlc dxez ©¨©§ª¨
(äïòîìdidi `le 'Fbe axwi `l xW` §©©£¤Ÿ¦§©§§Ÿ¦§¤

xnFl Kxvd dOl zrcl Kixv .'Fbe§¨¦¨©©¨¨ª§©©
didi `leExn` l"fxe ,'Fbe(.i"w oixcdpq) §Ÿ¦§¤§§©©¨§©§¤§¦

zwlgnA wifgOl dxdf` d`AW¤¨¨©§¨¨©©£¦§©£Ÿ¤
uEge ,'Fbe didi `le lW e`lA xaFrW¤¥§¨¤§Ÿ¦§¤§§
mrh zzl 'd oEMzPW d`xp l"f mMxCn¦©§¨¦§¤¤¦§©¥¨¥©©



gxwמו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iyily meil inei xeriy
i"yx£Á¯˜Î ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ׁשּלא ּכקרח ּכדי .יהיה ¿…ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ

BÏ ‰LÓŒ„Èa '‰ ¯ac ¯L‡k∑ על "עליו", ּכמֹו «¬∆ƒ∆¿«…∆ְַָָ
לפיכ ּכהנים, ּובניו הּוא ׁשּיהיה מׁשה, אל ּדּבר ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹאהרן
וכן  וגֹו'". אהרן מּזרע לא אׁשר זר איׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹ"לאֿיקרב
– "ּדּבּור" אצל הּסמּוכים ו"להם" ו"לֹו" "לי" ְְְִִִֵֶֶַָָּכל

"ּביד  ּומהּו קרח. על ּומדרׁשֹו: "על". ּכמֹו ְְְְִִַַַַַָָֹּפתרֹונם
על מׁשה" לחֹולקים רמז מׁשה"? "אל ּכתב ולא , ְְִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

ׁשּלֹוקין  ּבידֹו,הּכהּנה, מׁשה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ד)ׁשּנאמר ּכּׁשלג".(שמות מצרעת ידֹו והּנה "וּיֹוציאּה : ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּב עּזּיה לקה ּכן .צרעת ועל ְְִֵַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 204 'nr g"ig y"ewl t"r)

bNtn zFSgOd lEHA¦©§¦§©¥

וכעדתֹו כקרח ה)ולא־יהיה (יז, ְְְְֲִֶַַָֹֹֽ
יהיּו העם ׁשּכל ּדרׁש הּוא אחדּות. היתה: קרח ׁשל ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹטענתֹו
קדֹוׁשים  ּכּלם העדה "ּכל ּכאמרֹו ּומדרגה, ּבמעלה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻׁשוים

ה'". קהל על ּתתנּׂשאּו ּומּדּוע ה' ְְְְִַַַַַָּובתֹוכם
ּולפרּוד. למחלקת סמל נעׂשה עצמֹו הּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹאף־על־ּפי־כן,
ועד  "ואתּפלג". – קרח" "וּיּקח אּונקלֹוס: ׁשּמתרּגם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹּוכפי
ׁשּנאמר  ּבלאו, עֹובר ּבמחלקת הּמחזיק "ּכל חז"ל ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאמרּו

וכעדתֹו" כקרח יהיה קי)ולא .(סנהדרין ְְְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹ

הּסּוגים  ּבין הּתֹורה ׁשּקבעה הּמחּצֹות ׁשּבּטּול ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָללּמד
יׂשראלים, לוּיים, (ּכהנים, ׁשּבעם־יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָֹהּׁשֹונים
ּגֹורם  ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא מימיכם") "ׁשֹואב ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ"ראׁשיכם",

ּביניהם. ּופרּוד לפּלּוג ּגֹורם אּלא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָלאחדּות,
הּוא  ּבזה לֹו, הראּוי ּתפקידֹו את מבּצע אחד ּכׁשּכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדוקא
הּקּב"ה. ּבראֹו ׁשּלׁשמּה הּבריאה, ּכּונת ׁשלמּות את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָממּלא

ּבראׁשית. סדרי לבלּבּול הּוא ּגֹורם – ְְְְִִִֵֵֵָֹולא

(å)äLî-ìò úøçnî ìàøNé-éða úãò-ìk eðliå©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¦¨´¢½̈©¤¬
:ýåýé íò-úà ízîä ízà øîàì ïøäà-ìòå§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−¤©¬§Ÿ̈«

(æ)eðôiå ïøäà-ìòå äLî-ìò äãòä ìäwäa éäéå©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ
:ýåýé ãBák àøiå ïðòä eäqë äpäå ãòBî ìäà-ìà¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«

(ç)ñ :ãòBî ìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«

ÓBiÓ‡ו  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»
Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ È‰B¯˙·„¿«¿ƒ«…∆¿««¬…¿≈»«

:ÈÈ„ ‡nÚ ˙ÈÓc ÔezÓ¯b¿«¿¿ƒ«»«¿»

ÏÚÂז  ‰LÓ ÏÚ ‡zLk ˙eLpk˙‡a ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«…∆¿«
È‰ÙÁ ‡‰Â ‡ÓÊ ÔkLÓÏ e‡Èt˙‡Â Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¬»ƒ

:ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡Ú¬»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»

ÓÊ‡:ח  ÔkLÓ Ì„˜Ï Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…»√»«¿«ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Kxvd dOloFxMflwiRqd `le df ¨¨ª§©§¦¨¤§Ÿ¦§¦
lke xf Wi` axwi `l dxFYA dxdf`A§©§¨¨©¨Ÿ¦§©¦¨§¨
xn` dfl ,ux`d EPrlaY xnFbe axTd©¨¥§¥¦§¨¤¨¨¤¨¤¨©

gxwk didi `ledEvn ip` m` WExR §Ÿ¦§¤§Ÿ©¥¦£¦§©¤
lirFi `NW WWFg ip` df oFxMf `lA§Ÿ¦¨¤£¦¥¤Ÿ¦
gxwM zEnie dxdf`A mdn mc` dfi`l§¥¤¨¨¥¤§©§¨¨§¨§Ÿ©
Fl aaEqi `NW lirFi df oFxMfe ,Fzcre©£¨§¦¨¤¦¤Ÿ§©

:Fzcre gxwl didW FnM zFidl¦§§¤¨¨§Ÿ©©£¨
øLàkWExR .Fl dWn ciA 'd xAC ©£¤¦¤§©¤¥

xn`W cvlgxwk didi `le §©¤¨©§Ÿ¦§¤§Ÿ©
lMW cnl dY` xaC `vFOn 'Fbe§¦¨¨¨©¨¨¥¤¨
didi dPdMd lr xrxrl mcTn cnFrd̈¥¦Ÿ¤§©§¥©©§ª¨¦§¤
Epivn `l df xace Fzcrke gxwk Fl§Ÿ©§©£¨§¨¨¤Ÿ¨¦

xn` dfl ,oM 'd dxzdWxAC xW`M ¤¦§¨¥¨¤¨©©£¤¦¤
Fl dWn ciA 'dYcnl `d gxwl WExR §©¤¥§Ÿ©¨¨©§¨

m`e gxwl dWn xn`W mixaCdW¤©§¨¦¤¨©¤§Ÿ©§¦
z` dnc`d dzvtE 'd `xai d`ixA§¦¨¦§¨¨§¨¨£¨¨¤
dWn ciA 'd ixaC Eid 'Fbe diR¦¨§¨¦§¥§©¤
,Fnvrn dWn oxn` `le FzFxzdl§©§§Ÿ£¨¨¤¥©§

FxnF` `EdeFl dWn ciAgxwl WExR §§§©¤¥§Ÿ©
:KEnqA xMfOde dxez ©ª§¨§¨

(åeðliåKixv .'Fbe mY` xn`l 'Fbe lM ©¦Ÿ¨§¥Ÿ©¤§¨¦
FxnF` zrclxn`ldpElYdW xg` ¨©©§¥Ÿ©©¤©§¨

mFwO dn oxd` lre dWn lr `id¦©¤§©©£Ÿ©¨
xnFl,xn`lExn` `l mrd iM ilE`e ©¥Ÿ§©¦¨¨Ÿ¨§

mr z` mYnd mY` oazkM mixaCd©§¨¦¦§¨¨©¤£¦¤¤©
zpEMW zFpElY ixaC Exn` `N` 'd¤¨¨§¦§¥§¤©¨©
,'Fbe mYnd mY` `id mdixaC zEllM§¨¦§¥¤¦©¤£¦¤§

xn` dflEpNIe`id mzpElY zpEke 'Fbe ¨¤¨©©¦Ÿ§§©¨©§¨¨¦
xn`l:'Fbe mYnd mY` mdl ¥Ÿ¨¤©¤£¦¤§

ãBòzF`xn gh Ki` cFr xirdA dvxi¦§¤§¨¦¥©¥§
dWn lr dpElY zFUrl mdipir¥¥¤©£§¨©¤
dnE ,Fz`Hg dnE FrWR dn dAq `lA§Ÿ¦¨©¦§©©¨©
Fnvr liRWd dOM E`xW xg` mB©©©¤¨©¨¦§¦©§
df 'Eke EaEWi ilE` mxia`e ozC iptl¦§¥¨¨©£¦¨©¨§¤
ok` .EzEni lal lCYWdW ciBi©¦¤¦§©¥§©¨¨¥
dUrX dn lr dzid dcrd znrxY©§Ÿ¤¨¥¨¨§¨©©¤¨¨
cgi oNkA zxhTd lW ogaOd dWn¤©¦§¨¤©§Ÿ¤§ª¨©©

cal gxwA ogaOd zFUrl Fl didW¤¨¨©£©¦§¨§Ÿ©§©
Eid `l hRWOd FA dUFr 'd didWkE§¤¨¨¤©¦§¨Ÿ¨
dcr i`iUp miXnge miz`Od miWBp¦¨¦©¨©¦©£¦¦§¦¥¥¨

FxnF` `Ede ,mizn Eid `lexn`l §Ÿ¨¥¦§§¥Ÿ
mYnd mY`mkxn`nA WExR 'Fbe ©¤£¦¤§¥§©£©§¤

'Fbe FzYgn Wi` Egw mdl mYxn`W¤£©§¤¨¤§¦©§¨§
mr z` mYind dfA miz`nE miXng£¦¦¨©¦¨¤£¦¤¤©
gxw zzin lr dcrd Enrxzd `le ,'d§Ÿ¦§©£¨¥¨©¦©Ÿ©
miz`Od lr `N` mxia`e ozC̈¨©£¦¨¤¨©©¨©¦
,zF`xcdpq iW`x Eid oNMW miXnge©£¦¦¤ª¨¨¨¥©§¤§¨
dcrd znrxYW Exn`W l"fx ixaclE§¦§¥©©¤¨§¤©§Ÿ¤¨¥¨
zxhTd xihwdl mESX dnl dzid̈§¨§©¤¦¨§©§¦©§Ÿ¤
dxEnge dWFcw xzFi dcFar `idW¤¦£¨¥§¨©£¨
x`Xn cg`A ogaOd dUr `le§Ÿ¨¨©¦§¨§¤¨¦§¨
KxCd df lr oM mB x`Azi ,zFcFar£¦§¨¥©¥©¤©¤¤

mYnd mY` xn`lmkxn`nA WExR ¥Ÿ©¤£¦¤¥§©£©§¤
mY` zxhw xihwdl mdl mYxn`W¤£©§¤¨¤§©§¦§Ÿ¤©¤

:EzEnIW dAq mziidf dxez £¦¤¦¨¤¨



מז gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iriax meil inei xeriy

ß oeiq h"k iriax mei ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî enøä¥ÀŸ¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨®©
:íäéðt-ìò eìtiå©¦§−©§¥¤«

(àé)-ïúå äzçnä-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤Â©©§Â̈§¤
äøäî CìBäå úøè÷ íéNå çaænä ìòî Là äéìò̈¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²
ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék íäéìò øtëå äãòä-ìà¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−

âpä ìçä:ó ¥¥¬©¨«¤
i"yx£Ì‰ÈÏÚ ¯tÎÂ∑ הּמות מלא לֹו מסר זה רז ¿«≈¬≈∆ְֶֶַַַַָָָ

ּכׁשּנּתן  (ר"ל הּמּגפה עֹוצר ׁשהּקטרת לרקיע, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכׁשעלה
ועל  לרע. טֹוב ּבין מבחין אין אז לּמׁשחית, ְְְְְִִֵֵַַַַַָרׁשּות
מה  אבל ּבּקטרת, ּתּקּון יׁש מּדיליּה ּׁשּמֹוסיף ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמה
ואין  חכמה אין ּבהדיא, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשּגזר

הּניח  ׁשּלא אחרּֿכ ּׁשּכתב מה מתּורץ ּובזה ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתבּונה.
לֹו מסר הּוא והלא ּבּקטרת, לעצר אהרן את ְְֲֲֲֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹהּמלא
ּכמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ּגזרת ׁשהיה אּלא זה? ְְֵֶֶֶַַָָָָָָרז
ּכדאיתא  ודֹו"ק) מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני ְְְֲִִִֶֶַָָָׁשאמר:

ׁשּבת פט)ּבמּסכת .(שבת ְֶֶַַָ

(áé)øLàk ïøäà çwiå|CBz-ìà õøiå äLî øac ©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´
âpä ìçä äpäå ìäwäúøèwä-úà ïziå íòa ó ©¨½̈§¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤

:íòä-ìò øtëéå©§©¥−©¨¨«

(âé)íéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîòiå:äôbnä øöòzå ©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ∑הּמלא את אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ְֶַַַָָ

לעׂשֹות והעמידֹו לי הּנח :הּמלא לֹו אמר ּכרחֹו. על ְְְֱֲִִֶַַַַַַַָָָ
אמר  !יד על לעּכב צּוני מׁשה לֹו: אמר ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשליחּותי!
מׁשה! ׁשל ׁשלּוחֹו ואּתה מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני ְְְֲִֶֶֶַָָֹלֹו:

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙Èי  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‰ÚLk¿»»¿»««≈

Â‰·יא  ‡˙ÈzÁÓ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«»«¿ƒ»¿«
˙¯Ë˜ ÂLÂ ‡Áa„Ó ÈÂlÚÓ ‡˙M‡ dÏÚ¬«∆»»≈ƒ»≈«¿¿»¿«¿…∆
¯tÎÂ ‡zLÎÏ ÚÈ¯Ùa ÏÈ·B‡Â ‡iÓÒea¿«»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿««
È¯L ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ê‚¯ ˜Ù È¯‡ ÔB‰ÈÏÚ¬≈¬≈¿«»¿»ƒ√»¿»»≈

:‡˙BÓ»»

Ë‰¯eיב  ‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ô¯‰‡ ·ÈÒe¿ƒ«¬…¿»ƒ«ƒ…∆¿«
˙È ·‰ÈÂ ‡nÚa ‡˙BÓ È¯L ‡‰Â ‡Ï‰˜ B‚Ï¿¿»»¿»»≈»»¿«»ƒ«»

:‡nÚ ÏÚ ¯tÎÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿««««»

˙BÓ‡:יג  ÈÏk˙‡Â ‡iiÁ ÔÈ·e ‡i˙Ó ÔÈa Ì˜Â¿»≈≈«»≈««»¿ƒ¿¿ƒ»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(éenøädWn lr `l WExR .'Fbe KFYn ¥Ÿ¦§¥Ÿ©¤
mzF` lr `N` xAcn `Ed oxd`e§©£Ÿ§©¥¤¨©¨
on`Pd crde ,mipiNOd llkA Eid `NW¤Ÿ¨¦§©©©¦¦§¨¥©¤¡¨

FxnF`xAcie'Fbexn`lWExtE §©§©¥§¥Ÿ¥
xnFl aEzMd wCwce ,mixg`lz`Gd ©£¥¦§¦§¥©¨©©Ÿ

llWl mipiNOA rAv`A zF`xdl§©§§¤§©©©¦¦¦§Ÿ
dfaE ,oFiNMd llkA opi`W mzlEf¨¨¤¥¨¦§©©¦¨¨¤

xnFl Kxvd dOl aXizpEOxdixde ¦§©¥¨¨ª§©©¥Ÿ©£¥
wiCv iptl rWx zindl 'd lFkï§¨¦¨¨¦§¥©¦
itlE ,mixvn ixFkA zbixd dUrnM§©£¥£¦©§¥¦§©¦§¦
llkA Eid `NW mrd x`W lrW EpxaC§¨¥¤©§¨¨¨¤Ÿ¨¦§©
llkA EidW itl xnF` `Ed mipiNOd©©¦¦¥§¦¤¨¦§©
wgxzdl xaCA Kxv Wi milBxnd zxfB§¥©©§©§¦¥Ÿ¤©¨¨§¦§©¥
xn`ne ,oiCd zCn mdA rBtY lal§©¦§©¨¤¦©©¦§©£©

rbxMdlrnl iYWxR:(`"k f"h)`i dxez §¨©¥©§¦§©§¨
(àéç÷Exn`W zFidl .dYgOd z` ©¤©©§¨¦§¤¨§

liaWA dzid mitExVd zAq iM¦¦©©§¦¨§¨¦§¦
mr zzin aAq `EdW zxhTd zxhwd©§¨©©§Ÿ¤¤¦¥¦©©
zxhTdW mbd iM mdl d`xd dfl 'd¨¤¤§¨¨¤¦£©¤©§Ÿ¤
`Axc` FnFwnl uEge FPnfl uEg did̈¨¦§©§¦§©§©¨
EwiCvi dfaE l`xUi lrn dziOd xvr̈©©¦¨¥©¦§¨¥¨¤©§¦
aIgl zinn `Ed iM 'd dUrn lMd iM¦©Ÿ©£¥¦¥¦§©¥

Exn` l"fxe ,aaFq oi`A(.h"t zAW)iM §¥¥§©©¨§©¨¦
lAwl FzFlrA n"Qn Fcnl df xaC̈¨¤§¨¦©£§©¥

:k"r dxFYai dxez ¨
(áéçwiåKEnq WExR .'Fbe xW`M oxd` ©¦©©£Ÿ©£¤§¥¨

`NW LcOll dWn lW FxEAcl§¦¤¤§©¤§¤Ÿ
cvl dvxi cFr .rbx ENt` ddẄ¨£¦¤©¦§¤§©

xihwdl oiCd Ktd `Ed o`M oiprdW¤¨¦§¨¨¥¤©¦§©§¦
dfl ,FnFwnl uEge FPnfl uEg zxhw§Ÿ¤¦§©§¦§¨¤

xn`oxd` gTIe`Ed gTIe mrhexW`M ¨©©¦©©£Ÿ§©©©¦©©£¤
on`ie ,`iap iR lr WExR dWn xAC¦¤¤¥©¦¨¦§¥¨¥
zg` devn lr xarl xn`IWM `iap̈¦§¤Ÿ©©£Ÿ©¦§¨©©
EdIl`kE ,drW itl dxFYd zFevOn¦¦§©¨§¦¨¨§¥¦¨

lnxMd xdA:(g"i `"n)bi dxez §©©©§¤
(âéãîòiålr x`Azi .'Fbe mizOd oiA ©©£Ÿ¥©¥¦§¦§¨¥©

l"f mdixaC iR(e"h oniq dEvY `nEgpY) ¦¦§¥¤©§¨§©¤¦¨

zigWOd K`lOl FqtYW Exn`W¤¨§¤§¨©©§¨©©§¦
lal miznEOd dpnE zigWdn FrpnE§¨¥©§¦¨¨©¨¦§©

FxnF` `Ede ,mdilr siqFioiA cnrIe ¦£¥¤§§©©£Ÿ¥
miIgd oiaE mizOdliAbdW WExR ©¥¦¥©©¦¥¤¦§¦

siqFi lal miIgd oiAn mizOd xRqn¦§©©¥¦¦¥©©¦§©¦



gxwמח zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l iying meil inei xeriy
מּפי  אּלא מּלּבֹו, ּכלּום אֹומר מׁשה אין לֹו: ְִִִִֵֵֶֶַָָֹאמר
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  הרי מאמין, אּתה אין אם ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָהּגבּורה.
וזהּו ּוׁשאל. עּמי ּבא מֹועד, אהל ּפתח אל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹּומׁשה

אלֿמׁשה" אהרן "וּיׁשב אחר:(מכילתא)ׁשּנאמר: ּדבר . ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבּקטרת  ּומרּננים לּמה מליזין יׂשראל ׁשהיּו לפי ? ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מתּו עלֿידֹו הּוא, הּמות סם לֹומר: הּקטרת, ְֵֶֶַַַַַַַָָֹאחר
איׁש. ּומאתים חמּׁשים נׂשרפּו עלֿידֹו ואביהּוא, ְְֲֲִִִִִִַַַָָָָנדב
הּוא, מּגפה ׁשעֹוצר ּתראּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְִֵֵֶַַַָָָָאמר

הּממית! הּוא .והחטא ְְִֵֵַַ

(ãé)òáLe óìà øNò äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬¨¨²¤−¤§©´
:çø÷-øác-ìò íéúnä ãálî úBàî¥®¦§©¬©¥¦−©§©«Ÿ©

(åè)ãòBî ìäà çút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©´Ÿ¤¥®
ô :äøöòð äôbnäå§©©¥−̈¤«¡¨«¨

ß oeiq 'l iying mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)øac|ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á
íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà úéáì§¥̧¹̈¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬

:eähî-ìò ázëz BîL-úà Léà úBhî øNò̈−̈©®¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«

(çé)ähî ék éåì ähî-ìò ázëz ïøäà íL úàå§¥Æ¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦ µ©¤´
:íúBáà úéa Làøì ãçà¤½̈§−Ÿ¥¬£¨«

i"yx£„Á‡ ‰hÓ Èk∑ מּכלֿמקֹום לבד, ּולוּיה לבד ּכהּנה מׁשּפחת – מׁשּפחֹות לׁשּתי ׁשחּלקּתים אףֿעלּֿפי ƒ«∆∆»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
הּוא  אחד .ׁשבט ֵֶֶָ

‡ÔÈÙÏיד  ¯NÚ ˙Úa¯‡ ‡˙BÓa e˙ÈÓc BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿¿«¬««¿ƒ
:Á¯˜„ ‡z‚Ït ÏÚ e˙ÈÓcÓ ¯a ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿À¿»¿…«

ÓÊ‡טו  ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ·˙Â¿»«¬…¿…∆ƒ¿««¿«ƒ¿»
:ÈÏk˙‡ ‡˙BÓe»»ƒ¿¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ËÁ¯‡יז  ÔB‰pÓ ·ÒÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿À¿»
˙È·Ï ÔB‰È·¯·¯ Ïk ÔÓ ‡a‡ ˙È·Ï ‡¯ËÁÀ¿»¿≈«»ƒ»«¿¿»≈¿≈
dÓL ˙È ¯·b ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ¿«»¿≈

:d¯ËÁ ÏÚ ·BzÎzƒ¿«À¿≈

„ÈÂÏיח  ‡¯ËÁ ÏÚ ·BzÎz Ô¯‰‡„ ‡ÓL ˙ÈÂ¿»¿»¿«¬…ƒ¿«À¿»¿≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙Èa LÈ¯Ï „Á ‡¯ËÁ È¯‡¬≈À¿»«¿≈≈¬»«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xn` dfle ,cFr zFMdmizOd EidIe ©§¨¤¨©©¦§©¥¦
dtBOA,zF`n raWE sl` xUr drAx` ©©¥¨©§¨¨¨¨¤¤§©¥

mizOd xRqnA EcnrW md dN` xnFl©¥¤¥¤¨§§¦§©©¥¦
zFMd cFr siqFi `NW dtBOd xvrYe©¥¨©©©¥¨¤Ÿ¦©

:df xRqn lrci dxez ©¦§¨¤
(åèáLiå.dxvrp dtBOde 'Fbe oxd` ©¨¨©£Ÿ§§©©¥¨¤¡¨¨

xnFl xfgdxvrp dtBOdexg` ¨©©§©©¥¨¤¡¨¨©©
xnFl ,dtBOd xvrYe xn` xaMW¤§¨¨©©¥¨©©©¥¨©
aWe zxhTd opr dlMW xg` ENt`W¤£¦©©¤¨¨£©©§Ÿ¤§¨
,dxEvr dtBOd dx`Wp dWn l` oxd ©̀£Ÿ¤¤¦§£¨©©¥¨£¨
onf lM `N` dxvrp `NW xn`Y `NW¤ŸŸ©¤Ÿ¤¡§¨¤¨¨§¨
FxnF` KxC lr zxhTd opr dlFr didW¤¨¨¤£©©§Ÿ¤©¤¤§

(f"i zFnW):'Fbe Fci dWn mixi xW`M §©£¤¨¦¤¨§
ãBòl"f mdixaC iR lr x`Azi`nEgpY) ¦§¨¥©¦¦§¥¤©§¨

(mWzigWOd lAw `NW Exn`W ¨¤¨§¤Ÿ¦¥©©§¦
mFwn lW FgElW ip` Fl xn`W oxd`n¥©£Ÿ¤¨©£¦§¤¨
rnWe crFn ld` gzR l` F`iadW cr©¤¥¦¤¤©Ÿ¤¥§¨©

FxnF` `Ede ,dpikXd iRndtBOde ¦¦©§¦¨§§§©©¥¨
mB dtBn `xwp zigWOd K`ln WExR¥©§©©©§¦¦§¨©¥¨©

hilgd `EdxnFl wCwC dfle ,xvrdl ¤¡¦§¥¨¥§¨¤¦§¥©
dxvrp dtBOdexn` dlrnlExvrYe §©©¥¨¤¡¨¨§©§¨¨©©¥¨©

dtBOdoxd`n dripn Dl dzid WExR ©©¥¨¥¨§¨¨§¦¨¥©£Ÿ
dn rpOl dvFx did `l `Ed la £̀¨Ÿ¨¨¤¦¨©©
dniMqd dtBOd mB KM xg` oM oi`X¤¥¥©©¨©©©¥¨¦§¦¨

:dxvrp zFidlfh dxez ¦§¤¡¨¨
(æéøac.mY`n gwe l`xUi ipA l` ©¥¤§¥¦§¨¥§©¥¦¨

FxnF`xAC'FbemY`n gwe §©¥§§©¥¦¨
'd evIW cvl ,mipipr 'a mdW d`xPW¤¦§¤¤¥¦§¨¦§©¤§©
dWn lre zFHOd `iadl l`xUi lr©¦§¨¥§¨¦©©§©¤

xn` dfl mY`n zgwl,gwe xACmbde ¨©©¥¦¨¨¤¨©©¥§©©£©
gkA Dfnx ,l`xUi z`ad xiMfd `NW¤Ÿ¦§¦£¨©¦§¨¥§¨¨§Ÿ©

lW 'e,gweFxnF` mrh d`xp cFrgwe ¤§©¦§¤©©§§©
oFW`x oipr lr siqFdl e"`e zFtqFzA§¨¨§¦©¦§¨¦
mE`Ur xW` zFYgOd oFxkf caNn¦§©¦§©©§£¤£¨

cFr 'Fbe migt irETxmY`n gw'Fbe ¦¥©¦§©¥¦¨§
:Di Fl xgA oxd`A iM mzF`xdl§©§¨¦§©£Ÿ¨©¨

ízàîmrh .md`iUp lM z`n 'Fbe ¥¦¨§¥¥¨§¦¥¤©©
xnFl KxvdWmY`n`le ¤ª§©©¥¦¨§Ÿ

aMrl ,md`iUp lM z`n xnFl wiRqd¦§¦©¥¥¨§¦¥¤§©¥
gTi `le mY`n `N` zFHOd gTi `NW¤Ÿ¦©©©¤¨¥¦¨§Ÿ¦©
z`n gw xnF` did m`e ,mcrA dWn¤©£¨§¦¨¨¥©¥¥
aIgzn iziid `l dHn dHn mdi`iUp§¦¥¤©¤©¤Ÿ¨¦¦¦§©¥
`EdW xnF` iziide E`iai mdW xnFl©¤¥¨¦§¨¦¦¥¤
lW FgElWE mliaWA dWn gTIW oiCd©¦¤¦©¤¦§¦¨§¤
zpEMW xnF` iziid F` ,FzFnM mc`̈¨§¨¦¦¥¤©¨©

FxnF`md`iUp z`ndidIW 'Fbe §¥¥§¦¥¤§¤¦§¤
`A dfl ,gTi dWn mlFrlE mdNXn¦¤¨¤§¨¤¦©¨¤¨

xn`nmY`nicM xaCd mrhe ,aEMrl ©£©¥¦¨§¦§©©©¨¨§¥
xgA dWn iM xnFl mFwn didi `NW¤Ÿ¦§¤¨©¦¤¨©

:glvi `l ur mdlgi dxez ¨¤¥Ÿ¦§©
(çéúàådHn lr aYkY oxd` mW §¥¥©£Ÿ¦§Ÿ©©¥



מט gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l iying meil inei xeriy

(èé)ãòeà øLà úeãòä éðôì ãòBî ìäàa ízçpäå§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬
:änL íëì̈¤−¨«¨

(ë)éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´
íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìòî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−

:íëéìò£¥¤«
i"yx£È˙kL‰Â∑ח)ּכמֹו הּמים",(בראשית ז)"וּיׁשּכּו ׁשככה"(אסתר הּמל "וחמת :. «¬ƒ…ƒְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ

(àë)åéìà eðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´¥¨´
ãçà àéNðì ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk̈§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧§¨¦³¤¨Æ
CBúa ïøäà ähîe úBhî øNò íéðL íúáà úéáì§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®©¥¬©«£−Ÿ§¬

:íúBhî©¨«
i"yx£Ì˙BhÓ CB˙a∑ ּבאמצע ּפרח הּניחֹו ׁשכינה, ּבצד ׁשהּניחֹו מּפני יאמרּו: ׁשּלא ,. ¿«»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(áë):úãòä ìäàa ýåýé éðôì úhnä-úà äLî çpiå©©©¬¤²¤©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«

(âë)úeãòä ìäà-ìà äLî àáiå úøçnî éäéå©§¦´¦¨«¢À̈©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½
õöiå çøô àöiå éåì úéáì ïøäà-ähî çøt äpäå§¦¥²¨©¬©¥©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́

:íéã÷L ìîâiå õéö¦½©¦§−Ÿ§¥¦«
i"yx£Á¯Ù ‡ˆiÂ∑ּכמׁשמעֹו.ıÈˆ∑ הּפרי חנטת הּוא «…≈∆«ְְַָƒְֲִַַָ

נֹופל  ÌÈ„˜L.ּכׁשהּפרח ÏÓ‚iÂ∑ הּכר הּפרי, ּכׁשהּכר ְֵֶֶַַ«ƒ¿…¿≈ƒְְִֶַַַֻֻ
לׁשֹון ׁשקדים, כא)ׁשהן וּיּגמל",(בראשית הּילד "וּיגּדל : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּכמֹו האילן, ּבפרי מצּוי זה יח)ולׁשֹון "ּובסר (ישעיה : ְְְִִִֶֶָָָָֹ
הממהר  הּפרי הּוא ׁשקדים? ולּמה נּצּה". יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּגמל

הּכהּנה  על המעֹורר אף הּפרֹות, מּכל ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֻלהפריח
ּבעּזּיה ׁשּמצינּו ּכמֹו לבא, ממהרת כו)ּפרענּותֹו ב :(ד"ה ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֻֻ

ׁשגדין", "וכפית ותרּגּומֹו: ּבמצחֹו". זרחה ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ"והּצרעת
זה  על זה ּכפּותים יחד ׁשקדים אׁשּכֹול .ּכמין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַ

Ècיט  ‡˙e„‰Ò Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓa ÔepÚˆ˙Â¿«¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»√»«¬»ƒ
:Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ¿«»

ÁÈ‡Âכ  ÈÚÈ d¯ËÁ d· ÈÚ¯˙‡c ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈≈À¿≈ƒ¿≈«¬ƒ«
Ôep‡ Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÓ„˜ ÔÓƒ√»«»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ

:ÔBÎÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬≈

dÏכא  e·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»≈
‡¯ËÁ „Á ‡a¯Ï ‡¯ËÁ ÔB‰È·¯·¯ Ïk»«¿¿»≈À¿»¿«»«À¿»
ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „Á ‡a¯Ï¿«»«¿≈¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ

:ÔB‰È¯ËÁ B‚a Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÂ¿À¿»¿«¬…¿À¿≈

kLÓa‡כב  ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ËÁ ˙È ‰LÓ Úˆ‡Â¿«¿«…∆»À¿«»√»¿»¿«¿¿»
:‡˙e„‰Òc¿«¬»

LÓ‰כג  ÏÚÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ¿«…∆
Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁ ‡Ú ‡‰Â ‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿«¬»¿»¿»À¿»¿«¬…
˙ÙÎÂ ı ı‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˜t‡Â ÈÂÏ ˙È·Ï¿≈≈ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿»≈≈¿»≈

:ÔÈc‚Lƒ¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zgwl mcTn dEv `NX dOn .'Fbe iel¥¦§¦©¤Ÿ¦¨¦Ÿ¤¨©©
llkA `Ed iM ciBi iel dHnl dHn©¤§©¥¥¦©¦¦¦§©
xUr mipW KEnqA xn`W zFHn a"Id©©¤¨©§¨§¥¨¨
xWt`e ,a"Id llkA iel dHnE zFHn©©¥¥¦¦§©©§¤§¨
cg` ur EgwNW EUr dkMW xnFl©¤¨¨¨¤¨§¥¤¨
gwl haW lke miwlg a"il EdEwNge§¦§§£¨¦§¨¥¤¨©
lW oiA Wxtd oi`e `xEWMn `aiW¦¨¦§¨§¥¤§¥¥¤
,ogaOd wCvi dfAW oNM lWl oxd ©̀£Ÿ§¤ª¨¤¨¤¦§©©¦§¨

aEzMd xn`n wIci dfaEYIeeil` Ep ¨¤§ª©©£©©¨©¦§¥¨
mdi`iUp lM'FbeKFzA oxd` dHnE ¨§¦¥¤§©¥©£Ÿ§

mzFHnurd KFYn '` wlg WExR ©¨¥¥¤¦¨¥

icil `A aEW .mzFHn Egwl EPOOW¤¦¤¨§©¨¨§¨¦
l"fx xn`n(g"it x"cna)EpxacM Exn`W ©£©©©¤¨§¦§¨¥

:k"rhi dxez

(ëäéäå.'Fbe FA xga` xW` Wi`d §¨¨¨¦£¤¤§©§
'd dUrX dn lM wiRqd `le§Ÿ¦§¦¨©¤¨¨
dn iM miaWFg EidW ilE` ,gxwA§Ÿ©©¤¨§¦¦©
dWn cbp xACW lr `Ed gxwl rx`X¤¥©§Ÿ©©¤¦¥¤¤¤
F`iap cFaM lr mwp mwpi 'de eilr wlge§¨©¨¨©¦§Ÿ¨¨©§§¦
xgaIW xWt` mlFrlE FziA on`p¤¡©¥§¨¤§¨¤¦§©
'd dEv dfl ,FzxWl mihaXd x`WA¦§¨©§¨¦§¨§¨¤¦¨

:k"r zFHOd ogan zFUrl`k dxez ©£¦§©©©

(âëìîâiåExn` l"fx .micwW(mW) ©¦§Ÿ§¥¦©©¨§¨

lMW xirdl micwW mrh©©§¥¦§¨¦¤¨
zxdnn FzEprxR dPdMd lr xrxrnd©§©§¥©©§ª¨ª§¨§©¤¤
oM xnFl EgxkdW d`xpe ,k"r `Fal̈§¦§¤¤ª§§©¥
ixR WTal qPd lral iE`x oi`W¤¥¨§©©©¥§©¥§¦
zzgtd e"g d`xPW gixtdl xdnnd©§©¥§©§¦©¤¦§¤©§¨©
dfl ,xdnOW ixR xg` WTaOW zlkid©§Ÿ¤¤§©¥©©§¦¤§©¥¨¤
KxvdW xaCA mrh Wi iM Exn`̈§¦¥©©©¨¨¤ª§©
xnFl xg` ixR `le micwW gixtdl§©§¦©§¥¦§Ÿ§¦©¥©
did df zlEGW 'Eke rxRl xdnOW¤§©¥¦¨©§¤©¤¨¨

:k"r aExg `ivFnck dxez ¦¨



gxwנ zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãb"lyz'd fenz g"xc '` ,gxw t"y xn`nn)(

ממהרים  הם ׁשקדים ּכי הּוא ּדוקא ׁשקדים ׁשּגמל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהּטעם
ׁשם, ּתֹורה' ּב'לּקּוטי [ּומֹוסיף הּפרֹות מּכל יֹותר ְְִִִִֵֵֵֵַָָָָלהּגמר
ּכמֹו ּומהירּות, ׁשקידה מּלׁשֹון ׁשקדים ּבׁשם נקראים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּלכן
ויׁש לעׂשֹותֹו. ּדברי על אני ׁשֹוקד ּכי גֹו' ׁשקד מּקל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשּכתּוב
ׁשּבּׁשקדים  ּדהּמהירּות לרמז היא זֹו ּבהֹוספה ׁשהּכּונה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹומר,
ולכן  ענינֹו], על מֹורה ּדבר ׁשל ׁשּׁשמֹו וכּידּוע ענינם, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּוא
אהרן  על־ידי הּנמׁשכֹות ההׁשּפעֹות ּכי הּכהּונה, על ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹרֹומזים
הּוא  ועל־ּדר־זה ּבמהירּות. הן נראה] אֹותּיֹות [אהרן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹהּכהן
את  מברכים ּדכׁשהּכהנים אהרן, ּבני הּכהנים לכל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבנֹוגע

עּכּובים. ּבלי ּגדֹולה ּבמהירּות למּטה הּׁשפע נמׁש ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָהעם,
וּיגמל  אהרן מּטה ׁשּפרח לפני היתה ּכהנים ׁשּברּכת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהגם
ויברכם, העם אל ידיו את אהרן וּיּׂשא ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשקדים,
ההמׁשכה  היתה אז [וגם ּכהנים ּברּכת ויברכם רׁש"י ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹּופירׁש
מּטה  ׁשּפרח לאחרי מּכל־מקֹום ּבמהירּות], ּכהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּדברּכת
גֹו' אהרן מּטה ּדפרח ׁשהענין ּכיון ּכי ּבזה. עילּוי נתוּסף ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹאהרן
ּדּוגמת  זה הרי הּכהּונה, על הערעּור על־ידי ּבא ׁשקדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוּיגמל
ּתֹוקף  לֹו ׁשּיׁש ּבבית־ּדין, והּוחזק ערעּור עליו ׁשּיצא  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשטר
.החֹוׁש מן האֹור ּוכיתרֹון ערעּור. עליו היה ׁשּלא מׁשטר ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹיֹותר

(ãë)-ìà ýåýé éðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´§Ÿ̈½¤
ô :eähî Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk̈§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬©¥«

ß fenz '` iyiy mei ß

(äë)ïøäà ähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³©«£ŸÆ
ìëúe éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãòä éðôì¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦§©¯

:eúîé àìå éìòî íúpeìz§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«
i"yx£˙B‡Ï ˙¯ÓLÓÏ∑ ּבאהרן ׁשּבחרּתי לזּכרֹון ¿ƒ¿∆∆¿ְְְֲִִֶַַָָֹ

י לכהן  ולא הּכהּנה , על עֹוד Ì˙peÏz.ּלֹונּו ÏÎ˙e∑ ְְְִֵַַַָֹֻ¿«¿…»
ותכלה לׁשֹון ּתלּוּנתם ּכמֹו יחיד מּפעל ׁשם זה לׁשֹון . ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ
ּכמֹו ּבין נקבה, חּלּוק ויׁש ּבלעז. מרמורי"ש ּתלּונתם ְְְְְִֵֵֵַַָָָ

אחת, ּתלּונה – "ּתלּנתם" ל"תלנתם"; ְְְְִַַָָָָָָֻֻ"ּתלּונֹותם"
הם  ואפּלּו יחיד, ּבלׁשֹון ּדבר ׁשם – ְְֲִִִֵֵַָָָָ"ּתלּונֹותם"

הרּבה  .ּתלּונֹות ְְֵַ

(åë):äNò ïk Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©−©¤®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«

(æë)eðòåb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé éða eøîàiå©«Ÿ§Æ§¥´¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§
:eðãáà eðlk eðãáà̈©−§ª¨¬¨¨«§

(çë)áøwä ìk|íàä úeîé ýåýé ïkLî-ìà áøwä ´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¨®©¦¬
ñ :òåâì eðîz©−§¦§«Ÿ©

i"yx£'B‚Â ·¯w‰ ·¯w‰ Ïk∑ להיֹות יכֹולין אנּו אין …«»≈«»≈¿ְְִִֵָ
ּכּלנּו ,ּבכ מֹועד,זהירין אהל לחצר להּכנס רּׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻ

אהל  לתֹו ויּכנס מחבריו יֹותר עצמֹו ׁשּיקריב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹואחד

ימּות  ÚB‚Ï.מֹועד, eÓz Ì‡‰∑הפקרנּו ׁשּמא ֵָ«ƒ«¿ƒ¿«ְְֶַָֻ
.למיתה  ְִָ

ÈÈכד  Ì„˜ ÔÓ ‡i¯ËÁ Ïk ˙È ‰LÓ ˜t‡Â¿«≈…∆»»À¿«»ƒ√»¿»
¯·b e·ÈÒe eÚ„BÓzL‡Â Ï‡¯NÈ Èa Ïk ˙ÂÏ¿»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¿«

:d¯ËÁÀ¿≈

„‡‰¯Ôכה  ‡¯ËÁ ˙È ·˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»≈»À¿»¿«¬…
‡a¯Ò ‡nÚÏ ˙‡Ï ‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„˜Ï»√»«¬»¿«¿»¿»¿«»«¿»»
:Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ÈÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙ÓÚ¯z ÔÙeÒÈÂƒ«À¿¬«¿ƒ√»«¿»¿

Ôkכו  d˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

‰‡כז  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ Ï‡¯NÈ Èa e¯Ó‡Â«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…∆¿≈»»
‡Ú¯‡ ˙ÚÏa ‡pÓ ‡‰ ‡a¯Á ˙ÏË˜ ‡pÓƒ»»¿»««¿»»ƒ»»¿«««¿»

:‡˙BÓ· e˙ÈÓc ‡pÓ ‡‰Â¿»ƒ»»¿ƒ¿»»

‰‡כח  ˙È‡Ó ÈÈ„ ‡kLÓÏ ·¯˜Ó ·¯˜c Ïk…¿»≈ƒ¿«¿«¿¿»«¿»»ƒ»
:˙ÓÓÏ ÔÈÙÈÒ ‡Á‡¬«¿»«¿ƒƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åëNòiå.dUr oM 'Fbe xW`M dWn ©©©¤©£¤§¥¨¨
df lr dvxi xaCd ltMW mrh©©¤¨©©¨¨¦§¤©¤

KxCd'd dEv xW`M UrIeWExR 'Fbe ©¤¤©©©©£¤¦¨§¥
,xg` `le EdESWM cInE skYxW`M ¥¤¦¨§¤¦¨§Ÿ¦¥©£¤

'd dEvitkE ,dUr oM aiWdl WExR ¦¨¥§¨¦¥¨¨§¦
xn`n dfxW`Mdlrnl KWnp ¤©£©©£¤¦§¨§©§¨

:dHnlEfk dxez §©¨
(çëìkExxFrzp .'Fbe axTd axTd Ÿ©¨¥©¨¥§¦§§

mdl xn`p xaMW mbd mcw `le dYr©¨§ŸŸ¤£©¤§¨¤¡©¨¤
mxnF` KxC lr ,df xaC(ipwXi 'RA x"ydy) ¨¨¤©¤¤§¨©¦¨¥¦

`lAgn `ieg dil qikpC o`n̈§¨¦¥¦§¨§©§¨
:'Eke` dxez §



ני gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` iyiy meil inei xeriy

çé(à)éðáe äzà ïøäà-ìà ýåýé øîàiå-úéáe E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«
éáàéðáe äzàå Lc÷nä ïåò-úà eàNz Czà EE ¨¦̧Æ¦½̈¦§−¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´

:íëúpäk ïåò-úà eàNz Czà¦½̈¦§−¤£¬Ÿ§ª©§¤«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(ספרי) ׁשּיאמר אמר, למׁשה «…∆∆«¬…ְֶֶַַָֹֹ

יּכנסּולאהרן  ׁשּלא יׂשראל ּתּקנת על להזהירֹו , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ
EÈ·‡Œ˙È·e.לּמקּדׁש EÈ·e ‰z‡∑ קהת ּבני הם ְִַָ«»»∆≈»ƒְְֵֵָ

עמרם  ‰Lc˜n.אבי ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ אני עליכם ְֲִַָƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֲִֵֶ
המקּדׁשים  הּדברים ּבעסקי ׁשּיחטאּו הּזרים ענׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּטיל

ּוכלי  והּׁשלחן והארֹון האהל הּוא לכם, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻהמסּורים
לּגע  הּבא זר ּכל על ותזהירּו ּתׁשבּו אּתם – .הּקדׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

EÈ·e ‰z‡Â∑ הּכהנים.ÌÎ˙p‰k ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆¬¿À«¿∆
ׁשּלא  הּׁשֹוגגים, הּלוּים ותזהירּו ללוּים. מסּורה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשאינּה

ּבעבֹודתכם  אליכם .יּגעּו ְְֲֲִֵֶֶַַ

(á)éçà-úà íâåéáà èáL éåì ähî ECzà áø÷ä E §©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈
éìò eåléåéðáe äzàå EeúøLéå Eìäà éðôì Czà E §¦¨¬¨¤−¦¨«§®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤

:úãòä̈«¥ª«
i"yx£EÈÁ‡Œ˙‡ Ì‚Â∑ מררי ּובני ּגרׁשֹון ∑eÂlÈÂ.ּבני ¿«∆«∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»

להזהיר  אליכם מּלהתקרב ויתחּברּו הּזרים את ּגם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מהם ∑Ee˙¯LÈÂ.אליהם  ּולמּנֹות הּׁשערים ּבׁשמירת ֲֵֶƒ»¿ְְְִִִֵֶַַַָ

כז)ואמרּכליןּגזּברין  .(זבחים ְְְֲִִִַַָ
ã ycew zegiyn zecewp ã(115 'nr ,gk jxk zegiyÎihewl)

עלי ויּלוּו אּת הקרב לוי... מּטה אחי את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוגם
ב)ויׁשרתּו (יח, ְִָ

"הּפעם  (ּכמֹו ּבהּקּב"ה ּודבקּות התקּׁשרּות על מֹורה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ'לוי'
לסּיע  רק היא הּלויים עבֹודת ׁשני, מּצד אלי"). איׁשי ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָיּלוה
אי ּבּקדׁש; מׁשרתים אינם עצמם הם ואילּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹלּכהנים,

הּדברים? ׁשני ְְְְִִִֵַַָמתיׁשבים

ׁשהם  לּכהנים, עזרּו רק ׁשהּלוּיים מּכיון הּנֹותנת: היא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלא
עצמם יּוכל  את הרּגיׁשּו לא - עליֹון מׁשרתי להיֹות ּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ

(מׁשרתים  ּדקדּוׁשה מציאּות לא אפילּו ּכלל, ְְְְְְֲִִִִִָָָֹ'מציאּות'
לדבקּות  מביאה זֹו מחלטת התּבּטלּות ּדוקא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻּבּקדׁש);

ּבּקּב"ה. ֲִִַָָאמּתית

(â)-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî eøîLå§¨«§Æ¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä éìk§¥̧©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íb©©¤«

‡·Ceא  ˙È·e CÈ·e z‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿¿»≈»
CÈ·e z‡Â ‡Lc˜Ó È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈«¿¿»¿«¿¿»

:ÔBÎ˙pe‰Î È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈¿«¿

„‡·Ceב  ‡Ë·L ÈÂÏ„ ‡Ë·L CÈÁ‡ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»¿»
z‡Â CpLnLÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ C˙ÂÏ ·¯»̃≈¿»»¿ƒ¿¬»ƒ«¿À»¿«¿

:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ Ì„˜ CnÚ CÈ·e¿»ƒ»√»«¿¿»¿«¬»

Ì¯aג  ‡kLÓ Ïk ˙¯hÓe Cz¯hÓ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿««¿»«¿«»«¿¿»¿«
‡ÏÂ Ôe·¯˜È ‡Ï ‡Áa„ÓÏe ‡L„e˜ ÈÓÏ¿»≈¿»¿«¿¿»»ƒ¿¿¿»

:Ôez‡ Û‡ Ôep‡ Û‡ Ôe˙eÓÈ¿«ƒ««

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àäzàxR .Lia` ziaE LipaEWEziA ©¨¨¤¥¨¦¥¥
Lia`dWn lr `AW ipirA d`xp ¨¦¦§¤§¥©¤¨©¤

,dxdf`d d`A eilr mBW eia`n `EdW¤¥¨¦¤©¨¨¨¨¨©§¨¨
x`WM mdM `ld mizdTd lr EN`C§¦©©§¨¦£Ÿ¨¥¦§¨
dOn cFre ,'d oMWn zqpkdA l`xUi¦§¨¥§©§¨©¦§©§¦©
iel dHn Lig` z` mbe KEnqA xn`X¤¨©§¨§©¤©¤©¥¥¦
,mdA xAcn did `l dYr crW ciBi 'Fbe§©¦¤©©¨Ÿ¨¨§©¥¨¤

WExR d`xp `N`Lia` ziAdWn df ¤¨¦§¤¥¥¨¦¤¤
xn`C o`nkE(.a"w migaf)dwqR `NW §¨§¨©§¨¦¤Ÿ¨§¨

`NW xn`C o`nl ENt`e ,dWOn dPdM§ª¨¦¤©£¦§¨§¨©¤Ÿ
ini zraWA `N` dWn odMzp¦§©¥¤¤¨§¦§©§¥
qpMl xq`p `NW ip` xaFq mi`ENOd©¦¦¥£¦¤Ÿ¤¡¨¦¨¥
l"fxe ,mipdMd ilbx zqixC mFwnl¦§§¦©©§¥©Ÿ£¦§©©

Exn`(ixtq)EN` Lia` ziA mpFWl dfe ¨§¦§¦§¤§¨¥¨¦¥
ici lr mixdfn miIeNdW cOln miIeNd©§¦¦§©¥¤©§¦¦ª§¨¦©§¥

WxC KxC dfe ,mpFWl o`M cr mipdMd©Ÿ£¦©¨§¨§¤¤¤§¨
mdl EidW zFkldd aEzMA Wxcl¦§©¨©£¨¤¨¨¤

:ipiQn¦¦©
Czàxn` dOl zrcl Kixv .'FbeKY` ¦¨§¨¦¨©©¨¨¨©¦¨

.WExtA oxd` xiMfdW xg ©̀©¤¦§¦©£Ÿ§¥
mixdfn onf lkAW xnFl `AW ilE`e§©¤¨©¤§¨§¨ª§¨¦
oxd` aIgW onf WIW xn`Y lal ,cgi©©§©Ÿ©¤¥§¨¤©¨©£Ÿ
xnFl cEnlY eipA miaIgW onf Wie§¥§¨¤©¨¦¨¨©§©
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rIQW F` m"Anx wqR dOle opAxCn¦§©¨¨§¨¨¨©©§¨¤¦©
,dzin aIg 'Eke dk`lnA 'Eke iel oA¤¥¦§¦§¨¨§©¨¦¨
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'a ,rIqnl dUFrd oiA Wxtd WIW¤¥¤§¥¥¨¤¦§©¥©
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`aIW dcFarl dcFarn zxdf` Epl̈©§¨©¥£¨©£¨¤¨Ÿ
xEQ`d WEgn dlri oiPnE Wprd dilr̈¤¨¨Ÿ¤¦©¦©£¤¥¨¦
lr Ezni `le xn`n Wxtl df xacA§¨¨¤§¨¥©£©§Ÿ¨ª©
wEqR `iad dfl ,xrXW xxFWn m ¦̀§¥¤¦¥¨¤¥¦¨
.F`Vn lre Fzcar lr Wi` Wi ¦̀¦©£Ÿ¨§©©¨

EpAx iM xWt`e(m"Anxd)ixaC Wxtn §¤§¨¦©¥¨©§¨§¨¥¦§¥
Fpi` FpFWl dfe dlrnl iYazMW iAx©¦¤¨©§¦§©§¨§¤§¥
'Fbe EzixkY l` xn`p xaMW Kixv̈¦¤§¨¤¡©©©§¦§
rWFdi 'x zaxwd oipr lr xfFgW¤¥©¦§©©§¨©§ª©
l` xn`p ixdW mixrW ztbdA FrIql§©§©£¨©§¨¦¤£¥¤¡©©
lr Wi` Wi` xn`p mWe ,'Fbe EzixkY©§¦§§¨¤¡©¦¦©
sFQal xn`X dnE ,'Fbe Fzcar£Ÿ¨§©¤¨©§©
lr xfFg Fpi` ,oiPn dcFarl dcFarn¥£¨©£¨¦©¦¥¥©
aIgW oiPn aEIgd lr `N` dxdf`d̈©§¨¨¤¨©©¦¦©¦¤©¨
ixaC md m"Anxd ixaC df itkE ,dzin¦¨§¦¤¦§¥¨©§¨¥¦§¥
dWxCd FxtqA `ian l"f `Ede iAx©¦§¥¦§¦§©§¨¨

:zx`an xzFId©¥§Ÿ¤¤
CøãìeixacA DiBdl Kixv oM mB df §¤¤¤©¥¨¦§©¦©§¦§¥

dnE ,F`Vn l`e m"Anxd̈©§¨§¤©¨©
iel zcFar carW odMW m"Anx wqRX¤¨©©§¨¤Ÿ¥¤¨©£©¥¦
dn itl oC iM d`xp dzin aIg Fpi ¥̀©¨¦¨¦§¤¦¨§¦©

rd aYkl aEzMd KixSW Epl mcTXWp ¤¨©¨¤¨¦©¨¦§Ÿ¨Ÿ¤
dxn`p `l df wEqtA o`ke ,dxdf`de§¨©§¨¨§¨§¨¤Ÿ¤¤§¨
aEzM oMW iel ipal `N` dzinE dxdf ©̀§¨¨¦¨¤¨¦§¥¥¦¤¥¨
xn` xnBW mbde ,Ezni `le Eaxwi `lŸ¦§¨§Ÿ¨ª©£©¤¨©Ÿ¤

mipdMd siqFde mY` mB md mB©¥©©¤§¦©Ÿ£¦
'al aEzMd xfFgW gxkd oi` ,xEn`dA§¨¨¥¤§¥©¤¥©¨§
xnFl Epl oi`e dzin aEIge dxdf`l§©§¨¨§¦¦¨§¥¨©
dxn`p `NW oeiM `A dxdf`d lr `N ¤̀¨©¨©§¨¨¨¥¨¤Ÿ¤¤§¨
miIeNd zcFar lr mipdMl dxdf ©̀§¨¨©Ÿ£¦©£©©§¦¦
WTd oi` xnFl WTd df oi`e ,o`M `N ¤̀¨¨§¥¤¤¥©¥¤¥
KxCd df lr WxRzdl lFkie oi`vgl©£¨¦§¨§¦§¨¥©¤©¤¤
mY` mB KEnqA xMfdX dn lr md mB©¥©©¤ª§©§¨©©¤
dOn cFre ,xaCd lr dxdf` mkl Wi¥¨¤©§¨¨©©¨¨§¦©
mB xn`p `le Kixv Fpi` iAx xn`X¤¨©©¦¥¨¦§Ÿ¤¡©©
gxw xrxrW liaWA `N` mY` mB md¥©©¤¤¨¦§¦¤¦§¥Ÿ©
odkl dzin o`M oi`W cnl dY` dGn¦¤©¨¨¥¤¥¨¦¨§Ÿ¥
ixd ok `l m`W ,iel zcFar caFrd̈¥£©¥¦¤¦Ÿ¥£¥
`l iAx `iadW i`xwn iM Kixve Kixv̈¦§¨¦¦¦§¨¦¤¥¦©¦Ÿ
zcFarA odkl dzin aEIg mdA `iad¥¦¨¤¦¦¨§Ÿ¥©£©
mW oaEOM dxdf` `N` miIel§¦¦¤¨©§¨¨©¨¨
xn`n `A `NW i`Ce `N` ,`zixAdn¥©¨©§¨¤¨©©¤Ÿ¨©£©
oM mB dfle ,dxdf`l `N` mY` mB©©¤¤¨§©§¨¨§¨¤©¥
lr mipdM `N` ixtqC `PY xn` `lŸ¨©©¨§¦§¦¤¨Ÿ£¦©
mipdM xn` `le oiPn miIel zcFar£©§¦¦¦©¦§Ÿ¨©Ÿ£¦
oiPn miIel zcFar lr mixdfnE miWEpr£¦ª§¨¦©£©§¦¦¦©¦

:miIeNA xnFl ligzdW FnM§¤¦§¦©©§¦¦
äîeoikxrA d`aEdW `zixAA Exn`X ©¤¨§©¨©§¨¤§¨©£¨¦

dzinA mkNWA mde mdNWA mY ©̀¤§¤¨¤§¥§¤¨¤§¦¨
Dl zcBpnd `zixA q"Xd `iad `le§Ÿ¥¦©©¨©§¨©§ª¤¤¨
znMqn dzid Ff `zixAW ciBi dGW¤¤©¦¤¨©§¨¨§¨ª§¤¤
cnrPWM iM ip` xnF` .`xnBd ilral§©£¥©§¨¨¥£¦¦§¤©£Ÿ
zkll gixkp dPOn `ibQd wnr lr©Ÿ¤©ª§¨¦¤¨©§¦©¨¤¤
mIqn mW iM `Ede ,m"Anx lW FMxcA§©§¤©§¨§¦¨§©¥
mdNWA md mpFWl dfe `zixA DzF`A§¨¨©§¨§¤§¨¥§¤¨¤
i"Wx WxtE dxdf`A `N` dzinA mpi ¥̀¨§¦¨¤¨§©§¨¨¥¥©¦
zFzlC sibdW xxFWn iel mdNWA md¥§¤¨¤¥¦§¥¤¥¦§¨
q"Xd dWwOX dnl il dWwe ,o`M cr©¨§¨¤¦§©¤©§¤©©
xxFWn xn`W iIA` ixacl KEnqA§¨§¦§¥©©¥¤¨©§¥
diaizin mpFWl dfe dzinA xrXW¤¦¥§¦¨§¤§¨¥¦¥
mpi` xxFXW xrFWe xrXW xxFWn§¥¤¦¥§¥¤¥¥¨
.o`M cr 'Eke dxdf`A `N` dzinA§¦¨¤¨§©§¨¨§©¨
`zixal cEnlYd xGgn dOl dWẅ¤¨¨§©¥©©§§¨©§¨
`le iIA` ixacl zFWwdl zxg ©̀¤¤§©§§¦§¥©©¥§Ÿ
dxn`W WOn eiptNW `zixAn dWwd¦§¨¦¨©§¨¤§¨¨©¨¤¨§¨

zinA mpi` mdNWA mddWw cFre .d ¥§¤¨¤¥¨§¦¨§¨¤
okid dcFarl dcFarn iel lW df hxR§¨¤¤¥¦¥£¨©£¨¥¨
`l` dzinA Dpi` eilr xn`iW xMfdª§¨¤Ÿ©¨¨¥¨§¦¨¤¨
Wxtl `l` `A `l `pY `ld ,dxdf`A§©§¨¨£Ÿ¨¨Ÿ¨¤¨§©¥
,KWtp dnnE ,mz` mb md mb xn`n©£¨©¥©©¤¦¨©¨¨
mb df wEqRn WFxcl `pYd xaFq m ¦̀¥©©¨¦§¦¨¤©
llkp df mBWdcFarl dcFarn iel¥¦¥£¨§£¨¤©¤¦§©
hRWOd oM m` mY` mB md mB xn`OA©©£©©¥©©¤¦¥©¦§¨
dUrp iel zcFar carW odkA dUrPW¤©£¤§Ÿ¥¤¨©£©¥¦©£¤



gxwנד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` iyiy meil inei xeriy

(ã)éìò eåìðåìëì ãòBî ìäà úøîLî-úà eøîLå E §¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ´Ÿ¤¥½§−Ÿ
:íëéìà áø÷é-àì øæå ìäàä úãáò£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ·¯˜ÈŒ‡Ï ¯ÊÂ∑ אני ּכאתכם על .מזהיר ¿»…ƒ¿«¬≈∆ְְֲִִֶֶַַָ

(ä)úøîLî úàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−¦§¤´¤
:ìàøNé éða-ìò óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ûˆ˜ „BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(ספרי) ּכבר ׁשהיה ׁשּנאמרּכמֹו יז), הּקצף"(במדבר "ּכיֿיצא :. ¿…ƒ¿∆∆∆ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(å)éða CBzî íiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½¦−§¥´
úãáò-úà ãáòì ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−

:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ˙ ‰zÓ ÌÎÏ∑ לׁשמר למעלה, ׁשּמפרׁש ּכמֹו "לה'", ּתלמּודֿלֹומר: הדיֹוט? ׁשל לעבֹודתכם יכֹול »∆«»»¿Àƒְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ו  ּגזּברין .אמרּכלין מׁשמרת ְְְְֲִִִִֶֶַַָ

(æ)éðáe äzàå-ìëì íëúpäk-úà eøîLz Ezà E §©¨´¨¤´Â¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨
äðzî úãáò ízãáòå úëøtì úéaîìe çaænä øác§©¯©¦§¥²©§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈

ô :úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úà ïzà¤¥Æ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£‰zÓ ˙„·Ú∑ לכם ּבמּתנה .נתּתיה ¬…««»»ְְִֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(233 'nr fl mgpn zxez)

ּכהּנתכם את אּתן מּתנה ז)עבדת ׁשּבא (יח, ּדבר ּגם ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
רק  הּוא ׁשהאדם ּבאפן זה אין - מּתנה ּבתֹורת ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמּלמעלה

") עבֹודתֹו ּדרּוׁשה ּבזה ּגם אּלא מידי, לא ותּו עבדת מקּבל ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבפנימּיּות. הּדבר את להמׁשי – היא העבֹודה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָמּתנה").

(ç)Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½
Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz úøîLî-úà¤¦§¤−¤§«Ÿ¨®§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ

éðáìe äçLîì íézúð:íìBò-÷çì E §©¦¯§¨§¨²§¨¤−§¨¨«

ÔkLÓד  ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ¿ƒ¿¬»¿ƒ¿»«¿««¿«
·¯˜È ‡Ï ÈBlÁÂ ‡kLÓ ÔÁÏt ÏÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿»»¿««¿¿»¿ƒ«»ƒ¿«

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

hÓ¯˙ה  ˙ÈÂ ‡L„e˜ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«¿»¿»«¿«
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‡Ê‚¯ „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿≈»¿»«¿≈ƒ¿»≈

Èaו  BbÓ È‡ÂÏ ÔBÎÈÁ‡ ˙È ˙È·È¯˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»¬≈≈»≈ƒ¿≈
ÁÏÙÓÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ·È‰È ‡zÓ ÔBÎÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»¿ƒƒ√»¿»¿ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È»»¿««¿«ƒ¿»

ÏÎÏז  ÔBÎ˙pe‰k ˙È Ôe¯hz CnÚ CÈ·e z‡Â¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»¿«¿¿»
ÔeÁÏÙ˙Â ‡zÎ¯ÙÏ ÂbÓÏe ‡Áa„Ó Ìb˙tƒ¿««¿¿»¿ƒ»¿»À¿»¿ƒ¿¿
ÈBlÁÂ ÔBÎ˙pe‰k ˙È ·‰È‡ ‡zÓ ÔÁÏt»¿««¿»≈«»¿«¿¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

CÏח  ˙È·‰È ‡‰ ‡‡Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ«¬…«¬»»¿»ƒ»
È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ È˙eL¯Ù‡ ˙¯hÓ ˙È»«¿««¿»»¿»¿«»ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï CÈ·ÏÂ e·¯Ï Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oeiM xg` iel zcFar carW ielA§¥¦¤¨©£©¥¦©¥¥¨
:df xn`nA `xFAd mllM mdipXW¤§¥¤§¨¨©¥§©£¨¤

íàådf wEqRn gixkdl oi`W xn`Y §¦Ÿ©¤¥§©§¦©¦¨¤
oi` oM mB ok FnM dxdf` `N ¤̀¨©§¨¨§¥©¥¥
`N` ,iel lW dcFarA odMd aIgl§©¥©Ÿ¥©£¨¤¥¦¤¨
WxFC `PY oi`W xnFl dY` gxknª§¨©¨©¤¥©¨¥
md mB wEqRn Fxag zcFarA iel xEQ ¦̀¥¦©£©£¥¦¨©¥
xnF`W i`w `kd` `PY oM m` mY` mB©©¤¦¥©¨©¥¨¨¦¤¥
gixki dGW i`Ce `N` ,mdNWA md¥§¤¨¤¤¨©©¤¤©§¦©
opiqxbe `Ed zErh md zaY iM xnFl©¦¥©¥¨§©§¦¨
mkNWA md FWExR dfe ,mY` DnFwnA¦§¨©¤§¤¥¥§¤¨¤
dzinA mpi` mdNWA mY`e dzinA§¦¨§©¤§¤¨¤¥¨§¦¨

md `zixAdn xqg mB dxdf`A `N ¤̀¨§©§¨¨©¨¥¥©¨©§¨¥
'a d`x qiRcOdW zFidl iM ,mkNWA§¤¨¤¦¦§¤©©§¦¨¨
mkNWA mde mkNWa md zFlEtM zFaY¥§¥§¤¨¤§¥§¤¨¤
zg` hinWd dfl ltM `EdW xaq̈©¤¤¤¨¤¦§¦©©
oFkp lr `zixAd gqp `Ed dfe ,mdn¥¤§¤Ÿ©©¨©§¨©¨
mde mdNWA mY` mY` mB md mB©¥©©¤©¤§¤¨¤§¥
mY` dzinA mkNWA md mkNWA§¤¨¤¥§¤¨¤§¦¨©¤
,dxdf`A `N` dzinA mpi` mdNWA§¤¨¤¥¨§¦¨¤¨§©§¨¨
iIA`l zFWwdl cEnlYd `vn `l dfle§¨¤Ÿ¨¨©©§§©§§©©¥
zFcFar 'a oFxkf DA oi`W Ff `zixAn¦¨©§¨¤¥¨¦§£
dfA mB ,zxg` `zixAn dWwde miIel§¦¦§¦§¨¦¨©§¨©¤¤©¨¤
mB aEzMd zWxcA `zixaC `tiq didi¦§¤¥¨§¨©§¨¦§¨©©¨©

iM xn`e ,`PYd `iadW mY` mB md¥©©¤¤¥¦©©¨§¨©¦
mipdM la` dzinA mipdM lWA miIeNd©§¦¦§¤Ÿ£¦§¦¨£¨Ÿ£¦
mrHde dxdf`A `N` mpi` miIel lWA§¤§¦¦¥¨¤¨§©§¨¨§©©©
,m"Anx ixaC WExtA iYazMW FnM§¤¨©§¦§¥¦§¥©§¨
ixtqe m"Anx wqR dlr dYrnE¥©¨¨¨§©©§¨§¦§¦

:cg` dpwA oikxrC `zixaEc dxez ¨©§¨©£¨¦§¨¤¤¨
(çéðàåFxnF` mrh .'Fbe iYzp dPd ©£¦¦¥¨©¦§©©§

,ip`edn cra iM xnFl oEMzp ©£¦¦§©¥©¦§©©
WCwOd oer z`Ul mkilr iYlHdX¤¦©§¦£¥¤¨¥£Ÿ©¦§¨
mkl zzl iYnCwd xaM ip` mB 'Fbe§©£¦§¨¦§©§¦¨¥¨¤
iWcw lkl iznExY zxnWn df crA§©¤¦§¤¤§Ÿ¨§¨¨§¥

:l`xUi ipah dxez §¥¦§¨¥



נה gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` iyiy meil inei xeriy
i"yx£EÏ Èz˙ ‰p‰ È‡Â∑(ספרי) לׁשֹון ׂשמחה ּבׂשמחה. «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְְְְִִָָ

ּכמֹו זה, ד)הּוא ורא(שמות לקראת יֹוצא הּוא "הּנה : ְְְֲִִֵֵֶֶָָ
ולא  לאֹוהבֹו, ׂשדה ׁשּנתן למל מׁשל ּבלּבֹו". ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹוׂשמח
וערער  אחד ּבא ּבערּכאין. העלה ולא חתם ולא ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּכתב
ׁשּירצה  מי ּכל :הּמל לֹו אמר הּׂשדה, על ְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ(עליו)
ּומעלה  ל וחֹותם ּכֹותב הריני ?לנגּד ויערער ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹיבא

אהרן  ּכנגד וערער קרח ׁשּבא לפי ּכאן, אף ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבערּכאין.
לֹו ונתן הּכתּוב ּבא הּכהּנה, קלג)על עׂשרים (חולין ְְְִֶַַַַָָָָֻ

ּולכמּתנֹות וארּבעה  עֹולם, מלח ּבברית ּכהּנה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
לכאן  זֹו ּפרׁשה È˙Óe¯z.נסמכה ˙¯ÓLÓ∑ ׁשאּתה ְְְִָָָָָƒ¿∆∆¿…»ֶַָ

לׁשמרן  ּבטהרה צרי.‰ÁLÓÏ∑(ספרי)לגדּלה. ְְְֳִָָָָָ¿»¿»ְִָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr gi zegiy ihewl)

ּתרּומתי מׁשמרת את ל נתּתי הּנה ח)ואני טענתֹו(יח, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
רק  ועסּוקים מהעֹולם מנּתקים הּכהנים היתה: קרח ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻׁשל
מנת  על העֹולם עניני עם עֹוסקים העדה ּכל ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֻּבקדּׁשה,
את  צריכים מּדּוע ּכן, ואם לאלקּות. ּכלים מהם ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹלעׂשֹות

מהעֹולם. יתעּלּו הם ׁשּגם יׂשראל? על הּכהנים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהׁשּפעת
הן  ּכי קרח, מחלקת לאחר ּכהּנה מּתנֹות נּתנּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹֻלפיכ
מפריׁש יהּודי לּכהנים: יׂשראל ׁשּבין הּקׁשר את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמבּטאֹות

זה. רכּוׁש מרֹומם ּובזה לּכהן, הּגׁשמי ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹמרכּוׁשֹו

(è)íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî Eì äéäé äæ¤´¦«§¤¬§²¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â̈§¨Â̈
øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî-ìëì§¨¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé:E ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«
i"yx£L‡‰ŒÔÓ∑ הקטרת צּבּור ּכגֹון ∑Ìa¯˜ŒÏk.האּׁשים לאחר ׁשלמי ÌÓL‡Â.זבחי Ì˙‡hÁ Ì˙ÁÓ∑ ƒ»≈ְְִִַַַַָָ»»¿»»ְְְִִֵֵַƒ¿»»«»»«¬»»

ÈÏ.ּכמׁשמעֹו e·ÈLÈ ¯L‡∑ ּגזל .הּגר זה ְְַָ¬∆»ƒƒֵֶֶֶַ

(é)Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä Lã÷a§¬Ÿ¤©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½
:Cl-äéäé Lã÷−Ÿ¤¦«§¤¨«

i"yx£'B‚Â epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a∑ אּלא נאכלין ׁשאין קדׁשים, קדׁשי על ּכהּנה לּמד ּולזכרי .ּבעזרה ¿…∆«√»ƒ…¿∆¿ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

(àé)ìàøNé éða úôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼
éðáìe íézúð Eìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E §´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk̈¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«
i"yx£zÓ ˙Óe¯zÌ∑ הּתֹודה מן ּומהּׁשלמים הּמּורם ¿««»»ְִִֵַַַָָָ

נזיר  Ùez˙.ואיל ÏÎÏ∑ ּתנּופה טעּונין אּלּו .ׁשהרי ְִֵָ¿»¿…ְְֲִֵֵֶָ
¯B‰ËŒÏk∑(ספרי) ּכלֿטהֹור,ולא אחר: ּדבר טמאים. »»ְְִֵֵַָָָָֹ

.אׁשּתֹולרּבֹות  ְְִַ

(áé)íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç ìkµŸ¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²
:íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà£¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«

i"yx£Ì˙ÈL‡¯∑ ּגדֹולה ּתרּומה .היא ≈ƒ»ְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(326 'nr a jxk zegiyÎihewl)

לה' יּתנּו אׁשר יצהר... חלב יב)ּכל (יח, ְְֲִִֵֶֶַָֹ
מן  ׁשּיהיה הּטֹוב, הא-ל לׁשם ׁשהּוא ּדבר ּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהּוא־הּדין

לה' חלב ּכל אֹומר הּוא וכן והּטֹוב... הלכֹות הּנאה סֹוף (רמב"ם ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

ְִִֵֵַאּסּורי־מזּבח).

ּובּתי־הּספר  ּבּיׁשיבֹות הּלּמּודים סדר ׁשאלת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשהתעֹוררה

ּכ על הריי"צ אדמֹו"ר עמד ּבארצֹות־הּברית, ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָהּדתּיים
ואּלּו צלּול, הראׁש ׁשאז ּבּבקר, יתקּימּו הּקדׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלּמּודי

הּצהרים. אחר יתקּימּו החל ְְֳִִִֵַַַַַַָֹלּמּודי
ׁשהּוא  והמׁשּבח, הּמבחר הּזמן את עּמֹו: ונּמּוקֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָֻֻוטעמֹו

לגבֹוּה. להקּדיׁש יׁש 'חלב', ְְְְִִֵֵֶַַַָּבחינת

ÔÓט  ¯˙BÓ ‡iL„e˜ L„wÓ CÏ È‰È ÔÈc≈¿≈»ƒ…∆¿«»«ƒ
ÏÎÏe ÔB‰˙ÁÓ ÏÎÏ ÔB‰Èa¯˜ Ïk ‡˙M‡∆»»»À¿»≈¿»ƒ¿«¿¿»
ÈÓ„˜ Ôe·È˙È Èc ÔB‰ÓL‡ ÏÎÏe ÔB‰˙ÂËÁ«¿«¿¿»¬«¿ƒ¿ƒ√»«

:CÈ·ÏÂ ‡e‰ CÏ Èc ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒ»¿ƒ¿»

ÏeÎÈÈי  ‡¯eÎc Ïk dpÏÎz ÔÈL„e˜ L„˜a¿…∆¿ƒ≈¿À≈»¿»≈
:CÏ È‰È ‡L„e˜ d˙È»≈¿»¿≈»

‡¯ÂÓ˙יא  ÏÎÏ ÔB‰˙zÓ ˙eL¯Ù‡ CÏ ÔÈ„Â¿≈»«¿»«¿«¿¿»¬«¿«
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
ÏeÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CÓÚƒ»ƒ¿«√»»ƒ¿≈¿≈»≈

:d˙È»≈

eaÚÂ¯יב  ¯ÓÁ ·eË ÏÎÂ ÁLÓ ·eË Ïk»¿«¿»¬«¿ƒ
:Ôepz·‰È CÏ ÈÈ Ì„˜ ÔezÈ Èc ÔB‰˙ÈL‡≈̄ƒ¿ƒƒ¿√»¿»»¿«¿ƒ



gxwנו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` iyiy meil inei xeriy

(âé)Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa øLà-ìk éøeka¦¥º¨£¤¯§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´
:epìëàé Eúéáa øBäè-ìk äéäé¦«§¤®¨¨¬§¥«§−«Ÿ§¤«

(ãé)Néa íøç-ìk:äéäé Eì ìàø ¨¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«

(åè)ýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²
Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàa|úà äcôú äãt ¨«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ

:äcôz äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈¦§¤«

(æè)úLîç óñk Ekøòa äcôz Lãç-ïaî åéeãôe§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤
:àeä äøb íéøNò Lãwä ì÷La íéì÷L§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«

(æé)àì æò øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ
çaænä-ìò ÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ

:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå§¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(139 'nr bk jxk zegiyÎihewl)

תפּדה  לא עז בכֹור אֹו ּכׂשב בכֹור אֹו ׁשֹור ּבכֹור ְְְְִֵֶֶֶַֹא
יהיה ל הּימין ּוכׁשֹוק הּתנּופה ּכחזה הם... (יח,קדׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

יז־יח)

ּתֹודה ׁשל וׁשֹוק ּכחזה ּתאמר (רש"י)ׁשּלא ְֲֵֶֶַַָֹֹ
ואׁשם  לחּטאת ּבכֹור להׁשוֹות קא־סלקא־דעּת יׁש ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָּב'ספרי'
ולילה"), ליֹום ּבכֹור אף ולילה, ליֹום ואׁשם חּטאת ְְְְְְַַַַַָָָָָָָ("מה

ּבלבד. 'ּתֹודה' אּלא מזּכיר אינֹו רׁש"י ְְְִִִִֵֶַַַָָואלּו
ּברׁש"י: הרמז ּדר על ,לכ הּפנימי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּטעם

ּכּנאמר  לעם־יׂשראל, רֹומז ד)'ּבכֹור' ּבכֹורי (שמות "ּבני ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָ
- ּבהמה ּובכֹור האלקית; הּנפׁש הינּו - אדם ּבכֹור ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיׂשראל".
ּבכֹור  להׁשוֹות סלקא־דעּת אפילּו אין לכן הּבהמית. ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנפׁש

עצמּה) (מּצד הּבהמית הּנפׁש אפילּו ׁשּכן ואׁשם, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלחּטאת
אּלא  מתאּוה אינּנה והיא ועֹון, לחטא ּכלל ׁשּיכת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאינּה

ּבלבד. הּמּתרים ְְִִִִַַָָֻלדברים
ל'תֹודה'. ּבכֹור ּבין ההׁשואה את אפילּו ׁשֹולל רׁש"י ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָא
ּבסּכנה  היה ׁשהאדם היא זה קרּבן ׁשל הּפנימית ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּמׁשמעּות
'ניסית', ּבעבֹודה מּמּנּו ונּצל ּגדֹול נּסיֹון ּבפני עמד ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָרּוחנית,
ּכאן  אין ּכי אפֹוא, מלּמדנּו רׁש"י מסירּות־נפׁש. ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָעבֹודה
לחלּוטין  מׁשללת יהּודי אצל ׁשּכן ל'תֹודה', ּדמיֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֻׁשּום
לעמד  ּכדי ּב'נס' צר ואין מהּקּב"ה, ּפרּוד ׁשל ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאפׁשרּות
ּבתֹוכֹו נקלט אּלא־אם־ּכן זה ל'נס' זקּוק אינֹו יהּודי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבנּסיֹון.

יהּודי'. 'אינֹו ְְִִִֵַמּבחינת

(çé)ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨−̈¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−
:äéäé Eì§¬¦«§¤«

i"yx£ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk∑(נז ׁשל (זבחים «¬≈«¿»¿«»ƒֶ
ולבניהם  לנׁשיהם לּכהנים ׁשּנאכלים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשלמים

הּבכֹור  אף אחד, ולילה ימים לׁשני נאכל ּולעבדיהם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אחד  ולילה ימים È‰È‰.לׁשני EÏ∑(ספרי) רּבי ּבא ְְְִִֵֶַָָָ¿ƒ¿∆ִַָ

ׁשּלא  אחרת, "הויה" הּכתּוב ל הֹוסיף ולּמד: ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹעקיבא
נאכל  ׁשאינֹו ּתֹודה, ׁשל וׁשֹוק ּכחזה אּלא ּתאמר: ֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ולילה  .ליֹום ְְַָָ

(èé)ìk|ìàøNé-éðá eîéøé øLà íéLãwä úîeøz ´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬§¥«¦§¨¥»
éðáìe Eì ézúð ýåýéìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E ©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Czà Eòøæìe Eì ýåýé éðôì àåä íìBò çìî úéøa§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe˙ÈÈ Èc ÔB‰Ú¯‡· Èc Ïk È¯ekaƒ≈»ƒ¿«¿¬ƒ«¿√»¿»
:dpÏÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk È‰È CÏ Ècƒ»¿≈»ƒ¿≈¿≈»≈¿À≈

È‰È:יד  CÏ Èc Ï‡¯NÈ· ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈

Ôe·¯˜Èטו  Èc ‡¯Na ÏÎÏ ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿
Ì¯a CÏ È‰È ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a ÈÈ Ì„√̃»¿»∆¡»»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«
‡¯Îea ˙ÈÂ ‡L‡„ ‡¯Îea ˙È ˜e¯Ùz ˜¯ÙÓƒ¿«ƒ¿»¿»∆¡»»¿»¿»

:˜e¯Ùz ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ¿

ÛÒkטז  dÒ¯Ùa ˜e¯Ùz ‡Á¯È ¯aÓ d˜¯ÙeÀ¿»≈ƒ««¿»ƒ¿¿À¿»≈¿«
ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ LÓÁ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ»ƒ

:‡e‰

‡Bיז  ‡¯Ó‡„ ‡¯Îe· B‡ ‡¯B˙„ ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿»
˙È Ôep‡ ‡L„e˜ ˜e¯Ù˙ ‡Ï ‡fÚ„ ‡¯Îe·¿»¿ƒ»»ƒ¿¿»ƒ»
˜qz ÔB‰Èa¯z ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜e¯Êz ÔB‰Ócƒ¿ƒ¿««¿¿»¿»«¿≈«≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

„‡¯eÓ˙‡יח  ‡È„Ák CÏ È‰È ÔB‰¯N·eƒ¿¿¿≈»¿«¿»«¬»»
:È‰È CÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BLÎe¿»¿«ƒ»»¿≈

Èaיט  ÔeL¯ÙÈ Èc ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡ Ïk…«¿»¿«»ƒƒ¿¿¿≈
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ CÏ ˙È·‰È ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈√»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
Ì„˜ ‡e‰ ÌÏÚ ÁÏÓ ÌÈ˜ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚƒ»ƒ¿«√»¿«∆«√»√»

:CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ ÈÈ¿»»¿ƒ¿»ƒ»



נז gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌÈL„w‰ ˙Óe¯z Ïk∑,זֹו ּפרׁשה ׁשל מחּבתּה …¿…«√»ƒִֵֶָָָָָ

ּבאמצע  ּופרט ּבּסֹוף ּוכללּה ּבּתחּלה È¯a˙.ּכללּה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ¿ƒ
ÌÏBÚ ÁÏÓ∑ הּבריא ּבדבר אהרן עם ּברית ּכרת ∆«»ְְֲִִִַַַָָָָֹ

אחרים  את ּומבריא ÁÏÓ.ּומתקּים ˙È¯a∑ ּכּברית ְְֲִִִֵֵֶַַ¿ƒ∆«ְִַ
לעֹולם  מסריח ׁשאינֹו לּמלח, .הּכרּותה ְְְִֵֶֶַַַַַָָ

(ë)÷ìçå ìçðú àì íöøàa ïøäà-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤
éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðà íëBúa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§−§¨®£¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£ÌÎB˙a EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï ˜ÏÁÂ∑(ספרי) ּבּבּזה אף. ¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»ִַַָ

ß fenz 'a ycew zay ß

(àë)äìçðì ìàøNéa øNòî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−§©«£¨®
ìäà úãáò-úà íéãáò íä-øLà íúãáò óìç¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(áë)ãòBî ìäà-ìà ìàøNé éða ãBò eáø÷é-àìå§«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®
:úeîì àèç úàNì̈¥¬¥−§¨«

(âë)íäå ãòBî ìäà úãáò-úà àeä éålä ãáòå§¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−
ìàøNé éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwç íðåò eàNé¦§´£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´¦§¨¥½

:äìçð eìçðé àì¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£Ì‰Â∑ ׁשל עֹונם יׂשאּו אליהם הּלוּים מּגׁשת הּזרים להזהיר ׁשעליהם .יׂשראל, ¿≈ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(ãë)ýåýéì eîéøé øLà ìàøNé-éða øNòî-úà ék¦º¤©§©´§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ
íäì ézøîà ïk-ìò äìçðì íiåìì ézúð äîeøz§½̈¨©¬¦©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½

ô :äìçð eìçðé àì ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡∑(ספרי)מּמּנּו ׁשּיפריׁש עד "ּתרּומה" קראֹו מעׂשר הּכתּוב .ּתרּומת ¬∆»ƒ«¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

˙ÔÈÒÁכ  ‡Ï ÔB‰Ú¯‡a Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿¬»«¬ƒ
˙È·‰È Èc ÔzÓ ÔB‰ÈÈa CÏ È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ»√«»¿≈»≈≈«¿«ƒ¿»ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa B‚a CzÒÁ‡Â C˜ÏÁ Ôep‡ CÏ»ƒ»¿»¿«¬«¿»¿¿≈ƒ¿»≈

NÚÓ¯‡כא  Ïk ˙È·‰È ‡‰ ÈÂÏ È·ÏÂ¿ƒ¿≈≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
Ôep‡ Èc ÔB‰ÁÏt ÛÏÁ ‡ÒÁ‡Ï Ï‡¯NÈ·¿ƒ¿»≈¿«¬»»¬«»¿«¿ƒƒ

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È ÔÈÁÏt»¿ƒ»»¿««¿«ƒ¿»

ÔkLÓÏכב  Ï‡¯NÈ Èa „BÚ Ôe·¯˜È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«
:˙ÓÓÏ ‡·BÁ ‡Ïa˜Ï ‡ÓÊƒ¿»¿«»»»ƒ¿»

ÓÊ‡כג  ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È Ôep‡ È‡ÂÏ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿≈»≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿»
ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È·BÁ ÔeÏa˜È Ôep‡Â¿ƒ¿«¿≈¿«√»¿»≈

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚·e¿¿≈ƒ¿»≈»«¿¿«¬»»

ÔeL¯ÙÈכד  Èc Ï‡¯NÈ È·„ ‡¯NÚÓ ˙È È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿
‡ÒÁ‡Ï È‡ÂÏÏ ˙È·‰È ‡˙eL¯Ù‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»≈¿«¬»»
‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ«¿¿«¬»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ëíöøàaExn` ixtqA .'Fbe lgpz `l §©§¨Ÿ¦§¨§§¦§¦¨§
wlge ux`d wlg eilr xq`W¤¨©¨¨¥¤¨¨¤§¥¤

xnFl ltM dfle ,dfiAdwlge lgpz `l ©¦¨§¨¤¨©©Ÿ¦§¨§¥¤
`lmbdW `Ed aEzMd zpEke ,'Fbe Ÿ§§©¨©©¨¤£©

mdOr wlg Fl wNgl l`xUi EvxIW¤¦§¦§¨¥§©¥¥¤¦¨¤
xhtl `N` 'd oEMzp `NW xn`i `lŸŸ©¤Ÿ¦§©¥¤¨¦§Ÿ
ixd Evxi m` la` oxd` wlgn l`xUi¦§¨¥¥¥¤©£Ÿ£¨¦¦§£¥
l"f mxnF` KxC lr migAWn EN ¥̀§ª¨¦©¤¤§¨

(h"n i"t ziriaW)ziriaWA aFg xifgOd §¦¦©©£¦¦§¦¦
xn` dfl ,EPnid dgFp minkg gEx`l ©£¨¦¨¥¤¨¤¨©Ÿ

,lgpzux`d zlgp `weC ip` rnFWe ¦§¨§¥©£¦©§¨©£©¨¨¤
dfiAd wlg la` e`lA DpWIW `Ed¤¤§¨§¨£¨¥¤©¦¨

xnFl cEnlY xEQ`A Fpi`wlge.'Fbe ¥¨¦©§©§¥¤§
xnFl wCwcemkFzAFxnF` KxC lr §¦§¥©§¨©¤¤§

('` ilWn)lHl WExR EpkFzA liRY LlxFB ¦§¥¨§©¦§¥¥¦Ÿ
la` eilr xq`W `Ed mdn cg`M wlg¥¤§¤¨¥¤¤¨©¨¨£¨
df ixd zFpFxFC Fl glWl Evx m ¦̀¨¦§Ÿ£¥¤

:mdn lAwn§©¥¥¤
éðàFxnF` .l`xUi ipA KFzA 'Fbe Lwlg £¦¤§§§§§¥¦§¨¥§

,ip`ip` il cgin `EdX dn WExR £¦¥©¤§ª¨¦£¦

xaCd `Ed dn WxtE xfge ,Lwlg didi¦§¤¤§§§¨©¥¥©©¨¨
xn`eKFzAmiUFrW xaC Ll oi`W 'Fbe §¨©§§¤¥§¨¨¤¦

wlg `Ed KExA WFcTdl oi`W l`xUi¦§¨¥¤¥§©¨¨¥¤
,ux`d zF`EazA ,odMd FlhFpe mdOr¦¨¤§§©Ÿ¥¦§¨¨¤
,oiiA ,xUaA ,mglA ,oli`d zFxtA§¥¨¦¨§¤¤§¨¨§©¦

:zFpYn c"Md x`WE ,onWA`k dxez §¤¤§¨©©¨
(ãë.'Bâå ïk ìò 'Bâå øNòî úà ék¦¤©§©§©¥§

xnF` `Ed dlrnlEiel ipale §©§¨¥§¦§¥¥¦
l`xUiA xUrn lM iYzp'Fbeslg ¨©¦¨©£¥§¦§¨¥§¥¤

,mzcarozPW df xUrn zpYn iM d`xp £Ÿ¨¨¦§¤¦©§©©£¥¤¤¨©



gxwנח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a ycew zayl inei xeriy

(äë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åë)úàî eç÷ú-ék íäìà zøîàå øaãz íiåìä-ìàå§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧
ízàî íëì ézúð øLà øNònä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈
øNòî ýåýé úîeøz epnî íúîøäå íëúìçða§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−

:øNònä-ïî¦©©«£¥«

(æë)äàìîëå ïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤§©«§¥−̈
:á÷iä-ïî¦©¨«¤

i"yx£Ô¯b‰ŒÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ ·LÁÂ∑ ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆
וחּיבין  ולטמאין, לזרים אסּורה ׁשּלכם מעׂשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתרּומת
"ראׁשית  ׁשּנקראת ּגדֹולה ּכתרּומה וחמׁש מיתה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹעליה

הּגרן  מן i‰ŒÔÓ˜·.ּדגן" ‰‡ÏÓÎÂ∑ּתירֹוׁש ּכתרּומת ִֶַָָֹ¿«¿≈»ƒ«»∆ְִִַ
היקבים  מן הּנּטלת ּבּׁשּול,∑ÏÓ‡‰.ויצהר לׁשֹון ְְְִִִִֶֶַַָָ¿≈»ְִ

ׁשּנתמּלאת  הּגת,∑È˜·.ּתבּואה ׁשּלפני הּבֹור הּוא ְְִֵֶַָ∆∆ְִֵֶַַַ
הּוא, קרקע חפירת יקב לׁשֹון וכל לתֹוכֹו. יֹורד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשהּיין

יד)וכן חפירה (זכריה אֹוקינֹוס – ים" הּוא הּמל "יקּבי : ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
עֹולם  ׁשל מלּכֹו .ׁשחפר ְֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr gl zegiy ihewl)

ּתרּומתכם לכם כז)ונחׁשב חז"ל (יח, למדּו מּכאן ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ
ׁשאין  לדעֹות וגם ּתרּומה". ּתהיה ּבלבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁש"ּבמחׁשבה
הּטבל, את להּתיר הּמחׁשבה מֹועילה ּבמחׁשבה, ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּתרּומה
נלמד  זה (וגם זה ּבצד ואֹוכל זה ּבצד עיניו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשנֹותן

מּמחׁשבה  ליּזהר יׁש ּכּמה עד הֹוראה ּומּכאן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמ"ונחׁשב").
לעֹולם  נזק ּבֹו יׁש עצמֹו, מּצד הּדבר חמר על נֹוסף ּכי ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרעה,
לחׁשב  טֹובה, מחׁשבה ׁשל הּנחיצּות ּגדל - וכן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּמּסביב.

הרּבה. מֹועילה טֹובה מחׁשבה ּגם ּכי הּזּולת, על ְֲִִֵַַַַַַָָָָטֹוב

(çë)ìkî ýåýé úîeøz ízà-íâ eîéøz ïk¥´¨¦³©©¤Æ§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ
ízúðe ìàøNé éða úàî eç÷z øLà íëéúøNòî©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³

:ïäkä ïøäàì ýåýé úîeøz-úà epnî¦¤̧Æ¤§©´§Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£Ìz‡ŒÌb eÓÈ¯z Ôk∑ ּכי ׁשּלכם, מּמעׂשר אּתם ּגם ּתרימּו ּומּיקּביהם, מּגרנם מרימים ׁשּיׂשראל ּכמֹו ≈»ƒ««∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

נחלתכם  .הּוא ְֲֶַַ

(èë)ýåýé úîeøz-ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾¥−¨§©´§Ÿ̈®
:epnî BLc÷î-úà Baìç-ìkî¦¨̧¤§½¤¦§§−¦¤«

i"yx£z ÌÎÈ˙zÓ ÏkÓ'‰ ˙Óe¯zŒÏk ˙‡ eÓÈ¯∑ ƒ…«¿…≈∆»ƒ≈»¿«
מדּבר  הּכתּוב - ּגדֹולה לוי ּבתרּומה הקּדים ׁשאם , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ּכהן  ׁשּיּטל קדם מעׂשרֹותיו וקּבל ּבּכרי הּכהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹאת

מן  הּלוי להפריׁש צרי הּכרי, מן ּגדֹולה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּתרּומה
ויחזר  ּגדֹולה, לתרּומה מחמּׁשים אחד ּתחּלה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּמעׂשר

מעׂשר  ּתרּומת .ויפריׁש ְְְֲִֵַַַ

ÓÈÓÏ¯:כה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÓכו  Ôe·q˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â ÏlÓ˙ È‡ÂÏÏe¿≈»≈¿«≈¿≈«¿¬≈ƒ¿ƒ
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡¯NÚÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»««¿»ƒ¿»ƒ¿
dpÓ ÔeL¯Ù˙Â ÔBÎzÒÁ‡a ÔB‰pÓƒ¿¿«¬«¿¿¿«¿¿ƒ≈
:‡¯NÚÓ ÔÓ ‡¯NÚÓ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»««¿»ƒ««¿»

ÔÓכז  ‡¯eaÚk ÔBÎ˙eL¯Ù‡ ÔBÎÏ ·MÁ˙˙Â¿ƒ¿««¿«¿»¿¿ƒ»ƒ
:‡z¯ˆÚÓ ÔÓ ‡˙‡ÏnÎÂ ‡¯„‡ƒ¿»¿«¿≈»»ƒ«¿«¿»

ÈÈכח  Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ Ôez‡ Û‡ ÔeL¯Ùz Ôk≈«¿¿«««¿»»√»¿»
Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ Ôe·q˙ Èc ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÏkÓƒ…««¿»≈ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ô¯‰‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È dpÓ Ôez˙Â¿ƒ¿ƒ≈»«¿»»√»¿»¿«¬…

:‡‰k«¬»

‡eL¯Ù˙‡כט  Ïk ˙È ÔeL¯Ùz ÔBÎ˙zÓ ÏkÓƒ…«¿«¿«¿¿»»«¿»»
:dpÓ dLc˜Ó ˙È d¯ÙeL ÏkÓ ÈÈ„«¿»ƒ»¿≈»«¿¿≈ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

wlg '`d ,mixaC ipW FA Wi miIeNl 'd©§¦¦¥§¥§¨¦¨¥¤
mpi`W 'Ade ,ux`A mdl rbFPd©¥©¨¤¨¨¤§©¤¥¨
zFk`ln 'f zFUrl ux`A migxFh§¦¨¨¤©£§¨
,migxnn miHg EidIW cr zFkixSd©§¦©¤¦§¦¦§Ÿ¨¦
mwlg slg mixaC 'a aEzMd xn` dfl̈¤¨©©¨§¨¦¥¤¤§¨

micnFr l`xUi ,mzcFar slge ux`Ä¨¤§¥¤£¨¨¦§¨¥§¦
miptn EidIW icM mYk`ln miUFre§¦§©§¨§¥¤¦§ª§¦
`l miIeNA dPde ,crFn ld` zcFarl©£©Ÿ¤¥§¦¥©§¦¦Ÿ

oi`W 'Fbe Lwlg ip` xn`mikFf miIeNd ¨©£¦¤§§§¤¥©§¦¦¦
'd wlg mipzFp md mB dfle ,'d wlgA§¥¤§¨¤©¥§¦¥¤

mde .xUrOd on xUrn dnExY§¨©£¥¦©©£¥§¥
zFhFicd zExikUM `N` Fpi` mxUrnE©£¨¨¥¤¨¦§¦¤§
ld`e odMd `EdW WFcTd zxWl§¨¥©¨¤©Ÿ¥§Ÿ¤

:crFndk dxez ¥



נט gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a ycew zayl inei xeriy

(ì)áLçðå epnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

i"yx£epnÓ BaÏÁŒ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a∑ׁשּתרימּו לאחר «¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆ְִֶַַָ
מּמּנּו מעׂשר חּלין הּמֹותר ∑LÁÂ·.ּתרּומת ללוּים ְֲִֵֶַַ¿∆¿«ְִִִַַָֻ

Ô¯b.ּגמּורין  ˙‡·˙k∑ הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ליׂשראל, ְִƒ¿À«…∆ְְִִֵֶַָֹֹ
"ּתרּומה" הּכתּוב אתֿמעׂשר ּוקראֹו "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָ

ּכּלֹו יהא יכ ֹול ּתרּומה". לה' ירימּו אׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻּבניֿיׂשראל
ּגרן". ּכתבּואת ללוּים "ונחׁשב ּתלמּודֿלֹומר ְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹאסּור?

חּלין  - לוי ׁשל אף חּלין, - יׂשראל ּׁשל .מה ְִִִִֵֵֶֶַַָֻֻ

(àì)-ék íëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc `nei(ycew zay meil)

:`xnbd zvxzn .oitqend zaxwdløqeçî ïéà ,àcñç áø øáñ÷̈¨©©¦§¨¥§©
íBia Báì ïîæ-wx `ed `l` ,xiryd seba epi` oexqgdy mewna §©§©

itqend oebk onf oexqgaygp df oi` ,mpnf ribd `l oiicry o
mpn` ,epnf ribiykl ie`x didi `ed mei eze`a m` ,onf xqegn
oexqg df oi`y s`e ,lxeb xqg 'myl xiry'l ie`x zeidl ick
,zakrn xiryd lr lxebd zgpd oi` ixdy ,xiryd seba dyrn
`id okle ,envr xirya dxen`d devn `id dlxbdd mewn lkn

.zakrn
:ueg ihegy iabl sqep oic `piax wiqn `cqg ax ixac it lrøîà̈©

àzLä ,àðéáøeiykr -àcñç áø øîàcyøqeçîk äìøâä øqeçî ¨¦¨©§¨§¨©©¦§¨§©©§¨¨¦§©
,éîc äNòîmiie`x mdy iptn mixiryd zhigy lr aiig ixdy ©£¤¨¥

aiign `cqg ax did `l ,miie`x eid `l m`y rnyne ,oitqenl
devn `l` xiryd seba dyrn dpi` dlxbddy s`e ,mzhigy lr

ok m` ,ea dxen`díéîìL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc àä̈§¨©©§¨¨©§¥§¨¦
øîàpL ,ïéìeñt ,ìëéää úBúìc eçzôpL íãB÷ ïèçML(a b `xwie) ¤§¨¨¤¤¦§§©§©¥¨§¦¤¤¡©

,'ãòBî ìäà çút BèçLe'`weec eyxceàeäL ïîæa[lkidd-]çeút §¨¤©Ÿ¤¥¦§©¤¨©
,ìeòð àeäL ïîæa àìå§Ÿ¦§©¤¨
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המשך ביאור למס' יומא ליום שבת קודש עמ' ב



ס

יום ראשון - כ"ו סיון
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום רביעי - כ"ט סיון
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום שני - כ"ז סיון
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום חמישי - ל' סיון
פרק כ, מפרק קמה 

עד סוף פרק קנ

יום שלישי - כ"ח סיון
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שישי - א' תמוז
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

שבת קודש - ב' תמוז
פרק כ

מפרק י עד סוף פרק יז

שיעורי תהלים לשבוע פרשת קרח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

    ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



סי oeiq e"k oey`x mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ו ראשון יום
פרק ח  ,dt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î äðäå ç ÷øô,170 'nr cr.íìëùá øééöìå

.ç ÷øtaezkd zernyny ,owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
iepiy mey "dlrt" `l mlerd zeedzdy ,`id "izipy `l 'd ip`"

,ixdy .ezriciae ezrca `le envr ea `l - d"awd ly ezecg`a

,mze` rcei d"awdy mi`xap eedzpy dnay ,xnel mewn yiy zexnl

- dlrnly dricia sqep

zn`a dpd - mi`xapd zrici

dricid ixdy ,jk xacd oi`

mr cg` xac `id dlrnly

enk df oi`) envr d"awd

,mc`d lv` xacdy

sqep xac `id dricidy

mc`d ly eytp ik ,eytpa

zecg` `le ,zakxen `id

ezecg`y oeeik .(dheyt

,dheyt zecg` `id jxazi

gxkdd on ,dakxd mey ila

beq `id ezriciy xnel

zricia :ixnbl xg` drici

mi`xapd lk rcei `ed envr

zrici"e ,epnn mieedznd

iptl mb dpyi ixd "envr

jk ,mi`xapd eedzpy

sqep `l mi`xapd zriciay

ly df ote` .xac mey ea

zlekia oi` ,xiaqd ,drici

oiadl iyep`d lkyd

,'g wxt ,df wxta .biydle

dny ,owfd epax xiaqi

rbepa m"anxd xne`y

`ed" :dlrnly dricil

`ed "'ek recid `ed rcnd

lkl qgia mb jk `ed xacd `l` ,d"awd ly ezrcl qgia wx `l

mr cg` xac mlek mdy ,epevxle eznkgl qgia mbe ,eizenye eizecn

.envr d"awd

-Ceøa-LBãwäL äëøáì-BðBøëæ í"aîøä áúkM äî ,äpäå§¦¥©¤¨©¨©§©¦§¦§¨¨¤©¨¨
úecçà ,Lnî ãçà ìkä Bzòãå Búeîöòå Búeäî àeä¨§©§§©§©Ÿ¤¨©¨©§
åéúBcî ìëa Lnî ïéðòä ïk ¯ ììk úákøî àìå äèeLt§¨§Ÿª§¤¤§¨¥¨¦§¨©¨§¨¦¨
íééepkäå íéLBãwä åéúBîL ìëáe ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨§¨§¨©§¦§©¦¦

ïBâk ,äëøáì-íðBøëæ eðéîëçå íéàéápä Bì epkLdn ± ¤¦©§¦¦©£¨¥¦§¨¦§¨¨§
:xeza d"awd z` mipkn l"f epinkge mi`iapdy"ïepç"©

,ïäa àöBiëå "ãéñç"å "íeçø"åz` mipkn oda zecn - §©§¨¦§©¥¨¤
,d"awdàø÷pM äî ïëå,d"awd ±:áéúëc ,"íëç"enk - §¥©¤¦§¨¨¨¦§¦
aezky1:ïëå ,"'Bâå íëç àeä íâå",mb ±BðBöøaezky enk ±2: §©¨¨§§¥§

"àeä ãñç õôç"å "åéàøé úà 'ä äöBø ék"3cqg zeyrl ± ¦¤¤§¥¨§¨¥¤¤
,mi`xap mrúa äöBø"åõôç Bðéàå íéòLø ìL íúáeL §¤¦§¨¨¤§¨¦§¥¨¥

"íúòLøáe íúúéîa4`edy dn ,mipiprd ipy o`k yi ixd ± §¦¨¨§¦§¨¨
dvex `l `edy dne dvex"òøa úBàøî íéðéò øBäè"e5± §¥©¦¥§§¨

.ea dvex `ed oi`y xac
d"awdl miqgiiny ixd
lkye dnkg mb ,zecn mb

j` ± oevx mbeBðBöø ïéà¥§
Bcñç úcîe Búîëçå§¨§¨¦©©§
åéúBcî øàLe Búeðîçøå§©£¨§¨¦¨
éeaø Ba íéôéñBî¦¦¦
íBìLå-ñç äákøäå§©§¨¨©§¨
àlà ,Búeîöòå Búeäîa§¨§©§¤¨
BðBöøe Búeäîe Búeîöò©§¨§
,Bzòãå Búðéáe Búîëçå§¨§¨¦¨§©§
Búøeáâe Bcñç úcîe¦©©§§¨
Bzøàôúå ,Búeðîçøå§©£¨§¦§©§
Bcñçî äìeìkä©§¨¥©§
øàL ïëå ,Búøeáâe§¨§¥§¨

úBLBãwä åéúBcîixd ± ¦¨©§
lke ezedne ezenvr
,zexitqe oevx ,eizegek

md ,zecne c"agìkä©Ÿ
,Lnî äèeLt úecçà©§§¨©¨
Búeîöò àéä àéäL¤¦¦©§
áúkL Bîëe ,Búeäîe¨§¤¨©
äæ øácL ,ì"æ í"aîøä̈©§©©¤¨¨¤
ly dnecke ezrcy ±
cg` xac md ,d"awd

,ez`äta çk ïéà¥Ÿ©©¤
ïæàa àìå ,Bøîàì§¨§§Ÿ¨Ÿ¤

ì.Béøea ìò Bøékäì íãàä áìa àìå ,BòîL?dnl jk lke ± §¨§§Ÿ§¥¨¨¨§©¦©§
ìékNäì äöBøL úBìkNnä ìk BìëNa øiöî íãàä ék¦¨¨¨§©¥§¦§¨©ª§¨¤¤§©§¦

,Ba íäL úBîk ìkä ¯ ïéáäìedvex `edy dpade oeirx lk - §¨¦©Ÿ§¤¥
,envr ea `edy itk envrl eze` xiivn `ed oiadlïBâk§

äöBøL,mc`d ±úeäî Bà ,ïBöøä úeäî BìëNa øiöì ¤¤§©¥§¦§¨¨¨¨
íéîçøå ãñç úcî úeäî Bà ,úòc Bà ,äðéa Bà ,äîëç̈§¨¦¨©©¨¦©¤¤§©£¦

ïäa àöBiëå,zecnd x`y ±.Ba ïäL úBîk ïlk øiöî àeä §©¥¨¤§©¥ª¨§¤¥
mb jk ,mzq zecne lkyl qgia `ed xacdy myk okle ±
`edy ,dlrnly zecne lky ly oiprd oiadl mc`d dvexyk
itk zecnde lkyd zedn z` exeiv iciÎlr mze` biydl dqpn

mdyea.àOðå íø àeä àeä-Ceøa-LBãwä úîàa ìáà£¨¤¡¤©¨¨¨§¦¨
àeäL øîBìk ,"BîL LBã÷"å,d"awd ±àBaø ìcáîe LBã÷ §¨§§©¤¨ª§¨¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå ç ÷øôåúåäî ä"á÷äù ì"æ í"áîøä ù"î

ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå
ùîî ïéðòä ïë ììë úáëøåî àìå äèåùô úåãçà
íéùåã÷ä åéúåîù ìëáå ä"á÷ä ìù åéúåãî ìëá
íåçøå ïåðç ïåâë ì"æçå íéàéáðä åì åðéëù íééåðéëäå
áéúëã íëç àø÷ðù äî ïëå ïäá àöåéëå ãéñçå
åéàøé úà 'ä äöåø éë åðåöø ïëå 'åâå íëç àåä íâå
åðéàå íéòùø ìù íúáåùúá äöåøå àåä ãñç õôçå
òøá úåàøî íéðéò øåäèå íúòùøáå íúúéîá õôç
øàùå åúåðîçøå åãñç úãîå åúîëçå åðåöø ïéà
åúåîöòå åúåäîá å"ç äáëøäå éåáéø åá íéôéñåî åéúåãî
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå åúåäîå åúåîöò àìà
äìåìëä åúøàôúå åúåðîçøå åúøåáâå åãñç úãîå
ìëä úåùåã÷ä åéúåãî øàù ïëå åúøåáâå åãñçî
åúåäîå åúåîöò àéä àéäù ùîî äèåùô úåãçà
åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãù ì"æ í"áîøä ù"îëå
åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì ïæàá àìå
äöåøù úåìëùåîä ìë åìëùá øééöî íãàä éë
äöåøù ïåâë åá íäù úåîë ìëä ïéáäìå ìéëùäì
äðéá åà äîëç úåäî åà ïåöøä úåäî åìëùá øééöì
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñç úãî úåäî åà úòã åà
ùåã÷ä úîàá ìáà åá ïäù úåîë ïìåë øééöî àåä
ùåã÷ àåäù øîåìë åîù ùåã÷å àùðå íø àåä ä"á
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ב.1. לא, יא.2.ישעי' קמז, יח.3.תהלים ז, נעילה.4.מיכה תפילת כג. יח, יחזקאל יג.5.ראה א, חבקוק



oeiqסב f"k ipy mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ז שני יום
פרק ח  ,170 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äâøãîå äìòîä éë,et 'nr cr:úåéçä øå÷îå

ãò úBááøõ÷ ïéà §¨©¥¥
úBâøãî úéìëúå§©§¦©§¥
äìòî äìòîì ,úBìcáä©§¨§©§¨©§¨
ìk ïéîe âeñå Cøòî¥¤¤§¦¨
úBìònäå úBçaLzä©¦§¨§©©£
âéOäì íéàøápä eìëeiL¤§©¦§¨¦§©¦

.íìëNa øiöìeokl ± §©¥§¦§¨
jexa yecwd" `xwp `ed
yecw `ed ik ,"`ed
dbixcn lkn lcaene
ezbyd xcbay dlrne

;`xap ly

,äîëçä àéä íéàøápä ìöà äðBLàøä äâøãîe äìònä ék¦©©£¨©§¥¨¨¦¨¥¤©¦§¨¦¦©¨§¨
úàø÷ð ïëlL,dnkgd ±,"úéLàø""dnkg ziy`x" -6lre , ¤¨¥¦§¥¥¦

± "`znkga" :ozpei mebxz xne` "(miwl` `xa) ziy`xa"
zilrpd ± `l` ,dpey`x wx `l `id "ziy`x" dlnd zernyn

lk ly xewnde xzeia
z`xwp jk llbae ,x`yd

,"ziy`x" dnkgék¦
àéä úîàa,dnkg ± ¤¡¤¦

ìk øB÷îe úéLàø¥¦§¨
ék ,íéàøápa úeiçä©©©¦§¨¦¦
äðéa úBëLîð äîëçäî¥©¨§¨¦§¨¦¨

ïäîe ,úòãå(dnkg)n ± ¨©©¥¤
,zrce dpiaìk úBëLîð¦§¨¨

LôpaL úBcnä©¦¤©¤¤
äáäà Bîk ,úìkNnä©©§¤¤§©£¨
àöBiëå íéîçøå ãñçå̈¤¤§©£¦§©¥

,ïäaze`a zecnd lk - ¨¤
dpia ,dnkg ± lkydn

.zrceäàøpëåitk ± §©¦§¤
,mi`exyïèwäL ,Leça§¤©¨¨

àeä úòc Ba ïéàL¤¥©©
,éøæëàå ãéîz ñòëa§©©¨¦§©§¨¦
àéä Búáäà íâå§©©£¨¦
ïéàL íépè÷ íéøáãì¦§¨¦§©¦¤¥

,íáäàì éeàøjk lke ¨§©£¨
?dnlBa ïéàL éðtî¦§¥¤¥

íéøác áäàì úòc©©¤¡Ÿ§¨¦
,íáäàì íééeàøä̈§¦§©£¨

.úòcä éôk äáäàäLmb z`hazn ,zrc xzei mc`l yiyk ± ¤¨©£¨§¦©©©
t ezrc m`e ;xzei jxr ixwi mixacl ezad`ezad` mb ,dzeg

zrca ,lkya zeielz zecnd ,xnelk .jxr izegt mixacl `id
.zrce lkyn zekynp ody iptn ±úBëLîð LôpaL úBcnäîe¥©¦¤©¤¤¦§¨
,äáLçnä úBiúBàå úBáz daytpa zexvep zecnd on - ¨¥§¦©©£¨¨

,daygnd ly milnde zeize`døáãa úáMçî LôpäL¤©¤¤§©¤¤§¨¨
éà Bà ,úáäBàL.úBcî øàLa ïëå ,íéîçøå ãñçä ìòôì C ¤¤¤¥¦§Ÿ©¤¤§©£¦§¥¦§¨¦

dxeyw mc` ly ezaygne ,daygnay zeize`d ze`a odny ±
.zecnaäcî Bæéà da úLaìî ¯ íìBòaL äáLçî ìëáe§¨©£¨¨¤¨¨§ª¤¤¨¥¦¨

ìL dúeiç àéä Bæ äcîe ,Bæ äáLçî áLçì äàéánä©§¦¨©£Ÿ©£¨¨¦¨¦©¨¤
.Bæ äáLçîdignd `id efd daygnd z` d`iady dcnd ± ©£¨¨

,dze`úBiúBàîe¥¦
äáLçnämc`dy ± ©©£¨¨

,ayegúBiúBà úBëLîð¦§¨¦
,øeacä,xacn mc`dy - ©¦

ïäåzeize`d ± §¥
,daygnay.Lnî ïúeiç©¨©¨

xeacd zeize` ly ±
.xaec mc`dyøeacäå§©¦

äNòî éãéì àéáî¥¦¦¥©£¥
ïBâk ,ãñçå ä÷ãvä©§¨¨¨¤¤§
åéãáòì äeönL Cìnä©¤¤¤§©¤©£¨¨

.ïzéìaeh ly xac ± ¦¥
ieeivy ,df ixd ,cqge
zaygny "lret" jlnd
iciÎlr `eaz jlnd
,lreta dyrna exeaic
äNBò íãàäLk íâå§©§¤¨¨¨¤

øác äæéà Bîöòaz` ± §©§¥¤¨¨
± zeyrl ayeg `edy dn
jixv df oi` df dxwnay
jxc xearl dxe`kl
daygnn `l` ,xeaicd
ayeg `ed :dyrnl cin
`ede dyrn zeyrl
gekdy ick ,dfk dxwna mby ,oldl cin xaqen ,eze` dyer
exari mdy gxkdd on ,dyrnl daygnn e`eai zeigde
,xeaica dpyiy dcixid znbeca efk dcixie zelylzyd

,zzl zlefl deevne xacn `edykdúeiçå Lôpä çk éøä£¥Ÿ©©¤¤§©¨
,Bæ äiNòa Laìúnä,xacd ziiyra -éaâì Lnî ïéàk àeä ©¦§©¥©£¦¨§©¦©¨§©¥

ìLîe Cøòëe ,íãàä øeaãa Laìúnä dúeiçå Lôpä çkŸ©©¤¤§©¨©¦§©¥§¦¨¨¨§¤¤§©
,äîLpì óebäjk ,dnypl sebd oia zeezyd mey oi`y myk - ©©§¨¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò úåááø àåáéø ìãáåîå
úåçáùúä ìë ïéîå âåñå êøòî äìòî äìòîì úåìãáä
íìëùá øééöìå âéùäì íéàøáðä åìëåéù úåìòîäå

àéä íéàøáðä ìöà äðåùàøä äâøãîå äìòîä éë
úéùàø àéä úîàá éë úéùàø úàø÷ð ïëìù äîëçä
úåëùîð äîëçäî éë íéàøáðá úåéçä ìë øå÷îå
ùôðáù úåãîä ìë úåëùîð ïäîå úòãå äðéá
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñçå äáäà åîë úìëùîä
ñòëá àåä úòã åá ïéàù ïè÷äù ùåçá äàøðëå
ïéàù íéðè÷ íéøáãì àéä åúáäà íâå éøæëàå ãéîú

àù éðôî íáäàì éåàøíéøáã áåäàì úòã åá ïé
úåãîäîå úòãä éôë äáäàäù íáäàì íééåàøä
äáùçîä úåéúåàå úåáéú äá úåëùîð ùôðáù
ìåòôì êéà åà úáäåàù øáãá úáùçî ùôðäù
äáùçî ìëáå úåãî øàùá ïëå íéîçøå ãñçä
áåùçì äàéáîä äãî åæéà äá úùáåìî íìåòáù
åæ äáùçî ìù äúåéç àéä åæ äãîå åæ äáùçî
ïäå øåáãä úåéúåà úåëùîð äáùçîä úåéúåàîå
ãñçå ä÷ãöä äùòî éãéì àéáî øåáãäå ùîî ïúåéç
äùåò íãàäùë íâå ïúéì åéãáòì äåöîù êìîä ïåâë
ùáìúîä äúåéçå ùôðä çë éøä øáã äæéà åîöòá
äúåéçå ùôðä çë éáâì ùîî ïéàë àåä åæ äéùòá
äîùðì óåâä ìùîå êøòëå íãàä øåáãá ùáìúîä
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א.6. קיא, תהלים



סג oeiq g"k iyily mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ח שלישי יום
פרק ט  ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éáâì ìáà è ÷øô,et 'nr cr.õ÷ ïéà

ytpd ly zeigde gekd z` zeeydl jiiy `lmiyalznd
gekdyke ;xeaica mi`haznd zeigde gekd iabl ,dyrna
gekd xak xar ,dyrna xacd ziiyrl cr ecxi ytpd zeige

daxda lecb mevnv
;xeaicay gekd xy`n
øeacä úBiúBà Cøò ïëå§¥¤¤¦©¦

,äáLçnä úBiúBàì- §¦©©£¨¨
iabl xeaicd zeize`
oi` ,daygnd zeize`
oi`y myk ,llk jxr odl
zeize`l jxr mey
zeize` iabl xeaicd

,daygndCøò ïëå§¥¤¤
äáLçnä úBiúBà¦©©£¨¨

,dúBà äiçîe da úLaìîä äcnä úeäîì,lirl xen`k - §¨©¦¨©§ª¤¤¨§©¨¨
oi`y jk ,ayeg `edy daygnd ly zeigd `id dcndy

,dcnd iabl llk jxr mey daygnlúeiçå úeäî Cøò ïëå§¥¤¤¨§©

ìëOä àeä ïúeììkL ,úòãå äðéáe äîëçä éaâì äcnä©¦¨§©¥©¨§¨¦¨¨©©¤§¨¨©¥¤
Bæ äcî äëLîð epnnLzebixcnd zcixi xcq lkay ,ixd ± ¤¦¤¦§§¨¦¨

iabl llk jxr mey dpezgzd dbixcnl oi` ,dhnl dlrnln
:dilrny dbixcnd
iabl jxr mey oi` zecnl
mey oi` daygnl ,lky
jke ,dcnd iabl jxr
,daygnd iabl xeaicl

.xeaic iabl dyrnleìëå§¨
äæ,`ed ±íãàä Lôða ¤§¤¤¨¨¨

íéàeøaä ìk Lôðå§¤¤¨©§¦
úBîìBòä ìëaL¤§¨¨¨
,íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦
àéä äîëçä ílëaL¤§ª¨©¨§¨¦

:úeiçä øB÷îe úéLàøowfd epax xiaqi ± d"awd eli`e - ¥¦§©©
diyrk eiabl `idy ,dnkgn dlrp jk lk `ed ± `ad wxta

.ynn

,äîëçä úâøãî ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì ìáà .è ÷øt¤¤£¨§©¥©¨¨©§¥©©¨§¨
,dúéLàøå äáLçî úlçz àéäL,dxewne -óBñ" àéä ¤¦§¦©©£¨¨§¥¦¨¦

úâøãîe úðéça àéä elàk úáLçpL eðéäc ,Bìöà "äNòî©£¤¤§§©§¤¤¡¤¤§¦¦§¦©©§¥©
:áéúëãk ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì äiNòaezky enk -1: £¦¨§©¥©¨¨§¦§¦

éNò äîëça ílk"."ú± ª¨§¨§¨¨¦¨
mi`zn did ,dxe`kly
,dnkg iabl ynzydl
mlek) "zlkyd" dlna
e` (zlkyd dnkga
± lky ly zxg` oeyla
weqtd xne` recn

"ziyrzece` xaecnyk "
dpeekd `l` ± ?dnkg
diyrk `id dnkgy ,`id

,d"awd iabl,øîBì eðéäå§©§©
äiNòaL úeiçä CøòkL¤§¤¤©©¤©£¦¨
Cøòì úéîLâå úéðôeb¨¦§©§¦§¤¤

àéäL ,äîëçä úeiç± ©©¨§¨¤¦
,dnkgdøB÷îe úéLàø¥¦§

ìëå íãàa úeiçä©©¨¨¨§¨
,íéiîLb íéàeøaä- ©§¦©§¦¦

zeigl llk jxr mey oi` ,dzligze zeigd xewn ,dnkg iably
,xzeia dkenpd zeigd `idy ,diyr lyàeäLly zeigd ± ¤

`id ,diyràeäL ,øeacä úBiúBàaL úeiç éaâì ïéàk± §©¦§©¥©¤§¦©¦¤
`id ,xeaicd zeize` ly zeigdúBiúBàaL úeiçä éaâì ïéàk§©¦§©¥©©¤§¦

àeäL ,äáLçnä`id ,daygnd zeize`ny zeigd ±ïéàk ©©£¨¨¤§©¦

Bæ äáLçî äëLîð ïänL úBcnä úìòîe úeiç éaâìitk ± §©¥©©£©©¦¤¥¤¦§§¨©£¨¨
dcn efi`n ze`a daygnay zeize`d lky ,lirl xaqedy
ixd .el` daygn zeize`a xdxdz ytpdy znxebd `idy

zeize` ly zeigdy ,xacd xexaiabl qt`k `id ,daygnd
,zecnd ly zeigd

dpnnyzeize` ze`a
daygnel`,àeäL± ¤

`id ,zecnd ly zeigd
úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©
-äðéa-äîëçä úâøãîe©§¥©©¨§¨¦¨

úBcnä øB÷î úòãå± ¨©©§©¦
cr diyrny ,ixd
opyi ,dnkgd zepeilrl
zg` lky ,zebixcn yng
iabl oi`k `id odn
dpnn dlrnly dbixcnd
ÎdnkÎzg`Îlr ixd ±
xzeia oezgzdny dnke
oeilrd iabl (diyr)
jxrke ,(dnkg) xzeia
- dnkg iabl diyr oiay
úéLàø àéäL ,äîëçä úìòîe úâøãî Cøò Lnî ïk¥©¨¤¤©§¥©©£©©¨§¨¤¦¥¦

,úBîìBòä ìëaL úeiçä øB÷îezece` xaecn o`k ,oky - §©©¤§¨¨¨
mlerl xewnd `idy ,zeliv`d mler ly dnkgd zxitq
x`y xewn `linne ,xzeia oeilrd mlerd `edy ,zeliv`d
,jxr lk oi` ef dnkgl ± zeliv`d mlern dhnly zenlerd
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

êøò ïëå äáùçîä úåéúåàì øåáãä úåéúåà êøò ïëå
äá úùáåìîä äãîä úåäîì äáùçîä úåéúåà
éáâì äãîä úåéçå úåäî êøò ïëå äúåà äéçîå
åðîîù ìëùä àåä ïúåììëù úòãå äðéáå äîëçä
ìë ùôðå íãàä ùôðá äæ ìëå åæ äãî äëùîð
íìåëáù íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëáù íéàåøáä

:úåéçä øå÷îå úéùàø àéä äîëçä

ìáà è ÷øôúâøãî àåä êåøá ùåã÷ä éáâì
äáùçî úìçú àéäù äîëçä
úáùçðù åðééäã åìöà äùòî óåñ àéä äúéùàøå
ä"á ùåã÷ä éáâì äééùò úâøãîå 'éçá àéä åìéàë
êøòëù øîåì åðééäå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë
äîëçä úåéç êøòì úééîùâå úéðôåâ äéùòáù úåéçä
íéàåøáä ìëå íãàá úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù
øåáãä úåéúåàáù úåéç éáâì ïéàë àåäù íééîùâ
àåäù äáùçîä úåéúåàáù úåéçä éáâì ïéàë àåäù
äëùîð ïäîù úåãîä úìòîå úåéç éáâì ïéàë
úâøãîå úìòîå úåéç éáâì ïéàë àåäù åæ äáùçî
êøò ùîî ïë úåãîä øå÷î úòãå äðéá äîëçä
úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù äîëçä úìòîå úâøãî
åîöòáå åãåáëá ä"á ùåã÷ä éáâì úåîìåòä ìëáù
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כד.1. קד, תהלים



oeiqסד h"k iriax mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ט רביעי יום
פרק ט  ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéàù éðôî ÷ø,ft 'nr cr.íéìéëùîì òåãé

àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨
,Bîöòáe BãBáëa¦§§©§
àOðúnäå íîBøîä©§¨§©¦§©¥
úBâøãî úBááø àBaø¦¦§©§§
øúBé ,úeîîBø§¥
úâøãî úeîîBøî¥§©§¥©
úðéça ìò äîëçä©¨§¨©§¦©

àéäL ,äiNòaL úeiç± ©¤¨£¦¨¤¦
iabl dnkgd zennex

`id ,diyrúeîîBø± §
,ly,ãáì úBâøãî Lîç̈¥©§¥§©

úðéça úBâøãî ïäL¤¥©§§§¦©
äáLçîe øeaãå äiNò£¦¨§¦©£¨¨
ìáà .ìëNå úBcîe¦§¥¤£¨
íø àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¨
úâøãnî àOðúîe¦§©¥¦©§¥©
úBâøãî úBááø äîëçä©¨§¨¦§©§¥

.õ÷ ïéà ãò elàk̈¥©¥¥

÷ød"awd iabl dnkgy wx mixne` ep` recn ,xacd jk m` ± ©
dlrn dlrnl `ed "mvr"d ixd ,dnkg iabl diyr enk `id

df ixd ± ?dnkg iabl diyr xy`n daxdaïéàL éðtî¦§¥¤¥
ìzLää ÷ø âéOäì çk íéàøápa,äîëç úâøãnî úeìL ©¦§¨¦Ÿ©§©¦©©¦§©§§¦©§¥©¨§¨

,íúéLàø àéäLji` - ¤¦¥¦¨
zcxei `idyúâøãîì§©§¥©

eðà Cëì ,äìôMä äiNò£¦¨©§¨¨§¨¨
-LBãwä éaâlL íéøîBà§¦¤§©¥©¨
úáLçð àeä-Ceøä¤¡¤¤
äîëçä úâøãî©§¥©©¨§¨

,Lnî äiNò úâøãîk- §©§¥©£¦¨©¨
diyr cr dnkgny
dcixid `id mi`xapa
ly xzeia dlecbd
mzexyt`ay zebixcn

,biydløîBì eðéäc± §©§©
,xnelkàeäL,jxazi ± ¤

éelò äìòðå àOðå íø̈§¦¨§©£¤¦
úâøãnî ãàî ãàî áø©§Ÿ§Ÿ¦©§¥©

iL àìå .äîëçäììk C ©¨§¨§Ÿ©¨§¨
ïéðò íeL Bìöà ñçéì§©¥¤§¦§¨
elôà ,äîëçì ñçéúnä©¦§©¥§¨§¨£¦

`l ±éelòå äìòî Cøãa§¤¤©£¨§¦
,áøzeqgiizd elit` - ©

ji` oiivl ick dnkgl
dlrnl `edÎjexa `ed
epi` df mb ± dnkgn

,mi`znåéìò øîBì ïBâk§©¨¨
,d"awd lr ±øLôà éàL¤¦¤§¨

ìíéðBéìò àøáð íeL §¦§¨¤§¦
,Búeäî Bà Búîëç âéOäì íéðBzçúåmiynzyn ixd o`k - §©§¦§©¦¨§¨¨

oiadl xyt`Îi`y ,zepeilre dlily ly ote`a dpadd oipra
,d"awd zece` jk xnel jiiy `l z`f lkae ± d"awd z`ék¦

ìôBðå ñçéúî äâOää ïéðòwx ±,ìëNå äîëç øác ìò ¦§©©©¨¨¦§©¥§¥©§©¨§¨¨¥¤
÷îò éðtî BâéOäì øLôà éà Bà ,BâéOäì øLôàL øîBì©¤¤§¨§©¦¦¤§¨§©¦¦§¥Ÿ¤

ìëOä ïî äìòîì àeäL àeä-Ceøa-LBãwä ìáà ;âOnä©ª¨£¨©¨¨¤§©§¨¦©¥¤
L àì ¯ äîëçäåiéðtî BâéOäì øLôà éàL Ba øîBì ììk C §©¨§¨Ÿ©¨§¨©¤¦¤§¨§©¦¦§¥

,âOnä ÷îòiptn z`fe -ék,d"awd ±äâOä úðéçáa Bðéà Ÿ¤©ª¨¦¥¦§¦©©¨¨
åéìò øîBàäå ,ììk,d"awd lr ±àeä ¯ BâéOäì øLôà éàL §¨§¨¥¨¨¤¦¤§¨§©¦

äîëç Bæéà ìò øîBàk§¥©¥¨§¨
éàL ,äwîòå äîø̈¨©£ª¨¤¦
íéãia dLMîì øLôà¤§¨§©§¨©¨©¦
ìkL ,âOnä ÷îò éðtî¦§¥Ÿ¤©ª¨¤¨

òîBMä,dl` mixac ± ©¥©
LeçL éôì ,Bì ÷çöé¦§©§¦¤
ñçéúî Bðéà LeMnä©¦¥¦§©¥
äiNò ìò àlà ìôBðå§¥¤¨©£¦¨
,íéãia úñtúpä úéîLb©§¦©¦§¤¤©¨©¦
dyrpd ,inyb xac -
mi`zn ,micia gwlpe
milekiy ,eilr xnel
oipr eli`e ,micia eyynl
"lawzn"d ,lky ly
mi`zn `l ,cala lkya
`id dnkgdy xnel llk
i`y ,dwenr jkÎlk
dze` yynl xyt`

micia.Lnî äëëå§¨¨©¨
-LBãwä éaâì úáLçð¤¡¤¤§©¥©¨
úâøãî àeä-Ceøä©§¥©
äiNòk äâOääå ìëOä©¥¤§©©¨¨©£¦¨
elôàå ,Lnî úéîLb©§¦©¨©£¦

íéìëN úâOämi`vnp ± ©¨©§¨¦
,dlecb dpad ilra
,íéðBéìò úBîìBòaL¤§¨¤§¦

äàlò äîëç úâøãî elôàåmleray ,dpeilrd dnkgd ± ©£¦©§¥©¨§¨¦¨¨
,zeliv`d,ílk úà äiçîä,lky ipipr lke mi`xapd lk - ©§©¨¤ª¨
:áéúëãkaezky enk -1:."úéNò äîëça ílk"±zeedzdy §¦§¦ª¨§¨§¨¨¦¨

Îs` ,zeliv`c dnkg epiid ,"dnkg"n `id mzeige mi`xapd lk
diyrk zeliv`ay (dpeilr) d`lir dnkg mb zaygp okÎitÎlr
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåîîåø úåâøãî úåááø àåáéø àùðúîäå íîåøîä
äééùòáù úåéç 'éçá ìò äîëçä úâøãî úåîîåøî øúåé
'éçá úåâøãî ïäù ãáì úåâøãî ùîç úåîîåø àéäù
ä"á ùåã÷ä ìáà ìëùå úåãîå äáùçîå øåáãå äééùò
åìàë úåâøãî úåááø äîëçä úâøãîî àùðúîå íø

õ÷ ïéà ãò

÷ø âéùäì çë íéàøáðá ïéàù éðôî ÷ø
úâøãîì íúéùàø àéäù äîëç úâøãîî úåìùìúùää
ä"á ùåã÷ä éáâìù íéøîåà åðà êëì äìôùä äéùò
åðééäã ùîî äéùò úâøãîë äîëçä úâøãî úáùçð
ãàî ãàî áø éåìéò äìòðå àùðå íø àåäù øîåì
íåù åìöà ñçééì ììë êééù àìå äîëçä úâøãîî
éåìéòå äìòî êøãá åìéôà äîëçì ñçééúîä ïéðò
íéðåéìò àøáð íåùì à"àù åéìò øîåì ïåâë áø
äâùää ïéðò éë åúåäî åà åúîëç âéùäì íéðåúçúå
øùôàù øîåì ìëùå äîëç øáã ìò ìôåðå ñçééúî
âùåîä ÷îåò éðôî åâéùäì øùôà éà åà åâéùäì
ìëùä ïî äìòîì àåäù àåä êåøá ùåã÷ä ìáà
åâéùäì øùôà éàù åá øîåì ììë êééù àì äîëçäå
øîåàäå ììë äâùä 'éçáá åðéà éë âùåîä ÷îåò éðôî
äîëç åæéà ìò øîåàë àåä åâéùäì øùôà éàù åéìò
÷îåò éðôî íéãéá äùùîì øùôà éàù ä÷åîòå äîø
ùåùéîä ùåçù éôì åì ÷çöé òîåùä ìëù âùåîä
úñôúðä úéîùâ äééùò ìò àìà ìôåðå ñçééúî åðéà
úâøãî ä"á÷ä éáâì úáùçð ùîî äëëå íéãéá
úâùä åìéôàå ùîî úéîùâ äééùòë äâùääå ìëùä
äîëç úâøãî åìéôàå íéðåéìò úåîìåòáù íéìëù
äîëçá íìåë áéúëãë íìåë úà äéçîä äàìéò
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סה oeiq 'l iying mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ל' חמישי יום
,ft 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä ãåñ) ä"äâä,ft 'nr cr.ìëùä ïî

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à
ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã

íäá øùà ìëìåíåöîö éìá ìáà
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä
äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

dnkgn dlrnl jxr ila `ed d"awd ik ,d"awd iabl
epiadl xyt`Îi`y ,xnel llk mi`zn `l `linn ± zeliv`ay
llk "yeg"d epi` lkyde dnkgd oipry oeeik ,lkye dnkga

.jkn ixnbl dlrnl `ed ik ,ebiydl xyt` eciÎlryäîe©
àeä-Ceøa-LBãwäM¤©¨¨

,áeúka "íëç" àø÷ð- ¦§¨¨¨©¨
oipr el miqgiin oky ixd

,dnkgdeðéîëç íâå§©£¨¥
k äëøáì-íðBøëæBì ep ¦§¨¦§¨¨¦

,äîëçä úìòîe úâøãî©§¥©©£©©¨§¨
,mkg jxazi `edy -eðéä©§

øB÷î àeäL íeMî¦¤§
Cøaúé epnnL ,äîëçä©¨§¨¤¦¤¦§¨¥

ìöàðå CLîðiabl ± ¦§¨§¤¡¨
oeyld xn`p mi`xap
iable ,xvepy xac ,"`xap"

yxtpe lv`py ,"lv`p" `ed oeyld ,zeliv`d mlerny dbixcn
dbixcn jxazi epnneflv`pedf,äàlò äîëç úâøãî úeäî̈©§¥©¨§¨¦¨¨

,dpeilr ±ïëå .úeìéöàä íìBòaL:mya d"awl mi`xewy dn ± ¤§¨¨£¦§¥

,"ãéñç"å "íeçø"zecnn ixnbl dlrnl `edy zexnl - ©§¨¦
iptn df ixd ,cqge mingxíéîçøä øB÷î àeäL íL ìò©¥¤§¨©£¦

,úBcnä øàL ïëå .íéãñçäåd"awd z` mipiivny dny - §©£¨¦§¥§¨©¦
,el` zecnl xewn `edy iptn df ixd ,zexg`d zecnaïlkL± ¤ª¨

,zecnd lkeëLîð¦§§
.Cøaúé epnî eìöàðå§¤¤§¦¤¦§¨¥
äëLîää ïéðòå Cøãå§¤¤§¦§©©©§¨¨

,úeìéöàäåcvik - §¨£¦
dnkg elv`pe ekynp
`edy ,d"awdn zecne
dnkgn ixnbl dlrnl
ixg` mb s`e ,zecne
dnkgd oipr jynpy
ez` cg` xac od ,zecnde

,jxaziéàCjynp ± ¥
dnkgd oipr lv`pe

,zecne dnkgn ixnbl dlrnly "seqÎoi`"n zecndeäîeefi` ± ©
xac `id ,zecn e` dnkg ly oipr dzeiday ,o`k dlv`p zedn

df xac dpd ,jxazi ez` cg`íéìékNnì òeãé2. ¨©©©§¦¦

eidy minevnvd oipr xeviwa xaqen ef "ddbd"a - :ddbd)
:zecne dnkg ly oipr lv`ii ,seqÎoi` xe`ny ick miyxcpãBñ

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa íeöîväxi`d mevnvd iptly - ©¦§§¥¨
xe`ay leabd gek dlbziy lrt mevnvde ,leabÎilad xe`d

,seqÎoi`íãà" íeöîöå§¦§¨¨
,"ïBîã÷daygnd epiid - ©§

lk zllekd dpey`xd
± zelylzydd xcq
ly oipr o`k xak dyrp
efk daygn la` ,daygn
xcq lk zllekd

,zelylzyddãBñå± §
ly mevnvd,àð÷écä- ©¦§¨

ly oipr mdy ,zexrye owf
dxryay myk :minevnv
,xzeia znvnevn zeigd
z` mikzegyk mby cr
yg mc`d oi` dxryd
ceq" deedn jk ,a`ka
sqep ote` "`pwicd

minevnva3,ìk ãBqL¤¨
íéîeöîvä,`ed ±øBàä íöîöì,lkeiy ick ±LaìúiL ©¦§¦§©§¥¨¤¦§©¥

.úBøéôñ øNòc íéìk úBðéçáa"milk" .zeliv`d mleray ± ¦§¦¥¦§¤¤§¦
ly xeiv ila ,heyt `ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly oipr md
oipr dyrpe envr z` mvnvn `edy drya dpd ;cqge dnkg
f` ,xe`d qgiizne yalzn mda ,cqge dnkg ly ,milk ly
dnkgd oipr deedzn
xac mdy ote`ae cqgde

.jxazi ez` cg`,äpäå§¦¥
-ïéà øBà LaìúpL øçà©©¤¦§©¥¥
íéìk úðéçáa óBñ¦§¦©¥¦
æà ,úòc-äðéa-äîëçc§¨§¨¦¨©©¨

iLáúkM äî øîBì C ©¨©©¤¨©
:í"aîøäzrcdy - ¨©§©

od dlrnly dricide
y ote`a,òãBiä àeä"©¥©

àeäå ,òcnä àeäå§©©¨§
,òeãiä,"`ed" df lkd - ©¨©

,jxazi `edúòéãéáe¦¦©
,"'eëå Bîöòlk rcei - ©§§

.mi`xapdúðéçaL éôì§¦¤§¦©
íéNòð úeìéöàc íéìk¥¦©£¦©£¦

ì úeiçå äîLðzenler - §¨¨§©§
.íäa øLà ìëìe äiNò-äøéöé-äàéøámi`xapd lkl ± §¦¨§¦¨£¦¨§¨£¤¨¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

áåúëá íëç àø÷ð àåä êåøá ùåã÷äù äîå .úéùò
íåùî åðééä äîëçä úìòîå úâøãî åì åðéë ì"æç íâå
úåäî ìöàðå êùîð 'úé åðîîù äîëçä øå÷î àåäù
íåçø ïëå úåìéöàä íìåòáù äàìéò äîëç úâøãî
ïëå íéãñçäå íéîçøä øå÷î àåäù íù ìò ãéñçå
êøáúé åðîî åìöàðå åëùîð ïìåëù úåãîä øàù
òåãé äîå êéà úåìéöàäå äëùîää ïéðòå êøãå

íéìéëùîì

åðì ïéà äðäå *
úåìâðä êà 'åøúñðá ÷ñò

åðìäîéìù äðåîà ïéîàäì
åðééäã ãç éäåîøâå åäéàã
ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî

åðåöøååúîëçååúðéáååúòãå
íòåúåäîåúåîöòåíîåøîä

'éçáî õ÷ ïéà úåîîåø åãáì
ïëìå äâùäå ìëùå äîëç
íò ãçééúîù åãåçé íâ
'úé åúàî ìéöàäù åéúåãî
äâùä 'éçáá åðéà ë"â
ïäá ãçééúî êéà âéùäì
ìù åéúåãî åàø÷ð ïëìå
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אפשר זה בענין מראי-מקומות וכו'". אלקות האמנת מצות לדוגמא – בדא"ח בכ"מ יותר "בבי' :
ציורם". או פשיטותם – דספירות "אורות ערך ד', כרך חב"ד", – הערכים ב"ספר גם ˘ËÈÏ"‡3.למצוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'בבי" :

אור"). ותורה מצוה "נר (בספר האמצעי לאדמו"ר היחוד" "שער – וכו' היחוד ש' לדוגמא בדא"ח בכ"מ יותר



fenzסו '` iyiy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  א' שישי יום
פרק י  ,ft 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íå÷î ìëî êà é ÷øô,174 'nr cr.'åë úàéñëúà

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à
ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã

íäá øùà ìëìåíåöîö éìá ìáà
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä
äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

lk rcei `ed ,zeliv`c milkay "envr zrici"ae .zenleray
.mdn mzeig milawnd diyr - dxivi - d`ixa ly mi`xapd
,mipey minevnv iciÎlr mvnhvn xe`dy ixg` jiiy df lk ,j`

lkeiy cr.zeliv`ay milka yalzdl xe`díeöîö éìa ìáà£¨§¦¦§
ìéòì íéøkæpä äLaìäå§©§¨¨©¦§¨¦§¥
xe`d ly ,lirl xen`k ±

,milkaiL àìììk C Ÿ©¨§¨
àeäå ,òãBiä àeä" øîBì©©¥©§

,"'eëå òcnä,xnelk - ©©¨§
oipr ea xnel llk jiiy `l
ote`a `l mb ,drici ly
`ed rceid `ed" ly

,"'eke rcndék,d"awd ± ¦
úòc øãâå úðéçáa Bðéà¥¦§¦©§¤¤©©
,íBìLå-ñç ììk òcîe©¨§¨©§¨

àlà,`ed ±äìòîì ¤¨§©§¨
ïéà ãò áø éelò äìòî©§¨¦©©¥
øãâå úðéçaî elôà õ÷¥£¦¦§¦©§¤¤

,äîëçly ote`d mby - ¨§¨
rcnd `ede rceid `ed"
ly ihxt xcb `ed "'ek
dnkg edf ,xnelk ,dnkg
dpd ± cqg ly oipr `le
dlrn dlrnl jxazi `ed

,jkn ixnblCøaúé Bìöà úáLçð äîëç úðéçaL ãò©¤§¦©¨§¨¤§¤¤¤§¦§¨¥
:(úéîLb äiNò úðéçákjxcdy ,xn` ixd miptÎlkÎlr ¦§¦©£¦¨©§¦

,zecne dnkg ly oipr seqÎoi` xe`n lv`pe jynp cvik ote`de
rcnd `ed"y cr ,seqÎoi` xe` mr cg` xac dpiidz z`f lkae

:xne`e jiynn owfd epaxe ,milikynl reci df xac ± "'eke,äpäå§¦¥
,úBøzñpa ÷ñò eðì ïéàxe`n zexitqd elv`p cvik - ¥¨¥¤©¦§¨

,seqÎoi`df ote`ae.seqÎoi` xe` mr cg` xac odyCà©
,"eðì úBìâpä",`ed -eäéàc äîìL äðeîà ïéîàäì ©¦§¨§©£¦¡¨§¥¨§¦

,ãç éäBîøâe`ed - §¨¦©
milkd "idenxb"e jxazi
xac md ely zexitqde

,cg`ìL åéúBcî eðéäc§©§¦¨¤
àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

Búðéáe Búîëçå BðBöøe§§¨§¨¦¨
Bzòãåcg` xac md ± §©§

,Búeîöòå Búeäî íò¦¨§©§
úeîîBø Bcáì íîBøîä©§¨§©§
äîëç úðéçaî õ÷ ïéà¥¥¦§¦©¨§¨

,ïëìå .äâOäå ìëNå- §¥¤§©¨¨§¨¥
dlrnl `edy iptn
lky ly oiprn ixnbl

,dbydeBãeçé íb©¦
åéúBcî íò ãçéúnL¤¦§©¥¦¦¨
,Cøaúé Bzàî ìéöàäL¤¤¡¦¥¦¦§¨¥
úðéçáa Bðéà ïk-íb©¥¥¦§¦©

äâOäelkeiy ±âéOäì ©¨¨§©¦
éà.ïäa ãçéúî C`l` ± ¥¦§©¥¨¤

"ezgwl" yiy oipr df
.dpen`aïäL ¯ àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî eàø÷ð ïëìå§¨¥¦§§¦¨¤©¨¨¤¥

,"àúeðîéäîc àæø" :LBãwä øäfa ¯ úBøéôqäceq - ©§¦©Ÿ©©¨¨¨¦§¥§¨
,dpen`d:ìëOä ïî äìòîlL äðeîàä àéäLoi` ,oky - ¤¦¨¡¨¤§©§¨¦©¥¤

.dpen`a wx "elawl" xyt`e ,z`f biydl leki lkyd

.i wxRd"awdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤
`edÎjexa `edy - cegid mb okl ,dbyde lky ,dnkgn uw oi` dlrnl

ly oipr mdy zexnly) zeliv`d mleray zecnde zexitqd mr cge`n

seqÎoi` xe` mr zecge`n z`f lka od - cqgd zcne dnkgd zcn

- ("cg" ly ote`a `edÎjexa

.yep` zbydn dlrnl `ed

,yecwd xdfa ze`xwp okle

ody ,d"awd ly eizecn

`fx" mya ,"zexitq"d

,dpen`d ceq ,"`zepnidnc

xeyw "zexitq"d oipr ixdy

dlrnl `idy ,dpen`a

.dbyde lkyn

,íB÷î-ìkî êàlkyn dlrnl od "zexitq"dy zexnl - ©¦¨¨
,dbydeìk äøBz äøaãå ìéàBäì ,íãà éða ïBLúà CkL ¦§¦§¨¨¦§§¥¨¨§©¥¤

ì äìBëé àéäM äî ïæàäCëì ,òîL,okl ±úeLø ïzð ¨Ÿ¤©¤¦§¨¦§Ÿ©§¨¦¨§
úîàä éîëçì,dlawd zxez inkg ±Cøãa úBøéôña øaãì §©§¥¨¡¤§©¥©§¦§¤¤

,ìLî-`"hily x"enc` w"k xe`iaixd "lyn" mixne`yk" : ¨¨
dfmpi`y yibcn`nbec yiy m`Îik ,(lynpd) oiprd eze`

zekiiya- mdipia lynd ihxtczekiiydl,lynpd ihxt oia
lk oi` lynpde lynd ihxtc s`Îlr) mdipia zekiiye jxr

oi` ,ocic oecipa dfÎjxc
mr ynye xe`l llk jxr
m`Îik - mxewne zexitqd

lr `ed lyndmcegi

ynyde xe`dc (mzekiiy)
dpadd liwnycegida

."('ek mxewna zexitqdc
eàø÷å,milaewnd ± §¨§
ïúBà,"zexitq"d z` ± ¨

mya,"úBøBà",ielibe xe` oiprn lyn -ìLnä éãé-ìòL éãk§¥¤©§¥©¨¨
äfä,xe`n ±ïéðò úö÷ eðì ïáeé,ote`e ±ìL ãeçiä ©¤¨¨§¨¦§©©¦¤

,åéúBcîe àeä-Ceøa-LBãwä,"zexitq"a -ìLî Cøãa àeäL ©¨¨¦¨¤§¤¤¨¨
LîMä øeck óeb CBúaL LîMä øBà ãeçé ïéòkenk ± §¥¦©¤¤¤§©©¤¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åðì ïéà äðäå *
úåìâðä êà 'åøúñðá ÷ñò

äðåîà ïéîàäì åðìäîéìù
åðééäã ãç éäåîøâå åäéàã
ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî

åðåöøååúîëçååúðéáååúòãå
íòåúåäîåúåîöòåíîåøîä

'éçáî õ÷ ïéà úåîîåø åãáì
ïëìå äâùäå ìëùå äîëç
íò ãçééúîù åãåçé íâ
'úé åúàî ìéöàäù åéúåãî
äâùä 'éçáá åðéà ë"â
ïäá ãçééúî êéà âéùäì
ìù åéúåãî åàø÷ð ïëìå

àúåðîéäîã àæø ÷"äæá úåøéôñä ïäù ä"á ùåã÷ä
:ìëùä ïî äìòîìù äðåîàä àéäù

êà é ÷øôïåùìë äøåú äøáãå ìéàåä íå÷î ìëî
àéäù äî ïæàä úà êëùì íãà éðá
øáãì úîàä éîëçì úåùø ïúéð êëì òåîùì äìåëé
éãé ìòù éãë úåøåà ïúåà åàø÷å ìùî êøãá úåøéôñá
ä"á ùåã÷ä ìù ãåçéä ïéðò úö÷ åðì ïáåé äæä ìùîä
êåúáù ùîùä øåà ãåçé ïéòë ìùî êøãá àåäù åéúåãîå
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סז fenz '` iyiy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

cg`zn ynyd xeck seb jeza `vnpd ynyd xe`yóeb íò¦
,'øBàî' àø÷pL LîMä± "xe`n" mb `l` ,"yny" wx `l - ©¤¤¤¦§¨¨
.xe` dkezn dpixwn `idáeúkL Bîk1ìãbä øBànä úà" : §¤¨¤©¨©¨Ÿ

,"'Bâå,"xe`n" z`xwpd ,ynyd z` `xa d"awd :xnelk - §
zekiiyde xewnd `idy

,dpnn `ad xe`låéfäå§©¦
èMtúnä õBöépäå§©¦©¦§©¥

epnî øéàîe± ¥¦¦¤
,"yny"dn,"øBà" àø÷ð¦§¨

áeúkL Bîk2àø÷iå" : §¤¨©¦§¨
,"íBé øBàì íéäìà¡Ÿ¦¨
BøB÷îa àeä øBàäLëe§¤¨¦§
àeä ¯ LîMä óeâa§©¤¤

Bnò ãçéî,ynyd mr ± §ª¨¦
ïéà ék ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦¦¥

íL,ynyd seba ±÷ø ¨©
óeb àeäL ãçà íöò¤¤¤¨¤

,øéànä øBànäoi` - ©¨©¥¦
my mpyiy ,xnel mewn
"xe`n"d ± mixac ipy
on `ad "xe`"de ,envr

`l` ,xe`ndmiiw my
`ede ± cala cg` xac

,"xe`n"døBàäå åéfä ék¦©¦§¨
,md ±íL,ynyd seba ± ¨

óeb íò Lnî ãçà íöò¤¤¤¨©¨¦
Bì ïéàå ,øéànä øBànä©¨©¥¦§¥

,eifl ±ììk úeàéöî íeL§¦§¨
.Bîöò éðôa:xnelk ± ¦§¥©§

xacy zexnl ,dxe`kl
oeeik ixdy ± ynyd xe` i`cea epyi ynyd sebay ,`ed xexa
z` xi`n `edy cr dfk ax wgxnl hytzn ynyd xe`y
,`l` ± dnvr ynya mb `vnp `edy xacd i`ce ,dnc`d
,envr "xe`n"d mr cge`n elek `edy ote`a `ed my ecegi
`ed oi` my ik ,"eif"e "xe`" mya my eze` oiivl xyt` i`e
xewnde "xe`n"d wx ze`ivna miiw my ± llk envrl ze`ivn

xe`d ly3.,Lnî älàä íéøácëåxe` ly ecegi zece` - §©§¨¦¨¥¤©¨
,envr xe`na `vnp `edyk ynyd,äfî øúBéåxzei :xnelk - §¥¦¤

,"xe`n"d mr ynyd xe` cegi`e cegil xywa xaqed xy`n
íìBòa Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî ïä¥¦¨¤©¨¨§§¨§¨§¨

úeìéöàä,mcegia zeliv`d mler "zexitq" ±Búeäî íò ¨£¦¦¨
Búeîöòå,d"awd ly ±íëBúa Laìúnä ,ìBëéákezedn ± §©§¦§¨©¦§©¥§¨

,"zexitq"d jeza yalznd lekiak ezenvreíänò ãçéúîe¦§©¥¦¨¤
,ãeçiä úéìëúaly ecegi lynl `ed ± jkn xzeie jky - §©§¦©¦

,ynyd seba `vnp xe`dy drya ,ynyd mr ynyd xe`
eìöàðå eëLîpL øçàî,"zexitq"d ±-ìò ,Cøaúé Bzàî ¥©©¤¦§§§¤¤§¥¦¦§¨¥©

Cà .LîMäî øBàä úeèMtúä Cøãk ìLî-Cøcqgia ± ¤¤¨¨§¤¤¦§©§¨¥©¤¤©
df ixd ,`edÎjexa oliv`nle "zexitq"l,äæ Cøãa Lnî àìŸ©¨§¤¤¤

xe`a `ed xacdy itk -
,ynydn hytznd÷ø©

äàìôðå ä÷Bçø Cøãa§¤¤§¨§¦§¨¨
eäáb ék ,eðúâOäî¥©¨¨¥¦¨§

åéëøc,d"awd ly ± §¨¨
eðéëøcî4,íB÷î-ìkîe . ¦©§¥¦¨¨

ote`a dfy zexnl -
lv` xy`n xzeia dlrp
ick ,z`f lka ,mc`d

ìòîLð ,ïæàä CkL §©¥¨Ÿ¤¦§©
øBà ìLnî ïðBaúðå§¦§¥¦§©
ìèáe ãçéîä ,LîMä©¤¤©§ª¨¨¥

äìBò Bðéàå ,BøB÷îa± ¦§§¥¤
ynya ezeida xe`d

,dnvr-éðôa ììk íLa§¥§¨¦§¥
øB÷nä íL ÷ø Bîöò©§©¥©¨

Ck ¯ Bcáì,mb ±ìk §©¨¨
-LBãwä ìL åéúBcî¦¨¤©¨
BðBöøe àeä-Ceøä§
úBìBò ïðéà ,Búîëçå§¨§¨¥¨

úBàø÷ðå,d"awd iabl ± §¦§¨
elà úBîLa,zecn ly ± §¥¥
,dnkge oevxàlà ììk§¨¤¨

íéàøápä éaâì,cala ± §©¥©¦§¨¦
x"enc` w"k zxrd

`"hilydhnl mdy" :
,"epiide ± 'iyre dxivi d`ixaa ± 'iv`n,íéðBzçúå íéðBéìò- ¤§¦§©§¦

,mipezgzd mi`xapde mipeilrd mi`xapdíúeiçå íúéåäL¤£¨¨¨§©¨
íúBà äiçîe äeäî àeä-Ceøa-LBãwäL ,íúâäðäå§©§¨¨¨¤©¨¨§©¤§©¤¨

àeä ,íâéäðîe,iciÎlr ±Bzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøa± ©§¦¨¦§§¨§¨¦¨§©§
,d"awd lyúBLaìúnäly ezrce ezpia ,eznkg ,epevx ± ©¦§©§

zeyalzn ,d"awd,úBLBãwä åéúBcîa,dxeab ,cqg - §¦¨©§
iabl ixd ,'eke zx`tzmi`xapdmzeig milawn ,mieedznd ,

ezpia ,eznkg ,epevx zeyalzd iciÎlr d"awdn mibdpene
cna ± ezrce,dnkg zenya zecnde zexitqd ze`xwp ,eize

.zecne zrc ,dpiaàúéàãkepivny enk ±Løãna5äøNòa" : ¦§¦¨©¦§¨©£¨¨
,'eëå úòãáe äðeáúa ,äîëça :íìBòä àøáð íéøác§¨¦¦§¨¨¨§¨§¨¦§¨§©©§

:áéúëcaezkk -6:íéîL ïðBk ,õøà ãñé äîëça 'ä ¦§¦§¨§¨¨©¨¤¥¨©¦
."'Bâå eò÷áð úBîBäz Bzòãa ,äðeáúayxcna ixd aezk ±7, ¦§¨§©§§¦§¨§

,"zexitq"d xyr mdy ,"mixac dxyr"a `id mlerd zeedzdy
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ù"îë øåàî àø÷ðù ùîùä óåâ íò ùîùä øåãë óåâ

úàøåàîäìåãâä'åâååéæäåõåöéðäåèùôúîäøéàîååðîî
àåä øåàäùëå íåé øåàì íéäìà àø÷éå ù"îë øåà àø÷ð
éë ãåçéä úéìëúá åîò ãçåéî àåä ùîùä óåâá åøå÷îá
åéæä éë øéàîä øåàîä óåâ àåäù ãçà íöò ÷ø íù ïéà
åì ïéàå øéàîä øåàîä óåâ íò ùîî ãçà íöò íù øåàäå
øúåéå ùîî äìàä íéøáãëå åîöò éðôá ììë úåàéöî íåù
íìåòá åúîëçå åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãî ïä äæî
íëåúá ùáìúîä ìåëéáë åúåîöòå åúåäî íò úåìéöàä
åìöàðå åëùîðù øçàî ãåçéä úéìëúá íäîò ãçééúîå
ùîùäî øåàä úåèùôúä êøãë ìùî ã"ò 'úé åúàî
äàìôðå ä÷åçø êøãá ÷ø äæ êøãá ùîî àì êà
ïæàä êëùì î"îå åðéëøãî åéëøã åäáâ éë åðéúâùäî
åøå÷îá ìèáå ãçåéîä ùîùä øåà ìùîî ïðåáúðå òîùð
ìë êë åãáì øå÷îä íù ÷ø ò"ôá ììë íùá äìåò åðéàå
úåìåò ïðéà åúîëçå åðåöøå ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî
íéðåéìò íéàøáðä éáâì àìà ììë åìà úåîùá úåàø÷ðå
äåäî ä"á÷äù íúâäðäå íúåéçå íúééååäù íéðåúçúå
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøá àåä íâéäðîå íúåà äéçîå
äøùòá ùøãîá àúéàãë úåùåã÷ä åéúåãîá úåùáìúîä
áéúëã 'åëå úòãáå äðåáúá äîëçá íìåòä àøáð íéøáã
úåîåäú åúòãá äðåáúá íéîù ïðåë õøà ãñé äîëçá 'ä
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תמוז  ב' קודש שבת יום
,174 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåùàø íåéá î"ãò,gt 'nr cr:ììë úåãî

:eäiìà øîàîëe:'xdef ipewiz' zncwday "edil` gzt"a - §©£©¥¦¨
,ïøéôñ øNò ïBäì ïðéø÷å ,ïéðewz øNò ú÷étàc"dz` - §©¦©£©¦¦§¨¦¨§£©§¦¨

z`ved (mler ly epeaix)
mde "oipewiz" dxyr
,"zexitq xyr" mi`xwp
ïéîìò ïBäa àâäðàì§©§¨¨§¨§¦
ïéìbúà àìc ïéîéúñ§¦¦§¨¦§©§¨

,ïéìbúàc ïéîìòåick - §¨§¦§¦§©§¨
"minezqd zenler"d z` (zexitqd xyra) oda bidpdl

mdy) "miielbd zenler"d z`e ,(dbydn dlrnly zenlerd)
,(mc`d zbydl miielb."'eë úàéñkúà ïBäáelre) mdae ± §¦§§¦©

dqkzn dz` (mci
`ly ,mi`xapdn xzzqne
zeigd z` ielba e`xi
digne deednd ziwl`d
`ian owfd epax .mze`
eedzp cvik `nbec oldl

:zexitqde zecndn mi`xapd

úéìâð ¯ úéLàøa éîé úLMî ïBLàø íBéa :ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¦¦¥¤§¥§¥¦¦§¥
,ãñçä úcî,`idy itk -,úBLBãwä åéúBcî ìkî äìeìk ¦©©¤¤§¨¦¨¦¨©§

Bzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøe,d"awd ly ±,da ïéLaìî- §§¨§¨¦¨§©§§ª¨¦¨
,cqgd zcnada àøáe,cqgd zcna ±øîàîa øBàä úà ¨¨¨¤¨§©£©
,"øBà éäé"oipr ik - §¦

d`ad zeedzd `ed xe`d
,cqgd zcn zelbzdn
"xe`" oiay zekiiyde

:jka `id ,"cqg"làéäL¤¦
úeèMtúä úðéça§¦©¦§©§
íìBòì øBàä úëLîäå§©§¨©¨¨¨
BúeèMtúäå ,äìòîlî¦§©§¨§¦§©§

,xe`d ly ±óBqî íìBòä¨¦
àéäL ,BôBñ ãò íìBòä̈¨©¤¦

;ãñç úcî úðéça- §¦©¦©¤¤
:`ed cqg ly dpipr ixdy

.ielibe zehytzd÷ø©
äìeìkL éðtîzcn ± ¦§¥¤§¨

,cqgd,äøeáb úcnî íb©¦¦©§¨
zexitqe zecn ixdy -
od (zeliv`d mleray)
,dipya zg` zellkzda
mb da zllek cqgd zcne

,dxeabd zcnàì ïëì̈¥Ÿ
äéä,cqgd zcnn xvepy xe`d ±äìòî ìL øBàk éðçeø ¨¨¨¦§¤©§¨

Laìúð íâå ,Lnî,df xe` ±úðéçáa àeäL äfä íìBòa ©¨§©¦§©¥¨¨©¤¤¦§¦©
÷"ú Cìäî àeäL ,úéìëúå ìeáb,ze`n yng ±õøàäî äðL §§©§¦¤©£©¨¨¥¨¨¤

áøòîì çøænîe òé÷øì8zeniiw eid `l elld zelabdd lk ± . ¨¨¦©¦¦§¨§©£¨
cqg ixdy ,dnvr cqgd zcnn dzid mlerd zeedzd eli`
cqgn `id zeedzddy iptn ,`l` ;dlabd ila zehytzd `ed
zcn ly mevnvd cvne ± dxeabn mb dlelk `idy itk
oey`x meiay oeeik ,j` ± .zexen`d zelabdd ze`a ,dxeabd

f` eedzp ,cqgd zcn dlrte dzlbzp ziy`xa ini zyy ly
xe` ly ze`ivnd ,cqgd zcnl zekiiy mdl yiy mi`xapd

.'ekeéðL íBéa ïëå,ziy`xa ini zyy ly ±úcî úéìâð §¥§¥¦¦§¥¦©
äøeáb`idy itk ±,'eë BðBöøe ,úBcî øàMî äìeìkoke - §¨§¨¦§¨¦§

,zrc ,dpia ,dnkg ,oevx
,da miyaelnda àøáe± ¨¨¨

zcna `xa d"awde
z` dxeabdòé÷øä̈¨¦©

òé÷ø éäé" øîàîa§©£©§¦¨¦©
ìécáî éäéå ,íénä CBúa§©¨¦¦¦©§¦

,"íéîì íéî ïéa,jk - ¥©¦¨¨¦
`xapde xn`ndy
± riwxd ± epnn deedzpy
zcnl zekiiy mdl yi

,dxeabdàéäL± ¤¦
,riwxay dlcaddúðéça§¦©

úBøeáâe íeöîö¦§§
íéðBéìòä íéî íéìòäì§©§¦©¦¨¤§¦
íénî íéiðçeøä̈¨¦¦¦©¦
äæ éãé-ìòå ,íéðBzçzä©©§¦§©§¥¤

eîMbúðmind ± ¦§©§
î íìãaäa íéðBzçzä± ©©§¦§¦¨§¨¥

mind;íéðBéìòä- ¨¤§¦
dnybdd ok m` dzyrp
dlrte dzlbzpy dxeabd zcnn mi`ad ,mlrde mevnv iciÎlr

,ziy`xa ini zyyn ipy meia,da äìeìk ãñç úcîe- ¦©¤¤§¨¨
,dxeabd zcna"äðaé ãñç íìBò" ék9- ,x"enc` w"k zxrd ¦¨¤¤¦¨¤

`"hily`ed mlerd ly "dpai"d mvr :xnelk ."cqg ly oipr" :
,dxeabd zcn zlrety mewna mby ,ixd .ielibe cqg ly iehia

,cqgd zcn mb my zlretìkäL`ed xen`d lk ±éãk ¤©Ÿ§¥
.'ä ãáòì äéìò íãàå äLaiä äàøzLly oipr df ixd ± ¤¥¨¤©©¨¨§¨¨¨¤¨©£Ÿ

,cqg.ïlk ïëå,mi`xapd e`xap ociÎlry ,zecnd x`y lk ± §¥ª¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ëå 'åâå åò÷áðïðéø÷å ïéðå÷éú øùò ú÷éôàã åäéìà øîàî
àìã ïéîéúñ ïéîìò ïåäá àâäðàì ïøéôñ øùò ïåäì

'åë úàéñëúà ïåäáå ïééìâúàã ïéîìòå ïééìâúà

íåéá î"ãò
äìåìë ãñçä úãî úéìâð úéùàøá éîé úùùî ïåùàø
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå úåùåã÷ä åéúåãî ìëî
àéäù øåà éäé øîàîá øåàä úà äá àøáå äá ïéùáåìî
äìòîìî íìåòì øåàä úëùîäå úåèùôúä 'éçá
'éçá àéäù åôåñ ãò íìåòä óåñî íìåòá åúåèùôúäå
àì ïëì äøåáâ úãîî íâ äìåìëù éðôî ÷ø ãñç úãî
æä"òá ùáìúð íâå ùîî äìòî ìù øåàë éðçåø äéä
õøàäî äðù ÷"ú êìäî àåäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá àåäù
äøåáâ úãî úéìâð éðù íåéá ïëå áøòîì çøæîîå òé÷øì
øîàîá òé÷øä äá àøáå 'åë åðåöøå úåãî øàùî äìåìë
àéäù íéîì íéî ïéá ìéãáî éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé
íééðçåøä íéðåéìòä íéî íéìòäì úåøåáâå íåöîö 'éçá
íìãáäá íéðåúçúä åîùâúð äæ éãé ìòå íéðåúçúä íéîî
äðáé ãñç íìåò éë äá äìåìë ãñç úãîå íéðåéìòäî
ïëå 'ä ãåáòì äéìò íãàå äùáéä äàøúù éãë ìëäù
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א.8. יג, חגיגה ג.9.ראה פט, תהלים



סט fenz 'a ycew zay mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.dly meia zg` lkíéðewza eäiìà øîàL eäæåipewiz"a ± §¤¤¨©¥¦¨©¦¦
,"xdféà äàæçàì" :íL,'eë ètLîe ÷ãöa àîìò âéäðúà C ¨§©£¨¨¥¦§©¥¨§¨§¤¤¦§¨

± 'eke htyne wcva mlerd bdpen cvik ze`xdl -
htyne wcva mlerd zbdpd oipr liaya elv`p "zexitq"dy

,'eke,ïéc eäéà ÷ãö- ¤¤¦¦
oicd zcn `ed "wcv"

,dxeabdeeäéà ètLî¦§¨¦
,'eë éîçø"htyn" - ©£¥
ingx `ed,'ek màlkŸ¨

éà äàæçàìâéäðúà C §©£¨¨¥¦§©¥
,àîìòlk ,z`f lk - ¨§¨

ick od ,zexitqde zecnd
,mlerd bdpen cvik ze`xdlàòéãé ÷ãö Cì úéàc åàì ìáà£¨¨§¦¨¤¤§¦¨

,ïéc eäéàc,recid "wcv" jl yi ,d"awd ,dz`y `l la` - §¦¦

,oic edfy ,mi`xapl,éîçø eäéàc àòéãé ètLî àìå,`le - §¨¦§¨§¦¨§¦©£¥
,mingx `edy ,mi`xapl ,recid "htyn"d oipr ,jl yiyåàìå§¨

:"ììk úBcî ïeðéà ìkî,xnelk .llk el` zecn lkn `le - ¦¨¦¦§¨
zenlerd iabl wx el` zecnk mipiievn "htyn"e "wcv"
iabl eli`e ,mi`xapde
zi`c e`l" ixd ,d"awd
`l jxazi elv` - "jl

wcv jiiydfhtynedf,
el` zecn oi` eiabl ik
od ,llk mnvrl xac
d"awda lilk zecge`n
ynyd xe` enk ,envr
`l` ,llk "ze`ivn" `ed oi` my ,dnvr ynyd xe`na ezeida

dnvr ynya cge`ne ixnbl lha `ed.
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äðåîàäå ãåçéä øòù
âéäðúà êéà äàæçàì íù íéðå÷éúá åäéìà ù"æå ïìåë
åäéà èôùî ïéã åäéà ÷ãö 'åë èôùîå ÷ãöá àîìò
åàì ìáà àîìò âéäðúà êéà äàæçàì àìåë 'åë éîçø
åäéàã àòéãé èôùî àìå ïéã åäéàã àòéãé ÷ãö êì úéàã

:ììë úåãî ïåðéà ìëî åàìå éîçø
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אגרות קודש

 ב"ה,  בדר"ח תמוז, ה'תשכ"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה אפרים שי'

שלום וברכה!

בזה הננו להודיעו את ההוראה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לתת לא' האברכים שי' בענין 

נסיעה לכאן, ואשר ההוראה הזאת שייכת גם לכל אנ"ש והתלמידים שיחיו אשר חשקם לנסוע מזמן 

לזמן לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

וזוהי ההוראה:

בכלל,  להם  שיש  החובות  כל  שישלם  עד   - עוה"פ  לכאן  לנסיעה  מקום  כל  שאין  ופשוט,   ...

שתהא פרנסת ב"ב שיחיו מובטחת במילואה משך כל נסיעתו, שיהי' בידו מזומן כל ההוצאות רצו"ש 

ודשהותו כאן.

בטח יפרסם זה באופן המתאים, ות"ח מראש.

בברכת כט"ס.

הרב ח. מ. א. חדקוב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc `nei(iyily meil)

:`xnbd zvxzn,àáé÷ò éaø Cì øîàzeptl `weec aiig `ed o`k ¨©¨©¦£¦¨
y oeik ,l`nylàðécî,oicd xwirn -àLéøa òâôc ïø÷ àeääa ¦¦¨§©¤¤§¨©§¥¨

,ziaxrn zinexc oxw `idy ,miycwd ycewn ez`ivia skiz
àLéøa ãéáò àeääaoeik ,dligza zzl el did dilr -Léø øîàc §©¨¦§¥¨§¨©¥

úBönä ìò ïéøéáòî ïéà ,Lé÷ì`le ,cin dpyri devna rbetd - ¨¦¥©£¦¦©©¦§
,da rbety dpey`xd oxwd lr blcl el did `le ,dilr xeari

ãéáò àì éànàå`ed ,dligz da rbty dpey`xd oxwaíeMî §©©Ÿ¨¦¦
'çaænä ìà àöéå' áéúëcozep epi`y jkn miyxecy÷éôðc ãò ¦§¦§¨¨¤©¦§¥©©§¨¦

çaæî délekîgafn ly ekxe` lkn lkidd gzt itlk `viy - ¦¥¦§¥©
oxwd `idy ,zigxfn zinexc oxwa ligzn `ed okle ,gxfn cvl

,gxfn cva rbty dpey`xdïø÷ àeääa áéäéc ïåéëåzigxfn §¥¨§¨¦§©¤¤
,zinexcïø÷ àeääì éúà øãäzinexc oxw eze`l `ed xfeg - £©¨¥§©¤¤
ziaxrnàLéøa áúéîì áéiçéàczzl aiigzd `ed dilry - §¦©©§¥©§¥¨

oxwl `ed xfeg jkay l`nyl `weec `ed dpet jkle ,dligza
.ziaxrn zinexc
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המשך ביאור למס' יומא ליום שלישי עמ' ב



היום יום . . . ע

ה'תש"גכו סיוןיום שלישי

חומש: קרח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: וזה ג"כ ענין . . . ־פד־ בפועל ממש.

ים. ֵהם ַחּיִ ִבים ׁשֶ אֹול חֹוׁשְ ְ ּשׁ ם ּבַ ּגַ אֹוָלה" – ׁשֶ ים ׁשְ ְרדּו ַחּיִ "ַוּיֵ

י  ׁשּוָבה, ּכִ ר ָלֶהם ְוָעׂשּו ּתְ ּצֵ ֵני ֹקַרח לֹא ֵמתּו", ָמקֹום ִנְתּבַ מֹו "ּבְ אֹוָלה", ּכְ ים ׁשְ ְרדּו ַחּיִ "ַוּיֵ ָרָכה ּבְ ַהּבְ
ׁשּוָבה. ים ְויּוְכלּו ַלֲעׂשֹות ּתְ אֹול ִיְהיּו ַחּיִ ְ ּשׁ ם ּבַ ּגַ ָרָכה, ׁשֶ הּוא ַחי, ְוזֹוִהי ַהּבְ ל עֹוד ׁשֶ ׁשּוָבה מֹוֶעֶלת ַרק ּכָ ּתְ

ה'תש"גכז סיוןיום רביעי

חומש: קרח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וממלא . . . ־פד־ ותכלית.

ל  ּדֵ ּתַ ִלי ְלַפְרָנָסתֹו, ּוְלִהׁשְ ה". ָהָאָדם, ָעָליו ַרק ַלֲעׂשֹות ּכְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ָכל ֲאׁשֶ ִתיב "ּוֵבַרְכָך ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ּכְ
יֵני ַהּתֹוָרה,  י ּדִ ְהֶיה ַהּכֹל ַעל ּפִ ּיִ אֹוָנָאה כּו', ַהְינּו ׁשֶ ל ִסיג ּוְפֹסֶלת ּדְ ִלי ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּכָ ר ַהּכְ ָכל ּכֹחֹו ֲאׁשֶ ּבְ
קֹום ָהָראּוי. ֵלְך ַלּמָ ְרָנָסה ּתֵ ר ַהּפַ ֶרַוח, ַוֲאׁשֶ ְרָנָסה ּבְ ַנִים: ּפַ ׁשְ ִלי ָראּוי ִלְבָרָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ר ָאז הּוא ּכְ ֲאׁשֶ

ה'תש"גכח סיוןיום חמישי

חומש: קרח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי מקור . . . ־168־ מדותיו.

הצ"צ בספרו לבנו אאזמו"ר מאורע מחייו, סיים: מיט דעם ווָאס מען העלפט א 
אידען אין פרנסה, אפילו פַארדינען זיבעציג קָאּפיקעס )מטבע קטנה ברוסיא( אין א 

קעלבעל, איז אלע שערי היכלות העליונים זיינען פאר איהם ָאפען.
כעבור כמה שנים סיפר אאזמו"ר כל הנ"ל לאאמו"ר והוסיף: מ'באדארף אפילו וויסען 
די וועג צו די היכלות העליונים, נָאר דָאס מַאכט ניט אויס, עס דארף זיין דער עיקר, 

העלפען בלבב שלם מיט א געפיל, הָאבען א געשמַאק אין א אידען טָאן א טובה.

ֶזה  ּבָ ם:  ִסּיֵ יו,  ֵמַחּיָ ְמֹאָרע  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  רֹו  ַסּפְ ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ַסַחר  ּבְ רּוְסָיא(  ּבְ ה  ְקַטּנָ ַע  )ַמְטּבֵ יקֶעס"  "קָאּפִ ְבִעים  ׁשִ ְלַהְרִויַח  ֲאִפּלּו  ַפְרָנָסתֹו,  ּבְ ִליהּוִדי  ִעים  ַסּיְ ּמְ ׁשֶ

תּוִחים ֲעבּורֹו. ֲעֵרי ַהֵהיָכלֹות ָהֶעְליֹוִנים ּפְ ל ׁשַ ֲעָגִלים, ּכָ

מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ל  ּכָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ר  ִסּפֵ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֲעבֹור  ּכַ
ָצִריְך  ה,  ּנֶ ְמׁשַ ֶזה  ֵאין  ַאְך  ָהֶעְליֹוִנים,  ַלֵהיָכלֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ָלַדַעת  ם  ּגַ ָצִריְך  ְוהֹוִסיף:  "ּב[,  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ

ת טֹוָבה ִליהּוִדי. ּיַ ֲעׂשִ ֲענּוג ּבַ ְהֶיה ּתַ ּיִ ֶרֶגׁש, ׁשֶ ֵלם ּבְ ֵלָבב ׁשָ ַע ּבְ ר ְלַסּיֵ ְהֶיה ָהִעּקָ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"גכט סיוןיום שישי

חומש: קרח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והחשבון . . . האותיות עצמן.

י  ָרִטית, ֵאיְך ּכִ ָחה ּפְ ּגָ יל ֶאת ַעְצמֹו ִלְראֹות ִעְנַין ַהׁשְ י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְלַהְרּגִ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ַעל ּפִ
הּוא  ֶזה  ַאְך  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ָרִטית,  ַהּפְ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֶרַגע  ָכל  ּבְ ְבָרִאים  ְוַהּנִ ָהעֹוָלם  ֶאת  ׁש  ְמַחּדֵ ֵרְך  ִיְתּבָ טּובֹו  ּבְ

ְבָרִאים ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם. ְמִציאּות ַהּנִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עי היום יום . . . 

ה'תש"גל סיון, שר"חשבת

חומש: קרח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק ח. והנה . . . ומקור החיות.

העברת הפרשה שמו"ת - פסוק פסוק. וקורין גם ההפטרה, או שתי ההפטרות אם 
הוא שבת ר"ח, או פרשיות מחוברות וכיוצא בזה.

מענה רבינו הזקן לאברך עילוי מצוין ובעל כשרון מפורסם כשנכנס ליחידות שלו 
הראשונה - בשנת תקנ"ה בליאזנא: רוחניות וגשמיות זיינען הפכים בעצם מהותם. דָאס 

ווָאס עס איז א מעלה אין גשמיות, איז א חסרון אין רוחניות.
אין גשמיות איז א שמח בחלקו דער גרעסטער בעל מעלה. און דורך עבודה וועט 
אזא איינער צוקומען צו די העכסטע מדריגות. אין רוחניות ָאבער איז א שמח בחלקו 

דער גרעסטער חסרון, און ער ווערט, ר"ל, א יורד ונופל.

י  ּתֵ ׁשְ אֹו  ַהַהְפָטָרה,  ם  ּגַ ְוקֹוִרין  סּוק.  ּפָ סּוק  ּפָ  – ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ַהֲעָבַרת 
ֶזה. רֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּיֹות ְמֻחּבָ ָרׁשִ ת רֹאׁש ֹחֶדׁש, אֹו ּפָ ּבָ ַהַהְפָטרֹות ִאם הּוא ׁשַ

ּלֹו ָהִראׁשֹוָנה –  ְכַנס ִליִחידּות ׁשֶ ּנִ ׁשֶ רֹון ְמֻפְרָסם, ּכְ ׁשָ ן ּוַבַעל ּכִ ֵקן ְלַאְבֵרְך ִעּלּוי ְמֻצּיָ נּו ַהּזָ ַמֲעֶנה ַרּבֵ
ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ הּוא ַמֲעָלה ּבַ ֶ ֶעֶצם ַמהּוָתם. ַמה ּשׁ ִמּיּות ֵהם ֲהָפִכים ּבְ ִליָאְזָנא: רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ּבִ

רּוָחִנּיּות. רֹון ּבָ הּוא ִחּסָ

ֶזה  ּכָ יַע ֶאָחד  ַיּגִ ְיֵדי 'ֲעבֹוָדה'  ְוַעל  יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ַעל ַמֲעָלה  ּבַ ֶחְלקֹו הּוא  ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ ִמּיּות –  ַגׁשְ ּבְ
יֹוֵתר, ְוהּוא ִנְהָיה,  דֹול ּבְ רֹון ַהּגָ ֶחְלקֹו הּוא ַהִחּסָ ֵמַח ּבְ רּוָחִנּיּות – ַהּשָׂ יֹוֵתר. ֲאָבל ּבְ ֹבהֹות ּבְ ְדֵרגֹות ַהּגְ ַלּמַ

ָלן, יֹוֵרד ְונֹוֵפל. ַרֲחָמָנא ִלּצְ

ה'תש"גא תמוז, ב דר"חיום ראשון

חומש: חוקת, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק ט. אבל . . . אין קץ.

ל  ּכָ ֶאת  ְלָהִמית  ֹאֶהל",  ּבְ ָימּות  י  ּכִ "ָאָדם  ַרַז"ל  ת  ְדָרׁשַ ּכִ הּוא  ּתֹוָרה  ִלְבֵני  ָהְראּוָיה  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות 
ְהיֹות ָמסּור  ִמּלִ ה  ֵהּמָ ַתֲענּוֵגי עֹוָלם, מֹוְנִעים  ּבְ ָהֶעֶרְך  י  ַקּלֵ ָבִרים  ּדְ ֲאִפּלּו  י  ּכִ ִעְנְיֵני עֹוָלם.  ּבְ ֲענּוִגים  ַהּתַ

ל ּתֹוָרה. ָאֳהָלּה ׁשֶ ְוָנתּון ּבְ

ה'תש"גב תמוזיום שני

חומש: חוקת, שני עם פירש"ישיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: רק מפני . . . למשכילים.

ל ְוָאַהְבּתָ  ה ׁשֶ ל ָעַלי ִמְצַות־ֲעׂשֵ ה "ֲהֵריִני ְמַקּבֵ ִפּלָ ִסּדּורֹו: ָנכֹון לֹוַמר ֹקֶדם ַהּתְ ֵקן ּכֹוֵתב ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
מֹוָך". ְלֵרֲעָך ּכָ

ָלבֹוא  ָהָאָדם  ָיכֹול  ּבֹו  ֶרְך  ּדֶ ר  ֲאׁשֶ ִניָסה,  ַהּכְ ַער  ׁשַ ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִמְצַות  ר  ֲאׁשֶ אֹוֶמֶרת,  ֹזאת 
ל. ּלֵ ְתּפַ ת ַהּמִ ִפּלַ ל ּתְ ֻקּבַ ְזכּוָתּה ּתְ ל, ּבִ ּלֵ ַלֲעֹמד ִלְפֵני ה' ֱאלִֹקים ְלִהְתּפַ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשפ"א  סיון כ"ו ראשון יום לאבל  תורה לימוד

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰øeñà ìáàäL ïépî¦©¦¤¨¨¥¨
."íc ÷ðàä" :ìà÷æçéì øîàð éøäL ?äøBz éøáãa§¦§¥¨¤£¥¤¡©¦¤§¥¥¨¥Ÿ

הוא הטעם  ושם  באב , בתשעה  גם  נאסר  התורה  לימוד

מלימוד  להימנע  ויש  לב " משמחי ישרים  ה ' "פקודי  שנאמר 

והאיסור ומאחר  החורבן. על הצער  בתחושת  לפגום  לא  כדי 

משמחים שאינם  בדברים  ללמוד  הותר  שמחה , משום הוא 

ירמיהו שבספר  הרעים ' וב 'דברים  באיוב  רמב"ם כגון א, ל, (תענית

יא) ה, תעניות .הלכות

הרעים ', ב 'דברים הלימוד היתר  הוזכר  לא  אבל, לגבי  אך

מותר אבל גם  שלמעשה  אומרים  יש  בדבר: ראשונים  ונחלקו 

לימוד  בכל אסור שאבל אומרים ויש  הרעים ' ב 'דברים ללמוד 

השמחה  משום  רק  אינו  אצלו  הלימוד באב)ואיסור בתשעה (כמו

חובת שמשמעו דום', 'האנק  מהכתוב הנלמד מיוחד דין אלא

לקרות)שתיקה ואסור ד"ה א טו, מו"ק תוספות .(ראה

ב 'דברים ללמוד המתירים  לדעת  גם  כי הפוסקים  וכתבו 

שמעמיק "כיון כי ובעיון , בעומק זאת  ללמוד אין הרעים'

מזו " גדולה  תורה  לבעל  שמחה  אין  ומחדש , יוסף בעיונו (ברכי

ד) שפד, .יו"ד

לגבי  הדעות  נחלקו  בספרxedxdוכן  תורה: בדברי האבל 

א)'המאורות' כ, מותר ,(מו"ק דיבור  ללא  במחשבה  שעיון  כתב 

הרהור אסור , ש "דיבור  בשבת  חול דברי לדין  זאת  והשווה 

אלא שמחה  משום האיסור אין שלשיטתו ונראה  מותר ".

רק ונאסר  האבילות , בזמן  אחר  בעניין  לעסוק  שאסור משום 

הרהור . של ולא  דיבור של עסק 

המהרי "ל רא)אולם  סי' תורה .(שו"ת בדברי הרהור גם אסר 

כדיבור", לאו  "הרהור  הפוסקים  רוב שלדעת  אף  על  כי  וכתב 

הרהור בין  חילוק  אין ובזה  שמחה  משום  הוא  האיסור כאן

יקרא ואם  ההרהור , מן  היא השמחה  "עיקר  ואדרבה לדיבור ,

לו ?". יהיה שמחה  מה  יבין ולא  היום  כל אדם 

שלמה ' לך 'האלף  שיב)ובשו"ת סי' זה(יו"ד שמטעם  הוסיף

הויzaizkגם חידושיו  לכתוב  "גם  שהרי אסורה , תורה  דברי

שמחה". דבר 

ה'תשפ"א  סיון כ"ז שני יום ככולו  היום מקצת

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰?Blëk íBiä úö÷î ãöék¥©¦§¨©§ª
øzîe ,Blk íBiä ìk âäð elàk ¯ úçà äòL úeìáà âäpL ïåék¥¨¤¨©£¥¨¨©©§¦¨©¨©ªª¨
ìëa øzî àeä ïëå ;íBiä øàLa çlâìe Ceñìå õçøìå ìòðì¦§Ÿ§¦§Ÿ§¨§©¥©¦§¨©§¥ª¨§¨

.íéøácä©§¨¦
היום 'מקצת  באבלות  אומרים  אם לשאול: יש  לכאורה 

כל  במשך אבלות בדיני  נוהגים  באב בתשעה  מדוע  ככולו',

היום ? בתחילת  די  ואין היום 

והביאור :

יום , נחשבת  ביום אחת  שעה  גם ככולו' היום  'מקצת  מדין 

מאותו חלק  אלא חדש  יום  אינן הבאות  השעות  גם  בוודאי אך

יום .

בין לחלק  יש  mc`dלפיכך, lr lhend aeigבדין לנהוג 

הנובע  לחיוב ימים , מספר meidמסוים  mvrnמהותו שמצד –

להסתפק ניתן  הראשון , בסוג  מסוימים . בדינים  לנהוג  מחייב

אך  שלם; יום  במשך כן  נהג  שכאילו  ולומר  היום במקצת 

להסתפק אפשר  אי  עצמו , היום  על  החלים  בדינים השני, בסוג 

כמו דינים  באותם  לנהוג  מחייב היום  המשך כי  היום  בתחילת 

תחילתו.

(ולא היום  עצם  על חל  האבלות  שדין  באב בתשעה  ולכן ,

להתאבל  די לא  אחד), יום  להתאבל  צריך  שהאדם  רק

להתאבל  חובה  אלא  היום  תענית בכולובתחילת הגאונים אוצר (ראה

ואילך) ט עמ' בשמחות' 'שרשים א. .ל,

לגבי גם  נאמר  ככולו היום  מקצת דין האם  לדון: יש  ועוד

את להפסיק  ואפשר  חודש  י"ב במשך הנוהגים האבלות  דיני

שצריך  או השנה , של האחרון היום  בתחילת  האבלות  דיני

היום ? סוף  עד בהם  לנהוג

הדשן' ה 'תרומת  נשאל זו  רצב)שאלה כי(סי' והשיב 

בימי האבלות  הרי בקל ֿוחומר: זאת  ללמוד  ניתן  לכאורה 

ואם חודש , י "ב  של מהאבלות חמורה  והשלושים  השבעה 

היום מקצת  ואומרים ושלושים  שבעה  באבלות מקילים 

חודש ! י"ב  באבלות כל ֿשכן ככולו,

באבלות כי הדברים  בין לדמות שאין  כתב למעשה  אך

לפי  היא  הספירה ושלושים  הימיםminidשבעה  ולגבי  ,

תלויה אינה חודש  י "ב  אבלות אך ככולו, היום מקצת  אומרים 

אלא ימים  'מקצתmiycegaבמספר  דין יועיל  לא  כן ואם  ,

מקצת  נאמר  כן  אם אלא  ככולו', וזהycegdהיום  ככולו,

להקל היה  אפשר  הרי כן שאם אומרים , אין  zligznבוודאי 
ycegdצריכים בהכרח ולכן שמענו , לא  וזאת  השנים ֿעשר 

האחרון. היום  גמר עד חודש  י "ב  לנהוג 

ה'תשפ"א  סיון כ"ח שלישי יום לחג  קודם להספיד האיסור

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰úî ìò äMà øøBòz àìŸ§¥¦¨©¥
ìL dlL; íéåc íäå âçä àBáé àlL éãk ,âçì íã÷ íBé íéL ¤¨§Ÿ¦Ÿ¤¤¨§¥¤Ÿ¨¤¨§¥¨¦

ìL álä ïî çkzLî únä ïéàL?íéøeîà íéøác äna .íBé íéL ¤¥©¥¦§©¥©¦©¥§Ÿ¦©¤§¨¦£¦
ìL CBúa úî íà ìáà ;ïLé úîa.úøøBòî ,âçì Ceîñ íBé íéL §¥¨¨£¨¦¥§§Ÿ¦¨¤¨§¤¤

לחג קודם מתו  על יערער "לא  החג  קודם  מת  לו  שמת מי 

קרוביו את  לעורר ספדן ישכור לא  היינו  יום ", שלושים

להספיד  ספדן  ישכור  לא  היינו יספידנו", "לא  וכן עמו  לבכות

המת  שם)את  ורש"י א ח, קטן .(מועד
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לצורך  כסף  מכינים  שאנשים  משום  הוא  הטעם  רב , לדעת

עלולים הם  בשכרו , לספדן  הכסף  את  יתנו ואם לרגל עליה 

המת שאין  "לפי  שמואל, ולדעת לרגל . מלעלות להימנע 

פחות יספידוהו ואם  יום" שלושים  הלב  מן משתכח

לא עדיין  כי בחג  להספידו יבואו החג , קודם יום  משלושים 

שם)נשכח (רש"י

מלאכתו עושה  שהספדן במקרה  ביניהם מינה ' ו'נפקא 

לצורך  ישאר הכסף  כי  להספידו, מותר  רב  לדעת  בחינם :

שיספידוהו הוא  שהחשש  שמואל  לדעת  אולם לרגל, העליה

פסק והרמב "ם  שכר . נוטל אינו המספיד אם  גם  זה  הרי בחג,

בחינם  גם  אסור  החג קודם  וההספד משנה)כשמואל  .(כסף

המלך ' ה 'שער מירושלמי)וכתב  ומקורו בסופו יו"ט שלכן(הל'

ישן' ב 'מת  רק  הוא  החג)האיסור  לפני יום שלושים קודם ולא(שמת

חדש ' החג),ב'מת  לפני יום שלושים תוך משום(שמת הוא  האיסור  כי

לבכי יתעוררו  יספידוהו ואם  הלב  מן משתכח המת שאין 

בחג גם להספידו שמואל)ויבואו במת(כדעת רק  קיים  זה וחשש  ,

כי הכאב , להתעוררות לחשוש  אין חדש  במת אבל ישן ,

ההספד מפני תוספת  בה ואין קיימת  אם המרירות  כן שאין (מה

סמוך  יום שלושים תוך במת גם הוא החשש הרי לרגל מלעלות שימנע הוא החשש

.לחג)

אינו קרובו שהוא  מת  אמנם , הוסיף: יעקב ' וה 'שבות 

סמוך  להספידו אסור  ולכן  גדולה  והמרירות  הלב  מן משתכח

גדול  בחכם  אבל בחג, להספידו שיבוא לחשוש  יש  כי לחג

חשש אין  התורה , כבוד משום  הוא וההספד  קרובו שאינו

יוסף' ה 'בית כתב  וכן  בחג. להספידו יעורר (יור"ד שההספד

שדמ) כדיסו"ס אדר  בחודש  עם  ברוב  להקבץ  היה שמנהג

ובאותו תשרי, חגי דיני אלול ובחודש  פסח , דיני לשמוע 

ברור כן ואם אז, שנסתלק וגאון חכם  מספידים  היו  קיבוץ 

לחג. קודם  יום  שלושים  תוך  גדול חכם להספיד שמותר 

ה'תשפ"א  סיון כ"ט רביעי יום בהנאה? אסורים המת תכשיטי

:‡Î ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰,Blk äéðäa øeñà únä©¥¨©£¨¨ª
.Bôeb BðéàL éðtî ,äéðäa øzî àeäL ¯ BøòOî õeç¦§¨¤ª¨©£¨¨¦§¥¤¥

המת כי שמתה אשה  משערות  ליהנות  אסור  רב  לדעת

מותרות המת  שערות  יצחק  בר נחמן רב  ולדעת  בהנאה , אסור 

עשוי שאינו  הוא " מיתה  בר לאו  המת  "שיער  כי בהנאה ,

המיתה  ידי על אלא)להשתנות  ד"ה שם ורש"י ב ז, .(ערכין

התוספות  דעת  וכן יצחק  בר  נחמן  כרב הרמב "ם (בבא ופסק 

שהשור) ד"ה א י, ערוך 'קמא וה 'שלחן הטור  אך ס"ב). שמט סי' (יו"ד

בהנאה  אסור המת ששער  כרב  משנה).פסקו  (לחם

ערוך ' ה 'שלחן כתב המחוברים(שם)והנה , המת "נויי :

עצמו". המת  כמו אסורים  בה  וכיוצא  נכרית פאה  כגון  בגופו,

אינן אבל  בשערות, קשורים  כשהם  "ודווקא הרמ"א: והוסיף 

רש "י דברי  פי  על והוא  מותר", שם)קשורים  רב(ערכין שלדעת 

הראש . לשערות  הקשורה  נכרית פאה  גם  נאסרה 

פרנק  הגרצ "פ כתב  זה רעו)ולפי סי" יו"ד צבי שיניים(הר שדין 

לדעת אלו : דעות  בשתי  תלוי  המת , של מזהב  תותבות 

המחוברים המת  נויי כמו בהנאה אסורות  - ערוך' ה 'שלחן

לדעת ואילו  בהנאה , האסור מת  של  כשערו  שדינם  לגופו ,

מסתבר המת, משיער  ליהנות  שמותר והתוספות  הרמב "ם

בהנאה . מותרים תותבות  זהב  שיני  וכן המחוברים  הגוף  שנויי 

אסורים זהב  שיני הרמב "ם  לשיטת  שגם  כתב  למסקנה  אך

דבר אלא  המת כגוף  אינו  מיתה ' 'בר  שאינו  השיער כי בהנאה ,

הזהב שיני אבל  המיתה , מחמת  נאסר  ואינו  עצמו  בפני

בהנאה . ואסורים לגוף  וטפלים  מחוברים 

כשהם אסרו  והרמ "א  ערוך' שה 'שלחן  המת נויי ובדין

תשובה ' ה 'פתחי הביא  לגוף , וקשורים סק"ד)מחוברים  שם (יו"ד

רק הם  בהנאה  האסורים המת  שתכשיטי  שור' מה 'בכור 

לשערות הקשורה  נכרית פאה כמו  גופו ', כעין  ב 'תכשיטים 

"דלא נאסרו  לא תכשיטים  שאר  אבל  תותבת , שן  או (בימיהם)

אפילו דפשוט המת , ממלבושי וזהב כסף  תכשיטי עדיפי

תכשיטים להתיר ויש  נאסרו". לא  מיתה  בשעת בו  קשורים 

בשעת וקלועים  קשורים היו אם  אפילו הגוף' מעין  'שלא 

ישראל ". של ממונם  להשחית  "ולא המיתה 

ה'תשפ"א  סיון ל' חמישי יום חליצה  מצוות

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ïåék ïëå ...õìBç Bðéàå§¥¥§¥¥¨
.dì ïéöìBç ïéà Ck ¯ BzLà úà íaéì øLôà éàL¤¦¤§¨§©¥¤¦§¨¥§¦¨

רש "י  כתב ולא)וכן ד"ה ב, י"ט לאלמנת(סנהדרין חולצין  שאין ,

כדי היא  חליצה  שחובת  וכיון להינשא , שאסורה כיון  המלך

להינשא , יכולה אינה  כאשר הרי להינשא , תוכל שהאלמנה

לה . לחלוץ מצווה  אין

צבי ' ה 'חכם  לדברי ראיה  א)ומכאן  חליצה(סימן שמצוות 

ואין להינשא  היבמה  את  להתיר  באה היא  כאשר רק  קיימת 

באשה הדין  והוא  עצמה . בפני בחליצה חיובית  מצווה

היבם על  כופין  שאין  ומתו) אנשים לשני  (שנישאת  'קטלנית'

ולא לייבם לא  מסכימים  והיבמה  היבם  כאשר  וכן, לה . לחלוץ

בי הרשות  להינשא , רוצה ואינה לחלוץ .לחלוץ לא דם 

חליצה לכפות אין  האמור , לפי להבין: צריך  עדיין אך

הרמב "ם מלשון  ואילו נישואין . להתיר באה  אינה  כאשר 

בדבר ! איסור  שיש  משמע  לה ") חולצין ("אין

להלכה נוסף  טעם  משנה ' ה'כסף  הוסיף  שלכן  לומר  ויש 

מנעל ". חולצת  אלמנתו שתהא  למלך הוא  דגנאי "משום  – זו

אסור אלא  לה, לחלוץ  חייבים  שלא  בלבד זו  לא  דהיינו,

חולצין שאין לכך  העיקרית הסיבה  אמנם , לה . לחלוץ

היתה אם  כי  זו, בחליצה  מצווה  כל  אין  כי  היא  המלך  לאלמנת 

כיון אלא  גנאי , משום  מתבטלת היתה לא  חיובית  מצווה  זו

וקבעו חכמים  הוסיפו  לה , לחלוץ התורה מן מצווה שאין 



v"ndqeעד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

חולצת שאלמנתו  למלך הוא  שגנאי משום לה  לחלוץ  איסור 

י"ז)מנעל  סי' אהע"ז יצחק .(באר

ואפילו חיובית , מצווה  היא  שהחליצה  סוברים  יש  אך

ומה לחלוץ, מצווה  לחלוץ  ולא  לייבם  לא שניהם  הסכימו 

מצווה כאן שאין משום  זה  אין המלך לאלמנת  חולצין שאין 

שאינה וכל לחליצה , עולה  לייבום  העולה  ש "כל משום  אלא

לחליצה " עולה  אינה  לייבום הי"ט)עולה  פ"א ייבום הל' .(רמב"ם

אין לייבמה  שאסור  כיוון לייבום , שזקוקה  אף כלומר,

הרמב "ם כאן שסיים  כמו  אלא  להינשא  אותה  מתירה חליצתה 

בזיקתה " לעולם יו"ט "תשב עונג ב. יט, סנהדרין ח"ב, פס"ד צדק, (צמח

קע"ו) ס"י .אה"ע

שמואל' סק"ט)וה 'בית  קס"ה סי' הזוהר(אה"ע בשם  (פ'הביא

מנוח חוקת) אין כי  לחלוץ , מצווה  להינשא  רוצה  אינה  אם שגם 

בחליצה . אלא  המת  לנשמת

ה'תשפ"א  תמוז א' שישי יום ישראל? מארץ לצאת מותר מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰õøàî úàöì øeñà̈¨¥¥¤¤
,äMà àOì Bà ,äøBz ãîìì àlà ¯ íìBòì õøàì äöeçì ìàøNé¦§¨¥§¨¨¨¤§¨¤¨¦§Ÿ¨¦¨¦¨

.äøBçñì àeä àöBé ïëå ;õøàì øæçéå ,íéBbä ïî ìéväì Bà§©¦¦©¦§©£Ÿ¨¨¤§¥¥¦§¨
לשני ההלכה  את  הרמב "ם  חילק  מדוע  א. לעיין: יש 

לסחורה')חלקים  הוא יוצא וכן . . אשה לישא או תורה כתב('ללמוד ולא 

ב . לסחורה '? או אשה  לישא  או  תורה  'ללמוד  אחד: בהמשך

בכך  ההיתר את  הרמב "ם  התנה לא  לסחורה  יציאה  לגבי מדוע 

אשה ? ולישא  תורה ללמוד  ביציאה  כמו  לארץ , שיחזור 

והביאור :

או להוציא  מועט, לזמן  היא  טבעה  מעצם  למסחר  יציאה 

לעיל  הרמב "ם  שכתב  כפי  סחורה , לחזור(ה"ח)להביא  'מותר :

ולכן שם ', להשתקע אלא  אסור  ואין  . . לסחורה  מצרים  לארץ 

טבעה זה שהרי לארץ  שיחזור להדגיש הרמב "ם הוצרך לא 

לסחורה . יציאה  של 

אישה נשיאת  עם  לסחורה יציאה  הרמב "ם  כלל  לא  ולכן 

יותר רב זמן להמשך עשויים  אלו שכן  תורה, ותלמוד

התנאי את לפרש  הרמב"ם  הוצרך  בהם  זה  מטעם וכאמור ,

אך  חשיבותם , לגודל זאת  התירו  ומכלֿמקום  לארץ , שיחזור 

בלבד קצר  לזמן אלא  הותרה  לא  לסחורה  משנת יציאה  (שו"ת

נז) סי' ח"א .יוסף

שאר פני  על לסחורה  ביציאה עדיפות  שאין יתכן זה ולפי 

מועט  לזמן שיציאה  משום  הוא ההיתר  וטעם  הרשות , דברי 

המהרי "ט דעת  וכן  מצוה, לצורך לאוֿדוקא לא,מותרת  (קידושין

לחו"ל ב) לצאת  העולם  מנהג על  זכות  ללמד  יש  ומכאן .

) לשמחות  או נה)לביקורים  סי' שם יוסף שלמדומשנת יש  אך .

שהיא משום  לסחורה, רק הוא  שההיתר  הרמב"ם  מדברי

דברי לשאר  ולא  בה , תלוי ישראל ארץ וישוב חייו לצורך 

ושו"ת הרשות  שם יוסף משנת וראה סקכ"ח, ב סי' א"י הל' השולחן (פאת

נחשבת  קרובים ביקור לצורך יציאה אף מקום שמכל ז, כו, סי' ח"ג יצחק מנחת

קצת) מצוה .כצורך

לכל  להתיר  יש  צדיקים  קברי  על להשתטח כדי ויציאה 

(אף נפש  חיי משום  הותרה  לסחורה  שיציאה  כשם כי הדעות,

אינ לצורך אם היא  תפילה גם וכדומה ), מרעב  עתה  סובל  ו

נפש  נז)חיי  ס' שם יוסף .(משנת

ה'תשפ"א  תמוז ב' קודש שבת בבני־נח  אישות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ìò áiç çð ïa ïéà¥¤Ÿ©©¨©
.dìòáì äìòápL øçà dkøãk äéìò àBáiL ãò ,Bøáç úLà¥¤£¥©¤¨¨¤¨§©§¨©©¤¦§£¨§©£¨
ïéáiç ïéà ¯ äìòáð àì ïéãòå ätçì äñðëpL Bà ,äNøàî ìáà£¨§Ÿ̈¨¤¦§§¨§ª¨©£©¦Ÿ¦§£¨¥©¨¦

.äéìò̈¤¨
ברמב "ם  ה"א)מבואר  פ"א אישות היה(הל' תורה  מתן "קודם  :

אותה לישא  והיא הוא רצה  אם  - בשוק אשה  פוגע אדם

לאשה . לו ותהיה  עצמו  לבין בינו ובועלה  ביתו לתוך מכניסה 

לישא האיש  ירצה  שאם ישראל, נצטוו תורה  שניתנה  כיון

לאשה לו תהיה ואח "כ עדים בפני  תחלה  אותה  יקנה  אשה 

קידושין הנקראין  הן  אלו  וליקוחין איש ...'. יקח 'כי שנאמר :

אע "פ מקודשת , ונעשית  האשה  שנקנית  וכיון  אירוסין... או

איש ... אשת  היא  הרי  בעלה , לבית  נכנסה  ולא  נבעלה  שלא 

גט ". צריכה  לגרש  רצה  ואם 

לפני כמו  הוא  כיום  גם  אישות  גדר בניֿנח ואצל 

אלא קנין, ידי על איש ' 'אשת  נעשית  האשה  שאין  מתןֿתורה

משנה ' ב 'מגיד שם)כמבואר  אישות בעלמא(הל' בייחוד "לגויים  :

איש , אשת  לה  הויא  אישות לשם  עליה  שבא  וכיון אשתו  הויא

מלכים מהלכות  ט' פרק כנזכר  עליה  חייב  גוי  שחבירו

".(ה"ז)ומלחמותיהן

לבאר : ויש 

ליצור אפשר  אי כיום , גם  בניֿנח ואצל תורה , מתן קודם 

אלא עלֿזה  נצטוו שלא  בגלל רק לא קידושין, ידי על  אישות

כי(גם) 'אישות'. של מושג  קיים  לא  תורני  ציווי  שללא  מפני 

כחפץ לבעל  קנויה שהאשה פירושו אין איש ' 'אשת  המושג 

הפסוק כלשון  יחד, חיים  ואשה  שהאיש  אלא  (בראשית הנקנה 

כד) לומרב, מקום  אין התורה  ציווי וללא  באשתו", "ודבק 

איש ' 'אשת  שם  האשה  על  להחיל  שבכוחם 'ליקוחין' שיש 

ו נבעלה  "לא  עדיין בעלה".(אפילו)כאשר  לבית  נכנסה לא

תחלה , האשה  את  לקדש  החיוב  את רק  לא חידשה  והתורה 

התורה . בציווי רק  היא אשה  לקנות  האפשרות  עצם גם  אלא

של  הקנינים  מדרכי באחד  אשה  הקונה בן ֿנח כן, ואם 

כמו פנויה עדיין והיא  כלום  עשה  לא  - אירוסין לשם  התורה

אשת על חייב  נח בן "אין  ולכן ממש , הקנין  מעשה  לפני

שנכנסה או  מאורסה  אבל לבעלה , שנבעלה  אחר  עד ... חבירו

עליה". חייבין  אין נבעלה  ולא לחופה 

(243 'nr l ;31 'nr hl zegiy ihewl)
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בשגגה.1) הקברות לבית או המת לאוהל שנכנס כהן דין

ארבע  תופש שהמת מצוה. ולמת לנשיא מיטמא שהכהן
לצאת  לכהן מותר מצוה דבר לאיזה לטומאה. שלו אמות
מדבריהם. טומאה איסור דוחה הבריות שכבוד לארץ. לחוץ

.‡ÌÈ˙Ó ‰MMÓ ıeÁ ,˙ÓÏ ‡ÓËpL Ô‰k Ïk»…≈∆ƒ¿»¿≈ƒƒ»≈ƒ
‰¯Bza ÌÈL¯ÙÓ‰2BzL‡ B‡3- ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa , «¿…»ƒ«»ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»

.ÂÈnÚa ‡nhÈ ‡Ï LÙÏ :¯Ó‡pL .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»¿«»
ÏÈ‰‡n‰ B‡ ˙Óa Ú‚Bp‰ „Á‡Â4„Á‡Â .‡OBp‰ B‡ ¿∆»«≈«¿≈««¬ƒ«≈¿∆»

˙n‰ ÔÓ ˙BL¯Bt‰ ˙B‡Óh‰ ¯‡L „Á‡Â ˙n‰5. «≈¿∆»¿»«À¿«¿ƒ«≈
ÂÈnÚa ‡nhÈ ‡Ï LÙÏ :¯Ó‡pL6eL¯t ¯·Îe . ∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»¿«»¿»≈«¿

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a7˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ¯·c Ïk ¿ƒ¿À¿«≈»¿»ƒ«¿«¿ƒƒ«≈
Ì‰È¯·cÓ B‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ8. ƒ«»ƒƒ¿≈∆

להם.2) להיטמא שמצווה אֿג, כא, שמצווה 3)ויקרא
ז. הלכה ב, פרק לעיל ראה סופרים, מדברי לה להיטמא

השמים,4) כיפת תחת בחוץ שהמת כגון המת, על גופו את
בו. נגע שלא פי על אף עליו, בגופו סוכך כגון,5)והוא

שלם, כמת המטמא המת מן כזית או המת, מן דם רביעית
רובע  כדי בהן שיש המת עצמות או ממנו הפורש אבר וכן

תלמוד 6)הקב. הדם את לרבות "מניין כהנים: תורת
את  לרבות מניין הנפש, הוא הדם כי ואומר: לנפש, לומר
אליהם  ואמרת לומר: תלמוד המת, מן הפורשות הטומאות

ממנו". הפורשות הטומאות את לרבות ב.7)- פרק
כמה 8) ידוע שאינו דם, רביעית (=תערובת תבוסה דם כגון

י"ג. הלכה שם מיתה), אחר יצא וכמה מחיים, הגוף מן יצא
סופרים  מדברי אלא מטמא שאינו לדבר נטמא שאם ומובן,
"זה  שנינו: י הלכה ג פרק מכות ובתוספתא  לוקה. אינו
שאין  וכל... עליה... מגלח שהנזיר המת מן טומאה כל הכלל
ד, פרק בשמחות וראה עליה" לוקין אין עליה מגלח הנזיר

כ"א. הלכה

.·¯·˜a Ô‰k‰ Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ9‡e‰ Ú‚B Ï·‡ .‰˜BÏ - ¿≈ƒ»««…≈¿∆∆∆¬»≈«
˙‡ÓË Ô‰a ‡nhnL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚·aƒ¿»ƒ∆»¿¿≈««ƒ∆ƒ«≈»∆À¿«

‰Ú·L10. ƒ¿»

במגע 9) מטמא שהקבר עליו, האהיל אם הדין והוא
ט"ו, הלכה ב, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר ובאוהל,
שם  ובשמחות בקבר". או אדם בעצם או במת "או שנאמר:
לוקה". זה הרי הקברות לבית שנכנס "או שנינו: כ"ב הלכה

בכל 10) - י"ג הלכה ה, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר
נזירות  הלכות ראה עליהם, מגלח הנזיר ואין הואיל זאת,
לעיל  כמבואר עליהם, מוזהר הכהן אין ח, הלכה ז, פרק
ובאוהל  במשא כי בבגדים" הוא "נוגע רבינו: ונקט א. הלכה

ה, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר כלל, מטמאים אינם
י"ג. הלכה

.‚- ‰‡Óh‰ BÏ ‰ÒÎpL ‡ÓË Ï‰‡Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«¿…∆»≈∆ƒ¿¿»«À¿»
¯Á‡ ˙È·a ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ11. ∆««ƒ∆«¿»∆À¿»¿«ƒ«≈

e¯‡a ¯·Îe12‰‡Óh‰ Ô‰Ï ÒkzL ÌÈÏ‰‡‰ Ïk13B‡ ¿»≈«¿»»…»ƒ∆ƒ»≈»∆«À¿»
Ô‰Ó ‡ˆzL14˙BÚ¯t‰Â ˙BÎÎq‰ ÔÈ„Â ,15ÏÎÂ , ∆≈≈≈∆¿ƒ«¿»¿«¿»¿»

‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·n‰ ÌÈ¯·c‰16ÈÙa ÔÈˆˆBÁ‰Â «¿»ƒ«¿ƒƒ∆«À¿»¿«¿ƒƒ¿≈
‰‡Óh‰17Ô‰Ó ‰Ê È‡Â ‰¯Bz ÔÈc Ô‰Ó ‰Ê È‡Â , «À¿»¿≈∆≈∆ƒ»¿≈∆≈∆
Ô‰È¯·cÓ18˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a Ïk‰ -19,e¯‡a ÌLÂ . ƒƒ¿≈∆«…¿ƒ¿À¿«≈¿»≈«¿

Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔÈ‡L20CÎÈÙÏe , ∆≈¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë Ì‰È˙B¯·˜21C¯„ÏÂ ÌLÏ ÒkÏ Ô‰ÎÏ ¯zÓe , ƒ¿≈∆¿ƒÀ»¿…≈ƒ»≈¿»¿ƒ¿…

Ì‰È˙B¯·˜ ÏÚ22B‡ ‰‡Óha ÚbiL ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â . «ƒ¿≈∆¿≈»∆»∆ƒ««À¿»
ÌL e¯‡aL BÓk ,‰p‡OiL23. ∆ƒ»∆»¿∆≈«¿»

שהרי 11) אחר, למקום זה מאוהל הטומאה יצאה שכבר
ככתוב  הפרה, מאפר עליו שיזו עד נטהר ולא האוהל נטמא
אמרה  והתורה וכו'. האוהל" על "והיזה יח) יט, (במדבר

יטמא". האוהל... אל הבא "כל יד) בהלכות 12)(שם,
י"ב. הלכה ה, פרק מת שיצאה 13)טומאת פי על שאף

הנעשים  אוהלים והם: עליו, שיזו עד האוהל נטמא ממנו
והכתוב  מעץ, הנעשה (=פשתן עץ כלי או שק או מבגד,

עור. או העץ") "בפשתי ו) ב, (יהושע שאין 14)קוראו
ומשיצאה  לתוכו, שנכנסה הטומאה מחמת טמא האוהל
אוהל  והם: אליו, הבא את מטמא האוהל אין ממנו הטומאה
כל  בניין, שהוא או ממתכות, או עץ של מנסרים הנעשה

האדם את מטמאים אינם שהטומאה אלה בשעה אלא
וכשיצאה  כלל, נטמא לא עצמו והאוהל בהם, נמצאת
הכנסת  לפני כשהיה טהור, הוא הרי ממנו הטומאה

על 15)הטומאה. הסוככים האילנות שריגי - סככות
על  הסוככות הגדר מן היוצאות אבנים - פרעות הארץ;
הטומאה, מביאות הן הרי ועומדות, בריאות הן אם הארץ,
מעזיבה  לקבל ראויות אינן ואם הטומאה; מפני וחוצצות
אלא  מועט) טיט עליהם ושופכים מקנים, (שעושים בינונית
חוצצות  ואינן מדבריהם, מביאות אלו הרי - נופלות הן

ב). הלכה י"ג, פרק מת טומאת האהילו 16)(הלכות שאם
על  אף הכלים או האדם נטמא כלים, או ואדם הטומאה על

בטומאה. נגעו שלא ואדם 17)פי תחתיהם, הטומאה אם
לפי  מלהיטמא, עליהם מצילים הם הרי גביהם, על כלים או
גבם  על הטומאה אם וכן הטומאה. בפני חוצצים שהם
(שם, מלהיטמא שתחתיהם הכלים על הם מצילים מבחוץ,

ג). הטומאה,18)הלכה בפני חוצץ אינו רעוע אוהל כגון,
שמתחתיו, הטומאה על מאהילים גביו שעל והכלים
ב  הלכה (שם סופרים מדברי הטומאה את ומביא ונטמאו:

א). הלכה י"ב, י"ג.19)ופרק הלכה א, אלא 20)פרק
מדין  במלחמת אומר הוא "הרי בלבד, ובמשא במגע
שם  הזכיר ולא תתחטאו" בחלל נוגע "וכל יט) לא, (במדבר

מאהיל 21)אוהל". שהוא מפני אלא מטמא הקבר שאין
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המת. א)22)על סא, (יבמות נטמא לא באהלם שהנוגע
עומד  שהיה הנביא, אליהו עשה וכן יוחאי, בן שמעון כרבי
לשואליו, וענה הוא, שכהן למרות נכרים, של הקברות בבית
ב). קיד, מציעא (בבא מטמאים אינם גויים של קבריהם

קבלה 23) זה "ודבר י"ב, הלכה א, פרק מת טומאת הלכות
י"ג). הלכה (שם הוא"

.„˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎpL Ô‰k…≈∆ƒ¿«¿…∆«≈¿≈«¿»
- ‡ˆÈÂ ıÙ˜ Ì‡ :Ba e¯˙‰ Ú„iL ¯Á‡Â ,‰‚‚Laƒ¿»»¿««∆»«ƒ¿ƒ»«¿»»

‰ÈÂÁzL‰ È„k ÌL ·LÈ Ì‡Â ;¯eËt24e¯‡aL BÓk , »¿ƒ»«»¿≈ƒ¿«¬»»¿∆≈«¿
Lc˜Ó ˙‡ÓË ÔÈÚa25,‡ˆÈÂ ÒÎ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿«À¿«ƒ¿»¬≈∆∆ƒ¿«¿»»

- ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡ ,‡ˆÈÂ ÒÎÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿ƒ¿«¿»»ƒƒ¿«»««»««
e¯˙‰Â ˙Óa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÒÈÎe ‰ÒÈk Ïk ÏÚ ‰˜BÏ∆«»¿ƒ»¿ƒ»¿≈ƒ»«¿≈¿ƒ¿

Ba e¯˙‰Â Ú‚Â ¯ÊÁÂ L¯Ùe ,Ba26ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ , »«¿»«¿»«¿ƒ¿¬ƒ≈»¿»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -27,L¯t ‡ÏÂ Ú‚B ‰È‰ . ∆«»««¿««»»≈«¿…»«

,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Óa Ú‚Â ˙B¯·w‰ ˙È·a „ÓBÚ ‰È‰L B‡∆»»≈¿≈«¿»¿»«¿≈ƒ¬≈ƒ
‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰nk Ba e¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«»¿»ƒ≈∆∆»

L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk „ÓBÚÂ ÏlÁÓ È¯‰L ;˙Á‡28. ««∆¬≈¿À»¿≈»¿«∆…≈«

וישתחוו,24) הרצפה על ארצה אפיים "ויכרעו לקרוא: כדי
ג). ז, הימיםֿב (דברי חסדו" לעולם כי טוב כי לה' והודות

הלכות 25) והשווה כ"ג הלכה ג, פרק המקדש ביאת הלכות
לאו  על לוקין שאין פי על ואף י"ט. הלכה ה, פרק נזירות
י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מעשה, בו שאין
ואינו  מהטומאה לפרוש שבידו כיוון זאת, בכל ב, הלכה
הריטב"א  פי (על בידיים עצמו כמטמא זה הרי פורש,
י, פרק כלאיים הלכות משנה בכסף הובא ב כא, למכות
אחר  יישוב ה פרק נזירות להלכות בביאורנו וראה ל), הלכה
א. יז, בנזיר וכן א יז, בשבועות זו הלכה ומקור לזה.

לנגיעתו.26) א.27)סמוך מב, ב.28)נזיר עמוד שם
מחולל  שהוא זה יצא מחולל, שאינו במי יחלל, "ולא
נחשב  הראשונה, בטומאה נוגע שהוא זמן שכל ועומד",
ונטמא, וחזר מהטומאה כשפירש אבל אחת, לטומאה הכול
וחלה  חוזרת והשנייה הקודמת, הטומאה נסתלקה הרי
המת  מן שפירש בשעה הסבירו: שם והתוספות שם). (רש"י
שהוא  שעה שבאותה טומאה, תוספת כאן יש ונגע, וחזר
אבל  ימים, שבעת יטמא בו שיגע אדם כל למת, מחובר
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ויגע המת מן כשפירש
כאן  אין בו והתרו במת נוגע שהוא בשעה נמצא בלבד, ערב

אחת. אלא לוקה ואינו תוספת שום

.‰È¯‰ - ÔÈ„ÈÊÓ Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ :Ô‰k‰ ˙‡ ‡nËÓ‰«¿«≈∆«…≈ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¬≈
‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ ¯·BÚ B‡nhL ‰ÊÂ ,‰˜BÏ Ô‰k‰«…≈∆¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…

ÏLÎÓ Ôz˙29- „ÈÊÓ B‡nhL ‰ÊÂ ,‚‚BL Ô‰k‰ ‰È‰ ; ƒ≈ƒ¿…»»«…≈≈¿∆∆ƒ¿≈ƒ
‰˜BÏ B‡nhL ‰Ê È¯‰30. ¬≈∆∆ƒ¿∆

ואין 29) הרבה, דברים כולל זה שלאו לוקה, אינו אבל
לא  שטימאו, זה שלולא ומדובר, שבכללות. לאו על לוקים
הטומאה  אם אבל כלל, לטומאה להגיע יכול הכהן היה
חבירו  אין שם, להגיע יכול בעצמו שהכהן במקום מונחת
ומסייע  מסייע, אלא הוא אין כי וגו', עיוור" "ולפני על עובר

(רדב"ז). ממש בו ואפשר 30)אין יטמא, לא ִַָשנאמר:

שאין  בזמן חבירו, את למטמא מכוון שזה יטמא לא ְֵַלקרוא:
לא  בו קרא שוגג, הכהן שהיה כגון יטמא, לא קורא ִַָאתה
שהיה  יטמא, לא בו קורא שאתה ובזמן אחרים, את ְִֵַַָיטמא
הוא  עובר אלא יטמא, לא בו קורא אתה אין מזיד, ְֵַהכהן
בתוספתא  הדברים ומקור (רדב"ז). וגו' עיוור" "ולפני על

וכו'. הכהן את המטמא ז: הלכה ג, פרק מכות

.ÂÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌÈ·B¯wÏ ‡nhÓ BÈ‡ ÏB„b Ô‰k…≈»≈ƒ«≈«¿ƒ∆∆¡«¿»ƒ
Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚ ÒÎ BÈ‡ ÔÎÂ .‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe31, ¿ƒ…ƒ«»¿≈≈ƒ¿»ƒ«≈¿…∆
‡·È ‡Ï ˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ :¯Ó‡pL ;ÂÈ·B¯˜ elÙ‡32. ¬ƒ¿»∆∆¡«¿«»«¿…≈…»…
‡nhÈ ‡Ïa ·iÁÂ ‡·È ‡Ïa ·iÁ ‡e‰L ,z„ÓÏ ‡‰33. »»«¿»∆«»¿…»…¿«»¿…ƒ«»

·LÈÂ Ï‰‡Ï ÒÎ .˙Á‡ ‰˜BÏ - ‡O B‡ Ú‚ ?„ˆÈk≈«»«»»∆««ƒ¿«¿…∆¿»«
‰cLÏ ÒÎpL B‡ ;˙n‰ ÂÈÏÚ ˙nL „Ú ÌL34‰·z »«∆≈»»«≈∆ƒ¿«¿ƒ»≈»

Ïc‚Óe35Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e ,36È¯‰L ,‰cM‰ ‚b ÂÈÏÚ ƒ¿»»¬≈»«»»««ƒ»∆¬≈
:ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - „Á‡k ÔÈ‡a ‰‡È·e ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»»ƒ¿∆»¬≈∆∆¿«ƒ

‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓe ‡·È ‡Ï ÌeMÓ37. ƒ…»…ƒ…ƒ«»

באוהל.31) הוזהר,32)כשהמת שלא הדיוט לכהן בניגוד
בלבד. יטמא" "לא על יטמא".33)אלא "לא משום

ח)34) ב, (קהלת ושדות" "שדה ארון. כעין עשוייה מרכבה
צב". עגלות נוי, "מרכבות רש"י: הסגורים 35)מפרש

הטומאה. ובין בינו ומפסיקים וגילה.36)מסביב, ַָסתר
שלא 37) בו והתרו הגג, להסיר הוא אף שסייע ומדובר,

(נזיר  מעשה עשה לא שהרי לוקה, אינו כן לא אם כי יסיר,
ובהלכות  שנכנס). כגון המתחיל דיבור שם ובתוספות א מג,
נכנס  אם "אבל רבינו: מסיים י"ח הלכה ה, פרק נזירות
חוטמו  שנכנס זמן שמאותו לביאתו, קודמת טומאתו כדרכו,
טומאה  מלא כאילו המת (=שאוהל נטמא רגליו אצבעות או
ביאה  משום חייב ואינו בטומאה), חוטמו נגע וכאילו הוא,
"לא  משום ועומד מחולל שהוא נמצא כולו", שיבוא עד
גדול, בכהן זה וכל עליו. חל יבוא" "לא איסור ואין יטמא"
לאוהל  שנכנס הדיוט כהן אבל יבוא", "לא על שהוזהר
מוזהר  שאינו אחת, אלא חייב אינו הגג, עליו ופרעו בשידה

בלבד. ייטמא" "לא על אלא

.ÊÌ„wÓ ‡ÓË38e¯˙‰ Ì‡ ,Ï‰‡Ï ÒÎ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»ƒ…∆¿««»ƒ¿«¿…∆ƒƒ¿
Ba39‰‡Èa‰ ÏÚ Û‡ ‰˜BÏ -40. ∆«««ƒ»

נשאו.38) או במת יבוא".39)שנגע "לא משום
על 40) גם לוקה הקודמת מהטומאה שפירש שמאחר

אלא, הדיוט, כהן לגבי ד, הלכה לעיל כמבואר השנייה,
אם  כי יטמא", "לא משום בו להתרות צריך הדיוט שבכהן
עליו, מוזהר הוא שאין ילקה, לא יבוא" "לא משום בו התרו
לו  הראוי בלאו אותו יזהירו לא אם מועילה, התראה ואין
המתחיל  דיבור ב ב, קטן, מועד בתוספות וראה  (רדב"ז),

מתרינן. מאי משום

.Á‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - C¯ca ‰ÂˆÓ ˙Óa Ú‚tL Ô‰k…≈∆»«¿≈ƒ¿»«∆∆¬≈∆ƒ«≈
B¯·˜Ïe BÏ ‡nh‰Ï ·iÁ ÏB„b Ô‰k elÙ‡ .BÏ41È‡Â . ¬ƒ…≈»«»¿ƒ«»¿»¿¿≈

C¯ca CÏLÓ ‰È‰L Ï‡¯OiÓ „Á‡ ?‰ÂˆÓ ˙Ó e‰Ê∆≈ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈∆»»À¿»«∆∆
¯·c .ÔÈ¯·B˜ BÏ ÔÈ‡Â42‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê43‰na . ¿≈¿ƒ»»∆¬»»ƒƒ««»»«∆

,¯Á‡ BnÚ ÔÈ‡Â Bc·Ï Ô‰k‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…≈¿«¿≈ƒ«≈
Ì‡ Ï·‡ ;‰BÚ BÏ ÔÈ‡Â C¯ca ÌL ‡¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ»»»«∆∆¿≈∆¬»ƒ
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,‰ÂˆÓ ˙Ó ‰Ê ÔÈ‡ - B˙B‡ ÌÈBÚ ÌÈ¯Á‡ ‡¯˜iLk¿∆ƒ¿»¬≈ƒƒ≈∆≈ƒ¿»
Ba e˜ÒÚÈÂ e‡B·ÈÂ ÌÈ¯Á‡Ï ‡¯˜È ‡l‡44. ∆»ƒ¿»«¬≈ƒ¿»¿««¿

א.41) מז, בנזיר ודבר.42)משנה תימן: יד בכתב
"לנפש 43) דרשו: כהנים" וב"תורת מסיני. למשה שנתקבל

(=יש  שם שעמיו בזמן - א) כא, (ויקרא בעמיו ייטמא לא
שם  ובנזיר מצוה", למת הוא מיטמא מיטמא, אינו אנשים)
- יא) (שם, יבוא לא מת נפשות כל "ועל דרשו: ב עמוד
כהן  ומה הוא, וחומר קל ברחוקים, אי מדבר? הכתוב במה
מיטמא  שאינו גדול כהן לרחוקים, מיטמא אינו הדיוט...
ולאביו  מדבר, הכתוב בקרובים אלא דין... אינו לקרובים
מצוה". למת הוא מיטמא הא מיטמא, דאינו הוא

מת 44) זה אין אותו עונים ואחרים "קורא ב פט, יבמות
מצוה".

.Ë‚Ùe C¯ca ÔÈÎl‰Ó ¯ÈÊÂ Ô‰k eÈ‰‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ »…≈¿»ƒ¿«¿ƒ«∆∆»¿¿≈ƒ¿»
˙M„˜ B˙M„˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯ÈÊp‰ Ba ˜qÚ˙È -ƒ¿«≈«»ƒ¿ƒ∆≈¿À»¿À«

ÌÏBÚ45Ô‰k ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰k‰ Ba ‡nhÈ Ï‡Â , »¿«ƒ«»«…≈««ƒ∆…≈
‡nhÈ - ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ ÏB„b Ô‰k ‰È‰ .ËBÈ„‰∆¿»»…≈»¿…≈∆¿ƒ«»

ËBÈ„‰‰46¯Á‡˙Ó - ‰ÏÚÓa B¯·Á ˙‡ Ì„Bw‰ ÏÎÂ . «∆¿¿»«≈∆¬≈¿«¬»ƒ¿«≈
‰‡ÓËa47Ô‚Òe .48‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ÌÚ49˙Óa eÚ‚tL ¿À¿»¿»ƒ¿«ƒ¿»»∆»¿¿≈

Ô‚q‰ ‡nhÈ Ï‡Â ,‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ‡nhÈ - ‰ÂˆÓ50. ƒ¿»ƒ«»¿«ƒ¿»»¿«ƒ«»«¿»

נזיר 45) היה ואפילו יום, שלושים אלא אינה נזירות שסתם
אין  - שמשון כנזירות - עולם נזירות ונזירותו הבטן מן
הדיוט, לכהן בניגוד אביו, הזרת ידי על אלא ַַָקדושתו
ז, פרק נזיר ובירושלמי (רדב"ז), מאליו לו באה שקדושתו
תורה  זו מרחם? אביו שהקדישו עצמך, "הגע אמרו א הלכה
נזיר  והדרת בתורה, מפורשת כהן קדושת - תורה" אינו וזו
הלכות  וראה הקבלה. מפי הלכה אלא אינה אביו, ידי על

י"גֿי"ד. הלכה ב, פרק והשווה 46)נזירות א, מז, נזיר
י"ג. הלכה ז, פרק נזירות כלי 47)הלכות ובהלכות

מעלות  שמונה רבינו מונה י"ט הלכה ד, פרק המקדש
ומרובה  בגדים, למרובה קודם המשוח גדול כהן בכהנים:
קרי  מחמת והעובר קרי, מחמת שעבר למשוח קודם בגדים
מלחמה, משוח לכהן קודם וזה מום, מחמת לעובר קודם
גם  רבינו כתב [=כן לקתיקון קודם וסגן לסגן קודם וזה
אינו  זה אבל ב). משנה ה פרק (בשקלים המשניות בפירוש
בירושלמי  שאמרו ממה גם רבינו ולמדו שם בהוריות
וקתליקון  לקתליקון נותן שאמרכל ב, הלכה ה פרק שקלים
בין  והוא לאמרכל. קודם שקתליקון הרי גדול, לכהן נותן
לראש  - וזה לגזבר, - וזה לאמרכל, - וזה לאמרכל.], הסגן
משאר  הדיוט לכהן קודם וזה אב, בית לראש - וזה משמר,

כמו 48)הכהנים. הגדול, הכהן תחת אותו שממנים
לימין  ועומד ממונה, וגם סגן הנקרא והוא למלך, המשנה

ט"ז). הלכה (שם תמיד הגדול אותו 49)הכהן שמושחים
בשעת  העם אל לדבר אותו וממנים המשחה, בשמן
ז, פרק מלכים הלכות ולקמן בֿד, כ, דברים ראה המלחמה,

א. שאם 50)הלכה הכיפורים, יום לעבודת ראוי שהסגן
ואילו  תחתיו, ומשמש הסגן נכנס הגדול בכהן פסול יארע
ב  מז, (נזיר למלחמה אלא אינו מינויו עיקר מלחמה משוח

מלחמה). משוח המתחיל דיבור שם ובתוספות

.È‡ÈO51.ÌÈ‰k elÙ‡ ,BÏ ÔÈ‡nhÓ Ïk‰ - ˙nL »ƒ∆≈«…ƒ«¿ƒ¬ƒ…¬ƒ
ÔÈ·iÁ Ïk‰L ÈtÓ ,ÏkÏ ‰ÂˆÓ ˙Ók e‰e‡OÚ¬»¿≈ƒ¿»«…ƒ¿≈∆«…«»ƒ

B„B·Îa52ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ïk‰ ÔÎÂ .53. ƒ¿¿≈«…¿ƒ»»

א,51) פרק סנהדרין בהלכות רבינו וכדברי הסנהדרין, ראש
החכמים  אותו שקוראים והוא הישיבה ראש "הוא ג: הלכה

מקום". בכל ומפרש 52)נשיא נשיא" "דמית ב ע, פסחים
פרק  נזיר ובירושלמי בו. להתעסק ישראל לכל ומצוה רש"י:
רבי  הכריז הנשיא, יהודה רבי כשנפטר אמרו: א הלכה ז,
נשיא  של אחותו על ואפילו היום". כהונה "אין ינאי:
לפי  מצוה", כמת אותם עשו "במיתתם שם: אמרו שנפטרה
אדם, בכל אלא בלבד, וקרובים ביורשים הנשיא כבוד שאין
שנינו: ב קג, ובכתובות משנה). (כסף כקרוביו שכולם
כהן  חיים רבי ומפרש קדושה" בטלה רבי שמת היום "אותו
אומר: והיה כהונה, לקדושת שהכוונה שם, בתוספות
לו". מיטמא הייתי תם רבינו כשנפטר הייתי "אלמלי

שותים 53) ולא בשר אוכלים אין לקבורתו עד מיתתו שביום
ובירושלמי  ו. הלכה ד, פרק לקמן המבואר האונן כדין יין,
בשר  ואכלו לרבם, שנטמאו כהנים לתלמידים בקשר שם,
למה  אתם אבלים "אם ואמר: חמא רבי התפלא יין, ושתו
ב, פרק חגיגה בירושלמי ואמרו יין"! ושתיתם בשר אכלתם
והקריבו  אוננים ישראל כל והיו בעצרת מת "דוד ג: הלכה

למחר".

.‡È:¯Ó‡pL .˙Ó ˙‡ÓË ÏÚ e¯‰Ê‰ ‡Ï Ô¯‰‡ ˙Ba¿«¬……À¿¬«À¿«≈∆∆¡«
Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ - Ô¯‰‡ Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡54ÔÎÂ . ¡…∆«…¬ƒ¿≈«¬…¿…¿«¬…¿≈

ÌÈÏÏÁ‰55„Ú - Ô¯‰‡ Èa :¯Ó‡pL .‡nh‰Ï ÔÈ¯zÓ «¬»ƒÀ»ƒ¿ƒ«»∆∆¡«¿≈«¬…«
Ìe‰Îa eÈ‰iL56. ∆ƒ¿¿ƒ»

ב.54) לה, לכהן.55)קידושין מגרושה שנולדו
"אבל 56) י: הלכה י"ט, פרק ביאה איסורי הלכות השווה

אל  אמור שנאמר: למתים, ומיטמא כזר... הוא הרי חלל...
שיהיו  עד אהרן, בני שהם פי על אף - אהרן בני הכהנים
יכול  אהרן, "בני שם: כהנים" ב"תורת ומקורו בכיהונם",
לרבות  ומניין חללים, יצאו הכהנים, לומר: תלמוד חללים?
בכיהונם  הם שהרי אהרן", בני לומר תלמוד מומים, בעלי
לחלל  בניגוד כב, כא, בויקרא ככתוב קדשים, אכילת לעניין
(הלכות  דבר" לכל "כזר הוא שהרי קדשים, באכילת שאסור
שם). ביאה איסורי בהלכות וכן ז, הלכה ו, פרק תרומות

ח. הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה הלכות וראה

.·È‡lL ÌÈ¯‰ÊÓ ÌÈÏB„b‰ È¯‰ - ÔË˜ Ô‰k…≈»»¬≈«¿ƒÀ¿»ƒ∆…
e‰e‡nËÈ57ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - BÓˆÚÓ ‡nh‰Ï ‡a Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»¿ƒ«»≈«¿≈≈ƒ

BLÈ¯Ù‰Ï ÂÈÏÚ ÔÈeˆÓ58BÎpÁÏ CÈ¯ˆ ÂÈ·‡ Ï·‡ . ¿Àƒ»»¿«¿ƒ¬»»ƒ»ƒ¿«¿
‰M„˜a59. ƒ¿À»

להזהיר 57) - אליהם" "ואמרת שנאמר: א קיד, יבמות
שם. כמבואר בידיים, יטמאוהו שלא הקטנים, על גדולים

מצווה 58) דין בית אין נבילות אוכל קטן הוא: כלל
י"ז, פרק אסורות מאכלות הלכות והשווה (שם). להפרישו

כ"ז. המצוות,59)הלכה כל בקדושת וכן כהונה בקדושת
דרכו, פי על לנער חנוך ו): כב, (משלי שנאמר משום

כ"ח. הלכה שם רבינו וכדברי
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.‚È‰‡ÓËÏ BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ OÙBz ˙Ó60Ô‰k ÏÎÂ . ≈≈«¿««∆¿À¿»¿»…≈
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÒÎpL∆ƒ¿«¿«¿«««ƒ«««¿

Ò¯t‰ ˙È·Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ61ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ‡ˆÈ B‡ ,62, ¿≈ƒƒ¿«¿≈«¿»»»»»»∆
‰Òe·z Ì„a ‡ÓËpL B‡63˜ÙB„·e ÏÏB‚a B‡ ,64 ∆ƒ¿»¿«¿»¿≈¿≈

Ô‰L ÈtÓ ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«ƒ«««¿ƒ¿≈∆≈
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·c ÏL ˙B·‡»∆ƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿À¿«

˙Ó65ÔÓ ‰˜BÏ - ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ≈¬»ƒƒ¿«¿≈«¿»∆ƒ
‰¯Bz‰66. «»

לו,60) להתקרב טהרות אוכלי יתרגלו שלא כדי מדבריהם.
ויאהילו  יד יפשטו שמא לחוש ויש האהילו, שלא ויסברו
קריאת  הלכות והשווה וברש"י), א מד, (סוטה ירגישו ולא
אמות, ארבע שתופס לקבר הדין והוא ב. הלכה ג, פרק שמע
שם  בסוטה כמבואר להיכר, סביבותיו מחיצות עשו לא אם
המתחיל  דיבור א יב, בתרא לבבא ברש"י וראה (רדב"ז).

בעפרה,61)פרץ. עצמות ואבדו קבר בה שנחרש שדה
התגלגלה  שמא רוח, לכל מהקבר אמות מאה מטמאה והיא
א). משנה י"ז, פרק (אהלות החרישה ידי על כשעורה עצם

ב 62) טו, (שבת אווירה ועל גושה על טומאה שגזרו
י"א). הלכה י"א, פרק מת טומאת לשון 63)והלכות

מחיים  רביעית מקצת מיתה בשעת מהגוף דם שזב תערובת.
ב, פרק (אהלות מיתה לאחר והשאר מטמאה) (=שאינה

ב). הקבר 64)משנה פי בה שסותמים גדולה, אבן - גולל
שהגולל  ומזה, מזה גדולות אבנים שתי - דופק מלמעלה;
המת  ודופקות דוחקות שהן על כך, ונקראו עליהן, נשען
ד). משנה ב, פרק (אהלות אחד" יום "ודפקום מלשון סביב,

י"גֿט"ז.65) הלכה ב, על 66)פרק מאהיל הוא שהרי
"או  טז) יט, (במדבר ככתוב באוהל, מטמא והקבר הקבר,
הלכה  ב, פרק מת טומאת הלכות וראה בקבר" או במת...
אלא  להיכנס דרך שם כשאין אלא זה אין הרדב"ז: וכתב טו.
ולא  הקברות לבית להיכנס דרך יש אם אבל הקברות, על
בתוך  עבר ואם תורה, דין לוקה אינו ממש, הקבר על יאהיל
לא  אמותיו לארבע ומחוץ מדבריהם, לוקה אמותיו ארבע

כלל. נטמא

.„È‰ˆeÁa B‡ Ò¯t‰ ˙È·a ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯zÓÀ»¿…≈¿ƒ«≈¿≈«¿»¿»
.‡È‰ ‡l‡ C¯c ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊa ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ı¯‡Ï»»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«∆≈»∆∆∆»ƒ

‰¯Bz „ÓÏÏ B‡ ‰M‡ ‡OÏ CÏ‰L ÔB‚k67Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆»«ƒ»ƒ»ƒ¿…»««ƒ
Ïk‰ ÔÓ ‡Ï - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ep„nÏiL ÈÓ ÌL LiL∆≈»ƒ∆¿«¿∆¿∆∆ƒ¿»≈…ƒ«…
Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .„ÓÏÏ ‰ÎBÊ Ì„‡»»∆ƒ¿…¿≈ƒ«≈¿À¿»ƒƒ¿≈∆

˙Bi¯a‰ „B·ÎÏ68- Ò¯t‰ ˙È·a CÏ‰L Ï·‡ ?„ˆÈk . ƒ¿«¿ƒ≈«»≈∆»«¿≈«¿»
ÔÈ‚l„Ó ÔÎÂ .BÓÁÏ ÌL ÂÈ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ Ïk‰69ÏÚ «…¿ƒ«¬»»¿«¬¿≈¿«¿ƒ«

Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ ˙‡¯˜Ï ÌÈ˙Ó ÏL ˙BB¯‡ Èab70elÙ‡Â . «≈¬∆≈ƒƒ¿««¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ
ÈÎÏÓ ÔÈ·Ï ÌÈa ÔÈÁ·‰Ï È„k ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÎÏÓ«¿≈¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ≈»¿≈«¿≈

ÔÓB˜ÓÏ Ô„B·k ¯ÊÁiLk Ï‡¯OÈ71‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»≈¿∆«¬…¿»ƒ¿»¿≈…«≈
ÌÚ Ôe„Ï Ì‰È¯·c ÏL ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .‰Êa»∆¿≈ƒ«≈¿À¿»∆ƒ¿≈∆»ƒ

¯Ú¯ÚÏe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰72ÏÈvÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ »¿≈»ƒ¿«¿≈ƒ»∆ƒ¿≈∆«ƒ
Ì„iÓ73‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .74. ƒ»»¿≈…«≈»∆

לצידן 67) שהלך הכהן ביוסף "מעשה א יג, זרה עבודה
ללמוד  המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו תורה", ללמוד

לחזור  כשדעתו אלא לחוץֿלארץ, לצאת מותר שאינו תורה,
(כתובות  אמרו הרי לחזור דעתו אין אם אבל לארץֿישראל,
(שהלך  ומת גויה נשא (היבם) זה של אחיו "אם א): קיא,
המקום  ברוך גוייה), נשא וכאילו לחו"ל, ישראל מארץ
הלכה  ה, פרק מלכים בהלכות וכן אחריו"? ירד והוא שהרגו

לא68ֿ)ט. ודוחה הבריות כבוד שגדול ב יט, ברכות
דבריהם. של שם 69)תעשה ורש"י ודורכים, קופצים

לארון. מארון מדלגים ולראות 70)מפרש: פניהם לקבל
יבחין"71)בכבודם. יזכה "שאם שם: הגמרא כלשון

לראות  הבא, לעולם יזכה "שאם ב) ט, (שם רש"י ומפרש
על  יותר גדולתם הרבה כמה יבחין ישראל, של גדולתם
דבר  כי מדבריהם, אלא אינה ארון וטומאת עכשיו". האומות
ושאין  הטומאה, בפני חוצץ טפח חלל בו שיש אוהל תורה
ובוקעת  רצוצה" "טומאה שנקראת חוצץ, אינו טפח חלל בו
בהם  שיש על וגזרו טפח, חלל בהם יש ארונות ורוב ועולה.
(שם  חכמים גזרו לא מלכים כבוד ומשום בהם, שאין משום

ב). נכסים 72)יט, על משפטם בבית ערעור להגיש
שלו. והם הגוי בם שגזלו 73)שמחזיק שלו, את מציל

וכן  א יג, זרה (עבודה בתחילה סחורה לעשות ולא ממנו,
א). מז, כ"ה:74)בעירובין הלכה ד, פרק שמחות ראה

את  ולעבר החודש, את לקדש נפשות, ולדיני ממונות "לדיני
השנה".

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרי 1) שהגוסס ובקבורה. במתים ישראל מנהג בו מתבאר

לא  ועדיין לפניו מוטל שמתו מי דין דבר. לכל כחי הוא
לאבלו. הראשון ביום בהם אסור שהאבל דברים נקבר,

.‡:‡e‰ Ck ‰¯e·˜·e ÌÈ˙Óa Ï‡¯OÈ ‚‰Óƒ¿«ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿»»
ÔÈˆn‡Ó2˙Ó ÏL ÂÈÈÚ3ÔÈ¯LB˜ - ÂÈt ÁzÙ Ì‡Â . ¿«¿ƒ≈»∆≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ˜˜BÙe .ÂÈÈÁÏ ˙‡4ÂÈ·˜ ˙‡5ÔÈÁÈ„nL ¯Á‡ ∆¿»»¿ƒ∆¿»»««∆¿ƒƒ
B˙B‡6ÌÈÓOa ÈÈÓa B˙B‡ ÔÈÎÒÂ .7.B¯ÚO ÔÈÊÊB‚Â . ¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿¿ƒ¿»

ËeÁa ÔÈ¯eÙz ÔÈÎÈ¯Îz B˙B‡ ÔÈLÈaÏÓe8t ÏLÔzL «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»
ÌÈ·Ï9ÌÈÓÎÁ e‚‰Â .ÌÈ¯˜È Ô‰ÈÓ„ eÈ‰È ‡ÏÂ . ¿»ƒ¿…ƒ¿¿≈∆¿»ƒ¿»¬¬»ƒ

BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡ Li·Ï ‡lL ,ÊeÊ ‰ÂL ¯„eÒa10. ¿»»∆∆…¿«≈∆ƒ∆≈
Ì‰ÈtL ÌÈiÚ‰ ˙‡ Li·Ï ‡lL ,˙n‰ Èt ÔÈqÎÓe¿«ƒ¿≈«≈∆…¿«≈∆»¬ƒƒ∆¿≈∆

·Ú¯a ÔÈ¯ÁLÓ11. À¿»ƒ¿»»

מעמצין,2) מ"ה) פכ"ג, (שבת המשנה ולשון סוגרים.
טו). לג, (ישעיה עיניו" "ועוצם שנאמר 3)מלשון כענין

עיניך". על ידו ישית "ויוסף ד) מו, סותמים.4)(בראשית
סי'5) יו"ד ל'טור' ('פרישה' ויתפח הרוח בהם יכנס שלא

העם 6)שנב). יקוץ שלא כדי זוהמתו, ממנו להעביר
שם). יוסף' ('בית בטהרה 7)בטלטולו שיבוא כדי

הכנסת  לבית שבת בכל לילך רגיל שהיה כדרך למנוחה,
הזה  המנהג כל רבינו קיבל הרדב"ז ולדעת שם). ('פרישה'

בתשובותיהם. זו 8)מהגאונים תיבה תימן, ובכתבֿיד
של 9)איננה. בצוואתו ג, הלכה ט פרק כלאים ירושלמי

יאשיה. גמליאל 10)רבי רבן שבא "עד ב: כז, קטן מועד
אחריו  העם ונהגו פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג
בתכריכין  נהגו עכשיו הרדב"ז: וכתב פשתן". בכלי לצאת
קיא, (כתובות שאמרו מה על וסמכו זוז), (=מאה מנה של
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חוששים  ואין במלבושיהם", שיעמדו צדיקים "עתידים ב):
על  מוטל הוא הרי משגת ידו שאין שמי העניים, לתקנת
שם, למו"ק יוסף' וב'נמוקי כבודו. לפי אותו ויקברו הציבור
מכירים  וחשובים, למת נאים תכריכין העושה כל מדגיש:
ברכה. עליו ותבוא המתים, בתחיית מודה שהוא בו

יתביישו 11) שלא חיים לעניים והכוונה הבצורת, מחמת
א). כז, קטן (מועד

.·ÔÈ·‰Ên‰ ÌÈ„‚·e ÈLÓ ÏL ÔÈÎÈ¯Î˙a ¯a˜Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…¿«¿ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ
e‰fL ;Ï‡¯OÈaL ‡ÈOÏ elÙ‡ ,ÔÈÓe˜¯‰12˙eq‚ »¿ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈∆∆«

‰˙ÁL‰Â ,Áe¯‰13.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ‰OÚÓe , »«¿«¿»»«¬≈¿≈»ƒ
ÔÈÏ·BÒÂ14˙n‰ ˙‡15Û˙k‰ ÏÚ16.˙B¯·w‰ ˙Èa „Ú ¿¿ƒ∆«≈««»≈«≈«¿»

שזו.12) תימן: המשבר 13)בכת"י שכל כלים, השחתת
לקמן  כמבואר תשחית", ב"לא עובר בגדים, וקורע כלים
"מוטב  הכ"ה: פי"ד, לקמן רבינו ולשון ה"י. פ"ז מלכים הל'
וכו'. ותולעה" לרימה ישליכם ואל לעניים לתתם

מיטתו.15)נושאים.14) על סוסים,16)מוטל על ולא
הרמב"ן, בשם ויחי פ' שועיב, אבן ר"י בדרשות נמצא כן כי
נ, (בראשית ככתוב כתף, על כיֿאם בבהמות לישא שלא
על  לשאתו הצורך כי כנען", ארצה בניו אותו "וישאו יג):
על  אותו "וישאו כ) יד, (מלכיםֿב ככתוב עונש, הוא סוסים
סר  אשר "ומעת כזֿכח) כה, (ב הימים בדברי וכן הסוסים",

מהר"ן). (ציוני הסוסים" על וישאוהו אמציהו...

.‚‡nL ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚa ÔÈ¯eÒ‡ ‰hn‰ È‡OBÂ¿¿≈«ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«««¿»∆»
·kÚ˙Ó ‡ˆÓÂ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏL BÏcqÓ ‰Úeˆ¯ ˜Òtzƒ»≈¿»ƒ«¿»∆∆»≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«≈

‰Âˆn‰ ÔÓ17. ƒ«ƒ¿»

להם 17) שהיו בזמנם דוקא וזה ה"א. פ"ג, ברכות ירושלמי
שהכל  בזמננו, אבל המיטה. לשאת מיוחדים כתפים
וכן  (כסףֿמשנה), סנדל בנעילת איסור אין לישא, מסייעים

ג. סעיף שנח סי' ביו"ד

.„˙B¯ÚÓ ¯ÙÚa ÔÈ¯ÙBÁÂ18Cek ÔÈOBÚÂ ,19„ˆa ¿¿ƒ∆»»¿»¿ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ÂÈÙe Ba B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ,‰¯Ún‰20ÔÈ¯ÈÊÁÓe , «¿»»¿¿ƒ»»¿«¿»«¬ƒƒ

Ô‰Ï LÈÂ .ÂÈÏÚ ÌÈ·‡‰Â ¯ÙÚ‰21ÏL ÔB¯‡a ¯a˜Ï ∆»»¿»¬»ƒ»»¿≈»∆ƒ¿…¿»∆
ÌBÏLa CÏ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ B˙B‡ ÔÈeÏÓ‰Â .ıÚ22. ≈¿«¿«ƒ¿ƒ≈¿»

:¯Ó‡pLÔÈiˆÓe .ÌBÏLa EÈ˙·‡ Ï‡ ‡B·z ‰z‡Â ∆∆¡«¿«»»∆¬…∆¿»¿«¿ƒ
˙B¯·w‰ ˙Èa Ïk ˙‡23LÙ ÔÈB·e ,24.¯·w‰ ÏÚ ∆»≈«¿»ƒ∆∆««∆∆

,Ì‰È˙B¯·˜ ÏÚ LÙ Ì‰Ï ÌÈBa ÔÈ‡ ÌÈ˜Ècv‰Â¿««ƒƒ≈ƒ»∆∆∆«ƒ¿≈∆
ÌB¯ÎÊ Ì‰ Ì‰È¯·cL25¯w·Ï Ì„‡ ‰ÙÈ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿≈∆≈ƒ¿»¿…ƒ¿∆»»¿«≈

˙B¯·w‰26. «¿»

אותו 18) קוברים היו "בראשונה ה"ה: פ"א, מו"ק ירושלמי
מהר. הבשר שיתאכל כדי מארך 19)במהמורות", חלל

וב"תפארת  מ"ו, פ"א (מו"ק ארגז כמין המערה, בכותל וצר
ב. ק, בבאֿבתרא וראה שם). א 20)ישראל" עד, שם

מושכב  איזהו ה"ג: פ"ט נזיר ובירושלמי אפרקיד". "וגנו
לבו. על וידיו מופשטות רגליו להם,21)כדרכו? מותר

פ"ט  כלאים ובירושלמי בארון, לקברו אין לכתחילה אבל
תכריכין, עלי תרבו אל ציוה: הקדוש שרבינו מצינו ה"ג,
בעפר  המובחר מן שמצוה למדנו בארץ, נקוב ארוני ויהא

אל  שב והכל העפר, מן היה "הכל לזה: רמז (רדב"ז). ממש
האדם" ב"תורת הרמב"ן וכפירוש כ) ג, (קהלת העפר"
הגר"א  (ביאור לארץ בחוץ ואפילו מצוה, בקרקע שהקבורה
יש  מעיר: א, סעיף שסג סי' וביו"ד ג). ס"ק שסב סי' ליו"ד
ככתוב: מכפר, א"י שעפר בקבר, א"י מעפר לתת נוהגים
ג. אות ויחי פ' תנחומא מדרש וראה עמו. אדמתו וכפר

א.22) כט, קטן וכן 23)מועד שי"א, וניציאה בדפוס
כדי  בסיד, הקברות את סדים הקברות. את תימן: בכת"י
טו) לט, (יחזקאל לדבר רמז תרומה, אוכלי שם יגשו שלא
א). ה, (מו"ק ציון" אצלו ובנה אדם עצם "וראה

מ"ה.24) פ"ב שקלים לזכרון, שם,25)מצבה ירושלמי
מה  לעולם, שמניחים דבריהם משה": ה"פני ומפרש

זכרונם. הם - תורה בדברי את 26)שחידשו בזה לפקוד
ומעשיהם  דבריהם ע"י נזכרים הם בזה. צורך אין כי זכרם,

בכסףֿמשנה). הובא (ריב"ש הטובים

.‰ÒÒBb‰27¯·c ÏÎÏ ÈÁk ‡e‰ È¯‰ -28ÔÈ¯LB˜ ÔÈ‡ . «≈¬≈¿«¿»»»≈¿ƒ
˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â ,ÂÈ·˜ ÔÈ˜˜Bt ÔÈ‡Â ,ÂÈÈÁÏ¿»»¿≈¿ƒ¿»»¿≈«ƒƒ¿ƒ«»
,B˙B‡ ÔÈÎÒ ‡ÏÂ ,Át˙È ‡lL B¯eaË ÏÚ ¯˜Ó ÈÏÎe¿ƒ≈«««∆…ƒ¿«¿…»ƒ

ÏÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó ‡ÏÂ29‡ÏÂ ¿…¿ƒƒ¿…«ƒƒ««…¿…
‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚Bp‰Â .˙eÓiL ‰ÚL „Ú ,ÁÏn‰ ÏÚ««∆««»»∆»¿«≈«¬≈∆

ÌÈÓc CÙBL30ÔÂÈk ,ÛËÙËnL ¯Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ≈»ƒ¿»∆∆¿≈∆¿«¿≈≈»
˙‡ÈˆÈ ÌÚ ÂÈÈÚ ın‡Ó‰ ÏÎÂ .‰aÎÈ Ì„‡ Ba ÚbiL∆ƒ«»»ƒ¿∆¿»«¿«≈≈»ƒ¿ƒ«

ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È¯‰ - LÙ31,ËÚÓ ‡‰LÈ ‡l‡ ; ∆∆¬≈∆≈»ƒ∆»ƒ¿∆¿«
ÛlÚ˙ ‡nL32ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ»»¿…¿ƒ

Û˙k33ÔB¯‡ BnÚ ÔÈÒÈÎÓ ‡ÏÂ ,ÔÈ„ÈtÒÓ ‡ÏÂ , »≈¿…«¿ƒƒ¿…«¿ƒƒƒ»
˙Èaa ÔÈÎÈ¯Î˙Â34.˙eÓiL „Ú ¿«¿ƒƒ««ƒ«∆»

למות.27) הנוטה והרי"ף 28)חולה ה"א. פ"א, שמחות
שם: יוסף' ה'נמוקי ומפרש זו, ברייתא מביא פ"ג למו"ק
לביתו, להכנס רשאי וכהן ולמתנה, גט, ליתן - דבר לכל

למיתה. גוססים שרוב יסריח.29)אע"פ שלא
מיתתו.30) את מקרב ב.31)שהוא קנא, שבת
הוא.32) חי מן 33)ועדיין זרועיו ומוציא כתפו "חולץ

(רי"ף  מגולין" כתפו עם זרועו ונמצא חלוק, של הקרע
ג. הלכה פ"ח, לקמן וראה כב), לדף פ"ג, למו"ק

ה"ה).34) שם (שמחות מיתתו ותתקרב להבעיתו שלא

.Â¯Á‡ ˙È·a ÏÎB‡ - ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓ35ÔÈ‡ . ƒ∆≈À»¿»»≈¿«ƒ«≈≈
¯·„ BÏ ÔÈ‡ .ÏÎB‡Â ‰ˆÈÁÓ ‰OBÚ - ¯Á‡ ˙Èa BÏ«ƒ«≈∆¿ƒ»¿≈≈»»
ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .ÏÎB‡Â ÂÈt ¯ÈÊÁÓ - ‰vÈÁÓ ˙BOÚÏ«¬¿ƒ»«¬ƒ»»¿≈≈«≈

·ÒÓ BÈ‡ Ck36‰˙BL ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÏÎB‡Â «≈≈≈¿≈¿…≈»»¿…∆
ÔÈÈ37C¯·Ó BÈ‡Â .38ÔnÊÓ BÈ‡Â39ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿»≈¿≈¿«≈¿≈¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ40ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â41ÚÓL ˙‡È¯wÓ ¯eËÙe . »»¿≈¿«¿ƒ»»»ƒ¿ƒ«¿«
ÔÈlÙzÓe ‰lÙz‰ ÔÓe42˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏkÓe ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»¬

‰¯Bza43˙aLa .44,ÔÈÈ ‰˙BLÂ ¯Oa ÏÎB‡Â ,·ÒÓ - «»¿«»≈≈¿≈»»¿∆«ƒ
·iÁÂ .ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓe ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe ,ÔnÊÓe C¯·Óe¿»≈¿«≈¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ»»¿«»
LÈÓLzÓ ıeÁ ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏÎa¿»ƒ¿»¬«»ƒ«¿ƒ

‰hn‰45¯Oa ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙n‰ ¯a˜ . «ƒ»ƒ¿««≈¬≈∆À»∆¡…»»
ÈÎ‡ ˙B¯LÏ È„k ,ËÚÓ ÔÈÈ ˙BzLÏÂÏ·‡ ,ÂÈÚÓaL ‰Ï ¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈ƒ¿¬ƒ»∆¿≈»¬»

˙BÂ¯Ï ‡Ï46. …ƒ¿
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וברש"י).35) ב יז, (ברכות לרש" כ"לועג נראה יהא שלא
מיטה 36) ועל השמאלי צדו על בחשיבות, המסובים כדרך

שם). ולא 37)(רש"י וקבורתו, המת בצרכי לעסוק שעליו
ד"ה  ב כג, למו"ק (תוספות יתירה ושתיה באכילה להמשך

אוכל). המוציא.38)ואינו המזון.39)ברכת ברכת
המזון.40) ברכת אחרים לו שיברכו צריך אינו 41)אין

לברכות  (רש"י בזימון המזון ברכת לברך שלשה על מצטרף
א). מלכות 42)יח, עול קבלת בהן יש אלו שמצוות אע"פ

והעוסק  מתו, בקבורת וטרוד הואיל מהן, פטור - שמים
המצוה. מן פטור פ"ג 43)במצוה שם ובירושלמי שם.

לו, שומעים אין עצמו על להחמיר רצה "אם שנינו: ה"א,
שישא  מי לו שאין משום או מת, של כבודו מפני למה?
שמראה  מת: של כבודו מפני משה" ה"פני ומפרש משאו".
אפילו  זה, ולפי עליו. להתאבל בעיניו חשוב שאינו עצמו
עצמו. על להחמיר לו אסור בקבורתו, שיעסוק מי יש
באו"ח  וראה זה. טעם רק הזכירו ה"א, פ"י שמחות ובמסכת
בצרכי  בשבילו שישתדל מי לו יש "ואם א: סעיף עא סי'
זה  ועל בידו". מוחים אין עצמו... על להחמיר ורצה קבורה
במקום  ומתפללים, הכנסת לבית שהולכים האוננים, סומכים

שם). (ט"ז המת ומשמרים מתעסקים שאינו 44)שיש
וגם  בשבת, לקברו אסור שהרי המת, קבורת בצרכי בה טרוד
ה"ה) פ"ג, מו"ק (ירושלמי שאמרו כמו בה, מתאבלים אין
עצב  יוסיף ולא שבת; ברכת זו - תעשיר היא ה' "ברכת

אבילות". זו - בהם 45)עמה נוהגת שבצנעה שדברים
אסור  האונן ואפילו ה"א, פ"י לקמן כמבואר בשבת, אבלות
וחוצפה" יתירה "שמחה משום בזה שיש בתשמיש,
אבילות  דיני כל אוכל). ואינו ד"ה ב כג, למו"ק (תוספות
פרטי  ושאר אנינות. דיני נקראים: לקבורה עד המיתה מיום
ה"הֿז. פ"ג, שני מעשר בהל' רבינו כתבם האנינות, דיני

דעתו 46) ויסיח ישתכר שמא לרויה, הרבה לשתות
ומשתכרים  שותים היו "התחילו ב) ח, (כתובות מהאבילות
אלא  ישתו שלא הרמב"ן, ומפרש ליושנו". הדבר החזירו -

משכר. שאינו הסעודה, בתוך

.Ê˙n‰ ˙‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡47ÔÈÁ„Ó ‡l‡ ,48.„iÓ B˙hÓ ≈«¿ƒ∆«≈∆»«¿ƒƒ»ƒ»
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - B˙hÓ ‰Á„n‰ ÏÎÂ49ÂÈ·‡ ÏÚÂ . ¿»««¿∆ƒ»¬≈∆¿À»¿«»ƒ
‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡ ÏÚÂ50. ¿«ƒ¬≈∆¿À∆

להוציאו.48)מלקוברו.47) א.49)ממהרים כב, מו"ק
דרך 50) שאין לפי סק"א, שנז סי' יו"ד הש"ך וכתב שם.

כבוד  יותר לפיכך קרוביו, שאר על הרבה ולהתאבל להספיד
יספדום, ולא הרבה משישתהו במהרה, שיקברו להם הוא
הרבה, עליהם ולקונן להספידם שחייב ואמו אביו על אבל

מגונה. הוא להוציאם הממהר

.ÁeÈ‰L B‡ ,·BË ÌBÈ ·¯Ú B‡ ˙aL ·¯Ú ‰È‰»»∆∆«»∆∆∆»
‡l‡ ¯‰Ó ‡lL ;¯zÓ - ‰hn‰ ÏÚ ÔÈÙlÊÓ ÌÈÓL‚¿»ƒ¿«¿ƒ««ƒ»À»∆…ƒ≈∆»

Bn‡Â ÂÈ·‡ „B·ÎÏ51¯·BÚ - B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ ÏÎÂ . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ∆≈≈
‰OÚ˙ ‡Ïa52ÌÈÏL‰Ïe B„B·ÎÏ BÈÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿…«¬∆∆»ƒ≈¡ƒƒ¿¿«¿ƒ

ÂÈÎ¯ˆ53. ¿»»

פ"ט.51) ובשמחות על 52)שם, נבלתו תלין "לא של
- תקברנו קבור כי שם: ונאמר כג), כא, (דברים העץ"

מו, (סנהדרין ביתֿדין הרוגי אינם אפילו המתים, כל לרבות
שיא,53)ב). סימן בתשובותיו הרדב"ז וכתב א. עמ' שם

אבל  בלאו, עובר הבוקר עד הלילה כל אותו הלין אם דוקא
משובח, להיות כדי אלא איסור, אפילו בו אין הלילה מקצת
מבואר  ב פח, דף אמור פ' ובזוהר להוציאו. למהר יש

ולילה. יום כשיעור שעות כ"ד הוא - תלין" "לא דשיעור

.Ë„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa Ï·‡‰54ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ - »»≈¿ƒƒ¿«»¿«ƒ«¿ƒƒ
‰ÈeÙk ‰hÓ ÏÚ ·LÈÏ ·iÁÂ ,BlMÓ ÏÎ‡ÏÂ55¯‡L·e . ¿∆¡…ƒ∆¿«»≈≈«ƒ»¿»ƒ¿»

ab ÏÚ ·LÈÏÂ ,BlMÓ ÏÎ‡Ï BÏ ¯zÓ - Ï·‡‰ ÈÓÈÈ ¿≈»≈∆À»∆¡…ƒ∆¿≈≈««≈
ıtÓ56Ú˜¯˜ B‡57¯eÒ‡ ‡e‰L ÔÈpÓe .ÔÈlÙz ÁÈpÓe , «»«¿««ƒ«¿ƒƒƒ«ƒ∆»

:Ï‡˜ÊÁÈÏ ¯Ó‡ È¯‰L ?ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ÔBL‡¯ ÌBÈa¿ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ∆¬≈∆¡«ƒ∆¿≈
E¯‡t58ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .EÈÏÚ LB·Á59. ¿≈¿¬»∆ƒ¿»∆»»»¬ƒ

ÏkL ÏÏkÓ .ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL‡ ÌÁÏÂ :BÏ ¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆∆¬»ƒ……≈ƒ¿»∆»
ÔÈ¯eÒ‡Â ,ÔBL‡¯ ÌBÈa ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÚ‰»»¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ«¬ƒ

ÔÓˆÚ ÏMÓ ÏÎ‡Ï60. ∆¡…ƒ∆«¿»

"ושמתיה 54) י) ח, (עמוס ככתוב האבילות, עיקר שזהו
א). כא, (מו"ק מר" כיום ואחריתה יחיד הופך 55)כאבל

וב'טור' ובר"ן). טו, (שם למעלה ורגליה למטה פניה אותה,
מיטה  על לישון וחייב רבינו: בדברי גורס שפז סי' יו"ד

קנים.56)כפויה. של מחצלת כעין גס, ואינו 57)מצע
ה"ה, פ"ג שם ובירושלמי כפויה, מיטה על לישב חייב
כתיב  אין הארץ על - יג) ב, (איוב לארץ אתו "וישבו אמרו:
ישנים  שהיו מכאן לארץ, סמוך שהוא דבר לארץ: אלא כאן,
את  כופה איני "אמר שם: אמרו ושוב כפויות". מיטות על
וראה  לו". שומעים אין הספסל, ע"ג ישן אני הרי המיטה,
המיטה. לכפיית נוספים מקורות הי"ח, פ"ה לקמן בביאורנו

יהוין 58) טוטפתך שם: יונתן ובתרגום התפילין, אלו - פאר
הרבה 59)עלך. שם מונה הכתוב שכן א. טו, מו"ק

והוא  אבלים, לשאר בניגוד בהם, לנהוג שעליו דברים,
לא  אבל מתים תבכה... ולא תספוד "ולא מזהירו:
אבל  פטרו ב ו, ובכתובות ברגלך". תשים תעשה...ונעליך
מעולל  "ואבל רש"י: ומפרש פאר, בהן: שנאמר מתפילין,
לסוכה  ורש"י לתפילין". פאר זה ואין וראשו, קרנו בעפר
אבל". שאינו בעצמו מראה "וכשמתפאר, מוסיף: א כה,

היום 60) אותו של הסעודות שכל רבינו, וסובר ב. כז, מו"ק
ראשון. יום ד"ה שם ה'תוספות' דעת וכן משלו, אינן
דואג  האבל כי מטעים: שעח סי' יו"ד ל'טור' וב'פרישה'
שמת  כמו למות רצונו כי לאכול, חושש ואינו מתו על ונאנח
משלהם. שיאכילוהו שכיניו על ציוו כן על קרובו,
(קללה) מאירה "תבוא אמרו: ה"ה, פ"ג מו"ק ובירושלמי
(לפי  מלאכה" ולעשות משלו לאכול שהצריכוהו לשכנים
האיסור  אין פט, אות שם הרא"ש ולדעת הרא"ש). נוסח
יום  שבאותו הארוחות שאר אבל ראשונה, בסעודה אלא
שעח, סימן יו"ד השו"ע פסק וכן משלו. לאכלן לו מותר
היה  נתנאל שרבינו הביאו, מיימוניות" וב"הגהות א. סעיף
ובלילה  הדם, על תאכלו לא לדבריו: וסמך בתענית, יושב

משלו. סועד היה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
התורה;1) מן הראשון ביום בהם אסור שהאבל הדברים
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פי la` zekld - mihtey xtq - oeiq e"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ימים  שלושת בין ההבדל מדבריהם. הימים ובשאר
מלאכה. עשיית לעניין - השבעה ימי לשאר הראשונים
חנותם  דין מה - מהם לאחד אבל שאירע אחים או שותפים
עד  אבלו, ימי מהתחלת לאבל שלום שאילת המשותפת.

ואמו. אביו לאבל חודש י"ב תום

.‡ÔÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·„ el‡≈¿»ƒ∆»»≈»»∆¿ƒƒ
Ì‰È¯·cÓ ÌÈÓÈ ¯‡L·e ,‰¯Bz‰2,¯tÒÏ ¯eÒ‡ : «»ƒ¿»»ƒƒƒ¿≈∆»¿«≈

CeÒÏÂ ,ıÁ¯ÏÂ ,ÒaÎÏe3˙‡ ÏÚÏÂ ,B˙hÓ LnLÏe , ¿«≈¿ƒ¿…¿»¿«≈ƒ»¿ƒ¿…∆
,‰¯Bz È¯·„a ˙B¯˜ÏÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏÂ ,Ïcq‰««¿»¿«¬¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿≈»

‰hn‰ ˙‡ Û˜ÊÏÂ4BL‡¯ ˙‡ Ú¯ÙÏÂ ,5Ï‡LÏÂ , ¿ƒ¿…∆«ƒ»¿ƒ¿…«∆…¿ƒ¿…
¯·c ¯OÚ „Á‡ Ïk‰ .ÌBÏL6. »«…««»»»»

ביום 2) אלא התורה מן אבילות שאין לשיטתו, רבינו
פ"א  לעיל כדבריו הקבורה, ויום המיתה יום שהוא ראשון,

כמבואר 3)ה"א. הרחיצה, אחר בו שסכים מבושם, בשמן
ה"ג. חייב 4)להלן ביתו, בתוך לו שיש המיטות שכל

הי"ח. להלן ראה למעלה, ורגליהן למטה, ראשן להפכן
הי"ט.5) כלהלן הראש, בעטיפת שחייב וכולם 6)לגלות,

זה. בפרק והולכים מתבארים

.·Èa ¯È‰Ê‰ È¯‰L ?˙¯tÒ˙a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿ƒ¿…∆∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈
eÚ¯Ùz Ï‡ ÌÎÈL‡¯ :Ô¯‰‡7Ïa‡˙n‰ ÏkL ÏÏkÓ . «¬…»≈∆«ƒ¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿«≈

‡Ú¯t Ïc‚Ó ‡l‡ ,B¯ÚO ¯tÒÏ ¯eÒ8¯eÒ‡L ÌLÎe . »¿«≈¿»∆»¿«≈∆«¿≈∆»
ÏÎÂ B˜Ê ¯ÚO Ál‚Ï ¯eÒ‡ Ck ,BL‡¯ ¯ÚO Ál‚Ï¿«≈«¿«…»»¿«≈«¿«¿»¿»

Ba LiL ¯ÚO9Ál‚Ó‰ „Á‡ .10Álb˙n‰ „Á‡Â11. ≈»∆≈∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«
˙ÁÏ‚z ÌÈÏLÓ - ÂÈ·‡ ˙nL ÚÓLÂ Ál‚Ó ‰È‰»»¿«≈«¿»«∆≈»ƒ«¿ƒƒ¿««

Álb˙n‰ „Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ .B¯ÚO12¯eÒ‡ ÔÎÂ . ¿»∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«¿≈»
ÈÏÎa ÂÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,‰ÙO Ál‚Ï13B‡ ,ÂÈpLa Ï·‡ ; ¿«≈«»»¿ƒ…ƒ»¿»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»

¯zÓ - Ô¯tˆa Ô¯tˆ ÏËBpL14. ∆≈ƒ…∆¿ƒ…∆À»

ואביהוא.7) נדב אחיהם כשמתו שיער, תגדלו אל
לשאר 8) אהרן בני בין ההבדל וטעם ב. יד, קטן מועד

כבוד  זה ואין וצער, לניוול נחשב שיער שגידול האבלים,
משחת  ו"שמן הואיל העם, לפני מנוולים שיראו אהרן לבני
ה' מפי נצטווה שמשה וכנראה ז. שם ככתוב עליהם, ה'"
כהן  שהוא לאביהם בזה ישתוו אהרן שבני שעה", כ"הוראת
שם  (ראה אבל דיני נוהג ואינו לקרוביו, מיטמא שאינו גדול,
המילואים  בימי מקום של שמחתו לערבב שלא והכל י), כא,

ה"ב. פ"ו, לקמן וראה שם), וכן 9)(רמב"ן פ"ז. שמחות
שמותר. במקום ד"ה א מג, ליבמות אם 10)ב'תוספות'

אחרים. לגלח יכול אינו אבל, לא 11)הוא אבל, הוא אם
עבירה  עוברי בידי לסייע שאסור שיגלחו, המגלח את יניח

הי"א. פ"ה, נזירות הל' והשווה פ"ה 12)(רדב"ז). שמחות
כשהמגלח  אפילו מותר, ולפיכך הבריות. כבוד משום ה"ח,
היה  אם ולפיכך ה"ב, פ"א שבת בירושלמי וכן אבל. הוא
(יו"ד  האבל ולא השני יגמור אבל, שאינו אחר סּפר בעיר

ב). סעיף שץ, אסור".13)סי' "ובגנוסטרא א. יח, מו"ק
מספרים, - גנוסטרא ב): דרבנן (עשין הסמ"ג ומפרש
ממנו  "ביקשו אמרו: שם שבמו"ק ואע"פ בתער. והואֿהדין
זה  אין לגלח, = להם" והתיר האכילה) את (המעכבת שפה
וראה  פנים, בכל אסור באבילות אבל המועד, בחול אלא

ה"כ. פ"ז, יו"ט שם.14)הל' קטן, מועד

.‚BÙeb ıÁ¯ÏÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÏ ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿«≈¿»»¿ƒ¿…
Ï·‡ È„‚· ÈL·ÏÂ ‡ ÈÏa‡˙‰ :¯Ó‡pL ?CeÒÏÂ15 ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈∆

‰ÎÈÒ ÏÏÎa ‰ˆÈÁ¯e .ÔÓL ÈÎeÒz Ï‡Â16‰ˆÈÁ¯‰L , ¿«»ƒ∆∆¿ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»¿ƒ»
zÎÒÂ zˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ,‰ÎÈÒÏ ˙Ó„B˜17ÌLÎe . ∆∆¿ƒ»∆∆¡«¿»«¿¿»«¿¿¿≈

ÌÈÏk LaÏÏ ¯eÒ‡ Ck ,ÌÈ„‚a ÒeaÎa ¯eÒ‡ Ï·‡L∆»≈»¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈ƒ
ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈ·Ï18. ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ

א).15) טו, (שם מכובסים ורש"י 16)בלתי ב. עמ' שם
בקרבו  כמים ותבוא יח) קט, (תהלים "שנאמר מפרש:
ונבלע  מבחוץ בו סכים שהשמן כשם בעצמותיו". וכשמן
שהיא  רחיצה, דרך בו נבלעים - בקרבו" "מים אף בעצמות,

שם). וברש"י ב עו, (יומא נמצא 17)מבחוץ אינו זה דרש
מצינו  "שלא מדגיש: שפא, סימן יוסף' וב'בית שם. בגמרא

ברחיצה". ומותר בסיכה צבועים,18)אסור בגדים אבל
וראה  א), כג, (מו"ק הרבה בהם ניכר וחידושם גיהוצם אין
שאסור  האחרונים, רוב דעת הרדב"ז: וכתב ה"ד. פ"ו, לקמן
שמח  שאדם שכמו מגוהצים, סדינים תחתיו להציע אפילו
תחתיו, כשמציעים שמח הוא כן נאים, בגדים כשלובש
א. סעיף שפט, סי' ביו"ד וכן רבינו. דעת היא שכך ואפשר

.„BÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó CeÒÏ ¯eÒ‡19¯È·Ú‰Ï Ì‡Â . »»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¬ƒ
¯zÓ - ‡Ó‰f‰ ˙‡20BÙeb ˙ˆ˜Ó ˙ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆«À¬»À»¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

Ï·‡ ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁB¯ - ÔBˆa Ï·‡ ;ÔÈnÁa¿«ƒ¬»¿≈≈»»»»¿«¿»¬»
BÙeb Ïk ‡Ï21. …»

ב.19) יג, (יומא 20)תענית ובירושלמי לתענוג. זו שאין
סיכה... ציבור, ובתענית באב "בתשעה שנינו: ה"א) פ"ח,
דין  להשוות שיש רבינו וסובר מותר", תענוג של שאינה
חורבן  על אבילות משום הוא שגם באב, לתשעה אבל
ה"י. פ"ה, תעניות הל' וראה א. יג, בתענית כמבואר הבית,

היה 21) "ואם א: סעיף שפא, סי ' וביו"ד ב. עמ' שם
חושש". ואינו כדרכו רוחץ ובצואה, בטיט מלוכלך

.‰:¯Ó‡pL ?‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÔÈpÓƒ«ƒ¿»≈∆»¿«¿ƒ«ƒ»∆∆¡«
·kLiÂ ‰ÈÏ‡ ‡·iÂ BzL‡ Ú·L ˙a ˙‡ „Âc ÌÁÈÂ«¿«≈»ƒ≈«∆«ƒ¿«»…≈∆»«ƒ¿«

dnÚ22Ì„wÓ ¯eÒ‡ ‰È‰L ÏÏkÓ .23‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ . ƒ»ƒ¿»∆»»»ƒ…∆¿≈…ƒ»
‰M‡ Ï·‡‰24ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‡ ‡Op˙ ‡ÏÂ , »»≈ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»««ƒ∆≈

Ô˙hÓ ÔÈLnLÓ25ÏÚ Û‡Â ,BzL‡ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓe . ¿«¿ƒƒ»»À»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿««
‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt26. ƒ∆»¿«¿ƒ«ƒ»

ילדם.22) על האבילות כד,23)לאחר ושם ב. טו, מו"ק
ושמטו  אבלו, בימי מיטתו ששימש באחד "מעשה אמרו: א

גוויתו". את לחופה.24)חזירים כל 25)לכנסה ואפילו
(שם  ה"ה פ"ו, לקמן כמבואר לישא, לו אסור יום שלשים

א). ד,26)כג, (כתובות עליה יבוא שמא חוששים ואין
ונכנס  חתן של אביו מת אם אבל אבילות, בשאר זה וכל ב).
ישמש  שלא "כדי אשתו עם להתייחד לו אסור לחופה,
והשווה  שם. ובביאורנו ה"ה, פי"א לקמן כמבואר מיטתו",

הי"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל'

.Â¯Ó‡ È¯‰L ?Ïcq‰ ˙ÏÈÚa ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿ƒ«««¿»∆¬≈∆¡«
Ï‡˜ÊÁÈÏ27Úe :EÈÏ‚¯a ÌÈOz EÈÏ28ÏkL ÏÏkÓ . ƒ∆¿≈¿»∆»ƒ¿«¿∆ƒ¿»∆»
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ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰29C¯ca ‡a ‰È‰ .30;CÏB‰Â ÏÚB - »»¬ƒ»»»«∆∆≈¿≈
‰È„na ÒkiLÎe31ÂÈÏÚÓ ıÏBÁ -32. ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»≈ƒ¿»»

אשתו.27) עליו כי 28)כשמתה אבלים, לשאר בניגוד
ישראל, על החורבן ימי שבבוא למופת, בזה שימש יחזקאל
שם  כמפורש ותדהמה, בהלה מרוב יבכו, ולא יתאבלו לא

בשל 29)כד. אבל עור, של בסנדל זה וכל ב. טו, מו"ק
סי' (יו"ד עור של אלא מנעל שאין מותר, לבד של או עץ
ה"ז. פ"ג, עשור שביתת הל' והשווה א) סעיף שפב,

יחף.30) ללכת לו ב.32)לעיר.31)שקשה טו, מו"ק
ה"ד. פ"ג, תעניות הל' והשווה ה"י. פ"ה, ובשמחות

.Ê:¯Ó‡pL ‰Ê ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÊÓ∆̄∆¿»≈∆»«¬ƒ«¿»»∆∆∆¡«
,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ ‚Á ‰Ó .Ï·‡Ï ÌÎÈbÁ ÈzÎÙ‰Â¿»«¿ƒ«≈∆¿≈∆««»«¬ƒ«¿»»

‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ Ï·‡ Û‡33¯eÒ‡ ‡e‰L ÌLÎe . «≈∆»«¬ƒ«¿»»¿≈∆»
ÔzÏÂ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‡e‰ Ck ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa34 «¬ƒ«¿»»»»ƒ»¿ƒ≈

‰¯BÁÒa ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ CÏÈÏÂ ,‰¯BÁÒa35. ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»

כל 33) לא שהרי גמורה, ראיה זו שאין ומתוך שם, מו"ק
בחול  שמותר מה כל ולא באבל, אסור בחג שאסור מה

(רדב"ז). לדבר" "רמז רבינו: נקט באבל, לקנות 34)מותר
אות  ה"ט, לקמן בביאורנו מובא בירושלמי, ומקורו ולמכור,

פ"ו,35)לח. לקמן ראה יום, שלשים כל אסור זה ודבר
אחרים  האבד, דבר מסחרו היה אם הרדב"ז: וכתב ה"ח.
שביתת  בהל' שכתב מה על רבינו וסמך סחורתו, לו מוכרים
(=חול  במועד סחורה עושים "אין הכ"ב: פ"ז, יו"ט
שאינו  אבד, דבר היה ואם לקנות, בין למכור בין המועד),
שהם  או שבאו, ספינות... כגון המועד, לאחר תמיד מצוי
מותר  זה הרי ביוקר, לקחו או בזול, ומכרו לצאת מבקשים

ו. סעיף שפ, סי' דעה' ב'יורה וכן למכור". או לקנות

.Á˙iOÚa ¯eÒ‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk»¿»»ƒ»ƒƒ»«¬ƒ«
Ô‡kÓ .‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ ‰È‰ elÙ‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»¬ƒ»»»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»ƒ»
,B˙Èa CB˙a ‰Úˆa ‰OBÚ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÏÈ‡Â¿≈»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ¿»¿≈

CÏÙa ‰ÂË ‰M‡‰Â36d˙Èa CB˙a37. ¿»ƒ»…»¿∆∆¿≈»

הנטווים.36) החוטים נכרכים שעליו קנה כישור,
בה:37) מסיים ה"ה, פ"ג שם ובירושלמי ב. כא, מו"ק

שהצריכוהו  לשכיניו, (=קללה) מאירה תבוא אמרו, "אבל
של  תוקפו "שאין שם, מבואר ימים, לשלשת והטעם לכך".
הראשונים  ימים שלשה כל כי ימים", שלשה עד אלא אבל
כיון  אליו, תחזור שעוד סוברת הגוף, על מרחפת הנפש
לה. והולכת מניחתו היא הפנים, זיו שנשתנה רואה שהיא
לבכי  הם הראשונים ימים ושלשה הואיל כותב: והראב"ד
נמצא  במלאכה, בהם יתעסק אם הי"א), פי"ג לקמן (ראה
טווה  אשה הרדב"ז, ולדעת (כסףֿמשננה). בבכי מתעצל
עשירה, היא ואפילו הראשונים ימים בשלשה אפילו בפלך,
את  עושה עניה, היא ואם זימה. לידי מביאה שהבטלה

שהיא. אומנות בכל כאיש, ימים שלשה אחר מלאכתה

.ËÔÈÙzL ÈL B‡ ÌÈÁ‡ ÈL38,˙Á‡ ˙eÁa eÈ‰L ¿≈«ƒ¿≈À»ƒ∆»«¬««
Ïk ˙eÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚB - Ô‰Ó „Á‡Ï Ï·‡ Ú¯‡Â¿≈«≈∆¿∆»≈∆¬ƒ∆«¬»

‰Ú·L39. ƒ¿»

שהן.38) תימן: ה"ה,39)בכת"י פ"ג מו"ק ירושלמי
שליחו  הוא וכאילו שניהם, במלאכת עוסק השותף שהרי
אות  פ"ב, למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ולדעת האבל. של
בצנעה  בביתו אבל בפרהסיא, בחנות עוסק השותף אין ה,
לשניהם, מתחלק והשכר השותפות, בעסק השותף מתעסק
הרי  מקודם... מושכרים או ב"מוחכרים הי"א לקמן כמבואר
של  היא זו שבהמה מפורסם זה שאין משום יעשו", אלו
וכן  (כסףֿמשנה). לזה מסכים שרבינו וכנראה האבל, פלוני
בתוך  בצנעה לעשות יכול "אבל כא: סעיף שם, ביו"ד פסק
חשוב  אדם הוא האבל ואם השותפות, בעסק אפילו ביתו
בתוך  אפילו לעשות לשני שמו...אסור על נקראת והשותפות
מר  ושותפו מריֹון של בעובדה ב, יא, במו"ק ומקורו ַביתו".

אחא. דרב בריה

.È„ÚBÓ ÏL BlÁa Ô˙BOÚÏ ¯znL ÌÈ¯·„ elÙ‡40- ¬ƒ¿»ƒ∆À»«¬»¿À∆≈
BÏ·‡ ÈÓÈa B„Èa Ô˙BOÚÏ Ï·‡Ï ¯eÒ‡41ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ; »¿»≈«¬»¿»ƒ≈∆¿¬»¬≈ƒ
CÙ‰Ï ÂÈ˙ÈÊ eÈ‰ ?„ˆÈk .BÏ ÌÈOBÚ42Ûe‚Ï ÂÈcÎÂ ,43, ƒ≈«»≈»«¬…¿«»»

‰¯Ln‰ ÔÓ ˙BÏÚÏ BzLÙe44‰¯Bi‰ ÔÓ B¯ÓˆÂ ,45- ƒ¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ«»
e„·‡È ‡lL È„k BÏ ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¯ÎBO46. ≈¬≈ƒ«¬¿≈∆……¿

ÔÈˆa¯Óe47ÌÈn‰ ˙BÚ ÚÈbzMÓ e‰„O BÏ48. ¿«¿ƒ»≈ƒ∆«ƒ««««ƒ

יו"ט 40) בהל' וכמבואר רב, הפסד לו יהיה ייעשו, לא שאם
ה"בֿג. (ר"ן 41)פ"ז, אבלו ישכח שלא כדי שם, מו"ק

"מעטן"42)שם). הנקרא בכלי להפכם שעתם שהגיעה
גורס  ורבינו הבד. בבית לדרכם ויוכשרו היטב, שיתרככו כדי
להפוך" זיתיו לאבל, העושים דברים "אלו שם: במו"ק

ה"ג). שם יו"ט, להל' במגופה,43)(מגידֿמשנה לסתום
שבכדים. החדש השמן יתקלקל יוגפו לא דרך 44)שאם

ואח"כ  שיתרככו, כדי מים במשרת פשתן גבעולי לשום
מהראוי  יותר במים וכשישהו וסורקם, בתנור מייבשם

שביורה.45)ירקבו. צבע ממי צבע לקלוט שם שנתנו
בעצמו 46) אלו מלאכות כל שעושה המועד, לחול בניגוד

שם). מועטת.47)(מו"ק השקייה עונת 48)משקים
נזרעת  אינה שוב הזריעה, קודם ישקוה לא ואם ההשקייה,
שלו", המים "עונת הגירסא: שם ובמו"ק (רמב"ן). זו בשנה
חלוקים  שהמים השדה, להשקות זמנו יגיע רש"י: ומפרש
לא  ואם שלו, שבוע או יומו, אחד לכל שבבקעה, לשדות

רב. והפסדו תורו יאבד עתה לו ישקו

.‡ÈÔÈÒÈ¯‡‰49ÔÈÏaw‰Â BlL ÔÈ¯ÈÎÁ‰Â50el‡ È¯‰ - »¬ƒƒ¿«¬ƒƒ∆¿««¿»ƒ¬≈≈
Ôk¯„k eOÚÈ51ÌÈ¯nÁ‰ Ï·‡ .52˙BÓ‰·a ÌÈÏnb‰Â «¬¿«¿»¬»««»ƒ¿««»ƒƒ¿≈

BlL53‰ÈÙÒa ÌÈtq‰Â54‡Ï el‡ È¯‰ - BlL ∆¿««»ƒƒ¿ƒ»∆¬≈≈…
eOÚÈ55ÌÈ¯kÁÓ eÈ‰ Ì‡Â .56ÔÓÊÏ Ì„wÓ ÌÈ¯kOÓ B‡ «¬¿ƒ»À¿»ƒÀ¿»ƒƒ…∆ƒ¿«

·eˆ˜57eOÚÈ el‡ È¯‰ -58. »¬≈≈«¬

שליש 49) הקרקע לבעל ויתן לעבדה, מחבירו שדה שמקבל
פ"ח  שכירות (הל' ביניהם שיתנו כפי מהן, רביע או התבואות

למשכיר 50)ה"ב). ויתן לזרעה, שדה מחבירו שכר - חוכר
מעט  תעשה אם בין לשנה, כור עשרים כגון קצובים פירות
לשנה  קבוע כסף בסכום השדה ששכר - קבלן הרבה; או
בין  "מה שנינו: ה"ב, פ"ו דמאי ובתוספתא ה"א). (שם,
בפירות". - והחוכר במעות; - השוכר לחוכר? שוכר

בשדה,51) לעשות להם מותר אבל, הוא השדה שבעל אע"פ
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(מו"ק  עוסקים הם בשלהם וכאילו לעצמם, עושים הם שהרי
"הרי  שלפנינו: הש"ס כגירסת ולא יעשו". אלו "הרי ב) יא,
ג). אות שם (רא"ש בשבילם" אחרים יעשו אלו

הגמלים.52) וכן חמורים, ע"ג משאות של 53)מוליכים
בהמותיו. ממנו ששוכרים משא 54)האבל. מעבירים

האבל. אצל ששוכרים את 55)בספינה לשכור להם אסור
הזמן  וכלה אבלו לפני שכרום ואפילו אבלו, בימי אלו כל
כיון  בשכירותם, להמשיך להם אסור האבל, מקרה לפני
בשכירות  אלא ב"אריסות", השוכרים אצל אינן אלו שבהמות
שביתת  על מצווה ואבל אבל", "מלאכת זו הרי רגילה,
לאריסות, כלל בדרך עומדת שהיא בשדה, אבל בהמתו.
האריס  את לסלק המנהג אין האריסות, זמן נשלם ואפילו
נגמר  אפילו לפיכך כמקודם, באריסותו ממשיך הוא אלא
זו  ואין בעבודתו האריס ממשיך המשכיר, אבילות לפני הזמן
(שם, לעצמו בה שעושה האריס מלאכת אלא האבל, מלאכת
פ"ג, שם הירושלמי ולשון שם). ברא"ש הראב"ד וכפירוש
איכריו  עושים; אלו הרי - וקבליו וחכיריו "אריסיו ה"ה:

עושים". אינם - וגמליו הספינה 56)וספניו או הבהמות
בהמתו  נותן זה ההובלה, שכר של ברווח לחלוק האבל, של
ראה  ביניהם. שהתנו כפי והשכר בעבודה, עוסק והחוכר

מוחכרת. ד"ה ב קכג, לבבאֿבתרא ובינתיים 57)רשב"ם
למחכיר. אבל יפסידו 58)אירע יעשו לא שאם ב יא, מו"ק

כלה  אם אבל עושים. הם בשלהם - וכשעושים שכרם, כל
החוכר  אין למחכיר, האבילות שאירעה לפני החכירה זמן
לזה, מזה חכירתו להחליף המחכיר שדרך מאליו, ממשיך
לחכור  רוצה כאילו זה והרי קודם. - בשכרו המרבה וכל
שום  כאן שאין להחכיר, אסור אבלו ובימי בתחילה, ממנו

בכסףֿמשנה). הובא (ראב"ד, לחוכר הפסד

.·ÈÌBÈ ¯ÈÎO59˙¯Á‡ ¯ÈÚa elÙ‡ ,60‰OÚÈ ‡Ï - ¿ƒ¬ƒ¿ƒ«∆∆…«¬∆
BÏ61.

קרקע.59) בעבודת יום לעבודת לאבל שנשכר פועל
למעביד.60) אבל שאירע שם ידוע עבודת 61)שלא שכל ֵ

האבל  מלאכת לעשות לו ואסור פרהסיא, זו הרי קרקע
שם). (מו"ק האבל בשביל

.‚ÈÌÈ¯Á‡ ˙Î‡ÏÓ ‰˙È‰L Ï·‡‰62ÔÈa ,B„Èa »»≈∆»¿»¿∆∆¬≈ƒ¿»≈
˙eÏa˜a63˙eÏa˜a dÈ‡L ÔÈa64‰OÚÈ ‡Ï -65. ¿«¿»≈∆≈»¿«¿»…«¬∆

ÌÈ¯Á‡ „Èa BzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰66eOÚÈ ‡Ï - B˙È·a :67, »¿»¿«¿¿«¬≈ƒ¿≈…«¬
ÔÈOBÚ - ¯Á‡ ˙È·a68. ¿«ƒ«≈ƒ

לתפור.62) בגד כגון תלוש, דבר בסכום 63)מלאכת
וברשותו  הימים, לפי שכר ולא העבודה, עבור מסוים

זמן. לאחר התפירה,64)לגמרה עבור קצוב בשכר שאינה
שלו. אינה זו מלאכה נמצאת העבודה, שעות לפי אלא

לעשות 65) לו אסור - עבודתו ימי מפסיד הוא שאפילו שם,
אבלו. שאירע 66)בימי לפני בגד, לו לתפור לחייט שמסר
האבל. מסייע 67)לו בעצמו שהוא יחשדוהו שלא

זה. פועל לו שכר - אבלו שבימי יאמרו או במלאכה,
שמלאכת 68) ידעו לא בצנעה, ונעשה תלוש דבר וזה הואיל

קרקע  בעבודת מדובר הקודמת בהלכה אבל (שם). היא אבל
גלוי  שזה וכדומה, בית בנין כגון לקרקע במחובר או

לו. לעשות לאחרים אסור ולפיכך ומפורסם,

.„È˙Ú·L Ïk BÚ·Bz BÈ‡ - Ì„‡ ÌÚ ÔÈ„ BÏ ‰È‰»»ƒƒ»»≈¿»ƒ¿«
˙eÏ·‡‰ ÈÓÈ69„·‡ ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .70‰OBÚ - ¿≈»¬≈¿ƒ»»»»»≈∆

ÁÈÏL71.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰Êk . »ƒ«»∆«¿ƒ

בהילותו 69) מתוך כי היא, מלאכה עשיית בכלל זו שגם
אבלו. את ישכח ממונו עומד 70)אחרי שבעלֿדינו כגון

ימותו, שמא וחושש חולים, שעדיו או לארץ, לחוץ לילך
עדותם. האבד 71)ויפסיד שבדבר ה"י, לעיל האמור כדין

לו. לעשות אחרים שוכר

.ÂË¯Ó‡ È¯‰L ?‰¯Bz È¯·„a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»¿ƒ¿≈»∆¬≈∆¡«
Ìc ˜‡‰ :Ï‡˜ÊÁÈÏ72. ƒ∆¿≈≈»≈…

א).72) טו, (מו"ק תורה תלמוד ולא דום,

.ÊË,ÌÈ·e˙k·e ÌÈ‡È·pa ‰¯Bza ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡»ƒ¿«»«¿ƒƒ«¿ƒ
L¯„n·e ‰Lna ˙BLÏÂ73˙BÎÏ‰·e74eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¬»¿ƒ»

BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯75„ÈÓÚÈ ‡lL „·Ï·e .¯zÓ - «ƒ¿ƒƒÀ»ƒ¿«∆…«¬ƒ
ÔÓb¯z76¯ÓB‡ BcˆaL ‰ÊÂ ,Bcˆa ¯Á‡Ï LÁÏÈ ‡l‡ ; À¿¿»∆»ƒ¿«¿«≈¿ƒ¿∆∆¿ƒ≈

ÌÈa¯Ï ÚÈÓLÓ ÔÓb¯z‰Â ,ÔÓb¯zÏ77. «À¿¿»¿«À¿¿»«¿ƒ«»«ƒ

הפסוקים 73) מדרשי שהם וספרי, ספרא כגון תנאים, מדרש
ב). לו, לנדרים הרא"ש מסיני 74)(פירוש למשה הלכה

זו, להלכה המקור שהיא א כא, במו"ק ובברייתא (שם).
תימן, בכת"י ואמנם ובאגדות". ובש"ס "ובהלכות מנו:
הוא  שהאיסור וכנראה ובהגדות. ובהלכות כאן: הנוסח
"פקודי  ט) יט, (תהלים נאמר תורה שבדברי שמחה, משום
הי"א, פ"ה תעניות הל' והשווה לב". משמחי ישרים ה'
אמרו: ה"ה, פ"ג מו"ק ובירושלמי באב. תשעה אבל לענין
עוד  שמחה. זו שאין רגיל", שאינו במקום הוא שונה "אבל
ולדעת  מותר". התורה אחר להוט היה "אם שם: אמרו
אבילות, בהלכות לעסוק לאבל מותר מיימוניות" "הגהות
ביו"ד  וכן שבירמיהו, הרעים ובדברים באיוב הוא קורא וכן
לא  זו קריאה שע"י הרדב"ז: וכנימוק ד, סעיף שפד סי'
ובטל. יושב יהיה ולא שמח, יהיה ולא אבלו, את ישכח

שם. תעניות הל' באיסו 75)והשווה ואין להורות והיתר, ר
(ר"ן). ברבים ודורש נשיא שהוא או אחר, שם

רגיל 76) שהוא כדרך לעם, בקול דרשתו ומשמיע המתרגם
אבלו. בימי א.77)שלא כא, מו"ק

.ÊÈ?‰hn‰ ÏÚ ·LBÈ Ï·‡‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe78:¯Ó‡pL ƒ«ƒ∆≈»»≈≈««ƒ»∆∆¡«
‰ˆ¯‡ ·kLiÂ ÂÈ„‚a ˙‡ Ú¯˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ79. «»»«∆∆«ƒ¿«∆¿»»«ƒ¿«»¿»

פ"ד,78) לעיל ראה עליה, ויושב כופה אלא זקופה, כשהיא
שם 79)ה"ט. (מו"ק עליה וישב מיטתו כפה לארץ, סמוך

וברש"י).

.ÁÈ‰hn‰ ˙BtÎÏ ·iÁÂ80‰Ú·L Ïk81B˙hÓ ‡ÏÂ . ¿«»ƒ¿«ƒ»»ƒ¿»¿…ƒ»
CB˙a BÏ LiL ˙Bhn‰ Ïk ‡l‡ ,‰ÙBk ‡e‰ „·Ïaƒ¿«∆∆»»«ƒ∆≈¿
ÌÈza ‰¯OÚa ˙BhÓ ¯OÚ elÙ‡ .‰ÙBk ‡e‰ B˙Èa≈∆¬ƒ∆∆ƒ«¬»»»ƒ
‰MÓÁ elÙ‡Â .Ôlk ˙‡ ˙BtÎÏ ·iÁ - ˙B¯ÈÚ ¯OÚ·e¿∆∆¬»«»ƒ¿∆À»«¬ƒ¬ƒ»

Ô‰È˙BhÓ ˙‡ ÔÈÙBk Ôlk - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,ÌÈÁ‡82. «ƒ≈∆»≈∆À»ƒ∆ƒ≈∆
˙BÚÓÏ B‡ ÌÈÏÎÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰hn‰83CÈ¯ˆ BÈ‡ - «ƒ»«¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈»ƒ

d˙BtÎÏ84Lb¯c .85¯ÈzÓ ‡l‡ ,B˙BtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ƒ¿»«¿»≈»ƒƒ¿∆»«ƒ
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˙‡ÂÈËÈa¯˜86‡e‰Â87‰hÓ .ÂÈÏ‡Ó ÏÙB ∆«¿ƒ»¿≈≈≈»ƒ»
‰ÈËÈÏ˜pL88dÎÙ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ∆«¿ƒ∆»¿ƒƒ∆»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿»
dÙ˜BÊ -89Bi„Â90ÔLÈ ‡e‰ ‰È‰Â ,ÂÈ˙BhÓ Ïk CÙ‰ . ¿»¿«»«»ƒ»¿»»»≈

ÌÈ¯Á‡ ˙BhÓ Èab ÏÚ91Èab ÏÚ B‡ ,‡qk Èab ÏÚ B‡ , ««≈ƒ¬≈ƒ««≈ƒ≈««≈
‡l‡ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ B‡ ,ÔB¯‡»««≈«¿«…»»¿≈»∆»

‰ÈeÙk‰ ‰hn‰ Èab ÏÚ ÔLÈ92. »≈««≈«ƒ»«¿»

למעלה.80) ורגליה למטה ראשה כלומר,81)להפכה
ראשון  ביום אלא אינה כפויה מיטה על לישב החובה
חייבות  המיטות אבל ה"ט, פ"ד לעיל כמבואר לאבלו,
א  טו, ובמו"ק (כסףֿמשנה). שבעה כל כפויות להשאר
ובעוונותיכם  בכם, נתתי (=צורתי) דיוקני "דמות שנינו:
כלומר, עליה". מיטותיכם כפו הרי"ף), נוסח (לפי הפכתיה
למיתה, מחיים צורתי את להפוך בעוונותיכם גרמתם אתם
הראויים  כל יהפכו לפיכך - אלקים בצלם נברא האדם כי -
ברכות  ובירושלמי אבידתם. על מיטותיהם את - להתאבל
הוא  כפויה, מיטה על ישן שהוא "מתוך אמרו: ה"א, פ"ג

אבל". שהוא ונזכר בלילה (=ניעור) כז,82)נוער מו"ק
שבת 83)א. וראה אינן. למעות, או תיבות: שם, בגמרא

למעות". שייחדה "מיטה ב כפיית 84)מד, טעם עיקר כי
אדם, של ומנוחה מושב מקום שהיא שם על הוא, המטה
וכבוד  שררה דרך המיטות על יושבים היו שבימיהם

א). אות שפז סי' יו"ד ל'טור' שאינה 85)('פרישה' מיטה
ברצועות  אותו וקושרים עור, מתוחה אלא בחבלים, סרוגה

המיטה. העור.87)רצועותיו.86)לארוכות מצע
עליהם 88) למתוח כדי למיטה, מעל היוצאים זקופים מוטות

הכילה. צידה.89)את שם.90)על ת מיטו 91)מו"ק
אחרים. אנשים של פ"ד 92)זקופות לעיל נתפרש כבר

שאפילו  ה"ה, פ"ג שם בירושלמי רבינו דברי מקור ה"ט,
כפיית  חובת ידי יצא לא הקרקע, על וישן מיטתו כפה
בשאר  אבל ראשון, ביום זה וכל עליה. שיישן עד המיטה,
קרקע, או מפץ גבי על לישון או לשבת הוא יכול הימים
שאפילו  ה"ג, פי"ג לקמן וראה כפויה, תהא שמיטתו ובלבד
ב"הגהות  וכתוב קרקע. ע"ג אלא יושבים אינם המנחמים
כי  המיטה, בכפיית נוהגים אנו אין עכשיו מיימוניות":
בפונדק  "הדר האומר: (שם) הירושלמי על אנו סומכים
חרש  עליו יאמרו שלא לכפות, אותו מחייבים אין (אכסניא)
עבדים  בינינו ויש הנכרים, בין אנו כן וכמו הוא", (=מכשף)
וכן  דברים, אלו ד"ה א כא, למו"ק 'תוספות' וראה ושפחות.
ואין  הואיל לפטור, עוד שהוסיפו ב, סעיף שפז סי' ביו"ד
נקליטים  שהרי שלהם, כמיטות עשויות שלנו המיטות

בהן. ניכרת הכפיה ואין ממנה, יוצאים

.ËÈ?L‡¯‰ ˙ÚÈ¯Ùa ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÔÈpÓ93È¯‰L ƒ«ƒ¿»≈∆»ƒ¿ƒ«»…∆¬≈
¯‡ML ÏÏkÓ .ÌÙO ÏÚ ‰ËÚ˙ ‡Ï :Ï‡˜ÊÁÈÏ ¯Ó‡∆¡«ƒ∆¿≈…«¿∆«»»ƒ¿»∆¿»

L‡¯‰ ˙ÙÈËÚa ÔÈ·iÁ ÌÈÏ·‡‰94‰qÎnL ¯„eq‰Â . »¬≈ƒ«»ƒ«¬ƒ«»…¿«»∆¿«∆
ÂÈt ÏÚ ËÚÓ B˙ˆ˜Ó ‰ËBÚ BL‡¯ Ba95ÏÚÂ :¯Ó‡pL . …∆ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡«¿«

.ÛhÚ˙È ‡Ï·‡k :Ìb¯z ÒBÏ˜‡Â ,‰ËÚÈ ÌÙO»»«¿∆¿À¿¿ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿«»

ראש.93) א.94)בגילוי טו, א 95)מו"ק כד, ושם
כעטיפת  שאינה בסודר) הראש (עטיפת עטיפה "כל אמרו:
א  כא, שם ה'תוספות' וכתבו עטיפה", אינה - הישמעאלים

מביא  היה וזה הואיל הראש, בעטיפת כיום נוהגים אנו שאין
א, ס"ק שפו סי' ליו"ד ובש"ך הגוים. בין גדול שחוק לידי
למטה  הכובע למשוך שהיא קצת, בעטיפה לנהוג שיש מעיר

מהעינים.

.Î:¯Ó‡pL ?ÌBÏL ˙Ï‡La ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿≈«»∆∆¡«
Ìc ˜‡‰96ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk .97Ô˙pL ÈÓ , ≈»≈…»¿»»ƒ»ƒƒƒ∆»«

;Ï·‡ ‡e‰L BÚÈ„BÓ ‡l‡ ,BÏ ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ÌBÏL BÏ»≈«¬ƒ∆»ƒ∆»≈
¯ÈÊÁÓ - BÓBÏLa Ï‡ML ÈÓ ,‰Ú·L „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ∆»«ƒ¿«¬ƒ
ÌBÏLa Ï‡BL - ÌÈLÏL „ÚÂ ‰Ú·MÓe ;ÌBÏL BÏ»ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡98BÓBÏLa ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ,99„Ú ¬≈ƒ¬»¬≈ƒ≈¬ƒƒ¿«
ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈¬ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï „Ú BÓBÏLa100˙Ï‡La Ì‡ . ƒ¿«¿««¿≈»»…∆ƒƒ¿≈«
˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ï·‡‰ ¯Ò‡ ÌBÏL»∆¡«»»≈«»…∆∆»¿«¿
,B„Èa ˜BÈz ÊÁ‡È ‡ÏÂ .Ìc :¯Ó‡pL ;˜ÁOÏÂ ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ¿…∆∆¡«…¿…∆¡…ƒ¿»

˜BÁO È„ÈÏ ep‡È·È ‡lL101ÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡ÏÂ . ∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿…ƒ»≈ƒ¿
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡zLn‰ Èza ÔB‚k ,‰ÁÓO102. ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿«≈»∆

וברש"י).96) א טו, (מו"ק שלום תשאל ואל דום,
שם.97) ובביאורנו ה"ח לעיל כמבואר האבל, עיקר שהם
בשלום.98) שרויים הם שרוי 99)שהרי אינו שהוא

ב). כא, (שם דין 100)בשלום הי"א, פ"י לקמן וראה שם.
השבעה. שבתוך בשבת שלום ב.101)שאילת כו, שם

הבריות". על מתגנה "ונמצא שם: מסיימת והברייתא
כמבואר 102) יום, שלשים כל אסור זה ודבר ב. כב, שם

יכנס  לא ואמו אביו שעל ה"ז, שם וראה ה"ב, פ"ו לקמן
חודש. עשר שנים עד מרעות לשמחת

ה'תשפ"א  סיון כ"ז שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מדברי 1) - יום שלושים כל בהם אסור שהאבל הדברים

מי  נישואין. לעניין דינו מה שמתה, אשתו על אבל סופרים.
העיר. באותה לשכון לו המותר בעיר, צלובים שהוריו
לגזירת  בין שבעה, לגזירת בין ככולו, היום שמקצת

שלושים.

.‡È¯·c ˙ˆ˜Óa ‚‰B Ï·‡‰ ‰È‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿∆»»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ eÎÓÒ ÔÈpÓe .ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ˙eÏ·‡¬≈»¿ƒƒ«ƒ»¿¬»ƒ

BÈ ÌÈLÏLÏdn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e :¯Ó‡pL ?Ì ƒ¿ƒ∆∆¡«»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»
ÌÈÓÈ Á¯È2ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯ÚËˆÓ Ï·‡‰L ÏÏkÓ .3. ∆«»ƒƒ¿»∆»»≈ƒ¿«≈»¿ƒ

יום".2) שלושים - "ירח אמרו: ב מ, לדעת 3)וביבמות
האחרונים  גדולי אולם בירושלמי, זה דרש מקור הרדב"ז
(ראה  שלפנינו בירושלמי כזה דרש מצאו שלא מעירים,
פרק  קטן מועד ובירושלמי ועוד) זה, לפסוק תמימה תורה
שבעה; - ימי משה, אבל בכי ימי "ויתמו דרשו: ה הלכה ג,
ב  יט, קטן מועד ובבבלי שלושים". - אבל שנים; - בכי
למד  יום? שלושים כל שאסורה לתספורת מניין אמרו:
אל  ראשיכם באבל: נאמר מנזיר, פרע פרע שווה גזירה
להלן  מה ראשו, שער פרע גדל בנזיר: ונאמר תפרעו,

שלושים. כאן אף שלושים,
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.·:ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆»»≈»»∆»¿ƒ
˙ÁÓO·e ,ÔÈ‡eO·e ,ıe‰‚·e ,˙¯tÒ˙a ¯eÒ‡»¿ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«

˙eÚ¯Ó4‰È„ÓÏ ‰È„nÓ ‰¯BÁÒa CÏÈÏÂ ,5Ïk‰ . ≈≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«…
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ6. ¬ƒ»¿»ƒ

כב,4) קטן (מועד לזה זה עושים ואהובים שרעים סעודה
ב. הלכה ה, פרק לעיל ראה לעיר.5)ב), וכולם 6)מעיר

זה. בפרק והולכים מתבארים

.‚¯ÚO Ïk ¯tÒÏ ¯eÒ‡L ÌLk ?„ˆÈk ˙¯tÒ˙a¿ƒ¿…∆≈«¿≈∆»¿«≈»¿«
Ïk ÈÏÎa ÂÈ¯tˆ ı˜Ï B‡ BÓÙO Ál‚Ï B‡ BÙeb¿«≈«¿»»…ƒ»¿»ƒ¿ƒ»

‰Ú·L7ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯eÒ‡ Ck ,8ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»»»»¿ƒ«∆¿»ƒ
¯ÚO ˙ÏÈËa ˙¯zÓ - ‰M‡a Ï·‡ ;LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»À∆∆ƒ¿ƒ«≈»
ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú - LÈ‡‰Â .‰Ú·L ¯Á‡Ï¿««ƒ¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«»ƒ

Ú¯t ÁlLiL „Ú B¯ÚO Ïc‚Ï ·iÁ - Bn‡ ÏÚÂ9B‡ , ¿«ƒ«»¿«≈¿»«∆¿««∆«
ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú10. «∆ƒ¿¬¬≈»

ב.7) הלכה ה, פרק לעיל שם.8)ראה קטן מועד
מאוד.9) הרבה שיער יותר 10)גידול פרע גידל שכבר

ואמו  אביו "על הנוסח: ששם אלא ב), כב, קטן (מועד  מדאי
ח  הלכה ג, פרק שם ובירושלמי חבריו" בו שיגערו עד
רבינו  בדברי טעות יש הרדב"ז ולדעת רבינו. כדברי הנוסח
חביריו" בו ויגערו פרע שישלח "עד הוא: הנכון והנוסח
הכסף  וכתב הנ"ל. בירושלמי גם הנוסח הוא כן ולדעתו
יום, שלושים לאחר אלא מועילה אינה חביריו גערת משנה:

כלום. אינה שלושים, בתוך בו גערו אם אבל

.„ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈ·Ï ÌÈÏk LaÏÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ11 ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk12eÈ‰ .‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ . »¿ƒ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»

ÔÈ¯zÓ - ÔÈˆ‰‚Óe ÔÈÚe·ˆ13,ÌÈL„Á eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈ƒ…»¬»ƒ
¯zÓ - ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈ·Ï Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ÔÈ14ÈÏÎe . ««ƒ∆≈¿»ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈

ıe‰b ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - ÔzLt15ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe . ƒ¿»≈»∆ƒƒ¿««¿ƒ
Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ıe‰‚a ¯zÓ -16. À»¿ƒ¬ƒ«»ƒ¿«ƒ

ב,11) כט, לתענית בר"ן ראה במגהץ, יפה מוחלקים
האבן  על אלא הבגד, לליבון מכוון אינו שהגיהוץ
מחזירו  הוא כן ידי שעל אותו, כשמכבסים עליו, שמעבירים

א.12)לחידושו. כג, קטן הגיהוץ 13)מועד שאין  שם ,
כך. כל בהם כי 14)ניכר מרובה, זמן עומד גיהוצם שאין

מתמעך. הוא קצר זמן כט,15)לאחר (תענית שאמרו כמו
בהם  אין פשתן "כלי באב: תשעה בו שחל שבוע לעניין ב)
מיד, שמתקלקלים משום הרדב"ז, ומפרש גיהוץ" משום
בהם  מקפידים שאין לפי מפרש: לב אות ד פרק שם והרא"ש
מיד  ומתלכלכים לבשר קרובים והם הואיל יפה, גיהוץ על

הזיעה. שיחלקו 16)מפני בבלי, בתלמוד מצינו ולא הואיל
בהם  שמחלקים כדרך ואמו, לאביו קרובים, שאר בין בזה
ב  ועמוד א כב, קטן מועד ראה דברים, לשאר ביחס
שונים. אבילות לדברי ביניהם רבים חילוקים שם שהדגישו
"על  אמרו: ח הלכה ג, פרק שם שבירושלמי להעיר וראוי
ואמו  אביו על שלושים; עד בגיהוץ אסור הוא  המתים כל
זה  על חולק שהבבלי סובר ורבינו חודש" עשר שנים עד
כותב  ג סעיף שפט סימן וביורהֿדעה כמותו. לפסוק ועלינו
כל  ואמו אביו על חדש בגד ללבוש איסור שנהגו הרמ"א

ללבוש  לא שנוהגים הרמ"א כותב א בסעיף ושם חודש, י"ב
אחר  אדם לובשו כן אם אלא יום, שלושים בתוך מכובס בגד
מותר  במגוהץ ואפילו האבל, לובשו כן ואחרי תחילה,
מועד  בתוספות ומקורו ג), קטן סעיף שם (ש"ך זה באופן
חדש, לבגד ובנוגע אבלים. ברכת המתחיל דיבור ב כד, קטן
שאם  ה"כלבו" בשם שם יוסף" ה"בית הביא שלושים, לאחר
לאבל  מותר ימים שלושה או שניים ללבשו אחר לאדם נותנו

ואמו. אביו על מתאבל כשהוא אפילו ללבשו,

.‰‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡ ?„ˆÈk ÔÈ‡eOa17ÌÈLÏL Ïk ¿ƒƒ≈«»ƒ»ƒ»»¿ƒ
ÌBÈ18dO¯‡Ï ¯zÓe .19‰˙Èn‰ ÌBÈa elÙ‡20ÈÓe . À»¿»¿»¬ƒ¿«ƒ»ƒ

‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ¯·k Ì‡ :BzL‡ ‰˙nL21, ∆≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È¯‰ - ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ ÔÈ‡Â ,epLnLiL ÈÓ BÏ LÈÂ¿≈ƒ∆¿«¿∆¿≈»ƒ¿«ƒ¬≈
‰LÏL ÂÈÏÚ e¯·ÚiL „Ú ˙¯Á‡ ‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‰Ê∆»ƒ»ƒ»«∆∆«∆««¿»»¿»

ÌÈÏ‚¯22B‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡lL ÈÓ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬»ƒ∆…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ LÈÂ ÌiwL23ÈÓ BÏ ÔÈ‡L B‡ , ∆ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ

epLnLiL24,„iÓ ÒÎÏÂ dO¯‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ∆¿«¿∆¬≈∆À»¿»¿»¿ƒ¿…ƒ»
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ‰ÈÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â25‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿»»»∆»«¿ƒ¿≈»ƒ»

‰Ï·‡ ‰˙È‰L26ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ÏÚa˙ ‡Ï -27. ∆»¿»¬≈»…ƒ»≈«¿ƒ

לביתו.17) א.18)לכנסה כג, קטן לו,19)מועד לקדשה
לנישואין. עד לביתו כונסה אינו יקדמנה 20)ועדיין שמא

א, פרק (כתובות בירושלמי שאמרו וכמו ברחמים. אחר
אחר  יקדמנו שלא באב, בתשעה לארס מותר א): הלכה
ומדובר  י"ד. הלכה י, פרק אישות הלכות והשווה בתפילה.
בתוך  אסור סעודה, עם אבל סעודה, בלא באירוסין כאן,
דעה  ביורה וכן משנה (כסף יתירה שמחה שזוהי שלושים,

א). סעיף שצב אישות 21)סימן (הלכות ובת בן לו שיש
ד). הלכה ט"ו, ה"נמוקי 22)פרק וכפירוש שם. קטן מועד

כשיהיה  אותה יזכור ולא ממנו שתשתכח כדי שם: יוסף"
קטן  סעיף שצב סימן דעה ליורה הט"ז והוסיף השנייה. עם
ומקורו  הראשונה. שוכח הוא הרגלים שמחת ידי שעל ב,
דיבור  שם בתוספות וראה מח. אות ג פרק שם ברא"ש
מן  זכור יהא ואל אחרת, שיישא "כדי שיעברו: עד המתחיל

וכו'. במטה" דיעות שתי יהיו שלא לו 23)הראשונה, ואין
בהם. שיטפל י"א.24)מי הלכה ד, פרק יבמות ירושלמי

הכהן 25) יוסף של אשתו שמתה "מעשה שם: קטן מועד
אחותך. בני את ופרנסי לכי הקברות בבית לאחותה ואמר
(=לאחר  מרובה" לזמן אלא עליה בא לא כן פי על ואף
שלושים  בתוך לבעול לו שאסור פי על ואף יום). שלושים
ורבייה, פרייה מצוות קיים שלא למי התירו זאת בכל -
זו, תלך שמא לו, תתיר לא אם כי שלושים, בתוך לכנסה
אחרת  אשה ימצא ולא שוב, יתעכב שלושים שיעברו ואחרי

מבעלה.26)(רדב"ז). חוץ קרוביה משאר אחד על
שלושים 27) בתוך להינשא לה אסור כלל בדרך כלומר,

לו  שיש או בנים, לו שאין האיש, צורך מפני אלא לאבלה,
בתוך  להינשא לה התירו בהם, שיטפל מי ואין קטנים, בנים
כי  שלושים, לאחר עד תיבעל שלא ובלבד לאבלה, שלושים
מות  על אבלה היא אם אבל יתירה, שמחה היא הבעילה
להבחין  כדי יום, תשעים עד להתארס אפילו לה אסור בעלה
גירושין  בהלכות כמבואר השני, לזרע הראשון בעלה זרע בין
האשה  אין אבל משנה"). "לחם פי (על י"ח הלכה י"א, פרק
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כי  כאיש, רגלים שלוש בעלה מות אחרי להמתין צריכה
הראשון  בעלה אהבת ושוכחת לה, נוח שהוא" ב"כל האשה
סימן  ליורהֿדעה בש"ך הובא (מרדכי, יום שלושים לאחר

ב). קטן סעיף שצב

.Â„iÓ d˙B‡ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‰È‰L ˙eÚ¯Ó ˙ÁÓO28- ƒ¿«≈≈∆»»«»ƒ¿…«»ƒ»
‰Ú·L ¯Á‡Ï „iÓ d˙BOÚÏ ¯zÓ29BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ . À»«¬»ƒ»¿««ƒ¿»¬»ƒ≈

dÚ¯ÙÏ ·iÁ30ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú dÏ Òk‰Ï ¯eÒ‡ -31. «»¿»¿»»¿ƒ»≈»«¿ƒ

שהאכילוהו 28) מה כנגד סעודה, לחבריו לשלם שחייב
אבל. שנעשה לפרוע 29)קודם שלא לו, אפשר שאי

וברש"י). ב כב, קטן אותו 30)(מועד מזמין חבירו אלא
כמותו. סעודה הוא אף יערוך שבעתיד כדי אצלו, לסעודה

שם.31)

.ÊÏÚ Ï·‡ ;ÌÈ˙Ó Ïk ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»≈ƒ¬»«
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡32˙ÁÓOÏ ÒkÈ ‡Ï - »ƒ¿«ƒ≈«≈«…ƒ»≈¿ƒ¿«

L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú ˙eÚ¯Ó33. ≈≈«¿≈»»…∆

מיד.32) אותה לפרוע כשחייב ובירושלמי 33)אפילו שם.
או  מצוה חבורת הייתה "אם שנינו: ח הלכה ג, פרק שם
לו  מותר מצוה לסעודת כלומר מותר", החודש קידוש
ולפיכך  ואמו. אביו על אפילו שלושים, לאחר להיכנס
משיא  שאם ב, סעיף שצא סימן ביורהֿדעה ההלכה נפסקה
יתבטל  שם יאכל לא ואם שמים, לשם ויתומה יתום האבל
שלושים  תוך אבל שלושים, לאחר להיכנס לו מותר המעשה,
דיבור  שם בתוספות וראה שבעולם. מצוה סעודת בכל אסור
- אכילה בלא למשתה שהכניסה מריעות, ולשמחת המתחיל

ושתייה. אכילה בלא שמחה שאין מותרת,

.Á¯Á‡Ï ‰¯BÁÒa CÏÈÏ ¯zÓ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ«»«≈ƒÀ»À»≈≈ƒ¿»¿««
ÌÈLÏL34ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ; ¿ƒ«»ƒ¿«ƒ«∆ƒ¿¬¬≈»

enÚ CÏ :BÏ e¯Ó‡ÈÂ35. ¿…¿≈ƒ»

שהולך 34) ומדובר ח, הלכה ג, פרק קטן מועד ירושלמי
גדול  פרסום בה שיש גדולה, ובשיירה רחוק, למקום לסחור
שבעה  לאחר בו מותר רגיל ומתן במשא כי לשמחה, ודומה
מלאכה  כעשיית שדינה ז, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר ימים.

משנה). שם.35)(כסף ירושלמי

.ËB˜ÒÚa ËÚÓÓ ‰ˆ¯ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ36‰ˆ¯ , «»«≈ƒÀ»»»¿«≈¿ƒ¿»»
ËÚÓÓ BÈ‡37B˜ÒÚa ËÚÓÓ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ;38. ≈¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ¿

עצירת 36) על ציבור בתעניות שאמרו כדרך ומתנו, במשאו
ראה  ומתן" במשא ממעטים נענו ולא אלו "עברו גשמים:

ח. הלכה ג, פרק תעניות ידובר 37)הלכות שבעה ולאחר
בסחורה. שמותר קטן 38)כאן, (מועד יום שלושים כל

א). כב,

.ÈÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰39ËÚÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ : «≈ƒ»¿»ƒ»¿«≈
B˜ÒÚa40ËÚÓÈ -41Â‡Ï Ì‡Â ;42C¯c‰ ÈÎ¯ˆ ‰˜È -43 ¿ƒ¿¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆»¿≈«∆∆

.LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈»∆«≈∆∆

ואמו.39) אביו על אבל והוא שבעה לקנות 40)לאחר לא
דברים. על 41)הרבה באבל הקודמת בהלכה כמבואר

ואמו. יקנה 42)אביו לא ואם עבורו, שיקנה מי לו שאין

לדרך. צידה לו תחסר לו 43)שם שתספיק גדולה, בכמות
אלא  לקנות לו התירו לא שבביתו פי על אף הדרך, לכל
עימהן" "יגלגל א): כז, קטן (מועד בלבד מעטות כמויות

שם. חננאל רבינו וכפירוש

.‡È·eÏˆ dÏÚa ‰È‰L ÈÓ44,¯ÈÚa,‰·eÏˆ BzL‡ B‡ ƒ∆»»«¿»»»ƒƒ¿¿»
„Ú ¯ÈÚ‰ d˙B‡a ÔkLÏ BÏ ¯eÒ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ B‡»ƒ¿ƒ»ƒ¿…¿»»ƒ«

¯Oa‰ ‰ÏÎiL45‡ÈÎeË‡k ‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .46 ∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»¿»ƒ¿»¿«¿¿»
Ba ÔÈ·eÏˆ ÔÈ‡L ¯Á‡‰ „va ÔkLÏ BÏ LÈ -47. ≈ƒ¿…««»«≈∆≈»¿ƒ

מתרגם 44) כב) כא, (דברים עץ" על אותו "ותלית תלוי.
בידי  שנתלה ומדובר, צליבא. על יתיה ותצלוב אונקלוס:
דעה  יורה לטור (פרישה לקברו בידינו ואין האומות מלכות

שמו). הצורה 45)סימן "שאין י"ג. הלכה ב, פרק שמחות
הרי  שיאמרו המת, לבזות שגורם כלומר, בעצמות", ניכרת
משכלה  אבל אבילות עליו נוהג ואינו צלוב, זה של אביו
למועד  הר"ן ולשון (רדב"ז). להתאבל עוד מקום אין הבשר
כיוון  - לגמרי, מעוכל הבשר שיהיה "עד ג: פרק סוף קטן

עוד". לרעה יזכרוהו לא קיימת הצורה עיר 46)שאין
רבה  בראשית במדרש סוריה. בצפון ממלכה קריית עתיקה,

אנטיוכוס". שם על "אנטוכיא כג שאין 47)פרשה ומתוך
לבזותו, יבוא לא ההוא, הצד באנשי מכירים זה צד אנשי
שם). (שמחות זה של אביו הוא פלוני שצלוב ידעו, שלא

.·ÈBlÎk B˙ˆ˜Ó - ÈÚÈ·L ÌBÈ48Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ‡e‰Â , ¿ƒƒƒ¿»¿À¿∆¿»
Ô‡ÎÏe49¯‡L ˙BOÚÏÂ ıÁ¯ÏÂ ÒaÎÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe . ¿»¿ƒ»À»¿«≈¿ƒ¿…¿«¬¿»

ÈÚÈ·L ÌBÈa ÌÈ¯·c‰50B˙ˆ˜Ó - ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÎÂ . «¿»ƒ¿¿ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBÈa ı‰‚Ïe ¯tÒÏ ¯zÓe ,BlÎk51. ¿ÀÀ»¿«≈¿«≈¿¿ƒ

להתרחץ 48) לו ומותר האבלות נגמרה החמה הנץ שאחרי
היום  ככל אינו שביעי ליל מקצת אבל וכו'. מלאכה ולעשות
המתחיל  דיבור ב כא, קטן מועד בתוספות וכן (רדב"ז

השלושים,49)אפילו). מניין ולהתחלת השבעה ימי לגמר
כאילו  זה הרי הרגל, קודם ימים שבעה מתו את קבר שאם
שלושים, גזירת ממנו ובטלה שלושים, אבלות התחיל
ב). יט, קטן (מועד ה הלכה י, פרק  לקמן כמבואר

היום 50) אבל הדין, מצד זה וכל שבעה. גזירת נגמרה שכבר
כי  המנהג, לשנות ואין יום... ל' כל רחיצה לאסור "נהגו
דעה  ליורה (רמ"א ותיקין" פי על ונתייסד הוא קדום מנהג
הלכות  מיימוניות" ב"הגהות ומקורו א, סעיף שפא סימן

ו). אות י פרק שם.51)אבל קטן מועד

.‚ÈÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ52B¯ÚO „ÈaÎ‰Â53Ï˜Ó - ƒ∆¿»¬»»¿ƒ¿ƒ¿»≈≈
ÌÈ¯tÒÓa ‡Ï ,¯Ú˙a54Ï·‡ ,ÌÈÓa B˙eÒk ÒaÎÓe . ¿««…¿ƒ¿»«ƒ¿«≈¿¿«ƒ¬»

¯˙a ‡Ï55ÏBÁa ‡ÏÂ56Ï·‡ ,ÔBˆa BÙeb Ïk ıÁB¯Â . …¿∆∆¿…¿¿≈»¿≈¬»
ÔÈnÁa ‡Ï57˙È„nÓ ‡·e ÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ ÔÎÂ . …¿«ƒ¿≈ƒ∆¿»¬»»»ƒ¿ƒ«

Ìi‰58‰È·M‰ ˙ÈaÓe59,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL B‡ , «»ƒ≈«ƒ¿»∆»»ƒ≈»¬ƒ
‰cÓ ‰È‰L B‡60ÏÚ Ï‡LÂ ¯cÓ ‰È‰L B‡ ,¯z‰Â ∆»»¿À∆¿À«∆»»À»¿ƒ¿««

¯z‰Â B¯„61‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ ‡ˆBi‰ ÏÎÂ ,62È¯‰ - ƒ¿¿À«¿»«≈ƒÀ¿»¿»√»¬≈
Èa ÔÈÁl‚Ó el‡ÌÏ·‡ ÈÓ63¯Á‡ Ï·‡ ÌÙÎ˙e ÏÈ‡B‰ ; ≈¿«¿ƒƒ≈∆¿»ƒ¿»»≈∆««

È‡t e‡ˆÓ ‡ÏÂ Ï·‡64. ≈∆¿…»¿¿«

מאבלו 52) שקם וטרם זה, אחר זה ברציפות, עליו באו
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שני. אבל לו אירע להסתפר 53)הראשון, היה יכול שלא
השני. האבל תכפו שכבר הראשון, לאבלו השלושים בגמר

ידוע,54) והדבר קצת. ממנו ומספר ראשו משער מוריד
אפשר  ואי בתער, דרכו אין קצתו, השיער מן שהמספר
בשם  משנה (כסף מספריים של בזוג אלא כהוגן לגלחו

קדם,55)הרמב"ן). בימי הידוע הנתרן, ממלחי אחד
תכבסי  "אם כב) ב, (ירמיה ככתוב ומטהר, מנקה כחומר

בורית". לך ותרבי הנוסח:56)בנתר ושם ב יז, קטן מועד
ולא  גורס: ג פרק שם הרי"ף אולם באהל". ולא בנתר "ולא
ולא  בחול ולא בנתר "ולא ב יג, בתענית הגירסה וכן בחול,

שם.57)באהל". קטן למועד שם 58)רי"ף טרוד שהיה
ותכפו  לביתו, חזר אשר עד להתגלח הספיק ולא בסחורה

אבל. אחר אבל האוייב.59)כאן והמנודה 60)ממחנה
ז, פרק תורה תלמוד בהלכות כמבואר בתספורת, אסור

ד. לו 61)הלכה והתיר לחכם ושאל להסתפר שלא נדר
נדרו. מי 62)את אין נידה, בועל או מת טמא כגון,

בהם  הנוגע כל הם מטמאים שהרי טומאתם, בימי שיגלחם
וראה  א). משנה ג, פרק קטן למועד נוסחאות (שינויי
י"ט: הלכה ז, פרק טוב יום להלכות משנה " ב"מגיד
להעיר  וראוי הרגל". קודם להתקשט לו אין "שהטמא
שלא  אלה כל את מונה א סעיף שפט סימן דעה שביורה
מונה  אינו לטהרה" מטומאה "יוצא ואילו להתגלח, יכלו

במספריים.63)עימהם. בין בתער בין לפני 64)כדרכם,
והוא  ב). יז, קטן (מועד היו טרודים או שאנוסים אבלם,
או  בנתר אבלם בימי כסותם את לכבס להם שמותר הדין
שם  וראה א. סעיף שפט סימן דעה ביורה כמבואר בחול,
כשם  שבעה בתוך אפילו שמסתפרים ג סעיף שצ סימן

לאבלם. שבעה בתוך לכבס להם שמותר

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מיתת 1) על רחוקה או קרובה שמועה לו שבאה מי דין

שבעת  את ימנה איך שבא, עד ידע ולא קרוב לו מת קרובו.
הם  מי קרוביהם. על באבלם ומלך גדול כהן דיני אבלו. ימי

באבלו. המלך מנחמי

.‡·B¯˜ BÏ ˙nL ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓ2CB˙a Ì‡ : ƒ∆»»¿»∆≈»ƒ¿
ÌÈLÏL ÌBÈ elÙ‡ ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ»«¿»¬ƒ¿ƒ

‰·B¯˜ ‰ÚeÓL BÊ È¯‰ - BÓˆÚ3‰Ú·L ‚‰Ï ·iÁÂ , «¿¬≈¿»¿»¿«»ƒ¿…ƒ¿»
‰BÓe .Ú¯B˜Â ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰L ÌBiÓ ˙eÏ·‡ ÈÓÈ¿≈¬≈ƒ∆ƒƒ»«¿»¿≈«∆

ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ÌÚ ˙¯tÒz‰ ¯eq‡Ï ÌÈLÏL4BÏÏk . ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿…∆ƒ¿»«¿»ƒ¿»
‰¯e·w‰ ÌBÈk - ‰·B¯w‰ B˙ÚeÓL ÌBÈ :¯·c ÏL5. ∆»»¿»«¿»¿«¿»

- ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡ ‰ÚeÓM‰ BÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ»«¿»«««¿ƒ
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙‚‰B dÈ‡Â ,‰˜BÁ¯ ‰ÚeÓL BÊ È¯‰¬≈¿»¿»¿≈»∆∆∆»∆»

Ú¯B˜ BÈ‡Â6ÈÚÈ·L ÌBÈ ‡e‰ ‰ÚeÓM‰ ÌBÈ el‡Îe . ¿≈≈«¿ƒ«¿»¿ƒƒ
ÌÈLÏL ÌBÈÂ7BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe ,8. ¿¿ƒƒ¿»«¿À

עליו.2) להתאבל ב 3)שחייב כ, למו"ק הרי"ף כדעת
לדבריו. ראיה נביא טו, אות ה"ג ולהלן הלכות, בעל בשם

שלשים.4) כל בהם אסור שהאבל ה"ב, פ"ו לעיל המנויים
אסור 5) שהאבל הבראה, סעודת אותו מברין וכן א. כ, מו"ק

ה"ט  פ"ד לעיל כמבואר משלו, ראשון ביום לאכול לו
שם). וכן 6)(רא"ש קורע, אינו ואמו אביו על ואפילו

אינו  שלשים שלאחר ה"ו, פ"ח לקמן רבינו מדברי נראה
נראה  שם, הרי"ף מדברי אולם ואמו. אביו על אפילו קורע
מו"ק  בירושלמי ומקורו לעולם, קורע ואמו אביו שעל -
חייב  כמה, למחר אפילו ואמו אביו על "שכן ה"ה: פ"ג,
ד. סעיף תב סי' ביו"ד השו"ע פסק וכן לקרוע".

לו 7) עולה ומקצתו לשבעה, לו עולה מקצתו כלומר,
(רדב"ז). הדברים 8)לשלשים בכל הוא מותר וממילא

עמ' שם (מו"ק לאבלו יום שלשים בכל בהם, אסור שהאבל
ב).

.·‰ÚL ˙eÏ·‡ ‚‰pL ÔÂÈk ?BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó „ˆÈk≈«ƒ¿»«¿À≈»∆»«¬≈»»
˙Á‡9ıÁ¯ÏÂ ÏÚÏ ¯zÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ‚‰ el‡k - ««¿ƒ»«»«ÀÀ»ƒ¿…¿ƒ¿…

ÌBi‰ ¯‡La Ál‚Ïe CeÒÏÂ10ÏÎa ¯zÓ ‡e‰ ÔÎÂ , ¿»¿«≈«ƒ¿»«¿≈À»¿»
ÌÈ¯·c‰11. «¿»ƒ

עטף 9) או מיטתו, כפה או אבל, לאות מנעלו שחלץ כגון
(רמב"ן). כולם את שיעשה צורך ואין ראשו, את

לעיל 10) ראה יום. שלשים כל אסורה שהתספורת אע"פ
ה"ג. ואמו 11)פ"ו, אביו על הרמב"ן ולדעת שם. מו"ק

ואינו  רחוקה, בשמועה אפילו שלשים גזירת נוהג הוא
אין  וכן ה"ג), פ"ו לעיל (ראה חבריו בו שיגערו עד מסתפר
לבית  נכנס ואינו ה"כ) פ"ה לעיל (ראה בשלומו שואלים
מיום  ולא המיתה מיום ומונה חודש. י"ב עד המשתה
אינו  חודש, י"ב לאחר השמועה לו באה אם אבל השמועה,
סעיף  תב סי' ביו"ד וכן הדברים, לכל אחד יום אלא נוהג

א.

.‚Ï‚¯‰ CB˙a ‰·B¯˜ ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓ12B‡ ƒ∆»»¿»¿»¿»∆∆
˙aL ÌBÈa13˙ÈOÚ Ï‚¯‰ ¯Á‡ B‡ ˙aL ¯Á‡Ïe , ¿«»¿«««»««»∆∆«¬≈

‰˜BÁ¯14BÏ ‰ÏBÚ -15B‡ Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ‚‰B BÈ‡Â , ¿»∆¿≈≈¿««»∆∆
„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙aM‰ ¯Á‡Ï16ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe , ¿««««»∆»∆»ƒ¿«ƒ¿»«
e¯‡aL BÓk ,BlÎk17. ¿À¿∆≈«¿

ה"ג.12) פ"י, לקמן ראה דבר, בשום בו נוהגת אבלות שאין
ה"א.13) שם שבגלוי, בדברים אבילות בו שאין
המיתה 14) מיום יום שלשים עברו כבר שבת, שלמוצאי

השמועה" "יום שלענין ה, ס"ק תב סי' ליו"ד בש"ך (ראה
הקבורה). מיום ולא מיתה משעת או 15)מונים השבת

שמע  לא כאילו זה והרי השלושים, למנין לו עולים הרגל
אבילות  ולנהוג לקרוע יכול שאינו כיון הרגל, לאחר אלא

אלה. שיום 16)בימים למד, אתה ומכאן ב. כ, מו"ק
כדברי  קרובה", "שמועה לענין שלשים כתוך דינו שלשים
קרובה  שמועה "שמע שם: אמרו שהרי ה"א, לעיל רבינו
שהשבת  הרי - רחוקה" נעשית שבת ולמוצאי בשבת,
שמועה  אותה שמע ואילו רחוקה, שמועה שתיעשה גורמת,
שלשים  שביום למרות קרובה, שמועה זו הרי חול, ביום
דינו  שלשים שיום מכאן, לדקדק ועלֿכרחך שמע, עצמו
למי  אלא ככולו היום מקצת אומרים: ואין שלשים, כבתוך
כלל  אבילות נהג לא שעדיין למי ולא אבילות, דיני שנהג

שם). יוסף' ו'נמוקי שמותר 17)(רא"ש הקודמת. בהלכה
והשומע  השלושים, בימי בהם אסור שאבל הדברים, בכל
שבצנעה, דברים אפילו בה נוהג אינו בשבת, רחוקה שמועה
שמועה  השומע וכן ודיו: אחת שעה נוהג שבת ולמוצאי
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קורע, ולמחר אחד, ליום לו עולה השבת בשבת, קרובה
סי' (יו"ד לאבלות שביעי לו הוא הרי בשבת ששי יום נמצא

וֿז). סעיפים תב

.„‡aL „Ú Ú„È ‡ÏÂ ·B¯˜ BÏ ˙nL ÈÓ18‰È‰ Ì‡ : ƒ∆≈»¿…»««∆»ƒ»»
˙B‡Ò¯t ‰¯OÚ CÏ‰Ó ‡e‰L ,·B¯˜ ÌB˜Óa19, ¿»»∆«¬«¬»»«¿»

„Á‡ ÌBÈa ‡B·iL ¯LÙ‡L20ÌBia ‡a elÙ‡ , ∆∆¿»∆»¿∆»¬ƒ»«
ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏB„b Ïˆ‡ ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒƒ»»¿«¬ƒ≈∆¿««ƒ««

e¯ÚpL Èt21ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,„ÓÚÏ22‰ÏBÚ - ƒ∆ƒ¿¬«¬…ƒ»»¿«¬ƒ∆
BÏ23ÌBÈ ÌÈLÏL ÌeÏLz Ô‰nÚ ‰BÓe ,24‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ»∆«¿¿ƒ¿ƒ…

BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ25ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿«¬ƒ∆¿«¿¿≈ƒ»»¿»
‰Ú·L BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÈL ÌBÈa ‡a elÙ‡ ,˜BÁ»̄¬ƒ»¿≈ƒ∆¿«¿ƒ¿»

‡aL ÌBiÓ ÌÈLÏLe26. ¿ƒƒ∆»

וקרוביו 18) שם, שנקבר או המת שם שמת למקום
עליו. שם אמה,19)מתאבלים אלפים שמונת היא ופרסה

אמה. אלפיים הוא ומיל מילים, ארבעה היא שהפרסה
כמבואר 20) פרסאות, עשר ביום בינוני אדם שמהלך

אליהם, יום באותו בא היה יודע, היה ואילו ב. צג, בפסחים
הגאונים, וכפירוש ב כא, (מו"ק עמהם ישב כאילו הוא והרי

לח). אות פ"ג שם ברא"ש ורוצים 21)הובא מתנענעים
שהמנחמים  ה"ג, פי"ג לקמן ראה ישיבתם, ממקום לעמוד

קרקע. ע"ג נמשך.22)יושבים האבל כאילו 23)עדיין
לעצמו. שבעה למנות צריך ואינו עמהם, מו"ק 24)מנה

א. אם 25)כב, אבל (שם). לו ונודע שבא מיום שבעה,
בגלל  אבילותו יקצר לא להתאבל, והתחיל במקומו לו נודע

ח). סעיף שעה, סי' (יו"ד אליהם שבא ולא 26)זה הואיל
יכול  אינו - האבילות בתחילת אליהם לבוא יכול היה
הבית  גדול הלך ואם וברש"י). ב כא, (שם עמהם להצטרף
והנשארים  המת, את לקבור הקברות בית שם שיש לעיר
עליהם  חל מללוותו, פניהם את משהחזירו - לביתם חזרו
ראה  הגולל, משיסתם אלא מתאבל אינו הבית וגדול האבל,
ואפילו  אבילותו, הוא מונה ומשם וה"ה, ה"ב פ"א, לעיל
לעצמו, - והוא לעצמם, מונים הם הבית בני אצל אח"כ חזר
הוא  שאחריו הבית, גדול עם מונה - קרוב ממקום והבא

ורדב"ז). (כסףֿמשנה הבית בני שאר אחר ולא נמשך,

.‰elÙ‡ CÏB‰ BÈ‡ - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏLa Ï·‡»≈ƒ¿»»ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ
¯Á‡ Ï·‡ ˙È·Ï27·LBÈ BÈ‡Â .CÏB‰ - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈∆«≈ƒ»¿≈»≈¿≈≈

ÔÈÓÁ˙n‰ ÌB˜Óa ‡l‡ ,ÔÈÓÁÓ‰ ÌB˜Óa28‡ÏÂ . ƒ¿«¿«¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿…
‰BL‡¯‰ ˙aL Ïk B˙Èa Á˙tÓ ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ29. ≈≈¿»«≈ƒ∆«≈»«»»ƒ»

·LBÈ - ˙ÈLÈÏL .BÓB˜Óa ·LBÈ BÈ‡Â ,‡ˆBÈ - ‰iL¿ƒ»≈¿≈≈ƒ¿¿ƒƒ≈
Bk¯„k ¯a„Ó BÈ‡Â ,BÓB˜Óa30‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ . ƒ¿¿≈¿«≈¿«¿¿ƒƒ¬≈

ÎkÌ„‡ Ï31. ¿»»»

הולך 27) שאינו וכלֿשכן אבילותו, מענין שהוא אע"פ
(רדב"ז). אבילות מענין שאינן מצוות, בשאר להשתתף
הראשון  ביום - העיר באותה "מת שנינו: פ"ו, ובשמחות
שם  אין אם אבל (=ללוותו)... עמהם יוצא אינו השני וביום
ביום  אפילו עמהם יוצא וקובריה, המיטה נושאי כדי
ביו"ד  וכן שבתורה, המצוות בכל חייב הוא שהרי ראשון",

א. סעיף שצג ב.28)סי' כא, הראשון.29)מו"ק שבוע

שם:30) לרי"ף רש"י ומפרש מדבר", "ואינו א כג, שם
ובשו"ע  כמנהגו". ברבים מדבר ואינו ודומם יושב "אלא
יושבים  שאין נוהגים "ועכשיו מעיר: ב, סעיף שצג סי' יו"ד
ולענין  חודש". י"ב כל ואמו אביו ועל שלשים, כל במקומם
שאינו  ג, סעיף שם בשו"ע כתוב לביתֿהכנסת, האבל הליכת
מו, אות שם למו"ק ברא"ש ומקורו בשבת, אלא שם הולך
התפילה  ואחר בשבת, לביתֿהכנסת הולך "האבל האומר:
שעה  שם ויושבים עמו, הולכים הקהל וכל יוצא, האבל
(פי"ז): אליעזר דרבי בפרקי אגדה דברי על וסומכים אחת.
ביתֿ וכשבנה גדולה... גמילותֿחסדים שמידת שלמה ראה
לאבלים  ואחד לחתנים אחד שערים, שני בנה המקדש
שני  בין ויושבים בשבתות הולכים ישראל והיו ולמנודים,
שהוא  יודעים היו החתנים בשער והנכנס הללו, שערים
יודעים  היו מכוסה, שפמו והיה אבלים בשער והנכנס חתן...
ינחמך... הזה בבית השוכן לו: אומרים והיו אבל, שהוא
הולכים  ואבלים חתנים שיהיו התקינו ביתֿהמקדש משחרב
הארץ, על עמו ויושבים האבל את ורואים כנסיות... לבתי
וכו'. חסדים" בגמילות חובתם ידי ישראל כל שיצאו כדי

כגון 31) שבועות, שלשה שלמו לא ואפילו א. כג, מו"ק
ושנים  שבוע, אותו כשכלה מיד השבוע, באמצע שמת
סעיף  שצג סי' (יו"ד רביעי הבא השבוע נחשב - שאחריו

ב).

.ÂBÏ ¯eÒ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ ÏB„b Ô‰k…≈»«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆»
‰ÏÚÓÏ ÂÈ„‚a Ú¯˜Ï32Ú¯t Ïc‚Ïe ,33¯Á‡ ˙‡ˆÏÂ , ƒ¿…«¿»»¿«¿»¿«≈∆«¿»≈««

‰hn‰34ÔÈ¯·nLÎe .B˙È·Ï BÓÁÏ ÔÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ . «ƒ»¿»»»»ƒ¿«¬¿≈¿∆«¿ƒ
B˙B‡35ÏÚ ·ÒÓ ‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk -»»»¿Àƒ«»»∆¿≈≈«

ÏÒÙq‰36e‡ :B˙B‡ ÔÈÓÁnLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â . ««¿»¿¿ƒ¿∆¿«¬ƒ»
E˙¯tk37.ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎ¯a˙z :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â . «»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â38‰pÓÓ‰ -39CB˙a BÚvÓÓ ¿ƒ»»¿«≈¬≈ƒ«¿À∆¿«¿¿
ÌÚ‰40eÓÁz :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â ,41. »»¿≈»∆¿À»

פורם 32) אינו - יפרום" לא "ובגדיו י) כא, (ויקרא שנאמר
מלמטה  הוא אלא פורמים, אדם שבני כדרך (=קורע)
והשווה  ב). יב, (הוריות מלמעלה וההדיוט בגדו) (בשפת

ה"ו. פ"ה, המקדש כלי "את 33)הל' שם) (שם, שנאמר
מסתפר  אלא לעולם, פרע מרבה אינו - יפרע" לא ראשו
מתחדשות" ומשמרות "הואיל שבת, לערב שבת מערב
מתחלפות  כהנים משמרות רש"י: ומפרש ב). כב, (סנהדרין
להסתפר  וצריך נכנסת, וזו יוצאת זו בשבת, ומתחדשות

ביפיו. שתראנו הנכנסת, חדשה משמרת ככתוב 34)מפני
המקדש  כלי ובהל' יצא", לא המקדש "ומן יא) כא, (ויקרא
ואינו  אחריו יוצא אינו מת, לו "מת רבינו: כותב - ה"ה שם,
א. יח, סנהדרין וראה המקדש". מן או ביתו מפתח יוצא

ה"ט.35) פ"ד, לעיל הנזכרת הבראה סנהדרין 36)סעודת
לבוא 37)שם. הראוי לכל תחתיך ואנחנו תתכפר, בנו

וברש"י). (שם מבית 38)עליך אבלים שחזרו אחרי
אישֿאיש  עובר העם וכל במקומו האבל עומד הקברות,

ה"ב. פי"ג, לקמן כמבואר הכהנים.39)לנחמו, סגן
ראה  הכהנים, כל על ממונה והוא הכהן, לימין תמיד העומד

הט"ז. פ"ד, המקדש כלי וכל 40)הל' בימינו, שהממונה
האבלים  וגם באמצע, הגדול והכהן בשמאלו, העם
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עומדים  "אבלים ה"ב: פי"ג לקמן כמבואר בשמאלו,
פ"ה, המקדש כלי בהל' רבינו ולשון המנחמים". לשמאל

העם". לבין בינו ממצעו "והסגן יט,41)ה"ד: סנהדרין
א.

.ÊBÈ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ CÏn‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈
ÔÈ¯ËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ42B˙Ó ¯Á‡ BlL43CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ≈ƒ∆««¿≈ƒ∆««≈¿≈»ƒ

ÌÈÏ·‡ ÌÁÓ BÈ‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Ó ¯Á‡ ¯ÓBÏ44‡ÏÂ . «««≈ƒ¬≈ƒ¿≈¿«≈¬≈ƒ¿…
¯·‡ ¯Á‡ „Â„ ‡ˆÈ45‚¯‰ ‡lL ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ , »»»ƒ«««¿≈∆»¿ƒ«»»∆…∆¡«

BBˆ¯a46. ƒ¿

עגום 43)ארמונו.42) להראות למלך הוא שגנאי א כ, שם
ביפיו  "מלך יז) לג, (ישעיה אומר והכתוב העם, לפני ועצב

עיניך". ה"ב.44)תחזינה פ"ד, סנהדרין תוספתא,
אחרי 45) הולך דוד "והמלך לא ג, שמואלֿב - ראה

כל 46)המיטה". "וידעו מעיד: הכתוב וכן א. כ, סנהדרין
(שם  נר" בן אבנר את להמית מהמלך, היתה לא כי העם...

לז).

.ÁBÓÁÏ CÏnÏ ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡47ÈÓe ÂÈ„·Ú ‡l‡ , ≈»»ƒ¿»«∆∆¿«¬∆»¬»»ƒ
Ï ÔÈ‡Â .Òk‰Ï ˙eL¯ BÏ Ô˙pLBÏ ¯a„Ï ˙eL¯ Ô‰ ∆»«¿¿ƒ»≈¿≈»∆¿¿«≈

.Ì˙B‡ ‰L¯iM ‰Ó ÈÙk ‡l‡ ,ÔÈÓeÁz È¯·„ƒ¿≈«¿ƒ∆»¿ƒ«∆«¿∆»
‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆¿

Lb¯c‰ ÏÚ ·ÒÓ48. ≈≈«««¿»

בשורה 47) עומד אינו ישראל מלך שם: סנהדרין תוספתא,
המיטה 48)להתנחם. לארוכות וקשור עור, שמצעה מיטה

(סנהדרין  מספסל יותר מכובדת והיא ספה, כמו ברצועות
ה"ד. פ"ב, מלכים הל' לקמן והשווה שם).

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקריעה 1) שיעור בתורה. ומקורה מתו על הקריעה חיוב

על  הקריעה סדר שאול. חלוק לקרוע המותר קורע. ומהיכן
חולה  על הקורע אמו. או אביו ובכללם הרבה מתים

מת. כך ואחר שמת, וסבור שנתעלף

.‡‡Ï ÌÎÈ„‚·e :¯Ó‡pL .B˙Ó ÏÚ Ú¯˜Ï ·iÁ Ï·‡»≈«»ƒ¿…««≈∆∆¡«ƒ¿≈∆…
Ì¯ÙÏ ·iÁ - ¯Á‡ ‡‰ .e˙Ó˙ ‡ÏÂ eÓ¯Ù˙2ÔÈ‡Â . ƒ¿…¿…»À»«≈«»ƒ¿…¿≈

˙‡ Ú¯˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ :¯Ó‡pL .„ÓÚÓ ‡l‡ ‰ÚÈ¯¿̃ƒ»∆»≈…∆∆∆¡««»»«∆∆«ƒ¿«∆
ÂÈ„‚a3ÂÈÙlÓ ?Ú¯B˜ ÔÎÈ‰Óe .4B‡ ÂÈ¯Á‡Ó Ú¯Bw‰Â . ¿»»≈≈»≈«ƒ¿»»¿«≈«≈«¬»

.‰ÚÈ¯˜ ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ‰hÓlÓ B‡ ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒƒ¿«»…»»¿≈«¿ƒ»
‰hÓlÓ Ì¯Bt ‡e‰L ,ÏB„b Ô‰k ‡l‡5. ∆»…≈»∆≈ƒ¿«»

בכסףֿמשנה,2) הובאה הרמב"ן ולדעת א. כד , קטן מועד
אינה  הנ"ל מהפסוק וההוכחה מדרבנן, אלא הקריעה אין
את  להבין אפשר שהרי בלבד, אסמכתא אלא משמשת
רשאים  אחרים אבלים ואילו תפרומו, לא אתם הכתוב:
רבינו  דעת גם שזוהי וכנראה חייבים. אינם אבל לפרום

ורדב"ז). רבינו,3)(כסףֿמשנה מדברי ומשמע א. כא, שם
זה  הרי מיושב, וקרע שכח אם שאפילו מעכבת, שהעמידה
נפסקה  וכך ב) כ, (שם אמימר עשה וכן מעומד, וקורע חוזר

א. סעיף שמ סי' ביו"ד הצואר.4)ההלכה לבית מתחת
תשובה"5) וב"פתחי ה"ו. פ"ז, לעיל והשווה ב. כו, מו"ק

לרוחב  קרע שאם הרדב"ז, בשם מביא ב ס"ק שם ליו"ד
מעצמו. נקרע כאילו נראה שזה יצא, לא הבגד

.·ÁÙË ?Ú¯w‰ ¯eÚL ‰nk6ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «»ƒ«∆«∆«¿≈»ƒ¿«¿ƒ
„‚a‰ ˙ÙO7ÈÏÎa Ú¯˜Ï BÏ ¯zÓe .8BÏ LÈÂ .9Ú¯˜Ï ¿««∆∆À»ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…«

ÌÈÙa10B„È ÒÈÎ‰Ï BÏ LÈ CÎÈÙÏ .Ì„‡ ÈÙa ‡lL , ƒ¿ƒ∆…ƒ¿≈»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»
Ú¯B˜Â ÌÈÙa11„‚a ‡l‡ Ú¯˜Ï ·iÁ BÈ‡Â .‰Úˆa ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿…«∆»∆∆

„·Ïa ÔBÈÏÚ‰12. »∆¿ƒ¿«

(6- ויקרעם" בבגדיו דוד "ויחזק יא) א, (שמואלֿב שנאמר
ב). כב, (מו"ק מטפח פחות אחיזה מניחה 7)אין אלא

שלמעלה  ואע"פ ולמטה, הצואר בית משפת וקורע שלימה,
(שם). לשנים קרועה ואינה שלימה, שלא 8)היא בסכין,

וברש"י). (שם הבגד  לו.9)יפסיד מתחת 10)מותר
העליון. המעיל הוא - העליון.11)למקטורן הבגד את

שם.12)

.‚˙Ú·L Ïk13ÌÈÙÏ Ú¯w‰ ˙eÏ·‡ ÈÓÈ14‡a Ì‡Â . »ƒ¿«¿≈¬≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»
ÛÈÏÁ‰Ï15ÏkL ;¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ BÈ‡Â ,ÛÈÏÁÓ - ¿«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈«∆««≈∆»

ÌenÁ ˙ÚLa BÈ‡L Ú¯˜16Ú¯˜ BÈ‡ -17‰na . ∆«∆≈ƒ¿«ƒ≈∆««∆
;Bn‡Â ÂÈ·‡Ó ıeÁ ÌÈ˙n‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿»«≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
˙‡ ‰l‚nL „Ú Ú¯B˜ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ï·‡¬»«»ƒ¿«ƒ≈««∆¿«∆∆

BaÏ18„‚a‰ ˙ÙO ÏÈc·Óe .19‡l‡ ,ÈÏÎa Ú¯B˜ BÈ‡Â . ƒ«¿ƒ¿««∆∆¿≈≈«ƒ¿ƒ∆»
ÌÈ„‚a‰ Ïk Ú¯B˜Â .ÌÚ‰ Ïk ÈÙa ,ıeÁaÓ .B„Èa¿»ƒ«ƒ¿≈»»»¿≈«»«¿»ƒ

·kÚÓ BÈ‡ - B¯O·Ï ˜e·c‰ ‰Úf‰ „‚·e .ÂÈÏÚL20. ∆»»∆∆«≈»«»ƒ¿»≈¿«≈
‰Ú·L Ïk Ú¯˜Ï ·iÁ - ¯Á‡ „‚a ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â21ÔÎÂ . ¿ƒ∆¡ƒ∆∆«≈«»ƒ¿…«»ƒ¿»¿≈

k ıÏBÁ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÔÓ BÚB¯Ê ‡ÈˆBÓe BÙ˙ «»ƒ¿«ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ
BÚB¯Êe BÙ˙k ‰lb˙iL „Ú ˜eÏÁ‰22ÈÙÏ Ck CÏB‰Â , ∆»«∆ƒ¿«∆¿≈¿¿≈»ƒ¿≈

·iÁ BÈ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·wiL ¯Á‡Â .‰hn‰«ƒ»¿««∆ƒ»≈»ƒ¿ƒ≈«»
ıÏÁÏ23. «¬…

נמשך 13) והכל ההלכה, התחלת כאן אין תימן, בכת"י
אמורים. דברים במה לתיבות: עד הקודמת, להלכה

לקמן 14) ראה בשבת, כמו לאחוריו, מחזירו שאינו לפניו,
ה"א. אחר.15)פ"י, שהיא 16)בגד מיתה, בשעת 

הצער. וברש"י.17)התחלת א  כד, ארוך 18)מו"ק קרע
שם  ובירושלמי ב). כב, (שם ללבו שמגיע עד מטפח, יותר
- כיבוד" מצוות ממנו שבטלה "מפני אמרו: ה"ח, פ"ג

לבו. את יגלה לפיכך בלב, צוארו,19)התלוי בית את
לשנים. ומובדל קרוע הבגד ב 20)שיראה כב, שם

הזיעה. בגד רבינו: ומפרש מעכבת". אינה "ואפיקרסותו
ראשו. שעל הסודר מפרש: שם שאינה 21)ורש"י ואע"פ

מתאחים  אינם אלה קרעים וגם א), כד, (שם חימום שעת
ה"א. פ"ט, לקמן רבינו דברי מסתימת כנראה לעולם,

שם,22) וברי"ף ב. כב, שם המוזכר חולץ, של הפירוש זהו
חלוקו, של הקרע מן זרועו ומוציא כתיפו "חולץ מפרש:

מגולין". כתיפו עם זרועו (בבא23ֿ)ונמצא מצינו שכן
יהודה  מלך חזקיה זה - במותו לו עשו "וכבוד א) יז, קמא
רבינו  וסובר כתף". חלוצי אלף וששה שלשים לפניו שיצאו
ולא  בלבד, המיטה לפני - "לפניו" אלא אינה כתף שחליצת
לחלוץ  נהגו לא הזה "ובזמן (כסףֿמשנה). הקבורה לאחר

יז). סעיף שמ סי' (יו"ד כלל" כתף
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.„ÔË˜Ï ÔÈÚ¯B˜24LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,25˙nL ‰ÏBÁÂ . ¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¿«∆∆¿∆∆≈
‡lL ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈÚ¯˜Ó ÔÈ‡ - ˙Ó BÏ≈≈¿»¿ƒ¿…ƒƒ∆…

Û¯hz26ÂÈtÓ ÌÈLp‰ ˙‡ ÔÈ˜zLÓe .BzÚc ÂÈÏÚ27. ƒ»≈»»«¿¿«¿ƒ∆«»ƒƒ»»

בגדיו.24) ולא 25)את המת, בכבוד וידבר הרואים שיבכו
לא  שעדיין ואפילו וברש"י). ב יד, (מו"ק אבל שהוא מפני

(רדב"ז). לחינוך על 27)תתבלבל.26)הגיע יבכו שלא
"ואין  א: סעיף שלז סי' וביו"ד ב). כו, (מו"ק בפניו המת
המנחמים  את ומשתיקים לבו, ישבר שלא בפניו, מספידים
שאינו  מת על אפילו ב, ס"ק שם הש"ך ומפרש מפניו".
בראותו  לבו, ישבר שלא מספידים, אין - חולה של קרובו

הוא. גם ימות שמא הוא מפחד מת, זה פלוני

.‰„B·k ÈtÓ ,B˙BÓÁ ÏÚÂ ÂÈÓÁ ÏÚ Ì„‡ Ú¯B˜Â¿≈«»»«»ƒ¿«¬ƒ¿≈¿
BzL‡28,d˙BÓÁ ÏÚÂ ‰ÈÓÁ ÏÚ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿¿≈»ƒ»«««»ƒ»¿«¬»

dÏÚa „B·k ÈtÓ29. ƒ¿≈¿«¿»

מתים,28) שאר על כקריעה אלא אינה זו וקריעה ב. כו, שם
אביה  על שהיא אשתו, כקריעת ולא ה"ג, לעיל המבוארת
סי' וביו"ד ה"ה, פ"ב לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז), ואמה
חמיו  על לקרוע כן, עכשיו נוהגים שאין ד, סעיף שמ

מפני 29)וחמותו. לקרוע, חייב אשתו כבוד מפני אם
כ, (מו"ק אמרו וכן (כסףֿמשנה). כלֿשכן לא בעלה כבוד
אבילות". עמו נוהגת חמותה... או חמיה שמת היא "וכן ב)

.ÂÚ¯˜Ï ˜eÏÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ30CB˙a ˜eÏÁ BÏ ÔncÊÂ , ƒ∆≈»ƒ¿…«¿ƒ¿«≈»¿
Ú¯B˜ BÈ‡ - ‰Ú·L ¯Á‡Ï ;Ú¯B˜ - ‰Ú·L31ÏÚÂ . ƒ¿»≈«¿««ƒ¿»≈≈«¿«

L ¯Á‡Ï elÙ‡ ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡Ïk Ú¯B˜ - ‰Ú· »ƒ¿«ƒ¬ƒ¿««ƒ¿»≈«»
ÌBÈ ÌÈLÏL32Úe¯˜ „‚·a ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .33,ÌÈ˙Ó ÈÙÏ ¿ƒ¿»«≈¿∆∆»«ƒ¿≈≈ƒ

¯ÓBÏk34˙Úc ·B‚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ‰zÚ Ú¯˜ ‡e‰L ¿«∆»««»¬≈∆¬≈∆≈««
˙Bi¯a‰35ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ „B·Îa ÏÊÏÊÂ ,36. «¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ¿«≈ƒ

(רמב"ן).30) שאולים בגדים לובש שהיה שכבר 31)כגון
קטן, (מועד אבילות בלא קריעה ואין האבילות, ימי שלמו

"על 32)שם). שם: שאמרו ואע"פ (שם). כבודם משום
אינו  שלשים שלאחר רבינו סובר והולך", קורע ואמו אביו
אליו  כשהגיעה ואמו אביו על קרע לא חייא רבי שכן קורע,
ד"ה  שם ב'תוספות' וכמבואר שלשים, לאחר השמועה
ואמו  אביו על פסקו: יח, סעיף שמ סי' ביו"ד אבל קורע.
"יש  ה"ה: פ"ג, מו"ק בירושלמי ומקורו לעולם, קורע
כמה  לאחר אפילו ואמו אביו על שכן איבול, בלא קריעה

מ). ס"ק הגר"א (ביאור לקרוע" לכן.33)חייב קודם
אומר.34) הוא מראה 35)כאילו אותן, מרמה הוא שהרי

קרע. ולא שקרע ב.36)עצמו כו, מו"ק

.ÊÈ·‡ ˙‡ ¯w·‡Â E˜eÏÁ ÈÏÈ‡L‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ¬¿«¬«≈∆»ƒ
Ú¯B˜ - ˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁ ‡e‰L37‰Á‡Óe38, ∆∆¿»«¿»∆≈≈«¿«∆

B˜eÏÁ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓe39BÚ¯˜ ÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,40‡Ï Ì‡Â . «¬ƒ∆¬¿≈¿≈ƒ¿¿ƒ…
BÏ ¯w·Ó ‡e‰L BÚÈ„B‰41Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÁ42. ƒ∆¿«≈∆¬≈∆…ƒ«

(37- והשאילו חולה, שאביו למשאיל, והודיע הואיל
שם. יתבייש שלא כדי שיקרע, מראש תופר 38)הסכים

ומתוקנת. ישרה שאדם 39)תפירה שהקרעים ואע"פ שם.
פ"ט, לקמן ראה לעולם, מתאחים אינם - אביו על קורע

אלא  הבגד, לו הקנה שלא מתאחים, שאול בבגד ה"א.
שם). יוסף' ('נמוקי יתבייש שלא כדי לקרוע הרשהו

(שם).40) הקרע בגלל מערכו הבגד שנגרע מה
בו.41) תימן: ידי 42)בכת"י יצא לא קרע ואם שם. מו"ק

גזלן, ונקרא מדעת. שלא שואל זה שהרי קריעה, חובת
שם  ביו"ד כמבואר קריעה, ידי יצא לא גזול, בחלוק והקורע

נ). ס"ק שם (ש"ך כט סעיף

.Á¯e·ÒÂ ,ÛlÚ˙Â B˙Èa CB˙a ‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿≈¿ƒ¿«≈¿»
¯ea„ È„k CB˙a Ì‡ :˙Ó Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ˙nL43- ∆≈¿»«¿««»≈ƒ¿¿≈ƒ

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ BÈ‡44¯ÊBÁ - ˙Ó ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ; ≈≈¿≈«¿ƒ¿««¿≈ƒ≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜Â45,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡L ÈÓ ÔÎÂ . ¿≈«∆««≈¿≈ƒ∆»¿≈»ƒ

BÏ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ ;Ba ˙nL ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â¿»«¿««»ƒ¿»∆≈¿»¿≈
Ì‡ :Ba ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ÂÈ·‡L ¯e·ÒÎe ,˙Ó≈¿»∆»ƒ¿»«¿««»ƒ¿»¿ƒ
È„È ‡ˆÈ - ¯·c‰ ˙zÓ‡ BÏ Ú„B ¯ea„ È„k CBz¿≈ƒ«¬ƒ««»»»»¿≈
Ú¯˜Ï ·iÁÂ ,‡ˆÈ ‡Ï - ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ;‰ÚÈ¯¿̃ƒ»¿ƒ¿««¿≈ƒ…»»¿«»ƒ¿…«

¯Á‡ Ú¯˜46. ∆««≈

רבי,43) עליך שלום לרב: תלמיד של שלום שאילת כדי
הי"ז. פ"ב, שבועות הל' שמת 44)ראה כיון א. פז, נדרים

(ר"ן  עכשיו קרע כאילו זה הרי לקריעתו, דיבור כדי תוך
אינה 45)שם). וקריעתו מת, לא עדיין שקרע בשעה שהרי

(שם). הוא 46)כלום ורק מת, מי לו פירשו שלא אע"פ
קרע  לקרוע חייב זאת בכל אביו, שזהו וסבר טעה בעצמו
וראוי  דיבור. בכדי תלוי שהכל אשי), רב ע"פ (שם, אחר
מת... לו מת לו "אמרו המשפט: כל תימן, שבכת"י לציין,
מת  לו מת לו: כשאמרו עוסק אינו ורבינו איננו, בנו" נמצא
אמרו  אם זה, ולפי וכו'. אביו מת לו: כשפירשו אלא סתם,
כדי  לאחר הדבר אמיתת לו נודעה אפילו סתם, מת על לו

התירו  ע"פ וזה יצא, אשי דיבור ורב שם, שבגמרא הראשון ץ
לחדש  מוסיף אלא הראשון, התירוץ על לחלוק בא לא
אינו  דיבור כדי בתוך שמת כל מת, מי לו כשפירשו שאפילו

כד. סעיף שמ, סי' ביו"ד וכן אחר, קרע לקרוע חייב

.ËÚ¯˜ Ú¯B˜ - „Á‡k ‰a¯‰ ÌÈ˙Ó BÏ e˙nL ÈÓƒ∆≈≈ƒ«¿≈¿∆»≈«∆«
ÏÚ Ú¯B˜ - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ÔÏÏÎa ‰È‰ .ÌlÎÏ „Á‡∆»¿À»»»ƒ¿»»»ƒƒ≈««

¯Á‡ Ú¯˜ Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ ,„Á‡ Ú¯˜ Ôlk47. À»∆«∆»¿«»ƒ¿«ƒ∆««≈

מדברי 47) ונראה בתירה. בן יהודה רבי וכדעת ב כו, מו"ק
על  אחד קרע קורע כאחד, שמתו ואמו אביו שעל רבינו,

כג. סעיף שם ביו"ד וכן (רדב"ז), שניהם

.È˙Ó BÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÂÈÏÚ Ú¯˜Â ˙Ó BÏ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈¿»«»»¿««»≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ - ‰Ú·L CB˙a Ì‡ :¯Á‡48Ì‡Â ; «≈ƒ¿ƒ¿»≈«∆««≈¿ƒ

‰Ú·L ¯Á‡Ï49Ïk ÔBL‡¯‰ Ú¯w‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ - ¿««ƒ¿»ƒ««∆«»ƒ»
‡e‰L50- ÈL ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ÈLÈÏL ˙Ó BÏ ˙Ó . ∆≈≈¿ƒƒ««ƒ¿»∆≈ƒ

ÚÈb‰ .B¯eaË „Ú CÏB‰Â ÛÈÒBÓ ÔÎÂ .‡e‰L Ïk ÛÈÒBÓƒ»∆¿≈ƒ¿≈««ƒƒ«
B¯eaËÏ51˙BÚaˆ‡ LÏL ˜ÈÁ¯Ó -52Ú¯B˜Â53‡lÓ˙ . ¿««¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ¿«≈

- ‰ÏÚÓÏÓ ‡lÓ˙ .ÂÈ¯BÁ‡Ï B¯ÈÊÁÓ - ÂÈÙlÓƒ¿»»«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»
‰hÓÏ BÎÙB‰54¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ . ¿¿«»»¿≈»ƒ¿»«¿««

ÔBzÁz‰ ‰Á‡˙Ó - ÛÈÒB‰Â Ba ˙Ó ‰Ú·L55‡ÏÂ ƒ¿»≈¿¿ƒƒ¿«∆««¿¿…
¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈÏÚ‰56,Ú¯˜Â ,Ba ˙Ó BÏ e¯Ó‡ . »∆¿¿∆ƒ¿»≈»¿≈¿¿»«
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צי la` zekld - mihtey xtq - oeiq g"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÛÈÒBÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙Ó ‰Ú·L ¯Á‡Â57Ú¯B˜ ‡l‡ , ¿««ƒ¿»≈»ƒ≈ƒ∆»≈«
˙ÙÒB˙a Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÈ‡L ;¯Á‡ Ú¯˜58. ∆««≈∆≈»ƒ¿ƒ¿∆∆

שלש 48) מרחיק או טפח, עוד וקורע מוסיף קרע שבאותו
ה'טור'). בשם (כסףֿמשנה טפח וקורע הקרע, מצד אצבעות

ה"א.49) פ"ט, להלן כמבואר שללו, קורע 50)שכבר
אחר  מת שעל וניכר שהוא, כל ומוסיף השלילות כל תחילה

וברש"י). ב כו, (מו"ק -51)קרע טבור אחר. מת לו ומת
הבטן. בעור השקוע המקום הקודם.52)ׁשרר, הקרע מצד ֶֹ

לפניו.53) וקורע (שם).54)וחוזר מלמעלה וקורע וחוזר
שאינו  חלוק לו שאין כמי "נעשה ומכאן מכאן נתמלא ואם

כא). סעיף שמ, סי' (יו"ד שהקרעים 55)קורע" התוספת,
ומתוקנת. ישרה תפירה = באיחוי מותרים בנו, שעל

מתאחה 56) אינו אביו שעל שהקרע ה"א, פ"ט לקמן
קרע.57)לעולם. חייב 58)באותו אלא קודם, קרע על

בן  יהודה רבי וכדעת ב כו, (מו"ק חדש קרע עליהם לקרוע
עליהם  קרע שאם להוסיף, אפשר עליהם אבל בתירה).
ויצא  כלשהו, עליהם מוסיף זה הרי אחר, מת לו מת ואח"כ

לעיל. כאמור קריעה, ידי

ה'תשפ"א  סיון כ"ח שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אותם.1) מאחים ואימתי הקרעים, את לשלול מותר מתי

רבו, על על הקריעה הקריעה נשיא. או דין בית אב ועל
טובים. לא מאורעות ושאר וירושלים יהודה ערי חורבן
שאינו  פי על אף נשמתו, יציאת בשעת המת על הקריעה
שווים  שהם למרות זה על זה חכמים תלמידי קריעת קרובו.
שנסתלקו. ונשיא דין] בית [=אב אב"ד על האבל בחכמתם.

.‡- ÂÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ Ì„‡ Ú¯BwL ÌÈÚ¯w‰ Ïk»«¿»ƒ∆≈«»»«¿»¿»
Ú¯w‰ ÏÏBL2‰Á‡Óe ,‰Ú·L ¯Á‡Ï3.ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ≈«∆«¿««ƒ¿»¿«∆¿««¿ƒ

BÈ‡Â ,ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÏÏBL - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ«»ƒ¿«ƒ≈¿««¿ƒ¿≈
elÙ‡ ,„iÓ ˙ÏÏBLÂ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰Â .ÌÏBÚÏ ‰Á‡Ó¿«∆¿»¿»ƒ»««¿∆∆ƒ»¬ƒ

˙eÚÈv‰ ÈtÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡ ÏÚ4. «»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ

(2- שלל אומן. מעשה ואינה ישירה, בלתי תפירה תופר
(הערוך  הנה ואחת הנה, אחת גסה, תפירה ערבית, מלה
ו  משנה ג, פרק קטן למועד טוב יום ובתוספות השלם).
ואחת  הנה אחת מפוזר השלל שכן וביזה, שלל לשון מפרש:

וצבור. מונח ואינו ומתוקנת,3)הנה, שווה תפירה תופר
"ועת  אלכסנדרי". ל"איחוי בביאורנו ג הלכה להלן וראה
בזיעה". לאחאה בחיר "ועידן מתרגם: ז) ג, (קהלת לתפור"

כבודה",4) "מפני שם: הגמרא ולשון ב. כב, קטן מועד
שאין  פי על אף לאשה הוא שגנאי יוסף": ה"נמוקי ומפרש

קרועים. בבגדים לעמוד מגולה, ליבה

.··iÁ Ck ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì„‡ Ú¯BwL C¯„k¿∆∆∆≈«»»«»ƒ¿«ƒ»«»
‰¯Bz B„nlL Ba¯ ÏÚ Ú¯˜Ï5‡ÈOp‰ ÏÚÂ ,6·‡ ÏÚÂ , ƒ¿…«««∆ƒ¿»¿««»ƒ¿««

ÔÈc ˙Èa7ÌM‰ ˙k¯a ÏÚÂ ,‚¯‰pL ¯eav‰ ·¯ ÏÚÂ ,8, ≈ƒ¿«…«ƒ∆∆¡«¿«ƒ¿««≈
ÏÚÂ ,‰„e‰È È¯Ú ÏÚÂ ,Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚÂ¿«≈∆»∆ƒ¿«¿«»≈¿»¿«

Lc˜n‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏLe¯È9. ¿»«ƒ¿««ƒ¿»

לא 5) אם "אבל חכמתו, רוב ממנו שלמד מובהק, רבו על

עליו  וקורע חבר... תלמיד זה הרי חכמתו, רוב ממנו למד
הלכות  רבינו (לשון וכו' המתים" כל על קורע שהוא כשם

ט). הלכה ה, פרק תורה ונקרא 6)תלמוד הסנהדרין ראש
א, פרק סנהדרין הלכות לעיל ראה הישיבה, ראש כן גם
הלכה  י"ד, פרק לקמן ראה - שמת למלך ובנוגע ג. הלכה

סנהדרין,7)כה. שבשבעים הגדול לנשיא, המשנה זהו
שם. סנהדרין בהלכות ראה 8)כמבואר שמים, שם גידוף

ז. הלכה וכל 9)להלן י. הלכה להלן כמבואר שנחרבו,
א. כו, קטן במועד מקורם אלה

.‚BaÏ ˙‡ ‰l‚nL „Ú Ú¯B˜ ÌÈÚ¯w‰ el‡ Ïk10, »≈«¿»ƒ≈««∆¿«∆∆ƒ
ÌÏBÚÏ ‰Á‡Ó BÈ‡Â11- ÔÈÁ‡˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈¿«∆¿»¿««ƒ∆≈ƒ¿«ƒ

ÔÏÏLÏ ¯zÓ12ÔË˜ÏÏe ÔÏÏÓÏ ,13ÔÈÓk Ì˙BOÚÏÂ , À»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿«¬»¿ƒ
˙BÓlÒ14„·Ïa È¯cÒkÏ‡ ÈeÁ‡a ‡l‡ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ;15. À»¿…»¿∆»¿ƒ¬∆¿«¿¿ƒƒ¿«

‡Ï - Ëe˜l‰ B‡ ÏÏn‰ B‡ ÏÏM‰ CBzÓ Ú¯Bw‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ«¿»«¿»«»…
ÌeÏk ‰OÚ16È¯cÒkÏ‡‰ ÈeÁ‡‰ CBzÓ Ú¯B˜ Ï·‡ ; »»¿¬»≈«ƒ»ƒ»¬∆¿«¿¿ƒ

„·Ïa17ÈÏk‰ CÙ‰ elÙ‡ .18‰OÚÂ19- ‰hÓÏ B˙ÙO ƒ¿«¬ƒ»««¿ƒ¿«¬»¿»¿«»
‰Á‡È ‡Ï20. …¿«∆

טפח 10) אלא שאינה קרוביו, שאר שעל לקריעה בניגוד
בֿג. הלכה ח, פרק לעיל ראה א,11)בלבד, כו, שם

יב) ב, (מלכיםֿב רבו אליהו על שקרע באלישע שנאמר
שנאמר: ממשמע - קרעים לשניים ויקרעם בבגדיו "ויחזק
ועומדים  שקרועים מלמד אלא, שלשניים, יודע איני ויקרעם,
שיקרע  רבינו למד ומכאן מתאחים. שאינם - לעולם" לשנים
אבל  לשנים, קרוע שהוא היכר יש שאז לבו, את שיגלה עד
(כסף  לשנים קרוע שהבגד היכר אין בלבד טפח בקריעת

רחבה.12)משנה). ראשי 13)תפירה שני אוחז - מלל
ותוחב  ספר, כריכת כעין יחד וכורכם האצבעות בין הקרע
ראשו  הקרע כל אוגד - לקט תפירות; שלוש או שתיים שם
(רש"י  פעמים שלוש או שתיים במחט ותוחב סופו על

שם). תפירות 14)לאלפסי שתי שתופר הסולם, כמעלות
לתפירה  תפירה בין שמניח למטה, ותופר וחוזר ומפסיק,
(שם). לשלב שלב בין הפסק בו שיש הזה כסולם הפסק,

למטה.15) ובולטת למעלה שווה שהיא מתוקנת, תפירה
ובולטת  למעלה שווה - תפירה סתם מפרש: והרמב"ן
כעין  ומלמטה מלמעלה שווה - אלכסנדרי ואיחוי למטה,

ש  סימן דעה יורה (טור פרק אריגה קטן מועד ובירושלמי מ).
ניכר". מקומו שאין כל איחוי? "איזה אמרו: ז הלכה ג,

ועומד.16) כקרוע זה והרי שלם, זה קטן 17)שאין מועד
אינה. "בלבד" תיבת תימן יד ובכתב ב. הבגד.18)כו,

ונעשית.19) תימן: יד שמעון 20)בכתב רבי וכדעת שם,
אלעזר. בן

.„.Á˜Bl‰ Ck ,B˙BÁ‡Ï ¯eÒ‡ ¯ÎBn‰L ÌLÎe¿≈∆«≈»¿«»«≈«
BÈ‡ ‰Ê Ú¯wL Á˜BlÏ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ¯ÎBn‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿ƒ««≈«∆∆«∆≈

Á‡˙Ó‰21. ƒ¿«∆

אסור 21) הודיעוהו, ולא סתם, קרוע בגד לו מכרו ואם שם.
וכן  מהמתאחים, הוא זה שקרע שידע, עד לאחותו ללוקח
מסכת  פי על יט סעיף שם דעה (יורה לגוי למכרו אסור

ט). פרק שמחות

.‰?ÂÈ·‡ ÏÚ Ú¯BwL C¯„k Ba¯ ÏÚ Ú¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«««¿∆∆∆≈««»ƒ
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,ÂÈL¯Ùe Ï‡¯OÈ ·Î¯ È·‡ È·‡ ˜ÚˆÓ ‡e‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿«≈»ƒ»ƒ∆∆ƒ¿»≈»»»
ÌÈLÏ ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a ˜ÊÁiÂ ,„BÚ e‰‡¯ ‡ÏÂ¿…»»««¬≈ƒ¿»»«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ

ÌÈÚ¯˜22‰ÙO‰ ÏÈc·‰Ï ·iÁL ,Ô‡kÓ .23. ¿»ƒƒ»∆«»¿«¿ƒ«»»

עוד"22) ראהו "שלא כיוון הוא? חי שאליהו פי על ואף
א). כו, קטן (מועד כמת אצלו הוא פתיחת 23)הרי את

בניגוד  לשניים, הוא קרוע כאילו שייראה צווארו, בית
הבגד, שפת להבדיל צריך שאינו קרוביו שאר שעל לקריעה
פרק  לעיל כמבואר שלימה, השפה ומניח תחתיה קורע אלא

ב. הלכה ח,

.ÂÏÚÂ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÏÚÂ ‡ÈOp‰ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ««»ƒ¿««≈ƒ¿«
˜ÊÁiÂ :¯Ó‡pL ?¯eaˆ ·¯ ‚¯‰pL ‰‡aL ‰ÚeÓL¿»∆»»∆∆¡«…ƒ∆∆¡«««¬≈
.Bz‡ ¯L‡ ÌÈL‡‰ Ïk Ì‚Â ,ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a „Âc»ƒƒ¿»»«ƒ¿»≈¿«»»¬»ƒ¬∆ƒ
‰Ê - Ïe‡L ÏÚ ,·¯Ú‰ „Ú eÓˆiÂ ek·ÈÂ e„tÒiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«»À«»»∆«»∆
ÈÈ ÌÚ ÏÚÂ ,ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰Ê - Ba Ô˙B‰È ÏÚÂ ,‡ÈO»ƒ¿«¿»»¿∆«≈ƒ¿««¿»

‰Ú¯ ‰ÚeÓL BÊ - ·¯Áa eÏÙ Èk Ï‡¯OÈ ˙Èa ÏÚÂ24. ¿«≈ƒ¿»≈ƒ»¿∆»∆¿»»»

כולן,24) הצרות כל על אלא דוד קרע שלא לדחות, ואין
הפסיק  על" - "על שהרי כאחת, עליו ובאו שהתרגשו
קטן  (מועד לקרוע חייבים מהן, צרה כל שעל לומר, העניין,
נהרג  אם אלא לקרוע חייב שאינו נראה רבינו מדברי שם).
אם  שם, יוסף" וה"נמוקי הרמב"ן דעת אולם הציבור, רוב
האוייב  לפני שניגף ונשמע למלחמה, הציבור רוב נקבץ
ביורה  וכן לקרוע. חייבים המיעוט, אלא נהרג לא ואפילו
(יורה  בשבי הלכו אם הדין והוא לו, סעיף שמ סימן דעה

שם). דעה

.Ê‡·iÂ :¯Ó‡pL ?ÌM‰ ˙k¯a ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿««≈∆∆¡««»…
¯Ùq‰ ‡·LÂ ˙Èa‰ ÏÚ ¯L‡ e‰i˜ÏÁ Ôa ÌÈ˜ÈÏ‡∆¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¬∆«««ƒ¿∆¿»«…≈

ÌÈ„‚· ÈÚe¯˜ e‰i˜ÊÁ Ï‡ ¯ÈkÊn‰ ÛÒ‡ Ôa Á‡BÈÂ25. ¿»∆»»««¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ
ÔÈ·iÁ ÚÓBL ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ÚÓBM‰ „Á‡∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ≈««»ƒ

Ú¯˜Ï26. ƒ¿…«

של 25) שליחו רבשקה של והגידוף החירוף דברי על
אשר  הארצות אלהי בכל "מי באמרו: אשור מלך סנחריב
(שם  מידי" ירושלים את ה' יציל כי מידי, ארצם את הצילו

המלך 26)לה). כשמוע "ויהי א) יט, (שם כתוב שכן
את  ויקרע וחביריו) אליקים מפי רבשקה, (דברי חזקיהו
פרק  זרה עבודה הלכות והשווה א), כו, קטן (מועד בגדיו"
מפי  השומע אבל מישראל... שישמענה "והוא י: הלכה ב,
מפני  אלא ושבנא, אליקים קרעו ולא לקרוע; חייב אינו הגוי

א. ס, בסנהדרין ומקורו מומר", ישראל היה שרבשקה

.ÁÔÈc ˙È·a e„ÈÚiLk Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰Â27, ¿»≈ƒ≈«»ƒƒ¿…«¿∆»ƒ¿≈ƒ
L ‰ÚLa eÚ¯˜ ¯·kLeÚÓM28. ∆¿»»¿¿»»∆»¿

המגדף.27) ברכת הכתוב מפי28)על וכן (שם). המגדף
קרעו. לא והם קרע, חזקיה - בגדיו" את  "ויקרע אומר:

ח. הלכה ב, פרק זרה עבודה הלכות וראה

.Ë:¯Ó‡pL ?Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«≈∆»∆ƒ¿«∆∆¡«
„Ú ,¯ÓB‚Â ‰Úa¯‡Â ˙B˙Ïc LÏL È„e‰È ‡B¯˜k È‰ÈÂ«¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«¿»»¿≈«

Á‡‰ ÏÚ ¯L‡ L‡‰ ÏÚ ‰l‚n‰ Ïk Ìz29e„ÁÙ ‡ÏÂ , …»«¿ƒ»«»≈¬∆«»»¿…»¬

ÏÏkÓ .ÂÈ„·Ú ÏÎÂ CÏn‰ Ì‰È„‚a ˙‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ¿…»¿∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¬»»ƒ¿»
‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ‡l‡ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁL∆«»ƒƒ¿…«¿≈«»ƒƒ¿…«∆»«≈∆»

ÚB¯Êa Û¯OpL30‰È‰L ‰OÚnk ,31ÈzL Ú¯˜Ï ·iÁÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿«««¬∆∆»»¿«»ƒ¿…«¿≈
ÏÈÂb‰ ÏÚ ˙Á‡ :˙BÚÈ¯˜32:¯Ó‡pL .·˙k‰ ÏÚ ˙Á‡Â ¿ƒ««««¿ƒ¿««««¿»∆∆¡«

ÌÈ¯·c‰ ˙‡Â ‰l‚n‰ ˙‡ CÏn‰ Û¯O È¯Á‡33. «¬≈¿…«∆∆∆«¿ƒ»¿∆«¿»ƒ

בן 29) יהויקים המלך לפני שקראו כיוון א, כו, קטן מועד
צריה  "היו ה) (א, איכה שבמגילת הפסוק את יאשיהו,
אזכרות  כל קדר מיד - פשעיה" רוב על הוגה ה' כי לראש...

באש. ושרפן חילול 30)שבה כאן שיש ובזדון, בכוח
ספר  ונשרף להציל יכול ואינו דליקה פרצה אם פרט השם,

השם. חילול כאן שאין יהויקים.31)תורה, שריפת ידי על
מן  אחת מגילה אפילו או תפילין, הרואה הדין והוא
דעה  (יורה לקרוע חייב שנשרפה, הכתובים, מן או הנביאים,
לקרוע  חייב - בזרוע נמחק או כשנקרע וכן לז). סעיף שם

נו). קטן סעיף הכתב.32)(ש"ך את המקיף הקלף
שם.33) קטן מועד

.ÈÏÚÂ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ ‰„e‰È È¯Ú ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«»≈¿»¿«¿»«ƒ¿«
ÌÎMÓ ÌÈL‡ e‡·iÂ :¯Ó‡pL ?e·¯ÁL Lc˜n‰«ƒ¿»∆»¿∆∆¡««»…¬»ƒƒ¿∆

Ô˜Ê ÈÁl‚Ó LÈ‡ ÌÈÓL ÔB¯ÓMÓe ‰ÏÈMÓe34ÈÚ¯˜e ƒƒ…ƒ…¿¿…ƒƒ¿À¿≈»»¿À≈
ÌÈ„‚·35. ¿»ƒ

בחורבן 34) ידעו לא מביתם כשיצאו שם: רש"י ומפרש
זקנם. וגילחו בגדיהם וקרעו שמעו ובדרך הבית,

ראה 35) רבינו: כותב ט"ז הלכה ה פרק תענית ובהלכות
(ישעיה  וגו' הייתה מדבר ציון אומר: בחורבנה, ירושלים
ותפארתנו  קדשנו בית אומר: בחורבנו, המקדש בית ט); סד,

שם. קטן במועד ומקורו וקורע", י) (שם, וגו'

.‡È,B˙ÓL ˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa ˙n‰ ÌÚ „ÓÚL ÈÓ Ïk»ƒ∆»«ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»
Ú¯˜Ï ·iÁ - B·B¯˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡36Ì„‡ ÔÎÂ . ««ƒ∆≈¿«»ƒ¿…«¿≈»»

¯Lk37ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ Ïk‰ - ˙nL38Èt ÏÚ Û‡ , »≈∆≈«…«»ƒƒ¿…«»»««ƒ
ÌÈÏ·‡‰ ¯‡Lk ÁÙË ÔÈÚ¯B˜Â .ÌÎÁ BÈ‡L39Ï·‡ . ∆≈»»¿¿ƒ∆«ƒ¿»»¬≈ƒ¬»

ÌÎÁ40ÂÈ·B¯˜ Ïk‰ - ˙nL41„Ú ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰Â , »»∆≈«…¿»¿«…¿ƒ»»«
ÔÈl‚nLÌaÏ ˙‡42ÔÈÓiÓ ÔÈˆÏBÁÂ ,43BL¯„Ó ˙È·e . ∆¿«ƒ∆ƒ»¿¿ƒƒ»ƒ≈ƒ¿»

‰Ú·L Ïk ÏËa ÌÎÁ B˙B‡ ÏL44È„ÈÓÏz e‚‰ ¯·Îe . ∆»»»≈»ƒ¿»¿»»¬«¿ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË ‰Ê ÏÚ ‰Ê Ú¯˜Ï ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»ƒ¿…«∆«∆∆«««ƒ

B¯·Á ˙‡ „nÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÔÈÂL Ô‰L45. ∆≈»ƒ¿≈∆»≈∆¿«≈∆¬≈

שנשרף 36) תורה לספר דומה זה "למה שם. קטן מועד
כי  שנאמר: נר קרוייה התורה רש"י: ומפרש לקרוע" שחייב
נשמת  ה' נר ככתוב: נר, נקראת ונשמה אור, ותורה מצוה נר
ישראל  נשמת "אף רש"י: מפרש ב קה, ובשבת אדם.
בישראל  ריק לך שאין תורה), (=לספר לו דומה  הניטלת
מרוטנברג, מאיר רבי ולדעת ומצוות". תורה בו שאין
רשע, אדם על אפילו לקרוע חייבים משנה, בכסף הובאה
מכל  אחת על עובר או זרה, לעבודה מומר מעל חוץ

כמומר. שנחשב להכעיס, שבתורה שאינו 37)המצוות
ואין  מצוה ביטול שום על ולא עבירה, שום על חשוד
היורה  (לשון בתורה גדול שאינו פי על אף רעה, שמועתו

ו). סעיף שם נשמתו.38)דעה יציאת במעמד שלא אפילו
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שם.39) קטן ממנו 40)מועד שמבקשים העיר על ממונה
ב). כב, שם (רש"י כדין 42)כקרוביו.41)הוראה

בניגוד  ג, הלכה ח, פרק לעיל ראה ואמו, אביו על קריעה
טפח. אלא עליו קורעים שאין כשר" חליצת 43)ל"אדם

חולץ  בדין: שם רבינו ביאר ולא שם, לעיל המפורשת כתף
המבואר  דין בית אב כדין משמאל, או מימין, אם לאביו,
רצה  שאם הבן, ברצון תלוי שהכל וכנראה י"ד, הלכה להלן
מכאן  הידיים שתי לחלוץ רצה אם ואפילו משמאל חולץ
(רדב"ז). חולץ - ט"ו הלכה להלן ראה נשיא, כדין ומכאן

מדרשו,44) בבית בתורה עוסקים ואין אותו, שמספידים לפי
תלמידיו  אין ההספד ואחר (רמב"ן). בהספדו יתעצלו שלא
שניים  שניים מתחברים אלא מדרשו, בבית מתקבצים
יח). סעיף שדמ סימן דעה (יורה בבתיהם ולומדים

יושבים 45) שהיו לפי רש"י: ומפרש א לג, מציעא בבא
ומפרקים ומקשים יחד, המדרש למדים בבית וכולם לזה, זה

לעיל  מפורש מובהק, רבו הן: חלוקות ארבע נמצאו מזה. זה
ממנו, חכמתו רוב למד שלא מובהק, שאינו ורבו ב. הלכה
שאינו  ט הלכה ה, פרק תורה תלמוד בהלכות מבואר דינו
חכם  המתים. כל על קורע שהוא כשם טפח, אלא עליו קורע
לפנינו. כמבואר הדין מצד עליו שקורע ממנו, גדול שהוא
אלא  קורעים אינם בתורתם, לזה זה השווים חכמים ותלמידי

(רדב"ז). מנהג מחמת

.·Èe¯ÈÊÁ‰L ÔÂÈk ,˙nL ÌÎÁ‰ ÏÚ ÌÈÚ¯Bw‰ Ïk»«¿ƒ«∆»»∆≈≈»∆∆¡ƒ
ÔÈÏÏBL ‰hn‰ È¯BÁ‡Ó Ô‰Èt46Ú¯Bw‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈∆≈¬≈«ƒ»¿ƒ¿≈»∆ƒ∆«≈«

¯ÁÓÏ ‰Á‡Ó - ÌÎÁ‰ ÏÚ47Ba¯ elÙ‡L ;48- ˙nL «∆»»¿«∆¿»»∆¬ƒ«∆≈
‰˙ÈÓ ÌBÈ B‡ ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ÂÈÏÚ Ïa‡˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«≈»»∆»∆»ƒ¿«ƒ»

‰ÚeÓL ÌBÈ B‡49‡ÈOp‰ ÏÚ Ú¯Bw‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿»¿≈≈»∆ƒ∆«≈«««»ƒ
¯ÁÓÏ ÏÏBL - Ba ‡ˆBiÎÂ50‰Á‡Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«≈≈¿»»««ƒ∆≈¿«∆

.ÌÏBÚÏ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»

א.46) כה, קטן לו 47)מועד מותר הרמב"ן ולדעת
שם: ואמרו הואיל רבינו, דעת אולם ביום. בו אפילו לאחות
אלא  התירו שלא הרי שוללים" פניהם... שהחזיר כיוון

יום. באותו לאחות ולא מובהק.48)לשלול, רבו
נעל 49) בחליצת עליו מתאבל הרמב"ן ולדעת ב. עמוד שם

מסיים: כה סעיף רמב דעה וביורה אבלות. דיני ושאר
שאינו  רבו ודין השמועה", יום מקצת או המיתה יום "מקצת
שהתלמיד  פי על ואף שמת" כ"חכם שהוא נראה מובהק,
כיוון  ממנו? הקטן על קורע הגדול ואין בחכמה ממנו גדול
בדעת  (רדב"ז למחר ומאחה עליו לקרוע חייב תורה שלימדו

אלא 50)רבינו). שולל שאינו קרוביו, על לקורע בניגוד
וכן א. הלכה לעיל ראה ימים, שבעה בירושלמי לאחר אמרו

רב  "הורה מובהק: רבו לעניין ז הלכה ג, פרק קטן מועד
למחר". לשלול יסא

.‚ÈÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ˙nL B˙ÚeÓL ‰‡aL ÌÎÁ»»∆»»¿»∆≈≈¿ƒ»»
B„B·k e‰ÊÂ ,B„tÒ‰ ˙ÚLa ‡l‡51,ÌBia Ba ÏÏBLÂ . ∆»ƒ¿«∆¿≈¿∆¿¿≈«
¯ÁÓÏ ‰Á‡Óe52. ¿«∆¿»»

זה 51) וכל בהספדו". כבודו "חכם א כה, קטן מועד
אין  שלושים לאחר אבל לקבורתו, שלושים בתוך כשהספדו

שמ  סימן דעה ליורה (ש"ך הספדו בשעת אפילו קורעים
יד). קטן הקודמת.52)סעיף בהלכה כמבואר

.„ÈÔÈˆÏBÁÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰ - ˙nL ÔÈc ˙Èa ·‡«≈ƒ∆≈«…¿ƒ»»¿¿ƒ
Ï‡ÓOÓ53ÔÈÏËa B¯ÈÚaL ˙BL¯„Ó Èza ÏÎÂ ,54È·e . ƒ¿…¿»»≈ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿≈

˙‡ ÔÈpLÓe ,˙Òk‰ ˙È·Ï ÔÈÒÎ ˙Òk‰ ˙Èa≈«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿∆∆¿«ƒ∆
ÌÈ·LBi‰Â ,ÔBÙˆa e·LÈ ÌB¯„a ÔÈ·LBi‰ :ÔÓB˜Ó¿»«¿ƒ¿»≈¿¿»¿«¿ƒ

ÌB¯„a e·LÈ ÔBÙˆa55. ¿»≈¿¿»

לבו 53) את מגלה שהיא מימין, עדיפה שמאל וחליצת
י"א). הלכה לעיל שיהיו 54)(רדב"ז כדי תורה, מלימוד

(רמב"ן). בהספדו להתעסק ב.55)פנויים כב, קטן מועד

.ÂËÈzL ÔÈˆÏBÁÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰ - ˙nL ‡ÈO»ƒ∆≈«…¿ƒ»»¿¿ƒ¿≈
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈ„i‰56˙BL¯„Ó Èza ÏÎ·e ,57.ÌÈÏËa «»«ƒƒ»ƒ»¿»»≈ƒ¿»¿≈ƒ

ÔÈ‡¯B˜Â ˙Òk‰ ˙È·Ï ˙aLa ÔÈÒÎ ˙Òk‰ ˙Èa È·e¿≈≈«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿«»¿≈«¿∆∆¿¿ƒ
‰Ú·L58˙BÁtLÓ ÔÈ·LBÈ ‡l‡ ,˜eMa eÏiËÈ ‡ÏÂ . ƒ¿»¿…¿«¿«∆»¿ƒƒ¿»

ÌÈÂc ˙BÁtLÓ59ÌBi‰ Ïk60. ƒ¿»»ƒ»«

וכל 57)שם.56) ר"מ: רומי בדפוס וכן תימן יד ובכתב
שדמ  סימן דעה יורה ערוך ובשולחן וכו'. מדרשות בתי

" יח: אותו סעיף שמספידים מקום שבכל מדרשות בתי כל
אלא 58)בטלים". לגמרי שם מתפללים אין אבל בתורה.

בתורה  קוראים וחמישי שני ביום הדין והוא האבל. בבית
אנש  וכל הכנסת, האבל בבית בבית מתפללים עיר אותה י

שם). דעה ביורה וכן משנה ומצטערים.59)(כסף כואבים
וגירסת 60) ודומים". "יושבים הנוסח: ושם א כג, קטן מועד

כתב  שם ובטור ודוים". "יושבים שם: הרי"ף כגירסת רבינו
אותו  מכניסים וגאון ואלוף "חכם גאון: האי רבינו בשם
וסופדים  דורש, שהיה במקום המיטה ומניחים הכנסת לבית
אותו  סופדים המיטה וכשמוציאים ישראל, וקהל התלמידים

וכו'. הקברות" לבית עד

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האבילות.1) למניין עולה השבת ואם בשבת; אבלות דיני

ביטול  הכיפורים. ויום השנה ובראש ברגלים אבילות דין
ביום  האבילות דין הרגל. קודם מתו את לקובר האבילות

שבעה. למניין עולה ואם גלויות, של שני טוב

.‡˙eÏ·‡ ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ ˙aM‰2˙aLa ˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ««»»¿ƒ¿«¬≈¿≈¬≈¿«»
L‡¯‰ ˙ÙÈËÚ ÔB‚k ,‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a ‡l‡3 ∆»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿¬ƒ«»…

ÔÈnÁa ‰ˆÈÁ¯e ‰hn‰ LÈÓL˙Â4ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿«ƒ¬»¿»ƒ
L·BÏ ‡l‡ ,˙eÏ·‡ Ô‰a ‚‰B BÈ‡ - ÈeÏ‚aL∆¿»≈≈»∆¬≈∆»≈

ÂÈÏÚÓ5‰hn‰ ˙‡ Û˜BÊÂ ,6Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL Ô˙BÂ ,7. ƒ¿»»¿≈∆«ƒ»¿≈»¿»»»
„‚a LaÏÈ ‡ÏÂ ,ÛÈÏÁÓ - „‚a BÏ LÈ Ì‡Â8Úe¯˜ ¿ƒ≈∆∆«¬ƒ¿…ƒ¿«∆∆»«

Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ,˙aLa9BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«»¬ƒ«»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
ÂÈ¯Á‡Ï Ú¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÛÈÏÁ‰Ï10. ¿«¬ƒ«¬ƒ∆«∆«¿«¬»

שבע 2) למנין בה מצטרפת נוהג שהרי א), יט, (מו"ק ה
שאין  לרגל בניגוד כבסמוך. שבצנעה, בדברים אבילות
כמבואר  כלל, לו עולה אינה ולפיכך כלל, בה נוהגת אבילות

ה"ח. כמבואר 3)להלן לפיו, עד ראשו את לכסות שחייב
אפילו  הראש בעטיפת חייב ואינו והואיל הי"ט, פ"ה לעיל
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כמו  עצמו, לבין בינו אלא אחרים, בפני - החול בימי
את  מגלה בשורה, לעמוד "בא פ"י: שמחות במס' ששנינו
באו  לביתו. ונכנס ראשו את מכסה לשורה, חוץ יצא ראשו.
שכל  נמצא ופוטרם", ראשו את מגלה זה הרי לנחמו, אחרים
בשבת  גם מכסה ולפיכך בצנעה, אלא אינה הראש עטיפת

בערב 4)(רדב"ז). שהוחמו וכגון ורגלים, ידים רחיצת
שבת  משום בהם לרחוץ אסור בשבת, הוחמו שאם שבת,

שם). יוסף' וב'נמוקי א כד, שם 5)(מו"ק שבגמרא ואע"פ
אין  נועל, אינו שאפילו רשות, בשבת הסנדל נעילת אמרו:
יחף, לילך נוהגים היו התלמוד בימי שמא - כאבל נראה זה
ולפיכך  בלבד, האבל אלא יחפים הלכו לא רבינו בימי אבל
אבילות  בה שנוהג לכל נראה יהא - בשבת יחף ילך אם

לעיל 6)(כסףֿמשנה). ראה האבל, בימי כפויה שהיתה
הי"ח. שנהגו 7)פ"ה "מקום ה"ה: פ"ג, שם ירושלמי

ששואלים  וכיון - שואלים" - בשבת אבלים בשלום לשאול
שוב  שואליהם. לכל שלום משיבים שהם מכאן בשלומם,
ראה  אחד, למקום הלך הגדול, הושעיה רבי שם: אמרו
שלום  אלא מקומכם, מנהג יודע "איני ואמר: בשבת אבלים

מקומנו". כמנהג קרוע.8)עליכם, לעיל 9)שאינו ראה
לקרוע  חייב אחר, בגד החליף אם ואמו אביו שעל ה"ג, פ"ח

שבעה. שיוכל 10)כל כדי מתוקן, היה שלהם צואר שבית
וברש"י  א כד, (מו"ק לאחור שלפנים מה חלוקו  להפוך
נוהגת  אבילות שאין השבת, כבוד מפני זה וכל שם). לרי"ף
ה' "ברכת ה"ה: שם בירושלמי שאמרו כמו בפרהסיא, בה
בה: (=שנאמר שבת ברכת זו - כב) י, (משלי תעשיר היא
זו  - עמה עצב יוסיף ולא השביעי); יום את אלקים ויברך
- בנו" על המלך נעצב ג) יט, (שמואלֿב ככתוב אבילות,
שבצנעה  דברים זאת ובכל בשבת. אבילות שאין מכאן
אין  ברגל אבל שמחה, בה: כתוב שלא מפני בה, נוהגים
בחגך  ושמחת בה: שנאמר כלל, בה נוהגת אבילות

דאמר). מאן ד"ה ב כג, למו"ק ('תוספות'

.·ÔÓ ?˙aL ·¯Úa ˙Bhn‰ ˙‡ ÌÈÙ˜BÊ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿ƒ∆«ƒ¿∆∆«»ƒ
„Ú ‰ÈÏÚ ·LÈ ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰«ƒ¿»¿«¿»¿««ƒ≈…≈≈»∆»«
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ BÏ ¯izL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .CLÁzL∆∆¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«≈∆»∆»

˙aL È‡ˆBÓa Ô˙B‡ ‰ÙBÎÂ ¯ÊBÁ11. ≈¿∆»¿»≈«»

לעיל 11) כמבואר ככולו, היום שמקצת בבוקר, למחרת עד
א). כז, (שם הי"ב פ"ו

.‚‰ÔÈ‡ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ÔÎÂ ,ÌÈÏ‚¯»¿»ƒ¿≈…«»»¿«ƒƒ≈
Ô‰a ‚‰B ˙eÏ·‡ È¯·cÓ ¯·c12B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰ ÏÎÂ . »»ƒƒ¿≈¬≈≈»∆¿»«≈∆≈

‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ Ï‚¯‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡¬ƒ»»««…∆»∆∆…∆…«»»
‰Ú·L ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ13‡ˆÓ . ¿«ƒƒ»¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡Ï ‰BÓ14‰LÏL ∆¿««…«»»¿«ƒƒ¿»

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ15;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML - ÁÒt‰ ¯Á‡Ïe , ¿∆¿ƒ¿«««∆«ƒ»»»
È¯‰ - ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ,‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈»¿»¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈∆»¬≈

˙¯ˆÚ Ì„˜ ¯·˜ Ì‡ ÔÎÂ .¯OÚ ‰Úa¯‡16‰BÓ - «¿»»»»¿≈ƒ»«…∆¬∆∆∆
„Á‡ ÌBÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ»»»««ƒ∆∆»

ÌÈÓÈ ‰Ú·LÏ ‰ÏBÚÂ Ï‚¯ ‡È‰ È¯‰ -17. ¬≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿»»ƒ

"לא 12) ה"ח: לקמן רבינו וכלשון שבצנעה, דברים ואפילו

א): ד, (כתובות שאמרו ואע"פ כלל". אבילות עליו חלה
צנעא  של דברים אבל במועד, אבלות אין שאמרו "אע"פ
גירסת  וכן במועד, ולא: בשבת, שם: רבינו גירסת - נוהג"
שדברים  פוסק א סעיף שצט סי' וביו"ד שם. המאור' 'בעל
הגמרא  וכגירסת ברגל, אפילו אבילות בהם נוהג שבצנעה
וראה  ה"ה. פ"ג, מו"ק בירושלמי וכן שלפנינו. בכתובות

נוהגין. דלא ד"ה ב יט, למו"ק יט,13)ב'תוספות' מו"ק
ויום  השנה "ראש אומר: גמליאל ורבן מפסיקים", "רגלים א
אחד, יום "אפילו א כ, שם וראה כרגלים". הכיפורים
לשבעה  "אפשר נימקו: שם ובירושלמי אחת". שעה ואפילו
לשבעה  איֿאפשר אבל מפסקת), היא (=ולפיכך רגל בלא
לעולם  תמצא לא רגל, כמו תפסיק השבת ואם שבת". בלא

שבעה. הכיפורים.14)אבילות יום לפני מתו קבר אם
השנה 15) ראש אומרים: ואין שלשים. גזירת להשלים

גזירת  יפסיק שלאחריו ויוהכ"פ שבעה, גזירת הפסיק
גזירת  ממנו ובטלה יוהכ"פ לפני מתו כשקבר או שלשים.
כמבואר  שלשים, גזירת ויבטל הסוכות חג יבוא שבעה,
אחת, באבילות הפסקות שתי עושים אין כי ה"ה? בסמוך
הפסקת  בגלל כדרכה, אבילות ימי שבעה מנה ולא הואיל
שלשים  גזירת כרגיל למנות עליו מעתה הראשון, הרגל
פ"ג  למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ע"פ (כסףֿמשנה לפחות
אחד  יום שהרי כאן", יש "שיבוש קורא: והראב"ד כח). אות
עצמו  השנה וראש כשבעה, הוא הרי השנה ראש לפני
לגזירת  נשארו ולא יום עשר ארבעה כאן הרי שבעה,
פוסק  ב כד, במו"ק ואמנם יום! עשר ששה אלא שלשים
שדוקא  שם, אושעיא כרבי סובר רבינו אולם פפא, רב כך
כל  תשלומין לה שיש כשבעה, נמנית השבועות) (חג עצרת
מביא  הראשון, ביום חגיגתו קרבנות הביא לא (שאם שבעה
זה  טעם שאין ויוהכ"פ, השנה ראש אבל שבעה), כל והולך
ודי  כשבעה, נמנים אינם כלל, בהם חוגגים שאין בהם, שייך
(לחםֿ כרגלים שלשים או שבעה גזירת שיפסיקו להם

העולה 16)משנה). סוכות של או פסח של כרגל דינה
ימים. המצות 17)לשבעה "בחג טז) טז, (דברים שנאמר

לו  יש המצות חג מה - הסוכות" ובחג השבועות ובחג
החג  קרבנות והביא חג לא (=שאם שבעה כל תשלומין
יש  השבועות חג אף הרגל), כל את חוגג הראשון ביו"ט,
שצט  סי' יו"ד ובשו"ע ב). כד, (מו"ק שבעה כל תשלומין לו
רגלים  כשלש דינם ויוהכ"פ שראשֿהשנה פוסק, ו סעיף
השנה, ראש לפני אחת שעה נהג ואם האבילות. לבטל
שלשים, גזירת מבטל ויוהכ"פ שבעה, גזירת ממנו בטלה
ט, סעיף שם כמבואר כלום, מונה אינו הכיפורים יום ואחרי
ולא  אחת, באבילות אפילו הפסקות שתי שעושים באופן

יד. אות לעיל שהוזכרה הראב"ד, כדעת

.„‚Á‰ ¯Á‡ ‰BÓ - ˙Bkq‰ ‚Á Ì„˜ B˙Ó ˙‡ ¯·»̃«∆≈…∆««À∆««∆»
ÈÙa Ï‚¯ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL È¯‰L ;„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ÚLzƒ¿»»ƒƒ¿«∆¬≈¿ƒƒ¬∆∆∆∆ƒ¿≈
,‰Ú·L ˜ÈÒÙÓ ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,BÓˆÚ«¿¿ƒ¿»»ƒ«¿ƒƒ¿»
È¯‰ - „Á‡ Ï‚¯ ‚Á ÏL ÈÈÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ¿ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ∆«∆∆∆»¬≈

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡18. ∆»¿∆¿ƒ

שם.18) מו"ק

.‰ÔÓ Ï‚¯ Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈ƒ¿«»ƒ…∆∆∆ƒ
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‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ ÌÈÏ‚¯‰»¿»ƒ…∆…«»»¿«ƒƒ»¿»
ÌÈLÏL ˙¯Ê‚19·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe ¯tÒÏ ¯zÓe . ¿≈«¿ƒÀ»¿«≈¿«≈¿∆∆

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Úa B‡20BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜nL ,21, ¿∆∆«ƒƒ∆ƒ¿»«¿À
Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì‡Â .ÌeÏk Ì‰È¯Á‡Ï ‰BÓ BÈ‡Â¿≈∆¿«¬≈∆¿¿ƒ«»ƒ¿«ƒ
- ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚¯‰ Ì„˜ e˙Ó elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ‡e‰ƒ¿«≈¬ƒ≈…∆»∆∆¿ƒ

Ú¯t ÁlLiL „Ú Ál‚Ó BÈ‡22Ba e¯Ú‚iL „Ú B‡ ≈¿«≈««∆¿««∆««∆ƒ¿¬
‰Ê ¯·c ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÌÈÏ‚¯‰ ÔÈ‡Â ,ÂÈ¯·Á23. ¬≈»¿≈»¿»ƒ«¿ƒƒ»»∆

כ.19) יט, החמה 20)שם שקיעת לפני מנחה תפילת אחר
וכשמיני,21)(רדב"ז). כשביעי נחשב ולכאן, לכאן ועולה

(שם  יום אותו בקצת שלשים גזירת נהג כאילו הוא והרי
לעיל 22)וברש"י). ראה מדאי, יותר ארוך שיער יגדל

תלוי 23)פ"ו. שהוא דבר "כל ה"ח: פ"ג, שם ירושלמי
פרע, שישלח עד כאן, ברם מפסיק. הרגל - ושלשים בשבעה
ב  כב, למו"ק ב'תוספות' וראה חבריו". בו שיגערו עד או

שיגערו. עד ד"ה

.Â¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa BlL ÈML ÏÁ»ƒƒ∆¿∆∆»∆∆¿≈»ƒ«
epnÓ ‰ÏËa ‡ÏÂ ,Ál‚Ó BÈ‡ - ÈLÈÏL B‡ ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ≈¿«≈«¿…»¿»ƒ∆

„·Ïa ‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‡l‡24CeÒÏÂ ıÁ¯Ï ¯zÓ BÈ‡Â . ∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿≈À»ƒ¿…¿»
·BË ÌBÈ ÒkiL „Ú ¯·c ˙BOÚÏÂ25˜ÈÒÙÓ ·BË ÌBÈÂ . ¿«¬»»«∆ƒ»≈¿«¿ƒ

,‰Ú·M‰ ¯‡LÌÈLÏL Ïk ÌÈÏLÓ ·BË ÌBÈ ¯Á‡Ïe ¿»«ƒ¿»¿«««¿ƒ»¿ƒ
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ÏÎa Ô‰a ¯eÒ‡Â ,‰˙Èn‰ ÌBiÓ ÌBÈ26. ƒ«ƒ»¿»»∆¿»¬ƒ»¿»ƒ

להסתפר 24) לו שאסור שלשים, אבילות נוהג הוא ועדיין
ה"ג. פ"ו, לעיל כמבואר נוהג 25)בהם, אינו וביו"ט

שלו  שלישי כשחל מודים "הכל ב): יט, (מו"ק כלל אבילות
ומפרש  הערב". עד ברחיצה שאסור הרגל, ערב להיות
מועד  של חולו עד ימתין או בצונן, רוחץ ולערב רש"י:
שלו" שלישי "כשחל שם: שאמרו ואע"פ בחמין, וירחץ
ששי, יום אפילו הדין הוא שם: הרי"ף העיר כבר - וכו'

שלו. אבילות שלמה לא עדיין לעיל 26)שהרי המנויים
ה"ב. פ"ו,

.Ê‡e‰ È¯‰Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁ»¿ƒƒ∆ƒ¿¿∆∆»∆∆«¬≈
˙aL27Ál‚Ï ¯zÓe .ÌÈLÏL ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - «»»¿»ƒ∆¿≈«¿ƒÀ»¿«≈«

„ÚBn‰ CB˙a28BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,‰È‰ Òe‡ È¯‰L , ¿«≈∆¬≈»»»¿ƒ∆¿»
˙aLa Ál‚Ï29˙¯ˆÚ ¯Á‡ Ál‚Ó ÔÎÂ .30¯Á‡ B‡ ¿«≈«¿«»¿≈¿«≈«««¬∆∆««

˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡…̄«»»¿«ƒƒ∆¬≈»¿»¿≈«
‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ál‚Ï BÏ LÈÂ ,ÌÈLÏL31. ¿ƒ¿≈¿«≈«¿»≈∆ƒ¿∆

בה.27) להסתפר לו המועד.28)שאסור בחול
פ"ז 29) יו"ט, בהל' כמבואר במועד, בגילוח מותר ואנוס

ב). יז, (מו"ק ערב 30)הי"זֿיח בשבת, שלו שביעי בשחל
לגלח 31)עצרת. "מותר ב) יט, (שם האומר שאול, כאבא

הרגל". אחר

.ÁÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï - Ï‚¯‰ CB˙a B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿»∆∆…»»»»
ÏÏk ˙eÏ·‡32¯Á‡Ï ‡l‡ .Ï‚¯a ˙eÏ·‡ ‚‰B BÈ‡Â , ¬≈¿»¿≈≈¬≈»∆∆∆»¿««

È¯·c Ïk Ô‰a ‚‰BÂ ,‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ï‚¯‰»∆∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿≈
˙eÏ·‡33‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌÈLÏL ‰BÓe .34‚‰BÂ , ¬≈∆¿ƒƒ«¿»¿≈

.ÌÈLÏL ˙B¯Êb ÏÎa ÌÈLÏM‰ ¯‡Laƒ¿»«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ

וכמו 32) יא. אות לעיל כמבואר שבצנעה, בדברים אפילו
שברגל  דאמר: מאן ד"ה ב כג, במו"ק ה'תוספות' שכתבו

כלל. בה להתאבל ואין בחגך" "ושמחת שם 33)נאמר:
וכן  שם. כמבואר אחרים, ע"י נעשית שמלאכתו אלא א, כ,
המת, למיתת שבעה "ולכשיכלו ב: סעיף שצט סי' ביו"ד
נעשית  מלאכתו האבילות, ימי שבעת כלו לא שעדיין אע"פ

בבתיהם". אחרים שם.34)ע"י

.ËÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚL ˙BÓB˜n‰35‰BÓ - «¿∆ƒ¿≈»ƒƒ∆
ÔB¯Á‡‰ ÈL ·BË ÌBiÓ ‰Ú·M‰36BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»ƒ≈ƒ»«¬««ƒ∆≈

˙eÏ·‡ ‚‰B37ÔÓ BÏ ‰ÏBÚ - ‡e‰ Ì‰È¯·cÓe ÏÈ‡B‰ . ≈¬≈ƒƒƒ¿≈∆∆ƒ
ÔÈn‰38‰BÓe .„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ML ÂÈ¯Á‡ ‰BÓe , «ƒ¿»∆«¬»ƒ»»ƒƒ¿«∆

e¯Ó‡L BÓk ,‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL39. ¿ƒƒ«¿»¿∆»«¿

ביתֿדין 35) שלוחי שאין ישראל, מארץ הרחוקים המקומות
לפי  הספק, מפני ימים שני עושים היו אליהם, מגיעים
יום  איזה החודש את ביתֿדין בו שקבעו יום יודעים שאינם
הי"א. פ"ג החודש, קידוש בהל' רבינו מלשון הוא,

אלא 36) קדוש אינו התורה שמן מדרבנן, אלא אינו קדושתו
בקביעת  בקיאים שאנו בזמננו, וביחוד בלבד, הראשון היום

ה"ו. פ"ה שם ראה בימים 37)החודש. המת קברו אם
בסמוך  יתבאר דינו שני, ביוםֿטוב קברוהו אם אבל שלפניו,

רפט.38)ה"י. דף פ"ג למו"ק, ה"ח.39)רי"ף לעיל

.È·BË ÌBÈ ‡e‰L ,ÈL ·BË ÌBÈa B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿≈ƒ∆
ÔB¯Á‡‰40˙¯ˆÚ ÏL ÈL ·BË ÌBÈa B‡ ,41Ba ‚‰B - »«¬¿≈ƒ∆¬∆∆≈

ÌBÈ ˙eÏ·‡Â ,Ì‰È¯·cÓ ÈL ·BË ÌBÈÂ ÏÈ‡B‰ .˙eÏ·‡¬≈ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈∆«¬≈
‰¯Bz ÏL ÔBL‡¯42Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ‰ÁcÈ -43ÈtÓ ƒ∆»ƒ»∆¬≈∆ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰¯Bz ÏL ‰OÚ44ÏL ÈL ·BË ÌBÈa ¯·˜ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆»¬»ƒ»«¿≈ƒ∆

ÌBÈk Ô‰ÈML ;˙eÏ·‡ Ba ‚‰B BÈ‡ - ‰M‰ L‡…̄«»»≈≈¬≈∆¿≈∆¿
Ô‰ CB¯‡45L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ÌÚhÓ ,46. »≈ƒ««∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«…∆

החג,40) התחלת של שני ליו"ט בניגוד סוכות, או פסח של
ה"ח. כלעיל אבילות, בו נוהג השבועות,41)שאינו חג
לארץ. ובחוץ ימים שני אלא לו פ"א,42)שאין לעיל ראה

שני.43)ה"א. יו"ט של החג האבילות,44)שמחת
בעיני  הייטב היום חטאתי "ואכלתי יט) י, (ויקרא ככתוב
עשה  וידחה (=האבל) דיחיד, עשה "יבוא שם). (רי"ף ה'"
תורה, מדין עליהם שמתאבל מתים בששה זה וכל דרבנן".
אחיו  או אשתו, כגון מדבריהם, עליהם שהוסיפו אלה אבל
ביו"ט  עליהם מתאבלים אין - ה"א) פ"ב, לעיל (ראה מאמו
רבים  של 'עשה' יבוא תורה, של 'עשה' בהם אין שהרי שני,
(כסףֿ מדבריהם יחיד של 'עשה' וידחה מדבריהם, (=רגל)

הרמב"ן). בשם ראשון.45)משנה כיו"ט ודינו
ואפילו 46) ימים, שני אותו עושים והיו "הואיל ה"ח: פ"ה,

ישראל  ארץ בני אפילו - עושים שיהיו התקינו הראיה, בזמן
החשבון". על שקובעים הזה בזמן ימים, שני תמיד אותו -
שלא  לפי הראיה, בזמן אפילו ימים שני אותו שעשו והטעם,
השלוחים  שאין החודש, את ביתֿדין בו שקבעו יום ידעו
בזה  "נולדה ב ד, ביצה וראה ה"ז), (שם ביוםֿטוב יוצאים
פ"א  יו"ט, בהל' וכן הם, ארוך אחד שכיום בזה", אסורה
עולה  השנה ראש של שני יו"ט אין הרדב"ז, ולדעת הכ"ד.
כיו"ט  ודינו הוא, ארוך אחד כיום שהרי שבעה, למנין לו
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לא  שנוהגים פסק, יג סעיף שצט סי' יו"ד ובשו"ע ראשון.
אפילו  מת, שום על גלויות של שני יו"ט בשום להתאבל
שום  שאין האומרים כדעת שסוברים וקבורה, מיתה יום הוא

לשנות". ואין פשוט המנהג "וכן התורה, מן אבילות

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בחנוכה 1) והספד אבילות המועד. בחול אבילות דיני

המת, על אבל לעורר שלא חדשים. ובראשי ובפורים
חתן  לנישואי המשתה ימי שבעת לחג. קודם יום שלושים
ומת  נשואיו, סעודת צרכי כל שהכין חתן כרגל. דינם וכלה

דינו. מה - לחופה שייכנס קודם מת לו

.‡„ÚBna ˙eÏ·‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡2B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜ , ««ƒ∆≈¬≈«≈≈««≈
BÙ˙k ıÏBÁÂ „ÚBna3ÌÁÏ ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·Óe .4 «≈¿≈¿≈«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆∆

„ÚBna5,·BË ÌBÈa Ï·‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa el‡ Ïk . «≈»≈¿À∆≈¬»¿
ÈL ·BË ÌBÈa elÙ‡6‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ¬ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿…¿ƒ¿…

.ÔÈ¯·Ó«¿ƒ

של 2) 'עשה' ואין בחגך", "ושמחת יד) טז, (דברים שנאמר
ב), יד, קטן (מועד רבים של 'עשה' דוחה יחיד אבילות

ה"ח. פ"י, לעיל עד 3)וראה החלוק מן זרועו מוציא
ה"ג. פ"ח, לעיל רבינו כלשון וזרועו, כתיפו שיתגלה

ביום 4) לאכול אסור שהאבל אחרים, משל אותם מאכילים
ה"ט. פ"ד, לעיל ראה משלו, לאבלו כד,5)הראשון מו"ק

ה"ט,6)ב. פ"י לעיל ראה מדבריהם, אלא שאינו
מת  לגבי שני יו"ט א): ו, (ביצה שאמרו ואע"פ ובביאורנו.
כגון  עצמו, המת בצרכי אלא זה אין - חכמים עשאוהו כחול
החיים  צרכי היא הקריעה אבל תכריכין, לו לתפור או לקברו
ונקבר  מת ואם ברדב"ז). וכן שם, (ר"ן המתאבלים של
כשיתחיל  יו"ט אחרי עד המועד בחול לקרוע אין ביו"ט,
שעת  ולא חימום, שעת אינו שחולֿהמועד להתאבל,
זמן  עד תידחה ביו"ט, הקריעה שנדחית ומכיון שמועה,
אברהם" ב"מגן וכן (משנהֿלמלך, החג לאחר שהוא האבל,

הכ"ג. פ"ו יו"ט, הל' והשווה ג). ס"ק תקמז סי' או"ח

.·ÌÈ·B¯w‰ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ „ÚBna ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ«≈¿…¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï·‡a ÔÈ·iÁL7ÌÎÁ‰ ÏÚ ıÏBÁ‰Â Ú¯Bw‰ B‡ ,8B‡ ∆«»ƒ¿≈∆«≈«¿«≈«∆»»
¯Lk Ì„‡ ÏÚ9˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ B‡ , «»»»≈ƒ∆»»≈ƒ¿«¿ƒ«

‰ÓL10Ïk‰ ÔÈ¯·Óe .11CB˙Ï „ÚBna ÌÎÁ‰ ÏÚ ¿»»«¿ƒ«…«∆»»«≈¿
‰·Á¯‰12ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nL C¯„k ,13Ïk‰L ; »¿»»¿∆∆∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆«…

ÂÈÏÚ ÌÈÏ·‡14. ¬≈ƒ»»

מפני 7) לקרוע ורוצים לקרוע, חייבים שאינם לאלה פרט
ב). כד, (מו"ק שאסורים העיר 8)הכבוד, על הממונה

ב). כב, שם (רש"י הוראה ממנו חשוד 9)ומבקשים שאינו
שאינו  אע"פ מצוה, ביטול שום על ולא עבירה שום על
ו). סעיף שמ, סי' יו"ד השו"ע (לשון בתורה גדול

לקרוע 10) חייבים אלה כל ועל כשר, אדם אינו ואפילו
פ"ט, לעיל והשווה א. כה, במו"ק כמבואר במועד, וקורעים
קרובה  שמועה "שמע ג סעיף תא סי' ביו"ד וראה הי"א.
לקרוע". חייב - המועד בחול למיתתו) יום שלושים (=תוך

סעודתו 11) ומחליף חבירו את מאכיל אחד וכל הכל. את
שהיו  ב) כז, (מו"ק יוסף ורב ברבה שמצינו כמו עמו,

לזה. זה סעודותיהם העיר.12)מחליפים על 13)ככר
בכתובות  כמבואר ברחבה, אותם מברים שהיו קרובם, מות

שם. וברש"י ב א),14)ח, כה, (מו"ק כקרוביו" "שהכל
הי"א. פ"ט, לעיל והשווה

.‚‡l‡ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡ - „ÚBna ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nLk¿∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ«≈≈«¿ƒ∆»
˙BÙe˜Ê ˙BhÓ ÏÚ15ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «ƒ¿¿≈¿ƒƒ¿«¬≈ƒ

„ÚBna16‰¯eMa ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡ ,17ÔÈ¯ËBÙe ÔÈÓÁÓe18. «≈¬»¿ƒ«»¿«¬ƒ¿ƒ
‰hn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â19˙‡ ÏÈ‚¯‰Ï ‡lL ,·BÁ¯a ¿≈«ƒƒ∆«ƒ»»¿∆…¿«¿ƒ∆

„tÒ‰‰20˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a ¯eÒ‡ „ÚBn‰L ;21ÔÎÂ . «∆¿≈∆«≈»¿∆¿≈¿«¬ƒ¿≈
Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ÌÈËwÏÓ ÔÈ‡22Ï·‡L ,„ÚBna ≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ«≈∆≈∆

BÏ ‡e‰23ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;24ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿≈»ƒ«¿»¿ƒ¿≈≈
‰kÁa ˙n‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ25ÌÈ¯eÙ·e26ÈL‡¯a ‡ÏÂ «¿ƒƒ∆«≈«¬À»¿ƒ¿…¿»≈

ÌÈL„Á27˙eÏ·‡ È¯·c Ïk Ô‰a ÔÈ‚‰B Ï·‡ ,28¯zÓe . √»ƒ¬»¬ƒ»∆»ƒ¿≈¬≈À»
Ô‰È¯Á‡Ïe ÌÈ¯eÙe ‰kÁ ÈÙÏ „tÒÏ29. ƒ¿…ƒ¿≈¬À»ƒ¿«¬≈∆

על 15) אלא אוכלים האבלים שאין החול, לימי בניגוד
הראשון  שביום ה"ט, פ"ד לעיל ראה לארץ, כפויות מיטות
במועד  ואילו כפויה, מיטה על לישב האבל חייב לאבלו
כפיית  שאין ב). כד, (שם זקופה מיטה על האבל אוכל
וראה  שם), יוסף' ('נמוקי כלל במועד נוהגת המיטה
שאין  אומר: היה שרש"י שכבר, ד"ה א כ, שם ב'תוספות'
אבילות. בה ואין הואיל ברגל, הבראה עושים

ואמר 16) אחד ועמד ברחוב, כולם עמדו מהלוויה, כשחזרו
נחמות  "בעל בה: ומסיים לנחמם, לאבלים מיוחדת ברכה
וראה  ב), ח, (כתובות אבלים" מנחם ברוך אתכם, ינחם
א). כז, (מו"ק אבלים אין ד"ה שם וברש"י ב כג, במגילה
אין  ביותר, פומבי במקום ברחבה, היא זו וברכה והואיל

(רדב"ז). המועד בחול המת,17)לאמרה את המלווים
הקברות  בית בצד בשורה עומדים מהקבורה, כשחוזרים

ה"א. פי"ג, לקמן ראה האבלים, המנחמים 18)לנחם את
שם). (מו"ק האבל של לביתו ילכו ולא לביתם,

עליה.19) מוטל מוליכים 20)שהמת "אין זה ומטעם שם,
הקבר  כל שיהיה עד בחולֿהמועד לביתֿהקברות המת

א). סעיף תא, סי' (יו"ד ומזומן" שהמועד 21)מתוקן
ב). יז, (תענית בו לשמוח שחייב להוליכן 22)כיו"ט,

אבותם. בקברות לקברן אחר לו 23)למקום יש צער
א). ח, (מו"ק לקיטתן כ"כ 24)בשעת בהם שמח שאינו

בלקיטתן. צער לו יש ובוודאי אבותם, בקברות לקברם
שאר  שעצמות מפרש: ח, אות תג סי' ליו"ד וב'פרישה'
ובמס' לכבדם. חייב שאינו מפני ללקט אסור ודאי קרוביו
מיתתו, בשעת עליו שקורעים "כל שנינו: פי"ב, שמחות
ה"ח. פי"ב, לקמן וראה עצמות". ליקוט בשעת עליו קורעים

ב.25) כא, ט,26)שבת (אסתר בהם שנאמר ב ה, מגילה
ושמחה". משתה ימי אותם "לעשות ב 27)כב) יז, תענית

הוא". יוםֿטוב גופו כרגלים 28)"ראשֿחודש שאינם
אבילות  שאין כשבת, אינם וגם האבילות, את המפסיקים
ומטפחות  מענות נשים ב): כח, (מו"ק אמרו והרי בה, נוהגת
והרמ"א  ה). ס"ק תרצו סי' לאו"ח הגר"א (ביאור בהם
אלא  בפורים נוהגת אבילות שאין מסכם: שם באו"ח

בלבד. שבצנעה ב)29)בדברים יז, (תענית שאמרו אע"פ
להספיד  (=שלא תענית במגילת הכתובים האלה "הימים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



צז la` zekld - mihtey xtq - oeiq g"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ו  וחנוכה אסורים"בהם, ולאחריהם, לפניהם בכללם), פורים
ואע"פ  תענית", מגילת "בטלה ב) יח, (ר"ה אמרו כבר -
להם  הכוונה - בטלו לא ופורים חנוכה ב): יט, (שם שאמרו
עדיפים  שאינם ולאחריהם, שלפניהם לימים ולא עצמם,

(כסףֿמשנה). שבטלו המגילה ימי משאר

.„˙BÁtËÓ ‡Ï Ï·‡ ˙BpÚÓ - „ÚBna :ÌÈLp‰30; «»ƒ«≈¿«¬»…¿«¿
˙BpÚÓ - ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯·e31 ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿«

.‰Êa ‡ÏÂ ‰Êa ‡Ï ˙BB˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙BÁtËÓe¿«¿¬»≈¿¿…»∆¿…»∆
˙BÁtËÓ ‡ÏÂ ˙BpÚÓ ‡Ï - ˙n‰ ¯a˜32. ƒ¿««≈…¿«¿…¿«¿

כף.30) אל כף הבאה.31)מספקות בהלכה בסמוך יתבאר
ב.32) כח, מו"ק

.‰˙Á‡k ˙BBÚ ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡33?‰pÈ˜ . ≈∆ƒ∆À»¿««ƒ»
‰„nÏÂ :¯Ó‡pL .‰È¯Á‡ ˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡ ˙Á‡L∆««∆∆¿À»«¬∆»∆∆¡«¿«≈¿»

‰pÈ˜ d˙eÚ¯ ‰M‡Â ,È‰ ÌÎÈ˙·34ÌÈ¯·c ‰na . ¿…≈∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ»«∆¿»ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ï·‡ ;e˙nL ÌÚ‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»»»∆≈¬»«¿ƒ»»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„ÚBna B˙B‡ ÌÈ„ÙBÒ - ˙nL∆≈¿ƒ«≈¿≈»ƒ«

ÌÈL„Á ÈL‡¯Â ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa35ÌBÈa ‡Ï Ï·‡ , «¬À»¿ƒ¿»≈√»ƒ¬»…¿
ÈL ·BË36‡l‡ el‡ ÌÈÓÈa B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ≈∆»

ÂÈÙa37B˙ÚeÓL ÌBÈÂ .„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ - ¯a˜ .38- ¿»»ƒ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿¿»
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒÂ ,‡e‰ ÂÈÙ·kƒ¿»»¿¿ƒ««ƒ∆ƒ

‰˜BÁ¯39. ¿»

ונהי.33) קינות בדברי קולן מלמדת 34)מרימות שאחת
תענה  מה חברתה תדע תתחיל, כשהיא קינה, חברתה את

לחול35ֿ)(שם). בניגוד מלאכה, בעשיית מותרים שהם
ב). כז, (שם במלאכה שאסור גלויות,36)המועד של

התורה  מן בו להספיד שאסור ראשון, יו"ט במקום שהוא
לפנינו.37)(כסףֿמשנה). מוטל והוא שנקבר, טרם

הכ"ב. פ"ז יו"ט, הל' השמועה 38)והשווה שהגיעה
מת. פלוני כז,39)שחכם (מו"ק למותו יום שלשים לאחר

וראה  רחוקה". שהיא "אע"פ מודגש: אינו ששם אלא ב),
בזה. אחרת שיטה שם יוסף' ב'נמוקי

.Â‰M‡ ¯¯BÚz ‡Ï40Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL dlL ˙Ó ÏÚ …¿≈ƒ»«≈∆»¿ƒ…∆
ÌÈÂc Ì‰Â ‚Á‰ ‡B·È ‡lL È„k ,‚ÁÏ41˙n‰ ÔÈ‡L ; ∆»¿≈∆…»∆»¿≈»ƒ∆≈«≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌBÈ ÌÈLÏL ·l‰ ÔÓ ÁkzLÓƒ¿«≈«ƒ«≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‚ÁÏ CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔLÈ ˙Óa¿≈»»¬»ƒ≈¿¿ƒ»∆»

˙¯¯BÚÓ -42. ¿∆∆

רבים,40) ימים זה שמת מתה, על לערער ספדן תביא לא
שצועק  הספדן, שחוזר כדרך המת, קרובי אחרי לחזור
הולך  עליו דוה שלבו ומי לב, מרי כל עמי בכו בואו ואומר:
שם). וברע"ב מ"ה, פ"א (מו"ק קרובו על ומספיד

"כדי 41) הכ"ד: פ"ו יו"ט, בהל' רבינו וכדברי ב. ח, מו"ק
מזכרון  וכואב דואג ולבו נעצב, והוא הרגל יבוא שלא
וכו'" שיעורר לאדם "ואסור לשון רבינו תפס ושם הצער".
לא  לשון: רבינו נקט וכאן קטן, במועד המשנה כלשון
"לא  ה"ה: פ"א שם הירושלמי לשון ע"פ וכו', אשה תעורר
במועד". חיבורה) שהוא בעלה, (=אבל לוייתה אשה תעורר
בכי  מעוררים שהיו מנהגם לפי זה כל הכסףֿמשנה: וכתב

המת  מספידים השנה, שבגמר נוהגים, שאנו מה אבל ויללה.
מן  ישכח שלא "עירור" זה שאין מותר, - נשמתו ומזכירים

דעתו  אדרבה או"ח הלב, בשו"ע וכן אבילותו, עי"ז להפסיק
ה. סעיף תקמז בלבה 42)סי' חרותה המרירות כך, שבין

אמרו: ושם שם). (ירושלמי ההספד בגלל תוספת בה ואין
עושה  שהוא - הספד המתים; בין מזכירתו עירור? "איזה

עצמו". בפני הספד לו

.Ê˙e˙Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L43Ï‚¯k Ô‰ È¯‰ -44˙nL ÈÓe . ƒ¿«¿≈««¿¬≈≈¿∆∆ƒ∆≈
- Bn‡Â ÂÈ·‡ elÙ‡ ,‰zLn‰ ÈÓÈ CB˙a ˙Ó BÏ≈¿¿≈«ƒ¿∆¬ƒ»ƒ¿ƒ
˙Ú·L ‚‰B Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÌÈÏLÓ«¿ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿»¿««»≈ƒ¿«

˙eÏ·‡ ÈÓÈ45‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ó ÌÈLÏM‰ ‰BÓe .46. ¿≈¬≈∆«¿ƒ≈««¿≈«ƒ¿»

שהנושא 43) לישראל, תיקן רבינו שמשה המשתה, ימי
אישות  בהל' כמבואר ימים, שבעת עמה שמח יהיה בתולה

ה"א. פ"א, ולעיל הי"ב, נוהגת 44)פ"י אבילות שאין
א). ד, (כתובות ברגל,45)בהם מתו את הקובר כדין

ה"ח. פ"י, לעיל לא 46)המבואר למה שואל: והראב"ד
(שם) לעיל ששנינו כמו השלושים, למנין המשתה ימי יעלו
והרמב"ן  הקבורה"? מיום שלשים ש"מונה הרגל לענין
ממילא  נוהג שברגל מתרץ, שמב) סי' יו"ד ב'טור' (הובא
מחמת  בהם שאסור ותספורת גיהוץ לענין שלשים, מצות
ימי  בשבעת אבל שלשים, למנין לו עולה ולפיכך הרגל,
לו. עולים אינם ולפיכך ותספורת, בגיהוץ מותר המשתה
יום  שאבילות ה"א, פ"א לעיל רבינו שיטת לפי קשה, ועדיין
המשתה  ימי שמחת דוחה איך התורה, מן היא ראשון
התורה? מן שהיא אבילות מצות מדבריהם, אלא שאינה
דברי  לבטל החכמים ביד כח יש מתרץ: שם בכתובות והר"ן
שמחתו  בימי לעשות חייב שאינו תעשה", ואל ב"שב תורה
בדברי  בפועל לעסוק לו יהיה אסור זה, ולפי אבילות. מעשה
ב"קום  אבלו את לדחות לו שאסור היום, אותו כל שמחה
ישמש  ולא שבצנעה, בדברים הוא שנוהג ונראה, ועשה".
מתרץ, והרדב"ז הבאה. בהלכה בסמוך כמבואר מיטתו,
אלא  לגמרי, האבילות את מבטלים החכמים אין שכאן
שמחה  בדברי אפילו זה ולפי אחר, ליום אותה  דוחים

יום. באותו לעסוק לו מותר בפועל,

.ÁBÁ·Ë Á·ËÂ Bzt ‰Ù‡Â ‰cÚq‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈÎ‰≈ƒ»»¿≈«¿À»¿»»ƒ¿»«ƒ¿
eÒkiL Ì„˜ ˙Ó BÏ ˙Óe ,‰ÁÓOÏ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿«ƒ¿»≈≈…∆∆ƒ»¿

¯Oa Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ ‡Ï Ì‡ :‰ÁÓOÏ47¯ÎBÓ - «ƒ¿»ƒ…»««ƒ««≈»»≈
Ck ¯Á‡Â ,˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ ,˙t‰Â ¯Oa‰«»»¿««¿≈ƒ¿«¿≈¬≈¿««»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B48Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ Ì‡Â ; ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ««≈
˙n‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - B¯ÎÓÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,¯Oa»»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿«¿ƒƒ∆«≈

¯„ÁÏ49˙ÏÈÚa ÏÚB·e ,‰tÁÏ ‰lk‰ ˙‡Â Ô˙Á‰ ˙‡Â , ¿∆∆¿∆∆»»¿∆««»«À»≈¿ƒ«
‰ÂˆÓ50L¯BÙe51¯Á‡Â ,‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ , ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿««

‚‰B ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ .˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B Ck»≈ƒ¿«¿≈¬≈¿»»«»ƒ≈
˙aLk ‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a52ÔÈa ÔLÈ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿«»¿ƒ»»≈≈

LnLÈ ‡lL È„k ,ÌÈLp‰ ÔÈa ‰LÈ BzL‡Â ,ÌÈL‡‰»¬»ƒ¿ƒ¿¿≈»≈«»ƒ¿≈∆…¿«≈
B˙hÓ53ÌÈLÏL Ïk ‰lk‰ ÔÓ ÔÈËÈLÎz ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ««»»¿ƒ
ÌBÈ54Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡L ÌB˜Óa eÈ‰ .»¿»∆∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ

eÈ‰ .‰lÁz ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ ,¯ÎBÓ - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙pL∆»«»»«ƒ≈¿≈¬≈¿ƒ»»
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‡lL Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ∆…
.‰lÁz ‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙»«»»«ƒ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»
dn‡ B‡ Ô˙Á ÏL ÂÈ·‡ ˙nLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ∆»»ƒ»
ÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ - BÊ ‰cÚÒ e„ÈÒÙÈ Ì‡L ;‰lk ÏL∆«»∆ƒ«¿ƒ¿À»≈»∆ƒ
Bn‡ B‡ ‰lk ÏL ‰È·‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ .Ì‰Ï Á¯ËiL∆ƒ¿«»∆¬»ƒ≈»ƒ»∆«»ƒ
ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‚‰B - Ì‰È·B¯˜ ¯‡L B‡ Ô˙Á ÏL∆»»¿»¿≈∆¬ƒƒ¿«¿≈
˙Ú·L e‚‰ÈÂ ‰tÁÏ Òkz Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz Ï·‡‰»≈∆¿ƒ»¿««»ƒ»≈«À»¿ƒ¿¬ƒ¿«

‰zLn‰ ÈÓÈ55. ¿≈«ƒ¿∆

למכירה.47) הבשר ראוי למה 48)עדיין שואל: הראב"ד
כמבואר  אבילות, של יום שלשים עליו שיעברו עד יחכה לא
יום. שלשים כל בנישואין אסור שהאבל ה"ה, פ"ו לעיל

אומר, - שמב סי' יו"ד ב'טור' הובא - וכבר והרמב"ן הואיל
לגמר  עד החופה לאחר אין הרבה, בה וטרח לחופה התכונן

אבילות 49)שלשים. עליו תחול שלא כדי יקברוהו, שלא
שתעבור  עד לכנוס יוכל לא ואז הגולל, סתימת לאחר מיד

אשתו 50)האבילות. את בועל שהחתן הראשונה הבעילה
וכמו  כלי, עשאה עי"ז כי מצוה", "בעילת נקראת הבתולה,
למי  אלא ברית כורתת אשה "אין ב) כב, (סנהדרין שאמרו
אומר  הכתוב וכן ורביה, פריה לידי ובאים כלי", שעשאה
ד, לכתובות ('תוספות' עוׂשיך" בועליך "כי ה) נד, (ישעיה

מצוה). בעילת ד"ה אסור 51)א המת, את שקוברים אחרי
כבסמוך. אבלו, מחמת שבצנעה, בדברים ראה 52)הוא

בדברים  אפילו הוא מותר ממש, ברגל אבל ה"א. פ"י, לעיל
ובביאורנו. ה"ג שם כמבואר שם.53)שבצנעה, כתובות

ב"הגהות  וכתוב ה"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל' והשווה
שתים. נשים ומיעוט שנים, אנשים מיעוט מיימוניות":
להתייחד  שאסורים הרמ"א, מעיר א, סעיף שמב סי' וביו"ד
שימור  צריכים אינם אחד, בחדר ישנים אינם ואם ביום, גם

בעלה.54)כלל. על  תתגנה שלא כדי שם.55)שם.
- כלה של אמה חתן: של אביו ד"ה ב ג, שם רש"י ולדעת
תכשיטין  המכינה היא אלא לסעודה, גורם משמשת אינה
אינם  והקישוטים שהתמרוקים כגון שם, הר"ן והעיר לכלה.
האבלות  ימי שבעת לאחר תינשא כן, לא שאם מתקיימים.

מקודם. אמה לה שהכינה תמרוקים, באותם

ה'תשפ"א  סיון כ"ט רביעי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עצמות 1) ליקוט דיני למת. מעמדות ושבעה הספד, דיני

בן  והספד. אבל לעניין - למקום ממקום המת ארון ופינוי
הלווייה  סדרי להספד. ראוי ויהיה הקטן, יהיה שנים כמה
לעניין  - ושפחות עבדים לגילם. בהתאם - בקטנים שונים

ותנחומים. הספד

.‡‡e‰ ˙n‰ „B·k „tÒ‰‰2˙‡ ÔÈÙBk CÎÈÙÏ . «∆¿≈¿«≈¿ƒ»ƒ∆
˙BB˜Ó‰Â ÌÈB˜Ó ¯ÎO ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰3ÔÈ„ÙBÒÂ «¿ƒƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿¿¿¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ - e‰e„tÒÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡Â .B˙B‡4. ¿ƒƒ»∆…ƒ¿¿≈¿ƒ
;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¯·wÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»∆…ƒ»≈≈¿ƒ

ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL ,‰ÂˆÓ ‰¯e·w‰L5. ∆«¿»ƒ¿»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆

ויקרם.2) החיים כבוד ט,3)ולא (ירמיה הכתוב מלשון

ותבואינה". למקוננות "קראו היה 4)טז) אילו אבל
לפגוע  שלא לו. שומעים היינו לא החיים" "כבוד ההספד

ב). מו, (סנהדרין שם,5)בכבודם בגמרא שמסופקים אלא
אותו  ומשפילים שמורידים כפרה", "משום היא המצוה אם
- לקברו שלא ציווה אם ולפיכך שם), (רש"י בתחתיות
בזיון" "משום או בכפרה, רוצה אינו שהרי לו, שומעים
ונבקע, ונרקב מת שיראוהו החיים, על יתבזה שלא היא,
את  לבזות לו, שומעים אין לקברו שלא ציווה אפילו ולפיכך
הולכים  נפשטה, שלא בעייה שזוהי ומתוך בגללו, החיים
י"א, פרק ומתנה זכייה הלכות והשווה (שם), להחמיר בה
את  כופים אלא קבורה, בלא להניחו "שאסור כ"ד הלכה
י"ד  פרק אישות הלכות וראה מנכסיו". לקברו היורשים

אשתו. בקבורת הבעל חיובי בעניין כ"גֿכ"ד הלכה

.·CÈ¯‡Ó BÈ‡ - ÌÎÁ ÏL B„tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿∆¿≈∆»»≈«¬ƒ
ÌÈÓÈ6Èe‡¯ - ¯Lk Ì„‡ „tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ ÏÎÂ . »ƒ¿»«ƒ¿«≈¿∆¿≈»»»≈»

ÂÈiÁa ¯·wÏ7Óc „È¯Bn‰ ÏÎÂ .- ¯Lk Ì„‡ ÏÚ ˙BÚ ƒ»≈¿«»¿»«ƒ¿»«»»»≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ïˆ‡ Ck ÏÚ ¯eÓL B¯ÎO È¯‰8. ¬≈¿»»«»≈∆«»»

על 6) התאבל לא הוא - מידה" כנגד "מידה ב קה, שבת
השמים  מן יחושו לא לחייו אף החכם, ימי שנתקצרו

(את 7)(רש"י). אותו "ויקברו ל) כד, (יהושע שנאמר שם,
שרגש  מלמד - געש" להר מצפון נחלתו... בגבול יהושע)
(שם  כראוי הספידוהו שלא על להרגם" ההר עליהם
אם  כי - מידה" כנגד "מידה הוא זה עונש וגם וברש"י).
הוא  והרי כחי, מחשיבו הוא הרי בהספדו, מתעצל הוא
בחייו  להיקבר ענשו לפיכך חי, כשהוא בקבר מונח כאילו
שם  בגמרא שלפנינו הנוסח כי להעיר וראוי שם). (מהרש"א
אחרי  נמשך כנראה ורבינו חכם, של בהספדו המתעצל הוא:
"בהספד  שהיא: רצג, דף ג פרק קטן במועד הרי"ף גירסת

כשר". אדם סופרן 8)של "הקדושֿברוךֿהוא שם, שבת
ספרת  "נודי ט) נו, (תהלים שנאמר גנזיו", בבית ומניחן

בנאדך". דמעתי שימה אתה,

.‚ÌÎÁ ÏL B˙hÓ ÏÚ ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡9ÔÈ‡Â . ≈«ƒƒ≈∆»«ƒ»∆»»¿≈
‰hÓÏ ‰hnÓ B˙B‡ ÔÈpLÓ10B˙hÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿«ƒƒƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒƒ»

˙Bbb C¯„ ‰eÏLÏLiL ‡Ï ,ÌÈÁ˙t C¯„ ‡l‡11. ∆»∆∆¿»ƒ…∆¿«¿¿»∆∆«
˙BOÚÏ ¯zÓ - ÌÚ‰ ¯‡L·e12. ƒ¿»»»À»«¬

גבי 9) על לישב אסור כי בזה", שכתוב מה זה "קיים לומר:
תורה  ספר בהלכות כמבואר עליה, מונה תורה שספר מיטה

מיט  על ודווקא א). כה, קטן (מועד ו הלכה י, אבל פרק תו,
לאדם  גאון האי רב התיר ספסל, גבי על לפניו הספר להניח
דעה  יורה בטור כמבואר בדורו, ויחיד בתורה וגדול חשוב
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם בש"ך וכן שדמ סימן

לצרכו 10) שעשו הראשונה במיטה אותו מוציאים אלא
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם) קטן אם 11)(מועד כגון,

ומרחיבים  הקיר שוברים הדלת, מפתח רחבה המיטה הייתה
שם). קטן (מועד "חכם 12)הפתח אלא: אמרו שלא

הראשונה". במיטה כבודו "חכם וכן: הפתח", דרך כבודו

.„˙ÓÏ ˙B„ÓÚÓ ‰Ú·MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡13ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â . ≈¬ƒƒƒ¿»«¬»¿≈¿≈ƒ
‰¯OÚÓ ˙BÁÙa ·LBÓe „ÓÚÓ14‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â . «¬»»¿»≈¬»»¿≈ƒ∆»
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ÌÈ·B¯˜a15ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .16˙È··e , ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»¿ƒ¿≈
e‚‰pL ÌB˜Ó·e ,˙B¯·w‰17ÌB˜Óa ÔÈOBÚ „ˆÈk . «¿»¿»∆»¬≈«ƒ¿»

‰ÁtLÓ È·e ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÈ„ÈÓÚÓ ?e‚‰pL∆»¬«¬ƒƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»»
˙BÈ˜ È¯·c Ì‰ÈÙÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,Ï·‡ Èa ÔÈ‡L∆≈»¿≈≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ
!e·L ÌÈ¯˜È e·L :¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿««»≈¿¿»ƒ≈
¯Á‡Â .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c Ì‰ÈÙÏ ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿∆≈¿ƒ¿««
.ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ¯ÓB‡Â !e„ÓÚ ÌÈ¯˜È e„ÓÚ :Ck»ƒ¿¿»ƒ¬…¿≈¿∆≈¿ƒ

ÌÈÓÚt Ú·L „Ú Ck ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ18. ¿≈¿≈»«∆«¿»ƒ

לנחם 13) ויושבים, מעט הולכים הקבר מן בחזרתם
לשוב  לבו אל איש ולתת המת על צער להרבות או האבלים,
מעט  והולכים ועומדים, הבל. האדם חיי כי בתשובה,
שבעה  כנגד פעמים, שבע עושים כך מעט, ויושבים וחוזרים
קהלת  אמר הבלים "הבל ב) (א, בקהלת הכתובים הבלים
(בבא  הבל" הכל במשמע) שניים (=הבלים הבלים הבל
אומר: ב כג, למגילה ורש"י שם). וברשב"ם ב ק, בתרא
פעמים  שבע יושבים היו לקברו המת את "כשנושאים

יספוד". לספדו והרוצה המת, את אנשים 14)לבכות
ב). כג, באים 15)(מגילה מתאבלים שאינם המת קרובי

המת. לכבוד המת.16)למעמדות בבא 17)לקבורת
שם. מעט,18)בתרא שישבו לאחר שם, הרשב"ם ולדעת

ובטור  אחר. מקום אל ולכו עמדו להם אומר הממונה היה
שבע  לישב "וצריך גאון: בשם מביא שעו סימן דעה יורה
שיושב  שעה ובכל אותו, מלוות שהרוחות מפני פעמים

ממנו". בורחות

.‰ÌB˜Óa ÌÈL‡Ï ·LBÓe „ÓÚÓ ÔÈOBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ«¬»»«¬»ƒ¿»
ÌÈLÏ ÔÈOBÚ Ck ,e‚‰pL19ÌÈLp‰ ÔÈ„ÈtÒÓe . ∆»¬»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈL‡k20‰M‡‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . «¬»ƒ¿»»¬»≈«ƒƒƒ«»ƒ»
ÌÏBÚÏ ·BÁ¯a21‰M‡Ï È‡‚ ‰fL ,22CeÓÒ ‡l‡ , »¿¿»∆∆¿«»ƒ»∆»»

d˙¯e·˜ d˙˙ÈÓÏ23. ¿ƒ»»¿»»

שם.19) בתרא זזא,20)בבא בן של אמו כשמתה
וכן  א). כה, השנה (ראש גדול הספד גמליאל רבן הספידה
הכנסת". בבית לכלתו הספיד "רפרם ב כח, במגילה

השנה,21) ימות בכל אלא המועד, חול בימי שלא אפילו
ג. הלכה י"א, פרק לעיל מתה 22)ראה מונחת להיות

הכל. לעיני (במדבר 23)ברחוב שנאמר א, כח, קטן מועד
קבורה, למיתה סמוך - שם" ותיקבר מרים שם "ותמת א) כ,
לנשים  הוא "שגנאי שם: למשנה יוסף" ה"נמוקי ולשון
לבושה  בתכריכיה [שוכבת] עומדת מתה כשאשה החיות,

האנשים". לפני

.Â˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰24ÌÈÈ˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¿«≈¬»≈¿ƒ¬≈∆ƒƒ
È‰Â25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz ‡ÏÂ ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ‡ÏÂ ,26. »∆ƒ¿…ƒ¿«¬≈ƒ¿…«¿≈¬≈ƒ

‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï Á·L È¯·c Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ Ï·‡27 ¬»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈∆«¿«»»
ÌÈLeak È¯·„Â28. ¿ƒ¿≈ƒƒ

אחר.24) במקום לקברן הקבר, ומספד.25)מן בכי דברי
הבאה.26) בהלכה בסמוך ממית 27)מפורש שהוא

א, פרק קטן מועד (ירושלמי ויעל שאול מוריד ומחייה,
תג). סימן דעה ביורה הטור וכפירוש ה דברי 28)הלכה

יצרו. את ומכניעים אדם של לבו את הכובשים מוסר,

.ÊÌ‡ :ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙Ó ÏL BB¯‡ ‰pÙÓ‰«¿«∆¬∆≈ƒ»¿»ƒ
B¯„L29‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ - ˙Ói˜30ÌÈ¯ÓB‡Â , ƒ¿«∆∆¿ƒ»»¿»¿¿ƒ

ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ31ÔÈ„ÈtÒÓe , »»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈¬≈ƒ«¿ƒƒ
¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï e‰e¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆∆¡ƒ¿««¿≈»»

L„Á32,B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ - ˙Ói˜ B¯„L ÔÈ‡ Ì‡Â ; …∆¿ƒ≈ƒ¿«∆∆≈«¿ƒƒ
˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»»¿»¿≈¿ƒ»»ƒ¿«
ÌÈÏ·‡ ˙k¯a :Ô‰ el‡Â .ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz ‡ÏÂ ÌÈÏ·‡¬≈ƒ¿…«¿≈¬≈ƒ¿≈≈ƒ¿«¬≈ƒ

Ï·‡‰ ˙È·a ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈ¯·c -33- ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz , ¿»ƒ∆¿ƒ¿≈»≈∆«¿≈¬≈ƒ
‰¯eLa ÌÈ¯ÓB‡L34. ∆¿ƒ¿»

"שדרו 29) א טז, קמא בבבא וכן בגבו, החוליות מערכת
אדם". א.30)של הלכה י"ג, פרק לקמן ראה לנחמו,

קיימת"31) "שלדו הנוסח: ששם אלא, א . כה, קטן מועד
ששדרתו  כיוון סובר, ורבינו קיים, גופו רש"י: ומפרש
בניין  עיקר היא שהשדרה קיים" כ"שלדו זה הרי קיימת,

משנה). (לחם החכם 32)הגוף את אפילו מספידים ואין
הלכה  י"ג, פרק לקמן ראה למיתתו, חודש עשר שנים לאחר
הואיל  מספידים - למקום ממקום ארונו את שהעבירו זה י,

מחדש. ונקבר קיים והמטיב"33)ושלדו ה"טוב בברכת
שופט  אמת, דיין דברים: בה שמוסיף המזון, שבברכת
רבינו  כדברי וכו', כרצונו בו לעשות בעולמו שליט בצדק,
פרק  קטן מועד ובירושלמי ח. הלכה ב, פרק ברכות בהלכות
הכנסת, בבית שאומרים מה - אבלים ברכת ה: הלכה א,
וכן  אבלים", מנחם "ברוך העדה" ה"קרבן ומפרש
שבכתובות  להעיר וראוי ח. הלכה ח, פרק פסחים בירושלמי
רש"י: ומפרש ברחבה" אבלים "ברכת אמרו: ב ח,
היו  אחרים, משל ראשונה סעודה האבל את כשמברים
ברכת  שם ומברכים העיר), (רחוב ברחבה אותו מברים
המיוגעים  "אחינו שם: בגמרא מפורש הברכה ונוסח אבלים,
אבלים". מנחם ברוך הזה... באבל המדוכאים

עומדים 34) היו המת מקבורת כשחזרו שם. פסחים ירושלמי
א. הלכה י"ג, פרק לקמן כמבואר לנחמו, הקברות בית בצד

.ÁÏa‡˙Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰«¿«≈«¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ïk Ô‰ÈÏÚBlk ÌBi‰35elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ÔÈ‡ - ·¯ÚÏÂ ; ¬≈∆»«À¿»∆∆≈ƒ¿«≈¬ƒ

˙BÈ˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯ˆ36. ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ

היום 35) ואותו שם. התוספות וכפירוש א ח, קטן מועד
וכל  וסיכה. ורחיצה המיטה... וכפיית הראש בעטיפת נוהג
ולאו  ירוחם). רבינו בשם משנה (כסף באבל שאסור מה
הקרובים, כל עצמות על גם אלא אביו בעצמות דווקא
באבל  הנוהגים הדברים בכל לקיטתן, ביום עליהם מתאבל

תג). סימן דעה יורה לעיל 36)(טור רבינו זה הזכיר כבר
אין  ואמו אביו עצמות על שאפילו משמיענו וכן ו, הלכה

קינות. אומרים

.Ë‰È‰È ÌÈL ‰nk Ô·e .ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆«¿«ƒ∆«»»ƒƒ¿∆
Èa - ÌÈ˜Ê Èa B‡ ÌÈiÚ Èa ?„tÒ‰Ï Èe‡»̄¿∆¿≈¿≈¬ƒƒ¿≈¿≈ƒ¿≈

LÓÁ37„Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ .LL Èa - ÌÈ¯ÈLÚ È·e ; »≈¿≈¬ƒƒ¿≈≈∆»¿»ƒ¿∆»
.˙B·˜¿≈

לו 37) שאין לפי העשיר, מן יותר בניו על מצטער שהעני
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"בני  אמרו: ושם וברש"י). ב כד, קטן (מועד אחרת שמחה
עניים". כבני - זקנים

.È˜ÈÁa ‡ˆBÈ - ÌÈLÏL Ïk :˙nL ˜BÈz38¯a˜Â , ƒ∆≈»¿ƒ≈¿≈¿ƒ¿»
„Á‡ LÈ‡a ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈL‡ ÈL·e ˙Á‡ ‰M‡a¿ƒ»««ƒ¿≈¬»ƒ¬»…¿ƒ∆»

„eÁi‰ ÈtÓ ,ÌÈL ÈzL·e39ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»»
ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa¿»¿≈¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈

ÌÈÏ·‡40ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL Ôa .41‡ˆBÈ - ¬≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ≈
‡Ó˜ÒBÏ‚a42ÌÈt‚‡a ˙Ïhp‰ ‰pË˜43ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ . ƒ¿¿»»¿«»«ƒ∆∆«¬««ƒ¿¿ƒ»»

ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â ,‰¯eLa¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈
ÌÈÏ·‡44.‰hÓa ‡ˆBÈ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ôa . ¬≈ƒ∆¿≈»»…∆≈¿ƒ»

בארון.38) ולא הקברות, להתייחד 39)לבית שאסור
נוחות  ושתיהן קלה, שדעתן מפני נשים, שתי עם אפילו
מחבירו  בוש שהאחד מותר, אנשים בשני אבל להתפתות,
שבור  שיצרו אבל, בשעת זה וכל וברש"י). ב פ, (קידושין
אסור  הרבה אנשים אפילו אבלו, בשעת שלא אבל ונכנע,
אחד  של אשתו שתהיה עד אחת, אשה עם להתייחד להם
כ"ב, פרק ביאה איסורי בהלכות רבינו כדברי שם, מהם

שם. משנה ובכסף ח ב.40)הלכה כד, קטן מועד
שלפניו 41) כיום עצמו שלושים יום אבל נפל, מחזקת יצא

ו. הלכה א, פרק לעיל והשווה א), מט, (בכורות הוא
במצרים"42) בארון "ויישם יוונית. בלשון ארון או תיבה

ונוסח  בגלוסקמא. יתיה ושוון יונתן: מתרגם כו) נ, (בראשית
בכל  הערוך ונוסח דלוסקמא. שם: קטן במועד הגמרא

גלוסקמא. בתלמוד: אנשים 43)המקומות שני בזרועות
שם). (רש"י כבוד ולדעת 44)דרך (שם). אדם כל כשאר

צידוק  אומרים אין ד סעיף שדמ סימן דעה ביורה הרמ"א
שיצא  חודש, יב בן שיהיה "עד תינוק על וקדיש הדין

במיטה".

.‡ÈÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ - ‰hÓa ‡ˆBi‰ Ïk45ÏÎÂ ;ÂÈÏÚ »«≈¿ƒ»«ƒ«¿ƒƒ»»¿…
ÏÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ‰hÓa ‡ˆBÈ BÈ‡L∆≈≈¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒƒ»»¿»

ÌÈa¯Ï ¯kp‰46Ba ÔÈ˜qÚ˙Ó ÌÈa¯ -47BÈ‡L ÏÎÂ ; «ƒ»»«ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ¿…∆≈
ÌB˜Óe .Ba ˜qÚ˙‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ÌÈa¯Ï ¯kƒ»»«ƒ≈«ƒ«»ƒ¿ƒ¿«≈»
ÈÙÏ ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ ÌÈL e‚‰pL∆»¬»ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿≈

‰hn‰48‰hn‰ ¯Á‡Ï ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ¯Á‡Ï ;49. «ƒ»¿«««ƒ»¿¿«««ƒ»

וסופדים.45) בצער מן 46)שרויים לצאת רגיל שהיה
אותו. והכירו וללוותו.47)הבית, ואין 48)לספדו

ואבל. צער בשעת עבירה להרהור כ,49)לחוש סנהדרין
- המיטה לפני אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי א.
ישראל, בנות כבוד מפני - המיטה לאחר מיתה. גרמו שהן
שנט  סימן דעה וביורה בנשים. מביטים (האנשים) יהו שלא
לאחר  אלא יוצאות שאין נהגו "ועכשיו מסכם: א סעיף

לשנות". ואין המיטה,

.·È˙BÁÙM‰Â ÌÈ„·Ú‰50ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ - »¬»ƒ¿«¿»≈«¿ƒƒ»¿≈
˙k¯a Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬≈∆¿»¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ¿«
ÌLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡¬≈ƒ¿«¿≈¬≈ƒ∆»¿ƒ¿≈
‡lÓÈ ÌB˜n‰ :B¯BÓÁ ÏÚÂ B¯BL ÏÚ BÏ ÔÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ«¿«¬«»¿«≈

EB¯ÒÁ51. ∆¿¿

יוסי 51)הכנענים.50) "רבי אמרו: ושם ב. טז, ברכות
טוב  איש הוי עליו, אומרים הוא, כשר עבד אם אומר:
הינחת  מה כן, אם לו: אמרו מיגיעו, ונהנה ונאמן,

לכשרים".

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
עליו,1) להתנחם אבלים לו שאין מת אבלים. ניחום סדר

את  מביאים כלים באיזה וניחומים. אבל לו עורכים כיצד
באבילות, שונים זמן שלבי להברותו. האבל לבית המאכל
לדאוג  החובה אבל. חיובי ולשאר לתספורת להספד, לבכי,

האבל. בימי - בתשובה לחזור במעשים ולפשפש

.‡˙‡ ÔÈ¯·BwL ¯Á‡ ?ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈÓÁÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ∆»¬≈ƒ««∆¿ƒ∆
,˙B¯·w‰ ˙Èa „ˆa ÔÈ„ÓBÚÂ ÌÈÏ·‡‰ ÔÈˆa˜˙Ó ˙n‰«≈ƒ¿«¿ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒ¿«≈«¿»
ÈÙÏ ‰¯eL Ô‰Ï ·È·Ò ÔÈ„ÓBÚ ˙n‰ ˙‡ ÔÈeÏÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿«ƒ∆«≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿≈
ÔÓ ÌÈÏ·‡ ÔÈ‡Â ,‰¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰¯eL ÔÈ‡Â .‰¯eL»¿≈»¿»≈¬»»¿≈¬≈ƒƒ

ÔÈn‰2. «ƒ¿»

כמו 2) חיוב של דבר אינה והשורה הואיל א. יט, סנהדרין
שהמתנחם  ראוי אינו אבלים, לנחם תוקנה אלא המצוות, כל
שהאבל  ברור זה אבל (רדב"ז), המנחמים ממנין יהיה
שהרי  לעשרה, בין לשלשה, בין הזימון, לברכת מצטרף
וראה  ה. סעיף שעט סי' ביו"ד וכן (שם) המצוות בכל חייב

ב. ח, כתובות

.·ÏÎÂ ,ÔÈÓÁÓ‰ Ï‡ÓOÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏ·‡‰»¬≈ƒ¿ƒƒ¿…«¿«¬ƒ¿»
„Á‡ „Á‡ ÌÈÏ·‡‰ Ïˆ‡ ÔÈ‡a ÔÈÓÁÓ‰3ÌÈ¯ÓB‡Â , «¿«¬ƒ»ƒ≈∆»¬≈ƒ∆»∆»¿¿ƒ

ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁz :Ô‰Ï4Ï·‡‰ CÏB‰ Ck ¯Á‡Â . »∆¿À¬ƒ«»«ƒ¿««»≈»»≈
Èa ÔÈ‡a ˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ .B˙È·Ï¿≈¿»»ƒƒ¿«¿≈¬≈»ƒ¿≈

˙BL„Á ÌÈt e‡aL ÔÈa ,BÓÁÏ Ì„‡5‡lL ÔÈa »»¿«¬≈∆»»ƒ¬»≈∆…
e‡a6. »

המנחמים.3) פני מול האבלים ופני שם. שם,4)סנהדרין
ה"ו. פ"ז, לעיל והשווה אחרים, את המנחם גדול כהן לגבי

כלל.5) נחמוהו לא שבעה,6)שעדיין כל אותו מנחמים
א) כב, (מו"ק שאמרו כמו אתמול, שנחמוהו אלה ואפילו
מנחמים  ומצא שבא והוא השביעי... ביום בא "אפילו

חדשות". פנים באו "ואם א: כא, ושם אצלו".

.‚L‡¯a ·ÒÓ Ï·‡‰7·LÈÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈÓÁÓ‰ ÔÈ‡Â . »»≈≈≈¿…¿≈«¿«¬ƒ«»ƒ≈≈
ı¯‡Ï Bz‡ e·LiÂ :¯Ó‡pL .Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‡l‡8. ∆»««≈«¿«∆∆¡««≈¿ƒ»»∆

ÂÈt ˙‡ Ï·‡‰ ÁzÙiL „Ú ¯·c ¯ÓBÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ«»»«∆ƒ¿«»»≈∆ƒ
È¯Á‡ :·È˙Îe ;¯·c ÂÈÏ‡ ¯·c ÔÈ‡Â :¯Ó‡pL .‰lÁz¿ƒ»∆∆¡«¿≈…≈≈»»»¿ƒ«¬≈

ÊÙÈÏ‡ ÔÚiÂ ,¯ÓB‚Â e‰Èt ˙‡ ·Bi‡ Á˙t ÔÎ9ÔÂÈÎÂ . ≈»«ƒ∆ƒ¿≈«««¡ƒ«¿≈»
·LÈÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈÓÁÓ‰ ÔÈ‡ ·eL - BL‡¯a ÚÚpL∆ƒ¿«¿…≈«¿«¬ƒ«»ƒ≈≈

ÈcÓ ¯˙BÈ e‰eÁÈ¯ËÈ ‡lL ,BÏˆ‡10. ∆¿∆…«¿ƒ≈ƒ«

דרכם 7) "אבחר כה) כט, (איוב שנאמר ב, סט, כתובות
ינחם, קרא: שם, ואמרו ינחם". אבלים כאשר ראש... ָואשב

לנחמו. בראש אותו מושיבים רב 8)שהמתנחם מאמר
הגמרא  ובגירסת פ"ג, סוף למו"ק הרי"ף הביאו יהודה,
שם  לאיוב שמעוני" ב"ילקוט גם איננו, ב) (כח, שלפנינו

רבי. בשם זה מאמר איוב,9)מביא ממנחמי היה אליפז
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ב). כח, (מו"ק פיו פתח האבל איוב אשר עד דבר ענה ולא
שהוא 10) בזמן שלום, בשאילת אסור שהאבל כיון שם,

בראשו, שוחה הוא לביתם, מנחמיו את לפטור רוצה
בשם  (רדב"ז שלום ליתן רבו לפני השוחה כתלמיד

הרמב"ן).

.„Èa ‰¯OÚ ÌÈ‡a - ÌÁ˙‰Ï ÌÈÏ·‡ BÏ ÔÈ‡L ˙Ó≈∆≈¬≈ƒ¿ƒ¿«≈»ƒ¬»»¿≈
BÓB˜Óa ÔÈ·LBÈÂ ÔÈ¯Lk Ì„‡11ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk »»¿≈ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈

˙eÏ·‡‰12‡Ï Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ¯‡Le , »¬≈¿»»»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ…
ÔÈˆa˜˙Ó ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa - ÔÈÚe·˜ ‰¯OÚ ÌL eÈ‰»»¬»»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ

ÌÚ‰ ¯‡MÓ ‰¯OÚ13BÓB˜Óa ÔÈ·LBÈÂ14. ¬»»ƒ¿»»»¿¿ƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

oixyk mc` ipa dxyr mi`a mgpzdl mila` el oi`y zn"
."'ek oiayeie

י"ד  ובפרק שורש". לו אין זה "א"א וכתב: השיג והראב"ד
החיים  עם גמ"ח הוא אבלים שניחום הרמב"ם כתב ה"ו
שלדעת  מחלוקתם, יסוד שזהו לומר ויש המתים. ועם
גם  ולכן המתים, עם גם גמ"ח הוא אבלים ניחום הרמב"ם
כו'". אדם בני עשרה "באים להתנחם אבלים לו שאין במת

בלבד. החיים עם גמ"ח הוא הראב"ד לדעת אבל
(569 'r 'k wlg y"ewl it lr)

שם.11) שמת הכוונה 12)במקום אין הרדב"ז, לדעת
היום, כל בקביעות יושב שהאבל כדרך היום, כל שם שישבו
רגיל  שהציבור בזמן ובערב, בבוקר יום בכל באים אלא

האבלים. לנחם כמתנחמים.13)לבוא אתמול ישבו שלא
ומפרש 14) וכו', מנחמים" לו שאין "מת א: קנב, שבת

מתנחמים, שפירושו מנחמים, מנוקד היה כאילו ִרבינו:
שאין  מת אלא תמצא ולא הם, מנחמים ישראל כל שוודאי
מכאן  אבלים, הזכיר: שלא ומתוך להתנחם, אבלים לו
להתנחם, יום בכל אנשים עשרה שישבו ההקפדה שעיקר

המשנה). (מרכבת לנחמם יבואו העם כל ושאר

.‰‡ÈO ÈÙa „ÓÚÏ ÔÈ·iÁ Ïk‰15Ï·‡Ó ıeÁ , «…«»ƒ«¬…ƒ¿≈»ƒ≈»≈
‰ÏBÁÂ16ıeÁ ,'·L' BÏ ¯ÓB‡ ÂÈtÓ „ÓBÚ‰ ÏÎÏe . ¿∆¿»»≈ƒ»»≈≈

BÈÏÁa ·LÈ ,BÏ·‡a ·LÈ :ÚÓLnL .‰ÏBÁÂ Ï·‡Ó17. ≈»≈¿∆∆«¿«≈≈¿∆¿≈≈¿»¿

לביתֿהמדרש.15) העמידה,16)כשנכנס עליהם שקשה
חליו. בגלל וזה המדכאו, אבלו מפני ב.17)זה כז, מו"ק

('נמוקי  תטרחו" אל אתכם יברך המקום להם: אומר "אלא
שם). יוסף'

.ÂÔÈˆa¯Óe ÔÈ„aÎÓ18Ï·‡‰ ˙È·a19˙B¯Ú˜ ÔÈÁÈ„Óe , ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»≈∆¿ƒƒ¿»
˙BB˙È˜Â ˙BÒBÎÂ20˙BiÁBÏˆe21˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Óe , ¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆

¯Ó‚n‰ ˙‡ ‡Ï ÌL ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙B¯p‰22‡ÏÂ «≈¬»≈¿ƒƒ»…∆«À¿»¿…
ÌÈÓOa‰ ˙‡23. ∆«¿»ƒ

על 18) מים מזלפים - מרבצים מטאטאים; - מכבדים
האבק. את להשכיב מלאכה 19)הרצפה משום בזה ואין

א). כז, (מו"ק קטנים,21)כדים.20)לאבל בקבוקים 

ב. ב, מלכיםֿב הנשרפים 22)ראה בשמים, של קטורת
נעימים. ריחות ומעלים לאבל 23)באש שאסור שם,

מביאים  מוטל, שהמת זמן כל אבל ולהתעדן, להתענג
הרע, הריח להעביר עצמו, המת על או המת, לבית בשמים
שם  כמבואר מתים, של בשמים על מברכים שאין אלא

ה"ח. פ"ט, ברכות הל' והשווה יוסף', וב'נמוקי

.Ê‡Ï Ba ÔÈ¯·nL ÏÎ‡n‰ Ï·‡‰ ˙È·Ï ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿≈»≈∆««¬»∆«¿ƒ…
ÌÚL ÈÏÎa ‡ÏÂ ÛÒÎ ÈÏÎa24ÈÏÎa ‡l‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿≈∆∆¿…ƒ¿≈««¿«≈»∆∆»ƒ¿≈

ÌÈ¯Ò25Li·Ï ‡lL ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙeÏ˜ ‰·¯Ú ÏL ¿»ƒ∆¬»»¿»¿«≈»∆∆…¿«≈
‡l‡ ,‰·Ï ˙ÈÎeÎÊa ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡∆ƒ∆≈¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»»∆»
Ô‰È˙BÈÈ ÔÈ‡L ÌÈiÚ‰ ˙‡ Li·Ï ‡lL ;‰Úe·ˆaƒ¿»∆…¿«≈∆»¬ƒƒ∆≈≈≈∆

˙B·BË26.

מיוחד.24) אלון מקליפת ר"מ:25)עשויים רומי בדפוס ַ
שם. במו"ק הנוסח וכן נצרים. צבועה,26)בכלי ובזכוכית
(שם). מבחוץ ניכר היין מראה אין

.Á˙BÒBk ‰¯OÚ ÏÚ ¯˙È Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈ˙BL ÔÈ‡≈ƒ¿≈»≈∆»≈«¬»»
CB˙a ‰LÏLe ,‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ ‰LÏL :„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»¿»…∆¬ƒ»¿»¿
‡nL ,ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ .‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡Ï ‰Úa¯‡Â ,‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿«¿»»¿««¬ƒ»¿…ƒ∆»

¯kzLÈ27. ƒ¿«≈

החזירו 27) ומשתכרים, שותים היו "התחילו ב ח, כתובות
אלא  כוסות. עשר ליושנה רש"י: ומפרש ליושנה". הדבר
ככתוב  האבל, את בעיקר משקים שהיו מפרש, שם שרש"י
שותים  היו האבל עם ואולי נפש", למרי "ויין ו) לא, (משלי
שלא  סובר, - בכסףֿמשנה הובא - והרמב"ן המנחמים. גם
משכר, אינו הסעודה שבתוך שיין הסעודה, תוך אלא ישתו
לעיל  וראה שלילה, דרך אלא חיוב דרך כתבה לא רבינו וגם
מעט  יין ולשתות מותר... זה הרי המת, "נקבר ה"ו: פ"ד,
הרי  לרוות". לא אבל שבמעיו אכילה לשרות כדי

הסעודה. בתוך אלא יין לשתות לו אין שלכתחילה

.Ë‰ÚeÓL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡28Ï·‡‰ ˙È·a ‰„b‰Â29‡l‡ , ≈¿ƒ¿»¿«»»¿≈»≈∆∆»
ÔÈÂc ÔÈ·LBÈ30‡l‡ ˙n‰ ÈÙa ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»ƒ¿≈≈¿ƒƒ¿≈«≈∆»

˙Ó ÏL ÌÈ¯·„31B‡ ÂÈÙa ‰¯Bz È¯·„a ˜ÒÚÏ Ï·‡ . ¿»ƒ∆≈¬»«¬…¿ƒ¿≈»¿»»
¯eÒ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a32. ¿≈«¿»»

הלכה.28) יתעסקו 29)דברי ולא הלב, שמושכים לפי
בסתם  ואפילו שם). יוסף' וב'נמוקי א. כג, (מו"ק באבילות
אבילותו  לבו אל שיתן כדי להחמיר, נכון חול, דברי
מיימוניות" ב"הגהות הובא פ"ג, מו"ק ובירושלמי (רדב"ז).
להתחלק  שיצטרכו עם, רוב האבל עם לאכול אין אמרו:

י. סעיף שעח סי' ביו"ד וכן מקומות, מצטערים 30)לשני
וקבורתו.31)וכואבים. הוצאתו וצרכי הספד דברי

תורה,32) בדברי לספר חייבים הכל כי א. יח, ב. ג, ברכות
יז, (משלי אומר והכתוב לרש", "לועג זה הרי דומם, והמת
שאין  חולין, דברי אבל (רש"י), עושהו" חרף לרש "לועג ה)
יום, בכל ומעשים לאסור, אין - בהם למחריש גנאי
קשישים  רבנים במעמד המת, בפני חול בדברי שעוסקים
לכבוד  שהוא וכל מיימוניות). (הגהות בידם מוחים ואין
לקרוא  סומכים זה ועל בפניו. לומר שמותר ודאי המת,
(כסףֿמשנה, המת לכבוד ודרשה בביתֿהקברות, פסוקים
וכן  הי"ג, פי"ד לקמן וראה יז). סעיף שדמ סי' ביו"ד וכן
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מלך) (=של קברו על ישיבה ש"מושיבים כה, בהלכה
שם. ובביאורנו ימים", שבעה

.ÈÔÈ‡Â ,ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ¯˙È ˙n‰ ÏÚ ÔÈÎBa ÔÈ‡≈ƒ««≈»≈ƒ¿»»ƒ¿≈
‰Ú·MÓ ¯˙È ÔÈ„ÈtÒÓ33?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿ƒƒ»≈ƒƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÈÙÏ Ïk‰ - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ï·‡ ;ÌÚ‰ ¯‡Laƒ¿»»»¬»«¿ƒ≈¬»ƒ«…¿ƒ
ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎBa ÔÈ‡Â .Ô˙ÓÎÁ»¿»»¿≈ƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆≈
Ï·‡ ÈÎ· ÈÓÈ eÓziÂ :·È˙Îe ,ea¯ ‰LnÓ ÏB„‚ eÏ»»ƒ∆«≈¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ≈∆

‰LÓ34.L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆¿≈≈«¿ƒƒ»≈«¿≈»»…∆
¯OÚ ÌÈLe ,LB„w‰ ea¯Ó ÏB„b ‰ÓÎÁa eÏ ÔÈ‡≈»¿»¿»»≈«≈«»¿≈»»

„tÒ „·Ïa L„Á35¯Á‡Ï B˙ÚeÓL ‰‡aL ÌÎÁ ÔÎÂ . …∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈»»∆»»¿»¿««
L„Á ¯OÚ ÌÈL36B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ -37. ¿≈»»…∆≈¿ƒ

ואל 33) למת תבכו "אל י) כב, (ירמיה שנאמר ב. כז, מו"ק
יותר  לו, תנודו ואל מדאי; יותר תבכו, אל - לו" תנודו

להספד. - ושבעה לבכי, - שלשה כתובות 34)מכשיעור,
מלאת  עם אחריו ישיבה להושיב ציוה הקדוש רבינו ב, קג,
וכו'. רבינו ממשה עדיף איני אמר: למותו, יום שלשים

ואילך 35) מכאן ובלילה, ביום ספדו יום שלשים עד שם.
להיפך. או בלילה, ולמדו ביום משמת.36)ספדו

שדוד 37) א) עט, (יבמות מצינו שכן שמועה. ביום אפילו
כיון  הספידו, ולא המלך שאול את להספיד רצה המלך
רש"י: ומפרש מנפילתו, חודש עשר שנים עברו שכבר
שנתקבלו  אחר חודש, י"ב אחר לספוד כבוד דרך "שאין

ב". כא, קטן במועד כאמור המת, על תנחומין

.‡È‰M˜˙È Ï‡38:¯Ó‡pL .ÈcÓ ¯˙È B˙Ó ÏÚ Ì„‡ «ƒ¿«∆»»«≈»≈ƒ«∆∆¡«
ÈcÓ ¯˙È :¯ÓBÏk .BÏ e„z Ï‡Â ˙ÓÏ ek·z Ï‡39. «ƒ¿¿≈¿«»À¿«»≈ƒ«

ÏÚ [¯˙BÈ BÓˆÚ] ¯ÚˆÓ‰Â ;ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ó e‰fL∆∆ƒ¿»∆»¿«¿«≈«¿≈«
?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ .LtË ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚ ÏL B‚‰Óƒ¿»∆»¬≈∆ƒ≈∆»≈««¬∆
˙¯tÒ˙Ï ÌBÈ ÌÈLÏL ,„tÒ‰Ï ‰Ú·L ,ÈÎ·Ï ‰LÏL¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿…∆

ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ‰ ¯‡LÏÂ40. ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ

להתאבל.38) אמרו:39)מרבה ושם ב כז, מו"ק
בוכה". הוא אחר מת על מדאי, יותר מתו על "המתקשה
'ספר  בשם מביא א, ס"ק שצד סי' ליו"ד תשובה" וב"פתחי

ושאר חסידי  אותם, ינשק אל בתו או בנו שמת אדם ם':
ככתוב  לנשקם, שמותר תשובה" ה"פתחי סובר - מתים
לו". וישק עליו (=יוסף) "ויבך אבינו ביעקב א) נ, (בראשית

"מכאן 40) אמרו: שם ובמו"ק ה"ב, פ"ו לעיל המנויים
ממני". יותר בו רחמנים אתם אי הקב"ה: אמר ואילך,

.·ÈÈ¯‰ - ÌÈÓÎÁ eevL BÓk Ïa‡˙Ó BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ¿«≈¿∆ƒ¬»ƒ¬≈
È¯ÊÎ‡ ‰Ê41LtLÙÈÂ ‚‡„ÈÂ „ÁÙÈ ‡l‡ .42ÂÈOÚÓa ∆«¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ«¿≈¿«¬»

‚‡„z - ˙nL ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡Â .‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ¿«¬…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈¬»∆≈ƒ¿«
dlk ‰¯e·Á‰ Ïk43ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk . »«¬»À»»¿»»ƒ»ƒƒ

B¯‡eˆ ÏÚ BÏ ˙ÁpÓ ·¯Á el‡k BÓˆÚ ˙‡ ‰‡¯È44; ƒ¿∆∆«¿¿ƒ∆∆À««««»
Ô¯˜a ˙ÁpÓ [‡È‰ el‡k] - ‰Ú·L „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒƒÀ««¿∆∆

CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ;˙ÈÂÊ45˜eMa Bc‚k ˙¯·BÚ [el‡k] -46. »ƒƒ»¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¿«
k¯ÊÁÈÂ ,BÓˆÚ ÔÈÎ‰Ï ‰Ê Ï47È¯‰Â .B˙MÓ ¯BÚÈÂ »∆¿»ƒ«¿¿«¬…¿≈ƒ¿»«¬≈

CÈ¯vL ÏÏkÓ .eÏÁ ‡ÏÂ Ì˙‡ ‰˙Èk‰ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒƒ»…»¿…»ƒ¿»∆»ƒ
.ÏeÁÏÂ ıÈ˜‰Ï¿»ƒ¿»

וחבירו.41) קרובו בצרת ומשתתף מתרגש לבו שאין
יב)42) מד, (שם החל" בגדול "ויחפש, ויבדוק. ימשמש

ופשפש. הירושלמי: ומפרש 43)מתרגם א. קו, שבת
המיתה. מן ייראו הנוסח:44)רש"י: ושם ב. כז, מו"ק

ה'נמוקי  ומפרש כתפיו, בין שם: וברי"ף ירכותיו. שתי בין
כך  וכל מאחוריו, דוקרתו היתה ראשו, זוקף שאילו יוסף':

ראש. בכובד חודש.45)יעמוד י"ב שם.46)עד מו"ק
"שכל  ה"ז: פ"ג, שם ובירושלמי נגדו. מתוחה הדין שמידת
- שבעה כל המשפחה... כנגד מתוח הדין השנה, אותה
שניםֿעשר  לאחר רופפת, היא - שלשים עד שלופה, החרב
של  לכיפה דומה? הדבר למה לתערה, חוזרת היא - חודש
נתעררו  מהן, אחת (=נזדעזעה) שנתעררה כיון אבנים,
כל  נתרפאת המשפחה, באותה זכר בן נולד ואם כולן...

המשפחה". וכו'.47)אותה בתשובה לחזור תימן: ובכ"י

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
לנחם 1) חולים, לבקר דבריהם של עשה מצות בו מתבארת

ערך  גודל וכו'. האורחים וללוות הכלה להכניס אבלים,
חולים. ביקור זמני לדרכם. והלויתם אורחים הכנסת מצות
לקבורה. חכם תלמיד להוצאת תורה ותלמוד מלאכה ביטול

מ  הנאה איסור חוליהם. וביקור גוים אבילי קברות,נחום בתי
מטתו  על הנזרקים והכלים תכריכיו וכל המת הקבר, בנין

שמתו. נשיא או למלך שעושים הכבוד צער. מחמת

.‡ÌÁÏe ,ÌÈÏBÁ ¯w·Ï Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿«≈
‰lk‰ ÒÈÎ‰Ïe ,˙n‰ ‡ÈˆB‰Ïe ,ÌÈÏ·‡2˙BeÏÏe , ¬≈ƒ¿ƒ«≈¿«¿ƒ««»¿«

ÌÈÁ¯B‡‰3ÏÚ ˙‡OÏ :‰¯e·w‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎa ˜qÚ˙‰Ïe , »¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»»¿≈«¿»»≈«
Û˙k‰4ÂÈÙÏ CÏÈÏÂ ,5¯a˜ÏÂ ,¯tÁÏÂ ,„tÒÏÂ ,6ÔÎÂ . «»≈¿≈≈¿»»¿ƒ¿…¿«¿…¿ƒ¿…¿≈

Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎa Ì„ÚÒÏe ,Ô˙Á‰Â ‰lk‰ ÁnOÏ7el‡Â . ¿«≈«««»¿∆»»¿«¬»¿»»¿≈∆¿≈
¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,BÙe‚aL ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb Ô‰8Û‡ . ≈¿ƒ¬»ƒ∆¿∆≈»∆ƒ«

ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,Ì‰È¯·cÓ el‡ ˙BˆÓ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¬≈≈ƒ¿«
EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â9‰ˆB¯ ‰z‡L ÌÈ¯·c‰ Ïk - ¿»«¿»¿≈¬»»«¿»ƒ∆«»∆

EÈÁ‡Ï Ô˙B‡ ‰z‡ ‰OÚ ,ÌÈ¯Á‡ EÏ Ì˙B‡ eOÚiL∆«¬»¿¬≈ƒ¬≈«»»¿»ƒ
˙BˆÓ·e ‰¯B˙a10. ¿»¿ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

.."mila` mgple mileg xwal mdixac ly dyrÎzevn"

ואפשר  דווקא, שבגופו מצוה אינה אבלים ניחום מצות
פ"י  ש"ב המלך בדוד שמצינו (כמו שליח ידי על לעשותה

מכתב. ידי על ואף פ"ג)
מן  להבדילה הוא שבגופו" מצוות הן "ואלו שכתב ומה

שם. בה"ג שנזכרה הצדקה
שכתב ממה להוכיח יש ה"ו)ועוד עם (פי"ד גמ"ח שהוא

בא  אם נפק"מ אין שלמתים ופשיטא המתים, ועם החיים
שליח. ידי על או במכתב

(569 'r 'k wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."zevnae dxeza jig`l dz` mze` dyr"

"לרעך" רק היא ישראל אהבת שמצות מכאן שלמדו יש
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לשנוא. מצוה או מותר הרשע את ואילו ומצוות, בתורה
ואהבת  מהפסוק שלומדין מזה באחרונים העירו כבר אבל

הרשע לרעך  את גם שכולל יפה" מיתה לו "ברור כמוך
ממצוות  בפירוש נתמעט מסית ורק במיתה) (המחויב

ישראל. אהבת
מפני  לא היא הרשע את לשנוא שהמצוה מזה ומוכח
ציווי  שהוא אלא כמוך" לרעך "ואהבת מהלשון שנתמעט

מתניא מוכח וכן עצמו. ל"ב)בפני שמצוה (פרק אלו שגם
כן. גם לאהבם מצוה אותם, לשנוא

הרמב"ם מלשון גם מוכח ה"ג)וכן  פ"ו דעות שסתם (הלכות
כגופו". מישראל ואחד אחד כל "לאהוב

(17 dxrd 217 cenr f"i wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

dz` mze` dyr . . jenk jrxl zad`e llka md ixd . ."
."zeevne dxeza jig`l

על  רק אינה כמוך" לרעך "ואהבת שמצוות משמע מדבריו
"עשה  - המעשה על גם אלא שבלב האהבה הרגש

לאחיך.."
דעות בהלכות שכתב ממה משמע ה"ג)וכן על (פ"ו "מצוה

לפיכך  מישראל...כו' ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל
עשיה  גם היינו כו'" ממונו על ולחוס בשבחו שיספר צריך

הלב. הרגש רק ולא בפועל
(22 dxrd 58 cenr wlg y"ewl it lr)

למקומם.3)לחופה.2) פ"ד,4)בדרכם לעיל השווה
ביתֿהקברות", עד הכתף על המת את "וסובלים ה"ב:

שם. מיטתו.5)ובביאורנו "היה 6)לפני ב: כח, מו"ק
דברים  - ב) ז, (קהלת לבו" אל יתן "והחי אומר: מאיר רבי
טען  אם יקברוהו; - קבר אם יספדוהו; - ספד אם מיתה. של
שם. ובביאורנו ה"ב, פי"ב לעיל וראה וכו'. יטענוהו" (נשא)

זוכה 7) שכרו? מה (לחתן), משמחו "ואם ב: ו, ברכות
אמרו: א יז, ובכתובות וכו'. קולות" בחמשה שניתנה לתורה
לפני  ומרקד הדס של בד נוטל היה אילעי בר יהודה "רבי

וחסודה". נאה כלה ואומר: מ"א:8)הכלה, פ"א, פאה
ואמרו  חסדים". וגמילות שיעור... להם שאין דברים "אלו
אבל  בגופו, אמורים דברים במה ה"א: שם בירושלמי
אדם  שיהא באושא, נמנו שהרי שיעור, לו יש בממונו

למצוה. מנכסיו חומש כהנים"9)מפריש ה"תורת וכדברי
בתורה". גדול כלל זה אומר: עקיבא "רבי פרט 10)שם:

סני, "דעלך א לא, שבת וראה ובמצוות. בתורה שאינו לגוי
ובבבאֿמציעא  כולה". התורה כל זוהי תעביד, לא לחברך
זו  - כ) יח, (שמות הדרך את להם "והודעת דרשו: ב ל,
זו  - בה חולים; ביקור זה - ילכו אשר חסדים; גמילות
"ספר  והשווה הדין". משורת לפנים זו - יעשון אשר קבורה;
רבינו, על משיג שם והרמב"ן א. שורש לרבינו המצוות"
הן  - המת קבורת וכן חולים וביקור אבלים ניחום ולדעתו
ובכלל: הן, חסדים גמילות אלו שכל התורה, מן מצוות
ה' "אחרי א) יד, (סוטה אמרו וכבר הן. כמוך, לרעך ואהבת

...הקב"ה  הקב"ה, של מדותיו אחר הלך תלכו... אלקיכם
אבלים... ניחם הקב"ה חולים; בקר אתה אף חולים... ביקר
קבור  אתה אף מתים... קבר הקב"ה אבלים; נחם אתה אף
אסמכתאות, אלא אינם אלה שכל סובר, ורבינו מתים".
ב): ע, (סנהדרין אמרו בפירוש שהרי מדבריהם, אלא ואינם
- מצוה שהוא דבר עבירה, ודבר מצוה שהוא דבר אכל
רש"י: ומפרש ציבור, תענית - עבירה דבר אבלים; תנחומי
רבינו  פירש וכן הוא, בעלמא חכמים תקנת - אבלים תנחומי

ה"ב. פ"ז, ממרים הל' לעיל

.·‰ÈÂl‰ ¯ÎO11Ïk‰ ÔÓ ‰a¯Ó12˜Á‰ ‡e‰Â . ¿««¿»»¿À∆ƒ«…¿«…
:da ‚‰pL „ÒÁ‰ C¯„Â ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ B˜˜ÁL∆¬»«¿»»»ƒ¿∆∆«∆∆∆»«»

Ô˙B‡ ‰eÏÓe ,Ô˙B‡ ‰˜LÓe ,ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÏÈÎ‡Ó13. «¬ƒ¿≈¿»ƒ«¿∆»¿«∆»
,‰ÈÎL Èt ˙Ïa˜‰Ó ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰ ‰ÏB„‚e¿»«¿»«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿ƒ»

ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â ‡¯iÂ :¯Ó‡pL14¯˙BÈ ÌÈeeÏÂ . ∆∆¡«««¿¿ƒ≈¿»¬»ƒ¿ƒ»≈
el‡k - ‰eÏÓ BÈ‡L Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .Ô˙ÒÎ‰Ó≈«¿»»»»¿¬»ƒ…∆≈¿«∆¿ƒ

ÌÈÓc CÙBL15. ≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`xie xn`py ,dpiky ipt zlawdn migxe` zqpkd dlecbe"
."miyp` dyely dpde

הראיה  להביא לו והיה זה מפסוק הראיה מה קשה לכאורה
הפסוקים מהמשך הגמרא "ויאמר קכ"ז)(שבתשהביאה

עבדך  מעל תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי נא אם אדנ-י
לשכינה. האורחים הקדים שאאע"ה הראיה משם כי כו'"

של  "מצות־עשה א' בהלכה הרמב"ם לשון קשה ועוד
ולהכניס  המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם

migxe`dהכלה zeelle ש "- המשנה מלשון שינוי הוא
אורחים". "הכנסת

שני  ישנם חסדים, גמילות כל של בפעולה בזה: והביאור
(בחפצא), חברו של מחסורו מילוי הוא האחד עניינים:
הגברא). (מצד מהאדם הנדרשת החסד מידת הוא והשני
צרכיהם  סיפוק היא שהמצוה אורחים בהכנסת הוא זה כעין
המארח  של החסד מדת מצד ובנוסף ולינה, משתה במאכל

לאורח. לב ושימת התעניינות גם מצדו להראות צריכה
צרכי  סיפוק שגם אורחים, הכנסת במצות החידוש זה
להיות  חייב אלא סתמי באופן להעשות יכול אינו האורח
הרמב"ם  הגדיר לכן המארח. של לב ושימת התעניינות תוך
ללמדך  האורחים" "ללוות - אורחים הכנסת מצות חיוב את
והתעניינות  לב בשימת להעשות צריך צרכיהם סיפוק שגם

האורחים. בליווי כמו בדיוק
"וירא  מהפסוק הראיה הרמב"ם הביא מדוע גם יובן ומעתה
לבו  שימת מודגשת שם רק כי כו'" אנשים שלושה והנה
בהקבלת  עסוק שהיה שאף לאורחים, אבינו אברהם של
הלב  שימת בו היתה עילאי, תענוג שהיא השכינה פני

מרחוק. לעיניו שנראו לאורחים
(70 'r d"k wlg y"ewl it lr)
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הלווי.11) תימן: הלוויה 12)בכת"י "ששכר ב: מו, סוטה
שיעור". לה המשל 13)אין - לשלחם עמם הולך "ואברהם

עמם  הולך ואברהם כך: תלווה, השקית, האכלת, אומר:
ובמדרש  כ). אות פמ"ח, רבה, בראשית (מדרש לשלחם"
אכילה, - שבע בבאר א'ש'ל' ויטע אמרו: פל"ז, טוב" "שוחר

פונדק. ד"ה א י, סוטה ברש"י וכן לויה. וירא 14)שתיה
האורחים  לקבל והלך השכינה, את שהניח הרי לקראתם, וירץ

א). קכז, אנשי 15)(שבת ליווהו "שאלמלי ב מו, סוטה
(מלכיםֿב  שנאמר לתינוקות, דובים גירה לא לאלישע, יריחו
ויתקלסו  העיר מן יצאו קטנים ונערים משם... ויעל כגֿכד) ב,
היער  מן דובים שתים ותצאנה ה', בשם ויקללם בו...
"ידינו  שם: אמרו וכך ילדים". ושני ארבעים מהם ותבקענה
עלתה, לבנו על וכי - ראו לא ועינינו הזה הדם את שפכו לא
בלא  ופטרנוהו לידינו בא לא אלא דמים? שופכים שביתֿדין

לוויה". בלא והנחנוהו ראינוהו ולא מזונות,

.‚‰ÈÂÏÏ ÔÈÙBk16‰˜„ˆÏ ÔÈÙBkL C¯„k17ÔÈc ˙È·e . ƒƒ¿»»¿∆∆∆ƒƒ¿»»≈ƒ
ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰ Ì„‡ ˙BeÏÏ ÔÈÁeÏL ÔÈw˙Ó eÈ‰»¿«¿ƒ¿ƒ¿«»»»≈ƒ»
el‡k Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓ - ‰Ê ¯·„a eÏvÚ˙ Ì‡Â .ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒƒ¿«¿¿»»∆«¬∆¬≈∆¿ƒ

ÌÈÓ„ eÎÙL18˙Bn‡ Úa¯‡ B¯·Á ˙‡ ‰eÏÓ‰ elÙ‡ . »¿»ƒ¬ƒ«¿«∆∆¬≈«¿««
‰a¯‰ ¯ÎO BÏ LÈ -19Ì„‡ ·iÁL ‰ÈÂÏ ¯eÚL ‰nÎÂ . ≈»»«¿≈¿«»ƒ¿»»∆«»»»

¯ÈÚ ÏL d¯eaÚ „Ú - „ÈÓÏzÏ ·¯‰ ?da20LÈ‡‰Â . »»«««¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿»ƒ
˙aL ÌeÁz „Ú - B¯·ÁÏ21„Ú - ·¯Ï „ÈÓÏz‰Â . «¬≈«¿«»¿««¿ƒ»««

‰Ò¯t22˜‰·Ó Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â .23LÏL „Ú - «¿»¿ƒ»»«À¿»«»
˙B‡Ò¯t24. «¿»

שילווהו 16) לדרך, חבירו את ללוות רוצה שאינו מי את
ב). מו, עניים 17)(סוטה מתנות הל' ראה צדקה, לתת

ה"י. צפוי 18)פ"ז, בדרך יחידי שהמהלך שם. סוטה
מ"ו) (פ"ט, שם למשנה ישראל" וב"תפארת לסטים. לסכנת
כאיש  שחשבוהו מלסטים, נהרג שלכך "ואפשר מנמק:

דמו". לדרוש אוהבים לו ארבע 19)שאין "בשביל שם.
פרעה  עליו ויצו שנאמר: לאברהם, פרעה שליוה פסיעות
שנה". מאות ארבע בבניו נשתעבד וגו', אנשים

(=בליטה)20) עבור אותן שנותנים ושיריים אמה שבעים
נו, לנדרים (רא"ש שבת תחום מודדים והלאה ומהן לעיר,

לעיר.21)ב). מחוץ אמה אלּפיים ארבעה 22)שהוא
שבת. תחום שיעור הוא ומיל חכמתו 23)מילים, שרוב

ממנו. שם.24)קיבל סוטה,

.„Ïk‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ - ÌÈÏBÁ ¯ewa25ÏB„‚ elÙ‡ . ƒƒƒ¿»««…¬ƒ»
ÏÎÂ .ÌBia ÌÈÓÚt ‰a¯‰ ÔÈ¯w·Óe .ÔËw‰ ˙‡ ¯w·Ó¿«≈∆«»»¿«¿ƒ«¿≈¿»ƒ«¿»

ÁÈ¯ËÈ ‡lL „·Ï·e .ÁaLÓ - ÛÈÒBn‰26ÏÎÂ . «ƒ¿À»ƒ¿«∆…«¿ƒ«¿»
BÈÏÁÓ ˜ÏÁ ÏË el‡k - ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ó‰27Ï˜‰Â «¿«≈∆«∆¿ƒ»«≈∆≈»¿¿≈≈

ÌÈÓc CÙBL el‡k - ¯w·n BÈ‡L ÏÎÂ ;ÂÈÏÚÓ28. ≈»»¿…∆≈¿«≈¿ƒ≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."eilrn lwde eilgn wlg lhp el`k dlegd z` xwand lke"

בו  ויש החולה מייסורי הקלה הוא חולים ביקור של ענינו
דווקא  שהוא משמע שבגמרא ואף לרפואתו, סיוע הבאת
משמע  ברמב"ם אבל מששים, אחד לעניין הוא בבן־גילו
משום  ואולי גילו, בן שאינו אף המבקר" ב"כל הדין שהוא

נטל  "כאילו" אלא מששים" אחד "נוטל כתב ולא שינה כך
מחליו. "חלק"
כתב ב.)ובמאירי לט, של (נדרים בחליו מיקל "שהמבקר

הנאתו  שמצד עליו, ערב שביקורם ר"ל גילו ובני . . חולה
כו'". מיקל חליו מהם

(23 'rde 64 'r 'k wlg y"ewl it lr)

מניין?25) התורה, מן חולים לביקור "רמז ב: לט, נדרים
כמות אם כט): טז, (במדבר אלה,שנאמר ימותון האדם כל

ומוטלים  חולים שהם - וגו' עליהם יפקד האדם כל ופקודת
לשון  - (=ופקודת אותם מבקרים אדם ובני בעריסתם,

שלחני. ה' לא אומרים: הבריות מה על 26)ביקור),
לשאול  החיצון לחדר יכנס עליו, מכביד זה שאם החולה,

שלה). סי' ליו"ד יוסף' ('בית בניֿביתו אצל כל 27)עליו
המבקרים  שהשאירו ממה מששים חלק נוטל אחד
שאינו  גילו", "ובבן הדגישו: ושם שם). (נדרים הראשונים
בחור  רש"י: ומפרש גילו, בן אלא מששים חלק נוטל
המבקר  שנולד מפרש: שם, והר"ן לזקן. זקן או כמותו,

חולה. של מתלמידי 28)במזל בתלמיד "מעשה א מ, שם
רבי  ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו לא שחלה, עקיבא רבי
רבי  (בציווי לפניו וריבצו שכיבדו ובשביל לבקרו, עקיבא
כל  ודרש: ר"ע, יצא החייתני. רבי, לו: אומר היה עקיבא),
שהמבקר  דמים", שופך כאילו חולים, מבקר שאינו מי
סי' יו"ד ל'טור' ה'פרישה' וכתב צרכיו. כל לחולה עושה
אבק  ואין המיטה, על שוכב שהחולה בימינו אפילו שלה,
נקי. כשהבית ונוחה צלולה אדם של דעתו לו, מזיק הארץ
לשמור  צריך וחולה מיאוס, מקום על שורה רעה רוח וגם
הסכנה, בשעת מקטרג שהשטן אחר, מאדם יותר נפשו

לפניו. ולרבץ לכבד יזהרו ולפיכך

.‰ÈLÈÏL ÌBiÓ ‡l‡ ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«∆∆»ƒ¿ƒƒ
‰‡Ï‰Â29„ÈaÎ‰Â ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙ˜ Ì‡Â .30ÔÈ¯w·Ó - »»¿»¿ƒ»«»»«…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

„iÓ B˙B‡31LÏLa ‡Ï ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿«¿ƒ∆«∆…¿»
ÈtÓ ,˙BB¯Á‡ LÏLa ‡ÏÂ ÌBia ˙BBL‡¯ ˙BÚL»ƒ«¿…¿»«¬ƒ¿≈

Ô‰L32‡Ï ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡Â .‰ÏBÁ‰ ÈÎ¯ˆa ÔÈ˜qÚ˙Ó ∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿≈«∆¿≈¿«¿ƒ…
,L‡¯‰ ÈLBÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÚ‰ ÈÏBÁ ‡ÏÂ ÌÈÚÓ ÈÏBÁ≈≈«ƒ¿…≈»«ƒ¿…¿≈»…

Ô‰Ï ‰L˜ ¯ewa‰L ÈtÓ33. ƒ¿≈∆«ƒ»∆»∆

שונא 29) שיבקש מועטת בבקשה ואולי מזלו, ירע שלא
וברא"ש). (שם חליו יתוסף אחת.30)רעתו, בבת

נכנסים 31) הקרובים אמרו: ושם ה"ז. פ"ג, פאה ירושלמי
רגיל. בחולי אפילו מיד, כלומר,32)אליו שבהן. צ"ל:

סי' ליו"ד יוסף' ה'בית מלשון נראה וכן השעות. באותן
חולה  שכל הטעם, נימקו א מ, שבנדרים להעיר, וראוי שלה.
לבקש  המבקר יחוש ולא הבוקר, בשעות חליו עליו מיקל
חליו  עליו מכביד - האחרונות שעות ובשלש רחמים, עליו
משלו  טעם חידש ורבינו רחמים. עליו מלבקש ויתייאש -

(רדב"ז). בחליים בקיאותו חולי 33)לפי א מא, שם
להם. קשה שהדיבור וראש, עין חולי בושה; משום - מעיים
בבית  נכנסים "אלא ח: סעיף שלה סי' ביו"ד השו"ע ומסיים

בו". ודורשים ושואלים החיצון,

.ÂÈab ÏÚ ‡Ï ·LÈ ‡Ï - ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿«≈∆«∆…≈≈…««≈
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‡ÏÂ ,ÏÒÙÒ Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‡qk Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‰hÓƒ»¿…««≈ƒ≈¿…««≈«¿»¿…
ÂÈ˙BL‡¯nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ÏÂ ,dB·b ÌB˜Ó Èab ÏÚ34. ««≈»»«¿…¿«¿»ƒ¿«¬»

Lw·Óe ,ÂÈ˙BL‡¯nÓ ‰hÓÏ ·LBÈÂ ÛhÚ˙Ó ‡l‡∆»ƒ¿«≈¿≈¿«»ƒ¿«¬»¿«≈
‡ˆBÈÂ ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ35. »»«¬ƒ¿≈

של 34) מראשותיו למעלה שהשכינה "מפני ב יב, שבת
היושב  כאדם שכינה, מאימת מתעטף ולפיכך חולה",
כשהחולה  ודוקא שם). (רש"י לצדדים פונה ואינו באימה
על  כששוכב אבל ממנו. גבוה שהיושב הארץ, על שוכב
ג). סעיף שלה סי' (יו"ד כסא על לישב  מותר המיטה,

(שבת 35) ישראל חולי בתוך עליו ירחם המקום שאומר:
בתוך  חולה לו שיש "כל אמרו: א קטז, ובבבאֿבתרא שם).
טז, (משלי שנאמר רחמים, עליו ויבקש חכם אצל ילך ביתו,
ומנהג  - יכפרנה". חכם ואיש מות, מלאכי מלך חמת יד):
לפני  מבקש ביתו, בתוך חולה לו שיש מי שכל בצרפת, זה
המדינות  בכל נהגו ומזה אותו. שיברך ישיבה, התופס הרב
משה  (דרכי רחמים עליו ולבקש הכנסת, בבית החולה לברך

ב). אות שלה סי' יו"ד ל'טור'

.Ê;ÌÈÏBÁ ¯ew·Ï Ì„B˜ ÌÈÏ·‡ ˙ÓÁpL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆∆»«¬≈ƒ≈¿ƒƒ
ÌÚÂ ÌÈiÁ‰ ÌÚ „ÒÁ ˙eÏÈÓb ÌÈÏ·‡ ÌeÁpL∆ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ««ƒ¿ƒ

ÌÈ˙n‰36. «≈ƒ

חולים 36) ביקור להעדיף מקום יש כי בזה, מהסס והרדב"ז
ואם  שיחיה, לו גורם החולה את שהמבקר אבלים, ניחום על
ואילו  ה"ד, לעיל כמבואר דמים, שופך כאילו ביקרו לא
ממה  נראה, רבינו וכדברי אלו. מעלות בו אין אבלים ניחום
ולבקר  אבלים לנחם התירו "בקושי ב) יב, (שבת שאמרו
חולים, לביקור אבלים ניחום שהקדימו הרי - בשבת" חולים
אנשי  של מנהגם היה "כך אמרו: ב מא, שבסוכה ואע"פ
בידו" לולבו - אבלים ולנחם חולים לבקר הולך ירושלים...
שבצנעה, בדברים אפילו אבילות, בו ואין הואיל ברגל, שם -

שמח). (אור קודם חולים ביקור ולפיכך מועט. האבל צער

.Á‰lk‰ ˙‡ ÁÈpÓ - ‰lÎÂ ˙Ó ÂÈÙÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿»»≈¿«»«ƒ«∆««»
˙È·a ÌÈÓÎÁ ·Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .˙n‰ ÌÚ ˜qÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ«≈¿≈≈≈¬»ƒ¿≈

¯ÓB‚Â Ï·‡37- C¯ca ‰Êa ‰Ê eÚ‚tL ‰lÎÂ ˙Ó . ≈∆¿≈≈¿«»∆»¿∆»∆«∆∆
˙n‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ38‰lk‰ ÈÙlÓ39ÔÈ¯·BÚ ‰ÊÂ ‰ÊÂ . «¬ƒƒ∆«≈ƒƒ¿≈««»¿∆»∆¿ƒ

CÏn‰ ÈÙlÓ40. ƒƒ¿≈«∆∆

שמחות 37) ובמס' שמחה. בבית כסילים ולב הפסוק: וסוף
לבית  מקדימים היו הראשונים, חסידים "אבל שנינו: פי"ב,
אבל  בית אל ללכת טוב שנאמר: המשתה, מלבית האבל

וגו'. משתה" בית אל צדדית.38)מלכת והכלה 39)דרך
את  שמקדימים באופן המלך, בדרך אורחיה עם עוברת
מנמקים: פי"א, שמחות ובמס' א), יז, (כתובות תחילה הכלה

המתים. לכבוד קודם החי עדיף 40)שכבוד המלך שכבוד
אימתו  שתהא - מלך עליך תשים שום שנאמר: משניהם,
מלפניו  יעברו הכלה או שהמת עד להמתין כבודו ואין עליך,
המלך  "אגריפס אמרו: שם, שמחות ובמס' שם). (כתובות
שמסע  עד וחיכה צדדי, לרחוב (=נכנס הכלה לפני עבר
ראית? מה לו אמרו חכמים, ושיבחוהו תחילה), יעבור הכלה
שעה  כתריה תטול וזאת יום, בכל כתר נוטל אני להם: אמר

הכנסת  שס, סי' יו"ד ב'טור' הובאה - הרמב"ן ולדעת אחת".
תנחומי  לחופה, שנכנסה ולאחר המת, לקבורת קודמת כלה
קודמת  האבל הבראת וכן וכלה, חתן לשמחת קודמים אבל
אינו  והאבל האחרים, את מאכיל ש"החתן חתן, למשתה

אחרים". שיאכילוהו עד אוכל

.Ë˙n‰ ˙‡ˆB‰Ï ‰¯Bz „eÓÏz ÔÈÏh·Ó41˙ÒÎ‰Ïe ¿«¿ƒ«¿»¿»««≈¿«¿»«
‰lk‰42;Bk¯ˆ Ïk BÏ ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ««»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»»¿

Bk¯ˆ Ïk BÏ LÈ Ï·‡43ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ -44ÔÈ‡L ÏÎÂ . ¬»≈»»¿≈¿«¿ƒ¿…∆≈
BnÚ ˜qÚ˙‰Ï ÔÈ·iÁ - ‰¯Bza ÔÈ˜qÚ˙Ó45. ƒ¿«¿ƒ«»«»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ

לקבורה.41) לבית 42)ללוותו אביה מבית ללוותה
א). כט, למגילה (רש"י לכלֿהפחות 43)חופתה שיש

אבלים  ולברכת ולקדיש בשורה לעמידה אנשים, עשרה
שסא). סי' יו"ד ב'טור' שם.44)(רמב"ן מגילה,

ובטל,45) יושב שהוא מי וביחוד צרכו, כל לו יש אפילו
סי' יו"ד ובשו"ע (רדב"ז). מלהבטל המת עם שיתעסק מוטב
כלל", מתבטלים אין רבן בית של "ותינוקות א: סעיף שסא
כמבואר  אותם, מבטלים אין ביתֿהמקדש לבנין אפילו שהרי

ב. קיט, בשבת

.È˙iOÚa ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÈÚ‰ Èa Ïk - ¯ÈÚa „Á‡ ˙Ó≈∆»»ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ«¬ƒ«
˜qÚ˙iL ÈÓ BÏ LÈ Ì‡Â .e‰e¯a˜iL „Ú ‰Î‡ÏÓ¿»»«∆ƒ¿¿¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈ¯zÓ - ÂÈÎ¯ˆa46. ƒ¿»»À»ƒ

להוצאתו,46) מלאכתם מבטלים אבל ב. כז, קטן מועד
"הרואה  פסק: ג, סעיף שסא סי' וביו"ד ה"ט. לעיל כמבואר
נידוי  ובר לרש, לועג משום עובר מלווהו, ואינו המת את

אמות". ארבע ילוונו ולפחות הוא,

.‡ÈÌÈML „Ú BnÚ eÈ‰ elÙ‡ ,˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»∆≈¬ƒ»ƒ«ƒƒ
B˙‡ˆB‰Ï ‰¯Bz „eÓÏz ÔÈÏh·Ó - ‡Ba¯47ÌÈML eÈ‰ . ƒ¿«¿ƒ«¿»¿»»»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÓ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ - ‡Ba¯48- ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ»»¿«≈«¬≈ƒ
B˙‡ˆB‰Ï Ïk‰ ÔÈÏh·Ó ‡l‡ ,¯eÚL BÏ ÔÈ‡49. ≈ƒ∆»¿«¿ƒ«…¿»»

(=של 47) נתינתה מה - כנתינתה "נטילתה א יז, כתובות
ותלמודו  (=כשמת נטילתה אף רבוא, בששים בסיני), תורה

רבוא". בששים ברבים.48)בטל) תורה שם.49)מרביץ

.·È,Ì‰ÈÏ·‡ ÔÈÓÁÓe ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È˙Ó ÔÈ¯·B˜¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿«¬ƒ¬≈≈∆
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ì‰ÈÏBÁ ÔÈ¯w·Óe50. ¿«¿ƒ≈∆ƒ¿≈«¿≈»

אבלי 50) "מנחמים הי"ח: פ"ג שם ובתוספתא א. סא, גיטין
הי"ב, פ"י מלכים הל' והשווה שלום", דרכי מפני גוים
דרכי  מפני גוים מתי שמלווים והואֿהדין שם. ובביאורנו
בשם  שפז, סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ב'בית כמבואר שלום,
גיטין  בתוספתא כמבואר אותם, מספידים וכן ה'כלבו'.

הנ"ל.

.‚ÈÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ?„ˆÈk .‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ˙B¯·w‰ Èza»≈«¿»¬ƒ«¬»»≈«≈¿ƒ
Ô‰a ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ,Ô‰a51,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â , »∆¿≈ƒ»∆¿≈ƒ»∆¿»»

ÔÈBL ‡ÏÂ ,Ô‰a ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ52:¯·c ÏL BÏÏk .Ô‰a ¿…ƒ»∆¿…ƒ»∆¿»∆»»
ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡53L‡¯ ˙el˜ Ô‰a ÔÈ‚‰B ‡ÏÂ ,Ô‰a54‡Ï . ≈≈ƒ»∆¿…¬ƒ»∆«……

B„Èa ÔÈlÙ˙e ¯·˜ ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a Ì„‡ CÏÈ55 ≈≈»»¿«¿««∆∆∆¿ƒƒ¿»
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`laקו zekld - mihtey xtq - oeiq h"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Úa¯‡ ˜BÁ¯·e .ÌL Ïlt˙È ‡ÏÂ ,BÚB¯Êa ‰¯Bz ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿¿…ƒ¿«≈»¿»«¿«
¯zÓ - ˙Bn‡56. «À»

נוהגים 51) "אין שנינו: א כט, ובמגילה ראש, קלות שזוהי
כח, שם שנינו שבבתיֿכנסת וכשם ראש". קלות א:בהם

קלות  משום שם, רש"י ומפרש בהם, ושותים אוכלים אין
(ביאור  הקברות בבתי הדין כך אותם, שמקילים ראש,

א). ס"ק שסח סי' ליו"ד זה 52)הגר"א שהרי משנה.
א). יח, (ברכות שונה ואינו קורא אינו שהמת לרש", "לועג

על 53) מברכים "אין ב) נא, (ברכות המשנה כלשון נהנים,
וכנראה  שיהנו. רש"י: ומפרש לאורו". שיאותו עד - הנר
בתיֿ מדין בביתֿהקברות הנאה איסור דין רבינו שלמד
בהם", ניאותים "ואין ב) כח, (מגילה בהם שנאמר הכנסת,

ה"ו. פי"א, תפילה הל' בהם 54)והשווה לעשות כגון
כט, ובמגילה ה"ג, פ"ב ברכות בירושלמי כמפורש צרכיו,
בהם  מלקטים ואין בהמה... בהם מרעים "אין שנינו: א

מתים". כבוד מפני אוחזן 55)עשבים... כשהוא אפילו
המצוה, בהן מקיים שהוא ראשו, על כשהן וקלֿוחומר בידו,
"ותפילין  הנוסח: א יח, ובברכות לרש". "לועג זה הרי

-56)בראשו". מת של לכבודו שהוא וכל שם. ברכות
הל' והשווה בביאורנו. ה"ט, פי"ג לעיל כמבואר מותר,

הכ"ג. פ"ד, תפילין

.„È˙BÓˆÚ CÈÏBn‰57ÌzÈ ‡Ï - ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ «ƒ¬»ƒ»¿»…ƒ¿≈
‡È˜Ò„a58ÈtÓ ,Ì‰ÈÏÚ ·k¯ÈÂ B¯BÓÁ Èab ÏÚ ÌÁÈpÈÂ ¿ƒ¿¿»¿«ƒ≈««≈¬¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈

ÔBÈfa ‚‰Ó Ô‰a ‚‰BpL59ÈtÓ ‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â . ∆≈»∆ƒ¿«ƒ»¿ƒ»»ƒ¿»≈ƒ¿≈
.¯zÓ - ÌÈËÒl‰ ÈtÓe ÌÈ·pb‰««»ƒƒ¿≈«ƒ¿ƒÀ»

המת.57) עור.58)עצמות של (שק) ברכות 59)מרצוף
רבינו: מסיים ושם הי"א, פ"י תורה ספר הל' והשווה א יח,
לבו, כנגד בחיקו, התורה) (ספר מניחו פחד, שם אין "ואם
מפשילן  לעצמות, ובנוגע והולך". הבהמה על רוכב והוא

י. סעיף תג, סי' ביו"ד כמבואר החמור, על לאחוריו

.ÂËÔÈpÙÓ ÔÈ‡60ÈeÊaÓ elÙ‡ ,¯·˜Ï ¯·wÓ ˙n‰ ˙‡ ≈¿«ƒ∆«≈ƒ∆∆¿∆∆¬ƒƒ»
„aÎÓÏ61e‰„O CB˙a ‰È‰ Ì‡Â .62elÙ‡ e‰pÙÓ - ƒ¿À»¿ƒ»»¿»≈¿«≈¬ƒ

ÈeÊ·Ï „aÎnÓ63. ƒ¿À»¿»

ומפרש 61)מעבירים.60) ה"ד. פ"ב, מו"ק ירושלמי
מיום  שמתייראים למתים, קשה שהבלבול העדה" ה"קרבן
"למה  טו) כח, (שמואלֿא אומר הוא ובשמואל הדין,
מיום  מפחד שהיה הרד"ק, ומפרש אותי", להעלות הרגזתני

לדין. אותו שקוראים סבר כי השני,62)הדין, שהקבר
המת. בשדה לאדם 63)הוא הוא "ערב שם, ירושלמי

ה"ט. פ"ח יו"ט, הל' והשווה אבותיו", אצל נינוח שהוא
מותר  וכן ענין, בכל מותר - לפנותו עלֿמנת שם נתנוהו ואם
ביו"ד  וכן (כסףֿמשנה, ישראל לארץ להעלותו כדי לפנותו

א). סעיף שסג סי'

.ÊËÌÈ˙Ó ÈL ‡ÏÂ ,˙Ó Èab ÏÚ ˙Ó ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ≈««≈≈¿…¿≈≈ƒ
‡e‰ ÔBÈfaL ,„Á‡k64- Bn‡ ÌÚ ÔLi‰ ÔË˜Â .¯a˜ ¿∆»∆ƒ»¿»»«»≈ƒƒƒ¿»

dnÚ65. ƒ»

מפסיק 64) הקבר דופן היה אלאֿאםֿכן פי"ג. שמחות
שאין  דוקא - מת גבי על מת לקבורת ובנוגע ביניהם.

ששה  עפר ביניהם יש אם אבל טפחים, ששה עפר ביניהם
תלוי  שהכל ונראה שסב). סי' יו"ד ('טור' מותר - טפחים
אפילו  קשה, קרקע או סלע אדמת היא שאם העפר, בטיב
שמעון  רבן אמר וכן מותר, כלשהו הפסק אלא ביניהם אין
(רדב"ז). הסלע" לפי "הכל א) קא, (בבאֿבתרא גמליאל בן

עם 65) נקבר האיש אומר: יהודה "רבי שם: שמחות מס'
זה  הקטן, בןֿבנה ועם הקטן, בנה עם והאשה הקטנה, בתו
נוסח  (לפי במותו" עמו נקבר בחייו, עמו שישן כל הכלל:

שסב). סי' יו"ד ב'טור' הובא האדם" ב"תורת הרמב"ן

.ÊÈÚ˜¯˜ ÔÈ‡L ,‰‡‰a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ¯·w‰ ¯ÙÚ¬««∆∆≈»«¬»»∆≈«¿«
˙¯Ò‡ ÌÏBÚ66ÔÈa‰ ¯·˜ Ï·‡ .67.‰‡‰a ¯eÒ‡ - »∆¡∆∆¬»∆∆«ƒ¿»»«¬»»

(=של 66) עפרה את "וישלך ו) כג, (מלכיםֿב שנאמר
העם  בני קבר (השוה) מקיש העם", בני קבר על האשירה)
שכתוב  לקרקע, במחובר נאסרת אינה ע"ז מה לעבודהֿזרה,
ההר  (=אין אלהיהם ההרים ולא - ההרים" על "אלהיהם
לקרקע  במחובר נאסר אינו הקבר אף כעבודהֿזרה), נאסר

ב). מז, והרי 67)(סנהדרין הקרקע, מעל למעלה שבנוהו
כבעבודהֿזרה  במת ואסור חיברו", ולבסוף "תלוש זה:
עליו, ונתנו וחזרו הקבר מן שנטלו העפר אוסרים ויש (שם).
א), סעיף שסד, סי' (יו"ד חיברו" ולבסוף "תלוש זה: שהרי
ובתחתיתו, המת שבצדי העפר אלא מותר אינו ולדבריהם
ונשאר  כלל, הגג נתלש שלא בסלע כוך החופר או

שם). (ש"ך כבתחילתו

.ÁÈBa ÒkiL „Ú ¯Ò‡ ‡Ï - ˙ÓÏ ¯·˜ ‰Ba‰«∆∆∆¿≈…∆¡««∆ƒ»≈
˙n‰68ÏÙ Ba ÏÈË‰ elÙ‡Â .69‰‡‰a ¯Ò‡ -70. «≈«¬ƒ≈ƒ≈∆∆¡««¬»»

אוסרתו.68) בלבד ההזמנה לו 69)אין ּכלו שלא תינוק
לידתו. שם.70)חדשי סנהדרין

.ËÈLÙ71ÈÁ ÌLÏ ‰OÚpL72,˙n‰ Ba ÌOÂ , ∆∆∆«¬»¿≈«¿»«≈
ÒBÓÈ„ Ba ÛÈÒB‰Â73Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ ÌLÏ „Á‡ ¿ƒƒ∆»¿≈«≈««ƒ

‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙n‰ ‰ptL74˙‡ ¯Èk‰ Ì‡Â . ∆ƒ»«≈«…»«¬»»¿ƒƒƒ∆
ıÏBÁ - ˙ÙÒBz‰75¯zÓ ¯‡M‰Â ,d˙B‡76‰OÚ . «∆∆≈»¿«¿»À»«¬»

˙n‰ ÌLÏ77ÏÚ Û‡ ,¯Ò‡ ˙n‰ Ba ÏËe‰L ÔÂÈk - ¿≈«≈≈»∆««≈∆¡«««
e‰ptL Èt78. ƒ∆ƒ»

יחזקאל 71) ראה ציּון, המקרא: ובלשון הקבר. שעל בנין
ציּון". אצלו "ובנה טו ועדיין 72)לט, בו, יקבר לכשימות

הזמנת  זו אין עליו, נקרא המת שם ואין והואיל הוא. חי
האדם. מות אחרי רק שהיא למת, של 73)"נפש" שורה

הקבר 74)אבנים. היה לא דימוס, בו הוסיף לא ואילו
מתחילה  נעשה ולא הואיל בתוכו, שהמת זמן כל אלא אסור

משמת. המת כאן 76)מסיר.75)לשם שאין א, מח, שם
בתוכו. כשהמת אלא אסור ואינו "הזמנה", בלא מעשה אלא

שנקרא 77) נמצא לשמו, הנפש את בנה האדם, מות אחרי
"הזמנה". זו והרי עליו, "הזמנה 78)שמו כאן שיש

תפילין  הל' והשווה (שם). עולמית ונאסר כאחד, - ומעשה"
- בו והניחן תפילין, בו להניח שהכינו "כלי ה"ט: פ"ד,
בו, הניח ולא הכינו חול; דברי בו להשתמש ואסור נתקדש,
חול  הוא והרי נתקדש, לא - הכינו ולא עראי בו שהניח או

מועילים. אינם לבד, - מעשה או שהזמנה, שהיה". כמו
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.ÎÂÈ·‡Ï ¯·˜ ‰Ba‰79- ¯Á‡ ¯·˜a B¯·˜e CÏ‰Â , «∆∆∆¿»ƒ¿»«¿»¿∆∆«≈
‰f‰ ¯·w‰Â ,˙ÈÓÏBÚ ¯Á‡ ˙Ó Ba ¯·wÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ»≈≈«≈»ƒ¿«∆∆«∆

ÂÈ·‡ „B·k ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡80. »«¬»»ƒ¿≈¿»ƒ

"לא 80)משמת.79) שסד סי' ביו"ד ה'טור' וכתב שם.
ורבינו  בו". להקבר מותר אחר אבל עולמית, הוא בו יקבר
כבוד  משום אחר, מת אפילו בו לקבור לבן  שאסור סובר,

(לחםֿמשנה). ה'טור' דעת על שחולק וכנראה אביו,

.‡Î‰‡‰a ¯eÒ‡ ˙n‰81‡e‰L B¯ÚOÓ ıeÁ ;Blk «≈»«¬»»Àƒ¿»∆
BÙe‚ BÈ‡L ÈtÓ ,‰‡‰a ¯zÓ82ÏÎÂ BB¯‡ ÔÎÂ . À»«¬»»ƒ¿≈∆≈¿≈¬¿»

ÂÈÎÈ¯Îz83‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ -84ÌÈÎen‰ ÌÈÏk Ï·‡ . «¿ƒ»¬ƒ«¬»»¬»≈ƒ«»ƒ
CÈ¯Î˙Ï85‰a e¯Ò‡ ‡Ï -„‚a ‚¯‡ elÙ‡ .‰‡ ¿«¿ƒ…∆∆¿«¬»»¬ƒ»«∆∆

˙ÓÏ86¯Ò‡ ‡Ï -87˙¯a˜p‰ ‰hna ÚÈbiL „Ú ¿≈…∆¡««∆«ƒ««ƒ»«ƒ¿∆∆
BnÚ88‰ÓÊ‰‰ ÔÈ‡L .89˙¯ÒB‡90. ƒ∆≈««¿»»∆∆

שם 81) וערפו ונאמר: מרים, שם ותמת נאמר: ב. כט, ע"ז
מה  - שם" "שם ב'גזירהֿשוה' למד הריני בנחל, העגלה את
כקדשים, בה כתובה שכפרה בהנאה, אסורה ערופה עגלה
משמע  ה"ה, פ"י שבת ובירושלמי בהנאה. אסור מת אף
בשבת  גוי מת המוציא שם: שאמרו בהנאה, מותר גוי שמת
בהנאה, ומותר הואיל פטור, - הרבים לרשות היחיד מרשות
בהנאה  אסור היה אילו כי רפואה, לצרכי בו ללמוד והוציאו
בו. יכשל שלא בביעורו רוצה שהוא הוצאתו, על חייב היה
הפלשתים  של ערלות שמאה ב יט, מסנהדרין נראה וכן
הרי  לחתולים, או לכלבים להשליכן ראויות דוד, שהרג
יו"ד  שבשו"ע אלא (משנהֿלמלך), בהנאה מותר גוי שמת
ישראל. כמת בהנאה אסור גוי שמת פסק א, סעיף שמט סי'

ז,82) (ערכין להשתנות עשוי שאינו מיתה, בר אינו ששיער
י, בבבאֿקמא ה'תוספות' דעת וכן וברש"י), נחמן, כרב ב
ה"ד. פי"ב, סנהדרין הל' לעיל והשווה שהשור. ד"ה א

המת.83) את בהם ולובשים מח,84)שכורכים סנהדרין
בהם.85)ב. כרך לא ועדיין לתרכיך, שהזמינם

המת.86) שם עליו ונקרא שמת, לא 87)לאחר עוד כל
בו. היו 88)כרכו ורגילים לקבורה, בה אותו שנושאים

אסרוהו  המת בתכריכי יתחלף שלא ומשום עמו, לקברה
וברש"י). עמה.89)(שם מעשה ב 90)בלא מז, שם

הי"חֿיט. לעיל וכמבואר

.·Î˙n‰ ÏÚ ÔÈ˜¯BfL ÌÈÏk‰ Ïk91‰hn‰ ÏÚ »«≈ƒ∆¿ƒ««≈««ƒ»
eÙlÁ˙È ‡lL ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ - BnÚ ˙¯a˜p‰«ƒ¿∆∆ƒ¬ƒ«¬»»∆…ƒ¿«¿

ÔÈÎÈ¯Î˙a92. ¿«¿ƒƒ

צער.91) התכריכין 92)מחמת גם להתיר יבואו שלא
רגילים  אין עליה, שמת במיטה שנגעו הכלים אבל עצמם.
יבואו  שלא נאסרו, ולא קבורה בתכריכי עליה לכורכו

וברש"י). ב מח, (שם בתכריכין להחליפם

.‚Î˙n‰ ÏÚ Ô˙ÓÁa ÌÈÏk ÔÈ˜¯ÊÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ eÈ‰93 »»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ≈ƒ«¬»»««≈
ÔÏÈv‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ‰ÂˆÓ -94‰hnÏ eÚÈb‰ Ì‡Â . ƒ¿»«¬≈ƒ¿«ƒ»¿ƒƒƒ«ƒ»

Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - BnÚ ˙¯a˜p‰95. «ƒ¿∆∆ƒ≈«ƒƒ»

צערם 93) ומחמת חיבתו, מפני עליו בגדיהם זורקים
א). עמ' שם (רש"י עליו ממונם כל את לאסור מתכוונים

(שם 94) מזו גדולה אבידה השבת שאין מעליו, ליטלם
שמט  סי' ליו"ד (ש"ך אחרֿכך יתחרטו שבוודאי וברש"י),

ד). הכ"ב.95)ס"ק לעיל וכאמור בתכריכין, יתחלפו שלא

.„ÎÔÏaÁ ‡‰È ‡lL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ96‡ÏÂ , ¿«¿ƒ∆»»»∆…¿≈«¿»¿…
Ìz˙Ï ·ËeÓ .‰ÏaÁÏ ÌÎÈÏLÈÂ ÌÈÏk‰ ˙‡ „ÈÒÙÈ«¿ƒ∆«≈ƒ¿«¿ƒ≈¿«»»»¿ƒ»

ÏB˙Â ‰n¯Ï ÌÎÈÏLÈ Ï‡Â ,ÌÈiÚÏ‰Ú97‰a¯n‰ ÏÎÂ . «¬ƒƒ¿««¿ƒ≈¿ƒ»¿≈»¿»««¿∆
˙ÈÁL˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ˙n‰ ÏÚ ÌÈÏk98. ≈ƒ««≈≈¿…«¿ƒ

ומשחית.96) הנוסח:97)מקלקל ושם פ"ט, שמחות מס'
רמה". המת) (על עליו אמרה:98)"מרבה שהתורה שם.

מתבאר  ה"י, פ"ו מלכים הל' ולקמן עצה", את תשחית "לא
וקורע  כלים המשבר כל אלא בלבד, האילנות ש"לא

תשחית". בלא עובר השחתה, דרך בגדים...

.‰ÎÒeÒ ÔÈ¯˜BÚ - ˙nL CÏÓ99.ÂÈÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰L ∆∆∆≈¿ƒ∆»»≈»»
ÔB¯wa ˙ÎLBÓ ‰˙È‰L ‰Ï‚ÚÂ100- Ba ·LBÈ ‰È‰L ¿∆¿»∆»¿»∆∆«»∆»»≈

¯MÓ101‰aÎ¯‡‰ ÔÓ ‰È˙BÒ¯t102‰hÓÏe103ÌB˜Ó , ¿«≈«¿∆»ƒ»«¿À»¿«»»
B¯·˜ ÏÚ ‰·ÈLÈ ÔÈ·ÈLBÓe .‰Ù¯Ë d˙B‡ ‰OBÚ ÔÈ‡L∆≈∆»¿≈»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿

ÌÈÓÈ ‰Ú·L104‰Ê - B˙BÓ· BÏ eOÚ „B·ÎÂ :¯Ó‡pL . ƒ¿»»ƒ∆∆¡«¿»»¿∆
‡ÈOÂ .B¯·˜ ÏÚ ‰·ÈLÈ BÏ e·ÈLB‰L105ÔÈ‡ - ˙nL ∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿»ƒ∆≈≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ÏÚ ¯˙È B˙·ÈLÈ ÔÈÏh·Ó106. ¿«¿ƒ¿ƒ»»≈«¿ƒ

בו 99) להשתמש יכול אחר אין ואז פרסותיו, שעל הגידים
ה"א, פ"ב מלכים הל' לקמן וראה א), יא, (ע"ז לרכיבה

מלך. של סוסו על רוכבים רכב.100)שאין כלי עגלה,
ומשיר.101) השוק 102)חותך שבין הרגל פרק הברך,

היא 103)והירך. הרי ולמעלה הארכובה מן יחתוך אם כי
לבהמה לגרום ו"אסור (שם טריפה, בידים" טריפות

שם 104)וברש"י). לעסוק תלמידים ב. טז, בבאֿקמא
או  המת בפני תורה בדברי לעסוק שאסור ואע"פ בתורה.
- ה"ט פי"ב לעיל ראה לרש", "לועג משום בביתֿהקברות
מותר. - רבם לכבוד ישיבה בני כגון המת, לכבוד שהוא כל
לב"ק  יוסף' ('נמוקי מקברו אמות ארבע בריחוק ידובר, או

ראה 105)שם). הישיבה, ראש גם ונקרא הסנהדרין ראש
ה"ג. פ"א, סנהדרין הל' רבינו 106)לעיל ציוה שכן

יום, שלשים לאחר ישיבה הושיבו ב): קג, (כתובות הקדוש
את  ישראל בני "ויבכו בו: שכתוב רבינו, ממשה עדיף אינו

ה"י. פי"ב, לעיל והשווה יום", שלשים משה...

.ÂÎÏÎÂ B˙hÓ Û¯OÏ Ô‰Ï LÈ - ˙nL ‡ÈO B‡ CÏÓ∆∆»ƒ∆≈≈»∆ƒ¿…ƒ»¿»
BLÈÓLz ÈÏk107È¯BÓ‡‰ C¯c ‰Êa ÔÈ‡Â ,108‡ÏÂ ¿≈«¿ƒ¿≈»∆∆∆»¡ƒ¿…

‰˙ÁL‰ ÌeMÓ109˙eÓz ÌBÏLa :¯Ó‡pL . ƒ«¿»»∆∆¡«¿»»
EÈ˙B·‡ ˙BÙ¯OÓ·e110.CÏ eÙ¯OÈ ÌÈL‡¯‰ ¿ƒ¿¿¬∆»ƒ…ƒƒ¿¿»

כבודם.107) לפי זה ואין אחרים, בהם ישתמשו שלא
ג):108) יח, (ויקרא ככתוב כמותם, לנהוג שאסור

תלכו". לא תשחית"109)"ובחוקותיהם "לא איסור
הכ"ד. לעיל המלכים.110)הנזכר אבותיך תימן: בכת"י

הראשונים, המלכים אבותיך "ובמשרפות בפסוק: הנוסח וכן
של  לכבודו שזה ומכיון לך". ישרפו כן לפניך, היו אשר
אין  בנביאים, מפורש וזה והואיל השחתה, זו אין - מלך
ולא  אחריהם, בזה נמשכנו לא שהרי האמורי" "דרך בזה
על  אבל א). יא, וע"ז ב. נב, (סנהדרין למדים אנו מהם
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miklnקח zekld - mihtey xtq - oeiq 'l iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

איסור  ומשום יהירות, משום לשרוף, אסור הדיוטות
שמח  סי' וביו"ד ה"ב. פ"ד, סנהדרין (תוספתא השחתה
גמליאל  רבן "כשמת אמרו: פ"ח, שמחות ובמס' א). סעיף
לו  אמרו מנה, משמונים יותר הגר אונקלוס עליו שרף הזקן,
ואין  וגו', אבותיך ובמשרפות כתוב: להם אמר ראית? מה
צורך?!". בהם שאין מלכים, ממאה יותר יפה גמליאל רבן

‡iÓL„ ‡zÚiÒa Ï·‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשפ"א  סיון ל' חמישי יום

mdizFnglnE mikln zFkld¦§§¨¦¦§£¥¤
‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
:ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚŒLÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»

Ï‰wÓ ‰ÓÈ ‡lL (· .Ï‡¯OÈa CÏÓ ˙BpÓÏ (‡¿«∆∆¿ƒ¿»≈∆…¿«∆ƒ¿«
Bl ‰a¯È ‡lL („ .ÌÈL Bl ‰a¯È ‡lL (‚ .ÌÈ¯b≈ƒ∆…«¿∆»ƒ∆…«¿∆
ÌÈ¯Á‰Ï (Â .·‰ÊÂ ÛÒk Bl ‰a¯È ‡lL (‰ .ÌÈÒeÒƒ∆…«¿∆∆∆¿»»¿«¬ƒ
(Á .‰ÓL Ïk Ô‰Ó ˙BiÁÏ ‡lL (Ê .ÌÈÓÓÚ ‰Ú·Lƒ¿»¬»ƒ∆…¿«≈∆»¿»»
‰OÚM ‰Ó ¯kÊÏ (Ë .˜ÏÓÚ ÏL BÚ¯Ê ˙BÁÓÏƒ¿«¿∆¬»≈ƒ¿…«∆»»
B˙·È¯‡Â ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚÓ ÁkLÏ ‡lL (È .˜ÏÓÚ¬»≈∆…ƒ¿…««¬»»»ƒ«¬ƒ»
ÁÏLÏ (·È .ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡a ÔkLÏ ‡lL (‡È .C¯ca«∆∆∆…ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»ƒƒ¿…«
,da Ôe„ÏÂ ‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk ¯ÈÚ‰ È·LBÈÏ ÌBÏL»¿¿≈»ƒ¿∆»ƒ»∆»¿»»
‡Ï Ì‡Â" ;"ÌÈÏLz Ì‡Â" :‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k«¬∆¿…»«»¿ƒ«¿ƒ¿ƒ…
·‡BÓe ÔBnÚÓ ÌBÏL L¯„Ï ‡lL (‚È ."ÌÈÏL«̇¿ƒ∆…ƒ¿»≈«»
ÈÏÈ‡ ˙ÈÁL‰Ï ‡lL („È .Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk „·Ïaƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆∆…¿«¿ƒƒ»≈
ÈÏÚa B· e‡ˆiL ,„È ÔÈ˜˙‰Ï (ÂË .¯Bˆna ÏÎ‡Ó«¬»«»¿«¿ƒ»∆≈¿«¬≈
(ÊÈ .Ba ¯tÁÏ „˙È ÔÈ˜˙‰Ï (ÊË .Ba ˙Bt‰Ï ‰Án‰««¬∆¿ƒ»¿«¿ƒ»≈«¿»
˙ÚLa ‡·v‰ ÈL‡ ÈÊ‡a ¯a„Ï Ô‰k ÁLÓÏƒ¿…«…≈¿«≈¿»¿≈«¿≈«»»ƒ¿«
ÚËBÂ ,ÔÈa ‰B·e ,Ò¯‡Ó ˙BÈ‰Ï (ÁÈ .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒ¿¿»≈∆ƒ¿»¿≈«
Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰ÓÈÓ˙ ‰L ÌÈ˜a ÌÈÁÓO ,Ì¯k∆∆¿≈ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ»«¬ƒƒ»
,¯·c ÏÎÏ Ì‰ÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡lL (ËÈ .‰ÓÁÏn‰ ÔÓƒ«ƒ¿»»∆…«¬…¬≈∆¿»»»
‰ÓB„Â „e„b‰ ÈÎ¯ˆÏe ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆÏ elÙ‡ e‡ˆÈ ‡ÏÂ¿…≈¿¬ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿≈«¿¿∆
˙ÚLa ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁÏÂ ı¯ÚÏ ‡lL (Î .Ì‰Ï»∆∆…«¬…¿«¬…¿»ƒ¿«
¯În˙ ‡lL (·Î .¯‡zŒ˙ÙÈ ÔÈc (‡Î .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒ¿«…«∆…ƒ»≈
¯Á‡ ˙e„·ÚÏ ‰pLaÎÈ ‡lL (‚Î .¯‡zŒ˙ÙÈ¿«…«∆…ƒ¿¿∆»¿«¿««

.‰ÏÚ·pL
miklnzFkld-mihteyxtq

∆ƒ¿¬»
¦§§̈¦

ãycew zegiyn zecewpã

.mihtey xtq meiqa el` zekld excqp recn

למנות  לארץ: כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצוות "שלש
הבחירה". בית ולבנות עמלק, של זרעו ולהכרית מלך, להם
ומדוע  קודם, הרבה אלו הלכות לסדר מקום היה ולכאורה

ספרו. לסוף מלכים הלכות עם הרמב"ם חיכה
משיח, הלכות הכוללות מלכים הלכות הוא: והביאור
בתכלית  והעולם ישראל עם יהיה בו במצב מדברים
המשפטים  כל "להחזיר עתיד המשיח המלך כי השלמות
ויובלות  שמיטין ועושין קרבנות מקריבין מקודם, כשהיו
ועל  המקדש" בית "ויבנה בתורה" האמורה מצוותה ככל

כולל  בשלמות, כולה התורה כל קיום יהיה אלה כל ידי
עמלק  של זרעו להכרית מלך, למנות הנ"ל המצוות שלושת

הבחירה. בית ולבנות
(39 dxrde 276 cenr g"i wlg y"ewl it lr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
הם 1) מי לארץ. בכניסתם ישראל שנצטוו מצוות שלוש

זכויות  בין ההבדלים גדול. כהן או מלך להיות הפסולים
והמינויים  השררות שכל ישראל. למלכי דוד בית מלכי

עולם. עד הבן ולבן לבן, בירושה עוברים בישראל

.‡ı¯‡Ï Ô˙ÒÈk ˙ÚLa Ï‡¯OÈ eeËˆ ˙BˆÓ LÏL2: »ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»»»»∆
EÈÏÚ ÌÈOz ÌBO" :¯Ó‡pL ,CÏÓ Ì‰Ï ˙BpÓÏ¿«»∆∆∆∆∆¡«»ƒ»∆

"CÏÓ3‰ÁÓz" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ÏL BÚ¯Ê ˙È¯Î‰Ïe , ∆∆¿«¿ƒ«¿∆¬»≈∆∆¡«ƒ¿∆
"˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡4‰¯ÈÁa‰Œ˙Èa ˙B·ÏÂ ,5:¯Ó‡pL , ∆≈∆¬»≈¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆∆¡«

"‰nM ˙‡·e eL¯„˙ BÎLÏ"6. ¿ƒ¿ƒ¿¿»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

."dny z`ae eyxcz epkyl xn`py ,dxigad zia zepale..."

נלמד  המקדש בית לבנות שהחיוב היא הרמב"ם דעת
שהוא  סבר הסמ"ג אבל מקדש", לי "ועשו מהפסוק
ובאת  תדרשו לשכנו ה' יבחר אשר המקום "והיה מהפסוק
במשכן  מדבר מקדש" לי "ועשו הציווי כי שמה".
לכל  כולל ציווי שהוא משמע ברמב"ם ואילו שבמדבר,
עולמים  לבית ובין וגבעון ונוב לשילה בין למשכן בין מקום

משכן. ולא מקדש" לי "ועשו שנאמר
הרמב"ם  שדעת מכאן להוכיח משנה' ה'לחם שרצה ומה
המצוה  מנה המצוות' ב'ספר שהרי צריך־עיון, כהסמ"ג
אלא  המצוות במניין מונה אין והלא מקדש" לי מ"ועשו
בית  בהלכות לשונו מפשטות וגם לדורות, שהם חיובים
רבינו  משה שעשה משכן בתורה נתפרש "וכבר הבחירה
שהפסוק  מוכח כו'", באתם לא כי שנאמר שעה לפי והיה

הזמנים. לכל הוא שהביא מקדש" לי "ועשו
(3 dxrd 116 cenr `"i wlg y"ewl it lr)

יב,2) לדברים ב.ספרי כ, בסנהדרין וכן לאחר 3)י וזה
וירישתה  הארץ... אל תבוא "כי שם: ככתוב לארץ, כניסתם

מלך". עליך תשים שום בה... לאחר 4)וישבת היא זו וגם
מכל  לך בהניח... "והיה הפסוק: כלשון לארץ, כניסתם
לרשתה". נחלה לך נותן אלוקיך ה' אשר בארץ אויביך...

ה'5) יבחר אשר "המקום הכתוב: כלשון המקדש, בית
שם". שמו את לשום בית 6)אלוקיכם... ובהלכות

"שנאמר  אחר: פסוק רבינו מביא א הלכה א פרק הבחירה
שעיקר  הדברים, נראים מקדש", לי ועשו ח) כה, (שמות
כדי  אולם הנ"ל, מהפסוק נלמד הבחירה בית בניין מצוות
שבמדבר  למשכן רק מכוון שהפסוק לומר, נטעה שלא
ב, עירובין (ראה כתוב אותו של הפשוטה כמשמעות בלבד,
תדרשו" "לשכנו הכתוב: את כאן רבינו מביא לפיכך ב),
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שבירושלים, הבחירה בית הוא שלעתיד, במקדש המדבר
גם  הכול, כולל מקדש" לי "ועשו שהציווי: בזה, לגלות
שקדושתו  שלעתיד, הבחירה בית וגם שבמדבר, המשכן
האזל). (אבן כ עשה המצוות ספר והשווה עולמים, קדושת

.·È˙‡" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓÏ Ì„˜ CÏÓ ÈepÓƒ∆∆…∆¿ƒ¿∆∆¬»≈∆∆¡«…ƒ
˙‡ ‰˙Èk‰Â CÏ ‰zÚ ...CÏÓÏ EÁLÓÏ '‰ ÁÏL»«ƒ¿»¬¿∆∆«»≈¿ƒƒ»∆

"˜ÏÓÚ7,˙Èa‰ ÔÈ·Ï ˙Ó„B˜ ˜ÏÓÚ Ú¯Ê ˙˙¯Î‰Â . ¬»≈¿«¿»«∆«¬»≈∆∆¿ƒ¿««»ƒ
BÏ ÁÈ‰ '‰Â B˙È·a CÏn‰ ·LÈ Èk È‰ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿ƒƒ»««∆∆¿≈«≈ƒ«
,‡È·p‰ Ô˙ Ï‡ CÏn‰ ¯Ó‡iÂ .ÂÈ·È‡ ÏkÓ ·È·qÓƒ»ƒƒ»…¿»«…∆«∆∆∆»»«»ƒ

"'B‚Â ÌÈÊ¯‡ ˙È·a ·LBÈ ÈÎ‡8CÏÓ ˙Ó˜‰L ¯Á‡Ó . »…ƒ≈¿≈¬»ƒ¿≈««∆¬»«∆∆
eÏ‡MLk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰ˆ¯ ‡l ‰nÏ - ‰ÂˆÓƒ¿»»»…»»«»»¿∆»¬

Ï‡eÓMÓ CÏÓ9˙ÓÚ¯˙a eÏ‡ML ÈÙÏ ?10eÏ‡L ‡ÏÂ , ∆∆ƒ¿≈¿ƒ∆»¬¿«¿…∆¿…»¬
,‡È·p‰ Ï‡eÓLa eˆwL ÈtÓ ‡l‡ ,‰Âˆn‰ Ìi˜Ï¿«≈«ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆»ƒ¿≈«»ƒ
."'B‚Â eÒ‡Ó È˙‡ Èk ,eÒ‡Ó E˙‡ ‡Ï Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ……¿»»ƒ…ƒ»¬¿

"כי 7) טז) יז, (שמות שנאמר ממה זה, למדו ב כ, בסנהדרין
מלך  שמינוי מכאן - בעמלק" לה' מלחמה יה כס על יד
כט, הימיםֿא, (דברי ככתוב מלך, אלא "כס" שאין קודם,
נקט  רבינו אולם למלך", ה' כסא על שלמה "וישב כג)
היותר  ראייה להביא דרכו שזוהי יותר, פשוטה דרשה
- הדין לעצם נוגע הדבר אין אם - נוחה, והיותר פשוטה,
משנה), (לחם אחר מפסוק דרשוה שבתלמוד פי על אף
ובהלכות  ט הלכה י"ט, פרק הקרבנות מעשה הלכות והשווה
רבינו  מביא שם שגם ב, הלכה ב, פרק ומוספין תמידין
וכנ"ל. בתלמוד הוזכרו שלא מפסוקים, דרשות

שם.8) ז.9)סנהדרין ח, שמואלֿא סנהדרין 10)ראה
ומפרש  תרעומתן" כנגד אלא זו פרשה נאמרה "לא שם:
אמרו  וכן שם. שבשמואל המלך לפרשת שהכוונה רבינו,
מלך  לנו תנה שנאמר שאלו, כהוגן שבדור "זקנים שם:
כ): (שם שאמרו קלקלו, שבהם הארץ עמי אבל לשפטנו,
לפנינו". ויצא מלכנו, ושפטנו הגויים ככל אנחנו גם והיינו

.‚ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ‡l‡ ,‰lÁza CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆«¿ƒ»∆»«ƒ≈ƒ
ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·L ÏL11‡È· ÈtŒÏÚÂ12e‰pnL ÚLB‰Èk , ∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ»ƒƒÀ«∆ƒ»

ea¯ ‰LÓ13ÌpnL ,„Â„Â Ïe‡LÎe ,BÈcŒ˙È·e ∆«≈≈ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»
.BÈcŒ˙È·e È˙Ó¯‰ Ï‡eÓL¿≈»»»ƒ≈ƒ

של 11) דין בית פי "על המבורגר: יד כתב נוסחאות בשינויי
א, ה, פרק סנהדרין הלכות לעיל מבואר וכן זקנים". ע"א
רבינו: וכתב ב. משנה ג, פרק סנהדרין בתוספתא ומקורו
כזה, מינוי צריך אינו אחריו, מלך בנו שאם לומר בתחילה,
ז. הלכה בסמוך כמבואר לו, היא ירושה שהמלכות

על 12) ה'... יבחר "אשר קנז אות שופטים פרשת ספרי
העמידו  ובנימין יהודה "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא".
יהודה  "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא". פי על מלכים
שאול  רש"י: ומפרש נביאים" פי על מלכים העמידו ובנימין

שמואל. פי על נביא.13)ודוד שהיה

.„‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ÌÈ¯b Ï‰wÓ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆ƒ¿«≈ƒ¬ƒ«««»
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL „Ú ,˙B¯B„«∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈∆∆¡«…

"‡e‰ EÈÁ‡ ‡Ï ¯L‡ È¯Î LÈ‡ EÈÏÚ ˙˙Ï ÏÎe˙14. «»≈»∆ƒ»¿ƒ¬∆…»ƒ
:Ï‡¯OÈaL ˙e¯¯O ÏÎÏ ‡l‡ ,„·Ïa ˙eÎÏÓÏ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ¿»∆»¿»¿»∆¿ƒ¿»≈

elÙ‡ ,‰¯OÚ ¯O B‡ ÌÈMÓÁ ¯O ‡Ï ,‡·ˆŒ¯O ‡Ï…«»»…«¬ƒƒ«¬»»¬ƒ
ÌÈn‰Œ˙n‡ ÏÚ ‰pÓÓ15˙B„OÏ ‰pnÓ ˜lÁnL16; ¿À∆«««««ƒ∆¿«≈ƒ∆»«»

‡l‡ ‡‰È ‡lL ,‡ÈO B‡ Ôic ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ««»»ƒ∆…¿≈∆»
"CÏÓ EÈÏÚ ÌÈOz EÈÁ‡ ·¯wÓ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«ƒ∆∆«∆»ƒ»∆∆∆
·¯wÓ ‡l‡ e‰È ‡Ï ÌÈOÓ ‰z‡L ˙BÓÈOÓ Ïk -»¿ƒ»«»≈ƒ…¿∆»ƒ∆∆

EÈÁ‡17. «∆

אביו 14) אם א קב, שם התוספות ולדעת ב מה, יבמות
וראה  אחיך. מקרב בו: וקוראים כשר, שהוא ודאי מישראל,
יא  הלכה י"א ופרק ט, הלכה ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל
הוכשר  - משנה הכסף כותב - זה ומטעם שם. ובביאורנו
נעמה  הייתה שאמו פי על אף למלכות שלמה בן רחבעם
א. עז, יבמות וראה כא. יד, במלכיםֿא כמפורש העמונית
ונעמה  המואבייה רות פתחתם, עלי שהיו מוסרות "שני
מחדש, א סימן משפט חושן ביהודה ובנודע העמונית".
ה"שימה" בתחילת אלא אחיך", "מקרב הכתוב: הזהיר שלא
מלך, בבן אבל אחיך, מקרב אלא יהיה לא מינויו שראשית
חדשה", "שימה צריך אינו בירושה לו באה שהמלכות
כשאין  אפילו בנו את ממנים בהכשר, מלך שאביו ומכיוון

מישרא  ולפ אמו של ל, כשרותה על לפקפק מקום אין יכך
רחבעם. מים.15)מלכות להעברת תעלה

ישקה 16) שלא עליה וממונה רבים, לאנשים המשותפת
וברש"י). ב עו, (קידושין חבירו של ביומו שם.17)איש

עליך  תשים "שום אמרו: ה הלכה ד, פרק שם ובירושלמי
וגבאי  הרבים שוטרי לרבות מניין מלך, אלא לי אין - מלך
מקרב  לומר: תלמוד ברצועה? ומכים דיינים וסופרי צדקה
מן  אלא יהא לא עליך שתמניהו כל מלך, עליך תשים אחיך
במה  רכא, לאֿתעשה בסמ"ג וכתוב שבאחיך". הברורין
שררות, בשאר מכשירתו) מישראל (=שאמו אמורים דברים
אין  ו משנה ד, פרק סנהדרין בתוספתא שנינו במלכות, אבל
משום  והטעם, לכהונה, המשיאים מן אלא מלך מעמידים
ולפיכך  שבאחיך, ממובחרים - אחיך" "מקרב שנאמר
כלייה, "סגיֿנהור"] [=בלשון ישראל של שונאיהם נתחייבו
כמבואר  אתה", "אחינו לו ואמרו המלך לאגריפס כשהחניפו

ב. מא, בסוטה

.‰EÈÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙eÎÏna ‰M‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒƒ»««¿∆∆¡«»∆
‰kÏÓ ‡ÏÂ - "CÏÓ18Ï‡¯OÈaL ˙BÓÈOÓ Ïk ÔÎÂ , ∆∆¿…«¿»¿≈»¿ƒ∆¿ƒ¿»≈

LÈ‡ ‡l‡ Ì‰a ÌÈpÓÓ ÔÈ‡19. ≈¿«ƒ»∆∆»ƒ

אמרו:18) א מט, ובברכות קנז. אות שופטים פרשת ספרי
בעבדים". ולא בנשים לא שאינן לפי ומלכות "תורה

גרים,19) קהל לעניין למלכות, הושוו המשימות שכל כיוון
שוחר  ובמדרש ספר). (קרית אשה פסול לעניין גם הושוו
מנהיגתו. שהאשה הדור חשוך אמרו: ז פסוק כ"ב פרק טוב
ישראל  את שופטת שהייתה הנביאה מדבורה להקשות ואין
הדינים. להם מלמדת אלא דנה, לא שמא כי ד), ד, (שופטים
היה  שזה כלומר שכינה, משום עליהם אותה קיבלו ואולי

א). נ, ונידה א טו, קמא בבא (תוספות הדיבור פי על

.Â·v˜ ‡Ï - ÏB„b Ô‰Î ‡ÏÂ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â20, ¿≈«¬ƒƒ∆∆¿……≈»…«»
ÈÒ¯e· ‡ÏÂ ,Ôl· ‡ÏÂ ,¯tÒ ‡ÏÂ21Ô‰L ÈtÓ ‡Ï - ¿…«»¿…«»¿…¿ƒ…ƒ¿≈∆≈

ÔÈÏÊÏÊÓ ÌÚ‰ ,‰l˜ Ô˙en‡Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡ ,ÔÈÏeÒt¿ƒ∆»ƒ¿À»»ƒ¿»»»¿«¿¿ƒ
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Ô‰a22„Á‡ ÌBÈ el‡Ó ‰Î‡ÏÓa ‰OÚiMÓe .ÌÏBÚÏ »∆¿»ƒ∆«¬∆ƒ¿»»≈≈∆»
ÏÒÙ -23. ƒ¿»

לא 20) כתוב: ובמקומה איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב
(רש"י  הדם את שמגרע שם על דם, המקיז אומן והוא גרע.

א). פב, עורות.21)לקידושין ברייתא 22)מעבד
כובסים, קצבים: במקום כתוב ושם א, פב, בקידושין
דבי  ובתנא משנה). (כסף קצבים שם: רבינו שגירסת וכנראה
מעמידים  אין והבלן... הגרע נאמר: ט"ז פרק זוטא אליהו
שררה  בו שיש דבר להם מוסרים ואין מלך... לא מהם

מלך). (קרית דרך 23)לרבים באלו כשעסק זה וכל
כדרך  שחוק, דרך בהן עשה אם אבל ומקצוע, אומנות
משנה). (כסף כלום בכך אין זה, את זה שמספרים הבחורים,

.ÊÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓ ,CÏn‰ ÔÈ„ÈÓÚnLk¿∆«¬ƒƒ«∆∆¿ƒ¿∆∆
‰ÁLn‰24ÔÓM‰ Ct ˙‡ Ï‡eÓL ÁwiÂ" :¯Ó‡pL , «ƒ¿»∆∆¡««ƒ«¿≈∆««∆∆

"e‰˜MiÂ BL‡¯ ÏÚ ˜viÂ25ÔÈÁLBnL ¯Á‡Óe . «ƒ…«…«ƒ»≈≈««∆¿ƒ
˙eÎÏn‰L ;ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe BÏ ‰ÎBÊ ‰Ê È¯‰ ,CÏn‰«∆∆¬≈∆∆¿»»«»∆««¿
BzÎÏÓÓ ÏÚ ÌÈÓÈ CÈ¯‡È ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‰M¯È¿À»∆∆¡«¿«««¬ƒ»ƒ««¿«¿
ÔÈ¯nLÓ - ÔË˜ Ôa ÁÈp‰ ."Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e ‡e‰»»¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ«≈»»¿«¿ƒ

ÏÈc‚iL „Ú ‰ÎeÏn‰ BÏ26Ú„ÈB‰È ‰OÚL BÓk , «¿»«∆«¿ƒ¿∆»»¿»»
L‡BÈÏ27‰ÏÁa Ì„Bw‰ ÏÎÂ .28˙M¯ÈÏ Ì„B˜ - ¿»¿»«≈¿«¬»≈ƒÀ«

‰ÎeÏn‰29epnÓ ÔËwÏ Ì„B˜ ,ÏB„b‰ Ôa‰Â .30‡ÏÂ . «¿»¿«≈«»≈«»»ƒ∆¿…
ÔÈÈepn‰ ÏÎÂ ˙B¯¯O‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿»∆»»«¿»¿»«ƒƒ

ÌÏBÚ „Ú BaŒÔ·Ïe B·Ï ‰M¯È - Ï‡¯OÈaL31,‡e‰Â ; ∆¿ƒ¿»≈¿À»ƒ¿¿∆¿«»¿
.‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa ÂÈ˙B·‡ ÌB˜Ó ‡lÓÓ Ôa‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«≈¿«≈¿¬»¿»¿»¿ƒ¿»
‰ÓÎÁ· ‡lÓÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰‡¯È· ‡lÓÓ ‰È‰»»¿«≈¿ƒ¿»««ƒ∆≈¿«≈¿»¿»

ÂÈ·‡ ÌB˜Óa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ -32ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe «¬ƒƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
B˙ÓÎÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓLŒ˙‡¯È Ba ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿«»«ƒ««ƒ∆»¿»
ÔÈÈepn‰ ÔÓ ÈepÓÏ B˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡ - ‰a¯Ó¿À»≈¿«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

Ï‡¯OÈaL33¯˙Îa ‰ÎÊ ,„Âc ÁLÓpL ÔÂÈk . ∆¿ƒ¿»≈≈»∆ƒ¿«»ƒ»»¿∆∆
˙eÎÏÓ34„Ú ÌÈ¯Îf‰ ÂÈ·Ïe BÏ ˙eÎÏn‰ È¯‰Â ; «¿«¬≈««¿¿»»«¿»ƒ«

‡ÏÂ ."ÌÏBÚ „Ú ÔBÎ ‰È‰È E‡Òk" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚ»∆∆¡«ƒ¿¬ƒ¿∆»«»¿…
EÈ· e¯ÓLÈ Ì‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯LÎÏ ‡l‡ ‰ÎÊ»»∆»ƒ¿≈ƒ∆∆¡«ƒƒ¿¿»∆

"È˙È¯a35‡Ï - ÌÈ¯LÎÏ ‡l‡ ‰ÎÊ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿ƒƒ««ƒ∆…»»∆»ƒ¿≈ƒ…
ÌÏBÚÏ „Âc Ú¯fÓ ‰ÎeÏn‰ ˙¯k˙36ŒCe¯aŒLB„w‰ . ƒ»≈«¿»ƒ∆«»ƒ¿»«»»

·ÊÚÈ Ì‡" :¯Ó‡pL ,CÎ· BÁÈË·‰ ‡e‰È˙¯Bz ÂÈ· e ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ««¿»»»ƒ
ÌÚLt Ë·L· Èz„˜Ùe ...ÔeÎÏÈ ‡Ï ÈËtLÓ·e¿ƒ¿»«…≈≈»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»

"BnÚÓ ¯ÈÙ‡ ‡Ï ÈcÒÁÂ .ÌBÚ ÌÈÚ‚·e37. ƒ¿»ƒ¬»¿«¿ƒ…»ƒ≈ƒ

ככתוב 24) משיחה, הצריכים דברים בו למשוח משה שעשה
וסדר  קודש" משחת שמן אותו "ועשית כה) ל, (שמות
בֿג. הלכה א, פרק המקדש כלי בהלכות מבואר עשייתו

במדבר...25) משה שעשה שמן ב): ה, (כריתות אמרו וכן
נזר  כמין אותו ומושחים ומלכים. גדולים כהנים נמשחו בו
ט. הלכה שם המקדש כלי בהלכות כמבואר ראשו, על

שם.26) ה',27)כריתות בבית שנים שש שהחביאהו
יב, ג; יא, במלכיםֿב כמפורש המליכהו, השביעית ובשנה
במלכו, היה שנים שבע ובן יא. כג, הימיםֿב ובדברי א

א. כד, שם קרבתו 28)כמפורש בגלל ליורשו

ט"ו.29)המשפחתית. משנה ב, פרק שקלים תוספתא
קודם  אח ובנו, אח לאח, קודם בן ואח, בן אמרו: ושם

אחיו). "ואת 30)(=לבן ג) כא, הימיםֿב, (דברי ככתוב
הבכור". הוא כי ליהורם (=יהושפט) נתן הממלכה

א 31) שופטים ישראל ספרי פרנסי לכל "מניין קסב: ות
בקרב  ובניו הוא לומר: תלמוד תחתיהם, עומדים שבניהם
תחתיו". עומד בנו ישראל, בקרב שהם כל ישראל,

גמליאל 32) בנו על ציווה הקדוש רבינו ב, קג, כתובות
אבותיו  מקום מילא שלא פי על אף אחריו, נשיא שיהיה
כלי  הלכות והשווה בלבד. חטא ביראת אלא בחכמה,

כ. הלכה ד, פרק שם:33)המקדש שקלים תוספתא
כהנים  בתורת אמרו וכן אבותיו". כמנהג שינהג "ובלבד
מקום  ממלא שאינו פי על אף "יכול ה פרק צו פרשת
ידו  את ימלא ואשר לב): טז, (ויקרא לומר תלמוד אבותיו?
אחר  יבוא אביו, מקום ממלא אינו ...אם אביו, תחת לכהן

תחתיו". "של 34)וישמש ב) עב, (יומא שאמרו כמו
ונטלו". דוד זכה - כה 35)שולחן יח, שמות ובמכילתא

ובית  ישראל, ארץ תנאי, על נתנו דברים שלושה אמרו:
שנאמר: מניין? דוד בית מלכות דוד... בית ומלכות המקדש,

בריתי. בניך ישמרו מזרע 36)אם אלא בא משיח שאין
בכל  וכן ד. הלכה י"א, פרק לקמן רבינו וכדברי דוד, בית
רבינו  וכדברי דוד, בית מלכות פסקה לא ישראל, מלכי ימי
לא  ישראל, מלכי ימי בכל וכן ד. הלכה י"א, פרק לקמן
בימי  פסקה שמלכותו לשאול בניגוד דוד, בית מלכות פסקה
לא  "וחסדי טו): ז, (שמואלֿב, הנביא נתן אמר וכן דוד,
הסירותי  אשר שאול, מעם הסירותי כאשר ממנו יסור

דוד,37)מלפניך". נבחר שלא עד אמרו: שם ובמכילתא
ישראל, יצאו משנבחר, למלכות. ראויים ישראל כל היו
ה'... כי לדעת, לכם "הלא ה): יג, הימיםֿב (דברי שנאמר
מלח". ברית ולבניו לו לעולם ישראל על לדויד ממלכה נתן

.Á‰È‰Â ,Ï‡¯OÈ ÈË·L ¯‡MÓ CÏÓ „ÈÓÚ‰L ‡È·»ƒ∆∆¡ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»
ÌÁÏÂ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰ C¯„a CÏB‰ CÏn‰ B˙B‡«∆∆≈¿∆∆«»¿«ƒ¿»¿ƒ¿»
˙eÎÏn‰ ˙BˆÓ ÏÎÂ ,CÏÓ ‰Ê È¯‰ - '‰ ˙BÓÁÏÓƒ¿¬¬≈∆∆∆¿»ƒ¿««¿

Ba ˙B‚‰B38,„Â„Ï ˙eÎÏn‰ ¯wÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; ¬««ƒ∆ƒ«««¿¿»ƒ
ÂÈaÓ ‰È‰ÈÂ39„ÈÓÚ‰ ÈÏÈM‰ ‰iÁ‡ È¯‰L .CÏÓ ¿ƒ¿∆ƒ»»∆∆∆¬≈¬ƒ»«ƒ…ƒ∆¡ƒ

¯L‡ Ïk ˙‡ ÚÓLz Ì‡ ‰È‰Â" :BÏ ¯Ó‡Â ÌÚ·¯È»»¿»¿»«¿»»ƒƒ¿«∆»¬∆
„Â„Ï È˙Èa ¯L‡k ÔÓ‡ ˙È· EÏ È˙È·e ...Eeˆ‡¬«∆»ƒƒ¿«ƒ∆¡»«¬∆»ƒƒ¿»ƒ

"'B‚Â40,„Á‡ Ë·L Ôz‡ B·ÏÂ" :‰iÁ‡ BÏ ¯Ó‡Â . ¿¿»«¬ƒ»¿ƒ¿∆≈≈∆∆»
ÈÙÏ ÌÈÓi‰ Ïk Èc·Ú „ÈÂ„Ï ¯È ˙BÈ‰ ÔÚÓÏ¿««¡ƒ¿»ƒ«¿ƒ»«»ƒ¿»«

"ÌÈÏLe¯Èa41. ƒ»«ƒ

ומלך 38) ישראל "מלך ב הלכה ג, פרק הוריות ירושלמי
מזה, גדול זה ולא מזה, גדול זה לא שווים, שניהם יהודה
מלך  ויהושפט ישראל "ומלך י): כב, (מלכיםֿא, שנאמר
כסנהדרין  שווים, שהם כבגורן. - בגורן" יושבים... יהודה
משה, (פני לזה זה שווים וכולם עגול, גורן כחצי היושבים

ו. הלכה ט"ו, פרק שגגות הלכות והשווה של 39)שם).
ישראל. על 40)מלך שציווה הנביא באלישע מצינו וכן

ט, (מלכיםֿב ישראל למלך יהוא את למשוח הנביא תלמידו
תיכרת 41)אֿו). שלא הקדושֿברוךֿהוא, הבטיחו שכבר

ז. הלכה לעיל כאמור לעולם, מזרעו המלכות
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.ËÌÏBÚÏ ÌÈ„ÓBÚ‰ Ì‰ „ÂcŒ˙È· ÈÎÏÓ42:¯Ó‡pL , «¿≈≈»ƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«
CÏÓ „ÓÚÈ Ì‡ Ï·‡ ."ÌÏBÚ „Ú ÔBÎ ‰È‰È E‡Òk"ƒ¿¬ƒ¿∆»«»¬»ƒ«¬…∆∆

B˙ÈaÓ ˙eÎÏn‰ ˜Òtz - Ï‡¯OÈ ¯‡MÓ43È¯‰L , ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ»≈««¿ƒ≈∆¬≈
"ÌÈÓi‰ ÏÎ ‡Ï C‡" :ÌÚ·¯ÈÏ ¯Ó‡44. ∆¡«¿»»¿»«…»«»ƒ

זה.42) אחר זה ימלכו אחריהם יהיו 43)שבניהם ואפילו
למלוך. ימשיכו לא וצדיקים, בן 44)כשרים ביהוא וכן

"מכאן  - לך ישבו רביעים בני ל): י, (מלכיםֿב נאמר נמשי
פרק  הוריות (ירושלמי אותה" נוטלים היו בליסטאות ואילך
כשר  מלך ירבעם היה אילו הראב"ד ולדעת ב). הלכה ג,
הייתה  אבל מזרעו, פוסקת המלכות הייתה לא כשרים, ובניו
וזה  קיסר, (=חצי) ופלג קיסר כגון דוד, בית למלכות שנייה
המינויים  וכל השררות "כל ז: הלכה לעיל לאמור בהתאם
רבינו  וכוונת עולם". עד בנו ולבן לבנו ירושה שבישראל,
מלכי  להעמיד מהקדושֿברוךֿהוא, הבטחה שום שאין היא,
בן  נדב שהרי בלבד, דוד בית למלכי אלא לעולם, ישראל
ככתוב  נשמה, כל ירבעם מבית נותרה ולא נהרג, ירבעם
ה"אבן  ולדעת משנה). הכסף פי (על כט טו, במלכיםֿא
במלכי  הפסק יחול שאם לומר, היא, רבינו כוונת האזל"
אין  למלכות, כשר שהוא מבניהם מי יקום כן ואחרי ישראל,
שאפילו  דוד, בית למלכי בניגוד להמליכו, חובה שום
כשר  שהוא יורש, מבניהם קם כך ואחר מלכותם, נפסקה
נכון  יהיה כסאך לו: הובטח שכך להמליכו, מצוה למלכות,

עולם. עד

.È‰ÁLn‰ ÔÓLa Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡45‡l‡ , ≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿∆∆«ƒ¿»∆»
ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLa46ÌÈÏLe¯Èa Ô˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡Â . ¿∆∆¬«¿¿¿≈¿«ƒ»ƒ»«ƒ

„Âc Ú¯fÓ Ï‡¯OÈ CÏÓ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ47ÔÈ‡Â . ¿»∆»∆∆ƒ¿»≈ƒ∆«»ƒ¿≈
ÔÈÁLBÓ48„Âc Ú¯Ê ‡l‡49. ¿ƒ∆»∆«»ƒ

לעיל.45) וכמבואר במדבר, משה ריחני 46)שעשה שמן
הצרי, שזהו אומרים ויש אפרסמונים. בבשמים המרוקח

(הערוך). הקטף מעצי הנוטף השרף ככתוב:47)והוא
מכאן, - בירושלים" לפני עבדי... לדוד ניר היות "למען
חדש). (פרי בלבד דוד מזרע אלא בירושלים ממליכים שאין

והכוונה 48) בה, מושחים ואין התימנים: יד בכתב
יב)49)לירושלים. טז (שמואלֿא, שנאמר ב, יא, הוריות

(בשמן  משיחה טעון זה - הוא" זה כי משחהו "קום
אפרסמון  בשמן אלא משיחה", טעון אחר ואין המשחה),

בלבד.

.‡ÈÔ˙B‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡ ,„ÂcŒ˙È· ÈÎÏÓ ÔÈÁLBnLk¿∆¿ƒ«¿≈≈»ƒ≈¿ƒ»
ÔÈÚn‰ ÏÚ ‡l‡50. ∆»«««¿»

שנאמר 50) א), יב, (שם כמעיין מלכותם שתימשך כדי
שלמה  את והרכבתם המלך... "ויאמר לג) א, (מלכיםֿא,
צדוק  שם אותו ומשח גיחון אל אותו והורדתם בני...
דוד  בית במלכי אלא אמור זה שאין רבינו, וסובר הכהן".
ישראל  במלכי ולא מלכותם, בהמשך מעוניינים שאנו בלבד,

משנה). (כסף

.·ÈCÏÓ Ôa CÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â51‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ¿≈¿ƒ∆∆∆∆∆∆»ƒ≈»¿»
˙˜ÏÁÓ ÌL52‰ÓÁÏÓ B‡53È„k B˙B‡ ÔÈÁLBÓ , »«¬…∆ƒ¿»»¿ƒ¿≈

ÈtÓ ‰ÓÏL eÁLÓ CÎÈÙÏ .˙˜ÏÁn‰ ˜lÒÏ¿«≈««¬…∆¿ƒ»»¿¿……ƒ¿≈

‰i„‡54‰ÈÏ˙Ú ÈtÓ L‡BÈÂ ,55ÊÁ‡B‰È eÁLÓe ,56 ¬…ƒ»¿»ƒ¿≈¬«¿»»¿¿»»
ÂÈÁ‡ ÌÈ˜ÈB‰È ÈtÓ57. ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ

צורך 51) ואין לעולם למלך היא ירושה שהמלכות
ב). ה, (כריתות המחלוקת,52)במשיחתו לסלק כדי

בהלכות  רבינו וכלשון (שם, לבדו מלך שזהו לכל ולהודיע
י"א). הלכה א, פרק המקדש מרננים 53)כלי שהעם

משנה). (לחם ממחלוקת פחותה והיא שרצה 54)אחריו,
לאמור  מתנשא "ואדוניה... ה) א, (מלכיםֿא, ככתוב למלוך,

אמלוך". זרע 55)אני כל את שאיבדה אחזיהו, ֵאם
אחזיהו  בן כשיואש שנים, שש בעצמה ומלכה הממלכה,
שש  ובסוף א). יא, ב, (שם ה' בבית מפניה מוחבא היה
אותו  "וימליכו יב) (שם, כתוב כשהוציאוהו, שנים

המלך". יחי ויאמרו "וימשחו 56)וימשחוהו... ל: כג, שם
אביו". תחת אותו וימליכו ממנו 57)אותו גדול שהיה

לא  יהואחז שאת להעיר, ויש ב). יא, (הוריות שנים שתי
בימי  שכבר אפרסמון, בשמן אלא המשחה בשמן משחו
א. יב, בהוריות וכמבואר המשחה, שמן נגנז אביו יאשיהו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אלא 1) בעזרה ישיבה שאין במלך. שנוהגים הגדול הכבוד

את  מייבם או חולץ המלך שאין בלבד. דוד בית למלכי
שמצוה  המלך. לפני והנביא העם הופעת המת. אחיו אשת
וחכמי  הסנהדרין ובייחוד תורה. לומדי לכבד המלך על

מדאי. יותר בישראל לב גסות לנהוג שלא ישראל.

.‡BÏ ÔÈÓÈOÓe ,CÏna ÔÈ‚‰B ÏB„b „B·k2‰ÓÈ‡ »»¬ƒ«∆∆¿ƒƒ≈»
‡‰zL ,"ÌÈOz ÌBO" :¯Ó‡pL ,Ì„‡ Ïk ·Ïa ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»¿≈»»»∆∆¡«»ƒ∆¿≈

EÈÏÚ B˙ÓÈ‡3ÏÚ ÔÈ·LBÈ ÔÈ‡Â ,BÒeÒ ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ÔÈ‡ . ≈»»∆≈¿ƒ«¿≈¿ƒ«
BËÈ·¯La ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,B‡Òk4‡ÏÂ B¯˙Î· ‡ÏÂ ƒ¿¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ¿¿…

ÂÈLÈÓL˙ ÈÏk ÏkÓ „Á‡·5Ôlk - ˙Ó ‡e‰LÎe .6 ¿∆»ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆≈À»
ÂÈÙÏ ÔÈÙ¯O7ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Úa LnzLÈ ‡Ï ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ¿»»¿≈…ƒ¿«≈«¬»»¿ƒ¿»

‰˙È‰ ‚LÈ·‡ ,CÎÈÙÏ .¯Á‡ CÏÓ ‡l‡ ,ÂÈLnLÂ¿«»»∆»∆∆«≈¿ƒ»¬ƒ«»¿»
‰ÓÏLÏ ˙¯zÓ8‰i„‡Ï ‰¯eÒ‡Â9. À∆∆ƒ¿……«¬»«¬…ƒ»

שבשעת 3)לכבודו.2) א צה, שם וראה ב. יט, סנהדרין
דוד  של סוסו על צרויה בן אבישי רכב למלך, הסכנה

שהמלך 4)להצילו. מקלֿנוי - שרביט א. כב, שם משנה,
"מאשר  יא): ד, (אסתר ככתוב שלטון, לאות בידו נושא

הזהב". שרביט את המלך לו פ"ד,5)יושיט שם תוספתא
מיטתו.6)מ"ב. וגם כליו נשרפים 7)כל "כולם שם,

"בשלום  ה) לד, (ירמיה שנאמר א. יא, בע"ז וכן עליו".
לך", ישרפו כן המלכים... אבותיך ובמשרפות תמות,
שורפים, אין סוסו אבל הכ"ו. פי"ד, אבל הל' לעיל והשווה
ראוי  אינו ושוב שם, כמבואר פרסותיו, גידי את עוקרים אלא

ולא 8)לרכיבה. המלך, דוד את שרתה והיא מלך, שהיה
ד): א, (מלכיםֿא, ככתוב אישות, תורת בה לו היתה

ידעה". לא הדיוט 9)"והמלך ואין מלך, היה שלא
הוציא  דמכאן א). כב, (סנהדרין מלך של בשרביטו משתמש
שהרי  המלך, במשרתי להשתמש להדיוט שאסור רבינו
(כסףֿ לאדוניהו ונאסרה ממשרתיו, היתה השונמית אבישג
פ"ד, (סנהדרין ובתוספתא כב. ב, מלכיםֿא וראה משנה).

משמשיו". מכל באחד "ולא בפירוש: שנינו מ"ב)
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.·.ÌÏBÚÏ ¯Á‡Ï ˙ÏÚ· dÈ‡ CÏÓ ÏL BzL‡ Ï·‡¬»ƒ¿∆∆∆≈»ƒ¿∆∆¿«≈¿»
B˙ÓÏ‡ ‡OB BÈ‡ ,CÏn‰ elÙ‡10ÏL B˙Le¯‚ B‡ ¬ƒ«∆∆≈≈«¿»»¿»∆

¯Á‡ CÏÓ11. ∆∆«≈

ח)10) יב, (שמואלֿב אומר שהכתוב ואע"פ א. יח, סנהדרין
אדוניך  נשי ואת (=שאול) אדוניך בית את לך "ואתנה
לו  (=המותרות) הראויות לנשים אלא נתכוון לא בחיקך"?
לא  אבל שאול, של בנותיו ומיכל מירב והן המלך, מבית

ב). יט, (שם הכתוב 11)נשיו וכן ה"ג. פ"ב, שם ירושלמי
נשים  עשר את המלך "ויקח ג) כ, (שמואלֿב, אומר
מותן  יום עד צרורות ותהיינה בא, לא ואליהם פילגשים...
לדוד  לו היה מותרת, גרושתו היתה ואילו חיות", אלמנות

שם). הפנים' ('מראה ימיהן כל לעגנן ולא לגרשן,

.‚¯tzÒÓ ‡e‰Lk ‡ÏÂ Ì¯Ú ‡e‰Lk B˙B‡¯Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿¿∆»…¿…¿∆ƒ¿«≈
‚tzÒÓ ‡e‰Lk ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡e‰Lk ‡ÏÂ12. ¿…¿∆¿≈«∆¿»¿…¿∆ƒ¿«≈

ıÏBÁ BÈ‡Â13.ÔBÈÊa ‰ÊÂ ,"ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ" :¯Ó‡pL , ¿≈≈∆∆¡«¿»¿»¿»»¿∆ƒ»
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ elÙ‡Â14ÏÚ ÏÁnL CÏn‰L ; «¬ƒ»»≈¿ƒ∆«∆∆∆»««

- ıÏBÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .ÏeÁÓ B„B·k ÔÈ‡ - B„B·k¿≈¿»¿ƒ¿≈≈
ÌaÈÓ BÈ‡15¯LÙ‡ È‡L ÔÂÈk ,‡e‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«≈¿≈ƒ≈≈»∆ƒ∆¿»

BzL‡ ˙‡ ÌaÈÏ16dÏ ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡ Ck ,17·L˙ ‡l‡ , ¿«≈∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆»≈≈
d˙˜ÈÊa ÌÏBÚÏ18. ¿»¿ƒ»»

שם 12) ובירושלמי א). כב, (סנהדרין הרחיצה לאחר מתנגב
תחזינה  ביפיו "מלך יז) לג, (ישעיה שנאמר משום ה"ו, פ"ב
גדול  כהן שגם ה"ג, פ"ה המקדש כלי בהל ' וראה עיניך".
עמו, אחרים שירחצו רצה שאם אלא אלה, בכל בו מוזהרים
מחול. כבודו - כבודו על שמחל גדול שכהן בידו, הרשות

בנים.13) בלא שמת אחיו, א.14)לאשת יח, שם
(רע"ב 15) לייבום עולה אינה לחליצה, עולה שאינה שכל

שאינה  "כל אלא: בתלמוד מוצאים אנו אין אמנם שם).
ביבמות  התוספות בעלי רבותינו וכדברי וכו'. לחליצה עולה
ורש"י  זה. חדש מונח כן גם מצאנו שאינו, כל ד"ה: א מד,
לקום  לו הוא שגנאי - מייבם אינו מפרש: ב יט, בסנהדרין
כן  "אם ה"ג: פ"ב, שם מהירושלמי נראה וכן אחיו. שם על
שהיבום  שמח', ה'אור וכתב המלך". כבוד פוגם נמצאת
ובביאורנו  ה"א, פ"א יבום הל' (ראה עדים בפני להיות צריך
עדים, בפני אשה על לבוא למלך הוא וגנאי ח), אות שם
פריצותא. משום ד"ה: ב יב, בקידושין ה'תוספות' וכדברי

מלך.16) של אלמנתו נושאים יחלצו 17)שאין שאפילו
המלך  שאלמנת הדבר, גנאי וגם להנשא, היא אסורה לה

(כסףֿמשנה). נעל מלשון 18)תחלוץ לבעלה, בקשרה
לאבןֿהעזר  (רמ"א בזקים" "אסורים ח) לח, (איוב הכתוב

א). סעיף קנז, סי'

.„ÔÈ¯ËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Ó BÏ ˙Ó19BlL20. ≈≈≈≈ƒ∆««¿≈ƒ∆
B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe21‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - ¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆¿
Lb¯c‰ ÏÚ ·ÒÓ22‰¯ÊÚÏ ÒÎ Ì‡Â .23Ú¯fÓ ‰È‰Â ≈≈«««¿»¿ƒƒ¿«»¬»»¿»»ƒ∆«

ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ‰·ÈLÈ ÔÈ‡L ;·LÈ - „Âc»ƒ≈≈∆≈¿ƒ»«¬»»∆»¿«¿≈
·LiÂ „Âc CÏn‰ ‡·iÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa „ÂcŒ˙È·≈»ƒƒ¿»∆∆¡««»…«∆∆»ƒ«≈∆

"'‰ ÈÙÏ24. ƒ¿≈

יונתן:19) מתרגם טו) יב, (בראשית פרעה" "בית היכל.

דפרעה. בכל 20)לפלטין הוא חייב אבל א. כ, סנהדרין
ה"ז. פ"ז, אבל הל' לעיל כמבואר אבל, כשאר אבילות דברי

לאבלו 21) הראשון ביום אבל לכל שמברים הבראה סעודת
ה"ט). פ"ד, קטנה 22)(שם מיטה - דרגש שם. סנהדרין

הגדולה  למיטה עולים וממנה גדולה, מיטה לפני שנותנים
ה"ח, פ"ז אבל הל' לעיל והשווה מ"ה). פ"ז, לנדרים (רע"ב

שם. ביתֿהמקדש.23)ובביאורנו מ,24)לחצר סוטה
להראות  כבוד, הקב"ה להם שחלק רש"י: ומפרש ב.
שם, לישב אסורים ישראל מלכי אבל שלימה, שמלכותו
שם  להם אין השרת מלאכי ואפילו בכך, שמים כבוד שאין
לו". ממעל עומדים "שרפים ב) ו, (ישעיה ככתוב ישיבה,
והשווה  מסיני. למשה הלכה שזוהי אמרו: ב קא, ובסנהדרין

ה"ו. פ"ז, הבחירה בית הל'

.‰ÌBÈ ÏÎa ¯tzÒÓ CÏn‰25‰‡˙Óe BÓˆÚ Ôw˙Óe , «∆∆ƒ¿«≈¿»¿«≈«¿ƒ¿»∆
ÌÈ¯‡ÙÓe ÌÈ‡ ÔÈLeaÏÓa26BÈÙÈa CÏÓ" :¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ¿…»ƒ∆∆¡«∆∆¿»¿

ÔÈ¯ËÏÙa B˙eÎÏÓ ‡qk ÏÚ ·LBÈÂ ."EÈÈÚ ‰ÈÊÁz∆¡∆»≈∆¿≈«ƒ≈«¿¿«¿≈ƒ
BL‡¯a ¯˙k ÌÈOÓe ,BlL27ÂÈÏ‡ ÔÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ , ∆≈ƒ∆∆¿…¿»»»»ƒ≈»

‰ˆ¯iL ˙Úa28.‰ˆ¯‡ ÔÈÂÁzLÓe ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚÂ , »≈∆ƒ¿∆¿¿ƒ¿»»ƒ¿«¬ƒ»¿»
‰ÂÁzLÓ - CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡È· elÙ‡29,‰ˆ¯‡ ¬ƒ»ƒ≈ƒ¿≈«∆∆ƒ¿«¬∆»¿»

eÁzLiÂ CÏn‰ ÈÙÏ ‡·iÂ ,‡È·p‰ Ô˙ ‰p‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»»«»ƒ«»…ƒ¿≈«∆∆«ƒ¿«
CÏnÏ30‡l‡ CÏn‰ ÈÙÏ ‡· BÈ‡ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ." «∆∆¬»…≈»≈»ƒ¿≈«∆∆∆»

‰ˆ¯ Ì‡31‡Â .„ÓBÚ CÏn‰ ‡l‡ ,ÂÈÙÏ „ÓBÚ BÈ ƒ»»¿≈≈¿»»∆»«∆∆≈
Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏB„b Ô‰Î ÈÙÏƒ¿≈…≈»∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈
˙‡ „aÎÏ ÏB„b Ô‰k ÏÚ ‰ÂˆÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ."„ÓÚÈ«¬…««ƒ≈ƒ¿»«…≈»¿«≈∆

BÏ ‡B·iLk ÂÈtÓ „ÓÚÏÂ B·ÈLB‰Ïe CÏn‰32‡ÏÂ . «∆∆¿ƒ¿«¬…ƒ»»¿∆»¿…
ËtLÓa BÏ Ï‡LiLk ‡l‡ ÂÈÙÏ CÏn‰ „ÓÚÈ«¬…«∆∆¿»»∆»¿∆ƒ¿«¿ƒ¿«

ÌÈ¯e‡‰33.‰¯Bz‰ È„ÓBÏ „aÎÏ CÏn‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ ÔÎÂ . »ƒ¿≈ƒ¿»««∆∆¿«≈¿≈«»
„ÓÚÈ ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÂ ÔÈ¯„‰Ò ÂÈÙÏ eÒkiLÎe¿∆ƒ»¿¿»»«¿∆¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«¬…

ËÙLB‰È ‰È‰ ÔÎÂ ;Bcˆa Ì·ÈLBÈÂ Ì‰ÈÙÏ34CÏÓ ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ¿≈»»¿»»∆∆
ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï elÙ‡ ,‰OBÚ ‰„e‰È35„ÓBÚ ‰È‰ ¿»∆¬ƒ¿«¿ƒ»»»»≈

È¯BÓe Èa¯ :BÏ ‡¯B˜Â B˜MÓe B‡ÒkÓ36‰na ! ƒƒ¿¿«¿¿≈«ƒƒ«∆
Bc·Ï B˙È·a CÏn‰ ‰È‰iL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿∆«∆∆¿≈¿«
ÈÙa ,‡ÈÒ‰¯Ùa Ï·‡ ;‰Úˆa ‰Ê ‰OÚÈ ,ÂÈ„·ÚÂ ‡e‰«¬»»«¬∆∆¿ƒ¿»¬»¿«¿∆¿»ƒ¿≈
¯a„È ‡ÏÂ ,Ì„‡ ÈtÓ „ÓÚÈ ‡ÏÂ .‰OÚÈ ‡Ï - ÌÚ‰»»…«¬∆¿…«¬…ƒ¿≈»»¿…¿«≈

˙Bk¯37BÓL· ‡l‡ Ì„‡Ï ‡¯˜È ‡ÏÂ ,38‰È‰zL È„k , «¿…ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿¿≈∆ƒ¿∆
Ïk‰ ·Ïa B˙‡¯È39. ƒ¿»¿≈«…

ב.25) כב, ה"ו:26)סנהדרין פ"ב, סנהדרין ירושלמי
בחלוק  לקראתו יצא הנשיא, פני לקבל הלך יוחנן "רבי
מלך  משום: צמר, של חלוקך ולבוש חזור לו, אמר פשתן.

וגו'". ואת 27)ביפיו הנזר את עליו "ויתנו א. מד, ע"ז
שכל  דוד, לבית היא עדות - יב) יא, (מלכיםֿב, העדות
וכל  יפה), בראשו העטרה (יושבת הולמתו - למלכות הראוי
לסנהדרין  רש"י וראה הולמתו". אינה - למלכות ראוי שאינו

להולמו". "שביקש ד"ה ב בכת"י 29)המלך.28)כא,
מופיע  כשהוא כלומר, ארצה. לו ומשתחווה התימנים:
לפניו. לעמוד ואח"כ תחילה, להשתחוות עליו לפניו,

א 30) קב, ובזבחים ארצה", אפיו "על הכתוב: ומסיים
(מלכיםֿא, שנאמר עליך... מלכות אימת תהא לעולם אמרו:
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לפני  וירץ מתניו וישנס אליהו אל היתה ה' "ויד מו) יח,
לפניו. רץ והוא רוכב, אחאב רש"י: ומפרש אחאב",

הגדול.31) לכהן 32)הכהן קודם "מלך א יג, הוריות
הכהן  (=לצדוק להם המלך ויאמר לג) א, (שם שנאמר גדול,
הרי  - אדוניכם" עבדי את עמכם קחו הנביא) ולנתן הגדול

מהם. עדיף הכהן 33)שמלך אלעזר "ולפני שם: ככתוב
כלי  ובהל' ה'". לפני האורים במשפט לו ושאל יעמוד,
ותומים, באורים שואלים כיצד נתבאר הי"א, פ"י המקדש

שואלים. מלך 34)ומה אסא היה התימנים: ובכת"י
ובכת"י 35)יהודה. וזקן. חכם למעלת עדיין הגיע שלא

חכמים. תלמיד ב.36)התימנים : קג, כמו 37)כתובות
ברמים". נשיאותך "נהוג שם: תארי 38)שאמרו ללא

שום 39)כבוד. אמרו: ה"ו, פ"ב סנהדרין ובירושלמי
"תשים", אלא כתוב, אינו 'אשים' – מלך עליך תשים

בעצמך. עליך תשים שאתה

.ÂÏk‰ ·iÁÂ ,ÏB„b‰ „B·k‰ ·e˙k‰ BÏ ˜ÏÁL C¯„k¿∆∆∆»««»«»«»¿ƒ≈«…
ÏÏÁÂ ÏÙL Ba¯˜a BaÏ ˙BÈ‰Ï e‰eˆ Ck ,B„B·Îa40, ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»

·ÏŒ˙eqb ‚‰È ‡ÏÂ ."Èa¯˜a ÏÏÁ ÈaÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ»«¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿««≈
B··Ï Ìe¯ ÈzÏ·Ï" :¯Ó‡pL ,ÈcÓ ¯˙BÈ Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈ƒ«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»

"ÂÈÁ‡Ó41ÌÈÏB„‚e ÌÈpË˜Ï ÌÁ¯Óe ÔBÁ ‰È‰ÈÂ .42, ≈∆»¿ƒ¿∆≈¿«≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
„B·k ÏÚ ÒeÁÈÂ ,Ì˙·BË·e Ì‰ÈˆÙÁa ‡B·ÈÂ ‡ˆÈÂ¿≈≈¿»¿∆¿≈∆¿»»¿»«¿
ÔBLÏa Ï‰w‰ Ïk Ï‡ ¯a„nLÎe .ÌÈpË˜aL ÔË»̃»∆ƒ¿«ƒ¿∆¿«≈∆»«»»ƒ¿

˙Bk¯ ¯a„È - ÌÈa¯43ÈÁ‡ ÈeÚÓL" :¯Ó‡pL , «ƒ¿«≈«∆∆¡«¿»ƒ««
"ÈnÚÂ44‰f‰ ÌÚÏ „·Ú ‰È‰z ÌBi‰ Ì‡" :¯ÓB‡Â , ¿«ƒ¿≈ƒ«ƒ¿∆∆∆»»«∆
"'B‚Â45ÏB„b eÏ ÔÈ‡ .‰¯˙È ‰ÂÚa ‚‰˙È ÌÏBÚÏ ; ¿¿»ƒ¿«≈«¬»»¿≈»≈»»

eÈÏÚ ‡Ï ‰Ó eÁÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ea¯ ‰LnÓƒ∆«≈¿≈¿«¿»…»≈
Ìtˆ˜Â Ì˙BpÏ˙e Ì‡OÓe ÌÁ¯Ë ÏaÒÈÂ ."ÌÎÈ˙pÏ˙46 ¿À…≈∆¿ƒ¿…»¿»«»»¿À»¿ƒ¿»

k˜Bi‰ ˙‡ ÔÓB‡‰ ‡OÈ ¯L‡47:·e˙k‰ B‡¯˜ ‰ÚB¯ . «¬∆ƒ»»≈∆«≈∆¿»«»
L¯ÙÓ ‰ÚB¯ ÏL Bk¯„Â ."BnÚ ·˜ÚÈa ˙BÚ¯Ï"ƒ¿¿«¬…«¿«¿∆∆¿…»

‰Ïawa48ÌÈ‡ÏË ıa˜È BÚ¯Êa ,‰Ú¯È B¯„Ú ‰Ú¯k" : ««»»¿…∆∆¿ƒ¿∆ƒ¿…¿«≈¿»ƒ
."'B‚Â ‡OÈ B˜ÈÁ·e¿≈ƒ»¿

ונקוב.40) אמרו:41)נבוב ה"ד, פ"ב סנהדרין ובירושלמי
שמשחני  בשעה - לבי גבה לא ה' לדוד, המעלות שיר
כגמול  גלית... את שהרגתי בשעה - עיני רמו ולא שמואל;
נפשי  היתה כן אמו, ממעי היורד הזה כתינוק - נפשי עלי

וגדולם.42)עלי. לקטנם התימנים: בניגוד 43)ובכת"י
לעיל  כמבואר רכות, עמו מדבר שאינו יחיד, אל למדבר

א.44)ה"ה. מ, סוטה וראה עמדי. אתם וחברים אחים
אחי  אותם קורא "הוא שנינו: מ"ב, פ"ד סנהדרין ובתוספתא
(מלכיםֿ שנאמר ורבינו, אדונינו אותו: קוראים והם ועמי...
שלמה". את המליך דוד המלך אדונינו "אבל מג) א, א,

אני 45) ששררה אתם "כמדומים א) י, (הוריות אמרו וכן
תהיה  היום אם שנאמר: לכם, נותן אני עבדות לכם, נותן

הזה". לעם יח 46)עבד אות פנחס, פרשת זוטא ספרי
דעתם, כפי הקפדנים עם הולך שיהא - בו רוח אשר "איש

דעתם". כפי המתונים יא,47)ועם (במדבר הכתוב מלשון
נבואה 48)יב). כל הקודש, ברוח שקיבלו נביאים, דברי

א). קלז, לחולין (רש"י והמעשה והדור השעה צורך לפי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כשישב 1) לעצמו, תורה ספר לו לכתוב המלך על המצוה

שלא  ופלגשים. נשים לו להרבות האיסור מלכותו. כסא על
לעסוק  המלך על החובה בו. להתנאות וזהב כסף לו ירבה
מלכי  דנים שאין ובלילה. ביום ישראל ובצרכי בתורה
מורד  דיני ותקלה. גזירה משום עליהם, מעידים ולא ישראל
לצורך  בהתאם העולם ולתקן להרוג למלך הרשות במלך.

השעה.

.‡BÏ ·˙Bk ,B˙eÎÏÓ ‡qk ÏÚ CÏn‰ ·LiL ˙Úa¿≈∆≈≈«∆∆«ƒ≈«¿≈
BÏ eÁÈp‰L ¯Ùq‰ ÏÚ ¯˙È BÓˆÚÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿«¿∆∆««≈∆∆ƒƒ

ÂÈ˙B·‡2‰¯ÊÚ‰ ¯ÙqÓ B‰ÈbÓe .3ÏL ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ¬»«ƒƒ≈∆»¬»»«ƒ≈ƒ∆
„Á‡Â ÌÈÚ·L4„·‡pL B‡ ÂÈ˙B·‡ BÏ eÁÈp‰ BÏ Ì‡ . ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒƒ¬»∆∆¡«

,ÂÈÊb ˙È·a BÁÈpÓ „Á‡ :‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL ·˙Bk -≈¿≈ƒ¿≈»∆»«ƒ¿≈¿»»
Ï‡¯OiÓ „Á‡ ÏÎk Ba ‰eˆÓ ‡e‰L5ÊeÊÈ ‡Ï ÈM‰Â , ∆¿À∆¿»∆»ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ…»

Œ˙È·Ï B‡ ‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ˙Úa ‡l‡ ,ÂÈÙÏÓƒ¿»»∆»¿≈∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈¿≈
‰‡È¯˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ B‡ ,ıÁ¯n‰6‡ˆBÈ . «∆¿»¿»∆≈»ƒ¿ƒ»≈

·LBÈ ;BnÚ ‡e‰Â - ÒÎ ;BnÚ ‡e‰Â - ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ≈
·ÒÓ ;BnÚ ‡e‰Â - ÔÈca7:¯Ó‡pL ,Bc‚k ‡e‰Â «ƒ¿ƒ≈≈¿¿∆¿∆∆¡«

"ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â BnÚ ‰˙È‰Â"8. ¿»¿»ƒ¿»»»¿≈«»

את 2) לו "וכתב יח): יז, (דברים שנאמר ב. כא, סנהדרין
במשמע. שתים - "משנה" הזאת" התורה חצר 3)משנה

עתיק.המ  ספרֿתורה מונח היה לשכותיה שבאחת קדש,
ה"ב,4) פ"ז תורה ספר הל' והשווה ה"ו. פ"ב, שם ירושלמי

הי"ג. פ"ז, יוםֿטוב כתבו 5)והל' "ועתה בהם: שנאמר
יט). לא, (דברים הזאת" השירה את בבית6ֿ)לכם כגון

ס"ת, בהל' כמבואר קבר, של אמות ארבע בתוך הקברות
פ"ז  (שם מיטתו על ישן כשהוא עמו אינו וכן ה"ו, פ"י
לקרוא  הראוי מקום - בו וקרא עמו והיתה שנאמר: ה"ג),

ב). כא, (סנהדרין שם 8)לסעודה.7)בו וב'ספרי' שם.
הלילות. לרבות - חייו ימי כל הימים; אלו - חייו ימי שנינו:
לציין, וראוי ז. אות ה"ג, פ"ז ס"ת, להל' בביאורנו וראה
להדיוט  רשות "ואין שנינו: מ"ד, פ"ד סנהדרין שבתוספתא
לא  ורבינו אחר". ולא הוא - בו וקרא שנאמר: בה, לקרות
שאין  ה"א) פ"ב, (לעיל כתב שכבר מפני להזכירו, חש

חדש'). ('פרי תשמישו" כלי מכל "באחד משתמשים

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈL Bl ‰a¯È ‡Ï9‡e‰L ,e„ÓÏ …«¿∆»ƒƒƒ«¿»»¿∆
ÌÈLp‰ ÔÈa - ÌÈL ‰¯OÚŒ‰BÓL „Ú Á˜BÏ≈««¿∆∆¿≈»ƒ≈«»ƒ

ÌÈL‚ÏÈÙe10‰¯OÚŒ‰BÓL Ïk‰ -11ÛÈÒB‰ Ì‡Â . ƒ«¿ƒ«…¿∆∆¿≈¿ƒƒ
‰˜BÏ - dÏÚ·e ˙Á‡12BÏ LÈÂ .13˙¯Á‡ ‡OÏÂ L¯‚Ï ««¿»»∆¿∆¿»≈¿ƒ»«∆∆

L¯bL BÊ ˙Áz14. ««∆≈≈

מסיני.9) למשה עד איש מפי איש חכמינו שקיבלו
כמבואר 10) קידושין, ובלא כתובה בלא לו, מיוחדות נשים

ה"ד. פ"ד, (שמואלֿב 11)לקמן שנאמר א. כא, סנהדרין
מעט  ואם בחיקך... אדוניך נשי ואת לך... "ואתנה ח) יב,

היו ואו  בחברון שעוד ידוע והדבר וכהנה", כהנה לך סיפה
לדוד  נתן הנביא פונה וכאן ה). ג, (שם נשים שש לדוד
וכהנה, כהנה לך ואוסיפה לך מעט אם בירושלים: בהיותו
שמונהֿעשרה. ביחד הרי שש, עוד - וכהנה שש; - כהנה
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שבע  בת את דוד נשא שבירושלים לומר, עלינו זה ולפי
טו, (שם ככתוב פילגשים, עשר היו והיתר אחת, אשה ועוד
הבית" לשמור פילגשים נשים עשר את המלך "ויעזוב טז)
הי"ח, בכלל אינן שהפילגשים סובר, והראב"ד (רדב"ז).
נשים  י"ח על נוסף פילגשים לו להוסיף למלך ומותר

לו. לוקה,12)הראויות אינו לחוד הקידושין שעל משמע,
ה"ו). להלן (ראה לבבו" יסור ש"לא היא ההקפדה עיקר כי
רבינו  דברי לכך, דוגמא כשבעלה. אלא הלב הסרת ואין
כהן  ובין גדול, כהן שבין ה"ד, פי"ז ביאה איסורי בהל'
וחללה  זונה (גרושה הארבע מן אשה שנשא הדיוט
"ולא  בהן שנאמר משום לוקה, אינו - בעל ולא ואלמנה),
(לחםֿמשנה). בבעילה אלא חילול ואין - יחלל"

הוא.13) כמה 14)רשאי וראה "בוא  א: כב, סנהדרין
(להתייחד  לייחד לו התירו המלך דוד שהרי גירושין, קשים
פנויה, עם יחוד על גזרו שכבר למרות השונמית, אבישג עם
נשיו, משמונהֿעשרה אחת שיגרש לגרש" לו התירו ולא
מותר  וגירש, המלך רצה שאם הרי לאשה, אבישג את ויקח

(כסףֿמשנה). שגירש זו במקום אחרת לישא לו

.‚Bz·k¯Ó È„k ‡l‡ ,ÌÈÒeÒ Bl ‰a¯È ‡ÏÂ15elÙ‡ . ¿…«¿∆ƒ∆»¿≈∆¿«¿¬ƒ
¯‡L ÔÈOBÚL C¯„k ÂÈÙÏ ı¯ ˙BÈ‰Ï Èet „Á‡ ÒeÒ∆»»ƒ¿»¿»»¿∆∆∆ƒ¿»

¯eÒ‡ - ÌÈÎÏn‰16‰˜BÏ - ÛÈÒB‰ Ì‡Â .17. «¿»ƒ»¿ƒƒ∆

באויביו.15) להלחם ופרשיו רכבו כא,16)כדי סנהדרין
סוס  אפילו - סוס" הרבות "למען טז) יז, (דברים שנאמר ב.
זולתי  לו, שיהיה מותר "ואינו ירבה. לא - בטל והוא אחד
לרבינו, המשנה (פירוש העם" כאחד בו לרכוב אחד, סוס

סוס 17)שם). כל על בלאֿתעשה שעובר אמרו: ושם
אבל  זה, אחר זה לו כשלקחם אלא לוקה אינו ובוודאי וסוס,

(רדב"ז). אחת אלא לוקה אינו - ביחד הרבה לקח אם

.„ÂÈÊ‚a ÁÈp‰Ï ·‰ÊÂ ÛÒk Bl ‰a¯È ‡ÏÂ18 ¿…«¿∆∆∆¿»»¿«ƒ«ƒ¿»»
Ba ˙B‡b˙‰Ïe19ÔziL È„k ‡l‡ ,Ba ˙B‡˙‰Ï B‡ ¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿≈∆ƒ≈

‰a¯iL ·‰ÊÂ ÛÒk ÏÎÂ .ÂÈLnLÏe ÂÈ„·ÚÏÂ ÂÈ˙BÏÈÁÏ¿≈»¿«¬»»¿«»»¿»∆∆¿»»∆«¿∆
¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏ ÔÎeÓ ÌL ˙BÈ‰ÏÂ ,'‰ ˙Èa ¯ˆB‡Ï¿«≈¿ƒ¿»»¿»¿≈«ƒ

B˙Ba¯‰Ï ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - Ì˙BÓÁÏÓÏe20¯eÒ‡ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿¬»¬≈∆ƒ¿»¿«¿¿≈»
˙Ba¯‰Ï ‡l‡BÓˆÚÏ21‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÊb ˙È·a ∆»¿«¿¿«¿¿≈¿»»∆∆¡«¿…

.‰˜BÏ - ‰a¯‰ Ì‡Â ."Bl ‰a¯È«¿∆¿ƒƒ¿»∆

וזהב 19)באוצרותיו.18) "וכסף יג) ח, (דברים ככתוב
לבבך". ורם לך... וזהב 20)ירבה "וכסף ב. כא, סנהדרין

ליתן  כדי הוא מרבה אבל מרבה, אינו לו - לו ירבה לא
שנה  מדי חיילות שכר - אספניא רש"י: ומפרש אספניא",

שנה. כל עמו והיוצאים הנכנסים מצינו 21)בשנה, וכן
ביתֿ לבנין שאצר ד) כט, הימיםֿא (דברי המלך ָבדוד
כסף  ככרי אלפי ושבעת זהב, ככרי אלפים שלשת המקדש

מזוקק.

.‰Ï‡" :¯Ó‡pL ,˙e¯ÎL C¯c ˙BzLÏ ¯eÒ‡ CÏn‰«∆∆»ƒ¿∆∆ƒ¿∆∆¡««
"ÔÈÈ B˙L ÌÈÎÏnÏ22‰¯Bza ˜ÒBÚ ‰È‰È ‡l‡ . «¿»ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈«»

BnÚ ‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,‰ÏÈl·e ÌBia Ï‡¯OÈ ÈÎ¯ˆ·e¿»¿≈ƒ¿»≈««»¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ
"ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â23. ¿»»»¿≈«»

ע,22) בסנהדרין דרשו שכר", אי "ולרוזנים הכתוב: ומסיים

ויש  וישתכר? יין ישתה לו, גלויים עולם רזי שכל "מי ב:
יין  ישתה לפתחו, משכימים עולם רוזני שכל מי אומרים:

מלך 23)וישתכר". אם "ומה ה"ה: פ"ד, שם תוספתא
כל  בו וקרא בו נאמר ציבור, בצרכי אלא עסק שלא ישראל,
עלֿאחתֿכמהֿ פנאי) להם (שיש אדם בני שאר חייו, ימי
ועומד  הארץ, בכיבוש שעסק בןֿנון יהושע ומה וכמה...
מפיך, הזה התורה ספר ימוש לא בו: נאמר לישראל, לחלקה
עלֿאחתֿכמהֿוכמה", אדם בני שאר ולילה, יומם בו והגית

בזה. ה'ספרי' דברי ז אות לעיל בביאורנו וראה

.ÂÌÈLa ÛeËL ‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ24BÏ ‰˙È‰ ‡Ï elÙ‡ . ¿≈…ƒ¿∆»¿»ƒ¬ƒ…»¿»
¯‡Lk „ÈÓz dÏˆ‡ ÈeˆÓ ‰È‰È ‡Ï - ˙Á‡ ‡l‡∆»««…ƒ¿∆»∆¿»»ƒƒ¿»
ÏÚ ."EÏÈÁ ÌÈLpÏ Ôzz Ï‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈLth‰«ƒ¿ƒ∆∆¡««ƒ≈«»ƒ≈∆«

‰¯Bz ‰„Èt˜‰ BaÏ ˙¯Ò‰25¯eÒÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ¬»«ƒƒ¿ƒ»»∆∆¡«¿…»
Ï‡¯OÈ Ï‰˜ Ïk ·Ï ‡e‰ BalL ,"B··Ï26CÎÈÙÏ ; ¿»∆ƒ≈»¿«ƒ¿»≈¿ƒ»

Ïk" :¯Ó‡pL ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ ¯˙È ‰¯Bza ·e˙k‰ B˜acƒ¿«»«»»≈ƒ¿»»»∆∆¡«»
."ÂÈiÁ ÈÓÈ¿≈«»

לבו.24) בכל ונתון "רבי 25)להוט, א: כא, סנהדרין
לא  זה הרי לבו, את ומסירה אחת אפילו אומר: שמעון
אפילו  נשים, לו ירבה לא נאמר למה כן אם ישאנה,
הלב  שבהסרת למד, אתה מכאן צדקנית. שהיתה כאביגיל",

(רדב"ז). תלוי פי"ט,26)הדבר רבה' ב'במדבר אמרו וכן
מלך'). ('קרית הדור" כל - הדור שראש "ללמדך יז: אות
אזיל" גופא הראש) (=אחרי רישא "בתר א: מא, ובעירובין

הגוף. הולך -

.Êe¯‡a ¯·k27Ô˙B‡ ÔÈc ,„Âc ˙È· ÈÎÏnL28 ¿»≈«¿∆«¿≈≈»ƒ»ƒ»
Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ Ï·‡ .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe29ÌÈÓÎÁ e¯Êb , ¿ƒƒ¬≈∆¬»«¿≈ƒ¿»≈»¿¬»ƒ

B˙B‡ ÔÈ„ ‡ÏÂ Ôe„È ‡lL30„ÈÚÓ ‡ÏÂ ,31ÔÈ„ÈÚÓ ‡ÏÂ ∆…»¿…»ƒ¿…≈ƒ¿…¿ƒƒ
Ô‰a Òb ÔalL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ32‰Ïwz ¯·c‰ ÔÓ ‡B·ÈÂ , »»ƒ¿≈∆ƒ»«»∆¿»ƒ«»»«»»

˙c‰ ÏÚ „ÒÙ‰Â33. ¿∆¿≈««»

ה"ה.27) פ"ב, סנהדרין הל' א:28)לעיל יט, סנהדרין
לבקר  דינו ה', אמר כה דוד "בית יב) כא, (ירמיה שנאמר
והלא  אחרים, לדון יוכלו איך אותם, דנים לא ואם משפט".

אחרים. קשט ואח"כ עצמך, קשט הוא: שאינם 29)כלל
דוד. ב.30)מבית עמ' בית 31)שם מלכי שגם  נראה,

מעיד  שאינו גדול, מכהן גרועים שאינם מעידים, אינם דוד
ה"ג  פ"א, עדות הל' לעיל וכמבואר כבודו, מפני אדם לשום
אין  א: לא, דף שבועות במס' מפורש והדבר (כסףֿמשנה).
מלך. להוציא להעיד, בראויים אלא נוהגת העדות שבועת
תשים  שום שנאמר, להעיד, ראוי אינו המלך רש"י: ומפרש
לעמוד  צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא - מלך עליך
בהל' הלחםֿמשנה ולדעת לו. הוא בזיון ודרך הדיין, לפני
האיסור", מן בה "להפריש מכוונת העדות אם שם, עדות
ב'תוספות' קדמוהו וכבר כבודו. שזה המלך, גם מעיד

מעיד. ד"ה ב יח, לדברי 32)לסנהדרין נכנעים "ואינם
שם.תו  סנהדרין בהל' רבינו כלשון שאירע 33)רה", כמו

אמרו  שעה ובאותה המלך, ינאי את כשדנו לסנהדרין
את  וראה אותו. דנים ואין דן אינו מלך ב): יט, (סנהדרין

ה"ה. פ"ב, סנהדרין הל' לעיל בביאורנו המעשה פרטי

.Á˙eL¯ CÏnÏ LÈ ,Ï‡¯OÈ CÏÓa „¯Bn‰ Ïk»«≈¿∆∆ƒ¿»≈≈«∆∆¿
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ÌB˜ÓÏ CÏiL ÌÚ‰ ¯‡MÓ „Á‡ ÏÚ ¯Ê‚ elÙ‡ .B‚¯‰Ï¿»¿¬ƒ»««∆»ƒ¿»»»∆≈≈ƒ¿
CÏ‰ ‡ÏÂ ÈBÏt34‡ˆÈÂ B˙ÈaÓ ‡ˆÈ ‡lL B‡ ,35·iÁ - ¿ƒ¿…»«∆…≈≈ƒ≈¿»»«»

LÈ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,‚¯‰È - B‚¯‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰˙ÈÓƒ»¿ƒ»»¿»¿≈»≈∆∆¡«»ƒ
B‡ CÏn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ Ïk ÔÎÂ ."EÈt ˙‡ ‰¯ÓÈ ¯L‡¬∆«¿∆∆ƒ¿≈»«¿«∆∆«∆∆

‡¯b Ôa ÈÚÓLk B‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ LÈ ,BÙ¯ÁÓ‰36. «¿»¿≈«∆∆¿¿»¿¿ƒ¿ƒ∆≈»
„·Ïa ÛÈÒa ‡l‡ ‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ ÔÈ‡Â37BÏ LÈÂ . ¿≈«∆∆¿«¬…∆»¿«ƒƒ¿»¿∆

ÔÈËBLa ˙Bk‰Ïe ¯Ò‡Ï38¯È˜ÙÈ ‡Ï Ï·‡ ;B„B·ÎÏ ∆¡…¿«¿ƒƒ¿¬»…«¿ƒ
ÔBÓÓ39ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ¯È˜Ù‰ Ì‡Â .40. »¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆»≈

איש 34) את להזעיק דוד ששלחו בעמשא, שמצינו כמו
ורצה  ה), כ, (שמואלֿב יעדו" אשר המועד מן "ויוחר יהודה
וכן  א. מט, בסנהדרין כמבואר במלכות, כמורד לדונו יואב
שאמר  משום במלכות, כמורד נחשב החתי שאוריה מצינו
יא, (שם ככתוב מיאן, והוא רגליך, ורחץ לביתך רד דוד: לו
יושבים  ויהודה וישראל האדון דוד, אל אוריה "ויאמר יא)
זה  ועל ולשתות", לאכול ביתי אל אבוא ואני בסוכות...
שם  וב'תוספות' א. מג, בקידושין כמבואר מיתה, נתחייב

במלכות. מורד (מלכים35ֿ)ד"ה: גרא בן שמעי כמעשה
לז). ב, ובירושלמי 36)א ב. טז, ובשמואלֿב ח. שם,

דוד, בית מלכות המקלל "כל אמרו: ה"ג, פ"ב סנהדרין
מיתה". לשון 37)חייב וכך ה"א. פ"ז, שם ירושלמי

אמיתך  אם לאמור בה' לו "ואשבע ח) ב, (מלכיםֿא הכתוב
ה"ו, ופי"ח ה"ב, פי"ד סנהדרין הל' לעיל והשווה בחרב",
ב, קז, משפטים פרשת בזוהר וראה שם. ובביאורנו
ימתינו  שלא לו נשבע שדוד היה, טיפש שמעי וכי שמקשה:
שם  ומתרץ ימיתנו? כן בחצים או שבחנית מכלל בחרב,

הנסתר. דרך אתכם 38)ע"פ יסר "אבי יא) יב, (שם ככתוב
במלך  זה כל הרדב"ז, וכתב שמח'). ('אור בשוטים"
אבל  ישראל, כל עליו שהסכימו או נביא, עלֿפי שהומלך
אליו, לשמוע חייבים אין ובחזקה בזרוע למלוך איש קם אם

במלכות. מורד נקרא אינו פיו את להפקיע 39)והממרה
לעצמו. בו ולזכות ולהפקירו, הממון בעל של שעבודו

להפקירו 40) רצה שאחאב היזרעאלי, נבות כרם כמעשה
ירשת" וגם הרצחת ה', אמר "כה קובל: והנביא לטובתו,
שלקח  "מלך הי"ג: פ"ה, גזילה הל' והשווה יט). כא, (שם
שחקק, בדינים שלא המדינה, מבני אחד של שדה או חצר
בלבד, זה מאיש שיקח כל דבר... של כללו גזלן... זה הרי

גזל". זה הרי זה, את חמס אלא לכל, הידועה כדת שלא

.Ë,˙BˆÓa ˜qÚ˙pL ÏÈ·La CÏn‰ ˙¯Êb Ïh·Ó‰«¿«≈¿≈««∆∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿
a elÙ‡¯eËt ‰Ê È¯‰ ,‰l˜ ‰ÂˆÓ41·¯‰ È¯·c -42 ¬ƒ¿ƒ¿»«»¬≈∆»ƒ¿≈»«

„·Ú‰ È¯·„Â43ÔÈÓ„B˜ ·¯‰ È¯·c ,44¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿≈»ƒ«
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,‰ÂˆÓ Ïh·Ï CÏn‰ ¯Êb Ì‡45. ƒ»««∆∆¿«≈ƒ¿»∆≈¿ƒ

אנשי 41) את להזעיק שהלך יתר, בן בעמשא שמצינו כמו
כ, (שמואלֿב המועד" מן "ויוחר דוד המלך במצות יהודה,
עוסקים  ומצאם הלך א): מט, (סנהדרין חכמינו אמרו - ה)
"כל  כתוב אמר: מלימודם. לבטלם רצה ולא מסכת, בלימוד
תורה? לדברי אפילו יכול יומת", פיך... את ימרה אשר איש
מיעוט  - רק רש"י, ומפרש ואמץ". חזק "רק תלמודֿלומר:
לו. שומעין אין - תורה דברי לבטל המלך בא שאם הוא.

עבדו.43)הקב"ה.42) שהוא לשון 44)המלך,

א. כט, שם המקום.45)התלמוד, בכבוד חייב המלך שגם
חייבים  "כולכם הי"ב: פ"ו, ממרים הל' לעיל והשווה

בכבודי".

.È‰¯e¯· ‰È‡¯· ‡lL ˙BLÙ ‚¯B‰‰ Ïk46‡Ï· B‡ »«≈¿»∆…ƒ¿»»¿»¿…
‰‡¯˙‰47„Á‡ „Úa elÙ‡ ,48‚¯‰L ‡BO B‡ , «¿»»¬ƒ¿≈∆»≈∆»«
‰‚‚La49B‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ LÈ -50ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ƒ¿»»≈«∆∆¿¿»¿¿«≈»»

„Á‡ ÌBÈa ÌÈa¯ ‚¯B‰Â .‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M ‰Ó ÈÙk51 ¿ƒ«∆«»»¿ƒ»¿≈«ƒ¿∆»
ÌÈÈeÏz ÔÁÈpÓe ,‰ÏB˙Â52ÌÈa¯ ÌÈÓÈ53‰ÓÈ‡ ÏÈh‰Ï , ¿∆«ƒ»¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ≈»

.ÌÏBÚ‰ ÈÚL¯ „È ¯aLÏe¿«≈«ƒ¿≈»»

הוכחשו 46) ולא ב"בדיקות" העדים שהוכחשו כגון
היו  שלא או ה"אֿב). פ"ב, עדות הל' לעיל (ראה בחקירות
שאין  השני, אחר אחד אלא כאחת, אותו רואים העדים

ה"א. פ"ד, שם כמבואר פיהם, על נהרג ג"כ 47)הרוצח
ה"א. פי"ב, סנהדרין בהל' כמבואר נהרג, שאינו 48)אינו

ה"א. פ"ה, עדות בהל' כמבואר בביתֿדין, נהרג
וראוי 49) למזיד, קרוב שהוא חזקתו אבל נהרג, שאינו

מפני  ימים שלשה עמו דיבר שלא כל שונא? ואיזהו להענש.
ה"י). פ"ו, רוצח (הל' דוד 50)האיבה שהרג מצינו שהרי

בני  את וכן פיו, בהודאת טו) א, (שמואלֿב העמלקי את
מלכות, מדין ועלֿכרחך פיהם, הודאת ע"פ ט) ד, (שם רמון
בירושלמי  מצינו וכן ה"ו. פי"ח, סנהדרין הל' לעיל כמבואר
שראה  חסיד מאיש פחדו עבריינים ששני ה"ג, פ"ו סנהדרין
דוד  והמלך עליהם, להעיד ילך שמא וחששו בקלקלתם,
מלכות. מדין ועלֿכרחך הוא, אחד שעד ואע"פ וכו'. יהרגם

ה"ד. פ"ב, רוצח הל' שאינו 51)והשווה לביתֿדין בניגוד
ה"י). פי"ד, סנהדרין הל' (לעיל אחד ביום שנים דן

אפילו 52) אותם מלינים שאין ביתֿדין, מיתת לחייבי בניגוד
ומתיר  החמה, לשקיעת סמוך אותם תולה אלא אחד, לילה

ה"ז). פט"ו, (שם מיד בני 53)אותם בשבעת שמצינו כמו
עד  שעורים קציר מתחילת תלויים ונשארו שהומתו שאול,
א: עט, ביבמות ושאלו י), כא, (שמואלֿב הגשמים ימות
מוטב  ותירצו: העץ"? על נבלתו תלין "לא כתוב: והלא
בפרהסיא, שמים שם ויתקדש התורה מן אחת אות שתעקר
ידיהם  פשטו אלה, עשו מה אומרים: ושבים עוברים  שהיו
כזו. בה להדבק שראויה אומה לך אין אמרו, גרורים. בגרים
משפט  להם שאין תורה, דין מצד הומתו לא שאול בני והרי
מדין  אלא הגבעונים, שהמית אביהם, שאול עוון על מות
מהר"ץ  (הגהות גרים להוסיף היה וה"תיקון" הומתו, מלך
או"ח  סופר" וב"חתם כב. כא, לדברים ברמב"ן וראה חיות).

הסימן. בסוף רח, סי'

ה'תשפ"א  תמוז א' שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שלוקח 1) מלחמה. ולצרכי לצרכיו, מטיל שהמלך המיסים

פילגש  איסור לפניו. לעמוד שמשים הטובים העם מבחורי
לוקח  שרים. להיות בעם המוכשרים את שכופה להדיוט.
המשיח  מלך של חלקו והבהמות. מהתבואות מעשר
בוזז. שהצבא בביזה המלך מנת ישראל. שכובשים בארצות
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.‡B‡ ÂÈÎ¯ˆÏ ÌÚ‰ ÏÚ ÒÓ ÔzÏ CÏnÏ LÈ ˙eL¿̄≈«∆∆ƒ≈««»»ƒ¿»»
·ˆB˜Â .˙BÓÁÏn‰ C¯ˆÏ2ÒÎÓ BÏ3ÁÈ¯·‰Ï ¯eÒ‡Â ,4 ¿…∆«ƒ¿»¿≈∆∆¿»¿«¿ƒ«

ÒÎn‰ ·‚iL ÈÓ ÏkL ¯Ê‚Ï BÏ LiL ,ÒÎn‰ ÔÓ5- ƒ«∆∆∆∆ƒ¿…∆»ƒ∆ƒ¿…«∆∆
BÏ eÈ‰z Ìz‡Â" :¯Ó‡pL ,‚¯‰È B‡ BBÓÓ Á˜lÈ6 ƒ»«»≈»≈∆∆¡«¿«∆ƒ¿

ÌÈ„·ÚÏ7ÒÓÏ EÏ eÈ‰È" :¯ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe ," «¬»ƒ¿«»≈ƒ¿¿»«
"Ee„·ÚÂ8ÒÓ Ô˙BpL ,Ô‡kÓ ,9ÒÎÓ ·ˆB˜Â10ÂÈÈ„Â , «¬»ƒ»∆≈«¿≈∆∆¿ƒ»

ÔÈc - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa11¯eÓ‡‰ ÏkL , ¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ∆»»»
CÏÓ ˙L¯Ùa12B· ‰ÎBÊ CÏÓ -13. ¿»»«∆∆∆∆∆

וקובע.2) שונות,3)פוסק מסחורות מסויים, בשיעור מס
לערכן. ולהסתיר.4)בהתאם ולא 5)להעלים שיבריח

ממנו. המגיע המכס במשפט 6)ישלם מדבר והפסוק
וזכויותיו. המלך 7)המלך בעבודת לפרשו אפשר ואי

ייקח... בניכם "את יא) (פסוק לעיל נאמר שכבר והצבא,
וגו'. מרכבתו" לפני גם 8)ורצו מתפרשת שהעבדות הרי

מס. גולגולת.9)בנתינת והרכוש 10)מס מהסחורה
לערכם. דמלכותא 11)בהתאם "דינא א, קיג, קמא בבא

י"א. הלכה ה, פרק גזילה הלכות והשווה דינא",
המלך.12) במשפט המדבר ח פרק ומותר 13)בשמואלֿא

האומר: רב, לדברי בניגוד כשמואל. ב), כ, (סנהדרין בו
מותר  ואינו עליהם" לאיים אלא זו פרשה נאמרה "לא

כן. לעשות

.·ÌÚ‰ ÔÓ Á˜BÏÂ Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏÎa ÁÏBLÂ¿≈«¿»¿ƒ¿»≈¿≈«ƒ»»
Bz·k¯ÓÏ ÏÈÁ Ô‰Ó ‰OBÚÂ ,ÏÈÁŒÈL‡Â ÌÈ¯Bab‰14 «ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿∆≈∆«ƒ¿∆¿«¿

ÂÈL¯Ù·e15ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Ó „ÈÓÚÓe ,16„ÈÓÚÓe , ¿»»»«¬ƒ≈∆¿ƒ¿»»«¬ƒ
ÂÈÙÏ ıe¯Ï ÌÈL‡ Ô‰Ó17BÏ ÌOÂ" :¯Ó‡pL , ≈∆¬»ƒ»¿»»∆∆¡«¿»

ÔÓ Á˜BÏÂ ."Bz·k¯Ó ÈÙÏ eˆ¯Â ÂÈL¯Ù·e Bz·k¯Óa¿∆¿«¿¿»»»¿»ƒ¿≈∆¿«¿¿≈«ƒ
ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚÂ ÌÈLnL ˙BÈ‰Ï Ì‰aL ÌÈÙi‰18, «»ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿¿ƒ¿»»

‰OÚÂ ,ÁwÈ ...ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ¯eÁa ˙‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«≈∆«ƒƒ»¿»»
."BzÎ‡ÏÓÏƒ¿«¿

מרכבתו.14) סוסים.15)למוליכי לשמרו,16)רוכבי
כבוד. ההם 17)משמר הימים כמנהג מרכבתו, לפני

קדם. מלכי מלאכתו.18)בחצרות ולעשות לשרתו,

.‚CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó Ïk ˙Bin‡‰ ÈÏÚa ÔÓ Á˜BÏ ÔÎÂ¿≈≈«ƒ«¬≈»À»À»«∆»ƒ
Ô¯ÎO Ô˙BÂ ,BzÎ‡ÏÓ BÏ ÔÈOBÚÂ19Ïk Á˜BÏÂ . ¿ƒ¿«¿¿≈¿»»¿≈«»

Ô˙BÂ ,BzÎ‡ÏÓÏ ˙BÁÙM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ˙BÓ‰a‰«¿≈¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿«¿¿≈
Ô¯ÎO20Ô‰ÈÓ„ B‡21BLÈ¯Á L¯ÁÏÂ" :¯Ó‡pL , ¿»»¿≈∆∆∆¡«¿«¬¬ƒ

BzÓÁÏÓ ÈÏk ˙BOÚÏÂ B¯Èˆ˜ ¯ˆ˜ÏÂ22.BaÎ¯ ÈÏÎe ¿ƒ¿…¿ƒ¿«¬¿≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿
ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ¯eÁa ˙‡Â ÌÎÈ˙BÁÙL ˙‡Â ÌÎÈ„·Ú ˙‡Â¿∆«¿≈∆¿∆ƒ¿≈∆¿∆«≈∆«ƒ

."BzÎ‡ÏÓÏ ‰OÚÂ ,ÁwÈ ÌÎÈ¯BÓÁ ˙‡Â¿∆¬≈∆ƒ»¿»»ƒ¿«¿

שכרם.19) וזהו המלך מבית המתפרנסים לשמשיו בניגוד
מלאכתם.20) לעצמו.21)שכר ומעכבם תמורתם משלם
שם.22) יונתן כתרגום האומנות, בעלי אלו

.„ÌÈL Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏkÓ Á˜BÏ ÔÎÂ23:ÌÈL‚ÏÈÙe ¿≈≈«ƒ»¿ƒ¿»≈»ƒƒ«¿ƒ
‰a˙Î ‡Ïa - ÌÈL‚ÏÈÙe ,ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa - ÌÈL»ƒƒ¿À»¿ƒƒƒ«¿ƒ¿…¿À»

ÔÈLec˜ ‡Ï·e24„eÁÈa ‡l‡ ,25d˙B‡ ‰B˜ „·Ïa ¿…ƒƒ∆»¿ƒƒ¿«∆»
L‚ÏÈÙa ¯eÒ‡ ËBÈ„‰‰ Ï·‡ .BÏ ˙¯zÓe26‡l‡ , À∆∆¬»«∆¿»¿ƒ∆∆∆»

‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡a27„eÚÈ È¯Á‡ „·Ïa28˙eL¯ BÏ LÈÂ . ¿»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿««¬≈ƒ¿∆¿
˙BÁaË ,BBÓ¯‡Ï Á˜BlL ÌÈL‚ÏÈt‰ ˙BOÚÏ29 «¬«ƒ«¿ƒ∆≈«¿«¿«»

˙BÁw¯Â ˙BÙB‡Â30ÁwÈ ÌÎÈ˙Ba ˙‡Â" :¯Ó‡pL , ¿¿«»∆∆¡«¿∆¿≈∆ƒ«
."˙BÙ‡Ïe ˙BÁaËÏe ˙BÁw¯Ï¿«»¿«»¿…

מכל 23) נשים לו "ובורר ב, משנה ד, פרק סנהדרין תוספתא
וישראליות". לויות כהנות שירצה כא,24)מקום סנהדרין

לעיני  אביו פלגשי "אל שבא אבשלום, מעשה יובן, ובזה א,
לדוד  מקודשות היו אילו כי כב), טז, (שמואלֿב ישראל" כל
לציין  וראוי (רדב"ז). זו לעבירה מסכים העם היה לא אביו,
בלא  - פלגשים מפרש: ו) כה, (בראשית לתורה שרש"י
וכבר  בקידושין, לו מקודשת שהיא מדבריו, נראה כתובה,
בלא  היא: כא, בסנהדרין שהגירסה שם, הרמב"ן העיר
שהכתובה  בקידושין, תלוי והעיקר קידושין. ובלא כתובה

סופרים. מדברי אלא לו 25)אינה להיות לו שמייחדה
ולאשה. אישות 26)לשפחה (הלכות רבינו פסק שכבר

הל  א, קידושין פרק בלא זנות לשם אשה הבועל "כל ד): כה
י"ז. הלכה ב, פרק נערה הלכות וראה התורה", מן לוקה

קטנה.27) בהיותה אביה לו לו 28)שמכרה שמייחדה
יעדה". לא "אשר ח) כא, (שמות הכתוב מלשון לאשה,
מקודשת  את הרי שניים: בפני לה אומר ייעוד, "ומצוות
שמעות  קידושין) (=כסף כלום לה ליתן צריך ואינו לי...
ניתנו" לקידושין ממנו) כשלקחה לאביה (שנתן הראשונות

ז). הלכה ד, פרק עבדים מבשלות.29)(הלכות
נשים.30) ותמרוקי בשמים מתקנות

.‰‰pÓÓe ,ÌÈ¯O ˙BÈ‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ˙‡ ‰ÙBk ÔÎÂ¿≈∆∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆
ÌÈMÓÁ È¯OÂ ÌÈÙÏ‡ È¯O Ì˙B‡31ÌeOÏÂ" :¯Ó‡pL , »»≈¬»ƒ¿»≈¬ƒƒ∆∆¡«¿»

."ÌÈMÓÁ È¯OÂ ÌÈÙÏ‡ È¯O BÏ»≈¬»ƒ¿»≈¬ƒƒ

ולהתנהג 31) הציבור עול במשא רוצים שאינם פי על אף
בשררה.

.ÂÌÈ˙Èf‰Â ˙B„O‰ Á˜BÏÂ32ÂÈ„·ÚÏ ÌÈÓ¯k‰Â ¿≈««»¿«≈ƒ¿«¿»ƒ«¬»»
ÔÈ‡ Ì‡ el‡ ˙BÓB˜Ó ÏÚ eËLÙÈÂ ,‰ÓÁÏnÏ eÎÏiLk¿∆≈¿«ƒ¿»»¿ƒ¿¿«¿≈ƒ≈
:¯Ó‡pL ,Ô‰ÈÓc Ô˙BÂ ,ÌMÓ ‡l‡ eÏÎ‡i ‰Ó Ì‰Ï»∆«…¿∆»ƒ»¿≈¿≈∆∆∆¡«
,ÁwÈ ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ˙ÈÊÂ ÌÎÈÓ¯k ˙‡Â ÌÎÈ˙B„O ˙‡Â"¿∆¿≈∆¿∆«¿≈∆¿≈≈∆«ƒƒ»

"ÂÈ„·ÚÏ Ô˙Â33. ¿»««¬»»

ככתוב 32) המחייה, עיקר שהם וכו' והזיתים השדות
ויצהרך". ותירושך "דגנך יד) יא, ובתוספות 33)(דברים

כן  אם שאלו, מותר) מלך המתחיל דיבור ב כ, (סנהדרין
(מלכיםֿא  היזרעאלי נבות כרם מעשה על אחאב נענש למה
השדות  לקיחת להתיר הכתוב שכוונת ותירצו, יט)? כא,
בשדה  אלא מותר שאינו תירצו, עוד לעצמו. ולא לעבדיו,
ג) (שם ככתוב מאבותיו, שירש אחוזה בשדה ולא מקנה,
תירצו  ובעיקר לך. אבותי נחלת את מתיתי מה' לי חלילה
ישראל  כל על שמלך במלך, אלא נאמרת המלך פרשת שאין
מאת  לא וגם יהודה, על מלך לא ואחאב ה', ומאת ויהודה
להיתר  הכתוב שכוונת מתרץ, שם לשמואל וברד"ק ה',

השדה. לגוף ולא בלבד פירות

.Ê˙BÏÈ‡‰ ÔÓe ÌÈÚ¯f‰ ÔÓ ¯OÚÓ BÏ LÈÂ34ÔÓe ¿∆«¬≈ƒ«¿»ƒƒ»ƒ»ƒ
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.'B‚Â ¯OÚÈ ÌÎÈÓ¯ÎÂ ÌÎÈÚ¯ÊÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆¡«¿«¿≈∆¿«¿≈∆«¿¿
."¯OÚÈ ÌÎ‡…̂¿∆«¿

המעשר 34) הבעלים שיפרישו אחרי לעצמו. והמעשר
שם). (רד"ק כמשפט ללויים

.ÁÔÈL·BkL ˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ÏËB ÁÈLn‰ CÏn‰«∆∆«»ƒ«≈ƒ»»¬»∆¿ƒ
BÏ ˜Á ‰Ê ¯·„Â ;¯OÚŒ‰LÏMÓ „Á‡ ˜ÏÁ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈∆∆»ƒ¿»»»¿»»∆…

ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe35. ¿»»«»

"והנותר 35) כא): מח, (יחזקאל הכתוב דברי לזה רמז
למדנו, וגו', לנשיא" חלקים לעומת ומזה... מזה לנשיא
המשיח  מלך הוא והנשיא השבטים, כאחד חלק נוטל שהיה
ישראל  ארץ עתידה אמרו: קכב, בתרא ובבבא (רדב"ז).
שהחלק  חסדא רב ואמר שבטים, עשר לשלושה שתתחלק
שנאמר  רשב"ם), המשיח", ("למלך לנשיא הוא הי"ג
מוטל  רבים שעול (הנשיא העיר "והעובד יט): מח, (יחזקאל

ישראל". שבטי מכל יעבדוהו רשב"ם) - עליו

.ËCÏn‰ È‚e¯‰ Ïk36CÏnÏ ÔBÓÓ -37ÏÎÂ . »¬≈«∆∆»»«∆∆¿»
,CÏnÏ ÌÈÎÏn‰ ˙B¯ˆB‡ È¯‰ ,L·BkL ˙BÎÏÓn‰««¿»∆≈¬≈¿«¿»ƒ«∆∆
‡e‰Â ,ÂÈÙÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÊÊBa ,ÔÈÊÊBaL ‰fa‰ ¯‡Le¿»«ƒ»∆¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»»¿

L‡¯a ‰ˆÁÓ ÏËB38,d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ‰fa‰ ˙ÈˆÁÓe , ≈∆¡»»…«¬ƒ«ƒ»¿ƒ»
ÌÈÏk‰ ÏÚ ÔÈ·LBi‰ ÌÚ‰ ÌÚ „ÁÈa ‡·v‰ ÈL‡ Ïk»«¿≈«»»¿««ƒ»»«¿ƒ««≈ƒ
˜ÏÁk Èk" :¯Ó‡pL ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ ,Ô¯ÓLÏ ‰Ána««¬∆¿»¿»¿ƒ¿»∆∆∆¡«ƒ¿≈∆
ÂcÁÈ ÌÈÏk‰ ÏÚ ·Li‰ ˜ÏÁÎe ‰ÓÁÏna „¯i‰«…≈«ƒ¿»»¿≈∆«≈««≈ƒ«¿»

"e˜ÏÁÈ39. «¬…

מיתה.36) ונתחייבו בו ב)37)שמרדו (מח, סנהדרין
לעיל  כמבואר ליורשיהם, שנכסיהם דין בית להרוגי בניגוד
(מלכיםֿא  בכתוב מצינו וכן ט. הלכה א, פרק אבל הלכות

כשה  טז) מיד,כא, ומלך, האלוקים את שברך נבות על עידו
(גמרא  לרישתו" היזרעאלי נבות כרם אל לרדת אחאב "ויקם

הוא 38)שם). שנינו: שם ובמשנה בברייתא. ב כ, שם
ראשון  בורר היפה חלק רש"י: ומפרש בראש, חלק נוטל

מחצה. אבינו,39)ונוטל מאברהם זה? את דוד למד וממי
(=עבדי, הנערים אכלו אשר "רק כד) יד, (בראשית שאמר
ענר  איתי, אשר האנשים וחלק למלחמה), איתי שהלכו
יקחו  הם הכלים) על לשמור (=שנשארו וממרא אשכול
""מהיום  כה) שם, (שמואל הכתוב שאמר הוא חלקם",
נאמר: ולא - לישראל" ולמשפט לחוק וישימה ומעלה ההוא
רבה  (מדרש אברהם בימי החוק ניתן שכבר לפי "והלאה",

ט). אות מ"ג פרשה בראשית

.ÈL·BkL ı¯‡‰ Ïk40ÂÈ„·ÚÏ Ô˙BÂ .BlL ‡È‰ È¯‰ , »»»∆∆≈¬≈ƒ∆¿≈«¬»»
BÓˆÚÏ ÁÈpÓe ,‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡Ïe¿«¿≈«ƒ¿»»¿ƒ«∆ƒ¿∆«ƒ«¿«¿
.ÔÈc BÈc - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎ·e ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆ƒ¿∆¿»≈«¿»ƒƒƒ

ÈÓL ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰È Ïk·eB˙n‚Ó ‰È‰˙Â ,Ì41 «…ƒ¿«¬»¿≈»«ƒ¿ƒ¿∆¿«»
˜„ˆ ÌÏBÚ‰ ˙‡lÓÏe ˙Ó‡‰ ˙c ÌÈ¯‰Ï Bz·LÁÓe«¬«¿¿»ƒ«»¡∆¿«…»»∆∆

'‰ ˙BÓÁÏÓ ÌÁl‰Ïe ÌÈÚL¯‰ ÚB¯Ê ¯aLÏÂ42ÔÈ‡L . ¿ƒ¿…¿«»¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿¬∆≈
ËtLÓ ˙BOÚÏ ‡l‡ ‰lÁz CÏÓ ÔÈÎÈÏÓÓ43 «¿ƒƒ∆∆¿ƒ»∆»«¬ƒ¿»

˙BÓÁÏÓe44eÈÙÏ ‡ˆÈÂ ekÏÓ eËÙLe" :¯Ó‡pL , ƒ¿»∆∆¡«¿»»«¿≈¿»»¿»≈
."eÈ˙ÓÁÏÓ ˙‡ ÌÁÏÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿¬…≈

דינו 40) המשיח כי המשיח, המלך שאינו ישראל, מלך
ח. הלכה לעיל הכתוב 41)מבואר כלשון שאיפתו,

קדימה". פניהם "מגמת ט) א, לקמן 42)(חבקוק השווה
שם. ובביאורנו ד הלכה י"א, איש 43)פרק בין בישראל,

לב  לעבדך "ונתת ט) ג, (מלכיםֿא שלמה אמר וכן לרעהו,
לרע". טוב בין להבין עמך, את לשפוט באויבי 44)שומע

נתנה  "שהמלכות ח פרק רבתי כלה במסכת וראה ישראל.
טז, (משלי שנאמר ובצדקה, במשפט מעלות... בשלושים

כיסא". יכון בצדקה כי יב):

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהי 1) מצוה. מלחמת אלא אינה המלך, מלחמת שתחילת

זכר  ולאבד עממים, שבעה להחרים המצוה רשות. מלחמת
הירידה  איסור מצרים. בארץ לשכון לחזור האיסור עמלק,
לארץ  ישראל חכמי חיבת לארץ. לחוץ ישראל מארץ

בתוכה. ולהיקבר בה לחיות הזוכה ומעלת ישראל,

.‡È‡Â .‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ‡l‡ ‰lÁz ÌÁÏ CÏn‰ ÔÈ‡≈«∆∆ƒ¿»¿ƒ»∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÓÚ ‰Ú·L ˙ÓÁÏÓ BÊ ?‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ‡È‰ BÊ2 ƒƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ

˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓe3‡aL ¯ˆ „iÓ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÂ ƒ¿∆∆¬»≈¿∆¿«ƒ¿»≈ƒ««∆»
Ì‰ÈÏÚ4‡È‰Â ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa ÌÁÏ CkŒ¯Á‡Â ; ¬≈∆¿««»ƒ¿»¿ƒ¿∆∆»¿¿ƒ

·ÈÁ¯‰Ï È„k ÌÈnÚ‰ ¯‡L ÌÚ ÌÁÏpL ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»∆ƒ¿»ƒ¿»»«ƒ¿≈¿«¿ƒ
BÚÓLÂ B˙l„‚a ˙Ba¯‰Ïe Ï‡¯OÈ Ïe·b5. ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿À»¿»¿

והחוי 2) והפריזי, והכנעני, והאמורי, והגרגשי, החתי, והם:
ה"ד. בסמוך וראה א), ז, (דברים את 3)והיבוסי לאבד

ה"ה. בסמוך כמבואר "וכי 4)זרעו, ט) י, (במדבר ככתוב
אתכם". הצורר הצר על בארצכם מלחמה תבואו

אמרו:5) ב מד, ובסוטה בהם. מלהתגרות הגוים שיפחדו
לרווחה  דוד בית מלחמות חובה; - לכבש יהושע מלחמת
רשות. - ישראל) ארץ על להוסיפה צובה בארם (=שנלחם

.·˙eL¯ da ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒƒ…»¿
ÌÚ‰ ‰ÙBÎÂ ˙Ú ÏÎa BÓˆÚÓ ‡ˆBÈ ‡l‡ ,ÔÈcŒ˙Èa≈ƒ∆»≈≈«¿¿»≈¿∆»»

˙‡ˆÏ6˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ Ï·‡ .ÌÚ‰ »≈¬»ƒ¿∆∆»¿≈ƒ∆»»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ‡l‡ da7. »∆»«ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

ה"ד.6) פ"ז, להלן מחופתה, וכלה מחדרו חתן אפילו
"אין 7) שם: שהודגש ומתוך ב. כ, שם וכן א. ב, סנהדרין

משמע, ואחד" שבעים של הרשות... למלחמת מוציאין
(כסףֿמשנה). ביתֿדין רשות צריך אינו מצוה שלמלחמת

.‚ı¯BÙe8C¯„ BÏ ˙BOÚÏ9ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â10C¯„Â .B„Èa ≈«¬∆∆¿≈¿«ƒ¿»¿∆∆
¯eÚL dÏ ÔÈ‡ CÏn‰11.CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk ‡l‡ , «∆∆≈»ƒ∆»¿ƒ«∆»ƒ

ÈtÓ B‡ ‰Ê ÏL BÓ¯k ÈtÓ ÌÈÎ¯c‰ ÌwÚÓ BÈ‡≈¿«≈«¿»ƒƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈
BzÓÁÏÓ ‰OBÚÂ ‰ÂLa CÏB‰ ‡l‡ ,‰Ê ÏL e‰„O12. »≈∆∆∆»≈¿»∆¿∆ƒ¿«¿

ושדות.8) כרמים של להלחם.9)גדרות בלכתם לחייליו,
ולאורך.11)מעכבים.10) ב.12)לרוחב כ, סנהדרין

ב. ס, ובבבאֿקמא

.„ÌÈ¯Á‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ13ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L14:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¬ƒƒ¿»¬»ƒ∆∆¡«
‡ÏÂ Ô‰Ó „Á‡ B„ÈÏ ‡aL ÏÎÂ ."ÌÓÈ¯Áz Ì¯Á‰"«¬≈«¬ƒ≈¿…∆»¿»∆»≈∆¿…
Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ - B‚¯‰¬»≈¿…«¬∆∆∆¡«…¿«∆»

Ì¯ÎÊ „·‡ ¯·Îe ."‰ÓL15. ¿»»¿»»«ƒ¿»
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ולהשמיד.13) עבודה14ֿ)לאבד עיקר היו שהם "כיון
('ספר  מכפירתם" נלמד שלא כדי הראשון... ויסודה זרה
ש"אין  ה"א, פ"ו לקמן וראה קפז), עשה לרבינו, המצוות'
לשלום". לו שקוראים עד בעולם, אדם עם מלחמה עושים

האומות"15) כל את ובלבל אשור, מלך סנחריב עלה "כבר
"וכך  רבינו: כותב (שם) המצוות' וב'ספר מ"ד). פ"ד, (ידים
דוד, ע"י השמדתם שנשלמה עד (שהשמדנום), עשינו
ידועה  שאינה עד האומות, בין ונטמעה השארית ונתפזרה

עוד".

.‰˜ÏÓÚ ¯ÎÊ „a‡Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ16:¯Ó‡pL , ¿≈ƒ¿«¬≈¿«≈≈∆¬»≈∆∆¡«
„ÈÓz ¯kÊÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe ."˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz"ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ƒ¿«¬≈ƒ¿…»ƒ

ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚÓ17B˙·È¯‡Â18B˙·È‡ ¯¯BÚÏ È„k19, «¬»»»ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈≈»
ÈtÓ ."˜ÏÓÚ EÏ ‰OÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈¬∆»»¿¬»≈ƒƒ

‰ta - "¯BÎÊ" :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰20- "ÁkL˙ ‡Ï" , «¿»»¿»«∆…ƒ¿»
·la21.B˙‡OÂ B˙·È‡ ÁkLÏ ¯eÒ‡L , «≈∆»ƒ¿…«≈»¿ƒ¿»

הנקבות.16) ובין הזכרים הראשון 17)בין שהיה
ב) כד, (במדבר ככתוב ממצרים, בצאתם בישראל להתגרות
קרביא  "ריש אונקלוס: ומתרגם עמלק", גוים "ראשית

עמלקאה". הוה סתר,18)דישראל במקום ישיבתו
פתאומי. באופן ישראל על אליו.19)להתנפל שנאתנו

בפה.20) קריאה ב'ספרי'21)ע"י וכן א. יח, מגילה
קפט, עשה המצוות' וב'ספר רצו. אות כיֿתצא, פרשת
כשבא  הנביא שמואל עשה איך תראה, "הלא רבינו: מסיים
להרגם, ציוה ואח"כ תחלה, זכר שהוא זו: מצוה לקיים
עמלק  עשה אשר את "פקדתי ב): טו, (שמואלֿא אמרו והוא
לו  שיפתחו טרם מלחמה עושים אין בעמלק וגם לישראל".
(הובאו  הסמ"ג ולדעת ד. ה"א, פ"ו, לקמן כמבואר לשלום,
עד  נוהגת זו מצוה אין כאן) מיימוניות" ב"הגהות דבריו
בהניח  "והיה שנאמר: הארץ, כיבוש לאחר המשיח, ימות
פרשת  אולם עמלק". זכר את תמחה אויביך... מכל לך ה'...
גלויה  סתירה מהווה טו בשמואלֿא, הנזכרת עמלק מחיית

(רדב"ז). זו לדיעה

.ÂÈtŒÏÚ CÏna Ï‡¯OÈ ÔÈL·BkL ˙Bˆ¯‡‰ Ïk»»¬»∆¿ƒƒ¿»≈¿∆∆«ƒ
Œı¯‡k ‡È‰ È¯‰Â ,ÌÈa¯ Leak ‰Ê È¯‰ ,ÔÈcŒ˙È·≈ƒ¬≈∆ƒ«ƒ«¬≈ƒ¿∆∆

¯·c ÏÎÏ ÚLB‰È L·kL Ï‡¯OÈ22eL·kL ,‡e‰Â . ƒ¿»≈∆»«¿À«¿»»»¿∆»¿
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ Ï‡¯OÈŒı¯‡ Ïk Leak ¯Á‡23. ««ƒ»∆∆ƒ¿»≈»¬»«»

"כל 22) כד) יא, (דברים שנאמר נא, אות עקב, פרשת 'ספרי'
על  ללמד אם יהיה", לכם בו רגלכם כף תדרוך אשר המקום
והלבנון  "מהמדבר ד) א, (יהושע נאמר כבר הרי א"י, תחומי
מן  חוץ שתכבשו מקום כל אלא - גבולכם" יהיה הזה...
נוהגות  שמצוות ומניין שלכם... הוא הרי האלו, המקומות
"יהיה". להלן ונאמר "יהיה", כאן נאמר דן: אתה הרי שם?
אבל  נוהגות. מצוות כאן אף שם, נוהגות מצוות להלן מה
שהלכו  שבט או משפחה או מישראל, יחיד שכבש ארצות
לאברהם, שניתנה הארץ מן אפילו מקום, לעצמם וכבשו
רבינו  (כלשון המצוות" כל בו שינהגו כדי א"י נקרא "אינו
"כיבוש  א) מז, (גיטין אמרו וכן ה"ב). פ"א, תרומות בהל'

כיבוש". שמו אין - כבש 23)יחיד מה "מפני שם, 'ספרי'
אמרו, שם? נוהגות מצוות ואין צובה, וארם נהרים ארם דוד

לארץ, משתכבשו אמרה: התורה כתורה, שלא עשה דוד
חזר  אלא כן, עשה לא הוא לארץ. חוץ לכבוש רשאים תהיו
לא  לירושלים סמוך שהיה היבוסי, ...ואת נהרים ארם וכבש
שלך  (=היכל) לפלטירים סמוך הקב"ה לו ...אמר הוריש.
וכו'. נהרים" ארם ומכבש חוזר אתה האיך הורשת, לא

ה"ג. פ"א, תרומות הל' והשווה

.ÊÔÓ .ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ıeÁ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ÔkLÏ ¯zÓeÀ»ƒ¿…¿»»»≈∆∆ƒ¿»ƒƒ
ÏB„b‰ Ìi‰24·¯Ún‰ „ÚÂ25ÏÚ ‰Ò¯t ˙B‡ÓŒÚa¯‡ , «»«»¿«««¬»«¿«≈«¿»«

Lek ı¯‡ „‚k ,‰Ò¯t ˙B‡ÓŒÚa¯‡26„‚Îe «¿«≈«¿»¿∆∆∆∆¿∆∆
¯a„n‰27‰LÏLa .da ·MÈ˙‰Ï ¯eÒ‡ Ïk‰ - «ƒ¿»«…»¿ƒ¿«≈»ƒ¿»

‰¯È‰Ê‰ ˙BÓB˜ÓÌÈ¯ˆÓÏ ·eLÏ ‡lL ‰¯B˙28. ¿ƒ¿ƒ»»∆…»¿ƒ¿»ƒ
‡Ï" ;"„BÚ ‰f‰ C¯ca ·eLÏ ÔeÙÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……ƒ»«∆∆«∆…
„Ú „BÚ Ì˙‡¯Ï eÙÒ˙ ‡Ï" ;"d˙‡¯Ï „BÚ ÛÈÒ…̇ƒƒ¿…»……ƒƒ¿…»«

¯eq‡‰ ÏÏÎa ‡i¯cÒkÏ‡Â ."ÌÏBÚ29. »¿«∆¿«¿¿ƒ»ƒ¿«»ƒ

התיכון.24) הים הגדול 25)הוא הים תימן: בכת"י
הנזכרת 26)המערבי. וכוש שבאפריקה, אתיופיה היא

אומר  הכתוב וכן מצרים, אצל ערב בדרום היא בתנ"ך
שממה, לחרבות... מצרים ארץ את "ונתתי י) כט, (יחזקאל
טז) כא, הימיםֿב, (בדברי וכן כוש", גבול ועד סונה ממגדל

כושים". ידי על אשר והערבים השטח 27)"הפלשתים כל
נחשב  הכל המדבר, וכנגד כוש, לארץ המקביל הים, מן
ארבע  היא מצרים "ארץ א) י, (תענית אמרו וכן מצרים.
'שמות  במדרש וראה פרסה". מאות ארבע על פרסה מאות
תחומנו, כאן עד אומרים "המצריים ב: אות י פרשה רבה'

וכו'. תחומנו" כאן עד אומרים ירושלמי 28)והכושים
ה"א. פ"ה, של 29)סוכה אלכסנדריא אנשי ב. נא, סוכה

לא  תורה: שאמרה מה על שעברו על ונהרגו, נענשו מצרים
מצרים  בכלל שהיא הרי עוד, הזה בדרך לשוב  תוסיפון

(כסףֿמשנה).

.Á‰¯BÁÒÏ ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡Ï ¯ÊÁÏ ¯zÓ30 À»«¬…¿∆∆ƒ¿«ƒƒ¿»
‡ÈËÓ˜¯ÙÏÂ31˙B¯Á‡ ˙Bˆ¯‡ LaÎÏÂ32¯eÒ‡ ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿«¿«¿»¿ƒ¿¬»¬≈¿≈»

‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÌL ÚwzL‰Ï ‡l‡33˙ÚaL , ∆»¿ƒ¿«≈«»¿≈ƒ«»∆∆¿≈
‡e‰ ¯zÓ ‰ÒÈk‰34ÚwzL‰Ïe ·LÈÏ ·LÁÈ Ì‡Â . «¿ƒ»À»¿ƒ«¿…≈≈¿ƒ¿«≈«

‰OÚÓ Ba ÔÈ‡ ,ÌL35L·k Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . »≈«¬∆¿≈»∆ƒ∆ƒ»«
‡È‰L ,ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ Ï‡¯OÈ CÏÓ ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡∆∆ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿»≈«ƒ≈ƒ∆ƒ
B‡ ,ÌÈ„ÈÁÈ dÏ ·eLÏ ‡l‡ ‰¯È‰Ê‰ ‡ÏÂ ;˙¯zÓÀ∆∆¿…ƒ¿ƒ»∆»»»¿ƒƒ
‰ÈOÚnL ÈtÓ ,Ì"ekÚ „Èa ‡È‰Â da ÔkLÏƒ¿…»¿ƒ¿««ƒ¿≈∆«¬∆»
‰OÚÓk" :¯Ó‡pL ,˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿À¿»ƒ≈ƒ»»¬»∆∆¡«¿«¬≈

"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡36. ∆∆ƒ¿«ƒ

שונות.30) סחורות וממכר מקח בלשון 31)לשם סחורה,
יונתן: מתרגם טז) כג, (בראשית לסוחר" "עובר יוונית.

פרקמטיא. בכל פ"י,32)מתקבלין סנהדרין ירושלמי
לבסוף.33)ה"ח. נשתקע אם לא 34)אפילו שעדיין

(לעיל 35)נשתקע. מעשה בו שאין לאו על לוקים ואין
רבינו  מדברי שמשמע ואע"פ ה"ב). פי"ח, סנהדרין הל'
נשתקע  זאת בכל עלֿכלֿפנים, איסור ישנו נשתקע שאם
רופא  בהיותו המלכות, פי על היה אנוס כי במצרים, רבינו
ומתנצל: מעיד (הרדב"ז) הוא אף (רדב"ז). ולשרים למלך
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וללמדה, תורה ללמוד מרובה זמן שם נתיישבתי אני וגם
וכדאי  לירושלים. באתי ושוב מותר, וזה ישיבה, שם וקבעתי
ופרח" "כפתור בספרו מעיד הפרחי, אשתורי שרבי להעיר,
בה: ומסיים באגרת, שמו חותם היה שרבינו ה, פרק
לשלושת  והכוונה לאוין". שלשה יום בכל העובר "הכותב,
מכאן, למצרים. תשוב לא תורה הזהירה בם הפסוקים

במצרים. ישיבתו לו היתה בעיניו ב'תורת 36)שקשה
היתה  שלא "מנין אמרו: ח', פרשתא אחרי, פרשת  כהנים'
המצריים? מן יותר מעשיהם שהתעיבו באומות אומה

וגו'. מצרים" ארץ כמעשה תלמודֿלומר:

.Ëı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈŒı¯‡Ó ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡»»≈≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆
ÌÏBÚÏ37‰¯Bz „ÓÏÏ ‡l‡ ,38‰M‡ ‡OÏ B‡ ,39B‡ , ¿»∆»ƒ¿…»ƒ»ƒ»
ÏÈv‰Ï40ı¯‡Ï ¯ÊÁÈÂ ;Ì"ekÚ‰ ÔÓ41‡e‰ ‡ˆBÈ ÔÎÂ . ¿«ƒƒ»«¿«¬…»»∆¿≈≈

‰¯BÁÒÏ42ÔkLÏ Ï·‡ ;43,¯eÒ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ƒ¿»¬»ƒ¿…¿»»»∆»
¯È„ ‰ÂL ‰OÚpL „Ú ·Ú¯‰ ÌL ˜ÊÁ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»«»»»»«∆«¬»»∆ƒ»

ÔÈ¯È„ ÈLa ÔÈhÁ44?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .45eÈ‰Lk ƒƒƒ¿≈ƒ»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
,ÏBÊa ˙B¯t‰ Ì‡ Ï·‡ ,¯˜Èa ˙B¯t‰Â ˙BÈeˆÓ ˙BÚn‰«»¿¿«≈¿…∆¬»ƒ«≈¿
‰Ëe¯Ù ‰„·‡Â ,¯kzOÈ ‰n· ‡ÏÂ ˙BÚÓ ‡ˆÓÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»¿…«∆ƒ¿«≈¿»¿»¿»

ÁÂ¯ Ba ‡ˆÓiL ÌB˜Ó ÏÎÏ ‡ˆÈ - ÒÈk‰ ÔÓ46. ƒ«ƒ≈≈¿»»∆ƒ¿»∆«
,˙e„ÈÒÁ ˙cÓ dÈ‡ - ˙‡ˆÏ ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆À»»≈≈»ƒ«¬ƒ

eÈ‰ ¯Bc‰ ÈÏB„‚ ÈL ,ÔBÈÏÎÂ ÔBÏÁÓ È¯‰L47ÈtÓe , ∆¬≈«¿¿ƒ¿¿≈¿≈«»ƒ¿≈
e‡ˆÈ ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ48ÌB˜nÏ ‰ÈÏÎ e·iÁ˙Â ,49. »»¿»»¿¿ƒ¿«¿¿»»«»

צא,37) לבבאֿבתרא (רשב"ם המצוות מן עצמו שמפקיע
שמביא 38)א). התלמוד גדול כי גדולה, מצוה שהיא

תורה). ללמוד ד"ה שם וב'תוספות' א. יג, (ע"ז מעשה לידי
ללמוד  לצאת לו מותר שילמדהו, מי בארץ יש אם ואפילו
שם). (גמרא מכל" ללמוד זוכה אדם שאין "לפי בחו"ל,

הי"ד. פ"ג, אבל הל' לעיל חשיבות 39)והשווה בגלל
לשבת  בראה תהו "לא יח) מה, (ישעיה בה שנאמר המצוה,

שם). ('תוספות' שם).40)יצרה" (גמרא ממונו
אפילו 41) לחזור, דעתו אין אם אבל לחזור. דעתו שתהא

שלא  א קיא, בכתובות כמבואר לצאת, לו אסור אשה לישא
מפני  ובודאי יבמתו, את לישא לחו"ל לצאת ליבם התירו
כמבואר  לו, מותר לחזור בדעתו כי לחזור, דעתו היתה שלא
תורה  ללמוד ד"ה: שם ה'תוספות' הוכיחו וכן א. יג, בע"ז

להרוויח,42)(כסףֿמשנה). שהיוצא א, יד, קטן מועד
רשאי  לאכול, מה לו אין אם ובוודאי למזונות, כיוצא דינו

איתן). (יד בסמוך כמבואר לצאת שלא 43)הוא בקביעות,
לחזור. "אלאֿאםֿכן 44)עלֿמנת א: צא, בבאֿבתרא

ארבעה  הוא הרגיל שהמחיר וידוע בסלע", סאתיים עמדו
המחיר  הוקיר שאם הרי ב), פב, (עירובין בסלע סאין

(כסףֿמשנה). חזק רעב זה הרי - לא 45)בכפליים שאם
לצאת. לו אסור - כפליים המחיר עמ'46)עלה שם ב"ב

סאין  ארבע כשעמדו זוכר, שהוא המעיד יוחנן, כרבי ב.
מחוסר  בטבריא, רעב נפוחי רבים והיו (=בזול) בסלע קמח

לחם. בו לקנות היו.47)איסר הדור שחזק 48)פרנסי
א. א, רות במגילת ככתוב בארץ, בבאֿבתרא 49)הרעב

ע"א. שם

.ÈŒı¯‡ ÈÓeÁz ÏÚ ÔÈ˜MÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b¿≈«¬»ƒ»¿«¿ƒ«¿≈∆∆

Ï‡¯OÈ50‰È·‡ ÔÈ˜MÓe ,51d¯ÙÚ ÏÚ ÔÈÏbÏb˙Óe52. ƒ¿»≈¿«¿ƒ¬»∆»ƒ¿«¿¿ƒ«¬»»
˙‡Â ,‰È·‡ ˙‡ EÈ„·Ú eˆ¯ Èk" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ»¬»∆∆¬»∆»¿∆

."eÁÈ d¯ÙÚ¬»»¿…≈

תחומה.50) לתחילת והגיעו א"י אדמת על רגלם כשדרכה
(=סלעים)51) כיפי מנשק היה אבא "רבי א: קיב, כתובות

ב  עו, בגיטין כמבואר א"י, תחומי תחילת והיתה דעכֹו",
לחו"ל, שחזרו מחבריהם, נפרדים בארץ התלמידים כשהיו
אסור  ואילך ומשם שם, עד ליוום כי בעכו, מהם נפטרים היו
לארץ. חוץ - והלאה שמעכו לצאת, א"י לתלמידי היה

שלח,52) פ' תנחומא במדרש וראה ב. עמ' שם כתובות
הגדול  חנינא רבי "כשעלה א: עמ' שם ב'תוספות' הובא
כיון  אבנים... שוקל והיה לא"י, נכנס אם לידע ביקש מבבל,
מנשקן  והיה א"י, אבני אלא אלו אין אמר: כבידות, שמצאן

הז  הפסוק את עליהן אבניה.וקרא את עבדיך רצו כי ה:
ה"ז. פ"ד, שביעית ירושלמי והשווה

.‡ÈÌÈÓÎÁ e¯Ó‡53- Ï‡¯OÈŒı¯‡a ÔÎBM‰ Ïk : »¿¬»ƒ»«≈¿∆∆ƒ¿»≈
,È˙ÈÏÁ ÔÎL ¯Ó‡È Ï·e" :¯Ó‡pL ,ÔÈÏeÁÓ ÂÈ˙BBÚ¬»¿ƒ∆∆¡««…«»≈»ƒƒ

"ÔBÚ ‡O da ·Li‰ ÌÚ‰54Úa¯‡ da CÏ‰ elÙ‡ . »»«≈»¿À»¬ƒ»«»«¿«
da ¯e·w‰ ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰ÎBÊ ,˙Bn‡55- «∆¿«≈»»«»¿≈«»»

‰¯tk ÁaÊÓ ,Ba ‡e‰L ÌB˜n‰ el‡Îe ,BÏ ¯tk˙56, ƒ¿«∆¿ƒ«»∆ƒ¿««»»
˙eÚ¯Ù·e ."BnÚ B˙Ó„‡ ¯tÎÂ" :¯Ó‡pL57‡e‰ ∆∆¡«¿ƒ∆«¿»«¿À¿»

‰‡ÓË ‰Ó„‡ ÏÚ" :¯ÓB‡58‰ÓB„ BÈ‡Â ."˙eÓz ≈«¬»»¿≈»»¿≈∆
ÌÈiÁÓ BzËÏB˜59B˙BÓ ¯Á‡ BzËÏB˜Ï60ŒÏÚŒÛ‡Â ; «¿≈«ƒ¿«¿««¿««

ÌLÏ Ì‰È˙Ó ÌÈÎÈÏBÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔÎŒÈt61. ƒ≈¿≈«¬»ƒ»ƒƒ≈≈∆¿»
˜Ècv‰ ÛÒBÈÂ eÈ·‡ ·˜ÚiÓ „ÓÏe ‡ˆ62. ≈¿«ƒ«¬…»ƒ¿≈««ƒ

א.53) קיא, לומר 54)כתובות יתרעם אל רש"י: ומפרש
עוון. נשואי כולם כי לי, ונקבר 55)צר בחוץֿלארץ שמת

כהן 57)שם.56)בארץ. אמציה את הוכיח כשהנביא
קשות. עליו וניבא אל, שהיא 58)בית לחו"ל, הכוונה

טמאה. בה.59)אדמה ונפטר בארץ שמת 60)שחי
מת  שסוףֿסוף בא"י, לקבורה ארונו והעבירו בחוץֿלארץ

(שם). טמאה אדמה א.61)על כה, קטן ובמועד שם,
למרות 62) לקבורה, לא"י עצמותיהם להעביר שביקשו

אמרו: ה"ג) פי"ב, (כתובות ובירושלמי בחוץֿלארץ. שמתו
מתים  עם ארונות ראו ברחוב, מטיילים היו אלעזר ורבי רבה
קורא  אני אלו, הועילו מה רבה: אמר מחוץֿלארץ, באים
בחייכם  - לתועבה שמתם ונחלתי ז): ב, (ירמיה עליהם
את  ותטמאו ותבואו בה); לדור באתם ולא בה (=שמאסתם
שמגיעים  כיון אלעזר, רבי לו אמר במיתתכם. – ארצי
וכתיב: ארונם, על ומניחים עפר גוש נוטלים היו לארץ,
מכאן  - מיימוניות" ב"הגהות והעירו עמו. אדמתו וכפר
בחוץֿלארץ. המתים על א"י עפר להניח שנהגו למה סמך,

א. סעיף שסג, סי' יו"ד בשו"ע זה מנהג וראה

.·È¯ÈÚa elÙ‡ Ï‡¯OÈŒı¯‡a Ì„‡ ¯e„È ÌÏBÚÏ¿»»»»¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ¿ƒ
¯ÈÚa elÙ‡Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯e„È Ï‡Â ,Ì"ekÚ da¯L∆À»«¿«»¿»»»∆«¬ƒ¿ƒ
el‡k ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆBi‰ ÏkL ;Ï‡¯OÈ da¯L∆À»ƒ¿»≈∆»«≈¿»»»∆¿ƒ
ÌBi‰ ÈeL¯‚ Èk" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ≈¬»»»∆∆¡«ƒ≈¿ƒ«
ÌÈ‰Ï‡ „·Ú CÏ ¯Ó‡Ï '‰ ˙ÏÁa ÁtzÒ‰Ó≈ƒ¿«≈«¿«¬«≈…≈¬…¡…ƒ
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"ÌÈ¯Á‡63˙Ó„‡ Ï‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BiÚ¯Ù·e . ¬≈ƒ¿À¿»À≈¿∆«¿«
ı¯‡‰Ó ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡L ÌLk ."e‡·È ‡Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈…»…¿≈∆»»≈≈»»∆
¯‡LÏ Ï·aÓ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡ Ck ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ¿»»»∆»»»≈ƒ»∆ƒ¿»

"eÈ‰È ‰nLÂ e‡·eÈ ‰Ï·a" :¯Ó‡pL ,˙Bˆ¯‡‰64. »¬»∆∆¡«»∆»»¿»»ƒ¿

לו 63) אמר מי "וכי שם: מסיימת והברייתא ב. קי, כתובות
הדר  כל לך: לומר אלא אחרים? אלהים עבוד לך לדוד,
בהר, פרשת כהנים' ב'תורת וראה ע"ז". עובד כאילו בחו"ל,
ע"ז". עובד כאילו - לחו"ל היוצא "כל ה"ד: ה, פרשתא

כל64) אמרו: ב קי, ושם א. קיא, לא"י שם מבבל העולה
יום  עד יהיו, ושמה יובאו בבלה שנאמר: בעשה, עובר -
רבינו  כוונת הכסףֿמשנה, ולדעת ה'. נאום אותם פקדי
מפרש: א קיא, שם ורש"י לא"י. אפילו - ארצות" ל"שאר
תורה  המרביצות ישיבות שם שיש לפי מבבל, לצאת אסור
זה  פסוק כי יובאו", "בבלה הפסוק: את מזכיר ואינו תמיד,
הגמרא  וכדיחוי באנשים, ולא המקדש בכלי אלא מדבר אינו
מבבל  לעלות משתדל שהיה זירא, רבי של בטעמו שם,
מהפסוק  זו עליה האוסר יהודה רב של לדעתו בניגוד לא"י,
אליה  לעלות מותר בא"י, ישיבות שיש בזמן זה, ולפי הנ"ל.

מבבל. אפילו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לשלום 1) שיקראו עד בעולם, מלחמה שום עושים שאין

עד  העמים לשבעת יהושע ששלח כתבים שלושה תחילה.
איסור  שלום. בקריאת ומואב עמון דין לארץ. נכנס שלא
דברים  שהוא. ערך דבר כל והשחתת מאכל, אילן קציצת
לצבא, מיוחדות ומצוות צבא, במחנה חכמים שפטרום

קדוש. כמחנה

.‡ÔÈ‡¯BwL „Ú ÌÏBÚa Ì„‡ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ¿»»ƒ»»»»«∆¿ƒ
˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ „Á‡ ,ÌBÏL BÏ2˙ÓÁÏÓ „Á‡Â , »∆»ƒ¿∆∆»¿¿∆»ƒ¿∆∆

‰ÂˆÓ3¯ÈÚ Ï‡ ·¯˜˙ Èk" :¯Ó‡pL ,4,‰ÈÏÚ ÌÁl‰Ï ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿«∆ƒ¿ƒ»≈»∆»
"ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡ ˙‡¯˜Â5Ú·L eÏa˜Â eÓÈÏL‰ Ì‡ . ¿»»»≈∆»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿∆«

Ô‰ÈÏÚ Á È· eeËˆpL ˙BˆÓ6Ô‰Ó ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¬≈∆≈¿ƒ≈∆
‰ÓL7ÒÓÏ EÏ eÈ‰È" :¯Ó‡pL ,ÒÓÏ Ô‰ È¯‰Â , ¿»»«¬≈≈»«∆∆¡«ƒ¿¿»«

ÏÚ eÏa˜ ."Ee„·ÚÂB‡ ,˙e„·Ú‰ eÏa˜ ‡ÏÂ Òn‰ Ì‰È «¬»ƒ¿¬≈∆««¿…ƒ¿»«¿
,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Òn‰ eÏa˜ ‡ÏÂ ˙e„·Ú‰ eÏawL∆ƒ¿»«¿¿…ƒ¿««≈¿ƒ»∆

Ì‰ÈL eÏa˜iL „Ú8eÈ‰iL ,‡e‰ eÏa˜iL ˙e„·Ú‰Â . «∆¿«¿¿≈∆¿»«¿∆¿«¿∆ƒ¿
,Ï‡¯OÈa L‡¯ eÓÈ¯È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÌÈÏÙLe ÌÈÊ·ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»¿…»ƒ…¿ƒ¿»≈

Ì„È ˙Áz ÌÈLe·Î eÈ‰È ‡l‡9Ï‡¯OÈ ÏÚ epÓ˙È ‡ÏÂ . ∆»ƒ¿¿ƒ««»»¿…ƒ¿««ƒ¿»≈
ÌÈÎeÓ eÈ‰iL - eÏa˜iL Òn‰Â .ÌÏBÚaL ¯·c ÌeLÏ¿»»∆»»¿««∆¿«¿∆ƒ¿»ƒ
˙BÓBÁ‰ ÔÈa ÔB‚k ,ÌBÓÓe ÌÙe‚a CÏn‰ ˙„B·ÚÏ10 «¬««∆∆¿»»»¿ƒ¿««

,B· ‡ˆBiÎÂ CÏn‰ ÔBÓ¯‡ ÔÈ·e ˙B„eˆn‰ ˜ÊÁÂ¿…∆«¿ƒ¿««¿«∆∆¿«≈
‰ÓÏL CÏn‰ ‰ÏÚ‰ ¯L‡ Òn‰ ¯·„ ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«««¬∆∆¡»«∆∆¿……
˙ÓBÁ ˙‡Â ‡Bln‰ ˙‡Â B˙Èa ˙‡Â '‰ ˙Èa ˙‡ ˙B·Ïƒ¿∆≈¿∆≈¿∆«ƒ¿≈«
eÈ‰ ¯L‡ ˙BkÒn‰ È¯Ú Ïk ˙‡Â ...ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿≈»»≈«ƒ¿¿¬∆»
ÌÏÚiÂ ...È¯Ó‡‰ ÔÓ ¯˙Bp‰ ÌÚ‰ Ïk ...‰ÓÏLÏƒ¿……»»»«»ƒ»¡…ƒ««¬≈
‡Ï Ï‡¯OÈ ÈaÓe .‰f‰ ÌBi‰ „Ú „·Ú ÒÓÏ ‰ÓÏL¿……¿«…≈«««∆ƒ¿≈ƒ¿»≈…
ÂÈ„·ÚÂ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ Ì‰ Èk ,„·Ú ‰ÓÏL Ô˙»«¿……»∆ƒ≈«¿≈«ƒ¿»»«¬»»

."ÂÈL¯Ùe BaÎ¯ È¯OÂ ÂÈLÈÏLÂ ÂÈ¯OÂ¿»»¿»ƒ»¿»≈ƒ¿»»»

ישראל.2) גבול להרחיב כדי האומות, בשאר שהיא
לעיל 3) כמבואר עמלק, ומלחמת עממים בשבעה שהיא

ה"א. שבעה 4)פ"ה, של עיר אפילו במשמע, עיר וכל
מלך  לסיחון לשלום שקרא רבינו במשה מצינו וכן עממים,
ובוודאי  כו), ב, דברים (ראה העמים משבעת שהוא האמורי,
נשמה  כל תחיה לא - ה'לאֿתעשה' על משה עבר לא
יג: אות פ"ה, דברים רבה' וב'מדרש א). כ, לדברים (רמב"ן
לא  הולכים, שיהו מלחמה כל גזירתך, מקיים שאני "חייך

בשלום". אלא פותחים שם,5)יהו לתורה רש"י אבל
וראה  רשות, במלחמת אלא מדבר אינו הכתוב שכל מפרש

שם. מזרחי אליהו רבי פ"ט,6)בפירוש לקמן מנויות והן
מעכבת 7)ה"א. מצוות שבע קבלת אין הראב"ד, ולדעת

הורגים  אין - המצוות קיבלו לא ואפילו הרשות, במלחמת
הם  רחוקות בערים שהרי עמהם, ומשלימים נשמה, מהם

מה  אותנו. יחטיאו ולא מצוה יושבים, במלחמת ֿשאיןֿכן
בהם, מעכבת מצוות קבלת שבא"י, העמים כלפי המכוונת
וראה  אותנו. יחטיאו שלא אותם, מחרימים יקבלו לא ואם

יב. אות ר.8)בסמוך אות שופטים, ושיוכל 9)'ספרי'
לו  ונותן מימיו, ולשאוב עציו לחטוב מהם ליקח ישראל כל

יא). כ, לדברים (רמב"ן הראוי ירושלים,10)שכרו חומות
הבא. בכתוב כמפורש

.·B‡ ÌBÓÓ ÈˆÁ ÁwiL Ì‰nÚ ˙B˙‰Ï CÏnÏ LÈÂ¿≈«∆∆¿«¿ƒ»∆∆ƒ«¬ƒ»»
ÁÈpÈÂ ÔÈÏËÏhÓ‰ B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ‰ Ïk ÁÈpÈÂ ˙BÚ˜¯w‰««¿»¿«ƒ«»«¿«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ¿«ƒ«

˙BÚ˜¯w‰11.‰˙iM ‰Ó ÈÙk , ««¿»¿ƒ«∆«¿∆

ממונם".11) "חצי של הפירוש זהו

.‚eÓÈÏL‰L ¯Á‡ Ì‰Ï ·fÎÏe Ì˙È¯·a ¯wLÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«≈ƒ¿ƒ»¿«≈»∆««∆ƒ¿ƒ
˙BˆÓ Ú·L eÏa˜Â12. ¿ƒ¿∆«ƒ¿

ואם 12) יהרגום, שלא והבטיחום לשלום, להם קראו שהרי
סוף  בסמוך (ראה השם חילול בזה יש בהבטחתם, ימעלו
ההורגם  נמצא דמם, לנו התירה לא שהתורה גם ומה ה"ה),

ורוצח. דמים שופך הוא

.„Ú·L eÏa˜ ‡ÏÂ eÓÈÏL‰L B‡ ,eÓÈÏL‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿…ƒ¿∆«
ÌÈ¯Îf‰ Ïk ÔÈ‚¯B‰Â ‰ÓÁÏÓ Ì‰nÚ ÔÈOBÚ - ˙BˆÓƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿¿ƒ»«¿»ƒ

ÌÈÏB„b‰13ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡Â .ÌtËÂ ÌBÓÓ Ïk ÔÈÊÊB·e , «¿ƒ¿ƒ»»»¿«»¿≈¿ƒ
"Ûh‰Â ÌÈLp‰" :¯Ó‡pL ,ÔË˜ ‡ÏÂ ‰M‡14ÛË ‰Ê - ƒ»¿…»»∆∆¡««»ƒ¿««∆«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ¯ÎÊ ÏL15˙ÓÁÏÓa ∆¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿∆∆

ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L Ï·‡ ,˙Bn‡‰ ¯‡L ÌÚ ‡e‰L ˙eL¯‰»¿∆ƒ¿»»À¬»ƒ¿»¬»ƒ
,‰ÓL Ì‰Ó ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - eÓÈÏL‰ ‡lL ˜ÏÓÚÂ«¬»≈∆…ƒ¿ƒ≈«ƒƒ≈∆¿»»
...ÌÈnÚ‰ È¯ÚÓ ˜¯ .'B‚Â ÏÎÏ ‰OÚz Ôk" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈«¬∆¿»¿«≈»≈»«ƒ

Úa ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,"‰ÓL Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï:˜ÏÓ …¿«∆»¿»»¿≈≈«¬»≈
"˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz"16‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe . ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»

¯L‡ ¯ÈÚ ‰˙È‰ ‡Ï" :¯Ó‡pL ?eÓÈÏL‰ ‡lL el‡a¿≈∆…ƒ¿ƒ∆∆¡«…»¿»ƒ¬∆
,ÔBÚ·‚ È·LÈ ÈeÁ‰ ÈzÏa Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ‰ÓÈÏL‰ƒ¿ƒ»∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«ƒƒ¿≈ƒ¿
˜fÁÏ ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó Èk .‰ÓÁÏn· eÁ˜Ï Ïk‰ ˙‡∆«…»¿«ƒ¿»»ƒ≈≈»¿»¿«≈
ÔÚÓÏ Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰ÓÁÏn‰ ˙‡¯˜Ï ÌaÏ ˙‡∆ƒ»ƒ¿««ƒ¿»»∆ƒ¿»≈¿««
‡ÏÂ ÌBÏLÏ Ì‰Ï eÁÏML ,ÏÏkÓ ;"ÌÓÈ¯Á‰«¬ƒ»ƒ¿»∆»¿»∆¿»¿…

eÏa˜17. ƒ¿
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הערים 13) תושבי האומות, שאר שאפילו רבינו, סובר
בני  מצוות שבע לקבל מוכרחות ישראל, מגבול הרחוקות
ואם  בארצותיהן, ולדור אותן לכבוש באים אנו שהרי נח,
ו  אות לעיל הבאנו וכבר אותנו, יחטיאו בכפירתן ישארו

בזה. הראב"ד וכל 14)דעת ..."והבהמה הכתוב: וסיום
לך". תבוז בעיר... יהיה הנשים 15)אשר שמשאירים

שלא 16)והטף. עמלק", "זכר ב כא, בבבאֿבתרא ופירשו
אומר  והכתוב נהרגות, הנקבות ואפילו זכרון לו ישאר
עד  מאיש והמתה עמלק... את והכית "לך ג) טו, (שמואלֿא
פ' ובמכילתא וגו'. שה" ועד משור יונק, ועד מעולל אשה,
בכסא  המקום נשבע - יֿה כס על יד "כי דרשו: בשלח,
השמים  כל תחת לעמלק, ונכד נין אני מניח אם שלו, כבוד
עמלק". של זו רחל עמלק, של זה גמל אומרים יהו שלא -

אמרו 17) וכן עמהם. משלימים היו - קיבלו שאם ומכאן,
ככל  לעשות אתכם ילמדו לא אשר "למען ב) לה, (סוטה
היו  בתשובה חוזרים היו שאם למדת, הא - תועבותם
אלא  זה שאין מפרש, שם רש"י אולם אותם". מקבלים
בתוך  ביושבות אבל לארץ, בחוץ היושבות אומות לשבע
דחה  וכבר עושות. הן יראה שמחמת מקבלים, אין - הארץ
בערי  מדבר הכתוב שהרי זו, דיעה י) כ, (דברים הרמב"ן
אשר  למען ומדגיש: נחלה, לך נותן ה' אשר האלה, העמים
נהרגין, אין - תשובה עשו שאם ומכאן אתכם, ילמדו לא

רב. אות שם, ה'ספרי' כדרשת

.‰ÚLB‰È ÁÏL ÌÈ·˙Î ‰LÏL18ÒÎ ‡lL „Ú ¿»¿»ƒ»«¿À««∆…ƒ¿«
,Á¯·Ï ‰ˆB¯L ÈÓ - Ì‰Ï ÁÏL ÔBL‡¯‰ :ı¯‡Ï»»∆»ƒ»«»∆ƒ∆∆ƒ¿…«

¯ÊÁÂ .Á¯·È19.ÌÈÏLÈ ,ÌÈÏL‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓ :ÁÏLÂ ƒ¿«¿»«¿»«ƒ∆∆¿«¿ƒ«¿ƒ
.‰OÚÈ ,‰ÓÁÏÓ ˙BOÚÏ ‰ˆB¯L ÈÓ :ÁÏLÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ∆∆«¬ƒ¿»»«¬∆

?ÔBÚ·‚ È·LBÈ eÓÈ¯Ú‰ ‰Ó ÈtÓ ,ÔkŒÌ‡20ÈÙÏ ƒ≈ƒ¿≈»∆¡ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ
ÏÏÎa Ì‰Ï ÁÏML21ËtLÓ eÚ„È ‡ÏÂ ,eÏa˜ ‡ÏÂ ∆»«»∆ƒ¿»¿…ƒ¿¿…»¿ƒ¿«

ÌBÏLÏ Ì‰Ï ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ ·eML en„Â ,Ï‡¯OÈ22. ƒ¿»≈¿ƒ∆≈¿ƒ»∆¿»
Ì˙Bk‰Ï Èe‡¯L e‡¯Â ÌÈ‡ÈOpÏ ¯·c‰ ‰L˜ ‰nÏÂ¿»»»»«»»«¿ƒƒ¿»∆»¿«»

ÈÏeÏ ·¯Á ÈÙÏ23?‰Úe·M‰24Ì‰Ï e˙¯kL ÈtÓ ¿ƒ∆∆≈«¿»ƒ¿≈∆»¿»∆
˙È¯a25?"˙È¯a Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ¿ƒ«¬≈≈…ƒ¿…»∆¿ƒ

˙eÚË·e ÏÈ‡B‰Â ,ÌÈ„·Ú ÒÓÏ eÈ‰iL ÌÈ„ ‰È‰ ‡l‡∆»»»ƒ»∆ƒ¿»«¬»ƒ¿ƒ¿»
Ì‰Ï eÚaL26ÈÏeÏ ,ÌeÚË‰L ÏÚ e‚¯‰iL ‰È‰ ÔÈ„a , ƒ¿¿»∆¿ƒ»»∆≈»¿«∆ƒ¿≈

ÌM‰ ÏelÁ27. ƒ«≈

ה"א.18) פ"ו, שביעית במכתב 19)ירושלמי שחיכה לא
אחת  בבת אלא הראשון, למכתבו תשובה שיקבל עד השני,
מלשון  נראה וכן הצעות, שלש בהם כתבים שלשה שלח
לו  והלך פינה גרגשי אמרו: ושם (רדב"ז). שם הירושלמי

עבדיך 20)לאפריקה. באו רחוקה מארץ ולומר: לשקר
רצונם  על להצהיר היו יכולים והלא ט), ט, (יהושע וגו'

וינצלו?. כוללת.21)להשלים בצורה כנען ערי לכל
קבלת 22) עם הראשונה בפעם נענו ולא הואיל שחשבו

מהם  קיבוץ שום אח"כ יקבל לא שוב הכללית, הפניה
לולא.23)(כסףֿמשנה). נשיאי 24)כמו: להם שנשבעו

אסור  להם, נשבעו לא אפילו והלא טו), (שם, ככתוב העדה,
שהשלימו?! מאחר זכויות 25)להכותם שווי שיהיו

חפשיים. מאד,26)כאזרחים רחוקה מארץ שהם שחשבו,

חייבים  ואינם כלל, עליהם לבוא בדעתם שאין העמים מן
יא). כ, לדברים (רמב"ן ומסים עבדות עליהם לקבל

ידעו 27) ולא שבועתם, חללו שהנשיאים הגויים, שיאמרו
מו, (גיטין היתה שבטעות כלל, עליהם חלה לא השבועה כי
ישראל  שעברו טרם השלימו שלא כל סובר, והראב"ד א).
ולפיכך  להם, מועילה ההשלמה אין שוב הירדן, את
אולם, הם. רחוקה שמארץ להערים הגבעונים היו מוכרחים
היה, תושב גר היבוסי ארוונה ב) כד, (ע"ז שאמרו מתוך
שכל  רבינו, כדעת נראה דוד, וקיבלו מצוות, שבע שקיבל
וראה  מלך'). ('קרית אותו מקבלים - שמשלים מי
להעיר  יש ועדיין דאמרו. כיון ד"ה שם, גיטין ב'תוספות'
זרע  להתערבות בקשר יב) ט, (עזרא הסופר עזרא מדברי
ב): שם, (כמפורש וגו' החתי הכנעני, הארצות: בעמי קודש
שלומם  תדרשו ולא לבניהם... תתנו אל בנותיכם "ועתה

לא  כניסתם שעם הרי עולם", עד להשלים וטובתם נאסרו רץ,
שמח'). ('אור עמהם

.Â:¯Ó‡pL ,ÌBÏLÏ Ì‰Ï ÌÈÁÏBL ÔÈ‡ ,·‡BÓe ÔBnÚ«»≈¿ƒ»∆¿»∆∆¡«
e¯Ó‡ ."EÈÓÈ Ïk ,Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL L¯„˙ ‡Ï"…ƒ¿¿»¿»»»»∆»¿

ÌÈÓÎÁ28,"ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡ ˙‡¯˜Â" ,¯Ó‡pL ÈÙÏ : ¬»ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»»≈∆»¿»
L¯„˙ ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Ôk ·‡BÓe ÔBnÚ ÏBÎÈ»«»≈«¿«…ƒ¿

"Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL29·LÈ EnÚ" :¯Ó‡pL ÈÙÏ . ¿»¿»»¿ƒ∆∆¡«ƒ¿≈≈
·‡BÓe ÔBnÚ ÏBÎÈ ,"epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha ...Ea¯˜a¿ƒ¿¿«…∆»«»
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ì˙·BËÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Ôk≈«¿«¿»»¿««ƒ∆≈
,‰lÁz ÌÓˆÚÓ eÓÈÏL‰ Ì‡ - ÌÓBÏLa ÌÈÏ‡BL¬ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈«¿»¿ƒ»

Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó30. ¿«¿ƒ»

רנא.28) אות כיֿתצא, כבר 29)'ספרי' הרדב"ז: והעיר
יודעים  אנו שאין כלומר, העולם. את ובלבל סנחריב בא
מרוב  הפורש, גוי וכל ומואבים, עמונים הם מי כיום,
הל' והשווה מ"ד. פ"ד, בידים כמבואר פורש, הוא האומות

הכ"ה. פי"ב, ביאה אלא 30)איסורי הכתוב אסר שלא
ב"הגהות  וכתוב לקריאתם. היענותנו ולא לשלומם, דרישתנו
תשלומי  אבל בשלומם, לדרוש אלא אסור אינו מיימוניות":
לשלום, לפקדם מותר חסד, עמך עשו אם כגון מותר, שלום
חנון  וימלוך עמון, בני מלך וימת א) י, (שמואלֿב שנאמר
אביו  עשה כאשר חנון... עם חסד אעשה דוד ויאמר בנו...
העיר, ובכסףֿמשנה לנחמו". דוד וישלח חסד עמדי
למדרש  כוונתו בזה, כהוגן דוד עשה שלא משמע, שבמדרש
עליהם  שבא במי מוצא "אתה ג, אות פינחס פרשת תנחומא
דוד... זה ומלחמות... בזיון לידי בא לסוף רחמים, במדת
לא  כתבתי שאני דברי, על תעבור אתה הקב"ה: לו אמר
אדם  יהא שלא הרבה, צדיק תהי אל שלומם... תדרוש
את  חנון ויקח בזיון, לידי בא ולבסוף התורה... על מוותר
לידי  ואח"כ ד), י, (שמואלֿב זקנם חצי את ויגלח דוד עבדי
שאם  מתרץ, שמח' וב'אור וכו'. נהרים" ארם עם מלחמה
חסד  עשה ודוד מותר, זה - עצמו מטיבו עם חסד משלם

אסור. וזה בנו, עם

.Êd˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡ ,dOÙ˙Ï ¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯vLk¿∆»ƒ«ƒ¿»¿»≈«ƒƒ»
ÔÈÁÈpÓe ;‰È˙BÁe¯ LÏMÓ ‡l‡ ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó≈«¿«∆»∆»ƒ»∆»«ƒƒ
,BLÙ ÏÚ ËÏn‰Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏe Á¯BaÏ ÌB˜Ó»«≈«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»≈««¿
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˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k ÔÈ„Ó ÏÚ e‡aˆiÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿¿«ƒ¿»«¬∆ƒ»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "‰LÓ31.e‰eˆ CÎaL ∆ƒƒ«¿»»¿∆¿»ƒ»

מסתבר,31) הרדב"ז, וכתב קנז. אות מטות, פרשת 'ספרי'
מדין, דוגמת האומות, ובשאר הרשות, במלחמת רק שזה
נתיבותיה  כל אשר התורה מדרכי זה וכל ממנה. שלומד
ז' שבמלחמת תקכז, מצוה ה'חינוך' דעת גם וכן שלום.
שם  חינוך' ה'מנחת אולם צד. מכל אותה מקיפים עממים
אותה  מקיפים אין מצוה במלחמת שגם רבינו שדעת סובר,
צו  פי על היתה מדין מלחמת שהרי רוחותיה, משלש אלא
(ראה  הטף את בה שהחיו ומה מצוה. כמלחמת זו והרי ה',
הרמב"ן  דעת וראה הכתוב. גזירת אלא אינה יח), שם,
בתור  זה דין שמונה לרבינו, המצוות' 'ספר על בהשגותיו
מצוה  לדעתו, וגם ה), מצוה (שם עצמה בפני מצותֿעשה
בזה  שיש מנמק: והוא הרשות. במלחמת אלא אינה זו

לקראתנו. יתחזקו ולא שיברחו, פתח להם שנפתח תיקון,

.Á‰È„nÏ ıeÁL ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡32ÔÈ‡Â ≈¿ƒƒ»≈«¬»∆«¿ƒ»¿≈
˙n‡ Ì‰Ó ÔÈÚBÓ33:¯Ó‡pL ,eL·iL È„k ÌÈn‰ ¿ƒ≈∆««««ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆¡«

"dˆÚ ˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡Ï"34‡ÏÂ .‰˜BÏ - ıˆBw‰ ÏÎÂ ; …«¿ƒ∆≈»¿»«≈∆¿…
ÔÏÈ‡ ıˆBw‰ Ïk ÌB˜Ó ÏÎa ‡l‡ ,„·Ïa ¯BˆÓ·¿»ƒ¿»∆»¿»»»«≈ƒ«

‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰ C¯c ÏÎ‡Ó35B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ Ï·‡ ; «¬»∆∆«¿»»∆¬»¿ƒ
ÌÈ¯Á‡ ˙BÏÈ‡ ˜ÈfÓ ‰È‰ Ì‡36˜ÈfnL ÈtÓ B‡ , ƒ»»«ƒƒ»¬≈ƒƒ¿≈∆«ƒ

ÌÈ¯Á‡ ‰„Oa37ÌÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ B‡ ,38‰¯Ò‡ ‡Ï . ƒ¿≈¬≈ƒƒ¿≈∆»»¿»ƒ…»¿»
.‰˙ÁL‰ C¯„ ‡l‡ ‰¯Bz»∆»∆∆«¿»»

לאנשיה 32) להציק "כדי עליה, להלחם עיר על כשצרים
נז). ל"ת המצוות' ('ספר לבם" תעלה.33)ולהכאיב

כג).34) אות שופטים, ('ספרי' דבר" כב,35)"בכל מכות
תכרות". לא ואותו תאכל ממנו "כי ואזהרתו: א.

א).36) צב, (ב"ק בשלו (בבא37ֿ)אפילו ששנינו כמו
חבירו, לשדה סמוך אילן אדם יטע "לא א) כו, בתרא
שכשיחרוש  אמות", ארבע ממנו הרחיק אלאֿאםֿכן
ושם  חבירו. של לתוך מחרשתו להכניס יצטרך לא אילנותיו

אמה. כ"ה הבור מן האילן את "מרחיקים שנינו: ב ..כה,
ונותן  קוצץ הבור) מזיקים האילן (ושרשי קדם הבור אם

(בבאֿקמא 38)דמים". פירותיו משבח יותר לבנין, יקרים
וברש"י). ב צא,

.Ë˜¯Ò ÔÏÈ‡ Ïk39B˙B‡ ı˜Ï ¯zÓ ,40BÈ‡ elÙ‡Â , »ƒ«¿»À»»…«¬ƒ≈
‡l‡ ‰OBÚ BÈ‡Â ÔÈ˜Ê‰L ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÔÎÂ .BÏ CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ««¬»∆ƒ¿ƒ¿≈∆∆»
ı˜Ï ¯zÓ - Ba Á¯ËÏ Èe‡¯ BÈ‡L ËÚeÓ ¯·„»»»∆≈»ƒ¿…«À»»…

B˙B‡41Ú·¯ - ?epv˜È ‡ÏÂ ‰OBÚ ˙Èf‰ ‡‰È ‰nÎÂ .¿«»¿≈««ƒ∆¿…¿À∆…«
ÌÈ˙ÈÊ ·w‰42‡Ï ,ÌÈ¯Óz ·˜ ‰OBÚ ‡e‰L Ï˜„Â . «»≈ƒ¿∆∆∆∆«¿»ƒ…

epv˜È43. ¿À∆

מאכל.39) עץ כי 40)שאינו תדע אשר עץ "רק ככתוב:
וכרת". תשחית אותו הוא, מאכל עץ בבאֿקמא 41)לא

רבינו: ומפרש מאכל". אילן זה - תדע אשר עץ "רק ב: צא,
מועט. דבר אלא עושה ואינו שהזקין מאכל עץ זה

(הל'42) קבין ששה והסאה לוגין, ארבעה הוא - הקב
בהם  נחשב חשובים, שהזיתים ומתוך הי"ג), פ"א עירובין

ניכר. לדבר הקב שם.43)רובע ב"ק

.ÈÌÈÏk ¯aLÓ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙BÏÈ‡‰ ‡ÏÂ¿…»ƒ»ƒ¿»∆»»«¿«≈≈ƒ
ÌÈ„‚a Ú¯B˜Â44ÔÈÚÓ Ì˙BÒÂ ÔÈa Ò¯B‰Â45„a‡Óe ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈«¿»¿«≈

‰˙ÁL‰ C¯c ˙BÏÎ‡Ó46,"˙ÈÁL˙ ‡Ï"a ¯·BÚ - «¬»∆∆«¿»»≈¿…«¿ƒ
Ì‰È¯·cÓ ˙e„¯ÓŒ˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â47. ¿≈∆∆»«««¿ƒƒ¿≈∆

בחמתו 44) בגדיו "המקרע ב) קה, (שבת שאמרו כמו
קכט, ושם ע"ז. כעובד בעיניך יהא בחמתו... כליו והמשבר
בעציו  להסיק שולחןֿארז, בשבילו בקעו - יהודה רב א:
תשחית? בל משום עבר והלא ושאלו: הקזתו, ביום ולחממו
יתרגז  אם לראות בנו, לעיני משי בגדי קרע הונא וכשרב
משום  עבר והלא א): לב, (קידושין בגמרא שאלו ויתחצף,

תשחית. שאלו 45)בל ו, אות פינחס פרשת רבה' ב'מדרש
תסתומו", מים מעיני "וכל יט): ג, (מלכיםֿב לכתוב בקשר

או  ואתה תשחית, לא אמרה התורה ותירצו,והלא כן? מר
תדרוש  לא עליהם: מזהיר שהכתוב מותר, מואב שבמלחמת

וטובתם. ב.46)שלומם קמ, שבת שאינה 47)ראה
כל  ודוקא הדיין. עיני ראות כפי אלא מכות, ותשע שלשים
לאו  שאינו רבינו, סובר תשחית, לא משום: שאזהרתם אלה,
דרך  מאכל אילן הקוצץ אבל בדבר, ישנו איסור אלא גמור
מכות  ולוקה תכרות", לא "ואותו משום אזהרתו השחתה,

(רדב"ז). א כב, במכות כמבואר תורה, של

.‡ÈÌ„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì"ekÚ ÏL ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯»̂ƒ«¬»∆«¿»»ƒ…∆
˙aM‰48,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ Ì‰nÚ ÔÈOBÚÂ , ««»¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿»»

˙aLa elÙ‡Â49elÙ‡Â "dz„¯ „Ú" :¯Ó‡pL , «¬ƒ¿«»∆∆¡««ƒ¿»«¬ƒ
˙aLa50˙eL¯ ˙ÓÁÏÓ ÔÈa ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ÔÈa ;51. ¿«»≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿∆∆¿

מתחילים 48) אין השבת, קודם ימים משלשה פחות אבל
שתתיישב  "כדי הי"ג: פ"ל, שבת בהל' רבינו כדברי במצור,
וטרודים  מבוהלים יהיו ולא עליהם, המלחמה אנשי דעת

אין 49)בשבת". השבת, לפני במצור שהתחילו אחרי
בשבת. המלחמה תרפה 50)מפסיקים אל א, יט, שבת

"שלא  הכ"ה: פ"ב, שבת הל' והשווה שתכבשנה. עד ממנה
בשבת". אלא יריחו יהושע במלחמת 51)כבש שאפילו

אות  שופטים ב'ספרי' וכמבואר בשבת, מפסיקים אין רשות
ברור, זה אבל מדבר. הכתוב רשות שבמלחמת רג,
כמבואר  בשבת, אפילו מתחילים מצוה שבמלחמת
שבת  להל' כסףֿמשנה וראה ה"ח. פ"א, שבת בירושלמי

הכ"ה. פ"ב,

.·ÈÔÈBÁLk52ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈBÁ ,53‚¯‰pL ÈÓe . ¿∆ƒƒ¿»»ƒ∆∆¡»
BÓB˜Ó ‰B˜ ;¯·wÈ ÌL ,ÏtiL ÌB˜na - ‰ÓÁÏna«ƒ¿»»«»∆ƒ…»ƒ»≈∆¿

‰ÂˆÓŒ˙Ók54. ¿≈ƒ¿»

המלחמה.52) לסלקם 53)אנשי הקרקע לבעל רשות ואין
אדמתו. ואין 54)מעל בדרך מושלך שהיה מישראל "אחד

במקום  ונקבר ה"ח), פ"ג אבל הל' (לעיל קוברים" לו
פ"ה, ממון נזקי בהל' כמבואר א). יז, (עירובין בו שימצא
מיתת  במלחמה מתו אפילו מסתבר הרדב"ז, וכתב ה"ג.
- במלחמה טרודים שהם כיון במקומם, נקברים עצמם,

מצוה. כמת עשאום

.‚È‰ÁÓa e¯Ët ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡55ÌÈÏÎB‡ : «¿»»¿»ƒ»¿¿«¬∆¿ƒ
È‡Óc‰56‰lÁza ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯Ó ÌÈ¯eËÙe ,57ÔÈ‡È·Óe , «¿«¿ƒ≈¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ
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ÌÈˆÚ58ÌÈL·ÈÂ ÌÈLeÏz Ô‡ˆÓ elÙ‡Â .ÌB˜Ó ÏkÓ59 ≈ƒƒ»»«¬ƒ¿»»¿ƒƒ≈ƒ
·¯ÚlÓ ÔÈ¯eËt ÔÎÂ .‰Ána Ck ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ -≈«¿ƒƒ«»««¬∆¿≈¿ƒƒ¿»≈
Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈÏËÏËÓ ‡l‡ ,‰Ána ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú60 ≈≈¬≈««¬∆∆»¿«¿¿ƒ≈…∆¿…∆

‰vÈÁÓ ‰Án‰ Ïk eÙÈwiL ,‡e‰Â .‰kÒÏ ‰kqÓeƒÀ»¿À»¿∆«ƒ»««¬∆¿ƒ»
,„ÈÁi‰Œ˙eL¯ ‰È‰zL È„k ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚¿»¬»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«»ƒ

˙aL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙pL BÓk61‰˙eÁt ‰vÈÁÓ ÔÈ‡Â , ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ»¿»
‰¯OÚÓ62Ck ,Ô˙ÎÈÏ‰a el‡ ÏkÓ ÔÈ¯eËtL ÌLÎe . ≈¬»»¿≈∆¿ƒƒ»≈«¬ƒ»»»

Ô˙¯ÊÁa ÔÈ¯eËt63. ¿ƒ«¬»»»

(עירובין 55) הרשות למלחמת ואפילו למלחמה, היוצאת
לרבינו). המשנה ובפירוש מעם 56)שם, שנלקחו פירות

הל' ראה כראוי. מעושרים פירותיהם אם ידוע ואינו הארץ,
הם, מעשרים הארץ עמי שרוב ומתוך ה"א. פ"ט, מעשר
חכמים  הקילו מדבריהם, חומרא אלא אינה הפרשתם נמצאת
בכיבוש  מתעסקים שהם "לפי וברש"י) ב יז, (שם עליהם

שם). לרבינו המשנה (פירוש אויביהם" שלפני 57)ארצות
במים  אבל במלחמה. טרודים שהם משום הסעודה,
מחמת  ונתקנו הואיל חייבים, - הסעודה שלאחר אחרונים,
ברכות  הל' (ראה העינים את המסמא סדום מלח של הסכנה
שם). (עירובין מאיסור סכנה חמורה - ה"ג) פ"ו,

גזל.58) משום בזה ואין אחרים, צרכים לכל או להסקה,
ואע"פ 59) לייבשם, וטרחו לצרכיהם תלשום שבעליהם

נזקי  הל' (ראה גזל משום ללקחם, אסורים אחרים שאנשים
א). יז, (שם בהם מותרים המחנה אנשי - שם) ממון

בחצר 60) הגרים אנשים לשאר בניגוד עירוב, כל בלי
מבית  לטלטל להם אסור עצמו, בפני בית אחד ולכל אחרת,
שגובים  שלמה, בפת שיתערבו עד לחצר, מבית וכן לבית,
(הל' החצר מבתי אחד בבית הכל ומניחים ובית בית מכל

טז).עירוב  ה"אֿו, פ"א, ה"א.61)ין טפחים 62)פט"ז,
פחותה  מחנה ואין תימן: ובכת"י הט"ו), (שם בגובה
עירובין  בירושלמי ומקורו אנשים. עשרה כלומר, מעשרה.
גדול  למחנה "עד כג) יב, הימיםֿא (דברי שנאמר ה"י, פ"א
עשרה. אלהים? מנחה וכמה אלהים", כמחנה

בסכנה,63) הם בחזירתם שגם שם), (ירושלמי מהמלחמה
מהר  ויצּפור ישוב וחרד, ירא "מי ג) ז, (שופטים שנאמר
מפני  - (=בהשכמה)? בצפירה חוזרים הם "ולמה הגלעד".
שם. הפנים" ב"מראה וראה בהם, ירגישו שלא השונאים",

.„È˙Bt‰Ï ¯eÒ‡Â64‰„O‰ Èt ÏÚ B‡ ‰Án‰ CB˙a ¿»¿ƒ»¿««¬∆«¿≈«»∆
˙„ÁÈÓ C¯c ÌL Ôw˙Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»ƒ¿«¬≈¿«≈»∆∆¿À∆∆

EÏ ‰È‰z „ÈÂ" :¯Ó‡pL ,da ˙Bt‰Ï65ıeÁÓ ¿ƒ»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆¿ƒ
."‰ÁnÏ««¬∆

מקום,64) בכל אדם בני יפנו "ולא לגדולים. או לקטנים
המצוות', ('ספר האומות" שעושים כדרך האהלים, ובין

קצב). יד 65)עשה אין רנז) אות (כיֿתצא, ב'ספרי' דרשו
יד". לו מציב "והנה יב) טו, (שמואלֿא שנאמר מקום. אלא

.ÂË„˙È ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ66„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈¿»∆»¿∆»
¯tÁÈÂ C¯c‰ d˙B‡a ‡ˆÈÂ ,BzÓÁÏÓ ÈÏk ÌÚ ‰ÈeÏz¿»ƒ¿≈ƒ¿«¿¿≈≈¿»«∆∆¿«¿»
ÏÚ EÏ ‰È‰z „˙ÈÂ" :¯Ó‡pL ,‰qÎÈÂ ‰pÙÈÂ ,da»ƒ«∆ƒ«∆∆∆¡«¿»≈ƒ¿∆¿«

"'B‚Â EÊ‡67ÔÈ‡L ÔÈ·e ÔB¯‡ Ô‰nÚ LiL ÔÈ·e . ¬≈∆¿≈∆≈ƒ»∆»≈∆≈

ÔB¯‡ Ì‰nÚ68‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,„ÈÓz ÌÈOBÚ Ì‰ Ck , ƒ»∆»»≈ƒ»ƒ∆∆¡«¿»»
"LB„˜ EÁÓ69. «¬∆»

בו.66) לחפור אזנך 67)דקר "אין (שם) ב'ספרי' דרשו
אינו  - ולקטנים מלחמתך. כלי כלומר, זיינך", מקום אלא
חייב  אבל א. כה, בברכות כמבואר ולכסות, לחפור צריך
יונתן  ובתרגום שם. כמבואר למחנה, שמחוץ לדרך לצאת
מי  שם ותטיל - דריגלך" מֹוי תמן "ותשוד זה: לפסוק

המחנה.68)רגליך. בעת במחנה עמם ההולך אלקים ארון
המצוה...69) "משרשי תקסו מצוה ה'חינוך' וכתב

וכלֿשכן  לעולם, בשכינה דבקות ישראל של שנפשותיהם
שבידו  מעבירות הירא כל כי הנפש, נקיי שכולם במחנה,
רוח  אשר הטובים ונשארו ביתו, אל ושב לו הלך כבר

בנקיות". לעמוד להם וראוי בתוכם, שוכנת אלקים

ה'תשפ"א  תמוז ב' ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יוצאים 1) שאינם הם, מי העם. על מלחמה משוח קריאת

הרהורי  ולהרהר לחשוב שאסור עיקר, כל המלחמה לעורכי
לו  מובטח פחד... בלא הנלחם כל במלחמה. ובהלה פחד

רעה. תגיעהו שלא

.‡˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ „Á‡Â ‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ „Á‡2, ∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»¿∆»ƒ¿∆∆»¿
‰ÓÁÏn‰ ˙ÚLa ÌÚ‰ Ï‡ ¯a„Ï Ô‰k ÔÈpÓÓ3. ¿«ƒ…≈¿«≈∆»»ƒ¿««ƒ¿»»

‰ÁLn‰ ÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓe4‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»¿∆«ƒ¿»
"‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ"5. ¿«ƒ¿»»

ואיזוהי 2) מצוה מלחמת איזוהי א הלכה ה, פרק לעיל ראה
ב.3)רשות. הלכה בסמוך המפורשים הדברים

הלכות 4) וראה כה, ל, שמות בתורה כמפורש משה, שעשה
ז. הלכה א, פרק המקדש לתפקידו 5)כלי שנמשח

לעבוד  שנמשח גדול לכוהן בניגוד מלחמה, בעת המיוחד
יב, בהוריות וראה בו. אלא כשרות שאינן המקדש, עבודות
למעלת  מלחמה משוח בהם שהושווה דברים, חמישה ב
העם  אל ודיבר הכהן וניגש דרשו: א מב, ובסוטה גדול. כהן
שם. שהוכיחו כמו שירצה, כהן כל ולא מלחמה, משוח זה -

.·:ÌÚ‰ Ï‡ ‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ ¯a„Ó ÌÈÓÚÙ ÈzL¿≈¿»ƒ¿«≈¿«ƒ¿»»∆»»
¯Ùqa ˙Á‡6,‰ÓÁÏn‰ eÎ¯ÚiL Ì„˜ ,ÔÈ‡ˆBiL ˙Úa «««¿»¿≈∆¿ƒ…∆∆««¿«ƒ¿»»

BÏlÁ ‡ÏÂ Ì¯k ÚË ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" :ÌÚÏ ¯ÓB‡≈»»ƒ»ƒ¬∆»«∆∆¿…ƒ¿
ÂÈ¯·c ÚÓLiLk - "'B‚Â7‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ¯ÊÁÈ ,8; ¿¿∆ƒ¿«¿»»«¬…≈¿≈«ƒ¿»»

Ï‡Â e‡¯Èz Ï‡" :¯ÓB‡ ‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚa ˙Á‡Â¿««¿¿≈«ƒ¿»»≈«ƒ¿¿«
"eÊtÁz9. «¿¿

למלחמה.6) יצאו שממנה ארצם, שנית,7)בגבול פעם
שבפעם  ג. חלק בסמוך וכמבואר המערכות, כשעורכים
שישמיע  דבריו, שנית, להקשיב מזמינם אלא אינו הראשונה
שנינו  וכן משנה). (כסף למלחמה יקרבו שהמערכות בעת
ילך  אומר: מהו "בספר י משנה ז, פרק סוטה בתוספתא
המלחמה, מערכות למקום שילך משמעו, כהן" דברי וישמע
(שופטים  ובספרי ויחזור. המשוח הכהן דברי ישמע ושם
וחוזר" המלחמה מערכי כהן דברי וישמע "ילך קצד) אות
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שמח). בסדר 8)(אור הצבא מחנה ערוך ששם מהחזית,
"אנשי  לח: יב, הימיםֿא ובדברי ההתקפה, לקראת מסויים,

מערכה". עודרי הרדב"ז 9)מלחמה ולדעת א. מב, סוטה
נוסח  ישנים בספרים מצא והוא שלפנינו, בנוסח טעות יש
קודם  מלחמה... משוח מדבר פעמים "שתי נכון: יותר
הלבב  ורך הירא האיש מי להם: אומר מלחמה, שיערכו
ואחת  המלחמה, מעורכי מיד חוזר הדבר כשישמע וכו',
בעת  תחפזו. ואל תיראו אל אומר: המלחמה בעורכי
במלחמת  עוסקת זו הלכה נמצאת וכו'", המערכות שעורכים
כרם, ונוטע בית בונה על מכריזים היו לא שבה מצוה,
היו  ולא ד), הלכה לקמן (ראה להילחם יצאו שכולם
הבאה  והלכה כנ"ל, הלבב ורך הירא על אלא מכריזים
על  הכהן הכרזת רבינו מזכיר ובה רשות, במלחמת  עוסקת
ד. הלכה סוף לקמן בביאורנו וראה כרם. ונוטע בית בונה

.‚˙BÎ¯Ún‰ ÔÈÎ¯BÚL ˙Ú10,ÌÁl‰Ï ÌÈ·¯˜ Ì‰Â ≈∆¿ƒ««¬»¿≈¿≈ƒ¿ƒ»≈
˙BÎ¯Ún‰ ÏÎÂ d·b ÌB˜Óa „ÓBÚ ‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ¿«ƒ¿»»≈¿»»…«¿»««¬»

L„w‰ŒÔBLÏa Ì‰Ï ¯ÓB‡Â ,ÂÈÙÏ11Ï‡¯OÈ ÚÓL" : ¿»»¿≈»∆ƒ¿«…∆¿«ƒ¿»≈
C¯È Ï‡ ,ÌÎÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ÌBi‰ ÌÈ·¯˜ Ìz‡«∆¿≈ƒ««ƒ¿»»«…¿≈∆«≈«
.Ì‰ÈtÓ eˆ¯Úz Ï‡Â eÊtÁz Ï‡Â e‡¯Èz Ï‡ ÌÎ··Ï¿«¿∆«ƒ¿¿««¿¿¿«««¿ƒ¿≈∆
ÌÚ ÌÎÏ ÌÁl‰Ï ,ÌÎnÚ CÏ‰‰ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èkƒ¡…≈∆«…≈ƒ»∆¿ƒ»≈»∆ƒ
ŒÁeLÓ ¯ÓB‡ Ô‡k „Ú ."ÌÎ˙‡ ÚÈLB‰Ï ÌÎÈ·È‡…¿≈∆¿ƒ«∆¿∆«»≈¿«
ÌÚ‰ ÏÎÏ B˙B‡ ÚÈÓLÓ ÂÈzÁz ¯Á‡ Ô‰ÎÂ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿…≈«≈«¿»«¿ƒ«¿»»»
ÈÓ" :‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ ¯a„Ó CkŒ¯Á‡Â .Ì¯ ÏB˜a¿»¿««»¿«≈¿«ƒ¿»»ƒ
¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓe .'B‚Â L„Á ˙È· ‰a ¯L‡ LÈ‡‰»ƒ¬∆»»«ƒ»»¿ƒ»ƒ¬∆

"'B‚Â O¯‡ ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓe .'B‚Â Ì¯k ÚË12„Ú . »«∆∆¿ƒ»ƒ¬∆≈«¿«
ÏÎÏ ÚÈÓLÓ ¯ËBM‰Â ,¯a„Ó ‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ Ô‡k»¿«ƒ¿»»¿«≈¿«≈«¿ƒ«¿»

‡Â .Ì¯ ÏB˜a ÌÚ‰BÓˆÚÓ ¯ËBM‰ ¯a„Ó CkŒ¯Á »»¿»¿««»¿«≈«≈≈«¿
¯Á‡ ¯ËBLÂ ,"··l‰ C¯Â ‡¯i‰ LÈ‡‰ ÈÓ" :¯ÓB‡Â¿≈ƒ»ƒ«»≈¿««≈»¿≈«≈

ÌÚ‰ ÏÎÏ ÚÈÓLÓ13. «¿ƒ«¿»»»

יז,10) (שמואלֿא ככתוב למלחמה, ערוכות צבא מחנות
מערכה". לקראת "מערכה א.11)כא) מב, סוטה

כולם 12) מצוה במלחמת כי רשות. במלחמת זה וכל
ד. הלכה להלן כמבואר בה, א.13)משתתפים מג, שם

.„,‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ÔÈ¯ÊBÁ‰ Ïk ÔÈ¯ÊBÁL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ»«¿ƒ≈¿≈«ƒ¿»»
L‡¯a ˙B‡·ˆ È¯O ÌÈ„˜BÙe ˙BÎ¯Ún‰ ˙‡ ÔÈw˙Ó¿«¿ƒ∆««¬»¿ƒ»≈¿»¿…
‰Î¯ÚÓe ‰Î¯ÚÓ Ïk ¯BÁ‡Ó ÔÈ„ÈÓÚÓe ,ÌÚ‰»»«¬ƒƒ≈»»«¬»»«¬»»

ÔÈÏÈMÎÂ ,ÌÈfÚÂ ÌÈ˜ÊÁ ÌÈ¯ËBL14Ì‰È„Èa ÏÊ¯a ÏL ¿ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿«ƒƒ∆«¿∆ƒ≈∆
CzÁÏ Ô„Èa ˙eL¯‰ ,‰ÓÁÏn‰ ÔÓ ¯ÊÁÏ ‰ˆB¯‰ -»∆«¬…ƒ«ƒ¿»»»¿¿»»«¿…

‰ÒÈ - ‰ÏÈÙ ˙lÁzL ,B˜BL ˙‡15ÌÈ¯·c ‰na . ∆∆¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«∆¿»ƒ
el‡ ÌÈL‡ ÔÈ¯ÈÊÁnL ÌÈ¯eÓ‡16?‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ¬ƒ∆«¬ƒƒ¬»ƒ≈≈¿≈«ƒ¿»»

Ïk‰ ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓa Ï·‡ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆»¿¬»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»«…
d˙tÁÓ ‰lÎÂ B¯„ÁÓ Ô˙Á elÙ‡Â ,ÔÈ‡ˆBÈ17. ¿ƒ«¬ƒ»»≈«¿¿«»≈À»»

וכילפות 14) "בכשיל ו) עד, (תהילים ככתוב קרדומות,
א)15)יהלומון". לא, (שמואלֿא שנאמר ב, מד, סוטה

חללים". ויפלו ישראל... אנשי בית 16)"וינוסו בוני
וכו'. כרם הכתוב 17)ונוטעי מלשון והוא שם. סוטה

מהחליים  - מחופתה מפרש: שם, והרד"ק טז). ב, (יואל

ולדעת  חתונתה. בימי עליה שחופפים (=קישוטים) והעדיים
ומזון  מים מספקות היו הנשים מצוה במלחמת הרדב"ז,
בקרב, השתתפו לא אבל כיום, הערביות כמנהג לבעליהן,
שבספר  להעיר, וראוי מלחמה. לעשות נשים של דרכן שאין
מלחמה  משיח "נאום רבינו: כותב קצא עשה המצוות
במלחמת  אלא חובה אינה המלחמה, בעורכי וההכרזה
לא  זה מכל דבר שום בה אין מצוה, מלחמת אבל הרשות...
(שם  הליר חיים רבי החליט כן על ואשר הכרזה", ולא נאום
מלחמת  "אחד א: הלכה ראש לעיל שכתוב שמה ח) אות
והוא  זה, לפרק כלל שייך אינו רשות" מלחמת ואחד מצוה
שאין  ...ובין שם: להיות צריך וכך הקודם, ו פרק לסוף שייך
ואחד  מצוה מלחמת אחד קדוש, מחניך ארון... עימהם

סוף  שם רבינו דברי כסיום רשות. ובאור מלחמת י"א. הלכה
מלחמה, משוח ממנים מצוה במלחמת שגם הוכיח, שמח
"וישלח  ו) לא, (במדבר אומר הכתוב מדין במלחמת  שכן,
א) מג, (סוטה חכמינו דרשו - פינחס" ואת משה... אותם

מלחמ  משוח זה - מדין,"פינחס במלחמת שגם הרי ה"
מלחמה. משוח מינו ה', צו פי על מצוה מלחמת שהייתה

.‰Œ˙Èa ‰Ba‰ „Á‡Â ,B˙·ÈLÈÏ ˙Èa ‰Ba‰ „Á‡∆»«∆«ƒƒƒ»¿∆»«∆≈
˙B¯ˆB‡‰Œ˙Èa ,ÌÈˆÚ‰Œ˙Èa ,¯˜a‰18Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰ , «»»≈»≈ƒ≈»»ƒ¿»

‰¯È„Ï19ÔzpL „Á‡Â ,Á˜Bl‰ „Á‡Â ,‰Ba‰ „Á‡Â ; ¿ƒ»¿∆»«∆¿∆»«≈«¿∆»∆ƒ«
¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - L¯Bi‰ B‡ ‰zÓ· BÏ20‰Ba‰ Ï·‡ . ¿«»»«≈¬≈∆≈¬»«∆

Ô·z‰Œ˙Èa21¯ÚL ˙È·e22‰¯„ÒÎ‡23˙Òt¯Óe24B‡ , ≈«∆∆≈«««¿«¿»ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙È·25B‡ , «ƒ∆≈«¿««««¿««

˙Èa ÏÊBb‰26.¯ÊBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - «≈«ƒ¬≈∆≈≈

בו.18) דר אדם ואין ותבואה, ושמן יין בו שאוצרים
א.19) מג, בנה 20)סוטה אשר האיש מי שנאמר: שם,

אלו. כל לרבות בא זה הרי "האיש", שם 21)וגו', בגמרא
הגיה  ויפה עליו, שחוזרים הבקר לבית תבן" "בית  מדמים
שער" בית הבונה ...אבל התבן "בית להיות: שצריך הרש"ש

ר"מ. רומי בדפוס וכן לפני 22)וכו'. שעושים קטן בית
שם. מסתופף הפתח ושומר החצר פרוזדור 23)שער

מקורה. ואינו הבית וכל 24)שלפני הבית, שלפני יציע
וברש"י). (שם לדירה ראויים אינם ראוי 25)אלה שאינו

א). ג, (עירובין "ולא 26)לדירה שנאמר: א, מג, סוטה
ולא  - זה מיעוט, זה הרי חנך", "ולא נאמר: ולא חנכו"

לגזול. פרט אחר,

.ÂÈÏÈ‡ ‰MÓÁ ÚËBp‰ „Á‡Â ,Ì¯k ÚËBp‰ „Á‡∆»«≈«∆∆¿∆»«≈«¬ƒ»ƒ»≈
ÏÎ‡Ó ÈÈÓ ˙LÓÁÓ elÙ‡Â ,ÏÎ‡Ó27,ÚËBp‰ „Á‡ . «¬»«¬ƒ≈¬≈∆ƒ≈«¬»∆»«≈«

CÈ¯·n‰ „Á‡Â28·Èk¯n‰ „Á‡Â29‰·k¯‰Â ‰Î¯·‰ ¿∆»««¿ƒ¿∆»««¿ƒ«¿»»¿«¿»»
‰Ï¯Úa ˙·iÁ ‡È‰L30,L¯Bi‰ „Á‡Â ,Á˜Bl‰ „Á‡ . ∆ƒ«∆∆¿»¿»∆»«≈«¿∆»«≈

ÈÏÈ‡ ‰Úa¯‡ ÚËBp‰ Ï·‡ .‰zÓ· BÏ ÔzpL „Á‡Â¿∆»∆ƒ«¿«»»¬»«≈««¿»»ƒ»≈
BÈ‡ - Ì¯k ÏÊbL B‡ ,˜¯Ò ÈÏÈ‡ ‰MÓÁ B‡ ,ÏÎ‡Ó«¬»¬ƒ»ƒ»≈¿»∆»«∆∆≈
ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL Ì¯k ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ¯ÊBÁ≈»»¿≈∆∆∆¿≈À»ƒ≈¿ƒ

ÂÈÏÚ31. »»

פרק 27) (סוטה התוספתא כלשון מזה, זה מרוחקים אפילו
ולא  עיירות. בחמש אפילו המינים "מחמשת י"א) משנה ז,
שניים  כנגד אילנות שני שיהיו א), מג, (שם הסובר כרש"י
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זנב. יוצא בעפר,28)ואחד ומכסהו אילן של ענף שכופף
חדשים. ענפים ויצמיח שורשים שיכה אילן 29)כדי

ותוחב  האילן שבענפי הרך מן ונוטל האילן, שנוקב בחבירו,
אילן  אותו ממין ונושא הנקב, בתוך ענף ועושה לתוכו,

ב). עמוד שם (רש"י ממנו כנטיעה 30)שנוטל דינה שאז
חייבת  אינה אם אבל מהמלחמה, עליה שחוזרים גמורה
עברו  (=שכבר בזקנה ילדה נטיעה המרכיב כגון בערלה,
אינה  בזקנה, ילדה שבטלה ונתחללה), שנים ארבע עליה
ובהלכות  ב). עמוד (שם עליה חוזרים ואין נטיעה, נחשבת
ובדפוס  בערלה. חייבת נטיעה איזו נתבאר י פרק שני מעשר
(=בזקנה) בחברתה זקנה המרכיב "ואחד הנוסח: וינציאה

בערלה". חייבת המיוחד 31)שהיא כרמו זה שאין שם.
ולדעת  (רש"י). בה חלק לשניהם שאין גפן, בו שאין לו,
יש  שבוודאי עליו, חוזרים שותפים של בית משנה, הכסף
ביתו. ונקרא בו, להשתמש מיוחד מקום מהם אחד לכל
מבואר, ו הלכה ח, פרק שם שבירושלמי משנה, בלחם וראה

עליו. חוזרים אין שותפים של בית שגם

.Ê˙‡ Ò¯‡Ó‰ „Á‡Â ,‰Ïe˙a‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰ „Á‡∆»«¿»≈∆«¿»¿∆»«¿»≈∆
‰ÓÏ‡‰32‰Ó·È BÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ ;33‰MÓÁ elÙ‡ , »«¿»»¿≈ƒ»¿»¿»»¬ƒ¬ƒ»

ÔÈ¯ÊBÁ Ôlk - Ì‰Ó „Á‡ ˙Óe ÌÈÁ‡34‰M‡ Lc˜ . «ƒ≈««≈∆À»¿ƒƒ≈ƒ»
L„Á ¯OÚŒÌÈL ¯Á‡Ïe ÂLÎÚÓ35ÔÓf‰ ÌÏLÂ , ≈«¿»¿««¿≈»»…∆¿»««¿«

BÏ ‡·e ¯ÊBÁ - ‰ÓÁÏna36. «ƒ¿»»≈»

כי 32) שנינו: רעא אות תצא פרשת ובספרי א. מג, סוטה
לרבות  מניין בתולה, אלא לי אין - חדשה אשה איש יקח
מכל  - אשתו את ושימח לומר: תלמוד וגרושה? אלמנה
פרט  לו, שחדשה מי חדשה? נאמר למה כן, אם מקום,

גרושתו. אלא 33)למחזיר הוא, קידשה שלא פי על אף
וברש"י). א מד, (סוטה לו באה המת אחיו שם,34)מכוח

לו, תתייבם ושמא מהם, אחד לכל ראוייה היא שהרי
חוזר  במלחמה אחיו שמת שמע ואפילו ב. מג, שם כמבואר

א). מג, (שם לו הזמן 35)ובא במשך בו יחזור לא אם
למפרע. לו מקודשת שנתקדשה 36)תהיה נתברר שהרי

מעכשיו, לה: אמר לא אם אבל המלחמה, התחלת לפני לו
בתוך  והוא הזמן והגיע חודש, י"ב לאחר קידשה אלא
לתחולת  המלחמה קדמה שהרי חוזר, אינו המלחמה
המלחמה  בתוך אשה לארס יכול אדם ואין קידושיו,
ח, פרק סוטה (ירושלמי לחימתו מחובת עצמו ולהפקיע
עשה  שלא במלחמה, אחיו למת דומה זה ואין ו). הלכה
(כסף  לו הקנוה השמים מן אלא עצמו, לפטור מעשה שום
שכל  י"ז, הלכה ו, פרק אישות בהלכות נתבאר וכבר משנה).
יחול  מעכשיו שכוונתו מעכשיו, כאומר מנת" "על האומר:

(רדב"ז). התנאי שיתקיים מנת על המעשה

.ÁB˙Le¯b ˙‡ ¯ÈÊÁn‰37‰¯eÒ‡‰ ‰M‡ Ò¯‡Ó‰Â , ««¬ƒ∆¿»¿«¿»≈ƒ»»¬»
‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ÔB‚k ,ÂÈÏÚ38 »»¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»

‰È˙e ˙¯ÊÓÓ ,ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ39OÈÏÏ‡¯OÈ ˙a ,Ï‡¯ ¿…≈∆¿«¿∆∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈
¯ÊBÁ BÈ‡ - ÔÈ˙Ïe ¯ÊÓÓÏ40. ¿«¿≈¿»ƒ≈≈

לו.37) חדשה סופרים,38)שאינה מדברי לכוהן אסורה
ז). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי (הלכות כגרושה שהיא

ושואבי 39) עצים חוטבי להיות נתנם ויהושע הגבעונים, מן

שלא  עליהם, גזר ודוד כז), ט, (יהושע ולמזבח לעדה מים
כ"בֿכ"ג). הלכה י"ב, פרק (שם לעולם בקהל יבואו

לקחה"40) ולא אשה ארש "אשר שנאמר: א, מד, סוטה
שהם  עבירה, לנישואי פרט אחרת, ולא לזו משמע - לקחה

י"ד. הלכה בסוף בביאורנו לקמן וראה איסור. לקיחת

.ËÔÈÚÓBMLk ‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ÔÈ¯ÊBÁL el‡ Ïk»≈∆¿ƒ≈¿≈«ƒ¿»»¿∆¿ƒ
Ì‰ÈÁ‡Ï ÔBÊÓe ÌÈÓ ÔÈ˜tÒÓe ÔÈ¯ÊBÁ ,Ô‰k‰ È¯·c ˙‡∆ƒ¿≈«…≈¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ»«¬≈∆

ÌÈÎ¯c‰ ˙‡ ÔÈw˙Óe ,‡·vaL41. ∆«»»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ

א.41) מג, שם

.È,¯wÚ Ïk ‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L el‡Â¿≈∆≈¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»»»ƒ»
˙Èa ‰Ba‰ :ÌÏBÚa ¯·c ÌeLÏ Ì˙B‡ ÔÈÁÈ¯ËÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»¿»»»»«∆«ƒ

BÎÁÂ42ÏlÁL ÈÓe ,ÌaiL B‡ B˙Òe¯‡ ‡OBp‰Â , «¬»¿«≈¬»∆ƒ≈ƒ∆ƒ≈
BÓ¯k43È˜" :¯Ó‡pL ,‰L Ìz „Ú ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - «¿≈¿ƒ«…»»∆∆¡«»ƒ

."Á˜Ï ¯L‡ BzL‡ ˙‡ ÁnOÂ ˙Á‡ ‰L B˙È·Ï ‰È‰Èƒ¿∆¿≈»»∆»¿ƒ«∆ƒ¿¬∆»»
‰Ïaw‰ ÈtÓ44˙È·Ï ÔÈa ,‰L È˜ ‰È‰iL ,e„ÓÏ ƒƒ««»»»¿∆ƒ¿∆»ƒ»»≈¿«ƒ

ÏÎ‡Ï ÏÈÁ˙‰L Ì¯ÎÏ ÔÈa ,‡OpL ‰M‡Ï ÔÈa ,‰wL∆»»≈¿ƒ»∆»»≈¿∆∆∆ƒ¿ƒ∆¡…
BÈ¯t45. ƒ¿

ולא 42) ביתו לחינוך תאוותו וכל לבו כי בו. לגור שנכנס
עזרא  בן אברהם (רבי אחרים ויניס ינוס כן על למלחמה,

ה). כ, -43)לדברים שהפירות לנטיעתו, הרביעית בשנה
בדמים, (=לפדותם) לחללם או בירושלים, לאכלם צריכים

ירושלימה. דמיהם את החכמים 44)ולהעלות שקיבלו
מסיני. למשה עד איש מפי עברה 45)איש לא ועדיין

א). מג, (סוטה הרביעית שנתו

.‡ÈÔw˙Ó ‡ÏÂ ,ÔBÊÓe ÌÈÓ ˜tÒÓ ÔÈ‡ ‰M‰ Ïk»«»»≈¿«≈«ƒ»¿…¿«≈
¯ÈÚ‰ ÈqÙÏ Ô˙B ‡ÏÂ ,‰ÓBÁa ¯ÓBL ‡ÏÂ ,C¯c46, ∆∆¿…≈«»¿…≈¿«≈»ƒ

ÌÏBÚa ¯·c ÌeL ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ47‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿…«¬…»»»»»»∆∆¡«…
"¯·c ÏÎÏ ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡·va ‡ˆÈ48¯·ÚÏ - ≈≈«»»¿…«¬…»»¿»»»«¬…

.„e„b‰ ÈÎ¯ˆÏ ‡ÏÂ ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆÏ ‡Ï ,ÔÈÂ‡Ï ÈLaƒ¿≈»ƒ…¿»¿≈»ƒ¿…¿»¿≈«¿

וראה 46) א), פס ערך (הערוך, העיר שערי לחזק עץ קרשי
ט"ו). הלכה ז, פרק (תוספתא א ח, בתרא סוטה 47)בבא

א. שם,48)מד, לתורה והרמב"ן ציבורי. צורך שהוא
שלא  יאמר, הנזכר, הצבא על - עליו יעבור לא מפרש:
אנשי  על פקיד להיות לא הצבא: על הזה האיש יעבור
ישגיח  לא מים, סיפוק כגון להם, הצריך לכל ...או הצבא

בשמחתו. אלא עליהם,

.·ÈB¯ÎO BÏ ÌÈc˜‰Â ÌÈ¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Â ˙Èa ‰a49 »»«ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
BÎÁL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -50¯Á‡Ï B¯ÎO BÏ Ô˙ . ¬≈∆¿ƒ∆¬»»«¿»¿««

„Ú BÎÁ ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - L„Á ¯OÚŒÌÈL¿≈»»…∆¬≈¿ƒ∆…¬»«
‰zÚ51. »»

מראש.49) השכירות דמי השוכר קבלת 50)שנתן משעת
מעת 51)השכירות. אלא החינוך" "ימי מחשבים ואין

אמרו: ושם ד). הלכה ח, פרק סוטה (ירושלמי השכר קבלת
לא  ורבינו חוזר, שאינו ובנאו, ביתו לנפל פרט - בנה אשר
המבואר  גרושתו מחזיר מדין נלמד כי זה, להזכיר חשש

(רדב"ז). חוזר שאינו ח, הלכה לעיל
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.‚È‰È‰ Ì‡ :Ì‰ÈÏÚ ÏÚÂ ÂÈˆÙÁ Ba Ô˙Â ˙Èa ‰a»»«ƒ¿»«¬»»¿»«¬≈∆ƒ»»
Ïh·Ï CÈ¯ˆ52Ô˙¯ÈÓL ÏÚ53BÎÁL ÈÓk ‰Ê È¯‰ , »ƒ¿«≈«¿ƒ»»¬≈∆¿ƒ∆¬»

Ba ·LÈÏ ÏÈÁ˙‰Â54·LÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒ≈»¿ƒƒ≈≈
Ô¯ÓBLÏe55BÎÁ ‡lL ÈÓk ‰Ê È¯‰ ,56. ¿¿»¬≈∆¿ƒ∆…¬»

הבית.53)מזמנו.52) בתוך נתנם לא נתינתם 54)אילו
ישיבתו. זוהי וכבדים,55)בבית גדולים חפצים שהם

בחוץ. ומתקלקלים נגנבים הועיל 56)שאינם לא שביתו
שם). (ירושלמי כלום להם

.„È- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ì¯k ÚËB B‡ ˙Èa ‰Ba‰ ÏÎÂ¿»«∆«ƒ≈«∆∆¿»»»∆
Ô‰ÈÏÚ ¯ÊBÁ BÈ‡57. ≈≈¬≈∆

שאינו 57) זה יצא לחנכו, שמצווה את - חנכו "ולא שם,
ומכאן, מצוה. אינה לארץ בחוץ שהדירה לחנכו", מצווה
אינן  חדש, בית לחנוכת לארץ בחוץ שעושים שהמסיבות
ובמגן  שבע). בבאר וכן שם קרבן (שיירי מצוה סעודות
בשם  הביא ה קטן סעיף תקסח, חיים לאורח אברהם
עשה  אלא בבית, ראש קלות לנהוג נתן לא שאם המהרש"ל,
מעין  ולדרוש תורה, דברי בה לומר תחילה לחנכו סעודה
ו  הלכה שם ובירושלמי מצוה. סעודת זו הרי המאורע,

ש  (אשה האיילונית את הנושא ללדת)הוסיפו: ראויה אינה
חוזר. אינו עימה, לישב מצוה ואין הואיל

.ÂËÔÈ‡L ,BÚÓLÓk - "··l‰ C¯Â ‡¯i‰ LÈ‡‰ ÈÓ"ƒ»ƒ«»≈¿««≈»¿«¿»∆≈
‰ÓÁÏn‰ È¯L˜a „ÓÚÏ Ák BaÏa58ÒkiL ¯Á‡Óe . ¿ƒ…««¬…¿ƒ¿≈«ƒ¿»»≈««∆ƒ»≈

BÚÈLBÓe Ï‡¯OÈ ‰Â˜Ó ÏÚ ÔÚMÈ ,‰ÓÁÏn‰ È¯L˜a¿ƒ¿≈«ƒ¿»»ƒ»≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰¯ˆ ˙Úa59‰OBÚ ‡e‰ ÌM‰ „eÁÈ ÏÚL Ú„ÈÂ , ¿≈»»¿≈«∆«ƒ«≈∆

‰ÓÁÏÓ60BtÎa BLÙ ÌÈOÈÂ ,61,„ÁÙÈ ‡ÏÂ ‡¯ÈÈ ‡ÏÂ ƒ¿»»¿»ƒ«¿¿«¿…ƒ»¿…ƒ¿«
‰ÁÓÈ ‡l‡ ,ÂÈ·a ‡ÏÂ BzL‡· ‡Ï ·LÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿……¿ƒ¿¿…¿»»∆»ƒ¿∆
ÏÎÂ .‰ÓÁÏnÏ ¯·c ÏkÓ ‰ÙÈÂ BalÓ ÌB¯ÎÊƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ»»»«ƒ¿»»¿»
- BÓˆÚ ÏÈ‰·Óe ‰ÓÁÏna ¯‰¯‰Ïe ·LÁÏ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«¿…¿«¿≈«ƒ¿»»«¿ƒ«¿

ÚÏ‡ ÌÎ··Ï C¯È Ï‡" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·B≈¿…«¬∆∆∆¡««≈«¿«¿∆«
"Ì‰ÈtÓ eˆ¯Úz Ï‡Â eÊtÁz Ï‡Â e‡¯Èz62,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿¿««¿¿¿«««¿ƒ¿≈∆¿…

Ï‡¯OÈ ÈÓc ÏkL ‡l‡63‡Ï Ì‡Â .B¯‡eˆa ÔÈÈeÏz ∆»∆»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿ƒ…
È¯‰ ,BLÙ ÏÎ·e BaÏ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ ‰OÚ ‡ÏÂ Ávƒ«¿…»»ƒ¿»»¿»ƒ¿»«¿¬≈

Ïk‰ ÈÓc CÙML ÈÓk ‰Ê64˙‡ ÒnÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ∆¿ƒ∆»«¿≈«…∆∆¡«¿…ƒ«∆
‰Ïawa L¯ÙÓ È¯‰Â ."B··Ïk ÂÈÁ‡ ··Ï65¯e¯‡" : ¿«∆»ƒ¿»«¬≈¿…»««»»»

."ÌcÓ Ba¯Á ÚÓ ¯e¯‡Â ,‰iÓ¯ '‰ ˙Î‡ÏÓ ‰˘Ú…∆¿∆∆¿ƒ»¿»…≈««¿ƒ»
Lc˜Ï B˙eÎ ‰È‰˙Â ,„ÁÙ ‡Ïa BaÏ ÏÎa ÌÁÏp‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»¿»ƒ¿…««¿ƒ¿∆«»»¿«≈

„·Ïa ÌM‰ ˙‡66‡ÏÂ ˜Ê ‡ˆÓÈ ‡lL BÏ ÁË·Ó - ∆«≈ƒ¿»À¿»∆…ƒ¿»∆∆¿…
BÏ ‰kÊÈÂ ,Ï‡¯OÈa ÔBÎ ˙ia BÏ ‰·ÈÂ ,‰Ú¯ e‰ÚÈb«̇ƒ≈»»¿ƒ¿∆«ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆
:¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈÂ ,ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe¿»»«»¿ƒ¿∆¿«≈»»«»∆∆¡«
˙BÓÁÏÓ Èk ,ÔÓ‡ ˙Èa È„‡Ï '‰ ‰OÚÈ ‰OÚ Èk"ƒ»«¬∆«…ƒ«ƒ∆¡»ƒƒ¿¬

'‰67‰˙È‰Â .'B‚Â E· ‡ˆn˙ ‡Ï ‰Ú¯Â ÌÁÏ È„‡¬…ƒƒ¿»¿»»…ƒ»≈¿¿¿»¿»
ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆa ‰¯e¯ˆ È„‡ LÙ68."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ ∆∆¬…ƒ¿»ƒ¿««ƒ≈¡…∆

אויבים 58) יפרידום שלא צפופים, לעמוד כשמתקשרים
לרבי  בניגוד שם, עקיבא רבי וכדעת וברש"י), א מד, (סוטה
העבירות  מן המתיירא זה - הירא האומר: שם, הגלילי יוסי
אומר: הגלילי יוסי רבי קצז אות שופטים ובספרי  שבידו.

(הגהות  כוחו שתש שנה, ארבעים בן זה - הלבב ורך הירא
עקיבא  רבי י"ד: משנה ז, פרק סוטה ובתוספתא מיימוניות).
לך, לומר הלבב" "ורך עוד לומר תלמוד מה הירא, אומר,
חוזר, רחמן והיה שבחזקים, וחזק שבגיבורים גיבור שאפילו

כלבבו. אחיו לבב את ימס ולא כלשון 59)שנאמר:
ח. יד, ירמיה ה'60)הכתוב "כי ד) כ, (דברים ככתוב

בנצחונו  באים הם = לכם" להילחם עימכם ההולך אלוקיכם
מב, (סוטה מקום של בנצחונו באים ואתם ודם, בשר של

ג).61)א). יב, (שופטים הכתוב כלשון עצמו, יסכן
(62- לבבכם ירך "אל שם): בסוטה (משנה חכמינו פירשו

הגפת  מפני - תיראו אל חרבות; וציחצוח סוסים צהלת מפני
ל  בזה, זה המגינים (=צלצול ולאיים)תריסים קול השמיע

- תערצו אל קרנות; מקול - תחפזו אל הקלגסים; ושפעת
צווחות. קול פחדנותו 63)מפני בגלל בקרב, הנשפכים

פרשה 64)ועריקתו. רבה ויקרא ובמדרש לכך. גרם שהוא
לבו  מכוון ואינו לדרך, שיוצא מי "כל ב אות כ"ה,

במלחמה". נופל שהוא סוף בדברי 65)למלחמה,
וכמבואר ו.הנביאים, הלכה ב, פרק לעיל בביאורנו

להושיענו.66) אויבינו עם הנלחם המכוונת 67)שהוא
ה'. עם מלחמות שם: תרגם ויונתן שמו. וקידוש ה' ַלייחוד

צרור 68) ...נקראו: מוות עימהם שאין לפי - אלו "חיים
ג), הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו (לשון החיים"

יפרדו. ולא לעד צרורים הנצחיים החיים שם: ובביאורנו

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
דיני 1) במלחמה. צבא לחלוצי אסורות מאכלות היתר

תואר  יפת בה. הכהן ודיני במלחמה, תואר ביפת ישראל
גר  דיני בה. ייעשה מה - עבודהֿזרה לעזוב רצתה שלא
העולם. אומות מחסידי חסיד להיקרא הראוי ומיהו תושב:

.‡‡·ˆ ÈˆeÏÁ2Ì"ekÚ‰ Ïe·‚a eÒkiLk ,3ÌeLaÎÈÂ ¬≈»»¿∆ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ¿¿
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡Ï Ô‰Ï ¯zÓ - Ô‰Ó eaLÈÂ4 ¿ƒ¿≈∆À»»∆∆¡…¿≈¿≈
ÏÎ‡i ‰Ó ‡ˆÓ ‡ÏÂ ·Ú¯È Ì‡ ,B· ‡ˆBiÎÂ ¯ÈÊÁŒ¯O·e¿«¬ƒ¿«≈ƒƒ¿«¿…»»«…«

ÌÈ¯eÒ‡‰ el‡ ˙BÏÎ‡Ó ‡l‡5CÒŒÔÈÈ ‰˙BL ÔÎÂ .6. ∆»«¬»≈»¬ƒ¿≈∆≈∆∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ7- "·eË Ïk ÌÈ‡ÏÓ ÌÈz·e" : ƒƒ«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ»

ÌÈ¯ÈÊÁ ÈÙ¯Ú8Ô‰· ‡ˆBiÎÂ9. »¿≈¬ƒƒ¿«≈»∆

"שנים2ֿ) ה) לא, (במדבר הכתוב מלשון מזורזים, חיילים
למלחמה  חלציהם חגירת שם על צבא". חלוצי אלף עשר

ג). שם, קדומים.3)(ראב"ע בדפוסים מפורש 4)כן
קסבֿג. אות בביאורנו, פי"ט סנהדרין הל' שאם 5)לעיל

ויהרגוהו, העמים בו ירגישו מותרים מאכלות ויבקש ישהה
הם  הרי העמים, לגבול שיכנסו קודם אבל כמסוכן. זה והרי
מזון  מצרכי מזון אחרי לחזר ישהו שאפילו אדם, כל כשאר
(כסףֿמשנה). להם צפויה סכנה שום אין כשרים,

ואל 6) "יהרג נאמר: שבע"ז ואע"פ לעבודהֿזרה. שנתנסך
אשה  לבעול לו התירה שהתורה כשם רבינו, סובר יעבור"?
נאמר  עריות שבגילוי אע"פ – ה"ב בסמוך ראה בגיותה,
יין  לשתות לכשיצמא לו התירה כך יעבור, ואל יהרג ג"כ:
ובורות  טוב... כל מלאים ובתים הכתוב: שאמר הוא נסך,
שמח'). ('אור נסך יין מלאים לבורות הכוונה - וגו' חצובים
ביין  הם אסורים י) (שם, לתורה בפירושו הרמב"ן ולדעת
הכל  - שלה ותקרֹובת עצמה, היא ע"ז, איסורי שבכל נסך,
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וזהב  כסף תחמוד "לא כהֿכו) ז, (שם ככתוב מיד, אסור
הוא". חרם כי תשקצנו... שקץ א.7)עליהם... יז, חולין

גירסת 8) אולם דחזירי, כתלי שם: בחולין שלפנינו, בנוסח
בתשובות  הוא וכן דחזירי", (=ערפי) "קדלי שם: רבינו
"שהאכילה  א יג, מגילה וראה קנד. סמן פריימן הוצ' רבינו,

דחזירי". ושבעת".9)קדלי "ואכלת שם: מסיים והכתוב

.·d˙eÈB‚a ‰M‡ ÏÚBa ÔÎÂ10B¯ˆÈ BÙ˜z Ì‡11Ï·‡ ; ¿≈≈ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿¬»
‰pÏÚ·È ‡Ï12B˙Èa CB˙Ï dÒÈÎÓ ‡l‡ ,BÏ CÏÈÂ13, …ƒ¿»∆»¿≈∆∆»«¿ƒ»¿≈

"¯‡zŒ˙ÙÈ ˙L‡ ‰È·Ma ˙È‡¯Â" :¯Ó‡pL14¯eÒ‡Â . ∆∆¡«¿»ƒ»«ƒ¿»≈∆¿«…«¿»
‰iL ‰‡Èa d˙B‡ ÏÚ·Ï15‰p‡OiL „Ú16. ƒ¿…»ƒ»¿ƒ»«∆ƒ»∆»

גויה.10) תורה 11)בעודה דיברה "לא כי ב. כא, קידושין
לו  מותרת עדיין, נתגיירה לא ואפילו הרע". יצר כנגד אלא
פ"ב, מכות בירושלמי וחבריו רב דעת וכן ראשונה. בביאה
ללחום  שצריך במלחמה, אלא מותר אינו זה וכל ה"ו.
כדי  יצרו, בהרהורי נפשו לצער לו ואסור נפש, בחירוף
שם). תמימה' ('תורה מלחמה בקשרי לעמוד שיוכל

ובגלוי.12) ה"ג.13)בדרך בסמוך וכמבואר יבלענה, ושם
לו 14) מותרת תואר' ש'יפת ההלכה, תחילת על מוסב זה

(כסףֿמשנה). בגיותה רוחו,15)אפילו נתקררה שכבר
תוקפו. יצרו בסמוך 16)ואין וכמבואר שתתגייר, אחרי

- ובעלתה" אליה תבוא "ואחרֿכן יג) (שם, שנאמר ה"הֿו.
לך. מותרת בפרשה, האמור הסדר כל לאחר

.‚,‰i·M‰ ˙ÚLa ‡l‡ ˙¯zÓ ¯‡zŒ˙ÙÈ ˙L‡ ÔÈ‡≈≈∆¿«…«À∆∆∆»ƒ¿««¿ƒ»
"‰È·Ma ˙È‡¯Â" :¯Ó‡pL17ÔÈa ,‰Ïe˙a ÔÈa . ∆∆¡«¿»ƒ»«ƒ¿»≈¿»≈

Ì"ekÚÏ ˙eLÈ‡ ÔÈ‡L ;LÈ‡Œ˙L‡ ÔÈa ,‰ÏeÚa18. ¿»≈≈∆ƒ∆≈ƒ¿«
‰ÙÈ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - "z˜LÁÂ"19‡ÏÂ - "da" . ¿»«¿»««ƒ∆≈»»»»¿…

- "‰M‡Ï EÏ zÁ˜ÏÂ" .ÌÈzL ÏÚ·È ‡lL ,dz¯·Á·«¬∆¿»∆…ƒ¿…¿«ƒ¿»«¿»¿¿ƒ»
B‡ ÂÈ·‡Ï ˙Á‡ ÁÈpÈÂ ,˙Á‡ ÏÚ·ÈÂ ÌÈzL ÁwÈ ‡lL∆…ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿…««¿«ƒ«««¿»ƒ

ÂÈÁ‡Ï20‰pˆÁÏÈ ‡lL ÔÈpÓe .21‡pL ?‰ÓÁÏna:¯Ó ¿»ƒƒ«ƒ∆…ƒ¿»∆»«ƒ¿»»∆∆¡«
ÌB˜ÓÏ dÒÈÎÈ - "E˙Èa CBz Ï‡ d˙‡·‰Â"22Œ¯Á‡Â «¬≈»∆≈∆«¿ƒ»¿»¿««

.ÏBÚ·È Ck»ƒ¿

או 17) למכרה שלקחה ולא בה, עיניו מתחילה נתן אם
וברש"י). כא, (קידושין עיניו בה נתן ואח"כ לשפחות,

לאשת 18) פרט - רעהו" "אשת ב) נב, (סנהדרין שאמרו כמו
בנוגע  זה וכל לגויים. קידושין שאין רש"י: ומפרש אחרים.
וחייב  אישות, יש - לחבירו גוי שבין ביחס אבל לישראל,
ז. ה"ה, פ"ט, לקמן כמבואר חבירו, אשת על מיתה

א).19) כב, (קידושין הכתוב תלה שם,20)בחשקו
אחר  לקרוב או לאביו להביאה אחת יקח שלא והואֿהדין

ובלחםֿמשנה). שם, בכת"י 22)יבעלנה.21)('תוספות'
הכוונה, - הכסףֿמשנה ולדעת פנוי. למקום התימנים:

לעיר. שיכניסנה

.„‡lL ,‰BL‡¯ ‰‡È·a ¯‡zŒ˙ÙÈa ¯zÓ Ô‰k‰«…≈À»ƒ«…«¿ƒ»ƒ»∆…
¯ˆi‰ „‚k ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯a„23ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ¿»»∆»¿∆∆«≈∆¬»≈»

CkŒ¯Á‡ ‰p‡OÏ24˙¯i‚ ‡È‰L ÈtÓ ,25. ƒ»∆»««»ƒ¿≈∆ƒƒ…∆

שיצרו 23) באיסור, ויבעלנה יעבור לו, תתירתה לא שאם
כא, (קידושין הרע ליצר לחוש יש בכהן ואפילו בו, מתגרה

וברש"י). ה"ו.24)ב בסמוך וכמבואר כשתתגייר,
זו 25) הרי ישראל, בת ואינה "הואיל בגיורת, אסור וכהן

פי"ח, ביאה איסורי בהל' רבינו כדברי לכהן", ואסורה זונה
שם). (קידושין ה"ג

.‰‰pÏÚ·iL È¯Á‡ ?¯‡zŒ˙ÙÈa Ï‡¯OÈ ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒƒ¿»≈ƒ«…««¬≈∆ƒ¿»∆»
‰ÈÏÚ ‰Ïa˜ Ì‡ :d˙eÈB‚· ‡È‰Â ‰BL‡¯ ‰‡Èaƒ»ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿»»∆»

‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz Òk‰Ï26˙e¯b ÌLÏ dÏÈaËÓ -27 ¿ƒ»≈«««¿≈«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈≈
„iÓ28,ÌBÈ ÌÈLÏL B˙È·a ·Lz - ‰Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ»¿ƒ…ƒ¿»≈≈¿≈¿ƒ

"ÌÈÓÈ Á¯È dn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e" :¯Ó‡pL29, ∆∆¡«»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»∆«»ƒ
d˙c ÏÚ ‰ÎBa ÔÎÂ30˙‡ ˙Ïc‚Óe ,dÚBÓ BÈ‡Â ¿≈»«»»¿≈¿»¿«∆∆∆

ÂÈÈÚa ‰pb˙zL È„k dL‡¯ ˙‡ ˙Ál‚Óe ‰È¯tˆ31. ƒ»¿∆»¿«««∆…»¿≈∆ƒ¿«∆¿≈»
d˙B‡ ‰‡B¯Â ÒÎ .˙iaa BnÚ ‰È‰˙Â32‰‡B¯Â ‡ˆBÈ , ¿ƒ¿∆ƒ««ƒƒ¿»¿∆»≈¿∆

da ıe˜iL È„k ,d˙B‡33dnÚ ÏbÏ‚Óe ,34È„k »¿≈∆»»¿«¿≈ƒ»¿≈
Ïa˜zL35d· ‰ˆ¯Â ‰Ïa˜ Ì‡ -36˙¯ib˙Ó BÊ È¯‰ , ∆¿«≈ƒƒ¿»¿»»»¬≈ƒ¿«∆∆

.ÌÈ¯b‰ ÏÎk ˙Ï·BËÂ¿∆∆¿»«≈ƒ

כולן.26) המצוות ולקיים בלא 27)להתגייר, גירות שאין
ה"ד. פי"ג, ביאה איסורי בהל' כמבואר ואין 28)טבילה,

ב). מח, (יבמות ראשה ובגילוח צפרניה בגידול לנוולה צורך
שלשה  עליה שיעברו עד עליה לבוא לו אסור  עדיין אבל

לו. אות לקמן וכמבואר הבחנה, משום "כי 29)חדשים,
אשר  עד אבלם, ולהעיר בבכייתם, מנוחה לעצבים יש
הנפשי" המקרה זה מלסבול הגופיים כוחותיהם יחלשו

פמ"א). ח"ג נבוכים, אלוהיה,30)(מורה פולחן עזבה על
עבודת  זו - ואמה "אביה שם): (יבמות עקיבא רבי כדברי
אבי  לעץ אומרים כז) ב, (ירמיה אומר הוא וכן כוכבים,

וגו'. א.31)אתה" עמ' ולא 33)בניוולה.32)שם
ישראל  בת "שתהא ריג: אות כיֿתצא, וב'ספרי' ישאנה.

מתנוולת". וזו מתקשטת זו בוכה; וזו משתדל 34)שמחה,
עליה. התימנים:36)להתגייר.35)להשפיע בכת"י

לו. להנשא שנתרצתה והכוונה בו. ורצה

.Â,‰iÎa ÏL L„Á :ÌÈL„Á ‰LÏL ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆe¿ƒ»¿«¿ƒ¿»√»ƒ…∆∆¿ƒ»
ÂÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ÈLe37ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa d‡OBÂ .38. ¿≈√»ƒ«¬»¿¿»ƒ¿À»¿ƒƒ
da ıÙÁ ‡Ï Ì‡Â39dLÙÏ dÁlLÓ -40Ì‡Â . ¿ƒ…»≈»¿«¿»¿«¿»¿ƒ

d¯ÎÓ41‡Ï ¯ÎÓe" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ - ¿»»≈¿…«¬∆∆∆¡«»……
‰¯eÎÓ dÈ‡ - d¯ÎÓ Ì‡Â ."ÛÒka ‰p¯kÓ˙42, ƒ¿¿∆»«»∆¿ƒ¿»»≈»¿»

ÌLÏ ,‰ÏÚ·pL ¯Á‡ dL·k Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»»««∆ƒ¿¬»¿≈
,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,da LnzLiMÓ - ‰ÁÙLƒ¿»ƒ∆ƒ¿«≈»≈¿…«¬∆

da LnzLÈ ‡lL ,"da ¯nÚ˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL43. ∆∆¡«…ƒ¿«≈»∆…ƒ¿«≈»

לזרע 37) הגירות) (=שלפני ראשון זרע בין "להבחין
חדשי  שלושת שלאחר ריג). אות כיֿתצא, ('ספרי' אחרון"
רבינו  וכדברי לא, או היא מעוברת אם להכיר אפשר הריון,
שנתגיירו, ואשתו גר "ואפילו הכ"א: פי"א, גירושין בהל'
שנזרע  זרע בין להבחין כדי יום, תשעים אותם מפרישים
וכן  בקדושה. שלא שנזרע לזרע גירותם), (=לאחר בקדושה
לתקנת  יום שלשים תורה לה שנתנה אע"פ יפתֿתואר
ואע"פ  הוולד". לתקנת יום תשעים להמתין צריכה עצמה,
אותו  הבחנה? בלא מיד ראשונה ביאה לו התירה שהתורה
מן  שהוא מפני דבר, לשום בנו שאינו כלל, קדוש אינו זרע
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(כסףֿמשנה). ה"ח בסמוך כמבואר מכיון 38)הגויה,
וחייב  קידושין, וצריכה כישראלית היא הרי שנתגיירה,

כתובה. לה  קידשה.39)לכתוב ולא בה, בלא 40)שקץ
לו. נתקדשה לא שעדיין אצל 41)גט, שפחה להיות

ח"ג, נבוכים במורה כמבואר נתגיירה, לא ואפילו הלוקח,
אם 42)פמ"א. - תעשה" "אל תורה שאמרה דבר שכל

פ"ו, בכורות הל' והשווה ב). ד, (תמורה מועיל אינו עשה
קנה  ולא כלום, עשה לא (=בהמה), מעשר "המוכר ה"ה:
ומובן  תואר". יפת וכמוכר לוקה... אינו ולפיכך לוקח,
סנהדרין  הל' לעיל רבינו מנאו לא ולפיכך לוקה, שאינו

עליהם. שלוקין הלאוין בין ה"ד, כי43ֿ)פי"ט 'ספרי'
ושימוש: לעבדות קוראים פרסי, "שבלשון ריד: אות תצא,

שם). לתורה (רש"י עימראה"

.ÊdnÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - ¯ib˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡Ï44¯OÚŒÌÈL …»¿»¿ƒ¿«≈¿«¿¿ƒƒ»¿≈»»
L„Á45È· eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L ˙Ïa˜Ó - ‰˙ˆ¯ ‡Ï . …∆…»¿»¿«∆∆∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈
Á46ÌÈ¯b‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰Â ,dLÙÏ dÁlLÓe , …«¿«¿»¿«¿»«¬≈ƒ¿»«≈ƒ

ÌÈ·LBz‰47‡lL ‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡L ,d‡OB BÈ‡Â ; «»ƒ¿≈¿»∆»ƒ»ƒ»∆…
‰¯ib˙48. ƒ¿«¿»

להתגייר.44) שתסכים עמה ועוסקים כדין 45)משתדלים
מגלגלים  העבדים, מצוות לקבל רצה ולא כנעני עבד הלוקח
עבדים  ובהל' ב. מח, (יבמות חודש שניםֿעשר כל עמו
יב). כא, (דברים הגדול ובמדרש כסףֿמשנה). הי"ב. פ"ח,
לאחר  להתגייר רצתה לא שאם מלמד - לנפשה "ושלחתה
ולדעת  חודש". שניםֿעשר כל עליה מגלגל יום, שלשים
קמח, עמ' דרשב"י" והמכילתא "הרמב"ם בספרו כשר, ר"מ

לדברים. במכילתא זה מדרש לקמן 46)מקור מנויות והן
ה"א. נח,47)פ"ט, בני מצוות שבע עליהם שקיבלו

איסורי  בהל' כמבואר בארצנו, אתנו לשבת להם ומותר
ה"י. בסמוך וראה ה"ז. פי"ד, ז,48)ביאה (דברים ככתוב

איסורי  בהל' רבינו שכתב ואע"פ בם". תתחתן "ולא ג)
הקנאים  אין - תושב גר בת על "והבא ה"ה: פי"ב, ביאה
חיתון  לענין - מרדות" מכת אותו מכים אבל בו, פוגעים
מאכלות  בהל' כמבואר התורה, מן עליו אסורה זו הרי
וידוע  בשתיה, אסור יינו תושב שגר ה"ז, פי"א אסורות

בנותיהם. משום יינם על שגזרו

.Á¯b „Ïe‰ È¯‰ - ‰BL‡¯ ‰‡ÈaÓ ‰¯aÚ˙49BÈ‡Â , ƒ¿«¿»ƒƒ»ƒ»¬≈«»»≈¿≈
ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï B·50Ì"ekÚ‰ ÔÓ ‡e‰L ÈtÓ ,51; ¿¿»»ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»«

B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈcŒ˙È· ‡l‡52ÌzÚc ÏÚ53¯Ó˙Â .54 ∆»≈ƒ«¿ƒƒ««¿»¿»»
‰˙È‰ ¯‡zŒ˙ÙÈ ÏL ‰BL‡¯ ‰‡ÈaÓ55Ï·‡ ; ƒƒ»ƒ»∆¿«…«»¿»¬»

˙BÁ‡ ¯Óz ˙‡ˆÓ .ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡Ó „ÏB ÌBÏL·‡«¿»«≈«««ƒƒƒ¿≈»»¬
Bn‡Ó ÌBÏL·‡56ÔBÓ‡Ï ‡Op‰Ï ˙¯zÓe ,57ÔÎÂ . «¿»≈ƒÀ∆∆¿ƒ»≈¿«¿¿≈

ÈÚÓÈ ‡Ï Èk CÏn‰ Ï‡ ‡Œ¯ac" :¯ÓB‡ ‡e‰≈«∆»∆«∆∆ƒ…ƒ¿»≈ƒ
."jnÓƒ∆»

גוי.49) הולד הנוסח: תקלב, מצוה ה'חינוך' בספר
ועוד.50) יבום מזיקת אשתו את לפטור ולא לירושה, לא
(יבמות 51) בנה" אלא בנך נקרא הגויה מן הבא בנך "ואין

ה"ז. פי"ב, ביאה איסורי הל' וראה א). לשם 52)כג,
וטבילה. מילה בלא גר לך שאין נעשים 53)גירות, "הם

לו  שאין קטן, גר כל כדין ידיהם", על גר הוא והרי אב, לו
א  יא, (כתובות להתגייר לביתֿדין הביאתו ואמו אב,
היא  "שזכות ה"ז: פי"ג, ביאה איסורי הל' והשווה וברש"י).
צריך  בנה אין וטבלה, נתגיירה מעוברת בעודה ואם לו".
שמח'). ('אור שם רבינו כדברי בלבד, מילה אלא טבילה,

אבשלום.54) אם מעכה , תואר 55)בת יפת אמה שמעכה ֵ
בשביה. כשלקחה בגיותה, דוד עליה ובא היתה,

שלא 56) הורתה נמצאת מעוברת, בהיותה אמה שנתגיירה
אם  כי אבשלום. אחות היא והרי בקדושה, ולידתה בקדושה
היא  והרי מאמו, אפילו אחותו זו אין בקדושה, שלא נולדה
(ע"פ  הי"ב פי"ד, ביאה איסורי בהל' כמבואר אצלו, נכרית

שמח'). שאמו 57)'אור מאמה, אחיה שאינו דוד, בן
שלא  הורתה שהרי מאביה, ולא היתה, היזרעאלית אחינועם
וראה  א), כא, (סנהדרין כלל דוד בת ואינה היתה, בקדושה

שם. ב'תוספות'

.Ë¯Á‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÁÈp‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ¯‡zŒ˙ÙÈ¿«…«∆…»¿»¿«ƒ«¬»»»««
d˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ - L„Á ¯OÚŒÌÈM‰58¯ÈÚ ÔÎÂ . «¿≈»»…∆¿ƒ»¿≈ƒ

‰ÓÈÏL‰L59e¯tÎiL „Ú ˙È¯a Ô‰Ï ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡ , ∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»∆¿ƒ«∆ƒ¿¿
‰¯Ê ‰„B·Úa60eÏa˜ÈÂ ‰È˙BÓB˜Ó Ïk ˙‡ e„a‡ÈÂ «¬»»»ƒ«¿∆»¿∆»ƒ«¿

‡lL Ì"ekÚ ÏkL ,Á È· eeËˆpL ˙Bˆn‰ ¯‡L¿»«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«∆»«∆…
BLÈ Ì‡ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ,Á È· eeËˆpL ˙BˆÓ Ïaƒ̃≈ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¿ƒƒ∆¿

Áze„È ˙61. ««»≈

לנפשה,58) ישלחנה אומרים אין - אותה שעינה אע"פ
כיֿתצא, וב'ספרי' אותה. הורגים אלא ע"ז, עובדת ואפילו
(רדב"ז). אלוהיה" לבית ולא - לנפשה "ושלחתה ריד: אות

עליה.59) להלחם אליה כשקרבו ישראל, כמבואר 60)עם
ד. ה"א, פ"ו, מצוות 61)לעיל שבע "על א: נז, סנהדרין

למה  תמוה, ועדיין הי"ד. פ"ט, לקמן והשווה נהרג". נח בן
אותה  ומניחים חודש שניםֿעשר תואר" ה"יפת את מקיימים
נהרג  ברשותו והוא ע"ז העובד בןֿנח שכל בעוד ע"ז, לעבוד
לא  "ואם רבינו: דברי העתיק להמבי"ט, ספר" וב"קרית מיד.
שהשלימה". עיר ככל אותה הורגים ע"ז, להניח רצתה
שב'מורה  להעיר וראוי לגמרי. השמיט חודש, י"ב ותיבות:
יום  השלושים כל "וכן רבינו: כותב פמ"א, ח"ג נבוכים'
עליה  יחלקו ולא בע"ז, ואפילו בפרהסיא בתורתה תחזיק
תחת  התורה, עליה שחסה וכנראה ההוא", הזמן עד באמונה

המידו  מן וזאת עינה, עליהן,אשר שנצטוינו הטובות, ת
"לא  יב: כא, דברים הגדול במדרש וראה שם, רבינו כדברי
הורגים  חודש, השניםֿעשר אחר מצוות, שבע לקבל רצתה

כאן. רבינו לדברי המקור זהו ואולי אותה".

.È‡l‡ ˙Bˆn‰Â ‰¯Bz‰ ÏÈÁ‰ ‡Ï ea¯ ‰LÓ∆«≈…ƒ¿ƒ«»¿«ƒ¿∆»
"·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OÈÏ62ÏÎÏe , ¿ƒ¿»≈∆∆¡«»»¿ƒ««¬…¿»

ÌÎk" :¯Ó‡pL ,˙Bn‡‰ ¯‡MÓ ¯ib˙‰Ï ‰ˆB¯‰»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»»À∆∆¡«»∆
Ïa˜Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡lL ÈÓ Ï·‡ ."¯bk«≈¬»ƒ∆…»»≈ƒ¿«≈

˙BˆÓe ‰¯Bz63‰¯e·b‰ ÈtÓ ea¯ ‰LÓ ‰eˆ ÔÎÂ .64 »ƒ¿¿≈ƒ»∆«≈ƒƒ«¿»
È· eeËˆpL ˙BˆÓ Ïa˜Ï ÌÏBÚ‰ È‡a Ïk ˙‡ ÛÎÏ»…∆»»≈»»¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«¿≈

‚¯‰È - Ïa˜È ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,Á65,Ì˙B‡ Ïa˜Ó‰Â . …«¿»ƒ∆…¿«≈≈»≈¿«¿«≈»
"·LBz ¯‚" ‡¯˜p‰ ‡e‰66Ïa˜Ï CÈ¯ˆÂ ;ÌB˜Ó ÏÎa «ƒ¿»≈»¿»»¿»ƒ¿«≈
ÌÈ¯·Á ‰LÏL ÈÙa ÂÈÏÚ67,ÏeÓÏ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ . »»ƒ¿≈¿»¬≈ƒ¿»«¿«≈»»»
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ÔÓk ‰Ê È¯‰ - ÏÓ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚŒÌÈL ÂÈÏÚ e¯·ÚÂ¿»¿»»¿≈»»…∆¿…»¬≈∆¿ƒ
˙Bn‡‰68. »À

(62- מורשה משה, לנו צוה תורה שנאמר: א, נט, סנהדרין
ה"ט. פ"י, לקמן וראה להם" ולא מורשה שהרי 63)"לנו

שלא  למרות להחיותו, ומצווים בארצנו תושב גר מקיימים
(כסףֿמשנה). בלבד מצוות שבע אלא הקב"ה,64)קיבל

ב). צח, (סנהדרין שלו הגבורה למעלה 65)שכל ראה
נט. אות בביאורנו ט, לנו 66)הלכה שמותר "לפי

פי"ד, ביאה איסורי (הל' ישראל" בארץ בינינו להושיבו
"אין 67)ה"ז). א עה, ובבבאֿבתרא ומלומדים. חכמים

הל' והשווה ב). סד, (ע"ז חכמים" תלמידי אלא חברים
ה"ה. פ"י, ומושב משכב שבאומות,68)מטמאי גוי כשאר

אותו  מורידים ואין הנהר, מן או הבור מן אותו מעלים שאין
מכיון  ה"א, פ"י ע"ז בהל' כמבואר בידים, להמיתו לבור
אותו  מצילים ואין גמור גוי להיות חזר קבלתו, את שביטל
ובכת"י  הכסףֿמשנה). וכפירוש א סה, (ע"ז סכנה בשעת
כומר  כלומר, האומות". מן כמין זה "הרי הנוסח: התימנים,
מעלים, ולא מורידים והמינים בה, אדוק שהוא לע"ז
ר"מ. רומי, בדפוס הנוסח וכן שם. ע"ז בהל' כמבואר

ה"י. פי"א, עדות הל' לעיל והשווה

.‡È‰Ê È¯‰ ,Ô˙BOÚÏ ¯‰ÊÂ ˙BˆÓ Ú·L Ïa˜Ó‰ Ïk»«¿«≈∆«ƒ¿¿ƒ¿»«¬»¬≈∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂ ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ69. ≈¬ƒ≈À»»¿∆≈∆»»«»

Ô‰· ‰evL ÈtÓ Ô˙B‡ ‰OÚÈÂ Ô˙B‡ Ïa˜iL ,‡e‰Â¿∆¿«≈»¿«¬∆»ƒ¿≈∆ƒ»»∆
‰LÓ È„ÈŒÏÚ eÚÈ„B‰Â ,‰¯Bza ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»«»¿ƒ»«¿≈∆
Ô‡OÚ Ì‡ Ï·‡ .Ô‰· eeËˆ Ì„wÓ Á ÈaL ,ea«̄≈∆¿≈…«ƒ…∆ƒ¿«»∆¬»ƒ¬»»

˙Úc‰ Ú¯Î‰ ÈtÓ70BÈ‡Â ,·LBz ¯‚ ‰Ê ÔÈ‡ - ƒ¿≈∆¿≈««««≈∆≈»¿≈
Ì‰ÈÓÎÁÓ ‡ÏÂ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ71. ≈¬ƒ≈À»»¿…≈«¿≈∆

יש 69) העולם, אומות "צדיקי מ"א: פי"ג, סנהדרין תוספתא
ד"ה  שם וברש"י א. קה, בסנהדרין וראה לעוה"ב" חלק להם

ה"י. פי"א, עדות הל' לעיל והשווה נינהו. לפי 70)מאן
הקב"ה. בהן שציוה מודה ואינו ומצפונו, שכלו

בתשובות 71) הנוסח וכן מחכמיהם. אלא התימנים: בכת"י
טז, (מגילה חכמינו דברי והשווה קיז. סימן אלשקר מהר"מ
נקרא  - העולם באומות אפילו חכמה, דבר האומר "כל א)
אליעזר, רבי משנת במדרש זו הלכה כל ומקור חכם".
כשעושים  אמורים דברים "במה קכא: עמ' תרצ"ד, ניויורק
הגבורה, מפי נח אבינו אותנו שצוה מכח ואומרים אותן,
או  שמענו, פלוני מפי ואמרו מצוות שבע עשו אם אבל
שכרם  לוקחים אין וכו', מכרעת הדעת שכך עצמנו, מדעת

שולזינגר). דפ' לרמב"ם מלכים, (כבוד הזה" בעולם אלא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקדוש1ֿ) הוסיף ומה הראשון, אדם שנצטווה המצוות

נפקע  במה נח. בני על האסורות העריות נח. על ברוךֿהוא
הדינים. על נח בני מצווים כיצד נח. בבני אשתֿאיש איסור

להיהרג. שכם בני נתחייבו למה

.‡ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‰eËˆ ÌÈ¯·„ ‰ML ÏÚ2ÏÚ : «ƒ»¿»ƒƒ¿«»»»»ƒ«
ÌM‰ ˙k¯a ÏÚÂ ,‰¯Ê ‰„B·Ú3,ÌÈÓcŒ˙eÎÈÙL ÏÚÂ , ¬»»»¿«ƒ¿««≈¿«¿ƒ»ƒ

ÌÈÈc‰ ÏÚÂ ,ÏÊb‰ ÏÚÂ ,˙BÈ¯ÚŒÈelb ÏÚÂ4ŒÏÚŒÛ‡ ; ¿«ƒ¬»¿««»≈¿««ƒƒ««

ea¯ ‰LnÓ eÈ„È· ‰Ïa˜ Ô‰ ÔlkL Èt5˙Úc‰Â , ƒ∆À»≈«»»¿»≈ƒ∆«≈¿«««
‰¯B˙ È¯·c ÏÏkÓ - Ô‰Ï ‰ËB6el‡ ÏÚL ,‰‡¯È »»∆ƒ¿«ƒ¿≈»≈»∆∆«≈

‰eËˆ7ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÁÏ ÛÈÒB‰ .8C‡" :¯Ó‡pL , ƒ¿«»ƒ¿…«≈»ƒ∆»∆∆¡««
"eÏÎ‡˙ ‡Ï BÓ„ BLÙa ¯Oa9Ú·L e‡ˆÓ - »»¿«¿»……≈ƒ¿¿∆«

˙BˆÓ10‡a .Ì‰¯·‡ „Ú ÌÏBÚ‰ ÏÎa ¯·c‰ ‰È‰ ÔÎÂ , ƒ¿¿≈»»«»»¿»»»««¿»»»
Ïlt˙‰ ‡e‰Â .‰ÏÈna el‡ ÏÚ ¯˙È ‰eËˆÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿«»»≈«≈«ƒ»¿ƒ¿«≈

˙È¯ÁL11‰ ˜ÁˆÈÂ .¯OÚÓ LÈ¯Ù12‰lÙz ÛÈÒB‰Â «¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»
ÌBi‰ ˙BÙÏ ˙¯Á‡13‰Lp‰ „Èb ÛÈÒB‰ ·˜ÚÈÂ .14 «∆∆ƒ¿«¿«¬…ƒƒ«»∆

˙È·¯Ú Ïlt˙‰Â15˙BˆÓa Ì¯ÓÚ ‰eËˆ ÌÈ¯ˆÓ·e . ¿ƒ¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿
˙B¯˙È16‰¯B˙ ‰ÓÏLÂ ,ea¯ ‰LÓ ‡aL „Ú , ¿≈«∆»∆«≈¿ƒ¿¿»»

.B„ÈŒÏÚ«»

ה'2) "ויצו שנאמר: ו, אות פט"ז, בראשית רבה' 'מדרש
תאכל" אכול הגן עץ מכל לאמור האדם על אלקים
ה, (הושע ככתוב עבודהֿזרה, על - ויצו טז), ב, (בראשית

הל  הואיל "כי ככתוב יא) השם, ברכת על - ה' צו". אחרי ך
אלו  - אלקים יומת". מות ה' שם "ונוקב טז) כד, (ויקרא
על  תקלל". לא "אלהים כז) כב, (שמות שנאמר הדיינים,
דם  שופך ו) ט, (בראשית שנאמר דמים, שפיכות זו - האדם
לאמר  א) ג, (ירמיה שנאמר עריות, גילוי זה - לאמור האדם.
- תאכל אכול הגן עץ מכל וגו'. אשתו את איש ישלח הן
במה  אלא לאכול הורשית לא כלומר, הגזל. על ציוהו כאן
בני  נצטוו מצוות "שבע א: נו, סנהדרין וראה לך. שהתרתי

וכו'. ה'.3)נח" שם את לגדף דיינים 4)שלא להושיב
לקמן  כמבואר עליהן, העם את ולהזהיר אלו, במצוות לדון

הראשון.5)הי"ד. אדם נצטווה הפסוקים 6)שכך
וכך 7)שבתורה. רבה', ה'מדרש לפי א אות לעיל כמבואר

ב. נו, בסנהדרין הנ"ל הפסוק את נחתוך 8)דרשו שלא
ונאכלנו. - חי כשהוא אבר בו,9)ממנו שנפשו זמן כל

א). נז, שם (רש"י ממנו הבשר תאכלו 'מדרש 10)לא
מצוות, שש לאדם "נתן ט: אות ל, פרשה משפטים רבה'
אבר  על נצטווה לא הראשון אדם אבל אחת". לנח הוסיף
בסנהדרין  כמבואר בכלל, בשר באכילת נאסר שהרי החי, מן
כל  את לכם נתתי "הנה כט) א, (בראשית שנאמר ב: נט,
חית  ולא - הארץ" חית ולכל לאכלה יהיה לכם עשב...
שאינו  הראשון, באדם זו מצוה מנה לא ורבינו לכם. הארץ
(כסףֿמשנה). לדורות הנוהגות מצוות אלא מונה

שנאמר:11) שחרית, תפלת תיקן "אברהם ב: כו, ברכות
ואין  - שם עמד אשר המקום אל בבוקר אברהם וישכם

וכו'. תפילה" אלא פרשת 12)עמידה רבה' 'מדרש
מאה  ההיא בשנה "וימצא ו: אות ס"ד, פרשה תולדות,
והראב"ד  המעשרות". מפני אותה, מדד מה מפני - שערים
לו  "ויתן כ) יד, (בראש' נאמר באברהם גם והלא שואל:
אלא  נתן לא שאברהם רבינו, דעת ואולם מכל"?! מעשר
בתורת  ולא במלחמה, מנצחונו לידו שבא מהשלל הפרשה
ואילו  צדק, מלכי שכיבדו לכיבוד, כתגמול, אלא מעשר
מעשר. בתורת הוא, ממונו שעישר הראשון הוא יצחק

שם.13) בברכות כמבואר מנחה, תפילת וזוהי ערב, לעת
ב 14) ק, בחולין שבמשנה ואע"פ לג. לב, בראשית ראה

משמע, - במקומו" שנכתב אלא נאמר, "בסיני אמרו:
ולאחר  ואילך, מסיני אלא הנשה בגיד נאסרו שלא לכאורה,
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עם  זה מקרא כתב התורה, את משה וסידר בסיני שנצטוו
בפירושו  רבינו הסביר כבר אבינו? ליעקב שאירע המאורע
מרחיקים  שאנו מה שכל הגדול... העיקר אל לבך "שים שם:
משה  ע"י הקב"ה במצות אלא עושים אין היום, עושים או
גיד  וכן שלפניו... לנביאים זה אמר שהקב"ה לא רבינו,
בו), (שנאסר אבינו יעקב איסור אחרי הולכים אנו אין הנשה
תרי"ג  שאמרו: מה תראה הלא רבינו... משה מצות אלא
החי, מן (=אבר אלו וכל מסיני, למשה לו נאמרו מצוות

המצוות". מכלל הנשה) וגיד שם.15)מילה, ברכות
מצוות 16) במצרים שנצטוו אמרו: י יט, יתרו ב'מכילתא'

ש"גדול  עמרם, ע"י ובוודאי נח, בני מצוות על יתירות
ובמדרש  איתן'). ('יד א יב, בסוטה כמבואר היה, הדור"

סנהדרין". ראש עמרם "שהיה יג: אות פ"א, רבה' 'שמות

.··iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL ÁŒÔa17,‡e‰Â . ∆…«∆»«¬»»»¬≈∆«»¿
dk¯„k „·ÚiL18ÏL ÔÈcŒ˙ÈaL ‰¯Ê ‰„B·Ú ÏÎÂ . ∆«¬…¿«¿»¿»¬»»»∆≈ƒ∆

‰ÈÏÚ ÔÈ˙ÈÓÓ Ï‡¯OÈ19‰ÈÏÚ ‚¯‰ ÁŒÔa -20ÏÎÂ ; ƒ¿»≈¿ƒƒ»∆»∆…«∆¡»»∆»¿…
ÁŒÔa ÔÈ‡ - ‰ÈÏÚ ÔÈ˙ÈÓÓ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡L∆≈≈ƒ∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»∆»≈∆…«

Ïka ¯eÒ‡ - ‚¯‰ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰ÈÏÚ ‚¯‰21. ∆¡»»∆»¿««ƒ∆≈∆¡»»«…
‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â22ÚhÏ ‡ÏÂ , ¿≈«ƒƒ¿»ƒ«≈»¿…ƒ«

‰¯L‡23˙B¯eˆ ˙BOÚÏ ‡ÏÂ ,24· ‡ˆBiÎÂ.ÈBÏ Ô‰ ¬≈»¿…«¬¿«≈»∆¿

בסייף,17) אלא אינה נח בני מיתת שכל בסייף, מיתה
שם. ובביאורנו הי"ד, לקמן עבודתה 18)כמבואר שדרך

להיפך. ולא למרקוליס, אבן וזורק לפעור, פוער כגון בכך,
ה"ב. פ"ג, ע"ז הל' (=המחבק)19)והשווה המגפף כגון

תעש  "לא איסור אלא שאינם ע"ז, (שם,והמנשק בלבד ה"
ב.20)ה"ו). נו, וכן 21)סנהדרין בה, נאסר שישראל

וכל  (=הן, אביזרייהו" וכל "אינהו ב) עד, (סנהדרין אמרו
בהן). אפילו 22)השייך עליה להקריב אחת, אבן מצבת

ה"ו. פ"ו, ע"ז הל' וראה כב). טז, לדברים (רש"י לשמים
ה"ג),23) פ"ח (שם לעבדו כדי מתחילה הנטוע אילן

אות  הי"א, פ"ז שם בביאורנו כמבואר הירח, לעובדי ומיוחד
שאינה 24)ג. ואע"פ ה"י, פ"ג שם כמבואר אדם, צורות

לע"ז  שהם וידמו הטועים בהם יטעו שלא כדי - עבודהֿזרה
מלקות  אלא לישראל מיתה עונש בהם אין אלה וכל (שם).
בןֿנח  אין וממילא ה"ג), פי"ט סנהדרין הל' (ראה בלבד
אות  לעיל וכמבואר כישראל, בהן שאסור אלא עליהן, נהרג

יט.

.‚C¯aL ÔÈa - ÌM‰ ˙‡ C¯aL ÁŒÔa25ÌMa ∆…«∆ƒ≈∆«≈≈∆ƒ≈«≈
„ÁÈÓ‰26ÈepÎa C¯aL ÔÈa ,27·iÁ - ÔBLÏ ÏÎa28‰Ó ; «¿À»≈∆ƒ≈¿ƒ¿»»«»«

Ï‡¯OÈa Ôk ÔÈ‡M29. ∆≈≈¿ƒ¿»≈

מעלה.25) כלפי היא נקיה ולשון את 26)שקילל, שבירך
שם  וכלֿשכן אדנ"י. והוא: אותיות, ארבע של המיוחד השם

ה"ז). פ"ב, ע"ז הל' (ראה עצמו השמות 27)הוי"ה שאר
שאסור  צבאות, שדי, אלקים, אֿל, כגון: נמחקים, שאינם

ה"ב). פ"ו, התורה יסודי (הל' סייף.28)למחקם מיתת
(סנהדרין 29) בלבד המיוחד שם ברכת על אלא חייב שאינו

- יומת" מות ה' שם "ונוקב טז) כד, (ויקרא שנאמר א), נו,
שם  וזהו ה', כתוב: (=שהרי המיוחד שם על אלא חייב אינו
שנאמר  בכינוי, אפילו חייב בןֿנח אבל רש"י). - המיוחד

פטורים  ואזרח גר להדגיש: מיותר, וזה כאזרח". "כגר שם:
הל' וראה (שם). הכינוי על גם חייב ובןֿנח כינוי, ברכת על

ה"ז. פ"ב, ע"ז

.„BnÚ ÈÚÓa ¯aÚ elÙ‡ ,LÙ ‚¯‰L ÁŒÔa30- ∆…«∆»«∆∆¬ƒÀ»ƒ¿≈ƒ
ÂÈÏÚ ‚¯‰31‰Ù¯Ë ‚¯‰ Ì‡ ÔÎÂ .32B˙ÙkL B‡ ,33 ∆¡»»»¿≈ƒ»«¿≈»∆¿»
ÈÙÏ B˙e34È¯‡35- ˙nL „Ú ·Ú¯a BÁÈp‰L B‡ , ¿»¿ƒ¬ƒ∆ƒƒ»»»«∆≈

‚¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ˙ÈÓ‰Â ÏÈ‡B‰36‚¯‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿≈ƒƒ»»∆¡»¿≈ƒ»«
Û„B¯37BÏÈv‰Ï ÏBÎiL38ÂÈ¯·È‡Ó „Á‡a39‚¯‰ - ≈∆»¿«ƒ¿««≈≈»»∆¡»

ÂÈÏÚ40Ï‡¯OÈa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ;41. »»«∆≈≈¿ƒ¿»≈

עוברה.30) ויצא האם את ב.31)הכה נז, סנהדרין
ישפך  דמו באדם האדם, דם "שופך ו) ט, (בראשית שנאמר
זה  - אומר הוי האדם), (=בתוך באדם שהוא אדם איזהו -
נהרג  אינו - העובר את שהרג ישראל אבל שבאדם". עובר
ומזיק  חובל בהל' ומבואר כב. כא, בשמות ככתוב עליו,

ה"א. והרופאים 32)פ"ד, מסוכנת, מחלה חולה אדם
פ"ב  רוצח (הל' ימות, ובה למחלתו רפואה שאין קבעו

אדם. מדיני עליו פטור שישראל ְָּכבלו.33)ה"ח),
לפני.34) קדומים: עליו.35)בדפוסים פטור שבישראל

ה"י). פ"ג, (שם דם" ממנו דורש דמים, "ודורש
כל 36) "מיד יג. אות ל"ד, פרשה בראשית רבה', 'מדרש

להרגו". לחיה חבירו את המוסר זה - אחר 37)חיה שרדף
להרגו. הנרדף.38)חבירו כגון 39)את הרודף, של
רגלו. א.40)לקטוע נז, שהוא 41)סנהדרין שאע"פ 

אותו" ממיתים ביתֿדין אין - מיתה וחייב דמים "שופך
שהואיל  שם, הכסףֿמשנה וכהסבר הי"ג), פ"א רוצח (הל'
בו, שייכת התראה אין הנרדף, את להציל אלא נתכוון ולא
בלא  נהרג בןֿנח אבל התראה, בלא נהרג ישראל ואין

הי"ד. לקמן כמבואר התראה,

.‰˙L‡Â ,Ì‡‰ :Á Èa ÏÚ ˙B¯eÒ‡ ˙BÈ¯Ú LL≈¬»¬«¿≈…«»≈¿≈∆
¯eÎÊe ,Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ,LÈ‡Œ˙L‡Â ,·‡‰42,‰Ó‰·e , »»¿≈∆ƒ«¬≈ƒ¿¿≈»

˙L‡ BÊ - "ÂÈ·‡ ˙‡ LÈ‡ ·ÊÚÈ ÔkŒÏÚ" :¯Ó‡pL43 ∆∆¡««≈«¬»ƒ∆»ƒ≈∆
ÂÈ·‡44- "BzL‡a ˜·„Â" ,dÚÓLÓk - "Bn‡ ˙‡Â" , »ƒ¿∆ƒ¿«¿»»¿»«¿ƒ¿

"BzL‡a" ,B¯·Á ˙L‡· ‡ÏÂ45¯eÎÊ· ‡ÏÂ -46eÈ‰Â" , ¿…¿≈∆¬≈¿ƒ¿¿…ƒ¿¿»
¯O·ÏÔÈ‡L ,ÛBÚÂ ‰iÁ ,‰Ó‰· ‡ÈˆB‰Ï - "„Á‡ ¿»»∆»¿ƒ¿≈»«»»∆≈

„Á‡ ¯Oa Ì‰Â ‡e‰47‡È‰ È·‡ ˙· È˙BÁ‡" :¯Ó‡Â ; »≈»»∆»¿∆¡«¬ƒ«»ƒƒ
"‰M‡Ï ÈÏ È‰zÂ ,Èn‡ ˙· ‡Ï C‡48. «…«ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ»

כב.42) יח, ויקרא ראה סדום. מעשה זכר, משכב
במיעוט:43) נכלל שזה ממש, אביו לפרש: שאיֿאפשר

כבסמוך. בזכר, ולא - מות 44)"באשתו" לאחר ואפילו
איש. אשת עוד שאינה ודבק 45)אביו, תימן: בכת"י

-46)באשתו. נהנה הנשכב שאין מתוך דיבוק, בו שאין
וברש"י). א נה, (סנהדרין עמו נדבק שאינן 47)אינו

מהם, יוצא שזרע ואשה, לאיש בניגוד האדם, מן יולדות
וברש"י). (שם בו אחד והאם האב בשר מכאן,48)ונעשה

לו, מותרת מאביו אחותו אבל לו, אסורה האם מן שאחותו
ב). עמ' (שם האם מן אלא נח, בבני אחוה איסור שאין

הי"ג. פי"ד, ביאה איסורי הל' והשווה

.ÂÂÈ·‡ ˙Òe‡Â ÂÈ·‡ ˙zÙÓ ÏÚ ·iÁ ÁŒÔa49È¯‰ - ∆…««»«¿À«»ƒ«¬«»ƒ¬≈
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ÌB˜Ó ÏkÓ Bn‡ ‡È‰50elÙ‡ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ÏÚ ·iÁÂ . ƒƒƒ»»¿«»«≈∆»ƒ¬ƒ
ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï51ÔË˜ ÔÈa ,¯eÎf‰ ÏÚ ·iÁÂ .52ÔÈa , ¿««ƒ«»ƒ¿«»««¿≈»»≈

‰pË˜ ÔÈa ,‰Ó‰a‰ ÏÚÂ ,ÏB„b53‡e‰Â ;‰ÏB„b ÔÈa , »¿««¿≈»≈¿«»≈¿»¿
eeËˆ ‡lL ;‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡Â ,Bc·Ï ‚¯‰∆¡»¿«¿≈¿ƒ∆«¿≈»∆…ƒ¿«

Ï‡¯OÈ ‡l‡ ‰Ó‰a ˙‚È¯‰a54. «¬ƒ«¿≈»∆»ƒ¿»≈

ממנה.49) ונולד אנסה אלא לאביו, נישאה וכבר 50)שלא
ועלֿכרחך  כמשמעה", - אמו "ואת הקודמת: בהלכה נתבאר
בכלל: היא הרי נשואתו, כי מדבר, הכתוב - אביו באנוסת

א). נח, (סנהדרין אביו" אשת זו - בחיי 51)"אביו כי
(שם). חבירו" באשת ולא - "באשתו בכלל: היא הרי אביו,

בר 52) שהוא תשע, מבן ולמעלה שנה י"ג מבן פחות
אינו  - תשע מבן פחות שהוא קטן זכור על אבל שכיבה,
אפילו  חייב הכוונה, - הרדב"ז ולדעת (כסףֿמשנה). נהרג
עליו, פטור שישראל אע"פ תשע, מבן פחות קטן על
נאמר: שבישראל הי"ד. פ"א, ביאה איסורי בהל' כמבואר
שכיבה, בר אינו תשע מבן ופחות וגו' תשכב לא זכר ואת
עם  שנדבק וכל בזכור, ולא - ודבק כתוב: בבןֿנח אבל

עליו. נהרג - ישראל 53)הזכור וגם לידתה, ביום אפילו
איסורי  ובהל' ב. נד, בסנהדרין כמבואר עליה, מיתה חייב

הט"ז. שם כי 54)ביאה נפשטה. שלא בעיא א נה, שם
משום  אלא הבהמה את להרוג תורה ציוותה שלא יתכן,
זוהי  ויאמרו: בשוק, עוברת בהמה תהא שלא הבועל, קלון
מתביישים, ואינם בכך דרכם נח ובני עלֿידה, פלוני שנסקל
הבהמה  להרוג אין ולפיכך קלונם, על חסה לא התורה וגם

עלֿידה. לאדם תקלה שבאה אע"פ מספק,

.Ê‰ÈÏÚ ‡B·iL „Ú ,B¯·Á ˙L‡ ÏÚ ·iÁ ÁŒÔa ÔÈ‡≈∆…««»«≈∆¬≈«∆»»∆»
dk¯„k55B‡ ,‰Ò¯‡Ó Ï·‡ ;dÏÚ·Ï ‰ÏÚ·pL ¯Á‡ ¿«¿»««∆ƒ¿¬»¿«¿»¬»¿…»»

‰tÁÏ ‰ÒÎpL56,‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰ÏÚ· ‡ÏÂ ∆ƒ¿¿»¿À»¿…ƒ¿¬»≈«»ƒ»∆»
"ÏÚa ˙lÚa ‡È‰Â" :¯Ó‡pL57ÌÈ¯·c ‰na . ∆∆¡«¿ƒ¿À«»««∆¿»ƒ

‡a‰ Ì"ekÚ Ï·‡ ,ÁŒ˙a ÏÚ ‡aL ÁŒÔ·a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…«∆»««…«¬»««»
- dk¯„Î ‡lL ÔÈa ,dk¯„k ÔÈa ,˙ÈÏ‡¯Oi‰ ÏÚ««ƒ¿¿≈ƒ≈¿«¿»≈∆…¿«¿»

·iÁ58ÈÈ„k ‰ÈÏÚ Ï˜Ò - ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»¿»«¬»¿…»»ƒ¿»»∆»¿ƒ≈
‰ÏÚ· ‡ÏÂ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡a .Ï‡¯OÈƒ¿»≈»»∆»««∆ƒ¿¿»¿À»¿…ƒ¿¬»

Ï‡¯OÈ ÈÈ„k ˜Áa ‰Ê È¯‰ -59ÏÚ ‡a Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆¿∆∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¬»ƒ»«
ÏÚ ‡aL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÚ·pL ¯Á‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡≈∆ƒ¿»≈««∆ƒ¿¬»¬≈∆¿ƒ∆»«

ÛÈÒa ‚¯‰ÈÂ ,B¯·Á Ì"ekÚ ˙L‡60. ≈∆«¬≈¿≈»≈¿«ƒ

באשת 55) ולא - באשתו "ודבק שנאמר: ב, נח, שם
כדרכה, ובשלא בדביקה. אלא תורה אסרה לא חבירו".
שם). (רש"י עמו נדבקת אינה בדבר, נהנית ואינה  הואיל

נבעלה.56) לא ועדיין התימנים: ב,57)בכת"י נז, שם
אין  - נבעלה לא לחופה נכנסה להם; יש - בעל "בעולת
משום  אלא וחופתו, קידושיו משום חייב שאינו להם",
לעכו"ם" אישות "שאין ה"ג: פ"ח לעיל וראה בעילתו.

לקידושיו. תורה שבערי 58)והכוונה אמרה שלנו, ות
- תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש "איש ו) יח, (ויקרא
ובישראל  כישראל". העריות על שמוזהרים גויים לרבות
בה: שנאמר כדרכה, שלא אפילו איש אשת על חייבים
באשה  משכבות ששני הכתוב לך מגיד - אשה" "משכבי

א). נד, ובדף לגמרי,59)(שם, פטור בדיניהם שאילו
(שם). בחנק עליה הבא איש, אשת כל - כאן 60)ובדיננו

מחנק, חמור וסייף בסייף, נח בני ומיתת לדיניהם, חוזר הוא
יתבאר  הי"ד ולקמן ה"ד, פי"ד סנהדרין הל' לעיל כמבואר

בסייף. שהיא נח, בני למיתת המקור בביאורנו

.Á‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡·e Bc·ÚÏ ‰ÁÙL „ÁiL ÁŒÔa∆…«∆ƒ≈ƒ¿»¿«¿»»∆»¬≈∆
B¯·Á ˙L‡ ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‚¯‰61„Ú ‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡Â . ∆¡»»∆»ƒ≈∆¬≈¿≈«»»∆»«

e¯Ó‡ÈÂ ,¯·c‰ ËLtiL62˙È·c BÊ" :ÌÚ‰ dÏ63„·Ú ∆ƒ»≈«»»¿…¿»»»¿≈∆∆
!ÈBÏt64?‰¯z‰Ï ¯ÊÁz È˙ÓÈ‡Óe "65‰pLÈ¯ÙiMÓ ¿ƒ≈≈»««¬…¿∆≈»ƒ∆«¿ƒ∆»

Ú¯ÙÈÂ Bc·ÚÓ66˙L‡ ‰È‰z È˙ÓÈ‡Óe .˜eMa dL‡¯ ≈«¿¿ƒ¿«…»«≈≈»«ƒ¿∆≈∆
B¯·Á67‰pÁlLÈÂ B˙ÈaÓ ‰p‡ÈˆBiMÓ ?elL ‰Le¯‚k ¬≈ƒ¿»∆»ƒ∆ƒ∆»ƒ≈ƒ«¿∆»

,dÏ CÏ˙Â B˙eL¯ ˙ÁzÓ ‡È‰ ‡ˆzMÓ B‡ ,dÓˆÚÏ¿«¿»ƒ∆≈≈ƒƒ««¿¿≈≈»
·˙Îa ÔÈLe¯b Ô‰Ï ÔÈ‡L68Ba ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡Â .69 ∆≈»∆≈ƒƒ¿»¿≈«»»»
¯iL ÔÓÊ Ïk ‡l‡ ,„·Ï‰Ê L¯ÙÏ ‡È‰ B‡ ‡e‰ ‰ˆ ¿»∆»»¿«∆ƒ¿∆ƒƒ¿∆

ÔÈL¯Bt - ‰fÓ70. ƒ∆¿ƒ

עליה 61) נהרג זה הרי שם, רש"י ולדעת א. נז, סנהדרין
אלא  אישות, של בעל" "בעולת זו שאין אע"פ גזל, משום
כאן  שאין מפרש, רבינו אולם ובהמתו. כחמורו זנות, של
רבו  של קנינו וממילא רבו, קנה עבד שקנה מה שהרי גזל,

(רדב"ז). עליה חייב אישות משום וע"כ בכת"י 62)היא,
ויאמרו. בית.63)התימנים: ושם:64)של ב . נח, שם

עבד. פלוני של ילדתו כלומר: דפלוני. שלא 65)רביתא
לעבד. מיוחדת הגויות 66)תיקרא אף רגילות שהיו ויגלה,

שם). (רש"י פרוע בראש לצאת שלא שאינו 67)הנשואות,
בכתב 68)עבד. אלא מתגרשת האשה שאין ישראל, כדיני

ה"א). פ"א, גירושין (הל' לה שיגיע בבעל 69)גט
כגרושה,70)המגרש. זו הרי מסכים, הבעל אין ואפילו

ברצון  אלא מתגרשת האשה שאין ישראל, לדיני בניגוד
"גוים  אמרו: ה"א, פ"א קידושין ובירושלמי (שם). בעלה
ששניהם  או גירושין, להם שאין קידושין... להם אין
טז) ב, (מלאכי הנביא דברי לכך, רמז זה", את זה מגרשים
נתתי  בישראל - ישראל אלוקי ה' אמר ׂשלח, ׁשנא "כי
מדרש  וראה גירושין". נתתי לא העולם באומות גירושין;

ה. אות יח, פרשה רבה' 'בראשית

.ËÔÈa ,Ì"ekÚ ÏÊbL ÔÈa - ÏÊb‰ ÏÚ ·iÁ ÁŒÔa∆…««»««»≈≈∆»««≈
Ï‡¯OÈ ÏÊbL71B‡ ÔBÓÓ ·Bb‰ B‡ ÏÊBb‰ „Á‡Â , ∆»«ƒ¿»≈¿∆»«≈«≈»

LÙ ·B‚72¯ÈÎOŒ¯ÎO L·Bk‰ B‡ ,73B· ‡ˆBiÎÂ74, ≈∆∆«≈¿«»ƒ¿«≈
‰Î‡ÏÓ ˙ÚL· ‡lL ÏÎ‡L ÏÚBt elÙ‡75Ïk‰ ÏÚ - ¬ƒ≈∆»«∆…ƒ¿«¿»»««…

Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ;ÔÏÊb ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â ,·iÁ ‡e‰«»«¬≈ƒ¿««¿»«∆≈≈
Ï‡¯OÈa76‰Ëe¯ÙŒ‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÚ ·iÁ ÔÎÂ .77. ¿ƒ¿»≈¿≈«»«»ƒ»∆¿»

dÏÊ‚e ¯Á‡ ‡·e ,‰Ëe¯ÙŒ‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÊbL ÁŒÔ·e∆…«∆»«»ƒ»∆¿»»«≈¿»»
‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯‰ Ô‰ÈL - epnÓ78. ƒ∆¿≈∆∆¡»ƒ»∆»

א.71) נז, תואר".72)סנהדרין יפת וכן וגזל, "גנב שם:
אשתו  את שגוזלים גזל, היא גם תואר, יפת רש"י: ומפרש
והואֿהדין  נפש, גזילת על מוזהר שבןֿנח הרי - במלחמה

(כסףֿמשנה). נפש שם.73)גניבת שכבש 74)סנהדרין
כליו. שכר או בהמתו מותר 75)שכר מלאכה בשעת אבל

כנפשך  ענבים "ואכלת כה) כג, (דברים ככתוב לאכול, לו
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שכר 76)שבעך". כובש גזל, משום בזה חיובם שאין
יד); כד, (שם שכיר" תעשוק "לא משום עליו עובר - שכיר
תתן", לא ּכליך "ואל משום: - מלאכה בשעת שלא פועל
החוטף  אלא נקרא אינו וגזלן ה"ג. פי"ב, שכירות הל' ראה
את  "ויגזול כא) כג, (שמואלֿב, ככתוב חבירו, מיד דבר
(רש"י  ב עט, בבבאֿקמא וכמבואר המצרי", מיד החנית

שם). מישראל,77)בסנהדרין גזל ואפילו שם, סנהדרין
אלא  הוא, גזל הילכך ציערו, בשעתו - אח"כ לו מחל והלה
לו  מחל שבוודאי להשיבו, נזקק ישראל של ביתֿדין שאין
פחות  ממנו לגזול לו אסור כן גם בישראל וישראל אחרֿכך.
ואין  הואיל תגזול", "לא על עבר שלא אלא פרוטה, משוה
וכל  לו, מחל שהנגזל הגזילה", את "והשיב בו: קורא אתה
בר  שאינו בןֿנח, כן לא גזל. נקרא אינו בהשבה שאינו
פרוטה, משוה פחות דין אצלו - למיתה דינו וכל השבה,
ה"ו. פ"א, גזילה הל' וראה שם). (רש"י פרוטה כדין

שעוברים 78) הם", מחילה "בני - ישראל ובני א. עב, ע"ז
בעיניהם, גזל נחשב ואינו קל, דבר על ומוחלים מדתם על
גזל  זה והרי למחול, עשויים ואינם הם אכזרים נח בני אבל

וברש"י). א נט, (סנהדרין בידם

.ÈÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚ ·iÁ ÔÎÂ79¯Oa ÏÚÂ ,80,ÈÁ‰ ÔÓ ¿≈«»«≈∆ƒ∆»¿«»»ƒ∆»
‡e‰L ÏÎa81Ï‡¯OÈÏ ‡l‡ ÔÈ¯eÚM‰ ez ‡lL . ¿»∆∆…ƒ¿«ƒƒ∆»¿ƒ¿»≈

„·Ïa82ÈÁ‰ ÔÓ Ì„a ‡e‰ ¯zÓe .83. ƒ¿»À»¿»ƒ∆»

החי.79) מן בניגוד 80)שנחתך ועצמות, גידים בו שאין
ולב  ללשון פרט ועצמות, גידים בשר שסתמו: ל"אבר",

ב). קכח, (חולין עצמות בהם שאין אפילו 81)וכדומה,
מכזית. "שיעורין...82)פחות א) ד, (עירובין שאמרו כמו

ניתנה  לא מסיני למשה והלכה הם". מסיני למשה הלכה
אבר  על חייב אינו בישראל ואמנם (רדב"ז). לישראל אלא
פ"ה, אסורות מאכלות (הל' כזית בו שיהיה עד החי מן

לא 83)ה"ג). דמו בנפשו בשר "אך בו: שכתוב ואע"פ
להתיר  אלא החי, מן דם לו לאסור מכוון זה אין תאכלו",
א. נט, בסנהדרין כמבואר שרצים, של החי מן אבר לו
כמבואר  השחוט, מן בין החי מן בין בדם, נאסר - וישראל

ה"גֿד. פ"ו, אסורות מאכלות בהל'

.‡È‰Ó‰a‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa‰ B‡ ¯·‡‰ „Á‡84B‡ ∆»»≈∆«»»«≈ƒ«¿≈»
‰iÁ‰ ÔÓ85‚¯‰ ÁŒÔa ÔÈ‡L ÈÏ ‰‡¯È - ÛBÚ‰ Ï·‡ ; ƒ««»¬»»≈»∆ƒ∆≈∆…«∆¡»

epnÓ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚ86. «≈∆ƒ««ƒ∆

כיצד?84) החי, מן אבר "על ה"ד: פ"ט, ע"ז תוספתא
לבני  אסור ארוכה להעלות בו ואין בבהמה המדולדל ...בשר

ב.85)נח". קא, בלבד,86)חולין אסור אלא  ואינו
(מהעוף), ממנה החי מן אבר "אכל א קב, בחולין ומקורו
שם  והעמידוה נענש, אינו כלומר הארבעים", את סופג אינו
שאחרים  ומתוך העוף. על נענש שאינו הרי נח, בבני
לפסוק  רבינו של לבו מלאו לא בישראל, שם העמידוה
(כסףֿמשנה). לי" "יראה וכתב: עליו, נהרג שאינו בהחלט
שם  כמבואר העוף, מן גם החי מן אבר על חייב וישראל

ה"א. פ"ה, אסורות מאכלות ובהל' ב. קא,

.·ÈÈL da ËÁL elÙ‡ ,‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿≈»¬ƒ»«»¿≈
ÔÈÓÈq‰87˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk -88¯O·e ¯·‡ , «ƒ»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆≈∆»»

ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ Á È·Ï ÔÈ¯eÒ‡ ,‰pnÓ ÔÈL¯Bt‰«¿ƒƒ∆»¬ƒƒ¿≈…«ƒ≈∆ƒ
ÈÁ‰89. ∆»

וגרגרת.87) וושט השחיטה: מניעה 88)סימני מפרפרת,
ולכאן. לכאן הבהמה 89)איבריה מתרת השחיטה שאין

לא  עדיין מפרפרת, שהיא עוד וכל המיתה, אלא נח לבני
(חולין  אסורים ממנה הפורשים ובשר ואבר הבהמה, מתה
נהרג  אינו זאת שבכל רבינו, מדברי ומשמע ב). קכא, א; לג,
רוב  שנשחטו שמשעה ממש, החי מן אבר זה שאין עליה,
לו  מותר ובישראל (רדב"ז). מיתתה התחילה - סימניה
שיניחם  ובלבד שחיטה, לאחר שנחתכו אבריה ממנה לאכול
שחיטה  ובהל' א. לג, שם כמבואר נפשה, שתצא עד וימתין

ה"ב. פ"א,

.‚È- ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ Ï‡¯OÈ ÏÚ ¯eÒ‡L Ïk…∆»«ƒ¿»≈ƒ≈∆ƒ∆»
;Ï‡¯OÈ ‡ÏÂ ÔÈ·iÁ Á ÈaL LÈÂ .Á Èa ÏÚ ¯eÒ‡»«¿≈…«¿≈∆¿≈…««»ƒ¿…ƒ¿»≈

‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a „Á‡ - Á ÈaL90ÔÈa , ∆¿≈…«∆»¿≈»¿«»≈¿≈»≈
ÌeMÓe ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰¯B‰Ë¿»«»ƒ»∆»ƒ≈∆ƒ««ƒ
,˙Òk¯ÙÓ‰ ÔÓ ÔÈL¯Bt‰ ¯O·e ¯·‡Â .ÈÁ‰ ÔÓ ¯Oa»»ƒ∆»¿≈∆»»«¿ƒƒ«¿«¿∆∆
‰Ê È¯‰ - ÔÈÓÈÒ ÈL Ï‡¯OÈ da ËÁML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«»ƒ¿»≈¿≈ƒ»ƒ¬≈∆

ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ Á È·Ï ¯eÒ‡91. »ƒ¿≈…«ƒ≈∆ƒ∆»

תאכל 90) "ולא כג) יב, (דברים שנאמר חייב, אינו וישראל
(מין  מותר שבשרו "כל לבדו, הבשר אלא הבשר", עם הנפש
- מותר בשרו שאין וכל איבריו, על מצווה אתה - טהור)

ומכאן  איבריו", על מצווה אתה בבהמה אי המותר שבןֿנח,
א). קב, (חולין איבריה על מוזהר - כמבואר 91)טמאה

המותרת  טהורה בבהמה שאפילו רבינו, וסובר פו. אות לעיל
בןֿנח, לגבי מתירתה שחיטתה אין - בשחיטתה לישראל
הרשב"א, ודעת א. לג, בחולין יעקב בר אחא רב כדעת וזה
אבל  טמאה, בבהמה אלא זה שאין בכסףֿמשנה, הובאה
ושחיטתה  הואיל ישראל, ע"י שנשחטה טהורה בהמה
מפרכסת, בעודה ממנה הפורש אבר הרי לישראל, מתירתה
לבני  ויאסר לישראל המותר דבר לך שאין נח, לבני גם מותר
דרב  בברייתא ב קכא, שם הש"ס סוגיית ע"פ וזה נח,
- ישראל ואחד גוי "אחד הברייתא של וסיומה אושעיא,

בו". מותרים

.„È·ÈLB‰Ï ÔÈ·iÁ ?ÔÈÈc‰ ÏÚ Ô‰ ÔÈeˆÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿Àƒ≈««ƒƒ«»ƒ¿ƒ
CÏÙe CÏt ÏÎa ÌÈËÙBLÂ ÔÈic92˙BˆÓ LLa Ôe„Ï «»ƒ¿¿ƒ¿»∆∆∆∆»¿≈ƒ¿

el‡93ÌÚ‰ ˙‡ ¯È‰Ê‰Ïe94˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚL ÁŒÔ·e . ≈¿«¿ƒ∆»»∆…«∆»««««
ÛÈÒa ‚¯‰È - el‡ ˙BˆÓ Ú·MÓ95e·iÁ˙ ‰Ê ÈtÓe . ƒ∆«ƒ¿≈≈»≈¿«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«¿

ÏÊb ÌÎL È¯‰L ,‰‚È¯‰ ÌÎL ÈÏÚa Ïk96e‡¯ Ì‰Â , »«¬≈¿∆¬ƒ»∆¬≈¿∆»«¿≈»
e‰e„ ‡ÏÂ eÚ„ÈÂ97Ôi„·e „Á‡ „Úa ‚¯‰ ÁŒÔ·e . ¿»¿¿…»∆…«∆¡»¿≈∆»¿«»

ÔÈ·B¯˜ ÈtŒÏÚÂ ,‰‡¯˙‰ ‡Ïa ,„Á‡98‡Ï Ï·‡ , ∆»¿…«¿»»¿«ƒ¿ƒ¬»…
‰M‡ ˙e„Úa99.Ì‰Ï ‰M‡ Ôe„˙ ‡ÏÂ , ¿≈ƒ»¿…»ƒ»»∆

ופלך 92) פלך "בכל הנוסח: ושם ב). נו, (סנהדרין מחוז עיר
ה"אֿב. פ"א, סנהדרין הל' לעיל וראה ועיר". עיר  ובכל

ה"א.93) לעיל עליהן.94)המנויות יעברו שלא
אינה 95) נח, בבני האמורה מיתה "כל א) נו, (סנה' בחרב

ו) ט, (בראשית בהם שנאמר רש"י: ומפרש בסייף" אלא
השופכת  חרב מיתת וזוהי ישפך". דמו האדם... דם "שופך
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א  נז, שם וראה בהם. הוזכרה לא אחרת ומיתה הרוצח, דם
דמים. שפיכות ממצות למדים המצוות שאר עונשי שכל
או  ע"ז, העובד אחד "כיצד? הנוסח: התימנים, ובכת"י
עריות  משש אחת שבעל או דם, ששפך או השם, את שבירך
כל  שאכל או פרוטה, משוה פחות אפילו שגזל או שלהם
שעבר  אחד שראה או החי, מן בשר או החי מן מאבר שהוא
בסייף". ייהרג זה הרי והרגו, דנו ולא מאלו אחת על

כה.96) ב, לד, בראשית ראה יעקב, בת דינה את
והרמב"ן 97) בסייף. וחייבים הדינים, על שעברו נמצא

למה  כן, שאם רבינו, דברי על משיג יג, שם לתורה בפירושו
אותם: וקילל שכם, עיר הורגי ולוי שמעון על יעקב כעס
ובטחו  מצוה ועשו זכו והלא ז), מט, (שם עז כי אפם ארור

עליה  שנצטוו "דינים" מצות ולדעתו, והצילם?! באלקים
דיני  שכיר, ושכר עושק ואונאה, גניבה דיני פירושה: נח, בני
זה  עם ויחד נהרג, עליהם עבר ואם ומפתה, ואונס שומרים
לא  ואם כישראל, ועיר עיר בכל דיינים להושיב נצטוו
אלא  אמרו ולא "מצותֿעשה". שזוהי נהרגים, אינם הושיבו
אלא  אזהרה תיקרא ולא א) נז, (סנה' מיתתם" זוהי "אזהרתם

בלאו. הדיין.98)המניעה ובין העד, סנהדרין 99)בין
לנפשותיכם  דמכם את "ואך ה) ט, (בראשית שנאמר  ב. נז,
כל  מיד יחיד); לשון (=אדרוש, אחד בדיין אפילו - אדרוש
רש"י); חי, דבר כל (=מיד בהתראה שלא אפילו - חיה
ולא  - איש מיד אחד; בעד אפילו - אדם כל ומיד אדרשנו

קרוב". אפילו - אחיו אשה; מיד



meil cg` wxt m"anx ixeriyfenz 'aÎoeiq e"k -`"tyz'd

ה'תשפ"א  סיון כ"ו ראשון יום

-d̀ltdxtq
mixcp zFkld¦§§¨¦

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שהותר 1) נדר הדבר, נתקיים ולא מסויים בדבר התלוי נדר

ולא  הנודר כוונת אחר שהולכים בכולו, דינו מה מקצתו
איני  לביתך האומר: בין ההבדל הדיבור, משמעות אחר
בלא  המותרים דברים נכנס, איני זה לבית לאומר: נכנס,

לחכם. שאלה

.‡¯„pL ¯·c B¯„ ˙ÚLa L¯Ùe ,ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓƒ∆»«ƒ¿«≈≈ƒ¿«ƒ¿»»∆»«
BÏÏ‚a ÚaL B‡2‰ÏzL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -3B‡ B¯„ ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆¿ƒ∆»»ƒ¿

¯·„ B˙B‡ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,¯·„ B˙B‡a B˙Úe·L¿»¿»»¿ƒ…ƒ¿«≈»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÏÏ‚a ÚaLpL4. ∆ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆À»

שנדר.2) מה נדר שבגללה אפילו 4)התנה.3)הסיבה
נתקיים  לא ואם גמור, כתנאי זה שהרי לחכם. שאלה בלא

ה"ג. פ"ט, נדרים בירושלמי וכמבואר הדבר, בטל התנאי

.·˙ÈBÏt ‰M‡ ‡OB ÈÈ‡L :ÚaL B‡ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«∆≈ƒ≈ƒ»¿ƒ
;BÎB˙a Ú¯ ·ÏkL ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ÈÈ‡L ,Ú¯ ‰È·‡L∆»ƒ»«∆≈ƒƒ¿»¿«ƒ∆∆∆∆«¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLz ·‡‰ ‰OÚL B‡ e˙Ó5‰fL . ≈∆»»»»¿»¬≈∆À»∆∆
‡ÏÂ ˙ÈBÏt ‡O‡ ‡lL :¯Ó‡Â ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓk¿ƒ∆»«ƒ¿«¿»«∆…∆»¿ƒ¿…

˜f‰‰ ˜lzÒ Ì‡ ‡l‡ ‰Ê ˙È·Ï Òk‡6Ïk ÔÎÂ . ∆»≈¿«ƒ∆∆»ƒƒ¿«≈«∆≈¿≈…
‰Êa ‡ˆBik7. «≈»∆

ואין 5) נדרו לאחר ש"נולדה" סיבה היא שהמיתה אעפ"י
כמבואר  לחכם, שאלה ללא הנדר, לבטל יכול ה"נולד"
עדיף  זה הרי ידועה, בסיבה נדרו שתלה כאן, - ה"ה, בסמוך

והולך. רבינו שמפרש כמו סה.6)מנולד, בנדרים משנה
מקום  אין - ההיזק וכשנסתלק הונא, רב כדעת שם ובגמרא

לנדרו. קונם 7)עוד "באומר שם, בירושלמי שאמרו כמו
שחורים, לבוש שהוא הזמן כל פלוני לאיש נהנה שאיני

בו". מותר לבנים לבש

.‚˙ÈBÏt ‡OB ÈÈ‡L ,ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰ Ï·‡¬»«≈«ƒ¿»∆≈ƒ≈¿ƒ
‰‡ ˙‡ˆÓÂ ,‰¯eÚk‰8;‰·Ï ˙‡ˆÓÂ ,‰¯BÁL ; «¿»¿ƒ¿»»»¿»¿ƒ¿»¿»»

‰¯ˆ˜9‰k¯‡ ˙‡ˆÓÂ ,10ÌB˜ ;11ÈzL‡ ÔÈ‡L ¿»»¿ƒ¿»¬À»»∆≈ƒ¿ƒ
ÈÏ ˙È‰12,Èa ˙‡ ‰˙k‰LÂ ÈÒÈk ˙‡ ‰·bL , ∆¡≈ƒ∆»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»∆¿ƒ

,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰˙k‰ ‡lLÂ ‰·‚ ‡lL Ú„BÂ¿«∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¬≈∆À»
˙B‚‚L È¯„ ÏÏÎa ‡e‰Â ,˙eÚË ¯„ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆∆»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»

ÔÈ¯zÓ Ô‰L13‡ÏÂ ¯·„a B¯„ ‰ÏB˙k ‰Ê ÔÈ‡Â . ∆≈À»ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿¿»»¿…
‡Ï ¯„ dÏÏ‚aL ‰aq‰ È¯‰L ,¯·c‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«»»∆¬≈«ƒ»∆ƒ¿»»»«…

‰ÈeˆÓ ‰˙È‰14‰È‰ ˙eÚËÂ15. »¿»¿»¿»»»

היתה 8) מתחילה אלא וקשטוה, שייפוה לא כלומר, יפה.
בטעות. שנדר ונמצא ויפה, קומה.9)נאה נמוכת

סו.).10) בנדרים (משנה הוא 11)גבוהה - קונם קרבן.
התימנים, ובכת"י הט"ז. פ"א, לעיל כמבואר לקרבן, כינוי

איננה. זו תיבה רומי, בדפוס תהא 12)וכן ממני הנאתה
כקרבן. עליה לעיל 13)אסורה וכמבואר כה: שם משנה

ה"א. נדרו.14)פ"ד, בשעת בשני 15)מתחילה כלומר,
שאלה  בלא מותר הוא שלפנינו, ההלכות שבשתי המקרים
מותר  הוא הקודמת ב בהלכה האמור שבדין אלא, לחכם.
שלפנינו  בהלכה וההיתר בדבר, נדרו תולה שהוא מחמת
(כסףֿ שגגות נדרי בכלל שהוא טעות" "נדר מטעם הוא
שמח", ה"אור ולדעת סה:). שם הגמרא סוגיית ע"פ משנה
הסיבה  שהרי מותרין, "שהן הוא: כך רבינו בדברי הנוסח
והתיבות: היה", וטעות מצויה, היתה לא נדר שבגללה
ומקומן  כאן, כלל שייכות אינן וכו נדרו" כתולה זה "ואין
וראה  שביארנו". "כמו התיבות: אחרי ה"ה סוף בסמוך

שם. בביאורנו

.„„BÚ ‡ÏÂ16˜BÁ¯Ó ÌÈL‡ ‰‡¯L ÈÓ ‡l‡ , ¿…∆»ƒ∆»»¬»ƒ≈»
ÌÎÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,BlL ÌÈ‡z ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿≈ƒ∆¿»«»∆¬≈≈¬≈∆

Ôa¯˜17ÂÈ·‡ Ô‰ È¯‰Â ËÈa‰Â Ì‰ÈÏ‡ ·¯wL ÔÂÈk - »¿»≈»∆»«¬≈∆¿ƒƒ«¬≈≈»ƒ
‰aq‰ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÂÈÁ‡Â¿∆»¬≈≈À»ƒ««ƒ∆…≈≈«ƒ»
¯·c‰L .L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ ,dÏÏ‚a Ô¯Èc‰L∆ƒƒ»ƒ¿»»¬≈∆¿∆≈≈∆«»»
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Ô‰L BzÚ„a ‰È‰L ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ ¯Ò‡ ‡lL ,ÁÈÎBÓƒ«∆…»«¬≈∆∆»∆»»¿«¿∆≈
ÌÈ¯Ê18‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .. »ƒ¿≈…«≈»∆

מותר,16) זה הרי שטעה ונמצא בשפתיו כשפירש רק לא
כלל. פירש כשלא אפילו כקרבן.17)אלא בהנאה אסורים

היתה 18) לא שמעולם נדרו, בעיקר מוטעה שהוא נמצא
כה:). שם (משנה מאליו ובטל עליהם, דעתו

.‰„ÏBÂ ,ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓ19‰È‰ ‡lL ¯·„ BÏ ƒ∆»«ƒ¿«¿«»»∆…»»
‰Ê È¯‰ - ¯„p‰ ˙ÚLa B‡ ‰Úe·M‰ ˙ÚLa BaÏa¿ƒƒ¿««¿»ƒ¿««∆∆¬≈∆
¯Ò‡ ?„ˆÈk .B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈÂ ÌÎÁÏ Ï‡MiL „Ú ¯eÒ‡»«∆ƒ»≈¿»»¿«ƒ∆ƒ¿≈«»«
,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡lL B‡ ÈBÏt ˙È‰a BÓˆÚ ˙‡∆«¿«¬»«¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ¿¿ƒ

¯ÙBÒ LÈ‡‰ B˙B‡ ‰OÚÂ20,˙Òk‰ ˙Èa ÌB˜Ó B˙B‡Â ¿«¬»»ƒ≈¿»≈«¿∆∆
‰OÚ ‰fL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯ÓB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ»ƒƒ≈«∆∆«¬∆
¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,˙Òk‰ ˙Èa ‰OÚÈ ‰Ê ÌB˜Ó·e ¯ÙBÒ≈¿»∆≈»∆≈«¿∆∆…»ƒƒ≈
¯ÈziL „Ú Òk‰Ïe ˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÚaL B‡ƒ¿»¬≈∆»≈»¿ƒ»≈«∆«ƒ

B¯„21e¯‡aL BÓk ,22‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .23. ƒ¿¿∆≈«¿¿≈…«≈»∆

לבלר 20)ונתחדש.19) או לו, צריכים והכל חכם, תלמיד
העיר  שטרות כותב שהוא לפי לו, צריכים והכל (כתבן)

שם). ותוספות וברא"ש סד. שם לפני 21)(משנה שיבא
כך  נדרתי אני ויאמר: הדיוטות שלשה לפני או מובהק חכם
הייתי  לא וכך, כך לי שיארע יודע הייתי ואילו ונחמתי, וכך
הייתי  לא עתה, כמו הנדר בעת דעתי היתה ואילו נודר.

לו. מתירים דעתו ונהפכה והואיל הל'22)נודר, לעיל
- שמח" ה"אור לדעת - יש כאן והי"ב. ה"ה פ"ו, שבועות
הדבר" נתקיים ולא בדבר נדרו כתולה זה "ואין לגרוס:
יודע  הייתי אילו שאומר: אעפ"י כלומר, ה"ג). לעיל (ראה
בדבר, נדרו כתולה זה שאין מותר, זה אין נודר, הייתי לא
לא  "עדיין עכשיו שגם נדרו, בשעת כלום תלה לא שזה
סופר" זה יעשה ושלא לו, יהנה שלא רצונו אלא ניחם,

שם. בביאורנו וראה שם). רבינו שהיה 23)(לשון כגון
שהוא  יודע, הייתי "אילו המדיר ואמר בנו, את משיא המודר
סד.). בנדרים (משנה נודר" הייתי לא בקרוב, בנו את משיא

.ÂBlk ¯z‰ - B˙ˆ˜Ó ¯z‰L ¯„ Ïk24ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆∆∆À«ƒ¿»À«À¿«ƒ
ÔÈÏÎB‡ ˜BÁ¯Ó ÌÈL‡ ‰‡¯ ?„ˆÈk .‰Úe·Laƒ¿»≈«»»¬»ƒ≈»¿ƒ
ÚÈb‰LÎe ,Ôa¯˜ ÌÎÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÂÈ˙B¯t≈»¿»«¬≈≈¬≈∆»¿»¿∆ƒƒ«
ÂÈ·‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈ¯Ê ÌÈL‡Â ÂÈ·‡ Ì‰ ‰p‰Â Ì‰ÈÏ‡¬≈∆¿ƒ≈≈»ƒ«¬»ƒ»ƒƒ¿»ƒ

¯zÓ25ÔÈ¯zÓ Ôlk ,26Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ elÙ‡Â . À»À»À»ƒ«¬ƒ»«ƒ»ƒƒ≈«
- ¯zÓ È·‡Â ÔÈ¯eÒ‡ ÈBÏÙe ÈBÏt :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ôk≈»ƒƒ≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿»ƒÀ»

ÔÈ¯zÓ Ôlk È¯‰27:Ô‰ÈÏ‡ ÚÈb‰Lk ¯ÓB‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈À»À»ƒ¬»ƒ≈¿∆ƒƒ«¬≈∆
ÌÎlk :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,ÌÎÈÈa È·‡L Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ƒ»ƒƒ≈«∆»ƒ≈≈∆»ƒƒ≈À¿∆

ÔÈ¯eÒ‡ Ôlk È¯‰ - È·‡Ó ıeÁ ÔÈ¯eÒ‡28;ÂÈ·‡Ó ıeÁ ¬ƒ≈»ƒ¬≈À»¬ƒ≈»ƒ
BÓk ‡l‡ ,¯„p‰ ˙ˆ˜Ó ¯Èz‰ ‡lL BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L∆¬≈ƒ»«¿∆…ƒƒƒ¿»«∆∆∆»¿

¯„B ‰È‰ ¯„pL29ÂÈ·‡ ÏÚ ‰˙Óe30. ∆»«»»≈«¿∆«»ƒ

כולו 24) יעשה" מפיו היוצא "ככל ג ) ל, (במדבר שנאמר
כולו  בטל - מקצתו שבטל לנדר מכאן מקצתו, ולא
הי"א. פ"ד, לעיל והשווה ה"א) פ"א, נדרים (ירושלמי

ה"ד.25) לעיל כמבואר עליו, אסר שלא מוכיח, שהדבר
והתרת 26) כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה, נדר שלא

סו. בנדרים (משנה לכולו היתר פתח משמשת מקצתו
היה  שאילו כיון מפרש: כה:) (שם והר"ן שם). וברא"ש
מוטעה  זה הרי הכלל, מן מוציאו היה ביניהם שאביו יודע
ולבו  פיו אין - טעות הנדר בעיקר שיש וכל הנדר, בעיקר

מאליו. ובטל אסרם 27)שוים ומתחילה הואיל כה: נדרים
כוח  הורע דבריו החליף ועכשיו כולכם, בלשון: עליהם
כולו  הותר ולפיכך מקצתו, והותר נעקר וכאילו הנדר,

שם). ותוספות רבה.28)(רא"ש וכדעת כיון 29)שם,
החזרה  בשעת ועכשיו אסורים, כולכם אמר: הנדר שבשעת
אעפ"י  לאחרים, ביחס - הראשונים דבריו מעמיד כן גם הוא
לפי  מקצתו, שהותר נדר זה אין הכלל, מן אביו את שמוציא
שם). (ר"ן הנדר במשמעות מעולם נכנס לא שאביו

הנדר,30) במשמעות מעולם נכלל לא שאביו אמרנו, וכבר
מקצתו. שהותר נדר כאן שאין נמצא ה"ד, לעיל כמבואר
לזה  אסורים יהיו אלה פירותי אמר: מתחילה אם והואֿהדין
את  וראה וכשנתקרב ממנו, ריחוקם בגלל הכירם, ולא ולזה
אומר  הייתי יודע... הייתי אילו ואמר: חזר ביניהם, אביו
שהחליף  מאחר כולם, הותרו מאבא, חוץ אסורים כולכם
כח  הורע החזרה, שבשעת לדבריו האיסור, שמשעת דבריו
(כסףֿמשנה  כולו הותר מקצתו דהותר ומתוך ונעקר, הנדר

הטור). בשם

.ÊÈ·Ï Ú¯ ÔÈi‰L ÈtÓ ÈÏÚ Ôa¯˜ ÔÈi‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈««ƒ»¿»»«ƒ¿≈∆««ƒ«ƒ¿≈
Ì‡ ;ÌÈÚÓ È·Ï ‰ÙÈ ÔMÈÓ‰ È¯‰ :BÏ e¯Ó‡Â ,ÌÈÚÓ≈«ƒ¿»¿¬≈«¿À»»∆ƒ¿≈≈«ƒƒ
:¯Ó‡ elÙ‡Â ,¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡»«ƒ»ƒƒ≈«…»ƒƒ≈«¬ƒ»«
ÔLi‰Â ¯eÒ‡ L„Á‰ :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ƒ»ƒƒ≈«»ƒƒ≈∆»»»¿«»»

L„Á·e ÔLia ¯zÓ - ¯zÓ31el‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . À»À»¿»»¿»»¬»ƒ»«ƒ
ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ˙BÈi‰ Ïk :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈«»ƒƒ≈»«≈¬ƒ»«

ÔMÈÓa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔMÈÓ‰ ÔÓ ıeÁ32Ïk ÔÎÂ . ƒ«¿À»¬≈∆À»«¿À»¿≈…
‰Êa ‡ˆBik33. «≈»∆

הותר 31) וממילא נדרו, מקצת ועקר דבריו, החליף שהרי
נדרו,32)כולו. הורע לא כבתחילה דבריו והעמיד הואיל

בשעת  בכלל היה שלא המיושן, על מתנה אלא זה שאין
וכפירוש  סו. (נדרים למעיים יפה שהוא ידע אילו נדרו,
יין). לענין רבינו למד וממנו בצל, לענין כו: שם הגמרא

שהבצל 33) טועם, שאני בצל "קונם סו. שם שאמרו כמו
!? ללב יפה כפרי) (בצל הכופרי והלא לו: אמרו ללב, רע
הבצלים", בכל אלא הותר בלבד בכופרי ולא בכופרי, הותר

כו. שם בגמרא שהוסבר וכפי

.ÁÔÏÏ‚aL ÌÈ¯·c ÔÈ‡B¯ - ÚaL B‡ ¯„Bp‰ Ïk»«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»
ÔÈÎÏB‰Â ,Ôek˙ ‰Ê È‡Ï Ô‰Ó ÔÈ„ÓÏe ,¯„ B‡ ÚaLƒ¿«»«¿≈ƒ≈∆¿≈∆ƒ¿«≈¿¿ƒ

ÔÈÚ‰ ¯Á‡34¯eac‰ ÚÓLÓ Ïk ¯Á‡ ‡Ï ,35?„ˆÈk . ««»ƒ¿»…««»«¿««ƒ≈«
ÚÈf‰Â ,ÌÈzLt ÏL B‡ ¯Óˆ ÏL ‡OÓ ÔeÚË ‰È‰36 »»»«»∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«

‰L˜ BÁÈ¯ ‰È‰Â37ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL ¯„ B‡ ÚaLÂ , ¿»»≈»∆¿ƒ¿«»«∆…«¬∆»»
È„‚a LaÏÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÏ ÌÈzLt B‡ ¯Ó∆̂∆ƒ¿ƒ¿»¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿≈

Ô˙BqÎÏe ÌÈzLt B‡ ¯Óˆ38‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â , ∆∆ƒ¿ƒ¿«»¿≈»∆»
ÔÏÈLÙ‰Ï39ÂÈ¯BÁ‡Ï40¯Óˆ È„‚a Le·Ï ‰È‰ . ¿«¿ƒ»«¬»»»»ƒ¿≈∆∆

Ô˙LÈ·Ïa ¯ÚËˆÂ41ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL ¯„ B‡ ÚaLÂ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿«»«∆…«¬∆»»
¯zÓe ,ÂÈÏÚ ÔÚËÏ ¯zÓe ,LaÏÏ ¯eÒ‡ - ÌÏBÚÏ ¯Ó∆̂∆¿»»ƒ¿À»ƒ¿…»»À»
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Èf‚a ˙Bqk˙‰Ï42„‚·Ï ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯Óˆ ¿ƒ¿«¿ƒ≈∆∆∆…ƒ¿«≈∆∆»¿∆∆
¯Óˆ43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

הנדר.34) שבדיבור.35)כוונת המילולית ההבנה
המשא.36) שהצמר 37)מכובד קשה, ריחו שהיה או

ה"נמוקי  וכפירוש נה: בנדרים (משנה קשה ריחם והפשתים
שם). בהם.38)יוסף" לתלותם.39)להתכסות

להפשילם 40) אלו של שדרכם אלא לפניו, לטענם וכלֿשכן
ולפיכך  נדר, שנצטער שבענין שם). יו"ט (תוספות לאחוריו
שם). (רש"י לטענם לו ואסור להתכסות, לו מותר

שם).41) ורא"ש (ריטב"א כובדם מחמת או ריחם מחמת
נטוה.42) לא ועדיין שנגזז אלא 43)צמר נדר שלא

מדברי  ונראה וברש"י). שם, (ברייתא בו שנצטער ממלבוש
וגם  בלבישה גם אסור סתם, הצמר מן שהנודר רבינו,

וכסףֿמשנה). (ר"ן בטעינה

.ËB˙·B¯˜ ‡OiL epnÓ ÔÈL˜·Ó eÈ‰44,Ô‡ÓÓ ‡e‰Â »¿«¿ƒƒ∆∆ƒ»¿»¿¿»≈
e¯ˆÙe45;ÌÏBÚÏ B· ‰‰z ‡lL ÚaL B‡ ¯„Â Ba »¿¿»«ƒ¿«∆…≈»∆¿»

‰‰z ‡lL ¯„ B‡ ÚaLÂ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«»«∆…≈»∆
B˙ek ÔÈ‡L ;BÏ ˙B‰Ï ˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ÌÏBÚÏ B·¿»¬≈≈À»≈»∆≈«»»

˙eLÈ‡ ÌLÏ ‡l‡46. ∆»¿≈ƒ

רבינו 44) ומפרש אחותו". "בת הנוסח: סג: נדרים ובמשנה
להשתדל  אדם וחייב מצוה הוא ועוד נהוג, שהוא לפי שם:
- ז) נח, (ישעיה תתעלם" לא "ומבשרך שאמרו כמו בזה,

סב: יבמות וראה אחותו, בת הנושא הרבה.45)זה בקשו
סג:).46) (נדרים נישואין

.ÈB‡ ÚaLÂ ,Ô‡Óe BÏˆ‡ „ÚÒiL B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰ ÔÎÂ¿≈«≈«¬≈∆ƒ¿«∆¿≈≈¿ƒ¿«
È¯‰ - ÔBˆ ˙tË BÏ ‰zLÈ ‡ÏÂ B˙È·Ï ÒkÈ ‡lL ¯„»«∆…ƒ»≈¿≈¿…ƒ¿∆ƒ«≈¬≈
Ôek˙ ‡lL ;ÔBˆ BÏ ˙BzLÏÂ B˙È·Ï Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê∆À»¿ƒ»≈¿≈¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈

BÊ ‰cÚÒa BnÚ ‰zLÈÂ ÏÎ‡È ‡lL ‡l‡ ‰Ê47ÔÎÂ . ∆∆»∆……«¿ƒ¿∆ƒƒ¿À»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

לו 47) מותר וכן לו. מותר צונן טיפת אבל מרובה, שתיה
שאמרו  כמו אחרת, בסעודה בביתו ולשתות לאכול
לאחר  אסור, המשתה "תוך מ"ח) פ"ד, (נדרים בתוספתא

ובר"ן). שם (נדרים מותר" המשתה

.‡ÈÌB˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰48E„OÂ ÒÎ È‡ E˙È·Ï »≈«¬≈»¿≈¿¬ƒƒ¿»¿»¿
˙Óe ,‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,Á˜BÏ È‡49Ô¯ÎÓ B‡ ¬ƒ≈«≈¿∆∆≈ƒ¿»≈¿»»

ÔÓ ‰„O‰ ÁwÏÂ ˙ÈaÏ Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï¿«≈¬≈∆À»¿ƒ»≈««ƒ¿ƒ««»∆ƒ
ÔÓÊ Ïk ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;Á˜Bl‰ ÔÓ B‡ L¯Bi‰«≈ƒ«≈«∆…ƒ¿«≈∆∆»»¿«
ÒÎ ÈÈ‡ ‰f‰ ˙ÈaÏ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B˙eL¯a Ô‰L∆≈ƒ¿¬»ƒ»«««ƒ«∆≈ƒƒ¿»
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓ B‡ ˙Óe ,Á˜BÏ ÈÈ‡ BÊ ‰„OÂ¿»∆≈ƒ≈«≈¿»»¿«≈¬≈∆

¯eÒ‡50. »

רומי 48) בדפוס וכן התימנים, ובכת"י ה"ג. לעיל מפורש
ושדך  נכנס, איני "לביתך אלא: איננה. "קונם" תיבת ר"מ

י. אות לעיל בביאורנו וראה לוקח". הבית 49)איני בעל
כחתיכת 50)והשדה. עליו עשאו זה", "בית שאמר כיון

לעיל  והשווה ב) עמ' שם ובר"ן מו. נדרים (משנה איסור
ה"דֿה. פ"ה,

.·ÈdÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,E˙¯t ÈÏÈ‡L‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ»»¿»«≈»
ÌB˜ :¯Ó‡Â ¯„ B‡ ÚaL ,‰Èet51L¯BÁ ÈÈ‡ È„O ¿»ƒ¿«»«¿»«»»ƒ≈ƒ≈

da52ÌÏBÚÏ53B„Èa L¯ÁÏ Bk¯„ ‰È‰ Ì‡ ;54‡e‰ - »¿»ƒ»»«¿«¬¿»
da BÏ L¯ÁÏ ÔÈ¯zÓ Ì„‡ ÏÎÂ ,¯eÒ‡55ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¿»»»À»ƒ«¬»¿ƒ≈

ÔÈ¯eÒ‡ Ì„‡ ÏÎÂ ‡e‰ - B„Èa L¯ÁÏ Bk¯c56Ïk ÔÎÂ . «¿«¬¿»¿»»»¬ƒ¿≈…
.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

איננה.51) זו תיבה - התימנים בכת"י וכן רומי, ובדפוס
זו.52) כך נתעצ 53)בפרה ואמר המשאיל, כנגד השואל ב

מג. בנדרים (משנה להשאילו זה רצה שלא כעס, מתוך
איכר.54)וברש"י). כפרי, איש שהוא שלא 55)בעצמו,

הוא. חרישתו לאסור אלא דרכו 56)נתכוין שאין כיון
לא  מחרישתה ליהנות שלא אלא נתכוין לא בידו, לחרוש

(שם). פועליו ע"י ולא ידו על

.‚È˙Èa ‰˜iL B‡ ‰M‡ ‡OiL ¯„ B‡ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«»«∆ƒ»ƒ»∆ƒ¿∆«ƒ
‡¯iLa ‡ˆiL B‡57L¯ÙÈ B‡58ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Ìia ∆≈≈¿«»»ƒ¿«»≈¿«¿ƒ

„Ú ‡l‡ ,„iÓ ˙‡ˆÏ B‡ ˙B˜Ï B‡ ‰M‡ ‡OÏ B˙B‡ƒ»ƒ»ƒ¿»≈ƒ»∆»«
Ôe‚‰‰ ¯·„ ‡ˆÓiL59ÏkL ‰¯„pL ‰M‡a ‰OÚÓ .BÏ ∆ƒ¿»»»∆»«¬∆¿ƒ»∆»¿»∆»

Ì„‡ Èa ‰ÈÏÚ eˆÙ˜Â ,BÏ ‡Opz d˙B‡ Úa˙iL ÈÓƒ∆ƒ¿«»ƒ»≈¿»¿»∆»¿≈»»
BÊ ‰ek˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,dÏ ÔÈe‚‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒ»¿»¿¬»ƒ…ƒ¿«¿»
Ïk ÔÎÂ .dÏ ÔÈe‚‰‰ ÔÓ d˙B‡ Úa˙iL ÈÓ ÏÎÏ ‡l‡∆»¿»ƒ∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

במדבר.57) או בדרך, יחד העוברים אנשים קבוצת
לים.58) מיבשה מי 59)יפליג הנוסח: ושם פ. קמא בבא

שזו  וכנראה וכו' ישראל בארץ אשה ולישא בית ליקח שנדר
מקור  שהיא מ"ד, פ"ח, שם בתוספתא שכן סופר, טעות
רוקח). (מעשה זה לענין ישראל ארץ נזכרה לא זו, ברייתא
ישראל. ארץ כאן: הודגש לא א, סעיף ריט, יו"ד בשו"ע וכן

.„È‡B·zL :BÏ ¯Ó‡Â ÚaLpL B‡ B¯·Á ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆¬≈∆ƒ¿«¿»«∆»
ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ÈzL B‡ ÌÈhÁ „Á‡ ¯k EÈ·Ï Ïh˙Â60 ¿ƒ…¿»∆…∆»ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ

‰Ê È¯‰ -61,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ‡Ïa B¯„ ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ¬≈∆»¿«ƒƒ¿¿…¿≈»¿»»
È„aÎÏ ‡l‡ zek˙ ÌeÏk :BÏ ¯Ó‡ÈÂ62‡lL È„B·k , ¿…«¿ƒ¿««¿»∆»¿«¿≈ƒ¿ƒ∆…

Ïh‡63ÈÏÈ·La z¯„pL „B·k ÈÏ‡ ÚÈb‰ ¯·Îe ,64ÔÎÂ . ∆…¿»ƒƒ«≈«»∆»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈
‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ ÈÏ ‰‰ ‰z‡ ÔÈ‡L :ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰«≈«ƒ¿»∆≈«»∆¡∆ƒƒ≈«»
È¯‰ - ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ÈzLe ÌÈhÁ ÏL ¯Bk È·Ï Ô˙B≈ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ¬≈
:¯Ó‡ÈÂ ,ÌÎÁ ˙Ï‡La ‡lL B¯„ ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿«ƒƒ¿∆…ƒ¿≈«»»¿…«

˜˙ el‡k ÈÈ¯‰ÈzÏa65‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È„ÈÏ eÚÈb‰Â ¬≈ƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

לבנך 60) נוטל אתה אי אם לך, נהנה שאני קונם לו: שאמר
זה, ולפי כ. שם ובגמרא סג: בנדרים המשנה כלשון וכו'

עצמו. על הנודר הוא ליטול 61)המדיר, שנדרש חברו,
בעיניך,62)ממנו. חשוב שאני שיראו הבריות, בפני

מתנה. לי ליתן רוצה כשיראו 63)שאתה יותר, שאתכבד
לקבל. רוצה את 64)שאיני מפרש המדיר כשאין זה וכל

כי  לא ואומר: חולק המדיר אם אבל סתם. נדר אלא כוונתו,
הרי  מתנה, ממני כשתקבל שאתכבד נתכוונתי, לכבודי אלא
פ"ח, בנדרים הירושלמי ע"פ (ר"ן חכם היתר ללא אסור זה

מו). ס"ק רלב, ליו"ד בש"ך וכן ולשון 65)ה"ז. קבלתי,
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וכתב  שם). יו"ט ובתוספות סג: (בנדרים היא משנה
לו  לפרוע לחברו שנשבע שמי ללמוד, יש מכאן הרדב"ז:
זמן  לו להאריך תקנה אין ידו, השיגה ולא פלוני ביום חובו

נתקבלתי. כאילו הריני המלוה: לו יאמר אלא הפרעון,

ה'תשפ"א  סיון כ"ז שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למקומותיהם,1) אדם בני לשון אחר בנדרים שהולכים

הנודר  בין הבדלים עליהם, להמלך השליח שדרך הדברים
שונים  ואנשים מקומות החיטים, מן לנודר החיטה מן

בו. נכללים ושאינם הנדר בתוך הנכללים

.‡ÌB˜Ó B˙B‡a Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ Cl‰ ÌÈ¯„aƒ¿»ƒ«≈««¿¿≈»»¿»
ÔBLÏ B˙B‡·e2ÔÓÊ B˙B‡·e3.Ba ÚaL B‡ ¯„pL ¿»¿¿«∆»«ƒ¿«

B˙B‡ C¯c Ì‡ :ÏM·Ó‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«ƒ«¿À»ƒ∆∆
elÙ‡ ÏM·Ó ÔÈ‡¯BwL ÔÓÊ B˙B‡a ÔBLÏ B˙B‡a ÌB˜Ó»¿»¿¿«∆¿ƒ¿À»¬ƒ

˜eÏLÏe ÈÏˆÏ4Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ïka ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿»¬≈∆»«…¿ƒ≈«¿»
ÔÈÏ·˙·e ÌÈÓa ÏMa˙pL ¯O·Ï ‡l‡ ÏM·Ó ˙B¯˜Ï5 ƒ¿¿À»∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿«ƒƒ¿»ƒ

ÈÏˆa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -6˜eÏL·e7ÔMÚÓ‰ ÔÎÂ .8 ¬≈∆À»¿»ƒ¿»¿≈«¿À»
‡È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰Â9Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10Ba ÔÈÎÏB‰ - ¿«¿À»¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆¿ƒ

¯ÈÚ‰ Èa ÏL ÔBLl‰ ¯Á‡11. «««»∆¿≈»ƒ

בה.2) שנדר שפה באותה לשון. ובאותה התימנים: ובכת"י
תשתנה 3) עיר באותה שאפילו יתכן הזמנים, בשינויי כי

הקודם. ממשמעה הלשון יותר 4)משמעות שנתבשל
ברא"ש  וכן מ"א. פ"ו, לנדרים (רע"ב הראוי מבישולו
נקרא  שבנדרים הוכיחו, והרשב"א הר"ן אבל שם). לנדרים
גם  אדם בני בלשון כי צרכו, כל נתבשל שלא כל - שלוק

מבושל. נקרא: מדי, יותר שנתבשל מפורש 5)תבשיל
הי"א. פ"ה, על 6)לעיל צלוי כיֿאם במים מבושל שאינו

הביאו,7)האש. ושם מט.). (נדרים מבושל נקרא שאינו
(דברי  כתוב שכן מבושל, נקרא צלוי גם תורה שבלשון
וידוע, כמשפט". באש הפסח "ויבשלו יג) לה, הימיםֿב
מראה  ז"ל איגר עקיבא ורבי צלי. אלא נאכל הפסח שאין
הפסח  את "תזבח וֿז) טז, (דברים בתורה מפורש פסוק שם,

ואכלת". ובשלת . . . כלל.8)בערב נתבשל ולא
ה"ג.9) פ"ט, שבת הל' השווה האש, מתולדות חומם שאין

רותחים.10) מעיינות שאר נדרים 11)כגון וב'ירושלמי'
במעושן  מותר אם המבושל, מן בנודר נסתפקו ה"א, פ"ו
שזה  וכנראה, בספק. ונשארו טבריה, בחמי ומבושל ומטוגן
הולכים  ומספק בזה, מוסכמת אדם בני לשון שאין במקום

(כסףֿמשנה). ה"ד בסמוך כמבואר להחמיר, בו

.·ÁÈÏn‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„12˙B¯˜Ï Ìk¯c Ì‡ , »«ƒ¿«ƒ«»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿
;ÔÈÁeÏn‰ ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÁeÏn‰ ÏÎÏ ÁÈÏÓ»ƒ«¿»«¿ƒ¬≈∆»¿»«¿ƒ
„·Ïa ÁÈÏÓ ‚„Ï ‡l‡ ÁÈÏÓ ˙B¯˜Ï Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ«∆»¿»»ƒ«ƒ¿«

ÁÈÏÓ ‚„a ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ -13. ≈»∆»¿»»ƒ«

כמו 12) מאד, וחריפים במלח הרבה המתובלים מזון מיני
זכר  מלוחים נאכל אנו "אף סו.): (קידושין שאמרו

וראה 13)לאבותינו". אדם. בני לשון אחר הלך שבנדרים,
טו. אות בסמוך

.‚Le·k‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„14˙B¯˜Ï Ìk¯c Ì‡ , »«ƒ¿«ƒ«»ƒ«¿»ƒ¿
ÌÈLe·k‰ ÏÎÏ Le·k15Ì‡Â ;Ïka ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »¿»«¿ƒ¬≈∆»«…¿ƒ

- „·Ïa Le·k ˜¯ÈÏ ‡l‡ Le·k ˙B¯˜Ï Ìk¯c ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿»∆»¿»»»ƒ¿«
˜¯È ÏL Le·Îa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡16‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈»∆»¿»∆»»¿≈…«≈

‰Êa17. »∆

לשם 14) וכדומה) חומץ (שמן, ציר בתוך מתוקן מזון
רבים. ימים שנכבשו 15)שימורו למיניהם מאכל דברי כל

וכדומה. "מן 16)בחומץ שנינו: - ב נא, נדרים במשנה,
שאני  כבוש ירק, של הכבוש מן אלא אסור אין הכבוש
שעיקר  שם, רבינו ומפרש וכו'. הכבושים" בכל אסור טועם
אמר  שאם ידוע, לשאינו הידוע, השם בין הוא: ההפרש
ירק. של והוא הידוע, לכבוש כוונתו הידיעה, בה"א הכבוש
הכבושים, כל על מורה זה הרי הידיעה, ה"א בלא אמר ואם
רבינו: מסכם שם גם אבל הלשונות. בכל ידוע כלל וזהו
לשון  אחר הלך בנדרים הידוע: בעיקר (תטעה) תפשע "ואל
בלשונם  מדקדקים שאין מקום, יארע אם כלומר, אדם". בני
ללכת  עלינו אלה בכל ידוע, שאינו לשם הידיעה ה"א בין
'תוספות  (ע"פ זמן ובאותו מקום באותו אדם בני לשון אחר

שם). דרכם 17)יו"ט' אין שאם השלוק, מן הנודר כגון
בבשר  אלא אסור אינו שלוק, לבשר אלא שלוק לקרות

שם. במשנה כמפורש בלבד, שלוק

.„ÔÈ‡ Ì˙ˆ˜Óe Ck BÏ ÔÈ¯B˜ ÌB˜n‰ Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰»ƒ¿»¿≈«»ƒ»ƒ¿»»≈
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - ÔÈ¯B˜ƒ≈¿ƒ««»…∆»¬≈∆¿≈

ÌÈ¯„18- ¯·Ú Ì‡Â ,¯ÈÓÁ‰Ï - ÌÈ¯„ ˜ÙÒ ÏÎÂ , ¿»ƒ¿»¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«
‰˜BÏ BÈ‡19. ≈∆

ה"ה.18) בסמוך שאין 19)מבואר דברו, יחל לא משום:
הי"ד. פ"ה לעיל השווה הספק, על לוקים

.‰ÔÈ˜tzÒnL ÌB˜Óa ÔÓM‰ ÔÓ ¯„ ?„ˆÈk20ÔÓLa ≈«»«ƒ«∆∆¿»∆ƒ¿«¿ƒ¿∆∆
ÔÈÓLÓL ÔÓL·e ˙ÈÊ21ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ ÌB˜n‰ ÈL‡ ·¯Â , «ƒ¿∆∆À¿¿ƒ¿…«¿≈«»≈ƒ

LÏ ÔÈ¯B˜Â ,˙ÈÊ ÔÓLÏ ‡l‡ Ì˙Ò ÔÓLÔÈÓLÓL ÔÓ ∆∆¿»∆»¿∆∆«ƒ¿ƒ¿∆∆À¿¿ƒ
ÔÈÓLÓL ÔÓLÏ Û‡ ÔÈ¯B˜ ÌËeÚÓe ,ÔÈÓLÓL ÔÓL∆∆À¿¿ƒƒ»ƒ«¿∆∆À¿¿ƒ

Ì‰ÈLa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ÔÓL22‰˜BÏ BÈ‡Â , ∆∆¿»¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈∆
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈÓLÓL ÔÓL ÏÚ23. «∆∆À¿¿ƒ¿≈…«≈»∆

עשבוני,21)משתמשים.20) צמח והוא ביוונית, ֶַָססמה
ולמאור. למזון שמן מפיקים א.22)שמזרעיו נג, נדרים

יש  סתם, שמן שומשמין לשמן אף קוראים שמיעוטם כיון
"הנודר  אמרו: ושם שם). (ר"ן נתכוין אליו שמא להסתפק
- זית) שמן אלא בה מצוי (שאינו ישראל בארץ השמן מן
מצוי  (שאין ובבבל זית, בשמן ואסור שומשמין בשמן מותר
ומותר  שומשמין בשמן אסור - שומשמין) שמן אלא בה

זית". הי"ד.23)בשמן לקמן ראה

.ÂCÏn‰Ï ÌB˜Ó B˙B‡a ÁÈÏL C¯cL ¯·c Ïk24ÂÈÏÚ »»»∆∆∆»ƒ«¿»¿ƒ»≈»»
?„ˆÈk .Ì˙Ò ÁÈÏMÏ ¯Ó‡pL ÔÈn‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -¬≈ƒ¿««ƒ∆∆¡««»ƒ«¿»≈«
¯Oa BÏ ˙B˜Ï ÁÈÏL Ì„‡ ÁÏLÈ Ì‡ ,Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»ƒƒ¿«»»»ƒ«ƒ¿»»

ÌÈ‚„ ‡l‡ È˙‡ˆÓ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡ ,Ì˙Ò25ÚaL Ì‡ ; ¿»»«…»»ƒ∆»»ƒƒƒ¿«
¯O·a Û‡ ¯Ò‡ - ¯Oa‰ ÔÓ ‰Ê ÌB˜Óa ¯„ B‡»«¿»∆ƒ«»»∆¡««ƒ¿«

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ‚c26ÔÓ ¯„Bp‰ ,ÌB˜Ó ÏÎ·e . »ƒ¿≈…«≈»∆¿»»«≈ƒ
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˙BÙBÚ ¯O·a ¯eÒ‡ - ¯Oa‰27¯zÓe ,ÌÈ·¯˜·e «»»»ƒ¿«ƒ¿»«ƒÀ»
ÌÈ·‚Áa28‡lL ¯„pL ˙Úa ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡Â . «¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ¿≈∆»«∆…

ÛBÚ ¯O·Ï B‡] „·Ïa ‰Ó‰a ¯O·a ‡l‡ Ôek˙ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿≈»ƒ¿«ƒ¿«
[„·Ïa ‰Ó‰·e29elÙ‡Â ÌÈ‚c ¯O·a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»ƒ¿«¬≈∆À»ƒ¿«»ƒ«¬ƒ

Ô‰ÈÏÚ CÏÓ ÁÈÏM‰L ÌB˜Óa30. ¿»∆«»ƒ«ƒ¿»¬≈∆

שולחו.24) עם ולהתייעץ רוצה 25)לשאול אם ושואלו
לא  לו אומר אינו אבל בשר, במקום דגים לו לקנות הוא
מין  בכלל שהדגים שומע, אתה מכאן ירקות, אלא מצאתי

עקיבא). רבי וכדעת נד: (נדרים הם אם 26)בשר כגון
בדלועין, אסור זה הרי עלי, בקדירה המתבשל ירק אמר:
עליהם  נמלך והשליח בקדירה, מתבשלים הם שאף
לקמן  (ראה בקדירה המתבשל ירק להביא לו: כשאומרים

עליהם 27)ה"י). נמלך והשליח בשר, בכלל שהם
אתה  בשר איזה השולח: את ששואל שליחותו, בתחילת
נמלך  אינו דגים ואילו עוף? בשר או בהמה בשר רוצה,
הוא  בשר מצא ולא כשהלך שליחותו, בסוף אלא עליהם
בכלל  שהעופות הרי דגים? לך אקנה שמא ושואל, חוזר
שם). בנדרים הסוגיא ע"פ (כסףֿמשנה מדגים יותר הם בשר

(שם).28) עליהם נמלך אינו השליח וגם בשר, מין שאינם
קשים 29) שהדגים וידוע עיניו, לו שכאבו כגון לדגים, ולא

כ:). במעילה וכן שם, (נדרים עינים הואיל 30)לכואבי
לא  ודאי עיניו, כאב מחמת דגים לאכול לו אסור כה ובין
יאכלם  לא שממילא דגים, בשר עליו לאסור בנדרו נתכוין

ובר"ן). (שם

.Ê‰ÏMa˙ ‡lL ‰ˆÈ·a ¯zÓ - ÏM·Ó‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«¿À»À»¿≈»∆…ƒ¿«¿»
‰˙ÙwL „Ú31„·Ïa ‰ÏbÏb˙ ‡l‡32‰OÚnÓ ¯„Bp‰ . «∆»¿»∆»ƒ¿«¿¿»ƒ¿««≈ƒ«¬≈

Ô˙B‡ ÔÈÁÈz¯nL ÌÈ¯·cÓ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰¯„¿̃≈»≈»∆»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»
‰¯„˜a33˙BÙÈ¯ ÔB‚k ,34˙B·È·Ïe35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36. ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆

ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰¯„˜Ï „¯Bi‰ ÏkÓ BÓˆÚ ¯Ò‡»««¿ƒ»«≈ƒ¿≈»¬≈∆»¿»
‰¯„˜a ÔÈÏMa˙n‰37. «ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»

ונקרשה.31) הוקרשה 32)הוקפאה ולא במים הוחמה
(כסףֿ פת עמה אוכלין ואין לרפואה אותה ועושין כלל,
צלייתה, או הביצה בישול שבהתחלת שם ועל משנה).
כלשון  גלגול, בישולה: נקרא החלבון, עם החלמון מתערב
המיחם  בצד ביצה נותנים "אין מ"ג): פ"ג, (שבת המשנה
תתערב, - "תתגלגל שם: רבינו ומפרש שתתגלגל", בשביל
במשנה  זו, הלכה ומקור בישול". קצת שתתבשל הענין
שם: רבינו ומפרש טורמוטא", בביצה "ומותר א: מט, נדרים
שלא  גדול שימור אותה ומשמרים חמים, במים "מבושלת
מבושלת  אבל נמרשת". הרופאים אותה וקוראים תקפה,
אמרו  וכן הנודר, בה אסור קצת, אפילו שנקרשה עד הרבה
שכן  מגולגלת, בביצה "אסור ה"א) פ"ו, (נדרים ב'ירושלמי'
קצת, שבנקרשה וכנראה פתו". בה לאכול החולה דרך

(כסףֿמשנה). שם רב 33)מדובר בישול צריכים שאינם
ריז). סי' יו"ד ל'טור' (ב"ח בישולם נגמר ברתיחתם אלא

יט):34) יז, (שמואלֿב ככתוב לגריסים, כתושים חיטה מיני
ע  הרפות"."ותשטח מקמח,35)ליו עשויה מטוגנת עוגה

ומפרש  לבבות". שתי לעיני "ותלבב ו) יג, (שם, ככתוב
ואח"כ  תחילה רותחים במים מורבכת סולת שם: רש"י

אלא 36)בשמן. רב, זמן אותם מבשלים שאין קמח דברי
כמבואר  בישולם, גמר וזהו רותחים במים אותם חולטים

ה"ב. פ"ו נדרים רב 37)ב'ירושלמי' בישול צריכים אפילו
הכוונה, - ריז סי' יו"ד ה'טור' ולדעת מט.). בנדרים (משנה
ואח"כ  בקדירה, קצת אותם שמבשלים לדברים אפילו
בקדירה, בישולם נגמר שלא שאע"פ באלפס, אותם מטגנים
אסורים. הם הרי - בה ונתבשלו לקדירה תחילה וירדו הואיל

.Á¯Èˆa ¯zÓ - ÌÈ‚c‰ ÔÓ ¯„Bp‰38ÒÈ¯Ó·e39ÏL «≈ƒ«»ƒÀ»¿ƒ¿À¿»∆
ÌÈn‰ ‡e‰Â ,ÌB˜a ¯zÓ - ·ÏÁ‰ ÔÓ ¯„Bp‰ .ÌÈ‚c»ƒ«≈ƒ∆»»À»¿¿««ƒ

·ÏÁ‰ ÔÓ ÔÈÏc·n‰40.·ÏÁa ¯zÓ - ÌBw‰ ÔÓ ¯„ . «À¿»ƒƒ∆»»»«ƒ«À»¿»»
‰ÏÙz ÔÈa ‰ÁeÏÓ ÔÈa da ¯eÒ‡ - ‰È·b‰ ÔÓ ¯„41. »«ƒ«¿ƒ»»»≈¿»≈¿≈»

נא:).38) לנדרים (ר"ן בו מעורבים דגים וקרבי דגים, שומן
המלוחים". הדגים מן היוצאים "המים שם: מפרש ורבינו

ערך 39) וה'ערוך' שם). (ר"ן דגים קרבי בו שאין דגים שומן
במלח. הכבושים מדגים היוצאת שמנונית פירש: אמן,
נדרים  (משנה, מותר - בהם מעורב הדג עיקר שאין ומכיון

והראב"ד 40)נא:). חלב. בכלל זה שאין שם. משנה,
סובר  רבינו אבל לבן. כלומר הקפוי, חלב - קום מפרש:
החלב  מן והנודר אדם, בני בלשון חלב נקרא - קפוי שחלב

(רדב"ז). עליו גבינה שם אין שעדיין בו, משנה,41)אסור
תפל  "היאכל ו) ו, (איוב ככתוב מלוחה, בלתי - תפלה שם.
ולא  הן מלוחות גבינות רוב אומרים ואין מלח". מבלי

שם). (ר"ן למלוחה אלא נתכוין

.ËÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa Ô‰a ¯eÒ‡ - ÌÈhÁ‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«ƒƒ»»∆≈«ƒ≈
ÔÈÏM·Ó42ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .43Ô‰a ¯eÒ‡ - ¿À»ƒƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈»»∆

˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa44¯eÒ‡ - ÌÚBË È‡L ‰hÁ . ≈∆«≈«ƒ»∆¬ƒ≈»
ÈeÙ‡a45ÒÎÏ ¯zÓe46¯zÓ - ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ . ¿»À»»…ƒƒ∆¬ƒ≈À»
ÈeÙ‡a47- ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .ÒÎÏ ¯eÒ‡Â ¿»¿»»…ƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈

ÒÎÏ ÔÈa ÈeÙ‡a ÔÈa ¯eÒ‡48ÔÓ B‡ Ô‚c‰ ÔÓ ¯„Bp‰Â . »≈¿»≈»…¿«≈ƒ«»»ƒ
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰‡e·z‰49. «¿»≈»∆»«¬≈∆«ƒƒ

באפוי)42) (כמו אחד גוף נעשות אינן נתבשלו, אפילו כי
כשנדר  אבל הן. 'חיטים' ובכלל מזו זו פרודות נשארות אלא
חיין  בין בהן מותר זה הרי אחיד, גוף שמשמעה החיטה, מן
חיטה  בכלל ואינם פרודות נשארו שהגרגרים מבושלין, בין

מד). אות בסמוך וראה המשנה', שאמר 43)('מרכבת
משתיהן. נודר שהוא משמעה 44)בפירוש בלבד, חיטה

שנדר  ומתוך קמח, וגם חיין משמען: וחיטים אפויה, פת רק
שם). ובריטב"א ב. נג, נדרים (משנה, בכל נאסר משתיהן,

חיטה 45) שלשון אפויה. בה אסור התימנים: ובכת"י
לפת  אלא אחד, לגרגיר נתכוין לא ובוודאי יחיד, משמעה:

ור"ן). וברש"י (שם, אחד גוף שהיא לאכול 46)אפויה
(ברכות  ששנינו כמו ללעוס, - לכוס קמח. או חיין חיטים
כדרכו, שלא הנאכל דבר וכל החיטה". את "הכוסס לז.)
לו:). שם (רש"י כסיסה נקרא: קמח, או חיין חיטים כגון

כוססן 47) שאדם חלוקות חיטים משמעה חיטים: שלשון
נכססת  ואינה אחד גוש שהיא אפויה, פת לא אבל שהן, כמו
אכילת  שגם אמרנו, וכבר ובר"ן). נג: (נדרים נאכלת אלא

כסיסה. אלא אינה אפויה,48)קמח פת משמעה חיטה כי
שנדר  נמצא הקמח, או החיטים כסיסת משמען - וחיטים
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בגמרא). (שם כוסמת,49)משניהם שעורים, חיטים, והם:
נה.). נדרים (משנה, ושיפון שועל שבולת

.ÈÔÈÚeÏ„a ¯zÓ - ˜¯i‰ ÔÓ ¯„Bp‰50¯„Bp‰ . «≈ƒ«»»À»ƒ¿ƒ«≈
ÔÈLÈ¯Îa51˙BËBÏÙ˜a ¯zÓ -52- ·e¯k‰ ÔÓ ¯„Bp‰ . ƒ¿≈ƒÀ»¿«¿«≈ƒ«¿

·e¯k‰ Ba ÏMa˙pL ÌÈna ¯eÒ‡53ÈÓ È¯‰L ; »««ƒ∆ƒ¿«≈«¿∆¬≈≈
˙B˜ÏL54˙B˜ÏLk -55¯zÓ - ˙B˜ÏM‰ ÈnÓ ¯„ . ¿»ƒ¿»»«ƒ≈«¿»À»

ÔÓˆÚ ˙B˜ÏMa56ÔÈÏ·za ¯zÓ - ·Ë¯‰ ÔÓ ¯„Bp‰ .57 «¿»«¿»«≈ƒ»…∆À»«¿»ƒ
·Ë¯a ¯zÓ - ÔÈÏ·z‰ ÔÓ ;BaL58ÔÓ ¯„Bp‰ . ∆ƒ«¿»ƒÀ»»…∆«≈ƒ

ÔÈÒÈ¯b‰59‰t˜Óa ¯eÒ‡ -60ÔÈÒÈ¯b ÏL61. «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆¿ƒƒ

מקשה,50) צמח של וצהוב גדול פרי והיא מדלעת, ריבוי
"ירק", בכלל אינה ולפיכך מבושלת, אלא נאכלת ואינה
מירק  נדר אם אבל נד.). נדרים (משנה, חי נאכל שהוא
דבר  היא שכן בכלל, הדלעת גם בקדירה, המתבשל
דלועין  אלא ירק מצאתי לא ואומר: עליו נמלך שהשליח

ה"ו). לעיל וראה שם, והוא 51)(גמרא א. נג, שם משנה,
כפירוש  כראתי, בערבית ונקרא לבצל, הדומה ירק מין
כדברי  לאוך, ובלועזית: מ"א, פ"ז, שביעית לרבינו, המשנה
מ"ב). פ"א, (ברכות במשנה המוזכר הכרתי והוא ה'ערוך',
אונקלוס  מתרגם ה) יא, (במדבר הבצלים" ואת החציר "ואת

ובוצלי". ישראל,52)"וכרתי בארץ הנעשה חציר מין
ג"כ  והוא מ"א. פ"ב, שני למעשר בפירושו רבינו כלשון
נדרים  למשנה בפירושו רבינו כלשון והבצל, הכריש ממיני
"ואת  ישראל". שבארץ הכרתין שם - "קפלוטות מ"ט: פ"ו,
כי  קפלוטיא, ה'ירושלמי': מתרגם ה) יא, (במדבר החציר"
להם  שיש לכרישין כינוי והוא ראש, ביוונית: קפלוט השם

השלם). (ה'ערוך' נ 53)ראש "מן משנה, ב: נג, דרים
- אספרגוס שם: רבינו ולדעת באספרגוס". אסור הכרוב,
ירק  איזה הירקות בהם (מבשלים) ששולקים "המים

לח:).54)שיהיה". ברכות (רש"י שנתבשלו ירקות
כשלקות".55) השלקות כל "מי לט.) (ברכות אמרו וכן

כשלקות". השלקות "שמי ה"ד: פ"ח, ברכות הל' והשווה
שם.56) נדרים את 57)משנה, לתבל הבאים בושם מיני

ברוטב. טעם וליתן ב:58)הקדירה נב, נדרים ברייתא,
ברוטב". מותר - הקיפה מן בקיפה, מותר - הרוטב "מן
נב, שם למשנה כפירושו תבלין, היא - קיפא רבינו: ומפרש

שם. ובפירושנו הי"א, פ"ה לעיל והשווה פולים 59)א.
וסמיך.60)טחונים. מעובה נדרים 61)תבשיל משנה,

עליהם  גריסים שם עדיין במקפה, שנתנם אע"פ ב: נג,
שם). (רא"ש

.‡È,ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÎa ¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙B¯t ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ≈»»∆»¿»≈»»∆
˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰ÓÎa ¯zÓe62ÈÏecb Ïk :¯Ó‡ Ì‡Â . À»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«»ƒ≈

Èt ÏÚ Û‡ ;˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰ÓÎa Û‡ ¯eÒ‡ - ÈÏÚ Ú˜¯«̃¿«»«»«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ««ƒ
Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈ˜BÈ ÔÈ‡L63Ú˜¯wa Ô‰ ÔÈÏ„b ,64. ∆≈»¿ƒƒ««¿«¿≈ƒ≈««¿«

נה:).62) (נדרים האויר מן אלא הארץ מן יונקים שאינם
גדלים  שהכמהין אלא אחת, ממשפחה הן ופטריות כמהין
על  גדלות והפטריות נראים, חפירתה ואחר הקרקע, תוך
ב  מ, לברכות בפירושו יונה' ו'רבינו ה'ערוך'). (מוסף הארץ
הקרקע  תחת שמצויים אותם נקראים - כמהים אומר: -
שגדלין  אחר מין הן - ופטריות . . . הארץ משומן ונבראים

פונגו"ש. בלע"ז ונקראין בעצים, להם 63)לפעמים ואין
בה. אע"פ 64)שרשים גדלים הם הארץ מלחלוחית

וכתוב  וברא"ש). שם, (נדרים בקרקע נוגעים שאינם
קונם  ואומר: הנודר תם', 'רבינו בשם מיימוניות' ב'הגהות
ואיֿאפשר  הואיל חל, נדרו אין עלי, שבעולם פירות כל
א. טו, בנדרים כמבואר שוא, נדר זה הרי עליו, יעבור שלא
כל  קונם יאמר: אם אמנם ר"י. בשם שם ב'תוספות' וראה
שהרי  - חל נדרו זה, דבר אעשה אם עלי, שבעולם פירות

נדרו. לאיסור יצטרך ולא תנאו, על יעבור שלא אפשר

.·È‰M‰ ˙B¯t ÏÎa ¯eÒ‡ - ‰M‰ ˙B¯tÓ ¯„Bp‰65, «≈ƒ≈«»»»¿»≈«»»
˙BÏÊB‚·e ÌÈˆÈ··e ·ÏÁ·e ÌÈ‡ÏË·e ÌÈÈ„‚a ¯zÓe66. À»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ¿»
ÌlÎa ¯eÒ‡ - ÈÏÚ ‰L ÈÏecb Ïk :¯Ó‡ Ì‡Â67. ¿ƒ»«»ƒ≈»»»«»¿À»
ÌÈ‡˙a ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ıÈw‰ ˙B¯tÓ ¯„Bp‰68. «≈ƒ≈««ƒ≈»∆»«¿≈ƒ

השנה 65) של תשרי עד האדמה, פרי בין אילן, של בין
שם). יוסף' וב'נמוקי נה: (נדרים שאין 66)הבאה יונים,

שם). (ריטב"א פירות נקראים ודוקא 67)אלה שם, גמרא
אסרם  אבל בו, לעמוד יכול שהוא ידוע זמן עד עליו שאסרם
שם). (ר"ן לקיימו לו שאיֿאפשר נדר, זה אין - לעולם עליו

סב. אות לעיל הערתנו בניגוד 68)וראה ביד, הנקצצות
דבר  משמעה "קיץ" לשון כי בסכין, הנקצצות לענבים

וברא"ש). סא: (נדרים ביד הנלקט

.‚È¯wÚa ¯‰f‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒ»≈»ƒ»
Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ Cl‰ ÌÈ¯„a :‡e‰L ,ÏB„b‰69 «»∆ƒ¿»ƒ«≈««¿¿≈»»

Èt ÏÚÂ .ÔÓÊ B˙B‡·e ÔBLÏ B˙B‡a ÌB˜Ó B˙B‡aL∆¿»¿»¿¿«¿«ƒ
,ÈBÏt ¯·„a ¯eÒ‡ ¯„Bp‰ ‰Ê :¯Ó‡˙Â ‰¯Bz ‰Ê ¯wÚƒ»∆∆¿…«∆«≈»¿»»¿ƒ

.ÈBÏt ¯·„a ¯zÓeÀ»¿»»¿ƒ

מנהג 69) שם אין אם אלא אלו, כל נשנו ולא ב. נא, שם
(רדב"ז). חכמים ששנו מה על תסמוך קבוע, לשון ולא

שם. ובביאורנו ה"א לעיל והשוה

.„ÈÔÈÈa ¯zÓ - ÌÈ·Ú‰ ÔÓ ¯„Bp‰70elÙ‡Â , «≈ƒ»¬»ƒÀ»¿«ƒ«¬ƒ
L„Á‰71ÔÓLa ¯zÓ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ .72- ÌÈ¯Óz‰ ÔÓ . ∆»»ƒ«≈ƒÀ»¿∆∆ƒ«¿»ƒ

ÌÈ¯Óz L·„a ¯zÓ73˙BiÂ˙q‰ ÔÓ .74ıÓÁa ¯zÓ - À»ƒ¿«¿»ƒƒ«ƒ¿»ƒÀ»¿…∆
˙BiÂ˙Ò75ÌÈÁetz ÔÈÈa ¯zÓ - ÔÈi‰ ÔÓ .76ÔÓM‰ ÔÓ . ƒ¿»ƒƒ««ƒÀ»¿≈«ƒƒ«∆∆

ÔÈÓLÓL ÔÓLa ¯zÓ -77L·„a ¯zÓ - L·c‰ ÔÓ . À»¿∆∆À¿¿ƒƒ«¿«À»ƒ¿«
ÌÈ¯Óz78˙BiÂ˙Ò ıÓÁa ¯zÓ - ıÓÁ‰ ÔÓ .79ÔÓ . ¿»ƒƒ«…∆À»¿…∆ƒ¿»ƒƒ

˙B˜¯Èa ¯zÓ - ˜¯i‰80ÌL el‡ ÏkL ÈtÓ .‰„O «»»À»¿«¿»∆ƒ¿≈∆»≈≈
ÈÂÏ81B˙B‡a ÈÂÏ BÈ‡L ÌMÓ ‡l‡ ¯„ ‡Ï ‡e‰Â ,Ì‰ ¿«≈¿…»«∆»ƒ≈∆≈¿«¿

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó»¿≈…«≈»∆

ב.70) נב, נדרים אין 71)משנה, הענבים, כטעם שטעמו
אחר  שם זה והרי השם, אחר אלא הטעם אחר הולכים אנו
רטז, סי' ליו"ד (ש"ך א. סו, זרה בעבודה רבא כדעת לגמרי,
מאכלות  הל' והשווה כח). ס"ק שם הגר"א ובביאור כז, ס"ק

הי"ד. פט"ז, שם.72)אסורות שם 73)נדרים, משנה,
א. הסתיו,74)נג, בימות בגפנים הנשארים רעים ענבים

חומץ. מהם היוצא 75)ועושים לחומץ זה נתכוין שלא
(שם). (שם).76)מהם ענבים יין משמע יין, שסתם

ה"ה,77) לעיל וראה (שם). זית שמן משמעו שמן, שסתם
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כא. אות דבש 78)ובביאורנו אלא אינו דבש שסתם
(שם). שהחמיץ 79)דבורים טוב ליין אלא נתכוין שלא

וב'תוספות'). ולא 80)(שם גינה, ירק משמעו ירק, וסתם
(שם). זריעה בלא מאליו העולה שדה הרוצה 81)ירק

ירקות  ולומר: לירק, שם לחבר צריך שדה", "ירקות לומר
"הפעם  כמו: חיבור, - לוי שם). (רא"ש כולם וכן שדה,

לד). כט, (בראשית אישי" ילוה

.ÂË˜Oa ¯zÓ - ˙eÒk‰ ÔÓ ¯„Bp‰82‰ÚÈ¯È·e83 «≈ƒ«¿À»¿«ƒƒ»
‰ÏÈÓÁ·e84‰iÏÚ‰L ,‰iÏÚa ¯eÒ‡ - ˙Èa‰ ÔÓ . «¬ƒ»ƒ««ƒ»«¬ƒ»∆»¬ƒ»

˙È·a ¯zÓ - ‰iÏÚ‰ ÔÓ ¯„ .˙Èa‰ ÏÏÎa85ÔÓ . ƒ¿«««ƒ»«ƒ»¬ƒ»À»¿«ƒƒ
Lb¯c‰86,Lb¯„a ¯eÒ‡ - ‰hn‰ ÔÓ ;‰hÓa ¯zÓ - ««¿≈À»¿ƒ»ƒ«ƒ»»¿«¿≈

.‰pË˜ ‰hÓ BÓk ‡e‰L∆¿ƒ»¿«»

משיער.82) (משנה,83)ארוג תפור שאינו ועבה גס בגד
עזים  יריעת מפרשים: ויש שם). רבינו וכפירוש נה: נדרים

שם). יוסף' ('נמוקי אהלים שוכני מאד 84)של עב מסך
ויש  (שם). לבגד ראויים אינם אלו וכל ממטר, להגן
על  בהם להתכסות אלא מועיל זה היתר שאין מפרשים,
- בגד מהם עשה אם אבל מלבוש, דרך זה שאין הכתפים,
יוסף'). ('נמוקי גס ממין שהוא אע"פ ללבשו אסור

נו.).85) שם (משנה, העליה בכלל הבית מיטה 86)שאין
עולים  וממנה גדולה, מיטה לפני אותה שנותנים קטנה
מיטה  מפרשים: ויש רבינו). וכפירוש (שם, הגדולה למיטה
"וישבת  שם). ישראל', ('תפארת הבית לקשט העשויה קטנה
דרגשין. ורמית מתורגם: מא) כג, (יחזקאל כבודה" מטה על

.ÊËÔÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˙È·Ï ÒkÈ ‡lL ¯„Bp‰«≈∆…ƒ»≈¿«ƒ∆¬≈∆»ƒ
Û‚‡‰87ÌÈÙÏÂ88¯zÓ - BÊ ¯ÈÚÏ ÒkÈ ‡lL ¯„ . »¬«¿ƒ¿ƒ»«∆…ƒ»≈¿ƒÀ»

dÓeÁ˙Ï Òk‰Ï89d¯eaÚÏ Òk‰Ï ¯eÒ‡Â ,90. ¿ƒ»≈ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»

הדלתות"87) "יגיפו מגזרת: במפתן, הדלת נקישת מקום
ג). ז, הדלת 88)(נחמיה סגירת מן אבל ב. נו, שם משנה,

שם). (רש"י מותר - המפתן עובי על בבתים 89)ולחוץ
אומר  הכתוב וכן סביבותיה, העיר רוח לכל אמה שבאלפיים
באמה" אלפים . . . לעיר מחוץ "ומדותם ה): לה, (במדבר

ובגמרא). (שם, לעיר חוץ נחשב שתחומה הבתים 90)הרי
טפחים  וארבעה אמה שבעים בתוך לעיר מחוץ היוצאים
ועיבורה  בולט, שכריסה מעוברת כאשה רוח, לכל סביבותיה
והשווה  הרע"ב). וכפירוש שם, (משנה כעיר נחשב עיר של

א. נג, בעירובין וכן ה"א, פכ"ח, שבת הל'

.ÊÈÌL ‰‰zLÂ Ì„‡ ‡·e ,¯ÈÚ‰ ÈaÓ ‰È‰ ¯„Bp‰«≈¬»»ƒ¿≈»ƒ»»»¿ƒ¿»»»
˙BÁt ;epnÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL¿≈»»…∆¬≈∆»≈»ƒ∆»

¯zÓ - Ô‡kÓ91ÌL ‰‰ML Ïk :¯ÈÚ‰ È·LBiÓ ¯„ . ƒ»À»»«ƒ¿≈»ƒ…∆»»»
epnÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL92- ÔkÓ ˙BÁt ; ¿ƒ»≈»ƒ∆»ƒ≈

¯zÓ93. À»

והשווה 91) העיר. כבן עדיין נחשב שאינו א. ה, בבאֿבתרא
או  חודש שניםֿעשר בעיר הדר "וכל ה"ה: פ"ו, שכנים הל'
הדברים  בכל העיר בני עם נותן דירה, בית בה שקנה

וכו'. בן 92)הצריכים" עדיין נחשב שאינו אע"פ שם.
שדר  ממי נדר ואם זו. בתקופה העיר כיושב נחשב העיר,

ס"ק  ריז סי' ליו"ד בש"ך (הובאה המבי"ט דעת - זו בעיר
מששה  פחות אחד במקום דירה נקראת אינה שבזמנינו לז)

א.93)חדשים. קיב, בסנהדרין וכן שם. בבאֿבתרא

.ÁÈ¯eÒ‡ - ÈBÏt ÔÈÚnÓ ÔÈÎLÓp‰ ÌÈn‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ««ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»¿ƒ»
epnÓ ˙B˜Bi‰ ˙B¯‰p‰ ÏÎa94ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯ ¿»«¿»«¿ƒ∆¿≈»ƒ«

˙BÎLÓp‰95ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ,ÌÓL ‰pzLpL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«»¿»¿≈ƒ
ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â ,ÈBÏt ¯‡·e ÈBÏt ¯‰ ‡l‡ Ô˙B‡96 »∆»¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«ƒ

¯e„p‰ ÔÈÚn‰ ÌLÏ Ô˙B‡97Ô¯wÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ -98, »¿≈««¿»«»ƒ¿ƒ»»
Ïka ¯eÒ‡99ÔÈÚnÓ B‡ ÈBÏt ¯‰pÓ ¯„ Ì‡ Ï·‡ .100 »«…¬»ƒ»«ƒ»»¿ƒƒ«¿«

ÏÚ ˙B‡¯˜p‰ ˙B¯‰p‰ ÏÎa ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÈBÏt¿ƒ≈»∆»¿»«¿»«ƒ¿»«
BÓL101. ¿

מהמעיין.94) גבוהים שאנו 95)שהם ולמטה, ממנו
ריז). סי' ליו"ד (ב"ח יורדים הם מהמעיין כי רואים

כשם 97)מחברים.96) הפחות לכל עליהם שמו שיקרא
נביעתם.98)לוי. מים 99)מקור האומר: א. נה, בכורות

מימות  בכל אסור זה הרי עלי, אסורים פרת מנהר הבאים
(חדקל, נהרות משלושה למטה הנהרות ש"כל שבעולם,

מפרת". למטה נהרות ושלשה וגיחון), ולא 100)פישון
ממנו. הבאים מהמים אלא 101)נדר דעתו אין כי שם,

(רש"י). מקום לאותו לקרוא רגיל שהוא שם אחר

.ËÈÌi‰ È„¯BiÓ ¯„Bp‰102‰Lai‰ È·LBÈa ¯zÓ -103. «≈ƒ¿≈«»À»¿¿≈««»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi‰ È„¯BÈa ¯eÒ‡ - ‰Lai‰ È·LBiÓƒ¿≈««»»»¿¿≈«»««ƒ∆≈

ÌÈL¯ÙÓ104ÏÏÎa Ìi‰ È„¯BiL ;ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a ¿»¿ƒ¿∆¿««»«»∆¿≈«»ƒ¿«
‰Lai‰ È·LBÈ105¯eÒ‡ - ‰nÁ È‡B¯Ó ¯„ . ¿≈««»»»«≈≈«»»

ÔÈÓeÒa106‰‡B¯ ‰nÁ‰L ÈnÓ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ; ¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒƒ∆««»»
B˙B‡107ÌÈÁ¯˜a ¯eÒ‡ - L‡¯‰ È¯BÁMÓ ¯„ .108 »«ƒ¿≈»…»¿≈¿ƒ

˙B·ÈO ÈÏÚ·e109ÌÈpË˜·e ÌÈLa ¯zÓe ,110Ì‡Â . «¬≈≈À»¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïka ¯eÒ‡ - ÏkÏ L‡¯‰ È¯ÁL ˙B¯˜Ï Ôk¯c111. «¿»ƒ¿¿…≈»…«…»«…

מהם.102) יהנה בכלל 103)שלא היבשה יושבי שאין
הים. כלומר 104)יורדי מפורשים. התימנים: ובכת"י

מהיבשה. (משנה,105)מופלגים ליבשה לעלות שסופם
מיורדי  הנודר העלו: ה"ו, פ"ג שם וב'ירושלמי' ל.). נדרים
לאחר  אלא הנדר יחול שלא (כלומר, יום שלשים לאחר הים
זה  הרי יבשה, יושבי נעשו יום שלשים וקודם יום), שלשים
אלא  הנדר תחולת זמן אחרי הולכים אנו שאין  בהם, אסור
עקיבא, רבי וכדעת הים, יורדי היו ואז אמירתו, שעת אחרי
הי"ז. פי"ג, לקמן והשווה להחמיר. בין להקל בין

החמה.106) את רואים שאינם ואע"פ עוורים,
בדגים 107) אלא זה הותר ולא הרואים, מן אמר: ולא הואיל

ל:). (נדרים עליהם זורחת החמה שאין אמם, במעי ועוברים
שיער.108) מבעלי אמר: לא ששערם 109)שהרי אע"פ

ראש. שחורי היו כבר שחורי 110)לבן, נקראים "שאין
פעמים  שהאנשים לפי שם). (משנה, אנשים" אלא ראש
אותם, לתאר אפשר ואי אותו, מכסים ופעמים ראשם מגלים
שחורי  נקראים: לפיכך ראש, כמגולי ולא ראש כמכוסי לא
שאסור  נשים אבל שחור, ראשם אנשים של שרובם ראש,
מכוסי  קוראן: אדם מכוסה, ראשן ולעולם ראשן, לגלות להן
אותם  מתאר ואדם תמיד, מגולה ראשם והקטנים ראש.
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שם). (ר"ן ראש" ה"א)111)כ"מגולי (לעיל אמרנו שכבר
אדם". בני לשון אחר הלך "בנדרים,

.Î˙aL È˙·BMÓ ¯„112Ï‡¯OÈ· ¯eÒ‡ - »«ƒ¿≈«»»¿ƒ¿»≈
ÌÈi˙eÎ·e113Ï‡¯OÈa ¯eÒ‡ - ÌÈÏLe¯È ÈÏBÚÓ ¯„ . ¿ƒƒ»«≈≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»≈

‰ÂˆnL ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;ÌÈi˙eÎa ¯zÓeÀ»¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»¿ƒ∆ƒ¿»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙BÏÚÏ ÂÈÏÚ114¯zÓ - Á ÈaÓ ¯„Bp‰Â . »»«¬ƒ»«ƒ¿«≈ƒ¿≈…«À»

˙Bn‡‰ ¯‡L ‡l‡ Á Èa ÌÈ‡¯˜ ÔÈ‡L ;Ï‡¯OÈa115. ¿ƒ¿»≈∆≈ƒ¿»ƒ¿≈…«∆»¿»»À

מחללה.112) השבת את ששומרים הם 113)מאותם
שומרון  בערי והושיבם מכותה, אשור מלך שהביא הגויים
לאלילם  והשתחוו חזרו ואח"כ אמת, גירות בארץ, ונתגיירו
ו, חולין וראה כדֿלד. יז, במלכיםֿב, ככתוב גריזים, שבהר
ומקיימים  כישראל השבת על מצווים והכותים והואיל א.
שם). ובגמרא לא. נדרים (משנה, כישראל הם הרי אותה,

בשעת 114) לירושלים לעלות שמצווים אע"פ והכותים
ירושלים  את הם ששונאים זו, מצוה מקיימים אינם הרגל,
לרבינו). המשנה ובפירוש (שם, גריזים בהר ובחרו
הכותים  שאין לומר, רבינו שדעת מפרש, המשנה' וב'מרכבת
חלק  להם ואין הואיל ירושלימה, לרגל לעלות כלל מצווים
רבי  אמר וכבר הי"ז. פי"א, שני מעשר בהל' כמבואר בארץ,
לרגל". עולה אינו קרקע, לו שאין מי "כל ח:) (פסחים אמי
כלל  מצווים הכותים שאין כפשוטם, רבינו דברי נמצאו

לירושלים. לרבות 115)לעלות האומות שכל אע"פ
אברהם  שנתקדש אחר המבול, לאחר מנח יצאו ישראל
מכלל  ויצאו אברהם", "זרע בניו: ישראל נקראו להקב"ה,
(ישעיה  הכתוב וכן שם). ובגמרא לא. נדרים (משנה, נח בני
אהבי". אברהם זרע . . . עבדי ישראל "ואתה אומר: ח) מא,

.‡ÎÈ·e Ï‡ÚÓLÈ È·a ¯zÓ - Ì‰¯·‡ Ú¯fÓ ¯„»«ƒ∆««¿»»À»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
Ï‡¯OÈa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â ,ÂOÚ116Èk :¯Ó‡pL ; ≈»¿≈»∆»¿ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ

Ú¯Ê EÏ ‡¯wÈ ˜ÁˆÈ·117:·˜ÚÈÏ ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ È¯‰Â ; ¿ƒ¿»ƒ»≈¿»««¬≈ƒ¿»»«¿«¬…
Ì‰¯·‡ ˙k¯a ˙‡ EÏ ÔzÈÂ118. ¿ƒ∆¿∆ƒ¿««¿»»

יעקב.116) לא.117)בני נדרים (משנה, בישמעאל ולא 
שם). אע"פ 118)ובגמרא שעשו להוכיח, רבינו נתכוין

אמר  יצחק שהרי אברהם", "זרע נחשב אינו יצחק, בן שהוא
נאמר  ובאברהם אברהם", "ברכת את ויתןֿלך ליעקב:

בזרעך  "והתברכו יח) כב, על (בראשית זרע שאותו הרי ,"
בפירושו  ורבינו ד). כח, שם, רש"י (ראה נאמר בלבד יעקב
הקב"ה  אמר שהרי מוסיף: מי"א) פ"ג, (נדרים למשנה
לא  בארץ זרעך יהיה גר "כי יג) טו, (בראשית לאברהם
פ"י  מלכים הל' והשווה יעקב. זרע אלא היה לא וזה להם"
ליעקב  אמר יצחק שהרי מילה), (ממצות עשו "ויצא ה"ז:
לבדו  שהוא מכלל - ולזרעך לך אברהם ברכת את ויתןֿלך

וכו'. הישרה" ובדרכו בדתו המחזיק אברהם של זרעו

.·ÎÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÓa ¯eÒ‡ - ÌÈÏ¯Ú‰ ÔÓ ¯„»«ƒ»¬≈ƒ»¿≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe119- ÌÈÏen‰ ÔÓ ¯„ .Ï‡¯OÈ ÈÏ¯Úa ¯zÓe , «»À»¿«¿≈ƒ¿»≈»«ƒ«ƒ

Ï‡¯OÈ ÈÏ¯Úa ¯eÒ‡120ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÓa ¯zÓe , »¿«¿≈ƒ¿»≈À»¿≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe121È„·BÚ ÌLÏ ‡l‡ ‰Èe¯˜ ‰Ï¯Ú‰ ÔÈ‡L . «»∆≈»»¿»¿»∆»¿≈¿≈

ÌÈÏ¯Ú ÌÈBb‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk122; »ƒ«»∆∆¡«ƒ»«ƒ¬≈ƒ

,‰ÏÈn‰ ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê ÏL B˙ek ÔÈ‡Â¿≈«»»∆∆∆»¿ƒ∆¿À∆««ƒ»
ˆÓ BÈ‡L ÈÓÏ ‡ÏÂ‰ÈÏÚ ‰e123. ¿…¿ƒ∆≈¿À∆»∆»

העולם.119) אומות רומי: בדפוס וכן התימנים, ובכת"י
האח 120) את למול ואסור מילה, מחמת אחיו שמתו כגון

הסכנה. מפני מלים 121)הנולד, שהם הישמעאלים, כגון
עצמם. "והיה 122)את כו): יז, (שמואלֿא נאמר וכן

הזה". הערל ורבינו 123)הפלשתי ב. לא, נדרים משנה,
שמאמין  במי במולים: "שרוצהֿלומר מדגיש: שם בפירושו

מילה". בברית מאמין שאינו מי וערלים: מילה. בברית

.‚ÎÌÈ¯‚a ¯eÒ‡ - Ï‡¯OiÓ ¯„Bp‰124- ÌÈ¯b‰ ÔÓ ; «≈ƒƒ¿»≈»¿≈ƒƒ«≈ƒ
Ï‡¯OÈa ¯zÓ125ÌÈ‰Îa ¯eÒ‡ - Ï‡¯OiÓ ¯„Bp‰ . À»¿ƒ¿»≈«≈ƒƒ¿»≈»¿…¬ƒ

Ï‡¯OÈa ¯zÓ - ÌiÂÏ‰ ÔÓe ÌÈ‰k‰ ÔÓ ;ÌiÂÏe126. ¿ƒƒƒ«…¬ƒƒ«¿ƒƒÀ»¿ƒ¿»≈
¯zÓ - ÌiÂl‰Ó ;ÌiÂÏa ¯zÓ - ÌÈ‰k‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«…¬ƒÀ»«¿ƒƒ≈«¿ƒƒÀ»

ÌÈ‰Îa127ÂÈa È·a ¯zÓ - ÂÈaÓ ¯„Bp‰ .128ÏÎ·e . ¿…¬ƒ«≈ƒ»»À»ƒ¿≈»»¿»
„Á‡ ÚaLp‰Â ¯„Bp‰ ÔÈc Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒ«≈¿«ƒ¿»∆»

‡e‰129.

אע"פ 124) כי בגרים, מותר אברהם" "מזרע הנודר אבל
- אבותינו" "אלקי בתפילה: ואומרים אברהם", "בני שהם
('נמוקי  בלבד ישראל כיֿאם אברהם" "זרע נקראים אינם

הריטב  בשם לא.).יוסף' נדרים נדרים 125)"א, תוספתא
גרים. בכלל ישראל ואין ישראל, בכלל שהגרים מ"ד, פ"ב

(שם).126) ולויים כהנים בכלל ישראל שם,127)שאין
נקראו  שהכהנים בכתוב, מקומות בהרבה שמצינו אע"פ
בני  הלוים "והכהנים טו): מד, (יחזקאל ככתוב לויים,
הכהנים  אין אדם, בני בלשון - כד:) חולין (ראה צדוק"
לענין  הם חלוקים כי כהנים, לויים ולא לויים, נקראים

(רדב"ז). מת וטומאת התורה קריאת בבא128ֿ)המתנות,
ב. קמג, ובביאורנו.129)בתרא ה"ה, פ"ד לעיל השווה

ה'תשפ"א  סיון כ"ח שלישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האיסור,1) זמן נמשך מתי עד שונים בזמנים התלויים נדרים

עונת  לאירועם, קבע שאין זמניים, במאורעות נדרו תלה
הנודר. בלשון הגשמים

.‡¯eÒ‡ BÈ‡ - ÌBi‰ ÌÚBË ÈÈ‡L ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰«≈«ƒ¿»∆≈ƒ≈«≈»
CLÁzL „Ú ‡l‡2¯eÒ‡ - „Á‡ ÌBÈ ÌÚBË ÈÈ‡L . ∆»«∆∆¿«∆≈ƒ≈∆»»

B¯„ ˙ÚMÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ3CÎÈÙÏ .4ÌÚBË È‡L ¯„Bp‰ , ≈≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ»«≈∆¬ƒ≈
¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰5ÏÎ‡È ‡Ï - CLÁzMÓ6 «««ƒ∆À»ƒ∆∆¿«……«

Ï‡MiL „Ú CLÁzMÓ7Ú·MÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÌÎÁÏ ƒ∆∆¿««∆ƒ»≈¿»»¿≈»∆»ƒ»«
ÍLÁzMÓ ÏÎ‡ÈÂ „Á‡ ÌBÈ ˙¯Á‡ ÌÚt8ÔÈ‡ È¯‰L , «««∆∆∆»¿…«ƒ∆∆¿«¿∆¬≈≈

.‰ÊÏ ‰Ê ÔÈaL L¯Ù‰ ÌÈÚ„BÈ ÌÚ‰ Ïk»»»¿ƒ∆¿≈∆≈∆»∆

היום.2) נגמר היום 3)שאז בחצי הנדר בשעת עמד ואם
היום. חצי עד למחר לטעום לו נדר 4)אסור ואם הואיל

לעת. מעת אסור אחד" תורה.5)"יום מדברי 6)מדין
נדרו.7)חכמים. לו לאכול 8)להתיר לו שאסור בעוד

לעת. מעת שלם יום הדין מצד
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.·ÌBÈ ÌÚBË È‡L ¯„9˜ÙÒ È¯‰ -10˙ÚÓ ¯eÒ‡Â , »«∆¬ƒ≈¬≈»≈¿»≈≈
- ‰ÎLÁL ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈ ¯ÓB‡k ˙ÚÏ¿≈¿≈∆»¿ƒ»«««∆»≈»

‰˜BÏ BÈ‡11BÊ ˙aL ÌÚBË È‡L .12¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ≈∆∆¬ƒ≈«»¬≈∆»
˙aM‰ ÌBÈ·e ˙aM‰ ÈÓÈ ¯‡La13¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â , ƒ¿»¿≈««»¿««»«¬≈À»

˙aLa „Á‡Ó14˙Á‡ ˙aL ÌÚBË È‡L .15‰Ê È¯‰ - ≈∆»««»∆¬ƒ≈«»««¬≈∆
‡ÏÂ Ì˙Ò ˙aL ¯Ó‡ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯eÒ‡»ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈»««»¿»¿…
‰Ú·L ¯eÒ‡Â ,˜ÙÒ È¯‰ - BÊ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‡Ï L¯t≈≈…««¿…¬≈»≈¿»ƒ¿»
,‰˜BÏ BÈ‡ - ˙aL ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ»ƒ≈≈¿≈¿ƒ»««««»≈∆

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

"היום".9) אמר אסור 10)ולא ואינו "כהיום" דינו אם
לעת. מעת ואסור אחד" כ"יום דינו או שתחשך עד אלא

(11- תורה איסור שהוא נדר ובאיסור נפשטה, שלא בעייא
הספק. על לוקים שאין לוקה, אינו אבל להחמיר, הולכים

זה.12) השבוע.13)שבוע ימי גמר שהוא שלאחריהם,
שעמד  כגון אלא אמורים, הדברים אין הרדב"ז: וכתב
שלא  ונדר בשבת עומד היה אבל החול, בימי נדרו בשעת
בלבד  שבת יום באותו אלא אסור אינו זו בשבת יין ישתה
הבא. לשבוע זו שבת קורא השבת ביום העומד שאין

לעת.14) מעת ימים שבעה עדיין עברו שלא פי על אף
עצמו 15) אסר שלא וכגון עלי, תיאסר אחת שבת טעימת

טעימת  עצמו אסר אם כי וכדומה, יין כגון אחד, ממין אלא
להתקיים  לו אפשר שאי חל, נדרו אין שבעולם, המינים כל
שווא  נדר זה והרי שהיא, כל טעימה ללא ימים שבעה

חל. שאינו

.‚L„Á‰ ÈÓÈ ¯‡La ¯eÒ‡ - ‰Ê L„Á ‰˙BL È‡L16, ∆¬ƒ∆…∆∆»ƒ¿»¿≈«…∆
¯zÓ ‰È‰È L„Á L‡¯ ÌBÈa Ï·‡17Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿……∆ƒ¿∆À»««ƒ

‰È‰L18¯ÒÁ L„Á19¯eÒ‡ - „Á‡ L„Á ÌÚBË È‡L . ∆»»…∆»≈∆¬ƒ≈…∆∆»»
- Ì˙Ò L„Á ¯„ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒ≈≈¿≈»«…∆¿»

.˜ÙqÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯eÒ‡»¿ƒ≈≈¿≈ƒ»≈

השוטף.16) החודש החודש 17)של ימי עם נמנה שהוא
הבא.18)הבא. יום.19)החודש ותשעה עשרים בן

שכן  מלא. הוא נדרו בשעת בו עומד שהוא שהחודש נמצא
בחודש  ועושים חסר, ואחד מלא אחד החדשים רוב דרך
הראשון  היום שלמעשה חודש, ראש ימים שני הבא חסר
לשתות  לנודר מותר זאת בכל שעבר, החודש למלאות הוא
- חודש ראש זה יום נקרא אדם בני ובלשון הואיל בו,
יותר  זה, פירוש לפי אולם אדם. בני לשון אחר הלך ובנדרים
מלא" החודש שהיה פי על "אף כתוב: היה אילו נוח היה
יקרה, שלפעמים אחרת, בדרך שמח" ה"אור פירש ולפיכך
חודש, ראש שלאחר בלילה יחול הירח של החדש שהמולד
החודש  כאשר רק ייתכן זה ודבר זקן" "מולד נקרא וזה
אחד  יום אלא לו אין הבא החודש שאז חסר, היה שעבר,
בחודש  יין לשתות לא שהנודר אומר, והייתי חודש, ראש
הבא, חודש ראש ביום גם לשתות אסור יהיה זה, חסר
מפני  אולם המולד, שלפני הישנה, ללבנה שייך כולו שהוא
ראש  לו: קוראים והם אדם בני לשון אחר הלך שבנדרים

ומעלה. חודש מראש לו מותר לפיכך חודש,

.„ÔÓ ¯‡L ‡Ï elÙ‡ ,BÊ ‰L ¯Oa ÏÎB‡ È‡L∆¬ƒ≈»»»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ

„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ‰M‰20,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - «»»∆»∆»≈»∆»«
‡e‰ ÌÈ¯„Ï ‰M‰ L‡¯Â .¯zÓ ‰M‰ L‡¯ ÌBÈ·e¿…«»»À»¿…«»»ƒ¿»ƒ

È¯Lz L„Á L‡¯ ÌBÈ21È¯‰ - ˙Á‡ ‰L ÏÎB‡ È‡L . ……∆ƒ¿≈∆¬ƒ≈»»««¬≈
ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê22‰¯aÚ˙ Ì‡Â .23 ∆»»»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»

d¯eaÚ·e da ¯eÒ‡ - ‰M‰24‰L ÏÎB‡ È‡L .25- «»»»»¿ƒ»∆¬ƒ≈»»
BÓk ,˜ÙqÓ ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈¿

.e¯‡aL∆≈«¿

באלול.20) בכ"ט שעמד לקרוא 21)כגון אדם בני שדרך
השנה. ראש שנדר.22)תשרי יום באותו אחרת שנה עד

שני.23) אדר לה בבשר 24)שהוסיפו אסור זה נמצא
על  אלא דעתו הייתה לא אומרים ואין חודש. עשר שלושה
לשון  אחר הלך בנדרים כי חודש, י"ב שהיא פשוטה שנה

שנה. נקראת מעוברת ובין פשוטה ובין אדם ולא 25)בני
זו. ולא אחת לא פירש,

.‰‰Ê Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L26ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ∆¬ƒ∆«ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈
‰hÓM‰ ˙L·e Úe·M‰27L‡¯Ó ‡l‡ ¯zÓ BÈ‡Â , «»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈À»∆»≈…

Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰«»»∆»≈¿ƒƒ∆¬ƒ∆«ƒ»«
:¯Ó‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙B¯eÓb ÌÈL Ú·L ¯eÒ‡ - „Á‡∆»»∆«»ƒ¿ƒ¿»«

‰Ê Ï·BÈ28ÌÈMÓÁ ˙L·e Ï·Bi‰ ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ≈∆»ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿«¬ƒƒ
dÓˆÚ29. «¿»

שנים.26) שבע שהוא שמיטה, של שהיא 27)מחזור
השבוע, סוף הוא השבת שיום כשם העבר. לשבוע שייכת
שעברה. השמיטה מחזור סוף היא השמיטה שנת כך

שנה.28) חמישים של מחזור החמישים 29)שהוא ששנת
הבא. לשבוע ולא שעבר ליובל נמנית

.Â‰L ‰˙È‰ Ì‡ ,¯„‡ L‡¯ „Ú ÔÈÈ ‰˙BL È‡L∆¬ƒ∆«ƒ«…¬»ƒ»¿»»»
¯eÒ‡ BÈ‡ - ¯„pLk ˙¯aÚÓ ‡È‰L Ú„È ‡ÏÂ ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿…»«∆ƒ¿À∆∆¿∆»«≈»

ÔBL‡¯ ¯„‡ L„Á L‡¯ „Ú ‡l‡30ÛBÒ „Ú ¯„ Ì‡Â . ∆»«……∆¬»ƒ¿ƒ»««
ÈL ¯„‡ ÛBÒ „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡31Ú„È Ì‡Â . ¬»¬≈∆»«¬»≈ƒ¿ƒ»«

L‡¯ „Ú ¯eÒ‡ - ¯„‡ L‡¯ „Ú ¯„Â ˙¯aÚÓ ‰M‰L∆«»»¿À∆∆¿»««…¬»»«…
ÈL ¯„‡32. ¬»≈ƒ

לשבט.30) הסמוך לאדר אלא נתכוון נתכוון 31)שלא כי
שני. אדר סוף וזהו אדר הנקרא כל סוף רבי 32)עד כדעת

סתם". אדר כותב - שני "אדר האומר: שם מאיר

.Ê„Ú' ¯Ó‡L ÔÈa ,ÁÒt‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰»≈«¿¿»»««∆«≈∆»««
‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - 'ÁÒt‰ „Ú' ¯Ó‡L ÔÈa 'ÁÒt‰ Èt¿≈«∆«≈∆»«««∆«≈»∆»

„·Ïa ÚÈbiL „Ú33ÁÒt‰ ‰È‰iL „Ú :¯Ó‡ Ì‡Â .34- «∆«ƒ«ƒ¿«¿ƒ»««∆ƒ¿∆«∆«
„Ú B‡ ¯Èˆw‰ „Ú :¯Ó‡ .ÁÒt‰ ‡ˆiL „Ú ¯eÒ‡ È¯‰¬≈»«∆≈≈«∆«»«««»ƒ«
- ¯Èˆw‰ B‡ ¯Èˆa‰ ‰È‰iL „Ú :¯Ó‡L B‡ ,¯Èˆa‰«»ƒ∆»««∆ƒ¿∆«»ƒ«»ƒ

.ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡≈»∆»«∆«ƒ«

הפסח.33) הווה.34)לפני שהוא זמן כל משמעו:

.ÁÚe·˜ BpÓfL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê35ÂÈ„Ú ¯„Â36ÔÈ‡ - ∆«¿»…∆¿«»«¿»«»»≈
È¯‰ - ‰È‰iL „Ú ¯„ Ì‡Â ;ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡»∆»«∆«ƒ«¿ƒ»««∆ƒ¿∆¬≈

Úe·˜ ÔÓÊ BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ .‡ˆiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê37ÔB‚k , ∆»«∆≈≈¿…∆≈¿«»«¿
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mixcpקמב zekld - d`ltd xtq - oeiq g"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„Ú ¯„pL ÔÈa ÂÈ„Ú ¯„pL ÔÈa ,¯Èˆa‰Â ¯Èˆw‰ ÔÓÊ¿««»ƒ¿«»ƒ≈∆»«»»≈∆»««
ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰È‰iL38. ∆ƒ¿∆≈»∆»«∆«ƒ«

התורה 35) בו שקבעה פסח כגון קבוע, זמן להמשכו שיש
ימים. זמנו.36)שבעה הגיע זמן 37)עד להמשכו שאין

הקציר  ימי למשך קבוע זמן שאין בציר או קציר כגון קבוע
לפי  מרובים ופעמים מעטים הקציר ימי שלפעמים והבציר,

השנים. עצמו 38)ברכת את להכניס הנודר בדעת שאין
ולא  שיגיע עד כוונתו ובוודאי לו ידוע בלתי זמן באיסור

יותר.

.ËıÈw‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰39„Ú ¯eÒ‡ È¯‰ - »≈«¿¿»»«««ƒ¬≈»«
˙BlkÏk ÒÈÎ‰Ï Ba ¯„pL ÌB˜n‰ ÈL‡ eÏÈÁ˙iL40 ∆«¿ƒ«¿≈«»∆»«¿«¿ƒ«¿»

ÌÈ‡z41¯Èˆ˜ ¯ˆ˜Ï ÌÚ‰ eÏÈÁ˙iL „Ú - ¯Èˆw‰ „Ú . ¿≈ƒ««»ƒ«∆«¿ƒ»»ƒ¿…¿ƒ
ÌÈ¯BÚO ¯Èˆ˜ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈhÁ42„Ú :¯Ó‡Â L¯t . ƒƒ¬»…¿ƒ¿ƒ≈≈¿»««

eÏtÎiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ıÈw‰ ¯·ÚiL43·¯ ÌÚ‰ ∆«¬…««ƒ¬≈∆»«∆¿«¿»»…
‰ˆ˜naL ˙B‡ÏˆÁn‰44ÌÈ‡z Ì‰ÈÏÚ ÔÈLaÈnL ««¿¿»∆«À¿∆∆¿«¿ƒ¬≈∆¿≈ƒ

˙B¯‚B¯b Ì˙BOÚÏ ÌÈ·ÚÂ45ÌÈ˜enˆÂ46ÈÙÏ Ïk‰ . «¬»ƒ«¬»¿¿¿ƒƒ«…¿ƒ
.¯„B ÏL B¯„ ÌB˜Ó¿ƒ¿∆≈

ביד.39) אותן שקוצרים לפי קיץ, ונקרא תאנים, לקיטת זמן
אסור 41)סלים.40) אינו הקיץ, שיהיה עד אמר: ואפילו

השדה. מן להכניסם שיתחילו עד פי 42)אלא על אף
קציר  נקרא אינו חיטים, לקציר קודם הוא שעורים שקציר

חשיבותו. לרוב חיטים, קציר אלא יקפלו.43)סתם
פירות.44) בו לשמור הבית שמאחורי בחצר מיוחד מקום
יבשות.45) שמכניסים 46)תאנים ואחרי מיובשות. ענבים

הבאה. לשנה לשמרן המחצלות מקפלים הפירות

.È„Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯Ò‡Â ‰Ú˜aa ¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»««ƒ¿»¿»««¿¿»»«
¯‰Ï ‰ÏÚÂ ,ıÈw‰47ÌB˜Ó ÏL ıÈwa ÏkzÒÓ BÈ‡ - ««ƒ¿»»¿«≈ƒ¿«≈««ƒ∆»

ıÈwa ‡l‡ ,ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡ ÚÈb‰ Ì‡ ‰zÚ Ba ‡e‰L∆«»ƒƒƒ«ƒ…ƒƒ«∆»««ƒ
CÓBÒ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ ,Ba ¯„pL ÌB˜Ó ÏL48Ïk ÔÎÂ . ∆»∆»«¿»»≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik49. «≈»∆

מקדים 47) בבקעה שהקיץ ידוע, והדבר תאנים. קציצת בזמן
על 48)להגיע. אף לעמקים וירד בגליל הקיץ עד "הנודר

בגליל". הקיץ שיגיע עד אסור בעמקים הקיץ שהגיע פי
ולהקל. להיפך הדין הורגלו 49)והוא נדרו במקום שאם

אינו  הקציר עד ונדר סתם" "קציר שעורים לקציר לקרוא
שעורים. קציר לקצור שיתחילו עד אלא אסור

.‡È¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌLb‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰»≈«¿¿»»««∆∆¬≈∆»
L„Á L‡¯ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡e‰L ,ÌÈÓLb‰ ÔÓÊ „Ú«¿««¿»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈……∆

ÂÏÒk50e„¯È ÔÈa ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ . ƒ¿≈ƒƒ«¿««¿»ƒ¬≈∆À»≈»¿
¯OÚ ‰Ú·MÓ ÌÈÓL‚ e„¯È Ì‡Â .e„¯È ‡Ï ÔÈa ÌÈÓL‚¿»ƒ≈…»¿¿ƒ»¿¿»ƒƒƒ¿»»»

ÔÂLÁ¯Óa51¯zÓ ‰Ê È¯‰ -52„Ú :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«¿∆¿»¬≈∆À»¿ƒ»««
ÌÈÓLb‰53‡e‰Â .ÌÈÓLb‰ e„¯iL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - «¿»ƒ¬≈∆»«∆»¿«¿»ƒ¿

‰iL ‰ÚÈ·¯ ÔÓfÓ e„¯iL54Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡e‰L , ∆»¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÂLÁ¯Óa ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏMÓ dÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙BÓB˜Óe¿«¿ƒ»ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«¿∆¿»

CÏÈ‡Â55- ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙiL „Ú :¯Ó‡Â L¯t Ì‡Â . ¿≈≈¿ƒ≈≈¿»««∆ƒ¿¿«¿»ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÁÒt‰ ¯·ÚiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰56 ¬≈∆»«∆«¬…«∆«¿∆∆ƒ¿»≈
d˙BÓk Ì‰L ˙BÓB˜n·e57. «¿∆≈¿»

הגשמים 50) עונת בכירה בשנה אבל מאוחרת, בשנה
עד  שנדר וזה בסמוך. כמבואר מרחשון, בי"ז מתחילה
שלא  ואפילו הגשמים ירידת זמן שיגיע עד משמעו, - הגשם
הרביעה  שהוא ביותר המאוחר לזמן וכוונתו בפועל ירדו

כסלו. חודש ראש שזמנה עונת 51)השלישית שזוהי
בכירה. בשנה אינם 52)הגשמים בפועל ירדו וכבר הואיל

שמותר. ירדו, ולא שלישית רביעה זמן מהגיע גרועים
שנייה 53) מרביעה שירדו וגם ממש גשמים לירידת כוונתו

- רבים ומיעוט רבים, משמעה "גשמים" שלשון ואילך,
(בשנה 54)שניים. "הבכירה הם: רביעה זמני שלושה

בשלושה  - הבינונית במרחשון; עשר בשבעה - מוקדמת)
רביעה  כסלו. חודש בראש (המאוחרת) האפילה בו; ועשרים
רובץ: תרגום ומרביצו. העפר משכיב שהמטר שם על -

עדיין 55)רובע. במרחשון בי"ז גשמים ירדו אם אבל
שנייה  לרביעה כוונתו הגשמים" "עד ואמר: הואיל אסור,
הרביעה  זמן והגיע גשמים ירדו לא אם זאת ובכל כנ"ל.
אין  כי מותר, זה הרי כסלו, חודש ראש שהא השלישית
עד  בפירוש: אמר אם אלא הפסח שיעבור עד לאסרו

הגשמים". כליל.56)"שיפסקו הגשמים פסקו שאז
ופירש 57) בהם הנודר ישראל, ארץ כמו לגשמים שצריכים

ובבל, מצרים למעט הפסח, שיעבור עד אסור זה הרי כנ"ל,
קודם  מותר יהיה בהם הנודר כך, כל למים צריכים שאינם
ט  הלכה לעיל נתבאר וכבר פסיקתם. לזמן בהתאם  לכן
על  שאף להעיר, וראוי הנודר". של נדרו מקום לפי ש"הכל
ראשונה  רביעה שזמן יוסי, כרבי רבינו פוסק נדר שלעניין פי
הגשמים  את שואלים אין ולדבריו, מרחשון, בי"ז הוא

במרחשון. מי"ז אלא ומטר") טל "ותן (תפילת:

.·ÈÔÈ‡L :dÏ ¯Ó‡Â ÔÂLÁ¯Óa BzL‡ ˙‡ ¯Èc‰L ÈÓƒ∆ƒƒ∆ƒ¿¿«¿∆¿»¿»«»∆≈
ÈÏ ˙È‰ z‡58Ô‡kÓ59˙È·Ï ÈÎÏz Ì‡ ÁÒt‰ „ÚÂ «¿∆¡≈ƒƒ»¿««∆«ƒ≈¿ƒ¿≈

BÏ ˙B‰Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ˙BkÒ „ÚÂ ÌBi‰Ó CÈ·‡»ƒ≈«¿«À¬≈¬»≈»
„iÓ60CÏz ‡nL ‰¯Êb ,61ÁÒt‰ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â . ƒ»¿≈»∆»≈≈¿ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÁÒt‰ ÈÙÏ d˙B‡ ‰p‰Ó ‡e‰ È¯‰Â62. «¬≈¿«∆»ƒ¿≈«∆«¬≈∆∆
ÁÒt‰ ¯·Ú63È‡z‰ CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,64‰Ê È¯‰ - »««∆«««ƒ∆»««¿«¬≈∆

B¯„a ÔÈlÁ ‚‰Ï ¯eÒ‡65‰‰˙Â CÏzL dÁÈp‰Ïe66, »ƒ¿…Àƒ¿ƒ¿¿«ƒ»∆≈≈¿≈»∆
¯„pL BÓk ‚Á‰ „Ú ¯eq‡ da ‚‰B ‡l‡67ÏÚ Û‡Â , ∆»≈»ƒ«∆»¿∆»«¿««

¯·ÚL ÔÓÊ ¯eq‡a ¯„p‰ ‰ÏzL Èt68‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆»»«∆∆¿ƒ¿«∆»«¿≈…«≈
ÁÒt‰ ¯Á‡ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â .‰Êa69‰¯eÒ‡ dÈ‡ - »∆¿ƒ»¿»«««∆«≈»¬»
BÏ ˙B‰lÓ70. ƒ≈»

לא 60)מעכשיו.59)משלי.58) שעדיין פי על אף
יחל.61)הלכה. לא משום: למפרע עובר בעלה ונמצא

מהנה 62) אם נדרו על ועובר הדירה שהרי לוקה בעלה
כלל. נדרה לא שהרי לוקה אינה היא אבל אותה,

אותה.63) והינה הפסח לפני שהלכה העונש 64)אחרי
הפסח. לפני להנהותה שלא עליה שהדירה 65)שהטיל

הסוכות. עד אביה לבית לילך נדרו 66)לא שחילל מאחר
אביה  לבית לילך להניחה לא עליו נאסר הפסח, לפני והנהה
גם  אותה יהנה שלא שנייה, כפיה לה לפסוק ועליו החג, עד
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אמצעי  כי יחל", "לא על ויעבור תלך שלא כדי הפסח, אחרי
עליה, הנאתו איסור אלא מהליכתה, למנעה בידו אין אחר
לעבור  שלא חובתו ידי יצא עליה, נודר שהוא זה, ובנדר

יחל. לא על תלך.67)עוד לפני 68)שלא הנאה איסור
איסור  לנהוג עליו ועדיין נדרו, את פוטר זה אין הפסח,

על 69)בנדרו. עבר שלא נמצא הפסח, קודם הנהה ולא
תנאו. את חילל ולא אסורה 70)נדרו, שעדיין פי על אף

שנית  לכפותה עליו מחמירים אין נדרו, מחמת החג עד לילך
ע  ולא הואיל לו, תיהנה ולא שלא הראשונה, הכפייה על בר

הפסח. לפני הנהה

.‚ÈdÏ ¯Ó‡71‚Á‰ „Ú ÈÏ ˙È‰ z‡ ÔÈ‡L :72Ì‡ »«»∆≈«¿∆¡≈ƒ«∆»ƒ
„iÓ ˙B‰Ï ‰¯eÒ‡ - ÁÒt‰ „Ú CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz73. ≈¿ƒ¿≈»ƒ««∆«¬»≈»ƒ»

d˙B‡ ‰p‰Ó ‡ˆÓÂ ÁÒt‰ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â74È¯‰ - ¿ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«¿ƒ¿»¿«∆»¬≈
‚Á‰ „Ú B˙È‰a ‰¯eÒ‡Â .‰˜BÏ ‰Ê75CÏÈÏ ˙¯zÓe . ∆∆«¬»«¬»»«∆»À∆∆≈≈

ÁÒt‰ ÚÈb‰MÓ ‰È·‡ ˙È·Ï76. ¿≈»ƒ»ƒ∆ƒƒ««∆«

הפסח.71) לפני 73)הסוכות.72)לפני תלך שמא גזירה
יחל. לא משום למפרע עובר ונמצא בידיו 74)הפסח

תנאי.75)ובהסכמתו. על עברה פי 76)שהרי על אף
לילך  אסורה אינה הפסח, לפני והלכה תנאו על שעברה
ומשהגיע  הפסח, עד אלא לילך הדירה לא כי הפסח, אחרי
שלא  לילך, למנעה מקום ואין ואיננו נדרו זמן עבר הפסח
שלא  הדירה הקודמת שבהלכה בעוד בנדרו חולין ינהוג
להניחה  בנדרו חולין לנהוג לו ואסור הסוכות, חג עד לילך
הלך  תנאו שזמן פי על אף הסוכות, עד אביה לבית לילך

ונגמר.

ה'תשפ"א  סיון כ"ט רביעי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מתי 1) עד קיים, נדרו מאימתי נדר למי ויודע שנדר קטן

שומרת  נדריה, מפיר מי מאורסה נערה בתו, נדרי מפיר האב
חכמים  תלמידי דרך נדריהן, מפיר מי האב בחיי ויתומה יבם

בנותיהם. נדרי בהפרת

.‡˙a ‰pË˜e ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL Ôa ÔË»̃»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»¿«»«
ÔÈa ,e¯„ B‡ eÚaLpL ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈»»¿∆»∆ƒ¿¿»¿≈

¯q‡ È¯„2Lc˜‰ È¯„ ÔÈa3ÔÈ˜„Ba -4ÔÈÏ‡BLÂ Ô˙B‡ ƒ¿≈ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ»¿¬ƒ
e¯„ ÈÓ ÌLÏ ÔÈÚ„BÈ Ì‡ .Ô˙B‡5eLÈc˜‰ ÈÓ ÌLÏe »ƒ¿ƒ¿≈ƒ»¿¿≈ƒƒ¿ƒ

Lc˜‰ ÔLc˜‰Â ÌÈÓi˜ Ô‰È¯„ - eÚaLÂ6‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿¿ƒ¿≈∆«»ƒ¿∆¿≈»∆¿≈¿ƒ…
ÌeÏk Ì‰È¯·„·e Ì‰È¯„a ÔÈ‡ - eÚ„È7ÔÈÎÈ¯ˆe . »¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿¿ƒƒ

dlk ‰M‰ Ïk ‰˜È„a8‰¯OÚ ÌÈzL ˙L ‡e‰L , ¿ƒ»»«»»À»∆¿«¿≈∆¿≈
.ÔË˜Ï ‰¯OÚ LÏL ˙Le ,‰pË˜Ïƒ¿«»¿«¿∆¿≈¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

dxyrÎzg` za dphwe ,cg` meie dpy dxyrÎmizy oa ohw"
."'ek . . oze` oil`eye oiwcea excp e` eraypy ,cg` meie dpy

יודעין  ונמצאו זו שנה בתחילת נבדקו שאם כתב, ובהמשך
שנה. באותה שוב נדרו אם להבדק צריכין נדרן, ונתקיים

בגמרא  והלא זה, דין לרמב"ם מניין משנה' ה'כסף והקשה
ידעה  ולא דבדקינא "היכא שרק משמע מה:) (נדה

צריך  אין ידעה אם אבל שוב, אותה בודקין להפלות"
"היכא  היתה בגמרא הרמב"ם שגירסת ומתרץ שוב. לבדוק
המשניות  מפירוש אבל הרדב"ז, תירץ וכן וידעה" דבדקינא
"ולא  אכן היא הרמב"ם לפני שהיתה שהגירסא רואים
לקח  מהיכן לדוכתה' קושיא 'הדרא ואם־כן ידעה",
מי  לשם יודעים אם בדיקה צריכין וקטנה שקטן הרמב"ם

זו. שנה בתוך שידרו פעם בכל נדרו
פירוש  של בתרא' 'מהדורא נדפסה האחרונות בשנים
"ומצאנום  הגירסא נדפסה אכן ושם לרמב"ם, המשניות
כגירסת  לבסוף סבר שהרמב"ם כך על המעידה מבינים"

להפלות". ידעה ולא . ." הגמרא
הרמב"ם  נקט קמא' שב'מהדורא מזה להבין: צריך זאת ובכל
שהתפרסמה  הגירסא והיא להפלות" ידעה "ולא בגירסא
וא"כ  זו, לגירסא גם מקום שיש מובן ישראל, בתפוצות

בתרא'. ב'מהדורא בו חזר מדוע להבין צריך
בנוסח  המהדורות, שתי שבין שינוי עוד בהקדים ויבואר
ובת  שתים־עשרה בן על כתב קמא' שב'מהדורא הנפוץ
מקום, בכל אליה הרמוז נדרים עונת היא "זו אחת־עשרה
ואז  הגדלות שלפני בשנה מתחילה הנדרים שעונת כלומר
שעונת  כתב בתרא' ב'מהדורא משא"כ נבדקין. נדריהן
מגיל  ולנקבה והלאה שלוש־עשרה מגיל לזכר היא הנדרים
הגירסאות  ששתי לומר יש ועל־פי־זה שתים־עשרה,
מהי  - השיטות בשתי תלויות ו'בתרא' קמא' שב'מהדורא

נדרים. עונת
חזקה  כי ה"קטן" בדעת חזקה אין הרמב"ם, שיטת לפי
אין  הקטן אצל אבל ישאר, שכך מוחזק שהדבר פירושה
בכך  בר־דעת שהוא היא מתכונותיה שאחת שכלית דעת
במוחש  שרואים וכפי משתנה, אינה השכלית שמסקנתו
"ואין  פסק ולכן בנקל, לשנות אפשר הקטן של דעתו שאת
צריכין  אין שנה בתחילת יודעין ונמצאו הואיל אומרים
שבין  והחילוק כולה". השנה כל אותן בודקין אלא בדיקה,
להפלות" "וידעה או להפלות" ידעה "ולא הגירסאות שתי

מהי - השיטות בשתי הנדרים.תלוי עונת
להפלות" ידעה ולא דבדקינא... .. "סד"א בגמרא הגירסא
לקטנה, י"ב "שנת הוא נדרים שעונת לשיטה מתאימה
בדין  גדול יותר חידוש יש זו שיטה לפי כי לקטן" י"ג ושנת
ש"נמצאו  אע"פ השנה" כל אותן "בודקין מקודמו: זה
הוא  נדרים שעונת לשיטה משא"כ השנה". בתחילת יודעין
הרמב"ם), (כמסקנת לזכר וי"ג לנקבה שתים־עשרה אחר
להפלות" ידעה ולא "בדקינא שאם לקס"ד מקום שאין הרי
נדרים  עונת שזוהי ומכיון לבדוק, יצטרכו לא שוב
הלא  הגירסא לנקוט הרמב"ם מוכרח בתרא') (ל'מהדורא

להפלות". וידעה דבדיקנא... "סד"א.. נפוצה
('f oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)
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כלשון 2) להם, המותרים דברים לאכול עצמם על שאסרו
לעיל  וכמבואר נפשו" על אסר "לאסר ג) ל, (במדבר הכתוב

ה"א. בו,3)פ"א, חייבים שאינם בקרבן עצמם שחייבו
וכמבואר  עולה, קרבן להביא עלי הרי הקטן שאמר כגון

ה"ב). (שם לידור 5)חוקרים.4)לעיל צריך שהנודר
לה'". נדר ידור כי "איש שם): (במדבר ככתוב שמים, לשם
אחד, בתינוק "מעשה אמרו: ד ל, מטות פ' זוטא ובספרי
אמר  קרדומי. הקדשתי רבי! לו: אמר עקיבא. ר' לפני שבא
אל  רבי! לו: אמר הקדשת, וללבנה לחמה שמא בני, לו:
צא  לי: אמר אלה, את שברא למי אלא הקדשתי לא תתיגע,

נדרים". נדריך שאין 6)בני, ואע"פ מה: נדה במס' משנה
הבת  ואין אחד, ויום שנה י"ג לו שיהיו עד גדול נעשה הבן
אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה בת שתהיה עד גדולה נקראת
תורה, גילתה נדרים לענין ה"א? פ"ב, אישות בהל' כמבואר
כגדולים  הם הרי להתבגרותם סמוך זה לגיל הגיעו שאם
נדר". יפליא כי "איש ב) כז, (ויקרא שנאמר קיים, ונדרם
נדר  מי לשם (לפרש) להפלות יודע שאם חכמינו : קיבלו
שבתורה, מצוות לשאר גדול אינו שעדיין אע"פ קיים, נדרו

ב:). ותמורה סב. (נזיר ה"ד בסמוך שהרי 7)וכמבואר
שם). (נדה הם ה"ב.8)קטנים בסמוך כמבואר

.·BÊ ‰L ˙lÁ˙a eLÈc˜‰ B‡ e¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk9, ≈«¬≈∆»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»»
Ô˙B‡ eÏ‡LÂ10e¯„Â ,Ô¯„ Ìi˜˙Â ,ÔÈÚ„BÈ e‡ˆÓÂ ¿»¬»¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»¿

¯Á‡Â ‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ - BÊ ‰L ÛBÒa elÙ‡ ,¯Á‡ ¯„∆∆«≈¬ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ»¿««
ÔÈÚ„BÈ e‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .Ìi˜˙È Ck»ƒ¿«≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÔÈ˜„Ba ‡l‡ ;‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰M‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««»»≈¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿ƒ

dlk Bf‰ ‰M‰ Ïk ˙‡ Ô˙B‡11. »∆»«»»«À»

לקטנה.9) ואחתֿעשרה לקטן, ידעו 10)שתיםֿעשרה אם
נדרו. מי במשנה 11)לשם לשינוי בקשר שם, נדה

נבדקה  שאפילו בגמ': הסבירו שתיםֿעשרה", כל "ובודקים
רבינו  וגירסת השנה. סוף עד בדיקה צריכה השנה בתחילת
כגירסת  ולא להפלות", וידעה שלשים דבדקנא "היכא שם:

(רדב"ז). להפלות" ידעה "ולא שלפנינו הספרים

.‚e‡ ÔÈÚ„BÈ :e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓf‰ Ì„…̃∆«¿««∆««ƒ∆»¿¿ƒ»
¯„ Ô‰È¯„ ÔÈ‡ - eLc˜‰ ÈÓ ÌLÏe e¯„ ÈÓ ÌLÏ¿≈ƒ»«¿¿≈ƒƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆∆∆

Lc˜‰ ÔLc˜‰ ÔÈ‡Â12Ôa‰ ‡ˆÓpL ,‰f‰ ÔÓf‰ ¯Á‡Â . ¿≈∆¿≈»∆¿≈¿«««¿««∆∆ƒ¿»«≈
ÌÈzL ˙a ˙a‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa∆¿∆¿≈»»¿∆»¿«««¿≈
e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»¿∆»««ƒ∆»¿≈»
Ô‰È¯·c - eLc˜‰ ÈÓ ÌLÏe e¯„ ÈÓ ÌLÏ ÔÈÚ„BÈ¿ƒ¿≈ƒ»«¿¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿≈∆

ÔÈÓi˜13ÌÈ¯„ Ô‰È¯„Â Lc˜‰ ÔLc˜‰Â ,14ÏÚ Û‡Â . «»ƒ¿∆¿≈»∆¿≈¿ƒ¿≈∆¿»ƒ¿««
˙B¯ÚO ÈzL e‡È·‰ ‡lL Èt15‡È‰ BÊÂ .16ÌÈ¯„ ˙BÚ ƒ∆…≈ƒ¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰17. »¬»¿»»

שבועות 12) הל' ולעיל שם). נדה (משנה הם קטנים שהרי
טעם  ויודעים שנשבעו "קטנים רבינו: כתב ה"ז פי"ב,
לעמוד  אותם כופים חייבים שאינם אע"פ השבועה,
קלות  ינהגו שלא כדי עליהם ולאיים לחנכם כדי בדבריהם,
רלג  יו"ד בשו"ע כמבואר בנדרים, הדין וכן בשבועה". ראש

א. כשוטים 13)סעיף נחשבים ואינם הם גדולים שכבר
שוטה  ואין דעת, לכלל לבוא סופם כי נדר) נדרם (שאין

נדה  (משנה וכו' הקברות בבית והלן כסותו המקרע אלא
וברש"י). מהבן,14)שם, להתבגר ממהרת הבת נמצאת

שנתן  מלמד, - הצלע את ה' "ויבן שם: בגמרא דרשו וכן
בפירוש  ורבינו מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקב"ה
פחותות  נדרים לעונת הנקבה "ושני מוסיף: שם המשנה
ברוב". האיש מחיי קצרים חייהן להיות הזכר, משני

(לשון 15) שיער" להבאת הידועים במקומות בגוף, "למטה
הרע"ב  שדעת להעיר ויש ה"א). פ"ב, אישות, בהל' רבינו
שתי  כשהביאו אלא קיימים נדריהם שאין שם, במשנה
שתי  הביא לא "אם שם: הגמרא לשון וכמשמעות שערות,
שם, למשנה בפירושו רבינו דעת היא וכן הוא" קטן שערות,
ונראה, הם". קטנים עדיין שערות, שתי יביאו "אם האומר:
לוקה  הנודר שאין עונש, לעניין אלא שם רבינו נתכוון שלא
בדבריו  וכמבואר שערות, שתי שיביא עד נדרו חילול על
שלא  אע"פ קיים, הוא הרי נדרו תחולת לעניין אבל שם,
בזה  נמשך ורבינו המשנה). (מרכבת שערות שתי הביא

מיאון. בהלכות הלכותֿגדולות בעל גם 16)אחרי מוסב
הנזכרים  אחתֿעשרה, בת וקטנה שתייםֿעשרה, בן קטן על

ה"א. שם:17)לעיל פירש ורש"י קה: ויבמות סה. בגיטין
וכו'. נבדקים" נדריה נערותה לפני אחת שנה נדרים, "עונת
אלא  אמור, נדרים" "עונת המונח שאין מדבריו, משמע
י"ב  לשנת משהגיעה אבל גדלותה. לשנות הגיעה כשלא
נדרים" "עונת מטעם ולא הגדולות, כשאר קיים נדרה

מיוחדת.

.„ÏÈ‡B‰18,ÔÈÓi˜ Ô‰È¯„ - ÌÈÏB„b‰ ÈLÏ eÚÈb‰Â ƒ¿ƒƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆«»ƒ
eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÔÈÓÈÒ e‡È·‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…≈ƒƒ»ƒ«¬«ƒ…«¬
‡ÏÙn‰L ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â .¯·c ÏÎÏ ÌÈÏB„‚19 ¿ƒ¿»»»¿»»∆ƒƒ¿≈»∆«À¿»

LÈ‡Ï CeÓq‰20BLc˜‰21¯„ B¯„Â Lc˜‰22ÏÚ Û‡ . «»¿ƒ∆¿≈∆¿≈¿ƒ¿∆∆««
eÚaL B‡ Ô¯„ eÏlÁ Ì‡ ,ÔÈÓi˜ Ô‰È¯„pL Ètƒ∆ƒ¿≈∆«»ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿
ÈzL e‡È·ÈÂ eÏÈc‚iL „Ú ,ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - eÙÈÏÁ‰Â¿∆¡ƒ≈»ƒ«∆«¿ƒ¿»ƒ¿≈

˙B¯ÚO23. ¿»

התחלת 18) כאן אין התימנים, בכת"י וכן ר"מ רומי, בדפוס
המתחילה  הקודמת, ההלכה דברי עם מחובר אלא הלכה.

וכו'. נדרים עונת היא וזו לפרק 19)במילים: שהגיע מי
הכתוב  מלשון נודרים, מי לשם ולפרש להפלות הראוי זמן
לבן  י"ג במלאות וזה נדר". יפליא כי "איש ב) כז, (ויקרא

להפלות. עדיין יודע שאינו אע"פ לבת, סמוך 20)וי"ב
שערות. שתי הביא לא שעדין גדול, בדפוס 21)לכלל

הקדש. הקדשו מה 22)ר"מ: - יפליא כי "איש מו. נדה
יודע  שאינו שאע"פ שנה, י"ג בן לרבות איש? לומר תלמוד
יודע  - מופלא מפרש: שם ורש"י קיימים". נדריו להפליא,
לכלל  לבוא סמוך שהוא - לאיש סמוך נדר, מי לשם לפרוש
שערות, להביא ראוי שהוא זמן קודם אחת שנה גדול,
והשוה  י"ג. שנת כל - ובתינוק י"ב, שנת כל - בתינוקות

הט"ו. פ"א, ערכין הל' גדולים 23)לקמן נעשים אינם כי
וכמבואר  שערות, שתי ויביאו שיגדלו עד עונשים לענין

מו:. בנדה

.‰eLÈc˜‰L Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰Â ÏB„b‰ ‡·e eLÈc˜‰ƒ¿ƒ»«»¿∆¡»ƒ«∆¿≈∆ƒ¿ƒ
‰˜BÏ -24BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯„ Ì‰È¯„pL ÌeMÓ , ∆ƒ∆ƒ¿≈∆¿»ƒƒ«»¿

e¯‡aL25. ∆≈«¿
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ומשלם 24) שלוקה בזדון ההקדש מן הנהנה כל כדין שם,
מ"לא  ואזהרתו ה"ג, פ"א מעילה בהל' כמבואר שפגם, מה
יב, (דברים תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול תוכל
הקדשים, מן לנהנה אזהרה שזוהי חכמינו קיבלו - יז)

שם. הסמוך 25)כמבואר שהמופלא הקודמת, בהלכה
כט:. נזיר וראה תורה. מדין הקדש הקדישו לאיש

.ÂÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙aL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿≈∆¿≈»»¿
·‡‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ ‡lLa ?ÔÈÓi˜ ‰È¯„ „Á‡26B‡ ∆»¿»∆»«»ƒ¿∆…»¿»ƒ¿»»

elÙ‡ ,·‡‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÚa‰ ˙eL¯aƒ¿«««¬»ƒ»¿»ƒ¿»»¬ƒ
‰¯Ú ‡È‰ È¯‰Â ‰ÏÈc‚‰27¯ÙÓ ‰È·‡ -28‰È¯„ Ïk ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ«¬»»ƒ»≈≈»¿»∆»

Ïk :¯Ó‡pL ;BÚÓL ÌBÈa Ú·MzL ˙BÚe·L ÏÎÂ¿»¿∆ƒ»«¿»¿∆∆¡«»
.¯ÓB‚Â d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Èk ,¯ÓB‚Â ‰È¯Ò‡Â ‰È¯„¿»∆»∆¡»∆»¿≈ƒ≈ƒ»ƒ»…»¿≈

לקמן 26) כמפורש ונתגרשה, שנשאת או שבגרה כגון
בסמוך.27)הכ"ה. שערות 28)מפורש שתי משהביאה

חדשים  ששה עד נערה תקרא שנה, שתיםֿעשרה בת והיא
ומעלה, חדשים הששה תשלום יום ומתחילת גמורים,

ה"ב). פ"ב, אישות (הל' בוגרת תיקרא

.Ê¯b·zL „Ú ?¯ÙÓ ‰È·‡ È˙Ó „ÚÂ29BÈ‡ - ‰¯‚a . ¿«»«»ƒ»≈≈«∆ƒ¿«»¿»≈
dÏ ¯ÙÓ30‰ÓÏ‡ ¯„k ‰È˙BÚe·Le ‰È¯„ Ïk È¯‰Â , ≈≈»«¬≈»¿»∆»¿∆»¿≈∆«¿»»

dLÙ ÏÚ ‰¯Ò‡ ¯L‡ Ïk :Ô‰a ¯Ó‡pL ,‰Le¯‚e¿»∆∆¡«»∆…¬∆»¿»««¿»
.¯ÓB‚Â¿≈

בית 29) "בנעוריה יז) ל, (במדבר ככתוב ע. בנדרים משנה
שם). (רש"י בבגרותה ולא - בנעוריה יקום 30)אביה"

עליה.

.Á?‰È˙BÚe·Le BzL‡ È¯„ ÏÚa‰ ¯ÙÓ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«≈≈«««ƒ¿≈ƒ¿¿∆»
‰tÁÏ ÒkzMÓ31‰pL¯‚iL „Ú ÌÏBÚÏ ¯ÙÓ ‡e‰Â . ƒ∆ƒ»≈«À»¿≈≈¿»«∆¿»¿∆»
d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbÈÂ32˜ÙqÓ ˙L¯‚Ó ‰˙È‰ .33¯ÙÈ ‡Ï - ¿«ƒ««≈¿»»»¿»¿…∆∆ƒ»≈…»≈

dÏ34È‡z ÏÚ Ëb dÏ Ô˙ .35ÔÓÊ ¯Á‡Ï B‡36‡Ï - »»«»≈«¿«¿««¿«…
ÌÈ˙ÈaL ÌÈÓia ¯ÙÈ37dÏÚa ˙nL ‰ÚÓML ÈÓ ÔÎÂ . »≈«»ƒ∆≈»«ƒ¿≈ƒ∆»¿»∆≈«¿»

Ìi˜ dÏÚa È¯‰Â ˙‡OÂ38da ‡ˆBiÎÂ39ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ¿ƒ»«¬≈«¿»«»¿«≈»≈«««
‰È¯„ ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰40È·iÁÓ ‰˙È‰ . »ƒ¿…»«¬¿≈ƒ¿»∆»»¿»≈«»≈

ÔÈÂ‡Ï41È·iÁÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,42‰È¯„ ¯Ù‰Â ,‰OÚ »ƒ¿≈»ƒ«≈«»≈¬≈¿≈≈¿»∆»
ÔÈ¯ÙeÓ el‡ È¯‰ -43. ¬≈≈»ƒ

הוא 31) זה ויחוד עמה, ויתייחד ביתו, לתוך שיביאנה
שנינו  וכן ה"א). פ"י, אישות (הל' לחופה כניסה הנקרא
לרשותו", שתיכנס עד מיפר הבעל "אין עג:) (נדרים במשנה
נדרה... אישה בית "ואם יאֿיג) ל, (במדבר בתורה כמפורש

הפרם". לא 32)אישה ועדיין שליח בידי שלחו שאם
רלד  ליו"ד (ש"ך לה להפר בעלה עוד יכול לידה, הגט הגיע

ו). קרוב 33)ס"ק ספק הרבים, ברשות גט לה שזרק כגון
הי"ג. פ"ה, גירושין בהל' כמבואר לה. קרוב ספק לו

שם,34) החכמים כדעת עד. בגיטין הברייתא ממשמעות
כיון  מנמק: והרדב"ז מגורשת". ואינה "מגורשת האומרים:
להפר, יכול ואינו תתגנה אם לו איכפת לא גט, לה שנתן
כמבואר  נפש, עינוי בו שאין נדר כל להפר יכול שאינו כשם

ה"א. פי"ב, מגורשת,35)לקמן תהיה התנאי כשיתקיים
ה"א. פ"ח, גירושין הל' ראה נתקיים. לא ועדיין

לאחר 36) אלא בו תתגרשי ולא גיטך, זה הרי לה: שאמר
יום. הסופית 37)שלשים לתחולתו הגט נתינת שבין
עד.). ודינה 38)(גיטין לפנינו חי בא הראשון שבעלה

ה"ה. פ"י, גירושין בהל' כמבואר ומזה, מזה לצאת
בטל 39) הראשון מבעלה גיטה ונמצא לאחר, שנשאת כגון

ה"ז). פירשו 40)(שם צ: שם ובגמרא פז: ביבמות משנה
כדי  אלא אינו הבעל ע"י נדרים הפרת עיקר שכל הטעם,
ותתגנה. תתגנה זה ובמקרה בעלה, על תתגנה שלא

אישות 41) בהל' המנויות חברותיה ושאר לכהן, גרושה כגון
ה"ז. ואדומי 42)פ"א, מצרי או גדול, לכהן בעולה כגון

הקידושין  אלה ובכל ה"ח) (שם שני ודור ראשון דור
בהן  תופסין קידושין שאין כריתות לחייבי בניגוד תופסין,
וי"ד. הי"ב, פ"ד, אישות הל' ראה אשתו, נקראות ואינן

זוטא"43) ב"ספרי אמרו וכן ה"ג. פ"ב, יבמות תוספתא
לומר? תלמוד מה יפרנו, ואישה יקימנו "אישה יד מטות
וכו'. הדיוט" לכהן גרושה... גדול, לכהן אלמנה לרבות
כיון  דיבורֿהמתחיל פט: ביבמות התוספות דברי והשווה
שאין  אע"פ ב"שניות" אבל שם. הדיבור בסוף ירתי, דלא
אמרו  ה"ו) פ"א, אישות (הל' סופרים מדברי אלא איסורן
כתובה... לה אין דבר, לכל כאשתו "אינן שם : בתוספתא
נדריה". בהפרת ולא במציאתה.... לא זכאי (בעלה) ואין
תורה, משל יותר לדבריהם חיזוק עשו חכמים כי והטעם,
היפר  ואפילו כלל, אישות דין להן אין ה"שניות" ולפיכך

כריתות. חייבי כדין מופר, נדרה אין בדיעבד, לה

.Ë‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú44ÌÚ ·‡‰ ‡l‡ ‰È¯„ ¯ÙÓ ÔÈ‡ - «¬»¿…»»≈≈≈¿»∆»∆»»»ƒ
ÏÚa‰45BÈ‡ - Bc·Ï „Á‡‰ ¯Ù‰ Ì‡Â .„Á‡k «««¿∆»¿ƒ≈≈»∆»¿«≈
¯ÙeÓ46Ì„˜ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ ,Bc·Ï ÏÚa‰ ¯Ù‰ . »≈≈«««¿«¿»¿»«ƒ¿»…∆

‰˜BÏ dÈ‡ - ·‡‰ ¯ÙiL47. ∆»≈»»≈»»

לחופה.44) נכנסה לא ועדיין הארוס.45)שנתקדשה
איש 46) "בין אמרו: סח. שם ובגמרא סז. בנדרים משנה

מאורסה  לנערה מכאן - יז) ל, (במדבר לבתו אב בין לאשתו
משמע  שם: הרא"ש ומפרש נדריה" מפירים ובעלה שאביה
והבעל  האב שרשות מדבר, הכתוב אחת שבאשה להם,
שותפים  ששניהם מפירים, כאחד ושניהם עליה, שולטים
"בנעוריה  הפסוק: בסוף כמודגש מדבר, הכתוב ובנערה בה,

שם. לרבינו המשנה פירוש והשווה אביה". שם 47)בית
הנדר, מכל האיסור חצי ומסיר הנדר, מקליש שהבעל סח.
שם  הסוגיא מסקנת וכן כבתחילה. חמור הנדר נשאר ולא
אם  הואֿהדין סח. שם הר"ן וכתב הלל, בית עלֿפי סט.

לוקה. אינה נדרה, על ועברה לבדו האב היפר

.È¯czL ÏÎÂ .‰È·‡ ˙eL¯Ï ‰¯ÊÁ - Òe¯‡‰ ˙Ó48- ≈»»»¿»ƒ¿»ƒ»¿…∆ƒ…
Ò¯‡˙zL Ì„˜ ‰È‰Lk ¯ÙÓ ·‡‰49¯Á‡ ·‡‰ ˙Ó . »»≈≈¿∆»»…∆∆ƒ¿»≈≈»»««

¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - B˙BÓ ¯Á‡ ‰¯„Â ,‰Ò¯‡˙pL50; ∆ƒ¿»¿»¿»¿»««≈«««≈≈
‰tÁÏ ÒkzL „Ú BzL‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L51. ∆≈«««≈≈ƒ¿≈ƒ¿«∆ƒ»≈«À»

הארוס.48) מות והואֿהדין 49)לאחר ה"ו. לעיל כמבואר
ומת  ושתק, הארוס ושמע הארוס שמת קודם נדרה אפילו
כמבואר  לבדו, להפר ויכול לאב רשות נתרוקנה ביום, בו
ל, (במדבר שנאמר ע. בנדרים מבואר והטעם הט"ז. להלן
במשמע, (קידושין) הוויות שתי לאיש" תהיה היו "ואם ז)
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האירוסין  שלפני כשם לראשונה, שניה, הויה קודמי השווה
השניים, האירוסין קודמי אף לבדו, מיפר האב הראשונים
נדרים  ואפילו לבדו, מיפר האב הראשון, הארוס כשמת

שם. כמבואר הראשון, לארוס הארוס 50)שנראו "שאין
ע. ובנדרים הי"ח). (להלן האב = בשותפות" אלא מיפר
שנאמר: לבעל", רשות נתרוקנה לא האב "מת אמרו:
מרשות  תצא לא - נערה שהיא זמן כל אביה, בית בנעוריה
(ר"ן  אביה בית אלא לה נשאר ולא האב מת ואפילו אביה,

מיפר 51)שם). הבעל אין מותו, "אחר התימנים: ובכת"י
שאין  ה"כ, להלן וראה לחופה" שתיכנס עד רשתו נדרי

שנשאת. אחר ארוסתו נדרי מיפר הבעל

.‡È‰Òe¯‡ ‰¯Ú52ÚÓL ‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL «¬»¬»∆»¿»¿»«»ƒ»¿…»«
Ba ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ,ÌBia Ba ‰L¯b˙Â ,dÒe¯‡¬»¿ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»¿«≈

ÌBia53ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ dÏÚ·e ‰È·‡ - ‰‡ÓÏ elÙ‡ , «¬ƒ¿≈»»ƒ»«¿»»«¬¿≈ƒ
‰˙‡ˆÈ ‡lL ÈtÓ ;ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ‰È¯„¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈∆…»»¬»
,·‡‰ ˙eL¯a ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙Á‡ ‰ÚL dÓˆÚ ˙eL¯Ïƒ¿«¿»»»««∆¬«ƒƒƒ¿»»

‰¯Ú ‡È‰L ÈtÓ54. ƒ¿≈∆ƒ«¬»

ביום 52) לה מיפר היה לבדה אביה נתארסה, לא ואילו
מז. אות לעיל כמבואר למחר,53)שמעו, נתארסה אם כי

פי"ב, לקמן וראה שמעו. יום למחרת להפר יכול האב אין
זה 54)הי"ז. וכל עב.). (נדרים לאחר נישאה לא וגם

ארוסה  שמע אבל נדרה, את הראשון הארוס שמע כשלא
הארוס  בשותפתו אפילו להפר יכול האב אין ונתגרשה,
לה, היפר ולא ששמע אחר הארוס גירשה אם כי האחרון.
אין  ארוסה לה ומשהקים נדרה, לה הקים כאילו הוא הרי
לא  ואם הי"ז. להלן וכמבואר כלום, מועילה אביה הפרת
לפני  נדרה את שמע אפילו מת, אלא הראשון הארוס גירשה
להלן  כמבואר לה, להפר לבדו אביה יכול ושתק, מותו
מפירים  האחרון וארוסה אביה ביום, בו נתארסה ואם הט"ז.
לאיש  תהיה היו "ואם שנאמר עא. בנדרים כמבואר נדרה,
יכולים  ראשון, לארוס שנראו נדרים אפילו עליה" ונדריה

(כסףֿמשנה). לה להפר האחרון וארוסה אביה

.·ÈdÏ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ‰¯„pL ‰‡eOp‰ ‰M‡‰ Ï·‡¬»»ƒ»«¿»∆»¿»¿…≈≈»
BÈ‡ - ÌBia Ba d¯ÈÊÁ‰Â ,ÌBia Ba dL¯‚Â ,dÏÚa«¿»¿≈¿»«¿∆¡ƒ»«≈

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ55¯Á‡ dÓˆÚ ˙eL¯Ï ‰˙‡ˆÈ È¯‰L ; »¿»≈∆¬≈»»¬»ƒ¿«¿»««
‰¯„pL56‰zÚ ‡È‰Â B˙eL¯a ‰¯„pL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»¿»««ƒ∆»¿»ƒ¿¿ƒ«»

- ÌÈ˙Èa dÓˆÚ ˙eL¯Ï ‰˙vÈÂ ÏÈ‡B‰ ,B˙eL¯·ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿»≈»«ƒ
‰È¯„ eÓi˜˙57. ƒ¿«¿¿»∆»

להלן 55) (ראה הם כשתיקה גירושין תאמר אם ואפילו
יכול  אינו אחת, שעה עצמה לרשות שיצאה מכיון - הי"ז)

בפעם 56)להפר. שמשנישאה להפר, יכול אינו אביה וגם
שהוסברה  וכפי פט. בנדרים (משנה מרשותו יצאה הראשונה

עב.). שם שקדמו 57)בגמרא נדריה מיפר הבעל ואין
(כסףֿמשנה). לנישואיו

.‚È‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓL ‡ÏÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿…»«»ƒ»¿…
¯Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ‰L¯b˙Â ,dÏÚa«¿»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»«¬≈ƒ¬ƒ¿««
ÔÈ¯ÙÓ - ÔB¯Á‡‰ ÏÚa‰Â ·‡‰ ÚÓLiLk ,ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿«»»¿«««»«¬¿≈ƒ

ÚÓL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔBL‡¯‰ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ‰È¯„¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒƒ¿…»«
ÔBL‡¯‰ Òe¯‡‰ Ì˙B‡58. »»»»ƒ

שיש 58) ידע לא שהרי הנדר, כהיקם נידונים הגירושין אין
לה  להפר יכולים שמע, לא אביה וגם והואיל להפר, לו
עב. נדרים הש"ס כדברי ימים, כמה לאחר אפילו כשישמעו
שמח, (אור נמי" ימים מאה לאחר "אפילו שמע: לא אם
אם  אבל מה), ס"ק רלד ליו"ד הגר"א בביאור קדמו וכבר
ימים. כמה לאחר לה להפר יוכל לא כשנדרה, האב שמע
הט"ו. פי"ב, לקמן וכמבואר שמיעה, ביום אלא הפרה שאין

.„È¯Ù‰Â Bc·Ï ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿»«»ƒ»¿«¿≈≈
dÏ59ÚÓLiL Ì„˜ Òe¯‡‰ ˙Óe ,60Ba ‰Ò¯‡˙Â , »≈»»…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿»

ÌBia61ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ dÒe¯‡Â ‰È·‡ - ‰‡ÓÏ elÙ‡ , «¬ƒ¿≈»»ƒ»«¬»»«¬¿≈ƒ
‰È¯„62Ì„˜ ˙nL ,ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»ƒ∆≈…∆

ÚÓLiL63. ∆ƒ¿«

ה"ט,59) לעיל בביאורנו כמבואר כולו, הנדר את החליש
כך. ע"י נגרע הארוס של חלקו שחלקו 60)ואפילו נמצא

לאביה, להורישו ראוי שאינו עד מאד, קלוש הארוס של
הנדר. על כלל שמע לא למחר,61)שהרי תתארס אם כי

מיפר  הבעל שאין האחרון, הארוס עם להפר האב יוכל לא
הי"ז. פי"ב, לקמן וכמבואר האב, שמוע ביום אלא

אם 62) אפילו להפר, יכול אינו לבדו האב אבל עא. נדרים
נתרוקנה  הבעל "מת בזה: אומרים ואין כלל. נתארסה לא
נחלשה  הבעל, בחיי והפר האב וקדם הואיל כי לאב", רשות
סט. שם כמבואר לאב, להורישו חשובה ואינה הבעל זכות
ממלא  הוא הרי שני, ארוס כשישנו אבל ביתֿהלל. עלֿפי
עא. שם (ר"ן קיים הראשון וכאילו הראשון, הארוס מקום

ברדב"ז). לאחר 63)וכן הארוס מת אם לומר צורך ואין
הוא  וכדאי הארוס חלק כלֿכך נחלש שלא ושתק, ששמע
לעיל  (לחםֿמשנה שיפרוהו האחרון ולארוס לאב להורישו

הי"א).

.ÂË˙ÓÂ ¯Ù‰Â ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÚÓL64ÚÓL Ck ¯Á‡Â , »«»ƒ¿≈≈»≈¿««»»«
ÌBia Ba ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ,·‡‰65Òe¯‡‰ ÌÚ ‰È·‡ - »»¿ƒ¿»¿»¿«≈«»ƒ»ƒ»»

ÔB¯Á‡‰66.‰È¯„ ÔÈ¯ÙÓ »«¬¿≈ƒ¿»∆»

ההפרה 64) כל נגמרה שלא כיון הבעל, הפרת נתבטלה
הנדר 65)בימיו. ששמע האב אין למחר, נתארסה אם כי

שמיעה, ביום אלא הפרה אין כי מחר, לה להפר יכול היום
התארסה  אפילו אזי למחר, עד אביה שמע לא אילו אבל
(רדב"ז). נדריה מפירים האחרון הארוס עם אביה למחר,

להלן 66) כמבואר נדריה, להפר יכול אינו לבדו האב אבל
עא.) (נדרים ביתֿהלל בדברי ומקורו רבינו. בדברי הי"ט
להפר  יכול שאינו רבינו וסובר להפר". יכול "אין שאמרו:
האב  ואין הנדר, הוקלש הבעל, ע"י שהופר שאחרי לבדו.
עם  אבל זכיה. בו תפסה לא קלישותו שמרוב לירשו, יכול
מקום  כממלא השני את שרואים מיפר, הוא שני ארוס
נראה  וכן נט. אות לעיל כאמור חי, הוא וכאילו הראשון

ל. ס"ק רלד יו"ד הגר"א ביאור מדברי

.ÊËÌBia Ba ˙Óe ,Òe¯‡‰ ÚÓL ‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓL»«»ƒ»¿…»«»»≈«
¯Ù‰Â Òe¯‡‰ Ìb ÚÓML B‡ ,Òe¯‡‰67˜˙ML B‡68 »»∆»««»»¿≈≈∆»«
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ÌBia Ba ˙Óe69‰˜B¯˙ -70·‡Ï ˙eL¯71ÏBÎÈ ·‡‰Â , ≈«ƒ¿¿»¿»»¿»»»
¯Ù‰Ï72Ìi˜Â Òe¯‡‰ ÚÓL .73B‡ ,ÌBia Ba ˙Óe ¿»≈»«»»¿ƒ≈≈«

ÂÈ¯Á‡lL ÌBia ˙Óe ˜˙LÂ ÚÓML74ÏBÎÈ ·‡‰ ÔÈ‡ - ∆»«¿»«≈«∆¿«¬»≈»»»
¯Ù‰Ï75. ¿»≈

ביום.67) קיים.68)בו ולא היפר הספיק 69)לא ולא
מפר  היה קיים היה אילו ויתכן, שמת. עד דעתו לה לגלות

לו. גרמה שמיתתו אלא יום, התימנים:70)באותו בכת"י
מה  כל לחברו ונותן שקו המריק כאדם = נתרוקנה חזרה.
שהיתה  זכות כל לאב והוריש ריק נשאר הבעל כן שבתוכו,

סח.). לנדרים (רא"ש בה סח.71)לו נדרים ברייתא
(ביאור 72) הארוס שמת לפני ושמע הואיל לבדו, אפילו

כשלא  הקודמת, בהלכה אבל לא). ס"ק רלד ליו"ד הגר"א
הואיל  לבדו, להפר יכול אינו הארוס מות לאחר האב שמע
כדי  בו אין הארוס, בחיי להפרה ראוי זה נדר היה ולא

סח:). שם הרא"ש, (ע"פ לאב זכותו אישר.73)להוריש
שהרי 74) בנדרה, לו ונוח בהפרתו, רוצה שאינו דעתו גילה

ולא  היום שעבר ומכיון שמעו, ביום אלא להפר איֿאפשר
קיומו. זהו - הפרת 75)היפר ואין הארוס, קיימו שהרי

ואפילו  סח:). (נדרים הארוס הקמת במקום מועילה האב
לאחר  מועילה, הפרתו אין שמעו, ביום אתמול האב היפר

היום. סוף עד שתיקתו ע"י הארוס הקמת שהתבררה

.ÊÈÌ‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÚÓML ¯Á‡ Òe¯‡‰ dL¯b≈¿»»»««∆»«¬≈∆»≈ƒ
ÔB¯Á‡‰ ÏÚa‰ ÌÚ ·‡‰ ¯ÙÈÂ ‰˜È˙Lk ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ«««»«¬

ÌBia Ba Ò¯‡iL76Òe¯‡ ÌiwL BÓk ÔÈLe¯b‰ B‡ , ∆≈»≈««≈ƒ¿∆ƒ≈»
ÔBL‡¯77ÌÈ¯„p‰ eÓi˜˙ ¯·kL ,78. ƒ∆¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ

רשות 76) נתרוקנה שהרי ביום, בו תתארס כשלא לבדו, או
(לחםֿמשנה). יוכל 77)האב שלא הארוס שיודע מכיון

זה  הרי הגירושין, קודם היפר ולא הגירושין, אחר לה להפר
ובר"ן). עא: (נדרים קיים האב 78)כאילו הפרת ואין

נפשטה  לא זו שבעיה ומתוך הארוס, קיום במקום מועילה
ואפילו  להחמיר, בו והולכים תורה ספק זה הרי שם, בגמרא
ספק  מכח עמו, להפר יכול האב אין ביום בו הארוס החזירה
גירשה, ואח"כ כששמע זה וכל שם. בגמרא כמבואר זה,

הי"ג. לעיל דינה מבואר שמע, ואח"כ גירשה אבל

.ÁÈÚÓL79ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,·‡‰ ˙Óe dÏ ¯Ù‰Â ·‡‰ »«»»¿≈≈»≈»»¿««»»«
·‡‰ ˙eÓiL Ì„˜ ÏÚa‰ ÚÓL elÙ‡ ,ÏÚa‰80‡Ï - «««¬ƒ»««««…∆∆»»»…

¯Á‡ ÌÏBÚÏ ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÏÚaÏ ˙eL¯ ‰˜B¯˙ƒ¿¿»¿«««¿≈»¿»≈¿»««
˙eÙzLa ‡l‡ ¯ÙÓ Òe¯‡‰ ÔÈ‡L ;·‡‰ ˙BÓ81. »»∆≈»»≈≈∆»¿À»

ארוסה.79) שהיה 80)בהיותה אע"פ להפר, הספיק ולא
שעה. באותה להפר סח:).81)ראוי (שם ובחייו האב עם

לבעל, רשות נתרוקנה ולא הפרתו, בטלה האב שמת ומכיון
שאביה  אע"פ אביה, בית - אביה" בית "בנעוריה שנאמר:
מיפר  בעלה לחופה, משנכנסה אבל ע.). (שם קיים אינו
לעיל  כמבואר נערה, היא ואפילו כך, אחר שתדור נדריה

האב. מרשות מוציאים שהנישואין ה"ח,

.ËÈÚÓL Ck ¯Á‡Â ,˙Óe dÏ ¯Ù‰Â Òe¯‡ ÚÓL»«»¿≈≈»≈¿««»»«
·‡‰82¯Ù‰Â ·‡‰ ÚÓML B‡ ;83Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Óe ,dÏ »»∆»«»»¿≈≈»≈«««…∆

ÚÓLiL84,el‡ ÌÈ¯„ ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ Bc·Ï ·‡‰ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿«≈»»¿«»¿»≈¿»ƒ≈
ÔBL‡¯ Òe¯‡Ï e‡¯pL85Òe¯‡ ˙eÙzLa ‡l‡ , ∆ƒ¿¿»ƒ∆»¿À»»

ÔB¯Á‡‰86ÌBia Ba ‰Ò¯‡˙ Ì‡ ,87e¯‡aL BÓk ,88. »«¬ƒƒ¿»¿»«¿∆≈«¿

הט"ו.82) לעיל הנדר,83)מבואר את החליש הפרתו ועם
כך. ידי על נגרע הבעל של חלקו צורך 84)ואפילו ואין

להורישו  הוא יכול שבוודאי מת, ואח"כ שמע אם לומר
ס. אות לעיל וכמבואר השני, כיון 85)לארוס עא. נדרים

ולהורישם  להתפיסם כדי בהם אין האב, הפרת עם שנחלשו
לאב". רשות "נתרוקנה כאן: אומרים אין ולפיכך לאב,

הראשון.86) מקום כממלא נידון האחרון הארוס שם.
הי"ד. לעיל יוכל 87)וכמבואר לא למחר, נתארסה אם כי

ההפרה  כל להיות שצריכה להפר, הארוס עם להצטרף אביה
עם  היום הארוס הפרת תצטרף ואיך אחיד, שמיעה ביום
שמע  ואפילו הי"ז, פי"ב, לקמן ראה אתמול, האב הפרת
אלא  הפרה שאין היום, להפר יוכל לא ושתק, אתמול האב

(רדב"ז). שמיעה והט"ו.88)ביום הי"ד לעיל

.ÎÒe¯‡‰ ÚÓL ‡ÏÂ ,Bc·Ï ‰È·‡ dÏ ¯Ù‰Â ‰¯„»¿»¿≈≈»»ƒ»¿«¿…»«»»
„ÚB˙eL¯Ï ‰ÒÎpL89ÔÈ‡L ;¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - «∆ƒ¿¿»ƒ¿≈»¿»≈∆≈

Ì„˜ ‡l‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ B˙Òe¯‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰«««≈≈ƒ¿≈¬»««∆ƒ»∆»…∆
·‡‰ ˙eÙzLa ¯ÙnL ‡e‰ B˙eL¯Ï ÒkzL90. ∆ƒ»≈ƒ¿∆≈≈¿À»»»

CÎÈÙÏ91‡ˆ˙ ‡lL „Ú ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯„ ‰È‰ ¿ƒ»»»∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ«∆…≈≈
ÌÈ¯„ Ïk :dÏ ¯ÓB‡ B˙eL¯Ó Bza92CB˙a z¯„pL ƒ≈¿≈»»¿»ƒ∆»«¿¿¿

‰ È˙Èa.ÔÈ¯ÙeÓ Ô‰ È¯ ≈ƒ¬≈≈»ƒ

לו.89) ונשאת מרשות 90)לחופה יצאה כבר ומשנשאת
ואילך, מנישואין שתידור מה אלא לה מיפר ואינו אביה,

ה"ח. לעיל הפרה 91)כמבואר לה תועיל ולא הואיל
אביה. מרשות משיצאה נשואיה, אלה 92)לאחר אפילו

הכ"א. בסמוך וכמבואר כלל, עליהם שמעתי שלא

.‡ÎÔÎÂ93ÏÚa‰94¯ÓB‡ B˙eL¯Ï Òkz ‡lL „Ú , ¿≈««««∆…ƒ»≈ƒ¿≈
dÏ95ÈÒkz ‡lL „Ú CÈzÒ¯‡MÓ z¯„pL ÌÈ¯„ Ïk : »»¿»ƒ∆»«¿¿ƒ∆≈«¿ƒ«∆…ƒ»¿ƒ

ÔÈ¯ÙeÓ Ô‰ È¯‰ È˙Èa CB˙a96È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰L . ¿≈ƒ¬≈≈»ƒ∆«««≈≈ƒ¿≈
Ì˙B‡ ÚÓL ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BzL‡97. ƒ¿««ƒ∆…»«»

מחובר 93) והכל הלכה, התחלת כאן אין התימנים בכת"י
תקנה  אין הבעל הפרת בלי שהרי ובצדק, הקודמת, להלכה

ת"ח.94)לנדריה. מה 95)כשהוא א"כ לומר. דרכו
וגם  אביה על גם מוסב חכמים" תלמידי "דרך רבינו: שכתב

בעלה. עב:96)על נדרים כמבואר 97)משנה האב, וכן
תמצא  "אם עג. שם שאמרו ממה גם שם. הגמרא בסוגיית
היא  שכך משמע וכו' שמיעה" בלא מיפר בכל לומר
תמצא  אם שאמרו: מקום שכל הגאונים, כשיטת ההלכה,
פי"ב  לקמן וראה (רדב"ז). ההלכה, שכך סימן וכו' לומר

(פר  לשמוע שהראוי מעכבת הי"ג, השמיעה אין לחרש) ט
בו.

.·ÎÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰ CÏ‰98ÈÁeÏL eÎÏ‰L B‡ »«»»ƒ¿≈«««∆»¿¿≈
ÔÈ¯ÙÓ dÏÚ·e ‰È·‡ ÔÈ„Ú - ÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰»»ƒ¿≈«««¬«ƒ»ƒ»«¿»¿≈ƒ

‰È¯„99ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰ ¯ÒÓ .100e¯ÒnL B‡ ¿»∆»»«»»ƒ¿≈«««∆»¿
,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ·‡‰ ÔÈ‡ - ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰ ÈÁeÏL¿≈»»ƒ¿≈«««≈»»»¿»≈
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B˙eL¯Ó ˙‡ˆÈ È¯‰L101¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ÏÚa‰ ‡ÏÂ ,102, ∆¬≈»»≈¿¿…«««»¿»≈
ÔÈÓ„Bwa ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L103e¯‡aL BÓk ,104. ∆≈«««≈≈«¿ƒ¿∆≈«¿

בעלה.98) לבית להביאה או 99)שבאו שהאב עוד שכל
פט.). (נדרים מרשותו יצאה לא עדיין עמה, שלוחיו

עמה.100) הלך אין 101)ולא ושוב לשלוחיו, כשמסרה
לה  מיפר לבדו בעלה בדרך, נדרה ואם (שם). בה זכות לו

ה"ב. פכ"ב, אישות הל' והשווה נדריה 102)(רדב"ז).
מסירתה. לפני נישואיה.103)שנדרה קודם שנדרה מה

אין 104) והחזירה וגירשה עכשיו נדרה אם וכן ה"כ. לעיל
"הרי  מט. כתובות וראה הי"ב. לעיל כמבואר הפרה, לה
נתגרשה... או בדרך ונתארמלה הבעל... לשלוחי האב שמסר
יכול  אינו שוב אביה, מרשות אחת שעה שיצאתה כיון
התוספות  וכפירוש לאב, רשות נתרוקנה לא כלומר, להפר"

שם.

.‚ÎÌ·È ˙¯ÓBL105¯Ó‡Ó dÓ·È da ‰OÚ elÙ‡ ,106, ∆∆»»¬ƒ»»»¿»»«¬»
˙Á‡ ‰Ó·ÈÏ „Á‡ Ì·È elÙ‡Â107È¯„ ¯ÙÓ BÈ‡ - «¬ƒ»»∆»ƒ»»««≈≈≈ƒ¿≈

‰ÈÏÚ ‡B·iL „Ú BzÓ·È108. ¿ƒ¿«∆»»∆»

לאחיו 105) זקוקה והיא בנים בלא בעלה שמת אשה
על 106)להתייבם. היבם יבוא שלא סופרים, "מדברי

וזהו  בפרוטה... עדים שני בפני אותה שיקדש עד יבמתו
ה"א). פ"ב, יבום בהל' רבינו (לשון מאמר" הנקרא

נשים 107) שם אין וכן זה, יבם אלא אחרים אחים שם שאין
ליבם  בהחלט זקוקה שהיא באופן זו, אלא להתייבם אחרות

"שאין 108)זה. עקיבא רבי וכדעת עד. נדרים משנה
כשם  מיתה) יתחייב עליה הבא (שזר ליבם גמורה היבמה
חייב  רעהו, ארוסת על (שהבא לאישה" גמורה שהארוסה
יניא  אישה שמוע ביום "ואם בה: קורא אני ואין מיתה),
- למאמר ואשר אישה. זה שאין נדרה", את והפר אותה

הבאה. בהלכה בסמוך מבואר

.„ÎÂÈÁ‡Ï ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú BzÓ·È ‰˙È‰109Ìi˜ ‰È·‡Â »¿»¿ƒ¿«¬»¿…»»¿»ƒ¿»ƒ»«»
˙Á‡k ‰È¯„ ÌÈ¯ÙÓ ‰È·‡Â Ì·i‰ ÔÈ‡ -110‡l‡ , ≈«»»¿»ƒ»¿≈ƒ¿»∆»¿««∆»

¯czL Ïk ¯ÙnL ‡e‰ Bc·Ï ·‡‰111da ‰OÚ elÙ‡Â . »»¿«∆≈≈»∆ƒ…«¬ƒ»»»
¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L ;‰Ò¯‡Ó ‰¯Úk dÈ‡ - ¯Ó‡Ó Ì·i‰«»»«¬»≈»¿«¬»¿…»»∆≈««¬»

¯eÓb ÔÈ˜ dÓ·Èa ‰B˜112e¯‡aL BÓk ,113. ∆«¿»»ƒ¿»»¿∆≈«¿

לחופה.109) לכנסה הספיק שלא נערה 110)המת, כדין
אביה 111)המאורסה. לרשות וחזרה הארוס מת שהרי

שלא  מתוך קיים, שהיבם ואע"פ ה"י. לעיל וכמבואר לגמרי,
רשות  ונתרוקנה שאינו, כמי זה הרי גמור, קנין עדיין קנאה
אביה  יכול שלא הזכירו לא שם שבמשנה תדע, לאביה.
דיבורֿהמתחיל  עה. שם בר"ן וראה (כסףֿמשנה). לה להפר
אבל  לאחיו, מאורסה כשהיתה זה וכל בזה. שנסתפק כשם,
אביה, מרשות לגמרי יצאה שכבר ומת, לאחיו נשואה היתה
כמבואר  נערה, היא ואפילו לעולם לרשותו חוזרת אינה

הכ"ה. לפטרה 112)בסמוך או נדריה, להפר או ליורשה
אלא  התורה מן ביבמה קנין שאין חליצה, בגט אח"כ

ליבמות 113)בביאה. ברש"י וראה ה"א. פ"ב יבום בהל'
לא  והתורה אח, באשת תופסין קידושין אין "שהרי נב.
המצוות, כסדר אלא נכרית כאשה ליעשות לו היתירתה

רחמנא". בה כתבה וביאה

.‰Î‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰¯Ú114B‡ ‰ÓÏ‡˙Â «¬»∆ƒƒ»»ƒ»¿ƒ¿«¿¿»
ÈiÁa ‰ÓB˙Èk BÊ È¯‰ - ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»ƒ«ƒƒ¬≈ƒ»¿«≈

·‡‰115Èt ÏÚ Û‡Â ‰È¯„ ¯ÙÓ ‰È·‡ ÔÈ‡Â , »»¿≈»ƒ»≈≈¿»∆»¿««ƒ
‰¯Ú ‡È‰ ÔÈ„ÚL116. ∆¬«ƒƒ«¬»

לגמרי.114) אביה מרשות חוזרת 115)יצאה ואינה
נדריה. להפרת אביה פט:116)לרשות בנדרים משנה

אם  "וכן הי"ב: פ"ג אישות הל' והשווה שם. ובגמרא
אין  אביה... בחיי נתגרשה או ונתאלמנה אביה השיאה

לעולם. בה רשות לאביה

.ÂÎ‰È·‡ ‰È¯„ eÚÓL ‡ÏÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿…»¿¿»∆»»ƒ»
‰¯‚aL „Ú dÏÚ·e117ÈiÁa ‰ÓB˙È ˙ÈOÚpL „Ú B‡ «¿»«∆»¿»«∆«¬≈¿»¿«≈

·‡‰118‰È¯„ È¯‰ -119ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈÓi˜120ÏBÎÈ »»¬≈¿»∆»«»ƒ¿≈«««»
‰È·‡ ˙eL¯Ó ˙‡ˆÈ È¯‰L ,¯Ù‰Ï121BnÚ ¯ÙÓ ‡e‰L ¿»≈∆¬≈»»≈¿»ƒ»∆≈≈ƒ

˙eÙzLa122ÏÚa‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,123. ¿À»«¬«ƒ…ƒ¿¿»ƒ¿«««

ה"ז.117) לעיל כמבואר אביה, מרשות מוציאה ובגרות
והרי 118) נתקדשה, ושוב ונתגרשה לאחר או לו שנשאת

ארוסה. עכשיו ועכשיו 119)היא נערה, בהיותה שנדרה
אביה. בחיי יתומה שנעשתה לפני נדרה או בגרה,

האחרון.120) נישואיה.121)ארוסה או התבגרותה עם
לבדו.122) להפר הארוס ביד כח בשעה 123)ואין

הבעל  אין הבעל, לרשות עכשיו כשנכנסה ואפילו שנדרה.
(משנה  ה"כ לעיל כמבואר שנשאת, אחר ארוסתו נדרי מיפר
א  עמ' שם אמרו וכן שם). רבינו וכפירוש פט: נדרים
החזירה  ביום בו ונתגרשה ביום בו "נדרה הקודמת: במשנה
שמשנה  עב. שם בגמרא והעמידו להפר" יכול אינו ביום, בו
ושוב  אביה מרשות ויצאה הנישואין, מן בגרושה מדברת זו
בשותפות  אלא מיפר שאינו להפר, יכול הארוס אין נתארסה

רלד  ליו"ד הגר"א (ביאור לה).האב ס"ק

ה'תשפ"א  סיון ל' חמישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
מפיר,1) שהבעל הנדרים וטיב מפיר שהאב הנדרים סוג

הפרת  לבינה, שבינו לדברים נפש עינוי נדרי בין ההבדל
או  האב שתיקת בהם, נאסרה ולא חלו לא שעדיין נדרים

שמיעתו. כיום הנדר ידיעת יום לצערה, כדי הבעל

.‡ÌÈ¯„p‰ Ïk2;BÚÓL ÌBÈa ¯ÙÓ ·‡‰ ˙BÚe·M‰Â »«¿»ƒ¿«¿»»≈≈¿»¿
‰È¯Ò‡Â ‰È¯„ Ïk :¯Ó‡pL3ÏBÎÈ BÈ‡ ÏÚa‰ Ï·‡ . ∆∆¡«»¿»∆»∆¡»∆»¬»«««≈»

LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ˙BÚe·Le ÌÈ¯„ Ïk ‡l‡ ¯Ù‰Ï4, ¿»≈∆»»¿»ƒ¿∆≈»∆ƒ∆∆
dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a Ô‰L B‡5B‡ ‰ÚaLpL ÔB‚k , ∆≈ƒ¿»ƒ∆≈¿≈»¿∆ƒ¿¿»

ÏÁÎz ‡lL ‰¯„6ËM˜˙z ‡lL B‡7ÔÈa :¯Ó‡pL ; »¿»∆…ƒ¿…∆…ƒ¿«≈∆∆¡«≈
BzL‡Ï LÈ‡8. ƒ¿ƒ¿

האב 2) שבין דברים ואינם נפש, עינוי בהם אין ואפילו
חילק 3)לבתו. ולא יקום". לא נפשה, על אסרה "אשר

האשה  נדרי בהפרת שהדגיש כדרך לנדר, נדר בין הכתוב
נפש, לענות . . . נדר "כל יד): (שם, בה שנאמר בעלה ע"י
ז. אות להלן בביאורנו וראה יפרנו". ואישה יקימנו אישה

וכדומה.4) יין תשתה לא או היום תאכל שלא נדרה כגון
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עט:).5) לנדרים (רא"ש לבינה בינו איבה הגורמים דברים
"כחלת 6) מ) כג, (יחזקאל ככתוב כחול, בצבע עיניה את

עדי". ועדית מנוולת.7)עיניך תיראה שלא מקפיד ובעלה
עט:).8) (נדרים לבינה" שבינו נדרים מיפר שהבעל "מלמד

ב'ירושלמי' וכן קנה, אות מטות פ' שב'ספרי' להעיר, וראוי
- לבתו אב בין לאשתו איש "בין דרשו: ה"א, פי"א  נדרים
נפש  עינוי בהם שיש נדרים אלא מיפר אינו הבעל מה
שיש  נדרים אלא מיפר אינו האב אף לבינה, שבינו ונדרים
סותר  זה ולכאורה לבינה". שבינו ונדרים נפש עינוי בהם
ללא  בתו נדרי כל את להפר יכול שהאב רבינו, דעת את
זה  שדרש השיב: לוני"ל לחכמי בתשובתו ורבינו הגבלה,
שמעון" רבי 'ספרי' ש"סתם שמעון, רבי לפי אלא אינו
כך, סובר היה התלמוד ואם יחיד, דברי והם פו.) (סנהדרין
משני  באחד מקום בשום מצינו ולא זה, מזכיר היה
בהפרת  אלא זה חילוק שיזכירו בתוספתא ולא התלמודים
שדבר  מציין, משנה' ה'כסף ומרן האב. בהפרת ולא הבעל
ב'ירושלמי' אמרו בפירוש שהרי בהשגחה, שלא נכתב זה
שבינו  ודברים נפש עינוי נדרי אלא מיפר האב שאין (הנ"ל)
שדרשת  רבינו, את מצדיק המשנה' וב'מרכבת לבינה.
מאורסה, נערה על מכוונת הנ"ל הירושלמי וכן ה'ספרי',
הכתוב, הקישם זה ולענין נדריה, מפירים וארוסה שאביה
להפר. יכול לא אביה אף להפר, יכול הארוס שאין נדר שכל
אביה  ברשות והיא ארוסה שאינה בנערה מדבר רבינו אבל
הרא"ש  דעת אולם נדריה. כל מיפר הוא ולפיכך לגמרי,
בזה, שוים והבעל שהאב סח.) (שם הר"ן וכן עט.) (נדרים
וראה  לבינה, ובינו נפש עינוי נדרי אלא מפירים שאינם

קיֿקיא. ס"ק רלד סי' ליו"ד הגר"א בביאור

.·ÌÈ¯·„Ï LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„ ÔÈa ‰Óe«≈¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆ƒ¿»ƒ
¯ÙÓ - LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„p‰L ?dÈ·Ï BÈaL∆≈¿≈»∆«¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆≈≈

ÌÈ¯Á‡ Ï‡Â BÓˆÚ Ï‡9BÓˆÚÏ - dÈ·Ï BÈaLÂ ; ∆«¿¿∆¬≈ƒ¿∆≈¿≈»¿«¿
¯ÙÓ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡ÏÂ ,¯ÙÓ10. ≈≈¿«¬≈ƒ≈≈≈

מופר.9) נדרה לאחרים, ונשאת בעלה גירשה שאפילו
ולאחרים". לעצמו "מיפר התימנים: נדרים 10)ובכת"י

להלן. וכמבואר ב. עט,

.‚¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL ‰¯„ ?„ˆÈk11,dÏ ¯ÙÓ - ≈«»¿»∆…∆¡…»»≈≈»
ÌÏBÚÏ Ì„‡ Ïk ÌÚ ÏÎ‡Ï ˙¯zÓ ‰È‰˙Â12‰¯Ò‡ . ¿ƒ¿∆À∆∆∆¡…ƒ»»»¿»»¿»

LÈÓLz ‰ÈÏÚ13B˜ÏÁ ¯ÙÈ - ÌÏBÚaL Ì„‡ Ïk14, »∆»«¿ƒ»»»∆»»»≈∆¿
‡È‰ È¯‰ - ‰pL¯‚È B‡ ˙eÓiLÎe ,ezLnLÓ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¿««¿¿∆»¿»¿∆»¬≈ƒ

Ì„‡ Ïk LÈÓL˙a ‰¯eÒ‡15‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .16. ¬»¿«¿ƒ»»»¿≈…«≈»∆

נפש.11) עינוי בו שיש נדר זה לאחר 12)הרי אפילו
זה. מבעלה תתאלמן או והרי 13)שתתגרש אישות, חיי

לבינה. שבינו דבר ה"ט.14)זה להלן ראה
נמצאת 15) לאחרים, מיפר אינו לבינה שבינו שבדברים

נדרה. את חכם לה יתיר לא אם להנשא אסורה זו אשה
הם  אישות חיי אם נפשטה, שלא בעיה - ב פא, בנדרים
בה  הולכים ומספק נפש, עינוי או לבינה שבינו דברים
ב  עט, שבנדרים להעיר וראוי הי"ז). לקמן (רדב"ז להחמיר
בעלה  לה הפר אם לבינה, שבינו בדברים שאפילו סיכמו, -
דעתו  שוודאי מופר, נדרה הרי - החזירה ואח"כ וגירשה

רבינו  מדברי נראה וכן אשתו, שתהיה זמן כל לה להפר
אסורה  ותהיה יגרשנה שמא להפר "צריך שכתב: ה"י, להלן
מותרת  תהיה מתחילה לה יפר אם מזה משמע לו", לחזור

(מעשהֿרוקח). ויחזירה כשיגרשנה אפילו כגון 16)לו
רקמה. תלבש לא או תכחול שלא נדרה

.„ÏB„b ÈepÚ „Á‡17ÔË˜ ÈepÚ „Á‡Â18ÈepÚ „Á‡Â , ∆»ƒ»¿∆»ƒ»»¿∆»ƒ
‰ÚL ÈÙÏ B‡ ‰a¯Ó ÔÓÊÏ ‡e‰L19¯ÙÓ Ïk‰ - ∆ƒ¿«¿À∆¿ƒ»»«…≈≈

.ÏÚa‰«««

שתיה.17) או רחיצה וקישוט,18)כגון כיחול כגון
ה"ה. בסמוך -19)כמבואר ב פ, בנדרים שאמרו כמו

הרי  היום", ארחץ אם לעולם, עלי רחיצה "הנאת שאמרה:
ולפיכך  ניוול, אצלה נחשבת אחד יום רחיצת מניעת שאפילו
לזמן  אחד יום בין הבדל שאין ומכאן להפר, יכול בעלה

(לחםֿמשנה). שעה לפי לעינוי והואֿהדין מרובה,

.‰B‡ ,ÌBi‰ ıÁ¯z ‡lL ‰ÚaL B‡ ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿¿»∆…ƒ¿««
L·c ÌBi‰ ÏÎ‡z ‡lL B‡ ,ÌBi‰ ÔÈÈ ‰zLz ‡lL20; ∆…ƒ¿∆«ƒ«∆……««¿«

LaÏz ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÁÎz ‡lL ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»∆…ƒ¿…«∆…ƒ¿«
‰Ó˜¯21elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÙÓ - ÌBi‰ ƒ¿»«≈≈¿≈…«≈»∆¬ƒ

Ú¯ ÏÎ‡nÓ ‰¯„22B˙B‡ ‰ÓÚË ‡lL ÔÈnÓ B‡ »¿»ƒ«¬»«ƒƒ∆…»¬»
¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÓiÓ23. ƒ»∆»¬≈∆»≈

גדול.20) עינוי נחשבים אלה צבעונין,21)כל אריג
הם  השנים ואלה רקמה". "ואלבישך י) טז, (יחזקאל ככתוב
(לחםֿ ה"א לעיל כמבואר לבינה, שבינו דברים בכלל

ובריא 22)משנה). טוב והוא לבריאותה, ומזיק רע שהוא
רע  שהוא דבר אבל לאכלו, משתוקקת והיא לאחרים,
סי' ליו"ד (ט"ז נפש עינוי זה אין - בו רוצה ואינה בעיניה
לה. רע שהוא כתוב: סא, סעיף שם ובשו"ע נא). ס"ק רלד

אלא 23) בביתה לה אין שלפעמים מ"ג, פ"ז נדרים תוספתא
שם). דוד', ('חסדי ותצטער לאכלו תוכל ולא בלבד, זה מין
השו"ע  סתם וכן נפש, עינוי בהם יש אלו נדרים שני נמצאו

סא. סעיף רלד סי' ביו"ד

.ÂÈepÚ dÏ LÈ ˙Á‡a ,˙B¯kk È˙MÓ ‰¯„24˙Á‡·e »¿»ƒ¿≈ƒ»¿««≈»ƒ¿««
ÈepÚ dÏ ÔÈ‡25¯ÙÓ BÈ‡Â ,da ‰pÚ˙nL BÊÏ ¯ÙÓ - ≈»ƒ≈≈¿∆ƒ¿«»»¿≈≈≈

.ÈepÚ dÏ ÔÈ‡L BÊÏ¿∆≈»ƒ

ממנה 24) תאכל לא ואם נקיה, פת היתה שאחת כגון
לא  תאכלנה לא אם שאפילו סובין פת היתה ואחת תתענה,
ככרות  שתי כיֿאם לאכול אחרת פת לה שאין או תתענה,
במניעת  עוד תתענה ולא תשבע, מהן אחת תאכל ואם אלו,

וברא"ש). פב: (נדרים השניה שאין 25)אכילת מכיון
נדרה  אין וגם לה, מועילה הבעל הפרת אין עינוי, בשניה
אומרים  ואין יוחנן), כרבי (שם, הראשונה בהפרת לה מופר
בהתרה  שאומרים כדרך כולו, הופר מקצתו שהופר נדר
טעות  הנדר את עושה החכם התרת כי ה"ח), פ"ח, (לעיל
היה  שלא כולו, הותר מקצתו והותר והואיל מתחילתו,
הפרת  אבל קיים, הנדר כל שיהא אלא נדרו בשעת בדעתו
והשאר  הופר, שהופר מה ולהבא, מכאן אלא אינה הבעל

ה"י. פי"ג, לקמן והשווה שם). (רא"ש עומד באיסורו

.Ê¯ÙÈ - BÊ ‰È„Ó ÏL ÌÈ‡z ÏÎ‡z ‡lL ‰¯„»¿»∆……«¿≈ƒ∆¿ƒ»»≈
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BÏ ‡e‰ ÏB„b ˜ÒÚL ;dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·c ÌeMÓƒ¿»ƒ∆≈¿≈»∆≈∆»
Ïth‰Ï26˙¯Á‡ ‰È„nÓ dÏ ‡È·‰Ïe27CÎÈÙÏ .28Ì‡ , ¿ƒ«≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ»ƒ

˙B¯tÓ ¯Á‡ LÈ‡ dÏ ‡È·‰L B‡ ,dL¯‚ B‡ ˙Ó≈≈¿»∆≈ƒ»ƒ«≈ƒ≈
¯ÙÓ BÈ‡L ;‰ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰È„Ó d˙B‡»¿ƒ»¬≈≈¬ƒ»∆»∆≈≈≈

dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a ÌÈ¯Á‡Ï29. «¬≈ƒƒ¿»ƒ∆≈¿≈»

יכולה 27)לטרוח.26) שהרי נפש, עינוי זה אין אבל
יוסי  וכרבי עט: נדרים (משנה, אחרת מדינה מפירות לאכול

שבינו 28)שם). דבר אלא נפש עינוי זה ואין הואיל
בנדרים 29)לבינה. הסוגיא וכסתימת ה"ב. לעיל כמבואר

נפש, עינוי משום להפר יכול "אינו יוסי: רבי לפי - ב פב,
לבינה". שבינו נדרים מפר אבל

.Á˙Bi¯aÏ ˙B‰Ï ‡lL ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ30Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»¿»∆…≈»«¿ƒ««ƒ
ÏÏka ÏÚa‰ ÔÈ‡L31ÌÈ¯·c ÌeMÓ ¯Ù‰Ï BÏ LÈ - ∆≈««««¿»≈¿»≈ƒ¿»ƒ

dÈ·Ï BÈaL32BlMÓ dÏÈÎ‡‰Ï ˜e˜Ê ‰È‰È ‡lL , ∆≈¿≈»∆…ƒ¿∆»¿«¬ƒ»ƒ∆
‰n‡ ÏÚ d˙‡‰ ‰¯Ò‡ Ì‡ ÔÎÂ .„·Ïa33ÔB‚k ,(dlÎ) ƒ¿«¿≈ƒ»¿»¬»»»«À»À»¿

.¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ Ïk B‡ ÌÈ„e‰i‰ [Ïk]»«¿ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆»≈

הבריות.30) הנאתה 31)מן לאסור נתכוונה שלא הבריות,
ממנו. ליהנות מותרת זו הרי - לה יפר לא ואפילו ממנו,

להפר",32) יכול "אינו כתוב: ושם ב. פג, נדרים משנה,
הוא  מיפר אבל נפש, עינוי משום מיפר אינו רבינו וסובר
אזי  לה, יפר לא ואם (כסףֿמשנה). לבינה בינו משום
תוכל  ולא לו, גם מליהנות אסורה תהיה כשתתגרש
רב  לפי שם בגמרא כמבואר ההפקר, מן אלא להתפרנס

ה"י. פ"ז לעיל והשווה מדוקדק,33)נחמן, אינו הלשון
אבל  (כסףֿמשנה). כולה מאומה הנאתה כתוב: היה וכאילו
אפילו  זה אין בלבד, אחד מאדם הנאתה אלא נדרה לא אילו
רבי  לפי כלל, להפר יכול ואינו לבינה שבינו דברים בכלל
(נדרים  האומר לשמואל בניגוד כמותו, פוסק שרבינו יוסי,
שמא  נפש, עינוי משום מיפר", - עלי פלוני "הנאת פב.):
רישא  אלא דיבורֿהמתחיל שם בר"ן וראה אליו. תצטרך

(לחםֿמשנה).

.Ë‰¯eÒ‡ ÈLÈÓLz ˙‡‰ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¬»««¿ƒƒ¬»
¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - EÈÏÚ34?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . »∆≈»ƒ¿»≈»¿»∆∆

˙B¯t‰ ÏÚa ÏÚ B¯·Á ˙B¯t ¯ÒB‡Ï35‡e‰ ÔÎÂ . ¿≈≈¬≈««««≈¿≈
¯Ó‡ ‡Ï - CÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ÈLÈÓLz ˙‡‰ :dÏ ¯ÓB‡L∆≈»¬»««¿ƒƒ¬»»«ƒ…»«

„aÚLÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÌeÏk36¯‡La dÏ37˙eÒk ¿ƒ¿≈∆¿À¿»»ƒ¿≈¿
‰BÚÂ38˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,39·‡ .Ì‡ Ï ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ¬»ƒ

CÈ¯ˆ - ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ELÈÓLz ˙‡‰ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»¬»««¿ƒ¿¬»»«»ƒ
ÔÈ‡L ;dLnLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯Ù‰ ‡Ï Ì‡Â .¯Ù‰Ï¿»≈¿ƒ…≈≈¬≈∆»¿«¿»∆≈

BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó40. «¬ƒƒ∆»»»»»»»

שם).34) וברש"י טו: (נדרים להנאתו לו היא שמשועבדת
שאינו 35) בדבר חבירו אוסר אדם אין כי חל, הנדר שאין

ה"ג. פ"ה, לעיל כמבואר מתחייב.36)שלו,
אישות.38)מזונותיה.37) וכן 39)חיי ה"ב. פי"ב,

שם. לאסור 40)בנדרים, הרשות לה יש כי ב. טו, שם
ה"ו, פי"ד אישות הל' והשווה עצמה. על תשמישה הנאת
עלי  גופך יאסר לו: שאמרה כאן: ומדובר ה"ל. פ"א, ולעיל

ממש  בו שאין דבר היא תשמישך" "הנאת כי מתשמיש,
בר"ן  וראה ה"י. פ"ג, לעיל כמבואר עליו, חל הנדר ואין

מן. והא דיבורֿהמתחיל ב טו, לנדרים

.ÈÔ‰ÈOBÚÏ È„È eLc˜È :‰¯Ó‡41‡lL ‰¯„pL B‡ , »¿»ƒ¿¿»«¿≈∆∆»¿»∆…
ÈtÓ ,‰È„È ‰OÚÓa ¯Ò‡ BÈ‡ - ‰È„È ‰OÚÓa ‰‰È≈»∆¿«¬≈»∆»≈∆¡»¿«¬≈»∆»ƒ¿≈

BÏ ÔÈ„aÚLÓ ‰È„iL42e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡L .43: ∆»∆»¿À¿»ƒ∆««ƒ∆»¿
Lc˜‰‰Â ıÓÁ‰Â ¯e¯ÁM‰44,„eaÚM‰ ÔÈÚÈ˜ÙÓ «ƒ¿¿∆»≈¿«∆¿≈«¿ƒƒ«ƒ¿

ÏÚa‰ „eaÚLÏ ˜efÁ eOÚ ÌÈÓÎÁ45‰ÏBÎÈ dÈ‡L ¬»ƒ»ƒ¿ƒ¿«««∆≈»¿»
Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ÈtÓ ,BÚÈ˜Ù‰Ï46‡e‰ CÈ¯ˆ Ï·‡ . ¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿≈∆¬»»ƒ

‰pL¯‚È ‡nL ,¯Ù‰Ï47BÏ ¯ÊÁÏ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â48. ¿»≈∆»¿»¿∆»¿ƒ¿∆¬»«¬…

את 41) להקדיש ונתכוונה שבראן, להקדושֿברוךֿהוא
מהם. ליהנות לבעלה אסור וממילא להקדש, ידיה מעשי

אישות 42) בהל' כמבואר בו, זוכה שהבעל ידיה, למעשה
בעלי. על בעלי פירות יאסרו כאומרת: זו נמצאת ה"ד, פי"ב

ב.43) פו, ונדרים ב. נט, ששיעבד 44)כתובות לווה כגון
זה  הרי - למזבח והקדישו ממנו, חובו לגבות למלוה שורו
שיעבד  אם וכן אחר, ממקום חובו גובה והמלוה קדוש,
חמץ  איסור הפסח, והגיע חובו בעל לנכרי חמצו ישראל
והחמץ  הואיל בהנאה, ונאסר הנכרי משעבוד מפקיעו בפסח
שחרור: וכן בפסח, ביערו ולא ישראל של ברשותו נשאר
וחזר  חובו, תמורת למלוה הכנעני עבדו את הלווה שיעבד
חובו  גובה והמלוה משוחרר עבדו הרי ושחררו, הלווה

אחר. אשתו.45)ממקום ידי  מעשה מדברי 46)על
תורה, משל יותר לדבריהם חיזוק עשו וחכמים חכמים,

נט:). (כתובות ה"ט פ"ג, לעיל יחול 47)כמבואר ואז
ידיה. למעשה לו משועבדת אינה שמשגירשה נדרה,

שלא 48) להזהר לו ואיֿאפשר ידיה, במעשה שנאסר לפי
שהאשה  אחרת מלאכה לו תעשה או לו תאפה ושלא תטחן
שם). ובר"ן פה. נדרים (משנה, לבעלה לעשות חייבת
בכל  לעולם, עדיין בא שלא דבר אוסר אדם שאין ואע"פ
אע"פ  לבעלה, ידיה מעשה הנאת לאסור האשה יכולה זאת
כדבר  קדוש הוא נדר איסור כי כלום. עשתה לא שעדיין
לו  אין הנדר גם כי פדיון, לו שאין מזבח, קדושת המתקדש
על  גם חל הוא ולפיכך עליו, שנאסר למי ניתר ואינו פדיון
בסמוך  וכמבואר נט:), (כתובות לעולם עדיין בא שלא דבר
חכמים  תיקנו בעלה, עם שהיא עוד שכל אלא, זו. אות בסוף
אבל  הבעל, שעבוד את לחזק כדי הנדר, יחול שלא
שהרי  עליו, ידיה מעשי נאסרו - אחת שעה משנתגרשה
בכתובות  הגמרא סוגיית ע"פ (כסףֿמשנה שעבודו נפקע
הקדיש  שאם ה"ח, פט"ו הקרבנות מעשה הל' וראה שם).
עדיין  בא לא שהדבר אע"פ חל ההקדש מזבח, לקדושת דבר
זכר  תלד אם ואמר: מעוברת, בהמה לו "היתה שאם לעולם,
שעובר  אע"פ עולה" יקרב זכר ילדה . . . עולה הוא הרי
מכירה  בהל' מלשונו כמבואר לעולם, בא שלא דבר נחשב
לעולם, בא שלא כמי הוא הרי עובר, "ואפילו ה"י: פכ"ב,
הקדש  ולענין רוקח'). ('מעשה קנה" לא - לעובר והמזכה
הל' לקמן ראה לעולם, בא שלא דבר על חל הוא אם דמים,

כח. הכ"ו, פ"ו, ערכין

.‡Èda ‰‰È ‡lL ‰¯„ B‡ ‰ÚaL49dÏÚa È·‡ ‡Ï ƒ¿¿»»¿»∆…≈»∆»…¬ƒ«¿»
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÂÈ·B¯˜ ¯‡Le ÂÈÁ‡ ‡ÏÂ50ÔÎÂ . ¿…∆»¿»¿»≈»¿»≈¿≈
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EzÓ‰a ÈÙÏ ÌÈÓ Ôz‡ ‡lL :‰¯„ Ì‡51ÈÙÏ Ô·˙Â ƒ»¿»∆…∆≈«ƒƒ¿≈¿∆¿¿¿∆∆ƒ¿≈
E¯˜a52,LÙ ÈepÚ Ô‰a ÔÈ‡L ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆≈»∆ƒ∆∆

˙BÎ‡ÏnÓ ÌÈ‡Â ,dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·cÓ ÌÈ‡Â¿≈»ƒ¿»ƒ∆≈¿≈»¿≈»ƒ¿»
Ô‰a ˙·iÁ ‡È‰L53.¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ«∆∆»∆¬≈∆≈»¿»≈

ידיה.49) ממעשה או א.50)ממנה, פה, נדרים משנה,
אישות 51) בהל' כמבואר תבן, לה ליתן חייבת שהיא אע"פ

השקאת  שסתם מים, לה ליתן חייבת אינה ה"ה, פכ"א
חוץ  לצאת הנשים דרך ואין במעיין, או בנהר היא בהמה

(כסףֿמשנה). בהל'52)לביתן כמבואר בו, חייבת שאינה
שהבהמה  שם, בביאורנו מפורש והטעם, שם. אישות,
צרכי  כשאר תבן, לה ליתן חייבת ולכן לרכיבה, לו מיוחדת
לצורך  שאינה לחרישה, העומד בקרו אבל בעלה, של הגוף
ברש"י  וראה תבן. לו ליתן חייבת אינה - הבעל של גופו
להעיר, וראוי בהמתו. דיבורֿהמתחיל: סא: לכתובות
הנוסח: רבינו, דברי מקור שהיא - ב פא, בנדרים שבברייתא
אלא  בקרך", לפני ומים בהמתך, לפני תבן אתן "שלא
לפני  ותבן בהמתך, לפני מים אתן "שלא שם: גורס שרבינו
פ"ה, בכתובות הרי"ף גירסת אחר בזה ונמשך בקרך".
לבהמתו  אלא לבקרו תבן ליתן חייבת האשה אין שלפיה,

רלד). סי' סוף ליו"ד יוסף' ('בית מלאכה 53)בלבד על כי
לו, משועבדת והיא הואיל חל, נדרה אין בה, חייבת שהיא
רבות, שפחות לו והכניסה ביותר עשירה שהיא לא אם
נדרה  ואז ה"ו) פכ"א אישות הל' (ראה בה חייבת שאינה

ב. פא, לנדרים בר"ן כמבואר חל,

.·ÈeÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ¯„ ¯Ù‰Ï ·‡ÏÂ ÏÚaÏ LÈ≈«««¿»»¿»≈¿»ƒ∆¬«ƒ…»
Ô‰a ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ54¯eÒ‡ ÔÈi‰ :‰¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿…∆∆¿»»∆≈«¿∆»¿»««ƒ»

ÏÚ Û‡ ,¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ‡ Ì‡ ÈÏÚ»«ƒ≈≈ƒ¿¿ƒ¬≈∆≈≈««
‰¯Ò‡ ‡ÏÂ ‰ÎÏ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt55‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¬«ƒ…»¿»¿…∆∆¿»¿≈…«≈

‰Êa56. »∆

צ,54) דף ושם שם. נתן כרבי ולא כחכמים, - ב פט, נדרים
מחשבות  "מפיר יב) ה, (איוב מהפסוק לכך סמך הביאו - א
טרם  בלבד למחשבה אפילו הפרה שיש הרי ערומים",

חל. אין 55)שהמעשה חכם, ע"י הנדר התרת לענין אבל
הי"ד. פ"ו, שבועות בהל' כמבואר הנדר, שיחול עד לו מתיר

איזה 56) אעשה אם בעלי, הנאת עלי תיאסר שאמרה: כגון
ולא  עשתה שלא אע"פ מיפר זה הרי לאבי, או לאביו שירות

הי"זֿיח. פי"ג, לקמן והשווה פט:). שם (משנה, נאסרה

.‚ÈÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ÏÚa‰ B‡ ·‡‰57.ÔÈ¯ÙÓ ÌÈ‡ - »»«««∆≈¿ƒ≈»¿≈ƒ
ÔÚÓL ‡lL ÌÈ¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡58Èe‡¯‰ , ««ƒ∆«««≈≈¿»ƒ∆…¿»»»»
Ba ˙·kÚÓ ‰ÚeÓM‰ ÔÈ‡ ÚÓLÏ59. ƒ¿…«≈«¿»¿«∆∆

שומעים.57) ואינם שמדברים חרשים שאומר:58)שהם
מופרים. יהיו שמעתים), לא (אפילו אשתי שנדרה נדרים כל
בלא  מיפר שהאב והואֿהדין הכ"א. פי"א, לעיל וכמבואר

ה"כ. שם כמבואר ואינו 59)שמיעה, חרש שהוא זה אבל
"ושמע  עג.) (נדרים אמרו וכן מיפר, אינו - לשמוע ראוי
אמרו: מטות, פרשת וב'ספרי' חרש". לאשת פרט - אישה
פ"ד  יבום הל' והשווה החרש". את להוציא - אביה "ושמע

ה"ו. פי"ז, הקרבנות מעשה והל' הי"ג,

.„È¯ÙÓ BÈ‡ ‰ËBM‰60ÔÈ‡ ÔËw‰ .ÏÚa ÔÈa ·‡ ÔÈa , «∆≈≈≈≈»≈«««»»≈
˙eLÈ‡ BÏ61È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰Â .¯ÙÓ BÈ‡ CÎÈÙÏ , ƒ¿ƒ»≈≈≈¿«««≈≈ƒ¿≈
ÂÈL ÈzL˙Á‡k62ÂÈ˙Ba ÈzL È¯„ ¯ÙÓ ·‡‰ ÔÎÂ . ¿≈»»¿««¿≈»»≈≈ƒ¿≈¿≈¿»

˙Á‡k63. ¿««

וכן 60) (רדב"ז). כלום מעשיו אין דעת, לו שאין כיון
ובהל' מיפר. השוטה שאין - א עג, לנדרים ברא"ש הוסכם
מן  לעדות פסול "השוטה רבינו: כותב ה"ט, פ"ט עדות
ערום  מהלך שהוא שוטה ולא מצוות. בן שאינו לפי התורה,
ונמצאת  דעתו שנטרפה מי כל אלא בלבד, . . . כלים ומשבר

וכו'. תמיד" משובשת חכמים 61)דעתו לו תיקנו לא
כשיגדל  גמורים, נישואין לידי לבוא וסופו הואיל נישואין,
אבל  ב. קיב, ביבמות וכמבואר ה"ו), פי"א, אישות (הל'
שמופלא  כיון להפר, יכול היה כשלעצמה, קטנותו משום
הואֿ ה"ד) פי"א, לעיל (ראה נבדקים נדריו לאיש הסמוך
את  שקונה קטן ויבם אשתו, נדרי להפר ראוי שהיה הדין
הי"ח, פ"ה יבום ובהל' יט. קידושין (ראה התורה מן יבמתו
ונערה  שמח'). ('אור התורה מן שמיפר ודאי שם), ובביאורנו
לאשת  והואֿהדין (רדב"ז). נדריה מיפר אביה לקטן, נשואה
אין  לשוטה שגם נדריה, מפר אביה נערה, והיא שוטה

שם. ביבמות כמבואר מופר 62)אישות, לשתיהן: שאומר
ואם 63)לכן. "אותה": בהם: שנאמר אע"פ א. עג, נדרים

"אותה" יניא אישה שמוע ביום - "אותה" אביה הניא
אותה  ולא - לבדה "אותה" אומרים אין ט), ו, ל, (במדבר
וכן  כאחת. שתיהן ואפילו דוקא, לאו "אותה" אלא וחברתה,
חמש  לו שהיו "או מ"א: פ"ו, נדרים בתוספתא מפורש
הרמב"ן  ודעת מופרים". כולן מופר, ואמר כולן ונדרו נשים,
שתי  להפר יכול הבעל שאין - א עג, לנדרים בר"ן הובאה
וראה  וחברתה. אותה ולא הוא, דוקא "ואותה" כאחת, נשיו
כאחת, סוטות שתי משקים "אין ה"ב: פ"ד סוטה בהל'
מפני  הטעם עיקר ששם אלא הכהן", אותה והעמיד שנאמר:
ולא  תפחד לא חברתה צוות ומפני בחברתה", גס "שלבה

(לחםֿמשנה). שם בנדרים כמבואר תודה,

.ÂË˙ÚÏ ˙ÚÓ dÈ‡Â ,ÌBi‰ Ïk - ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰64. ¬»«¿»ƒ»«¿≈»≈≈¿≈
d˙B‡ Ïk ¯ÙÓ È¯‰ - ÈL ÏÈÏ ˙lÁ˙a ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿ƒ«≈≈ƒ¬≈≈≈»»

ÈL ÌBÈ ÏÎÂ ‰ÏÈl‰65ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÈL ÌBÈa ‰¯„ . ««¿»¿»≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿ƒ««
ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ¯ÙÓ -66ÌÚ ÌBi‰ ÛBÒa ‰¯„ .67 ≈≈»«»¿»¿«ƒ

Ì‡Â ;¯ÙeÓ - CLÁz ‡lL „Ú dÏ ¯Ù‰ Ì‡ :‰ÎLÁ¬≈»ƒ≈≈»«∆…∆¿«»¿ƒ
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÎLÁL „Ú dÏ ¯Ù‰ ‡Ï68. …≈≈»«∆»≈»≈»¿»≈

שהן 64) שעה, באותה למחר עד זה ביום שמיעה משעת
שעות. וארבע הלילה 65)עשרים אחר הולך שהיום

יום  בוקר, ויהי ערב "ויהי ה) א, (בראשית ככתוב שלפניו,
שלאחריו.66)אחד". בלילה לא סמוך 67)אבל

ואין 68)לחשיכה. הבא, ליום נחשב שלאחריו שהלילה
עו:). נדרים (משנה, שמעו" "ביום זה

.ÊË?'ÌBÈ Ï‡ ÌBiÓ' ‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê e‰Óe69 «∆∆»«»ƒ∆
‰ÏÈla ¯ÙnL ,„nÏÓ70¯ÙÓ ÔÎÂ ‰ÏÈla ‰¯„ Ì‡ ¿«≈∆≈≈««¿»ƒ»¿»««¿»¿≈≈≈

ÌBi‰ Ïk71e¯‡aL BÓk ,72ÌÈÓÈ ‰nk ‰˙‰LÂ ‰¯„ . »«¿∆≈«¿»¿»¿»¬»«»»ƒ
ÌBÈa ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ ÚÓL Ck ¯Á‡Â¿««»»«»»«««¬≈∆≈≈¿
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dÚÓML ˙Úa ‰¯„ el‡Îe ,BÚÓL73ÌBÈa :¯Ó‡pL ; »¿¿ƒ»¿»¿≈∆¿»»∆∆¡«¿
„·Ïa d¯„ ÌBÈa ‡Ï ,BÚÓL74. »¿…¿»¿»ƒ¿«

תחילת 69) בין שיש שיעור לעת", "מעת לכאורה שמשמעו
שעות  וארבע עשרים דהיינו אחר, יום לתחילת אחד יום

שם). ולא 70)(ר"ן בלילה, אפילו שלם יום שמשמעו
בלילה  ולא ביום שמעו" "ביום של הפשוטה כמשמעות

שם). הוא 71)(גמרא יכול הלילה, בתחילת נדרה שאפילו
שלאחריו. היום סוף עד וראה 72)להפר הקודמת. בהלכה

שם. ובביאורנו ה"ח, פי"ג וצריך 73)לקמן סופר, טעות
ששמע. התימנים: בכת"י הוא וכן ששמע. וכן 74)להיות:

והאב  מיפר והבעל "הואיל קנג: מטות, פ' ב'ספרי' אמרו
אף  נדר, כיום ושמיעה חרישה בו עשה הבעל מה מיפר,

נדר". כיום ושמיעה חרישה בו נעשה האב

.ÊÈ,¯Ù‰Â ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿»«»ƒ»¿≈≈
ÔÈ‡ - BÚÓL ÌBÈa ¯Ù‰Â Òe¯‡‰ ÚÓL ÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe¿««»ƒ»«»»¿≈≈¿»¿≈
ÌBÈa d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL .¯ÙeÓ ‰Ê∆»∆∆¡«¿ƒ≈ƒ»ƒ»…»¿
,‰ÈÏÚ ‰È¯„e LÈ‡Ï ‰È‰˙ BÈ‰ Ì‡Â .¯ÓB‚Â BÚÓL»¿¿≈¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒ¿»∆»»∆»
¯Á‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .¯ÓB‚Â BÚÓL ÌBÈa dLÈ‡ ÚÓLÂ¿»«ƒ»¿»¿¿≈»»«¿»∆««
ÌBÈa ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Òe¯‡‰ ÚÓLÂ ·‡‰ ¯Ù‰L∆≈≈»»¿»«»»¬≈∆≈≈¿

·‡‰ ÚBÓL75,¯Ù‰Â Òe¯‡ ÚÓL Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿«»»¿«ƒƒ»«»¿≈≈
- BÚÓL ÌBÈa ¯Ù‰Â ·‡‰ ÚÓL ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Â¿«««»»ƒ»«»»¿≈≈¿»¿
·e˙k‰ ‰Ò¯‡Ó ‰¯ÚaL ÔÈpÓe .¯ÙeÓ BÈ‡L∆≈»ƒ«ƒ∆¿«¬»¿…»»«»

?¯a„Ó76dLÈ‡ ˙Èa Ì‡Â :‰hÓÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ¿«≈∆¬≈≈¿«»¿ƒ≈ƒ»
¯ÓB‚Â dÏ LÈ¯Á‰Â dLÈ‡ ÚÓLÂ ,¯ÓB‚Â ‰¯„77. »»»¿≈¿»«ƒ»¿∆¡ƒ»¿≈

ÏÏkÓ78BÓk ,Òe¯‡ ‰ÏÚÓÏ ¯eÓ‡‰ dLÈ‡L ƒ¿»∆ƒ»»»¿«¿»»¿
e¯‡aL79. ∆≈«¿

הכוונה 75) - בארוס האמור שמעו" ש"ביום רבינו סובר
ביום  היתה הארוס ששמיעת כלומר, האב, שמיעת ליום

(לחםֿמשנה). האב הכתוב:76)שמוע משמעות אולי
גמורה. לנשואה לאיש" תהיה היו זה 77)"ואם ופסוק
לה. מיפר לבד שבעלה מדבר, אתה 78)בנשואה מכאן

וב'ירושלמי'79)למד. א. סז, בנדרים חכמינו דרשוהו וכך
שם. ובביאורנו ה"א, פי"א לעיל והשווה ה"א. פ"י נדרים
שאין  רבינו, לדברי ראיה מביא רמב, ל"ת מצות  ובסמ"ג
אחד, ביום שניהם כששמעו אלא מפירים והאב הארוס
(הראשון) הארוס שמע "כשלא א: עב, נדרים הש"ס מדברי
מכאן  מיפר, (השני) הארוס (יכול) מצי ביום ובו האב ושמע
להיות  צריכה שניהם ששמיעת הרי מיפר", מצי לא ואילך
האב  "ושמע היא: שלפנינו הש"ס שגירסת אלא יום. באותו
מיפר  כשהוא האב על מוסב וזה וכו', מיפר" מצי ביום דבו
חולק  הרמב"ן ואמנם עמו. מיפר השני כשהארוס ולא לבדו,
אחד, ביום שניהם שמעו לא אפילו ולדעתו רבינו, דברי על
ס"ה, רלד סי' יו"ד בשו"ע וראה שמעו. ביום מיפר אחד כל
"יש  בשם: הרמב"ן ודעת סתמית, כדעה רבינו דעת שהביא

אומרים".

.ÁÈd¯ÚˆÏ È„k ˜˙LÂ ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ ÚÓL80Û‡ , »«»»«««¿»«¿≈¿«¬»«
¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,d¯„ Ìi˜Ï BaÏa ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿»«

Ïha ‡ÏÂ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÌBi‰81‰È¯„ eÓi˜˙ -82‰¯„ . «¿…≈≈¿…ƒ≈ƒ¿«¿¿»∆»»¿»
¯Ù‰L ‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â ,ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ dÏ ¯Ù‰Â¿≈≈»»»«««¿ƒ…»¿»∆≈≈
BÊ È¯‰ - ÔB„Êa d˙Úe·L ÏÚ B‡ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ¿»¿»«ƒ¿»«¿»»¿»¬≈

‰¯eËt83ek˙pL Èt ÏÚ Û‡Â .ÏÈ‡B‰ ,¯eq‡Ï ‰ ¿»¿««ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒƒ
¯z‰‰ ‰OÚÂ84ÁÏÒÈ '‰Â :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰¯eËt - ¿«¬»«∆≈¿»¿«∆∆¡««ƒ¿«

d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Èk ,dÏ85˙kÓ d˙B‡ ÔÈkÓe . »ƒ≈ƒ»ƒ»…»«ƒ»««
˙ec¯Ó86.¯eq‡Ï ‰ek˙pL ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»¿ƒ

ycew zegiyn zecewp

dxare xtidy drci `l `ide lrad e` a`d dl xtde dxcp"
dze` oikne ...dxeht ef ixd ,oecfa dzreay lr e` dxcp lr

."xeqi`l dpeekzpy iptn zecxn zkn

(בתו), ישראל לכנסת (האב) הקב"ה של אהבתו גודל מצד
בעניין  נכשל יהודי כאשר וגם אותה", אביה ש"הניא בוודאי
פטורה". זו ו"הרי לה" יסלח "ה' - בזדון ואפילו רצוי לא
ב. הדיין. עיני לפי א: היא מרדות, מכת אותה שמכין ומה
לה" יסלח ש"ה' יודע הדיין כאשר ולכן השעה, צורך כפי
ש"מכין  שנפסק אע"פ הרי ומלאה, גמורה סליחה היינו
הכי  בדבר שדי הדיין יראה בוודאי מרדות" מכת אותה
שנמצאים  חשבון הדיין שיעשה ועל־אחת־כמה־וכמה קטן.
עוסקים  ואעפ"כ הגלות זמן של ומכופל כפול בחושך
דוחק  מצד רק זה הרי נכשל ח"ו ואם ומצוות, תורה בענייני
שרצונו  הרמב"ם פסק־דין על־פי ובפרט וכו'. השעה
הוא  "יצרו ורק המצוות" כל "לעשות יהודי כל של הפנימי

יחטא. ולא הבן יעשה ומה שתקפו",
('g oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

מתכוון 80) אינו והוא נדרה, לקיים שדעתו סבורה, שתהא
ובר"ן). עח: (נדרים מכאן לאחר לה שיפר אלא לכך,

עליה,81) אותו שאסרה הדבר לעשות אותה כפה שלא
ה"ה. פי"ג, להלן א.82)כמפורש עט, שם הסוגיה מסקנת

יכול  אינו שוב לאלתר, לקיים עלֿמנת שתק שם: הר"ן וכתב
ביום. בו ואפילו שעברה.84)ממלקות.83)להפר, לפני

דברים 85) "והרי שם: ומסיים זה, פסוק על מטות פ' 'ספרי'
קלֿ סליחה, צריכים המופרים נדרים אם ומה קלֿוחומר,
אמרו: - א כג, ובנזיר מופרים". שאינם לנדרים וחומר
ומה  בוכה. היה זה, פסוק אצל עקיבא רבי מגיע "כשהיה
טלה  בשר בידו ועלה חזיר, בשר בידו לעלות שנתכוון מי
חזיר, בשר בידו לעלות המתכוין וסליחה, כפירה טעון -

עלֿאחתֿכמהֿוכמה". – חזיר בשר בידו מכות 86)ועלה
שם  נזיר (משנה, מזידה תהא שלא להוכיחה כדי מדרבנן,
עיני  מראה כפי מקום, בכל האמורה מרדות ומכת וברש"י).
רידוי  - מרדות שם). (רע"ב השעה צורך וכפי הדיין
שיקבל  עד אלא קצבה לה ואין בזה ירגיל שלא בתוכחה,

קמא.). לחולין (רש"י עליו

.ËÈB‡ ‰È·‡ dÏ ¯ÙiL Ì„˜ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ ‰¯„»¿»¿»¿»«ƒ¿»…∆∆»≈»»ƒ»
È¯‰ - dÏ ¯Ù‰Â ÌBia Ba ÚÓML Èt ÏÚ Û‡ ,dÏÚa«¿»««ƒ∆»««¿≈≈»¬≈

Ba ‰¯·ÚL ¯·c ÏÚ ˙·iÁ BÊ87˙e˜ÏÓ Ì‡ ;88- «∆∆«»»∆»¿»ƒ«¿
Ôa¯˜ Ì‡Â ,˙e˜ÏÓ89.Ôa¯˜ - «¿¿ƒ»¿»»¿»
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מכאן 87) הותר אלא מעיקרו הנדר נעקר לא הבעל שבהפרת
כא: (נזיר באיסור נדרה על עברה זו נמצאת ולהבא,
הט"ו. פי"ג לקמן והשווה כב.) שם הסוגיה וכמסקנת

דברו".88) יחל "לא משום: לוקה זו הרי נדרה, על שעברה
ה"ה. פ"א, לעיל שבועת 89)כמפורש שנשבעה כגון

קרבן, חייבת זו הרי - ואכלתו פלוני מין תאכל שלא ביטוי,
ה"ג  פ"א, שבועות בהל' נזירה כמבואר להיות שנדרה או .

ספר'). ('קרית טמא נזיר קרבנות להביא שצריכה ונטמאה,
מהככר  בשוגג כשאכלה הכוונה, שמח' ה'אור ולדעת
בהל' רבינו כדברי מעילה, קרבן חייבת זו הרי ממנה, שנדרה

בנדרים". מעילה "יש ה"ט: פ"ד, מעילה

.Î·‡Ï LiL Ú„BÈ ‰È‰ ‡lL ÈtÓ ˜˙LÂ d¯„ ÚÓL»«ƒ¿»¿»«ƒ¿≈∆…»»≈«∆≈»»
¯Ù‰Ï ÏÚaÏ B‡90Ï·‡ ¯Ù‰Ï Ì‰Ï LiL Ú„iL B‡ , «««¿»≈∆»«∆≈»∆¿»≈¬»

‰¯Ù‰ CÈ¯ˆ ‰Ê ¯„pL Ú„È ‡Ï91ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,92Ú„È …»«∆∆∆∆»ƒ¬»»¿««¿«»«
¯„p‰ ˙ÚL ‡È‰ el‡k B˙ÚÈ„È ˙ÚLe .¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿««∆∆

B˙ÚeÓL ˙ÚL B‡93.ÌBi‰ Ïk ¯ÙÈÂ , ¿«¿»¿»≈»«

לבינה.90) בינו של ולא נפש עינוי של לא נדר, שום
להפרתו.91) וזקוק גמור נדר כמה 92)שהוא לאחר אפילו

לנדרה. ביום 93)ימים הפיר אם אבל ב. פז, נדרים משנה,
הפרה. הפרתו אין הפרה, צריך זה שנדר ידע ולא שמעו,
נדר, שזה ידע שלא ומתוך ידיעה, אינה ידיעה שמקצת

(רדב"ז). כלום ואינה לנדר קודמת הפרתו נמצאת

.‡ÎBza ‡È‰L ¯e·ÒÂ ,BzL‡ ‰¯„94ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â , »¿»ƒ¿¿»∆ƒƒ¿≈≈»«
¯ÈÊa ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ ;Bza ‡È‰L ˙Úc95¯e·ÒÂ , ««∆ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿»ƒ¿»

Ôa¯˜a ‰¯„pL96;Ôa¯˜ ‰¯„pL ˙Úc ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â , ∆»¿»¿»¿»¿≈≈»«««∆»¿»»¿»
[dÓˆÚ ‰¯Ò‡L] ¯e·ÒÂ ,ÌÈ‡˙a dÓˆÚ ‰¯Ò‡»¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»∆»¿»«¿»
[dÓˆÚ] ¯Ò‡Ï ‰¯„pL ˙Úc ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â ,ÌÈ·Úa«¬»ƒ¿≈≈»«««∆»¿»∆¡…«¿»
˙¯„Bp‰Â ¯„p‰ Ú„iLk ¯Ù‰Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ·Úa«¬»ƒ»ƒ«¬…¿»≈¿∆≈««∆∆¿«∆∆

‰f‰ ¯„p‰ ÌLÏe ˙‡f‰ ˙¯„Bp‰ ÌLÏ97‡Ï :¯Ó‡pL . ¿≈«∆∆«…¿≈«∆∆«∆∆∆¡«…
d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰98˙¯„BpÏ -99ÚÓLÂ :¯ÓB‡Â .dÓˆÚ ≈ƒ»ƒ»…»«∆∆«¿»¿≈¿»«

LÈÂ .‰¯„ ¯„ ‰Ê È‡ Ú„iL „Ú - d¯„ ˙‡ ‰È·‡»ƒ»∆ƒ¿»«∆≈«≈∆∆∆»¿»¿≈
‰ÚÈ„È‰ ÌBÈ Ïk B˙B‡ ¯Ù‰Ï BÏ100. ¿»≈»«¿ƒ»

נדרה.94) בתו לו: נזירה.95)שאמרו להיות
כקרבן 96) עליה שיהיה ואמרה זה, יין עצמה על שאסרה

פו:). לנדרים שאם 97)(ר"ן ומובן, ב. פו, נדרים משנה,
טעותו  על והעמידוהו להפרתו, דיבור כדי תוך הודיעוהו
כדי  ש'תוך ולהפר, לחזור צריך אינו הקודמת, בהפרתו ורצה
(לחםֿ א. פז, שם בסוגיה כמבואר דומה, כדיבור דיבור'

ה"ח. פ"ח, אבל הל' והשווה התימנים,98)משנה). בכ"י
בפסוק. וכן אינה. זו פ'99)תיבה וב'ספרי' ב. פו, נדרים

שאם  לה, מתכוון שיהא - אביה" לה "והחריש דרשו: מטות
ויפר". יחזור זה הרי - שאשתי הייתי כסבור ואמר בתו נדרה

ה"כ.100) לעיל כאמור שמועתו, כיום ידיעתו שיום

ה'תשפ"א  תמוז א' שישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שבין 1) ההבדל אותו, מבטלים וכיצד נדר מפירים כיצד

בהפרת  שליחות בשבת, נדרים הפרת להפרתו, נדר ביטול

בהפרה  שהולכים כולו, הופר אם מקצתו שהופר נדר נדרים,
הנדר  הקמת תחולתו, שעת אחר ולא הנדר קבלת זמן אחר
נחשב  הוא מתי נדר הנודר בלבד, בלב הפרתו ודין בלב

ומשובח. לזריז

.‡Ìi˜Ó B‡ Ì„‡ ¯ÙÓ2ÏÎa Bza B‡ BzL‡ È¯·c ≈≈»»¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»
ÔBLÏ3‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙¯kÓ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , »¿««ƒ∆≈»«∆∆∆≈»ƒ»

Ìeiw‰ B‡ ‰¯Ù‰‰ ÚÓLÏ ‰ÎÈ¯ˆ4. ¿ƒ»ƒ¿…««¬»»«ƒ

הסכמתו.2) את 3)מביע לה שהפירו ידעה לא שאפילו
פטורה" ההיתר ונעשה "הואיל נדרה על ועברה נדרה

הפר. לשון באיזו הקפדה אין קיימו 4)ומעתה שאפילו
אין  בלבד, במחשבה קיום ומועיל והואיל קיום. זה הרי בלב

הקיום. לשון על להקפיד

.·¯„ ÔÈ‡ B‡ ,ÏËa B‡ ,¯ÙeÓ :¯ÓB‡ ?¯ÙÓ „ˆÈÎÂ¿≈«≈≈≈»»≈≈∆∆
ÌeÏk ‰Ê5¯„p‰ ˙¯È˜Ú ÌÈÚL ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»¬ƒ««∆∆

‰È¯Á‡Ï ÔÈa ‰ÈÙa ÔÈa .B¯wÚÓ6:dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ»≈¿»∆»≈¿«¬∆»¬»ƒ»«»
ÈLÙ‡ È‡7È¯czL8‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯„ Ô‡k ÔÈ‡ B‡ , ƒ∆¿ƒ∆ƒ…ƒ≈»∆∆¬≈∆…

¯Ù‰9B‡ ,CÈÏ ÏeÁÓ :Bz·Ï B‡ BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ≈≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ
CÈÏ Èe¯L B‡ ,CÈÏ ¯zÓ10‡Ï - ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik ÏÎÂ , À»ƒ»ƒ¿…«≈¿ƒ¿»∆…

¯ÈzÓ ÏÚa‰Â ·‡‰ ÔÈ‡L ;ÌeÏk ¯Ó‡11,ÌÎÁ‰ BÓk »«¿∆≈»»¿««««ƒ¿∆»»
B¯ÙÓe B˙lÁzÓ ¯„p‰ ¯˜BÚ ‡l‡12. ∆»≈«∆∆ƒ¿ƒ»¿≈

סותר 5) זה ולכאורה כלום". אמר לא נדר זה "אין שנינו:
שיש  אלא, זו, בלשון מופר שהנדר הסובר רבינו דברי את
ולפיכך  נדר, כאן אין שמשמעו, נדר", זה "אין בין הבדל
כלום" זה נדר ל"אין - נדר, כאן יש שהרי כלום, אמר לא
מבטלו. שהוא לפי כלום שאינו אלא נדר, שהוא שמשמעו,

בפניה".6) שלא בין בפניה "בין התימנים: יד בכתב
רוצה.7) שכבר 8)איני לנדרים וכוונתו עבר, במקום עתיד

ברורה.9)נדרה. הפרה לשון זו של 10)שאין לשונות
חכם. ידי על נדר ונימוק.11)התרת טעם ידי על הנדר

שמשמעם,12) מאוד, תמוהים אלה רבינו דברי טעם. בלא
ואילו  ולהבא מכאן אלא הנדר את מתיר אינו החכם כאילו
הבעל  אין שלהלכה בעוד מתחילתו, הנדר את עוקר הבעל
מעיקרו  הנדר את עוקר החכם ואילו ולהבא, מכאן אלא מפר
שאין  מנת על אשה קידש עד: כתובות במסכת כמבואר
מנת  על מקודשת, - והתירה חכם אצל והלכה נדרים עליה
וריפאה  רופא אצל והלכה מומים בה והיו מומים בה שאין

מקודש  הנדר אינה את עוקר חכם לרופא? חכם בין "מה ת,
שהחכם  הרי ולהבא". מכאן אלא מרפא אינו ורופא מעיקרו,
שיש  מגדיר, ספר" וב"קרית מיסודו, הנדר את ועוקר מתיר
[=החכם] הראשון כי הבעל, להפרת החכם התרת בין חילוק
חכם  היתר כי עונש, קצת הנודר על יש ועדיין הנדר מתיר
מועט, רמז על נשען באוויר פורח אלא בתורה, מפורש אינו
התורה, ברשות הנדר את להפר מוסמכים והאב הבעל ואילו
ולא  וכו' יפרנו" "ואישּה יפר" הפר "ואם מפורש: שכתבה
שהבעל  רבינו, כוונת וזוהי הנודרת, על עונש שום נשאר
רושם, שום בו נשאר שלא ולהבא) (מכאן הנדר את עוקר
לא  אבל הנדר, את מתיר אלא שאינו לחכם, בניגוד ועונש.
מתרץ: משנה" ה"כסף ומרן עונש. ללא כליל מבטלו
ששואל  חרטה, פתח ידי על אלא להתיר יכול אינו שהחכם
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כך, כל שתצטער נדרך, בשעת יודע היית אילו הנודר, את
שהנודר  ואחרי נודר, היית כלום וכך, כך לך שיארע או
הנדר  עליו חל שלא נמצא כך, מנת על נדר שלא מצהיר,
הוראה, מורה מתירו, אלא הנדר את עוקר אינו והחכם כלל,
מעולם. עליו חל ולא כלל, נדר כאן אין הנודר חרטת שלאור
עוקרו  הבעל אלא חרטה, ידי על אינה הבעל הפרת אבל
לבטלו  הבעל זכאי מתחילה, חל שהוא למרות לרצונו:
שהפרה, נמצא כבעל, סמכותו בתוקף ולהבא) (מכאן
הנמקה  ללא - הנדר תחולת אחרי - עקירה פירושה:

הנודרת. מאשתו חרטה ושמיעת

.‚ÈÎÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡iL ÔB‚k ?Ìi˜Ó „ˆÈÎÂ13B‡ , ¿≈«¿«≈¿∆…«»«»ƒƒ
È˙ÈÈ‰ z¯„ ‡Ï el‡ B‡ ,C˙BÓk ÔÈ‡ B‡ ,z¯„ ‰ÙÈ»∆»«¿¿≈¿≈ƒ…»«¿¿»ƒƒ
¯„a ‰ˆ¯L ÔÚÓLnL ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,C¯ÈcÓ«ƒ≈¿…«≈ƒ¿»ƒ∆«¿»»∆»»¿∆∆

.‰Ê∆

ָלך.13)

.„¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Bza B‡ BzL‡ È¯„ Ïh·Ó‰«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ≈»ƒ«
ÌeÏk14.ÌÈ¯„p‰ Ïk eÏha˙Â , ¿¿ƒ¿«¿»«¿»ƒ

בליבו 14) הפר ואם בשפתיו להוציא שצריך למפר, בניגוד
מופר. אינו

.‰‰¯Ò‡L ¯·c ˙BOÚÏ d˙B‡ ÛÎiL ?Ïeha‰ e‰Óe««ƒ∆»…»«¬»»∆»¿»
B˙B‡15¯ÙÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ‰ÙBk BÈ‡ ‰¯Ù‰‰ Ï·‡ .¬»«¬»»≈∆»∆»≈≈
dÏ16dÈ‡ - ‰˙ˆ¯ Ì‡Â ,‰OBÚ - ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,dÁÈpÓe »«ƒ»ƒ»¿»»¿ƒ»¿»≈»

.‰OBÚ»

לה 15) אומר ואינו ממנו, שנדרה דבר לאכול לה שנותן
לך.16)כלום. מופר לה: שאומר

.Â‡lL B‡ ÏÎ‡z ‡lL ‰ÚaL B‡ ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿¿»∆……«∆…
CÏ ¯ÙeÓ :dÏ ¯Ó‡Â ,‰zLz17˙¯zÓe ,¯Ù‰ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿∆¿»«»»»¬≈∆≈≈À∆∆

ÈÏË :dÏ ¯Ó‡Â ,dÏ Ô˙Â ÏË .˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿»«¿»«»¿»«»¿ƒ
¯„p‰Â ,‰˙BLÂ ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - È˙Le ÈÏË ,ÈÏÎ‡Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿»¿«∆∆

ÂÈÏ‡Ó ÏËa18. »≈≈≈»

כלום.17) זה נדר אין או בטל, לה: שאמר על 18)או אף
הפרה. לשון שום לה אמר שלא פי

.Ê‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ - BzL‡ B‡ Bza È¯„ ¯Ùn‰«≈≈ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
ÂÈ˙ÙOa19¯ÙeÓ BÈ‡ - BaÏa ¯Ù‰ Ì‡Â .20Ï·‡ . ƒ¿»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈»¬»

Ïh·Ó ‡l‡ ,ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ïh·Ó‰«¿«≈≈»ƒ¿ƒƒ¿»»∆»¿«≈
˙BOÚÏ d˙B‡ ‰ÙBÎÂ ,„·Ïa BaÏa21‰˙OÚ ÔÈa . ¿ƒƒ¿«¿∆»«¬≈»¿»

¯„p‰ ÏËa - ‰˙OÚ ‡Ï ÔÈa22. ≈…»¿»»≈«∆∆

לך.19) מופר לה: שמעו 20)לומר ביום שתק שאם כיוון,
להוציא  צריך להפר כשרוצה בהכרח הרי הנדר, קיום זה הרי
שתיקה. מכלל יוציאו שהדיבור כדי בשפתיו, הפרתו

זה 21) ומעשה ממנו. שנדרה דבר לאכול לפניה שמניח
בדיבור. כהפרה שתיקה, מידי ביטול 22)מוציאו נמצא

הברייתא  דברי על מיוסד וזה לחוד. והפרתו לחוד, נדר
בטל  והנדר ושתי טלי ואכלי, טלי לה "אומר עז: בנדרים
שהביטול  הרי בליבו" שיבטל וצריך יוחנן ר' אמר - מאליו

ולדעת  בשפתיו. אלא אינה שההפרה בעוד בלב, הוא
דרך  שום ואין להפרה, ביטול בין הבדל שום אין הראב"ד
והפרה  ביטול דרך הנדר את מיפר אלא האשה , את לכוף
בטל  והנדר ... ואכלי טלי לה "אומר וכשאמרו: אחד. שהם
כדרך  לה יפר שלא בשבת, מפר כשהוא אלא זה אין מאליו"
בליבו  ומבטלו בלשונו משנה אלא בחול, לה מפר שהוא
כי  להפרה, ביטול בין הבדל שום אין ולמעשה הפרה, דרך
מבעבדים  בנשים "חומר אמרו ובפירוש הוא. אחד שניהם
נזירותה. להפר אשתו" את כופה ואינו עבדו את כופה שהוא
לכופה  לומר נתכוון שלא יראה רבינו, בדברי המעיין אולם
בין  לעשות אותה "וכופה כתב: בפירוש שהרי לאכול, ממש
אלא  זו כפייה שאין הרי הנדר" בטל עשתה לא בין עשתה
אוכל  בהנחת המתבטא הכפייה מעשה עצם כי בדיבור.
רצונו  את מגלה זה הרי ואכלי, טלי באמירתו: או לפניה

מזו. יותר מפורשת הפרה לך ואין הנדר, בהפרת

.Á˙aM‰ C¯ˆÏ ÔÈa ,˙aLa ÌÈ¯„ ÔÈ¯ÙÓ23‡lL ÔÈa ¿≈ƒ¿»ƒ¿«»≈¿…∆««»≈∆…
˙aM‰ C¯ˆÏ24,'CÈÏ ¯ÙeÓ' ˙aLa dÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ . ¿…∆««»¿……«»¿«»»ƒ

ÏBÁa ¯ÓB‡L C¯„k25:dÏ ¯ÓB‡Â BaÏa Ïh·Ó ‡l‡ , ¿∆∆∆≈¿∆»¿«≈¿ƒ¿≈»
È˙Le ÈÏË ,ÈÏÎ‡ ÈÏË26.‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆

מתכשיטין.23) או מאכילה שנדרה יפר 24)כגון לא שאם
שבת. למוצאי לה להפר יוכל לא שוב שמעו ביום היום לה
לצורך  הנדרים היו אם אלא בשבת לחכם נשאלים אין אבל

בחול.25)שבת. מדרכו בשבת לשנות צריך כי
כי 26) בטל, שהנדר בחול, זה לשון לה אמר אם הדין והוא

אלא  בשבת, אפילו אמירתו מועילה הייתה לא אחרת,
משנה. ובשבת לך, מופר לומר: רגיל הוא שבחול

.ËÈ¯czL ÌÈ¯„p‰ Ïk :Bz·Ï B‡ BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿¿ƒ»«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ
Ô‡kÓ27B‡ ÔÈÓi˜ Ô‰ È¯‰ ÈBÏt ÌB˜ÓÓ ‡B·‡L „ÚÂ ƒ»¿«∆»ƒ»¿ƒ¬≈≈«»ƒ

ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÔÈ¯ÙeÓ Ô‰ È¯‰28ÁÈÏL ‰OÚ . ¬≈≈»ƒ…»«¿»»»ƒ«
dÏ ¯Ù‰Ï29:¯Ó‡pL ;ÌeÏk BÈ‡ - dÏ Ìi˜Ï B‡ ¿»≈»¿«≈»≈¿∆∆¡«

ep¯ÙÈ dLÈ‡Â epÓÈ˜È dLÈ‡30BÓˆÚa - ·‡‰ ÔÎÂ . ƒ»¿ƒ∆¿ƒ»¿≈∆¿≈»»¿«¿
BÁeÏLa ‡ÏÂ31. ¿…ƒ¿

מכאן.27) שאצא שעה לא 28)מאותה שעדיין נדרים כי
כי  בטעות, הוא קיומו שהרי לקיימם, יכול אינו לעולם, באו
הדין  והוא בקיומם. ירצה שלא כאלה, נדרים לה יהיו אולי
נדרים  הפר אם וחומר: קל אומרים (ואין להפרם בידו שאין
באו  שלא נדרים יפר לא חלו, שכבר איסור, לכלל שבאו
את  - יפרנו" ואישה יקימנו "אישה שנאמר איסור). לכלל
(שלא  היקם לכלל בא לא היפר, לכלל בא היקם לכלל שבא

היפר. לכלל בא לא עדיין) נדרה,29)חל שכבר נדרים
לה". הפר נדרה, לי כראוי שלא תראה "אם לו: ואמר

כאן 30) כמותו, אדם של שלוחו התורה, שבכל פי על אף
שדווקא  יפרנו", "ואישה שנית פעם באמרו הכתוב גילה

השליח. ולא ולא 31)הבעל אביה אותה" אביה הניא "כי
השליח.

.ÈÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡˙a dÓˆÚ ‰¯Ò‡»¿»«¿»ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ≈¿∆∆≈
‰¯Ó‡L ÔÈa ÔÈn‰ ÏÎa dÓˆÚ ‰¯Ò‡L ÔÈa ,‰Úe·Laƒ¿»≈∆»¿»«¿»¿»«ƒ≈∆»¿»
B‡ ,ÌÈ·ÚÏ ¯Ù‰Â ÌÈ‡zÏ Ìi˜Â ,el‡ ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z¿≈ƒ«¬»ƒ≈¿ƒ≈«¿≈ƒ¿≈≈»¬»ƒ
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‰Óe ,Ìi˜ ÌiwM ‰Ó - ÌÈ‡zÏ ¯Ù‰Â ÌÈ·ÚÏ ÌiwL∆ƒ≈»¬»ƒ¿≈≈«¿≈ƒ«∆ƒ≈«»«
ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÙeÓ ¯Ù‰M∆≈≈»¿≈…«≈»∆¿≈¿ƒ
C¯„k ,Blk ¯Ùe‰ - B˙ˆ˜Ó ¯Ùe‰L ¯„ :‰¯Ù‰a«¬»»∆∆∆«ƒ¿»«À¿∆∆

‰¯z‰a ÔÈ¯ÓB‡L32. ∆¿ƒ¿«»»

מעיקרו,32) טעות הנדר נעשה הנדר, מתיר כשהחכם כי
בדעתו  היה שלא כולו, ממילא הותר מקצתו, והותר והואיל
אלא  אינה הבעל הפרת אבל קיים, כולו הנדר שיהא אלא
באיסורו. עומד והשאר הופר, - שהופר מה ולהבא, מכאן

.‡ÈBÓˆÚ ÒÈt˙‰Â ÚÓLÂ BzL‡ ‰¯„pL ÈÓ33d¯„a ƒ∆»¿»ƒ¿¿»«¿ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿»
dÏ Ìi˜ È¯‰L ,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -34‰ ¯„ .‡e ≈»¿»≈∆¬≈ƒ≈»»«

B¯„a dÓˆÚ ‰ÒÈt˙‰Â35dlL ˙‡ ¯ÙÓ -36BlLÂ , ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿ƒ¿≈≈∆∆»¿∆
Ìi˜37. «»

כמותך.33) אני גם שמסכים 34)שאמר: רצונו גילה
קיום. שנקרא בליבו מקיום גרוע זה ואין לנדרה

"ואני".35) לנדרו: דיבור כדי בתוך שהרי 36)שאמרה
נדרה. לקיים שרוצה דעתו גילה תלוי 37)לא נדרו שאין

בנדרה.

.·ÈÈÈ¯‰' ÔÈ¯ÓB‡ Bza B‡ BzL‡ ÚÓL ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ
'È‡Â' ¯Ó‡Â ,'‰¯ÈÊ38Ì‰ÈLe ,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»¿»««¬ƒ≈»¿»≈¿≈∆

‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰ÚÓLÂ ,'¯ÈÊ ÈÈ¯‰' ‡e‰ ¯Ó‡ .ÌÈ¯ÈÊ¿ƒƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
dÏ ¯ÙÓ - 'È‡Â'39Ìi˜ BlLÂ ,40.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬ƒ≈≈»¿∆«»¿≈…«≈»∆

ישאל 38) אם זאת ובכל כקיום, זה הרי "ואני" שאמר: כיוון
לה. ומפר חוזר הקמתו, על נדר 39)לחכם "לנדור שנאמר

מפר  האב נדרים מה לנדרים, נזירות מקיש - לה' להזיר נזיר
נזירות  מפר האב נזירות אף אשתו, נדרי מפר ובעל בתו נדרי

אשתו. נזירות מפר ובעל לחכם 40)בתו שישאל עד
ויתירנו.

.‚ÈB˙BÓk d¯Èc‰Â ,BÓˆÚÏ ¯„41BaÏa ¯Ó‚Â ,42 »«¿«¿¿ƒƒ»¿¿»«¿ƒ
ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â ,d¯Èc‰Ï43¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -44. ¿«ƒ»¿»¿»»≈¬≈∆≈»¿»≈

BÓk ,daÏa ‰Ó Ú„ÈÏ ‰Ï‡L C¯c d¯Èc‰Â ,¯„ Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒƒ»∆∆¿≈»≈««¿ƒ»¿
?‡Ï B‡ È˙BÓk ˙BÈ‰Ï ‰Ê ¯„a Èˆ¯˙‰ :dÏ ¯Ó‡L∆»«»¬ƒ¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿¿ƒ…

dÏ ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â45. ¿»¿»»≈¬≈∆≈≈»

כמוני.41) ואת נזיר הריני הוודאות 42)שאמר: דרך על
אבל 43)וההחלט. הנדר. לקבלת הסכמתה הביעה בזה

כורחה. בעל להדירה יכול אינו אמן אמרה לא אם
חלקו 44) גם האשה חלק יפר ואם בנדרה, נדרו שתלה מפני

דברו". יחל "לא על עובר ונמצא תלה 45)יופר, לא כאן
על  עבר ולא נדרו. תבטל לא נדרה יופר ואפילו בנדרה נדרו

דברו". יחל "לא

.„Èz‡Â ,¯ÓBÏk ,z‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»¬≈ƒ»ƒ»«¿¿«¿«¿
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â ,È˙BÓk ‰¯ÈÊ46¯Ó‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»≈≈»¿»≈»«

?È˙BÓk ‰¯ÈÊ z‡‰ ,È¯Ó‡z ‰Óe ,¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :dÏ»¬≈ƒ»ƒ«…¿ƒ««¿¿ƒ»¿ƒ
¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â47dÏ ¯Ù‰ Ì‡Â .48BlL - ¿»¿»»≈¬≈∆»≈¿ƒ≈≈»∆

:BÏ ‰¯Ó‡ .d¯„a B¯„ ‰ÏzL ÈÓk ‰fL ;ÏËa»≈∆∆¿ƒ∆»»ƒ¿¿ƒ¿»»¿»
¯Ó‡Â ,‰z‡Â ‰¯ÈÊ ÈÈ¯‰¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÓ‡49. ¬≈ƒ¿ƒ»¿«»¿»«»≈≈»¿»≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

רשאי 46) "ואינו בטל חלקו גם נמצא נדרה את יפר שאם
מבוטל". נדרו להיות דבר נדרו 47)לגרום תלה שלא

כל  על נזיר הוא יישאר נזירות תקבל לא שאפילו בנדרה,
שאמר:48)פנים. ההלכה תחילת דברי אל חוזר זה דבר

שאם  מפני יפר, לא שלפיכך כמותי, נזירה ואת נזיר הריני
נדרה  ואם בנדרה, נדרו תלה שהרי בטל, חלקו גם יהיה יפר
זה  תלויים ושניהם הואיל בטל נדרו גם בהכרח הרי בטל
לעצמו  ולגרום חלקה להפר לו אסור לכתחילה אמנם בזה,
ממילא  הרי והפר עבר אם אבל דברו", יחל "לא על לעבור

מופר. לה.49)חלקו קיים שהרי

.ÂËBÓˆÚ ÒÈt˙‰Â ¯Á‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»««≈¿ƒ¿ƒ«¿
d¯„a50¯Ù‰Â dÏÚa B‡ ‰È·‡ ÚÓLÂ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â ¿ƒ¿»¿»««¬ƒ¿»«»ƒ»«¿»¿≈≈

·iÁ BÓˆÚ ÒÈt˙‰L ‰ÊÂ ,¯ÙeÓ dlL - dÏ51. »∆»»¿∆∆ƒ¿ƒ«¿«»

דיבורה.50) כדי בעייא 51)בתוך כא: שם בנזירות,
מכאן  אלא מעיקרו הנדר את עוקר הבעל שאין שנפשטה,
עומד. בחיובו בנדרה עצמו שהתפיס זה ולפיכך ולהבא,
הראשון  וכשהותר מעיקרו עוקרו הנדר כשמתיר החכם אבל

בו. הנתפסים כל ממילא הותרו

.ÊË,·‡ ˙eL¯a dÈ‡Â ÏÚa dÏ ÔÈ‡L ‰M‡‰»ƒ»∆≈»««¿≈»ƒ¿»
,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰ È¯‰ :‰¯Ó‡Â¿»¿»¬≈«»»»»«¿««¿ƒ
ÏÁL ‰ÚMaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙‡OÂ¿ƒ»¿¿ƒ««ƒ∆¿»»∆»
;¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÏÚa‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ ¯„p‰«∆∆¬≈ƒƒ¿«««≈»¿»≈
:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .B˙eL¯a ‰˙È‰ ‡Ï ¯„p‰ ˙ÚLaL∆ƒ¿««∆∆…»¿»ƒ¿¿«∆∆¡«

¯ÓB‚Â ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡ ¯„Â52˙Ò¯‡Ó ‰˙È‰ elÙ‡Â . ¿≈∆«¿»»¿»¿≈«¬ƒ»¿»¿…∆∆
¯„p‰ ˙ÚLa BÏ53ÔÈÓ„Bwa ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L ;54BÓk , ƒ¿««∆∆∆≈«««≈≈«¿ƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

נישאת 52) לא שאם עליה, יקום נפשה על אסרה אשר כל
אלא  לה, יפר מי כי עליה", "יקום לומר: צורך אין כן אחרי

מדבר. הכתוב שנדרה לאחר כשנשאת שאין 53)וודאי
לרשותו. שתיכנס עד לבדו מיפר שנדרה 54)הבעל מה

נישואיה. קודם

.ÊÈ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰ ‰È‰iL dÏÚa ˙Áz ‰¯„»¿»«««¿»∆ƒ¿∆«»»»»∆»
ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ‰¯ÈÊ ‰È‰zL B‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»¿««¿ƒ
ÌÈLÏL CB˙a dL¯‚ B‡ ˙ÓÂ ,dÏÚa dÏ ¯Ù‰Â ,ÌBÈ¿≈≈»«¿»»≈≈¿»¿¿ƒ
‡È‰ È¯‰ ÏeÁÏ ¯„pÏ ‰È‰L ‰ÚMaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ««ƒ∆¿»»∆»»«∆∆»¬≈ƒ
dÏ ¯Ù‰ ¯·kL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡ B‡ ‰Le¯‚¿»«¿»»¬≈À∆∆∆¿»≈≈»

‰Ê ¯„55. ∆∆∆

שעת 55) אחר ולא הנדר אמירת שעת אחרי הולך שהכל
תחולתו.

.ÁÈÔÈÈa ‰¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ :‰¯Ó‡L ‰Le¯‚ B‡ ‰ÓÏ‡«¿»»¿»∆»¿»¬≈ƒ¬»¿«ƒ
‡Op‡Lk56¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ˙‡OÂ ,57. ¿∆∆»≈¿ƒ»≈«««»¿»≈

¯O·a ‰¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ :dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â ‰¯Ó‡»¿»¿ƒ«««¿»¬≈ƒ¬»¿»»
˘¯b˙‡Lk58‰È‰z L¯b˙zLÎe ,¯ÙÓ ÏÚa‰ È¯‰ - ¿∆∆¿»≈¬≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿∆

˙¯zÓ59. À∆∆

נישואיה,56) בשעת אלא הנדר שיחול אפשר שאי אעפ"י
לה. להפר יוכל בעלה הרי זה 57)ואז במקרה שאפילו
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הייתה  ואז וקבלתו הנדר ביטוי שעת אחרי הולכים אנו
בשעה 58)אלמנה. אלא לחול לנדר אפשר שאי פי על אף

פנוייה. היא הרי ואז עקיבא 59)שתתגרש, רבי כדעת
להחמיר. ובין להקל בין האמירה שעת אחרי שהולכים

.ËÈBaÏa Ìi˜Ó‰60Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -61- BaÏa ¯Ùn‰Â . «¿«≈¿ƒ¬≈∆«»¿«≈≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,¯ÙeÓ BÈ‡62BaÏa ¯Ù‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈»¿∆≈«¿¿ƒ»ƒ≈≈¿ƒ

BÈ‡ - BaÏa Ìi˜ Ì‡Â ;Ìi˜Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«¬…¿«≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈
¯Ù‰Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ63;¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁ Ì‡ ‡l‡ , »«¬…¿»≈∆»ƒ»«¿¿≈ƒ

ÁkÓ ÏB„b BaÏaL ÌÈ¯·c Ák ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆…«¿»ƒ∆¿ƒ»ƒ…«
ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBn‰64. «ƒƒ¿»»

בשפתיו.60) הוציאו ביום 61)שלא משתיקה נלמד וזה
הפר, ולא היום ועבר הואיל הנדר. מקיימת שהיא שמעו,
בזה  הולכים שאנו הרי הנדר, בקיום רוצה שהוא דעתו גילה
דעתו  גילה הרי בליבו, קיים אם מעתה, דעתו, אחר
השמיעה, יום מעבר גרוע זה ואין לקיימו, שרוצה במפורש,

להפר. יכול שהדיבור 62)שאינו בשפתיו, להוציא שצריך
מקיימתו. שתיקתו כן לא שאם שתיקתו, מידי יוציאו

אם 63) ומפר, חוזר שאינו בשפתיו, קיימו כאילו הוא הרי
הקמתו. על שישאל וחזר 64)לא בשפתיו קיים שאפילו

כטועה. זה שהרי מופר, זה הרי והפר דיבורו כדי תוך בו

.ÎÌÁÂ BzL‡ B‡ Bza È¯„ Ìi˜Ó‰65‰Ê È¯‰ - «¿«≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«¬≈∆
Ba dÏ ¯ÙÓe ¯ÊBÁÂ ,B˙Ó˜‰ BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¬»»¿≈≈≈»

ÌBia66Ï‡M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,ÌÁÂ dÏ ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬»ƒ≈≈»¿ƒ«≈»¿ƒ»≈
.Ìi˜ÈÂ ¯ÊÁiL È„k ÌÎÁÏ¿»»¿≈∆«¬…ƒ«≈

הקמתו.65) על אצלו 66)ומתחרט שהוא שאלתו, ביום
השמיעה. כיום

.‡ÎB‡ Bc·Ï ‰È·‡ dÏ Ìi˜Â ‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿ƒ≈»»ƒ»¿«
Ï‡LpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡‰ dÏ ¯Ù‰Â Bc·Ï dÏÚa«¿»¿«¿≈≈»»«≈««ƒ∆ƒ¿«

¯ÊBÁ BÈ‡ - B˙Ó˜‰ BÏ ¯Èz‰Â ÌÎÁÏ67ÌÚ dÏ ¯ÙÓe ¿»»¿ƒƒ¬»»≈≈≈≈»ƒ
dÏ ¯Ù‰ ¯·kL ¯Á‡‰68‡l‡ ¯Ù‰Ï Ì‰Ï ÔÈ‡L ; »«≈∆¿»≈≈»∆≈»∆¿»≈∆»

„Á‡k Ì‰ÈL69. ¿≈∆¿∆»

שנית 68)המקיים.67) פעם עמו הראשון יפר אם ואפילו
מועיל. המעכב 69)אינו דבר לחברו אחד בין יפסיק שלא

היה  לא שנשאל שקודם זה, של הקמתו כגון ההפרה את
להפר. ראוי

.·Î,CÈÏ Ìi˜ ,CÈÏ Ìi˜ :BzL‡Ï B‡ Bz·Ï ¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒ¿«»ƒ«»ƒ
‰ÏÁ ‰iM‰ È¯‰ - ‰BL‡¯‰ ‰Ó˜‰ ÏÚ Ï‡LÂ¿ƒ¿««¬»»»ƒ»¬≈«¿ƒ»»»

ÂÈÏÚ70ÏeÁz ‡ÏÂ ,CÈÏ ¯ÙeÓe CÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ . »»»«»«»ƒ»ƒ¿…»
;¯ÙeÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Ù‰ ‰ÏÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰Ó˜‰¬»»∆»ƒ≈»»¬»»¬≈∆»

‰¯Ù‰‰ ¯Á‡ ÏÈÚBÓ ‰Ó˜‰‰ ÔÈ‡L71Ìi˜' dÏ ¯Ó‡ . ∆≈«¬»»ƒ«««¬»»»«»«»
˙Á‡ ˙·a 'CÈÏ ¯ÙeÓe72Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -73:dÏ ¯Ó‡ . »ƒ¿«««¬≈∆«»»«»

ÌBi‰ CÈÏ Ìi˜74ÌÏBÚÏ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -75:dÏ ¯Ó‡ . «»ƒ«¬≈∆«»¿»»«»
,ÌBi‰ BÓi˜ È¯‰L ;¯ÙeÓ BÈ‡ - ¯ÁÓÏ CÈÏ ¯ÙeÓ»ƒ¿»»≈»∆¬≈ƒ¿«

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ¯ÁÓÏe76‰ÚL CÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ . ¿»»≈»¿»≈»«»«»ƒ»»
ÔÈ‡Â ;Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ ,˙Á‡««¿»««¿…≈≈¬≈∆«»¿≈
¯Á‡Ï CÈÏ ¯ÙeÓ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰fL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«»¬≈»ƒ¿««

Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ .ÂÈtÓ ‰¯Ù‰ ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,‰ÚL»»∆¬≈…ƒ¬»»ƒƒ»«»«»
¯ÙeÓ :dÏ ¯Ó‡ ‰ÚM‰ ‰¯·ÚLÎe ,˙Á‡ ‰ÚL ÈÎÈÏƒƒ»»««¿∆»¿»«»»»«»»

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - CÈÏ77Ì‡Â ,d¯„a ‰¯eÒ‡ CÎÈÙÏe ; ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»¬»¿ƒ¿»¿ƒ
‰˜BÏ dÈ‡ - d¯„ ÏÚ ‰¯·Ú78. »¿»«ƒ¿»≈»»

מקום 70) לה היה לא שנית לה שקיים שבשעה פי על אף
בכל  הראשונה, מהקמתו הוא ועומד מקויים שהרי לחול,
על  (כשנשאל לחול מקום וכשמוצאת ועומדת, תלוייה זאת

חלה. היא שרוצה 71)הראשונה) דעתו גילה שבזה נמצא
מבהקמה. בהפרה אמר:72)יותר לא אם אפילו הדין הוא

הפסיק  שלא כל ליך" ומופר "קיים אלא: אחת" "בבת
אחת. כבבת זה הרי להפרה, הקמה בין ליך, בתיבת:

אחת 73) בבת אפילו זה אחר בזה שאינו "כל הכלל: פי על
ליך, מופר ואמר: וחזר ליך קיים אמר: שאם וכיוון אינו".
כאחד  ליך ומופר קיים כשאמר הדין הוא חלה, ההפרה אין
אינן  ששתיהן לומר תרצה אם ואפילו חלה, ההפרה אין
(כסף  מקיימתו ששתיקתו קיים, הנדר נשאר ממילא חלות,
אמר  שלא כיוון להסביר, שמח" ה"אור והוסיף משנה).
קיים  היא: והלכה מחשבתו, רק שנשארה נמצאת כלום,
וכשיש  מופר, זה אין - בליבו הפר קיום, זה הרי - בליבו
אחת". "כבת זה הרי להפרה, הקמה בין במחשבה התנגשות

ולמחר 74) קיים, יהיה היום מדבריו: לדקדק שיש פי על אף
מהיום. ההפרה ותתחיל מופר, לא 75)יהיה שסוףֿסוף

מקויים. ונשאר בשפתיו, ההפרה שאמר:76)הוציא בזה
וקיום  להיום, שקיימו דעתו, גילה למחר, ליך מופר

הפרה. זמן אינו ומחר קיום, הוא הרי אם 77)במחשבה
היום  שכל מכיוון אולי, או לעולם, קיום הוא לשעה קיום
ולהפר. לקיים הוא ברשותו היום כל ולהפרה, להקמה ראוי
אבל  סתם, כשקיים אלא להפר" יכול אינו "קיים אמרו: ולא

אחת". שעה ליך "קיים ואמר: כשפירש משום:78)לא
הספק. על לוקין שאין דברו, יחל לא

.‚ÎÔBÎÏ È„k ÌÈ¯„ ¯„pL ÈÓ79Ôw˙Ïe ÂÈ˙BÚc ƒ∆»«¿»ƒ¿≈¿≈≈»¿«≈
‰È‰L ÈÓ ÔB‚k ?„ˆÈk .ÁaLÓe ÊÈ¯Ê ‰Ê È¯‰ - ÂÈOÚÓ«¬»¬≈∆»ƒ¿À»≈«¿ƒ∆»»
ÈÓ B‡ ;ÌÈzL B‡ ‰L ¯Oa‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡Â ,ÏÏBÊ≈¿»«»»«»»»»¿«ƒƒ

‰‚BL ‰È‰L80ÔÓÊ BÓˆÚ ÏÚ ÔÈi‰ ¯Ò‡Â ,ÔÈÈa ∆»»∆¿«ƒ¿»«««ƒ««¿¿«
‰a¯Ó81ÌÏBÚÏ ˙e¯ÎM‰ ¯Ò‡ B‡ ,82‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ ; ¿À∆»««ƒ¿¿»¿≈ƒ∆»»

ÌÈBÓÏL Û„B¯83ÔB‰Ï Ï‰·Â84BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡Â , ≈«¿ƒ¿ƒ¿»«¿»«««¿
BÊ ‰È„Ó ÈL‡ ˙È‰ B‡ ˙Bzn‰85‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ ; ««»¬»««¿≈¿ƒ»¿≈ƒ∆»»

¯ÈÊa ¯„Â ,BÈÙÈa ‰‡b˙Ó86el‡ ÌÈ¯„a ‡ˆBiÎÂ ;87 ƒ¿»∆¿»¿¿»«¿»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈
‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯„·e .Ì‰ ÌMÏ ‰„B·Ú C¯c Ôlk -À»∆∆¬»«≈≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈

‚ÈÒ - ÌÈ¯„ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‰a88˙eLÈ¯tÏ89. »∆»¿¬»ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ
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הרמב"ם  של שונה התייחסות מצינו אחרים מקומות ובשני
אדם  ירבה לא ..." כתב: שלאח"ז בהלכה הנדרים: לעניין
מדברים  יפרוש אלא בהם עצמו ירגיל ולא איסור בנדרי
"ציוו  כתב: דעות ובהל' נדר", בלא מהן לפרוש שראוי
שמנעתו  מדברים אלא עצמו אדם ימנע שלא חכמים
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תורה  שאסרה מה דייך לא חכמים אמרו ... בלבד התורה
הלשונות  שלושת אלה אחרים". דברים עליך אוסר שאתה
מדברים  פרישות א. הם. ה' בעבודת דרכים שלושה -
לפרוש  לא ג. נדר. בלא פרישות ב. נדר. על־ידי המותרים
שונות  בדרגות עוסקים ושלושתם המותרים. מדברים

ה'. שבעבודת
למטה  יורד מותרות אחרי שנמשך נמוכה בדרגה המצוי
וממילא  אלו, מדברים לפרוש כדי לנדר וזקוק על־ידם יותר
אדם  ישנו ממנו, למעלה נדר. על־ידי היא שלו ה' עבודת
אבל  לנדר, זקוק אינו וממילא מותרות אחרי נמשך שאינו
הר  ה', בעבודת הנעלית לדרגה הגיע לא שעדיין י מאחר

הזכירו  ולכן המותרים, מדברים עצמו את מפריש הוא
מזה  למעלה אבל עצמה. בפני נפרדת בהלכה הרמב"ם
שהדבר  עוד חושש שאינו ה' בעבודת נעלית דרגה ישנה
את  גם ולזכך לברר ותפקידו ירידה, אצלו יגרום המותר
אמרו  ועליו שיפילוהו, חשש אין שהרי המותרים, הדברים

כו'". תורה שאסרה מה דייך "לא
('h oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

לכוון 79) משנה": ה"כסף וגירסת ולבססן. מידותיו להכשיר
עצמו.80)דעותיו. שכחת כדי עד אחריו ונמשך להוט

לקדש 81) מצווה שהוא טובים. וימים לשבתות פרט
סופרים. מדברי היין על הקב"ה 82)ולהבדיל שלושה כי

שאינו  ומי משתכר שאינו ומי כועס, שאינו "מי אוהבם:
מידותיו". על כגון 83)מעמיד כשרים, בלתי תשלומים

להעשיר.84)שוחד. בשוחד.85)אץ להיכשל שלא כדי
אכלתי 86) לא "מימי הצדיק שמעון שאמר כמו נזיר, להיות

הדרום, מן אדם בא אחת פעם אחד, אלא טמא נזיר אשם
לו  סדורות וקווצותיו רואי וטוב עיניים יפה שהוא וראיתיו,
שערך  את להשחית ראית מה בני, לו: אמרתי תלתלים,
למלאות  הלכתי בעירי לאבא הייתי רועה לי: אמר הנאה,
יצרי  עלי ופחז שלי בבבואה ונסתכלתי המעיין מן מים
טובים) לא מעשים לידי (להביאני העולם מן לטרדני וביקש
במי  שלך שאינו בעולם מתגאה אתה למה רשע! לו: אמרתי
שאגלחך  (בשבועה) העבודה ותולעה, רימה להיות שעתיד
בישראל, נזירות נוזרי ירבו כמוך בני, לו: אמרתי ... לשמים
להזיר  נזיר נדר לנדור יפליא כי איש אומר: הכתוב עליך

בקיום 87)לה'.. ויתרשל יצרו יתקפו שלא שירא כגון
עשה. וחיזוק.88)מצוות  לומר,89)גדר "רצונו

עם  בגדי חגיגה במסכת שאמרו כמו מהטומאות, השמירה
במור  רבינו וכתב לפרושים" מדרס ג,הארץ חלק נבוכים ה

ההסתפקות. מידת לקנות להרגיל זה כל ..." מ"ח פרק סוף
ממהרות  שהנשים ומפני ... והמשתה המאכל תאוות ולחסום
עניין  היה אילו נפשן, וחולשת הפעלותן לקלות לכעוס
... ומחלוקת בבית גדול צער בזה היה ברשותן שבועותיהן
וזה  לאשה ואסור לאיש מותר המזון מן המין זה בהיות
לבעל  העניין סמך זה ומפני לאם, ומותר הבת על אסור
להם), להפר (שיוכל תועלת או נזק בו שיש מה בכל הבית

כדין  דינה ... עצמה ברשות שהיא שמי תראה הלא
האנשים..

.„ÎÌ„‡ ‰a¯È ‡Ï - (ÌMÏ) ‰„B·Ú Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¬»«≈…«¿∆»»
Ì‰a BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡ÏÂ ¯eq‡ È¯„a90L¯ÙÈ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈ƒ¿…«¿ƒ«¿»∆∆»ƒ¿

.¯„ ‡Ïa Ô‰Ó L¯ÙÏ Èe‡¯L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆¿…∆∆

"לעולם 90) אמרו וכן בהם. לעמוד יוכל ולא ייכשל שמא
בשבועות". למעול שסופך בנדרים רגיל תהי אל

.‰Î‰Óa ‰a el‡k - ¯„Bp‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡91. »¿¬»ƒ»«≈¿ƒ»»»»
Ï‡M‰Ï ‰ÂˆÓ - ¯„Â ¯·Ú Ì‡Â92‡lL È„k ,B¯„ ÏÚ ¿ƒ»«¿»«ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒ¿¿≈∆…

È¯„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈÙÏ ÏBLÎÓ ‡‰È¿≈ƒ¿¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈
¯q‡93Lc˜‰ È¯„ Ï·‡ ;94‡ÏÂ ,ÔÓi˜Ï ‰ÂˆÓ - ƒ»¬»ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»¿«¿»¿…

˜ÁcÓ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ Ï‡MÈ95'‰Ï È¯„ :¯Ó‡pL ; ƒ»≈¬≈∆∆»ƒ…«∆∆¡«¿»««
ÌlL‡96. ¬«≈
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קדושה, לפעול יהודי של הגדול כוחו מתבטא בנדרים
בדומה  החולין, בדברי הקב"ה עם והתקשרות חיבור

קרבן. לקדושת
מהתחייבות  מתיירא שיהודי קורה לפעמים מזה: וההוראה
או  לזה כח לו שאין וחושש מצוות, ולקיים תורה ללמוד

וכו'. לכך ממון לו שחסר
שעל־ידי  והנזירות הנדרים מעניין ההוראה באה כך על
ועד"ז  חולין. בענייני קדושה לפעול יהודי יכול בלבד דיבור
אותה  ומקיים התחייבות עצמו על לוקח כשיהודי בנזירות
כמו  ופשוט קל בעניין כשמדובר אפילו הקב"ה, של לכבודו
שכוונתו  שכיון הקב"ה אומר ראשו, שערות לגלח שלא
מיוחדת  קדושה אצלו שמתווספת הרי שמים, לשם
כי  עצמו, לאדם תועלת בזה יש ממילא ובדרך על־ידי־זה.
הכבוד  הוא רצונו, ולעשות לקב"ה נחת־רוח לגרום הזכות

לאדם. גדול הכי
(a"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

להקריב 91) שציוותה פי על שאף הבמות, איסור בשעת
במה  לבנות יוסיף שלא הזהירתו (במקדש) בפנים קרבנות
דברים  עצמו על לאסור רוצה הנודר וגם בחוץ. ולהקריב
רגיל  שהנודר ומשום תורה. שאסרתו מה על נוסף אסורים
כבונה  והריהו רצוי קרבנו שאין לו אומרים בקרבן, להתפיס
מה  דייך "לא בירושלמי: אמרו וכן בחוץ. ומקריב במה
דברים  עליך לאסור מבקש שאתה אלא התורה לך שאסרה

שיתירו.92)אחרים". חכם ידי עצמו 93)על על שאוסר
המותרים. לצדקה,94)דברים או ההקדש לטובת שנודר

נדר  יעקב וידר אמרו: ע פרשה רבה בראשית ובמדרש
צרתם. בעת נודרים שיהיו לדורות, לאמור - לאמור

לקיימם.95) יכול שאינו כשרואה ובשולחן 96)בקושי,
שלא  להיזהר "צריך פסק: ד סעיף רג, סימן דעה יורה ערוך
ישנו  אם אלא לידור, טוב אין צדקה ואפילו דבר שום ידור
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פוסקים  ואם לו, שיהיה עד ידור לא לאו ואם מיד, יתן בידו,
נדר". "בלא יאמר: עמהם לפסוק וצריך צדקה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשפ"א  תמוז ב' ש"ק יום

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

‰ÓLe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ¯OÚ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿…∆
¯ÈÊp‰ Ïc‚iL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆¿«≈«»ƒ
‡lL (‚ .B¯Ê ÈÓÈ Ïk B¯ÚO Ál‚È ‡lL (· .Ú¯t∆«∆…¿««¿»…¿≈ƒ¿∆…
.Ì‰lL ıÓÁ elÙ‡Â ÔÈÈ ˙·¯Úz ‡ÏÂ ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…«¬…∆«ƒ«¬ƒ…∆∆»∆
.ÌÈ˜enˆ ÏÎ‡È ‡lL (‰ .ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („∆……«¬»ƒ«ƒ∆……«ƒƒ
‡lL (Á .ÔÈbÊ ÏÎ‡È ‡lL (Ê .ÌÈpˆ¯Á ÏÎ‡È ‡lL (Â∆……««¿«ƒ∆……««ƒ∆…
Ál‚iL (È .ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÈ ‡lL (Ë .˙n‰ Ï‰‡Ï ÒkÈƒ»≈¿…∆«≈∆…ƒ«»«≈ƒ∆¿««

.‡nhiLk B‡ B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLk ˙Ba¯w‰ ÏÚ««»¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ««
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ידות 1) עליהם, העובר ועונש הנזיר על האסורים דברים

בתורה  שכתוב מה על המתנה כיצד, נזירות וכינויי נזירות
נזיר. ראשי או נזירה ידי הרי האומר דין הנזירות, בקבלת

.‡¯q‡ È¯„ ÏÏkÓ ¯„ ‡e‰ ˙e¯ÈÊp‰2Èk :¯Ó‡pL , «¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ»∆∆¡«ƒ
¯cÈ3¯ÚO Ïc‚iL ‰OÚ ˙ÂˆÓe .¯ÓB‚Â ¯ÈÊ ¯„ ƒ…∆∆»ƒ¿≈ƒ¿«¬≈∆¿«≈¿«

BL‡¯4Álb Ì‡Â .BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :¯Ó‡pL , …∆∆¡««≈∆«¿«…¿ƒƒ«
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - B¯Ê ÈÓÈa5‡Ï ¯Úz :¯Ó‡pL , ƒ≈ƒ¿≈¿…«¬∆∆∆¡«««…

ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ6ÏÎ‡Ï B‡ «¬…«…¿≈»¿ƒ«≈¿≈ƒ∆¡…
ÔÈi‰ ÔÙbÓ ÂÈÏÚ ·e˙k‰ Ô¯Ò‡L ÌÈ¯·c7.B¯Ê ÈÓÈ Ïk ¿»ƒ∆¬»»«»»»ƒ∆∆««ƒ…¿≈ƒ¿

לאומר:2) בניגוד המותר, דבר נדר בדרך עצמו על שאוסר
"נדר  לא אבל נדר, נקרא הוא שאף קרבן, להביא עלי הרי
נדרים  הל' לעיל רבינו כלשון הקדש", "נדר אלא איסור"
ימי  במלאת קרבנות מביא הנזיר שגם ואע"פ ה"אֿב. פ"א,
בסמוך. כמבואר איסור, נדר הוא הנזירות עיקר נזרו,

לה',3) להזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי התימנים: בכ"י
בתורה. הכתוב נזרו.4)כנוסח ימי לקמן 5)כל ראה

גילוחו. איסור דיני הי"א להכנס 6)פ"ה, או במת, לנגוע
נזיר. טומאת דיני פ"ז לקמן ראה בו, שהמת לאהל

רבינו 7) והקדים ה"אֿי. פ"ה, לקמן מבוארים והם ד) (שם,
מן  והיוצא הטומאה למצוות וגילוחו, נזיר שער גידול מצות
הגפן, מיני אכילת דיני תחילה נכתבו שבתורה בעוד הגפן,
ולאֿתעשה, מצותֿעשה יש נזיר שיער שבגילוח מפני -
בלבד, לאֿתעשה מצות אלא אין הגפן מיני שבאכילת בעוד
להסמיך  כדי היין, שתיית איסור הכתוב הקדים זאת, ובכל
ז"ל  כמאמרם ממנה, שלמעלה סוטה לפרשת נזיר פרשת
היין" מן עצמו יזיר בקלקולה, סוטה הרואה "כל ב.) (סוטה

הרדב"ז). (ע"פ

.·È¯‰ - ÔÈi‰ ÔÙbÓ ÏÎ‡ B‡ ‡ÓË B‡ Ál‚Â ¯·Ú»«¿ƒ«ƒ¿»»«ƒ∆∆««ƒ¬≈
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê8,B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡ : ∆∆¿«ƒ««ƒ…«≈¿»

ÌÈ¯„p‰ Ïk ÏÏBkL9¯·ÚL ¯·c ÌeMÓ - ˙Á‡Â ; ∆≈»«¿»ƒ¿««ƒ»»∆»«
¯ÈÊp‰ ÏÚ „ÁÈÓ ¯eq‡ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·cÓ ÂÈÏÚ10. »»ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒ¿À»««»ƒ

מלקות.8) ותשע שלשים מהן אחת שבכל פעמים, שתי
ה"ה.9) פ"א, נדרים הל' לעיל העובר 10)ראה שכל

שבה. הלאוין כמנין לוקה חלוקים, לאוין בה שיש עבירה

(רדב"ז). ארבע לוקה - יין ושתה ונטמא גילח, שאם ומובן,

.‚‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - B˙ÂˆÓk B¯„ Ìi˜Â ¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆∆
,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk - ˙Á‡‰ :‰OÚ ˙BˆÓ LÏL»ƒ¿¬≈»««¿»«…≈ƒƒ«¬∆
È¯‰Â ,BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb - ‰iM‰Â ;‰OÚ È¯‰Â«¬≈»»¿«¿ƒ»«≈∆«¿«…«¬≈

ÂÈ˙Ba¯˜ ˙‡·‰ ÌÚ BzÁÏ‚z - ˙ÈLÈÏM‰Â ;Ïc‚11, ƒ≈¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¬»«»¿¿»
¯ÓB‚Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â :¯Ó‡pL12. ∆∆¡«¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈¿≈

זו 11) תלויות והן יג), ו, (במדבר ככתוב נזרו, ימי במלאת
במורהֿנבוכים  רבינו וכתב ה"אֿד. פ"ה, לקמן כמבואר בזו,
הפרישות  והוא מאד, מבואר הנזירות "וטעם פמ"ח: ח"ג,
רבים  והאחרונים, הראשונים מן הפסיד אשר היין, מן
הכתוב  (לשון שגו" ביין אלה ו"גם הרוגיו, כל ועצומים
והושם  קדוש, נקרא ממנו הנשמר כי ז)... כח, ישעיה
לאביו  אפילו יטמא שלא עד בקדושה, גדול כהן במדריגת
והשווה  היין". מן שפירש מפני הגדולה זאת כמוהו, ולאמו
ב, (עמוס שנאמר כנביא, הכתוב "ושקלו הי"ד: פ"י, לקמן
וכתב  לנזירים". ומבחוריכם לנביאים, מבניכם ואקים יא)
נזיר  מלת כי אומרים "ויש ז) ו, (במדבר עזרא" ה"אבן
ודע, ראשו". על אלקיו נזר "כי והעד: כתר), =) נזר מגזרת
שיש  באמת, והמלך העולם, תאות עבדי האדם בני כל כי
מן  חפשי שהוא מי כל בראשו, מלכות ועטרת נזר לו

עד 12)התאוות". מגלח "ואינו ה"ג: פ"ח, לקמן ראה
לא  מועד, אהל פתח שנאמר: פתוח, העזרה פתח שיהיה

הוא". מקדש בזיון שזה הפתח, כנגד שיגלח

.„¯Ët‡ ‡Ï :¯ÓB‡‰13¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú ÌÏBÚ‰ ÔÓ »≈…ƒ»≈ƒ»»«∆∆¿∆»ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -14‰zÚ ˙eÓÈ ‡nL ,„iÓ15¯Á‡ Ì‡Â . ¬≈∆»ƒƒ»∆»»«»¿ƒ≈«

B˙e¯ÈÊ16BÓlLÏ ¯Á‡z Ï·a ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ -17ÔÈ‡Â . ¿ƒ¬≈∆≈¿«¿«≈¿«¿¿≈
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ18. ƒ«»∆

אצא.13) לנדרים 14)לא (רא"ש נזירות עליו לקבל חייב
"ואע"פ  הל"ג: פ"ו, ערכין הל' לקמן רבינו לשון וכן ג:).
חייב  בנזיר, שידור ואמר: הואיל בנזיר, נדר לא שעדיין

הל'15)להנזר". והשווה נדרו, את קיים שלא ונמצא
ה"י. פ"ד ולקמן ה"א, פ"ט נזירותו.16)תרומות קבלת

ג:17) מעשה 18)נדרים בו שאין לאו על לוקים שאין
מעשה. בו אין נזירותו ואיחור ה"ב) פי"ח, סנהדרין (הל'
עליו  קיבל ולא ואיחר, לנזירותו זמן קבע אם והואֿהדין

(רדב"ז). כנ"ל לוקה, אינו נזירותו,

.‰¯·c ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBiL „Ú :˙e¯ÈÊa ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒƒ¿ƒ«∆ƒƒ¿»»»»
ÔÂÈk ‡l‡ ;BaÏaL ÔÈÚk ÌÚ‰ Ïk Ïˆ‡ BÚÓLnL∆ƒ¿»≈∆»»»»ƒ¿»∆¿ƒ∆»≈»

BaÏa ¯ÓbL19ÌÈÚL ÌÈ¯·c ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Â20 ∆»«¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿»ƒ∆ƒ¿»»
Û‡Â ,˙B˜BÁ¯ ˙BÈÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÊ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»¿¿«
‡e‰ È¯‰ - ˙e¯ÈÊ ÔBLÏ ÔÚÓLÓa ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿ƒ¿»»¿¿ƒ¬≈

¯ÈÊ21. »ƒ
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נזירות.19) עליו ומובנם.20)לקבל ב:21)תכנם נזיר
דיבורו  משמעות את (=משלימה) מגלה לבו שמחשבת

שם). (תוספות

.Â‰È‰‡ :¯Ó‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»»ƒ≈¿»»¿»«∆¿∆
,‰Ê BÓk ‰È‰iL ‰È‰ BaÏ·e ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»ƒƒ¿ƒ»»∆ƒ¿∆¿∆

BÓk ‰È‰‡ ¯Ó‡Â L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â22ÔÎÂ .‰Ê ¿««ƒ∆…≈≈¿»«∆¿∆¿∆¿≈
‰‡ ‰È‰‡ :¯Ó‡Â B¯ÚOa ÊÁ‡ Ì‡23‡‰‡ B‡ , ƒ»«ƒ¿»¿»«∆¿∆»∆¡≈

ÏkÏÎÓ24ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ ;ÏÒÏÒÓ ‡‰‡ B‡ , ¿«¿≈¡≈¿«¿≈∆»«¬≈ƒ
ÏkÏÎÓ ÈÈ¯‰ B‡ ,ÏÒÏÒÓ25ÁlLÏ ÈÏÚ È¯‰ B‡ , ¿«¿≈¬≈ƒ¿«¿≈¬≈»«¿«≈«

Ú¯t26¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -27¯Èf‰Ï BaÏa ¯Ó‚iL ‡e‰Â .28. ∆«¬≈∆»ƒ¿∆ƒ¿…¿ƒ¿«ƒ

ה"ד.22) פ"ב, לקמן והשווה שם. ובכת"י 23)נזיר
התלויה  במצוה נאה אהיה כלומר, נאוה. אהא התימנים:
נזיר  עבר לא אפילו וכאן שם). (תוספות נזירות כגון בשיער,
הריני  דיבורֿהמתחיל שם, (תוספות נזיר זה הרי - לפניו
שלא  נזירות", "ידות ב. שם בגמרא נקראו אלו וכל כזה).
בבית  האוחז כאדם גמרו, כאילו מועיל זה והרי דיבורו, גמר
(תוספות  עצמו בכלי אחז כאילו בכך, ומגביהו כלי של יד
פ"א, נדרים הל' לעיל והשווה האומר). דיבורֿהמתחיל שם

ובביאורנו. הראויה,24)הכ"ג בצורה ראשי שערות מסדר
לעשות  "כדי עח: בשבת וכן שם, בנזיר היא משנה ולשון
שיער  גידול לשון - כלכול מפרשים: ויש (הערוך). כלכל"
ג. בנזיר הגמרא גירסת כך ולדבריהם נב:). לנדה (תוספות

הוא". שער גידול לשון - כשתפס 25)"כלכול ומדובר,
שם). נזיר לרבינו, המשנה (פירוש כך אמר ראשו, שיער

שער 26) פרע "גדל ה) ו, (במדבר הכתוב מלשון שער, לגדל
ישלחו". לא "ופרע כ) מד, (יחזקאל אומר והנביא ראשו",

ב.27) נזיר הקודמת.28)משנה בהלכה וכמבואר ב: נזיר

.ÊÌÈ¯tˆ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡29¯ÈÊ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«¬≈»«ƒ√ƒ««ƒ∆»»»ƒ
BÈ‡ - ¯Èf‰Ï BaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ≈¿»»¿««ƒ∆»»¿ƒ¿«ƒ≈

¯ÈÊ30ÌeÏk ÂÈ˙ÙO· ‡ÈˆB‰ ‡lL ÈÓk ‰Ê È¯‰Â ,31. »ƒ«¬≈∆¿ƒ∆…ƒƒ¿»»¿

שנטמא,29) נזיר קרבן והן יונה, בני שני או תורים שתי
י. ו, במדבר חכמים.30)ככתוב וכדעת ב. נזיר משנה

וספק 31) נדבה, כקרבן ציפרים, להביא נתכוין שמא כי
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב ג:). (נזר להקל נזירות
נדבה". אותן ויקריב בלבד, תורים שתי להביא חייב "ואמנם

.ÁÈÈepk Ïk32˙BÓB˜Ó ?„ˆÈk .˙e¯ÈÊk - ˙e¯ÈÊ »ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿
¯eac‰ ˙‡ ÔÈpLnL ÌÈ‚lÚ‰33ÈÈ¯‰ :ÌL ¯Ó‡Â »ƒ¿ƒ∆¿«ƒ∆«ƒ¿»«»¬≈ƒ

ÁÈÊt ,ÁÈÊ ,˜ÈÊ34¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -35. »ƒ»ƒ«»ƒ«¬≈∆»ƒ

לואי.32) על 33)שמות ומכנים הלשון, את "מפסידים
הט"ז). פ"א, נדרים (הל' אחר" בדבר נזיר 34)דבר משנה

הקו"ף  רגל כשתמחוק הן, אומות "לשון רש"י: ומפרש ב.
ודופן  דפזיח, פ"א של וגגו נזיח, של החי"ת ודופן נזיק, של

נזיר. עשיתו: שלו, המשנה,35)חי"ת בפירוש ורבינו
היו  לישראל, המשתתפין האומות מן "שהעלגים אומר:
זה  נעתק אח"כ לשונם, שינוי צד על נזיר לשון משבשים
שבועות  הל' והשווה דיבורם". לפי הלשון ונפסד ההמון אל

שם. ובביאורנו הט"ז. פ"א, נדרים והל' ה"ה פ"ב,

.ËÌÈpˆ¯Á‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰36ÔÓ B‡ „·Ïa »≈¬≈ƒ»ƒƒ««¿«ƒƒ¿«ƒ
ÌÈbf‰37ÈÈ¯‰ B‡ ,˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ B‡ ,„·Ïa ««ƒƒ¿«¬≈ƒ»ƒƒ«ƒ¿««¬≈ƒ

‰‡Óh‰ ÔÓ ¯ÈÊ38ÏÎÂ ,¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - „·Ïa »ƒƒ«À¿»ƒ¿«¬≈∆»ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c39BaÏa ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿≈¿ƒ»»¿««ƒ∆…»»¿ƒ

epnÓ ¯ÊpL ¯·„Â ÏÈ‡B‰ .„·Ïa ‰Ê ¯·cÓ ‡l‡ ¯Èf‰Ï¿«ƒ∆»ƒ»»∆ƒ¿«ƒ¿»»∆»«ƒ∆
¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ¯ÈÊp‰ ÏÚ ¯eÒ‡40. »««¿ƒƒ¬≈∆»ƒ»

אותם.36) שזורעים מהענבים הפנימיים הגרעינים
לקמן 37) רבינו לשון הענבים, של החיצונה הקליפה והם

ה"ב. למתים.38)פ"ה, להטמא וחייב 39)שלא
(משנה  סתם נזיר הריני אמר כאילו נזירות, דיני בכל להתנהג

ג:). -40)נזיר יזיר" ושכר "מיין ג) ו, (במדבר שנאמר
(גמרא  מכולם נזיר זה הרי בלבד, מיין אלא נדר לא אפילו

שם).

.È˙B¯‚B¯b‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ Ï·‡41ÔÓ B‡ ¬»»≈¬≈ƒ»ƒƒ«¿»ƒ
‰Ï·c‰42Ô‰a ‡ˆBiÎÂ43Ô‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -44BÈ‡Â , «¿≈»¿«≈»∆¬≈∆»»∆¿≈

¯ÈÊ45. »ƒ

הגפן.41) פירות שאינן בהן, מותר ונזיר מיובשות, תאנים
אחד,42) גוש שנעשו עד יחד דרוסות מיובשות תאנים

ועוד. יב ל, שמואלֿא, במקרא, מפירות 43)ונזכרות
ה"א. פ"ה, לקמן ראה לנזיר, ומותרים הגפן, פרי שאינם

כקרבן,44) עליו אסורים שיהיו הגרוגרות, מן נדר כאילו
נתפס. אדם דבריו בגמר כדרך 45)שאף נדר שלא

נזיר  (משנה הדבילה ומן הגרוגרות מן נזירות שאין הנוזרים,
נדור, ביתֿהלל: ע"פ ב, עמ' בגמרא שם נתן רבי וכדעת ט.).

כר  "מתניתין שם: רבינו וגורס נזיר. (כסףֿואינו נתן" בי
משנה).

.‡È:¯Ó‡Â ,˙BzLÏ BÏ e˙Â ÔÈÈ ÏL ÒBk BÏ e‚ÊÓ»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
epnÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰46¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -47‰È‰ Ì‡Â . ¬≈ƒ»ƒƒ∆¬≈∆»ƒ»¿ƒ»»

epnÓ ÔÈL˜·Ó eÈ‰Â ,Ïa‡˙Ó B‡ ÒÚBk B‡ LÙ ¯Ó«∆∆≈ƒ¿«≈¿»¿«¿ƒƒ∆
BÏÓÚ ÁkLÏ È„k ‰zLiL48¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â , ∆ƒ¿∆¿≈¿«≈«¬»¿»«¬≈∆»ƒ

BÈ‡Â ,„·Ïa ÒBk‰ B˙B‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓƒ∆¬≈∆»¿«ƒ¿«¿≈
‰Ê ÒBk ‰zLÈ ‡lL ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯ÈÊ49. »ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»∆…ƒ¿∆∆

שבכוס.46) היין (משנה 47)מן  עליו נזירות  דקדוקי וכל 
מהחרצנים  נזיר "הריני מהאומר: גרוע זה ואין יא.) נזיר

ה"ט. לעיל כמבואר בכל, נזיר שהוא מצוקתו 48)בלבד"
נפש, למרי "ויין וֿז) לא, (משלי הכתוב מלשון וחלאתו,

עוד". יזכר לא ועמלו רישו, וישכח עליו 49)ישתה שאסר
כי  לשתות, בו המפצירים את לסלק ונתכוין כקרבן, זה כוס
וכל  אחר. כוס לו שיביאו הוא ירא אני, נזיר יאמר: לא אם

בתלמודים. מקור לו אין הזה הקטע

.·ÈB˙Be¯Ï È„k ÒBk BÏ e˙pL ¯BkL ÔÎÂ50:¯Ó‡Â , ¿≈ƒ∆»¿¿≈¿«¿»«
B˙B‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ¯ÈÊ [ÈÈ¯‰] (‰Ê È¯‰)¬≈∆¬≈ƒ»ƒƒ∆¬≈∆»¿
‰Ê Ôek˙ ‡lL ;˙e¯ÈÊpa ·iÁ BÈ‡Â ,„·Ïa ÒBk‰«ƒ¿«¿≈«»«¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆

È‡cÓ ¯˙BÈ B˙B‡ e¯kLÈ ‡lL ‡l‡51ÚÈb‰ Ì‡Â . ∆»∆…¿«¿≈ƒ«¿ƒƒƒ«
ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ52ÌeÏk ÂÈ¯·c ÔÈ‡ -53·iÁ BÈ‡Â , ¿ƒ¿∆≈¿»»¿¿≈«»

ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰MnL ;‰OÚiL ‰¯·Ú Ïk ÏÚ«»¬≈»∆«¬∆∆ƒ∆ƒƒ«¿ƒ¿∆
·eiÁ Ôa BÈ‡54. ≈∆ƒ
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zexifpקס zekld - d`ltd xtq - fenz 'a w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ycew zegiyn zecewp

eze`a xeq` df ixd ... ezeexdl ick qek el epzpy xekiy"
."aeig xa epi` ...hel ly ezexkyl ribd m`e ...cala qekd

האסור  לשיכור גם הנוגע חיוב" בר "אינו בלשון לדייק ויש
הכבוד  מן זה שאין הוא הטעם ששם והגם למקדש, לבוא
יש  מכל־מקום הדעת, בלבול של במצב למקדש שיכנס
על־דרך  מהחיוב, למעלה הוא חיוב" בר ש"אינו לדייק
ומבואר  למקדש, יין שתויי שנכנסו ואביהוא בנדב שמצינו
ממש, הנפש בכלות היתה שעבודתם חסידות בספרי
ואנשים" אלקים "המשמח יין" "שתויי בעניין וכמרומז
הגילוי  מצד הוא יין" "שתויי ועניין הבינה, ספירת על וקאי
אלא  והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן הבינה דספירת
במדידה  היא הנדרשת העבודה כי נאסרה זו שעבודה
ש"נכנס  ר"ע של כעבודתו דווקא, בגוף נשמה והגבלה

בשלום". ויצא בשלום
ש"אינו  היא שיכור של ההגדרה מדוע לבאר יש על־פי־זה
למעלה  היא עבודתו כי למעליותא, שהוא חיוב" בר
תפילת  בעניין שמצינו על־דרך חיוב. אין זה ועל מהגבלה,
לבוא  יכולה אינה מעלתה גודל שמפני רשות, ערבית

חיוב. של באופן
(b"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

בשיכור 50) להפציר אדם בני דרך שכן לרויה, להשקותו
לשתות. הוא 51)שיוסיף כקרבן, עלי זה כוס אמר: ואילו

יא.). (נזיר אחר כוס לו יביאו שמא אבדה 52)מתיירא,
לג. יט, בראשית ראה לגמרי, דעתו נדר,53)לו נדרו אין

מותר. כוס באותו הל'54)ואפילו והשווה סה. עירובין
השיכור  והוא לוט, של לשכרותו "הגיע הי"ח פכ"ט, מכירה
כקטן  או כשוטה הוא הרי עושה... מה יודע ואינו שעושה

שש". מבן פחות

.‚ÈÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«¿»∆∆¿∆∆«ƒ
È¯ÚO Ál‚Ó B‡ ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ B‡55¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¬≈∆»ƒ

·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰L ÈtÓ ;ÌlÎa ¯eÒ‡Â¿»¿À»ƒ¿≈∆ƒ¿»««∆»
‰¯Bza56B‡z - ‰¯Bza ·e˙k‰ ÏÚ ‰˙n‰ ÏÎÂ , «»¿»««¿∆««»«»¿»

ÏËa57. »≈

הנזירות.55) מן חלק רק עליו הריני 56)וקיבל כשאמר
הרי  נזירותו, בדיני תנאי מטיל וכשהוא בכולם, נאסר נזיר,
יא. (נזיא כלום בדבריו ואין התורה, לדיני מתנגד  זה

שם). את 57)ובתוספות לבטל המועיל תנאי שכל
לב, (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי למדים אנו המעשה,
(תוספות  בתורה הכתוב נגד התנאי היה לא ושם כטֿל),
פ"ו, אישות הל' והשווה זו). הרי דיבורֿהמתחיל נו. כתובות

ה"טֿי.

.„È¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿»«…»ƒƒ≈«∆«»ƒ»
Ôk Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ,˙ÁÏ‚˙a B‡ ‰‡ÓËa B‡ ÔÈÈa¿«ƒ¿À¿»¿ƒ¿««¿ƒ»ƒƒ≈«≈

ÌlÎa ·iÁÂ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï58È¯‰L ; …»ƒƒ≈¬≈∆»ƒ¿«»¿À»∆¬≈
,ÔÈÈÓ ‰LÏMÓ „Á‡a BÓˆÚ ¯Ò‡L Ú„BÈ ‰È‰ ‡e‰»»≈«∆»««¿¿∆»ƒ¿»ƒƒ

e¯‡a ¯·Îe59- Ì‰Ó „Á‡Ó ‡l‡ ¯„ ‡Ï elÙ‡L , ¿»≈«¿∆¬ƒ…»«∆»≈∆»≈∆
ÔlÎa ¯eÒ‡60. »¿À»

יא.58) נזיר ה"ט.59)משנה מעיר,60)לעיל והראב"ד
אין  זו, חרטה דרך נזירותו על להשאל חכם לפני יבוא שאם
כמבואר  מותר, זה והרי מזה, גדול לנזרו (=חרטה) פתח
לא  אסור" זה "הרי במשנה: שאמרו ומה ה"א. פ"ב, לקמן
חכם. שאלת בלא לעצמו להתיר חושב כשהוא אלא נתכוונו

רוקח). ובמעשה (רדב"ז, בזה יודה רבינו שגם ויתכן

.ÂËÏ·‡ ,el‡ ÏÎa ¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ :¯Ó‡»«≈«»ƒƒ∆«»ƒ»¿»≈¬»
ÈzÚ„a ‰È‰61È‡ ˙BzLÏ ÈÏ ¯znL62ÈtÓ ÔÈi‰ »»¿«¿ƒ∆À»ƒƒ¿¬ƒ««ƒƒ¿≈

ÔÈÈ ‡Ïa ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ ÈÈ‡L63¯·B˜ È‡L ÈtÓ B‡ , ∆≈ƒ»ƒ¿¿…«ƒƒ¿≈∆¬ƒ≈
ÌÈ˙n‰ ˙‡64¯ÈÊ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -65el‡L ÈtÓ ; ∆«≈ƒ¬≈∆≈»ƒƒ¿≈∆≈

˙B‚‚L È¯„ ÏÏÎa66,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡L , ƒ¿«ƒ¿≈¿»∆≈»¿ƒƒ¿≈»¿»»
e¯‡aL BÓk67. ¿∆≈«¿

בדעתי.61) תימן: ובכ"י רומי, ויניציאה,62)בדפוס בדפ'
איננה. זו לרפואתו.63)תיבה יין וצריך 64)ששותה

לא  ולכך דוחקי, מחמת בשכרי, בהם ולטפל להם להטמאות
אלא  מקום באותו קוברים שאין עלי, לאסור בדעתי היה

(שם).65)הוא. בכל שהחכמים 66)ומותר סבור. שהיה
ככר  שאמר: כגון - שגגות נדרי להטמא. או לשתות יתירו
היום, שאכל ושכח היום, אכלתי אם כקרבן עלי אסור זה
יא: נזיר ובתוספות ה"ו, פ"ג, שבועות הל' לעיל ראה

שגגות. נדרי פ"ד,67)דיבורֿהמתחיל נדרים הל' לעיל
שהם  אמרו, יא:) (נזיר שם שבגמרא מעיר, הראב"ד ה"א.
בלשון  שם, כרש"י מפרש שרבינו אלא אונסים", "נדרי
מפני  "אונס" וקראוהו בשגגה, נדר זה הרי שלמעשה השני,
לשתות, חכמים לו שיתירו שסבר הטעו), = ) אנסו שלבו
שוגג  שהיה והכוונה, אנסך". "לבך כו.) (שבועות אמרו וכן
(שם) המשנה שבפירוש לציין ויש (כסףֿמשנה). בדבר

ספק". בלא אונסין נדרי שהוא "מפני רבינו: כותב

.ÊË‡Ï - ‰¯ÈÊ ÈÏ‚¯ È¯‰ ,‰¯ÈÊ È„È È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»ƒ¿ƒ»¬≈«¿ƒ¿ƒ»…
ÌeÏk ¯Ó‡68‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈÊ È„·k ,¯ÈÊ ÈL‡¯ È¯‰ . »«¿¬≈…ƒ»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¬≈∆

- ÈÁ‰ ÔÓ ÏËpÈ Ì‡L ,¯·È‡ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯ÈÊ»ƒ∆«¿»»≈»∆ƒƒ»≈ƒ««
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ‡e‰ È¯‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,˙eÓÈ69. »ƒ»«¬≈»ƒ¬≈∆»ƒ

כא:68) תלויה 69)נזיר שהנשמה דבר הכלל, "זה שם,
החי  מן יבטל "שאם וכתב: שינה ורבינו נזיר" זה הרי בו,
שהכבד  הט"ז, פ"ח, שחיטה בהל' לשיטתו בהתאם ימות",
אם  אבל כשרה, הבהמה - בריאתה מתחילת חסר הוא אם
דקדק  ולפיכך כא). (שם טריפה היא הרי מהבהמה ניטל
הכבד, את לכלול ימות" החי מן ינטל "שאם לכתוב:
והשווה  שמח). (אור טריפה - ונטילתו כשר, - שחסרונו

ה"א. פ"ב, ערכין הל' לקמן

.ÊÈBÏ „ÏB Ì‡ ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈ƒ«
B‡ ˙a BÏ ‰„ÏB Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯ÎÊ Ôa≈»»¬≈∆»ƒ¬»ƒ¿»«

ÌeËÓË70ÒBÈ‚B¯c‡ B‡71¯ÈÊ ‰Ê ÔÈ‡ -72:¯Ó‡ . À¿«¿¿ƒ≈∆»ƒ»«
B‡ ˙a BÏ „ÏB elÙ‡ ,„ÏÂ ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»»¬ƒ««

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË73BzL‡ ‰ÏÈt‰ . À¿¿«¿¿ƒ¬≈∆»ƒƒƒ»ƒ¿
¯ÈÊ BÈ‡ -74¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰„ÏÈÂ ‰¯aÚ˙Â ‰¯ÊÁ .75. ≈»ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»¿»¿»¬≈∆»ƒ
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קסי oeiq 'lÎe"k iyingÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אטום".70) אלא נקבות ולא זכרות לא לו "שאין
פ"ב,71) אישות (הל' נקבות" ואבר זכרות אבר לו "שיש

נקבה, ספק זכר ספק דין להם יש ושניהם כה), הכ"ד,
שם. אינו 72)כמבואר אדם בני שבלשון יב: נזיר משנה

שם). (רע"ב אלו וכל בת ולא זכר, אלא בן שם,73)נקרא
נתכוון  חשוב לולד אומרים, ואין ולד. נקרא הטומטום שגם

יג.). שם ולא 74)(גמרא קיימא, של ולד היה לא שמא

נזירות  וספק ולד. זה ואין גמורים, חדשים לתשעה נולד
שם). (רש"י זה 75)להקל הרי וילדה, "חזרה במשנה שם

הרדב"ז: וכתב אחר. מהריון ילדה התוספות, ופירשו נזיר".
זה  שהרי הריון, מאותו וילדה חזרה אם לומר צורך ואין
של  ולד ויולדת מפילה, שאשה יום בכל ומעשים נזיר,
לשתים, ונחלקת היא אחת שטיפה הריון, מאותו קיימא

אשתו. והפילה דיבורֿהמתחיל שם בתוספות וכמבואר



zeevnd xtq m"anx ixeriyfenz 'aÎoeiq e"k -`"tyz'd

ה'תשפ"א  סיון כ"ו ראשון יום

קסח. תעשה לא מצות
― הקס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

הּטּמאה, ׁשּתהיה אֹופן ּבאיזה הּמתים מן למת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמּלהּטּמא
ּבמּׂשא ּבין ּבנגיעה ilaּבין eilr gpen zndy utg mixd) ְְִִֵֵַָָ

(zna zrbl"יּטּמא לא ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא ,ְְְְִִִַָָָֹ
(`i ,`k `xwie)והּקֹודם ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואּולי .dyrz `l) ְְְֵֶֶַַַ

(fqwלא ּולאּמֹו "לאביו ׁשאמר וׁשּזה הּוא, אחד ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹענין
לאוין: ׁשני הם אּלא ּכן, הּדבר אין ― הּוא ּבאּור ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיּטּמא"

ספרא ּולׁשֹון יּטּמא. ולא יבֹוא my)לא xen` zyxt): ְְְִִַָָָֹֹ
הדיֹוט ּבכהן חּיבּו וכן יּטּמא" ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ"חּיב
עליו ׁשּנאסרה ּגדֹול ׁשכהן "ּכׁשם אמרּו: ׁשוה, ּגזרה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּבדין
ּגם ּכ יּטּמא, ולא יבֹוא לא לאוין: ּבׁשני חּיב מת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹנפׁש
חּיב מת ּבנפׁש להּטּמא עליו ׁשּנאסר ּכיון הדיֹוט, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

אֹותֹו מנינּו לא אבל יבֹוא". odkaּבלא mb zeevn izyk) ְֲִָָָֹֹ
(heicdהּׁשני ּבּכלל ׁשּבארנּו a`מהּטעם epi`y oeik :`ede) ְְִֵֵֵֶַַַַַַָ

(yxetnaאּלּו לאוין ׁשני מנינּו אּלא ,(lecb odka)מּכיון ְִִִֵֵֵֶָָָָ
"לא וענין יּטּמא; ולא יבֹוא לא ּפסּוקים: ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹֹׁשהם
הּפרּוׁש מקּבלי ׁשּבארּו ּכמֹו יּטּמא", "לא ענין אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיבֹוא"

(l"fg).יּטּמא ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא חּיב ְְְְְִַַַָָָָָֹֹואמרּו:

ה'תשפ"א  סיון כ"ז שני יום

קסז. תעשה לא מצות
― הקס"ז ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

מצוה, מתי ואפּלּו אחת ּתקרה ּתחת מת עם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָמּלהּמצא
לא מת ּכלֿנפׁשת "ועל אמרֹו: והּוא קרֹוביו, ְְְְְְֵַַַָָָֹֹּכלֹומר:

i`)יבא" ,`k `xwie)― ּולאּמֹו לאביו ואפּלּו נטמא, ואם ְְְְֲִִִִִַָָָֹ
ֶלֹוקה.

ה'תשפ"א  סיון כ"ח שלישי יום

קסו. תעשה לא מצות
― הקס"ו הדיֹוטהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

המפרׁשים מןֿהּקרֹובים חּוץ מתים לׁשאר ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹמּלהּטּמא

ּבעּמיו" לאֿיּטּמא "לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּכתּוב,
(` ,`k `xwie)חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על והעֹובר .ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

על חל אינֹו זה ולאו מלקּות. חּיב ― מצוה מתי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ[ׁשּׁשה]
ּבקּבלה ּבא `xen)הּנׁשים; zyxt yix `xtq)אהרן "ּבני : ְְֲִֵַַַָָָָֹ

אהרן". ּבנֹות ולא ―ְְֲַֹֹ

ה'תשפ"א  סיון כ"ט רביעי יום

קסו. תעשה לא מצות
― הקס"ו הדיֹוטהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

המפרׁשים מןֿהּקרֹובים חּוץ מתים לׁשאר ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹמּלהּטּמא
ּבעּמיו" לאֿיּטּמא "לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּכתּוב,

(` ,`k `xwie)חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על והעֹובר .ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
ו מלקּות. חּיב ― מצוה מתי על[ׁשּׁשה] חל אינֹו זה לאו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבקּבלה ּבא `xen)הּנׁשים; zyxt yix `xtq)אהרן "ּבני : ְְֲִֵַַַָָָָֹ
אהרן". ּבנֹות ולא ―ְְֲַֹֹ

ה'תשפ"א  סיון ל' חמישי יום

שסב. תעשה לא מצות קעג. עשה מצות
שסה. שסג. שסד.
יום ראשוןֿ חמישי כ "וֿ ל 'סיון 

― הקע"ג עלינּוהּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָָ
ּדברתנּו את [יאחד ּכלֿאּמתנּו את ׁשּיקּבץ מּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻמל

(mlek mya cg` xac xaci)אמרֹו והּוא ּכּלנּו, את וינהיג .[ְְְְִֶַָָֻ
"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום eh)יתעּלה: ,fi mixac)ּוכבר ְְִִֶֶֶֶַָָָ

מּקדם k)הזּכרנּו dyr zevn)ּבספרי (mixacאתּֿדבריהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ
(eh ,fi:לארץ ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ"ׁשלׁש

זרעֹו ּולהכרית ּביתֿהּבחירה, ולבנֹות ,מל להם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלמּנֹות
ּבספרי אמרּו עֹוד עמלק". eh)ׁשל ,fi mixac)ּתׂשים "ׂשֹום : ְְְֲִִֵֵֶָָָ

ׁשּנאמר ׁשּזה הּפרּוׁש, ּובא עׂשה". מצות ― מל ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעלי
וׁשּיהיה "עלי אימתֹו ּתהא ― מל עלי ּתׂשים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ"ׂשֹום
למעלה ׁשאין והרֹוממּות והּגדּלה הּכבֹוד ּבתכלית ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבלּבנּו
נביא מּמעלת ּגדֹולה אצלנּו מעלתֹו ׁשּתהיה עד ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנה,

אמרּו ּובפרּוׁש ׁשּבדֹורֹו. הּנביאים bi.)מּבין zeixed)מל" : ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
ׁשּלא צּוּוי איזה הּזה הּמל ּוכׁשמצּוה לנביא". ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹקֹודם
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אתּֿפקּדתֹו; לקּים חֹובה ― הּתֹורה מן מצוה סֹותר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻיהיה
להרגֹו לּמל יׁש רׁשּות מקּימּה, ואינֹו ּפקּדתֹו על ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוהעֹובר

אבֹותי ׁשּקּבלּו ּכמֹו "ּכלֿאיׁשּבסיף, ואמרּו: עצמם על נּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
יּומת" וגֹו' אתּֿפי ימרה gi)אׁשר ,` ryedi)וכלֿמֹורד . ְְְֲִֵֶֶֶַָָ

הממּנה לּמל מּתר ּדמֹו ― ׁשּיהיה מי יהיה ― ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻּבּמלכּות
ב' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר הּתֹורה. ּפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעל

ּכרתֹות(hi:)מּסנהדרין מּסֹוטה(d:)ּובריׁש ז' .(n`:)ּופרק ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

― השס"ב מּלהעמידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי יׂשראל, מּזרע ׁשאינֹו איׁש ,מל ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעלינּו
איׁש עלי לתת תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא צדק, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּגר

הּוא" לאֿאחי אׁשר eh)נכרי ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲִִִֵֶָָֹ
(my mihtey zyxt)― נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא :ְִִֵֶַָָָֹ

ׁשּנמּנה אסּור הּמּנּויים ׁשאר וכן לאֿתעׂשה". מצות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹזֹו
ּתֹורה מּנּוי לא ― הּדברים מן ּדבר ּבׁשּום (oiic,עלינּו ְְִִִֵַָָָָָֹ

(dnecke daiyi y`xׁשהּוא אדם ― מלכּות מּנּוי ְְִֶַָָֹולא
יתעּלה: אמר ׁשהרי מּיׂשראל. אּמֹו ׁשּתהא עד ּגרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּקהל

"אחי מּקרב מל עלי ּתׂשים אמרּו(my)"ׂשֹום ,zenai) ְִִֶֶֶֶֶֶַָָָ
(:dnאּלא יהיּו לא עלי מׂשים ׁשאּתה "ּכלֿמׂשימֹות :ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

מּפסּוקי ידעּתי ּכבר ּבלבד, הּמלכּות אבל ."אחי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּקרב
הּנבּואה אמרּו(j"p)ספרי ּובפרּוׁש ּדוד. ּבּה (nei`ׁשּזכה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

(:arסֹוף עד אחריו זרעֹו וכן ּדוד", ּבֹו זכה מלכּות "ּכתר :ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
רּבנּו מׁשה ּבתֹורת ׁשּמאמין למי מל אין ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּכלֿהּדֹורֹות.
מּזּולת ׁשהּוא וכל ּדוקא; ׁשלמה מּזרע ּדוד, מּזרע ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאּלא
ּביּה. קרינא "נכרי" ― מלכּות לענין הּזה הּנכּבד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּזרע
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ספק. ּבֹו ואין ּברּור ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָוזה

ּביבמֹות jli`e)מקֹומֹות .gi)וסנהדרין(:dn)וסֹוטה(.`n) ְְְְְִִֶַָָ
.(hn:)ונּדה ְִָ

― השס"ד הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
נׁשים, ירּבהֿלֹומּלהרּבֹות "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ

fi)נׁשים" ,my)ׁשמנה על יֹוסיף ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְְִִֶֶַַָָֹֹ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר וקּדּוׁשין. ּבכתּבה נׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻעׂשרה

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו ׁשּמֹוסיף(k`.)מצוה וכלֿזמן ; ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ
לֹוקה. ― ֲֵֶֶעליהן

― השס"ג הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"לאֿירּבהּֿלֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא סּוסים, ְְְְְְִִִֶֶַַַָֹמּלהרּבֹות

fh)סּוסים" ,my)סּוסים לֹו יהיּו ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְְִִִֶַָֹ
(miiept),אצלֹו יהיה לא אחד סּוס ואפּלּו לפניו, ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹׁשרצים

ׁשּיהיּו סּוסים אֹו ּבלבד, עליה רֹוכב ׁשהּוא הּבהמה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזּולת
עליהם ׁשּירּכבּו לּמלחמה אצלֹו מּוכנים ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻּבארות
ּוכבר ּבלבד. אחת ּבהמה רק ― לעצמֹו אבל ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָהּצבא;

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(k`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השס"ה הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לעצמֹו, מיחד ממֹון ְְְְְְְְִִֶַַַָָָֻמּלהרּבֹות

מאד" ירּבהּֿלֹו לא וזהב הּוא,(my)"וכסף לכ והּגבּול . ְְְְְְְֶֶֶַַָָָֹֹ

מרּכבּתֹו על הֹוצאֹות להֹוציא מכדי למעלה לֹו יהיה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
לצרכי ׁשּיהא ממֹון לקּבץ אבל לֹו. המיחדים ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻועבדיו
ּבּכתּוב יתעּלה ה' ּבאר ּוכבר מּתר. זה הרי ― ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכלֿיׂשראל

סּוסים "לאֿירּבהֿלֹו ּכלֹומר: אּלּו, מצות ׁשלׁש (ickטעם ְְְִִֵֶַַַַָֹֹֹ
("dnixvn mrd aiyi `ly"נׁשים ירּבהֿלֹו "ly`ולא ick) ְְִֶַָֹ

("eaal xeqiׁשּנֹודע ּולפי מאד". ירּבהֿלֹו לא וזהב וכסף ,ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשלמה מענין ּכמפרסם ּבּטּול לידי ּבהן הּגיעּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻטעמן

(jlnd)ּובחכמה ּבמּדע מעלתֹו ּגדל אף על הּׁשלֹום, ְְְֲֶַַַַַָָָָָָָֹעליו
ידידיה `xeq"וׁשהּוא `l" "xeq` `l" exn`a envrl xizdy) ְְְִֶָ

(lykpe Ðאמרּו .ixcdpq)(:`k oלבני הערה ּבזה ׁשּיׁש : ְְִֵֵֶֶֶָָָָ
להם מֹוצאים היּו ּכלֿהּמצות טעמי ידעּו ׁשאּלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם,

הּגדֹול הּׁשלם זה אפּלּו ׁשהרי לבּטּולן ּדר(jlnd dnly) ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּבׁשּום לעברה סּבה זה מעׂשה יהא ׁשּלא וחׁשב ּבזה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטעה
לידי ּבאים ׁשהיּו החלּוׁשה, ּבדעּתם ההמֹון ּכלֿׁשּכן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפנים,
ּדבר על צּוה ולא זה ּדבר אסר לא ויאמרּו: ּבהן ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹזלזּול
נּתנה ׁשּבעבּורֹו ּבּדבר נּזהר אנּו ― וכ ּכ ּבגלל אּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָזה
ּבאים היּו וכ עצמּה, הּמצוה על נקּפיד ולא זֹו ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹמצוה
אבל טעמיהן; יתעּלה ה' הסּתיר לפיכ הּדת. הפסד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלידי
אֹותם ׁשרב אּלא וסּבה, טעם לּה ׁשאין אחת ּגם מהן ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאין
יבינּום. ולא ההמֹון ּדעֹות יּׂשיגּום לא והּטעמים ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹהּסּבֹות
מׂשּמחיֿ יׁשרים ה' "ּפּקּודי הּנביא: ׁשהעיד ּכמֹו הם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻוכּלם

h)לב" ,hi mildz). ֵ

ה'תשפ"א  תמוז א' שישי יום

מט. תעשה לא מצות קפז. עשה מצות
תעשה לא מצות קפט. קפח. עשה מצות

נט.
― הקפ"ז ׁשבעההּמצוה להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹ

iqeaid,עממין ,ieigd ,ifixtd ,iprpkd ,ixen`d ,izgd") ֲִָ
("iybxbdזרה עבֹודה עּקר היּו ׁשהם ּכיון ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָּולאּבדם,

"ּכיֿהחרם יתעּלה: אמרֹו והּוא הראׁשֹון. ְְְֲִִִִֵֶַַָָָויסֹודּה
fi)ּתחרימם" ,k mixac)ׁשּטעם רּבים, ּבכתּובים לנּו ּובאר . ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

הּכתּובים ורּבים מּכפירתם. נלמד ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּדבר:
מצוה. מלחמת ּומלחמּתם להרגם, ּומחּזקים ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהמזרזים
לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ׁשּזֹו מיׁשהּו יחׁשֹוב ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָואּולי
אּלא יחׁשֹוב לא זאת א אבדּו; ּכבר עממין ׁשּׁשבעה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכיון
לדֹורֹות, נֹוהג ואינֹו לדֹורֹות נֹוהג ענין הבין ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַֹמי

עם ׁשּנסּתּים ׁשענין אֹותֹווהּוא: ׁשּיהא ּבלי מּטרתֹו, הּׂשגת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
נֹוהג "אינֹו עליו אֹומרים אין ― מסּים ּבזמן קׁשּור ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֻהּדבר
אפׁשרּות נמצאת ׁשּבֹו ּבכלּֿדֹור נֹוהג ׁשהּוא לפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָלדֹורֹות",
עמלק אתֿזרע ה' יאּבד אם ּתראה, הלא הּדבר. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאֹותֹו
ּבמהרה ׁשּיהיה ּכמֹו ― סֹופֹו עד ויׁשמידּנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּבכללּותֹו
אתֿזכר אמחה "ּכיֿמחה יתעּלה: ׁשהבטיח ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבימינּו,

וגֹו'" ci)עמלק ,fi zeny)ׁשּנאמר ׁשּזה אז נאמר האם ― ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
עמלק" אתֿזכר hi)"ּתמחה ,dk mixac)נֹוהג אינֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶָ
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ודֹור. ּבכלֿדֹור נֹוהג הּוא אּלא לֹומר, אין ּכ ְְֵֵֶַָָָָלדֹורֹות?!
הריגת וכ להכריתֹו. מצוה עמלק זרע יּמצא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכלֿעֹוד
והיא ― ּבֹו ׁשּנצטּוינּו צּוּוי הּוא ּולאּבדם עממין ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָׁשבעה

לׁשרׁשם מצּוים ואנחנּו מצוה. yxeydn)מלחמת mxwrl) ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֻ
וכ האחרֹון, עד ׁשּיּׁשמדּו, עד ודֹור ּבכלֿדֹור ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָּולרדפם
ונתּפּזרה ּדוד, עלֿידי הׁשמדתם ׁשּנׁשלמה עד ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָעׂשינּו,
ׁשרׁש. ּבהם נׁשאר ׁשּלא עד האּמֹות ּבין ונטמעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּׁשארית
ׁשּנצטּוינּו הּמצוה ּתהיה לא ּכלּו, ׁשּכבר זה עלֿידי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאּולם
נאמר ׁשּלא ּכׁשם לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלהרגם
אחר אפּלּו לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה עמלק ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבמלחמת
ולא ּבזמן קׁשּורה אינּה זֹו מצוה ּכי והכרתתם, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֹהׁשמדתם
למצרים, אֹו לּמדּבר המיחדֹות הּמצות ּכמֹו מיחד ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֻֻּבמקֹום
יהיה וכלֿעֹוד עליו, ׁשּמצּוים ּבמי קׁשּורה היא ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֻאּלא

meid)ּבנמצא miniiw eid eli` elit`)אֹותֹו ּבֹו מקּימים ְְְְִִַָ
ּבין ּבהבּדל ּולהתּבֹונן להבין ל ראּוי ּובכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּצּוּוי.
נֹוהגת ׁשהּמצוה יׁש ּכי עליו. ׁשּנצטּוה הּדבר ּובין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמצוה
ּבדֹור נעּדר ּכבר עליו ׁשּנצטּוה ׁשהּדבר אּלא ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלדֹורֹות,
ּתהפ עליו ׁשּנצטּוה הּדבר ּבהעדר לא א ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמןֿהּדֹורֹות;

לדֹורֹו נֹוהגת לאינּה נֹוהגתהּמצוה אינּה ּתהיה אבל ת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מסּים ּדבר ׁשּיהא והּוא: להפ הּדבר היה אם ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֻלדֹורֹות
אֹו אחד, מעׂשה ּבֹו לעׂשֹות חּיב והיה מסּים, ּבמּצב ְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָָֻמצּוי
אףֿעלּֿפי חֹובה, אינֹו והּיֹום ― מסּים ּובזמן אחד ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻּדין
ׁשהיה זקן לוי ּכגֹון: הּמּצב, ּבאֹותֹו מצּוי הּדבר ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאֹותֹו
ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּיֹום. אצלנּו ּכׁשר והּוא ּבּמדּבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפסּול

ck.)ּבמקֹומֹו oileg).ודעהּו זה ּכלל והבן . ְְְְִֵֵֶָָָ

― המ"ט להחיֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבניֿאדם את יקלקלּו ׁשּלא ּכדי עממין, מּׁשבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאדם
תחּיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, ּבעבֹודה ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹויטעּום

fh)ּכלֿנׁשמה" ,k my)ּכמֹו עׂשה, מצות הריגתם ותהיה . ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָ
― מהם הֹורג ואינֹו והעֹובר קפז. ּבמצוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשּבארנּו
מצות על עבר זה הרי ― להרגֹו לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָאתֿׁשאפׁשר

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

― הקפ"ח זרעהּמצוה להכרית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
קטן ּונקבֹות, זכרים עׂשו, זרע מּכלֿׁשאר ּבלבד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹעמלק
עמלק" אתֿזכר "ּתמחה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָוגדֹול,

(ci ,fi zeny)מּקדם הזּכרנּו b"rwe)ּוכבר ,k dyr zevn) ְְְִִֶַָֹ
k:)אמרם oixcdpq)ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ

ּביתֿ להם ולבנֹות ,מל להם למּנֹות לארץ: ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכניסתם
עמלק מלחמת וגם עמלק". ׁשל זרעֹו ּולהכרית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבחירה,
מּסֹוטה ח' ּבפרק ּדיניה נתּבארּו ּוכבר מצוה. מלחמת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָהיא

(:cn).

― הקפ"ט אתהּמצוה לזּכֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָ
אתֿזה ׁשּנאמר ּברע, אֹותנּו ׁשּקּדם עמלק, לנּו ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאׁשרֿעׂשה
ּבֹו, להּלחם ּבדברים אתֿהּנפׁשֹות ּונעֹורר ּוזמן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבכלֿזמן
ולא הּדבר יּׁשכח ׁשּלא ּכדי לׂשנאֹו, ּבניֿהאדם את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּנקרא

ּתמעט ולא ׂשנאתֹו וזהּתחלׁש הּזמן; ּבמׁש ּבּנפׁשֹות ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
עמלק" ל אׁשרֿעׂשה את "זכֹור יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

(fi ,dkספרי ּולׁשֹון .(`vz ik zyxt seq)את "זכֹור : ְְִֵֵָ
ּבּלב". ― ּתׁשּכח לא ּבּפה, ― עמלק ל ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹאׁשרֿעׂשה
ׁשּלא ,לכ אדם ּבני ׁשּיביאּו ּבפי ּדברים אמֹור ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹּכלֹומר:

ספרא ּולׁשֹון מןֿהּלב. ׂשנאתֹו izewega)ּתסּור zyxt yix): ְְְִִִֵַָָָ
ּכׁשהּוא ?ּבלבב יכֹול עמלק, ל אׁשרֿעׂשה את ְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָ"זכֹור
אני מה הא אמּורה; הּלב ׁשכחת הרי ּתׁשּכח, ׁשּלא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאֹומר

ׁשֹונה ׁשּתהא ― זכֹור? ּתראה,(`xne)מקּים הלא ."ּבפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹ
ׁשהּוא זֹו: מצוה לקּים ּכׁשּבא הּנביא, ׁשמּואל עׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאי
"ּפקדּתי אמרֹו: והּוא להרגם, צּוה ואחרּֿכ ּתחּלה, ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָזכר

ליׂשראל" עמלק אׁשרֿעׂשה a)את ,eh `Îl`eny). ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָ

― הנ"ט אתהּמצוה מּלׁשּכֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּוכבר ּברע. קּדמּונּו ואׁשר עמלק, זרע לנּו עׂשה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָאׁשר
ּׁשעׂשה מה ׁשּזכירת עׂשה מּמצות קפ"ט ּבמצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבארנּו
עׂשה. מצות היא ― לֹו האיבה וחּדּוׁש עמלק זרע ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלנּו
― ּומּלׁשכחֹו מּלּבנּו זה ּדבר מּלהׁשלי אנּו מזהרים ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֻוכ
ּתׁשּכח" "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לאֿתעׂשה, מצות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹוהיא

(hi ,dk mixac)ּובספרי ,(my `vz zyxt seq)― "זכֹור" : ְְִֵָ
איבתֹו ּתׁשלי אל ּכלֹומר: ּבּלב, ― ּתׁשּכח" "לא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּבּפה;

.מּלּב ּתסירּנה ְְִִִֶֶַָואל

ה'תשפ"א  תמוז ב' ש"ק יום

קצ. עשה מצות מו. תעשה לא מצות
קצב. עשה מצות נז. נו. תעשה לא מצות

קצג.
― המ"ו לאהּמצוה ׁשּלעֹולם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ננהג וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא ּכדי מצרים, ּבארץ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלגּור
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לדעת המגּנים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֻּכמנהגיהם

עֹוד" הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון fh)"לא ,fi mixac)ּוכבר . ְִֶֶֶַַָָֹֹ
אמרּו ּפעמים, ׁשלׁש זה ּבענין הּלאו dkeqנכּפל inlyexi) ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

(` dkld c wxtֿאת ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות ּבׁשלׁשה :ְְְִִִֶָָָֹ
למצרים חזרּו ּובׁשלׁשה למצרים, לׁשּוב ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹיׂשראל
הּוא מהם אחד ― הּמקֹומֹות ׁשלׁשת נענׁשּו. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּובׁשלׁשּתן
ל אמרּתי אׁשר ּבּדר" אמרֹו: ― והּׁשני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהזּכרנּו;

לראתּה" עֹוד gq)לאֿתסיף ,gk my)― והּׁשליׁשי ; ְְְִִִִַָֹֹ
תספּו לא הּיֹום אתֿמצרים ראיתם אׁשר "ּכי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹאמרֹו:

עדֿעֹולם" עֹוד bi)לראתם ,ci zeny)ׁשּפׁשט ואףֿעלּֿפי ְְְִִֶַַַַָָֹ
ּוכבר לאו. ׁשהּוא ּבּקּבלה לנּו ּבא סּפּור, ׁשהּוא ְִֶֶַַַָָָָָָָהּלׁשֹון

סּכה ּגמרא ּבסֹוף היא(p`:)נתּבאר אלכסנּדריא ׁשּגם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
מֹודדים אלכסנּדריא ּומּים ּבּה, לדּור ׁשאסּור הארץ ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמּכלל

ארץ ורחב(dnc`Îzwlg)חבל ּפרסה מאֹות ארּבע ּבאר ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לדּור ׁשאסּור מצרים ּכלֿארץ וזֹוהי ּפרסה, מאֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָארּבע
לארץ לעבר ּכדי אֹו מסחר לׁשם ּבּה לעבר מּתר אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻּבּה.

ּבירּוׁשלמי אמרּו ּובפרּוׁש i)אחרת. wxt seq oixcdpq): ְְְִִֵֶֶַַָ
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fenzקסד 'a w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לסחֹורה חֹוזר אּתה אבל חֹוזר, אּתה אי ְֲִִִִֵֵַַָָָָָליׁשיבה
הארץ. ּולכּבּוׁש ְְְְְִִֶַַָָָולפרקמטיא

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
mipic)ׁשּנצטּוינּו ihxt dnk bedpl),האּמֹות ׁשאר ּבמלחמת ְְְְִִִֶֶֶַָָֻ

נּלחם ׁשאם נצטּוינּו ׁשּכן רׁשּות. מלחמת הּנקראת: ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָוהיא
ּבלבד נפׁשם על ּברית עּמהם נכרֹות mbxdp)עּמהם, `ly); ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ

עליהם נּטיל אז אתֿהארץ, לנּו וימסרּו עּמנּו יׁשלימּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאם
ל "יהיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ועבדּות, מּסים ְְְְְְְְִִִִֶַַַָּתׁשלּום

"ועבדּו c)(`iלמס ,k mixaספרי ּולׁשֹון .mihtey zyxt) ְְֲִֵַַָָ
(my,ׁשעּבּוד ולא מּסים עלינּו אנּו מקּבלין "אמרּו: :ְְְְְִִִִֵַָָָֹ

ׁשּיקּבלּו עד להם ׁשֹומעין אין ― מּסים ולא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹׁשעּבּוד
ּכפי ּכלֿׁשנה, קבּוע ּדבר ׁשּיּתנּו והּוא: וזֹו". זֹו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָעליהם
ּבמֹורא ּונתּונים נכנעים ויהיּו ההיא ּבעת הּמל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיקּבע
אּתנּו יׁשלימּו לא אם אבל הּׁשעּבּוד. ענין וזהּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹוׁשפלּות,
ולקחת וגדֹול, קטן ּבעיר, ּכלֿזכר להרֹוג נצטּוינּו ―ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָֹ
"ואםֿלא יתעּלה: אמרֹו והּוא וכלֿהּנׁשים, ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹּכלֿׁשללּה

וגֹו'" עּמ ai)תׁשלים ,my)וכלֿזה .oi` enilyd `l m`y) ְְְִִֶַָָ
(mlek z` oibxedנתּבארּו ּוכבר הרׁשּות. מלחמת ּדין ְְְְֲִִִֶֶָָָהּוא

מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו מצוה מּסנהדרין(cn:)ּדיני ב' ּובפרק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
(:k).

― הנ"ו לקראהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
על ׁשּבצּורנּו צּונּו ׁשה' והּוא לעֹולם, ּומֹואב לעּמֹון ְְְְִֵֶֶַַָָָָׁשלֹום
ּונבּקׁש ׁשּיּכנעּו הּמלחמה לפני לאנׁשיהן נׁשלח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהערים
לנּו אסּור אתֿהעיר, לנּו ימסרּו אם אּתנּו; ׁשּיׁשלימּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמהם
מּמצות ק"ץ ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהרגם, ּבם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹלהּלחם
מנהג עּמהם נֹוהגים ׁשאין ּומֹואב מעּמֹון חּוץ ― ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָעׂשה
ּומּלבּקׁש ׁשלֹום להם מלהקּדים ה' הזהירנּו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָזה;
וטבתם ׁשלמם "לאֿתדרׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּיּכנעּו.

(f ,bk my)ספרי ּולׁשֹון .(my)ּכיֿתקרב ׁשּנאמר: "מּכלל : ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ
לׁשלֹום אליה וקראת עליה להּלחם i)אלֿעיר ,k my)יכֹול ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ

ּכאן? a`ene)אף oenra)ׁשלמם "לאֿתדרׁש לֹומר: ּתלמּוד ְְְִַַַָָֹֹֹ

ׁשּנאמר: מּכלל jnrוטבתם". .. eipec` l` car xibqz `l") ְְֱִֶֶַַָָֹ
(ayii"לֹו fi)ּבּטֹוב ,bk my)ּכאן אף ia`ene)יכֹול ipenra), ַַָָ

לֹומר: mnely")ּתלמּוד yexcz `l")ּכלֿימי "וטבתם, ְְֶַַָָָָֹ
f)לעֹולם" ,my). ְָ

― הנ"ז אילנֹותהּמצוה מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
לאנׁשיה להּציק ּכדי עיר על הּמצֹור ּבׁשעת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָמאכל
אתֿ "לאֿתׁשחית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּבם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹּולהכאיב

תכרת" לא ואתֹו ― hi)עצּה ,k my)נכנסת וכן . ְְְְִִֵֵֶֶָֹֹֹ
לבּטלה ּבגד ׁשּיׂשרֹוף מי ּכגֹון זה, לאו ּבכלל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלֿהׁשחתה
"לאֿ מּׁשּום עֹובר זה הרי ― לבּטלה ּכלי יׁשּבֹור ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹאֹו

מּכֹות ּובסֹוף ולֹוקה ׁשּקֹוצץ(ak.)תׁשחית" נתּבאר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָ
"מּמּנּו מהכא: ואזהרּתּה אמרּו: לֹוקה. ― טֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָאילנֹות
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר תכרת" לא ואתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹתאכל

ּבתרא מּבבא .(ek.)ב' ְִַָָָ

― הקצ"ב ׁשּיצאּוהּמצוה ׁשּבזמן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
יּפנּו, ׁשּבֹו לּמחנה מחּוץ ּדר נכין לּמלחמה ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמחנֹותינּו

ּבכלֿמקֹום צרכיו ּכלֿאיׁש יעׂשה dcyd)ולא ipt lr)ּובין ְְְֲִֵֶַָָָָָֹ
אמרֹו והּוא ― האּמֹות ׁשעֹוׂשים ּכדר ― ְְְִִֶֶֶָָָָֹֻהאהלים

וגֹו'" לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד bi)יתעּלה: ,bk my). ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָ
ספרא vz`)ּולׁשֹון zyxt):ׁשּנאמר מקֹום, אּלא יד "אין : ְְֱִֵֶֶֶַָָָָ

יד" לֹו מּציב ai)והּנה ,eh `Îl`eny). ְִִֵַָ

― הקצ"ג ּכליהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
ּכדי הּמחנה לכלֿאנׁשי הּמלחמה ּכלי עם ּתלּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחפירה
ויכּסה ,לכ הּמּוכנה ּבּדר ׁשם ׁשּיּפנה מקֹום ּבֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלחּפֹור
ּפני על הּצֹואה ּתראה ׁשּלא ּכדי ׁשּיּפנה, אחר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאתֿהּצֹואה

הּמל ּבמחנה ּבתחּלתהארץ ׁשאמר ּכמֹו ּדוקא, חמה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
"איב על מחנה "ּכיֿתצא i)הּפרׁשה: ,bk mixac)ּולׁשֹון . ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

"עלֿאזנ ל ּתהיה "ויתד יתעּלה: אמרֹו הּוא זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָצּוּוי
(ci ,my)ספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)אּלא אזנ "אין : ְְֲִֵֵֵֶֶָ

"זּיּונ `jpf")מקֹום lr" zeidl czid jixve Ð dngln ilk). ְִֶ
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did enexc jk m`e ,lkidd ly epetva cner did gafnd lky
z` jteyy 'cren ld` gzt' weqta aezky dn edfe ,lkidd cvl
mezqd dpevigd z`hg cnlie ,mexc cva `edy ceqia mcd
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,i`gei oa oerny iaxléðîéñåC,ea xfg in drhz `lyéøáb äeëLî §¦¨¨¨§¨©§¥
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המשך ביאור למס' יומא ליום רביעי עמ' א

b wxt l`wfgi - mi`iap

â-÷øô ìà÷æçéfkÎgi

çéòLø àeä Búiçì äòLøä Bkøcî òLø øéäæäì zøaã àìå Bzøäæä àìå úeîz úBî òLøì éøîàa§¨§¦³¨«¨¨Æ´¨½§´Ÿ¦§©§À§¬Ÿ¦©²§¨§©§¦¬¨¨²¦©§¬¨§¨−̈§©Ÿ®³¨¨Æ
:Lwáà Eãiî Bîãå úeîé BðBòaèéBðBòa àeä äòLøä Bkøcîe BòLøî áL-àìå òLø zøäæä-ék äzàå ©£´¨½§¨−¦¨§¬£©¥«§©¨Æ¦«¦§©´§¨¨½̈§Ÿ¨Æ¥«¦§½¦©§−¨§¨¨®µ©£´
:zìvä ELôð-úà äzàå úeîéëék úeîé àeä åéðôì ìBLëî ézúðå ìåò äNòå B÷ãvî ÷écö áeLáe ¨½§©−̈¤©§§¬¦©«§¨§¸©¦³¦¦§Æ§¨´¨½̈¤§¨©¦¬¦§²§¨−̈´¨®¦´

:Lwáà Eãiî Bîãå äNò øLà åú÷ãö ïøëfú àìå úeîé Búàhça Bzøäæä àìàëBzøäæä ék äzàå ³Ÿ¦§©§Æ§©¨´¨½§´Ÿ¦¨©À§¨¦§Ÿ¨Æ£¤´¨½̈§¨−¦¨§¬£©¥«§©º̈¦¯¦§©§´
(ô) :zìvä ELôð-úà äzàå øäæð ék äéçé Béç àèç-àì àeäå ÷écö àèç ézìáì ÷écöáëéìò éäzå ©¦À§¦§¦¬£²Ÿ©¦−§´Ÿ¨¨®¨³¦«§¤Æ¦´¦§½̈§©−̈¤©§§¬¦©«§¨©§¦¬¨©²

:CúBà øaãà íLå äò÷aä-ìà àö íe÷ éìà øîàiå ýåýé-ãé íLâëíL-äpäå äò÷aä-ìà àöàå íe÷àå −̈©§¨®©´Ÿ¤¥©À¬¥Æ¤©¦§½̈§−̈£©¥¬¨«¨¨»¨¥¥´¤©¦§¨¼§¦¥¨³
:éðt-ìò ìtàå øák-øäð-ìò éúéàø øLà ãBákk ãîò ýåýé-ãBákãëéìâø-ìò éðãîòzå çeø éá-àázå §§¨ÆŸ¥½©¨¾£¤¬¨¦−¦©§©§¨®¨¤−Ÿ©¨¨«©¨Ÿ¦´½©©©£¦¥−¦©©§¨®

:Eúéa CBúa øâqä àa éìà øîàiå éúà øaãéåäëéìò eðúð äpä íãà-ïá äzàåEeøñàå íéúBáò E ©§©¥³Ÿ¦Æ©´Ÿ¤¥©½¬Ÿ¦¨¥−§¬¥¤«§©¨´¤¨À̈¦¥̧¨§³¨¤ÆÆ£¦½©«£¨−
:íëBúa àöú àìå íäaåëìeðBLúéa ék çéëBî Léàì íäì äéäú-àìå zîìàðå Ekç-ìà ÷éaãà E ¨¤®§¬Ÿ¥¥−§¨«§«§Æ©§¦´¤¦¤½§¤«¡©½§¨§Ÿ¦«§¤¬¨¤−§¦´¦®©¦²¥¬

:änä éøîæëét-úà çzôà EúBà éøaãáeòîLé | òîMä ýåýé éðãà øîà äk íäéìà zøîàå E §¦−¥«¨«§©§¦³«§Æ¤§©´¤¦½§¨©§¨´£¥¤½¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®©Ÿ¥³©¦§¨Æ
(ô) :änä éøî úéa ék ìcçé | ìãçäå§¤¨¥´¤§½̈¦²¥¬§¦−¥«¨

i"yx
(Î).åéðôì ìåùëî éúúðå בהצנע דבריו עושה כשהוא

לפניו  מפורסמת עבירה נותן אני כצדיק עצמו ומראה
יהרהרו  לא עליו רעה וכשאביא מעשיו לגלות כדי

åéúå÷ãö.אחרי: äðøëæú àìå על בתוהא רבותינו פירשו
שעשה: הראשונות הצדקות על שמתחרט הראשונות

(‚Î).ãîåò 'ä ãåáë íù äðäå שם לילך ידו על הקדים
כן  לעשות ודם בשר דרך שאין מה יתירה ענוה מדת
לתלמי': ממתין הרב וכאן לרב ממתין התלמיד

(„Î).êúéá êåúá øâñä ראויין שאינם להראותם

íéúåáò.(Î‰)לתוכח': êéìò åðúð äðä אסור הוי
גזירת  הא ת"י וכן בעבותים נאסרת כאילו בביתך

וגו': גדילן כאסור עליך êúåà.(ÊÎ)פתגמי éøáãáå
אליהם: אשלחך אתך לדבר íäéìàכשאחפוץ úøîàå

.íéäìà 'ãà øîà äë:שליחותי דברי כל òîåùäאת
.òîùé אמר הקודש הרוח אלא השליחות מן זה אין

ישמע  השומע והם שליחותי אליהם אמור אתה לנביא
מרי  בית כי ישמעו כולם לא כי ידעתי כי יחדל והחדל

המה:

cec zcevn
(ÁÈ).Ú˘¯Ï È¯Ó‡·ואתה שימות  הרשע  על  לך  באמרי ר"ל 

מדרכו לשוב הרשע  את להזהיר  דברת  ולא הזהרתו  לא 
חי: ישאר למען ¯˘Ú.הרשעה ‡Â‰ימות ההוא הרשע הנה

כי מיתתו על  עונש תקבל ר"ל  מידך דמו ואדרוש עונו בעבור 
מת: היה ולא מדרכו שב  היה  אולי  מזהירו היית  שבÂ‡˙‰.(ËÈ)אם לא  והוא  הרשע  את הזהרת אתה אם ‡˙מרשעתו:אבל 

.˙Ïˆ‰ Í˘Ù:והזהרתו הואיל מיתתו על  עונש תקבל לא  ˆ„È˜.(Î)ר"ל  ·Â˘·Âכי עול ויעשה  מצדקו  יחזור  הצדיק כאשר
עתה: שעושה  העול על  האלהים לו יכפר רבים  מימים צדיק  שהיה שבעבור  לחשוב ÏÂ˘ÎÓ.יטעה È˙˙Â מכשול לפניו  אזמין

בה: ימות והוא  ‰Â˙¯‰Ê.צרה ‡Ï ÈÎלהגן תזכרנה לא מאז עשה אשר  והצדקות חטאתו , בעבור  ימות  הוא הנה הזהרתו לא אם
בצדקו: עמד  אולי הזהרתו אם  כי מידך אדרוש  דמו ואת  המיתה  מן לבל Â‡˙‰.(Î‡)עליו הצדיק  את הזהרת  אתה אם אבל 

שחשב: מה  כפי  חטא ולא לך שמע  והוא הנה עד  צדיק היותו בבטחון  ÈÁÈ‰.יחטא ÂÈÁחטא ולא הואיל לחטוא  שחשב  אף 
האזהרה: את  קבל כי יחיה  ‰ˆÏ˙.חיה Í˘Ù ˙‡ ‰˙‡Âדמו והיה בחטאו מת  והיה  כמחשבתו עושה  היה הזהרתו  לא  אם  כי 

ממך: ‰'.(Î·)נדרש  „È: הנבואה חוזק וכו':Â·ÎÎ„.(Î‚)כח  ראיתי אשר המרכבה מראה Â‚Â'.כדמות ÏÂÙ‡Âלהשתחות
ומחוזק :¯ÁÂ.(Î„)לה ': התעוררות רוח  רגלי :È„ÈÓÚ˙Â.ר"ל על  אותי והעמיד  אותי  החזיק  הזה  Â‚Â'.הרוח  ¯‚Ò‰ ‡Â·לשבת

אנשים : חברת Â‚Â'.(Î‰)מבלי Â˙ ‰‰ תוכל לכל בהם אותך  ואסרו עבות חבלים עליך נתנו כאילו בביתך  כלוא  תהא  ר"ל 
משם : הגולה :·˙ÌÎÂ.לזוז אנשי  ‡„·È˜.(ÂÎ)בין  ÍÂ˘ÏÂ תוכל לבל חכך  אל  לשונך  הדבקתי כאילו עמהם תדבר לא ר"ל 

הרע :ÓÏ‡Â˙.לדבר : עושה מי יראה  בעת  מלבו ולהוכיח  למחות שדרכו מוכיח לאיש למולם תהיה ולא כאלם  ·È˙תהיה ÈÎ
.‰Ó‰ È¯Ó:בך ימרו  כי מלבך  תוכיחם לא  ‡Í˙Â.(ÊÎ)לכן È¯·„·Âאת אפתח  אז להם להתנבאות  לשלחך  בך  אני וכשאדבר 

דרכם: ליישר  אנשים עם לדבר כ "כ רגיל תהיה לא כי עם צחות  לדבר למהר  אמרÓ‡Â¯˙.פיך  כה להם תאמר אשלחך כאשר 
המה : ה ' דבר כ"א אומר אני מלבי לא ר"ל יחדל ‰˘ÚÓÂ.ה' לשמוע  שיחדל  ומי ישמע  לשמוע  שירצה מי בשמי, אמור אתה

להם: הנח  ולכן לכופם  תרצה אם  אליך  ישמעו  ולא  בך  וימרו המה  מרי בית  כי  השמועה על לכופם עליך  ואין

oeiv zcevn
(ÁÈ).˘˜·‡:עליה גמול לשלם אדרוש ÌÈ˙Â·Ú.(Î‰)ר"ל

יתרים: ג' בת  עבות  קישור:ÍÂ¯Ò‡Â.חבלים ÍÎÁ.(ÂÎ)ענין
הלשון: שמעל מה החיך 



קסה

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

,axrn cv aezkd da,àîòè éàî ,éàçBé ïa ïBòîL éaø àlàixd ¤¨©¦¦§¤©©©£¨
,axrna `ede 'cren ld` gzt xy`' ziniptd z`hga aezk

:`xnbd daiyn .mexc cva jtey recneøáñ÷ ,éMà áø øîàiax ¨©©©¦¨¨©
,i`gei oa oernyàçútlkidd lyíBøcagafn ly,éà÷xaeqy ¦§¨©¨¨¥

did enexc jk m`e ,lkidd ly epetva cner did gafnd lky
z` jteyy 'cren ld` gzt' weqta aezky dn edfe ,lkidd cvl
mezqd dpevigd z`hg cnlie ,mexc cva `edy ceqia mcd

.mexc cva jetyi mdipye yxetna aezky ziniptd z`hgn
éàçBé ïa ïBòîL éaø éáãa ìàòîLé éaø éác àðziax icinlz - ¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥©¦¦§¤©

iax ly eyxcn ziaa l`rnyi iax zpyn micnel eid l`rnyi
i`gei oa oerny,,úéîBøc ãBñé äæå äædcede l`rnyi iax ea xfgy ¤¨¤§§¦

,i`gei oa oerny iaxléðîéñåC,ea xfg in drhz `lyéøáb äeëLî §¦¨¨¨§¨©§¥
i`gei xa oerny iax icinlz -àøáâìxn`iy l`rnyi iaxl - §©§¨

.mdixack
:dpyna epipy'eëå ïéàöBéå änàa ïéáøòúî elàå elàoippbl oixknpe ¥¨¥¦§¨§¦¨©¨§§¦§

.oda oilrene laflíéîãa ïéìòBî ,ïðaø eðzxg`l mcd ixiiya - ¨©¨¨£¦§¨¦
,opaxcn dlirn mda yi ceqil oiktyp eidyéaøå øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§©¦

.ïBòîLïäa ïéìòBî ïéà ,íéøîBà íéîëçå.llk dlirn oic mda oi` - ¦§©£¨¦§¦¥£¦¨¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

b wxt l`wfgi - mi`iap

â-÷øô ìà÷æçéfkÎgi
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:Lwáà Eãiî Bîãå úeîé BðBòaèéBðBòa àeä äòLøä Bkøcîe BòLøî áL-àìå òLø zøäæä-ék äzàå ©£´¨½§¨−¦¨§¬£©¥«§©¨Æ¦«¦§©´§¨¨½̈§Ÿ¨Æ¥«¦§½¦©§−¨§¨¨®µ©£´
:zìvä ELôð-úà äzàå úeîéëék úeîé àeä åéðôì ìBLëî ézúðå ìåò äNòå B÷ãvî ÷écö áeLáe ¨½§©−̈¤©§§¬¦©«§¨§¸©¦³¦¦§Æ§¨´¨½̈¤§¨©¦¬¦§²§¨−̈´¨®¦´

:Lwáà Eãiî Bîãå äNò øLà åú÷ãö ïøëfú àìå úeîé Búàhça Bzøäæä àìàëBzøäæä ék äzàå ³Ÿ¦§©§Æ§©¨´¨½§´Ÿ¦¨©À§¨¦§Ÿ¨Æ£¤´¨½̈§¨−¦¨§¬£©¥«§©º̈¦¯¦§©§´
(ô) :zìvä ELôð-úà äzàå øäæð ék äéçé Béç àèç-àì àeäå ÷écö àèç ézìáì ÷écöáëéìò éäzå ©¦À§¦§¦¬£²Ÿ©¦−§´Ÿ¨¨®¨³¦«§¤Æ¦´¦§½̈§©−̈¤©§§¬¦©«§¨©§¦¬¨©²

:CúBà øaãà íLå äò÷aä-ìà àö íe÷ éìà øîàiå ýåýé-ãé íLâëíL-äpäå äò÷aä-ìà àöàå íe÷àå −̈©§¨®©´Ÿ¤¥©À¬¥Æ¤©¦§½̈§−̈£©¥¬¨«¨¨»¨¥¥´¤©¦§¨¼§¦¥¨³
:éðt-ìò ìtàå øák-øäð-ìò éúéàø øLà ãBákk ãîò ýåýé-ãBákãëéìâø-ìò éðãîòzå çeø éá-àázå §§¨ÆŸ¥½©¨¾£¤¬¨¦−¦©§©§¨®¨¤−Ÿ©¨¨«©¨Ÿ¦´½©©©£¦¥−¦©©§¨®

:Eúéa CBúa øâqä àa éìà øîàiå éúà øaãéåäëéìò eðúð äpä íãà-ïá äzàåEeøñàå íéúBáò E ©§©¥³Ÿ¦Æ©´Ÿ¤¥©½¬Ÿ¦¨¥−§¬¥¤«§©¨´¤¨À̈¦¥̧¨§³¨¤ÆÆ£¦½©«£¨−
:íëBúa àöú àìå íäaåëìeðBLúéa ék çéëBî Léàì íäì äéäú-àìå zîìàðå Ekç-ìà ÷éaãà E ¨¤®§¬Ÿ¥¥−§¨«§«§Æ©§¦´¤¦¤½§¤«¡©½§¨§Ÿ¦«§¤¬¨¤−§¦´¦®©¦²¥¬

:änä éøîæëét-úà çzôà EúBà éøaãáeòîLé | òîMä ýåýé éðãà øîà äk íäéìà zøîàå E §¦−¥«¨«§©§¦³«§Æ¤§©´¤¦½§¨©§¨´£¥¤½¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®©Ÿ¥³©¦§¨Æ
(ô) :änä éøî úéa ék ìcçé | ìãçäå§¤¨¥´¤§½̈¦²¥¬§¦−¥«¨

i"yx
(Î).åéðôì ìåùëî éúúðå בהצנע דבריו עושה כשהוא

לפניו  מפורסמת עבירה נותן אני כצדיק עצמו ומראה
יהרהרו  לא עליו רעה וכשאביא מעשיו לגלות כדי

åéúå÷ãö.אחרי: äðøëæú àìå על בתוהא רבותינו פירשו
שעשה: הראשונות הצדקות על שמתחרט הראשונות

(‚Î).ãîåò 'ä ãåáë íù äðäå שם לילך ידו על הקדים
כן  לעשות ודם בשר דרך שאין מה יתירה ענוה מדת
לתלמי': ממתין הרב וכאן לרב ממתין התלמיד

(„Î).êúéá êåúá øâñä ראויין שאינם להראותם

íéúåáò.(Î‰)לתוכח': êéìò åðúð äðä אסור הוי
גזירת  הא ת"י וכן בעבותים נאסרת כאילו בביתך

וגו': גדילן כאסור עליך êúåà.(ÊÎ)פתגמי éøáãáå
אליהם: אשלחך אתך לדבר íäéìàכשאחפוץ úøîàå

.íéäìà 'ãà øîà äë:שליחותי דברי כל òîåùäאת
.òîùé אמר הקודש הרוח אלא השליחות מן זה אין

ישמע  השומע והם שליחותי אליהם אמור אתה לנביא
מרי  בית כי ישמעו כולם לא כי ידעתי כי יחדל והחדל

המה:

cec zcevn
(ÁÈ).Ú˘¯Ï È¯Ó‡·ואתה שימות  הרשע  על  לך  באמרי ר"ל 

מדרכו לשוב הרשע  את להזהיר  דברת  ולא הזהרתו  לא 
חי: ישאר למען ¯˘Ú.הרשעה ‡Â‰ימות ההוא הרשע הנה

כי מיתתו על  עונש תקבל ר"ל  מידך דמו ואדרוש עונו בעבור 
מת: היה ולא מדרכו שב  היה  אולי  מזהירו היית  שבÂ‡˙‰.(ËÈ)אם לא  והוא  הרשע  את הזהרת אתה אם ‡˙מרשעתו:אבל 

.˙Ïˆ‰ Í˘Ù:והזהרתו הואיל מיתתו על  עונש תקבל לא  ˆ„È˜.(Î)ר"ל  ·Â˘·Âכי עול ויעשה  מצדקו  יחזור  הצדיק כאשר
עתה: שעושה  העול על  האלהים לו יכפר רבים  מימים צדיק  שהיה שבעבור  לחשוב ÏÂ˘ÎÓ.יטעה È˙˙Â מכשול לפניו  אזמין

בה: ימות והוא  ‰Â˙¯‰Ê.צרה ‡Ï ÈÎלהגן תזכרנה לא מאז עשה אשר  והצדקות חטאתו , בעבור  ימות  הוא הנה הזהרתו לא אם
בצדקו: עמד  אולי הזהרתו אם  כי מידך אדרוש  דמו ואת  המיתה  מן לבל Â‡˙‰.(Î‡)עליו הצדיק  את הזהרת  אתה אם אבל 

שחשב: מה  כפי  חטא ולא לך שמע  והוא הנה עד  צדיק היותו בבטחון  ÈÁÈ‰.יחטא ÂÈÁחטא ולא הואיל לחטוא  שחשב  אף 
האזהרה: את  קבל כי יחיה  ‰ˆÏ˙.חיה Í˘Ù ˙‡ ‰˙‡Âדמו והיה בחטאו מת  והיה  כמחשבתו עושה  היה הזהרתו  לא  אם  כי 

ממך: ‰'.(Î·)נדרש  „È: הנבואה חוזק וכו':Â·ÎÎ„.(Î‚)כח  ראיתי אשר המרכבה מראה Â‚Â'.כדמות ÏÂÙ‡Âלהשתחות
ומחוזק :¯ÁÂ.(Î„)לה ': התעוררות רוח  רגלי :È„ÈÓÚ˙Â.ר"ל על  אותי והעמיד  אותי  החזיק  הזה  Â‚Â'.הרוח  ¯‚Ò‰ ‡Â·לשבת

אנשים : חברת Â‚Â'.(Î‰)מבלי Â˙ ‰‰ תוכל לכל בהם אותך  ואסרו עבות חבלים עליך נתנו כאילו בביתך  כלוא  תהא  ר"ל 
משם : הגולה :·˙ÌÎÂ.לזוז אנשי  ‡„·È˜.(ÂÎ)בין  ÍÂ˘ÏÂ תוכל לבל חכך  אל  לשונך  הדבקתי כאילו עמהם תדבר לא ר"ל 

הרע :ÓÏ‡Â˙.לדבר : עושה מי יראה  בעת  מלבו ולהוכיח  למחות שדרכו מוכיח לאיש למולם תהיה ולא כאלם  ·È˙תהיה ÈÎ
.‰Ó‰ È¯Ó:בך ימרו  כי מלבך  תוכיחם לא  ‡Í˙Â.(ÊÎ)לכן È¯·„·Âאת אפתח  אז להם להתנבאות  לשלחך  בך  אני וכשאדבר 

דרכם: ליישר  אנשים עם לדבר כ "כ רגיל תהיה לא כי עם צחות  לדבר למהר  אמרÓ‡Â¯˙.פיך  כה להם תאמר אשלחך כאשר 
המה : ה ' דבר כ"א אומר אני מלבי לא ר"ל יחדל ‰˘ÚÓÂ.ה' לשמוע  שיחדל  ומי ישמע  לשמוע  שירצה מי בשמי, אמור אתה

להם: הנח  ולכן לכופם  תרצה אם  אליך  ישמעו  ולא  בך  וימרו המה  מרי בית  כי  השמועה על לכופם עליך  ואין

oeiv zcevn
(ÁÈ).˘˜·‡:עליה גמול לשלם אדרוש ÌÈ˙Â·Ú.(Î‰)ר"ל

יתרים: ג' בת  עבות  קישור:ÍÂ¯Ò‡Â.חבלים ÍÎÁ.(ÂÎ)ענין
הלשון: שמעל מה החיך 
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‡GLøBähä óBòä úìáða øác øNò äL:äáLçî äëéøö,øLëä äëéøö dðéàå,äöéaëa ïéìëà úàîè äànèîe, §¨¨¨¨¨§¦§©¨©¨§¦¨©£¨¨§¥¨§¦¨¤§¥§©§¨ª§©Ÿ¨¦§©¥¨
äòéìaä úéáa úéfëå,LîL áøòä ïeòè dìëBàäå,Lc÷nä úàéa ìò äéìò íéáiçå,äîeøzä úà äéìò ïéôøBNå, §©©¦§¥©§¦¨§¨§¨¨©£¥¤¤§©¨¦¨¤¨©¦©©¦§¨§§¦¨¤¨¤©§¨

íéòaøàä úà âôBñ äpnî éçä ïî øáà ìëBàäå.dúôøè úà úøäèî dú÷éìîe dúèéçL,éøácøéàî éaø;éaø §¨¥¥¤¦©©¦¤¨¥¤¨©§¨¦§¦¨¨§¦¨¨§©¤¤¤§¥¨¨¦§¥©¦¥¦©¦

˙Â¯‰Ë ˙ÎÒÓ

``.daygn dkixv .xac xyr dylyäìéëàá äøåñà àéäå ìéàåä åæ ìáà ,äáùçî íéëéøö ïéà íéøúåîä íéìëåàä ìëù .íãà úìéëàì äéìò áùçéù
éìëàã àáåè àëéà ÷åùì íéàáä íò áåø ùéù ïåéëù ,äáùçî äëéøö äðéà íé÷ååùá ìáà ,íò áåø àëéìã íéøôëá à÷åãå .àîèú ë"çàå äáùçî äëéøö

:ïéö÷åòã àøúá ÷øôá ùøåôî éëäå .øåäè óåò úìéáð.xykd dkixv dpi`eíéùòð íäù õøùá åòâðù íéìëåà øàù ìëë íéìëåà úàîåè àîèî àìà
áéúëã àåä íéòøæá øùëäã .õøùá òâúù àìå íé÷ùî øàù åà íéî íäéìò åàåáéù êéøö ïéàå ,äàîåèì ïåùàø(à"é àø÷éå)ïðéùøãå ,'åâå òøæ ìò íéî ïúåé éëå

àîèéì åôåñù øåäè óåò úìáð äàöé ,øùëä êéøö äøåîç äàîåè àîèéì åôåñ ïéàù ìë óà ,øùëä êéøö äøåîç äàîåè àîèéì ïôåñ ïéàù íéòøæ äî
:øùëä äëéøö äðéàù ,äòéìáä úéáá íéãâáå íãà äàîèî àéäù ,äøåîç äàîåè.dviaka oilke` z`neh d`nhneíéìëåàá äòâð íà äðîî äöéáëã

:åàîèð íéøåäè.drilad ziaa zifkeáéúëã .äòéìáä úéáì òéâúùë åéãâá åàîèðå ,àîèð äðîî úéæë ìëàù íãà(æé íù)äìéáð ìëàú øùà ùôðäå
:úéæëî úåçô äìéëà ïéàå ,ìëàú áéúëå ,øáãî áåúëä øåäè óåò úìáðáå ,'åâå äôøèå.yny axrd oerhe:äãåçì äìéáèá éâñ àìålr dilr miaiige

.ycwnd z`iaåéùã÷å ùã÷î úàîåèá áéúëã .úåàîåèä ìë øàùë('ä àø÷éå):øåäè óåò úìáð òìåá úåáøì ïðéùøãå ,äá àîèé øùà åúàîåè ìëìmitxeye
exzd z` dilr.dnúåéäì äòéâðá äîåøúä úà äàîèîå äì ùé äàîåèì ïåùàø ïéã äòéìáä úéáá äðéàùëù ,úôøùð ,äîåøúá øåäè óåò úìáð äòâð íà

:éðù.mirax`d z` bteq dpnn igd on xa` lke`deäéì ïðéòîù àä øéàî 'ø åìéàã .øéàî 'øë àìã ïéúéðúî íúñå .úéæëî úåçô øáàä äéä åìéôàå
:ãáìá äøåäè äîäáá àìà âäåð åðéà éçä ïî øáà øîàã äùðä ãéâ éäìùá.dztixh z` zxdhn dzwilne dzhigy.àîèú àìù äìáð éãéî äàéöåîå

éãéî äôéøèä úà úøäèîã äèéçùå .åú÷éìî åðøäèú êë ,åúèéçù åúøäéèù íùëå ,õåçá úøúî äèéçùäù êøãë íéðäëì íéðôá úøúî ä÷éìîäù éôì
áéúëã ,àø÷î ïì à÷ôð äìáð(à"é àø÷éå)äôéøèì èøô ,äàîèî äðéàù ùéå ,äàîèî àéäù äîäáä ïî ùé ,àîèé äúìáðá òâåðä ìë 'åâå äîäáä ïî úåîé éëå

`xephxa yexit
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ובגר , באזרח וטרפה נבלה תאכל  אשר  נפש  "וכל טו ): יז, (ויקרא בתורה כתוב
וקיבלו וטהר", הערב עד וטמא במים ורחץ בגדיו מדבר וכבס הכתוב שאין  חכמים,

העוף  נבלת של דינה ששונה ללמדנו , הכתוב ובא הטהור, העוף נבלת באוכל  אלא
שכתוב  כמו ובמשא, במגע מטמאה הבהמה נבלת שכן הבהמה, נבלת מדין הטהור 

נבלתה את והנושא הערב... עד יטמא בנבלתה "הנוגע לט-מ): יא, יכבס (ויקרא
ולא  במגע לא מטמאה אינה הטהור  העוף נבלת ואילו  הערב", עד  וטמא בגדיו 

הבליעה בית בתוך שהיא בשעה ודווקא באכילתה, אלא jezaבמשא `idyk `le)
,(dtd: שנאמר"ytp lk e"lk`z xy`,הנפש בבית כשהיא אלא מטמאה אינה –

שנאמר  וזה הנפש. נהנה שאז הבליעה, בבית lk`z"היינו  xy`" שיעור ליתן –
כזית. שהוא אכילה כשיעור  "dtxhe"לטומאתה Ð אלא נכתבה לא כאן  האמורה

בבית  מטמאה תהא הטמא עוף נבלת אף יכול כהנים: בתורת שדרשו כמו לדרוש ,
יצא  טריפה, לה שיש נבילה – וטרפה" נבלה תאכל  "אשר לומר : תלמוד  הבליעה?
העוף  מנבלת כזית שהבולע מלמדנו , הכתוב נמצא טריפה. לו שאין טמא עוף
או בבגדים שנוגע כל  אלא בלבד, בגדיו  ולא בגדיו ; ומטמא נטמא הריהו הטהור ,
נטמאים  הם הרי  בליעתו , בבית נמצא הטהור  העוף מנבלת שהכזית בשעה בכלים
לא  בליעתו, בשעת חרס בכלי  או באדם נגע אם ברם, לטומאה. ראשון ונעשים
אלא  אינו  ממטמאיו  שמשפירש  מטמא, אינו  כלים שאר  אף שבלע, ולאחר טימאם.
הטומאה. מאב אלא לטומאה מראשון טומאה מקבלים כלים ואין  לטומאה. ראשון
כלים  שמטמאה הבליעה, בבית כשהיא הטהור  העוף נבלת של דינה שחמּור  וכיון 
שנגעו כאוכלים היינו  טמאים, אוכלים כדין מקודם דינה לפיכך הטומאה, כאב
דיני לפרט באה משנתנו הטומאה. באב נגעה לא שהיא פי  על  אף הטומאה, באב

נבילות. טומאת לענין  ובין  אוכלים טומאת לענין בין הטהור  העוף נבלת

GLøác øNò äL נאמרוøBähä óBòä úìáða:הם ואלו  – ÀÈÈÈÈÈÀÄÀÇÈÇÈ
äáLçî äëéøö חישב כן  אם אלא טמאים אוכלים כדין  דינה אין – ÀÄÈÇÂÈÈ

המותרים, המאכלים שכן גוי, לאכילת כגון  אדם, לאכילת שתהא עליה
ומשהוכשרו  עומדים, לאכילה וסתמם הואיל  מחשבה, צריכים אינם

טומאת  מטמאים הם הרי בשרץ, שנגעו  כגון  נטמאו , אם טומאה, לקבל
הריהי באכילה, אסורה והיא הואיל הטהור, העוף נבלת אבל  אוכלים,

אוכלים  טומאת תטמא כך ואחר  לאכילה, מחשבה תחילה צריכה

ברטנורא). אמרו (רמב"ם ; שלא מבואר , ג) (ג, עוקצים במסכת ברם,

אבל העוף, נבלת שם לאכול  רגילים שאין לפי בכפרים, אלא זה דין
העוף, נבלת האוכלים רבים שם ויש רב, עם שם שמתאסף בשווקים,

מחשבה; צריכה àåøLëäאינה äëéøö dðé אינם האוכלים שכל  – ÀÅÈÀÄÈÆÀÅ
המכשירים  אחרים, משקים או מים עליהם שבאו  לאחר  אלא נטמאים

בשרץ, שנגעו  כגון שהוכשרו, לאחר  וכשנטמאו טומאה, לקבל אותם
צריכה  אינה הטהור  העוף נבלת אבל אחרים, אוכלים מטמאים הם הרי

שהיא  לפי  טומאה, לקבל  להכשירה כדי מים עליה שיבואו  הכשר ,
מכל הטומאה, באב נגעה שלא פי  על  ואף עצמה, מחמת מטמאה

לטומאה, ראשון  שנעשים הטומאה, באב שנגעו כאוכלים דינה מקום
למשנתנו; בהקדמה שבארנו äöéaëaכמו ïéìëà úàîè äànèîeÀÇÀÈËÀÇÙÈÄÀÇÅÈ

ונעשים  נטמאים טהורים, באוכלים ממנה ביצה כשיעור  נגע שאם –
לטומאה; äòéìaäשני  úéáa úéfëåכשיעור ממנה האוכל  אדם – ÀÇÇÄÀÅÇÀÄÈ

אב  הוא הרי בלעו , שלא זמן כל בליעתו , לבית האוכל כשמגיע זית,
שבארנו  כמו  זו , בשעה בהם שנוגע כלים או  בגדים ומטמא הטומאה,

למשנתנו; LîLבהקדמה áøòä ïeòè dìëBàäåנטהר ואינו – ÀÈÀÈÈÇÂÅÆÆ
בו  כמפורש  בלבד , טו):בטבילה יז , עד(ויקרא וטמא במים "ורחץ

Lc÷näהערב"; úàéa ìò äéìò íéáiçå ונכנס אכלה, שאם – ÀÇÈÄÈÆÈÇÄÇÇÄÀÈ
אם  שכן וכל שמשו , שהעריב קודם שנכנס כגון בטומאה, למקדש 
(קרבן  חטאת קרבן חייב ובשוגג כרת, חייב במזיד שטבל, קודם נכנס

ויורד ); äîeøzäעולה úà äéìò ïéôøBNå ממנה כזית נגע שאם – ÀÀÄÈÆÈÆÇÀÈ
ונשרפת; טמאה הריהי בתרומה, נגע שאכלה האדם אם או  בתרומה

äpnî éçä ïî øáà ìëBàäå,טהור מעוף כלומר  –úà âôBñ ÀÈÅÅÆÄÇÇÄÆÈÅÆ
íéòaøàä שלא החי , מן  אבר  איסור משום ארבעים מלקות לוקה – ÈÇÀÈÄ

הסובר מאיר , רבי  א ),כדעת קב, חולין החי,(גמרא מן  אבר  שאיסור
בלבד; טהורה בבהמה אלא נוהג שלdúèéçLאינו השחיטה – ÀÄÈÈ

טהור , במקדש,dú÷éìîeעוף קדשים של בעוף המליקה או  – ÀÄÈÈ
dúôøè úà úøäèî שנשחט לאחר  טריפה נמצא העוף שאם – ÀÇÆÆÆÀÅÈÈ

ואינו  נבילה מידי אותו מטהרת המליקה או  השחיטה הרי  נמלק, או
הבליעה, בבית øéàîמטמא éaø éøác טעמו ששנינו כמו (זבחים – ÄÀÅÇÄÅÄ

ו): zxdhnז , dzhigy ,`ynae rbna d`nhn `idy ,dnda zlap m` dn"
dz`nehn dztixh z` ועיין המקרא. מן  זבחים בגמרא שלמדים (כמו

izdw - zex`ean zeipyn

f wxt `xfr - miaezk
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âé:Cäé Cnò íìLeøéì Cäîì àéåìå éäBðäëå ìàøNé änò-ïî éúeëìîa ácðúî-ìë éc íòè íéN épî¦¦»¦´§¥¼¦´¨¦§©©´§©§¦Á¦©¨̧¦§¨¥¹§¨£´¦§¥¨¥À¦§¨¯¦«§¤²¦−̈§¨«
ãé:Cãéá éc Cýìà úãa íìLeøéìå ãeäé-ìò àøwáì çéìL éäèòé úòáLå àkìî íã÷-ïî éc ìá÷-ìk̈¢¥À¦Á¦¢¨̧©§¹̈§¦§©³¨£Ÿ Æ¦Æ§¦½©§©¨¨¬©§−§¦«§¤®§¨¬¡¨−̈¦¬¦¨«
åè:dðkLî íìLeøéá éc ìàøNé ýìàì eácðúä éäBèòéå àkìî-éc áäãe óñk äìáéäìeæèóñk ìëå §¥¨−̈§©´§©®¦«©§¨´§¨£À¦¦§©©ÆÆ¤¡¨´¦§¨¥½¦¬¦«§¤−¦§§¥«§ŸÆ§©´

:íìLeøéá éc íäýìà úéáì ïéácðúî àiðäëå ànò úeácðúä íò ìáa úðéãî ìëa çkLäú éc áäãe§©½¦´§©§©½§−Ÿ§¦©´¨¤®¦Á¦§©¨¸©¨³§¨«£©¨Æ¦«§©§¦½§¥¬¡¨£−Ÿ¦¬¦§¤«
æéBnä áø÷úe ïBäékñðå ïBäúçðîe ïéønà ïéøëc | ïéøBz äðã àtñëa àð÷ú àðøtñà äðc ìá÷-ìk̈¢¥´§¨Á¨§©̧§¨¦§¥¹§©§¨´§À̈¦³¦§¦Æ¦§¦½¦§¨§−§¦§¥®§¨¥´¦½

:íìLeøéá éc íëýìà úéa éc äçaãî-ìòçéøàLa áèéé Cçà (êéçà)-ìòå Cìò (êéìò) éã äîe ©«©§§½̈¦²¥¬¡¨£−Ÿ¦¬¦§¤«¨´¦Á£¨̧§©¤¹̈¦©À¦§¨²
:ïeãáòz íëýìà úeòøk ãaòîì äáäãå àtñkèéíìLä Cýìà úéa ïçìôì Cì ïéáäéúî-éc àiðàîe ©§¨¬§©£−̈§¤§©®¦§¬¡¨£−Ÿ©©§«¨«©¨Æ¦«¦§©£¦´½̈§¨§−̈¥´¡¨¨®©§¥¾

:íìLeøé ýìà íã÷ë:àkìî éæðb úéa-ïî ïzðz ïzðîì Cì-ìté éc Cýìà úéa úeçLç øàLeàëépîe ¢−̈¡¨¬§§¤«§À̈©§Æ¥´¡¨½̈¦¬¦¤−̈§¦§©®¦§¥¾¦¥−¦§¥¬©§¨«Â¦¦
äðäë àøæò ïBëðìàLé éc-ìë éc äøäð øáòa éc àiøáfb ìëì íòè íéN àkìî àzñLçzøà äðà£º̈©§©§©³§§©§¨Æ¦´§¥½§ŸÆ¦©«§©½̈¦−©£©´©£¨®¦´¨¦´¦Â§£¤§¤§¨¸¨£¹̈

:ãáòúé àðøtñà àiîL ýìà-éc àúc øôñ̈©³¨¨Æ¦«¡¨´§©½̈¨§©−§¨¦§£¦«

i"yx
(‚È).íòè íéù éðî אשר כל כי הרשות יוצא ממני

ללכת  והלוים הכהנים מן ישראל מן אותו רוחו נדבה
עמך: ילכו ÷ìá.(È„)לירושלים ìë מאת כך בשביל

שלוח: אתה המלך פני רואי יועציו ושבעת המלך
.éäåèòé úòáùå פני רואי שבעה הם יועציו ושבע

ãåäé.המלך: ìò äø÷áì על ולבדוק לדרוש כדי
של  בתורתו עסוקים הם אם בירושלים אשר היהודים

בידך: אשר וזהב äìáéäìå.(ÂË)הקב"ה כסף ולהוליך
לתקן  ישראל לאלהי התנדב אשר ויועציו המלך של

בירושלים: וביתו משכנו אשר óñë(ÊË)ביתו ìëå
.áäãå בבל במדינת תמצא אשר וזהב כסף נדבת וכל

של  לביתו מתנדבים אשר והכהנים העם נדבת שאר עם
לירושלים: הכל תוליך בירושלים אשר ìë(ÊÈ)הקב"ה

.äðã ìá÷ תקנה מהרה המקדש עבודות של כך ובשביל
ונסכי' ומנחות וזבחים וכבשים ואילים בקר זה בכסף

הקב"ה: של המזבח על êìò.(ÁÈ)ותקריבם éã äîå
לעשות  והזהב הכסף במותר ולאחיך לך ייטיב ואשר

תעשו: הקב"ה של וכלים àéðàîå.(ËÈ)כרצונו
לפני  שלם הוא ברוך הקדוש של לעבודתו לך הנתונים

בירושלים: úåçùç.(Î)הקב"ה øàùå צריכות ושאר
אשר  לקנות הקב"ה של לביתו ליתן שתצטרך לך יהיה

המלך: מאוצר תתן äðà.(Î‡)הדמים éðîå אני וממני
אשר  הגזברים לכל ורשות ציווי יוצא המלך דריוש
העובדי  מן שלי מסים המקבלים א"י לצד הנהר בעב'
סופר  הכהן עזרא מכם שישאל דבר כל אשר כוכבים
את  יעכבו שלא יעשה מהרה הקב"ה של התורה
ומאה  קרבנות לקנות כסף של ככרים מאה עד שאלתו
ומאה  לנסכים יין מדות מאה ועד למנחות חטין כורי'

כענין (מדות) לקרבנות ומלח מנחות לבלול שמן של
ב')שנא' תמלח:(ויקרא  במלח מנחתך קרבן וכל

cec zcevn
(‚È).ÈÓומתרצה המתנדב כל  אשר אומר  גזרת הושם ממני

ילך  לירושלים ללכת והלוים  וכהניו ישראל עם מן במלכותי
מי: יעכבו ולא ˜·Ï.(È„)עמך  ÏÎ המלך מלפני אשר בעבור

ואנשי יהודה אנשי על ולדרוש לחפש נשלח  יועציו ושבעת
בידך: אשר אלהיך  תורת בדת הם  זהירים  אם התנד Ï·‰ÏÂ‰.(ÂË)ירושלים ויועציו  המלך  אשר וזהב  כסף לאלהיולהביא  בו

בירושלים: כבודו משכן אשר ˙‰˘ÁÎ.(ÊË)ישראל  È„:כוכבים העובדי מנדבת בבל  מדינת  בכל  תמצא ‰˙Â·„˙.אשד  ÌÚ
בירושלים : אשר  אלהיהם  לבית נדבו אשר  והכהנים  העם נדבות ˜·Ï.(ÊÈ)עם ÏÎמהר חיש  לזה הכסף  ירבו  כי זאת  בעבור

בירושלים: אשר  אלהיכם  בית של מזבח על  אותם  ותקריב לנסכיהם ויין למנחתם וסולת וכבשים  אילים  פרים זה  בכסף תקח
(ÁÈ).È„ ‰ÓÂ:והזהב הכסף במותר  לעשות  רעיך ועל  עליך  ייטב  אשר לדברÂÚ¯Î˙.ומה  ר"ל  בהם  תעשון אלהיכם כרצון

בעיניכם : ייטב אשר בדבר תתנוהו אלהיך:È‡ÓÂ‡.(ËÈ)מצוה  בית לעבודת  לך  נתונים  אשר  בשלימות‰˘ÌÏ.והכלים  כולם תן 
ה': בבית ר"ל  ירושלים אלהי ÂÁ˘Á˙.(Î)לפני ¯‡˘Â: ממך ישאלו אשר ר"ל  ליתן עליך  ינטה אשר אלהך  בית  צורך  ושאר

.Ô˙˙:המלך אוצר  בית מן  נתון בעברÈÓÂ.(Î‡)יהיה  אשר  הפקידים לכל  אומר  גזרת  הושם המלך  ארתחשסתא אני  וממני
ÏÎ.הנהר: È„:יעשה מהר  חיש  השמים אלהי  של  בתורה החכם  הכהן עזרא  מכם ישאל  אשר 

oeiv zcevn
(‚È).·„˙Ó:בדצון מתנדב המתנדב כל כי רצון ענין
(Î).˙ÂÁ˘Á: צורך ענין והוא חששות  נטיהÏÙÈ.כמו  ענין

יוטל  לא יפול  כי ל"ז)ודוגמתו .(תהלים

ּ

ּ

ּ
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‡GLøBähä óBòä úìáða øác øNò äL:äáLçî äëéøö,øLëä äëéøö dðéàå,äöéaëa ïéìëà úàîè äànèîe, §¨¨¨¨¨§¦§©¨©¨§¦¨©£¨¨§¥¨§¦¨¤§¥§©§¨ª§©Ÿ¨¦§©¥¨
äòéìaä úéáa úéfëå,LîL áøòä ïeòè dìëBàäå,Lc÷nä úàéa ìò äéìò íéáiçå,äîeøzä úà äéìò ïéôøBNå, §©©¦§¥©§¦¨§¨§¨¨©£¥¤¤§©¨¦¨¤¨©¦©©¦§¨§§¦¨¤¨¤©§¨

íéòaøàä úà âôBñ äpnî éçä ïî øáà ìëBàäå.dúôøè úà úøäèî dú÷éìîe dúèéçL,éøácøéàî éaø;éaø §¨¥¥¤¦©©¦¤¨¥¤¨©§¨¦§¦¨¨§¦¨¨§©¤¤¤§¥¨¨¦§¥©¦¥¦©¦

˙Â¯‰Ë ˙ÎÒÓ

``.daygn dkixv .xac xyr dylyäìéëàá äøåñà àéäå ìéàåä åæ ìáà ,äáùçî íéëéøö ïéà íéøúåîä íéìëåàä ìëù .íãà úìéëàì äéìò áùçéù
éìëàã àáåè àëéà ÷åùì íéàáä íò áåø ùéù ïåéëù ,äáùçî äëéøö äðéà íé÷ååùá ìáà ,íò áåø àëéìã íéøôëá à÷åãå .àîèú ë"çàå äáùçî äëéøö

:ïéö÷åòã àøúá ÷øôá ùøåôî éëäå .øåäè óåò úìéáð.xykd dkixv dpi`eíéùòð íäù õøùá åòâðù íéìëåà øàù ìëë íéìëåà úàîåè àîèî àìà
áéúëã àåä íéòøæá øùëäã .õøùá òâúù àìå íé÷ùî øàù åà íéî íäéìò åàåáéù êéøö ïéàå ,äàîåèì ïåùàø(à"é àø÷éå)ïðéùøãå ,'åâå òøæ ìò íéî ïúåé éëå

àîèéì åôåñù øåäè óåò úìáð äàöé ,øùëä êéøö äøåîç äàîåè àîèéì åôåñ ïéàù ìë óà ,øùëä êéøö äøåîç äàîåè àîèéì ïôåñ ïéàù íéòøæ äî
:øùëä äëéøö äðéàù ,äòéìáä úéáá íéãâáå íãà äàîèî àéäù ,äøåîç äàîåè.dviaka oilke` z`neh d`nhneíéìëåàá äòâð íà äðîî äöéáëã

:åàîèð íéøåäè.drilad ziaa zifkeáéúëã .äòéìáä úéáì òéâúùë åéãâá åàîèðå ,àîèð äðîî úéæë ìëàù íãà(æé íù)äìéáð ìëàú øùà ùôðäå
:úéæëî úåçô äìéëà ïéàå ,ìëàú áéúëå ,øáãî áåúëä øåäè óåò úìáðáå ,'åâå äôøèå.yny axrd oerhe:äãåçì äìéáèá éâñ àìålr dilr miaiige

.ycwnd z`iaåéùã÷å ùã÷î úàîåèá áéúëã .úåàîåèä ìë øàùë('ä àø÷éå):øåäè óåò úìáð òìåá úåáøì ïðéùøãå ,äá àîèé øùà åúàîåè ìëìmitxeye
exzd z` dilr.dnúåéäì äòéâðá äîåøúä úà äàîèîå äì ùé äàîåèì ïåùàø ïéã äòéìáä úéáá äðéàùëù ,úôøùð ,äîåøúá øåäè óåò úìáð äòâð íà

:éðù.mirax`d z` bteq dpnn igd on xa` lke`deäéì ïðéòîù àä øéàî 'ø åìéàã .øéàî 'øë àìã ïéúéðúî íúñå .úéæëî úåçô øáàä äéä åìéôàå
:ãáìá äøåäè äîäáá àìà âäåð åðéà éçä ïî øáà øîàã äùðä ãéâ éäìùá.dztixh z` zxdhn dzwilne dzhigy.àîèú àìù äìáð éãéî äàéöåîå

éãéî äôéøèä úà úøäèîã äèéçùå .åú÷éìî åðøäèú êë ,åúèéçù åúøäéèù íùëå ,õåçá úøúî äèéçùäù êøãë íéðäëì íéðôá úøúî ä÷éìîäù éôì
áéúëã ,àø÷î ïì à÷ôð äìáð(à"é àø÷éå)äôéøèì èøô ,äàîèî äðéàù ùéå ,äàîèî àéäù äîäáä ïî ùé ,àîèé äúìáðá òâåðä ìë 'åâå äîäáä ïî úåîé éëå

`xephxa yexit
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ובגר , באזרח וטרפה נבלה תאכל  אשר  נפש  "וכל טו ): יז, (ויקרא בתורה כתוב
וקיבלו וטהר", הערב עד וטמא במים ורחץ בגדיו מדבר וכבס הכתוב שאין  חכמים,

העוף  נבלת של דינה ששונה ללמדנו , הכתוב ובא הטהור, העוף נבלת באוכל  אלא
שכתוב  כמו ובמשא, במגע מטמאה הבהמה נבלת שכן הבהמה, נבלת מדין הטהור 

נבלתה את והנושא הערב... עד יטמא בנבלתה "הנוגע לט-מ): יא, יכבס (ויקרא
ולא  במגע לא מטמאה אינה הטהור  העוף נבלת ואילו  הערב", עד  וטמא בגדיו 

הבליעה בית בתוך שהיא בשעה ודווקא באכילתה, אלא jezaבמשא `idyk `le)
,(dtd: שנאמר"ytp lk e"lk`z xy`,הנפש בבית כשהיא אלא מטמאה אינה –

שנאמר  וזה הנפש. נהנה שאז הבליעה, בבית lk`z"היינו  xy`" שיעור ליתן –
כזית. שהוא אכילה כשיעור  "dtxhe"לטומאתה Ð אלא נכתבה לא כאן  האמורה

בבית  מטמאה תהא הטמא עוף נבלת אף יכול כהנים: בתורת שדרשו כמו לדרוש ,
יצא  טריפה, לה שיש נבילה – וטרפה" נבלה תאכל  "אשר לומר : תלמוד  הבליעה?
העוף  מנבלת כזית שהבולע מלמדנו , הכתוב נמצא טריפה. לו שאין טמא עוף
או בבגדים שנוגע כל  אלא בלבד, בגדיו  ולא בגדיו ; ומטמא נטמא הריהו הטהור ,
נטמאים  הם הרי  בליעתו , בבית נמצא הטהור  העוף מנבלת שהכזית בשעה בכלים
לא  בליעתו, בשעת חרס בכלי  או באדם נגע אם ברם, לטומאה. ראשון ונעשים
אלא  אינו  ממטמאיו  שמשפירש  מטמא, אינו  כלים שאר  אף שבלע, ולאחר טימאם.
הטומאה. מאב אלא לטומאה מראשון טומאה מקבלים כלים ואין  לטומאה. ראשון
כלים  שמטמאה הבליעה, בבית כשהיא הטהור  העוף נבלת של דינה שחמּור  וכיון 
שנגעו כאוכלים היינו  טמאים, אוכלים כדין מקודם דינה לפיכך הטומאה, כאב
דיני לפרט באה משנתנו הטומאה. באב נגעה לא שהיא פי  על  אף הטומאה, באב

נבילות. טומאת לענין  ובין  אוכלים טומאת לענין בין הטהור  העוף נבלת

GLøác øNò äL נאמרוøBähä óBòä úìáða:הם ואלו  – ÀÈÈÈÈÈÀÄÀÇÈÇÈ
äáLçî äëéøö חישב כן  אם אלא טמאים אוכלים כדין  דינה אין – ÀÄÈÇÂÈÈ

המותרים, המאכלים שכן גוי, לאכילת כגון  אדם, לאכילת שתהא עליה
ומשהוכשרו  עומדים, לאכילה וסתמם הואיל  מחשבה, צריכים אינם

טומאת  מטמאים הם הרי בשרץ, שנגעו  כגון  נטמאו , אם טומאה, לקבל
הריהי באכילה, אסורה והיא הואיל הטהור, העוף נבלת אבל  אוכלים,

אוכלים  טומאת תטמא כך ואחר  לאכילה, מחשבה תחילה צריכה

ברטנורא). אמרו (רמב"ם ; שלא מבואר , ג) (ג, עוקצים במסכת ברם,

אבל העוף, נבלת שם לאכול  רגילים שאין לפי בכפרים, אלא זה דין
העוף, נבלת האוכלים רבים שם ויש רב, עם שם שמתאסף בשווקים,

מחשבה; צריכה àåøLëäאינה äëéøö dðé אינם האוכלים שכל  – ÀÅÈÀÄÈÆÀÅ
המכשירים  אחרים, משקים או מים עליהם שבאו  לאחר  אלא נטמאים

בשרץ, שנגעו  כגון שהוכשרו, לאחר  וכשנטמאו טומאה, לקבל אותם
צריכה  אינה הטהור  העוף נבלת אבל אחרים, אוכלים מטמאים הם הרי

שהיא  לפי  טומאה, לקבל  להכשירה כדי מים עליה שיבואו  הכשר ,
מכל הטומאה, באב נגעה שלא פי  על  ואף עצמה, מחמת מטמאה

לטומאה, ראשון  שנעשים הטומאה, באב שנגעו כאוכלים דינה מקום
למשנתנו; בהקדמה שבארנו äöéaëaכמו ïéìëà úàîè äànèîeÀÇÀÈËÀÇÙÈÄÀÇÅÈ

ונעשים  נטמאים טהורים, באוכלים ממנה ביצה כשיעור  נגע שאם –
לטומאה; äòéìaäשני  úéáa úéfëåכשיעור ממנה האוכל  אדם – ÀÇÇÄÀÅÇÀÄÈ

אב  הוא הרי בלעו , שלא זמן כל בליעתו , לבית האוכל כשמגיע זית,
שבארנו  כמו  זו , בשעה בהם שנוגע כלים או  בגדים ומטמא הטומאה,

למשנתנו; LîLבהקדמה áøòä ïeòè dìëBàäåנטהר ואינו – ÀÈÀÈÈÇÂÅÆÆ
בו  כמפורש  בלבד , טו):בטבילה יז , עד(ויקרא וטמא במים "ורחץ

Lc÷näהערב"; úàéa ìò äéìò íéáiçå ונכנס אכלה, שאם – ÀÇÈÄÈÆÈÇÄÇÇÄÀÈ
אם  שכן וכל שמשו , שהעריב קודם שנכנס כגון בטומאה, למקדש 
(קרבן  חטאת קרבן חייב ובשוגג כרת, חייב במזיד שטבל, קודם נכנס

ויורד ); äîeøzäעולה úà äéìò ïéôøBNå ממנה כזית נגע שאם – ÀÀÄÈÆÈÆÇÀÈ
ונשרפת; טמאה הריהי בתרומה, נגע שאכלה האדם אם או  בתרומה

äpnî éçä ïî øáà ìëBàäå,טהור מעוף כלומר  –úà âôBñ ÀÈÅÅÆÄÇÇÄÆÈÅÆ
íéòaøàä שלא החי , מן  אבר  איסור משום ארבעים מלקות לוקה – ÈÇÀÈÄ

הסובר מאיר , רבי  א ),כדעת קב, חולין החי,(גמרא מן  אבר  שאיסור
בלבד; טהורה בבהמה אלא נוהג שלdúèéçLאינו השחיטה – ÀÄÈÈ

טהור , במקדש,dú÷éìîeעוף קדשים של בעוף המליקה או  – ÀÄÈÈ
dúôøè úà úøäèî שנשחט לאחר  טריפה נמצא העוף שאם – ÀÇÆÆÆÀÅÈÈ

ואינו  נבילה מידי אותו מטהרת המליקה או  השחיטה הרי  נמלק, או
הבליעה, בבית øéàîמטמא éaø éøác טעמו ששנינו כמו (זבחים – ÄÀÅÇÄÅÄ

ו): zxdhnז , dzhigy ,`ynae rbna d`nhn `idy ,dnda zlap m` dn"
dz`nehn dztixh z` ועיין המקרא. מן  זבחים בגמרא שלמדים (כמו

izdw - zex`ean zeipyn

f wxt `xfr - miaezk

æ-÷øô àøæò`kÎbi

âé:Cäé Cnò íìLeøéì Cäîì àéåìå éäBðäëå ìàøNé änò-ïî éúeëìîa ácðúî-ìë éc íòè íéN épî¦¦»¦´§¥¼¦´¨¦§©©´§©§¦Á¦©¨̧¦§¨¥¹§¨£´¦§¥¨¥À¦§¨¯¦«§¤²¦−̈§¨«
ãé:Cãéá éc Cýìà úãa íìLeøéìå ãeäé-ìò àøwáì çéìL éäèòé úòáLå àkìî íã÷-ïî éc ìá÷-ìk̈¢¥À¦Á¦¢¨̧©§¹̈§¦§©³¨£Ÿ Æ¦Æ§¦½©§©¨¨¬©§−§¦«§¤®§¨¬¡¨−̈¦¬¦¨«
åè:dðkLî íìLeøéá éc ìàøNé ýìàì eácðúä éäBèòéå àkìî-éc áäãe óñk äìáéäìeæèóñk ìëå §¥¨−̈§©´§©®¦«©§¨´§¨£À¦¦§©©ÆÆ¤¡¨´¦§¨¥½¦¬¦«§¤−¦§§¥«§ŸÆ§©´

:íìLeøéá éc íäýìà úéáì ïéácðúî àiðäëå ànò úeácðúä íò ìáa úðéãî ìëa çkLäú éc áäãe§©½¦´§©§©½§−Ÿ§¦©´¨¤®¦Á¦§©¨¸©¨³§¨«£©¨Æ¦«§©§¦½§¥¬¡¨£−Ÿ¦¬¦§¤«
æéBnä áø÷úe ïBäékñðå ïBäúçðîe ïéønà ïéøëc | ïéøBz äðã àtñëa àð÷ú àðøtñà äðc ìá÷-ìk̈¢¥´§¨Á¨§©̧§¨¦§¥¹§©§¨´§À̈¦³¦§¦Æ¦§¦½¦§¨§−§¦§¥®§¨¥´¦½

:íìLeøéá éc íëýìà úéa éc äçaãî-ìòçéøàLa áèéé Cçà (êéçà)-ìòå Cìò (êéìò) éã äîe ©«©§§½̈¦²¥¬¡¨£−Ÿ¦¬¦§¤«¨´¦Á£¨̧§©¤¹̈¦©À¦§¨²
:ïeãáòz íëýìà úeòøk ãaòîì äáäãå àtñkèéíìLä Cýìà úéa ïçìôì Cì ïéáäéúî-éc àiðàîe ©§¨¬§©£−̈§¤§©®¦§¬¡¨£−Ÿ©©§«¨«©¨Æ¦«¦§©£¦´½̈§¨§−̈¥´¡¨¨®©§¥¾

:íìLeøé ýìà íã÷ë:àkìî éæðb úéa-ïî ïzðz ïzðîì Cì-ìté éc Cýìà úéa úeçLç øàLeàëépîe ¢−̈¡¨¬§§¤«§À̈©§Æ¥´¡¨½̈¦¬¦¤−̈§¦§©®¦§¥¾¦¥−¦§¥¬©§¨«Â¦¦
äðäë àøæò ïBëðìàLé éc-ìë éc äøäð øáòa éc àiøáfb ìëì íòè íéN àkìî àzñLçzøà äðà£º̈©§©§©³§§©§¨Æ¦´§¥½§ŸÆ¦©«§©½̈¦−©£©´©£¨®¦´¨¦´¦Â§£¤§¤§¨¸¨£¹̈

:ãáòúé àðøtñà àiîL ýìà-éc àúc øôñ̈©³¨¨Æ¦«¡¨´§©½̈¨§©−§¨¦§£¦«

i"yx
(‚È).íòè íéù éðî אשר כל כי הרשות יוצא ממני

ללכת  והלוים הכהנים מן ישראל מן אותו רוחו נדבה
עמך: ילכו ÷ìá.(È„)לירושלים ìë מאת כך בשביל

שלוח: אתה המלך פני רואי יועציו ושבעת המלך
.éäåèòé úòáùå פני רואי שבעה הם יועציו ושבע

ãåäé.המלך: ìò äø÷áì על ולבדוק לדרוש כדי
של  בתורתו עסוקים הם אם בירושלים אשר היהודים

בידך: אשר וזהב äìáéäìå.(ÂË)הקב"ה כסף ולהוליך
לתקן  ישראל לאלהי התנדב אשר ויועציו המלך של

בירושלים: וביתו משכנו אשר óñë(ÊË)ביתו ìëå
.áäãå בבל במדינת תמצא אשר וזהב כסף נדבת וכל

של  לביתו מתנדבים אשר והכהנים העם נדבת שאר עם
לירושלים: הכל תוליך בירושלים אשר ìë(ÊÈ)הקב"ה

.äðã ìá÷ תקנה מהרה המקדש עבודות של כך ובשביל
ונסכי' ומנחות וזבחים וכבשים ואילים בקר זה בכסף

הקב"ה: של המזבח על êìò.(ÁÈ)ותקריבם éã äîå
לעשות  והזהב הכסף במותר ולאחיך לך ייטיב ואשר

תעשו: הקב"ה של וכלים àéðàîå.(ËÈ)כרצונו
לפני  שלם הוא ברוך הקדוש של לעבודתו לך הנתונים

בירושלים: úåçùç.(Î)הקב"ה øàùå צריכות ושאר
אשר  לקנות הקב"ה של לביתו ליתן שתצטרך לך יהיה

המלך: מאוצר תתן äðà.(Î‡)הדמים éðîå אני וממני
אשר  הגזברים לכל ורשות ציווי יוצא המלך דריוש
העובדי  מן שלי מסים המקבלים א"י לצד הנהר בעב'
סופר  הכהן עזרא מכם שישאל דבר כל אשר כוכבים
את  יעכבו שלא יעשה מהרה הקב"ה של התורה
ומאה  קרבנות לקנות כסף של ככרים מאה עד שאלתו
ומאה  לנסכים יין מדות מאה ועד למנחות חטין כורי'

כענין (מדות) לקרבנות ומלח מנחות לבלול שמן של
ב')שנא' תמלח:(ויקרא  במלח מנחתך קרבן וכל

cec zcevn
(‚È).ÈÓומתרצה המתנדב כל  אשר אומר  גזרת הושם ממני

ילך  לירושלים ללכת והלוים  וכהניו ישראל עם מן במלכותי
מי: יעכבו ולא ˜·Ï.(È„)עמך  ÏÎ המלך מלפני אשר בעבור

ואנשי יהודה אנשי על ולדרוש לחפש נשלח  יועציו ושבעת
בידך: אשר אלהיך  תורת בדת הם  זהירים  אם התנד Ï·‰ÏÂ‰.(ÂË)ירושלים ויועציו  המלך  אשר וזהב  כסף לאלהיולהביא  בו

בירושלים: כבודו משכן אשר ˙‰˘ÁÎ.(ÊË)ישראל  È„:כוכבים העובדי מנדבת בבל  מדינת  בכל  תמצא ‰˙Â·„˙.אשד  ÌÚ
בירושלים : אשר  אלהיהם  לבית נדבו אשר  והכהנים  העם נדבות ˜·Ï.(ÊÈ)עם ÏÎמהר חיש  לזה הכסף  ירבו  כי זאת  בעבור

בירושלים: אשר  אלהיכם  בית של מזבח על  אותם  ותקריב לנסכיהם ויין למנחתם וסולת וכבשים  אילים  פרים זה  בכסף תקח
(ÁÈ).È„ ‰ÓÂ:והזהב הכסף במותר  לעשות  רעיך ועל  עליך  ייטב  אשר לדברÂÚ¯Î˙.ומה  ר"ל  בהם  תעשון אלהיכם כרצון

בעיניכם : ייטב אשר בדבר תתנוהו אלהיך:È‡ÓÂ‡.(ËÈ)מצוה  בית לעבודת  לך  נתונים  אשר  בשלימות‰˘ÌÏ.והכלים  כולם תן 
ה': בבית ר"ל  ירושלים אלהי ÂÁ˘Á˙.(Î)לפני ¯‡˘Â: ממך ישאלו אשר ר"ל  ליתן עליך  ינטה אשר אלהך  בית  צורך  ושאר

.Ô˙˙:המלך אוצר  בית מן  נתון בעברÈÓÂ.(Î‡)יהיה  אשר  הפקידים לכל  אומר  גזרת  הושם המלך  ארתחשסתא אני  וממני
ÏÎ.הנהר: È„:יעשה מהר  חיש  השמים אלהי  של  בתורה החכם  הכהן עזרא  מכם ישאל  אשר 

oeiv zcevn
(‚È).·„˙Ó:בדצון מתנדב המתנדב כל כי רצון ענין
(Î).˙ÂÁ˘Á: צורך ענין והוא חששות  נטיהÏÙÈ.כמו  ענין

יוטל  לא יפול  כי ל"ז)ודוגמתו .(תהלים



aקסח dpyn oey`x wxt zexdh zkqn

äãeäéøîBà:úBøäèî ïðéà;éñBé éaøøîBà:úøäèî dúèéçL,dú÷éìî àG ìáà. §¨¥¥¨§©£©¦¥¥§¦¨¨§©¤¤£¨§¦¨¨
·äöBpäå íéôðkä–úBànèîe úBànhî,úBôøèöî àGå;ìàòîLé éaøøîBà:úôøèöî äöBpä.íéðøtväå íBèøçä ©§¨©¦§©¨¦©§§©§§¦§¨§©¦¦§¨¥¥©¨¦§¨¤¤©©§§©¦¨§©¦
–íéôøèöîe ïéànèîe ïéànhî.éñBé éaøøîBà:áðfä Làøå íétâà éLàø óà–íéôøèöî,úBîeèta íéçépî ïkL. ¦©§¦§©§¦¦§¨§¦©¦¥¥©¨¥£©©¦§Ÿ©¨¨¦§¨§¦¤¥©¦¦©§

:óåò úôéøèì ïéãä àåäå ,äèçùðù.zexdhn opi` xne` dcedi 'x:äîäá úôéøèî óåò úôéøè ïðéôìé àìã.dzwiln `le zxdhn dzhigy xne` iqei iax
:éñåé 'øë äëìäå

a.ze`nhinàîèéî ãé àåäù ìëå ,àéöåäìå ñéðëäì ãé éáéùçã .åàîèð ,íéøåäè ïéìëåàá äöåðäå íéôðëä åòâðå ïä íéàîè íàå ,åàîèð õøù ïäá òâð íà
:àîèîå.zetxhvn `le,óøèöîù øîåù éáéùç àìã ,íéìëåà úàîåè àîèì äöéáëì åîéìùäì úåôøèöî äöåðäå íéôðëä ïéà äöéáëî úåçô ìëåà äéä íà

:ïéö÷åò ùéøá ïðúãë.ztxhvn dvepd:ìàòîùé 'øë äëìä ïéàå .øîåù äì áéùçã.mehxgd:åá ø÷ðî óåòäù.apfd y`xe mitb` iy`xíéøàùðä
åðééäå ,óåòä íò ïúåà íéìëåàå ïúåà íéçéðî íéîèåôîä úåôåòáù àìà ,äìéëàì åæç àìã íëéìùäìå íëúçì íéìéâøå ,äöåðä åèøîù øçà óåâì íéøáåçî

øùò äùìù éðäå .éñåé éáøë äëìä ïéàå .úåîåèôá íéçéðî ïëù øîà÷ãáéùç àãç äú÷éìîå äúèéçùã ,äòùú àëéà àúééî÷ àááá ,ïéúéðúîá áéùçã øáã
:øáã øùò äùìù éøä ,íéðøôöäå íåèøçäå äöåðäå íéôðëäå ,äúôéøèì äøäè ååä åäééååøúã ,åäì

`xephxa yexit

כאן), ynae`ברטנורא rbna d`nhn dpi`y serd zlap בבית (אלא

dz`nehnהבליעה), dztixh z` zxdhn dzhigy `dzy oic epi` כלום)
של העוף ששחיטת וחומר  בקל  שלמדים ומאחר  וחומר? קל  זה אין 

שאף  מצינו ", ב"מה למדים מטומאתה, טריפתה את מטהרת חולין 
מטומאתה), טריפתה את מטהרת קדשים של העוף epivnמליקת dn

s` ,dz`nehn dztixh z` zxdhne ,dlik`a dzxykn `idy dzhigya
."dz`nehn dztixh z` xdhz ,dlik`a dzxykn `idy dzwilnéaøÇÄ

úBøäèî ïðéà :øîBà äãeäé אינן המליקה ולא השחיטה לא – ÀÈÅÅÈÀÇÂ
עוף  נבלת כשאר  דינה אלא נבילה, מידי  העוף טריפת את מטהרות

בגמרא מבואר  טעמו ב).טהור ; סט , øîBà:(זבחים  éñBé éaøÇÄÅÅ
úøäèî dúèéçL,נבילה מטומאת טריפתה את –àG ìáà ÀÄÈÈÀÇÆÆÂÈ

dú÷éìî) בזבחים שבארנו  כמו וטעמו  אנו – ואין  שהואיל ו ) ז, ÀÄÈÈ
אלא  מטומאתה העוף טריפת את מטהרת ששחיטה במפורש, מוצאים
כנבלת  דינה שיהא דיה לפיכך  בהמה, מנבלת וחומר  בקל  עליה למדים

הוא: כלל שכן מליקה, ולא מטהרתה ששחיטה onבהמה, `al eic
oecpk zeidl oicdכדבר דינו  שיהא דיו  וחומר" ב"קל  הנלמד  (דבר

ממנו; ה שלמדים ב, קמא בבא מסיקיםעיין בגמרא ב),). סט , (זבחים

הוא התורה מן  שהרי זה, כלל  סובר  מאיר רבי  epxe`aשאף oiir)
;(my `nw `aa dpynl תורת "זאת ודרש ֹו: כתוב מצא מאיר  שרבי אלא

והעוף" מו)הבהמה יא , מה (ויקרא  לבהמה, עוף להקיש  הכתוב בא –

עוף, אף מטומאתה, טריפתה מטהר באכילה שמכשירה דבר בהמה,
אינו  יוסי  רבי ברם, מטומאתו. טריפתו מטהר באכילה שמכשירו  דבר

רבי כדעת מבהמה, עוף וחומר  בקל אמנם לומד אלא זה, פסוק  דורש
סובר: הוא ולפיכך במשנתנו , dzwiln,מאיר  `l la` zxdhn dzhigy
כנדון. להיות הדין מן  לבא דיו  iqei.שכן  iaxk dklde נמנו במשנתנו –

נחשבות  ומליקה שחיטה שכן  הטהור , העוף בנבלת דברים תשעה

אחד  ברטנורא ;כדבר הרא "ש; הר "ש; הבאה : המשנה  על במפרשים  (עיין

מונה  אינו אבל דברים , כשני ומליקה שחיטה  שמונה שם , רמב"ם  ועיין

תשעה  אלא במשנתנו שאין לשיטתו  גם  ונמצא  הבליעה ", בבית  "כזית 

בלבד ); הבאה.דברים  במשנה נמנים הארבעה שאר 
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שכבר  כמו הטהור, העוף שבנבלת הדברים עשר  שלושה במנין  ממשיכה משנתנו
הקודמת. למשנה באורנו  בסוף הזכרנו

íéôðkä הנוצות העוף,– של הדקות äöBpäåהגדולות הנוצות – ÇÀÈÇÄÀÇÈ
ישראל");שלו "תפארת  הגר "א; מפרשים:(הרא"ש ; הנוצות mitpkdויש –

הגסות, הנוצות מריטת לאחר  הנשארות מן dvepdeהדקות הדקה –

הכנפים מריטת לאחר  הנשארת הגר"א ),הדקה גירסת  לפי (רמב"ם 

úBànhî,נטמאו שרץ, בהן נגע אם –úBànèîe טמאות אם – ÄÇÀÀÇÀ
כיד הן  שנחשבות האוכלים, את טימאו  טהורים, באוכלים ונגעו הן

טומאה, ולהוציא úBôøèöîלהכניס àGå לטמא כביצה לשיעור – ÀÄÀÈÀ

ושנינו  כשומר , נחשבות שאינן  אוכלין , `),טומאת ,` oivwer)שכל

מצטרף ולא ומטמא מיטמא שומר  ולא יד ברטנורא ).שהוא (הר "ש;

מבארים הר"ש):ויש  ראויze`nhin(לפי והוא שנשחט טהור  עוף –

העוף; כל  נטמא בנוצה או  בכנפיים שרץ נגע אם ze`nhneלאכילה,
טהורים, באוכלים נגעו הנוצה או  והכנפיים העוף, נטמא כבר  שאם –

טומאה; ומוציא שמכניס כיד  והנוצה הכנפיים שדין  האוכלים, נטמאו 
zetxhvn `leלשיעור ולא אוכלים טומאת לטמא כביצה לשיעור –

כשומר דינן  שאין לעיל, שהזכרנו  מהטעם הבליעה, בבית לטמא כזית

הרש"ש ). חידושי ועיין הרא"ש; עיין ישראל"; פי("תפארת על ואף
הטהור, העוף בנבלת שנאמרו דבר  עשר  בשלושה ממשיכה שמשנתנו

ומליקה  שחיטה גם שהרי העוף, בנבלת נאמרו כולם לא מקום מכל
שהכוונה  אלא העוף, בנבלת אינם הקודמת במשנה שנימנו  החי  מן  ואבר

כמה ה  זה במנין  ויש הטהור , העוף בנבלת הם הדברים של  שרובם יא,
מוסיפה  שמשנתנו  מפרשים, ויש  נתנבל. שלא טהור  בעוף שהם דברים

לאכילה, עליה שכשחישב ללמד, באה והיא טהור, עוף בנבלת לעסוק
אוכלים  הן  מטמאות וכן יד , מדין  והנוצה הכנפיים גם עמה מיטמאות

מצטרפות  אין  אבל  אחרים, לטמא טומאה שמוציא יד כדין אחרים,
לעיל שבארנו  כמו  לכזית, ולא לכביצה כותב:(הגר"א).לא והרמב"ם

z`neh oi`nhne oi`nhzne milke`k mdy it lr s` dvepde miitpkd"
"zifkl xedhd serd zlapa oitxhvn opi` ,milke` הטומאות אבות  (הל'

ט ). úôøèöîג, äöBpä :øîBà ìàòîLé éaø לכביצה להשלים – ÇÄÄÀÈÅÅÇÈÄÀÈÆÆ
כ"שומר" היא שנחשבת לכזית, ברטנורא ).או הרא"ש ; ויש(הר"ש;

הטהור  העוף נבלת עם שנאכלת מפני טעמו, עיין מפרשים (הגר"א ;

ישראל"). l`rnyi."תפארת  iaxk dkld oi`eíBèøçäהבשר היינו  – ÇÇÀ
החרטום, תחת תחת íéðøtväåשבפה מהצפרניים שמובלע מה – ÀÇÄÈÀÇÄ

א),הבשר קכא, חולין ïéànèîe(גמרא  ïéànhî שבארנו כמו  – ÄÇÀÄÀÇÀÄ
ונוצה, בכנפיים בבית íéôøèöîeלעיל  לטמא כזית לשיעור – ÄÀÈÀÄ

אוכלים. טומאת לטמא כביצה לשיעור  או  øîBà:הבליעה, éñBé éaøÇÄÅÅ
íétâà éLàø óà,הכנפיים ראשי –áðfä Làøåפי על  אף – ÇÈÅÂÇÇÄÀÙÇÈÈ

מקום  מכל לאכילה, ראויים שאינם לפי  ולהשליכם, לחתכם שרגילים
íéôøèöî,לכביצה או  לכזית –úBîeèta íéçépî ïkL– ÄÀÈÀÄÆÅÇÄÄÇÀ

עמו . אותם ואוכלים בעוף אותם מניחים מפוטמים dkldבעופות oi`e
.iqei iaxk נוסף במשנתנו, הנמנים הדברים ארבעת המפרשים רוב לפי

והנוצה, הכנפיים, הם: הקודמת, במשנה שנימנו  הדברים תשעת על 
והצפרניים ישראל"והחרטום, "תפארת עיין ברטנורא; הרא"ש; (הר"ש;

זה). פירוש על כותב:שמקשה  והנוצה ixiyrd,והרמב"ם שהכנפים
אוכלין; כשאר  ומטמאות xyr,מיטמאות cg`d מצטרפות שאינן

כזית; xyr,לשיעור  mipyd ומטמאין מיטמאין  והצפרניים שהחרטום
אוכלין; xyr,כשאר  dyelyde בבית לטמא לכזית מצטרפים שהם

הבליעה.
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‚øLëäå äáLçî äëéøö àîhä óBòä úìáð,äöéaëa ïéìëà úàîè äànèîe,äiåbä úà ìBñôì ñøô éöçëå, ¦§©¨©¨¥§¦¨©£¨¨§¤§¥§©§¨ª§©Ÿ¨¦§©¥¨§©£¦§©¦§¤©§¦¨
äòéìaä úéáa úéfk da ïéàå,LîL áøòä ïeòè Bðéà dìëBàäå,Lc÷î úàéa ìò äéìò ïéáiç ïéàå,ïéôøBN ìáà §¥¨©©¦§¥©§¦¨§¨§¨¥¨©£¥¤¤§¥©¨¦¨¤¨©¦©¦§¨£¨§¦

äîeøzä úà äéìò,íéòaøàä úà âôBñ Bðéà äpnî éçä ïî øáà ìëBàäå,dzøäèî dúèéçL ïéàå.íéôðkä ¨¤¨¤©§¨§¨¥¥¤¦©©¦¤¨¥¥¤¨©§¨¦§¥§¦¨¨§©©§¨©§¨©¦
úBôøèöîe úBànèîe úBànhî äöBpäå.ïéôøèöîe íéànèîe ïéànhî íéðøtväå íBèøçä. §©¨¦©§§©§¦§¨§©©§§©¦¨§©¦¦©§¦§©§¦¦§¨§¦

„äîäaáe:øBòä,áèøäå,äôéwäå,ììàäå,úBîöòäå,íéãébäå,íéðøwäå,íéôìhäå–úàîè ànèì ïéôøèöî ©§¥¨¨§¨Ÿ¤§©¦¨§¨£©§¨£¨§©¦¦§©©§©¦§©§¨©¦¦§¨§¦§©¥ª§©

b.`nh ser zlap.íéãâáå íãà äàîèî äðéàù ,äøåîç äàîåè àîèì äôåñ ïéàù.daygn dkixv,äìéëàì äéìò áåùçéùxykde,ïé÷ùî øàù åà íéî
:õøùá òâú ë"çàå.diebd z` leqtl:ìåáèéù ãò äîåøúá ìåëàì åôåâ ìñôð ,äöçîå äöéá àéäù ñøô éöç äðîî ìëàå úàîèð íàziaa zifk da oi`e

.driladáéúëã(á"ë íù)íåùî åøåñéà ïéàù äæ àöé ,äòéìáä úéáá äìéëàá àîèî äìéáð ìëåà íåùî åøåñéàù éî ,äá äàîèì ìëàé àì äôéøèå äìéáð
:àîè øáã ìëàú ìá íåùî àìà äìéáð ìëàú ìá.yny axrd oerh oi` dlke`deìåëàì äéåâä úà ìñåô àåäù ,úàîèðù øçàì äðîî ñøô éöç ìëåàä

:ùîù áøòä ïåòè ïéàå ãéî äîåøúá øúåî äìëàù øçàì ìáè íà ,äîåøúá.ycwn z`ia lr dilr miaiig oi`eàîè óåò úìáð ñøô éöç ìëà íà
:äîåøú äéìò ïéôøåùã â"òà ,àéä ïðáøã äàîåèã .ùã÷îì ñðëðå.mirax`d z` bteq epi` dpnn igd on xa` lke`deøùá ïéá úéæë ìëåàã â"òàå

,áééçéî àì àîè íåùîå .íéòáøàä úà âôåñ åðéà ä"ôà ,úéæë àëéà àëä ,äéá áéúë äìéëàã úéæë êéøö éçä ïî øáà ã"îì åìéôà àúùäã ,úåîöòå íéãéâå
:øùá úéæë àëéìãe.dzxdhn dzhigy oi`äúèéçù äúøäéè àì úñëøôî àéäå äèçù íàå ,éçä ïî øáàá øåñàå àîè óåòá øúåîù çð ïáì ,äìéëàá

:äùðä ãéâ ÷øô éäìùá ïéúéðúî äùøôéî éëäå .ìàøùéì àøùëîã åâéî çð ïáì äèéçùä úøúî úñëøôî åìéôà äøåäèáã â"òà .úåîúù ãò äìéëàá
c.ahexde xerd dndaae:áèåøä øåòä ÷øô ïéìåçá àùøôéî ïéúéðúî äìåë
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הטמא. העוף נבלת דיני  ללמד משנתנו באה הטהור, העוף נבלת דיני  שלמדנו לאחר 
העוף  שנבלת הטהור . העוף נבלת מדין הטמא העוף נבלת דין  ששונה הזכרנו וכבר
לבאור  בהקדמתנו  הטעם הבאנו  שכבר כמו הבליעה, בבית מטמאה אינה הטמא
מטמאה  טמא עוף נבלת תהא "יכול  ב): ק, חולין  (גמרא בברייתא שנו וכן  א. משנה
לטמאה  יאכל לא וטרפה "נבלה ח): כב, (ויקרא לומר תלמוד הבליעה? בבית בגדים
תאכל "בל  משום שאיסורה זו  יצאה נבילה", תאכל  "בל משום שאיסורו  מי – בה"

zlapkטמאה" dpic oi` jkitl ,dliap xeqi`l d`nh xeqi` da mcwe li`ed xnelk)
,(drilad ziaa micba d`nhn dpi`e xedhd serd לאכילה עליה חישב אם ברם,

לטומאה, ראשון  שהם טמאים כאוכלים דינה ונטמאה, טומאה לקבל  והוכשרה
במשנתנו. כמבואר 

àîhä óBòä úìáð בבית אפילו עצמה מחמת מטמאה שאינה – ÄÀÇÈÇÈÅ
למשנתנו , בהקדמה שבארנו  כמו  äáLçîהבליעה, äëéøö– ÀÄÈÇÂÈÈ

לאכילה, עליה משקים øLëäåשיחשוב או  מים עליה שיבואו  – ÀÆÀÅ
בטומאה  כך  אחר  וכשנגעה טומאה, לקבל  להכשירה כדי  אחרים

טמאים; כאוכלים ודינה äöéaëaנטמאה, ïéìëà úàîè äànèîeÀÇÀÈËÀÇÙÈÄÀÇÅÈ
ש הם – הרי  טהורים, באוכלים ממנה ביצה כשיעור  ונגע נטמאה אם

ñøôנטמאים; éöçëå שנינו וכבר  הכיכר; חצי הוא פרס (עירובין – ÀÇÂÄÀÇ
ב), ברוקה ח, בן  יוחנן רבי  לדעת הכיכר : במידת תנאים שנחלקו 

נמצא ביצים; כשמונה – שמעון  רבי ולדעת ביצים, כשש צימידתה ח

רס הואפ ברוקה בן  יוחנן  צהלרבי  ח מ ו ה צ –בי שמעון  ולרבי ,
ם י צ בי תי dwexa),ש oa opgei iaxk Ð m"anxde ,oerny iaxk wqet i"yx)

äiåbä úà ìBñôì הטמא העוף מנבלת פרס חצי  כשיעור  שהאוכל  – ÄÀÆÇÀÄÈ
גווייתו נפסלה שיטבול ;(eteb)שנטמאה, עד בתרומה ïéàåÀÅמלאכול 

äòéìaä úéáa úéfk da בבית שמטמא כזית דין בה ואין – ÈÇÇÄÀÅÇÀÄÈ
למשנתנו ; בהקדמה בארנו שכבר  כמו האוכלdìëBàäåהבליעה, – ÀÈÀÈ

שנטמאה, לאחר  ממנה פרס LîLכחצי  áøòä ïeòè Bðéà– ÅÈÇÂÅÆÆ
שיעריב  עד  להמתין  צריך  ואינו  בתרומה, לאכול מיד מותר שמשטבל 

òהשמש; äéìò ïéáiç ïéàåLc÷î úàéa ìכחצי אכל אם – ÀÅÇÈÄÈÆÈÇÄÇÄÀÈ
אינו  למקדש, נכנס שטבל  וקודם שנטמאה הטמא העוף  מנבלת פרס
מדברי אלא נטמא שלא בשוגג, חטאת ולא במזיד כרת לא חייב

äîeøzäסופרים, úà äéìò ïéôøBN ìáà בתרומה נגע אם – ÂÈÀÄÈÆÈÆÇÀÈ
שכך שריפה, וטעונה נפסלת התרומה ממנה, פרס כחצי  שאכל לאחר

חכמים; ìëBàäåúàגזרו  âôBñ Bðéà äpnî éçä ïî øáà ÀÈÅÅÆÄÇÇÄÆÈÅÅÆ
íéòaøàä שנאמר בטמאים, נוהג החי  מן אבר איסור שאין (דברים – ÈÇÀÈÄ

כג): הנפשיב , בעוד תאכל לא ומשמע: הבשר ", עם הנפש  תאכל  "ולא
ממנו  שיצא לאחר בלבד, בשר אבל  החי, מן  אבר  היינו הבשר , עם

שבשרו  שכל מלמד , לאכול ; אתה רשאי שחיטה), לאחר (היינו הנפש

מצּווה  אתה אי  מותר , בשרו שאין  וכל  אבריו, על מצּווה אתה מותר,
ועוף  חיה בבהמה אלא נוהג שאינו החי מן  לאבר מכאן אבריו, על 

א).הטהורים קב , חולין בגמרא dzøäèî(ברייתא  dúèéçL ïéàå– ÀÅÀÄÈÈÀÇÇÀÈ
א)גמראב  קב, שאין (חולין כמשמעה, לפרשה אין  זו  שפיסקה מבואר ,

הוא, פשוט דבר שהרי טמא, עוף מאיסור מטהרתו טמא עוף שחיטת

מידי מטהרתו אינה ששחיטתו לפרש , אין  אף לשנותו ; צורך ואין
ואפילו  נבילה, טומאת שום לו  אין  טמא עוף שהרי  נבילה, טומאת

לענין  זו פיסקה לפרש יש  אלא לעיל; ששנינו כמו הבליעה, בבית
המשנה  ובאה החי, מן  באבר  ואסורים טמא בעוף מותרים שהם נח, בני

אין  מפרכס, הוא ועדיין הטמא העוף את שחטו שאם להשמיענו,
שימות; עד החי , מן אבר  משום נח, לבני באכילה מתירתו  השחיטה

אותם  מתרת השחיטה ישראל , ששחטם הטהורים ועוף בבהמה ואמנם
מועילה  שהשחיטה שמתוך  מפרכסים, בעודם אפילו נח לבני  באכילה

על אף טמאים, אבל נח, לבני  להתירם גם מועילה לישראל להכשירם
לבני הם אסורים שמפרכסים זמן כל מקום מכל  ישראל, ששחטם פי 

החי . מן אבר משום äöBpäåנח, íéôðkä,הטמא העוף נבלת של  – ÇÀÈÇÄÀÇÈ
úBànèîe úBànhî,בשרה כדין –úBôøèöîeשיעור להשלים – ÄÇÀÀÇÀÄÀÈÀ

את  לפסול פרס כחצי  שיעור  ולהשלים אוכלין, טומאת לטמא כביצה
מצויים  אוכליה אין  טמא עוף שנבלת לפי הטעם, מבארים יש הגוויה.

עד לשמרה והנוצות הכנפיים עליה מניחים ולפיכך טהור , לעוף כמו 
אוכלים לה "שומר ",(רא"ש ),שיזדמנו  הם נחשבים טמא שבעוף כלומר

ההבדל ומכאן מצטרף; שומר  שהוא שכל עוקצין , במסכת ושנינו 
הקודמת, במשנה שנינו  טהור  שבעוף טמא, לעוף טהור עוף שבין

מצטרפות טמא בעוף ואילו מצטרפות, והנוצה הכנפיים (עיין שאין 

אחרת ); בדרך  ההבדל  טעם  שם  שמבואר הקודמת, המשנה  על רבא " "אליהו

íéðøtväåוכן íBèøçä,טמא עוף נבלת של –ïéànhî ÇÇÀÀÇÄÈÀÇÄÄÇÀÄ
ïéôøèöîe íéànèîe כחלק הם שנחשבים לעיל, שבארנו  מטעם – ÀÇÀÄÄÀÈÀÄ

והצפרנים  החרטום דין  משנתנו  גם נקטה הקודמת המשנה אגב מבשרה.

פי על  אף והנוצה, הכנפיים עם אותם כללה ולא מיוחדת בפיסקה
בלשון  נשנה הראשון שהזוג לפי הוא, שהטעם או שווה; כאן שדינם

זכר בלשון השני  והזוג ישראל").נקבה "תפארת  טוב "; יום  ("תוספות 
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א). (ט, חולין  במסכת גם שנויה כולה משנתנו

äîäaáe:הבהמה טומאת ולענין –øBòäבשר לחתיכת המחובר  – ÇÀÅÈÈ
שיעורה  משלים והעור מכביצה, פחות שהיא שחוטה, בהמה של

izdw - zex`ean zeipyn
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äãeäéøîBà:úBøäèî ïðéà;éñBé éaøøîBà:úøäèî dúèéçL,dú÷éìî àG ìáà. §¨¥¥¨§©£©¦¥¥§¦¨¨§©¤¤£¨§¦¨¨
·äöBpäå íéôðkä–úBànèîe úBànhî,úBôøèöî àGå;ìàòîLé éaøøîBà:úôøèöî äöBpä.íéðøtväå íBèøçä ©§¨©¦§©¨¦©§§©§§¦§¨§©¦¦§¨¥¥©¨¦§¨¤¤©©§§©¦¨§©¦
–íéôøèöîe ïéànèîe ïéànhî.éñBé éaøøîBà:áðfä Làøå íétâà éLàø óà–íéôøèöî,úBîeèta íéçépî ïkL. ¦©§¦§©§¦¦§¨§¦©¦¥¥©¨¥£©©¦§Ÿ©¨¨¦§¨§¦¤¥©¦¦©§

:óåò úôéøèì ïéãä àåäå ,äèçùðù.zexdhn opi` xne` dcedi 'x:äîäá úôéøèî óåò úôéøè ïðéôìé àìã.dzwiln `le zxdhn dzhigy xne` iqei iax
:éñåé 'øë äëìäå

a.ze`nhinàîèéî ãé àåäù ìëå ,àéöåäìå ñéðëäì ãé éáéùçã .åàîèð ,íéøåäè ïéìëåàá äöåðäå íéôðëä åòâðå ïä íéàîè íàå ,åàîèð õøù ïäá òâð íà
:àîèîå.zetxhvn `le,óøèöîù øîåù éáéùç àìã ,íéìëåà úàîåè àîèì äöéáëì åîéìùäì úåôøèöî äöåðäå íéôðëä ïéà äöéáëî úåçô ìëåà äéä íà

:ïéö÷åò ùéøá ïðúãë.ztxhvn dvepd:ìàòîùé 'øë äëìä ïéàå .øîåù äì áéùçã.mehxgd:åá ø÷ðî óåòäù.apfd y`xe mitb` iy`xíéøàùðä
åðééäå ,óåòä íò ïúåà íéìëåàå ïúåà íéçéðî íéîèåôîä úåôåòáù àìà ,äìéëàì åæç àìã íëéìùäìå íëúçì íéìéâøå ,äöåðä åèøîù øçà óåâì íéøáåçî

øùò äùìù éðäå .éñåé éáøë äëìä ïéàå .úåîåèôá íéçéðî ïëù øîà÷ãáéùç àãç äú÷éìîå äúèéçùã ,äòùú àëéà àúééî÷ àááá ,ïéúéðúîá áéùçã øáã
:øáã øùò äùìù éøä ,íéðøôöäå íåèøçäå äöåðäå íéôðëäå ,äúôéøèì äøäè ååä åäééååøúã ,åäì

`xephxa yexit

כאן), ynae`ברטנורא rbna d`nhn dpi`y serd zlap בבית (אלא

dz`nehnהבליעה), dztixh z` zxdhn dzhigy `dzy oic epi` כלום)
של העוף ששחיטת וחומר  בקל  שלמדים ומאחר  וחומר? קל  זה אין 

שאף  מצינו ", ב"מה למדים מטומאתה, טריפתה את מטהרת חולין 
מטומאתה), טריפתה את מטהרת קדשים של העוף epivnמליקת dn

s` ,dz`nehn dztixh z` zxdhne ,dlik`a dzxykn `idy dzhigya
."dz`nehn dztixh z` xdhz ,dlik`a dzxykn `idy dzwilnéaøÇÄ

úBøäèî ïðéà :øîBà äãeäé אינן המליקה ולא השחיטה לא – ÀÈÅÅÈÀÇÂ
עוף  נבלת כשאר  דינה אלא נבילה, מידי  העוף טריפת את מטהרות

בגמרא מבואר  טעמו ב).טהור ; סט , øîBà:(זבחים  éñBé éaøÇÄÅÅ
úøäèî dúèéçL,נבילה מטומאת טריפתה את –àG ìáà ÀÄÈÈÀÇÆÆÂÈ

dú÷éìî) בזבחים שבארנו  כמו וטעמו  אנו – ואין  שהואיל ו ) ז, ÀÄÈÈ
אלא  מטומאתה העוף טריפת את מטהרת ששחיטה במפורש, מוצאים
כנבלת  דינה שיהא דיה לפיכך  בהמה, מנבלת וחומר  בקל  עליה למדים

הוא: כלל שכן מליקה, ולא מטהרתה ששחיטה onבהמה, `al eic
oecpk zeidl oicdכדבר דינו  שיהא דיו  וחומר" ב"קל  הנלמד  (דבר

ממנו; ה שלמדים ב, קמא בבא מסיקיםעיין בגמרא ב),). סט , (זבחים

הוא התורה מן  שהרי זה, כלל  סובר  מאיר רבי  epxe`aשאף oiir)
;(my `nw `aa dpynl תורת "זאת ודרש ֹו: כתוב מצא מאיר  שרבי אלא

והעוף" מו)הבהמה יא , מה (ויקרא  לבהמה, עוף להקיש  הכתוב בא –

עוף, אף מטומאתה, טריפתה מטהר באכילה שמכשירה דבר בהמה,
אינו  יוסי  רבי ברם, מטומאתו. טריפתו מטהר באכילה שמכשירו  דבר

רבי כדעת מבהמה, עוף וחומר  בקל אמנם לומד אלא זה, פסוק  דורש
סובר: הוא ולפיכך במשנתנו , dzwiln,מאיר  `l la` zxdhn dzhigy
כנדון. להיות הדין מן  לבא דיו  iqei.שכן  iaxk dklde נמנו במשנתנו –

נחשבות  ומליקה שחיטה שכן  הטהור , העוף בנבלת דברים תשעה

אחד  ברטנורא ;כדבר הרא "ש; הר "ש; הבאה : המשנה  על במפרשים  (עיין

מונה  אינו אבל דברים , כשני ומליקה שחיטה  שמונה שם , רמב"ם  ועיין

תשעה  אלא במשנתנו שאין לשיטתו  גם  ונמצא  הבליעה ", בבית  "כזית 

בלבד ); הבאה.דברים  במשנה נמנים הארבעה שאר 
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שכבר  כמו הטהור, העוף שבנבלת הדברים עשר  שלושה במנין  ממשיכה משנתנו
הקודמת. למשנה באורנו  בסוף הזכרנו

íéôðkä הנוצות העוף,– של הדקות äöBpäåהגדולות הנוצות – ÇÀÈÇÄÀÇÈ
ישראל");שלו "תפארת  הגר "א; מפרשים:(הרא"ש ; הנוצות mitpkdויש –

הגסות, הנוצות מריטת לאחר  הנשארות מן dvepdeהדקות הדקה –

הכנפים מריטת לאחר  הנשארת הגר"א ),הדקה גירסת  לפי (רמב"ם 

úBànhî,נטמאו שרץ, בהן נגע אם –úBànèîe טמאות אם – ÄÇÀÀÇÀ
כיד הן  שנחשבות האוכלים, את טימאו  טהורים, באוכלים ונגעו הן

טומאה, ולהוציא úBôøèöîלהכניס àGå לטמא כביצה לשיעור – ÀÄÀÈÀ

ושנינו  כשומר , נחשבות שאינן  אוכלין , `),טומאת ,` oivwer)שכל

מצטרף ולא ומטמא מיטמא שומר  ולא יד ברטנורא ).שהוא (הר "ש;

מבארים הר"ש):ויש  ראויze`nhin(לפי והוא שנשחט טהור  עוף –

העוף; כל  נטמא בנוצה או  בכנפיים שרץ נגע אם ze`nhneלאכילה,
טהורים, באוכלים נגעו הנוצה או  והכנפיים העוף, נטמא כבר  שאם –

טומאה; ומוציא שמכניס כיד  והנוצה הכנפיים שדין  האוכלים, נטמאו 
zetxhvn `leלשיעור ולא אוכלים טומאת לטמא כביצה לשיעור –

כשומר דינן  שאין לעיל, שהזכרנו  מהטעם הבליעה, בבית לטמא כזית

הרש"ש ). חידושי ועיין הרא"ש; עיין ישראל"; פי("תפארת על ואף
הטהור, העוף בנבלת שנאמרו דבר  עשר  בשלושה ממשיכה שמשנתנו

ומליקה  שחיטה גם שהרי העוף, בנבלת נאמרו כולם לא מקום מכל
שהכוונה  אלא העוף, בנבלת אינם הקודמת במשנה שנימנו  החי  מן  ואבר

כמה ה  זה במנין  ויש הטהור , העוף בנבלת הם הדברים של  שרובם יא,
מוסיפה  שמשנתנו  מפרשים, ויש  נתנבל. שלא טהור  בעוף שהם דברים

לאכילה, עליה שכשחישב ללמד, באה והיא טהור, עוף בנבלת לעסוק
אוכלים  הן  מטמאות וכן יד , מדין  והנוצה הכנפיים גם עמה מיטמאות

מצטרפות  אין  אבל  אחרים, לטמא טומאה שמוציא יד כדין אחרים,
לעיל שבארנו  כמו  לכזית, ולא לכביצה כותב:(הגר"א).לא והרמב"ם

z`neh oi`nhne oi`nhzne milke`k mdy it lr s` dvepde miitpkd"
"zifkl xedhd serd zlapa oitxhvn opi` ,milke` הטומאות אבות  (הל'

ט ). úôøèöîג, äöBpä :øîBà ìàòîLé éaø לכביצה להשלים – ÇÄÄÀÈÅÅÇÈÄÀÈÆÆ
כ"שומר" היא שנחשבת לכזית, ברטנורא ).או הרא"ש ; ויש(הר"ש;

הטהור  העוף נבלת עם שנאכלת מפני טעמו, עיין מפרשים (הגר"א ;

ישראל"). l`rnyi."תפארת  iaxk dkld oi`eíBèøçäהבשר היינו  – ÇÇÀ
החרטום, תחת תחת íéðøtväåשבפה מהצפרניים שמובלע מה – ÀÇÄÈÀÇÄ

א),הבשר קכא, חולין ïéànèîe(גמרא  ïéànhî שבארנו כמו  – ÄÇÀÄÀÇÀÄ
ונוצה, בכנפיים בבית íéôøèöîeלעיל  לטמא כזית לשיעור – ÄÀÈÀÄ

אוכלים. טומאת לטמא כביצה לשיעור  או  øîBà:הבליעה, éñBé éaøÇÄÅÅ
íétâà éLàø óà,הכנפיים ראשי –áðfä Làøåפי על  אף – ÇÈÅÂÇÇÄÀÙÇÈÈ

מקום  מכל לאכילה, ראויים שאינם לפי  ולהשליכם, לחתכם שרגילים
íéôøèöî,לכביצה או  לכזית –úBîeèta íéçépî ïkL– ÄÀÈÀÄÆÅÇÄÄÇÀ

עמו . אותם ואוכלים בעוף אותם מניחים מפוטמים dkldבעופות oi`e
.iqei iaxk נוסף במשנתנו, הנמנים הדברים ארבעת המפרשים רוב לפי

והנוצה, הכנפיים, הם: הקודמת, במשנה שנימנו  הדברים תשעת על 
והצפרניים ישראל"והחרטום, "תפארת עיין ברטנורא; הרא"ש; (הר"ש;

זה). פירוש על כותב:שמקשה  והנוצה ixiyrd,והרמב"ם שהכנפים
אוכלין; כשאר  ומטמאות xyr,מיטמאות cg`d מצטרפות שאינן

כזית; xyr,לשיעור  mipyd ומטמאין מיטמאין  והצפרניים שהחרטום
אוכלין; xyr,כשאר  dyelyde בבית לטמא לכזית מצטרפים שהם

הבליעה.
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‚øLëäå äáLçî äëéøö àîhä óBòä úìáð,äöéaëa ïéìëà úàîè äànèîe,äiåbä úà ìBñôì ñøô éöçëå, ¦§©¨©¨¥§¦¨©£¨¨§¤§¥§©§¨ª§©Ÿ¨¦§©¥¨§©£¦§©¦§¤©§¦¨
äòéìaä úéáa úéfk da ïéàå,LîL áøòä ïeòè Bðéà dìëBàäå,Lc÷î úàéa ìò äéìò ïéáiç ïéàå,ïéôøBN ìáà §¥¨©©¦§¥©§¦¨§¨§¨¥¨©£¥¤¤§¥©¨¦¨¤¨©¦©¦§¨£¨§¦

äîeøzä úà äéìò,íéòaøàä úà âôBñ Bðéà äpnî éçä ïî øáà ìëBàäå,dzøäèî dúèéçL ïéàå.íéôðkä ¨¤¨¤©§¨§¨¥¥¤¦©©¦¤¨¥¥¤¨©§¨¦§¥§¦¨¨§©©§¨©§¨©¦
úBôøèöîe úBànèîe úBànhî äöBpäå.ïéôøèöîe íéànèîe ïéànhî íéðøtväå íBèøçä. §©¨¦©§§©§¦§¨§©©§§©¦¨§©¦¦©§¦§©§¦¦§¨§¦

„äîäaáe:øBòä,áèøäå,äôéwäå,ììàäå,úBîöòäå,íéãébäå,íéðøwäå,íéôìhäå–úàîè ànèì ïéôøèöî ©§¥¨¨§¨Ÿ¤§©¦¨§¨£©§¨£¨§©¦¦§©©§©¦§©§¨©¦¦§¨§¦§©¥ª§©

b.`nh ser zlap.íéãâáå íãà äàîèî äðéàù ,äøåîç äàîåè àîèì äôåñ ïéàù.daygn dkixv,äìéëàì äéìò áåùçéùxykde,ïé÷ùî øàù åà íéî
:õøùá òâú ë"çàå.diebd z` leqtl:ìåáèéù ãò äîåøúá ìåëàì åôåâ ìñôð ,äöçîå äöéá àéäù ñøô éöç äðîî ìëàå úàîèð íàziaa zifk da oi`e

.driladáéúëã(á"ë íù)íåùî åøåñéà ïéàù äæ àöé ,äòéìáä úéáá äìéëàá àîèî äìéáð ìëåà íåùî åøåñéàù éî ,äá äàîèì ìëàé àì äôéøèå äìéáð
:àîè øáã ìëàú ìá íåùî àìà äìéáð ìëàú ìá.yny axrd oerh oi` dlke`deìåëàì äéåâä úà ìñåô àåäù ,úàîèðù øçàì äðîî ñøô éöç ìëåàä

:ùîù áøòä ïåòè ïéàå ãéî äîåøúá øúåî äìëàù øçàì ìáè íà ,äîåøúá.ycwn z`ia lr dilr miaiig oi`eàîè óåò úìáð ñøô éöç ìëà íà
:äîåøú äéìò ïéôøåùã â"òà ,àéä ïðáøã äàîåèã .ùã÷îì ñðëðå.mirax`d z` bteq epi` dpnn igd on xa` lke`deøùá ïéá úéæë ìëåàã â"òàå

,áééçéî àì àîè íåùîå .íéòáøàä úà âôåñ åðéà ä"ôà ,úéæë àëéà àëä ,äéá áéúë äìéëàã úéæë êéøö éçä ïî øáà ã"îì åìéôà àúùäã ,úåîöòå íéãéâå
:øùá úéæë àëéìãe.dzxdhn dzhigy oi`äúèéçù äúøäéè àì úñëøôî àéäå äèçù íàå ,éçä ïî øáàá øåñàå àîè óåòá øúåîù çð ïáì ,äìéëàá

:äùðä ãéâ ÷øô éäìùá ïéúéðúî äùøôéî éëäå .ìàøùéì àøùëîã åâéî çð ïáì äèéçùä úøúî úñëøôî åìéôà äøåäèáã â"òà .úåîúù ãò äìéëàá
c.ahexde xerd dndaae:áèåøä øåòä ÷øô ïéìåçá àùøôéî ïéúéðúî äìåë
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הטמא. העוף נבלת דיני  ללמד משנתנו באה הטהור, העוף נבלת דיני  שלמדנו לאחר 
העוף  שנבלת הטהור . העוף נבלת מדין הטמא העוף נבלת דין  ששונה הזכרנו וכבר
לבאור  בהקדמתנו  הטעם הבאנו  שכבר כמו הבליעה, בבית מטמאה אינה הטמא
מטמאה  טמא עוף נבלת תהא "יכול  ב): ק, חולין  (גמרא בברייתא שנו וכן  א. משנה
לטמאה  יאכל לא וטרפה "נבלה ח): כב, (ויקרא לומר תלמוד הבליעה? בבית בגדים
תאכל "בל  משום שאיסורה זו  יצאה נבילה", תאכל  "בל משום שאיסורו  מי – בה"

zlapkטמאה" dpic oi` jkitl ,dliap xeqi`l d`nh xeqi` da mcwe li`ed xnelk)
,(drilad ziaa micba d`nhn dpi`e xedhd serd לאכילה עליה חישב אם ברם,

לטומאה, ראשון  שהם טמאים כאוכלים דינה ונטמאה, טומאה לקבל  והוכשרה
במשנתנו. כמבואר 

àîhä óBòä úìáð בבית אפילו עצמה מחמת מטמאה שאינה – ÄÀÇÈÇÈÅ
למשנתנו , בהקדמה שבארנו  כמו  äáLçîהבליעה, äëéøö– ÀÄÈÇÂÈÈ

לאכילה, עליה משקים øLëäåשיחשוב או  מים עליה שיבואו  – ÀÆÀÅ
בטומאה  כך  אחר  וכשנגעה טומאה, לקבל  להכשירה כדי  אחרים

טמאים; כאוכלים ודינה äöéaëaנטמאה, ïéìëà úàîè äànèîeÀÇÀÈËÀÇÙÈÄÀÇÅÈ
ש הם – הרי  טהורים, באוכלים ממנה ביצה כשיעור  ונגע נטמאה אם

ñøôנטמאים; éöçëå שנינו וכבר  הכיכר; חצי הוא פרס (עירובין – ÀÇÂÄÀÇ
ב), ברוקה ח, בן  יוחנן רבי  לדעת הכיכר : במידת תנאים שנחלקו 

נמצא ביצים; כשמונה – שמעון  רבי ולדעת ביצים, כשש צימידתה ח

רס הואפ ברוקה בן  יוחנן  צהלרבי  ח מ ו ה צ –בי שמעון  ולרבי ,
ם י צ בי תי dwexa),ש oa opgei iaxk Ð m"anxde ,oerny iaxk wqet i"yx)

äiåbä úà ìBñôì הטמא העוף מנבלת פרס חצי  כשיעור  שהאוכל  – ÄÀÆÇÀÄÈ
גווייתו נפסלה שיטבול ;(eteb)שנטמאה, עד בתרומה ïéàåÀÅמלאכול 

äòéìaä úéáa úéfk da בבית שמטמא כזית דין בה ואין – ÈÇÇÄÀÅÇÀÄÈ
למשנתנו ; בהקדמה בארנו שכבר  כמו האוכלdìëBàäåהבליעה, – ÀÈÀÈ

שנטמאה, לאחר  ממנה פרס LîLכחצי  áøòä ïeòè Bðéà– ÅÈÇÂÅÆÆ
שיעריב  עד  להמתין  צריך  ואינו  בתרומה, לאכול מיד מותר שמשטבל 

òהשמש; äéìò ïéáiç ïéàåLc÷î úàéa ìכחצי אכל אם – ÀÅÇÈÄÈÆÈÇÄÇÄÀÈ
אינו  למקדש, נכנס שטבל  וקודם שנטמאה הטמא העוף  מנבלת פרס
מדברי אלא נטמא שלא בשוגג, חטאת ולא במזיד כרת לא חייב

äîeøzäסופרים, úà äéìò ïéôøBN ìáà בתרומה נגע אם – ÂÈÀÄÈÆÈÆÇÀÈ
שכך שריפה, וטעונה נפסלת התרומה ממנה, פרס כחצי  שאכל לאחר

חכמים; ìëBàäåúàגזרו  âôBñ Bðéà äpnî éçä ïî øáà ÀÈÅÅÆÄÇÇÄÆÈÅÅÆ
íéòaøàä שנאמר בטמאים, נוהג החי  מן אבר איסור שאין (דברים – ÈÇÀÈÄ

כג): הנפשיב , בעוד תאכל לא ומשמע: הבשר ", עם הנפש  תאכל  "ולא
ממנו  שיצא לאחר בלבד, בשר אבל  החי, מן  אבר  היינו הבשר , עם

שבשרו  שכל מלמד , לאכול ; אתה רשאי שחיטה), לאחר (היינו הנפש

מצּווה  אתה אי  מותר , בשרו שאין  וכל  אבריו, על מצּווה אתה מותר,
ועוף  חיה בבהמה אלא נוהג שאינו החי מן  לאבר מכאן אבריו, על 

א).הטהורים קב , חולין בגמרא dzøäèî(ברייתא  dúèéçL ïéàå– ÀÅÀÄÈÈÀÇÇÀÈ
א)גמראב  קב, שאין (חולין כמשמעה, לפרשה אין  זו  שפיסקה מבואר ,

הוא, פשוט דבר שהרי טמא, עוף מאיסור מטהרתו טמא עוף שחיטת

מידי מטהרתו אינה ששחיטתו לפרש , אין  אף לשנותו ; צורך ואין
ואפילו  נבילה, טומאת שום לו  אין  טמא עוף שהרי  נבילה, טומאת

לענין  זו פיסקה לפרש יש  אלא לעיל; ששנינו כמו הבליעה, בבית
המשנה  ובאה החי, מן  באבר  ואסורים טמא בעוף מותרים שהם נח, בני

אין  מפרכס, הוא ועדיין הטמא העוף את שחטו שאם להשמיענו,
שימות; עד החי , מן אבר  משום נח, לבני באכילה מתירתו  השחיטה

אותם  מתרת השחיטה ישראל , ששחטם הטהורים ועוף בבהמה ואמנם
מועילה  שהשחיטה שמתוך  מפרכסים, בעודם אפילו נח לבני  באכילה

על אף טמאים, אבל נח, לבני  להתירם גם מועילה לישראל להכשירם
לבני הם אסורים שמפרכסים זמן כל מקום מכל  ישראל, ששחטם פי 

החי . מן אבר משום äöBpäåנח, íéôðkä,הטמא העוף נבלת של  – ÇÀÈÇÄÀÇÈ
úBànèîe úBànhî,בשרה כדין –úBôøèöîeשיעור להשלים – ÄÇÀÀÇÀÄÀÈÀ

את  לפסול פרס כחצי  שיעור  ולהשלים אוכלין, טומאת לטמא כביצה
מצויים  אוכליה אין  טמא עוף שנבלת לפי הטעם, מבארים יש הגוויה.

עד לשמרה והנוצות הכנפיים עליה מניחים ולפיכך טהור , לעוף כמו 
אוכלים לה "שומר ",(רא"ש ),שיזדמנו  הם נחשבים טמא שבעוף כלומר

ההבדל ומכאן מצטרף; שומר  שהוא שכל עוקצין , במסכת ושנינו 
הקודמת, במשנה שנינו  טהור  שבעוף טמא, לעוף טהור עוף שבין

מצטרפות טמא בעוף ואילו מצטרפות, והנוצה הכנפיים (עיין שאין 

אחרת ); בדרך  ההבדל  טעם  שם  שמבואר הקודמת, המשנה  על רבא " "אליהו

íéðøtväåוכן íBèøçä,טמא עוף נבלת של –ïéànhî ÇÇÀÀÇÄÈÀÇÄÄÇÀÄ
ïéôøèöîe íéànèîe כחלק הם שנחשבים לעיל, שבארנו  מטעם – ÀÇÀÄÄÀÈÀÄ

והצפרנים  החרטום דין  משנתנו  גם נקטה הקודמת המשנה אגב מבשרה.

פי על  אף והנוצה, הכנפיים עם אותם כללה ולא מיוחדת בפיסקה
בלשון  נשנה הראשון שהזוג לפי הוא, שהטעם או שווה; כאן שדינם

זכר בלשון השני  והזוג ישראל").נקבה "תפארת  טוב "; יום  ("תוספות 
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א). (ט, חולין  במסכת גם שנויה כולה משנתנו

äîäaáe:הבהמה טומאת ולענין –øBòäבשר לחתיכת המחובר  – ÇÀÅÈÈ
שיעורה  משלים והעור מכביצה, פחות שהיא שחוטה, בהמה של
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ïéìëà,úàîè àG ìáàúBìáð.Bá àöBik:àéäå éøëpì äàîè äîäa èçBMäúñkøôî–ïéìëà úàîè äànèî, Ÿ¨¦£¨ª§©§¥©¥©¥§¥¨§¥¨©¨§¦§¦§©§¤¤§©§¨ª§©Ÿ¨¦
úBìáð úàîè àG ìáà,úeîzL ãò,dLàø úà æéziL ãò Bà.ïéìëà úàîè ànèì äaø,ànèì äaøM änî £¨ª§©§¥©¤¨©¤©¦¤Ÿ¨¦¨§©¥ª§©Ÿ¨¦¦©¤¦¨§©¥

úBìáð úàîè. ª§©§¥
‰äàîhä ãìåa àîèpLå äàîhä áàa àîèpL ìëàä–ïäéðLaL ìwk ànèì äæ íò äæ ïéôøèöî.ãöék? ¨Ÿ¤¤¦§¨§©©ª§¨§¤¦§¨¦§©©ª§¨¦§¨§¦¤¦¤§©¥©©¤¦§¥¤¥©

éöçëå ïBLàø ìëà äöéá éöçkéðL ìëà äöéá,äæa äæ ïììaL–éðL.äöéá éöçkéöçëå éðL ìëàìëà äöéá ©£¦¥¨Ÿ¤¦§©£¦¥¨Ÿ¤¥¦¤§¨¨¤¨¤¥¦©£¦¥¨Ÿ¤¥¦§©£¦¥¨Ÿ¤
éLéìL,ïììaLäæa äæ–éLéìL.ìëà äöéaëå ïBLàø ìëà äöéakéðL,äæa äæ ïììaL–ïBLàø;ï÷ìç– §¦¦¤§¨¨¤¨¤§¦¦©¥¨Ÿ¤¦§©¥¨Ÿ¤¥¦¤§¨¨¤¨¤¦£¨¨

éðL äæå éðL äæ.ìôðäîeøz ìL økk ìò Bîöòì äæå Bîöòì äæ–eäeìñt.ãçàk ïäéðL eìôð–eäeàNò ¤¥¦§¤¥¦¨©¤§©§§¤§©§©¦¨¤§¨§¨¨§§¥¤§¤¨£¨
éðL. ¥¦

d.`nhl df mr df oitxhvnãìåá àîèðù ìëåà ïéãë ,äìñô äîåøúá òâð íàù ,íäéðùáù ì÷ë àîèì øåòéùì ïéôøèöî äöéáë ïäî ãçàá ïéà íà
:äàîèî åðéàå äîåøúä úà ìñåôù äàîåèädvia ivgk:äæá äæ ïììáù .'åëå.ipy:äîåøúä úà ìñåôå åéìò éðù úøåú äæä úáåøòúä.iyilyìñåôå

:ùãå÷ä úà.oey`x:äàîåè ïúéì äéåâá ïåùàøã àøåòéù àëéà àäã .éðù åòâî äùåòå.ipy dfe ipy df owlgéöçå ïåùàøã øåòéù éöç ãçà ìëá éøäù
:ïäáù ì÷ì ïéôøèöî éðùå ïåùàø ìéòì ïðúå ,éðùã øåòéù

`xephxa yexit

שלא  עליו  שומר  שהוא מפני  הבשר , עם מצטרף הריהו לכביצה,
נאכלáèøäåיתקלקל, אינו  שאמנם לבשר, ומחובר הקרוש המרק – ÀÈÙÆ

הבשר, עם נאכל אבל  עצמו , כשומים äôéwäåבפני  התבלין , – ÀÇÄÈ
דק  דק בהם ומעורב טעמו , להשביח בבשר שנותנים וכדומה, ובצלים

בשר. ההפשט;ììàäåשל בשעת בעור  הנדבקים בשר שיורי – ÀÈÂÇ
:xg` yexit,לאכילה קשה שהוא הצואר בהם úBîöòäåגיד שיש – ÀÈÂÈ

עליו ; שומר והעצם אוכל, שהוא miyxtn:מוח yie המחוברים העצמות

נאכלים íéãébäå(רמב"ם),בבשר אינם אבל באכילה, המותרים – ÀÇÄÄ
עצמם, אותן íéðøwäåבפני שחותכים במקום לבשר , סמוך למטה, – ÀÇÇÀÇÄ

דם, מהן  אותם íéôìhäåויוצא שחותכים כל  בקרניים, כמבואר  – ÀÇÀÈÇÄ
דם; מהם miyxtn,ויוצא yie, הבשר על  ששומרים ïéôøèöîÄÀÈÀÄמפני

שיעורו  להשלים שנטמא הבשר עם מצטרפים הללו  הדברים כל  –
ïéìëàלכביצה, úàîè ànèì אינם הללו  שהדברים פי  על  אף – ÀÇÅËÀÇÙÈÄ

מקום  מכל עצמם, בפני  מטמאים שאינם ומכאן עצמם, בפני  נאכלים
מצטרפים  יופסד , שלא עליו  ששומרים או הבשר, עם הם שנאכלים כיון 

אוכלים, טומאת לטמא úBìáðעמו úàîè àG ìáàבשר שכן  – ÂÈËÀÇÀÅ
הללו  הדברים מן שאחד אלא כזית, בו אין  ואם בכזית, מטמא נבילה

שנאמר נבילה, משום לטמא עמו מצטרף אינו לכזית, אותו משלים

לט ): יא, לא (ויקרא  לכם היא אשר הבהמה מן ימות rbepdכלה,"וכי
axrd cr `nhi dzlapa:חכמים ודרשו ,""dzlapa rbepd"בעור ולא –

נטמא, אינו בו  שהנוגע לכזית, משלימו והוא בשר  כזית עליו שאין

ממין  אינם וקיפה ורוטב נבילות; לטומאת מצטרף "שומר" שאין  לפי
מצטרפים  אינם הלכך  כלל ; בשר אינם וקרניים וגידים ואלל הנבילה,

נבילות. טומאת Báלטמא àöBik אוכלים טומאת שמטמא בשר  יש – ÇÅ
נבילות: טומאת מטמא ואינו בשרץ, נטמא äîäaאם èçBMäÇÅÀÅÈ

éøëpì äàîè,גוי אכילת לצורך  –úñkøôî àéäå ועדיין – ÀÅÈÇÈÀÄÀÄÀÇÀÆÆ
ומפרכסת, חיה ïéìëàהבהמה úàîè äànèî בה נגע שאם – ÀÇÀÈËÀÇÙÈÄ

שבהמה  פי על ואף אחרים; אוכלים ומטמאה נטמאה הטומאה, אב

אסורה  היא לגוי שהרי  לישראל, ולא לגוי לא לאכילה ראויה אינה זו 
שבהמה  משום אסורה ולישראל החי , מן אבר  משום שתמות, עד 

ישראל של ושחיטתו  שחטה, וישראל הואיל מקום מכל היא, טמאה
לנכרי טמאה בהמה אף עושה היא לפיכך כאוכל, טהורה בהמה עושה

אוכלין ; טומאת ומטמאה טומאה, לענין úàîèכאוכל  àG ìáàÂÈËÀÇ
úBìáð,כנבילה מטמאה הבהמה שאין  –ãò Bà ,úeîzL ãò ÀÅÇÆÈÇ

dLàø úà æéziL שהיא פי  על  אף ראשה, את מתיזים שאם – ÆÇÄÆÙÈ
נמצא כנבילה. מטמאה היא הרי הכתוב,äaøמפרכסת, –ànèì ÄÈÀÇÅ

úBìáð úàîè ànèì äaøM änî ,ïéìëà úàîèכל שהרי  – ËÀÇÙÈÄÄÇÆÄÈÀÇÅËÀÇÀÅ
שני לא אלו אבל  אוכלים טומאת לטמא לבשר  מצטרפים לעיל מנו

שבארנו . כמו נבילות, טומאת

i y i l y m e i
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äàîhä áàa àîèpL ìëàä,לטומאה ראשון האוכל  ונעשה – ÈÙÆÆÄÀÈÀÇÇËÀÈ
äàîhä ãìåa àîèpLå לטומאה בראשון  שנטמא והאוכל – ÀÆÄÀÈÄÀÇÇËÀÈ

לטומאה, שני äæונעשה íò äæ ïéôøèöî שהוא כביצה, לשיעור – ÄÀÈÀÄÆÄÆ
אחרים, לטמא האוכלים ïäéðLaLשיעור ìwk ànèì כטומאה – ÀÇÅÇÇÆÄÀÅÆ

והולכת: מפרשת שהמשנה כמו  שבשניהם, éöçkהקלה ?ãöékÅÇÇÂÄ
ïBLàø ìëà äöéá,לטומאה ראשון שהוא –ìëà äöéá éöçëå ÅÈÙÆÄÀÇÂÄÅÈÙÆ

éðL,לטומאה שני שהוא –äæa äæ ïììaL, יחד שערבבם –éðL ÅÄÆÀÈÈÆÈÆÅÄ
ואם  שבשניהם, הקלה הטומאה שהיא לטומאה, כשני  התערובת דין –
נגע  אם ברם, ונפסלת. לטומאה שלישי  נעשית הריהי  תרומה בה נגעה

שלישי עושה לטומאה שני שאין נפסל, אינו  חולין של  מאכל  בה
éLéìLבחולין . ìëà äöéá éöçëå éðL ìëà äöéá éöçk– ÇÂÄÅÈÙÆÅÄÀÇÂÄÅÈÙÆÀÄÄ

לטומאה, שלישי ונעשה שנפסל תרומה של  אוכל  äæכגון  ïììaLÆÀÈÈÆ
äæaהכל הרי  –éLéìL נעשה קודש , בהם נגע ואם לטומאה, – ÈÆÀÄÄ

שאין  התרומה, את פוסלת התערובת אין אבל ונפסל . לטומאה רביעי 
ראשון  אוכל  ביצה כחצי הדין והוא בתרומה. רביעי עושה שלישי 

שלישי . שהכל  בזה, זה שבללם שלישי  אוכל  ביצה la`äöéakÇÅÈוכחצי
äæa äæ ïììaL ,éðL ìëà äöéaëå ïBLàø ìëàויש הואיל – ÙÆÄÀÇÅÈÙÆÅÄÆÀÈÈÆÈÆ

לטומאה, ראשון של כביצה שלם שיעור  –lkdïBLàøבתערובת Ä
שני בה הנוגע את ועושה לטומאה, כראשון  דינה התערובת כל

חלקים,ï÷ìçלטומאה; לשני התערובת את חילק –äæå éðL äæ ÂÈÈÆÅÄÀÆ
éðLאחד בכל אין שהרי  לטומאה, כשני דינו החלקים מן  אחד כל  – ÅÄ

לעיל ושנינו שני, אוכל ביצה וכחצי ראשון  אוכל ביצה כחצי  אלא
שביניהם. כקל  מטמאים זה Bîöòìשבכגון  äæå Bîöòì äæ ìôðÈÇÆÀÇÀÀÆÀÇÀ

äîeøz ìL økk ìòולאחר החלקים, מן  אחד עליו שנפל  כגון – ÇÄÈÆÀÈ
האחר, החלק עליו  נפל  ממנו הכיכרeäeìñtשסילקו שנעשה – ÀÈ

לטומאה. ãçàkשלישי ïäéðL eìôðכאחד החלקים שני  נפלו – ÈÀÀÅÆÀÆÈ
תרומה, של הכיכר  éðLעל eäeàNò ראשון שאוכל לפי  לטומאה, – ÂÈÅÄ

זה  אלא אחד, במקום נפלו לא שאפילו  מפרשים, יש בו. נגע כביצה

שניהם  ובין  הואיל שני, עשאוהו  הכיכר, של  אחר  מצד  וזה אחד  מצד 
חכמים כדעת זה והרי  בכיכר , שנוגע ראשון  אוכל  כביצה (אהלות יש

א ), מצטרפותג, שנחלקו  הטומאות "משנה שכל  רבא "; ("אליהו

אחרונה ").
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ÂéLéìL ìëà äöéaëå éðL ìëà äöéak,äæa äæ ïììaL–éðL;ï÷ìç–éLéìL äæ,éLéìL äæå.Bîöòì äæ ìôð ©¥¨Ÿ¤¥¦§©¥¨Ÿ¤§¦¦¤§¨¨¤¨¤¥¦£¨¨¤§¦¦§¤§¦¦¨©¤§©§
äîeøz ìL økk ìò Bîöòì äæå–eäeìñt àG;ãçàk ïäéðL eìôð–éLéìL eäeàNò.äöéaëå ïBLàø ìëà äöéak §¤§©§©¦¨¤§¨§¨¨§§¥¤§¤¨£¨§¦¦©¥¨Ÿ¤¦§©¥¨

éLéìL ìëà,äæa äæ ïììaL–ïBLàø;ï÷ìç–éðL äæ,éðL äæå;éðL äNòð ïBLàøa òâpL éLéìMä óàL.ézLk Ÿ¤§¦¦¤§¨¨¤¨¤¦£¨¨¤¥¦§¤¥¦¤©©§¦¦¤¨©¨¦©£¨¥¦¦§¥
ïBLàø ìëà íéöéá,éðL ìëà íéöéá ézLk,äæa äæ ïììaL–ïBLàø;ï÷ìç–ïBLàø äæ,ïBLàø äæå;ìGLäL ¥¦Ÿ¤¦¦§¥¥¦Ÿ¤¥¦¤§¨¨¤¨¤¦£¨¨¤¦§¤¦¦§¨

äòaøàì Bà–éðL elà éøä.éLéìL ìëà íéöéá ézLëå éðL ìëà íéöéá ézLk,äæa äæ ïììaL–éðL;ï÷ìç– §©§¨¨£¥¥¥¦¦§¥¥¦Ÿ¤¥¦§¦§¥¥¦Ÿ¤§¦¦¤§¨¨¤¨¤¥¦£¨¨
éðL äæ,éðL äæå;ìGLäòaøàì Bà äL–éLéìL elà éøä. ¤¥¦§¤¥¦¦§¨§©§¨¨£¥¥§¦¦

ÊBæa Bæ úBëLBð úBöø÷î,äæa äæ ïéëLBð íéøkëå,õøLa ïäî úçà úàîèð–älçz ïlk;eLøt–älçz ïlk. ¦§¨§¨§¦¨¦§¦¤¨¤¦§¥©©¥¤§¤¤ª¨§¦¨¥§ª¨§¦¨
ïé÷Lîa–úBiðL ïlk;eLøt–úBiðL ïlk.íéãéa–úBiLéìL ïlk;eLøt–úBiLéìL ïlk. §©§¦ª¨§¦¥§ª¨§¦§¨©¦ª¨§¦¦¥§ª¨§¦¦

ÁéMäå älçz äúéäL úöø÷îúBøçà dì C–älçz ïlk;eLøt–älçz àéä,úBiðL ïlëå.äiðL äúéä ¦§¤¤¤¨§¨§¦¨§¦¦¨£¥ª¨§¦¨¥§¦§¦¨§ª¨§¦¨§¨§¦¨

e:ì÷ä øúá ïðéìæà ,åàì íàå .øåîç øúá ïðéìæà ,äæáå äæá øåîçä ïî äöéáë ùéù úåìúì ìåëé éðàù íå÷î ìëå (.ïä úåèåùô úåáá êðä ìë)
f.zevxwnàá ïåôöî õø÷ ïåùì .÷öá ìù úåëéúç(å"î äéîøé):.ef z` ef zekyep:åæî åæ úåëùåð ïë íà àìà ïùéøôäì à"àå åæá åæ úå÷åáã ïäùolek

.dligz:ïìåëá òâð åìéàëå úçàë úåáåùçã.eyxit:åæî åæ úåëéúçä.zeipy olk oiwyna:éðù ïéùåòå åéä äìçú ïé÷ùîã.zeiyily olk miciaíéãéã
:äîåøúá éùéìù úåùåòå ,ïä úåéðù

g.zvxwn:úåøçà úåëéúç äì øáéçå äìéçú äúéäù ÷öá úëéúç.dligz olekäúéä éîð ïëå .øåáéç àáéùçã ,äàîåèì ïåùàøá òâåðë úåøçàá òâåðäå
åìéôà ,äîåøúá éòéáø äùåò éùéìù ïéàã ,äàîåè åäá úéì åùøô íàã ,úéùéìù äúéä ìáà .äàîåè åäá øééúùà åùøô íàã øçàî ,øåáéç úåáåùç ,äéðù

:úåøåäèå ,øåáéç ïáéùç àì åùøô àì éë

`xephxa yexit
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כך ואחר  ובללם שונות טומאות טמאים שהיו  במאכלים ללמד  מוסיפה משנתנו
חילקם.

äæa äæ ïììaL ,éLéìL ìëà äöéaëå éðL ìëà äöéak– ÇÅÈÙÆÅÄÀÇÅÈÙÆÀÄÄÆÀÈÈÆÈÆ
לטומאה, שני של  כביצה שלם שיעור  בתערובת ויש –éðLהואיל ÅÄ

התרומה; את ופוסלת לטומאה, כשני דינה התערובת –ï÷ìçכל ÂÈÈ
חלקים, לשני התערובת את éLéìLחילק äæå ,éLéìL äæכל – ÆÀÄÄÀÆÀÄÄ

בכל ואין הואיל  שביניהן , כקל לטומאה, שלישי החלקים מן אחד 
שלישי. של שיעור  וכחצי שני של שיעור כחצי  אלא äæחלק ìôðÈÇÆ

äîeøz ìL økk ìò Bîöòì äæå Bîöòì החלק עליו  שנפל – ÀÇÀÀÆÀÇÀÇÄÈÆÀÈ
ראשונה, שנפל  החלק את ממנו  שסילקו לאחר  eäeìñtהשני àGÀÈ

בתרומה; פוסל שלישי  שאין  –ãçàk ïäéðL eìôð,הכיכר על  – ÈÀÀÅÆÀÆÈ
éLéìL eäeàNò כמו כביצה, שני אוכל  בו  ונגע הואיל  ופסלוהו , – ÂÈÀÄÄ

ושני ). ראשון  (בענין  הקודמת במשנה ïBLàøשבארנו  ìëà äöéakÇÅÈÙÆÄ
äæa äæ ïììaL ,éLéìL ìëà äöéaëå בתערובת ויש הואיל  – ÀÇÅÈÙÆÀÄÄÆÀÈÈÆÈÆ

ראשון , אוכל  של  כביצה כראשון ïBLàøשיעור דינה התערובת כל  – Ä
חלקים,ï÷ìçלטומאה; לשני  התערובת את חילק –äæå ,éðL äæ ÂÈÈÆÅÄÀÆ

éðL;לטומאה כשני דינו  מהם אחד כל  –òâpL éLéìMä óàL ÅÄÆÇÇÀÄÄÆÈÇ
éðL äNòð ïBLàøaאוכל ביצה כחצי  חלק בכל שיש  ונמצא – ÈÄÇÂÈÅÄ

שביניהם. כקל  דינם והרי  שני, אוכל  ביצה וכחצי íéöéáראשון  ézLkÄÀÅÅÄ
ïBLàø ìëà ועוד,äæa äæ ïììaL ,éðL ìëà íéöéá ézLk ÙÆÄÄÀÅÅÄÙÆÅÄÆÀÈÈÆÈÆ

ראשון ;ïBLàøהכל של  שלם שיעור  כאן  יש  שהרי –ï÷ìç– ÄÂÈÈ
חלקים, לשני  התערובת את ïBLàøחילק äæå ,ïBLàø äæכל – ÆÄÀÆÄ

מהם  אחד  בכל  יש  שהרי לטומאה, ראשון עדיין  החלקים מן אחד 

ראשון; אוכל GLìäòaøàìכביצה Bà äL התערובת את חילק – ÄÀÈÀÇÀÈÈ
חלקים, לארבעה או  éðLלשלושה elà éøä החלקים מן  אחד  כל  – ÂÅÅÅÄ

מכביצה  פחות אלא מהם אחד בכל שאין  לפי לטומאה, כשני  דינו 
ראשון. éLéìL,אוכל ìëà íéöéá ézLëå éðL ìëà íéöéá ézLkÄÀÅÅÄÙÆÅÄÀÄÀÅÅÄÙÆÀÄÄ

,äæa äæ ïììaLהכלéðL שלם שיעור בתערובת ויש  הואיל  – ÆÀÈÈÆÈÆÅÄ
שני ; אוכל חלקים,ï÷ìçשל לשני התערובת את חילק –,éðL äæ ÂÈÈÆÅÄ

éðL äæåאחד בכל עדיין שהרי  לטומאה, שני החלקים מן  אחד כל  – ÀÆÅÄ
שני; אוכל כביצה GLìäòaøàìמהם Bà äL התערובת את חילק – ÄÀÈÀÇÀÈÈ

חלקים, לארבעה או éLéìLלשלושה elà éøä מן אחד  כל  – ÂÅÅÀÄÄ
מכביצה  פחות אלא מהם אחד  בכל שאין לפי לטומאה, שלישי החלקים

שני. אוכל

i r i a x m e i
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úBöø÷î,בצק חתיכות –Bæa Bæ úBëLBðעד בזו  זו  דבוקות – ÄÀÈÀÈ
כאילו  ונראה משהו, מחברתה מקרצת תולשת אותן שכשמפרידים

לזו, זו  äæaנשכו  äæ ïéëLBð íéøkëå זה הדבוקים כיכרים או – ÀÄÈÄÀÄÆÈÆ
במקרצות, שבארנו  כמו  õøLaבזה, ïäî úçà úàîèð נגע אם – ÄÀÅÇÇÅÆÀÆÆ

הכיכרות, או המקרצות באחת älçzשרץ ïlk מהן אחת כל – ËÈÀÄÈ
השרץ  נגע כאילו  לטומאה, d`nehd)ראשון a` `edy)לפי בכולן ,

הן ; אחד שנטמאה eLøtשכגוף לאחר מזו זו  הכיכרות או  החתיכות – ÅÀ
בשרץ, מהן  älçzאחת ïlk,לטומאה ראשון  נשארה אחת כל  – ËÈÀÄÈ

טומאתן בשעת אחד גוף שהיו בזמן ïé÷Lîa(רמב"ם ).מפני אם – ÀÇÀÄ
ראשון  הם שלעולם טמאים, במשקים מהן אחת נטמאה דבוקות שהיו

minkg),לטומאה zxifbn)úBiðL ïlk;לטומאה –eLøt החתיכות – ËÈÀÄÅÀ
במשקים, מהן אחת שנטמאה לאחר  מזו  úBiðLזו  ïlk אחת כל  – ËÈÀÄ

לטומאה. ראשון  בענין  הטעם שבארנו  כמו  לטומאה, שנייה נשארת

íéãéa ידים בנגיעת מהן אחת נטמאה דבוקות שהיו  בזמן אם – ÀÈÇÄ
לטומאה, שניות שהן  úBiLéìLטמאות, ïlk,תרומה של הן אם – ËÈÀÄÄ

נפסלות;כל והן לטומאה שלישית מהן  זו eLøtאחת החתיכות – ÅÀ
בידים, מהן  אחת שנטמאה לאחר  úBiLéìLמזו ïlk אחת כל – ËÈÀÄÄ

לפי לטומאה, בראשון שבארנו מהטעם לטומאה, שלישית נשארת
טומאתן . בשעת אחד גוף שהיו 
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úöø÷î,בצק חתיכת –älçz äúéäL,לטומאה ראשון –CéMäå ÄÀÆÆÆÈÀÈÀÄÈÀÄÄ
úBøçà dì,אחרות חתיכות בה והדביק –älçz ïlkכל – ÈÂÅËÈÀÄÈ

חיבור שהן  לפי  לטומאה, כראשון  דינן  לה שהשיך  האחרות החתיכות

בה; נגע כאילו בהן והנוגע החתיכות,eLøtלה, –älçz àéä– ÅÀÄÀÄÈ
שהיתה, כמו לטומאה ראשון  היא הראשונה וכלïlëåהמקרצת – ÀËÈ

ממנו , ופרשו  לה שהשיך האחרות ונגעו úBiðLהמקרצות הואיל – ÀÄ
לטומאה. שני נעשו לטומאה ראשון  שהיתה äiðLבזו äúéä– ÈÀÈÀÄÈ

לטומאה, שנייה שהיתה úBøçàמקרצת dì CéMäå לה וחיבר – ÀÄÄÈÂÅ
אחרות, úBiðLחתיכות ïlkוהנוגע חיבור, שכולן  כנוגע – באחרות ËÈÀÄ
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ïéìëà,úàîè àG ìáàúBìáð.Bá àöBik:àéäå éøëpì äàîè äîäa èçBMäúñkøôî–ïéìëà úàîè äànèî, Ÿ¨¦£¨ª§©§¥©¥©¥§¥¨§¥¨©¨§¦§¦§©§¤¤§©§¨ª§©Ÿ¨¦
úBìáð úàîè àG ìáà,úeîzL ãò,dLàø úà æéziL ãò Bà.ïéìëà úàîè ànèì äaø,ànèì äaøM änî £¨ª§©§¥©¤¨©¤©¦¤Ÿ¨¦¨§©¥ª§©Ÿ¨¦¦©¤¦¨§©¥

úBìáð úàîè. ª§©§¥
‰äàîhä ãìåa àîèpLå äàîhä áàa àîèpL ìëàä–ïäéðLaL ìwk ànèì äæ íò äæ ïéôøèöî.ãöék? ¨Ÿ¤¤¦§¨§©©ª§¨§¤¦§¨¦§©©ª§¨¦§¨§¦¤¦¤§©¥©©¤¦§¥¤¥©

éöçëå ïBLàø ìëà äöéá éöçkéðL ìëà äöéá,äæa äæ ïììaL–éðL.äöéá éöçkéöçëå éðL ìëàìëà äöéá ©£¦¥¨Ÿ¤¦§©£¦¥¨Ÿ¤¥¦¤§¨¨¤¨¤¥¦©£¦¥¨Ÿ¤¥¦§©£¦¥¨Ÿ¤
éLéìL,ïììaLäæa äæ–éLéìL.ìëà äöéaëå ïBLàø ìëà äöéakéðL,äæa äæ ïììaL–ïBLàø;ï÷ìç– §¦¦¤§¨¨¤¨¤§¦¦©¥¨Ÿ¤¦§©¥¨Ÿ¤¥¦¤§¨¨¤¨¤¦£¨¨

éðL äæå éðL äæ.ìôðäîeøz ìL økk ìò Bîöòì äæå Bîöòì äæ–eäeìñt.ãçàk ïäéðL eìôð–eäeàNò ¤¥¦§¤¥¦¨©¤§©§§¤§©§©¦¨¤§¨§¨¨§§¥¤§¤¨£¨
éðL. ¥¦

d.`nhl df mr df oitxhvnãìåá àîèðù ìëåà ïéãë ,äìñô äîåøúá òâð íàù ,íäéðùáù ì÷ë àîèì øåòéùì ïéôøèöî äöéáë ïäî ãçàá ïéà íà
:äàîèî åðéàå äîåøúä úà ìñåôù äàîåèädvia ivgk:äæá äæ ïììáù .'åëå.ipy:äîåøúä úà ìñåôå åéìò éðù úøåú äæä úáåøòúä.iyilyìñåôå

:ùãå÷ä úà.oey`x:äàîåè ïúéì äéåâá ïåùàøã àøåòéù àëéà àäã .éðù åòâî äùåòå.ipy dfe ipy df owlgéöçå ïåùàøã øåòéù éöç ãçà ìëá éøäù
:ïäáù ì÷ì ïéôøèöî éðùå ïåùàø ìéòì ïðúå ,éðùã øåòéù

`xephxa yexit

שלא  עליו  שומר  שהוא מפני  הבשר , עם מצטרף הריהו לכביצה,
נאכלáèøäåיתקלקל, אינו  שאמנם לבשר, ומחובר הקרוש המרק – ÀÈÙÆ

הבשר, עם נאכל אבל  עצמו , כשומים äôéwäåבפני  התבלין , – ÀÇÄÈ
דק  דק בהם ומעורב טעמו , להשביח בבשר שנותנים וכדומה, ובצלים

בשר. ההפשט;ììàäåשל בשעת בעור  הנדבקים בשר שיורי – ÀÈÂÇ
:xg` yexit,לאכילה קשה שהוא הצואר בהם úBîöòäåגיד שיש – ÀÈÂÈ

עליו ; שומר והעצם אוכל, שהוא miyxtn:מוח yie המחוברים העצמות

נאכלים íéãébäå(רמב"ם),בבשר אינם אבל באכילה, המותרים – ÀÇÄÄ
עצמם, אותן íéðøwäåבפני שחותכים במקום לבשר , סמוך למטה, – ÀÇÇÀÇÄ

דם, מהן  אותם íéôìhäåויוצא שחותכים כל  בקרניים, כמבואר  – ÀÇÀÈÇÄ
דם; מהם miyxtn,ויוצא yie, הבשר על  ששומרים ïéôøèöîÄÀÈÀÄמפני

שיעורו  להשלים שנטמא הבשר עם מצטרפים הללו  הדברים כל  –
ïéìëàלכביצה, úàîè ànèì אינם הללו  שהדברים פי  על  אף – ÀÇÅËÀÇÙÈÄ

מקום  מכל עצמם, בפני  מטמאים שאינם ומכאן עצמם, בפני  נאכלים
מצטרפים  יופסד , שלא עליו  ששומרים או הבשר, עם הם שנאכלים כיון 

אוכלים, טומאת לטמא úBìáðעמו úàîè àG ìáàבשר שכן  – ÂÈËÀÇÀÅ
הללו  הדברים מן שאחד אלא כזית, בו אין  ואם בכזית, מטמא נבילה

שנאמר נבילה, משום לטמא עמו מצטרף אינו לכזית, אותו משלים

לט ): יא, לא (ויקרא  לכם היא אשר הבהמה מן ימות rbepdכלה,"וכי
axrd cr `nhi dzlapa:חכמים ודרשו ,""dzlapa rbepd"בעור ולא –

נטמא, אינו בו  שהנוגע לכזית, משלימו והוא בשר  כזית עליו שאין

ממין  אינם וקיפה ורוטב נבילות; לטומאת מצטרף "שומר" שאין  לפי
מצטרפים  אינם הלכך  כלל ; בשר אינם וקרניים וגידים ואלל הנבילה,

נבילות. טומאת Báלטמא àöBik אוכלים טומאת שמטמא בשר  יש – ÇÅ
נבילות: טומאת מטמא ואינו בשרץ, נטמא äîäaאם èçBMäÇÅÀÅÈ

éøëpì äàîè,גוי אכילת לצורך  –úñkøôî àéäå ועדיין – ÀÅÈÇÈÀÄÀÄÀÇÀÆÆ
ומפרכסת, חיה ïéìëàהבהמה úàîè äànèî בה נגע שאם – ÀÇÀÈËÀÇÙÈÄ

שבהמה  פי על ואף אחרים; אוכלים ומטמאה נטמאה הטומאה, אב

אסורה  היא לגוי שהרי  לישראל, ולא לגוי לא לאכילה ראויה אינה זו 
שבהמה  משום אסורה ולישראל החי , מן אבר  משום שתמות, עד 

ישראל של ושחיטתו  שחטה, וישראל הואיל מקום מכל היא, טמאה
לנכרי טמאה בהמה אף עושה היא לפיכך כאוכל, טהורה בהמה עושה

אוכלין ; טומאת ומטמאה טומאה, לענין úàîèכאוכל  àG ìáàÂÈËÀÇ
úBìáð,כנבילה מטמאה הבהמה שאין  –ãò Bà ,úeîzL ãò ÀÅÇÆÈÇ

dLàø úà æéziL שהיא פי  על  אף ראשה, את מתיזים שאם – ÆÇÄÆÙÈ
נמצא כנבילה. מטמאה היא הרי הכתוב,äaøמפרכסת, –ànèì ÄÈÀÇÅ

úBìáð úàîè ànèì äaøM änî ,ïéìëà úàîèכל שהרי  – ËÀÇÙÈÄÄÇÆÄÈÀÇÅËÀÇÀÅ
שני לא אלו אבל  אוכלים טומאת לטמא לבשר  מצטרפים לעיל מנו

שבארנו . כמו נבילות, טומאת

i y i l y m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äàîhä áàa àîèpL ìëàä,לטומאה ראשון האוכל  ונעשה – ÈÙÆÆÄÀÈÀÇÇËÀÈ
äàîhä ãìåa àîèpLå לטומאה בראשון  שנטמא והאוכל – ÀÆÄÀÈÄÀÇÇËÀÈ

לטומאה, שני äæונעשה íò äæ ïéôøèöî שהוא כביצה, לשיעור – ÄÀÈÀÄÆÄÆ
אחרים, לטמא האוכלים ïäéðLaLשיעור ìwk ànèì כטומאה – ÀÇÅÇÇÆÄÀÅÆ

והולכת: מפרשת שהמשנה כמו  שבשניהם, éöçkהקלה ?ãöékÅÇÇÂÄ
ïBLàø ìëà äöéá,לטומאה ראשון שהוא –ìëà äöéá éöçëå ÅÈÙÆÄÀÇÂÄÅÈÙÆ

éðL,לטומאה שני שהוא –äæa äæ ïììaL, יחד שערבבם –éðL ÅÄÆÀÈÈÆÈÆÅÄ
ואם  שבשניהם, הקלה הטומאה שהיא לטומאה, כשני  התערובת דין –
נגע  אם ברם, ונפסלת. לטומאה שלישי  נעשית הריהי  תרומה בה נגעה

שלישי עושה לטומאה שני שאין נפסל, אינו  חולין של  מאכל  בה
éLéìLבחולין . ìëà äöéá éöçëå éðL ìëà äöéá éöçk– ÇÂÄÅÈÙÆÅÄÀÇÂÄÅÈÙÆÀÄÄ

לטומאה, שלישי ונעשה שנפסל תרומה של  אוכל  äæכגון  ïììaLÆÀÈÈÆ
äæaהכל הרי  –éLéìL נעשה קודש , בהם נגע ואם לטומאה, – ÈÆÀÄÄ

שאין  התרומה, את פוסלת התערובת אין אבל ונפסל . לטומאה רביעי 
ראשון  אוכל  ביצה כחצי הדין והוא בתרומה. רביעי עושה שלישי 

שלישי . שהכל  בזה, זה שבללם שלישי  אוכל  ביצה la`äöéakÇÅÈוכחצי
äæa äæ ïììaL ,éðL ìëà äöéaëå ïBLàø ìëàויש הואיל – ÙÆÄÀÇÅÈÙÆÅÄÆÀÈÈÆÈÆ

לטומאה, ראשון של כביצה שלם שיעור  –lkdïBLàøבתערובת Ä
שני בה הנוגע את ועושה לטומאה, כראשון  דינה התערובת כל

חלקים,ï÷ìçלטומאה; לשני התערובת את חילק –äæå éðL äæ ÂÈÈÆÅÄÀÆ
éðLאחד בכל אין שהרי  לטומאה, כשני דינו החלקים מן  אחד כל  – ÅÄ

לעיל ושנינו שני, אוכל ביצה וכחצי ראשון  אוכל ביצה כחצי  אלא
שביניהם. כקל  מטמאים זה Bîöòìשבכגון  äæå Bîöòì äæ ìôðÈÇÆÀÇÀÀÆÀÇÀ

äîeøz ìL økk ìòולאחר החלקים, מן  אחד עליו שנפל  כגון – ÇÄÈÆÀÈ
האחר, החלק עליו  נפל  ממנו הכיכרeäeìñtשסילקו שנעשה – ÀÈ

לטומאה. ãçàkשלישי ïäéðL eìôðכאחד החלקים שני  נפלו – ÈÀÀÅÆÀÆÈ
תרומה, של הכיכר  éðLעל eäeàNò ראשון שאוכל לפי  לטומאה, – ÂÈÅÄ

זה  אלא אחד, במקום נפלו לא שאפילו  מפרשים, יש בו. נגע כביצה

שניהם  ובין  הואיל שני, עשאוהו  הכיכר, של  אחר  מצד  וזה אחד  מצד 
חכמים כדעת זה והרי  בכיכר , שנוגע ראשון  אוכל  כביצה (אהלות יש

א ), מצטרפותג, שנחלקו  הטומאות "משנה שכל  רבא "; ("אליהו

אחרונה ").
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ÂéLéìL ìëà äöéaëå éðL ìëà äöéak,äæa äæ ïììaL–éðL;ï÷ìç–éLéìL äæ,éLéìL äæå.Bîöòì äæ ìôð ©¥¨Ÿ¤¥¦§©¥¨Ÿ¤§¦¦¤§¨¨¤¨¤¥¦£¨¨¤§¦¦§¤§¦¦¨©¤§©§
äîeøz ìL økk ìò Bîöòì äæå–eäeìñt àG;ãçàk ïäéðL eìôð–éLéìL eäeàNò.äöéaëå ïBLàø ìëà äöéak §¤§©§©¦¨¤§¨§¨¨§§¥¤§¤¨£¨§¦¦©¥¨Ÿ¤¦§©¥¨

éLéìL ìëà,äæa äæ ïììaL–ïBLàø;ï÷ìç–éðL äæ,éðL äæå;éðL äNòð ïBLàøa òâpL éLéìMä óàL.ézLk Ÿ¤§¦¦¤§¨¨¤¨¤¦£¨¨¤¥¦§¤¥¦¤©©§¦¦¤¨©¨¦©£¨¥¦¦§¥
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éðL äæ,éðL äæå;ìGLäòaøàì Bà äL–éLéìL elà éøä. ¤¥¦§¤¥¦¦§¨§©§¨¨£¥¥§¦¦

ÊBæa Bæ úBëLBð úBöø÷î,äæa äæ ïéëLBð íéøkëå,õøLa ïäî úçà úàîèð–älçz ïlk;eLøt–älçz ïlk. ¦§¨§¨§¦¨¦§¦¤¨¤¦§¥©©¥¤§¤¤ª¨§¦¨¥§ª¨§¦¨
ïé÷Lîa–úBiðL ïlk;eLøt–úBiðL ïlk.íéãéa–úBiLéìL ïlk;eLøt–úBiLéìL ïlk. §©§¦ª¨§¦¥§ª¨§¦§¨©¦ª¨§¦¦¥§ª¨§¦¦

ÁéMäå älçz äúéäL úöø÷îúBøçà dì C–älçz ïlk;eLøt–älçz àéä,úBiðL ïlëå.äiðL äúéä ¦§¤¤¤¨§¨§¦¨§¦¦¨£¥ª¨§¦¨¥§¦§¦¨§ª¨§¦¨§¨§¦¨

e:ì÷ä øúá ïðéìæà ,åàì íàå .øåîç øúá ïðéìæà ,äæáå äæá øåîçä ïî äöéáë ùéù úåìúì ìåëé éðàù íå÷î ìëå (.ïä úåèåùô úåáá êðä ìë)
f.zevxwnàá ïåôöî õø÷ ïåùì .÷öá ìù úåëéúç(å"î äéîøé):.ef z` ef zekyep:åæî åæ úåëùåð ïë íà àìà ïùéøôäì à"àå åæá åæ úå÷åáã ïäùolek
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g.zvxwn:úåøçà úåëéúç äì øáéçå äìéçú äúéäù ÷öá úëéúç.dligz olekäúéä éîð ïëå .øåáéç àáéùçã ,äàîåèì ïåùàøá òâåðë úåøçàá òâåðäå
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כך ואחר  ובללם שונות טומאות טמאים שהיו  במאכלים ללמד  מוסיפה משנתנו
חילקם.

äæa äæ ïììaL ,éLéìL ìëà äöéaëå éðL ìëà äöéak– ÇÅÈÙÆÅÄÀÇÅÈÙÆÀÄÄÆÀÈÈÆÈÆ
לטומאה, שני של  כביצה שלם שיעור  בתערובת ויש –éðLהואיל ÅÄ

התרומה; את ופוסלת לטומאה, כשני דינה התערובת –ï÷ìçכל ÂÈÈ
חלקים, לשני התערובת את éLéìLחילק äæå ,éLéìL äæכל – ÆÀÄÄÀÆÀÄÄ

בכל ואין הואיל  שביניהן , כקל לטומאה, שלישי החלקים מן אחד 
שלישי. של שיעור  וכחצי שני של שיעור כחצי  אלא äæחלק ìôðÈÇÆ

äîeøz ìL økk ìò Bîöòì äæå Bîöòì החלק עליו  שנפל – ÀÇÀÀÆÀÇÀÇÄÈÆÀÈ
ראשונה, שנפל  החלק את ממנו  שסילקו לאחר  eäeìñtהשני àGÀÈ

בתרומה; פוסל שלישי  שאין  –ãçàk ïäéðL eìôð,הכיכר על  – ÈÀÀÅÆÀÆÈ
éLéìL eäeàNò כמו כביצה, שני אוכל  בו  ונגע הואיל  ופסלוהו , – ÂÈÀÄÄ

ושני ). ראשון  (בענין  הקודמת במשנה ïBLàøשבארנו  ìëà äöéakÇÅÈÙÆÄ
äæa äæ ïììaL ,éLéìL ìëà äöéaëå בתערובת ויש הואיל  – ÀÇÅÈÙÆÀÄÄÆÀÈÈÆÈÆ

ראשון , אוכל  של  כביצה כראשון ïBLàøשיעור דינה התערובת כל  – Ä
חלקים,ï÷ìçלטומאה; לשני  התערובת את חילק –äæå ,éðL äæ ÂÈÈÆÅÄÀÆ

éðL;לטומאה כשני דינו  מהם אחד כל  –òâpL éLéìMä óàL ÅÄÆÇÇÀÄÄÆÈÇ
éðL äNòð ïBLàøaאוכל ביצה כחצי  חלק בכל שיש  ונמצא – ÈÄÇÂÈÅÄ

שביניהם. כקל  דינם והרי  שני, אוכל  ביצה וכחצי íéöéáראשון  ézLkÄÀÅÅÄ
ïBLàø ìëà ועוד,äæa äæ ïììaL ,éðL ìëà íéöéá ézLk ÙÆÄÄÀÅÅÄÙÆÅÄÆÀÈÈÆÈÆ

ראשון ;ïBLàøהכל של  שלם שיעור  כאן  יש  שהרי –ï÷ìç– ÄÂÈÈ
חלקים, לשני  התערובת את ïBLàøחילק äæå ,ïBLàø äæכל – ÆÄÀÆÄ

מהם  אחד  בכל  יש  שהרי לטומאה, ראשון עדיין  החלקים מן אחד 

ראשון; אוכל GLìäòaøàìכביצה Bà äL התערובת את חילק – ÄÀÈÀÇÀÈÈ
חלקים, לארבעה או  éðLלשלושה elà éøä החלקים מן  אחד  כל  – ÂÅÅÅÄ

מכביצה  פחות אלא מהם אחד בכל שאין  לפי לטומאה, כשני  דינו 
ראשון. éLéìL,אוכל ìëà íéöéá ézLëå éðL ìëà íéöéá ézLkÄÀÅÅÄÙÆÅÄÀÄÀÅÅÄÙÆÀÄÄ

,äæa äæ ïììaLהכלéðL שלם שיעור בתערובת ויש  הואיל  – ÆÀÈÈÆÈÆÅÄ
שני ; אוכל חלקים,ï÷ìçשל לשני התערובת את חילק –,éðL äæ ÂÈÈÆÅÄ

éðL äæåאחד בכל עדיין שהרי  לטומאה, שני החלקים מן  אחד כל  – ÀÆÅÄ
שני; אוכל כביצה GLìäòaøàìמהם Bà äL התערובת את חילק – ÄÀÈÀÇÀÈÈ

חלקים, לארבעה או éLéìLלשלושה elà éøä מן אחד  כל  – ÂÅÅÀÄÄ
מכביצה  פחות אלא מהם אחד  בכל שאין לפי לטומאה, שלישי החלקים

שני. אוכל
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úBöø÷î,בצק חתיכות –Bæa Bæ úBëLBðעד בזו  זו  דבוקות – ÄÀÈÀÈ
כאילו  ונראה משהו, מחברתה מקרצת תולשת אותן שכשמפרידים

לזו, זו  äæaנשכו  äæ ïéëLBð íéøkëå זה הדבוקים כיכרים או – ÀÄÈÄÀÄÆÈÆ
במקרצות, שבארנו  כמו  õøLaבזה, ïäî úçà úàîèð נגע אם – ÄÀÅÇÇÅÆÀÆÆ

הכיכרות, או המקרצות באחת älçzשרץ ïlk מהן אחת כל – ËÈÀÄÈ
השרץ  נגע כאילו  לטומאה, d`nehd)ראשון a` `edy)לפי בכולן ,

הן ; אחד שנטמאה eLøtשכגוף לאחר מזו זו  הכיכרות או  החתיכות – ÅÀ
בשרץ, מהן  älçzאחת ïlk,לטומאה ראשון  נשארה אחת כל  – ËÈÀÄÈ

טומאתן בשעת אחד גוף שהיו בזמן ïé÷Lîa(רמב"ם ).מפני אם – ÀÇÀÄ
ראשון  הם שלעולם טמאים, במשקים מהן אחת נטמאה דבוקות שהיו

minkg),לטומאה zxifbn)úBiðL ïlk;לטומאה –eLøt החתיכות – ËÈÀÄÅÀ
במשקים, מהן אחת שנטמאה לאחר  מזו  úBiðLזו  ïlk אחת כל  – ËÈÀÄ

לטומאה. ראשון  בענין  הטעם שבארנו  כמו  לטומאה, שנייה נשארת

íéãéa ידים בנגיעת מהן אחת נטמאה דבוקות שהיו  בזמן אם – ÀÈÇÄ
לטומאה, שניות שהן  úBiLéìLטמאות, ïlk,תרומה של הן אם – ËÈÀÄÄ

נפסלות;כל והן לטומאה שלישית מהן  זו eLøtאחת החתיכות – ÅÀ
בידים, מהן  אחת שנטמאה לאחר  úBiLéìLמזו ïlk אחת כל – ËÈÀÄÄ

לפי לטומאה, בראשון שבארנו מהטעם לטומאה, שלישית נשארת
טומאתן . בשעת אחד גוף שהיו 
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úöø÷î,בצק חתיכת –älçz äúéäL,לטומאה ראשון –CéMäå ÄÀÆÆÆÈÀÈÀÄÈÀÄÄ
úBøçà dì,אחרות חתיכות בה והדביק –älçz ïlkכל – ÈÂÅËÈÀÄÈ

חיבור שהן  לפי  לטומאה, כראשון  דינן  לה שהשיך  האחרות החתיכות

בה; נגע כאילו בהן והנוגע החתיכות,eLøtלה, –älçz àéä– ÅÀÄÀÄÈ
שהיתה, כמו לטומאה ראשון  היא הראשונה וכלïlëåהמקרצת – ÀËÈ

ממנו , ופרשו  לה שהשיך האחרות ונגעו úBiðLהמקרצות הואיל – ÀÄ
לטומאה. שני נעשו לטומאה ראשון  שהיתה äiðLבזו äúéä– ÈÀÈÀÄÈ

לטומאה, שנייה שהיתה úBøçàמקרצת dì CéMäå לה וחיבר – ÀÄÄÈÂÅ
אחרות, úBiðLחתיכות ïlkוהנוגע חיבור, שכולן  כנוגע – באחרות ËÈÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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éMäåúBøçà dì C–úBiðL ïlk;eLøt–äiðL àéä,úBiLéìL ïlëå.éMäå úéLéìL äúéäúBøçà dì C–àéä §¦¦¨£¥ª¨§¦¥§¦§¦¨§ª¨§¦¦¨§¨§¦¦§¦¦¨£¥¦
úéLéìL,úBøBäè ïlëå,eLøt àHL ïéa eLøtL ïéa. §¦¦§ª¨§¥¤¥§¥¤¥§

ËíéLc÷î íéî íäéúBîeb CBúaL Lãwä úBøkk,õøLa ïäî úçà úàîèð–úBàîè ïlk;äîeøza– ¦§©Ÿ¤¤§¥¤©¦§ª¨¦¦§¥©©¥¤§¤¤ª¨§¥©§¨
íéðL ànèî,ãçà ìñBôe;çôBè ä÷Lî íäéðéa Lé íà–àîè ìkä äîeøza óà. §©¥§©¦¥¤¨¦¥¥¥¤©§¤¥©©©§¨©Ÿ¨¥

h.ycewd zexkk:ïäá àöåéëå úåçðîå íéðôä íçìå íçìä éúù ïåâë.miycewnd min odizeneb jezayåùòðù íéî øëëä â"òù úåîåâä êåúá åéäù
àìà øëëáù íéîá åòâð àìù ô"òàå ,íéàîè ïìåë äàî ïä åìéôàå ,éùéìùá éðùäå ,éðùá àîèðù øëëä òâðå ,õøùá ãçà øëë àîèðå ,ùãå÷ä úøäè ìò
åðéà äîåøúá ìáà .åàîèå øëëá òâðù àåä äìéçú äùòð àåäù øëë ìë êåúáù ä÷ùîä åìéàë äùåò ùãå÷ä úáéçù ,ïìåë åàîèð ,åøéáçá øëë ìë òâð

:àîåâä êåúáù ä÷ùîì ïðéùééç àìå ,àì åúå ,éùéìùä úà ìñåô éðùäå ,éðù úåéäì åøéáç úà àîèî ãáìá õøùá àîèðä ïåùàøä øëëä àìà ,ïëyi m`
.ze`nh olek dnexza s` gteh dwyn zexkkd oia,éðù åúåùòì åá òâåð àåäù øëëä àîèîå .äìéçú úåéäì øæåç øëëå øëë ìë ïéáù çôåè ä÷ùîäù

äéåùòä àìáèá úåçðåîä ùãå÷ä úåøëë ,øçà ùåøéô .íìåòì ïëåíéîä ïëå ,ùåøéô .ïðéñøâ íéùãå÷îä íéîäå .åìù àîåâ êåúá çðåî øëë ìëå ,úåîåâ úåîåâ
äîåøúáã ,äîåøúì àì ìáà ,ùãå÷ì åëåúáù äî óøöî éìëäù ,ïìåë åàîèð ,õøùá ïäî ãçà àîèð íà ,úåîåâ úåîåâ éåùòä éìëá íéçðåîä íéùãå÷îä
äùåò éðù àåäù øëëäù ,àîè ìëä çôåè ä÷ùî úåîåâä ïéá ùé íàå .óøöî éìë ïéàå ,äæá äæ åòâðã àëéä éùéìù ìñåôå éðùå ïåùàø àìà àîèî åðéà

:íìåë ïëå ,øçàä øëë àîèîå øæåçå ïåùàø ä÷ùîä

`xephxa yexit

לטומאה; שני שהיא החתיכות,eLøtבזו –äiðL àéäכ מו – ÅÀÄÀÄÈ
úBiLéìLשהיתה, ïlëå הן הרי  תרומה, של  מקרצות הן אם – ÀËÈÀÄÄ

נפסלות. והן  לטומאה, בשני  ונגעו הואיל לטומאה äúéäÈÀÈשלישיות
úéLéìL,לטומאה שלישית שהיתה תרומה של מקרצת כגון  – ÀÄÄ

úBøçà dì CéMäå,תרומה של  אחרות מקרצות לה וחיבר  –àéä ÀÄÄÈÂÅÄ
úBøBäè ïlëå ,úéLéìL הן לה שהשיך החתיכות שאר וכל  – ÀÄÄÀËÈÀ

eLøtטהורות, àHL ïéa eLøtL ïéa, הן טהורות שכשפרשו – ÅÆÅÀÅÆÅÀ
כל בהן  תישאר שלא וכיון בתרומה, רביעי עושה שלישי  שאין לפי

חיבור, חשובות אינן שפירשו קודם אפילו לפיכך משיפרשו , טומאה
שהשיך האחרות את עושה לטומאה שלישית שהיתה המקרצת ואין

שהיתה  במקרצת כן  שאין מה טהורות, נשארות והן כמותה, לה
תישאר לה שהשיך  והאחרות שהואיל  לטומאה, שנייה או ראשונה

חשובות  פירשו שלא זמן כל לפיכך שפירשו , לאחר אף טומאה בהן
כמותה ונעשות חיבור ברטנורא).הן  הרא"ש ; מבארים (הר "ש; ויש 

אפילו  היינו רביעי , לעשות לטומאה בשלישי  כוח ואין שהואיל  הטעם,
כמותו  לו המחובר  את לעשות יפה כוחו גם אין  ממנו , שלמטה דרגה

ישראל"). ("תפארת 

i y i n g m e i
ט ה נ ש מ ר ו א ב

ו): (ב, להלן  השנויה משנה כאן להקדים יש  משנתנו nhn`להבנת oilegay ipyd"
oileg dwyn,(לטומאה ראשון  היינו  תחילה, dnexz(להיות ilke`l lqete לאוכלים)

לטומאה). שלישי אותם שעושה תרומה, ycewשל dwyn `nhn dnexzay iyilyd
תחילה), ycew(להיות ilke`l lqeteרביעי אותם שעושה קודש, של (לאוכלים

לטומאה, שני כגון  התרומה, את הפוסל שכל למדים, נמצאנו מכאן  – לטומאה).
הקודש, את הפוסל  וכל לטומאה, ראשון  להיות תרומה ומשקה חולין משקה מטמא
ראשון להיות קודש משקה מטמא בקודש , רביעי שעושה לטומאה, שלישי כגון 
פוסל שאינו משום תרומה, משקה מטמא אינו  שבתרומה שלישי  אבל  לטומאה,

בתרומה. רביעי עושה שלישי  שאין התרומה, את

Lãwä úBøkk,ומנחות הפנים ולחם הלחם שתי  כגון  –CBúaL ÄÀÇÙÆÆÀ
íäéúBîeb,הכיכרות של  –íéLc÷î íéîעל שנשמרו  מים – ÅÆÇÄÀËÈÄ

בזו: זו  נוגעות שהכיכרות וכגון הקודש; ïäîטהרת úçà úàîèðÄÀÅÇÇÅÆ
õøLa,בשרץ הכיכרות מן  אחת נטמאה אם –úBàîè ïlk– ÀÆÆËÈÀÅ

הכיכר את מטמאה לטומאה, ראשון ונעשתה בשרץ, שנטמאה שהכיכר 
את  מטמאת השנייה וזו לטומאה, שנייה אותה ועושה בה, הנוגעת

זו  שלישית וכיכר לטומאה, שלישית אותה ועושה השלישית, הכיכר
בקודש הפוסל שכל ראשון , להיות גומותיה שבתוך המים את מטמאה

למשנתנו , בהקדמה שהבאנו  כמו  תחילה, להיות קודש  משקה מטמא
והיא  לטומאה, שנייה להיות הכיכר את ומטמאים חוזרים והמים

ושוב  לטומאה, שלישית אותה ועושה הרביעית הכיכר  את מטמאה
שבתוך המים את מטמאה לטומאה, שלישית שהיא זו, רביעית כיכר

שנייה, להיות אותה ומטמאים חוזרים והמים ראשון, להיות גומותיה

לעולם. וכן  שלישית, אותה ועושה החמישית הכיכר  את מטמאה והיא
äîeøza,תרומה של  היו הכיכרות אם –ìñBôe ,íéðL ànèî ÇÀÈÀÇÅÀÇÄÅ

ãçàכיכר שתי מטמא הכיכרות, מן באחת שנגע השרץ ופוסל– ות, ÆÈ
והכיכר לטומאה, ראשון  נעשית בשרץ שנטמאה זו שכן  אחת, כיכר

שנעשית  נפסלת, השלישית והכיכר לטומאה, שנייה נעשית בה הנוגעת
מטמאה  אינה ואף בתרומה, רביעי  עושה שלישי ואין לטומאה, שלישית
למשנתנו , בהקדמה שבארנו  כמו  ראשון , להיות שבגומותיה המשקה את

פוסלת  ואינה שהיתה, כמו לטומאה שלישית נשארת זו  כיכר נמצאת
– טהור. הכל  והלאה שממנה והרי בה, הנוגעת הרביעית הכיכר את

נקטה uxya"משנתנו  odn zg` z`nhp"כדי בלבד , תרומה משום
ופוסלת  שניים אלא מטמאה אינה בשרץ, נטמאה שאפילו  להשמיענו,

דווקא, לאו  שרץ ברישא, ששנינו  קודש של  כיכרות לענין  אבל אחד ;
לטומאה, שניות שהם ידיים בנגיעת מהן  אחת נטמאה אפילו אלא

שלישית  נעשית הראשונה הכיכר שהרי טמאות, כולן מקום מכל
להיות  גומותיה שבתוך המשקים את ומטמאה הידיים, מחמת לטומאה

לטומאה, שנייה להיות הכיכר את ומטמאים המשקים וחוזרים ראשון ,
שלישית  אותה ועושה בה, הנוגעת השנייה, הכיכר  את מטמאה וזו

גומותיה  שבתוך המשקים את מטמאה שוב השנייה והכיכר  לטומאה,
שנייה  להיות אותה ומטמאים חוזרים והמשקים תחילה, להיות

עד וכן בה, הנוגעת השלישית, הכיכר  את מטמאה והיא לטומאה,
לעיל. בארנו  שכבר  כמו טמאות, כולן  כיכרות íäéðéaאלף Lé íàÄÅÅÅÆ

הכיכרות, בין –çôBè ä÷Lî את להרטיב כדי בו  שיש משקה – ÇÀÆÅÇ
בו, הנוגעת äîeøzaהיד óà,תרומה של  בכיכרות –àîè ìkä ÇÇÀÈÇÙÈÅ

שאר וכל לטומאה, ראשון  היא בשרץ שנגעה הראשונה הכיכר  –
לבין  השנייה הכיכר  שבין המשקה שהרי  לטומאה, שניות הכיכרות

תחילה נעשה השלישית d`nehl)הכיכר  oey`x) השנייה הכיכר מחמת

,(d`nehl diipy `idy),לטומאה שנייה השלישית הכיכר  את אף ועושה
הכיכר לבין  שבינה המשקה את השלישית הכיכר מטמאה ושוב

אף  עושה והמשקה תחילה, להיות שנייה הרביעית הרביעית הכיכר את
לעולם. וכן  לטומאה,

הרב  אבל ישראל". "תפארת בעל  גם פירשה וכן  הגר "א, לפי משנתנו  בארנו 
הקודש  שככרות שהטעם למשנתנו ), (בפירושו הרמב"ם לפי מפרשה מברטנורא
כיכר, כל  שבתוך המשקה כאילו עושה הקודש שחיבת לפי טמאות, כולן
חוץ  הכיכרות שכל והרי וטימאה; בכיכר שנגע הוא ראשון , נעשה שהוא

בחיבורו  אבל  שניות. הן בשרץ, שנגעה i)מהראשונה ,h oilke` z`neh 'ld)
הרמב"ם: odכותב ixd ,ycewd zaige zenebay dwynd iptn ;d`nehl oey`x olek"

"oda oipen oi`y miwynk olek.( ושני (ראשון 
הר "ש: של  פירושו  והוא אחר , פירוש מברטנורא הרב מביא ycewdכן  zexkik"

mdizeneb jezay מונחת כיכר  וכל גומות, גומות העשויה בטבלה המונחות –

izdw - zex`ean zeipyn
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È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡äøãwa ÷øé úLáBk äúéäL äMàä,áeâpä íB÷îa äøãwì õeç äìòa äòâðå,äöéak Ba LiL ét ìò óà– ¨¦¨¤¨§¨¤¤¨¨©§¥¨§¨§¨§¨¤©§¥¨§¨©¨©©¦¤¤©¥¨

àîè àeä,øBäè ìkäå;ä÷Lnä íB÷îa äòâð,äöéak Ba Lé íà–àîè ìkä,äöéak Ba ïéà–àîè àeä,ìkäå ¨¥§©Ÿ¨¨§¨¦§©©§¤¦¤©¥¨©Ÿ¨¥¥©¥¨¨¥§©Ÿ
øBäè;äøãwì øæç–àîè ìkä.î äúéäúî àîè òb,áeâpä íB÷îa ïéa ä÷Lnä íB÷îa ïéa äòâðå,Ba Lé íà ¨¨©©§¥¨©Ÿ¨¥¨§¨©©§¥¥§¨§¨¥¦§©©§¤¥§¨©¨¦¤
äöéak–àîè ìkä;äöéak Ba ïéà–àîè àeä,øBäè ìkäå.íéãéa äøãwä úà úøòðî íBé úìeáè äúéä ©¥¨©Ÿ¨¥¥©¥¨¨¥§©Ÿ¨¨§¨§©§©¤¤¤©§¥¨§¨©¦

úBáàñî,äéãé ìò ïé÷Lî äúàøå,eæzð äøãwä ïî ÷ôñ,äéãéa òâð çìwäL ÷ôñ–ìeñt ÷øiä,äøBäè äøãwäå. §Ÿ¨§¨£¨©§¦©¨¤¨¨¥¦©§¥¨¦§¨¥¤©¤©¨©§¨¤¨©¨¨¨§©§¥¨§¨

a`.dy`d:éøééà äøåäè äùàá.wxi zyaek dzidyúà íéëúçîù íéùáåëä êøãë àìà ,äàîåè ìá÷ì øùëåä àì ÷øé åúåàå ,äøéã÷á äîåøú ìù
:(äìòä åúåà øùëåäå) ,ïîù åà õîåç åà ïéé åéìò íéðúåð ë"çàå úéáçá åà äøéã÷á íéðúåðå åúåà íéçìåîå ä÷ùî àìá ÷øéä.drbpúåáàåñî íéãéá

:äîåøúä úà íéìñåôù.dlra:áåâðä íå÷îá äòâðå ,áåâð äøéã÷ì õåç åéöçå ïé÷ùîä íò äøéã÷á åéöç äéäù ÷øé ìù.dviak ea yiy t"r`øåòéù àåäù
:íéìëåà àîèì.`nh `ed:äìòä åúåà.xedh lkdeäìòäå úåéðù íéãéã ,åäì àîèîå äøéã÷á åúö÷îù äìò éàä éúà àìã .äøéã÷áù ïé÷ùîäå ÷øéä øàù

:äîåøúá éòéáø äùåò éùéìù ïéàå ,éùéìù.drbp:úåéðù íäù íéãé íúñá.dwyn mewna.äìéçú åéìòù ä÷ùî äùòð ,áåâð äìòä ïéàù íå÷îá øîåìë
,íéøçà àîèì øåòéù åðééä äöéáë äìòá ùéùë êëìä .éðù äìòä úà äùåò ä÷ùîäå ,äìéçú úåéäì ïé÷ùî àîèî äîåøúä úà ìñåôä ìëã.`nh lkd

úéàãë ,äøéã÷ä úà ïéàîèîå ïéøæåçå äìéçú äøéã÷áù ä÷ùî äùåò äøéã÷áù äìò úö÷îã ,äîöò äøã÷ä óàåàîèðù íéìëäå íéìëåàä ,úáùã ÷"ôá à
:ïé÷ùîá.`nh `ed dviak ea oi`:åá äòâðù äìò åúåà.xedh lkde:øçà àîèî ïéà äöéáëî úåçôã.dxicwl xfg:åá òâðù ä÷ùîä íå÷î åúåàlkd
.`nh:äîöò äøéã÷ä óàå äøéã÷áù äî ìë àîéèå øæç åá òâðù ä÷ùîäù ,äöéáë äìòá ïéàù ô"òà.zn `nh rbn dzid,÷øéä úà úùáåëù åæ äùà

:àîè ìëä äöéáë åá ùé íà êëìä ,éðù åá äòâðù äìòäå ïåùàø äùàä éøä.dxicwd z` zxrpn mei zleah dzid,úåàîåè éúù åæ äùàá ùé àúùäã
íåùî ïéëéøö åäééåøúå .úåáàåñî íéãéá éðú÷ãë ,úåéðù íäù íéãé íúñã êãéàå íåé úìåáèã àãç,(àðéøçà àðùéì) äøã÷ä êåúáù äî äøòî ,úøòðî .àôéñ

:äãéáù óëá äøéã÷ä êåúá äñéâî ,úøòðî.efzp dxicwd on wtq:äëåúáù äî àîèð àìåglwdy wtq:äéãéá òâð äøã÷ä êåúá àåäå ä÷ùî àìî åìåëù
.leqt wxidíåé ìåáèã á"ôá ïðúãë ,àì íéãé ÷ôñ íåùî ìáà .íåé ìåáèã à÷éôñ íåùî('á äðùî),äîåøúä úà ìñåô íåé ìåáè ÷ôñù íåé ìåáèá øîåç ,

:øåäè ï÷éôñ íéãéäå.dxedh dxicwdeïðúãë ,äìéçú ä÷ùî äùåò íåé ìåáè ïéàã ,ïé÷ùîá äòâð éàãå åìéôà äàîèî àì íåé ìåáè íåùîãäðùî äøôã ÷øô)
('ååáèî õåç äìéçú úåéäì ïé÷ùîä úà àîèî äîåøúä úà ìñåôä ìë ,à÷éôñî ,äéãé ìò åæúð àîù àåä à÷éôñã ïåéëã ,äàîèî àì ,íéãé íåùî éàå .íåé ì

:øåäè ,àîèì íéãé ÷ôñù ,äøåäè äøéã÷

`xephxa yexit

שלה, גומה miycewndבתוך minde המקודשים המים וכן  – במשנתנו ) גורסים (כך 
גומות: גומות העשוי בכלי ze`nhהמונחים olek ,uxya odn zg` z`nhp–

לקודש, שבתוכו מה מצרף dnexzl,שהכלי  `l la` מטמא אינו שבתרומה
מצרף. כלי  ואין בזה זה שנגעו בזמן  שלישי  ופוסל  ושני ראשון  yiאלא m`e

,`nh lkd dnexza s` ,gteh dwyn zenebd oia המשקה עושה שנייה שהיא שהכיכר 
כולם וכן  האחרת, הכיכר  את ומטמא וחוזר  dywnyראשון "dpexg` dpyn" oiir)

.(`xephxaa mi`aend miyexitd ipy lr

א ה נ ש מ ר ו א ב

äMàä,הטהורה –÷øé úLáBk äúéäL,תרומה של  –äøãwa ÈÄÈÆÈÀÈÆÆÈÈÇÀÅÈ
הירק  הוכשר לא הכבישה ולפני  מלח; במי או בשמן או בחומץ –

שלה, ידיים סתם מחמת נטמא היה הוכשר  כבר  שאילו  טומאה, לקבל
הכבישה  בשעת אבל  בקדירה; אותו  שנתנה בזמן  לטומאה, שניות שהן 

והוא  עליו ; האשה שעירתה המשקים ידי  על  טומאה לקבל הוכשר
שדרכה  לפי  "האשה", נקטה שמשנתנו אלא ירק, הכובש לאיש  הדין

המאכלים; את להתקין  אשה äìòaשל  äòâðå בידיים הירק של  – ÀÈÀÈÀÈÆ
לטומאה, שניות שהן áeâpäטמאות, íB÷îa äøãwì õeç כגון – ÇÀÅÈÀÈÇÈ

או  לקדירה, חוץ ומקצתו  המשקים עם בקדירה מקצתו העלה שהיה
שיוצא  במה ונגעה שבקדירה, לקלח ומחובר לקדירה חוץ כולו שהיה
טומאה  לקבל  כולו  העלה הוכשר  כבר  והרי הנגוב; במקום לקדירה חוץ

הקדירה, בתוך עליו שעירתה המשקים ידי  Baעל  LiL ét ìò óàÇÇÄÆÆ
כולו, בעלה –äöéak,אחרים לטמא האוכלים שיעור  שהוא –àeä ÇÅÈ

àîè,הידיים מחמת לטומאה שלישי  שנעשה טמא, העלה אותו – ÈÅ
øBäè ìkäåרביעי עושה השלישי שאין  טהור , שבקדירה מה כל – ÀÇÙÈ

כמו  תחילה, להיות שבקדירה המשקים את מטמא אינו ואף בתרומה,
הקודמת. במשנה בארנו  לקדירה,äòâðשכבר חוץ שהיה בעלה – ÈÀÈ

ä÷Lnä íB÷îa,משקה עליו  שיש במקום –äöéak Ba Lé íà ÄÀÇÇÀÆÄÆÇÅÈ
ביצה, כשיעור בעלה יש אם –àîè ìkä בו שנגעה שהמשקה – ÇÙÈÅ

טימא  והוא לטומאה, שני  העלה את ועשה לטומאה, ראשון נעשה
שנגעה  והעלה שהואיל עצמה, הקדירה את ואף שבקדירה, מה כל את

המשקי את עושה הקדירה שבתוך  מקצתו הרי  לטומאה, שני  נעשה ם בו
את  ואף שבקדירה מה כל  ומטמאים חוזרים והם ראשון , שבקדירה

מגזירת  כלים אף מטמאים טמאים שמשקים שני , להיות עצמה הקדירה
ב).חכמים יד, שבת ותוספות גמרא ועיין זבים; מסכת  סוף  Ba(עיין ïéàÅ
äöéak,ביצה כשיעור  בו  שנגעה בעלה אין אם –àîè àeä– ÇÅÈÈÅ

שהם, בכל טומאה מקבלים שהאוכלים טמא, øBäèהעלה ìkäå– ÀÇÙÈ
אחרים; מטמאים מכביצה בפחות אוכלים äøãwìשאין  øæç אם – ÈÇÇÀÅÈ

הקדירה, לתוך חזר בו, שנגעה שבעלה, המשקה מקום ìkäÇÙאותו
àîèלפי טמא, הכל מקום מכל כביצה, בעלה שאין  פי  על אף – ÈÅ

את  טימא לקדירה וכשחזר ראשון , נעשה האשה בו  שנגעה שהמשקה

את  ואף שבקדירה הירק את וטימאו חזרו  והם שבקדירה, המשקים
lirl),הקדירה, epx`ay enk) אחרים מטמא ראשון שנעשה משקה שכן

שהוא. בכל בקדירה,äúéäאפילו  ירק הכובשת האשה –àîè òbî ÈÀÈÇÇÀÅ
úî ראשונה היא והרי  מת, ידי על  שנטמא בכלי או באדם שנגעה – Å

לקדירה,äòâðåלטומאה, חוץ בעלה –ïéa ä÷Lnä íB÷îa ïéa ÀÈÀÈÅÄÀÇÇÀÆÅ
áeâpä íB÷îa שנגעה ובין משקה, שם שיש במקום שנגעה בין – ÀÈÇÈ

הנגוב, äöéakבמקום Ba Lé íà,ביצה כשיעור  בעלה יש אם – ÄÆÇÅÈ
àîè ìkä נעשה שהעלה האשה,– נגיעת מחמת לטומאה שני  ÇÙÈÅ

מה  כל וטימאו  חזרו והם תחילה, שבקדירה המשקים את ועשה
הקדירה. את ואף äöéakשבקדירה Ba ïéàכשיעור בעלה אין אם – ÅÇÅÈ

øBäèביצה, ìkäå ,àîè àeäשאוכל לעיל , הטעם שבארנו  כמו  – ÈÅÀÇÙÈ
אחרים מטמא אינו  אבל  טומאה מקבל אמנם מכביצה (עיין פחות

נקטה  לא  מה משום שם , שמבואר ישראל ", ו"תפארת  טוב " יום "תוספות

לקדירה "). "חזר  דין כאן גם  íBéהמשנה  úìeáè äúéä שטבלה אשה – ÈÀÈÀÇ
לטומאה, שנייה שהיא שמשה, העריב לא ועדיין  úøòðîÀÇÆÆמטומאתה

äøãwä úà,תרומה של  כבושים ירקות המלאה –úBáàñî íéãéa ÆÇÀÅÈÀÈÇÄÀÙÈ
לטומאה, שניות הן שאף טמאות, –,äéãé ìò ïé÷Lî äúàøåÀÈÂÈÇÀÄÇÈÆÈ

eæzð äøãwä ïî ÷ôñשבתוך מה נטמא ולא ידיה, על  המשקים – ÈÅÄÇÀÅÈÄÀ
çìwäLהקדירה, ÷ôñ,משקה מלא שכולו  ירק, של –äéãéa òâð ÈÅÆÇÆÇÈÇÀÈÆÈ

וטימא  וחזר  הקלח שעל  המשקה שנטמא והרי הקדירה, ניעור  תוך –
הקדירה , את ואף שבקדירה ìeñtמה ÷øiä יום בטבול שספק – ÇÈÈÈ

התרומה את פוסל  לאו  אם בתרומה נגע a,אם mei leah zkqna oiir)
,(aäøBäè äøãwäåודאי ואפילו  נטמאה, לא יום טבול  שמשום – ÀÇÀÅÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn



קעג h dpyn oey`x wxt zexdh zkqn

éMäåúBøçà dì C–úBiðL ïlk;eLøt–äiðL àéä,úBiLéìL ïlëå.éMäå úéLéìL äúéäúBøçà dì C–àéä §¦¦¨£¥ª¨§¦¥§¦§¦¨§ª¨§¦¦¨§¨§¦¦§¦¦¨£¥¦
úéLéìL,úBøBäè ïlëå,eLøt àHL ïéa eLøtL ïéa. §¦¦§ª¨§¥¤¥§¥¤¥§

ËíéLc÷î íéî íäéúBîeb CBúaL Lãwä úBøkk,õøLa ïäî úçà úàîèð–úBàîè ïlk;äîeøza– ¦§©Ÿ¤¤§¥¤©¦§ª¨¦¦§¥©©¥¤§¤¤ª¨§¥©§¨
íéðL ànèî,ãçà ìñBôe;çôBè ä÷Lî íäéðéa Lé íà–àîè ìkä äîeøza óà. §©¥§©¦¥¤¨¦¥¥¥¤©§¤¥©©©§¨©Ÿ¨¥

h.ycewd zexkk:ïäá àöåéëå úåçðîå íéðôä íçìå íçìä éúù ïåâë.miycewnd min odizeneb jezayåùòðù íéî øëëä â"òù úåîåâä êåúá åéäù
àìà øëëáù íéîá åòâð àìù ô"òàå ,íéàîè ïìåë äàî ïä åìéôàå ,éùéìùá éðùäå ,éðùá àîèðù øëëä òâðå ,õøùá ãçà øëë àîèðå ,ùãå÷ä úøäè ìò
åðéà äîåøúá ìáà .åàîèå øëëá òâðù àåä äìéçú äùòð àåäù øëë ìë êåúáù ä÷ùîä åìéàë äùåò ùãå÷ä úáéçù ,ïìåë åàîèð ,åøéáçá øëë ìë òâð

:àîåâä êåúáù ä÷ùîì ïðéùééç àìå ,àì åúå ,éùéìùä úà ìñåô éðùäå ,éðù úåéäì åøéáç úà àîèî ãáìá õøùá àîèðä ïåùàøä øëëä àìà ,ïëyi m`
.ze`nh olek dnexza s` gteh dwyn zexkkd oia,éðù åúåùòì åá òâåð àåäù øëëä àîèîå .äìéçú úåéäì øæåç øëëå øëë ìë ïéáù çôåè ä÷ùîäù

äéåùòä àìáèá úåçðåîä ùãå÷ä úåøëë ,øçà ùåøéô .íìåòì ïëåíéîä ïëå ,ùåøéô .ïðéñøâ íéùãå÷îä íéîäå .åìù àîåâ êåúá çðåî øëë ìëå ,úåîåâ úåîåâ
äîåøúáã ,äîåøúì àì ìáà ,ùãå÷ì åëåúáù äî óøöî éìëäù ,ïìåë åàîèð ,õøùá ïäî ãçà àîèð íà ,úåîåâ úåîåâ éåùòä éìëá íéçðåîä íéùãå÷îä
äùåò éðù àåäù øëëäù ,àîè ìëä çôåè ä÷ùî úåîåâä ïéá ùé íàå .óøöî éìë ïéàå ,äæá äæ åòâðã àëéä éùéìù ìñåôå éðùå ïåùàø àìà àîèî åðéà

:íìåë ïëå ,øçàä øëë àîèîå øæåçå ïåùàø ä÷ùîä

`xephxa yexit

לטומאה; שני שהיא החתיכות,eLøtבזו –äiðL àéäכ מו – ÅÀÄÀÄÈ
úBiLéìLשהיתה, ïlëå הן הרי  תרומה, של  מקרצות הן אם – ÀËÈÀÄÄ

נפסלות. והן  לטומאה, בשני  ונגעו הואיל לטומאה äúéäÈÀÈשלישיות
úéLéìL,לטומאה שלישית שהיתה תרומה של מקרצת כגון  – ÀÄÄ

úBøçà dì CéMäå,תרומה של  אחרות מקרצות לה וחיבר  –àéä ÀÄÄÈÂÅÄ
úBøBäè ïlëå ,úéLéìL הן לה שהשיך החתיכות שאר וכל  – ÀÄÄÀËÈÀ

eLøtטהורות, àHL ïéa eLøtL ïéa, הן טהורות שכשפרשו – ÅÆÅÀÅÆÅÀ
כל בהן  תישאר שלא וכיון בתרומה, רביעי עושה שלישי  שאין לפי

חיבור, חשובות אינן שפירשו קודם אפילו לפיכך משיפרשו , טומאה
שהשיך האחרות את עושה לטומאה שלישית שהיתה המקרצת ואין

שהיתה  במקרצת כן  שאין מה טהורות, נשארות והן כמותה, לה
תישאר לה שהשיך  והאחרות שהואיל  לטומאה, שנייה או ראשונה

חשובות  פירשו שלא זמן כל לפיכך שפירשו , לאחר אף טומאה בהן
כמותה ונעשות חיבור ברטנורא).הן  הרא"ש ; מבארים (הר "ש; ויש 

אפילו  היינו רביעי , לעשות לטומאה בשלישי  כוח ואין שהואיל  הטעם,
כמותו  לו המחובר  את לעשות יפה כוחו גם אין  ממנו , שלמטה דרגה

ישראל"). ("תפארת 

i y i n g m e i
ט ה נ ש מ ר ו א ב

ו): (ב, להלן  השנויה משנה כאן להקדים יש  משנתנו nhn`להבנת oilegay ipyd"
oileg dwyn,(לטומאה ראשון  היינו  תחילה, dnexz(להיות ilke`l lqete לאוכלים)

לטומאה). שלישי אותם שעושה תרומה, ycewשל dwyn `nhn dnexzay iyilyd
תחילה), ycew(להיות ilke`l lqeteרביעי אותם שעושה קודש, של (לאוכלים

לטומאה, שני כגון  התרומה, את הפוסל שכל למדים, נמצאנו מכאן  – לטומאה).
הקודש, את הפוסל  וכל לטומאה, ראשון  להיות תרומה ומשקה חולין משקה מטמא
ראשון להיות קודש משקה מטמא בקודש , רביעי שעושה לטומאה, שלישי כגון 
פוסל שאינו משום תרומה, משקה מטמא אינו  שבתרומה שלישי  אבל  לטומאה,

בתרומה. רביעי עושה שלישי  שאין התרומה, את

Lãwä úBøkk,ומנחות הפנים ולחם הלחם שתי  כגון  –CBúaL ÄÀÇÙÆÆÀ
íäéúBîeb,הכיכרות של  –íéLc÷î íéîעל שנשמרו  מים – ÅÆÇÄÀËÈÄ

בזו: זו  נוגעות שהכיכרות וכגון הקודש; ïäîטהרת úçà úàîèðÄÀÅÇÇÅÆ
õøLa,בשרץ הכיכרות מן  אחת נטמאה אם –úBàîè ïlk– ÀÆÆËÈÀÅ

הכיכר את מטמאה לטומאה, ראשון ונעשתה בשרץ, שנטמאה שהכיכר 
את  מטמאת השנייה וזו לטומאה, שנייה אותה ועושה בה, הנוגעת

זו  שלישית וכיכר לטומאה, שלישית אותה ועושה השלישית, הכיכר
בקודש הפוסל שכל ראשון , להיות גומותיה שבתוך המים את מטמאה

למשנתנו , בהקדמה שהבאנו  כמו  תחילה, להיות קודש  משקה מטמא
והיא  לטומאה, שנייה להיות הכיכר את ומטמאים חוזרים והמים

ושוב  לטומאה, שלישית אותה ועושה הרביעית הכיכר  את מטמאה
שבתוך המים את מטמאה לטומאה, שלישית שהיא זו, רביעית כיכר

שנייה, להיות אותה ומטמאים חוזרים והמים ראשון, להיות גומותיה

לעולם. וכן  שלישית, אותה ועושה החמישית הכיכר  את מטמאה והיא
äîeøza,תרומה של  היו הכיכרות אם –ìñBôe ,íéðL ànèî ÇÀÈÀÇÅÀÇÄÅ

ãçàכיכר שתי מטמא הכיכרות, מן באחת שנגע השרץ ופוסל– ות, ÆÈ
והכיכר לטומאה, ראשון  נעשית בשרץ שנטמאה זו שכן  אחת, כיכר

שנעשית  נפסלת, השלישית והכיכר לטומאה, שנייה נעשית בה הנוגעת
מטמאה  אינה ואף בתרומה, רביעי  עושה שלישי ואין לטומאה, שלישית
למשנתנו , בהקדמה שבארנו  כמו  ראשון , להיות שבגומותיה המשקה את

פוסלת  ואינה שהיתה, כמו לטומאה שלישית נשארת זו  כיכר נמצאת
– טהור. הכל  והלאה שממנה והרי בה, הנוגעת הרביעית הכיכר את

נקטה uxya"משנתנו  odn zg` z`nhp"כדי בלבד , תרומה משום
ופוסלת  שניים אלא מטמאה אינה בשרץ, נטמאה שאפילו  להשמיענו,

דווקא, לאו  שרץ ברישא, ששנינו  קודש של  כיכרות לענין  אבל אחד ;
לטומאה, שניות שהם ידיים בנגיעת מהן  אחת נטמאה אפילו אלא

שלישית  נעשית הראשונה הכיכר שהרי טמאות, כולן מקום מכל
להיות  גומותיה שבתוך המשקים את ומטמאה הידיים, מחמת לטומאה

לטומאה, שנייה להיות הכיכר את ומטמאים המשקים וחוזרים ראשון ,
שלישית  אותה ועושה בה, הנוגעת השנייה, הכיכר  את מטמאה וזו

גומותיה  שבתוך המשקים את מטמאה שוב השנייה והכיכר  לטומאה,
שנייה  להיות אותה ומטמאים חוזרים והמשקים תחילה, להיות

עד וכן בה, הנוגעת השלישית, הכיכר  את מטמאה והיא לטומאה,
לעיל. בארנו  שכבר  כמו טמאות, כולן  כיכרות íäéðéaאלף Lé íàÄÅÅÅÆ

הכיכרות, בין –çôBè ä÷Lî את להרטיב כדי בו  שיש משקה – ÇÀÆÅÇ
בו, הנוגעת äîeøzaהיד óà,תרומה של  בכיכרות –àîè ìkä ÇÇÀÈÇÙÈÅ

שאר וכל לטומאה, ראשון  היא בשרץ שנגעה הראשונה הכיכר  –
לבין  השנייה הכיכר  שבין המשקה שהרי  לטומאה, שניות הכיכרות

תחילה נעשה השלישית d`nehl)הכיכר  oey`x) השנייה הכיכר מחמת

,(d`nehl diipy `idy),לטומאה שנייה השלישית הכיכר  את אף ועושה
הכיכר לבין  שבינה המשקה את השלישית הכיכר מטמאה ושוב

אף  עושה והמשקה תחילה, להיות שנייה הרביעית הרביעית הכיכר את
לעולם. וכן  לטומאה,

הרב  אבל ישראל". "תפארת בעל  גם פירשה וכן  הגר "א, לפי משנתנו  בארנו 
הקודש  שככרות שהטעם למשנתנו ), (בפירושו הרמב"ם לפי מפרשה מברטנורא
כיכר, כל  שבתוך המשקה כאילו עושה הקודש שחיבת לפי טמאות, כולן
חוץ  הכיכרות שכל והרי וטימאה; בכיכר שנגע הוא ראשון , נעשה שהוא

בחיבורו  אבל  שניות. הן בשרץ, שנגעה i)מהראשונה ,h oilke` z`neh 'ld)
הרמב"ם: odכותב ixd ,ycewd zaige zenebay dwynd iptn ;d`nehl oey`x olek"

"oda oipen oi`y miwynk olek.( ושני (ראשון 
הר "ש: של  פירושו  והוא אחר , פירוש מברטנורא הרב מביא ycewdכן  zexkik"

mdizeneb jezay מונחת כיכר  וכל גומות, גומות העשויה בטבלה המונחות –

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipy wxt zexdh zkqn

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡äøãwa ÷øé úLáBk äúéäL äMàä,áeâpä íB÷îa äøãwì õeç äìòa äòâðå,äöéak Ba LiL ét ìò óà– ¨¦¨¤¨§¨¤¤¨¨©§¥¨§¨§¨§¨¤©§¥¨§¨©¨©©¦¤¤©¥¨

àîè àeä,øBäè ìkäå;ä÷Lnä íB÷îa äòâð,äöéak Ba Lé íà–àîè ìkä,äöéak Ba ïéà–àîè àeä,ìkäå ¨¥§©Ÿ¨¨§¨¦§©©§¤¦¤©¥¨©Ÿ¨¥¥©¥¨¨¥§©Ÿ
øBäè;äøãwì øæç–àîè ìkä.î äúéäúî àîè òb,áeâpä íB÷îa ïéa ä÷Lnä íB÷îa ïéa äòâðå,Ba Lé íà ¨¨©©§¥¨©Ÿ¨¥¨§¨©©§¥¥§¨§¨¥¦§©©§¤¥§¨©¨¦¤
äöéak–àîè ìkä;äöéak Ba ïéà–àîè àeä,øBäè ìkäå.íéãéa äøãwä úà úøòðî íBé úìeáè äúéä ©¥¨©Ÿ¨¥¥©¥¨¨¥§©Ÿ¨¨§¨§©§©¤¤¤©§¥¨§¨©¦

úBáàñî,äéãé ìò ïé÷Lî äúàøå,eæzð äøãwä ïî ÷ôñ,äéãéa òâð çìwäL ÷ôñ–ìeñt ÷øiä,äøBäè äøãwäå. §Ÿ¨§¨£¨©§¦©¨¤¨¨¥¦©§¥¨¦§¨¥¤©¤©¨©§¨¤¨©¨¨¨§©§¥¨§¨

a`.dy`d:éøééà äøåäè äùàá.wxi zyaek dzidyúà íéëúçîù íéùáåëä êøãë àìà ,äàîåè ìá÷ì øùëåä àì ÷øé åúåàå ,äøéã÷á äîåøú ìù
:(äìòä åúåà øùëåäå) ,ïîù åà õîåç åà ïéé åéìò íéðúåð ë"çàå úéáçá åà äøéã÷á íéðúåðå åúåà íéçìåîå ä÷ùî àìá ÷øéä.drbpúåáàåñî íéãéá

:äîåøúä úà íéìñåôù.dlra:áåâðä íå÷îá äòâðå ,áåâð äøéã÷ì õåç åéöçå ïé÷ùîä íò äøéã÷á åéöç äéäù ÷øé ìù.dviak ea yiy t"r`øåòéù àåäù
:íéìëåà àîèì.`nh `ed:äìòä åúåà.xedh lkdeäìòäå úåéðù íéãéã ,åäì àîèîå äøéã÷á åúö÷îù äìò éàä éúà àìã .äøéã÷áù ïé÷ùîäå ÷øéä øàù

:äîåøúá éòéáø äùåò éùéìù ïéàå ,éùéìù.drbp:úåéðù íäù íéãé íúñá.dwyn mewna.äìéçú åéìòù ä÷ùî äùòð ,áåâð äìòä ïéàù íå÷îá øîåìë
,íéøçà àîèì øåòéù åðééä äöéáë äìòá ùéùë êëìä .éðù äìòä úà äùåò ä÷ùîäå ,äìéçú úåéäì ïé÷ùî àîèî äîåøúä úà ìñåôä ìëã.`nh lkd

úéàãë ,äøéã÷ä úà ïéàîèîå ïéøæåçå äìéçú äøéã÷áù ä÷ùî äùåò äøéã÷áù äìò úö÷îã ,äîöò äøã÷ä óàåàîèðù íéìëäå íéìëåàä ,úáùã ÷"ôá à
:ïé÷ùîá.`nh `ed dviak ea oi`:åá äòâðù äìò åúåà.xedh lkde:øçà àîèî ïéà äöéáëî úåçôã.dxicwl xfg:åá òâðù ä÷ùîä íå÷î åúåàlkd
.`nh:äîöò äøéã÷ä óàå äøéã÷áù äî ìë àîéèå øæç åá òâðù ä÷ùîäù ,äöéáë äìòá ïéàù ô"òà.zn `nh rbn dzid,÷øéä úà úùáåëù åæ äùà

:àîè ìëä äöéáë åá ùé íà êëìä ,éðù åá äòâðù äìòäå ïåùàø äùàä éøä.dxicwd z` zxrpn mei zleah dzid,úåàîåè éúù åæ äùàá ùé àúùäã
íåùî ïéëéøö åäééåøúå .úåáàåñî íéãéá éðú÷ãë ,úåéðù íäù íéãé íúñã êãéàå íåé úìåáèã àãç,(àðéøçà àðùéì) äøã÷ä êåúáù äî äøòî ,úøòðî .àôéñ

:äãéáù óëá äøéã÷ä êåúá äñéâî ,úøòðî.efzp dxicwd on wtq:äëåúáù äî àîèð àìåglwdy wtq:äéãéá òâð äøã÷ä êåúá àåäå ä÷ùî àìî åìåëù
.leqt wxidíåé ìåáèã á"ôá ïðúãë ,àì íéãé ÷ôñ íåùî ìáà .íåé ìåáèã à÷éôñ íåùî('á äðùî),äîåøúä úà ìñåô íåé ìåáè ÷ôñù íåé ìåáèá øîåç ,

:øåäè ï÷éôñ íéãéäå.dxedh dxicwdeïðúãë ,äìéçú ä÷ùî äùåò íåé ìåáè ïéàã ,ïé÷ùîá äòâð éàãå åìéôà äàîèî àì íåé ìåáè íåùîãäðùî äøôã ÷øô)
('ååáèî õåç äìéçú úåéäì ïé÷ùîä úà àîèî äîåøúä úà ìñåôä ìë ,à÷éôñî ,äéãé ìò åæúð àîù àåä à÷éôñã ïåéëã ,äàîèî àì ,íéãé íåùî éàå .íåé ì

:øåäè ,àîèì íéãé ÷ôñù ,äøåäè äøéã÷

`xephxa yexit

שלה, גומה miycewndבתוך minde המקודשים המים וכן  – במשנתנו ) גורסים (כך 
גומות: גומות העשוי בכלי ze`nhהמונחים olek ,uxya odn zg` z`nhp–

לקודש, שבתוכו מה מצרף dnexzl,שהכלי  `l la` מטמא אינו שבתרומה
מצרף. כלי  ואין בזה זה שנגעו בזמן  שלישי  ופוסל  ושני ראשון  yiאלא m`e

,`nh lkd dnexza s` ,gteh dwyn zenebd oia המשקה עושה שנייה שהיא שהכיכר 
כולם וכן  האחרת, הכיכר  את ומטמא וחוזר  dywnyראשון "dpexg` dpyn" oiir)

.(`xephxaa mi`aend miyexitd ipy lr

א ה נ ש מ ר ו א ב

äMàä,הטהורה –÷øé úLáBk äúéäL,תרומה של  –äøãwa ÈÄÈÆÈÀÈÆÆÈÈÇÀÅÈ
הירק  הוכשר לא הכבישה ולפני  מלח; במי או בשמן או בחומץ –

שלה, ידיים סתם מחמת נטמא היה הוכשר  כבר  שאילו  טומאה, לקבל
הכבישה  בשעת אבל  בקדירה; אותו  שנתנה בזמן  לטומאה, שניות שהן 

והוא  עליו ; האשה שעירתה המשקים ידי  על  טומאה לקבל הוכשר
שדרכה  לפי  "האשה", נקטה שמשנתנו אלא ירק, הכובש לאיש  הדין

המאכלים; את להתקין  אשה äìòaשל  äòâðå בידיים הירק של  – ÀÈÀÈÀÈÆ
לטומאה, שניות שהן áeâpäטמאות, íB÷îa äøãwì õeç כגון – ÇÀÅÈÀÈÇÈ

או  לקדירה, חוץ ומקצתו  המשקים עם בקדירה מקצתו העלה שהיה
שיוצא  במה ונגעה שבקדירה, לקלח ומחובר לקדירה חוץ כולו שהיה
טומאה  לקבל  כולו  העלה הוכשר  כבר  והרי הנגוב; במקום לקדירה חוץ

הקדירה, בתוך עליו שעירתה המשקים ידי  Baעל  LiL ét ìò óàÇÇÄÆÆ
כולו, בעלה –äöéak,אחרים לטמא האוכלים שיעור  שהוא –àeä ÇÅÈ

àîè,הידיים מחמת לטומאה שלישי  שנעשה טמא, העלה אותו – ÈÅ
øBäè ìkäåרביעי עושה השלישי שאין  טהור , שבקדירה מה כל – ÀÇÙÈ

כמו  תחילה, להיות שבקדירה המשקים את מטמא אינו ואף בתרומה,
הקודמת. במשנה בארנו  לקדירה,äòâðשכבר חוץ שהיה בעלה – ÈÀÈ

ä÷Lnä íB÷îa,משקה עליו  שיש במקום –äöéak Ba Lé íà ÄÀÇÇÀÆÄÆÇÅÈ
ביצה, כשיעור בעלה יש אם –àîè ìkä בו שנגעה שהמשקה – ÇÙÈÅ

טימא  והוא לטומאה, שני  העלה את ועשה לטומאה, ראשון נעשה
שנגעה  והעלה שהואיל עצמה, הקדירה את ואף שבקדירה, מה כל את

המשקי את עושה הקדירה שבתוך  מקצתו הרי  לטומאה, שני  נעשה ם בו
את  ואף שבקדירה מה כל  ומטמאים חוזרים והם ראשון , שבקדירה

מגזירת  כלים אף מטמאים טמאים שמשקים שני , להיות עצמה הקדירה
ב).חכמים יד, שבת ותוספות גמרא ועיין זבים; מסכת  סוף  Ba(עיין ïéàÅ
äöéak,ביצה כשיעור  בו  שנגעה בעלה אין אם –àîè àeä– ÇÅÈÈÅ

שהם, בכל טומאה מקבלים שהאוכלים טמא, øBäèהעלה ìkäå– ÀÇÙÈ
אחרים; מטמאים מכביצה בפחות אוכלים äøãwìשאין  øæç אם – ÈÇÇÀÅÈ

הקדירה, לתוך חזר בו, שנגעה שבעלה, המשקה מקום ìkäÇÙאותו
àîèלפי טמא, הכל מקום מכל כביצה, בעלה שאין  פי  על אף – ÈÅ

את  טימא לקדירה וכשחזר ראשון , נעשה האשה בו  שנגעה שהמשקה

את  ואף שבקדירה הירק את וטימאו חזרו  והם שבקדירה, המשקים
lirl),הקדירה, epx`ay enk) אחרים מטמא ראשון שנעשה משקה שכן

שהוא. בכל בקדירה,äúéäאפילו  ירק הכובשת האשה –àîè òbî ÈÀÈÇÇÀÅ
úî ראשונה היא והרי  מת, ידי על  שנטמא בכלי או באדם שנגעה – Å

לקדירה,äòâðåלטומאה, חוץ בעלה –ïéa ä÷Lnä íB÷îa ïéa ÀÈÀÈÅÄÀÇÇÀÆÅ
áeâpä íB÷îa שנגעה ובין משקה, שם שיש במקום שנגעה בין – ÀÈÇÈ

הנגוב, äöéakבמקום Ba Lé íà,ביצה כשיעור  בעלה יש אם – ÄÆÇÅÈ
àîè ìkä נעשה שהעלה האשה,– נגיעת מחמת לטומאה שני  ÇÙÈÅ

מה  כל וטימאו  חזרו והם תחילה, שבקדירה המשקים את ועשה
הקדירה. את ואף äöéakשבקדירה Ba ïéàכשיעור בעלה אין אם – ÅÇÅÈ

øBäèביצה, ìkäå ,àîè àeäשאוכל לעיל , הטעם שבארנו  כמו  – ÈÅÀÇÙÈ
אחרים מטמא אינו  אבל  טומאה מקבל אמנם מכביצה (עיין פחות

נקטה  לא  מה משום שם , שמבואר ישראל ", ו"תפארת  טוב " יום "תוספות

לקדירה "). "חזר  דין כאן גם  íBéהמשנה  úìeáè äúéä שטבלה אשה – ÈÀÈÀÇ
לטומאה, שנייה שהיא שמשה, העריב לא ועדיין  úøòðîÀÇÆÆמטומאתה

äøãwä úà,תרומה של  כבושים ירקות המלאה –úBáàñî íéãéa ÆÇÀÅÈÀÈÇÄÀÙÈ
לטומאה, שניות הן שאף טמאות, –,äéãé ìò ïé÷Lî äúàøåÀÈÂÈÇÀÄÇÈÆÈ

eæzð äøãwä ïî ÷ôñשבתוך מה נטמא ולא ידיה, על  המשקים – ÈÅÄÇÀÅÈÄÀ
çìwäLהקדירה, ÷ôñ,משקה מלא שכולו  ירק, של –äéãéa òâð ÈÅÆÇÆÇÈÇÀÈÆÈ

וטימא  וחזר  הקלח שעל  המשקה שנטמא והרי הקדירה, ניעור  תוך –
הקדירה , את ואף שבקדירה ìeñtמה ÷øiä יום בטבול שספק – ÇÈÈÈ

התרומה את פוסל  לאו  אם בתרומה נגע a,אם mei leah zkqna oiir)
,(aäøBäè äøãwäåודאי ואפילו  נטמאה, לא יום טבול  שמשום – ÀÇÀÅÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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·øæòéìà éaøøîBà:ïBLàø ìëà ìëBàä–ïBLàø;éðL ìëà–éðL;éLéìL ìëà–éLéìL.òLBäé éaøøîBà: ©¦¡¦¤¤¥¨¥Ÿ¤¦¦Ÿ¤¥¦¥¦Ÿ¤§¦¦§¦¦©¦§ª©¥
ïBLàø ìëà ìëBàä,éðL ìëàå–éðL.éLéìL–Lãwì éðL,äîeøzì éðL àGå,äîeøz úøäèì eNòpL ïélça. ¨¥Ÿ¤¦§Ÿ¤¥¦¥¦§¦¦¥¦©Ÿ¤§¥¦©§¨§ª¦¤©£§©£©§¨

a.oey`x lke` lke`dåøæâù øáã øùò äðåîùî åìà .äìñô äîåøúá òâð íàå ,éðù åôåâ äùòð éðù ìëåà ìëåàäå .éðù åòâî úåéäì ïåùàø åôåâ äùòð
:äéåâä úà ìåñôì íéìëåà øåòéù åäæù ,é"ùøì íéöéá éðùå í"áîøì äöçîå äöéá àåäù ,ñøô éöç ìëàù à÷åãå .íåéá åálke` lke`d xne` ryedi iax

ipy lke`e oey`x.ipy eteb dyrpéðù åðéöîù éôì ,éùéìù àìå éðù éðù ìëåà ìëåàì éåùîã éàäå .åîöò ìëàîë ìëåàì äéì ïðéåùî àìã äéì àøéáñã
,äîåøúä úà ìñåô äéä àì éùéìù éðù ìëåà ìëåàì äéì ïðéåùî äåä éàå ,éðù éåä ïäá òâåðäå äìéçú íéùòð ïä éðùá åàîèðù ïé÷ùîäù ,ïé÷ùî é"ò éðù äùåò
äîåøú ìù ïé÷ùî éãùå íéàîè íéìëåà ìéëà ïéðîéæã íåùî ,äîåøúä úà ìñåô äéäéù éðù ìëåà ìëåàä ìò åøæâ íéîëçå ,äîåøúá éòéáø äùåò éùéìù ïéàã
éðù äéì ïðéåùî éðù ìëåà ìëåàá ,åîöò ìëàîë ìëåàì äéì ïðéåùî àì ïåùàø ìëåà ìëåàáã â"òà êëìä ,åäì ìéñôå åéôá íéàîè íéìëåàù ãåòá åéô êåúì

:äîåøúä úà ìåñôéù éãë ,ìëàîä åîë.ycewl ipy iyily:ùãå÷á éòéáøå éùéìù ãéáòå ,ùãå÷ì éðù åôåâ äùòð éùéìù ìëåà ìëåàä.dnexzl ipy `le
ïéìåçã 'á ÷øô àøîâá çëåî éëäå ,äîåøúá ìåëàì àåä øåñà åäéîå .äìñô àì äîåøúá òâð éàã:[ã"ì óã].dnexz zxdh lr eyrpy oilegaéàä øîåìë

:éùéìù íäá ïéà àãéøâ ïéìåçã ,éøééî÷ äîåøú úøäè ìò åùòðù ïéìåçá ,ïéúéðúîá ïðéðúã éùéìùå éðù ìëåà ìëåàå ïåùàø ìëåà ìëåà

`xephxa yexit

כמו  תחילה, להיות משקים עושה יום טבול  שאין לפי במשקים, נגעה
ז ):ששנינו ח, להיות (פרה  המשקין  את מטמא התרומה, את הפוסל "כל

mei";תחילה leahn ueg מחמת המשקה נטמא שמא הספק משום ואף
טהור ידיים בנגיעת ספק שכן טמאה, הקדירה אין  הטמאות (leahידיה

.(my mei והיה יום, טבולת ולא טהורה, האשה היתה אילו  ואמנם
שספק  הטעם, מאותו  טהור, היה הירק אף בלבד , ידיים משום הספק

בסיפא: גורסים יש טהור . "dz`xe"),ידיים `le) "dici lr oiwyn dz`x"
ללמד, באה כן  שלפני הפיסקה ואילו  חדשה; פיסקה היא שזו כלומר

בקדירה ירק הכובשת האשה mei,שאם zleah dzid הריהיz` zxrpn
zea`eqn micia dxicwd שהיא טומאות, שתי  עליה שיש פי  על  אף –

לנער לכתחילה היא מותרת מקום מכל טמאות, ידיה ואף יום טבולת

שבקדירה  בתרומה תגע שמא חוששים ואין  תרווד , ידי על הקדירה את

והרא"ש). הר"ש מדברי משמע  וכן מהר"ם ; ישראל"; ("תפארת 

המפרשים רוב לפי משנתנו את l`xyi").בארנו  zx`tz" ;`xephxa ;y"`x ;y"x)
אחרת בדרך  אותה מפרש הרמב"ם z`nehאבל 'ld exeaiga oiire ;eyexita oiir)

izeipra ikp`" :azeky ,y"yxd iyecig oiire ;o`k "aeh mei zetqez" oiire ;b ,h oilke`
.("eyexit lr cenrl izleki `l

i y y m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

פרס חצי  בשיעור טמאים אוכלים שהאוכל אחדים, במקומות למדנו  (edy`כבר 
,(i"yxl Ð mivia izye ,m"anxdl Ð dvgne dviaוכן בתרומה, מלאכול גופו  נפסל

שחוששים, משום חכמים, גזירת זוהי שיטבול . עד  במגעו, התרומה את הוא פוסל
את  מטמא ונמצא בפיו, הטמאים המשקים או האוכלים בעוד  תרומה יאכל  שמא

טמאה תרומה ואוכל פיו בתוך c).התרומה ,` zay dpynl epxe`a oiir)משנתנו –
ב  תנאים.דנה בזה ונחלקו טמאים, אוכלים האוכל של  טומאתו דרגת

ïBLàø ìëà ìëBàä :øîBà øæòéìà éaø טמא מאכל האוכל – ÇÄÁÄÆÆÅÈÅÙÆÄ
לטומאה, ראשון לטומאה;ïBLàøשהוא ראשון  גופו נעשה –ìëà ÄÙÆ

éðL,לטומאה שני שהוא מאכל  האוכל –éðLשני גופו  נעשה – ÅÄÅÄ
éLéìLלטומאה; ìëà,לטומאה שלישי שהוא מאכל האוכל  – ÙÆÀÄÄ
éLéìL.לטומאה שלישי גופו  נעשה –ìëBàä :øîBà òLBäé éaø ÀÄÄÇÄÀËÇÅÈÅ

éðL ìëàå ,ïBLàø ìëà לטומאה ראשון שהוא מאכל  האוכל בין  – ÙÆÄÀÙÆÅÄ
לטומאה, שני  שהוא מאכל האוכל שניéðLובין גופו נעשה – ÅÄ

לטומאה,éLéìLלטומאה; שלישי שהוא מאכל האוכל –éðL ÀÄÄÅÄ
Lãwì, ורביעי שלישי ועושה קודש , לגבי  שני גופו  נעשה –àGå ÇÙÆÀ

äîeøzì éðL; שני נעשה אינו לתרומה אבל –eNòpL ïélça ÅÄÇÀÈÀËÄÆÇÂ
äîeøz úøäèì היינו במשנתנו, האמור שלישי" "אוכל כלומר  – ÀÇÂÇÀÈ

שלישי אין בלבד בחולין  שכן התרומה, טהרת על שנעשו  בחולין 
לטומאה, שלישי  יש  התרומה טהרת על  שנעשו בחולין אבל לטומאה,

תרומה. zwelgndכדין mrhבגמרא א ):מבואר  לד, el(חולין xn`
on xeng lkF` epivn :ryedi iaxl xfril` iaxlkF`d אנחנו (מוצאים ¥¤

המאכל ), מן חמּור הוא טמא, מאכל  האוכל  serשהאדם zlap eli`y
drilad zia` micba `nhn dlke`d eli`e ,`nhn `l uega xedh כשהיא)

הבליעה) lk`nkבבית lkF` dyrp `l j`id ep`e טמא מאכל  (שהאוכל  ¥
אוכל שהאוכל  אליעזר , רבי סובר  מכאן  בו? כיוצא טמא ייעשה לא

ששנינו  כמו  שלישי , – שלישי  אוכל שני, – שני אוכל  ראשון, – ראשון 
ryediבמשנתנו). iaxe טעמו ומה אליעזר , רבי  דברי על  תשובתו (מהי

– opixnbהוא?) `l xedh ser zlapn,(למדים אנו ed`(אין  yecigy
הסתרים, בבית מטמאות ואינן  בגלוי  מטמאות הטומאות שאר  (שכל

הסתרים  בבית וכשהיא בגלוי , טומאה לה אין הטהור העוף נבלת ואילו 
הכתוב  גזירת הלכך  בגדיו; מטמא שהוא עד  האדם את מטמאה היא

– ממנה. למדין  ואין  lkF`d).רש "יהיא on xEng lk`ndy epivn `l`¥
שאוכלו), האדם dviaka(מן lk`n eli`y במגע טומאה מקבל  (מאכל 

ביצה), כשיעור  בהם שיש טמאים ivgkמאוכלים lke`y cr Ð lke`e
qxtכשיעור אכל  כן  אם אלא טמא אינו טמאים אוכלים האוכל  (אדם

לרמב"ם), ומחצה ביצה או לרש "י , ביצים שתי  שהוא פרס, ep`eחצי 
?lk`nk lkF` dyrp j`idאליעזר רבי על יהושע רבי חולק (לפיכך ¥

לטומאה). שני  אלא ראשון נעשה אינו ראשון  אוכל שהאוכל  וסובר ,

xfril` iaxe– יהושע?) רבי דברי  על  תשובתו  oixeriyn(מהי d`neh
opixnb `l ח משום ולאו  הוא, עצמו  בפני  ענין  שיעורין  ומרה (שכן 

משום  טעמו בכביצה, שמטמאים הטמאים האוכלים שדין  אלא וקולה,
במסכת  ודרשו  יאכל ", אשר האוכל "מכל  לד: יא, בויקרא שנאמר 

בית  שאין חכמים, ושיערו אחת, בבת אוכלו שאתה אוכל א: ה, יומא
כך פרס, בכחצי  הגוף ופסול תרנגולת; מביצת יותר  מחזיק הבליעה

חכמים). יהושע):cereתקנו לרבי  אליעזר רבי  (שאתה jixacl(השיב
מה האוכל), מן חמור  המאכל  לעשות משיעורין טומאה dz`yלומר

ipy oey`x lr xne`,(שני נעשה ראשון אוכל  `xne(האוכל dz` dti
לשיטתך), הוא dnl?(נכון ,ipy Ð ipyשהאוכל אומר , שאתה מה (אבל

לדבריך והלא כך? סובר אתה למה שני, נעשה הוא אף שני, אוכל 
– שני ?) ולא שלישי , להעשות צריך elהיה xn`לרבי יהושע (רבי 

oiwynאליעזר ): ici lr ipy dyer ipydy epivnשני אוכל  נגע (אם
המשקה  וחוזר ראשון  המשקה נעשה עליו טופח שהמשקה באוכל 
משקה  ידי שעל מוצאים שאנו  וכיון  לטומאה, שני האוכל את ועושה

שיהא  שני, אוכל  האוכל באדם מחמירים אנו  לפיכך שני , עושה שני 
– ממגע. חמורה שאכילה כמותו, בטעמו רש"י;טמא מוסיפים ויש

שלישי, נעשה שני אוכל  שהאוכל  אומרים, היינו שאילו  יהושע, רבי של
בתרומה, רביעי  עושה שלישי  שאין התרומה, את פוסל  היה לא הרי

גזירה  התרומה, את פוסל  שיהא שני  אוכל האוכל  על גזרו חכמים והרי 
ויפסול בפיו  הטמאים האוכלים בעוד  תרומה ישתה או  יאכל שמא

אומרים  אנו אין  ראשון, אוכל שהאוכל  פי על  אף הלכך  התרומה, את
באוכל מקום מכל שני, שנעשה אלא המאכל, כמו ראשון  שנעשה

לפיכך משקים, ידי  על  שני עושה ששני  מוצאים ואנו  הואיל שני , אוכל 
התרומה, את ופוסל  המאכל, כמו  שני  שנעשה אומרים אנו  כאן אף

חכמים. ברטנורא כגזירת רמב"ם ; ―.(el xn`:(יהושע לרבי אליעזר  (רבי 
dnexza lqetd lk" :epipyy enk ,dligz miyrp md s` miwynd ixde

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn ipy wxt zexdh zkqn

‚ïélçaL ïBLàøä–ànèîe àîè;éðMä–ìñBt,ànèî àGå;éLéìMäå–òîcä ãéæða ìëàð. ¨¦¤©ª¦¨¥§©¥©¥¦¥§§©¥§©§¦¦¤¡¨¦§¦©¤©

b.`nhne `nh oilegay oey`xd:éùéìùä úà ìñåôå éðù äùòð ,ïéìåç ìù ïåùàøá òâðù äîåøú ìù øëëù .äîåøú.oilegay ipydeäîåøúä úà ìñåô
:ìåñô àìà àîè éø÷î àì äîåøúã éùéìù êëìä ,éòéáø ãéáò àì äîåøúã éùéìùã ,àîèî åðéàå.oileg ly iyilydeïéìåç ïúåàá ùé íàå ,øîà÷ éëä

:äîåøú úøäè ìò åùòðù ïåâë éùéìù.rncd cifpa lk`pøîàðù ,òîã äéåø÷ äîåøúäå .åá úáøåòî [äîåøúù] ìéùáúá(á"ë úåîù)àì êòîãå êúàìî
éãëá äîåøú úéæë àëéà éà ìáà ,éùéìù ìëåà ìåëàì äéì éøùã àåä ñøô úìéëà éãëá äîåøú úéæë òîãä ãéæðá ïéàùë à÷åãã çéëåî ïéìåçã á"ôáå .øçàú

:äîåøúá ìåëàìî åôåâ ìñôð äîåøú úøäè ìò åùòðù ïéìåçî éùéìù ìëåà ìëåàä ïì àîéé÷ã ,øåñà ,ñøô úìéëà

`xephxa yexit

..."dligz zeidl oiwyn `nhn היית הרי ממשקים, לומד  אתה (ואם
נעשה  שני  אוכל  האוכל  ובין ראשון אוכל האוכל שבין  לומר , צריך 

לומד אינו יהושע רבי  ברם, – ראשון ? נעשה שמשקה כשם ראשון ,
לקבל תמיד  ועלולים הואיל החמירו , שבמשקים לפי המשקים, מן

האוכלים, מן  הוא לומד  אבל בהכשר , צורך בהם שאין  משום טומאה,
לעיל). שבארנו כמו  שני , עושה שני  שבהם המשקים cereשמחמת

יהושע): רבי  את אליעזר  רבי dnl?(שאל  ipy Ð iyily אתה (למה

לקודש ?) שני  נעשה שלישי אוכל  שהאוכל  elאומר  xn` Ðרבי)
אליעזר ): לרבי `izxnיהושע `l ip` s` נעשה שלישי אוכל (שהאוכל 

לקודש ), dnexzaשני `l` היינו תרומה, של  שלישי אוכל (באוכל
במשנתנו), יהושע רבי  שמסיים כמו  תרומה, טהרת על שנעשו  חולין של

ycew lv` `id d`neh dzxdhyלגבי טהרה אינה התרומה (שטהרת
מדרס  תרומה אוכלי  "בגדי ז: ב, חגיגה במסכת ששנינו כמו קודש ,

הלכך קודש , לענין שמירה אינה תרומה ששמירת ומכאן  לקודש",
התרומה, טהרת על שנעשו האוכלים מאותם שלישי אוכל  האוכל 

מבואר כן  שני ).– או ראשון  אוכל  אכל כאילו לקודש, שני  גופו  נעשה
ב),בגמרא לד, בסיפא:(שם  יהושע רבי שאומר  dnexzl"שמה ipy `le"

לדעתו  אף מקום מכל אבל  פוסלה, אינו בתרומה נגע שאם היינו  –
יתירה  שמעלה בתרומה, מלאכול גופו ונפסל שלישי, נעשה הריהו

שיטבול.עש עד בה, אסור  שלישי שאפילו תרומה, באכילת חכמים ו 
ixdemek iq:epzpynay zwelgnd mrha `xnbd ixac

בהם, כיוצא טמא גופו  נעשה טמאים אוכלים שהאוכל  סובר , אליעזר  רבי
ואדרבא, שאוכלו ; המאכל מן  קל  האוכל  האדם שיהא מוצאים אנו ואין  הואיל 

המאכל. מן  חמור  שהאוכל  הטהור  העוף בנבלת אנו  מוצאים
ואינה  חידוש, שהיא לפי הטהור , העוף מנבלת ללמוד שאין סובר , יהושע ורבי 
המאכל חמור  שיעורים שלעניין  מוצאים ואנו  הואיל  אלא  הכתוב, גזירת אלא
כשיעור בהם שיש טמאים באוכלים מגעו ידי על  נטמא שהמאכל  האוכל, מן 
מהם  אכל  כן  אם אלא נטמא אינו  טמאים אוכלים האוכל האדם ואילו  ביצה,

פרס חצי dvgne),כשיעור  dvia e` ,mivia 2 `edy)אוכל האוכל  כאן  אף לפיכך
הואיל שני , גופו נעשה שני, אוכל  האוכל  אף ברם, שני . גופו  נעשה ראשון 

משקים. ידי  על  שני  עושה ששני  מוצאים iyilyואנו  lke` lke`deדינו –
שמירה  אינה התרומה ששמירת לפי  שני , גופו  נעשה קודש, לענין כדלקמן:
נעשה  אינו תרומה לענין  אבל  ראשון ; אוכל אכל  כאילו  זה והרי קודש, לענין
שלישי, גופו נעשה מקום ומכל במגעו, התרומה את פוסל  שאינו כלומר  שני,

בתרומה. לאכול  ואסור
– שבסיפא הפיסקה dnexz"ועדיין  zxdhl eyrpy oilega"כל מבוארת אינה –

בחולין כאן שמדובר להשמיענו המשנה צריכה למה קשה, לכאורה שכן  צרכה,
הנזכר שלישי " ש"אוכל  לבאר, היה אפשר והרי תרומה? לטהרת שנעשו
שאין וברור , פשוט שכן קודש, של או תרומה של מאכל היינו  במשנתנו 
לפי ואמנם בחולין . שלישי שאין  מאחר חולין , של במאכל  כאן המדובר 
שלישי, אוכל  האוכל למה יהושע, רבי לדברי טעם לתת זו פיסקה באה הגמרא
אליעזר: לרבי  אמר  יהושע שרבי לעיל, שהבאנו כמו  לקודש, שני  גופו  נעשה

,ycewd lv` `id d`neh dzxdhy ,dnexza `l` izxn` `l ip` s`" מקום מכל  אבל 
ולא תרומה", לטהרת שנעשו  "בחולין  במשנה יהושע רבי  נוקט dnexzaלמה

בגמרא? מדבריו גם שמשמע כמו  גופה,
זה. בענין נאמרו שונים הסברים ברם,

:azek `"xbd במאכלים בה שמדובר לפי  משנתנו, נשנתה לא ממש ובתרומה
עוסקת  משנתנו ואין באכילה, אסורה טמאה תרומה ואילו  באכילה, המותרים

באכילה. האסורים במאכלים

הנזכר שלישי  שאוכל חידוש, להשמיענו אלא באה לא שמשנתנו מפרשים, יש
טהרת  על שנעשו  והיינו  בחולין, אף אלא בתרומה דווקא אינו  במשנתנו 

xbd"`).התרומה ixac zeawra cer azeky dn ,my oiir ;"l`xyi zx`tz")
מבארים: dnexzויש zxdhl eyrpy oilegaושני ראשון  אוכל אותו כלומר –

מוצא  אתה חולין ובאיזה הוא, חולין  של אוכל במשנתנו האמור ושלישי
התרומה טהרת על שנעשו בחולין xephxa`).שלישי ? ;y"xd)

?ycewd zxdh lr eyrpy oileg ly mpic dne
חולין שלדעתו סוברים, יש יהושע. רבי לדעת (שם) בגמרא נחלקו  כך  על 
שבטלה  לפי שלישי , בהם ואין כקודש, דינם אין הקודש טהרת על  שנעשו
ויש  קדושה. כל  עליהם חלה ולא הקודש, טהרת על אותם העושה של  דעתו
שלישי, יש הקודש טהרת על שנעשו בחולין  אף יהושע רבי  שלדעת סוברים,
לקודש", שני  – "שלישי שאמר: מה לדבריו, טעם ליתן  בא שבמשנתנו אלא
היא  טומאה התרומה שטהרת לפי  התרומה, טהרת על שנעשו  בחולין  היינו

הקודש jk).אצל  mixaeqd zhiyl xaqd cer my `aeny ,my i"yxe `xnb oiir)
wq et m"anxdeoilege ...dnexzk leqt mday iyilyd ,dnexz zxdh lr eyrpy oileg" :

oilegk xedh iyilyd ,ycew zxdh lr eyrpy.(ט יא, הטומאות אבות (הל'

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ומביאים  (ג-ה), שלפנינו  המשניות שלוש  בפירוש הרבה נדחקים המפרשים

אחדים cl,פירושים oileg zetqeze i"yx oiire ;"l`xyi zx`tz" ,y"`x ,y"x oiir)
.(a בביא לפיברם, המשניות את ונבאר השונים, הפירושים לסבך  ניכנס לא ורנו 

והרא"ש הר "ש של  האחרון d),הפירוש  dpyn seqa)פירושו גם כנראה שהוא

הרמב"ם i`).של  ;c-a ,`i ze`nehd zea` 'ld oiir) נקט מברטנורא הרב אמנם

בעצמו. הר "ש גם שכותב כפי  יפה, מתיישב אינו  אבל  הר"ש , של  הראשון  פירושו 

ïélçaL ïBLàøä,לטומאה ראשון שהוא חולין  של  מאכל –àîè ÈÄÆÇËÄÈÅ
ànèîeשני אותם ועושה חולין  של  אחרים אוכלים שמטמא – ÀÇÅ

לטומאה,éðMäלטומאה; שני  שהוא חולין  של  מאכל  –ìñBt– ÇÅÄÅ
אחר  miyxtnd):נוסח aex ea mihwepy)leqt, לאכילה הוא פסול  כלומר 

בטהרה חולין  שאוכל  אחרונה "),למי  ànèî("משנה  àGå אוכלים – ÀÀÇÅ
בחולין ; שלישי  עושה שני  שאין  חולין, של  –éLéìMäåאחרים ÀÇÀÄÄ

שלישי בהם שיש התרומה, טהרת על  שנעשו בחולין  כגון שבחולין,

בתרומה, òîcäכמו  ãéæða ìëàðבתבשיל אפילו  לאכלו מותר  – ÆÁÈÄÀÄÇÆÇ
תרומה בו rnc,dnexz("שמעורבת epiid "מלאתך" הכתוב: כלשון 

jrnce– תאחר " כח).לא כב, ב)בגמראשמות לד , מבואר,(חולין
בכגון  כלומר פרס, אכילת כדי  כזית בתבשיל שאין בכגון  כאן שמדובר
התבשיל מן וכשאוכל תרומה, של מועטים תבלין בתבשיל  שנתנו 

פרס tlבשיעור  exeriyy ,xkik ivg)itle ,mivia yely Ð m"anxd i
,(mivia rax` Ð i"yxמותר זה שבכגון כזית, התבלין מן אוכל  אינו

חוששים  ואין בתרומה, ליגע שמותר כדרך  התבשיל , מאותו לאכול
תרומה  כזית בתבשיל  יש אם אבל הגוף. בטומאת תרומה אכילת משום

הקודמת, במשנה הזכרנו  שכבר כמו  לאכלו , אסור  פרס אכילת בכדי 
גופו  נפסל  התרומה, טהרת על שנעשו חולין  של שלישי ֵשהאֹוכל

בתרומה. מלאכול 

התרומה, טהרת על שנעשו  חולין  של  בשלישי בסיפא מדובר שאין  מפרשים יש
"שלישי" שאם ללמד , המשנה ובאה לטומאה, בשני שנגעו  סתם בחולין אלא
לגבי אפילו בחולין  שלישי  שאין  זו, תערובת לאכול מותר  בתרומה, נתערב זה
הם  בגדים דווקא לתרומה, מדרס חולין אוכלי  שבגדי פי  על  ואף תרומה.

לתרומה טמאים אינם חולין של האוכלים אבל ax`").מדרס, edil`")

izdw - zex`ean zeipyn
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a.oey`x lke` lke`dåøæâù øáã øùò äðåîùî åìà .äìñô äîåøúá òâð íàå ,éðù åôåâ äùòð éðù ìëåà ìëåàäå .éðù åòâî úåéäì ïåùàø åôåâ äùòð
:äéåâä úà ìåñôì íéìëåà øåòéù åäæù ,é"ùøì íéöéá éðùå í"áîøì äöçîå äöéá àåäù ,ñøô éöç ìëàù à÷åãå .íåéá åálke` lke`d xne` ryedi iax

ipy lke`e oey`x.ipy eteb dyrpéðù åðéöîù éôì ,éùéìù àìå éðù éðù ìëåà ìëåàì éåùîã éàäå .åîöò ìëàîë ìëåàì äéì ïðéåùî àìã äéì àøéáñã
,äîåøúä úà ìñåô äéä àì éùéìù éðù ìëåà ìëåàì äéì ïðéåùî äåä éàå ,éðù éåä ïäá òâåðäå äìéçú íéùòð ïä éðùá åàîèðù ïé÷ùîäù ,ïé÷ùî é"ò éðù äùåò
äîåøú ìù ïé÷ùî éãùå íéàîè íéìëåà ìéëà ïéðîéæã íåùî ,äîåøúä úà ìñåô äéäéù éðù ìëåà ìëåàä ìò åøæâ íéîëçå ,äîåøúá éòéáø äùåò éùéìù ïéàã
éðù äéì ïðéåùî éðù ìëåà ìëåàá ,åîöò ìëàîë ìëåàì äéì ïðéåùî àì ïåùàø ìëåà ìëåàáã â"òà êëìä ,åäì ìéñôå åéôá íéàîè íéìëåàù ãåòá åéô êåúì

:äîåøúä úà ìåñôéù éãë ,ìëàîä åîë.ycewl ipy iyily:ùãå÷á éòéáøå éùéìù ãéáòå ,ùãå÷ì éðù åôåâ äùòð éùéìù ìëåà ìëåàä.dnexzl ipy `le
ïéìåçã 'á ÷øô àøîâá çëåî éëäå ,äîåøúá ìåëàì àåä øåñà åäéîå .äìñô àì äîåøúá òâð éàã:[ã"ì óã].dnexz zxdh lr eyrpy oilegaéàä øîåìë

:éùéìù íäá ïéà àãéøâ ïéìåçã ,éøééî÷ äîåøú úøäè ìò åùòðù ïéìåçá ,ïéúéðúîá ïðéðúã éùéìùå éðù ìëåà ìëåàå ïåùàø ìëåà ìëåà

`xephxa yexit

כמו  תחילה, להיות משקים עושה יום טבול  שאין לפי במשקים, נגעה
ז ):ששנינו ח, להיות (פרה  המשקין  את מטמא התרומה, את הפוסל "כל

mei";תחילה leahn ueg מחמת המשקה נטמא שמא הספק משום ואף
טהור ידיים בנגיעת ספק שכן טמאה, הקדירה אין  הטמאות (leahידיה

.(my mei והיה יום, טבולת ולא טהורה, האשה היתה אילו  ואמנם
שספק  הטעם, מאותו  טהור, היה הירק אף בלבד , ידיים משום הספק

בסיפא: גורסים יש טהור . "dz`xe"),ידיים `le) "dici lr oiwyn dz`x"
ללמד, באה כן  שלפני הפיסקה ואילו  חדשה; פיסקה היא שזו כלומר

בקדירה ירק הכובשת האשה mei,שאם zleah dzid הריהיz` zxrpn
zea`eqn micia dxicwd שהיא טומאות, שתי  עליה שיש פי  על  אף –

לנער לכתחילה היא מותרת מקום מכל טמאות, ידיה ואף יום טבולת

שבקדירה  בתרומה תגע שמא חוששים ואין  תרווד , ידי על הקדירה את

והרא"ש). הר"ש מדברי משמע  וכן מהר"ם ; ישראל"; ("תפארת 

המפרשים רוב לפי משנתנו את l`xyi").בארנו  zx`tz" ;`xephxa ;y"`x ;y"x)
אחרת בדרך  אותה מפרש הרמב"ם z`nehאבל 'ld exeaiga oiire ;eyexita oiir)

izeipra ikp`" :azeky ,y"yxd iyecig oiire ;o`k "aeh mei zetqez" oiire ;b ,h oilke`
.("eyexit lr cenrl izleki `l

i y y m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

פרס חצי  בשיעור טמאים אוכלים שהאוכל אחדים, במקומות למדנו  (edy`כבר 
,(i"yxl Ð mivia izye ,m"anxdl Ð dvgne dviaוכן בתרומה, מלאכול גופו  נפסל

שחוששים, משום חכמים, גזירת זוהי שיטבול . עד  במגעו, התרומה את הוא פוסל
את  מטמא ונמצא בפיו, הטמאים המשקים או האוכלים בעוד  תרומה יאכל  שמא

טמאה תרומה ואוכל פיו בתוך c).התרומה ,` zay dpynl epxe`a oiir)משנתנו –
ב  תנאים.דנה בזה ונחלקו טמאים, אוכלים האוכל של  טומאתו דרגת

ïBLàø ìëà ìëBàä :øîBà øæòéìà éaø טמא מאכל האוכל – ÇÄÁÄÆÆÅÈÅÙÆÄ
לטומאה, ראשון לטומאה;ïBLàøשהוא ראשון  גופו נעשה –ìëà ÄÙÆ

éðL,לטומאה שני שהוא מאכל  האוכל –éðLשני גופו  נעשה – ÅÄÅÄ
éLéìLלטומאה; ìëà,לטומאה שלישי שהוא מאכל האוכל  – ÙÆÀÄÄ
éLéìL.לטומאה שלישי גופו  נעשה –ìëBàä :øîBà òLBäé éaø ÀÄÄÇÄÀËÇÅÈÅ

éðL ìëàå ,ïBLàø ìëà לטומאה ראשון שהוא מאכל  האוכל בין  – ÙÆÄÀÙÆÅÄ
לטומאה, שני  שהוא מאכל האוכל שניéðLובין גופו נעשה – ÅÄ

לטומאה,éLéìLלטומאה; שלישי שהוא מאכל האוכל –éðL ÀÄÄÅÄ
Lãwì, ורביעי שלישי ועושה קודש , לגבי  שני גופו  נעשה –àGå ÇÙÆÀ

äîeøzì éðL; שני נעשה אינו לתרומה אבל –eNòpL ïélça ÅÄÇÀÈÀËÄÆÇÂ
äîeøz úøäèì היינו במשנתנו, האמור שלישי" "אוכל כלומר  – ÀÇÂÇÀÈ

שלישי אין בלבד בחולין  שכן התרומה, טהרת על שנעשו  בחולין 
לטומאה, שלישי  יש  התרומה טהרת על  שנעשו בחולין אבל לטומאה,

תרומה. zwelgndכדין mrhבגמרא א ):מבואר  לד, el(חולין xn`
on xeng lkF` epivn :ryedi iaxl xfril` iaxlkF`d אנחנו (מוצאים ¥¤

המאכל ), מן חמּור הוא טמא, מאכל  האוכל  serשהאדם zlap eli`y
drilad zia` micba `nhn dlke`d eli`e ,`nhn `l uega xedh כשהיא)

הבליעה) lk`nkבבית lkF` dyrp `l j`id ep`e טמא מאכל  (שהאוכל  ¥
אוכל שהאוכל  אליעזר , רבי סובר  מכאן  בו? כיוצא טמא ייעשה לא

ששנינו  כמו  שלישי , – שלישי  אוכל שני, – שני אוכל  ראשון, – ראשון 
ryediבמשנתנו). iaxe טעמו ומה אליעזר , רבי  דברי על  תשובתו (מהי

– opixnbהוא?) `l xedh ser zlapn,(למדים אנו ed`(אין  yecigy
הסתרים, בבית מטמאות ואינן  בגלוי  מטמאות הטומאות שאר  (שכל

הסתרים  בבית וכשהיא בגלוי , טומאה לה אין הטהור העוף נבלת ואילו 
הכתוב  גזירת הלכך  בגדיו; מטמא שהוא עד  האדם את מטמאה היא

– ממנה. למדין  ואין  lkF`d).רש "יהיא on xEng lk`ndy epivn `l`¥
שאוכלו), האדם dviaka(מן lk`n eli`y במגע טומאה מקבל  (מאכל 

ביצה), כשיעור  בהם שיש טמאים ivgkמאוכלים lke`y cr Ð lke`e
qxtכשיעור אכל  כן  אם אלא טמא אינו טמאים אוכלים האוכל  (אדם

לרמב"ם), ומחצה ביצה או לרש "י , ביצים שתי  שהוא פרס, ep`eחצי 
?lk`nk lkF` dyrp j`idאליעזר רבי על יהושע רבי חולק (לפיכך ¥

לטומאה). שני  אלא ראשון נעשה אינו ראשון  אוכל שהאוכל  וסובר ,

xfril` iaxe– יהושע?) רבי דברי  על  תשובתו  oixeriyn(מהי d`neh
opixnb `l ח משום ולאו  הוא, עצמו  בפני  ענין  שיעורין  ומרה (שכן 

משום  טעמו בכביצה, שמטמאים הטמאים האוכלים שדין  אלא וקולה,
במסכת  ודרשו  יאכל ", אשר האוכל "מכל  לד: יא, בויקרא שנאמר 

בית  שאין חכמים, ושיערו אחת, בבת אוכלו שאתה אוכל א: ה, יומא
כך פרס, בכחצי  הגוף ופסול תרנגולת; מביצת יותר  מחזיק הבליעה

חכמים). יהושע):cereתקנו לרבי  אליעזר רבי  (שאתה jixacl(השיב
מה האוכל), מן חמור  המאכל  לעשות משיעורין טומאה dz`yלומר

ipy oey`x lr xne`,(שני נעשה ראשון אוכל  `xne(האוכל dz` dti
לשיטתך), הוא dnl?(נכון ,ipy Ð ipyשהאוכל אומר , שאתה מה (אבל

לדבריך והלא כך? סובר אתה למה שני, נעשה הוא אף שני, אוכל 
– שני ?) ולא שלישי , להעשות צריך elהיה xn`לרבי יהושע (רבי 

oiwynאליעזר ): ici lr ipy dyer ipydy epivnשני אוכל  נגע (אם
המשקה  וחוזר ראשון  המשקה נעשה עליו טופח שהמשקה באוכל 
משקה  ידי שעל מוצאים שאנו  וכיון  לטומאה, שני האוכל את ועושה

שיהא  שני, אוכל  האוכל באדם מחמירים אנו  לפיכך שני , עושה שני 
– ממגע. חמורה שאכילה כמותו, בטעמו רש"י;טמא מוסיפים ויש

שלישי, נעשה שני אוכל  שהאוכל  אומרים, היינו שאילו  יהושע, רבי של
בתרומה, רביעי  עושה שלישי  שאין התרומה, את פוסל  היה לא הרי

גזירה  התרומה, את פוסל  שיהא שני  אוכל האוכל  על גזרו חכמים והרי 
ויפסול בפיו  הטמאים האוכלים בעוד  תרומה ישתה או  יאכל שמא

אומרים  אנו אין  ראשון, אוכל שהאוכל  פי על  אף הלכך  התרומה, את
באוכל מקום מכל שני, שנעשה אלא המאכל, כמו ראשון  שנעשה

לפיכך משקים, ידי  על  שני עושה ששני  מוצאים ואנו  הואיל שני , אוכל 
התרומה, את ופוסל  המאכל, כמו  שני  שנעשה אומרים אנו  כאן אף

חכמים. ברטנורא כגזירת רמב"ם ; ―.(el xn`:(יהושע לרבי אליעזר  (רבי 
dnexza lqetd lk" :epipyy enk ,dligz miyrp md s` miwynd ixde

izdw - zex`ean zeipyn
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b.`nhne `nh oilegay oey`xd:éùéìùä úà ìñåôå éðù äùòð ,ïéìåç ìù ïåùàøá òâðù äîåøú ìù øëëù .äîåøú.oilegay ipydeäîåøúä úà ìñåô
:ìåñô àìà àîè éø÷î àì äîåøúã éùéìù êëìä ,éòéáø ãéáò àì äîåøúã éùéìùã ,àîèî åðéàå.oileg ly iyilydeïéìåç ïúåàá ùé íàå ,øîà÷ éëä

:äîåøú úøäè ìò åùòðù ïåâë éùéìù.rncd cifpa lk`pøîàðù ,òîã äéåø÷ äîåøúäå .åá úáøåòî [äîåøúù] ìéùáúá(á"ë úåîù)àì êòîãå êúàìî
éãëá äîåøú úéæë àëéà éà ìáà ,éùéìù ìëåà ìåëàì äéì éøùã àåä ñøô úìéëà éãëá äîåøú úéæë òîãä ãéæðá ïéàùë à÷åãã çéëåî ïéìåçã á"ôáå .øçàú

:äîåøúá ìåëàìî åôåâ ìñôð äîåøú úøäè ìò åùòðù ïéìåçî éùéìù ìëåà ìëåàä ïì àîéé÷ã ,øåñà ,ñøô úìéëà

`xephxa yexit

..."dligz zeidl oiwyn `nhn היית הרי ממשקים, לומד  אתה (ואם
נעשה  שני  אוכל  האוכל  ובין ראשון אוכל האוכל שבין  לומר , צריך 

לומד אינו יהושע רבי  ברם, – ראשון ? נעשה שמשקה כשם ראשון ,
לקבל תמיד  ועלולים הואיל החמירו , שבמשקים לפי המשקים, מן

האוכלים, מן  הוא לומד  אבל בהכשר , צורך בהם שאין  משום טומאה,
לעיל). שבארנו כמו  שני , עושה שני  שבהם המשקים cereשמחמת

יהושע): רבי  את אליעזר  רבי dnl?(שאל  ipy Ð iyily אתה (למה

לקודש ?) שני  נעשה שלישי אוכל  שהאוכל  elאומר  xn` Ðרבי)
אליעזר ): לרבי `izxnיהושע `l ip` s` נעשה שלישי אוכל (שהאוכל 

לקודש ), dnexzaשני `l` היינו תרומה, של  שלישי אוכל (באוכל
במשנתנו), יהושע רבי  שמסיים כמו  תרומה, טהרת על שנעשו  חולין של

ycew lv` `id d`neh dzxdhyלגבי טהרה אינה התרומה (שטהרת
מדרס  תרומה אוכלי  "בגדי ז: ב, חגיגה במסכת ששנינו כמו קודש ,

הלכך קודש , לענין שמירה אינה תרומה ששמירת ומכאן  לקודש",
התרומה, טהרת על שנעשו האוכלים מאותם שלישי אוכל  האוכל 

מבואר כן  שני ).– או ראשון  אוכל  אכל כאילו לקודש, שני  גופו  נעשה
ב),בגמרא לד, בסיפא:(שם  יהושע רבי שאומר  dnexzl"שמה ipy `le"

לדעתו  אף מקום מכל אבל  פוסלה, אינו בתרומה נגע שאם היינו  –
יתירה  שמעלה בתרומה, מלאכול גופו ונפסל שלישי, נעשה הריהו

שיטבול.עש עד בה, אסור  שלישי שאפילו תרומה, באכילת חכמים ו 
ixdemek iq:epzpynay zwelgnd mrha `xnbd ixac

בהם, כיוצא טמא גופו  נעשה טמאים אוכלים שהאוכל  סובר , אליעזר  רבי
ואדרבא, שאוכלו ; המאכל מן  קל  האוכל  האדם שיהא מוצאים אנו ואין  הואיל 

המאכל. מן  חמור  שהאוכל  הטהור  העוף בנבלת אנו  מוצאים
ואינה  חידוש, שהיא לפי הטהור , העוף מנבלת ללמוד שאין סובר , יהושע ורבי 
המאכל חמור  שיעורים שלעניין  מוצאים ואנו  הואיל  אלא  הכתוב, גזירת אלא
כשיעור בהם שיש טמאים באוכלים מגעו ידי על  נטמא שהמאכל  האוכל, מן 
מהם  אכל  כן  אם אלא נטמא אינו  טמאים אוכלים האוכל האדם ואילו  ביצה,

פרס חצי dvgne),כשיעור  dvia e` ,mivia 2 `edy)אוכל האוכל  כאן  אף לפיכך
הואיל שני , גופו נעשה שני, אוכל  האוכל  אף ברם, שני . גופו  נעשה ראשון 

משקים. ידי  על  שני  עושה ששני  מוצאים iyilyואנו  lke` lke`deדינו –
שמירה  אינה התרומה ששמירת לפי  שני , גופו  נעשה קודש, לענין כדלקמן:
נעשה  אינו תרומה לענין  אבל  ראשון ; אוכל אכל  כאילו  זה והרי קודש, לענין
שלישי, גופו נעשה מקום ומכל במגעו, התרומה את פוסל  שאינו כלומר  שני,

בתרומה. לאכול  ואסור
– שבסיפא הפיסקה dnexz"ועדיין  zxdhl eyrpy oilega"כל מבוארת אינה –

בחולין כאן שמדובר להשמיענו המשנה צריכה למה קשה, לכאורה שכן  צרכה,
הנזכר שלישי " ש"אוכל  לבאר, היה אפשר והרי תרומה? לטהרת שנעשו
שאין וברור , פשוט שכן קודש, של או תרומה של מאכל היינו  במשנתנו 
לפי ואמנם בחולין . שלישי שאין  מאחר חולין , של במאכל  כאן המדובר 
שלישי, אוכל  האוכל למה יהושע, רבי לדברי טעם לתת זו פיסקה באה הגמרא
אליעזר: לרבי  אמר  יהושע שרבי לעיל, שהבאנו כמו  לקודש, שני  גופו  נעשה

,ycewd lv` `id d`neh dzxdhy ,dnexza `l` izxn` `l ip` s`" מקום מכל  אבל 
ולא תרומה", לטהרת שנעשו  "בחולין  במשנה יהושע רבי  נוקט dnexzaלמה

בגמרא? מדבריו גם שמשמע כמו  גופה,
זה. בענין נאמרו שונים הסברים ברם,

:azek `"xbd במאכלים בה שמדובר לפי  משנתנו, נשנתה לא ממש ובתרומה
עוסקת  משנתנו ואין באכילה, אסורה טמאה תרומה ואילו  באכילה, המותרים

באכילה. האסורים במאכלים

הנזכר שלישי  שאוכל חידוש, להשמיענו אלא באה לא שמשנתנו מפרשים, יש
טהרת  על שנעשו  והיינו  בחולין, אף אלא בתרומה דווקא אינו  במשנתנו 

xbd"`).התרומה ixac zeawra cer azeky dn ,my oiir ;"l`xyi zx`tz")
מבארים: dnexzויש zxdhl eyrpy oilegaושני ראשון  אוכל אותו כלומר –

מוצא  אתה חולין ובאיזה הוא, חולין  של אוכל במשנתנו האמור ושלישי
התרומה טהרת על שנעשו בחולין xephxa`).שלישי ? ;y"xd)

?ycewd zxdh lr eyrpy oileg ly mpic dne
חולין שלדעתו סוברים, יש יהושע. רבי לדעת (שם) בגמרא נחלקו  כך  על 
שבטלה  לפי שלישי , בהם ואין כקודש, דינם אין הקודש טהרת על  שנעשו
ויש  קדושה. כל  עליהם חלה ולא הקודש, טהרת על אותם העושה של  דעתו
שלישי, יש הקודש טהרת על שנעשו בחולין  אף יהושע רבי  שלדעת סוברים,
לקודש", שני  – "שלישי שאמר: מה לדבריו, טעם ליתן  בא שבמשנתנו אלא
היא  טומאה התרומה שטהרת לפי  התרומה, טהרת על שנעשו  בחולין  היינו

הקודש jk).אצל  mixaeqd zhiyl xaqd cer my `aeny ,my i"yxe `xnb oiir)
wq et m"anxdeoilege ...dnexzk leqt mday iyilyd ,dnexz zxdh lr eyrpy oileg" :

oilegk xedh iyilyd ,ycew zxdh lr eyrpy.(ט יא, הטומאות אבות (הל'

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ומביאים  (ג-ה), שלפנינו  המשניות שלוש  בפירוש הרבה נדחקים המפרשים

אחדים cl,פירושים oileg zetqeze i"yx oiire ;"l`xyi zx`tz" ,y"`x ,y"x oiir)
.(a בביא לפיברם, המשניות את ונבאר השונים, הפירושים לסבך  ניכנס לא ורנו 

והרא"ש הר "ש של  האחרון d),הפירוש  dpyn seqa)פירושו גם כנראה שהוא

הרמב"ם i`).של  ;c-a ,`i ze`nehd zea` 'ld oiir) נקט מברטנורא הרב אמנם

בעצמו. הר "ש גם שכותב כפי  יפה, מתיישב אינו  אבל  הר"ש , של  הראשון  פירושו 

ïélçaL ïBLàøä,לטומאה ראשון שהוא חולין  של  מאכל –àîè ÈÄÆÇËÄÈÅ
ànèîeשני אותם ועושה חולין  של  אחרים אוכלים שמטמא – ÀÇÅ

לטומאה,éðMäלטומאה; שני  שהוא חולין  של  מאכל  –ìñBt– ÇÅÄÅ
אחר  miyxtnd):נוסח aex ea mihwepy)leqt, לאכילה הוא פסול  כלומר 

בטהרה חולין  שאוכל  אחרונה "),למי  ànèî("משנה  àGå אוכלים – ÀÀÇÅ
בחולין ; שלישי  עושה שני  שאין  חולין, של  –éLéìMäåאחרים ÀÇÀÄÄ

שלישי בהם שיש התרומה, טהרת על  שנעשו בחולין  כגון שבחולין,

בתרומה, òîcäכמו  ãéæða ìëàðבתבשיל אפילו  לאכלו מותר  – ÆÁÈÄÀÄÇÆÇ
תרומה בו rnc,dnexz("שמעורבת epiid "מלאתך" הכתוב: כלשון 

jrnce– תאחר " כח).לא כב, ב)בגמראשמות לד , מבואר,(חולין
בכגון  כלומר פרס, אכילת כדי  כזית בתבשיל שאין בכגון  כאן שמדובר
התבשיל מן וכשאוכל תרומה, של מועטים תבלין בתבשיל  שנתנו 

פרס tlבשיעור  exeriyy ,xkik ivg)itle ,mivia yely Ð m"anxd i
,(mivia rax` Ð i"yxמותר זה שבכגון כזית, התבלין מן אוכל  אינו

חוששים  ואין בתרומה, ליגע שמותר כדרך  התבשיל , מאותו לאכול
תרומה  כזית בתבשיל  יש אם אבל הגוף. בטומאת תרומה אכילת משום

הקודמת, במשנה הזכרנו  שכבר כמו  לאכלו , אסור  פרס אכילת בכדי 
גופו  נפסל  התרומה, טהרת על שנעשו חולין  של שלישי ֵשהאֹוכל

בתרומה. מלאכול 

התרומה, טהרת על שנעשו  חולין  של  בשלישי בסיפא מדובר שאין  מפרשים יש
"שלישי" שאם ללמד , המשנה ובאה לטומאה, בשני שנגעו  סתם בחולין אלא
לגבי אפילו בחולין  שלישי  שאין  זו, תערובת לאכול מותר  בתרומה, נתערב זה
הם  בגדים דווקא לתרומה, מדרס חולין אוכלי  שבגדי פי  על  ואף תרומה.

לתרומה טמאים אינם חולין של האוכלים אבל ax`").מדרס, edil`")
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„äîeøzaL éðMäå ïBLàøä–íéànèîe íéàîè,éLéìMä–ìñBt,ànèî àGå;éòéáøäå–Lãwä ãéæða ìëàð. ¨¦§©¥¦¤©§¨§¥¦§©§¦©§¦¦¥§§©¥§¨§¦¦¤¡¨¦§¦©Ÿ¤
‰LãwaL éLéìMäå éðMäå ïBLàøä–ïéànèîe ïéàîè;éòéáøä–ìñBt,ànèî àGå;éLéîçäå–ãéæða ìëàð ¨¦§©¥¦§©§¦¦¤©Ÿ¤§¥¦§©§¦¨§¦¦¥§§©¥§©£¦¦¤¡¨¦§¦

Lãwä. ©Ÿ¤

c.ycwd cifpa lk`p iriaxdéëä ,ïî÷ì éðú÷ã ùãå÷ä ãéæðá ìëàð éùéîçä ïëå .ùãå÷ä úøäè ìò úéùòðù ïåâë ,éòéáø äîåøú äúåàá ùé íàå ,øîåìë
øúåî ,ùãå÷ä ãéæðá ìëàð úàèçì ñøãî ùãå÷ éìëåà éãâá ïðéøîàã ,äøô øôà ìù úàèç úøäè ìò äùòðù ïåâë ,éùéîç ùãå÷ åúåàá ùé íàå ,øîà÷

:øåäè ùãå÷ ìù ìéùáú åá áøòì

`xephxa yexit

y c e w z a y

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íéànèîe íéàîè ,äîeøzaL éðMäå ïBLàøäהשני שאף – ÈÄÀÇÅÄÆÇÀÈÀÅÄÀÇÀÄ
בתרומה; שלישי  ìñBtעושה ,éLéìMä:גורסים המפרשים רוב – ÇÀÄÄÅ

leqt,,לאכילה הוא שפסול  ànèîכלומר  àGåהשלישי שאין  – ÀÀÇÅ
בתרומה; רביעי  טהרת éòéáøäåעושה על  שנעשתה בתרומה כגון  – ÀÈÀÄÄ

רביעי, בה שיש  Lãwäהקודש , ãéæða ìëàðבתבשיל לאכלו  מותר – ÆÁÈÄÀÄÇÙÆ
לפיכך רביעי , אין  עצמה ובתרומה שהואיל קודש , אוכל  בו  שמעורב

הקודש. עם אפילו  לאכלה איסור  אין

ה ה נ ש מ ר ו א ב

aL éLéìMäå éðMäå ïBLàøäïéànèîe ïéàîè ,Lãw שאף – ÈÄÀÇÅÄÀÇÀÄÄÆÇÙÆÀÅÄÀÇÀÄ
בקודש ; רביעי עושה ìñBtהשלישי ,éòéáøä:הנכונה הגירסה – ÈÀÄÄÅ

leqt,ànèî àGå,בקודש חמישי עושה רביעי  שאין –éLéîçäå ÀÀÇÅÀÇÂÄÄ
בו  שיש אדומה, פרה טהרת על שנעשה בקודש כגון שבקודש , –

Lãwäחמישי, ãéæða ìëàðשל בתבשיל  אפילו לאכלו מותר – ÆÁÈÄÀÄÇÙÆ
חמישי. אין עצמו  ובקודש הואיל טהור , קודש
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אגרות קודש

 ב"ה,  שביעי בחודש תמוז, תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב

לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות

מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הבשורה שבית הכנסת ומרכז תורני וחינוכי לנוער שיוקם בכפר חב"ד, הנה על 

פי הצעת המנדב שי' ייקרא על שמו של כ'. וכמובן ששמחתי לידיעה זו, אף שאין ענין סמלי זה לחוד 

מעריך ומדגים את מפעליו הכבירים בעניני כפר חב"ד.

ומסופקני אם המנדב הנכבד מכיר בחלקו הכי פעיל של כ' בהתיסדות הכפר.

ומשנה שמחה הי' להוודע שהנחת אבן הפינה של בנין הנ"ל תהי' קשורה עם חגיגת ימי הגאולה 

י"ב-י"ג תמוז ושנת הט"ו ליסוד כפר חב"ד, שיתיחדו בזה כל ג' הבחינות עולם שנה נפש, וכמו שרמזתי 

במברק למר יצחק אייזיק וואולפסאן שי', שהעתקתו מצ"ב.

ובודאי שכ' ישתתף אישית בטקס החגיגות הנ"ל, נוסף שבטח בין כך הי' נוכח בכפר חב"ד בימי 

הגאולה וסגולה אלו.

בהוקרה בכבוד ובברכת חג הגאולה,

מ. שניאורסאהן

בהזדמנות זו מוסג"ב גם העתק מכתבי למר שלום שי' לוין, שתקותי שיענין את כ'.
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„äîeøzaL éðMäå ïBLàøä–íéànèîe íéàîè,éLéìMä–ìñBt,ànèî àGå;éòéáøäå–Lãwä ãéæða ìëàð. ¨¦§©¥¦¤©§¨§¥¦§©§¦©§¦¦¥§§©¥§¨§¦¦¤¡¨¦§¦©Ÿ¤
‰LãwaL éLéìMäå éðMäå ïBLàøä–ïéànèîe ïéàîè;éòéáøä–ìñBt,ànèî àGå;éLéîçäå–ãéæða ìëàð ¨¦§©¥¦§©§¦¦¤©Ÿ¤§¥¦§©§¦¨§¦¦¥§§©¥§©£¦¦¤¡¨¦§¦

Lãwä. ©Ÿ¤

c.ycwd cifpa lk`p iriaxdéëä ,ïî÷ì éðú÷ã ùãå÷ä ãéæðá ìëàð éùéîçä ïëå .ùãå÷ä úøäè ìò úéùòðù ïåâë ,éòéáø äîåøú äúåàá ùé íàå ,øîåìë
øúåî ,ùãå÷ä ãéæðá ìëàð úàèçì ñøãî ùãå÷ éìëåà éãâá ïðéøîàã ,äøô øôà ìù úàèç úøäè ìò äùòðù ïåâë ,éùéîç ùãå÷ åúåàá ùé íàå ,øîà÷

:øåäè ùãå÷ ìù ìéùáú åá áøòì

`xephxa yexit

y c e w z a y

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íéànèîe íéàîè ,äîeøzaL éðMäå ïBLàøäהשני שאף – ÈÄÀÇÅÄÆÇÀÈÀÅÄÀÇÀÄ
בתרומה; שלישי  ìñBtעושה ,éLéìMä:גורסים המפרשים רוב – ÇÀÄÄÅ

leqt,,לאכילה הוא שפסול  ànèîכלומר  àGåהשלישי שאין  – ÀÀÇÅ
בתרומה; רביעי  טהרת éòéáøäåעושה על  שנעשתה בתרומה כגון  – ÀÈÀÄÄ

רביעי, בה שיש  Lãwäהקודש , ãéæða ìëàðבתבשיל לאכלו  מותר – ÆÁÈÄÀÄÇÙÆ
לפיכך רביעי , אין  עצמה ובתרומה שהואיל קודש , אוכל  בו  שמעורב

הקודש. עם אפילו  לאכלה איסור  אין

ה ה נ ש מ ר ו א ב

aL éLéìMäå éðMäå ïBLàøäïéànèîe ïéàîè ,Lãw שאף – ÈÄÀÇÅÄÀÇÀÄÄÆÇÙÆÀÅÄÀÇÀÄ
בקודש ; רביעי עושה ìñBtהשלישי ,éòéáøä:הנכונה הגירסה – ÈÀÄÄÅ

leqt,ànèî àGå,בקודש חמישי עושה רביעי  שאין –éLéîçäå ÀÀÇÅÀÇÂÄÄ
בו  שיש אדומה, פרה טהרת על שנעשה בקודש כגון שבקודש , –

Lãwäחמישי, ãéæða ìëàðשל בתבשיל  אפילו לאכלו מותר – ÆÁÈÄÀÄÇÙÆ
חמישי. אין עצמו  ובקודש הואיל טהור , קודש
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ע"א: ד  הגמרא:דף  Lé÷ìמביאה Léøc déúååk àéðz ברייתא מצינו - ©§¨§¨¥§¥¨¦
מתן  בענין בה ששנינו מסיני, פרישה דין הלומד לקיש לריש המסייעת

הברית, ולוחות Lc÷úðåתורה ,ïðòa äqkúðå ,ïðòa äìò äLîŸ¤¨¨¤¨¨§¦§©¨¤¨¨§¦§©¥
ìa÷ì éãk ,ïðòa ה ושאר øîàpLלוחות ,äMeã÷a ìàøNéì äøBz ¤¨¨§¥§©¥¨§¦§¨¥¦§¨¤¤¡©

éðéñ øä ìò 'ä ãBák ïkLiå' אל וּיקרא ימים, ׁשׁשת הענן ויכּסהּו ©¦§Ÿ§©©¦©ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הענן' מּתֹו הּׁשביעי ּבּיֹום טז)מׁשה כד הכוונה (שמות אין ובהכרח . ְִִִֶֶַַָָֹ

ומה  תורה, מתן יום עד לסיני שבאו סיון חודש שמראש ימים לאותם
משה  את ולא ההר את שכיסה היינו ימים' ששת הענן 'ויכסהו שנאמר 

שהרי ימים, באותם פעמים כמה ההר מן øçàשירד äNòî äéä äæ¤¨¨©£¤©©
,íBé íéòaøàì älçz eéäL úBøacä úøNò ששת אותם כלומר £¤¤©¦§¤¨§¦¨§©§¨¦

אל  משה עלה שבהם יום הארבעים של בתחילתם היו הענן כיסוי ימי
משה  את הענן שכיסה לפרש יש ולכך הברית, לוחות את לקבל ה'
את  לקבל למרום עלייתו  שזה שכינה למחנה כניסה קודם להפרישו

éìéìbä.הלוחות, éñBé éaø éøác שהיה לקיש כריש זו משיטה ומוכח ¦§¥©¦¥©§¦¦
בסיני. למשה øîBà,הפרשה àáé÷ò éaøשנאמר ãBákמה ïkLiå' ©¦£¦¨¥©¦§Ÿ§

'äזהו סיני', הר LãBçעל Làøî,תורה מתן קודם סיון ִַַַ¥Ÿ¤
ע"ב: ד שנאמרדף מה בהכרח כן ïðòäועל eäqëéå'פירושו ׁש ימים', ׁשת ©§©¥¤¨¨ִֵֶָ

כיסה כמה øäìשהענן וירד עלה משה הימים באלו שהרי משה, את ולא ¨¨
ופרישה  ההר מן הגבלה מצות על ישראל  את לצוות כדי ההר מן פעמים

הפסוק המשך זה ולפי האשה. äLîמן ìà àø÷iå'מּתֹו הּׁשביעי ּבּיֹום ©¦§¨¤Ÿ¤ְִִִַַ
היו שבו תורה מתן מעמד זהו ïéãîBòהענן', ìàøNé ìëå [äLî] לקבל ֶָָŸ¤§¨¦§¨¥§¦

הגבורה, מפי התורה áeúkäאת àa àìå למשה הקריאה את לייחד §Ÿ¨©¨
àlàכדיäLîì ãBák ÷ìçì. ¤¨©£Ÿ¨§Ÿ¤

i"yx

'åë äùòî äædz` i` :xnelk Ð
`le xdl "edqkie" xnel leki
eidy od mini dyy el`e ,dynl
mei cr ipiql e`ay ycg y`xn
llk dyixt o`k oi`e ,dxez ozn
mini dyy oze` ixdy ,dynl
lr oxidfdl ,dnkyda cxie dlr
.dlabd zevne ,dy`d on ozyixt
dyrn dfy itl ,xn`z `l z`f
zligza ,zexacd zxyr xg` did
dpiky dpgnl qpkpy mei mirax`
,zegeld lawl 'd mr my zeidl
dil `hiyt `kidn yxtn onwle
dyy did zexacd zxyr xg`c

.elld miniøîåà àáé÷ò 'øÐ
dyye ,did zexacd zxyr mcew
y`xny mini dyy md elld mini
iriayae ,dxez ozn mei cr ycg
micner l`xyi lke dyne .melaw
opixn`ck ,zexacd zxyr lawl
didi `l"e "ikp`" (`,ck zekn)
xg`e ,meprny dxeabd itn "jl
,zegeld z` lawl ick dlr jk

.llk dyixt my did `leåäñëéå
øäì ïðòälk ixdy ,dynl `le Ð

cxie dlr mini zyy oze`
mzi`x mz`" mdl xnel dnkyda
(hi zeny) "mixvnl iziyr xy`

'd l` mrd ixac z` dyn ayie","
."mra crd cx jl" xgnle "mzycwe mrd l` jl" el xn`p xgnleáåúëä àá àìå"dyn l` `xwie" xnel Ð

.ceak el wlgl `l` ecal

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א תמוז, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

כי לאנ"ש  ולהסבירו,  גם מצדו  ישתדל  ע"ז, בטח  נוסף  ל... שי', אבל,  ...הנני מסג"פ מכתבי 

וליו"ח גזע אנ"ש הרי גם בשנים מקודם לא הי' אפשר לא לימוד תורת החסידות, ועאכו"כ בימים אלה 

ובפרט לבני הנוער אשר רק זאת היא נחמתינו ותקותינו להחזיק מעמד בהחשך כפול ומכופל בהגלות 

המר הזה, וכידוע המשל מאילת השחר, אשר לפני אור היום הרי נעשה החשך והתאוה לישון בתוקף 

ביותר. ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, ויה"ר שיבשר בשו"ט בזה.

בברכה,

מ. שניאורסאהן



xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc `nei(oey`x meil)

äøNòmd ixd bel d`ndnäòLz ,ïBLàø øNòîmiryzdn £¨¨©£¥¦¦§¨
md ixd exiizypyìçéîe ,éðL øNòîlr ipy xyrnd z` llgn - ©£¥¥¦¥¥

oic lr jenql el oi` owzl eciae xg`ny ,eziaa el yiy zern
ecia oi`y xyrnde dnexzd zyxtd lr wxe ,owzl jixve dxixa

,dxixa oic lr jenql el xzen owzløéàî éaø éøác ,ãiî äúBLå§¤¦¨¦§¥©¦¥¦
xxeai yixtiy xg`ly oeik e`pz liren jkle ,dxixa yiy xaeqd

.owezn oileg df did dzyy dne ,dnexzd `ed wlg dfi`
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אגרות קודש

 ב"ה,  עש"ק ג' תמוז, ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס כו'

מו"ה שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

ושוחחנו  שי'  הרא"י  וכו'  וכו'  הרה"ג  ביקרני  ובינתים  זה,  מכתב  משלוח  נתעכב  מסיבה   ...

ארוכות ע"ד כמה ענינים, ואעתיק בזה נקודות מהם, כיון שתקותי שלעת מצוא יוכל כת"ר לעשות בזה 

להביא הדברים לידי פועל.

א( בענין האניות - אמר לי הנ"ל בפירוש, שמעולם לא הוא ולא רבנות הראשית נתנה היתר 

בדבר ]אלא שלדעתו, להנוסעים באני' )משא"כ - להצוות( הרי זה איסור דרבנן. ולא רציתי להתעכב 

על נקודה זו, שהרי גם איסור דרבנן ובמשך כ"ד שעות המעל"ע ובפרהסיא "תופס מקום", ורק רמזתי 

שלדעת כמה פוסקים )הרמב"ן, שו"ת חת"ס הידוע, ועוד( גם דאורייתא הוא, ואכמ"ל, אלא ש[נצלתי 

יש   - הפנים  מרושמי  וכנראה  הש"ק,  לשעות  האניות  לעגן  האפשריות  ע"ד  עוה"פ  לדבר  ההזדמנות 

אין סיכו]יי[ם  ידיעתו  מקום שימשיך הנ"ל להתענין באפשריות האמורה, אף שמענתו היתה, שלפי 

שיסכימו על זה, וגם ע"ז עניתיו, שמכמה סיבות טכניות מוכרח העגון בלאה"כ אחת לימים אחדים, 

ותלוי ברצון הטוב שיכוונו העגון ליום הש"ק.

ב( הדגשתי וכ"פ - שמוכרח לעשות מה בנוגע להיתר נשואין ]באחב"י הספרדים[ בגיל מוקדם 

להמותר ע"פ החוק דכנסת, ומכמה טעמים: לכל לראש - כיון שגם עתה ישנם כו"כ מקרים דאירוסין 

וקדושין וגם נשואין, ושמפני החוק נעשים בצנעא, ומובן הקלקול שבדבר. ועוד -

וגם זה עיקר - שבדורנו, הלואי שגם האשכנזים היו משיאים בניהם ובנותיהם קרוב לפרקם 

ולא כהמצב בהווה, ועאכו"כ בנוגע הספרדים שמאז ומקדם הורגלו בכהנ"ל.

וגודל התקון - אין די באר. והבטיח שבהזדמנות יתענין בהאפשריות עכ"פ להוריד גיל הנשואין 

לשנה וכיו"ב.

לידי  תכנס  שהשחיטה  בדבר  וגדול  מכשול  שלדעתי  במכ"ע,  המפורסם  "מרבק"  בשאלת  ג( 

ארגון כללי - שע"פ דרך הטבע, סו"ס יהי' ]...[ בעה"ב היחיד או עכ"פ המכריע בזה.

שיכולה  הפרצה  מובנת  להחילונים,  היא  המכרעת  דעה  הכללים  ארגונים  בכל  שלע"ע,  וכיון 

לצאת ולצמוח מזה ר"ל, ואף שטעם וחשש האמור - צע"ג אם ישכנע דעת הצבור, הנה יש לנצל בכגון 

זה התנגדות הסוחרים בבשר כשר היראים לפרנסתם, והתנגדות שבודאי תהי' מכמה עיירות שאחד 

מקורי הכנסתם הוא ענין בשר כשר, ועוד.

ולדעתי הדרך היחידה לביטול תכנית האמורה הוא אך ורק ע"י הלחץ המפלגתי על הקבוצים 

הדתיים השותפים בהאמור - שיצאו מהנ"ל, שאז אפילו אם השותפים הנשארים ימשיכו, עכ"פ לא 

תהי' בידם הרשות היחידה, וק"ל.

המשך בעמוד הבא

ezny in` cenr ep sc ± iyily wxt`nei

ìçéîåecia yiy dnc ,zernd lr ipy xyrn Ð

owzlel eidiyke .zaexrzd on dzeye ,owzi Ð

oiknqc ,xyrne dnexzd ma yixti milk

.oileg dzy `ede ,dnexzd did df :xnele ,dxixa`
ò÷áéùëì
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epiidc xyrn x`ye ,xyrn `di xgnl yixtdl cizr ip`y zg` dcn :yexit .eilr xyrn znexz ieyr xyrn iziyry df ,el jenq xyrn x`ye ipzw i`nc iabc .xg` welig cer .zaya

,xyrn ody dryzd mze` elit`e .lkd dzeye xyrn znexz ly dcn dze` xgnl yixtne ,ryzd lr xyrn znexz `di xyrn dligz iziyry dcn dze` ,el jenq `di Ð ryz

epi` dyxtd `lae ,zaya dcn dze` yixtdl leki epi` ixdy ,el lirei `l i`cea la` .edzey Ð iel `ed m` ,mixfl xeq` xn`c xi`n iaxle .mixfl xzen oey`x xyrn xn`c o`nl

:inp i` .cepd zriwak dil ded Ð yxted `lc dnk lk xyrnd dzey did m` ok m`e .rxtnl milah dzey `vnpe cepd rwai `ny dcen dz` i` :ipzwck ,dryzd mze` zezyl leki

miiwl ,iell xyrnd ozil wewf `ed lah i`cea

ipzw i`nc iabc :welig yi cer .dpizp zevn

`l mizek iabe ,enexca e` epetva ipy xyrn

mdl raew oi`e ,ipy xyrn dryz `l` ipzw

ipzwck ,ixii` zeynyd oiaae dyxtd enk ied mewn zriawc `nrh epiide .mewn

z` `l ,i`ncd z` oixyrn dkiyg wtqae ,meid eilr ycwe (g wxt i`ncc) `ztqeza

ine :l"vf mleyn epiax axd yxity enk e` ,ligzn :yexit .cin dzeye lgine :`l` ,zernd lr llegne mzd ipzwck mizek iab ipzw `l inp `nrh i`dne .i`cedoeyln ,befn Ð i"da ld

el raw `le ,df xqi` lr llegn `di df utgay ipy xyrn :[b wxt] ipy xyrn zkqnc `ztqeza `ipzck ,mewn el raw `ly oeik ,leki epi` llgl la` .(` diryi) "mina ledn j`aq"

.aifka cg` ziad lra lv` eqpkpy ,iqei iaxe dcedi iaxe l`ilnb oa oerny oaxc `caer mzd iziine .enexcl e` epetvl xn`iy cr :mixne` minkge ,my `xw :xne` oerny iax Ð mewn

iedc ,mewn zeriawk aiygc ,ekeza xn`y oebk ixiinc :xnel yi ,my `xw xn`c ,oerny iax elit`e .zeytp zcai` zern zxkyd jizern lek`e `v :el exn`e ,df oipra llgn dide

xn` ikc mzd yxtne ,my `xw :xne` oerny iax ,ekeza df ixkd znexz xne`d :(a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta dl iziine ,(d dpyn b wxt) zenexz zkqna ibiltc ediizbelt oirk

milah dzey did Ð dyxtd `la leliga edzey did m` :cere .ziyixtck ,llgl leki epi`c ,llgn Ð lgine i"yx yxity enk `le .mewn rawc ,ezirvn`a xn` eli`k Ð ekeza

`liig ded i`c .dnexz` `l` i`w `l yixtdl cizr ip`yc xninl `kile .yixtdl eteq jixv edlek :`nl` ,yixtdl cizr ip`y xn`wc ,oeyld rnyn oke lirl ziyixtck ,rxtnl

mrh dfi`nc .ipy xyrn` `le ,i`w oey`x xyrne dnexz`c xninl `kile .xyrn znexz dia (aizkc) inp oey`x xyrn ok m` .lkd zxqe`e ,zrncn dzid ok m` Ð dyxtd `la

rnyn .mdixg` mi`ad dryz ,mdixg` mi`ad dxyr :ipzw `ztqeza cere .edlek` i`w Ð ixz` i`w i`e ."yixtdl cizr ip`y" `pnif `cg `l` ipzw `l `d ?ikd xninl ol ded

o`nl inp `ki`e .mewn zeriaw opira `le ,ith my z`ixw aiyg Ð xyrnde dnexzd mekq xikfnc oeikc ,zegcl yi dnexz zkqnce `ztqezc di`x `idd ,edine .ziagd on odixg`

:xne` iqei iax ,my `xw `le ipy xyrn dcetd :(f dpyn) c wxt ipy xyrn zkqna opz cere .my `xw Ð eilr epnn ixkd znexz [xne`d] :(d dpyn) iyily wxt zenexz zkqna xn`c

.enexca e` epetva ;`tiq ipzwcn ,mewn zeriaw `ira `teb dpyn jdc :cere .i"yx yexitl eyw zeiyewd x`y ,edine .eic

äøùò,mixzepd on ipy xyrnl dryze oey`x xyrnl minily dxyr dler epi` ,dnexzl oibel ipy d`nd on lhp xaky oeik ixdy ,`weec e`l Ð ipy xyrn dryz oey`x xyrn

dnxed xak `nyc oibel ipy mze` oiicr owzl jixve ,ipy xyrnne oey`x xyrnn dnexzd liaya hrnl oi` ikdle ,dlecb dnexz mxz izekd `ny opiyiigc xnel oi`e

owiz `l Ð owiz `l m`e ,ie`xk owiz Ð izekd owiz m`c ,ok xnel oi` Ð zexyrna daxn dil ded `nlic ,owzle xefgl jixv inp zexyrnde xyrnl miwewf mdy `vnpe ,dnexzd

.lirl izyxitck ,llk

éøáã`wtqnc ,zegewl dvgne miyxei dvgn ewlgy oig`d xn`c iq` axk dil `xiaqc :xn` (`,gn zexeka) "xeka yi" wxtae ,dxixa xi`n iaxl dil zi`c `kd rnyn Ð xi`n iax

`dae .melk oixxane oipzn opi`y .ewlgy oig`dc `iddl ,eixac xxane dpzny Ð `kd oia wlgl yie !`l i` dxixa zi` i` dil `wtqn :`nl` .miyxeik i` zegewlk i` dil

:(a,fl) dviac `xza wxta xn`c ,l`enyc uxzl yi oke .dxixa edl zi` ediiexzc `ax xn`w (a,dk oihib) "hbd lk" wxtae ,iq` axk dcedi iaxe xi`n iax mzd iwen `axc `vxzin

`di Ð izn m`e ,hb `di `l Ð izn `l m` :rxn aikyc `hiba l`eny oiwz` (a,dr oihib) "efg`y in" wxtae .zetzeya dndae ziag egwly mipy iab dxixa edl zil opaxca elit`c

,dxixa dil aiygc mrhd my i"yx yxite .(a,dk my) "hbd lk" wxt yixa opiwiic `peeb i`d ikc .dxixa dil zi` `ziixe`ca elit`c `nl` .`hib ied ziin ikle .'eke izn `l m`e ,hb

zryae ,ecia oi`c ,`kd la` ,hb ied dxixa meyn e`l mzdc ,rxtnl hb ied Ð i`pzd miiwzpyke ,mdilr dpzn `edyk eniiwl eciay hba dpzn mc`y mi`pz x`yk df oi`c meyn

,lah ly mipenx ipy eiptl eid dzrn `l` :(a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta jixtc `de .epeyl o`k cr ,hb ied `l dxixa meyn e`l i` Ð eili`n miiwzn i`pzde wtq `ed i`pzd

i` .xn`w dxixa dil zi`c o`nl Ð dnexz `iedc el heyty rnync ?dnexz ied `lc inp ikd Ð [df lr dnexz df `di e`l m`e] ,df lr dnexz df `di meid minyb ecxi m` xn`e

l`enyc inp `gip ,icin xn`w `lc `kidl eixac xxany `kid oia epwligy weligd itl ,`zyde .ith aiyg Ð ecxi `l oia ecxi oia dpznc oeik ,xn`w dxixa dil zilc o`nl elit` :inp

ewlgy oig`dc `iddae ,hwlznd lkc `idda dxixa dil zi`c opgei iaxc` opgei iaxc (a,hq `nw `aa) "daexn"a jixt i`n ok m` :xn`z m`e .icin xn`w `l dndae ziagc `iddac

,dpyna ipzwck ,hwlpd lk mlerl xninl dil `gipc meyn :xnel yi !ef `iyew jezn `xnbd ea xfege ,hwlznd lkc `iddk eixac xxany `kid oia welig yic ipyil ?dxixa dil zil

,lqet oi` inp oexg` s` xn`c ,dxixa dil zil opgei iaxc mzd opiwiicc (`,dk oihib) "hbd lk"c `iddn dil dyw ded izk` ,ikd inp ipyn ded ik :cere .jetiz `l xninl inp dil `gipe

`pin` ded Ð ewlgy oig`dc `idd xnzi` i` :xninl ivn ded Ð opgei iaxc ilin ixza `zekixv mzd ciar ik ,edine .ea yxb` dvx`y dfi`l dpzne eixac xxan inp mzdc ab lr s`

.zeni e` digi e` ixdy ,xxazdl cner xacd oihibac :xg` oipra l`enyc `idd uxzl yi cere .xity `zekixv ciar ikd e`la `l` ,eixac xxan `lc meyn dxixa oi`c `ed mzd

iqei iax ?minid oze`a `id dn :xn`wc (`,br my) "efg`y in" wxta iqei iaxc` `kdc iqei iaxc iywiz `lc xnel oikixv ep` oke .mlerl ewlgi `l `ny Ð dndae ziagc `idd la`

`l ikd e`la ,edine .dxixa yi :`nl` ,`hib ied Ð ziin ikle ,zyxebn dpi`e zyxebn :xne`dlezc `kid la` ,dxixa dil zil Ð envr zrca dlezc `kid oia wlgl ivnc ,dyw

la` .cepd zriwa meyn `kd iqei iaxc `nrhc ipyil Ð mixg` zrca dlezl envr zrc oia biltn `lc o`nle ,dxixa yi Ð ecia ielz ezene eiigy `ed jexa yecwda mixg` zrca

rlq lr llegn `di ziaa il yiy ipy xyrn :xne`d ,(a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta eixac xxane dpzny it lr s` dxixa dil zilc iqei iaxl opirnyc ,biltn `lc o`nl dyw

dlrz `l `ny Ð mzd la` ,zeni e` digi e` xxazdl cner "efg`y in" wxtac ,`gip Ð l`enyc `ail` epvxzy ipy uexiz itle .llig `l :xne` iqei iax ,qikd on icia dlrzy

i`d ikac yxitc ,i"yx yExitl epiid Ð dxixa dil zi` (a,dr oihib) "efg`y in" wxtac l`enyc `ail` wlgl epkxvedy dne .mlerl jk eze` gipi e` apbi `nyc ,qikd on ecia rlq

wiicc `de .icin dyw `l Ð (my) "efg`y in"c l`enyc `idd ik ,dxixa dia jiiy `l i`pz oirk `edy xac lkc opixn` i` la` .`nlrc i`pz x`yl inc `le ,dxixa jiiy inp `peeb

.mlera ip`y zrn :xne`a (a,br my) "efg`y in" wxta dl opinwenc meyn epiid Ð dxixa yi `nl` `hib ied ziin ikle 'eke minid oze`a `id dnc `iddn (a,dk my) "hbd lk" wxta

zg` dry dzid efy rxtnl xacd xxaed opixn` dzin xg`ly `l` ,`l m` liig m` `zlin `gken `l Ð legl hbl el yiy drya ,ok m`e ,zeni m` ezzinl mcew zg` dry :xnelk

my) "hbd lk" wxta xn`c `d :dyw cere .d`xp oi`e ,oiaexir ipy gipny itl :wlgl yie !dxixa dil ixwe ,i`pz jxc `edy gxfnl mkg `a m`c `iddn ,dyw edine .ezzinl mcew

dil opixw Ð ecia epi`y xaca eze` dlezc oeik ,`ed i`pz jxcc ab lr s`c ,xwir i"yx yexit ,`l` !dxixa dil opixwe ,i`pz jxc `edy `a` dvxiy zpn lr jilrea ipixd (a,dk
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קעט
ezny in` cenr ep sc ± iyily wxt`nei

ìçéîåecia yiy dnc ,zernd lr ipy xyrn Ð

owzlel eidiyke .zaexrzd on dzeye ,owzi Ð

oiknqc ,xyrne dnexzd ma yixti milk

.oileg dzy `ede ,dnexzd did df :xnele ,dxixa`
ò÷áéùëì

1

2

3

4

epiidc xyrn x`ye ,xyrn `di xgnl yixtdl cizr ip`y zg` dcn :yexit .eilr xyrn znexz ieyr xyrn iziyry df ,el jenq xyrn x`ye ipzw i`nc iabc .xg` welig cer .zaya

,xyrn ody dryzd mze` elit`e .lkd dzeye xyrn znexz ly dcn dze` xgnl yixtne ,ryzd lr xyrn znexz `di xyrn dligz iziyry dcn dze` ,el jenq `di Ð ryz

epi` dyxtd `lae ,zaya dcn dze` yixtdl leki epi` ixdy ,el lirei `l i`cea la` .edzey Ð iel `ed m` ,mixfl xeq` xn`c xi`n iaxle .mixfl xzen oey`x xyrn xn`c o`nl

:inp i` .cepd zriwak dil ded Ð yxted `lc dnk lk xyrnd dzey did m` ok m`e .rxtnl milah dzey `vnpe cepd rwai `ny dcen dz` i` :ipzwck ,dryzd mze` zezyl leki

miiwl ,iell xyrnd ozil wewf `ed lah i`cea

ipzw i`nc iabc :welig yi cer .dpizp zevn

`l mizek iabe ,enexca e` epetva ipy xyrn

mdl raew oi`e ,ipy xyrn dryz `l` ipzw

ipzwck ,ixii` zeynyd oiaae dyxtd enk ied mewn zriawc `nrh epiide .mewn

z` `l ,i`ncd z` oixyrn dkiyg wtqae ,meid eilr ycwe (g wxt i`ncc) `ztqeza

ine :l"vf mleyn epiax axd yxity enk e` ,ligzn :yexit .cin dzeye lgine :`l` ,zernd lr llegne mzd ipzwck mizek iab ipzw `l inp `nrh i`dne .i`cedoeyln ,befn Ð i"da ld

el raw `le ,df xqi` lr llegn `di df utgay ipy xyrn :[b wxt] ipy xyrn zkqnc `ztqeza `ipzck ,mewn el raw `ly oeik ,leki epi` llgl la` .(` diryi) "mina ledn j`aq"

.aifka cg` ziad lra lv` eqpkpy ,iqei iaxe dcedi iaxe l`ilnb oa oerny oaxc `caer mzd iziine .enexcl e` epetvl xn`iy cr :mixne` minkge ,my `xw :xne` oerny iax Ð mewn

iedc ,mewn zeriawk aiygc ,ekeza xn`y oebk ixiinc :xnel yi ,my `xw xn`c ,oerny iax elit`e .zeytp zcai` zern zxkyd jizern lek`e `v :el exn`e ,df oipra llgn dide

xn` ikc mzd yxtne ,my `xw :xne` oerny iax ,ekeza df ixkd znexz xne`d :(a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta dl iziine ,(d dpyn b wxt) zenexz zkqna ibiltc ediizbelt oirk

milah dzey did Ð dyxtd `la leliga edzey did m` :cere .ziyixtck ,llgl leki epi`c ,llgn Ð lgine i"yx yxity enk `le .mewn rawc ,ezirvn`a xn` eli`k Ð ekeza

`liig ded i`c .dnexz` `l` i`w `l yixtdl cizr ip`yc xninl `kile .yixtdl eteq jixv edlek :`nl` ,yixtdl cizr ip`y xn`wc ,oeyld rnyn oke lirl ziyixtck ,rxtnl

mrh dfi`nc .ipy xyrn` `le ,i`w oey`x xyrne dnexz`c xninl `kile .xyrn znexz dia (aizkc) inp oey`x xyrn ok m` .lkd zxqe`e ,zrncn dzid ok m` Ð dyxtd `la

rnyn .mdixg` mi`ad dryz ,mdixg` mi`ad dxyr :ipzw `ztqeza cere .edlek` i`w Ð ixz` i`w i`e ."yixtdl cizr ip`y" `pnif `cg `l` ipzw `l `d ?ikd xninl ol ded

o`nl inp `ki`e .mewn zeriaw opira `le ,ith my z`ixw aiyg Ð xyrnde dnexzd mekq xikfnc oeikc ,zegcl yi dnexz zkqnce `ztqezc di`x `idd ,edine .ziagd on odixg`

:xne` iqei iax ,my `xw `le ipy xyrn dcetd :(f dpyn) c wxt ipy xyrn zkqna opz cere .my `xw Ð eilr epnn ixkd znexz [xne`d] :(d dpyn) iyily wxt zenexz zkqna xn`c

.enexca e` epetva ;`tiq ipzwcn ,mewn zeriaw `ira `teb dpyn jdc :cere .i"yx yexitl eyw zeiyewd x`y ,edine .eic

äøùò,mixzepd on ipy xyrnl dryze oey`x xyrnl minily dxyr dler epi` ,dnexzl oibel ipy d`nd on lhp xaky oeik ixdy ,`weec e`l Ð ipy xyrn dryz oey`x xyrn

dnxed xak `nyc oibel ipy mze` oiicr owzl jixve ,ipy xyrnne oey`x xyrnn dnexzd liaya hrnl oi` ikdle ,dlecb dnexz mxz izekd `ny opiyiigc xnel oi`e

owiz `l Ð owiz `l m`e ,ie`xk owiz Ð izekd owiz m`c ,ok xnel oi` Ð zexyrna daxn dil ded `nlic ,owzle xefgl jixv inp zexyrnde xyrnl miwewf mdy `vnpe ,dnexzd

.lirl izyxitck ,llk

éøáã`wtqnc ,zegewl dvgne miyxei dvgn ewlgy oig`d xn`c iq` axk dil `xiaqc :xn` (`,gn zexeka) "xeka yi" wxtae ,dxixa xi`n iaxl dil zi`c `kd rnyn Ð xi`n iax

`dae .melk oixxane oipzn opi`y .ewlgy oig`dc `iddl ,eixac xxane dpzny Ð `kd oia wlgl yie !`l i` dxixa zi` i` dil `wtqn :`nl` .miyxeik i` zegewlk i` dil

:(a,fl) dviac `xza wxta xn`c ,l`enyc uxzl yi oke .dxixa edl zi` ediiexzc `ax xn`w (a,dk oihib) "hbd lk" wxtae ,iq` axk dcedi iaxe xi`n iax mzd iwen `axc `vxzin

`di Ð izn m`e ,hb `di `l Ð izn `l m` :rxn aikyc `hiba l`eny oiwz` (a,dr oihib) "efg`y in" wxtae .zetzeya dndae ziag egwly mipy iab dxixa edl zil opaxca elit`c

,dxixa dil aiygc mrhd my i"yx yxite .(a,dk my) "hbd lk" wxt yixa opiwiic `peeb i`d ikc .dxixa dil zi` `ziixe`ca elit`c `nl` .`hib ied ziin ikle .'eke izn `l m`e ,hb

zryae ,ecia oi`c ,`kd la` ,hb ied dxixa meyn e`l mzdc ,rxtnl hb ied Ð i`pzd miiwzpyke ,mdilr dpzn `edyk eniiwl eciay hba dpzn mc`y mi`pz x`yk df oi`c meyn

,lah ly mipenx ipy eiptl eid dzrn `l` :(a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta jixtc `de .epeyl o`k cr ,hb ied `l dxixa meyn e`l i` Ð eili`n miiwzn i`pzde wtq `ed i`pzd

i` .xn`w dxixa dil zi`c o`nl Ð dnexz `iedc el heyty rnync ?dnexz ied `lc inp ikd Ð [df lr dnexz df `di e`l m`e] ,df lr dnexz df `di meid minyb ecxi m` xn`e

l`enyc inp `gip ,icin xn`w `lc `kidl eixac xxany `kid oia epwligy weligd itl ,`zyde .ith aiyg Ð ecxi `l oia ecxi oia dpznc oeik ,xn`w dxixa dil zilc o`nl elit` :inp

ewlgy oig`dc `iddae ,hwlznd lkc `idda dxixa dil zi`c opgei iaxc` opgei iaxc (a,hq `nw `aa) "daexn"a jixt i`n ok m` :xn`z m`e .icin xn`w `l dndae ziagc `iddac

,dpyna ipzwck ,hwlpd lk mlerl xninl dil `gipc meyn :xnel yi !ef `iyew jezn `xnbd ea xfege ,hwlznd lkc `iddk eixac xxany `kid oia welig yic ipyil ?dxixa dil zil

,lqet oi` inp oexg` s` xn`c ,dxixa dil zil opgei iaxc mzd opiwiicc (`,dk oihib) "hbd lk"c `iddn dil dyw ded izk` ,ikd inp ipyn ded ik :cere .jetiz `l xninl inp dil `gipe

`pin` ded Ð ewlgy oig`dc `idd xnzi` i` :xninl ivn ded Ð opgei iaxc ilin ixza `zekixv mzd ciar ik ,edine .ea yxb` dvx`y dfi`l dpzne eixac xxan inp mzdc ab lr s`

.zeni e` digi e` ixdy ,xxazdl cner xacd oihibac :xg` oipra l`enyc `idd uxzl yi cere .xity `zekixv ciar ikd e`la `l` ,eixac xxan `lc meyn dxixa oi`c `ed mzd

iqei iax ?minid oze`a `id dn :xn`wc (`,br my) "efg`y in" wxta iqei iaxc` `kdc iqei iaxc iywiz `lc xnel oikixv ep` oke .mlerl ewlgi `l `ny Ð dndae ziagc `idd la`

`l ikd e`la ,edine .dxixa yi :`nl` ,`hib ied Ð ziin ikle ,zyxebn dpi`e zyxebn :xne`dlezc `kid la` ,dxixa dil zil Ð envr zrca dlezc `kid oia wlgl ivnc ,dyw

la` .cepd zriwa meyn `kd iqei iaxc `nrhc ipyil Ð mixg` zrca dlezl envr zrc oia biltn `lc o`nle ,dxixa yi Ð ecia ielz ezene eiigy `ed jexa yecwda mixg` zrca

rlq lr llegn `di ziaa il yiy ipy xyrn :xne`d ,(a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta eixac xxane dpzny it lr s` dxixa dil zilc iqei iaxl opirnyc ,biltn `lc o`nl dyw

dlrz `l `ny Ð mzd la` ,zeni e` digi e` xxazdl cner "efg`y in" wxtac ,`gip Ð l`enyc `ail` epvxzy ipy uexiz itle .llig `l :xne` iqei iax ,qikd on icia dlrzy

i`d ikac yxitc ,i"yx yExitl epiid Ð dxixa dil zi` (a,dr oihib) "efg`y in" wxtac l`enyc `ail` wlgl epkxvedy dne .mlerl jk eze` gipi e` apbi `nyc ,qikd on ecia rlq

wiicc `de .icin dyw `l Ð (my) "efg`y in"c l`enyc `idd ik ,dxixa dia jiiy `l i`pz oirk `edy xac lkc opixn` i` la` .`nlrc i`pz x`yl inc `le ,dxixa jiiy inp `peeb

.mlera ip`y zrn :xne`a (a,br my) "efg`y in" wxta dl opinwenc meyn epiid Ð dxixa yi `nl` `hib ied ziin ikle 'eke minid oze`a `id dnc `iddn (a,dk my) "hbd lk" wxta

zg` dry dzid efy rxtnl xacd xxaed opixn` dzin xg`ly `l` ,`l m` liig m` `zlin `gken `l Ð legl hbl el yiy drya ,ok m`e ,zeni m` ezzinl mcew zg` dry :xnelk

my) "hbd lk" wxta xn`c `d :dyw cere .d`xp oi`e ,oiaexir ipy gipny itl :wlgl yie !dxixa dil ixwe ,i`pz jxc `edy gxfnl mkg `a m`c `iddn ,dyw edine .ezzinl mcew

dil opixw Ð ecia epi`y xaca eze` dlezc oeik ,`ed i`pz jxcc ab lr s`c ,xwir i"yx yexit ,`l` !dxixa dil opixwe ,i`pz jxc `edy `a` dvxiy zpn lr jilrea ipixd (a,dk
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

מוסג"פ העתק המברק ליציאתו של הנ"ל מארצוה"ב.

עוד להוסיף בהאמור - שכנראה מדברי הנ"ל אודות כת"ר מתחשב הרבה בדבריו ובדעתו.

יבקר עתה באה"ק ת"ו הרב הר"ש שי' עלברג, ואחזור בזה על מה שכתבתי מאז - ע"ד טענתו 

של הר"ש שי' )במענה לבקשתי להנ"ל ע"ד חוברת "הפרדס" מוקדשת לאדה"ז( שמחכה בזה למאמרו 

של כת"ר בעל משקל בנוגע לאדה"ז ספריו ושיטתו )או אחת משלש אלה(.

המשך מעמוד הקודם



קפ
ezny ina cenr ep sc ± iyily wxt`nei

ò÷áéùëì.xneyl dil xqnc xyt`c ,rwai `nyl opiyiig `l :xnelk .el yegp Ðïéà
íéøáã éðù ìò äðúî íãàm` `ny ,axrnl cg`e gxfnl cg` oiaexir ipy gipdl Ð

itl .xgnl jl` dvx`y odn df i`l xnele ,axrnl cg`e gxfnl cg` minkg ipy e`ai

dvxiy eze` xgnl xxea dfyke ,`id zeynyd oia aexir ziipwydxixa` opiknq `l Ð

dziay dpw df mkg cvl aexirdy xxaed xnel

gex dfi`l rcei epi`e ,cg` mkg lr `l` .yn`

`aigxfnl `a m` :dpzn `ed Ðly iaexir Ð

axrnl `a m`e ,dpwi gxfnaxrn ly iaexir Ð

mewnl minkg ipy lr o`kle o`kl eli`e .dpwi

jl` dvx`y.dxixa oi`c ,`l Ðäá ïðéåäåÐ

`l mkg oiicr zeynyd oia jzrc `wlq `wc

jygzyn `al lkeie ,oeqkl`a `ede ,`a

.odn cg`l el `ae ,axrnle gxfnlçøæî
éîð áøòîå,mkgd zrca eaexir df dlzyk Ð

dl `a mkgdy gexl aexir dpwi :xneloi` Ð

mkg ly ezrca did zeynyd oia `ny ,dxixa

.dcbpky gexlíëç àá øáëùë ïðçåé 'ø øîàå
jky ,gexd eze`l aexir dpwc ,zeynyd oia Ð

.mei ceran df dpzdúøîàã àúùäå`nrh Ð

,dil zil dxixac meyn daeg ipwa dcedi 'xc

.dil zi` daizk la`íéøåôëä íåé:xn`wc Ð

.'eke ixz ciaril ,cg` ok `l` my did `låàì
äéúòãà.daizka ipeirl Ð÷îåñ øôä íãÐ

mcl dnecy :(`,dn) oiwxit jci`a oxn`ck

.mixtdàåäädinw zigpc xeav gily Ð

,dltza mixetkd mei xcq xne` dide ,`axc

.mixne` ep`y enkïðáøë àãçok zxn`c Ð

.ipydäãåäé 'øë àãçådligz lhp zxn`c Ð

,egipdl ipy ok did `l :`nl` ,gipd jk xg`e

.dligz lehil jxved jkl
àúùä

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

éáø?dxixa oi`c meyn ediinrhc dil `pn :dniz Ð oixqe` oerny iaxe iqei iaxe dcedi

`di dfy el d`xp did `lc :xnel yie !cepd zriwa meyn ediinrh `icda ipzw `d

edpi`c ab lr s` ,cepd zriwan el eywdy dne .cg` meil cepd zriwal yegl mrh xwir

e ,eze` oixifgn oevxa eidy xnel yi Ð `nrh i`d edl zil ediitebdn lk el miywn eid

`ied `peeb i`d ike .ea xefgiy wx ,oileki eidy

iax xn`wc (a,fr migaf) "zaexrzd" wxtc `idd

eaxrzpy men lra ixai` iab opaxl xfril`

azkcn icicl :'ek dlrnl opzpe mininz mixa`a

Ð zaexrz ici lr `d ,evxi `lc `ed "ma men"

dyxcl "ma men" eziyxcc ,ekcicl `l` .evxi

mivrk men zlra xyac zdin il ece` ,izixg`

i`d dil `xiaq `l diteb edi`c ab lr s` .inc

seqa `ki` `peeb i`d ike .`xw jixvncn ,`nrh

ax ,"ipeltl dpn jled" (`,ci) oihibc `nw wxt

,xfeg [epi`] xefgl `a m`e ,ezeixg`a aiig :xn`

`a m` ,ezeixg`a aiigy jezn :xn` l`enye

inc ikfk jledac yxtne .xfeg (epi`) Ð xefgl

`de .ikfk [e`l] jled l`enylc ,ibltin `w

xefgl `a m` ezeixg`a aiigy jezn xn`wc

ab lr s` ,xn`w axc eixacl Ð xfeg (epi`)

ikfk (e`lc) ,axk dil `xiaq ded i` diteb edi`c

ike .`nrh i`dn xfeg (epi`) xn` ded `l inc

(a,`k) zereayc iyily wxta `ki` `peeb i`d

`ly" dreaya opaxe oerny iaxc `zbelta

zeknc `xza wxta oke .`edy lk lk`e ,"lke`

lk lah lke`a opaxe oerny iaxc `zbelta (`,fi)

dil zilc dcedi iaxl opiywny dne .`edy

`nw `aa) "laegd" wxta dil `xiaqe ,dxixa

oipwk e`l zexit oipw minei e` mei oic iab (`,v

zgkyn `lc ,eilbxe eici `vn j`id ,inc sebd

.oep oa ryedi cr cg xa cg `l` mixekia iziinc

sebd oipwk i` mzd dil `wtqnc ,iqei iaxl oke

j`id Ð sebd oipwk e`l xnel `vnz m`e ,inc

opgei iaxl jixt `peeb i`d ikc ?eilbxe eici `vn

wxta yxetn Ð (`,gn oihib) "gleyd" wxt seqa

.dfa o`k jix`dl oi`e "gleyd"

éàîlr Ð dxixa oi`c [`lc] o`kle o`kl `py

zrca dlez oia biltn `l opgei iax jgxk

i`n Ð biltn i`c ,mixg` zrca dlezl envr

envr zrca dlez Ð o`kle o`kl :`nil ?jixt

inwn ei`cl `zil ,daxc` ,jixte ,dxixa dcedi iaxl dil zi`c ,mzdc oizipznl `zil (a,el oiaexir) "oiaxrn lka" wxta xn`wc ,ax la` .`ed mixg` zrca dlez Ð axrne gxfne ,`ed

:(`,br) oihibc oizipzne oiaexirc oizipzn inwn ei`ce gweldc `iddl `zil ,daxc` :myl miywne .izxz inwn `cg inqc ,ei`ce gweldc [zeziixa] inwn oizipznl `zil :ipyne ,oizipzn
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עליו להתעסק בענייני פרנסתו עתה בהשתדלות המתאימה מבלי שתבלבל בשעת מעשה הסברה להיכנס בעבודת הישיבה.
ממכתב כ"ט סיוון, תשי"ד
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y dcedi iax xaeq,äøéøa ïéàeid `ly dcedi iax xaeq mb jkle ¥§¥¨

zernd ipzepn cg` zny rceei xy`ky ,daeg ipiwl zextey
xnele mifef drax` `ivedl lirei `le ,daxwdn mlek elqti
oi`y xaeq `edy oeik ,znd ly eizern md el`y xxazdy

.dxixa
:`xnbd dgecéànî,dcedi iax ly enrh edfy mircei okidn - ¦©

íúä éðàL àîìécmy dpey -,dxwndàîòè éðz÷ãkixdy - ¦§¨©¦¨¨¦§¨¨¥©£¨
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.yixtdl lkei `le oiid jtyie cepd rwaiyíäì øîàåxi`n iax §¨©¨¤
,ò÷aiLëìz` yixtdl lkei `le cepd rwaiy yeygl epl oi`y ¦§¤¦¨©

rnyn mewn lkne .xney cia epzil xyt`y oeik ,dnexzd
,dxixa oi`y xaeqy meyn epi` xqe`y dcedi iax ly enrhy
z` yixtdl elkei `le cepd rwai `ny yyegy meyn `l`
oi`y xaeqy dcedi iax ixacn gikedl oi` ok m`e ,dnexzd

.dxixa
aexir zeklda :xg` mewnn dcedi iax zrc z` `xnbd dgiken
uegn zaya jlil el xzen `diy utgd mc`y xn`p oinegz
izy oefn] aexir gipn ,my zaeyy mewndn dn` miitl`l
aygp ok ici lre ,ezziay mewnn dn` miitl` seqa [zecerq
myn jlil el xzene aexird z` gipdy mewna zay `ed eli`k
cg`e gxfnl cg` minkg ipy e`eaiy rneyde .dn` miitl` cer

opax zrcl ,jlil dvxi mdn dfi`l rcei epi`e axrnl(:el oiaexir),
,zaeyy okidn dn` miitl` seqa miccvd ipya aexir gipn
dziay dpwi gxfn cvay mkgl jlil dvxi m`y xne`e dpzne
,dn` miitl` cer jlil xzen `di myne ,gxfn cvay eaexira
axiry mewna dziay dpwi axrn cvay mkgl jlil dvxi m`e

jlil xzen `die axrn cva.dn` miitl` cer
àlà,dxixa oi`y xaeq dcedi iaxy gikedl yiBià éðúcîmy - ¤¨¦§¨¥©

,mkgíéøác éðL ìò äðúî íãà ïéà ,øîBà äãeäé éaø ,Bià éðúc§¨¥©©¦§¨¥¥¨¨©§¤©§¥§¨¦
ãçàkxnele zepzdle miccv ipya aexir gipdl leki mc` oi` - §¤¨

onfy meyn ,eaexir el dpwi my ,xgn jlil dvxiy cv dfi`ly
xyt` i`e ,zeynyd oiaa `ed aexird mewna dziayd ziipw
xnele ,ipelt cvl jlil ezrcy zaya zxgnl xn`iykl jenql
miyyeg oky ,df cv zepwl oiekzp zeynyd oiaay xxaed ok`y

.xg` cvl jlil ezrc dzid zeynyd oia zrya `nyàlàwx ¤¨
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,jlil dvex `ed cv dfi`l envrl xexalàì,aexird liren Ÿ
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lg cv dfi`l df xac dlbzp zxgnl wxe ,xxean did xak

.aexird
lr jenql oi`y dcedi iax zrc o`k cr x`azpedfe ,dxixa

zern eaxrzi m`y oeik ,daeg ipiwl zextey eid `ly jkl enrh
xxale zernd wlg jilydl dpwz lirez `l mileqte mixyk
zextey micinrn eid ,df yyg ilel mle` .mileqtd el`y jka
xyt` oky dacpl daeg oia etilgiy yyg oi`e daeg ipiwl s`

.zerhl e`eai `ly daizkd lr mikneqe ,zexteyd lr aezkl

:`xnbd dywnäãeäé éaøì ïðéøîàc àzLäåy xaeqy,äøéøa ïéà §©§¨§©§¦¨§©¦§¨¥§¥¨
déì úéà dáéúk àäm` ,erhi `ly icka jk lr jenql xyt`y ¨§¦¨¦¥
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,mcd mr wxfnd z` eilr gipdl cg` oM `l`éøz ãéáòð énð- ©©¦©£¦§¥

mipk ipy dyrpeäééìò áBzëðå,xiryd mcl dfi`e xtd mcl dfi` §¦§£©§
:`xnbd zvxzn .xiryd mc z` dligz lehile zerhl `eai `le

ìeç íeMîìBãb ïäëc àLmeia zeceard lke mevd zngn ¦§¨§Ÿ¥¨
,mixetikddézòcà åàì.daizka oiirl eal ozep epi` - ¨©©§¥

:`xnbd dgikenéëä àîéz àì éàc,df mrhk xn`z `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦
s`e ,mipk ipy dyrp `l recn ,le`yl yiäáéúk àìaoM lk lr §Ÿ§¦¨©

ynyn `ed dnlénðixdy ,drhi `léàäxtd mc -Léôð- ©¦©¨¦
,daexnéàäåxiryd mc -øèeæ,zerhl `eai `le ,hren - §©¨

.dfa s` drhiy lecb odkd zyleg meyn eyygy gxkdaeéëå§¦
àîézoiay yxtdd lr jenql oi`y ,ef `xaql di`xd zegcl ¥¨

y xyt`y oeik mincd zenkdéì ìéa÷î àìz` xtd mcndéìek Ÿ§©¥¥¥
,miey wxfnay xiryd mce xtd mc eidi ok m`e ,mcd lk -øîàäå§¨¨©
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xaq mewn lkne ,xiryd mcn daexn did xtd mcy gxkda ok
ixd ,ycwna cg` ok wx miyer eid zerhd iptny dcedi iax
yiy mewna mb drhiy eyyg lecb odkd zyleg iptny gken

.xkidàîéz éëå,xtd ly enc lk z` laiw ok` m` s`y zegcl §¦¥¨
meyn z`fe ,zerhl yegl yi oiicrétzLî àîìécdépéî C`ny - ¦§¨¦§©¥¦¥

nk `dz f`e xtd mcn jtyioi` .xiryd mcl dey xtd mc ze
c ,xiryd mcn xtd mc welg mewn lkn ixdy ,oekp df yygéàä©

xiryd mc -øeéçxenb mec` epi`y lelv mcd -éàäåxtd mc - ¦¨§©
÷neñ.xenb mec` -àlàipy eid `l dcedi iaxly mrhd gxkda ¨¤¨

y yyegy iptn mipkìeç íeMîdézòcà åàì ìBãb ïäëc àL,drhie ¦§¨§Ÿ¥¨¨©©§¥
énð àëä`ed daizk lr dfa eknq `ly mrhdyìeç íeMîàL ¨¨©¦¦§¨

.dézòcà åàì ìBãb ïäëc§Ÿ¥¨¨©©§¥
úéçðc àeääxeaiv gily zeidl ,daizd iptl cxi -àáøc dén÷- ©§¨¦©¥§¨¨

drh ,dceard xcq z` mixetikd meia mixne` eidyke ,`ax iptl
e xeaiv gilydøtä íc ìèð ,ìëéäaL éðL ïk ìò Bçépäå àöé ,øîà̈©¨¨§¦¦©©¥¦¤©¥¨¨©©©¨

,øéòNä íc çépäåmipk ipy eidy opaxl s`y eixacn rnype §¦¦©¨©¨¦
.xiryd mc z` gipn didy iptl xtd mc z` lhep did ,lkida

déì øîàzxn` cvik ,`axïðaøk àãç,ycwna mipk ipy eidy ¨©¥£¨§©¨¨
äãeäé éaøk àãçåz` gipn jk xg`e xtd mc z` lhep dligzny ©£¨§©¦§¨

xg` wxe lhp dligzn okle ipy ok did `ly rnyne xiryd mc
,gipd jkàîéàxn`z -,øtä íc ìèðå øéòNä íc çépäixacke ¥¨¦¦©¨©¨¦§¨©©©¨

icka ,jkl mrhde ,xiryd mc z` dligz gipn didy opax
lehil jxhvi m`y ,xtd mc z` lawl diept zipnid eci didzy
.l`ny cia lawl jixvy `vnp ecia oiicr xiryd mcyk xtd mc

'eke xtd mc lhp :dpyna epipyïBøà ãâðk úëøtä ìò epnî äfäå§¦¨¦¤©©¨Ÿ¤§¤¤¨
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ìëéäa äfî Ck ,øéòNä.xiryd mcn dhnl raye dlrnl zg` ©¨¦¨©¤©¥¨
xn`p :weqtd jynd z` yexcl dkiynn `ziixad(my)oke'§¥

crFn ld`l dUri.'íúàîè CBúa ízà ïëMädf weqtn epcnl ©£¤§Ÿ¤¥©Ÿ¥¦¨§ª§Ÿ¨
yL úòLa eléôàe mi`heg l`xyiíéàîè ïä,mdizepeer z`neha £¦¦§©¤¥§¥¦

mafer d"awd oi`e.íänò äðéëL§¦¨¦¨¤
:df oipra dyrn `xnbd d`ian,àðéðç éaøì é÷Bãö àeää déì øîà̈©¥©§¦§©¦£¦¨
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc `nei(ipy meil)

àzLä,zelbd onfa eiykr -éøay i`cea -ïezà íéàîèmz` - ©§¨¨¦§¥¦©
,aezkd mkilr cirn oky ,mknr dxey dpikyd oi`e ,l`xyi ipa

áéúëcl`xyi zqpk lr(h ` dki`)y meyn dzlbydúàîè' ¦§¦ª§¨¨
'äéìeLainca minzkp dicba ileyy dcpk ,dicba ileya - §¤¨

.dz`nehdéì øîà,oin eze`l `pipg iaxéæç àzd`xe `ea -äî ¨©¥¨£¥©
eäa áéúk,l`xyia,'íúàîè CBúa ízà ïëMä'yïäL ïîæa eléôà §¦§©Ÿ¥¦¨§ª§Ÿ¨£¦¦§©¤¥

.ïäéðéa äéeøL äðéëL ,ïéàîè§¥¦§¦¨§¨¥¥¤
lirl `ziixaa(:ep)xtd mc ze`fd z` ywida cenll x`azp

:`xnbd dywn .miycwd ycewa mz`fdn lkida xirydeéëå§¦
miycw ipicaãîlä øáccnlpd -ãnìîe øæBç ,Lwéäaoic eze` ¨¨©¨¥§¤¥¥§©¥

xg` mewnlLwéäaepicia llk ixd ,sqep(:hn migaf)oi` miycway §¤¥
zg` ze`fdd oipne xg`ne ,ywida cnlpy oicn ywida oicnl

`p `l` ,yexita exn`p `l xiryae xta dhnl raye dlrnlxn
oifn xiryd mcn s`y ywida epcnle ,dhnl ze`fd ray xta
xta s`y ywida epcnle ,dlrnl zg` d`fd xirya xn`pe ,jk

lirl `ziixaa x`eank ,jk oifn(.dp)miptay ze`fddy oeike ,
ze`fdd z` ywida mdn cenll okzi cvik ,efn ef ywida ecnlp

.lkiday
:`xnbd zvxznéàädf ecnlpy miptay ze`fdd ly df oic - ©

d`fdd zaeg xwir ixdy ,ywida cnld xac llka mpi` ,dfn
dhnle dlrnl mipta`le ,xirya oiae xta oia yexita dxn`p

cenild ok m`e ,ze`fdd oipn z` `l` dfn df cenll epkxved
`l` ,cala ywida cnlp epi` o`k,àeä øçà øáãå epîéä,xnelk ¥¤§¨¨©¥

xacn ywida `ed riizqn zvwnae ,envr epnn cnlp oicd xwir
,xg`ådf ote`a cnlpd oicLwéä éåä àìcnld xacl aygp epi` - §Ÿ¨¥¤¥

cenll ozip jkitle ,ywida cnlne xfeg miycwa s`e ,ywida
.uegay ze`fdl miptay ze`fddn

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðäxaeqd `aiwr iax zrcl - ¨¦¨§©§¨©
(.fp migaf)'xg` xace epnid' cnlpd xacy,Lwéä éåä àìxfeg jkle Ÿ¨¥¤¥

,ywida cnlneøîàc ïàîì àlàl`rnyi iax zrcl -(my)s`y ¤¨§©§¨©
xg` xace epnid' cnlpd xac,Lwéä éåä 'epnn micnl oi`e ¨¥¤¥

,ywida,øîéîì àkéà éàîxtd mc z`fd ywida micnl cvik ©¦¨§¥©
miaygp miptay ze`fdd s` `ld ,mipta mz`fdn uega xiryde

.ywida cnlpd xac
xfeg epi`y ywida cnld xaca exn`y dn :`xnbd zayiin
eze`n ipyd ywida cenll ep`a m` `weec `ed ,ywida cnlne
cenll mi`a epiid m` oebke ,oey`xd ywida ywed xaky oipr
`ed cnlp oey`xd oipray xg`l z`fe ,xg` oiprl xtd ly epicn
,zendad ecnlp ok` oey`xd ywida o`k la` .xiryn ywida
e` xtdn aey micnl oi` ipyd ywida j` ,efn ef ,xiryde xtd

`l` ,xirydnéããäî éøîâc àeä úBîB÷îywida epcnl - §§¨§¥¥£¨¦
k didz lkida d`fddydf ote`ae ,miycwd ycewa d`fdd en

.ywida ecnlpy mixac s` df ywida cenll xyt`
:sqep aeyii,àîéà úéòa éàmipt ze`fd mze`ny xn`p m` s` ¦¨¥¥¨

jka oi` ,uegay ze`fdl ywida micnl ep` odn ywida ecnlpy
,ywida cnlle xefgl leki epi`y ywida cnld xac ly oexqg

okyõeç,lkiday ze`fd -íéðôaî,miycwd yceway ze`fdn - ¦¦§¦
øîb àðîéæ àãçazeyxetnd ze`fdd z` oia ,epcnl zg` zaa - ©£¨¦§¨¨©

mda ecnlpy ze`fdd z` oiae ,miptay xirye xta weqta
,ywida cenll xyt` zeyxetnd ze`fdd z`y oeikne ,ywida
ecnlpye yexita exn`p `ly ze`fdd z` s` mdnr micnl
,ywida cnlne xfeg epi` ywida cnld xacy exn` `le ,ywida
la` ,'cala' ywida cnld xac df ywida micnlyk wx
ywid eze`a cenll mileki ,miyxetnd mixac ywida micnelyk

.ywida ecnlpy mixac s`
:lkida xtde xiryd mc z` dfn did okid `ziixa `xnbd d`ian

äfî àeäLk ,àðz,xiryde xtd mcn lkidaúëBøtä ìò äfî Bðéà ¨¨§¤©¤¥©¤©©¨¤
,mcd da rbiy ote`a,úëBøtä ãâðk àlà.mcd da rbep `leøîà ¤¨§¤¤©¨¤¨©

äéúéàø éðà ,éñBé éaøa øæòìà éaøzkextd z` -äéìò eéäå ,éîBøa ©¦¤§¨¨§©¦¥£¦§¦¦¨§¦§¨¨¤¨
,íéøetkä íBé ìL øéòNå øt ìL íéîc étéè änkerbpy epl ixde ©¨¦¥¨¦¤¨§¨¦¤©¦¦

.ze`fdd zrya zkexta mincd
:`xnbd zl`eyàîìéãåelld mincdy okzi ixd -øác íìòä øôc §¦§¨§©¤§¥¨¨

,eåä äøæ äãBáò éøéòNe ,øeaö ìLel` zepaxw inc z` s` ixdy ¤¦§¦¥£¨¨¨£
mei ly xirye xt lr jkn gikedl oi`e ,zkextd lr eid mifn

:`xnbd daiyn .zkexta mincd mirbep eidy mixetkdàæçc§¨¨
ïøãñk éãéáòczgz ef dxeya mixceqn eid mincd itihy d`xy - ©£¦¥§¦§¨

mze` dfn didy epipy mixetkd mei ly xirye xta wxe ,ef
xeaiv ly xac mlrd xta eli`e ,ef zgz ef dxeya epiidc silvnk

.df xcq itl mifn eid `l
mlrd xt ly mcd ze`fd mewn lr dpcd `ziixa d`ian `xnbd

:xeaiv ly xacénð ïðúel s` epipy -øeaö ìL øác íìòä øt éaâ §©©¦©¥©¤§¥¨¨¤¦
àðååb éàä ékjixv m` zwelgn dze`a el` mi`pz ewlgpy - ¦©©§¨

.zkexta mincd erbiyäfî àeäLkly xac mlrd xt mcn lkida §¤©¤
,xeaiveéä àìmincd eidiy mikixv,úëBøta ïéòâBðdfn did `l` Ÿ¨§¦©¨¤

,zkextd cbpkeòâð íàåzkexta mincd,eòâðzlqtp d`fdd oi`e §¦¨§¨§
.jkaäéúéàø éðà ,éñBé éaøa øæòìà éaø øîàzkextd z` -,éîBøa ¨©©¦¤§¨¨§©¦¥£¦§¦¦¨§¦

éøéòNe øeaö ìL øác íìòä øt ìL íéîc étéè änk äéìò eéäå§¨¨¤¨©¨¦¥¨¦¤©¤§¥¨¨¤¦§¦¥
,äøæ äãBáò.ze`fdd zrya mincd da erbpy epl ixde £¨¨¨

:`xnbd zl`eyàîìéãåelld mincdy okzi ixde -ìL øéòNå øôc §¦§¨§©§¨¦¤
,eäðéð íéøetkä íBéxeaiv ly xac mlrd xta s`y gikedl oi`e ©¦¦¦§

:`xnbd daiyn .zkexta mirbep mincd eidàlL éãéáòc eäðæçc§¨©§©£¦¥¤Ÿ
ïøãñk,ef zgz ef dxeya mixceqn eid `l mincd itihy d`xy - §¦§¨

mze` dfn didy epipy mixetkd mei ly xirye xta eli`e
xt ly el` mincy gkene ,ef zgz ef dxeya epiidc silvnk

.xeaiv ly xac mlrd
:xiryde xtd inc eaxrzp xy`k oicd dn dpc `xnbdBì eáøòúð¦§¨§

íéîcxt lyíéîãa,mipta mdn dfdy iptl xiry ly,àáø øîà ¨¦§¨¦¨©¨¨
ähîì òáLå äìòîì úçà ïúBðxtd mcn da yiy ef zaexrzn ¥©©§©§¨§¤©§©¨

,xirydeBì äìBòåef d`fdïàëìe ïàëìxtd mc z`fd zaegl - §¨§¨§¨
.xiryd mc z`fd zaegleäeøîà`ax ixac z`,äéîøé éaøc dén÷ £¨¨©¥§©¦¦§§¨

øîà,dinxi iaxéàLtè éàìáa,miyth miilaa -éøééãc íeMî ¨©©§¨¥¦§¨¥¦§¨§¥
àëBLçc àòøàa,`id dkeyge dwenry laa ux`a md mixcy - §©§¨©£¨

jklïëMçîc àzòîL éøîà,mikeyg mixac mixne` md - ¨§¥§©§¨¦§©§¨
mpi`y mixac mailn micea md xac mrh mircei mpi`yky
xtd mc myl zg` d`fda dfny `ax ixacl ixdy ,mipekp

,xirydeénwî øéòNc äìòîì áéäé à÷ àäøôc ähî`vnp ixd - ¨¨¨¦§©§¨§¨¦¦©¥©¨§©
z` ozpy iptl ,xiryd mcn dlrnly dpznd z` zzl micwny

,xtd mcn dhnly zepzndäøîà äøBzäå(k fh `xwie)øtkî älëå' §©¨¨§¨§¦¨¦©¥
,'Lãwä úàenk df ixde ,xen`d xcqk zextkd z` dNM xnelk ¤©Ÿ¤©¥

odkl zeevle ,akrny xnel ick aey oiprd z` aezkd dpyyälk©¥
n zefdl jixvy ze`fdd lk z`å ,øtä ícwxälk Ck øçàzefdl ©©¨§©©¨©¥

n zefdl jixvy ze`fdd z`øéòNä ícxcqdn zepyl el oi`e ©©¨¦
.dxeza xen`dïúBð ,äéîøé éaø øîà àlàelld mincd zaexrzn ¤¨¨©©¦¦§§¨¥

d`fdòáLå äìòîì úçàze`fdì ähîìíLmc z`fd aeig meiw ©©§©§¨§¤©§©¨§¥
ïúBðå øæBçå ,øtäaey ef zaexrznì ähîì òáLå äìòîì úçàíL ©¨§¥§¥©©§©§¨§¤©§©¨§¥

mc z`fdøéòNä.oxciqk ze`fdd lk z` dfdy `vnpe ©¨¦
:`xnbd dpc cerBì eáøòúðdíéîcxtd lyíéîãaxiryd ly ¦§¨§¨¦§¨¦

úBðBøçàä úBðznamcn dlrnl zg` d`fd dfd xaky xg`l - ©©¨¨©£
,dhnly ze`fdd ray z` epnn dfd `l oiicre xtdàtt áø øáñ̈©©¨¨

df oica ocykòáL ïúBð ,øîéîì àáøc dén÷ze`fdì ähîìíL ©¥§¨¨§¥©¥¤©§©¨§¥
mc z`fdìe øtíLmc z`fdå ,øéòNjk xg`ïúBðå øæBçd`fd ©§¥¨¦§¥§¥

ì äìòîì úçààzLä ãò ,àáø déì øîà .øéòN íLeiykr cr - ©©§©§¨§¥¨¦¨©¥¨¨©©§¨
ïì eø÷l`xyi ux` ipaàzLäå ,éàLtèeiykrne -epl e`xwi ¨¨¦§¨¥§©§¨

éàLtèc éàLtèxg`n ,miythay miyth -àìå eäì ïðéøîâî à÷c ¦§¨¥§¦§¨¥§¨©§§¦©§§Ÿ
éøéîbmicnel ep` oi` ,epze` micnln mdy xg`l s`y - §¦¥

z` miiwl dhnly ze`fdd z` dligzn ozep m` ixdy ,mdixacn
xiryd mcne xtd mcn dhnl ze`fdd aeigähî áéäé à÷ àäå§¨¨¨¦©¨

øéòNc äìòî énwî øéòNcdhnl zefdl micwn `edy `vnp ixd - §¨¦¦©¥©§¨§¨¦
,dlrnl epnn dfdy iptl xiryd mcnäøîà äøBzäåxcqa §©¨¨§¨

ze`fddïzd`fd.ähîì Ck øçàå äìòîì ¥§©§¨§©©¨§©¨
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ezny in` cenr fp sc ± iyily wxt`nei
éøá àúùä.d`neha dxey mkipia dpiky oi`e ,oez` mi`nh i`ce Ðãîìä øáã éëå

ù÷éäáray xiryde ,ywida xiryd on dlrnl zg` mipt zepzna cnly ,xt oebk Ð

oke"c ywida zkextd zepzn lr miptay zepzn oicnlne oixfeg ,xtd on ywida dhnl

"cren ld`l dyri?on ywid miycwa micnl oi`c :(a,hn) migaf zkqna ol `niiwe

.ywiddøçà øáãå åðîéäe`l oey`xd ywid Ð

aizk xirya oia xta oia ixdy ,`ed ywid

`l` dfn df cenll ekxved `le ,dhne dlrn

cnl envrn cge cg lk ,jkld .oipnd z`

cnl df oi`e ,zvwna eriiqn xg` xace ,zvwn

eda cnlne xfeg oi`y ywid inc ikide .ywida

e` ,llk xirya dhnl xn`p `l m` oebk Ð

ef zendad ecnle ,llk xn`p `l xta dlrnl

ywida efncnlne xfeg epi`y ywid epiid Ð

.ywida'åëå øîàã ïàîì àçéðä`zbelt Ð

.(`,fp) "onewn edfi`" wxta migafaúåîå÷î
éããäî éøîâã àåäon cnld ywid df oi` Ð

ef zenda ecnl oey`xd ywida ixdy ,ywidd

.xtd mcl dyr xy`k enc z` dyre ,efn

on zg`l xac mey ywed `l ipyd ywidae

ywida dcnly dn dpnn cenll zendad

oke" dfl df eywed zenewnd `l` ,dzxagn

,"ycewd lr xtk xy`k" "cren ld`l dyri

`l` ,ywida dlgzn melk cnl `l ycewde

zepzna xtl xiryde xiryl ywed xtd

.ycewdàðîéæ ãçá íéðôî õåç àîéà úéòá éàå
øîâcnl ywida miptc ol `xiaq inp i` ÐÐ

dn zg` zaa lkidd lr cenlle xefgl leki

xirya dlrnl zg` oebk .yexita ea aezky

cnly dn s` mdnre ,xta dhnl raye

ywidd on cnl epi`y ywid inc ikide .ywida

iiptl on cenll lkid jxved `l m` oebk Ð

`zyd la` .ywida cnly dn `l` miptle

ea yxetnd z` epnn cenll jxvedccnl Ð

.zg` zaa lkdéîåøá äéúéàø éðàzkqna Ð

'xl qp dyrp ,oeinlz oa iab (a,fi) dlirn

a z` `tixy iqei 'xa xfrl`qpkpy inex jln z

xve`l edeqipkde .oeinlz oa enyy dteba cy

`l` utg did `le ,dvxiy dn lk lehil jlnd

lr exfby zexifb eazky zexbi` myn lehil

zia ilk d`x mye .mrxwe m`vne ,l`xyi

.xve`a ycwndoxcqk,dhnl dlrnln Ð

.silvnkminca minc,xiry lye xt ly Ð

.melk mipta ozpy mcew`keygc `xz`aÐ

.dlevn `idy ,laaaäìòîì áéäé à÷ àä
øéòùãmyle xt myl dlrnl zg` ozepy Ð

.xiryøôëî äìëåody enk zextkd dlk Ð

.oipra zexen`úåðåøçà úåðúîáozpy xg` Ð

.xtd on dlrnl zg`
úåñåë
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åðîéä`l :`ziixaa lirl opixn`wc `d dyw `iepiy i`dl Ð ywid ied `l xg` xace

`l `zydc ,xtc `ywidn `l` sili ded `l ok m`c ,'eke xirya dhnl xn`i

,ywid ied xg` xace epnidc dl `xiaq lirlc `ziixac :xnel yie !xg` xace epnid ied

.oiadl lweõåçmixaca yxcil ywid ozipc icii` :i"yx yxit Ð xnb cg` xaca miptn

xirya dlrne xta dhnl oebk ,mipta oiyxetnd

dnize .enr ywida cnld s` zg` zaa cenlp Ð

,zeilkd izye cakd zxzei `dc ,ok xnel `ed

mlrd xte ,mlrd xtn dxf dcear ixiry opixnbc

ywidn ywid aiyg Ð giyn odk xtn xnb

lr s` (`,`n migaf) "i`ny zia" wxt ,migafa

oiprl mlrd xtn dxf dcear ixiry opixnbc ab

"onewn edfi`" wxta oke ,diteba oaizkc ze`fd

ody xeav inly igaf opixnb `lc ,(`,dp my)

s`e .z`hgl ywzi`cn ,oetv irae ,miycw iycw

`l` oilk`p oi`y `yiwidn ol `wtpc ab lr

.diteba (e `xwie) z`hga aizkc ,dpedk ixkfl

,z`hgl yiwzi`cn oetv mzd sili `l my` oke

dkinq `ywid `eddn inp opixnbc ab lr s`

il d`xp df lk ,edin .z`hgc diteba aizkc

ze`fdd lk `kdc ,`kdc `dl enc `lc :uxzl

Ð diteba zvwn ilbc oeike ,`piipr cg aiyg

.ywida silic i`n elit` ,`pnif cga inp opixnb

wgvi epiaxe .edpip `piipr cg e`l Ð jpd la`

,uegan sili xirya azkc dlrnl zg`nc :yxit

uega sili xtc dhnl rayne ,xirya oia xta oia

dyri oke" dil rnyn ikdc .xirya oia xta oia

zg` ,dyry enk ,zendad izya "cren ld`a

mipta xta dyr xy`k oke .mipta xirya dlrnl

`le .cren ld`a zendad izyl dyri dhnl

`pnif cga oeyl mdxa` oa wgvi epiaxl `xidp

dlrnl uega xt :xninl dil ded ikdc ,xnb

xpe .xnb xtn dhnl uega xirye ,xnb xirynd`

epiax `iady jpd lkl inc `le .i"yx yexit el

ld`a dyri oke" aizkc oeik ,`kdc .wgvi

,ediiteba aizkc ze`fd` i`w `nzqn Ð "cren

,xtc dhnl raye xiryc dlrnl zg` epiidc

,ze`fd `l` miptle iptl dyer did `l ixdy

cenll ep` oikixv ok m`e ."dyri oke" azk `d`e

ok `l m`y ,ywida epcnly dn mb `pnif cga

ixnbl rnync "dyri oke" miiwn iziid `l f`

miaexwe .miptle iptl enk cren ld`a dyri

zeidl dlrnl ip` izazky uexize df uexiz

.oieyéðàith dnk dilr eide inexa dizi`x

oa wgvi epiax dywd Ð xac mlrd xtn minc

ipy ziaae ,zkext eed `l oey`x ziaa `de :xy`
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éøá àúùä.d`neha dxey mkipia dpiky oi`e ,oez` mi`nh i`ce Ðãîìä øáã éëå

ù÷éäáray xiryde ,ywida xiryd on dlrnl zg` mipt zepzna cnly ,xt oebk Ð

oke"c ywida zkextd zepzn lr miptay zepzn oicnlne oixfeg ,xtd on ywida dhnl

"cren ld`l dyri?on ywid miycwa micnl oi`c :(a,hn) migaf zkqna ol `niiwe

.ywiddøçà øáãå åðîéäe`l oey`xd ywid Ð

aizk xirya oia xta oia ixdy ,`ed ywid

`l` dfn df cenll ekxved `le ,dhne dlrn

cnl envrn cge cg lk ,jkld .oipnd z`

cnl df oi`e ,zvwna eriiqn xg` xace ,zvwn

eda cnlne xfeg oi`y ywid inc ikide .ywida

e` ,llk xirya dhnl xn`p `l m` oebk Ð

ef zendad ecnle ,llk xn`p `l xta dlrnl

ywida efncnlne xfeg epi`y ywid epiid Ð

.ywida'åëå øîàã ïàîì àçéðä`zbelt Ð

.(`,fp) "onewn edfi`" wxta migafaúåîå÷î
éããäî éøîâã àåäon cnld ywid df oi` Ð

ef zenda ecnl oey`xd ywida ixdy ,ywidd

.xtd mcl dyr xy`k enc z` dyre ,efn

on zg`l xac mey ywed `l ipyd ywidae

ywida dcnly dn dpnn cenll zendad

oke" dfl df eywed zenewnd `l` ,dzxagn

,"ycewd lr xtk xy`k" "cren ld`l dyri

`l` ,ywida dlgzn melk cnl `l ycewde

zepzna xtl xiryde xiryl ywed xtd

.ycewdàðîéæ ãçá íéðôî õåç àîéà úéòá éàå
øîâcnl ywida miptc ol `xiaq inp i` ÐÐ

dn zg` zaa lkidd lr cenlle xefgl leki

xirya dlrnl zg` oebk .yexita ea aezky

cnly dn s` mdnre ,xta dhnl raye

ywidd on cnl epi`y ywid inc ikide .ywida

iiptl on cenll lkid jxved `l m` oebk Ð

`zyd la` .ywida cnly dn `l` miptle

ea yxetnd z` epnn cenll jxvedccnl Ð

.zg` zaa lkdéîåøá äéúéàø éðàzkqna Ð

'xl qp dyrp ,oeinlz oa iab (a,fi) dlirn

a z` `tixy iqei 'xa xfrl`qpkpy inex jln z

xve`l edeqipkde .oeinlz oa enyy dteba cy

`l` utg did `le ,dvxiy dn lk lehil jlnd

lr exfby zexifb eazky zexbi` myn lehil

zia ilk d`x mye .mrxwe m`vne ,l`xyi

.xve`a ycwndoxcqk,dhnl dlrnln Ð

.silvnkminca minc,xiry lye xt ly Ð

.melk mipta ozpy mcew`keygc `xz`aÐ

.dlevn `idy ,laaaäìòîì áéäé à÷ àä
øéòùãmyle xt myl dlrnl zg` ozepy Ð

.xiryøôëî äìëåody enk zextkd dlk Ð

.oipra zexen`úåðåøçà úåðúîáozpy xg` Ð

.xtd on dlrnl zg`
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"onewn edfi`" wxta oke ,diteba oaizkc ze`fd
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,uegan sili xirya azkc dlrnl zg`nc :yxit
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dyri oke" dil rnyn ikdc .xirya oia xta oia

zg` ,dyry enk ,zendad izya "cren ld`a
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äìòî énwî øéòNc ähî áéäé à÷ àäå .éøéîb àìå§¨§¦¦§¨¨¨¥©¨§¨¦¦©¥©§¨
!ähîì Ck øçàå äìòîì ïz :äøîà äøBzäå ,øéòNc§¨¦§©¨¨§¨¥§©§¨§©©¨§©¨
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קפד
ezny ina cenr fp sc ± iyily wxt`nei

úåñåëá úåñåë.xiry ly qek dfi`e xt ly qek dfi` xikn epi`y Ðïúåðå øæåçå ïúåð
ïúåðå øæåçåozepe xfege ,cg`d on dhnl raye dlrnl zg` ozep dceare dcear lka Ð

`vi xiry ipye did xt ly oey`x m` ,jytp dnc .oey`xd on ozepe xfege ,ipyd on

z` akrn xt `ipzck ,epi`y enk `ed ixde did xiry ly oey`x i`e ,dipyae dpey`xa

xt mcw ixdy ,ziyilyae dipya `vi xiryd

.lkida oke .xirylåáøòúð íéîã úö÷îoebk Ð

,mwix iyily wxfn jezl zewxfn ipyn jtypy

.cg`e cg` lka mda xiizypeéëã éì àèéùô
áéäéx`ypy dnn ,aidi oi`cen zepzn Ð

.zewxfnaåäéîeaxrzpy jpd ol `irain `d Ð

ceqile ,eaxrzp `l eli`k ,eed mixiy iyilya

ixiy :(`,fn migaf) opzck ,ilf` oevigd gafn

gafn ly iaxrn ceqi lr jtey did mcd

.oevigdåäðéð ïééåçã àîìéã åàoi`e li`ed Ð

dxfray dn`le ,epnn epzip zepey`xd zepzn

oexcw lgpl dxfrd jelkil lk z` d`iand

.ilf`øîàã ïàîì åìéôàqek onwl `ziixaa Ð

z` ozpe zeqek izya mcd laiw oebk 'eke zg`

.zg` qekn zepxwd zepzn lkáéäéã éàä ìáà
äéðéîiyily wxfnay elld mincd ixdy Ð

.zepznd odn ozpy zewxfnd ipya elawzp

àéðúãe` iegc exiag dyer qekc `zbelt Ð

.'eke xn`c o`nl elit` lirl oxn`c ,mixiy

øîåà àåä äìòîì`iyp xiryc z`hga Ð

aizk mixiyae 'ebe "jetyi enc z`e" (c `xwie)

cigi z`hga dhnle ,"lk" `kd aizk `le

oipn :opiqxb ikd ."lk" aizk dcic mixiya

dfn ozpe zeqek rax`a dnc lawy z`hgl

cenlz Ð ceqil oiktyp oleky zg` dfne zg`

ozp elit` leki ,"jetyi dnc lk z`e" xnel

z`e" :xnel cenlz Ð odn zg`n zepzn rax`

oiktyp ode ,ceqil jtyp `ed Ð "jetyi enc

z`hgl oipn :xn` oerny 'xa xfrl` 'x .dn`l

zepzn rax` ozpe zeqek rax`a dnc laiwy

cenlz Ð ceqil oiktyp oleky oey`x qekn

qek :xaq `nw `pz ."jetyi dnc lk z`e" xnel

oerny 'xa xfrl` 'xe ,iegc exiag z` dyer

.mixiy exiag z` dyer qek :xaqïéáøòî
úåðø÷ì`ayk xiry mca xt mc oiaxrn Ð

.iniptd gafn zepxw zepzn ozilïéáøòî ïéàÐ

Ð "xiryd mcne xtd mcn gwle" dil rnync

.envr ipta cg` lknàìã áâ ìò óà øîàã
'åëå åéãçé áéúëyi`" :(`,eq oixcdpq) `ipzc Ð

`l` il oi` ."en` z`e eia` z` llwi xy` yi`

oipn eia` `la en` ,en` `la eia` ,en`e eia`?

'x ixac ,lliw en` ,lliw eia` :xnel cenlz

,cg`k odipy rnyn :xne` ozpei 'x .diy`i

jl hextiy cr ,envra cg`e cg` lk rnyne

diyix `pin` ded lliw en`e eia` aizk xcd `l i` diy`i 'xl `nl` ,"eicgi" aezkd

.rnyn cg`k odipy Ð "xiryd mcne xtd mcn" :inp `kd ,rnyn cg`k odipy `xwc

úçà áéúëã.mizy `le (l zeny) "dpya zg` eizepxw lr oxd` xtke" Ðàìã àéðú
ïééåðùë.oiaxrn xn`c `ed diy`i 'xc ,`xwirn jzrc `wlqc dnk `l` Ð
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àìà` oilerc Ð 'ek dlrnl zg` ozepe xfege xt myl dhnl ray ozep `ax xn`opi

oipzipd :(a,hr migaf) "zeaexrzd" wxta opzc `dl inc `le .df z` df oilhan

yic .dn`l epktyi xfril` iaxc opaxl edl `xiaqc .dhnl oipzipa eaxrzpy dlrnl

eaxrzpy dlrnl oipzip dil ded xtc dlrnl ozpy xg`l `zydc idp ,`kd ip`yc :xnel

oiey od `xwirnc oeik mewn lkn ,dhnl oipzipa

`kd ecen xfril` iaxc opax elit` Ð odizepzna

eli`k dlrnl xtd mc ip` d`exe ,dlrnl ozic

.min `edïúåðyxit Ð ozepe xfege ozepe xfege

eaxrzpa inp ixii`c rnyn .lkida oke :i"yx

:dywe .miptle iptl ozpy mcew zeqeka zeqek

mcew ehgyy xiry oiwxita onwl opixn` `dc

yi `l` ,melk `le dyr `l Ð xt ly enc ozn

.lkida `l` ,miptle iptla ixii` `lc :xnel

jiiy][a,bp scl lirläøéòmc jezl xtd mc

unewd" wxta opixn`c :dniz Ð xiry

xt ly ency reci xacd (`,ak zegpn) "dax

oi`y oilerl o`kn `l` ,xiry mcn daexn

mc jezl xt mc dxirc oeike .df z` df oilhan

lr s`c ,xninl dil ded `kti` ok m` Ð xiry

oey`x oey`x xninl ol ded daexn xt mcc ab

dxf dcear zkqnc `xza wxta xn`ck ,lha

lk elit` ,xeal ziagn jqp oii dxrnd :(`,br)

meyn `kd `l` .lha oey`x oey`x Ð elek meid

ilhan oiler oi`c`ki`d :xnel yie !df z` df o

`lc ,xevxv itn dxrnd `wec mzd xn`c o`nl

Ð dicenr yitpc ziag itn la` ,dicenr yitp

yitpc ziagn elit` xn`c o`nl elit`e .`l

yitpc xacn dxrnc `kid mewn lkn Ð dicenr

opixn` `lc dcen Ð ziag itn ith dicenr

wxfnd on dxrn did `kde ,lha oey`x oey`x

.dicenr yitpc

àéðúivn ded inp ikd Ð oiiepyk `lc

wxt migafa ixiinc `ziixa iiezi`l

zegpn) "`hef unewd" wxtae (a,an) "i`ny zia"

iziin cere .xetk mei ly raye mirax` :(a,fh

mei ly dpnye mirax` `ipzc `ziixa mzd

zeziixa jpdl edl `xiaq jigxk lrc .mixetkd

zgkyn `l xg` oiprac ,zepxwl oiaxrn oi`

iiez`l dil `gip `l` ,mzd edl iwen ikde ,edl

`zyd .da xkfen envra ozpei iaxy `ziixa jd

wxtac :dnize .oiaxrn oi` ozpei iaxlc opiwqn

dcedi iaxc opixn` (`,hr oileg) "epa z`e eze`"

m`e ,`l e` a`d rxfl oiyyeg i` dil `wtqn

epiid ok m` Ð a`d rxfl oiyyegc xnel `vnz

`lc ozpei iaxk dil `xiaq dippge ,mzdc dippgk

ikid ,ok m`e .mzd xn`wck ,wlgl "e`" ira

zegpn) "dax unewd" wxta dcedi iax xn`w

lr ozpe xiryd mcne xtd mcn gwle"n (`,ak

oiaxrn oi` ok m` Ð ozpei iaxk dil `xiaqc oeik `de ?liha `l epina oinc Ð 'eke "zepxw

xaqw Ð zg` yixcc dcedi iaxl "zg`" yixc `l ozpei iaxc idp :xnel yie !zepxwl

mewn lkn ,"zg`" yixc `lc idp ?oiaxrn oi` ozpei iax xaqw i`n` :dniz la` .oiaxrn

zegpn) "zecn izy" wxta xn`c ,oiaxrn `nip Ð "xiryd mcne xtd mcn" aizkc oeik

`lc "o`vd on e` xwad on" (eh xacna) mikqp iab azkinl jixhvi`c ozpei iaxlc (`,`v

xcde "xwad on dndad on" aizk `yixac .dixeaica `xw ipycn `l` ,yixc `w e"ien e`lc mzd yxit i"yxe .inc eicgi aizkc o`nk Ð "o`vd one xwad on" `xwiea aizkc oeik `niz

azkinl jixhvi` ok m`e dndad onc yexit `ed o`ve xwa `dc ,"xwad one" azkinl ivn ded `lc :`xidp `le .o`ve xwa axrl dpin rny ,o`vd one xwad one aizk `le "o`vd one" aizk

xiryd mcne la` ,"o`vd one xwad on"l inc ded f` Ð xiryde xtd mcn `kd aizk eli`c ,enc `lc :il d`xpe !xiryd mcne xtd mcn enk o`vd one xwad on ied `zyde xwad on

dpin rny Ð "o`vd on e`" aizk `l `kde "dpeid ipa on e` mixezd on" aizk inp ser oaae "mifrd on e` miyakd on" o`v oa iab aizkcn :il d`xp inp i` .ozpei iaxl oiprd wiqtd "mcn"

.gbepd z` `ivedl Ð "o`vd one" opinwen f`e .wlgl "e`" mikqp zyxta jixhvi` ikdle .oaxrl
iax
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ì ähîì òáL ïúBð :àáø øîà àlà,øt íLøæBçå ¤¨¨©¨¨¥¤©§©¨§¥©§¥
ì ähîì òáLå äìòîì úçà ïúBðåeáøòúð .øéòN íL §¥©©§©§¨§¤©§©¨§¥¨¦¦§¨§

úBñBëa úBñBk Bì¯,ïúBðøæBçå,ïúBðåøæBçåïúBðå §¥§¥§¥§¥§¥
ìLe ,Bì eáøòúð íéîc úö÷î .íéîòt äLúö÷î §¨§¨¦¦§¨¨¦¦§¨§¦§¨

áéäé ék ,àèéLt ,[Bì] eáøòúð àì íéîc¯ïéàceî ¨¦Ÿ¦§¨§§¦¨¦¨¥¦©¨¦
ðä ,eäéî .áéäéàîìéc Bà ,éìæà ãBñéìå eåä íéøéL C ¨¥¦¨¨¦©¦¨§¦¨§¦¦§¨

eåä ïééeçcéìæàåïàîì eléôà :àtt áø øîà ?änàì §¦¨§¨§¦¨©¨¨©©©¨£¦§©
íéøéL Bøéáç äNBò ãçà ñBk øîàc¯éléî éðä §¨©¤¨¤£¥¦©¦¨¥¦¥

éòa éàc éàä ìáà ,áéäé éöî áúéîì éòa éàc àëéä¥¨§¦¨¥§¥©¨¥¨¥£¨©§¦¨¥
áéäé éöî àì áúéîì¯àðeä áø déì øîà .àì §¥©¨¨¥¨¥¨£©¥©¨

ïàîì eléôà ,äaøcà :àtt áøì òLBäé áøc déøa§¥§©§ª©§©©¨©§©¨£¦§©
éeçc Bøéáç äNBò ãçà ñBk øîàc¯éléî éðä §¨©¤¨¤£¥¨¨¥¦¥

íéãéa déçc àìc àëéä ìáà ,íéãéa déçãc¯.àì §©§¥§¨©¦£¨¥¨§¨©§¥§¨©¦¨
ähîìe "CtLé Bîc úàå" øîBà àeä äìòîì :àéðúc§©§¨§©§¨¥§¤¨¦§Ÿ§©¨
úàhçì ïéépî ."CtLé dîc ìk úàå" øîBà àeä¥§¤¨¨¨¦§Ÿ¦©¦§©¨
äfîe úçà äfî ïúðå úBñBk òaøàa dîc ìaéwL¤¦¥¨¨§©§©§¨©¦¤©©¦¤

ãBñiì ïéëtLð ïlekL úçà¯úàå" øîBì ãeîìz ©©¤¨¦§¨¦©§©§©§¤
úBðzî òaøà ïúð eléôà ìBëé ."CtLé dîc ìk̈¨¨¦§Ÿ¨£¦¨©©§©©¨

ïäî úçàî¯"CtLé Bîc úàå" øîBì ãeîìz¯ ¥©©¥¤©§©§¤¨¦§Ÿ
CtLð àeä.änàì ïéëtLð ïäå ,ãBñiìøæòéìà éaø ¦§©©§§¥¦§¨¦¨©¨©¦¡¦¤¤

òaøàa dîc ìaéwL úàhçì ïéépî :øîBà ïBòîL éaøa§©¦¦§¥¦©¦§©¨¤¦¥¨¨§©§©
ïéëtLð ïlekL ïäî ãçàî úBðzî òaøà ïúðå úBñBk§¨©©§©©¨¥¤¨¥¤¤¨¦§¨¦

ãBñéì¯éaøìe ."CtLé dîc ìk úàå" øîBì ãeîìz ©§©§©§¤¨¨¨¦§Ÿ§©¦
!"CtLé Bîc úàå" áéúk àä ,ïBòîL éaøa øæòéìà¡¦¤¤§©¦¦§¨§¦§¤¨¦§Ÿ

.äîäa øàeöaL íéøéL éèBòîì éMà áø øîàäøéò" ¨©©©¦§©¥¦©¦¤§©©§¥¨¥¨
øîàc ïàîk ïðz ."øéòOä íc CBúì øtä íc©©¨§¨©¨¦§©§©§¨©
.ïúðBé éaøå äiLàé éaø ,øîúéàc .úBðøwì ïéáøòî§¨§¦©§¨§¦§©©¦Ÿ¦¨§©¦¨¨
íéizñz .ïéáøòî ïéà :øîà ãçå ,ïéáøòî :øîà ãç©¨©§¨§¦§©¨©¥§¨§¦¦§©¥
ìò óà :øîàc ,ïéáøòî øîàc àeä äiLàé éaøc§©¥Ÿ¦¨§¨©§¨§¦§¨©©©

"åécçé" áéúk àìc áb¯.éîc "åécçé" áéúëc ïàîk ©§¨§¦©§¨§©¦§¦©§¨¨¦
áéúëc àëä éðàL ,àeä ïúðBé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦¨¨¨¥¨¨¦§¦
øtä ícî ç÷ìå" :ïééepLk àìc àéðz ."úçà"©©©§¨§¨§¦¨§¨©¦©©¨

"øéòOä ícîe¯eéäiL.äiLàé éaø éøác ,ïéáøBòî ¦©©¨¦¤¦§§¨¦¦§¥©¦Ÿ¦¨
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קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc `nei(ipy meil)

làïúBð ,àáø øîà àzaexrzd mcn dligznòáLze`fdähîì ¤¨¨©¨¨¥¤©§©¨
ìíLmc z`fdì ,ähîì òáLå äìòîì úçà ïúBðå øæBçå ,øtíL §¥©§¥§¥©©§©§¨§¤©§©¨§¥

mc z`fd.øéòN̈¦
:minca zaexrz ly sqep ote`a dpc `xnbdúBñBk Bì eáøòúð¦§¨§

úBñBëa,xiryde xtd inc z` oda laiwy zewxfnd etlgzpy - §
edn rcei epi` dzre ,lkidae miycwd ycewa mdn dfdy iptl
mcl xtd mc z` micwdl jixvy oeikne .xiryd mc edne xtd mc
lr lkidae miycwd ycewa dfny ze`fdd lka jkl ,xiryd

zkextdïúBð,dhnl raye dlrnl zg` cg` wxfnay mcdn ¥
ïúBðå øæBçå,ipyd wxfnay mcdn jkïúBðå øæBçåwxfnay mcdn §¥§¥§¥§¥

lkidaye miptay ze`fda dfdy `vnpe ,oey`xdìL,íéîòt äL §Ÿ¨§¨¦
wxfnd m` s`y ,xiryd mcl xtd mc micwdy i`ce df ote`ae
aey ozpe xfg ixd ,xiryd mc ly wxfnd `ed epnn ozpy oey`xd
mcn dpizp o`k yiy `vnpe oey`xd wxfndn ipyd wxfnd xg`

.xtd mc xg` xiryd
:sqep oicíéîc úöwîxiryde xtd lyúö÷îe ,Bì eáøòúð ¦§¨¨¦¦§¨§¦§¨

dníéîcmdlyáéäé ék àèéLt .[Bì] eáøòúð àìxacd heyt - ¨¦Ÿ¦§¨§§¦¨¦¨¦
,zefdl `a xy`kyáéäé ïéàceî,eaxrzp `ly mincdn dfny - ¦©¨¦¨¦

eäéîa ,wtzqdl yiðäCm`d ,mpic dn ,miaxernd minca - ¦¨¨
eåä íéøéLmdn dfdy mcd ixiiyk -éìæà ãBñéìåceqil miktype - ¦©¦¨§¦¨§¥

,mcd ixiiy oick gafndàîìéc Bàzepznd mdn ozp `ly oeik ¦§¨
,lkidae miptayeåä ïééeçczefdln egcpy ,miiegc miaygp md - §¦¨

,mdaänàì éìæàådxfra dzidy mind zn`l miktyp mde - §¨§¥¨©¨
mincd miktyp dil`e ,oexcw lgpl jelkld z` dkiledy

.mileqtd
:`xnbd zhyetôà ,àtt áø øîàøîàc ïàîì elé`ziixaa ¨©©¨¨£¦§©§¨©
,oldl z`aend,íéøéL Bøéáç äNBò ãçà ñBkmc z` laiw m`y ¤¨¤£¥¦©¦

mcd s` ,zg` qekn zepznd z` dfde ,zeqek izya z`hgd
,mcd ixiiyk epic dipyd qekayáúéîì éòa éàc àëéä éléî éðä- ¨¥¦¥¥¨§¦¨¥§¥©

dipyd qekdn zefdl dvxi m`y mewna wx xn`p df oicáéäé éöî̈¥¨¦
jkle ,zg` qekk zeqekd izy miaygp jkay ,epnn zefdl leki -

,miixiyk epic dipyd qekay mcd s`éàä ìáào`k la` - £¨©
,mincd zvwn eaxrzpykáéäé éöî àì áúéîì éòa éàcm` s`y - §¦¨¥§¥©Ÿ¨¥¨¦

jixve ,dpnn zefdl el oi` zaxernd qekay mcdn zefdl dvxi
,eaxrzp `ly mincd on `weec dligzkl zefdlmincd oi`

df ote`ae ,cg`k miaygp zeqekd izyayàìdyer qeky exn` Ÿ
.miixiy exiag z`

:`xnbd dgec,àtt áøì òùBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©§ª©§©¨¨
äaøcà,jtidl xazqn -yøîàc ïàîì eléôàz` laiwy odkay ©§©¨£¦§©§¨©

,zeqek izya mcddééçãc éléî éðä ,éeçc Bøéáç äNBò ãçà ñBk¤¨¤£¥¨¨¥¦¥§©§¥
íéãéaz`fe ,micia odkd e`gcy -zeqek izya laiw xy`k §¨©¦

zg` qek dgcy jka ,d`fdl zeqekd izy zecner eide xg`ny
,'iegc'l jk meyn aygp ,dpnn zefdlndééçc àìc àëéä ìáà£¨¥¨§Ÿ©§¥

,íéãéamincdn zefdl leki did `le mincd eaxrzpy o`k oebke §¨©¦
,micia m`gc `le ,eaxrzdyàìlkde ,miiegc elld mincd eyrp Ÿ

.ceqil miktyp mdy micen
z` dyer cg` qek m` ewlgp da `ziixad z` d`ian `xnbd

:miixiy e` iegc exiagøîBà àeä äìòîì ,àéðúcly miixiy oiprl §©§¨§©§¨¥
`iyp z`hg xiry(dk c `xwie),CtLé Bîc úàå'gAfn cFqi l` §¤¨¦§Ÿ¤§¦§©

,'dlrd,jetyi enc 'lk' z`e aezk `leähîìecigi z`hg oiprl ¨Ÿ¨§©¨
øîBà àeä(l weqt my)CtLé dîc ìk úàå''gAfnd cFqi l`,jke ¥§¤¨¨¨¦§Ÿ¤§©¦§¥©

,oeyld iepiy z` miyxec,úBñBk òaøàa dîc ìawL úàhçì ïéépî¦©¦§©¨¤¦¥¨¨§©§©
î ïúðåqekäfdpznîe úçàqekäfdpznïlekL úçàixiiyy - §¨©¦¤©©¦¤©©¤¨

zeqekd lkay mcdðãBñéì ïéëtL,ozxtk xnba gafnd ly ¦§¨¦©§
,'CtLé dîc ìk úàå' øîBì ãeîìz,micnel 'lk' ly ieaixdne ©§©§¤¨¨¨¦§Ÿ

,ceqil mlek miktyp mc mda gpen didy zeqekd lkn efdyky
ìBëéy xn`pïúð eléôàd lk z`úBðzî òaøàzepxw rax` lr ¨£¦¨©©§©©¨

wx gafnd,ïäî úçàîzeqekd rax` lk ektyi df ote`a s`y ¥©©¥¤
,miixiy oick gafnd ceqil,'CtLé Bîc úàå' øîBì ãeîìz`le ©§©§¤¨¦§Ÿ

,zeqekd lkay mcdn ozp `lyky epcnll ,'lk' o`k xn`pàeä
,ozp dpnny qekd -ãBñéì CtLð,mcd ixiiy oickïäåx`ye - ¦§©©§§¥

,zeqekd.änàì ïéëtLð¦§¨¦¨©¨
:zwlegd drcïéépî ,øîBà ïBòîL éaøa [øæòìà] (øæòéìà) éaøep` ©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¦©¦

micnlïúðå ,úBñBk òaøàa dîc ìawL úàhçìd lk z`òaøà §©¨¤¦¥¨¨§©§©§¨©©§©
úBðzîwx gafnd zepxw rax` lrïlekL ,ïäî ãçàîixiiyy - ©¨¥¤¨¥¤¤¨

zeqekd lkay mcddîc ìk úàå' øîBì ãeîìz ,ãBñéì ïéëtLð¦§¨¦©§©§©§¤¨¨¨
,'CtLézeqek dnka mcdyk s`y 'lk' zaizay ieaixn micnel ¦§Ÿ

.ceqil mcd lk jtyp
:`xnbd zl`eyïBòîL éaøa øæòìà éaøìeefd `lyk s`y xaeqy §©¦¤§¨¨§©¦¦§

,gafnd ceqil mcd lk jtyp zeqekd lknBîc úàå' áéúk àä̈§¦§¤¨
'CtLédfi` lre ,ceqil jtyp mcd lk oi`y ote` yiy rnyne - ¦§Ÿ

:`xnbd daiyn .ok aezkd hrnn ote`éèeòîì ,éMà áø øîà̈©©©¦§©¥
äîäa øàeöaL íéøéLx`eeva ex`ypy miixiyd z` hrnl - ¦©¦¤§©©§¥¨

lr mdn ozil miie`x mpi`e zxy ilka elawzp `le dndad
.gafnd ceqil miktyp mpi`y ,llk gafnd

:dpyna epipyïðz .øéòNä íc CBúì øtä íc äøéòepizpyna ¥¨©©¨§©©¨¦§©
mezqløîàc ïàîkyïéáøòîs` xiryde xtd mc z`úBðøwì- §©§¨©§¨§¦©§¨

.gafnd zepxw lry d`fdd jxevløîzéàcjka ewlgpyéaø §¦§©©¦
ïéáøòî ,øîà ãç ,ïúðBé éaøå äiLàéiptl xiryde xtd mc z` Ÿ¦¨§©¦¨¨©¨©§¨§¦

.gafnd zepxw lr mdn ozepy,ïéáøòî ïéà ,øîà ãçålr ozep `l` §©¨©¥§¨§¦
.envr ipta xiryd mcne envr ipta xtd mcn gafnd zepxw

íéizñzxxal yi -àeä äiLàé éaøc`pzdïéáøòî øîàc,zepxwl ¦§©¥§©¦Ÿ¦¨§¨©§¨§¦
epivn ixdyøîàczkqna en`e eia` llwn oiprl diy`i iax §¨©

y oixcdpqåécçé áéúk àìc áb ìò óà,weqtaåécçé áéúëc ïàîk ©©©§Ÿ§¦©§¨§©¦§¦©§¨
éîcoiprl s`y xazqne ,eicgi aezk eli`k miyxec ep` - ¨¥

xn`py s`y jk xaeq ze`fdd(gi fh `xwie)mCnE xRd mCn gwle'§¨©¦©©¨¦©
mda xn`p eli`k miyxec ep` 'eicgi' mda xn`p `le ,'xirUd©¨¦

.cg`k mdipyn zefdl jixve ,eicgi
:`xnbd dgecàeä ïúðBé éaø àîéz eléôào`k yxtl xyt` - £¦¥¨©¦¨¨

xn`p `lyky xaeq `edy s` zepxwl oiaxrny xaeq ozpei iaxy
c oeikn ,eicgi xn`p eli`k miyxec ep` oi` eicgiàëä éðàL©¦¨¨

áéúëc(i l zeny)eizpxw lr oxd` xRke'úçàmiyxece ,'dpWA ¦§¦§¦¤©£Ÿ©©§Ÿ¨©©©¨¨
xtd mcn dfn m`e ,mizy `le zg` mrt eizepxw lr ozil yiy
.minrt ipy eilr xtkn ixd envr ipta xiryd mcne envr ipta

oiaxrny xaeq diy`i iaxy gikedl `ziixa `xnbd d`ian
:zepxwlïééepLk àìã àéðzxaeq ozpei iaxy epvxizy itk `ly - ©§¨§Ÿ§¦¨

`ed diy`i iaxy dligza epxn`y itk `l` ,zepxwl oiaxrn
weqta xn`p .jk xaeqd(my `xwie),øéòNä ícîe øtä ícî ç÷ìå'§¨©¦©©¨¦©©¨¦

mikixvy weqtd zernynn ep` micnel ,'gAfnd zFpxw lr ozpe§¨©©©§©¦§¥©
eéäiLxiryde xtd mcïéáøBòîzepxw lr mdn ozepyk dfa df ¤¦§§¨¦

,gafnd.äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨
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החלישות שלו, וכן מהפרעות בעת השינה, יש מקום לומר ששני העניינים הוא . . העדר זמנים קבועים לאכילה שתייה שינה וכו'.
ממכתב י"ד סיוון, תשי"ח



xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc `nei(iyily meil)

,øîBà ïúðBé éaøozepäfîxtd mcn -äfîe ,Bîöò éðôamcn - ©¦¨¨¥¦¤¦§¥©§¦¤
xiryd,Bîöò éðôa`ed diy`i iaxy ef `ziixaa yxetn ixd ¦§¥©§

oi`y xaeq ozpei iaxe zepxwl mcd z` oiaxrny xaeqd `pzd
zepxw lry dpizpl mincd z` oiaxrnafnd.g

:df oica ozpei iaxe diy`i iax ly mnrh z` d`ian `ziixad
äiLàé éaø Bì øîà,ozpei iaxløîàð øák àìäå(i l zeny)xRke' ¨©©¦Ÿ¦¨©£Ÿ§¨¤¡©§¦¤

eizFpxw lr oxd`úçà'dpWAmixtkn oi`y dxezd epl dyxite ©£Ÿ©©§¨©©©¨¨
lr xtkny `vnp jixacle ,cala zg` mrt `l` gafnd lr

.dpya minrt izy eizepxwøîàð øák àìäå ,ïúðBé éaø Bì øîà̈©©¦¨¨©£Ÿ§¨¤¡©
dxeza(gi fh `xwie)gwle','øéòNä ícîe øtä ícîozepy rnyn §¨©¦©©¨¦©©¨¦

xiryde xtd mcn dxezd dazk `l ixdy ,envr ipta mc lkn
,cg`k mdipyn gwely rnyn did f`yøîàð änì ïk íàweqta ¦¥¨¨¤¡©

úçà',zg` dpzn `l` gafnd lr mipzep oi`y ,'dpWAEì øîBì ©©©¨¨©§
dpzn wx oz,øtä ícî íézL àìå úçàokeícî íézL àìå úçà ©©§Ÿ§©¦¦©©¨©©§Ÿ§©¦¦©

,øéòNä`l` ,cgi xiryde xtd mc z` mipzep oi` mewn lkne ©¨¦
.envr ipta xiryd mcne envr ipta xtd mcn

Cãéà àéðz,ztqep `ziixa epipy -,'øéòNä ícîe øtä ícî ç÷ìå' ©§¨¦¨§¨©¦©©¨¦©©¨¦
eéäiLxiryde xtd mcïéáøBòî eéäiL øîBà äzà ,äæa äæ ïéáøBòî ¤¦§§¨¦¤¨¤©¨¥¤¦§§¨¦

Bðéà Bà ,äæa äæeyexit oi` `ny -àlàozepy,Bîöò éðôa äfî ¤¨¤¥¤¨¦¤¦§¥©§
àîúñe .úçà øîBì ãeîìz ,Bîöò éðôa äfîezipypy ef `ziixae - ¦¤¦§¥©§©§©©©§¨¨

zxaeq ,mzqa.äiLàé éaøk§©¦Ÿ¦¨
:dpyna epipydépéî àòa .'eëå ï÷éøa àìnä úà ïúðl`y -éîø ¨©¤©¨¥¨¥¨§§¨¦¥¨¦

,àcñç áøî àîç øay odk÷øæî çépäieyrd zxy ilk `ed - ©¨¨¥©¦§¨¦¦©¦§¨
,mcd zlawl÷øæî CBúa,xg` -eäî ,ícä úà Ba ìa÷åly dpic §¦§¨§¦¥¤©¨©

`id dkld oky ,ef dlaw(.ck migaf)`dzy dkixv dlawdy
,odk ly envralawny ilkl odkd ci oia uveg xac mey `ll

,wtzqdl yi ,miey milkd ipyy o`k `l` ,eaõöBç Bðéîa ïéî- ¦§¦¥
xac `ed ,odk ly ecil lawn eay wxfnd oia wqtdd xy`k

eze` `edy,dleqt dlawde dvivg xacd deedn m`d ,oinBà
oin eze` `ed wiqtnd xacd xy`ky.õöBç Bðéà¥¥

:`xnbd zhyetdéì øîà,`ng xa inxl `cqg axäeúéðz- ¨©¥§¦¨
xiryd mcl xtd mc dxiry xg`ly ,df oic epipy dpynaúà ïúð̈©¤

åàì éàî ,ï÷éøa àìnädpeekd oi` m`d -yáéLBäd z`÷øæî ©¨¥¨¥¨©¨¦¦§¨
dàìîxiryde xtd mcaCBúìd÷øæîd xtd mc ly,ï÷éøs`e ¨¥§¦§¨¥¨

xirUd mCnE xRd mCn gwle' gafnd zepxw lr dpizpa xn`py§¨©¦©©¨¦©©¨¦
feg`l jixv gafnd lr zepznd zryay 'gAfnd zFpxw lr ozpe§¨©©©§©¦§¥©

` eciaz` feg`l leki mewn lkn ,xiryde xtd mc ly wxfnd z
wxfn fge`d odky epl ixd ,xg` wxfn jeza `edyk wxfnd

.dvivg meyn jka oi` xg` wxfna gpend
:`xnbd dgec,àìdxiry xg`ly ,dpynd yexit `ed jk `l` Ÿ

e xfg ,xiryd mc jezl xtd mcäøéòay mcd z`÷øæîd,àìî ¥¨¦§¨¨¥
CBúìd÷øæîx`ypy xtd mc ly.ï÷éø §¦§¨¥¨

:`xnbd zl`eyàLéø déì àðz àä,`yixa epipy xak `lde - ¨¨¨¥¥¨
,øéòNä íc CBúì øtä íc äøéòjezl xtd mc z` dxir xaky oeike ¥¨©©¨§©©¨¦

wxfnl mincd z` zexrle xefgl jixv `ed dn myl ,xiryd mc
wxfnd z` dxrne xfegy mrhd :`xnbd zayiin .owix x`ypy

`ed ,owixd wxfna `lndïáøòì éãkmincd ipy z`.äôé äôé §¥§¨§¨¨¤¨¤
:di`x `xnbd d`ianäéä ,òîL àzodkdãîBòezcear zrya ¨§©¨¨¥

ìeñt ,Bøéáç ìâø éab ìò Bà ,éìk éab ìòmeyn ,dleqt ezcear - ©©¥§¦©©¥¤¤£¥¨

exiag lbxy x`eane ,dxfrd ztvxl elbx oia mivveg mdy
:`xnbd dgec .epina oin edfy s` dxfrd ztvxl elbx oia zvveg

déì ìéèáî éöî àìc ,ìâø éðàLelbx z` lhan odkd oi`y - ©¦¤¤§Ÿ¨¥©§¦¥
zvveg `id jkle ,ezcear z` xenbiy cr exiag dilr cenriy

`idy s`seq cr elhan `edy oeik wxfna la` ,epina oin
.uveg epi` epina oin ,ezcear

:`ng xa inx ly ewitq xe`iaa xg` ote`éòa éëä ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨¦¨¥
dépéîm`d ,wxfn jeza wxfn gipd ,`cqg axn `ng xa inx ¦¥

s`e ,milka jk ynzydl zelibxdúeøéL Cøcycwnd zceara ¤¤¥
Cëa,dxiyk ezlaweCëa úeøéL Cøc ïéà Bà.dleqt ezlawe §¨¥¤¤¥§¨

:`xnbd zhyet,ìàòîLé éaø éác àðúc ,òîL àzweqta xn`p ¨§©§¨¨§¥©¦¦§¨¥
(ai c xacna),'Lãwa íá eúøLé øLà úøMä éìk ìk úà'xn`py dnn ¤¨§¥©¨¥£¤§¨§¨©Ÿ¤

ernyn ,miax oeyl 'ilM'å ,íéìk éðLezernyn 'zxXd' oeyl §¥§¥¥¦§©¨¥
,úçà úeøéL`ed cg` zexiyl milk ipya zeynzydy rnyn ¥©©
.zexiy jxc

áéñ çépä ,àcñç áøî àîç øa éîø dépéî àòalcbd jx gnv - §¨¦¥¨¦©¨¨¥©¦§¨¦¦©¦
lwcd zeaiaq,eäî ,ícä úà Ba ìa÷å ,÷øænä CBúadf aiqy s`e §©¦§¨§¦¥¤©¨©

ly wqtd `ed,Bðéî BðéàLa ïéî`ed m` wtzqdl yiõöBçoia ¦§¤¥¦¥
,dxiyk dlawd oi`e wxfnl mcd.õöBç Bðéà Bàm`d ,wtqd iccve ¥¥

ìçìçîc ïåékepnn lglgn mcde ,mcd z` bteqe jx `ed aiqdy - ¥¨¦§©§¥
e ilka gpenk mcd aygp jkl ,wxfna rbepeõééç àì,uveg epi` - Ÿ¨¥

àîìéc Bà,aiqa lglgn mcdy s`àðL àìoeike ,jka welig oi` - ¦§¨Ÿ§¨
.uveg `ed ,epin epi`ya oin `edy

déì øîà,`cqg axàðéðzepcnly dnn df oic cenll yi - ¨©¥¨¦¨
dpyna(b"n e"t dxt)dlelg oa`-] zweya z`hg in ycwndy ,

da oiwyne dkezl miqpkp oiirnd iny oiirnd zty lr zgpend
min md day mindy ,ilk mewna zweya ynzyne ,[zendad z`
minde ,betq zweyd jeza dide ,z`hgd xt`n mkezl ozepe miig

mda xn`py meyn ,z`hg inl oileqt betqayhi xacna)(fil`'¤
migpenk miaygp betqay mind oi`e ,ilka mycwl jixvy 'ilM¤¦

dpynd zx`an ,ilkayciwy mind z` xiardl dvex xy`ky
,mind z` mda ripvny zxtetyle zigelvlCìBäå óìBæs`ey - ¥§¥

,z`hg in ziifdl mda ynzyne ,zweyay mind lk z` owexne
,âBôqì òébnL ãòmigpen mpi`e xg`n mileqt betqay mindy ©¤©¦©©§

mirelad el`n ueg zweyay mind lky ef dpyna x`eane .ilka
,ilkl mind oia uveg betqd oi`e ilka migpenk miaygp ,betqa
myn cenll yie ,betql zgzn l` milglgn mdy meyn z`fe

.dxiyk ezlaw wxfnd jeza aiq gipnyk s`y
oky ,mcl minn gikedl oi` :`xnbd dgecéLéì÷c àiî éðàL- ©¦©¨¦§¦¥

zeaiaq lkn z`vle lglgl migepe ,mcn xzei mililc miny
la` ,ilka mirbep mindy `vnpe ,ilkd oial epia qpkidle betqd
okzi ,jk lk lglgn epi`e mind on xzei `ed dare jinqy mca

.wxfnl mcd oia uveg wxfna gpend aiqy
déì èLt éëä ,éøîàc àkéà,wtqd z` `cqg axícazlawa - ¦¨§¨§¥¨¦¨©¥©¨
,aiq ea gpeny wxfna mcd,øLkrbepe aiqd iciv lkn lglgny ¨¥

la` ,ilkaõîBwajixvy] ezvinw xg`l unewd z` gipd m` - ©¤
,aiq ea gpend ilka ,[mca dlaw cbpk `ede ilka eycwl,ìeñẗ

oia aiqd uvege ,aiqa lglgn `ed oi` yai unewdy oeiky
.unewd ycwzp `le ,ilkl unewd
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השם יתברך יחזקו בשמירת הקביעות עתים בתורת הנגלה והחסידות שגם זה יוסיף ברכה והצלחה בענייני פרנסתו.
ממכתב כ"ט סיוון, תשי"ד

ezny in` cenr gp sc ± iyily wxt`nei
íãä úà åá ìá÷å.dil `iranw dpyd zeni lk ly zelaw lk Ðåðéîá ïéîwxfn Ð

.wxfnaõöåç.ea mcdy wxfna fge` epi` ixdy ,odka ef dlaw oi`y `vnpe Ðåàì éàî
ï÷éøä êåúá àìîä ÷øæî áéùåägwle" :aizk "gwle" ,inp `kd `de .epnn dxiry Ð

dgiwl jde "xiryd mcne xtd mcn.`id wxfnd zfig` Ðàìî ÷øæî äøéò àìxg`l Ð

wxfn dxrne xfeg xiryd mcl xtd mc dxiry

.owix wxfn jezl `ln'åëå íéìë éáâ ìò ãîåò
zycwn dtvxe li`ed :l`rnyi 'x iac `pzc Ð

xac `di `l zxy ilk dn ,miycwn zxy ilke

zxy ilk oiae epia uveg`di `l dtvx s` Ð

migaf zkqna ,dtvxd oial epia uveg xac

.(`,ck)åøéáç ìâø éáâ ìòepina oin :`nl` Ð

.uvegäéì ìèáî àìãcr ,elbx z` exiag Ð

.ezcear xenbiyúøùä éìëmilk ipy Ð

.zg` zexiye ,rnynaáéñaiaq lcbd Ð

.miptba oialel oink aiaq eilr jxkpe ,lwcd

,eixar lkn `vei mcde ,mcd z` bteqe jx `ede

`peeb i`d ik `ied in .jk lk uveg epi`e

?`l e` ,dvivg'åëå êìåäå óìåæ`yix Ð

ycwnd :(b dpyn e wxt dxt) ikd oizipznc

.oileqt betqay min ,ekezl betq dide zweya

dyri cvik.betql ribny cr jlede slef Ð

minde ,oiirnd zty lr dlelg oa` `id zwey

da oiwyne ,dptecay xeg jxc dl oiqpkp

min jezl z`hg xt` da oiycwne zenda

miig"c oileqt betqay min .ilkd `ide ,miig

cvik .ilka oirbep mind ediy opira "ilk l`

mpzile mind z` lehil `ayk dyer `ed

mind lk z` xnebe slef ?zxtetyae zigelva

.betql ribny cr zweya xy`óìåæs`ey Ð

crena opixn`cke .frla x"iheb` ,ievnd cr

`l betq :`nl` .ekxck xnebe slef (a,`i) ohw

`ede ,ekeza mirlapd `l` ,liqt `le uiig

.aiql oicdéùéì÷ã àéî éðàùlkn ze`veie Ð

l epia zeqpkpe ,eixarar mc la` .ilkd oia

.`edøùë íãá.yilwc Ðìåñô õîå÷áÐ

xg`l ilka ycwzdl oerh unewdy ,yeciwa

.uiigc Ð leqt ,mca dlaw cbpk `ede dvinwd
äðùî
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éáødil zi` ozpei iax `de :il dniz Ð envr ipta dfne envr ipta dfn xne` ozpei

`weec dil zi`c rnyn `kde .envr ipta cg` cg` rnyne ,cg`k odipy rnync

on mezq cnli Ð ikd rnyne ikd rnync oeik :il d`xpe !envr ipta dfne envr ipta dfn

,zepxwl inp ikd Ð envra dfne envra dfn ozep lkidae miptle iptlc ikid ik ,yxetnd

dfn `nzqn "xiryd mcne xtd mcn" aizkc

i`n `vxzin inp `dae .envra dfne envra

cr ,'eke jci` `ipz jenqa iziinc :ol `iywc

ikide .diy`i iaxk `nzqe "zg`" xnel cenlz

zg` `la diy`i iaxl `de ?diy`i iaxk `iz`

`nlya .inc eicgi aizkc o`nk dil `xiaq inp

xak `lde ozpei iaxl diy`i iax dil xn`c `d

xn`w ozpei iaxcl xninl `ki` Ð zg` xn`p

:xnel yi `l` ,inp zg` `la dicicl la` ,dil

d `xwirnc ab lr s`iaxlc jzrc `wlq de

izii`c xza ,zg`c `xw `la oiaxrn diy`i

e`l i`c dil `xiaqe ,dia xcd Ð zg`c `xw

iptlc `inec ,oiaxrn oi` `pin` ded Ð zg`

yxetnd on mezq cnlic ,lkidce miptle

`d ol `iywc i`n `vxzin inp `dae .izyxitck

xn`c `ed diy`i iaxc miizqz lirl xn`wc

`kd ip`y ,ozpei iax `niz elit` :igce ,oiaxrn

?igc `w i`n :il dniz `zyde ,"zg`" aizkc

oky lk Ð ok m` ,oiaxrn ozpei iaxl `niz elit`

ediipin cg jgxk lr `de ,oiaxrn diy`i iaxl

,diy`i iaxe ozpei iax :xn`wc .oiaxrn oi` xn`

i`nl la` .oiaxrn oi` xn` cge oiaxrn xn` cg

aizkc `kd ip`y :xn`w ikdc .`gip Ð ziyixtc

elit`c `ed `xaq Ð zg` aizk `l i`c ,"zg`"

mezq cnlic ,oiaxrn oi` `pin` ded diy`i iaxl

`pz i`d o`n ok m`e .ziyixtck ,yxetnd on

,"zg`" aizkcn jgxk lr `l` Ð oiaxrn xn`c

i`dl "zg`" yixc diy`i iaxc ol `nil o`ne

,dil yixc ozpei iax `nlic ?ozpei iax `le `yxc

opiyxcck .zxg` `yxcl dil yixc diy`i iaxe

`dz `l ef dxtk :(a,g) zereayc `nw wxta dil

`ed zg` dxtk :inp i` .dpya zg` mrt `l`

dn ,edin .zextk izy xtkn epi`e ,xtkn

Ð diy`i iaxk `nzq xn`wc i`nn iziywdy

,`id diy`i iax xn`w `l `dc .`gip ikd e`la

,dizeek dil `xiaqc :yexit ,diy`i iaxk `l`

`wtp ,ozpei iaxk dnvr ipta zg`e zg` lk dil rnync ab lr s` ,oiaxrn dil zi`c `id dcedi iax `nlice ,"zg`"c `yxc `la dil `wtp diciclc .dinrhn e`le ,zepxwl oiaxrnc

iptn `l` .oiaxrnc (a,ak zegpn) "dax unewd"a `icda dil opirnyc ,`id dcedi iax xninl ivn ded inp ikd Ð diy`i iaxk `nzq xn`wc `de .lirl izyxtck ,oiaxrnc "zg`"n dil

dil `wtp :xnel yi ?df z` df milhan oi` oilerc dil `pn ,zepxwl oiaxrn oi` xn`c o`nl :xn`z m`e .ozpei iax mr zwelgna lirl exikfdy ,diy`i iax hwp oizrnya `aed `ly

`xw gkenck ,oiaxrn oi` jgxk lr Ð miptle iptla :xnel yie .ibilt zepxwae ,`nlr ilekl oiaxrn Ð exdih lr rayc `py i`n denzl oi`e .(a,`t migaf) "zaexrzd" wxta "mc" "mc"n

dfne envra dfn dil rnyn Ð "xiryd mcne xtd mcn" aizk zepxwle ,"cren ld`a dyri oke" aizkck ,ok cren ld`a mb ok m`e ,xiryd z` hgey xtd mcn ozpy xg`lc ,`icda

.`l eze ,minrt ray dfn mcd lkn rnyn Ð "minrt ray erav`a mcd on eilr dfde" aizk exdih lr raya la` ,xirye xt `icda xikfdc oeik ,jpi`c `inec ,envra

ïéî"ebdpy mewn" wxta oke .zxy ilk oial epia uveg xac `di `ly (`,ck) migafc ipy wxta oke ."gwle" dia ixw `le uvegc `hiyt epin epi`y la` Ð uveg epi` e` uveg epina

ixiin mzdc :xnel yie !dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwlc opiwqn (`,fl dkeq) "lefbd alel" wxtac :dnize .i`xiya dici jixk dedc i`wxa xtk yi` xkyyi iab (a,fp migqt)

`hiytc rnync ,`kdc wxfn jeza wxfne .dgiwl dny `l Ð jk aleld yteze xceqa dici jixkc `kid la` .ea fge`e ci zia enk xceqd on dyere ,ea jix`ne ,aleld aiaq xceq jxeky

`teb `zrny `idd jezn xnel jixv oke .eileya dhnl efge`y `l` ,ci zia enk dil dedc uiig `l i`ce f`c ,eizeztya oevigd fge`y ixiin `l Ð uveg did epin epi`y ded i` dil

.uveg epi` Ð epina oin :ikd xza xn`c ,`axc` `axc iywiz ok m` Ð dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl oipr lkac `nip `l` ,ikd `niz `l i`c .epwligy enk "lefbd alel" wxta

oi`e ,inp ikd oi` :`nil ?owixd jezl `lnd wxfn ozp e`l i`n jixt i`n :il dywe .epin epi`y elit`e ,dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl xceq iab xn`w lirle .uveg Ð epin oi`y `d

:uxiz mdxa` oa wgvi epiaxe .xiryde xtd mc lk oda yiy zeciak zewxfn izy zg` cia ,jk efge`l leki did `ly dil `hiytc :xnel yie !eizeztya `l` eileya oevigd z` fge`

zia oirk ciar ikc idpc ,uveg epin epi`ya oin oipr lka zxy ilk iab ,izyxitck welig yi alel iabc xnel `vnz m` elit`c ,oipr lka uveg epin epi`ya oin zxy ilk iab `zrnyac

.odk ly envra dgiwl ixwin `l Ð odkd gwle aizkc zxy ilk iab ,dgiwl ixwin ci
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קפז ezny in` cenr gp sc ± iyily wxt`nei
íãä úà åá ìá÷å.dil `iranw dpyd zeni lk ly zelaw lk Ðåðéîá ïéîwxfn Ð

.wxfnaõöåç.ea mcdy wxfna fge` epi` ixdy ,odka ef dlaw oi`y `vnpe Ðåàì éàî
ï÷éøä êåúá àìîä ÷øæî áéùåägwle" :aizk "gwle" ,inp `kd `de .epnn dxiry Ð

dgiwl jde "xiryd mcne xtd mcn.`id wxfnd zfig` Ðàìî ÷øæî äøéò àìxg`l Ð

wxfn dxrne xfeg xiryd mcl xtd mc dxiry

.owix wxfn jezl `ln'åëå íéìë éáâ ìò ãîåò
zycwn dtvxe li`ed :l`rnyi 'x iac `pzc Ð

xac `di `l zxy ilk dn ,miycwn zxy ilke

zxy ilk oiae epia uveg`di `l dtvx s` Ð

migaf zkqna ,dtvxd oial epia uveg xac

.(`,ck)åøéáç ìâø éáâ ìòepina oin :`nl` Ð

.uvegäéì ìèáî àìãcr ,elbx z` exiag Ð

.ezcear xenbiyúøùä éìëmilk ipy Ð

.zg` zexiye ,rnynaáéñaiaq lcbd Ð

.miptba oialel oink aiaq eilr jxkpe ,lwcd

,eixar lkn `vei mcde ,mcd z` bteqe jx `ede

`peeb i`d ik `ied in .jk lk uveg epi`e

?`l e` ,dvivg'åëå êìåäå óìåæ`yix Ð

ycwnd :(b dpyn e wxt dxt) ikd oizipznc

.oileqt betqay min ,ekezl betq dide zweya

dyri cvik.betql ribny cr jlede slef Ð

minde ,oiirnd zty lr dlelg oa` `id zwey

da oiwyne ,dptecay xeg jxc dl oiqpkp

min jezl z`hg xt` da oiycwne zenda

miig"c oileqt betqay min .ilkd `ide ,miig

cvik .ilka oirbep mind ediy opira "ilk l`

mpzile mind z` lehil `ayk dyer `ed

mind lk z` xnebe slef ?zxtetyae zigelva

.betql ribny cr zweya xy`óìåæs`ey Ð

crena opixn`cke .frla x"iheb` ,ievnd cr

`l betq :`nl` .ekxck xnebe slef (a,`i) ohw

`ede ,ekeza mirlapd `l` ,liqt `le uiig

.aiql oicdéùéì÷ã àéî éðàùlkn ze`veie Ð

l epia zeqpkpe ,eixarar mc la` .ilkd oia

.`edøùë íãá.yilwc Ðìåñô õîå÷áÐ

xg`l ilka ycwzdl oerh unewdy ,yeciwa

.uiigc Ð leqt ,mca dlaw cbpk `ede dvinwd
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éáødil zi` ozpei iax `de :il dniz Ð envr ipta dfne envr ipta dfn xne` ozpei

`weec dil zi`c rnyn `kde .envr ipta cg` cg` rnyne ,cg`k odipy rnync

on mezq cnli Ð ikd rnyne ikd rnync oeik :il d`xpe !envr ipta dfne envr ipta dfn

,zepxwl inp ikd Ð envra dfne envra dfn ozep lkidae miptle iptlc ikid ik ,yxetnd

dfn `nzqn "xiryd mcne xtd mcn" aizkc

i`n `vxzin inp `dae .envra dfne envra

cr ,'eke jci` `ipz jenqa iziinc :ol `iywc

ikide .diy`i iaxk `nzqe "zg`" xnel cenlz

zg` `la diy`i iaxl `de ?diy`i iaxk `iz`

`nlya .inc eicgi aizkc o`nk dil `xiaq inp

xak `lde ozpei iaxl diy`i iax dil xn`c `d

xn`w ozpei iaxcl xninl `ki` Ð zg` xn`p

:xnel yi `l` ,inp zg` `la dicicl la` ,dil

d `xwirnc ab lr s`iaxlc jzrc `wlq de

izii`c xza ,zg`c `xw `la oiaxrn diy`i

e`l i`c dil `xiaqe ,dia xcd Ð zg`c `xw

iptlc `inec ,oiaxrn oi` `pin` ded Ð zg`

yxetnd on mezq cnlic ,lkidce miptle

`d ol `iywc i`n `vxzin inp `dae .izyxitck

xn`c `ed diy`i iaxc miizqz lirl xn`wc

`kd ip`y ,ozpei iax `niz elit` :igce ,oiaxrn

?igc `w i`n :il dniz `zyde ,"zg`" aizkc

oky lk Ð ok m` ,oiaxrn ozpei iaxl `niz elit`

ediipin cg jgxk lr `de ,oiaxrn diy`i iaxl

,diy`i iaxe ozpei iax :xn`wc .oiaxrn oi` xn`

i`nl la` .oiaxrn oi` xn` cge oiaxrn xn` cg

aizkc `kd ip`y :xn`w ikdc .`gip Ð ziyixtc

elit`c `ed `xaq Ð zg` aizk `l i`c ,"zg`"

mezq cnlic ,oiaxrn oi` `pin` ded diy`i iaxl

`pz i`d o`n ok m`e .ziyixtck ,yxetnd on

,"zg`" aizkcn jgxk lr `l` Ð oiaxrn xn`c

i`dl "zg`" yixc diy`i iaxc ol `nil o`ne

,dil yixc ozpei iax `nlic ?ozpei iax `le `yxc

opiyxcck .zxg` `yxcl dil yixc diy`i iaxe

`dz `l ef dxtk :(a,g) zereayc `nw wxta dil

`ed zg` dxtk :inp i` .dpya zg` mrt `l`

dn ,edin .zextk izy xtkn epi`e ,xtkn

Ð diy`i iaxk `nzq xn`wc i`nn iziywdy

,`id diy`i iax xn`w `l `dc .`gip ikd e`la

,dizeek dil `xiaqc :yexit ,diy`i iaxk `l`

`wtp ,ozpei iaxk dnvr ipta zg`e zg` lk dil rnync ab lr s` ,oiaxrn dil zi`c `id dcedi iax `nlice ,"zg`"c `yxc `la dil `wtp diciclc .dinrhn e`le ,zepxwl oiaxrnc

iptn `l` .oiaxrnc (a,ak zegpn) "dax unewd"a `icda dil opirnyc ,`id dcedi iax xninl ivn ded inp ikd Ð diy`i iaxk `nzq xn`wc `de .lirl izyxtck ,oiaxrnc "zg`"n dil

dil `wtp :xnel yi ?df z` df milhan oi` oilerc dil `pn ,zepxwl oiaxrn oi` xn`c o`nl :xn`z m`e .ozpei iax mr zwelgna lirl exikfdy ,diy`i iax hwp oizrnya `aed `ly

`xw gkenck ,oiaxrn oi` jgxk lr Ð miptle iptla :xnel yie .ibilt zepxwae ,`nlr ilekl oiaxrn Ð exdih lr rayc `py i`n denzl oi`e .(a,`t migaf) "zaexrzd" wxta "mc" "mc"n

dfne envra dfn dil rnyn Ð "xiryd mcne xtd mcn" aizk zepxwle ,"cren ld`a dyri oke" aizkck ,ok cren ld`a mb ok m`e ,xiryd z` hgey xtd mcn ozpy xg`lc ,`icda

.`l eze ,minrt ray dfn mcd lkn rnyn Ð "minrt ray erav`a mcd on eilr dfde" aizk exdih lr raya la` ,xirye xt `icda xikfdc oeik ,jpi`c `inec ,envra

ïéî"ebdpy mewn" wxta oke .zxy ilk oial epia uveg xac `di `ly (`,ck) migafc ipy wxta oke ."gwle" dia ixw `le uvegc `hiyt epin epi`y la` Ð uveg epi` e` uveg epina

ixiin mzdc :xnel yie !dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwlc opiwqn (`,fl dkeq) "lefbd alel" wxtac :dnize .i`xiya dici jixk dedc i`wxa xtk yi` xkyyi iab (a,fp migqt)

`hiytc rnync ,`kdc wxfn jeza wxfne .dgiwl dny `l Ð jk aleld yteze xceqa dici jixkc `kid la` .ea fge`e ci zia enk xceqd on dyere ,ea jix`ne ,aleld aiaq xceq jxeky

`teb `zrny `idd jezn xnel jixv oke .eileya dhnl efge`y `l` ,ci zia enk dil dedc uiig `l i`ce f`c ,eizeztya oevigd fge`y ixiin `l Ð uveg did epin epi`y ded i` dil

.uveg epi` Ð epina oin :ikd xza xn`c ,`axc` `axc iywiz ok m` Ð dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl oipr lkac `nip `l` ,ikd `niz `l i`c .epwligy enk "lefbd alel" wxta

oi`e ,inp ikd oi` :`nil ?owixd jezl `lnd wxfn ozp e`l i`n jixt i`n :il dywe .epin epi`y elit`e ,dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl xceq iab xn`w lirle .uveg Ð epin oi`y `d

:uxiz mdxa` oa wgvi epiaxe .xiryde xtd mc lk oda yiy zeciak zewxfn izy zg` cia ,jk efge`l leki did `ly dil `hiytc :xnel yie !eizeztya `l` eileya oevigd z` fge`

zia oirk ciar ikc idpc ,uveg epin epi`ya oin oipr lka zxy ilk iab ,izyxitck welig yi alel iabc xnel `vnz m` elit`c ,oipr lka uveg epin epi`ya oin zxy ilk iab `zrnyac

.odk ly envra dgiwl ixwin `l Ð odkd gwle aizkc zxy ilk iab ,dgiwl ixwin ci
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åàì éàî .ï÷éøa àìnä úà ïúð :äeúéðz ,déì øîà¯ £©¥§¦¨¨©¤©¨¥¨¥¨©¨
?ï÷éø ÷øæî CBúì àìî ÷øæî áéLBä¯÷øæî äøéò ,àì ¦¦§¨¨¥§¦§¨¥¨Ÿ¥¨¦§¨

äøéò :àLéø déì àðz àä .ï÷éø ÷øæî CBúì àìî̈¥§¦§¨¥¨¨¨¨¥¥¨¥¨
!øéòOä íc CBúì øtä íc.äôé äôé ïáøòì éãk ©©¨§©©¨¦§¥§¨§¨¨¤¨¤

:òîL àzìâø éab ìò Bà éìk éab ìò ãîBò äéä ¨§©¨¨¥©©¥§¦©©¥¤¤
Bøéáç¯àkéà .déì ìéháî éöî àìc ,ìâø éðàL .ìeñt £¥¨¨¥¤¤§¨¨¥§©¦¥¦¨

Cøc ïéà Bà Cëa úeøéL Cøc :dépéî éòa éëä ,éøîàc§¨§¦¨¦¨¥¦¥¤¤¥§¨¥¤¤
úà" :ìàòîLé éaø éác àðúc ,òîL àz ?Cëa úeøéL¥§¨¨§©§¨¨§¥©¦¦§¨¥¤
íéìë éðL ,"Lãwa íá eúøLé øLà úøMä éìk ìk̈§¥©¨¥£¤§¨§¨©Ÿ¤§¥¥¦
:àcñç áøî àîç øa éîø dépéî àòa .úçà úeøéLå§¥©©§¨¦¥¨¦©¨¨¥©¦§¨
ïéî ?eäî ,ícä úà Ba ìa÷å ÷øænä CBúa áéñ çépä¦¦©¦§©¦§¨§¦¥¤©¨©¦

ìçìçîc ïåék ?õöBç Bðéà Bà ,õöBç Bðéî BðéàLa¯ §¤¥¦¥¥¥¥¨¦§©§¥
óìBæ ,àðéðz :déì øîà ?àðL àì àîìéc Bà ,õééç àì̈¨¥¦§¨¨§¨£©¥¨¥¨¥
àkéà .éLéì÷c àiî éðàL .âBôqì òébnL ãò CìBäå§¥©¤©¦©©§¨¥©¨¦§¦¦¦¨

íca :déì èLt éëä ,éøîàã¯.ìeñt õîBwa ,øLk §¨§¦¨¦¨©¥©¨¨¥©¤¨
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין.
ממכתב, כ"א סיוון, תשי"ח



קפח
ezny ina cenr gp sc ± iyily wxt`nei

äðùîáäæä çáæî äæ'd iptl" e`l oevigd gafn eli`c Ð.`ed "ãøåéå àèçî ìéçúäoxwa dzid dpzne dpzn lke .`xnba xn`ck ,lbxa dtwd `pz i`dl dil `xiaqc meyn Ð

lre ,dlrnl dhnln oxwa dpznd zzle dhnl eizerav` iy`x ccvl xyt` i`e ,mizn` deab gafndy .dip`n iqeezp `lc ikid ik dhnl dlrnln ozil jixve ,el jenqe eiptly

dlrnl dhnln jyen m` ,dkeyne dkex` dpzn ozepe oxw ly dceg cbpk rav`a ozep `edyke dlrnl eizerav` iy`x egxkozil jixve .ely zpezk ci zia jezl af mcd Ð

.`hgzne dler `yep :[a,eq] zegpna opixn`ck ,`id dcixi oeyl Ð `hgn .cxeie `hgn oeyl hwp ,dhnl dlrnlnïåöéçä çáæî ìò úàèçá ìéçúî àåäù íå÷îoxwa epiidc Ð

migaf) "onewn edfi`"a opzck ,zigxfn zinexc

`nrhe .iniptd gafn lr xneb my ,(`,bp

.`xnba opixn`øîåà øæòéìà 'ødid `l Ð

lr dn` `l` epi` elek ixdy ,eilbxa etiwn

zepxwd zyly oi`y oeike ,zraexn dn`

el zekenq.dlrnl dhnln ozil leki Ðõåç
åæîi`y ,eiptl `idy dlv` cner `edy Ð

`l` dhnl eizerav` iy`x ccvl el xyt`

.dhnl dlrnln dpznd jeynl jixve ,dlrnl

jezl af mcd Ð dlrnl dhnln dkyen m`y

.ezpzk ci ziaåøäè ìò äæäxnby xg` Ð

aizkck ,minrt ray eilr dfn zepxwd zepzn

.'ebe "mcd on eilr dfde" (fh `xwie)åøäèÐ

.`xnba yxtnïåöéçä çáæî ìùinc ixiy Ð

,inexc ceqi lr jtey did zepevigd ze`hg

.`xnba yxtn `nrheåìàå åìàminc Ð

gafn ceqi lr miktypd miiniptde miipevigd

lr ceqid on miltepe oizzey eid ,dlerd

.dtvxdäîàá ïéáøòúîådxfray oeliq Ð

.oexcw lgpl `veidïéððâì.zepb ilra Ð

ïäá ïéìòåîå`la zepdil xeqi` oda yi Ð

.mincàøîâ'åëå ïðáø åðúdl qxb ikd Ð

cenlz dn "gafnd l` `vie" :mipdk zxeza

xnel?lr `ad xta epivny itl :dingp 'x xn`

lr dfne gafnl ueg cner `edy zevnd lk

ok df s` leki ,dfn `edy drya zkxtdÐ ©¤

did okid ,"gafnd l` `vie" xnel cenlzÐ

'd iptl" :jci` `ipz .gafnd on miptldn "

xnel cenlz?xta epivny itl :dingp 'x xn`

dfne gafnd on miptl cner `edy mixetkd mei

ok df s` leki ,dfn `edy drya zkxtd lrÐ

iptl (xy`) minqd zxhw gafn" :xnel cenlz

'diab jdl inp opiqxb ikd .'d iptl odkd oi`e "

dyexit ikde .mipdk zxeza giyn odk xt

xnel cenlz dn "gafnd l` `vie" :ediieexzc?

'd iptl xy` gafnd lr xtke" aezkl el did"

`vie xnel cenlz dn?itl :dingp 'x xn`

cner odkdy dcrd xte giyn odk xta epivny

,zkextd lry ze`fd dfn `edyk gafnl ueg

giyn odk xt iab jci` `ipz .gafnd on mipta cner did eiykr cry epcnl Ð "gafnd l` `vie" xnel cenlz ,onwl `ziixa jci` jda ipzwck ,zkextl gafnd oia cner epi`e

'd iptl"xnel cenlz dn "?'d iptl xnel cenlz dn ,'d iptl `idy ip` rcei "minqd zxhw gafn zepxw lr mcd on odkd ozpe" aezkil?gafnd .'d iptl odk oi`e ,'d iptl gafn

`lde :xn`z m`e .dfne gafnl ueg cner didy epcnl .miizpia d`ivi dxn`p `l ixdy ,did envr cnrn eze`a zkextd lr dfdyke ,zepxwd ozn zrya zkextl odkd oia wiqtn

'd iptl xy`" aizk `l'd iptl" `l` "'d iptl odkde ,i`w dpizp`c xninl `ki`e "?'d iptl xy`" xn`p dcrd xta ixdy .ok xnel xyt` i`"zceare ,i`w gafn` jigxk lre Ð

.dey did odipyúéîåøã úéçøæî ïø÷î ìéçúî ïëéäîlr dfd mexcd jxc miycwd iycw zian `viyke .oizipzna opzck ,mexcd on dtext dpevigde ,eid zkext izy :xaqw Ð¦

"`vie" opirac onwl opixn`ck ,ozep did `l mye .el dpey`x `idy ,ziaxrn zinexcl gafnl el `a milydyke ,zkextd,zinexc zigxfnl `vei jkitl .gafn dilekn witpc cr Ð

.oini jxc siwl :jixt onwle .zinexc ziaxrnl l`ny jxc xfege ,my ligzne'åë øîåà éìéìâä éñåé 'ødtexte zg` zkext `l` my dzid `l :xn`c ,oizipznc iqei 'xk dl xaq Ð

.oini jxc ziaxrn zipetvl xfge ,my ozepe ,zipetv zigxfnl el `ae `viy cr ozp `l mye ,gafnc ziaxrn zipetva dligz rbt oetvd jxc `vie mipt zepzn xnbyke ,oetvd on

'åëå àîìò éìåëã.dligz rbet gafn ly daxrnae ,`a `ed axrnd on jgxk lr `dc Ðàîéìoinil siwnd ililbd iqei 'xe ,l`nyl siwny `aiwr 'x Ð`w l`wfgi xa inxca Ð

.ibltinø÷á øùò íéðù ìò ãîåòoetvn `ae mid z` siwnd oini jxc jlede dpen df `xwn (c a minid ixac) 'ebe "(dpetv) mipet dyly" aizk dnly dyry zyegp ly mia Ð

.dtiwn oini jxc gxfnl mexcne .mexcl axrnne axrnlçøæîì ïéîé êøã,mexca `edy yakd lr `zipzn `dl dl iziinc migaf zkqna `l` ,gxfnl `kd ipznl jiiy `l Ð

oinil dpete el dlerde.`cenlz dleka dl hiwp `qxib `iddc `hdix ab`e ,dpet `ed gxfnl Ð
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äðùîéðôì øLà çaænä ìà àöéå"ä'"¯àeä ïëéäî .ãøBéå àhçî ìéçúä .áäfä çaæî äæ §¨¨¤©¦§¥©£¤¦§¥¤¦§©©¨¨¦§¦§©¥§¥¥¥¨
ìéçúî¯íB÷î .úéçøæî úéîBøc ,úéîBøc úéáøòî ,úéáøòî úéðBôö ,úéðBôö úéçøæî ïøwî ©§¦¦¤¤¦§¨¦§¦§¦©£¨¦©£¨¦§¦§¦¦§¨¦¨

:øîBà øæòéìà éaø .éîéðtä çaæî ìò øîBb äéä íMî ïBöéçä çaæî ìò úàhça ìéçúî àeäL¤©§¦§©¨©¦§¥©©¦¦¨¨¨¥©¦§¥©©§¦¦©¦¡¦¤¤¥
,åéðôì äúéäL Bfî õeç ,äìòîì ähîlî ïúBð äéä ïlek ìòå .àhçîe ãîBò äéä BîB÷îa¦§¨¨¥§©¥§©¨¨¨¥¦§©¨§©§¨¦¤¨§¨§¨¨
CôBL äéä ícä éøéLe .íéîòt òáL çaæî ìL Bøäè ìò äfä .ähîì äìòîìî ïúBð äéäL¤¨¨¥¦§©§¨§©¨¦¨©¨¢¤¦§¥©¤©§¨¦§¨¥©¨¨¨¥
elàå elà .éîBøc ãBñé ìà CôBL äéä ïBöéçä çaæî ìLå .ïBöéçä çaæî ìL éáøòî ãBñé ìò©§©£¨¦¤¦§¥©©¦§¤¦§¥©©¦¨¨¥¤§§¦¥¨¥

.ïäa ïéìòBîe ìáæì ïéðpbì ïéøkîðå ,ïBøã÷ ìçðì ïéàöBéå ,änàa ïéáøòúîàøîâ:ïðaø eðz ¦§¨§¦¨©¨§§¦§©©¦§§¦§¨¦©©¨¦§¤¤£¦¨¤¨©¨©
",úåönä ìk ìò àaä øta eðéönL éôì :äéîçð éaø øîà ?øîBì ãeîìz äî ,"çaænä ìà àöéå§¨¨¤©¦§¥©©©§©¨©©¦§¤§¨§¦¤¨¦©¨©¨©¨©¦§Ÿ

ìBëé ,äfî àeäL äòLa úëBøtä ìò äfîe çaænì õeç ãîBò ïäkLïk äæ óà¯øîBì ãeîìz ¤Ÿ¥¥©¦§¥©©¤©©¨¤§¨¨¤©¤¨©¤¥©§©
ïëéä ."çaænä ìà àöéå"äéä¯:Cãéà àéðz .çaænä ïî íéðôìéðôì"ä'?øîBì ãeîìz äî " §¨¨¤©¦§¥©¥¨¨¨¦§¦¦©¦§¥©©§¨¦¨¦§¥©©§©

çaænä ïî íéðôì ãîBò ïäkL íéøetkä íBé ìL øéòNå øôa eðéönL éôì :äéîçð éaø øîà̈©©¦§¤§¨§¦¤¨¦§©§¨¦¤©¦¦¤Ÿ¥¥¦§¦¦©¦§¥©
ïk äæ óà ìBëé ,äfî àeäL äòLa úëBøtä ìò äfîe¯íénqä úøè÷ çaæî" øîBì ãeîìz ©¤©©¨¤§¨¨¤©¤¨©¤¥©§©¦§©§Ÿ¤©©¦

éðôìäéðôì çaæî ."ãòBî ìäàa øLà 'äéðôì ïäk ïéàå ,'äãöék àä .'¯çaænì õeç ãîBò ¦§¥£¤§Ÿ¤¥¦§¥©¦§¥§¥Ÿ¥¦§¥¨¥©¥©¦§¥©
"ãøBéå àhçî ìéçúä" .äfîeåëåìéçúî äéä ïëéäî ,ãøBéå àhçî ìéçúä :ïðaø eðz .'¯ïøwî ©¤¦§¦§©¥§¥¨©¨©¦§¦§©¥§¥¥¥¨¨¨©§¦¦¤¤

éaø .àáé÷ò éaø éøác ,úéçøæî úéðBôö ,úéðBôö úéáøòî ,úéáøòî úéîBøc ,úéîBøc úéçøæî¦§¨¦§¦§¦©£¨¦©£¨¦§¦§¦¦§¨¦¦§¥©¦£¦¨©¦
áøòî ,úéáøòî úéðBôö ,úéðBôö úéçøæî ïøwî :øîBà éìéìbä éñBé.úéçøæî úéîBøc ,úéîBøc úé ¥©§¦¦¥¦¤¤¦§¨¦§¦§¦©£¨¦©£¨¦§¦§¦¦§¨¦

éaø íL ìéçúî àáé÷ò éaøL íB÷î .÷ñBt àáé÷ò éaø íL ìéçúî éìéìbä éñBé éaøL íB÷î̈¤©¦¥©§¦¦©§¦¨©¦£¦¨¥¨¤©¦£¦¨©§¦¨©¦
?àîòè éàî ,ãéáò àì àLéøa òâôc ïø÷ àeääa ,àäéî àîìò éleëc .÷ñBt éìéìbä éñBé¥©§¦¦¥§¥¨§¨¦¨§©¤¤§¨©§¥¨¨¨¥©©§¨

"çaænä ìà àöéå" àø÷ øîàc :ìàeîL øîà¯éwð ,àáé÷ò éaøìe .çaæî délekî ÷éôðc ãòó ¨©§¥§¨©§¨§¨¨¤©¦§¥©©§¨¥¦¥¦§¥©§©¦£¦¨©¦
éîø øîàc ,éâìtéî à÷ ìà÷æçé øa éîøãa àîéì ?ïéîé CøcäîìL äNòL íé :ìà÷æçé øa ¤¤¨¦¥¨¦§¨¦©§¤§¥¨¦©§¦§¨©¨¦©§¤§¥¨¤¨¨§ŸŸ

ìL ø÷a øNò íéðL ìò ãîBò"ìLe äné íéðBt äLBìLe äðBôö íéðBt äLäaâð íéðBt äL ¥©§¥¨¨¨¨§¨¦¨¨§¨¦¨¨§¨¦¤§¨
ìLeíäéìò íiäå äçøæî íéðBt äLäìòîìîúBpét ìkL zãîì àä ."äúéa íäéøBçà ìëå §¨¦¦§¨¨§©¨£¥¤¦§¨§¨§¨£¥¤¨§¨¨¨©§¨¤¨¦

úéì øîe ,ìà÷æçé øa éîøc déì úéà øî .çøænì ,ïéîé Cøc àlà eäé àì äðBt äzàL¤©¨¤Ÿ§¤¨¤¤¨¦©¦§¨¨¦¥§¨¦©§¤§¥¨¥
à÷ àäa àëäå ,ìà÷æçé øa éîøc eäì úéà àîìò éleëc ,àì ?ìà÷æçé øa éîøc déì¥§¨¦©§¤§¥¨§¥¨§¨¦§§¨¦©§¤§¥§¨¨§¨¨

íéðt ïðéôìé àì :øáñ øîe ,õeçî íéðt ïðéôìé :øáñ øî ;éâìtéî.õeçîéäð :àáé÷ò éaøå ¦©§¦¨¨©¨§¦©§¦¦¨¨©¨¨§¦©§¦¦§©¦£¦¨§¦
éìé àìcéòa éà ,õeçî íéðt ó¯éà ,ãéáòð éëäéòa¯éëäãéáòðéaø Cì øîà ! §¨¨¥§¦¦¦¨¥¨¦©£¦¦¨¥¨¦©£¦¨©¨©¦

àðécî :àáé÷ò¯ïéà :Lé÷ì Léø øîàc ,àLéøa ãéáò àeääa àLéøa òâôc ïø÷ àeääa £¦¨¦¦¨§©¤¤§¨©§¥¨§©¨¥§¥¨§¨©¥¨¦¥
ãéáò àì éànàå .úåönä ìò ïéøéáòî¯"çaænä ìà àöéå" áéúëc íeMî¯÷éôðc ãò ©£¦¦©©¦§Ÿ§©©¨¨¥¦¦§¦§¨¨¤©¦§¥©©§¨¥

áéäéc ïåéëå ,çaæî déìekîïø÷ àeääa¯.àLéøa áúéîì áéiçéàc ïø÷ àeääì éúà øãä ¦¥¦§¥©§¥¨§¨¥§©¤¤£©¨¥§©¤¤§¦©©§¥©§¥¨
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

לפלא שאינו מזכיר דבר בהנוגע לבריאות הנשמה – הם ענייני שיעורי לימוד וקיום המצוות – ועבודת התפילה בכלל.
ממכתב, ח סיוון, תשט"ו



קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc `nei(iyily meil)

äðùî
xn`p ,zkextd lr mcd z` dfdy xg`(gi fh `xwie),ìà àöéå'§¨¨¤

'ä éðôì øLà çaænäjkne ,'aiaq gAfnd zFpxw lr ozpe 'ebe ©¦§¥©£¤¦§¥§¨©©©§©¦§¥©¨¦
ixd ,''d iptl xy`' xn`pyáäfä çaæî äæiptl lkida cnery ¤¦§©©¨¨

ozep didyke .''d iptl' epi` oevigd gafn eli`y ,miycwd ycew
gafnd zepxw lr mcd z`ìéçúäaiaq eilbxa jlile siwdl ¦§¦

e oxw lka mcd z` ozepe gafndãøBéå àhçîerav`a jyen - §©¥§¥
did m`y ,eicba eklklzi `ly ick ,dcixi jxc dhnll dlrnln
iy`xe ,zen` izy deab did gafndy oeik ,dlrnll dhnln ozep
.ezpzek ly ci ziad jezl af mcd did dlrn itlk eid eizerav`

ïëéäîoxw dfi`n -ìéçúî àeä,ozil,úéðBôö úéçøæî ïøwî ¥¥¨©§¦¦¤¤¦§¨¦§¦
gafnd z` aaql jiynneoxwl ,oinilúéáøòî ,úéáøòî úéðBôö§¦©£¨¦©£¨¦

íB÷î ,úéçøæî úéîBøc ,úéîBøcoxw -ìéçúî àeäLmcd z` zzl §¦§¦¦§¨¦¨¤©§¦
úàhçadpyd lk lyïBöéçä çaæî ìòzigxfn oxw `edy - §©¨©¦§¥©©¦

,zinexcøîBb äéä íMîmcd zpizpa miiqn -éaø .éîéðtä çaæî ìò ¦¨¨¨¥©¦§¥©©§¦¦©¦
,øîBà øæòéìàepi` okl ,dn` lr dn` wx did iniptd gafny oeik ¡¦¤¤¥

`l` ,zepxwd lr zefdl ick elbxa gafnd z` siwdl jxvp
àhçîe ãîBò äéä BîB÷îa,zepxwd lk lr ozepeïlek ìòålk lr - ¦§¨¨¥§©¥§©¨

eil` zekenq eid `ly zepxwd zyely,äìòîì ähîlî ïúBð äéä̈¨¥¦§©¨§©§¨
oi`y itl ,eicba eklklziy yyg oi` oke ,ozil xzei el gep jky

,el mikenq zepxwd,åéðôì äúéäL Bfî õeçzigxfn oxw `idy ¦¤¨§¨§¨¨
,zipetvähîì äìòîlî ïúBð äéäL.eicba eklklzi `ly ick ¤¨¨¥¦§©§¨§©¨

,gafnd zepxw lr ozpy xg`lçaæî ìL Bøäè ìò äfäbb lr - ¦¨©¨¢¤¦§¥©
milgbd z` epnn dpity dlebn mewna gafndéøéLe ,íéîòt òáL¤©§¨¦§¨¥

,ïBöéçä çaæî ìL éáøòî ãBñé ìò CôBL äéä ícäly df cvay ©¨¨¨¥©§©£¨¦¤¦§¥©©¦
,lkidd on ez`ivia dligz rbet did gafndåmcd ixiiyìL §¤

lr odn epzpy ze`hgd,éîBøc ãBñé ìà CôBL äéä ïBöéçä çaæî¦§¥©©¦¨¨¥¤§§¦
elàå elàgafnd lr odn efdy zepaxwd ly mcd ixiiy oia - ¥¨¥

zepaxwd ly mcd ixiiy oiae ,iaxrn ceqia mktey didy iniptd
eid ,inexcd ceqia mktey didy oevigd gafnd lr odn epzpy

,miphw miawp ipy jxc ceqidn mi`veieänàa ïéáøòúîxepiva - ¦§¨§¦¨©¨
ea mixaer mind eidyïéàöBéåcrïBøã÷ ìçðìueg didy - §§¦§©©¦§

,milyexilåeid ,md miycw mcy itlïéððâì ïéøkîðzepib ilra - §¦§¨¦§©¨¦
,ìáæì.ycwdl mincdeïäa ïéìòBîe`la mdn dpdpl xeqi` yie - §¤¤£¦¨¤

.ycwdl mlyl

àøîâ
,ïðaø eðzxn`p zkextd lr xtd mcn dfdy xg`l(my),ìà àöéå' ¨©¨¨§¨¨¤

çaænä,'eilr xRke 'd iptl xW`øîBì ãeîìz äîsiqed dnl - ©¦§¥©£¤¦§¥§¦¤¨¨©©§©
.''d iptl xy` gafnd lr xtke' aezkl ic dide ,'`vie'éaø øîà̈©©¦

úBönä ìk ìò àaä øta eðéönL éôì ,äéîçðgiyn odk xt epiidc - §¤§¨§¦¤¨¦©¨©¨©¨©¦§
,dcrd xte,çaænì õeç ãîBò ïäkLlkidd gzt oia ,xnelk ¤Ÿ¥¥©¦§¥©

,gafndeúëBøtä ìò äfîewegxn,äfî àeäL äòLaqpkp epi`e ©¤©©¨¤§¨¨¤©¤
,zkextl gafnd oia cenrl dniptäæ óà ìBëémixetkd mei xta - ¨©¤

odkd cenriïklr mcdn my ecnra dfie gafnl lkidd gzt oia ¥
,zkextdøîBì ãeîìzzkextd lr mcd z`fd ixg`ìà àöéå' ©§©§¨¨¤
,'çaænäyi ,gafnd zepxw lr zzl icka z`vl did jxvpy jkne ©¦§¥©
,renyläéä ïëéä,zkextd lr d`fdd zrya,çaænä ïî íéðôì ¥¨¨¨¦§¦¦©¦§¥©

epi`e ,zkextd lr dfn did myne zkextl gafnd oia cner didy
lkidd gzt oia cner `edyk zkextd lr dfny giyn odk xRM§©

.gafnde
,Cãéà àéðzxn`p giyn odk xt iabl(f c `xwie)mCd on odMd ozpe' , ©§¨¦¨§¨©©Ÿ¥¦©¨

miOQd zxhw gAfn zFpxw lr'ä éðôì,'crFn ld`A xW`äî ©©§¦§¥©§Ÿ¤©©¦¦§¥£¤§Ÿ¤¥©
øîBì ãeîìzgafn' aezky dnn ixd ,'d iptl cner gafndy ©§©

,'d iptl cnery gafnd `edy ep` mircei 'minqd zxehwéaø øîà̈©©¦
íéðôì ãîBò ïäkL íéøetkä íBé ìL øéòNå øôa eðéönL éôì ,äéîçð§¤§¨§¦¤¨¦§©§¨¦¤©¦¦¤Ÿ¥¥¦§¦

çaænä ïî,zkextl gafnd oia -àeäL äòLa úëBøtä ìò äfîe ¦©¦§¥©©¤©©¨¤§¨¨¤
äæ óà ìBëé ,äfîgiyn odk xta -,ïkzkextd lr d`fdd zrya ©¤¨©¤¥

,zkextde gafnd oia `ed cenriíénqä úøè÷ çaæî' øîBì ãeîìz©§©¦§©§Ÿ¤©©¦
,'ãòBî ìäàa øLà 'ä éðôì`weecçaæîcner,'ä éðôìxac oi`e ¦§¥£¤§Ÿ¤¥¦§¥©¦§¥

zepxw lr mcd zpizp zrya miycwd ycew oial epia wiqtn
,gafndïäk ïéàåcner gafnd lr mcd z` ozepd'ä éðôì`l` §¥Ÿ¥¦§¥

oia `vi odkdy xn`p `ly jkne .gafnde lkidd gzt oia cner
lr d`fda mby gken ,gafnd lr dpizpl zkextd lr d`fdd

,mewn eze`a `ed cner zkextdãöék àä,aezkd miiwzi ji` - ¨¥©
y gxkda,çaænì õeç ãîBò,lkidd ly gztl gafnd oiaäfîelr ¥©¦§¥©©¤
.zkextd

:dpyna epipyàhçî ìéçúä ,ïðaø eðz .'eëå ãøBéå àhçî ìéçúä¦§¦§©¥§¥§¨©¨¨¦§¦§©¥
,ãøBéå,dpyna x`azpy itkïëéäîoxw dfi`n -ïøwî ,ìéçúî äéä §¥¥¥¨¨¨©§¦¦¤¤

,úéîBøc úéçøæîoxwl el`nyl dpeteúéáøòî ,úéáøòî úéîBøc ¦§¨¦§¦§¦©£¨¦©£¨¦
.àáé÷ò éaø éøác úéçøæî úéðBôö ,úéðBôöeidy xaeqy meyn z`fe §¦§¦¦§¨¦¦§¥©¦£¦¨

dzid ziniptd ,miycwd ycewl lkidd oia zecixtn zekext izy
oeike ,mexc cvl dgezt dzid dpevigde ,oetv cvl dgezt
oxwa zefdl ligzd ,mexc cva cner did myn ez`iviay

.zinexc zigxfn,øîBà éìéìbä éñBé éaøzkext wx dzidy oeik ©¦¥©§¦¦¥
ligzn ,oetv cvl dgezte zg`,úéðBôö úéçøæî ïøwîdid myny ¦¤¤¦§¨¦§¦

oxwl epinil myn dpete .`vei,úéáøòî úéðBôödz`y zeipt lky §¦©£¨¦
oxwl epinil jiynne ,oinil `l` eidi `l dpet,úéîBøc úéáøòî©£¨¦§¦

L íB÷î .úéçøæî úéîBøcl,ìéçúî éìéìbä éñBé éaøzigxfn oxw `id §¦¦§¨¦¨¤©¦¥©§¦¦©§¦
,zipetvíLl,÷ñBt àáé÷ò éaøzinexc oxwa ligzny oeiky ¨©¦£¦¨¥

.zipetv zigxfna miiqn `ed zigxfnL íB÷îlìéçúî àáé÷ò éaø ¨¤©¦£¦¨©§¦
íLl.÷ñBt éìéìbä éñBé éaø ¨©¦¥©§¦¦¥

:`xnbd zl`eyàîìò éleëciqei iaxl oia `aiwr iaxl oia - §¥¨§¨
àäéîc md micen mewn lkn -àLéøa òâôc ïø÷ àeääa- ¦¨§©¤¤§¨©§¥¨

ycewn ez`ivi xg`l skiz dligza da rbety oxwd dze`ay
cva `edy miycwd,gafnd ly axrnãéáò àìligzn epi` - Ÿ¨¦

,gxfn cvn ligzn mdipyly ,dilr zefdläáéùî .àîòè éàî©©£¨
'çaænä ìà àöéå' àø÷ øîàc ,ìàeîL øîà :àøîâäepcnll `aãò ¨©§¥§¨©§¨§¨¨¤©¦§¥©©

çaæî délekî ÷éôðccr gafnd ly ekxe`l axrnn `veiy - §¨¦¦¥¦§¥©
cg` lk zigxfn oxwa zefdl ligzn jk xg` wxe ,gxfnd

.ezhiyl
:`xnbd zl`ey,àáé÷ò éaøìe,zinexc zigxfn oxwa ligzny §©¦£¦¨

éwðïéîé Cøc ódpet recne ,zipetv zigxfn oxwl epinil dptiy - ©¦¤¤¨¦
,ziaxrn zinexc oxwl el`nylàîéìiqei iaxe `aiwr iaxéîøãa ¥¨¦§¨¦

éâìôéî à÷ ìà÷æçé øa,eixack dkld m`d,ìà÷æçé øa éîø øîàc ©§¤§¥¨¦§§¥§¨©¨¦©§¤§¥
íémi zenck dlecb zibib -äîìL äNòLmipdkd zliahl ¨¤¨¨§ŸŸ

weqtd x`zn jk ,oz`nehn(c c 'a minid ixac),øNò íéðL ìò ãîBò'¥©§¥¨¨
ø÷a,zyegpn miieyrìLäLmdipt eidìLe ,äðBôö íéðôíéðô äL ¨¨§Ÿ¨Ÿ¦¨¨§Ÿ¨Ÿ¦

éän,axrn cvl -ìLeäaâð íéðt äL,mexc cvl -ìLeíéðt äL ¨¨§Ÿ¨Ÿ¦¤§¨§Ÿ¨Ÿ¦
íiäå ,äçøæîgpen did'äúéa íäéøçà ìëå ,äìòîìî íäéìò- ¦§¨¨§©¨£¥¤¦§¨§¨§¨£Ÿ¥¤¨§¨

mi`xp eid `le mid ly iniptd cvd itlk eid xwad ixeg`
,ueganzãîì àämc`ke mzcinr xcq z` dpen weqtdy dnn ¨¨©§¨

mexcne mexcl axrnne axrnl oetvn `ae jlede mid z` siwnd
,oini jxca `ed siwn jkay ,gxfnläðBt äzàL úBpét ìkLziaa ¤¨¦¤©¨¤

ycwndøî .çøænì ïéîé Cøc àlà eäé àìililbd iqei iax -úéà Ÿ§¤¨¤¤¨¦©¦§¨©¦
,ìà÷æçé øa éîøc déìdpet `ed zipetv zigxfnny xaeq okle ¥§¨¦©§¤§¥

,zipetv ziaxrnl oiniløîe`aiwr iax -øa éîøc déì úéì ©¥¥§¨¦©
,ìà÷æçéoxwa jiynn `ede oini jxc siwdl jixv epi` okle §¤§¥

.l`ny cvl `edy s` ziaxrn zinexc
:`xnbd dgec,ìà÷æçé øa éîøc eäì úéà àîìò éleëc ,àìjixvy Ÿ§¥¨§¨¦§§¨¦©§¤§¥

,oinil siwdl jixvy micen lkd oevigd gafnae ,oinil zeptl
àëäåiniptd gafnd lr dcearaøî ,éâìôéî à÷ àäaiqei iax - §¨¨§¨¨¦§§¥©

ililbd,øáñïðéôìéa miyer eidy dcearíéðtiniptd gafna - ¨©¨§¦©§¦
õeçîmikixv iniptd gafna mb okle ,oevigd gafna dceardn - ¦

,oinil zeptløîe`aiwr iax -,õeçî íéðt ïðéôìé àì ,øáñokle ©¨©Ÿ¨§¦©§¦¦
.oinil zeptl jixv epi` iniptd gafna

:`xnbd zl`eyéìé àìc éäð ,àáé÷ò éaøå,õeçî íéðt óaeig oi`e §©¦£¦¨§¦§¨¨¦§¦¦
,l`nyl `weec dpety xn` recn ,oinil iniptd gafna zeptl

c xnel el didãéáòð éëä éòa éà,oinil zeptl epevxa m`y - ¦¨¥¨¦©£¦
,jk dyriãéáòð éëä éòa éàdyri ,l`nyl zeptl epevxa m`e - ¦¨¥¨¦©£¦
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xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc `nei(iriax meil)

:sqep uexizïì àøéáñ éà ,àîéà úéòa éàå`aiwr iaxliqei iaxle §¦¨¥¥¨¦§¦¨¨
d z`y ililbdäôwädid ,eilr zefdl ick iniptd gafnd ly ©¨¨

dyer odkdéâéìt àì àîìò éleëc ,ìâøaoinil zeptl mikixvy ¨¤¤§¥¨§¨Ÿ§¦¥
meyne ,eilbxa siwdy oevigd gafna epivny enkíéðt ïðéôìéc§¨§¦©§¦

øî ,éâìôéî à÷ àäa àëäå ,õeçî`aiwr iax -,ãia äôwä ,øáñ ¦§¨¨§¨¨¦§§¥©¨©©¨¨©¨
jixv `l cid ztwdae ,ecia gafnd z` siwne cner enewnay

,oini cvl siwdløîeililbd iqei iax -,ìâøa äôwä ,øáñoeike ©¨©©¨¨¨¤¤
.oevigd gafna enk oinil zeptl jixv ,uegn mipt micnely

,éâìôéî à÷ àäa àëäå ,ãia äôwä àîìò éleëc ,àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨§¥¨§¨©¨¨©¨§¨¨§¨¨¦§§¥
øîililbd iqei iax -ãé ïðéôìé ,øáñgafnd z` siwn `ed day ©¨©¨§¦©©

iniptdìâøîsiwn lbxay enke ,oevigd gafnd z` siwn day ¥¤¤
,oini jxc jixv cia siwnyk mb ,oini jxcøîe`aiwr iax -,øáñ ©¨©

ïðéôìé àì.oinil zeptl jixv epi` cia siwnyke ,lbxn ci Ÿ¨§¦©
:`xnbd zl`eyåikéðz÷cî àäå ,ãia äôwä éìéìbä éñBé éaø øáñ §¨©©¦¥©§¦¦©¨¨©¨§¨¦§¨¨¥

àôéñ,dpynaøîBà øæòéìà éaø`l` lbxa siwn did `ly ¥¨©¦¡¦¤¤¥
déì àøéáñ àì àn÷ àpúc ììkî ,àhçîe ãîBò äéä BîB÷îayiy ¦§¨¨¥§©¥¦§¨§©¨©¨Ÿ§¦¨¥

,lbxa siwn `ed mdipya `l` ,iniptl oevigd gafn oia lcad
zigxfn oxwa ligzny ililbd iqei iax zhiya xaeq df `pze

.zipetv
:`xnbd da zxfegàzøåeçî àlàef `iyew zngn -oi`y xxazn ¤¨§©©§¨

xnel yie ,ok uxzlàøwéòî ïðépLãk,dligza epvxizy itk - ¦§©¦¨¥¦¨¨
c ,ewlgp z`fayøî`aiwr iax -,ãia äôwä ,øáñjixv `l okle ©¨©©¨¨©¨

,lbxa dtwdn micnel `l oky ,oinil zeptløîeiqei iax - ©
ililbdìâøa äôwä ,øáñ,uegn mipt micnele ,oevigd gafnk ¨©©¨¨¨¤¤

.oini jxc siwdl jixvyéâìôéî à÷ àäá[e] (àîéà úéòa éàå)- §¦¨¥¥¨§¨¨¦§§¥
,mzwelgn mrheøîililbd iqei iax -øáñweqta aezky dn ©¨©

(gi fh `xwie)gAfnd zFpxw lr ozpe''áéáñmcd zpizp iabl xn`py §¨©©©§©¦§¥©¨¦
c,éîéðt çaæîyxcpkaezky en(d ` `xwie)lr mCd z` Ewxfe' §¦§¥©§¦¦§§¨§¤©¨©

gAfOd,ïBöéçä çaæîc 'áéáñsiwn `ed oevigd gafnay myk ©¦§¥©¨¦§¦§¥©©¦
,lbxa siwn `ed inipta jk ,cia siwdl leki did `ly ,lbxa

,oinil zeptl jixveøîe`aiwr iax -délek ,øáñly enewn lk - ©¨©¥
éîéðt çaæî,did dn` lr dn` `edyçaæîc ïø÷ àãç íB÷îa ¦§¥©§¦¦¦§£¨¤¤§¦§¥©

éà÷ ïBöéçdzid mby oevigd gafn ly zg` oxw ly lceb eze`a - ¦¨¥
gafn enk elbxa etiwdl jixv did `l okle ,dn` lr dn` lceba
cner `ed zepxwdn cg` lr ozepy oevigd gafnay enke ,oevigd
ly zg` oxwk mdy zepxwd lka iniptd gafna jk ,ozepe enewna

.elbxa siwn epi`e ,ozepe enewna cner `ed oevigd gafn
:mzwelgn x`azp jky `ziixaa jk epivny `xnbd d`ian

eøéizLð íéìBãb íéðäk éðL ,ìàòîLé éaø øîà ,àéðzoaxegd xg`l ©§¨¨©©¦¦§¨¥§¥Ÿ£¦§¦¦§©§
ïBLàø Lc÷îaézôwä éãéa øîBà äæ,`aiwr iax zrckøîBà äæå §¦§¨¦¤¥§¨¦¦©§¦§¤¥
ézôwä éìâøa,ililbd iqei iaxkíòè ïúBð äæå åéøáãì íòè ïúBð äæ §©§¦¦©§¦¤¥©©¦§¨¨§¤¥©©

äæ ,åéøáãìelbxa siwdyéîéðt çaæîc 'áéáñ' ,åéøáãì íòè ïúBð ¦§¨¨¤¥©©¦§¨¨¨¦§¦§¥©§¦¦
äæå .ïBöéçä çaæîc 'áéáñ'kecia siwdydélek ,åéøáãì íòè ïúBð §¨¦§¦§¥©©¦§¤¥©©¦§¨¨¥

.éà÷ ïBöéçc ïø÷ àãç íB÷îa éîéðt çaæî¦§¥©§¦¦¦§£¨¤¤§¦¨¥
:dpyna epipyàhçîe ãîBò äéä BîB÷îa ,øîBà øæòéìà éaølre ©¦¡¦¤¤¥¦§¨¨¥§©¥

zx`an .eiptl dzidy efn ueg dlrnl dhnln ozep did olek
:`xnbdépî ïéúéðúîezrc `id jky dpynd dxn`p in zhiya - ©§¦¦©¦

zhiya ,xfril` iax ly,øîBà øéàî éaø ,àéðúc ,àéä äãeäé éaø©¦§¨¦§©§¨©¦¥¦¥
ïlek ìòå ,àhçîe ãîBò BîB÷îa ,øîBà øæòéìà éaøylyd lka - ©¦¡¦¤¤¥¦§¥§©¥§©¨

zepxw,ähîì äìònî ïúBð äéä`ed gxken eiptl dzidy efay ¨¨¥¦©§¨§©¨
ccvl jixv eicin deab gafndy xg`n ,dhnl dlrnln ozil
aefi dlrnl dhnln ozil ligzi m`e ,dlrnl eizerav` iy`x
zepxwd oze`a ozep did jke ,eicba eklklzie cid zia jezl mcd

,miccvaydúBàî õeçoxw -ïBñëìàaLmy cnery oxwd len ¥¨¤¨£©§
,zipetv zigxfn oxw `idy ,mcd zpizp zryaähnî ïúBpL¤¥¦©¨

,äìòîìdlrnln eci z` heytle stekzdl `ed lecb gxeh oky §©§¨
.dlrnl dhnln ef oxwa ozep okl ,dhn itlk cxileäãeäé éaø©¦§¨

,øîBàyïlek ìòå ,àhçîe ãîBò BîB÷îa ,øîBà øæòéìà éaølk - ¥©¦¡¦¤¤¥¦§¥§©¥§©¨
epnn zewegxd zepxw yly,äìòîì ähîlî ïúBð àeäxzei jky ¥¦§©¨§©§¨

,dlrnll dhnln zewegxd lr ozil el gepåéðôì äúéäL Bfî õeç¦¤¨§¨§¨¨

ïúBpL Lnîdilrdéðàî ïñåezéð àìc éëéä ék ,ähîì äìònî- ©¨¤¥¦©§¨§©¨¦¥¦§Ÿ¦©§¨¨¥
.x`azpy itk eicba eklklzi `ly

:dpyna epipyéàî :àøîâä úìàåù .çaæî ìL Bøäè ìò epnî äfä¦¨¦¤©¨¢¤¦§¥©©
Bøäè:`xnbd daiyn .zefdl jixv `ed gafna mewn dfi`a - ¨¢

çaæîc débìt ,àìéL áø øa äaø øîà,gafnd lzek rvn`a - ¨©©¨©©¦¨©§¥§¦§¥©
,rvn` eyexit 'exdh'eàøäéè øäè ,éLðéà éøîàãkxidvd - ¦§¨§¥¦§¥¨©¦£¨

,mixdvdàîBéc débìt éåäå.meid ivg `edy - §¨¥©§¥§¨
:`xnbd zl`eyäfî àeäLk ,éáéúéîgafnd lrìò àì äfî Bðéà ¥¦¥§¤©¤¥©¤Ÿ©

øôàä éab,gafnd lr xahvdyíéìçbä éab ìò àìå,zewlecdàlà ©¥¨¥¤§Ÿ©©¥©¤¨¦¤¨
Cìéàå Cìéà íéìçb äúBçgafnd ly adfd d`xp didy cräfîe ¤¤¨¦¥¨§¥¨©¤

my oi`y gafnd lzek lr dfn `ed oi`y gxkdae ,mcd z` eilr
:`xnbd zayiin .gafnd bb lr `l` ,milgbe xt`äaø øîà àlà¤¨¨©©¨

,àìéL áø øa`ed exdhçaæîc déelb ìòbba dlebnd mewn lr - ©©¦¨©¦¥§¦§¥©
.milgbdn dligz exdhny oeik jk `xwpe ,gafnaíöòëe' áéúëãk§¦§¦§¤¤

'øäèì íéîMämbe ,mixexae milelv minyd d`xn enk eyexity ©¨©¦¨Ÿ©
ly eadf d`xn ielby mewna ebb lr ezpeek 'gafn ly exdh' o`k

.milgbd z` myn dpity oeik ,gafnd
,øîBà àéððç ,àéðzb lr dfn didy ze`fdd z`,gafn ly ebãöa ©§¨£©§¨¥§©

éðBôögafnd bb ly.ïúBð àeä éîBøc ãöa ,øîBà éñBé éaø .ïúBð àeä §¦¥©¦¥¥§©§¦¥
øî ,éâìôéî÷ éàîa :àøîâä úøàáî`ippg -àçúét ,øáñgztd - §©¨¦§§¥©¨©¦§¨

,lkidl miycwd ycew oia dlicand zkexta,éà÷ íBøcacvne ©¨¨¥
jiynde ,zinexc zigxfn oxwa zefdl ligzde ,lkidl `vi mexc
miiqe ,[`aiwr iaxk] dligz rbt day zinexc ziaxrn oxwl
.ze`fdd ray z` gafnd lr dfn did mye ,zipetv zigxfn oxwa

øîeiqei iax -,éà÷ ïBôva àçúét ,øáñ,lkidl `vi oetv cvne ©¨©¦§¨©¨¨¥
ziaxrn oxwl oinil jiynde zipetv zigxfn oxwa ligzd okle
dfd mye ,zinexc zigxfn oxwa miiqe [ililbd iqei iaxk] zipetv

.ze`fdd ray z`
:`xnbd zl`eyàäéî àîìò éleëc,iqei iaxl oia `ippgl oiaàëéä §¥¨§¨¦¨¥¨

úBðø÷c úBðzî ïøîâclr zepznd z` ozil xnby mewna - §©§¨©¨¦§¨
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ïø÷ àãç íå÷îálr dn` oevig ly oxwdy Ð

.dn`àéä äãåäé 'ø ïéúéðúîdil opirnyc Ð

.ikd xfril` 'x meyn xn`cïúåð àåä ïìåë ìòå
äèîì äìòîìîick ,egxk lr eiptly efa Ð

deabe li`edc ,eci zia jezl mcd aefi `ly

eizerav` iy`x zeidl jixv ecin xzei `id

dlrnl dhnln jyen m`e ,dlrnlaf mcd Ð

jxck ozep oiccv ly oze`ae ,eci zia jezl

`idy oeqkl`ay dze`n ueg ,efa ligzdy

dhnl dlrnln jeynl `a m`e .dwegxÐ

zelk cr erexf hyete setk zeidl el `ed gxeh

ligzn erexf hyete eteb stekyn `l` ,dpznd

.dlrnl jlede swfpe ,dhnlïúåð ïìåë ìòå
äìòîì äèîìî.zewegxd lkl el gep jky Ð

äéðàî éñååúéð àìã.ziyixtck Ðäéâìôà
çáæîã.elzk daeb rvn`a Ðàøäéè øäèÐ

ivga `edy (bn ziy`xa) ,mixdv ly mebxz

.meidïúåð äéä éðåôö ãöá øîåà äéððçlk Ð

,mexca zkextc gzt :xaq dippg .ze`fd ray

aidi `l mzde .rbt zinexc ziaxrna witp ike

witpc cr ,oxn`ck zepxwc iehig `yixa

ziaxrnl xcde .aidie zinexc zigxfnl

`yixa aiigi` `dac meyn ,l`nyl zinexc

zipetv zipetv ziaxrnl myne ,lirl oxn`ck

ray aidi iehigl dixnbc mzde ,zigxfn

.ze`fdïåôöá çúô øáñ éñåé 'øåxn`wck Ð

,ligzn zipetv zigxfna jkld ,oizipzna

.ze`fdl aidi mzde ,miiqn zigxfn zinexcae

åùãé÷ù íå÷îá.ze`fda exdh my ,eizepxwa Ð

àø÷ øîàãmc lk z`e" giyn odk xt iab Ð

"xtd" :mipdk zxeza `ipze (c `xwie) 'ebe "xtd

oiktyp eixiy ediy ,mixetkd mei xt zeaxl Ð

"cren ld` gzt xy`" ,ceqilceqi df Ð

.iaxrnçáæîä ãåñéz`hga dxen`d Ð

:opiqxb ikd .dpevigdïî åúãéøé ãîìé úøîà
ùáëä ïî åúãéøé ...'åëå ùáëä,zepeviga Ð

.ecia miiniptd mixiye lkidd on ez`iviläæ
äæå.zeinipte zepevig Ðíåúñ ãîìéÐ

.ceqi dfi`l oda yxet `ly ,zepevigïî
ùøåôîäceqi l`" oda aezky ,zeiniptd on Ð

ceqi `ede (my) "cren ld` gzt xy` gafnd

.iaxrnàçúéô øáñ÷ly enexca lkidc Ð

cren ld` gzt xy` ceqi jkld ,i`w gafnÐ

.inexc epiid'ø éáãá ìàòîùé 'ø éáã àðú
éîåøã ãåñé äæå äæ éçåé ïá ïåòîùziaa Ð

'x zpyn oipey eid igei oa oerny 'x ly eyxcn

xnel ,inexc ceqi dfe df :da oiqxebe ,l`rnyi

.l`rnyi 'x ea xfgïîéñå,drhz `ly Ð

xrn ceqi dfe df :xnel.oipey eid iaäåëùî
àøáâì éøáâ'x z` ekyn oerny 'x icinlz Ð

.odixack xnel l`rnyi
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øîàãdia rbt `edda opiqxb `le Ð cren ld` gzt xy` dlerd gafn ceqi l` `xw

Ð zevnd lr oixiarn oi` yxit (`,bl) "dpennd mdl xn`" wxta lirle .`yixa

.opiqxb

äåëùîdf :mzd i"yx qxbe ,inp `zi` (a,bp migaf) "onewn edfi`" wxta Ð `xabl ixab

.`xabl ixab dekyn :oniqe .iaxrn ceqi dfe

l`rnyi iax icinlz :epeyl dfe ,i"yx yxtne

xnel igei oa oerny iax z` ekyn ,miax ody

`xza wxtac ,wgvi epiaxl `xidp `le .mdixack

iaxe l`rnyi iax inp ibilt (`,hiw) migafc

iaxc "dlgpd l`e dgepnd l`"c `xwa oerny

ef xne` oerny iaxe ,dliy efe efc xne` l`rnyi

iax iaca l`rnyi iax iac `pz .milyexi efe

`xab edpikyn :oniqe ,milyexi efe ef :oerny

`edy igei oa oerny iax :i"yx yxtne .ixabl

ixac gipdl ,l`rnyi iax icinlz z` jyn icigi

daxc`c ,oniq df oi` Ð `cg :dyw `zyde .max

,cigid z` oikyene oixabzn miaxy `ed jxc

,`xabl ixab :`kti` xnele irhinl iz` ok m`e

"onewn edfi`"a `dc :cere ?`ed oniq dn ok m`

!irhinl iz` ok m` Ð `xabl ixab ,`kti` ied

dfe df :o`k i"yx yxity enk d`xp jgxk lr

ixab ekyn :opiqxb ikd edin .zinexc ceqi

eny xkfedy igei oa oerny iax :yexit .`xabl

xkfedy l`rnyi iax icinlz jyn Ð eia` mye

inp opiqxb ikde .eixack xnel ,eia` my `le eny

jexra yxit oke ,(my df mb) migafc `xza wxta

`xab ediiexza opiqxb i` elit`e .jyn jxra

dn dyw `lc d`xp mzdc ,i"yx zqxibk ,ixabl

xnele ,oniqd jtdle irhinl iz` `d iziywdy

iaxy reci did dfc xnel yic Ð `xabl ixab

icinlze ,l`rnyi iax xg` mini jix`d oerny

zxiht xg` eiptl cenll ekynp l`rnyi iax

xg` jynpd lk `ed `zlinc `gxe`e ,max

yi Ð cigi `edy oia miax mdy oia ,ezial exiag

.elv` jynp `edy in ixack xnel el
cr
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eznyקצב ina cenr hp sc ± iyily wxt`nei

ïðáøãî àìàoilren xn`c o`n Ðopaxcn Ð

siqedl ,`ziixe`cn la` ,oxw mlyl ,xn`w

yneg.`l Ðéìéî éðä àðîdlirn oi`c Ð

.mincaíëì.(fi `xwie) "mkl eizzp ip`e" Ð

àåä(my) "xtki ytpa `ed mcd ik" Ð`ed Ð

dxtk xg`l .dxtk xg`lk dxtk iptl ,eziiedk

`l ez ezevn ziyrpc oeikc ,dlirn ea oi`

.'d iycw dia opixw
éãâáå
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ãò?lafl oippbl oixknp j`id Ð dlirn icin e`vi `l `ziixe`cn i`c Ð oilren oi` `ziixe`cn la` opaxcn `l` ibilt `l o`kàåä:mz epiax dywd Ð dxtk xg`lk dxtk iptl

dligzn mc (`,`i my) "z`hg cle" wxta opzdc ,opaxcn dlirn `iddc xninl `kile .ea oilren Ð miycw zndal mc fiwnd :ixirf xn` (a,ai) "z`hg cle" wxt dlirn zkqnac

dxtk xg`lk dxtk iptl `kd opixn`c `dc :uxize !dlirn `kil opaxcn elit` Ð `xwirnc llkn .opaxc `ied oexcw lgpl `veic dlirne .ea oilren Ð oexcw lgpl `vi ,ea milren oi`

icin e`vi ezny miycw :`ler xn`c ,`lerck ,oi` :ipyne ?opaxc dlirn `ki` ine :(a,a) dlirn zkqn yixa jixtc `de .`l Ð miign la` ,dxtk dia `kiiyc ,dhigy xg`l epiid Ð

xg`l ,mcn iiezi`l ivn ded .dxez xac dlirn

`l` .opaxcn ea oilrenc oexcw lgpl `viy

mzd xn`w mexca ohgyy miycw iycwc meyn

in :jixte ,inc edpiwpgc o`nkdlirn `ki`

ikd e`lac ,xefbl oikixv eid `lc xaca opaxc

encc ezny miycwn iziine ,ediipin ilica

iab (a,al) dxenz idliya jixtc `de .iccdl

izy da oilren ziad wcal dler yicwn

dlirn `ki` ine .opaxcn dl iwene ,zelirn

ikd e`la dlirn `ki`c oeik :eyexit ikd ?opaxc

dipin ilica ikd e`lae ,dler meyn ,`ziixe`cn

ie`x :ipyne ?izixg` dlirn opax epiwz i`n` Ð

dlirn opax oewizc ,zelirn izy ea lernl

`l` `ziixe`cn dlirn `kilc meyn ,xer`

zil `xwirnc icin `ki` ine :xn`wc (`,ai) "z`hg cle" wxt dlirna ,ok m` :dywe .eze` oiyicwn oic ziay itl ,`ziixe`cn ea oilren oexcw lgpl `vic :yxit l"vf miig epiaxe .xyaa

ogky` izk` ?dfa owiz dnc :cere .eze` oiyicwn oic ziay itl mzd ip`y :`nil ?jixt i`ne .'eke dlirn dia zil `xwirnc mc ixde ?`le :jixte ,dlirn dia zi` seqale ,dlirn dia

,xenb ycwd ied ok m`c Ð eze` oiyicwn eidy zngn dlirn dia epiwz xninl `kil mzde ,dxt xt` iab dlirn epiwz `xwirn :xn`wc (`,ap zegpn) "zlkzd" wxta ,opaxcn dlirn

?epnn oifn eid ji`eïéà:`niz ike .ea oilren oi`e ezevn ziyrp `ly xac jl oi`c ,dxtk iptlk dxtk xg`l :`kti` `nip ,daxc` :xn`z m`e Ð ea oilrene ezevn ziyrpy xac jl

`iadl oi` oycn la` .zxzen dzevn mcewc ,dtexr dlbr `ki` :xnel yie !edpip 'd iycw e`lc meyn mzd ,minc zwixf xg`l oixeni`a `l` dlirn eda zilc ,milw miycw `ki`d

.ea oilren `nlr ilekl Ð oycd znexz mcew getz xt`n dpdpd rnyn (`,h) ipy wxt dlirna daxc`c ,ea oilren oi` oycd znexz mcewc ,di`x

éøäåoipdp `l Ð dxepnde iniptd gafn oeyic :opz (a,`i) dlirna "z`hg cle" wxtae ,ezevn ziyrpy xg`l ea oilren oycd znexzc rnyn `kdc :wgvi epiax dywd Ð oycd znexz

meyn :wgvi epiax yxtne !oilren `le oipdp `l inp oevigd gafnc rnync :dyw `zyde .'eke "gafnd lv` enye" aizkc Ð oevigd gafn `nlya :`xnba opixn`we .oilren `le

oevigd gafn `nlya :xn`w `d`e .opycl devn :`nl` ,ezevn ziyrpy itl ,dlirn icin e`iven oeyicdy itl ,oeyic xza `weec rnyn ,oilren `l dxepnde iniptd gafn oeyic ipzwc

olpn iniptd gafn la` ."xftzi `ly Ð enye ,zgpa Ð "enye" :(`,cl) dxenz seqa opiyxce "enye" aizkcn ,dia zi` dlirn elit` daxc`e ."gafnd lv` enye" aizkc ,epycl devn

`neic inlyexiac .cenlzay oipdp `l enk opaxcn oipdp `l xninl `kilc ,i`w `ziixe`cn oilren `le oipdp `l` `N` ,i`w `weic` e`lc :yxtn mdxa` oa wgvi epiaxe ?epycl devny¤¨Ÿ

d`xenl yexit ,mewn dl reawl m` :jixv epi`y ."oycd mewn l` dncw gafnd lv` dze` jilyde" aizkc ,iniptd gafn oeyicl oiipn :mzd opiqxbc ,`ziixe`cn oipdp `lc gken ipy wxt

l`" aizkcn ,yak ly egxfna oycd znexz `dzy cnll m`e :yexit ,lv` lv` yxc `ed s`e ,"dncw" aizk Ð yak ly egxfna `dzy jcnll m`e ,"gafnd lv`" aezk xak Ð dvepe

,oldl s` Ð egxfna o`k dn "gafnd lv`" oycd znexza xn`pe "gafnd lv`" o`k xn`p ,dey dxifbn ol wetizc ,jixhvi` `l `dc Ð cnl `vnpe cnll `a df ixd `nipe "oycd mewn

a xeq` oevigd gafn dne :xnege lwa dil witnc `ki`e .xedh enewn `diy Ð "xedh mewn l`" d`pda (el) xeq` `edy ,iniptd gafnl dpin rny Ð il dnl "oycd mewn l`" ok m`d`pd

iniptd gafn `l` "enye" aizkcn Ð `ziixe`cn d`pda xeq` oevigd gafn `nlya :eyexit ikd `zyde .oevigd gafna `ziixe`cn d`pda xeq`c `nl` ,oky lk `l iniptd gafn Ð

?d`pda xzen `die ,ezevn ziyrpc `nip xt` dyrpyn ok m`e ,epycl devn `diy opirci `l diteb elit`c ,xeq` `diy olpn oeyic mcew elit`e oycipy xg`l d`pda xeq` `diy olpn

mipycd lkc rci `xaqne ,oeyic jixvy weqt `iadl `l` yyg `l ocic `xnbc :xnel yie ?d`pda xeq`c olpn :jl iraiz izk` ?oycn dil hiyt `w i`n :xn`z m`e .`wtp oycnc :ipyne

dil aiyge ,dxepne inipta dil opinwene ,diazkinl jixv `l xezii zngnc `l` ,oevigd gafn oyca `xwc dihyt xwirc meyn e` ,inlyexia `zi`ck xnege lwn e` ,d`pda xq`il oiey

jixhvi` `dc ,xzein weqt o`k oi`c :xnel yi !cg`k oi`ad oiaezk dyly dxepne inipte oevigd gafn dil dedc meyn `kd `nil ok m` :xn`z m`e .oevigl edlek yewzi`c ywid oink

?xnege lwn inlyexia witp ikid ok `l m`c ,cg` xac enk mipycd lk aiyg Ð gafnd lv` gipdl dxepne inipt oeyic zevn epcnly xg`c :d`xp cere .gafnd lv` gipdl oyc zevnl

dtexr dlbr inp xn`w `d Ð 'ek oilren xn`w `kdc ab lr s` ,d`pd xeqi` `l` dlirn da zil oycd znexzc yxity dn lr dnzz l`e .oicnln oi` cg`k oi`ad oiaezk ipy `d

xnbc `xnba xn`we .oilren `le oipdp `l oixez iviae oiycwend alg :(a,ai) "z`hg cle" wxt dlirna inp `ki` `peeb i`dke .xn`w d`pd xeqi` `l` dlirn da zil `iddae ,da oilren

'd iycw" e`lc ,mzd opzck ,dlirn dia zil inp oiycwend alge .dlirn dia zile ,milw miycw `ed xekae .ea oilren oiycwend alg s` Ð ea oilren xeka dn ,xekan "en`" "en`""

dlgza oeyic yicwnd :(a,`i dlirn) "z`hg cle" wxta ipzw ikid ,`ziixe`cn d`pd xeqi` ea yic ziyixtc oeik :xn`z m`e .d`pd xeqi` `l` ,`wec e`l Ð xn`wc oilren `l` .ixwin

oyc yicwna `l` ,mlern ycwed `ly xaca ixii`c rnynÐ dlgza xn`wcn ,ixii` gafn oeyica e`lc :xnel yi ?`ziixe`cn d`pd xeqi`c oeik ,ycwd dilr liig ikide ,ea oilren Ð

e`lc xnel `vnz m` elit` :inp i` .'ek gafnl ie`xd lk :`tiqa mzd ipzwck ,ziad wcal `le gafnl `l ie`x epi`c ab lr s` ,dyecwc opireny`l jixhvi`e .i"yx yxit oke .ezxik

ied `lc opirny`e ,zepgn ylyl ueg ede`ivedy xg`l gafn oyca ixii`c xninl `ki` Ð `nzq oeyic xninl dil ded `l ok m`c ,ixii` dxik oycai`nle .mlerl xq`il oyc x`yk

.lren xg` lren ea yic ,oycd znexz inp aygil :miywne .cala zxy ilke dnda `l` lren xg` lren oi` :(a,hi) dlirna opzc `d `gip Ð oycd znexza dlirn `kilc ziyixtc

mewn lkn Ð dlirn `kil oycd znexzac idpc ,wgvi epiax uexiz xnel jixv mdxa` oa wgvi epiax yexitl mb ,edine .`a `ed miycw xt`nc ,dnda llka iedc :wgvi epiax uxzne

xn`ck Ð dlirn dia zil oeyic mcew elit` iniptd gafn oeyicc `py i`n :xn`z m`e .oycd znexz mcew ea oilrenc (`,h my) dlirnc ipy wxta xn` `nlr ileklc ,getz xt` aygil

oeik ,ea oilren oevigd gafn oycac :xnel yie ?oeyic mcew `nlr ilekl ea oilren oevigd gafn oyce ,dlirn meyn ea oi` ezexniz dlrzy xg`l zxhwc (`,ek migqt) "dry lk" wxta

.dpedk icba jixv `diy ogky` `lc ,dcear oexqg df oi` Ð oeyic xqegny it lr s` ,iniptd gafn oeyic la` .'ebe "ca ecn odkd yale" aizkck ,dpedk icba dkixvy dcear xqegny

enye" aizkck ,d`pda dxeq` ikd elit`e Ð dcear mey cer da oi` oycd znexza elit`c ,olek zevn ziyrp f`c ,gafnd lv` mgipdy xg`l epiid Ð mipycd lk epieydy it lr s`e

`diy oiprl la` .ziyixtck ,xnege lwn d`pda xeq`c iniptd gafn oeyica oicd `ede ,dcear mey ez dia xqgin `lc oeik ,dia opixw 'd iycw e`lc ,da zil dlirnc `l` "gafnd lv`

zkqn idliya xn`c `d `gip inp `zyde .dnxd jixvc oeviga ogky`ck ,oeyic zevn wx oyc dyrpy xg` dcear mey ea ogky` `lc oeik ,xnege lw zeyrl oi` Ð dpedk icba jixv

dklydc oeikc ,`gip ziyixtc i`nle .gafnd lv` dklyd xqegn izk`c ,dzevn ziyrp `l `de ?i`n`e .dlirn icin e`vi dvepe d`xen Ð dnc dvnzpy serd zler :(`,cl) dxenz

.mdxa` oa wgvi epiax wcwc df lk .mze` zexizn mcd zeceary ,mzd ip`yc :uxiz wgvi epiaxe .dil opiayg ezevn ziyrpk Ð dpedk icba irac ogky` `l
meyn
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

יאמר בכל יום אחר תפילת שחרית שיעור תהלים – כפי שנחלק לימי החודש.
ממכתב י"א סיוון, תשי"ח



קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc `nei(iriax meil)

éâéìt àì ïàk ãòxeqi` oica minkge oerny iaxe xi`n iax ©¨Ÿ§¦¥
,oexcw lgpl `viy xg`l mca dlirnàlàdlirn oic yi m` ¤¨

ïðaøcîmixaeqd oerny iaxe xi`n iaxl s`y ,oxwd z` mlyl ¦§©¨¨
,oxw mlyl wx `ed ,mca oilrenyìáàdlirn oic oiprl £¨

àúééøBàcîxi`n iax micen ,my` oaxw `iadle ,yneg mlyl ¦§©§¨
y oerny iaxe.ïäa ïéìòBî ïéà¥£¦¨¤

:`xnbd zxxanéléî éðä àðî.`ziixe`cn mca dlirn oi`y §¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`anàø÷ øîà ,àìeò øîà(`i fi `xwie)eiYzp ip`e'íëì ¨©¨¨©§¨©£¦§©¦¨¤

,'xRki WtpA `Ed mcd iM mkizFytp lr xRkl gAfnd lr©©¦§¥§©¥©©§¥¤¦©¨©¤¤§©¥
'mkl' ,o`kn miyxece,àäé íëlLmcd z` wxef `edy it lr s`y ¤¨¤§¥

didi `l` ,dlirn mda yiy 'd iycw ly oic mcl oi` ,gafnd lr
.dlirn ea oi`y 'mkl' enk epicàðz ïBòîL éaø éácziaa - §¥©¦¦§¨¨

weqtd jyndn dlirn mda oi`y ecnl oerny iax eyxcn
gAfnd lr mkl eiYzp ip`e' aezky,'øtëìgafn iycw oicy ©£¦§©¦¨¤©©¦§¥§©¥

,mcl ozipyåézúð äøtëì,dxtkl `weec -äìéòîì àìåy -epi` §©¨¨§©¦§Ÿ¦§¦¨
.dxtkl `l` `a epi`y ,dlirn oic ea didiy miycw aeygéaøå§©¦

' àø÷ øîà ,øîà ïðçBémcd iMàeä,'xRki WtpAlkay rnyn ¨¨¨©¨©§¨¦©¨©¤¤§©¥
xg`l exiizypy miixiya oiae dxtk iptl oia ,dey epic dry

y dfn micnele ,dxtkäøtk øçàl äî ,äøtk øçàìk äøtk éðôì¦§¥©¨¨¦§©©©¨¨©§©©©¨¨

y xacd heyt,äìéòî Ba ïéàaygp epi` ezeevn dyrpy oeiky ¥§¦¨
,''d iycw' xzeiäøtk éðôì óàe epic `ed jk.äìéòî Ba ïéà ©¦§¥©¨¨¥§¦¨
:`xnbd zl`eyàîéàåy ,xingdl mdipic z` deeyp ile` -øçàì §¥¨§©©

äøtkepicøçàì óà ,äìéòî Ba Lé äøtk éðôl äî ,äøtk éðôìk ©¨¨§¦§¥©¨¨©¦§¥©¨¨¥§¦¨©§©©
Búåöî úéNòpL øác Eì ïéà :àøîâä úáùééî .äìéòî Ba Lé äøtk©¨¨¥§¦¨¥§¨¨¤©£¥¦§¨

Ba ïéìòBîezngn ,dlirn ea yiy xac mewn meya epivn `ly - £¦
.dlirn oic eilr yi oiicr ezeevn z` dyry xg`y ,ezeevn
,'d iycw xzei aeyg `l ezeevn dyrp xaky oeik ,mrhde
okle ,dlirn ea oi` i`ce dxtk xg`ly xnel ep` migxkene
ea oi` mdipyay dxtk xg`lk dxtk iptly jtidl miyxec

.dlirn
:`xnbd zl`eyàìåezeevn ziyrpy xac ep`vn `l m`d - §Ÿ

,ea oilrene,ïLcä úîeøz éøäåoycn mxez did xwea lkay ©£¥§©©¤¤
lre ,my rlap `ede gafnd iciva eze` ozepe dzgn `eln gafnd
oerhy dfn miyxece 'gAfnd lv` FnUe' xn`p mxzpd oycd§¨¥¤©¦§¥©
mb ea yi oky oeike ,ezyecwa x`ypy oeik d`pda xeq`e .dfipb
cnlpy `iyewd zxfeg ok m`e .ezeevn ziyrp xaky s` ,dlirn
dxtk xg`ly ,jtidl j` ,dry lk dey epic mpn`y '`ed'n

.ezeevn dyrpy elit` ezxtk xg` mb ea oilrene dxtk iptlk
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' תמוז, תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

לכל המתועדים בהתועדות ימי הגאולה י"ב-י"ג תמוז אשר

בכפר חב"ד - מיסודו של כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל השמחה

- באה"ק ת"ו ע"י מ"צ במהרה בימינו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בימי סגולה אלו הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה, אשר כמה שמחות נצטרפו ביחד -

ימי גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר היא גם גאולתנו ופדות נפשנו,

חמש עשרה שנה ליסוד כפר חב"ד - יהי רצון אשר יתפשט ויתרחב בכל המובנים, ובנקודה 

התיכונה והפנימית - להיות מרכז ממנו יפוצו המעיינות, מעיינות תורת החסידות בכל ארצנו הק' ת"ו,

הנחת אבן פינה לבית הכנסת החדש וגם מרכז לנוער אחב"י ה' עליהם יחיו -

לפרוץ  אלו  שמחות  כל  תצטרפנה  גדר,  פורצת  ששמחה  הידוע  עפ"י  אשר,  יתברך  השם  יתן 

תורתנו  ומצוותי',  תורה  אלא  טוב  ואין   - והקדושה  הטוב  התפשטות  המונעים  וההגבלות  הגדרים 

תורת חיים ומצוותי' עליהן נאמר וחי בהם - עד אשר גם בחיי היום-יום תתראה האחדות של ישראל 

אורייתא וקוב"ה, מתוך הרחבה בגשם וברוח,

ידי משיח  בני ישראל בגאולה האמתית והשלמה על  - לגאולת כל אחינו  ומגאולה האמורה 

צדקנו ולקיום היעוד ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה.

בכבוד ובברכת לחיים לחיים ולברכה,

מ. שניאורסאהן



xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc `nei(iying meil)

ziyrpy xacy oycd znexzn cenll xyt` i` :`xnbd daiyn
,ea oilren ezeevnäpeäk éãâáe ïLcä úîeøz éåäc íeMîdrax` - ¦§¨¥§©©¤¤¦§¥§¨

z` hyte' mda aezky ,mixetikd meia lecb odk ly oal icba
'my mgipde 'ebe cad icba(bk fh `xwie)l"fg ecnle(:ai lirl)

lecb odk `le ,dpyd lk oda caer heicd oi`e dfipb miperhy
ziyrp xaky elit` d`pda mixeq`y ixd ,xg` mixetik meia

md dpedk icbae oycd znexze ,mzeevnãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL§¥§¦©¨¦§¤¨
,ezeevn ziyrp xaky elit` dlirn mda yiyïéáeúk éðL ìëå§¨§¥§¦

ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaädazk `ly jkn ,mixg` zenewnl ©¨¦§¤¨¥§©§¦
`l` dxezd lkl a` oipaa cnlp epnny cg` weqt dxezd
azkpy okid wxy jkn ep` mirney ,cxtpa oipr lka dyxit
dn ,ezeevn dyrpy xg` elit` dlirn mda yi weqta yexita
.dlirn ea oi` ezeevn ziyrpy xacy dlek dxezd lka ok oi`y

:`xnbd zl`eyéøîàc ïðaøì àçéðäweqtdyãnìî 'íL íçépäå' ¨¦¨§©¨¨§¨§¥§¦¦¨¨§©¥
äæéðb ïéðeòhLdyrpy xacy miaezk ipy yie ,d`pda mixeq`e ¤§¦§¦¨

oi` jkitle ,dpedk icbae oycd znexz ,ea oilren ezeevn
,micnlnäpeäk éãâa øîàc àñBc éaøì àlàoi` lecb odk ly ¤¨§©¦¨§¨©¦§¥§¨

zn`ae ,dfipb oiperhèBéãä ïäëì ïä ïéeàødrax`a ynyny §¦¥§Ÿ¥¤§
oiyeciw zkqna wqtpy enk dlirn mda oi`e ,dpyd lk micba

(.cp)ik`lnl dxez dpzip `ly dlirn mda oi` dpedk icba ,
,mda epdi `le mzcear xg` cin micbad z` ehytiy zxydm`

eixacl ok,øîéîì àkéà éàîxac epivn oycd znexza wx `ld ©¦¨§¥©
dxezd lkl jkn cnlp `l recne ,ea oilrene ezeevn dyrpy

.ea oilren ezeevn dyrpy xg` elit`y
:`xnbd zayiinäôeøò äìâòå ïLcä úîeøz éåäc íeMîxn`py ¦§¨¥§©©¤¤§¤§¨£¨

`dz my miyxec 'my' zaizne 'lgpa dlbrd z` my etxre' da
aeye ,dzeevn ziyrp xaky xg` elit` d`pda dxeq`e ,dzfipb

epivnãçàk ïéàaä ïéáeúk éðLziyrpy xg`l s` d`pd xeq`l §¥§¦©¨¦§¤¨
,ezeevn.ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL ìëå§¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðäcg`k mi`ad miaezk ipyïéà ¨¦¨§©§¨©¥
,ïéãnìîlkl dtexr dlbre oycd znexzn cenll xyt` i` okl §©§¦

,mda oilreny ozeevn ziyrpy zenewndøîàc ïàîì àlàipy ¤¨§©§¨©
cg`k mi`ad miaezk,øîéîì àkéà éàî ,ïéãnìîznexzn cnlp §©§¦©¦¨§¥©

lbre oycdezeevn dyrp xaky elit` zenewnd lkl dtexr d
.dlirn mda `diy

:`xnbd zayiinéáéúk éèeòéî éøzoiae oycd znexza oia - §¥¦¥§¦¥
aezk oycd znexza ,mdn cenll `ly herin yi dtexr dlbra

,'BîNå'jkn yexcl yie ,'mye' xnel jixv didy zxzein e"`ed §¨
dlbr ly dyxtae ,ezeevn dyrpy xg` dlirn yi ea wxy

aezky herin yi dtexr,'äôeøòä'jixv didy zxzein `"dde ¨£¨
ok m`e .zxg`a `le oilren da `weecy yexcl ,'dtexr' xnel
,ezeevn ziyrpy xg`l dlirn yiy mewn lkl cenll oi`
dxtk iptl eyexit '`ed' mc iabl aezky dny xnel `a gxkdae
dxtk xg`l ixdy ,dxtk iptl mb dlirn ea oi`y dxtk xg`lk

.ezeevn dzyrpy oeik dlirn ea oi` i`ce
lirl(:hp)ewlgpy weqta exn`py miherin dyly `xnbd d`iad

:`xnbd zl`ey .mca dlirn oi`y micnel okidn mi`xen`déðäå§¨¥
,íca éàø÷ éúìz,'`ed' ,'xtkl' ,'mkl',éì änìmc hrnl ixd §¨¥§¨¥©¨¨¨¦

:`xnbd daiyn .cg` herina ic dlirnn,øúBpî éèeòîì ãç©§©¥¦©
m` oke ,mc meyn zg` `l` aiig epi` bbeya xzep mc lk` m`y

.zxkn xeht xzepa cifde mca bby,äìéònî éèeòîì ãçåcg` lk §©§©¥¦§¦¨
ea oi`y ,dlirnn mc hrnl lirl yxecy weqt dfi`n ezhiyl

.`ziixe`cn dlirn,äàîehî éèeòîì ãçåmiycw mc lk` m`y §©§©¥¦§¨
bby m`e ,mc meyn zg` `l` aiig epi` bbeya sebd z`neha
`ed ,zxk aiig sebd z`neha lke`dy s` d`neha cifde mca

,xehtìáàmc hrnl,ìebétîaiigy ,lebit oaxwn mc lk` m`y £¨¦¦
,lebit meyn `le mc meyn wxéøö àì,àø÷ éèeòîì Ccnlpy iptn Ÿ¨¦§©¥§¨

,xg` mewnnìk ,ïðúcoaxw ly wlgïéøézî Bì LiLexzidy - ¦§©¨¤¥©¦¦

,zxg` dlerta ielzçaænì ïéa íãàì ïéaoebk mc` zlik`l oia - ¥¨¨¨¥©¦§¥©
lky ,dlik`a eze` dxizn mcd zwixfy ,lk`pd miycw xya
lr daxwdl oixizny oiae ,dlik`a xeq` mcd wxfp `ly onf
,gafnd lr axwil ezxykn mcd zwixfy ,oixeni` oebk ,gafnd

el`aåéìò ïéáéiçzxkìebét íeMîdyrpy oaxwn odn lk` m` - ©¨¦¨¨¦¦
dlik`a mixg`d z` xizny xac la` .zxk aiig lebit zaygna

d lr daxwdaemiaiig oi` ,dgpna unewe ,zepaxwa mc oebk ,gafn
,lebit meyn eilràeä øézî ,Bîöò íãåoixeni`e mc`l xyad z` §¨©§©¦

.ehrnl weqt jixv oi`e lebit meyn eilr miaiig oi` okl ,gafnl

äðùî
äNòî ìkly zeceardøãqä ìò øeîàä íéøetkä íBé,epizpyna ¨©£¥©¦¦¨¨©©¥¤

,Bøéáçì äNòî íéc÷ä íà,dpyna el reawd xcqk dyr `lyàì ¦¦§¦©£¤©£¥Ÿ
,íeìk äNòoebk .xcqd lr efd dceard z` zeyrle xefgl jixve ¨¨§

m`íéc÷äly ze`fdd z`ì øéòNä ícly ze`fdd ipt,øtä íã ¦§¦©©¨¦¦©©¨
øçàì øéòNä ícî äféå øBæçén dfiy,øtä ícmcn d`fddy ©£§©¤¦©©¨¦§©©©©¨

dfdy xg` aey zefdl jixv jkl ,dleqt xcqd lr `ly xiryd
.xtd mcn

øîb àlL ãò íàålecb odkdúBðznä úàxiry ly e` xt ly §¦©¤Ÿ¨©¤©©¨
íéðôaLmiycwd ycewa -ícä CtLð,xiryd ly e` xtd ly ¤¦§¦¦§©©¨

e xg` hegyiøBæçéå ,øçà íc àéáézefdl,íéðôaî äléçzadn s`e ¨¦¨©¥§©£©§¦¨¦¦§¦
,dxtk dze` xnb `le xg`ny ,zipy mrt dfne xfeg dfd xaky

.dzligzn dzeyrl jixvìëéäa ïëåiptl zepzn zvwn ozp m` §¥©¥¨
zepznd z` dligzn aey ozie xg` xt `iai ,mcd jtype zkextd
ly ze`fdd z` aey ozile xefgl jixv oi` mle` ,zkextd iptl

,x`eaiy enk ,miptáäfä çaæîa ïëårvn`a mcd jtyp m` §¥§¦§©©¨¨
zepznd z` dligzn aey ozie xg` xt `iai ,gafnd lr zepznd
,zkextd iptle mipta ozile xefgl jixv oi` dfa s`e ,gafnd lr

,dfa mrhdeïlekLlkidd ,miycwd ycew ,mdn zg` lk - ¤¨
,gafndeïîöò éðôa äøtkoi`e ,dxnbp ,dxnbpy dxtk okle - ©¨¨¦§¥©§¨

,dzyrp dxtkdn wlg wx xy`k ok `l j` ,ozile xefgl jixv
zligzn ligzdl jixv dfay ,lkiday ze`fddn zivgn wx oebk

ly dxtkd.lkidd ze`fd lk,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦
,÷ñtL íB÷nî,mcd jtyp myyìéçúî àeä íMîxtdn zefdl ¦¨¤¨©¦¨©§¦

ozile xefgl jixv oi` ,dxtk dze` z` xnb `l elit`e ,ipyd
.`id dnvr ipta dxtk dpzn lky ,zepznd zligzn

àøîâ
íéc÷ä íà ,øãqä ìò øeîàä íéøetkä íBé äNòî ìk ,ïðaø eðz̈©¨¨¨©£¥©¦¦¨¨©©¥¤¦¦§¦

,íeìk äNò àì ,Bøéáçì äNòîdceard z` zeyrle xefgl jixve ©£¤©£¥Ÿ¨¨§
.dnewna efdéúîéà ,äãeäé éaø øîàdyrp `ly xaca aekir yi ¨©©¦§¨¥¨©

,xcqkíéðôaî ïáì éãâáa ïéNòpä íéøáãaoebk ,miycwd ycewa - ¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦¦§¦
,micad oiay zepzne zxehwõeçaî ïáì éãâáa ïéNòpä íéøác ìáà£¨§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦©

zepzn lke miixiy zkity ,iecie ,dlxbd oebk ,dxfrae lkida -
,oal icbaa miyrpy elit` ,adfd gafne zkextdíéc÷ä íà¦¦§¦

,éeNò äNòM äî ,Bøéáçì äNòîmzeyrle xefgl jixv epi`e ©£¤©£¥©¤¨¨¨
.oxcqkíéøeîà íéøác äna ,øîBà äéîçð éaø,akrn xcqdy ©¦§¤§¨¥©¤§¨¦£¦

íéðôaî ïéa ,ïáì éãâáa íéNòpä íéøáãamiycwd ycewaõeçaî ïéa ¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¥¦¦§¦¥¦©
,dxfrae lkida,õeçaî áäæ éãâáa íéNòpä íéøáãa ìáàeli` oebk £¨¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦©

oiakrn oi` dzgne sk z`ved mdl micwd m` elit` ,mrd li`e
`l` ,dceard z` leqtl eilr,éeNò äNòM äîxefgl jixv epi`e ©¤¨¨¨

.xcqd lr zeyrle
íäéðLe ,ïðçBé éaø øîà,dingp iaxe dcedi iax,eLøc ãçà àø÷î ¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§

xn`py(cl fh `xwie),'äðMa úçà íìBò úwçì íëì úàæ äúéäå'§¨§¨Ÿ¨¤§ª©¨©©©¨¨
'zg`' ,oipra xen`d xcqd on zepyl oi`y drnyn 'mler zweg

dcedi iax ewlgpe ,dpya zg` zeyrpd zeceara xnelk 'dpya
,dxezd zpeek dpya zg` miyery zecear el`l dingp iaxe
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ezny in` cenr q sc ± iyily wxt`nei
äðåäë éãâáå"my mgipde" eda aizkc ,mixetkd meia lecb odkc oal icba drax` Ð

.(fh `xwie)èåéãä ïäëì ïä ïééåàø`ly iptn ,dlirn oda oi` dpedk icba :ol `niiwe Ð

.cin ohyetl oifixf ediy ,zxyd ik`lnl dxez dpzipäôåøò äìâò"my" da aizk Ð

.dzfipb `dz my Ðäôåøòä.zxg` `le ef Ðéáéúë éàø÷ àúìú"xtkl" "mkl" Ð

."`ed"øúåðî éèåòîì ãçmc lk` m`y Ð

oke ,mc meyn zg` `l` aiig epi` bbeya xzep

,zxka `idy sebd z`neha miycw mc lk` m`

m` oke ,mc meyn zg` `l` aiig epi` oleka

el`n zg`a cifde mca bby.zxkn xeht Ð

éèåòîì êéøö àì ìåâéôî ìáàmc lk` m`y Ð

lebit oaxwnol `wtp izixg` `zlinn Ð

.lebitc zxkn xehtcçáæîì ïéá íãàì ïéáÐ

oebk mc` zlik`l e` ,oze` oixizn mixg`y

,mcd zwixfa ielzy lk`pd miycw xya

aizkck ,dlik`a xeq` wxfp `ly onf lky

xyade" xcde (ai mixac) "jtyi jigaf mce"

,oixeni` oebk gafnl oixizn e` ,"lk`z

aizkck ,gafnl ozxykn mcd zwixfy

'd gafn lr mcd z` odkd wxfe" (fi `xwie)"

"gegip gixl algd xihwde" xcdeoiaig Ð

lbetn oaxwn odn lk` m` .lebit meyn eilr

zlke`d ytpde" (f my) aizkc ,zxk aiig

,mixg` z` xizn la` ,"`yz dper epnn

meyn eilr oiaiig oi` Ð unewde mcd oebk

opixnbc ,lebitminlya lebitc ,minlyn

oixizne ,gafnl oixizn odl yi minlye ,aizk

gafnl odixeni` z` xizn mcdy mc`l

.dlik`l mxyaeäðùîøãñä ìò ïéøåîàä
.epzpyna Ðìëéäá ïëåzepzn zvwn ozp Ð

mcd jtype ,zkextd lrxg` xt `iai Ð

xefgl jixv oi`e ,zkextd zepzn ligzie

tka ligzdle.zxeïîöò éðôá äøôë ïìåëùÐ

dxnbpy dxtk jkitl.dxnbp Ð÷ñôù íå÷îî
dxtk dze` dxnbp `l elit`e Ðjixv oi` Ð

.ozpy dn ozile xefglàøîâíéðôáîiptl Ð

.miptleõåçáî ïáì éãâááiecie dlxbd oebk Ð

gafne zkextd zepzn lke ,mixiy zkitye

xge`n xac odl micwd m` ,adfdel` oi` Ð

dpitgae dhigya la` .elqetl eilr oiakrnÐ

.inc miptk mipt jxevc `ed dcenáäæ éãâáá
õåçáîodl micwdy ,mrd li`e eli` oebk Ð

dzgne sk z`ved.leqtl eilr oiakrn oi` Ð

äðùá úçà`aekirl "dweg" aizk ik :`nl` Ð

.aizk dpya zg`` Ð
'ø
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íåùî(a,`i) "z`hg cle" wxt ,dlirnae Ð 'ek dpedk icbae oycd znexz edl iedc

o`nl `gipd :jixte .'eke glzynd xiry ixai`e oycd znexz eedc meyn :xn`w

.xninl `ki` i`n oipdp xn`c o`nl `l` ,oipdp oi` xn`c

àìàÐ oicnln xn`c o`nc :iiepyl ivn ded Ð xninl `ki` i`n oicnln xn`c o`nl

`zyd edl eedc ,`qec iaxc opaxk dl xaq

`vnz m` elit` iiepyl ira `l` ,oiaezk dyly

.`qec iaxk xaqc xnel

éøúseqa oke .ibq ded cga Ð iaizk iherin

mifr iab (a,biw oileg) "xyad lk" wxt

`herin cg `l` aizk `l i`c :il d`xpe .mifrd

`l `herin aizk `l i`c idp :`pin` ded

oicnln cg`k oi`ad oiaezk ipyc ,icin opihrnn

ediipin cga `herin aizkc `zyd mewn lkn Ð

idpe ,cg`k oi`ad oiaezk dyly edl eed Ð

`l ik ilin ipd Ð oicnln oi` oiaezk dylyc

iaizk ediipin ixzc `kd la` ,`zkec cga iaizk

oi`e ,herin xg` herin dil ded Ð `zkec cga

jixhvi` ikdl ,zeaxl `l` herin xg` herin

`wlq ded ikid :zeywdl oi`e .`herin jci`

,zeaxl `l` herin xg` herin oi` xnel jzrc

iziz `kidne ,ixnbl ediipin wezyil ok m`c

yi ?zeaxl herin xg` herin jixhvi`c ihernl

jixhvi`c `zkec lkac ,`iyw `l `d :xnel

,jk l`eny epiax dywn herin xg` herin

e` ,dyxc mey gkn 'ihrnn ded `nyc :uxzne

xg` herin jixhvi` ikdl .a` oipa e` ,xnege lw

oi` dfe .o`ka ok enk uxzl yi ok .zeaxl herin

Ð herin xg` herinl dil iyxc i` :zeywdl

enk :xnel yic ?`z` i`nl iyily `xw jci`

oeik edciclc ,rcz .zipype dxn`py dyxt

,oicnln cg`k oi`ad oiaezk ipy edl `xiaqc

i`nl ipy aezk Ð miaezk ipy `l` `kilc `kid

i` .ziyixtck xnel yi jgxk lr `l` ?jixhvi`

jpd edl opiyxc ded `l iyily aizk `l i` :inp

`l` aizk `l i`c ,herin xg` herinl ixz

e`l oycd znexz Ð dly herine oycd znexz

dlbr aizkc gkn ,`zyd la` .`ed `herin

ded Ð oiaezk dyly edl eed `zydc ,dtexr

oycd znexz dil dede ,herin enk cg lk dil

.herin xg` herin enk dly herine

ãçÐ d`nehn ihernl cge xzepn ihernl

oeikc ,ediiexz ihernl ibq `xw cgac :dniz

dxfba dipin jci` opitli Ð ediipin cg hirni`c

zia" wxta iccdn edl opitlick ,leligc dey

:dyw ile .mixkp iycw iab (`,dn migaf) "i`ny

,d`nehl `le xzepl `l `xw jixv ded `lc

oi`y xac dil dedc ,`xw jixv `l lebitc oeikc

.oky lk `l Ð ellkn xzede ,`wec zerici izyae cxeie dlera `idy d`neh ,eilr aiig epi` Ð ellkn xzed `le ,zg` driciae ,dreawa `edy lebit dne :xnege lwa ezip Ð oixizn el

"lelig" "lelig"a xzep opitli xcd ,lebitn xnege lwa d`neh ol `wtpc oeikelr s`c :il d`xpe !(a,p my) "onewn edfi`" wxta `zi`ck ,dey dxfba cnlne xfeg xnege lwa cnld xacc

daygna `l` eteba eleqt oi`ye ,dwixf xg`l bdep epi`y lebitl dn :jxtinl `ki`c ,`ed `kixt xnege lw Ð d`neh meyn oixizn el oi`y xaca xehtl df xnege lw `xnb ciarc ab

lelig lelig slinl ivnc ,jinq dey dxfb` exwir Ð xnege lw i`d mzd ciarc `de .d`nhn okye ,eteba eleqte dwixf xg`l elit` `kiiyc d`neha xn`z Ð `nhn epi`ye ,`nlra

yeniyl d`neha ycew zlik` eywzi`c ,`yiwidn xg` oipra slinl jzrc `wlqc meyn xnel yi Ð dey dxfbn `icda xn`w `le xnege lwn dl silic `de .lebitn oer oer xzepe ,xzepn

ikd Ð oixizn el oi`y xaca s` ied d`neha yeniy xwirc ikid ik :`pin` jzrc `wlqe ("`l`" d"c a,eh) migafc ipy wxt yixa my wgvi epiax yxity enk "exfpie"c `xwa d`neha

lw xn`w ikdle .`ticr `yiwid Ð ipixg` ilinl jixhvi` dey dxfbe ,ipixg` ilinl jixhvi` `l ywidc oeik ,`kd ip`y Ð `ticr dey dxfbc ab lr s`e .d`neha ycew zlik` inp

,xenb ywid jk lk epi`c ,llk `yiwid yexcip `le ,dey dxfba dipin d`neh xnbinl `xazqin ok m` Ð oixizn el yiy mixaca `l` aiig epi`e mipipr dnka xeng lebitc oeikc ,xnege

`xw jixv `lc `nil Ð oixizn el oi`y xac dil dedc meyn ,`xw jixv `l lebit la` xninl jixhvi` i`n :il `iyw `d la` .yeniye dlik` "exfpie"c `xwa `icda exkfed `ly oeik

"oer" "oer"c dey dxifbc :[xnel yi] `l` !xzepn "oer" "oer" xnbc meyn`l` rnyn `l Ð "xtkl" "`ed"e "mkl"c zeyxc ipd la` ,`icda aizkc i`nl `l` dpzip `l "lelig" "lelig"e

.dey dxifba ediipin opixnb `l Ð oipr epi` m`a `l` iwtp `lc oeike ,dlirnl oipr epi` m`a epiid Ð d`nehe xzep ediipin opiyxcc `de ,dlirnn edpiwet`l
`pz
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קצה ezny in` cenr q sc ± iyily wxt`nei
äðåäë éãâáå"my mgipde" eda aizkc ,mixetkd meia lecb odkc oal icba drax` Ð

.(fh `xwie)èåéãä ïäëì ïä ïééåàø`ly iptn ,dlirn oda oi` dpedk icba :ol `niiwe Ð

.cin ohyetl oifixf ediy ,zxyd ik`lnl dxez dpzipäôåøò äìâò"my" da aizk Ð

.dzfipb `dz my Ðäôåøòä.zxg` `le ef Ðéáéúë éàø÷ àúìú"xtkl" "mkl" Ð

."`ed"øúåðî éèåòîì ãçmc lk` m`y Ð

oke ,mc meyn zg` `l` aiig epi` bbeya xzep

,zxka `idy sebd z`neha miycw mc lk` m`

m` oke ,mc meyn zg` `l` aiig epi` oleka

el`n zg`a cifde mca bby.zxkn xeht Ð

éèåòîì êéøö àì ìåâéôî ìáàmc lk` m`y Ð

lebit oaxwnol `wtp izixg` `zlinn Ð

.lebitc zxkn xehtcçáæîì ïéá íãàì ïéáÐ

oebk mc` zlik`l e` ,oze` oixizn mixg`y

,mcd zwixfa ielzy lk`pd miycw xya

aizkck ,dlik`a xeq` wxfp `ly onf lky

xyade" xcde (ai mixac) "jtyi jigaf mce"

,oixeni` oebk gafnl oixizn e` ,"lk`z

aizkck ,gafnl ozxykn mcd zwixfy

'd gafn lr mcd z` odkd wxfe" (fi `xwie)"

"gegip gixl algd xihwde" xcdeoiaig Ð

lbetn oaxwn odn lk` m` .lebit meyn eilr

zlke`d ytpde" (f my) aizkc ,zxk aiig

,mixg` z` xizn la` ,"`yz dper epnn

meyn eilr oiaiig oi` Ð unewde mcd oebk

opixnbc ,lebitminlya lebitc ,minlyn

oixizne ,gafnl oixizn odl yi minlye ,aizk

gafnl odixeni` z` xizn mcdy mc`l

.dlik`l mxyaeäðùîøãñä ìò ïéøåîàä
.epzpyna Ðìëéäá ïëåzepzn zvwn ozp Ð

mcd jtype ,zkextd lrxg` xt `iai Ð

xefgl jixv oi`e ,zkextd zepzn ligzie

tka ligzdle.zxeïîöò éðôá äøôë ïìåëùÐ

dxnbpy dxtk jkitl.dxnbp Ð÷ñôù íå÷îî
dxtk dze` dxnbp `l elit`e Ðjixv oi` Ð

.ozpy dn ozile xefglàøîâíéðôáîiptl Ð

.miptleõåçáî ïáì éãâááiecie dlxbd oebk Ð

gafne zkextd zepzn lke ,mixiy zkitye

xge`n xac odl micwd m` ,adfdel` oi` Ð

dpitgae dhigya la` .elqetl eilr oiakrnÐ

.inc miptk mipt jxevc `ed dcenáäæ éãâáá
õåçáîodl micwdy ,mrd li`e eli` oebk Ð

dzgne sk z`ved.leqtl eilr oiakrn oi` Ð

äðùá úçà`aekirl "dweg" aizk ik :`nl` Ð

.aizk dpya zg`` Ð
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íåùî(a,`i) "z`hg cle" wxt ,dlirnae Ð 'ek dpedk icbae oycd znexz edl iedc

o`nl `gipd :jixte .'eke glzynd xiry ixai`e oycd znexz eedc meyn :xn`w

.xninl `ki` i`n oipdp xn`c o`nl `l` ,oipdp oi` xn`c

àìàÐ oicnln xn`c o`nc :iiepyl ivn ded Ð xninl `ki` i`n oicnln xn`c o`nl

`zyd edl eedc ,`qec iaxc opaxk dl xaq

`vnz m` elit` iiepyl ira `l` ,oiaezk dyly

.`qec iaxk xaqc xnel

éøúseqa oke .ibq ded cga Ð iaizk iherin

mifr iab (a,biw oileg) "xyad lk" wxt

`herin cg `l` aizk `l i`c :il d`xpe .mifrd

`l `herin aizk `l i`c idp :`pin` ded

oicnln cg`k oi`ad oiaezk ipyc ,icin opihrnn

ediipin cga `herin aizkc `zyd mewn lkn Ð

idpe ,cg`k oi`ad oiaezk dyly edl eed Ð

`l ik ilin ipd Ð oicnln oi` oiaezk dylyc

iaizk ediipin ixzc `kd la` ,`zkec cga iaizk

oi`e ,herin xg` herin dil ded Ð `zkec cga

jixhvi` ikdl ,zeaxl `l` herin xg` herin

`wlq ded ikid :zeywdl oi`e .`herin jci`

,zeaxl `l` herin xg` herin oi` xnel jzrc

iziz `kidne ,ixnbl ediipin wezyil ok m`c

yi ?zeaxl herin xg` herin jixhvi`c ihernl

jixhvi`c `zkec lkac ,`iyw `l `d :xnel

,jk l`eny epiax dywn herin xg` herin

e` ,dyxc mey gkn 'ihrnn ded `nyc :uxzne

xg` herin jixhvi` ikdl .a` oipa e` ,xnege lw

oi` dfe .o`ka ok enk uxzl yi ok .zeaxl herin

Ð herin xg` herinl dil iyxc i` :zeywdl

enk :xnel yic ?`z` i`nl iyily `xw jci`

oeik edciclc ,rcz .zipype dxn`py dyxt

,oicnln cg`k oi`ad oiaezk ipy edl `xiaqc

i`nl ipy aezk Ð miaezk ipy `l` `kilc `kid

i` .ziyixtck xnel yi jgxk lr `l` ?jixhvi`

jpd edl opiyxc ded `l iyily aizk `l i` :inp

`l` aizk `l i`c ,herin xg` herinl ixz

e`l oycd znexz Ð dly herine oycd znexz

dlbr aizkc gkn ,`zyd la` .`ed `herin

ded Ð oiaezk dyly edl eed `zydc ,dtexr

oycd znexz dil dede ,herin enk cg lk dil

.herin xg` herin enk dly herine

ãçÐ d`nehn ihernl cge xzepn ihernl

oeikc ,ediiexz ihernl ibq `xw cgac :dniz

dxfba dipin jci` opitli Ð ediipin cg hirni`c

zia" wxta iccdn edl opitlick ,leligc dey

:dyw ile .mixkp iycw iab (`,dn migaf) "i`ny

,d`nehl `le xzepl `l `xw jixv ded `lc

oi`y xac dil dedc ,`xw jixv `l lebitc oeikc

.oky lk `l Ð ellkn xzede ,`wec zerici izyae cxeie dlera `idy d`neh ,eilr aiig epi` Ð ellkn xzed `le ,zg` driciae ,dreawa `edy lebit dne :xnege lwa ezip Ð oixizn el

"lelig" "lelig"a xzep opitli xcd ,lebitn xnege lwa d`neh ol `wtpc oeikelr s`c :il d`xpe !(a,p my) "onewn edfi`" wxta `zi`ck ,dey dxfba cnlne xfeg xnege lwa cnld xacc

daygna `l` eteba eleqt oi`ye ,dwixf xg`l bdep epi`y lebitl dn :jxtinl `ki`c ,`ed `kixt xnege lw Ð d`neh meyn oixizn el oi`y xaca xehtl df xnege lw `xnb ciarc ab

lelig lelig slinl ivnc ,jinq dey dxfb` exwir Ð xnege lw i`d mzd ciarc `de .d`nhn okye ,eteba eleqte dwixf xg`l elit` `kiiyc d`neha xn`z Ð `nhn epi`ye ,`nlra

yeniyl d`neha ycew zlik` eywzi`c ,`yiwidn xg` oipra slinl jzrc `wlqc meyn xnel yi Ð dey dxfbn `icda xn`w `le xnege lwn dl silic `de .lebitn oer oer xzepe ,xzepn

ikd Ð oixizn el oi`y xaca s` ied d`neha yeniy xwirc ikid ik :`pin` jzrc `wlqe ("`l`" d"c a,eh) migafc ipy wxt yixa my wgvi epiax yxity enk "exfpie"c `xwa d`neha

lw xn`w ikdle .`ticr `yiwid Ð ipixg` ilinl jixhvi` dey dxfbe ,ipixg` ilinl jixhvi` `l ywidc oeik ,`kd ip`y Ð `ticr dey dxfbc ab lr s`e .d`neha ycew zlik` inp

,xenb ywid jk lk epi`c ,llk `yiwid yexcip `le ,dey dxfba dipin d`neh xnbinl `xazqin ok m` Ð oixizn el yiy mixaca `l` aiig epi`e mipipr dnka xeng lebitc oeikc ,xnege

`xw jixv `lc `nil Ð oixizn el oi`y xac dil dedc meyn ,`xw jixv `l lebit la` xninl jixhvi` i`n :il `iyw `d la` .yeniye dlik` "exfpie"c `xwa `icda exkfed `ly oeik

"oer" "oer"c dey dxifbc :[xnel yi] `l` !xzepn "oer" "oer" xnbc meyn`l` rnyn `l Ð "xtkl" "`ed"e "mkl"c zeyxc ipd la` ,`icda aizkc i`nl `l` dpzip `l "lelig" "lelig"e

.dey dxifba ediipin opixnb `l Ð oipr epi` m`a `l` iwtp `lc oeike ,dlirnl oipr epi` m`a epiid Ð d`nehe xzep ediipin opiyxcc `de ,dlirnn edpiwet`l
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קצו
ezny ina cenr q sc ± iyily wxt`nei

øáñ äãåäé 'øelit` ,zexfr`e lkid` la` ,dweg `aizk dpya zg` ezxtky mewn` Ð

.dweg `aizk `l Ð dpya zg` `l` ,lecb odka ozxtk oi`y oal icbaa miyrpd mixac

äðùá úçà ïäá íéøôëúîä íéøáã.micba` oia mewn` oia Ðúàæ áéúëdweg rnyn Ð

.zxg` lr `le ,daizk z`f lríéøéù éèåòîìxac iakrn `lc ,mixiy zkity Ð

ody it lr s`e ,mdl enicwd m` mdl xge`nd

.akrn oxcq oi` Ð oal icbaa oiyrpäãåäé 'øå
éáëòî éàoal icbaa miyrpd mixac x`y Ð

.oxcqk mixiy s` iakrn Ð oxcqka ueganéàå
éáëòî àìoal icbaa miyrpd mixac x`y Ð

zakrnd dcear inp edpi`c ,ipd iakrn `l Ð

.dhernl zifg i`ne ,`id dxtkàéðúãëÐ

x`yk dxtk iakrn mixiy dcedi 'xlc

dweg i` ,jkld .ixnbl edl xwr i` ,zepznd

.`aizk inp edcic` Ð `aizk `x`y`éðôî
øîàð àì äîyexcp `ly epici lr akrn in Ð

`l Ð dlk `l m`e ,xtk Ð dlk m` :df oeyla

.xtkïðéøîàå.(a,ap migaf) "onewn edfi`"a Ð

ïéùøåã úåòîùîxne ,ikd dil rnyn xn Ð

.ikd dil rnynåäééðéá àëéà éáëòî íéøéùÐ

:xn`w ikde ,iakrn `l mixiy :xaq `aiwr 'x

jty `l elit`e ,dlk Ð zepznd xwir xtk m`

m` :xn`w ikde .iakrn :xaq dcedi 'xe .mixiy

oi` Ð lkd xtk `l m`e ,xtk f` Ð lkd dlk

.dxtk zepzn ly dxtkdéëä ïðçåé 'ø øîà éîå
opixn`ck ,iakrn `l mixiy dingp 'xlc Ð

'xl `pwqne ,eyxc cg` `xwn odipy :lirl

.iakrn `lc mixiy ihernl cg ,dingpøîàäå
ïðçåé éáøhgeyd" wxta ,migaf zkqna Ð

dingp 'x `pz ,(`,`iw my) "uega dlrnde

dingp 'x xn`wc ,iakrn mixiy xne`d ixack

:`nl` .aiig Ð uega oaixwdy mcd ixiy :mzd

l`e" (fi `xwie) :eda opixwe .mipta od dcear

."zxkpe 'ebe ep`iai `l cren ld` gztmc `iai

ligzie xg`dfe ,zxehwd xhwp xak ixde Ð

.xt hgey
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àðú`l i` `d ,iakrnc meyn `wec rnyn Ð iakrn mixiy xne`d ixack dingp iax

(`,hl) "i`ny zia" wxt migafa rnync :dnize .uega ediilr aiigin `l Ð iakrn

zde ,ixii` mipevigd mixiya dingp iaxcoiaiig oi` dn`l miktypd minc `ziixa iziin m

elit` ,dcica ipzile beltil :jixte .qeaik oerh oi`e ,oda zlqet daygn oi`e uega odilr

oi`c ,z`hgay zepzn ylya mixiyk minca

oiaiig oi`e ,oda zlqet daygn oi`e ,qeaik oerh

,`id dingp iax Ð ipn `d :ipyne !uega odilr

ipzin `le ,aiig uega oaixwdy mcd ixiy :xn`c

iaxl :`nl` .iaeig `zlz icda ixeht `zlz dil

,qeaik oerh oi` z`hgay zepzn dyly dingp

inp oicd `ed ok m` .oda zlqet daygn oi`e

.aiig Ð uega oaixwd ,ikd elit`e .iakrn `lc

Ð iakrn `lc ab lr s` ,mixiy oicd `ed ok m`

iaxlc df okzi ji` :cere !uega ediilr aiigil

zepzn dyly dingpwxta lirle (`,gl my)

dhnl oiivgy minc epivn `lc (`,eh) `nw

df itle ,oiakrn ediy mewn cga dlrnl oiivge

awri epiax dywd cere !dingp iaxl epivn ixd

(my df mb) "i`ny zia" wxtac :y"piilxe`n

hgeyd" wxtae ,ixii` mipevigac rnyn

ax xn`c `zyde opixn` (`,`iw my) "dlrnde

la` ,miniptd mixiya zwelgn dad` xa `c`

ik ,oiakrn oi` lkd ixac mipevigd mixiya

:cere .miniptd mixiya Ð dingp iax xn`w

iab ,(`,aiw my) "dlrnde hgeyd" wxt seqac

iaxk dl iwenc ,zeqek ipya dnc laiwy z`hg

iwene ,'eke dnec xacd dnl lyn :xn`we ,dingp

mipeviga dingp iax :`nl` .`iyp xirya dl

,`iyw `l `d ,edin !`iyp xiryc `inec ,ixii`

`ki` Ð `iyp xirya ied lyndc ab lr s`c

mewn lkn .ixii` miinipta dingp iax xninl

`ibeqc uxzl oi`e !ol iywiz zeiyewd x`y

iaxk `lc (a,gl my) "i`ny zia" wxt yixc

(`,`iw my) "dlrnde hgeyd" wxtac oeik ,opgei

xn`c xza opgei iaxc `zlin `nwezin `pwqna

odk miig epiax uxize .'ek dad` xa `c` ax

dingp iax `pz :opgei iax xn`w ikdc ,l"vf

eli`e ,oiakrn miiniptd mixiy xne`d ixack

miiniptd mixiy Ð dcear zligz oky mixcte mixa`l dn zkxt i`c ,mixcte mixai`n opixnbc ,oiakrn `lc ab lr s` ,uega mipeviga aiigl yi ok m` ,aiig Ð uega oze` dyer did

dcear zligz `lde ?dcear seq ody egikei miniptd mixiy xn`w ikidc mdxa` oa wgvi epiaxl `xidp `le .egikei mixcte mixai` Ð oiakrn oky miiniptd mixiyl dn zkxt i`e ,egikei

dingp iax `pz :eyexit ikd Ð iakrn `l dingp iaxl mipevigd mixiyc opiwqnc `pwqnlc mdxa` oa wgvi epiax yxit ok lr !iakrn miinipt xn`c o`nl "dlrnde hgeyd"a mze` `xew

miiniptl i`d ilek edpiayg` `pngxc oeikc ,mixcte mixai`l zencle ,zegtd lkl dcear zligz enk mipevig zeyrl xazqn Ð oiakrnc oeike ,oiakrn miiniptd miixiy xne`d ixack

`lc ab lr s`e .dpey`x dcear seq oi`e ,zxg` dcear zlgz edl eed Ð ceqid zahvi` iab lr `l` zepznd mewna eed `lc oeik ,dcear zligzk mipevig zeyrl epl yi Ð iakrnc

icin ,uega d`lrd oiprl dingp iaxl dil zrnyc xeni` :(a,gl) "i`ny zia" wxt xn`c epiide ,uega mdilr oiaiige iakrn `lc mixcte mixa`` dedc icin ,uega mdilr aiig Ð iakrn

Ð icin `le dil xcd` `le ,dcear zligz oky Ð mixcte mixai`a zxn` m` `l :`aiwr iax dikxtc ab lr s`e .ziyixtck ,sili ediicegl mixcte mixai`nc ,mixcte mixai`` dedc

ixiy mcd ixiy `lde `aiwr iax inp `xwirn dil jixtc `de .oiakrn opi` miiniptd mixiy xaqwc ,diytpc `ail` `l` `kxit `ied `l `aiwr iaxc `kxitc ,jixv `lc meyn epiid

envr ixacl elit`c .eixacl ixnbl `le ,mzd yxtnck ,xn`w `aiwr iaxc eixacle ,egikei mixcte mixai` :eaiyd dingp iaxe .miinipta elit` :yexit ,xn`w diytpc `ail` Ð od devn

mipevig sili ediipine .oiakrn miiniptc dil `xiaq `l` ,ikd dil `xiaq `l edi`e .devn ixiy dil ixwc i`na dil icenc rnync Ð eixacl `ed `da `l` ,mixcte mixai`n di`x jixv

aiigl aiyg dcear zligzc ,izyxity mrh eze`ne .dingp iax aiign edlekac rnync ,aiigc ,`ziixaae oizipzna `nzq mcd ixiy ipzwc xity iz` `zyde .ziyixtck Ð uega aiigl

xnel xeaq ded mrh dfi`n Ð ok `l m`c ,mipevig oiakrnc `xwirn jzrc `wlq ded `nrh `eddn Ð ceqid ab lr `l` zepznd zligz mewna opi`y itl mixai`n edl opixnbe ,uega

epiaxe .ziyixtc `nrhn jgxk lr `l` ,xtk Ð dlk m` "xtkn dlke" ,miinipta `l` `xw `kil `de ,iakrn mipevig elit`c jzrc `wlq dede ?`c` axc `zlin izii`c inwn iakrnc

.zetqeza yxetn (my df mb) "i`ny zia" wxt migafae .eizazk `l okl ,eyexitl `aeh dywe ,xg` oipra yxit mzøôëåd`neh` :i"yx yxit Ð miptle iptl df ycewd ycwn z`

xg` xt `ian Ð miptle iptl zepzn lk xnby mcew mcd jtyp m`c ,iaiyg `cg miptle iptlc zepzn lkc xnel ,dl iziin lkidce miptle iptlc zepzn` `dc ,`xidp `le .miptle iptlc

iptl df :xn`w ikdc ,i"yx yexit ayiil lkep edin .gafnc oke dpzn `cgk lkidc iaiyg dpzn `cgk edlekc ,miptle iptl df xn`w mcd jtyp oiprl :xnel yi `l` .dligza ligzne

mipta `nhpy lr xtkne ,iaiyg `cg ernynk gafn .lkida drxi`y d`neh lr xtkne ,iaiyg `cg lkida oke .my drxi`y d`neh lr xtkne ,iaiyg `cg miptle iptlc zepznc ,miptle

.ok i"yx yxit ok lr Ð 'ek ldwd mr lre mipdkd lr ycewd ycwn lr xtkny dxtka ixiin `xwc dihytc meyne .dcear care diegzyd xeriyk ddy `le
ixac
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úçà íòt Ba ïéøtkúnL íB÷î :øáñ äãeäé éaø©¦§¨¨©¨¤¦§©§¦©©©©
ïäa ïéøtkúnä íéøác :øáñ äéîçð éaøå .äðMa©¨¨§©¦§¤§¨¨©§¨¦©¦§©§¦¨¤
!?áéúk íB÷î äãeäé éaøì ehà .äðMa úçà íòt©©©©©¨¨©§©¦§¨¨§¦
áéúëe "úàæ" áéúk :äãeäé éaøc déîòè eðééä ,àlà¤¨©§©§¥§©¦§¨§¦Ÿ§¦

ãç ,"úçà"¯ãçå ,õeçaî ïáì éãâa éèBòîìéèBòîì ©©©§©¥¦§¥¨¨¦©§©§©¥
ãç :äéîçð éaøå .áäæ éãâa¯,áäæ éãâa éèBòîì ¦§¥¨¨§©¦§¤§¨©§©¥¦§¥¨¨

ãçå¯àìc ,íéøéL éèBòîìéákòî:äãeäé éaøå . §©§©¥¦©¦§¨§©§¦§©¦§¨
éákòî éà¯éákòî àì éàå ,éákòî¯.éákòî àì ¦§©§¦§©§¦§¦¨§©§¦¨§©§¦

älëå" :àéðúãkøtk íà "Lãwä úà øtkî¯,älk ¦§©§¨§¦¨¦©¥¤©Ÿ¤¦¦¥¦¨
øtk àì íàå¯Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác ,älk àì §¦Ÿ¦¥Ÿ¦¨¦§¥©¦£¦¨¨©

íàå øtk älk íà :øîàð àì äî éðtî :äãeäé éaø©¦§¨¦§¥©ŸŸ©¦¦¨¦¥§¦
úBðznä ïî úçà øqéç íàL ?øtk àì älk àìàì Ÿ¦¨Ÿ¦¥¤¦¦¥©©¦©©¨Ÿ

?eäééðéa éàî :ïðéøîàå .íeìk àìå äNòïðçBé éaø ¨¨§Ÿ§§¨§¦©©¥©§©¦¨¨
:øîà ãç ;éåì ïa òLBäé éaøåïéLøBc úeòîLî §©¦§ª©¤¥¦©¨©©§¨§¦

.eäééðéa àkéà éákòî íéøéL :øîà ãçå ,eäééðéa àkéà¦¨¥©§§©¨©¦©¦§©§¦¦¨¥©§
?éëä ïðçBé éaø øîà éîeéaø àðz :ïðçBé éaø øîàäå ¦¨©©¦¨¨¨¦§¨¨©©¦¨¨¨¨©¦

.àéL÷ !éákòî íéøéL øîBàä éøáãk äéîçðéaø øîà §¤§¨§¦§¥¨¥¦©¦§©§¦©§¨¨©©¦
øt ìL BúèéçL íãB÷ dðôçL úøBè÷ :àðéðç¯ £¦¨§¤¤£¨¨¤§¦¨¤©

ïàîk .íeìk àìå äNò àì¯.äãeäé éaøk àìc Ÿ¨¨§Ÿ§§©§¨§©¦§¨
äãeäé éaø éàc¯"äwç" àáéúk ék øîàä¯ §¦©¦§¨¨¨©¦§¦¨ª¨

íéøáãa!àáéúëc àeä íéðôaî ïáì éãâáa íéNòpä ¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦¦§¦¦§¦¨
.éîc íéðôk íéðt CøBö :äãeäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§¨¤§¦¦§¦¨¥
CtLð íéðôaL úBðzî øîb àlL ãò íà :ïðz§©¦©¤Ÿ¨©©¨¤¦§¦¦§©

ícä¯äléçza äféå øBæçéå ,øçà íc àéáé ©¨¨¦¨©¥§©£§©¤©§¦¨
!déì éòaî ïBtçéå øBæçé :àúéà íàå .íéðôaî¦¦§¦§¦¦¨©£§©§¦¨¥¥

úøåè÷á
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף ס עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

קודם תפילת שחרית בימות החול יפריש איזה פרנק לצדקה.
ממכתב י"א סיוון, תשי"ח



קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc `nei(iying meil)

äãeäé éaømiptan oal icbaa miyrpd mixac wxy xne`y ©¦§¨
miakrn,øáña zeyrpd zecear lr dler dpya zg`yíB÷î ¨©¨

äðMa úçà íòt Ba ïéøtkúnùaezk df lre ,miptle iptl `edy ¤¦§©§¦©©©©©¨¨
lkida la` ,akrn oxcqk opi` m`e ,oxcqk eidiy jixvy dweg
mixac elit` ,dpyd zeni x`ya dxtk mewn mdy zexfrae

iyrpylr `l ,dpya zg` mrt wx ozxtk od s`y ,oal icbaa m
,dweg xn`p dfäéîçð éaøåoia oal icbaa dyrpd lky xne`y §©¦§¤§¨

akrn uega oia mipta,øáñ,mewnd lr xn`p `l dpya zg`y ¨©
lr `l`,äðMa úçà íòt ïäa ïéøtkúnä íéøác,oal icbaa epiidc §¨¦©¦§©§¦¨¤©©©©©¨¨

mixetikd meiae ,micba dpenya ynyn lecbd odkd dpyd lky
oal icbaa ynyny zeceard lre ,oal icba drax`a ynyn
lkida oia mipta oia akrl dweg aezk ,dpya zg` mrt mdy

.akrn oxcq oi` adf icbaa dyery mixac la` ,zexfrae
:`xnbd dywn .dcedi iax ixaca df xe`ia zxzeq `xnbdeèà- ¨

ikeáéúk 'íB÷î' äãeäé éaøìmiptle iptla ecinrny ,weqta §©¦§¨¨§¦
zg` mrt mzq aezk ixd ,dpya zg` mrt miqpkpy mewn `edy
dpya zg` mrt miyrpd zeceard lk lry xnel epl yie ,dpya

:`xnbd zvxzn .dweg mdilr xn`päãeäé éaøc déîòè eðééä àlà¤¨©§©£¥§©¦§¨
weqta yiy meyn ,uegan oal icbaa oxcqk akrn `lyfh `xwie)

(cl,miherin ipyáéúkdzide'úàfrnyn ,'mlFr zTgl mkl §¦§¨§¨Ÿ¨¤§ª©¨
,xg` xac lr `le cala 'z`f' lr `id dwegdy' áéúëelr xRkl §¦§©¥©

mz`Hg lMn l`xUi ipAúçàmiyrpd mixaca wx epiid ,'dpXA §¥¦§¨¥¦¨©Ÿ¨©©©¨¨
,dpya zg`õeçaî ïáì éãâa éèeòîì ãçmiherind on cg` - ©§©¥¦§¥¨¨¦©

,oda akrn xcqd oi`y uega oal icbaa zeyrpd zecear hrnn
áäæ éãâa éèeòîì ãçåzecear hrnn miherind on cg`e - §©§©¥¦§¥¨¨

.oda akrn xcqd oi`y ,adf icbaa zeyrpd
äéîçð éaøå,miherind ipyn hrnn,áäæ éãâa éèeòîì ãçyxecy §©¦§¤§¨©§©¥¦§¥¨¨

la` ,dpya zg` mrt mda mixtkzny mixac 'dpya zg`'n
,lirl xen`ke ,akrn oxcq uega dyrpy dn elit` oal icbaa

,íéøéL éèeòîì ãçåz` jtey did ze`fdd lk z` xnby xg`ly §©§©¥¦©¦
weqtd hrnn dfe ,oevigd gafn ly iaxrn ceqi lr miixiyd

icbaa dyrpy s`yoaléákòî àìc,oxcqk mze` dyr `l m` §Ÿ§©§¥
.mda akrn xcqd uega oal icbaa miyrpd mixac x`y la`

cg` herin yxec `ly dcedi iax ly enrh edn `xnbd zx`an
:xcqd mda akri `ly miixiyléákòî éà ,äãeäé éaøåx`y §©¦§¨¦§©§¥

miixiyd zkity ,oxcqk eidiy uegan oal icbaa miyrpd mixac
ok mb oal icbaa dyrpd,éákòîoeik ,mdipia wlgl mrh oi`e §©§¥

,mixetikd mei zecear lkk dcear zaygp miixiy zkityyéàå§¦
éákòî àì,oxcqk eidiy uegan oal icbaa miyrpd mixac x`y Ÿ§©§¥

miixiy zkity mb.éákòî àìŸ§©§¥
miixiyy dcedi iax zrcy x`ean da `ziixa `xnbd d`ian

:llk mkty `l m` dxtkd z` miakrn,àéðúãkweqta aezk ¦§©§¨
(k fh `xwie)Lãwä úà øtkî älëå'gAfOd z`e crFn ld` z`e §¦¨¦©¥¤©Ÿ¤§¤Ÿ¤¥§¤©¦§¥©

,'igd xirUd z` aixwde`l` aezkl el did `l dxe`kle §¦§¦¤©¨¦¤¨
miyxece ,'ycewd z` xtkn dlke' edn 'igd xiryd z` aixwde'

,jk dfn,øtk íà,ie`xk ze`fdd lk z` dyryälk`vie ozxtk ¦¦¥¦¨
,ezaeg ici,øtk àì íàå,ze`fdd lk z` dyr `lyälk àìz` §¦Ÿ¦¥Ÿ¦¨

,melk `le dyr `le ,dxtkd,äãeäé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨¨©©¦§¨
øîàð àl äî éðtîxRMn dNke' weqtd z` yexcp `ly recn -' ¦§¥©ŸŸ©§¦¨¦©¥

,ezaizk xcqke epeylkälk íà,ze`fdd lk z` xnbyøtkyi - ¦¦¨¦¥
,ezaeg ici `vie dxtk elälk àì íàå,ze`fdd lk z`øtk àì §¦Ÿ¦¨Ÿ¦¥

xzei gken dfne ,mpzile xefgl jixve ,dxtk el oi` -øqéç íàL¤¦¦¥

úBðznä ïî úçà,adfd gafna oiae lkida oia miptle iptl oiaàì ©©¦©©¨Ÿ
ïðéøîàå .íeìk àìå äNòmigaf zkqna(:ap)xxaleäééðéa éàî- ¨¨§Ÿ§§©§¦¨©¥©§

e` dfd oeyla miyxec m` dcedi iaxe `aiwr iax oia lcadd edn
dfa ewlgpy ,`xnbd zx`ane .dfd oeylaòùBäé éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦§ª©

øîà ãç ,éåì ïaixacle ,mzwelgnn dyrnl `veid oic oi` ok`y ¤¥¦©¨©
wxe ,dxtkd z` zakrn dpi` miixiy zkity lkdúeòîLî©§¨

eäééðéa àkéà ïéùøBcyxec `aiwr iaxy ,weqtd z` yexcl ji` - §¦¦¨¥©§
weqtd z`dxtka ielz lkdy dlk xtik m` ,`yixl `tiqdn

iaxe ,miakrn mpi` miixiy la` ,zeakrnd ody zepznd epiidc
yexcp m`y xaq wx miakrn `l miixiyy xaeq ok mb dcedi
dxtka icy xnele zerhl xyt` dlk xtik m`y `aiwr iaxk
epivny enk oiakrn opi` zepznd x`y la` ,zg` dpzn ly
z` dlk m` wxy `tiql `yixdn yxc okle ,zepevigd ze`hga
lk z` dlk `l m` la` ,xtik dyxta aezky enk zepznd lk
zg` xqig m`y cnlp dfne ,xtik `l weqta miaezky zepznd

,melk dyr `l zepznd on,eäééðéa àkéà éákòî íéøéL ,øîà ãçå§©¨©¦©¦§©§¥¦¨¥©§
dyre xtik m` yxc okle miakrn `l miixiy xaq `aiwr iaxy
zkitye ,ezxtk z` z`fa dlk ,dyxta miaezkd ze`fdd z`
yxc okle ,miakrn miixiy xaq dcedi iaxe ,zakrn dpi` miixiy
ef dyxta aezky dn oia ozil jixvy zepznd lk z` dlk m`
lkd dlk `l m`e ,xtik f` wx ,zxg` dyxtn micnely dn oia
gken o`kne ,xtik `l ,miixiyd zkity z` wx xqig m` elit`
dey opic ok m`e ,dxtkd z` miakrn miixiyy dcedi iax xaeqy
dfa mb ,akrn xcqd did lkida ze`fdd lka m`y ze`fdd lkl

.akrn did
:`xnbd dywnéëä ïðçBé éaø øîà éîe`l miixiy dingp iaxly ¦¨©©¦¨¨¨¦

,miakrnïðçBé éaø øîàäåmigaf zkqna(.`iw)iax ixac z` x`al §¨¨©©¦¨¨
dpyna dingp(:iw my)meyn aiig uega oaixwdy mcd ixiiyy

c meyn `ed enrhy x`iae ,uega miycw aixwnäéîçð éaø àðz̈¨©¦§¤§¨
éákòî íéøéL øîBàä éøáãkaygp ,oky oeike ,z`hgd zxtk z` §¦§¥¨¥¦©¦§©§¥

ueg ihegy zyxta xn`pd llka df ixde dceark xacdfi `xwie)

(hopgei iaxy gkene ,'zxkpe 'ebe ep`iai `l cren ld` gzt l`e'
:`xnbd zniiqn .miakrn miixiyy dingp iax zhiya cnel

.àéL÷©§¨
:oxcqk `ly eyrpy zeceara dpc `xnbdúøBè÷ ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨§¤

,øt ìL BúèéçL íãB÷ dðôçLy,oxcqk dyr `làìå äNò àì ¤£¨¨¤§¦¨¤©Ÿ¨¨§Ÿ
,íeìk:`xnbd zxxan .akrn oxcq dfa mbyéaøk àìc ,ïàîk §§©§Ÿ§©¦

'äweç' àáéúk ék øîàä ,äãeäé éaø éàc ,äãeäé,akrn xcqdy §¨§¦©¦§¨¨¨©¦§¦¨¨
`weec,àáéúëc àeä íéðôaî ïáì éãâáa íéNòpä íéøáãaeli`e ¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦¦§¦¦§¦¨

dqipkne uega otegy ,uega miyrp xtd zhigye zxehwd zpitg
:`xnbd dgec .miptle iptlíéðt CøBö ,äãeäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§¨¤§¦

,éîc íéðôk,mipt jxevl miyrp xtd zhigye zxehwd zpitgy ¦§¦¨¥
dpitg ila xihwdl `le ,dhigy ila zefdl `l xyt` i`y

.mipta miyrpd mixack miakrn md okle ,mcewn
:`pipg iax lr `xnbd dywnïðz,epizpynaøîb àlL ãò íà §©¦©¤Ÿ¨©

ícä CtLð íéðôaL úBðzîxtd lyøçà íc àéáéxg` xt hgyi - ©¨¤¦§¦¦§©©¨¨¦¨©¥
äféå øBæçéåencn.íéðôaî äléçza:`xnbd dywnàúéà íàå §©£§©¤©§¦¨¦¦§¦§¦¦¨

,melk dpi` xtd zhigyl dnicwdy zxehwd zpitgyøBæçé©£
déì éòaî ïBtçéåxefgl jixv ipyd xtd zhigy xg`l `ld - §©§¦¨¥¥

zhigyl zxehwd zpitg z` micwdy `vnp jk `l m`y ,oetgle
.ipyd xtd
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בריאות הגוף והנשמה, הא בהא תלייא.
ממכתב ח' סיוון, תשט"ו



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc `nei(iyiy meil)

xtd zhigy xg` xihwdle oetgl jixv ok` :`xnbd zvxzn
oky dpynd z`f dazk `l mewn lkne ,ipydà÷ àì úøBè÷a¦§¤Ÿ¨

éøééî.zwqer dpynd oi` - ©§¦
,øt ìL Bîc ïzî íãB÷ BèçML øéòN ,àìeò øîàehgeyl el dide ¨©¨¨¦¤§¨¤©©¨¤©

,mipta mcd ozn xg`líeìk àìå äNò àìdywn .akrn oxcqy , Ÿ¨¨§Ÿ§
:`xnbdøéòùä ícî äféå øBæçé ,øtä íãì øéòùä íc íéc÷ä ,ïðz§©¦§¦©©¨¦§©©¨©£§©¤¦©©¨¦

,øtä íc øçàmc z` miptay zepzna micwdy `xnbd dxeaq ©©©©¨
ozn iptl xiryd z` hgyy ote`a wx okzi dfe ,xtd mcl xiryd

,dyw jkl ,xtd mcàúéà íàåly enc ozn mcew ehgyy xiryy §¦¦¨
,melk dyr `l xtdéì éòaî èBçLéå øBæçéxefgl jixvy - ©£§¦§¦¨¥¥

:`xnbd zvxzn .xtd mc z` ozpy xg`l xg` xiry hegyle
àìeò àîbøzxtd mcl xiryd mc znicw oiprl ,dpynd ixacl ©§§¨¨

,ìëéäaL úBðzîaozn xg` dzkldk dzyrp xiryd zhigy la` §©¨¤©¥¨
.mipta xtd mcñôà éaø øîà ïëådpynd z` cinrdlúBðzîa §¥¨©©¦¨¥§©¨

.ìëéäaL¤©¥¨
:dpyna epipy,ïðaø eðz .'eëå çaæna ïëå ìëéäa ïëåweqta aezk §¥©¥¨§¥©¦§¥©§¨©¨¨

mixetikd mei zcear lk xg`l(bl fh `xwie)WCwn z` xRke' ,§¦¤¤¦§©
mr lM lre mipdMd lre xRki gAfOd z`e crFn ld` z`e WcFTd©¤§¤Ÿ¤¥§¤©¦§¥©§©¥§©©Ÿ£¦§©¨©
z`neh lr dxtk oiprl weqtd z` zyxec `ziixad ,'xRki ldTd©¨¨§©¥

.eiycwe ycwnäæ ,'Lãwä Lc÷î úà øtëå'minca xtiky epcnln §¦¤¤¦§©©Ÿ¤¤
drxi`y d`neh lr elld,íéðôìå éðôìd`neha mc` qpkp m` ¦§¥§¦§¦

`vie qpkp xy`k j` ,jk lr rci `nhpyke ,miycwd ycewl
lr cxeie dler oaxw `iad `l okle ,ez`neh epnn gkype mlrp

z`e' .ez`hgäæ ,'ãòBî ìäàdrxi`y d`neh lr xtkny epcnln §¤Ÿ¤¥¤
a.ìëéäd z`e',BòîLîk 'çaænmc`l drxi`y d`neh lr xtkny ¥¨§¤©¦§¥©§©§¨

.gafnd cil cner ecera,úBøæò elà 'øtëé'qpkpy in lr xtkny §©¥¥£¨
.d`neha dxfrl,ïòîLîk 'íéðäkä'.mipdkd i`hg lr xtkny ©Ÿ£¦§©§¨¨

,ìàøNé elà 'ìäwä íò'.l`xyi llk zexiar lr xtkny'øtëé' ©©¨¨¥¦§¨¥§©¥
.íiålä elà,weqtd seqa daezkd 'xtki' zaizaeïlek eåLeä- ¥©§¦¦§¨

mil`xyie mieel mipdk,úçà äøtëìi` eiycwe ycwn z`nehae §©¨¨©©
mipdkd zxtk ixdy cg` oaxwa mixtkzn mleky xnel xyt`
eeyd `l` ,mipta dyrpd xirya mixtkzn l`xyie xta `id

a ïéøtkúî ïlekLly iecieçlzLnä øéòùlf`frlúBøéáò øàLa ¤¨¦§©§¦©¨¦©¦§©¥©¦§¨£¥
,eiycwe ycwn z`nehn uegøîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøácoi` ¦§¥©¦§¨©¦¦§¥

`l` ,glzynd xiry ici lr mipdkl zexiar x`y zxtkíLk§¥
åéLã÷å Lc÷î úàîeèa ìàøNé ìò øtëî íéðôa äNòpä øéòùä ícL¤©©¨¦©©£¤¦§¦§©¥©¦§¨¥§§©¦§¨§¨¨¨

oi`y elit`,iecie enrúàîeèa íéðäkä ìò øtëî øtä íc Ck̈©©¨§©¥©©Ÿ£¦§§©
åéLã÷å Lc÷î,iecied `laøtëî çlzLnä øéòN ìL éecéeL íLëe ¦§¨§¨¨¨§¥¤¦¤¨¦©¦§©¥©§©¥

øàLa íéðäkä ìò øtëî øt ìL éecéå Ck úBøéáò øàLa ìàøNé ìò©¦§¨¥¦§¨£¥¨¦¤©§©¥©©Ÿ£¦¦§¨
.úBøéáò£¥

oiprl xen`d weqtd z` zyxecd `ziixa `xnbd d`ian
:ze`fddäæ 'Lãwä úà øtkî älëå' ,ïðaø eðzdfny ze`fddéðôì ¨©¨¨§¦¨¦©¥¤©Ÿ¤¤¦§¥

íéðôìåz`e' .micad oiaäæ 'ãòBî ìäàay ze`fdd.ìëéäz`e' §¦§¦Ÿ¤¥¤¥¨
d,BòîLîk 'çaæîlk oiay 'z`' zaize .gafnd lr zefdl jixvy ¦§¥©§©§¨

cg`e cg`ïlekL ãnìî,gafnae lkida ,miptle iptl -äøtk §©¥¤¨©¨¨
ïîöò éðôa äøtkzeielz opi`e dnvrl dxtk `id ixd zg` lk - ©¨¨¦§¥©§¨

,dzxaga zg`,eøîà ïàkîm` iabl ewlgp mpn`yúö÷î ïúð ¦¨¨§¨©¦§¨
,ícä CtLðå íéðôaL úBðzî`nw `pzlyìéçúéå øçà íc àéáé ©¨¤¦§¦§¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦

íéðôaL úBðzîa älçza,ozxtk dxnbp `ly oeikéaøå øæòìà éaø ©§¦¨§©¨¤¦§¦©¦¤§¨¨§©¦
ìéçúî Bðéà ,íéøîBà ïBòîLipyd xtd incn zefdlíB÷nî àlà ¦§§¦¥©§¦¤¨¦¨

÷ñtLz`fa mle` .dxtkd zligzn `le wqt day dpzndn - ¤¨©
m`y micen lkdícä CtLðå íéðôaL úBðznä úà øîbyíc àéáé ¨©¤©©¨¤¦§¦§¦§©©¨¨¦¨

úBðzna äléçza ìéçúéå øçàzkextd lr,ìëéäaLjixv oi`e ©¥§©§¦©§¦¨©©¨¤©¥¨
xake ,`id dnvr ipta mipt zxtky oeik ,miptle iptl ozile xefgl

m` ewlgp mpn`y ,exn` cere .ezxtk xnbúBðzî úö÷î ïúð̈©¦§¨©¨
ícä CtLðå ìëéäaLxaq `nw `pzyäléçza ìéçúéå øçà íc àéáé ¤©¥¨§¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦©§¦¨

ìéçúî Bðéà íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø ,ìëéäazligzn ©¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¥©§¦
lkida dxtkd.÷ñtL íB÷nî àlàm`y micen lkd mewn lkn ¤¨¦¨¤¨©

ícä CtLðå ìëéäaL úBðzî øîbyäléçza ìéçúéå øçà íc àéáé ¨©©¨¤©¥¨§¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦©§¦¨

,çaænä úBðzîaxaky lkida zepznd z` ozile xefgl jixv oi`e §©§©¦§¥©
m` ewlgp mpn`e .ozxtk xnbCtLðå çaænaL úBðzî úö÷î ïúð̈©¦§¨©¨¤©¦§¥©§¦§©

,ícä`nw `pzlléçza ìéçúéå øçà íc àéáé,çaænä úBðzîa ä ©¨¨¦¨©¥§©§¦©§¦¨§©§©¦§¥©
e,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø`id dnvr ipta dxtk dpzn lk ©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦
e.ìéçúî àeä ÷ñtL íB÷nîm` mewn lknçaænaL úBðzî øîb ¦¨¤¨©©§¦¨©©¨¤©¦§¥©

ìkä éøác ,ícä CtLðåmiixiy.éákòî àì §¦§©©¨¦§¥©ŸŸ§©§¥
íäéðLe ,ïðçBé éaø øîàoerny iaxe xfrl` iaxe `nw `pz -àø÷î ¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨

eLøc ãçàweqta aezky ,ezhiy z` cg` lk(i l zeny)ícî' ¤¨¨§¦©
øáñ øéàî éaø ,'äðMa úçà íéøtkä úàhçmiyxecyúçà úàhç ©©©¦ª¦©©©¨¨©¦¥¦¨©©¨©©

Eì ézøîàda xtkzdlàìån zg` dxtk zeyrl,úBàhç ézL ¨©§¦§§Ÿ§¥©¨
ligzdl jixv dxtkd z` xnby iptl mcd jtyp m` okle

.ze`hg izyn zg` dxtk didi `ly dligznéaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦
éøáñ ïBòîLoeyl `ed z`hgyéehçixd ,xdhl d`ay d`fd - ¦§¨§¥¦

ze`fdd oiprly,ïééehç éðL àìå Eì ézøîà ãçàz` ozi `ly ¤¨¨©§¦§§Ÿ§¥¦¦
epi` ezxtk xnb `le mcd jtyp m` okle ,miinrt d`fd dze`

.wqty mewnn ligzn `l` dfd xaky d`fd aey dfn
`txzpy xg` .rxevnd zxdh xcq micwdl ie`x `ibeqd zpadl
eizepaxw `ian ezxdhl ipinyd meia ,mini dray xtqe ezrxvn
dylye ony cg` bele ,dlerle z`hgl ,my`l ,zenda yly
cg` ,enc z` mipdk ipy elaiwe my`d z` ehgy .zleq mipexyr
,gafnd lr enc dfn ilka laiwy df ,cia cg`e ilka mcd laiw
qipkne xepwp xrya cnerd rxevnd lv` el `a cia laiwy dfe
on zipnid erav`a odkd ozepe ,oini lbxe ci oke dxfrl ey`x
zipnid eci odea ,zipnid epf` jepz lr ,zil`nyd eciay mcd
bel z` mcdn dfdy odkd gwl okn xg`l ,zipnid elbx odeae
odkde odkd exiag ly zil`nyd eci sk jez l` epnn wvie onyd

cbpk minrt ray dfne onya epini rav` laeh exiagl wviyzia
ozepe rxevn lv` el `a ze`fdd z` xnby xg`l ,miycwd iycw
mewn eze`a zipnid elbx odeae eci odeae epf` jepz lr onyd on
y`x lr ozi odkd skay onyd on xzepde ,mcd on ozpy

.rxevnd
ïébeìa á÷òé éaø ÷lç éì ,éaø øîà ,àéðzeeyed `ly ,rxevn ly ©§¨¨©©¦¦¦¥©¦©£Ÿ§¦

iax ewlgp `ly il dpye ,mixetikd mei ly minc ozn oicl mpic
jixv didy rxevn ly zeceara oerny iaxe xfrl` iaxe xi`n
iaxe xfrl` iax mbe ,zepeda ozne mipta ze`fd ray zefdl
oeik ,wqty mewnn ligzn epi`y beld jtypa micen oerny

aezky(i ci `xwie)jl izxn` cg` bel miyxece 'onW cg` bFl'¤¨¨¤
xn`py mixetikd meia wxe ,oibel ipya `le dxtkd ea didiy
cg` iehig miyxec oerny iaxe xfrl` iaxy ewlgp 'zg` z`hg'
ipy zg` d`fd ozi `ly epcnll oiiehg ipy `le jl izxn`

.minrt
:`xnbd dywnàìå,rxevn ly ony bela mb miwleg mpi` ike - §Ÿ

íéðôaL úBðzî úö÷î ïúð ,àéðúäåbeln minrt ray dfn didy §¨©§¨¨©¦§¨©¨¤¦§¦
,onydìéçúéå øçà âBì àéáé ,âBlä CtLðåaeya äléçzamze` §¦§©©¨¦©¥§©§¦©§¦¨§

ìëéäaL úBðzî.àeä ÷ñtL íB÷nî ,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø ©¨¤©¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¦¨¤¨©
.ìéçúîm`eìéçúéå øçà âBì àéáé ,âBlä CtLðå ìëéäaL úBðzî øîb ©§¦¨©©¨¤©¥¨§¦§©©¨¦©¥§©§¦

úBðBäaaL úBðzîa äléçzaxefgl jixv oi`e ,dipy dcear `idy ©§¦¨§©¨¤©§
m`e .mipta ozileâBì àéáé ,âBlä CtLðå úBðBäaa úBðzî úö÷î ïúð̈©¦§¨©¨©§§¦§©©¨¦

ïBòîL éaøå øæòìà éaø .úBðBäaaL úBðzîa äléçza ìéçúéå [øçà]©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤©§©¦¤§¨¨§©¦¦§
.ìéçúî àeä ÷ñtL íB÷nî ,íéøîBàm`eúBðBäaaL úBðzî øîb §¦¦¨¤¨©©§¦¨©©¨¤©§

úBðzî ìkä éøác ,âBlä CtLðålr ozil jixvyLàøäxzep on §¦§©©¦§¥©Ÿ©§¨Ÿ
onyd.úBákòî àìiaxe xfrl` iax miwlegy ep`vn ok m`e Ÿ§©§

.rxevn ly ony bela mb oerny
:`xnbd zvxznàîéà,iax ixac yxtl yi jká÷òé éaø äðL éì ¥¨¦¨¨©¦©£Ÿ

mb mzwelgn z`ïébeìaze`fd iabl mzwelgn enke rxevn ly §¦
.mixetikd mei ly

úBðzî ,øî øîàlr zepzipd onydLàøärxevn ly.úBákòî ïéà ¨©©©§¨Ÿ¥§©§
îòè éàî :àøîâä úìàåùà,zeakrn opi`áéúëc íeMî àîéìéà ©©£¨¦¥¨¦¦§¦

,'ïîMä ïî øúBpäå',akrn epi`e ozil jixv x`yp m` wx rnyny §©¨¦©¤¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד רב

ezny in` cenr `q sc ± iyily wxt`nei
éøééî÷ àì úøåè÷á.df xt zhigy xg` zxg` zxehw xihwdl jixv i`ce ,edine Ð

øéòùä íã íéã÷äehgyy xiry dil dedc ,xn`w miptay zepzna jzrc `wlq `w Ð

.xt ly enc ozn mcewàìåò àîâøúxiryd zhigy la` ,xn`w lkiday zepznac Ð

ozn xg`l dzid dnewna.mipta xtd mcíéðôìå éðôì äælr elld minca xtk Ð

mc` qpkp m` ,miptle iptl drxi`y d`neh

ded la` seqa drici da oi`e d`neha my

`nw wxta i`xwn opitlie .dligza drici

on oibdl dilr dlez df xiryy ,(a,f) zereayc

.cxeie dlera `iaie ,el rceiy cr oixeqidäæ
ìëéä.lkida drxi`y d`neh lr Ðúàå

åòîùîë çáæîämc`l drxi`y d`neh lr Ð

xeriy edfy ,diegzyd ick ddye ,gafna

.dxfra `nhpy inl diidyïìåë ååùåäi`da Ð

z`nehae ,mil`xyie miel mipdk `xza "xtki"

xtd ixdy ,ozeeydl xyt` i` eiycwe ycwn

lr mipta dyrpd xiryde ,mipdkd lr xtkn

eeyed dxtk dfi`ae .l`xyimleky cnln Ð

x`ya glzynd xiry ly ieciea mixtkzn

.dcedi 'x ixac ,zexiaríùë øîåà ïåòîù 'ø
ìàøùé ìò øôëî íéðôá äùòðä øéòùä íãù

åéùã÷å ùã÷î úàîåèá.iecie enr oi`e Ðêë
øôä íãmipdkd lr xtkn iecie `la Ð

.eiycwe ycwn z`nehaøéòù ìù éåãéåù íùëå
êë úåøéáò øàùá ìàøùé ìò øôëî çìúùîä

íéðäëä ìò øôëî øô ìù éåãéåzkqnae Ð

i`ce `d oerny 'xle :opikxt (a,bi) zereay

edin ,edpip dxtk ipac eeyed :opipyne !eeyedÐ

.dicica xtkn cg lkùãå÷ä úà øôëî äìëå
íéðôìå íéðôì äæ.micad oia ly ze`fd el` Ð

ìëéä äæ.zkextd lry ze`fd Ðåøîà ïàëî
'åëåxnb` `l` ,i`w zepzn zvwn ozp` e`l Ð

oi`c o`kn :xn`c ,mcd jtype miptay zepzn

ixdy xnby z`f z` zeyrle xefgl jixv

.`id dnvr ipta dxtkêì éúøîà úçà úàèç
dxtk zeyrl `le ,da dxtkd xtkzdl Ð

.zenda izyn zg`ïééåèç éðù àìåzepyl Ð

.minrt izy d`fddïéâåìá á÷òé 'ø ÷ìéç éìÐ

,rxevn ly ony bela welig awri 'x ozp il

dpye ,mixetkd mei ly minc oznl eeyed `ly

oerny 'xe xfrl` 'xe xi`n 'x ewlgp `l :il

miptay ze`fd ray ,ea zewelgd zeceara

myn wqty mewnn opixn` `lc ,zepeda ozne

(ci `xwie) "ony cg` bel" aizkc ,ligzn `ed

`le ,ea dxtkd zeidl jl izxn` cg` bel Ð

iehig yxcinl `ki`c `ed mzdc ,oibel ipy

.ikd xninl `kil `kd la` ,jl izxn` cg`

íéðôáù úåðúî úö÷îon dfde" (my) aizkc Ð

."minrt ray erav`a onydäìéçúá ìéçúéå
úåðåäáá(my) aizkck ,dipy dcear `idy Ð

.'ebe "odkd ozi etk lr xy` onyd xzine"

ùàøä úåðúîsk lr xy` onya xzepde" Ð

.(my) "xdhnd y`x lr ozi odkd'ø äðù éì
á÷òéoibela epzpynay dfd zwelgnd z` Ð

.rxevn lyøúåðäå áéúëã íåùî àîéìéàÐ

.miixiy edl ixwcéáëòî àìã éîð éëädxhwdl dvinw oia exqgy miixiy :(`,h zegpn) xn xn`de Ð.ediilr unewd z` oixihwn oi` Ðøúåðäå ïîùä øúéîå áéúëã àëä éðàù
.xdhnd y`x lr ozi ,mipey`xd miixiya "xzepde" eda aizkc ,miixiy ixiy oiiexw y`xd zepzne 'ebe "onyd xzine" eda aizkc ,miixiy oiiexw zepeda zepzn Ð

íùà
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éøáã(a,e) migafc `nw wxt opixn`c dnl dyw o`kn Ð akrn epi` y`xd zepzn lkd

ixac ,xtk `l Ð ozp `l m`e ,xtk Ð ozp m` "xdhnd y`x lr ozi onya xzepde"

i`n :mzd yxtne .xtke ,xtk `l eli`k eilr dlrn :xne` ixep oa opgei iax .`aiwr iax

`iaie :i"yx yxite .y`xd zepzn Ð xtk `l ,zepeda ozn Ð xtk ,xtke xtk `l eli`k

s` `aiwr iaxle .y`xd zepzna ligzie ,xg`

xg` bel `iaie ,el elr `l ozpy zepeda zepzn

i`pzk `lc edf] ok m`c :dywe .zepedaa ligzie

xn`c ixep oa opgei iax :[d`xp ok lre !`kdc

`pzk xaq Ð od devn ixiy y`xd zepznc mzd

xtk xninl ira ik `xwirn :`yexit ikde ,`kdc

Ð `xab xtk .`iny inw Ð xtk `l ,`xab Ð

ypern Ð `iny inw xtk `le ,ezrxvn xdihy

xtki` eciay ypern elit` :xn`w xcde eciay

,dzevnk d`yry Ð zepeda ozn xtk `l` ,dil

`le ,devn xqigy Ð y`xd zepzn xtk `l

`wlq `xwirnc :miyxtn yie .dxn`nk d`yr

,onvr zepeda ozn Ð `iny inw xtk `l jzrc

ab lr s` ,xenb ievix oda oi` Ð ozpy it lr s`

xtk `l :xn`w xcde .iakrn `l y`xd zepznc

Ð zepeda ozn la` ,xenb ievix Ð y`xd zepzn

.xenb ievix xtkàìàon zxzepde dzrn

xzine"n jxtinl ivn ded inp ikd Ð dgpnd

jxtinl dil `gip `l` ,dia i`wc onyd

."xzepde"c 'inec iedc "zxzepde"n
my`
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BèçML øéòN :àleò øîà .éøééî à÷ àì úøBè÷a¦§¤¨¨©§¦¨©¨¨¦¤§¨
øt ìL Bîc ïzî íãB÷¯:ïðz .íeìk àìå äNò àì ¤©©¨¤©Ÿ¨¨§Ÿ§§©

øtä íãì øéòOä íc íéc÷ä¯ícî äféå øBæçé ¦§¦©©¨¦§©©¨©£§©¤¦©
èBçLéå øBæçé ,àúéà íàå .øtä íc øçà øéòOä©¨¦©©©©¨§¦¦¨©£§¦§
øîà ïëå .ìëéäaL úBðzîa :àleò àîbøz !déì éòaî¦¨¥¥©§§¨¨§©¨¤©¥¨§¥¨©
"çaæna ïëå ìëéäa ïëå" .ìëéäaL úBðzîa :ñôà éaø©¦¨¥§©¨¤©¥¨§¥©¥¨§¥©¦§¥©

åëå:ïðaø eðz .'""Lãwä Lc÷î úà øtëå¯éðôì äæ ¨©¨©§¦¤¤¦§©©Ÿ¤¤¦§©
"ãòBî ìäà" ,íéðôìå¯"çaæî" ,ìëéä äæ¯,BòîLîk §¦§¦Ÿ¤¥¤¥¨¦§¥©§©§¨

"øtëé"¯"íéðäkä" ,úBøæò elà¯íò" ,ïòîLîk §©¥¥£¨©Ÿ£¦§©§¨¨©
"ìäwä¯"øtëé" ,ìàøNé elà¯eåLeä .íiåìä elà ©¨¨¥¦§¨¥§©¥¥©§¦¦§

çlzLnä øéòOa ïéøtkúî ïlekL ,úçà äøtëì ïlek¨§©¨¨©©¤¨¦§©§¦©¨¦©¦§©¥©
:øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,úBøéáò øàLa¦§¨£¥¦§¥©¦§¨©¦¦§¥
ìàøNé ìò øtëî íéðôa äNòpä øéòOä ícL íLk§¥¤©©¨¦©©£¤¦§¦§©¥©¦§¨¥
ìò øtëî øtä íc Ck ,åéLã÷å Lc÷î úàîeèa§§©¦§¨§¨¨¨¨©©¨§©¥©
ìL éecéeL íLëe .åéLã÷å Lc÷î úàîeèa íéðäkä©Ÿ£¦§§©¦§¨§¨¨¨§¥¤¦¤

úBøéáò øàLa ìàøNé ìò øtëî çlzLnä øéòN¯ ¨¦©¦§©¥©§©¥©¦§¨¥¦§¨£¥
.úBøéáò øàLa íéðäkä ìò øtëî øt ìL éecéå Ck̈¦¤¨§©¥©©Ÿ£¦¦§¨£¥
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zepedalmy` `iaie ,dpi`y ink `id ixd Ð

.xg`íå÷îî éøîàã ïåòîù 'øå øæòìà 'øìå
ìéçúî àåä íùî ÷ñôùxn` `l :`nl` Ð

i`e ,`id `aiyg inp `kd ,`inc `zilc o`nk

(ci `xwie) aizk `dc xg`a dxnebl xyt`

"my` cg` yak"`le jl izxn` cg` my` Ð

opixn`ck iiegcl `kil `kde .zeny` izy

'ek jl izxn` cg` iehg lirlel oi` jkld Ð

.dpwzáéúë åúåà àäåeze` aixwde" Ð

"my`l,xg` `le beld mr spedy eze` Ð

.dpwz el oi` inp xi`n iaxl elit`eàéðú
ïðçåé 'øã äéúååë`iai xn`c o`nl `ki`c Ð

.xg`åøéùëäìlek`l exdhl ,df rxevnl Ð

.miycwa'åëå àðú éðúåyi ike :dinza Ð

dpwz el oi`y xaca jixv mipey mi`pz!?êéøö
øòú úøáòäaizkck ,exfp ini z`ln meia Ð

"z`ln cr ey`x lr xeari `l xrz" (e xacna)

,xriy el oi` dfe .xrza glbi z`ln meia la`

.jixv ipzwe'åëå àðéáà 'ø øîàåàâéìôå`d Ð

zct iax el`c .zct iaxc` `pia` iaxcÐ

mewn lr epxiariy ,xn`w dpwz el yie jixv

"xifpd glbe" aizkc ab lr s`c .xriyd`l Ð

.xyt` `lc `kid aizkck `xw opira

úéîìåò äøäè åì ïéà.aizkck `xw opirac Ð

."oicd xnbp" wxta oixcdpqa ibilteç÷ìåÐ

"my`d mcn odkd gwle" aizk rxevn my`a

dhigyl skz mca dxen`d dgiwl lkeoeyl Ð

.`ed dlawïë çáæîì óà ìåëé:ol `niiwc Ð

x`yk gafn iabl minc ozn oerh rxevn my`

xaca oecil `vie llka didy xac dfe ,zeny`

wxta yexita ellkl aezkd jl exifgde ,ycgd

z`hgk ik" ea xn`p jkl ,(`,f) zenaic `nw

minc ozn dperh z`hg dn "odkl `ed my`d

mixeni`e.mixeni`e minc ozn oerh df s` Ð

ilka lawzi `l gafnd lr ozipd mc s` leki

."odkl `ed my`d z`hgk ik" xnel cenlz Ð

éìë äðåòè úàèç äîlkc ,dnc zlawl Ð

z`f"c (a,fv migaf) `yiwida ol iwtp zepaxwd

,"my`le z`hgl dgpnle dlerl dxezd

zeny) "zepb`a myie" aizk minlyae dlerae

z`hg xnbc `kidn ,inp my`e ,(ckoecil `vic meyn ,rxevn my` `l` ,edi` xnb Ð

z`hgk"c `yiwida ellkl exifgdl jxved ,zipni of`e lbx odae ci odaa ycgd xaca

."my`díéãâá ïéàîèî ïìåëåmcd jtyp iab epzpyna miiepyd mixiryde mixtd lk Ð

iyily `iade mcd jtype zkxtd zepzn xnbe ,zkxtl ipy xt `iade ef dxtk xg`l

gafnd zepznloiweqrd micba oi`nhne ,oycd zia` zepgn ylyl ueg oitxyp olek Ð

mnc z` `aed xy` z`hgd xiry z`e z`hgd xt z`e" (fh `xwie) aizkck .oztixya

."mina eicba qaki mze` sxeyde 'ebeçìùî [íéøéòù] äîëxiryd mc jtyp m` Ð

ozpe my ly z` hgye ,odilr lixbdle mipy `iadl jxvede ,mipt zepzn xnby xg`l

jtype zkextd zepznmy ly z` hgye odilr lixbdle mipy `iadl cer jxvede ,mcd

gafnd zepznl.zebef dylyn lf`fr ixiry dyly o`k ixd Ðçìùî åøãò éëå`l Ð

.cg` `l` glyl aezkd wiwfd
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íùà`lc oeikc ?incn `w i`n :xy` oa wgvi epiax dnz Ð enyl `ly ehgyy rxevn

xn` cg` my` `kd jiiy i`n ,daeg myl llk milral dlr `le ,enyl hgyp

lr !inc dizilc o`nk Ð epnn ozpy dn lk `de ?`pngx xn` cg` z`hg lirl enk ,`pngx

zwelgnl ep`a ,zepeda ozn mcew enc jtypy rxevn my` :l`ppg epiax zqxibk el d`xp ok

xtl inc `dc .oerny iaxe xfrl` iaxe xi`n iax

ik ol rnyn `we ,eizepzn xnb mcew enc jtypy

,"eze`" aizk `lc onyd zepzna ibiltc ikid

aizkc ab lr s` my` mc ozna ibilt inp `kd

`ian ikd elit` Ð `l eze cg` rnync "eze`"

`de :jixte .jenqa yxt`y enk ied `nrhe .xg`

xfrl` iaxl oiae xi`n iaxl oiae ,aizk "eze`"

`de .mixg` iiez`l dil ded `l oerny iaxe

ehgyy my` ipzwcn e`l Ð dizeek `ipz iziinc

i`dn `l` ,ecen `nlr ilek `dac Ð enyl `ly

xg` my` jixv zepedad lr encn ozp `ly

`ki` "eze`" aizkc ab lr s` :`nl` Ð exiykdl

opgei iax `de :dnize .xg` my` `ian xn`c o`n

iaxe xfrl` iaxc `nrhc lirl xn`w diteb

cg` iehigc meyn mixetkd mei xt iab oerny

i`n ,ikd yxcinl epivn `lc `kde ,`pngx xn`

`ki` mzdc ikid ik ,ixnb mzdn `nye ?ediinrh

wqty mewnn `xw ol ilb Ð zepzn ipin dnk

.my`a oia ony bela oia Ð inp ikd ,ligzn

øéæðzxard jixv mixne` i`ny zia hxenn

(a,en xifp) "oipin dyly" wxta Ð xrz

oi` :mixne` i`ny zia ,mixtqd lka `kti` qxb

zeketd zekldne .jixv :mixne` lld ziae ,jixv

ebilti`c ,zegiken oi`y micic `idd ik .`ed

wxtae ,(a,d) mixcpc `nw wxta `axe iia`

`nw wxta oke .mdixac ektd (`,aq) xifpc `xza

axe (daxe) `ped axc `zbelta (`,b) zexekac

ibiltc ,dtixhe dliap dze` dyery xaca `cqg

,dig dpi`e dig dtixhadxenzc `nw wxtae

enk mde ,cenlzda zeax dpdke .`kti` (a,`i)

.ixn`c `ki`

dnedfi`" wxt yixa Ð odk ly envra dpizp

aizkc :i"yx yxit (a,fn migaf) "onewn

`l` df oi`e .dipin mc silie ony iab "rav`"

`d Ð a` oipa i`c .yxetnd on mezq cnli enk

xfeg a` oipaa cnld xac i` mzd `id `ira

.ywida cnlne

óàiabc ab lr s`e Ð odk ly envra dgiwl

Ð ikd opiyxc `le "ozpe gwle" aizk inp z`hg

`l` ,ikd xninl ol ded inp mzdc xnel yi

dayke `iyp xirya iaizk `aeh "gwle"c meyn

`l Ð edlek yxcinl epivn `lc oeike ,dxirye

.edl opiyxcäîdgiwc dey dxifba ipiq zlern `tlic :i"yx yxit Ð ilk dperh z`hg

xfeg dey dxifba cnld xac i` (`,p migaf) "onewn edfi`" wxta `id `irac :dnize .dgiw

dcenld z`hgc ,`kdn heytize .opilf` cnln xza xn`c o`nl ,`l e` ywida cnlne

oeik :mdxa` oa wgvi epiax xne`e !rxevn my` lr ywida zcnlne zxfeg dey dxifba

mc" wxt seqa `zi`ck ,"dxezd z`fe"c `yiwidn z`hg ol `wtp ded dey dxifb e`lac

xeaiv inly igafa Ð wxfn `nili` ?`id i`n Ð ilk dperh dler dn :(a,fv migaf) "z`hg

,dteba aizkc o`nk dey dxifb dl `ied ok m` Ð sili `yiwidnc oeike .'eke aizk inp

Ð ywida cnlne xfeg dey dxfba cnld xac xn`c o`nle .z`hgn my` xity opitlie

ywid `ied Ð ok m`c ,ibq `l dey dxifb e`lae .zepaxw x`yl ywid jixhvi` mewn lkn

,oerny iaxl :mdxa` oa wgvi epiax dywd .z`hgn my` slinl ivn ied `le ,ywidn

rav` `ira dpedk dil `xiaqc ,(a,ck) migafc ipy wxta ,xyk l`nya wxf xaqc
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ì àlL BèçML òøBöî íLàBîL¯ú÷Bìçîì eðàa £©§¨¤§¨¤Ÿ¦§¨§©£¤
øîàc øéàî éaø .ïBòîL éaøå øæòìà éaøå øéàî éaø©¦¥¦§©¦¤§¨¨§©¦¦§©¦¥¦§¨©

äléçza ìéçúéå øçà àéáé¯øçà àéáé éîð àëä ¨¦©¥§©§¦©§¦¨¨¨©¦¨¦©¥
íB÷nî íéøîBàL ïBòîL éaøå øæòìà éaøìe .èBçLéå§¦§§©¦¤§¨¨§©¦¦§¤§¦¦¨

ìéçúî àeä íMî ÷ñtL¯é÷úî .äðwz Bì ïéà àëäó ¤¨©¦¨©§¦¨¨¥©¨¨©§¦
àéðz .àéL÷ !áéúk "Búà" àäå :àcñç áø déì¥©¦§¨§¨Ÿ§¦©§¨©§¨

ì àlL BèçML òøBöî íLà :ïðçBé éaøc déúååk,BîL §¨¥§©¦¨¨£©§¨¤§¨¤Ÿ¦§
úBðBäa éaâì Bîcî ïúð àlL Bà¯éaâì äìBò äæ éøä ¤Ÿ¨©¦¨§©¥§£¥¤¤§©¥

éøöå ,íéëñð ïeòèå çaæîøçà íLà CBøéLëäìáøå . ¦§¥©§¨§¨¦§¨¦¨¨©¥§©§¦§©
éøö éàî :Cì øîà àcñçC¯éøö.äðwz Bì ïéàå C ¦§¨¨©¨©¨¦¨¦§¥©¨¨

éøö àpz éðúåøéæð :àéðúäå ,ïéà ?äðwz Bì ïéàå C §¨¥©¨¨¦§¥©¨¨¦§¨©§¨¨¦
éøö :íéøîBà éànL úéa ,èøBîîúéáe ,øòz úøáòä C §¨¥©©§¦¨¦©£¨©©©¥

éøö ïéà :íéøîBà ìläéaø øîàå .øòz úøáòä C ¦¥§¦¥¨¦©£¨©©©§¨©©¦
éøö éànL úéa íéøîBàLk :àðéáàC¯éøöBì ïéàå C ¨¦¨¤¤§¦¥©©¨¦¨¦§¥

éànL úéa :úãt éaø øîàc ,úãt éaøc àâéìôe .äðwz©¨¨§¦¨§©¦§¨§¨©©¦§¨¥©©
éànL úéa .ãçà øác eøîà øæòìà éaøå¯,ïøîàc àä §©¦¤§¨¨¨§¨¨¤¨¥©©¨©£©©

øæòìà éaø¯ïäáe ãé ïäBa Bì ïéà :àéðúcìâø¯ïéà ©¦¤§¨¨§©§¨¥¤¨Ÿ¤¤¤¥
BîB÷î ìò ïúBð :øîBà øæòìà éaø ,úéîìBò äøäè Bì¨¢¨¨¦©¦¤§¨¨¥¥©§

ìàîN ìL ìò ïúð íà :øîBà ïBòîL éaø .àöBéå¯.àöé §¥©¦¦§¥¦¨©©¤§Ÿ¨¨
éìka ìBëé "íLàä ícî ç÷ìå" :ïðaø eðz¯ãeîìz ¨©¨©§¨©¦©¨¨¨¨©§¦©§

ïäk ìL Bîöòa äðéúp äî ,"ïúðå" øîBì¯äçé÷ì óà ©§¨©©§¦¨§©§¤Ÿ¥©§¦¨
ïk çaænì óà ìBëé .ïäk ìL Bîöòa¯øîBì ãeîìz §©§¤Ÿ¥¨©©¦§¥©¥©§©

éìk äðeòè úàhç äî "àeä íLàä úàhçk ék"¯óà ¦©©¨¨¨¨©©¨§¨§¦©
éðL òøBöî íLà :øîBà äzà úàöîð .éìk ïeòè íLà̈¨¨§¦¦§¥¨©¨¥£©§¨§¥

ãéa ãçà ,Bîc úà íéìa÷î íéðäëäæ .éìka ãçàå Ÿ£¦§©§¦¤¨¤¨©¨§¤¨©§¦¤
ìaéwLéìka¯ãéa ìaéwL äæå .çaæî ìöà Bì àa¯ ¤¦¥©§¦¨¥¤¦§¥©§¤¤¦¥©¨

.òøBöî ìöà Bì àa,íéãâa íéànèî ïleëå :íúä ïðz ¨¥¤§¨§©¨¨§¨§©§¦§¨¦
.ïBòîL éaøå øæòìà éaø éøác ,ïLcä úéaà ïéôøNðå§¦§¨¦©¥©¤¤¦§¥©¦¤§¨¨§©¦¦§
ïéôøNð ïéàå íéãâa ïéànèî ïéà :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥§©§¦§¨¦§¥¦§¨¦
.äøtk Ba øîâå ìéàBä ,ïBøçàä àlà ïLcä úéaà©¥©¤¤¤¨¨©£¦§¨©©¨¨

î íéøéòN änk :ïîçð áøî àáø dépéî àòa?çlL §¨¦¥¨¨¥©©§¨©¨§¦¦§©¥©
:Bì øîà ?çlLî Bøãò éëå :déì øîà̈©¥§¦¤§§©¥©¨©
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף סא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc `nei(iyiy meil)

ì àlL BèçML òøBöî íLàBîL`l` ,my` myl ehgy `ly - £©§¨¤§¨¤Ÿ¦§
dpyna epipye ,minly e` dler oebk xg` oaxw myl(.a migaf)lk

milral elr `ly `l` ,mixyk onyl `ly ehgypy migafd
df xaca ,daeg myléaøå øæòìà éaøå øéàî éaø ú÷Bìçîì eðàä§©£¤©¦¥¦§©¦¤§¨¨§©¦

ïBòîLxnby mcew mcd jtypyk mixetikd meia mcd z`fd iabl ¦§
eppipra s` miwlegy cenll epl yi ef zwelgn jezne ,ezxtk
.`l e` xg` my` `iadl leki m` enyl `ly my`d hgyy

lyøîàc øéàî éaøzepznd rvn`a oebk mcd jtyp xy`ky ©¦¥¦§¨©
miptayàéáéxtìéçúéå øçàzefdläléçza,miptay ze`fdd z` ¨¦©¥§©§¦©§¦¨

enk aeyg ,ezxtk xnb `l oiicre oey`xd xtdn dfid xaky dne
ok m` ,dligzn ozepe xfege ,llk ozp `lyénð àëämy` iabl ¨¨©¦

,daeg myl milral dlr `l ixdy ezxtk xnb `ly oeik rxevn
llk aixwd `ly enk aygp zepedad lr encn ozp xaky elit`

eàéáémy`øå øæòìà éaøìe ,èBçLéå øçàíéøîBàL ïBòîL éa ¨¦©¥§¦§§©¦¤§¨¨§©¦¦§¤§¦
y÷ñtL íB÷nîeize`fda,ìéçúî àeä íMîzepey`xd zepizpde ¦¨¤¨©¦¨©§¦

,dcear zaygp dxnbp `ly dcear s`y ,oick el elràëämb - ¨¨
elit`e ,rxevn my` zaxwdk aeyg oey`xd my`d zaxwd o`k

,oky oeike ,daeg myl milral elr `lyäðwz Bì ïéàxdhidl ¥©¨¨
weqta aezky oeik ,xg` my` `iaiy ici lr miycwa lek`le

(`k ci `xwie)cg` my` wx `iadl lekiy ,'mW` cg` Wak gwle'§¨©¤¤¤¨¨¨
epi` oey`xd my`d z` `iad xaky xg`ne ,zeny` izy `le

.xg` my` `iadl leki
:`xnbd dywné÷úî,àcñç áø déì óiaxly xnel xyt` ji` ©§¦¥©¦§¨

,xg` my` `iaiy ici lr dpwz el yi xi`nàäåaixwde'Búà §¨§¦§¦Ÿ
''d iptl dtEpY mz` sipde onXd bl z`e mW`láéúk(ai ci `xwie), §¨¨§¤Ÿ©¨¤§¥¦Ÿ¨§¨¦§¥§¦

sped `ly xg` `le ,my`l aixwi beld mr spedy eze` `weecy
,dpwz el oi`y oicd zeidl jixv xi`n iaxl mb ok m`e ,beld mr
`ed oey`xd my`de xg`n ,beld mr sped `ly ipyd xykei `le

:`xnbd zniiqn .beld mr spedy df.àéL÷©§¨
`iadl lekiy xaeqd opgei iaxl riiql `ziixa `xnbd d`ian

:xg` my`àlL BèçML òøBöî íLà ,ïðçBé éaøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¨¨£©§¨¤§¨¤Ÿ
ì,BîL,daeg myl milral dlr `leéaâì Bîcî ïúð àlL Bà ¦§¤Ÿ¨©¦¨§©¥

äæ éøä ,úBðBäaoaxwdíéëñð ïeòèå ,çaæî éaâì äìBòmy` lkk §£¥¤¤§©¥¦§¥©§¨§¨¦
,mikqp enr aixwdl jixvy rxevnéøöåC`iadl rxevndíLà §¨¦¨¨

BøéLëäì øçà`pz epl ixd .ycwnl qpkile miycwa lek`l ©¥§©§¦
`ly didy oeik ,my`d oick enc ozpe ehgyy elit`y xaeqy
`le ,opgei iax zhiyl xi`n iaxk xg` my` `iadl jixv enyl
.beld mr sped `ly xg` my` `iadl leki oi`y 'eze`'n miyxec

:`cqg ax lr ef `ziixan zeywdl oi`y `xnbd zx`anáøå§©
àcñç,xg` my` `iadl leki epi`y 'eze`'n yxecy,Cì øîà ¦§¨¨©¨

éàîy xn`y `pzd zpeekéøöCok`y eyexit ,xg` my`éøöC ©¨¦¨¦
xg` my` `iadl `edå`iadl leki epi` mewn lknäðwz Bì ïéàå §§¥©¨¨

cy 'eze`'n miyxece xg`n ,ezxtk milydlspedy eze` `wee
.beld mr spedy df `ed oey`xd my`d xake ,xg` `le beld mr

:`xnbd zl`eyàpz éðúåoeyl miazek mi`pzdy ep`vn m`d - §¨¥©¨
éøö'å 'Cy dpeekdïéà :àøîâä äáéùî .äðwz Bì ïéàep`vn ok` - ¨¦§¥©¨¨¦

,z`fkàéðúäå,jk da epivny `ziixaèøBîî øéæðel oi`y §¨©§¨¨¦§¨
exry lk z` glbl jixvy ezxdhl ipinyd mei ribde ,zexry

,glbl dn el oi` `ede,íéøîBà éànL úéa`ed mbéøöúøáòä C ¥©©§¦¨¦©£¨©
øòz,glbl dn el oi`y elit` ey`x lrïéà ,íéøîBà ìlä úéáe ©©¥©¥§¦¥
éøö,øòz úøáòä C,gelib ila eizepaxw `iane,àðéáà éaø øîàå ¨¦©£¨©©©§¨©©¦£¦¨

éøö éànL úéa íéøîBàLkCy mzpeek ,xrz zxardéøöCglbl §¤§¦¥©©¨¦¨¦
,äðwz Bì ïéàåixde .zexry el oi`y oeik glbiy jiiy `l ixdy §¥©¨¨

ok enke ,dpwz el oi`y `ed ezpeeke 'jixv' oeyla azeky `pz epl
oi`e jixvy `cqg ax x`an xg` my` `iadl jixvy rxevna

.dpwz el
àâéìôeel oi`e jixvy i`ny zia ixac z` x`any `pia` iax - §¦¨

lr dfa `ed wleg ,dpwzúãt éaøci`ny zia ixac z` x`and §©¦§¨
weqta aezky s`e ,xriyd mewn lr epxiariy dpwz el yiy

(g ci `xwie)miiwl jixv oi` xyt` i`y mewna ,'FxrU lM z` gNbe'§¦©¤¨§¨
,xrz zxarda ic `l` eazkk weqtd z`úéa ,úãt éaø øîàc§¨©©¦§¨¥

,ãçà øác eøîà øæòìà éaøå éànLjixv `l xyt` i`y mewnay ©©§©¦¤§¨¨¨§¨¨¤¨
,eazkk weqtd z` miiwlïøîàc àä ,éànL úéahxenn xifpy ¥©©¨©£¨¨

e ,zexry el oi`y elit` xrz zxard jixv(àéðúã) ,øæòìà éaø©¦¤§¨¨
,[ïðúc]elbxe eci odea lr ezxdh meia zefdl jixvy rxevn ¦§©

m` ,zipnid,úéîìBò äøäè Bì ïéà ,ìâø ïäBáe ãé ïäBa Bì ïéàmeyn ¥¤¨¤¤¤¥¨¢¨¨¦
zzl leki epi`y oeike ,`weec eazkk weqtd z` miiwl mikixvy

.mlerl dxdh el oi` zepedad lr onyde mcdn,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥
`l` eazkk weqtd z` miiwl mikixv oi`ïúBðmcd z`BîB÷î ìò ¥©§

zipnid elbxe eci odea lr ynn epi`y s`e dxqgd odead ly
àöBéå.xdhpe ezaeg iciïúð íà ,øîBà ïBòîL éaømcd z`ìòodea §¥©¦¦§¥¦¨©©

àöé ìàîN ìLlr `weec ozil akrn epi` caricay ,ezaeg ici ¤§Ÿ¨¨
,eazkk weqtd meiw akrn oi`y xfrl` iaxk `ed xaeqe ,oini ly
odea mewn lr oziln l`ny ly lr ozil sicry dfa wleg `l`
lr xifpa ecitwd `ly i`ny ziay ,zct iax xn`y edfe .oini ly
lr `weec oziy rxevna citwd `ly xfrl` iaxe ,`weec gelib
eazkk weqtd z` miiwl mikixv oi`y cg` xac exn` ,odead
i`ny zia exn`y dn zct iax itly x`ean mewn lkne .ynn
iaxk `lye ,enewn lr oziy dpwz el yie jixv eyexit 'jixv'

.dpwz el oi`e jixv yxity `pia`
,ïðaø eðzrxevn my` iabl dxeza aezk(ci ci `xwie),ç÷ìå'odMd ¨©¨¨§¨©©Ÿ¥

íLàä ícîFci odA lre zipnid xdHOd of` KEpY lr odMd ozpe ¦©¨¨¨§¨©©Ÿ¥©§Ÿ¤©¦©¥©§¨¦§©Ÿ¤¨
nid Flbx odA lre zipnid,'zipìBëémy`d mc z`y xnel iziid ©§¨¦§©Ÿ¤©§©§¨¦¨

lawl jixv zepedad lr encn ozepy,éìëamc z` milawny enk ¦§¦
,zepaxwd lkøîBì ãeîìzweqtd jynda xn`py dnnïúðå' ©§©§¨©

,jkn cenlle yiwdl yi ,'ofe` jepz lr odkdìL Bîöòa äðéúp äî©§¦¨§©§¤
ïäk,ilk ici lr `le erav`a ozep `ed dpizpd z`y myk -óà Ÿ¥©

äçé÷ì`dz mcd zlaw -ïäk ìL Bîöòa,ilk ici lr `leìBëé §¦¨§©§¤Ÿ¥¨
ïk çaænì óàecia lawi gafnd lr wexfl jixvy mcd z` mby - ©©¦§¥©¥

,ilka `leøîBì ãeîìzrxevn my` iabl,'àeä íLàä úàhçk ék' ©§©¦©©¨¨¨¨
,gafnd lr dncn ozil jixvy z`hgl my` dxezd dzeeyd

miyxec ok enkeúàhç äîdnc zlaw,éìk äðeòèz`f micnele ©©¨§¨§¦
yexita aezk minlye dlerae dfl df zepaxwd lk eywedy dnn

,ilka mcd z` lawl jixvyóàd mcïeòè íLàa dlaw,éìk ©¨¨¨§¦
c úà íéìa÷î íéðäk éðL òøBöî íLà øîBà äzà úàöîðãçà ,Bî ¦§¥¨©¨¥£©§¨§¥Ÿ£¦§©§¦¤¨¤¨

enc z` lawnãçàå ,ãiaenc z` lawnàa éìka ìawL äæ ,éìëa ©¨§¤¨¦§¦¤¤¦¥©§¦¨
çaæî ìöà Bì,zepaxwd lk enk enc z` wxefeàa ãia ìaéwL äæå ¥¤¦§¥©§¤¤¦¥©¨¨

òøBöî ìöà Bì.eizepeda lr ozepe ¥¤§¨
,íúä ïðzjixv ze`fdd rvn`a mcd jtyp xy`ky lirl epipy §©¨¨

minrte ,zepznd z` milydl ick xg` xiry e` xt `iadl
minrte ,[zg` mrt mcd jtypyk] mixiry izy `ian didy

,[minrt izy jtypyk] mixiry yly `ian didyïleëålk - §¨
,hgyy mixiryde mixtdíéãâa íéànèî,oztixya miweqrd ly §©§¦§¨¦

,'miOA 'ebe eicbA qAki mz` sxFUde' aezky enkïéôøNðåueg §©¥Ÿ¨§©¥§¨¨©©¦§¦§¨¦
zepgn ylylíéîëçå .ïBòîL éaøå øæòìà éaø éøác ,ïLcä úéaà©¥©¤¤¦§¥©¦¤§¨¨§©¦¦§©£¨¦

àlà ïLcä úéaà ïéôøNð ïéàå íéãâa ïéànèî ïéà ,íéøîBàe` xtd §¦¥§©§¦§¨¦§¥¦§¨¦©¥©¤¤¤¨
xirydïBøçàä,mnrhe ,hgyyå ìéàBä`ed oexg`aäøtk Ba øîâ ¨©£¦§¨©©¨¨

rvn`a mnc jtypy mipey`xa ok oi`y dn ,ze`fdd ly
.xtd zekldn ok mb oigcp ,ozxtk dzgcpe ze`fdd

:`xnbd zwtzqn,ïîçð áøî àáø dépéî àòaxg` mcd jtyp m` §¨¦¥¨¨¥©©§¨
mixg` mixiry ipy `iadl jixv dide ,miptay zepznd xnby
`vnpe ,'dl cg`e lf`frl cg` zelxebd z` mdilr zeyrl ick
aey mcd jtypy okzi ok enke ,lf`frl mixiry izy my eidy
`vnpe ,mixiry ipy cer `iade zkextd lr mcd z` ozpy xg`
yi dzrn ,zebef dylyn lf`frl mixiry dyly mpyiy

,wtzqdlíéøéòN änklecb odkd didçlLî.lf`frldéì øîà ©¨§¦¦§©¥©¨©¥
,`axl ongp ax,çlLî Bøãò éëåwx glyl aezkd eaiig `l ixd §¦¤§§©¥©

.cg` xiryn xzei gley epi`y i`ce ok m`e ,lf`frl cg` xiry
Bì øîà,ongp axl `ax ¨©
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,jzhiyleBøãò éëå`edóøBNdkixvd `l dxezd i`ce ixd - §¦¤§¥
xfrl` iaxy `ziixaa aezk ok it lr s`e ,mly xcr sexyl eze`
ongp ax el xn` .oycd ziaa oitxyp oleky mixne` oerny iaxe

,`axléîc éî,mixiryd ztixyl lf`frl xiryd zgilyíúä ¦¨¥¨¨
mixiryd ztixy iabl'BúBà' áéúk àì,cg` wx sexyiy hrnl Ÿ§¦

z` sexyl jixv mixiry dnk ici lr dxtkd dxnbpy oeik jkitl
la` ,olekàëäglzynd xiry iabl' áéúkglylBúà'lf`frl ¨¨§¦§©©Ÿ©§¨¥

erxi mixiry dnk yiyk ok lre ,glyi cg` wxy dfn miyxece
.dacpl mdinc eltie ea`zqiy cr mixg`d

migley mixiry dnk yiyky weqtdn `xnbd dgikedy xg`
:lf`frl migley xiry dfi` `xnbd dpc ,cg` wx lf`frl

,øîà àáøc déîMî étt áø ,øîzéà`iady xiryïBLàø`ed ¦§©©©¦¦§¥§¨¨¨©¦
çlLî,lf`frl,øîà àáøc déîMî éîéL áøå`iady xiryïBøçà §©¥©§©¦¦¦§¥§¨¨¨©©£

`ed.çlLî§©¥©
:`xnbd zl`eyøîàc àáøc déîMî (éMà øa) éîéL áø àîìLa¦§¨¨©¦¦©©¦¦§¥§¨¨§¨©

,çlLî ïBøçàc ,xac ly enrh edn oaenBa øîâå ìéàBä øáñ÷ ©£§©¥©¨¨©¦§¨©
äøtkdxnbp 'dl lxebd eilr dlry enr `ay ebef oa xiryd - ©¨¨

,eizekld lkl eixg` xxbi glzynd xiryy ie`x okl dxtkd ea
,øáñ÷ éàî ,àáøc déîMî étt áø àlàz` `weec glyiy recn ¤¨©©¦¦§¥§¨¨©¨¨©

`axc dinyn itt ax :`xnbd zayiin .oey`xdéaøk dì øáñ̈©¨§©¦
.ïBLàøa äåöî øîàc ,éñBé¥§¨©¦§¨¨¦

:`xnbd zl`eyéñBé éaø éälka xaeqy iqei iaxl epivn okid - ¥©¦¥
,oey`xa devny mewnc éñBé éaø àîéìéàiabl ok xaeqúBte÷ ¦¥¨©¦¥§

,oey`xa devnyìL ,(øîBà éñBé éaø) ïðúcúBte÷ Lziaa eid ¦§©©¦¥¥¨Ÿ
ycwndìL ìLìL Lïéàñ L,oi`q yly zwfgn dzid dtew lk - ¤¨Ÿ¨Ÿ§¦

ïéîøBz íäaLmipdklä úàäkLmilwyd z` dkezl ekilydy ¤¨¤§¦¤©¦§¨
yly mdn mi`lnn mixafbd eide ,xc` ycega mi`ian eidy
,oitqene oicinz xeav zepaxw mipew eid mdne dnexzl zetew

íäéìò áeúk äéäåzetewd lr -éaø øîà ,àéðúå .ì"îéb ú"éa ó"ìà §¨¨¨£¥¤¨¤¥¦¤§©§¨¨©©¦
ìà ïäéìò áeúk änì ,éñBéäîøúð ïäî äæéà òãéì ,ì"îéb ú"éa ó" ¥¨¨¨£¥¤¨¤¥¦¤¥©¥¤¥¤¦§§¨

ïBLàøelkeie,ïBLàø äpîéä àéáäìoeik.ïBLàøa äåönLo`kne ¦§¨¦¥¤¨¦¤¦§¨¨¦
dgec .oey`xa devny iqei iax xeaqi epipiprl s`y cnlp

,oey`xa devny o`k mb xeaqi iqei iaxy oipn :`xnbdàîìéc¦§¨
c zetewd oipra `weecàúéén÷ éàæçúéàc àðcéòaxaky onfay - §¦§¨§¦§£©©©§¨

zepaxw dpnn `iadl dzid die`xe dpey`xd dtewd dnxzp
oiicr ,xeavàúééøúa éàæçúéà àìdtewd die`x dzid `l - Ÿ¦§£©©§©§¨

befd ly xiry la` ,dnxzp `l oiicry dpnn `iadl dpexg`d
zepznd lk z` ozil exnby cr egleyl ie`x did `l oey`xd
ipy mincd ozn z` exnbyke ,mipta dyrpd xiry mc ly
okzi dfae ,lf`frl glzydl cgia miie`x eid xak mixiryd

.oey`xa devn mixne` `ly iqei iax dceny
:`xnbd daiynàlà,mewn lka oey`xa devny cenll epivn ¤¨

nLéøôäå ,ãáàå Bçñt Léøônä ,[àéðúc] (ïðúã) ,çñôc éñBé éaø©¦¥§¤©§©§¨©©§¦¦§§¨©§¦§¦
,ïBLàøä àöîð Ck øçàå ,åézçz øçàoia zevg mcew `vnp m` oia ©¥©§¨§©©¨¦§¨¨¦

,zevg xg` `vnp m`,áéø÷é äöøiL ïäî äæ éà ,ïéãîBò ïäéðL éøäå©£¥§¥¤§¦¥¤¥¤¤¦§¤©§¦
å ,ïBLàøa äåöî ,øîBà éñBé éaø .íéîëç éøácmewn lknäéä íà ¦§¥£¨¦©¦¥¥¦§¨¨¦§¦¨¨

,epàéáé ,epnî øçáeî éðLx`eane .xgaend on `iadl sicry ¥¦§¨¦¤§¦¤

onf ribday zevg mcew oey`xd `vnp elit`y iqei iax ixaca
,cgia daxwdl miie`x eidp mdipy dhigyd onf `edy zevg
ok it lr s` ,daxwdl ie`x oaxw mey aygp oi` okl mcew ixdy
iabl eixack `axc dinyn itt ax xaeq ok enke ,oey`xa devn

.oey`xa devny xiry

åì åàéöåä êìò ïøãä

éøéòù éðù ¯ éùù ÷øô

äðùî
meia lecbd odkd zcear xcq xe`iaa `pzd jiynn df wxta
mei ixiry ipya mipic dnk x`al dnicwn epizpyn .mixetikd

:[lf`frle myl] mixetikdíéøetkä íBé éøéòN éðLg` micreindc §¥§¦¥©¦¦
,lxebd it lr lf`frl cg`e mylïúåöîdligzklïäéðL eéäiL ¦§¨¨¤¦§§¥¤

äàøîa ïéåL,mixegy e` mipal mdipy eidiy ,rava -äîB÷áe- ¨¦§©§¤§¨
,dey daebaíéîãáe,xigna miey mdipy eidiy -ãçàk ïúçé÷ìáe §¨¦¦§¦¨¨§¤¨

.zg` zaa mdipy z` epwiy -emewn lknïéåL ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥¨¦
,mincae dnewa ,d`xnaïéøLkm` oke ,caricaíBiä ãçà ç÷ì §¥¦¨©¤¨©

øçîì ãçàå,xg` onfa -ïéøLk.carica §¤¨§¨¨§¥¦
íäî ãçà úî,mixirydn -úî ìéøâä àlL ãò íàeze` zn m` - ¥¤¨¥¤¦©¤Ÿ¦§¦¥

,mdipy oia lxebd z` lecbd odkd jxry mcew xirydçwéxiry ¦©
epyrie xg`éðMì âeæ,lixbi mdilreìéøâäMî íàåxg`l - ©¥¦§¦¦¤¦§¦

lixbdyúî,mixiryd cg`øçà âeæ àéáémixg` mixiry ipy - ¥¨¦©¥
äléçza íäéìò ìéøâéå,ycgn lxeb zlhdaøîàéå,oldlckìL íà §©§¦£¥¤©§¦¨§Ÿ©¦¤

,úî íLxn`i ,myl crein didy xiryd zny ote`a ,xnelk ¥¥
,ef oeyla lecbd odkdäæxiryd -ìøBbä åéìò äìòLycgd,íMì ¤¤¨¨¨¨©¨©¥

åézçz íéi÷úé,znd xiryd mewna cenri -íàåxirydìæàæò ìL ¦§©¥©§¨§¦¤£¨¥
,úî,lecbd odkd xn`iìøBbä åéìò äìòL äæycgd,ìæàæòì ¥¤¤¨¨¨¨©¨©£¨¥

åézçz íéi÷úé,mixiry dyely yiy zrke .znd xiryd mewna - ¦§©¥©§¨
,xtkie ezevn dyri mdn cg`d ,lf`frl e` myl mdn mipye

áàzñiL ãò äòøé éðMäå,men ea letiy -åf`åéîc eìtéå øëné §©¥¦¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨
äáãðìgafna aixwdl dlerl zenda zepwl einca eynzyi - ¦§¨¨

z`hg lky ,`id ipiqn dynl dkldy elit`e ,iept `edyk
meyn ,ok dpi` ef ,dzn zxg`a dilra extkzpyúàhç ïéàL¤¥©©

äúî øeaömixetikd mei ixirye] xg` oaxwa dilra extkzpy s` ¦¥¨
xn`py ,od xeaiv z`hg(d fh `xwie)gTi l`xUi ipA zcr z`nE'¥¥£©§¥¦§¨¥¦©

.['z`hgl miGr ixirU ipW,øîBà äãeäé éaøxeav z`hg s` §¥§¦¥¦¦§©¨©¦§¨¥
,zxg`a dilra extkzpy,úeîzepic xzepd xiryd s` okle ¨

.dzinl
,äãeäé éaø øîà ãBòåm`ícä CtLðmyl creind xiryd ly §¨©©¦§¨¦§©©¨

,ezeevnk epnn dfedy mcewúeîéxirydçlzLnä,lf`frl ¨©¦§©¥©
m` oke .lf`frle myl mdilr lixbdl mixg` mixiry ipy e`iaie

úîxirydçlzLnämyl xiryd mc dfedy iptl lf`frl ¥©¦§©¥©
,ezeevnkícä CôMémixg` mipy e`iaie ,myl xiryd ly ¦¨¥©¨

.lf`frle myl mdilr lixbdl mnewna

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc `nei(iyiy meil)

äzòî àlàaezky dn ,akrn epi` xzep azkpy mewn lky ¤¨¥©¨
'äçðnä ïî úøúBpäå'dvinwd xg`,éákòî àìc énð éëäixde §©¤¤¦©¦§¨¨¦©¦§Ÿ§©§¥

epipy(.h zegpn)oixihwn oi` dxhwdl dvinw oia exqgy miixiy
:`xnbd daiyn .akrn xzepy ep`vn ok m`e ,unewd z` mdilr

íúä éðàLzepedad lr ozipd ony bela,'øúBpäå' 'øúiîe' áéúëc ©¦¨¨¦§¦¦¤¤§©¨

,miixiy xnelk ,'onyd xzine' iexw zepedal ozipd onydy
,miixiy ixiiy epiide ,epnn 'xzepde' aezk zepedad ozn xg`le
'zxzepde' wx mda aezky dgpn ixiiy la` ,miakrn mpi` okle

.miakrn
,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
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ezny in` cenr aq sc ± iyily wxt`nei
óøåù åøãò éëåaezkd ewiwfd excr ike ,jinrhle :ongp axl dil xcdn `w `ax Ð

sexyl?.oycd zia` oitxyp oleke :opzeåúåà áéúë àëä"lf`frl eze` glyl" Ð

.(fh `xwie)äëùìä úàoixafbd oi`lnne ,xc`a e`iady milwy dkezl ekilydy Ð

.oitqene oicinz xeav zepaxw odn zepwl ,dnexzl zetew yly odnéàæçúéàã àðãéòá
.dpnn aixwdl `ziinw dtew Ðéàæçúéà àì

àúééøúádaxwdl zi`xp dpey`xdy Ð

oey`x bef ly xiry la` .dnxzpyn`l Ð

incd zepzn lk exnby cr gelyl d`xp,m

exnbyke.oey`xk oexg` d`xp Ðêë øçàå
ïåùàøä àöîðxyr drax`c zevg mcew e` Ð

devn :iqei iax xn` `we .zevg xg` e`

,zevg mcew ipyd yxtedy it lr s`e ,oey`xa

lk `dc ,iccd ik efgi` ediiexz zevg `hn ike

gqtd zhigy onf `hn `lc dnkifgi` `l Ð

.`nw

åì åàéöåä êìò ïøãä

äðùîäàøîá .éøéòù éðùmipal odipy Ð

.mitegq e` mixegy e`íà øîàéå
'åëå úî íù ìùmy ly m` :`yxtin ikd Ð

znzn lf`fr ly m`e ,'eke dlry df xn`i Ð

.'eke dlry df xn`i Ðéðùäålf`fr ly m` Ð

x`ypy cg` ,myl mipy o`k yi eiykre ,zn

ipy befn cg`e oey`x befn,xtkzi cg`a Ð

o`k yi ixde zn my ly m` oke ,drxi ipyde

lf`frl mipy,drxi ipyde glzyi cg`d Ð

,ipy befay ipy m` ,ipy edfi` yxtn `xnbae

.oey`x befay ipy m`äúî øåáö úàèç ïéàù
ze`hg yng ixinb ikc Ð.ixinb cigia Ð

:(`,eh) dxenzae (`,e) zeixeda yxetn `nrhe

z`hge z`hg zxenze z`hg cle epivn dn

xeava m`vnz `ly dilra eznys` Ð

zeidl xyt`y it lr s`e ,dilra extky

xeava.cigia `l` dxn`p `l Ð'ø øîà ãåòå
äãåäé.iteqe`l `z` i`n yxtn `xnba Ð

çìúùîä úåîéodilr lixbie ,mipy `iaie Ð

.dligzaäðùîäàøîá .éøéòù éðùodipy Ð

.mitegq e` mixegy e` mipalìù íà øîàéå
'åëå úî íùzn my ly m` :`yxtin ikd Ð

zn lf`fr ly m`e ,'eke dlry df xn`i ÐÐ

.'eke dlry df xn`iéðùäålf`fr ly m` Ð

x`ypy cg` ,myl mipy o`k yi eiykre ,zn

ipy befn cg`e oey`x befn,xtkzi cg`a Ð

o`k yi ixde zn my ly m` oke ,drxi ipyde

lf`frl mipy,drxi ipyde glzyi cg`d Ð

,ipy befay ipy m` ,ipy edfi` yxtn `xnbae

.oey`x befay ipy m`äúî øåáö úàèç ïéàù
ze`hg yng ixinb ikc Ð:(`,eh) dxenzae (`,e) zeixeda yxetn `nrhe .ixinb cigia Ð

xeava m`vnz `ly dilra ezny z`hge z`hg zxenze z`hg cle epivn dns` Ð
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dkld ixe`ia
íéôèåù [áñø במרוצה והולכים נמשכים -301.
åòòåøúðù [âñø נסדקו -302.

úåø÷ì øúåî [ãñø ציווי בדרך לו קורא אפילו -303.
äøåîâ äëàìî [äñø מן בשבת האסורה מלאכה -

.304התורה 
éååö æîø [åñø אפילו ציווי לשון בה שיש אמירה כל -

המלאכה  על בלבד רמז בזה ויש אחר דבר על לו מצווה
ישראל  של בשליחותו נעשית המלאכה - בה .305שחפץ

ï÷úì [æñø לעשות עליו אם הישראל את ששואל נכרי -
ואף  "הן" לו יאמר לא מהנזק, להציל מסוימת מלאכה
לעשות  "יש יאמר אלא לאישור, בראשו יהנהן לא

דברים  סיפור בדרך מהנזק" להציל כדי זו .306מלאכה
äæ ãñôä [çñø כל ברור רמז אפילו להתיר משמע -

ציווי  בדרך .307שאינו
åçøè øëù [èñø בעקבות מלאכה העושה נכרי -

ישראל  של כשלוחו נראה זו באמירה 308אמירה יש וכן ,

zetqede mipeiv
ב).301) כח, (ישעיהו ציון מצודת
חבית 302) ד: משנה פ"ג כלים מסכת ר"ש ראה

שנסדקה  א) נו דף (ב"ק רעוע כותל כמין - שנתרועעה
במקומה. עומדים וחרסיה

רמז 303) שום כאן שאין מותרת ציווי בדרך הקריאה
רמז  לו יאמר שלא "ובלבד הדברים: וכהמשך הדבר, לתיקון
אינה  ציווי בלשון שקריאה (א) בדבר: חידושים וב' ציווי",
אף  המלאכה עשיית על כרמז אפילו או כציווי נחשבת
ציווי  בלשון שקריאה (ב) מעצמו. יתקן שהנכרי לנו שידוע
לאחריה  הבא דברים) סיפור (בדרך לרמז מצטרפת אינה

וכו'". המציל "כל באמירת
לבוא  לו קורא שכאשר הנכרי עם מראש מסכם אם אבל
נר, הדלקת כגון מסויימת מלאכה שייעשה כוונתו לביתו
ואפילו  שכר לו קצץ אפילו ואסור ציווי בדרך רמז זה הרי
בשבת  שרמז עז אות יוסף זכרון (וראה הפסד במקום
ממש). כמדבר זה והרי השבת שקודם לדיבור מצטרף
הנכרי  לנכרי כשקורא אם להחמיר סברא יש אולי ועפי"ז
איזו  עדיין יודע שאינו אף מלאכה שיעשה שרוצה מיד מבין
מהגרשז"א  ט הערה פ"ל שש"כ (ראה לעשות עליו מלאכה
קריאה  להקל) העולם מנהג מצד לא (אם לאסור שחוכך
במקום  שלא מלאכה לעשיית דברים סיפור כך ואחר לנכרי
הרגיל  שבת" של "גוי ואםֿכן, חשמל), להדליק כגון הפסד
ציווי  בדרך לו יקראו לא מלאכות, לעשיית לו שקוראים
אלא  הפסד), במקום שלא וכלֿשכן הפסד במקום (אפילו
מלכים  (וראה דברים סיפור של בדרך מלכתחילה אליו ייפנו
אך  הפמ"ג), דעת כך שביאר בהערה סי"א פ"ד אומניך
על  לרמז מצטרף לא לבוא שהציווי שכשם לומר יש מאידך
אינו  (שאולי כלשהי מלאכה לעשות הציווי כך המלאכה
מלאכה) איזה עדיין יודע לא הנכרי שהרי עצמו מצד אסור
על  או (מעצמו מבין הנכרי לכך שבהמשך לזה מצטרף לא
בשעת  ולכך לעשות, עליו מלאכה איזו דברים) סיפור ידי

בשעת  אם ציווי בדרך לנכרי לקרוא להקל יש הדחק
לו. זקוקים מלאכה לאיזה לנכרי ידוע לא עדיין הקריאה

גמורה 304) שבמלאכה נתבאר יב סעיף התירו לעיל לא
גדול  הפסד במקום אפילו לנכרי ציווי) רמז (או אמירה
שאם  ולהעיר סופרים), מדברי האסורה במלאכה (משא"כ
אפילו  התירו לא דליקה בשעת כמו מאוד בהול  הוא
סכ"ה), שלד סי' (כדלהלן סופרים מדברי האסורה במלאכה
מאליו  שיבין לנכרי קריאה ידי על פתרון אין אם ומאידך
ש"אין  הסברא מצד חוששים אם דברים, סיפור בדרך או
להציל  יבוא שהישראל ממונו" על עצמו מעמיד אדם
דרבנן  איסור לו מתירים דאורייתא מלאכה בעשיית בעצמו
שם  ראה אך ס"א, רסו סי' (כדלעיל לנכרי אמירה של
ובקו"א  שבות, באיסורי האפשר ככל למעט יש שמכלֿמקום
מעמיד  אינו בממון דווקא שלפעמים כתב ב) (ס"ק שם
יותר, גדול בהפסד אפילו עצמו מעמיד בפירות אבל עצמו,

לזה). לדמות אפשר מתי צ"ע וממילא
ציווי".305) בדרך "רמז של גדרו נתבאר ז סעיף לעיל
לעיל 306) המבואר ע"ד ציווי כרמז נחשבת "הן" עניית

קנבֿקנג. הערות
"כל 307) לומר לאוסרים שגם עא ס"ק משנ"ב וראה

והוא  התקלה מקום את לנכרי להראות מותר וכו'" המציל
מאליו. יבין

נאסרה 308) שמחמתו האיסור גדר בשוע"ר נתפרש לא
"הערות  קובץ וראה הפסד, במקום שלא זו אמירה
לאיסור  זאת שמקשר (55 ע' תתקיד (גליון וביאורים"
כדי  וטעמו שליחות משום שגדרו מקום שבכל לנכרי אמירה
הפסד  מקום בכל דהתירו מהא אמנם, קלה, שבת תהיה שלא
מהא  ומאידך הפסד) במקום לנכרי שליחות התירו שלא (אף
שההיתר  מוכח ציווי רמז בזה יש אם הפסד במקום דאסרו
לומר  וצריך לחומרא, לנכרי שליחות מטעם אינם והאיסור
נראה  הדליקה, את שיכבה למי לשלם שמתחייב שכיון
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dkld ixe`ia
דבר" "ודבר משום איסור שכירות 309זו איסור ומשום ,

.310בשבת 
ãñôä ìëá [øò מלאכת רק ולא המלאכות בכל -

.311כיבוי 
ãñôä ìëá [àòø מועט בין מרובה הפסד בין -312,

בפתאומיות  בא שלא .313ואפילו
åøéúä àìù [áøò א זו, אמירה התירו לא הקריאה - בל

זו  לדיעה גם מותרת .314לנכרי
ãáì ä÷éìãá [âòø הדליקה מצד בהול שהוא משום -

בעצמו  לכבות ויבוא האיסור שישכח לחוש .315ויש
äáåøî ãñôä [øãò בטעות מכוניתו שהחנה כגון -

גנב  מרובה, הפסד לו וייגרם משם שיגררוה במקום
מכשיר  לתופסו, כדי מלאכה לעשות וצריך שבורח

בזה  וכיוצא יתקלקל שלא כדי לכבותו שצריך .316חשמלי

zetqede mipeiv
לזֿלח) ס"ק רכא סי' (יו"ד ט"ז (ראה בשליחותו כעושה
דברי  לבאר יש וכן לשלם), שהתחייב משום שהאיסור
המכבה" "כל שבאמירת ל) סימן או"ח (שו"ת צדק' ה'צמח
לחבירו  לומר לאיסור זאת ומדמה כללי שליחות קצת יש
שהוא  תפסיד", לא הנאה ממני שמודר מי את תזון "אם
שלא  כיון ממש שלוחו אינו אבל כשלוחו שנראה משום
שמחלק  ס"ח רכא סי' יו"ד שו"ע (ראה ציווי בדרך אמר
לה  סעיף דלהלן האיסור דרך על שהוא וצ"ל בפירוש,
של  בכליו עצמו לצורך מלאכה לעשות לנכרי באומר
וכאן  בפירוש לנכרי שאמר בזה כשלוחו נראה ושם ישראל,
(שם) ובצמחֿצדק שכרו). לו שמשלם משום כשלוחו נראה
הרי  תפסיד" לא תכבה "אם יחיד לנכרי אמר שאם הוסיף

גמור  שליחות נמצא זו שלא בצ"ע השאיר שלמעשה אלא ה
משום  גמורה שליחות שהוא והטעם ובמג"א, בב"י זה דין
הערות  לעיל המבואר פי על בפירוש לו כאומר נחשב שאז
לא  תציל "אם אמירת לעניין למעשה ולכך קנדֿקנה.
במקום  מרובה בהפסד מקילים אם אף להחמיר יש תפסיד"

כשלוחו". ש"מיחזי
לעיל 309) (וראה כב סי' ח"ג הלוי שבט בשו"ת פירוש כן

לזה). ודוגמאות ביאור סז) נו, (הערות
לשלם 310) מתחייב טרחו" שכר מפסיד "אינו באמירת

משום  האסורה פועל שכירות זו והרי עבודתו עבור לנכרי
ס"ד  שו סי' (ראה יכתוב" "שמא ומחשש בשבת" "קניין

וסי"ג).
לנכרי 311) לקרוא להתיר קכז הערה פכ"ג שש"כ וראה

פינוי  (כגון נזק חשש שיש במקום אפילו מעצמו יעשה והוא
ושם  רבים, שם שאין במקום גם שהתנפצה) זכוכית שברי
במים  אותה ישקו לא שאם בטון, יציקת לגבי סי"ג בפ"ל
"כל  לנכרי לומר מותר ותתקלקל, תתחזק לא בשבת,

מפסיד". אינו מים המשקה
פשט 312) אך בזה, שהסתפק לה פירוש לשבתך מכון ראה

כיצד  מד אות לעיל וראה הפסד, בכל שהוא משמע שוע"ר
כלל. הפסד שאין במקום יאמר

שבשוע"ר 313) שמהא קצת משמע יא) (ס"ק בתהלהֿלדוד
סחורה  לפנות לנכרי לומר בהיתר השו"ע דברי את השמיט
בהפסד  אלא להקל שאין דעתו משמע הגשמים מפני הנפסדת

כירידת  מראש לחזות שניתן הפסד ולא בפתאומיות הבא
(לא  "פתאום" הלשון נזכרה לא בשוע"ר מאידך, אך גשמים,
מ"סחורה  הדוגמא את והשמיט זה), בסימן ולא שלד בסימן
טלטול  איסור בה שיש משום הגשמים" ידי על הנפסדת
אפילו  להקל בא וכאן סי"ב) לעיל כבר (שנזכר בלבד דרבנן

יב), ביאור לשבתך מכון (ע"פ גמורות במלאכות
הצפע"נ  דברי יסוד (על הטלטול היתר להשמטת סברא ועוד
עבור  מאומה מתקן אינו שהנכרי משום שטו) הערה דלהלן
לישראל  שיש במקום גם להתיר הביא ובשוע"ר הישראל,
המים  לעצירת מחסום תיקון ידי על הנכרי ממלאכת הנאה

החבית. הדבקת או
שג.314) הערה כדלעיל כלל רמז שום זו בקריאה שאין

קצת  יש סכ"ז שלד שבסי' כתב יג) (ביאור לשבתך ובמכון
נכלל  אלא מאליו מובן אינו לנכרי הקריאה שהיתר משמעות
שהרמז  הוא שהחידוש י"ל אך בדליקה, שהתירו בהיתר
(כדלעיל  שלפניו לקריאה מצטרף לא לכבות דברים) (סיפור
הותר  שוב אחד במקום זה יסוד שנתבאר ולאחר שג), הערה

מקום. בכל
חשש 315) יש (ואם בהול כך כל אינו מלאכות בשאר אבל

ממונו" על עצמו מעמיד ש"אינו מצד בעצמו לכבות שיבוא
פ"ו  שבת (הל' פענח צפנת וראה דש). הערה לעיל ראה
של  נוסף איסור יש המלאכות שבשאר החילוק בביאור ה"ד)
לעיל  (ראה דליקה בכיבוי משא"כ שבת ממעשה הגוף הנאת

שיג). הערה
כך 316) להשאירו סכנה ויש בשבת הפועל חשמלי מכשיר

סכנה  אין אם אך לכבותו, בפירוש לנכרי לומר מותר
יש  בלבד, המכשיר הפסד אלא פועל המכשיר בהשארת
תנור  כיבוי וכגון ממש מלאכה בכיבויו שאין דרך למצוא
(וראה  קצר לזמן מכבהו (טרמוסטט) החום שמווסת בשעה
ש"אין  חשש במקום ממש ציווי התירו אם דש הערה לעיל
המכשיר  בקלקול אין ואם ממונו"), על עצמו מעמיד אדם
בדרך  אלא לכבותו בפירוש לנכרי לומר אין מרובה הפסד

מד). אות דלעיל התנאים פי (ועל בלבד דברים סיפור
"כל  לומר שמותר קי"ח) סי' (ח"א הקהתי שבט שו"ת וראה
של  או חבירו, של הפסד במקום גם מפסיד" אינו המכבה

כנסת. בית כגון הציבור



c"agרח i`iyp epizeax zxezn

"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley
בשבת  לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק

‚Ó בשני קבועות רצועות שתי להם היו שבימיהם סנדלים
לצד  ואחת רגלים שני לבין פנימי בצד אחת צדדיהם
שני  להחזיק למעלה הרגל על הרצועות שתי וכורכים חוץ
אלא  בסנדליהם עור היה שלא מפני רגלו על הסנדל צידי
לפיכך  לגמרי פתוח היה מלמעלה אבל בלבד הסנדל בצדדי

רצועות  שתי צריכים רגלו היו על הסנדל צדי שני להחזיק
שיתקננו  עד בו לילך אפשר אי מהן אחת נפסקה ואם
קביעותה  מקום עם נפסקה אם אף לטלטלו מותר ואעפ"כ
לחזור  ראוי והוא הואיל עליו כלי תורת יש שעדיין מפני

ולתקנו.

הרגלים  בין של הפנימית כשנפסקה אמורים דברים במה
החיצונה  נפסקה אם אבל נראה תיקונה אין יתקנוה שאם
הוא  וגנאי לכל נראה שתקונה מפני לתקנה דרכה אין
דומה  ואינו לטלטלו ואסור כלי מתורת הסנדל בטל ולפיכך
ראויים  והם הואיל בטלטול שמותרים כלים שאר לשברי
מפני  כלים בו לכסות דרכו אין הסנדל אבל כלים לכיסוי

מאיסותו:

„Ó ליטול לו התירו בכרמלית מהלך כשהוא נפסקה ואם
ולכרוך  בטלטול ומותר בהמה מאכל שהוא לח גמי
אסור  אבל מרגלו יפול שלא לתקנו ולקשור הסנדל על אותו
שם  קבועים להיות יבטלם שמא משיחה או חוט עליו לקשור
התירו  לא לח בגמי ואף קיימא של קשר עשה ונמצא לעולם
יגנב  שם הסנדל ויעזוב כן יעשה לא שאם בכרמלית אלא כן
שמא  בגמי לקשור אסור שם נשמר שהוא בחצר אבל משם
החיצונה  בין הפנימית רצועה שנפסקה בין ויבטלנו ימלך
במקום  להצניעו לטלטלו רשאי פנימית נפסקה שאם אלא
שנתבאר: כמו אסור חיצונה נפסקה ואם חצר באותו מוצנע

‰Ó אי הרצועה שמשנפסקה שלהם בסנדלים זה וכל
נפסקה  אם אף שלנו סנדלים אבל כלל לנועלו אפשר
בכל  לטלטלו ומותר עליו כלי ותורת לנועלו ראוי הרצועה

ענין:

ÂÓ לתלותו שבת מערב קנה בו ותחבו אותו שכבסו חלוק
הקנה  ליטול אבל הקנה מן לשומטו יכול לייבשו בו
לכך  הקנה ייחד כן אם אלא כלי שאינו לפי אסור מתוכו
ואם  שיתבאר כמו זה ייחוד ע"י כלי תורת עליו נעשה שאז
שמלאכתו  כלי הוא אפילו מתוכו ליטלו מותר כלי בו תחבו
חלל  דהיינו מקומו לצורך הוא זה שטלטול כיון לאיסור

בתוכו: שהקנה החלוק

* * *
ÊÓ שלה פטפוטין דהיינו מירכותיה אחת שנשמטה כירה

שמא  גזרה גופה לצורך לטלטלה אסור רגלים כעין
וית  בחוזק שם ויתקענה הרגל לה וכן יחזיר בונה משום חייב

אסור  שתים שכן כל מרגליו אחת שנשמטה ארוך ספסל
נשמטה  אפילו עליו ולישב אחר ספסל על ולהניחו לטלטלו
קודם  אחת פעם כך עליו ישב כן אם אלא יום מבעוד הרגל
ימלך  שמא לחוש אין שאז הרגל החזרת בלי השבת

בשבת  לשם להחזירה אסור אבל בשבת ולתוקעה להחזירה
דרכה  כן אם אלא בחוזק יתקענה שמא גזרה ברפיון אפילו

שי"ג. בסי' שיתבאר כמו רפויה שם להיות לעולם

לטלטל  מותר נשברה אם אבל הרגל כשנשמטה זה וכל
ישב  לא אפילו עליו ולישב אחר ספסל על ולהניחו הספסל
יחזירנה  שמא לחוש אין שכאן השבת קודם כך עליו

בספסל: נשאר שראשה כיון ויתקענה

ÁÓ שמעתה לפי לטלטלם מותר מהבנין שנשארו לבנים
ולכן  עליהם ולשבת להסמך אלא לבנין עומדין אינן
שהקצם  דעתו גילה זה על זה סידרם ואם עליהם כלי תורת

עליהם: כלי תורת שאין לטלטלם ואסור לבנין

ËÓ פחות פחות לטלטלו מותר הרבים ברשות המונח קוץ
ובכרמלית  הרבים רשות לצדי שיסלקנו עד אמות מד'
לחוש  שיש מפני אחת בעקירה הרבה אפילו כדרכו מטלטלו
שבות  על גזרו לא רבים היזק ובמקום רבים בה יזוקו שמא
ברשות  אמות מד' פחות פחות או בכרמלית אמות ד' טלטול

מוקצה: וטלטול הרבים

 ויש לישיבה אותם שמייחדים מהם יש דקל של חריות
מן  קצצם ואם עצים כשאר לשריפה שעומדים מהם
לטלטלם  ואסור עצים כשאר מוקצה הם הרי לשריפה הדקל

לשריפה. ועומדים הואיל עליהם כלי תורת שאין

ומיוחדים  עומדים שיהיו אח"כ עליהם נמלך אם אבל
מוציאם  זו מחשבה הרי לפנותם שיצטרך עת עד לישיבה
ונעשה  השבת קודם כן נמלך אם הראשונה מחשבה מידי
לישב  לסדרם בשבת לטלטלם ומותר כלי תורת עליהם
היה  לא לישיבה בחול עליהם שנמלך שבשעה אע"פ עליהם
החול. ישיבת על כן נמלך אלא בשבת גם בפירוש בדעתו

ומיוחדים  עומדים שיהיו עליהם נמלך לא אם ואפילו
שח  אלא למחר לישיבה עליהם לישב יום מבעוד עליהם שב

מותר  לשריפה בהם ישתמש שבת ולמוצאי בלבד בשבת
זו: בשבת עליהם לישב ולסדרם לטלטלם

* * *
‡ שאירע אלא לישיבה כלל עליהם חשב לא אם ואפילו

לטלטלם  מותר השבת קודם מעט עליהם שישב מקרה
או  מקומם לצורך הדין והוא עליהם ולישב לסדרם בשבת
שדרכם  שכיון לפי להיתר שמלאכתו כלי כדין עצמם לצורך
עליהם  שישב כיון לפיכך לישיבה ג"כ לייחדם חריות של

כלי: תורת עליהם ונעשה כן ידי על לישיבה הוכנו

· שישב אע"פ אבנים של נדבך וכן עצים שאר אבל
שיהיו  עליהם חשב וגם בחול רבות פעמים עליהם
מכאן  לפנותם שיצטרך עת עד בשבתות גם לישיבה עומדים
של  דרכם שאין לפי כך ידי על כלי תורת עליהם ירד לא
לישב  נוח שאין מפני לישיבה לייחדם ואבנים עצים שאר
ישיבה  ע"י לכך הוכנו לא לפיכך החריות על כמו עליהם
אם  אלא לעולם לכך ייחדם שלא כל בלבד מחשבה ע"י או
שסדרם  דהיינו לישיבה להכינם רב מעשה בהם עשה כן
שמעשה  למחר עליהם לישב מוכנים שיהיו כדי יום מבעוד
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רט c"ag i`iyp epizeax zxezn

דרכם  שאין אע"פ כלי תורת עליהם להוריד מועיל כזה גדול
עליהם  לישב כדי יום מבעוד שפשפם אם אבל לכך לייחד

כלום. מועיל ואינו שהוא כל מעשה זה הרי למחר

לישב  לסדרם בשבת לטלטלם להתיר אלא אינו זה וכל
מותר  לסדרם בהם שיגע בלי כך עליהם לישב אבל עליהם
עליהם  חשב ולא מעולם עליהם ישב שלא אע"פ ענין בכל
שכל  יום מבעוד מעשה שום בהם עשה ולא מחשבה שום
הם  אם ואף בלבד בטלטול אלא אסור אינו מוקצה
שטלטול  טלטול נקרא זה אין בישיבתו תחתיו מתנענעים

הוא. יד כלאחר

לצורך  או מקומם לצורך אלא ישיבה לצורך שלא ולטלטלם
אלא  מועיל הסידור מעשה שאין ענין בכל אסור אחר

סידרום: כך שבשביל ישיבה שלצורך לטלטול

* * *
‚ החבית פי בהם לכסות אבן או עץ בקעת לטלטל אסור

לסתום  בברזא בהם להכות או הדלת את בהם לסגור או
פעמים  זה תשמיש בהם נשתמש כבר אם אף שבחבית הנקב
בהם  להשתמש יום מבעוד עליהם חשב וגם בחול רבות
ייחדם  כן אם אלא כלום מועיל זה אין בשבת זה תשמיש

תורת עליהם ירד שאז לעולם שנתייחדו לכך ע"י כלי
לשבת  זה לתשמיש שייחדם מה אבל לעולם זה לתשמיש
עשה  כן אם אלא כלי תורת עליהם מוריד זה אין בלבד זו
ועומדים  מוכנים שהם המוכיח תיקון של מעשה שום בהם
אבל  לו שהוכנו דבר אותו לצורך לטלטלם מותר שאז לכך

אחר. לצורך לא

והכאה  הדלת וסגירת החבית פי בכיסוי אמורים דברים במה
לייחד  ואבן עץ של דרכם שאין אלו בדברים וכיוצא בברזא
למחר  בהם להשתמש עליהם חשב אם אבל לכך אותם
על  שחשב כגון זה לתשמיש אותם לייחד שדרכם תשמיש
אלא  לכך ייחדה שלא אע"פ למחר אגוזים בה לפצוע האבן
שכיון  לפי צרכיו לכל גם לטלטלה מותר בלבד זו לשבת
לה  די לפיכך בכך ודרכה לעולם לכך להתייחד ראויה שהיא
בלבד  זו לשבת במחשבה דהיינו לכך להכינה קלה בהכנה
פעם  אפילו יום מבעוד זה תשמיש כבר בה נשתמש אם או

זו: לשבת עליה חשב שלא אע"פ לכך הוכנה בלבד אחת

„ שראוי מזלג כעין עקמומיות בראשה שיש זמורה
מערב  עליה שחשב אע"פ בה ולמלאות דלי בה לתלות
כן  אם אלא בה למלאות אסור בשבת בה למלאות שבת
לו  ארוכה תהיה שמא גזרה שבת מערב בדלי קשורה היתה
כלי  מתקן ונמצא ליקטם ונוחה רכה שהיא מתוך ויקטמנה

בשבת:

* * *
‰ השלחן על בו להניף יום מבעוד האילן מן שנחתך ענף

ולטלטלו  בשבת בו להניף מותר הזבובים בו להבריח
והוא  גמור כלי עשאו לכך שייחדו שכיון הכלים כל כשאר
שייחדו  והוא בו שיכם התינוקות על לאיים ייחדו אם הדין

יום. מבעוד לכך

הבית  בה שמכבדים המכבדת מן ענף לתלוש אסור אבל

שהוא  מה בה להשתמש מתקנו זו תלישה ידי שעל מפני
שמתקנו  דבר וכל התינוקות הכאת דהיינו בו להשתמש חפץ
כמו  כלי תיקון משום איסור בו יש תשמיש איזה להשתמש
דהיינו  לתולשו אסור נכרי ידי על ואפילו ש"מ בסי' שיתבאר
לומר  צריך ואין המכבדת שעל הכרך מתחת ולהוציאו לנתקו
איסור  עוד זו בשבירה שיש המכבדת מן ענף לשבור שאסור
אבל  של"ז בסי' שיתבאר כמו כלי שבירת משום אחר
זה  שהרי כלי סתירת משום בזה אין שלם ענף כשמוציא
אם  אלא סותר משום בפריקתן שאין פרקים של לכלי דומה

שי"ג: בסימן שיתבאר כמו ואומנות בחיזוק תקועים כן

Â שלא אע"פ המכה על שנותנים מנופץ וצמר סרוק פשתן
על  הניחם אלא למכתו מיוחדים שיהיו עליהם חשב
מותר  לאלתר ממנה והסירם השבת קודם מקרה דרך מכתו
לפי  אחר לצורך או מכתו על ליתנם בשבת לטלטלם
בהנחה  לכך הוכנו לכן למכה לייחדם דרכם אלו שדברים

כלי. תורת עליהם וירד בעלמא

מיוחדים  שיהיו יום מבעוד עליהם חשב אם לומר צריך ואין
המכה  על מעולם עדיין נתנם שלא אע"פ המכה על לתתם
למכתו  ועומדים מיוחדים שיהיו עליהם חשב לא אפילו או
בשבת  למחר עליה להניחם יום מבעוד עליהם חשב אלא
בהם  עשה אם לומר צריך ואין ישליכם שבת ולמוצאי בלבד
וכרכן  בשמן שצבעם כגון לכך להכינם יום מבעוד מעשה

במשיחה.

רפואה  משום בשבת המכה גבי על בהנחתם איסור ואין
בסי' שיתבאר כמו סממנים שחיקת משום עליה שגזרו
כדי  אלא אותם מניחים ואין מרפאים אינם שהם לפי שכ"ח

המכה: את הבגדים יסרטו שלא

* * *
Ê הקרחה בעלי שמניחים מנופץ וצמר סרוק פשתן וכן

שלא  אע"פ שער כבעלי נראים שיהיו כדי בראשיהם
דרך  ראשו על הניחם אלא לכך מיוחדים שיהיו עליהם חשב
להניחם  בשבת לטלטלם מותר בחול אחת פעם מקרה
עליהם  חשב אם לומר צריך ואין אחר לצורך או בראשו
בראשו  הניחם שלא אע"פ לכך מיוחדים שיהיו יום  מבעוד
ועומדים  מיוחדים שיהיו עליהם חשב לא אפילו או מעולם
למחר  בראשו להניחם יום מבעוד עליהם חשב אלא לכך
אחרים  לו ויעשה ממנו יסירם שבת ולמוצאי בלבד בשבת
להכינם  יום מבעוד מעשה בהם עשה אם לומר צריך ואין

במשיחה. וכרכן לנוי שצבען כגון לכך

לרשות  בהם לצאת אבל בביתו בראשו להניחם זה וכל
או  שצבען מעשה בהם עשה כן אם אלא אוסרין יש הרבים
בראשו  הניחם כן אם אלא בהם יצא לא לאו ואם שכרכן
מועילים  אין וייחוד מחשבה אבל יום מבעוד אחת פעם
הניחם  שלא שכיון לפי הוצאה לענין ולא טלטול לענין אלא
שהם  המוכיח מעשה בהם אין וגם יום מבעוד בראשו

להוצי  כמערים נראה זה הרי לכך בראשו מתוקנים אם
מוכחת  מכתו הרי המכה גבי שעל וצמר בפשתן משא"כ
שלא  אע"פ כמערים נראה ואינו להם צריך שהוא עליו

יום: מבעוד עליה הניחם
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Á לטלטלן מותר עבודין שאינן בין עבודין בין עורות
כלי  תורת ויש עליהם ולשבת להסמך שראויין מפני
המעבדן  אומן של בין הבית בעל של שהם בין עליהם
עליהם  ולשבת להסמך עליהם מקפיד אינו הוא שאף ומוכרן

כך. ע"י דמיהם יפחתו שמא חושש ואינו

עבודין  שאינן עורות לטלטל שמותר אמורים דברים במה
להסמך  ראויים אינם לחים כשהם אבל כבר כשנתייבשו
עליהם  אין ולכן בכך דרכם ואין מדוחק אלא עליהם ולשבת
אף  שמתיר מי ויש לטלטלם ואסור כך בשביל כלי תורת
ביבשין  אף דקה בהמה של ואוסר גסה בהמה של בלחין
קטנן  מחמת עליהם ולשבת להסמך ראויין שאינן מפני
וסימן  של"ד בסימן שיתבאר כמו הראשונה כסברא והעיקר

תצ"ט:

Ë אסור אומן ושל לטלטלם מותר הבית בעל של נסרים
שום  בהם מלהשתמש עליהם מקפיד שהוא מפני
כיס  חסרון מחמת מוקצה הם והרי יתקלקלו שלא תשמיש
לאורחים  פת עליהם ליתן יום מבעוד עליהם חשב ואם

לטלטלם: מותר אחר תשמיש שום או בשבת

* * *
Ò אף מכזית פחותים פרורין השלחן מעל להעביר מותר

לעופות  או לבהמה אלא אדם לאכילת עומדים שאינן
שראויות  פירות וקליפי לכלבים שראויים עצמות וכן
בתוכם  גדל שהקיטנית קיטנית של שרביטים כגון לבהמה
שמותרים  מפני השלחן מעל להעבירן מותר בהם כיוצא וכל
העצמות  שנתפרקו פי על ואף בהמה מאכלי כשאר בטלטול
כמו  נולד הן והרי עצמה בשבת מהפירות והקליפות מהבשר

בשבת  מותר שהנולד כלום בכך אין תק"א בסי' שיתבאר
מעל  להעבירן שלא ולהזהר בנולד להחמיר יש ביו"ט אבל

שיתבאר. כמו אלא השלחן

אגוזים  קליפי כגון לבהמה ראויות הקליפות אין ואם
ואבנים  כעצים בטלטול אסורות שהן בהן וכיוצא [ו]שקדים
אחר  בדבר בין בידיו בין השלחן מעל להעבירן אסור
ע"י  טלטול התירו ולא בו וכיוצא בסכין לגררן כגון שבידיו
דבר  על מונח הוא כבר האסור כשדבר אלא אחר דבר
האסור  והדבר המותר הדבר בידיו מטלטל והוא המותר
את  או הטבלא את בידיו שמנער כגון מאליו עמו מיטלטל
ג"כ  ננערות והן כבר עליה מונחות שהקליפות המפה
לדבר  בסיס נעשית לא שהטבלא מאליהן מעליה ונופלות
השמשות  בבין עליו מונחות הקליפות היו ולא הואיל האסור
אינן  בסכין כשמגררן משא"כ השבת כניסת תחלת שהוא
לו  שנעשה הסכין ע"י מטלטלן הוא אלא מאליהן מיטלטלין

ארוכה: כיד

‡Ò שעליה הקליפות עם המפה או הטבלא להגביה ואסור
מיד  ממנה לנערן צריך אלא אחר למקום ולטלטלה
למקום  בידיו ונושא שמטלטל הוא המותר שדבר ואע"פ

מקו  מכל מאליו עליו מיטלטל האסור ודבר לא אחר ם
כל  גמור טלטול אחר דבר ע"י מוקצה לטלטל התירו
ע"י  גמור טלטול אינו שהניעור מיד ממנו לנערו שאפשר
על  או הטבלא על פת יש ואם הוא יד שכלאחר אחר דבר
ולטלטלה  הכל עם להגביה מותר עליה שהקליפות המפה
לגבי  בטלות הן האלו שהקליפות מפני שירצה מקום לכל

הפת:
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אהרן  מּטה ּפרח 1והּנה §¦¥¨©©¥©£Ÿ

dPde"oxd` dHn gxR'כּו"micwW lFnbIe(bk ,fi EpzWxR): §¦¥¨©©¥©£Ÿ©¦§§¥¦¨¨¨¥

dOl oiadlmicwW?2 §¨¦¨¨§¥¦
zFxiRd lMn xzFi xnBdl mixdnn md micwW dPd¦¥§¥¦¥§©£¦§¦¨¥¥¦¨©¥

dp`Y ,otb ,zif FnM zF`EazE'כּוonf midYWn mNEMW , §§©¦¤¤§¥¨¤¨¦§¨¦§©

zldw sFq zFAxA aEzMW FnkE .micwXdn xzFi ax3 ©¥¥©§¥¦§¤¨§©Ÿ¤¤
ב ') uivn(קט"ו, `EdW drXn ?df cwW lW Fpniq dn" :4 ¨¦¨¤¨¥¤¦¨¨¤¥¦

" `xwp oM lre ."mFi `"k ± xnFb `EdW drW crcwW" ©¨¨¤¥§©¥¦§¨¨¥
oipr `EdWzExidnaEzMW FnM א', סימן aiÎ`i](ּבירמיה ,](: ¤¦§©§¦§¤¨ְְְִִָָ
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(1d`x ± .`"rwz oeiq l ,fEOY Wcg W`x ,gxw zWxR zAWA ,d`xPM xn`p)¤¡©©¦§¤§©¨¨¨©Ÿ©ŸŸ¤©¦¨§¥

.ciy cEOr `"rwz owGd x"Fnc` ixn`nA mixn`Od zniWx§¦©©©£¨¦§©©§¥©§©¨¥©

KxC ± mipdM zMxA zevn wcv gnSdl zFvOd xtq d`x ± xn`Od zEllkl¦§¨©©£¨§¥¥¤©¦§§©¤©¤¤¦§©¦§©Ÿ£¦¤¤

`Up dxFYd xF` ± "mipdM zMxA oipr oiadl" ligzOd xEAC .` ,aiw LizFvn¦§¤¦©©§¦§¨¦¦§©¦§©Ÿ£¦©¨¨Ÿ

cq cEOr f"kxz mixn`Od xtq .Kli`e 104 cEOr zFtqFd (` KxM xAcOA)©¦§¨¤¤¨©¨¥¨¥¤©©£¨¦©

b wlg hTEln mixn`Od xtq mgpn zxFY ± b"lyz :df ligzOd xEAC .Kli`ë¥¨¦©©§¦¤©§©¥¥¤©©£¨¦§¨¥¤
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Á לטלטלן מותר עבודין שאינן בין עבודין בין עורות
כלי  תורת ויש עליהם ולשבת להסמך שראויין מפני
המעבדן  אומן של בין הבית בעל של שהם בין עליהם
עליהם  ולשבת להסמך עליהם מקפיד אינו הוא שאף ומוכרן

כך. ע"י דמיהם יפחתו שמא חושש ואינו

עבודין  שאינן עורות לטלטל שמותר אמורים דברים במה
להסמך  ראויים אינם לחים כשהם אבל כבר כשנתייבשו
עליהם  אין ולכן בכך דרכם ואין מדוחק אלא עליהם ולשבת
אף  שמתיר מי ויש לטלטלם ואסור כך בשביל כלי תורת
ביבשין  אף דקה בהמה של ואוסר גסה בהמה של בלחין
קטנן  מחמת עליהם ולשבת להסמך ראויין שאינן מפני
וסימן  של"ד בסימן שיתבאר כמו הראשונה כסברא והעיקר

תצ"ט:

Ë אסור אומן ושל לטלטלם מותר הבית בעל של נסרים
שום  בהם מלהשתמש עליהם מקפיד שהוא מפני
כיס  חסרון מחמת מוקצה הם והרי יתקלקלו שלא תשמיש
לאורחים  פת עליהם ליתן יום מבעוד עליהם חשב ואם

לטלטלם: מותר אחר תשמיש שום או בשבת

* * *
Ò אף מכזית פחותים פרורין השלחן מעל להעביר מותר

לעופות  או לבהמה אלא אדם לאכילת עומדים שאינן
שראויות  פירות וקליפי לכלבים שראויים עצמות וכן
בתוכם  גדל שהקיטנית קיטנית של שרביטים כגון לבהמה
שמותרים  מפני השלחן מעל להעבירן מותר בהם כיוצא וכל
העצמות  שנתפרקו פי על ואף בהמה מאכלי כשאר בטלטול
כמו  נולד הן והרי עצמה בשבת מהפירות והקליפות מהבשר

בשבת  מותר שהנולד כלום בכך אין תק"א בסי' שיתבאר
מעל  להעבירן שלא ולהזהר בנולד להחמיר יש ביו"ט אבל

שיתבאר. כמו אלא השלחן

אגוזים  קליפי כגון לבהמה ראויות הקליפות אין ואם
ואבנים  כעצים בטלטול אסורות שהן בהן וכיוצא [ו]שקדים
אחר  בדבר בין בידיו בין השלחן מעל להעבירן אסור
ע"י  טלטול התירו ולא בו וכיוצא בסכין לגררן כגון שבידיו
דבר  על מונח הוא כבר האסור כשדבר אלא אחר דבר
האסור  והדבר המותר הדבר בידיו מטלטל והוא המותר
את  או הטבלא את בידיו שמנער כגון מאליו עמו מיטלטל
ג"כ  ננערות והן כבר עליה מונחות שהקליפות המפה
לדבר  בסיס נעשית לא שהטבלא מאליהן מעליה ונופלות
השמשות  בבין עליו מונחות הקליפות היו ולא הואיל האסור
אינן  בסכין כשמגררן משא"כ השבת כניסת תחלת שהוא
לו  שנעשה הסכין ע"י מטלטלן הוא אלא מאליהן מיטלטלין

ארוכה: כיד

‡Ò שעליה הקליפות עם המפה או הטבלא להגביה ואסור
מיד  ממנה לנערן צריך אלא אחר למקום ולטלטלה
למקום  בידיו ונושא שמטלטל הוא המותר שדבר ואע"פ

מקו  מכל מאליו עליו מיטלטל האסור ודבר לא אחר ם
כל  גמור טלטול אחר דבר ע"י מוקצה לטלטל התירו
ע"י  גמור טלטול אינו שהניעור מיד ממנו לנערו שאפשר
על  או הטבלא על פת יש ואם הוא יד שכלאחר אחר דבר
ולטלטלה  הכל עם להגביה מותר עליה שהקליפות המפה
לגבי  בטלות הן האלו שהקליפות מפני שירצה מקום לכל
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didi f` ,dnkgd iR lr iE`xd itM bdpzIX oFvxd̈¨¤¦§©¥§¦¨¨©¦©¨§¨¨¦§¤

.zEnilXd zilkY©§¦©§¥

,milEBrd oiprA lirl x`AzPW dn KxC lr ,oiprde§¨¦§¨©¤¤©¤¦§¨¥§¥§¦§©¨¦¦

zFnnFx zngn mipFvigl mb zEIg riBdl lkEi mXOW¤¦¨©§©¦©©©©¦¦¥£©§
± iE`x Fpi`W inl mb aihdNn wcwcn oi`X siTOd xF`©©¦¤¥§©§¥¦§¥¦©§¦¤¥¨
did dnkgd iR lr bdpzn Fpi`WM oFvxd zpigA ok FnkE§¥§¦©¨¨§¤¥¦§©¥©¦©¨§¨¨¨

aEzMW FnM ,mirWxl mb aihn69" :lcbE miiR` Kx` ¥¦©¨§¨¦§¤¨¤¤©©¦§¨
cqgzngOW ,"FxF` zEkix``Ed ,sFqÎoi`l KxAzi ¨¤¤¥£©£¦¦§¨¥§¥

"cqg lcB,mixExRd mbe .'Ek mialkl mb zFnvr wFxfl " §¨¨¤¦§£¨©¦§¨¦§©©¥¦
didi dnkgd ici lr la` .c`nA milFcB ,FNW xwtd¤§¥¤§¦¦§Ÿ£¨©§¥©¨§¨¦§¤
iR lr iE`xW inl `N` aihdl `NW ,dpFkp dCn¦¨§¨¤Ÿ§¥¦¤¨§¦¤¨©¦
mpn` ."oiC" dnkgd z`xwP df cSOW rEcIM ,dxFYd©¨©¨©¤¦©¤¦§¥©¨§¨¦¨§¨
,mlFrd mEIw `Ed Fci lrW itl ,wYEnn oiC `Ed df oiC¦¤¦§¨§¦¤©¨¦¨¨

.mirWxl WpFre miwiCSl xkUe§¨¨©©¦¦§¤¨§¨¦
"`ni` irnA `"Gd xEAir" oiprA oaEn ok FnkE§¥¨§¦§©¦©¨¦§¦¦¨
FnM "zlY FB zlY" `EdW itMW ,oigFn Fl KiWndl§©§¦¦¤§¦¤§¨§¨§
iR lr s` ,lkU ilAW zFCOd zpigA ,xzMdn KWnPX¤¦§¨¥©¤¤§¦©©¦¤§¦¥¤©©¦
c`n zEphw zpigA `Ed mFwn lMn ,dlrp c`n oWxXW¤¨§¨§Ÿ©£¤¦¨¨§¦©©§§Ÿ
KMÎxg` Fl mikWnp oigFOdWM la` ,zEipFvig zpigaE§¦©¦¦£¨§¤©¦¦§¨¦©©¨

: ziniptE zElcB zpigaA `Ed if` `ni`e `A` ici lr©§¥©¨§¦¨£©¦§¦©©§§¦¦
[`A zWxR] gqR oAxw zevn¦§©¨§©¤©¨¨©Ÿ
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(66`Ede rCOd `Ed") miwxR dpFnW sFqA m"Anxd iR lr .cFre a wxR `ipY©§¨¤¤§©¦¨©§©§§¨§¨¦©©¨§

Wcw zFxB` .mW `ipYl "zFxrde zFdBd zFnFwn i`xn" d`xE .("'Ek rcFId©¥©§¥©§¥§©¨§¤¨©©§¨¨¦§Ÿ¤

.blz zxB` b wlg x"Enc` zXEcw cFaM§§©©§¥¤¦¤¤

(67."dilra dIgY" :mWe .ai ,f zldwŸ¤¤§¨§©¤§¨¤¨

(68.a ,fh lirl§¥

(69.g ,dnw miNdY§¦¦

•

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

¯‡È·Â אפילו מארז"ל ידעת וכבר הבחיי עוד
שלום  עושה שנא' שלום צריכים העליונים
הוא  כי השלום היפך גורם ה"ז והכלאים כו', במרומיו
בטול  לשון כלאים כו' העליונים הכוחות מערבב
כשממשיך  כי כלא לשון כלאים אפ"ל ולפע"ד הכוחות,
עם  יחוד בחי' היפך הכלא בית זהו בסט"א הקדושה
אצלה  לשכב וע"ד השירים, שבשיר העליונה הכלה
עמה, וכלוא שקשור בעוה"ב עמה להיות בעוה"ז
בקרן  לידידי היה כרם ע"פ מזה ועמ"ש כו', מלפפתו
כי  כו', הכלאים לנו נאסר וע"כ ה', סי' בישעי' שמן בן
הארץ  לעם ת"ח בת ארז"ל ועד"ז יפה, עולה חבורן אין

והמפריש  כלאים, מעין שהוא לפי יפה עולה זיווגן אין
מסלק  יחד אותן והמחבר בעולם, שלום גורם ביניהם
וגורם  העליונים גבולי' הורס כי כו', העולם מן השלום
כלל  זיווג אינו זה שחיבור כו' תירש כי ושפחה בחי'
הכהנים  בבגדי גם בציצית הכלאים שהותר ומה כו'.
מזה  זה המשתנים הכחות שכל לפי עבודה, בשעת
כו', והתכלת הלבן בין ציצית במצות כלולי' כולם
במצות  כלולי' כולן ואם כו', ופשתים צמר דרשה
הכחות  שכל עבודה בשעת המקדש בשעת אצ"ל ציצית
דוגמת  הם שלמטה בהמ"ק עניני כל כי שם, כלולין

הבחיי. עכת"ד שלמעלה, בהמ"ק עניני

fphry yalz `l
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c"agרטז i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"pxz - mixn`nd xtq

oiadlE:oaEn Fpi` dxF`klC ,l"Pd mixaCd xE`iA §¨¦¥©§¨¦©©§¦§¨¥¨
,'Ek milrdlE mvnvl `Ed miwl` mW oipr lM `lde©£Ÿ¨¦§©¥¡Ÿ¦§©§¥§©§¦
zFidl xWt` Ki`C ,llM milrn Fpi`W xn`p Ki`e§¥Ÿ©¤¥©§¦§¨§¥¤§¨¦§

.'Ek milrn Fpi`e milrOW ± mdipW§¥¤¤©§¦§¥©§¦
:mc`d WtpA lWn KxC lr oaEi oiprd K ©̀¨¦§¨©©¤¤¨¨§¤¤¨¨¨

wFgx lAwndWM ,lAwnE riRWnA oi`Fx Ep` dPdC§¦¥¨¦§©§¦©§©¥§¤©§©¥¨
lkU riRWdl KixSW lFcB mkg FnM ,riRWOdn FMxr¤§¥©©§¦©§¨¨¨¤¨¦§©§¦©¥¤
dPd ,'Ek riRWOd KxrA `NW lkUA ohw lAwnl¦§©¥¨¨§¥¤¤Ÿ§¥¤©©§¦©¦¥
Fznkge FlkU mvr milrie mvnvi riRWOdW gxkdA§¤§¥©¤©©§¦©§©§¥§©§¦¤¤¦§§¨§¨
dn wx Fl dNbi `le `Edd lMUEOd xaCdA WIW¤¥§©¨¨©§¨©§Ÿ§©¤©©
xaCdA Fznkg agFxe wnFr Fl dNbi m`W ,FMxrAW¤§¤§¤¦§©¤¤§©¨§¨§©¨¨
`le lAwOd iWEg lAlAzi ,Flv` `EdW FnM lMUEn§¨§¤¤§¦§©§¥¥©§©¥§Ÿ
lM milrie mvnvIW gxkdA m` iM ,llM lAwl lkEi©§©¥§¨¦¦§¤§¥©¤§©§¥§©§¦¨
dx`d m` iM Fl dNbi `le dfA Fznkg agFxe wnFr¤§©¨§¨¨¤§Ÿ§©¤¦¦¤¨¨
Kxr itl uxnp xESiwA lMUEn xaCdn zFIpFvig¦¦¥©§©§¨§¦¦§¨§¦¥¤
lWOdW ,lWnA milrnE WiAln z`f mb s`e ,lAwOd©§©¥§©©Ÿ©§¦©§¦§¨¨¤©¨¨
milrnE dQkn `Ed ixde lWnPdn ixnbl xf xaC `Ed¨¨¨§©§¥¥©¦§¨©£¥§©¤©§¦
WEaNdW xaC dfi` lr dQkOW WEaNd FnM ;lkVd lr©©¥¤§©§¤§©¤©¥¤¨¨¤©§
cxtpe xf xaC `Ed lWOd ok FnM ,`Edd xaCd on cxtp¦§¨¦©¨¨©§¥©¨¨¨¨¨§¦§¨
qFRzi df ici lr mpn` ,lWnPd lr dQknE lWnPd on¦©¦§¨§©¤©©¦§¨¨§¨©§¥¤¦§
FnM ,lWnPd l` oeEkn FzFidl FzF` oiaie lWnPdA§©¦§¨§¨¦¦§§ª¨¤©¦§¨§
,eil` aFxw lWOde 'Ek WAElOd Kxr itNW WEaNd©§¤§¦¥¤©§¨§©¨¨¨¥¨

.'Ek lWnPd z` oiaie qFRzi lWOdn z`fl§Ÿ¥©¨¨¦§§¨¦¤©¦§¨
KxcA Fcinlzl mc` dpWi mlFrl" l"fx Exn`W Edfe§¤¤¨§©©§¨¦§¤¨¨§©§¦§¤¤

"dxvw21`EdW FnM agFxe wnFrd Fl dNbi `NW Epiide , §¨¨§©§¤Ÿ§©¤¨¤§©§¤
KxC `Fvnl Kixv m` iM ,lAwOd Kxr itl Fpi`W Flv ¤̀§¤¥§¦¥¤©§©¥¦¦¨¦¦§¤¤
,wnFrd Epiid ,zEInipRd lM dfA dlbp didi `NW dxvw§¨¨¤Ÿ¦§¤¦§¤¨¤¨©§¦¦©§¨¤
dNbnE ,lAwOd Kxr itNW dn m` iM ,FNW agFxe KxF`¤§©¤¦¦©¤§¦¥¤©§©¥§©¤
cOlIW Exn`X dn mFwn lMn ,'Ek mixvw mixacA Fl¦§¨¦§¨¦¦¨¨©¤¨§¤§©¥
dfA didi `NW dpeEMd oi` "dxvw KxcA" Fcinlzl§©§¦§¤¤§¨¨¥©©¨¨¤Ÿ¦§¤¨¤
"dxvw KxC" df oi` oM m`C ,'Ek FlkU zEInvre zEInipR§¦¦§©§¦¦§§¦¥¥¤¤¤§¨¨
invrd FlkVW `Ed dpeEMde ,xg` lkU FnM m` iM¦¦§¥¤©¥§©©¨¨¤¦§¨©§¦
lM drRWddA Wi mlrdAW Epiide .dxvw KxcA EPcOli§©§¤§¤¤§¨¨§©§¤§¤§¥¥§©©§¨¨¨
`EdW `N` ,`Edd lMUEOdA Fznkge FlkU wnFr¤¦§§¨§¨§©§¨©¤¨¤
dfA ,dnFCke dxFYd iwECwcaE mipiprdA ixnbl mlrdA§¤§¥§©§¥§¨¦§¨¦§¦§¥©¨§©¤¨¤

.dfA Fznkg zEInvre zEInipR wnFr mlrp¤§¨¤§¦¦§©§¦¨§¨¨¤
xESiTd df ixd ,WFcTd EpiAx Epl dpXW dpWn FnkE§¦§¨¤¨¨¨©¥©¨£¥¤©¦
mlv` didW agFxe KxF` wnFrde lERlRd zEkix` lMn¦¨£¦©¦§§¨¤¤§©¤¨¨¤§¨
dpWOd oFWlA WFcTd EpiAx df lM Epl dpW ,oiprdA§¨¦§¨¨¨¨¨¤©¥©¨¦§©¦§¨

Wi zn`A mpn` ,EpiMxr itl didIW uxnp xESiwA§¦¦§¨¤¦§¤§¦¤§¥¨§¨¤¡¤¥
zEInvre zEInipR agFxe KxF` wnFr lM dpWOd oFWlA¦§©¦§¨¨¤¤§©§¦¦§©§¦
oFWl ihxR KM xg` x`Fan `xnbAW FnkE .mznkg̈§¨¨§¤©§¨¨§¨©©¨§¨¥§
mlrdA `Ed dpWOdaE 'Ek agFxe KxF` wnFrA dpWOd©¦§¨§¤¤§©§©¦§¨§¤§¥
milrn riRWOdW ,lkVd zrRWdA `Ed ok FnM ,'Ek§¥§©§¨©©¥¤¤©©§¦©©§¦
,lAwndn mlrp `EdW `N` Fznkg wnFr lM rtXdA§©¤©¨¤¨§¨¤¨¤¤§¨¥©§©¥
FMxr itNW dn lkVd zFIpFvig `Ed iENibA xi`OW dnE©¤¥¦§¦¦¦©¥¤©¤§¦¤§
FlkU mvr milrdlE mvnvl riRWOdA dGd gMde .'Ek§©Ÿ©©¤§©©§¦©§©§¥§©§¦¤¤¦§
'Ek FNW liMUOd gkA WIW dlAbdd gMn `Ed ,l"PM©©¦Ÿ©©©§¨¨¤¥§Ÿ©©©§¦¤

.l"PM©©
lAwOd iAbl wx `Ed l"Pd mlrde mEvnv lM dPde§¦¥¨¦§§¤§¥©©©§©¥©§©¥
lM iENibA xi`n riRWOd iAB ixdW ,riRWOd iAbl `le§Ÿ§©¥©©§¦©¤£¥©¥©©§¦©¥¦§¦¨
didW FnM mvnEvnd lkUdA Fznkge FlkU wnFr¤¦§§¨§¨§©¥¤©§§¨§¤¨¨
lM d`Fx `Ed ixd milWOdA mbe ,mvnvzPW mcFw¤¤¦§©§¥§©§©§¨¦£¥¤¨
mvnEvnd lkUdAW cal Ff `l Epiid ,'Ek lkVd wnFr¤©¥¤©§Ÿ§©¤§©¥¤©§§¨
ixd milWOdA mBW `N` ,lkVd wnFr lM Flv` xi`n¥¦¤§¨¤©¥¤¤¨¤©§©§¨¦£¥
didWM Flv` `EdW FnM lWnPd ihxR lM d`Fx `Ed¤¨§¨¥©¦§¨§¤¤§§¤¨¨

lrde mEvnve WEal lMn hWtEn.'Ek m §¨¦¨§§¦§§¤§¥
zpigal lWn `Ed inWBd ux`d lWn KxC lr FnkE§©¤¤§©¨¨¤©©§¦¨¨¦§¦©
dnE FCaFke FzExcke FzEiar ,Epiid ,dlrnNW zEkln©§¤§©§¨©§¨§§©§§§©
zEkln zpigal lWn df ixd 'Eke mignv ginvOW¤©§¦©§¨¦§£¥¤¨¨¦§¦©©§
FnM ,'Ek Wil oi`n r"iaC mi`xap deEdOW zEliv`C©£¦¤§©¤¦§¨¦§¦©¥©¦§¥§
inWBd ux`dA d`Fx `Ed dPd ,xg` mFwnA x`AzpW¤¦§¨¥§¨©¥¦¥¤§¨¨¤©©§¦

zEliv`C zEklnC lWnPd ihxR lMKi` df ici lr d`Fxe) ¨§¨¥©¦§¨§©§©£¦§¤©§¥¤¥
Fnvr iptA xaC dfi`l llM cxtp xaC inWBd ux`d oi`W¤¥¨¨¤©©§¦¨¨¦§¨§¨§¥¤¨¨¦§¥©§
gkA d`AW dpFilrd dbixcn `id `id m` iM DxFwnE DWxXn¦¨§¨§¨¦¦¦¦©§¥¨¨¤§¨¤¨¨§Ÿ©

('Ek dnWbdA sFq oi`dxaC md lWnPde lWOd zn`AW , ¨¥§©§¨¨¤¤¡¤©¨¨§©¦§¨¥¨¨
`Ed ixd z`flE ,'Ek inWB dfe ipgEx dGW `N` cg ¤̀¨¤¨¤¤¨¦§¤©§¦§Ÿ£¥
zEwl` ziI`x Epiide ,lWOdA lWnPd ihxR lM d`Fx¤¨§¨¥©¦§¨§©¨¨§©§§¦©¡Ÿ
,riRWOdAW dlAbdd gM WCgOW Edfe .'Ek WgEnA§¨§¤¤§©¥Ÿ©©©§¨¨¤§©©§¦©
`A ixd zFnlrde miWEaNdA FlkU WiAlOW ici lrW¤©§¥¤©§¦¦§§©§¦§¤¡¥£¥¨

.'Ek WOn WgEnA iwl`d oiprd Flv ¤̀§¨¦§¨¨¡Ÿ¦§¨©¨
xYqde mlrd mEW o`M oi` riRWOd iAbNW `vnp¦§¨¤§©¥©©§¦©¥¨¤§¥§¤§¥
dn `Ede ,xYqde mlrd `Ed lAwOd iAbl m` iM llM§¨¦¦§©¥©§©¥¤§¥§¤§¥§©
zEInipRd la` ,lkVd zFIpFvig wx Fl dNBzOX¤¦§©¤©¦¦©¥¤£¨©§¦¦
df oi` lAwOd iAbl mb zn`aE .'Ek EpOn mlrp zEInvre§©§¦¤§¨¦¤¤¡¤©§©¥©§©¥¥¤
xi`n df ici lr mFwn lMn ixdW ,iYin` mlrd¤§¥£¦¦¤£¥¦¨¨©§¥¤¥¦
mEvnSd icrlA iM ,lkVd xF` iENiB Fl dNBznE¦§©¤¦©¥¤¦¦§£¥©¦§
m`W l"PM ,llM lkVd xF` Fl xi`n did `l xYqdde§©¤§¥Ÿ¨¨¥¦©¥¤§¨©©¤¦
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ריז c"ag i`iyp epizeax zxezn

`EdW FnM Fznkg wnFr lM Fl dNbn did riRWOd©©§¦©¨¨§©¤¨¤¨§¨§¤
mEvnSd ici lre ,'Ek ixnbl eiWEg milAlAzn Eid Flv ¤̀§¨¦§©§§¦¨§©§¥§©§¥©¦§
xYqd df oi` oM m` ,lkVd xF` Fl xi`n xYqdde§©¤§¥¥¦©¥¤¦¥¥¤¤§¥

.iYin £̀¦¦
xi`n riRWOd lW lkVd zEInipR wnFr mb zn`aE¤¡¤©¤§¦¦©¥¤¤©©§¦©¥¦
ixdW ,Fl riRWOW drRWdd ici lr lAwOdl dNBznE¦§©¤§©§©¥©§¥©©§¨¨¤©§¦©¤£¥
mirAx` cr DiAxC DiYrC` Wpi` mi`w `l" l"fx Exn`̈§©©¨¨¥¡©©©§¥§©¥©©§¨¦

"oipW22WExitE .'Ek mi`w oipW mirAx` xg`l la` , §¦£¨§©©©§¨¦§¦¨¥¥
xn`nkE ,FzpeEM zEInvre zEinipR Epiid "DiAxC DiYrC"©§¥§©¥©§§¦¦§©§¦©¨¨§©£©

l"fx23sFq lr cFnrl minkg Elki `N"W xi`n iAx iAB ©©©¥©¦¥¦¤Ÿ¨§£¨¦©£©
'Ek FzpeEM mvr lr :i"Wx yxitE "FYrC24mi`w"C Edfe , ©§¥¥©¦©¤¤©¨¨§¤§¨¥

.FzpeEM zEInipR mvr lr Epiid "DiAxC DiYrC ©̀©§¥§©¥©§©¤¤§¦¦©¨¨
:oiprde§¨¦§¨

,dxvw KxcA Fl riRWOW mbdC lirl x`Azp dPdC§¦¥¦§¨¥§¥©£©¤©§¦©§¤¤§¨¨
dn wx ,Fznkg wnFr lM mlrdA dfA Wi mFwnÎlMn¦¨¨¥¨¤§¤§¥¨¤¨§¨©©
,Fznkgn zIpFvig dx`d zpigA `Ed lAwOdl dNBzOX¤¦§©¤§©§©¥§¦©¤¨¨¦¦¥¨§¨
mipiprdA mlrdA riRWOd Fl ozFp Fznkg mvre§¤¤¨§¨¥©©§¦©§¤§¥§¨¦§¨¦
lAwOW xg`l lAwOd z`flE ,'Ek zFaiz iwECwCde§©¦§¥¥§Ÿ©§©¥§©©¤§©¥
KM xg` wCwcOWM dPd ,Flv` zaXiiznE drRWdd©©§¨¨¦§©¤¤¤§¦¥§¤§©§¥©©¨
iR lr dfA Fnvr z` rBiinE zFaiYd iwECwce mipiprdA§¨¦§¨¦§¦§¥©¥§©¥©¤©§¨¤©¦
zEInipR wnFrl `A `Ed ixd 'Ek zENBzdA lAiTW dn©¤¦¥§¦§©£¥¨§¤§¦¦
mcFw WOn axd lv` `EdW FnM Fznkg mvre FzpeEM©¨¨§¤¤¨§¨§¤¥¤¨©©¨¤
d`Fx `Ed ok FnkE .'Ek riRWdl Fnvr z` mvnSW¤¦§¥¤©§§©§¦©§¥¤
Epiide ,Fnvr axd FnM lMd ± milWOdA Fznkg zEInipR§¦¦¨§¨§©§¨¦©Ÿ§¨©©§§©§
EpiidC ,lWOd ici lr lWnPd z` ahid oiaOW xg`l§©©¤¥¦¥¥¤©¦§¨©§¥©¨¨§©§
lWnPd wnFr ihxtl `A `Ed ixd lWOd wnFr ihxROW¤¦§¨¥¤©¨¨£¥¨¦§¨¥¤©¦§¨
,'Ek Fzilkze FwnFrl `EdW FnM FAW dpeEMd zEIniptA¦§¦¦©©¨¨¤§¤§§§©§¦
d`Fxe ,lWOd ici lr lWnPd ihxR Flv` xi`n f`̈¥¦¤§§¨¥©¦§¨©§¥©¨¨§¤
.l"PM 'Ek WOn WgEnA iwl`d oiprd z` f` WiBxnE©§¦¨¤¨¦§¨¨¡Ÿ¦§¨©¨©©
zriciA mb riRWOd l` lAwOd deEYWn f`W `vnpe§¦§¨¤¨¦§©¤©§©¥¤©©§¦©©¦¦©

lv`W `N` ,'Ek dpeEMd zEInipR zbVderiRWOd`Ed §©¨©§¦¦©©¨¨¤¨¤¥¤©©§¦©
zpigaAxWi xF`lWnPd wnFr dNgY rcFi `Ed ixdW , ¦§¦©¨¨¤£¥¥©§¦¨¤©¦§¨

Flv` WCgzn df ici lre lWnA FWiAlnE FkiWnnE©§¦©§¦§¨¨§©§¥¤¦§©¥¤§
lv`e ,l"PM WgEnA dI`xdlAwOdzpigaA `EdxF` ¨§¦¨§¨©©§¥¤©§©¥¦§¦©

xfFglkVd zFIpFvig ici lr ok FnkE .lWOd ici lrW ¥¤©§¥©¨¨§¥©§¥¦¦©¥¤
.'Ek dpeEMd zEInipR wnFrl `A `Ed ixd Fl rRWPd©¦§¨£¥¨§¤§¦¦©©¨¨

lW xYqdde dlAbdd gMW Ki` oaEi df lMnE¦¨¤©¥¤Ÿ©©©§¨¨§©¤§¥¤
dxvw KxcA FlkU milrnE mvnvOW dn riRWOd©©§¦©©¤§©§¥©§¦¦§§¤¤§¨¨
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נעשים  מלוחים מים יותר. למטה יורד יותר הגבוה כל כי בארץ , דוקא היא האדם עבודת
במלח  יותר. למעלה מתעלה היא הנשמה ירידת ע"י וכן הארץ. את שבוקעים ע"י מתוקים

ואלקים  הוי' שם מחבר אלקיך, ברית מלח מעלות, כמה יש

ÏÎc ׁשל המכּון ּתכלית ׁשהּוא האדם ּבׁשביל הּוא זה ¿»ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻ
יב) מה, (יׁשעיה ּדכתיב ּכּלּה, "אנכי הּבריאה ְְְְִִִִַַָָָָֹֻ

להיֹות  צרי והאדם ּבראתי", עליה ואדם ארץ ְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָָָָעׂשיתי
הּנׁשמֹות  ׁשל מעלתן ּגדל ּדמּפני והינּו ּבּמים, ולא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבארץ
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הּידּוע  ּכהּכלל יֹותר, למּטה המׁשכתן להיֹות 44צריכה ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָ
יֹותר, למּטה יֹורד הּוא יֹורד ּכׁשהּוא יֹותר ּגבּה הּגבּה ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּדכל

כּו'44וכּמׁשל  החֹומה ׁשּבראׁש ּדתכלית יז מהאבן וגם , ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּדוקא, למּטה אלקּות ּגּלּוי להמׁשי היא הּנׁשמֹות ְְְְְְֱִִִִַַַַַָָָֹירידת
כּו' הּמים "יּקוּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּגזר זה ְִִִִֶַַַַָָָָּובׁשביל
הּמים", על הארץ "לרקע ענין ׁשהּוא הּיּבׁשה", ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹותראה
הּנה  זה ידי ּדעל לפי חסּדֹו", לעֹולם "ּכי זה על ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָואֹומר
ולכן  מלּוחים, הם הּים מי ּדהּנה מתּתּקנים, עצמם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּמים
רׁש"י  ּוכפרּוׁש א, עּמּוד קט ּדף (ׁשּבת ז"ל רּבֹותינּו ְְִֵֵַַַַַַָָאמרּו

ּדמיחזי  ּבׁשּבת ּבּים לרחץ ּדאסּור ּכרפּואה,יח ׁשם) ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹ
א  (יֹונה ׁשּכתּוב ּכמֹו מּלחים נקראים הּספינה )45ּומנהיגי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

הּטעמים  אחד הּנה גדֹולה", יראה הּמּלחים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ"וּייראּו
לׁשתּיה, ראּויים ואינם מלּוחים הם הּים ּדמי ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָהּוא,
נעׂשים  זֹו ּבקיעה ידי על הּנה הארץ עפר ּבֹוקעין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכאׁשר
הּמלּוחים  הּמים ּדאֹותן הרי ּומתּוקים, וערבים חּיים ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַָמים
ּכמֹו מתּוקים, נעׂשים הארץ ּבעפר הּבקיעה ידי על ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּנה

ּדאתּכסיא  עלמא היא ּדהּנׁשמה ּברּוחנּיּות, הּוא ּומי יט כן , ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

הּנה  ּבּגּוף ּומתלּבׁשת יֹורדת וכאׁשר מלּוחים, הם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּים
ּדלפי  ּביֹותר, עליֹונה למדרגה מתעּלית זֹו ירידה ידי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָעל

לגריעּותא  הם מלּוחים הּמים הּנה ּגם כ זה הם ּובאמת , ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּגבהה  מדרגה מּזה.46ּכן למעלה הם חּיים ּדמים אּלא , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּברית  מלח תׁשּבית "ולא יג) ב, (וּיקרא ּכתיב ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹּדהּנה
ּפֹועל  מלח ּדהּנה מלח", ּתקריב קרּבנ ּכל על כּו' ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאלקי
את  מקּים הּפסלת, את ּדדֹוחה טֹובֹות, ּפעּלֹות ְְְְֵֶֶֶֶַַַָֹֻּכּמה

ׁש ּוכמֹו טעם, ּבֹו ונֹותן "היאכל הּדבר, ו) ו, (אּיֹוב ּכתּוב ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
על  מהּטעמים ׁשרׁשֹו ּדהּמלח ּדלהיֹות מלח", מּבלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָטפל
,"אלקי ּברית "מלח וזהּו ּדבר, ּבכל טעם נֹותן ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכן

ה' ּדמן אלקים, וׁשם הוי' ׁשם ּדׁשם כא ׁשּמחּבר אֹותּיֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
ק"ך  והם צרּופים, כ"ד עֹולין אֹות מּכל הּנה ְֱִִִִִֵֵֵָֹאלקים,

אֹותּיֹות]) 5 פעם 24] צרּופים 47צרּופים (120 ּומהמ"ח , ִִִֵֵֵַ
ענין  ׁשהּוא לחיצֹונים יניקה יׁש האחרֹונים אֹותּיֹות ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָּדב'

האחרֹונים  צרּופים ממ"ח ׁשּיֹונקים חם", ּבני ,48"אדמת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבׁשם  הוי' ׁשם התחּברּות ,"אלקי ּברית "מלח ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹוזהּו

אלקים. מּׁשם ּגם יניקה אין ואז ְְֱֱִִִִֵֵַָָֹֹאלקים,

תברר  האלקית שנפש כדי היצה"ר, משתלשל אלקים ומשם הוי', שם - היצ"ט שרש
ותתבטל  אלקי שכל ע"פ שתתנהג אלקית, מהשגה שתתפעל הבהמית, נפש את
ודעת  מטעם למעלה היא התשובה עבודת כי חיים, במים דוקא היא טהרה לאלקות.

והרגש 

‰p‰Â ּכתיב הּנה האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה ענינֹו להבין ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָ
ז) ב, אמרֹו(ּבראׁשית כּו', אלקים" הוי' "וּייצר ְְֱֲִִִֵֶַָָָֹ

ּבתרין  יצרין כב "וּייצר" ּתרין ׁשהם טֹוב כג יּודי"ן יצר , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
הרע  ּדהב'49ויצר לפי מלא, ׁשם אלקים הוי ' וכתּוב , ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ויצר  טֹוב יצר יצרין הּתרין ׁשרׁש הם אלקים הוי' ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשמֹות
ּוברּבּוי  הוי', מּׁשם הּוא טֹוב הּיצר ּדׁשרׁש ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹהרע,
הרע, הּיצר מׁשּתלׁשל אלקים מּׁשם הּנה ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהׁשּתלׁשלּות
ּבהּנפׁש ּתתלּבׁש האלקית ּדהּנפׁש היא ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוהעבֹודה
הּוא  העבֹודה ּדענין וכּנ"ל ּולזּככּה, לבררּה ְְְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָהּבהמית

והּוא  איידיל, מאכין ּגראּב פּון ּדּקּות, – מּגּסּות ְְְֲִִִֵַַַַָלעׂשֹות
האלקית  הּנפׁש ּדכאׁשר והינּו והּׂשגה, טעם ידי ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹעל

הּנ ּדגם הּׂשגה, ּבלבּוׁשי אלקי ּבענין פׁשמתּבֹונן ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
לא  הוי' "אני ּבענין ּוכמֹו להבינֹו, יכֹולה ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַָָָָֹהּבהמית

הּנפׁש,50ׁשניתי" מּכחֹות ּבהסּבר לעצמֹו ׁשּמסּביר , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
צּור  הוי' ּבי"ּה "ּכי ד) כו, (יׁשעיה הּכתּוב ְְְְֲִֵַַָָָָָּבבאּור

ּכלל 51עֹולמים" מקֹום ּתֹופסים אינם אֹותּיֹות ּדב' אי , ְְְִִִֵֵָָָָ
ּבּבֹורא  ׁשּכן ּכל ּבּנברא מאין,52ּגם יׁש ּבריאה ּבענין אֹו , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

הּנה  מהּנברא הּבֹורא והסּתר העלם ידי על ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּדדוקא
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הזקן 44) אדמו"ר לספרי המפתחות בספר בהנסמן ראה
תקס"ד  הזקן אדמו"ר מאמרי כו'. הגבוה כל ערך תשמ"א) (קה"ת,
סידור  ממעזריטש. המגיד והרב טוב שם הבעל בשם קכו עמוד
אורה  שערי ובארוכה ג. שא, ד. עא, הזקן) (מאדמו"ר דא"ח עם
בספר  אדמו"ר כ"ק הערת פי (על ואילך. א סה, ואילך. א נח,

.(195 עמוד תש"ח המאמרים
י.45) שם, ה; פסוק
ולא 46) המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי זה בכל ראה

ואילך). ד עמוד סוף (ג, וביאורו תשבית
עמוד 47) ב חלק אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש בארוכה ראה

שער  [תרנ"א] וורשא דפוס וחיים בעץ שם: (ב) ובהערה יטֿכ.

הצרופים  כל נדפסו הרשב"ח בהגהות ה פרק מד] [שער השמות
פרדס  ו, פרק טו] [שער הזיווגים שער ושם שם ועיין הסדר. על

ועוד. ג. פרק או"א מסכת חסידים משנת ל], [שער הצרוף שער
לתורה 48) הוספות א'. דרוש הפסח ענין הכוונות שער ראה

מקומות. ובכמה ד). (קט, יתרו פרשת סוף אור
זוהר 49) א. סא, ברכות הפסוק. על עוזיאל בן יונתן תרגום

ב. מו, ג חלק
ו.50) ג, מלאכי
ד.51) ב, בראשית רש"י פירוש ב. כט, מנחות ראה
כ.52) פרק תניא ראה

נופלת.יז. כשהחומה יותר רחוק נופלת היא בחומה, יותר גבוה ממוקמת שהאבן המכוסה יט.שנראה.יח.ככל עולם
מכסה). שהוא הים יצרים.כג.בשתי.כב.שמחמש.כא.לחסרון.כ.(דוגמת שני
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ּכלל, מציאּות אינֹו ּובאמת הּנברא מציאּות ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָמתהּוה
הּבהמית  הּנפׁש וטבע זאת, מבין הּבהמית ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹוהּנפׁש
הרי  האלקית ההּׂשגה מבין וכאׁשר ּולהתּפעל, ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹלהתרּגׁש
הּוא  עצמֹו ּבזה הּנה ּדאלקּות, טעם הּטּוב מרּגיׁש ְְֱִִֵֶֶַַַַַָֹהּוא
ידי  על הּוא זה ּדכל ּבאלקּות, ורֹוצה לאלקּות ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמתּבּטל
נעׂשה  ּדוקא ּבזה אׁשר ּבאלקּות והּׂשגה ּדטעם ְְְֱֲֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהעבֹודה
על  הּנה והּׂשגה טעם ּדבלא הּבהמית, הּנפׁש ותּקּון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּברּור
הּבהמית  ּבּנפׁש חליׁשּות ׁשּפֹועל ּדוּדאי ּבפעל ּכפּיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹידי
העבֹודה  ידי על הּוא והּברּור הּברּור, ענין אינֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָאבל
ודעת, טעם ּפי ׁשעל ּובעבֹודה ּבאלקּות, והּׂשגה ְְְֱֲִֶֶַַַַַַַַָָָָֹּדטעם
לֹו אין רב ּפי על הּנה ודעת מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּדהעבֹודה
ּבכּמה  רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו הּבהמית, הּנפׁש לברּור ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיכּות
ּבטבע  עניניהם הּנה זה ועם ּובתפּלה, ּבתֹורה ה' ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָעֹובדי
ּכל  זיז אפּלּו נּזֹוזּו לא ועדין ּבתקּפם הם ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹמּדֹותיהם
ּכמֹו הּוא ערּכם לפי עבֹודתם ּדענין לפי והּוא ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָׁשהּוא,
ּבהּנפׁש ּפֹועל לפעמים אף וגם ודעת, מּטעם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָלמעלה
והעבֹודה  ּברּור, ּבדר ולא ׁשבירה ּבדר הּוא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבהמית
ׁשהּטעם  וזהּו ודעת, ּדטעם ּבהעבֹודה הּוא ּברּור ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּבדר
ׁשּדֹוחה  והינּו הּמלח, ּבדגמת הּוא אלקית ּדנפׁש ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻוהּׂשגה
זה  ידי ּדעל טעם, ּבּה ונֹותנת הּבהמית ּדנפׁש ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹהּפסלת
הּׂשכל, ּפי על ּומתנהגת רגילּותּה מׁשּנה הּבהמית ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּנפׁש
מּכל  מּדֹות, עּקרּה הּבהמית ּדהּנפׁש היֹות ּדעם ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָוהינּו

ּד ּבאלקּות וההּׂשגה הּטעם ּפעּלת זהּו הּנה הּנפׁשמקֹום ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
הּׂשכל  ּפי על ׁשּתתנהג הּבהמית ּבהּנפׁש ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהאלקית
הּטעם  הינּו מלּוחים, הם הּים ּדמי הּמעלה וזהּו ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹהאלקי,
הּנפׁש מתּתּקן זה ידי ּדעל ּבאלקּות, ּדהּנׁשמה ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹוההּׂשגה
ּגבהה  מדרגה עֹוד הם חּיים מים אמנם ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּבהמית.

חּיים  ּבמים מעלה יׁש הרי הּטהרה ּדלענין יֹותר, ְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָועליֹונה
ליּה סבירא מאיר ּדרּבי הּים, מי הּימים כד לגּבי ּדכל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

לן 53ּכּמקוה  קימא ולהלכה הּיּמים כה 54, ּדכל יֹוסי ּכרּבי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ולמצרעים  לזבים ּפסּולים אבל ּבזֹוחלין, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִַָָָֹמטהרין
ּדהּטעם  היֹות ּדעם הּוא, והענין חּטאת. מי ּבהן ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָּולקּדׁש
הּבהמית  הּנפׁש את מבררת ּבזה הּנה ּבאלקּות ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהּׂשגה
היא  הּׂשגה ּדכל ּומרּגׁש, יׁש ּבחינת היא אבל ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻּומזּככּה,
להּׂשגה  מקֹום נֹותנת הרי ּדהּׂשגה זאת ועֹוד ּומרּגׁש, ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻיׁש
מקֹום  נֹותנת אינּה מהּׂשגה ּדלמעלה הפכית, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחרת
הּׂשגה  אבל מהּׂשגה, למעלה להיֹותּה הפכית ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָָלהּׂשגה
ההּׂשגה  ּדבכח היֹות ועם הפכית, לדעה מקֹום ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנֹותנת
הּנה  מקֹום מּכל ההפכית, הּדעה על להתּגּבר ְְְֱִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהאלקית
עֹומד  ּכׁשהּוא זאת וגם ּפנים, ּכל על ּבמקצת רׁשם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹעֹוׂשה
אחרת, להּׂשגה קרּוב איזה ּגם לֹו יׁש הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבהּׂשגה
ּוכמֹו לגמרי, מּזה למעלה הּוא מההּׂשגה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּדלמעלה

אחר  ּבמקֹום ּתערבת 55ׁשּמבאר ׁשהּוא הּדעת עץ ּבענין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
אבל  ּבקדּׁשה, הּוא הּדעת עץ הּנה ּדבאמת ורע, ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻטֹוב
אחרת, לדעה ּגם מקֹום לּתן ויכֹול ּדעת ּבחינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלהיֹותֹו
ּדטעם  ּבהעבֹודה הּוא וכן ורע, טֹוב ּתערבת נקרא ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹלכן
ּפי  על הּוא ּבטֹוב ּׁשּבֹוחר מה ׁשּזה ּדמאחר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָוהּׂשגה,
ּדכללּות  ּכן, ּגם אחרת ּדעה להיֹות יכֹול הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּדעת
העבֹודה  אבל ּומרּגׁש, יׁש הּוא ּדדעת הּוא ְְְֲֲִֵַַָָָָָָֻהענין
ודעת  מּטעם ׁשּלמעלה ההתעֹוררּות ׁשהיא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָּדתׁשּובה
אינּה זֹו עבֹודה הּנה ודעת, ּדטעם העבֹודה אחר ְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָהּבאה
הּיׁשּות  עניני ּכל ּומבּטלת אחרת לדעה מקֹום ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָנֹותנת

ְְִֵֶַוההרּגׁשים.
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ד.53) משנה ה פרק מקואות
ושולחן 54) טור יב. הלכה ט פרק מקואות הלכות רמב"ם

ה. סעיף רא סימן דעה יורה ערוך

המאמרים 55) (ספר עת"ר אמנם המתחיל דיבור [מאמר] ראה
קעז). עמוד שם קעד. עמוד עת"ר

(נפסק).כה.סובר.כד. לנו קיים

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

*ÌÈ¯ÂÙ
כי ‡. אני? מי עצמו: את פעם אי שואל אחד כל

במהות  הכרה לאדם שתהיה האנושית מהמהות זה
דעת. בר זהו הרי עצמו.

אנחנו  – אנחנו? מי עצמנו: את לשאול עלינו כן
יסודי  באופן לענות כדי אך חב"ד. חסידי עדת משבט

חב"ד. היא מה להקדים: יש אנחנו" "מי השאלה על
עצמיות ·. תכונות ולמוחין מוחין, היא חב"ד

מדות, גם בהם יש  המוחין שלימות מפאת שונות.
דבר  בכל העיקר ה'נקודה'. היא במוחין העיקר אך

ה'נקודה'. הוא
דבר. בכל התרחבות פועלים מוחין
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הבא  הקיטור בעניין השכל המצאת משל: דרך על
יכול  זה ׂשכל הרי האש, גבי על המים רתיחת ידי  ֶ ֵעל
חיטים  בטחינת כמו עניינים, בכמה בהתלבשות לבוא
הוא  בזה העיקר וכדומה. קרון בהפעלת או ושעורים,
רתיחת  ידי על שנהיה קיטור, של השכל המצאת

האש. גבי על המים
ברוחניות. גם הדבר וכך

בלי ‚. הקדמה. – בתחילה להיות צריך דבר, בכל
צמיחה. שום להיות יכולה לא הקדמה

הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד שח תרל"ז בפורים
מכן  לאחר קצרות, אימרות בהתוועדות מוהר"ש
חיים  ר' מהדוד ששמע לבניו, ואמר לחדרו נכנס

ששמע 1אברהם  מה משה*, ר' מהדוד ששמע מה ,
בקטנותו. הזקן רבינו כ"ק הוד מאביו

אמר: הזקן רבינו כ"ק הוד
דבר  כל – ממזריטש המגיד הרב  – מהרבי שמעתי
הלובן  היא שבכתב לתורה ההקדמה הקדמה. צריך

אור  השיטין, ארבע להתגלות 2של יכול שאינו העצמי
"מאימתי  היא שבעל־פה לתורה ההקדמה באותיות.

שמע" את ופחד,3קורין אימה מלשון – "מאימתי" ,
האימה  שמע", את "קוראין להיות יכול על־ידי־זה

ישראל". ה"שמע את מעוררים –ופחד "בערבין"
שצריכה  כלומר מתיקות, זו ו"ערב " לילה, זה "ערב "
מר  [הפיכת למיתקא" מרירו "אתהפכא להיות
הוא  כך על למתוק? מר מהפכים כיצד אך למתוק],
והּפניה, מההטייה "וישע", מלשון "משעת", –  ִ ְאומר
הם  "כהנים" בתרומתן". לאכול נכנסין "שהכהנים
– "בתרומתן" פנימית, היא "אכילה" קודש, משרתי
מהם. ומובדל שמרומם מה את בפנימיות להכניס

היא  לגמרא .4ההקדמה
אליו  מקום בכל זו תורה על חזר זושע ר' הרבי
האהבה  את יהודים בעשרות גילה ועל־ידה הגיע,

המסותרת.
הכרת „. של בעניינים דנים וה'פרדס' הרמב"ם

לגלגלים  בהקשר בכך דן הרמב"ם וזה־לשונו:5עצמו, ,
שלמעלה  המלאכים את ומכירין עצמן את מכירין
מדעת  מעוטה והגלגלים הכוכבים ודעת מהן,
כאן  מדובר הרי אדם. בני מדעת וגדולה המלאכים

כיוון  ב) עצמן". את ש"מכירין א) עניינים: בשלשה
שהם  משמעו, אדם", בני מדעת "וגדולה אומר שהוא
לגבי  שהרי למציאות, מהם שלמטה מה את מחשבים
להם  יש ג) ממנו". "וגדולה לומר שייך לא דבר שום

בעליון. הכרה
בינה', 'אמרי של השער' ב'פתח שלומדים אלה
מוסבר  שם מאד. עמוק רביעי ענין עוד בזה יודעים
כ"ק  כשהוד קצוות. ששה ישנם מציאות שבכל
מצד  – חידש זה, בענין התייגע  הרה"ק אאמו"ר

נפשי" אמרה הוי' רק 6ה"חלקי לא שישנם – שלו
ענין  בכל שכן קצוות, י"ב ישנם אלא קצוות, ששה
ותו  תבוא פה ה"עד ישנו והרי וה'חוץ', ה'תוך' ישנו

פה 7לא" ה"עד בהתפשטותה יש נקודה בכל כי ,
שלמעלה  מהנקודה ההתפשטות מתחילה ואז תבוא",

ממנו. שלמעלה במה ההכרה וזוהי ממנה,
ספירה 8ב'פרדס' שבכל הספירות, אודות מדובר

בערך  ב) ממנה. הנאצל בערך א) בחינות: שלש ישנן
הרמב"ם  בין ההבדל מאצילה. בערך ג) עצמה.
בהשתלשלות, מדבר שה'פרדס' הוא, ל'פרדס'

בהבדלה. מדבר והרמב"ם
את ‰. מכירים שהמלאכים אומר: הרמב"ם

עצמם  את מכירים והם כמו 9הבורא אומר אינו כאן ,
טעמו שאומ  אדם". בני מדעת "וגדולה גלגלים, לגבי ר

למלאכים. גלגלים בין הבדל קיים הוא: דבר של
שום  אין למלאכים ואילו לעולם, שייכות יש לגלגלים

היא 10שייכות  לעולם מלאכים של שייכותם לעולם.
לומר  הוא בעצם עניינם אך שליחות, בביצוע רק

בוראם". את "מכירים ולהיות ותשבחות, שירות
אפרש  שלא חסידים, משני סיפור לכם אספר
מנגן  צעיר חסיד פעם ראה אחד, קשיש חסיד בשמם.
החסיד  אותו שאל מלאך. אינך לו: ואמר בתפילתו,
ענה  מלאך. הוא שאין בוודאי בכך, כוונתו מה הצעיר,
מנגנים  הם מה יודעים המלאכים הקשיש: החסיד לו
אתה  מה יודע אינך אתה ואילו מנגנים, הם מי ובפני

מנגן? אתה מה ואם־כן מנגן, אתה מי ובפני מנגן
.Â ש"דעתם הגלגלים, על שאומרים במה הכוונה

האנושי, השכל על רק היא אדם", בני מדעת גדולה
אלקי.11ולא  שכל שהוא הנשמה שכל על
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הזקן.1) רבנו של בנו
ה'תש"י.2) כסלו יט שיחת ראה
א.3) ב, ברכות
כאן:4) רשום שבידי השיחה [בטופס השיחה ברשימת חסר הסוף

מילי]. הני מנא
ה"ט.5) פ"ג התורה יסודי הלכות
כד.6) ג, איכה
יא.7) לח, איוב ראה

פ"ז.8) ב' שער
ישראל 9) שובה ד"ה ה"ט. פ"ג התורה יסודי להלכות מפרש ראה
רס"ו.

שאין10) דעה ה"ח: פ"ב התורה יסודי הל' שם ‰‡„Ìראה È· ÁÎ
.‚È˘‰Ï ÏÂÎÈ ‰¯ÂˆÂ ÌÏÂ‚Ó ÌÈ¯·ÂÁÓ‰

ובסידור 11) דברים סוף תורה בלקוטי חנוכת שיר מזמור ד"ה ראה
החנוכה. שער
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הרי  אנו. חסידים אבל שאנחנו, מה  אנחנו
משקה. קצת לקחת שצריכים

.Ê כל למעלה, שהם כפי העניינים את לדעת עלינו
בשרשו. שהוא כפי דבר

מצאו  תרנ"ד־נ"ה, בשנת שנה, 50־49 בערך לפני
לזכרון  העוזר במוח, חדש גיד הפרופסורים

הבית  מבני אחד בהתפעלות 12ולהעמקה. כך על סיפר
הוד  האוכל. בשעת הרה"ק אאמו"ר כ"ק להוד גדולה
אחרי  דבר. העיר ולא האזין הרה"ק אאמו"ר כ"ק
לחדרו. ונכנס קצת עליו לחכות ביקש המזון, ברכת
אדמו"ר  כ"ק הוד של כתב־ידו קטן ספר משם הביא
שם  מדבר הוא שורות שבשש־שבע והראה האמצעי,
שם, מסביר האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד זה. גיד על
ושוב, הלוך ומתנענע אדים מלא שהוא במוח גיד שיש
מתנענע  זה כשגיד ובהעמקה. בזכרון עוזר והוא

והבינה  החכמה מוח לזכרון,13לעבר עוזר זה 
עוזר  זה – הדעת מוח לעבר מתנענע וכשהוא

שכש  רואים, אנו לכן להיזכר להעמקה. רוצה אדם
רוצה  וכשהוא ראשו, את מרים הוא  במשהו

ראשו. את מרכין הוא  במשהו להתעמק
שהוד  הרי הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד את שאלו
הוד  ענה גדול? פרופסור היה האמצעי אדמו"ר כ"ק
אדמו"ר  כ"ק הוד – הוא הרה"ק: אאמו"ר כ"ק
באדם  למעלה קיים שזה מפני מכך ידע – האמצעי
באדם. למטה גם נמצא שזה בוודאי וממילא העליון,

.Á.סבלנות ב) מתינות. א) הן: המוחין תכונות
משמעה  אין סבלנות דבר. בכל להיות צריכה מתינות
שבמבט  משמעה סבלנות ולכאן, לכאן בראש לנענע
בדרך  תהיה והפעולה בדיבור, מאשר יותר יפעל בלבד

ע"ה  המלך בדוד שכתוב כמו לו 14ממילא. אמר "ה'
העומק  את לעורר היא בזה הפנימית הכוונה קלל".
החוחים  שעקיצת החוחים, בין שושנה כמו עצמו.
שזה  עד טוב ריח תוספת בשושנה מעוררת בשושנה,

החוחים  את בתוקף 15מכלה העמידה משמעות זו .
יזיזו  לא שבעולם והסיבות הרוחות שכל דבר, בכל

ממקומו. אותו
הרי  במוחין עמוקה: קושיא ישאלו לכאורה איי,
במוחין  השינויים הוא: כך על התירוץ שינויים? ישנם

יש  סברא לכל שכן והסברא, השכל מצד רק הם
במחשבה  לפועל בא כשהדבר אך הפכית, סברא
את  ומעשה דיבור המחשבה מגדרים ומעשה, דיבור
חכמה  דבר כל שינויים. שום מרשים ואינם החכמה

הנסיון" כבעל חכם "אין ל'בפועל', שיביא ,16מוכרח
חכמה. היא אין בפועל, דבר מביאה החכמה אין אם
דיבור  המחשבה מקיפים ב'בפועל', באה היא וכאשר
להתהוות  יכולים שלא כזו, במידה הדבר את ומעשה

שינויים. שום יותר
בעליה" תחיה "והחכמה "בעליה"17על־דרך ,

נקראים  הם ומדוע ומעשה, דיבור מחשבה היינו
את  מקיפים שהם מפני זה הרי החכמה, של "בעליה"
בל  חזק כיתד הפכי, דבר שום מרשים ולא החכמה

ימוט.
.Ë בתורה הראשון הפסוק פירוש לכל, ידוע

התורה  בשביל ראשית, ב' – אלקים" ברא "בראשית
ישראל  ראשית,18ובשביל שנקראת התורה בשביל ,

תכלית  ובשבילם ראשית, שנקראים ישראל ובשביל
העולם. כל בריאת

רואים זאת בערך בכל שנה אלפיים שלקח אנו,
למרות  אבינו. אברהם הראשון היהודי שנולד עד

רז"ל  אומרים "בהבראם" המלה 19שעל "באברהם"
שכל  אנשים סברו אז ועד שנה, אלפיים הדבר לקח
ולא  הגשמיים, ענייניהם ובשביל בשבילם הוא העולם
ש"בן  אברהם, שבא עד מהם. שלמעלה מה כלל ידעו

בוראו" את הכיר שנים הדעה,20שלוש כפי או ,
יותר  מאוחר בגיל בוראו את מתן־21שהכיר אך ,

למרות  תמ"ח, אלפים ב' בשנת רק היה תורה
ישראל  בשביל הייתה הבריאה כוונת שתכלית
הרבה  כל־כך הדבר לקח מכל־מקום התורה, ובשביל

בכך. להתעמק שיש הרי זמן,
שזה  הוא, בזה והעיקר הדבר, מוסבר בחסידות
בהתגלות  גם כך נוגע. אינו והזמן לתכלית, מביא
סגולה  ליחידי החסידות הייתה בתחילה החסידות.
לכל. חסידות וגילה הבעל־שם־טוב ובא בלבד,
היא  התורה העולם', תפארת 'עטרת הם ישראל
'עטרת  היא וחסידות ישראל', בני תפארת 'עטרת

תורה'. בני תפארת
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נ"ע.12) (מהורש"ב) אדמו"ר אחי ז"ל מענדל מנחם הר'
שמוח 13) וכידוע ממילא. בדרך רק הבינה מוח כאן מוזכר לכאורה

ע"פ  ביאור שה"ש (לקו"ת מהבינה שלמעלה חכמה בחינת הוא הזכרון
במקומות  עיין ואחוריים. פנים בין לחלק יש אבל ספ"א, לגני באתי

שכחה). ומע' זכור מע' מאו"א על בי"נ המובאים
י.14) טז, ב. שמואל
ב.15) כ, שמות מזוהר להעיר
ב.16) י, דאבות מילי יד, שער עקדה

יב.17) ז, קהלת
פ"א,18) רבה בראשית ראש התורה. על רש"י בפירוש מובא מדרש

ועוד. פ"ד. תש"ח) (פורים, רבא אמר ד"ה ד. פל"ו, רבה ויקרא ד.
ועוד.19) ב. ג, זח"א ב. פי"ט, רבה בראשית
א.20) לב, נדרים
שנה 21) מ"ח בן פ"א) ע"ז הל' (רמב"ם הכיר שנה ארבעים בן

לגירסא  פכ"א רבתי (פסיקתא שנה חמשים בן ד) פס"ד, רבה (בראשית
תתקנ"ח). אלף שנת הדורות סדר וראה אחת.
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הרקי  של ברבנותה כיהן וחסידים, חסידות על הסביבה בעיירות ידוע היה בטרם שנים, לפני
שהצטיינו  תלמידים עשרים בת ישיבה ניהל אף הוא בגאונותו. לתהילה שנודע יצחק, נחמן הרב
בעלֿפה  שידע ברוך, ליפא בשם אחד היה התלמידים בין ושקידתם. בכישרונותיהם מיוחד באופן
ר' של בישיבתו למד הלה שמים. לירא נחשב ואף ותוספות, רש"י עם בש"ס מסכתות מספר

נישואיו. עת שהגיעה עד יצחק נחמן

אחוזה  חוכר הלל, צדוק ר' של לחתנו נעשה ברוך ליפא השדכן. היה עצמו הרקי של רבה
הלל  צדוק ר' אותו ברוטפקה. הגדולה הפריצית האחוזה את השאר בין בחכירה שהחזיק עשיר,
החזיק  ברוטפקה האחוזה מלבד בתורה. ידיעתו על אף עלו הטובים מעשיו אך ספר, יודע היה
ובתי  הטחנות את וכן הדיג, ובריכות הנהרות את השכיר מצידו הוא נוספות, אחוזות בחכירה
דרש  לא מעולם רבים. ליהודים פרנסה סיפק זו בדרך האחוזות. פני על פזורים שהיו המרזח,

החכירה. דמי על לגמרי ויתר אף דחוק במצב שהיו ולאלה שלו, המשנה מחוכרי גבוה שכר

כי  בעושר, רק לא הקב"ה אותו חנן ואכן ליבו, טוב על כל בפי מבורך היה הלל צדוק ר'
בהרקי, אשר בישיבה רחבה ביד תמך חכמים ומוקיר צדקה כבעל מוצלחים. ובנות בבנים גם אם

הישיבה. ראש הרב בעיני נכבד לכן והיה

משום  זה היה הלל, צדוק ר' עבור לחתן ברוך ליפא את יצחק נחמן ר' הועיד אם כי מובן
שדאג  יצחק נחמן ר' זה היה בכלל, כזה. ועשיר נכבד יהודי של חתנו להיות ראוי שהיה

צעדיו. בכל איתו התייעץ אשר החוכר, של צאצאיו כל עבור מתאימים לשידוכים

ישב  השנים במשך מזונות. שנים שש ברוך לליפא החוכר הבטיח יצחק נחמן ר' הצעת לפי
וטוב  נאה ואברך הבריות, בין מעורב היה זאת עם בשקידה. ולמד ברוטפקה באחוזה ברוך ליפא
איתו  לשוחח נהנים היו למדנים אורחים גם האחוזה. באי כל של שעשועם להיות שהפך כך לב,
לכל  נוסף ברוך. מליפא נחת כולם רוו - והגיסות הגיסים האשה, והחותנת, החתן תורה. בדברי

בקול גם ניחן לבבות.מעלותיו כבשו וזמירותיו זמרה, ובחוש ֵָערב

הכבוד. ותאוות הקנאה - והן מאוד, שליליות תכונות לו היו האמורות סגולותיו לצד ברם,
שמישהו  מבלי הכול על ויתעלה שיגדל כדי יותר, שילמד לכך גרמו אמנם עצמן אלו תכונות
כך. ידי על קשות נפגעה הרוחנית שמהותו מובן אך יותר, עוד תגבר שתהילתו וכדי עליו, יעלה

הבכור  הבן בעסקיו. לאביהם גיסיו סייעו התורה, בלימוד עסוק היה ברוך שליפא בזמן בו
איתם. שנוהלו המסועפים המסחר עסקי על שם להתחשבן כדי הפריצים לחצרות בנסיעות עסק
ליפא  אצל לקנאה מקור שימש זה דבר הפריצים. אצל אביו של נציגו הוא היה כללי באופן

הפריצים. אצל רגל דריסת לו יש שהלה העובדה עקב ברוך,

עצמו  על שיקבל ברוך לליפא הרקי של רבה יעץ המזונות, של השנים שש הסתיימו כאשר
תורה, ללמוד שימשיך רצה חותנו מאידך, הרבנות. כסא את לו הציעו עיירות מספר ואכן רבנות.
למסחר. ולהתמסר שאיפתו את לממש החליט ברוך ליפא ברם, נוספות. לשנים מזונות לו והבטיח
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לתפקיד  שימנהו או שלו, החכירה מאחוזות אחת לרשותו שיעביר מחותנו אפוא, ביקש הוא
בעסקיו. מתאים

מייד  הראה ברוך ליפא לחתנו, אותה והעביר החכורות מהאחוזות אחת בחר הלל צדוק ר'
אל  גישה לעצמו והשיג הגויים שפת את למד הוא הצלחה. בהם והשיג לעסקים כושרו את
ברוך  ליפא של שבאחוזתו כיוון ביתו. מבאי היו הם ואף אצלם, קבוע לאורח הפך הוא הפריצים .
נכנס  לשם נפרד, ביתֿמדרש לעצמו בנה יהודים, שכנים לו היו לכך ונוסף יהודים, מספר עבדו

בלימוד. לעסוק תכופות

יחד  גם וצעירים מבוגרים ביותר. ושפל ירוד היה עת באותה הפריצים של המוסרי המצב
יחד  בזמרה, ברוך ליפא של כוחו קלפים. ומשחקי שכרות בהוללות, ולילותיהם ימיהם את בילו
תכופות  הזמינוהו שהפריצים כך לידי הביאו הזולת, בעיני חן למצוא ונטייתו פתיחותו עם
הזמן  שעבר ככל אותו. ולשמוע לבלות אליו באו ואף העריבה, מזמרתו ליהנות כדי לנשפיהם
ועובדה  בכינור, לנגן גם למד הזמן במשך זמרתו. למבחר גויים של מנגינות ויותר יותר הוסיף
החל  האלו ההוללים בין הבילוי ובנשפיהם. הפריצים בחצרות שלו הרגל דריסת את הגבירה זו
רוחנית  מבחינה להידרדר החל והוא מדרכיהם, למד לאט לאט אשר ברוך ליפא על להשפיע

מעשית. שחיתות דרגת לידי הגיע כך ומוסרית.

לשנה. משנה וגדל הלך ועושרו לגשמיות, הנוגע בכל ההצלחה שמש לו זרחה בבד בד
עם התכופים ומגעיו להם.עושרו לדומה הזמן במשך עשוהו הפריצים

לא  מדוע להתבלט. השאיפה עם יחד עוצמתה, במלוא הקנאה אש בו לבעור החלה עתה
הפריצים, עשירי מרכבות על ובהדרה ביופייה עלתה שלו מרכבתו מזה? יותר ואף כפריץ, יהיה
לכל  פריצים לחצר הפכו וחצרו ביתו משלהם, יותר ומצוחצחים מפוארים שהיו בגדיו, גם כך

הבחינות. מכל פריץ מעשה הייתה התנהגותו שגם עד דבר,

עובר  הוא כי עליו סופר רעה. לתרבות יצא ברוך שליפא ידוע היה כבר כולה הסביבה בכל
החולנית. בהתבלטותו הגויים עיני את דוקר שהוא כך על לדבר שלא שבעולם, עבירה כל

ציער  הדבר הרקי. של הישיבה וראש הרב יצחק, נחמן ר' של לאוזניו גם הגיע הדבר שמע
נעשה  שבאמצעותו החביב, תלמידו אשר בכך חלק לו יש כי הרגשה לו הייתה שכן מאוד, אותו

מהדרך. סר הלל, צדוק ר' של לחתנו

ברוך  ליפא אליו שלח בתגובה אליו. לבוא ובקשו ברוך לליפא שליח שלח הרקי, של רבה
אליו  לבוא מזמינו הוא שבו מכתב עם יחד אבירים לסוסים רתומה מרכבה עם מיוחד שליח

לחצרו.

זה  עם יחד אך לשעבר, רבו כלפי דרךֿארץ ובביטויי כבוד, ביראת אמנם נכתב המכתב
להיענות  אם הרב התלבט לפיכך לרבו. יבוא שהוא ולא אליו יבוא שהרב נחישות בו הובעה
רבים  שיקולים לאחרי אשר עד הרב בבית ברוך ליפא של שליחו שהה יממות שלוש להזמנה.
לחזור  עליו להשפיע בידו יעלה כי קיווה הוא ברוך, לליפא לנסוע דבר של בסופו הרב החליט

הישר. לדרך

בצבור  להתפלל שיוכל כדי מלווים של מניין איתו לקח הוא בגפו, נסע לא צדוק נחמן ר'
על  לשעבר לתלמידו לרמוז הרב התכוון בכך כבר ברוך. ליפא של בחצרו ישהה בו הזמן במשך
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נותר  לא  באחוזתו בשעתו החזיק ברוך שליפא מהמניין הקודמת. מדרכו שהתרחק הרב המרחק
פעמים  שלוש בצבור התפילות בעבר התקיימו שבו והנעול, הריק המדרש בית מלבד מאומה,
חדלו  זקנים, שלושהֿארבעה מלבד האחוזה, יהודי שאר כל גם כיֿאם ברוך ליפא רק לא ביום.

התורה. דרך את ולשמור להתפלל

רבו  לפני להציג והחל רב, בכבוד ברוך ליפא קיבלו באחוזה, יצחק נחמן ר' הופיע כאשר
טרקלינו. בתפארת ולהתפאר עושרו רוב את

כזו"! רוחנית "ודלות - בדמעות אמר - כזה" "עושר מר: בבכי פרץ הרקי של רבה

לה  החל האזין הרב ברוך ליפא בתשובה. שיחזור עליו להשפיע ולנסות תלמידו את וכיח
תשובה". לבעל אהיה לא אני לשווא, הם דבריך כל "רבי! אמר: כאילו לעג, של בחיוך לדבריו

שבור. בלב לביתו חזר עליו, השפעה שום לו אין כי יצחק נחמן ר' נוכח כאשר

ליפא  על השאיר לא הרקי, של הישיבה וראש הרב יצחק, נחמן ר' הגאון רבו, של ביקורו
העשיר  החוכר התרחק זה ביקור לאחר אשר העובדה שימשה לכך כהוכחה קל. רושם שום ברוך
ניתק  למעשה הרי בפועל, הדת המרת לידי הגיעו  לא שהדברים למרות היהדות. מדרך יותר עוד

היהדות. עם קשר כל

בדרכים  ניסו אף אשר מתוכם היו רב. צער כך על הצטערו מהסביבה שמים יראי יהודים
כאבוד. הכול בעיני נחשב והלה דבר, העלו לא אך מדרכו, שיחזור ברוך ליפא על להשפיע שונות 

טומאה. שערי במ"ט ויותר יותר עמוק שקע ברוך וליפא שנים, עברו כך

תחושה  יצחק נחמן לר' גרמה רעה, לתרבות יצא החביב, תלמידו ברוך, שליפא העובדה
האכזבה  על ובעיקר לריק, היה למוטב להחזירו עמלו כל אשר על וכאב, צער של ויתירה עמוקה
בשעה  יום כל תהלים לומר הרקי, של רבה נוהג היה כך משום בו. שתלה הרבות מהתקוות
ר' בתשובה. לחזור ברצון אותו שיחונן לה' בתפלה ובבכי, שבור בלב ברוך ליפא על קבועה

למוטב. יחזור שתלמידו עדיין קיווה יצחק נחמן

דמעות  ושופך ותפילין טלית עטוף הוא כאשר שלו, הקבועה התהלים אמירת בשעת פעם
הגאון. לעבר מבטו את כיוון ומשם הפינות באחת והתיישב המדרש, לבית אורח נכנס רבות,
סיים  אשר עד המתין הוא דמעות. זלגו ומעיניו מאוד התרגש שלו התהלים לאמירת האזין כאשר

רבי". טוב, "בוקר שבור: בקול לו ואמר אליו, ניגש ואז התהלים אמירת את יצחק נחמן ר'

בני"? אתה "מי ושאלו: הגאון בו הביט

בבכי. ופרץ האורח אמר - לשעבר" תלמידך ברוך ליפא אני הרי מכירני? הרב אין "האם

וסיפר:

על  ובקבלה שלימה בתשובה לשוב והחלטתי העבר על שהתחרטתי מספר חדשים "זה
שתדריכני  כדי רבי, אליך, באתי עתה גלות, לערוך ויצאתי חצרי את שעזבתי מה זמן זה העתיד.

ולהבא". מכאן להתנהג כיצד

אמר. - לחלוטין" עדיין אבוד שאינך חשתי העת "כל רבה. שמחה התמלא יצחק נחמן ר'
הנהגה  סדר לו לקבוע מוכן יהיה ואז ימים שלושה כעבור אליו לבוא לשעבר לתלמידו אמר הוא

החיים. להמשך
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ידידו את אליו הזמין יצחק נחמן  חתן ר' שאול יצחק ר' של אביו מהרקי, המלמד ניסן, ר'
בצבור. התגלתה בטרם בהרקי, הנסתרים החסידים קבוצת חבר היה ניסן ר' מדוברומיסל. הנפח

משום  זה היה ברוך. ליפא של בתשובה חזרתו קורות את היטב יודע ניסן שר' התברר לרב
ישראל  רבי רבם, של הישירה הוראתו לפי הרקי, של הנסתרים החסידים באמצעות בא שהדבר
ר' היה ניסן, ר' לפני הרקי, חסידי של הקודם מנהיגם היה: כך שהיה ומעשה בעלֿשםֿטוב.
מענדל, אברהם ר' חברו עם יחד למעז'יבוז, הבעלֿשםֿטוב אל תכופות נוסע שהיה יוסף, עזריאל
חשובות: שליחויות שניהם על הטיל הבעלֿשםֿטוב, אל בבואם אחת, פעם הוא. אף נסתר חסיד
מענדל  אברהם  ר' ועל ברוך, ליפא  את  בתשובה להחזיר המשימה את הטיל יוסף עזריאל ר' על

הסמוך. הכפר מדרי שהיה שמואל, חיים בשם מסוים יהודי לחסידות לקרב משימה הטיל

הפריצית  לאחוזתו לחדור כיצד עצה לטכס החל ממעז'בוז יוסף עזריאל ר' של חזרתו עם מיד
והתחבר  כאציל והתנהג חי ברוך ליפא מהרקי. ויורסט עשרים במרחק שנמצאה ברוך, ליפא של
ברוך, ליפא עם קשר ליצור יוכל לא ישיר שבאורח ידע יוסף עזריאל ור' אצולה, בני עם רק

עליו. השפעה להשיג לא ובוודאי

היה  יוסף עזריאל ר' לבצעו, דרך למצוא הוא וחייב תפקיד עליו הטיל הבעלֿשםֿטוב ברם,
כפיים, ממלאכת התפרנס זאת עם אך העולם, בהוויות גדול וחכם מקובל שמים וירא גדול למדן
עצמו  את להשכיר פשוט החליט שכך כיוון לבריות. להזדקק לא כדי לו, שהזדמנה עבודה מכל

יום. כשכיר באחוזה, פשוטה לעבודה

כפי  ה"פריץ", אחר מתמיד מעקב תוך באמונה, מלאכתו לעשות החל לעבודה נתקבל כאשר
תשומת  את משים, כמבלי לעצמו, הפנה שונות בדרכים האחוזה. באי בין ברוך ליפא שנקרא
האחוזה, מנהל של ליבו תשומת בכך. הצליח בקשיים כרוך היה הדבר כי ואם ה"פריץ", של ליבו
של  בולטת חזות בעל אדם, של המעניינת לתופעה הוסבה עצמו, ברוך ליפא של מכן ולאחר
והטבה  סיוע כל לחלוטין ודוחה לחמו, את להרוויח כדי פרך עבודת העובד חכם, תלמיד

בעבודתו. לו המוצעים

רק  לא הבחין והוא בןֿתורה, של בטיבו להבחין ידע לשעבר, הלמדן עבירה, בעל אותו
שהוא בכך אף אלא יוסף, עזריאל ר' של קשר,בלמדנותו הוא  המוכרים. הלמדנים מכל שונה

מלמדנותו  התפעלותו וגדלה הלכה שבמהלכן נוספות, שיחות ולאחריה שיחה, איתו אפוא,
יוסף. עזריאל ר' של ומפקחותו

לו  היה מכבר שונים. מדע מספרי קלט אותם אפיקורסיים, רעיונות חדור היה ברוך ליפא
ידענותו  את להם להוכיח מנת על אמונה בנושאי חכמים תלמידי יהודים עם לדבר תחביב
אותו, לשמוע סרבו איתם לדבר שהחל הלמדנים היהודים מרבית דרכו. צדקת ואת אלו בנושאים

בקש. אותו שדחו או לדבריו, מענה בפיהם היה לא אותו לשמוע שניאותו ואלה

בתחילת  גילה ואף ברוך, ליפא של לדבריו רב קשב מקשיב יוסף עזריאל ר' היה אלו לעומת
שאכן  בטוח כבר ברוך ליפא היה  כאשר אך ליבו. את רכש ובכך להשקפותיו, הבנה שיחה כל
והשכלה  הגיון על מבוססות קולעות, תשובות לשמוע הופתע יוסף, עזריאל ר' את לשכנע הצליח
ליפא  מצד והשתוממות מבוכה בגילוי מסתיימת הייתה כזאת שיחה כל רב. עומק וחדורות רחבה

ברוך.

ברוך  ליפא נוכח מספר, חדשים שתוך עד דומה, באופן והסתיימו ונשנו, חזרו השיחות
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הייתה  היהדות דרך את עזיבתו כי למסקנה והגיע יוסף, עזריאל ר' של והוכחותיו דבריו בצדקת
הצדקה. כל ללא

על  בגלוי איתו לדבר שהחל עד וגדלה, הלכה ברוך ליפא על יוסף עזריאל ר' של השפעתו
בהיר  וביום הסתיימה, ששליחותו הבעלֿשםֿטוב של תלמידו חש מסוים בשלב בתשובה. חזרה
שליחויות  לביצוע נדודיו בדרך להמשיך כדי האחוזה, את עוזב הוא כי ברוך לליפא הודיע

הבעלֿשםֿטוב. של חשאיות

ר' עם נדד חדשים שלושה משך גלות. לעריכת אליו מצטרף הוא כי הצהיר ברוך ליפא
ממנו. הלה נפרד מכן ולאחר יוסף, עזריאל

באשר  והנחיות תשובה דרך ממנו לבקש כדי הקודם, לרבו להרקי, ברוך ליפא הגיע אז
על  לאחוזתו לחזור ניסן, ר' עם שהתייעץ לאחר יצחק, נחמן ר' לו יעץ דבר של בסופו לעתידו.
ברוך  ליפא ישב שנים עשר גדול. תורני מרכז אז שהייתה במינסק, ולהשתקע אותה, למכור מנת
הרקי, שליד סיטשין האחוזה את רכש מכן לאחר ובעבודה. בתורה ועסק במינסק, משפחתו עם

לשעבר. רבו עם יומי יום בקשר ועמד

עליו  להתנפל ומיהר יוסף עזריאל ר' את ברחוב פגש בהרקי, ברוך ליפא היה כאשר פעם,
יוסף  עזריאל ר' ברם, תשובה. בעל להיות זכה שבאמצעותו על תודה בהבעת ונשיקות, בחיבוקים
ומשום  בסתר, עדיין אז פעלה בהרקי  אשר החסידית והחבורה חשאית, שליחות בביצוע אז עסק
אותו  עם זהות כל והכחיש תם פני אפוא, העמיד, יוסף עזריאל ר' להתגלות. אז היה יכול לא כך
עזריאל  לר' יש כי הבין ברוך שליפא משום אם בתשובה. לחזור והניעו אצלו עבד אשר אדם
ממנו, נפרד שמולו, האדם בזהות טעה אכן אשר שהשתכנע משום ואם להתגלות, לא סיבה יוסף

בחשאי. החסידית בעבודתו המשיך יוסף עזריאל ור' לנפשו, והניחו

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ycew zexb`

תרפ"ג] סיון [שלהי

שי' אלטער מוהר"ר

וברכה  שלום

העבר, אייר מט"ו מכתבי על נענתי טרם עוד ואני

אתם, מהנעשה ידיעות שום לי אין האחרונה בעת  ובד"כ

פעמי' שבוע, בכל שי' לראד"מ שיכתבו הי' הראוי דבר

בארוכה. ופעמים בקצרה

שי' רש"ז לידידנו כתבתי העברה בשבוע והנה

בהנוגע  לו ועניתי ברבים, דא"ח לימוד ע"ד שי' ברד"מ

בפרט. לו

ייסד  כי כתבתי אשר הרוח באותו לדבר, אכפול ועתה

שם, וכאמור ברבים דא"ח יחזרו יחיו התלמידים אשר

הרחבת  על ונפשם לבם יתנו כי להם ראוי הי' לזה ונוסף

המוסד.

(אשר  בארוכה אז כתבתי ההתיסדות בראשית והנה

בעזרתו  לסדר צריכים כי אצלם), שמורים המכתבי' בטח

שני  הגדול, אולם דליובאויטש בארעא דהווה כגוונא ית'

ופלא  כלל, ההוצאה אודות יחשבו ולא וחדרים, שיעורים

לא  ירבו כן כמחנם ת"ל בישראל ואם בעיר אשר הדבר

כל  תלמידים מאות עם כראוי אולפנא בית לעשות יוכלו

יושבים  אתם ולמה כראוי, מסודרה ומערכה מערכה

מחכים, אתם מי ועל מחכים אתם מה על ידים, בחבוק

זקני  המה הן עתה אשר שלנו שי' האברכים הם שוכחים

ת"ל  ולפניכם בזה, והמצוה החובה ועליכם ועסקני' הדור

מקום  לכם והסמוך ית', בעזרתו ולעשות לפעול נרחב ַכר

אראנאויטש, שי' אנשיל ור' ראסקין, שי' מענדיל מנחם ר'

טובים, תלמידים בהם יש ת"ל אשר הקטנות העיירות וגם

דבר  לא על ועובר במאד, יקר הזמן ותחכו, תתמהמו ַולמה

בהתרשלות.
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הנגלה, לימוד וענין בסדר מנהיג שנדרש הדבר מובן

אברהם  ר' אודות דעתו לדעת וחפצי לכך, ראוי איש שיהי'

זה, על מסכמת דעתו ואם מאוסוועט, פלאטקין שי' אלי'

אז  רשיון, וגם רב בתור לבוא מביהמ"ד בקשה לו ויהי'

זה. בענין להתעסק אליהם שיסע בדבר מניעה אין

בעזרתו  ליסד והמצוה החובה לכם כי לדעת עליכם

מאומה  כל מכם ישגב ולא מכבר, הי' כאשר תו"ת ית'

ינתן  לים מעבר מאחינו הבאה מהתרומה וחלק לעשותה,

המוסד  להרחיב השתדלו רק המוסד, הנהגת בשביל לכם

הימים, מכבר הי' אשר את ידעת ואתה טובים, בתלמידים

כשרון  בעלי טובים תלמידי' שיהיו רק חדש, כל ואין

ועיון. בשקידה התורה בעבודת עבודה ואוהבי

גם  רעבים מסביבתם אשר שי' אנ"ש ידידינו הדבר כן

חסידות, וארט א שמעו לא אשר שנים איזה וזה ַצמאים,

ע"כ  נכונה, התעוררות ודורש הלימוד עסק ח"ו ונתבטל

משינתם, להעירם נכונה עצה ותתבוננו יחד תתאספו

יפעול  זה אשר בכתובים, עמם אתם יבואו כל וראשית

הרבה. בעזה"י

יהי' אשר אחד איש ישיגו אשר עיקר והוא זאת עוד

ויהי' שבזה, ההוצאה על יחוסו ואל נוסע, משפיע בתור

זה  על א"ע יתן מכם א' ואיש אצלם, מסודר הזה הדבר

ברי"ל  בוחר והנני ומקום. מקום כל עם בכתובים לבוא

בכתיבת  יהי' שעסקו היינו לזה, א"ע יתן אשר ראסקין שי'

שי' ור"א הורעויטש, שי' רד"נ שנים עוד ויחתמו מכתבים,

שי' לרי"ל יהי' זה בענין הקבוע האדרעס וכן שימחאויטש.

בזה. לו כותב והנני המכתבים, יב[ו]או איליו אשר

בחזרת  הסדר בדבר א"ע יתן שי' ברד"מ שי' הרש"ז

הבתי  מגבאי הרשיון בהשגת וישתדל במחנם דא"ח

וגיסו  שי' שמואל ר' אחיו יהיו בדבר ועוזרים כנסיות,

שי'. רמ"מ

ויכנוס  מיוחד ועד יעשה כנ"ל המוסד הרחבת ובדבר

בנו  בעזפאלאוו שי' רד"נ את לזה ויצרפו שי' רש"פ בזה

ישנם  כי בכלל, מתאמת שהוראתו (באם ז"ל הרי"מ של

התירים  לעצמם וממציאים עצמם, בעיני חכמים ל"ע

אשר  והמקום, הזמן בטענות א"ע מצדיקי' כלומר שונים,

הוא  אסור והאסור היא, נצחיות התורה כן, אינו באמת

אהבה, תכסה פשעי' כל ועל וכתי' מקום, ובכל עת בכל

בעיני  וחביב יקר והוא א"ע, אוהב שאדם האהבה היא

עד"מ  וכמו לעצמו, ומוחל לעצמו, מתיר ע"כ מאד, עצמו

אין  שאוהבו דלפי לו, יחטא אם האדם ימחול וריע לאוהב

מכן  ויותר כן בנקל, לו ומוחל כלל, לעון נחשב החטא

חוב  רואה ואין עצמו אהבת מפני לעצמו האדם מוחל

במדות  ומכ"ש והדומה כעס כמו הרעות במדות גם לעצמו

הלזה  המוסד הרחבת דבר להשתדל הזה הועד ועל דקות),

ית'. בעזרתו

והדו"ש. כאו"נ ושלום ברכה והי'
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אגרות קודש

 ב"ה,  עש"ק ג' תמוז ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

בלבד  לוי  בשבט  לא  אשר  הרמב"ם  פס"ד  וידוע  ונחלתך,  חלקך  אני  פרשת  ש"ק  ערב  ובעמדנו 

הדברים אמורים, "אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד 

עול החשבונות  צוארו  ופרק מעל  ישר כמו שעשהו האלקים  והלך  ה'  לדעה את  ולעבדו  ה' לשרתו  לפני 

הרבים אשר בקשו בני האדם ה"ז נתקדש קדש קדשים ויהי' הוי' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים 

ויזכה לו בעוה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים וללוויים הרי דוד ע"ה אומר ה' מנת חלקי וכוסי 

אתה תומיך גורלי".

יהי רצון שיוסיף כאו"א בתכ"י בהתמדה ושקידה בלימוד נגלה וחסידות ויהי' זה מתוך בריאות 

הנפש והגוף.

והרי שבת זה גם התחלת גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, שהוא גם גאולתנו ופדות נפשנו.

בברכה לבשו"ט בעניני הפרט והכלל,

מ. שניאורסאהן
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ã ycew zegiyn zecewp ã(290 'nr gi zegiy ihewl)

‰ÊeÊÓa ·iÁ ‡‰iL e‰Ó ,ÌÈ¯ÙÒ ‡ÏÓ ˙Èa(א טז, (רש"י «ƒ»≈¿»ƒ«∆¿≈«»ƒ¿»

לגּבי  לא קרח, ׁשל אּלּו ׁשאלֹות על ענה ׁשּמׁשה מצינּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא

יברא  ּבריאה "ואם אמר רק הּוא ציצית; לגּבי ולא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹמזּוזה

אהרן, אחי ּבהיֹותֹו ּבּדבר, נֹוגע היה ׁשּמׁשה לֹומר, ויׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹה'".

ּבּדבר, נֹוגע והּוא הֹוראה ׁשּמֹורה ׁשּתלמידֿחכם היא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוההלכה

קּבלּתי". ּכ" לֹומר מסמ ְְִִֵַַָָֻאינֹו

,ïåùàø
éðùãéeðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈
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ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr bl zegiy ihewl)

¯eaˆ È„ÈÓ˙a ˜ÏÁ Ì‰Ï LiL(טז טו, (רש"י ∆≈»∆≈∆ƒ¿ƒ≈ƒ

ּבאֹותּה "חלק נאמר: אבל ÁÓ‰ּבּמדרׁש ׁשהקריבּו". ְְֱִֵֶֶַַָָƒ¿»ְֲִִֶָ

אינֹו ּבּמנחה קרח עדת ׁשל חלקם ׁשהרי ּכן, ּכתב לא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹרׁש"י

לׁשיטתֹו, (ורׁש"י 'ׁשּלהם' ּבזה ׁשּי אין ולכן ּפרּוטה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשוה

ד"ה  ב כז, סוכה - ׁשּלֹו נחׁשב אינֹו ּפרּוטה מּׁשוה ְְִֵֶֶֶֶָָָָׁשּפחֹות

איׁש ּומאתים החמיׁשם ׁשל חלקם מהּֿׁשאיןּֿכן האזרח). ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָכל

ׁשל צּבּור ‰M‰ּבתמידי Ïkׁשל ּבתמיד אֹו ּבמנחה ‡B˙B(לא ְִִִֵֶ»«»»ְְְִִֶָָֹ

ÌBi‰.חלק לקרֹותֹו ׁשּי ׁשפיר – ( «ְִִֵֶַָָ

éùéìùë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
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:òâøkáëéäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìr eìtiå §¨«©©¦§³©§¥¤Æ©´Ÿ§½¥¾¡Ÿ¥¬
ìrå àèçé ãçà Léàä øNa-ìëì úçeøä̈«−Ÿ§¨¨®̈¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬

:óö÷z äãrä-ìkñâëäLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¨«¥−̈¦§«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlãëáéáqî eìrä øîàì äãrä-ìà øac ¥«Ÿ©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½

:íøéáàå ïúc çø÷-ïkLîìäëCìiå äLî í÷iå §¦§©−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«©¨´̈¤½©¥−¤
:ìàøNé éð÷æ åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈¦§¥¬¦§¨¥«

åëéìäà ìrî àð eøeñ øîàì äãrä-ìà øaãéå©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧
øLà-ìëa eòbz-ìàå älàä íérLøä íéLðàä̈«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´

:íúàhç-ìëa eôqz-ït íäìæëìrî eìriå ¨¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«©¥«¨À¥©¯
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íøéáàå ïúãå áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®§¨¨̧©«£¦¹̈
íäéðáe íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé̈«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬§¥¤−

:ítèåçëýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå §©¨«©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´
ì éðçìLàì-ék älàä íéNrnä-ìk úà úBNr §¨©½¦©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ

:éalîèëälà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà ¦¦¦«¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤
ýåýé àì íäéìr ã÷té íãàä-ìk úc÷ôe§ª©Æ¨¨´¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−

:éðçìLìäúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå §¨¨«¦§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧
øLà-ìk-úàå íúà ärìáe äét-úà äîãàä̈«£¨¨³¤¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´
eöàð ék ízrãéå äìàL íéiç eãøéå íäì̈¤½§¨«§¬©¦−§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²

:ýåýé-úà älàä íéLðàäàìøaãì Búlëk éäéå ¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾
øLà äîãàä ò÷azå älàä íéøácä-ìk úà¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬

:íäézçzáìòìázå äét-úà õøàä çzôzå ©§¥¤«©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬
çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå íäéza-úàå íúàŸ−̈§¤¨«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©

:Leëøä-ìk úàåâìíäì øLà-ìëå íä eãøiå §¥−¨¨«§«©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²
CBzî eãáàiå õøàä íäéìr ñëzå äìàL íéiç©¦−§®Ÿ¨©§©³£¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬

:ìäwäãìeñð íäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå ©¨¨«§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´
:õøàä eðrìáz-ït eøîà ék íì÷ìäìLàå §Ÿ®̈¦´¨«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤§¥¬

íéúàîe íéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé̈«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³¨©̧¦Æ
:úøèwä éáéø÷î Léàñæéàýåýé øaãéå ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáïøäà-ïa øærìà-ìà øîà ¤¤¬¥«Ÿ¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ
-úàå äôøOä ïéaî úzçnä-úà íøéå ïäkä©Ÿ¥À§¨¥³¤©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤

:eLã÷ ék äàìä-äøæ LàäâúBzçî úà ¨¥−§¥¨®§¨¦−¨¥«¥¿©§Á
érwø íúà eNrå íúLôða älàä íéàhçä©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸Ÿ¹̈¦ª¥³
ýåýé-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«§Ÿ̈−

c÷iå:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLãøærìà çwiå ©¦§®̈§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«©¦©º¤§¨¨´
eáéø÷ä øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬¦§¦−

:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOääéðáì ïBøkæ ©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©¦¨º¦§¥´
àì øLà øæ Léà áø÷é-àì øLà ïrîì ìàøNé¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´À̈Â£¤Â´Ÿ
ýåýé éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®
ýåýé øac øLàk Búãrëå çø÷ë äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²

:Bì äLî-ãéaôåìàøNé-éða úãr-ìk eðliå §©¤−«©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
ízà øîàì ïøäà-ìrå äLî-ìr úøçnî¦¨´¢½̈©¤¬§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬

:ýåýé ír-úà ízîäæäãrä ìäwäa éäéå £¦¤−¤©¬§Ÿ̈«©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ

äpäå ãrBî ìäà-ìà eðôiå ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬
:ýåýé ãBák àøiå ïðrä eäqëçäLî àáiå ¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«©¨³Ÿ¤Æ

:ãrBî ìäà éðt-ìà ïøäàåñ §©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr bi zegiy ihewl)

‰È„Ó ˙ˆ˜Ó ÂÈÏÚ ‰Á¯qL Ì„ÂŒ¯Na CÏÓ(כב טז, (רש"י ∆∆»»»»∆»¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ּבעיני  ּומאּוסה סרּוחה היתה יׂשראל ּבני ׁשהנהגת ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיינּו

אֹותם  ּופּתה הסית קרח ׁשהרי ּבֹו, למרד התּכּונּו לא אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹה',

לסרחֹון  אֹותם ׁשהביא קרח, ואּלּו זֹו. למחלקת ׁשהכניסם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעד

ׁשאינֹו ּבׂשרֿודם, מל ּבּמלכּות. מֹורד מּמׁש, חֹוטא הּוא ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה,

אבל  ׁשּסרחּו; מאּלּו ּגם מּכּלם, נפרע החֹוטא, מי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻיֹודע

האחד  האיׁש מיהּו יֹודע הרי מחׁשבֹות, הּיֹודע ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

העדה. ּכל על יקצף ּומּדּוע ְִֵֵַַַַָָָֹהחֹוטא,

éòéáøè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéenøä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥ÀŸ
eìtiå òâøk íúà älëàå úàfä äãrä CBzî¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§®̈©©¦§−

:íäéðt-ìràé-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ©§¥¤«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤
íéNå çaænä ìrî Là äéìr-ïúå äzçnäÂ©©§Â̈§¤¨¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´
íäéìr øtëå äãrä-ìà äøäî CìBäå úøè÷§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®

âpä ìçä ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék:óáéçwiå ¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−¥¥¬©¨«¤©¦©̧
ìäwä CBz-ìà õøiå äLî øac | øLàk ïøäà©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´©¨½̈

âpä ìçä äpäåúøèwä-úà ïziå íra óøtëéå §¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤©§©¥−
:írä-ìrâéíéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîriå ©¨¨«©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®

:äôbnä øörzåãéäraøà äôbna íéúnä eéäiå ©¥«¨©−©©¥¨«©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬
-ìr íéúnä ãálî úBàî òáLe óìà øNr̈¨²¤−¤§©´¥®¦§©¬©¥¦−©

:çø÷-øácåèçút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå §©«Ÿ©©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©
:äøörð äôbnäå ãrBî ìäàô ´Ÿ¤¥®§©©¥−̈¤«¡¨«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(69 'nr gl zegiy ihewl)

‰Óe¯˙Ï . . LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ . . Ô‰k‰ ˙‡ ÈÂÏ ÌÈc˜‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆«…≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»
‰ÏB„b(כט יח, (רש"י ¿»

עצם  ׁשּמּצד לֹומר מסּתּבר לא הּפׁשט, ּדר על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבלּמּוד

הּתרּומה  חלק ּבטבל ּבפעל יׁשנֹו ּכבר ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהחּיּוב

מיחד  ּפסּוק צריכים מּדּוע מּובן ּולפיֿזה להפריׁש). ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻ(ׁשעתיד

ּתרּומה  להפריׁש חּיב ּבּכרי הּכהן את הּלוי הקּדים  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשאם

ְָּגדֹולה.

éùéîçæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæé| øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥´
úéáì ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á§¥̧
øNr íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà̈¹¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈



iyyרל - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eähî-ìr ázëz BîL-úà Léà úBhîçéúàå ©®¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«§¥Æ
ãçà ähî ék éåì ähî-ìr ázëz ïøäà íL¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´¤½̈

:íúBáà úéa LàøìèéãrBî ìäàa ízçpäå §−Ÿ¥¬£¨«§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®
:änL íëì ãreà øLà úeãrä éðôìëäéäå ¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬¨¤−¨«¨§¨À̈

éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä̈¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§®̈©«£¦Ÿ¦´
íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìrî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−

:íëéìràëeðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå £¥¤«©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´
ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk | åéìà¥¨´¨§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧
úBhî øNr íéðL íúáà úéáì ãçà àéNðì§¨¦³¤¨Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®

:íúBhî CBúa ïøäà ähîeáë-úà äLî çpiå ©¥¬©«£−Ÿ§¬©¨«©©©¬¤²¤
:úãrä ìäàa ýåýé éðôì úhnäâëúøçnî éäéå ©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«©§¦´¦¨«¢À̈

-ähî çøt äpäå úeãrä ìäà-ìà äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½§¦¥²¨©¬©¥
öiå éåì úéáì ïøäàìîâiå õéö õöiå çøô à ©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́¦½©¦§−Ÿ

:íéã÷Lãëéðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå §¥¦«©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´
Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤¨§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬

:eähîô ©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bl zegiy ihewl)

˙B¯t‰ ÏkÓ ÁÈ¯Ù‰Ï ¯‰ÓÓ‰ È¯t‰ ‡e‰ ,ÌÈ„˜L ‰nÏÂ¿»»¿≈ƒ«¿ƒ«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»«≈
כג) יז, (רש"י

עד  הּמתעּכב חסד ׁשל ׁשפע ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבאר

ראּוי  הּוא אם האדם את ּדנים היכל ּבכל ּכי למּטה, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָׁשּנמׁש

ּכל  ּדר ּבמהירּות הּׁשפע עֹובר ּכהנים ּבברּכת א זה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלׁשפע

ויׁשטף  ּכמנהגֹו יל ׁש"הלֹו מאד, ּגדֹול נהר ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹהעֹולמֹות,

האתהּפכא: ענין ּגם נרמז ּובזה המעּכבים". והעפר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעצים

ּבּזרם  נסחפת היא הּסתימה, את ּבֹוקעים הּמים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכאׁשר

נגררים ׁשהּמים עד ללכת, ".‡È¯Á‰"ּוממהרת ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ«¬∆»

éùùäëähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³
éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãrä éðôì ïøäà©«£ŸÆ¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦

:eúîé àìå éìrî íúpeìz ìëúeåëäLî Nriå §©¯§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«©©−©¤®
:äNr ïk Búà ýåýé äeö øLàkôæëéða eøîàiå ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«©«Ÿ§Æ§¥´

eðlk eðãáà eðråb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§¨©−§ª¨¬
:eðãáàçëýåýé ïkLî-ìà áøwä | áøwä ìk ¨¨«§´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−

:råâì eðîz íàä úeîéñçéàýåýé øîàiå ¨®©¦¬©−§¦§«Ÿ©©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
éðáe äzà ïøäà-ìàéáà-úéáe EeàNz Czà E ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«¨¦̧Æ¦½̈¦§−

éðáe äzàå Lc÷nä ïår-úàeàNz Czà E ¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§−

:íëúpäk ïår-úàáéçà-úà íâåéåì ähî E ¤£¬Ÿ§ª©§¤«§©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹
éáà èáLéìr eåléå Czà áø÷ä EEeúøLéå E ¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈§¦¨¬¨¤−¦¨«§®
éðáe äzàå:úãrä ìäà éðôì Czà EâeøîLå §©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤¨«¥ª«§¨«§Æ

éìk-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤§¥̧
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íbãéìr eåìðåúøîLî-úà eøîLå E ©©¤«§¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ
rBî ìäàáø÷é-àì øæå ìäàä úãár ìëì ã ´Ÿ¤¥½§−Ÿ£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬

:íëéìàäúàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe £¥¤«§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−
éða-ìr óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä úøîLî¦§¤´¤©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬

:ìàøNéåíiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå ¦§¨¥«©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½
ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé éða CBzî¦−§¥´¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½
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äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈

:äcôzæèóñk Ekøra äcôz Lãç-ïaî åéeãôe ¦§¤«§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤



רלי iriay - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:àeä äøb íéøNr Lãwä ì÷La íéì÷L úLîç£¥¬¤§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«
æéàì ær øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ

çaænä-ìr ÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ
:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå§¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

çéïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨−̈¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−
:äéäé Eìèéeîéøé øLà íéLãwä úîeøz | ìk §¬¦«§¤«´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬

éðáìe Eì ézúð ýåýéì ìàøNé-éðáéúðáìå EE §¥«¦§¨¥»©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²
éðôì àåä íìBò çìî úéøa íìBò-÷çì Ezà¦§−§¨®̈§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´

:Czà Erøæìe Eì ýåýéëïøäà-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ
íëBúa Eì äéäé-àì ÷ìçå ìçðú àì íöøàa§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤Ÿ¦«§¤¬§−§¨®

:ìàøNé éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðàñ £¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr el zegiy ihewl)

‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â . . CÏ ‰È‰È . . ÌÁ¯ ¯Ët Ïk»∆∆∆∆ƒ¿∆»¿≈¿«¿≈»«¿≈»

‰cÙz(טו (יח, ƒ¿∆

החמֹור  ּפדּית הּוא הּפדיֹון ׁשּגדר מּוכח הּכתּובים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּפׁשטּות

יהיה"),‰Ô‰kמּיד ל") הּכהן ׁשל הּוא מּׁשּנֹולד ּתכף ּכי , ִַ«…≈ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַֹ

הקּלה  וגם הּכהן, מן לפּדֹותֹו ליׂשראל צּותה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּלא

לּכהן  נתן ׁשאם אֹומרים יׁש והּנה, ּבׂשה. לפּדֹותֹו ׁשּיכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעליו

לׁשיטה  ׁשּגם לֹומר, יׁש אבל הּמצוה. את קּים לא החמֹור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאת

ׁשּתי  רק נתּפרׁשּו ׁשּבּכתּוב אּלא הּכהן, מן היא הּפדּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹזֹו

החמֹור. נתינת לא ועריפה, ּפדּיה ְְְֲֲִִִֵַַַָָֹּבררֹות,
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epnÓ BaÏÁ ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙ ‡ÏÂ(לב (יח, ¿…ƒ¿»»≈¿«¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆
הּמבחר, מן ׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּת ׁשאם אֹומר אּתה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמּנין

חטא  עליו תׂשאּו ולא ּתלמּודֿלֹומר, עֹון? ּבנׂשיאת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשאּתם

פרי)(ס 

לקּים  אדם חּיב ּכּמה עד למדים, נמצינּו ה'ּספרי' ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָמּדברי

אחד  היה וזה מּׁשּורתֿהּדין. לפנים הּדּור, ׁשל ּבאפן מצוה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכל

הּנׂשיאים  מן יֹותר מֹוהריי"צ אדמֹו"ר כ"ק ׁשּתבע ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּדברים

האחרֹונֹות. ּבׁשנֹותיו ּובמיחד לֹו, ְְְֲִִֶַָָָָֻׁשּקדמּו
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.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תמוז, תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

תלמידות המסיימות ביה"ס היסודי בית רבקה בכפר חב"ד

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בלימודים  ולהמשיך  רבקה  בית  היסודי  הספר  בית  לסיים  שעומדות  הודעתן  קבלתי  בנועם 

בסמינר למורות בית רבקה.

יתן השי"ת שכשם שמסיימות את בית הספר היסודי כן תכנסנה להסמינר למורות בית רבקה 

ותזכינה לסיימו בהצלחה מופלגה, חדורות יראת ה' ומדות טובות וספוגות אור וחיות חסידותיים, 

ומעשה הוא העיקר בהנהגה טובה בחיי היום-יום ובהשפעה טובה, כיאות לבנות ישראל שכל אחת היא 

בת שרה רבקה רחל ולאה. ואין הדבר תלוי אלא ברצונן, והשי"ת יצליחן בגשמיות וברוחניות גם יחד, 

לשמחת הוריהן ומוריהן וכל רואיהן.

בברכה לבשורות טובות.
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ycew zegiyn zecewp
לפרדס" שנכנסו "ארבעה מאותם אחד הוא זומא 1בן

אףֿעלֿפי  עקיבא, רבי [בדוגמת הגדולה מעלתו אפוא ומובנת
בשלום  "נכנס עקיבא רבי רק שכן ממש, לדרגתו הגיע שלא

בשלום"]. ויצא

ללמוד  הצורך את זומא בן הדגיש הרבה, גדולתו ועלֿאף
ביותר, גבוהה למדרגה שזכה למי גם כי ללמדנו אדם". "מכל
"מכל  ללמוד מה יש - לפרדס") "נכנס (שכאמור, זומא כבן

אדם".

בשמו  נקרא שלא - זומא" "בן - בשמו נרמז הדברים תוכן
בבחינת  והיותו באביו תלותו מודגשת בכך אביו. שם על אלא
אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו זומא בן אמר ולכן - "מקבל"

(552 עמ' ג, כרך תשמח, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

עדותיך  "כי - הפסוק לסיום גם התנא נזקק מדוע לדייק: יש
מכל  שלומד מי הוא שחכם לכך שהראיה בשעה - לי" שיחה

השכלתי"?! מלמדי "מכל - הפסוק מתחילת רק היא אדם

הדברים: ביאור

מכיר  אמנם הוא בוריו; על דבר כל שמבין מי הוא "חכם"
מידה  באותה אך מהן, ללמוד כדי ואחד, אחד כל של במעלותיו
לאור  מהם. להימנע עלֿמנת הזולת, של לחסרונותיו ער גם הוא
הלוא  אדם", מכל "לומד החכם כיצד - השאלה תישאל זאת
ללמוד  מה ואין חסרונות מלאי שהם מי גם יש מןֿהסתם

מהם?!

"כי  - הפסוק של השני לחציו גם נזקק שהתנא הסיבה זו
ללמוד  מה שיש לכך ההסבר טמון פה - לי" שיחה עדותיך

אדם". "מכל

מתב  רק כאשר (לא רואים הבריאה במעשה היטב וננים
אלא  מאין, יש רגע בכל אותו ובורא העולם את מנהיג שהקב"ה
הבורא  מציאות על מעידה ובריאה בריאה כל כיצד גם)
ֿ לי" שיחה עדותיך "כי הפסוק משמעות אםֿכן זוהי והנהגתו.
גם  הקב"ה. למציאות "עדות" לראות אפשר ואדם אדם בכל
"עדותיך" בבחינת הוא (גלויה) מעלה כל נטול שהוא אדם

הגמרא  בסיפור שמצינו וכמו הבורא). למציאות על 2(עדות ,
לפגשו  אליעזר לרבי שנזדמן ביותר", מכוער שהיה אחד "אדם

(כוונתו  האיש" אותו מכוער כמה "ריקה, אליעזר, רבי לו אמר
"לך  האיש, לו השיב כך על הרוחני); במובן לכיעור היתה
כוונת  שעשית". זה כלי מכוער כמה - שעשאני לאומן ואמור
צלם  את לראות אפשר כמותו ירוד באדם שגם היתה תשובתו

אותו. שעשה ה"אומן"

לכל  במשנתנו התנא נזקק מדוע אפוא מובן זה עלֿפי
כולו. הפסוק

ובלק) קורח פרשת - תש"מ קודש (שיחות

שהשמיענו  לפי אלו, נקט "לפיכך במדרשֿשמואל: כתב
בכל  כלומר, השכל". שיגזור ממה היפך מחודשים שמות בהם

דברֿחידוש: יש שבמשנתנו האמירות

לאמיתתו, דבר כל שרואה מי הוא חכם - חכם" "איזהו
שרואה  המעלות שמלבד בהכרח ממילא ולפרטיו. לעומקו
יתכן  איך זה, לפי החסרונות. את גם הוא רואה דבר, בכל
החכם  כי במשנתנו התנא מחדש אדם"? "מכל לומד שהחכם
מעלה  יש ואחד אחד שלכל מכיון אדם, מכל לומד אכן האמיתי

אדם". "מכל ללמוד אפשר כן ועל כלשהי

הגבורה  מידת את מייחסים הרגיל דרך על - גבור" "איזהו
ֿ אדרבה ואומר, התנא מחדש עיר"). ("לוכד רב שכוחו לאחד

יצרו". את "כובש גבורתו; את לכלוא שבכוחו מי הוא גיבור

במדרש  - עשיר" רוצה 3"איזהו מנה לו שיש "מי נאמר:
מי  הוא, אמיתי עשיר כי לחשוב אפשר היה זה לפי מאתיים".
"מי  (שכן ועוד עוד להרבותם משתוקק והוא מרובים שנכסיו
ואומרת  משנתנו מחדשת מאות"!). ארבע רוצה מאתיים לו שיש
שמח  אלא להון" "נבהל שאינו זה דוקא הוא אמיתי עשיר כי

מנוחתֿהנפש. מתוך זאת ומנצל לו שיש במה

אין  מכובד שאדם היא הרווחת ההנחה - מכובד" "איזהו
(להי  ואדם; אדם כל ולכבד עצמו את להשפיל מכבודו פך,זה

התנא  מחדש הציבור). שאר מכל להיבדל עליו כבודו מצד
אלו  את אף - הבריות את המכבד הוא אמיתי מכובד כי ואומר

בעלמא  "בריות" בבחינת והם מעלה, כל בהם שאין 4.הפחותים,

קורח) פרשת - תש"מ קודש (שיחות

ב.1) יד, א.2)חגיגה כ, לד.3)תענית א, לב.4)קהלתֿרבה פרק תניא ראה
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לפרדס" שנכנסו "ארבעה מאותם אחד הוא זומא 1בן

אףֿעלֿפי  עקיבא, רבי [בדוגמת הגדולה מעלתו אפוא ומובנת
בשלום  "נכנס עקיבא רבי רק שכן ממש, לדרגתו הגיע שלא

בשלום"]. ויצא

ללמוד  הצורך את זומא בן הדגיש הרבה, גדולתו ועלֿאף
ביותר, גבוהה למדרגה שזכה למי גם כי ללמדנו אדם". "מכל
"מכל  ללמוד מה יש - לפרדס") "נכנס (שכאמור, זומא כבן

אדם".

בשמו  נקרא שלא - זומא" "בן - בשמו נרמז הדברים תוכן
בבחינת  והיותו באביו תלותו מודגשת בכך אביו. שם על אלא
אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו זומא בן אמר ולכן - "מקבל"

(552 עמ' ג, כרך תשמח, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

עדותיך  "כי - הפסוק לסיום גם התנא נזקק מדוע לדייק: יש
מכל  שלומד מי הוא שחכם לכך שהראיה בשעה - לי" שיחה

השכלתי"?! מלמדי "מכל - הפסוק מתחילת רק היא אדם

הדברים: ביאור

מכיר  אמנם הוא בוריו; על דבר כל שמבין מי הוא "חכם"
מידה  באותה אך מהן, ללמוד כדי ואחד, אחד כל של במעלותיו
לאור  מהם. להימנע עלֿמנת הזולת, של לחסרונותיו ער גם הוא
הלוא  אדם", מכל "לומד החכם כיצד - השאלה תישאל זאת
ללמוד  מה ואין חסרונות מלאי שהם מי גם יש מןֿהסתם

מהם?!

"כי  - הפסוק של השני לחציו גם נזקק שהתנא הסיבה זו
ללמוד  מה שיש לכך ההסבר טמון פה - לי" שיחה עדותיך

אדם". "מכל

מתב  רק כאשר (לא רואים הבריאה במעשה היטב וננים
אלא  מאין, יש רגע בכל אותו ובורא העולם את מנהיג שהקב"ה
הבורא  מציאות על מעידה ובריאה בריאה כל כיצד גם)
ֿ לי" שיחה עדותיך "כי הפסוק משמעות אםֿכן זוהי והנהגתו.
גם  הקב"ה. למציאות "עדות" לראות אפשר ואדם אדם בכל
"עדותיך" בבחינת הוא (גלויה) מעלה כל נטול שהוא אדם

הגמרא  בסיפור שמצינו וכמו הבורא). למציאות על 2(עדות ,
לפגשו  אליעזר לרבי שנזדמן ביותר", מכוער שהיה אחד "אדם

(כוונתו  האיש" אותו מכוער כמה "ריקה, אליעזר, רבי לו אמר
"לך  האיש, לו השיב כך על הרוחני); במובן לכיעור היתה
כוונת  שעשית". זה כלי מכוער כמה - שעשאני לאומן ואמור
צלם  את לראות אפשר כמותו ירוד באדם שגם היתה תשובתו

אותו. שעשה ה"אומן"

לכל  במשנתנו התנא נזקק מדוע אפוא מובן זה עלֿפי
כולו. הפסוק

ובלק) קורח פרשת - תש"מ קודש (שיחות

שהשמיענו  לפי אלו, נקט "לפיכך במדרשֿשמואל: כתב
בכל  כלומר, השכל". שיגזור ממה היפך מחודשים שמות בהם

דברֿחידוש: יש שבמשנתנו האמירות

לאמיתתו, דבר כל שרואה מי הוא חכם - חכם" "איזהו
שרואה  המעלות שמלבד בהכרח ממילא ולפרטיו. לעומקו
יתכן  איך זה, לפי החסרונות. את גם הוא רואה דבר, בכל
החכם  כי במשנתנו התנא מחדש אדם"? "מכל לומד שהחכם
מעלה  יש ואחד אחד שלכל מכיון אדם, מכל לומד אכן האמיתי

אדם". "מכל ללמוד אפשר כן ועל כלשהי

הגבורה  מידת את מייחסים הרגיל דרך על - גבור" "איזהו
ֿ אדרבה ואומר, התנא מחדש עיר"). ("לוכד רב שכוחו לאחד

יצרו". את "כובש גבורתו; את לכלוא שבכוחו מי הוא גיבור

במדרש  - עשיר" רוצה 3"איזהו מנה לו שיש "מי נאמר:
מי  הוא, אמיתי עשיר כי לחשוב אפשר היה זה לפי מאתיים".
"מי  (שכן ועוד עוד להרבותם משתוקק והוא מרובים שנכסיו
ואומרת  משנתנו מחדשת מאות"!). ארבע רוצה מאתיים לו שיש
שמח  אלא להון" "נבהל שאינו זה דוקא הוא אמיתי עשיר כי

מנוחתֿהנפש. מתוך זאת ומנצל לו שיש במה

אין  מכובד שאדם היא הרווחת ההנחה - מכובד" "איזהו
(להי  ואדם; אדם כל ולכבד עצמו את להשפיל מכבודו פך,זה

התנא  מחדש הציבור). שאר מכל להיבדל עליו כבודו מצד
אלו  את אף - הבריות את המכבד הוא אמיתי מכובד כי ואומר

בעלמא  "בריות" בבחינת והם מעלה, כל בהם שאין 4.הפחותים,

קורח) פרשת - תש"מ קודש (שיחות

ב.1) יד, א.2)חגיגה כ, לד.3)תענית א, לב.4)קהלתֿרבה פרק תניא ראה



לוח זמנים לשבוע פרשת קרח - בערים שונות בעולם רלח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
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4:174:156:356:368:248:239:499:4913:1613:1820:5320:5821:4521:5020:3922:15פולין, ורשא )ק(

6:246:258:428:439:139:1510:1310:1412:3712:3817:5017:5118:1518:1517:3318:25פרו, לימה )ח(

5:525:508:418:409:449:4411:0411:0414:1814:2021:2721:3122:0822:1221:1222:29צרפת, ליאון )ק(

5:495:478:328:289:479:4711:0911:0914:2914:3121:5221:5722:3522:4021:3623:00צרפת, פריז )ק(

5:435:448:168:178:478:489:519:5212:2612:2718:0718:0818:3118:3217:5018:42קולומביה, בוגוטה )ח(

5:375:358:288:279:259:2410:4310:4413:5513:5620:5921:0321:3421:3820:4121:54קנדה, טורונטו )ק(

5:065:057:567:558:588:5810:1810:1813:3213:3320:4120:4521:2021:2420:2521:41קנדה, מונטריאול )ק(

5:325:318:228:229:069:0610:2010:2113:2013:2219:5720:0020:2820:3119:4120:44קפריסין, לרנקה )ק(

4:224:186:556:568:368:3510:0410:0413:3813:3921:2921:3422:2922:3521:1523:06רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:493:456:286:298:078:059:359:3513:1213:1321:1321:1922:1222:1920:5522:55רוסיה, מוסקבה )ח(

4:264:257:147:128:218:219:429:4212:5913:0120:1420:1820:5621:0019:5921:19רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:305:298:178:159:269:2510:4710:4714:0414:0521:2421:2822:0122:0621:0422:25שוויץ, ציריך )ק(

5:505:508:288:299:019:0210:0810:0912:4912:5018:4418:4619:0919:1118:2819:21תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךמר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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