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הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'
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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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיט מתוך "תהילות מנחם"
נד – זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי

קיום “חוקיך" באופן של “זמירות"
לשון הפסוק “זמירות היו לי חוקיך", מלמד שלמרות שכללות המצוות נקראות “חוקיך", 
רצון שלמעלה מטעם, וגם עבודת האדם היא באופן של “חוקה חקקתי גזירה גזרתי"1, ו"אין 
לך רשות להרהר אחרי'"2, ו"כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה, מאבד את הונה 
תענוג,  מתוך  ושמחה  שירה  “זמירות",  של  באופן  נעשית  עבודתו  מכל־מקום  תורה"3.  של 
ובכלל זה הבנה והשגה ורגש שבלב )על־דרך מארז"ל4 “כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא 

זמרה, עליו הכתוב אומר5 וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים וגו'"(.

וב' ענינים אלו אינם בסתירה זה לזה, כיון שיש אצלו רק ענין אחד, להיות מסור ונתון 
היא  המלך  כשגזירת  ולכן  והשגה,  הבנה  התענוג,  כח  גם  זה  ובכלל  מציאותו,  בכל  למלך 

להשתמש בכוחות וחושים אלו, הוא ממלא זאת6.

וכמבואר בחסידות7 בענין עבד פשוט ועבד נאמן, שאמיתית ענינו של עבד הוא שאינו 
מציאות לעצמו כלל, “מה שקנה עבד קנה רבו"8, ואין זה באופן שעבודתו ללא תענוג, הבנה 
ונתון לאדונו לגמרי, הרי התמסרותו היא בכל הכוחות,  והשגה, אלא אדרבה להיותו מסור 

מהתענוג ועד עקב שברגל9.

1( תנחומא חוקת ג. במדב"ר רפי"ט. 
2( יומא סז, ב. פרש"י ר"פ חוקת.

3( עירובין סד, א )ובפרש"י(.
4( מגילה לב, א. 

5( יחזקאל כ, כה. 
6( ראה גם לקו"ש ח"ח ע' 130 ואילך. 

7( המשך תרס"ו ע' שכה ואילך. 
8( פסחים פח, ב. 

9( משיחת י"ט כסלו ה'תשכ"א.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיט מתוך "תהילות מנחם"
נד – זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי

קיום “חוקיך" באופן של “זמירות"
לשון הפסוק “זמירות היו לי חוקיך", מלמד שלמרות שכללות המצוות נקראות “חוקיך", 
רצון שלמעלה מטעם, וגם עבודת האדם היא באופן של “חוקה חקקתי גזירה גזרתי"1, ו"אין 
לך רשות להרהר אחרי'"2, ו"כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה, מאבד את הונה 
תענוג,  מתוך  ושמחה  שירה  “זמירות",  של  באופן  נעשית  עבודתו  מכל־מקום  תורה"3.  של 
ובכלל זה הבנה והשגה ורגש שבלב )על־דרך מארז"ל4 “כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא 

זמרה, עליו הכתוב אומר5 וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים וגו'"(.

וב' ענינים אלו אינם בסתירה זה לזה, כיון שיש אצלו רק ענין אחד, להיות מסור ונתון 
היא  המלך  כשגזירת  ולכן  והשגה,  הבנה  התענוג,  כח  גם  זה  ובכלל  מציאותו,  בכל  למלך 

להשתמש בכוחות וחושים אלו, הוא ממלא זאת6.

וכמבואר בחסידות7 בענין עבד פשוט ועבד נאמן, שאמיתית ענינו של עבד הוא שאינו 
מציאות לעצמו כלל, “מה שקנה עבד קנה רבו"8, ואין זה באופן שעבודתו ללא תענוג, הבנה 
ונתון לאדונו לגמרי, הרי התמסרותו היא בכל הכוחות,  והשגה, אלא אדרבה להיותו מסור 

מהתענוג ועד עקב שברגל9.

1( תנחומא חוקת ג. במדב"ר רפי"ט. 
2( יומא סז, ב. פרש"י ר"פ חוקת.

3( עירובין סד, א )ובפרש"י(.
4( מגילה לב, א. 

5( יחזקאל כ, כה. 
6( ראה גם לקו"ש ח"ח ע' 130 ואילך. 

7( המשך תרס"ו ע' שכה ואילך. 
8( פסחים פח, ב. 

9( משיחת י"ט כסלו ה'תשכ"א.

 תחילת זמן קידוש לבנה: 
מוצאי שבת קודש ו' מרחשון
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא
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   יםחי תורת  )כד

 מא ר  .............................................  אדמו"ר האמצעי 
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 מבר  .......................................  דק"צר ה"צמח "אדמו
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 מדר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו
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 מור  .............................................  אדמו''ר מוהריי''צ
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 מחר  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 
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 נדר  .................................  חומש לקריאה בציבור  )לב
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˙‡Ê'גֹו ּבענן נתּתי קׁשּתי את גֹו' הּברית אֹות …ְְִִִֶֶַַַָָָ

גֹו' ּבענן הּקׁשת מאמר 1והיתה יׁשנֹו הּנה . ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

זהֿעּתה  ׁשּנדּפס אּלה, ּפסּוקים וכנראה 2על , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

זה  מאמר מאמצע [ּדקטע הּזקן. לרּבינּו ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּוא

(ּב'אֹור  ה'ּצמחֿצדק' אדמֹו"ר כ"ק ּבדרּוׁש ְְְִֶֶֶַַַָהּובא

ׁשּמּזה 3הּתֹורה' ואפׁשר ז"ל. אדמֹו"ר ּבׁשם ( ְְְְִֵֶֶֶַַַָָ

לאדמֹו"ר  היא הּמאמר התחלת ׁשּגם ְְְְֲִֶַַַַַַַַָָמׁשמע

הּוא  ׁשהּמאמר נאמר אם ׁשּגם ּולהעיר, ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּזקן.

ּכֹותב  ּׁשאינֹו מה יקׁשה לא ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹמה'ּצמחֿצדק '

מאדמֹו"ר  ׁשהּוא ׁשּבאמצע קטע על זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָּבדרּוׁש

וכדמצינּו הּתֹורה') ּב'אֹור הּנ"ל עלֿדר) ְְְִִֶֶַַַַַָָז"ל

מעּתיק  ה'ּצמחֿצדק' ׁשאדמֹו"ר ּפעמים ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָּכּמה

אדמֹו"ר  אֹו הּזקן אדמֹו"ר לׁשֹון את ְְְְֲֵֶַַַַָָָּבמאמריו

אף  הּלׁשֹון העּתקת ׁשהּוא מצּין ואינֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָהאמצעי

ּכתּוב' 'מצאתי ּבׁשם ׁשהּוא מצּין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּלפעמים

זאת, מצ ּין אינֹו לפעמים אבל ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹוכיֹוצאּֿבזה,

ּׁשאין  ּומה הּזקן, מרּבינּו ּכּלֹו ׁשהּוא אפׁשר ּכּנ"ל אבל לֹו. הּידּוע ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֻמּטעם

אֹופנים: ּבב' לֹומר יׁש – הראׁשֹון הּקטע את ּגם מעּתיק ה'ּצמחֿצדק' ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָאדמֹו"ר

הּזה  הּקטע אמירת לפני ה'ּצמחֿצדק' רּבינּו עלֿידי נכּתב זה ׁשּמאמר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָאֹו

לידי  הּגיע הּמאמר התחלת נמצאת ׁשּבֹו זה ׁש'ּביכל' אֹו הּזקן, אדמֹו"ר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָעלֿידי

ּברכה  עליהם ּתבֹוא אֹופן ּובכל הּנ"ל. הּמאמר את ׁשּכתב אחר ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָה'ּצמחֿצדק'

נׂשיאנּו, מרּבֹותינּו ׁשהּוא ּבטח עלּֿכלּֿפנים ּכי זה. מאמר לאֹור ׁשהֹוציאּו ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל

קּׁשית  את זה ּבמאמר ּומביא עצמֹו]. הּזקן לרּבינּו ׁשהּוא לוּדאי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻוקרֹוב

ּבתחּלתֹו4המפרׁשים  ה'ּצמחֿצדק' אדמֹו"ר כ"ק ּכל 5(ּובמאמר את העּתיק ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

הּמּבּול  אחר ׁשּנתחּדׁש הּקׁשת ענין מהּו כּו') ּדבריהם ותֹוכן ּבּׁשמם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהמפרׁשים

זֹורחת  ּכׁשהּׁשמׁש טבעי ּדבר הּוא ׁשהּקׁשת ידּוע הרי כּו') ּברית אֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ(והּוא
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יבֿטז.1) ט, ואילך.2)פרשתנו נז ע' והמועדים, התורה פרשיות על אדה"ז מאמרי וראה 3)ס' א. תרנב, ג' כרך פרשתנו

א'עא. ע' ח"ב) (נ"ך איכה אוה"ת ב).4)גם תרמח, - שם פרשתנו באוה"ת גם (נעתק קכז ע' תקס"ד בסה"מ גם הובא

ד. לא, פרשתנו הרימון פלח תרנ"ד. - קשתי את ואילך.5)סוד"ה א תרמח,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Lw‰ ‰˙È‰Â 'B‚ ÔÚa Èz˙ ÈzL˜ ˙‡ 'B‚ ˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê…«¿ƒ∆«¿ƒ»«ƒ∆»»¿»¿»«∆∆

'B‚ ÔÚa1,עליכם לקטרג הדין מדת תבא שכאשר לזכרון. תהיה הקשת ∆»»
כל  לשחת המבול עוד יהיה "ולא ההבטחתי את ואזכור הקשת, את ֶֶאראה

zÚŒ‰Ê‰בשר" Òt„pL ,‰l‡ ÌÈ˜eÒt ÏÚ ¯Ó‡Ó BLÈ ‰p‰ .ƒ≈∆¿«¬»«¿ƒ≈∆∆ƒ¿«∆«»
הזקן  אדמו"ר מאמרי  ,2בספר

.Ô˜f‰ eÈa¯Ï ‡e‰ ‰‡¯ÎÂ¿«ƒ¿∆¿«≈«»≈
הסביר [ תשד"מ תשא פרשת בשבת

בעל  מיהו לבדוק שצריך הטעם הרבי

בשם  דבר האומר ש"כל כיון המאמר,

לעולם". גאולה מביא כאן אומרו ואכן

הוכחה  הרבי מביא - מוסגר במאמר -

הזקן, אדמו"ר של הוא שהמאמר לכך

של  שהוא לומר סיבות שישנן אף

צדק. ÚˆÓ‡Óהצמח ÚË˜c¿∆«≈∆¿«
˜"Î Le¯„a ‡·e‰ ‰Ê ¯Ó‡Ó«¬»∆»ƒ¿
'˜„ˆŒÁÓv'‰ ¯"BÓ„‡«¿«∆«∆∆

'‰¯Bz‰ ¯B‡'a)3ÌLa ( ¿«»¿≈
Ï"Ê ¯"BÓ„‡(הזקן .(=אדמו"ר «¿«
‰fnL ¯LÙ‡Â שבאמצע שהקטע ¿∆¿»∆ƒ∆

הזקן  אדמו"ר בשם הוא המאמר

¯Ó‡n‰ ˙ÏÁ˙‰ ÌbL ÚÓLÓ«¿«∆««¿»«««¬»
.Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ï ‡È‰ מכל אך ƒ¿«¿«»≈

של  הוא שהמאמר גם מושלל לא מקום

צדק, ‡Ìהצמח ÌbL ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆«ƒ
‡e‰ ¯Ó‡n‰L ¯Ó‡…«∆««¬»
‰Ó ‰L˜È ‡Ï '˜„ˆŒÁÓv'‰Ó≈«∆«∆∆…ƒ¿∆«

‰Ê Le¯„a ·˙Bk BÈ‡M שנדפס ∆≈≈ƒ¿∆
הזקן  אדמו"ר ˜ÚËבמאמרי ÏÚ«∆«

¯"BÓ„‡Ó ‡e‰L ÚˆÓ‡aL∆»∆¿«∆≈«¿
¯B‡'a Ï"p‰ C¯„ŒÏÚ) Ï"Ê««∆∆««¿

('‰¯Bz‰ על שיציין הכרח שאין «»
הזקן. מאדמו"ר שהוא הקטע

ÌÈÓÚt ‰nk eÈˆÓ„ÎÂ¿ƒ¿»ƒ«»¿»ƒ
'˜„ˆŒÁÓv'‰ ¯"BÓ„‡L∆«¿«∆«∆∆
ÔBLÏ ˙‡ ÂÈ¯Ó‡Óa ˜ÈzÚÓ«¿ƒ¿«¬»»∆¿
¯"BÓ„‡ B‡ Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈«¿
‡e‰L ÔiˆÓ BÈ‡Â ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ¿≈¿«≈∆
ÌÈÓÚÙlL Û‡ ÔBLl‰ ˙˜zÚ‰«¿»««»«∆ƒ¿»ƒ
È˙‡ˆÓ' ÌLa ‡e‰L ÔiˆÓ¿«≈∆¿≈»»ƒ
Ï·‡ ,‰ÊaŒ‡ˆBÈÎÂ '·e˙k»¿«≈»∆¬»
,˙‡Ê ÔiˆÓ BÈ‡ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ≈¿«≈…

eÈa¯Ó Blk ‡e‰L ¯LÙ‡ Ï"pk Ï·‡ .BÏ Úe„i‰ ÌÚhÓƒ«««»«¬»««∆¿«∆À≈«≈
˜ÈzÚÓ '˜„ˆŒÁÓv'‰ ¯"BÓ„‡ ÔÈ‡M ‰Óe ,Ô˜f‰'התורה ב'אור «»≈«∆≈«¿«∆«∆∆«¿ƒ

ÔBL‡¯‰ ÚËw‰ ˙‡ Ìbכאן במאמר a·'המובא ¯ÓBÏ LÈ Y «∆«∆«»ƒ≈«¿
'˜„ˆŒÁÓv'‰ eÈa¯ È„ÈŒÏÚ ·zÎ ‰Ê ¯Ó‡nL B‡ :ÌÈÙB‡«ƒ∆«¬»∆ƒ¿««¿≈«≈«∆«∆∆
ŒÏÚ ‰f‰ ÚËw‰ ˙¯ÈÓ‡ ÈÙÏƒ¿≈¬ƒ««∆««∆«
B‡ ,Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ È„È¿≈«¿«»≈

'ÏÎÈa'L[יד כתב BaL[=כרך ‰Ê ∆ƒ¿∆∆
¯Ó‡n‰ ˙ÏÁ˙‰ ˙‡ˆÓ של ƒ¿≈«¿»«««¬»

הזקן  È„ÈÏאדמו"ר ÚÈb‰ƒƒ«ƒ≈
˙‡ ·˙kL ¯Á‡ '˜„ˆŒÁÓv'‰«∆«∆∆««∆»«∆

Ï"p‰ ¯Ó‡n‰ כתבו לא .ולכן ««¬»««
Ì‰ÈÏÚ ‡B·z ÔÙB‡ ÏÎ·e¿»∆»¬≈∆

לאור  ÏÚ(המוציאים ‰Î¯a (¿»»«
Èk .‰Ê ¯Ó‡Ó ¯B‡Ï e‡ÈˆB‰L∆ƒ»«¬»∆ƒ
‡e‰L ÁËa ÌÈtŒÏkŒÏÚ«»»ƒ∆«∆
·B¯˜Â ,e‡ÈN eÈ˙Ba¯Ó≈«≈¿ƒ≈¿»
Ô˜f‰ eÈa¯Ï ‡e‰L È‡cÂÏ¿««∆¿«≈«»≈
‰Ê ¯Ó‡Óa ‡È·Óe .[BÓˆÚ«¿≈ƒ¿«¬»∆
ÌÈL¯ÙÓ‰ ˙ÈM˜ ˙‡4 ∆À¿««¿»¿ƒ
¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯Ó‡Ó·e)¿«¬««¿
B˙lÁ˙a '˜„ˆŒÁÓv'‰5 «∆«∆∆ƒ¿ƒ»
ÌÈL¯ÙÓ‰ Ïk ˙‡ ˜ÈzÚ‰∆¿ƒ∆»«¿»¿ƒ
('eÎ Ì‰È¯·c ÔÎB˙Â ÌÓMaƒ¿»¿∆ƒ¿≈∆
LcÁ˙pL ˙Lw‰ ÔÈÚ e‰Ó«ƒ¿««∆∆∆ƒ¿«≈

Ïean‰ ¯Á‡ נאמר הקשת שעל ««««
È¯‰ ('eÎ ˙È¯a ˙B‡ ‡e‰Â)¿¿ƒ¬≈
ÈÚ·Ë ¯·c ‡e‰ ˙Lw‰L Úe„È»«∆«∆∆»»ƒ¿ƒ
„Á‡ „ˆa ˙Á¯BÊ LÓM‰Lk¿∆«∆∆««¿«∆»
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 נדר  .................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

 סא ר  ................  קודש-שבתת חורה למנהתה אקרי  ) לג
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 סגר  .............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   ) לה



b"nyz'dו ,oeygxn e"`e ,gp zyxt zay

הּנה  עננים יׁש ׁשּכנגדֹו ּובּצד מהרקיע אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבצד

ּבעננים. הּקׁשת ּגֹוני נראים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָעלֿידיֿזה

Ô·eÈÂ ׁשעליו) הענן ענין ּבאּור ּבהקּדים זה ¿»ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּדהּנה  ּברּוחנּיּות. נתּתי) קׁשּתי את 6נאמר ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָ

הענן  ענין ּבחינֹות, ב' יׁש ּברּוחנּיּות הענן ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבענין

ּביֹותר, נעלית ּבחינה על הּמֹורה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָלמעליּותא

ׁשאיֿאפׁשר  ּביֹותר נעלה ּגּלּוי מאיר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַדכאׁשר

ׁשעלֿידֹו לענן צריכים זה ּבׁשביל הּנה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָלקּבלֹו

מה  ועלֿדר הּגּלּוי. לקּבל יכֹולים ְְְְִִֵֶֶַַַַַָּדוקא

ׁשאי 7ׁשּכתּוב  ּדכׁשם אלקים, ה' ּומגן ׁשמׁש ּכי ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹ

ּכ מגן, עלֿידי אּלא ּבּׁשמׁש להסּתּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאפׁשר

ּכיֿאם  הוי' דׁשמׁש הּגּלּוי את לקּבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָאיֿאפׁשר

אלקים  ּדׁשם ונרּתק הּמגן (ולכן 8עלֿידי . ְְְְְֱִֵֵֵֵֵַַַָָֹ

חּמה  יֹוציא הקב"ה ּכאׁשר ֲִִֶֶַַָָָלעתידֿלבֹוא

כּו' אז הּנה ּדׁשם 9מנרּתקּה לנרּתק צרי ּכי , ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

וזהּו ּדכתיב 10אלקים). דמּתןּֿתֹורה הענן 11ענין ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹ

דמּתןֿ ׁשהּגּלּוי דלהיֹות הענן, ּבתֹו מׁשה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹוּיבא

את  לקּבל ּכדי לכן, ּביֹותר, נעלה ּגּלּוי היה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתֹורה

עד  דענן. לּלבּוׁש הצרך הּזה, ׁשּבחינת 12הּגּלּוי ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֻ

יׁשת  דּבחינת מהּגּלּוי ּגם למעלה ׁשרׁשֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָענן

סתרֹו דיֹום 13חׁש הּקטרת ענן ענין גםּֿכן וזהּו , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹֹ

ׁשהּוא  הּתׁשּובה, עבֹודת עלֿידי הּבא ְְֲִִֵֶַַַַַָָֻהּכּפרים,

ּבחינת  ׁשּבֹו, נעלית הכי ּבדרּגא למעליּותא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהענן

לגריעּותא, ענן ּבחינת ויׁש סתרֹו. חׁש ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹיׁשת

רּבּוי  מחמת ּכי ּביֹותר. הירידה ענין על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָהּמֹורה

לענין  ועד והּפרסאֹות והּמסכים ְְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות

אלקים  ּדׁשם הּצרּופים (מק"כ נׁשּתלׁשל ּדקדּׁשה מהענן הּנה )14הּׁשבירה, ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ
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איכה 6) אוה"ת ואילך. א'תשכז ע' סוכות אוה"ת גם וראה א). (תרנב, שם אוה"ת נטֿס). (ע' שם אדה"ז מאמרי ס' ראה

א. לג, שם הרמון פלח א'עא. ע' ח"ב) שם 7)(נ"ך אוה"ת שם, אדה"ז מאמרי בס' לענינינו) (בנוגע הובא יב. פד, תהלים

תסה. ע' תקס"ח סה"מ קלא. ע' תקס"ד סה"מ א). שעהיחוה"א 8)(תרנא, וש"נ. ואילך). ש (ס"ע עה"פ אור יהל גם ראה

ואילך. שם.9)רפ"ד שעהיחוה"א ראה ב. ח, תו"א 10)נדרים א). (קמט, סכ"ט אגה"ק גם וראה .6 בהע' שנסמנו מקומות

א). תרנב שם באוה"ת (הובא א טז, יח.11)חיי"ש כד, ואילך.12)משפטים א א, ויקרא לקו"ת שם. פרשתנו אוה"ת ראה

.(6 בהע' (הנ"ל שם סוכות אוה"ת א'תרעא. ע' האזינו אוה"ת א. עג, יב.13)האזינו יח, חגהמ"צ 14)תהלים שער פע"ח ראה

האריז"ל  סידור ד.פ"ו. קט, (הוספות) יתרו תו"א וגו'). גוים באו אלקים (עה"פ חצות תקון -

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‡¯ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ÌÈÚ LÈ B„‚kL „v·e ÚÈ˜¯‰Ó≈»»ƒ«««∆¿∆¿≈¬»ƒƒ≈«¿≈∆ƒ¿ƒ

ÌÈÚa ˙Lw‰ ÈÂÂb שהרי הבריאה, מתחילת טבעי דבר הוא הקשת כי »≈«∆∆»¬»ƒ
לכאורה  היה זה ודבר בענן, עובר השמש שאור פעם בכל מתהווה זו תופעה

המבול  לפני עוד ?קיים
ÔÈÚ ¯e‡a ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆¿«¿ƒ≈ƒ¿«
ÈzL˜ ˙‡ ¯Ó‡ ÂÈÏÚL) ÔÚ‰∆»»∆»»∆¡«∆«¿ƒ
‰p‰c .˙eiÁe¯a (Èz˙6 »«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈

'· LÈ ˙eiÁe¯a ÔÚ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«∆»»¿»ƒ≈
ÔÚ‰ ÔÈÚ ,˙BÈÁa¿ƒƒ¿«∆»»

‡˙eÈÏÚÓÏ[לשבח=]‰¯Bn‰ ¿««¿»«∆
,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa ÏÚ«¿ƒ»«¬≈¿≈
‰ÏÚ Èelb ¯È‡Ó ¯L‡Î„¿«¬∆≈ƒƒ«¬∆
BÏa˜Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L ¯˙BÈa¿≈∆ƒ∆¿«¿«¿
ÔÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ‰Ê ÏÈ·La ‰p‰ƒ≈ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ∆»»
Ïa˜Ï ÌÈÏBÎÈ ‡˜Âc B„ÈŒÏÚL∆«»«¿»¿ƒ¿«≈

Èelb‰ המסייע ממוצע הינו שהענן «ƒ
הגילוי  את Ó‰לקבל C¯„ŒÏÚÂ .¿«∆∆«

·e˙kL7'‰ Ô‚Óe LÓL Èk ∆»ƒ∆∆»≈
ÌÈ˜Ï‡- היא בפסוק ההקבלה ¡…ƒ

- המגן הוי"ה, לשם כמשל השמש

אלוקים  לשם È‡Lמשל ÌLÎc ,ƒ¿≈∆ƒ
‡l‡ LÓMa ÏkzÒ‰Ï ¯LÙ‡∆¿«¿ƒ¿«≈«∆∆∆»

Ô‚Ó È„ÈŒÏÚ ממוצע המשמש «¿≈»≈
כדי  השמש אור עוצמת את שמצמצם

כן  לא שאם לסבלו הבריות שיוכלו

הכל  ותכלה ‡LÙ‡ŒÈ¯תשרוף Ck ,«ƒ∆¿«
'ÈÂ‰ LÓL„ Èelb‰ ˙‡ Ïa˜Ï¿«≈∆«ƒ¿∆∆¬«»

הבריאה  את ŒÏÚשמהווה Ì‡ŒÈkƒƒ«
ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ˜z¯Â Ô‚n‰ È„È¿≈«»≈¿«¿≈¿≈¡…ƒ
שבגוף  החיות מקור את המסתיר

הוא  הנברא כאילו שנראה עד הנברא,

עצמאית  8Œ„È˙ÚÏמציאות ÔÎÏÂ) .¿»≈∆»ƒ
‡ÈˆBÈ ‰"·˜‰ ¯L‡k ‡B·Ï»«¬∆ƒ
'eÎ Ê‡ ‰p‰ d˜z¯Ó ‰nÁ«»ƒ«¿≈»≈»»
נידונין  ורשעים בה, מתרפאין צדיקים

האלוקי  האור יתגלה לבוא [לעתיד בה.

העולם, את המהווה לחמה) (הנמשל

בזמן  שקיימו ומצוות התורה בזכות זה, אור לקבל ראויים יהיו והצדיקים

9e‰ÊÂהזה] .(ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ˜z¯Ï CÈ¯ˆ Èk ,10ÔÚ‰ ÔÈÚ ƒ»ƒ««¿≈¿≈¡…ƒ¿∆ƒ¿«∆»»
·È˙Îc ‰¯BzŒÔzÓ„11ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡·iÂÏÚiÂ¯‰‰ Ï‡, ¿««»ƒ¿ƒ«»……∆¿∆»»«««∆»»

הענן, בתוך לבוא הוצרך ‰È‰משה ‰¯BzŒÔzÓ„ Èelb‰L ˙BÈ‰Ï„¿ƒ¿∆«ƒ¿««»»»
È„k ,ÔÎÏ ,¯˙BÈa ‰ÏÚ Èelbƒ«¬∆¿≈»≈¿≈
Í¯ˆ‰ ,‰f‰ Èelb‰ ˙‡ Ïa˜Ï¿«≈∆«ƒ«∆À¿»

ÔÚ„ Le·lÏ הנעלה הגילוי כי «¿∆»»
ידי  על אלא להתקבל, יכול אינו מאוד

(על  למקבל האור את שיתאים לבוש

עוצמת  את ומצמצם שמסתיר ידי

הוא .האור) הענן כי אנו רואים

יתקבל  התורה אור שגילוי ִשאפשר

Ú12ÔÚ„במשה. ˙ÈÁaL «∆¿ƒ«»»
Èelb‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ BL¯L»¿¿«¿»«≈«ƒ

שהוא  ועליונה נוראה »ÈÁa¿ƒ˙מדרגה
B¯˙Ò CLÁ ˙LÈ13 חשך [=ישים »∆…∆ƒ¿

בכח  אין זו עליונה מדרגה סביבותיו,

נקראת  ולכן כלל, לקבלה העולמות

חשך] בשם ‚ÔkŒÌאצלם e‰ÊÂ ,¿∆«≈
ÌBÈ„ ˙¯Ëw‰ ÔÚ ÔÈÚƒ¿«¬««¿…∆¿
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡a‰ ,ÌÈ¯tk‰«ƒÀƒ«»«¿≈¬«
ÔÚ‰ ‡e‰L ,‰·eLz‰«¿»∆∆»»
˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‡b¯„a ‡˙eÈÏÚÓÏ¿««¿»¿«¿»¬ƒ«¬≈
.B¯˙Ò CLÁ ˙LÈ ˙ÈÁa ,BaL∆¿ƒ«»∆…∆ƒ¿
‡˙eÚÈ¯‚Ï ÔÚ ˙ÈÁa LÈÂ¿≈¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»

ÔÈÚ[=לגנאי] ÏÚ ‰¯Bn‰ ,«∆«ƒ¿«
˙ÓÁÓ Èk .¯˙BÈa ‰„È¯È‰«¿ƒ»¿≈ƒ≈¬«
ÌÈÎÒn‰Â ˙eÏLÏzL‰‰ Èeaƒ̄«ƒ¿«¿¿¿«»»ƒ

˙B‡Ò¯t‰Â רבים צמצומים מיני ¿««¿»
שנעשו  צמצום, אחר צמצום ועצומים,

האור  את יקבל שהנברא מנת על

‰È·M¯‰,האלוקי  ÔÈÚÏ „ÚÂ¿«¿ƒ¿««¿ƒ»
ÏLÏzL ‰M„˜c ÔÚ‰Ó ‰p‰ƒ≈≈∆»»ƒ¿À»ƒ¿«¿≈
ÌLc ÌÈÙe¯v‰ Î"˜Ó)«≈ƒ¿≈

ÌÈ˜Ï‡14ÔÚ ˙ÈÁa לגריעותא ) ¡…ƒ¿ƒ«»»
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ז 'eb zixad ze` z`f

ּומּטעם  לגמרי. והסּתר העלם ׁשהּוא ענן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבחינת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לעננים, ּופׁשעים עֹונֹות ּדּמּו 15זה ְְֲֲִִִֶֶַָָָ

זה  ענן ּכי ,חּטאתי וכענן ּפׁשעי כעב ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמחיתי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מבּדיל מס היּו16הּוא עֹונֹותיכם ְְֲִֵֶֶַָָָָ

(אּגרת  ּבתניא ּבארּוכה  וכמבֹואר ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָמבּדילים,

ּבזה.17הּתׁשּובה  הענין ( ְְִֶַָָָָ

‰‰Â הרּוחני ּבענן אּלּו ּבחינֹות ב' ׁשּיׁש ּכׁשם ¿ƒ≈ְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּובחינת  הּגּלּוי, ׁשענינֹו הענן ְְְִִִִֶֶַַַָָָ(ּבחינת

לגמרי), ּולהעלים להסּתיר ּבׁשביל ׁשענינֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָהענן

אֹופּנים. ב' ּבֹו ׁשּיׁש הּגׁשמי ּבענן ּגם הּוא ְִִֵֵֶֶַַַַָָָלכן

להסּתּכל  אפׁשר ׁשעלֿידם קּלים עננים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָדיׁשנם

ויׁש לרגע), (עלּֿכלּֿפנים מהּׁשמׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוליהנֹות

רּבֹותינּו אמרּו דעלֿזה לגמרי, הּמחׁשיכים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָעננים

ּבּמאמר 18ז"ל  דעיבא 19(ּכּמּובא יֹומא קׁשה ( ְֲֵֶַַַָָָָָ

רחמנאֿליצלן. ּדין ּבבחינת ׁשהם ּדדינא, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּכיֹומא

‰Ê·e הּמּבּול אחר ׁשּנתחּדׁש הּקׁשת ענין יּובן »∆ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּבלּתי 20ּדוקא  העֹולם היה הּמּבּול דלפני . ְְְְִִִֵַַַָָָָָ

הּׁשמׁש אֹור ׁשאין ּבאֹופן העננים היּו ולכן ,ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמּזּכ

עלֿידם, אֹותֹו ׁשּיראּו ּכדי אֹותם לחדֹור ְְֲִֵֶַַָָָָיכֹול

מהֿ קׁשת, ּגֹוני ׁשּיהיּו אפׁשר היה לא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולכן

העֹולם  נזּדּכ ׁשעלֿידֹו הּמּבּול, אחר יֹותר,21ׁשאיןּֿכן קּלים העננים נעׂשּו , ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הּקׁשת. ּבגֹוני עלֿידם נראה להיֹות יכֹול הּׁשמׁש ׁשאֹור ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

‰‰Â הּתׁשּובה ענין על גםּֿכן מֹורה הּגּלּוי) ּבׁשביל (ׁשהּוא הּזה ,22הענן ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

עלֿידי הּבא הּכּפרים דיֹום הּקטרת ענן דיֹום עלֿדר הּתׁשּובה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ

ּביּה ּכתיב ּבפׁשטּות ׁשהענן ּדכׁשם הּוא, והענין מן 23הּכּפרים. יעלה ואד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

הענן  ענין גםּֿכן הּוא ּכי הארץ, מן ּבא (אד) ׁשהענן גֹו', והׁשקה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהארץ

וכידּוע  הּתׁשּובה. עבֹודת מּלמּטה, העבֹודה על הּמראה ג'24ּברּוחנּיּות ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

החמימּות, ּבתקף הּוא לּׁשמׁש הּקרֹוב דהאויר לארץ, הּׁשמׁש ּבין ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאוירים

לארץ  הּקרֹוב הּתחּתֹון ּובאויר הּקרירּות, ּבתקף הּוא ׁשּבאמצע ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהאויר
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כב.15) מד, ב.16)ישעי' נט, ב)17)שם (צז, א'ע.18)פ"ז ע' ח"ב) (נ"ך איכה אוה"ת א. פה, ב"מ ב. ח, תענית ראה

(19.6 בהע' שנסמנו קשתי 20)מקומות את ד"ה .5 בהע' לעיל שנסמנו ומפרשים אוה"ת גם וראה .6 בהע' שנסמנו מקומות

.(4 בהע' לעיל (הנסמן תרנ"ד ובכ"מ.21)- ואילך. ג ח, נח תו"א גם בריש 22)ראה (הנ"ל פרשתנו אדה"ז מאמרי ס'

ואילך. נח ע' עג,23)המאמר) האזינו לקו"ת ב. תרנא (הנ"ל) פרשתנו אוה"ת שם. אדה"ז מאמרי ס' ראה ו. ב, בראשית

קלא.24)א. ע' תקס"ד סה"מ א). (תרנא, שם פרשתנו אוה"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÚLÙe ˙BBÚ enc ‰Ê ÌÚhÓe .È¯Ó‚Ï ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ‡e‰L∆∆¿≈¿∆¿≈¿«¿≈ƒ««∆ƒ¬¿»ƒ

·e˙kL BÓk ,ÌÈÚÏ15EÈ˙‡hÁ ÔÚÎÂ EÈÚLt ·ÚÎ È˙ÈÁÓ «¬»ƒ¿∆»»ƒƒ»»¿»∆¿∆»»«…∆
ברוח] ומתפזר המתפוגג כענן העברות את Ê‰[=מחקתי ÔÚ Èk של , ƒ»»∆

ÏÈc·Óהחטאים  CÒÓ ‡e‰ שבשמים לאביהם ישראל BÓkבין , »»«¿ƒ¿
·e˙kL16eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ ∆»¬≈∆»

ÌÈÏÈc·Ó אלוקיכם ה' ובין ,ביניכם «¿ƒƒ
‡È˙a ‰Îe¯‡a ¯‡B·ÓÎÂ¿«¿»«¬»¿«¿»

‰·eLz‰ ˙¯b‡)17ÔÈÚ‰ ( ƒ∆∆«¿»»ƒ¿»
.‰Êa»∆

˙BÈÁa '· LiL ÌLk ‰‰Â¿ƒ≈¿≈∆≈¿ƒ
˙ÈÁa) ÈÁe¯‰ ÔÚa el‡≈∆»»»»ƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·e ,Èelb‰ BÈÚL ÔÚ‰∆»»∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ«
¯ÈzÒ‰Ï ÏÈ·La BÈÚL ÔÚ‰∆»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

,(È¯Ó‚Ï ÌÈÏÚ‰Ïe שלכל ומפני ¿«¬ƒ¿«¿≈
ברוחניות, שורש ישנו גשמי ≈«ÔÎÏדבר

Ba LiL ÈÓLb‰ ÔÚa Ìb ‡e‰«∆»»««¿ƒ∆≈
ÌÈÚ ÌLÈ„ .ÌÈpÙB‡ '·«ƒ¿∆¿»¬»ƒ

Ì„ÈŒÏÚL ÌÈl˜ ודרכם¯LÙ‡ «ƒ∆«»»∆¿«
LÓM‰Ó ˙B‰ÈÏÂ ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈¿≈»≈«∆∆
LÈÂ ,(Ú‚¯Ï ÌÈtŒÏkŒÏÚ)«»»ƒ¿∆«¿≈
,È¯Ó‚Ï ÌÈÎÈLÁn‰ ÌÈÚ¬»ƒ««¬ƒƒ¿«¿≈
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚ„18 ¿«∆»¿«≈

¯Ó‡na ‡·enk)19‰L˜ ( «»««¬»»∆
‡È„c ‡ÓBÈk ‡·ÈÚ„ ‡ÓBÈ»¿≈»¿»¿ƒ»

הדין  כיום המעונן, יום ],[=קשה
ÔÈc ˙ÈÁ·a Ì‰L גבורות ∆≈ƒ¿ƒ«ƒ
.ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»

˙Lw‰ ÔÈÚ Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»ƒ¿««∆∆
‡˜Âc Ïean‰ ¯Á‡ LcÁ˙pL∆ƒ¿«≈«««««¿»
היתה  לא כלל אכן המבול שקודם

‰20‰Èהקשת  Ïean‰ ÈÙÏ„ .¿ƒ¿≈««»»
eÈ‰ ÔÎÏÂ ,CkfÓ ÈzÏa ÌÏBÚ‰»»ƒ¿ƒ¿À»¿»≈»

ÌÈÚ‰ עבים¯B‡ ÔÈ‡L ÔÙB‡a »¬»ƒ¿∆∆≈
Ì˙B‡ ¯B„ÁÏ ÏBÎÈ LÓM‰«∆∆»«¬»
,Ì„ÈŒÏÚ B˙B‡ e‡¯iL È„k¿≈∆ƒ¿«»»
eÈ‰iL ¯LÙ‡ ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…»»∆¿«∆ƒ¿

˙˘˜ ÈBb אור כאשר הנוצרים ≈∆∆
היינ  העננים דרך עובר שלפני השמש ו

לגמרי  מחשיכים העננים היו המבול

(כידוע  התחתונים וגסות עביות בשל

הארץ) מין העולה אד ידי על היא העננים ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óשהיווצרות ,«∆≈≈
ÌÏBÚ‰ CkcÊ B„ÈŒÏÚL ,Ïean‰ ¯Á‡21 המטהר מקווה ,כדוגמת ««««∆«»ƒ¿«≈»»

ÏBÎÈ LÓM‰ ¯B‡L ÔÙB‡a ,¯˙BÈ ÌÈl˜ ÌÈÚ‰ eNÚ לחדור «¬»¬»ƒ«ƒ≈¿∆∆«∆∆»
‰Lw˙.דרכם ÈB‚a Ì„ÈŒÏÚ ‰‡¯ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿∆«»»¿≈«∆∆

‡e‰L) ‰f‰ ÔÚ‰ ‰‰Â¿ƒ≈∆»»«∆∆
Èelb‰ ÏÈ·La נראית שדרכו ƒ¿ƒ«ƒ

המבול )הקשת  ‚ŒÌלאחרי ‰¯BÓ∆«
‰·eLz‰ ÔÈÚ ÏÚ Ôk22ŒÏÚ , ≈«ƒ¿««¿»«

ÌBÈ„ ˙¯Ëw‰ ÔÚ C¯„∆∆¬««¿…∆¿
È„ÈŒÏÚ ‡a‰ ÌÈ¯tk‰«ƒÀƒ«»«¿≈
.ÌÈ¯tk‰ ÌBÈ„ ‰·eLz‰«¿»¿«ƒÀƒ
ÔÚ‰L ÌLÎc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆∆»»

dÈa ·È˙k ˙eËLÙa23„‡Â ¿«¿¿ƒ≈¿≈
,'B‚ ‰˜L‰Â ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÈ«¬∆ƒ»»∆¿ƒ¿»
ı¯‡‰ ÔÓ ‡a („‡) ÔÚ‰L∆∆»»≈»ƒ»»∆
הארץ  מן העולים מאדים מתהווה הענן

השמש  ידי על מהתחממותה ,כתוצאה
ÔÚ‰ ÔÈÚ ÔkŒÌ‚ ‡e‰ Ôk≈«≈ƒ¿«∆»»
ÏÚ ‰‡¯n‰ ˙eiÁe¯a¿»ƒ««¿∆«
˙„B·Ú ,‰hÓlÓ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿«»¬«

‰·eLz‰ היא התשובה שהתעוררות «¿»
התחתון  מצד - עצמו .מהאדם

Úe„ÈÎÂ24ÔÈa ÌÈ¯ÈÂ‡ '‚ LiL ¿«»«∆≈¬ƒƒ≈
¯ÈÂ‡‰„ ,ı¯‡Ï LÓM‰«∆∆»»∆¿»¬ƒ
Û˜˙a ‡e‰ LÓMÏ ·B¯w‰«»«∆∆¿…∆
ÚˆÓ‡aL ¯ÈÂ‡‰Â ,˙eÓÈÓÁ‰«¬ƒ¿»¬ƒ∆¿∆¿«
¯ÈÂ‡·e ,˙e¯È¯w‰ Û˜˙a ‡e‰¿…∆«¿ƒ»¬ƒ
ı¯‡Ï ·B¯w‰ ÔBzÁz‰««¿«»»»∆
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מחמת  יֹותר, ּבתקף גםּֿכן הּׁשמׁש אֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹמתּפּׁשט

מן  חֹוזר והּוא יֹותר להתּפּׁשט יכֹול ְְְִִֵֵֵֵֶַָׁשאינֹו

חֹוזר  אֹור ּבחינת היינּו ענין 25הארץ, ׁשּזהּו , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

הּתׁשּובה. ְֲַַָעבֹודת

‰‰Â26 אֹור ׁשּבבחינת הּתׁשּובה עבֹודת עלֿידי ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֶַַַַָ

ּבּה ׁשּיׁש הּקׁשת אחרּֿכ נעׂשית ֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָחֹוזר,

גֹונים  הּתׁשּובה 27ג' עבֹודת ּדהּנה הּוא, והענין . ְְְְֲִִִֵַַָָָ

חסדּֿדיןֿרחמים  הּקוין ג' ּבכל להיֹות ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָצריכה

ׁשם  ּבּמאמר ׁשּמֹוסיף  רחמים [ּוכפי ּבחינת : ְְֲֲִִִִֶַַַַָָ

אּלּו ּבחינֹות ּבג' למּטה הּתׁשּובה ועלֿידי ְְְְְְִִֵֵַַַַָָרּבים],

הגֹונים  ג' עם הּקׁשת את מּלמעלה ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָממׁשיכים

ׁשעלֿידיֿזה  רּבים, חסדּֿדיןֿרחמים ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּבּה,

ּובאֹופן  דּלעּומתֿזה, הּקוין ג' את ְְְְִִִֶֶֶַַַַמבּטלים

ׁשל  ּובאֹופן ּגמּורה, מחּיה גֹו', כעב ְְְְִִִֶֶָָָָָדמחיתי

כּו'. ִזּכּו

e‰ÊÂ את גֹו' הּברית אֹות זאת ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְִֶֶַַָֹ

עבֹודת  ּדעלֿידי ּבענן, נתּתי ְְְֲִִֵֶַַַַָָָקׁשּתי

למעליּותא, הענן ּבחינת נעׂשה ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָהּתׁשּובה

ונתּתי  הּברכֹות, ּכל את מביאים ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשהעננים

גֹו' ּבעתם דעֹוד 28גׁשמיכם ּברית, ׁשל ּובאֹופן , ְְְְְִִִֵֶֶֶָ

(ו' גֹו' וחֹום וקר וקציר זרע הארץ ימי ְְְִֵֶֶַָָָָָֹּכל

יׁשּבֹותּו לא הּׁשנה) את 29ּתקּופֹות מּזֹו ויתירה . ְְִִִֵֶַָָָֹ

ּבדרֿאפׁשר, לֹומר דיׁש ּבענן. נתּתי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָקׁשּתי

נעלה  ענין יׁשנֹו הענן  ׁשעלֿידי הּקׁשת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבענין

ּבמה  מקֹומֹות ּבכמה וכמבֹואר הענן, עלֿידי הּנמׁשכֹות הּברכֹות מּכל ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָיֹותר

לי  הּמּוקׁש ּדבר קׁשּתי גֹו', נתּתי קׁשּתי את מּכל 30ּׁשּכתּוב למעלה ׁשּזהּו , ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו .יתּבר ּומהּותֹו לעצמּותֹו לי, מּוקׁש הּוא אּלא ּכמראה 31הּגּלּויים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבאֹופן  הּוא זה וכל ה'. ּכבֹוד ּדמּות מראה הּוא וגֹו' ּבענן יהיה אׁשר ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהּקׁשת

הּוא  הּברית ענין אׁשר ּברית, להיֹות 32ׁשל הּבתרים ּבין העֹוברים את ׁשּמאחד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מּמׁש. ּכאחד לאחדים להיֹות מּמׁש, אחד ּגּוף ּבתֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָעֹוברים
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שם.25) תקס"ד וסה"מ אוה"ת בארוכה ואילך).26)ראה נג (ס"ע שם אדה"ז מאמרי ס' ובכ"מ.27)ראה ב. צח, זח"א ראה

ובכ"מ. ואילך. ב כא, בראשית ג.28)אוה"ת כו, כב.29)בחוקותי ח, ג.30)פרשתנו פל"ה, כח.31)ב"ר א, יחזקאל

ב.32) מד, נצבים לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏBÎÈ BÈ‡L ˙ÓÁÓ ,¯˙BÈ Û˜˙a ÔkŒÌ‚ LÓM‰ ¯B‡ ËMt˙Óƒ¿«≈«∆∆«≈¿…∆≈≈¬«∆≈»

¯˙BÈ ËMt˙‰Ï בארץ מתרכז השמש של ÔÓשחומו ¯ÊBÁ ‡e‰Â ¿ƒ¿«≈≈¿≈ƒ
eÈÈ‰ ,ı¯‡‰ הוא החוזר ÊBÁ¯שהחום ¯B‡ ˙ÈÁa נעשה שממנו »»∆«¿¿ƒ«≈

‰eLz·25‰ענן  ˙„B·Ú ÔÈÚ e‰fL בתחתית , נמצא האדם שכאשר ∆∆ƒ¿«¬««¿»
שב  ומשם חטאיו), (מצד המדריגה

יקיים  כך בשל דווקא אזי בתשובה,

דרך  על יותר. בתוקף מצוות אחרֿכך

הוא  שאדם המיצר" "מן שכתוב מה

יֿה" במרחב "ענני אז בדוחק,

העצמי. מערכו יותר שמתעלה

‰‰Â26˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ¿ƒ≈«¿≈¬«
¯B‡ ˙ÈÁ·aL ‰·eLz‰«¿»∆ƒ¿ƒ«
˙Lw‰ CkŒ¯Á‡ ˙ÈNÚ ,¯ÊBÁ≈«¬≈««««∆∆

ÌÈB‚ '‚ da LiL אדום לבן ∆≈»ƒ
אור  כאשר בקשת הנוצרים וירוק,

הענן  דרך חודר 27ÔÈÚ‰Âהשמש .¿»ƒ¿»
‰·eLz‰ ˙„B·Ú ‰p‰c ,‡e‰¿ƒ≈¬««¿»
ÔÈÂw‰ '‚ ÏÎa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿»««ƒ

ÌÈÓÁ¯ŒÔÈcŒ„ÒÁ מה לתקן ∆∆ƒ«¬ƒ
רחמים), - (תפארת בתורה שחיסר

חסדים  וגמילות (גבורה) תפילה

Ó‡na¯(חסד) ÛÈÒBnL ÈÙÎe] ,¿ƒ∆ƒ««¬»
,[ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯ ˙ÈÁa :ÌL»¿ƒ««¬ƒ«ƒ
'‚a ‰hÓÏ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»¿«»¿
ÌÈÎÈLÓÓ el‡ ˙BÈÁa¿ƒ≈«¿ƒƒ
'‚ ÌÚ ˙Lw‰ ˙‡ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆«∆∆ƒ
ŒÔÈcŒ„ÒÁ ,daL ÌÈB‚‰«ƒ∆»∆∆ƒ

ÌÈÓÁ¯,ÌÈÏh·Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL «¬ƒ∆«¿≈∆¿«¿ƒ
‰ÊŒ˙ÓeÚl„ ÔÈÂw‰ '‚ [חסד ‡˙ ∆««ƒƒ¿«∆

בהם  משתמשים כאשר ורחמים דין

ח"ו] טומאה ÔÙB‡·eלעניני ,¿∆
‰iÁÓ ,'B‚ ·ÚÎ È˙ÈÁÓ„¿»ƒƒ»»¿ƒ»
.'eÎ CekÊ ÏL ÔÙB‡·e ,‰¯eÓb¿»¿∆∆ƒ
˙B‡ ˙‡Ê ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»…
Èz˙ ÈzL˜ ˙‡ 'B‚ ˙È¯a‰«¿ƒ∆«¿ƒ»«ƒ

ÔÚa ברית תחילה שלבים: שני שהם ∆»»
בענן, הקשת ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcואחרֿכך

‰NÚ ‰·eLz‰ ˙„B·Ú.א ¬««¿»«¬∆
,‡˙eÈÏÚÓÏ ÔÚ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«∆»»¿««¿»
Ïk ˙‡ ÌÈ‡È·Ó ÌÈÚ‰L∆»¬»ƒ¿ƒƒ∆»
ÌÎÈÓL‚ Èz˙Â ,˙BÎ¯a‰«¿»¿»«ƒƒ¿≈∆

'B‚ ÌzÚa28˙È¯a ÏL ÔÙB‡·e תוקף , לזה שיש הברית", אות "זאת ¿ƒ»¿∆∆¿ƒ
להלן  כמבואר „נצחי בפסוק , הכתוב משמעות ÈÓÈזוהי Ïk „BÚı¯‡‰ ¿»¿≈»»∆

ÌBÁÂ ¯˜Â ¯Èˆ˜Â Ú¯Ê וחורף Ï‡קיץ (‰M‰ ˙BÙe˜z 'Â) 'B‚ ∆«¿»ƒ¿…»¿«»»…
e˙BaLÈ[כסדרן מלהתנהג אלה כל יפסקו 29BfÓ[לא ‰¯È˙ÈÂ ‡˙ב.. ƒ¿ƒ≈»ƒ∆

¯ÓBÏ LÈ„ .ÔÚa Èz˙ ÈzL«̃¿ƒ»«ƒ∆»»¿≈«
˙Lw‰ ÔÈÚaL ,¯LÙ‡ŒC¯„a¿∆∆∆¿»∆¿ƒ¿««∆∆
ÔÈÚ BLÈ ÔÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»»∆¿ƒ¿»
˙BÎ¯a‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ»«¿»
,ÔÚ‰ È„ÈŒÏÚ ˙BÎLÓp‰«ƒ¿»«¿≈∆»»
˙BÓB˜Ó ‰ÓÎa ¯‡B·ÓÎÂ¿«¿»¿«»¿
Èz˙ ÈzL˜ ˙‡ ·e˙kM ‰Óa¿«∆»∆«¿ƒ»«ƒ
ÈÏ L˜en‰ ¯·c ÈzL˜ ,'B‚«¿ƒ»»«»ƒ

אלי] השוה 30e‰fL[=דבר ,∆∆
‡l‡ ÌÈÈelb‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»«ƒƒ∆»
B˙eÓˆÚÏ ,ÈÏ L˜eÓ ‡e‰»ƒ¿«¿
BÓÎe .C¯a˙È B˙e‰Óe«ƒ¿»≈¿

·e˙kL31˙Lw‰ ‰‡¯Ók ∆»¿«¿≈«∆∆
‡e‰ 'B‚Â ÔÚa ‰È‰È ¯L‡¬∆ƒ¿∆∆»»¿
‰Ê ÏÎÂ .'‰ „B·k ˙eÓc ‰‡¯Ó«¿≈¿¿¿»∆
¯L‡ ,˙È¯a ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆¿ƒ¬∆

‡e‰ ˙È¯a‰ ÔÈÚ32„Á‡nL ƒ¿««¿ƒ∆¿«≈
ÌÈ¯˙a‰ ÔÈa ÌÈ¯·BÚ‰ ˙‡∆»¿ƒ≈«¿»ƒ
Ûeb CB˙a ÌÈ¯·BÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿
ÌÈ„Á‡Ï ˙BÈ‰Ï ,LnÓ „Á‡∆»«»ƒ¿«¬»ƒ

LnÓ „Á‡k החפצים אוהבים כשני ¿∆»«»
אהבתם  תיפסק שלא ברית לכרות

עגל, לוקחים היו כך לשם לעולם.

עוברים  ושניהם לשנים, אותו חוצים

הם: אומרים כמו ובזה חלקיו, בין

כך  אחד, בגוף עוברים ששנינו כשם

דוגמת  אחד. כגוף שנינו נהיה לעולם

אשר  לקב"ה ישראל עם שבין הקשר

לעולם. יינתק שלא נצחי קשר הוא
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‰Ê·e ּבּזהר ׁשּכתּוב מה ּגם 33יּובן (הּובא »∆ֶַַַַָָָֹ

מהר"ׁש אדמֹו"ר כ"ק לא 34ּבדרּוׁשי ( ְְִֵַַַַֹ

קׁשת  האי דיתחזי  עד מׁשיח לרגלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָתצּפי

הּקׁשת  ענין ּכי נהירין, ּבגוני מתקׁשטא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבעלמא

הּקּוים  ג' ּובכל ּכּנ"ל, הּתׁשּובה עבֹודת על ְְֲִֶַַַַַַַָָמֹורה

לרגלי  ּתצּפה אז ולכן ּכּנ"ל, ּבגֹונים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּנרמזים

הּתׁשּובה, ענין הּוא מׁשיח ׁשל ענינֹו ּכי ְְְִִִִִֶַַַַָָָָמׁשיח,

ּבתיּובּתא  צּדיקיא לאתבא אתא ּדעל35ֿמׁשיח , ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָ

צּדיק, ׁשּבכל מׁשיח' 'ניצֹוץ את ׁשּמגּלים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָידי

הּכללי. מׁשיח מתּגּלה עלֿידיֿזה הּתׁשּובה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָענין

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ ּבזמן ועבֹודתנּו מעׂשינּו ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָ

ּבכלל  עלֿידי 36הּגלּות ּובפרט , ְְְִִֵַַָָָ

זּכרֹון  ּבחינת יהיה ּבּתֹורה, אּלּו ענינים ְְְִִִִִִֵֶַַָָָלּמּוד

הּקׁשת  ענין ּובפרט  ּדנח, הּברית מּכללּות ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹלמעלה

זכרֹונֹות  ּבפסּוקי ּגם מּובא ּדנח דהּזּכרֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּבזה,

ׁשהּוא  נצחי, זּכרֹון ּבחינת הּוא ּכי ְְְִִִִִֶַַָָָֹּדראשֿהּׁשנה,

(ּכּמבֹואר  יׂשראל נׁשמֹות עצם עם ְְְִִֵֶֶַָָָָקׁשּור

נׁשמתֹוֿעדן  אדמֹו"ר כ"ק זה 37ּבמאמרי ּדענין ,( ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

ּבראשֿהּׁשנה  ּובכּסּוי ּבּכסא ונמׁש38ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

ׁשּנקרא  הּכּפרים, דיֹום הּקטרת ּבענן 39אחרּֿכ ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָֹֻ

קֹולֹות  ׁשּמּמאה ועד ּבּׁשנה, אחת ׁשל 40ּבׁשם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

סכ ּדסּכה, ּבּסכ נמׁש ּדראשֿהּׁשנה ְְְְְְִִַַַַַַָָָֹֻהּתקיעֹות

מאה  עלֿׁשם 41ּבּגּמטרּיא ּכן נקראת הסּכה אׁשר , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

לויתן 42סככה  ׁשל עֹורֹו ּבסּכת ליׁשב מּמׁש ּבקרֹוב זֹוכים ועלֿידיֿזה סּכת 43, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

צדקנּו.44ׁשלֹום  מׁשיח ּבביאת , ְְְִִִֵַַָ

‰‰Â לרגליו לצּפֹות צרי ּבהירים הם הּקׁשת ּגֹוני ׁשּכאׁשר לעיל, נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּברגלין  רגלין מטּו ּכאׁשר דמׁשיחא ּבעקבתא ּובפרט מׁשיח, 45ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

לרגל  יׂשראל עלּית היא ׁשאז רגלים, ג' ענין עם ּגם קׁשּור ה'רגלין' ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ[ּדענין
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אורה33) שערי גם וראה ב. עב, (הנסמן ח"א תרנ"ד - קשתי את ד"ה .27 בהע' לעיל הנסמן בראשית אוה"ת רע"ב. מד,

.(20 ובהע' 4 בהע' הדברים).34)לעיל ביאור ולהבין (רד"ה סט ע' תרל"א ב.35)והחרים צב, שמע"צ בלקו"ת הובא

ב. קנג, זח"ג וראה ובכ"מ. סע"ב. נ, רפל"ז.36)שה"ש תניא בששה"ק 37)ראה (המשך עדר"ת - בהמצאו ה' דרשו ד"ה

ואילך). תז ע' ח"א ובכ"מ.38)תער"ב ב. רלה, סדור ועוד.39)ראה לד, טו, ר"ס 40)אחרי אדה"ז ושו"ע מג"א ראה

שג.41)תקצ"ו. ע' תולוי"צ וראה ספצ"ג. תרל"ז וככה הסוכות. שער ופע"ח ושחמתה.42)מ"ח ד"ה א ב, סוכה רש"י ראה

כשרין. ד"ה א א.43)יב, עה, ובכ"מ.44)ב"ב ב. תרלח, פרשתנו אוה"ת שם.45)ראה מק"מ וראה א. רנח, זח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‰fa ·e˙kL ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e33˜"Î ÈLe¯„a Ìb ‡·e‰) »∆»«∆»«…«»«ƒ¿≈

L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡34ÈÊÁ˙È„ „Ú ÁÈLÓ ÈÏ‚¯Ï Ètˆ˙ ‡Ï ( «¿«««…ƒ¿≈¿«¿≈»ƒ««¿ƒ¿¬≈
ÔÈ¯È‰ ÈÂ‚a ‡ËL˜˙Ó ‡ÓÏÚa ˙L˜ È‡‰ מלשון) תצפה לא =] «∆∆¿»¿»ƒ¿«¿»¿«¿≈¿ƒƒִֶ

ב  נראת הקשת שתהיה עד משיח לביאת בגוונים ראיה) מקושטת עולם

BÓ¯‰מאירים] ˙Lw‰ ÔÈÚ Èk ,ƒƒ¿««∆∆∆
,Ï"pk ‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÏÚ«¬««¿»««
ÌÈÊÓ¯p‰ ÌÈew‰ '‚ ÏÎ·e¿»««ƒ«ƒ¿»ƒ
‰tˆz Ê‡ ÔÎÏÂ ,Ï"pk ÌÈB‚a«ƒ««¿»≈»ƒ¿∆
ÏL BÈÚ Èk ,ÁÈLÓ ÈÏ‚¯Ï¿«¿≈»ƒ«ƒƒ¿»∆
,‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÁÈLÓ»ƒ«ƒ¿««¿»
‡È˜Ècˆ ‡·˙‡Ï ‡˙‡ ÁÈLÓ»ƒ«»»«¬»»«ƒ«»

‡z·eÈ˙a35 להחזיר בא [=משיח ƒ¿¿»
חטאו  שלא אף בתשובה. הצדיקים את

את  גם בהם ויגלה אותם ירומם ח"ו,

תשובה] עבודת של התוקף ,מעלת
ıBˆÈ' ˙‡ ÌÈl‚nL È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆¿«ƒ∆ƒ
ÔÈÚ ,˜Ècˆ ÏÎaL 'ÁÈLÓ»ƒ«∆¿»«ƒƒ¿«
‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰·eLz‰«¿»«¿≈∆ƒ¿«∆

.ÈÏÏk‰ ÁÈLÓ»ƒ««¿»ƒ
eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈«¬≈
˙eÏb‰ ÔÓÊa e˙„B·ÚÂ«¬»≈ƒ¿««»

ÏÏÎa36 הנעלים הגילויים שכל ƒ¿»
במעשינו  תלויים לבוא, לעתיד שיהיו

הגלות  בזמן ŒÏÚועבודתנו Ë¯Ù·e ,ƒ¿»«
,‰¯Bza el‡ ÌÈÈÚ „enÏ È„È¿≈ƒƒ¿»ƒ≈«»
‰ÏÚÓÏ ÔB¯kÊ ˙ÈÁa ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«ƒ»¿«¿»

Ác ˙È¯a‰ ˙eÏÏkÓ אחר ƒ¿»«¿ƒ¿…«
הברית", אות "זאת «¿Ë¯Ù·eƒהמבול,

‰ÊaL ˙Lw‰ ÔÈÚ קשתי "את ƒ¿««∆∆∆»∆
בענן" eÓ·‡נתתי Ác ÔB¯kf‰„ ,¿«ƒ»¿…«»

Œ˘‡¯c ˙BB¯ÎÊ È˜eÒÙa Ìb«ƒ¿≈ƒ¿¿…
‰M‰ מוסף בתפילת Èkשאומרים , «»»ƒ

,ÈÁˆ ÔB¯kÊ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ
˙BÓL ÌˆÚ ÌÚ ¯eL˜ ‡e‰L∆»ƒ∆∆¿»
È¯Ó‡Óa ¯‡B·nk) Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»¿«¬¿≈
Ô„ÚŒB˙ÓL ¯"BÓ„‡ ˜"Î«¿ƒ¿»≈∆

הרש"ב) עלֿ(הרבי נתרחקנו אם שגם

שיש  מזכיר דנח הזכרון העוונות, ידי

שתמיד  הנשמה בעצם פוגמים אינם שהעוונות הקב"ה, עם לנשמה עצמי קשר

בו  ודבוקה 37‰Êקשורה ÔÈÚc הקב"ה ), עם יהודי של העצמי הקשר ¿ƒ¿«∆
ÈeqÎ·e ‡Òka ‡e‰L‰M‰Œ˘‡¯a38ÔÚa CkŒ¯Á‡ CLÓÂ ∆«∆∆¿ƒ¿…«»»¿ƒ¿«««««¬«

‡¯˜pL ,ÌÈ¯tk‰ ÌBÈ„ ˙¯Ëw‰39„ÚÂ ,‰Ma ˙Á‡ ÌLa «¿…∆¿«ƒÀƒ∆ƒ¿»¿≈«««»»¿«
˙BÏB˜ ‰‡nnL40ÏL ∆ƒ≈»∆

CLÓ ‰M‰Œ˘‡¯c ˙BÚÈ˜z‰«¿ƒ¿…«»»ƒ¿«
בגילוי  כך kÒc‰,אחר CÎqa«¿«¿À»

‰‡Ó ‡i¯Ënba CÎÒ41¯L‡ , ¿«¿ƒ«¿ƒ»≈»¬∆
ÌLŒÏÚ Ôk ˙‡¯˜ ‰kÒ‰«À»ƒ¿≈≈«≈

‰ÎÎÒ42 עבודת נמשכת בו שהסכך ¿»»
עיקר  היא הכיפורים, ויום השנה ראש

הסוכה  של ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ענינה ,¿«¿≈∆
·LÈÏ LnÓ ·B¯˜a ÌÈÎBÊƒ¿»«»≈≈

Ô˙ÈÂÏ ÏL B¯BÚ ˙kÒa43˙kÒ ¿À«∆ƒ¿»»À«
ÌBÏL44ÁÈLÓ ˙‡È·a , »¿ƒ«¿ƒ«

.e˜„ƒ̂¿≈
¯L‡kL ,ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰‰Â¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆«¬∆
CÈ¯ˆ ÌÈ¯È‰a Ì‰ ˙Lw‰ ÈBb≈«∆∆≈¿ƒƒ»ƒ
,ÁÈLÓ ÏL ÂÈÏ‚¯Ï ˙BtˆÏƒ¿¿«¿»∆»ƒ«
‡ÁÈLÓ„ ‡˙·˜Úa Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

עקב] מלשון גם - L‡k¯[עקבתא ָ«¬∆
ÔÈÏ‚¯a ÔÈÏ‚¯ eËÓ45 הדרגות=] »«¿ƒ¿«¿ƒ

(רגלים) האצילות שבעולם הנמוכות

שבעולם  הנמוכות לדרגות עד יורדות

יצירה  בריאה, שבעולמות הבריאה

כאשר  דמשיחא בעקבתא וזה ועשיה].

אלא  ולב, במוח לא היא העבודה עיקר

הצדקה. עבודת - (רגל) המעשה בכח

ÌÚ Ìb ¯eL˜ 'ÔÈÏ‚¯'‰ ÔÈÚc]¿ƒ¿«»«¿ƒ»«ƒ
‡È‰ Ê‡L ,ÌÈÏ‚¯ '‚ ÔÈÚƒ¿«¿»ƒ∆»ƒ
˙È·Ï Ï‚¯Ï Ï‡¯NÈ ˙iÏÚ¬ƒ«ƒ¿»≈¿∆∆¿≈
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ּבכל  זה ענין יהיה לבֹוא ּולעתיד הּמקדׁש. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָלבית

ּבילקּוט  ּוכדאיתא חֹודׁש, וראש (ּכּמבֹואר 46ׁשּבת ְְְְְְִֶַַַָָָֹ

נׁשמתֹוֿעדן  אדמֹו"ר כ"ק ּבמאמר זה )47ילקּוט ְְְְֲִֵֶֶַַַָָ

יהיה  וזה חֹודׁש, ּובכל ׁשּבת ּבכל יבֹואּו ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָׁשאז

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו כּו', ּדקדּׁשה העננים אל 48עלֿידי וכיֹונים ּתעּופינה ּכעב אּלה מי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשמּיא  ענני עם וארּו ׁשּיהיה ועד לרגלי 49ארּבֹותיהם, לצּפֹות צריכין אז הּנה ,[ ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

יׂשראל  ּבית אחד לאחד ּתלקטּו ואּתם יהיה מּמׁש ּבקרֹוב אׁשר דכל 50מׁשיח, , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

הּמקדׁש לבית לעלֹות ׁשמּיא, ענני עם יבֹוא עצמֹו ּבפני מּיׂשראל ואחד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד

לראֹות  ּבא ּכ לראֹות ׁשּבא והּׁשלמה.51ּוכׁשם האמּתית ּבּגאּלה ּבּגּלּוי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּיהיה  ּתבׁשיל מּכל לטעם צרי ׁשּבת ּבערב ׁשעֹוד זכּו חּיים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוטֹועמיה

גֹו'52לעתיד  אֹומני מלכים והיּו להיֹות צרי לפניֿזה ּגם ולכן ׁשּנזּכה 53, עד , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי ׁשמּיא, ענני עם וארּו והּׁשלמה, האמּתית לּגאּלה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֻּבקרֹוב
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תקיד.46) רמז קעג.47)ישעי' ע' תרע"ח סה"מ - בשנה פעמים שלש ח.48)ד"ה ס, יג.49)ישעי' ז, כז,50)דניאל ישעי'

שם.51)יב. ותוס' רש"י א. ב, וש"נ.52)חגיגה .282 ע' חט"ו לקו"ש כג.53)ראה מט, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˘‡¯Â ˙aL ÏÎa ‰Ê ÔÈÚ ‰È‰È ‡B·Ï „È˙ÚÏe .L„˜n‰«ƒ¿»∆»ƒ»ƒ¿∆ƒ¿«∆¿»«»¿…

Ëe˜ÏÈa ‡˙È‡„Îe ,L„BÁ46¯Ó‡Óa ‰Ê Ëe˜ÏÈ ¯‡B·nk) ∆¿¿ƒ»¿«¿«¿»«¿∆¿«¬»
Ô„ÚŒB˙ÓL ¯"BÓ„‡ ˜"Î47‡B·È Ê‡L (ÏÎ·e ˙aL ÏÎa e «¿ƒ¿»≈∆∆»»¿»«»¿»

BÓÎe ,'eÎ ‰M„˜c ÌÈÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‰È‰È ‰ÊÂ ,L„BÁ∆¿∆ƒ¿∆«¿≈»¬»ƒƒ¿À»¿
·e˙kL48·Úk ‰l‡ ÈÓ ∆»ƒ≈∆»»

Ï‡ ÌÈBÈÎÂ ‰ÈÙeÚz¿∆»¿«ƒ∆
Ì‰È˙Ba¯‡ הגולה בני הם [=מי ¬À≈∆

יעופו  כעננים לשוב, ממהרים אשר

השובך  אל החוזרים ÚÂ„וכיונים ,[¿«
e¯‡Â ‰È‰iL[והנה=]ÈÚ ÌÚ ∆ƒ¿∆«¬ƒ¬»≈

‡iÓL49 משיח ביאת על הנאמר ¿«»
התשובה  עבודת גמר עם שמגיע

השמים  לענני ‡Êהנמשלת ‰p‰ ,[ƒ≈»
,ÁÈLÓ ÈÏ‚¯Ï ˙BtˆÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿¿«¿≈»ƒ«
‰È‰È LnÓ ·B¯˜a ¯L‡¬∆¿»«»ƒ¿∆

eË˜Ïz Ìz‡Â הגלויות Á‡Ï„מן ¿«∆¿À¿¿««
Ï‡¯NÈ ˙Èa „Á‡50ÏÎ„ , ∆»≈ƒ¿»≈¿»

ÈÙa Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿≈
,‡iÓL ÈÚ ÌÚ ‡B·È BÓˆÚ«¿»ƒ¬»≈¿«»

˙B‡¯Ï ‡a Ck ˙B‡¯Ï ‡aL ÌLÎe L„˜n‰ ˙È·Ï ˙BÏÚÏ51 «¬¿≈«ƒ¿»¿≈∆»ƒ¿«»≈»
eÎÊ ÌÈiÁ ‰ÈÓÚBËÂ .‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ,Èelba¿ƒ«¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»¿¬∆»«ƒ»
‰È‰iL ÏÈL·z ÏkÓ ÌÚËÏ CÈ¯ˆ ˙aL ·¯Úa „BÚL∆¿∆∆«»»ƒƒ¿…ƒ»«¿ƒ∆ƒ¿∆

„È˙ÚÏ52ÌÈÎÏÓ eÈ‰Â ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈÙÏ Ìb ÔÎÏÂ , ∆»ƒ¿»≈«ƒ¿≈∆»ƒƒ¿¿»¿»ƒ
'B‚ CÈÓB‡53 האומות [=מלכי ¿«ƒ

בנייך] בגדּולי kÊpL‰יעסקו „Ú , ִֵ«∆ƒ¿∆
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡bÏ ·B¯˜a¿»«¿À»»¬ƒƒ
ÈÚ ÌÚ e¯‡Â ,‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¬ƒ¬»≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc oiaexir(iyiy meil)

àøîâ
migth drax` lr drax` oelga oi` m`y ,dpyna epipy

:`xnbd zxxan .mipy miaxrnàîéìepzpyny xn`p m`d - ¥¨
ozip `l migth drax` lr drax` ,oelga oi` m`y dzpyy

,zexivgd izy oia axrlàîúñ ïðzdnzqe dzpy -ïBòîL ïaøk §©§¨¨§©¨¦§
,øîàc ,ìàéìîb ïa(:h lirl),éîc ãeáìk äòaøàî úBçt ìklk - ¤©§¦¥§¨©¨¨¥©§¨¨§¨¨¥

drax`n zegt `edy xie` dvign iwlg ipy oia yiy mewn
drax` oelga oi` m` jkitle ,mezqk eze` ep` mi`ex migth
minkgl la` ,mezqk aygp `ed ixdy ,gztk aygdl leki epi`
m` elit` ,migth dyly cr `ed cealy mixaeqe eilr miwlegd
dyly ea didi j` m` ,drax` lr drax`n zegt oelgd didi
yie mezqk aygp epi` ik ,mdipia axrl elkei migth dyly lr

:`xnbd zx`an .gzt o`kàîéz eléôàyny [xn`z-]epzp £¦¥¨
dzpyp,ïðaøkoelgdy lky micen md s` epzpynay xnel yi §©¨¨

y ,gztk ynyl liren epi` drax`n zegtéâéìt àì ïàk ãò- ©¨Ÿ§¦¥
ewlgp `lïéãeáì ïéðòì àlà ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc déìò ïðaø- ©¨¨£¥§©¨¦§¤©§¦¥¤¨§¦§©§¦

,'ceal' oic xn`p dnk cràçút ïéðòì ìáà,gzt aygiy oiprl - £¨§¦§©¦§¨
àkéà éàc eãBî ïðaø eléôà[yi-]áéLç ,äòaøà ìò äòaøàaygp - £¦©¨¨§¦¦¨©§¨¨©©§¨¨¨¦

,gztàì éàå,drax` lr drax` ea oi` m`e -áéLç àìepi` - §¦ŸŸ¨¦
.epi`y enk `ed ixde ,yeniyl ie`x epi` ik ,gzt aygp

oelgd did m` :dpynd ly `tiqa epipy,'åëå äòaøàî úBçte` ¨¥©§¨¨
:`xnbd dywn .cg` oiaxrn oi`e mipy oiaxrn ,dxyrn dlrnl

àèéLtdxyrn deabae drax`n zegtay xacd heyt `ld - §¦¨
,z`f renyl yi dnvr dpynd ixacn ixdy ,cgi miaxrn mpi`

øîàc ïåékay `yixa'äøNò CBúa äòaøà ìò äòaøà'mileki ¥¨§¨©©§¨¨©©§¨¨§£¨¨
,cgi axrlàðòãé àðà àìénîrcei ip` -c`edy lkúBçô ¦¥¨£¨¨©§¨§¨

àì ,äøNòî äìòîìe äòaøàî:`xnbd zvxzn .cgi miaxrn oi` - ¥©§¨¨§©§¨¥£¨¨Ÿ
àä,'mipy oiaxrn dxyrn dlrnl' da epipyy `tiqd -à÷ ¨¨

ïì òîLîc ,eprinydl d`a -àîòèaxrl mileki `ly mrhd - ©§©¨©§¨
meyn ,cgidéleëc`ed oelgd llg lky -,äøNòî äìòîì §¥§©§¨¥£¨¨

dxyr zvign eizgz yi ik ,cgi axrl mileki mpi` jkitle
,zexvgd oia dcixtnyìáàm`Búö÷îedyn elit`e oelgd ly £¨¦§¨

epnn.ãçà ïéáøòî eöø íàå íéðL ïéáøòî ,äøNò CBúaeli` j` §£¨¨§¨§¦§©¦§¦¨§¨§¦¤¨
oelgdn yiy lky xne` iziid ,cala `yixd z` dpey did
axrl icky ,cgi oiaxrn mpi` dxyrn dlrnl ,ezvwn elit`e
`tiqa dpy okl ,dxyr jeza elek oelgd `diy jixv ,cg` aexir
eprinydl ,cg` miaxrn mpi` dxyrn dlrnl `ed m`y
,dxyr jeza ezvwn m` j` ,dxyrn dlrnl elek m` `weecy

.cg` miaxrn mivex m`
z` epx`iay enk yexita da epipyy `ziixa d`ian `xnbd

:dpynd ly `tiqd ly yecigdàðéðz,dpyna epipy -eðúc àäì ¨¦¨§¨§¨
ïðaøizy oiay lzekay oelg ,`ziixaa minkg epyy dn - ©¨¨

,zexivg,äøNò CBúa Búö÷îe äøNòî äìòîì Bleke`CBúa Blek §©§¨¥£¨¨¦§¨§£¨¨§
,ãçà ïéáøòî eöø íàå íéðL ïéáøòî ,äøNòî äìòîì Búö÷îe äøNò£¨¨¦§¨§©§¨¥£¨¨§¨§¦§©¦§¦¨§¨§¦¤¨
aexir oiaxrn ,dxyr jeza ezvwn elit`y ,`ziixaa yxetn ixd

.evx m` cg`
:`ziixad lr `xnbd dywnàzLäm`y ,denzl yi dzrne - ©§¨

íàå íéðL ïéáøòî zøîà ,äøNò CBúa Búö÷îe äøNòî äìòîì Blek§©§¨¥£¨¨¦§¨§£¨¨¨§©§§¨§¦§©¦§¦
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המשך בגמוד גב



יי

.l"yz'd ,oeygxn g"xre g"dan ,ziy`xa t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

האדם:...·. עבודת לסדר בנוגע גם מובן ומזה

בטבע, עבודתו להיות צריכה לראש לכל מסודר: באופן למעלה, מלמטה עבודתו להתחיל צריך יהודי
ד"סולם  באופן הוא העבודה ענין שהרי – מהטבע למעלה מהעולם, למעלה מתעלה ולאח"ז בעולם,

השמימה" מגיע וראשו ארצה נפשך"7מוצב ובכל לבבך "בכל היא שההתחלה דק"ש, בעבודה וכמו .8,
מאדך" ל"בכל באים לאח"ז גבול.8ורק בלי ,

הטבע, ע"פ העולם בריאת אודות מסופר זו שבפרשה בראשית, שבת בא שתחילה הסדר גם וזהו
וקציר  ש"זרע ישבותו"באופן לא ולילה ויום וחורף וקיץ וחום בעולם 9וקור העבודה התחלת שזוהי –

נעשה  החודש קידוש שהרי – מהטבע שלמעלה שהו"ע החודש, דמברכים לענין באים ולאח"ז טבע; ע"פ
מזידין"c"aע"י אפילו אתם שוגגין אפילו ד"אתם באופן וגם הטבע 10, את לשנות כח יש שלב"ד כיון ,11

החודש  שענין מובן ומזה דקדושה; טבע גם הטבע, על בתים" "בעלי להיותם שלהם, הפס"ד כפי שיהי'
בראשית. דשבת המסודרת העבודה לאחרי שבאה מהטבע, שלמעלה עבודה על מורה

יותר:‚. ובפרטיות

שמע"צ  סוכות יוהכ"פ דר"ה טובים הימים כל היו שבו תשרי, חודש לאחרי בא בראשית שבת
באופן העבודה היתה שבהם dlabdeושמח"ת, dcicnn dlrnly,הנפש לעצם ועד הנפש פנימיות מצד –

הזקן  רבינו רז"ל 12וכדברי מאמר יחיד 13בפירוש בחי' מצד יהודי של עבודתו נעשית שאז ביחיד", "כאן
והגבלות. מדידות עניני מכל שלמעלה

מתחילה בראשית בשבת zxceqndואילו dceard"לדרכו הלך ש"יעקב באופן השנה כל שהרי 14של –
"בראשית" בשם כמודגש "ראש", גם אלא התחלה, רק ולא השנה, כל התחלת היא בראשית שבת

היא"(ד" מילתא אבריו,15שמא וכל הגוף של החיות את כולל שה"ראש" וכשם "ראש", אותיות בו שיש (
וממשיך  בראשית שבת כולל כמו"כ מהראש, חיות להם נמשך במקומם נמצאים שהאברים לאחרי וגם
וכיון  יומין"; כולהו "מתברכין השבת מיום שהרי השנה, ימי לכל ידם ועל השנה, שבתות לכל חיות
באופן  להיות בראשית דשבת העבודה גם צריכה מסודר, באופן העבודה להיות צריכה השנה כל שבמשך

כזה.

ענינים  הם הענינים כל תשרי שבחודש – בראשית לשבת תשרי חודש בין החילוק מתבטא ובזה
כללי 16כלליים  שבת גם הוא בראשית שבת ואילו והגבלה, ממדידה שלמעלה על 17באופן כלל זהו אבל ,

השנה. כל של המסודרת העבודה

העבודה „. שהרי תשרי, לחודש שייכת אינה בראשית שבת של שהעבודה לכאורה נמצא עפ"ז אבל
שזהו"ע  דתשר"ק, סדר ע"פ שהוא "תשרי", החודש: בשם וכמרומז מסודרת, עבודה אינה תשרי חודש של
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יב.7) כח, ויצא
ה.8) ו, ואתחנן
כב.9) ח, נח

א.10) כה, ר"ה
וש"נ.11) ה"ב. פ"א כתובות ירושלמי ראה
ובכ"מ.12) סע"ד. מג, תבוא לקו"ת ראה
וש"נ.13) א. יח, ר"ה
ס"ג 14) תרצ"ו בראשית ש"פ שיחת וראה ב. לב, ויצא

וש"נ. .(43 ע' תרצ"ו (סה"ש
ח"ב 15) סע"א. ו, ח"א זהר ב. פג, יומא ב. ז, ברכות ראה

ועוד. סע"ב. קעט,
וש"נ.16) .254 ע' חנ"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
תשכ"ח 17) מרחשון מבה"ח בראשית, ש"פ שיחת גם ראה

התוועדויות  – .(199 ע' ריש שם התוועדויות – מנחם (תורת סי"ב
וש"נ. .69 ע' חנ"ח
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l"yz'dיב ,oeygxn g"xre g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

האביב" "חודש כמו ולא התשובה, הא"ב 18עבודת סדר ע"פ שהוא עבודה 19, צ"ל בראשית בשבת ואילו ;
מסודרת?

תשרי, בחודש והגבלה ממדידה שלמעלה העבודה שלאחרי מיהודי, תובעים כיצד מובן: אינו וגם
מסודרת?! ובעבודה הטבע, בענין עבודתו תהי' בראשית, שבת בבוא הנה

והגבלה  ממדידה שלמעלה הענינים את להמשיך הוא בראשית שבת של שענינו – הוא הענין אך
להיותה  בראשית, שבת של המסודרת העבודה שגם כך, השנה, כל של המסודרת בעבודה תשרי שבחודש
סוכות, לסוכות , יוהכ"פ  שבין ימים ד' יוהכ"פ , עשי"ת, דר"ה, העבודה לאחרי תשרי, חודש לאחרי מיד
יותר. נעלה ובאופן לגמרי אחר באופן היא הרי – והגבלות ממדידות שלמעלה עבודה ושמח"ת, שמע"צ

יותר ‰. נעלה באופן הוא תשרי, חודש עבודת לאחרי בראשית שבת של שהעילוי בזה, להוסיף ויש
שעברה. בשנה תשרי חודש שלאחרי בראשית שבת לגבי גם

הוא  כאילו עצמו את לראות אדם חייב ויום יום ובכל ודור דור ש"בכל ליצי"מ, בנוגע שמצינו וע"ד
בתניא  (כמ"ש ממצרים" היום יכולה 20יצא איך ממצרים, יצא כבר שאתמול כיון מובן: אינו דלכאורה – (

באופן  להיות צריכה האדם שעבודת שכיון בזה, הביאור וידוע – היום?! גם ממצרים היציאה להיות
חיל" אל מחיל ומצב 21ד"ילכו שהמעמד כך, בעבודה, יותר נעלית לדרגא להגיע צריך זה ביום הנה ,

אתמול נחשב ל"d`ivilשהי' נחשב מזה mixvnממצרים, גם לצאת צריך ולכן זה, ביום מדריגתו לגבי "22.

מאדך" "בכל בענין שמצינו שלך 8וכפי מאד יחיד), יכול 23(לשון אלא בשוה, כולם אצל זה שאין –
שלמעלה  מי לגבי אבל גבול, בלי ונקרא ההגבלות, מכל ליציאה נחשב זה הרי שלו הדרגא שלגבי להיות
שלגבי  – גופא אצלו גם) אלא אחר, מישהו לגבי רק (לא הוא וכן והגבלה. מדידה עדיין זה הרי ממנו
מדידה  עדיין זה הרי היום מדריגתו לגבי ואילו ממצרים, יציאה מההגבלות, יציאה זו הרי הקודם מצבו

"מצרים". והגבלה,

בעולם המסודרת בעבודה שהחידוש בראשית, לשבת בנוגע גם הוא שבחודש וכן העבודה לאחרי
שעברה. בשנה שהי' מכמו יותר נעלה באופן הוא זו, בשנה תשרי

.Â כל על מלמעלה כח נתינת יש בודאי הרי מיהודי, זאת תובעת חיים" "תורת שהיא שהתורה וכיון
לא  בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל מזה הפכי ענין ח"ו לגרום שלא כדי זאת, לנצל צריכים ולכן זה,

לבטלה" אחד דבר .24ברא

הרשות  עניני שהם "ערב", בעניני הן העבודה, עניני כל עבור הכחות כל את לנצל – ובפשטות
אחד" "יום עושים שמשניהם ובאופן התומ"צ, עניני שהם "בוקר", בעניני והן מזה), "יום"25(ולמטה :

כמ"ש  האור, שהו"ע אחד",25– "יום אלא וכו', ראשון יום לא – אחד" ו"יום יום", לאור אלקים "ויקרא
יוהכ"פ  בעולמו"26כמו יחיד ש"הקב"ה מ"אחד").27, גם (למעלה

היעוד  קיום פועלים העבודה שע"י אני 28ועד נכתב "כשאני אחד", ושמו אחד ה' יהי' ההוא "ביום
כאחד 29נקרא" ויהי' הוה הי' הוי', ששם והיינו, באופן 30, בעולם ויומשך בגילוי, יאיר מהעולם, שלמעלה ,

והנגלה. הנראה בטוב אורה, של

***
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ועוד.18) ד. יג, בא
התוועדויות 19) – מנחם תורת גם וראה א. קפו, זח"ב ראה

וש"נ. .226 ע' חל"ט
(במשנה).20) ב קטז, מפסחים – רפמ"ז.
ח.21) פד, תהלים
ואילך.22) 225 ע' חי"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ובכ"מ.23) ע"ד. ריש לט, מקץ תו"א ראה

ב.24) עז, שבת
ה.25) א, פרשתנו
ח.26) פ"ג, ב"ר ראה
עה"פ.27) בפרש"י הובא שם. ב"ר
ט.28) יד, זכרי'
וש"נ.29) סע"א. נ, פסחים
רס"ה.30) אדה"ז שו"ע פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג

ובכ"מ. א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא
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.Ê תשרי חודש לפני –31דובר עתה עד שהיתה הרגילות את לשנות בעצמו לפעול הקושי אודות ,
אלול  חודש לפני לו"שהרי ואני לי ד"דודי באופן העבודה סדר מיהודי 32הי' דורשים אלול בחודש ואילו ,

לי" "ודודי ולאח"ז לדודי" ד"אני הענין צ"ל וכמובן 33שתחילה קשה, הכי הו"ע הרגילות שינוי שכן, –
בתניא  עבדו"34מהמבואר לא ל"אשר אלקים" "עובד בין החילוק מתבטא צדיקים,35שבזה ששניהם דאף ,

אלקים". "עובד נעשה הרגילות שינוי ע"י דוקא הנה

חודש  במשך שהיו הענינים שכל – רגילותו את לשנות בראשית בשבת גם מיהודי תובעים ועד"ז
השנה. כל במשך מסודרת בעבודה בעולם להמשיכם צריך והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן תשרי

ממדידה  שלמעלה התנועה את השנה בכל להמשיך בראשית דשבת שהעבודה מובן, אעפ"כ, אבל
תשרי, שבחודש xzeiוהגבלה dlw מהמעמד לצאת צריכים אלול בחודש כי, אלול, דחודש העבודה מאשר

רק צריכים בראשית בשבת משא"כ בעבודה, חדש סדר ולהתחיל עתה, עד שהי' במעמד x`ydlומצב
תשרי, בחודש עמדו שבו השנה.ekiyndleומצב כל של המסודרת בעבודה

.Á:החודש דמברכים הענין גם ישנו בראשית דשבת לענין ונוסף

ס"א). (כנ"ל העולם מטבע למעלה הוא החודש ענין

מהטבע  שלמעלה ענין והן בראשית", למעשה "זכר – הטבע  ענין הן ישנו עצמו בשבת גם ובהקדמה:
מצרים" ליציאת "זכר וכמבואר 36– לענין 37, ראשונות בלוחות שנזכר השבת ענין בין החילוק שזהו

דשבת  בתפלות החילוק גם וזהו שניות. בלוחות שנזכר למעשה 38השבת "זכר אומרים שלפעמים ,
מצד  – בראשית" למעשה "זכר אומרים אין ולפעמים העולם, עם הקשור השבת ענין מצד – בראשית"
הו"ע  – חודש ואילו הטבע. ענין עם השבת קשור – בכללות אבל מהעולם; שלמעלה השבת ענין

מהטבע. שלמעלה

וסיהרא  שמשא יחוד הוא ר"ח של שענינו הוי'"39וכידוע ד"שמש הגילוי שמאיר והיינו, שלמעלה 40,
הטבע  בגימטריא העבודה 41מ"אלקים" עניני על הברכה המשכת – הוא החודש מברכים שבת של וענינו ;

העולם. מטבע שלמעלה

אלא  העולם, טבע על ושולט מושל שהוא באופן העולם, בעניני העבודה מספיקה שלא – בזה והענין
שפועל  בלבד זו ולא לגמרי; מהעולם שלמעלה ומצב במעמד שנמצא באופן עבודה גם להיות צריכה
הכרח, של באופן רק ולא אליו, בטלים העולם עניני שכל כך, בעולם, חלקו על גם אלא עצמו, על זאת

"מלכותו – מלוכה של באופן אלא ממשלה, של ענין עליהם"oevxaשזהו .42קבלו

לשם  יהיו מעשיך ש"כל באופן וכשר, מותר הרשות, בעניני העבודה מספיקה שלא – ובכללות
דעהו"43שמים" דרכיך "בכל מזה: ויתירה ,44" רק אלא myl(לא לקדושה, הכנה רק שזהו שמים",

ד" הענין ישנו גופא ("דרכיך") העולם התומ"צ edrc"45שבעניני בעניני העבודה גם להיות צריכה אלא ,(
מהעולם. שלמעלה

מהעבודה  יותר דעהו" דרכיך ד"בכל העבודה מעלת אמנם גדלה התשובה ענין שמצד [ולהעיר,
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ואילך 31) סי"ח תשכ"ט אלול מבה"ח ראה, ש"פ שיחת
ואילך). 292 ע' חנ"ז התוועדויות – מנחם (תורת

טז.32) ב, שה"ש
ג.33) ו, שם
פט"ו.34)
ב.35) ט, חגיגה וראה יח. ג, מלאכי
שם.36) ובהנסמן ואילך, 111 ס"ע חי"ב לקו"ש גם ראה
סתל"ז.37) מט"מ ראה
סכ"ט.38) פי"ז הכולל שער ראה
לבנה 39) ערך להצ"צ) (דא"ח סה"ל וראה רנג. ע' בא אוה"ת

וש"נ. ואילך. ת ע'

רפ"ד.40) שעהיחוה"א תניא וראה יב. פד, תהלים ע"פ
ובכ"מ.
והמרגיל 41) ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

תניא  סי"ח. חכ"צ שו"ת ב. שח, א. קפט, א. פט, של"ה ב). (קכא,
רפ"ו. שעהיוה"א

סע"ב 42) נו, ר"ה דרושי לקו"ת וראה ערבית. תפלת נוסח
ובכ"מ. ואילך.

מי"ב.43) פ"ב אבות
ו.44) ג, משלי
וש"נ.45) .104 ע' ח"י לקו"ש ראה



l"yz'dיד ,oeygxn g"xre g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

ישר" ד"אדם מסודרת עבודה מצד אבל ד"בכל 46דתומ"צ, העבודה על דתומ"צ העבודה מעלת גדלה ,
שמים"]. לשם יהיו מעשיך ד"כל העבודה על וכ"ש דעהו", דרכיך

תשרי  שבחודש והגבלה ממדידה שלמעלה התנועה את להמשיך צריך התומ"צ בעניני בעבודה וגם
חודש  לפני כמשנת"ל תשרי, חודש של מברכתו היא מרחשון חודש לברכת כח שהנתינת בכך כמודגש –

הבעש"ט 47תשרי  תורת .48אודות השביעי השבת ש"החודש שהוא מברכים בשבת מברכו בעצמו הקב"ה .
בשנה". פעמים י"א החדשים את מברכים ישראל זה ובכח אלול, דחודש  האחרון

.Ë שיסעו כדאי לא ובודאי מכאן, שנוסעים כאלו יש שהרי – אז שדובר מה להשלים המקום וכאן
קושיא!... עם

ש"אין  שאף החודש, ברכת בענין הביאור מתי 49המשך להעולם שמודיעים אלא ב"ד, קידוש זה
החודש 50ר"ח" לקידוש גם ששייכת מובן החודש, קידוש לביטול ובשייכות לאחרי שנתתקנה כיון הרי ,

מנהגים  לכמה .51(ולכן ר"ח בהכרזת החכמים על רחמים החודש""מבקשים מקדשים היו שהן מפני .52,(
החודש  ברכת עכ"פ שתהי' תיקנו החודש, קידוש שבטל ולאחר הברכה, ענין גם כלול הי' נכלל 53שבו –

ואילך. 187 ע' ח"ט בלקו"ש ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה בשיחה

.È:"חודש "מחר מפטירין הש"ק וביום ראשון, ביום חל ר"ח כאשר מיוחדת מעלה יש גופא ובזה

המעשה" "יום נקרא אינו שר"ח שלא 54בהטעם נוהגות הנשים (ורק מלאכה בעשיית שמותר אע"פ ,
כנ"ל  מלאכה, חודש 55לעשות מחר בדרושי באוה"ת מבואר שלמעלה 56), מבחי' המלכות מקבלת שבר"ח ,

בימי  כמו ולא מהם), למעלה היא אבל הנבראים, כל שרש אמנם (שהיא החכמה בחי' – המעשה מענין
(ז"א). המדות מבחי' המלכות מקבלת שבהם המעשה,

ז"א  באמצעות זה הרי החכמה, מבחי' מקבלת שהמלכות בר"ח גם מיד 57אמנם, בא ר"ח כאשר אבל .
בגרמי  מלה (קדש החכמה בחי' שענינו הש"ק, יום שלא 58לאחרי החכמה מבחי' המלכות מקבלת אזי – (

ז"א. באמצעות

באדם  החילוק ע"ד הוא – ז"א באמצעות או עצמה החכמה מבחי' המלכות קבלת באופן והחילוק
חכמה. דברי שמדבר או כו', ויראה אהבה הרגש, דברי שמדבר

מבחי' המלכות מקבלת שאז חודש, דמחר העילוי גודל מובן dnvrומזה dnkgd(ז"א באמצעות (שלא
מקום  בקירוב אוא"ס מאיר ו)חכמה ב(כתר שדוקא ידוע שהרי שלפנ"ז 59– במאמרים ),60(כמשנ"ת

מקום. ריחוק של באופן זה הרי ז"א, באמצעות היא כשההמשכה משא "כ

בשבת. חל ר"ה כאשר היא ראשון ביום מרחשון דר"ח הקביעות כי, – ר"ה עם גם קשור זה וענין
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כט.46) ז, קהלת ע"פ
(תורת 47) בתחלתה תשכ"ט אלול כ"ג נצו"י, ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך). 336 ע' חנ"ז התוועדויות – מנחם
יום"48) ב"היום (נעתק וש"נ סמ"א. בהוספות כש"ט ראה

אלול). כה
תיז.49) ר"ס או"ח מג"א
דליל 50) מעריב בתפלת גם ויבוא" "יעלה לומר שצריך וכיון

אלא  מעריב, לתפלת לביתֿהכנסת באים שאינם כאלו ויש ר"ח,
הציבור  את לאסוף קשה הי' בימיהם (שהרי שחרית לתפלת רק
השבת  ביום זאת להכריז צריך לכן לעיר), מחוץ שהי' לביהכנ"ס

שלפנ"ז.
לאפושי 51) הכלל ע"פ הרי – כן נוהגים שאין אלו וגם

אינם  בודאי ,(168 ע' חכ"ד בלקו"ש (נסמן מפשינן  לא מחלוקת
החודש. לקידוש שייכת החודש שברכת הענין עצם על חולקים

בתחלתו.52) חדש" ראש ב"סדר אבודרהם
(ראה 53) עצמו בר"ח ולא בשבת החודש את לברך ותיקנו

ריבוי  בביהכנ"ס נמצאים לא שבר"ח בגלל – סק"ע) הלקט שבלי
נהגו  הנשים ורק במלאכה, מותר ר"ח (שהרי בשבת כמו אנשים

שם)). או"ח (טושו"ע בר"ח מלאכה לעשות שלא
א 54) מו, יחזקאל ובמפרשים. יט כ, שמואלֿא ראה

ובמפרשים.
(55.53 הערה
א'תתק 56) ע' ברכה ואילך. סע"א כב, בראשית אוה"ת ראה

ועוד. ואילך.
שבר"ח 57) בדא"ח בכ"מ שמ"ש כט, ע' תרנ"ב סה"מ ראה

ע"י  שלא דהיינו י"ל ז"א, ע"י שלא מאו"א המל' מקבלת
הז"א. מעביר דרך אם כי ז"א, התלבשות

ב.58) צד, זח"ג
פ"א.59) שמ"ז פי"דֿד. שמ"ב ע"ח ראה
ד"ה 60) ואילך; פ"ג דחה"ס ב' דיום יום עשר ובחמשה ד"ה

התוועדויות  – מנחם (תורת פ"ו שמח"ת דיום שמח"ת ענין להבין
ע' ע'110חנ"ח ואילך).155ואילך;
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חל  השנה, כל על הכללית ההמשכה היא שבו שר"ה, – זו שנה שבקביעות המיוחדת המעלה וזוהי
מיד  שמקבל מרחשון, בר"ח השנה, דכל המסודרת העבודה כשמתחילה ונשנה חוזר זה וענין בשבת;

עצמה. החכמה מבחי' החודש ימי בכל גם נמשך ועי"ז החכמה, בחי ' השבת, מיום

לנו. תהי' כן שליט"א:) אדמו"ר כ"ק  (וסיים

***

.‡È.חודש מחר יהונתן לו ויאמר ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.·È כיון – כולה השנה כל על נמשך שממנו כללי, שבת הוא בראשית ששבת (ס"ג) לעיל דובר
"מאסף  גם והוא השבוע, ימי כל על נמשך שבת ומכל השנה, שבתות כל על נמשך בראשית שמשבת

המחנות" ובשבת 61לכל והגבלות, ממדידות שלמעלה באופן שהיו תשרי, חודש של הענינים כל –
כו' הפרטים בכל נמשכים הם הרי מסודרת, עבודה של הזמן מתחיל שאז .62בראשית,

הזקן  רבינו פתגם להזכיר 63וע"פ יש – השבוע מפרשת ההוראה לימוד ע"י הזמן, עם לחיות שצריך
מהחודש  אלא התורה את להתחיל צריך הי' לא יצחק רבי "אמר בראשית: פרשת בהתחלת רש"י מ"ש

לכם  הגיד 64הזה מעשיו כח משום בבראשית, פתח טעם ומה ישראל, בה שנצטוו ראשונה מצוה שהיא ,
גוים  נחלת להם לתת שבעה 65לעמו ארצות שכבשתם אתם ליסטים לישראל העולם אומות יאמרו שאם ,

נתנה  ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה של הארץ כל להם, אומרים הם גוים,
לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו להם

לבנ"י, שייכת ישראל שארץ העובדה עצם לא – הוא כאן החידוש כלומר:

כמ"ש – אחד, ענין הם ובנ"י א"י אדמתו,66שהרי היא "ומה רש"י: ומפרש עמו", אדמתו "וכפר
"אדמתו נאמר לא שלכן ו"עמו"eעמו", ש"אדמתו" כיון המוסיף, בוא"ו לא ואפילו המפסיק, בוא"ו עמו",
לעיל  (כמדובר אחד ענין –)67הם

שהתחלתה  – בתורה שינוי נעשה זה ובגלל בטענות! יבוא ולא זאת, ידע גוי שגם – הוא החידוש אלא
גו'" אלקים ברא מ"בראשית אלא לכם", הזה מ"החודש הקב"ה68אינו של הארץ ש"כל להורות היא,,

לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו להם נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה הוא

שלא  גוים, של היתה לא מעולם ישראל שארץ אומרים לא גוים": נחלת להם "לתת מדייק והכתוב
הקב"ה, של ברצונו הי' זה שכל אלא גוים", "נחלת שהיתה ישראל, בארץ גוים היו מעולם; בה היו
הרי  – בכח א"י את ח"ו גוזלים היו בנ"י אילו לנו"; ונתנה מהם נטלה ו"ברצונו להם", נתנה ש"ברצונו

העמים" מכל המעט ש"אתם כיון .69אדרבה: "ברצונו שהקב"ה אלא בכח; מהם ליטלה יכולים נתנה , .
לנו".

לא  לגוים; גם זאת שיספרו היא הכוונה אבל לגוים, ולא לבנ"י, – לעמו" (הקב"ה) "הגיד זה וענין
לצאת  צריכים אלא בביתֿהמדרש, עצמם לבין בינם זה על שושקען") ("זיך יסתודדו שבנ"י בכך די

למקרא. חמש לבן גם המובן באופן בושה, ללא בגלוי, זאת ולומר

שהרי  אצלם, מתקבל זה הרי – לגוים זאת אומרים שכאשר הדבר ברור זאת, אומרת שהתורה וכיון
בחירה. לו שאין לגוי, בנוגע משא"כ כו', עבודה של בענין צורך יש יהודי לגבי בחירה; להם אין
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כה.61) יו"ד, בהעלותך
(62) קצת ).l"endחסר
חשון).63) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
ב.64) יב, בא
ו.65) קיא, תהלים

מג.66) לב, האזינו
התוועדויות 67) – מנחם (תורת ואילך סי"ז תשרי וא"ו שיחת

ואילך). 46 ע' חנ"ח
א.68) א, בראשית
ז.69) ז, ואתחנן
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שבע"פ  תורה גוי עם ללמוד שאסור הרמב"ם 70ואע"פ פוסק דידהו מצוות לשבע בנוגע הרי –71

עתה  וגם נח", בני שנצטוו מצוות לקבל העולם באי כל את "לכוף חיוב יש תקיפה ישראל שיד שבזמן
שאפשר  כמה עד עליהם לפעול להשתדל עכ"פ צריכים תקיפה, ישראל יד משבע 72שאין שא' וכיון ,

גזילה  היא ב"נ של 73מצוות ענין על יעברו שלא כדי לבנ"י, שייכת ישראל שארץ להם לומר צריכים ,
גזילה!

מיתה  חייב ב"נ מצוות משבע א' על שעובר שגוי אותו 74וכיון ושומרים אותו שמזהירים עי"ז הרי ,
חיים! של ענין אצלו פועלים גזילה, של מענין

שעי"ז  כיון טובתם, זוהי אדרבה: אלא לגוים, רעה שזוהי שטוענים שלום" "רודפי אותם כמו ולא
החיים. ענין אצלם נעשה

ארץ  לכל שנוגע ענין זהו אלא ישראל, בארץ מסויים לחלק בנוגע י"ח לצאת אפשר אי זה ובענין
גזילה. של ענין זה הרי שם, דר גוי שאם – לגבולותי' ישראל

מארצנו" גלינו חטאינו ש"מפני שגם 75ואע"פ לבנ"י, בנוגע רק זה הרי – בגלות עדיין ונמצאים ,
ולשקול  להתבונן עליו לארץ, בחוץ שנמצא ומי בגלות, שנמצאים לדעת צריכים ישראל בארץ כשנמצאים
זה  אין אבל לביקור; אפילו או שם להתיישב כדי ישראל לארץ לנסוע אם באטראכטן") גוט ("זיך ַַהיטב

לנו". ונתנה מהם נטלה ש"ברצונו כיון ישראל, בארץ מקום להם שאין לגוים, נוגע

לך  גו ' הארץ  כל את "כי לאברהם הקב"ה אמר בתחילה שהרי – הבתרים בין בברית כבר נפעל זה וענין
dppz`"'גו "לזרעך76ולזרעך נאמר לאח"ז ומיד ,izzp נהר הגדול הנהר עד מצרים מנהר הזאת הארץ את
מיד.77פרת" הדבר נפעל שכבר כך, עשוי'", היא כאילו הקב"ה של "אמירתו רש"י: וכפירוש עבר, לשון ,

*

.‚È כפי מקרא של פשוטו – לראש ולכל רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק גם ללמוד נהוג
התורה  על פירושו בהתחלת בעצמו רש"י שכותב כהכלל למקרא, חמש בן עם לזה,78שלומדים ונוסף ;

רש" בפירוש יש נשיאינו, רבותינו דברי ע"פ תורה"הנה של "יינה גם .79י

במאמר  משנ"ת בנוגע 80וע"פ גם מובן סחיטה, של בענין צורך יש לגלותו שכדי ה"יין", לענין בנוגע
כו'. והעמקה ביגיעה צורך יש לזה להגיע שכדי תורה", של ל"יינה

ואנשים" אלקים "משמח ש"יין" כשם שבאדם 81וגם: הנעלמים הענינים את להביא שענינו ,
שעי"ז  ל"אלקים", בנוגע וכן לגמרי, אחרת מציאות נעשה שעי"ז הגילוי, אל ההעלם מן ("אנשים")
בנוגע  גם הוא כן – יותר נעלה באופן הוא אלקים שם גם אזי בהעלם, בו שיש הוי ' שם את שמגלים

לגמרי  אחר באופן ברש"י הפשוט הפירוש גם נעשה ידו שעל תורה", של .82ל"יינה

.„È הפסוק ארץ 83על שם על הנזכר כולם על "החשוב רש"י: מפרש פרת", הוא הרביעי) "(והנהר
ישראל".

בפשטות  במפרשים "84ומבואר מ"ש מדייק שרש"י ,`ed או) הסובב הוא בכולהו שכתב ו"אע"פ פרת",
כו'". כולם על "החשוב מפרש ולכן פרת", גבי אלא הוא כתיב לא הנהר שם גבי מ"מ, ההולך"), "הוא
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ה"ט.70) פ"י מלכים הל' רמב"ם רע"א. נט, סנהדרין ראה
וש"נ. .301 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם תורת גם וראה

ה"י.71) פ"ח מלכים הל'
וש"נ.72) ואילך. 140 ע' חכ"ו לקו"ש גם ראה
רפ"ט.73) שם
ספ"ט.74) שם
דיו"ט.75) מוסף תפלת נוסח
טו.76) יג, לך לך
יח.77) טו, שם

ועוד.פ 78) כד. שם, ח. ג, רשתנו
יום"79) ב"היום (נעתק 197 ע' תרצ"ז .137 ע' תרצ"ו סה"ש

שבט). כט
התוועדויות 80) – מנחם (תורת פ"ד יהונתן לו ויאמר ד"ה

.(210 ע' חנ"ח
ובכ"מ.81) ג. מא, שלח לקו"ת וראה יג. ט, שופטים ס'
בתחלתו.82) ח"ה לקו"ש גם ראה
יד.83) ב, פרשתנו
כאן.84) שפ"ח
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להבין: צריך עדיין אך

לך  לך בפ' רש"י בפירוש שלימה אריכות יש – ישראל לארץ פרת" "נהר של שייכותו "עד 77אודות :
. גדול קוראהו ישראל לארץ דבוק שהוא "לפי פרת", נהר הגדול מלך,הנהר מלך עבד הדיוט משל .

לך". וישתחוו לשחוור הדבק

דברים  בפ' אומר 85וכן הדיוט משל גדול, קוראו ישראל ארץ עם שנזכר "מפני הגדול", הנהר "עד :
ואידהן". דהינא לגבי קרב לך, וישתחוו  לשחוור הדבק מלך, מלך עבד 

מובן  :86ואינו

בפרשתנו א) – זה ענין שלומדים הראשונה בפעם להביאו צריך רש"י הי' ב"משל", צורך יש אם
הדבר  לפרש צריך בפשטות אלא לאח"ז, שיפרש מה על סומך שרש"י לומר אפשר שאי כמ"פ (וכמדובר 
שלמד  מה יזכור למקרא חמש שהבן כיון הבאות, בפעמים זאת לפרש צריך הי' לא ואז הראשונה), בפעם

דברים? ובפ' לך לך בפ' רק אלא "משל", רש"י מביא לא שבפרשתנו הטעם ומהו לפנ"ז; כבר 

משלים,ב) שני לך לך בפ' מביא אלא אחד, במשל רש"י מסתפק לא למה – במשל צורך יש אם גם
– שלישי במשל צורך יש אם ממהֿנפשך: ולכאורה שלישי! משל מוסיף דברים שבפ' אלא עוד ולא
דברים  בפ' להוסיף הוצרך למה – משלים בשני להסתפק יכולים ואם לך; לך בפ ' להביאו צריך רש"י  הי'

שלישי?! משל

כו'", שהוא "לפי – דברים ובפ' לך לך בפ' (א) רש"י: שבפירוש הלשונות שינויי להבין צריך גם
– דברים ובפ' בפרשתנו (ב) כו'". "לפי הקדמת ללא כו'", "החשוב – ובפרשתנו כו'", שנזכר "מפני

"xkfpd" ישראל", ארץ שם "xkfpyעל – לך לך ובפ' ישראל", ארץ ישראל".weacעם לארץ

בדרך  מוכרחים להיות הנ"ל הענינים כל צריכים – מקרא של פשוטו הוא רש"י שפירוש האמור וע"פ
משלים, בשני צורך יש לך לך בפ' במשל, צורך אין בפרשתנו מדוע יבין למקרא חמש שבן כך, הפשט,

לקמן. שיתבאר וכפי משלים. בשלשה צורך יש דברים ובפ'

***

.ÂË בנוגע ה"חוב" להשלים צורך יש – סי"ב) (כנ"ל המחנות" לכל "מאסף הוא בראשית ששבת כיון
ברכה  בפ' רש"י מנחות 87לפירוש מסכת לסיום בנוגע וכן בסוכה 88, ושינה סוכה לנוי ובנוגע ,89.

באמצע... נשאר שעדיין או זה, לאחרי  נראה – הענינים כל עם נסתדר כיצד מאי, אלא

נדר. בלי שזהו אע"פ כרגיל, התשובה, באגרת ענין ללמוד יש לראש, ולכל

.ÊË האדם 90בהתחלת בגוף להתלבש לעוה"ז האלקית הנפש וירידת המשכת "והנה נאמר: ה' פרק
. מבחי' וכו'".נמשכה תתאה ה"א באות המרומז .

הוי'? שם אותיות ד' כל בנשמה שיש נתבאר בפ"ד הרי להבין: וצריך

מכל בה יש למעלה היא הנשמה שכאשר לומר, מקום יש בעת לכאורה אבל הוי', שם  של האותיות
שנברא – לעוה"ז  הנשמה וירידת כמארז"ל המשכת  ה', הפסוק 91באות עולמים",92על צור הוי' בי"ה "כי

תתאה. ה"א מאות רק בה יש – הזה" עולם נברא בה' הבא, עולם נברא "ביו"ד
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ז.85) א,
ואילך,86) 154 ס"ע ח"ד תש"נ התוועדויות גם ראה

שם. ובהערות
התוועדויות 87) – מנחם (תורת סי"א שמח"ת ליל שיחת ראה

.(147 ע' חנ"ח
(88– מנחם (תורת בתחלתה תשרי וא"ו שיחת ראה

(שם  ואילך סי"ב האזינו וש"פ ואילך) 32 ע' חנ"ח התוועדויות

ואילך). 75 ע'
ע'89) שם מנחם (תורת ואילך סכ"ד שמח"ת יום שיחת ראה

ואילך). 183
(קארף)90) התניא בספר ביאורים בלקוטי נדפס – זה ָסעיף

ואילך. קנד ע' ח"ב
ב.91) כט, מנחות
ד.92) כו, ישעי'
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באגה"ק  המבואר עם מתאים זה שאר93וענין ואילו תתאה, ה"א רק יש למטה הענינים שבנשמה
רק הם הוי', שם אותיות שאר כנגד שהם וכו', חו"ב ענינם nbec`שבנשמה, אבל הוי', שבשם לאותיות

האותיות ד' כל למטה.ynnשל בנשמה נמצא לא ,

ממש" ממעל אלקה "חלק היא למטה שהנשמה עמו"94ומה הוי' ד"חלק הפירוש ובפשטות "חלק 95, ,
ב"ה" הוי' פ'96משם במאמרי מבאר הצ"צ הרי – הוי' שם אותיות ד' כל של הענין ישנו שלמטה הוא, ,

מארז"ל 97נח  בפירוש במנחה) לקרוא שמתחילים להם98(הפרשה יש ישראל הבא",wlg"כל לעולם
לירושה  בנוגע שמצינו (כפי רביעי חלק הוא סתם חלק 99ש"חלק" היינו הוי'" ש"חלק לומר יש ועפ"ז ,(

אחרונה. ה' שזוהי הוי', משם רביעי

"וככה נאמר בפ"ד שהרי כן, לומר אפשר אי באמת שגם .ynnאבל והיינו, כו'", האדם בנשמת .
למעלה. כמו ממש" "ככה זה הרי למטה הנשמה בירידת

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמפרש כפי – "ממש" בתיבת הפירושים מב' ממעל 100ולהעיר אלקה "חלק בענין
ynn.למעלה כמו ממש אלקה", "חלק ממש שזהו – להיפך (ב) גשמי, ענין שזהו מישוש, מלשון (א) :"

למעלה. כמו ממש שזהו כו'", ממש "וככה כאן מ"ש לגבי גם מובן ומזה

בת  לדייק שרוצים המבואר [יש ע"פ – "וככה" (כמארז"ל 101יבת "כה" בין הנביאים 102החילוק "כל
מזו  יותר תחתונה בדרגא שהיא כפי מלכות על קאי ש"ככה" כפי"ן), (בשני ל"ככה" בכה") נתנבאו

"וככה נאמר שהרי כן, לומר אפשר אי באמת אבל "כה". בשם למעלה].ynnשנקראת כמו ממש שזהו ,"

כל  לא אבל תתאה, בה' כלולים שהם כפי הספירות כל ישנם תתאה ה' שבאות לומר אפשר אי וכן
"וככה שנאמר דכיון – לעצמם שהם כפי למעלה,ynnהספירות כמו הם למטה שהענינים מובן הרי כו'",

עצמם. מצד שהם כפי אלא תתאה, בה' שכלולים כפי להספירות הכוונה שאין מובן ובמילא

הנ"ל? באגה"ק המבואר עם הדבר יתאים איך להבין: וצריך

לקמן. שיתבאר וכפי

***

.ÊÈ ברכה בפ' רש"י לפירוש באמצע 103בנוגע שעומדים –87:

הפסוק  תאנתו 104על ותחת גפנו תחת איש ויחיד יחיד "כל רש"י: מפרש בדד", בטח ישראל "וישכון
"ויאמר  לפנ"ז למש"נ בהמשך זה שהרי – האויב" מפני יחד ולישב להתאסף צריכין ואין מפוזרין,

.105השמד"

להבין  :106וצריך

יחיד"?107מדוע א) "כל לומר מספיק לכאורה – ויחיד" יחיד "כל רש"י אומר

שמצינו ב) כפי נעלית, ברכה אמנם זוהי – תאנתו" ותחת גפנו תחת ד"איש הענין כאן נוגע מה
שלמה  של בזמנו – קיים הי' שביהמ"ק בזמן ב"פ: המשיח 108בכתוב ובימות זה 109, ענין שייך מה אבל ;

. ד"וישכון מאויב?לפירוש פחד ללא בדד", בטח .
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ואילך).93) סע"א קמ, שם (ראה סכ"ה
רפ"ב.94) תניא
ט.95) לב, האזינו
פ"ד.96) אגה"ת תניא
נח.97) ר"פ אוה"ת
חלק.98) ר"פ סנהדרין
כ"ד"99) סעיף רנ"ג סי' ח"מ ובש"ע דס"ג דב"ב פ"ד "בגמ'

שם). (אוה"ת
נשיאינו 100) מרבותינו פירושים לקוט עם תניא גם ראה

וש"נ. ואילך). ח (ע' רפ"ב

ד.101) קיח, למג"א בהוספות תו"א ראה
מטות.102) ר"פ ופרש"י ספרי
בראשית.103) פ' קריאת לפני היתה שקריאתה
כח.104) לג, ברכה
כז.105) שם,
ששאל 106) השאלות על חזר שליט"א אדמו"ר כ"ק

) שמח"ת דליל ).l"endבהתוועדות
ואילך.107) 210 ע' ח"א תשמ"ח התוועדויות גם ראה
ה.108) ה, מלכיםֿא
ד.109) ד, מיכה
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.ÁÈ מ"ש לפרש רש"י הבדולח 104וממשיך כעין ועינו "כמו – יעקב" שברכם 110"עין הברכה כעין ,
ירמי' שאמר כבדד לא והי'111יעקב, יעקב, שהבטיחם הבטחה כעין אלא ישבתי, עמכם 112בדד אלקים

אבותיכם". ארץ אל אתכם והשיב

להבין: וצריך

חמש ג) הבן למדו שכבר פסוק להביא יכול שהי' בשעה בה ירמי'", שאמר "בדד רש"י מביא מדוע
ישכון" לבדד עם "הן בלעם: בדברי  – לפנ"ז זה.113למקרא פסוק גם בספרי שהובא וכפי  ,

כמה  להביא שהוצרך הטעם ההלכה ע"ד לבאר יש הלכות, ספר שהוא לספרי שבנוגע [ולהעיר,
רש"י  מביא למה היא השאלה אבל אחד; פסוק מספיק הפשט, ע"ד שהוא בפרש"י משא"כ פסוקים;

דוקא]. ישבתי" "בדד הפסוק

שאמר "בדד להביא רש"י צריך שתהי' סיבה מאיזו אם מ inxi'וגם להביא יכול הי' – שאמר " ה
בדד".114ירמי' ישבה "איכה

אתכם ד) והשיב עמכם אלקים "והי' הפסוק דוקא רש"י מביא למה – יעקב" שברכם ל"ברכה בנוגע
צרות  כו"כ עברו שבנ"י בפועל רואים שהרי הברכה, מעלת גודל כ"כ ניכר לא שבזה אבותיכם", ארץ אל
באופן  שהיא ברכה להביא הי' מוטב ולכאורה וכו'; המלך דוד של להכיבוש עד ישראל לארץ בשובם

וגו'" וקדמה ימה "ופרצת כמו שלימות, .115של

הקב"ה שברך ברכה שזוהי כיון ד"ופרצת", הברכה להביא יכול אינו שרש"י נאמר אם יעקב,`zוגם
ברכתו יעקב.lyולא של ברכות כו"כ ויחי מפרשת  להביא יכול הי' הרי – יעקב

מביא ה) ומדוע אבותיכם", ארץ אל אתכם ד"והשיב הענין רק לכאורה נוגע – רש"י שמביא בפסוק
עמכם"? אלקים ד"והי' הענין גם רש"י

.ËÈ מ"ש לפרש רש"י לשלול 104וממשיך רש"י שכוונת – יטיפו" "יערפו, טל": יערפו שמיו "אף
של ענין אודות מדובר שכאן דכיון וקושי, עורף מלשון "יטיפו".dkxaהפירוש – "יערפו" לפרש יש

" מ"ש לפרש רש"י ברכות `sומוסיף ב' שנאמרו בתורה כמ"פ מצינו שהרי – טל" יערפו שמיו
יעקב, של ברכתו על נוספת יצחק של ברכתו "אף – "אף" תיבת ביניהם נאמרה ולא לזו זו סמוכות

וגו'".116יתן ו  השמים מטל האלקים לך

להבין: וצריך

"אף"ו) תיבת ולפרש לחזור ואח"כ "יערפו", תיבת תחלה לפרש – הסדר את רש"י משנה מדוע
שלפני'?

"ז) הכתוב לשון רש"י מתרץ הרי `sכיצד – כו'" נוספת יצחק של ברכתו "אף פירושו ע"י שמיו",
"אף"? תיבת להוסיף הכתוב הוצרך כאן ולמה "אף", תיבת ללא גוונא בכהאי כמ"פ מצינו

השמיםח) "מטל רש"י מוסיף "אףebe'מדוע רק נאמר כאן הרי – "einy רק שייך ולזה טל", יערפו
הכתוב?minyd"ומטל המשך על להורות "וגו'", תיבת רש"י מוסיף ולמה ,"

לקמן. שיתבאר וכפי

***
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ז.110) יא, בהעלותך
יז.111) טו, ירמי'
כא.112) מח, ויחי
ט.113) כג, בלק

(ובפרש"י).114) א א, איכה
יד.115) כח, ויצא
כח.116) כז, תולדות
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.Î חב"ד מנהג בטעם הביאור בסוכה 89המשך ישנים מפריע 117שאין דבינה המקיפים שגילוי בגלל ,
,118לשינה 

ע"פ – מ"מ, בסוכה, השינה ענין את שולל בה) שמאיר המקיף (האור דסוכה הפנימי שהתוכן שאף
תדבר  הרוב על התורה כי, בסוכה, ישיבה ממצות חלק הוא השינה ענין אינם 119הלכה אדם בני ורוב ,

שבסוכה; המקיף האור את מרגישים

שלפנ"ז  שבדורות גם 120הטעם אלא) דסוכה, מקיף האור אודות ידעו שלא אלו רק (לא בסוכה ישנו
סגו  דסוכה יחידי המקיף אור הרגישו ובודאי הקבלה מתורת שידעו המבואר 121לה "שבחו 122(וע"ד בענין

שינה" שלא אהרן המנורה 123של שבהדלקת העליונים הגילויים כל שהרגיש אף היתה 124, שינתם כי, ,(
דבינה); למקיפים (השייכת ה' בעבודת ביותר גבוהה מדריגה

האמצעי  לאדמו"ר דוקא דבינה" "מקיפים של זה 125והשייכות ענין –שגילה
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בשמו 117) שאומרים ששמע אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק
xeq`y לישון שרוצה מי ואדרבה: כן, האמת ואין בסוכה, לישון

כד), ג, (משלי שנתך" וערבה "ושכבת לבריאות... יישן – בסוכה
קצת); (חסר לו יפריע לא אחד ואף כו', טובים חלומות עם
רבותינו  – וטובים גדולים מנהג לבאר רק הי' בזה המדובר
לילות  כמה במשך אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל שראו (כפי נשיאינו
המקורבים)), רק ידעו שזה הלילות, בכל הנהגתו ראו שלא (אף
ישנים  שלא – החסידות בדרכי שהולכים אלו כל גם נוהגים וכך

בסוכה.
בהפטרה118) ממ"ש זה על להקשות (מלכיםֿואין דשמע"צ

ושבעת  ימים "שבעת שנמשכה ביהמ"ק חנוכת אודות סהֿו) ח, א
העם  את שלח השמיני "ביום לאח"ז, (ורק יום" עשר ארבעה ימים
"שבועה  האומר (שהרי אלו בימים ישנים היו איך ולכאורה, גו'"),
א. נג, (סוכה לאלתר" וישן אותו מלקין ימים שלשה אישן שלא
יותר  (עוד ביותר נעלים גילויים אז שהאירו בשעה בה וש"נ)),
ביהמ"ק  בחנוכת שהאיר האור כי, – בסוכה) שמאיר המקיף מאור
מפריע  אינו ולכן לגשמיות, שייך שאינו נעלה רוחני אור הוא

האדם,*לשינה  גשמיות את שמקיפה סוכה דמצות האור משא"כ ,
וחנוכת  שינה לזה: ונוסף לשינה. להפריע בגשמיות, גם פועל
אין  ולכן זל"ז, שייכים שאינם שונים ענינים ב' הם ביהמ"ק
סוכה, ממצות חלק היא שהשינה בסוכה, משא"כ זל"ז, מבלבלים

זל"ז. מבלבלים ה"ה גופא, בהסוכה הם דבינה והמקיפים
פל"ד.119) ח"ג מו"נ ראה
(120. נסתרה היתה הקבלה מכל כש"חכמת ונעלמה .

חכמים  ליחידי*תלמידי כ"א ,. (תניא סגולה כו'" לכת בהצנע .
רסכ "ו ). אגה"ק

ומצוה 121) ש"מותר האחרונים" אלו "בדורות משא"כ
ונתגלה  שם), (אגה"ק האריז"ל" "כמ"ש החכמה", זאת לגלות
זאת, מרגישים שאין אלו גם הנה – כו' מקיף אור בסוכה שיש

בסוכה. ישנים שאינם אצלם פועל זה הרי
וש"נ.122) .407 ע' חמ"ט התוועדויות – מנחם תורת ראה
ג.123) ח, בהעלותך פרש"י
(124.82 ע' שלום תורת סה"ש (ראה מהמסופר גם ולהעיר

כל  היו התורה אמירת שבעת המגיד, הרב אודות (195 ע' תרצ"ז
ולקלוט  לשמוע יכולים היו ולא כו', בהתפעלות התלמידים

הי' והשני לתקרה, עד קופץ הי' א' לסיומה; עד ("דערהערן")
כל  והשיג ששמע הזקן רבינו מלבד – וכו' וכו' שלשול מקבל

כו'. נתבלבל לא ואעפ"כ התורה,
(בכורות 125) בדיני" וכשמואל באיסורי כרב ש"הלכתא וע"ד

למד  ושמואל ממוני, גם רב למד שבודאי – וש"נ) ע"ב. ריש מט,
("אין  הלהט עיקר אצלם הי' מה הוא שהחילוק אלא איסורי, גם
רא"ש  (ראה הש"ס בכללי כמבואר געקאכט"), זיך האבן זיי ָָָוואס
– בעניננו ועד"ז סצ"ד). יאיר חוות שו"ת ס"ד. פ"ד ב"ק
המקיפים  בענין געקאכט") ("זיך בלהט עסק האמצעי ָשאדמו"ר

וכו', המגיד תלמידי אחרים, משא"כ שבסוכה, בלהט דבינה עסקו
וכו' האכו"ש ע"י הביאור לאופן בנוגע שבסוכה, אחרים בענינים

וכיו"ב. בסוכה, הישיבה שבמצות
התוועדויות  – מנחם תורת (ראה במק"א מהמבואר גם ולהעיר
הרי  התחלקות, אין שב"מאור" שאע"פ וש"נ) .34 ע' ריש חנ"ה
כתר, ענינו שהבעש"ט ועוד) .60 ע' תש"ה סה"ש (ראה ידוע
דעת  – והצ"צ בינה, – האמצעי אדמו"ר חכמה, – הזקן רבינו

שית), דכליל (מפתחא
אדמו"ר – שמאמרי החסידות, במאמרי גם שרואים וכפי

ואילו  דבינה, התרחבות של באופן ההסבר, באריכות הם האמצעי
אדמו"ר  מאמרי ערך (לפי בקיצור הם הזקן רבינו מאמרי
של  באופן הם הצ"צ ומאמרי דחכמה, נקודה של באופן האמצעי),
זהר  וקבלה, דרוש וגמרא, משנה ממקרא שבלול שית, דכליל דעת
.203 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת גם (ראה וכו' וחסידות

–וש"נ)
בינה, הוא  האמצעי  אדמו"ר של  שענינו ענין וכיון  גילה לכן

ולכן  ביותר, אצלו שהאיר ענין שזהו שבסוכה, דבינה המקיפים
מוד  הי' אחרים,אצלו אצל משא"כ בסוכה, לישון אפשר שאי גש

דכיון  בסוכה, ישן שלא הזקן לרבינו בנוגע מצינו לא שלכן
בזה: ענין ועוד בסוכה. לישון יכול הי' בינה, ולא חכמה שענינו
גם  שהרי בהנקודה, משא"כ בהתפשטות, רק הוא השינה ענין
הזקן  רבינו אצל ולכן, דחיותא. קיסטא נשארת השינה בעת
השינה  בעת גם שהרי בסוכה, השינה מפריעה לא – נקודה שענינו
שענינו  האמצעי אדמו"ר אצל ורק שהיא, כמו הנקודה נשארת
השינה  מפריעה השינה, בעת שינוי נעשה שבזה התפשטות,

בסוכה.

*(dpiyl rixtn ziaa wlecy inyb xe` `wecy enke,z"q ziaa yiyk k"`yn,jxra `ly xzei dlrpe ax xe` ezeid mr ixd,n"n,epi`
dpiyl rixtn,ipgex xe` ezeidl.

**(k glyie) v"n`dc`l f"de`iaa x`eank) 'ek dlrnl mipiprd yxyl mdixaca mipeekn eidy el` elit`e,(eteqa ryed) t"dr (a"mixyi ik
'd ikxc"(±(eixage i"ayx lv` caln) mlv` mlrda 'id df oipr dpd.
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ונדפסה  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה בשיחה ואילך.126נכלל 211 ע' חכ"ט בלקו"ש

***

.‡Î התשובה באגרת :127הביאור

בזהר  .128איתא נפשא לי' יהבין אתיליד "כד מישראל אחד .שכל רוחא לי' יהבין יתיר זכה זכה . .
. נשמתא לי' יהבין מצד יתיר יהודי אצל שישנם ענינים שיש מובן, ומזה וכו'". יחידה דבת מסטרא .

יותר. נעלות דרגות אצלו שמתגלים – עבודתו ע"י שמקבל מה ויש  עצמו,

לכל  יש ובאמת שבנשמה. הרגל ענין וישנו שבנשמה הראש ענין ישנו אחר: ובסגנון אחרות באותיות
שאצלם  כאלו יש בגילוי: הם הענינים כמה עד הוא והחילוק שבנשמה, הרגל והן שבנשמה הראש הן בנ"י

ש  כאלו ויש בגילוי, היא הרגל נעלה מדרגת הוא הנשמה שגילוי ידוע והרי בגילוי, אצלם היא הנשמה כל
אליהו  מגילוי .129יותר

הוא  כמה עד הוא שהחילוק אלא הוי', שם של האותיות מכל למטה בנשמה יש שבאמת מובן, ומזה
שאר  של הגילוי שיהי' וכדי הוי', שם של האחרונה הה' רק יש – עצמו מצד בגילוי למטה; הגילוי

דוקא. עבודה של בענין צורך יש האותיות,

בהתאם  זה הרי – אחרונה ה' רק יש ובעצם דוגמא, רק הם האותיות שד' באגה"ק מ"ש ולכן:
וכו'" הכועס "כל בענין שם ולכן 130להמדובר עצמו, מצד שזה וכפי למטה, הם שהענינים כפי שזהו ,

בגילוי. היא אחרונה ה' אות רק אלא בגילוי, אינם האותיות ששאר שם נאמר

יש  שבגלוי כיון – תתאה ה"א עם רק קשורה האלקית הנפש וירידת שהמשכת כאן מ"ש גם וזהו
שם  של האותיות שאר את גם לגלות יכולים עבודה שע"י אלא תתאה; ה"א רק עצמו מצד אחד בכל
(כנ"ל  למעלה כמו ממש שזהו כו'", ממש "וככה ממ"ש כמובן (בהעלם), בכאו"א נמצאים הם שגם הוי',

סט"ז).

.·Î אלקות הם שהנשמות ידוע שהרי – קץ" לאין הבדלות המבדיל עד"מ ממש "וככה נאמר ואעפ"כ
כו' יש שנעשה "חלק 131כפי זה הרי עדיין אבל הבדלות"; "המבדיל הלשון זה על לומר שייך ולכן ,

הוי'", הבעש"ט משם הרס"ג132וכלשון תופס133בשם אתה במקצתו תופס כשאתה העצם מקצתו : – בכולו
ש" כפי שזהו כיון אבל ונברא, יש שנעשה כפי שזהו כיון כולו, ולא זה xea`בלבד, הרי נברא, נעשה "

בכולו  תופס .134כאילו

משנת"ל  מקום 60וע"ד בקירוב וחכמה בכתר מאיר שאוא"ס אינון 59בענין מכל לאו שאוא"ס שאע"פ ,
כלל  מקום.135מדות קירוב של ענין זה הרי הכתר, ענין שיהי' ברצונו שעלה גופא הא הרי ,

כשמדבר  ובפרט עמו, שמדבר העובדה שעצם – כמותו חכם שאינו מי עם שמדבר גדול חכם וע"ד
הגמרא  דברי וע"ד מקום. קירוב של ענין זה הרי וברמז, בקיצור לדבר יכול שהי' אף באריכות, 136עמו

ידעו  עמו ר"ל של שמדיבורו היינו, סהדי", בלא עיסקא לי' יהבו בשוק בהדי' לקיש ריש דמשתעי "מאן
ממון. לגבי נאמן איש שהוא

"המבדיל זה  על  שאומרים שאע"פ האדם, לנשמת בנוגע גם מובן שזוהי ומזה כיון קץ", אין הבדלות
נעשה  שבורא כפי אלא אלקות, זה הרי הקב"ה, שעשאה לאחרי מ"מ, ונברא, יש שנעשית נשמה רק

נברא.
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זו.126) שנה שמח"ת ויום דחה"ס ב' יום שיחות בשילוב
בספר 127) ביאורים בלקוטי נדפס – סוסכ"ב עד מכאן

ואילך. קנה ע' ח"ב (קארף) ָהתניא
ב.128) צד, ח"ב
ועוד.129) ער. ע' תרמ"ט קכז. ע' תרמ"ז סה"מ ראה
וש"נ.130) .33 הערה 20 ע' חי"ז לקו"ש ראה

וש"נ.131) .130 ס"ע חכ"ד התוועדויות – מנחם תורת ראה
וש"נ.132) סרכ"ז. בהוספות כש"ט ראה
וש"נ.133) .49 ע' ח"נ התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ספער"ב.134) תער"ב המשך גם ראה
ב).135) (יז, בהקדמה תקו"ז
סע"ב.136) ט, יומא
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מאלקות, נפרד דבר היא הרי בתומ"צ עבודתה שקודם – למטה הנשמה ירידת לאחרי אפילו הוא וכן
וחיבור  צוותא מלשון מצוה ע"י הנה  העבודה, לאחרי אלקות.137אבל עם אחד דבר נעשית היא הרי ,

וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר מברך שכאשר – פשוט איש אפילו מישראל, אחד לכל הוראה וזוהי
אלקות. עם אחד דבר שנעשה וחיבור, צוותא נעשה אזי

ברכה: בפ' רש"י בפירוש לביאור נבוא – "יחיד" הקב"ה, עם מתאחד מישראל אחד שכל זה, ומענין
כדלקמן. כו'", ויחיד יחיד "כל

***

.‚Î ברכה בפרשת רש"י בפירוש :107הביאור

"אף ממ"ש – הוא ליחיד ברכה אודות מדבר זה שפסוק "שמים",einyההכרח ולא יחיד, לשון גו'",
על  אלא) ישראל, כלל על (לא קאי גו'" בדד בטח ישראל "וישכון מ"ש שגם מוכח ומזה רבים, לשון

יחיד". "כל

מהי – למקרא חמש הבן שואל – מובן אינו לכאורה "בדד"?dkxadאמנם, שוכן יחיד שכל בכך

של הו"ע "בדד" במצורע oexqgואדרבה: כמ"ש ישב"!138, "בדד

ששם  לשוק לילך צריך במסחר, לעסוק שיוכל שכדי – לבעלֿעסק בנוגע שבדבר החסרון גם וכמובן
להצליח. יוכל כזה באופן ודוקא וכו', למכירה טובה סחורה בידו שיש ולהכריז אנשים, ריבוי ישנם

ישראל  ושמע הסכת ד"ה במאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק מדברי "בחבורה 139[ולהעיר צ"ל התורה שלימוד ,
להיות  משתדל אחד כל הרי וקנין, דמסחר גשמי בעסק וכמו מדרשים, ובתי כנסיות בבתי דוקא וברבים

. שם מצויים שבנ"א במקום דוקא .עסקו שם דרך ושבים עוברים אנשים שהרבה אופני . בכמה ומכריז .
. .הכרזה זו סחורה נמכרת פלוני במקום אשר דוקא . ברבים צ"ל שהלימוד התורה, בלימוד הוא וכן .

וכו'"].

מפוזרין": תאנתו ותחת גפנו תחת איש  ויחיד יחיד "כל רש"י מפרש ולכן

. ויחיד יחיד "כל "בדד", של ומצב המעמד הרי – שדה לו שיש גדולה מי למעלה נחשב מפוזרין", .
כדבעי. הצמיחה להיות תוכל כזה ובאופן דרכים, עוברי שם מהלכים לא  שאז כיון – ביותר

לתועלת  גדול מקום בשטח צורך יש שבאילנות – אילנות לשדה תבואה שדה בין חילוק יש גופא ובזה
לאילנות  מקום  שבסמיכות אביו, של בשדה למקרא חמש בן שרואה  וכפי בתבואה, מאשר יותר הצמיחה

חוז  העבודה ובסיום האילן, בעבודת לעסוק הולך בעצמו הוא ורק שם, להתהלך לאיש מניח מיד אינו ר
לביתו.

תחת "איש רש"י מדגיש המעלה ezp`zותחתeptbולכן יותר מודגשת לאילנות שבנוגע כיון – "
. ויחיד יחיד "כל מפוזרין".ד"בדד", .

ראי' להביא כוונתו שאין כיון "שנאמר", כותב לא רש"י גו'";aezkdnולהעיר: גפנו תחת "איש
שמשתמש אלא הענין, לתוכן רק היא הכתוב.oeylaכוונתו

מפני  יחד להתאסף צריכין ואין "מפוזרין, "בדד", הישיבה בענין כי, – ויחיד" יחיד "כל מדייק ורש"י
אופנים: ב' יש האויב",

הם  שגם כיון – המבצר בערי שנשארים אלו וישנם למלחמה, שיוצאים אלו ישנם המלחמה, בשעת
המבצר. בערי יחדיו מתאספים ולכן המלחמה, מפני יראים

ש"כל הברכה cigieוזוהי cigi. שני שאצל – האויב" מפני יחד להתאסף צריכין ואין מפוזרין .
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ובכ"מ.137) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה
מו.138) יג, תזריע

תצח.139) ע' ריש תרצ"ג סה"מ
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האויב, מפני פחד של ענין יהי' לא המבצר) בערי שנשארים ואלו למלחמה שיוצאים (אלו הנ"ל הסוגים
כמ"ש  מלחמה, של מצב יהי' שלא  גו'".140כיון לאתים חרבותם "וכתתו חרב", גוי אל גוי ישא "לא

.„Î'ירמי שאמר כבדד לא יעקב, שברכם הברכה "כעין – יעקב" "עין מ"ש לפרש רש"י וממשיך
ישבתי": בדד

שבפסוקים  כיון – בדד" ישבה "איכה הפסוק או ישכון" לבדד "עם הפסוק את מזכיר אינו רש"י
כבדד  "לא רש"י כותב ולכן ויחיד"; יחיד "כל אודות מדובר כאן ואילו ישראל, כלל אודות מדובר הנ"ל

בדד ירמי' יחיד.izayiשאמר בלשון – "

אבותיכם": ארץ אל אתכם והשיב עמכם אלקים והי' יעקב, שהבטיחם הבטחה כעין "אלא וממשיך,

רש"י  צריך ויחיד", יחיד "כל אודות מדובר שכאן כיון אבל יעקב", "שברכם ברכות כו"כ אמנם ישנם
בתור בנ"י את יעקב שברך ברכה .micigiלהביא

מדובר  שכאן אבותיכם", ארץ אל אתכם והשיב עמכם אלקים "והי' הפסוק את דוקא מביא ולכן
בנוגע הכתוב בהמשך ממש"נ כמובן יחידים, בתור בנ"י וגו'",sqeil141אודות אחד שכם לך נתתי "ואני :

. בה שתקבר שנאמר "נחלה שכם, זו ליחיד.142. ברכה שזוהי בשכם", קברו גו' יוסף עצמות ואת

.‰Î:"טל יערפו שמיו "אף מ"ש לפרש רש"י וממשיך

שמדובר  לכך ובהתאם בהמשך שזהו – ביחד הכל ולא טיפין, טיפין שפירושו "יטיפו", – "יערפו"
ויחיד". יחיד "לכל ברכה אודות

" מ"ש לפרש רש"י .`sוממשיך יצחק של ברכתו "אף –שמיו", השמים" מטל האלקים לך ויתן .
יחיד. בלשון ליעקב נאמרה זו ברכה שגם

מוצאי  בכל לך" "ויתן שאומרים מזה וכדמוכח אחריו, לבניו גם זו ברכה נאמרה שבפשטות ואע"פ
בעצמו. ליעקב בנוגע לראש לכל קאי זו שברכה בודאי הרי – שבת

נתקיימו  שלא כיון אביו, מיצחק שקיבל הברכות על לקנא לו שאין לעשו, יעקב מדברי גם וכדמוכח
וגו'" וחמור שור לי "ויהי אמר143– "אבא רש"י: ופירש ,il עשו הי' דלכאורה – וגו'" השמים מטל

א  לבניו בנוגע היתה בברכתו יצחק של שכוונתו לו לומר גם יכול היא הכוונה שבודאי ועכצ"ל, חריו,
יחיד. בלשון הברכה נאמרה שלכן עצמו, ליעקב

לבאר  כדי – "וגו'" תיבת רש"י מוסיף השמים") מטל האלקים לך ("ויתן יצחק של לברכתו ובנוגע
" מ"ש`sשמ"ש על גם קאי כו'", נוספת יצחק של ברכתו "אף טל", יערפו דגן f"ptlשמיו ארץ "אל

של  ברכתו נוספת זה בענין שגם לפניו), מש"נ על גם קאי שהכתוב בתורה כמ"פ שמצינו (כפי ותירוש"
דגן  "ורוב גם אלא) השמים", "מטל רק (לא נאמר יצחק בברכת שהרי יעקב, של ברכתו על יצחק

ותירוש".

רש"י  הפירוש לבאר רק נשאר ועתה הכתובים. בפשטות רש"י בפירוש הענינים כל מובנים ועפ"ז
לקמן. שיתבאר כפי שבפרשתנו,

***

.ÂÎ" נאמר מדוע המפרשים כדברי לא – הוא פרת" הוא הרביעי "והנהר בפסוק פרת",ed`הקושי
" נאמר לא מדוע השלישי".myeאלא הנהר "ושם השני", הנהר "ושם כמו הרביעי", הנהר

בכתוב נאמר הנהרות לשאר שבנוגע הנהרות, לשאר פרת נהר בין בכתוב שינוי מקומו oniqועוד על
נהר: כל של
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ג.140) ד, מיכה ד. ב, ישעי'
ובפרש"י.141) כב מח, ויחי

לב.142) כד, יהושע
ו.143) לב, וישלח
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החוילה" ארץ כל את הסובב "הוא – פישון הראשון, הסובב 144בנהר "הוא – גיחון השני, בנהר וכן ,
כוש" ארץ כל אשור"145את קדמת ההולך "הוא – חידקל השלישי, בנהר וכן ,83.

של ענין גם הכתוב מוסיף הראשון הנהר שגבי זאת, הזהב"zeaiygועוד שם "אשר שעדיין 144– אלא ,
חלק רק  זה אם זו, בהוספה הכתוב כוונת מהי ברור היא oniqdnלא שהכוונה או הנהר, של מקומו על

את הארץ ezeaiygלהדגיש "וזהב מוסיף שהכתוב מזה אבל לזהב; מקום בסמיכות שנמצא הנהר, של
וגו'" טוב את146ההיא להדגיש היא שהכוונה מובן, ,ezeaiyg.הנהר של

חשיבות. של ענין ולא סימן לא בכתוב נזכר לא פרת, לנהר בנוגע ואילו

"ושם  ולומר להקדים הכתוב צריך לא ולכן כולם", על "החשוב הוא פרת שנהר רש"י מפרש זה ועל
שידוע  כיון כו', סימן עליו ליתן צורך אין וגם פרת"; הוא הרביעי "והנהר מיד אומר אלא הרביעי", הנהר

תניא" בדלא תניא "תלי בבחינת היא עליו סימן שנתינת כך, .147לכל,

ישראל  לארץ בנוגע והרי ישראל", ארץ שם על "הנזכר – פרת נהר של חשיבותו לפרש רש"י וממשיך
רש"י  בפירוש למקרא חמש הבן כבר גוים"148למד נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו ד"כח ,65הענין

כולם". על "החשוב הוא ישראל", ארץ שם על ש"נזכר פרת" "נהר ולכן,

שכאן  כיון – פרת נהר של חשיבותו לבאר כדי משלים להביא צריך ולא בכך, רש"י מסתפק וכאן
וכל  סתם; הרביעי" "והנהר רק נאמר אלא ודברים), לך לך בפ' (כמו הגדול" "הנהר שהוא נאמר לא

פרת נהר של החשיבות גו'",ענין הרביעי הנהר "ושם נאמר לא מדוע לבאר כדי רק רש"י בפירוש הובא
כנ"ל. כו', סימן נזכר ולא

.ÊÎ פרין "שמימיו – פרת" ל"נהר בנוגע רש"י מפירוש ה' בעבודת הוראה גם ולבאר להוסיף ויש
האדם": את ומברין ורבין

לעשות  הוא ורבי' דפרי' שהענין – ורבין" פרין "שמימיו באופן להיות צריכה יהודי של עבודתו
לגלות  רק אלא מאין, יש לפעול נברא של ביכלתו אין כלל שבדרך (אף מאין יש כמו חדשה מציאות

הגילוי  אל דהפצת 149מההעלם הענין כללות שזהו וכו', הזולת בקירוב ההתעסקות הו"ע ובעבודה ,(
חוצה. המעיינות

כו' בעבודתו אצלו, גם עילוי שניתוסף – האדם" את ד"מברין הענין גם נעשה .150ועי"ז

*

.ÁÎ הלך 151נמצאים ד"יעקב הענין מתחיל שאצלם השבת, לאחרי ישראל לארץ שנוסעים אלו כאן
ד"יעקב 14לדרכו" הענין מתחיל שאצלם כאן, שנמצאים אלו כמו (ולא ישראל לארץ שמגיעים לאחרי רק

שמח"ת). במוצאי מיד לדרכו" הלך

בעקב  היו"ד המשכת – "יעקב" זה: ענין אצלם שיהי' ומצב 152ויה"ר מהמעמד לצאת – "הלך" ,
"מהלכים" ולהיות חיל"153ד"עומדים" אל מחיל "ילכו כוננו 21, גבר מצעדי ד"מה' בהענין – "לדרכו" ,

יחפץ" כולה.154ודרכו השנה כל על שיומשך ובאופן ,

*
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יא.144) ב, פרשתנו
יג.145) שם,
יב.146) שם,
א.147) כב, שבת – הש"ס לשון
פרשתנו.148) ריש
משנת"ל149) כאן שנזכר נוספת, פ"ב ברשימה במאמר

בהתגלות  האופנים ג' אודות תש"ה) בראשית דשבת (מהמאמר
אלקים. דשם ההעלם כוונת

(150) הסיום ).l"endחסר
(151) בלבד פרקים ראשי – ואילך ).l"endמכאן
ובכ"מ.152) ויצא. ר"פ תו"א ראה
ובכ"מ.153) ואילך). סע"א (ל, וישב ס"פ שם ראה
ע'154) ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה כג. לז, תהלים

(נעתק  קג ע' ח"ה שם חשון), יד יום" ב"היום (נעתק תקסא
ועוד. תמוז). י יום" ב"היום
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.ËÎ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר אחרונה ברכה (לאחרי

המקום  ענין אלא גשמי, למקום בנוגע לא – מקום וריחוק מקום דקירוב הענין סכ"ב) (ס"י; לעיל נזכר
ענין 155במעלה  עם קשור גשמי מקום שגם מובן הרי "מקום", בלשון שמשתמשים כיון אעפ"כ, אבל .

המעלה.

בגמרא  כמסופר – התורה ללימוד בנוגע גם המקום שינוי ענין שמצינו שהיו 156וכפי כהנא רב לגבי
התורה. בלימוד מעלתם ערך לפי מזו", לפנים זו לפניו יושבים תלמידים של שורות "שבע

מארז"ל  ע"ד – התורה בלימוד לסייע כדי גם הי' זה הזקן 157וענין רבינו פס"ד)158(שמביא בתור
הלימוד  שהתחלת היינו, לשמה", בא לשמה שלא מתוך כי לשמה, שלא אפי' בתורה אדם יעסוק "לעולם
להתגבר  יכול שלא בגלל התורה ללימוד בנוגע  קשיים להיות יכולים שלפעמים כיון לשמה", "שלא היא

כו' היצה"ר את לדחות לו מסייע זה הרי בדבר, פני' איזה לו יש וכאשר היצה"ר, .62על

"יגעת  (שהרי התורה בלימוד יותר מצליחים ובמילא יותר שמתייגעים שהתלמידים מובן, ומזה
סופרים 159ומצאת" "קנאת התורה בציווי גם יתוסף ועי"ז יותר, נעלה – אחר במקום להיות צריכים ,(

חכמה" יצט 160תרבה נעלה, היותר למקום לבוא שירצו התלמידים ששאר יותר , נעלה ל"מקום" להגיע רכו
התורה. בלימוד

הישיבה  תלמידי את לחלק לה) שיקראו הלשונות (ככל והוראה הצעה הסברא, על ההסברה וזוהי
להיות  צריך זה הרי לכך, אפשרות אין ואם נפרדות, בשורות ישבו כ"כ נעלית בדרגא שאינם שאלו באופן

שונים. בבנינים

התורה  בלימוד יצליחו בפ"ע במקום שיהיו שעי"ז כיון לבב, ובטוב בשמחה זאת שיקבלו ויה"ר
לגמרי. המקום מענין למעלה שיגיעו ועד ערוך, שבאין באופן

*

.Ï עניני כל את שמעמיד ענין שזהו ה"מעמד", לטובת מלכה" ה"מלוה אודות גם להזכיר המקום כאן
כו' .161האדם

זה. ענין עם הקשורים אלו כל אצל ברכה שתומשך ויה"ר

מלכה". ה"מלוה עבור המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

"ופרצת". הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם

ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת לאחרי
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ה"ו.155) פ"ב יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
ובפרש"י.156) א קיז, ב"ק
וש"נ.157) ב. נ, פסחים
ה"ג.158) פ"ד ת"ת הל'
ע"ב.159) ריש ו, מגילה

ב 160) ריח, ויצא אוה"ת וראה רע"א. כב, סע"א. כא, ב"ב
וש"נ. ואילך.

(161.337 ע' ריש חנ"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.
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וצרפת – דקנדה השלוחים –לתלמידים

בחסידות ‡. בגוף:1מובא הנשמה לירידת וביאור משל

מהיכל  רחוק למקום שלחו השלימות, בתכלית וחושיו שלו הכחות כל ינצל בנו כי שברצותו למלך
המלך; בהיכל מההנהגה – הפכית גם להיות ויכולה – כלל בדומה אינה ההנהגה שם למקום מלכותו,
הכחות  כל מתגלים אזי – לו כראוי ומתנהג עליהם מתגבר ועכ"ז הקשיים באותם נתקל המלך בן וכאשר

השלימות. בתכלית ומנצלם הפועל אל הכח מן ויוצאים שלו

עלי' צורך היא זו שירידה – בגוף הנשמה ירידת היא שהיא 2ועד"ז וחשיבותה, הנשמה גדלות עקב :
עמיקתא" לבירא רמה "מאיגרא הקב"ה מורידה הקב"ה, המלכים מלכי מלך אצל ביותר הנעלה ,3הדבר

הכבוד  בכסא שהיא קדישא"4מכמות מלכא קמי' בדיוקנאה "קיימא זה ולפני התחתון 5, עוה"ז אל –
בבירא  בהיותה אפילו לה, המתאים באופן הנשמה תתנהג שם שאף בכדי זאת וכל  גשמי, בגוף ומלבישה

ממש" ממעל אלקה "חלק היא כי יהי' ניכר הכחות 6עמיקתא כל יתגלו ובזאת – המלך רצון וממלאת ,
הפועל. אל הכח מן שלה

אדמתנו" מעל ונתרחקנו מארצנו גלינו חטאינו) ש"(מפני הטעמים אחד גם מארצנו"7זהו "גלינו :
לחטאינו  עונש ורק אך בגלות,8אינו שהוא בשעה היהודי של הראוי' ההנהגה ע"י – (ואדרבה) אלא ,

לשלימות  הוא והגלות 9מגיע החורבן קודם שהי' מכמו יותר  .10נעלית

לעתים ·. נמצא בגלות, ישראל כלל ירידת ובכללות למטה, הנשמה ירידת שבכללות הנ"ל ענין
שאין  פשוט אשר וכו', מסויימים למקומות מיוחדת ירידה עליהם שהוטלה פרטיים, אנשים אצל בפרטיות
שזולתו  עלי' – גבוהה למדריגה להתעלות והזכות הכחות להם ניתנים אדרבה: אלא ח"ו, לירידה הכוונה

עליו. שהוטלה השליחות את רחוק מקום באותו שימלא ע"י – אלי' מסוגל אינו

חז"ל  הודעת הרי 11וע"ד – עבודתו ע"י – אח"כ אך נעדר, התורה לימוד כי מצא לבבל בבואו שרב
מופלגה  למעלה התורה לימוד הגיע בבבל נפסקת 12דוקא ירושלמי ותלמוד בבלי דתלמוד במחלוקת כי עד

בבל  של כתלמודה לכאורה 13ההלכה הנראית הליכה לארץ, לחוץ מא"י רב של מיציאתו כתוצאה זה וכל .
התורה. בלימוד נעלית דרגה – גדולה מעלה נתוספה עי"ז דוקא אך רצוי, בלתי כענין
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בהוספות )* ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
ציוני  איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 325 ע' חי"ד ללקו"ש

המו"ל. ע"י מ"מ
תרל"ז 1) וככה המשך ג"כ וראה שפ. ס"ע תרס"ו המשך ראה

מנחם  תורת גם וראה ואילך). תקסד ע' ח"ב תרל"ז (סה"מ פ"ע
וש"נ. .183 ע' חמ"ט התוועדויות –

ובכ"מ.2) ג. עז, פנחס לקו"ת
משמים 3) השליך ע"פ לאיכה הצ"צ רשימות ב. ה, חגיגה

א'ע). ע' ח"ב נ"ך (אוה"ת 80 ע' ארץ,
ובכ"מ.4) א. קיג, זח"א
מצאתיו5) לא ולע"ע בכ"מ, בדא"ח זח"ג הובא וראה זה. בל'

ב. סא, זח"א ב. צו, זח"ג ב. רלג, ב. רכז, סע"ב. צ, זח"א ב. קד,
זה 6) על הצ"צ הגהות וראה רפ"ב. תניא ב. לא, איוב

ואילך). עב ע' לתניא והערות (קיצורים
במקום7) ריחוק רק לא בזה –inybשהכוונה ועיקר כ"א ,

אי  בא"י שגם מצות כו"כ הרי הגלות בזמן ובמעלה; ברוחניות
לקיימן. אפשר

ב).8) (קלד, סכ"ב אגה"ק תניא ראה

ח"ו 9) התוועדויות – מנחם תורת .361 ע' ח"ב לקו"ש ראה
.124 ע'
בזמן 10) נעשה בה שהריבוי שלפנינו בתורה גם וכנראה

מלכות  המה "ששים ח) ו, (שה"ש עה"פ וכדרז"ל הגלות,
מסכתיות  ששים "אלו – מספר" אין ועלמות פלגשים ושמונים

. הלכות .של כהנים ובתורת פרשיות שמונים אלו קץ . אין .
כא). פי"ח, במדב"ר וראה (ט). א פ"ו, (שהש"ר לתוספות"
הזה  הזית "מה ב) נג, (מנחות מרז"ל ע"פ מובן זה על והטעם
ובדוגמת  כו'", ישראל כך אותו שכותשין עד שמנו מוציא אינו

רפמ"ו). (שמו"ר הלוחות שבירת ע"י שנעשה בתורה הריבוי
רב 11) אגרת תתאי), (ד"ה א יו"ד, תענית רש"י א. קי, חולין

בערכו. סדה"ד וראה גאון, שרירא
אף 12) קושיות, וע"י בפלפול התורה לימוד של המעלה

שהוא  ו), ג, (איכה הושיבני" "במחשכים א) כד, (סנהדרין שנקרא
ב"ר  עקב. ר"פ (ספרי שארז"ל אף ירושלמי, תלמוד של בערך גם
.121 ע' תש"ח סה"מ ראה – א"י" כתורת תורה "אין ד) פט"ז,

ב.13) אות התלמודים שני כללי ח"ב מלאכי יד ראה
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הבעש"ט  להנהגת הטעמים אחד ג"כ שזהו כ"ק 14וי"ל עד וכו' הזקן אדמו"ר ממעזריטש, הה"מ ,
טוב  מקום אין שלכאורה אעפ"י – וכו' רחוקים במקומות להתגורר תלמידים ששלחו – אדמו"ר מו"ח
ירידה  ע"י שדוקא כנ"ל, הוא, הענין אך – הרבי במחיצת ימיהם כל להיות מאשר התלמידים עבור יותר
לכן. קודם שהי' מכפי נעלית למדריגה להגיע מיוחדת זכות לו וניתנה מיוחדים, כחות התלמיד מגלה זו
עילוי  גם נתוסף עי"ז – נשלחו אליו במקום עלי' לפעול בכדי התלמידים נשלחו ש(בפשטות) אף והיינו,

עצמם  בתלמידים .15רב

וכפי' הכרח בדרך ולא ובמסירות באמונה זאת ועשו השליחות, שמלאו שאותם בפועל, שראו וכפי
– אמיתיים] לבב ובטוב בשמחה חדורה היתה זו קב"ע אך קבלתֿעול, מצד היתה ההתחלה אם [ואף
שהשתמטו  אלו עליית בערך שלא שהיתה ופשיטא בערך, שלא הרוחני למצבם בנוגע הצלחתם היתה
והתגוררו  – לכך זכו ולא היות מסתמא – שליחות כל עליהם הוטלה לא שמלכתחילה אלו או מהשליחות,

מקום. בקרבת

להתיישב  הוראה וקבלו – עצמם דעת על עמדו שכבר – וכו' הבעש"ט תלמידי אצל הדבר שהי' וכשם
ויסד  פ' למקום אדמו"ר מו"ח כ"ק כשבא הישיבה: תלמידי בנוגע גם הי' כן וכו', רחוקים במקומות

אמותיו  ובד' אליו בקירוב למקומות 16ישיבה ושלחם מצויינים תלמידים בכמה בחר בשעה בה הרי ,
שונות  מדינות לים, מעבר למקומות (ואף ברוחניות גם ורחוקים בגשמיות רחוקים רחוקים, ועיירות
שימלאו  שע"י ותכלית כוונה גם הייתה זה עם וביחד – המקומות באותם עלי' לפעול בכדי ומשונות),

האמיתית. לשלימותם ויתעלו יגיעו רחוק במקום שליחותם את

עונש  זה שאין פשוט לניוֿיארק, מחוץ אשר בישיבות הם ולומדים שזכו, שתלמידים מהנ"ל, ָהמובן
הדירה  עשיית בעבודת ונעלים מיוחדים כחות בהם רואים כי הוכחה זו אדרבה, אלא ח"ו, ריחוק או ח"ו

בתחתונים  ית' ולימוד (כדרי 17לו דוקא, ישיבה באותה לימודם ע"י – נשלחו אליו במקום החסידות) שת
בריחוק  שאינם מאותם יתרה למעלה להתעלות זוכים ועי"ז הכרח, של באופן ולא לבב, וטוב שמחה מתוך

מקום.

ומעבר ‚. לארצותֿהברית ומחוץ לניוֿיארק מחוץ ולומדים שזכו תלמידים אותם כל – חייבים ָלפיכך
זהו  שהרי ביחוד, המעיינות והפצת בכלל, היהדות בהפצת לעסוק וחובתם תפקידם את לזכור – לים

נמצאים  הם שם המדינה כל ואת העיר כל את להאיר – ותלמידי' הישיבה של .18ענינה

אלא  "עומד" בבחי' להיות שלא התורה) עניני (ככל הוא ישיבה של תפקידה כי לזכור יש ובפרטיות
"מהלך" "מעלין 19במדרי' ויותר.21בקודש"20, יותר תלמידים, ועוד עוד להתווסף  שחייבים דהיינו ,

הוראה  ומפורסמת קיימת וכבר מאחר וכו', מהמשפיע מהראשֿישיבה, להוראה צורך אין זה ובענין
ככה" פעמים אלף זכים ולבו "מוחו ויהיו – יותר בכך שיצליח ובכדי "מהלך", צ"ל תלמיד שכל 22ברורה

מושפעיו  שאף יעשו, וכן יראו וממנו יותר. ועוד עוד בישיבה, תלמידים שיתווספו לראות עליו –
להאיר" "נרות יהיו העולם.23ותלמידיו סוף עד פירות ופירי פירות  כנ"ל, הם גם וישפיעו –
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ח"ו 14) התוועדויות – מנחם תורת .367 ע' ח"ב לקו"ש ראה
ואילך. 98 ס"ע

מפעולת 15) רבו, אצל התלמיד מ"לימוד" חלק דג"ז וי"ל
בתלמידו. הרב

כד"א).16) העיר (כל כאילו ד"ה ב מא, ערובין רש"י וראה
ב. מז, שם ובגמרא

במדב"ר 17) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

דהמצוה 18) הענין ביאור וש"נ) .119 ע' תרצ"ו (סה"ש וידוע
צריך  שיהודי היא (ברוחניות) שכוונתה ורבי', פרי' היא ראשונה
ב. יט, (סנהדרין וכמרז"ל יהודי, עוד על ברוחניות לפעול (להוליד)

ילדו". כאלו הכתוב עליו מעלה תורה חבירו בן המלמד "כל וש"נ)
ובכ"מ.19) ואילך). סע"א (ל, וישב ס"פ תו"א ראה
וש"נ.20) א. כח, ברכות
אינו 21) שאם משופע, להר מעלי' והדוגמא המשל וידוע

אז cxeiעולה `linn jxca.(וש"נ .127 ע' ח"י לקו"ש (ראה
אוה"ת 22) וראה כן. נעשה הצדקה שע"י בראשית, ר"פ תו"א

בדרך  זה שאין ב) תתרכו, – ו (כרך שם תו"א על הגהות בראשית
גוזמא.
החיים 23) עץ קונטרס פבֿז. ע' שלום תורת סה"ש ראה

ריש  ח"ד התוועדויות – מנחם תורת .484 ע' ח"ב לקו"ש פכ"ב.
.228 ע'
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שהרי  בהפלגה, הצלחתם תהי' זו, הוראה לקיים לבב ובטוב בשמחה יחליטו שבאם הם, ומובטחים
"ומצאת" אלא היגיעה, שבערך מדרי' וכו', השכל מבינים הדבר, משיגים רק לא – "יגעת" ידי ,24על

הדעת  בהסח הבאה – מציאה של כלל 25באופן לשער יכול הי' שלא וכו', ותקותו מדעתו למעלה –
יגיע  היכן עד .26מראש

הכללית „. החלוקה [וע"ד סוגים לשני מתחלקים ישיבות עסק":]27תלמידי ו"בעלי אהל" ל"יושבי
עכבה  אלא וישב אין אוהלים", "יושב שתפקידם אלא 28אלה תורה, של אמותי' מד' יוצאים אינם ,

בכל  זה מורגש ממילא  שבדרך – כך כדי  עד ובשקידה בהתמדה מוסיפים גופא בישיבה שבהיותם
הם  עצמו תורה בני שבסוג תלמידים וישנם חדשים. תלמידים ומתוספים ומושך ומקרב ופועל הסביבה,
הם  מנצלים וכו', ובשקידה בהתמדה לימוד הישיבה, סדרי שמירת שאחר דהיינו עסק", "בעלי בדוגמת
להביא  במטרה – בראשם) – בידם (ותלמודם הישיבה מכותלי ליציאה לרשותם העומדות השעות את

פנימה. נוספים תלמידים

אך  הישיבה. הנהלת בידי מסורה עסק" "בעלי על או אהל" "יושבי על נמנה התלמיד אם הקביעות
כאו"א  על יחד: גם והמשגיחים המשפיעים הר"מ, הר"י, ההנהלה, חברי בכל התלמידים, בכל השווה צד

ב  להעשות צריך שבקדושה ענין כל כי – דנפשי' ואליבי' אל zeigלדעת "מחיל ההליכה היא ועי"ז ,
ש 29חיל" ,meid מה למעלה כל `lenzהוא עם כלל התחשב וללא – מהיום למעלה יהי' שמחר ובאופן ,

ועיכובים. מניעות

תלמיד  וכל מאחר – אלא בפ"ע, שהוא כמו אחד לכל הנוגע פרטי ענין זה אין הרי לעיל, האמור וע"פ
וכמה  כמה של גורלם תלוי הוא, שבעלייתו הרי להאיר, נר והוא דהמשלח שליח הוא בפ"ע ותלמיד

אמת תורת תורתנו החיים: דרך את ויורום חייהם את שיאירו ומצפים ה' לדבר הצמאים zxezeמבנ"י
miig" נאמר עליהן .30בהם"igeומצוותי'

כי ‰. הוראה  ה"ז – זו לעיר מחוץ בישיבות ללמוד הנשלחים תלמידים כי הוא, האמור מכל המורם
מו"ח  כ"ק – הישיבה ומייסד הנשיא רצון את המקיימים והם שבתלמידים, ומהמשובחים מהמובחרים הם
זכים  ולבו מוחו "נעשים כי עד ברכה שפע להם נמשך ועי"ז נפלאה, נח"ר וגורמים במילואו – אדמו"ר 

המצוות. ובקיום התורה בלימוד ככה" פעמים אלף

כי  עד חיל אל מחיל להליכה הישיבות את וימריצו ויעוררו לבב ובטוב בשמחה זו עבודתם ותהא
הארץ" ומצוותי'31"ותרעש חיים תורת החיים, בדרך ויעמידום ישראל מבחורי עשרות וימשכו ויקרבו ,

אמיתיים. וחיות באור

– אדמו"ר מו"ח כ"ק ועד כו' הזקן ואדמו"ר והה"מ מהבעש"ט החל – הנשיאים ע"י הם ומובטחים
והולך. דמוסיף ובאופן בפעולותיהם, הצלחה שיראו

הרע  היצר יענהו 32ובאם וכו', זו בעיר דוקא ללמוד שעליו לפתותו לנגדו "זקן 33יעמוד אלא אינו כי
מדינה 34וכסיל" לעשות שליח זה לתלמיד עשאו – נשיאינו רבותינו הנביאים עבדיו ע"י – הקב"ה שהרי ,

ע"י  יתפתה שלא ופשיטא שמה. שיבוא מקום וכל תורה, של לעיר פ' עיר את תורה, של למדינה פ'
וחכם"ה  ה"מסכן חכמת וע"פ כעצת יעשה אלא וכסיל", אלקה 34"זקן חלק – בישראל השנית "נפש היא ,

ממש" לבב.35ממעל ובטוב בשמחה זה וכל ,
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ע"ב.24) ריש ו, מגילה ראה
א.25) צז, סנהדרין ראה
ב).26) (קה, ד סי' אגה"ק ראה
גדול 27) תלמוד ממרז"ל ג"כ ולהעיר תרומה. פ' תו"א ראה

תניא  ג"כ וראה א). ו, תקו"ז ב. מ, (קדושין גדול מעשה או
עובדין  ומארי תורה מארי וזבולון, ישכר וכענין סוס"ט. אגה"ק
וישב  פ' ביאוה"ז א). (קט, ס"ה אגה"ק תניא ראה – טבין
ע' ח"ח לקו"ש וראה קלד). (ע' ולהצ"צ אֿב) (כה, לאדמוה"א

ואילך. 189

ד.28) יב, תזריע עה"ת בפרש"י הובא א. כא, מגילה
רסקנ"ו.29) חאו"ח אדה"ז שו"ע ברכות. סוף ראה
שם.30) להה"מ או"ת ועיין ה. יח, אחרי
ועוד.31) יט. עז, ח. יח, תהלים
לו 32) אומר היום יצה"ר של אומנתו הוא "כך ב: קה, שבת

וכו'". כך עשה
קנו.33) סו"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע ראה
יג.34) ד, קהלת
(35.6 שבהערה תניא



כט

וקיום  השליחות בקיום מיוחדת והצלחה יחד, גם וברוחניות בגשמיות בהצלחתם המה ומובטחים
גדולה. הכי בשלימות המשלח רצון

.Â שנה ותהי' ותתחדש ותצליחו לבב, ובטוב בשמחה כהנ"ל יעשה מכם ואחד אחד שכל רצון ויהי
זה  וגם יחד, גם ושמחה ואורה שמחה, ושל תורה של שנה הצלחה, ושל ברכה של אורה, יוסיף 36של

וברוחניות. בגשמיות הוי' ברכת

יכירום  רואיהם "כל כי עד בהידור, המצוות ובקיום יחד, גם והחסידות הנגלה בלימוד הצלחה ותראו
ה'" ברך זרע הם מדינה,37כי ובכל מקום בכל הנשיאים שלוחי הם אלו אשר יכירום להאיר, נרות ,

כמותו" אדם של "ושלוחו לבב, ובטוב יחדיו.38בשמחה הרביים וכל הרבי – המשלח נמצא ואתם

משיח  של תורתו כולו", העם כל את תורה "שילמד צדקנו משיח פני לקבלת הכנה ג"כ הוא ,39וכ"ז
והשלימה. האמיתית בגאולה ממש בקרוב

•
l"yz'd ,oeygxn g"xca ,'a mei zgiy .c"qa

הק '"ב– בחדרו  חב "ד, הר ונחלת חב "ד דכפר שי ' לאנ "ש  כללית" –יחידות

מוגה  בלתי

נאמרה"‡. ופרטות ש"כללות בתורה כלל של 1ישנו אומנתו כלי שהיא בתורה, הוא שכן וכיון .
העולם  בבריאת בעולם.2הקב"ה גם הוא שכן מובן, הרי ,

רז"ל  כמאמר – בזה הענין בעולם,3וכללות יש באדם שיש מה וכל באדם, יש בעולם שיש מה שכל
קטן" "עולם נקרא בפרט) ישראל (ואיש והאדם גדול", "אדם נקרא שהעולם העולם 4וזהו שבריאת וכיון .

הם  בעולם שישנם הפרטים שכל מובן, הרי בראשית), פ' בהתחלת רש"י (כמ"ש ישראל" "בשביל היא
בעולם. גם משתקף ומזה האדם, אצל כמו

תפקידו, את ממלא אבר שכל בכך תלוי' הגוף וכללות האברים שבריאות האדם, בגוף רואים והנה,
שלו. ובבריאות בחוזק נחסר אזי תפקידו, שאינו אלא) טוב, (אפילו דבר עושה מסויים אבר כאשר ואילו
שהם  מובן הרי בהם, פוגע זה ואדרבה, ממנו, חיזוק מקבלים שאינם מרגישים האברים ששאר וכיון

ללחום  כדי דרכים תפקידו.מחפשים למלאות לו ולהפריע עמו

ציווי  שזהו העיקר על שנוסף – לחיות צריך שיהודי כפי לחיות מיהודי לדרישה בנוגע גם מובן ומזה
אזי  הקב"ה, ציווי בקיום תפקידו ממלא יהודי כאשר כולו: העולם לכל גם נוגע זה הרי הקב"ה, של
מדברי  כנ"ל – בבנ"י תלוי שהדבר כמה עד – שלו השלימות את מקבל העולם וגם שלו, לשלימות מגיע
הנהגתם  ע"י היא ישראל של והשלימות ראשית", שנקראו ישראל "בשביל היא העולם בריאת שכל רש"י

ראשית". שנקראת "התורה ע"פ
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וש"נ).36) א. כט, (תענית זכאי" ליום זכות "מגלגלין ע"ד
ט.37) סא, ישעי'
לקח 38) ס' וראה ו. יב, בא רש"י וש"נ. ב. לד, ברכות ראה

שליח  של "דגופו השליחות דשלימות בתחלתו, ענגל) (להר"י טוב
המשלח". של כגוף נחשב

כט,39) מנחות פ"ט. האמונה שער א). (יז, צו לקו"ת ראה
לפני  היא הבל בעוה"ז למד שאדם "תורה ח): (פי"א, ובקה"ר ב.

משיח". של תורתו
וש"נ.1) ואילך. סע"א ו, חגיגה ראה
בתחלתו.2) ב"ר
לסופו).3) (קרוב ד פ"א, קה"ר גם וראה ספל"א. דר"נ אבות

יח. וארא (באבער) תנחומא א. יט, תהלים ָמדרש
תקו"ז 4) ב. לג, ח"ג ב. קלד, ח"א זהר ג. פקודי תנחומא ראה

פע"ב. ח"א מו"נ שם. וקה"ר אדר"נ א). קא, ב. (ק, תס"ט
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אזי  כדבעי, שלא מתנהג יהודי שכאשר חז"ל, ובמדרשי ובתנ"ך בחומש למ"ש בנוגע גם מובן ועפ"ז
מבין  הוא אם (בין טבע ע"פ הוא כן אלא הכתוב", "גזירת של ענין זה שאין – מגויים קשיים לו יש
חייו  אורח ע"י בפרט, ולגויים העולם לכללות טובה לגרום שצריך זה הוא שהיהודי דכיון לא), או זאת
ליהודי  לגרום הגוי מחפש ולכן לגוי, וצרה קושי גורם הוא הרי כן, מתנהג אינו כאשר הנה כיהודי,

וכו'. קשיים

הרמב"ם  מ"ש גם הגמרא 5וזהו דברי ע"פ –6. עצמו שיראה אדם כל ש"צריך העולם – כל וכן .
. חייב וחציו זכאי –חציו כו'" זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת מצוה עשה .

תפקידו. את ממלא שיהודי בכך תלוי כפשוטו העולם ששלימות לעיל להאמור  בהתאם

הגוף  כל של והשלימות הפעולות תלויים ובה שייכת אבר כל של שפעולה לעיל האמור ובדוגמת
שלימה" "קומה הוא 7בתור שבזה העיקרי שהענין אלא אחת", "קומה הוא ביחד כולו העולם כל והרי ,

העולם  נברא שבשבילו .8היהודי,

כלל, בתור לבנ"י בנוגע הוא כן – ויחיד פרטי איש בתור יהודי לכל בנוגע אמורים שהדברים וכשם
נמצאים. שבו מקום בכל

כמ"פ ·. כמדובר – ישראל בארץ שנמצאים בנ"י לעשות שצריכים מיוחדים ענינים יש לזה, 9ונוסף

כמה  יש  ביהמ"ק משחרב ואפילו בארץ, התלויות מצוות כמה שיש בפועל, בהלכה גם מתבטא דבר שכל
ועאכו"כ  מדרבנן, למצוות בנוגע ועאכו"כ בחו"ל, משא"כ בארץ, לקיימם שחייבים מדאורייתא מצוות

וכו'. וכו' מצוה והידורי ישראל למנהגי בנוגע

ניכר  שיהי' תפקידה, את ממלאת הקודש ארץ שכאשר – המקום לכללות בנוגע כמו – מובן ומזה
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ הבריאות,10שהיא מצב תלוי בזה הנה ,

כולו. העולם בכל להיות שצריך ובטחון שלום הטוב, תלוי בזה מזה: ויתירה אה"ק, של והבטחון השלום

משהו  להוסיף שצריך בכך הדבר תלוי דרובא ברובא הנה באה"ק, קשיים מערימים שגויים והעובדה
שעל  ארץ שזוהי הדבר) סיבת את להבין (מבלי הגוי ומרגיש רואה שאז אה"ק, של התפקיד מילוי בענין

כח. תוספת אצלו נעשה ידה

יותר:‚. ובפרטיות

במדרש  איתא – ישראל ארץ נקראת שבו "ארץ" לשם שרצתה 11בנוגע ארץ, שמה נקרא "למה :
קונה". רצון לעשות

בנ"י  של התפקיד על נוסף מיוחד תפקיד להם שיש ישראל, בארץ שנמצאים ליהודים – בזה והכוונה
ומתן  ומשא מסחר טיול, שינה, ושתי', אכילה עניניהם, כל את להגדיר – כולו העולם בכל שבחו"ל,
אלקיך  ה' ש"עיני בארץ נמצאים שהם כיון אותם, להגדיר צריך בחו"ל שנמצא שיהודי מכמו יותר וכיו"ב,

שנה". אחרית ועד השנה מרשית בה

לכל  נוגע זה הרי לפעמים הנה בעולם, וחלקו יהודי לכל בנוגע לארץ, בחוץ הוא: העיקרי והחילוק
יש  אמותיו, בד' מסויימת בפינה יהודי של הנהגתו הנה ישראל, בארץ משא"כ לא; ולפעמים המדינה

כולה. אה"ק של ומצב המעמד על השפעה לה

ג  השפעה לזה יש האדם, בגוף מהדוגמא וכמובן לעיל, כיצד וכאמור א"י של השכנים של היחס על ם
שעי"ז  מרגיש] למעלה שלהם השר – חז"ל לשון ע"פ – [או מרגישים שהם כיון א"י, כלפי יתייחסו
בעניני  גם יתוסף אזי שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' ד"עיני הענין יותר ניכר יהי' שבא"י
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ה"ד.5) פ"ג תשובה הל'
ואילך.6) סע"א מ, קידושין
ובכ"מ.7) נצבים. ר"פ לקו"ת ראה
ועוד.8) סע"א. לז, סנהדרין סע"ב. ו, ברכות ראה

וש"נ.9) .125 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
יב.10) יא, עקב
ח.11) פ"ה, ב"ר
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חסר  זה שבגלל הם מרגישים לא"י, הראוי' בהנהגה חסר וכאשר א"י, של לשכנים להגיע שצריכים הטוב
כגמולם. להם ולשלם בהם להתנקם כיצד דרכים מחפשים ולכן אצלם, גם

על „. (נוסף שבחו"ל בנ"י לגבי שבא"י לבנ"י נוסף קדוש תפקיד שיש כשם הנה להאמור, ובהמשך
לא"י  בנוגע חילוקים יש כמו"כ שנמצאים), מקום בכל בתחתונים דירה ית' לו לעשות המשותף תפקידם
שהקב"ה  כאלו יש מ"מ, וכו', א"י תושבי הם וכולם ויעקב, יצחק אברהם בני שכולם שאע"פ עצמה,

מיוחד. תפקיד להם נתן

התורה  בפנימיות להשתמש ולהתחיל להוודע אותם והצליח זיכה שהקב"ה לאלו – היא והכוונה
אהבת  ה' באהבת החדור ובאופן וחיות, אור של באופן ענין כל עושים שעי"ז החסידות, בתורת שנתגלתה
שלא  ועאכו"כ בכמות, יותר בערך שלא עושים שאז מישראל), ואחת אחד (כל ישראל ואהבת התורה

ובעצמיות. בפנימיות באיכות, יותר בערך

תפקיד  עוד להם יש יחד, שניהם או החסידות, אור או החסידות תורת אודות שיודעים אלו כל ולכן:
גדול  למספר שיגיע ובאופן חסידותי, וחיות באור נעשים יהיו לעיל האמורים הענינים שכל – מיוחד
ולהאיר  וחיות, אור נועם בדרכי אליהם להגיע – באיכות ומצבם מעמדם על הבט מבלי יהודים, של יותר

ז"ל. חכמינו כסגנון להאיר", "נר "מאור", בבחי' בעצמו יהי' מהם אחד שכל עד בחיים, דרכם את

במשך ‰. קשים הכי בנסיונות העמידם ולכן בהם האמין והקב"ה שזכו לאלו נוסף תפקיד יש וכן
וגם  בתורתם, גם אלא בנשמתם, רק לא בשלימותם, ויצאו בהם, שיעמדו בטוח בהיותו שנים, עשרות

ובנותיהם. בניהם בחינוך

אדירה  ממשלה – אליו שמנגדים הטבע עניני כל על להתגבר יכול ויחיד אחד שיהודי איך ראו הם
ממשלה  של ההנחות בכל למרוד שביכלתו דוגמא בהראותו העולם, שבכל הממשלות מכל מתייראת שלא

ב  רואה שאינו אע"פ הקב"ה, של כרצונו ולהתנהג סוכ"ס זו, וכיצד זאת, ליישם יוכל כיצד הטבע דרך
מהם. ישתחרר

רואים  והרי ילדיהם. את גם זו בדרך חינכו הם אלא נפשם, את שמסרו בלבד זו לא מזו: ויתירה
רואים  לא הטבע שבדרך כזו בדרך ילדיו את לחנך מאשר נפשו, את למסור לאדם יותר שנקל בפועל
נגד  שלוחמת מהממשלה פעם להיפטר שיוכלו נראה שלא כיון טבעיים, חיים לחיות הילד יוכל כיצד

לבב! ובטוב ובשמחה זאת, עושים לכן לעשות, צוה שהקב"ה בגלל ורק זה;

וסוכ"ס  כפשוטו, לעוה"ז בנוגע גם אלא לעוה"ב, בנוגע רק לא הועיל המס"נ שענין איך ראו והם
הגיעו, שכבר אלו – אתם ובנותיהם ובניהם ערך), לפי כי (אם המרחב אל המיצר מן אותם הקב"ה הוציא

יגיעו. בודאי וסוכ"ס להגיע שצריכים או בדרך, שנמצאים אלו – הקרוב ובעתיד

נוסף: מיהודי מס"נ לדרוש שיכולים – לעיל האמור כל על נוסף תפקיד להם יש ולכן

לאו  – מס"נ לדרוש ואילו בשו"ע, מסויים בסעיף המפורש דבר רק מיהודי לדרוש יכולים שו"ע ע"פ
ילדיו  את וחינך חי שנים עשרות שבמשך חי'" "דוגמא בעצמו שהראה מי אבל דא; סביל מוחא כל
יצליח  אזי חסידות, ובדרכי נועם בדרכי נוסף מיהודי מס"נ ידרוש שכאשר מובן מעצמו הרי – כזה באופן

הצליח! ואכן הקשיים, מפני נעצר שלא עובדא, הוה שבדידי' חי'", "דוגמא שהראה כיון בזה, גם

.Â יחידים רק שלא לפעול – נוסף תפקיד יש ואחת, אחד כל על המוטל הנ"ל התפקיד על ונוסף
בישראל. ועיירות ערים או כפרים או מושבים שלמות, קבוצות גם אלא כן, יתנהגו

עתה  זה הגיעו שלשם – חב"ד הר נחלת על וביחוד חב"ד, כפר על המוטל המיוחד התפקיד וזהו
מתוך  שיעלו משפחות עשרות עוד שם שיתוספו ירבו, וכן מס"נ, בעלי יהודים אותם של ככולם רובם

רק שלא להראות – לבב וטוב בתור cigidשמחה גם אלא החול, ימות של יום היום בחיי כן לחיות יכול
לחי  יכולים גדולה, עיר או ועיר עיירה יסודי קבוצה, על דוקא מיוסד הדבר כאשר רבה, ובהצלחה כן, ות

החסידות. ואור החסידות תורת ע"י ומוארים חיים שנעשים כפי והמצוה, התורה
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כשלעצמה  הדוגמא ראיית הנה – חיות ומתוך לבב וטוב שמחה מתוך לעצמם בנוגע כן יתנהגו וכאשר
– לרשותם העומדים הדרכים את וינצלו  לבב, וטוב שמחה מתוך זאת כשיעשו ועאכו"כ פעולתה, תפעל

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו להם נותן לחיות 12שהקב"ה צריך שיהודי הרעיון את להפיץ –
יראו  שמהם בודאי הרי – ומוסיף דהולך ובאופן ועיר, כפר קבוצה, גם לחיות צריכה וכך וכך, כך באופן

שלמים. וגם טובים יהיו שהרבים ועד רבים, יעשו וכן

מאותם  ככולה שרובה – חב"ד הר שנחלת להבטיח שחייבים כ"כ בתוקף בהדיבור הכוונה גם וזוהי
"כזה  עלי': להראות יוכל אחד שכל עד ברוחניות, ועאכו"כ בגשמיות , גם תשגשג – מס"נ בעלי יהודים

הקודש. בארץ והערים והכפרים המושבות שאר להיבנות צריכים כך ראה",

– הנ"ל דוגמא להראות התחילו שבו הראשון המקום  שזהו חב"ד, לכפר בנוגע גם הוא שכן  ומובן
יותר  באה"ק נמצאים שהם אע"פ שכן, כו', ושגשוגו להתפתחותו לפעול אלא בו, לתמוך רק לא שצריך
מעלה  גם יש הרי אליו, הורגל שכבר דבר מאשר יותר עליו פועל חדש שדבר האדם וטבע שנה, מעשרים
לאחרי  גם אלא הראשונה, בשנה רק שלא חי' דוגמא להראות יכולים שהם ובנדו"ד, ישן, וענין ישן ביין
בגשמיות, והן ברוחניות הן אמיתיים, חיים של הדרך שזוהי רואים ויותר, שנה עשרים שנים, עשר שעברו

חיים. תורת בתורתו, החיים דרך שהראה  חיים", "אלקים עם הקשורים חיים להיותם

.Ê מכם אחד שכל רצון ויהי

של – באֿכח הוא מהם אחד שכל בגורל, שזכו אלו גם כולל השפעה, בעלי שהם האנשים ובפרט
חב"ד  בכפר מוסד בהנהלת חברים או ראשיֿישיבות או מלמדים שהם אלו וכן בגורל, שהשתתפו אלו כל

רבים  שכולל פרט שהוא כך, באיֿכחם, או חב"ד, הר בנחלת –או

– פעולתם יפעלו בודאי שאז הלב, מן היוצאים דברים של באופן – האמורים הדברים את ימסור
קרובים, הם בנ"י שכל כיון בגשמיות, רחוקה – והרחוקה הקרובה לסביבה וכן כאן, היו שלא ביתו לבני

יפות.ועד פנים בסבר הדברים יתקבלו ובודאי לב), פרק בתניא (כמבואר אחד כגוף שהם

העיקר  הוא אור"13והמעשה ותורה מצוה ב"נר שיתוסף יפעלו שעי"ז שבאה"ק,14– הפינות בכל

של  בהכרה גם ויתוסף, בארה"ק, והשקט ושלוה שלום בטחון, בריאות, יתוסף שעי"ז לעיל, וכאמור
עליך" נקרא ה' שם כי הארץ עמי שמחתנו"15"כל ב"זמן שאומרים וכפי חד, כולא ובנ"י שהקב"ה ,16:

עוד" אין גו' הארץ עמי כל דעת כל 17"למען של המציאות זוהי מאלקות; חוץ דבר שום שאין היינו, ,
העולם.

– כולה השנה כל על לבב ובטוב בשמחה יומשכו תשרי חודש במשך שנפעלו הענינים שכל ויה"ר
הן  הנצרך ובכל באה"ק, והן כאן, בחו"ל, הן שהם, מקום בכל יחד בנ"י וכל מישראל אחד כל אצל

טפחים. מעשרה למטה רויחי, ובכולם ומזוני, חיי לבני עד גשמיים, בענינים והן רוחניים בענינים

בהתוועדות  כמדובר – השנה הרב 18ותהי' תורה,19בלשון של שנה והצלחה, וברכה אורה של שנה –
לעיל. האמורים הענינים בכל טובות בשורות מכם ונשמע תורה, ושמחת שמחה עם הקשורה ותורה

.Á וכן חב"ד, הר מנחלת וכן חב"ד, מכפר כאן הנמצאים של הבאֿכח שיהי' אחד שתבחרו כדאי
שם  ידידינו את שיבקרו שבא"י, המקומות משאר או שדובר 20מירושלים מהענינים נקודות לו וימסרו ,

מיוחדת  ברכה בצירוף לשלום", בה"צאתכם עתה שנאמרו מהענינים וגם תשרי, חודש במשך אודותם
טובות  ושנים ימים לאריכות הולדתו יום .21לרגלי
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המזון.12) דברכת הג' ברכה נוסח
מי"ז.13) פ"א אבות
כג.14) ו, משלי
יו"ד.15) כח, תבוא
ההושענות.16) בסיום
ס.17) ח, מלכיםֿא

התוועדויות 18) – מנחם (תורת ס"ח שמח"ת יום שיחת
וש"נ. ואילך). 165 ס"ע חנ"ח

(19.(59 ע' תש"ה (סה"ש ס"ה תש"ה שמח"ת יום שיחת
שזר.20) להרש"ז הכוונה כנראה
רלח 21) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה חשון כ"ב מכתב גם ראה
ואילך).
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ילכו  שלא אלו וכל וכו'. שם ידבר ומי ילך מי ללכת, איך לבחור – מסודר באופן זאת יעשו מסתמא
באופן  זה שיהי' – והעיקר זו. בהליכה הם גם השתתפו כאילו להם ויחשב כך, על יקפידו לא בגופם,

שלום. ובדרכי נועם בדרכי שזהו מסודר,

ענינים  בכל בפועל נעשה מה משם לכתוב הטירחא את עצמו על שיקח מישהו שיבחרו גם וכדאי
משובח. זה הרי המפרט וכל הדרושה, בפרטיות ולכתוב אלו,

"ויעקב  שיהי' לדרכו"22ויה"ר כמ"ש 23הלך ובשלום, בשמחה השנה כל על ההליכה ותהי' "כי 24,
בגאולה  צדקנו, משיח פני לקבל ("ארויסטאנצן") ריקוד מתוך שנצא ועד תובלון", ובשלום תצאו ַַבשמחה

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית
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ב.22) לב, ויצא
ואולי 23) רש"י, פירוש כאן הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

רגליו", יעקב "וישא א) כט, (ויצא עה"פ לפרש"י הכוונה

ללכת". קל ש"נעשה
יב.24) נה, ישעי'

•
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc oiaexir(iyiy meil)

ìLäL,zxg`a cg`e [mxvga eaxir `le] zg`a mipy ,mc` ipa §Ÿ¨
ïéøeñàmipy eid m` .mxvgl `ivedl dpeviga mixcd e` xcd £¦

xvgl d`veda dpeviga xcd xeq` ,dpeviga cg`e zinipta
d`veda mixeq` eaxir `ly zinipta mipydy ,oicd xwirn
cg` did m` .eilr mixqe`e 'dnewna dxeq`d lbx' mde ,mxvgl
dpeviga mixcd eaxir m`y ixd ,dpeviga mipye zinipta
`ed zinipta xcd cigidy itl ,xq`idl mdl did `l ,mxvga
`ede axrl wewf epi`e cigi `edy itl ,'dnewna zxzend lbx'
exfb l"fg mle` ,mdilr xqe` epi` ok lre ,exvgl d`veda xzen
mipyy ,jetdd ote`a mb xizdl e`eai `ny mdilr xeq`iy

.dpeviga cigie zinipta
:`id `ziixa m`e drenyd lra edin zxxan `xnbdeäì øîà̈©§

[mdl-],éáéa áø,`ziixaa iax dpy oky sqei axn ernyy el`l ©¦¦
déì eúiöz àìmeyn ,`id `ziixae d`py iaxy el ernyz l` ± Ÿ§©§¥

yäìäéð dúéøîà àðà,ef dreny el izxn` ip` ±déîMîe £¨©§¦¨¦£¨¦§¥
[enyne-]äìäéð dúéøîà äáäà øa àcà áøcdpi`e ,[el dizxn`-] §©©¨©©£¨©§¦¨¦£¨

dpeviga mixcd mixeq`y ,el izxn` jke ,`ziixaéðàå ìéàBä¦©£¦
,äðBöéça íéaø ïäa àøB÷yiy ote`a etilgiy yeygl yi ok lr ¥¨¤©¦©¦¨

.oicd on dpevigd lr mixqe`d zinipta miax
déøî ,óñBé áø øîà[eiwl`-]'íéaø' ,íäøáàc,iaia ax il xn`y ¨©©¥¨¥§©§¨¨©¦

óìçéà 'éaø'a[slgzd-],éì,iax d`pyy `id `ziixa `l ok`e §©¦¦£©¦
xn` 'iax'y izinice izirhy `ed ip`e ,xn` 'dpeviga miax' `l`

.ok dpi`e ,`id `ziixae
:zwleg drc d`ian `xnbdúBøzeî íìBòì ,øîà ìàeîLeizy §¥¨©§¨¨

mipye zinipta cigi yiy oiae zg` lka cigi yiy oia ,zexvgd
,dpeviga,äðBöéça ãçàå úéîéðta íéðL eäiL ãòmipyd f`y ©¤§§©¦©§¦¦§¤¨©¦¨

mixeq` md ixd eaxir `l m`e ,mxvga axrl mikixv ziniptay
dnewna dxeq`d lbx' oick ,dpeviga xcd cigid z` mixqe`e da
dpeviga mipya mixfeb oi` l`eny zrcl .'dnewna `ly zxqe`
ax zrck `lye ,dpeviga cigie zinipta mipy ab` zinipta cigie

.dad` xa `c` ax mya iaia
:df oipra sqep oice ,øæòìà éaø øîà,l`eny zrcléøëð ¨©©¦¤§¨¨¨§¦

,dpeviga mil`xyi ipye zinipta xcdíéaøk àeä éøämixcd £¥§©¦
mixqe` md ixd zinipta miax eid m`y myky ,zinipta

eaxriy cr] da lbxd zqixc mdl yiy jka dpevigd lr
da el yie dkxc xaerd cigi ixkp dilr xqe` jk ,[dnr
z` xizdl ickae ,axrn epi` ixkp mpn` .lbxd zqixc
ezeyx z` epnn xekyl da mixcd ekxhvi dpeviga d`vedd

.da
:`xnbd zl`ey .xfrl` iax ly epic z` zx`an `xnbdàðL éàî©§¨

[dpey recn-]ìàøNé,ixkpnczinipta xcd icigi l`xyiøñà àì ¦§¨¥§Ÿ¨©
ote`d ab` jka mixfeb oi`e ,l`eny zrcl ,dpeviga mixcd lr

meyn ,dpeviga cigie zinipta mipy mixcyòãéc ïàîciny ± §©§¨©
,icigi my xc cigi eze`y rceiyòãédy oeiky df z` mbxzen `e ¨©

mipy ab` xefbl oi` ok lre ,dpevigd lr xqe` epi` enewna
,dpeviga cigie ziniptaòãé àìc ïàîe`l` icigi my xc `edy ©§Ÿ¨©

,mixg` mrøáñdf ixd mxvgl mi`iven dpevigd ipay dny ¨©
y meynáøéò éáeøéòzxzend lbx mde zinipta mixcd eaxir ± ¥¥¥©

,dyw ok m`e .dpevigd lr mixqe` mpi`e dnewnaénð éøëðmb-] ¨§¦©¦
,dpeviga mixcd lr xqe` `ed recn ,zinipta xc `ed xy`k ,[ok

ea mb `ldòãéc ïðéøîà,icigi my xc `edy rceid ±òãéepi`y ©§¦¨§¨©¨©
e ,mdilr xqe`òãé àìcmil`xyiy xeaqe icigi my xc `edy §Ÿ¨©

,enr mixcøâBà éøéâà øáñmd ok lre ezeyx z` mdl xikyd ± ¨©£¦¥©
.mxvgl mi`iven

:`xnbd daiynéòt àòôéî øâBàc àúéà éà ,éøëð íúñok` m` ± §¨¨§¦¦¦¨§©¦§¨¨¥
mirney oi`y oeike ,jk lr xtqn did ezeyx z` xikyn did
mc` ipa yiy okzi ok lre ,xikyd `ly i`ce xikydy epnn
dpeviga mixcdy dne ,mitqep mil`xyi enr mixcy mixeaqd
e` zxqe` lbxd zqixc oi`y meyn df ixd ,mxvgl mi`iven

.epnn xekyl `la ixkp mewna aexir lireny
df miza dnk da yiy xvga aexird oic z` zx`an `xnbd

:dfn miptlíéza äøNò ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàmlekyäæ ¨©©§¨¨©§¥£¨¨¨¦¤
,äfî íéðôìgd wxycg` lk eli`e ,xvgl gezt mday oevi ¦§¦¦¤

ea mixcd mixaer ekxce eiptly zial `l` gezt epi` mixg`dn
d ziad ,[8 ` xeiv] xvgd l` mkxcaéîéðticigid `edy ,xzeia §¦¦

mizad x`y jxc mixaer ea mixcd `l` ekxc xaer epi` yi`y
,xvgl mkxca,Biãå Báeøéò úà ïúBðmikixv mpi` mixg`de ¥¤¥§©

xarn ynynd zia lky ,`ed xacd mrh .aexira szzydl
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המשך ביאור למסכת גירובין ליום שישי גמ' ב

המשך בגמוד קפק
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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במשנה  חיבה 1נאמר בצלם, שנברא אדם "חביב :

שנאמר  בצלם, שנברא לו נודעת כי 2יתירה בצלם 3:

האדם". את עשה אלקים

שמכך  כך, על אומר טוב" יום "תוספות בעל

לנח  שנאמר בצלם.." "כי הפסוק את מצטטת שהמשנה
לבני  גם היא הכוונה אדם..." שב"חביב מובן, ולבניו,

בכלל.4נח  אדם לבני ,

אשר  המשנה, בלשון השינוי את מסביר הוא בכך

אחרים  ובחלקים אדם, בתואר משתמשת היא זה בחלק

האחרים  בחלקים כי ישראל", "חביבין אומרת היא
("נקראו  ישראל אצל רק הקיימות מעלות על מדובר

המעלה  ואילו חמדה"), כלי להם "ניתן למקום", בנים
בכללו. המדבר מין אצל קיימת בצלם" "נברא של

לישראל  הוראות שהיא אבות במסכת מובא זה ענין

אותה  אשר לישראל, מסקנה ממנו יש כי בעבודתם,
הרמב"ם  של פסקו לפי מסביר רבינו 5הוא משה "ציוה :

לקבל 6(ע"ה  העולם באי כל את לכוף הגבורה מפי (
אלו  מצוות לקיים ועליהם נח", בני שנצטוו מצוות

בתורה" הקב"ה בהן שצווה "הכרע 7"מפני מפני ולא ,

הדעת".

בצלם" שנברא אדם "חביב המשנה באה זאת ואת

את  לחייב יהודי ויכול צריך כיצד לישראל, להורות
להם, הקב"ה מצוות את לקיים העולם" באי "כל

"שנברא  חביבותם, את להם מסביר שהוא עלֿידי

קונו" רצון לעשות עליו "מוטל כן על ואשר .8בצלם",

.·
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היא  הכוונה שב"אדם" זה פירוש לפי שגם מובן,
כולו  המדבר את 9למין גם כוללת זו שמילה ברור ,

מתאים  וזה בצלם". "נברא בודאי אשר היהודי,
אדמו"ר  מו"ח כ"ק של הנפש 10לפירושו היא ש"צלם" ,

נח, בני אצל והן יהודים אצל הן שישנה השכלית
שנברא  אדם "חביב – המשנה בדברי הלשון וכפילות
מכוונת  – בצלם" שנברא לו נודעת יתירה חיבה בצלם,

"צלם" של הסוגים בצלם"11לשני שנברא אדם "חביב :
האנושי", מין "שבכללות השכלית הנפש על מוסב
על  מוסב בצלם" שנברא לו נודעת יתירה ו"חיבה
של  ה"צלם" מן הנעלית שבישראל, השכלית הנפש

בכללו. האנושי המין

בענין  שווה צד קיום עובדת מעצם זאת, למרות
של  ה"צלם" שגם מובן, נח, לבני ישראל בין ה"צלם"
והשונות  לו רק המיוחדות מעלותיו מפני איננו היהודי
הזירוז  (כי המיוחדים תפקידיו ומפני נח מבני לגמרי
האחרים  בחלקים ישנו אלה תפקידים למילוי
למקום... בנים שנקראו ישראל "חביבין שבמשנה:
בני  עם עבודתם מפני אלא חמדה") כלי להם שניתן

.12נח 

שבן  העובדה רק לא חשובה זו, בעבודה גם כלומר,
קונו", רצון לעשות עליו "מוטל ולכן בצלם" "נברא נח
"צלם" בחינת קיימת היהודי שאצל העובדה גם אלא
האנושי  המין של ה"צלם" מן נעלית היא כי אם

בכללותו.

אדם  "חביב של הענין בין הקשר מהו להבין יש
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מי"ד.1) פ"ג אבות
ו.2) ט, פרשתנו
שם.3) למשניות נוסחאות שינויי וראה אדה"ז. בסדור כ"ה
שם.4) לאבות שמואל במדרש בארוכה השקו"ט ג"כ ראה
ה"י.5) פ"ח מלכים הל'
ליתא.6) לפנינו וברמב"ם בתוי"ט. כ"ה
וראה 7) העולם". אומות "חסידי נק' אז (שדוקא הפרק בסוף שם

ו). סעיף לקמן
שם.8) בתוי"ט הובא שם. לאבות רש"י לשון

מתאים 9) – בנ"י על רק קאי פי' שלכמה שם, ומד"ש תוי"ט ראה
אדם". קרויין "אתם רע"א) סא, (יבמות להכלל

חביבין 10) ד"ה שבועות אוה"ת (ועוד). פ"א תש"ב אדם חביב ד"ה
(ע"פ  כאן תוי"ט וראה ז"ל). החסיד בשם המד"ש (ע"פ בתחלתו ישראל

ועוד. בתחלתו). המו"נ
רפ"ד.11) שם אדם חביב ד"ה
ואילך)12) (ספ"א שם אדם חביב בד"ה בארוכה מהמבואר להעיר

n"kae דוקא שעי"ז לנפה"ב, נפה"א בין הממוצע היא השכלית שנפש ,
בירור .a"dtpהוא
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מפני  קונו" "רצון לקיים צריך נח שבן בצלם", שנברא
ישראל  אצל שגם הענין לבין בצלם", "נברא שהוא
יותר  נעלה באופן כי (אם זו וחביבות מעלה קיימת

לו...")? נודעת יתירה "חיבה

.‚
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‰¯Â˙

מדברי  לעיל שצוטטה ההלכה מובנת אין כן
העולם  באי כל את "לכוף ציווי לישראל שיש הרמב"ם,
להביא  מכך, יותר ואף נח" בני שנצטוו מצוות לקבל
"הכרע  מפני יהא לא נח בני של המצוות שקיום לכך
בתורה  הקב"ה בהם ש"ציווה מפני אלא הדעת",
נצטוו  מקודם נח שבני ע"ה רבינו משה ע"י והודיענו

קיום  קשור מדוע מאוד: תמוה לכאורה כי בהן",
לישר  נח בני תורה?מצוות ולמתן אל

של  שרצונו להסביר, היה ניתן לישראל הציווי לגבי
את  לעבוד כולו העולם את "יתקן שהיהודי הוא ה'

העולם"13ה'" באי "כל את לחייב ישראל על ולכן ,
בני  צריכים מדוע מובן, לא אך קונם. רצון את לקיים
הקב"ה  בהם ש"ציווה מפני מצוותיהם את לקיים נח

ע"ה" רבינו משה ע"י והודיענו מפני 14בתורה ולא ,
וכדומה  הראשון לאדם זאת ציווה ?15שהקב"ה

כולל  מצוותיהם, כל את לקיים ישראל של חובתם
מילה), (כמצות תורה מתן לפני בהם שנצטוו המצוות

בסיני  ע"ה רבינו למשה ה' ציווי מפני כי 16רק מובנת, ,
בם  בחר אז אשר בישראל מהותי שינוי חל תורה במתן

אבל 17הקב"ה  מצוותיהם; בכל גם שינוי חל ולפיכך
נח  בני של הקשר תורה 18מהו מתן שלפני תורה, למתן

הראשון, לאדם ה' ציווי מפני המצוות את קיימו הם
ש"ציווה  מפני לקיימן צריכים הם תורה מתן ולאחר

ע"ה" רבינו משה ע"י בתורה... הקב"ה ?19בהן

.„
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כ"ק  של הסברו את להקדים יש זאת להבין כדי
אדמו"ר  –20מו"ח "צלם" – השכלית הנפש יתרון על

האנושי  המין של השכלית נפש פני על ישראל של
מורגש  ישראל של השכלית שבנפש המסביר בכללו,
טבעי, אנושי שכל שזהו למרות מיוחד, רוחני עידון
הנפש  לעומת רוחנית לעדינות "דיבוק" לו ויש
כמוסבר  יותר. מגושמת שהיא הגוי של השכלית

מקומות  את 21במספר מביא חיצוניות חכמות שלימוד
מסויימת  גסות ואף עצמית, ישות הרגשת לידי האדם

וכו'.

לברר  הוא השכל של תפקידו מובן: לא לכאורה,

להתעלות  השכל צריך ולכן דבר, שבכל ה"אמת" את
ה  הנטיות פני היא מעל העולה האדם "רוח... – אישיות

היורדת 22למעלה  הבהמה ש"רוח כבעלֿחיים, שלא ,
נח  בני של השכלית שהנפש ייתכן, ואיך למטה", היא
לידי  אותו ומביאה האדם את מורידה להיפך, היא,

גסות?

הקשור  שכל – הבהמית הנפש של השכל לגבי
עצמו" "הרגש היא שמהותן – להבין 23למידות ניתן ,

וגסות. עצמית ישות הרגשת לידי להביא יכול שהוא
היא  אלא למידות, קשורה איננה השכלית הנפש אבל
ומדוע  וכדומה, התכונה חכמת כלימוד בלבד, שכל

וגסות? ישות להרגשת זה שכל יגרום

מעל  להתעלות השכל של יכולתו הוא: לכך ההסבר
ובנטיותיו  בעצמו האדם מאיֿהתחשבות נובעת עצמו
שבנפש  השכל ולפיכך מתבטל, הוא האישיות,

עצמית  ישות שהם עולם בעניני העוסק ,22השכלית,
שאיננה  ומציאות, ישות הרגשת בו אף נעשית

הראויה. להתעלות להגיע מאפשרת
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ר"ח 13) מכתב וראה משיח. גבי – ספי"א מלכים הל' הרמב"ם לשון
קה"ת  בהגש"פ (נדפס שם ובהערות תשל"ח ניסן וי"א תשל"ב ניסן

תרצב). תרלז, ע' תשמ"ו
שם 14) רמב"ם ב. נו, תלמודית סנהדרין אנציקלופדי' וראה רפ"ט.

ואילך), שמט (ע' ב"נ .p"yeע'
תורה 15) דברי או ממשה הקבלה לולא כי שכוונתו, לומר ודוחק

הציווי ע"ד בכלל ידוע אין הקודמת) שבהערה רמב"ם .x"dc`l(ראה
מפני עשאן אם "אבל פ"ח) (בסוף שממשיך מה rxkdוצע"ק

zrcd.לאדה"ר ה' ציווי מפני עשאן אם גם שולל ואינו ,"
(להפר"ח)16) חיים מים ובפי' דחולין. ספ"ז להרמב"ם פיה"מ

ב"נ) (גבי הרמב"ם למ"ש המקור ג"כ דזהו שם, מלכים הל' לרמב"ם

וכו'". אותן שיקבל "והוא
ס"ד.17) ס, סי' או"ח אדה"ז שו"ע
בסיני 18) ונשנית לב"נ שנאמרה מצוה "כל א) נט, (סנה' שאמרו והא

dxn`p dfle dflהציווי מצד בזה מחוייבים שב"נ הכוונה אין – "ipiqa,
מב"נ להנך שקלינהו ד"לא iniiwכ"א edl iniiwcke לזה ד"ה שם (רש"י "

נאמרה). ולזה
בארוכה.19) 132 עמ' חכ"ו ואילך. 146 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה
פ"א.20) שם אדם חביב ד"ה
ועוד.21) ואילך. פ"ב תש"ט משה ויאמר ד"ה
כא.22) ג, קהלת
ועוד.23) פ"ג. שם משה ויאמר ד"ה ראה
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בעניני  עוסקת היהודי של השכלית הנפש גם אמנם
לא  מסויים, רוחני עידון לה יש זאת בכל אך העולם,
אלקית, נפש יש שליהודי מפני אלא עצמה, מצד
הנפש  את גם מביאה שהיא העולם, מן הנעלית
השכלית  בנפש יש לכן התבטלות. לידי שלו השכלית
אנושי  שכל שזהו למרות תכונות: שתי היהודי של

האלקי. העידון מן משהו בו יש בטבעו,

.‰

‰˘Ó· ÊÂÓ¯ ‰Ê ¯·Ò‰

שהובא  המשנה על שהפירוש להסביר, ניתן בכך
אדם 6לעיל  שב"חביב אדמו"ר, מו"ח כ"ק מדברי

המין  של השכלית לנפש היא הכוונה בצלם" שנברא
שנברא  לו נודעת יתירה וב"חיבה בכלל, האנושי
רמוז  ישראל, של השכלית לנפש היא הכוונה בצלם"

עצמה: במשנה

האדם  חביבות – בצלם" שנברא אדם "חביב
"חיבה  בצלם"; ש"נברא העובדה בעצם מתבטאת
גם  לו יש – כלומר – בצלם" שנברא לו נודעת יתירה

עצמית  חיבה יותר, נעלית בראוהו 24חיבה שבגללה
החיבה  של תוצאה זוהי בצלם" "נברא אלקים: בצלם

היתירה.

של  "צלם" לבין נח בני של "צלם" בין ההבדל זהו
יהודי:

– השכלית הנפש מן נובעת נח בני של חביבותם
ל"צלם" הקשורה ישראל חביבות ואילו שבו, – הצלם
היא  החביבות להיפך אלא ה"צלם" בגלל אינה
– יהודי שהוא מפני הצלם: להם שניתן לכך שהביאה

שנב  לו, נודעת יתירה הוא חיבה לפיכך – בצלם רא
אז  ודוקא השכלית. הנפש לו ניתנה בצלם, נברא
התכונה  לו ויש השכלית, הנפש של השכל גם מושלם

למעלה". היא העולה האדם "רוח... של

.Â
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את  לכוף צריך שיהודי הרמב"ם, לפסק ההסבר זהו
נח": בני שנצטוו מצוות לקבל העולם באי "כל

אי  כראוי, תהיה המצוות בקיום בןֿנח שעבודת כדי
הנפש  כי שלו, הדעת" "הכרע על להסתמך אפשר

גסות  לידי להביאו עלולה שלו צריך 25השכלית אלא ,
יהודי, ע"י יכוון הדבר כאשר ליהודי. זאת לקשר
יוכל  מושלם, הוא שלו – השכלית הנפש – שה"צלם"
העולה  האדם "רוח... של מצב להיווצר בןֿנח אצל גם

למעלה". היא

בצלם" שנברא אדם "חביב של הענין קשור לכן
שנברא  לו נודעת יתירה "חיבה של לענין נח) (בן
ה"צלם" ששלימות לדעת נח בן על כי (יהודי), בצלם"

היהודי. של ב"צלם" תלויה שלו

של  תוצאה הוא ישראל בני של שה"צלם" וכיון
התוצאה  על הגורם משפיע אלקית, נפש בעל היותו
כדלעיל, ההתבטלות, תכונת קיימת השכלית בנפש וגם
המכלילה  נח, בן של עבודתו שלימות תלויה לפיכך
מפני  מצוותיו בקיום העולם", אומות "חסידי בין אותו
רבינו  משה ע"י והודיענו בתורה הקב"ה בהן ש"ציווה

תורה  במתן הגילוי מן כתוצאה מקיימן הוא – ,26ע"ה"
בנים  נקראו – העצמית לחביבותם ישראל זכו כאשר

חמדה. כלי להם וניתן למקום

אם  אבל הרמב"ם: דברי המשך גם מובן [בכך
העולם  אומות מחסידי אינו הדעת... הכרע מפני עשאן

"לא 27ולא  הוא מדוע תמוה: לכאורה כי מחכמיהם".
– הדעת"? הכרע "מפני מקיימן הוא אם מחכמיהם",
בישראל  תלותו בהכרת חדור בןֿנח אין כאשר אלא,

בשכלו]. גם פגם נגרם תורה, ובמתן

.Ê
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הנקודה  את להבין אפשר לעיל האמור לפי
של  הראשון בחלק הלשון כפילות שבין המשותפת
ישראל  "חביבין – שלה האחרים החלקים לבין המשנה
שנקראו  להם נודעת יתירה חיבה למקום, בנים שנקראו
חמדה, כלי להם שניתן ישראל חביבין למקום... בנים

חמדה": כלי להם שניתן להם נודעת יתירה חיבה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק מסביר אלו חלקים בשני 11גם
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(24– לו" ש"נודעת בזה היא יתרה שהחיבה פירשו, במפרשים
צע"ק  זה ע"פ אבל ע"ש. כו', וחיבתו מעלתו לו ופירסם גילה שהקב"ה
(ועד"ז  בצלם" שנברא לאדם נודעת יתרה "חיבה דהול"ל הלשון, כפל
באופן  ושזה המעלה, (עצם החיבה עניני ב' כולל שזה והג'), הב' בבבא

לו"). ד"נודעת
בהשמטת 25) – בצלם" "נברא המשנה דלשון כאן, תוי"ט גם ראה

ע"ש  אלקים", מידיעת באמת חסרים שהם "לפי הוא – "אלקים" תיבת
באורך.
פירושים 26) ליקוט וראה .76 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש גם ראה

מח). (ע' פ"א לתניא
הגירסא27) "dvetpdכ"ה גרסי כו"כ אבל מחכמיהם"`l`בדפוסים.

.11 הערה תושב גר ע' בסופו, ב"נ ע' תלמודית: באנציקלופדי' (נסמן
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שונות: דרגות לשתי מכוון חלק שבכל הלשון שכפל
שנקראו  להם נודעת יתירה חיבה ישראל... "חביבין
ול"נפש  ישראל" של ל"גופם מכוון למקום" בנים
חיבה  ישראל... ו"חביבין הנשמה"; ומעלת האלקית
לנגלה  מכוון חמדה" כלי להם שניתן להם נודעת יתירה

התורה. ולפנימיות שבתורה

תלוי  ישראל" ש"חביבין היא, הכוונה כאן גם
להם...": נודעת יתירה ב"חיבה

ב"מעלת  תלויה ישראל" של  "גופם חביבות

בהרחבה  כבר שהוסבר כפי שבחירת 28הנשמה", ,
בגוף  הנשמה 29הקב"ה עבודת ע"י לגוף חודרת היהודי

חלק  להם שאין "אלו של מציאות תיתכן כן על (אשר

הבא" כלה 30לעולם שגופן שבנשמת 31– למרות
ח"ו  כליון ייתכן לא ).32היהודי

התורה: ופנימיות שבתורה הנגלה לגבי גם וכך
הנסתר, עם בשילוב שבתורה הנגלה את לומדים כאשר

חיים  סם לו נעשית – הנגלה לימוד .33אז

(f"lyz gly t"y xn`ne zgiyn)
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.141 ע' ח"כ לקו"ש וראה התימנים). בכת"י הגירסא וכ"ה
(28.71 הערה 409 ע' חי"ח לקו"ש בארוכה ראה
פמ"ט.29) תניא
חלק.30) ר"פ סנהדרין

ע"ש.31) ס"ד, ח סי' תשל"ד) (קה"ת, וביאורים בתשובות נסמן
וד').32) (ס"ג שם וביאורים תשובות ראה
ואילך.33) פי"ג פ"ה, עה"ח בקונ' בארוכה נת' עיי"ש. ב. עב, יומא

שם, אדם חביב סד"ה .n"kaeוראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc oiaexir(ycew zay meil)

ìúBkä õøôðdvxitd dzid m` ,zexivgd izy oiayøNò ãò ¦§©©¤©¤¤
àeäL éðtî ,ãçà ïéáøòî eöø íàå ,íéðL ïéáøòî ,úBnà©§¨§¦§©¦§¦¨§¨§¦¤¨¦§¥¤

daeyg [dvxtd-],çúôkdlecb dvxtd m` mle`,ïàkî øúBé §¤©¥¦¨
,íéðL ïéáøòî ïéàå ãçà ïéáøòîzg` xvg `l` gzt df oi`y §¨§¦¤¨§¥§¨§¦§©¦

.dlecb

àøîâ
agxe dxyr deaby zexivg izy oiay lzeky ,epipy dpyna

lzekd y`xa zexit zexivgd ipa milke` ,migth drax`
:`xnbd zl`ey .zexivgl epnn cixedl mixeq`eBa ïéày`xa - ¥

,lzekdäòaøà,migthéàî.epic dn -úBieLø ézL øéåà ,áø øîà ©§¨¨©¨©©£¦§¥§
Ba úèìBLlha ,envr ipta zeyx aeyg lzekd y`x oi`y oeik - ¤¤

xg`ne ,odizy zhilya `ed ixde zexivgd izy iabl `ed
,dnvrl xvg lk zaxrn migth dxyr deab lzekdy ote`ay

zxiag lr zg` zexqe` od ixdaygp ,lhlhny mewn lky ,d
jkitle ,xvgl xvgn lhlhnkæéæé àìlhlhlBalzekd y`xa - Ÿ¨¦

àîéð àìî eléôà.edyn - £¦§Ÿ¦¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

המשך ביאור למסכת גירובין ליום שבת קודש גמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc oiaexir(iriax meil)

Bì äð÷äseziy myl ieanay zxg`d xvgd oalútzgpend ¦§¨©
,Blña,ieana d`ivede dqipkd `lyóezéL éåä àìc énð éëäike - §©¨¦©¦§Ÿ¨¥¦

.ok xnel xazqn `l ixd ,seziyl lirei `l df mbéëä àîéz éëå§¦¥¨¨¦
énðdf didi `l ok`y xn`ze dywnd zxaq lr welgz m`e - ©¦

,dyw oiicr ,seziyeéäL äøeáç éða ,áø øîà ,äãeäé áø øîà àäå§¨¨©©§¨¨©©§¥£¨¤¨
ïéaeñî,zay axra eicgiíBiä ïäéìò Lã÷åmzcerq rvn`ae - §¦§¨©£¥¤©

,zay dqpkpe meid aixrdìòL útädäéìò íéëîBñ ïçìLlhlhl ©©¤©ª§¨§¦¨¤¨
,dzngnáeøéò íeMî,zexvgdì éøîàåmikneqy mixne` yie - ¦¥§¨§¥¨

dilróezéL íeMî,ze`eanéâéìt àì ,äaø øîàåewlgp `l - ¦¦§¨©©¨Ÿ§¦¥
df seziyk dlireny mixne`de aexirk ztd dlireny mixne`d

`l` ,df mrïàk,aexir meyn ztd lr mikneqy mixaeqd - ¨
ziaa gpen `diy epic zexvg aexire ,ziAA oiAEqnA miwqer¦§¦©©¦

e ,xvgayïàk,seziy meyn ztd lr mikneqy mixaeqd - ¨
,ieanay xvga iean seziy gipdl xzene xvgA oiAEqnA miwqer¦§¦§¨¥
oi` m` s` liren seziyy ixd .zexvg aexir ok oi`y dn
ogleyd lr zgpen ztd oky ,ieana zexvgd lka eze` mixiarn

xyt` cvik ,dyw ok m`e .seziy meyn dilr mikneqe xvgay
z` qipkiy jixvy meyn 'efl ef zegezt' qxb `l axy xnel
`diy xvgl ede`ivei myne ,ieanl zexvgd igzt jxc seziyd
`la s` seziy lireny x`ean envr ax ixaca ixde ,my gpen

.edeqipkie ede`iveiy
xg` mrh zx`ane ,df xe`ian `xnbd da zxfeg ok zngn

:ax ixacaáøc àîòè àlàeidy epzpyna qexbl oi`y xn`y ¤¨©§¨§©
meyn ,efl ef zegezt zexvgdéçìa øzéð éBáî ïéà øáñ à÷c§¨¨©¥¨¦¨§¤¦

BëBúì íéçeút úBøéöçå íéza eäiL ãò äøB÷åicky xaeqy - §¨©¤§¨¦©£¥§¦§
zegezt eidiy jixv dxew e` igl ici lr lehlha iean xizdl
xy`ke ,miza ipy xvg lkae ,zexvg izy zegtd lkl eil`
dfk ieane ,zg` xvgk zeaygp od ixd ,efl ef zegezt zexvgd
agx qt e` miigl ipy jixv `l` ,dxewe igla xzip epi`
zegezt zexvgdy ax qxb `l okle ,xvg oick ,migth drax`

.efl ef
:ax ixaca dpc `xnbdäøB÷å éçìa øzéð éBáî ïéà ,áø øîà ,àôeb¨¨©©¥¨¦¨§¤¦§¨
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לח

יעקב בארץ מצרים שבע  ויחי   – מז, כח  בראשית 
שנים  שבע  חייו  שני  יעקב  ימי  ויהי  שנה  עשרה 

וארבעים ומאת שנה

קיט

רמזים בהמדרש )ב"ר ספצ"ו( ר' יהודה הנשיא "רבי" 
שחי בצפורי י"ז שנין, הי' קורא על עצמו ויחי יעקב 

בארץ מצרים שבע עשרה שנה וכו'

על  הוא  הנשיא[  יהודה  ר'  הקדוש,  ]רבינו  רבי1 

איזהו  רבי  ולכן אמר3  יעקב מדת2 התפארת,  כמו  דרך 

לו האדם כל שהיא תפארת לעושי'  ישרה שיבור  דרך 

ותפארת לו מן האדם, מדת תפארת דיעקב.

בארץ  יעקב  ויחי  רבי  אמר  ויחי4  פרשת  ובמד"ר 

מצרים שבע עשרה שנה, וחי' יהודה בצפורי י"ז שנין 

ע"ש. הרי שרבי הוא על דרך יעקב, וצפורי הוא על דרך 

במ"א  וכמ"ש  ממצרים,  כצפור  יחרדו  כמ"ש5  מצרים, 

בס"ד.

צפר"י גי' מצרים.

כמו  דתפארת,  העשירות6  זהו  עשיר,  ג"כ  הי'  רבי 

פרשת  מהימנא  ברעיא  דאמצעיתא  עמודא  דא  העשיר 

כי תשא7 דף קפ"ז.

1( בסימן זה מקשר "רבי" ל"יעקב" ובכמה ענינים:
א( שניהם בחי' "תפארת".

ב( יעקב "יז" שנים במצרים, רבי "יז" שנים בצפורי.
ג( "צפורי" הוא על דרך "מצרים".

ד( צפרי "בגימטריא" מצרים.
ה( שניהם שייכות לעשירות – עמודא דאמצעיתא.

ו( "מוריינא דרבי הי' ר' יהודה" )מנחות קד, א(, וכן יעקב שלח יהודה 
להורות לפניו גשנה.

2( יעקב מדת התפארת, ראה זהר חלק א )סתרי תורה( ויצא קנז, ב. 
זהר חלק ג דף שב, א. לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, ב. לעיל סימן 

ד הערה 3.
3( אבות פרק ב משנה א.

4( בראשית רבה סוף פרשה צו וז"ל: רבינו בחיי הי' דר בציפורי שבע 
עשרה שנה, והי' קורא על עצמו ויחי יעקב בארץ מצרים י"ז שנה, וחי' 

יהודה בציפורי י"ז שנין.
ופי' במצודת דוד: אמר  ְּכִצּפֹור ממצרים".  "ֶיֶחְרדּו  יא.  יא,  5( הושע 
הקב"ה זאת אעשה לבנ"י בבוא זמן הגאולה בימי המשיח – יחרדו 

פי' ימהרו לבוא ממצרים כצפור הממהר ָלעּוף.
6( בתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס עמוד של מביא הפסוק 

)בראשית לא, טז( מ"ש ביעקב "כי כל העושר אשר לאבינו".
7( זהר חלק ב דף קפז, ע"ב וז"ל: מש"כ עשרים גרה השקל דא יו"ד 
)היא יו"ד מלאה גי' עשרים, שיש בה ג' אותיות, י' פשוטה – חכמה, 
ואותיות ו' ד' הם סוד זו"ן, ו' היא הו"ק דז"א, וד' היא המלכות שהיא 

באמצע8,  שהי'  הזהב  שבמזבח  הקטרת,  כמו  והוא 

היתה מעשרת9.

וקטרת פירושו קשר, הוא בחי' והקשורים ליעקב10.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קב ועמוד 
שו

* * * 
רבי הוא על דרך יעקב בחי'11 ז"א.

כמ"ש במד"ר פרשת ויחי יעקב בארץ מצרים שבע 

אמר  ורבי  שנין,  י"ז  בצפורי  יהודה  וחי'  שנה.  עשרה 

איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת כו', 

תפארת דוקא מדתו של יעקב.

ומוריינא דרבי הי' ר' יהודה כדאיתא12 במס' מנחות 

]ור' יהודה שמו הוא על שם יהודה13 הראשון בן יעקב[ 

לפניו  להורות  יהודה  את  שלח  שיעקב  דרך  על  הוא 

במ"א  וכמ"ש  הוראה,  מלשון  היינו  להורות  גשנה14, 

בס"ד.
 תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד ל
 "ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ חלק ג' עמוד 127.
ובהערה 74 שם. שיחות קודש ה'תשל"ה פרשת דברים סעיף לט

)הוא  דאמצעיתא  עמודא  דא  ירבה,  לא  העשיר  והיינו(  ועני',  דלה 
ז"א שהוא סוד אות ו' שהוא עשיר(, לא ירבה על עשר )ר"ל אף על 
פי שהוא מקבל אור החכמה המאירה באור גדול מאד, עכ"ז הוא אינו 
מקבל רק לפי שיעורו, דהיינו שמו"ק נעשה בן עשר ספירות שלימות(, 
עשר  והכי אתמר בספר יצירה )וכך למדנו בספר יצירה פ"א מ"ד(, 

ספירות בלימה )פי' בלי שום מהות כי אי אפשר להשיגם(, עשר ולא 

אחד עשר )כי אפשר להוסיף על עשר ספירות(.

והדל לא ימעיט, דא צדיק )דל הוא סוד אות ד' דמלכות שהיא דלה 

לא  היסוד(,  כמו  צדיק  ג"כ  הנקראת  היסוד  עטרת  סוד  שהיא  ועני', 
ימעיט מעשר )ר"ל אף על פי שהיא אות ד' עכ"ז היא נתקנת לעשר 

ה'תשי"ז.  פורים(  )שושן  תשא  כי  ד"ה  מאמר  ראה  ע"ש.  ספירות(. 
ועוד.

8( שמות ל, ו. וראה פרש"י.
9( יומא כו, א.

10( בראשית ל, מב.
11( שיעקב הוא בחי' תפארת הכולל כל המדות ז"א )ראה לעיל סימן 

ד הערה 3(.
12( מנחות קד, א.

ל"יהודה"  יהודה"  "רב  התנא   – כדרכו   – מקשר  המחבר  הרב   )13
שבתורה. עפ"י מארז"ל "שמא מילתא היא". ראה ברכות ז, ב. יומא 
פג, ב. זהר חלק א' דף ו' סע"א. חלק ב' דף קעט סע"ב. ועוד. )וראה 

גם לעיל סימן עו. לקמן סימן קמא. קמד(.
14( בראשית מו, כח.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לט מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת נח
ו, ט – אלה תולדת נח נח איש צדיק וגו'

א. אלה תולדות, ו' פרשיות מתחילין ראשי פרקים בא' 
אלה  בחוקותי,  אם  פקודי,  אלה  נח[,  תולדות  ]אלה  כמו 
ו' פרשיות שפסוק  וכן  נצבים,  מסעי, אלה הדברים, אתם 
וישלח מסיימת אלוף, פרשת  האחרון מתחיל בא' פרשת 
בהר סיני מסיימת את שבתותי, אם בחקותי מסיים אלה 
אלה  מסיים  מסעי  אלה  ה',  אני  מסיים  לך  שלח  המצות, 
אלפים  ו'  להודיעך  ידו,  כמתנת  איש  מסיים  ראה  המצות, 

שנה הווה העולם.
ד' פרשיות מתחילין באלה וב' מתחילין אם, אתם, להודיעך 
ד' אלפי תורה וימות המשיח שילמדו תורה וב' אלפים תוהו 
בלא תורה כן ב' פרשיות פסוק אחרון מתחילין אלה והד' ענין 
ו' פרשיות הם אלה אלה אם אלה  וכשתמנה התחלת  אחר, 
אלה אתם בגימטריא עדו"ת נאמנ"ה )עיין תהלים יט, ח( לומר 

עדות ה' נאמנה על זה שו' אלפא הוה העולם.
פירוש הרוקח

נח  לחיי  שנה  מאות  שש  בשנת   – יא  ז, 
ביום  לחדש  יום  עשר  בשבעה  השני  בחדש 
וארובות  רבה  תהום  מעינות  כל  נבקעו  הזה 

השמים נפתחו

ב. מבואר בדרושי חסידות ש"בתיבת נח הי' דוגמת ומעין 
וכל הבהמות  כל החיות  היו  נח  לבוא, שהרי בתיבת  לעתיד 
יחד, ועכ"ז לא עשו רעה זה לזה כלל ולא השחיתו זה לזה, 
 .  . יחד בתיבה  . הכל   . גר זאב עם כבש  שנמצא גם עכשיו 
קדשי1,  הר  בכל  ישחיתו  ולא  ירעו  שלא  לבוא  לעתיד  מעין 
"תיבת נח היא מ"ם סתומה שבפסוק2 לםרבה המשרה, ולכן 
שם ולשלום אין קץ, וגר זאב עם כבש כו'"3, היינו, שפרשת 

נח קשורה עם תכלית השלימות דלעתיד לבוא.
ועל פי זה יש לומר, שמה שכתוב במדרש4 שנח "עולם 
כפשוטו,  העולם  חידוש  על  רק  )לא  קאי   – ראה"  חדש 
לבוא,  דלעתיד  החידוש  על  גם  אלא(  המבול,  לאחרי 
"השמים החדשים והארץ החדשה", וכדאיתא במדרש5 על 
הכתוב6 "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם גו'", 

"כימי עולם כימי נח".
מאתי  חדשה  “תורה  בתורה,  החידוש  גם   – זה  ולפני 

תצא":
על הפסוק7 "בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו' נבקעו 
כל מעיינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו" – איתא 
תרעי  יתפתחון  לשתיתאה  שנין  מאה  "ובשית  בזהר8: 
דחכמתא לעילא ומבוע דחכמתא לתתא וכו' וסימנך בשנת 

1( המשך וככה תרל"ז פרק צה.

2( ישעי' ט, ו.

3( אור התורה פרשתנו )כרך ג תרע, א.

4( בראשית רבה פרשתנו פ"ל, ח.

5( ויקרא רבה פ “ז, ד. איכה רבה בסופו. ועוד.

6( מלאכי ג, ד.

7( פרשתנו ז, יא.

8( חלק א קיז, א.

המבול  שהתחלת  היינו,  וגו'",  נח  לחיי  שנה  מאות  שש 
)"נבקעו כל מעינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו"( 
האחרונים,  בדורות  התורה  פנימיות  גילוי  להתחלת  רומז 
לאחרי חצות דאלף הששי, "כמ"ש האריז"ל דדוקא בדורות 
עד  החכמה"9,  זאת  לגלות  ומצוה  מותר  האחרונים  אלו 
לגילוי באופן ד"יתפרנסון"10, הבנה והשגה, בתורת חסידות 
לשלימות  עד  חוצה",  מעיינותיך  ד"יפוצו  ובאופן  חב"ד, 

ההפצה חוצה בדורנו זה.
 – התורה  דפנימיות  הגילוי  לשלימות  נעשה  זה  וענין 
"תורה חדשה מאתי תצא", לימוד פנימיות התורה על ידי 
דעה  הארץ  מלאה  "כי  היעוד  יקויים  שאז  צדקנו,  משיח 
את ה' כמים לים מכסים"11, די"ל, שדוגמת זה הי' גם בזמן 
בהתחלת  )כמו  במים  מכוסה  הי'  כולו  שהעולם  המבול, 
הבריאה שהי' "כל העולם כולו מים במים"12(, ע"ד ובדוגמת 

תכלית השלימות ד"כמים לים מכסים" לעתיד לבוא13.
ספר השיחות ה'תשמ"ח

לראות  מאתו  היונה  את  וישלח   – ח  ח, 
הקלו המים מעל פני האדמה

הפרשה  זאת  כל  כן  גם  רמזו  וגו'.  היונה  את  וישלח  ג. 
על העתיד וכן אמרו במדרש הנעלם )תקו"ז תכ"א מה, ב( 
כי בענין היונה רמוזים הגליות וכנסת ישראל היא משולה 
ליונה דכתיב )שיר השירים ב, יד( יונתי בחגוי הסלע, ובעונה 
)ירמי' טו, א( שלח מעל פני.  ונתגרשה כדכתיב  נשתלחה 
וזהו וישלח את היונה מאתו בגלות בבל ולא מצאה היונה 
מנוח לכף רגלה שהכביד מלך בבל עולו עליהם וכתיב שם 

)ירמי' יג, טז( ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף.
ותשב אליו אל התיבה שחזרה בתשובה וקבלה. וזהו וישלח 
ידו ויקחה כדכתיב )יחזקאל א, ח( וידי אדם מתחת כנפיהם, 
יון.  בגלות  היונה  את  שלח  ויוסף  כבראשונה  לחטוא  חזרה 
ותבא אליו היונה לעת ערב שחזרה בתשובה. ולפי שגלות יון 
החשיך פניהם של ישראל כשולי קדירה, אמר לעת ערב לפי 
שחשך עליהם היום וערבה כל שמחה. והנה עלה זית טרף בפי' 
שהם  זית  בשמן  המשוחים  הכהנים  רוח  השם  שהעיר  לולי 

חשמונאי ובניו כמעט אבדה שארית ישראל...
הוא  רביעי  גלות  וגלתה  כבראשונה  לחטוא  חזרה  אח"כ 
את  וישלח  אחרים  ימים  שבעת  עוד  וייחל  וזהו  אדום,  גלות 
היונה בגלות אדום ולא יספה שוב אליו עוד היא מעצמה אלא 
את  אקים  כדכתיב  מעפרה  ויקימה  אותה  יעורר  שהקב"ה 
סוכת דוד הנופלת. וזהו נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל 
שפירושו לא תוסיף קום מעצמה אלא שהקב"ה יסייעה ויתן 
לה יד. וזהו אקים את סוכת דוד, וזהו ולא יספה שוב אליו עוד 

מעצמה לפי כובד הגלות והשעבוד עד שהשם יסייעה.
צרור המור14

9( אגרת הקודש סימן כו )קמב, ב(.

10( תקו"ז ת"ו בסופו. ראה לקוטי שיחות חלק כד עמוד 631 הערה 53. וש"נ.

11( ישעי' יא, ט. רמב"ם סיום וחותם ספר הי"ד.

12( בראשית רבה פ"ה, ב. וראה שם, א. לקוטי שיחות חלק ל ע' 61.

13( ראה בארוכה לקוטי שיחות שם ס"ה ואילך.

14( ר' אברהם סבע ז"ל, ממגורשי ספרד.
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i"yx£˜Ècˆ LÈ‡ Á ,Á ˙„ÏBz ‰l‡∑ הֹואיל ≈∆¿……«…«ƒ«ƒִ
ּבׁשבחֹו סּפר ׁשּנאמר:והזּכירֹו, י), צּדיק (משלי "זכר ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַ

ּתֹולדֹותיהם  ׁשעּקר ללּמד אחר: ּדבר ׁשל לברכה". ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
טֹובים  מעׂשים קח)∑ÂÈ˙¯„a.צּדיקים, יׁש(סנהדרין ֲִִִִַַ¿……»ֵ

היה  ׁשאּלּו ּכלֿׁשּכן לׁשבח, אֹותֹו ּדֹורׁשים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמרּבֹותינּו
אֹותֹו ׁשּדֹורׁשים ויׁש יֹותר. צּדיק היה צּדיקים, ְְְִִִִֵֵֶַַָָּבדֹור

ׁשל ,לגנאי  ּבדֹורֹו היה ואּלּו צּדיק, היה ּדֹורֹו לפי ְְְְִִִִֶַַָָָָ
לכלּום  נחׁשב היה לא ‡˙ÌÈ‰Ï‡‰Œ.אברהם, ְְֱִֶַָָָָָֹ∆»¡…ƒ

ÁŒCl‰˙‰∑ אֹומר:ּובאברהם כד)הּוא "אׁשר (לקמן ƒ¿«∆…«ְְֲֵֶַָָ

אבל  לתמכֹו, סעד צרי היה נח לפניו", ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹהתהּלכּתי
מאליו  ּבצדקֹו ּומהּל מתחּזק היה ∑‰˙‰Cl.אברהם ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָƒ¿«∆

ּבלׁשֹון עבר לׁשֹון  ל', ׁשל ׁשּמּוׁשֹו וזהּו מׁשּמׁשת ּכבד , ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
אחד: ּבלׁשֹון ּולׁשעבר יג)להּבא התהּל",(שם "קּום ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

לׁשעבר. נח", התהּל" יב)להּבא. א "התּפּלל (שמואל ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ
להּבא. ,"עבדי ח)ּבעד א אל (מלכים והתּפּלל "ּובא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

ׁשּבראׁשֹו ׁשהּוי"ו אּלא עבר, לׁשֹון הּזה", הֹופכֹוהּבית ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
.להּבא  ְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ctwzz'a zxb` ,i jxk ycew zexb`)

ּבזה  [ר]ז"ל ודרׁשּו ּבדֹורֹותיו", היה "צּדיק הּכתּוב čְְִֶַַַָָָָָָעל
ּב'ּתֹורה  הקׁשה וכן והקׁשה אברהם, ׁשל ּבדֹורֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
לֹומר  יׁש – נ"ח. ּבן אברהם היה נח ּכׁשּמת ׁשהרי ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשלמה',

ּבּדֹור "ּבדֹורֹותיו" דהּכּונה ׁשּלֹוׁשּלֹוּבזה הּפרנס ׁשהּוא הינּו , ְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
וכּו' ּופרנסיו ּדֹור רז"ל וכלׁשֹון פס"ו)ּומנהיגֹו, .(ויק"ר ְְְְְִִַַַַָָ

‰Â‰ט  ÌÈÏL È‡kÊ ¯·b Á Á ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«…«…«¿«««¿ƒ¬»
:Á CÈl‰ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a È‰B¯„a¿»ƒ¿««¿»«¿»«ƒ…«

dxezd lr miigd xe`

.çð úãìBz älà (èdN` FxnF` ¥¤§ŸŸ©§¥¤
mFwn Wi .mzlEf lEQR lr dxFIW¤¤©¦¨¨¥¨
`NW `N` FxFC lqtl oEMzPW xnFl©¤¦§©¥¦§Ÿ¤¨¤Ÿ
Elqtp xaMW df ricFdl Kixv did̈¨¨¦§¦©¤¤§¨¦§§
KxC lr x`Azi ok` .zFgOl EnYgpe§¤§§¦¨¨¥¦§¨¥©¤¤
mdizFclFY xTr (l"t x"a) l"f mxnF`§¨¦©§¥¤
miaFh miUrnE zFevn miwiCv lW¤©¦¦¦§©£¦¦
wiRqd `le xTr xnFl EwCwC .k"r¦§§©¦¨§Ÿ¦§¦
qgizi miaFh miUrn mBW xnFl mdl̈¤©¤©©£¦¦¦§©¥
dN` zaY wIcl .zFclFY mW mdl̈¤¥¨§©¥¥©¥¤
lqtE miwiCSl xTrd md dN` WExR¥¥¤¥¨¦¨©©¦¦¨©
dWxRA mixMfOd mipAd mMxrA§¤§¨©¨¦©ª§¨¦©¨¨¨
cFr .'Fbe gp clFIe aizkC zncFTd©¤¤¦§¦©¤Ÿ©§
x"ac) l"f mxnF` KxC lr x`Azi¦§¨¥©¤¤§¨
ip` dWnl xnF` gp mpFWl dfe (`"it§¤§¨Ÿ©¥§Ÿ¤£¦
YlSd dY` Fl xnF` dWnE LOn lFcB̈¦§Ÿ¤¥©¨¦©§¨
LxFC z` liSdl gM LA did `le Lnvr©§§§Ÿ¨¨§Ÿ©§©¦¤§
gp gp zclFY dN` FxnF` `Ede .k"r§§¥¤§ŸŸ©Ÿ©
zlrFY FA did `l iM FzlEf llWe cal§©§¨©¨¦Ÿ¨¨¤¤
Fl `N` eizFIkf ElirFd `le FxFC ipal¦§¥§Ÿ¦§ª¨¤¨
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מי gp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(gp zyxt eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

לבין  נח ׁשל התנהגּותֹו ּבין ההבדל את מסּביר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹהזֹוהר
אח  ׁשהיּו ּבעא הצדיקים "לא דֹורֹו על התּפלל לא ׁשנח ריו, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

נח", "מי ּבכינּוי המּבּול מי מכּונים ולכן עלמא", על ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹרחמין
היּו (=ׁשּבֹו עלמא" על רחמי ּבעי דלא ּתלין, הוּו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹ"ּדביּה

הצדיקים  ואילּו העֹולם), על רחמים ּבקׁש ׁשלא ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹּתלּויים,
ּכפי  דֹורם, ּבני ּבׁשביל נפׁשם את מסרּו אחריו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּבאּו
מּספר נא מחני אין "ואם אמר רּבינּו ׁשמׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשמֹוצאים

ּכתבּת". ְֲֶָָָאׁשר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 19 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

gp lW Fzwcv¦§¨¤Ÿ©

ּבדרתיו  היה ּתמים צּדיק איׁש ְִִִַַָָָָֹֹֹֽנח
היה  ׁשאּלּו ּכל־ׁשּכן לׁשבח, אֹותֹו ּדֹורׁשים מרּבֹותינּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיׁש
לגנאי, אֹותֹו ׁשּדֹורׁשים ויׁש יֹותר. צּדיק היה צּדיקים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבדֹור
היה  לא אברהם ׁשל ּבדֹורֹו היה ואּלּו צּדיק, היה ּדֹורֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹלפי

לכלּום רש"י)נחׁשב ובפירוש ט. (ו, ְְִֶָ
טעמייהּו מאי להבין: צרי לגנאי' ּדֹורׁשים ה'יׁש ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָּבדעת
ּבהמה  ּבגנּות ׁש"אפילּו ּובפרט לׁשבח, ולא לגנאי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּדדרׁשינן
לא  ׁשהּתֹורה ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה הּכתּוב" ּדּבר לא ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹטמאה

נח? ׁשל ּבגנּותֹו ְְִֵֶַַֹּתדּבר
ּבלׁשֹון  מדּברת אינּה ׁשהּתֹורה - זה ּכלל ּבזה: הּטעם לֹומר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָויׁש
הלכה, ּבדבר מה־ּׁשאין־ּכן הּתֹורה; לסּפּורי רק מתיחס - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻמגּנה

ׁשהיא  הגם ּביֹותר, הּברּורה ּבּלׁשֹון הּתֹורה מׁשּתּמׁשת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשם
הּברּורה  ּבּלׁשֹון להאמר צרי הלכה ּפסק ּכי נקּיה, ּבלּתי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָלׁשֹון

למעׂשה. ּבנֹוגע לטעֹות מקֹום יהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹּביֹותר,
- "ּבדֹורֹותיו" הּתבה ּבהֹוספת ּבּנּדֹון־ּדידן, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָועל־ּדר־זה
ּבפעל: להנהגה ּבנֹוגע טעּות לׁשלל הּתֹורה מתּכּונת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלגנאי,
לא  ׁשּצדקתֹו ּכ על הּמֹורים נח ּבהנהגת ענינים ּכּמה ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹמצינּו

ּבׁשלמּות ז)היתה ז, ובפרשתנו ט. ו, רש"י בפירוש ולכן,(ראה , ְְְִֵֵָָָ
היה  נח, ׁשל צדקתֹו ּבתאּור מסּתּפקת היתה הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאם
ּומּׁשּום  הּבלּתי־רצּויֹות, אּלּו מהנהגֹות וללמד לטעֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹמקֹום
ׁשהנהגֹות  לנּו להֹורֹות "ּבדֹורֹותיו", ּתבת הּכתּוב מֹוסיף ְְְִִֵֶַַַָָָָָהכי

מהן. ללמד ואין רצּויֹות, ּבלּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֹאּלּו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 279 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dqpxRd zFcxHn dlSd©¨¨¦¦§©©§¨¨

ּבדרתיו  היה ּתמים צּדיק איׁש ְִִִַַָָָָֹֹֹֽנח
צּדיק, היה ּדֹורֹו לפי לגנאי. אֹותֹו ׁשּדֹורׁשין יׁש - ְְְְִִִִֵֶַַָָָּבדֹורֹותיו

לכלּום נחׁשב היה לא אברהם ׁשל ּבדֹורֹו היה ט.ואּלּו (ו, ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ
רש"י) ובפירוש

לא  טמאה ּבהמה "ּבגנּות אפילּו הרי הּדבר: ּתמּוּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֹלכאֹורה
הּכתּוב" א)ּדּבר קכג, בתרא בבא ּבּתֹורה (ראה נכּתבה ּומּדּוע ְְִִֶַַַַָָָ

נח? ׁשל ְֶַֹ"ּגנּותֹו"
ללּמדנּו הּכתּוב ּבא ּגּופא ׁשּבזה לֹומר צרי על־ּכרח ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא

למעׂשה. הּנֹוגע ְְֲִֵֶַַַָענין
אדמּו"ר  מבאר הּתבה" אל "ּבא הּפסּוק על הּדברים: ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבאּור

אֹור" "ּתֹורה ּבּספר אׁשר (פרשתנו)הּזקן ּכאן מרּמז ׁשהּכתּוב , ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּפרנסה  "טרדֹות על הרֹומזים הּמּבּול, מּמי להּנצל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכדי
אל  ולּכנס "לבֹוא" צרי הּזה" עֹולם ׁשּבעניני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּמחׁשבֹות

והּתפּלה. הּתֹורה ּתבֹות - ְְִֵֵַַַָָָה"ּתבה"
ׁשּנכנס  ידי על הּמּבּול מּמי נּצל ׁשּנח זה לחׁשב: האדם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹעלּול
ׁשּנמצא  מי א ּתמים, צּדיק היֹותֹו מּפני הּוא הּתבה, ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאל
מ"ּמי  להּנצל יכֹול הּוא ׁשּגם יאמר מי נחּותה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבדרּגה

והּתפּלה? הּתֹורה לתיבֹות "ּכניסה" על־ידי ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָהּמּבּול"
היה  "לא אברהם ׁשל ׁשּבדֹורֹו לגנאי, נח את ּדרׁשּו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹולכן
ּבדרּגת  אינֹו אם ּגם אחד, ׁשּכל להׁשמיענּו לכלּום", ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנחׁשב
ּכניסה  על־ידי הּזידֹונים הּמּבּול מּמי להּנצל יכֹול ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ"צּדיק",

והּתפּלה. הּתֹורה ְְְִֵַַָָלתיבֹות
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(àé)õøàä àìnzå íéýìûä éðôì õøàä úçMzå©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤
:ñîç̈¨«

i"yx£˙ÁMzÂ∑ ערוה ּכֹוכביםלׁשֹון נז)ועבֹודת ,(סנהדרין «ƒ»≈ְְֲִֶַַָָ
ּכמֹו:( ּכֹוכבים: ועבֹודת ּדרּכֹו", את ּבׂשר ּכל הׁשחית "ּכי ערוה: אחרים: ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָספרים

ז) ּתׁשחיתּון"(דברים ÒÓÁ.)"ּפן ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ∑ספרים (ּגזל ְִֶַ«ƒ»≈»»∆»»ְִֵָָ

ׁשּנאמר: ג)אחרים: ּבכּפיהם"(יונה אׁשר החמס .)"ּומן ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ÈÏÓ˙‡Â‡˙יא  ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡Â¿ƒ¿«»««¿»√»¿»¿ƒ¿¿ƒ«
:ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡«¿»¬ƒ

dxezd lr miigd xe`

gp lMYqd mpFWl dfe (b"n ziW`xA§¥¦§¤§¨¦§©¥Ÿ©
`Ed KExA WFcTdl miqirkn mdW¤¥©§¦¦§©¨¨
dIaxE dIxtA lCYWdl iN dn xn`̈©©¦§¦§©¥¦§¦¨§¦¨
`lA Wi`d zEni xn` dpW w"z cr©¨¨¨©¨¨¦§Ÿ
wwfp cIn EaxE ExR xn` 'de mipÄ¦©¨©§§¦¨¦§©
cvl mcilFd iM ixd ,dIaxE dIxtl¦§¦¨§¦¨£¥¦¦¨§©
aEzMd wCwcl izi`xe .cal oiOd mEIw¦©¦§©§¨¦¦§©§¥©¨
z` KxCd df lr WxcOd ixacl§¦§¥©¦§¨©¤©¤¤¤
d`xW WExR gp KNdzd midl`d̈¡Ÿ¦¦§©¤Ÿ©¥¤¨¨
ux`d lM KxcA zkll aFxw didW¤¨¨¨¨¤¤§¤¤¨¨¨¤
lr F` .mipA 'b clFIe `Vp skY dfl̈¤¥¤¦¨©¤¨¦©
oFWl WExR midl`d z` KxCd df¤©¤¤¤¨¡Ÿ¦¥§
WprIW d`xe oiCd zpigaA Kld zEpIC©¨¨©¦§¦©©¦§¨¨¤¥¨¥
dfle dIaxE dIxR zevn mIwi `l m ¦̀Ÿ§©¥¦§©§¦¨§¦¨§¨¤
mdixaC iR lr dvxi cFr .'Fbe clFIe©¤§¦§¤©¦¦§¥¤
xFkAd didIW oEMzPW (e"kt x"a) l"f¤¦§©¥¤¦§¤©§
,dpW d`n oA Wprl riBd `l oicr£©¦Ÿ¦¦©§Ÿ¤¤¥¨¨¨
htW ,midl`d z` FxnF` dvxi df itM§¦¤¦§¤§¤¨¡Ÿ¦¨©
f`e oiCd itM eipA mixEhR EidIW oiCA©¦¤¦§§¦¨¨§¦©¦§¨
iM lEAOd riBdA EWpri `NW mcli§¨¨¤Ÿ¥¨§§©¦©©©¦
KxvdW mrhe .miWpr ipA mpi` oicr£©¦¥¨§¥¢¨¦§©©¤ª§©
Epxacl mrR xg` mrR FnW xiMfdl§©§¦§©©©©©©¦§¨¥
cilFdW xnFl oEki iM oFkp lr `aïŸ©¨¦§©¥©¤¦
mMgzPX dOA mipA 'b lW dgEpn§¨¤¨¦©¤¤¦§©¥
ipA Eidi `NW df xcqA mcilFdl§¦¨§¥¤¤¤Ÿ¦§§¥
zn`d xg` cFre lEAn `aA miWpr¢¨¦§Ÿ©§©©¨¡¤
lr s` Wpr ipA Eid `NW caNn `lŸ¦§©¤Ÿ¨§¥Ÿ¤©©
a`d zEkfl Eid oikixv ok iR¦¥§¦¦¨¦§¨¨
lMn cnlE `ve .Ehlnp FzErvn`aE§¤§¨¦§§§¥§©¦¨
Wpr ipA Eid `NW lEAOd xFC iPhw§©¥©©¤Ÿ¨§¥Ÿ¤
dn oIre .cgi Eca`p ok iR lr s`e§©©¦¥¤¤§©©§©¥©

MXLz` iM ('` 'f oOwl) wEqRA iYaz ¤¨©§¦©¨§©¨¦Ÿ§
mdl cli mde .iptl wiCv izi`ẍ¦¦©¦§¨©§¥¨©¨¤
mWtp iaiF`n gp daFh mdia £̀¦¤¨Ÿ©¥§¥©§¨
cilFd cal mdl `le ,mlFr izigWn©§¦¥¨§Ÿ¨¤§©¦
mifEnxd mdiWp 'bl mB `N` Ff dclFY¨¨¤¨©§§¥¤¨§¦
eipA iWp 'be xnF` `Ed oke ,oiY` 'bA§¤¦§¥¥§§¥¨¨
xnFl KxvdW mrhe .ElFSp md mBW¤©¥¦§©©¤ª§©©
Exn`X dn KxC lr x`Azi mipA 'b¨¦¦§¨¥©¤¤©¤¨§
rcY mpFWl dfe h"q sC oixcdpqA§©§¤§¦©§¤§¨¥©
oznkg KxC Edl aiWg `w `xwC¦§¨¨¨¦§¤¤¨§¨¨
dpW w"z oA gp idie (a"l 'd) aizkC¦§¦©§¦Ÿ©¤¨¨

dN` ('i `"i) aizkE 'Fbe mW z` clFIe©¤¤¥§§¦¥¤
clFIe dpW z`n oA mW mW zclFY§Ÿ¥¥¤§©¨¨©¤
dpW a"w xA lEAOd xg` mizpW 'Fbe§§¨©¦©©©©©¨¨
Edl aiWg `w oznkg KxC `N` `Ed¤¨¤¤¨§¨¨¨¨¦§
xnFl aEzMd mMgzp df itkE .k"r§¦¤¦§©¥©¨©
dcNd oFxkf oiA wiqtdl mipA dWlW§Ÿ¨¨¦§©§¦¥¦§©¥¨
mW z` clFIe xnF` did m`W mxECql§¦¨¤¦¨¨¥©¤¤¥
aiWg mzcl KxC iM rnWPA did 'Fbe§¨¨©¦§¨¦¤¤¥¨¨¨¦
xnB ixd mipA 'b clFIe FxnF`n ok `lŸ¥¥§©¤¨¦£¥¨©
aEzMd `A KM xg`e dcNd zrcFd¨©©¥¨§©©¨¨©¨
zFidl miiE`x xW` xcQM mxCql§©§¨©¥¤£¤§¦¦§

:oznkg xcqM mixCqp`i dxez ¦§¨¦§¥¤¨§¨¨
,'Bâå õøàä úçMzå (àéaEzMd lM ©¦¨¥¨¨¤§¨©¨

xaM iM FxnF`l Kixv did `lŸ¨¨¨¦§§¦§¨
`xIe ('d wEqR) zncFTd dWxRA azM̈©©¨¨¨©¤¤¨©©§
oEMzp `hgd hxtl m`e .'Fbe dAx iM 'd¦©¨§§¦§¨¥©¥§¦§©¥
aizkC zncFTd dWxRA zWxtn xzFi¥§Ÿ¤¤©¨¨¨©¤¤¦§¦
m`e .'Fbe xvi lke mc`d zrx dAx©¨¨©¨¨¨§¨¥¤§§¦
Fl dide ,qngd mW xiMfd `NW cvl§©¤Ÿ¦§¦¨¤¨¨§¨¨
zncFTd dWxRA dOl cFre .FxiMfdl§©§¦§¨¨©¨¨¨©¤¤
mW xn` o`ke mingxd mW xn`̈©¥¨©£¦§¨¨©¥
zaY xnFl Kxvd dOl cFr midl ¡̀Ÿ¦¨¨ª§©©¥©
xnFl cFr xfg dOl cFr .midl`d iptl¦§¥¨¡Ÿ¦¨¨¨©©
'd iM `A ricFdl m` 'Fbe midl` `xIe©©§¡Ÿ¦§¦§¦©¨¦
ok` .`Ed rEci df xaC deFd lM rcFi¥©¨¤¨¨¤¨©¨¥
zFa`A mxnF` KxC lr oiprd x`Azi¦§¨¥¨¦§¨©¤¤§¨§¨
zg` dxar dUFrd mpFWl dfe (c"t)§¤§¨¨¤£¥¨©©
.zigWn K`ln WExR xFbiHw Fl dpFw¤©¥¥©§©©§¦
zigWOd oi` iM zrcl dY` Kixv K ©̀¨¦©¨¨©©¦¥©©§¦
htFW hRWIW mcw xaC zFUr lFkï£¨¨Ÿ¤¤¦§Ÿ¥
`Ede rx zFUrn mrpFn 'dW ux`d lM̈¨¨¤¤§¨¥£©§
xg`e oer `UFp (fl zFnW) WExR cFq¥§¥¨Ÿ§©©
mrWR ciA mgNWi f` midl`d hRWIW¤¦§Ÿ¨¤Ÿ¦¨§©§¥§©¦§¨
mdiUrnA mi`xaPW mixFbHw mdW¤¥©¥¦¤¦§¨¦§©£¥¤

FxnF`M mirxdKxQiY ('a dinxi) ¨¨¦§§¦§§¨§©§¥
rpnIW mbd iM zrcl Ll Wie .Kzrẍ¨¥§¥§¨©©¦£©¤¦§©
df lM mr ,EdUFrl wiGdn bxhwnd 'd©§©§¥¥©¦§¥¦¨¤
wgcie cFr lAqi `NW lAwi dAxIWM§¤©§¤¦§Ÿ¤Ÿ¦§Ÿ§¦§Ÿ
mcw eilrA cA`l EdUrn xdnl§©¥©£¥§©¥§¨¨Ÿ¤
`Ede ,Wxtn FhRWn iM FpiC xnBIW¤¦¨¥¦¦¦§¨§Ÿ¨§
midl`d iptl ux`d zgXYe FxnF`§©¦¨¥¨¨¤¦§¥¨¡Ÿ¦
ux`d dzgWp mpiC xnBIW mcw WExR¥Ÿ¤¤¦¨¥¦¨¦§£¨¨¨¤

cvl mizigWn DA ElWn WExR¥¨§¨©§¦¦§©
dpEMd ux`d xnFl wCwce .mdiUrn©£¥¤§¦§¥©¨¨¤©©¨¨
mi`hgd zbltd cvl ux`d sEB mBW¤©¨¨¤§©©§¨©©£¨¦
DA EpiMWi iM ux`A mzwlg lNwY§ª©¤§¨¨¨¨¤¦©§¦¨
FxnF`e .mdUrOn xvFPd aErYd©¥©¨¦©£¥¤§§
miCwdl did iE`xd on ux`d `lOYe©¦¨¥¨¨¤¦¨¨¨¨§©§¦
zxivi `EdW aaFqnd KM xg`e dAQd©¦¨§©©¨©§¨¤§¦©
xg`W ricFdl oEMzp `N` ,zigWOd©©§¦¤¨¦§©¥§¦©¤©©
airzdl EtiqFd cFr df xcbl EriBdW¤¦¦§¨¥¤¦§©§¦
`Ed qng WExR qng .mEcTdn xzFi¥¥©¨¨¨¥¨¨
zFixr iENB FA lfB FA rWxd zEllM§¨¨¤©¥¤¦£¨
FnkE dxf dcFar FA minC zEkitW FA§¦¨¦£¨¨¨§
miaEzMdn (`"lt x"a) l"fx EgikFdW¤¦¥©§¦
KxAzi FzCOW mbde .mdixaC mW oIri§ª©¨¦§¥¤©£©¤¦¨¦§¨©
xaC `A zr cr oer `UFp zFidl¦§¥¨Ÿ©¥Ÿ§©
`UPn mper lFcB `Edd xFCd ,hRWn¦§¨©©¨£Ÿ¨¦§
oiw FxnF` KxC lr oer `UFp zCnA§¦©¥¨Ÿ©¤¤§©¦
xn`i F` .`UPn iper lFcB (c"i 'c)¨£Ÿ¦¦§Ÿ©
mirxd mdiUrn md ux`d zgXYe©¦¨¥¨¨¤¥©£¥¤¨¨¦
mibxhwn ux`d d`Nnzp df cSnE¦©¤¦§©§¨¨¨¤§©§§¦
ricFdW `Ede ,qng mWA miqgizOd©¦§©£¦§¥¨¨§¤¦©
`A xUA lM uw FxnF`A gpl aEzMd©¨§Ÿ©§§¥¨¨¨¨
E`xaPW mibxhwnd mzF` WExR iptl§¨©¥¨©§©§§¦¤¦§§
WxtOW FnM uw `xwPW ux`d iaWFIn¦§¥¨¨¤¤¦§¨¥§¤§Ÿ¨
laFwe iptl `A (b"q `"g) xdGd ixacA§¦§¥©Ÿ©¨§¨©§¥
lM zrcFd mrhe .mcA`l xdnl§©¥§©§¨§©©¨©¨
did df zlEf iM xnFl `Ed miaEzMd©§¦©¦©¤¨¨
xn`W mbde ,dn onf FR` Kix`n 'd©£¦©§¨¨©£©¤¨©
'd xn`Ie ('f wEqR) zncFTd dWxRA©¨¨¨©¤¤¨©Ÿ¤

gn`mgPi df lM mr 'Fbe mc`d z` d ¤§¤¤¨¨¨§¦¨¤¦¨¥
`N` ,FR` Kix`n dide drxd lr 'd©¨¨¨§¨¨©£¦©¤¨
FxnF` `Ede zigWOd zbltd cvl§©©§¨©©©§¦§§
dbltdA dzgWP dPde 'Fbe midl` `xIe©©§¡Ÿ¦§§¦¥¦§¨¨§©§¨¨
Ll dUr gpl xnFl 'd xdn df mrhl§©©¤¦¥©§Ÿ©£¥§
mW Ff dWxtA xiMfdW mrhe .'Fbe§§©©¤¦§¦§¨¨¨¥
mingxd zCn mB iM d`xd midl ¡̀Ÿ¦¦§¨¦©¦©¨©£¦
dUrn cvl oiCd zCnl dkRdzp¦§©§¨§¦©©¦§©©£¥

:mirWxd̈§¨¦
õøàädfe (`"lt x"a) WxcOA .qng ¨¨¤¨¨©¦§¨§¤

dRw `ian did mpFWl§¨¨¨¥¦ª¨
cg` qEnxY gwFl cg` lke miqEnxYª§¦§¨¤¨¥©ª§¤¨
xaM .k"r mipIcA F`ivFdl lFki Fpi`e§¥¨§¦§©¨¦§¨
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(áé)-ék äúçLð äpäå õøàä-úà íéýìû àøiå©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§¨®¨¦«
:õøàä-ìò Bkøc-úà øNa-ìk úéçLä¦§¦¯¨¨¨²¤©§−©¨¨«¤

i"yx£¯NaŒÏk ˙ÈÁL‰ŒÈk∑ נזקקין - ועֹוף חּיה ּבהמה, מינן אפּלּו .לׁשאינן ƒƒ¿ƒ»»»ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

(âé)éðôì àa øNa-ìk õ÷ çðì íéýìû øîàiå©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´§¨©½
íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä äàìî-ék¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦«§¦¬©§¦−̈

:õøàä-úà¤¨¨«¤
i"yx£¯NaŒÏk ı˜∑ זנּות מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ּכל ≈»»»ְֵֶַָָָ

ּבאה  אנּדרלמּוסיא ּכֹוכבים, והֹורגת ועבֹודת לעֹולם ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָ
ורעים  ÒÓÁ.טֹובים ı¯‡‰ ‰‡ÏÓŒÈk∑ נחּתם לא ְִִָƒ»¿»»»∆»»ְֶַֹ

ּדינ  על ם ּגזר קח)הּגזלאּלא ∑‡˙ı¯‡‰Œ.(סנהדרין ְִֵֶַַַָָָ∆»»∆

לֹו: ודֹומה הארץ, מן ט)ּכמֹו את (שמות "ּכצאתי ְְְִִֵֶֶֶָָ
טו)העיר", א מן (מלכים רגליו", את "חלה העיר. מן ְִִִִֶַָָָָָ

ׁשאף  הארץ, עם הארץ", "את אחר: ּדבר ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָרגליו.
ׁשל  טפחים ונּטׁשטׁשּוג' נּמֹוחּו הּמחרׁשה .עמק ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

‡¯Èיב  ˙ÏaÁ˙‡ ‡‰Â ‡Ú¯‡ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»«¿»¿»ƒ¿«»«¬≈
:‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡ ˙È L‡ ‡¯Òa Ïk eÏÈaÁ«ƒ»ƒ¿»¡«»»¿≈««¿»

lÚ˙יג  ‡¯Òa ÏÎ„ ‡v˜ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«ƒ»¿»ƒ¿»««
ÔÓ ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡ ˙‡ÈÏÓ˙‡ È¯‡ ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬≈ƒ¿¿ƒ««¿»¬ƒƒ
ÔB‰ÏaÁÓ ‡‡ ‡‰Â ‡iLÈa ÔB‰È„·BÚ Ì„√̃»»≈ƒ«»¿»¬»¿«∆¿

:‡Ú¯‡ ÌÚƒ«¿»

dxezd lr miigd xe`

Ebxdp gp ipaC EWwde mipFW`x Encẅ§¦¦§¦§¦§¥Ÿ©¤¤§
iM d`xp ile .dhExR deXn zFgR lr©¨¦§¥§¨§¦¦§¤¦
xTr ElHAW caNn iM dNbn WxcOd©¦§¨§©¤¦¦§©¤¦§¦©
miqnFg EidW mdl cFr zFevn 'f zxFY©¦§¨¤¤¨§¦
lfFBd iM ,ziIlkVd mc`d zxFYn¦©¨¨¨©¦§¦¦¦©¥
FzF` miraFY EidW xaC `Ed dhExR§¨¨¨¤¨§¦
Eide dhExR deXn zEgR `le§Ÿ¨¦§¥§¨§¨
ErAzi `NW ot`A lfbl minMgzn¦§©§¦¦§Ÿ§Ÿ¤¤Ÿ¦§§
`l iM il d`xp oiCd itM mB .mzF`¨©§¦©¦¦§¤¦¦Ÿ
oFnn lr `N` gp ipal dxFY daIg¦§¨¨¦§¥Ÿ©¤¨©¨
dtwdA la` dlfB KxcA mcil `Ad©¨§¨¨§¤¤§¥¨£¨©£¨¨
'h wxtA m"AnxdW mbde .EaIgzi `lŸ¦§©§©£©¤¨©§¨§¤¤
xkU iwWFr mB azM mikln zFkldn¥¦§§¨¦¨©©§¥§©
dnFC Fpi` .gp ipA eilr Ebxdi xikÜ¦¥¨§¨¨§¥Ÿ©¥¤
aIg xn`IW d`eldA Fcil `AW dfl̈¤¤¨§¨§©§¨¨¤Ÿ©©¨
miWp`e ,onf `FaIWkl Ll zzl ip £̀¦¨¥§¦§¤¨§¨©£¨¦
dtwdA FpFvxA milhFp Eid dOdd©¥¨¨§¦¦§©£¨¨
dSxzn didWkE KM xg` rxtl¦§Ÿ©©©¨§¤¨¨¦§©¤
deXn zEgR milhFp Eid mtiwdl©£¦¨¨§¦¨¦§¥
mipC Eid `l zF`eld zFkldaE dhExR§¨§¦§©§¨Ÿ¨¨¦
Fl aIg m` dhExR deXn zEgR lr©¨¦§¥§¨¦©¨
xace FCbpM Ll Wi F` iYrxR orhIWM§¤¦§Ÿ¨©§¦¥§§¤§§¨¨
aIgzIW dlfB zevn xcbA Fpi` df¤¥§¤¤¦§©§¥¨¤¦§©¥
Ll oi`W iziid xEaq xn`IW dzin¦¨¤Ÿ©¨¨¦¦¤¥§
oilFkIW xnFl xWt` cFr .mElM iciA§¨¦§¤§¨©¤§¦
mrhl mcil `A dpYn zxFzA orhl¦§Ÿ§©©¨¨¨§¨¨¦§Ÿ

:EPOn zFpwlai dxez ¦§¦¤
äàìî ék .'Bâå íéäìà øîàiå (âé©Ÿ¤¡Ÿ¦§¦¨§¨

.'Bâå ñîç õøàäxn`Y m`e ¨¨¤¨¨§§¦Ÿ©
FnM qng FxnF` Wxtp m` `nlWA¦§¨¨¦§¨¥§¨¨§
`EdW (`"lt x"a) EpizFAxn Exn`W¤¨§¥©¥¤
mrh Wi 'Eke zFixr iENbe dxf dcFar£¨¨¨§¦£¨§¥©©

WOn qng `EdW xnF`dl la` xaCA©¨¨£¨§¨¥¤¨¨©¨
milfbPd EWprp dOl lfBd `EdW¤©¤¤¨¨¤¤§©¦§¨¦
Eid oNMW xnFl WIW mbd .milfFbM§§¦£©¤¥©¤ª¨¨
FYlki WIW itM cg` lM milfFB§¦¨¤¨§¦¤¥§¨§
xaCd x`Azi df lM mr .zlki llWOn¦ª§¨§Ÿ¤¦¨¤¦§¨¥©¨¨
dfe Exn`W (e"kt mW) mdixaC iR lr©¦¦§¥¤¨¤¨§§¤
'Eke zEpf `vFn dY`W mFwnA FpFWl§§¨¤©¨¥§§
itlE .k"r mirxe miaFh zbxFde§¤¤¦§¨¦§¦
EpziWw uxzl aEzMd oEki mixaCd©§¨¦§©¥©¨§¨¥ª§¨¥
mr lfBd lr oiC xfB mYgPW mbdW¤£©¤¤§©§©¦©©¤¤¦
EpFCPW zFxar ozF`AW oeiM df lM̈¤¥¨¤§¨£¥¤¦
`NW ozF` mB Ebxdp zEpf did mdilr£¥¤¨¨§¤¤§©¨¤Ÿ
Elgn `l dOle xn`Y m`e .milfFB Eid̈§¦§¦Ÿ©§¨¨Ÿ¨£
'd iM ilE`e .mpiC mzgi `le dfl df¤¨¤§Ÿ¥¨¥¦¨§©¦
`le gpl `N` df cFq zFNbl dvx `lŸ¨¨§©¤¤¨§Ÿ©§Ÿ
xaCd xnFl lFki Fpi` gpe ,FxFC ipal¦§¥§Ÿ©¥¨©©¨¨
laA `Ed xn`A Fpi`X dn lM iM¦¨©¤¥¤¡Ÿ§©
KExA WFcTd mrhe (:'c `nFi) xn`YŸ©¨§©©©¨¨
.xaCd lr EWEgi `NW rcFi did `Ed¨¨¥©¤Ÿ¨©©¨¨
wgC dfe Fl EWg `le ErcIW xWt` F`¤§¨¤¨§§Ÿ¨§¤Ÿ©
oi`W dpTY EpTzi `l dOl iM zvw§¨¦¨¨Ÿ§©§©¨¨¤¥
mbdW `Ed xTrde .xaC oFxqg dÄ¤§¨¨§¨¦¨¤£©
mdA didW oeiM ElirFi `l ElgnIW¤¦§£Ÿ¦¥¨¤¨¨¨¤
Fpi`e eilr md dzin miaIge lfB oiC¦¤¤§©¨¦¦¨¥¨¨§¥
Ll dWwi `le .ot` mEWA dlign oicA§¦§¦¨§Ÿ¤§Ÿ¦§¤§
dnl dlrnl EpazMW l"f mxn`n©£¨¨¤¨©§§©§¨§©
oi` .dzin aEIg did `NW EpWxRX¤¥©§¤Ÿ¨¨¦¦¨¥
lfBdn miUFr Eid `NW l"f mzpEM©¨¨¨¤Ÿ¨¦¥©¤¤
ipt` lM miUFr EidW `N` df zlEf©¤¤¨¤¨¦¨¨§¥
zE`ivn mcil oOCfn didWkE qng̈¨§¤¨¨¦§©¥§¨¨§¦
xcQM mi`Oxn Eid lfbl Elki `NW¤Ÿ¨§¦§Ÿ¨§©§¦©¥¤
mdn mitl` mivAwzn Eide xEn`d̈¨§¨¦§©§¦£¨¦¥¤

:miqEnxY lW dRw lfbl¦§Ÿª¨¤ª§¦
íòèå`Ed gpl df xaC lM zrcFd §©©¨©¨¨¨¤§Ÿ©

zxinWl daY zFUrl FzFEvl§©©£¥¨¦§¦©
milrd rECn al zzl Wie .oiOd mEIw¦©¦§¥¨¥¥©©¤¡¦

Tal FxFC ipaA dwcv zFUrn oirW ©¦¥£§¨¨¦§¥§©¥
:'d iptNn mdilr mingx©£¦£¥¤¦¦§¥

ãBòåEpia` iM Epi`xW `iWTd lCbY §¦§©©ª§¨¤¨¦¦¨¦
EPOn cnl mdxa` `Ed lFcBd©¨©§¨¨¨©¦¤
WTA `NW (h"nt x"a) l"f mxnF`M§§¨¤Ÿ¦¥
d`xX dOn dxUrn zFgR lr mingx©£¦©¨¥£¨¨¦©¤¨¨
xn` in iM dWwe .'Eke WTA `l gPW¤Ÿ©Ÿ¦¥§§¨¤¦¦¨©
:lAwzn did `l WTan did m`W Fl¤¦¨¨§©¥Ÿ¨¨¦§©¥

ïëàdNB gpl xAC xW` 'd ixaCn ¨¥¦¦§¥£¤¦¥§Ÿ©¦¨
ipirA hlgn xaCd iM gpl FYrC©§§Ÿ©¦©¨¨ª§¨§¥¥
gpl mFwn ozp `le zigWdl 'd§©§¦§Ÿ¨©¨§Ÿ©
ipPde 'Fbe xUA lM uw FxnF`M lNRzdl§¦§©¥§§¥¨¨¨§§¦§¦
Fl mFwO dn hlgdA mzigWn©§¦¨§¤§¥©¨
eixaC xACWM oM oi`X dn lNRzdl§¦§©¥©¤¥¥§¤¦¥§¨¨
mixaCM xACW EdEp`vn `l mdxa`l§©§¨¨Ÿ§¨¨¤¦¥©§¨¦
lNRzdl mFwn Fl ozp `N` dN`d̈¥¤¤¨¨©¨§¦§©¥
d`x`e `P dcx` (gi `xIe) aizkC¦§¦©¥¨¥£¨¨§¤§¤
mB zn`d xg`W mbde .'Fbe DzwrvMd©§©£¨¨§©£©¤©©¨¤¤©
ok iR lr s` .dxfBd mdl dzlr mẄ¨§¨¨¤©§¥¨©©¦¥
mdxa`l zF`xdl mnf xW` 'd dUr̈¨£¤¨©§©§§©§¨¨
xn`e ,FnFwnA EpEpWxRW FnkE Fzbdpd©§¨¨§¤¥©§¦§§¨©
Fl WIW mdxa` mdn rnWIW mixaC§¨¦¤¦§©¥¤©§¨¨¤¥
FxACA `vnY oke .mingx WTal zEWx§§©¥©£¦§¥¦§¨§©§
`l l`xUi oer lr zFgkFYA dWnl§Ÿ¤©¥©£Ÿ¦§¨¥Ÿ
mFwn `vn dfaE dxfBd hilgd¤§¦©§¥¨¨¤¨¨¨
FnFwnA EdEpWxRW FnkE lNRzdl§¦§©¥§¤¥©§¦§
'd mzq gp oM oi`X dn (`i ci glW)§©©¤¥¥Ÿ©¨©

:FzNtY§¦¨



gpמד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l oey`x meil inei xeriy

(ãé)äázä-úà äNòz íép÷ øôâ-éöò úáz Eì äNò£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−©«£¤´¤©¥¨®
:øôka õeçîe úéaî dúà zøôëå§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−©«Ÿ¤

i"yx£˙·z EÏ ‰NÚ∑ ולּמה לפניו. והּצלה רוח הרּבה ¬≈¿≈«ְְְְֵֶַַַָָָָָָ
הּמּבּול  ּדֹור אנׁשי ׁשּיראּוהּו ּכדי זה? ּבבנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָהטריחֹו
'מה  אֹותֹו: וׁשֹואלין ׁשנה ועׂשרים מאה ּבּה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָעֹוסק
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  'עתיד להם: אֹומר והּוא ?'ל ְְִֵֶַָָָָֹּזאת

יׁשּובּו אּולי לעֹולם', מּבּול ּכÙ‚ŒÈˆÚ∑¯.להביא ְִַַָָָָ¬≈…∆ָ
ּגפרית  ׁשם על זה? מּמין ולּמה עליהם ,ׁשמֹו, ׁשּנגזר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבֹו ּבהמה ∑˜ÌÈp.להּמחֹות לכל מדֹורים, מדֹורים ְִָƒƒְְְְִִֵָָ
ּבּגמרא ∑Ùka¯.וחּיה  ּומצינּו ארּמי, ּבלׁשֹון זפת ְַָ«…∆ְְֲִִִֶֶַַָָָ

ּתׁשים  הּמים ׁשהיּו עלֿידי מׁשה, ׁשל ּבתבתֹו ,'ּכפרא'. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
מּבחּוץ  וזפת מּבפנים ּבחמר ׁשּלא ּדּיּה ּכדי ועֹוד , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ּכאן  אבל זפת, ׁשל רע ריח צּדיק אֹותֹו מּפני יריח ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּומחּוץ  מּבית זּפתּה הּמים, .חזק ְִִִִִֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 34 cenr ,eh jxk zegiyÎihewla oiieri)

daYd zIUr onf KWn¤¤§©£¦©©¥¨

וגו' עצי־גפר ּתבת ל יד)עׂשה (ו, ְֲֲֵֵֵֶַֹ
ּבּה מׁשּתּדל היה ׁשנה ועׂשרים פרשתנו מאה טוב (לקח ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

בתחלתו)

,ּכל־ּכ רב זמן מׁש ּבעׂשּיתּה התעּכב מּדּוע להבין: ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָצרי
ּובפרט  גפר" עצי ּתבת ל "עׂשה הּצּוּוי ּבקּיּום נזּדרז ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹולא

ּכּלֹו? העֹולם וקּיּום הּצלתֹו ּתלּויה ְְִֶֶַָָָָָָֻׁשּבזה

ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש
ּבעצמֹו ׁשּנח והינּו גֹו'", ּתבת ל "עׂשה היה הּקּב"ה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹצּוּוי
מּובן  לבד, הּכל לעׂשֹות צרי היה ואם הּתבה. את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹיבנה
ׁשהסּפיק  הּדבר מפלא ואדרּבה, הּזמן. אריכּות טעם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהיטב
ּתֹו ּבעצמֹו הּכל וכּו' אר אּמה מאֹות ׁשלׁש ּתבת ְְְְְִֵֵֶַַַַָֹֹֹלבנֹות

מיּדי. קׁשה ולא לבד, ׁשנה ועׂשרים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹמאה

(åè)ìL dúà äNòz øLà äæåCøà änà úBàî L §¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´©À̈µŸ¤
ìLe daçø änà íéMîç äázä:dúîB÷ änà íéL ©¥½̈£¦¦³©¨Æ¨§½̈§¦¬©−̈«¨¨«

(æè)øäö|äìòîìî äplëz änà-ìàå äázì äNòz ´Ÿ©©«£¤´©¥À̈§¤©¨Æ§©¤´̈¦§©½§¨
ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa äázä çúôeíéL ¤¬©©¥−̈§¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−

:äNòz©«£¤«¨

ÔÈ¯B„Óיד  ÌB¯„˜c ÔÈÚ‡„ ‡˙B·z CÏ „·ÈÚƒ≈»≈»¿»ƒ¿«¿¿ƒ
‡¯aÓe ÂbÓ d˙È ÈtÁ˙Â ‡˙B·z ˙È „aÚz«¿≈»≈»¿∆¿≈»«ƒ»ƒ»»

:‡¯ÙÎa¿»¿»

‡¯k‡טו  ÔÈn‡ ‰‡Ó ˙Ïz d˙È „aÚ˙c ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈»«¿»¿»«ƒ»¿»
ÔÈn‡ ÔÈ˙Ï˙e dÈ˙t ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ ‡˙B·˙„¿≈»«¿ƒ«ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ

:dÓe¯«

Ó‡Ïe˙‡טז  ‡˙B·˙Ï „ÈaÚz ¯B‰≈«¿≈¿≈»¿«¿»
d¯ËÒa ‡˙B·˙„ ‡Ú¯˙Â ‡lÚlÓ dpÏÏÎLz¿«¿¿ƒ«ƒ¿≈»¿«¿»¿≈»¿ƒ¿«
ÔÈ‡˙ÈÏ˙e ÔÈÈz ÔÈÚ¯‡ ÔÈ¯B„Ó ÈeLz¿«ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ

:dp„aÚz«¿¿ƒ«

dxezd lr miigd xe`

ãBòåmdxa`M gzR `vn `l iM Fl §¦Ÿ¨¨¤©§©§¨¨
mOr mwEOpe mnrhW dWnEŸ¤¤©£¨§¦¨¦¨
xaCA gxkd cv did `NW zFidl¦§¤Ÿ¨¨©¤§¥©©¨¨
iM rAv`A dxFn df ixde 'd mricFdl§¦¨©£¥¤¤§¤§©¦
gp oM oi`X dn ElNRzIW mdn l`FW¥¥¤¤¦§©§©¤¥¥Ÿ©
iM ,'d ricFd dOl xnFl mFwn oi`W¤¥¨©¨¨¦©¦
daY oikdl `EdW xaCA mrh Wi¥©©©¨¨¤§¨¦¥¨
`l dfl dxfBd hilgdW sqFpe DMxve§¨§¨§¨¤¤§¦©§¥¨¨¤Ÿ
oeiM mdxa` cnl dUrOdnE .lNRzd¦§©¥¥©©£¤¨©©§¨¨¥¨
xn` lNRzdl mFwn Fl ozp `l 'dW¤Ÿ¨©¨§¦§©¥¡Ÿ
`l dxUrn zFgR iM dYrn¥©¨¦¨¥£¨¨Ÿ

:EwiRqici dxez ©§¦
.'Bâå Eì äNò (ãéKxC lr x`Azi £¥§§¦§¨¥©¤¤

l`wfgi) l`wfgi `iaPd xn`n©£©©¨¦§¤§¥§¤§¥
miWp`d zWlW Eide (ciDkFzA dN`d §¨§Ÿ¤¨£¨¦¨¥¤§¨

ElSpi mzwcvA dOd aFI` l`ipC gpŸ©¨¦¥¦¥¨§¦§¨¨§©§
mzEkfA gM Wi 'b `weC WExR mWtp z ¤̀©§¨¥©§¨¥Ÿ©¦§¨
drxd mdil` riBi `NW mnvr hNnl§©¥©§¨¤Ÿ©¦©£¥¤¨¨¨

`l 'Bdn cg` xnFl Kixv oi`e 'a la £̀¨§¥¨¦©¤¨¥©Ÿ
EpipFncTn Wie .EPOn zigWOd rpni¦§©©©§¦¦¤§¥¦©§¥
Ebxdp oAxgAW Epivn `lde EWwdW¤¦§©£Ÿ¨¦¤©ª§¨¤¤§
aizkC miciqge miwiCv (h"r miNdY)§¦¦©¦¦©£¦¦¦§¦
dfe Evxze Licar zlap z` Epzp̈§¤¦§©£¨¤§¥§§¤
oiA cigi ciqg didW xWt` mpFWl§¨¤§¨¤¨¨¨¦¨¦¥
cr (c"v mW) xn`pe bxdd zrA miAx©¦§¥©¤¤§¤¡©¨©
F` 'b mdWM la` hRWn aEWi wcv¤¤¨¦§¨£¨§¤¥
ENt` onvr EliSie mzEkf Etxvi xzFi¥§¨§§¨§©¦©§¨£¦
'd wICX dn `Ed df .k"r drxd KFY¨¨¨¤©¤¦¥
daY zFUrl EdESWM eixaC mrpA§Ÿ©§¨¨§¤¦¨©£¥¨
mrHd iM eil` xn` DkFzA lvPdl§¦¨¥§¨¨©¥¨¦©©©
FcrA obi `le daYA hlOl Kixv `EdW¤¨¦¦¨¥©¥¨§Ÿ¨¥©£
oi`W cvl drxd eil` aFxw lA FzEkf§©§¥¨¨¨¨§©¤¥
`Ede `vnp FCal `Ede miwiCv FOr¦©¦¦§§©¦§¨§
Fl Wi dfle cigi oFWl Ll dUr FxnF`§£¥§§¨¦§¨¤¥
o`MnE hRWn aEWi wcv crl WEgl̈§©¤¤¨¦§¨¦¨
miwiCv Eid `l eipA iM cnl dY ©̀¨¨¥¦¨¨Ÿ¨©¦¦

mzwcvA md miwiCv Eid m`W FzFnM§¤¦¨©¦¦¥§¦§¨¨
md iM hltn ilAn onvr EhNni§©§©§¨¦§¦¦§¨¦¥
l"fx ixaC aWil Kixve .'Bn dlrnl§©§¨¦§¨¦§©¥¦§¥©©
mdxa` iM df iptNW wEqtA iz`adW¤¥¥¦§¨¤¦§¥¤¦©§¨¨
cnNW itl dxUrn zFgR lr WTA `lŸ¦¥©¨¥£¨¨§¦¤¨©
k"r 'Eke dxUrn zFgR EidW gPn¦Ÿ©¤¨¨¥£¨¨§
.FxFcA cigi `N` did `l gp dWwe§¨¤Ÿ©Ÿ¨¨¤¨¨¦§
miwiCv EidIW KixSW xnFl Wie§¥©¤¨¦¤¦§©¦¦
xg` onvr EhNni f`e gpM mixEnB§¦§Ÿ©§¨§©§©§¨©©
zigWOd oYi `le mlFrA svTd z`ivi§¦©©¤¤¨¨§Ÿ¦¥©©§¦
`NW obdl la` ,sBpl mdiYA l` `Fal̈¤¨¥¤¦§Ÿ£¨§¨¥¤Ÿ
miwiCv EidIW mbd zigWOd `vi¥¥©©§¦£©¤¦§©¦¦
lr obdl ENt`e ElirFi gPn dHnl§©¨¦Ÿ©¦©£¦§¨¥©
gp l`wfgiA aEzMA hxR dfle .mixg £̀¥¦§¨¤¥¥©¨¦¤§¥Ÿ©
,mzq miwiCv 'b xn` `le aFI` l`ipC̈¦¥¦§Ÿ¨©©¦¦§¨
zEWx oYPW xg` iM zrcl Ll Wie§¥§¨©©¦©©¤¦©§
lFkIW `Ed dfi`e df `Ed in lAgnl©§©¥¦¤§¥¤¤¨

:EPOn hlOdleh dxez §¦¨¥¦¤



מה gp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l oey`x meil inei xeriy
i"yx£¯‰ˆ∑,חּלֹון אֹומרים: אבן יׁש אֹומרים: ויׁש …«ְְְִִֵֵֶֶַ

להם הּמאירה שם)טֹובה רבה plÎz‰.(בראשית ‰n‡ŒÏ‡Â ְִֶַָָָ¿∆«»¿«∆»
‰ÏÚÓÏÓ∑ קצר ׁשהּוא עד ועֹולה מׁשּפע ּכּסּויּה ƒ¿«¿»ְְִֶֶַָָָָֻ

ּכדי  אּמה, על ועֹומד למּטה מלמעלה הּמים ׁשּיזּובּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּומּכאן אינֹו(מּכאן אחרים ÌÈNz.)ּבספרים dcˆa∑ ׁשּלא ְֲִִִִִֵֵָָָ¿ƒ»»ƒֶֹ
הּגׁשמים  ÌÈLÏLe.ּבּהיּפלּו ÌiL ÌizÁz∑ׁשלׁש ְְִִַָָ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒָֹ

למדֹור, אמצעים לאדם, עליֹונים זֹו, ּגב על זֹו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָעלּיֹות
לזבל .(שם)ּתחּתּיים ְְִִֶֶַ

(æé)õøàä-ìò íéî ìeanä-úà àéáî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤
ìíéîMä úçzî íéiç çeø Ba-øLà øNa-ìk úçL §©¥´¨¨À̈£¤Æ´©©¦½¦©−©©¨¨®¦

:òåâé õøàa-øLà ìk¬Ÿ£¤¨−̈¤¦§¨«
i"yx£‡È·Ó È‰ È‡Â∑ עם מּוכן הנני להסּכים «¬ƒƒ¿ƒ≈ƒְְְִִִִַָ

ּכבר:אֹותם  לפני ואמרּו ח)ׁשּזרזּוני "מהֿאנֹוׁש(תהלים ְְְְְֱִֵֶַָָָָָ
את ∑ÏeaÓ.ּכיֿתזּכרּנּו" ׁשּבלּבל הּכל, את ׁשּבּלה ְְִִֶ«ְִִֵֶֶֶֶַָֹ

לּנמּו הּגבֹוּה מן הּכל את ׁשהֹוביל לׁשֹון .הּכל, וזהּו ְְִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ

והביאם  הּכל את ׁשהציף 'טֹופנא', ׁשּתרּגם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאּונקלֹוס,
ׁשם  ׁשּננערּו ׁשנער, נקראת לכ עמּקה, ׁשהיא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֻלבבל

מּבּול, מתי ּב'חכמת (ּכל מהרׁש"ל הּגיּה וכן מימי, אחרים: ספרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

ׁשּבת  ּבמּסכת .)ׁשלמה' ְְֶֶַַָֹֹ

(çé)äzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦¨®¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈
éðáeéðá-éLðe EzLàå E:Czà E ¨¤²§¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«

i"yx£È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑(רבה היה (בראשית ּברית : «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְִָָ
הּפרֹות  על יהרגּוהּוׁשּלא צרי וׁשּלא ויעפׁשּו, ירקבּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשּבּדֹור  EzL‡Â.רׁשעים EÈ·e ‰z‡∑ לבד האנׁשים ְִֶַָ«»»∆¿ƒ¿¿ְֲִַָָ
ׁשּנאסרּו מּכאן לבד, הּמּטהוהּנׁשים .(שם)ּבתׁשמיׁש ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ

(èé)-ìà àéáz ìkî íéðL øNa-ìkî éçä-ìkîe¦¨Â¨©Â¦¨¨º̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤
:eéäé äá÷ðe øëæ Czà úéçäì äázä©¥−̈§©«£´Ÿ¦¨®¨¨¬§¥−̈¦«§«

i"yx£ÈÁ‰ŒÏkÓe∑טז)ׁשדיםאפּלּו ÏkÓ.(חגיגה ÌÈL∑ ׁשּבהם הּפחּות מּׁשנים,מן ּפחתּו ואחד לא זכר אחד ƒ»»«ֲִִֵ¿«ƒƒ…ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
.נקבה  ְֵָ

(ë)Nîø ìkî dðéîì äîäaä-ïîe eäðéîì óBòäî¥«¨´§¦¥À¦©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤
éìà eàáé ìkî íéðL eäðéîì äîãàä:úBéçäì E ¨«£¨−̈§¦¥®§©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«

ÏÚיז  ‡iÓ ‡ÙBË ˙È È˙ÈÓ ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»«¿≈»»»«»«
ÈiÁ„ ‡Áe¯ d· Èc ‡¯Òa Ïk ‡ÏaÁÏ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»»ƒ¿»ƒ≈»¿«≈

:˙eÓÈ ‡Ú¯‡· Èc Ïk ‡ÈÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»…ƒ¿«¿»¿

‡zיח  ‡˙B·˙Ï ÏBÚ˙Â CnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»ƒƒ»¿≈¿≈»«¿
:CnÚ CÈ· ÈLe C˙z‡Â CÈ·e¿»¿ƒ¿»¿≈¿»ƒ»

ÏÈÚzיט  ‡lkÓ ÔÈ¯z ‡¯Òa ÏkÓ ÈÁc ÏkÓeƒ»¿«ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ…»»≈
:ÔB‰È ‡a˜Â ¯Îc CnÚ ‡Ói˜Ï ‡˙B·˙Ï¿≈»¿«»»ƒ»¿«¿»¿»¿

ÏkÓeכ  dÊÏ ‡¯ÈÚa ÔÓe È‰BÊÏ ‡ÙBÚÓ≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ…
ÔeÏÚÈ ‡lkÓ ÔÈ¯z È‰BÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁƒ̄¬»¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ…»≈¬

:‡Ói˜Ï C˙ÂÏ¿»»¿«»»

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå àéáî éðpä éðàå (æéip`e zaY ©£¦¦§¦¥¦§¥©©£¦
ipPd WxR i"Wxe .rnXn dwFgx§¨¦§Ÿ©§©¦¥¥¦§¦
WFp` dn 'Eke mzF` mr miMqdl okEn¨§©§¦¦¨§¨¡
dlrnl iYWxRX dn itlE .k"r 'Fbe§§¦©¤¥©§¦§©§¨
ux`d E`Nn mizigWOd iM (`i wEqR)¨¦©©§¦¦¦§¨¨¤
`Ed iM 'd ricFd zigWdl EpkEde§§§©§¦¦©¦
mbde .xaCd xnbl mzFWxdl miMqn©§¦§©§¨¦§Ÿ©¨¨©£©
`v ,mWBd zxhnd `N` o`M oi`W¤¥¨¤¨©§¨©©¤¤¥
lr WFcTd xdGA Exn`X dn cnlE§©©¤¨§©Ÿ©©¨©
Eid mW xW` mizigWOd zbltd©§¨©©©§¦¦£¤¨¨

:E`vnpegi dxez §¦§§
.'Bâå éúéøa úà éúî÷äå (çédid ©£¦Ÿ¦¤§¦¦§¨¨

l` z`aE xnFl miCwdl Kixv̈¦§©§¦©¨¨¤
iznwde xn`i KM xg`e sFq cr daYd©¥¨©§©©¨Ÿ©©£¦Ÿ¦
(`"lt x"a) Exn` l"fxe izixA z ¤̀§¦¦§¨§

xFCAW mirWx EdEbxdi `NW zixA§¦¤Ÿ©©§§¨¦¤©
iznwde miCwdl Kixv df KxclE .k"r§¤¤¤¨¦§©§¦©£¦Ÿ¦

:z`aE mcw 'Fbe§Ÿ¤¨¨
ãBòzFidl `id 'd zpEMW d`xp¦§¤¤©¨©¦¦§

ipA lr dxfBd lr Fl hilgdW¤¤§¦©©§¥¨©§¥
Wg rebi ux`A xW` lM Fl xn`e FxFC§¨©Ÿ£¤¨¨¤¦§¨¨
Ed`xdW mWM iM gp aWgi iM¦©§ŸŸ©¦§¥¤¤§¨
Frxf dxwnE Edxwn xwi oM mipFW`xÄ¦¦¥¦¤¦§¥¦§¥©§
oi`W dlSd Ffe xg` xFcA zFgOl¦¨§©¥§©¨¨¤¥

znIw dlSd DzilkYcInE skY dfl ©§¦¨©¨¨©¤¤¨¤¥¤¦¨
FOr zxMW sFQal dUrX dn Fl fnẍ©©¤¨¨§©¤¨©¦
zxMi `le lEAn cFr `iai lal zixA§¦§©¨¦©§Ÿ¦¨¥
aEzMd xErW `Ed dfe xUA lM cFr¨¨¨§¤¦©¨
izixA z` iznwde rebi ux`A xW` lM̈£¤¨¨¤¦§©©£¦Ÿ¦¤§¦¦
dGd xaCM Ll rx`i `NW KY ¦̀¨¤Ÿ¤¡©§©¨¨©¤

l` z`aE diEvOd drxdn hlOdlE§¦¨¥¥¨¨¨©§¨¨¨¤
:'Fbe daYd©¥¨§

ãBò`NW zixA FOr mITW xnFl oEki§©¥©¤¦¥¦§¦¤Ÿ
cEa` `Ed ixde daYA EdgMWi¦§§¥©¥¨©£¥¨
xn`PW Fl dcnrW `ide .Fnvrn¥©§§¦¤¨§¨¤¤¡©
'Fbe gp z` midl` xMfIe ('` 'g oOwl)§©¨©¦§Ÿ¡Ÿ¦¤Ÿ©§
ixg`e 'Fbe ux`d lr gEx 'Fbe xarIe©©£¥§©©¨¨¤§§©£¥
zixA mEIwA daYl qpMl Fl dEv ok¥¦¨¦¨¥©¥¨§¦§¦
Knq ,zixA mW xMfd `NW mbde .df¤©£©¤Ÿª§©¨§¦¨©
fnxW xWt`e ,o`M xMfdW dn lr©©¤ª§©¨§¤§¨¤¨©
`xTi df mW iM midl` xMfIe FxnF`A§§©¦§Ÿ¡Ÿ¦¦¥¤¦¨¥
.zixAd z` xkf oicaE hRWOd lr©©¦§¨§¦¨©¤©§¦
oiCd Ktd iM (b"lt x"a) EWxC l"fxe§¨§¦¨©©¦
KxC dfe Fzwcv cvl mingxl§©£¦§©¦§¨§¤¤¤

:WxChi dxez §¨



gpמו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` ipy meil inei xeriy
i"yx£e‰ÈÓÏ ÛBÚ‰Ó∑(רבה ּבאּו(בראשית ּומאליהם ּדרּכם. הׁשחיתּו ולא ּבמיניהם, ׁשּדבקּו ו אֹותן ׁשהּתבה , כל ≈»¿ƒ≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבּה הכניס .קֹולטּתּו ְְִִַָ

(àë)zôñàå ìëàé øLà ìëàî-ìkî Eì-ç÷ äzàå§©¨´©§À¦¨©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈
éìà:äìëàì íäìå Eì äéäå E ¥¤®§¨¨¬§²§¨¤−§¨§¨«

(áë):äNò ïk íéýìû Búà äeö øLà ìëk çð Nòiå©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«
i"yx£Á NÚiÂ∑ ּבנין קח)הּתיבהזה .(סנהדרין «««…«ְִֵֶַַָ

ß oeygxn '` ipy mei ß

æ(à)-ìà Eúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−¤
:äfä øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék äázä©¥¨®¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬©¤«

i"yx£˜Ècˆ È˙È‡¯∑ ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ׁשל ׁשבחֹו מקצת ׁשאֹומרים מּכאן ּתמים". "צּדיק נאמר ולא »ƒƒ«ƒְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ
.(ב"ר)ּבפניו ְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - d"nyz gp t"ye ,n"yz dxy iig zyxt w"yven zgiy t"r)

aiY"d l` `FaldPOn z`vle - "d ¨¤©¥¨§¨¥¦¤¨

הּתיבה אל ּבית וכל אּתה א)ּבא (ז, ְְֵֵֶַַָָָֹ
זה ּפסּוק על הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת היא (הובא מפּורסמת ְְִֵֶֶֶַַַַַָ

ובכ"מ) ואילך. ס"ח טוב' שם ל'כתר רֹומז בהוספות "ּתיבה" אׁשר ,ֲֵֵֶָ
הּוא  הּתיבה" אל "ּבא והּפירּוׁש והּתפּלה, הּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹלתיבֹות
ּתיבֹות  ּבתֹו עצמֹו את ּולהכניס "לבֹוא" צרי ְְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשּיהּודי

והּתפּלה. ְְִַַָָהּתֹורה

הּפרׁשה ּבהמׁש ּדהרי ּפלא, הּדבר טז)ולכאֹורה מצּוה (ח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּולפירּוׁש הּתיבה"! מן "צא - לנח ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהּקּב"ה
אי - ּותפּלה ּדתֹורה הּקדֹוׁשֹות הּתיבֹות על קאי ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁש"ּתיבה"

הּדבר? ִֵַָָָייּתכן
הּכּונה  ׁשּמּצד האדם, ּבעבֹודת הּסדר הּוא ּכ ׁשּבאמת ֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאּלא
מהתּבֹודדּותֹו לצאת הּוא נדרׁש ּבתחּתֹונים" "ּדירה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָׁשל

LBÎ˙Âכא  ÏÎ‡˙Óc ÏÎÈÓ ÏkÓ CÏ ·Ò z‡Â¿«¿«»ƒ»≈«ƒƒ¿¬≈¿ƒ¿
:ÏÎÈÓÏ ÔB‰Ïe CÏ È‰ÈÂ C˙ÂÏ¿»»ƒ≈»¿¿≈»

Ú·„:כב  Ôk ÈÈ d˙È „ÈwÙ Èc ÏÎk Á „·ÚÂ«¬«…«¿…ƒ«≈»≈¿»≈¬»

C˙Èaא  L‡ ÏÎÂ z‡ ÏeÚ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…««¿¿»¡«≈»
‡¯„a ÈÓ„˜ È‡kÊ È˙ÈÊÁ C˙È È¯‡ ‡˙B·˙Ï¿≈»¬≈»»¬≈ƒ««√»«¿»»

:ÔÈ„‰»≈

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå eäðéîì óBòäî (ëFl did ¥¨§¦¥§¨¨
dlrnNn m` dndAd miCwdl§©§¦©§¥¨¦¦§©§¨
dlrnl dHOn m`e ,mxCqn dHnl§©¨§©§¨§¦¦©¨§©§¨
iM ilE`e .dndA xg` Unx xCq dOl̈¨¦¥¤¤©©§¥¨§©¦
dAxn `Ed iM dlrn cv FA Wi sFrd̈¥©©£¨¦§ª¤
zFtFrAW mihrOdW cnlE `ve ,uw oi ¥̀¥§¥§©¤©ª¨¦¤¨
oiNg) l"f Exn`e c"k mde mi`nHd md¥©§¥¦§¥§¨§ª¦
oNke ziAd xdA zFtFr ipin j"wW (:b"q¤¦¥§©©©¦§ª¨
mdW mixFdHl cnlE `ve ,dI` oin¦©¨§¥§©©§¦¤¥
mihrOd dndAde ,dOke dOM miAxd̈©¦©¨§©¨§©§¥¨©ª¨¦
KM lM mpinA oi`e dxUr mixFdHd md¥©§¦£¨¨§¥§¦¨¨¨
oM lr xW` zFtFrM oin lkA dAxn§ª¤§¨¦¨£¤©¥
dNgY miAx mdW zFtFrd lr EdEv¦¨©¨¤¥©¦§¦¨
hxR lkAW oinE oin lMn `iadl Kixve§¨¦§¨¦¦¨¦¦¤§¨§¨
`idW dndAd xiMfd KM xg`e hxtE§¨§©©¨¦§¦©§¥¨¤¦
mivxFXd mipin KM xg`e zhrn DpinA§¦¨ª¤¤§©©¨¦¦©§¦
KxC aEzMd mxCq df itkE .ux`Ä¨¤§¦¤¦§¨©¨¤¤

:dHnl dlrOn mzgxh`k dxez ¦§¨¨¦©§¨§©¨

Eúà ék 'Bâå àa çðì 'ä øîàiå (à©Ÿ¤§Ÿ©Ÿ§¦Ÿ§
.éúéàøKxvd dOl zrcl Kixv ¨¦¦¨¦¨©©¨¨ª§©

:Wcgn df mrhl§©©¤¥¨¨
äàøðådrhi lal gp lr 'd Wg iM §¦§¤¦¨©Ÿ©§©¦§¤

FxnF`A 'd ixaC zErnWnA§©§¨¦§¥§§
cg`A daYd l` LziA lke dY` `AŸ©¨§¨¥§¤©¥¨§¤¨
miwiCv oNM iM aWgi F` mikxC 'An¦§¨¦©§Ÿ¦ª¨©¦¦
dWw Ff dAqlE ozEkfA Ehlnp dfle md¥§¨¤¦§§¦§¨§¦¨¨¤
.Ll dUr (c"i 'e) wEqRA EpiWwdX dn©¤¦§¦©¨£¥§
`id mzlSd eipA iWpE eipA iM aWgi F`©§Ÿ¦¨¨§¥¨¨©¨¨¨¦
Wprd llkl EriBd `l oicrW cvl§©¤£©¦Ÿ¦¦¦§©¨Ÿ¤
liSdl qipkdl gp aWgIW dGn `vie§¥¥¦¤¤©§ŸŸ©§©§¦§©¦
oicie eirCinE eiaFxw xFCd iPhTn¦§©¥©§¨§ª¨¨§¨¦
didi Ele .Wprl miiE`x mpi` iM FYrcA§©§¦¥¨§¦¨Ÿ¤§¦§¤
Fl didY mipR lM lr oM dUri `NW¤Ÿ©£¤¥©¨¨¦¦§¤
in ElvPi `l dOl xf xacl FYrcA§©§§¨¨¨¨¨Ÿ¦¨§¦
iM eil` 'd xn` dfl .Wpr oA Fpi`W¤¥¤Ÿ¤¨¤¨©¥¨¦
LziA lke FxnF`l mrh zpizp 'Fbe LzŸ̀§§§¦©©©§§§¨¥§

mrhl `le miiE`x mzFid mrhl `lŸ§©©¡¨§¦§Ÿ§©©
`N` Wprd ipW zrBd mcw mzFid¡¨Ÿ¤©¨©§¥¨Ÿ¤¤¨
dYrnE 'Fbe izi`x Lz` iM LzEkf mrHn¦©©§§¦Ÿ§¨¦¦§¥©¨
o`ke .WwFOA ckNi wiCv eia` oi`W lM̈¤¥¨¦©¦¦¨¥©¥§¨
Wprd llkl EriBd `NW lM iM FricFd¦¦¨¤Ÿ¦¦¦§©¨Ÿ¤
lM EzEni mixixr mdia` oerA miWprp¤¡¨¦©£Ÿ£¦¤£¦¦¨¨

:gp ok `l zFa`d̈¨Ÿ¥Ÿ©
ãBòq"XA mxnF` KxC lr x`Azi¦§¨¥©¤¤§¨©¨

Wi l`xUi iPhw (:iw oixcdpq)©§¤§¦§©¥¦§¨¥¥
zFO` iPhw la` `Ad mlFrl wlg mdl̈¤¥¤¨¨©¨£¨§©¥ª
`Ad mlFrl wlg mdl oi` mlFrd̈¨¥¨¤¥¤¨¨©¨
Wi mlFrd zFO` oiC oNM lEAOd xFcaE§©©ª¨¦ª¨¨¥
oEcl Wi Wprl EriBd `NW mbdW mdl̈¤¤£©¤Ÿ¦¦¨Ÿ¤¥¨
dUrn iM rWx hRWnM hRWn mdÄ¤¦§¨§¦§©¨¨¦©£¥
mipA mirxn rxf mipA EUri zFa`̈©£¨¦¤©§¥¦¨¦
l`xUi iPhw hRWn FA oC gpe mizigWn©§¦¦§Ÿ©¨¦§©§©¥¦§¨¥
s` oFxg `aA mB mdia` zEkfA ElvPie§¦¨§¦§£¦¤©§Ÿ£©

:mcrA 'd obi mlFrla dxez ¨¨¨¥©£¨



מז gp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` ipy meil inei xeriy
אל  ּולהביא והּתפּלה, הּתֹורה ּתיבֹות עם ּבחדרֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוהסּתּגרּותֹו

הּקדּוׁשה. אֹור את ּכּולֹו ְֶַָָָהעֹולם
ּכלֹומר: הּתיבה". אל "ּבא ׁשל ההכנה מּוכרחת זה, עם ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹיחד
ה"ּתיבה" ּבתֹו עצמֹו את להׁשקיע יהּודי צרי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹראׁשית־ּכל
ּתמימה" "ׁשנה ׁשל זמן מׁש ׁשם ולהיֹות ּותפּלה, ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּדתֹורה

יד), ח, פרשתנו הּזמּנים (פרש"י ׁשינּויי ּכל את ּבתֹוכּה ְְִִֵֶֶֶַַַָָהּכֹוללת
ּובכל  ּובּתפּלה ּבּתֹורה הּוא חדּור ּכאׁשר ואז, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהאפׁשרּיים;

יׁש ׁשּיֹוצא הּפרטים, - הּתיבה" מן ּד"צא לעבֹודה הּכח ּבידֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
."יתּבר לֹו "ּדירה להיֹות ּומקּדׁשֹו הּתחּתֹון ְְְְְִִִֵַַַָָָָלעֹולם

(á)ìkî|äòáL äòáL Eì-çwz äøBähä äîäaä ¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈¦©§²¦§¨¬¦§−̈
àåä äøäè àì øLà äîäaä-ïîe BzLàå Léà¦´§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â´Ÿ§Ÿ̈¬¦²

:BzLàå Léà íéðL§©−¦¦¬§¦§«
i"yx£‰¯B‰h‰∑למדנּו ליׂשראל, טהֹורה להיֹות ּתֹורההעתידה נח יח)ׁשּלמד Ú·L‰.(עירובין ‰Ú·L∑ ּכדי «¿»ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹƒ¿»ƒ¿»ְֵ

ּבצאתֹוׁשּיקריב  קרּבן .מהם ְְְִֵֵֶֶַָָ

(â)äá÷ðe øëæ äòáL äòáL íéîMä óBòî íb©´¥¯©¨©²¦¦§¨¬¦§−̈¨¨´§¥¨®
:õøàä-ìë éðt-ìò òøæ úBiçì§©¬¤−©©§¥¬¨¨¨«¤

i"yx£'B‚Â ÌÈÓM‰ ÛBÚÓ Ìb∑ ּולמד מדּבר, הּכתּוב - הּמפרׁשּבּטהֹורים מן .סתּום «≈«»«ƒ¿ְְְְִִֵַַַַַָָָֹ

(ã)õøàä-ìò øéèîî éëðà äòáL ãBò íéîéì ék¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ©§¦´©¨½̈¤
íe÷éä-ìk-úà éúéçîe äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨¦À¦¤¨©§Æ

:äîãàä éðt ìòî éúéNò øLà£¤´¨¦½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‰Ú·L „BÚ ÌÈÓÈÏ Èk∑(קח ׁשבעה (סנהדרין אּלּו ƒ¿»ƒƒ¿»ְִֵָ

הּצּדיק  מתּוׁשלח ׁשל אבלֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿ,ימי ׁשחס ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשנֹותיו  וחׁשב צא הּפרענּות. את ועּכב ּכבֹודֹו על ְְְְֲִֵֵֶַַַָָֹֻהּוא
מאֹות  ׁשׁש ּבׁשנת ּכלים ׁשהם ותמצא מתּוׁשלח, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשל

נח  לחּיי BÚ„.ׁשנה ÌÈÓÈÏ Èk∑ אחר זמן עֹוד? מהּו ְֵַַָָֹƒ¿»ƒְַַַַ
ׁשנה  ועׂשרים מאה על נֹוסף זה, ÌBÈ.זמן ÌÈÚa¯‡∑ ְְְִֵֶֶַַָָָָ«¿»ƒ

לצּור  ליֹוצרם להטריח ׁשּקלקלּו הּולד, יצירת ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּכנגד
ממזרים  .צּורת ְִֵַַ

(ä):ýåýé eäeö-øLà ìëk çð Nòiå©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«
i"yx£Á NÚiÂ∑ לּתבה ּביאתֹו .זה «««…«ִֵֶַָָ

(å)íéî äéä ìeanäå äðL úBàî LL-ïa çðå§¾Ÿ©¤¥¬¥−¨¨®§©©´¨½̈©−¦
:õøàä-ìò©¨¨«¤

Ú·L‡ב  ‡Ú·L CÏ ·qz ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÏkÓƒ…¿ƒ»«¿»ƒ«»«¿»«¿»
‡ÈÎ„ ‡‰˙È‡ ‡Ïc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡a˜Â ¯Îc¿«¿»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»»«¿»

:‡a˜Â ¯Îc ÔÈ¯z ‡È‰ƒ¿≈¿«¿»¿»

Îc¯ג  ‡Ú·L ‡Ú·L ‡iÓL„ ‡ÙBÚÓ Û‡«≈»ƒ¿«»«¿»«¿»¿«
:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡a˜Â¿»¿»¿«»»«¿»««≈»«¿»

ÁÓ˙ד  ‡‡ ‡Ú·L „BÚ ÔÈÓBÈ ÔÓÊÏ È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ«¿»¬»»≈
ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡¯ËÓƒ¿»««¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÏÚÓ ˙„·Ú È„ ‡Óe˜È Ïk ˙È ÈÁÓ‡Â ÔÂÏÈÏ≈»»¿∆¿≈»»¿»ƒ«¿≈≈«

:‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»

ÈÈ:ה  d„wÙ Èc ÏÎk Á „·ÚÂ«¬«…«¿…ƒ«¿≈¿»

iÓ‡ו  ‰Â‰ ‡ÙBËÂ ÔÈL ‰‡Ó zL ¯a ÁÂ¿…««ƒ¿¿»¿ƒ¿»»¬»«»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

dxezd lr miigd xe`

çwz äøBähä äîäaä ìkî (á¦¨©§¥¨©§¨¦©
.'Bâå EìoEMzp ,Ll gTY FxnF` §§§¦©§¦§©¥

gxhi `EdW '`d mixaC 'a Fl xnFl©§¨¦¨¤¦§©
iM mrHd xn`e ,'Gd mElWY zgwl̈©©©§©§¨©©©©¦
Ll FxnF` `Ede Fnvr ikxvl md¥§¨§¥©§§§§
gpl xiYd in dWwi `l dfaE .LMxvl§¨§§¨¤Ÿ¦§¤¦¦¦§Ÿ©
zEWx `lA zFndAdn oAxw aixwdl§©§¦¨§¨¥©§¥§Ÿ§
.oiOd mEIwl 'd dEv dN` iM oFc`d̈¨¦¥¤¦¨§¦©¦
Kixv mlFrdW zFidl Fnrh iM ilE`e§©¦©£¦§¤¨¨¨¦
'f mdn xi`Wdl 'd evi xzFiA mdl̈¤§¥§©§©§¦¥¤

'd mWxX dnA `N` .oAxwl `le§Ÿ§¨§¨¤¨§©¤¨©
ikxv md iM Ed`xd Ll gTY xn`e§¨©¦©§¤§¨¦¥¨§¥
FvtgM mdA dUr dfle Fnvr©§§¨¤¨¨¨¤§¤§
dvxpe FpAxwA gilvde 'dl maixwde§¦§¦¨§¦§¦©§¨§¨§¦§¨
hgWi mdn lk`l mB dvxi m`e .Fl§¦¦§¤©¤¡Ÿ¥¤¦§Ÿ
xW` mrHn xUAd Fl xYd iM lk`ie§Ÿ©¦ª©©¨¨¦©©£¤

('b 'h oOwl) mXd zxfrA x`a`b dxez £¨¥§¤§©©¥§©¨
.'Bâå ìëk çð Nòiå (äFf WxR i"yx ©©©Ÿ©§Ÿ§¥¥

oEMzp dfl m`e .k"r daYl Fz`iA¦¨©¥¨§¦¨¤¦§©¥
`ln `xwn iM ,xnFl Kixv did `lŸ¨¨¨¦©¦¦§¨¨¥

daYd l` 'Fbe gp `aIe aEzMd xAC¦¥©¨©¨ŸŸ©§¤©¥¨
:gp `A dGd mFId mvrA aizkE 'Fbe§§¦§¤¤©©¤¨Ÿ©

ïëàlMn gwNW `Ed aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨¤¨©¦¨
sFrdnE 'f 'f dxFdHd dndAd©§¥¨©§¨¥¨
.KEnqA 'd EdEv xW` `Ede 'f 'f xFdHd©¨§£¤¦¨§¨
lM zaY lr fnxl lkM xnFl wIC mB©¦¥©§Ÿ¦§Ÿ©¥©Ÿ

cEn` axre .'d zevnA xEn`dWExtl ¨¨§¦§©§¨¥¨§¥
`l daYl miqpkPd lkAW `vnYW df¤¤¦§¨¤§¨©¦§¨¦©¥¨Ÿ
sFrn `le dxFdHd dndAn 'f 'f xiMfd¦§¦¦§¥¨©§¨§Ÿ¥
`l iM d`xPd itlE 'a 'a `N` minXd©¨©¦¤¨§¦©¦§¤¦Ÿ



gpמח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` ipy meil inei xeriy

(æ)äázä-ìà Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð àáiå©¨´Ÿ½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²¦−¤©¥¨®
:ìeanä éî éðtî¦§¥−¥¬©©«

i"yx£ÂÈ·e Á∑ לפי לבד, והּנׁשים לבד האנׁשים …«»»ְְְְֲִִִַַַָָָ
הּמּטה  ּבתׁשמיׁש ּבצער ׁשּנאסרּו ׁשרּוי ׁשהעֹולם .מּפני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

Ïean‰ ÈÓ ÈtÓ∑ מאמין היה, אמנה מּקטּני נח אף ƒ¿≈≈««ְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ

עד  לּתבה נכנס ולא הּמּבּול, ׁשּיבא מאמין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואינֹו
הּמים  .ׁשּדחקּוהּו ְִֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr k jxk zegiy ihewl)

ּבצער ׁשרּוי ׁשהעֹולם ז)מּפני ז, (רש"י ְְִֵֶַַָָָ
ּבחרּבן  עֹוסק הקּב"ה יהא ׁשּלא אחר: טעם אמרּו ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּבתנחּומא
ּבפׁשּוטֹו ּכלל מכרח זה טעם אין אבל ּבֹונה. והּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻהעֹולם
על  ענׁש היה הּמּבּול ואדרּבה: רׁש"י. ׁשיטת מקרא, ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשל
ּכן  ואם ּדרּכֹו, את ּבׂשר ּכל הׁשחית ּכי הארץ, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהׁשחתת

,ּכרח ועל הארץ. על ּדרּכן את להיטיב הּברּיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָצריכים
לעיל  ּברׁש"י ועּין ּבצער. ׁשרּוי ׁשהעֹולם מּפני הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּטעם

כד־כה) ד, עׂשּו(בראשית אּתם . . לּבהלה יֹולדֹות אנּו מה :ְֲֶֶַַָָָָ
ׁשּלֹו. את יעׂשה והּוא ְְְֲִֶֶֶֶַַמצותכם,

(ç)äpðéà øLà äîäaä-ïîe äøBähä äîäaä-ïî¦©§¥¨Æ©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬¥¤−¨
:äîãàä-ìò Nîø-øLà ìëå óBòä-ïîe äøäè§Ÿ̈®¦̧¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©¨«£¨¨«

(è)äá÷ðe øëæ äázä-ìà çð-ìà eàa íéðL íéðL§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤©¥−̈¨¨´§¥¨®
:çð-úà íéýìû äeö øLàk©«£¤²¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©

i"yx£Á Ï‡ e‡a∑ מאליהן.ÌÈL ÌÈL∑ זה ּבמנין הׁשוּו ׁשנים:ּכּלם היּו הּפחּות מן , »∆…«ֲֵֵֶ¿«ƒ¿«ƒְְְְִִִֶַַָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - d"nyz gp t"y zgiy itÎlr)

`liOn KxcA§¤¤¦¥¨

ּכאׁשר  ּונקבה זכר הּתיבה אל נח אל ּבאּו ׁשנים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשנים
נח  את אלקים ֱִִֶַָֹֹצּוה

מאליהן" - נח אל רש"י)"ּבאּו ט. (ז, ֲֵֵֶֶַָֹ
הם  אּלא הּתבה, אל ּבעלי־החּיים ּבהבאת התעּסק לא ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹנח
ּכפי  הּתיבה, את הכין ׁשּנח ׁשּלאחר והיינּו, "מאליהן". ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבאּו
ּבעלי־החּיים  ּכל ּובאּו התקּבצּו - הּקּב"ה על־ידי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשּנצטּוה

נח. ׁשל מּצידֹו הׁשּתּדלּות ּבלי מּמילא, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹּבדר
נפלאה: הֹוראה מּכאן ְְְִִַָָָָָָולמדנּו

לׁשּמׁש נבראתי "אני ׁשליחּותֹו, ּבמילּוי לעסֹוק נדרׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָיהּודי
קֹוני" קידושין)את הענינים (סוף לׁשאר לדאֹוג לֹו ואין ; ְְְְִִִִִֵֶָָָ

ׁשאר  יפעלּו ׁשליחּותֹו, את ממּלא הּוא ּכאׁשר ּכי  - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָהּנדרׁשים
מּצידֹו. מיּוחדת הׁשּתּדלּות ללא מּמילא, ּבדר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹהענינים

נצר ׁשּפעם הּבעל־ׁשם־טֹוב, על הּידּוע הּסיּפּור ְְְִִֵֶַַַַַַַַַַַָּובדּוגמת
ּובלי  החּלֹון, על והקיׁש הּבּתים לאחד הל מסּוים, ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָלדבר
את  לֹו ונתנּו אליו ּבאּו ואחר־ּכ) לביתֹו חזר למענה ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָלחּכֹות
על  סֹומ הּוא אם - מּמה־ּנפׁש אֹותֹו: ּוכׁשׁשאלּו ְְְְֲִִֵֶַַַָָמבּוקׁשֹו).
ּברצֹונֹו ואם החּלֹון?. על להקיׁש עליו ּבכלל מּדּוע ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָהּנס,

לֹו! ׁשּיענּו עד לחּכֹות עליו הרי הּטבע, ּבדר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָלפעֹול
ׁשּיהּודי  הּוא הּקּב"ה ׁשל רצֹונֹו ּכי הּבעל־ׁשם־טֹוב, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוהׁשיב
אפילּו להיֹות יכֹולה זֹו ּופעּולה טבעית, ּפעּולה "ּכלי", ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָיעׂשה
עׂשה  מּצידֹו ׁשהּוא ּולאחר ּבחּלֹון; נקיׁשה ּכמֹו קטּנה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּפעּולה
הענינים  ּכל ּוׁשאר לביתֹו, לחזֹור ּכבר הּוא יכֹול ׁשּלֹו, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָאת

מעצמם!... ְְֲִֵַָיפעלּו

dnÚז  È‰B· ÈLe d˙z‡Â È‰B·e Á Ï‡ÚÂ¿»…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒƒ≈
:‡ÙBË ÈÓ Ì„˜ ÔÓ ‡˙B·˙Ï¿≈»ƒ√»≈»»

ÈÏ˙‰‡ח  Èc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡ÈÎc ‡¯ÈÚa ÔÓƒ¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ≈»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯ Èc ÏÎÂ ‡ÙBÚ ÔÓe ‡ÈÎc«¿»ƒ»¿…ƒ»≈««¿»

Îc¯ט  ‡˙B·˙Ï Á ˙ÂÏ elÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z¿≈¿≈«¿«…«¿≈»¿«
:Á ˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‡a˜Â¿»¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…«

dxezd lr miigd xe`

`A dfl 'f 'f Fl xn`W 'd zevn mIw¦¥¦§©¤¨©¨¤¨
xW` lkM dUr iM EpricFdl aEzMd©¨§¦¥¦¨¨§¨£¤

:'Eke 'f 'f gwle EdEve dxez ¦¨§¨©§
.eàa íéðL íéðL (èE`A xnFl wCwC §©¦§©¦¨¦§¥©¨

`N` mdixg` xfgl Fkixvd `l iM¦Ÿ¦§¦©£Ÿ©£¥¤¤¨
lM lr mipW mipW xn`e .E`A onvrn¥©§¨¨§¨©§©¦§©¦©¨

dxFdh dndA dfA llke mi`Ad ihxR§¨¥©¨¦§¨©¨¤§¥¨§¨
dn itl ,'f mdilr dESW mbd sFre§£©¤¦¨£¥¤§¦©
oFkp lr aEzMd wIci dlrnl iYWxRX¤¥©§¦§©§¨§ª©©¨©¨
`N` mpi` oiOd mEIwl `EdX dn iM¦©¤§¦©¦¥¨¤¨
`Ede daYd cr mXd `iad mzF`e 'a§¨¥¦©¥©©¥¨§
gxh gp `Ed 'Gd mElWY la` olAw¦§¨£¨©§©Ÿ©¨©

eil` 'd dESW FnM mzF` zgwl FnvrA§©§¨©©¨§¤¦¨¥¨
gxhi `Ed oiOd mEIwl Fpi`W Ll gTY¦©§¤¥§¦©¦¦§©
oke .eilr minXdn Egixhi `le FNWA§¤§Ÿ©§¦¥©¨©¦¨¨§¥
l` E`aIe df xg` wEqRA cFr `vnY¦§¨©¨©©¤©¨Ÿ¤
dn WExR mipW mipW daYd l` gpŸ©¤©¥¨§©¦§©¦¥©

:mipW mipW Eid onvrn E`AXi dxez ¤¨¥©§¨¨§©¦§©¦
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(é)ì éäéå:õøàä-ìò eéä ìeanä éîe íéîiä úòáL ©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´©©½¨−©¨¨«¤

(àé)LL úðLaéðMä Lãça çð-éiçì äðL úBàî- ¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½
ãçì íBé øNò-äòáLa-ìk eò÷áð äfä íBia L §¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©´©¤À¦§§Æ¨

:eçzôð íéîMä úaøàå äaø íBäz úBðéòî©§§Æ§´©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦¦§¨«
i"yx£ÈM‰ L„Áa∑,מרחׁשון זה אֹומר: אליעזר רּבי «…∆«≈ƒְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

אּיר זה אֹומר: יהֹוׁשע קח)רּבי להֹוציא ∑eÚ˜·.(סנהדרין ְִִֵֶַַָֻƒ¿¿ְִ
¯a‰.מימיהן  ÌB‰z∑חטאּו הם מּדה, ּכנגד מּדה ֵֵֶ¿«»ְְִִֵֶֶָָָ

רּבה" ּב"ּתהֹום ולקּו האדם", רעת .ּב"רּבה  ְְְִַַַָָָָָָָ

(áé)íéòaøàå íBé íéòaøà õøàä-ìò íLbä éäéå©§¦¬©¤−¤©¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−
:äìéì̈«§¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ÌLb‰ È‰ÈÂ∑:אֹומר הּוא ּולהּלן «¿ƒ«∆∆«»»∆ְֵַָ
ּברחמים, הֹורידן ּכׁשהֹורידן, אּלא הּמּבּול", ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ"ויהי
למּבּול  היּו חזרּו ּוכׁשּלא ּברכה, ּגׁשמי יהיּו יחזרּו .אם ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

'B‚Â ÌBÈ ÌÈÚa¯‡∑ לפי הּמנין, מן ראׁשֹון יֹום אין «¿»ƒ¿ְְִִִִֵַָ

ּכל  נבקעּו הּזה "ּבּיֹום ּכתיב: ׁשהרי עּמֹו, לילֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאין
ּבכסלו  ּבכ"ח ּכלים יֹום ארּבעים נמצאּו ְְְְְְְְִִִִֵַַָָמעינֹות",
מלא  אחד ּכסדרן, נמנין ׁשהחדׁשים אליעזר, ְְְְֱֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָלרּבי

מּכסלו  וכ"ח מּמרחׁשון, י"ב הרי חסר, .ואחד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

(âé)çð-éða úôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöòa§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤§¥®Ÿ©
ìLe çð úLàå:äázä-ìà ízà åéðá-éLð úL §¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈¤©¥¨«

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ּבני ׁשהיּו הּכתּוב, לּמד ¿∆∆««∆ְְִֵֶֶַָָ
לּתבה  נכנס אֹותֹו רֹואים אנּו 'אּלּו אֹומרים: ,ּדֹורֹו ְְִִִִֵַָָָ

אֹותּה ׁשֹוברין הּקדֹוׁשּֿברּוֿאנּו אמר אֹותֹו', והֹורגין ְְְִִַַָָָָָ
יקּום' מי ּדבר ונראה ּכּלם, לעיני מכניסֹו 'אני .הּוא: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ

(ãé)dðéîì äîäaä-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨©§¥¨Æ§¦½̈
óBòä-ìëå eäðéîì õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëå§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤§¦¥®§¨¨´

ðk-ìk øBtö ìk eäðéîì:ó §¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«
i"yx£Ûk Ïk ¯Btˆ∑ הּוא מיןּדבּוק ּכל ׁשל צּפֹור חגבים, לרּבֹות ּכמֹו:(ּכנף, נֹוצה, לׁשֹון זה, א)ּכנף אֹותֹו(ויקרא "וׁשּסע ƒ»»»ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָ

נֹוצה  מראית מין ּכל צּפֹור, ּכאן אף עֹולה. נֹוצתּה ׁשאפּלּו .)ּבכנפיו", ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָ

(åè)-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨
:íéiç çeø Ba-øLà øNaä©¨½̈£¤−¬©©¦«

(æè)äeö øLàk eàa øNa-ìkî äá÷ðe øëæ íéàaäå§©¨¦À¨¨̧§¥¨³¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬
:Bãòa ýåýé øbñiå íéýìû BúàŸ−¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−©«£«

i"yx£B„Úa '‰ ¯bÒiÂ∑ עליו הּקיף הגן ׁשברּוה, ׁשּלא «ƒ¿…«¬ְִִֵֵֶָָָָֹ
ּבהם. הֹורגים והיּו ואריֹות ּדּבים ׁשל הּתבה ּופׁשּוטֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ

ּכנגּדֹו סגר ׁשּבּמקרא,מקרא: "ּבעד" ּכל וכן הּמים. מן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
הּוא: 'ּכנגד' כ)לׁשֹון ּכלֿרחם",(בראשית ב "ּבעד  (מלכים ְְְֶֶֶֶַָ

ּבני",ד) ּובעד ב)"ּבעד עֹור",(איוב ּבעד (תהלים "עֹור ְְֲִֵַַַַָ
ּבעדי",ג) יב)"מגן א ּכנגד (שמואל ,"עבדי ּבעד "התּפּלל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

עבדי. ֲֶָ

‰BÂי  ‡ÙBË ÈÓe ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÔÓÊÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«ƒ¿«ƒ≈»»¬
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

Á¯Èa‡יא  Á ÈiÁÏ ÔÈL ‰‡Ó zL ˙Laƒ¿«ƒ¿¿»¿ƒ¿«≈…«¿«¿»
‡ÓBÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Ú·La ‡Èzƒ¿»»¿ƒ¿««¿»»¿«¿»¿»
ÈeÎÂ ‡a¯ ‡ÓB‰z ÈÚeaÓ Ïk eÚÊa˙‡ ÔÈ„‰»≈ƒ¿¿»»«≈¿»«»¿«≈

:eÁzt˙‡ ‡iÓL¿«»ƒ¿«»

‡¯ÔÈÚaיב  ‡Ú¯‡ ÏÚ ˙Á ‡¯ËÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈««¿»«¿¿ƒ
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

ÙÈÂ˙יג  ÌÁÂ ÌLÂ Á Ï‡Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îaƒ¿«»»≈»…«¿≈¿»»∆∆
ÔB‰nÚ È‰B· ÈL ‡˙Ï˙e Á ˙z‡Â Á Èa¿≈…«¿ƒ«…«¿»»¿≈¿ƒƒ¿

:‡˙B·˙Ï¿≈»

dÊÏיד  ‡¯ÈÚa ÏÎÂ dÊÏ ‡˙ÈÁ ÏÎÂ Ôep‡ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«
ÏÎÂ È‰BÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿ƒ¿»

:Á¯Ùc Ïk ¯tˆ Ïk È‰BÊÏ ‡ÙBÚ»ƒ¿ƒ…ƒ«»¿»»

ÏkÓטו  ÔÈ¯z ÔÈ¯z ‡˙B·˙Ï Á ÌÚ elÚÂ¿«ƒ…«¿≈»¿≈¿≈ƒ»
:ÈÈÁ„ ‡Áe¯ d· È„ ‡¯Naƒ¿»ƒ≈»¿«≈

Ók‡טז  elÚ ‡¯Na ÏkÓ ‡a˜Â ¯Îc ‡iÏÚÂ¿»«»¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»«¿»
:È‰BÏÚ (d¯ÓÈÓa) ÈÈ Ô‚‡Â ÈÈ d˙È „È˜t È„ƒ«ƒ»≈¿»«¬≈¿»¿≈¿≈¬ƒ



gpנ zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iyily meil inei xeriy

ß oeygxn 'a iyily mei ß

(æé)íénä eaøiå õøàä-ìò íBé íéòaøà ìeanä éäéå©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨¨®¤©¦§´©©À¦
:õøàä ìòî íøzå äázä-úà eàNiå©¦§Æ¤©¥½̈©−̈¨¥©¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡‰ ÏÚÓ Ì¯zÂ∑ היתה ּבּמים,מׁשּקעת מקצתּה הּמׁשּוּקעת טעּונה ּכספינה אּמה, אחתֿעׂשרה ּבּמים «»»≈«»»∆ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ
יֹוכיחּו ׁשּלפנינּו .ּומקראֹות ְְִִֵֶָָ

(çé)äázä Cìzå õøàä-ìò ãàî eaøiå íénä eøaâiå©¦§§¬©©²¦©¦§¬§−Ÿ©¨¨®¤©¥¬¤©¥−̈
:íénä éðt-ìò©§¥¬©¨«¦

i"yx£e¯a‚iÂ∑ מאליהן. «ƒ¿¿ֲֵֵֶ

(èé)eqëéå õøàä-ìò ãàî ãàî eøáb íénäå§©©À¦¨«§²§¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¤©§ªÀ
:íéîMä-ìk úçz-øLà íéäábä íéøää-ìk̈¤«¨¦Æ©§Ÿ¦½£¤©−©¨©¨¨«¦

(ë)eqëéå íénä eøáb äìòîìî änà äøNò Lîç£¥̧¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©¨®¦©§ª−
:íéøää¤«¨¦«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ‰n‡ ‰¯NÚ LÓÁ∑ ההרים ּכל ּגבּה ּכל ׁשל ההרים ,למעלה לראׁשי הּמים ׁשהׁשוּו .לאחר ¬≈∆¿≈«»ƒ¿«¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

(àë)øNa-ìk òåâiå|óBòa õøàä-ìò Nîøä ©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©¨À̈¤¨³
ìëå õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëáe äiçáe äîäaáe©§¥¨Æ©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤§−Ÿ

:íãàä̈«¨¨«

(áë)øLà ìkî åétàa íéiç çeø-úîLð øLà ìk¿Ÿ£¤Á¦§©¸©©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬
:eúî äáøça¤¨«¨−̈¥«

i"yx£ÌÈiÁ Áe¯Œ˙ÓL∑ חּיים נׁשימה רּוח Áa¯·‰.ׁשל ¯L‡∑ ׁשּבּיםולא קח)ּדגים .(סנהדרין ƒ¿«««ƒְִִֶַַָ¬∆∆»»»ְִֶַָָֹ

(âë)íe÷éä-ìk-úà çîiå|øLà|äîãàä éðt-ìò ©¦¹©¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈
eçniå íéîMä óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî¥«¨¨³©§¥¨Æ©¤̧¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−

:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàä-ïî¦¨¨®¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«
i"yx£ÁÓiÂ∑ וּיפעל וּיּפעל,הּוא,לׁשֹון לׁשֹון ואינֹו «ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָ

מּגזרת  ּתבה והּוא ּכל "וּיבן". ה"א,"וּיפן", ׁשּסֹופּה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
יּו"ד  וי"ו נֹותן ּכׁשהּוא קנה, מחה, ּבנה, ְְֵֶָָָָָָָּכגֹון:

הּיּו"ד  ּתחת ּבחירי"ק נקּוד Á.ּבראׁשּה, C‡∑ לבד ְְִִַַַָָֹ«…«ְַ

‡¯Ú‡יז  ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ‡ÙBË ‰Â‰Â«¬»»»«¿¿ƒƒ««¿»
ÏÚÓ ˙Ó¯z‡Â ‡˙B·z ˙È eÏËe ‡iÓ e‡È‚Òe¿ƒ«»¿»»≈»¿ƒ»»«≈«

:‡Ú¯‡«¿»

‡¯Ú‡יח  ÏÚ ‡„ÁÏ e‡È‚Òe ‡iÓ eÙÈ˜˙e¿ƒ«»¿ƒ«¬»««¿»
:‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡˙B·˙ ‡Îl‰Óe¿«¿»≈»««≈«»

‡¯Ú‡יט  ÏÚ ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜z ‡iÓe«»¿ƒ«¬»«¬»««¿»
Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓ¯ ‡i¯eË Ïk e‡ÈÙÁ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ»«»»«»ƒ¿»

:‡iÓL¿«»

iÓ‡כ  eÙÈ˜z ‡lÚÏÓ ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁ¬≈«¿≈«ƒƒ¿≈»¿ƒ«»
:‡È¯eË e‡ÈÙÁ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ«»

ÙBÚa‡כא  ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡¯Na Ïk ˙ÈÓeƒ»ƒ¿»¿»≈««¿»¿»
ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡˙ÈÁ·e ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿«¿»¿»ƒ¬»¿»≈«

:‡L‡ ÏÎÂ ‡Ú¯‡«¿»¿…¬»»

È‰BÙ‡aכב  ÔÈiÁc ‡Áe¯ ‡˙ÓL Èc Ïk…ƒƒ¿¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ
:e˙ÈÓ ‡zLaÈa Èc ÏkÓƒ…ƒ¿«∆¿»ƒ

‡¯Ú‡כג  Èt‡ ÏÚ Èc ‡Óe˜È Ïk ˙È ‡ÁÓe¿»»»¿»ƒ««≈«¿»
‡ÙBÚ „ÚÂ ‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó≈¬»»«¿ƒ»«ƒ¬»¿«»
¯a ¯‡zL‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ e‡ÈÁÓ˙‡Â ‡iÓL„Ì ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»¿ƒ¿»«¿«

:‡˙B·˙a dnÚ È„Â Á…«¿ƒƒ≈¿≈»

dxezd lr miigd xe`

.íe÷éä ìk úà çîiå (âëcaNn WExR ©¦©¤¨©§¥¦§©
df iptNW wEqRA dfEnxd drieBd©§¦¨¨§¨©¨¤¦§¥¤
mdn cnFr didX dn lM dgnp mB©¦§¨¨©¤¨¨¥¥¤

miOd iEAx zErvn`A (:g"w oixcdpq)©§¤§¦§¤§¨¦©©¦
minM EUrpe ozied lM dgnpe xwe mgŸ§Ÿ§¦§¨¨£¨¨¨§©£§©¦
ixaC liMUp dfaE ,mlFrA Eid `lM Eide§¨§Ÿ¨¨¨¨¤©§¦¦§¥

mpFWl dfe (:`"q zFkxA) l"f EpizFAx©¥§¨§¤§¨
xFg` (h"lw miNdY) iO` ax xn`̈©©©¦§¦¦¨
ziW`xA dUrnl xFg` ipYxv mcwë¤¤©§¨¦¨§©£¥§¥¦



ני gp zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iyily meil inei xeriy
אּגדה: ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו ּדם (ב"ר)נח, וכֹוהה ּגֹונח ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

מזֹונֹות  ׁשאחר אֹומרים ויׁש והחּיֹות. הּבהמֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹמּטרח
נאמר: ועליו והּכיׁשֹו, יא)לארי, ּבארץ (משלי צּדיק "הן ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
.יׁשּלם" ְַֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 35 'r d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zEgilXd zcFarA dlEtM d`xFd¨¨§¨©£©©§¦

נח  א ִֶַַַָֹוּיּׁשאר
ּגֹונח  היה אּגדה: ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו נח, לבד - נח א"ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ּדם" רש"י)וכֹוהה כג. (ז, ְֵָ
ּב' רׁש"י מביא - ּדם" וכֹוהה "ּגֹונח נח ׁשהיה ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּבּטעם
מזֹונֹות  "איחר ב) והחּיֹות". הּבהמֹות "מּטֹורח א) ְְְִִִֵֵֵַַַַּפירּוׁשים:

יׁשּולם". ּבארץ צּדיק הן נאמר ועליו והּכיׁשֹו, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלארי
ה': ּבעבֹודת ּדר הם מֹורים אּלּו, ּפירּוׁשים ּבב' דייקת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַוכד
מּטֹורח  ּדם וכֹוהה "ּגֹונח היה ׁשּנח הראׁשֹון, ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּפירּוׁש
להתמּסר  יהּודי צרי ּכּמה עד מלּמדנּו - והחּיֹות" ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּבהמֹות
ּבׁשפל  הּנמצאים לאּלּו ּולסּייע להׁשּפיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלׁשליחּותֹו,
נדמים  הרּוחני מּצבם ׁשּמּצד לכאּלּו ואפילּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמדרגה,
ּכדי  עד רב, ּבטֹורח ּכרּו הּדבר אם ּגם ו"חּיֹות"; ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָּכ"ּבהמֹות"
את  ּולקיים להמׁשי עליו ר"ל, ּדם" וכֹוהה "ּגֹונח ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּצב

ויהי־מה. ְִִִַׁשליחּותֹו,

להתחּׁשב  ׁשּלא עצמֹו את מרּגיל יהּודי ּדכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹאיברא,
ּבכל  הּקּב"ה ׁשל לׁשליחּותֹו להתמּסר אּלא והּקֹוׁשי, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבּטֹורח
על  לוּתר מּוכן ׁשהּוא ּכׁשם ּכי לחׁשֹוב, הּוא עלּול - ְְְִֵֵֶַַַַָָָמּצב
זּולתֹו עם ּגם ינהג ּכ הּגׁשמּיים, ּוצרכיו ׁשּלֹו הּגּוף ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָמנּוחת

ׁשּלֹו; צרכיו על ׁשּיוּתר מּמּנּו ויתּבע יד" ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ּבחֹוזק
מּׁשּום  רק נענׁש ׁשּנח הּׁשני, הּפירּוׁש ׁשּקא־מׁשמע־לן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹוזהּו

לאר  מזֹונֹות לדאֹוג "ׁשאיחר יׁש הּזּולת לצרכי ּכי והיינּו י", ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
- מאחרים רק אפילּו אֹו ּבכ מחסירים ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָּבׁשלימּות,

חס־וׁשלֹום. עֹונׁש ּכ על ְִֶַַַַָָמּגיע
ׁשל  נעלֹות מדרגֹות לתּבֹוע אּתה צרי מעצמ ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהוי־אֹומר:

אּולם הּזּולת"אתּכפיא"; את ּבׁשביל להעמיד אּתה צרי ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ
לרּוץ  ועבד עליו לרּכב סּוס "אפילּו ,צרי ּׁשהּוא מה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּכל

ּובזמּנֹו! ּבעּתֹו ְְְִִַָָלפניו",

(ãë)ä eøaâiå:íBé úàîe íéMîç õøàä-ìò íén ©¦§§¬©©−¦©¨¨®¤£¦¦¬§©−«

ç(à)-úàå äiçä-ìk úàå çð-úà íéýìû økæiå©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ§¤
çeø íéýìû øáòiå äáza Bzà øLà äîäaä-ìk̈©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧¡Ÿ¦¬¸©Æ

:íénä ekLiå õøàä-ìò©¨½̈¤©¨−Ÿ©¨«¦
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑,הּוא הּדין מּדת הּׁשם, זה «ƒ¿…¡…ƒִִֵֶַַַ

הּצּדיקים, ּתפּלת עלֿידי רחמים למּדת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָונהפכה
למּדת  רחמים מּדת הֹופכת רׁשעים ׁשל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָורׁשעתם

ׁשּנאמר: ו)הּדין, האדם (בראשית רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָ
רחמים  מּדת ׁשם והּוא אמחה" ה' וּיאמר kÊiÂ¯.וגֹו' ְְְֲִִֵֶֶֶַַַֹ«ƒ¿…

'B‚Â Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡∑ זכּות לּבהמֹות? להם ּזכר מה ¡…ƒ∆…«¿ְְֵֶַַַָָ

ÔÈLÓÁÂכד  ‰‡Ó ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓ eÙÈ˜˙e¿ƒ«»««¿»¿»¿«¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

Ïkא  ˙ÈÂ ‡˙ÈÁ Ïk ˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»…«¿»»«¿»¿»»
ÏÚ ‡Áe¯ ÈÈ ¯aÚ‡Â ‡˙B·˙a dnÚ Èc ‡¯ÈÚa¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»¿«¿«¿»»«

:‡iÓ eÁÂ ‡Ú¯‡«¿»¿»«»

dxezd lr miigd xe`

cr mc`n aizkC zEprxRl mcwë¤¤©ª§¨¦§¦¥¨¨©
`xwn `lde dWwe .k"r 'Fbe dndA§¥¨§§¨¤©£Ÿ¦§¨
lM rebIe dfl mcFTd aEzMd xAC `ln̈¥¦¥©¨©¥¨¤©¦§©¨
xg`W ixd mc`d lke 'Fbe Unxd xUÄ¨¨Ÿ¥§§¨¨¨¨£¥¤©©
.mc`d zrieB xkf mi`xaPd lM xCQW¤¦¥¨©¦§¨¦¨©§¦©¨¨¨
zxEv hxR lr xnFl oEki Epxacle§¦§¨¥§©¥©©§©©
dgOWkE lM xg` `xap sEBd iM dIeBd©§¦¨¦©¦§¨©©Ÿ§¤¨¨
oFW`x did FzxEv mlB mEwid lkl 'd§¨©§Ÿ¤¨¨¨¦
ipYxv zaY oM mB wIce .EpazMW FnkE§¤¨©§§¦¥©¥¥©©§¨¦
'Fbe 'd xviIe aizkC sEBd lr xfFgW¤¥©©¦§¦©¦¤§
drieBd oiprA la` .dnc`d on xtr̈¨¦¨£¨¨£¨§¦§©©§¦¨
oM did `l sEBdn WtPd z`ivi `idW¤¦§¦©©¤¤¥©Ÿ¨¨¥
xg`n `N` mc` lW FWtp dzvi `l iM¦Ÿ¨§¨©§¤¨¨¤¨§ª¨

:aEzMdn oaEOM lMlck dxez ©Ÿ©¨¥©¨
.'Bâå çð úà íéäìà økæiå (àmrh ©¦§Ÿ¡Ÿ¦¤Ÿ©§©©

siqFde gp lW FpFxkf wiRqd `NW¤Ÿ¦§¦¦§¤Ÿ©§¦
ricFdl iM ilE` .dIgd lM z`e xnFl©§¤¨©©¨©¦§¦©
xW` dndAde dIgd cvl iM mB `Ä©¦§©©©¨§©§¥¨£¤
mixaCd WExtE xMfl wiRqi cal FY ¦̀§©©§¦¦§Ÿ¥©§¨¦

:Ff s` Ff `l KxcA§¤¤Ÿ©
ãBòmidl` xMfIe KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤©¦§Ÿ¡Ÿ¦

lrde gxHd lM xkf mB gp z ¤̀Ÿ©©¨©¨©Ÿ©§¨Ÿ
eilr xW`xW` 'Fbe dIgde dndAdn £¤¨¨¥©§¥¨§©©¨§£¤

fnx llM dfA mB .eilr lnge daYA FY ¦̀©¥¨§¨©¨¨©¨¤¨©¤¤
ix`n (`nEgpY) gpl EY`vn dxSl©¨¨§¨©§Ÿ©©§¨¥£¦
ztqFY axl daYA oMYqpe FWiMd xW £̀¤¦¦§¦§©¥©¥¨§Ÿ¤¤
,Fzlgnl d`Etx zripn mB .'Eke FzCxh¦§¨§©§¦©§¨§©£¨
:gpl `Ed oFxMGd xTr iM xnF` z`vnp¦§¥¨¥¦¦©©¦¨§Ÿ©

øáòiå`id dpEMd .'Fbe gEx midl` ©©£¥¡Ÿ¦©§©©¨¨¦
icFdlmiOd lr dEv 'd iM r §¦©¦¦¨©©©¦

ini zWWA mdilr dEv xW`M xABzdl§¦§©¥©£¤¦¨£¥¤§¥¤§¥
ok FnM miOd EvxWi ('k '`) ziW`xA§¥¦¦§§©©¦§¥
dfle ,zxAbzA bdpl o`M mdl dEv¦¨¨¤¨¦§Ÿ§¦§Ÿ¤§¨¤
xn` mEwid lM dgnPW xg`W `vnY¦§¨¤©©¤¦§¨¨©§¨©
Kxv `ll `Ede 'Fbe miOd ExAbIe aEzMd©¨©¦§§©©¦§§§ŸŸ¤
,mi`xaPd inlB ENt` dgnp xaM iM¦§¨¦§¨£¦¨§¥©¦§¨¦
miwEqr Eid miOd iM `Ed mrHde§©©©¦©©¦¨£¦
mdl oi`e 'd mdilr xfB xW` mzevnA§¦§¨¨£¤¨©£¥¤§¥¨¤
xg` zxAbYd rpnl zFWxC Wxcl¦§Ÿ§¨¦§Ÿ©©¦§Ÿ¤©©
f`e gpl 'd xkGW cr mEwid lM dgnPW¤¦§¨¨©§©¤¨©§Ÿ©§¨
`Ede mYxAbYn migp zFidl miOl dEv¦¨©©¦¦§¨¦¦¦§¨§¨§
mingxe cqg gEx midl` xarIe FxnF`§©©£¥¡Ÿ¦©¤¤§©£¦
mBxYW `Ede ,miOd zFxEaB EwYnpe§¦§§§©©¦§¤¦§¥
`NW `In Egpe miOd EMWIe qElwp ª̀§§©¨Ÿ©¨¦§¨©¨¤Ÿ

:cFr ExABzda dxez ¦§©§



gpנב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iyily meil inei xeriy
לכן  קדם ּדרּכם הׁשחיתּו ּבּתבה ׁשּלא ׁשּמׁשּו וׁשּלא ,. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

Áe¯ ÌÈ‰Ï‡ ¯·ÚiÂ∑ ּתנחּומין עברה רּוח והנחה ««¬≈¡…ƒ«ְְֲִַַַָָָָ
‰‡¯ı.לפניו  ÏÚ∑ הארץ עסקי ּכמֹו:∑ekLiÂ.על ְָָ«»»∆ְִֵֶַָָ«»…ְ

ב) חמ (אסתר חמה "ּכׁשֹו הנחת לׁשֹון ,"הּמל .ת ְְֲֲֵֶֶַַַָָ

(á)àìkiå íéîMä úaøàå íBäz úðéòî eøëqiå©¦¨«§Æ©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ©¨¨®¦©¦¨¥¬
:íéîMä-ïî íLbä©¤−¤¦©¨¨«¦

i"yx£˙ÈÚÓ e¯ÎqiÂ∑ ּכל" ּכתיב: ּכׁשּנפּתחּו «ƒ»¿«¿¿…ְְְְִִֶָ
מהם  ׁשּנׁשּתּירּו לפי "ּכל", ּכתיב אין וכאן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמעינֹות",

לעֹולם  צר ּבהם ׁשּיׁש וכּיֹוצא אֹותן טבריא חּמי ּכגֹון , ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכמֹו:∑ÏkiÂ‡.ּבהן  מ)וּיּמנע, תכלא (תהלים "לא ֶָ«ƒ»≈ְְִִַַָָֹ
,"כג)רחמי מּמ"(בראשית יכלה ."לא ְְֲִִֶֶַֹ

(â)eøñçiå áBLå CBìä õøàä ìòî íénä eáLiå©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´¨®©©§§´
:íBé úàîe íéMîç äö÷î íénä©©½¦¦§¥¾£¦¦¬§©−«

i"yx£ÌBÈ ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ‰ˆ˜Ó∑ לחסר ,התחילּו ƒ¿≈¬ƒƒ¿«ְֲִִַֹ
ּפסקּו ּבכסלו ּבכ"ז - ּכיצד? ּבסיון, אחד ְְְְְְִִֵֵֶַָָָוהּוא

ל"ב, הרי מּטבת, וכ"ט מּכסלו ג' הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָהּגׁשמים,
ואּיר  וניסן ואדר ק"נ ּוׁשבט הרי קי"ח, -. ְְְֲֲִִֵַָָָָ

(ã)íBé øNò-äòáLa éòéáMä Lãça äázä çðzå©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬−
:èøøà éøä ìò Lãçì©®Ÿ¤©−¨¥¬£¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ L„Áa∑ לכסלו ׁשביעי והּוא סיון, «…∆«¿ƒƒְְְְִִִִֵָ
הּגׁשמים  ּפסקּו ÌBÈ.ׁשּבֹו ¯NÚ ‰Ú·La∑ מּכאן ְְִֶַָָ¿ƒ¿»»»ִָ

אחתֿעׂשרה  ּבּמים מׁשּקעת הּתבה ׁשהיתה למד ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻאּתה
נראּו לחדׁש ּבאחד "ּבעׂשירי ּכתיב: ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאּמה,
למרחׁשון  עׂשירי ׁשהּוא אב זה ההרים", ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָראׁשי
ההרים  על ּגבהים היּו והם ּגׁשמים, ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹלירידת

אחד  עד ּבסיון אחד מּיֹום וחסרּו אּמה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחמׁשֿעׂשרה
אּמה  הרי יֹום, לׁשּׁשים אּמה חמׁשֿעׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָּבאב
אּלא  חסרּו לא ּבסיון ׁשּבט"ז נמצא ימים, ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹלארּבעה
למדּת, הּמחרת. ליֹום הּתבה ונחה אּמֹות, ְְְְֳֵַַַַַַָָָָָָָארּבע
ראׁשי  ׁשעל ּבּמים אּמה אחתֿעׂשרה מׁשּקעת ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻׁשהיתה

.ההרים  ִֶָ

(ä)éøéNòä Lãçä ãò øBñçå CBìä eéä íénäå§©©À¦¨Æ¨´§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®
:íéøää éLàø eàøð Lãçì ãçàa éøéNòä«£¦¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«

i"yx£ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯ e‡¯ 'B‚Â È¯ÈNÚa∑,אב זה »¬ƒƒ¿ƒ¿»≈∆»ƒֶָ
ּתאמר  ואם הּגׁשם. ׁשהתחיל למרחׁשון עׂשירי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

אלּול  ׁשאּתה ,הּוא ּכׁשם הּגׁשם, ׁשּפסק לכסלו ועׂשירי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשביעי  והּוא סיון, הּׁשביעי", "ּבחדׁש ְְְִִִִִֵֶַַָֹאֹומר:

אפׁש אי אי להפסקה. ׁשביעי ,ּכרח על ּכן, לֹומר ר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ארּבעים  ּכלּו לא ׁשהרי להפסקה, אּלא מֹונה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאּתה
ּתגּברת  ׁשל וחמּׁשים ּומאה ּגׁשמים, ירידת ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹיֹום

לירידה, ׁשביעי אֹומר אּתה ואם ּבסיון, אחד עד ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָהּמים
סיון  זה לירידה,אין אּלא למנֹות אפׁשר אי והעׂשירי . ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָ

מֹוצא  אּתה אי אלּול, והּוא להפסקה אֹומר אּתה ְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאם
הארץ", מעל הּמים חרבּו לחדׁש ּבאחד ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּבראׁשֹון
ׁשלח  ההרים, ראׁשי מּׁשּנראּו ארּבעים, מּקץ ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהרי
הרי  הּיֹונה, ּבׁשליחּות הֹוחיל יֹום וכ"א העֹורב, ְְֲִִִֵֵֶַָָאת

ההרים  ראׁשי מּׁשּנראּו יֹום ּפני ׁשּׁשים ׁשחרבּו עד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

iÓL‡ב  ÈeÎÂ ‡ÓB‰˙ ÈÚeaÓ e¯ÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿»«≈¿»¿«≈¿«»
:‡iÓL ÔÓ ‡¯ËÓ ÈÏk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«»

e¯ÒÁÂג  ÔÈ·È˙Â ÔÈÏÊ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·˙Â¿»«»≈««¿»»¿ƒ¿»¿ƒ«¬»
:ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ÛBqÓ ‡iÓ«»ƒ¿»¿«¿ƒƒ

Ú·La˙ד  ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ‡˙B·z ˙ÁÂ¿»«≈»¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«
:ec¯˜ È¯eË ÏÚ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ¯NÚ¬«»¿«¿»«≈«¿

Á¯È‡ה  „Ú ÔÈ¯ÒÁÂ ÔÈÏÊ‡ BÂ‰ ‡iÓe«»¬»¿ƒ¿»¿ƒ««¿»
e‡ÈÊÁ˙‡ ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡¯ÈNÚa ‰‡¯ÈNÚ¬ƒ»»«¬ƒ»»¿«¿«¿»ƒ¿¬ƒ

:‡i¯eË ÈLÈ≈̄≈«»

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå úðéòî eøëqiå (áaEzMd fnx ©¦¨§©§§Ÿ§¨©©¨
iM mYxAbze minWBd KxC¤¤©§¨©¦§¦§¨§¨¦
miOd gxkdA dHnl micxFi miOdWM§¤©©¦§¦§©¨§¤§¥©©©¦
df `vOi `le mCbpM milFr mipFYgYd©©§¦¦§¤§¨§Ÿ¦¨¥¤
ExkQIe aEzMd xn`W `Ede df `lA§Ÿ¤§¤¨©©¨©¦¨§
EN` zFnin 'a iM mWBd `lMIe 'Fbe§©¦¨¥©¤¤¦¥¥
mdixacA `Ed oke ,cg`M miWOWn§©§¦§¤¨§¥§¦§¥¤
zcxFi dRh oi` (:dk ziprY) l"f©£¦¥¦¨¤¤

milFr miRh oM m` `N` dlrnNn¦§©§¨¤¨¦¥¦©¦¦
:'Eke dHnNn DCbpMb dxez §¤§¨¦§©¨§

.'Bâå íénä eáLiå (âmikWnp WExR ©¨ª©©¦§¥¦§¨¦
mil `vnpA EidW miOd miaWe§¨¦©©¦¤¨§¦§¨§©
WExR miOd ExqgIe FxnF`e ,qFpiwF`d̈§¨§§©©§§©©¦¥
min KxcM onvrn mixqgp EidW¤¨¤§¨¦¥©§¨§¤¤©¦
dvTn FxnF`e ,(b"i x"a) min mirlFA§¦©¦§§¦§¥

miOd EaXW df oipr WExR 'Fbe miWng£¦¦§¥¦§¨¤¤¨©©¦
zcixil mFi p"w sFqA did Exqge§¨§¨¨§¦¦©

:lEAOdc dxez ©©
.øBñçå CBìä eéä íénäå (äWExR §©©¦¨¨§¨¥

xFqg mdn wlge KFld mdn wlg¥¤¥¤¨§¥¤¥¤¨
wEqtA iYazMX dn oIre ,'Fbe cr©§§©¥©¤¨©§¦§¨

:df iptNWe dxez ¤¦§¥¤



נג gp zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iyily meil inei xeriy
ׁשחרבּו נמצא נראּו, ּבאלּול ּתאמר ואם ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹהאדמה.
אּלא  זה ואין ראׁשֹון אֹותֹו קֹורא והּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָּבמרחׁשון

יהֹוׁשע  ּולרּבי עֹולם, לבריאת ראׁשֹון ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶַַַָֻּתׁשרי,
ניסן  .הּוא ִָ

(å)ïBlç-úà çð çzôiå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦¾¦¥−©§¨¦´®©¦§©´½Ÿ©¤©¬
:äNò øLà äázä©¥−̈£¤¬¨¨«

i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ∑ההרים מּׁשּנראּו NÚ‰.ראׁשי ¯L‡ ‰·z‰ ÔBlÁ ּפתח (ב"ר)לצהר∑‡˙ זה ולא , ƒ≈«¿»ƒְִִִֵֶֶָָ∆««≈»¬∆»»ְְֶֶַַֹֹ
ויציאה  לּביאה העׂשּוי .הּתבה ְִִִֵֶַָָָָ

(æ)úLáé-ãò áBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©§¬¤
:õøàä ìòî íénä©©−¦¥©¬¨¨«¤

i"yx£·BLÂ ‡BˆÈ∑ ולא הּתבה, סביבֹות ּומּקיף הֹול »»ְְִִֵֵַַָֹ
ּכמֹו זּוגֹו, ּבת על חֹוׁשדֹו ׁשהיה ּבׁשליחּותֹו, ְְְִִֶַַַָָָהל

חלק' ּב'אּגדת קח)ׁשּׁשנינּו ‰ÌÈn.(סנהדרין ˙L·È „Ú∑ ְִֵֶֶַַָָ«¿…∆««ƒ
היה  מּוכן אּגדה: מדרׁש אבל ּכמׁשמעֹו, ְְְְֲִַַַָָָָָָָּפׁשּוטֹו

ּגׁשמים  ּבעצירת אחרת, לׁשליחּות ּבימי העֹורב ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּנאמר יז)אלּיהּו, א מביאי (מלכים "והעֹורבים לֹו: ם ְְְֱִִִִֵֶֶַָָ

ּובׂשר" .לחם ֶֶָָ

È˙ו  Á Á˙Ùe ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒƒ¿«…«»
:„·Ú Èc ‡˙B·z ˙ek««≈»ƒ¬»

Ú„ז  ·È˙Â ˜tÓ ˜Ùe ‡a¯Ú ˙È ÁlLÂ¿««»»¿»¿«ƒ«¿«ƒ«
:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ eLÈaÈc¿«ƒ«»≈««¿»

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå õwî éäéå (åoiPn zrcl Kixv ©§¦¦¥§¨¦¨©©¦©¦
daYd oFNg gYtl lFkIW onf rcï©§¨¤¨¦§Ÿ©©©¥¨
EP`xwi oR miOA driahl Wg `le§Ÿ¨¦§¦¨©©¦¤¦§¨¤
mipXn xzFi oi`W ghadW ilE`e .oFq`̈§©¤ª§©¤¥¥¦§¥
ikxv oikdW dOn cFr .Wcg xUr̈¨Ÿ¤¦¨¤¥¦¨§¥
lAbn onfl oikd mzQd onE dlik £̀¦¨¦©§¨¥¦¦§¨ª§¨
xEnW didi xW` xErW rci dGnE¦¤¨©¦£¤¦§¤¨

:daYAf dxez ©¥¨
.'Bâå áøòä úà çlLéå (æzrcl Kixv ©§©©¤¨Ÿ¥§¨¦¨©©

miOd ENwd zF`xl m`e .FglW dOl̈¨§¨§¦¦§£©©©¦
FnM miOd ENwd aEzMd xnFl Fl did̈¨©©¨£©©©¦§

.dpFId zEgilWA xn`WKxvd `l m`e ¤¨©¦§¦©¨§¦Ÿª§©
zEgilWA xnFl Kxvd dOl xnFl©¨¨ª§©©¦§¦

:dpFId©¨
ãBòaFWe `Fvi FxnF` zpEM `id dn©¦©¨©§¨¨

`id dpEMd m` 'Fbe zWai cr©§Ÿ¤§¦©©¨¨¦
dlilg xfFg dide dvEg gpl `vn `NW¤Ÿ¨¨§Ÿ©¨§¨¨¥¨¦¨
dpFId glWl gp Kxvd dOl oM m ¦̀¥¨¨ª§©Ÿ©¦§Ÿ©©¨
ztFnlE zF`l axFrd Fl did `le§Ÿ¨¨¨¥§§¥
`id dn cFr .miOd ENw `l oicrW¤£©¦Ÿ©©©¦©¦
dOl cFr .zWai cr zrcFdA FzpEM©¨¨§¨©©§Ÿ¤¨¨
dzvIW oeiM zWai cr z`vl Kxvdª§©¨¥©§Ÿ¤¥¨¤¨§¨
dOl cFr .zrcl wiRqn did DA dpFId©¨¨¨¨©§¦¨©©¨¨
dgTIe Fci glWIe aEzMd xn` `lŸ¨©©¨©¦§©¨©¦¨¤¨

:dpFIA xEn`M̈¨©¨
ïëàxn`n iR lr `Ed aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨©¦©£©

axFrd iM (:gw oixcdpq) l"fx©§¤§¦¦¨¥
gzRWM dfle gp FA rcie ,daYA WOW¦¥©¥¨§¨©Ÿ©§¨¤§¤¨©

skY daYdn axFrd WxB daYd oFNg©©¥¨¥¥¨¥¥©¥¨¥¤
axrd z` gNWie FxnF` `Ede cInE¦¨§§©§©©¤¨Ÿ¥
FnM miOd ENwd zF`xl xiMfd `le§Ÿ¦§¦¦§£©©©¦§
`Ede ,dpFId zEgilWA KM xg` xn`W¤¨©©©¨¦§¦©¨§
FWxbn gp WExR aFWe `vFi did axFrd̈¥¨¨¥¨¥Ÿ©§¨§
zWai cr df KxcA x`Wpe xfFg `Ede§¥§¦§©§¤¤¤©§Ÿ¤
ENwd zF`xl zEgilW oiprlE .miOd©©¦§¦§©§¦¦§£©
z` gNWie FxnF` `Ede dpFId glẄ©©¨§§©§©©¤
zF`xl Fl zEgilWA WExR FY`n dpFId©¨¥¦¥¦§¦¦§
EPrcil lFki `l df xace ,miOd ENwd£©©©¦§¨¨¤Ÿ¨¥¨¤
`le Wxbn didW zFidl axFrdn¥¨¥¦§¤¨¨§Ÿ¨§Ÿ
dkldW dpFId oM oi`X dn zEgilWA¦§¦©¤¥¥©¨¤¨§¨
d`vn `l iM FzF` daiWde ,zEgilWA¦§¦§¥¦¨¦Ÿ¨§¨
DgwlE Fci glW skze Dlbx skl gFpn̈©§©©§¨§¥¤¨©¨§¨¨
Fci glWIe FxnF`M daYd l` D`iade§¥¦¨¤©¥¨§§©¦§©¨
l` daYd l` eil` D`iaie dgTIe©¦¨¤¨©§¦¨¥¨¤©¥¨¤
oi`X dn DzxinWl Dl cgind mFwn̈©§ª¨¨¦§¦¨¨©¤¥
didWkE zx`Wp zgNWOW axFrd oM¥¨¥¤§ª©©¦§¤¤§¤¨¨

:zxg` mrR FgNWn gp did xfFg¥¨¨Ÿ©§©§©©©¤¤
ãBòå(mW) l"f mxnF` KxC lr x`Azi §¦§¨¥©¤¤§¨¨

Wiwl Wix xn` mpFWl dfe§¤§¨¨©¥¨¦
xn` gpl axFr FzaiWd zgSp daEWY§¨¦©©¥¦¨¥§Ÿ©¨©
LAx ipz`pU dY`e ip`pU LAx Fl©§§¨©¦§©¨§¨©¦©§
'f 'f 'Fbe dxFdHd dndAd lMn ip`pU§¨©¦¦¨©§¥¨©§¨§
YgNWe 'f oin YgPd ipz`pU dY`e§©¨§¨©¦¦©§¨¦§¦©§¨
F` dOg xU iA rbFR `lnl` 'a oiOn¦¦¦§¨¥¥©¦©©¨
dIxA xqg mlFrd `vnp `l dpiv xU©¦¨Ÿ¦§¨¨¨¨¥§¦¨
xn` Kixv dY` iYW`l `OW F` zg ©̀©¤¨§¦§¦©¨¨¦¨©

xq`PA il xq`p xYOA rWx Fllr il ¨¨©ª¨¤¡¨¦©¤¡¨¦©
Wxcn itl dPd .l"kr dOke dOM zg ©̀©©¨§©¨¦¥§¦¦§¨
zEgilWA zkll rWxd dvx `l df¤Ÿ¨¨¨¨¨¨¤¤¦§¦
cvl F` 'Eke dpiv lW xU EPrBti `OW¤¨¦§¨¤©¤¦¨§§©
gp Kxvd dfle FzbEfA gpl FcygW¤£¨§Ÿ©§¨§¨¤ª§©Ÿ©
gNWie aEzMd xErW dfe .dpFId gNWl§©¥©©¨§¤¦©¨©§©©
did `N` zkll dvx `le axrd z ¤̀©Ÿ¥§Ÿ¨¨¨¤¤¤¨¨¨
oicr iM gp rci dGnE aFWe KFld `vFi¥¨¨¦¤¨©Ÿ©¦£©¦
rci `l la` ux`d lM ipR lr miOd©©¦©§¥¨¨¨¤£¨Ÿ¨©
iM axFrn di`x oi`W `l F` ENw m ¦̀©Ÿ¤¥§¨¨¥¥¦
dpFId z` gNW dfl FnFwOn ff Fpi ¥̀¨¦§¨¤¦©¤©¨
Kxvd dfle ,miOd ENwd df hxR zrcl̈©©§¨¤£©©©¦§¨¤ª§©
dpFId zEgilWA miOd ENwd xnFl©£©©©¦¦§¦©¨
.oade DgNWl Kxvd df hxtl iM xnFl©¦¦§©¤ª§©§©§¨§¨¥
KxCd df lr `Ed xn`Od ixaC WExtE¥¦§¥©©£¨©¤©¤¤
xn`n KxC lr dprhA `A axFrd iM¦¨¥¨§©£¨©¤¤©£©
ziMd xW` z` (h"q miNdY) `iaPd©¨¦§¦¦¤£¤¦¦¨
lr mgxl iE`xd on iM WExR Etcẍ¨¥¦¦¨¨§©¥©
dfe ,sCxl EtiqFd mde dPrnE dMOd©ª¤§ª¤§¥¦¦§Ÿ§¤
ip`pU LAx FxnF`A axFrd zprh `Ed©£©¨¥§§©§§¨©¦
YtqFd dY`e ipin zgiwl hirndW¤¦§¦§¦©¦¦§©¨©§¨
`vnp 'Eke rbFR did m`W d`pVl©¦§¨¤¦¨¨¥©§¦§¨
bdpzn dY` ixde 'Eke mlFrd̈¨§©£¥©¨¦§©¥
`l iM xn`PWkl F` ,zEIxfk`A§©§¨¦¦§¤Ÿ©¦Ÿ
gxkdA LA oEcl Wi ziUr zEIxfk`A§©§¨¦¨¦¨¥¨§§¤§¥©
'Eke iYW`l `OW `Ede xg` mrh©©©¥§¤¨§¦§¦§
dbxcOA dzEgR `idW mbd WExR¥£©¤¦§¨©©§¥¨
LYW` Lilr dxq`PW cvl `OW¤¨§©¤¤¤§¨¨¤¦§§



gpנד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iyily meil inei xeriy

(ç)íénä el÷ä úBàøì Bzàî äðBiä-úà çlLéå©§©©¬¤©−̈¥«¦®¦§Æ£©´©©½¦
:äîãàä éðt ìòî¥©−§¥¬¨«£¨¨«

i"yx£‰Bi‰Œ˙‡ ÁlLÈÂ∑ ׁשהרי ימים, ׁשבעה לסֹוף «¿««∆«»ְְֲִִֵֶָָ
זה  מּכלל אחרים". ימים ׁשבעת עֹוד "ויּיחל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכתיב:
ימים  ׁשבעה הֹוחיל ּבראׁשֹונה ׁשאף למד .אּתה ְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ÁlLÈÂ∑ ׁשליחּות לׁשֹון זה ׁשּלּוח,,אין לׁשֹון אּלא «¿««ְְְִִֵֶֶַָ
הּמים, קּלּו אם יראה ּובזֹו לדרּכּה, ללכת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּלחּה

אליו  ּתׁשּוב לא מנֹוח, ּתמצא .ׁשאם ְִִֵֶַָָָָֹ

(è)åéìà áLzå dìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî-àìå§Ÿ¨«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈©¨³¨¥¨Æ
Bãé çìLiå õøàä-ìë éðt-ìò íéî-ék äázä-ìà¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨¨®¤©¦§©³¨Æ

:äázä-ìà åéìà dúà àáiå äçwiå©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«

(é)çlL óñiå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiå©¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬
:äázä-ïî äðBiä-úà¤©−̈¦©¥¨«

i"yx£ÏÁiÂ∑וכן המּתנה, כט)לׁשֹון ויחּל(איוב ׁשמעּו "לי ּבּמקרא : יׁש והרּבה .ּו", «»∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

(àé)úéæ-äìò äpäå áøò úòì äðBiä åéìà àázå©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬£¥©−¦
:õøàä ìòî íénä el÷-ék çð òãiå äéôa óøè̈¨´§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦¥©¬¨¨«¤

i"yx£‰ÈÙa Û¯Ë∑קֹוראֹו לכן היה, ׁשּזכר אני אֹומר »»¿ƒ»ְֲִֵֵֶָָָָָ
ׁשּכל  לפי נקבה, לׁשֹון ּופעמים זכר לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָּפעמים

נקבה  לׁשֹון ׁשּבּמקרא ּכמֹויֹונה ה), השירים "ּכיֹונים (שיר : ְְְְְִִֵֶַָָָ
רֹוחצֹות", מים אפיקי ז)על הּגאיֹות (יחזקאל "ּכיֹוני : ְֲֲִִֵֵֵַַַָ

הֹומֹות", ז)ּכּלם ּפֹותה"(הושע "ּכיֹונה :.Û¯Ë∑ חטף, ְָָָֻ»»ַָ

ודרׁשּו מזֹון, לׁשֹון אּגדה: יח)ּומדרׁש ּבפיה,(עירובין : ְְְְְִִַַָָָָָ
מאמר  ּבידֹולׁשֹון ּכּזית מרֹורין מזֹונֹותי 'יהיּו אמרה: . ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָ

ּבידי  ּכדבׁש מתּוקין ולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִִִֵֶַָָָֹׁשל
.ּבׂשרֿודם' ָָָָ

(áé)äðBiä-úà çlLéå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiiå©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ¤©½̈
:ãBò åéìà-áeL äôñé-àìå§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

i"yx£ÏÁiiÂ∑ וּיחל וּיתּפעל: לׁשֹון וזה וּיפעל לׁשֹון ׁשּזה אּלא וּיחל, לׁשֹון וּיתמּתן הּוא וּיּיחל, וּימּתן. ,. «ƒ»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

‰˜e‡Èlח  ÈÊÁÓÏ d˙ÂlÓ ‰BÈ ˙È ÁlLÂ¿««»»ƒ¿»≈¿∆¬≈¬«ƒ
:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ‡iÓ«»≈««≈«¿»

¯‚dÏט  ˙Ò¯ÙÏ ÁÓ ‰BÈ ˙ÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿««»¿«¿«¿««¿«
ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡iÓ È¯‡ ‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ ˙·˙Â¿»«¿»≈¿≈»¬≈«»««≈»
d˙È ÏÈÚ‡Â d·ÒÂ d„È ËÈLB‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿≈¿»¿«¿»≈»«

:‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ¿»≈¿≈»

ÛÈÒB‡Âי  ÔÈ¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿ƒ
:‡˙B·z ÔÓ ‰BÈ ˙È ÁlL««»»ƒ≈»

Û¯Ëיא  ‡‰Â ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‰BÈ d˙ÂÏ ˙˙‡Â«¬«¿»≈»¿ƒ««¿»¿»¿«
È¯‡ Á Ú„ÈÂ dÓeÙa ˙ÈÁ ¯È·z ‡˙ÈÊ≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«…«¬≈

:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡ÈÓ e‡Èl«̃ƒ«»≈««¿»

ÁlLÂיב  ÔÈ¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‰Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿««
:„BÚ d˙ÂÏ ·ezÓÏ ˙ÙÈÒB‡ ‡ÏÂ ‰BÈ ˙È»»¿»≈«¿ƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`

`le LYW` `N` dxq`p `l iM YaWg̈©§¨¦Ÿ¤¤§¨¤¨¦§§§Ÿ
dn `iWw oi`e ,Liawpl Ykxvde DzlEf¨¨§ª§©§¨¦§¨¤§¥ª§¨©
zg` lkA iM olMn FYW` zipYWP¦§©¦¦§¦ª¨¦§¨©©

:Ff dl`yl dPWi¤§¨¦§¥¨
Bà(:gw oixcdpq) l"f mxnF` KxC lr©¤¤§¨©§¤§¦

iM orh df itkE daYA WOW axFr¥¦¥©¥¨§¦¤¨©¦
d`x iM axFrl `N` dE`zp `lŸ¦§©¨¤¨¨¥¦¨¨
(:k f"r) l"f Exn`e FWinWY©§¦§¨§
de`Yd cilFY xaCA zElMYqdd©¦§©§©¨¨¦©©£¨
xn`X dn lr gp FaiWde .xaCd Exq`e§¨§©¨¨§¥¦Ÿ©©©¤¨©
oICX dn lre ,rWx F`xw FAx `le LAx©§§Ÿ©§¨¨¨§©©¤¦¥
`Ed xnge lw iM Kixv `Ed FYW`l iM¦§¦§¨¦¦©¨Ÿ¤

m` oMW lMn xEQ`A xq`p il xYOA©ª¨¦¤¡¨§¦¦¨¤¥¦
opin xA dvxie eiawpl Kxhvi m` oM¥¦¦§¨¥¦§¨¨§¦§¤©¦¨
eiptl FYW` dPd xEQ`d lr xarl©£Ÿ©¨¦¦¥¦§§¨¨
xg` zkNn cg` xEQ` `N` DA oi`W¤¥¨¤¨¦¤¨¦¤¤©©
cFr .oixEQ` 'a DA Fl WIW axFrd̈¥¤¥¨¦¦
mxnF` KxC lr rWx Fl xnFl oEMzp¦§©¥©¨¨©¤¤§¨
FnEnA lqFRd lMW (:r oiWECw) l"f¦¦¤¨©¥§
,gpl FcWg rWx FzFidle lqFR `Ed¥§¦§¨¨£¨§Ÿ©
`l 'Eke xU iA rbR EN` zprhl la £̀¨§©£©¦¨©¦©§Ÿ
zgSp dprh l"f Exn` dfle xaC FaiWd¥¦¨¨§¨¤¨§©£¨¦©©

:'Eke FaiWd¥¦§
ãBòFxnF`A Fl fnxW xnFl xWt ¤̀§¨©¤¨©§§

lW xU iA rBti m`l daEWY rWẍ¨§¨§¦¦§©¦©¤
mbde FzErWxA rci xaM iM dpiv¦¨¦§¨¨©§¦§©£©
xqg mlFrd oi` 'Eke lW xU FA rBtIW¤¦§©©¤§¥¨¨¨¥
oi`X dn EPOn dprh dawPd iM Fpin¦¦©§¥¨¨£¨¦¤©¤¥
EWOW `NW zFtFr x`W oM¥§¨¤Ÿ¦§

:daYAg dxez ©¥¨
.'Bâå Bãé çìLiå (èDzFidl WExR ©¦§©¨§¥¦§¨

gFpn d`vn `l iM drbie dtir£¥¨¦¥¨¦Ÿ¨§¨¨©
gM Dl oi` `OW dilr Wg dfle 'Fbe§§¨¤¨¨¤¨¤¨¥¨Ÿ©
uEg Fci glWe miOA lRze xzFi sErl̈¥§¦Ÿ©©¦§¨©¨

:daYd l` d`iade daYli dxez ©¥¨§¥¦¨¤©¥¨



נה gp zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b iriax meil inei xeriy

(âé)ãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´
äñëî-úà çð øñiå õøàä ìòî íénä eáøç Lãçì©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©Ÿ̧©Æ¤¦§¥´

:äîãàä éðt eáøç äpäå àøiå äázä©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£ÔBL‡¯a∑ניסן הּוא יהֹוׁשע ּולרּבי ּתׁשרי, הּוא אליעזר יב)לרּבי השנה טיט,∑e·¯Á.(ראש ּכמין נעׂשה »ƒְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֻ»¿ְֲִִַָ

מעלה  ׁשל ּפניה .ׁשּקרמּו ְְֶֶֶַָָָָ

(ãé)äLáé Lãçì íBé íéøNòå äòáLa éðMä Lãçáe©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−©®Ÿ¤¨«§−̈
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ ‰Ú·La∑,ּבי"ז הּׁשני ּבחדׁש וירידתן ¿ƒ¿»¿∆¿ƒְִִִֵֶַַָָֹ
ׁשּמׁשּפט  הּלבנה, על יתרה ׁשהחּמה ימים י"א ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלּו

היה  ּתמימה ׁשנה הּמּבּול ּגריד ∑L·È‰.ּדֹור נעׂשה ְִַַָָָָָ»¿»ֲִַָָ
.ּכהלכתּה ְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq zxaeg zeniyx)

היה תמימה ׁשנה הּמּבּול ּדֹור יד)ׁשּמׁשּפט ח, (רש"י ְְִִֶַַַָָָָָ
חדׁשים  ׁשּׁשה חּיה אינּה עצם ּבּה ׁשאין ׁשּברּיה רז"ל, ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאמרּו

חדׁש י"ב מתקּימת ג)ואינּה פ"א, שבת ירושלמי א. נח, .(חולין ְְִֵֶֶֶַָֹ
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּבּתבה. אּלּו ּברּיֹות התקּימּו אי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָוקׁשה,
אם  ׁשהרי החדׁשים, ּובקּדּוׁש הּמּזלֹות ּבסיבּוב ּתלּוי זה ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָּדבר

חדׁש ּגם חדׁשים, י"ג ּכזֹו ּברּיה מתקּימת הּׁשנה, ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹנתעּברה
סקכ"ד)העּבּור פ"ד יו"ד לא (פמ"ג הּמּבּול ׁשּבׁשנת ּומּכיון . ְִִִֵֶַַַָָֹ

לגּבי  עֹולם ׁשני למסּפר נכנסה לא זֹו וׁשנה הּמּזלֹות, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּמׁשּו
זה. לענין ּגם לׁשנה נחׁשבה לא - ּדברים ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹּכּמה

ß oeygxn 'b iriax mei ß

(åè)éå:øîàì çð-ìà íéýìû øaã ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ

(æè)éðáe EzLàå äzà äázä-ïî àöéðá-éLðe EE ¥−¦©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−
:Czà¦¨«

i"yx£'B‚Â EzL‡Â ‰z‡∑ הּמּטה ּתׁשמיׁש להם הּתיר ּכאן ואׁשּתֹו, .איׁש «»¿ƒ¿¿¿ְְְִִִִִִֶַַָָָ

(æé)äîäaáe óBòa øNa-ìkî Ezà-øLà äiçä-ìk̈©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈¨¯©§¥¨²
eöøLå Czà àöéä õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤©§¥´¦¨®§¨«§´

:õøàä-ìò eáøå eøôe õøàá̈½̈¤¨¬§¨−©¨¨«¤
i"yx£‡ˆÂ‰∑" קרי "היצא" ּכתיב, "היצא",הֹוצא" . «¿≈ְְְְִִֵֵֵַַ

לצאת, רֹוצים אינם אם "הֹוצא", ׁשּיצאּו. להם ְֱִִֵֵֵֵֶֶָָָֹאמר
אּתה  ·‡¯ı.הֹוציאם eˆ¯LÂ∑ מּגיד ּבּתבה, ולא ִֵַָ¿»¿»»∆ְִֵַַָֹ

ּבתׁשמיׁש נאסרּו והעֹוף הּבהמה .ׁשאף ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָ

Áa„יג  ‰‡Ó„˜a ÔÈL „ÁÂ ‰‡Ó zLa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ¿«¿»»¿«
˙È Á ÈcÚ‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·e‚ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»¿«»≈««¿»¿«¿ƒ…«»
Èt‡ e·e‚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡˙B·˙c ‰‡ÙBÁ»»¿≈»«¬»¿»¿«≈

:‡Ú¯‡«¿»

ÓBÈ‡יד  ‡Ú·LÂ ÔÈ¯NÚa ‡Èz ‡Á¯È·e¿«¿»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿ƒ¿»»
:‡Ú¯‡ ˙LÈaÈ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»«ƒ««¿»

ÓÈÓÏ¯:טו  Á ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…«¿≈»

ÈLeטז  C·e C˙z‡Â z‡ ‡˙B·z ÔÓ ˜etƒ≈»«¿¿ƒ¿»¿»¿≈
:CnÚ C·¿»ƒ»

ÙBÚa‡יז  ‡¯Na ÏkÓ CnÚc ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»ƒƒ»ƒ»ƒ¿»¿»
‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿»≈««¿»
ÔebÒÈÂ ÔeLtÈÂ ‡Ú¯‡a Ôe„lÈ˙ÈÂ CnÚ ˜Èt‡«≈ƒ»¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå EzLàå äzà äázä ïî àö (æè¥¦©¥¨©¨§¦§§§
Fl xq`W xaC Fl xiYdl oEMzp¦§©¥§©¦¨¨¤¨©
ipin x`WA mbe ,daYl FzqipM zrA§¥§¦¨©¥¨§©¦§¨¦¥
.Eaxe EvxWe mdl 'd dEv mi`xap¦§¨¦¦¨¨¤§¨§§¨
xiMfd KM xg`e 'Fbe `v xnFl wCwce§¦§¥©¥§§©©¨¦§¦
cFr lMW xnFl zFawPde mixkGd cEgi¦©§¨¦§©§¥©¤¨

dxSd ini EnlXW mbd daYA mdW¤¥©¥¨£©¤¨§§¥©¨¨
oke .d`ivi xg` cr bEEGd xEQ`A md¥§¦©¦©©©§¦¨§¥
gp `vIe df xg` aEzMd xn`W `vnY¦§¨¤¨©©¨©©¤©¥¥Ÿ©
zFawpE cal mixkf 'Fbe FYW`e eipaE¨¨§¦§§§¨¦§©§¥
'd ixaC wICW d`ivid onf cr cal§©©§©©§¦¨¤¦¥¦§¥
dY` xaCd `vFOn mB .EpwICW FnM§¤¦©§©¦¨©¨¨©¨

miWExR Eide 'd zevn ExnW iM rcFi¥©¦¨§¦§©§¨§¦
mzFid onf lM Kln xacM mdizFWPn¦§¥¤¦§©¤¤¨§©¡¨
gp `vIe FxnF` `Ede E`vIW cr daYA©¥¨©¤¨§§§©¥¥Ÿ©
onf crW rAv`A dxFn df ixd eipaE¨¨£¥¤¤¨¤§©¤©§©
EpazMX dn oIre ,miWExR md d`ivid©§¦¨¥§¦§©¥©¤¨©§

:EaxE ExR mY`e ('f 'h) wEqRAfi dxez ©¨§©¤§§
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(çé):Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð-àöiå©¥−¥®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«¨−̈¦«

(èé)NîBø ìk óBòä-ìëå Nîøä-ìk äiçä-ìk̈©«©À̈¨¨¤̧¤Æ§¨¨½−Ÿ¥´
:äázä-ïî eàöé íäéúçtLîì õøàä-ìò©¨¨®¤§¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦©¥¨«

i"yx£Ì‰È˙ÁtLÓÏ∑ ּבמינן לּדבק עלֿמנת עליהם .קּבלּו ¿ƒ¿¿…≈∆ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(ë)ìkî çwiå ýåýéì çaæî çð ïáiå|äøähä äîäaä ©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ©§¥¨´©§Ÿ̈À
:çaæna úìò ìòiå øBähä óBòä ìkîe¦ŸÆ¨´©¨½©©¬©Ÿ−Ÿ©¦§¥«©

i"yx£‰¯‰h‰ ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑,ׁשבעה ׁשבעה מאּלּו להכניס הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לי צּוה לא ּכדי אּלא אמר: ƒ…«¿≈»«¿…»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
מהם קרּבן ל"ד)להקריב ופרשה כ"ו פרשה רבה, .(בראשית ְְְִֵֶַָָ

(àë)Baì-ìà ýåýé øîàiå ççépä çéø-úà ýåýé çøiå©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À
íãàä øeáòa äîãàä-úà ãBò ìl÷ì óñà àì́ŸÂŸ¦Â§©¥̧³¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈
úBkäì ãBò óñà-àìå åéøòpî òø íãàä áì øöé ékÂ¦¥¤́¥¯¨«¨¨²©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬

:éúéNò øLàk éç-ìk-úà¤¨©−©«£¤¬¨¦«¦
i"yx£ÂÈ¯ÚpÓ∑ מּמעי לצאת מּׁשּננער ּכתיב, מנעריו ƒ¿À»ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

הרע  יצר ּבֹו נּתן ‡ÛÒ.אּמֹו, ‡Ï∑"ּכפל ."ולאֿאסף ִִֵֶַָָ……ƒְִַָֹֹ
לׁשבּועה  ׁשּכתּובהּדבר הּוא נד), נׁשּבעּתי (ישעיה "אׁשר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

נח" מי ׁשּכפל מעבר זֹו, אּלא ׁשבּועה ּבּה מצינּו ולא , ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ּדרׁשּו וכן ׁשבּועה, והיא ּבמּסכת ּדבריו, חכמים ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ

לו)ׁשבּועֹות .(דף ְ

·È‰Bיח  ÈLe d˙z‡Â È‰B·e Á ˜Ùe¿«…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ
:dnÚƒ≈

LÁ¯cיט  Ïk ‡ÙBÚ ÏÎÂ ‡LÁ¯ Ïk ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»»ƒ¬»¿»»…¿»≈
:‡˙B·z ÔÓ e˜Ù ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»¿«¿¬»¿¿»ƒ≈»

ÏkÓכ  ·ÈÒe ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Á ‡·e¿»…«ƒ¿¿»√»¿»¿ƒƒ…
ÔÂÏÚ ˜Èq‡Â ÈÎ„ ‡ÙBÚ ÏkÓe ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»«¿»ƒ…»¿≈¿«≈¬»»

:‡Áa„Óa¿ƒ¿¿»

ÈÈכא  ¯Ó‡Â da¯e˜ ˙È ‡ÂÚ¯a ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¬»»¿»≈«¬«¿»
‡Ú¯‡ ˙È „BÚ ËÏÈÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï d¯ÓÈÓa¿≈¿≈»≈¿≈«»«¿»
‡L‡„ ‡aÏ ‡¯ˆÈ È¯‡ ‡L‡ È·BÁ ÏÈ„a¿ƒ≈¡»»¬≈ƒ¿»ƒ»∆¡»»
Ïk ˙È ÈÁÓÓÏ „BÚ ÛÒB‡ ‡ÏÂ d¯ÈÚfÓ LÈaƒƒ¿ƒ≈¿»≈¿ƒ¿≈»»

:˙È„·Ú„ ‡Ók ÈÁc¿«¿»¿»»ƒ

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå 'ä çøiå (àëdrcFdd zpEM ©¨©§©¨©©¨¨
aixwdW oAxTW mbdW xnFl©¤£©¤¨§¨¤¦§¦
`xA xW` minW iqkp md eiqkpE ,gpŸ©§¨¨¥¦§¥¨©¦£¤¨¨
mdA dSxzp ok iR lr s` FnlFrA 'd§¨©©¦¥¦§©¨¨¤
aihdl acp mzaxwd zErvn`aE§¤§¨©§¨¨¨¨©§¥¦
xUA lM cFr zixki `NW rAWpe§¦§©¤Ÿ©§¦¨¨¨
lFkiaM `N` EPOn xaC zl`W `lAn¦§Ÿ§¥©¨¨¦¤¤¨¦§¨
`Ed lATX dn EN`M dSxzp Fnvrn¥©§¦§©¨§¦©¤¦¥
KxC iR lre .FNW Fpi`e aixwOd lW¤©©§¦§¥¤§©¦¤¤
ipwf ipFc` iAxe ixFn Wxtn did df¤¨¨§¨¥¦§©¦£¦§¥¦
dfe (.dq oiaExr) cg` xn`n l"vf©£¨¤¨¥¦§¤
FA Wi FpiIn dYRzOd lM mpFWl§¨¨©¦§©¤¦¥¥
gix z` 'd gxIe xn`PW FpFw zrCn¦©©¤¤¡©©¨©¤¥©
dYRzOd lM l"f `Ed WxR k"r ggiPd©¦Ÿ©¥¥¨©¦§©¤
qFM gxF` eil` WiBi iM FNW oiIn¦©¦¤¦©¦¥¨¥©
ziAd lrA lW FpiIn oii lW¤©¦¦¥¤©©©©¦
EPOn FWTan Fl dUri EzErvn`aE§¤§¨©£¤§ª¨¦¤
dUr ok iM FpFw zrCn FA Wi Fnvrn¥©§¥¦©©¦¥¨¨
xnFl wCwce .KEnqA iYWxRW FnM 'd§¤¥©§¦§¨§¦§¥©
zErvn`A dYRzPW xnFl dYRzn¦§©¤©¤¦§©¨§¤§¨
xAC eil` KxhvIW ilAn eil` WBOd©ª¨¥¨¦§¦¤¦§¨¥¥¨©¥
df xaC aEzMd zrcFd d`A df itkE§¦¤¨¨¨©©¨¨¨¤

mB .FpFw ikxcA zkll dvxIW inl§¦¤¦§¤¨¤¤§©§¥©
.FpFw zrCn FA WIW Eplv` FzxMdl§©¨¨¤§¥¤¥¦©©

mbdexn`W zFnFwn dOkA EpivOW ©£©¤¨¦§©¨§¤¨©
aCpzPW Epivn `l ,gFgip gix aEzMd©¨¥©¦©Ÿ¨¦¤¦§©¥
`N` dfM Fnvrn daFh zFUrl©£¨¥©§¨¤¤¨

:F`hg Fl lgni F` FA dSxzIW¤¦§©¤¦§Ÿ¤§
øîàiåKixv .'Fbe sq` `l 'Fbe 'd ©Ÿ¤§ŸŸ¦§¨¦

`l xnFl ltM dOl zrcl̈©©¨¨¨©©Ÿ
ltM WxR l"f i"Xxe .sq` `le sqŸ̀¦§ŸŸ¦§©¦¥¥¤¤
zkQnA EWxC oke 'Eke drEaWl xaCd©¨¨¦§¨§§¥¨§§©¤¤
l"fx ixaC iM dWwe k"r (:el) zFrEaẄ§¨¤¦¦§¥©©
xfrl` iAx xn` mpFWl dfe md KM `lŸ¨¥§¤§¨¨©©¦¤§¨¨
`Ede `ax xn` 'Eke drEaW e`l e`l̈¨§¨§¨©¨¨§
`le aizkC ipnf ixY e`l e`l xn`C§¨©¨¨§¥¦§¦¦§¦§Ÿ
`le lEAOd iOn cFr xUA lM zxMi¦¨¥¨¨¨¦¥©©§Ÿ
didi `le (e"h 'h) aizkE 'Fbe didi¦§¤§§¦§Ÿ¦§¤
miaEzM 'a mde .k"r lEAnl miOd cFr©©¦§©§¥§¦
`le KEnqA gpl 'd ixacA mi`Ad©¨¦§¦§¥§Ÿ©§¨§Ÿ
mrhe .i"Xx ixacM df wEqRn gikFd¦©¦¨¤§¦§¥©¦§©©
ltMn drEaXd EgikFd `NW q"Xd©©¤Ÿ¦©§¨¦¤¤
wEqtA mixEn`d sq` `le sq` `lŸŸ¦§ŸŸ¦¨£¦§¨
mrh Wi ,FAl l` 'd xn`W oFW`x¦¤¨©¤¦¥©©

hxtA mdipW Exn`p `l iM xaCA oFkp̈©¨¨¦Ÿ¤¤§§¥¤¦§¨
sq` `l iM lEtM aWgp didIW cg ¤̀¨¤¦§¤¤§¨¨¦ŸŸ¦
zFidle dnc`d ihxR lr did dpFW`x¦¨¨¨©§¨¥¨£¨¨§¦§
ipA zAql minrR 'b F` 'a dzwNW¤¨§¨§¨¦§¦©§¥
`hg ,dnc` dzwl mc` `hg ,mc`̈¨¨¨¨¨¨§¨£¨¨¨¨
,DgM zY ilAn dnc`d dzwl oiw©¦¨§¨¨£¨¨¦§¦¥Ÿ¨
dfl ,dnc`d dzwl lEAOd xFC E`hg̈§©©¨§¨¨£¨¨¨¤
sq` `l xn` KxAzi FpFvx zNgzA¦§¦©§¦§¨©¨©ŸŸ¦
mc`d xEarA dnc`d z` cFr lNwl§©¥¤¨£¨¨©£¨¨¨
hxR `le dnc`dn cg` wlgl ENt`e©£¦§¥¤¤¨¥¨£¨¨§Ÿ§¨

zgpA 'd dvx cFre .dihxRngEx ¦§¨¤¨§¨¨§©©©
cFr sq` `le xn`e eiptl f` dzidW¤¨§¨¨§¨¨§¨¨§ŸŸ¦
mB dUr xW`M ig lM z` zFMdl§©¤¨©©£¤¨¨©
df itkE llM ux`d zzgWd ilAn¦§¦©§¨©¨¨¤§¨§¦¤
`idW xnFl ltMd mFwn dI ©̀¥§©¤¤©¤¦
miwEqR 'An `ax WxC dfl .drEaXd©§¨¨¤¨©¨¨¦§¦
cFr didi `le xUA lM zxMi `l mde§¥Ÿ¦¨¥¨¨¨§Ÿ¦§¤
.lEAnl miOd cFr didi `le lEAn©§Ÿ¦§¤©©¦§©
FnFwnA l"f mzWxcE aEzMd zpEM oIre§©¥©¨©©¨§¨¨¨¦§
i"Xx ixaC Elr dYrnE .mXd zxfrA§¤§©©¥¥©¨¨¦§¥©¦
`qxB Fl dzidW ilE`e oEIr KixvA§¨¦¦§©¤¨§¨¦§¨
mW W"`xd azMW FnkE q"XA zxg ©̀¤¤©©§¤¨©¨Ÿ¨
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(áë)õé÷å íçå ø÷å øéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦
:eúaLé àì äìéìå íBéå óøçå̈²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ

i"yx£e˙aLÈ ‡Ï 'B‚Â ı¯‡‰ ÈÓÈŒÏk „Ú∑ עּתים ו' …»¿≈»»∆¿…ƒ¿…ִִ
ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו ואחד, אחד לכל חדׁשים ׁשני ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָָָהּללּו,
ּכסלו  חצי זרע. ּכסלו, וחצי ּומרחׁשון ּתׁשרי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָחצי

ׁשבט  וחצי קֹור וטבת מציעא', ּב'בבא קו:)וכּו', (דף ְְְְְֲִִֵֵַָָָָ
ּכמֹו( ּתמיד, ּכלֹומר ּכלֿימי", "עד אחרים: יט)ספרים טמאתֹו(במדבר "עֹוד ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֻ

מחרף.∑˜¯.)ּבֹו" ׂשעֹורים ∑Û¯Áקׁשה זרע עת …ֵֶֶָֹ…∆ְִֵֶַ
מהר  להתּבּׁשל החריפין ׁשבט וקטניֹות, חצי הּוא קר, . ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָֹ

ניסן וחצי וחצי (מהרש"ל)ואדר ואּיר ניסן חצי קציר, . ְֲֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָָ
ׁשּמיּבׁשים ∑˜ıÈ.סיון  ּוזמן ּתאנים לקיטת זמן הּוא ִָ«ƒְְְְְְִִִֵֶַַַַ

ּכמֹו קיץ, ּוׁשמֹו ּבּׂשדֹות, טז)אֹותן ב "והּלחם (שמואל : ְְְִֶֶַַַָָ
הּנערים"והּקיץ החּמה,∑ÌÁÂ.לאכל ימֹות סֹוף הּוא ְְֱִִֶַַַָֹ»…ְַַָ

חם  ׁשהעֹולם ּתׁשרי, וחצי ואלּול אב ּביֹותר,חצי ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
קיטא  'ׁשלהי יֹומא: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו קׁשי ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

e˙aLÈ.מּקיטא' ‡Ï ‰ÏÈÏÂ ÌBÈÂ∑ׁשּׁשבתּו מּכלל ְִַָ¿»«¿»…ƒ¿…ְְִֶָָ
ׁשּמׁשּו ׁשּלא הּמּבּול, ימֹות ּבין ,הּמּזלֹות ּכל נּכר ולא ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

לילה ּובין ל"ד)יֹום ופרשה כ"ה פרשה רבה e˙aLÈ.(בראשית ‡Ï∑ ְֵַָ…ƒ¿…
יּפסקּו אּלה לא ּכסדרן ּכל .מּלהתנהג ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(254 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ּביֹותר חם ׁשהעֹולם ּתׁשרי, וחצי ואלּול אב (רש"י חצי ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
כב) ח,

ּכחּה ּתׁשׁש ואיל ּבאב עׂשר ׁשּמחמּׁשה רז"ל ּׁשאמרּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּומה
ׁשּכבר  (לפי ּביֹותר חם ׁשהעֹולם לֹומר, יׁש - חּמה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

- עליו ׁשעבר הּקיץ ּבחם הּברּיֹות וגּוף האויר ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנתחּמם
זריחת  ׁשל החם ואּלּו שילהי), ד"ה א כט, יומא ְְִִִֶַַַֹרׁש"י
ּכפי  ,ואיל ּבאב עׂשר מחמּׁשה נחלׁש ּכׁשּלעצמּה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּׁשמׁש

ּבּמציאּות. ְִִֶַׁשרֹואים

è(à)íäì øîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû Cøáéå©§¨´¤¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤¨¤²
:õøàä-úà eàìîe eáøe eøt§¬§−¦§¬¤¨¨«¤

(á)ìòå õøàä úiç-ìk ìò äéäé íëzçå íëàøBîe©«£¤³§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−
äîãàä Nîøz øLà ìëa íéîMä óBò-ìk̈´©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²

:eðzð íëãéa íiä éâc-ìëáe§¨§¥¬©−̈§¤§¤¬¦¨«
i"yx£ÌÎzÁÂ∑"חתת "ּתראּו ּכמֹו: ו)ואימתכם, .(איוב ¿ƒ¿∆ְְְְֲִֵֶַַ

חּיּות לׁשֹון קנא)ואּגדה: שבת צח ׁשהּתינֹוק (סנהדרין זמן ׁשּכל , ְְְִִֶֶַַַָָָ
העכּברים. מן לׁשמרֹו צרי אּתה אין חי, יֹומֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבן

העכּברים, מן לׁשמרֹו צרי מת, הּבׁשן מל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָעֹוג
יהיה  אימתי - יהיה" וחּתכם "ּומֹוראכם ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּנאמר:

חּיים  ׁשאּתם זמן ּכל החּיֹות? על .מֹוראכם ְֲִֶֶֶַַַַַַַָ

B˜Â¯‡כב  ‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ‡Ú¯‡ ÈÓBÈ Ïk „BÚ»≈«¿»¿»«¬»»¿»
‡Ï ‡ÈÏÈÏÂ ÌÓÈÂ ‡Â˙ÒÂ ‡ËÈ˜Â ‡ÓBÁÂ¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ»¿≈¿»»

:ÔeÏË·Èƒ¿¿

ÔB‰Ïא  ¯Ó‡Â È‰Ba ˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»…«¿»¿ƒ«¬«¿
:‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe e‚Òe eLet¿¿»«¿»

ÂÁ˙ב  Ïk ÏÚ È‰z ÔBÎ˙ÓÈ‡Â ÔBÎ˙ÏÁ„Â¿«¬«¿¿≈«¿¿≈«»≈«
Èc ÏÎa ‡iÓL„ ‡ÙBÚ Ïk ÏÚÂ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»ƒ¿«»¿…ƒ
ÔB‰È ÔBÎ„Èa ‡nÈ Èe ÏÎ·e ‡Ú¯‡ LÈÁ¯«̇¿ƒ«¿»¿»≈«»¿∆¿¿

:ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ

dxezd lr miigd xe`

wEqRA iYWxRX dn oIre .zFrEaWA§¨§©¥©¤¥©§¦©¨
mrh zzl Epl x`Wpe .Fbe zxMi `le§Ÿ¦¨¥§§¦§¨¨¨¥©©
mrR eixn`nA aEzMd dPW dOl̈¨¦¨©¨§©£¨¨©©
cFr zaY FxnF` mcw lNwl miCwd¦§¦§©¥Ÿ¤§¥©
lNwl zazl cFr zaY miCwd mrtE©©¦§¦¥©§¥©§©¥
`Ed mrHd .eixaC xErW deWd `le§Ÿ¦§¨¦§¨¨©©©
dnc`d dlNwzPW zFllTd iM zFidl¦§¦©§¨¤¦§©§¨¨£¨¨
mdn dzvi `NW `AdlE xarWl mpWi¤§¨§¤¨©§©¨¤Ÿ¨§¨¥¤
xaM mizOd ig lM zllw oM oi`X dn©¤¥¥¦§©¨©©¥¦§¨
xMd oi` miIgde Eid `lM Eide Ezn¥§¨§Ÿ¨§©©¦¥¤¥
eixacA 'd wIC dfl ,xarX dnl mdÄ¤§©¤¨©¨¤¦¥¦§¨¨
dnc`d cFr lNwl sq` `l xn`e§¨©ŸŸ¦§©¥¨£¨¨
.DA `idW Dzllw lr dllw xzFi¥§¨¨©¦§¨¨¤¦¨

lNwl xn`W xg` cFr zaY Knqe§¨©¥©©©¤¨©§©¥
dOn xzFiA dllw sq` `l xnFl©ŸŸ¦§¨¨§¥¦©
dllwA dPcFr iM ciBi dfe .`idX¤¦§¤©¦¦¤¨¦§¨¨
miCwd xUA lM z`MdA la` ,dpFW`x¦¨£¨§©¨©¨¨¨¦§¦
d`Md ztqFzA oi` iM d`Mdl cFr©©¨¨¦¥§¤¤©¨¨

:w"ece dpFW`xdn wlg Ff¥¤¥¨¦¨§
ékmxnF` KxC lr WExR .'Fbe al xvi ¦¥¤¥§¥©¤¤§¨

xFW (.hl) `Ow `aA zkQnA l"f§©¤¤¨¨©¨
gBi iM aizkC xEhR gbPW oichv`d̈¦§¨¦¤¨©¨¦§¦¦¦©
mc`d ode .k"r EdEgiBIW `le§Ÿ¤©¦§¥¨¨¨
rxA q`nl oigaIW mcw eixErPn¦§¨Ÿ¤¤©§¦¦§Ÿ¨©
xrpPWn rxd EPnCwi aFHA xgale§¦§Ÿ©§©§¤¨©¦¤¦§©
FzpigaA Fkixcn rxde FO` irOn¦¥¥¦§¨©©§¦¦§¦¨

rxd FA riAhd xaM lCbi iM dide§¨¨¦¦§©§¨¦§¦©¨©
xFWA dgibPd EriAhdW FnM§¤¦§¦©§¦¨§
FpC lal lirFi df mrhe .oichv`d̈¦§¨¦§©©¤¦§©¨
Wpri WFpr mipR lM lr la` zxMdA§¦¨¥£¨©¨¨¦¨¥¨¥

EPpi` xW` lrmidl`d lFwA rnFW ©£¤¥¤¥©§¨¡Ÿ¦
xzFn `Ed iM cOlzOd xFXn dPYWie§¦§©¤¦©¦§©¥¦¨
FxiMdA rxA q`nl dndAd on mc`d̈¨¨¦©§¥¨¦§Ÿ¨©§©¦
rxd zprh lirFde ,aFHA xgale§¦§Ÿ©§¦©£©¨©
KM lM eilr 'd qrMzi `NW eixErPn¦§¨¤Ÿ¦§©¥¨¨¨¨
Fl Wi iM zFUrl `iltdW d`xPW¤¦§¤¤¦§¦©£¦¥
FcEOl cvl riWxdl dAq¦¨§©§¦©§©¦

:eixErPnak dxez ¦§¨
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(â)÷øék äìëàì äéäé íëì éç-àeä øLà Nîø-ìk̈¤̧¤Æ£¤´©½¨¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́
:ìk-úà íëì ézúð áNò¥½¤¨©¬¦¨¤−¤«Ÿ

i"yx£‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑(נט הרׁשיתי (סנהדרין ׁשּלא : »∆ƒ¿∆¿»¿»ְִִֵֶֹ
הראׁשֹון עׂשב ּבׂשר,)לאכֹול (לאדם ירק -אּלא ולכם , ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

לכם  "נתּתי הראׁשֹון, לאדם ׁשהפקרּתי עׂשב ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכירק
."אתּֿכל  ֶֹ

(ã):eìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cà©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«
i"yx£BÓ„ BLÙa ¯Na∑,החי מן אבר להם אסר »»¿«¿»ִֵֶַַַָָָ

ּבֹו, ׁשּנפׁשֹו זמן ּכל הּבׂשר ּכלֹומר ּתאכלּו BLÙa.לא ְְְְֶַַַַָָָֹֹ¿«¿
BÓ„∑ּבֹו נפׁשֹו ˙‡eÏÎ.ּבעֹוד ‡Ï BLÙa ¯Na∑ »ְְַ»»¿«¿……≈

החי  מן אבר תאכלּו"הרי לא דמֹו "ּבנפׁשֹו ואף , ְְְֲִֵֵֵַַַַָָֹֹ
החי  מן ּדם .הרי ֲִֵַַָ

(ä)äiç-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc-úà Càå§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨©−̈
Løãà åéçà Léà ãiî íãàä ãiîe epLøãà¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½¤§−

:íãàä Lôð-úà¤¤¬¤¨«¨¨«
i"yx£ÌÎÓc ˙‡ C‡Â∑ לכם ׁשהּתרּתי אףֿעלּֿפי ¿«∆ƒ¿∆ְִִִֶֶַַַָ

אדרׁש" ּדמכם "את ּבבהמה, נׁשמה מהּׁשֹופנטילת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
עצמֹו עצמֹו∑ÌÎÈ˙LÙÏ.ּדם החֹונק אףֿעלּֿפי אף , ְַַ¿«¿…≈∆ְִֵַַַַַ

ּדם  מּמּנּו יצא iÁ‰.ׁשּלא Ïk „iÓ∑ׁשחטאּו לפי ִֶֶָָָֹƒ«»«»ְְִֶָ
הּמ ּבהן,ּדֹור לׁשלט רעֹות חּיֹות למאכל והפקרּו ּבּול ְְְְְֲִֶַַַַַָָֹֻ
מט)ׁשּנאמר לפיכ(תהלים נדמּו", ּכּבהמֹות "נמׁשל : ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָ

החּיֹות  את עליהן להזהיר הצר.Ì„‡‰ „iÓe∑ ְְְֲִֵֶֶַַַַֻƒ«»»»

אדרׁש אני עדים, ואין ּבמזיד ההֹורג ‡LÈ.מּיד „iÓ ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַֹƒ«ƒ
ÂÈÁ‡∑ׁשֹוגג,)מי (מּיד והרגֹו ּכאח לֹו אֹוהב ׁשהּוא »ƒְֲִִֵֵֶַַָָ

ׁשאף  לּמחל, עונֹו על ויבּקׁש יגלה לא אם אדרׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹאני
ּגלּות, לחּיבֹו עדים אין ואם ּכּפרה. צרי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּׁשֹוגג
ּכמֹו מּמּנּו, ּדֹורׁש הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נכנע, אינֹו ְְְִִֵֵֶַָָָוהּוא
ּבמּסכת  לידֹו" אּנה "והאלהים רּבֹותינּו: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּדרׁשּו
וכּו' אחד לפּונדק מזּמנן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא .'מּכֹות': ְְְְְֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr i jxk zegiy ihewl)

עצמֹו ּדם ה)הּׁשֹופ ט, הּפׁשט (רש"י ּדר ׁשעל־ּפי הינּו ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָ
על־ידי־זה  יבֹוא ׁשּלא אף עצמֹו, ּדם לׁשּפ לאדם לֹו ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאסּור
ׁשהּוא  תאכלּו", לא "דמֹו ׁשל האּסּור (ּוכמֹו למיתה אֹו ְְְִִִֵֶֶָָָֹֹֹלחלי
את  אבינּו אברהם מל לא מּדּוע מּובן זה לפי החי). מן ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּדם

ׁשּלא  עד הּתֹורה ּכל את ּׁשּקּים אף ׁשּנצטּוה, קדם ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹעצמֹו
ׁשהרי - ּדֹוחה נצטּוה נּתנה ׁשּזה ּופׁשּוט ּדמֹו, לׁשּפ לא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

הּמילה, על ּכׁשּנצטּוה מה־ּׁשאין־ּכן נּתנה. ׁשּלא מצוה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹקּיּום
עצמֹו. ּדם ׁשֹופ ׁשל האּסּור את ּדֹוחה זה צּוּוי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָהרי

(å)íìöa ék CôMé Bîc íãàa íãàä íc CôLŸ¥Æ©´¨«¨½̈¨«¨−̈¨´¦¨¥®¦ µ§¤´¤
:íãàä-úà äNò íéýìû¡Ÿ¦½¨−̈¤¨«¨¨«

i"yx£CÙMÈ BÓc Ì„‡a∑המיתּוהּו עדים יׁש אם »»»»ƒ»≈ֲִִִֵֵ
וגֹו'"אּתם, ּבצלם "ּכי ‰‡„Ì.לּמה? ˙‡ ‰NÚ∑ ְְִֶֶֶַָָ»»∆»»»

את  העֹוׂשה עׂשה להיֹות: וצרי חסר, מקרא ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָזה
ּבּמקרא  הרּבה וכן .האדם, ְְְִֵֵַַָָָָ

(æ):dá-eáøe õøàá eöøL eáøe eøt ízàå§©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤§¨«

ÏÎÈÓÏג  È‰È ÔBÎÏ ÈÁ ‡e‰c ‡LÁ¯ Ïk»ƒ¬»ƒ«¿¿≈¿≈»
:‡lk ˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡aNÚ ˜B¯Èkƒƒ¿»¿»ƒ¿»…»

˙ÔeÏÎ:ד  ‡Ï dÓc dLÙa ‡¯Na Ì¯a¿«ƒ¿»¿«¿≈¿≈»≈¿

iÓ„ה  Úa˙‡ ÔBÎÈ˙LÙÏ ÔBÎÓc ˙È Ì¯·e¿«»ƒ¿¿«¿»≈∆¿«ƒ«
¯·b „iÓ ‡L‡ „iÓe dpÚa˙‡ ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ«¡»»ƒ«¿«
‡LÙ ˙È Úa˙‡ È‰BÁ‡„ ‡Óc ˙È „BLÈc¿≈»¿»«¬ƒ∆¿«»«¿»

:‡L‡„∆¡»»

ÓÈÓ¯ו  ÏÚ ÔÈ„‰Òa ‡L‡„ ‡Óc „BLÈc¿≈¿»∆¡»»¿«¬ƒ«≈«
˙È „·Ú ÈÈ„ ‡ÓÏˆa È¯‡ „LzÈ dÓc ‡iic«»«»¿≈ƒ¿»¬≈¿«¿»«¿»¬«»

:‡L‡¡»»

e‚Òeז  ‡Ú¯‡· e„ÈÏÈ˙‡ e‚Òe eLet Ôez‡Â¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿
:d·«

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå éç àeä øLà Nîø ìk (â¨¤¤£¤©§
xUAd xYd `l dOl zrcl Wi¥¨©©¨¨Ÿª©©¨¨
FNWn gp iM d`xpe .gpl `N` mc`l̈¨¨¤¨§Ÿ©§¦§¤¦Ÿ©¦¤
FzErvn`AW '`d ,zFAq 'bl Fl Epzp̈§§¦¨¤§¤§¨
did `l FzlEfe oiOd mIwl 'd `vn̈¨§©¥©¦§¨Ÿ¨¨
dkf dfaE mc` `lA Unxd oin mIwn§©¥¦¨¤¤§Ÿ¨¨¨¤¨¨
rbie mdA gxh `EdW 'a .mdA `Ed¨¤¤¨©¨¤§¨©

rbi zFribi dOM cnlE `ve daYA©¥¨§¥§©©¨§¦¨©
ribi (g"kw miNdY) xn`p eilre mdÄ¤§¨¨¤¡©§¦¦§¦©
FpAxw zErvn`A mxBW 'b .'Fbe LiRM©¤§¤¨©§¤§¨¨§¨
lM zxMi `NW rAWpe 'd dSxzPW¤¦§©¨§¦§©¤Ÿ¦¨¥¨
lk`l 'd Fl xiYd dfl 'Fbe xUÄ¨§¨¤¦¦¤¡Ÿ

:FMxC ixRnc dxez ¦§¦©§
.eáøe eøt (æmbd oM mdl xnFl Kxvd §§ª§©©¨¤¥£©

dY` 'Fbe `v mz`iviA mdl xn`W¤¨©¨¤¦¦¨¨¥§©¨
`le zEWx `N` df oi` 'Fbe LYW`e§¦§§§¥¤¤¨§§Ÿ
`xFAd z`n o`M devOd d`aE devn¦§¨¨¨©¦§¨¨¥¥©¥
dOl al zzl Kixve .zFAxle zFxtl¦§§¦§§¨¦¨¥¥¨¨
mY`e KEnqA xnFle zFEvl 'a mrR xfg̈©©©§©§©§¨§©¤
,zg` mrtA wiRqd `le EaxE ExR§§§Ÿ¦§¦§©©©©
wEqtE devOl `A cg` wEqR iM d`xpe§¦§¤¦¨¤¨¨©¦§¨¨



נט gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iying meil inei xeriy
i"yx£e·¯e e¯t Ìz‡Â∑(ה ּפׁשּוטֹו(כתובות לפי לברכה : הראׁשֹונה ׁשאינֹו, מי להּקיׁש מדרׁשֹו, ּולפי לצּוּוי. וכאן ¿«∆¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָָָ

ּדמים לׁשֹופ ּורבּיה ּבפרּיה סג)עֹוסק  .(יבמות ְְְִִִִֵֵָָָ

ß oeygxn 'c iying mei ß

(ç):øîàì Bzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−¥«Ÿ

(è)íëòøæ-úàå íëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå©£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®§¤©§£¤−
:íëéøçà©«£¥¤«

i"yx£È‰ È‡Â∑ ּדֹואג נח ׁשהיה ,עּמ אני מסּכים «¬ƒƒ¿ƒְְֲִִִֵֶַַָָֹ
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשהבטיחֹו עד ּורבּיה, ּבפרּיה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹלעסק

עׂשה. וכן עֹוד, העֹולם לׁשחת ׁשּלא ּובאחרֹונה הּוא ְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּברית  וחֹוזק קּיּום לעׂשֹות מסּכים הנני לֹו: ְְְְֲִִִִִֶַַַָאמר
אֹות  ל ואּתן .להבטחתי, ְְְְִֵֶַָָ

(é)äîäaa óBòa íëzà øLà äiçä Lôð-ìk úàå§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½¨¯©§¥¨²
ìëì äázä éàöé ìkî íëzà õøàä úiç-ìëáe§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈§−Ÿ

:õøàä úiç©©¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎz‡ ı¯‡‰ ˙iÁ∑ עם הּמתהּלכים הם ««»»∆ƒ¿∆ְְִִִֵַַ

‰z·‰.הּברּיֹות  È‡ˆÈ ÏkÓ∑ ׁשקצים להביא ְִַƒ……¿≈«≈»ְְִִָָ
‰‡¯ı.מׂשים ּור  ˙iÁ ÏÎÏ∑ ׁשאינן הּמּזיקין, להביא ְִָ¿…««»»∆ְִִִֵֶַַָָ

הּברּיֹות  עם הּלּוכן ׁשאין אּתכם', אׁשר ה'חּיה .ּבכלל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

(àé)øNa-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨¨¨²
ì ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanä énî ãBò:õøàä úçL −¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−§©¥¬¨¨«¤

i"yx£È˙Ó˜‰Â∑ לבריתי קּיּום והֹולאעׂשה ׁשּמסּים ּכמֹו הּקׁשת", "את קּיּומֹו? ּומהּו ,. «¬ƒ…ƒְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ

ÓÈÓÏ¯:ח  dnÚ È‰B·ÏÂ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«¿ƒ¿ƒƒ≈¿≈»

ÌÚÂט  ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜Ó ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ
:ÔBÎÈ¯˙a ÔBÎÈa¿≈«¿≈

ÙBÚa‡י  ÔBÎnÚc ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÌÚÂ¿ƒ»«¿»«¿»¿ƒ¿¿»
ÏkÓ ÔBÎnÚc ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··ƒ¿ƒ»¿»≈««¿»¿ƒ¿ƒ…

:‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎÏ ‡˙B·˙ È˜Ù«¿≈≈»¿…≈««¿»

ÏÎיא  ÈˆÈzLÈ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿≈≈»
‡ÙBË „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡ÙBË ÈnÓ „BÚ ‡¯Naƒ¿»ƒ≈»»¿»¿≈»»

:‡Ú¯‡ ‡ÏaÁÏ¿«»»«¿»

dxezd lr miigd xe`

mY`e xnFl wCwce .daFgl `A 'a¨©¨§¦§¥©§©¤
iYrAWPW cvl xnFl e"`e ztqFzA§¤¤¨©§©¤¦§©§¦
mY` mB xUA lM cFr zxMi `NW mkl̈¤¤Ÿ¦¨¥¨¨¨©©¤
i`pY dYrnE .zFAxle zFxtl ElAwY§©§¦§§¦§¥©¨§©
oFkp lr wIci df itlE xaCd `Ed©¨¨§¦¤§ª©©¨
lM Exn`W (.bi dCp) l"f mxn`n©£¨¨¦¨¤¨§¨
`ian EN`M oiYWnE dO`A fgF`d̈¥¨©¨©§¦§¦¥¦
zrEaXW oeiM WExR .k"r mlFrl lEAn©¨¨¥¥¨¤§©
ElAwIW i`pzA dzid 'Fbe zxMi `NW 'd¤Ÿ¦¨¥§¨§¨¦§©¤§©§
lHA Frxf zigWOd df itM 'Eke zFxtl¦§§§¦¤©©§¦©§¦¥
'Eke lEAn `ian EN`kE i`pYd©§©§¦¥¦©§

:oadeg dxez §¨¥
(àéøNa ìk úøké àìå .Bâå éúî÷äå©£¦Ÿ¦§§Ÿ¦¨¥¨¨¨

.'BâålRkl Kxvd dOl zrcl Kixv §¨¦¨©©¨¨ª§©¦§Ÿ
.'Fbe didi `le 'Fbe zxMi `le xnFl©§Ÿ¦¨¥§§Ÿ¦§¤§
Epivn `ld ,drEaWA xaCd mIwl m`e§¦§©¥©¨¨¦§¨£Ÿ¨¦
`N` xaCd E`ivFd `l l"f EpizFAx iM¦©¥Ÿ¦©¨¨¤¨
xn`W (eh) eixg`NW wEqtE df wEqRn¦¨¤¨¤§©£¨¤¨©
iz`adW FnkE 'Fbe miOd cFr didi `le§Ÿ¦§¤©©¦§§¤¥¥¦

.sq` `l (`"k 'g) wEqtA mdixaC¦§¥¤§¨ŸŸ¦
`le zxMi `le ltM iM zrcl z`xd̈§¥¨¨©©¦¤¤§Ÿ¦¨¥§Ÿ
:FtEbl Kxvd df wEqtA xEn`d didi¦§¤¨¨§¨¤ª§©§

äàøðådhFqA mdixaC iR lr xnFl §¦§¤©©¦¦§¥¤§¨
dad mpFWl dfe `"i sC©§¤§¨¨¨
`pipg xA `ng iAx xn` 'Fbe dnMgzp¦§©§¨§¨©©¦¨¨©£¦¨
E`FA 'Eke oriWFnl dnMgzpe E`FA§¦§©§¨§¦¨§
KExA WFcTd rAWp xaMW miOA mpEcpE§¨©©¦¤§¨¦§©©¨¨
xn`PW mlFrl lEAn `ian Fpi`W `Ed¤¥¥¦©¨¨¤¤¡©
ode 'Fbe il z`f gp in iM (cp 'irWi)§©§¨¦¥Ÿ©Ÿ¦§§¥
Fpi` FNM mlFrd lM lrW mircFi mpi ¥̀¨§¦¤©¨¨¨ª¥
i` .`ian zg` dO` lr la` `ian¥¦£¨©ª¨©©¥¦¦
oi`A od la` `ian Fpi` `Ed inp©¦¥¥¦£¨¥¨¦
mixvnE xnF` `Ed oke okFzA oiltFpe§§¦§¨§¥¥¦§©¦
oFW`x wENg itl dPd .l"kr 'Fbe miqp̈¦§¦¥§¦¦¦
`le KxCd df lr `Ed aEzMd xErW¦©¨©¤©¤¤§Ÿ
lEAOd inin cFr xUA lM cFr zxMi¦¨¥¨¨¨¥¥©©
lMd zixkdl lEAn 'd `iai `l WExR¥Ÿ¨¦©§©§¦©Ÿ
eilr 'd `iai aIgzi m` zvTn la £̀¨¦§¨¦¦§©¥¨¦¨¨

WExR didi `le xnFl xfge .lEAn zrẍ©©§¨©©§Ÿ¦§¤¥
'd xn` zvTOd lr lEAn didi m`e§¦¦§¤©©©¦§¨¨©
dUrW KxcM ux`d zgWl didi `NW¤Ÿ¦§¤§©¥¨¨¤§¤¤¤¨¨
did `le .ux`d sEB zigWdW lEAOd©©¤¦§¦¨¨¤§Ÿ¨¨
df oi` iM 'Fbe didi `le xnFl wiRqn©§¦©§Ÿ¦§¤§¦¥¤
dfl mc`l `l ux`l dghad `N ¤̀¨©§¨¨¨¨¤Ÿ¨¨¨¨¤
Ep`W oie`l 'a df itkE .zxMi `le xn`̈©§Ÿ¦¨¥§¦¤¨¦¤¨

d mdn micnFl`le `id '` drEaX §¦¥¤©§¨¦§Ÿ
xg`W wEqtAW didi `le 'Ade zxMi¦¨¥§©§Ÿ¦§¤¤§¨¤©©
oEknd m` oFWNd iEPWA `ciRw oi`e df¤§¥§¦¨§¦©¨¦©§ª¨
didi `le wEqRA eilr xn`e cg ¤̀¨§¨©¨¨©¨§Ÿ¦§¤
m` oiA wNgW inp i` KxclE .xaCd©¨¨§¤¤¦¨¥¤¦¥¥¦
miOd KFzl m`iai F` lEAOd `iaï¦©©§¦¥§©©¦
wRYqdl Wi dPd ,mixvnl dUr xW`M©£¤¨¨§¦§©¦¦¥¥§¦§©¥
wENgn FA xfg `l m` cEnlYd zrcA§©©©©§¦Ÿ¨©¥¦
mB df itkE zvTnl lM oiA wNgW¤¦¥¥¨§¦§¨§¦¤©
aEzMd aEXi didi inp i` zxaql¦§¨©¦¨¥¦§¤¦©¨
xWt` F` .hFOi lA czi EpaXIW¤¦©§¨¥©¦¤§¨
wNgnE oFW`x wENgn FA xfg q"XdW¤©©¨©¥¦¦§©¥



ס
dxezd lr miigd xe`

xUA lM oiA Wxtd oi`e xg` wENgA§¦©¥§¥¤§¥¥¨¨¨
aEzMd x`Azi df KxC itlE .Fzvwnl§¦§¨§¦¤¤¤¦§¨¥©¨
dfe (.`t) oixcdpqA mxnF` KxC lr©¤¤§¨§©§¤§¦§¤
dYrn `N` `aiwr iAx xn` mpFWl§¨¨©©¦£¦¨¤¨¥©¨
EdNkA inp ikd dN` lkA E`OHY l ©̀¦©§§¨¥¤£¦¨¥§ª§
dN` lMn zg`A `N` ,oi` `cgA `lŸ©£¨¦¤¨§©©¦¨¥¤
`le FxnF` x`Azi df itM .k"r 'Eke§§¦¤¦§¨¥§§Ÿ
xUA lMn cg` WExR xUA lM zxMi¦¨¥¨¨¨¥¤¨¦¨¨¨
'Fbe didi `le FxnF`e .lEAOd iOn¦¥©©§§§Ÿ¦§¤§
miIg ilrA zzgWd `lA ENt` xnFl©£¦§Ÿ©§¨©©£¥©¦
wlg ENt` ux`d zigWi `NW 'd xn`̈©¤Ÿ©§¦¨¨¤£¦¥¤
Kxcl oiA dPde .lEAOd iOn dPOn¦¤¨¦¥©©§¦¥¥§¤¤
EN` oie`l 'a ipW Kxcl oiA oFW`x¦¥§¤¤¥¦¨¦¥
'a e`l xEYi o`M oi`e onvrl oikixv§¦¦§©§¨§¥¨¦¨
'a `ivndl `ax Kxvd dfle minrR§¨¦§¨¤ª§©¨¨§©§¦

:miwEqR ipXn oie`l̈¦¦§¥§¦
éúéàøåeizFkldA azMW l"f s"ixdl §¨¦¦§¨¦¤¨©§¦§¨

e`l xn`C `Ede FpFWl dfe§¤§§§¨©¨
cFr didi `le aizkC ipnf ixY e`l̈§¥¦§¥¦§¦§Ÿ¦§¤
lEAnl miOd cFr didi `le 'Fbe lEAn©§§Ÿ¦§¤©©¦§©
xn`n iM s"ixd xaFqC rnWn .k"r©§¨§¥¨¦¦©£©
ux`d zgWl lEAn cFr didi `le 'd§Ÿ¦§¤©§©¥¨¨¤
oie`l 'a dpn dfaE diaWFie ux`d llM̈©¨¨¤§§¤¨¨¤¨¨¨¦
`le ux`d zgWl 'Fbe didi `l mdW¤¥Ÿ¦§¤§§©¥¨¨¤§Ÿ
xUA lM zgWl 'Fbe miOd cFr didi¦§¤©©¦§§©¥¨¨¨
xfgp l"f eixacle .cg` oipr mdW¤¥¦§¨¤¨§¦§¨¨©§Ÿ
zxMi `le xnFl ltM dOl liMUdl§©§¦¨¨¨©©§Ÿ¦¨¥
`l dOl mB .cg` wEqtA didi `le§Ÿ¦§¤§¨¤¨©¨¨Ÿ
`le zxMi `l md oie`Nd 'a iM xn`pŸ©¦©¨¦¥Ÿ¦¨¥§Ÿ
xaFQW xnFl d`xpe .'` wEqtAW didi¦§¤¤§¨§¦§¤©¤¥
'd rAWPW KxCd df lr aEzMd WExR¥©¨©¤©¤¤¤¦§©
drx oin mEWA xUA lM zxMi `NW¤Ÿ¦¨¥¨¨¨§¦¨¨

e W`A `l mlFrA`vFIM `le miOA `l ¨¨Ÿ¨¥§Ÿ©©¦§Ÿ©¥
onGn WExR lEAOd iOn FxnF`e ,dfÄ¤§§¦¥©©¥¦§©
cFr didi `le xnFl xfge ,lEAOd in¥©©§¨©©§Ÿ¦§¤
'a Kxcl Klde cg` hxR ENt` lEAn©£¦§¨¤¨§¨©§¤¤
rAWp `NW inp i` cEnlYd xn`W¤¨©©©§¦©¦¤Ÿ¦§©
eil` m`iadl `le F`iadl `NW `N ¤̀¨¤Ÿ§¨¦§Ÿ©£¦¨¥¨
hxtl ENt` `Ed lEAOd zixA mlFrlE§¨§¦©©£¦¦§¨
gikFn oiPn oM m` df lr dWwe .'`§¨¤©¤¦¥¦©¦¦©
ok `le e`l minrR 'a df hxtA EidW¤¨¦§¨¤§¨¦¨§Ÿ¥
lEAnl miOd cFr didi `l e`l iM `Ed¦¨Ÿ¦§¤©©¦§©
ilE`e .xUA lM zgWl WExtA xn`̈©§¥§©¥¨¨¨§©
`NW FYrC 'd dNBW xg`W xnFl lkEp©©¤©©¤¦¨©§¤Ÿ
FnM mlFrdn wlgl ENt` lEAn `iaï¦©£¦§¥¤¥¨¨§
,didi `le 'Fbe zxMi `le wEqRn oaEOW¤¨¦¨§Ÿ¦¨¥§§Ÿ¦§¤
lEAn cFr didi `le FxnF` Wxtl xfgp©£Ÿ§¨¥§§Ÿ¦§¤©
l` FxnF` KxC lr xUA lM zgWl§©¥¨¨¨©¤¤§©
zg`A `id dpEMdW dN` lkA E`OHY¦©§§¨¥¤¤©©¨¨¦§©©
FxnF` xEYi wgC df KxCW `N` .dN`n¥¥¤¤¨¤¤¤¤Ÿ©¦§

oaEn xaCd iM Kxv `ll lEAOd iOn¦¥©©§ŸŸ¤¦©¨¨¨
:xnF` `Ed lEAOd iOnW¤¦¥©©¥

éúéàøåFpFWl dfe mW azMW W"`xdl §¨¦¦§¨Ÿ¤¨©¨§¤§
zqxbM `l il d`xp oi`e§¥¦§¤¦Ÿ§¦§©
xn`W i`xw ixY iPd `N` 'Eke s"ixd̈¦§¤¨©¥§¥§¨¦¤¨©
sq` `l FAl l` 'd xn`Ie 'Fbe gpl 'd§Ÿ©§©Ÿ¤¤¦ŸŸ¦
oie`l `zlzC rcY 'Fbe sq` `le 'Fbe§§ŸŸ¦§¥©¦§¨¨¨¦
didi `le didi `le zxMi `l iaizM§¦¦Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§¤§Ÿ¦§¤
iedl Edl Ytxvn i`e 'b irAl oM m`e§¦¥¦¨¥§¦§©©§§§¤¡¦
xn`Ie `N` aiWg `lC i`Ce `N` 'd¤¨©©§Ÿ¨¦¤¨©Ÿ¤
df xn`C iPdc `ince 'Fbe FAl l` 'd¤¦§§ª§¨§©¥§¨©¤
miwFgx l"f eixacE .k"r 'Eke df xg ©̀©¤§§¨¨§¦
lFkiaM FAl l` xAC 'd iM rnXn ilv ¤̀§¦¦§Ÿ©¦¦¥¤¦¦§¨
xAC KM xg`e gFgiPd gix FgixdA f`̈©£¦¥©©¦©§©©¨¦¥
gpl ricFde daFhl aWg xW` z` 'd¤£¤¨©§¨§¦©§Ÿ©
.sq` `l wEqRn gikFO dnE FYaWgn©§©§©¦©¦¨ŸŸ¦
cg` hxtA oie`Nd 'a Exn`p `l cFre§Ÿ¤¤§©¨¦¦§¨¤¨
DnYX dnE .FnFwnA iYazMW FnkE§¤¨©§¦¦§©¤¨©
FcFaMn dlign ,'d Eidi sExvaE 'b mdW¤¥§¥¦§§¦¨¦§
mzErnWn iYWxR xaM mipFW`x 'a iM¦¦¦§¨¥©§¦©§¨¨

zF`e mixaCd 'd ltMW mrh FnFwnAm ¦§©©¤¨©©§¨¦§¨
ipRn cg` e`l ENt` mdn opicnl `lŸ©§¦¨¥¤£¦¨¤¨¦§¥
FAl l` FYrcA xn`W mixaC mdW¤¥§¨¦¤¨©§©§¤¦
mbd oiCd icFqiA giBWp m`e .lFkiaM¦§¨§¦©§¦©¦¥©¦£©
oicnl oi` '` hxtA oie`l 'a EidW¤¨¨¦¦§¨¥§¥¦
iM dxin` Dpi` aNA dxin` iM mdn¥¤¦£¦¨©¥¥¨£¦¨¦
miztU iEHaA `N` drEaWE xcp oi ¥̀¥¤§¨¤¨§¦§¨©¦
xW` 'd xn`On `N` gikFdl oi`e§¥§¦©¤¨¦©£©£¤
'Fbe zxMi `le wEqR `EdW gpl xn`̈©§Ÿ©¤¨§Ÿ¦¨¥§
wEqRn `N` q"Xd gikFd `l dfle§¨¤Ÿ¦©©©¤¨¦¨
oie`Nd z` opitxvn ike .'d xn`W¤¨©§¦§¨§¦¨¤©¨¦
EpaXIW FnM 'a `N` mpi` mixn`Pd©¤¡¨¦¥¨¤¨§¤¦©§
zgkFd oi` zxMi `l wEqRn iM dlrnl§©§¨¦¦¨Ÿ¦¨¥¥¨©
xTr s"ixd ixaC oM lr .e`l minrR 'a§¨¦¨©¥¦§¥¨¦¦¨
:dlrnl dEpWxRW FnkE EpzqxbM F`§¦§¨¥§¤¥©§¨§©§¨

äpäåFYrC cEnlYd dNB dhFq zibQn §¦¥¦ª§©¨¦¨©©§©§
'd zxM m` lEAn inA wRqn iM¦§ª¨§¥©¦¨©
wlg lr `ai lal zixA mdilr£¥¤§¦§©¨Ÿ©¥¤
lEAOdW cEnlYd hilgde mi`xaPdn¥©¦§¨¦§¤§¦©©§¤©©
mi`ExAd lr Fz`adn `N` hlgp `lŸ¤§¨¤¨¥£¨¨©©§¦
iM `N` miIg ilrA z`ad `l la £̀¨Ÿ£¨©©£¥©¦¤¨¦

:mIA 'Fbe qEq `ä§©¨
øàLðåxaCd xExA zgkFd lr cnrl §¦§¨©£Ÿ©¨©¥©¨¨

x`W lr mB `Ed zixAd m ¦̀©§¦©©§¨
xUA lM zixkdl E`Fai `NW zFIprxRª§¨ª¤Ÿ¨§©§¦¨¨¨

:rAWPW `Ed lEAOd inA `weC F`©§¨§¥©©¤¦§©
Løãnáedfe Exn` (h"nt) zFAx ©¦§¨©¨§§¤

'Fbe Ll dlilg mpFWl§¨¨¦¨§§
lEAn `ian dY` oi`W Yxn`e YrAWp¦§©§¨§¨©§¨¤¥©¨¥¦©
drEaXd lr mixrn dY` dn mlFrl̈¨¨©¨©£¦©©§¨

lWe `ian dY` oi` [min lW] lEAn©¤©¦¥©¨¥¦§¤
ici z`vi `l oM m` `ian dY` W ¥̀©¨¥¦¦¥Ÿ¨¨¨§¥
m` 'Fbe dUri `l 'Fbe htFWd drEaXd©§¨£¥§Ÿ©£¤§¦
'ek oiC m`e oiC oi` WTan dY` mlFr¨©¨§©¥¥¦§¦¦
`Ed KExA WFcTd Fl xn`e mlFr oi ¥̀¨§¨©©¨¨
df xn`On .k"r xnFbe wcv Yad`̈©§¨¤¤§¥¦©£¨¤
lr oiA rAWp zFIprxR lM lrW gkEn¨¤©¨ª§¨ª¦§©¥©
gkEn oke .W` lW lr oiA min lW¤©¦¥©¤¥§¥¨
`NW mrlA mdl xn`W (.fhw) migaGn¦§¨¦¤¨©¨¤¦§¨¤Ÿ
.W` lW `le min lW `l 'd `iaï¦Ÿ¤©¦§Ÿ¤¥
mdxa` lW FgM dn zrcl Kixve§¨¦¨©©©Ÿ¤©§¨¨
zaFg ici z`vi `l oM m` dprHA©©£¨¦¥Ÿ¨¨¨§¥©
lr `N` rAWp `l 'd m` drEaXd©§¨¦Ÿ¦§©¤¨©

` lW `iaIWM W`d lr `le miOdW ©©¦§Ÿ©¨¥§¤¨¦¤¥
:znIw FzrEaW§¨©¤¤

ïëàdUrW drEaW mElM `id dpEMd ¨¥©©¨¨¦§§¨¤¨¨
mB gEhA mlFrd didIW icM dOl̈¨§¥¤¦§¤¨¨¨©©
wixl Erbi `l iM EAxie Exti mi`xaPd©¦§¨¦¦§§¦§¦Ÿ¦§¨¦
zgP dn cFre.dldAl Ecli df zlEfe§©¤¥§©¤¨¨§©©©
m` lEAn zrEaWA mlFrl dUrp gEx©©£¨¨¨¦§©©¦
zaFg oM m`e .xg` xacA oFiNMd didi¦§¤©¦¨§¨¨©¥§¦¥©
raXl FkixvdW xaC WExR drEaXd©§¨¥¨¨¤¦§¦¦¨©
mdxa` gikFde .'d FnIw `l FliaWA¦§¦Ÿ¦§§¦©©§¨¨
DpWIW zixAd zFcF` lr Klnia` z ¤̀£¦¤¤©©§¦¤¤§¨
xiMfd `NW mbd 'Eke oiA lEAOl oiA¥©©¥§£©¤Ÿ¦§¦
gikFd `NW mrhe .lEAOd in `N ¤̀¨¥©©§©©¤Ÿ¦©
mW iM 'Fbe sq` `l wEqRn mdxa ©̀§¨¨¦¨ŸŸ¦§¦¨
EpgkFdW FnkE drEaW dxn`p `lŸ¤¤§¨§¨§¤©§
mbe .W"`xd ixaC Ktd EpWExtA§¥¥¤¤¦§¥¨Ÿ§©
mB iM mrh zzl Wi W"`xd ixacl§¦§¥¨Ÿ¥¨¥©©¦©
s"kA qpkpe iziUr xW`M xn`p mẄ¤¡©©£¤¨¦¦§¦§©§¨

:miOd mr iEOCd©¦¦©©¦
àlà`ld mdxa` ixacA dWw ¤¨¨¤§¦§¥©§¨¨£Ÿ

`le lMd lr dzid drEaXd©§¨¨§¨©©Ÿ§Ÿ
EpWxRX dnl ENt`e .mlFrdn wlg lr©¥¤¥¨¨©£¦§©¤¥©§
`weC df drEaXd dzid wlg lr mBW¤©©¥¤¨§¨©§¨¤©§¨
`l zFIprxR x`WA la` lEAOd inA§¥©©£¨¦§¨ª§¨ªŸ
mrh EpWxRX dn itlE .Dl fnx Epivn̈¦¤¤¨§¦©¤¥©§©©
W`l min oiA wNgn Fpi`W mdxa ©̀§¨¨¤¥§©¥¥©¦§¥
la` lMd oFilkA `N` wcFv Fpi ¥̀¥¤¨§¦§©Ÿ£¨
:ux`A mihtFW midl` Wi cg` hxtA¦§¨¤¨¥¡Ÿ¦§¦¨¨¤

ãBò`Ed KExA WFcTd dcFd iM ip`Fx©¦¦¨©¨¨
DA cnr `le ,mdxa` zprhl§©£©©§¨¨§Ÿ¨©¨
'Fbe 'd KtdIe 'Fbe W` xihnd ixdW¤£¥¦§¦¥§©©£Ÿ§
zvwOd lr mB dnIwzp drEaXd m`e§¦©§¨¦§©§¨©©©¦§¨
dn mFcqA 'd dUr dOl W`A ENt`e©£¦¨¥¨¨¨¨¦§©

:dUrX¤¨¨
ïëàlr `Ed l"f EpzFAx ixaC zEYn` ¨¥£¦¦§¥©¥©

zprh orh mdxa` iM KxCd df¤©¤¤¦©§¨¨¨©©£©
'd rAWp mrH dn iM `ide dnkg̈§¨§¦¦©©©¦§©



סי gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iying meil inei xeriy

(áé)ïúð éðà-øLà úéøaä-úBà úàæ íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ«©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À
úøãì íëzà øLà äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ

:íìBò¨«
i"yx£ÌÏBÚ ˙¯„Ï∑ ׁשּלא ּדֹורֹות ׁשּיׁש חסר, נכּתב ¿……»ְִֵֵֶֶַָֹ

לאֹות  ּדֹורֹו,הצרכּו ּכמֹו היּו, ּגמּורים ׁשּצּדיקים לפי ְְְְְְִִִִֶַָֻ
ּבן  ׁשמעֹון רּבי ׁשל ודֹורֹו יהּודה מל חזקּיהּו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָׁשל

רבה)יֹוחאי .(בראשית ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 31 cenr ,dl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

i"AWx lW FxFce EdIwfg lW FxFC¤¦§¦¨§¤©§¦

עֹולם: לדרת . . אֹות־הּברית יב)זאת (ט, ְְִַָֹֹֹֽֽ
ל  ּדֹורֹות, לׁשני ּפרט ּכתיב, ודֹורֹולדרת . . חזקּיה ׁשל דֹורֹו ְְְְְְְִִִִֵֶָָֹֹ

יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ב)ׁשל לה, פרשה רבה (בראשית ְִִִֶֶַָ
הּקׁשת: נראתה לא אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק הּטעם לפרׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיׁש

ז"ל חכמינּו ח)אמרּו ל, פרשה רבה נח (בראשית הּמּבּול ׁשאחרי ְֲֲֵֵֶַַַַַָָֹ
ונתעּלה  העֹולם נטהר הּמּבּול ׁשעל־ידי חדׁש", "עֹולם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָראה

חדׁש". "עֹולם ׁשּנקרא עד מאד, ּגבֹוהה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹלמדרגה
עֹוד  יהיה ׁש"לא להראֹות הּקׁשת אֹות ׁשל ענינּה ּגם ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוזהּו
הארץ  נטהרה הּמּבּול על־ידי ּכי - הארץ" לׁשחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּבּול
ּכזה  ׁשפל ּבמּצב יהיה ׁשהעֹולם עֹוד ׁשאי־אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבאפן

לתּקנֹו. מּבּול ּדרּוׁש ְְְִֶֶַַָׁשּיהיה

ּבּכתּובים נאמר לבא, העתידה הּגאּולה על ּגם (ישעיה והּנה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
כב) החדׁשה".סו, והארץ החדׁשים "הּׁשמים יהיּו ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשאז

"עֹולם  ּכמֹו ׁשּיהיה עד מאד ּגבֹוהה לבחינה יתעּלה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהעֹולם
ָָחדׁש".

ורּבי  חזקּיהּו ּבדֹורֹות ׁשּדוקא ׁשּזה לֹומר יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה
ׁשניהם  ּכי הּוא, הּקׁשת לאֹות הצרכּו לא יֹוחאי ּבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹֻׁשמעֹון

העתידה. לּגאּלה ְֲִִַַָָָָֻׁשּיכים
ז"ל חכמינּו אמרּו - א)חזקּיהּו צד, הּקּב"ה (סנהדרין "ּבּקׁש ְְֲִִִֵֵַַָָָָָ

ספר  חּבר - יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי מׁשיח". חזקּיהּו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות
ּברחמי" גלּותא מן ּביּה "יפקּון אׁשר נשא הּזהר מהימנא (רעיא ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹ

ב) .קכד,

(âé)éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðòa ézúð ézL÷-úà¤©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−
:õøàä ïéáe¥¬¨¨«¤

(ãé)úLwä äúàøðå õøàä-ìò ïðò éððòa äéäå§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬©¤−¤
:ïðòa¤«¨¨«

i"yx£ÔÚ ÈÚa∑ להביא לפני ּבמחׁשבה לעֹולם ּכׁשּתעלה ואבּדֹון חׁש. ¿«¿ƒ»»ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ÔÈaיב  ·‰È ‡‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»¿»ƒ¬»»≈≈
Èc ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈≈≈»«¿»«¿»ƒ

:‡ÓÏÚ È¯„Ï ÔBÎnÚƒ¿¿»≈«¿»

˜ÌÈיג  ˙‡Ï È‰˙e ‡Úa ˙È·‰È ÈzL˜ ˙È»«¿ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ¿»¿»
:‡Ú¯‡ ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈«¿»

ÈÊÁ˙˙Âיד  ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡Ú È˙eÚa È‰ÈÂƒƒ«¬»ƒ¬»»««¿»¿ƒ¿¬≈
:‡Úa ‡zL«̃¿»«¬»»

dxezd lr miigd xe`

mlFrl lEAn `iadnm` KWtp dOn ¥¨¦©¨¨¦¨©§¨¦
`NW `hiWR miaIg mpi` mi`xaPd©¦§¨¦¥¨©¨¦§¦¨¤Ÿ
mbdW `N` ,hRWn l`d lEri§©¥¨¥¦§¨¤¨¤£©

gzPW FnM mzFNkl EaIgzIWxFC EaI ¤¦§©§§©¨§¤¦§©§
z` 'd WAki ok iR lr s` lEAOd©©©©¦¥¦§Ÿ¤
`id Ff zen hRWn dUri `le oiCd©¦§Ÿ©£¤¦§©¨¤¦
LzpEMW Ycnl `d drEaXd zpEM©¨©©§¨¨¨©§¨¤©¨¨§
oM m`e FNY lr hRWOd cinrY `NW¤Ÿ©£¦©¦§¨©¦§¦¥
hRWOd 'd cinri `l EpiptNW dOA mB©©¤¤§¨¥Ÿ©£¦©¦§¨
FnM ,mingx WTa`e aIgnd itM§¦©§©¥©£©¥©£¦§
lEAOd zrEaWA LzpEM m`e .WTAW¤¦¥§¦©¨¨§¦§©©©
W` lW la` min lW df hxtA `weC©§¨¦§¨¤¤©¦£¨¤¥
`lA DpWi oiCd ew zcnrde 'Eke§§¨£¨©©©¦¤§¨§Ÿ

cinrY oM mB o`M oM m`e zrxbn¦§©©§¦¥¨©¥©£¦
dlilg ,izNtzl mFwn oi`e hRWOd©¦§¨§¥¨¦§¦¨¦¨¦¨
EpWxRW FnM 'Eke mixrdl 'Fbe Ll§§§©£¦§§¤¥©§
drEaXd ErnXW mi`xaPd iM dlrnl§©§¨¦©¦§¨¦¤¨§©§¨
oiCd ihRWn cinrY `NW `id mzxaq§¨¨¨¦¤Ÿ©£¦¦§§¥©¦
oiNge mFlWe qg dnxr dfe sFq cr©§¤¨§¨©§¨§ª¦
mdW eizFIxA lr mixrdl Fl `Ed§©£¦©§¦¨¤¥
.xg` ot`A oEki `Ede xaC Epiaï¦¨¨§§©¥§Ÿ¤©¥
mdxa` ixacA xn`Od mIQW `vnze§¦§¨¤¦¥©©£¨§¦§¥©§¨¨
oi` WTan dY` mlFr m` mpFWl dfe§¤§¨¦¨©¨§©¥¥
Y` i` 'Eke mlFr oi` 'Eke oiC m`e oiC¦§¦¦§¥¨§¦©§
mIw liki `nlr zil xgav xYeY `lŸ§©¥¦§¨¥¨§¨¨¦©¨
gikFdl `id mdxa` zpEMW ixd k"r£¥¤©¨©©§¨¨¦§¦©

hRWOd dUrIW gxkd oi` iM¦¥¤§¥©¤©£¤©¦§¨
`Ed KExA WFcTd Fl dcFde .zEnlWA¦§¥§¨©¨¨
dUrIW WTaE mdxa` qpkpe xaCd lr©©¨¨§¦§©©§¨¨¦¥¤©£¤
mirWxd cA`i `le miwiCSd ornl§©©©©¦¦§Ÿ§©¥¨§¨¦
dSxzpe oiCdn xgav `Ed dfe mdOrW¤¦¨¤§¤¦§¨¥©¦§¦§©¨
zFHdl cv `vn `NWkE xaCd lr 'd©©¨¨§¤Ÿ¨¨©§©
hxR oi`e .mcA`l mdilr mYgp hRWn¦§¨¤§©£¥¤§©§¨§¥§¨
lr xihnde 'd zrEaWA llkp df¤¦§©¦§©§¦§¦©
E`x df z`e .zixtbe W` mirWx§¨¦¥§¨§¦§¤¤¨
dirWi) 'Fbe 'd W`A iM EaWge mixvOd©¦§¦§¨§¦¨¥§§©§¨
hRWnA E`Fai `NW mMgzdl (eq§¦§©¥¤Ÿ¨§¦§©

:mlFrA hxR mzFidl W`dai dxez ¨¥¦§¨§¨¨¨



gpסב zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(35 'nr dl jxk zegiyÎihewl)

לעֹולם  ואבּדֹון חׁש להביא לפני ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכׁשּתעלה
יד) ט, (רש"י

הּקׁשת, ׁשּנראה ּפעם ׁשּכל לֹומר אפׁשר ּכלּום לתמּה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹיׁש
חס־ למּבּול, ראּוי ׁשהּוא ּכזה ירּוד ּבמּצב הּוא  ְְֶֶַַַָָָָָָהעֹולם
אּלא  ענׁש, ּבגדר היה לא הּמּבּול ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוׁשלֹום?

ּוכדכתיב  האדם, ּבריאת עצם על ּכביכֹול, חרטה, ׁשל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּבּטּוי
- "וּימח" מחלט ּבֹו ּכּונת אּבּוד ׁשאין לֹומר, יׁש זה לפי . ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

אחד  מקֹום להׁשחתת אּלא ּכּלֹו, העֹולם להׁשחתת ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֻרׁש"י
ּבתֹור הּמּבּול) ּכדֹור אדם ּבני מתנהגים (ׁשּבֹו חׁשּבעֹולם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ענׁש.ואבּדֹון  ּבתֹור ולא מחלט), (אּבּוד ְְְֲִֶַַָֹֹֻ

(åè)-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨
ìeaîì íénä ãBò äéäé-àìå øNa-ìëa äiç Lôð¤¬¤©−̈§¨¨¨®§Ÿ¦«§¤̧³©©̧¦Æ§©½

ì:øNa-ìk úçL §©¥−¨¨¨«

(æè)íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðòa úLwä äúéäå§¨«§¨¬©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈
øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû ïéa¥´¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£‰iÁ LÙ Ïk ÔÈ·e ÌÈ‰Ï‡ ÔÈa∑ הּדין מּדת ּבין ≈¡…ƒ≈»∆∆«»ִִֵַַ

ּובין  ּביני לכּתב: לֹו ׁשהיה ּוביניכם, מעלה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשל
הּדין  מּדת ּכׁשּתבא מדרׁשֹו: זהּו אּלא חּיה, ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכלֿנפׁש

עליכם אתכם)(לקטרג ונזּכר לחּייב האֹות את רֹואה אני ,. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

(æé)øLà úéøaä-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«©§¦Æ£¤´
:õøàä-ìò øLà øNa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê∑ ׁשאמרּתי האֹות הרי לֹו: ואמר הּקׁשת, .הראהּו …«¿ƒְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ß oeygxn 'd iyiy mei ß

(çé)úôéå íçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´¨¨®¤
:ïòðë éáà àeä íçå§¾̈−£¦¬§¨«©

i"yx£ÔÚÎ È·‡ ‡e‰ ÌÁÂ∑?ּכאן לֹומר הצר למה ¿»¬ƒ¿»«ְַַָָָֻ
נח, ׁשל ּבׁשכרּותֹו ּובאה עסּוקה ׁשהּפרׁשה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹלפי
ּכתב  לא ועדין ּכנען, נתקּלל ועלֿידֹו חם ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹׁשּקלקל

הצר ,לפיכ ּבנֹו. ׁשּכנען ידענּו ולא חם ְְְְְְְִֶַַַַָָָֹֻּתֹולדֹות
כנען" אבי הּוא "וחם ּכאן: .לֹומר ְְֲִַַָָָ

(èé)ìL:õøàä-ìë äöôð älàîe çð-éða älà äL §¨¬¥−¤§¥®Ÿ©¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤

(ë):íøk òhiå äîãàä Léà çð ìçiå©¨¬¤−Ÿ©¦´¨«£¨¨®©¦©−¨«¤
i"yx£ÏÁiÂ∑(רבה חּלין עׂשה (בראשית לֹועצמֹו ׁשהיה , «»∆ְִֶַָָָָֻ

אחרת  ּבנטיעה ּתחּלה ‰‡„Ó‰.לעסק LÈ‡∑ אדֹוני ְְֲִִִֶֶַַָָֹƒ»¬»»ֲֵ
ּכמֹו א)האדמה, "איׁש(רות Ì¯k.נעמי": ÚhiÂ∑ ְֲֳִִָָָָ«ƒ«»∆

זמֹורֹות  עּמֹו הכניס לּתבה ּתאנים ויחּורי ּכׁשּנכנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָ
רבה) .(בראשית

(àë):äìäà CBúa ìbúiå økLiå ïéiä-ïî zLiå©¥¬§§¦©©−¦©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ

i"yx£Ïb˙ÈÂ∑ וּיתּפעל ּכתיב,∑‡‰Ï‰.לׁשֹון אהלה  «ƒ¿«ְְִֵַָ»√…ְֳִָָ
ׁשֹומרֹון  ׁשם על ׁשּנקראּו הׁשבטים לעׂשרת ,רמז ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

אהלה  ׁשּנאמרׁשּנקראת הּיין, עסקי על ׁשּגלּו (עמוס , ְְֱֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
יין"ו) ּבמזרקי "הּׁשֹותים :. ְְְִִִֵַַ

ÔBÎÈÈ·eטו  È¯ÓÈÓ ÔÈ· Èc ÈÓÈ˜ ˙È ‡¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»¿»ƒƒ≈≈¿ƒ≈≈
È‰È ‡ÏÂ ‡¯Na ÏÎa ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e≈»«¿»«¿»¿»ƒ¿»¿»¿≈

:‡¯Na ÏÎ ‡ÏaÁÏ ‡ÙBËÏ ‡iÓ „BÚ«»¿»»¿«»»»ƒ¿»

˜ÌÈטז  ¯k„ÓÏ dpÊÁ‡Â ‡Úa ‡zL˜ È‰˙e¿≈«¿»«¬»»¿≈¬ƒ«¿ƒ¿«¿«
‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÏÚ»»≈≈¿»«¿»≈»«¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯Na ÏÎa¿»ƒ¿»ƒ««¿»

ÔÈaיז  ˙ÈÓ˜‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«»»¿»ƒ¬≈ƒ≈
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯Na Ïk ÔÈ·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ««¿»

ÌÁÂיח  ÌL ‡˙B·z ÔÓ e˜Ù Èc Á È· BÂ‰Â«¬¿≈…«ƒ¿»ƒ≈»≈¿»
:ÔÚÎ„ È‰e·‡ ‡e‰ ÌÁÂ ˙ÙÈÂ»»∆¿»¬ƒƒ¿»«

Ïkיט  e¯ca˙‡ ÔÈl‡Óe Á Èa ÔÈl‡ ‡˙Ïz¿»»ƒ≈¿≈…«≈ƒ≈ƒ¿«»»
:‡Ú¯‡«¿»

Ó¯k‡:כ  ·Èˆe ‡Ú¯‡a ÁÏt ¯·b Á È¯LÂ¿»≈…«¿«»«¿«¿»¿ƒ«¿»

B‚aכא  ÈÏb˙‡Â ÈÂ¯e ‡¯ÓÁ ÔÓ È˙Le¿ƒƒ«¿»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
:dkLÓ«¿¿≈



סג gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iyiy meil inei xeriy

(áë)ãbiå åéáà úåøò úà ïòðë éáà íç àøiå©©À§¨µ£¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬
ì:õeça åéçà-éðL ¦§¥«¤−̈©«

i"yx£ÔÚÎ È·‡ ÌÁ ‡¯iÂ∑(רבה מרּבֹותינּו(בראשית יׁש ««¿»¬ƒ¿««ֵֵֵַ
על  הזּכר לכ לאביו, והּגיד ראה ּכנען ְְְְְְִִִִַַַַָָָָֻאֹומרים:

ונתקּלל  ‡·ÂÈ.הּדבר ˙Â¯Ú ˙‡ ‡¯iÂ∑ אֹומרים :יׁש ְְִֵַַָָ««¿≈∆¿«»ƒְִֵ
ע)סרסֹו רבעֹו,(סנהדרין אֹומרים: רבה)ויׁש .(בראשית ְְְְִֵֵָ

(âë)íëL-ìò eîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ©§¤´
íäéáà úåøò úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´£¦¤®

:eàø àì íäéáà úåøòå úépøçà íäéðôe§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ¨«
i"yx£˙ÙÈÂ ÌL ÁwiÂ∑"וּיּקח" אּלא 'וּיקחּו' ּכתיב אין «ƒ«≈»∆∆ְְִִִֵֶַַַָ

ע) מּיפת,(סנהדרין יֹותר ּבּמצוה ׁשּנתאּמץ ׁשם על לּמד ,ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
לקבּורה  זכה ויפת ציצית, ׁשל לטּלית ּבניו זכּו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָלכ

ׁשּנאמר לט)לבניו, קבר",(יחזקאל מקֹוםֿׁשם לגֹוג "אּתן : ְְְֱֵֶֶֶֶֶַָָָ
ּבזרעֹו נאמר אביו, את ׁשּבּזה כ)וחם ינהג (ישעיה "ּכן : ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָ

נערים  ּכּוׁש, ואתּֿגלּות מצרים ׁשבי את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָמלֿאּׁשּור
ויחף  ערֹום וגֹו'"ּוזקנים ׁשת Ì‰ÈÙe.וחׂשּופי ְְְֲִֵֵֵֵַָָ¿≈∆

˙Èp¯Á‡∑ׁשּכׁשּקרבּו מלּמד ׁשנּיה? ּפעם נאמר לּמה ¬…«ƒְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּפניהם  הפכּו לכּסֹותֹו, עצמם להפ והצרכּו ְְְְְְְְֲֵֶֶַַַָָֹֻאצלֹו

.אחֹורּנית  ֲִַ

(ãë)Bða Bì äNò-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨−§¬
:ïèwä©¨¨«

i"yx£ÔËw‰ Ba∑ מט)ּכמֹווהּבזּוי,הּפסּול ּבזּוי (ירמיה ּבּגֹוים נתּתי קטן "הּנה :". ¿«»»ְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

(äë):åéçàì äéäé íéãáò ãáò ïòðk øeøà øîàiå©−Ÿ¤¨´§¨®©¤¬¤£¨¦−¦«§¤¬§¤¨«

i"yx£ÔÚk ¯e¯‡∑ לי ּגרמּת ּבן אּתה אֹוליד ׁשּלא »¿»«ְִִֵֶַַָָָֹ
לׁשּמׁשני, אחר מׁשּמׁשרביעי להיֹות רביעי ּבנ ארּור ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָ

טרח  עליהם ׁשהּטל הּגדֹולים אּלּו ׁשל זרעם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻאת
ׁשּסרסֹו חם ראה ּומה מעּתה. להם עבֹודתי אמר ? ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

זה  והרג לֹו, היּו ּבנים ׁשני הראׁשֹון אדם ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָלאחיו:
ׁשלׁשה  לֹו יׁש ואבינּו העֹולם, ירּׁשת ּבׁשביל זה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻאת

רביעי?! ּבן מבּקׁש ועֹודּנּו .ּבנים ְְְִִִֵֵֶַָ

(åë)ãáò ïòðë éäéå íL éäìà ýåýé Ceøa øîàiå©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤
:Bîì̈«

i"yx£ÌL È‰Ï‡ '‰ Ce¯a∑לזרעֹו הבטחתֹו לׁשמר ּכנען ,ׁשעתיד ארץ את להם ּכנען ∑È‰ÈÂ.לתת להם »¡…≈≈ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒƒְֶַַָ
עֹובד  .למס ְֵַ

(æë)ïòðë éäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì íéýìû zôé©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©
:Bîì ãáò¤¬¤¨«

i"yx£˙ÙÈÏ ÌÈ‰Ï‡ zÙÈ∑'ירחיב' יפּת, .מתרּגם: «¿¿¡…ƒ¿∆∆ְְְְְִַַָֻ
ÌLŒÈÏ‰‡a ÔkLÈÂ∑ּומדרׁש ּביׂשראל. ׁשכינתֹו יׁשרה ¿ƒ¿…¿»√≈≈ְְְְְִִִֵֶַַָָ

ּכרׁש,חכמים: ׁשּבנה ליפת, אלהים ׁשּיפּת אףֿעלּֿפי ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשכינה, ּבֹו ׁשרתה לא - ׁשני ּבית יפת, מּבני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה

ׁשּבנה  ראׁשֹון ּבמקּדׁש ׁשרתה? ׁשהיה והיכן ׁשלמה, ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹ
ׁשם  Ú·„.מּבני ÔÚÎ È‰ÈÂ∑מּׁשּיגלּו ׁשם,אף ּבני ְִֵֵƒƒ¿««∆∆ְְִִֵֵֶַ

ּכנען  מּבני עבדים להם .יּמכרּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָ

(çë)ìL ìeanä øçà çð-éçéåíéMîçå äðL úBàî L ©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈©«£¦¦−
:äðL̈¨«

È¯Ú˙‡כב  ˙È ÔÚÎ„ È‰e·‡ ÌÁ ‡ÊÁÂ«¬»»¬ƒƒ¿««»∆¿¿»
:‡˜eLa È‰BÁ‡ ÔÈ¯˙Ï ÈeÁÂ È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒƒ¿≈¬ƒ¿»

Û˙kכג  ÏÚ eÈeLÂ ‡˙eÒk ˙È ˙ÙÈÂ ÌL ·ÈÒe¿≈≈»∆∆»¿»¿«ƒ«¿«
‡˙È¯Ú ˙È e‡ÈÙÁÂ ÔÈ¯fÁÓ eÏÊ‡Â ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈«¬»¿«¿ƒ«¬ƒ»∆¿¿»
ÔB‰e·‡„ ‡˙È¯ÚÂ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰Èt‡Â ÔB‰e·‡„«¬¿«≈¿«¿ƒ¿∆¿¿»«¬

:BÊÁ ‡Ï»¬

dÏכד  „·Ú Èc ˙È Ú„ÈÂ d¯ÓÁÓ Á ¯Úz‡Â¿ƒ¿«…«≈«¿≈ƒ«»ƒ¬«≈
:‡¯ÈÚÊ d¯a¿≈¿≈»

È‰Èכה  ÔÈ„·Ú ÁÏt „·Ú ÔÚk ËÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«∆∆»««¿ƒ¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

ÔÚÎכו  È‰ÈÂ ÌLc d‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»≈¿≈ƒ≈¿««
:ÔB‰Ï ‡„·Ú«¿»¿

dkLÓaכז  dzÈÎL È¯LÈÂ ˙ÙÈÏ ÈÈ ÈzÙÈ«¿≈¿»¿∆∆¿«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿¿≈
:ÔB‰Ï ‡„·Ú ÔÚÎ È‰ÈÂ ÌLc¿≈ƒ≈¿«««¿»¿

ÔÈLÓÁÂכח  ‰‡Ó ˙Ïz ‡ÙBË ¯˙a Á ‡ÈÁÂ«¬»…«»«»»¿«¿»¿«¿ƒ
:ÔÈL¿ƒ
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(èë)íéMîçå äðL úBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ¨½̈©«£¦¦−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

é(à)eãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬
:ìeanä øçà íéða íäì̈¤²¨¦−©©¬©©«

(á):ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨´̈§ª¨®¤−¤§¦¨«
i"yx£Ò¯È˙Â∑רבה)ּפרסזֹו .(בראשית ¿ƒ»ָָ

(â):äîøâúå úôéøå æðkLà øîb éðáe§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−§«Ÿ©§¨«

(ã):íéðããå íézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−§«Ÿ̈¦«

(ä)ìì Léà íúöøàa íéBbä éià eãøôð älàîBðL Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈¦−¦§Ÿ®
:íäéBâa íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«

(å):ïòðëe èeôe íéøöîe Lek íç éðáe§¥−¨®¬¦§©−¦¬§¨«©

(æ)àëzáñå äîòøå äzáñå äìéåçå àáñ Leë éðáe§¥´½§¨Æ©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§¨®
:ïããe àáL äîòø éðáe§¥¬©§−̈§¨¬§¨«

(ç)øab úBéäì ìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½¦«§¬¦−Ÿ
:õøàä¨«¤

i"yx£¯Bab ˙BÈ‰Ï∑ הּפּלגה להמריד ּדֹור ּבעצת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, על העֹולם .ּכל ƒ¿ƒְְֲִַַַַַַַָָָָָָָ

(è)øîàé ïk-ìò ýåýé éðôì ãéö-øab äéä-àeä«¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½
:ýåýé éðôì ãéö øBab ãøîðk§¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£„Èˆ ¯Bab∑ ּומטען ּבפיו, ּברּיֹות ׁשל ּדעּתן צד ƒ«ƒְְְְִִֶַַָָָ
ּבּמקֹום  ‰'.למרד ÈÙÏ∑ ּפניו מתּכּון על .להקניטֹו ְִַָֹƒ¿≈ְְְִִֵַַַָָ
¯Ó‡È Ôk ÏÚ∑,ּפנים ּבעּזּות מרׁשיע אדם ּכל על «≈≈»«ְְִִַַַַָָָָ

ּכנמרד  'זה יאמר: ּבֹו, למרד ּומתּכּון רּבֹונֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹיֹודע
ציד' רבה)ּגּבֹור .(בראשית ִִַ

(é)äðìëå ãkàå Cøàå ìáa Bzëìîî úéLàø éäzå©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½§¤−¤§©©´§©§¥®
:øòðL õøàa§¤−¤¦§¨«

(àé)äåðéð-úà ïáiå øeMà àöé àåää õøàä-ïî¦¨¨¬¤©¦−¨¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½
:çìk-úàå øéò úáçø-úàå§¤§Ÿ¬Ÿ¦−§¤¨«©

i"yx£ı¯‡‰ŒÔÓ∑ מּתֹוכם יצא הּמגּדל, לבנֹות ּבּמקֹום ּומֹורדין לנמרד ׁשֹומעין ּבניו את אּׁשּור ׁשראה ּכיון ƒ»»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
רבה) .(בראשית

ÔÈLÓÁÂכט  ‰‡Ó ÚLz Á ÈÓBÈ ÏÎ BÂ‰Â«¬»≈…«¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈL¿ƒƒ

ÙÈÂ˙א  ÌÁ ÌL Á Èa ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿≈…«≈»»»∆
:‡ÙBË ¯˙a ÔÈa ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»«»»

Ï·e˙Âב  ÔÂÈÂ È„Óe ‚B‚Óe ¯ÓBb ˙ÙÈ Èa¿≈∆∆∆»»«¿»»¿»
:Ò¯È˙Â CLÓe∆∆¿ƒ»

Ó¯‚B˙Â‰:ג  ˙ÙÈ¯Â ÊkL‡ ¯ÓBb È·e¿≈∆«¿¿«¿ƒ«¿«¿»

ÌÈ„„Â:ד  ÌÈzk LÈL¯˙Â ‰LÈÏ‡ ÔÂÈ È·e¿≈»»¡ƒ»¿«¿ƒƒƒ¿…»ƒ

ÔB‰Ú¯‡aה  ‡iÓÓÚ ˙Â‚ eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Ó≈ƒ≈ƒ«¿»«¿««¿«»¿«¿¬
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ dLÈÏÏ ¯·b¿«¿ƒ»≈¿«¿¬»¿¿«¿≈

ÔÚÎe:ו  ËeÙe ÌÈ¯ˆÓe Lek ÌÁ È·e¿≈»ƒ¿«ƒ¿»«

ÓÚ¯Â‰ז  ‰z·ÒÂ ‰ÏÈÂÁÂ ‡·Ò LeÎ È·e¿≈¿»«¬ƒ»¿«¿»¿«¿»
:Ô„„e ‡·L ‰ÓÚ¯ È·e ‡Îz·ÒÂ¿«¿¿»¿≈«¿»¿»¿»

ÈÂ‰ÓÏח  È¯L ‡e‰ „¯Ó ˙È „ÈÏB‡ LeÎÂ¿ƒ»ƒ¿…»≈¿≈¬≈
:‡Ú¯‡a ÛÈwz ¯a‚ƒ««ƒ¿«¿»

Ó‡˙È¯ט  Ôk ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÛÈwz ¯a‚ ‰Â‰ ‡e‰¬»ƒ««ƒ√»¿»«≈ƒ¿««
:ÈÈ Ì„˜ ÛÈw˙ ¯ab „¯Ók¿ƒ¿…ƒ««ƒ√»¿»

k‡Â„י  C¯‡Â Ï·a d˙eÎÏÓ LÈ¯ ‰Â‰Â«¬»≈«¿≈»∆¿∆∆¿««
:Ï··„ ‡Ú¯‡a ‰ÏÎÂ¿«¿≈¿«¿»¿»∆

(יא  ‡Ú¯‡ ÔÓ נ"א‰‡¯e˙‡ ˜Ù ‡È‰‰ (‰ˆÈÚ ƒ«¿»≈»«ƒ¿«¬»»
) ˙·Á¯ ˙ÈÂ ‰ÂÈ ˙È ‡·e נ"א‡z¯˜ (È·BÁ¯ ¿»»ƒ¿≈¿»¿……¿≈«¿»
:ÁÏk ˙ÈÂ¿»»«
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(áé):äìãbä øéòä àåä çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´¨®©¦−¨¦¬©§Ÿ¨«
i"yx£‰Ï„b‰ ¯ÈÚ‰∑ ג)ׁשּנאמרנינוה,היא לאלהים (יונה ּגדֹולה עיר היתה "ונינוה :". »ƒ«¿…»ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

(âé)íéáäì-úàå íéîðò-úàå íéãeì-úà ãìé íéøöîe¦§©¿¦¨©º¤¦¯§¤£¨¦²§¤§¨¦−
:íéçzôð-úàå§¤©§ª¦«

i"yx£ÌÈ·‰Ï∑ ּדֹומים .ללהב ׁשּפניהם ¿»ƒְְִֵֶֶַַ

(ãé)íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút-úàå§¤©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²
ìt:íéøzôk-úàå íézL §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«

i"yx£ÌMÓ e‡ˆÈ ¯L‡ ÌÈÁÏÒk ˙‡Â ÌÈÒ¯˙t«¿Àƒ¿∆«¿Àƒ¬∆»¿ƒ»
ÌÈzLÏt∑ וכסלחים ּפתרסים ׁשהיּו יצאּו, מּׁשניהם ¿ƒ¿ƒְְְְְִִִֵֶֶַַָָֻֻ

נׁשֹותיהם  מׁשּכב לאּלּו,מחליפין מהם אּלּו ויצאּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
.ּפלׁשּתים  ְְִִ

(åè):úç-úàå Bøëa ïãéö-úà ãìé ïòðëe§©À©¨©²¤¦¬Ÿ§Ÿ−§¤¥«

(æè):éLbøbä úàå éøîàä-úàå éñeáéä-úàå§¤©§¦Æ§¤¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«

(æé):éðéqä-úàå é÷øòä-úàå éeçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−§¤©¦¦«

(çé)øçàå éúîçä-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤©«£¨¦®§©©´
:éðòðkä úBçtLî eöôð̈½Ÿ¦§§−©§©«£¦«

i"yx£eˆÙ ¯Á‡Â∑נפצּו הרּבה מאּלה .מׁשּפחֹות ¿««»…ְְִֵֵֵֶַָָֹ

(èé)äfò-ãò äøøâ äëàa ïãévî éðòðkä ìeáb éäéå©§¦º§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®
ì-ãò íéBáöe äîãàå äøîòå äîãñ äëàa:òL «Ÿ£º̈§¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²§©§¨¬§¦−©¨«©

i"yx£Ïe·b∑ וקצה סֹוף לׁשֹון "ּגבּול" ּכל ארצֹו, לחברֹו:∑Î‡a‰.סֹוף האֹומר ּכאדם נראה, ולי ּדבר. ׁשם ¿ְְְְֶַָָ…¬»ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
ּפלֹוני''ּגבּול  למקֹום ּתבא אׁשר עד מּגיע .זה ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

(ë)ìì íúçtLîì íç-éðá älàíúöøàa íúðL ¥´¤§¥½̈§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈
:íäéBâa§«¥¤«

i"yx£Ì˙ˆ¯‡a Ì˙LÏÏ∑ הם חם ּבני ּכּלם וארצֹות, ללׁשֹונֹות ׁשּנחלקּו .אףֿעלּֿפי ƒ¿……»¿«¿…»ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

(àë)ìeúôé éçà øáò-éða-ìk éáà àeä-íb ãlé íL §¥¬ª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤£¦−¤¬¤
:ìBãbä©¨«

i"yx£¯·ÚŒÈaŒÏk È·‡∑ ׁשם הּנהר היה -.ÈÁ‡ ¬ƒ»¿≈≈∆ֵַָָָָ¬ƒ
ÏB„b‰ ˙ÙÈ∑?ׁשם אם הּגדֹול, יפת אם יֹודע איני ∆∆«»ִִִֵֵֵֶֶַַָ

אחר  ׁשנתים וגֹו' ׁשנה ּבןֿמאת "ׁשם אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשהּוא
מאֹות  חמׁש ּבן ׁשהרי הּגדֹול, יפת אֹומר הוי ֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּמּבּול",

˜¯z‡יב  ‡È‰ ÁÏk ÔÈ·e ‰ÂÈ ÔÈa ÔÒ¯ ˙ÈÂ¿»∆∆≈ƒ¿≈≈»«ƒ«¿»
:‡˙a«̄¿»

(יג  È‡¯ˆÓe'הס È˙בכל „ÈÏB‡ (ÌÈ¯ˆÓe ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ»
:È‡ÁezÙ ˙ÈÂ È‡·‰Ï ˙ÈÂ È‡ÓÚ ˙ÈÂ È‡„eÏ»≈¿»«»»≈¿»¿»»≈¿»«¿»≈

e˜Ùיד  Èc È‡ÁeÏÒk ˙ÈÂ È‡Òe¯˙t ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»«¿»≈ƒ¿»
:È‡˜Ëet˜ ˙ÈÂ È‡zLÏt ÔnzÓƒ«»¿ƒ¿»≈¿»«¿»≈

Á˙:טו  ˙ÈÂ d¯Îa ÔB„Èˆ ˙È „ÈÏB‡ ÔÚÎe¿««ƒ»ƒ»¿≈¿»≈

È‡Lb¯b:טז  ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ È‡Òe·È ˙ÈÂ¿»¿»≈¿»¡»≈¿»ƒ¿»»≈

‡È‡ÒBz:יז  ˙ÈÂ È‡˜¯Ú ˙ÈÂ È‡eÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»«¿»≈¿»«¿»≈

e·˙¯יח  È‡˙ÓÁ ˙ÈÂ È‡¯Óˆ ˙ÈÂ È‡„Â¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»≈¿»¿»»≈¿»¬»»≈»«
:È‡Úk ˙ÈÚ¯Ê e¯ca˙‡ Ôk≈ƒ¿«»«¿¬«¿«¬»≈

Ï‚¯¯יט  ÈËÓ ÔB„ÈvÓ È‡Úk ÌeÁz ‰Â‰Â«¬»¿¿«¬»≈ƒƒ»≈ƒ¿»
‰Ó„‡Â ‰¯BÓÚÂ ÌB„ÒÏ ÈËÓ ‰fÚ „Ú««»»≈ƒ¿«¬»¿«¿»

:ÚLÏ „Ú ÌÈB·ˆe¿ƒ«»«

ÔB‰LÈÏÏכ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÁ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡a¿«¿»¿¿«¿≈

Èaכא  ÏÎc ÔB‰e·‡ ‡e‰ Û‡ „ÈÏÈ˙‡ ÌLÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¬¿»¿≈
:‡a¯ ˙ÙÈc È‰eÁ‡ ¯·Ú≈∆¬ƒ¿∆∆«»



gpסו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iyiy meil inei xeriy
ּבׁשנת  היה והּמּבּול להֹוליד, ּכׁשהתחיל נח היה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹׁשנה
היה  ּבבניו ׁשהּגדֹול נמצא, [לנח]. ׁשנה מאֹות ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹׁשׁש

ׁשנה  מאה למאהּבן הּגיע לא וׁשם אחר , ׁשנתים עד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ÙÈ˙.הּמּבּול  ÈÁ‡∑ ׁשניהם ׁשאּלּו חם, אחי ולא ַַ¬ƒ∆∆ְְֲִֵֵֶֶָֹ
ּבּזהּו וזה אביהם, את .ּכּבדּו ְְֲִִִֶֶֶָ

(áë):íøàå ãeìå ãLëtøàå øeMàå íìéò íL éða§¥¬¥−¥¨´§©®§©§©§©−§¬©«£¨«

(âë):Lîå øúâå ìeçå õeò íøà éðáe§¥−£¨®¬§−§¤¬¤¨©«

(ãë):øáò-úà ãìé çìLå çìL-úà ãìé ãLëtøàå§©§©§©−¨©´¤¨®©§¤−©¨©¬¤¥«¤

(äë)åéîéá ék âìt ãçàä íL íéðá éðL ãlé øáòìe§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´¨«¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ
:ïè÷é åéçà íLå õøàä äâìôð¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−¨§¨«

i"yx£‰‚ÏÙ∑,הּבקעה מן ונפצּו הּלׁשֹונֹות נתּבלּבלּו ƒ¿¿»ְְְְְְִִִַַַָָֹ
ׁשּקרא  נביא, עבר ׁשהיה למדנּו העֹולם. ּבכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָונתּפּלגּו
ׁשּבסֹוף  עֹולם', ּב'סדר וׁשנינּו העתיד, ׁשם על ּבנֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשם

נתּפּלגּו ימיו ,ימיו ּבתחּלת ּתאמר יקטן ׁשאם הרי , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
לכן, קדם מׁשּפחֹות ּכּמה והֹוליד מּמּנּו צעיר ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹאחיו

כ  "ויהי ואחרּֿכ וגֹו'", ילד "ויקטן הארץ ׁשּנאמר: ל ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לסּתם  הּכתּוב ּבא לא ימיו, ּבאמצע ּתאמר ואם ְְְְְִִֶַַַָָָָֹֹֹוגֹו'".
נתּפּלגּו ּפלג מֹות ׁשּבׁשנת למדּת, הא לפרׁש, .אּלא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ÔË˜È∑ ּומקטין ענו להעמיד עצמֹו,ׁשהיה זכה לכ »¿»ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
הּללּו הּמׁשּפחֹות .ּכל ְִַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr dk jxk zegiy ihewl)

העתיד ׁשם על ּבנֹו ׁשם ׁשּקרא נביא, עבר (י,ׁשהיה ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
כה)

ּבעל  ׁשל ענינֹו את מבּטא ׁשּׁשם הכרח אין הּפׁשט ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבדר
- אברהם ּכמֹו זאת, מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק אם (רק ְְְְִִֵַַַַַַָָָֹהּׁשם
ׁשּׁשם  הּפׁשט ּבדר הכרח יׁש אּלא־אם־ּכן ּגֹוים), המֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאב

ּברׁש"י  מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו ׁשּלכן הּׁשם, לבעל ׁשּי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
דברי־ לרׁש"י הּמיחס ּפרּוׁש ּוראה ׁשמֹות'. ּד'מדרׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֻהענין
אחרים  ׁשמֹות אבל עבר, היה ּגדֹול נביא כג: א, ֲֲִִֵֵֵֶָָָָָהימים־א

לּדרׁש. נּתנּו ְִִֵָֹלא

(åë)-úàå óìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤§¤
:çøé-úàå úåîøöç£©§−̈¤§¤¨«©

i"yx£˙ÂÓ¯ˆÁ∑ ׁשם אּגדהעל ּדברי רבה)מקֹומֹו, .(בראשית ¬«¿»∆ְְִֵֵַַָָ

(æë):äì÷c-úàå ìæeà-úàå íøBãä-úàå§¤£¨¬§¤−̈§¤¦§¨«

(çë):àáL-úàå ìûîéáà-úàå ìáBò-úàå§¤¨¬§¤£¦«¨¥−§¤§¨«

(èë)éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåç-úàå øôBà-úàå§¤¦¬§¤£¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬
:ïè÷é̈§¨«

(ì):íãwä øä äøôñ äëàa àLnî íáLBî éäéå©§¦¬«¨−̈¦¥¨®«Ÿ£¨¬§−̈¨©¬©¤«¤

(àì)ìì íúçtLîì íL-éðá älàíúöøàa íúðL ¥´¤§¥¥½§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈
:íäéBâì§«¥¤«

eÏÂ„כב  „LÎt¯‡Â ¯eM‡Â ÌÏÈÚ ÌL Èa¿≈≈≈»¿«¿«¿«¿«¿
:Ì¯‡Â«¬»

LÓÂ:כג  ¯˙‚Â ÏeÁÂ ıeÚ Ì¯‡ È·e¿≈¬»¿¿∆∆»«

‡ÈÏB„כד  ÁÏLÂ ÁÏL ˙È „ÈÏB‡ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«ƒ»»«¿∆«ƒ
:¯·Ú ˙È»≈∆

Ït‚כה  „Á ÌeL ÔÈa ÔÈ¯z e„ÈÏÈ˙‡ ¯·ÚÏe¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆
È‰eÁ‡ ÌeLÂ ‡Ú¯‡ ˙‚ÈÏt˙‡ È‰BÓBÈa È¯‡¬≈¿ƒƒ¿¿ƒ««¿»¿¬ƒ

:ÔË˜È»¿»

ÈÂ˙כו  ÛÏL ˙ÈÂ „„BÓÏ‡ ˙È „ÈÏB‡ ÔË˜ÈÂ¿»¿»ƒ»«¿»¿»»∆¿»
:Á¯È ˙ÈÂ ˙ÂÓ¯ˆÁ¬«¿»∆¿»»«

Ï˜c‰:כז  ˙ÈÂ ÏÊe‡ ˙ÈÂ Ì¯B„‰ ˙ÈÂ¿»¬»¿»»¿»ƒ¿»

L·‡:כח  ˙ÈÂ Ï‡ÓÈ·‡ ˙ÈÂ Ï·BÚ ˙ÈÂ¿»»¿»¬ƒ»≈¿»¿»

‡ÔÈlכט  Ïk ··BÈ ˙ÈÂ ‰ÏÈÂÁ ˙ÈÂ ¯ÙB‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¬ƒ»¿»»»ƒ≈
:ÔË˜È Èa¿≈»¿»

eË¯ל  ¯ÙÒÏ ÈËÓ ‡LnÓ ÔB‰·˙BÓ ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ≈»»≈ƒ¿«
:‡ÁÈ„Ó»ƒ¿»

ÔB‰LÈÏÏלא  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌL Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡Ï¿«¿»¿¿«¿≈
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(áì)älàîe íäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî älà¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®¥¥¹¤
:ìeanä øçà õøàa íéBbä eãøôð¦§§¯©¦²¨−̈¤©©¬©©«

ß oeygxn 'e ycew zay ß

àé(à)ë éäéå:íéãçà íéøáãe úçà äôN õøàä-ì ©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤¨®§¨¦−£¨¦«
i"yx£˙Á‡ ‰ÙN∑ הּקדׁשלׁשֹון.ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯·„e∑ »»∆»ְֶַֹ¿»ƒ¬»ƒ

את  לֹו ׁשּיבר הימּנּו ּכל לא ואמרּו: אחת ּבעצה ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאּו
ּדבר  מלחמה. עּמֹו ונעׂשה לרקיע נעלה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהעליֹונים.

יחידֹו על "ּודברים אחר: אחר: ּדבר עֹולם. ׁשל ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

חּדים (אחדים", ּדברים אחרים: לאלף )ספרים אחת אמרּו: . ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבימי  ׁשעׂשה ּכׁשם מתמֹוטט, הרקיע ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָותרנ"ו

סמֹוכֹות לֹו ונעׂשה ּבאּו רבה)הּמּבּול. .(בראשית ְֲֶַַַָֹ

(á)øòðL õøàa äò÷á eàöîiå íãwî íòñða éäéå©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²§¤¬¤¦§−̈
:íL eáLiå©¥¬§¨«

i"yx£Ì„wÓ ÌÚÒa∑ ּכדכתיב ׁשם, יֹוׁשבים ׁשהיּו ¿»¿»ƒ∆∆ְְְִִִֶָָ
י)למעלה: ונסעּו(לעיל הּקדם" הר וגֹו' מֹוׁשבם "ויהי ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָ

מקֹום  להם לתּור מצאּומּׁשם ולא ּכּלם, את להחזיק ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֻ
ׁשנער  .אּלא ְִֶָָ

(â)íéðáì äðaìð äáä eäòø-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§º¦´¤¥¥À¨µ¨¦§§¨´§¥¦½
øîçäå ïáàì äðálä íäì éäzå äôøNì äôøNðå§¦§§−̈¦§¥¨®©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈

:øîçì íäì äéä̈¨¬¨¤−©«Ÿ¤
i"yx£e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡∑ לאּמה לכּוׁש,:אּמה מצרים ƒ∆≈≈ְְְִִַָָֻֻ

לכנען  ּופּוט לפּוט, עצמכם.∑‰·‰.וכּוׁש הזמינּו ְְְִַַ»»ְְְִֶַַ
עצמן  ׁשּמכינים הּוא, הזמנה לׁשֹון 'הבה', ְְְְִִֶַַָָָָָָּכל

למּׂשא  אֹו לעצה, אֹו למלאכה, ∑‰·‰.ּומתחּברים ְְְְְִִִֵַַָָָָ»»

ּבלע"ז  אפקרליי"ר אבנים ∑ÌÈ·Ï.הזמינּו, ׁשאין ְְִַַַ¿≈ƒֲִֵֶָ
ּבקעה  ׁשהיא Ù¯NÏ‰.ּבבבל, ‰Ù¯NÂ∑ עֹוׂשין ּכ ְְִִֶֶָָ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈»ִָ

בלע"ז טוול"ׁש ׁשּקֹורים דאכשטיינע)הּלבנים, ,(ציגעל ְִִֵֶַ
ּבכבׁשן  אֹותן הּקיר ∑ÓÁÏ¯.ׂשֹורפים .לטּוח ְְְִִָָ«…∆ִַַָ

ÔB‰˙„Ïe˙Ïלב  Á Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈…«¿¿»¿
‡iÓÓÚ eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Óe ÔB‰ÈÓÓÚa¿«¿≈≈ƒ≈ƒ«¿»«¿«»

:‡ÙBË ¯˙a ‡Ú¯‡a¿«¿»»«»»

Á„:א  ÏÏÓÓe „Á ÔLÈÏ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‰Â‰Â«¬»»«¿»ƒ»»«¿«»

eÁkL‡Âב  ‡˙ÈÓ„˜a ÔB‰ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿¿«¿≈»¿«¿»
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ï··„ ‡Ú¯‡a ‡˙Ú˜aƒ¿¬»¿«¿»¿»∆ƒƒ«»

ÔÈ·Ïג  ÈÓ¯ e·‰ d¯·ÁÏ ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
) ‡z„˜BÈ ‡¯ea ÔepÙ¯NÂ נ"י˙Â‰Â (‡¯ea ¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»¿»«¬«

ÔB‰Ï ‰Â‰ ‡¯ÓÈÁÂ ‡·‡Ï ‡z·Ï ÔB‰Ï¿¿ƒ¿»¿«¿»¿≈»»¬»¿
:ÚÈLÏ¿ƒ«

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå úçà äôN õøàä ìë éäéå (à©§¦¨¨¨¤¨¨¤¨§
xFC oiprA xEzl al zzl Wi¥¨¥¥¨§¦§©
xird zFpaA mYrC `id dn dbNRd©©¨¨©¦©§¨¦§¨¦
ihxRn hxtA `Ed mnrh m`W lCbOde§©¦§¨¤¦©£¨¦§¨¦§¨¥
`l mB dxitMd ot` rcFp `l dxitMd©§¦¨Ÿ©Ÿ¤©§¦¨©Ÿ
mzF` uitdA mWiprdl wiRqn did̈¨©§¦§©£¦¨§¨¦¨
`l mxnF` zrcl Kixv cFre ,cal§©§¨¦¨©©§¨Ÿ
`ai hrnM mFlWe qg iM mdn xvAi¦¨¥¥¤¦©§¨¦§©¨Ÿ
zpEM `Ed dn cFre ,DA zFrhl drFHd©¤¦§¨§©©¨©

zMdxird oipA oipr Epl azMW aE ©¨¤¨©¨¦§©¦§©¨¦
EpizFAx Exn` `lde miPbnd mihxRA©§¨¦©§ª¦©£Ÿ¨§©¥
oipaA EwQrzIW did 'd oFvxn iM l"f¦¦§¨¨¤¦§©§§¦§©
`xA xW`MW zFidl iM xWt`e ,mlFrd̈¨§¤§¨¦¦§¤©£¤¨¨
didIW F`xA FnlFr `Ed KExA WFcTd©¨¨¨§¨¤¦§¤
od `vnze xAcn WilWE aEXi WilW§¦¦§¦¦§¨§¦§¨¥
m`W aEXi lW zFnFwn dOM mFId©©¨§¤¦¤¦
didi `l zg` l` zg` mzF` KnqY¦§Ÿ¨©©¤©©Ÿ¦§¤
xMfPd aEXi WilWA d`On wlg ENt £̀¦¥¤¦¥¨¦§¦¦©¦§¨

zFidl `N` xAcn lMd didie§¦§¤©Ÿ¦§¨¤¨¦§
wlg xirl xir oiA miMxMde zFxirdW¤¨£¨§©§©¦¥¦§¦¥¤
FGn miaWe mixaFr mlFrd ipaE aFxẅ§¥¨¨§¦§¨¦¦
oiA zFxird oiA lMd aWgi dfA Ffl§¨¤¥¨¥©Ÿ¥¨£¨¥
`vnY lMd sExvaE aEXi mdipiAX dn©¤¥¥¤¦§¥©Ÿ¦§¨
lk dzid xn`p dfle aEXi WilW§¦¦§¨¤¤¡©¨§¨¨
Evx micg` mixacE zg` dtU ux`d̈¨¤¨¨¤©§¨¦£¨¦¨
`le cg` mFwnA mivAwn mNM EidIW¤¦§ª¨§ª¨¦§¨¤¨§Ÿ
cg` mFwn didIWe dP`e dP` ExGRzi¦§©§¨¨¨¨¨§¤¦§¤¨¤¨
WExR mdl xird EpA dfle `weC aEXi¦©§¨§¨¤¨¨¦¨¤¥
ExGRzi `OW zWWgle mNkl zg` xir¦©©§ª¨§©£¨©¤¨¦§©§
dP` mdn cg` Klie mlFrd Kx`A§Ÿ¤¨¨§¥¥¤¨¥¤¨¨
oniql mdl zFidl lCbOd EUr dP`ë¨¨¨©¦§¨¦§¨¤§¦¨
eilr mnW `xwp xW` mnFwn EdGW¤¤§¨£¤¦§¨§¨¨¨
didi xW` wFgxn mFwOd xiMdl mbe§©§©¦©¨¥¨£¤¦§¤
FxnF` Edfe ,lCbOd zF`l `ai `aE mẄŸ¨Ÿ§©¦§¨§¤§
Evx `NW ux`d lM ipR lr uFtp oR¤¨©§¥¨¨¨¤¤Ÿ¨

xirf mW xirf milke mixftp mzFidl¦§¨¦§¨¦§¨¦§¥¨§¥
EPpi` dGd xaCd iM 'd xn` dfle mẄ§¨¤¨©¦©¨¨©¤¥¤
FbiVdl milFkIW xaC `Ede eipirA oFkp̈§¥¨§¨¨¤§¦§©¦
dUrnA oFvxe dxigA ilrA mzFidl¦§¨©£¥§¦¨§¨§©£¤
mzvr xitdl xn` xfB dfle ,inWBd©©§¦§¨¤¨©Ÿ¤§¨¦£¨¨
Eidi gxkdA f`W mztU llalE¦§Ÿ§¨¨¤¨§¤§¥©¦§
dfe ,mFwn Fl WTai cg` lke micxtp¦§¨¦§¨¤¨§©¥¨§¤
ipR lr 'd mvitd mXnE aEzMd xn`W¤¨©©¨¦¨¡¦¨©§¥
EpWExtl on`p cr `Ed dfe ux`d lM̈¨¨¤§¤¥¤¡¨§¥¥
mlFrd lM mi`Nnn EidIW 'd zpEMW¤©¨©¤¦§§©§¦¨¨¨
dAql aEXi mlFrd WilW dUrp dfaE¨¤©£¨§¦¨¨¦§¦¨
cFq dfA Wie FnW KxAzi Fl zrcFp©©¦§¨©§§¥¨¤

og ircFil rEcIMdnFC didi hrnke ©¨©§§¥¥§¦§©¦§¤¤
drRWd miPtnE zFrihPA uSwnl¦§©¥©§¦§©¦©§¨¨
dkxal mpFxkf EpzFAxe mFwnl mFwOn¦¨§¨§©¥¦§¨¦§¨¨
`vFi `xwOd oi`e dAxd zFWxC EWxC̈§§¨©§¥§¥©¦§¨¥

:FhEWR icina dxez ¦¥§
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(ã)äáä eøîàiå|BLàøå ìcâîe øéò eðl-äðáð ©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ§Ÿ´
:õøàä-ìë éðt-ìò õeôð-ït íL eðl-äNòðå íéîMá©¨©½¦§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬¨¨¨«¤

i"yx£ıeÙŒÔt∑להפיצנּו מּכה ׁשּום עלינּו יביא .מּכאן ׁשּלא ∆»ֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

(ä)øLà ìcânä-úàå øéòä-úà úàøì ýåýé ãøiå©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤©¦§¨®£¤¬
:íãàä éða eðä−§¥¬¨«¨¨«

i"yx£˙B‡¯Ï '‰ „¯iÂ∑ ּבא אּלא ,לכ הצר לא «≈∆ƒ¿ְְֶַָָָֹֻ
ויבינּו. ׁשּיראּו עד הּנּדֹון ירׁשיעּו ׁשּלא לּדּינים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹללּמד

ּתנחּומא  רּבי ‰‡„Ì.ּבמדרׁש Èa∑,מי ּבני אּלא ְְְִִַַַָ¿≈»»»ְִֵֶָ
הראׁשֹון  אדם ּבני אּלא ּוגמּלים? חמֹורים ּבני ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּמא

ואמר: הּטֹובה את ג)ׁשּכפה נתּתה (לעיל אׁשר "האּׁשה ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשהׁשּפיעם  ּבמי למרד ּבּטֹובה ּכפּו אּלּו אף ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹעּמדי".

הּמּבּול  מן ּומּלטם .טֹובה ְִִַַָָ

(å)ílëì úçà äôNå ãçà íò ïä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¥´©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈
øLà ìk íäî øöaé-àì äzòå úBNòì ílçä äæå§¤−©«¦¨´©«£®§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ£¤¬

:úBNòì eîæé̈«§−©«£«
i"yx£„Á‡ ÌÚ Ô‰∑ ׁשעם עּמהן, יׁש זֹו טֹובה ּכל ≈«∆»ִֵֶֶַָָָ

לעׂשֹות  החּלּו זה ודבר לכּלם, אחת וׂשפה הם .אחד ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ÌlÁ‰∑ עׂשֹותם אמרם, לעׂשֹות ,ּכמֹו: הם .להתחיל «ƒ»ְְְְֲֲִֵַַָָָ

˙BNÚÏ 'B‚Â Ì‰Ó ¯ˆaÈŒ‡Ï∑"יּבצר" ּבתמיהה, …ƒ»≈≈∆¿«¬ְִִִֵָָ
רּוח  "יבצר לֹו: ודֹומה ּכתרּגּומֹו. מניעה, ְְְְְְִִֶַַָֹלׁשֹון

עו)נגידים" .(תהלים ְִִ

(æ)eòîLé àì øLà íúôN íL äìáðå äãøð äáä̈µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½
:eäòø úôN Léà¦−§©¬¥¥«

i"yx£‰„¯ יתרה ∑‰·‰ מענותנּותֹו נמל ּדינֹו .ּבבית »»≈¿»ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
נבנה",∑‰·‰ "הבה אמרּו: הם מּדה, ּכנגד מּדה »»ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ

ואמר  מדד ּכנגּדם נרדה"והּוא "הבה :.‰Ï·Â∑ ְְְְְֵֶַַָָָָָָ¿»¿»

אחרֹונה  וה"א רּבים, ּבלׁשֹון מׁשּמׁש נּו"ן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָּונבלּבל,
נרדה יתרה  ׁשל eÚÓLÈ.ּכה"א ‡Ï∑ לבנה ׁשֹואל זה ְְְֵֵֵֶָָ…ƒ¿¿ְֵֵֶָ

עליו  עֹומד וזה טיט, מביא מחֹווזה את .ּופֹוצע ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

(ç)eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìò íMî íúà ýåýé õôiå©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈©§¥´¨¨¨®¤©©§§−
:øéòä úðáì¦§¬Ÿ¨¦«

i"yx£ÌMÓ Ì˙B‡ '‰ ıÙiÂ∑ׁשלמה ׁשאמר הּוא עליהם. נתקּים נפּוץ" "ּפן ּׁשאמרּו: מה הּזה, (משלי ּבעֹולם «»∆»ƒ»ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
תבֹואּנּוי) היא רׁשע "מגֹורת :". ְְִֶַָָ

(è)úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷ ïk-ìò©¥º¨¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´
:õøàä-ìk éðt-ìò ýåýé íöéôä íMîe õøàä-ìk̈¨¨®¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−¨¨¨«¤

i"yx£ÌˆÈÙ‰ ÌMÓe∑ לעֹולם חלק להם ׁשאין לּמד ƒ»¡ƒ»ִֵֵֵֶֶֶָָָ
ּדֹור  ׁשל אֹו הּמּבּול, ּדֹור ׁשל קׁשה: זֹו אי וכי ְִֵֶֶַַַָָָהּבא.
יד  ּפׁשטּו ואּלּו ּבעּקר, יד ּפׁשטּו לא אּלּו ְְְִֵֵַַָָָָָָָָֹהּפּלגה,
מן  נאבדּו לא ואּלּו נׁשטפּו ואּלּו ּבֹו, להּלחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹּבעּקר

מריבה  והיתה ּגזלנים היּו הּמּבּול ׁשּדֹור אּלא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָהעֹולם?
ורעּות  אהבה נֹוהגים היּו ואּלּו נאבדּו. לכ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהם,
למדּת אחדים", ּודברים אחת "ׂשפה ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּביניהם,

הּׁשלֹום  וגדֹול הּמחלקת .ׁשּׂשנאּוי ְֲֶֶַַַָָָֹ
ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr bk jxk zegiy ihewl)

הּבא לעֹולם חלק להם ׁשאין ט)למד יא, (רׁש"י ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּבא, לעֹולם חלק להם יׁש העֹולם אּמֹות ׁשחסידי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמׁשמע,
הרמּב"ם ׁשּכתב ספ"ח)ּוכפי מלכים לדּיק (הלכות יׁש ולכאֹורה . ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

מהּמׁשנה להרמּב"ם ּכן הּמׁשניֹות ּפרּוׁש ּוראה חלק. ר"פ (סנהדרין ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

וׁשםׁשם) כו'. ּבלעם הדיֹוטֹות, ארּבעה סע"ב): ּדֹור (קז, : ְְְְִֶַָָָָָ
כו'. סדֹום אנׁשי . . הּפּלגה ּדֹור . . ְְֵַַַַַָָהּמּבּול

Ïc‚Óe‡ד  ‡z¯˜ ‡Ï È· e·‰ e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿≈»»«¿»«¿¿»
‡Ï „ÈaÚÂ ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ dLÈ¯Â¿≈≈»≈«≈¿«»¿«¿≈»»
:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯ca˙ ‡ÓÏÈc ÌeLƒ¿»ƒ¿««««≈»«¿»

˜¯z‡ה  È„·BÚ ÏÚ ‡Ú¯t˙‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»«»≈«¿»
:‡L‡ Èa B· Èc ‡Ïc‚Óe«¿¿»ƒ¿¿≈¬»»

ÔB‰lÎÏו  „Á ÔLÈÏÂ „Á ‡nÚ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»«»«¿ƒ»«¿»¿
ÔB‰pÓ ÚÓzÈ ‡Ï ÔÚÎe „aÚÓÏ eÈ¯Lc ÔÈ„Â¿≈¿»ƒ¿∆¿»¿«»ƒƒ¿«ƒ¿

:„aÚÓÏ e·ÈMÁc Ïk…ƒ«ƒ¿∆¿»

Ïc‡ז  ÔB‰LÈÏ Ônz ÏaÏ·e ÈÏb˙ e·‰»ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«»ƒ»¿ƒ»
:d¯·Á ÔLÈÏ L‡ (¯·b) ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿«¡«ƒ««¿≈

‡¯Ú‡ח  ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔnzÓ ÔB‰˙È ÈÈ ¯c·e««¿»»¿ƒ«»««≈»«¿»
) È·ÓÏ eÚÓe נ"י(È·ÓlÓ eÚÓ˙‡Â ¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈

:‡z¯«̃¿»

ÈÈט  ÏaÏa Ôn˙ È¯‡ Ï·a dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»∆¬≈«»«¿≈¿»
Èt‡ ÏÚ ÈÈ Ôep¯ca ÔnzÓe ‡Ú¯‡ Ïk ÔLÈÏƒ«»«¿»ƒ«»«»ƒ¿»««≈

:‡Ú¯‡ Ïk»«¿»



סט gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e ycew zayl inei xeriy

(é)ãìBiå äðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈©−¤
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà-úà¤©§©§¨®§¨©−¦©©¬©©«

i"yx£‰L ˙‡Ó Ôa ÌL∑ אחר ׁשנתים ארּפכׁשד את .הּמּבּול ּכׁשהֹוליד ≈∆¿«»»ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָ

(àé)Lîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(áé)ìLe Lîç éç ãLëtøàåãìBiå äðL íéL §©§©§©´©½¨¥¬§¦−¨¨®©−¤
:çìL-úà¤¨«©

(âé)ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøà éçéåL ©§¦´©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå íéðL̈¦½§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ãé)ìL éç çìLå:øáò-úà ãìBiå äðL íéL §¤¬©©−§¦´¨¨®©−¤¤¥«¤

(åè)ìL øáò-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåíéðL L ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æè)ìLe òaøà øáò-éçéå:âìt-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤¨«¤

(æé)ìL âìt-úà BãéìBä éøçà øáò-éçéåäðL íéL ©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(çé)ìL âìô-éçéå:eòø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«

(èé)íéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîe¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ë)ìLe íézL eòø éçéå:âeøN-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦´§½§©¬¦§¦−¨¨®©−¤¤§«

(àë)íéðL òáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø éçéå©§¦´§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©¨¦−
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîe¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(áë)ìL âeøN éçéå:øBçð-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦¬§−§¦´¨¨®©−¤¤¨«

(âë)äðL íéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN éçéå©§¦´§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦¨¨®
ñ :úBðáe íéða ãìBiå©¬¤¨¦−¨«

ÔÈLי  ‰‡Ó ¯a ÌL ÌL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«≈≈«¿»¿ƒ
¯˙a ÔÈL ÔÈz¯z „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»«¿«¿»«¿≈¿ƒ»«

:‡ÙBË»»

LÓÁיא  „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÌL ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»«¿«¿»¬≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈLיב  LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«¬»¿»ƒ«¬≈¿ƒ
:ÁÏL ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»«

ÁÏLיג  ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „LÎt¯‡ ‡ÈÁÂ«¬»«¿«¿«»«¿ƒ»∆«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ú·¯:יד  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ ÁÏLÂ¿∆«¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈∆

‡¯Úaטו  ¯·Ú ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏL ‡ÈÁÂ«¬»∆«»«¿ƒ»≈∆«¿«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙טז  „ÈÏB‡Â ÔÈL Úa¯‡Â ÔÈ˙Ïz ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆¿»ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»
:‚Ït»∆

‡¯Úaיז  ‚Ït ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆»«¿ƒ»∆∆«¿«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

¯eÚ:יח  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿

Ô˙‡Óיט  eÚ¯ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¿»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙כ  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz¯˙Â ÔÈ˙Ïz eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿ƒ»
:‚e¯N¿

Ô˙‡Óכא  ‚e¯N ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»¿»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

BÁ¯:כב  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‚e¯N ‡ÈÁÂ«¬»¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»

Ô˙‡Óכג  ¯BÁ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚e¯N ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»»»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»



gpע zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e ycew zayl inei xeriy

(ãë):çøz-úà ãìBiå äðL íéøNòå òLz øBçð éçéå©§¦´¨½¥¬©§¤§¦−¨¨®©−¤¤¨«©

(äë)äøNò-òLz çøz-úà BãéìBä éøçà øBçð éçéå©§¦´¨À©«£¥Æ«¦´¤¤½©§©¤§¥¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîe äðL̈−̈§©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(åë)-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéòáL çøú-éçéå©«§¦¤−©¦§¦´¨¨®©¸¤Æ¤©§½̈¤
:ïøä-úàå øBçð̈−§¤¨¨«

(æë)íøáà-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤©§½̈
:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçð-úà¤¨−§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«

(çë)ãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìò ïøä úîiåBz ©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−
:íécNk øeàa§¬©§¦«

i"yx£ÂÈ·‡ Á¯z ÈtŒÏÚ∑אביו רבה)ּבחּיי .(בראשית «¿≈∆«»ƒְִֵַָ
ׁשּקבל  מת, אביו ׁשעלֿידי אֹומרים יׁש אּגדה: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומדרׁש
צלמיו, את ׁשּכּתת על נמרד לפני ּבנֹו אברם על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּתרח
אם  ּבלּבֹו: ואֹומר יֹוׁשב והרן האׁש, לכבׁשן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָוהׁשליכֹו
מּׁשּלֹו, אני נֹוצח נמרד ואם מּׁשּלֹו, אני נֹוצח ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאברם

אמר  אּתה? מי מּׁשל להרן: לֹו אמרּו אברם, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּוכׁשּנּצל
האׁש לכבׁשן הׁשליכּוהּו אני. אברם מּׁשל הרן: ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָלהם
ּפרׁש סרּוק] [ּבן ּומנחם ּכׂשּדים. אּור וזהּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָונׂשרף,

וכן ּבקעה. כד)אּור, וכן(ישעיה ה'", ּכּבדּו "ּבארים (שם : ְְְְִִֵֵַָָֻ
אּור יא) קרּוי עמק ּובקע חֹור ּכל צפעֹוני". "מאּורת :. ְְִִֶַַָָָֹ

(èë)íøáà-úLà íL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤©§¨Æ
äkìî-éáà ïøä-úa äkìî øBçð-úLà íLå éøN̈½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬£¦«¦§−̈

:äkñé éáàå©«£¦¬¦§¨«
i"yx£‰kÒÈ∑ ׂשרה ׁשסכתה ,זֹו ׁשם הּקדׁש,על ּברּוח ƒ¿»ְְֵֶֶַַַָָָָֹ

ּביפיּה סֹוכין ׂשרי (וׁשהּכל אֹותּה "וּיראּו ׁשּנאמר ּכמֹו אחרים: ספרים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

נסיכּות)פרעה" לׁשֹון "יסּכה", ועֹוד: ל"ט . בסנהדרין הוא (וכן ְְְְְִִַָֹ
ׂשר להדיא) ּכמֹו ׂשררה . לׁשֹון .ה, ְְְָָָָ

(ì):ãìå dì ïéà äø÷ò éøN éäzå©§¦¬¨©−£¨¨®¥¬−̈¨¨«

È˙כד  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÚL˙e ÔÈ¯NÚ ¯BÁ ‡ÈÁÂ«¬»»«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
:Á¯z»«

Ó‡‰כה  Á¯z ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ¯BÁ ‡ÈÁÂ«¬»»»«¿ƒ»∆«¿»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ¯NÚ ÚL˙e¿«¬«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡·¯Ìכו  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚ·L Á¯˙ ‡ÈÁÂ«¬»∆«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»
:Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ ˙È»»¿»»»

‡·¯Ìכז  ˙È „ÈÏB‡ Á¯z Á¯z ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«∆«∆«ƒ»«¿»
:ËBÏ ˙È „ÈÏB‡ Ô¯‰Â Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ ˙È»»¿»»»¿»»ƒ»

Ú¯‡a‡כח  È‰e·‡ Á¯z Èt‡ ÏÚ Ô¯‰ ˙ÈÓeƒ»»««≈∆«¬ƒ¿«¿»
:È‡cÒÎ„ ‡¯e‡a d˙e„lÈ„¿«»≈¿»¿«¿»≈

‡z˙כט  ÌeL ÔÈL ÔB‰Ï ¯BÁÂ Ì¯·‡ ·ÈÒe¿ƒ«¿»¿»¿¿ƒƒ«
Ô¯‰ ˙a ‰kÏÓ ¯BÁ ˙z‡ ÌeLÂ È¯N Ì¯·‡«¿»»»¿ƒ«»ƒ¿»«»»

:‰kÒÈ„ ‡‰e·‡Â ‰kÏÓ„ ‡‰e·‡¬»¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»

ÏÂ„:ל  dÏ ˙ÈÏ ‰¯˜Ú È¯N ˙Â‰Â«¬«»«¬»»≈»¿»

dxezd lr miigd xe`

.ãìå dì ïéà äø÷ò éøN éäzå (ì©§¦¨©£¨¨¥¨¨¨
oi` xnFl Kxvd dOl zrcl Kixv̈¦¨©©¨¨ª§©©¥
zFnai) Exn` l"f EpizFAxe .cle Dl̈¨¨§©¥¨§§¨
Dl oi` xn`PW dzid zipFli` (:cq©§¦¨§¨¤¤¡©¥¨

:clë¨
äàøðåmW Exn`X dn KxC lr Wxtl §¦§¤§¨¥©¤¤©¤¨§¨

mpFWl dfe c"q sC zFnaiA¦¨©§¤§¨
oinEhnh dxUe mdxa` iO` iAx xn`̈©©¦©¦©§¨¨§¨¨ª§¦
mYaSg xEv l` EhiAd xn`PW Eid̈¤¤¡©©¦¤ª©§¤
i"Xx WxtE mYxwp xFA zaTn l`e§¤©¤¤ª©§¤¥¥©¦
mYxTp zExkf Fl dUrp mYaSgª©§¤©£¨©§ª©§¤
Exn`e .k"r 'Eke zEawp Dl dUrPW¤©£¨¨©§§§¨§
DOr ddWe dX` mc` `Up mW cFr¨¨¨¨¨¦¨§¨¨¦¨

dAzM oYie `ivFi dcli `le mipW xUr¤¤¨¦§Ÿ¨§¨¦§¦¥§ª¨
xUr uTn (b fh Kl) xaCl xkf 'Eke§¥¤©¨¨¤¦¥¤¤
slile 'Fbe ux`A mxa` zaWl mipẄ¦§¤¤©§¨§¤¤§§¥¨
ikd i` did xwr wgvi 'Fbe wgvIn¦¦§¨§¦§¨¨¨¨¨¦£¦
dil irAn `Edd did xwr inp mdxa ©̀§¨¨¨¥¨¨¨¨©¦¨¥¥

zFtqFYd Eazke ,k"r 'EkexwrC §§¨§©¨§¨¨
iAx xn`W mEhnh `Ed o`M xn`W¤¨©¨ª§¤¨©©¦
cr `Up `l mzQd oOW mbde iO ©̀¦©£©¤¦©§¨Ÿ¨¨©
KixR dcEdi iAxC `Al` rxwPW¤¦§©£¦¨§©¦§¨¨¦
cFre cilFn oi` rxwPW mEhnh xn`W¤¨©ª§¤¦§©¥¦§
.k"r cilFIW gikW `l opAxl ENt £̀¦§©¨¨Ÿ¨¦©¤¦
mBW oiCd `Ed zFtqFYd ixacl dPd¦¥§¦§¥©¨©¦¤©
df itl .z`VPW mcw zrxwp dxÜ¨¦§©©Ÿ¤¤¦¥§¦¤

EidW zFidl iM ,oFkp lr aEzMd aXizi¦§©¥©¨©¨¦¦§¤¨
iAx zrcl Erxwpe oinEhnh mdipW§¥¤ª§¦§¦§§§©©©¦
oiaIW aEzMd Wg miclFi mpi` dcEdi§¨¥¨§¦¨©¨¤¨¦
dxwr ixU idYe xn`X dn iM rnFXd©¥©¦¨¤¨©©§¦¨©£¨¨
oM xnF` zinEhnh dzidW cvl `Ed§©¤¨§¨ª§¦¥¥
zinEhnh dzidW oeiMW `id dpEMde§©©¨¨¦¤¥¨¤¨§¨ª§¦
xW` ,zExwrA zwfgOW `id df cSn¦©¤¦¤ª§¤¤©£¨£¤
WExR cle Dl oi` xn`e dNB oM lr©¥¦¨§¨©¥¨¨¨¥
drxwPW xg` dwif ici lr dwCaPW¤¦§§¨©§¥¦¨©©¤¦§§¨
FxnF` `Ed df mdxa`l dcli `le§Ÿ¨§¨§©§¨¨¤§

:wFce cle Dl oi ¥̀¨¨¨§
ãBòdcEdi iAx xn` `l iM d`xp¦§¤¦Ÿ¨©©¦§¨

`N` cilFn Fpi` rxwPW mEhnhª§¤¦§©¥¦¤¨



עי gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e ycew zayl inei xeriy

(àì)ïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³¤¨¨Æ
eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸
eàáiå ïòðk äöøà úëìì íécNk øeàî ízà¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ

:íL eáLiå ïøç-ãò©¨−̈©¥¬§¨«
i"yx£Ìz‡ e‡ˆiÂ∑ וׂשרי לֹוט עם ואברם ּתרח .וּיצאּו «≈¿ƒ»ְְְְִֵֶַַַַָָ

(áì)úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç çøú-éîé eéäiå©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨
øça çøzÑ:* ¤−©§¨¨«

i"yx£Ô¯Áa Á¯z ˙ÓiÂ∑ מחרן אברם ׁשּיצא לאחר «»»∆«¿»»ְְֵֶַַַָָָָָ
ׁשנה, מּׁשּׁשים יֹותר ׁשם והיה ּכנען, לארץ ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּובא

ּכתיב: יב)ׁשהרי וׁשבעים (לקמן ׁשנים חמׁש ּבן "ואברם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ
היה  ׁשנה ׁשבעים ּבן ותרח מחרן", ּבצאתֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשנה
אברם  ּכׁשּיצא לתרח קמ"ה הרי אברם, ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּנֹולד
הקּדים  ולּמה הרּבה, מּׁשנֹותיו נׁשארּו עדין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָמחרן.

ל  ּתרח ׁשל מיתתֹו ׁשּלא הּכתּוב אברם? ׁשל יציאתֹו ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לּכל  מפרסם הּדבר אברם יהא קּים לא ויאמרּו: ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹֻ
קראֹו ,לפיכ לֹו. והל זקן ׁשהּניחֹו אביו, ּכּבּוד ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָאת

מת. ועֹוד (הּכתּוב אחרים: ּבחּייהם )ספרים אף ׁשהרׁשעים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
חּיים, קרּויים ּבמיתתן אף והּצּדיקים מתים, ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָקרּויים

חי" איׁש ּבן יהֹוידע ּבן "ּובניהּו ∑Ô¯Áa.ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָ¿»»
הפּוכה  ׁשל הּנּו"ן אף חרֹון אברם, עד :ל לֹומר , ְְֲֲֶַַַַַָָ

:מקֹום  ָ

a¯לא  ËBÏ ˙ÈÂ d¯a Ì¯·‡ ˙È Á¯z ¯·„e¿«∆«»«¿»¿≈¿»«
Ì¯·‡ ˙z‡ d˙lk È¯N ˙ÈÂ d¯a ¯a Ô¯‰»»«¿≈¿»»««»≈ƒ««¿»
ÏÊÈÓÏ È‡cÒÎ„ ‡¯e‡Ó ÔB‰nÚ e˜Ùe d¯a¿≈¿»ƒ¿≈»¿«¿»≈¿≈«
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ô¯Á „Ú B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»««¬«»»ƒƒ«»

ÈÓe˙לב  ÔÈL LÓÁÂ Ô˙‡Ó Á¯˙ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈∆«»»«¬≈¿ƒƒ
Ù Ù Ù :Ô¯Áa Á¯z∆«¿»»

dxezd lr miigd xe`

`id gikWe ,`l dawPd la` xkGd©¨¨£¨©§¥¨Ÿ§¨¦©¦
`Ed KM aEzMd xErW df itlE ,clYW¤¥¥§¦¤¦©¨¨
zExwrdW xn`Y `le dxwr ixU idYe©§¦¨©£¨¨§ŸŸ©¤¨£¨
dzidW cvl `Ed aEzMd xnF`W¤¥©¨§©¤¨§¨
iM `Ed ok `l mdxa`M znhnhª§¤¤§©§¨¨Ÿ¥¦
`N` dcNd zripn dAq Fpi` mEhnHd©ª§¥¦¨§¦©©¥¨¤¨
`Ed zExwrd o`ke dX`A `le Wi`A§¦§Ÿ§¦¨§¨¨£¨

:cle Dl oi` xnF` `Ede dcli `NW¤Ÿ¨§¨§¥¥¨¨¨
éøáãìeWxRzi dzid zipFli` xnF`d §¦§¥¨¥©§¦¨§¨¦§¨¥

ixU idYe KxCd df lr aEzMd©¨©¤©¤¤©§¦¨©
dxwr `idW z`vnp WExR dxwr£¨¨¥¦§¥¤¦£¨¨
`NW xaC DA `vnPW WExR `id dpEMde§©©¨¨¦¥¤¦§¨¨¨¨¤Ÿ
iM zrcl z`xd .mcTn DA xMp did̈¨¦©¨¦Ÿ¤¨§¥¨¨©©¦
DA xMd drxwpe znhnh DzFid caNn¦§©¡¨ª§¤¤§¦§§¨ª©¨
znhnEh DzFid lr m`W dxwr DzFid¡¨£¨¨¤¦©¡¨§¤¤
dGW) dWcg died idYe xnFl wCvi `lŸª§©©©§¦£¨¨£¨¨¤¤
dwCaPW `N` rEci did d`VPW mcwŸ¤¤¦§¨¨¨¨©¤¨¤¦§§¨
Kxvd dOl dYrnE (dcli `NW z`vnpe§¦§¥¤Ÿ¨§¨¥©¨¨¨ª§©
xnFl i`Ce `N` cle Dl oi` xnFl©¥¨¨¨¤¨©©©

:zipFli` dzidW`l dxez ¤¨§¨©§¦
.'Bâå çøz çwiå (àìlr `id dpEMd ©¦©¤©§©©¨¨¦©

o`n (:dr n"a) l"f Exn`W KxC¤¤¤¨§¨
iEPW iM 'Eke `Yn i`dA dil WiaC§¦¥§©©¨§¦¦
xW`M iM aEzMd xn` dfl ,mxFB mFwn̈¥¨¤¨©©¨¦©£¤
Fl EclFp `l FpA mxa`W gxY d`ẍ¨¤©¤©§¨§Ÿ§
mxa` z` gwle mFwn iEPW dUr mipÄ¦¨¨¦¨§¨©¤©§¨
EpricFde .xg` mFwnl mkilFdl ixUe§¨©§¦¨§¨©¥§¦¥

aEWg did KM lMW dfA aEzMd cFr©¨¨¤¤¨¨¨¨¨
lM Erqp FliaWAW mdipirA mdxa ©̀§¨¨§¥¥¤¤¦§¦¨§¨
`Ede FliaWA mFwOd zFPWl eia` ziA¥¨¦§©©¨¦§¦§

:mY` E`vIe FxnF`al dxez §©¥§¦¨
.'Bâå çøú éîé eéäiå (áì`NW mrh ©¦§§¥¤©§©©¤Ÿ

zFxFCd lkA xEn`d xcQM xn`̈©©¥¤¨¨§¨©
F` zErnWn 'a dfA Wi .ini lM EidIe©¦§¨§¥¥¨¤©§¨
,Fl mivExgd einIn xzFi digW xnFl©¤¨¨¥¦¨¨¨£¦
lAqi o`ke .eizFpW milWd `NW F`¤Ÿ¦§¦§¨§¨¦§Ÿ
mipXn xzFi digW ,mikxCd 'a©§¨¦¤¨¨¥¦¨¦
gxhe dUrX dn xkUA Fl miaEvTd©§¦¦§©©¤¨¨§¨©
,xzFi dig KEnqA xEn`M mxa` liaWA¦§¦©§¨¨¨§¨¨¨¥
gxY ia` xFgPW `vnY iM di`xde§¨§¨¨¦¦§¨¤¨£¦¤©
o"f gxY eilr xzie g"nw eizFpW Eid̈§¨§¨¥¨¨¤©
x"a) l"f EpizFAx Exn` dPde ,dpẄ¨§¦¥¨§©¥
b`ci eizFa` ipWl mc` riBIWM (dq§¤©¦©¨¨¦§¥£¨¦§©
gxze ok ixg` Wng F` mcw mipW 'd¨¦Ÿ¤¨¥©£¥¥§¤©
dfl ,eia`n xzFi miMx` mipW dig̈¨¨¦£ª¦¥¥¨¦¨¤
mxa` mr Fz`ivil gxY zEIg Kinqd¦§¦©¤©¦¦¨¦©§¨
ElNd mini zEkix` Fl mxB in LricFdl§¦£¦¨©£¦¨¦©¨
m` df itlE ,'Fbe mY` E`vIe cSn `Ed¦©©¥§¦¨§§¦¤¦
iM rnWp did gxY ini lM xnF` did̈¨¥¨§¥¤©¨¨¦§¨¦
oFilrd mlFrn Fl miaEvTd eiIg md¥©¨©§¦¥¨¨¤§

:Fl EtiqFde dkf `N` ok Fpi`e§¥¥¤¨¨¨§¦
CøãåEavw mipW xzFIW xWt` `Ed 'a §¤¤¤§¨¤¥¨¦¨§

milWn did m` digW dOn Fl¦¨¤¨¨¦¨¨©§¦
`NW mrhe ,orpM dvx` zkll FzpEM©¨¨¨¤¤©§¨§©©§©©¤Ÿ

mxa` mr `vIW cvl minlW eipW dig̈¨¨¨§¥¦§©¤¨¨¦©§¨
Fxcp milWd `le orpM dvx` zkll̈¤¤©§¨§©©§Ÿ¦§¦¦§
milWd `l dfl mW aWie oxg cr `aE¨©¨¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¦
df oipr aEzMd ricFd dfle .eizFpW§¨§¨¤¦©©¨¦§¨¤

dvx` zkll E`vIWcr E`aE orpM ¤¨§¨¤¤©§¨§©©¨©
gxz ini EidW dAq Ff mW EaWIe oxg̈¨©¥§¨¦¨¤¨§¥¤©

:dpW miz`nE mipW 'd¨¦¨©¦¨¨
éúéàøåmdxa`A cg` hxtA oir gwtl §¨¦¦¦§Ÿ©©¦¦§¨¤¨§©§¨¨

`vi xW` eia` z` afr Ki ¥̀¨©¤¨¦£¤¨¨
`vnY `ld iM ,Fl Klde FliaWA FOr¦¦§¦§¨©¦£Ÿ¦§¨
cxRdA dpW b"nw oA did gxY iM¦¤©¨¨¤¨¨§¦¨¥
dpW g"q oA iM EPOn Epia` mdxa ©̀§¨¨¨¦¦¤¦¤¨¨
mdxa` zklaE mdxa` clFPWM did̈¨§¤©©§¨¨§¤¤©§¨¨
dpW d"r oA mdxa` did orpM dvx ©̀§¨§©©¨¨©§¨¨¤¨¨
zn `Ede b"nw gxY ipW milFr f`W¤¨¦§¥¤©§¥
giPdl mdxa`l iE`x oi`e dpW d"x oA¤¨¨§¥¨§©§¨¨§©¦©
mbde Fl Klie FliaWA `vIW eia` gxY¤©¨¦¤¨¨¦§¦§¥¥©£©
Exn` xaM ,Ll Kl eil` xn` 'd iM¦¨©¥¨¤§§¨¨§
zkll LYrcM Ll Kl eil` xn` 'dW¤¨©¥¨¤§§©§§¨¤¤
mdxa` iM z`xd Fci lr miMqdW¤¦§¦©¨¨§¥¨¦©§¨¨

:zkll dvx Fnvrn¥©§¨¨¨¤¤
äàøðåaXgW `Ed mdxa` mrh iM §¦§¤¦©©©§¨¨¤¦¥

eia` ini EnlXW FYrcA§©§¤¨§§¥¨¦
'd odilr siqFd b"nw zpWl riBdWM§¤¦¦©¦§©¦£¥¤
mipW 'd b`cIW l"f mxnF`M mipẄ¦§§¨¤¦§©¨¦
iIg mdW g"nw ixd eia` iIg onf mcwŸ¤§©©¥¨¦£¥¤¥©¥
miMqde .Fl Klde FgiPd df onfaE xFgp̈¦§©¤¦¦§¨©§¦§¦
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ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּבחרן ּתרח לב)וּימת לֹו(יא, והל זקן (רׁש"י)ׁשהּניחֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבּגמרא ב)איתא לג, מּפני (קידושין לעמד מהּו רּבֹו, והּוא ּבנֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָֹ
זה  ויעמדּו הּוא, ּדאֹורייתא ּוספיקא הרא"ש: וכתב ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹאביו.
ׁשעלה  ׁשּמּיֹום מרֹוטנּבּורג, מאיר רּבנּו על אמרּו זה. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
אליו, יבא ׁשאביו רצה ולא אביו ּפני הקּביל לא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֹֻלגדּלה

אברהם  ׁשהרי אברהם, ׁשל ּתלמידֹו היה ּתרח והּנה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעכ"ל.
רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי ּבה', להאמין אֹותֹו טו)לּמד טו, לך (לך ְְֲִִִִֵֶַַַַָ

את  אברהם עזב ׁשּלכן לֹומר ויׁש ּתׁשּובה. עׂשה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתרח
מּפניו. לעמד יצטר ׁשּלא ּכדי ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹאביו,

נח פרשת חסלת

סימן. לו"ט יסכ"ה אב"י סימן. בצלא"ל פסוקים, קנ"ג

(*423 ועמ' ,63 עמ' חט"ו לקו"ש ע"פ

å øåáéöì äøèôääú"åîùìñø ¯ èðø íéãåîò ïî÷ì

dxezd lr miigd xe`

digW mbde .Ll Kl Fl xn`e Fci lr 'd©¨§¨©¤§©£©¤¨¨
mipXl dkf `NW oeiM ok iR lr s` xzFi¥©©¦¥¥¨¤Ÿ¨¨©¨¦
`l mdxa` zEkfA `N` mixzFPd©¨¦¤¨¦§©§¨¨Ÿ

.mliaWA aMrzdl mdxa` aIgzi¦§©¥©§¨¨§¦§©¥¦§¦¨
WExR Ll Kl FxnF`A 'd fnx dGW ilE`e§©¤¤¨©§§¤§¥
iM mixzFPd mipXl WWFg Lpi`e Ll§§¥§¥©¨¦©¨¦¦

dAxd miWxcnE LNXn WExR md Ll§¥¥¦¤§¦§¨¦©§¥
:hWti `l hWRde df oiprA Wi¥§¦§¨¤§©§¨Ÿª§©

gp zWxR zlqg£¨©¨¨©Ÿ©

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc oiaexir(iyiy meil)

àéòaéî äøNòî äìòîì Búö÷îe äøNò CBúa Blek ,ãçà ïéáøòî eöø̈§¨§¦¤¨§£¨¨¦§¨§©§¨¥£¨¨¦©§¨
:`xnbd zvxzn .cg` oiaxrn evx m` dfa mby xnel jixv ike -

éøö ïéàå Bæéðz÷ Bæ øîBì Coi`e ef' ly jxca dzpyp ef `ziixa - §¥¨¦©¨¨¥
jixv oi` aey `yixd dzpypy xg` ok` xnelk ,'ef xnel jixv
,df ote`a ezpyn z` `pzd dpey minrty `l` ,`tiqd zepyl
,zegt ycegnd z` dpey jk xg`e xzei ycegnd oica gzety
yecig cer oi` oey`xd oicd z` dpyy xg`y it lr s`e

.ipyd oicd zrnyda
jeza oelgdn zvwn elit` didiy jka icy x`azpy xg`l
epnn didiy jixv dnk ,lebr oelga `xnbd dpc ,migth dxyr
,migth drax` eagexy raexn oelga oky ,migth dxyr jeza
agex zvwn eze`a yi ,migth dxyr jeza epnn zvwnyk
jeza qpkpy epnn edynay lebr oelga ok `l ,migth drax`
jled lebr xac ixdy ,migth drax` agex oi` migth dxyr
qpkiy jixv dnk x`al `xnbd d`a ok lr ,ezizgza xvwzne
drax` eagexa didiy ick ,migth dxyr jeza oelg ly lebirn

:migthìBâò ïBlç ,ïðçBé éaø øîàizy oia cixtnd lzeka `edy ¨©©¦¨¨©¨
,[b xeiv] zexvgéøöBôwéäa àäiL Coelgd lyäòaøàå íéøNò ¨¦¤§¥§¤¥¤§¦§©§¨¨

íéçôèoldly meyn ,enrhe .[c xeiv](a"r)swend reaixy x`ean §¨¦
swidn zivgn icka reaixd lyn lebird ly etwid lecb ,lebira
`diy jixv ,zexivg izy oiay oelgd ly elceby xg`ne ,reaixd
xyr dyy `ed etwide ,migth drax` lr drax` zegtl

`vnp ,migthdrax`e mixyr zegtl ,`ed etiwnd lebird swid
.migth dpeny `ed lebird [xhew-] agexe ,migthíéðLeipy-] §©¦

[migthïäî eäMîeeidiy jixv ,oelgd xhew jezn -äøNò CBúa ©¤¥¤§£¨¨
,[d xeiv]L,jk ici lrepòaøé íà'c eay reaixd z` xryp m` - ¤¦§©§¤

,oelgd jezay 'c lreäMî àöîðreaixdn.äøNò CBúaxe`iade ¦§¨©¤§£¨¨
ly dpezgzd dcewpdn [xhewd ly] ewd jxe` ixdy ,jk `ed
raexndy xg`ne ,migth dpeny `ed dpeilrd dcewpl oelgd
`ed raexnd ly enewne ,migth drax` lr drax` `ed ekezay
hrn dlri m` ik] lebird xhew ly mirvn`d migth drax`a
,[lebird jeza qpkdl eizerlv lk elkei `l ,dhnl e` dlrnl
,raexnd rlvl lebird ly dpezgzd dcewpd oia wgxndy `vnp
ly raexnd jezn edyn didiy jixvy oeikne ,migth ipy `ed
xhew jezn edyne migth ipy eidiy jixv ,dxyr jeza 'c lr 'c
qpkp edyn eze`a jke ,lzekd ly migth dxyr jeza lebird

.migth 'c lr 'c eay reaix ly ezvwn
didiy jixvdy] opgei iax ly enrh z` zxxane zkled `xnbd

:`xnbd dywn .[migth drax`e mixyr lebird swidéãkîixd - ¦§¦
ìklebirìL Bôwéäa LiL,çôè BaçBøa Ba Lé íéçôè äLswidy ¨¤¥§¤¥§Ÿ¨§¨¦¥§§¤©

ok m`e ,[g xeiv] eagexn yly it `ed lebirdàéâñ øñéøúaic - ¦§¥©©§¨
eagex didi f` ik ,[h xeiv] migth xyr mipy lebird swid didiy
iax jixvd recne ,oelgl jxvpd agexd dfy ,migth drax`

.migth drax`e mixyr etwid didiy opgei
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המשך תהלים מגמוד ע

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc oiaexir(iyiy meil)

àéòaéî äøNòî äìòîì Búö÷îe äøNò CBúa Blek ,ãçà ïéáøòî eöø̈§¨§¦¤¨§£¨¨¦§¨§©§¨¥£¨¨¦©§¨
:`xnbd zvxzn .cg` oiaxrn evx m` dfa mby xnel jixv ike -

éøö ïéàå Bæéðz÷ Bæ øîBì Coi`e ef' ly jxca dzpyp ef `ziixa - §¥¨¦©¨¨¥
jixv oi` aey `yixd dzpypy xg` ok` xnelk ,'ef xnel jixv
,df ote`a ezpyn z` `pzd dpey minrty `l` ,`tiqd zepyl
,zegt ycegnd z` dpey jk xg`e xzei ycegnd oica gzety
yecig cer oi` oey`xd oicd z` dpyy xg`y it lr s`e

.ipyd oicd zrnyda
jeza oelgdn zvwn elit` didiy jka icy x`azpy xg`l
epnn didiy jixv dnk ,lebr oelga `xnbd dpc ,migth dxyr
,migth drax` eagexy raexn oelga oky ,migth dxyr jeza
agex zvwn eze`a yi ,migth dxyr jeza epnn zvwnyk
jeza qpkpy epnn edynay lebr oelga ok `l ,migth drax`
jled lebr xac ixdy ,migth drax` agex oi` migth dxyr
qpkiy jixv dnk x`al `xnbd d`a ok lr ,ezizgza xvwzne
drax` eagexa didiy ick ,migth dxyr jeza oelg ly lebirn

:migthìBâò ïBlç ,ïðçBé éaø øîàizy oia cixtnd lzeka `edy ¨©©¦¨¨©¨
,[b xeiv] zexvgéøöBôwéäa àäiL Coelgd lyäòaøàå íéøNò ¨¦¤§¥§¤¥¤§¦§©§¨¨

íéçôèoldly meyn ,enrhe .[c xeiv](a"r)swend reaixy x`ean §¨¦
swidn zivgn icka reaixd lyn lebird ly etwid lecb ,lebira
`diy jixv ,zexivg izy oiay oelgd ly elceby xg`ne ,reaixd
xyr dyy `ed etwide ,migth drax` lr drax` zegtl

`vnp ,migthdrax`e mixyr zegtl ,`ed etiwnd lebird swid
.migth dpeny `ed lebird [xhew-] agexe ,migthíéðLeipy-] §©¦

[migthïäî eäMîeeidiy jixv ,oelgd xhew jezn -äøNò CBúa ©¤¥¤§£¨¨
,[d xeiv]L,jk ici lrepòaøé íà'c eay reaixd z` xryp m` - ¤¦§©§¤

,oelgd jezay 'c lreäMî àöîðreaixdn.äøNò CBúaxe`iade ¦§¨©¤§£¨¨
ly dpezgzd dcewpdn [xhewd ly] ewd jxe` ixdy ,jk `ed
raexndy xg`ne ,migth dpeny `ed dpeilrd dcewpl oelgd
`ed raexnd ly enewne ,migth drax` lr drax` `ed ekezay
hrn dlri m` ik] lebird xhew ly mirvn`d migth drax`a
,[lebird jeza qpkdl eizerlv lk elkei `l ,dhnl e` dlrnl
,raexnd rlvl lebird ly dpezgzd dcewpd oia wgxndy `vnp
ly raexnd jezn edyn didiy jixvy oeikne ,migth ipy `ed
xhew jezn edyne migth ipy eidiy jixv ,dxyr jeza 'c lr 'c
qpkp edyn eze`a jke ,lzekd ly migth dxyr jeza lebird

.migth 'c lr 'c eay reaix ly ezvwn
didiy jixvdy] opgei iax ly enrh z` zxxane zkled `xnbd

:`xnbd dywn .[migth drax`e mixyr lebird swidéãkîixd - ¦§¦
ìklebirìL Bôwéäa LiL,çôè BaçBøa Ba Lé íéçôè äLswidy ¨¤¥§¤¥§Ÿ¨§¨¦¥§§¤©

ok m`e ,[g xeiv] eagexn yly it `ed lebirdàéâñ øñéøúaic - ¦§¥©©§¨
eagex didi f` ik ,[h xeiv] migth xyr mipy lebird swid didiy
iax jixvd recne ,oelgl jxvpd agexd dfy ,migth drax`

.migth drax`e mixyr etwid didiy opgei
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אגרות קודש

ב"ה,  ט"ו מרחשון, ה'תשי"א

השלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א מ"ח: אם להשתתף במלוה מלכה של הביורא לחינוך עברי בהרצאה 

אודות שיטת הבעש"ט - הנה כנראה ממכתבו א( אינו מוכרח לזה כי לא יהי' היזק להת"ת גם אם לא 

ישתתף ב( חושש לרושם אי רצוי שתעשה השתתפותו במלוה מלכה שלהם, וכיון שאינו רואה תועלת 

גדולה מהרצאה אחת הרי למה לו להכנס לענין מסופק ושב ואל תעשה עדיף.

גם  ביהכנ"ס  את  ולשפר  להתארגן  רוצים  שלו  בביהכנ"ס  והצעירות  שהצעירים  שכותב  מה 

יבואו  עי"ז  וטוב הוא, ומה שחושש אולי  נכון  וכיו"ב לפי דעתי  לעשות קלוב שיהי' שייך לביהכנ"ס 

מחלוקת  כל  ובלי  וכיו"ב,  מזה,  למנעם  המתאימים  דרכים  ימצא  בטח   - וכה"ג  תערובות  לרקודי 

ויעסיקם בענינים כשרים וטובים: הרצאות )בהשתתפותם היינו שמהם ג"כ יהי' מרצים(, וכוחים ע"ד 

שאלות השייכות לתומ"צ או לדברי ימי ישראל, יסוד ספרי' ואולם לקריאה, יסוד קרן של גמ"ח או של 

צדקה, תערוכה של ענינים השייכים לחנוכה קודם לחנוכה וכו' ועוד כהנה.

נהנתי במאד לספורו ע"ד השמע"צ בת"ת שלו, וזוהי ראי' נוספת לפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר 

הכ"מ שתעמולה אינה חוזרת ריקם, והוא הדין לביהכנ"ס שלו ובפרט להצעירים והצעירות, ובעבודה 

המתאמת יעלה ויצליח בעניניו הנ"ל וזה גופא ימשיך הצלחה גם בעניניו הפרטים.

בברכ]ת[ הצלחה בעניניו הפרטים והכללים,

מנחם שניאורסאהן



עו

יום ראשון - ל' תשרי
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום רביעי - ג' מרחשון
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שני - א' מרחשון
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום חמישי - ד' מרחשון
מפרק כג 

עד סוף פרק כח

יום שלישי - ב' מרחשון
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שישי - ה' מרחשון
מפרק כט

עד סוף פרק לד

שבת קודש - ו' מרחשון
פרק כ, 

מפרק לה עד סוף פרק לח

לשבוע פרשת נח שיעורי תהלים 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðäåñ"éî äìåìë àéäù ìëì òåãé íãàä ùôð
áéúëãë 'úé åéô çåøî ïìåëù óàå 'åëå ã"áç
ïä åùôðáù ã"áç èøô êøã î"î 'åë åéôàá çôéå
úåãîå à"åà íùá úåðåëîä ñ"éáù ã"áçì àîâåã
ñ"éáù úåãîì àîâåã ïä åùôðáù 'åëå äàøéå äáäà
øåáãì àîâåã åùôðáù øåáãä çëå à"æ íùá úåàø÷ðä
øáãîùë ïëìå äðéëùå úåëìî íùá àø÷ðä ïåéìòä
éëä íåùîå äðéëùä ãçéì ïåéìòä øåáã øøåòî ú"ã
:øåáã àìá øåäøäá àöé àì ú"ãå æ"îäáå ù"÷á ì"éé÷

äðäåïäîå àúåáàñîã éøúë äøùò ùé æ"åòìæ
øùòî úåìåìë ë"â â"åòä úåùôð úåëùîð
øôñá ù"î õøàá úàæ úòãåîå ùîî åìà 'éçá
åì òøì íãàá íãàä èìù øùà ô"ò íéìåâìâä
íúåéçäì úåôéì÷ä êåúá äðéëùä úåìâ ãåñ àåäù
ïëìå 'åëå åì òøì àåä ìáà úåìâä ïîæá íèéìùäìå
â"åòä úåùôð úåéäì ìàøùé ìò ïéèìåù åéä â"åòä
úåìâ 'éçáá úùáìúî äðéëùä øùà úåôéì÷äî
äîå êéà áçø øåàéá êéøö äæù óà äðäå íëåúá
úåôéì÷ä ïéà ë"ôòàù àìà àåä ïë úîàä î"î
úëùîðä äøàäî àìà úåéç íéìá÷îå íé÷ðåé â"åòäå
øúá éãùã ïàîë äùåã÷ã íééøåçà 'éçáî íäì
íéáø íéëñîå íéîåöîö é"ò úàæ íâ óàå 'éôúë
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oeygxnעח 'a iyily mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ב' שלישי יום
,280 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîàäå íéøáãä øçàå,`nw 'nr cr.àáåè â"äëå

ãò ,íéîeöòå©£¦©
Bæ äøàä äLaìúpL¤¦§©§¨¤¨¨
,äfä íìBò úeiøîça§¨§¦¨©¤
øLò úBnàì úòtLîe©§©©¨ªŸ¤
íéâeðòz ìëå ãBáëå§¨§¨©£¦
ïk-ïéàM-äî .íéiîLb©§¦¦©¤¥¥

íé÷ðBé ,ìàøNé,mzeig - ¦§¨¥§¦

íéðt úðéçaî¦§¦©¨¦
,íéðBéìòäzeiniptdn - ¨¤§¦

,`edÎjexaÎyecwd ly
áeúkL Bîk38'ä øàé" : §¤¨¨¥

éìà åéðtãçà ìk ,"E ¨¨¥¤¨¤¨
BúîLð LøL éôì ãçàå§¤¨§¦Ÿ¤¦§¨

:úBìònä íeø ãò©©©£

øæçð ,ìkì íéòeãéå íééeìbä älàä úîàäå íéøácä øçàå§©©©§¨¦§¨¤¤¨¥¤©§¦¦¦©Ÿ©£Ÿ
,ïBLàø ïéðòì,ef zxb`a xaecn ezece` -àeäL ñòkä ïéðòa §¦§¨¦§¦§©©©©¤

,àîìòc élîa eðéäå ,äøæ-äãBáò ãáBòk,mlerd ipipra - §¥£¨¨¨§©§§¦¥§©§¨
"íéîL úàøiî õeç íéîL éãéa ìkä" ék39,lkdy oeeikne - ¦©Ÿ¦¥¨©¦¦¦§©¨©¦

,`edÎjexaÎyecwd icia
Îdn ,qerkl dn oi`y ixd
z`xi ipipra okÎoi`y
oiprl mewn yi miny

,qrkdélîa ïëìå§¨¥§¦¥
éLeøôàì àiîLc¦§©¨§©§¥

àøeqàî40xaecnyk - ¥¦¨
z`xie zecdi ly mipipra
icedi yixtdl ,miny

,xeqi` zeyrlniL àìC Ÿ©¨
,ïøîàc àîòè éàä- ©©£¨§©¨¨

xn`py mrhd jiiy `l
,mlerd ipipra ,lirl
Îyecwd ly eicia mdy
oi` okl xy` ,`edÎjexa
el mxby in lr qerkl dn

,dnecke wfpd z`Bîëe§
áeúkL41óö÷iå" : ¤¨©¦§Ÿ

íeMî eðéäå ,"äLî- Ÿ¤§©§¦
,iptnåéðôì äø÷ä 'ä ék¦¦§¨§¨¨

éLeøôàì ,Bæ äåöî¦§¨§©§¥
,àøeqàîyextl - ¥¦¨

,xeqi`n:BúBkæì éãk- §¥§©
xacdy itkn ynn jtidd
,mlerd ipipra wfp iabl

.lirl xaqend itk
eäæ Cà,xaecn df lk -úBçîì Bãéa LiLkz` `ipdle - ©¤§¤¥§¨¦§

exag;Bøáç ìò Bñòëå Btö÷amipipra qerkl el xzen f` - §¦§§©£©£¥
,epax dyna xacd didy itk ,miny z`xie zecdi lyìáà£¨

ïBâk ,úBçîì Bãéa ïéàLk,lynl enk -éøëð,ieb -øaãîä §¤¥§¨¦§§¨§¦©§©¥
ïk íà ,Búlôúa Bìaìáîe,dl`yd zxxerzn -úàf äî §©§§¦§¦¨¦¥©Ÿ

,Bì 'ä äNò,ezltza el rixti ieby -éãk íà-ék úàæ ïéà ¨¨¥Ÿ¦¦§¥
äðeëáe álä ÷îòa ,Búlôúa øúBé õnàúéå øabúiL¤¦§©¥§¦§©¥¥¦§¦¨§Ÿ¤©¥§©¨¨

.éøëpä éøeac òîLé àlL ãò ,Ck ìk äìBãb`ed ,oky - §¨¨¨©¤Ÿ¦§©¦¥©¨§¦
dyrpd z` llk rney `ed oi`y ,ezltza rewy jk lk didi

.eaiaqBæ äâøãîlL Cà©¤§©§¥¨
éøöäaø úeøøBòúä C ¨¦¦§§©¨

éä äöòå .äîeöòåäöeò ©£¨§¥¨©§¨
î àéä ,Bæ úeøøBòúäì§¦§§¦¥

Îa zeppeazdd -äæ ïéðò¦§¨¤
Baì ìà íéNiLk ,Bîöò©§§¤¨¦¤¦
úãéøé ïéðò ïðBaúéå§¦§¥¦§©§¦©
ãøzå" ,ìBëéák äðéëMä©§¦¨¦§¨©¥¥

"íéàìt42Laìúäì , §¨¦§¦§©¥
dúøàäî õBöéðjeza - ¦¥¤¨¨¨

,zetilwdàéä øLà£¤¦
CBúa úeìb úðéçáa¦§¦©¨§
ììk Cøc úBtìwä©§¦¤¤§¨

,íúBéçäìillk ote`a - §©£¨
jeza zelba `id ef dx`d
,ozeigdl ick ,zetilwd
õBöéð íòtä äzòå§©¨©©©¦
Laìúî dúøàä¤¨¨¨¦§©¥
èøt Cøc úeìb úðéçáa¦§¦©¨¤¤§¨
øaãîä ,äæ éøëð øeaãa§¦¨§¦¤©§©¥
íéìaìáîä íéøác§¨¦©§©§§¦
úðek àéä ,'ä úãBáò£©¦©¨©

,älôzäiebd oevxay - ©§¦¨
,ef dltzl rixtdlBîëe§

äæ" ék ,ìéòì øàaúpL¤¦§¨¥§¥¦¤
,"'eëå äæ únòìdyr - §ª©¤§

,miwl`d,'eëå ïBzçzä øeaca Laìúî ïBéìòä øåaãå- §¦¨¤§¦§©¥©¦©©§§
dpezgz dbxca zyalzn dlrnly xeaicd zpiga xnelk
z` zeigdl cr zcxei `id zelylzyd ici lre ,xeaica

,zetilwd"Bì òøì íãàa íãàä èìL øLà" Lnî eäæå§¤©¨£¤¨©¨¨¨§¨¨§©
ly uevip ,zelb zpigaa ,ea yi iebdy ,df dxwna ,xnelk -
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íìåò úåéøîåçá åæ äøàä äùáìúðù ãò íéîåöòå
íéâåðòú ìëå ãåáëå øùåò â"åòì úòôùîå äæä
íéðåéìòä íéðô 'éçáî íé÷ðåé ìàøùé ë"àùî .íééîùâ
ùøù éôì ãçàå ãçà ìë êéìà åéðô 'ä øàé ù"îë

:úåìòîä íåø ãò åúîùð

øçàåìëì íéòåãéå íéåìâä äìàä úîàäå íéøáãä
ãáåòë àåäù ñòëä ïéðòá ïåùàø ïéðòì øåæçð
õåç íéîù éãéá ìëä éë àîìòã éìéîá åðééäå æ"ò
àì àøåñéàî éùåøôàì àéîùã éìéîá ïëìå ù"éî
åðééäå äùî óåö÷éå ù"îëå ïøîàã àîòè éàä êééù
àøåñéàî éùåøôàì åæ äåöî åéðôì äø÷ä 'ä éë íåùî

:åúåëæì éãë
êàåøéáç ìò åñòëå åôö÷á úåçîì åãéá ùéùë åäæ

øáãîä â"åò ïåâë úåçîì åãéá ïéàùë ìáà
úàæ ïéà åì 'ä äùò úàæ äî ë"à åúìôúá åìáìáîå
áìä ÷îåòá åúìôúá øúåé õîàúéå øáâúéù éãë à"ë
êà â"åòä éøåáã òîùé àìù ãò ë"ë äìåãâ äðååëáå
äöòå .äîåöòå äáø úåøøåòúä êéøö åæ äâøãîìù
íéùéùë åîöò äæ ïéðòî àéä åæ úåøøåòúäì äöåòéä
ãøúå ìåëéáë äðéëùä úãéøé ïéðò ïðåáúéå åáì ìà
'éçáá àéä øùà äúøàäî õåöéð ùáìúäì íéàìô
íòôä äúòå íúåéçäì ììë êøã úåôéì÷ä êåúá úåìâ
øåáãá èøô êøã úåìâ 'éçáá ùáìúî äúøàä õåöéð
àéä 'ä úãåáò íéìáìáîä íéøáã øáãîä äæ â"åò
øåáãå 'åëå äæ úîåòì äæ éë ì"ùîëå äìôúä úðååë
øùà ùîî åäæå 'åëå ïåúçúä øåáãá ùáìúî ïåéìòä
øøåòúî æ"éòù åðééäã åì òøì íãàá íãàä èìù
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עט oeygxn 'b iriax mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ג' רביעי יום
,`nw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íúñéôúù éì äîåãîëå,anw 'nr cr:éô éøîà

df ixd ,ezltza icedil rixtdl uevipd z` lvpn ,dyecw
zeig siqedl ick z`fe ,dyecwa zhley 'dtilw'y itk ynn
opeazi mc`y drya ixd .dpeek xzia lltzdl ,dyecwa
cgeina `idy ,zelba dpikyd ly d`ltpde dlecbd dcixia

iebd ly envr df oipra
- ezltza el rixtnd
z` envr df xac xxeri
xzia lltzdl mc`d
xak didzy ,dpeek
oeylae ,dpikyd zle`b

:owfd epax-ìòL eðéäc§©§¤©
äæ-éãéici lr - §¥¤

,xen`d lka zeppeazdd
íãàä øøBòúî¦§¥¨¨¨

ìltúäìäðeëa øúBé §¦§©¥¥§©¨¨
,àaìc à÷îòîwnern - ¥¨§¨§¦¨

,aldòîLé àlL ãò©¤Ÿ¦§©
.åéøeacaehÎmyÎlrad ixac mixaqen xen`d lkn .iebd ly - ¦¨

icedi ly ezltz zrya xacnd iebdy ,"y"aixd z`eev"a
lkl ,oky - dfa zeyalzda `id dpikyd ixd ,jka el rixtne
jeza zelb ly avna `ede ,dyecw ly uevip yi mlera xac
icedid z` `iadl ,iaeig oeekn jka yi - efn dxizie ,iebd

dpikyd zelba zeppeazdl.dpeek xzia dlitzleáúkM äîe©¤¨©
èwìîä,"y"aixd z`eev" ly -"äúøL"dpikydy - ©§©¥¨§¨

,ieba "dzxy"lä ïeëì òãé àì-íL-ìòaä ék ,÷ec÷ãa ïBL Ÿ¨©§©¥©¨§¦§¦©©©¥
ìa äøBz éøác øîBà äéä ì"æ áBèìa àìå Léãéà ïBLïBL ©¨¨¥¦§¥¨§¨¦¦§Ÿ¦§

,Lãwäz` wx azk ycewd oeyla 'zexezd `ian' okle - ©Ÿ¤
iehiaa drh `ede ,aehÎmyÎlrad ly epeyl z` `le okezd

,iebd jeza zelba dpikyd ji` ote`d xe`iz ly oekpdäöøå§¨¨
,"äLaìúð" øîBìielib ly oipr dzernyny "dzxy" `l - ©¦§©§¨

,"dyalzp" `l` ,dpiky
.úeìb úðéçáa eðéäå- §©§¦§¦©¨

.ielib `leeäæådn - §¤
:my aezkyíà èøôáe"¦§¨¦

,"'eë éøëð àeäitly - ¨§¦
`id dpeekdy yexitd

z`xydlrecn ,dpikyd
dpikyd z`xyd didzy
rixtne xacnd ieba
xzei ,ezltza icedil
`l` - ?icedia xy`n

æàL,ieba -àéä- ¤¨¦
,dpikydúeìb úðéça§¦©¨

àø÷ð äðéëL úøàä ïî õBöéð íà dîúì ïéàå .øúBéa- §¥§¥¦§Ÿ©¦¦¦¤¨©§¦¨¦§¨
,"y"aixd z`eev"aïçkLà àäc ,"äðéëL" íLaixdy - §¥§¦¨§¨©§§¨

,ep` mi`venàøáð Càìî elôàL,dpikyd ly uevip `l - ¤£¦©§¨¦§¨
àøiå úLøôa 'ä íLa àø÷ðweqta -43`p l` 'c` xn`ie" : ¦§¨§¥§¨¨©©¥¨

,"jcar lrn xearz,ï"aîøä Leøôìjk xn` mdxa`y - §¥¨©§©
,eil` e`ay mik`lnd cg`láeúkL Bîëe44àø÷zå" :,xbd - §¤¨©¦§¨
,"'eëå äéìà øácä 'ä íLmiweqta ,yxetna aezk my - ¥©Ÿ¥¥¤¨§

.j`ln zece` xaecny ,df iptly.àáeè àðåb-éàäëe- §©©§¨¨
.zenewn daxda jkl dnecae

,éì änãîëå,owfd epax azek -íúñéôzLlr mziiyewe - §¦§ª¤¦¤§¦¨¨
,"y"aixd z`eev"lä ÷ec÷c ãvî dðéà,ïBL,"dzxy" - ¥¨¦©¦§©¨

íäì ïéàL ,úBtìwa äðéëMä úeLaìúä ïéðò øwòî àlà¤¨¥¦©¦§©¦§©§©§¦¨©§¦¤¥¨¤
íéìebìbä øôña ì"æ é"øàä áúkM äîa äðeîà45,- ¡¨§©¤¨©¨£¦©§¥¤©¦§¦

zeyalzd zece`
i` .zetilwa mb dpikyd
dywy dny xnel xyt`
dlekiy lawl mdl
zeyalzd zeidl
dnl m`ez ,ieba dpikyd
zece` azek l"fix`dy
dpikyd zeyalzd
l"fix`dy iptn ,zetilwa
,"zeipgex" zetilwa oc
zece` xaecn o`k eli`e
- dfd mlera inyb ieb

íéìelb éãáBòì íéiðçeøä úBtì÷ ïéa ÷lçì eöøé íàL¤¦¦§§©¥¥§¦¨¨¦¦§§¥¦¦
íéiîLbäixdy ,qiqa dl oi` ef dwelg -éîLb Eì ïéà ©©§¦¦¥§©§¦

ïë-ét-ìò-óàå ,õøàä øôòk,"dlaw"a aezk -úLaìúî ©£©¨¨¤§©©¦¥¦§©¤¤
c úeëìîc úeëìî Bamler -úeëìî dëBúáe .äiNò ©§§©§©£¦¨§¨©§

,'eë äøéöéczekln" - ¦¦¨
zekln"e "d`ixac

,"zeliv`c.ìéòì økæpëå§©¦§¨§¥
íàåxnel mdl dyw - §¦

ieba zyalzn dpikydy,
úBLôð úàîè íeMî¦ª§©©§
éøä ,íéøëpä©¨§¦£¥

' âeefî íäéúBLôð-øéòæ ©§¥¤¦¦§¥
'àá÷eðå ïétðà`"f - ©§¦§§¨

,zeklneúBtì÷c¦§¦
áeúkL Bîk ,íéiðçeøä̈¨¦¦§¤¨
,ì"æ é"øàä éáúëa§¦§¥¨£¦©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àìù ãò àáìã à÷îåòî äðååëá øúåé ììôúäì íãàä
ïéåëì òãé àì äúøù è÷ìîä ù"îå .åéøåáéã òîùé
à"ìá ú"ã øîåà äéä ì"æ è"ùòáä éë ÷åã÷ãá ïåùìä
åäæå úåìâ 'éçáá åðééäå äùáìúð ì"øå ÷"äìá àìå
øúåéá úåìâ 'éçá àéä æàù .'åë â"åò àåä íà èøôáå
íùá àø÷ð äðéëù úøàä ïî õåöéð íà äåîúì ïéàå
íùá àø÷ð àøáð êàìî åìéôàù ïçëùà àäã äðéëù
'ä íù àø÷úå ù"îëå ï"áîøä 'éôì àøéå 'ôá 'ä

àáåè â"äëå 'åëå äéìà øáåãä

íúñéôúù éì äîåãîëå
úåùáìúä ïéðò ø÷éòî àìà ïåùìä ÷åã÷ã ãöî äðéà
ì"æéøàä ù"îá äðåîà íäì ïéàù úåôéì÷á äðéëùä
íééðçåøä úåôéì÷ ïéá ÷ìçì åöøé íàù íéìåâìâä 'ñá

ôòë éîùâ êì ïéà íééîùâä â"åòììò óàå õøàä ø
äëåúáå äéùòã úåëìîã úåëìî åá úùáìúî ïë éô
úåùôð úàîåè íåùî íàå .ì"ðëå 'åë äøéöéã úåëìî
íééðçåøä úåôéì÷ã ï"åæ âååéæî íäéúåùôð éøä â"åòä
íúàîåè øå÷î íééðçåøäù àöîð .ì"æéøàäëá ù"îë
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ג.43. יג.44.יח, טז, 45.36.שם שבהערה



oeygxnפ 'b iriax mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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éðéòa éðàL ,òîBL¥©¤£¦§¥©
é"øàä éøác ézðáäL¤¥©§¦¦§¥¨£¦
ïèéLôäì ì"æ©§©§¦¨
àì ék ;ïúeiîLbî¦©§¦¨¦Ÿ
éøác Løôì ÷ø éúàä¦©§¨¥¦§¥
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ìàå .ì"æéøàäë ìò à"ë íúðåìú åðéìò àì ìáà
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מרחשון  ד' חמישי יום
אגרת כו  ,anw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àùð 'ô î"øá åë,bnw 'nr cr.ãáìá äëìä
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zxb`"a eipa oze` exciqe evaiw ,ezewlzqd ixg`e ,mipey mipnfa owfd

xcq itl `ly zexb`d z` exciq mde ,(dncwda `aend itk) "ycewd

zpya ,zewlzqdd iptl dazkp 'k oniq ycewd zxb` ,oky) ozaizk

ixg` azkp j"f oniqe ,b"rwz

rlrcprn iax zewlzqd

h"nwz zpya ,wecexedn

,z`f lka - (jxra

oia zekiiy `evnl milekiyk

leki ,dzncewl zg` zxb`

recn mrh ynyl xacd

z` xagnd oe`bd ipa exciq

.eqtcpy itk xcqa zexb`d

jxca xnel ixd mileki

ycewd zxb`a mby ,xyt`
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dceard dpyi dxezay dnl dtqed meyn jka yi .xzqdde mlrdd

xzidd ,rxd on aehd z` cixtdle rxdn aehd z` xxal icedi ly
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.rxd on aehd z` xxane rxdn aehd
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,øäfä øôñ eäéàcxtq `edy i"ayxd ly - df jxeaiga - §¦¥¤©Ÿ©
,xdfd,äáeLz 'äàlò ànà'c àøäæ ïî(xe`de) xdefd on - ¦¨¢¨§¦¨¦¨¨§¨

zbixcn `id day ,"zeliv`"c dpia) "d`lir `ni`" ly
zxb`"a `aenk ,"dpia" zbxcay ,dpeilr daeyz - daeyz(d

,mipewizde xdefdn 'h wxt seq "daeyzdïélàa,dl`a - §¦¥
,df xeaig micneldéøö àì,ïBéqð Cmy aezk df iptl - Ÿ¨¦¦¨
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,"miax etxvie epalzie
`xhqn" mdy dl`y
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(rxd cvn) "rxc `xhqn"
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,o`k xne`
mdilry ,"milikyn"dy
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`xhqn"y ('miigddpiac"
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,iptne -ìàøNé ïéãéúòc©£¦¦¦§¨¥
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ïeñðøtúé àìc ,"õøàä ïî øéáòà äàîhä çeø úàå"- §¤©©ª§¨©£¦¦¨¨¤§Ÿ¦§©§§

eqpxtzi `lyàøèqî àlà ,õøàä énòî íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦¥©¥¨¨¤¤¨¦¦§¨
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hley "miigd ur"y onfae
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ïéáäéc äî àlà õøàä̈¨¤¤¨©§©£¦
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.6- בדל"ת מדע", "חסידי שנכתב האחרים מהדפוסים שנראה כמו ולא צ"ל, וכן ברי"ש, מדע", "חסירי ישנים, תניא בדפוסי הוא כן
באנגלית. וכן אידיש בתניא בטעות תורגם פיהם יח.7.שעל ג, א.8.משלי יג, ב. יא, ט"ו 9.חגיגה הקדמה הגלגולים שער ראה

ובכ"מ. ˘ËÈÏ"‡:10.בסופה. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רשב"י דברי עד"ז בזהר בכ"מ ועוד ואילך) ב קכז, (זח"ג בתחלתה אד"ר "ראה
.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כמנהג דעושין הפס"ד דבהם - ד"מ דמבדיל י"ל „ÂÎÏÓ˙‡"אולי ‡È„ ,ÔÈ¯‚˙‰ מחילה ומהני וכו'.



פג oeygxn 'c iying mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

;dltzd oipr qqean mdilry micegide,Bðéà äæåoipr ,`l` - §¤¥
ixd ,zepenn ipic ly mipicd elit` e` ,xzide xeqi` ipic cenil

,dltzd oipr dgecàúéàãk`aenk -àøîba12ïBòîL éaøc , ¦§¦¨©§¨¨§©¦¦§
éàçBé ïaBúeðnà BúøBzL éî ìëå åéøáçåwqrznd -wx ¤¨¦©£¥¨§¨¦¤¨ª¨

,dxezd cenilaïéà¥
ïé÷éñôîceniln - ©§¦¦

,dxezelôàå ,älôúì¦§¦¨©£¦
a ïé÷ñBòLkcenil - §¤§¦§

áøk ,úBðBîî éðéã¦¥¨§©
ééeðz eälëc ,äãeäé§¨§ª¥¨¥

éåä ïé÷éæða13,lk - ¦§¦¦£¥
,oiwifp xcqa did ecenil
éåä àì éëä elôàå©£¦¨¦Ÿ£¥

éìöî,lltzn did `l - ©§¥
wiqtdl `ly ick

,ecenilnïéúìzî àlà¤¨¦§¨¦
ãk ïéîBé ïéúìúì ïéîBé¦¦§¨¦¦©

,àãeîìz øcäî`l` - §©©©§¨
miylyl mei miylyn

mei14lr xfeg didyk -
,ecenilàúéàãk- ¦§¦¨
`aenkàøîba15, ©§¨¨

àn÷ ÷øt éîìLeøéáe- ¦©§¦¤¤©¨
,oey`x wxtúBëøác16 ¦§¨

ïBòîL éaøì déì-àøéáñ§¦¨¥§©¦¦§
,éàçBé ïaxaeq -i"ayx, ¤¨¦

òîL úàéø÷ì elôàc©£¦¦§¦©§©
íà-ék ïé÷éñôî ïéà¥©§¦¦¦¦

,àø÷nî,rny z`ixwl oiwiqtn azkay dxezn -àìå ¦¦§¨§Ÿ
,äðLnî,dtÎlray dxez -éôéãòcdticr dpynd - ¦¦§¨©£¦¥
àø÷nî17ïéa ÷lç àìå ,éàçBé ïa ïBòîL éaøì-ceniløãñ ¦¦§¨§©¦¦§¤¨¦§Ÿ¦¥¥¥¤

ì úBøäè íéLã÷å ãòBîe íéòøæxcq cenil -ïé÷éæð18- §¨¦¥§¨¨¦§¨¦§¦¦
- oiwifp xcq cenilae ewiqti `l mixcqd x`y cenilay xn`py
mb ezrcl `l` ,jk wlgn i`gei oa oerny iax oi` ,ewiqti

,rny z`ixwl elit` oiwiqtn `l oiwifp xcq cenilaå),ab` - §
`edBîöò úòc øúBñxaeq envr `edy itk -àéòø'a ¥©©©§§©§¨

úBîB÷î änëa 'àðîéäî19äðLîc ,,`xwnl d`eeyda -éäéà §¥§¨§©¨§§¦§¨¦¦
,`id -àôéãò éàcå äLî úøBz àeäL àø÷näå ,'eë äçôL¦§¨§©¦§¨¤©Ÿ¤©©£¦¨

,dticr -éäéàc ,äìawî`id ,dlawd -"àúéðBøèî"-,dkln ¦©¨¨§¦¦©§¦¨
"àkìî" àeä áúëaL äøBúå ,íL 'àðîéäî àéòø'azpiga - §©§¨§¥§¨¨§¨¤¦§¨©§¨

;dpyn `idy (dkln) "`zipexhn" xy`n xzei aeyg `edy ,jln

aeyg (azkay dxez) `xwny xaeq i`gei oa oerny iaxy ,ixd
iaxy `vei o`k eli`e ,dpynn aeyg i`ceeae ,dlawn elit`
`xwnn xy`e ,`xwnn daeyg dpyny xaeq i`gei oa oerny
"`kln" oipr lre .oiwiqtn `l dpynne rny z`ixwl oiwiqtn
xbqena owfd epax xne`

eðéäc)"`kln" zpiga - §©§
`idLaìîä "àaà ãBñé"§©¨©§ª¨

Bîk ,"ïétðà øéòæ"a¦§¥©§¦§
ì"æ é"øàä áúkL20.(( ¤¨©¨£¦©

úBéLewä ìetìt íâå§©¦§©§
,íéöeøúåm`zday - §¥¦

,xen`d "`pnidn `irx"l
mdòøc àøèqîccvn - §¦¦§¨§©

rxd,äàîhä çeøåixd - §©©ª§¨
zeipyna wx `ly
mb `l` - onvr zekldae
zeiyewd ly miletlta
,mipicay mivexizde
ïa ïBòîL éaøa ïçkLà©§§¨§©¦¦§¤

àáeè déa ÷ñòc éàçBé- ¨¦§¨©¥¨
i"ayxa ep` mi`ven

zeax oda wqryíb©
,äøòna BúBéäa- ¦§©§¨¨

rbep did `l myy zexnl
hxtae ,dkldl weqtl
mc` oia zepenn ipica

?exaglúeëæa äaøcàå§©§©¨¦§
øòöÎa `agen ezeidn - ©©

àúéàãk ,äæì äëæ äøònä`aenk -àøîba21éaøì øîàc ©§¨¨¨¨¨¤¦§¦¨©§¨¨§¨©§©¦
ìkà øéàé ïa ñçðtlk lr -,é÷eøt ã"ë àéLe÷,mivexiz -å ¦§¨¤¨¦©¨§¨¥¥§

i`gei oa oerny iax -:Bì øîà"'eë Cëa éðúéàø àì elà"- ¨©¦Ÿ§¦©¦§¨
dkef iziid `l dxrnd xrv ly df avna ize` zi`x `l eli`
wx ,oky ;mivexiz daxd jk lk `iyew lk lr zeprl zlekil
miletltl ,dxezd cenila ef zepeilrl dkf dxrnd xrv zekfa

,mivexizle zeiyewleEçøk ìò ,úîàa íâå)ixd gxkdd on - §©¤¡¤©¨§£
y ,xnelø"ú ,úBéðLnä úøBz äéä äøòna íäé÷ñò øwò¦©¦§¥¤©§¨¨¨¨©©¦§¨

éøãñ,zeipyn -íäéîéa äéäL22,LBãwä eðaø ãòxciqy - ¦§¥¤¨¨¦¥¤©©¥©¨
mixcq ze`n yy mlv` did df iptl j` mixcq dyya zeipynd

,zeipyna'âå 'áa øîâì ìBëé äéä íéðewzäå øäfä øôñ elàc§¦¥¤©Ÿ©§©¦¦¨¨¨¦§Ÿ§§
.(íéîòt 'á ãçà øác øîà àì éàcåa ék ,íéLãçixd - ¢¨¦¦§©©Ÿ¨©¨¨¤¨§¨¦

eidy miaxd zeipynd ixcqa onfd lk miweqr eid i`ceay

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

ùã÷ä úøâà
åìéôàå äìôúì ïé÷éñôî ïéà åúðîåà åúøåúù éî
ééåðú åäìåëã äãåäé áøë úåðåîî éðéãá ÷ñåòùë
ïéîåé ïéúìúî àìà éìöî éåä àì ä"ôàå éåä ïé÷éæðá
éîìùåøéáå 'îâá 'éàãë àãåîìú øãäî ãë ïéîåé ïéúìúì
ïé÷éñôî ïéà ù"÷ì 'éôàã é"áùøì ì"ñ úåëøáã ÷"ô
é"áùøì àø÷îî éôéãòã äðùîî àìå àø÷îî à"ë
úåøäè íéùã÷å ãòåîå íéòøæ øãñ ïéá ÷ìéç àìå
úåîå÷î äîëá î"øá åîöò úòã øúåñå) ïé÷éæðì
äùî úøåú àåäù àø÷îäå 'åë äçôù éäéà äðùîã
íù î"øá àúéðåøèî éäéàã äìá÷î àôéãò éàãå
ùáåìîä àáà ãåñé åðééäã) àëìî àåä áúëáù äøåúå
íéöåøéúå úåéùå÷ä ìåôìô íâå .((ì"æéøàä ù"îë à"æá
÷ñòã é"áùøá ïçëùà äàîåèä çåøå òøã àøèñîã
øòö úåëæá äáøãàå äøòîá åúåéäá íâ àáåè 'éá
ïá ñçðô 'øì øîàã 'îâá àúéàãë äæì äëæ äøòîä
éðúéàø àì åìéà ì"àå é÷åøéô ã"ë 'éùå÷ ìëà øéàé
'éä äøòîá íäé÷ñò ø÷éò ë"ò úîàá íâå) 'åë êëá
åðéáø ãò íäéîéá äéäù éøãñ ø"ú úåéðùîä úøåú
øåîâì ìåëé äéä íéðå÷éúäå øäæä øôñ åìéàã ùåã÷ä
'á ãçà øáã øîà àì éàãåá éë íéùãç 'âå 'áá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

א.12.וכו"'. יא, ˘ËÈÏ"‡:שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ד לח, תו"א ראה - יום בכל התפלה שע"י היחודים נעשו איך - כמה "לשאלת
ובכ"מ". א. א.13.סט, כ, 14.12.ברכות הערה לעיל א.15.ראה לה, ב'.16.ר"ה הלכה ˘ËÈÏ"‡:17.סוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

תשבית. דולא בי' (לקו"ת לקבלה שייך ומקרא דתורה גליא - דמשנה ולהעיר כדלקמן. מהתמי' חלק הטעם גם כי - הטעם דהוסיף "י"ל
רפ"ב)". לאדה"ז ת"ת הל' ראה ˘ËÈÏ"‡:18.אבל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(לתניא לוי"צ לקוטי (ראה וכו' נשים סדר ‰Ú¯˙19."שבק

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î וראה וחיפוש. ח"ב)"."צ"ע - דהצ"צ (גם שם ובביאוה"ז ואילך) סע"א יד, תקו"ז (הקדמת ב כז, שער 20.זח"א
ובכ"מ. ואתחנן. פ' ב.21.המצוות לג, ובפרש"י.22.שבת א. יד, חגיגה
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ixde ,mipeilr micegie
dl`ay ,`id dcaerd
dgec ,mzpne` mzxezy
xzide xeqi`a cenild
ixd ,dltzd zevn z`
,el` ze`ilt izyl sqepa
itk ,ziyily d`ilt dpyi

:oldl hxtiyéàøLôà C ¥¤§¨
àì çéLnä úBîélL¤¦©¨¦©Ÿ
úBëìä òãéì eëøèöé¦§¨§¥©¦§

éà ék ,äøäèå äàîèå øzäå øeqàíâå úBðaøwä eèçLé C ¦§¤¥§ª§¨§¨¢¨¦¥¦§£©¨§¨§©
ïélç,dlibxd dkixvl -äãìçå äñøc úBëìä eòãé àì íà25 ª¦¦Ÿ¥§¦§§¨¨©£¨¨

,ïékqä úîéâôe ,äèéçMä íéìñBtä äiäLez` zlqetd - §¦¨©§¦©§¦¨§¦©©©¦
,dhigydèçBL àäiL Bòáèa Léà ãìeé éëåhgeyd -éìa §¦¦¨¥¦§¦§¤§¥¥§¦

äéäz ïékqä íâå ?äñøãe äiäL,raha -äàéøambt ila - §¦¨§¨¨§©©©¦¦§¤§¦¨
?íìBòì äîéât éìa úãîBòåjky xacd llyeny oeeike - §¤¤§¦§¦¨§¨

`l dhigydy ick zekldd zrcl ixd gxkdd on - raha didi

,dleqt didzúBëìä äaøä ãBòåzhigya zexeywd - §©§¥¦§
,'eke zepaxwdíâå ,ïéøeqà øàLe íãå áìçzekld -úàîè ¥¤§¨§¨¦¦§©ª§©

eéäé únä26ïéëéøözepaxwd eaixwiy mipdkd -,òãéì- ©¥¦§§¦¦¥©
,zrcl:áéúëãkaezky enk -27:äðL äàî ïa øòpä" §¦§¦©©©¤¥¨¨¨

"úeîé28,ÎlkÎlr ixd - ¨
- dzind oipr didi mipt
ipic zrcl ixd mikixve

,zn z`nehíâåzekld - §©
éøö úãìBé úàîèC ª§©¤¤¨¦

:áéúëãk ,òãéìenk - ¥©§¦§¦
aezky29:úãìBéå äøä"¨¨§¤¤
"åcçé30,oia eidi - ©§¨

,giyn zle`ba mil`bpd
íBé ìëa äMà ãìz íà¦¥¥¦¨§¨

,úçà äàéaî,xnelk - ¦¦¨©©
zekgl ekxhvi `ly
zcledl miycg dryz
mei eze`a `l` ,cli
dy` dze`l ecleei okn xg`le ,clz mb mei eze`a ,xarzzy
,oey`xd clid clep dpnny d`ia dze`n xg` meia micli cer

,äpzLé àì dúàîè øeqà ïéc ïë-ét-ìò-óàixd - ©©¦¥¦¦ª§¨¨Ÿ¦§©¤
dn .giynd onfa mb zclei z`neh ipic zrcl ekxhviy
mei eze`ay `id dpeekdy ,"mei lka dy` clz m`" epyxity

:iaxd azek - `ed ,clz mei eze`a ,xarzzyl"fix`d 'itk"
(`zpb d"cq .'k 't`w v"vdl mildzl mi`elin) q"yd ihewla
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

÷"îäá áøçù íåéî ì"æ åðéúåáø åøîà íâ (íéîòô
.ãáìá äëìä ìù úåîà 'ã àìà ä"á÷äì åì ïéà

úåîéìù øùôà êéà àìôå àìôä àéìôäì ùé ãåòå
äàîåèå øúéäå øåñéà úåëìä òãéì åëøèöé àì çéùîä
àì íà ïéìåç íâå úåðáø÷ä åèçùé êéà éë äøäèå

úåëìä åòãéäèéçùä íéìñåôä 'éäùå äãìçå äñøã
éìá èçåù àäéù åòáèá ùéà ãìåé éëå ïéëñä úîéâôå
éìá úãîåòå äàéøá 'éäú ïéëñä íâå äñøãå 'éäù
øàùå íãå áìç úåëìä äáøä ãåòå íìåòì äîéâô
áéúëãë òãéì ïéëéøö 'éäé úîä úàîåè íâå ïéøåñéà
êéøö úãìåé úàîåè íâå úåîé äðù äàî ïá øòðä
ìëá äùà ãìú íà åéãçé úãìåéå äøä áéúëãë òãéì
àì äúàîåè øåñéà ïéã ë"ôòà úçà äàéáî íåé
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א.23. ח, ה 24.ברכות כאן אומר הזקן שרבנו מה בת"ר ‰Á¯Îעל המשניות, בתורת היה במערה עסקם שעיקר לומר ההכרח שמן
לבעל  תורה" "דברי בספר מקשה - חדשים שלשה או בשנים לסיים יכולים היו והתיקונים הזוהר שאת מפני בימיהם, שהיו סדרים
שאומר  כפי שכן, כלל, הכרח זה אין שלכאורה וכו'), קדשו גאון מהדרת מחילה בקשת (אחרי ע' סימן ח' מהדורא אלעזר" "מנחת
- שבהן? בחידושים ומסלסלים מפלפלים היו שלא בשעה חדשים, כמה במשך המשניות כל לסיים יכולים היו לא בנגלה האם שם:

דתורה, בנסתר דבר אותו הרי - הוא אומר - כך ואם רב, זמן לוקח זה וכו' ובתירוצים בקושיות וסלסולם פלפולם בגלל ÂÚÂ„אלא
¯˙ÂÈ יספיקו לא שנה י"ג שגם רב, זמן לארוך יכול זה ובתיקונים, הזוהר שבספר והענינים הפרטים ביאור ידי שעל בנגלה, מאשר

ענה זו‰¯·È:לכך. באגה"ק באווראנט האט דאדה"ז י"ל הנ"ל כל ÓˆÚ‰"להשאלה שנה ס' ארך אשי ר' ע"י הש"ס דלימוד ובהקדם .
- ברשב"ם) ב קנז, (ב"ב חדשים ב' ·'שנה ˜¯Â'שהי - והלימוד סדרים, שש הי' ואז רצופות. שנים עשר היינו פעמים - "מהדורות"

- יוחנן ר' ·Í¯Úלאחרי ‡Ï˘"ב כשעסקו עאכו"כ א). נג, (עירובין ראשונים - דרשב"י Â‡Ó˙לדורו ב"פלפול ˘˘ בימיהם", שהי' סדרי
- ותירוצים" Î[1684"„הקושיות ע' רפ"ג לאדה"ז ת"ת בהל' מקו"א להנ"ל [להעיר וכו' כי פירוקי והתיקונים", הזהר ב"ס' משא"כ ,

במערה ובפרט בנגלה דרשב"י בלימודו הי' מוכרח אבל (כדלעיל). והתיקונים" הזהר ב"ס' תמן ולית הרע" דמסטרא ˘Ê"ÈÚפלפול...
‰ÎÊ."'כו ˘ËÈÏ"‡:25.לזה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ועיקור הגרמה הזכיר אדמו"ר 26."ולא כ"ק שציין כפי בוי"ו, "יהיו", כצ"ל,

התניא. ספר שבסוף התיקון" ב"לוח כ.27.שליט"א סה, ˘ËÈÏ"‡:28.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מיתה אז שתהי' ירמי'29."ראי'
ז. ˘ËÈÏ"‡:30.לא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."לידה אז שתהי' "ראי'



פה oeygxn 'd iyiy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"my b"`cg d`xe .(a ,l) zaya i"yxtk `lc -m`zda -
(a ,l) zaya zxne` `xnbdy dn yxtny l"fix`d yexitl
`id dpeekdy l"fix`d yxtn ,"mei lka clzy dy` dcizr"
`ed xeaird onf dzry mewna ,cg` meia didi xeaird onfy

itk ,miycg dryz
ihewl"a xne` l"fix`dy
,(a ,l zay lr) "q"yd
"mi`elin"a `aen
"wcv gnv"dl mildzl
xn`n seqae ,'k wxt lr
"`zpb" ligzndÎxeaic
gnv"dl xdefd ixe`ia)
fkzz cenr 'a wlg "wcv
itk df oi`e .(jli`e
zaya i"yx yxtny
zcleie dxd" weqtd
d`ian epnn) "eicgi
,(di`xd z` `xnbd

xeairn cli clz mei eze`a - ycg clia xarzzy mei eze`ay
xyt` i`y "`"yxdn zecb` iyecg" my xne`y itke ,mcew
oi` f` ik ,cg` meia eidi cli eze` ly dcilde oeixddy xnel
,mei lk mivia dcilend zlebpxz cinlzl d`xdy dnn di`x
zcile xkfdn zxarzn `idy oeixdd oi` zlebpxza mb ixdy
mixaer dviad zcill oeixdd oia `l` ,mei eze`a - dviad

ni cg`e mixyrzlebpxz" zexekaa zxne` `xnbdy enk ,mi
,xkfdn zxarzn zlebpxzdy ixg`y i"yx yxtn ,"mei `"kl
l"fix`d eli`e .mei cg`e mixyr ,dznlydl dviad ddzyn
`id dpeekdy `l` ,zaya `xnbd yexit z` jk cnel epi`

ly dcilde oeixddyeze`meia md clecg`gnv"d ,ab` .
dax yxcnn `ian (lirl xkfpd) mildz lr "mi`elin"a "wcv
eze`ay ,leand iptl did jky ,(e"l dyxt zlgzd) gp zyxt
owfd epaxy dn .dcli mb mei eze`a ,dxarzd dy`y mei
d`ia (ici lr) on dpeekd ,"zg` d`ian" didi dfy ,o`k siqen

zg`d`ian" `id dpeekdy ,yxtl mivexd mpyiy dn lr .
":iaxd azk - cg` oaxw d`ian `idy ,"zg`izi`x dzr !?

dfy hxtae) ?c"ecpl jiiy df dne !ok 'it 'bp`l wizrnd mby
mb dfae) "zg` d`ia (i"r) on" 'itd izrcle .(dzr mb oic

."(b"`cgd ziyew zvxezn,jk cenll xyt` i` azek iaxd -
oic dfy cgeinae ?o`k epipiprl jkl yi zekiiy efi` :okymb

meikdpeekdy ,iaxd cnel ,`l` .(giynd onfa `wec e`le)
d`ia on - "zg` d`ian" `idzg`cli clzcg`,cg` meia

clieipy(` ,fk) dcpa `xnbdn oiivn iaxde .'eke ipy meia
zg` dcil oiayk micli ipy ly dcil dzid zg` d`iany
dxwn my d`ian `xnbdy itk ,mini dnke dnk exar dipyl
ly dcill cg` cli ly dcild oia exary miycg dyly ly
dna .zg` d`ian eid zecild izyy zexnl ,ipyd clid

d`ia on didi dfy siqen owfd epaxyzg`ohwez (iaxd xne`)
zeidl leki df oi` ixdy dinzd uxezz e`lkaixg` oky ,mei

dcilzg`ly miax mini ixd mi`axeqi`jkÎoia ixd ,d`ia
dxyr rax` e` dray mdy dl`d minid lka dcil mey oi`
minid xy`n xzei minrt
j` ,zxzen d`ia mday
didi dfy mixne`yk

d`ianzg`d`iadn ixd
dzidyeid xzidd onfa

dnke dnk okn xg`l
,mini dnke dnka zecil
xacd jk ok`y itke
`xnbdy dn) zlebpxza
dnbec d`ian
zexnly ,(zlebpxzn
oi` dxarzpy ixg`y
xkf zlawn zlebpxzd
zexekaa i"yxl m`zda)
dnk dcilen `id ok itÎlrÎs` ("`de" ligzndÎxeaica a ,g

.xkfd ly zg`d d`iad on mini dnke dnka mivia dnkeïéàå§¥
éøàäìñ"Mä ìëa Bëôä íñøôîe èeLtä øáãa C §©£¦©¨¨©¨§ª§¨¨§§¨©©

,íéLøãîegiynd onfay ,mqxetn miyxcnde q"yd lkay - ¦§¨¦
jtidl ,dxdhe d`neh ,xzide xeqi` zekld zrcl ekxhvi
,xen`d "`pnidn `irx"dn dpey`x dtwyda xazqndn

éøôcC31miywny -?"àçéLîì àúëìä"mikixv dn myl - §¨¦¦§§¨¦§¦¨
xneleiykrixd - ?`eai giynyk wx zrbep didzy dkld

giynd onfa miptÎlkÎlryekxhvi,ef dkld zrcleäiìàå§¥¦¨
úB÷ôqä ìk èLôì àa32dLøãì eäiìà ãéúò Bæ äLøôe , ¨¦§Ÿ¨©§¥¨¨¨¨¦¥¦¨§¨§¨

'eë33,ïáeî Bðéà ãBòå .:xen`d "`pnidn `irx"a -äî §¥¨©
ïeñðøtúé àìc" :áeúkM,eqpxtzi `ly -íéîëç éãéîìz ¤¨§¨¦§©§§©§¦¥£¨¦

'eë õøàä énòîxeqi` `edy "rxe aeh zrcd ur" okly - ¥©¥¨¨¤
`l minkg icinlzy iptn ,l`xyi ipaa helyi `l 'eke xzide

,ux`d inrn eqpxtziïéìëàc "áø áøòî" àìåmilke`y - §¨¥¥¤©§¨§¦
ìLå-ñç øeñàå àîè ìeñt] ,íB34éðL úéa ïîæa íâ àäã ¨¨¥§¨©§¨§¨©¦§©©¦¥¦

eéä àì,minkg icinlz -ïéìëàc õøàä énòî ïéñðøtúî Ÿ¨¦§©§§¦¥©¥¨¨¤§¨§¦
milke`y -íéîëç éãéîìz éøäL íBìLå-ñç øeñà ìeñẗ¨©§¨¤£¥©§¦¥£¨¦

eéä34,õøàä énòk íéîøëe úBãN íäì [mikixv eid `le - ¨¨¤¨§¨¦§©¥¨¨¤
inrl wwcfdl,mzqpxtl ux`déëä-elôàå,okÎitÎlrÎs`e - ©£¦¨¦

ìk äøäèå äàîèå øzäå øeqà ãenìa ïé÷ñBò eéä̈§¦§¦¦§¤¥§ª§¨§¨¢¨¨
úBâefä,mi`pzd ly -éðL úéa éîéa eéäL35eãéîòäå , ©¤¨¦¥©¦¥¦§¤¡¦

íéãéîìzmipica -dl`wlgaedf,dxezc dlbp ly ©§¦¦
úBááøe íéôìàì36ãenìå ,wlg -øzñpä,dxezay - ©£¨¦§¨§¦©¦§¨

did:'eë øzñäaminkg icinlz oi`y dcaerdy ixd - §¤§¥
daiq deedn dpi` ,mzqpxtl ux`d inrl wwcfdl mikixv
,xzide xeqi` ipic ly cenill dlilg mikixv `l dllbay

.dxdhe d`neh
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ùã÷ä úøâà
åëôä íñøåôîå èåùôä øáãá êéøàäì ïéàå äðúùé
åäéìàå àçéùîì àúëìä êéøôã íéùøãîå ñ"ùä ìëá
åäéìà ãéúò åæ äùøôå úå÷éôñä ìë èåùôì àá
ïåñðøôúé àìã ù"î ïáåî åðéà ãåòå :'åë äùøåãì
ìåñô ïéìëàã áø áøòî àìå 'åë õøàä éîòî ç"ú
åéä àì éðù úéá ïîæáù ç"ú éøäù å"ç øåñàå àîè
íäì äéäù å"ç øåñà ìåñô ïéìëàã ä"òî ïéñðøôúî
øåñéà ãåîéìá ïé÷ñåò åéä ä"ôàå ä"òë íéîøëå úåãù
úéá éîéá åéäù úåâåæä ìë äøäèå äàîåèå øúéäå
øúñðä ãåîéìå úåááøå íéôìàì íéãéîìú åãéîòäå éðù

:'åë øúñäá
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ב.31. נא, שם.32.סנהדרין ובמפרשים מ"ז  פ"ח עדיות א.33.ראה מה, ונוסף 34.מנחות שלפנינו, בתניא ליתא בחצ"ר להלן הבא
התניא. ספר שבסוף התיקון" ב"לוח הובאה הצ"צ, הגהת ע"פ ˘ËÈÏ"‡:35.כאן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מ"ב פ"ב רמב"ם 36."חגיגה



oeygxnפו 'e ycew zay mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

קודש שבת מרחשון יום ו'
,286 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷ã÷ãúùë úîàá êà,cnw 'nr cr:ãçà ìëä

ìa ÷c÷ãzLk ,úîàa Cà,ìéòìc 'àðîéäî-àéòø' ïBL- ©¤¡¤§¤§©§¥¦§©§¨§¥§¨¦§¥
"`pnidn `irx"d oeyl wecwcny ,oldl xiaqn owfd epax

d `ly ,oaendxezd cenile mipic'eke xzide xeqi` ly
d `l` ,"rxe aeh zrcd ur" dlilg mi`xwpmixacxeqi` ly

mzeig milawnd xzide
,dbep ztilw iciÎlre on
`id ,dbep ztilw ,`idy
,"rxe aeh zrcd ur"
itk ,rxe aeh da axern
oeyl ,oldl xiaqiy
:`ed "`pnidn `irx"d
òøå áBèc àðìéàå"§¦¨¨§¨¨
,"'eë øzäå øeqà eäéàc§¦¦§¤¥
rxe aeh ly urde -

y`ed,'eke xzide xeqi`
øeqà úøBz" øîà àìå§Ÿ¨©©¦

"øzäåly cenild - §¤¥
,xzide xeqi` ipiprBà

,"øzäå øeqà úBëìä"¦§¦§¤¥
e` cenild ,ody -
xzide xeqi` ly zekldd
zrcd ur" dlilg md

- "rxe aehàlà`irx"d ¤¨
xeqi`" xne` "`pnidn

,"xzideøîBì-äöBø¤©
øáãå øeñàä øác óeâc§¨¨¨¨§¨¨

øznäxacd mvr - ©ª¨
mipica xaecn ezece`

y ,dl`xacxeq` df
exac,xzen df,òøå áBèc àðìéàî àeäur"n -aeh zrcd ¥¦¨¨§¨¨

,"rxe,dâð útì÷ àeäL,rxe aeh axern da -áeúkL Bîk ¤§¦©Ÿ©§¤¨
'íéiç õò'a37ì eäæå .,"øeñà" ïBL,xeyw oeyln -ätìwäL §¥©¦§¤§¨¤©§¦¨

äìòîì úBìòì ìBëé Bðéàå åéìò äøBL,dyecwa -øáãk ¨¨¨§¥¨©£§©§¨§¨¨
,øznä,dxzd oeyln -eðéäcdzernyn "xzen" dlnd - ©ª¨§©§

,ätì÷a øeñàå øeL÷ BðéàL,dlrnl zelrl lkei `ly - ¤¥¨§¨©§¦¨
BìëBàä íãàä éãé-ìò úBìòì ìëeéå,xzend xacd z` - §©©£©§¥¨¨¨¨§

,'äì äðeëaz` cearl gek el didiy ick df xac lke`y - §©¨¨©
,'díúña íâå,el didzy ilan mzq eze` lke` `edyk - §©¦§¨

,'d z` cearl ick dpeek ,dyrn zrya'ä ãáBòä íãà ìk̈¨¨¨¥
äNòpL àöîðå ,'äì ìltúîe ãîBì àéää äìéëàä çëaL¤§Ÿ©¨£¦¨©¦¥¦§©¥©§¦§¨¤©£¨

ôzäå äøBzä úBiúBàøøápä çkî 'äì äìBòä äl ¦©¨§©§¦¨¨¨©¦Ÿ©©¦§¨
,àeää ìëànäîztilwn `id lk`nay zeigd ,lk`y - ¥©©£¨©

,'dl dler `ide ,"dbep",ìça eäæåwwcfdl gxkdd on f`y - §¤§Ÿ
,'dl dlrz lk`n eze`ay zeigdy ick dlitze dxezlìáà£¨

úeiðBöéçä íò dîöòa dâð útì÷ì äiìò LiL úaLa§©¨¤¥£¦¨¦§¦©Ÿ©§©§¨¦©¦¦
,úBîìBòä ìëaLziilr `id zay oky ,dilra f` `idy - ¤§¨¨¨

zenlerd38,äåöî ïëì̈¥¦§¨
íéâeðòz ìk ìëàì¤¡Ÿ¨©£¦

úaLa-dnvr dlik`d §©¨
wx `l ,devn `id zaya
`idd dlik`d gekay dn
,lltzne cnel `ed

a úBaøäìezlik` - §©§§
å øNáziizya -óà ,ïéé ¨¨§©¦©
ìçaLytgn `edyk - ¤§Ÿ

,oii zezyle xya lek`l
,"àáBñå ììBæ" àø÷ð- ¦§¨¥§¥

`edyk ,zaya eli`e
ef ,zay bper myl lke`
lk ,mipt lk lr .devn
ly xaca `ed xen`d
xeyw epi`y "xzid"
zlekid ea yie dtilwa
xaqeny itke ,zelrl
oey`xd wlgay 'f wxta

."`ipz"d xtq ly-äî©
øeqà øáãa ïk-ïéàM- ¤¥¥¦§©¦

,eze` lek`l xeq`y
úBìòì ìBëé BðéàL- ¤¥¨©£

,dyecwlúaLa àìàìå Ÿ§©¨§Ÿ
ìltúnLk íb ìça§Ÿ©§¤¦§©¥

,àeää çka ãîBìåzelrl leki epi` xeqi` xac ,xnelk - §¥©Ÿ©©
,dtilwl xeywe xeq` `ed ik ,dyecwlçewôì ìëàL àì íà¦Ÿ¤¨©§¦©

Lôð,eytp zlvdl -[øeîb] øzä äNòðå ì"æø eøézäL39. ¤¤¤¦¦©©§©£¨¤¥¨
zäå øeqà úBëìä óà ,äøBza ãenlä ìáà,äøäèå äàîè ø £¨©¦©¨©¦§¦§¤¥ª§¨§¨¢¨

d `l -mixacmzece` ,xedhe xzen `nhe xeq` mdy mnvr
dxezd zekld `l` ,"rxe aeh miigd ur" mdy ,zekldd zepc

,dl` mixac zece` micnelyúBúéøáe úBéðLnä íäL¤¥©¦§¨§©§
,íé÷ñBôe àøîâaL,dyrnl dkld miwqetd -íéøàáîä ¤¦§¨¨§¦©§¨£¦

íäéøác íéøøáîe,zeziixade dpynd ixac -,äNòîì äëìäì §¨§¦¦§¥¤©£¨¨§©£¤
éôeb ïä ïäxwir -àéäL ,ät-ìòaL äøBzdtÎlray dxez - ¥¥¥¨¤§©¤¤¦

`idàúéàãk ,úeìéöàc úeëìî úøéôñ`aenk -øäfa §¦©©§©£¦¦§¦¨©Ÿ©
:'íéðewz' Léøáe ,øtñî ïéà úBîB÷îa LBãwäzligza - ©¨¦§¥¦§¨§¥¦¦

"xdef ipewiz"40:aezkúeëìî"zpiga `id -äøBzå ,ät ©§¤§¨
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ùã÷ä úøâà
êààðìéàå ìéòìã î"ø ïåùìá ÷ã÷ãúùë úîàá

øîà àìå 'åë øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã
óåâã ì"ø àìà ä"åà úåëìä åà øúéäå øåñéà úøåú
òøå áåèã àðìéàî àåä øúåîä øáãå øåñàä øáã
øåñà ïåùì åäæå .ç"òá ù"îë äâåð úôéì÷ àåäù
øáãë äìòîì úåìòì ìåëé åðéàå åéìò äøåù äôéì÷äù
úåìòì ìëåéå äôéì÷á øåñàå øåù÷ åðéàù åðééäã øúåîä
ãáåòä íãà ìë íúñá íâå 'äì äðååëá åìëåàä íãàä é"ò
àöîðå 'äì ììôúîå ãîåì àéää äìéëàä çëáù 'ä
øøáðä çëî 'äì äìåòä äìôúäå äøåúä úåéúåà äùòðù
úôéì÷ì äéìò ùéù úáùá ìáà ìåçá åäæå àåää ìëàîäî
äåöî ïëì úåîìåòä ìëáù úåéðåöéçä íò äîöòá äâåð
ìåçáù óà ïééå øùáá úåáøäìå úáùá íéâåðòú ìë ìåëàì
úåìòì ìåëé åðéàù øåñéà øáãá ë"àùî .àáåñå ììåæ àø÷ð
íà àåää çëá ãîåìå ììôúîùë íâ ìåçá àìå úáùá àì
.[øåîâ] øúéä äùòðå ì"æø åøéúäù ùôð çå÷éôì ìëàù àì
äàîåè øúéäå øåñéà úåëìä óà äøåúá ãåîéìä ìáà
íé÷ñåôå àøîâáù úåúééøáå úåéðùîä íäù äøäèå
ïä ïä äùòîì äëìäì íäéøáã íéøøáîå íéøàáîä
'éàãë úåìéöàã úåëìî 'éôñ àéäù ô"òáù äøåú éôåâ
úåëìî íéðå÷éú ùéøáå øôñî ïéà úåîå÷îá ÷"äåæá
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היד. ספר ב'.37.בהקדמת פרק מ"ט ˘ËÈÏ"‡38.שער ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ח"ש פ' (תו"א בעצמו אדנ"ע מלשון לכהנ"ל "להעיר :
בהוספה)". קה"ת בתו"א (נדפס לשם הצ"צ התניא").39.ובביאור בספר "שיעורים בספר (הודפס הוספה (בהקדמה 40.ראה א יז,

אליהו"). פתח -



פז oeygxn 'e ycew zay mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"dì ïðéø÷ ät-ìòaL,dl mi`xew ep` -eäéà úeìéöàáe- ¤§©¤¨¦¨¨©£¦¦
,seqÎoi` xe` ,`edéäBîøâemi`xwpd) ely zecnde milkd - §¨¦

,("idenxb"ïBäa ãç41,,mda cg` xac md -øBàL eðéäc ©§§©§¤
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
úeìéöàa ãçéúî¦§©¥©£¦
àeäL ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦¤
Búîëçå BðBöøe§§¨§¨
Bøeaãa íéLaìîä©§ª¨¦§¦
ìkä ¯ "úeëìî" àø÷pL¤¦§¨©§©Ÿ

:ãçàixd ,cg` xac - ¤¨
df `l` ;"rxe aeh zrcd ur" ly oiprd xnel jiiy `l myy
dtÎlray dxez ly zekldd jk ,zewl` ly cegid zilkz
,"zeliv`c zekln" zpiga ody miwqetde zeziixad ,zeipyndn
Îqg xnel jiiy `le ,"zeliv`c zekln" ly cegid ote`a od

xiaqiy itk ,`l` ."rxe aeh zrcd ur" ly oiprd mdilr melye
itk "zeliv`c zekln" ly oiprd mvr cvn xacd jk ,oldl

cvne ,"zeliv`"a `idymvrody dxezd zekld ly oiprd
zekln" zpigaa
dfy itk j` ,"zeliv`c
okn xg`l `a
wx `ly ixd ,zeyalzda
e`a dxezd ly zekldd
,zenlera zeyalzda
odilr zeidl leki mda
d`a `idy itk "zeliv`c zekln" mb m`Îik ,xzqde mlrd
cvn ,"rxe aeh zrcd ur" z`xwp `id mb `l` - zeyalzda
xxal ick - z`fe ,rxe aehn dlelkd "dbep" ztilwa zeyalzdd

.(rxd on aehd z` xxal) mixexia
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ùã÷ä úøâà
ãç éäåîøâå åäéà 'éöàáå äì ïðéø÷ ô"òáù äøåúå äô
úéìëúá úåìéöàá ãçééúî ä"á ñ"à øåàù åðééäã ïåäá
àø÷ðù åøåáãá íéùáåìîä åúîëçå åðåöøå àåäù ãåçéä

:ãçà ìëä úåëìî
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4

ס"כ.41. ריש לעיל ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc oiaexir(oey`x meil)

eaxiry.'áøéò àlL ãçàì Bà:`xnbd zl`eyél änìrecn - §¤¨¤Ÿ¥©¨¨¦
oi` ixd ,'axir `ly cg`' oic cnlle xefgl `ziixad dkxved

:`xnbd daiyn .eaxiry mipy oial epia weligéðä ,àîéúc eäî©§¥¨¨¥
éléî`ed ,eaxiry mipyl lhal ozipyàëéä[mewna-]ïúö÷îc ¦¥¥¨§¦§¨¨

xvgd ipa ly,eáøéò àì ïúö÷îe eáøéòel`e ,aexir dyrp dfay ¥§¦§¨¨Ÿ¥§
,eaxiry el`l ozeyx milhan eaxir `lyïleëc àëéä ìáà£¨¥¨§¨

[xvgd ipa lky-]eäðéñð÷éì ,eáøéò àì`ly mze` qepwl yi - Ÿ¥§¦§§¦§
,mzeyx lhal elkeiáeøéò úøBz çkzLz àlL éãklr xvgd ipan §¥¤Ÿ¦§©©©¥

mdipae ,xzei eaxri `le zeyxd lehia lr zay lk eknqiy ici
ecnli `le zexvgd aexir z` e`xi `l miphwd.axrl jixvyà÷̈

ïì òîLî.lhal ozip df ote`a s`y `ziixad ©§©¨
:`ziixaa epipy ceràlL ãçàì BúeLø ïúBð áøéòL ãçà ïéà ìáà£¨¥¤¨¤¥©¥§§¤¨¤Ÿ

.áøéò:`xnbd zx`aneéiaàìjixv epi` ezeyx lhandy xaeqd ¥©§©©¥
cg`l epiid 'axiry cg`l' epipyy dne ,cg`e cg` lkl lhal
epi` eaxiry mipyn cg`y epcnile `pzd xfg ,eaxiry mipyn
lirei `ly heyty s` lr ,axir `ly cg`l ezeyx lhan
`vnpe ,ezeyx lhan epi`e axiry sqep mc` yie xg`n lehiad

c meyn ,xvga yeniyd z` xqe`yàðza df oicééelâì àôéñlr ¨¨¥¨§©¥
d,àLéø'axiry cg`' oeyl `ziixad dhwp df oicay myk ,epiide ¥¨

cg`d m` ixdy ,miig oiicr eaxiry miyp`d ipy i`ceay s` lr
lre ,lehiad lireie axir `ly xg`l ezeyx lhal leki ipyd zn
yi jk ,eaxiry mipyn cg` epiid 'axiry cg`'y x`al yi jgxk
cg`'l lhan axir `ly cg`y `ziixad ixac zligza mb xnel

eli`e .eaxiry mipyn cg`l lhany epiid ,'axiryäaøìxaeqd §©¨
z` cinrde ,cg`e cg` lkl ezeyx lhal jixv axir `ly dfy
oi` ok` ,mdn cg` zne mipy eaxiry ote`a `ziixad zligz

,mewn lkne ,xqe`y sqep mc` yi ixdy df oica yecigéãéià©§¦
[ab`-]àðúcaàLéøezeyx lhany axir `ly cg` ly epic §¨¨¥¨

,eaxiry el`lénð àðzaàôéñliren `ly ,jtidl oicd z` ¨¨©¦¥¨
.axir `ly dfl ezeyx lhai eaxiry el`n cg`y

:`ziixaa epipy cerì ïúeLø ïéðúBð eáøéòL íéðL ïéàåàlL íéðL §¥§©¦¤¥§§¦§¨¦§©¦¤Ÿ
.eáøéò:`xnbd zl`eyél änì eú àä`ziixad dkxved recn - ¥§¨¨¨¦

eaxir `ly mipydy heyt ixd ,df oic epl rinydle xefgl
:`xnbd daiyn .df lr df mixqe`,àëéøö àìote`a `l`ìéhác Ÿ§¦¨§©¦

déøáçì eäéépéî ãç déìlhiae eaxir `ly mze`n cg` xfgy - ¥©¦©§§©§¥
,df ote`ay ,axir `ly exiagl ezeyxì ,àîéúc eäîdéì éøzL- ©§¥¨¦§§¥¥

.mzeyx el elhia mleky cigi eze`l xvga yeniyd xzeiyà÷̈
ïì òîLî,`ziixadìéhác àðcéòác ïåékmiaxrndy onfay - ©§©¨¥¨¦§¦§¨§©¦

,eaxir `ly mipyl mzeyx elhiaøöç àäa àúeéøL déì äåä àìŸ£¨¥©§¨§¨¨¥
axir `ly exiag oiicr ixdy ,xvgl d`vedd el dxzed `l -
milhand zeyx z` dpw `l okle ,eilr xqe` ezeyx lhia `le

,jk meyn ,xvgaàìleki epi`y oeik ,lhane xfegy dn liren Ÿ
.da dkf `ly zeyx zepwdl

:`ziixaa epipy cerì ïúeLø ïéðúBð eáøéò àlL íéðL ïéàåíéðL §¥§©¦¤Ÿ¥§§¦§¨¦§©¦
.eáøéò àlL:`xnbd zl`ey,él änì eú àäcnlp xak df oic ixd ¤Ÿ¥§¨¨¨¦

`ly mipyl mzeyx elhai `l eaxiry mipyy epipyy dnn
:`xnbd daiyn .mdipyl cg` mrhy ,eaxir,àëéøö àì`l` Ÿ§¦¨

ote`aéøîàcn cg`l milhand,eaxir `ly el`éð÷epzeyxìò §¨§¥§¦©
úðîlkezyúBð÷äìdler did df ote`ay ,mixg`l ef zeyx §¨§©§

mb lhal lkeie ,exiagl zepwdl gilyl edepiny xnel epzrca
ynzydl envr el xzed `ly it lr s` mdn laiwy zeyxd z`
ote`a s`y `ziixad epl drinyd jkl .el elhiay drya xvga

.lehiad lirei `l df
:zaxern dpi`y xvga zeyx lehia ipica oecl dtiqen `xnbd

dépéî àòa[l`y-],ïîçð áøî àáøy mc`LøBéeia` zeyx z` §¨¦¥¨¨¥©©§¨¥
,ezeyx lhia `le axir `l a`de ,zaya znyúeLø ìháiL eäî©¤§©¥§

z` xizdl jkae zeyxd dze` z` lhal leki df yxei m`d -
yeniya xvgd ipa exq`pe lhal leki epi`y e` ,xvgl d`vedd

.xvga
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המשך ביאור למסכת גירובין ליום ראשון גמ' א



היום יום . . . פח

ה'תש"דל תשרי, א דר"חיום ששי

חומש: נח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: והנה נפש . . . 280 בלא דבור.

ָיִחיד. –  ְלִלים ּבְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ סּוִקים "יֹאַמר ָנא", ְוַגם ּכְ ל ֶאָחד ֵמַהג' ּפְ ל: ּכֹוְפִלין "הֹודּו ַלה'" ַאַחר ּכָ ַהּלֵ
ָעִמים. ְמֵרִני כּו'" – ג' ּפְ "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּגֹו' ְזַבְדָיה ִיׁשְ

ה'תש"דא חשון, שר"חשבת

חומש: נח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה זלעו"ז . . . המעלות.

ָרא ה' ֶאל ַאְבָרם גו'. סּוק ַוּיֵ ָרֵאל ִמּפָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה - קֹוִרין ְלִיׂשְ בּוַע ַהּבָ ׁשָ י ּדְ ִני ַוֲחִמיׁשִ ׁשֵ ִמְנָחה - ְוֵכן ּבְ ּבְ

רּוְך־  דֹוׁש־ּבָ ָאַמר ַהּקָ "ּב[ ָאַמר ְלֶאָחד ַעל ְיִחידּות: ֵמָאז ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ
ה",  ְגּבָ ע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּסַ לֹום "ֶלְך־ְלָך ֵמַאְרְצָך ּגֹו'" ּוְכִתיב "ַוּיִ ָ הּוא ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו־ַהּשׁ
יצֹוצֹות  ר ַהּנִ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ָעיו ּבַ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ָהָאָדם הֹוֵלְך ְלַמּסָ ּגָ ֵזַרת ַהַהׁשְ י ּגְ רּוִרים. ְוַעל ּפִ ֻהְתַחל סֹוד ַהּבֵ

ָתם. ים ִלְגֻאּלָ ֵרר ַעל־ָידֹו ְמַחּכִ ִריִכים ְלִהְתּבָ ַהּצְ

ְוהֹוְלִכים  ָלֶהם  ים  ְמַחּכִ ֶהם  ּלָ ׁשֶ רּוִרים  ַהּבֵ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ֵהם  רֹוִאים  ה,  ְרִאּיָ ֲעֵלי  ּבַ ֵהם  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ב  ְמַסּבֵ ּבֹות  ַהּסִ ל  ּכָ ת  ְוִסּבַ ָהִעּלֹות  ל  ּכָ ִעיַלת  ה  ִהּנֵ ֵמֶהם[,  חּוץ  ים  ]=ְוַהֲאָנׁשִ ר  ּבַ ּדֶ א  ְוַעּמָ ַעְצָמם.  ּבְ ה  ּמָ ׁשָ

רּוִרים. ֲעבֹוַדת ַהּבֵ ָלה ֲעֵליֶהם ָהֲעבֹוָדה ּבַ ם ֻהּטְ ר ׁשָ קֹום ַההּוא, ֲאׁשֶ בֹואּו ַלּמָ ּיָ ה ִעּלֹות ְוִסּבֹות ׁשֶ ּמָ ּכַ

ה'תש"דב חשוןיום ראשון

חומש: לך לך, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואחר . . . קמא טובא.

משיחת אאמו"ר מוצש"ק לך לך תרנ"א: אין די ערשטע יָאהרען פון זיינע נשיאות 
הָאט דער אלטער רבי געזָאגט ברבים "מען בעדארף לעבן מיט דער צייט". דורך זיין 
ברודער מהרי"ל הָאבען זקני החסידים אויסגעפונען, אז דער רבי מיינט אז מ'דארף 
לעבען מיט דער פרשת השבוע און פרשת היום פון דער סדרה פון דער ווָאך. ניט 

נָאר לערנען די פרשת השבוע יעדען טָאג, נָאר לעבען מיט איר.

יאּותֹו  ְנׂשִ נֹות  ׁשְ ּבִ תרנ"א:  ְלָך  ֶלְך  ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ מֹוָצֵאי  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יַחת  ִמּשִׂ
ֶאְמָצעּות ָאִחיו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב  ַמן". ּבְ ים "ֵיׁש ִלְחיֹות ִעם ַהּזְ ַרּבִ ֵקן ּבָ נּו ַהּזָ ָהִראׁשֹונֹות ָאַמר ַרּבֵ
ת ַהּיֹום  בּוַע ּוָפָרׁשַ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ׁש 'ִלְחיֹות' ִעם ּפָ ּיֵ י ִהיא ׁשֶ ַנת ָהַרּבִ ּוָ ּכַ ְררּו ִזְקֵני ַהֲחִסיִדים, ׁשֶ ְיהּוָדה ֵלייּב[ ּבֵ

ּה. א 'ִלְחיֹות' ִעּמָ ל יֹום, ֶאּלָ בּוַע ּכָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ בּוַע. לֹא ַרק ִלְלֹמד ֶאת ּפָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ִמּפָ

יום 
ראשון

יום 
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יום 
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פט היום יום . . . 

ה'תש"דג חשוןיום שני

חומש: לך לך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: וכמדומה . . . קמב אמרי פי.

)המשך שיחת הנ"ל(: בראשית איז א פרייליכע סדרה, אפילו דער סוף איז ניט גָאר 
אזוי געשמַאק. נח איז דער מבול, ָאבער א פרייליכער סוף ווָאך - געבָארען געווָארען 
אברהם אבינו. די אמת פרייליכע ווָאך איז פרשת לך לך, אלע טעג פון דער ווָאך 
לעבט מען מיט אברהם אבינו, דער ערשטער וועלכער הָאט זיך מוסר נפש געווען אויף 
מפרסם זיין ג-טליכקייט אויף דער וועלט, און זיין מסירת נפש הָאט אברהם אבינו 

איבערגעגעבען בירושה צו אלע אידען.

ְך ָנִעים; ֹנַח הּוא  ל ּכָ ַהּסֹוף ֵאינֹו ּכָ ֵמָחה, ַלְמרֹות ׁשֶ ה ׂשְ ָרׁשָ ית ִהיא ּפָ ֵראׁשִ "ל( : ּבְ יָחה ַהּנַ ְך ׂשִ )ֶהְמׁשֵ
ת "ֶלְך ְלָך".  ָרׁשַ ֱאֶמת הּוא ּפָ ֵמַח ּבֶ בּוַע ַהּשָׂ ָ ֵמַח – ַאְבָרָהם ָאִבינּו נֹוַלד; ַהּשׁ בּוַע ׂשָ ּבּול, ַאְך סֹוף ׁשָ ַהּמַ
עֹוָלם. ְוֶאת  ְרסּום ֱאלֹקּות ּבָ ַסר ַנְפׁשֹו ַעל ּפִ ּמָ ים' ִעם ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָהִראׁשֹון ׁשֶ בּוַע 'ַחּיִ ָ ל ְימֹות ַהּשׁ ּכָ

הּוִדים. ה ְלָכל ַהּיְ ירּוׁשָ ּלֹו הֹוִריׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבִ ֶפׁש ׁשֶ ְמִסירּות ַהּנֶ

ה'תש"דד חשוןיום שלישי

חומש: לך לך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: כו. בר"מ . . . 284 ע"כ בר"מ.

ֵני  ַנְפׁשֹות ּבְ ם ּבְ י־ִאם ּגַ ֶנֶפׁש ַהּלֹוֵמד, ּכִ ׁש. לֹא ְלַבד ּבְ ְנָפׁשֹות ַמּמָ ָכל יֹום ָויֹום נֹוֵגַע ּבִ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ
ַמִים. ִית הּוא ֲאִויר ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ָאז ֲאִויר ַהּבַ יתֹו, ׁשֶ ּבֵ

ה'תש"דה חשוןיום רביעי

חומש: לך לך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה המובן . . . קמג בלבד.

י  ּכֵ ַמֲחׁשַ ם ַההֹוֵלְך ּבְ ר ְלאֹוָרם לֹא ִיְתֶעה ּגַ ֵמי ָרִקיַע, ֲאׁשֶ ׁשְ ְתנֹוְצִצים ּבִ לּו ְלכֹוָכִבים ַהּמִ ָרֵאל ִנְמׁשְ ִיׂשְ
ְיָלה. ַהּלַ

ם ֶאת  יַע ְלַהֲעִמיד ּגַ ּפִ י ּכַֹח מּוָסִרי ְורּוָחִני, ְלַהׁשְ ה, ֵיׁש ּבֹו ּדֵ ָ ין ִאיׁש ּוֵבין ִאּשׁ ָרֵאל, ּבֵ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ
ֶקֶרן אֹוָרה. ָעיו ּבְ יָריו ּוְמֻיּדָ ַמּכִ

ה'תש"דו חשוןיום חמישי

חומש: לך לך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד יש . . . 286 בהסתר כו'.

כשרצה רבינו הזקן לברך את ר' יקותיאל ליעפלער בעשירות, אמר שאינו חפץ בזה, 
שלא תטרידו העשירות מלימוד החסידות והתעסקות בעבודה. וכשרצה לברכו באריכות 
ימים אמר: אבער ניט מיט פויערשע יָאהרען, ווָאס עינים להם ולא יראו אזנים להם 
ולא ישמעו, מען זעהט ניט קיין ג-טליכקייט און מען הערט ניט קיין ג-טליכקייט. 
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היום יום . . . צ

ּלֹא  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ ָחֵפץ  ֵאינֹו  ׁשֶ ָאַמר  ירּות,  ֲעׁשִ ּבַ ִלֶער  ִליֶעּפְ ְיקּוִתיֵאל  ר'  ֶאת  ְלָבֵרְך  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָרָצה  ׁשֶ ּכְ
ָאַמר:  ָיִמים  ֲאִריכּות  ּבַ ְלָבְרכֹו  ָרָצה  ּוְכׁשֶ ֲעבֹוָדה.  ּבָ קּות  ְוִהְתַעּסְ ַהֲחִסידּות  ּמּוד  ִמּלִ ירּות  ָהֲעׁשִ ְטִרידֹו  ּתַ
ְולֹא  ֱאלֹקּות  רֹוִאים  לֹא  ָמעּו",  ִיׁשְ ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  ִיְראּו,  ְולֹא  ָלֶהם  "ֵעיַנִים  ׁשֶ ר  ִאּכָ י  ַחּיֵ ּבְ לֹא  ַאְך 

ׁשֹוְמִעים ֱאלֹקּות.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc oiaexir(iyily meil)

`weec edf j` ,mixg` mr axrl e`ayk mb maexir eaby dyngd
aexira ice cg`k miaygp md f`y ,mlv` aexird z` migipnyk
miaygp mpi` ,xg` mewnl maexir ekiled m` la` ,mlekl cg`

.cg`e cg` lkl aexir mikixve mixaegn
`xnbd ,lld ziae i`ny zia zwelgna ef oeyl ly dxe`ia it lr
zxxan .maexir z` eaby dynga zwqerd `ziixaa dpce day

:ef oeyl itl `xnbdúà eábL äMîç ,àéðúc àä àìæà ïàîk§©©§¨¨§©§¨£¦¨¤¨¤
,ïáeøéò,mxvg dxzedeLky s` ,zexg` zexivg mr eaxirïéëéìBn ¥¨§¤¦¦

,øçà íB÷îì ïáeøéò úàa ic ,zxg`d xvgl xnelkãçà áeøéò ¤¥¨§¨©¥¥¤¨
.ïleëìxnbd daiyn:`ãçk àìc ,ïàîkixdy ,cg` s`k epi` ± §¨§©§Ÿ§©

zia s` xg` mewnl aexird z` mikilenyk ,dipyd oeyld itl
.cg` lkl aexir mikixvy micen lld

äðùî
yinyz ici lr hren xeaiga mixaegnd mixeica zwqer ef dpyn

:ziaa szeyníäézáa íéðLéå ,íäéáà ïçìL ìò ïéìëBà eéäL ïéçàä̈©¦¤¨§¦©ª§©£¦¤¦¥¦§¨¥¤
yie ,zg` xvga mdia` ziae mdiza eide ,envrl ziaa cg` lk -
mi`a xy`k ,mdlyn mizaa mitqep mixiic mcaln xvga

,xvgl mizad oia lehlhd z` xizdl ick aexir zeyrlïéëéøö§¦¦
mig`de a`d,ãçàå ãçà ìëì áeøéòmdn cg` lk jixv ,xnelk ¥§¨¤¨§¤¨

,cg`k miaygp mpi`e ,xvgd ixiic x`yk aexirl elyn zt zzl
xacd mrhe .mzlik` lya mdia`l mixaegn mipady s` lr

.`xnba x`aziCëéôì,dfn df miwelg mixeic miaygp mdy itl - §¦¨
áøéò àìå íäî ãçà çëL íàxqe` `ed ixd ,aexirl zt ozp `l ± ¦¨©¤¨¥¤§Ÿ¥©

`ed ,eyry aexird ici lr lehlha mixzen eidiy icke ,mdilr
BúeLø úà ìháîzg` zeyx xvgd lk f`e ,xvgd ipa x`yl §©¥¤§
.lehlha mixzene

jka mig`l a`d oia xeaigd mewn lkny ,zx`an dpynd
:mdl liren ,epgley lr milke`yéúîéàmikixv mig`de a`d ¥¨©

,cg` lkl aexirøçà íB÷îì ïáeøéò ïéëéìBnL ïîæax`yn cg`a ± ¦§©¤¦¦¥¨§¨©¥
.xvgd izaäéä íà ìáàdáeøéòxvgd lk lyïìöà àagpedy ± £¨¦¨¨¥¨¤§¨

,mdia` ziaaBàote`aïänò ïéàL[mig`de a`d mr±]ïéøBic ¤¥¦¨¤¦¦
mitqep,øöçael` mipte` ipya,áøòì ïéëéøö ïðéàdf oiprly §¨¥¥¨§¦¦§¨¥

,mdia`n milke`y jka mdipiay hrend xeaigd liren
.mixaegnk maiygdl

àøîâ
,zxg`a oyie zg` xvga lke`y ina l`enye ax ewlgp jenqa
,xnelk] xwird `ed ztd mewn ,ax zrcl .ezxic xwir okid
zrcle ,da lke`y xvgd ipa lr xqe` ok lre ,[dlik`d mewn
xvgd ipa lr xqe` ok lre ,xwird `ed ezpil mewn ,l`eny

:ef zwelgn iabl epzpynn gikedl dvex `xnbd .da oyiyúòîL̈§©
dpéîy ,epzpynay oaexir oikilen oicnäðéì íB÷îd `edíøBb ¦¨§¦¨¥

zxic xwir `ed myy ,enr axrl aiigle xvgd ipa lr xeq`l
ok zngny ,mdizaa mipyi mig`dy epzpyn dhwp jkle ,mc`d
j` .xg` mewnl maexir mikilena cg`e cg` lkl aexir mikixv
eid `le ,eziaa mixck md ixd ,mdia` ziaa mipyi eid m`
lr `kxit epzpynn yie .mdia` wx `l` mnvrl aexir mi`ian

s` `ld ,eixack m`y ,mxeb ztd mewny xaeqd ax ixac
cg`k maiygdl epl did mewn lkn ,mdizaa mipyi mig`dy
daiygd dpynd eli`e ,mdia` ziaa milke` mleky zngn

.miwelgk mze`
:`xnbd dgec,áø øîà äãeäé áø øîàlr `kxit dpyndn oi` ¨©©§¨¨©©

lr mdia` ziaa elk`y mig`a zwqer dpi`y itl ,izhiy
mipyiy s` mlekl cg` aexira did ic ok eli`y ,ynn epgley

`l` .mxeb ztd mewny iptn ,mdizaaeðL ñøt éìa÷îaepzpyn ± ¦§©§¥§¨¨
ezepwl zern e` oefn mdia`n milawn eidy ote`a zwqer
oeike ,xenb zt mewn epi` mdia` ziay `vnpe ,mziaa milke`e
mikilenyk ,dpild mewnae lreta mzlik` mewna miwelgy

.cg` lkl aexir jixv xg` mewnl maexir
dligze ,lirl dxkfpy l`enye ax zwelgn z` zx`an `xnbd

:mzwelgn daeqp dilry ,`ziixa d`ianBì LiL éî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦¤¥
øòL úéa,uegan e` miptan e` xvgd xry iptl ohw zia-] ¥©©

e` ,[my ayei gztd xneye ,xvgl ekxc mixaeryäøãñëà©§©§¨
dxewne miccv ylyn zevign swend ziad iptl mewn-]

,[zial ekxc miqpkpe ,dlrnlnåel yiy in okúñtøîyiyk±] §¦§¤¤
gzte envrl oixeic yi xcg lkae ,mixcg dnk mr dkex` dilr
mleke ,diilr jxe`k migztd iptl dkex` zqtxn miyer ,envrl
mi`veie miqpkp dkxce ,zqtxnl cg` [zebxcn-] mleqa miler

[mlek,Bøéáç øöçadxcqk` e` xry zia eze`a xcy it lr s` ©£©£¥
,zqtxn e`åéìò øñBà Bðéà äæ éøäxvgd lra lr xqe` epi` - £¥¤¥¥¨¨

yi m` j` .'dxic' mpi` el` zenewny itl ,xvgl ezian lhlhl
exiag xvga elïázä úéa (úà)e` ,[oazd xve` mewn±]úéa (úàå) ¤¥©¤¤§¤¥

,ø÷aäe`úBøöBàä úéáe ,íéöòä úéas` ,d`eaze ony ,oii xve`l ©¨¨¥¨¥¦¥¨¨
,my xc epi`yäæ éøä[el` miza x`y e` oazd zia lra-]øñBà £¥¤¥

åéìò.xvgl ezian lhlhl xvgd lra lr -Bðéà ,øîBà äãeäé éaø ¨¨©¦§¨¥¥
,ãáìa äøéc íB÷î àlà øñBàeteba ea xc mc`y mewn wxy epiid ¥¤¨§¦¨¦§¨

exkfpy mizad x`ye oazd zia j` ,xvgd ixiic x`y lr xqe`
.mixqe` mpi`

:ezhiyl di`x `ian dcedi iax,àçtð ïáa äNòî ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©£¤§¤©¨¨
úBøöç Lîç Bì eéäLxg` ieana zg` lk zecxtpaxir,àLeà ¤¨¨¥£¥¨¨

`veike mivr ziae oaz zia el eid x`yae xc did odn zg`ae
,el`a,íéîëç éðôì äNòî àáe`gtp oa xqe` iean dfi`a zrcl ¨©£¤¦§¥£¨¦

szzydl eilre ,zexivgd oia lehlhd z` ieand ipa x`y lr
,ze`ean seziyaa àlà øñBà Bðéà ,eøîàå,ãáìa äøéc úéwx jkle §¨§¥¥¤¨¥¦¨¦§©

.ze`ean iteziyl lk`n xac zzl eilr ezxic myy ieana
:`xnbd dywnCzòc à÷ìñ äøéc úéajzrc lr dler ike - ¥¦¨©§¨©§¨

ie`xd ziay rnyny ,xqe` 'dxic zia'y minkgd eaiydy
xn` envr dcedi iax `ld ,ea xc mc` oi`y s` xqe` dxicl
iax cvike ,lreta my xebl jixvy rnyne 'dxic mewn' jixvy

:`xnbd zvxzn .ezhiyl di`x df dyrnn `ian dcediàlà¤¨
àîéà`l` xqe` epi` ,minkg exn` jky.'äøéc íB÷î' ¥¨§¦¨

'dxic mewn' edn ,l`enye ax zwelgn z` `xnbd d`ian dzr
:`xnbd zl`ey .dcedi iax xikfdyéàî,'äøéc íB÷î',xnelk ©§¦¨

,'dxic mewn' aygiy ick eziaa zeyrl mc` jixv yinyz dfi`
:`xnbd daiyn .xvgd ipa x`y lr xeq`ie,øîà áø©¨©
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המשך ביאור למסכת גירובין ליום שלישי גמ' ב



צי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  תשרי ל' ראשון יום גורע'? המוסיף 'כל תמיד האם

„Á‡ ·¯ ËÁL :‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰»«…∆»
ÈˆÁ ‰‰ML Èt ÏÚ Û‡ - ‰Ó‰·a ÌÈM‰ ·¯ B‡ ,ÛBÚa¿…«¿«ƒƒ¿≈»««ƒ∆»»¬ƒ
;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔÈÓÈq‰ ˙ÎÈ˙Á ¯Ó‚Â ¯ÊÁÂ ,ÌBi‰«¿»«¿»«¬ƒ««ƒ»ƒ¬≈À∆∆
¯Na CzÁÓk ‰Ê È¯‰ ,¯eÚMk da ËÁLpL ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿«»«ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¿«
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הפסק כל  רש"י , לדעת  והרמב "ם : רש "י נחלקו זו בהלכה 

אך  הסימן, של האחרון בחלקו נעשה אם ואף  פוסל  בשחיטה 

נמצא הסימן , רוב  את  לשחוט שדי מאחר הרמב "ם , לדעת 

וחיתוך  כשחוטה , הבהמה כבר  נחשבת  רובו שנשחט שמשעה

דיני כל  בו ואין  השחוטה ' בשר כ'מחתך נחשב  הסימן  שאר

שחיטה .

המחלוקת : וביאור 

אלא הסימן, כל  על חל השחיטה  חיוב רש "י , לדעת

כאילו נחשב זה  הרי  ככולו' 'רובו מדין  רובו , נשחט שכאשר 

שחיטה פעולת בו  נעשתה אם  אך כהלכה , נשחט המיעוט גם

dleqt(באמצע ששהה פוסלת .(כגון היא הרי

חל  הרוב שנשחט שברגע  מאחר כי  סובר  הרמב "ם  אך

משמעות כל אין שוב  ככולו ', 'רובו מדין  הבהמה  על היתר 

לפסול  בכוחה  ואין  המיעוט  סק"ג)לשחיטת  ב, סי' משה .(אמרי

ערוך' ב 'שלחן ס"ה)ולהלכה : כג סי' כדעת(יור"ד נפסק

אך  הרוב , את  ששחט לאחר פוסלת השהייה  שאין  הרמב "ם,

מלעשות ולהימנע רש "י לדעת  לחשוש  יש  שלכתחילה  כתב

הרמ"א  ואילו בדיעבד (שם)כן. אפילו להחמיר  שהמנהג  כתב 

הבהמה . את  ולהטריף 

שאם שיעור , בה  שנאמר  מצוה  לכל מכאן  שלמדו ויש 

ועליה מהמצוה  כחלק ההוספה  נחשבת  השיעור על  הוסיף 

בהכשר  רש"י)להיעשות  פוסלת(לדעת היא  בפסול  נעשתה ואם ,

מהשיעור יותר  ארוכות  התפילין  רצועות  אם ולדוגמא : הכל .

או אורכן  לכל שחורות  שיהיו  להקפיד  חובה  האם  - הנצרך 

למרות בשחור , הצבוע  כשיעור חלק  בהן  שנשאר  בכך די

תלוי הדבר  כי ויתכן  הרצועה? משאר  התקלף  שהצבע 

על  גם  להקפיד יש  רש "י ולדעת והרמב"ם , רש "י  במחלוקת 

גם שבשחיטה כשם  השיעור, על הנוסף החלק של שחרותו

פוסל  - כדין שלא  נשחט אם  להישחט, צריך שאינו המיעוט

ואילך) ס עמ' סד, יעקב פעמי קובץ ס"ג. לג סי' או"ח הלכה ביאור .(ראה

ה'תשפ"א  חשון א' שני יום התחתון  ולחי העליון לחי

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰,ìhpL ïBéìòä éçì§¦¨¤§¤¦©
.úøzî Bæ éøä ...ïBzçzä ìhð íà ìáà ;äôøè§¥¨£¨¦¦©©©§£¥ª¤¤

א)במשנה  נד, של (חולין התחתון הלחי  ניטל שאם  נאמר 

השיניים)הבהמה  קבועות שבו הלחי של התחתון דין(חלקו אך כשרה, -

שניטל  כותב והרמב"ם  במשנה , התפרש  לא העליון הלחי 

טריפה . העליון

לוניל  חכמי לרמב "ם  כתבו  כך כאן)ועל משנה' ב'כסף :(מובא

ניטל  שאם זה  דין  הזה " היום  עד שמענו  לא בעניותינו "אנו

לחדש  המשנה  כוונת  ולשיטתם  טריפה. העליון  elit`yלחי
סימני תלויים  שבו  אע"פ  כשרה , התחתון לחי ניטל אם 

כשרה . העליון  ניטל אם וכלֿשכן השחיטה 

ה 'טור' תמה לג)וכן סי' הוסיף(יו"ד היאך הרמב"ם , על

סוגי כל  את  פירטה  המשנה  והרי  הטריפות, על מדעתו 

העליון ! לחי ניטל הזכירה  ולא  הטריפות 

לוניל  לחכמי  בתשובתו בכס"מ)אמנם  הרמב "ם(מובא האריך

כיל  הנשימה, לתהליך  חיוני  העליון  הלחי כי שיטתו את  באר 

תתקרר והיא הריאה  לתוך הצונן  האוויר יכנס בהיעדרו 

הרי לחיות , יכולה  שאינה  שכל בידינו  וכלל תמות . והבהמה

טריפה . היא

מבֿא)והרשב"א  טריפות הלכות הבית דברי(תורת שנראים  כתב

במשנה זה דין  נזכר  לא  מדוע  לתמוה  יש  עדיין  אך הרמב "ם,

הטריפות ? כל את  המונה

הרבי: ומבאר 

עצמו שהוא  הבהמה  בגוף מום א ) טריפות: סוגי שני יש 

שמחמתו אחר  לדבר סיבה המהווה  מום ב ) שתמות. גורם

תמות .

עצמם שהם  – הראשון  מהסוג הטריפות  רק  נימנו ובמשנה 

למיתה גורמת אינה  העליון הלחי נטילת  אך  למיתה , גורמים 

לריאה  קר  אויר כניסת מחמת אלא עצמה כתוצאה מצד (כי

מגולה) הקנה פי נעשה הלחי במשנה .מנטילת נמנית  אינה  ולכן

(2654 'r d d"nyz mgpn zxez)

ה'תשפ"א  חשון ב' שלישי יום ותולעים  טריפות בדיקת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰ïä elàL ét ìò óàå§©©¦¤¥¥
ìàøNéa èeLtä âäðnä ,ãeîìz éîëç éøácî ïéàøpä íéøácä©§¨¦©¦§¦¦¦§¥©§¥©§©¦§¨©¨§¦§¨¥
äàøä úà ïé÷ãBáe ,ãák ìL Ltøhä úà ïéòøB÷ ...àeä Ck̈§¦¤©©§¥¤¨¥§¦¤¨¥¨

.dîB÷îa¦§¨
ג)לעיל  לבדוק(הלכה צריך אין הדין שמן  הרמב "ם  כתב

הבהמות שרוב  משום  טריפה , היא שמא  שנשחטה  בהמה 

ב)כשרות  יא, שמכל ֿמקום(חולין הרמב"ם  כאן  מוסיף  כך ועל  .

מדבריו ומשמע  הריאה , את  לבדוק  בישראל" הפשוט  "המנהג

חיוב  זה  מדרבנן)שאין לא בלבד(גם מנהג  מן(כס"מ)אלא  כי ,

כאשר גם לברר צריך  ואין הרוב  על  להסתמך אפשר  הדין
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v"ndqeצב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

זאת . לעשות  ניתן 

הרמב"ם  לדברי  סותרים  אלה  דברים  מאכלות ולכאורה, (הל'

הט"ו) פ"ב מיניאסורות כל  ..." בפירות : תולעים  חשש  לגבי

שיבדוק עד יאכל  לא  מחוברין, כשהן להתליע שדרכן פירות 

שזהו מלשונו  ומשמע  תולעת", בו  יש  שמא מתוכו  הפרי 

וניתן מאחר  מתולעים , אינם  הפירות  שרוב  ואע "פ  חיוב,

בדיקה . ללא לאכלן אסור זאת  לבדוק

לשכיחות בפירות  התולעים  שכיחות  בין לחלק ויתכן

יותר מצוי  מיעוט הם  בפירות  שתולעים  בבהמות , הטריפות 

הטריפות מיעוט ואילו הדין, מעיקר  זאת  לברר חייבים  ולכן

כשאפשר אף הרוב  על לסמוך ניתן הדין  מן ולכן  מצוי  אינו

לברר .

טבע מצד  רוב  יש  טריפות  לגבי  כי לחלק , יש  ועוד

על  הנידון אין  הפירות לגבי  אך מום, בלא  שנבראות  הבהמות

כך, אחר  תולעים אליהם הגיעו שמא  אלא בריאתם , תחילת 

מוכרח  אינו זה  רוב  אך  מתליעים , אינם הפירות רוב  ואמנם

הדין. מן  בירור  חובת  בזה  יש  ולכן  הטבע , מצד 

(gq 'nr ,xexiad zxez)

ה'תשפ"א  חשון ג' רביעי יום במצוות  דיחוי אין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰Bðéà ,çeøä ezqk¦©¨©¥
éøö.úBqëì áiç ,çeøä ezqkL øçà älbúðå øæç ;úBqëì C ¨¦§©¨©§¦§©¨©©¤¦©¨©©¨§©

אחת , שעה  שנפסל  קרבן  כלומר , בקדשים ". דיחוי "יש 

לגבי אך לעולם, להכשרו  חוזר  אינו ושוב  נדחה  הוא הרי

הדם  את  כיסתה  הרוח כאשר הדם , כיסוי נתקיימה מצות  (ולא

כיסוי) שהדםמצות אומרים  אין הדם , כיסוי  מצות  שנתבטלה  אף 

מצוות '. אצל דיחוי  'אין  כי כיסויו מצוות  נדחתה  שנתכסה

לכסותו חייב  ומתגלה , חוזר השחיטה דם א)וכאשר פז, .(חולין

שור ' ה 'תבואות סקי"ז)וכתב  כח כיסוי(סי' על  לברך שאין 

הגמרא מצוות ' אצל  דיחוי 'אין של  זה  בכלל  כי  לג,זה , (סוכה

ולכןא) דיחוי, שאין וודאי בתורת  הוא  כך האם  מסתפקת 

הדם את  לכסות הרוח)חובה  אם(שכיסתו שספק  או כשנתגלה ,

הדם את  לכסות  צריך הספק  מצד ורק  במצוות ' דיחוי 'אין

להחמיר , יש הכיסוי  חיוב  לענין  כן, ואם ונתגלה . שחזר לאחר 

דיחוי' 'יש  שמא כי  זה כיסוי על  לברך אין  ברכה  לענין אבל 

מלכסות . ופטור 

חדש ' ה 'פרי סקי"א)וגם  כח סי' לכסות(יור"ד שהחיוב  כתב

הכיסוי מצוות  נדחתה  הרוח)אם  כיסוי הדם ,(ע"י ונתגלה  וחזר

ברכות ספק  ליה הוי ברכה "לענין ולכן הספק , מחמת  רק  הוא 

יברך ". ולא  להקל 

הט"ז סק"ו)אך  תרמו סי' מסתפק(או"ח ירמיה רב  שאמנם  כתב 

שם) מסתפק(סוכה אינו פפא רב  אך במצוות , דיחוי  יש  האם 

היא וההלכה במצוות , דיחוי  אין  שבוודאי  סובר אלא בזה 

שאין וכיון ירמיה . רב  של כספק  ולא  פפא רב  של  כהוודאות 

לכסותו חייב  מתגלה , כשהדם הרי  הדם , כיסוי  למצוות דיחוי 

מאיר' ה'בית  דעת  גם  וכך עליו. שם).ולברך  והוסיף(יור"ד

ולא לכסות " חייב  ונתגלה... "חזר שכתב  הרמב "ם  שמלשון

לברך. צריך שלדעתו משמע  יברך, שלא  פירש 

ה'תשפ"א  חשון ד' חמישי יום להגזים? מותר האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰ìL úBòeáL ïëå§¥§¤
ïBâk ?ãöék éàáä ìL úBòeáL .ïäéìò øeèt ,äââL ìLå éàáä£©§¤§¨¨¨£¥¤§¤£©¥©§
éðBìt ìéç éúéàøL' òaLðå ,ääBáb äîBçå íéìBãb úBìéç äàøL¤¨¨£¨§¦§¨§¨§¦§©¤¨¦¦¥§¦
ääBáb úéðBìt øéò úîBç éúéàøLå' ,'íéøöî éàöBék íäå ,Cìnä©¤¤§¥§§¥¦§©¦§¤¨¦¦©¦§¦§¨

.elà íéøáãa àöBiëå ,'òé÷øì ãò©¨¨¦©§©¥¦§¨¦¥
להישבע אסור  שלכתחילה  משמע  הרמב "ם  מלשון 

הבאי' גוזמא)'שבועת  אך (בדרך פטור , ונשבע , עבר שאם אלא 

לכתחילה . מותר  שהדבר  וכותב  דבריו  על  השיג  הראב "ד

אחרת ממחלוקת  נובעת  זו  מחלוקת  כי הרדב"ז ומבאר 

הרמב"ם  לדעת  בֿג)ביניהם : הל' הזכרת(פ"ב ללא שבועה  אין

הבאי שבועת להישבע אין  לכתחילה לשיטתו ולכן  השם ,

הראב "ד  לדעת  ואילו לבטלה , שמים  שם  מוציא  הוא שהרי 

מותרת(שם) היא  ולכן  השם , הזכרת צריכה  אינה  ביטוי שבועת 

לבטלה . שמים  שם  הזכרת  כאן אין שהרי לכתחילה 

ההגזמה  בעצם  איסור  אין  השם)ומדוע  הזכרת ללא הרי(גם ,

לדבר אדם בני  שדרך מאחר כי האמת ? מן סטיה בה יש 

השפה כפי אמיתית  ללשון  הופכת  היא גוזמא , בלשון לעיתים 

אין מצרים ', כ 'עולי גדול ציבור לכנות  מקובל ואם המקובלת .

שקר כל הגר"א בכך  וביאור ס"ה רלו סי' יו"ד רמ"א ב. כד, נדרים ר"ן (ראה

.שם)

חז "ל  ב)ואמרו צ, ב 'לשון(חולין דיברה  עצמה  התורה  כי

שנאמר  כמו  א)הבאי ', ט, הירדן(דברים את  היום  עובר  "אתה  :

גדולות ערים ממך, ועצומים  גדולים גויים לרשת  לבוא 

גוזמא בלשון מדברת  שהתורה  ומכאן  בשמים". ובצורות

אדם . בני  בין  המקובלת 

בלשון לדבר לכתחילה  שמותר הפוסקים  למדו ומזה 

שקר חשש  בזה  ואין יא)גוזמא  ט, משרים ארח מזו(ראה ויתירה .

השל "ה  ס"ב)כתב  קנו סי' או"ח רבה באליה אדם(הובא "כשימכור :

ל  אותה סחורתו ישבח  i`cnא  xzeiלהגזים שמותר ומשמע  ,"

hrn. הרגילות זו  כי שקר  בכך  ואין 

לשומע ברור  אם  דווקא הוא  ההיתר  כי  שכתבו  יש  אך

ובצורות גדולות  "ערים  בפסוק  כמו בגוזמא, שמדובר

זו אלא  ממש  בשמים  הכוונה  שאין לכל  שברור בשמים ",

ולהבין לטעות  עלול  השומע  אם  אך וחוזק , גובה  של  לשון 

אסור  בפשטות , הגוזמא  עמ'את ב הרמב"ם בן לר"א המספיק (ספר

.שטז)



צג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  חשון ה' שישי יום שבועה  על חלה שבועה אין

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰:Bæ økk ìò øîà̈©©¦¨
¯ äøzäå äðBLàø äòeáL ìò ìàLðå ...äpìëà àlL äòeáL'§¨¤ŸŸ§¤¨§¦§©©§¨¦¨§ª§¨
ïéà' :eøîà äî éðtî ,ïk íà ...äiðL äòeáL íeMî áiç äæ éøä£¥¤©¨¦§¨§¦¨¦¥¦§¥¨¨§¥
áiç Bðéà ¯ dìëàå ìàLð àì íàL ?'äòeáL ìò äìç äòeáL§¨¨¨©§¨¤¦Ÿ¦§©©£¨¨¥©¨

.úçà àlà¤¨©©
היום ' אוכל 'שלא  נשבע  ואם  שבועה על חלה  שבועה  אין

לחכם נשאל  אם  מקום , ומכל אחת ". אלא  חייב  "אינו  פעמיים 

השניה השבועה  חלה  אותה, התיר  והוא  הראשונה  שבועה  על 

מחמתה  באכילה  ב)ונאסר  כז, .(שבועות

רש "י  קמ"ל)ופירש  הא ד"ה לאחר(שם חלה  השניה  השבועה :

החכם כי הראשונה  השבועה  את  התיר  `zשהחכם xwer
dreayd(הראשונה)dxwirnוהשבועה כלל , היתה  לא  וכאילו

למפרע . שחלה  זו  היא השניה 

הש "ך  סקכ"ו)והוסיף רלח סי' רק(יור"ד אמור  הדין זה , לפי :

השבועה  את  שעוקר  חכם  אשהrxtnlבהתרת אבל ,

את הבעל לה  הפר  אם  – שבועה  אותה  פעמיים שנשבעה 

הפרת כי חלה , השניה  השבועה  אין  הראשונה , השבועה 

שהשבועה וכיון  ולהבא , מכאן רק  השבועה  את עוקרת  הבעל

שנשבע בשעה חלה  לא  שבועה')השניה על חלה שבועה אף('אין ,

חלה . אינה  עכשיו 

הלוי' ה 'בית  לדעת מד)אך  סי' את(ח"א הפר  הבעל אם גם 

השניה . השבועה חלה אשתו, של הראשונה  השבועה 

בגמרא א)וכמבואר  לב, איסור '(יבמות על חל איסור  'אין לגבי

שבועה') על חלה שבועה 'אין של הדין יסוד אינו(שהוא השני  שהאיסור ,

שני על שהעובר עונש , לענין רק הראשון  האיסור  על חל

האיסור אבל בלבד , הראשון  האיסור  על נענש  האיסורים 

שגם מאחר  כי  לומר יש  זה  ולפי  רשע . שנקרא  לענין חל  השני 

השבועה חלה  הראשונה  השבועה  את  הפר  שהבעל לפני

איסור),השניה  את(לענין שהפר  לאחר גם  לחול  ממשיכה היא 

הראשונה . השבועה 

ה'תשפ"א  חשון ו' קודש שבת 'קנס' בתביעת הפקדון משבועת הפטור

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰:Bøáçì øîBàä ïëå§¥¨¥©£¥
øîàå Baø òázL ãáòäå ,òaLðå øôëå ,'écáò úà EøBL úéîä'¥¦§¤©§¦§¨©§¦§©§¨¤¤¤¨©©§¨©
úòeáMî øeèt ¯ òaLðå øôëå ,'éðéò úénñå épL zìtä' :Bì¦©§¨¦¦§¦¦¨¥¦§¨©§¦§©¨¦§©

.ñð÷ àeäL éðtî ,ílLî äéä àì ¯ äãBä elàL ;ïBãwtä©¦¨¤¦¨Ÿ¨¨§©¥¦§¥¤§¨
שורו אם  שקלים שלושים  לשלם  השור בעל של  החיוב 

ממה יותר  "המשלם  כי 'ממון', ולא  'קנס' הוא  עבד  המית 

קנס " הוי  בתורה  קצובים  שדמיו או  אם(רדב"ז)שהזיק ולכן, .

– לשקר ונשבע  המית  ששורו  הודה  כך ואחר  ונשבע  הכחיש 

הפקדון משבועת  גזילות)פטור  אשם וקרבן וחומש קרן רק(תשלום כי  ,

הפקדון  בשבועת  מתחייבים  'ממון' כפירת  לשקר)על נשבע (אם

'קנס '. כפירת  על ולא 

אחרונים  נו והקשו חינוך מנחת לג, סי' אלגזי למהרי"ט יו"ט (שמחת

הואסקכ"ו) העבד המתת  על שקלים  שלושים  תשלום  אמנם  :

'ממון' שהוא  העבד דמי  גם כלולים  זה  בתשלום  אבל 'קנס',

כלום) שווה שאינו עבד יש אם וצ"ע כלום. שווה ואינו שחין מוכה העבד אם (אלא

הפקדון ! שבועת  המחייבת  'ממון ' כפירת  גם כאן  יש  כן ואם 

אלגזי מהרי"ט עבד (שם)וביאר  שנגח בשור  הדין, מן  :

לו יש  העבד כי שוויו, מדמי  אפילו  לגמרי , לפטור  היה  ראוי

שוויה , את  לשלם שחייב  בהמה  שנגח לשור  דומה  ואינו דעת 

והתשלום שקלים  שלושים  לשלם היא  הכתוב גזירת  אלא

הירושלמי  מסקנת  וכן  'קנס '. ה"י)כולו פ"ג שכל (כתובות

העבד. שווי  בתוכם שכלול אף  'קנס ' הם  השקלים  שלושים 

שיני 'הפלת  אדונו  את התובע שעבד  הרמב "ם, דברי ועל 

הפקדון משבועת  פטור ונשבע , כפר  והאדון  עיני ' וסימית 

החושן ' ה 'קצות  הקשה  - קנס " שהוא  סק"ח)"מפני צח :(סי'

שזו משום  הוא  שהפטור לבאר  הרמב "ם הוצרך  מדוע

הפקדון, משבועת  פטורים  עבד תביעת  בכל  הרי 'קנס ', כפירת

הפקדון משבועת  הפטורים  לקרקעות  הוקשו עבדים  (לעיל כי

ה"גֿד) ?פ"ז

עיני' וסימית  שיני  'הפלת  היא  העבד  תביעת  ותירץ :

חורין בן תביעת זו והרי  לחירות  לצאת  הוא  שראוי ומשמעה 

שהאדון הרמב "ם  כתב ולכן הפקדון . משבועת  לפוטרו  ואין

שזו משום הפקדון בשבועת חייב  אינו שקר  על שנשבע 

'קנס '. כפירת 

השם יתברך יצליח אותך ללכת מחיל אל חיל בלימודך ובהנהגתך, וגם בהשפעה טובה על כל הילדים שבסביבה על ידי היותך דוגמא 
חייה ומזהירה לכל רואיך.

ממכתב כ"ב חשון תשל"ז
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ה'תשפ"א  תשרי ל' ראשון יום

-dyecwxtq
dhigW zFkld¦§§¦¨

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כל 1) כיצד; – ועיקור הגרמה חלדה, דרסה, שהייה, יבאר

נבילות  שש נבילה; היא אם פסולה, שחיטה שנאמר מקום
הוושט. ובדיקת מחיים;

.‡¯wÚÂ ,‰ËÈÁM‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ«¿ƒƒ∆«¿ƒ»¿ƒ«
ÁL ˙BÎÏ‰:Ô‰ el‡Â .Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ¯‰f‰Ï ‰ËÈ ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»≈¿»««≈∆¿≈≈

.¯ewÚÂ ‰Ó¯‚‰ ,‰„ÏÁ ,‰Ò¯c ,‰i‰L¿ƒ»¿»»¬»»«¿»»¿ƒ

.·B„È dÈa‚‰Â ËÁLÏ ÏÈÁ˙‰L È¯‰ ?„ˆÈk ‰i‰L¿ƒ»≈«¬≈∆ƒ¿ƒƒ¿…¿ƒ¿ƒ«»
‚‚BLa ÔÈa ,‰‰LÂ ‰ËÈÁM‰ ¯Ó‚iL Ì„˜2„ÈÊÓa ÔÈa …∆∆ƒ¿…«¿ƒ»¿»»≈¿≈≈¿≈ƒ

:‰ËÈÁM‰ ˙‡ ¯Ó‚Â ¯Á‡ B‡ ‡e‰ ¯ÊÁÂ ,Ò‡a ÔÈa≈¿…∆¿»««≈¿»«∆«¿ƒ»
ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡ dÈa‚iL È„k ‰‰L Ì‡ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«∆«¿≈»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿
- ‰Ê È„kÓ ˙BÁt ‰‰L Ì‡Â ;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL -¿ƒ»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈∆

.‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

השוחט.2) ודעת בכוונת תלוי שאינו

.‚dÈa‚iL È„k d˙i‰L ¯eÚL - ‰w„ ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»«»ƒ¿ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«
- ‰q‚ ‰˙È‰ Ì‡Â .ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿¿ƒ»¿»«»
È„k - ÛBÚ·e .ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰p‰Èa‚iL È„k¿≈∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿≈

.ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰w„ ‰Ó‰a dÈa‚iL∆«¿ƒ«¿≈»«»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿

.„‰‰LÂ ËÚÓ ËÁLÂ ¯ÊÁÂ ,ËÚÓ ‰‰LÂ ËÚÓ ËÁL»«¿«¿»»¿«¿»«¿»«¿«¿»»
˙Á‡ ÌÚÙa ‰‰L ‡ÏÂ ,‰ËÈÁM‰ ¯ÓbL „Ú ,ËÚÓ¿««∆»««¿ƒ»¿…»»¿««««
˙Bi‰M‰ ÔÓÊ Ïk ·LÁzLk Ï·‡ ,‰i‰M‰ ¯eÚLƒ«¿ƒ»¬»¿∆«¿…»¿««¿ƒ

‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰i‰L ¯eÚL ÔlkÓ Û¯ËˆÈ3ÔÎÂ . ƒ¿»≈ƒÀ»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»¿≈
ËÁLiL È„Îe ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰p‰Èa‚iL È„k ‰‰L Ì‡ƒ»»¿≈∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆»¿≈∆ƒ¿«
‰ËÈÁL ËÁLiL È„k ‡Ï ,„·Ïa ÔÈÓÈq‰ ËeÚÓ BÓk¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿«…¿≈∆ƒ¿«¿ƒ»

‰¯eÓ‚4.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿»¬≈¿≈¿≈»

או 3) מצטרפות שהיות אם נפשטה שלא בעייא היא שזו
נבילה. ספק היא ולכן ואם 4)לא, הסימנים. רוב היינו

נבלה. ספק כן גם מחצה שישחוט כדי שהה

.‰Û‡ ,‰Ó‰·a ÌÈL ·¯ B‡ ÛBÚa „Á‡ ·¯ ËÁL»«…∆»¿…¿«ƒƒ¿≈»«
ÔÈÓÈq‰ ˙ÎÈ˙Á ¯Ó‚Â ¯ÊÁÂ ÌBi‰ ÈˆÁ ‰‰ML Èt ÏÚ«ƒ∆»»¬ƒ«¿»«¿»«¬ƒ««ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ ,¯eÚMk da ËÁLpL ¯Á‡Ó ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ -¬≈À∆∆≈««∆ƒ¿«»«ƒ¬≈∆

CzÁÓk5.‰ËeÁM‰ ¯Oa ƒ¿«≈¿««¿»

כשר.5) שהה אפילו ולפיכך שחיטה, גמר זה ואין

.ÂBc·Ï ‰wa ËÁL6BÈˆÁ7ÔÓÊ ‰‰LÂ ,BËeÚÓ B‡ »««»∆¿«∆¿ƒ¿»»¿«
CÎa ÔÈ‡Â ‰ËÈÁM‰ ¯ÓB‚Â ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó¿À∆¬≈∆≈¿≈«¿ƒ»¿≈¿»

‰w‰ ·¯ ËÁL Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk8ËLea ·wpL B‡9 ¿¬»ƒ»«…«»∆∆ƒ≈«≈∆

‰ËÈÁM‰ ¯Ó‚Â ¯ÊÁL ÔÈa ,¯eÚMk ‰‰LÂ ‡e‰L Ïk»∆¿»»«ƒ≈∆»«¿»««¿ƒ»
- ¯Á‡ ÌB˜Óa ‰¯eÓ‚ ‰ËÈÁL ËÁML ÔÈa ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ≈∆»«¿ƒ»¿»¿»«≈
·¯ ˜ÒÙpL ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰L ÈtÓ ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«¿≈»»∆ƒ¿«…
ÔÈ‡Â ,‰Ï· - e‰MÓa ËLe‰ ·wpL B‡ dlL ‰w‰«»∆∆»∆ƒ««≈∆¿«∆¿≈»¿≈

.¯‡a˙iL BÓk ,da ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»∆∆»¿∆ƒ¿»≈

הקנה 6) בידו שתפס כגון בוושט, נגע שלא בוודאי שיודע
בו. ושחט מכיון 7)לבדו שחיטה. אינה הקנה חצי חיתוך

בעור  כמחתך הוא ולפיכך רובו כשנפסק רק נטרף שקנה
הסימנים.8)הצוואר. שני שחיטת שצריכה בבהמה

בעוף.9) בין בבהמה בין

.Ê.ÏÏk ÛBÚa ‰wa ‰i‰L ÔÈ‡L ,EÏ ¯‡a˙ ‰p‰ƒ≈ƒ¿»≈¿∆≈¿ƒ»«»∆¿¿»
;B˙ËÈÁL ‰¯Ó‚ ¯·k - ‰‰LÂ ‰w‰ ·¯ ËÁL Ì‡L∆ƒ»«…«»∆¿»»¿»ƒ¿¿»¿ƒ»
ËeÚÓa ËÁL Ì‡Â .‡e‰ ¯Oa CzÁÓ - ¯Ó‚Â ¯ÊÁLk¿∆»«¿»«¿«≈»»¿ƒ»«¿ƒ

‰w‰10ÔÓÊ Ïk ËÁBLÂ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ‰‰LÂ «»∆¿»»¬≈∆≈¿≈»¿«
·¯ ˜ÒtiL „Ú ‰Ï· ÌeMÓ ˙¯Ò‡ dÈ‡L ;‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆∆≈»∆¡∆∆ƒ¿≈»«∆ƒ»≈…

.‰w‰«»∆

בחציו.10) אפילו או

.ÁËÁL11Ba ‰‰LÂ ÛBÚ‰12Ú„BÈ BÈ‡Â ,13·w Ì‡ »«»¿»»¿≈≈«ƒƒ«
ÌB˜Óa Bc·Ï ‰w‰ ËÁBLÂ ¯ÊBÁ - ·w ‡Ï B‡ ËLe‰«≈∆…ƒ«≈¿≈«»∆¿«¿»

¯Á‡14ÌÈÙaÓ ËLe‰ ˜„B·e ,˙eÓiL „Ú BÁÈpÓe ,15. «≈«ƒ«∆»≈«≈∆ƒƒ¿ƒ
,·w ‡lL Úe„Èa - Ìc ˙tË Ba ˙‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿»ƒ«»¿»«∆…ƒ«

.‰¯LÎe¿≈»

בקנה.11) לשחוט הראשון.12)התחיל בחציו
בדיקה.13) עושין ספק ידי שוחטים 14)לצאת לא אבל

מפני  רובו. עד עליו להוסיף כלומר, מקום, באותו הקנה את
קל  מקום באותו לשחוט התחיל שכבר שמתוך לחוש שיש
עכשיו  נעשה שהוא יאמר נקב וכשימצא בוושט לפגוע יותר
או  כדין. שלא להכשיר ויבוא מקודם, היה ולא זו בשחיטה
ויבוא  וינקבו בוושט עתה יפגע פן היא טובה עצה להיפך,
מקודם. נקוב היה שהוושט שיחשוב כדין, שלא לפסול

מפני 15) במשהו, שנקיבתו לוושט, בדיקה אין ומבחוץ
הוושט  של החיצון בעור ניכרת האדומה הדם טיפת שאין
ואפילו  לבן הוושט של הפנימי העור אבל אדום, שהוא

בו. ניכרת אדומה קטנה דם טיפת

.Ë‰„ÏÁ16ÔÓÈÒ ÔÈa ÔÈkq‰ ÒÈÎ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ¬»»≈«¿∆ƒ¿ƒ««ƒ≈ƒ»
ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ÔBÈÏÚ‰ ÔÓÈq‰ ˜ÒtL ÔÈa ,ÔÓÈÒÏ¿ƒ»≈∆»««ƒ»»∆¿¿«¿»≈
È¯‰ - ‰ËÈÁL C¯„ ‡È‰L ,‰hÓÏ ÔBzÁz‰ ËÁML∆»«««¿¿«»∆ƒ∆∆¿ƒ»¬≈

.‰ÏeÒt BÊ¿»

ומתכסה.16) מתחבאת שהסכין

.ÈÌÈÓÈq‰ ÈL ËÁLÂ ¯BÚ‰ ˙Áz ÔÈkq‰ ˙‡ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ∆««ƒ««»¿»«¿≈«ƒ»ƒ
B‡ ,CaÒÓ ¯Óˆ ˙Áz ÔÈkq‰ ˙‡ „ÈÏÁ‰L B‡ ,Ôk¯„k¿«¿»∆∆¡ƒ∆««ƒ««∆∆¿À»

˙ÈÏËÓ Ò¯tL17˙Áz ËÁLÂ ¯‡ev‰ ÏÚÂ ÔÈkq‰ ÏÚ ∆»««¿ƒ«««ƒ¿«««»¿»«««
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˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÈeÏb ÔÈkq‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÏËn‰««¿ƒƒ¿≈««ƒ¿»¬≈¿≈
¯Ó‚Â ,‰„ÏÁ‰a ÌÈÓÈq‰ ËeÚÓ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï·¿≈»¿≈ƒ»«ƒ«ƒ»ƒ¿«¿»»¿»«

.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰„ÏÁ‰a ‡lL ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»∆…¿«¿»»¬≈¿≈¿≈»

על 17) מטלית שפרס והיינו מהו? מטלית תחת שם, בעיא
הצוואר. ועל הסכין

.‡È‰Ò¯c18,¯‡ev‰ ÏÚ ÔÈkÒa ‰k‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ¿»»≈«¿∆ƒ»¿«ƒ«««»
‡Ïa ˙Á‡ ˙·a ÔÈÓÈq‰ C˙ÁÂ ,ÛÈÒa ÔÈknL C¯„k¿∆∆∆«ƒ¿«ƒ¿»««ƒ»ƒ¿«««¿…

‰‡·B‰ ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰19¯‡ev‰ ÏÚ ÔÈkq‰ ÁÈp‰L B‡ ; »»¿…»»∆ƒƒ«««ƒ«««»
„Ú ,˙eM˜ B‡ ÔBˆ C˙BÁk ,‰hÓÏ C˙ÁÂ ˜Á„Â¿»«¿»«¿«»¿≈¿ƒ«

.‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ÔÈÓÈq‰ C˙ÁL∆»««ƒ»ƒ¬≈¿»

ופוסק.18) בכוח הסכין את זו 19)שדוחק לא עשה שלא
הוליך, ולא הביא או הביא ולא הוליך שאילו זו, ולא

כשרה. שחיטתו

.·È‰ÏÚÓÏ ‰wa ËÁBM‰ ‰Ê ?„ˆÈk ‰Ó¯‚‰20 «¿»»≈«∆«≈«»∆¿«¿»
LÈ ÌÈhÁ ÈL BÓÎe .‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¿ƒ»¿¿≈ƒƒ≈

‰w‰ ÛBÒa21CB˙a ËÁL .‰ÏB„b ˙ÚaËa ‰ÏÚÓÏ ¿«»∆¿«¿»¿«««¿»»«¿
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L Ïk Ô‰Ó ¯iL Ì‡ :ÌÈhÁ‰22BÊ È¯‰ - «ƒƒƒƒ≈≈∆»∆¿«¿»¬≈

Ú·Bk ÈetMÓ ËÁL È¯‰L ;‰¯Lk23‰hÓÏe24‡e‰Â , ¿≈»∆¬≈»«ƒƒ«¿«»¿
Ô‰Ó ¯iL ‡Ï Ì‡Â ;‰ËÈÁLÏ Èe‡¯‰ ÌB˜n‰ ÔÓƒ«»»»ƒ¿ƒ»¿ƒ…ƒ≈≈∆
˙Ó¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ËÁL ‡l‡ ,ÌeÏk¿∆»»«¿«¿»≈∆¬≈À¿∆∆

.‰ÏeÒÙe¿»

לשחיטה.20) ראוי שאינו הוא 21)במקום שהקנה דע
האחרות  אבל שלימה היא העליונה והטבעת טבעות טבעות
את  ומחברת אותן מסבבת בשר של ורצועה שלימות אינן
יש  העליונה הטבעת על הקנה, ובראש הטבעות. קצות שתי
הקול  ומשם ומחודד משופע והוא בשר של כובע כמין
בשר  של גרעינים שני כמין יש זה כובע שיפוי ובסוף יוצא.

חיטים. נקראין הראש.22)והם אותו 23)לצד זה אין
כמין  אלא הקול, את לעכב הקנה פי על שנופל קטן בשר
וכלה  הולך ולמעלה ומאמצעיתו עשוי הוא ממש כובע
כובע. שיפוי נקרא שיפוי ואותו קולמוס, כמין חדוד ונעשה

ולעלות.24) לשפע הכובע שיתחיל קודם

.‚È„Á‡‰ ·¯ ËÁL25ÌÈM‰ ·¯ B‡26ÌÈÏL‰Â , »«…»∆»…«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰Ó¯‚‰a B‡ ‰Ò¯„a ‰ËÈÁM‰27; «¿ƒ»ƒ¿»»¿«¿»»¬≈¿≈»

,LÈÏL ‰lÁza ÌÈ¯‚‰ .Èe‡¯k ¯eÚM‰ ËÁL È¯‰L∆¬≈ƒ¿««ƒ»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ÌÈLÈÏL ÈL ËÁLÂ28,LÈÏL ËÁL . ¿»«¿≈¿ƒƒ¬≈¿≈»»«¿ƒ

- ÔB¯Á‡‰ LÈÏL ËÁLÂ ¯ÊÁÂ ,LÈÏL ÌÈ¯‚‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»«¿ƒ»«¬
‰¯Lk29ÌÈ¯‚‰Â ¯ÊÁÂ ,LÈÏL ËÁLÂ ,LÈÏL ÌÈ¯‚‰ . ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ

‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ÔB¯Á‡‰ LÈÏL30B‡ Ò¯c Ì‡Â . ¿ƒ»«¬¬≈¿»¿ƒ»«
- ÈÚˆÓ‡‰ LÈÏMa ÔÈa ÔBL‡¯‰ LÈÏMa ÔÈa ,„ÈÏÁ‰∆¡ƒ≈«¿ƒ»ƒ≈«¿ƒ»∆¿»ƒ

.‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»

בבהמה.26)בעוף.25) הסימנים שני למד 27)של
אחד  סימן רוב שחיטת אחרי שהה שאם משהייה, רבינו
השיעור  שנשחט משום כשרה בבהמה, שניים או בעוף
שחיטת  אחרי שכשר ודרסה, בהגרמה הדין והוא כראוי,

הסוברים, פוסקים ויש בחלדה. גם הדין והוא הרוב.
ורק  נבלה ספק האחרון במיעוט וחלדה ודרסה ששהייה
של  וטעמו כשרה. הרוב, שנשחט אחרי נעשית אם הגרמה
שחיטה, במקום הם חלדה וכן ודרסה ששהייה משום דבר,
היא  הרי בפסול, קצתה נעשית השחיטה שמעשה ומכיון
שחיטה  במקום שאינה בהגרמה כן שאין מה נבלה, ספק
אחרי  מותר וזה ברגלה, או בידה מחתך כאילו הוא והרי

כראוי. השיעור הרוב 28)שנשחט שחט סוף סוף שהרי
אבל  בקנה, אמורים? דברים במה שחיטה. במקום כדרכו

פסול. אלא 29)בוושט אחת, ובבת רצוף רוב צריך שאין
היא  הרי הסימנים, של בהיקפם שחוט רוב שיש מכיון

כשרה. בשחיטה.30)שחיטה רוב כאן שאין

.„È˙¯b¯b‰ ‰¯˜ÚpL ÔB‚k ?„ˆÈk ¯ewÚ31‡È‰Â , ƒ≈«¿∆∆∆¿»««¿∆∆¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ËÓLÂ ,ËLe‰ B‡ ,‰w‰32Ì„˜ Ô‰ÈL B‡ «»∆«≈∆¿ƒ¿«∆»≈∆¿≈∆…∆

ÛBÚa „Á‡ ËÁL Ì‡ Ï·‡ .‰ËÈÁL ¯Ób33,Ba¯ B‡ ¿«¿ƒ»¬»ƒ»«∆»¿À
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ÈM‰ ÔÓÈq‰ ËÓL Ck ¯Á‡Â34. ¿««»ƒ¿««ƒ»«≈ƒ¿ƒ»¿≈»

רובם.31) או כולם הסימנים ממקומו.32)שנתדלדלו
שחיטה, בשעת כן הדבר יקרה שאם מסיני, למשה והלכה
אפשר  אי שעה באותה שנשמט הואיל פסולה, השחיטה
הסימנים. מתנדנדים העיקור שמחמת בהכשר, לשחוט

פוסל.33) סימנים עיקור בעוף נשחט 34)שגם שכבר
פוסל. אינו השחיטה שלאחר והשימוט כראוי שיעורו

.ÂË- ÈM‰ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â Ô‰Ó „Á‡ ËÓLƒ¿«∆»≈∆¿««»»«∆«≈ƒ
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL35M‰ ‡ˆÓÂ Ô‰Ó „Á‡ ËÁL .È ¿ƒ»¿»»«∆»≈∆¿ƒ¿»«≈ƒ

¯Á‡ B‡ ËÓL ‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ËeÓL»¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»ƒ¿«««
.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁL¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»

את 35) ששחט פי על אף נשמט, השחיטה וקודם הואיל
הנשמט. את ולא האחר הסימן

.ÊËËeÓL ËeÁM‰ ÔÓÈq‰ ‡ˆÓ36BÊ È¯‰ - ƒ¿»«ƒ»«»»¬≈
‰¯Lk37¯˜Ú el‡L ;¯˜Ú ‰ËÈÁL ¯Á‡ È‡ceL . ¿≈»∆««««¿ƒ»∆¡«∆ƒ∆¡«

.ËÁL ‡ÏÂ ÏcÏc˙Ó ‰È‰ - ‰ËÈÁL Ì„…̃∆¿ƒ»»»ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»

שלא 36) הסימן כשנשמט מדובר, הקודמת ההלכה בסוף
שתיעשה 37)נשחט. לשמוטה אפשר "אי האומר: כרב,

למטה  יורד היה השחיטה לפני הסימן נשמט שאם שחוטה",
נשחט. היה ולא

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38B„Èa ÔÈÓÈq‰ ÒÙz ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»««ƒ»ƒ¿»
ËÁMzL ¯LÙ‡ - ËÁLÂ ÔÒÙz Ì‡ Ï·‡ ;ËÁMLk¿∆»«¬»ƒ¿»»¿»«∆¿»∆ƒ»≈

˙‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏe .¯ewÚ‰ ¯Á‡39‰ËeÓL ««»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈¿»
.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ËeÁLe¿»¬≈¿≈¿≈»

שחוטה.38) נעשית שמוטה ואינו 39)שאין זמן לאחר
לא  או שחיטה קודם ונשמטו בידו הסימנים תפס אם יודע

נשמטו. השחיטה ואחר תפס,

.ÁÈBÊ È¯‰ - '‰ÏeÒt' ‰ËÈÁLa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ¿ƒ»¿»¬≈
‰Ï·40ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡ Ì‡Â , ¿≈»¿ƒ»«ƒ∆»¿«ƒ∆ƒ≈

,‰¯Lk ‰ËÈÁL ‡l‡ ‰Ï· È„ÈÓ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L .‰Ï·¿≈»∆≈ƒƒ≈¿≈»∆»¿ƒ»¿≈»
.e¯‡aL BÓk ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ ‰eˆ ¯L‡k«¬∆ƒ»∆«≈»»«»¿∆≈«¿
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ÏÎB‡‰Â ,‰Ï· ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰ - ‰ËÈÁLa ˜ÙÒ ÏÎÂ¿»»≈ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»¿»≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰pnÓ41. ƒ∆»«ƒ«««¿

נבלה.40) בשחיטתה שנפסלה על 41)כל העובר ככל
סופרים. דברי על מהעובר וחומר קל תורה של ספק

.ËÈ„Ú ,dnÚ dÏÏÁÂ dlL C¯È ÏhpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ«»≈∆»«¬»»ƒ»«
ıa¯zLk ‰¯ÒÁ ‰‡¯zL42BÓk ,‰Ï· BÊ È¯‰ - ∆≈»∆¬≈»¿∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿

CzÁpL43‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡Â ,˙BÙe‚ ÈLÏ ‰˜ÏÁÂ dÈˆÁ ∆∆¿«∆¿»¿∆¿¿»ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»
¯Oa ·¯Â dz˜¯ÙÓ ‰¯aL Ì‡ ÔÎÂ .da ˙ÏÚBÓ∆∆»¿≈ƒƒ¿¿»«¿«¿»¿…»»

dnÚ44·¯ ˜ÒÙpL B‡ ,‚„k dabÓ ‰Ú¯˜pL B‡ , ƒ»∆ƒ¿¿»ƒ«»¿»∆ƒ¿«…
Èe‡¯‰ ÌB˜Óa ‡e‰L ÏÎa ËLe‰ ·wpL B‡ ,‰w‰«»∆∆ƒ««≈∆¿»∆¿»»»

‰ËÈÁLÏ45ÌÈiÁÓ ‰Ï· BÊ È¯‰ -46‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»≈«ƒ¿≈«¿ƒ»
ÛBÚ‰ „Á‡Â ‰Ó‰a‰ „Á‡Â .da ˙ÏÚBÓ47ÏÎa ∆∆»¿∆»«¿≈»¿∆»»¿»

.‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆

רש"י:42) ופירש אלעזר ר' של המימרא את רבא מפרש כך
וזו  ברביצתה יריכה ומתכסה יריכה על לרבוץ הבהמה דרך

רבוצה. כשהיא חסרונה הירך 43)ניכר ניטל דין כלומר,
נתכוון  לא אבל נבלה, שתיהן חצייה, נחתכה לדין שווה

חצייה. נחתך עם זהה הירך שניטל לומר, נפסק 44)רבינו
הצוואר. שאחורי בשר רוב בתורבץ 45)עמה נקב אבל

נבילה. ולא טריפה היא הרי הדברים,46)הוושט בשאר
מטמאה  שאינה הוושט ונקובת הגרגרת בפסוקת לא אבל

כנגדן 47)בחיים. בבהמה, חכמים שמנו טרפות לוי, תני
טריפה). כן (גם בעוף

.ÎÈÓÈt‰Â ,Ì„‡ ÔBˆÈÁ‰ :ËLeÏ BÏ LÈ ˙B¯BÚ ÈL¿≈≈«≈∆«ƒ»…¿«¿ƒƒ
‰¯Lk - „·Ïa Ô‰Ó „Á‡‰ ·w .Ô·Ï48Ô‰ÈL e·w ; »»ƒ«»∆»≈∆ƒ¿«¿≈»ƒ¿¿≈∆

.‰Ï· BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯‰ ÌB˜Óa ‡e‰L ÏÎa¿»∆¿»»»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»
·˜p‰ ÌB˜Óa ‰ËÁLpL ÔÈ·e49ÌB˜Óa ‰ËÁLpL ÔÈa ≈∆ƒ¿¬»ƒ¿«∆∆≈∆ƒ¿¬»¿»

‰Ê Ì‰ÈL e·w .da ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡«≈≈«¿ƒ»∆∆»ƒ¿¿≈∆∆
‰Ï· - ‰Ê „‚k ‡lL50. ∆…¿∆∆∆¿≈»

מגין.48) ניקב שלא שהשני כשר, זה בלא שמא 49)זה
שחיט. קא נקב אחרים 50)במקום שבאיברים פי על ואף

כשניקבו  כשרה וכו', ריאה מוח, כגון עורות, שני בעלי
להתפשט  שדרכו בוושט - כאן זה, כנגד שלא זה שניהם
כנגד  זה הנקבים שני יזדמנו פן חוששים תכופות, ולהתכווץ

מגין. עור יהיה ולא זה

.‡ÎÌe¯w‰ ÔÈ‡ - BÓ˙Òe Ìe¯˜ Ba ‰ÏÚÂ ËLe‰ ·wƒ««≈∆¿»»¿¿»≈«¿
ÌeÏk51„ÓBÚ ıB˜ ‡ˆÓ .‰È‰Lk ·e˜ ‡e‰ È¯‰Â ,52 ¿«¬≈»¿∆»»ƒ¿»≈

‰ÏÚÂ ËLe‰ ·w ‡nL ;‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ËLea«≈∆¬≈¿≈¿≈»∆»ƒ««≈∆¿»»
Ìe¯˜53‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .‰‡¯ BÈ‡Â ·˜p‰ ÌB˜Óa ¿ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿∆¬»ƒƒ¿»

Bk¯‡Ï ıBw‰54·¯L ;BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ËLea «¿»¿«≈∆≈¿ƒ∆…
.„ÈÓz ÌÈˆBw‰ ˙BÏÎB‡ ˙Bi¯a„n‰ ˙BÓ‰a‰«¿≈«ƒ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."melk mexwd oi` ,enzqe mexw ea dlre hyed awp"

חוזרת  ש"טריפה היא הרמב"ם שדעת קצת משמע מכאן
מפני  היא טריפה שנחשבת הסיבה שהרי להכשירה",

אזי  יפה סותמה היה אם אבל כלום", הקרום "שאין
להכשירה. חוזרת לכאורה

משלושים  למעלה מתוך אחד מראה־מקום הוא הנ"ל,
תרפ"ב  בשנת הרוגוצו'בי להגאון במכתב הרבי שהביא
בש"ס  מראי־מקומות משלל מוכיח ובו ,(!32 בן (בהיותו
המשניות, ופירוש נבוכים' 'מורה החזקה, י"ד וזבחים, חולין

להכשירה. חוזרת שטריפה
(308 cenr f"k wlg y"ewla `aed)

מתקיימת.51) אינה עבה סתימה אפילו ונסתם ניקב אם
קוץ 52) לו ישב שם: בגמרא בכת"י). (רדב"ז תחוב כלומר

הוושט  לתוך ונתחב קוץ שאכלה כגון רש"י ופירש בוושט,
מבחוץ. נקיבתו נראה דם 53)ואינו קורט אין אפילו

הבריא, שמא חוששין אין שאומר שם, כעולא שלא בוושט.
וברש"י  מכה. מחמת קרום שעלה והבריא נקוב היה שמא
וברא  מלשון ניקב, שמא הבריא": ל"שמא פירוש עוד שם

בחרבותם. בוושט.54)אותהן תחוב ואינו

.·ÎıeÁaÓ ‰˜È„a BÏ ÔÈ‡ - ËLÂ55ÌÈÙaÓ ‡l‡ ,56. ≈∆≈¿ƒ»ƒ«∆»ƒƒ¿ƒ
- Ìc ˙tË ÂÈÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ .˜„B·e BÎÙB‰ ?„ˆÈk≈«¿≈ƒƒ¿»»»ƒ«»

.·e˜ ‰È‰L Úe„Èa¿»«∆»»»

בין 55) בו, ניכרת קטנה דם טיפת ואין אדום החיצון העור
עד  טריפה שאינה הסימנים כנגד בצוואר דרוסה לעניין

עצמם. הסימנים לבן 56)שיאדימו שלו הפנימי העור
כלשהו. אדמימות בו וניכרת

.‚ÎdÏÏÁ ·¯ ˜ÒÙpL ˙¯b¯b57Èe‡¯‰ ÌB˜Óa «¿∆∆∆ƒ¿«…¬»»¿»»»
‰ËÈÁLÏ58‰Ï· BÊ È¯‰ -59¯q‡k ‰·w Ì‡ ÔÎÂ .60. ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ»

ÌÈpË˜ ÌÈ·˜ ‰·w61ÔB¯qÁ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ·˜ Ì‡ : ƒ¿»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ∆≈»∆ƒ»
da¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ì‰62Ì‰a LiL ÌÈ·˜ Ì‡Â ; ≈ƒ¿»¿ƒ¿À»¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆

‰pnÓ ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .¯q‡ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔB¯qÁƒ»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»ƒ∆»
‰Úeˆ¯63¯q‡ÎÏ ˙Ù¯ËˆÓ -64ÛBÚ·e .65el‡L Ïk - ¿»ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»»…∆ƒ

ÔB¯qÁ Ô‰a LiL ÌÈ·˜p‰ B‡ ‰Úeˆ¯‰ Ït˜Ó66ÔÁÈpÓe ¿«≈»¿»«¿»ƒ∆≈»∆ƒ»«ƒ»
Ba¯ ˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ :‰w‰ Èt ÏÚ67Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ï· - «ƒ«»∆ƒ∆∆À¿≈»¿ƒ«
.‰¯Lk -¿≈»

הטבעות 57) וכל רך, מעצם טבעות טבעות עשוייה הגרגרת
הסמוכה  העליונה שהיא הגדולה מהטבעת חוץ כולן,
של  ורצועה הגרגרת, כל מקיף הרך העצם אין כובע, לשיפוי
קצות  את מחברת (הקנה) הגרגרת כל את המסובבת בשר
סמוך  הרך והעצם למפרקת סמוכה רצועה ואותה הטבעות.
ודק  לעור הסמוך בצד מלמעלה עב הקנה ונמצא לעור,
ולרוחב  ולצוואר, העור מן הוא הגרגרת ועובי השני. בצידו
העור  מצד הגרגרת וכשנפסקה הגרגרת, רוחב הוא הצוואר
עב  הגרגרת שדופן מפני רובה, נפסק החלל, שליש עם
דק, קרום אלא אינו הצוואר ולצד העור, מצד מלמעלה
היא  למפרקת מעור בכיוון הגרגרת כשנפסקה וסתמא
ובמיעוט  לרוב, משלים הרך העצם עובי כן ואם נפסקת,
שאינה  לן משמע וקא רובו. או החלל חצי נשאר התחתון
אינו  (תנוך) הרך העצם ועובי החלל, רוב שייפסק עד נבלה

לרוב. כגון 58)משלים לשחיטה, ראוי שאינו במקום אבל
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טריפה. היא הרי ולמטה הריאה כנף כתב 59)מראש כבר
לחדש  בא ולא נבלה, הגרגרת שפסוקת פעמים כמה רבינו
ופסק  הפסיקה. שיעור הוא כמה הלכה להורות אלא זה
ברוב  ולא חללה ברוב שמשערים שם, חנה בר בר כרבה

בנקובת 60)עובייה. מטריף אינו רבינו וכנראה האיטלקי.
כפסוקה  כבר זהו כאיסר ניקבה אם אלא נקובה, משום הקנה

רבינו  נבלה. נקראת מצומצם והיא כאיסר שאפילו פוסק,
מכאיסר. יתר צריך ואין כנפה.61)נבלה ניקבה

הגרגרת 62) ופסוקת - כלום חסר ואינו הואיל פסיקה, שזהו
שום  מגופה חסר לא "אם לרבינו: המשנה ובפירוש ברובה.
אם  מצטרפין נקבים אותם כל בעור מחט שנוקב כמי דבר
"טריפה" שכתב מה טריפה". גרגרת רוב שיעור בכולם יש
מקומות  בכמה שכתב מה על וסמך שאסורה, לומר נתכוון
רב  של מימרא נבילה. הגרגרת שפסוקת זו, הלכה בסוף וגם
בהם  ושאין לכאיסר מצטרפין חיסרון בהם שיש נקבים שם:

לרובה. מצטרפין חיסרון.63)חיסרון בה ויש לאורכה
נבלה.64) היא איסר, כשיעור יהיה אותה כשמעגלים אם
אין 65) העוף גרגרת שבכל מפני כאיסר לשיעור מקום שאין

השיעור 66)כאיסר. בהם שגם קטנים נקבים בניקבה
כאיסר. בעוף 67)בבהמה הקנה רוב ושיעור חללו. רוב

וקטנו. גודלו לפי הוא

.„Î‰È„„ˆ ÈMÓ LlÙÓ ·˜ ˙¯b¯b‰ ‰·w68È„k ƒ¿»««¿∆∆∆∆¿À»ƒ¿≈¿»∆»¿≈
BaÁ¯Ï ¯q‡ ÒkiL69dk¯‡Ï ‰˜cÒ .‰Ï· -70, ∆ƒ»≈ƒ»¿»¿¿≈»ƒ¿¿»¿»¿»

‰ËÈÁLÏ da Èe‡¯‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ¯izL ‡Ï elÙ‡71 ¬ƒ…ƒ¿«≈ƒ«»»»»ƒ¿ƒ»
.‰¯Lk - ‰hÓÏ e‰MÓe ‰ÏÚÓÏ e‰MÓ ‡l‡∆»«∆¿«¿»«∆¿«»¿≈»

כגון 68) הרי"ף, ופירש "נפחתה" גרסינן: שם בגמרא
חיסרון. בו שיש מפולש נקב יורה 69)שניקבה [בטור

כעובי  הוא שהשיעור רבינו כוונת פירש לד, סימן דעה
לכל  איסר הנקבים בשני להכניס אפשר אם [איסר], (דינר)
ולא  בבהמה מדברת זו שהלכה ונראה נבילה.]. - רחבו

מתוך 70)בעוף. לרוחבה נפסקה אם קל. יותר והוא
לגמרי  ניתק למעלה מושך והצוואר למטה מושכת שהריאה
שהצוואר  כמה כל לאורכה, נסדקה אבל ומחלים, חוזר ואינו

ומחלים. וחוזר והולך סוגר הוא באותה 71)נמשך
העוף. או הבהמה

.‰Î‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰·wpL ˙¯b¯b«¿∆∆∆ƒ¿»¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»
‰zÚ d˙B‡ ÔÈ·˜B - ‰·w ‰ËÈÁL ¯Á‡ B‡ ‰·wƒ¿»««¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»«»

·˜pÏ ·˜p‰ ÔÈn„Óe ,¯Á‡ ÌB˜Óa72- BÏ ‰Ó„ Ì‡ . ¿»«≈¿«ƒ«∆∆«∆∆ƒƒ¿∆
˙¯zÓ73‰ÏB„‚ ‡ÈÏÁÓ ‡l‡ ÔÈn„Ó ÔÈ‡Â .74‡ÈÏÁÏ À∆∆¿≈¿«ƒ∆»≈À¿»¿»¿À¿»

.‰ÏB„‚Ï ‰pËwÓ ‡Ï Ï·‡ ,‰pË˜Ï ‰pËwÓ B‡ ‰ÏB„‚¿»ƒ¿«»ƒ¿«»¬»…ƒ¿«»ƒ¿»
‡ÈÏÁÂ ‡ÈÏÁ Ïk ÔÈ·e ,‡e‰ ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ‰w‰ ÏkL∆»«»∆À¿À¿≈»À¿»¿À¿»

‰k¯Â Ô‰È˙MÓ ‰pË˜ ˙Á‡ ‡ÈÏÁ75. À¿»««¿«»ƒ¿≈∆¿«»

או 72) פסוקה נמצאת אם הדין והוא בקנה". "מקיפין
נ  זה אם יודעים אנו ואין כאיסר שחיטה קדורה קודם עשה

שחיטה. לאחר השחיטה 73)או שקודם הנקבים שאין
השחיטה, אחר שנעשו בבשר לנקבים במראיהם דומים

שחיטה. אחר נעשה זה נקב גם ולפירוש 74)ובוודאי
- חוליא פירש, שם, רש"י אבל טבעת. היא חוליא רבינו

טבעות. בלשון 75)שלוש הטבעות. שבין העור פירוש:
חוליא". "בר הגמרא:

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שחיטה 1) אצל מצויין ושרוב לשחוט; הראוי הוא מי יבאר

סוף; ועד מתחילה לשחיטה ישנה אם ודין הם; מומחין
מותרת. אם ובייתוסי, צדוקי שחיטת

.‡˙‡ ÔÈ„ÈÒÙnL ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ú„BÈ BÈ‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆≈≈«¬ƒ»¿»ƒ∆«¿ƒƒ∆
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ËÈÁM‰2e¯‡aL ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰Ó3, «¿ƒ»¿«≈»∆≈ƒ¿¿ƒ»∆≈«¿

BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËÁLÂ4,B˙ËÈÁMÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¿»«≈¿≈«¿»∆¡…ƒ¿ƒ»
‡e‰ ‡Ï5‰Ï· ˜ÙÒÏ ‰·B¯˜ BÊ È¯‰Â .ÌÈ¯Á‡ ‡ÏÂ6. …¿…¬≈ƒ«¬≈¿»ƒ¿≈¿≈»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎB‡‰Â7. ¿»≈ƒ∆»¿«ƒ«ƒ«««¿

פגומה.2) בסכין ישחוט שלא כדי הסכין, בדיקת כגון
כשרה, שחיטתו שחיטה, דקדוקי כל יודע שאינו ואףֿעלֿפי
הלכה  סוף להלן וראה ספקותיו. על לחכם לשאול יודע אם

כגֿכד.3)ב. הלכות א ופרק א, הלכה ג אם 4)פרק אבל
ובמגידֿמשנה  משחיטתו. לאכול מותר גביו על עומד חכם
לו  למסור מותר לכתחילה שאפילו הרשב"א, בשם כתב,

גביו. על עומד כשחכם שאחר 5)לשחוט, ואףֿעלֿפי
ולא  שהיתי שלא לי ברי אומר שחיטה, הלכות שלימדוהו
שהה  שמה שלימדוהו, לפני ששחט מה לאכול אסור דרסתי,
שחיטה. הלכות אז ידע שלא מכיון הרגיש, ולא ודרס

בשחיטה,6) רגיל בלתי מה דבר כשנולד הוא, נבילה ספק
כאן  אבל לאו, אם פסול ההוא הדבר אם יודעים אנו ואין
או  שהה שמא חוששים שאנו אלא זה, כעין דבר נולד לא
כתב  שחיטה,לפיכך הלכות ידע שלא מתוך הרגיש ולא דרס

נבילה. לספק קרובה כמו 7)רבינו, איסור, ספק ככל
פעמים. כמה שנתבאר

.·ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡ eÈÙa ËÁL elÙ‡Â8 «¬ƒ»«¿»≈«¿«¿»≈¿»ƒ
È¯‰Â ,‰¯Lk ‰ËÈÁL9ÔÈ·Ï BÈa ËÁML BÊ ‰ËÈÁL ¿ƒ»¿≈»«¬≈¿ƒ»∆»«≈¿≈

‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ‰¯eÓ‚e ‰BÎ ‰ËÈÁL BÓˆÚ10. «¿¿ƒ»¿»¿»»∆¡…ƒ∆»
„ÈÒÙiL ¯LÙ‡ ,ÌÈ„ÈÒÙn‰ ÌÈ¯·c Ú„BÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈≈«¿»ƒ««¿ƒƒ∆¿»∆«¿ƒ

Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ‰ËÈÁM‰11Ò¯„È B‡ ‰‰LiL ÔB‚k , «¿ƒ»¿≈≈«¿∆«¿∆ƒ¿…
.B˙ek ‡Ïa el‡a ‡ˆBiÎÂ ‰Óe‚t ÔÈkÒa ËBÁLÈ B‡ƒ¿¿«ƒ¿»¿«≈¿≈¿…«»»

פעמים.8) ושלש שתים הדעת.9)שם: על מתקבל כלומר,
דרסתי.10) ולא שהיתי שלא לי ברי אומר הוא אם ואפילו
בהלכה 11) שנתבאר כמו שחיטה, הלכות ידע שלא מפני

הקודמת.

.‚‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„BiL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆≈«ƒ¿¿ƒ»¬≈∆…
ÈÙa ËBÁLiL „Ú ,‰lÁzÎÏ BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËBÁLÈƒ¿≈¿≈«¿¿«¿ƒ»«∆ƒ¿ƒ¿≈

˙Ba¯ ÌÈÓÚt ÌÎÁ12ÊÈ¯ÊÂ ÏÈ‚¯ ‰È‰iL „Ú13Ì‡Â . »»¿»ƒ««∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰¯Lk B˙ËÈÁL - BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ‰lÁz ËÁL14. »«¿ƒ»≈¿≈«¿¿ƒ»¿≈»

מוחזק.12) בתלמוד: נקרא בשחיטתו.13)וזה יתעלף ולא
לכתחילה  לו למסור שלא שמחמירים הוא בעלמא וחומרא

להתעלפות,14)לשחוט. חוששים אנו שאין בדיעבד,
בדיקה. צריך אינו לפנינו ישנו אם ואפילו

.„‰OÚpL „Ú ÌÎÁ ÈÙa ËÁLÂ ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„Bi‰«≈«ƒ¿¿ƒ»¿»«ƒ¿≈»»«∆«¬»
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‰ÁÓÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÏÈ‚¯15ÔÈËÁBL ÔÈÁÓn‰ ÏÎÂ . »ƒ«ƒ¿»À¿∆¿»«À¿ƒ¬ƒ
ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL elÙ‡Â .ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa ‰lÁzÎÏ16Ì‡ , ¿«¿ƒ»≈»¿≈«¿»«¬ƒ»ƒ«¬»ƒƒ
.‰lÁzÎÏ ÔÈËÁBL el‡ È¯‰ - ÔÈÁÓÓ eÈ‰»À¿ƒ¬≈≈¬ƒ¿«¿ƒ»

לחם15ֿ) וראה ומוחזק". "מומחה נקרא: זה הגמרא לפי
כיוון 16)משנה. עבדות, לשם וטבלו שמלו כנענים עבדים

כנשים. דינם - כנשים במצוות שחייבים

.‰L¯Á17‰ËBL18BzÚ„ ‰ÏaÏa˙pL ¯BkLÂ ÔË˜Â19 ≈≈∆¿»»¿ƒ∆ƒ¿«¿¿»«¿
,˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰ÏeÒt Ô˙ËÈÁL - eËÁML∆»¬¿ƒ»»¿»ƒ¿≈∆≈»∆««

eÏ˜Ï˜È ‡nL20,Ú„Bi‰ ÈÙa eËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆»¿«¿¿¿ƒ»ƒ»¬ƒ¿≈«≈«
‰¯Lk Ô˙ËÈÁL - Ô‚‰k eËÁML Ô˙B‡ ‰‡¯Â21. ¿»»»∆»¬«…∆¿ƒ»»¿≈»

מדבר.17) ואינו שומע מסימנים 18)שאינו אחד בו שיש
כסותו, מקרע הקברות, בבית לן בלילה, יחידי יוצא אלו:

לו. שנותנים מה לוט.19)מאבד של לשכרותו שהגיע היינו
יב. הלכה ב פרק כיון 20)ראה קלקלו, שמא הכוונה

נקט  אלא פסולה. שחיטתו שחט שאם בדיעבד שמדובר
שמרמז  ואפשר יקלקלו". "שמא חולין בריש המשנה לשון
בראש  המשנה בדברי יב: חולין הגמרא לדיוק רבינו, בזה
וכו', יקלקלו שמא אלא קתני, לא קלקלו "שמא הפרק
אפילו  לכתחילה", חולין להם מוסרים שאין זאתֿאומרת
שאחרים  במקום כגון כשרה, שחיטתן שבדיעבד במקום
בל  על שעובר משום דבר: של טעמו כפירש"י. אותם רואים
וראה  לאכילה, הבהמה ותיפסל לקלקל שדרכם תשחית,

טעמים. עוד את 21)במגידֿמשנה לאמן כשיודע דוקא קטן,
שביודע  אומרים ויש . מב: בסוכה כמבואר בשחיטה ידו
אם  לשחוט, לכתחילה אפילו לו מוסרים ידו את לאמן

אותו. רואים אחרים

.ÂeÏˆ‡ Úe„È BÈ‡L ÈÓ22BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËÁML ƒ∆≈»«∆¿≈∆»«≈¿≈«¿
B˙B‡ ÔÈÏ‡BL -23˙BÎÏ‰ È¯wÚ Ú„BÈ ‡ˆÓ Ì‡ . ¬ƒƒƒ¿»≈«ƒ»≈ƒ¿

.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ‰ËÈÁL¿ƒ»¿ƒ»¿≈»

שחיטה.22) בהלכות בקיא הוא בודקים 23)אם כלומר,
מומחים  שחיטה אצל מצויים רוב דקי"ל ואףֿעלֿגב אותו.
לברר  ואפשר לפנינו וישנו הואיל ז), הלכה (לקמן הם
או  שחיטה הלכות יודע אם בדיקה חכמים הצריכו הדבר,
רגיל, שהוא לנו ידוע אינו אם אפילו מוחזק, לענין אבל לא.
ואפילו  נתעלף, שמא חוששים אין עצמו לבין בינו ושחט
המצויים  שרוב מפני אותו, לשאול צריך אין לפנינו הוא אם

מתעלפים. אינם שחיטה אצל

.Ê˜BÁ¯Ó ÈÏ‡¯OÈ eÈ‡¯L È¯‰24,BÏ CÏ‰Â ËÁML ¬≈∆»ƒƒ¿¿≈ƒ≈»∆»«¿»«
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡ Ú„BÈ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ≈«ƒ≈≈«¬≈À∆∆
‰Ó‰a‰ ‡ˆÓe ,ÈÏ ËBÁLe ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈ƒ¿≈¿ƒ»»«¿≈»

¯Á‡ B‡ dËÁL BÁeÏL Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ËeÁL25- ¿»¿≈»«ƒ¿¿»»«≈
ÔÈÈeˆn‰ ·¯L .˙¯zÓ BÊ È¯‰26ÔÈÁÓÓ ‰ËÈÁL Ïˆ‡ ¬≈À∆∆∆…«¿ƒ≈∆¿ƒ»À¿ƒ
.Ô‰≈

שחיטה 24) אצל מצויים רוב על סומכים לפנינו, שאינו כיון
שחיטה  הלכות עיקרי הם יודעים כלומר, הם. מומחין

בשחיטה. עושה 25)ורגילים שליח חזקה אמרו לא שהרי

להחמיר. אלא להקל, באיסוריןֿ אם 26)שליחותו ואפילו
מותרת. היא השליח, לא שחטה, שאחר הוברר

.Á- ˙Èaa ËeÁL B‡ˆÓe ,ÏB‚¯z B‡ È„‚ BÏ „·‡»«¿ƒ«¿¿¿»»««ƒ
B‡ˆÓ .Ô‰ ÌÈÁÓÓ ‰ËÈÁL Ïˆ‡ ÔÈÈeˆn‰ ·¯L ;¯zÓÀ»∆…«¿ƒ≈∆¿ƒ»À¿ƒ≈¿»

˜eMa27Ïa˙ ‡nL ;¯eÒ‡ -28ÔÎÂ .CÏL‰ CÎÈÙÏe , «»∆»ƒ¿«≈¿ƒ»À¿«¿≈
˙ÈaaL ‰tL‡a B‡ˆÓ Ì‡29.¯eÒ‡ - ƒ¿»»«¿»∆««ƒ»

בבית 27) שאסור, מודים הכל שבשוק באשפה שם: בגמרא
ור'הכל יהודה ר' נחלקו שבבית ובאשפה שמותר, מודים

אפילו  שבשוק רבינו, ודעת הגלילי. יוסי ר' של בנו חנינא
דעת  גם וכן כמותו. ופסק יהודה, ר' אוסר - באשפה לא

פליגי. כי דיבורֿהמתחיל שם אומרים 28)ה'תוספות' ואין
בחוץ. שהושלך מכיון מומחים, שחיטה אצל מצויין שרוב
שם. השליכה ולפיכך בשחיטה, נתנבלה ודאי פירש: ורש"י

שם,29) שבבית, באשפה נבילתו להטיל עשוי שאדם
שבשוק. באשפה וכלֿשכן

.ËÓÓ˜zzLpL ‰Á30ÚÓBLÂ ÔÈ·Ó ‡e‰ È¯‰Â , À¿∆∆ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ¿≈«
‰lÁzÎÏ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ‰BÎ BzÚ„Â31ÈÓ ÔÎÂ . ¿«¿¿»¬≈∆≈¿«¿ƒ»¿≈ƒ

ÚÓBL BÈ‡L32ËÁBL ‰Ê È¯‰ -33. ∆≈≈«¬≈∆≈

מדבר.30) ואינו שומע כי 31)היינו מברכים, כשאחרים
אחרים  אין ואפילו ברכה. בלי לשחוט אסור לכתחילה

מומחה. והוא הואיל מותר, אותו, מדבר.32)רואים אבל
שדייק 33) הרא"ש, בשם מביא והמגידֿמשנה לכתחילה.

בבבא  כמו "לכתחילה" כאן סיים שלא רבינו מלשון
שאינו  מפני לשחוט, לו אין שלכתחילה שמעֿמינה ראשונה,
לאזניו, הברכה להשמיע צריך המברך שהרי לברך, יכול
ד', פרק תרומות בהלכות (וראה יצא. לא שומע אינו ואם
לכתחילה, לתרום להם שאסור החמישה בין רבינו שמנה
שנינו  וכך לברך, יכול שאינו מפני שומע, ואינו המדבר את
האלם". וכו' יתרומו לא "חמשה ו: משנה א פרק בתרומות
ולדעת  לברך, יכול שאינו מפני הטעם מפורש ובירושלמי
בין  גדול הבדל לתרומה? שחיטה בין מה קשה הכסףֿמשנה
גם  הוא יכול מברך, כשאחר בתורם, לתרומה. שחיטה
יודע  אדם כל לא בשחיטה, אבל האלם. יתרום ולמה לתרום
לו  מוסרים ומוחזק, מומחה אלם וכשלפנינו לשחוט,
אשר"י  והגהות רא"ש וראה יברך. ואחר לשחוט לכתחילה
כאן, כסףֿמשנה שם, יוםֿטוב' ו'מעדני חולין מסכת ריש

א). סימן יורהֿדעה וביתֿיוסף

.ÈËBÁLÈ ‡Ï - ‡Óeq‰34Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ «»…ƒ¿¿«¿ƒ»∆»ƒ≈
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁL Ì‡Â ;B˙B‡ ÌÈ‡B¯ ÌÈ¯Á‡35. ¬≈ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ»¿≈»

יקלקל.34) שמא יג: חולין אצל 35)משנה שרגיל כיון
שחט. כהלכה בוודאי שחיטה,

.‡ÈÈÙa ËÁML Èt ÏÚ Û‡ ,ËÁML ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»«««ƒ∆»«ƒ¿≈
‰È‰ elÙ‡Â ,‰ÙÈ ÔÈkÒa Ï‡¯OÈ36ÔË˜37B˙ËÈÁL - ƒ¿»≈¿«ƒ»»«¬ƒ»»»»¿ƒ»

d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰Ï·38:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ¿≈»¿∆«¬ƒ»»ƒ«»∆∆¡«
ÏÎ‡È ‡nL ¯È‰Ê‰L ¯Á‡Ó .BÁ·fÓ zÏÎ‡Â EÏ ‡¯˜Â¿»»¿¿»«¿»ƒƒ¿≈««∆ƒ¿ƒ∆»…«

¯eÒ‡ BÁ·fL „ÓÏ ‰z‡ ,BÁ·fÓ39‰ÓB„ BÈ‡Â . ƒƒ¿«»»≈∆ƒ¿»¿≈∆
‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„BÈ BÈ‡L Ï‡¯OÈÏ40. ¿ƒ¿»≈∆≈≈«ƒ¿¿ƒ»
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זה,37)הגוי.36) דין למד רבינו עבודה ֿזרה. עובד  ואינו
"עובד  אמרו ולא סתם, נכרי" "שחיטת ששנינו ממה

בהנאה 38)עבודהֿזרה". אסורה אינה אבל כנבילה,
מחשבת  שסתם שם, בגמרא כמבואר עבודהֿזרה, כתקרובת
ב  פרק למעלה מדבריו יוצא וכן לעבודהֿזרה. אינה גוי
ולא  בהנייה", מותרים בעזרה, חולין ששחט "וגוי ב: הלכה

גוי. ששחטם מפני בהנאה אסור,39)נאסרו שזבחו וכיון
נבילה. משום עליו ולוקה כראוי, נזבח לא כאילו הוא הרי
זו  הרי גוי שחיטת שונים: אנו חולין בראש ובתוספתא
ואכלת, וזבחת שנאמר פסולה, זו הרי הקוף ושחיטת פסולה,

נכרי. שזבח נבילה"40)ולא לספק קרובה "רק ששחיטתו
שחיטתו  אותו, רואה החכם גביו.ואם על עומד חכם כשאין
כשישראל  אפילו נבילה שחיטתו ששחט, גוי אבל כשרה.

אותו. רואה

.·ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ elÙ‡L ,¯·ca e¯„b ÏB„b ¯„‚Â41 ¿»≈»»¿«»»∆¬ƒ≈»ƒ
.‰Ï· B˙ËÈÁL - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ BÈ‡L∆≈≈¬»»»¿ƒ»¿≈»

בפירוש,41) כתוב אחרות ובמהדורות תושב, גר גוי כגון
שבע  לשמור עליו שקיבל גוי פירוש, תושב", גר "כגון
מדרבנן, רק שאסור ומשמע נח. בני עליהן שנצטוו מצוות
מרדות. מכת לוקה והעובר גדרו" גדול "וגדר כתב: שהרי
הקודמת, בהלכה בפירוש רבינו כתב קטן, בגוי (אבל
יעבוד  קטן גוי כי דבר, של וטעמו התורה. מן שלוקה

תושב. גר מהֿשאיןֿכן כשיגדל, עבודהֿזרה

.‚ÈÔÈÓÈÒ ËeÚÓ ËÁLÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿…ƒƒ»ƒ
„·BÚ‰ ¯Ó‚Â Ï‡¯OÈ ÏÈÁ˙‰ B‡ ,Ï‡¯OÈ ¯Ó‚Â¿»«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»«»≈
„ÚÂ ‰lÁzÓ B˙ËÈÁLÏ dLÈ .‰ÏeÒt - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«

ÛBÒ42BÈ‡L ¯·c ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ËÁL Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«»≈»ƒ»»∆≈
,„·Ïa ˙¯b¯b‰ ÈˆÁ ËÁML ÔB‚k ,‰Ï· B˙B‡ ‰OBÚ∆¿≈»¿∆»«¬ƒ««¿∆∆ƒ¿«

‰¯Lk BÊ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ¯Ó‚Â43. ¿»«ƒ¿»≈¬≈¿≈»

ואם 42) מהשחיטה, חלק הוא השחיטה תחילת כלומר,
שם, סבא לוי לדעת ואפילו פסולה. - גוי בידי נעשתה
אין  ישראל ידי על וכשנגמרה לבסוף, אלא לשחיטה שאינה
של  רובו שחט שהגוי כאן הגוי, שם על נקראת השחיטה
או  הגרגרת כפסוקת זה שהרי פסולה, בוושט, משהו או קנה
של  מימרא כשרה, שחיטה של בדרך שלא הוושט נקובת
רש"י  ראה וכו'", טריפה מעשה בה נעשה "שהרי שם: רבא

למעלה 43)שם. ונתבאר מאליה, מנפסקה יותר גרוע שאינו
עליו  והוסיף נקוב, קנה חצי היה שאם יא, הלכה א בפרק
בה  שחט א: א, פרק חולין ובתוספתא כשר. שהוא, כל
- וגמרה ישראל ובא טריפה, אותו עושה שאינו דבר (הגוי)

באכילה. מותרת

.„È‰¯·ÚÏ ¯ÓeÓ Ï‡¯OÈ44˙B¯·Ú‰ ÔÓ45‰È‰L ƒ¿»≈»«¬≈»ƒ»¬≈∆»»
‰ÁÓÓ46Ï‡¯OÈ CÈ¯ˆÂ .‰lÁzÎÏ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - À¿∆¬≈∆≈¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿»≈

‰Ê ¯ÓeÓÏ ‰pzÈ Ck ¯Á‡Â ÔÈkq‰ ˙‡ ˜c·Ï ¯Lk»≈ƒ¿…∆««ƒ¿««»ƒ¿∆»¿»∆
˜c·Ï Á¯BË BÈ‡L B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,da ËÁLÏ47Ì‡Â . ƒ¿…»ƒ¿≈∆∆¿»∆≈≈«ƒ¿…¿ƒ

‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÏlÁÓ B‡ ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÓeÓ ‰È‰48 »»»«¬»»»¿«≈«»¿«¿∆¿»
ÒB¯B˜Èt‡ B‡49,ea¯ ‰LÓ·e ‰¯Bza ¯ÙBk‰ ‡e‰Â , ∆ƒ¿«≈«»¿∆«≈

·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰·eLz ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk„ ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈¿≈
.‰Ï· B˙ËÈÁLe ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ»¿≈»

והרגל 44) בזדון עבירה אותה לעשות שהוחזק אחת,
הקלות. מן היתה אפילו בה, ד.45)ונתפרסם שם בגמרא

דין רבא לתיאבון".אמר נבלות אוכל מומר "ישראל זה
מכל  אחרת לעבירה במומר שהואֿהדין סובר, ורבינו
נבילות  לאכילת מומר שאפילו משמיענו, ורבא העבירות.
לתיאבון, העושה במומר רק וזה בשחיטתו. לאכול מותר
אבל  אסור, דבר בידו כשיש המותר דבר לחפש טורח שאינו
מועילה  - ההיתר את מעדיף הוא והיתר איסור כשבידו
ה', את להקניט כלומר, להכעיס, מומר אבל הסכין. בדיקת
ששחיטתו  זו, הלכה בסוף הנזכר אפיקורוס בכלל הוא הרי

פסולה. אופן מומחה 46)בכל הוא אם ידוע אין אם אבל
מצויין  רוב במומר אומרים שאין אותו, לבדוק צריך לא, או

הם. מומחים שחיטה שמא 47)אצל חוששים אין אבל
אין  כשרה ששחיטה מכיוון בכוונה, שחיטתו יקלקל
ואכיל  היתרא שביק "לא פסולה משחיטה מרובה טירחתה
האסור). את ויאכל המותר את יעזוב (לא איסורא"

ה.48) שם לעבודהֿזרה, כמומר בנוסחאות 49)שהוא
מנה  לא ז, הלכה ב פרק תשובה בהלכות מין. או אחרות:
לו  קבע אלא "אפיקורסים" בסוג בתורה הכופר את רבינו
מכחישי  את מגדיר הוא שם ח ובהלכה עצמו, בפני סוג
טז, בהלכה כאן ואילו בתורה, ככופרים שבעלֿפה תורה
ובלחםֿ גביהם. על עומד כשישראל שחיטתם מתיר הוא

נכון. יישוב מצא ולא אלה, ניגודים על העיר כאן משנה

.ÂË‰¯·Úa ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰L ÈÓ50˙B¯·Ú‰ ÔÓ ƒ∆»¿≈«¬≈»ƒ»¬≈
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz ÏL51Ì‡ , ∆»¬≈∆≈≈¿≈«¿ƒ

‰ÁÓÓ ‰È‰52ÁÈpÓ BÈ‡L ;53¯·c ÏÎB‡Â ¯zÓ ¯·c »»À¿∆∆≈«ƒ«»»À»¿≈¿«
elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ Ïk ÏÚ ‡È‰ ‰˜ÊÁ BfL .¯eq‡ƒ∆¬»»ƒ«»ƒ¿»≈«¬ƒ

.Ô‰Ó ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ≈∆

על 50) לעבור ומועד מומר ואינו עבירה, עשה אחת שפעם
מצוה. אחרים.51)אותה ידי על הסכין לבדיקת צריך ואינו

אין 52) אם אבל מומחה. שהוא בו יודעים אם משמע,
הם, מומחים שחיטה אצל מצויים רוב אומרים אין יודעים,

הקודמת. בהלכה בשחיטה 53)ראה יקלקל לא כן, ואם
הסכין. את יבדוק וגם בכוונה,

.ÊËÔÈ˜B„v‰ el‡54ÏÎÂ Ô‰È„ÈÓÏ˙Â ÔÈÒBzÈa‰Â ≈«¿ƒ¿««¿ƒ¿«¿ƒ≈∆¿»
‰t ÏÚaL ‰¯Bza ÌÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡L Ô‰È¯Á‡ ÌÈÚBh‰«ƒ«¬≈∆∆≈»«¬ƒƒ«»∆¿«∆
BÊ È¯‰ - eÈÙa eËÁL Ì‡Â .‰¯eÒ‡ Ô˙ËÈÁL -¿ƒ»»¬»¿ƒ»¬¿»≈¬≈
,eÏ˜Ï˜È ‡nL ‡l‡ Ô˙ËÈÁL ¯eq‡ ÔÈ‡L .˙¯zÓÀ∆∆∆≈ƒ¿ƒ»»∆»∆»¿«¿¿
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ËÈÁM‰ ˙¯B˙a ÔÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡ Ì‰Â¿≈≈»«¬ƒƒ¿««¿ƒ»¿ƒ»≈»

.eÏ˜Ï˜ ‡Ï :¯ÓBÏ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ«…ƒ¿«¿

כתוב 54) שאינו במה מאמינין שאינם הכותים כדין דינם
כגוים  ועשאום עליהם שגזרו ולפני ג. חולין בתורה, בפירוש
לא  הצדוקים כי ו. שם יונה. לדמות שעבדו מפני גמורים.
בשחיטתם  בפנינו שחטו אם ולכן עבודהֿזרה, על נחשדו

יד. בהלכה למעלה שכתבנו מה וראה מותרת.
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.ÊÈ˙ËÈÁLa eeËˆ ‡Ï ¯a„na Ï‡¯OÈ eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»…ƒ¿«ƒ¿ƒ«
ÔÈ¯ÁB eÈ‰ ‡l‡ ,ÔÈlÁ‰55ÔÈÏÎB‡Â ÔÈËÁBL B‡ «Àƒ∆»»¬ƒ¬ƒ¿¿ƒ

‰ˆB¯‰ ÏkL ,¯a„na eeËˆÂ .˙Bn‡‰ ¯‡Lkƒ¿»»À¿ƒ¿««ƒ¿»∆»»∆
ËÁLÏ56LÈ‡ :¯Ó‡pL .ÌÈÓÏL ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï - ƒ¿……ƒ¿∆»¿»ƒ∆∆¡«ƒ

Ï‡Â ,¯ÓB‚Â ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ Ï‡¯OÈ ˙ÈaÓ LÈ‡ƒƒ≈ƒ¿»≈¬∆ƒ¿«¿≈¿∆
,¯ÓB‚Â e‡È·È ¯L‡ ÔÚÓÏ ,¯ÓB‚Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∆«…∆≈¿≈¿««¬∆»ƒ¿≈
¯ÁÏ ‰ˆB¯‰ Ï·‡ .¯ÓB‚Â ÈÈÏ ÌÈÓÏL ÈÁ·Ê eÁ·ÊÂ¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ«»¿≈¬»»∆ƒ¿…

ÏÎ‡ÏÂ57.¯ÁB ‰È‰ - ¯a„na ¿∆¡…«ƒ¿»»»≈

יז.55) שם עקיבא ר' כשרה.56)דברי חולין.57)שחיטה

.ÁÈBÊ ‰ÂˆÓe58¯a„na ‡l‡ ,˙B¯B„Ï ˙‚‰B dÈ‡ ƒ¿»≈»∆∆¿∆»«ƒ¿»
eÒkiLkL ,ÌL eeËˆÂ .‰¯ÈÁp‰ ¯z‰ ˙Úa „·Ïaƒ¿«¿≈∆≈«¿ƒ»¿ƒ¿«»∆¿∆ƒ»¿
‡l‡ ÔÈlÁ eÏÎ‡È ‡ÏÂ ,‰¯ÈÁp‰ ¯Ò‡z ı¯‡Ï»»∆≈»≈«¿ƒ»¿……¿Àƒ∆»
.‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌÏBÚÏ ÌB˜Ó ÏÎa eËÁLÈÂ ,‰ËÈÁLaƒ¿ƒ»¿ƒ¿¬¿»»¿»»¬»»
zÁ·ÊÂ ,¯ÓB‚Â EÏ·b ˙‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ ·ÈÁ¯È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ¿»¡…∆∆¿À¿¿≈¿»«¿»

¯ÓB‚Â EÈ‰Ï‡ ÈÈ Ô˙ ¯L‡ E‡vÓe E¯˜aÓ59BÊÂ . ƒ¿»¿ƒ…¿¬∆»«¿»¡…∆¿≈¿
Ck ¯Á‡Â ËÁLÏ :˙B¯B„Ï ˙‚‰Bp‰ ‰Âˆn‰ ‡È‰ƒ«ƒ¿»«∆∆¿ƒ¿…¿««»

ÏÎ‡È60. …≈

לשוחטם.58) שרוצים הבהמות את לשלמים, להקדיש
כנראה 59) "אלהיך", המלה בלי לך" ה' נתן "אשר בפסוק

כאן. נפלה בשר,60)טעותֿסופר לאכול ירצה אם כלומר,
א. פרק למעלה וראה לשחוט. מצוה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בסיני;1) למשה לו נאמרו טריפות מיני ששמונה יבאר

מותרת. או אסורה ספיקה ואם כיצד? דרוסה

.‡˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k2‰Ù¯h‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»∆«¿≈»
˙eÓÏ ‰ËBp‰ ‡È‰ ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰3¯Ó‡ ‡ÏÂ . »¬»«»ƒ«»»¿…∆¡«

‰Ù¯Ë4È¯‡ dÙ¯hL ÔB‚k ,‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL ‡l‡ , ¿≈»∆»∆ƒ≈«»«…∆¿∆¿»»¬ƒ
.‰˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚÂ d¯·LÂ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿¿»»«¬«ƒ…≈»

(התורה)3)פ"ד.2) ואסרה חֿט): (הלכה שם לשונו וזה
מתה, לא שעדיין ואףֿעלֿפי מכותיה, מחמת למות הנוטה
. שנפלה בין ושברתה, חיה שטרפתה בין . . הטריפה והיא
חכמים: אמרו מכאן . . עצמה מחמת חולי לה שבא בין . .

טריפה. - חיה כמוה שאין כל הכלל, שמשמעותה 4)זה
טורפת. חיה עלֿידי שהוכתה

.·ÌL LÈÂ5·LÁz - dÏ eÚ¯‡È Ì‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡ÏÁ ¿≈»√»ƒ¬≈ƒƒ∆∆¿»≈»≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ô‰Â .‰Ù¯Ë6ÈÈÓ ‰BÓLe . ¿≈»¿≈¬»»¿∆ƒƒ«¿»ƒ≈

ÈÈÒa ‰LÓÏ BÏ e¯Ó‡ ˙BÙ¯Ë7Ô‰ el‡Â ,8,‰Òe¯c : ¿≈∆∆¿¿∆¿ƒ«¿≈≈¿»
‰¯ÒÁ ,‰·e˜9‰ÏeË ,10‰ÏeÙ ,‰Úe¯˜ ,‰˜eÒt , ¿»¬≈»¿»¿»¿»¿»

‰¯e·Le11. ¿»

במציאות 5) שיש במובן רבינו, אצל השגור מילה שימוש
ה"א. פ"א התורה יסודי בהל' וראה שבעים 6)כזה. כל

מסיני. למשה הלכה הם פ"י, בסוף רבינו שמנה הטריפות

למטה. רבינו שמנה הטריפות מיני בשמונה כלולים וכולם
א.7) מג, שפרטיהם 8)חולין הכוללים, המינים שמות

אחרֿכך. ברייתו.9)יבוארו מתחילת אבר חסר

ברייתו.10) מתחילת חסר לא אבל אדם, בידי אבר שניטל
אחת 11) וכל נפש". חנק "דן בראשיֿתיבות: לזה סימן ויש

באחד  כלולה פ"י, בסוף רבינו שמנאן הטריפות משבעים
האלה. המינים משמונת

.‚ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¬»»¿∆ƒƒ«≈ƒ
‰Òe¯„ ‡l‡ ‰¯Bza Le¯Ùa EÏ ÔÈ‡Â12e¯ÈÓÁ‰ - ¿≈¿¿≈«»∆»¿»∆¿ƒ

da13¯‡Le .¯eÒ‡ - ‰Òe¯„a ˜tzÒiL ˜ÙÒ ÏÎÂ , »¿»»≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»»¿»
BÓk ,ÔÈ¯zÓ ÔÈ˜ÙÒ Ô‰a LÈ - ˙eÙ¯Ë ÈÈÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈«¿≈»∆¿≈ƒÀ»ƒ¿

.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

בהלכות 12) שיתבאר כמו טורפת, חיה בידי הכאה פירוש,
שבדרך 13)שלפנינו. משמע, רבינו של לשונו מפשטות

איסור  ובין בתורה המפורש איסור בין הבדל אין כלל
סוגי  שיש אלא אסור, ספיקם ושניהם מסיני, למשה מהלכה

למ  בהלכה בהם שמקילים ומחמירים ספיקות מסיני, שה
בהמה  למשל, דרוסה. כגון בתורה, בפירוש הנאסר בדבר
חיה  ע"י נעשה זה אם מסופקים ואנו לפנינו, פצועה שבאה
למקום  לפנינו הדורס שנכנס וכגון אחר, דבר ע"י או דורסת
ואומרים  דרוסה, חומרת משום זה בספק מחמירים הבהמה,
ובשאר  בכתלים. שנתחככה תולין ואין בא, הטורף שמן
לאחר  או מחיים הנקב נעשה אם ספק בנקובה, כמו טריפות,
ספק  אבל וכשרה. שחיטה אחר שנעשה תולין שחיטה,
ולא  איסור לצד לא בו, להכריע יכולה הדעת שאין השקול
דבר  ובין התורה מן המפורש בדבר בין אסור היתר, לצד
כמה  [נאמרו (מגידֿמשנה). מסיני למשה מהלכה הנאסר
הלכות  ריש יו"ד ט"ז ראה כאן, רבינו בדברי פירושים

הלכה]. לאותה בפתיחה מגדים' וב'פרי טריפות,

.„Ba ‡ˆBiÎÂ È¯‡‰ Û¯ËiL ‡e‰ ‰Òe¯c‰14‰Ó‰a‰ «¿»∆ƒ¿…»¬ƒ¿«≈«¿≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯Lp‰Â ıp‰ Ò¯„È B‡ ,B„Èa ‰ÈÏÚ Ò¯„ÈÂ¿ƒ¿…»∆»¿»ƒ¿…«≈¿«∆∆¿«≈»∆
‰q‚ ‰iÁ·e ‰q‚ ‰Ó‰·a ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÏÚ«»¿≈¿ƒ»ƒ¿≈»«»¿«»«»

„·Ïa È¯‡Ï ‡l‡15‰w„ ‰Ó‰··e ;16·‡f‰ ÔÓ - ∆»»¬ƒƒ¿«ƒ¿≈»«»ƒ«¿≈
‰ÏÚÓÏe17ÌÈ‡ÏËe ÌÈÈ„‚·e ;18Ïe˙Á elÙ‡ ,19 ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»
ÏÚeLÂ20‰iÓe21Ô‰a ‡ˆBiÎÂ22,‰ÒÈ¯c Ô‰Ï LÈ - ¿»¿ƒ»¿«≈»∆≈»∆¿ƒ»

.˙BÙBÚa ÔkL ÏÎÂ¿»∆≈¿

בר.14) מינים 15)חיות למעט באה "בלבד", המילה
יש  וכדומה, נמר כגון לו, הדומים אבל מהארי. למטה שהם
מאכלות  בהל' מפורש וכן (כסףֿמשנה), בגסה דריסה להם
יש  לו, והדומה וארי משנה'. 'כסף וראה ה"ו, פ"ד אסורות
ממנו. גדולים הם ואפילו בעליֿחיים, מיני בכל דריסה להם

דקה.16) ובחיה דקה ובבהמה אחרות: בנוסחאות
אחרון 17) לשון ולפי א. מב, חולין משנה, יהודה, כרבי

חכמים  דברי לפרש בא יהודה שרבי - ב נב, שם רב, בדברי
מפני  הוא, הדרוסה איסור וטעם עליהם. לחלוק ולא
הנדרס. בשר את לשרוף וסופו חריף, ארס מטיל שהדורס
שהארס  מפני הוא שהאיסור אומרים, יש בדבר, ונחלקו
ויש  הדריסה. מקום שכנגד הפנימיים האיברים את ינקוב
ראה  למות, וסופה בבהמה יחלחל שהארס אומרים,
וב'מגיד  דרוסת. דיבורֿהמתחיל – א מב, שם 'תוספות'
ידעו  שחז"ל ומוסיף, השניה הדעה את קיבל כאן, משנה'
וכן  הארס, חריפות דרגת היינו והנדרסים, הדורסים טבע את
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הדין. את קבעו לכך ובהתאם הארס, כלפי מין כל רגישות
דקה].18) שבבהמה דקים רב 19)[קטנים, של [מימרא

וטלאים, בגדיים ונמייה חתול דרוסת ב: נב, שם חסדא,
כלשון  מקום בכל לפסוק רבינו של כדרכו אחרון, וכלשון

לשועל 20)אחרון]. יש אם שם, נפשטה, שלא בעיא
להחמיר. ופסק לא, או ברורה,21)דריסה ידיעה אין

שהיא  אומרים שיש כותב, שם רש"י מהי. נמייה
בגרמנית. מרדר בלעז, מן 22)"מרטרימא" למטה שהם

הזאב.

.‰ıp‰Â23ÏB„b ÛBÚa elÙ‡Â ,‰ÒÈ¯„ BÏ LÈ -24 ¿«≈≈¿ƒ»«¬ƒ¿»
ÌÈÒ¯Bc‰ ˙BÙBÚ ¯‡L Ï·‡ .epnÓ25‰ÒÈ¯c Ô‰Ï LÈ - ƒ∆¬»¿»«¿ƒ≈»∆¿ƒ»

ÏB„‚ ‡e‰L ÛBÚa ‰ÒÈ¯c Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô˙BÓkL ÛBÚa¿∆¿»¿≈»∆¿ƒ»¿∆»
.Ô‰Ó≈∆

בעופות".23) הנץ "ודרוסת ב: מב, שם במשנה,
בשמותיהם 24) בקיאים אנו [אין א. נג, שם אחרון, כלשון

על  לסמוך ואין ובתלמוד, בתנ"ך הכתובים העופות של
בלשנים  עלֿידי נתחדשו רובם כי עכשיו, הנהוגים השמות

להם 25)בדורנו]. יש טמאים, עופות שאר שם: בגמרא
יש  שלכולם אחרון, כלשון הלכה שם ונפסקה דריסה.
בעופות  אפילו דריסה יש ולנץ שכמותם, בעופות דריסה
שהמונה  [ודע רבינו. דעת היא שכך ונראה ממנו, גדולים
והטלת  בציפורן הכאה א. משמעויות: שתי לו יש "דורס"
על  רגלו מניח או חי כשהוא טרפו אוכל ב. במוכה; ארס
למשמעות  הכוונה טריפות, בדיני ואוכלו. ואוחזו הטרף
"דורס" המונח טמאים, עופות סימני בדיני ואילו הראשונה.
דיבורֿ שם 'תוספות' וראה השניה. למשמעות מתכוון
- א במובן שדורסים טמאים עופות וישנם שאר. המתחיל

ב]. מובן כפי ואוכלים דורסים אינם אבל טריפה, והנדרס

.Â˙BÙBÚa ‰ÒÈ¯„ ‰cÏÁÏ LÈÂ26BÏ ÔÈ‡ - ·ÏÎÂ . ¿≈¿À¿»¿ƒ»¿¿∆∆≈
¯wÚ Ïk ‰ÒÈ¯„27ıp‰Â .‰iÁÂ ‰Ó‰·· ‡ÏÂ ÛBÚa ‡Ï , ¿ƒ»»ƒ»…¿¿…ƒ¿≈»¿«»¿«≈

ÌÈ‡ÏËe ÌÈÈ„‚a ‰ÒÈ¯„ BÏ LÈ -28·wiL ‡e‰Â . ≈¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ…
ÏÏÁ‰ ˙È·Ï ÂÈ¯tˆa29. ¿ƒ»¿»¿≈∆»»

ב.26) נב, דרוסה 27)שם "אין חכמים: בידי מסורת
כלל. ארס לכלב שאין א. נג, שם ב.28)לכלב", נב, שם

שם 29) ומשמע לחלל, שתנקב עד הנץ דרוסת שם בברייתא
נקב  משום ולא דרוסה, לה מדקרי בה, נגעו דרוסה שמשום
נגד  הבשר האדים אם ולפיכך הרי"ף. דעת וכן חללו, לבית
הפנימיים  האיברים נבדקו אם ואפילו טריפה. מעיים, בני
קוץ, ידי על חללו לבית בניקב מהֿשאיןֿכן שלמים, ונמצאו
שן  ידי על בניקבה בה"ז רבינו כתב [וכן מועילה. שבדיקה

הי"ג]. פ"ו לקמן וכן הדורס,

.ÊÛ¯Bh‰ „Èa ‡l‡ ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡30ÂÈÏ‚¯a Ï·‡ ,31- ≈¿ƒ»∆»¿««≈¬»¿«¿»
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡32Ô¯tva ‡l‡ ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â .33Ï·‡ , ≈¿ƒ»¿≈¿ƒ»∆»«ƒ…∆¬»

˙Èa „Ú ·w Ôk Ì‡ ‡l‡ .dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔMa«≈≈¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ««≈
ÏÏÁ‰34ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ ·w ‡nL ÔÈ˜„Ba , ∆»»¿ƒ∆»ƒ«∆»ƒ»≈»ƒ

‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â .Ô˙·È˜a ˙Ù¯ËpL35˙eÎa ‡l‡ ∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»»¿≈¿ƒ»∆»¿«»«
Û¯Bh‰36ÂÈ¯tˆ eÚwzLÂ Ò¯Bc‰ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ . «≈¬»ƒ»««≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿»

‰ÒÈ¯„ BÊ ÔÈ‡ - Û¯Ëpa37.ÌÈiÁÓ ‡l‡ ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â . «ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈¿ƒ»∆»≈«ƒ

‚¯‰Â Ò¯c Ì‡ Ï·‡38ËÓL ‡ÏÂ ,‰Òe¯ca B„È ÔÈ„ÚÂ , ¬»ƒ»«¿∆¡««¬«ƒ»«¿»¿…»«
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - B˙BÓ ¯Á‡ ‡l‡ ‰pnÓ ÂÈ¯tˆ39. ƒ»¿»ƒ∆»∆»««≈¿ƒ»

הקדמית.30) דרוסה,32)האחוריות.31)הרגל משום
(שם). בידו אלא הדורס של הארס הגמרא 33)שאין לשון

וגם 34)שם. ובודקין. נקובה משום לחוש יש שאז
מצוי  שיותר מה רבינו נקט אלא כן, הדין ברגל בדריסה

החלל. בית עד נוקבת משום 35)שהשן אסור שיהיה
ניקב. לא אם אפילו אין 36)דרוסה שם: הגמרא לשון

מדעת. אלא היה 37)דריסה ולא ממילא, שנפל כיון
ארס. מטיל אינו - שם:38)בכוונה בגמרא רבינו גירסת

רש"י  אבל לגמרי, הטורף שנהרג והיינו לרישיה", "ופסקוהו
שלא  עד שדרסה, ביד שנקטעה - לידיה" "ופסקוהו גורס:
אחרי  לאבר דריסה שאין מותר, כן גם הציפורן, שמט

(לחםֿמשנה). חיותו אלא 39)שפסקה לדריסה שאין
שולף  שהוא בשעה בטרפו הארס את מטיל הטורף לבסוף.
האדים  אם אפילו מותר ולפיכך (שם). ממנו צפרנו את
נשחט  אם וכן כלל, דרוסה כאן שאין מעיים בני כנגד הבשר

(מגידֿמשנה). צפרנו הוציא שהדורס לפני הנדרס

.ÁÔÈLLBÁ' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk ?‰Òe¯c‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿»»»∆»«¿¿ƒ
ÏÏÁ‰ Ïk ÔÈ˜„B·e Û¯Ëp‰ ˙‡ ÔÈËÁBL - 'dÏ40BlL »¬ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ»∆»»∆

„˜„w‰ „Ú C¯i‰ ÛkÓ41‰ÓÏL dlk ˙‡ˆÓ Ì‡ . ƒ««»≈««»¿…ƒƒ¿≈À»¿≈»
- ‰ÒÈ¯c‰ ÌL¯ da ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙BÙ¯Ë ÈÈÓ ÏkÓƒ»ƒ≈¿≈¿…ƒ¿»»∆«¿ƒ»
È¯‰ - ‰ÒÈ¯c‰ ÌL¯ da ‡ˆÓ Ì‡Â ;˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆¿ƒƒ¿»»∆«¿ƒ»¬≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯eÒ‡Â ,‰Ù¯Ë BÊ42. ¿≈»«¬»ƒ«»

הרבה 40) דעת וכן בדיקה, מועילה דרוסה בוודאי אפילו
ואפשר  אחד, בסימן שהכשרו בעוף, רק לא ובדיקה פוסקים.
בבהמה, גם אלא השחיטה, אחר השלם הוושט את לבדוק
את  להכיר אפשר הדריסה, במקום שחט אם אפילו כי
כל  לנקב דומה ואינה מתפשטת שהיא מפני האדמימות

(מגידֿמשנה). שאפילו 41)שהוא בכלל, הירך כף ולא
כשרה  לגמרי ניטל שאפילו מכיון כשרה, הבשר שם האדים

היא 42)(מגידֿמשנה). שהיא לומר, כוונתו ה"ב. ראה
בתורה. הכתובה "טריפה"

.Ë„‚k ¯Oa‰ ÌÈc‡iL ?‰ÒÈ¯c‰ ÌL¯ ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆∆«¿ƒ»∆«¿ƒ«»»¿∆∆
ÌÈÚÓ Èa43¯Oa‰ ˜Bn Ì‡Â .44ÌÈÚÓ Èa „‚k45 ¿≈≈«ƒ¿ƒƒ«»»¿∆∆¿≈≈«ƒ

‰¯e·Á‰ ÔÓ B¯¯B‚ ‡ÙB¯‰L ¯Oak ‰OÚpL „Ú46- «∆«¬»«»»∆»≈¿ƒ«¬»
¯ÒÁ el‡k ¯Oa‰ B˙B‡ ÔÈ‡B¯47.‰Ù¯Ëe , ƒ«»»¿ƒ»≈¿≈»

הבהמה 43) בו שנטרפת אבר כל כנגד הבשר האדים אם וכן
שהרי  הנטרף, האבר ולנקוב לחלחל הארס שסוף טריפה,
הירך  מכף הגוף כל אלא מעיים בני כנגד רק לא הבדיקה
שרוב  מעיים, בני כנגד בלשונו אחז ורבינו הקדקד. ועד

(כסףֿמשנה). מעיים בבני הם של 44)הטריפות מימרא
הבשר. נתמסמס - ב נג, בחולין שם 45)רב, ורש"י

במקום  אלא מעיים, בני כנגד שלא הבשר נתמסמס מפרש,
טריפה. ניטל גורדו 46)שאם שהרופא שם: בגמרא

גורדו  לרפאותו, בא אם רש"י: ופירש חי, בשר על ומעמידו
החי. הבשר עד ורש"י 47)ומשליכו אינו, כאילו בגמרא:

צומת  כגון כולו, בניטל טריפות יש ואם כנטול, שהוא פירש
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שינה  רבינו אבל לנטול. דומה כן גם שזה טריפה הגידין
שנתמסמס  הבשר את שרואין חסר" "כאילו ואמר בלשונו,
ניטל  כאילו לא אבל ששרפו, הארס מצד חסר הוא כאילו
דעת  וכן מעיים, בני לנקוב שסופו לפי ואסור האבר, כל

(כסףֿמשנה). הרשב"א

.ÈeÓÈc‡iMÓ ,ÔÈÓÈqa Ò¯c Ì‡Â48.‰Ù¯Ë - ¿ƒ»««ƒ»ƒƒ∆«¿ƒ¿≈»
e‰MÓa Ô˙ÒÈ¯„e49‡e‰L Ïk Ô‰a ÌÈc‡‰L ÔÂÈk , ¿ƒ»»¿«∆≈»∆∆¿ƒ»∆»∆

‰ÒÈ¯c ˙ÓÁÓ50.‰Ù¯Ë - ≈¬«¿ƒ»¿≈»

כנגד 48) הבשר רק האדים אם אבל עצמם, הסימנים
שהוטל  והארס קשים שהסימנים משום כשרה, הסימנים
עצמם  הסימנים ובהאדימו בהם, שולט אינו שכנגדם בבשר

מעי  ובבני בהם. ששלט נגלה כשהאדים הרי בה"ט נתבאר ים
שם. טריפה, כן גם כנגדם שאינו 49)הבשר בקנה אפילו

שהארס  מפני במשהו נטרף בדרוסה רובו, בנחתך אלא נטרף
שם). (גמרא ושורף הבאה 50)מחלחל אדמומית היינו,

דריסה. מחמת

.‡È‰¯eÒ‡ - ‰Òe¯c ˜ÙÒ51‰Òe¯„k ˜„azL „Ú ¿≈¿»¬»«∆ƒ»≈ƒ¿»
˙È‡cÂ52‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯ÂL ÔÈ·Ï ÒÎpL È¯‡ ?„ˆÈk . «»ƒ≈«¬ƒ∆ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»
Ô¯tˆ53È¯‡ ‡nL ÔÈLLBÁ - Ô‰Ó „Á‡ ÏL Ba‚a ƒ…∆¿«∆∆»≈∆¿ƒ∆»¬ƒ

CkÁ˙ Ï˙ka ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,BÒ¯„54ÏÚeL ÔÎÂ . ¿»¿≈¿ƒ∆»«…∆ƒ¿«≈¿≈»
Ô‰Â ˜˙BL ‡e‰Â ,˙BÙBÚ‰ ÔÈ·Ï ÒÎpL ‰iÓ B‡¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈»¿≈¿≈

ÔÈ¯˜¯˜Ó55‡e‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .Ò¯„ ‡nL ÔÈLLBÁ - ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆»»«¬»ƒ»»
Ô‰ B˙ÓÈ‰pÓe B˙‡¯iÓ - ÔÈ¯˜¯˜Ó Ì‰Â Ì‰B≈¿≈¿«¿¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»≈
Á ‰p‰ - Ô‰Ó „Á‡ L‡¯ ÚË˜ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯˜¯˜Ó¿«¿¿ƒ¿≈ƒ»«…∆»≈∆ƒ≈»
el‡L ;ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ì‰Â ‡e‰ ˜˙L Ì‡ ÔÎÂ .BÊ‚»̄¿¿≈ƒ»«»≈≈¿ƒ∆ƒ

.ÔÈ¯˜¯˜Ó eÈ‰ - ˜Èf‰ƒƒ»¿«¿¿ƒ

שם.51) כשמואל, דרוסה לספק על 52)שחוששין מוסב
בדרוסה  שבודקים כמו האופן באותו נעשית שהיא הבדיקה

שבו  והיינו אבל ודאית, בה"ח. כמ"ש החלל כל את דקים
רדב"ז  וראה טריפה. ספק מטעם רק הוא שתבדק עד איסורה

(רש"י).53)מכת"י. בכותל 54)תלוש זו וציפורן השור,
לח) הערה (ראה נשלפה לא שהציפורן ואע"פ היתה.
סי' יו"ד ט"ז ראה אחרת. בציפורן גם דרס שמא חוששים

שם.55)נז.

.·ÈÒÎpL ˜ÙÒ56B‡ ,ÒÎ ‡Ï B‡ Û¯BË Ô‡ÎÏ »≈∆ƒ¿«¿«≈…ƒ¿«
eÈ‡¯L57ÔÓ BÈ‡ B‡ ÔÈÙ¯Bh‰ ÔÓ ‰Ê Ì‡ Ú„B ‡ÏÂ ∆»ƒ¿…«ƒ∆ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÈÙ¯Bh‰58ÛBÚ ÔÎÂ .59ÔÈ·Ï ÒÎpL «¿ƒ≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈
B‡ Ìc ÛhÓ BL‡¯Â ‡ˆÈÂ ,ÌÈw‰ ÔÈ·Ï B‡ ÌÈˆÚ‰»≈ƒ¿≈«»ƒ¿»»¿…¿«≈»
ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,Û¯Ë ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - B¯‡e«̂»≈¿ƒ∆»ƒ¿«∆»¿ƒ

˜f ÌÈˆÚa ‡nL60. ∆»»≈ƒƒ»

לאו,58)שם.57)שם.56) או במציאות היה אם שספק
לבין  שנכנס לארי דומה ואינו מקילין. דרוסה בספק אפילו
כיֿאם  ספק ואין במציאותו, נתחזק שהטורף השוורים
ג). בהלכה (מגידֿמשנה לאו או מהטורף היא אם במכה,

במציאות,59) הטורף היה אם ספיקות, שני יש כאן שם.
נפצע, בקנים שמא במציאות, שהיה לומר תמצי אם ואף
שם). (מגידֿמשנה לקולא ספיקה תורה בשל ואף

הנזק 60) מחמת בוושט נקב אין אם בסימנים, בדיקה וצריך
ב. כח, שם בעצים,

ה'תשפ"א  מרחשון א' שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מחט 1) שייך; איברים ובכמה כיצד נקובה טרפות יבאר

מעיים  הבני ניקבו קטנה; או גדולה הכבד בחיתוך שנמצאת
מעים  הבני נתהפכו אחריה; או השחיטה קודם אם ידוע ואין
היתר  וכל אבר; חסר נברא או ניטל ניקבו; שלא אע"פ

דמי. כנטול

.‡·w Ì‡L ,Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ¯OÚ „Á‡ ?„ˆÈk ‰·e˜¿»≈«««»»≈»ƒ≈∆ƒƒ«
BÏÏÁÏ Ô‰Ó „Á‡2ıa¯z :Ô‰ el‡Â .‰Ù¯Ë - e‰MÓa ∆»≈∆«¬»¿«∆¿≈»¿≈≈«¿«

L‡¯‰ ÁÓ ÏL Ìe¯˜e ,ËLe‰3,BlL ‰w‰ ÌÚ ·l‰Â , «≈∆¿∆…«»…¿«≈ƒ«»∆∆
„·k‰ ‰˜e ,‰¯n‰Â4Ò¯k‰Â ,‰·w‰Â ,5ÒÒn‰Â ,6, ¿«»»¿≈«»≈¿«≈»¿«»≈¿«∆∆

˙BÒBk‰ ˙È·e7ÔÈwc‰Â ,8dlL ‰w‰ ÌÚ ‰‡¯‰Â ,9. ≈«¿««ƒ¿»≈»ƒ«»∆∆»

חללו,2) לבית הלב ניקב שנינו: מב. חולין במשנה
הלב  בבשר עמוק נקב בו שיש פי על שאף אותנו ומשמיעה
איברים  ובשאר חללו. לבית שיינקב עד טריפה אינה העבה
לעבר. מעבר שיינקבו עד טריפה שאינה שכן כל דקים שהם

למוח.3) הסמוך לחזה 4)תחתון מתחת המתפצל הקנה
לסמפונות. בתוכו ומתחלק הכבד אל במשנה 5)ופורש

"כרס", וכתב סתם ורבינו שניקבה. הפנימית הכרס שנינו:
החיצונה  וכרס הפנימית. הכרס היא זו לדעתו הכרס שכל

הכרס. רוב את החופה בשר הכרס 6)הוא בסוף מקום
הכוסות  מבית המאכל יוצא שדרכו הכוסות, לבית מחובר
שבו  שם על המסס ונקרא לדקין. ומהקיבה לקיבה

האוכלין. וככוס 7)מתמסמסים ככובע עשוי הכרס סוף
וסביב  בו מחובר והמסס דפנות. כשני עבה לו סביב ודופנו
לזה  ודופן לזה דופן יש מבדילם כשאתה לחיבורם סביב
מבית  נכנס והמאכל זה לתוך זה שופכין הן ובאמצע

כו'. להמסס מעיים",8)הכוסות "בני הגמרא: בלשון
הדקין. וגם הכרס גם לחזה 9)שכולל מתחת היורד הקנה

לסימפונות. בתוכה ומתחלק הריאה אל ופורש ומתפצל

.·‡e‰LÂ ,B¯eÚL e¯‡a ¯·k - ËLe‰ ıa¯z«¿««≈∆¿»≈«¿ƒ¿∆
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ËLe‰ ÔÓ ÌB˜n‰«»ƒ«≈∆∆≈»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ

.‰Ù¯Ë - ‡e‰M ‰Óa BÏÏÁÏ ·w Ì‡ .ËLe‰«≈∆ƒƒ««¬»¿«∆¿≈»

.‚ÔBÈÏÚ‰ ·w Ì‡ .L‡¯aL ÁnÏ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈL¿≈¿≈«…«∆»…ƒƒ«»∆¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - „·Ïa ÌˆÚÏ CeÓq‰10·w Ì‡Â ; «»»∆∆ƒ¿«¬≈À∆∆¿ƒƒ«

ÁnÏ CeÓq‰ ÔBzÁz‰11Án‰ ÏÈÁ˙iMÓe .‰Ù¯Ë - ««¿«»«…«¿≈»ƒ∆«¿ƒ«…«
˙lÁz Ô‰L ÔÈÏBtÏ ıeÁÓ ‡e‰Â ,‰¯„MÏ CLn‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ«

¯Á‡ ÔÈ„ BÓe¯˜Ï ‰È‰È ,Û¯Ú‰12ıeÁ ·w Ì‡Â . »…∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ«
.¯zÓ - ÔÈÏBtÏ«ƒÀ»

מגין 10) הוא קיים הוא שאם לפי בתחתון תלוייה שהטרפות
המוח. פי 11)על על אף לבד התחתון ניקב שאם משמע

תלוייה  המוח על ההגנה שעיקר מפני טרפה. קיים, שהעליון
רובו 12)בתחתון. בנפסק רק ונטרף השדרה חוט שזהו

בניקב. ולא
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.„- Ìi˜ Ìe¯w‰Â CÚÓ˙ B‡ ·wpL BÓˆÚ Án‰«…««¿∆ƒ«ƒ¿«≈¿«¿«»
‰Ù¯Ë - ‚Bck ÒÓ B‡ ÌÈnk CtL Ì‡Â .‰¯Lk13. ¿≈»¿ƒƒ¿«««ƒ»«««¿≈»

להינקב.13) הקרום עתיד זה להפסד שמגיע שכל מפני

.‰ÏB„b ÏÏÁÏ ÔÈa ,BÏÏÁ ˙È·Ï ·wpL ·l‰«≈∆ƒ«¿≈¬»≈¿»»»
Ì‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ë - ÔÈÓiaL ÔË˜ ÏÏÁÏ ÔÈa Ï‡ÓOaL∆«¿…≈¿»»»»∆«»ƒ¿≈»¬»ƒ
,·l‰ ‰˜e .¯zÓ - BÏÏÁÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ·l‰ ¯Oa ·wƒ«¿««≈¿…ƒƒ««¬»À»¿≈«≈

ÏB„b‰ ˜¯Ên‰ ‡e‰Â14‡e‰ È¯‰ - ‰‡¯Ï epnÓ ‡ˆBiL ¿«ƒ¿»«»∆≈ƒ∆»≈»¬≈
.‰Ù¯Ë - e‰MÓa BÏÏÁÏ ·w Ì‡Â ,·lk«≈¿ƒƒ««¬»¿«∆¿≈»

ריאה.14) דופני גבי שעל הלב קנה

.ÂÎÂ ‰·wpL ‰¯Ó˙¯zÓ - dÓ˙BÒ „·15‡Ï Ì‡Â . »»∆ƒ¿»¿»≈¿»À∆∆¿ƒ…
.‰Ù¯Ë - „·kÏ CeÓÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·˜p‰ ÌzÒƒ¿««∆∆««ƒ∆»«»≈¿≈»

את 15) סותם הכבד וחיבור בכבד דיבוקה במקום שנקובה
הנקב.

.Ê‰ÈÊ16‰ÈÚ¯‚ BÓk ‰˙È‰ Ì‡ :‰¯na ˙‡ˆÓpL «¿»∆ƒ¿≈«»»ƒ»¿»¿«¿ƒ»
˙¯zÓ - „Á dL‡¯ ÔÈ‡L ,‰¯Óz ÏL17Ì‡Â ; ∆¿»»∆≈…»«À∆∆¿ƒ

‰·w È¯‰L ,‰¯eÒ‡ - ˙Èf‰ ˙ÈÚ¯‚k „Á dL‡…̄»«¿«¿ƒ«««ƒ¬»∆¬≈ƒ¿»
ÈtÓ ,·˜p‰ ‰‡¯È ‡lL ‰ÊÂ ;‰ÒÎpLk d˙B‡»¿∆ƒ¿¿»¿∆∆…≈»∆«∆∆ƒ¿≈

„Ï‚‰L18.‰kn‰ Èt ∆À¿«ƒ««»

דרך 17)גרעין.16) לצאת יכולה  שאינה פי על ואף
איך  כן ואם צר, שהסימפון להוציאה, כשרוצים הסימפון
שעל  לומר, אפשר שניקבה? לא אם להיכנס יכולה הייתה
מעט  נכנסה רבים ימים בהליכתה הבהמה שנענעה נענוע ידי

לצאת. עכשיו יכולה שאינה דחוק במקום שעלה 18)מעט
מגין. ואינו קרום אינו מכה מחמת שעלה קרום וכל קרום

.Á„·k‰ È˜19Ìc‰ Ô‰aL BaL ÔÈ˜¯Ên‰ Ô‰Â , ¿≈«»≈¿≈«ƒ¿»ƒ∆∆»∆«»
‰Ù¯Ë - e‰MÓa Ô‰Ó „Á‡ ·w Ì‡ ,ÏMa˙Ó20. ƒ¿«≈ƒƒ«∆»≈∆¿«∆¿≈»

„·k‰ CezÁa ˙‡ˆÓpL ËÁÓ ,CÎÈÙÏ21‰˙È‰ Ì‡ : ¿ƒ»««∆ƒ¿≈¿ƒ«»≈ƒ»¿»
ÌÈÙÏ dlL „Á‰ ‰ˆw‰ ‰È‰Â ,‰ÏB„b ËÁÓ22- ««¿»¿»»«»∆««∆»ƒ¿ƒ

Úe„Èa23‰·wpL24Ï‚Ú‰ L‡¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰ÒÎpLk ¿»«∆ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»¿ƒ»»»…∆»…
ÌÈÙÏ25‰ÎÏ‰ ˙BBtÓÒ C¯„ :ÔÈ¯ÓB‡ -26.˙¯zÓe , ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»¿»À∆∆

לסימפונות,19) בתוכו ומתפצל לכבד ויורד הפורש קנה
המזרקים. הם על 20)שהם חולקים והראשונים והראב"ד

עד  לכבד מחוץ הנמצא הקנה חלק שרק וסוברים, רבינו,
הסימפונות  אבל טריפה, במשהו ניקב אם בתוכו נכנס אשר
הכבד  ניטל לן קיימא שהרי כשרה, ניקבו אם הכבד שבתוך
רק  זה כשרה הכבד ניטל שאמרו שמה רבינו, ודעת כשרה.
שנשפכה  בריאה כמו וקיימים, שלמים הסמפונות נשארו אם

הדקים.21)כקיתון. מסמפונות באחד שנמצאה כגון
הקנה.22) פי לצד ולא הבהמה לוודאי.23)לחלל קרוב
פי 24) על ואף כניסתה. עם הכבד קני את החד בראשה

שעלה  וקרום וסתם, שעלה הוא קרום נקב, שם רואים שאין
מגין. אינו מכה ואם 25)מחמת הקנה לפי החד והקצה

ניקבה. לא על 26)כן הרי הכבד בבשר נמצאה ואם
טריפה. - רבינו ולדעת מהסמפונות, אחד ניקב כורחך

.Ë‰Ù¯Ë ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ËÁÓ ‰˙È‰27ÈML ÈtÓ ; »¿»««¿«»¬≈∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈

ÔBtÓqa ˙‡ˆÓ Ì‡Â .‰·w È‡cÂ ,ÔÈcÁ ‰ÈL‡»̄∆»«ƒ««ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«ƒ¿
BaL ÚˆÓ‡aL ·Á¯‰ ‰w‰ ‡e‰Â ,„·kaL ÏB„b‰«»∆«»≈¿«»∆»»»∆»∆¿«∆
„·k ¯O·e .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - „·kÏ ÏÎ‡n‰ ÒÎƒ¿»««¬»«»≈¬≈À∆∆¿«»≈

ÚÈÏ˙‰L28˙¯zÓ -29. ∆ƒ¿ƒ«À∆∆

לפנים.27) העגול הראש אם אפילו אופן, בכל
תולעים.28) בו ניקבו 29)שנתהוו שמא חוששים ואין

הסמפונות.

.È¯B‰Ë ·ÏÁÂ ,‰·wpL ‰·˜30- ·˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ ≈»∆ƒ¿»¿≈∆»≈∆«∆∆
˙¯zÓ31¯Oa‰L ·˜ Ïk ÔÎÂ .32·ÏÁ‰ B‡33¯zn‰ À∆∆¿≈»∆∆∆«»»«≈∆«À»

·ÏÁÓ ıeÁ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡ Ì˙BÒ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»≈¬≈∆À»≈≈∆
·l‰34ÚˆÓ‡aL ‰ˆÈÁn‰Â ;Blk ·l‰ ÏÚL Ìe¯w‰Â «≈¿«¿∆««≈À¿«¿ƒ»∆¿∆¿«

,‰ÓÈLp‰ È¯·È‡Â ÏÎ‡n‰ È¯·È‡ ÔÈa ˙Ïc·n‰ ÔËa‰«∆∆««¿∆∆≈≈¿≈««¬»¿≈¿≈«¿ƒ»
‡È‰Â ,‰‡¯‰ ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â d˙B‡ ÔÈÚ¯BwL ‡È‰Â¿ƒ∆¿ƒ»¿««»≈»∆»≈»¿ƒ

dÚˆÓ‡aL Ô·l‰ ÌB˜n‰Â ;„·k‰ Lt¯Ë ˙‡¯˜p‰35; «ƒ¿≈«¿≈«»≈¿«»«»»∆¿∆¿»»
ÔB¯Á‡‰ ÈÚn‰ ·ÏÁÂ36,ÔÈp‚Ó ÔÈ‡ el‡ ÌÈ¯·È‡aL . ¿≈∆«¿ƒ»«¬∆¿≈»ƒ≈≈¿ƒƒ

ÌÈL˜ Ô‰L ÈÙÏ37BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡a ÌzÒpL ·˜Â ; ¿ƒ∆≈»ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿∆»≈∆≈
‰iÁ ·ÏÁÂ .Ìe˙Òk38BÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰Ó‰·a Bc‚kL ¿»¿≈∆«»∆¿∆¿ƒ¿≈»»≈

Ì˙BÒ39.‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««ƒ∆À»«¬ƒ»

יש 30) אבל מותר, והוא יתר כמו כחוט המשוך החלב היינו
חלב  ונקרא אסור והוא קשת כמו עקום חלב הקיבה על

יפה.31)טמא. וסותם מהודק טהור שחלב לפי
דסביך 32) והוא כשרה סותמתה ודופן שניקבה ריאה

שמהודק 33)בבישרא. סותמן ושומן הדקין שניקבו כגון
תמיד. סותם.34)בהם ואינו ככובע שעשוי החלב וזהו

סותם.35) אינו טהור חלב שהוא פי על כרכשתא,36)אף
קרטים  קרטים עשוי והוא רעי. המוציאה חלחולת שעל חלב

כובע. כמו עגולים והקרטים חיטים, כל 37)כעין כלומר,
ככובע. העשויים בהמה 38)אלו חלב רק אסרה התורה

ועוף. חיה של לא תלוי 39)אבל אכילה בהיתר שלא
בבהמה  טהורים שהם שאלו החלבים, של בטבע אלא הדבר
בבהמה  הטמאים וחלבים יפה, ומגינים וסותמים מהודקים
בחיה, ולא בבהמה לא היטב הדוקים שאינם שלהם מטבע
זה  אפילו עוף, וחלב מגינים. ואינם סותמים אינם ולפיכך

סותם. אסור, בבהמה שכנגדו

.‡È·wpL Ò¯k40ÌzÒiL ¯·„ BÏ ÔÈ‡Â .‰Ù¯Ë - »≈∆ƒ«¿≈»¿≈»»∆ƒ¿…
˙È·e ÒÒn‰ ÔÎÂ .¯eÒ‡ ÂÈÏÚL ·ÏÁ‰ È¯‰L ,B˙B‡∆¬≈«≈∆∆»»»¿≈«∆∆≈
·w Ì‡Â .‰Ù¯Ë - ıeÁÏ Ô‰Ó „Á‡ ·wpL ˙BÒBk‰«∆ƒ«∆»≈∆«¿≈»¿ƒƒ«

˙¯zÓ - B¯·Á ÏÏÁ CB˙Ï Ô‰Ó „Á‡41. ∆»≈∆¿¬«¬≈À∆∆

הכרס 40) כל זהו פנימית כרס מפרש ורבינו הפנימית. הכרס
הכרס. רוב את החופה בשר היא זו החיצונה וכרס כולו.

עליו.41) מגין שחברו

.·È˙BÒBk‰ ˙Èa È·Úa ˙‡ˆÓpL ËÁÓ42„Á‡ „vÓ ««∆ƒ¿≈»√ƒ≈«ƒ«∆»
LlÙÓ ·˜ ‰·w Ì‡Â .‰¯Lk -43˙Èa ÏÏÁ CB˙Ï ¿≈»¿ƒƒ¿»∆∆¿À»¿¬«≈

˙BÒBk‰44Ìc ˙tË ˙‡ˆÓÂ ,45·˜p‰ ÌB˜Óa46- «¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«∆∆
Ìc ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .·w ‰ËÈÁL Ì„˜ È‡ceL ;‰Ù¯Ë¿≈»∆««…∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ≈»
‰ËÈÁL ¯Á‡ È‡ceL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ·˜p‰ ÌB˜Óa47 ƒ¿«∆∆¬≈∆À»∆««««¿ƒ»

.‰·wÂ ËÁn‰ ‰˜Á„»¬»«««¿ƒ¿»
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ונמצא 42) ודבוקים כפולים כפלים שני נמצאים שפתו סביב
ניקב  שלא אפשר עוביו ומתוך עובי, באותו תחובה מחט

צדדים.43)כולו. עליה.44)משני מגינה שחברתה
אפילו  הכוסות בית של אחד עור רק עברה שאם משמע
וכשרה. אחד מצד זהו לחלל מפולש לא אבל כולו עברה
כדין  החלל, כל בדיקה שצריך אלא החיצון. כשניקב ואפילו

הגוף. בחלל שנמצא נמצא 45)מחט טריפה. צדדים משני
רבינו  ומפרש שחיטה. שלפני בידוע דם קורט עליה
דם. קורט עליו כשנמצא רק טריפה צדדים משני שבניקבה
וראה  דם. קורט ונמצא אחד מצד בניקב הדין מה פירש ולא
דם  קורט נמצא שם, רבינו לדעת שכתב משנה, בלחם

אחד. מצד בניקב גם פי 46)טריפה כנגד פירש ורש"י
בחוץ. להימצא צריכה הדם שטיפת פוסק והראב"ד המחט.

דם 47) קורט כשנמצא רק טריפה כאן למה שאלו: בגמרא
ותירצו, דם? קורט כשאין אפילו טריפה אחרים ובנקובים
דם  שם וכשאין וסביבתה, בה ונדבק נאחז הדם מחט כשיש
קוץ  או מחט שם כשאין אבל שחיטה. לאחר שניקבה בידוע

הדם. את העבירה שהלחלוחית אפשר

.‚ÈÔB‚k ,‰ÈÚÓ Èa ·˜BpL ¯·c dËÈÚÏ‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿ƒ»»»∆≈¿≈≈∆»¿
˙ÈzÏÁ ÏL Ë¯˜48.·˜B È‡ceL ,‰Ù¯Ë - Ba ‡ˆBiÎÂ …∆∆ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»∆««≈

·˜B ˜ÙÒ ‰È‰ Ì‡Â49˜„az - ·˜B BÈ‡ ˜ÙÒ50Ïk . ¿ƒ»»»≈≈»≈≈≈ƒ»≈»
,Ô‰a ˙··BÒ ÏÎ‡n‰ ˙ÏÒtL ÌÈÚn‰ Èa ÔÓ „Á‡∆»ƒ¿≈«≈«ƒ∆¿…∆««¬»∆∆»∆

‰Ù¯Ë - ·wpL ,ÔÈwc ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â51Ô‰Ó LÈÂ . ¿≈«ƒ¿»ƒ«ƒ∆ƒ«¿≈»¿≈≈∆
LÁ BÓk ,ÏebÚa BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ÔÈÙwÓe ÔÈÙtÏÓ¿À»ƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»
·w Ì‡ .‰zÎ„ ‡¯„‰ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â ,C¯ÎpL∆ƒ¿«¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿»¿«¿»ƒƒ«

B¯·ÁÏ Ô‰Ó „Á‡52.ÂÈÏÚ Ô‚Ó B¯·Á È¯‰L ,‰¯Lk - ∆»≈∆«¬≈¿≈»∆¬≈¬≈≈≈»»

כשרה.48) - העלין אכלה אבל שלה כלומר,49)עיקרין
לא  או נוקב הוא אם לנו שספק אחר, עשב מין הלעיטה אם

תיבדק. לא.50)- או המעיים ניקבו אם הבהמה
מהדקין 51) אחד כל פירושו במשנה ששנינו הדקין וניקבו

ניקב 52)שניקב. שלא לחבירו שבינו צד באותו שניקב
שבכולן. החיצון

.„È‰ÁÏÂ e·wpL ÌÈÚÓe53ÔÈ‡L ;‰Ù¯Ë - ÔzÓ˙BÒ ≈«ƒ∆ƒ¿¿≈»¿«»¿≈»∆≈
˙„ÓBÚ ‰ÓÈ˙Ò BÊ54·Ïk B‡ ·‡Ê ‡aL ÌÈÚÓ Èa . ¿ƒ»∆∆¿≈≈«ƒ∆»¿≈∆∆
ÔÏËe Ô‰a ‡ˆBiÎÂ55ÔÁÈp‰L ¯Á‡ ÔÈ·e˜ Ô‰ È¯‰Â , ¿«≈»∆¿»»«¬≈≈¿ƒ««∆ƒƒ»

ÌB˜Óa ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓe Ba ÔÈÏBz -ƒÀ∆∆¿≈¿ƒ∆»ƒ¿
·˜56ÔÈ·e˜ e‡ˆÓ .·w57Ì„˜ Ì‡ Ú„B ‡ÏÂ , ∆∆ƒ≈ƒ¿¿¿ƒ¿…«ƒ…∆

·˜ Ô‰a ÔÈ·˜B - ‰ËÈÁL ¯Á‡ Ì‡ e·w ‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ»∆∆∆
- B˙BÓk ÔBL‡¯‰ ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :BÏ ÔÈn„Óe ¯Á‡«≈¿«ƒƒ»»«∆∆»ƒ¿

‰¯Lk58,·w ‰ËÈÁL Ì„˜ - ÈepL Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒ»»≈≈∆ƒ…∆¿ƒ»ƒ«
˜Ùq‰ ·˜a ÌÈ„i‰ eLÓLÓ Ì‡Â .‰Ù¯Ëe59Ck - ¿≈»¿ƒƒ¿¿«»«ƒ¿∆∆«»≈»

ÔÈÎ¯BÚ Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈn„nL ·˜pa LÓLÓÏ CÈ¯ˆ60 »ƒ¿«¿≈«∆∆∆¿«ƒ¿««»¿ƒ
.‰ÊÏ ‰Ê∆»∆

ובדוחק 53) בהם דבוק סמיך ריר יש המעיים בפנים
אותו. למקום.54)מוציאים ממקום נודדת אלא

השחיטה.55) השחיטה 56)אחר לפני מתחילה שהיה
בהמה  הכלל פי על הטעם, מפרש שם בגמרא הזאב. נקב
ריעותא  כאן שיש פי על ואף עומדת, היתר בחזקת שנשחטה

אוסרין  אין השחיטה, לפני הנקב היה ואולי נמצאו שנקובים
היתר. בחזקת הבהמה את ומעמידים היה 57)מספק ולא

בהם. לתלות היה שאפשר זאב או כלב שאין 58)כאן
אחר  שנעשה לנקב השחיטה לפני שנעשה הנקב דומה
בו, מסופקים שאנו לנקב דומה החדש הנקב ואם השחיטה,

שחיטה. לאחר נעשה הוא שגם שמשמוש 59)בוודאי
הנקב. צורת את משנה ומדמים.60)הידים מסדרים

.ÂËÌ‡Â .˙¯zÓ - e·w ‡ÏÂ ıeÁÏ e‡ˆiL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆»¿«¿…ƒ¿À∆∆¿ƒ
eÎt‰˙61È‡L ;‰Ù¯Ë - e·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«¿««ƒ∆…ƒ¿¿≈»∆ƒ

eÈ‰L ˙BÓk e¯ÊÁiL ¯LÙ‡62dÈ‡Â ,eÎÙ‰pL ¯Á‡ ∆¿»∆«¿¿¿∆»««∆∆∆¿¿≈»
‰iÁ63. «»

מקצתם.61) ובין כולם בין למטה, וסופה 62)עליונים
נקובה. מטעם טרפה ולפיכך ולהינקב, "ברא 63)לירקב

יכול  אינו מהן אחת נהפכה שאם כונניות באדם  הקב"ה
לחיות".

.ÊË‡e‰Â ,ÌewÚ Ba ÔÈ‡Â ‰ÂL ‡e‰L ,ÔB¯Á‡‰ ÈÚn‰«¿ƒ»«¬∆»∆¿≈ƒ¿
È¯˜Ú ÔÈa ˜e·„ ‡e‰Â ,‰Â¯Ú‰ ÔÓ Ba ‡ˆBÈ ÈÚ¯‰L∆»¿ƒ≈ƒ»∆¿»¿»≈ƒ»≈

˙ÏÁÏÁ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌÈÎ¯È‰64- e‰MÓa ·w Ì‡ . «¿≈«ƒ«ƒ¿»«¿…∆ƒƒ«¿«∆
·wpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÚn‰ ¯‡Lk ,‰Ù¯Ë¿≈»ƒ¿»«≈«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ«

ÔËa‰ ÏÏÁÏ65ÌÈÎ¯Èa ˜e·c‰ ÌB˜na ·w Ì‡ Ï·‡ ; «¬««∆∆¬»ƒƒ««»«»«¿≈«ƒ
˙¯zÓ -66- Blk ˜·c‰ ÌB˜Ó epnÓ Ïh elÙ‡Â . À∆∆«¬ƒƒ«ƒ∆¿«∆∆À

Úa¯‡ BÓk ¯BLa Bk¯‡Ó ¯izLiL ‡e‰Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿∆ƒ¿«≈≈»¿¿¿«¿«
˙BÚaˆ‡67. ∆¿»

שם.64) מחלחל לבין 65)שהרעי חוץ למקום כלומר,
אותה.66)הירכיים. מעמידות וירכיים וכן 67)הואיל

כאצבע  נשתייר שאם סובר שם רש"י אבל הרי"ף, פירש
ובבהמות  שם. נחמן רב שאמר תפיסה" "כדי היא וזו כשרה,

לשור. ביחס גודלן לפי משערים אחרות

.ÊÈ˙Èa ‡ÏÂ ÒÒÓ‰ ‡ÏÂ Ò¯k BÏ ÔÈ‡ - ÛBÚ‰»≈»≈¿…∆¿≈¿…≈
˜ÙÊ Ôc‚k BÏ LÈ Ï·‡ ;˙BÒBk‰68ÏÎÂ .Ô·˜¯˜Â «¬»≈¿∆¿»∆∆¿À¿¿»¿»

ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a Ô‰ ˙BÂL ˙BÙ¯h‰69·wpL ˜ÙÊÂ . «¿≈»≈ƒ¿≈»«»»¿∆∆∆ƒ«
‰Ê ?˜ÙÊ ÏL Bb‚ e‰Ê È‡Â .‰Ù¯Ë - e‰MÓa Bbb«¿«∆¿≈»¿≈∆«∆∆∆∆
¯‡L Ï·‡ .B¯‡eˆ ÛBÚ‰ CÈ¯‡iLk ËLe‰ ÌÚ Á˙niL∆ƒ»«ƒ«≈∆¿∆«¬ƒ»«»¬»¿»

.¯zÓ - ·wpL ˜Ùf‰«∆∆∆ƒ«À»

שם.68) נקבץ שהאוכל חכמים 69)כיס שמנו טריפות
האיברים, אותם בהם יש אם ועוף, בחיה גם בהמה. באיברי

טריפה.

.ÁÈ,¯Oa BÓk Ì„‡ ÔBˆÈÁ‰ :Ô·˜¯wa LÈ ÔÈÒÈk ÈL¿≈ƒƒ≈«À¿¿»«ƒ»…¿»»
„Ú ,˙¯zÓ - ‰Ê ‡Ïa ‰Ê ·w .¯BÚ BÓk Ô·Ï ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ»»¿ƒ«∆¿…∆À∆∆«
‡lL ‰Ê Ô‰ÈL e·w Ì‡Â .e‰MÓa Ô‰ÈL e·˜piL∆ƒ»¿¿≈∆¿«∆¿ƒƒ¿¿≈∆∆∆…

¯zÓ - ‰Ê „‚k70. ¿∆∆∆À»

כנגד 70) שלא זה העורות ניקבו שאם לוושט דומה ואינו
נכנסים  ואוכלין הואיל ומתרחב מתכווץ שהוושט נבילה, זה
כן  שאין מה זה, כנגד זה שיזדמנו להיות ויכול הוושט דרך
תמיד  זה כנגד שלא זה ניקב ואם נח הוא שתמיד בקורקבן,
המגיד  וכתב חבירו. על מגין האחד והעור זה במצב נמצאים
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קה dhigy zekld - dyecw xtq - oeygxn '` ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אם  רק כשר החיצון שבניקב והר"ן הרשב"א בשם משנה
כדין  טריפה, מחט או קוץ ידי על אבל מחלה, מחמת בא

הגוף. בחלל מחט

.ËÈ,e‰MÓa Ô˙·È˜pL ÔÈ¯·È‡‰ ÔÓ BÈ‡ ÏBÁh‰«¿≈ƒ»≈»ƒ∆¿ƒ»»¿«∆
·˜pÏ LÈ ‡l‡ .ÔÏÏÎa ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÓ ‡Ï CÎÈÙÏe¿ƒ»…»¬»ƒƒ¿»»∆»≈«∆∆
- ÏBÁh‰ ?„ˆÈk .BlÎa ‰ÂL BÈ‡L ¯eÚL BlL∆ƒ∆≈»∆¿À≈««¿

‰ ˙i¯·k ,˜c ÈM‰Â ,‰·Ú „Á‡‰ BL‡¯Ì‡ .ÔBLl …»∆»»∆¿«≈ƒ«ƒ¿ƒ««»ƒ
‰·Ú‰ L‡¯a ·w71·w Ì‡Â .‰Ù¯Ë - LlÙÓ ·˜ ƒ«»…∆»∆∆∆¿À»¿≈»¿ƒƒ«

ÏL ¯È„ È·Úk ÂÈzÁz ¯‡L Ì‡ :LlÙÓ BÈ‡L ·˜∆∆∆≈¿À»ƒƒ¿««¿»»√ƒƒ»∆
·‰Ê72LlÙÓk ‡e‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;¯zÓ - »»À»»ƒ»¬≈ƒ¿À»

‰¯Lk - ˜c‰ ·w Ì‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ëe73. ¿≈»¬»ƒƒ«««¿≈»

טריפה,71) הטחול ניקב שפסק עוירא כר' הלכה אין אמרו:
טריפה". בסומכיה אבל בקולשיה, מילי "והני ומסיימים:
העבה  בחלק אבל הדק, בחלק נאמרו אלה ודברים פירוש:
ראש  בכלל הוא לבטן שדבוק שכל מפרשים ויש טריפה.

דינר 72)העבה. כעובי שיעור הנקב. נגד הגנה יש כן ואם
עבה  זהב של דינר הטחול. של עוביו מחצי פחות זהו זהב

כסף. משל כלל.73)כפליים טריפות אין עוף של ובטחול

.Îe‰MÓa ·w Ì‡L :Ba ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ¯·‡ Ïk»≈∆∆»¿¬»ƒ∆ƒƒ«¿«∆
‰Ù¯Ë - Blk Ïh Ì‡ Ck ,‰Ù¯Ë -74ÏhpL ÔÈa . ¿≈»»ƒƒ«À¿≈»≈∆ƒ«

„È· B‡ ÈÏÁa75¯ÒÁ ‡¯·pL ÔÈa76‡¯· Ì‡ ÔÎÂ . ¿…ƒ¿»≈∆ƒ¿»»≈¿≈ƒƒ¿»
- ¯˙i‰ ÏkL ;‰Ù¯Ë - ¯·‡ B˙B‡Ó ÌÈ¯·È‡ ÈLaƒ¿≈≈»ƒ≈≈∆¿≈»∆»«»≈

·eLÁ ‡e‰ ÏeËk77B‡ ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ Ïh ?„ˆÈk . ¿»»≈«ƒ«∆»ƒ«≈«ƒ
‰¯n‰78Ô‰a ‡ˆBiÎÂ79- ‰Ó‰·a ÔÈa ÛBÚa ÔÈa , «»»¿«≈»∆≈¿≈ƒ¿≈»

ÌÈÚÓ ÈL B‡ ˙B¯¯Ó ÈzL Ô‰a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë¿≈»¿≈ƒƒ¿»»∆¿≈¿≈¿≈≈«ƒ
ÏBÁh‰ Ïh Ì‡ Ï·‡ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ù¯Ë -¿≈»¿≈…«≈»∆¬»ƒƒ««¿

ÔÈÈen‰ ÏÏÎa BÈ‡L ;˙¯zÓ - ÌÈL e‡ˆÓpL B‡80. ∆ƒ¿¿¿«ƒÀ∆∆∆≈ƒ¿««¿ƒ

שכל 74) כתבו, שם ובתוספות ניקבה. כמו חיסרון שהוא
טריפה. ניטלו, אם שכן מכל הטריפות, בין שנמנו הנקובים

נטולה.75) משום חסירה.76)טריפה משום טריפה
משום 77) וטריפה שניהם ניטלו כאילו כנטול מפרש, רבינו

ויש 78)חסרה. למעלה. כמבואר טריפה, ניקבה שאם
המרה  כי כשרה, מר, טעם בו נמצא ואם הכבד את לטעום

חסרה. בכלל זה ואין בכבד שאם 79)נבלעת באיברים
טריפה. במשהו, טריפה.80)ניקבו שניקבו האיברים עם

.‡Î¯˙i‰ ‡e‰ ‰Ó‰a‰ Ba Û¯hzL ¯˙i‰ ÈÚn‰«¿ƒ«»≈∆ƒ»≈«¿≈»«»≈
„ˆa ‰Ê ÌÈÚÓ ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÙBÒ „ÚÂ B˙lÁzÓƒ¿ƒ»¿««∆ƒ¿¿¿≈≈«ƒ∆¿«
ÈÚn‰ ‰È‰L B‡ ;ÛBÚ‰ ÈÚÓk ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»∆»»«¿ƒ
ÔÈa ÛBÚa ÔÈa ,Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰Â „a‰ ÔÓ ÛÚk ‡ˆBÈ≈¿»»ƒ«««¬≈À¿»≈¿≈
‰OÚÂ ÈÚn‰ ÌÚ ·¯Ú˙Â ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ ;‰Ó‰·aƒ¿≈»¬»ƒ»«¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿«¬»
- ÚˆÓ‡a ÔÈÏc·Ó Ì‰ÈL È¯‰Â ,ÂÈL‡¯ ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈»»«¬≈¿≈∆À¿»ƒ»∆¿«

.¯˙È Ô‡k ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆¿≈»»≈

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ריאה 1) ולמטה; החזה מן שנקב והקנה הריאה, נקובת יבאר

וריאה  אותו; בודקין וכיצד בריאה אטום לדופן; הסרוכה
היא  ואם אבעבועות בה שנמצאו ריאה כקיתון; שנשפכה

נקב  בין ודמיון שנתמסמסה ריאה כשתים; ונראית אחת
שנפל  ועוף הריאה; מראות בריאה; שנמצאת ומחט לנקב;
ושט  ודין מעיים; בני כמראה הכבד שנמצא או לאור;

אדום. והפנימי לבן החיצון עור שנמצא

.‡‰Ê ‡Ïa ‰Ê ·w Ì‡ .‰‡¯‰ ÏÚ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈL2 ¿≈¿≈«»≈»ƒƒ«∆¿…∆
‰Ù¯Ë - Ô‰ÈL e·w Ì‡Â ;˙¯zÓ -3„Ï‚ elÙ‡ .4 À∆∆¿ƒƒ¿¿≈∆¿≈»¬ƒƒ¿«

ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯w‰5·wpL ‰w‰Â .˙¯zÓ - BÏ CÏ‰Â Blk «¿»∆¿À¿»«À∆∆¿«»∆∆ƒ«
‰Ù¯Ë - e‰MÓa ‰hÓÏe ‰ÊÁ‰ ÔÓ6ÌB˜n‰ ‡e‰Â . ƒ∆»∆¿«»¿«∆¿≈»¿«»

.‰hÓÏ ‰wa ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»«»∆¿«»

העליון.2) או התחתון הריאה,3)או ניקבה ששנינו כמו
טריפה,5)נקלף.4)שם. - התחתון שנגלד ובמקרה

הריאה. חסרה שבוודאי לא 6)מפני כריאה, שנידון
מה. שם גמרא כגרגרת,

.·‰·w Ck ¯Á‡Â ‰w‰ Ïk ËÁLÂ ‰ËÈÁLa ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»«»«»∆¿««»ƒ¿»
,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁM‰ ¯Ób Ck ¯Á‡Â ‰‡¯‰»≈»¿««»»««¿ƒ»¬≈¿≈»

‰ËÈÁL ¯Ób Ì„˜ ‰·wÂ ÏÈ‡B‰7‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»¿≈…«≈
‰Êa8. »∆

תלויה 7) שהריאה ואע"פ שם, לקיש כריש הלכה שאין
אףֿעלֿפי  כלומר, חיות. לחצי טרפות יש וקיימאֿלן בקנה
בהמה  כמו נטרפת היא חיותה, חצי כבר איבדה שהבהמה

מעיים 8)חיה. בני ניקבו ואחרֿכך הושט את ששחט כגון
תלויים  מעיים בני שחיי אף טריפה. השחיטה, גמר ואח"כ
בעוף  אבל בבהמה, זה וכל חיות. לחצי טרפות יש בוושט,
ואין  השחיטה נגמרה רובו, או אחד סימן ששחט כיון

אחריה. טרפות

.‚B¯·ÁÏ ·w elÙ‡ ,·wpL ‰‡¯ ÈBtÓqÓ „Á‡9- ∆»ƒƒ¿≈≈»∆ƒ«¬ƒƒ««¬≈
‰Ù¯Ë10ÌzÒÂ ‰kna Ìe¯˜ ‰ÏÚÂ ,‰·wpL ‰‡¯Â . ¿≈»¿≈»∆ƒ¿»¿»»¿««»¿ƒ¿«

ÌeÏk BÈ‡ - ·˜p‰11‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ‰·w .12Û‡ , «∆∆≈¿ƒ¿»»∆≈»«
‰Ù¯Ë - dzÓ˙BÒ ÔÙcL Èt ÏÚ13ÌB˜Óa ‰·w Ì‡Â . «ƒ∆…∆«¿»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ¿

˙Bp‡‰ CezÁ14ÂÈÏÚ ˙ˆ·B¯L ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,dlL15 ƒ»À∆»¿«»∆∆∆»»
.‰¯Lk -¿≈»

ניקב 9) אם ומכלֿשכן הנקב, פי את הסותם שני לסמפון
הסמפון  כניסת לפני שניקב כגון סתימה, כל שאין במקום
מגין  הבשר הריאה, לבשר ניקב אם אבל הריאה, לבשר
לקמן  גם וראה וכסףֿמשנה. מגידֿמשנה גם וראה וכשרה.

י. הסמפון 10)הלכה שדופן הואיל עליו, מגין אינו וחברו
הנקב. סותם אינו ופירש"י 11)קשה, קרום, אינו בגמרא:

ליסתר. הריאה.12)שסופו היא והיא שלה העיקר
שם. 'תוספות' ראה אומא, בארמית: לו קוראים והראשונים

הדופן. מן רחוקה שוכבת והאומה 13)והיא הואיל
מתפרקת. הסתימה הדופן, מן רחוקה בחלל למעלה הגדולה

שלוש 14) הריאה, מן יוצאות אזנים כמו בליטות חמש
אונות, ונקראות השמאלית מהאום ושתים הימנית מהאום

א. הלכה ח בפרק גדלים 15)כמבואר והדופן הריאה
ואינה  קיימת הדופן וסתימת תמיד, וסמוכים כאחד

מתפרקת.

.„·˜p‰ ÌB˜Ó Ì˙qLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«∆∆
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¯Oa ˙Bp‡aL16BÈ‡ - ÌˆÚÏ ·˜p‰ CÓÒ Ì‡ Ï·‡ ; ∆»À»»¬»ƒƒ¿««∆∆¿∆∆≈
- ¯O··e ÌˆÚa ˜e·c ˙Bp‡‰ ·˜ ‰È‰ Ì‡Â .Ô‚Ó≈≈¿ƒ»»∆∆»À»¿∆∆¿»»

˙¯zÓ17. À∆∆

בשר,16) סתימת צריך ממש, נקב שיש כיון שם. סוגיא
סותמת. עצם ואין סותמת סירכא שהבשר 17)שאין מפני

מלהתפרק. העצם את מונע

.‰ÔÙcÏ ‰ÎeÓÒ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰18ÔÈa , »∆≈»∆ƒ¿≈¿»«…∆≈
˙ÏÚ‰L19ÌÈÁÓˆ20dÏ ÔÈLLBÁ - ˙ÏÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡»¿»ƒ≈∆…∆¡»¿ƒ»

‰·w ‡nL21ÔÓ d˙B‡ ÔÈ˜¯ÙÓ ?da ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿»¿≈«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ
·˜pz ‡lL da ÔÈ¯‰ÊÂ ,ÔÙc‰22,‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . «…∆¿ƒ¿»ƒ»∆…ƒ»≈ƒƒ¿≈¿»

ÔÈÏBz - ·˜p‰ ÌB˜Óa ‰kÓ ÔÙca ‡ˆÓÂ23‰kna24 ¿ƒ¿»«…∆«»ƒ¿«∆∆ƒ««»
;‰kn‰ ÔÓ ‰˜¯ÙpLk ‰·w ‰ËÈÁL ¯Á‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»ƒ««»

‰Ê ·˜pL Úe„Èa - ÔÙca ‰kÓ ÔÈ‡ Ì‡Â25‰È‰ ‰‡¯a ¿ƒ≈«»«…∆¿»«∆∆∆∆»≈»»»
.‰Ù¯Ëe ,‰ËÈÁM‰ Ì„…̃∆«¿ƒ»¿≈»

סרוכה.18) אבעבועות 20)הריאה.19)והואֿהדין
לדופן. סמיכתה מקום סביבות מוגלה למראה הדומים

ריעותא.21) בה שנמצאה סכינא 22)כיון מייתי בגמרא:
שלא  יפה, וחותך ודק חדוד פיו ופירש"י פומיה, דחליש

הדופן. מן אותו במושכו הריאה קרום דוקא 23)יקרע
אם  אבל במכה, תולין כולו הנקב מקום נגד היא כשהמכה
המכה  תועיל מה כי טריפה, למכה וחוץ במכה סרוכה היתה

כנגדה. שאינו הנקב חלק נמצאה 24)לאותו אם אף
אין  נקובה, נמצאת שאם הראב"ד, ודעת נקובה. הריאה
דוקא  המגידֿמשנה, כתב באומד. ולהכשיר במכה לתלות
וליחותו  רחב שהדופן לפי בה, תולין בדופן מכה נמצאת אם
אין  איברים, בשאר במכה אבל אליו. הריאה ונקלטת מרובה

כלל. בה כאן 25)תולין סתם רבינו נקב. נמצא אם והיינו
צריך  אם מכה, ולא נקב נמצא לא אם הדין מה פירש ולא
וראה  לא. או יא, בפרק כמ"ש בנפיחה הריאה את לבדוק

כאן. וכסףֿמשנה מגידֿמשנה

.Â‡e‰L Ïk ÌeË‡ ÌB˜Ó da ‡ˆÓpL ‰‡¯‰26ÔÈ‡L »≈»∆ƒ¿»»»»»∆∆≈
,‰·e˜Î BÊ È¯‰ - Át˙ BÈ‡Â Ba ˙ÒÎ Áe¯‰»«ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»¬≈ƒ¿»

‰Ù¯Ëe27‡lL ÌB˜n‰ ÔÈÚ¯B˜ ?B˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ . ¿≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ«»∆…
‰ÁÏ Ba ˙‡ˆÓ Ì‡ .‰ÁÈÙ ˙ÚLa Át˙28;˙¯zÓ - ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»À∆∆

‡Ï Ì‡Â .Áe¯‰ ÌL ‰ÒÎ ‡Ï ‰Ál‰ ˙ÓÁnL∆≈¬««≈»…ƒ¿¿»»»«¿ƒ…
ÂÈÏÚ ÔÈ˙B - ‰ÁÏ Ba ˙‡ˆÓ29B‡ Ô·z B‡ ˜¯ ËÚÓ ƒ¿≈≈»¿ƒ»»¿«…∆∆

- „„˙ Ì‡ .d˙B‡ ÔÈÁÙBÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ûk»»¿«≈»∆¿¿ƒ»ƒƒ¿«¿≈
˙ÒÎ Áe¯‰ ÔÈ‡L ,‰Ù¯Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‰¯Lk¿≈»¿ƒ«¿≈»∆≈»«ƒ¿∆∆

ÌLÏ30. ¿»

עולה 26) שאינו אלא אחר, שינוי כל בו ניכר שאין מז: שם
נקובה.27)בנפיחה. בגמרא.28)מטעם מוגלא,

שנקרע.29) לאחר האטום כנקובה,30)על היא והרי
למעלה. כמבואר

.Ê‰¯·‰ da ÚÓMzL ‰‡¯31Ì‡ :d˙B‡ ÔÈÁÙBpLk ≈»∆ƒ»«»¬»»¿∆¿ƒ»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈLBÓ - ‰¯·‰‰ ÚÓMz epnnL ÌB˜n‰ ¯kƒ»«»∆ƒ∆ƒ»««¬»»ƒƒ»»

Ba ‡ˆBiÎÂ Ô·z B‡ ˜¯32‡È‰L Úe„Èa - „„˙ Ì‡ . …∆∆¿«≈ƒƒ¿«¿≈¿»«∆ƒ
ÔÈ·ÈLBÓ - ÌB˜n‰ ¯k ‡Ï Ì‡Â .‰Ù¯Ëe ,‰·e˜¿»¿≈»¿ƒ…ƒ»«»ƒƒ

˜a˜a Ì‡ .d˙B‡ ÔÈÁÙBÂ ÔÈ¯LBt ÌÈÓa d˙B‡33 »¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒƒ¿≈
‰Ù¯Ë - ÌÈn‰34ÔBzÁz‰ Ìe¯wL Úe„Èa - Â‡Ï Ì‡Â ; ««ƒ¿≈»¿ƒ«¿»«∆¿««¿

‚‰z Áe¯‰Â ,·w „·Ïa35ÈtÓe ,˙BÓe¯w‰ ÈL ÔÈa ƒ¿«ƒ«¿»«ƒ¿«≈¿≈«¿ƒ¿≈
.‰ÁÈÙ ˙ÚLa ‰ÓÓc ÏB˜ da ÚÓMÈ ‰Ê∆ƒ»«»¿»»ƒ¿«¿ƒ»

נוצה.31) בצבץ",32)כגון "אם אחרת: גירסא כשכש.
נדנוד. נקובה.33)מלשון שהיא הולכת.34)בידוע

בפשורי.35) ליה בדיק יוסף בר נחמיה רב שם.

.ÁE„Èa ‰È‰È ÏB„b ¯wÚ ‰Ê36ÔÈÁÙBpL ‰‡¯ ÏkL : ∆ƒ»»ƒ¿∆¿»¿∆»≈»∆¿ƒ
‰ÓÏL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ˜a˜·È ‡ÏÂ ÔÈ¯LBÙa d˙B‡»¿¿ƒ¿…¿«¿≈««ƒ¬≈ƒ¿≈»

.·˜ ÏkÓƒ»∆∆

וכלֿשכן 36) ג, בהלכה למעלה טריפה, הסמפון ניקב שהרי
נימוח.

.ËÌi˜ dlL ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯˜e ,ÔB˙È˜k ‰ÎtLpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿¿»¿ƒ¿»∆¿∆»«»
ÌÓB˜Óa ÌÈ„ÓBÚ ˙BBtÓq‰ Ì‡ :·˜ ‡Ïa ÌÏL»≈¿…∆∆ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»
„Á‡ ÔBtÓÒ elÙ‡ ÁBn Ì‡Â ;‰¯Lk - eÁBn ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆»

‰Ù¯Ë -37ÔÈÎÙBLÂ d˙B‡ ÔÈ·˜B ?ÔÈOBÚ „ˆÈk . ¿≈»≈«ƒ¿ƒ»¿¿ƒ
¯·‡a ÚeL ‡e‰L ÈÏÎa d˙B‡38Ì‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ »ƒ¿ƒ∆««¬»¿«≈ƒ

,˙BBtÓq‰ e˜BnpL Úe„Èa - ÔÈ·Ï ÔÈËeÁ da ‰‡¯ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆ƒ«ƒ¿
,˜BnpL ‡e‰ „·Ïa ‰‡¯‰ ¯Oa - Â‡Ï Ì‡Â ;‰Ù¯Ëe¿≈»¿ƒ«¿«»≈»ƒ¿«∆ƒ

‰¯LÎe39. ¿≈»

וחלק.37) עופרת וקרום 38)מחופה שנימוקה ריאה שם:
כשרה. קיים, צמחים.39)שלה העלתה מח. שם

.È˙BÚeaÚ·‡ da e‡ˆÓpL ‰‡¯40ÌÈ‡ÏÓ eÈ‰ Ì‡ : ≈»∆ƒ¿¿»¬«¿ƒ»¿≈ƒ
‡ˆBiÎÂ L·„k ˙ÎLÓp‰ ‰ÁÏ B‡ ,ÌÈkÊ ÌÈÓ B‡ ,Áe¯««ƒ«ƒ≈»«ƒ¿∆∆ƒ¿«¿«≈

Ô·‡k elÙ‡ ‰L˜Â ‰L·È ‰ÁÏ B‡ ,Ba41BÊ È¯‰ - ≈»¿≈»¿»»¬ƒ»∆∆¬≈
ÌÈÓ B‡ ‰Áe¯Ò ‰ÁÏ Ô‰a ˙‡ˆÓ Ì‡Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿≈»∆≈»¿»«ƒ
‡ÈˆBnLÎe .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ÔÈ¯eÎÚ B‡ ÔÈÁe¯Ò¿ƒ¬ƒ¬≈¿≈»¿∆ƒ
ÔBtÓq‰ ˜c·Ï CÈ¯ˆ - d˙B‡ ˜„B·e ‰Ál‰«≈»≈»»ƒƒ¿…«ƒ¿

‰ÈzÁzL42.‰Ù¯Ë - ·e˜ ‡ˆÓ Ì‡ . ∆«¿∆»ƒƒ¿»»¿≈»

כאבן.40) קשים כלומר טינרי, שם: שתחת 41)בגמרא
שמא  לחשוש יש מקולקל, מקום שהוא הואיל האבעבוע,
בריאה  וכמו עליו. מגין בריא בשר שם ואין הסמפון, ניקב
קושיית  מסולקת ובזה הקודמת, בהלכה כקיתון שנשפכה

במגידֿמשנה. ראה ה"ה. יא פרק לקמן לא 42)הראב"ד
שהן  ודוקא סרוחים. מים שנא לא זכים, מים מלאים שנא
סמוכים  אפילו כאבן, קשים צמחים אבל ועומדים. נפוחים

(מ"מ). כשרה אהדדי

.‡ÈBÊ ˙BÎeÓÒ ˙BÚeaÚ·‡ ÈzL da e‡ˆÓpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿¿»¿≈¬«¿¿
‰Ù¯Ë - BÊÏ43·˜ LiL ‰a¯‰ ·B¯˜ ¯·c‰L ; »¿≈»∆«»»»«¿≈∆≈∆∆

‰‡¯Â ˙Á‡ ‰˙È‰ .‰˜È„a C¯c Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»∆∆∆¿ƒ»»¿»««¿ƒ¿∆
- ˙¯Á‡‰ dÏ ‰ÎÙL Ì‡ .˙Á‡‰ ÔÈ·˜B - ÌÈzLkƒ¿«ƒ¿ƒ»««ƒ»¿»»»«∆∆

˙¯zÓe ‡È‰ ˙Á‡44.‰Ù¯Ë - Â‡Ï Ì‡Â , ««ƒÀ∆∆¿ƒ«¿≈»

כשתים.43) ונראים באמצעיתה, סדק כמין אין 44)יש אם
עכורים. או סרוחים מים לחה, בהם
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.·È‰Ù¯Ë - ‰ÒÓÒÓ˙pL ‰‡¯‰45ÔB‚k ?„ˆÈk . »≈»∆ƒ¿«¿¿»¿≈»≈«¿
Ït˙Â C˙Áz - d˙B‡ ÔÈÏBzLÎe ,‰ÓÏL ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈¿≈»¿∆ƒ»≈»≈¿ƒ…
„iL ÌB˜Óa ‰·e˜ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯ .˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á¬ƒ¬ƒ≈»∆ƒ¿≈¿»¿»∆«
„iÓ :ÔÈ¯ÓB‡Â B„Èa ÔÈÏB˙Â ,˙¯zÓ - LÓLÓÓ Áah‰««»¿«¿≈À∆∆¿ƒ¿»¿¿ƒƒ«
ÌB˜Óa ·˜p‰ ‡ˆÓ .‰ËÈÁM‰ ¯Á‡ ‰·w Áah‰««»ƒ¿»«««¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»
‰ËÈÁL ¯Á‡ B‡ ‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,¯Á‡«≈¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»««¿ƒ»

ÔÈn„Óe ¯Á‡ ·˜ da ÔÈ·˜B -46ÌÈOBÚL ÌLk , ¿ƒ»∆∆«≈¿«ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈÚÓ È·a47. ƒ¿≈≈«ƒ

גורדו 45) שרופא כל שזהו ט, הלכה ה פרק וראה נג: שם
והמגידֿמשנה  חסר. כאילו הבשר את ורואים החבורה מן
חז"ל  שאמרו מקום שכל יודע, והוי כתב: יט הלכה ו פרק
שהרופא  רך בשר נמצא אם הואֿהדין טריפה, ניקב אם

כנקוב. ליה חשבינן לנקב.46)גורדו, למעלה 47)נקב
הנקב  היה אם לו, ומדמין אחר נקב נוקבים יד: הלכה ו פרק
שחיטה  קודם שינוי, ביניהן היה ואם כשרה, כמותו הראשון

וטריפה. ניקב

.‚È‰w„ ‰Ó‰a ÏL ‰‡¯Ó ÔÈn„Ó ÔÈ‡Â48ÏL ‰‡¯Ï ¿≈¿«ƒ≈≈»∆¿≈»«»¿≈»∆
‡ˆÓ .‰q‚Ï ‰qbÓe ‰w„Ï ‰wcÓ ‡l‡ ,‰q‚ ‰Ó‰a¿≈»«»∆»ƒ«»¿«»ƒ«»¿«»ƒ¿»

˙BÚeaÚ·‡‰ ÔÓ „Á‡a ·˜p‰49ÔÈ‡Â ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - «∆∆¿∆»ƒ»¬«¿¬≈¿≈»¿≈
.¯k ¯·c‰ ÔÈ‡L ,C¯ÚÂ ¯Á‡ ÚeaÚ·‡ ·w :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ…¬«¿««≈¿«¬…∆≈«»»ƒ»

רש"י 48) אבל לגסה. מדקה ולא לדקה מגסה לא אבל שם:
שהיא  אונא והיינו בריאה, הדק החלק - דקה שם פירש
גדולה. שהיא האומא והיינו הגס, החלק וגסה קטנה.

בועה 49) ופירש"י: בבועי, מקיפין אין מו: שם בגמרא
ואין  ממשמשת, הטבח יד שאין במקום בריאה שניקבה
או  שחיטה קודם ניקבה אם ידוע ואין הטבח, ביד לתלות
אותה  ולנקוב להקיף אחרת בועה מביאין אין שחיטה, לאחר
העשויה  שבבועה שוים, הנקבים מראה אם ולראות
אחר  מראה שמא לחשוש יש ושעה, שעה בכל להשתנות

ניכר. הדבר שאין רבינו, שמסיים וזהו ונשתנה. היה

.„È‰‡¯a ˙‡ˆÓpL ËÁÓ50d˙B‡ ÔÈÁÙB -51Ì‡ . ««∆ƒ¿≈»≈»¿ƒ»ƒ
C¯c ËÁn‰ ˙‡fL Úe„Èa - Áe¯ ‰pnÓ ‡ˆÈ ‡Ï…»»ƒ∆»«¿»«∆…«««∆∆

‰ÒÎ ˙BBtÓÒ52‰‡¯‰ ‰ÎzÁ˙ Ì‡Â .‰·w ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿¿»¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»»≈»
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ËÁn‰ da ˙‡ˆÓÂ ‰ÁÈÙ Ì„˜53; …∆¿ƒ»¿ƒ¿≈»«««¬≈¬»

‰·wpL ·B¯˜ ¯·c‰L54.‰ÒÎpLk ∆«»»»∆ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»

היד.50) במשמוש בה והרגישו שלימה, שם 51)כשהיא
וכן  הריאה, נפיחת ידי על ודוקא המכשירים. כרבנן מח:

הרי"ף. החד 52)כתב קצה אם אפילו ענין, בכל וכשרה
ו  פרק למעלה שפסק לכבד, דומה ואינו לפנים. המחט של
דוודאי  טריפה לפנים המחט של החד קצה שאם ט, הלכה
והריאה  רחבים הריאה שסמפוני משום כשנכנסה, ניקבה
נכנסת  המחט לחלל, העגול הראש אם ואפילו לקנה, קרובה
הריאה  של הבשר לתוך ונכנסת דוחקת ומשם הסמפון, לתוך

רך. החד 53)שהוא והקצה לפנים, העגול הראש אפילו
טריפה. - הקנה 54)לחוץ דרך ואין לבלוע, הושט שדרך

וניקבה. באה הושט ודרך יותר, המצוי בדבר תולין לבלוע,

.ÂËÈ¯‰Â ,‰‡ˆÈÂ ‰·wÂ ‰‡¯a ‰˙È‰L ˙ÚÏBz««∆»¿»»≈»¿ƒ¿»¿»¿»«¬≈

d˙˜ÊÁ ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙ÚÏB˙a ‰·e˜ ‰‡¯‰»≈»¿»¿««¬≈À∆∆∆¿»»
ÌL LÈ .‡ˆ˙Â ·wz ‰ËÈÁL ¯Á‡L55Ì‡L ,˙B‡¯Ó ∆««¿ƒ»ƒ…¿≈≈≈»«¿∆ƒ

‡e‰ È¯‰ - Ú¯‰ ‰‡¯n‰ B˙B‡Ï ¯·‡‰ ‰‡¯Ó ‰pzLƒ¿«»«¿≈»≈∆¿««¿∆»«¬≈
- ‰Ê ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó epzLpL ¯Oa‰ B˙B‡L .·e˜k¿»∆«»»∆ƒ¿««¿»¿«¿∆∆

·eLÁ ‡e‰ ˙Ók56BÈÚ Ct‰pL ¯Oa‰ ‡e‰ el‡Îe , ¿≈»¿ƒ«»»∆∆¿«≈
.˙‡Oa ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓe :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿≈≈ƒ¿«»»««¿≈
¯Oa‰ ¯‡ML ,ÏÏkÓ .ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e¿≈»»»«ƒ¿»∆¿»«»»

.ÈÁ BÈ‡ ‰pzLpL∆ƒ¿«»≈«

הלכות 55) ראה רבינו, של מסגנונו וזהו במציאות, יש כמו
א. הלכה א פרק התורה לכל 56)יסודי כולל טעם זהו

הסמוכות. בהלכות שיבואו האסורות המראות

.ÊËÔÈa dlk ‰‡¯Ó ÔÈa ,‰È‡¯Ó epzLpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿««¿∆»≈«¿≈À»≈
elÙ‡ ,¯zn‰ ‰‡¯ÓÏ ˙ÈpzL Ì‡ :d˙ˆ˜Ó ‰‡¯Ó«¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈¿«¿∆«À»¬ƒ
,¯eÒ‡‰ ‰‡¯ÓÏ ˙pzL Ì‡Â ;˙¯zÓ - dlk ˙ÈpzLƒ¿«≈À»À∆∆¿ƒƒ¿«»¿«¿∆»»
·˜k ¯eÒ‡‰ ‰‡¯n‰L ;‰Ù¯Ë - ‡e‰L Ïk elÙ‡¬ƒ»∆¿≈»∆««¿∆»»¿∆∆

·eLÁ ‡e‰57e¯‡aL BÓk ,58. »¿∆≈«¿

שהוא.57) בכל אפילו פסול הקודמת.58)ונקב בהלכה

.ÊÈ:Ô‰ el‡Â ,‰‡¯a LÈ ˙B¯eÒ‡ ˙B‡¯Ó LÓÁÂ¿»≈«¿¬≈»≈»¿≈≈
‰w¯È B‡ ,BÈ„k ‰¯ÁL59ÔBÓÏÁ ÔÈÚk B‡ ,˙eLk ÔÈÚk ¿…»ƒ¿¿À»¿≈¿¿≈∆¿

‰ˆÈa60ÚÈ¯Á ÔÈÚk B‡ ,61ÚÈ¯ÁÂ .¯Oa‰ ‰‡¯Ók B‡ , ≈»¿≈»ƒ«¿«¿≈«»»¿»ƒ«
‰ÓB„ ‡e‰Â ,ÌÈ„‚a‰ Ba ÌÈÚ·BvL Ú·v‰ ‡e‰«∆«∆¿ƒ«¿»ƒ¿∆

.‰˜B¯ÈÏ ˙BËBÂ ËÚÓ ˙Bn„‡ ˙B¯ÚOÏƒ¿»¬À¿«¿ƒ»

כולל 59) ורבינו התלמוד. בלשון "ירוק" המונח מז: חולין
כתום, ירוק, נקראים: המדוברת שבשפתנו גוונים, כמה
"שחור  לשחור, מדמים כהה וכחול בהיר. וכחול צהוב
הנוטה  שכל האחרונים, הפוסקים דעת ולהלכה, ככחול".

כשרה. - וכחול וירוק טריפה, - וצהוב שהוא 60)לכתום
שם. ירוק, שם 61)מראה רש"י והנה מוריקא. בגמרא:

וכן  כרכום. חריע פירש נא: ובנדה כרכום, מוריקא פירש,
חריע  מאי לירושלמי: מתאים וזה בעוקצין. הרא"ש פירש
כתב: ה משנה פ"ג לעוקצין המשניות ובפירוש מוריקא.
אל  בערב הנקרא הוא חריע כי לנו ביאר "והירושלמי

קרטום".

.ÁÈÏ˜c ÏL ˙Bi¯Á ÔÈÚk ˙‡ˆÓ62d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ƒ¿≈¿≈¬ƒ∆∆∆¿ƒ»
˜ÙqÓ63¯eÒ‡‰ ‰‡¯ÓÏ ·B¯˜ ‰fL ,64˙B‡¯n‰ ÏÎÂ . ƒ»≈∆∆»¿«¿∆»»¿»««¿

Ò¯ÓÓe d˙B‡ ÌÈÁÙBpL „Ú Ì‰a ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ el‡‰»≈≈¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿»≈
˙¯zÓ - ¯zn‰ ‰‡¯ÓÏ ˙ÈpzL Ì‡ .B„Èa da65Ì‡Â ; »¿»ƒƒ¿«≈¿«¿∆«À»À∆∆¿ƒ

.‰¯eÒ‡ - dÈÚa ‰„ÓÚ»¿»¿≈»¬»

ומפרש 62) טריפה", לאופתא דדמיא ריאה האי מז: בחולין
מפרש  רש"י אבל דקל. של חריות כעין "אופתא" רבינו

בקעת. - אופתא מקומות לשונות 63)בכמה שתי שיש
או  במראהו דומה אם "דמיא", המילה בפירוש בגמרא

כמי. הלכה הוכרעה ולא מעט 64)במישוש, נוטה
לצהוב. או גאון:65)לאדמימות האי רבינו בשם כתוב כן

מתהפכת  אותה כשנופחין בריאה אסורות מראות וששאלתם
במראה  או ראשון במראה עושין, מראה באיזה בשר למראה
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על  אויר להניף נפוחה הבהמה בחיי הריאה כי פשיטא שני?
עושין. נפוחה כשהיא שנראית וכמו הלב,

.ËÈ‰¯BÁL :Ô‰ el‡Â ,da LÈ ˙B¯zÓ ˙B‡¯Ó Úa¯‡«¿««¿À»≈»¿≈≈¿»
ÏBÁÎk66¯ÈˆÁk ‰w¯È B‡ ,67‰n„‡ B‡ ,68‰‡¯Ók B‡ , ƒ¿¿À»¿»ƒ¬À»¿«¿≈

ÌÈ‡ÏË ÌÈ‡ÏË dlk ‰‡¯‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â .„·k‰«»≈«¬ƒ»¿»»≈»À»¿»ƒ¿»ƒ
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - el‡ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó ˙Bc˜ ˙Bc˜¿À¿À≈«¿««¿≈¬≈À∆∆

לאזור.66) כמראה כחול ככרתי,67)צבע שם בגמרא
כרתי. חציר של וכן 68)ותרגום מקצתה. בין כולה בין

כולה  הריאה היתה ואפילו שכתב: רבינו דברי מסיום נראה
האסורות  שמראות רבינו דעת טז בהלכה למעלה וראה וכו',
שאינה  ואומר, עליו חולק והראב"ד טריפה. שהוא, בכל

כולה. בריאה המראה נשתנה אלאֿאםֿכן טריפה

.Î¯e‡Ï ÏÙpL ÛBÚ69BaÏ ˜È¯B‰Â70B„·k B‡71B‡ ∆»«»¿ƒƒ¿≈
¯˜ÌÈÚn‰ eÓÈc‡‰L B‡ B·˜72‡e‰L ÏÎa BlL73- À¿¿»∆∆¿ƒ«≈«ƒ∆¿»∆

ÌÈn„‡‰ B‡ eÓÈc‡‰L ÌÈw¯È‰ ÏkL .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰¬≈¿≈»∆»«¿Àƒ∆∆¿ƒ»¬Àƒ
,eÏhpL ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ÛBÚa ¯e‡‰ ˙ÓÁÓ e˜È¯B‰L∆ƒ≈¬«»¿¬≈≈¿ƒ∆ƒ¿

‰Ù¯Ëe74e˜ÏML ¯Á‡ ‰Ê ‰‡¯Óa e„ÓÚiL ‡e‰Â . ¿≈»¿∆««¿¿«¿∆∆««∆»¿
ËÚÓ Ô˙B‡75Ô‰a ÔÈÒ¯ÓÓe76. »¿«¿»¿ƒ»∆

ונחמרו 69) לאור נפלה וכו' בעוף טרפות ואלו נו. שם משנה
מחמת  מעיו בני מראה נשתנו אם עוף ודוקא מעיה. בני
פרק  לקמן בפירוש וכ"כ כשרה. בבהמה אבל טריפה, האור
שעורה  לפי הרא"ש שכתב כמו הדבר וטעם יא. הלכה י
קשים  מעיה בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם קשה,
ובשרה. עורה ישרפו האש, מן יחמרו בטרם כי להיחמר,

והוריקו.70) אדומים, הם שמתחילתם האיברים
במשהו 71) ואף להם, אחד דין וקורקבן וכבד שלב משמע

מחוור, שאינו כתב: הבית' ב'תורת הרשב"א אבל טריפה.
במשה  אמרו וכמו שלא בו, פוסל שהנקב במקום אלא ו

שאין  כבד אבל נקיבתן, כשיעור ירקותן שיעור שאמרו:
הוריקה  אלאֿאםֿכן במשהו ירקותה אין בה, פוסל הנקב
אלא  מעיים בני כנגד ושלא מרה כנגד שלא אבל מרה, כנגד
חיותה, מקום כל כנגד שהוריקה עד לא, חיותה מקום כנגד
ואפשר  ממקומה. תלושה תהא ירקותה מקום כל ינטל שאם
לפרש  ואפשר לפרש. לו שהיה אלא רבינו, נתכוין שלזה
שהאדימו. מעיים לבני מתייחסות שהוא" "בכל שהמלים
ששיעור  משום שיעור, שום כתב לא וכבד, לב גבי כאן אבל
למטה. שכתבנו מה וראה וכבד. בלב שונה הירוקות

ירוקים.72) הם שיעור 73)שמתולדותם שם: בגמרא
ירוקתן  אף במשהו, נקובתן מה נקובתן. כשיעור ירוקתן

טריפה 74)במשהו. המראה שינוי טעם זו, גירסא לפי
מעט  ומתחלחל האבר כל שלקה ונטול, כחסר שזהו משום
שהוא  נראה מהרשב"א אבל ויינטל. שיירקב וסופו מעט,
שיעור  יוחנן ר' שדמה וכמו שניקבו. כמי ברבינו: גורס
שהגירסא  המגידֿמשנה מביא וכן נקובתן, לשיעור ירוקתן
של  הטריפות טעם כן, אם וטריפה. "שניקבו" כמו ברבינו
העומד  וכל לינקב, שעומד מפני נקובה, משום המראה שינוי
פשוט) (דבר פסיקתא מילתא ודאי אלא דמי. כנקוב לינקב
עד  טריפה אינה דבנקב לנקב, דומה הירוקות שאין היא,
להתרפאות  יכולה לחלל עבר לא שאם לחלל, שיעבור

מתחלחל  האבר, שלקה כיון בהוריקו מהֿשאיןֿכן ולחיות,
האש  מכות עכשיו, לחלל הגיע שלא ואע"פ מעט, מעט
אינו  שעתה אלא ולנקוב, למטה למטה לרדת עשויה
רק  היא הירקות אפילו טריפה וקורקבן בלב זה, ניכר.ולפי

מבחוץ. ושלקן 75)עליהם שהאדימו ירוקים שם: גמרא
אדומים  שהואֿהדין מפרש רבינו אבל כשרים, והוריקו
טעמא  האי משום כשרים, והאדימו וחזרו ושלקו שהוריקו
עושה  שהעשן העשן, מחמת בא המראה ששינוי גופא,
מגידֿ ראה ירוקים, מאדומים ולפעמים אדומים, מירוקים

המראה.76)משנה. יעבור פן בהם ממשמשים כלומר,
ואידמו. בהו ממשמש נ. משם מקורו והראה כסףֿמשנה.

.‡ÎÈa ‰‡¯Ók BlL „·k‰ ˙‡ˆÓpL ÛBÚ Ïk»∆ƒ¿≈«»≈∆¿«¿≈¿≈
ÌÈÚÓ77ÔÈepLa e„ÓÚÂ ,ÌÈÚÓ Èa ¯‡L epzLpL B‡ , ≈«ƒ∆ƒ¿«¿»¿≈≈«ƒ¿»¿¿ƒ»

ÏÙpL Úe„Èa - e¯‡aL BÓk ‰ÒÈ¯Óe ‰˜ÈÏL ¯Á‡««¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿¿»«∆»«
¯e‡Ï78‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Ù¯Ëe ,ÂÈÚÓ Èa e¯ÓÁÂ »¿∆¿¿¿≈≈»¿≈»¿…∆»

ÈepL Ì‰a ‡ˆÓ ‡lL ÛBÚ ÏL ÌÈÚÓ Èa79, ¿≈≈«ƒ∆∆…ƒ¿»»∆ƒ
e˜È¯B‰Â ÌÈw¯È‰ eÓÈc‡‰Â epzL e˜ÏLpLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿Àƒ¿ƒ
,ÂÈÚÓ Èa e¯ÓÁÂ ¯e‡Ï ÏÙpL Úe„Èa - ÌÈn„‡‰»¬Àƒ¿»«∆»«»¿∆¿¿¿≈≈»
Ô·Ï BlL ÔBˆÈÁ‰ ¯BÚ‰ ‡ˆÓpL ËLe‰ ÔÎÂ .‰Ù¯Ëe80 ¿≈»¿≈«≈∆∆ƒ¿»»«ƒ∆»»

‡e‰ È¯‰ - ‰Ó‰·a ÔÈa ÛBÚa ÔÈa ,Ì„‡ ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ»…≈¿≈ƒ¿≈»¬≈
BÈ‡ el‡k81.‰Ù¯Ëe , ¿ƒ≈¿≈»

מעיים".77) בני כנגד הכבד "הוריקה נו: שם בגמרא
ודומה  מעיים בני כמראה מעיים, בני כנגד רבינו ומפרש
ממש, "כנגד" פירשו אחרים מפרשים וכמה רש"י אבל להם.

הכ  חלק המעיים.היינו כנגד שמקומו ואפילו 78)בד שם,
"בידוע  שם: בגמרא גורס (רבינו לאור שנפלה ראינו לא
שנפלה  ראינו שלא שאע"פ ומשמע וכו'" לאור שנפלה
והר"ן  והרשב"א הרא"ש אבל הרי"ף, גירסת היא וכן לאור.
שהמדובר  ומפרשים מעיים, בני שנחמרו בידוע גורסים:
הוריק, המעיים בני שכנגד והכבד לאור, שנפלה כשנודע
נודע  כשלא אבל מראיהם, נשתנה לא עצמם והמעיים

לדעתם). כשרה - לאור בר 79)שנפלה נחמן רב דברי
ושלקו  הוריקו שלא אדומים נאמר, אנו "אף שם: יצחק
כתבו  וכן לאור. שנפל נודע לא ואפילו טריפה", והוריקו

הרי"ף. בדעת לבן,80)הגאונים הפנימי ומתולדתו
בין  בעוף בין מג. שם מראהו, ונשתנה אדום והחיצון
לבהמה. עוף בין הבדל אין ושט שלגבי - בבהמה

חסרה,81) מטעם אלא נקובה מטעם לא שטריפה משמע,
הקודמת. בהלכה למעלה וראה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
באונות;1) סריך או חליף או ויתור כיצד; חסירה יבאר

בהמה  נפוחה; שנמצאת או שלה ריאה שצמקה בהמה
ידים; שלוש לה היו ואם יתירה או רגל חסרת שהיתה
ותחיה  מכאן ושתחתך ושיעורן; הגידין וצומת כיצד? נטולה
או  לקתה ואם כשרה; שתהיה הכוליא שיעור ותמות; ומכאן

ליחה. בה נמצאת

.‡‰¯ÒÁ2¯ÒÁ Ì‡L ,Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ÈL ?„ˆÈk ¬≈»≈«¿≈≈»ƒ≈∆ƒ»≈
ÌÈnÓ3LÓÁÂ .ÌÈÏ‚¯‰Â ‰‡¯‰ :Ô‰ el‡Â .‰Ù¯Ë - ƒƒ¿»»¿≈»¿≈≈»≈»¿»«¿«ƒ¿»≈

˙Bp‡4ÈÙe B„Èa Ì„‡ d˙B‡ ‰Ï˙iLk .‰‡¯Ï LÈ À≈»≈»¿∆ƒ¿∆»»»¿»¿≈
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ÔÓ ÌÈzLe ,ÔÈÓi‰ ÔÓ LÏL - ÂÈt „‚k ‰‡≈̄»¿∆∆»»»ƒ«»ƒ¿«ƒƒ
‰pnÓ ÔÈÓÈ „ˆ·e .Ï‡ÓO‰5‰pË˜ ÔÊ‡ BÓk6dÈ‡Â , «¿…¿«»ƒƒ∆»¿…∆¿«»¿≈»

‡È‰Â ,dÓˆÚ ÈÙa ÒÈk BÓk dÏ LÈÂ .˙Bp‡‰ „ˆa¿«»À¿≈»¿ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ
,‡c¯Â ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰pË˜‰ BÊ ÔÊ‡Â .ÒÈk‰ CB˙a¿«ƒ¿…∆«¿«»ƒ«ƒ¿≈«¿»

„¯ÂÏ ‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ7CÎÈÙÏ .ÔÈn‰ ÔÓ dÈ‡Â .8, ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»
:dk¯„ ‡È‰ CkL .˙¯zÓ - ‡c¯e‰ ˙‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿≈««¿»À∆∆∆»ƒ«¿»

Ì‰a ‡ˆnz ˙BÓ‰a LÈ9‡ˆnz ‡Ï ˙BÓ‰a LÈÂ , ≈¿≈ƒ»≈»∆¿≈¿≈…ƒ»≈
‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡Â .Ì‰a10dlL ÒÈk‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆¿ƒƒ¿»¿»««ƒ∆«ƒ∆»

‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ·˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ11. ≈∆«∆∆¬≈¿≈»

שנאמרו 2) טרפות מיני משמונה אחת ברייתה, מתחילת
ה"ב. פ"ה למעלה כמבואר שכרגיל 3)בסיני, כלומר,

רבינו, ודעת קבוע. ובמנין מאחד, יותר בבהמה נמצאים
או  שניטל יחיד אבר אבל חסירה, במין נכללים אלה שרק
"נקובה" במין ונכלל כנקוב שהוא מפני טריפה, - חסר
- ניקב שאם חכמים בו שאמרו אבר כל הכלל: עלֿפי
ה"כ. בפ"ו שכתב כמו טריפה, - חסר או ניטל גם טריפה,
ניקב, ד"ה א. מב, שם [וב'תוספות' משנה' ב'לחם וראה
למיתני, איצטריך לא והדקין, והריאה הלב וניטל כתבו:
משנה': ה'כסף כותב ה"ט בפ"י לקמן הם. נקובים שבכלל
מה  עם דבריו ליישב וקשה טריפות", כג פרט חסירה, "תחת

למעלה]. שנתבאר וכפי כאן, רבינו שם 4)שאומר אזנים,
א. הריאה.5)מז, עינוניתא 6)מן הגמרא: בלשון
(רש"י).7)דוורדא. כמותו ואדומה דקה שהיא

האונות.8) ממנין ואינה שם.9)הואיל דעת 10)סוגיא,
ולפיכך  יפה, דבוקה ואינה בכיס סרוכה רק שהיא הגאונים

מגין. הכיס ואום 11)אין הריאה, של האום בכלל שהיא
למעלה. כמבואר טריפה, – שניקבה

.·˙Bp‡‰ ÔÈÓ ¯ÒÁ12B‡ Ï‡ÓO‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙‡ˆÓÂ »«ƒ¿«»À¿ƒ¿≈««ƒ«¿…
ÔÈÓi‰ ÔÓ ÌÈzLÔÈÓia ÌÈzL e‡ˆÓ Ì‡Â .‰Ù¯Ë - ¿«ƒƒ«»ƒ¿≈»¿ƒƒ¿¿¿«ƒ«»ƒ

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‡c¯e‰ ˙‡ÊÂ13. ¿…««¿»¬≈À∆∆

טריפה.12) וכו' חסר את 13)שם: משלימה הוורדא כי
בצד  היא והוורדא שמאל, בצד אונה חסרה אם אבל המנין,
לעמוד  דרכה שאין מפני משלמת, הוורדא אין שמאל,

הר"ן). בשם (כסףֿמשנה בימין אלא בשמאל

.‚ÌÈzLe Ï‡ÓO‰ ÔÓ LÏL e‡ˆÓÂ ,˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ƒ¿«¿»À¿ƒ¿¿»ƒ«¿…¿«ƒ
„¯Â ‡Ïa ÔÈÓi‰ ÔÓ14LÏM‰ ÌÚ „¯e‰ ‰È‰L B‡ , ƒ«»ƒ¿…∆∆∆»»«∆∆ƒ«»

‰¯ÒÁ ‡È‰L ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - Ï‡ÓO „ˆa15„vÓ ¿«¿…¬≈¿≈»∆ƒ¬≈»ƒ«
ÔÈÓi‰16. «»ƒ

לשתים 14) משלמת היא הימין, מצד ורד היה אם אבל
בימין. שלש יש והרי הסמוכה, בהלכה שכתב כמו שבימין,
במקום  שלש יתרת, בשמאל שיש בזה, הבהמה נטרפה ולא
הסמוכה. בהלכה מותרת, באונות יתרת רבינו שדעת שתים,

אינה 16)אונה.15) שמאל בצד העומדת שוורדא מפני
והוורדא  אונה, חסרה לא שאם מזה, ומשמע משלמת.
כשרה, – וורדות שתי נמצאו וכן כשרה, - בשמאל עומדת
כמסקנת  מותרת, שיתרת לשיטתו, רבינו רש"י. לדעת בניגוד

ביתרת. כרבא הלכה שאין שם, הגמרא

.„˙Bp‡‰ eÙÒBz17‰¯˙È‰ ÔÊ‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈÓa ƒ¿»À¿ƒ¿»»ƒ»¿»»…∆«¿≈»
·l‰ ˙nÚ ‡e‰L ,‰‡¯‰ ÈÙlÓ B‡ ˙Bp‡‰ „ˆa18- ¿«»Àƒƒ¿≈»≈»∆À««≈

- ˙BÚÏv‰ ˙nÚÏ ‡e‰L ,dab ÏÚ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿ƒ»¿»««»∆¿À««¿»
‰È‰zL ‡e‰Â .¯ÒÁk ¯˙i‰L ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰19BÓk ¬≈¿≈»∆«»≈¿»≈¿∆ƒ¿∆¿

Ò„‰ ÏL ‰ÏÚ20ÔÊ‡ dÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt Ï·‡ ; »∆∆¬«¬»»ƒ∆≈»…∆
.˙¯zÓeÀ∆∆

א.17) מז, מבפנים.18)שם כלומר מגוואי, שם: בגמרא
לאחר 20)בגדלה.19) רק הדס של כעלה בה יש ואפילו

וטעם  ה'תוספות'). בשם (כסףֿמשנה טריפה - הריאה נפיחת
(רדב"ז  תמיד נפוחה ריאתה בחייה בהמה שהרי הדבר,

מכת"י).

.‰‰˜e·c ˙‡ˆÓpL ÔÊ‡21- dÏ ‰ÎeÓq‰ dz¯·Áa …∆∆ƒ¿≈¿»«¬∆¿»«¿»»
‰ÎÓÒpL ÔB‚k ,¯„q‰ ÏÚ ‡lL eÎÓÒ Ì‡Â .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿¿∆…««≈∆¿∆ƒ¿¿»

‰Ù¯Ë - ˙ÈLÈÏLÏ ‰BL‡¯22. ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈»

אוזן 21) רבינו: בדברי מכת"י, משנה' ה'מגיד גירסת
ואם  מותרת. לחברתה, הסמוכה בחיתוך דבוקה שנמצאת
או  לשלישית ראשונה שנסמכה כגון הסדר, על שלא נסמכו
מהרבה  נראה וכן טריפה. החיתוך, במקום שלא לגב מגב
ב'כסף  ראה רבינו. בדברי כן שגרסו ראשונים, פוסקים
מו, שם - כסדרן" "שלא פירוש גירסא, אותה ולפי משנה'.
אמנם  היא היינו זו, גב על זו שכיבתן כסדר שלא הוא: - ב
זו  של מחיתוך לא אבל לה, הסמוכה בחברתה דבוקה
אבל  וטריפה, לגב מחיתוך או לגב מגב אלא זו של לחיתוך
בין  חילוק אין ולפיה שלפנינו, כנוסח משנה' ה'כסף גירסת
בחברתה  דבוקה אם אלא לגב, גב ובין לחיתוך חיתוך
אם  ורק שנסמכה, ענין בכל וכשרה כסדרן, והן הסמוכה,
ראה  וטריפה. כסדרן שלא זהו לשלישית ראשונה נסמכה
ו'הגהות  ירוחם רבינו רבינו, דברי פירשו שכן משנה' ב'כסף

להתפרק 22)מיימוניות'. עומד הסדר על שלא שדיבוק
לינקב. וסופו

.Â˙B‡¯ ÔÈ‡Â ˙Á‡ ‰p‡k ˙Bp‡‰ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈»À¿À»««¿≈»ƒ¿
˙B˜e·c ÌÈzLk23‰ÏÚ BÓk Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ : ƒ¿«ƒ¿ƒ»»≈≈∆¿¬≈

Ò„‰‰24k ,ÔÙBÒa ÔÈa ÔÚˆÓ‡a ÔÈa Ô¯wÚa ÔÈa ,È„ «¬«≈¿ƒ»»≈¿∆¿»»≈¿»¿≈
È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓ - ˙B˜e·c ÌÈzL Ô‰L ¯kiL∆À«∆≈¿«ƒ¿À∆∆¿ƒ«¬≈

‰¯ÒÁ BÊ25.‰Ù¯Ëe ¬≈»¿≈»

ב:23) מז, שם חלקה, והאומא האונות חיתוך להם שאין
מכיון  כשרה, - דבוקות כשתים נראות היו אם אבל "שיעא".
בה"ה. ראה וכשרה. כסדרן כסרוכות זה הרי הן שסמוכות

מדין 24) רבינו, זאת ולמד האונה. להיכר השיעור שזהו
כשיעור  אלא אונה אינה תוספת שלענין וכשם בה"ד, היתרת
אונה  יש אם חסר נקרא לא חסרון גבי כן הדס, של עלה

מכת"י). (מגידֿמשנה הדס של עלה אונה 25)כגודל
אחת.

.ÊÌÈÊ‡ CezÁ dÏ ÔÈ‡Â ,˙B‚e¯Ú ÈzL dlk ˙‡ˆÓ26 ƒ¿≈À»¿≈¬¿≈»ƒ»¿«ƒ
‰Ù¯Ë -27‰‡¯‰ Ûeb ¯ÒÁ Ì‡ ÔÎÂ .28Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈ƒ»≈»≈»««ƒ

˙Bp‡‰ ÔÈÓ ¯ÒÁL ÈÓk BÊ È¯‰ - ‰·w ‡lL∆…ƒ¿»¬≈¿ƒ∆»≈ƒ¿«»À
‰Ù¯Ëe29Ó ‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .L·È ÌB˜Ó ‰pn30„Ú ¿≈»¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ∆»»»≈«
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C¯tiL31¯ÒÁk BÊ È¯‰ - Ô¯tva32elÙ‡Â ,‰Ù¯Ëe ∆ƒ»≈«ƒ…∆¬≈¿»≈¿≈»«¬ƒ
‡e‰L Ïk ‰È‰33. »»»∆

"שיעא".26) שם: מנין 27)בגמרא חסר שסוףֿסוף
זה  דין להשמיענו רבינו הוצרך למה להבין, [קשה האונות.
- דבוקות אונות ששתי הקודמת בהלכה שפסק אחרי
רבינו: דברי מסיום נראה וכן משנה'. ב'כסף וראה טריפה],

האונות. מנין שחסר כמי זה קיים.28)הרי שהקרום אע"פ
ואם 29) שם. חסרון, נקרא הקרום תחת מבפנים שחסרון

כקיתון, שנשפכה ריאה רבינו: פסק ה"ט בפ"ז הרי תאמר
לא  מבפנים שחסרון הרי כשרה, - קיים שלה הקרום אם
איזה  בה שיש אלא נימוקה לא שאם לומר, יש חסרון. נקרא
וטרפה, להנקב שסופה לחכמים להו קים וחסרון, קמט
כלֿ ההפסד שנתפשט כיון הריאה, בנימוקה מהֿשאיןֿכן
ולפיכך  נקובה, היתה כבר להנקב שסופה חשש יש אם כך,

(כסףֿמשנה). ב.30)כשרה מו, שיתפורר.31)שם
(כסףֿמשנה).32) נקובה מטעם ולא חסירה מטעם
למעלה 33) ראה האסור, למראה הריאה מראה בנשתנה וכן

שם. ובראב"ד הט"ז, בפ"ז

.ÁÏ˜c ÏL ˙BÈ¯Á ¯wÚ BÓk ‰ÁeÙ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯34 ≈»∆ƒ¿≈¿»¿ƒ«¬»∆∆∆
,dÙe‚· ‰pLÓ ˙ÙÒBz BfL .˜ÙqÓ d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ -¿ƒ»ƒ»≈∆∆∆¿À»¿»

ÔÈna ¯Ó‡L BÓk ,ÔB¯qÁk Ûeba ˙ÙÒBz‰ ‡nLÂ35. ¿∆»«∆∆«¿ƒ»¿∆»««ƒ¿»

מראיה 34) כשנשתנו הדין אותו רבינו פסק יח, הלכה שם
אמר  ב: מז, שם אלו: הלכות מקור דקל. של חריות כעין
רבינו, ומפרש טריפה. – לאופתא הדומה ריאה רפרם,
ושם  בפ"ז. המגיד הרב כמ"ש דקל של חריות אופתא
דאמרי  איכא רפרם: דברי בכוונת חלוקות לשונות בסוגיא,
ואיכא  כעץ. שקשה במישוש כלומר בגישתא, אומרים) (יש
כשתי  רבינו ופסק דקל. של כחריות שהגון בחזותא, דאמרי
וכעין  דקל של חריות כעיקר האופנים, ובשני הלשונות,
מספק". אותה "אוסרים ובשניהם טריפה, - דקל של חריות

ה"ד.35) למעלה כחסר, שהיתר

.Ë‰„ÁtL ‰Ó‰a‰36‰‡¯‰ ‰˜ÓvL „Ú ‰‡¯ÈÂ «¿≈»∆»¬»¿»¿»«∆»¿»»≈»
ÌÈÓL È„Èa ‰„Át Ì‡ :‰L·È ˙BÈ‰Ï ‰·¯˜Â dlL37, ∆»¿»¿»ƒ¿¿≈»ƒ»¬»ƒ≈»«ƒ

‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ÌÈwÈÊ ‰˙‡¯ B‡ ÌÚ¯ ÏB˜ ‰ÚÓML ÔB‚k¿∆»¿»««»¬»ƒƒ¿«≈»∆
Ì„‡ È„Èa ‰„Át Ì‡Â ;˙¯zÓ -38eËÁML ÔB‚k , À∆∆¿ƒ»¬»ƒ≈»»¿∆»¬

‰¯ÒÁk BÊ È¯‰ - ‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ‰ÈÙÏ¿»∆»¿≈»«∆∆¿«≈»∆¬≈«¬≈»
‰Ù¯Ëe39. ¿≈»

נקראת 36) ובמשנה ב. נה, וברייתא א. נד, שם משנה,
כפירוש  יבשותה, מפני דקל, כחריות שקשה היינו חרותה,

שם. שנעשה 37)רש"י מסיבה בא שלה שהפחד כלומר,
שמים. בני 38)בידי מעשה מסיבת בא שלה שהפחד

בידי 39)אדם. אבל ומבריאה, חוזרת אינה אדם שבידי
פחדה  בדין דעתו גילה לא רבינו ומבריאה. חוזרת שמים
שנאמרה  הבדיקה על סומך שהוא ונראה בריות. שאר בידי
רבי  של בפלוגתא לדון כלל נכנס לא ולכן הסמוכה, בהלכה

מכת"י). (רדב"ז זה בדין ורבנן אלעזר בן שמעון

.È?d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈk40ÌÈÓa ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ·ÈLBÓ ≈«¿ƒ»ƒƒ∆»≈»¿«ƒ
d˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ¯w‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈¿ƒ»»¿««…ƒƒ»

BabÓ ÔÈvÓ˙Ó ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈÏÎ·e ,ÔÈ¯LBt ÌÈÓa¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆≈««ƒƒ¿«ƒƒ«
eBvÈ ‡lL È„k ,ÌÈÏÊBÂ41ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .‰¯‰Óa ¿¿ƒ¿≈∆…ƒƒ¿≈»¿ƒ»»¿«

ÌÈn‰L ÈÏÎa ,ÔBˆ ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ÌÁ‰«…ƒƒ»¿«ƒƒƒ¿ƒ∆««ƒ
BabÓ ÔÈvÓ˙Ó42‰¯ÊÁ Ì‡ .ÌÈ¯˜ e¯‡MiL È„k , ƒ¿«ƒƒ«¿≈∆ƒ»¬»ƒƒ»¿»

d˙i¯·Ï43‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓe ÌÈÓL È„Èa BÊ È¯‰ - ƒ¿ƒ»»¬≈ƒ≈»«ƒÀ∆∆¿ƒ…
.‰Ù¯Ëe ‡È‰ Ì„‡ È„Èa - ‰¯ÊÁ»¿»ƒ≈»»ƒ¿≈»

שם.40) יתקררו.41)בסוגיא, שם:42)שלא בגמרא
שעושין  לבן מטיט עשויים כלים כלומר חיורי, משיכלי
מתמצים  שהמים החמה, בימות בהם ששותים קיתונות ממנו

קרים. הם ועי"ז שנתרככה.43)מגבם

.‡ÈÏ‚¯ ‰¯ÒÁ ‰˙È‰L ‰Ó‰a44- d˙i¯a ˙lÁ˙a ¿≈»∆»¿»¬≈»∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»
¯ÒÁk - ¯˙i‰ ÏkL ;Ï‚¯ ‰¯˙È ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë¿≈»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆∆∆»«»≈¿»≈

‡e‰45ÌÈ„È LÏL dÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .46- ˙Á‡ „È B‡ ¬»ƒ»»»»«ƒ»««
˙¯zÓ47˙¯zÓ - dlL „i‰ CzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .48. À∆∆¿ƒ»ƒ∆¿««»∆»À∆∆

‰aÎ¯‡‰ ÔÓ :Ï‚¯‰ CzÁ49ÔÓ ;‰Ù¯Ë - ‰ÏÚÓÏe ∆¿«»∆∆ƒ»«¿À»¿«¿»¿≈»ƒ
‰aÎ¯‡‰50‰aÎ¯‡ BÊ È‡a .˙¯zÓ - ‰hÓÏe51?e¯Ó‡ »«¿À»¿«»À∆∆¿≈«¿À»»¿

ÛebÏ CeÓq‰ C¯i‰ ÛBÒ ‡e‰L ‰aÎ¯‡a52. »«¿À»∆«»≈«»«

חסר 44) שאם השני, האיבר דיני לפרש כאן מתחיל רבינו
בה"א. כמבואר טריפה, - יתר 45)ממנינם כל שם: בגמרא

נראה  וכן ברייתו. בתחילת כחסר רבינו ומפרש כנטול,
וטריפה, אחד כחסר אחד יתר שכתב, שם רש"י מפירוש
יתר  מפרשים: ויש שטריפה. בבהמה הירך כשמוטת שהוא
כאילו  הוא והרי ממקומו, נטול היתר כאילו היינו כנטול,
רש"י  כפירוש מכריעים הפוסקים אבל מקומו, חסר או ניקב

(לחםֿמשנה). של 46)ורבינו הקדמיות הרגלים שתי
רגלים. נקראות והאחוריות ידים, נקראות הבהמה

שם 47) סוגיא יד. לא אבל טריפה, - רגל יתר או חסר שרק
ב. בפ"ה 48)נח, ראה אסור, שנחתך האיבר אבל הבהמה,

ה"ב. אסורות מאכלות א.49)מהל' עו, שם משנה,
עצמות.50) וחיבור קשר מקום ברך, שלש 51)כמו

הנמכרת  היא שלו וארכובה רגל, נקרא תחתון הן, עצמות
שוק, נקרא שני עצם ארכובה מאותה למעלה הראש. עם
צומת  הם לארכובה סמוך השני העצם של התחתון ובראשו
ארכובה  היא העצם אותו של העליון ובראשו הגידים,
למעלה  הגמל. בירך עצם בולט ששם ניכר בגמל שכנגדו
מכ"י). (מגידֿמשנה הקולית עצם היא ארכובה מאותה

מן 52) שאמרו ומה ניכר. בגמל שכנגדו ארכובה היינו
הגידים  מצומת למעלה היינו מותרת, ולמטה הארכובה
טריפה, הגידים צומת במקום נחתך אם אבל האמצעי, בעצם
טריפה  והיא לה מכאיב מקום באותו שהחיתוך מחמת

בהט"ו. ועי' (מגידֿמשנה).

.·ÈÌˆÚ‰ ¯aL53‰aÎ¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ54‡ˆÈ Ì‡ : ƒ¿«»∆∆¿«¿»ƒ»«¿À»ƒ»»
a¯ B‡ Blk,ÏÙÂ CzÁpL ‰Ók ‰Ê È¯‰ - ıeÁÏ B ÀÀ«¬≈∆¿»∆∆¿«¿»«

¯BÚ‰ B‡ ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ù¯Ëe55BÈ·Ú ·¯ ‰ÙBÁ ¿≈»¿ƒ»»«»»»∆…»¿
BÙw‰ ·¯Â56˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯aLpL ÌˆÚ ÏL57. ¿…∆≈∆∆∆∆ƒ¿«¬≈À∆∆

BÏ CÏ‰Â ¯aLpL ÌˆÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÏÙ elÙ‡Â58ÌÈ„È‚Â . «¬ƒ»«ƒ¿»»∆∆∆ƒ¿«¿»«¿ƒƒ
¯O·k ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ ÌÈk¯‰59. »«ƒ≈»¬ƒ¿»»

ולא 53) העצם נשבר רש"י: ופירש א. עו, חולין משנה,
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מותרת 54)נחתך. הבהמה הארכובה מן למטה אבל
ב. שם, כרב לחוץ, כולו יצא אם שהעור 55)אפילו לבדו,

שם. כבשר, הוא רוב 56)הרי זה מה מפרש אינו רבינו
שלא  עוביו, רוב מפרש: רש"י היקפו. רוב זה ומה עוביו
נגלה  העצם חלל מיעוט אלא לחוץ השבירה עובי רוב יצא
על  העצם שסביב הבשר היקף רוב היקפו, רוב נכסה. ורובו
החלל  רוב יצא שלא היינו היקפו, ורוב עוביו ורוב השבר.
קיים. השבר שעל הבשר היקף רוב ושיהא הבשר, נקב דרך
ורוב  עוביה רוב כעין היקפו, ורוב עוביו רוב מפרש: ור"י
ובמקום  דק, אחד במקום שהעצם בגרגרת, האמור חללה
וצריך  חללו, רוב ולא לחוץ עוביו רוב יצא ופעמים גס, אחר
(מגידֿמשנה). היקפו ורוב עוביו רוב מחופה שיהיה

והאבר 57) הגירסא: רבינו, של אחרים ובספרים הבהמה.
קיים  הבשר שאם שם, כרב שנשבר, האבר היינו מותר, נמי
מהֿשאיןֿכן  האבר, ובין הבהמה בין מותר, וזה זה -
את  חופין בשר או עור ואין הארכובה מן למטה בנשברה
שאין  אסור, האבר - מותרת שהבהמה אףֿעלֿפי רובו,
כמבואר  מדולדל, שהוא כיון מתירתו, הבהמה שחיטת

מעלה 58)במשנה. רובו, את חופין בשר או ועור הואיל
הרשב"א  בשם (כסףֿמשנה העצם שחסר אע"פ ארוכה

הבית'). הסוף,59)ב'תורת אחר והולכים להקשות שסופם
ב. עמ' שם, חיפוי. אינו בגידים השבר מחופה אם ולפיכך

.‚ÈÔÈ„Èb‰ ˙Óˆ60‰iÁ·e ‰Ó‰aa Ô‰61ÔÓ ‰ÏÚÓÏ …∆«ƒƒ≈«¿≈»««»¿«¿»ƒ
·˜Ú‰62ÌÈÁah‰ Ba ÔÈÏBzL ÌB˜na63Ô‰Â .‰Ó‰a‰ ∆»≈«»∆ƒ««»ƒ«¿≈»¿≈

ÌÈ·Ï ÔÈ„È‚ ‰LÏL64‰·Ú „Á‡ :65.ÌÈwc ÌÈLe , ¿»ƒƒ¿»ƒ∆»»∆¿«ƒ«ƒ
ÏÈÁ˙iL ÌB˜nÓe66ÌÈL˜ Ô‰Â67¯eÒiL „Ú ÌÈ·Ïe ƒ»∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ«∆»

˙Óˆ ‡e‰ - Ck¯˙‰Ïe Ìc‡˙‰Ï eÏÈÁ˙ÈÂ Ô‰Ó Ô·l‰«…∆≈∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈…∆
¯BLa ˙BÚaˆ‡ ‰¯OÚ LL C¯‡k ‡e‰Â .ÌÈ„Èb‰68. «ƒƒ¿¿…∆≈∆¿≈∆¿»¿

מקום 60) בגמרא: הידוקם. ומקום גידים שלשה קשר
בו. צומתים ארכובה 62)שם.61)שהגידים היא זו

הקטן  העצם הוא עקב והשם הי"א, ראה הראש, עם הנמכרת
ערקומא  עילוי בתלמוד: שנקרא הפרקים, את המחבר

טבחיא.63)(כסףֿמשנה). דפרעי היכא בגמרא:
צומת 64) של הסימנים בין "חיורי" מונה שם, בגמרא

ב.65)הגידים. ומהלכים 66)שם, העצם מן שיוצאים
כשתים  בשר בלא ערום הפרק, מן למעלה שהעצם בבשר,

(רש"י). בו אדוקים והגידים אצבעות, "אשוני"67)ושלש
הגידים. צומת של השני הסימן וזהו שם:68)שם, בגמרא

אצבעות. ארבע "בטדא" רבינו ומפרש בטדי, ארבעה וכמה?
צומת  אורך שיעור כן, ואם אצבע. "בטדא" מפרש, ורש"י
כפירוש  כתב בתשובה והרשב"א אצבעות. ארבע הגידין
מתפשטים  דקה בבהמה שאפילו לעין נראה שהרי רבינו,
הגאונים  קבלת ועוד, אצבעות. מארבע יותר הגידים צומת
וה'ערוך' (כסףֿמשנה). אצבעות ארבע הוא ש"בטדא" היא

וע"ש. "בטרי" בגמרא גורס

.„ÈÔÈ„Èb ¯OÚ ‰ML - ÛBÚa el‡ ÌÈ„Èb ÔÈÓe69. ƒ¿«ƒƒ≈¿ƒ»»»ƒƒ
‰hÓ ÏL ÌˆÚ‰ ÔÓ Ô˙lÁz70ÛBÒ „Ú ‰¯˙È Úaˆ‡Ó ¿ƒ»»ƒ»∆∆∆«»≈∆¿«¿≈»«

.ÌÈO˜O˜ ÌÈO˜O˜ ÈeOÚ ‡e‰L Ï‚¯‰»∆∆∆»«¿«ƒ«¿«ƒ

כל 70)שם.69) שהרי בספרים, שנפלה היא טעות

כתב  בעצמו ורבינו בעוף. כנגדם בבהמה, שמנו טריפות
כן, דעתו על עלה לא שמעולם פרובינצא, לחכמי בתשובה
(כסףֿ בבהמה שהם במקום בעוף הגידים שצומת אלא
. . . גדול חידוש זה כתב: בהשגותיו והראב"ד משנה).
מתקשרים  שהם עד למטה עד יורדים שהם הוא ואמת
הגוף. את ומפרנסים חיים הם משם בארכובה, ומתחזקים
צומת  שמקום והסכים בו, חזר שרבינו כתב והרשב"א

(כסףֿמשנה). בבהמה כמו בעוף הגידים

.ÂËÔÈ„Èb‰ ˙Óˆ ÌB˜Óa ‰ÈÏ‚¯ eÎzÁpL ‰Ó‰a71- ¿≈»∆∆¿¿«¿∆»ƒ¿…∆«ƒƒ
¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â .‰Ù¯Ë72‰ÏÚÓÏ C˙Áz „ˆÈk : ¿≈»¿«ƒ¿«¿…«≈«≈»≈¿«¿»

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ C˙ÁzL „Ú ,˙¯zÓ ‡È‰Â ÌÈ„Èb‰ ˙ÓvÓƒ…∆«ƒƒ¿ƒÀ∆∆«∆≈»≈¿«¿»ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰BÈÏÚ‰ ‰aÎ¯‡‰73CzÁ Ì‡Â , »«¿À»»∆¿»¿∆≈«¿¿ƒ∆¿«

ÌÈ„Èb‰ ˙ÓvÓ ‰hÓÏ74C˙Áz ,˙BÙ¯haL ?‰¯eÒ‡ - ¿«»ƒ…∆«ƒƒ¬»∆«¿≈≈»≈
BÊ ‰Ó‰a ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ .˙eÓ˙Â Ô‡kÓe ,‰ÈÁ˙Â Ô‡kÓ75 ƒ»¿ƒ¿∆ƒ»¿»¿…∆∆¿»¿≈»

ÈtÓ ‡l‡ ,‰Ê ÌB˜nÓ Ï‚¯ ˙Îe˙Á ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¬«∆∆ƒ»∆∆»ƒ¿≈
BÓk ˙BÙ¯h‰ ÏÏkÓ Ô˙ÎÈ˙ÁL ,ÔÈ„Èb‰ eÎzÁpL∆∆¿¿«ƒƒ∆¬ƒ»»ƒ¿««¿≈¿

¯‡a˙iL76. ∆ƒ¿»≈

מן 71) כשרה, - ולמטה הארכובה מן רגליה שנחתכו בהמה
שהכוונה  פירשו, שם ובגמרא פסולה. – ולמעלה הארכובה

הגידים. צומת שם.72)במקום בהי"א.73)בסוגיא,
שאם 74) הגידים, בצומת למטה היא: הנכונה הגירסא

ודאי  התחתונה, הארכובה היינו הגידים מצומת למטה
מדמין 75)כשרה. שאין רבינו, של נוספת הסברה היא זו

הגידים, צומת במקום לנחתך הגידים מצומת למעלה נחתך
רגל, חתוכת משום הראשון הם, טריפות סוגי ששני מכיון

(כסףֿמשנה). הגידים חתוכת משום בהי"ז.76)והשני

.ÊË‰ÏeË77Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ‰LÏL ?„ˆÈk78Ì‡L , ¿»≈«¿»≈»ƒ≈∆ƒ
‡ÏÂ ·˜ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ù¯Ë - eÏhƒ¿¿≈»¿««ƒ∆≈»∆ƒ∆∆¿…

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ :Ô‰ el‡Â .ÔB¯qÁ ÔÈc79„·k‰Â ,80ÈÁÏe , ƒƒ»¿≈≈…∆«ƒƒ¿«»≈¿ƒ
.ÔBÈÏÚ‰»∆¿

בסיני,77) למשה שנאמרו טרפות מיני משמונה אחת
ה"ב. פ"ה נטולה.78)כמבואר - בפירוש בהם שנאמר

בו  חכמים שאמרו אבר כל כלל: יש אברים, בשאר אבל
(פ"ו  טריפה כולו ניטל אם כך טריפה, במשהו ניקב שאם
"נקובה". במין אלא "נטולה" במין למנותו ואין ה"כ).

ורבינו 79) הגידין. צומת שניטל וכן שנינו, שם. במשנה,
בהלכה  שיתבאר כמו הגידים, צומת נחתכו גם בזה כולל
משום  הוא שהטריפות מבואר המשנה ומלשון הסמוכה.

בסמוך. ועי' חסרון.80)נטולה, דין ולא נקב דין בו אין
ה"ח. בפ"ו עי'

.ÊÈe¯‡a ¯·Îe81ÛBÚ‰ ÔÎÂ dÏ‚¯ CzÁpL ‰Ó‰a‰L , ¿»≈«¿∆«¿≈»∆∆¿««¿»¿≈»
ÈtÓ ‡l‡ ‰Ù¯Ë eOÚ ‡Ï ,ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ÌB˜Óaƒ¿…∆«ƒƒ…«¬¿≈»∆»ƒ¿≈
Ìc·Ï ÌÈ„Èb‰ eÎzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ„Èb‰ eÎzÁpL∆∆¿¿«ƒƒ¿ƒ»ƒ∆¿¿«ƒƒ¿«»

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ‰Ïh È¯‰L ,‰Ù¯Ë - ˙Ói˜ Ï‚¯‰Â82. ¿»∆∆«∆∆¿≈»∆¬≈ƒ¿»…∆«ƒƒ

צומת 82)בהט"ו.81) שחתוכת ואומר משיג והראב"ד
חתוכה  בין מה ושואל: פסוקה, משום טריפה - הגידים
מבאר  הוא נטולה, בלשון במשנה ששנינו ומה לפסוקה?

ונקפלו. הארכובה מן שנעקרו כגון
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.ÁÈ‰Ó‰aa CzÁ83;˙¯zÓ - Bc·Ï ‰·Ú‰ „Á‡‰ ∆¿««¿≈»»∆»∆»∆¿«À∆∆
ÌÈL e¯‡L È¯‰L84- ÔÈwc‰ ÌÈM‰ eÎzÁ . ∆¬≈ƒ¿¬¿«ƒ∆¿¿«¿«ƒ««ƒ

Ô‰ÈMÓ ÏB„b ‰·Ú‰ „Á‡‰ È¯‰L ;˙¯zÓ85‡Ï È¯‰Â , À∆∆∆¬≈»∆»∆»∆»ƒ¿≈∆«¬≈…
dËeÚÓ ‡l‡ ˙Óv‰ Ïk Ïh86Ïk ÏL Ba¯ CzÁ . ƒ«»«…∆∆»ƒ»∆¿«À∆»

‰Ù¯Ë - Ô‰Ó „Á‡87Ôlk eÎzÁpL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ∆»≈∆¿≈»¿≈»ƒ«∆∆¿¿À»
.Ôlk eÏh B‡ƒ¿À»

ב.83) עו, מנין.84)חולין רוב שנשאר בגמרא:
בנין.85) רוב נשאר ואםֿכן מהם, לדעת 86)עבה ואפילו

פסוקה, משום טריפה - הגידין צומת שנחתכו הראב"ד
בפ"ט  ראה הרוב. שנפסק אלא טריפה אינה כן גם בפסוקה

מנין,87)ה"א. ורוב בנין רוב לו שהלך ומשום שם, כרב
בכת"י, (מגידֿמשנה שלם מהם אחד שום נשתייר שלא

וכסףֿמשנה).

.ËÈÛBÚ·e88„Á‡ (Ïk) ÏL Ba¯ CzÁ elÙ‡ ,89ÔÓ »¬ƒ∆¿«À∆»∆»ƒ
¯OÚ ‰MM‰90.‰Ù¯Ë - «ƒ»»»¿≈»

-89)שם.88) מהששהֿעשר אחד נחתך אפילו בגמרא:
אחד  נחתך שאפילו בעוף, ומחמירים והואיל טריפה.
(כסףֿמשנה). ככולו" "רובו הכלל אל אנו חוזרים טריפה,

בהי"ד.90) כמבואר

.ÎÂÈt‚‡ e¯azLpL ÛBÚÂ91eÎzÁpL ‰Ó‰·k ,¯zÓ - ¿∆ƒ¿«¿¬«»À»ƒ¿≈»∆∆¿¿
‰È„È92. »∆»

גפיה.91) נשתברו ב: נו, שם בהי"א.92)משנה, למעלה
נשברו  אם אפילו ולפיכך בבהמה, כידים בעוף שאגפים

(מגידֿמשנה). מותר - לגוף סמוך

.‡Îdlk ‰ÏhpL „·k93¯izL Ì‡Â .‰Ù¯Ë - »≈∆ƒ¿»À»¿≈»¿ƒƒ¿«≈
‰pnÓ94Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜na ˙ÈÊk95˙ÈÊÎe ƒ∆»¿«ƒ«»∆ƒ¿»¿«ƒ

‰¯Ó ÌB˜Óa96„·k‰ ‰ÏcÏc .˙¯zÓ BÊ È¯‰ -97È¯‰Â ƒ¿»»¬≈À∆∆ƒ«¿¿»«»≈«¬≈
Lt¯ha ‰¯ÚÓ ‡È‰98˙¯zÓ - dlL99‰pnÓ Ïh . ƒ¿…»««¿≈∆»À∆∆ƒ«ƒ∆»

Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜Ó100Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯n‰ ÌB˜Óe »∆ƒ¿»¿«»»¿««ƒ
‰Ù¯Ë - ‡e‰L BÓk Ìi˜ ¯‡M‰L101. ∆«¿»«»¿∆¿≈»

א.93) מב, שם א.94)משנה, מו, בגמרא:95)שם
מקום  דהיינו חיה, שהכבד רש"י ופירש חיה, שהיא במקום

הכליות. תחת ודבוקה מעורה כשהיא בשני 96)תלייתה
שם. פפא כרב הרבה 97)המקומות, במקומות נעקרה

(רש"י).98)(רש"י). קיימת וכולה מעט וכאן מעט כאן
כשרה 99) - חיותה ובמקום מרה במקום נדלדלה ואפילו

ממקום 100)(מגידֿמשנה). וכן זה, ממקום כזית כלומר,
כזית. בשיעור חיותה 101)המרה עיקר הזיתים שני שאלו

שאר  שנשתייר ומה חיותה, ניטל הרי ניטלו ואם הכבד, של
(כסףֿמשנה). כלום מועיל אינו הכבד

.·Î˙ÈÊk da ¯‡L102ÌB˜na ˙ÈÊÎe ‰¯Ó ÌB˜Óa ƒ¿«»¿«ƒƒ¿»»¿«ƒ«»
ËÚÓ ¯fÙÓ ‰È‰ Ï·‡ .‰¯Lk - Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L∆ƒ¿»¿≈»¬»»»¿À»¿«

„c¯Ó ‰È‰L B‡ ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa103‰È‰L B‡ , ¿»¿«¿»∆»»¿À»∆»»
¯ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Úeˆ¯k C¯‡‡È‰L ,ÈÏ ‰‡ »…ƒ¿»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆ƒ

‰¯eÒ‡104. ¬»

בהלכה 102) זה דין נזכר שכבר דברים, כפל יש כאן

מרה  במקום כזית וכתב: לשונו, שינה שכאן אלא הקודמת,
למטה. וראה בו, תלויה שהיא במקום כזית ואחרֿכך קודם,

(רש"י).103) רבינו,104)מרוקע דברי בהבנת מתקשים
ולא  - א מו, שם בגמרא היא ירמיה רב בעיית שהרי
כתב  ולמה להחמיר, - איסור ספק כל וממילא איפשיטא,
מסברת  חידוש זהו כאילו אסורה", שהיא לי "ויראה רבינו
משני  כשאחד מדבר שרבינו משנה', ה'כסף ומפרש עצמו?
אומר  שהוא תדע כרצועה, או מפוזר והשני שלם, ה'כזית'ים
היו  אם רבים בלשון ולא מפוזר" היה "אם יחיד בלשון
משני  אחד שישתייר צריך הדין שעלֿפי והעיקר, מפוזרים.
צריך  הזה הכזית אם לנו שספק משום אלא הללו, ה'כזית'ים
שצריך  מחמירים חיותה, במקום או מרה במקום להיות
שלם, הוא משניהם אחד שאם רבינו, ומשמיענו שניהם.
משום  הבהמה את מכשירים אין - מרודד או מלוקט והשני
שצריך  הכזית אותו הוא הקיים הכזית שמא ספיקא : ספק
מתלקט  אולי שלא, לומר תמצא ואם הדין. עלֿפי להשאר
שהיא  לי ויראה שכתב: מה וזה כשר. כן גם מרודד או
רק  שזה מפני דבר, של וטעמו היא, עצמו סברת כי אסורה.
מספק. אסורה הבהמה ולכן הדרוש, שיור יש אם אחד ספק

.‚Î‰Ù¯Ë - ÏhpL ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ105Ïh Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ»∆¿∆ƒ«¿≈»¬»ƒƒ«
ÔÈÓÈq‰ ÌB˜Ó „Ú ÌÓ‚pL ÔB‚k ,ÔBzÁz‰106‡ÏÂ ««¿¿∆ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿…

e¯˜Ú107˙¯zÓ BÊ È¯‰ -108. ∆∆¿¬≈À∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

."dtixh - lhipy oeilrd igl"

להוסיף  הדעת על יעלה איך כלים', ה'נושאי והקשו
הוקשה  לוניל "וחכמי כלל, בתלמוד נזכרו שלא טריפות
בעניותנו  ואנו טריפה, העליון לחי שניטל במה כך... להם

הזה..". היום עד שמענו לא
"כל  הרוגוצו'בי כתב העליון, ללחי בנוגע בזה: והביאור
בעצמו  זה דבר שלא אף מתה היא הסיבה שעל־ידי־זה
נטילת  כלומר, טריפה". מכל־מקום אחר, דבר רק לה גרם
סיבה  זוהי אלא שתמות, גורם אינו בעצמו העליון לחי
הלחי  נטילת שעל־ידי לריאה, קר אויר כניסת אחר, לדבר
היא  הקר האויר וכניסת מגולה, הקנה פי נעשה העליון

הבהמה. למיתת הגורמת
בעצמו  ש"זה טריפה א. טריפות: סוגי שני שיש ונמצא,
שהוא  אחר לדבר סיבה שהיא טריפה ב. שתמות". לה גרם
נשנית  שלא מה לתרץ יש ועל־פי־זה שתמות. לה שגרם
רק  מונה טריפות" "ואלו המשנה כי במשנתנו, זו טריפה
"ואלו  הלשון וגם למיתה, גורמות עצמן שהן טריפות

עצמן. שמצד טריפות שהן כך על מלמד טריפות"
רבי  "הגלודה, במשנה: איתא נוסף, דיוק לבאר יש ועפ"ז
דין  נאמר מדוע ולכאורה פוסלין", וחכמים מכשיר מאיר
שלדעת  טריפות", ב"אלו ולא כשרות" "אלו במשנה זה
שנקלף  בהמה שהיא ש"גלודה" אלא טריפה. היא חכמים
קילוף  והנה שחין, מחמת או המלאכה טורח מפני עורה
בה  ש"שליט אלא שתמות גורם אינו כשלעצמו העור
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במשנה  למנותה אין חכמים לדעת גם ולכן ומתה". אוירא
שהן  הטריפות סוג רק נימנו שבה מפני טריפות" "אלו

המיתה. את גורמות עצמן
(ai oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

"ואנחנו 105) וכתבו: זה, בדין רבינו את לוניל חכמי שאלו
חיבור  בשום כתוב מצאנו ולא הזה היום עד בעניותנו
והיה  טריפה). - העליונה הלחי (שניטל לשון בכל שנעשה
לחי  ניטל א) נד, חולין (במשנה כשאמר בעינינו, נראה
כעיקור  שנראה אע"פ אשמעינן רבותא כשר, התחתון
מסביר  בתשובתו [ורבינו העליון". לחי וכלֿשכן (סימנים)

ע  את הנשימה,להם בתהליך העליון הלחי של רכו
ותתקרר  הריאה לתוך ישר הצונן האויר יכנס שבהעדרו
- חיה כמוה שאין שכל בידינו, וכלל הבהמה, ותמות

הלשון.106)טריפה]. ובין החיך עיקר בין התלויים
בבשר.107) מחיבורם ובגמרא 108)הסימנים שם. משנה,

איגומי. דאיגום א: מד,

.„Î‰Ù¯Ë - ¯ÒÁ ‰È‰ Ì‡L :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ Ïk109, »≈∆∆…«∆ƒ»»»≈¿≈»
Ïh Ì‡ :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ë - Ïh Ì‡ Ck»ƒƒ«¿≈»¬»≈∆∆…«ƒƒ«

‰Ù¯Ë -110B˙B‡ CzÁ Ì‡ ‡l‡ ˙¯Ò‡ dÈ‡ , ¿≈»≈»∆¡∆∆∆»ƒ∆¿«
¯·‡111BÊ È¯‰ - ¯·‡ B˙B‡ ‰¯ÒÁ ˙‡¯· Ì‡ Ï·‡ ; ≈∆¬»ƒƒ¿»¬≈»≈∆¬≈

˙¯zÓ112‰¯ÒÁ‰ ˙‡ˆÓ ,Ôk ¯Ó‡z ‡Ï Ì‡L . À∆∆∆ƒ……«≈ƒ¿≈«¬≈»
- Ïh Ì‡L :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ ÏÎÂ .˙Á‡ ‰ÏeËp‰Â¿«¿»««¿»≈∆∆…«∆ƒƒ«
‡¯· ‡ÏÂ d˙i¯a ˙lÁzÓ ¯ÒÁ Ì‡ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,˙¯zÓÀ∆∆«»…∆ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¿…ƒ¿»

.˙¯zÓ ‡È‰L -∆ƒÀ∆∆

הרגל.109) חסרת הגידין.110)כגון וצומת הכבד כגון
הגידים.111) בצומת כמ"ש ניטל, בכלל שנחתך
גרוע.112) יותר אדם בידי שניטל

.‰ÎÌ‡‰ ‰ÏhpL ‰Ó‰a113˙Èa ‡e‰Â ,dlL ¿≈»∆ƒ¿»»≈∆»¿≈
ÌÁ¯‰114˙BÈÏk‰ eÏhpL B‡ ,115.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - »∆∆∆ƒ¿«¿»¬≈À∆∆

˙Á‡ ‡ÈÏÎa ˙‡¯· Ì‡ ,CÎÈÙÏ116LÏLa B‡ ¿ƒ»ƒƒ¿»¿À¿»««¿»
˙BÈÏk117˙¯zÓ -118- ‡ÈÏk‰ ‰·w Ì‡ ÔÎÂ . ¿»À∆∆¿≈ƒƒ¿»«À¿»

˙¯zÓ119. À∆∆

א.113) נד, שם (רש"י).114)משנה, הריון בית
שם.115) ברייתו.116)משנה, מתחילת שחסר
הוא.117) כנטול יתר שמבואר 118)וקיימאֿלן: כמו

מותרת, ניטל שאם בו שנאמר אבר "וכל הקודמת: בהלכה
שהיא  נברא ולא ברייתה, מתחילת חסר אם קלֿוחומר

מהכלל 119)מותרת". גם מוכרח וכן ב. נה, שם
חכמים  בו שאמרו אבר שכל ה"כ, בפ"ו רבינו שהשמיענו
ומפני  טריפה, כולו ניטל אם כך טריפה, במשהו ניקב אם

כשרה. ניקבה שגם ברור כשרה, הכוליא שניטלה

.ÂÎ,˙¯zÓ - ‰¯ÒÁ B‡ ‰ÏhpL ‡ÈÏk‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«À¿»∆ƒ¿»»¿»À∆∆
¯˙BÈa ‰pË˜ ˙‡ˆÓ Ì‡120‰w„a ‰pËw‰Â ,121„Ú ƒƒ¿≈¿«»¿≈¿«¿«»¿«»«

‰q‚·e ÏBÙk122·Úk „Ú123‰˙˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë - ¿¿«»«¿≈»¿≈»¿≈ƒ»¿»
‡ÈÏk‰124d¯Oa ‰OÚiL ‡e‰Â ,125˙n‰ ¯O·k «À¿»¿∆≈»∆¿»»ƒ¿««≈

ÒÓÒÓ˙È B˙ˆ˜Óa ÊÁ‡z Ì‡L ,ÌÈÓÈ ¯Á‡ LÈ‡·‰L∆ƒ¿ƒ««»ƒ∆ƒ∆¡…¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈

‡ÈÏk‰ CB˙aL Ô·l‰ „Ú ‰Ê ÈÏÁ ÚÈb‰Â ,ÏtÈÂ126- ¿ƒ…¿ƒƒ«√ƒ∆««»»∆¿«À¿»
‰ÁÏ ‡ÈÏka ˙‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰127Û‡ , ¬≈¿≈»¿≈ƒƒ¿≈«À¿»≈»«

ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL B‡ ,‰Áe¯Ò dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ
ÌÈÁe¯Ò B‡128da e‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¿ƒ¬≈¿≈»¬»ƒƒ¿¿»

.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈkÊ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¬≈À∆∆

(לחם120ֿ) ברייתה מתחילת קטנה היתה אם ואפילו שם:
הקטינה  אם שרק אומרים, הפוסקים שאר אבל משנה).
ברייתה  מתחילת קטנה היתה אם אבל טריפה, - חולי מחמת

(כסףֿמשנה). כשרה דקה.121)- בבהמה 122)בבהמה
שאין 123)גסה. אומרים יש ובעוף בינונית. כענבה שם.

אומרים  ויש הכוליא. טריפות בו שייך לא כן ואם כוליא, לו
שם  שיש לשדרה הסמוכים השפלים העצמות בין שהיא
מכת"י). (מגידֿמשנה הכליות הוא הבשר ואותו בשר, כמין

מוגלא.125)שם.124) מליאה לקתה פירש שם ורש"י
הלבן.126) מקום והוא החריץ עד שהגיע בגמרא,
שם.127) מוגלא, שם.128)היינו

ה'תשפ"א  מרחשון ב' שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
גבי 1) על שנחבט עוף כיצד; נפולה, קרועה, פסוקה, יבאר

קשה. דבר

.‡‰˜eÒt2¯BÚ‰ ˜ÒÙpL ‰¯„M‰ ËeÁ ?„ˆÈk ¿»≈««ƒ¿»∆ƒ¿«»
‰Ù¯Ë - Án‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰3;BÙw‰ ·¯ ˜ÒtiL „·Ï·e . «∆∆«…«¿≈»ƒ¿«∆ƒ»≈…∆≈

¯BÚ‰ ˜cÒ Ì‡ Ï·‡4·w B‡ Bk¯‡Ï5ÔÎÂ .˙¯zÓ - ¬»ƒƒ¿«»¿»¿ƒ«À∆∆¿≈
dlL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡ÏÂ ‰¯„M‰ ‰¯aL Ì‡6B‡ , ƒƒ¿¿»«ƒ¿»¿…ƒ¿««∆»

„„˙Â ËeÁ‰ CB˙aL Án‰ CÚÓ˙pL7B¯BÚÂ ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«≈«…«∆¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ìi˜8. «»¬≈À∆∆

מסיני.2) למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד
קיים.3) שהמוח פי על מגרגרת 4)אף זה לומדים

כלומר, כשרה. לאורכה ובנסדקה טרפה ברובה שנפסקה
מסיני  למשה האמורה פסוקה בכלל אינו לאורכה שנסדקה

כשרה. ויש 5)ולפיכך ברובו. שייפסק עד טרפה שאינה
נבילה  זו הרי מפולש נקב ניקבה בגרגרת מדוע לשאול
בכל  ומכשיר רבינו סתם וכאן כד, הלכה ג בפרק כמבואר
לאורכה. נסדקה בעניין משנה הכסף הקשה וכן נקב.
ובחוט  למטה ומשהו למעלה משהו שיישאר צריך שבגרגרת

עיון. וצריך אופן. בכל כשר שנינו:6)השדרה במשנה
טריפה. שלה החוט ונפסק השדרה לא 7)נשברה אבל

מוריד.8)נמס. ולא מעלה לא זה מוח שאמרו: וכמו

.·„Ú ,ÒÓpL ‚B„k B‡ ÌÈnk CtLÂ Án‰ C¯Ó‰À¿««…«¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆»≈«
BÊ È¯‰ - „ÓBÚ BÈ‡ B„ÈÓÚnLk ËeÁ‰ ‡ˆniL∆ƒ»≈«¿∆«¬ƒ≈≈¬≈
BÊ È¯‰ - Bc·Î ÈtÓ „BÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .‰Ù¯Ë¿≈»¿ƒ≈»«¬ƒ¿≈»¿¬≈

˜ÙÒ9. »≈

הוא.9) חולי מחמת אם

.‚ÔÈÏBtÏ ıeÁaÓ B˙lÁz ?‰¯„M‰ ËeÁ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»«ƒ¿»¿ƒ»ƒ««ƒ
¯‡MÈ ‡lL ,‰iL ‰L¯t ÛBÒ „Ú ,Û¯Ú‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«»…∆«»»»¿ƒ»∆…ƒ»≈
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˙lÁ˙Ï ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL ‰L¯t ‡l‡ ‰È¯Á‡«¬∆»∆»»»»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ«
.‰ÈÏ‡‰»«¿»

.„˙BÓˆÚ ‰LÏL :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ˙BiL¯t LÏLÂ¿»»»ƒ≈¿≈≈¿»¬»
ËeÁÂ .‰¯„L ÏL ˙BÈÏÁÓ ‰hÓÏ ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e·c¿ƒ∆»∆¿«»≈À¿∆ƒ¿»¿

ÌÈt‚‡ ÔÈa „Ú - ÛBÚa ‰¯„M‰10‰hÓÏ Ï·‡ . «ƒ¿»»«≈¬««ƒ¬»¿«»
CLÓp‰ ËeÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - el‡ ˙BÓB˜nÓƒ¿≈≈«¿ƒƒ«««ƒ¿»

.Án‰ C¯ÓpL ÔÈa B¯BÚ ˜ÒÙpL ÔÈa ,ÌLÏ¿»≈∆ƒ¿«≈∆ƒ¿««…«

ויש 10) לגוף. מתחברים העוף שאגפי מקום מפרשים, יש
הגוף. על האגפים שכיבת מקום האגפים בין מפרשים,

ספק. בזה שיש כתבו, שם ובתוספות

.‰‰Úe¯˜11Ò¯k‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa ?„ˆÈk12, ¿»≈«»»«∆∆…«»≈
ÌB˜n‰ ‡e‰Â13Ò¯k‰ ‡ˆÈ Ú¯wÈ Ì‡L ÔËa‰ ÔÓ14, ¿«»ƒ«∆∆∆ƒƒ»«≈≈«»≈

ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .‰Ù¯Ë - ‰Ê ¯Oa Ú¯˜ Ì‡ƒƒ¿«»»∆¿≈»««ƒ∆…ƒƒ«
È·Ú ·¯ Ú¯˜pL ÔÂÈk ‡l‡ ,˙È‡¯pL „Ú Ò¯kÏ Ú¯w‰«∆««»≈«∆ƒ¿≈∆»≈»∆ƒ¿«…√ƒ

‰f‰ ¯Oa‰15Ú¯w‰ ¯eÚL ‰nÎÂ .‰Ù¯Ë - Ïh B‡ «»»«∆ƒ«¿≈»¿«»ƒ«∆«
Ú¯˜Â ‰pË˜ ‰Ó‰a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÁÙË C¯‡ ?Bk¯‡a¿»¿…∆∆«¿ƒ»¿»¿≈»¿«»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯k‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ C¯‡ ·…̄…∆«»»«∆∆«»≈««ƒ∆≈
.da¯ Ú¯˜Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ë - ÁÙË Ú¯w‰ C¯‡a¿…∆«∆«∆«¿≈»ƒ¿ƒ¿«À»

בסיני.11) למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד
רוב 12) שנקרע או שניקבה הפנימית הכרס שנינו: במשנה

הפנימי  כרס כולו הכרס כל ובגמרא: טריפה. החיצונה
הכרס. רוב את החופה בשר החיצון כרס ואיזהו

וקורין 13) החלל כל על העובר עב קרום פירש שם ורש"י
פנצא  הקרוי והכרס הירכיים ועד החזה מן וישנו טינפא לו
קרום. אותו תחת ורובו החזה צלעות תחת נחבא מיעוטו

כשרה.14) ולמטה כלה שהכרס ממקום אם ולא 15)אבל
טריפה. כן גם לעבר מעבר נקרע

.Â¯c˜16‰È‰ Ì‡ ,C¯‡a B‡ ÏebÚa ‰f‰ ¯Oa‰17 ƒ¿««»»«∆¿ƒ¿…∆ƒ»»
ÈÈÚ¯b LÏL Ba ÒkiL È„k ‡e‰Â ,ÚÏÒkÓ ¯˙È»≈ƒ¿∆«¿¿≈∆ƒ»≈»«¿ƒ≈
Á˙nÈ Ì‡L ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ‰¯Óz¿»»¿«¿…«¬≈¿≈»∆ƒƒ»«

‰Ê Ú¯˜18.ÁÙË ÏÚ „ÓÚÈ - ∆«∆«¬…«∆«

הקדירה.17)נחתך.16) את 18)חסרון המקיף חוט
שליש  הסלע רוחב ונמצא טפח יהיה לכשימתח הקדירה

טפחים). ג' בהיקפו יש טפח ברוחבו שיש (שכל טפח

.ÊÚ¯˜pL ÔÈa ,Blk ‰ÈÏÚL ¯BÚ‰ ËLÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿«»∆»∆»À≈∆ƒ¿«
BÊ È¯‰ - ¯BÚ ‡Ïa ¯Oa ‡ˆÓÂ ,ÈÏBÁ· B‡ „ia¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»¿…¬≈

‰Ù¯Ë19‰„eÏb ˙‡¯˜pL ‡È‰ BÊÂ .20ÔÓ ¯‡L Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ
¯BÚ‰21ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯Â ,‰¯„M‰ Ïk Èt ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯ »…«∆««¿≈»«ƒ¿»¿…«∆««

BÊ È¯‰ - ‰È¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯Â ,¯eah‰««¿…«∆««»≈≈»∆»¬≈
,‰¯„M‰ Èt Ïk ÏÚÓ ÚÏÒ ·Á¯k Ïh Ì‡Â .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ«¿…«∆«≈«»¿≈«ƒ¿»

ÚÓ B‡Ïk ¯‡Le ,‰È¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÚÓ B‡ ,¯eah‰ Ï ≈«««≈«»≈≈»∆»¿»»
ÔÈ¯ÈznL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ìi˜ ¯BÚ‰»«»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆«ƒƒ

d˙B‡22. »

קרועה.19) מסוג הפוסלים.20)וזה כחכמים והלכה

חיים 21) לבעלי ההכרחיים מהדברים שהעור ספק אין
היה  אבל להתקיים. חיים לבעלי אפשר אי כולו וכשנפשט
במקום  כסלע יישאר שאם התלמוד, חכמי בידי מקובל
עד  מעט מעט להתפשט ויחזור ארוכה העור יעלה מסויים
כגזע  הוא סלע ואותו לחיות, ויכולה כולה שתתכסה
ונחלקו  בו. תלוי האילן כל שחיות האילן וכשורש
ארוכה. מעלה שמשם הסלע מקום היכן בדבר האמוראים
הטבור; על ב. השדרה; כל לאורך א. בדבר: שיטות ושלוש
ולפיכך  כולם לסברת חושש ורבינו האברים. ראשי כל על ג.

המקומות. שלושת בכל סלע שיישאר עד אף 22)החמיר
פסק  לחומרא דאורייתא וספק הבעיא נפשטה שלא פי על
ורבי  רב דעת מובאת שם שבסוגיא מכיון להיתר, רבינו
כולו  בעור המקומות בשאר כסלע נשאר שאפילו יוחנן
לסמוך  יש זאת בכל מהלכה, נדחו דבריהם כי ואם מציל,
רק  אסורה וגלודה ... אחד. ספק עוד שיש במקום דעתם על
הנוצה  או הגסים אגפיה נמרטו אפילו בעוף אבל בבהמה,

עליה. ומגן קיים שהעור כשרה, הגסה

.Á‰ÏeÙ23ÌB˜nÓ ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk ¿»≈«¬≈∆»¿»«¿≈»ƒ»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·bL ,dB·b24¯·‡ ˜q¯˙Â ,¯˙È B‡ »«∆»¿¬»»¿»ƒ»≈¿ƒ¿«≈≈∆

?˜eq¯‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ‰È¯·È‡Ó≈≈»∆»¬≈¿≈»¿≈«»ƒ
„ÒtzL „Ú ‰ÏÈÙp‰ ˙ÓÁÓ ‰ÏÁÈÂ ¯·‡‰ ıˆB¯˙iL∆ƒ¿≈»≈∆¿∆¡∆≈¬««¿ƒ»«∆ƒ»≈

B¯‡˙Â B˙¯eˆ25‡ÏÂ ˜cÒ ‡ÏÂ ·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . »¿»√««ƒ∆…ƒ«¿…ƒ¿«¿…
B‡ Ô·‡a d˙B‡ ‰k‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¯aLƒ¿«¬≈¿≈»¿≈ƒƒ»»¿∆∆
ÌÈ¯·È‡ ‰Ê È‡a .‰Ù¯Ë - ‰È¯·È‡Ó ¯·‡ ıˆ¯Â ‰hÓa¿«∆¿»«≈∆≈≈»∆»¿≈»¿≈∆≈»ƒ

.Ûeb‰ ÏÏÁaL ÌÈ¯·È‡a ?e¯Ó‡»¿»≈»ƒ∆«¬««

מסיני.23) למשה לו שנאמרו טריפות סוגי משמונה אחד
מעשרה.24) פחות חבטה בהגהות 25)אין כתב

שם  במשנה כתב ורש"י מסיני. למשה הלכה כן מיימוניות:
ואין  אבריה, ונתפרקו שנתרסקו "חוששין הגג: מן נפלה גבי

הן". מסיני למשה שהלכה בטריפות טעם

.ËÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÎÏ‰ Ì‡ :‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»ƒ««ƒ»¿»≈¿ƒ
dÏ26dÏ ÔÈLLBÁ - ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ Ì‡Â ;27‰ˆÙ˜ . »¿ƒ»¿»¿…»¿»¿ƒ»»¿»

dÓˆÚ ˙ÓÁÓ28dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -29dÁÈp‰ . ≈¬««¿»≈¿ƒ»ƒƒ»
‰ÏÚÓÏ30‰hÓÏ d‡ˆÓe31‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¿«¿»¿»»¿«»≈¿ƒ»∆»

‰ÏÙ32. »¿»

בדיקה.26) צריכה בדיקה.27)ואינה וצריכה
לפני 29)מעצמה.28) נפשה אומדת הקופצת שכל

איבריה. תרסק שלא הגג.30)הקפיצה על 31)על
לדעת 32)הארץ. עצמה את הפילה שהיא אומרים אלא

וכשרה. נפשה ואמדה

.ÈÌÈ¯ÎÊ33Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÁbÓ‰34; ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆∆∆≈¿ƒ»∆
Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - ı¯‡Ï eÏÙ35‰˙È‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ . »¿»»∆¿ƒ»∆¿≈¿≈»∆»¿»

‚ÓÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÈÏ‚¯ ˙¯¯36e˜q¯˙ ‡nL dÏ ¿»∆∆«¿∆»≈¿ƒ»∆»ƒ¿«¿
.d¯„L ÏL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡nL B‡ ‰È¯·È‡≈»∆»∆»ƒ¿««∆ƒ¿»

שוורים.33) או איברים.34)אילים וכתבו 35)לריסוק
טפחים  עשרה מגובה נפלו לא שאפילו שם, התוספות
כי  בכוח. אותה מפילים כשאחרים איברים לריסוק חוששים
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קטו dhigy zekld - dyecw xtq - oeygxn 'a iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כך. רבינו דעת שגם ונראה קשה. יותר היא כזו חבטה
כאב 36) לה שיש מחזיקים שאנו מפני שנפלה, נודע לא אם

הירך.

.‡ÈÔ˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe ÌÈ‡Ïh‰ ÔÈ·BbL ÌÈ·pb«»ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«¿ƒƒ»
˜eq¯ ÌeMÓ Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¯Èc‰ È¯BÁ‡Ï«¬≈«ƒ≈¿ƒ»∆ƒƒ
‰eÎa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯·È‡≈»ƒƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»∆»¿«»»
:¯ÈcÏ ÌeÎÈÏL‰Â Ìe¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .e¯azLÈ ‡lL∆…ƒ¿«¿¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ

‰‡¯È ˙ÓÁÓ37ÔÈ‡ - ‰·eLz ˙ÓÁÓ ;Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - ≈¬«ƒ¿»¿ƒ»∆≈¬«¿»≈
ÌÈÓÏL Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈek˙nL ÈtÓ ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿≈ƒ

.Ô˙ÎÏL‰a e¯‰fÈÂ¿ƒ»¬¿«¿»»»

אחריהם.37) רודפים שהיו כגון

.·ÈÏÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÈÁLÏ e‰eˆÈa¯‰L ¯BL∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ∆»«
- B˙B‡ ÔÈÏÈtnL ˙Úa ÏB˜ dÏ LiL ‰ÏB„‚ ‰ÏÈÙ¿ƒ»¿»∆≈»¿≈∆«ƒƒ

BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡38ÂÈ¯tˆ ıÚBpL ÈtÓ ,39˜fÁ˙Óe ≈¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»¿»ƒ¿«≈
.ı¯‡Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«»»∆

טפחים.38) עשרה של מגובה פי 39)ואפילו על ואף
רוצים  אדם שבני מרגיש כשהוא בכוח אותו שמפילים
ציפורניו, ונועץ נפשו אומד הוא ראשונה משעה להפילו
אחד  כל שם כי זה, את זה המנגחים לזכרים דומה זה ואין
היא  הנפילה ולכן לנפילה מתכונן ואינו יפיל שהוא חושב

פתאומית.

.‚ÈÈtÏk ‰kn‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â dL‡¯ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ‰k‰ƒ»«¿≈»«…»¿»¿»»««»¿«≈
elÙ‡Â ,dL‡¯ ÈtÏk dÏ ‰ÎÏ‰Â d·Ê ÏÚ B‡ ,d·Ê¿»»«¿»»¿»¿»»¿«≈…»«¬ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰¯„M‰ Ïk ÏÚ ‰hÓa d˙B‡ ‰k‰ƒ»»¿«∆«»«ƒ¿»≈¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ - ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ‰hna LÈ Ì‡Â .dÏ»¿ƒ≈««∆À¿À¿¿ƒ»
ÔÈLLBÁ - ‰¯„M‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰hn‰ L‡¯ ÚÈb‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ«…««∆¿ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ - ‰¯„M‰ ·Á¯Ï dk‰ Ì‡ ÔÎÂ .dÏ»¿≈ƒƒ»¿…««ƒ¿»¿ƒ»

.„ÈÌÈhÁ ÏL È¯k ÔB‚k ,‰L˜ ¯·c ÏÚ ËaÁpL ÛBÚ∆∆¿««»»»∆¿¿ƒ∆ƒƒ
ˆBiÎÂ ÌÈ„˜L ÏL ‰t˜ B‡Ô‰a ‡40˜eq¯Ï ÔÈLLBÁ - À»∆¿≈ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿ƒ

‰ÏeÙk ˙eÒk ÔB‚k ,C¯ ¯·c ÏÚ ËaÁ Ì‡Â .ÌÈ¯·‡¬»ƒ¿ƒ∆¿««»»«¿¿¿»
.BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¯Ù‡‰Â Ô·z‰Â¿«∆∆¿»≈∆¿«≈»∆≈¿ƒ

הוא 40) ונכבש מחליק שאינו כל שם: בסוגיא הכלל פי על
איברים. ריסוק משום וחוששין קשה דבר

.ÂËÂÈÙk e˜a„41ËaÁ˙Â ‰„Èˆ ˙ÚLa ˜·„a42: ƒ¿¿¿»»¿∆∆ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÊÁ‡ ˙Á‡ ÛÎa Ì‡43ÊÁ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»»««∆¡«≈¿ƒ¿ƒ∆¡«

BÏ ÔÈLLBÁ - BÙe‚a ËaÁ˙Â ÂÈÙÎ ÈzLa44. ƒ¿≈¿»»¿ƒ¿«≈¿¿ƒ

נדבק 41) והעוף קטן דף על מרוח שהדבק רש"י פירש
ומתחבט. ונופל קצת ופורח ונחבט.42)ומתאמץ ונפל

לאט.43) לאט ונופל בשנייה עמד 44)שפורח כן אם אלא
והלך.

.ÊËÌÈn‰ Èt ÏÚ ËaÁ45B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËL Ì‡ : ∆¿««¿≈««ƒƒ»¿…»
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÌÈn‰ ˙nÚÏ ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ46; ƒ«»¿«¿»¿À«««ƒ≈¿ƒ

- ÌÈn‰ Cel‰ ÌÚ ‰hÓÏ ‰ÏÚnÓ ËL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»ƒ«¿»¿«»ƒƒ««ƒ
B˙B‡ ÔÈÎÈÏBn‰ Ì‰ ÌÈn‰ ‡nL ,BÏ ÔÈLLBÁ47Ì‡Â . ¿ƒ∆»««ƒ≈«ƒƒ¿ƒ

L˜ B‡ Ô·˙Ï Ì„˜48È¯‰ - ÌÈn‰ Èab ÏÚ ÔÈÎl‰nL »«¿∆∆«∆¿«¿ƒ««≈««ƒ¬≈
BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ËL ‰Ê49BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,50. ∆»≈¬««¿¿≈¿ƒ

הנהר.45) פני על כורחו על נפל רש"י שזהו 46)ופירש
בדיקה. צריכה ואינה הם 47)כהליכה אם אבל בזוחלים.

לומר  חוששין אין למטה מלמעלה שט אפילו עומדים מים
אותו. מוליכים המים מהתבן 48)כאן מהר יותר שט

אותו.מכוח 49)והקש. מוליכים המים ולא עצמו
בדיקה.50) צריכה ואינה כהליכה שהוא

.ÊÈ¯zÓ - 'dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈¿ƒ»À»
.¯·‡ ˜q¯˙ ‡nL ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,„iÓ ËÁLÏƒ¿…ƒ»¿≈»ƒƒ¿…∆»ƒ¿«≈≈∆
- dËÁL Ì‡ ,'dÏ ÔÈLLBÁ' e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ»ƒ¿»»

L‡¯‰ „˜„wÓ Blk ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ˜c·Ï CÈ¯ˆ51„Ú »ƒƒ¿…¿∆∆»∆»»Àƒ»¿…»…«
B‡ ,eÈnL ˙BÙ¯h‰ ÔÓ ‰Ù¯Ë da ‡ˆÓ Ì‡ .C¯i‰«»≈ƒ»»»¿≈»ƒ«¿≈∆»ƒ
B˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ ÌÈÙaL ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ ¯·‡ ˜q¯˙pL∆ƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»

˜q¯˙ elÙ‡ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ -52ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ ¯·‡ ¬≈¿≈»¬ƒƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ
BÊ È¯‰ - ˙BÈÏÎe ÏBÁË ÔB‚k ,‰¯Lk eÏh Ì‡L∆ƒƒ¿¿≈»¿¿¿»¬≈

ÌÁ¯‰ ˙ÈaÓ ıeÁ ;‰Ù¯Ë53BÊ È¯‰ - ˜q¯˙ Ì‡L , ¿≈»ƒ≈»∆∆∆ƒƒ¿«≈¬≈
.˙¯zÓÀ∆∆

בדיקה.51) צריך המוח מקום צורתו.52)גם והפסיד
בו 53) אין הרחם "בית שם. נחמן רב מאמר מפרש רבינו

מפני  לו חוששין אין נתרסק שאפילו איברים", ריסוק משום
איברים  מרסקת אינה וכן מזיק אינו וריסוקה רכה שהרחם
רב  של המימרא מבארים מפרשים ושאר רש"י אבל אחרים.
שמא  חוששין אין כן פי על ואף צר הרחם בית נחמן:
ואינו  הדחק מפני לידתו בשעת הוולד של אבריו נתרסקו

בדיקה. צריך

.ÁÈÔÈÓÈq‰Â54‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡55ÔÈ‡L ,Ô‡Îa ¿«ƒ»ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆≈
.Ô˙B‡ ˙ÎÚÓÓ ‰ÏÈÙp‰«¿ƒ»¿«∆∆»

וקנה.54) וושט השחיטה, הם 55)סימני קשים שהסימנים
נפילה. אצל

.ËÈd˙B‡ ËÁLÏ ¯eÒ‡ - ‰„ÓÚ ‡ÏÂ ‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙ»¿»ƒ««¿…»¿»»ƒ¿…»
˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰‰LzL „Ú56‰Ê ÔÓÊ CB˙a ËÁL Ì‡Â ; «∆ƒ¿∆≈≈¿≈¿ƒ»«¿¿«∆

‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ -57˙ÚÏ ˙ÚÓ ¯Á‡ d˙B‡ ËÁBMLÎe . ¬≈¿≈»¿∆≈»««≈≈¿≈
.e¯‡aL BÓk ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ -¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿

(5624 של [=המתנה לעת מעת צריכה אינה עמדה שם.
(מעת לעת מעת צריכה עמדה לא (אבל) הא לעת שעות].

והטעם  בדיקה, מועילה אינה לעת מעת ובתוך יממה). =
כל  שאז לעת מעת שתשהה עד לאלתר ניכר הריסוק שאין

צורתו. תיפסד ריסוק בו שיש רק 57)אבר נאמר זה דין
להם  "שחוששין" המקרים בכל אבל שנפלה, כשראינו
תוך  אפילו הבדיקה מועילה הקודמות בהלכות שנתבארו

וכו'. שתשהה עד רבינו שם כתב לא ולפיכך לעת מעת

.ÎÛBÚ‰ ÏÚ BÏ‚¯a Ò¯cL ÈÓ ÔÎÂ58ezÒ¯cL B‡ , ¿≈ƒ∆»«¿«¿«»∆¿»«
- Òk¯ÙÓ ‡e‰ È¯‰Â ,Ï˙kÏ BÙ¯hL B‡ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»«…∆«¬≈¿«¿≈

˙ÚÏ ˙ÚÓ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ59B˙B‡ ÔÈËÁBL Ck ¯Á‡Â «¿ƒ≈≈¿≈¿««»¬ƒ
.e¯‡aL C¯ck B˙B‡ ÔÈ˜„B·e¿ƒ«∆∆∆≈«¿
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לעניין 58) הלשון משנה ורבינו בהמה. לעניין שם, משנה
יותר. שמצוי חוששין 59)עוף אלו אופנים שלושה שבכל
איברים. לריסוק

.‡Î‡lL elÙ‡Â ,‰Ù¯Ë - Ôa¯ eÏcÏcpL ÌÈÓÈÒƒ»ƒ∆ƒ«¿¿À»¿≈»«¬ƒ∆…
eÏt˜˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏÈÙ ˙ÓÁÓ60ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ È¯‰L , ≈¬«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«¿∆¬≈≈»¿ƒ

‰ËÈÁLÏ61ÔÓ ËLe‰ ıa¯z ·¯ ˜¯t˙ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿»≈…«¿««≈∆ƒ
ÈÁl‰62Èe‡¯ ıa¯z‰ ÔÈ‡L ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - «¿ƒ¬≈À∆∆∆≈««¿«»

ÁLÏ‰ËÈ63.e¯‡aL BÓk , ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

הצוואר.60) באורך מהם אחד של רובו או שניהם שנעקרו
אלא 61) הקיפול, עצם מפני ממש טריפה אינה בנתקפלו

של  שיטתו היא כך נאסרה, לשחיטה ראויים שאינן מתוך
גדולות. הלכות באורך 62)בעל מחוברים הסימנים אבל

לזה. זה מחוברים וגם עיקור 63)הצוואר כאן אין כן ואם
הואיל  ואסורה, עיקור זה הרי כולו נתפרק ואם סימנין.
הסימנים  נעקרו שלא אפשר אי הלחי מן נעקר כולו ותרבץ

הצוואר. באורך חיבורם ממקום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מעיקרו;1) העוף כנף נשמט ואם כיצד; שבורה יבאר

מפני  האסורה היקפה; רוב או גובהה רוב שנחבט גולגולת
על  ומניינם שימצאו שאפשר טרפיות שבעים נפשות; סכנת
שאין  ודין הבהמה; על יתר לעוף שיש טרפיות שתי הסדר;
ידו. מתחת טרפה שיצאתה וטבח אלו; טרפיות על להוסיף

.‡‰¯e·L2.‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azLpL ‡e‰ ?„ˆÈk ¿»≈«∆ƒ¿«¿…«¿∆»
‰¯OÚ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ Ô‰ ‰Ó‰a‰ ˙BÚÏˆÂ¿«¿«¿≈»≈««∆¿≈ƒ»¿««∆¿≈
˙Á‡ B‡ ,Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯azL .Ô‡kÓƒ»ƒ¿«¿≈ƒ»¿≈ƒ»««

‰Ù¯Ë - Ô‡kÓ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ3e¯aLpL ‡e‰Â . ∆¿≈ƒ»¿««ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿¿
‰¯„M‰ ÏeÓ ÏL ÔÈˆÁÓ4. ≈∆¿»∆«ƒ¿»

בסיני,2) למשה לו שנאמרו טרפות סוגי משמונה אחד
ב. הלכה ה פרק עשר 3)למעלה נשברו אם והואֿהדין

וכדומה. מכאן ושתים מחציין 4)מכאן ולא חיותה ששם
בעוף, צלע בנשבר הדין מה פירש לא רבינו החזה. מול של
בזה  ונחלקו לא. או הריאה ניקבה שמא חוששין אם
א, ס"ק נד יורהֿדעה טוריֿזהב ראה האחרונים. הפוסקים

ד. ס"ק וש"ך

.·˙BÚÏˆ eÈ‰ Ì‡ :Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯aLƒ¿¿≈ƒ»¿≈ƒ»ƒ»¿»
‰Ù¯Ë - ÁÓ Ô‰a LiL ˙BÏB„b5ÏÚ Û‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ¿∆≈»∆…«¿≈»¿ƒ«««

- ‰¯„M‰ ÈtÏk e¯aLpL Èt ÏÚ Û‡Â ·¯ Ô‰L Ètƒ∆≈…¿««ƒ∆ƒ¿¿¿«≈«ƒ¿»
‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .˙¯zÓ6Ì‡Â .‰Ù¯Ë - À∆∆¿≈ƒ∆∆¿…«¿∆»¿≈»¿ƒ

ÚÏv‰L dnÚ d˙ÈÏÁ ÈˆÁÂ ˙Á‡ ÚÏˆ elÙ‡ ‰¯˜Ú∆∆¿»¬ƒ≈»«««¬ƒÀ¿»»ƒ»∆«≈»
d· ‰Úe˜z7ÔÓ ‰¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¿»»¬≈¿≈»¿≈ƒ∆∆¿»ƒ

˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‰¯„M‰8˙BÈÏÁ‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ , «ƒ¿»À¿»««¬ƒ»¿»ƒ«À¿
ÌÈÏÒk‰ ÔÓ ‰hÓlL9BÊ È¯‰ - ˙BÚÏˆ Ô‰a ÔÈ‡L ∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆≈»∆¿»¬≈

.‰Ù¯Ë¿≈»

נשברו 5) שאם הקודמת, בהלכה שאמרנו מה פירוש, שם.
שיש  גדולות בצלעות רק זה טריפה, מכאן ושש מכאן שש

מוח. עשרה 6)בהם שתים כלומר, הצדדים, שני של

יוחנן  כר' נשתברו, בדין הקודמת בהלכה כמבואר צלעות,
וקצת 7)שם. צלע ופירש"י ואסיתא, בוכנא שם: בגמרא

ובית8ֿ)חוליא. ביתֿשמאי מחלוקת שם. שלימה, חוליא
בסוגיה  שמואל ואמר מת, טומאת לעניין ג ב, באהלות הלל

כביתֿהלל. והלכה לטריפה", "וכן בגמרא:9)שלנו
כפלי. בשלהי

.‚dlL C¯i‰ ËÓLpL ‰Ó‰a10Ûk‰ ÔÓ ‡ˆÈÂ B¯wÚÓ ¿≈»∆ƒ¿««»≈∆»≈ƒ»¿»»ƒ««
eÏk‡˙ Ì‡ :BlL11ÌˆÚaL ˙B„˙È‰ Ô‰Â ,ÂÈ·ÈÛk‰ ∆ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈«¿≈∆¿∆∆««

¯Îf‰ ÌˆÚ‰ ÏÚ ˙‡ˆBiL12BÊ È¯‰ - B˙B‡ ˙ÊÁB‡Â ∆≈«»∆∆«»»¿∆∆¬≈
‰Ù¯Ë13˙¯zÓ - eÏk‡˙ ‡Ï Ì‡Â ;14. ¿≈»¿ƒ…ƒ¿«¿À∆∆

נז.10) שם ירך, שמוטת הגמרא: שם 11)בלשון נרקבו.
מילי  והני טריפה, מדוכתיה דשף דאטמא "בוקא נד:
שהוא  הבוכנה מן שניתק הירך כף פירוש, ניביה", דאיעכול
הגידים  נתעכלו אם רק נאמר וזה טריפה. בגוף בו תקוע
דאטמא  ובוקא הירך ששמוטת רבינו, ומפרש המקשרים.
והראב"ד  והרי"ף. רש"י דעת וכן הך, היינו מדוכתיה דשף
בוקא  היינו סובר שהוא "דומה עליו: אומר בהשגותיו
נאמרו  שבעצם אלא הוא, כלום ולא מדוכתיה דשף דאטמא
היינו  מדוכתיה, דשף דאטמא בוקא מפרש והוא שניהם".
וזה  בקולית, התקוע השלישית העצם של התחתון הראש
ירך, שמוטת אבל (ניבים). הגידים נתאכלו אם רק טריפה
וזה  הגוף, מן שניתק עצם אותה של העליון ראש היינו
מגידֿמשנה. וראה הניבים. נרקבו לא אם אפילו טריפה
דבריו  הבנת על המכבידות שגיאות שם שנפלו ונראה

הראב"ד. של עגול.12)בדעתו ולא חד שראשו
כשרה 13) ממקומו, הירך נשמט ולא ניביו נתאכלו אם אבל

ומבריא. חוזר במקומו עומד שהירך כיון ניטל 14)- אבל
ומבריא. חוזר שאינו טריפה, ניביו נתאכלו לא אפילו הירך

.„‰Ù¯Ë - BÎ¯È ËÓL Ì‡ ,ÛBÚa ÔÎÂ15ËÓL . ¿≈¿ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿«
B¯wÚÓ BÙk16,BlL ‰‡¯‰ ‰·w ‡nL ÔÈLLBÁ - ¿»≈ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»»≈»∆

d˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏe17‰Ó‰·e .ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿ƒ»¿««»…≈¿≈»
d„È ‰ËÓLpL18ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ - d¯wÚÓ ∆ƒ¿¿»»»≈ƒ»»À∆∆¿≈¿ƒ

dÏ19. »

בבהמה.15) ירך בשמוטת כמו ניביו נתאכלו אם
שם.16) גף, שמוטת הגמרא: העוף 17)בלשון מבתרין

שפופרת  ומכניס בצלעות, דבוקה הריאה ומניחים מלפניו
עולה  אם רוק, או נוצה או קש הריאה על ונותן ונופח בקנה,
טריפה  מתנדנד) כשהקש (או לאו ואם כשרה, בנפיחה
רב  של מחלוקת שם: רש"י וראה מיימוניות). (הגהות
פסק  ורבינו בדיקה. צריכה ולשמואל טריפה, לרב ושמואל,
גם  פסקו וכן כמותו, סובר יוחנן ר' שגם מפני כשמואל,

והרשב"א. שם.18)הרי"ף יד, שמוטת הגמרא: בלשון
עליה.19) מגין הכתף שעובי הריאה, לנקיבת

.‰ÚÏÒk ‰pnÓ ÏhpL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙ÏbÏb20Û‡ , À¿…∆¿≈»«»∆ƒ«ƒ∆»¿∆««
‰Ù¯Ë - Ìe¯w‰ ·w ‡lL Èt ÏÚ21‡Â .ÌÈ·˜ e·w Ì «ƒ∆…ƒ««¿¿≈»¿ƒƒ¿¿»ƒ

ÔB¯qÁ Ô‰a LiL22.ÚÏÒÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - ∆≈»∆ƒ»À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«

ועיין 20) מסלע", כיתר - "כסלע נד: שם מצומצם. אפילו
שם. בבהמה,21)בפירש"י כשרות ואלו שם: ששנינו ומה
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שנפתחה  היינו מוח, של קרום ניקב ולא הגולגולת נפחתה
מכסלע. בית22ֿ)פחות לדעת ירמיה ר' אמר מה. שם

מקדח, מלא לכדי מצטרפין חסרון בהם שיש שנקבים שמאי
כמותם  שהלכה ביתֿהלל של לשיעורם רבינו למד ומזה

כסלע. שמצטרפין

.ÂÒaÁpL ˙ÏbÏb ÔÎÂ23d‰·b ·¯24- dÙw‰ ·¯Â ¿≈À¿…∆∆∆¿«…»¿»¿…∆≈»
‰pnÓ ¯ÒÁ ‡ÏÂ ÌÏL Ìe¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ù¯Ë¿≈»««ƒ∆«¿»≈¿…»≈ƒ∆»
B‡ ,Ìi˜ dÙw‰ ·¯ È¯‰Â d‰·b ·¯ ÒaÁ .ÌeÏk¿∆¿«…»¿»«¬≈…∆≈»«»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ìi˜ d‰·b ·¯ È¯‰Â dÙw‰ ·¯ ÒaÁpL∆∆¿«…∆≈»«¬≈…»¿»«»¬≈¿≈

‰Ù¯Ë25d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .26. ¿≈»¿≈»∆ƒ∆¿ƒ»

נתמעכה 23) שמואל: של מימרא נב. חולין
נפחתה. לא אבל צורתה של 24)הגולגולתושינתה רוב

ולמעלה. העינים מן הראש ירמיה 25)גובה ר' בעיית
בתיקו. ונשארה שם, לי 26)בגמרא ויראה רבינו: כתב

משום  להחמיר, באיסור תיקו כל בידינו שהכלל אע"פ
אפשר  שמואל. דברי בפירוש ספיקא ספק כאן יש שלכאורה
וברוב  גובהה ברוב שנחבסה היינו ברובה, נחבסה לפרש
תמצא  ואם כשרה. מהם באחד אבל יחד, בשניהם היקפה
גובהה  ברוב או ספק יש טריפה, מהם באחד שאפילו לומר,
מהם  באחד נחבסה של מקרה בכל כן ואם היקפה, ברוב או
ובעיית  הואיל מסברא, אסר לפיכך ומותר. ספיקא ספק יש
היקפה, ברוב או גבהה ברוב אז רק היתה ירמיה ר'
שיחבס  צריך ואינו אסור, שבאחד לו היה שידוע שמעֿמינה
למעלה  וראה אותה. אוסרין הוא שספקאחד וכיון בשניהם,

גלודה. בדין ז הלכה ט פרק

.ÊÌÈÊe‡ ÔB‚k ,ÌÈÓ ÏL ÛBÚ27ÌˆÚ ·w Ì‡ , ∆«ƒ¿«»ƒƒƒ«∆∆
BzÏbÏb28- ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , À¿»¿««ƒ∆…ƒ«¿∆…«

Í¯ BÓe¯wL ÈtÓ ,‰Ù¯Ë29ezk‰L ‰Lai‰ ÛBÚ . ¿≈»ƒ¿≈∆¿«¿««»»∆ƒ«
BL‡¯ ÏÚ ‰cÏÁ30ÁÈpÓ - ıÚa B‡ Ô·‡a ÛbpL B‡ , À¿»«…∆ƒ«¿∆∆¿≈«ƒ«

ıÚBÂ ·˜p‰ „ˆa B„È31ÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎÓ B‡ , »¿««∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ˜ÁB„Â32Úe„Èa - ·˜p‰ ÔÓ Án‰ ‡ˆÈ Ì‡ . ¿≈¿«¿»ƒ»»«…«ƒ«∆∆¿»«

.¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ù¯Ëe Ìe¯w‰ ·wpL∆ƒ««¿¿≈»¿ƒ«À»

בברֿאווזים.27) והואֿהדין נו. נשבר 28)שם שם, בגמרא
כלשהו, אפילו היינו העצם" "ניקב כתב רבינו אבל העצם.

בכסףֿמשנה. ראה אין 29)טריפה, העצם, וכשנשברה
מתקיים. הכתה 30)הקרום אם אבל בשיניה, שנשכתו

שיש  ו הלכה ה בפרק כמבואר דרוסה, משום אסורה בידה,
בעופות. לחולדה מה 31)דריסה הרי"ף פירש כן לוחץ.

לפנים". ידו "מכניס שם בגמרא ולוי ושמואל רב  שאמרו
כתב 32) ורבינו הזו, המימרא את ואחרים רש"י פירשו כן

הללו. האופנים משני באחד לבדוק ומותר הפירושים, כשני

.ÁÌc dÊÁ‡L ‰Ó‰a33˙MÚÓ ‰˙È‰L B‡ ,34B‡ ¿≈»∆¬»»»∆»¿»¿À∆∆
˙pˆÓ35‰˙˙L B‡ ,‰Ó‰a‰ ‚¯B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡L B‡ , ¿À∆∆∆»¿»«∆≈«¿≈»»¿»

ÌÈÚ¯‰ ÌÈÓ36˙¯zÓ BÊ È¯‰ -37‚¯B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡ . «ƒ»»ƒ¬≈À∆∆»¿»«∆≈
˙¯zÓ - B· ‡ˆBiÎÂ LÁ dÎLpL B‡ ,Ì„‡‰ ˙‡∆»»»∆¿»»»»¿«≈À∆∆

˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰¯eÒ‡Â ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ38. ƒ¿≈»«¬»ƒ¿≈«»«¿»

וחלתה.33) דם שאחזה כלומר הדם, אחוזת נח: שם במשנה

בגופה.34) עשן צינה.35)שנכנס מחמת שחלתה
ואולי 36) מגולים. מים פירש"י הרעים, מים שם. במשנה

בהם. ארסו נחש של 37)הטיל חולי אינם אלה שכל
בהלכות  כמבואר לשחטה, שמותר כמסוכנת והויא טריפה.
מחמת  חולה שהיא "בהמה הי"א. פ"ד אסורות מאכלות
באבר  מכה אירעה ולא הואיל למות, ונטתה כחה שתשש
תורה  אסרה שלא מותרת, זו הרי אותה הממיתים מאבריה
הממיתה  מכה בה עשה שהרי היער, חית טריפת כעין אלא

יג. הלכה ו פרק למעלה וראה ברורה 38)אותה". שכן
אין  מגולים, מים שתתה שאם מדבריו, ונראה לאדם. הסכנה
ארסו. את נחש בהם הטיל אם אפילו מסכנת, בשרה אכילת

.Ë¯LÙ‡Â eË¯tiLk ˙BÈen‰ ˙BÙ¯h‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿≈«¿¿∆ƒ»¿¿∆¿»
¯„q‰ ÏÚ Ô‰ el‡Â .ÌÈÚ·L - ‰iÁÂ ‰Ó‰·a e‡ˆniL∆ƒ»¿ƒ¿≈»¿«»ƒ¿ƒ¿≈≈««≈∆

‰Ê ¯eaÁa e¯‡a˙pL39ıa¯z ·w (· .‰Òe¯c (‡ : ∆ƒ¿»¬¿ƒ∆¿»ƒ««¿«
ËLe‰40Án‰ ÒÓÒÓ˙ („ .ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ·w (‚ . «≈∆ƒ«¿∆…«ƒ¿«¿≈«…«
BÓˆÚ41Ï BÓˆÚ ·l‰ ·w (‰ .‰˜ ·w (Â .BÏÏÁ ˙È· «¿ƒ««≈«¿¿≈¬»ƒ«¿≈

‰·w (Ë .„·k‰ È˜ e·w (Á .‰¯n‰ ‰·w (Ê .·l‰«≈ƒ¿»«»»ƒ¿¿≈«»≈ƒ¿»
˙Èa ·w (·È .ÒÒn‰ ·w (‡È .Ò¯k‰ ·w (È .‰·w‰«≈»ƒ««»≈ƒ««∆∆ƒ«≈
ıeÁÏ ÌÈÚn‰ e‡ˆÈ („È .‰ÈÚÓ e·w (‚È .˙BÒBk‰«ƒ¿≈∆»»¿«≈«ƒ«
.‰¯n‰ ‰¯ÒÁ (ÊË .BÈ·Úa ÏBÁh‰ ·w (ÂË .eÎÙ‰Â¿∆∆¿ƒ««¿¿»¿»¿»«»»

˙B¯¯Ó ÈzL e‡ˆÓ (ÊÈ42(ËÈ .‰·w‰ ‰¯ÒÁ (ÁÈ . ƒ¿¿¿≈¿≈»¿»«≈»
ÈL e‡ˆÓ (‡Î .Ò¯k‰ ¯ÒÁ (Î .˙B·˜ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈≈»««»≈ƒ¿¿¿≈
.ÌÈÒÒÓ ÈL e‡ˆÓ (‚Î .ÒÒn‰ ¯ÒÁ (·Î .ÌÈÒ¯k¿≈ƒ»««∆∆ƒ¿¿¿≈¿»ƒ
Èza ÈL e‡ˆÓ (‰Î .˙BÒBk‰ ˙Èa ¯ÒÁ („Î»«≈«ƒ¿¿¿≈»≈
ÈL e‡ˆÓ (ÊÎ .ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ ¯ÒÁ (ÂÎ .˙BÒBk‰«»«∆»ƒ«≈«ƒƒ¿¿¿≈

‰‡¯‰ ‰·w (ÁÎ .ÌÈÚÓ43‰hÓÏ ‰w‰ ·w (ËÎ . ≈«ƒƒ¿»»≈»ƒ««»∆¿«»
ÔBtÓÒ ·w (Ï .‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿
ÔÓ ÌB˜Ó ÌË‡ (‡Ï .B¯·ÁÏ elÙ‡ ,‰‡¯ ÈBtÓqÓƒƒ¿≈≈»¬ƒ«¬≈∆¡«»ƒ

‰‡¯‰44(‚Ï .‰‡¯‰ ÈBtÓqÓ ÔBtÓÒ ˜Bn (·Ï . »≈»ƒƒ¿ƒƒ¿≈»≈»
ÌÈÓ da e‡ˆÓ („Ï .‰‡¯a ‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰‡ˆÓƒ¿¿»≈»¿»»≈»ƒ¿¿»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓ (‰Ï .ÌÈÁe¯Ò¿ƒƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ
epzL (ÊÏ .‰‡¯‰ ‰ÒÓÒÓ˙ (ÂÏ .eÁÈ¯Ò‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒƒ¿«¿¿»»≈»ƒ¿«
‰¯ÒÁ (ËÏ .ÂÈ‡¯Óa ËLe‰ Ct‰ (ÁÏ .‰È‡¯Ó«¿∆»∆¿««≈∆¿«¿»»¿»
(‡Ó .˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ (Ó .˙Bp‡‰ ÔÈnÓ ‰‡¯‰»≈»ƒƒ¿«»Àƒ¿«¿»À
‡lL ‰p‡Ï ‰p‡ ‰Î¯Ò (·Ó .dabÓ ˙Bp‡‰ e¯È˙B‰ƒ»Àƒ«»ƒ¿¿»À»¿À»∆…
(„Ó .ÌÈÊ‡ CezÁ ‡Ïa ‰‡¯‰ ‰‡ˆÓ (‚Ó .Ô¯„Òk¿ƒ¿»ƒ¿¿»»≈»¿…ƒ»¿«ƒ
(ÂÓ .dÙeb ˙ˆ˜Ó L·È (‰Ó .‰‡¯‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÒÁ»«ƒ¿»»≈»»«ƒ¿»»
‰‡¯‰ ‰˜Óˆ (ÊÓ .˙„ÓBÚÂ ‰ÁeÙ ‰‡¯‰ ‰‡ˆÓƒ¿¿»»≈»¿»¿∆∆»¿»»≈»

Ì„‡ „ÁtÓ45B˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈa ,Ï‚¯‰ ¯ÒÁ (ÁÓ . ƒ««»»»«»∆∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»
CzÁpL ÔÈa46‰Ïh ( .Ï‚¯ ‰¯˙È ‰˙È‰L B‡ (ËÓ . ≈∆∆¿«∆»¿»¿≈»∆∆ƒ¿»

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ47ÈÁÏ Ïh (· .„·k‰ ‰Ïh (‡ . …∆«ƒƒƒ¿»«»≈ƒ«¿ƒ
‡ÈÏk („ .¯˙BÈa ‰ÈË˜‰L ‡ÈÏk (‚ .ÔBÈÏÚ‰»∆¿À¿»∆ƒ¿ƒ»¿≈À¿»
‡ÈÏk (Â .‰ÁÏ da ˙‡ˆÓpL ‡Èlk (‰ .‰˙˜lL∆»¿»À¿»∆ƒ¿»»≈»À¿»
.ÔÈÁe¯Ò ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ
ËeÁ ˜ÒÙ (Á .ÔÈÁe¯Ò ÌÈÓ da e‡ˆÓpL ‡ÈÏk (ÊÀ¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¿ƒƒ¿«

‰¯„M‰ ËeÁ ÁÓ C¯Ó (Ë .‰¯„M‰48(Ò .ÒÓÒÓ˙Â «ƒ¿»ƒ¿«…««ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈
¯BÚ‰ „Ï‚ (‡Ò .Ò¯k‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ ·¯ Ú¯˜ƒ¿«…«»»«∆∆«»≈ƒ¿«»
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eÏcÏc (‚Ò .‰ÏÈÙpÓ ‰È¯·È‡ e˜q¯˙ (·Ò .‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿¿
·¯ e¯˜Ú (‰Ò .‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azL („Ò .ÔÈÓÈq‰«ƒ»ƒƒ¿«¿…«¿∆»∆∆¿…
(ÊÒ .d˙ÈÏÁa ˙Á‡ ÚÏˆ ‰¯˜Ú (ÂÒ .‰È˙BÚÏ«̂¿∆»∆∆¿»≈»««¿À¿»»
(ËÒ .B¯wÚÓ C¯i‰ ËÓL (ÁÒ .˙Á‡ ‰ÈÏÁ ‰¯˜Ú∆∆¿»À¿»««ƒ¿««»≈≈ƒ»

ÒÁÚÏÒk ˙ÏbÏb‰ ‰¯49˙ÏbÏb‰ ·¯ ÒaÁ (Ú . »¿»«À¿…∆¿∆«∆¿«…«À¿…∆
.ıˆB¯˙Â¿ƒ¿≈

שהגדירם 39) טריפות השבעים את מסדר והכסףֿמשנה
מסיני  למשה לו שנאמרו טריפות סוגי שמונה בתוך רבינו,
האותיות  (לפי סדרם לך והא ב, הלכה ה בפרק כמבואר
כו  - נקובה א. באות אחת: -טריפה דרוסה בפנים). שהובאו
יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, באותיות טרפיות:
חסרה  מב. לח, לז, לו, לה, לד, לג, לב, לא, ל, כט, כח, טו,
כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, יז, טז, אותיות טרפיות: כג -
סט. מט, מח, מז, מו, מה, מד, מג, מא, מ, לט, כז, כו, כה,
נז. נו, נה, נד, נג, נב, נא, נ, אותיות טרפיות: ח - נטולה
טרפיות: ב - נפולה סא. ס, אותיות טרפיות: ב - קרועה
שבורה  נט. נח, אותיות טרפיות: ב - פסוקה סג. סב, אותיות

ע. סח, סז, סו, סה, סד, אותיות : טרפיות ו אבל 40)-
ד. בפרק כמבואר נבילה, הושט נקובה,41)ניקב משום

לינקב. מוח של קרום שסוף שמונה 42)מפני היתרות כל
דמי, כנטול יתר שכל חסר, משום טריפה הן כאן, רבינו

שם. ראה יא, הלכה ח בפרק ניקבה 43)כמ"ש זה בכלל
הריאה. סרכות וכל כמבואר 44)הוורדא, נקובה, מטעם

ו. הלכה ז כמבואר 45)בפרק כשרה, שמים בידי אבל

ט. הלכה ח בפרק 46)בפרק וכמבואר חסר, מטעם טריפה
כך  טריפה, חסר היה שאם בו שנאמר אבר כל כד: הלכה ח

טריפה. ניטל פרק 47)אם ראה הגידים, צומת נחתכו וכן
הגידין, צומת בנחתכו והראב"ד רבינו מחלוקת יז הלכה ח
בכלל  הוא הראב"ד ולדעת נטולה, בסוג זה רבינו לדעת

שם. ראה שסוף 48)פסוקה, משום טריפה שהיא הטעם
שהיא  פסוקה, בסוג רבינו מנאה ולפיכך להיפסק, החוט

השדרה. בחוט הפוסלת הכסףֿמשנה:49)הטרפות כתב
איברים  אלא ונטולים ויתרים בחסרים מנה לא רבינו

אבל שאפ  זמן, קצת הבהמה ותחיה ליחסר או לינטל שר
שעה  אפילו להתקיים לה איֿאפשר ינטלו שאם איברים
וכן  נבילה. אלא טריפה תקרא לא שזו לפי מנאם, לא אחת,
ולב, מוח כגון ממנו, חסרה להבראות לה שאיֿאפשר אבר

מציאותם. שנמנע דברים שהם מפני מנה לא וקנה, ושט

.È˙‡Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡L ÌÈÈÏÁ ÌÈÚ·M‰ el‡≈«ƒ¿ƒ√»ƒ∆¿ƒ∆«¿≈»¿∆
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯‡a˙ ¯·k ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ‰iÁ‰««»ƒ¿≈»¿»ƒ¿»≈»∆»≈∆
ÛBÚa ‡ˆniL Ô‰Ó ¯LÙ‡L ÏÎÂ .ÂÈËtLÓe50 ƒ¿»»¿…∆∆¿»≈∆∆ƒ»≈¿

‰Ó‰aa BÈc - ‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÔÈÈeˆn‰ ÔÈ¯·È‡a»≈»ƒ«¿ƒ»¿«¿≈»ƒ«¿≈»
‡e‰ „Á‡ ÛBÚ·e51‡ÈÏkaL ˙BÙ¯ËÓ ıeÁ ;52 »∆»ƒ¿≈∆«À¿»

‰‡¯‰ ˙Bp‡aLÂ ÏBÁhaLÂ53BÏ ÔÈ‡ ÛBÚ‰L ÈtÓ . ¿∆«¿¿∆¿À»≈»ƒ¿≈∆»≈
ÔÈÓ BÏ ÔÈ‡ - ‡ˆnÈ Ì‡Â ,‰Ó‰ak ˙Bp‡ CezÁƒÀ«¿≈»¿ƒƒ»≈≈ƒ¿»

Úe„È54ÏBÁËk BÈ‡Â ,·Ú BÓk Ï‚Ú ÛBÚ‰ ÏBÁËe . »«¿»»…¿≈»¿≈ƒ¿
‰Ó‰a55Ô˙B‡ eÓ ‡Ï ÏBÁhaLÂ ‡ÈÏkaL ˙BÙ¯Ëe . ¿≈»¿≈∆«À¿»¿∆«¿…»»

‰Ó‰aa56e˙ ‡Ï CÎÈÙÏe ,ÛBÚa Ôc‚Î ‰È‰iL È„k «¿≈»¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»¿ƒ»…»¿

‰ÈË˜‰L ‡ÈÏÎÏ57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÛBÚa ¯eÚL ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈
‰Êa58. »∆

בבהמה 50) חכמים שמנו טריפות כל לוי : תני נו. בחולין
בעוף. שימצא בדבר היינו בעוף, גג 51)כנגדן ניקב כגון

שהם  מפני טריפה, הזפק ניטל וכיסיו, הקורקבן ניקב הזפק,
והדין  בבהמה. הכוסות ובית המסס כנגד בעוף המזון אברי

הוא. בעוף,52)אחד כוליא שיש רבינו מדברי משמע
לשדרה, הסמוכים השפלים העצמות שבין בשר מין והיא

כו. הלכה ח פרק מגידֿמשנה יתר 53)וראה או חסר כגון
וכדומה. רק 54)במנינן, היא בבהמה באונא והטריפות

ח. פרק למעלה כמבואר במנין, יתר או כן,55)חסר ואם
לאמר  ואיֿאפשר בהמה, של טחול בצורת לעוף טחול אין

בעוף. וכנגדן טריפות 56)עליו רק והן במשנה, כלומר,
טריפות  על רק אמורה לוי של וברייתא האמוראים, שאמרו

במשנה. כו.57)שמנו הלכה ח פרק טריפות 58)ראה
או  עכורים מים בה נמצאו או הכוליא לקתה כגון אחרות,

סרוחים.

.‡ÈÛ‡Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ¯˙È ÛBÚa LÈ ˙BÙ¯Ë ÈzLe¿≈¿≈≈¿»≈««¿≈»¿«
ÌÈ¯·È‡‰ Ô˙B‡ dÏ LiL Èt ÏÚ59ÛBÚ :Ô‰ el‡Â . «ƒ∆≈»»»≈»ƒ¿≈≈

ÂÈÚÓ Èa ‰‡¯Ó epzLpL60ÌÈn‰ ÛBÚÂ ,¯e‡‰ ˙ÓÁÓ ∆ƒ¿««¿≈¿≈≈»≈¬«»¿««ƒ
BL‡¯ ÌˆÚ ·wpL61. ∆ƒ«∆∆…

זפק 59) כגון בבהמה, שאינם איברים בעוף יש אבל
טריפה. ניקבו ואם בעוף,60)וקורקבן, דוקא זו טריפות

לאור  נפלה בעוף טריפות ואלו שם: במשנה ששנינו כמו
קשה, שעורה לפי זו, טריפות אין שבבהמה והטעם וכו'.
קשים  מעיה בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם
ובשרה. עורה ישרפו האש, מנפילת יחמרו בטרם כי ליחמר,

שלא 61) אע"פ העצם, נשבר העוף, עליהם יתר שם. בגמרא
הואיל  המים בעוף בגמרא ומפרש מוח. של קרום ניקב
מתקיים, שלו הקרום אין כבר העצם, וכשנשברה רך. וקרומו

שם. כפירש"י

.·ÈÏÏk el‡ ˙BÙ¯Ë ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â62Ú¯‡L ÏkL . ¿≈¿ƒ«¿≈≈¿»∆…∆≈«
ÈÓÎÁ enL el‡Ó ıeÁ ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»¿«»¿≈≈∆»«¿≈
Ï‡¯OÈ ÈÈ„ Èz·a Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰Â ÌÈBL‡¯‰ ˙B¯B„»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»≈ƒ≈ƒ¿»≈
‰‡eÙ¯‰ C¯cÓ eÏ Ú„B elÙ‡Â ,‰ÈÁzL ¯LÙ‡ -∆¿»∆ƒ¿∆«¬ƒ«»ƒ∆∆»¿»

˙BÈÁÏ dÙBÒ ÔÈ‡L63. ∆≈»ƒ¿

מה 62) אלא לך אין יש? הטריפות על להוסיף וכי נד. שם
חכמים. בפירוש 63)שמנו שנאמרו דברים ומכלֿשכן

חכמי  שכל אע"פ כשרה, הכליות ניטלו כגון טריפה, שאינה
שיחיה  איֿאפשר כליות שבלי פהֿאחד עונים הרופאים
החוקרים  ובאמת אחת. כוליא נשארה אם בלתי האדם
"ניטלה  וגורסים בגמרא זה מטעם להגיד רצו החדשים
טריפה. הכליות שתי ניטלו אם אבל כשרה", אחת כוליא
הקטינה  כוליא, לקתה בגמרא: המאמרים על וסומכים
אבל  הסוגיא. מדברת אחת בכוליא שרק מבואר כוליא,
רבינו  כתב וכאן הכליות"). "ניטלו בפירוש נאמר ברבינו
אלא  הרפואה דרכי אחרי ללכת לנו שאין ברורים דברים
ניטלו  רבינו: כתב שם ולמעלה חכמים. דברי קבלת אחרי
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וכו' אחת בכוליא נבראת אם לפיכך מותרת, זו הרי הכליות
לגמרי  כליות חסרת נבראת אם כתב לא ולמה מותרת.
לגמרי  כליות חסרת שתהיה נמצא שאינו לפי נראה מותרת?
מביא  כו הלכה שם הכסףֿמשנה אבל בריאתה. מתחילת
היינו  כשרה, הכליות ניטלו הראב"ד שלדעת הכלבו, בשם
לחכמי  בתשובתו רבינו (דברי כליות. חסרת כך שנבראת
ח  בפרק למעלה שהבאנו העליון, הלחי ניטל בדבר לוניל
העיון  אחרי אבל כאן, לדבריו לכאורה מנוגדים כג, הלכה
מסתייע  הוא הנ"ל בתשובתו בדבריו. סתירה כל שאין תמצא
הלחי  ניטל המשנה, דברי לפרש כדי הטבע, בחכמת
העליון, וכלֿשכן פירשו: לוניל וחכמי כשרה, התחתון
איֿאפשר  כי טריפה, עליון אבל תחתון דוקא מפרש ורבינו

העליון). הלחי בלי לחיות לבהמה

.‚ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰Ù¯Ë Ô‰L e¯Ó‡Â enL el‡ ÔÎÂ¿≈≈∆»¿»¿∆≈¿≈»««ƒ
‰‡eÙ¯‰ ÈÎ¯„a ‰‡¯iL64ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜nL e„ÈaL ∆≈»∆¿«¿≈»¿»∆¿»≈∆ƒ¿»»≈»

‰Ó ‡l‡ EÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÈÁzL ¯LÙ‡Â ÔÈ˙ÈÓÓ¿ƒƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈∆≈¿∆»«
‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .ÌÈÓÎÁ enMEe¯BÈ ¯L‡65. ∆»¬»ƒ∆∆¡««ƒ«»¬∆

וכן 64) וחיתה, קנה של קרומיות ועשו הקנה בנקדר כמו
וחייתה, קנה של שפופרת לה שעשו ירך שמוטת תרנגולת

נז: שם תורה 65)גמרא יהודה ר' דורש פז. ובסנהדרין
מדברי  ופירושו תורה מדברי שעיקרו דבר כלומר, ויורוך,

טריפות. גם זה ובכלל סופרים,

.„È‡e‰ È¯‰Â el‡‰ ˙BÙ¯h‰ Ú„BÈ ‡e‰L ÁaË Ïk»«»∆≈««¿≈»≈«¬≈
˙e¯Lk ˙˜ÊÁa66BÓˆÚÏ ˜c·ÏÂ ËÁLÏ BÏ ¯zÓ - ¿∆¿««¿À»ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿

,ÔÈ¯eq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;LLÁ ‰Êa ÔÈ‡Â ,¯kÓÏÂ¿ƒ¿…¿≈»∆¬»∆≈∆»∆¡»¿ƒƒ
.B˙e„Úa ‰È‰ BÏ ÔÈ‡ ÔÈa B˙e„Úa ‰È‰ BÏ LÈ ÔÈa≈≈¬»»¿≈≈≈¬»»¿≈

e¯‡a ¯·Îe67ËÁBML ÁahÓ ¯Oa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒ»»ƒ«»∆≈
ÔÓfa Ï‡¯OÈ ı¯‡a B‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa BÓˆÚÏ ˜„B·e≈¿«¿¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿«
‰Ù¯Ë ˙‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÁÓÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒ≈»»À¿∆¿ƒ»»¿≈»

B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe ,B˙B‡ ÔÈcÓ - B„È ˙ÁzÓ68BÈ‡Â , ƒ««»¿«ƒ«¬ƒƒ¿≈
B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ69ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏiL „Ú ≈¿«¿«∆≈≈¿»∆≈«ƒƒ

‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈ B‡ ·eLÁ ¯·„a ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ B˙B‡¿«¬ƒ¬≈»¿»»»ƒ¿≈»
·eLÁ ¯·„a BÓˆÚÏ70. ¿«¿¿»»»

לט.66) זרה עבודה ובגמרא בסמוך, מומחה, הנקרא וזהו
שם 67) וראה זֿח. הלכות ח פרק אסורות מאכלות בהלכות

כה  הלכה יא בפרק וכן דגים, לענין כֿכא הלכות ג פרק
יין. "שמתיה 68)לענין הרי"ף גירסת לפי כה. סנהדרין
לו 69)ועבריה". אין הטריפות על החשוד שם, (סנהדרין

שם  אסורות מאכלות בהלכות ורבינו וכו' שילך עד תקנה
חוזר  "אינו רק כתב כאן אבל לעולם", תקנה לו "אין כתב,
אינו  לכשרותו שרק המגידֿמשנה, מדייק ומזה לכשרותו"
שומר  עליו כשמעמידים למכור תקנה לו יש אבל חוזר,
עצמו  לדברי בולטת סתירה כאן ולכאורה (משגיח).
המגידֿ ומפרש הנ"ל. הגמרא לדברי וגם אסורות, במאכלות
תקנה  לו שאין הכוונה תקנה, לו אין שאמרו שמה משנה
אבל  לכשרותו, לחזור זאתֿאומרת הקודם, למצבו לחזור

עליו). משגיח כשמומחה בשר למכור סנהדרין 70)רשאי
שוודאי  חשוב, בממון אסורות: במאכלות רבינו ולשון שם.

הערמה. בלא תשובה עשה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אלו;1) מטרפות טרפות ספק בה שנולד עוף או בהמה יבאר

בדיקת  ומנהג הם; בריאים בחזקת ועוף חיה בהמה כל
הריאה.

.‡˙BÙ¯Ë ˜ÙÒ Ô‰a „ÏBpL ÛBÚ B‡ ‰Ó‰a Ïk»¿≈»∆«»∆¿≈¿≈
‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a ÔB‚k ,el‡ ˙BÙ¯hÓ2B‡ , ƒ¿≈≈¿¿≈»∆»¿»¿…»¿»
¯Oa ÌÈc‡‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰iÁ È„Èa ‰Ò¯„pL3„‚k ∆ƒ¿¿»ƒ≈«»¿≈»«ƒ∆¿ƒ»»¿∆∆

ÔÈ‡Â dzÏbÏ‚ ‰ÒaÁpL B‡ ,ÌÈc‡‰ ‡Ï B‡ ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ…∆¿ƒ∆∆¿¿»À¿»¿»¿≈
Ì‡ :el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,dËeÚÓ B‡ da¯ Ì‡ Úe„È»«ƒÀ»ƒ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰‰LÂ ¯ÎÊ ‰È‰4˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - »»»»¿»»¿≈»»…∆¬≈¿∆¿«
‰ÓÏL5„Ú - ‰·˜ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙BÓ‰a‰ Ïk ¯‡Lk ¿≈»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»«
„ÏzL6‰·˜·e ,L„Á ¯OÚ ÌÈL - ¯ÎÊa :ÛBÚ·e . ∆≈≈»¿»»¿≈»»…∆ƒ¿≈»

,‰BL‡¯‰ ‰ÈÚË ÏL ÌÈˆÈa‰ Ïk „ÏzL „Ú -«∆≈≈»«≈ƒ∆¿ƒ»»ƒ»
.„Ï˙Â ‰iL ‰ÈÚË ÔÚË˙Â¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿≈≈

ורש"י 2) איבריה, נתרסקו שמא בדיקה צריכה שחטה שאם
נשברה  או צלעותיה רוב נשתברו שמא כתב: - א לד, ביצה

הי"ט. פ"ט ראה פ"ה 3)השדרה. ראה דרוסה, היא והרי
י"ב 4)ה"ט. של הטעם שם בסוגיא כמבואר ב. נז, חולין

הצינה, וימות החמה ימות עליה שיעברו היינו חודש,
שם. ראה הצינה, ופעמים למכה, מזיק שהחום שפעמים

שלימה.5) שהיתה חזקתה על אותה שם.6)שמעמידין
אם  ומספיק חודש, עשר שנים שהיה צריכה אינה כלומר,
שהה", "אם שכתב רבינו, של [מלשונו זה. זמן בתוך ילדה
זה  דין למד וכנראה להשהותו. אסור שלכתחילה משמע
שהשליכן  דרוסות ספק של בסל - ב נג, שם שמואל ממעשה
שיאכלו  תקלה לידי יבוא שמא להשהותן התיר ולא בנהר
פירש  שם ורש"י שתלדנה. לפני או חודש י"ב לפני מהן
רבינו  אבל לתקלה, חוששין עופות הרבה שיש במקרה שרק
רק  אחד, עוף שאפילו משמע שהה" "אם ואמר סתם

ה"ב]. מגידֿמשנה וראה מותר. בדיעבד

.·‰Ê ÔÓÊ CB˙a È¯ÎÏ BÊ ‰Ù¯Ë ˜ÙÒ ¯kÓÏ ¯eÒ‡Â7, ¿»ƒ¿…¿≈¿≈»¿»¿ƒ¿¿«∆
Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓÈ ‡nL8. ∆»ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

ויאכלנה 8)שם.7) טריפה ספק שהיא יודע שאינו
באיסור.

.‚Ì‰ ÌÈ‡È¯a ˙˜ÊÁa - ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ïk9ÔÈ‡Â , »¿≈»«»»¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈
,CÎÈÙÏ .‰Ù¯Ë Ô‰a LÈ ‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈»∆¿≈»¿ƒ»
‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰¯Lk ‰ËÈÁL eËÁMiLk¿∆ƒ»¬¿ƒ»¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ»

nL˙BÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ Ô‰a LÈ ‡10Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , ∆»≈»∆««ƒ«¿≈∆»¬≈≈
¯z‰ ˙˜ÊÁa11,BÏ ÔÈLLBÁL ¯·c Ô‰Ï „ÏeiL „Ú ¿∆¿«∆≈«∆ƒ»≈»∆»»∆¿ƒ

.„·Ïa ¯·„ B˙B‡ ÏÚ ÔÈ˜„Ba Ck ¯Á‡Â¿««»¿ƒ«»»ƒ¿«

ב.9) יא, שם רוב. א.10)מטעם לד, ביצה רש"י ראה
שיוודע 11) עד עומדת היתר בחזקת נשחטה, א. ט, חולין

שרגליה  כגון קצת, ריעותא בה נולד ואפילו נטרפה. במה לך
שאינה  השגרונא מחלת במצוי, לתלות יש אבל נגררות
חוט  (שנפסק מצוי שאינו לדבר חוששין אין טריפה,
חוט  שכיח, שגרונא א נא, שם להטריפה, כדי הסדרה)

משנה). (כסףֿ שכיח לא השדרה
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.„?„ˆÈk12Ûb‰ ËÓLpL ÔB‚k13ÔÈ˜„Ba - ÛBÚ ÏL ≈«¿∆ƒ¿«««∆¿ƒ
‰Ó‰a‰ ‰ÏÙ .‰·w ‡nL ‰‡¯‰ ˙‡14ÔÈ˜„Ba - ∆»≈»∆»ƒ¿»»¿»«¿≈»¿ƒ

ÌˆÚ ıv¯˙ .‰È¯·È‡ e˜q¯˙ ‡nL d˙B‡15- L‡¯‰ »∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿«≈∆∆»…
B‡ ıB˜ d˙B‡ ‰k‰ .·w ‡nL ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ÔÈ˜„Ba¿ƒ¿∆…«∆»ƒ«ƒ»»
- dÏÏÁÏ ÒÎÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÁÓ¯ B‡ ıÁ da ˜¯Êƒ¿«»≈…«¿«≈»∆¿ƒ¿««¬»»

dÏ ÔÈLLBÁ16‡nL ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆe , ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆»∆»»∆»
Ïk ÔÎÂ .Ô˙·È˜a Û¯hzL ÔÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ ·wƒ«∆»ƒ»≈»ƒ∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שלמעלה.12) להלכה ה"ד.13)מחובר פ"ט 14)פ"י
ה"ז.15)הי"ז. למעלה 16)פ"י נאמר לא זה דין

פ"ו  למעלה כסףֿמשנה ראה אגב. דרך כאן אלא במקומו,
הי"ב.

.‰e‡ˆÓpL B‡ ÔÈÁÓˆ ‰˙ÏÚ‰L ‰‡¯ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆∆∆¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÙcÏÂ ‰pnÓ ÔÈÈeÏz ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎ¯Ò17B‡ ·lÏ B‡ ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆»¿«…∆«≈

‰ÎÈ¯ˆe ,‰·w ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ - „·k‰ Lt¯ËÏ¿«¿≈«»≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»
‰ÁÏ ‡ÏÓ ÚeaÚ·‡ da ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜È„·18- ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»»¬«¿«»≈≈»

ÂÈzÁzL ÔBtÓÒ ·w ‡nL ÔÈLLBÁ19‰ÎÈ¯ˆe , ¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿∆«¿»¿ƒ»
.‰˜È„a¿ƒ»

הדופן 17) מן אותה מפרקין בה? עושין וכיצד ה"ה: פ"ז
ה"ו.18)וכו'. לבדוק 19)שם צריך ה"י: בפ"ז כתב וכן

ניקב  ואם משיג: והראב"ד ניקב. לא אם שתחתיה הסמפון
שניקב  סמפון אלא אמרו לא והלא בכך, מה שתחתיו סמפון

שם. שכתבנו מה וראה טריפה. לחבירו

.Â‰‡¯‰ ˙‡ˆÓ Ì‡L ,BÊ C¯c ÏÚ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»«∆∆∆ƒƒ¿≈»≈»
ÏL ÌB‡‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎ¯Òa ‰ÈeÏz¿»¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ»∆
- „·k‰ Lt¯ËÏ B‡ ·lÏ eÈ‰L B‡ ÔÙcÏÂ ‰‡≈̄»¿«…∆∆»«≈¿«¿≈«»≈
ÔÈÁÙBÂ ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ‡Î¯q‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«ƒ¿»ƒƒ∆»≈»¿¿ƒ

ÔÈ¯LBÙa d˙B‡20Ì‡Â ;‰Ù¯Ë - ‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . »¿¿ƒƒƒ¿≈¿»¿≈»¿ƒ
·˜ ÏkÓ ‰ÓÏL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ÚaÚa˙ ‡Ï…ƒ¿«¿≈«««ƒ¬≈ƒ¿≈»ƒ»∆∆

·˜ ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‡Ï BÊ ‡Î¯ÒÂ ,˙¯zÓe21‡nL B‡ , À∆∆¿ƒ¿»…»¿»ƒ¿∆∆∆»
„·Ïa ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯˜ ·w22ÈÓ eÈ‡¯ ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«¿»∆¿ƒ¿«≈»…»ƒƒ

.Ck Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Ó eÚÓL ‡ÏÂ ,Ck ‰¯B‰L∆»»¿…»«¿»∆ƒ»

ה"ח.20) פ"ז ודעת 21)ראה נקב, בלא סירכא יש שסובר
מיימוניות'). ('הגהות נקב בלא סירכא שאין רש"י

ה"א.22) פ"ז שכשר,

.ÊÈ¯·cÓ ÔÈ‡¯p‰ ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Ï‡¯OÈa ËeLt‰ ‚‰n‰ ,‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ23:‡e‰ Ck «¿≈«¿»»«ƒ¿»«»¿ƒ¿»≈»

˙‡ ÔÈÚ¯B˜ - ‰iÁ‰ ˙‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈËÁBMLk¿∆¬ƒ∆«¿≈»∆««»¿ƒ∆
Ì‡ .dÓB˜Óa ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ˜„B·e ,„·k ÏL Lt¯h‰««¿≈∆»≈¿ƒ∆»≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈa ‡Î¯Ò ‰‡ˆÓpL B‡ ,‡Î¯q· ‰ÈeÏz ‰‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿¿»¿»«ƒ¿»∆ƒ¿¿»ƒ¿»≈

¯OaÏÂ ‰‡¯‰ ÈÊ‡Ó ÔÊ‡24ÔÈa ,d˙ˆÈ·¯ ÌB˜ÓaL …∆≈»¿≈»≈»¿«»»∆ƒ¿¿ƒ»»≈
‰‡ˆÓpL B‡ ,‰ÊÁaL ¯Oa ÔÈa ˙BÚÏv‰ ÔÈaL ¯Oa»»∆≈«¿»≈»»∆∆»∆∆ƒ¿¿»

¯„q‰ ÏÚ ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡Î¯Ò25ÔÊ‡Ï ÌB‡‰ ÔÓ B‡ ƒ¿»≈…∆¿…∆««≈∆ƒ»»…∆
dÏ ‰ÎeÓq‰26.d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ el‡ È¯‰ - «¿»»¬≈≈«ƒƒ»

בדיקה,23) צריכה הריאה אין סירכא, אין אם הדין, מן

במה  לך שיוודע עד עומדת היתר בחזקת - ונשחטה הואיל
(כסףֿמשנה). ה"גֿד.24)נטרפה פ"ז ראה 25)ראה

ה"ה. -26)פ"ח לאוזן האום מן סירכא גירסתנו, לפי
גורס  היה שלא נראה בהשגותיו, מהראב"ד אבל מותרת.
הדברים, בסיום ה"ט ובסוף כלל, לאוזן האום מן או ברבינו

שלא על אחרי או רביצתה במקום "אפילו גורס: הסדר, על
כותב: זה ואחרי אותה". אוסרין רביצתה במקום שלא הסדר
רביצתה), במקום (כלומר לאונא מאומא זהו אברהם, אמר
דעת  זה ולפי התירוה. מהגאונים שהגדולים לו שומעין ואין
שכתב  מה ומעניין אסורה. - לאוזן האום מן שבסירכא רבינו
משה  רבינו חיבור ספרי הגיעו אלינו גם עוז': ב'מגדל בזה
לבוא  שזכיתי לאחר אבל כך. במקצתם כתוב והיה ז"ל,
שהוגהו  הספרים מן ספרי להגיה זכיתי הצבי, בארץ
בהם, כתוב היה ולא דקדקתי ידו, בחתימת מכתיבתו
בגליון  כתוב שהיה הרבה ספרים מצאתי מחפש ובהיותי
לא  שהוא מהחכמים מוסכמים דברים שאר עם מבחוץ

מאתו. היתה לא כי וידעתי בחיבורו, הזכירם ולא חיברן

.Á‰ÊÈ‡Ï ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈ƒ»∆≈»¿≈∆
ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰ elÙ‡Â ,CLniL ÌB˜Ó»∆ƒ»≈«¬ƒ»»¿««¬»¿ƒ

.d˙B‡»

.ËB‡ ·lÏ CeLÓ ËeÁ ‰‡¯‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ»≈»»«≈
‡c¯eÏ B‡ ·l‰ ÒÈÎÏ B‡ „·k‰ Lt¯ËÏ27‰È‰L ÔÈa , ¿«¿≈«»≈¿ƒ«≈««¿»≈∆»»

elÙ‡Â ,ÔÊ‡‰ ÔÓ ‰È‰L ÔÈa ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ËeÁ‰«ƒ»∆≈»≈∆»»ƒ»…∆«¬ƒ
‡c¯Â ÔÎÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰»»¿««¬»¿ƒ»¿≈«¿»

dÒÈÎa ‰˜e·c ˙‡ˆÓpL28‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ B‡ ∆ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈ƒ∆»
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡ˆBi‰ ËeÁÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - dÒÈÎÏ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈≈…∆¿…∆

.d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯„q‰ ÏÚ ‡lL∆…««≈∆¿ƒ»

ה"ג.27) פ"ז בכיס.28)ראה מונחת (עינוניתא) שהוורדא

.ÈÔÊ‡‰ ÔÓ ‡Î¯Ò e‡ˆÓ Ì‡ ,Ô‚‰nL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆ƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»…∆
˙BÚÏvaL ÌˆÚÏÂ ¯OaÏ29‰ÈzLa ‰˜e·„ ‡Î¯q‰Â ,Ô «»»¿»∆∆∆«¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆

d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ -30ÔÈ¯ÒB‡‰ ÔÓ È¯Ó ‡a‡Â .31ÔÓ È‡Â , ¿ƒ»¿«»»ƒƒ»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÈ¯Èzn‰32‰˜a„ elÙ‡ ÔÈ¯ÈzÓ ˙BÓB˜Ó ËeÚÓe . ««ƒƒƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿¿»

¯ÒB‡ È‡Â ,Bc·Ï ÌˆÚa33. »∆∆¿««¬ƒ≈

שבצלע 29) העצם אבל ומגין, סותם שהבשר אףֿעלֿפי
ה"ד. שם וראה מגין. אינו - קשה כתב 30)שהוא והטעם,

בבשר  הואֿהדין סתימה, אינה לבד שבעצם כיון הרא"ש
שכנגד  הואיל מועיל אינו כנגדו סוחב הבשר שאפילו ובעצם

סותם. אינו למשנה 31)העצם בפירושו הרי לדקדק, יש
זה  ובחיבורו מ"ד) פ"ו (שבועות ז"ל מארי אבא אומר:
זכרונוֿלברכה, אבאֿמארי אומר אינו כן אחרי שנתחבר
אביו  על לומר חייב שהבן אמרו, – ב לא, קידושין ובגמרא

זכרונוֿלברכה. על 32)שמת: חולק הוא איך להעיר יש
"ולא  שם: בגמרא אמרו אביו במורא הרי אביו, דברי
בדבר  חלוקין אחר וחכם אביו היה אם רש"י ופירש יכריע",

פלוני. דבר נראים יאמר לא בפ"ז 33)הלכה, שכתב וכמו
מתיר  והראב"ד סירכא, לענין והואֿהדין נקב, לענין ה"ד
נקב  בין לחלק בהשגתו פ"ז שם שכתב וכמו בסירכא.

לסירכא.
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.‡Èda LÈ ‡nL ,‰‡¯‰ ÔÈÁÙBpL ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆¿ƒ»≈»∆»≈»
·˜34„ÏB ‡Ï È¯‰L ,ÔÈÁÙB ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰ ·¯Â . ∆∆¿…«¿≈¿ƒ∆¬≈…«

LLÁÏ Ì¯BbL ¯·c35‰‡¯ eÁÙ ‡Ï ÌÏBÚÓe . »»∆≈«¬»≈»…»«¿≈»
LBÁL ¯·„ eÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ·¯Ún·e „¯ÙÒaÌÈL ƒ¿»«««¬»∆»ƒ«»»»∆¿ƒ

.BÏ

מסיני 34) למשה הלכה ב: יב, בחולין רש"י לשון וזה
מילתא  ואהא וכו', שאפשר היכא אפילו ארובא דסמכינן
משום  הריאה, ונקובת טריפות. י"ח כל בדקינן ולא סמכינן

בדקינן. - ריעותא בה הכלל:35)דשכיח על וסומכין
עומדת. היתר בחזקת נשחטה

.·ÈÏÚ ‡l‡ ,ÔÈc‰ Èt ÏÚ ÔÈ‡ - Ôlk el‡‰ ÌÈ¯·„e¿»ƒ»≈À»≈»«ƒ«ƒ∆»«
e¯‡aL BÓk ,‚‰n‰ Èt36ÈÓa eÚÓL ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«ƒ¿»¿∆≈«¿≈»…»«¿¿ƒ

.LLÁ BÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ,ÛBÚ ˜„aL∆»«∆»ƒ«¬»

וֿז.36) בהלכות

.‚È‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁML ÈÓ37Ì„˜Â ,ÔËa‰ ˙‡ Ú¯˜Â ƒ∆»«∆«¿≈»¿»«∆«∆∆¿…∆
ÏËÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ·ÏÎ ‡a ‰‡¯‰ ˙‡ ˜c·iL∆ƒ¿…∆»≈»»∆∆≈»ƒ¿»«

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - BÏ CÏ‰Â ‰‡¯‰ ˙‡38: ∆»≈»¿»«¬≈À∆∆¿≈¿ƒ
‰˙È‰ ‰˜e·„ ‡nL B‡ ‰˙È‰ ‰·e˜ ‡nL39ÔÈ‡L ; ∆»¿»»¿»∆»¿»»¿»∆≈

Ú„eiL „Ú ¯z‰ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ‡l‡ .¯eq‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ∆»¬≈¿∆¿«∆≈«∆ƒ»«
‰Ù¯Ë ‰na40ÁÓ Ìe¯˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe . «∆ƒ¿¿»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…«

.‰„·‡L ‰‡¯Ï LeÁ ‡Ï Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯„LÏe¿ƒ¿»¿«≈»∆»…»¿≈»∆»¿»
‚‰Ó Ba ÔÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·cL ,‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â41. ¿≈»∆ƒ¿»∆»»∆≈»≈ƒ¿»

והואֿהדין 37) מעיים, בבני זו הלכה אמורה ט. שם בגמרא
(מגידֿמשנה). יש 38)לריאה ואומר: משיג והראב"ד

שאינן  מעיים בני בשאר דוקא כלומר הריאה, על שחולקין
עלולה  שהיא ריאה אבל חוששין, אין לסירכות עלולין

עוז'). ('מגדל חוששים ודאי - בסירכא 39)לסירכות
היו  שהאונות דבוקה כונתו או אחר למקום או לדופן

ה"הֿו. פ"ח ראה שם.40)דבוקות, הונא, כרב
אין 41) זה בכגון ריאה, כל לבדוק הנוהגים אלה אפילו

ויקחו  גוי או כלב שיבוא מצוי אינו כי ולהטריף, להחמיר
(לחםֿמשנה). הריאה את

.„È‰‡¯‰ ‡ÈˆB‰Â Ï‡¯Oi‰ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‡a»»≈»ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ»≈»
d˙B‡ ÔÈÁÙB - ˙Ói˜ ‡È‰ È¯‰Â ,˜„azL Ì„˜42, …∆∆ƒ»≈«¬≈ƒ«∆∆¿ƒ»

B‡ ÔÈÁÓˆ ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿ƒƒ»»¿»ƒ
.‚‰n‰ ËeMt ÈtÓ ,eÈ‰ ‡Ï…»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

אלא 42) ריאה נופחין שאין המקומות רוב מנהג לפי זהו
שהוציאו  וכאן יא. הלכה לו, שחוששין דבר לנו נולד אם
דינה  בה"ז, שנתבאר כמו במקומה, שתבדק קודם הריאה את
(לחםֿמשנה). בנפיחה אותה ובודקין ריעותא בה יש כאילו

.ÂË˙BÏcÏ„Ó ˙BÎ¯Ò e‡ˆÓ Ì‡L ,˙BÓB˜Ó LÈ43 ≈¿∆ƒƒ¿¿¿»¿À¿»
‡ÏÂ ÔÙcÏ ‡Ï ˙B˜e·c ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯‰ ÔÓƒ»≈»««ƒ∆≈»¿…«…∆¿…
ÏB„b „ÒÙ‰ ‰Ê ¯·„Â .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈¿ƒ»¿»»∆∆¿≈»
‡Ï ‰Ê e‚‰ ‡Ï ÌÏBÚÓe .Ï‡¯OÈÏ ÔBÓÓ „ea‡Â ,‡e‰¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈»…»¬∆…
ÔÈ‡Â .·¯Úna ‰Ê ÚÓL ‡ÏÂ ,„¯ÙÒa ‡ÏÂ ˙Ù¯ˆa¿»¿«¿…ƒ¿»«¿…ƒ¿«∆««¬»¿≈

„·Ïa d˙B‡ ÔÈÁÙB ‡l‡ .‰Ê ‚‰Óa ‚‰Ï Èe‡¯44; »ƒ¿…¿ƒ¿»∆∆»¿ƒ»ƒ¿«
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ·˜p‰ ÔÓ ‰ÓÏL ˙‡ˆÓ Ì‡ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«∆∆¬≈À∆∆

בדיקה.44)ותלויות.43) בלא אפילו מתיר והרשב"א
בלא  סירכא אין האומרים לדברי שאפילו דבר, של וטעמו
למקום  נסרכת נקב מחמת הבאה שסירכא לפי מותרת, - נקב
וחזק  עבה חוט ונעשה המשקה יוצא הנקב שדרך לה הסמוך
אלא  אינה תלויה סירכא אבל בו, יפגע אשר מקום אל ונסרך
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה ומותרת הריאה ליחות הפשטת
מפני  כאן גם טעמו בוודאי בנפיחה, בדיקה שמצריך ורבינו

בהי"ד. שכתב כמו המנהג, פשוט

ה'תשפ"א  מרחשון ג' רביעי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נוהג 1) איסורו ואם אחד ביום בנו ואת אותו השוחט יבאר

מותר  אם ראשונה ששחטו וקטן שוטה חרש זמן; בכל
שמה  אם ראויה שאינה שחיטה אחריהם; שני לשחוט
בכלאים; או טמאה בבהמה נוהג אם בנו ואת אותו שחיטה;
יקדים  מי הבת וזה האם זה בהמות שתי שלקחו שנים
להודיע  בהמה המוכר צריך בשנה פרקים בכמה לשחוט;
היום  אם בנו ואת באותו האמור אחד יום אמה; את שמכר

הלילה. אחר הולך

.‡Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰2¯zÓ ¯Oa‰ - „Á‡ ÌBÈa «≈¿∆¿¿∆»«»»À»
‰ÏÈÎ‡a3Ba ˙‡Â B˙‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ ËÁBM‰Â , «¬ƒ»¿«≈∆∆∆¡«…¿∆¿

˙ËÈÁL ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï…ƒ¿¬¿∆»¿≈∆∆»«¿ƒ«
CÎÈÙÏ .ÔB¯Á‡‰4Ô‰ÈMÓ „Á‡ ËÁL Ì‡ ,5‡·e , »«¬¿ƒ»ƒ»«∆»ƒ¿≈∆»

.‰˜BÏ B¯·Á - ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ B¯·Á¬≈¿»«∆«≈ƒ¬≈∆

לאמיתו 2) אבל בתורה, שכתוב כמו זכר לשון רבינו נקט
בלבד, בנקבות בנו ואת אותו שחיטת על לוקים דבר של
רק  אסור בתו או ובנו אב אבל בתה, או ובנה אם פירוש:

את 3)מספק. לאכול שאסור כותב גדולות הלכות ובעל
האסור. ממעשה יהנה שלא כדי ביום, בו הואיל 4)השני

הבדל  ואין השנייה השחיטה מעשה על בא מלקות וחיוב
הבן. או תחילה האם נשחטה האם 5)בין את שחט בין

תחילה. הבן את שחט ובין תחילה

.·ÔÓÊ ÏÎa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡6ÌB˜Ó ÏÎ·e7, ƒ¿∆¿≈¿»¿«¿»»
ÔÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÔÈa .ÔÈLc˜Ó·e ÔÈlÁa8ÌÈL„˜ ÔÈa ¿Àƒ¿À¿»ƒ≈»»ƒ«∆¡»ƒ≈»»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L9‰¯ÊÚa ËÁML ÔBL‡¯‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ∆»«»¬»»
ıeÁa ÈM‰Â10‰¯ÊÚa ÈM‰Â ıeÁa ÔBL‡¯‰ B‡ ,11, ¿«≈ƒ«»ƒ«¿«≈ƒ»¬»»

‰È‰L ÔÈa ,ÌÈL„˜ Ô‰ÈL B‡ ÔÈlÁ Ô‰ÈL eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿≈∆Àƒ¿≈∆»»ƒ≈∆»»
ÔB¯Á‡ ËÁML ‰Ê - ÌÈL„˜ „Á‡Â ÔÈlÁ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆Àƒ¿∆»»»ƒ∆∆»««¬

.Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ∆ƒ¿∆¿

הבית.6) בפני ושלא הבית לארץ.7)בפני ובחוץ בארץ
ואשמות.8) חטאות ושעירים 9)שלמים, ופרים עולה

לאכילה. ראויים שאינם פי על אף על 10)הנשרפים. אף
ופסול. הוא חוץ שחוטי כן ואם קדשים היה שהשני פי

בעזרה 11) חולין משום ואסור חולין השני שהיה פי על אף
שחיטה. שמה ראוייה שאינה שחיטה -
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.‚‰ËÈÁLa ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿ƒ»
‡e‰ Ô‰ÈL ˙ËÈÁLa - eËÁL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;„·Ïaƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈∆

¯Á Ì‡ Ï·‡ .¯eq‡‰12B„Èa Ïa˙ B‡ ÔBL‡¯‰13- »ƒ¬»ƒ»«»ƒƒ¿«≈¿»
ÈM‰ ¯ÁÂ ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .ËÁLÏ ¯zÓ14B‡ À»ƒ¿…¿≈ƒ»«»ƒ¿»««≈ƒ

.¯eËt - B„Èa Ïa˙ƒ¿«≈¿»»

השחיטה 12) ששם מפני ב, שבהלכה לדינים זה לדמות ואין
אינה  נחירה אבל פסול, להם גורם אחר שדבר אלא היא יפה

תשחטו. לא כתבה: והתורה כלל נעשית 13)שחיטה
מדעתו. שלא בלשון 14)נבילה תשחטו לא אומר הכתוב

אסורה. שניהם שחיטת שרק מכאן רבים,

.„ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈa eËÁML ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á15˙‡ ≈≈∆¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì‰È¯Á‡ ÈL ËÁLÏ ¯zÓ - ÔBL‡¯‰»ƒÀ»ƒ¿…≈ƒ«¬≈∆¿ƒ∆≈

‰ËÈÁL Ô˙ËÈÁL16.ÏÏk ¿ƒ»»¿ƒ»¿»

אותם,15) רואים אחרים שאילו אותם. רואים אחרים ואין
השני  את לשחוט ואסור כשרה. שחיטתם כהוגן ששחטו

בידו.16)אחריהם. כנתנבל הוא והרי

.‰- ‰Ï· ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ÔBL‡¯‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆»ƒ«¬≈¿≈¿≈»
‰˜BÏ BÈ‡ - BËÁL Ì‡Â ,ÈM‰ ËÁLÏ ¯eÒ‡17. »ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿»≈∆

את 17) סופג שאינו שחט שאם ומודים שם: במשנה
איסור. ספק על לוקים שאין מפני הארבעים,

.Â.‰ËÈÁL dÓL - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰ËÈÁL¿ƒ»∆≈»¿»«¬ƒ»¿»¿ƒ»
B‡ ‰Ù¯Ë B‡ ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁML ÔBL‡¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ∆»«Àƒ»¬»»¿≈»

Ï˜Òp‰ ¯BL18B‡ ,‰n„‡ ‰¯Ùe ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ «ƒ¿»¿∆¿»¬»»»¬À»
˙‡ ËÁLÂ ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ËÁML∆»««¬«»ƒ»»«¬¿»«∆
,„Á‡‰ ˙‡ ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ÈM‰«≈ƒ∆¿≈ƒ»«»ƒ∆»∆»
‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ ÔB¯Á‡‰ ‡·e»»«¬¿»«∆«≈ƒ«¬≈Àƒ»¬»»
È¯‰ - ‰n„‡ ‰¯Ùe ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú B‡ Ï˜Òp‰ ¯BL B‡«ƒ¿»∆¿»¬»»»¬À»¬≈

.‰˜BÏ ‰Ê∆∆

הנאה.18) איסור שהוא פי על אף

.ÊBËÁL19¯eËt - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ20B˙B‡ ÌeMÓ ¿»«¬«»ƒ»ƒ
BLÙa ·iÁ˙ È¯‰L ,Ba ˙‡Â21Ba e¯˙‰ Ì‡Â .22 ¿∆¿∆¬≈ƒ¿«≈¿«¿¿ƒƒ¿

˙„B·Ú ÌeMÓ Ba e¯˙‰ ‡ÏÂ Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓƒ¿∆¿¿…ƒ¿ƒ¬«
ÌÈ·ÎBk23‰˜BÏ -24. »ƒ∆

השני.19) נתחייב 21)ממלקות.20)את זו בשחיטה
בנו  ואת אותו משום ומלקות זרה, עבודה שעבד על מיתה
בדרבה  ליה "קם התלמוד: בלשון בחמורה. אותו ודנים

ממלקות. ונפטר תשחטהו,22)מיניה". אל עדים,
בנו. ואת אותו עבירת על מלקות אמרו 23)שתתחייב לא

מיתה. ותתחייב זו בשחיטה זרה עבודה עובד אתה עדים לו
חייב,24) אחר ודבר שוגגין מיתות חייבי שסובר יוחנן כר'

בו  התרו לא העדים שהרי זרה עבודה באיסור ששגג ומפני
במעשהו, שיש אחרת עבירה על מלקות ונתחייב זה, משום

אותו. מלקין - בנו ואת אותו איסור היינו

.Á‰Ó‰·a ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿≈»

‰O B‡ ¯BLÂ :¯Ó‡pL :„·Ïa ‰¯B‰Ë25˙‡Â B˙‡ ¿»ƒ¿«∆∆¡«¿∆…¿∆
?„ˆÈk .ÌÈ‡ÏÎa ‚‰BÂ .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï Ba¿…ƒ¿¬¿∆»¿≈¿ƒ¿«ƒ≈«

È·ˆ26‰˜BÏ - da ˙‡Â ÊÚ‰ ËÁLÂ ÊÚ‰ ÏÚ ‡aL27; ¿ƒ∆»«»≈¿»«»≈¿∆¿»∆
d˙B‡ ËÁLÏ ¯eÒ‡ - ‰i·v‰ ÏÚ ‡aL ÊÚ‰ Ï·‡¬»»≈∆»««¿ƒ»»ƒ¿…»

da ˙‡Â28d·e ‰¯t .‰˜BÏ BÈ‡ - ËÁL Ì‡Â ,29 ¿∆¿»¿ƒ»«≈∆»»¿»
.d·e ‰i·ˆ ‡Ï ,‰¯Bz ‰¯Ò‡»¿»»…¿ƒ»¿»

עופות.25) ולא שה חיה, ולא שור שהוא 26)ודרשינן
פפא 27)חיה. רב ולדעת שלוקה, מודים הכול חסדא לרב

כחכמים. ופסק וחכמים אליעזר ר' הרשב"א 28)מחלוקת
בנה  ואת אותה לשחוט לכתחילה אפילו שמותר וסובר חולק
ובנה, צבייה ולא תורה אסרה ובנה שפרה הטעם מאותו

שם. חסדא רב שה 29)כדברי אומר: ובגמרא רבינו. לשון
על  בוודאי הכוונה אבל ובנו, צבי ולא רחמנא אמר ובנו
אבל  הדעות, לכל בנו ואת אותו איסור נוהג שבהן הנקבות

וחכמים. חנניה נחלקו ובנו באב

.ËËÁLÂ ,Ôa ‰„ÏÈÂ ‰·˜ ˙‡f‰ ‰i·v‰ ˙a ‰˙È‰»¿»««¿ƒ»«…¿≈»¿»¿»≈¿»«
‰˜BÏ - da ˙‡Â ‰i·v‰ ˙a ‰·˜p‰ ˙‡30ÔÎÂ . ∆«¿≈»««¿ƒ»¿∆¿»∆¿≈

ÊÚ ÔÈnÓe O·k ÔÈnÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk31ÌÚ O·kÓ ÔÈa , ƒ¿«ƒ«»ƒƒ∆∆ƒƒ≈≈ƒ∆∆ƒ
˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ‰O·k‰ ÌÚ ÊÚÓ ÔÈa ÊÚ‰»≈≈≈≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆

.Ba¿

הוא 30) והאב האב לזרע שחוששים שסוברים כחכמים
חלק  והצבייה התיש של בבן יש כן ואם בהמה מין תיש,
ביום  תשחטו לא שה מקצת ואפילו "שה" ודורשים  שה.

הגדי.31)אחד. ומן הרחל מן

.ÈBn‡ C¯È ¯aÚ .˙¯aÚÓ‰ ˙‡ ËÁLÏ ¯zÓ32.‡e‰ À»ƒ¿…∆«¿À∆∆À»∆∆ƒ
Èab ÏÚ ÒÈ¯Ù‰Â ‰ËÈÁL ¯Á‡ ÈÁ ¯aÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»»À»«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««≈

Ú˜¯˜33ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa B˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - «¿«≈¬ƒ¿∆»¿ƒ»«
.‰˜BÏ BÈ‡ -≈∆

אם 32) ואפילו שחיטה טעון ואין מאבריה, כאחד שהוא
ואת  אותו לעניין אמו, ירך לאו עובר אחרים בדינים נאמר
בשר  כחתיכת באכילה, מתירתו אמו ששחיטת כיון בנו,
בתוספתא  מפורש וכן בנו. ואת אותו משום בו אין הבהמה,
שחיטה  שטעון את ב: הלכה המקשה בהמה פרק  חולין
מותר  שחיטה טעון שאינו ואת בנו ואת אותו משום אסור

בנו. ואת אותו שחיטת 33)משום ואין שחיטה צריך שאז
אסורות  מאכלות מהלכות ה בפרק כמבואר מטהרתו, אמו
גבי  על בהפריס מודים שחכמים כהנא רב מפרש יד: הלכה
בו  ויש שחיטה שטעון - פרסותיו על עמד פירוש - קרקע
שזורי, שמעון ר' לדעת בניגוד בנו, ואת אותו איסור

לוקה. שאינו רבינו פסק ולכן מדרבנן היא זו ושחיטה

.‡È˙B·˜pa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡34da ‰fL , ƒ¿∆¿≈«¿≈∆∆¿»
È‡cÂ35ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ ‡e‰ ‰fL È‡cÂ Ú„B Ì‡Â . ««¿ƒ«««∆∆»ƒ≈

Ô‰ÈL ÔÈËÁBL36BÈ‡ - ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa ¬ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»«≈
˜ÙÒ ¯·c‰L ;‰˜BÏ37È‡ B‡ ÌÈ¯ÎÊa ‚‰B Ì‡B ∆∆«»»»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈

.‚‰B≈

אותו 34) איסור אין והרדב"ז: משנה המגיד לפני הגירסא
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קכג dhigy zekld - dyecw xtq - oeygxn 'b iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ואת  אותו איסור אין ומפרש בנקבות, אלא נוהג בנו ואת
בזכרים  גם נוהג מספק אבל בנקבות אלא בוודאי נוהג בנו

שמסיים. אם 35)כמו על תורה הקפידה למה טעם נתן
בזכרים.36)ובנה. נוהג שמא ספק מחלוקת 37)משום

כמי. הלכה וספק בברייתא היא חכמים

.·ÈËÁL Ck ¯Á‡Â ‰¯t‰ ˙‡ ËÁBM‰38‰Èa ÈL «≈∆«»»¿««»»«¿≈»∆»
˙Bi˜ÏÓ ÈzL ‰˜BÏ -39Ck ¯Á‡Â ‰Èa ˙‡ ËÁL . ∆¿≈«¿À»«∆»∆»¿««»

˙Á‡ ‰˜BÏ - ‡È‰ ËÁL40Ôa ˙‡Â dza ˙‡Â dËÁL . »«ƒ∆««¿»»¿∆ƒ»¿∆∆
ÌÈzL ‰˜BÏ - dza41Ck ¯Á‡Â dza Ôa ˙‡Â dËÁL . ƒ»∆¿«ƒ¿»»¿∆∆ƒ»¿««»

˙Á‡ ‰˜BÏ - ˙a‰ ˙‡ ËÁL42¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,43. »«∆««∆««≈≈«≈

ביום.38) השחיטות 39)בו ששתי ובן, בן כל שחיטת על
ורק  ואחת, אחת כל על וחייב בנו ואת אותו באיסור נעשו
התראה. בלא מלקות שאין ואחת, אחת כל על בו כשהתרו

באיסור 40) נעשתה אחת שחיטה שרק מפני אחת, מלקות
ואותו. אותו 41)בנו על עבר בתה בשחיטת מלקיות. שתי

בש  וכן תשחטו לא בנו אחרי ואת ששחטו בתה בן חיטת
פי  על ואף באיסור, מעשים שני עשה כן ואם הבת. שחיטת

שניים. לוקה אחד משם הם האיסורים על 42)ששני אף
עבירות: שתי על עבר אחרונה שהייתה הבת שבשחיטת פי
בנו  שחיטת ומשום האם שחיטת כלפי בנו ואת אותו משום
במעשה  נעשו שתיהן אבל הבת, בן שחיטת כלפי ואותו
אחד  בתורה שנאמר האיסור שם וגם אחת, בשחיטה אחד,

בנו. ואת אותו האחרון.43)הוא, השוחט ולוקה

.‚È,˙a‰ ‰ÊÂ Ì‡‰ ‰Ê ,˙BÓ‰a ÈzL eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿≈¿≈∆»≈¿∆««
ÔÈ„Ï e‡·e44ÔBL‡¯ ËBÁLÈ ÔBL‡¯ Á˜lL ‰Ê -45, »¿ƒ∆∆»«ƒƒ¿ƒ

‰ÎÊ - ËÁLÂ ÈM‰ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÁÓÏ ÔÈzÓÈ ÈM‰Â46, ¿«≈ƒ«¿ƒ¿»»¿ƒ»««≈ƒ¿»«»»
.¯ÁÓÏ „Ú ÔBL‡¯‰ ÔÈzÓÈÂ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»

ממך 44) יותר צריך אני אומר והשני לשחוט האחד שבא
והשני  לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט אתה ואם
לי  יהיה אסור תשחוט אתה ואם ממך יותר צריך אני אומר

שקניתי. השני את לשחוט כך זכותו 45)אחר שקנה מפני
ונשכר.46)קודם. זריז זה הרי השני קדם אם

.„È‰Ma ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡a47B¯·ÁÏ ‰Ó‰a ¯ÎBn‰ , ¿«¿»»¿»ƒ«»»«≈¿≈»«¬≈
B‡ dn‡ Èz¯ÎÓ ¯·k :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ -»ƒ¿ƒ¿«¿»»«¿ƒƒ»

dza48‡ÏÂ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ÔÈzÓiL È„k ,ËÁLÏ ¯Á‡Ï ƒ»¿«≈ƒ¿…¿≈∆«¿ƒ∆»«¬¿…
ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯Ú :Ô‰ el‡Â .¯ÁÓÏ „Ú ËBÁLÈƒ¿«¿»»¿≈≈∆∆»«¬

‚Á ÏL49ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ ,50·¯ÚÂ , ∆«¿∆∆»ƒ∆∆«¿∆∆
˙¯ˆÚ51‰M‰ L‡¯ ·¯ÚÂ ,52. ¬∆∆¿∆∆…«»»

דעתו 47) בהמה לוקח וסתם סעודה לעשות ישראל דרך
מיד. לשחוט 48)לשוחטה לשני ואסור נשחטו כבר שמא

שרגל 49)היום. מפני בשמחה מרבין היו עצרת, שמיני
אבל  ישראל, בשביל היו וקרבנותיו וחביב. הוא לעצמו
העולם. אומות כנגד היו הסוכות חג ימי שבעת קרבנות
המינים  וארבעת סוכה בהכנת טרודים הסוכות חג בערב

גדולות. סעודות להכין פנוייה שעתם מרבים 50)ואין היו
השובע. על נאכל יהיה שהפסח כדי ערב 51)באכילה,

שם  ותוספות ראיה. ועולת חגיגה שלמי משום שבועות,

ומרבים  לכם", דבעינן מודים הכל "דבעצרת הטעם כתבו
מחוייבים  השבועות שבחג מודים הכל פירוש: בסעודה,
ואין  ממש) ("לכם" הגוף את גם לענג ולשתות לאכול
[נראה  ותפילה. תורה ידי על הנפש הנאת על רק לסמוך
מפני  רש"י, של פירושו את קיבלו לא התוספות שבעלי
וגם  המועדות בכל מקריבים חגיגה ושלמי ראיה שעולת
הסוכות. חג בערב להודיע צריך אינו ולמה הסוכות בחג
כל  תשלומים חגיגה) ושלמי ראיה (לעולת להם יש אמנם
בהלכות  כתב רבינו בראשון. להקריב מצוה אבל שבעה,

שעבר חגי  דעתו ראיה ובעולת מגונה, זה הרי שהמאחר גה
תעשה. ולא עשה השנה 52)על תחילת שהוא מפני

בו  עושים עניינים וכמה יפה, סימן משום בסעודה מרבים
יפה. לסימן

.ÂËÁ˜lL ‰Ê ‰‡¯Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«
B˙˜ÊÁL ,ÌBi‰ ÛBÒa ‰È‰Â ,˙B˜Ï ÊtÁ ‰B¯Á‡a»«¬»∆¿»ƒ¿¿»»¿«∆∆¿»
BÈ‡ - ÌBia ÁÂ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰zÚ ËÁBL ‡e‰L∆≈«»¬»ƒ»»∆««≈

.¯ÁÓÏ ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï ‡nL ,BÚÈ„B‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ∆»…ƒ¿∆»¿»»

.ÊËCÈ¯ˆ - ‰lkÏ ˙a‰Â ,Ô˙ÁÏ Ì‡‰ ˙‡ ¯ÎBn‰Â¿«≈∆»≈∆»»¿««««»»ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈËÁBL „Á‡ ÌBÈa È‡ceL ;ÔÚÈ„B‰Ï¿ƒ»∆««¿∆»¬ƒ¿≈…«≈

.‰Êa»∆

.ÊÈCÏB‰ ÌBi‰ - Ba ˙‡Â B˙B‡a ¯eÓ‡‰ „Á‡ ÌBÈ∆»»»¿¿∆¿«≈
‰ÏÈl‰ ¯Á‡53˙lÁ˙a ÔBL‡¯ ËÁML È¯‰ ?„ˆÈk . ««««¿»≈«¬≈∆»«ƒƒ¿ƒ«

ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï - ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ54ÈÚÈ·¯ ÌBÈ ÛBÒa ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒƒ¿≈ƒ»«»ƒ¿¿ƒƒ

ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈM‰ ËÁBL - ˙BLÓM‰ ÔÈa Ì„…̃∆≈«¿»≈«≈ƒƒ¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ55˙BLÓM‰ ÔÈa ÔBL‡¯ ËÁL .56ÏÈÏ ÏL ¬ƒƒ»«ƒ≈«¿»∆≈

ÈML ÏÈÏ „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï - ÈLÈÓÁ57Ì‡Â ; ¬ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«≈ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ BÈ‡ - ÈLÈÓÁ ÌBÈa ËÁL58. »«¿¬ƒƒ≈∆

ממעשה 53) זה ולמדים שלפניו, הלילה אחר פירוש:
היום  ושם בנו ואת באותו כמו אחד יום בו שנאמר בראשית

הלילה. אחר הלילה 54)הולך אחר נמשך רביעי יום שכל
אחד. יום ונקרא אחר.55)שלפניו יום כבר שהוא

לילה.56) ספק יום סוף 57)ספק של השמשות בין שמא
חמישי. ליל תחילת היה מספק.58)רביעי

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שלא 1) כדי אגפיה קצץ ואם הבנים; על אם הלוקח יבאר

הבנים  לקח או אותה, וצד וחזר האם את שלח תעוף;
עוף  זה באי הקן שלוח עליהן; האם וחזרה לקן והחזירן
אם  עליהן; שאמן זמן כל בביצים לזכות מותר ואם נוהג;

נפש. שהרג ועוף במקודשין; נוהג הקן שלוח

.‡ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰2¯zÓ ¯Oa‰ - dËÁLe «≈«≈««»ƒ¿»»«»»À»
Ì‡‰ ˙ËÈÁL ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰ÏÈÎ‡a3‡Ï :¯Ó‡pL ; «¬ƒ»¿∆«¿ƒ«»≈∆∆¡«…
‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ Áw˙4‰pÁlLiL Ì„˜ ƒ«»≈««»ƒ¿≈ƒ≈»…∆∆¿«¿∆»

¯eËt - dÁ˜lL ¯Á‡ dÁlL Ì‡Â .‰˜BÏ -5. ∆¿ƒƒ¿»««∆¿»»»

ביצים.2) או אפרוחים על היושב מכיון 3)עוף כלומר,
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את  תשלח ד"שלח ה'עשה' את לקיים לו איֿאפשר ששחטה
ראה  הבנים". על האם תקח "לא על לוקה לפיכך האם",

ח. הערה אףֿעלֿפי 4)לקמן לעולם, ה'עשה' תתקיים ולא
לוקה. בשחטה, כמו בידיו ה'עשה' ביטל לא שהוא

אין 5) עשה, קום בה שיש לאֿתעשה מצות שכל ממלקות,
לאו  כל התלמוד בלשון או קמא. שם משנה עליו. לוקין
לא  נאמר הקן בשילוח וכאן עליו. לוקין אין לעשה, שניתק
תקח' ה'לא ניתק הרי תשלח, שלח ואחרֿכך האם תקח
אחר  האם שלח אם ולפיכך תשלח', 'שלח של ל'עשה'
שם. לוקה, אינו רב זמן בידו אותה השהה ואפילו שלקחה,
במסכת  קיימו" ולא "קיימו המשפט את רבינו מפרש כך
היינו  שקיימו, מפרש שהוא רש"י דעת כן ואין טו: מכות

שלקחה. אחרי דיבור כדי תוך שלחה אם

.··iÁ - ‰OÚÏ ‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ¿≈»ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»«¬≈«»
daL ‰OÚ Ìi˜Ï6‰˜BÏ - BÓi˜ ‡Ï Ì‡Â ,7. ¿«≈¬≈∆»¿ƒ…ƒ¿∆

הלאו.6) מעבירת ופטור שיכול, זמן טז:7)בכל במכות
ל'עשה', הניתק לאו על במלקות חייב אימתי מחלוקת יש
בידים  שעשה היינו ה'עשה', את כשביטל אומר האחד
ממילא  אם אבל לוקה, אז ה'עשה' של קיומה המונע מעשה
לא  שהרי לוקה, אינו ה'עשה' קיום למניעת שגרם דבר אירע
קיים  לא רק אם אומר: והשני ה'עשה'. בוטלה באשמתו
נעשה  שזה אף ה'עשה', לקיים יכול שאינו ונתברר ה'עשה'
על  מלקות חייב שישלחנה, קודם האם שמתה כגון ממילא,
לא  אם פסק, ורבינו ב'עשה'. תיקנו שלא כיון הלאו, עבירת
הקודמת, בהלכה פסק וכן בידיו. ביטל שלא אע"פ קיימו
שגורס  כאן מגידֿמשנה (ראה לוקה. שישלחנה קודם מתה
אומר  לקיש וריש קיימו, ולא קיימו אומר יוחנן ר' בגמרא
מפרשים' ה'יש לפי יוחנן כר' פסק ורבינו ביטלו. ולא ביטלו

כסףֿמשנה). וראה שם.

.‚dÁlLÂ B„iÓ Ì‡‰ ÛËÁÂ „Á‡ ‡a8‰Á¯aL B‡ , »∆»¿»«»≈ƒ»¿ƒ¿»∆»¿»
BzÚcÓ ‡lL B„È ˙ÁzÓ9ÁlL :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ƒ««»∆…ƒ«¿∆∆∆¡««≈«

‰OÚ Ìi˜ ‡Ï È¯‰Â ,BÓˆÚÓ ÁlLiL „Ú - ÁlLz¿«««∆¿««≈«¿«¬≈…ƒ≈¬≈
.daL∆»

מי 8) של מדעתו זה עשה אם אבל מידו, חטף דוקא
מי  שלחה כאילו והרי שלוחו נעשה הוא הרי שלקחה,
רבינו. מדברי נראה כן פטור. והוא בעצמו שלקח

את 9) בכוונה לה שנתן כגון מדעתו, ברחה אם אבל ואבדה.
ה'עשה'. את וקיים שילוח כן גם זה הרי לברוח, האפשרות

.„‡lL È„k ‰Èt‚‡ ıv˜Â ,ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏË»«≈««»ƒ¿ƒ≈¬«∆»¿≈∆…
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - dÁlLÂ ,ÛeÚz10‰‰LÓe . »¿ƒ¿»«ƒ«««¿«¿∆

d˙B‡11dÁlLÓe ‰ÈÙÎ eÏc‚iL „Ú BÏˆ‡12Ì‡Â . »∆¿«∆ƒ¿¿¿»∆»¿«¿»¿ƒ
‡Ï È¯‰L ,‰˜BÏ - ‰„·‡Â ‰Á¯a B‡ ‰ÊÏ Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆»∆»¿»¿»¿»∆∆¬≈…

.daL ‰OÚ Ìiƒ̃≈¬≈∆»

בזה.10) ירגיל שלא ותוכחות רידוי ופירש"י קמא: חולין
מן 11) ויפטר כהלכתה, ה'עשה' את שיקיים כדי שם.

שבה.12)המלקות. מצותֿעשה מקיים זה ובשילוח
קיים  לא כנפיה, שגדלו לפני משלחה שאם משמע מלשונו

ה. בהלכה מדבריו לדייק יש וכן ולוקה, ה'עשה' את

.‰dÁÈ¯ÙÓe ‰ÈÙÎa ÊÁB‡ ?Ì‡‰ ÁlLÓ „ˆÈÎÂ13. ¿≈«¿«≈«»≈≈ƒ¿»∆»«¿ƒ»
LÓÁÂ Úa¯‡ elÙ‡ ,‰¯ÊÁÂ dÁlLÂ ‰¯ÊÁÂ dÁlLƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»¬ƒ«¿«¿»≈

ÁlLz ÁlL :¯Ó‡pL ;ÁlLÏ ·iÁ - ÌÈÓÚt14. ¿»ƒ«»¿«≈«∆∆¡««≈«¿««

רב 13) משלח? במה יהודה. ורב הונא רב מחלוקת שם:
פוסק  ורבינו באגפיה, אומר יהודה ורב ברגליה, אומר: הונא
ונראה  והכסףֿמשנה. המגידֿמשנה ביארו כן יהודה. כרב
שרב  שם רש"י של השני כפירוש הסוגיא מפרש שרבינו
ואינה  כנפיה שקיצץ אףֿעלֿפי פירושו ברגל, אומר הונא
רק  אומר יהודה ורב שילוח. של 'עשה' קיים לעוף, יכולה
ולפי  אותן. קיצץ שלא היינו בכנפיה, לעוף יכולת לה יש אם
קיים  מדעתו ברחה שאם ג, בהלכה למעלה שכתבנו מה
לאו  הוא "ומפריחה" כאן שכתב שמה לומר עלינו ה'עשה',
אבל  לעוף, האפשרות את מדעתו לה נותן אם ומספיק דוקא,
ה'עשה'. קיים לא ברגל, ללכת האפשרות את רק נתן אם

לא 14) הוא הלימוד אבל שם, המשנה לשון נקט רבינו
"שלח" המילה של הפשוטה משמעותה אלא הלשון מכפל
מציעא  ובבא שם, בסוגיא כמבואר פעמים, מאה אפילו היא
בלשני, לימוד מזה יוצא פעמים, מאה אפילו "השב" לא.

רבֿפעמית. פעולה משמעותו הפעל שמקור

.ÂÌÈa‰ ˙‡ ÁlLÓe Ì‡‰ ˙‡ ÏËB ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ≈∆»≈¿«≈«∆«»ƒ
Ì‡‰ ˙‡ ÁlLÏ ·iÁ -15˙‡ ÁlLz ÁlL :¯Ó‡pL ; «»¿«≈«∆»≈∆∆¡««≈«¿««∆

.Ì‡‰»≈

האמור 15) "חייב" לשון רבינו מפרש כן קמא. חולין משנה
מלקות. חייב ולא שם,

.ÊÔwÏ Ô¯ÈÊÁ‰Â ÌÈa‰ ˙‡ Á˜Ï16‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â , »«∆«»ƒ¿∆¡ƒ»«≈¿««»»¿»
ÁlLlÓ ¯eËt - Ô‰ÈÏÚ Ì‡‰17¯ÊÁÂ Ì‡‰ ˙‡ ÁlL . »≈¬≈∆»ƒ¿«≈«ƒ«∆»≈¿»«

d˙B‡ „ˆÂ18‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡Ï .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»»¬≈∆À»…»¿»»∆»
ÌÈa‰ ÏÈ·La Á¯ÙÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ „eˆÏ»»¿ƒ≈»¿»ƒ¿…«ƒ¿ƒ«»ƒ
Ì‡‰Â :¯Ó‡pL ,eÁ˜lÈ ‡lL Ô‰ÈÏÚ ˙ÙÁ¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿«∆∆¬≈∆∆…ƒ»¿∆∆¡«¿»≈

Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁ¯Ù‡‰ ÏÚ ˙ˆ·¯B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰ …∆∆«»∆¿…ƒ¬»ƒƒ»ƒ««»
.¯zÓ - d˙B‡ „ˆÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»»À»

במשנה 16) הגירסא וכן שם, במשנה רבינו גירסת היא כך
לה. והחזירן שלפנינו: הגירסא אבל שבמשניות,

"כי 17) בכלל אינו בהן, וזכה הביצים את ונטל הואיל
וראה  "מזומן", לזה: קוראים בתלמוד תורה. שאמרה יקרא"

ח. כשמצא 18)הלכה שילוח מצות שקיים מכיון שם:
בניה  על רובצת אינה הרי עכשיו, אותה וכשצד בקן. אותה

לקחתה. ומותר

.Á¯B‰Ë ÛBÚa ‡l‡ ‚‰B BÈ‡ Ì‡‰ ÁelL19BÈ‡L ƒ«»≈≈≈∆»¿»∆≈
ÔnÊÓ20C·BL ÈBÈ ÔB‚k ,21ewL ˙BÙBÚÂ ‰iÏÚÂ ¿À»¿≈»«¬ƒ»¿∆ƒ¿

Òc¯ta22‡¯wÈ Èk :¯Ó‡pL ,23ÔB‚k ,ÔnÊÓ‰ Ï·‡ ; ««¿≈∆∆¡«ƒƒ»≈¬»«¿À»¿
˙Èaa ewL ÌÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡24·iÁ BÈ‡ - «»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ≈«»

.ÁlLÏ¿«≈«

קן 19) יקרא "כי שנאמר מפרש בגמרא קלח. שם משנה
קלט: שם עוף, רק צפור נקרא אינו טמא ועוף לפניך", צפור

ברשותך.20) בשובך.21)שאינו שקננו מדבריות יוני
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לברוח.22) שיכולים מזומן פרט 23)אינו במאורע
קלט: שם ברשותו.24)למזומן, הוא מזומן

.ËÔÈÁB¯Ù‡‰ eÈ‰25Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÔÈÁÈ¯ÙÓ »»∆¿ƒ«¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa B‡26ÁlLÏ ·iÁ BÈ‡ -27eÈ‰ . ≈ƒ»≈«»¿«≈«»

¯eËÙe ,˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈ·k el‡ È¯‰ - ˙BÙ¯Ë ÔÈÁB¯Ù‡∆¿ƒ¿≈¬≈≈¿≈ƒ»»
ÁlLlÓ28. ƒ¿«≈«

קמ:25) שם משנה לפרוח. פירש"י 26)שיודעים סד: שם
וביצים  זכר, עם הזדווגות בלי תרנגולת שילדה מוזרות.
פרק  תרומות בתוספתא אבל אפרוחים. מוציאות אינן כאלו
(פירוש, היפה נפש מוזרות, ביצים טז: בחולין מובאה ט,
- מוזרות שפירוש משמע תאכלם, איסטניס) שאינו אדם
לדגירה. ראויות שאינן ומובן מקולקלות. צלולות, אינן

האפרוחים 27) על רובצת "והאם דרשו: שם חולין במשנה
בני  ביצים אף קיימא, בני אפרוחין מה הביצים", על או
צריכין  הביצים ומה קיימא. בני שאינן מוזרות יצאו קיימא,
בני  "אינם מפריחין. יצאו לאמן, צריכין אפרוחין אף לאמן,
בכלל  ראויות אינן או המין לקיום ראויים שאינם - קיימא"
הרי  טריפות, "אפרוחין שכתב כאן רבינו של (מלשונו לקיום
והרי  לשניהם. אחד שטעם משמע, מוזרות", כביצים אלו
משילוח, פטורות שטריפות כהנא רב למד שם בגמרא
של  וטעם לכלביך, ולא תורה אמרה לך" "תקח מדרשה:
"אינם  מפרש שרבינו ונראה קיימא. בני שאינם הוא: מוזרות
אינם  אדם בני שרוב מפני לקיום, ראויות שאינן קיימא", בני
ולא  "לך של מדרשה נתמעטו כך ומתוך אותן, אוכלים
אחד, בקנה איפוא עולים - שנאמרו הטעמים שני לכלביך",

עיון). פטור 28)וצריך טריפות אפרוחים "תניא קמ. שם
כהנא  רב אמר זאת). למדנו (מהיכן מילי? הני מנא משילוח,
שהאפרוחים  פירוש, לכלביך. ולא לך" "תקח קרא אמר
שראויים  טריפות ולא לאכילה, לו וראויים מותרים והביצים

לכלבים. רק

.Èı·B¯ B‡ˆnL ¯ÎÊ29ÛBÚ .ÁlLlÓ ¯eËt - Ôw‰ ÏÚ »»∆¿»≈««≈»ƒ¿«≈«
B‡ ,¯B‰Ë ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ ı·B¯ ‡ÓËı·B¯ ¯B‰Ë ÛBÚ »≈≈«≈≈»»≈

ÁlLlÓ ¯eËt - ‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ30. «≈≈»≈»ƒ¿«≈«

אב.29) ולא בתורה כתוב אם טמא 30)שם, בעוף והטעם
צפור  שקן משום משילוח, פטור טהור עוף ביצי על רובץ
טהור. צפור להיות צריכה המקננת האם בתורה, אמור
דכתיב  משום פטור, טמא עוף ביצי על רובץ טהור ובעוף
באכילה, אסורים טמא עוף וביצי לכלביך, ולא לך תקח
תורה, אמרה צפור" ש"קן הטעם כתב כאן (ובמגידֿמשנה
ותימה  טהור. היינו "צפור", להיות צריך הקן שגם כלומר,
ולא  לך מפני הטעם בפירוש אמרו קמ. בדף שם שהרי עליו,

לכלביך).

.‡ÈdÈÓ ÔÈ‡L ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰31Ô‰Â »¿»∆∆«≈ƒ∆≈»ƒ»¿≈
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¬≈∆¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

‰˜BÏ32.dÁlLÏ ·iÁ - ‰Ù¯Ë Ì‡‰ ‰˙È‰ . ∆»¿»»≈¿≈»«»¿«¿»

לחומרא.31) רבינו ופסק שם. נפשטה שלא בעיא
הספק.32) על לוקין שאין

.·ÈÔÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ËÁL33‰pÁwiL Ì„˜ Ôw‰ CB˙a34 »«ƒ¿»ƒ»ƒ¿«≈…∆∆ƒ»∆»
ÁlLÏ ·iÁ -35.‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ; «»¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

בשילוח,33) שחייב ספק כל אין בקנה אבל הושט, מיעוט
רובה. נפסק אם רק טריפה הגרגרת פסוקת שהרי

משמע 34) שיקחנה" "קודם רבינו מלשון שם. בעיא
היה  באפרוחים שאילו באם, סימנין מקצת שחט שמפרש
הטור  רבינו, דברי מפרשים וכן שיקחם. קודם לאמר צריך
תחת  אפרוחים של סימנים מקצת שחט מפרש ורש"י והר"ן.
לגמור  שבידו כיון האם, בשילוח לחייבו מהו ובעי האם,
בשילוח, וחייב הוא לך תקח באכילה, ולהתירם השחיטה
באכילה, אסורים יהיו השחיטה את יפסיק ואם הואיל או
את  יגמור ואחרֿכך בהיתר, האם את ונוטל מלשלח פטור
הלכה  ג פרק למעלה ראה שהיה, שיעור כדי בתוך השחיטה
היא  מה קשה באם, מפרש שרבינו והר"ן, הטור לפי אבל ב.
רבינו  לשלח. חייב ודאית טריפה באם שאפילו הבעיא
שילוח. בה שייך לא לפיכך נבילה, הוושט שנקובת לשיטתו

בספק.35) מחמירים הבעיא, נפשטה ולא הואיל

.‚È·iÁ - Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙk Ì‡ :˙ÙÙBÚÓ ‰˙È‰»¿»¿∆∆ƒ¿»∆»¿«≈«»
ÁlLlÓ ¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,ÁlLÏ36˙ÈÏËÓ ‰˙È‰ .37 ¿«≈«¿ƒ«»ƒ¿«≈«»¿»«¿ƒ

ÌÈÙk B‡38‰Ê È¯‰ - Ôw‰ ÔÈ·e ‰ÈÙk ÔÈa ˙BˆˆBÁ ¿»«ƒ¿≈¿»∆»≈«≈¬≈∆
ÁlLÓ39‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;40. ¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

"והאם 36) מהכתוב הדינים שני למדו שם בברייתא
מכיון  דרשו, ועוד מעופפת: ולא "רובצת" ודרשו: רובצת",
שלאו  משמע "רובצת", אלא "יושבת" תורה כתבה שלא
קצת  מעופפת אפילו אלא הבנים, על ממש יושבת דוקא

לשלח. חייב ג"כ בקן, נוגעות ירמיה 37)וכנפיה ר' בעיית
"רובצת". נקרא ואינו חציצה זה אם נוצה 38)שם,

שהבע 39)תלושה. מספק, להחמיר נפשטה.פסק לא יא
מספק.40)

.„ÈÌÈˆÈa È¯„Ò ÈL eÈ‰41¯„qa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe »¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿»∆»¿«≈∆
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰L B‡ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆»¿»∆∆«≈ƒ»

˙È‰L B‡ ,˙BÙÈ ÌÈˆÈa Ô‰ÈzÁ˙Â,Ì‡ Èab ÏÚ Ì‡ ‰ ¿«¿≈∆≈ƒ»∆»¿»≈««≈≈
‰Ê È¯‰ - ¯Îf‰ ÏÚ Ì‡‰Â Ôw‰ ÏÚ ¯Îf‰ ‰È‰L B‡∆»»«»»««≈¿»≈««»»¬≈∆
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÈ - Á˜Ï Ì‡Â ;ÁwÈ ‡Ï…ƒ«¿ƒ»«¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

.‰˜BÏ∆

שבהלכה 41) (בדינים שם. הן ירמיה ר' בעיות האופנים, כל
"לא  וכתב שינה וכאן משלח", זה "הרי רבינו כתב הקודמת,
היא  הבעיא ובכנפים, שבמטלית הלחםֿמשנה, וביאר יקח".
כאילו  שזה מפני והבנים, האם שניהם, את לקחת מותר אם
"משלח" כתב ולכן אחר, במקום והבנים אחד במקום האם
אין  זו שבהלכה במקרים אבל שילוח. חיובי בכל כרגיל
שאסור  ירמיה לר' לו היה וברור כך, כל חשובה חציצה
לפני  הבנים את לקחת מותר אם רק ושאל שניהם, לקחת
לפני  בבנים לזכות אסור קמא: שם אמרו שהרי האם, שילוח
ירמיה  ר' היה ומסופק יח), הלכה לקמן (וכן האם שילוח
את  ולהקדים להתיר עלֿכלֿפנים מועילה זו קלה חציצה אם
יקח" "לא רבינו כתב ולכן האם. שליחת לפני הבנים לקיחת
את  אחריֿכן לשלח עלֿמנת אפילו הבנים יקח שלא היינו,
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אינו  שלח לא ואם אומר: רבינו שהרי תמוהים, ודבריו האם.
אם  ירמיה ר' שאל כאן שגם מזה יוצא הספק, מפני לוקה,

שניהם). לקחת מותר

.ÂËÌÈˆÈa‰ ÔÈa B‡ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÔÈa ˙·LBÈ ‰˙È‰»¿»∆∆≈»∆¿ƒ≈«≈ƒ
Ô‰a ˙Ú‚B dÈ‡Â42ÁlLlÓ ¯eËt -43‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»««»∆»ƒ¿«≈«¿≈ƒ»¿»

.ÁlLlÓ ¯eËt - BcvÓ Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe Ôw‰ „ˆa¿««≈¿»∆»¿«≈ƒƒ»ƒ¿«≈«

הצד,42) מן ונוגעת ביניהם שיושבת אףֿעלֿפי מלמעלה,
ואין  רבינו. שמסיים כמו נגיעה, שמה אין הצד מן נגיעה
משמע  ביניהם הלשון שהרי כלל, בהן נוגעת שלא לפרש
מה  בהו... דנגעה ביניהם "מה בסוגיא כמבואר בהן, דנגעה
קושיית  מיושבת זה, פירוש ולפי עלייהו". נגעה דלא ביניהן
נוגעת  אפילו שיושבת בגמרא דמשמע מהא רבינו, על הר"ן
אבל  בהן, נוגעת ואינו דוקא כתב ורבינו פטור. הצד מן בהם

כמ"ש. ברבינו הדברים על 43)פירוש רובצת שנאמר
ביניהם. ולא - האפרוחים

.ÊËÔÏÈ‡ Èca ÈL ÏÚ ‰˙È‰44Â:ÔÈ‡B¯ - Ô‰ÈÈa Ôw‰ »¿»«¿≈«≈ƒ»¿«≈≈≈∆ƒ
ÁlLÏ ·iÁ - Ôw‰ ÏÚ Ïtz ÔÈca‰ eÏËpÈ el‡L Ïk45. …∆ƒƒ»¿««ƒƒ…««≈«»¿«≈«

אילן".44) רובדי שני בין "יושבת לא 45)שם אפילו
על  נקרא זה ובאופן הבנים, על שתהיה שהעיקר בקן, נגעה

הבנים.

.ÊÈ˙Á‡ ‰ˆÈa ÏÚ B‡ „Á‡ ÁB¯Ù‡ ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰»¿»∆∆«∆¿«∆»«≈»««
ÁlLÏ ·iÁ -46ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ô˜ ‡ˆBn‰ .47ÏÚ B‡ «»¿«≈««≈≈«¿≈««ƒ«

ÌÈiÁ ÈÏÚa Èab48ÌÈÁ¯Ù‡ :¯Ó‡ ‡Ï .ÁlLÏ ·iÁ - «≈«¬≈«ƒ«»¿«≈«…∆¡«∆¿…ƒ
ÌÈˆÈ· B‡49‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ B‡ ıÚ ÏÎa :¯Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ¿…∆¡«¿»≈«»»∆∆»

‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL50. ∆ƒ≈«»«…∆

שם.46) משנה קן, נקרא אחד אפרוח ואפילו "קן" שנאמר
האילן 47) את הים ששטף רש"י: ופירש בים, קן קלט: שם

בת  והטעם, בראשו. קן נקרא והיה וים "בדרך", כתוב ורה
דרך". בים "הנותן שנאמר בראשו 48)דרך שם: בגמרא

דבר, של וטעמו בעליֿחיים. כל בראש והואֿהדין אדם, של
מכאן  ראשו", על "ואדמה לב טו, בשמואלֿב שנאמר
היינו  ואדמה אדמה. נקראה אדם של בראשו שהיא שאפילו

הארץ". "על תורה אמרה הקן ובשילוח בלשון 49)ארץ,
לשלח. חייב באחת אפילו שהרי ביצה, או אפרוח ולא רבים,

אחד.50) אפרוח או אחת מביצה יותר בקנים נמצאים כרגיל
שם  שיימצא ביותר המצוי שהוא הארץ" על או עץ "בכל

קנים.

.ÁÈ˙ˆ·B¯ Ì‡‰L ÔÓÊ Ïk ÌÈˆÈaa ˙BkÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿«≈ƒ»¿«∆»≈∆∆
ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ»¬ƒ»¿»∆∆««≈ƒ
ÔÈ‡ - BÎ·BLÂ B˙iÏÚa ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÏÚ B‡«»∆¿ƒ«¬ƒ»¿¿≈»
ÏBÎÈ BÈ‡L ÌLk .B¯ˆÁ BÏ ‰˜ ‡ÏÂ ,ÔÈnÊÓ¿À»ƒ¿…»»¬≈¿≈∆≈»
B¯ˆÁ BÏ ‰kÊz ‡Ï Ck ,ÌÈ¯Á‡Ï Ô‰a ˙BkÊÏ51 ƒ¿»∆«¬≈ƒ»…ƒ¿∆¬≈

ÁlLÏ ·iÁ CÎÈÙÏe .Ô‰a52. »∆¿ƒ»«»¿«≈«

זכיא 51) חצירו ליה, זכי מצי דאיהו היכא כל שם: סוגיא
זכיא  לא נמי חצירו ליה, זכי מצי לא דאיהו היכא וכל ליה.
בהם  לזכות יכול שאינו "כשם רבינו שכתב ומה ליה.
למחוק  ויש היא, סופר שטעות הכסףֿמשנה מעיר לאחרים"

בלחםֿמשנה. ראה "לאחרים", המלה שאילו 52)את
קנויים  שבשובכו והאפרוחים הביצים היו חצירו, לו קנתה
אמורים  דברים במה משילוח, שפטור כמזומן ודינם לו,
על  דפק אם אבל כלל. הבנים מעל האם הוגבהה כשלא
ומזומן  חצירו לו קונה - הביצים מעל הוגבהה והאם הקן,

משילוח. ופטור הוא

.ËÈ˙‡ Ô‰a ¯‰ËÏ elÙ‡Â ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏhÏ ¯eÒ‡»ƒ…≈««»ƒ«¬ƒ¿«≈»∆∆
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,Ú¯ˆn‰53.ÁlLÏ ·iÁ - Á˜Ï Ì‡Â . «¿…»∆ƒƒ¿»¿ƒ»««»¿«≈«

‰˜BÏ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â54‡Ï ‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡L . ¿ƒ…ƒ«∆∆≈¬≈∆…
‰OÚÂ ‰OÚ˙55‰OÚ ‰ÁB„ ‰OÚ ‡ÏÂ ,56. «¬∆«¬≈¿…¬≈∆¬≈

מצוה.53) לדבר אפילו שלח, קמא. שחטה 54)שם אם
שנתבאר  כמו וגו' תקח לא משום לוקה מאליה מתה או
מצותֿעשה  אדם קיים שאם רבינו וסובר ב. בהלכה למעלה
נשאר  ו'לאֿתעשה', 'עשה' בו שיש איסור על עבירה מתוך
כאן  וב'תוספות' ה'עשה'. מפני נדחה ולא בתוקפו הלאו גם
אינו  ולכן ה'עשה', מפני נדחה שהלאו ריב"א דעת מובאת

'לאֿתעשה'55)לוקה. מצות בו שיש חמור איסור
הדין  כלפי מוסב זה נימוק 'עשה'. מפני נדחה אינו ו'עשה',

יטול. לא זו שבהלכה מנמק 56)הראשון זה במשפט
שכבר  אףֿעלֿפי לשלח", חייב לקח "ואם הדין את רבינו
רק  עליו ונשאר הבנים, על האם תקח לא של הלאו על עבר
- מצורע טהרת 'עשה' אין תשלח", "שלח ה'עשה' חיוב

זו. 'עשה' דוחה - המיוחדת חשיבותה למרות

.ÎÛBÚ LÈc˜n‰57˙Èa‰ ˜„·Ï58B„iÓ Á¯Ùe59È¯‰Â , ««¿ƒ¿∆∆««ƒ»«ƒ»«¬≈
ÏÚ B‡ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÏÚ ı·B¯ B‡ˆÓe B¯ÈkÓ ‡e‰«ƒ¿»≈«»∆¿ƒ«

Ïk‰ Á˜BÏ - ÌÈˆÈa‰60¯aÊ‚ È„ÈÏ Ô‡È·Óe61ÔÈ‡L . «≈ƒ≈««…¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»∆≈
ÌÈa‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL .ÔÈLc˜Óa ‚‰B Ì‡‰ ÁelLƒ«»≈≈¿À¿»ƒ∆∆¡«¿∆«»ƒ

ClL ÔÈ‡ el‡Â ,CÏ Áwz62. ƒ«»¿≈≈»∆»

ברשותו.57) ושהיה מזבח,58)שלו לקדשי וכלֿשכן
ור' כשמואל פסק לקרבן. הראויים יונה בני או תורים כגון

רב. נגד וחייב 59)יוחנן מזומן אינו והרי מרשותו, ויצא
קלט. חולין ח) הלכה (ראה בעודם 60)בשילוח הבנים גם

האם. ובדברי 61)תחת הקדש. כולם שהרי האם עם ביחד
משילוח  שפטור שם, בגמרא שנאמר הטעם נרמז אלה רבינו
לשלחו. מצווה שאתה במי תשלח", "שלח דכתיב משום
גזבר. לידי להביאו אלא לשלחו מצווה אתה שאי זה יצא

של 62) ביצים אבל הבית, בדק לקדשי רק מתאים זה טעם
מעילה  רש"י מעילה. דין בהם שאין מפני לא, מזבח קדשי
ולא  יצא. דיבורֿהמתחיל קלח: חולין ב'תוספות' מובא יב,
רק  עוסקת המשנה רב, שלדעת מפני בגמרא, זה טעם נאמר
הכל. לדברי יפה שכוחו טעם לבאר והעדיפו מזבח, בקדשי
זה, טעם מעדיף - הבית בדק קדשי בדין שעומד רבינו אבל

לחםֿמשנה. ראה פשוט, יותר שהוא

.‡ÎÈtÓ ,ÁlLlÓ ¯eËt - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L ÛBÚ∆»«∆«∆∆»ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.B˙B‡ Ôe„Ï ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L∆¿À∆«¬ƒ¿≈ƒ»

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ועוף 1) חיה שחיטת דם לכסות שמצותֿעשה יבאר
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שהיא  בריה שחט ואם והקדישן; חולין שחט הטהורים;
עוף  השוחט בשבת; לחולה השוחט או חיה; או בהמה ספק
ונבלע  שחט במים; שנתערב ודם אחד; במקום חיה ומיני
ואם  מכסין; במה טרפה; ונמצאת השוחט או בקרקע; הדם

ברגל. יכסה ושלא אחר; יכסה אם לכסות שכח

.‡B‡ ‰¯B‰Ë ‰iÁ ˙ËÈÁL Ìc ˙BqÎÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿««¿ƒ««»¿»
¯B‰Ë ÛBÚ2ÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL . »∆∆¡«¬∆»≈«»

CÎÈÙÏ .¯ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ ,ÏÎ‡È ¯L‡3 ¬∆≈»≈¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿ƒ»
‰qÎiL Ì„˜ C¯·Ï ·iÁ4z‡ Ce¯a :CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰ «»¿»≈…∆∆¿«∆»«»¿»¡…≈∆∆

Ìc‰ Èeqk ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰5. »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ«»

אשר 2) שנאמר הדם, מכיסוי פטור - ששחטו טמא עוף אבל
ועי' א. פה, חולין לאכילה, לישראל הראוי דבר יאכל,
טהורה  בבהמה אבל עוף, או חיה ודוקא שם. ב'תוספות'
ב. פג, שם משנה, עוף. או חיה אלא כתוב שלא נוהג, אינו

מצותֿעשה.3) והיא שמברך 4)הואיל המצוה ברכות ככל
כתב: גדולות' וב'הלכות ב. ז, פסחים לעשייתן, עובר
שחיטה  מצות סיום רק הדם שכיסוי יברך, ואחרֿכך שיכסה
להפסיק  אסור לכיסוי שחיטה בין המצוה ובאמצע הוא,

בתרא 5)(מגידֿמשנה). פרק תוספתא הדם. לכסות ולא
דברכות.

.·ÔnÊÓ BÈ‡L·e ÔnÊÓa ‚‰B Ìc‰ Èeqk6‡Ï . ƒ«»≈ƒ¿À»¿∆≈¿À»…
„eˆÈ ¯L‡ :¯Ó‡7‰Â‰a ‡l‡ ,8‡ÏÂ ÔÈlÁa ‚‰BÂ . ∆¡«¬∆»∆»«…∆¿≈¿Àƒ¿…

ÔÈLc˜Óa9ÁaÊn‰ ÈL„˜ ÔÈa ,10˜„a ÈL„˜ ÔÈa ¿À¿»ƒ≈»¿≈«ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆
˙Èa‰11ÔËÁLe ¯·Ú Ì‡Â .12˙‡ ˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ¿ƒ»«¿»»≈«»¿«∆

.ÔÓc»»

שם.6) חולין, ובא 7)משנה, מזומן באינו רק דמשמע
מצוי.8)באקראי. שם.9)דבר ובני 10)משנה, תורים

ליקרב. שראויים לבדק 11)יונה שהקדישן ועופות חיות
א. פד, שם הבית 12)הבית, בדק קדשי של ועופות חיות

הנכונה  שהגירסא ונראה פדאם. שלא עד לשוחטם שאסור
(כסףֿמשנה). הוא אחד המשך שהכל ושחטם", עבר "שאם
ושחטם  עבר ואם מליקה, צריכים מזבח קדשי שהם ועופות

(לחםֿמשנה). מלכסות פטור -

.‚ÔLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁL13LÈc˜‰ B‡ , »««»»¿««»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
Ìc‰ ˙‡14˙BqÎÏ ·iÁ -15. ∆«»«»¿«

בין 13) שייכות שום אין הקדש, שבשעת הבית. לבדק
ונשאר  ממנה יצא שכבר הדם ובין שהוקדשה הבהמה

הבית.14)חולין. לבדק עצמו הדם את הקדיש אפילו או
ב'כסף 15) הובאה תוספתא להקדש, כיסוי מצות שקדמה

משנה'.

.„‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk16‰È¯a ÔÎÂ ,17‡È‰L ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿«»¿≈¿ƒ»∆ƒ
‰Ó‰a ˜ÙÒ18C¯·Ó BÈ‡Â ,˙BqÎÏ CÈ¯ˆ - ‰iÁ B‡19. ¿≈¿≈»«»»ƒ¿«¿≈¿»≈

˙aL ¯Á‡Ï ˙BqÎÏ ·iÁ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰20. «≈¿∆¿«»«»¿«¿«««»
BÓ„ ‰qÎÓ - ·BË ÌBÈa ÌÈ‡Ïk B‡ ˜ÙÒ ËÁBM‰ ÔÎÂ¿≈«≈»≈ƒ¿«ƒ¿¿«∆»

·BË ÌBÈ ¯Á‡Ï21. ¿««

להיפך.16) או הצבייה על הבא תיש שם 17)כגון במשנה

בגמרא  ונחלקו ספק, שהוא מפני בכוי ונוהג שנינו: א. פג,
ויש  הצביה. ומן התיש מן הבא אומרים, יש כוי? הוא מה
אם  חכמים בה הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אומרים,
כשתי  רבינו ופסק א. פ, שם בהמה, מין אם חיה מין
וכן  (כסףֿמשנה). לכסות וחייב ספק שהוא הלשונות,
(מגידֿמשנה). ובכוי בכלאים נוהג הדם כיסוי בתוספתא:

בכיסוי.18) חייב פשוט 19)ואינו משנה': ה'מגיד כתב
כתב  וכן עליו. מברכין אין ספק שהוא שכל מקומות בכמה
על  מברכין אין אנדרוגינוס וכן ה"ו: פ"ג מילה בהל' רבינו
משנה' ה'כסף שם והביא ודאי. זכר אינו שהוא מפני מילתו
ספק  והלא מורנו, יורנו לרבינו: לוניל חכמי שאלת תשובת
ספק  על אבל מברכינן, דלא הוא דרבנן ספק ועל הוא, תורה
והשיב  מדליקין. במה בפרק כדאיתא וכו' מברכים דאורייתא
היא, דרבנן מצוה שהיא, ברכה שכל ידועים, הדברים רבינו:
התורה, מן שתהיה בין מדבריהם המצוה שתהיה בין
המברך  כל שאמרו והם הברכה, את שחיברו הם וחכמים
דבר  כל ולפיכך בלאֿתעשה, עובר צריכה שאינה ברכה
לא  או שנצטוינו מצוה זה דבר עשיית אם לנו שנסתפק
בין  מדבריהם עשייה אותה על הציווי שהיה בין נצטוינו,
ואותם  וכו'. ברכה בלא אותה עושין התורה, מן שהיה
הם  אחר בענין מדליקין, במה בפרק האמורים הדברים
לחכמים  בפירוש שנמצא דבר כל הילכך וכו' אמורים
ספק  שהיה בין דבריהם ודאי שהיה בין עליו, שמברכים
ברכה  חכמים לו תיקנו שלא ודבר עליו. מברכים - מדבריהם
התורה, מן שעיקרה מצוה וכל עליו. מברכים אין בפירוש,
ברכה, חכמים לה תיקנו לא בה, חייבין אנו אם לנו ונסתפק

לענין ואףֿע  בכוי והואֿהדין וכו' התורה מן שנראית לֿפי
מצוה. ספק לכל והואֿהדין הדם, ב.20)כיסוי פד, חולין

אבל  נפש, פיקוח מפני נדחה שחיטה שאיסור אףֿעלֿפי
הותר. לא נפש, פיקוח בו שאין שם 21)הכיסוי משנה,

ב. ח, ביצה וראה ב. פג,

.‰C¯·Ó - „Á‡ ÌB˜Óa ‰iÁ ÈÈÓe ˙BÙBÚ ËÁBM‰«≈ƒ≈«»¿»∆»¿»≈
˙Á‡ ‰Î¯a22„Á‡ ÈeqÎÂ ,ÔlÎÏ23.ÔlÎÏ ¿»»««¿À»¿ƒ∆»¿À»

ב.22) פו, שם הכיסוי, שם.23)ברכת כחכמים,

.Â·iÁ - Ì„ ‰‡¯Ó Ba LÈ Ì‡ :ÌÈÓa ·¯Ú˙pL Ìc»∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ≈«¿≈»«»
˙BqÎÏ24Ì„a B‡ ÔÈÈa ·¯Ú˙ .¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â , ¿«¿ƒ«»ƒ¿»≈¿«ƒ¿«

ÌÈÓ Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ‰Ó‰a25¯LÙ‡ Ì‡ : ¿≈»ƒ»¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»
el‡ ‰Ê ¯eÚLk B˙BqÎÏ ·iÁL Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰‡¯iL∆≈»∆«¿≈«»∆«»¿«¿ƒ∆ƒ

Ïk‰ ˙BqÎÏ ·iÁ - ÌÈÓ ‰È‰26.¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â , »»«ƒ«»¿««…¿ƒ«»

(שם 24) ניכר שמראהו זמן כל במים, בטל אינו שהדם מפני
א.25)פז.). פז, שם במשנה, כחכמים דם, מבטל שדם

כלל. חיה או עוף דם כאן אין דם 26)וכאילו או היין גם
העוף. דם מראה בהם ויש הואיל הבהמה,

.Ê˙¯Á‡ ÌÚt B˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ‰lb˙Â e‰qk72. ƒ»¿ƒ¿«»≈«»¿««««∆∆
˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - Áe¯‰ e‰˙qk28¯Á‡ ‰lb˙Â ¯ÊÁ . ƒ«¿»«≈«»¿«»«¿ƒ¿«»««

˙BqÎÏ ·iÁ - Áe¯‰ e‰˙qkL29. ∆ƒ«¿»««»¿«

יתירה,27) וא"ו מן זה דין דורשים שם בגמרא שם. משנה,
יכסה. כתיב ולא וכסהו, לכסות 28)שנאמר מצווה התורה
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ועומד. מכוסה הוא וזה מגולה, השוחט,29)דם כיסה אם
הדם  נתגלה אפילו ולכן "וכסהו", מצוות את כבר קיים
שכיסתהו  במקרה אבל שניה, פעם מלכסותו פטור אחרֿכך,
לפנינו  שאין מפני בא והפטור המצווה, קויימה לא הרוח
ואףֿעלֿ לכסותו, חייב הדם נתגלה אם ולפיכך מגולה, דם
ונדחה  הואיל בו אומרים אין מצוותו, נדחתה זה שדם פי

שם. גמרא מצוות, אצל דיחוי שאין בקרבנות, כמו ידחה

.ÁÊzp‰ Ìc30‡l‡ Ìc ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈkq‰ ÏÚLÂ »«ƒ»¿∆«««ƒƒ≈»»∆»
‡e‰31.˙BqÎÏ ·iÁ -«»¿«

לצדדים.30) הסכין מלבדו 31)מעל דם יש אם אבל
יהודה  כרבי פסק הדם. מן מקצת יכסה אם די זו, בשחיטה
וסובר  "אימתי". בלשון נאמרו שדבריו מפני שם, במשנה
לחלוק, ולא חכמים דברי לפרש בא "אימתי" שכל רבינו,

א. פב, עירובין יוחנן, ורבי לוי בן יהושע כרבי

.Ë¯k BÓeM¯ Ì‡ :Ú˜¯wa Ìc‰ ÚÏ·Â ËÁL32- »«¿ƒ¿««»««¿«ƒƒƒ»
˙BqÎÏ ·iÁ33e‰˙qkL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; «»¿«¿ƒ«¬≈∆¿ƒ∆ƒ«¿

Áe¯‰34.˙BqÎlÓ ¯eËÙe , »«»ƒ¿«

שבדם.32) מאדמימות רושם וגמרא 33)שנשאר ברייתא
ועומד.34)שם. מכוסה שהרי

.È‰Èe‡¯‰ ‰ËÈÁL Ì„ ‡l‡ ÈeqÎa ·iÁ ÔÈ‡≈«»¿ƒ∆»«¿ƒ»»¿»
ÏÎ‡È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏÈÎ‡Ï35ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ . «¬ƒ»∆∆¡«¬∆≈»≈¿ƒ»«≈

‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ B‡ ,‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ36B‡ , ¿ƒ¿≈¿≈»«≈Àƒ»¬»»
‰ÏÈ˜ÒÏ ÔÈc ¯Ó‚pL ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰37ËÁBM‰Â , «≈«»»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»¿«≈

B„Èa ‰Ïa˙Â38‰ËBL L¯Á ÔÎÂ .˙BqÎlÓ ¯eËt - ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«¿≈≈≈∆
ÔÈ¯eËt - ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa eËÁML ÔË˜Â39˙BqÎlÓ ¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»¿ƒƒ¿«

.Ô˙ËÈÁL Ìc«¿ƒ»»

בפי"ב 35) רבינו פסק בנו" ואת "אותו שלענין אףֿעלֿפי
בכיסוי  שחיטה, שמה - לאכילה ראויה שאינה שחיטה ה"ו,
אשר  ונאמר הואיל הראויה, שחיטה שתהיה צריך הדם

א. פה, שם - יוחנן כרבי ששחטם 36)יאכל, מונה ואינו
ה"ו), פי"ב (למעלה בנו" ואת ב"אותו כמו לעבודהֿזרה,

עבודהֿזרה. לשם ועוף חיה לשחוט דרך כגון 37)שאין
בבאֿקמא  ובמשנה מ"א. פ"א סנהדרין ראה נפש, שהרגו
אבל  לאכילה, אסורים הם שאז דינם שנגמר ורק ב. נד,
א. קמ, חולין לאכילה, מותרים - דינם שנגמר קודם שחטם

מאיר,38) רבי של לדעתו ואפילו כלל, שחיטה שאינה
מלכסות. פטור כאן שחיטה, שמה - ראויה שאינה ששחיטה
- בידו ונתנבלה שהשוחט ה"ג, שם למעלה רבינו פסק וכן
שמה  - ראויה שאינה ששחיטה שם שפסק אףֿעלֿפי פטור,

שנתבאר 39)שחיטה. ואףֿעלֿפי הרואים. אחרים כלומר,
לכסות, הרואה מחויב השוחט, כיסה לא שאם בהט"ו, לקמן
שוטה  חרש אבל שחיטה. שחיטתם שאין - פטורים כאן
עליהם  לומר שייך ולא הם מצוה בני לאו בעצמם, וקטן

חייבים. או פטורים

.‡È?ÔÈqÎÓ ‰na40˙ÈÒÙ‚·e „ÈÒa41˜c Ï·Êa , «∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆«
¯ˆBi‰ ÔÈ‡L ˜c ÏBÁ·e42BL˙ÎÏ CÈ¯ˆ43˙˜ÈÁL·e , ¿«∆≈«≈»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

ÔzLt ÏL ˙¯Ú·e ,ÌÈO¯ÁÂ ÌÈ·‡44˙¯Ò·e ,‰wc ¬»ƒ«¬»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»«»ƒ¿…∆

ÌÈL¯Á45˙ÈÒ¯ÁÂ ‰·Ï·e ,‰wc46;dL˙kL ‰Ùe‚Óe »»ƒ«»ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»∆¿»»
B‡ ÈÏk ÂÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ Ï·‡ .Ô‰ ¯ÙÚ ÔÈÓ el‡ ÏkL∆»≈ƒ»»≈¬»ƒ»»»»¿ƒ

¯ÙÚa :¯Ó‡pL ;Èeqk ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ·‡a e‰qk47. ƒ»«¬»ƒ≈∆ƒ∆∆¡«∆»»

א.40) פח, חולין תיבה 41)משנה, אין שלפנינו, במשנה
חרס.42)זו. כלי שם.43)עושה הפסולת 44)בגמרא

עיבודו. אגב הפשתן מן עצים 45)הנופלת כשמנסרים
המשור. שיני מבין קטנים עץ פתיתי נופלים במשור,

רבינו 46) אבל חרסים, שחיקת חרסית במשנה: פירש רש"י
- וחרשים אבנים, שחיקת כתב שהרי אחרת, מפרש כנראה
צריך  חרשים במקום קטנה, טעות כאן נפלה [ואולי לחוד
כפירש"י  רעפים, כתושי לפרש אין וגם "וטרשים"]. לגרוס
לחוד. שכתשה לבינה מונה רבינו שהרי - א סט, בבאֿקמא
בחרס, דק חרסית, אומר: מ"ז, לכלים המשניות ובפירוש

דק  טיט שכבת וב'ערוך'היינו שם. רש"י וראה כחרס, ה
הקרקע. מן שחופרים לבן סיד דמו 47)פירש, את ושפך

שקודם  מפני עפר, בכלל הם וחרס לבינה בעפר, וכסהו
שנאמר  עפר, נקרא שאפר מפני ועוד עפר, היו שנשרפו

החטאת". שריפת "מעפר

.·ÈÒb Ï·Êa ÌÈqÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ48ÁÓ˜Â ,Òb ÏBÁÂ ¿ƒ»≈¿«ƒ¿∆∆«¿«¿∆«
ÔÈaÒÂ49ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙BÎzÓ ÈÏk ˙˜ÈÁLe ,ÔÒ¯eÓe ¿Àƒ¿»¿ƒ«¿≈«»¿ƒ∆≈

ÔÈqÎnL ,„·Ïa ·‰f‰ ˙˜ÈÁMÓ ıeÁ .¯ÙÚ ÔÈÓ el‡≈ƒ»»ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«∆¿«ƒ
;BÏ ·‰Ê ˙¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL .¯ÙÚ ‡¯˜pL ÈtÓ ,Ì‰a»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»»»∆∆¡«¿«¿…»»

¯ÙÚÏ ˜c ¯L‡ „Ú :¯ÓB‡Â50. ¿≈«¬∆«¿»»

שם.48) שם.49)במשנה, לא 50)ברייתא, בגמרא
ועי' זהב, ועפרות מאיוב: המקרא ורק הזה, המקרא הביאו

משנה'. ב'לחם

.‚ÈÔL·k‰ ÁÈt ‡e‰Â ,¯eÁÈLa ÔÈqÎÓ51ÏÁÎ·e ,52, ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿…«
ÌÈÏÈÒt ˙¯˜·e53¯Ù‡·e ,54¯Ù‡ ÔÈa ÌÈˆÚ ¯Ù‡ ÔÈa . ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈≈∆≈ƒ≈≈∆

ÌÈ„‚a55¯ÙÚÓ :·e˙k È¯‰L ,Û¯OpL ¯Oa ¯Ù‡ elÙ‡ . ¿»ƒ¬ƒ≈∆»»∆ƒ¿«∆¬≈»≈¬«
˙‡hÁ‰ ˙Ù¯O56˙Ácp‰ ¯ÈÚ ¯ÙÚa ˙BqÎÏ ¯zÓe .57. ¿≈«««»À»¿««¬«ƒ«ƒ««

פחמים 51) ומפרש שחור, גורס ורש"י ב. פח, שם ברייתא
בו 52)כתושים. מייפים המזרח ונשי כחול, שצבעו אבק

ל). י, (מלכיםֿב פוך במקרא: העינים, בגמרא 53)את
מן  שמנקרין עפר רש"י: ופירש פיסולין. הגירסא: שלפנינו,

ב.54)הריחיים. פח, חולין הלל, שם:55)כבית בגמרא
ומכסה. טליתו עפר.56)שורף נקרא כן שם 57)ואם

מותר  הנדחת, עיר מעפר ליהנות שאסור ואףֿעלֿפי א. פט,
מצוה  קיום ניתנו, ליהנות לאו מצות דקיימאֿלן - בה לכסות

שם. רבא הנאה, קרויה אינה

.„È‰hÓÏ ¯ÙÚ ÔzÏ CÈ¯ˆ ËÁBM‰58Ck ¯Á‡Â «≈»ƒƒ≈»»¿«»¿««»
¯ÙÚa ‰qÎÈ Ck ¯Á‡Â Ba ËBÁLÈ59ËBÁLÈ ‡Ï Ï·‡ ; ƒ¿¿««»¿«∆¿»»¬»…ƒ¿

ÈÏÎa60¯ÙÚa ‰qÎÈÂ61. ƒ¿ƒƒ«∆¿»»

("תיחוח"58) לחלוחית שסופג ומתפורר דק עפר ב. פג, שם
עפר, קרוי אינו לחה קרקע אבל ז:), ביצה התלמוד בלשון
עפר  את למנות איש יוכל "אם טז) יג, (בראשית שנאמר
עפר  קרוי למנותו שאפשר עפר שרק מזה, ולמדים הארץ".

מיימוניות'). "וכסהו 59)('הגהות שנאמר: תיחוח.
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מלמד  "בעפר" אלא "עפר" נאמר שלא משום בעפר",
שם. למעלה, ועפר למטה עפר תאמר,60)שצריך ואם

עובדי  דרך שזה משום אסור, בלאוֿהכי בכלי לשחוט הרי
ויש  ה"ה? בפ"ב למעלה רבינו שכתב כמו עבודהֿזרה,
טעם  בו שאין עכורים מים בו שיש בכלי לשחוט כגון לומר,
משנה'. ב'לחם וראה בה"ו. שם שנתבאר כמו זה,

בעפר 61) מכסה למטה, עפר היה ולא שחט אם דיעבד, אבל
(מגידֿמשנה). המצוה וקיים מלמעלה

.ÂË¯ÙÚa e‰qÎÂ :¯Ó‡pL ,‰qÎÈ ‡e‰ ËÁML ÈÓe62. ƒ∆»«¿«∆∆∆¡«¿ƒ»∆»»
˙BqÎÏ ·iÁ - ¯Á‡ e‰‡¯Â e‰qk ‡Ï Ì‡Â63BfL ; ¿ƒ…ƒ»¿»»«≈«»¿«∆

dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ64.„·Ï ËÁBMa ‰ÈeÏz dÈ‡Â , ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¿≈»¿»«≈¿«

יכסה,62) ששפך מי והיינו דמו, את ושפך כתוב זה ולפני
א. פז, לבני 63)שם ואומר הפרשה: באותה שנאמר

חייב  גלוי, דם שרואה ישראל בני לכל אזהרה מכאן ישראל,
שם. בה"א 64)לכסותו, שכתבנו מה ראה הדם. כיסוי

מצות  סיום הוא שכיסוי גדולות', 'הלכות בעל בשם
לבד. בשוחט תלויה אינה זאת ובכל השחיטה,

.ÊËB‡ B„Èa ‡l‡ ,BÏ‚¯a ‰qÎÈ ‡Ï - ‰qÎnLÎe¿∆¿«∆…¿«∆¿«¿∆»¿»
eÈ‰ÈÂ ÔBÈfa ‚‰Ó Ba ‚‰È ‡lL È„k ,ÈÏÎa B‡ ÔÈkÒa¿«ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿

ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ65ÏL ÔÓˆÚÏ „B·k‰ ÔÈ‡L . ƒ¿¿»»∆≈«»¿«¿»∆
˙BˆÓ66‰· ‰evL ÈÓÏ ‡l‡ ,eÏÈv‰Â ,‡e‰ Ce¯a Ô ƒ¿∆»¿ƒ∆ƒ»»∆»¿ƒƒ»

CLÁa LMÓlÓ67e˙B‡ C¯ÚÂ ,68¯MÈÏ ¯ ƒ¿«≈«∆¿»«»≈¿«≈
‡e‰ ÔÎÂ .¯Li‰ ˙B·È˙ ˙B¯B‰Ï ¯B‡Â ,ÌÈM˜Ún‰««¬«ƒ¿¿¿ƒ«∆¿≈

¯ÓB‡69.È˙·È˙Ï ¯B‡Â ,E¯·c ÈÏ‚¯Ï ¯ : ≈≈¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."ilka e` oikqa e` ecia `l` elbxa epqki `l dqknyke"

והתחיל  הברייתא, מלשון שינה מדוע להבין, צריך
"ושפך  הלימוד השמיט וגם ברגלו", יכסנו לא ב"וכשמכסה
רצה  בלשונו בזה: והביאור יכסה". בו - ששפך במה וכיסה,
הקפידא  שעיקר בב"ח המובאת מהסברא לאפוקי הרמב"ם
בסכין  כגון בזיון, דרך שהוא ברגל יכסנו שלא דווקא הוא
וכן  הסכין, ביד לכסות נוהגין ועכשיו כו' אחר בכלי או
נמצא, ששפך. בסכין לכסות המצוה שעיקר בסמ"ג משמע
ועל־פי־זה  ששפך, במה לכסות החיוב הוא הציווי שעיקר
שאינו  לפי בעיקר הוא ברגל לכסות שאסור שמה מובן
בברייתא  מוסיף שאח"כ אלא יכסה", ששפך "במה בכלל
המצוות. ביזוי משום יש הרגל על־ידי שבכיסוי עניין עוד
יכסנו  לא "וכשמכסה ומתחיל הרמב"ם שמדייק וזהו
בא  זה דין שעיקר ולהשמיענו זו, משיטה לאפוקי ברגלו",
השמיט  גם ולכן בזיון, דרך שהוא לפי ברגל כיסוי לשלול
חיוב  שיש לטעות מקום נותן כי וכסה" "ושפך הלימוד
"אבוהון  שבת בגמרא ומקורו דווקא. ששפך במה לכסות
למדים  שממנו המקור הוא הדם שכיסוי דם" דכולהו
שכל  מזה ומשמע כולן, המצוות בכל מצוה ביזוי איסור

רק  הוא וכסה" "ושפך מהפסוק והלימוד הכתוב כוונת
מצוה. ביזוי לאסור

(48 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

xyiil l`xyil xp mze` jxre ,jyega yynln eplivde"
."'ek xyeid zeaizp zexedl xe`e miywrnd

הרמב"ם  סידר מדוע א. דברים: כמה להבין יש זו בהלכה
פשר  מה ב. 'קדושה'. ספר בסוף הדם כיסוי של הלכה
כו'", בחושך מלמשש "והצילנו דבריו בסיום האריכות
ג. 'קדושה'. ספר של והחותם הסיום עם זה קשור ומדוע
להשמיענו  התורה בחרה מדוע להבין צריך דבר, של לגופו
לשון  ד. דווקא. הדם כיסוי ממצוות המצוות ביזוי איסור
דכולהו  "ואבוהון הדם: מכיסוי זה דין הלומדת בשבת הגמ'
אלא  המצוות ביזוי איסור למדנו מדם לא ולכאורה דם",
אבוהון  הגמרא אמרה לא ומדוע הדם, כיסוי ממצוות

הדם. כיסוי או הדם כיסוי מצות דכולהו
סוגים, לשלושה נחלקו מצוות התרי"ג כל בזה: והביאור

המצוות: כל ממנו נלמדו לכן השחיטה, בדם ודוגמתן
מאיסור, גמורה פרישה עניינן שכל לא־תעשה, מצוות א.
המכשירות  מצוות ב. וכו' אסורות ומאכלות כעבודה־זרה
וכו', ומעשרות תרומות השחיטה, כדיני הרשות, דברי
קודש, שגופן מצוות ג. לישראל. הדבר ניתר שעל־ידן

האדם. על קדושה המשכת ועניינן
שאינה  חיות וכל והתלהבות, חיות על מורה בכללות דם
לכסות, א"צ דקדושה חיות אבל לכסותה. יש קדושה לשם
הקדושה, לענייני בה ולהשתמש לגלותה צריך ואדרבה

בדם: מצינו אלו ענינים שלושת ודוגמת
קרבים  שאינם ובעוף בחיה רק נוהגת הדם כיסוי מצוות א.
קרבין  שאינן רובא בתר אזלינן (שבעופות המזבח גבי על

לקדושה,ע  שאינה חיות על מורה זה דם כי המזבח), "ג
לכסותו. צריך כן ועל

חייבים  אין המזבח) על קרב (שמינה חולין בהמת דם ב.
עד  הרשות) (ענייני החולין את תיקן האדם כי  לכסות,

קדושה. שנעשו
א"צ  כן ועל קודש, שעניינו המזבח על הקרבה בהמה דם ג.

לכסותו.
המצוות  ביזוי איסור להשמיענו התורה בחרה זה מטעם
נחלקו  המצוות תרי"ג כללות כי דווקא, הדם כיסוי ממצות
אבוהון  הגמ' אומרת ולכן שבדם, סוגים שלושה לאותם

הדם). כיסוי (ולא דם דכולהו
גם  שהיא ההלכה בסוף הרמב"ם שהביא הפסקאות שלוש
שלושת  את להפליא תואמים 'קדושה', לספר הסיום
למצוות  מכוון בחושך" מלמשש א."הצילנו הנ"ל: הענינים
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ב. מהן. הפרישה על התורה שציוותה (חושך) לא־תעשה
למצוות  מכוון המעקשים" ליישר נר אותם "וערך
ג. קדושה. לשם הרשות דברי את ומכינות המיישרות
הקדושים  הדברים הם היושר" נתיבות להורות "ואור

מעקשים. ללא נתיבות - מעיקרא
ספר  בסיום הנ"ל הפסוקים עם זו הלכה הרמב"ם סידר לכן
אלו: עניינים שלושה כוללת "קדושה" המילה כי 'קדושה',
אסורות" ו"מאכלות ביאה" כ"איסורי הפרישה ענייני א.
על־ידי  הוא לך, במותר עצמך קדש ב. הספר. שבתחילת
לדברים  גם שייכות שחיטה הלכות ג. שחיטה. (הלכות)

מזבח. כקדשי בעצם הקדושים
(52 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

zeaizp zexedl xe`e miywrnd xyiil xp mze` jxre..."
."izaizpl xe`e jixac ilbxl xp xne` `ed oke ,jyegd

מעקשים  של מציאות שישנה יתכן איך להבין, וצריך
בתכלית  עולמו את ברא הקב"ה והלא ליישר, שצריך
של  השלימות בדיוק שזוהי הוא, והביאור השלימות.
בעבודתו  מתייגע שאדם ועל־ידי לתקן, כדי שנברא העולם
ו"נהמא  מתנה בצורת לא הכל ומקבל המעקשים" "ליישר
אגרא". צערא ו"לפום ויגיעה עבודה על־ידי אלא דכיסופא"
מחיל  הולך ואח"כ "נר" הוא העבודה שבתחילת הוא הסדר
"נר  גם שהוא החידוש בנוסף, באור. ומוסיף חיל אל
הוא  שאּתּה שבאדם תחתונה היותר לבחינה היינו ִָלרגלי",
שם  שגם עולם־הזה בענייני העסק על לרמז בארץ, הולך
ב"אור  הוא גדול היותר והחידוש לרגלי", ה"נר ישנו
גם  אלא וסלולה ישרה בדרך רק שלא היינו לנתיבתי",
לנתיבתי", "אור ישנו וצדדי, קטן שביל שהוא ב"נתיב"
חשובים  בדברים רק לא היא אדם של ששליחותו מפני
אותם  שגם והצדדיים הקטנים בפרטים גם אלא וגדולים

בתחתונים. יתברך לו דירה לעשות צריך
(e"h oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

שלא 66)שם.65) המצות, כל על כללי באור נתן רבינו
בגמרא  אמרו וכן קדושה בהם אין אם אף עליו בזויות יהיו
למדים  המצוות כל פירוש, דם", דכולהו "אבוהון כב. שם
ששפך  במה שם: ודרשו וכסהו ושפך שנאמר: הדם, מכיסוי

ברגל  לא אבל יכסה, - בכלי או ביד פי 67)- על
לצרף  אלא לישראל המצות נתנו לא רבה, המדרשבראשית
כו. פרק ג חלק נבוכים מורה ראה הבריות. את בהן

אותם.68) תימן: כדרכו,69)בכ"י הספר את רבינו מסיים
והמצוה. התורה ובמעלות ומוסר, הגיון בדברי

ÂÈ˜¯t ÔÈÓe .‰M„˜ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÓÁ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆¿À»ƒ¿«¿»»
ÌÈL - ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ :ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL¿»«¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ»¿«ƒ

.ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ‰Ú·L - ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ ¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¬»¬ƒ¿»
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡ - ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»«¿»»»»¿»ƒ

ה'תשפ"א  מרחשון ד' חמישי יום

È„nÏ EÈËtLÓe ,ÈÈ ‡ ‰ˆ¯ Èt ˙B·„ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿»∆«¿≈ƒ

d`ltd xtq `Ede iXW xtq¥¤¦¦§¥¤©§¨¨
.· .˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .Úa¯‡ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿«¿∆ƒ»ƒ¿¿
ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ .„ .˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ .‚ .ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿¬»ƒ

.ÔÈÓ¯ÁÂ
zFrEaWzFkld-d̀ltdxtq

«¬»ƒ
¦§§

-d̀ltdxtq
zFrEaW zFkld¦§§

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ :˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«¿«
Ú·MÏ ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ»«
‡lL (‚ .‡ÂMÏ BÓL ‡OÏ ‡lL (· .¯˜MÏ BÓLaƒ¿«∆∆∆…ƒ»¿«»¿∆…
(‰ .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÏ ‡lL („ .ÔB„wÙa ¯tÎÏƒ¿…¿ƒ»∆…ƒ»««¿ƒ«»

.˙Ó‡a BÓLa Ú·MÏƒ»«ƒ¿∆¡∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
חייבים 1) ומה שבועות, מיני ארבעה על כללית סקירה

עליהן.

.‡˙Úe·Le ,Èeha ˙Úe·L :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ≈¿≈¿«ƒ¿«
˙Úe·L .˙e„Ú‰ ˙Úe·Le ,ÔB„wt‰ ˙Úe·Le ,‡ÂL»¿¿««ƒ»¿«»≈¿«

Èeha2Ú·M˙ Èk LÙ B‡ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‡e‰‡h·Ï ƒ∆∆¡««»∆∆ƒƒ»«¿«≈
Ú¯‰Ï ÌÈ˙ÙO·3·ÈËÈ‰Ï B‡4‰Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡È‰Â . ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ∆¡∆∆¿«¿»»

‡a‰Ï ÌÈzL :ÌÈ˜ÏÁ5¯·ÚLÏ ÌÈzLe ,6ÔB‚k . ¬»ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒ¿∆»«¿
ÏÚÂ ,‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚpL ¯·ÚL ¯·c ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»»∆»«∆«¬»∆…«¬»¿«

‰OÚÈ ‡lLÂ ‰OÚiL ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL ¯·c7. »»∆»ƒƒ¿∆≈»∆¿∆…≈»∆

בשעת 2) האדם מלב היוצא דבר הוא - ביטוי לשון
בוטה  "יש הכתוב כלשון ובהתפעלותה נפשו התרגשות
בנדרים  להתרגל לאדם ראוי שאין ומפני חרב" כמדקרות
לכתחילה  המורה לשון לכתוב התורה רצתה לא ושבועות
בשפתיים", "לבטא הדגישה: לכן השבועה, היתר על
הנפש  התרגשות בעת ממנו השבועה שיצאה כלומר,

לח). אות ה, ויקרא תמימה (תורה כגון 3)והתפעלותה
מחר. או היום יאכל בין 4)שלא (שיאכל), לעצמו בין

שידבר  כגון לעשותה שבידו הטבה עמהם שייטיב לאחרים
יכבדם. או לשלטונות יאכל.5)עליהם לא או שיאכל

"להרע 6) הכתוב שלשון פי על ואף אכלתי. לא או שאכלתי
הכתוב  מריבוי - להיות, העתיד על רק משמעה להטיב" או

שעבר. דבר על גם דורשים יבטא" אשר ואם 7)"לכל
שבועתו. חילל והחליף, מאלה אחת אל נשבע

.·¯LÙ‡L ÌÈ¯·„a ‡l‡ ˙‚‰B Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡Â¿≈¿«ƒ∆∆∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿»
¯·ÚLÏ „ˆÈk .¯·ÚLÏ ÔÈa ‡a‰Ï ÔÈa ,Ô˙BOÚÏ BÏ8? «¬»≈¿«»≈¿∆»«≈«¿∆»«

ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯fL B‡ ,ÈzÏÎ‡L9ÌÚ ÈBÏt ¯acL B‡ , ∆»«¿ƒ∆»«¿ƒ∆∆«»∆ƒ≈¿ƒƒ
ÈBÏt10,ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯Ê ‡lL B‡ ,ÈzÏÎ‡ ‡lL B‡ ; ¿ƒ∆…»«¿ƒ∆…»«¿ƒ∆∆«»
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ÈBÏt ÌÚ ÈBÏt ¯ac ‡lL B‡11?‡a‰Ï „ˆÈk . ∆…ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿«»
Ô·‡ ˜¯Ê‡ ‡lL B‡ ˜¯Ê‡L B‡ ,ÏÎ‡ ‡lL B‡ ÏÎ‡L∆…«∆……«∆∆¿…∆…∆¿…∆∆

ÌiÏ12¯·ÚLÏ ÌÈzL el‡ È¯‰ .13.‡a‰Ï ÌÈzLe «»¬≈≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«»

שאינה 8) פי על אף לשעבר, שבועה לפרש רבינו הקדים
מפורשת  להבא" "ששבועה בעוד בתורה, מפורש כתובה
ממדרש  הנלמד דבר כל כי להיטיב"? או "להרע בתורה:
להקדים  הוא בדין ועוד, תחילה. לפרשו עליו חביב חכמים
לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה שכן לשעבר" "שבועה
אינו  להבא" "שבועה ואילו שקר, שנשבע בנפשו שיודע
לא  שנשבע מה ויעשה דברו את שיחליף עד עליה חייב
שבועתו  את עשה כשהחליף זמן לאחר שרק נמצא לעשות
חייב, זאת ובכל לשקר מפיו יצאה לא שבועתו ובשעת שקר,
וסידר  חידוש, יותר בה יש להבא" "שבועה כורחך ועל

זו". אף זו "לא בדרך דבריו את שאין 9)רבינו פי על אף
הטבה. ולא הרעה לא בו 10)בה אין שהדיבור פי על אף

אחרים. של אלא עצמו של דבר זה אין וגם אף 11)ממש,
ברשותו, זה אין שהרי בלהבא, אינה זו ששבועה פי על
ב"לשעבר". עליה חייב ידבר, לא או ידבר שפלוני

משום 12) עליה חייב אינו פלוני עם פלוני שידבר אבל
מכת  ולוקה לעשות, באפשרותו זה שאין בטוי שבועת

שווא. לשבועת שגרם אכלתי.13)מרדות ולא אכלתי
אין  ואפילו ולאו" "הן בכלל: שהוא דבר לכל הדין והוא
לא  או לים צרור זרקתי כגון והטבה" "הרעה משום בו

האדם". יבטא אשר "לכל הכתוב: מריבוי - זרקתי

.‚ÔB‚k ,ÛÈÏÁ‰Â el‡ ˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ó ˙Á‡ ÚaLƒ¿«««≈«¿««¬≈¿∆¡ƒ¿
ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL14,ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡iL B‡ ,ÏÎ‡Â ∆ƒ¿«∆……«¿»«∆…«¿…»«

È¯‰ - ÏÎ‡Â ÈzÏÎ‡ ‡lL ,ÏÎ‡ ‡Ï ‡e‰Â ÈzÏÎ‡L B‡∆»«¿ƒ¿…»«∆…»«¿ƒ¿»«¬≈
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ .¯˜L ˙Úe·L BÊ15‡Ï :¯Ó‡ ¿«∆∆¿«∆¿«≈∆¡«…

¯˜MÏ ÈÓL· eÚ·M˙16„ÈÊÓa ¯˜MÏ ÚaL Ì‡Â .17- ƒ»¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒƒ¿««∆∆¿≈ƒ
‰˜BÏ18‚‚BLa .19„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -20; ∆¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈

.¯ÓB‚Â ÌL‡Â Ú„È ‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿»«¿»≈¿≈

זו.14) כיכר יאכל שלא או לא 15)היום, או זרקתי כגון
שבועת  וכן לעיל, הנזכרים פלוני עם פלוני שדיבר או זרקתי
העדות. שבועת וגם לקמן. המפורשת הפיקדון

שבועה 16) זוהי - שקר תהא לא שבועה בשעת שמשמעו
לאחר  לשקר כדי בשמי תישבעו לא משמעו: וגם לשעבר
לאו  בו להתרות צריך בו והמתרה להבא. שבועה זוהי - זמן
כשנשבע  דברו", יחל "לא על גם שעובר הדין והוא זה.
לאווין  למנות רבינו של דרכו שאין אלא ומחליף. להבא
שורש  המצוות במניין שהגדיר כפי, אחת, מצוה על הרבה
הזכיר  לא ולכן המצוות" ירבו הלאווין בריבוי לא "כי ט
נדרו. על לעובר גם משותף שהוא יחל" "לא  לאו

זה.17) לאו משום בו חסר 18)והתרו ארבעים מלקות
בטוי, משבועת חלקים בשלושה רק מדובר זה וכל אחת.
מעשה, בו שיש לאו על שעבר ואכל יאכל שלא נשבע כגון
מעשה, עשה שלא פי על אף אכל, ולא שאכל בנשבע וכן
הנשבע  אבל נשבע", לשקר שבועתו "שמשעת מפני חייב,
אינו  שקר, שבועת על שעבר פי על אף אכל ולא שיאכל
משעת  שקר שבועת זו אין וגם מעשה עשה לא שהרי לוקה,

שאכל,19)שבועה. יודע והוא אכל, שלא שנשבע כגון
קרבן. עליה שחייבים ידע לא אבל אסורה, זו ושבועה

חטאת 20) מביא עשיר היה אם אלא קבוע, שאינו קרבן הוא
עשירית  מביא דלות ובדלי עוף, מביא עני היה ואם בהמה
יעמוד  לא כי ויורד עולה נקרא זה "ומפני סולת. האיפה
מחוייב  החוטא יד השגת לפי הכול אלא אחד במין (הקרבן)
הגדול  בשם הנשבע "כי ל: מצוה החינוך וכתב הקרבן".
מקיל  הוא הנה בפיו, ששקר יודע והוא שהיה, דבר לאמת
שפתיו  תאלמנה - אמת שאין בליבו כאומר אלוקים, ביראת
בפיו  ואומר בליבו האדם שגומר הוא, נשבע פירוש כי ...
כמו  לעולם ישנהו ולא עליו שנשבע דבר אותו לקיים
יבוא  שבועה לשון וזה ישתנה, לא קיים הוא ברוך שהשם
להיותו  בדבריו (גופו) שנפעל כלומר נפעל, בלשון לעולם

הוא". ברוך בקיומו שאמר כמו קיים

.„˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡ÂL ˙Úe·L21˙Á‡‰ : ¿«»¿∆¡∆∆¿«¿««¬»««
Ôk ÔÈ‡L Úe„i‰ ¯·c ÏÚ ÚaLpL -22ÔB‚k ?„ˆÈk . ∆ƒ¿««»»«»«∆≈≈≈«¿

‡e‰L ‰M‡‰ ÏÚÂ ,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»¿«»ƒ»∆
Ïk ÔÎÂ .·‰Ê ÏL ‡e‰L LÈL ÏL „enÚ ÏÚÂ ,LÈ‡ƒ¿««∆«ƒ∆∆»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

מחלקות.21) התימנים: יד שניכר 22)ובכתב "והוא
אנשים  שלושה בו שיודעים דבר שכל אדם". בני לשלושה

וידוע. מפורסם זה הרי

.‰˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L Úe„È ¯·c ÏÚ ÚaLpL - ‰iM‰«¿ƒ»∆ƒ¿««»»»«∆≈»≈
‡e‰L ÌÈÓM‰ ÏÚ ÚaLpL ÔB‚k .Ôk ‡e‰L Ì„‡Ï¿»»∆≈¿∆ƒ¿«««»«ƒ∆
Ì‰L ÌÈM‰ ÏÚÂ ,Ô·‡ ‡È‰L BÊ Ô·‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÓL»«ƒ¿«»∆∆∆ƒ∆∆¿««¿«ƒ∆≈

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈL23˜ÙÒ Ba ÔÈ‡ ¯·c‰ ‰fL . ¿«ƒ¿≈…«≈»∆∆∆«»»≈»≈
ÌÏL Ì„‡Ï24.‰Úe·La ¯·c‰ ˜cˆÏ È„k ¿»»»≈¿≈¿«≈«»»ƒ¿»

בזול,23) יהיו שהפירות ונשבע יורד מטר ראה אמרו ושם
וארב  עשרים שווא, שבועת משום בדרום לוקה היו ערים ע

אמת. שהיא שווא שבועת על חרבו בדעתו 24)וכולן
לו  אסור שלם, בלתי אדם עם כשמדבר ואפילו ובשכלו,
והכתוב  כך, על להישבע לו מה כי הידוע, דבר על להישבע

כאיוולתו". כסיל תען "אל אומר

.Â?„ˆÈk .‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLpL - ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆ƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»≈«
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k25LaÏÈ ‡lL , ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒƒ∆…ƒ¿«

ÔÈlÙz26˙Bkq‰ ‚Áa ‰kÒa ·LÈ ‡lLÂ ,27ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿ƒƒ¿∆…≈≈¿À»¿««À¿……«
ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ28ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa ‰pÚ˙iL B‡ , «»¿≈≈«∆«∆ƒ¿«∆¿«»¿»ƒ
ÌÈ·BË29.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈…«≈»∆

ציצית,25) בה יטיל ולא בציצית המחוייבת טלית שילבש
ביטול  זו אין בציצית יתעטף שלא סתם נשבע אם אבל
ואין  בציצית. מחוייב שאינו בגד ללבוש יכול שהרי מצוה,
כדי  בה ולהתעטף טלית לקנות הדין) (מצד מחוייב אדם

ציצית. בה אלא 26)שיעשה נשבעתי לא טוען ואפילו
כי  ולוקה, לו שומעים אין נקי גוף צריכים שהתפילין מפני
לבטל  נשבע ונמצא הכושר שעת לו תהיה שלא אפשר אי

שעה. באותה אין 27)המצוה סתם סוכה אמר ואפילו
לסוכת  כוונתו אלא מצוה של שאינה צל לסוכת כוונתו
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אדם. בני לשון אחר הלך ובשבועות בנדרים כי מצוה,
מצוה. לבטל נשבע זה הרי לאכול 28)ולפיכך שמצוה

לארץ  בחוץ ידובר וכאן בניסן. עשר חמישה בליל מצה כזית
נשבע  אם ולפיכך, הספק, מן טובים ימים שני בו שעושים
ערב  שהרי פנים, כל על לוקה הפסח, בלילי מצה לאכול לא
יאמר  אם אבל התורה, מן מצה באכילת בו חייב מהם  אחד
לא  לומר יכול שהרי ילקה, לא הפסח" ב"ליל לארץ בחוץ
ואין  עשר חמשה ספק הוא והרי אחד לילה על אלא נשבעתי

הספק. על בהם.29)לוקין להתענות ואסור

.ÊL - ˙ÈÚÈ·¯.˙BOÚÏ Ba Ák ÔÈ‡L ¯·c ÏÚ ÚaLp ¿ƒƒ∆ƒ¿««»»∆≈…««¬
‰ÏÈÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…ƒ«¿»»ƒ«¿»

ÌÈÙeˆ¯ ÌBÈÂ30ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL B‡ , »¿ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ¿»»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ÌÈÙeˆ¯31˙Úe·L ÚaLp‰ Ïk . ¿ƒ¿≈…«≈»∆»«ƒ¿»¿«

,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - el‡ ˙BÚe·L Úa¯‡Ó ‡ÂL»¿≈«¿«¿≈≈¿…«¬∆
‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï :¯Ó‡pL32Ì‡Â . ∆∆¡«…ƒ»∆≈¡…∆«»¿¿ƒ

‰˜BÏ „ÈÊÓ ‰È‰33ÌeÏkÓ ¯eËt - ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â ;34. »»≈ƒ∆¿ƒ»»≈»ƒ¿

שבועתו 30) יצאה ומשנשבע אפשרי, בלתי הוא זה שדבר
שזה 31)לשקר. באוויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון

אפשר. שאי עזרא 32)דבר אבן אברהם ר' וכתב
הוא  כאשר כי (בשבועתו) השם לזכור טעם "והנה בפירושו:
דברו  יקיים לא אם והנה אמת דברו יהיה כן אמת השם
השם  הנושא כי חושבים ורבים ... השם את מכחיש כאילו
קשה  היא כי להם אראה ואני גדולה עבירה עשה לא לשווא
עבירות  שהן והנואף, הרוצח אחריו, הבאים הלאווין מכל
ואשר  יפחד, כי ולנאוף לרצוח עת כל יוכל לא - קשות
אין  שבועות אחד ביום יישבע לשווא להישבע עצמו הרגיל
שלא  יישבע אז עתה, נשבעת למה תוכיחנו ואם ... מספר
יקדימו  שידברו דיבור כל לפני כי בה, רגילותו מרוב נשבע
לבדה  העבירה זאת רק בישראל היה לא ואילו ... השבועה
מכותינו". על מכה ולהוסיף הגלות להאריך תספיק

עליו,33) לוקים מעשה בו שאין לאו שזהו פי על אף
- לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי שנאמר
דין  בית אבל אותו (מוחלין) מנקין אין מעלה של דין בית
כי  שנשבע, במה ומותר אותו, ומנקין אותו מלקין מטה של

כלל. עליו חלה לא שאין 34)השבועה הקרבן, מן אף
במזיד. בין בשוגג בין שווא בשבועת קרבן

.ÁB¯·Á ÔBÓÓ LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ÔB„wt‰ ˙Úe·L¿««ƒ»≈«»ƒ∆≈»¬≈
B˜LÚ B‡ BÏÊbL B‡ ,‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,B„Èa35, ¿»≈ƒ»≈ƒ¿∆∆¿»¬»

Ú·˙Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰„·‡ BÏ ‡ˆÓ B‡»»¬≈»¿…∆¡ƒ»¿«≈»∆¿»«
¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙÎÂ B„Èa BÏ LiL ÔBÓÓ epnÓƒ∆»∆≈¿»¿»«¬≈∆≈
‰¯‰Ê‡ BÊ - eLÁÎ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡«…¿«¬«¿»»

‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙÎÏ36ÚaL Ì‡Â . ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ««∆¿ƒƒ¿«
Â‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙkL ÔBÓÓ ÏÚ ¯˜L ÏÚ BÏ«∆∆«»∆»«¬≈∆≈¿«

B˙ÈÓÚa LÈ‡ e¯wL˙ ‡Ï :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,¯Á‡37- «≈¿«∆∆¡«…¿«¿ƒ«¬ƒ
‡È‰ BÊ ‰Úe·Le .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ«¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ«»¿»ƒ

ÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰38. «ƒ¿≈¿««ƒ»

שכיר 35) תעשוק "לא הכתוב כלשון פעולתו, שכר שכובש
ואביון". לאו 36)עני על לוקים ואין מעשה בכפירה שאין

(שישלם  לתשלומין" "ניתן זה לאו כי ועוד, מעשה. בו שאין
כפירת  שמשעת הוא, ענשו אבל עליו. לוקין ואין קרן)
כשומר  נפטר (ואינו באונסין וחייב גזלן עליו נעשה הפיקדון

לעדות. נפסל וגם שכר) או נכתב:37)חינם לו וסמוך
לשקר". בשמי תישבעו כוללת:38)"ולא שהיא פי על אף

הפיקדון  שכפירת לפי כך, נקראת ואבידה, עושק וגזל מלווה
תחילה. בה פתח הכתוב וגם יותר ומקיפה מצוייה

.Ë?da ¯wML ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÏÚ ·iÁ ‡e‰ ‰Óe««»«¿««ƒ»∆ƒ≈»
Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ39,LÓÁ ˙ÙÒBz ÌÚ Ba ¯ÙkL ¿«≈∆«∆∆∆»«ƒ∆∆…∆

È‡cÂ ÌL‡ ·È¯˜Óe40‰È‰L ÔÈa „ÈÊÓ ‰È‰L ÔÈa , «¿ƒ»»««≈∆»»≈ƒ≈∆»»
˙ÓeO˙· B‡ ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL .‚‚BL≈∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»ƒ¿∆

„È41‡ÏÂ ;ÌL‡Â ‡ËÁÈ Èk ‰È‰Â ,¯ÓB‚Â ÏÊ‚· B‡ »¿»≈¿≈¿»»ƒ∆¡»¿»≈¿…
epnÓ ÌÏÚÂ Ba ¯Ó‡42„ÈÊÓ ·iÁÏ -43.‚‚BLk ∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿«≈≈ƒ¿≈

ל"אשם 40)למפקיד.39) בניגוד וודאי, חטא על שבא
חתיכות  שתי לפניו שהיו כגון עבירה, ספק על שבא תלוי"
אכל  איזה יודע ואינו מהן אחת ואכל שומן ואחת חלב אחת
כי  תלוי", "אשם ספקו על מביא זה כגון השנייה), (שאבדה

שי  עד ועומדת תלוייה זה חוטא של שחטא,כפרתו לו יוודע
שבועת  חטא על הבא זה איל וקרבן חטאת. קרבן יביא ואז
למדנו  דברינו ומתוך גזילות". "אשם במשנה נקרא הפיקדון
וודאי, שחטא איש של אשם קרבן וודאי, אשם לנקד ֲַשיש
חטא. אם המסופק תלוי איש של אשם לקרבן בניגוד

ואבן 41) במלווה. או (שותפות) להתעסק ממון בידו ששם
עמו". ידו ששם "שותפות מפרש: בניגוד 42)עזרא

אינו  זה ומטעם ממנו" "ונעלם בה: שנאמר בטוי לשבועת
שגגתה. על אלא קרבן קכט 43)מביא מצוה החינוך וכתב

ממון  גזילת ואיסור הואיל אדם יחשוב לבל המצוה: משרשי
מה  מחבירו ויגזול יילך הגזילה, את והשיב עליו נאמר
לו  ויכופר גזילתו וישיב לו לכשיהיה בלבבו וידמה שירצה
לכן  עבירה! לעוברי פתח זה ויהיה מעולם, חטא לא כאילו
קרבן  צריך חומש בתוספת ההשבה עם שאף התורה הודיעה
את  הביא ולא גזילתו את השיב אם אמנם ... וכו' לכפרה,
שהיה  כמו חזק ענשו אין אולם חטאו, נתכפר לא קרבנו

השבתה. לפני

.ÈÚ„ÈÂ Ba ·iÁ˙pL ÔBÓna B‡ ÔB„wta „ÈÊiL ‡e‰Â¿∆»ƒ«ƒ»«»∆ƒ¿«≈¿≈«
BÏ LiL ÁÎLÂ ‚‚L Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ˙ÚLa Baƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»«∆≈
‰Ê È¯‰ - Ú„È Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ÔBÓÓ BÏˆ‡∆¿»¿»«¿ƒ¿«¿««»»«¬≈∆

ÌeÏkÓ ¯eËÙe Òe‡44¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . »»ƒ¿¿≈ƒ…»«∆»
Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ¯˜MÏ Ú·MÏƒ»««∆∆«¿ƒ«»¬≈∆»

¯eËÙe45. »

והקרבן.44) החומש בכל 45)מן אבל והחומש, הקרבן מן
אזהרה  שזוהי למעלה, האמור תכחשו" "לא על עבר זאת
זה, מלאו גם שפטור ושכח" ל"שגג בניגוד ממון. לכפירת

מכלום. שפטור - ושכח" ב"שגג רבינו שציין וזהו

.‡ÈÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ C‡È‰ ,Ôk Ì‡46? ƒ≈≈«ƒƒ¿«¿««ƒ»
,Â‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ Ì‡ epnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k¿∆∆¿«ƒ∆ƒ«»ƒ»∆»»¿»ƒ«
‡È‰ BÊ - ÔBÓÓ BÏˆ‡ BÏ LiLÂ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„ÈÂ¿»«∆ƒ¬»¿∆≈∆¿»ƒ

d˙‚‚L47.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe . ƒ¿»»¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»
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אנוס 46) אלה בכל והלא חומש, ותוספת קרבן עליה שחייב
פיקדון.47)הוא? וזדון קרבן שגגת

.·È˙e„Ú eÚ„iL ÌÈ„Ú‰ ?„ˆÈk ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈≈«»≈ƒ∆»¿≈
ÔBÓÓ48BÏ „ÈÚ‰Ï ˙e„Ú‰ ÏÚa ÌÚ·˙e ,49e¯ÙÎÂ , »¿»»««»≈¿»ƒ¿»¿

˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L eÚaLÂ ,e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙e„Úa¿≈»¿…≈ƒ¿ƒ¿¿∆≈»¿ƒ≈
‰Úe·L ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜ ‡È‰ BÊ -ƒƒ¿≈¿«»≈¿«»ƒ«¿»
eÈ‰L ÔÈa da ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰L ÔÈa ,„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ BÊ»¿»∆¿≈≈∆»¿ƒƒ»≈∆»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ ‡ËÁ˙ Èk LÙ :¯Ó‡pL .ÌÈ‚‚BL¿ƒ∆∆¡«∆∆ƒ∆¡»¿»¿»»»

ÌÏÚÂ da ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,„Ú ‡e‰Â50ÔB„f‰ ÏÚ ·iÁÏ - ¿≈¿…∆¡«»¿∆¿«¿«≈««»
.‰‚‚Lkƒ¿»»

קנס.48) או קרקע לעדות את 49)פרט ולחייב לטובתו
ויורד 50)הנתבע. עולה קרבן מביאי בכל שנאמר כשם

שכבש  מי חוקר: והרדב"ז פרשה. באותה עמה שנכתבו
איך  לשקר ונשבע נפש, לאיבוד אולי וגרם במזיד עדותו
סולת? האיפה עשירית והוא דלות בדלי הבא בקרבן יתכפר
שהוא  אחרי וידויו לו יועיל מה מתוודה הוא אם ואפילו
אם  טעם, ידעת אם מסיים: הוא אף נפש". בדם "עשוק

זה. גם תבין נהרגים" אינם "הרגו

.‚ÈepnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k ?˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‚‚L „ˆÈk≈«ƒ¿«¿«»≈¿∆∆¿«ƒ∆
‰¯eÒ‡ BÊ ‰Úe·ML Ú„ÈÂ ,Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ»∆»»¿»¿»«∆¿»¬»
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe .¯˜L ‡È‰LÂ¿∆ƒ∆∆¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»
˙e„Ú‰ eÁÎML B‡ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„È ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»«∆ƒ¬»∆»¿»≈

eÚaLÂ51˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L Ì‰Ï Ú„B Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿¿¿««»«»∆∆≈¿ƒ≈
ÔÈÒe‡ el‡ È¯‰ - ¯˜L ÏÚ eÚaLpLÂ52Û‡ ÔÈ¯eËÙe , ¿∆ƒ¿¿«∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ«

Ôa¯w‰ ÔÓ53. ƒ«»¿»

באמת.51) שנשבעו אנסם.52)בחשבם לא 53)שליבם
יגיד  לא אם בכלל: ואינם עוון, כל נושאים שאינם בלבד זו
אלו  הרי בו, חייב שהשוגג הקרבן מן אף אלא עוונו. ונשא

הקרבן. מן פטור והאנוס הם אנוסים כי פטורים

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שבועה,1) כינויי אחרים, ומפי עצמו מפי השבועה אופני

דיבור. כדי תוך חזרה כשבועה, התפסה

.‡el‡ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ÚaLp‰ „Á‡2 ∆»«ƒ¿»∆»≈«¿»»ƒ≈¿≈
BÓˆÚ ÈtÓ3ÌÈ¯Á‡ ÈtÓ ÚaLn‰ „Á‡Â ,4,ÔÓ‡ ‰ÚÂ ƒƒ«¿¿∆»«À¿»ƒƒ¬≈ƒ¿»»»≈

‰ÚÂ ÔË˜ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ BÚÈaL‰ elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ≈»ƒ«»»»¿»»
- ‰Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏkL .·iÁ - ÔÓ‡»≈«»∆»»∆»≈««¿»

ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆBÓk5¯ÓB‡‰ B‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ „Á‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»≈»≈
ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL ¯·c6·iÁÓ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡L ÔB‚k , »»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈¿∆»«≈¿À»

‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰Úe·L ÈÏÚ ÈzÏa˜ ,BÊ ‰Úe·La È‡¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…«≈
ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa7ÔÈa ,¯·c ÏÎÏ ÚaLk ‰Ê È¯‰ - »∆¿»»¬≈∆¿ƒ¿»¿»»»≈

˙e˜ÏÓ B·iÁÏ8Ôa¯˜ B·iÁÏ ÔÈa9. ¿«¿«¿≈¿«¿»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

e` ieb eriayd elit` ,on` dpre mixg` itn raypd cg`e..."
."aiig ,on` dpre ohw

אמן  העונה "כל ברכות: בהלכות הרמב"ם על הצפע"נ כתב

דבר  כמוציא הוה ש"אמן לפי כמברך" ה"ז המברך, אחר
הלכה  שזוהי אלא שכר לעניין הרמב"ם כוונת ואין מפיו",
עניית  על־ידי הרי לחוד, שמיעה על־ידי לצאת שיכול שאף
העונה  שבועה, גבי בעניינינו וכן ממש. כמברך נעשה אמן

בעצמו. כנשבע זה הרי המשביע שבועת אחר אמן
(218 cenr d"l wlg y"ewl itÎlr)

ה"א.2) פ"א, למעלה בה'3)האמורים שבועה שאומר
כולן. וכן אוכל, ואמר:4)שלא חברו שהשביעו כגון

אכלת. אם עליך אשה 5)משביעני בשבועת שנאמר שם,
לאשה... הכהן ואמר האשה... את הכהן "והשביע סוטה
שבועה  אחר אמן שהעונה מכאן, ואמן" אמן האשה ואמרה
אחר  כלום אמרה לא זו אשה שהרי מפיו, שבועה כמוציא
בו  - "אמן אמרו וכן בלבד. "אמן" אלא הכהן השבעת

שכן שבו  חייב, גוי השביעו ואפילו דברים", קבלת בו עה:
מצרימה  לשוב לא חותנו יתרו שהשביעו רבינו במשה מצינו
אלא  אלה אין - האיש" את לשבת משה "ויואל שנאמר
המלך  בצדקיהו וגם באלה". אותו "ויבא ככתוב שבועה,
במלך  "וגם ככתוב נבוכדנאצר המלך שהשביעו מצינו
שאפילו  הרי באלוקים", השביעו אשר מרד נבוכדנאצר

מגוי. גרוע אינו - וקטן חייב, גוי ואפילו 6)השביעו
האיש  שזה בה', אני משביעך חברו: שאמר שוא, בשבועת
הוציא  שלא אף מלקות, המושבע חייב אמן וענה אשה הוא
עובר  המשביע שגם אלא הדבר, שקיים לפי מפיו, שמים שם

עור...". "ולפני ה"א.7)על: פ"ב, נדרים הל' השוה
שוא.8) ושבועת ביטוי משבועת 9)בשבועת חוץ בכולן,

ובשבועת  ה"ז. פ"א, למעלה כמבואר קרבן, בה שאין שוא
ה"ט. שם, כמבואר חומש, תוספת גם יתחייב הפקדון

.·ÚaLp‰ „Á‡10„ÁÈÓ‰ ÌMa ¯Á‡ BÚÈaL‰L B‡11 ∆»«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«≈«≈«¿À»
ÔÈÈepk‰ ÔÓ „Á‡a B‡12BÓML ÈÓa ÚaLpL ÔB‚k , ¿∆»ƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿

ÌeÁ¯ BÓML ÈÓ·e ,ÔepÁ13C¯‡ BÓML ÈÓ·e , «¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿∆∆
ÌÈt‡14Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,15ÔBLÏ ÏÎa16‰Úe·L BÊ È¯‰ - ««ƒ¿«≈»∆¿»»¬≈¿»
‰¯eÓ‚17‰Ï‡ ÔÎÂ .18‰Úe·L Ô‰ È¯‰ - ¯e¯‡Â19‡e‰Â . ¿»¿≈»»¿»¬≈≈¿»¿

?„ˆÈk .ÔÈÈepk‰ ÔÓ Èepk B‡ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ¯ÈkÊiL∆«¿ƒ≈ƒ«≈ƒƒ«ƒƒ≈«
BÓML ÈÓÏ B‡ ,'‰Ï ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡a :¯Ó‡L ÔB‚k¿∆»«¿»»»«¿ƒ∆¿
ÈBÏt ¯·c ÏÎ‡iL ÈÓ ,ÌeÁ¯ BÓML ÈÓÏ B‡ ,ÔepÁ«¿ƒ∆¿«ƒ∆…«»»¿ƒ

¯˜MÏ ÚaL ‰Ê È¯‰ ,BÏÎ‡Â -20ÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .È «¬»¬≈∆ƒ¿««∆∆¿≈ƒ¿»ƒ≈
˙BÚe·L21. ¿

ãycew zegiyn zecewpã

."cgeind mya xg` eriaydy e` raypd cg`"

הרמב"ם  כותב השמות, שאר לגבי הוי' שם מעלת בביאור
בספרים  המצויים יתעלה שמותיו שכל נבוכים' ב'מורה
ה"א  יו"ד שהוא אחד שם הפעולות...זולת מן נגזרים כולם
שם  נקרא ולפיכך יתברך, לו מיוחד שם שהוא ה"א, וא"ו

יתעלה. עצמותו על מורה שהוא עניינו המפורש,
(38 cenr c"l wlg y"ewl itÎlr)

עצמו.10) דל"ת 11)מפי אל"ף או: ה"א, וא"ו ה"א יו"ד
לרבינו  בפיה"מ כמבואר ובצבאות, בשדי, יו"ד, נו"ן
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להמחק. ניתנו שלא בזה מיוחדים שהם לה. שבועות
הקדושֿברוךֿהוא.12) את בהם שמשבחים כבוד תארי
וחנון.13) רחום שהוא פעולותיו בגלל כך לו קוראים שאנו
ממהר 14) ואינו לרשעים, אפו מאריך - אפים ארך ככתוב.

תשובה. יעשו שמא מהם הגיבור 15)להפרע כגון:
וחזק. קנא הנאמן. שמכנות 16)והנורא, השמות לרבות

"ראה  בירושלמי: שאמרו כמו להקב"ה, האומות בהן
יון  בלשון (קירי ברכסון" פירי "קירי ואמר: יורדים גשמים
יהיו  שפירות באדון, נשבע כלומר, בזול, - ברכסון אדוני, -
סנהדרין  בהל' וראה שווא". שבועת משום לוקה בזול)
הרי  להקב"ה הגויים בהם שקוראים "שהשמות ה"ג: פכ"ו,

הכינויים". ככל ב"תורת 17)הם ומפורש לה. שבועות
לשקר, בשמי תשבעו "ולא ג: פרק קדושים פרשת כהנים"
אלוקיך  ה' שם את תשא לא שנאמר: לפי לומר? תלמוד מה
מנין  בלבד, המיוחד שם על אלא חייבים לי אין יכול לשוא,
וראה  לי". שיש שם כל בשמי, ת"ל הכינויים, כל את לרבות

ה"ג. פי"ב, נא 18)לקמן "תהי ככתוב בקללה, שבועה
יחטא  "אשר וכן: רעה", עמנו תעשה אם בינותינו... אלה
לקמן  רבינו כותב וכך להאלתו". אלה בו ונשא לרעהו איש
שאמר: כגון כיצד באלה... או בשבועה ח': הלכה יא, פרק
ארור  או לה' ארור הוא הרי אמר אם וכן בה', נשבע הריני
שיש  שבועה משמעה, אלה, שלשון הרי חנון", ששמו למי

קללה. אותו 19)עמה "ויבא שנאמר - אלה לו. שבועות
השביעו  אשר מרד, נבוכדנאצר במלך "וגם ונאמר באלה",
לאמר, העם את שאול "ויאל שנאמר: - ארור באלקים":
נאמר: כז בפסוק ושם לחם"... יאכל אשר האיש ארור

העם". את אביו בהשביע שמע לא וחייב 20)"ויונתן
ה"ג. פ"א, לעיל כמבואר ביטוי, שבועת שוא,21)משום

א'. בפרק למעלה המפורשות ועדות פקדון

.‚'‰a ‰Úe·L :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ22ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ¿≈»≈¿»«¿ƒ∆¿«
ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL23LÈ‡ ‡e‰Â ,‰M‡ BfL ;24ÔÈ‡L ; ∆……«¿»«∆ƒ»¿ƒ∆≈

BÏ LÈÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ25,˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ; ¿¿»ƒ¿¿≈∆≈ƒ≈«¿≈
Ú„BÈ ‡e‰Â26·iÁ ‰Ê È¯‰ -27. ¿≈«¬≈∆«»

הוא 22) צריך ארור או באלה כשאומר רק לא כלומר,
בפירוש: כשאומר אפילו אלא כינויו, או השם להזכיר
ובלי  כינויו, או ה' שם את עמה להזכיר הוא צריך שבועה,

ה"ד. בסמוך כמבואר חייב, אינו השם זוהי 23)הזכרת
ביטוי. שוא.24)שבועת שבועת שבועת 25)זוהי זוהי

העדות.26)הפקדון. שבועת המבואר 27)זהי כדינן
א. פרק לעיל

.„ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰Úe·L B‡ ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡ ¯Ó‡»«»»»¿»¿…ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·ca ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Èepk ‡ÏÂ28Ï·‡ . ¿…ƒ¬≈∆»«»»∆ƒ¿«»»¬»

Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡ÏÂ ‰˜BÏ BÈ‡29,B˙Úe·L ÏÚ ¯·Ú Ì‡ ≈∆¿…≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
ÌÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL da ‰È‰iL „Ú30Èepk B‡31 «∆ƒ¿∆»≈ƒ«≈«¿À»ƒƒ

ÔÈÈepk‰ ÔÓ32e¯‡aL BÓk ,33. ƒ«ƒƒ¿∆≈«¿

ואמר:28) העם את שהשביע המלך בשאול מצינו שהרי
לא  בה הזכיר ולא הערב" עד לחם יאכל אשר האיש "ארור
לשבועות  (ר"ן בשבועתו איסור נהג והעם כינוי, ולא  שם
מן  הוא זה איסור ספר" ב"קרית המבי"ט ולדעת לה).

בידם. מקובלת הלכה היתה וכך למעלה 29)התורה, ראה
מהן  איזו ועל מלקות, חייב הוא שבועה איזו על א, בפרק

בלבד. קרבן חייב בגלל 30)הוא למחקם שאסור
ויו"ד  דל"ת, אל"ף אהיה, אשר אהיה אֿל, והם: קדושתם.
יסודי  ובהל' לה. בשבועות כמבואר צבאות, שדי, ה"י,

ה"ב. פ"ו, שבועת 31)התורה לענין לה. בשבועות משנה
מיני  לשאר זו שבועה בין לחלק שאין רבינו וסובר העדות.
כינוי  או שם בהזכרת צורך אין הראב"ד ולדעת שבועות.
העדות  בשבועת וכן ה', שם בה שהוזכר שוא בשבועת אלא
ולמדים  אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר
אותך  ה' "יתן בה שנאמר מסוטה, אלה" - "אלה גזירהֿשוה
אף  שם, הזכרת צריכה סוטה שבועת מה ולשבועה", לאלה
עדות  משבועת למדה הפקדון ושבועת כן, העדות שבועת
נאמר  הפקדון בשבועת שגם תחטא", - "תחטא בגזירהֿשוה
בה  הוזכר לא ביטוי שבועת אבל תחטא", כי "נפש בה
משום: עליה יעבור וגם קרבן יתחייב ולפיכך ה', שם לגמרי
לענין  אמנם ה'. שם בה הזכיר לא אפילו דברו, יחל לא
אפילו  יתחייב לא ה"ג) פ"א, למעלה (ראה לשעבר מלקות
"ולא  אזהרתה שהרי השם, שיזכיר עד ביטוי בשבועת
השם. הזכרת הודגשה זה ובפסוק לשקר", בשמי תשבעו
כל  שם: שאמרו התלמוד, מסוגיית מוכח רבינו כדברי אולם
נאמר  וזה מפיו", שבועה כמוציא שבועה, אחר אמן העונה
נלמד  זה ודין שם. רש"י כפירוש ביטוי שבועת לענין גם
סוטה  ובהשבעת אמן, ואמרה בה: שנאמר סוטה, משבועת
ביטוי  שבועת קבלת גם ובוודאי ה'. שם הכתוב הזכיר
וכשם  המלמד, מן חמור הלמד יהא שלא שם, צריכה
צריך  השבועה עיקר אף שם, צריכה ביטוי שבועת שקבלת

היא. מפיו שבועה כמוציא אמן שאמירת שמותר 32)שם,
ה"ב.33)למחקם. לעיל

.‰ÈÈepk Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‰Úe·M‰ ‡ÏÂ34- ‰Úe·L ¿…«¿»ƒ¿«∆»»ƒ≈¿»
‰Úe·Lk35ÌÈ‚lÚ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ eÈ‰L ÔB‚k .36 ƒ¿»¿∆»«¿≈»ƒ¿ƒ

'‰˜e˜L' B‡ '‰˙e·L' ‰Úe·LÏ ÌÈ‡¯B˜ eÈ‰Â37B‡ ; ¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»
ÌÈin¯‡ eÈ‰L38ÌBLÏa ‰Úe·L ÔBLlL , ∆»¬«ƒƒ∆¿¿»ƒ¿»

'‡˙ÓBÓ'39ÌÈ¯ÓB‡Â d˙B‡ ÔÈpÎÓ ÌÈ‚lÚ‰Â , »»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ»¿¿ƒ
'‡‰BÓ'40ÔBLÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ;41BÈÚÂ BÚÓLnL »≈»∆»«»∆«¿»¿ƒ¿»

.‰Úe·L ÔBLÏ ‡ÈˆB‰L ÈÓk ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Úe·L¿»¬≈∆«»¿ƒ∆ƒ¿¿»

לואי.34) ב.35)שמות בנדרים לשון 36)משנה ע"פ
לשון  אלא צחות, מדברים שאינם ד, לב, בישעיה הכתוב
בהל' רבינו לשון ראה שונות, משפות ומבולבלת מעורבת

ה"ד. פ"א, שם 37)תפלה המשנה בפירוש ורבינו י. נדרים
משאר  בו כשמתערב הוא - לשון איזו הפסדת עיקר אומר:
אצל  מצויים היו הכינויים ואלו בו, וההשתתפות לשונות
להוצאת  המורגל הלשון להשתבשם האומות מן העלגים
וזולתם. והצרפתים הכושים כמו ממוצאם, האותיות

ארמית.38) שניהם"39)דוברי בין תהיה ה' "שבועת
דה'. מומתא אונקלוס: מתרגם י) כב, משנה 40)(שמות

תוספות  (ראה במוהא שם: גורס ורבינו "במוהי". י. בנדרים
שם). כיוצא 41)יו"ט "כל הט"ז: פ"א, נדרים הל' השוה

ובאותו  מקום באותו העם כלל לשון אחר הולכים בזה,
בלתי  ומקצתם עלגים מקצתם המקום אנשי היו ואם זמן".
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עד  להם, שבועה זו לשון אין עלגים שאינם אותם עלגים,
(רדב"ז). עלגים לבלתי ואפילו העם כלל לשון שיהיה

.Â'Â‡Ï Â‡Ï' ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ42C¯c ÌÈÓÚt ÈzL ¿≈»≈»»¿≈¿»ƒ∆∆
‰Úe·L43‰Ê È¯‰ - Èepk B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,'Ô‰ Ô‰' B‡ , ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¬≈∆
ÚaLk44'Ï‡ÓO'e ,‰Úe·L - 'ÔÈÓÈ' ÔÎÂ .45- ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿…

BfÚ ÚB¯Ê·e BÈÓÈa '‰ ÚaL :¯Ó‡pL .‰Úe·L46ÔÎÂ . ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒƒƒ¿«À¿≈
B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,CÎÂ Ck ‰OÚ‡ ‡lL ‡Ë·Ó :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»∆…∆¡∆»»»¿ƒ¿ƒ≈

‰Úe·L BÊ È¯‰ - Èepk47. ƒ¬≈¿»

פלוני.42) דבר אעשה שבועה.43)לא לשם שנתכוין
הפסק  בלא לזה זה סמוכים פעמים שתי שאמרם וכגון,

שנאמר 44)(רדב"ז). לו.), (שבועות דבריו והחזיק הואיל
הארץ" על עוד נח מי מעבור נשבעתי "אשר ט) נד, (ישעיה
ט, (בראשית שאמר אלא זה, על הקב"ה שנשבע מצינו ולא
עוד  יהיה ולא המבול מימי עוד בשר כל יכרת "ולא יא):
- שבועה דרך לאו שכפילות הרי הארץ" לשחת מבול
שם  ברא"ש וראה הן, לכפילות והואֿהדין לשבועה, נחשבת
מלקות  לענין זה וכל בגמרא. אחר נוסח לו שיש כז, אות
אלא  אמר לא אפילו דברו, לבטל איסור לענין אבל קרבן, או
זה  הרי כינויו, או שמים שם עמו שהזכיר כל אחד, לאו

(רדב"ז). דברו לבטל שלא אוכל 45)מצווה שלא ה', ימין
זו. ככר אוכל שלא ה' ושמאל זו, מתוך 46)ככר ג: נזיר

היא  - לאחריו האמורה ש"זרוע" משמע "ימינו", שכתוב:
או  ימין אמר: ואם ו.) ברכות וראה שם, (רש"י שמאל של
שבועה  זו הרי לשמאלו, או הקב"ה לימין ונתכוין שמאל,
וכן  (רדב"ז השם הזכיר שלא אף דברו, ביטול איסור לענין

ח). סעיף רלז, ל,47)ביו"ד (במדבר שנאמר כ. שבועות
אסרה  במה - נפשה" על אסרה אשר שפתיה מבטא "או ז)
שבועה  זו הרי שם, יזכיר לא שאם ומובן במבטא. עצמה?

ה"ד. למעלה כאמור בלבד, איסור לענין

.Ê¯q‡ :¯Ó‡48‰OÚ‡L ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ '‰Ï »«ƒ»«¿ƒ∆¿«∆∆¡∆
‰Úe·L ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰OÚ‡ ‡lL B‡49, ∆…∆¡∆ƒ¿ƒƒ¿¿»

.‰Úe·Lk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿»

הנשבעים,48) כלשון זו, ככר אוכל שלא איסור שאמר:
(שבועות  נדר לשון שזוהי עלי, זו ככר איסור לאומר: בניגוד
ה"ז: פ"ג, נדרים בהל' רבינו וכהגדרת וברש"י) שם
אוסר  והנודד עליו, שנשבע דבר על עצמו אוסר "שהנשבע

עליו". הנדור הרי 49)הדבר - נדר בלשון להוציאו פרט
ה"א  פ"א, נדרים הל' לקמן מפורשים שדיניו כנדר, זה

וה"ה.

.ÁÏÈ‡B‰ - E˙BÓk È‡Â :¯Ó‡Â ,ÚaL B¯·Á ÚÓL»«¬≈ƒ¿»¿»««¬ƒ¿¿ƒ
È¯‰ ,B¯·Á BÚÈaL‰ ‡ÏÂ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¬≈¬≈

¯eËt ‰Ê50ÒÈt˙Ó e‰ÊÂ .51¯eËt ‡e‰L ‰Úe·La52. ∆»¿∆«¿ƒƒ¿»∆»

עליו 50) שנשבע בדבר הוא אסור אבל ומקרבן, ממלקות
הבאה. בהלכה וכמבואר לידי 51)חברו, שמביא מאחיז,

לזה. מזה ואחיזה רבא.52)תפיסה כדעת כ. שבועות

.Ë:¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰Ê ¯Oa ÏÎ‡ ‡lL :ÚaL Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«∆……«»»∆¿»«¿»«
;˙t‰ ÏÚ ¯eËt ‡e‰ È¯‰ - ‰f‰ ¯Oak BÊ ˙t‰ È¯‰Â«¬≈«««»»«∆¬≈»«««

‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿»ƒƒ»∆»∆»
dÒÈt˙‰53B‡ ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆»ƒ««¿

ÒÈt˙‰L ˙t‰ d˙B‡ ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ ,Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»»∆¡…»««∆ƒ¿ƒ
‰Úe·La54. ƒ¿»

לנדר,53) בניגוד פטור. בשבועה המתפיס אמרנו: וכבר
זאת  ובכל ה"גֿד). פ"ג, נדרים (הל' חייב בו שהמתפיס
הנאסר  בדבר למתפיס הנשבע באדם מתפיס בין יש הבדל
לא  הנשבע האדם על איסור רובץ שבראשון בשבועה,
איסור. באיזה מתפיס בו המתפיס נמצא פלוני, דבר לעשות
על  חל איסור שום אין עליו, שנשבע בדבר המתפיס ואילו
בא  ולא בו, להתפיס איֿאפשר וממילא המושבע, הדבר
הנאסר  בדבר המתפיס שאפילו להשמיענו, אלא רבינו

הפ  לאכול אסור דבריו בשבועה, בסוף כמבואר המותפסת ת
חייב, ובנדר פטור בשבועה שהמתפיס והטעם, (רדב"ז).
שתואר  בדבר אלא מוצדק, אינו בזה זה שהמתפיס משום
חל  שהאיסור בנדר (וזהו איסור או קדושה כגון עליו, חל
אין  פלוני דבר לאכול לא הנשבע אבל הנדור), החפץ על
אני  ולומר: בו להתפיס חברו שיוכל כדי עליו חל תואר שם

כ). דף פ"ג לשבועות (ר"ן אמרו 54)כמוך לא שהרי
שאיסור  משמע מותר", - בשבועה "המתפיס כ.) (שבועות
מתפיס  "אבל שם: שכתב הרי"ף ולדעת (כס"מ), בדבר יש
שם). (ר"ן בזה אין איסור שאפילו משמע ליכא" בשבועה

.ÈÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏa ¯Ó‚Â ,‰Úe·LÏ Ôek˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»«¿ƒ∆……««
‡ÏÂ ,‰Úe·La ÂÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯·cLÂ ‰zLÈ ‡lL B‡∆…ƒ¿∆¿∆»»∆»»»ƒ¿»¿…
‡h·Ï :¯Ó‡pL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»¬≈∆À»∆∆¡«¿«≈
‰Úe·L ÔÈÚ ‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ ÚaLp‰ ÔÈ‡ - ÌÈ˙ÙO·ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿»«»«∆ƒƒ¿«¿»

ÂÈ˙ÙOa55. ƒ¿»»

בשפתיו".55) שיוציאו צריך בלבו "גמר כו: שבועות

.‡È‡ÈˆB‰Â ‰ÚËÂ ,Ú·M‰Ï BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈«¿»»¿ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BaÏa ‰È‰ ‡lL ¯·c ÂÈ˙ÙOa56?„ˆÈk . ƒ¿»»»»∆…»»¿ƒ¬≈∆À»≈«

‡aLÎe ,Ô·e‡¯ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL Ú·M‰Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ»≈«∆……«≈∆¿≈¿∆»
È¯‰ - ÔBÚÓL Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‰Úe·L ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿»ƒ¿«∆……«≈∆ƒ¿¬≈
B‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,Ô·e‡¯ ÌÚ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê∆À»∆¡…ƒ¿≈∆¬≈…ƒ
.BaÏa ÔBÚÓL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÔBÚÓL ÌÚÂ ;ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿ƒƒ¿∆¬≈…»»ƒ¿¿ƒ

נדרים 56) הל' לקמן והשוה (שם). שוים ולבו פיו שאין
ה"ב. פ"ב,

.·ÈÔÎÂ57˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡L58‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡ ¿≈¿»ƒ≈¿≈«»«∆ƒ¿∆
‡lL eÈÙa „Á‡ ÚaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈtƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«∆»¿»≈∆…
‰È‰ ‡Ï È‡ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰Â ,ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡È…««¿»«¿ƒ¿¿»«¬ƒ…»»
‡ÈˆB‰Â ÈBLÏ ‰ÚËÂ ,ÌBi‰ ‡ˆ‡ ‡lL ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»∆…≈≈«¿»»¿ƒ¿ƒ

‰˜BÏ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈaÏ· ‰˙È‰ ‡lL ‰ÏÈÎ‡59„Ú , ¬ƒ»∆…»¿»¿ƒƒ¬≈∆≈∆«
;ÚaL ‰ÏÈÎ‡ ÏÚL ÏÎ‡iL Ì„˜ ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„BiL∆∆ƒ¿≈≈ƒ…∆∆…«∆«¬ƒ»ƒ¿«

‰‡¯˙‰ ÂÈÏÚ ÏawL B‡60˙Úa ‰ÚhL ÔÚË ‡ÏÂ ∆ƒ≈»»«¿»»¿…»«∆»»¿≈
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ ÔÚhL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡¯˙‰«¿»»««ƒ∆»«««»≈¿ƒ
B‡ ÈzÚaL ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ¿≈ƒƒ¿¿»«≈»…ƒ¿«¿ƒ

‰Ê ¯·c ÏÚ Èz¯„ ‡Ï61ÚaLpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â , …»«¿ƒ«»»∆¿««∆≈ƒ»»∆ƒ¿«
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¯„ B‡62ÈaÏÂ Èt ‰È‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡ , »«»«≈»»¬»…»»ƒ¿ƒƒ
ÔÈÂL63¯„p‰ ÏÚ ÈaÏa ‰È‰ È‡z B‡ ,64ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - »ƒ¿«»»¿ƒƒ««∆∆≈¿ƒ

‰˜BÏÂ ,BÏ65. ¿∆

זו 57) אין שי"א ויניאציה בדפוס וכן התימנים, בכת"י
הקודמת, להלכה מחובר זה ומשפט ההלכה, התחלת

לפיכך. בתיבת: מתחילה הבאה יאכל 58)וההלכה שלא
שבועתו. על יעבור מ"ט:59)ולא פ"ו, טהרות תוספתא

היה  תנאי ואמר נדרת, לו אמרו כיצד? עצמו, ע"י "נאמן
לו". שומעים - כן 60)בלבי ועלֿמנת אני, יודע שאמר:

ה"ב). פי"ב, סנהדרין הל' (ראה עושה ובכת"י 61)אני
זה  לדבר והכוונה, זה. דבר על נדרתי לא או התימנים:

אחר. דבר על נדרתי כי בי, מתרים מה 62)שאתם על
בו. אחר.63)שהתרו לדבר חשבתי שבלבי

יחול 64) התנאי יתקיים שאם בלחש, בשפתי והוצאתיו
בטל. הנדר יהיה יתקיים לא ואם תוספתא 65)הנדר,

תנאי  אמר ומשהגיע נדרתי, לא ואמר "נדרת, שם: טהרות
פרשת  כהנים בתורת וכן לו". שומעים אין - בלבי היה

ז). פרק ה, (פרשתא ויקרא

.‚ÈÈaÏa :¯Ó‡Â ,‰¯„ EzL‡ :BÏ e¯Ó‡ :Ba ‡ˆBik«≈»¿ƒ¿¿»¿»¿»«¿ƒƒ
dÏ ¯Ù‰Ï ‰È‰66:BÏ e¯Ó‡ .BÏ ÔÈÚÓBL - Èz¯Ù‰Â »»¿»≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ»¿

‰¯„67Ì˙B‡ ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ ,‰¯„ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â , »¿»¿≈…»¿»¿≈»∆»»»
¯Ù‰Ï ‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰68ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ≈ƒ»»»«¿ƒƒ»»¿»≈≈¿ƒ

BÏ69.

רק 66) הפר אם אבל לך. מופר בלחש: בשפתי שהוצאתי
ה"ז. פי"ג, נדרים הל' לקמן כמבואר מופר, אינו בלבו

להכחשתו.67) בניגוד כנ"ל.68)שנדרה, והפרתי
שם.69) טהרות תוספתא

.„È‡lL ÚaLÂ ,ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL BaÏa ¯Ób»«¿ƒ∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ¿«∆…
˙t ÌÈhÁ ˙tL ;ÌÈhÁ ˙Ùa ¯eÒ‡ - Ì˙Ò ˙t ÏÎ‡È…««¿»»¿«ƒƒ∆«ƒƒ«

dÓL70. ¿»

(תוס'70) שבלב דבריו את מכחיש הפה ואין כו: שבועות
פת  על ונשבע שעורים פת על בלבו גמר אם אבל שם).
שאינה  שעורים, של אפילו פת בכל מותר זה הרי סתם,
היא  שלהם, פת שסתם העיר, בבני זה וכל סתם. פת בכלל
לאכול  שרגילים במקומות או הכפרים בבני אבל חטים, פת
של  בין חטים של בין היא - אצלם סתם פת שעורים, פת
סתם, פת על ונשבע שעורים פת על בלבו גמר ואם שעורים,
וראה  (רדב"ז). חטים בפת ומותר שעורים בפת אסור זה הרי
ה"ב. פ"ב, נדרים הל' והשוה שם. בביאורנו ה"ד פ"ג, לקמן

.ÂËÏÚÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»«¿»∆……««¿«
ÌÎzÚc71CÎÂ Ck :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ê ÔÈ‡ - ÚaL È‡ «¿¿∆¬ƒƒ¿»≈∆»«»»»

BzÚc ÏÚ ‰Ê ÚaL ‡lL ;ÈaÏa ‰È‰72˙Úc ÏÚ ‡l‡ , »»¿ƒƒ∆…ƒ¿«∆««¿∆»«««
ÚaLpL ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌaÏÂ ÂÈt ‰È‰L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈»∆»»ƒ¿ƒ»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«
ÌB˜Óa el‡ ÏL ÌalL ÈtÓ ,·iÁ - ÌÈÂL ÌzÚc ÏÚ««¿»»ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ»∆≈ƒ¿

Ì˜ BaÏ73˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .74. ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ≈¿

לבכם.71) ומחשבת הבנתכם  בלבו.72)כפי שגמר
דעת 73) אצל דעתו ריקן שהרי בהסכמתו. צורך לנו ואין

הסכימה  לא אם אבל (רדב"ז). שוים ולבו פיו נמצא אחרים,
דעת  בין הסכמה שיש אעפ"י אחד, ענין על כולם דעת
בדעת  ותלה הואיל שבועה, זו אין מהם, אחד לדעת הנשבע
(שם). אחת לדיעה מסכימים כולם שיהו צריך - האחרים

כט.74) שבועות

.ÊËCÎÈÙÏ75ÚaLp‰ ˙‡ ÔÈic‰ ÔÈÚÈaLnLk ,76, ¿ƒ»¿∆«¿ƒƒ««»ƒ∆«ƒ¿»
‡l‡ ,E˙B‡ ÌÈÚÈaLÓ e‡ EzÚc ÏÚ ‡Ï :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ…««¿¿»«¿ƒƒ¿∆»

ezÚc ÏÚ77. ««¿≈

בלבי 75) היה כך לא לומר: יכול דעתו על והנשבע הואיל
לטעון  יכול אינו אחרים דעת על וכשנשבע וכך, כך אלא

פי"א,76)כך. לקמן כמבואר התובע, בטענת הכופר
את 77)ה"דֿו. משה כשהשביע מצינו "וכן שם: שבועות

אתכם  משביע אני דעתכם על שלא דעו, להם, אמר ישראל,
(דברים  שנאמר דעתי" ועל (הקב"ה) המקום דעת על אלא
כאשר  סבורים כשאתם לא - לבדכם" אתכם "ולא יג) כט,
פי"א, לקמן והשוה כה. בנדרים וכן שם) (רש"י בלבבכם

הי"ח.

.ÊÈ‰Úe·La ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰Â ÚaLpL ÈÓ78, ƒ∆ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
¯Ò‡pL ¯Á‡Â79‡e‰Â ,¯ea„ È„k CB˙a „iÓ Ba ¯ÊÁ ¿««∆∆¡«»«ƒ»¿¿≈ƒ¿

Èa¯ EÈÏÚ ÌBÏL :·¯Ï „ÈÓÏz ¯Ó‡iL È„k80:¯Ó‡Â , ¿≈∆…««¿ƒ¿«»»∆«ƒ¿»«
ÈzÓÁ B‡ ,‰Úe·L BÊ ÔÈ‡81‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ , ≈¿»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ¿«≈

‰Ê È¯‰ - ¯Ò‡M ‰Ó ¯Èz‰L ÌÈÚL el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿»»∆ƒƒ«∆»«¬≈∆
‰ÚBËÏ ‰ÓB„ ‰fL ;‰Úe·M‰ ‰¯˜ÚÂ ,¯zÓ82. À»¿∆∆¿»«¿»∆∆∆¿∆

בלבו.78) שגמר מה אלא בשפתיו הוציא כגון 79)שלא
דבור  מכדי יותר בתנאו והאריך בתנאי, שבועתו שתלה
הוא  - תנאו מגמר אלא הזמן חושבים אנו אין מהשבועה,

(רדב"ז). עג:80)איסורו בב"ק וכן כא. כ: נזיר
מתחרט.81) הנני שלא 82)נמלכתי, דבר בשפתיו והוציא

וכן  מותר. זה הרי הי"א: לעיל רבינו הורה שכבר בלבו, היה
דמי" כדיבור דיבור כדי תוך "והלכתא, פז.) (נדרים אמרו
לחזור  שיוכל דיבורו בשעת אדם של שדעתו הר"ן: ומפרש
מתוך  נשבע לא נשבע, או שדיבר בשעה כי דיבורו, כדי בו
סובר  עג: קמא בבבא תם ורבינו גמורה. והסכמה דעת גמר
עוסק  או עדות, מעיד כשאדם לפי חכמים, תקנת שזוהי
לו  יש כרחו על רבו, או שלום, לו נותן וחברו בסחורה,
תקנו  ולכך ו: בברכות כמבואר שלום, ולהשיב להפסיק
מסוגיית  נראה וכן הפסק. חשוב זה יהא שלא חכמים
לתלמיד, ריוח השארת לא שם: שאמרו כ: בנזיר התלמוד
הכ"ב  פ"ז, אישות בהל' וראה שם. התוספות וכפירוש

שם. ובבאורנו

.ÁÈÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ83¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ : ¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a Ô‰Ó Ïa˜Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,CÏ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈≈∆¿¿≈

¯ea„84È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡Â ƒ¿»«≈»«¿ƒƒ¿«≈»∆¬≈
¯zÓ ‰Ê85¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ì‡Â . ∆À»¿ƒ««¿≈ƒ≈»«¬…

.Ba

לשבועתו.83) דיבור כדי להחזרתם.84)תוך
לשבועתו,85) דיבור כדי בתוך התחילה והחזרתם הואיל

שאמרו: כגון דיבור, מכדי יותר החזרתם נמשכה אפילו
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אלא  זו אין תיבות, ארבע כאן שיש בך, חזור נשבעת למה
חבריו  שהרי השבועה, מענין הוא שהכל ממושכת, חזרה
תוך  מהם וקיבל והואיל כעסו, בשעת אותו מרצים היו
ולדעת  (רדב"ז). שבועתו בטלה לדבריהם כדיֿדיבור
שתהא  לשבועתו, מוזקקת האחרים החזרת אין הראב"ד,
ולכן  והתערבותם, מחאתם ע"י לשבועתו סמוכה חזרתו
לשבועתו. דיבור כדי תוך כשנסמכה רק מועילה חזרתו
כוונת  את פירש רי סימן ליו"ד משה" ב"דרכי והרמ"א
דיבור  כדי תוך היתה המחזירים דברי שקבלת רבינו,
ובין  השבועה בין הפסקה נחשבת כך לא שאם שבועתו,
וכדעת  לשבועתו כלל שייכים האחרים שאין הקבלה,

ג. סעיף רי ביו"ד וראה הראב"ד.

.ËÈ‰Ê ÔÈ‡ - BaÏa ¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁÂ ÚaLƒ¿«¿»«¿¿≈ƒ¿ƒ≈∆
¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ :ÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a BaÏa Ì‰È¯·c Ïa˜Â ,CÏ ÏeÁÓ B‡ ,CÏ»»»¿ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿≈
BÓk ÂÈÙa ‰¯ÊÁ‰ ‡ÈˆBiL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ea„ƒ≈∆¿«∆ƒ«¬»»¿ƒ¿

‰Úe·M‰86. «¿»

עד 86) חלה אינה שהשבועה כשם בלבו, לחזור צריך וגם
כבוד  מפני בלבד בפיו יחזור אם כן שוים, ופיו לבו שיהיו
דבר: סוף מועילה. חזרתו אין בלבו, יקבלה ולא המחזירים
(רדב"ז). בפיו ויבטאנה ובדעתו בלבו החזרה שיקבל צריך

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את 1) מחייבות שאינן השבועות ושאר באונס, שבועה

הנשבע.

.‡˙BÚe·L ÈÈÓ Úa¯‡Ó ‰Úe·L ÚaLp‰ Ïk2el‡ »«ƒ¿»¿»≈«¿«ƒ≈¿≈
ÌeÏkÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ò‡a3ÚaLp‰ „Á‡Â . ¿…∆¬≈∆»ƒ¿¿∆»«ƒ¿»

Ò‡a B˙lÁzÓ4e¯‡aL BÓk ,5Ò‡Â ÚaLpL B‡ ,6 ƒ¿ƒ»¿…∆¿∆≈«¿∆ƒ¿«¿∆¡«
e‰eÁÈp‰ ‡ÏÂ7B˙Úe·L Ìi˜Ï8BÚÈaL‰L B‡ ,9.Òp‡ ¿…ƒƒ¿«≈¿»∆ƒ¿ƒ«»

CÎÈÙÏ10ÔÈÚaL11ÔÈÓ¯ÁÏ12ÔÈ‚¯B‰ÏÂ13ÔÈÒÎBnÏÂ14. ¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

שבועת 2) ביטוי, שבועת והן: ה"א. פ"א, למעלה המוזכרות
העדות. ושבועת הפקדון שבועת מאיסור 3)שוא, אפילו

תורה  אמרה בפירוש כי (רדב"ז), לבטלה שמים שם הזכרת
פרט  - בשבועה" האדם יבטא אשר "לכל ד) ה, (ויקרא
לבו  שיהא שבועה, בשעת אדם שיהא כו.) (שבועות לאנוס

שם). (רש"י (חבירו)4)עליו ממון אצלו שיש ששכח כגון
להשבע  שאסור ידע שלא או ידע, ואחרֿכך ונשבע וכפר

גויים). לבין שנשבה תינוק (כגון פ"א,5)לשקר למעלה
נהר.6)ה"י. שעיכבו או וכלל 8)האונסים.7)שחלה

"ולנערה  כו) כב, (דברים שנאמר פטריה, רחמנא אנוס הוא:
כז.). (נדרים היא שאנוסה דבר", תעשה אלם,9)לא איש

באונס. מתחילתו שנשבע נמצא אונס. מעשי עושה
מכלום.10) פטור אנס, והשביעו לכתחילה.11)הואיל
נפש 12) הורגים ואינם אחרים ממון הגוזלים חמסנים,

שם). וברא"ש ב כז, נדרים עסקי 13)(משנה, על ההורגים
שיתבאר 14)ממון. וכפי המלך, ברשות שלא מס נוטלי

כח) לא, (במדבר הכתוב מלשון - מוכסן הבאה. בהלכה
השבע  לו: ואמרו אלה, השביעוהו ואם לה'". מכס "והרמות
שחייב  דבר עמך יש אם עליך, אסור הזה שהבשר לנו

כח. כז: (נדרים מכלום פטור זה הרי - ונשבע במכס,
ה"א. פ"ד, נדרים הל' והשווה במשנה)

.·?e¯Ó‡ ÒÎBÓ ‰Ê È‡a15,ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰ ÒÎBÓa ¿≈∆≈»¿¿≈»≈≈≈»
‰È„n‰ CÏÓ ˙eL¯a ‡lL ÔBÓÓ Á˜BlL16B‡ , ∆≈«»∆…ƒ¿∆∆«¿ƒ»

¯·c‰ ÏÚ BÓˆÚÏ ÛÈÒBÓ Ï·‡ CÏn‰ ˙eL¯a Á˜BlL∆≈«ƒ¿«∆∆¬»ƒ¿«¿««»»
·eˆw‰17‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,18. «»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»

ופטורים.15) לו גמור.16)שנשבעים גזלן זה מוכס נמצא
אלא 17) מכס זה אין שרוצה, מה כל ונוטל המלך, מטעם

כח.). (שם "אבל 18)גזילה שם: אומר ורבינו הי"א. פ"ה,
דבר  או רביע או שליש שיקח ואמר המלך שפסקו מכס
ונודע  למלך, זה חלק לגבות ישראל מוכס והעמיד קצוב,
- המלך שגזר מה על כלום מוסיף ואינו נאמן זה שאדם
שהיה  בין . . . הוא דין המלך שדין לפי גזלן, בחזקת אינו
קיג, בבבאֿקמא ומקורו ישראל", מלך שהיה בין גוי המלך

א.

.‚˙Úa BaÏa B˙ek ˙BÈ‰Ï Ò‡a ÚaLp‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆ƒ¿«»»¿ƒ¿≈
B¯ËBt‰ ¯·„Ï ‰Úe·M‰19el‡ ÌÈ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»¿»»«¿¿««ƒ∆«¿»ƒ≈
ÌÈ¯·c ÔÈ‡ - ·laL20‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆«≈≈»¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈ¯·c ÏÚ CÓBÒ ‰Ê È¯‰ - Ò‡‰ ÈtÓ ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»ƒ¿≈»…∆¬≈∆≈«¿»ƒ
BaÏaL21. ∆¿ƒ

שלא 19) ובלבו סתם, בשר יאכל שלא לאנס שנשבע כגון
ה"ד. בסמוך כמבואר היום, מט,20)יאכל קידושין ראה

ה"ט. פי"א, מכירה ובהל' וכתוב 21)ב. א. כח, נדרים
אותם  משביעים שהיו היהודים "הלכך מיימוניות': ב'הגהות
להשבע  יכולים היו הכפר, מן לצאת שלא באונס, זרוע בעלי
בלחש  ביטל ואם . . . היום יחשבו ובלבם יצאו, שלא סתם
(מסכת  עקיבא ברבי מצאנו וכן יותר". טוב היה בשפתיו
ומבטל  בשפתותיו נשבע עקיבא רבי "היה פ"ב) רבתי כלה

בלבו. לו

.„¯Oa ÏÎ‡È ‡lL Òp‡Ï ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«¿«»∆……«»»
Ì˙Ò22¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏ·e , ¿»¿ƒ∆……««∆……«¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊÁ23. ¬ƒ¬≈∆À»¿≈…«≈»∆

אסור 22) יהא שהבשר לי השבע האנס, לו שאמר כגון
הל' לקמן ראה לו. ונשבע דבר, איזה עמך יש אם עליך,
"תני, אמרו: ה"ד, פ"ג נדרים וב'ירושלמי' ה"א. פ"ד, נדרים
את  נשבע - לשקר בשמי תשבעו לא אומר, ישמעאל רבי
"לא  העדה' ה'קרבן ומפרש ולמוכסין". ולחרמין להרגין
להציל  אבל כדין, שלא מחבירו ליטול לשקר כדי תשבעו
לא, ס"ק רלב, סי' ליו"ד בש"ך וראה מותר". שלו את
הרמ"א: כותב יד, סעיף ושם לח. ס"ק שם הגר"א ובביאור
על  לעבור כשאפשר אלא אינו אונס) שבועת (היתר זה "וכל
מפני  אסור לגוי יוודע אם אבל לגוי, יוודע ולא שבועתו
שבועתו  על שעבר צדקיהו נענש ולכן השם, חילול

אונס". בדרך שהיתה אע"פ שתבעו 23)לנבוכדנצר כגון,
עלי  יאסרו לו: נשבע שבמחסן, פירותיו לו ליתן החרם
של  שאינם אע"פ המלך, בית של אינם אם העולם פירות
(נדרים  סתם בשפתיו ומוציא היום, בלבו ואומר המלך, בית
ראש  קלות ינהגו שלא כדי היא, חכמים תקנת זה ודבר כח.).
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כדי  הפוטרו" ל"דבר בלבו לחשוב עליו ולפיכך בשבועות,
כל  תורה דין מצד אבל האפשר, ככל שקר משבועת להמלט
בלבו  חשב לא ואפילו מכלום, פטור זה הרי אנוס שהוא
('מעשה  פטריה" רחמנא "אנוס כי הפוטרו, אחר לדבר
כשנשבע  הי"ב, פ"ב למעלה רבינו שהתיר מה אמנם רוקח').
שלא  בפיו שבועה שהוציא כגון שוים, ולבו פיו היו ולא
שלא  אלא בלבי היה לא אני ואמר: בו והתרו היום, יאכל
סתם, פת לאכול הי"ד שם רבינו שהתיר מה וכן היום, אצא
אע"פ  חיטים, פת לאכול שלא אלא גמר לא ובלבו הואיל
אנוס  היה שלא ואע"פ – סתם פת יאכל שלא נשבע שבפיו
לו  אין לכתחילה אבל בדיעבד, אלא אינו זה כל בשבועתו,
הותר  ולא אנוס, אינו שהרי אחר, לדבר ולבו בפה, להשבע
ועוד  הי"ד). פ"ב למעלה (רדב"ז אנוס כשהוא אלא לו
השביעו  אפילו שבראשון, אנוס, לבלתי אנוס בין יש הבדל
פטור  זה הרי משביעך, אני דעתי על לו: ואמר האנס
כל  השני, במקרה ואילו מהכל. פטור אנוס כי מכלום,
בלבי, היה וכך כך לומר יכול אינו חבירו, דעת על שנשבע

רוקח'). ('מעשה הט"ו פ"ב למעלה כמבואר

.‰˙B‚‚L ÏLÂ È‡·‰ ˙Úe·L ÔÎÂ24Ô‰ÈÏÚ ¯eËt -25. ¿≈¿«¬«¿∆¿»»¬≈∆
˙BÏÈÁ ‰‡¯L ÔB‚k ?„ˆÈk È‡·‰ ˙Úe·L26˙BÏB„b ¿«¬«≈«¿∆»»¬»¿

CÏn‰ ÈBÏt ÏÈÁ È˙È‡¯L :ÚaLÂ ,‰‰B·‚ ‰ÓBÁÂ¿»¿»¿ƒ¿«∆»ƒƒ≈¿ƒ«∆∆
ÌÈ¯ˆÓ È‡ˆBÈk Ì‰Â27˙ÈBÏt ¯ÈÚ ˙ÓBÁ È˙È‡¯LÂ , ¿≈¿¿≈ƒ¿«ƒ¿∆»ƒƒ«ƒ¿ƒ

ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‰B·b28el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,29‡Ï ‰fL . ¿»«»»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆∆…
‡ÏÂ ,¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ïa Ck ¯·c‰L BaÏa ¯Ó‚»«¿ƒ∆«»»»¿…»¿…≈¿…

‰ÓBÁ‰ d·b ˙‡ ¯tÒÏ ‡l‡ Ôek˙30.ÌÚ‰ ·¯ B‡ ƒ¿«≈∆»¿«≈∆…««»…»»

הבאי.24) של שבועות רומי: בדפוס וכן התימנים, בכת"י
דבר  מפרש: – ב כ, לנדרים והר"ן והפרזה. גוזמה - הבאי
מתורגם: כג) ז, (ישעיה יהיה" ולשית "לשמיר כלום, שאינו

יהי. ובור אסורות,25)להובאי אבל וממלקות. מקרבן
שם  בה שיזכיר עד גמורה שבועה אינה שבועה כל שהרי
לכתחילה  מותר ואיך ה"ב, פ"ב למעלה כמבואר שמים,
לבטלה. שמים שם בה ולהזכיר הבאי שבועת להשבע
מותרים, הבאי שנדרי "כשם ב: כד, בנדרים ששנינו ואע"פ

אג  - מותרות" הבאי שבועות השנויה כך "מותרים" לשון ב
יזכיר  לא שאם ומובן, כן. בשבועות גם נקט נדרים, אצל

(רדב"ז). מותר זה הרי שמים, שם חיילים 26)בשבועה
גדול. מטף.27)במספר לבד הגברים רבוא, ששים שהיו

ובצורות 28) גדולות "ערים כח) א, (דברים הכתוב כלשון
"דיברה  צ:) וחולין כט. (תמיד חכמים ואמרו בשמים",

הבאי". בלשון ב:29)תורה כד, בנדרים ששנינו מה כגון
הבד". בית כקורת נחש ראיתי לא שם.30)"אם נדרים

כלל  אפשרי בלתי דבר היא לרקיע עד גבוהה שחומה ואע"פ
כאלה  שבדברים משום שוא, שבועת משום חייב אינו -
בשבועתו  התכוין ולא ולהפליג, להגזים אנשים של דרכם
להגזים  אנשים של דרכם שאין בדברים אבל הדברים, לדיוק
ודאי  באויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון שראם , ונשבע
הכ"א  פ"ה, לקמן כמבואר שוא, שבועת משום חייב

ה"א. פ"ד, נדרים הל' לקמן והשווה (רדב"ז).

.ÂB‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L Ì‡ ?„ˆÈk ˙B‚‚L ÏL ‰Úe·L¿»∆¿»≈«ƒ¿«»≈
ÔB„wta ‚‚ML ÔB‚k - ‡È‰ ÔB„wt‰31˙e„Ú·e32, «ƒ»ƒ¿∆»««ƒ»»≈

e¯‡aL BÓk ,ÌeÏkÓ ¯eËt ‡e‰L33˙Úe·L Ì‡Â . ∆»ƒ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«
ÔÈlÙz LaÏÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k - ‡È‰ ‡ÂL34‡ÏÂ , »¿ƒ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«¿ƒƒ¿…

‰ÂˆÓ ÔÈlÙz‰L Ú„È35- ‡È‰ ¯˜L ˙Úe·L Ì‡Â . »«∆«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ
ÏÎ‡ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k36ÚaLpL B‡ ;ÏÎ‡L ¯kÊÂ , ¿∆ƒ¿«∆…»«¿ƒ¿«∆»«∆ƒ¿«

ÏÎ‡È ‡lL37ÏÎ‡Â ÁÎLÂ ,38BzL‡ ‰‰z ‡lL B‡ ; ∆……«¿»«¿»«∆…≈»∆ƒ¿
BÏ39Ú„BÂ ,Ba ˙‡ ‰˙k‰L B‡ BÒÈk ‰·bL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»ƒ∆ƒ¿»∆¿¿«

‰˙k‰ ‡lLÂ ‰·‚ ‡lL40‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .41. ∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¿≈…«≈»∆

הרי 31) - ידע ואח"כ ונשבע, וכפר ממון אצלו שיש ששכח
אנוס. ששכחו 32)זה או אסורה, היא אם ידע שלא

- עדות לו יודעים שהם להם נודע ואח"כ ונשבעו, העדות
אנוסים. אלו רבינו 33)הרי ודייק והי"ג. ה"י פ"א, למעלה

הבאי, בשבועת ואילו מכלום", "פטור כאן: לכתוב
שאסור  משום עליהן" "פטור כתב: הקודמת, שבהלכה
נושא  - הבאי בשבועת ולפיכך לבטלה, שמים שם להזכיר
ופטור  הוא אנוס - שגגות בשבועת אבל זה. עוון עליו

(רדב"ז). ה"ו.34)מכלום פ"א, למעלה כגון 35)ראה
תינוק. כשהוא הגויים בין ביטוי,36)שנשבה שבועת היא

ה"ג. פ"א, לעיל אחר.37)כמבואר ביום או היום
נדרים,38) לענין במשנה), כה: (נדרים כאנוס זה והרי

"כשם  שם: בברייתא כמבואר שבועות, לענין והואֿהדין
מותרות". שגגות שבועות כך מותרים, שגגות שנדרי

ה"ו.39) פי"ד, אישות הל' וראה שם.40)ממנו. נדרים
זה  "הרי שם: רבינו שמסיים ה"ג, פ"ח נדרים הל' והשווה
שגגות". נדרי בכלל והוא טעות, נדר שהוא מפני מותר

רבי,41) אמר כך נשבע זה אחד, לרב תלמידים שני כגון
מהם  שאחד אח"כ שנתברר אע"פ רבי, אמר כך נשבע וזה
(שבועות  באמת שנשבע וחשב ששגג פטור, - לשקר נשבע

לא:). - כו.

.ÊÔk Ì‡42e‰Ê È‡ ,43ÔÈ·iÁL Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ƒ≈≈∆ƒ¿«¿«ƒ∆«»ƒ
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ44ÚaLpL ÔB‚k ?¯·ÚLÏ »∆»»¿»∆¿≈¿∆»«¿∆ƒ¿«

BÊ ¯˜L ˙Úe·MLÂ ÏÎ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«¿≈«∆»«¿∆¿«∆∆
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„È ‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÒ‡ ÚaLpL∆ƒ¿«¬»¬»…»«∆«»ƒ»∆»»¿»
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰ BÊƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»∆¿≈

¯·ÚLÏ Èeha ˙Úe·La45. ƒ¿«ƒ¿∆»«

מכלום.42) פטור בשגגה הנשבע ובכת"י 43)אם
היא. איזו ובביאורנו.44)התימנים: ה"ג פ"א, לעיל ראה

עליה  שחייבים העדות ושבועת הפקדון שבועת שגגת אבל
שבועת  ושגגת והי"ג). הי"א (שם לעיל נתפרשה כבר קרבן,
ה"ז. שם כמבואר מכלום. ופטור קרבן עליה אין - שוא

זדונן 45) על שיש העבירות שבשאר אע"פ ב. כו, שבועות
כי  קרבן, מביא אינו בקרבן, ושגג בכרת והזיד כרת, עונש
- ה"ב) פ"ב, שגגות (הל' שגגה שמה אין קרבן שגגת
עונש  ולא בלבד לאו אלא בה שאין ביטוי שבועת באיסור
חיוב  וכל הואיל שגגה, שמה קרבן ששגגת מודים הכל כרת,

(שם). בכרת זדונה אין שהרי הוא, חידוש קרבנה

.Á„ˆÈÎÂ?‡a‰Ï Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰46 ¿≈«ƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»¿«»
‰n„Â ‚‚LÂ ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k¿∆ƒ¿«∆……««ƒƒ¿»«¿ƒ»
‰ÓÏÚ ‰fL .dÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ«¬»»∆∆∆∆¿»
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˙‡ ¯ÎBÊ ‡e‰ È¯‰Â ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·M‰ epnÓƒ∆«¿»≈«»¿»«¬≈≈∆
ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ‰47Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ BÊ . «≈∆∆ƒ¿«»»ƒƒ¿«¿«ƒ

Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡a‰Ï48. ¿«»∆«»ƒ»∆»»¿»

מקרבן,46) פטור - ואכל ושכח יאכל, שלא נשבע אם שהרי
הל"ו. לעיל שזו 47)כמבואר ויודע חיטים, על שנשבע

חיטים. האדם 48)פת יבטא "אשר א. כו, שבועות
והואֿהדין  שבועה. ממנו שנתעלה - ממנו" ונעלם בשבועה
ואח"כ  ואכל קרבן, זו שבועה על חייבים אם ידע כשלא
המבואר  לשעבר, שבועה כדין בקרבן, חייב - לו נודע
בתיאור  צורך אין להבא שבשבועה אלא הקודמת, בהלכה
יותר  רווחת שהיא זו, בדרך להסבירה ואפשר זה, דחוק

ומעשהֿרוקח). (לחםֿמשנה

.Ë˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……««ƒƒ¿»««
ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L ˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ49Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ƒƒ«««∆«¿ƒ¬≈∆»

ÌÏÚ ‡ÏÂ ,‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ ‡Ï È¯‰L .¯eËÙe»∆¬≈…∆∆¿»ƒ∆¿»¿…∆¿«
ıÙÁ ‡l‡ epnÓ50.ÂÈÏÚ ÚaLpL ƒ∆∆»≈∆∆ƒ¿«»»

בידו 49) ועלתה שעורים, פת ליטול לסל ידו שהושיט כגון
שם). (שבועות ואכלה היא שעורים וכסבור חיטים, של

העלם 50) על ממנו" ונעלם "בשבועה אמרה: והתורה
(שם). חפץ העלם על חייב ואינו חייב, הוא שבועה

.ÈepnÓ ÌÏÚÂ ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ∆∆¿»ƒ∆¿»≈«»¿»¿∆¿«ƒ∆
.Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ≈∆∆ƒ¿«»»¬≈∆»ƒ«»¿»
‰n„Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ»
˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ¿»««ƒƒ«««
B„Èa ıÙÁÂ ‰Úe·L ÌÏÚ‰ È¯‰L ,ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L∆«¿ƒ∆¬≈∆¿≈¿»¿≈∆¿»

¯eËÙe Òe‡k ‰Ê È¯‰ -51. ¬≈∆¿»»

שאין 51) בקרבן, חייב אינו ומספק נפשטה, שלא בעיה שם,
גם  אמנם לעזרה. חולין משום הספק, על קרבן מביאין
אלא  אונס, דין בו לדון צריכים היינו בלבד שבועה' 'העלם
שדרשו  כמו לקרבן שבועה" "העלם תורה ריבתה שבפירוש
הוא  שבועה העלם על - ממנו" ונעלם "בשבועה (שם)
"העלם  על מיוחד לימוד לנו ואין הואיל אולם חייב.
כאנוס  דינו נשאר ממילא קרבן, לחייבו וחפץ" שבועה
לאנוס  פרט - בשבועה" "האדם הדרש: יסוד על ופטור,

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÂÈÏÚ ¯ÚËˆÂ ,epÏÎ‡È ‡lL ¯kk ÏÚ ÚaL52 ƒ¿««ƒ»∆……¿∆¿ƒ¿«≈»»
¯znL ‰n„ È¯‰L ,‚‚BL ‡e‰Â ,¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â«¬»ƒ¿≈«««¿≈∆¬≈ƒ»∆À»

¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Ï BÏ53‰Ê È¯‰ -54ÔÓ ¯eËt ¿»¿ƒ¿≈«««¬≈∆»ƒ
B˙ÚÈ„ÈÓ ·L BÈ‡L ÈÙÏ ;Ôa¯w‰55Ú„È ‡l‡ , «»¿»¿ƒ∆≈»ƒƒ»∆»»«

‡È‰ ‰¯eÒ‡L56˙eÚËa dÏÎ‡Â57. ∆¬»ƒ«¬»»¿»

(ר"ח 52) אחרת ככר לו ואין מצערו הרעב כלומר
כו:). ניתרת 53)לשבועות השבועה אין שלהלכה בעוד

סכנה. בו אין כי צער, זה.54)בגלל ר"מ: רומי בדפוס
ככר 55) על שנשבע יודע היה אילו מאכילתו פורש שאינו
אינו 56)זו. זאת ובכל השבועה, ממנו נעלמה שלא

קרבן, שיתחייב שוגג זה ואין הככר, מאכילת פורש

"השב  אמרו: מכאן - ואשם תעשינה לא אשר שנאמר:
- מידיעתו שב אינו שגגתו, על קרבן מביא - מידיעתו
ה:), וחולין כו: (שבועות שגגתו" על קרבן מביא אינו
מידיעתה", לו "היושב ט: פרק ז פרשתא כהנים' וב'תורת
ובטל  יושב היה עבירה, שהיא יודע היה אם ופירושו:

ב. ה, לחולין ברש"י וראה זו. שדימה,57)מעבירה
אבל  מקרבן, פטור ולפיכך הצער, מפני לאכלה לו שמותר
('מעשה  טועה אלא "אנוס" זה אין כי באכילתו יש איסור

רוקח').

ה'תשפ"א  מרחשון ה' שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מלקות 1) חיוב שבועה, על שבועה לפרטיה, ביטוי שבועת

כיצד? ביטוי בשבועת

.‡ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓ2˙BÁt ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ƒ∆ƒ¿«∆……««¿¿»«»
¯eËt - ˙ÈÊkÓ3˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L ;4È¯‰Â , ƒ««ƒ»∆≈¬ƒ»¿»ƒ««ƒ«¬≈

˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ¯eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k ‡e‰5‡ˆBiÎÂ ¿≈¬ƒƒƒ¿≈¿≈¿«≈
Ô‰a6BÏÎ‡Â ,‰Ê ¯·c ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ Ì‡Â . »∆¿ƒ»«¿»∆……«»»∆«¬»

·iÁ -7Ïc¯Á Ú¯Ê ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·c‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,8 «»«¬ƒ»»«»»∆ƒ¿«»»∆««¿»
epnÓ ˙BÁÙ B‡ „Á‡9. ∆»»ƒ∆

כי 2) לעולם, לאכול עצמו אסר "היום" הדגיש לא אם אבל
שינה. לעניין טו. בנדרים וכמבואר לו. תקבע זמן איזה
שווא, שבועת זו הרי אפשרי, בלתי דבר שזה ומכיוון

שירצה. עת בכל ויאכל מיד, אותו -3)ומלקים מקרבן
הזיד. אם - וממלקות שגג, גדול 4)אם לא שאמרו "וכזית

מסיני. למשה הלכה הוא זה ושיעור בינוני". אלא קטן ולא
טריפה 5) כראוי. נשחטה שלא או מאליה, שמתה - נבילה

פי  על ואף עוד, לחיות ראוייה ואינה חולי בה שנולד -
אסורה. זו הרי שתמות קודם ושחטה מן 6)שקדם שאסור

- אסור שיעור שחצי והטעם עליו. לוקים אין אבל התורה,
עליו. איסור ושם שלם, לשיעור להצטרף הוא שראוי משום
על  מביא שהאדם שבועה, באיסור שאפילו רבינו, וחידש
אומרים  ואין שיעור, בחצי נאסר כן גם פיו בדיבור עצמו
יזכיר  כשלא הדין והוא שלם. לכזית אלא דעתו הייתה שלא
אלא  שיעור, חצי באכילת ייאסר גם "כלום" תיבת בשבועתו
מקרבן  פטור "כלום" הדגיש שאפילו משמיענו, שרבינו
מאכל  מין כל על מוסבת "כלום", שתיבת ואפשר וממלקות.

האכילה. שיעור לגודל מכוונת ואינה בקרבן 7)שהוא,
מאוד.8)ומלקות. קטן עליו 9)שהוא ונשבע הואיל

שהוא  נמלה, כאוכל זה והרי עליו, ואסרו החשיבו בייחוד,
וחשובה. שלימה ברייה שהיא מפני מלקות חייב

.·- ‡e‰L Ïk ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ¿…¿¿»«»∆
·iÁ10. «»

לא 10) ואפילו בשבועתו. אכילה לשון הזכיר לא שהרי
זה  הרי סתם, יטעם, שלא נשבע אלא "כלום", תיבת הדגיש
שהוא. כל אפילו טעימה לשון משמעות כי שהוא, בכל חייב

.‚;·iÁ - ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆……««¿»»«»
‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰L11CÎÈÙÏ .12Â ÏÎ‡ Ì‡ ,‰˙L ∆«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»«¿»»
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B‡ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˙e˜ÏÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -≈«»∆»«¿««ƒ»»≈ƒ
‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˙‡hÁ13.‚‚BL «»««ƒ»»≈

תירושך 11) דגנך מעשר ... אלוקיך ה' לפני "ואכלת שנאמר
שאם  ומכאן, "ואכלת". בו וכתוב הוא, יין ותירוש ויצהרך"

חייב. ששתה ונמצא אכל שלא ושתייה 12)נשבע הואיל
היא. אכילה ואכל 13)בכלל וחזר כאכל דומה, זה שהרי

אחד. קרבן אלא חייב שאינו אחד, בהעלם

.„;ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBi‰ ‰zLÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ¿∆«¬≈∆À»∆¡…
‰i˙L ÏÏÎa ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L14?·iÁ ‡‰ÈÂ ‰zLÈ ‰nÎÂ . ∆≈¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ¿∆ƒ≈«»

˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL „Ú ·iÁ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯15¯‡Lk , ƒ¿∆ƒ∆≈«»«∆ƒ¿∆¿ƒƒƒ¿»
ÔÈ¯eq‡‰16. »ƒƒ

וייכנסו 14) ונשתה, נלך לומר אנשים של דרכם שאין
ומחצה.15)לאכול. ביצה ושיעורה הלוג. רביעית

נקראת 16) שתייה ואין אדם. בני לשון אחר ללכת לנו יש כי
מרביעית. בפחות

.‰B‡ ;‰a¯‰ ÔÈÈÓ ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……««¿»«ƒƒ«¿≈
‰a¯‰ ÔÈ˜LÓ ÈÈÓ ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ‰zL‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆…∆¿∆«¿»»ƒ≈«¿ƒ«¿≈

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -17‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ elÙ‡Â . ≈«»∆»«««¬ƒ»«¿»∆…
˙ÈË˜Â ˙Ùe ¯Oa ÌBi‰ ÏÎ‡·iÁ BÈ‡ - Ïk‰ ÏÎ‡Â , …««»»«¿ƒ¿ƒ¿»««…≈«»

˙Á‡ ‡l‡18˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔlÎÂ .19. ∆»««¿À»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

למלקות,17) או חטאת לקרבן מחלקים מינים אומרים: ואין
חייב  אינו אחת בהתראה או אחד בהעלם שאכלם כיוון אלא

אחת. כולם,18)אלא יאכלם שלא אלא דעתו הייתה שלא
לא  לומר שיכול כלום, חייב אינו מהם אחד רק אכל ואם
שבועה  שיאמר: לא אם כולם, לאכול שלא אלא בדעתי היה
על  לוקה שאז קטנית, ולא פת ולא בשר היום אוכל שלא
מין  כל על "לא" ואמר ופרט הואיל לעצמו, ומין מין כל

אחד 19)ומין. כזית כדי יחד המינים מכל אכל שאם
כזית. מין מכל שיאכל צורך ואין אחד, מין הם כאילו חייב,
מצטרפת  ושתה ואכל לאכול, לא כשנשבע הדין והוא
היא. אכילה בכלל ושתייה הואיל האכילה, לשיעור השתייה

.Â- ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ,‰zL‡ ‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿∆…∆¿∆¿»«¿»»
Ë¯Ùe ÏÈ‡B‰Â ,‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰L .ÌÈzL ·iÁ«»¿«ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»«
‰i˙M‰ ÏÏk ‡lL BzÚ„ ‰lb - '‰zL‡ ‡lLÂ' ¯Ó‡Â¿»«¿∆…∆¿∆ƒ»«¿∆…»««¿ƒ»

‰ÏÈÎ‡‰ ÏÏÎa20BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ÚaLk ‡ˆÓÂ , ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»«∆ƒ¿≈«¿
ÌÈzL ·iÁ CÎÈÙÏe ,BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ21. ¿«∆ƒ¿≈«¿¿ƒ»«»¿«ƒ

הייתה 20) לא האכילה, בכלל השתייה כלל אילו כי
חלה  שבועה שאין כלל חלה השתייה על השנייה שבועתו
שתי  יאכל שלא - יאכל שלא כנשבע זה והרי שבועה על

כלל. חלה השנייה השבועה שאין חטאות 21)פעמים שתי
כשהזיד. - מלקות פעמים ושתי כששגג, -

.Ê˙Ùe ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿»∆……««ƒƒ«
˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÏÎ‡Â ,ÔÈÓqk ˙Ùe ÔÈ¯BÚO¿ƒ«À¿ƒ«¬»»«»«»««
·iÁÏe ˜lÁÏ ‡l‡ '˙Ùe ˙Ùe ˙t' ¯Ó‡ ‡lL .˙Á‡Â¿««∆…»««««∆»¿«≈¿«≈

˙Á‡ Ïk ÏÚ22. «»««

ושעורים 22) חיטים "פת לאכול שלא נשבע היה אילו אבל

לא  לומר הוא יכול כי אחת, אלא חייב היה לא וכוסמין"
כי  שבועתי, מכלל אחר מין של פת להוציא אלא נתכוונתי

שהם. פת מיני בכל אסור הייתי סתם פת נשבעתי אילו

.Á·‰¯ÒÓ B¯·Á ‰È‰23¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï Ba »»¬≈¿«¿≈∆¡…∆¿¿»«
¯Ó‡Â ,L·„e ·ÏÁÂ ÔÈÈ ÈnÚ ‰˙Le ‡Ba :BÏ24: ¿≈ƒƒ«ƒ¿»»¿«¿»«

Ô‰Ó ‰˙LÂ ,L·„e ·ÏÁÂ ÔÈÈ ‰˙BL ÈÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈ƒ∆«ƒ¿»»¿«¿»»≈∆
BÏ ‰È‰L .BÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ -«»«»««¿««ƒ¿≈«¿∆»»
‰Ó B‡ ,ÌeÏk ‰˙BL ÈÈ‡L ‰Úe·L :¯ÓBÏ«¿»∆≈ƒ∆¿«
BÓˆÚ ·iÁL BzÚ„ ‰lb - Ë¯Ùe ¯ÊÁMÓe ;z¯Ó‡M∆»«¿»ƒ∆»«»«ƒ»«¿∆ƒ≈«¿
CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÚ ‰Úe·La25 ƒ¿»«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿ƒ»

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡26ÏÎ‡iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â , ≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«»«∆…«
˙B‡hÁÏ ÔÈ˜eÏÁ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ .„Á‡ ÔÈnÓ ¯eÚLk¿ƒƒƒ∆»ƒ¿≈¬ƒ¿«»
BÓk ,˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L Ì„Â ·ÏÁk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿≈∆»»∆≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙pL27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬»¬

מאוד.23) כל 25)המוזמן.24)מפציר על וחייב הואיל
עצמו. בפני יין 26)מין רביעית משיעור פחות שתה שאם

ופטור  אחת לרביעית מצטרפים אינם חלב מרביעית ופחות
אין  שבועות "שתי אמרו וכן שיעור. חצי השותה כדין

חטאת 27)מצטרפין". (לקרבן לחטאות שחלוקות "מתוך
מצטרפות". אין כיכר) כל על

.Ë,d˙B‡ ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»∆……«»
·iÁ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡L ÔÂÈk28‡lL ‰Úe·L . ≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ«»¿»∆…

dlk ˙‡ ÏÎ‡iL „Ú ·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡29:¯Ó‡ . …¿∆»≈«»«∆…«∆À»»«
‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L30,‰pÏÎ‡ ‡lL ¿»∆……«ƒ»¿»∆……¿∆»

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - dÏÎ‡Â31. «¬»»≈«»∆»««

לסתם 28) כינוי, בלא עצמה בפני אכילה לשון שהזכיר כיוון
פי  על ואף כזית, והיא נתכוון בתורה האמורה אכילה
לאיזו  מפרש אלא זה אין "אותה" או זו, כיכר שהוסיף:

אחרות. בכיכרות עצמו ולהתיר נתכוון הואיל 29)כיכר
האמורה  לאכילה זה נתכוון לא הכינוי, עם האכילה והזכיר
לאו  מכזית פחות ששיור כולה, הכיכר לאכילת אלא בתורה,

הוא. שנית.30)שיור ונשבע השבועה 31)וחזר שאין
נאסר  ראשונה משבועה שהרי כלל, עליו חלה השנייה

כולה. יאכלנה שלא שכן, כל ממנה, כזית אפילו לאכול

.ÈÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ32¯ÊÁÂ ,ÌBi‰ ¿≈ƒ»«¿»∆……««¿»«
B˙B‡a dlk dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯kk‰ ÏÚ ÚaLÂ¿ƒ¿«««ƒ»∆……¿∆»«¬»»À»¿

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌBi‰33.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«»∆»««¿≈…«≈»∆
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡L34ÏÚ ÚaL Ì‡ Ï·‡ . ∆≈¿»»»«¿»¬»ƒƒ¿««

,ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯kk‰«ƒ»∆……¿∆»¿»«¿ƒ¿«∆……«¿
.ÌÈzL ·iÁ - dlk dÏÎ‡Â ,BÊ ¯kk ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«ƒ»«¬»»À»«»¿«ƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡È ‡lL ‰lÁza ÚaLpL ‰ÚLaL∆¿»»∆ƒ¿««¿ƒ»∆……¿∆»≈«»
[ÌeÏk] ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁLÎe ;dlk ÏÎ‡iL „Ú«∆…«À»¿∆»«¿ƒ¿«∆……«¿
˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡iMÓ - d˙B‡ ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«»ƒ∆…«ƒ∆»¿«ƒ

·iÁ˙È35.‰BL‡¯ ‰Úe·La ·iÁ˙È dlk ÏÎ‡iLÎe , ƒ¿«≈¿∆…«À»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ»

כזית.32) אפילו על 33)שמשמעו חלה שבועה אין כי
אלא  נשבע לא מתחילה הלא שואל: והראב"ד שבועה.
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שעלינו  כלומר, לעולם, כיכר אותה על נשבע ולבסוף ליומו
תחול  הימים שאר על השנייה שבועתו וחלה הואיל לומר
פי  על שאף "כולל", או מוסיף" "איסור כדין יום לאותו גם
דברים  מוסיף השני האיסור אם איסור, על חל איסור שאין
הואיל  סובר, ורבינו לחול. דינו הקודם, האיסור על אחרים
האיסור  פקע כבר בא, השני כשאיסור הימים ובשאר
אחד  יום אלא הראשונה בשבועה נאסר לא שהרי הראשון,
הואיל  כולל) (או מוסיף" "איסור נקרא: זה אין בלבד,
אין  ולפיכך הימים, בשאר עוד קיים אינו הראשון והאיסור
עבר  שאם ומובן, כלל, יום לאותו חלה השנייה השבועה
השנייה, השבועה משום יתחייב וודאי למחר, ואכלה היום
עליו  חלה מייד - הראשונה השבועה נסתלקה שכבר כיוון
באותו  כולה "ואכלה רבינו: שדקדק וזהו השנייה, השבועה

שבועה,34)היום". על חלה בטוי שבועת שאין והטעם
שבועת  שאין מכאן, - להטיב" או "להרע אמרה: התורה כי
לא  ואם עושה, רצה שאם רשות, דברי על אלא חלה בטוי
נאסר  הרי לאכול, שלא כבר שנשבע וזה עושה. אינו רצה
ואינו  בו, נאסר שכבר דבר על שנית יישבע ואיך באכילתה,

לאכלו. זה 35)ברשותו כזית שעל שנייה, שבועה משום
הראשונה. שבועתו מחמת אסור אינו

.‡ÈÏÚ ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿««
È¯‰L .ÌÈzL ÌÈ‡z‰ ÏÚ ·iÁ - ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«»¬»ƒ«»««¿≈ƒ¿«ƒ∆¬≈
ÌÈ·Ú‰ ÌÚ ‰BL‡¯ ‰Úe·La e¯Ò‡pL ÌÈ‡z‰ ÏÏk»««¿≈ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¬»ƒ
ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ‰iL ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,ÔÈ¯zÓ eÈ‰L∆»À»ƒƒ∆»»¿»¿ƒ»«»¬»ƒ

˙BÚe·L ÈzLa ·iÁ˙Â ,ÌÈ‡z‰ ÏÚ ‰ÏÁ -36BÓk , »»««¿≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿¿
˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL37. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

שני 36) מביא שוגג הוא ואם שתיים, לוקה מזיד הוא ואם
חטאת. על 37)קרבנות חל איסור שאין פי, על שאף

שהיו  אחרים, דברים כולל השני כשהאיסור - איסור,
ונוסף  הראשון האיסור גם נכלל ואסרם, מתחילה, מותרים
שמתוך  כולל", "איסור נקרא: וזה השני, האיסור עליו

ממנו. הקל הראשון האיסור על חל הוא חומרו

.·È‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L38ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ¿»∆……«¿∆¿»∆……«
ÚLz39‰BÓL ÏÎ‡L ÔÈa - ¯OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ≈«¿»∆……«∆∆≈∆»«¿∆

¯OÚ ÏÎ‡L ÔÈa ÚLz ÏÎ‡L ÔÈa40‡l‡ ·iÁ BÈ‡ , ≈∆»«≈«≈∆»«∆∆≈«»∆»
˙Á‡41. ««

בהן.38) כיוצא או שנייה.39)תאנים, פעם ונשבע שחזר
אחד.40) שהנשבע 41)בהעלם ראשונה, שבועה משום

אי  שהרי עשר, באכילת ממילא נאסר שמונה, יאכל שלא
על  השבועה ואין שמונה, יאכל לא אם עשר לאכול אפשר

שבועה. על חלה שבועה שאין כלל, חלה ועשר תשע

.‚È¯OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L42ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ¿»∆……«∆∆¿»∆……«
ÚLz43‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,44¯OÚ ÏÎ‡ Ì‡ : ≈«¿»∆……«¿∆ƒ»«∆∆

˙Á‡ ‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ ,LÏL ·iÁ -45ÔÎÂ ; «»»«»¿»¿»««¿≈
ÌÈzL ·iÁ - ÚLz ÏÎ‡ Ì‡46Á - ‰BÓL ÏÎ‡ ;·i ƒ»«≈««»¿«ƒ»«¿∆«»
˙Á‡47. ««

תשע.42) באכילת נאסר לא שבועה 43)עדיין עליו חלה
בשמונה. הוא מותר ועדיין גם 44)שנייה, עליו חלה

שלישית. אחת.45)שבועה שבועה 46)חטאת משום
ושלישית. בלבד.47)שנייה האחרונה שבועתו משום

.„È‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿«∆…
˙Á‡k ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÏÎ‡È48ÌÈ‡z ÏÎ‡Â ‚‚LÂ , …«¿≈ƒ«¬»ƒ¿««¿»«¿»«¿≈ƒ

Ôa¯˜ LÈ¯Ù‰Â49ÌÈ·Ú ÏÎ‡Â ‚‚L Ck ¯Á‡Â ,50BÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««»»«¿»«¬»ƒ≈
¯eÚL ÈˆÁk Ô‰L ÈtÓ ;ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ·iÁ51ÔÈ‡Â , «»«»¬»ƒƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ¿≈

.¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ

מכל 48) כזית שהוא שלם, שיעור משניהם אחד מכל יחד,
הואיל  משניהם, כשיאכל חלה השנייה ושבועתו ומין מין
זה  ואין עליהם. נשבע לא שעדיין ענבים, גם כוללת והיא
יאכל  שלא ונשבע וחזר תשע אוכל שלא שבועה לדין: דומה
יאכל  לא ואם הואיל חלה, השנייה השבועה שאין עשר,
שלפנינו  בנידון גם והרי עשר, לכלל יבוא לא ממילא תשע
בתאנים  אסור ממילא תאנים, יאכל שלא ועומד מושבע אם
יאכל  לא אם וענבים תאנים לאכול אפשר שאי וענבים,
משבועתו  עליהן ועומד נשבע וכבר תחילה תאנים
עשר  בכל נאסר הוא ועשר" "תשע שבדין - הראשונה?
כאן  ואין הראשונה, שבועתו מאז שבעולם, תאנים ותשע
בנידון  ואילו - י"א הלכה למעלה הנזכר כולל" "איסור שום
גם  עצמו אסר ועכשיו בענבים, היה מותר מתחילה שלפנינו,
הענבים  על השנייה שבועתו שחלה מתוך נמצא, בענבים,
כדין  התאנים על גם חלה מתחילה) בהם נאסר (שלא

כולל". הראשונה.49)"איסור שבועתו בהעלם 50)על
השנייה. אינם 51)שבועתו כזית, מהם שאכל פי על אף

תאנים  שיאכל עד חייב ואינו הואיל שלם לשיעור נחשבים
הואיל  שלם, לשיעור מצטרפות אינן והתאנים כאחד. וענבים
הפרשת  - הראשונה שבועתו חיוב על קרבן עליהן והפריש
אכלן  ולא עליהן, כופר כבר כאילו ביניהן, מפסקת הקרבן

כלל.

.ÂË‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,¯OÚ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»∆……«∆∆¿»«¿ƒ¿«∆…
ÚL˙Â ¯OÚ ÏÎ‡È52Ôa¯˜ LÈ¯Ù‰Â ¯OÚ ÏÎ‡Â ,53, …«∆∆»≈«¿»«∆∆¿ƒ¿ƒ»¿»

ÔÈ‡Â ,¯eÚL ÈˆÁk ‰Ê È¯‰ - ÚLz ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«¿»«≈«¬≈∆«¬ƒƒ¿≈
‰Úe·L ÔÈÚL .¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ∆ƒ¿«¿»

.¯OÚÂ ÚLz ÏÎ‡È ‡lL ,‰B¯Á‡«¬»∆……«≈«»∆∆

ובשנייה 52) אלו תאנים עשר על בראשונה שנשבע וכגון
השנייה  ששבועתו אחרות, תשע ועוד אלו עשר על נשבע
וכדין  האחרות, התשע על חלה שהיא מתוך העשר, על חלה

יא. הלכה למעלה המבואר וענבים שבועתו 53)תאנים על
הראשונה.

.ÊË¯kk ÏÎ‡ Ì‡ ‰ÏB„b‰ BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»«¿»ƒ…«ƒ»
‰pËw‰ BÊ54‰pËw‰ ÏÎ‡L ˙Úa ‰Ê È‡z ÁÎLÂ ,55, «¿«»¿»«¿«∆¿≈∆»««¿«»

„ÈÊÓa ‰ÏB„b‰ Ck ¯Á‡ ÏÎ‡Â56·iÁ -57. ¿»«««»«¿»¿≈ƒ«»

שנשבע 54) האיסור", "כיכר היא הגדולה הכיכר נמצא,
התנאי" "כיכר היא - הקטנה והכיכר לאכלה, שלא עליה

הגדולה. הכיכר אכילת איסור תלה שוגג 55)שבה נמצא
ונאסר 56)באכילתה. התנאי כיכר את אכל שכבר שידע

הגדולה. אל 57)באכילת ואמרו: בו שהתרו והוא מלקות.
בזו. ונאסרת התנאי" "כיכר אכלת כבר כי זו, כיכר תאכל
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בשוגג  "ראשונה חננאל: רבינו כגירסת שם רבינו וגירסת
שוגג  התנאי כיכר שעל פי על ואף חייב". במזיד ושנייה
השבועה  תחולת עיקר כי ממלקות, פוטרו זה אין היה,
מלקות. וחייב במזיד אכלה והרי היא, האיסור כיכר באכילת
אכל  כך ואחר בשוגג, תחילה האיסור" "כיכר אכל אם אבל
היא  שבועתו שתחולת מכלום, פטור במזיד התנאי" "כיכר
על  כלום ידע שלא שגג, ועליה האיסור" "כיכר אכילת עם
שגגות  שבועת ו: הלכה ג פרק לעיל מבואר וכבר שבועתו,
בשעת  אדם שיהא בשבועה" "האדם שנאמר: פטור, -

שבועה.

.ÊÈÚ„BÈÂ È‡z‰ ¯ÎBÊ ‡e‰Â ‰pËw‰ ˙‡ ÏÎ‡»«∆«¿«»¿≈«¿«¿≈«
ÁÎLÂ ,‰ÏB„b‰ ¯Ò‡z d˙ÏÈÎ‡aL58˙‡ ÏÎ‡Â ∆«¬ƒ»»≈»≈«¿»¿»«¿»«∆

‰¯Ò‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL BÏ ‰n„ÓÎÂ ‰ÏB„b‰59¯eËt -60. «¿»¿ƒ¿À∆∆¬«ƒ…∆∆¿»»
¯eËt - ‰‚‚La Ô‰ÈzL ÏÎ‡61ÔÈa ,„ÈÊÓa Ô‰ÈzL ; »«¿≈∆ƒ¿»»»¿≈∆¿≈ƒ≈

‰lÁza ‰ÏB„b‰ ÏÎ‡L62‰B¯Á‡a B‡63·iÁ -64. ∆»««¿»«¿ƒ»»«¬»«»

הקטנה 59)כשאכלה.58) את אכל לא שעדיין שחושב
הגדולה. את לאכול לו הוא 60)ומותר שוגג שהרי

שם: רבינו וגירסת מקרבן. גם ופטור האיסור כיכר באכילת
פטור". בשוגג ושנייה במזיד, כאן 61)"ראשונה שאין

קרבן. חייב הוא שוגג איזה על שבועה", בשעת "אדם
הקטנה 62) את תאכל שמא זו, תאכל אל בו: והתרו

בשעת  כי ספק, התראת שזוהי פי על ואף למפרע, ותתחייב
- ויתחייב? הקטנה את יאכל אם עדיין נודע לא ההתראה
התראה. שמה - ספק התראת פוסק רבינו כי עליה, לוקה

אכל 63) כבר שהרי וודאי, התראת - באכילתה בו והתרו
"כיכר חייב.את שהוא דין אינו - אם 64)התנאי" אבל

שמא  תאכלנה, אל בו והתרו במזיד ה"גדולה" את אכל
בשוגג  הקטנה אכל ובאחרונה הקטנה, את כך אחר תאכל
בהיתר, אכלה כי - ממלקות פטור הגדולה על מכלום, פטור
אכילת  ועל הקטנה, שיאכל עד בה נאסר לא עדיין כי
ומה  בה, שגג שהרי למפרע, מלקות לחייבו אין הקטנה
אכלה, שבהיתר הראשונה, אכילת על ההתראה מועילה
שכח  אם אשמתו ומה הקטנה, לאכול לא בדעתו שהיה
(לחם  ממלקות ופטור שוגג אלא זה אין - הקטנה ואכל
כיכר  אכילת שבשעת פטור, הוא מקרבן וגם משנה).
תחילתו  שיהא עד קרבן מביאין ואין היה מזיד  האיסור,
תלוייה  השבועה תחולת דבר: של כללו בשגגה. וסופו
ה"איסור" באכילת שוגג היה ואם האיסור, כיכר באכילת
שבועה" בשעת "אדם ואינו הואיל עליו, חלה השבועה אין
"כיכר  באחרונה ואכל האיסור" ב"כיכר הזיד ואפילו
אכלה  בהיתר שהראשונה ממלקות, פטור בשגגה, התנאי"
מקרבן  הוא פטור וכן התנאי) כיכר את אכל לא (שעדיין
האיסור  באכילת הזיד סוף. ועד מתחילה שגג ולא הואיל
פטור, בו והתרו התנאי" "כיכר אכל כן ואחרי בו התרו ולא

האיסור. אכילת בשעת ההתראה הייתה ולא הואיל

.ÁÈBÊa BÊ Ô‡Ïz Ì‡ ÔÎÂ65‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ ¿≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿»«¿»
˙¯Á‡‰ ÈzÏÎ‡ Ì‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ‡lL66ÁÎLÂ , ∆……«««≈∆ƒ»«¿ƒ»«∆∆¿»«

·iÁ - ÔB„Êa ‰iM‰ ÏÎ‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â È‡z‰67. «¿«¿»«««≈∆¿»««¿ƒ»¿»«»

בגדולה.65) והקטנה בקטנה אכילת 66)הגדולה נמצאת

היא  השנייה ואכילת לשנייה, תנאי תמיד משמשת הראשונה
האיסור. מזיד 67)אכילת האיסור אכילת שבשעת מלקות,

שבשעת  פי על אף אכילתה, בשעת חלה ושבועתו היה,
היה. שוגג התנאי

.ËÈ- ‰‚‚La ‰iM‰Â ÔB„Êa ‰BL‡¯‰ ÏÎ‡»«»ƒ»¿»¿«¿ƒ»ƒ¿»»
¯eËt68ÔB„Êa Ô‰ÈzL ;69·iÁ -70. »¿≈∆¿»«»

היה,68) שוגג האיסור אכילת שבשעת ומקרבן, ממלקות
מקרבן. גם ופטור שבועה" בשעת "אדם הוא ואין

האיסור.69) אכילת שהיא השנייה, באכילת בו והתרו
פטור.70) בשתיהן שגג שאם ומובן מלקות.

.Î:dÏÎ‡ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ ,ÌBi‰ BÊ ¯kk ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«ƒ»«¿»««¿…¬»»
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜‡È·Ó - ‚‚BLa71,‰˜BÏ BÈ‡ - „ÈÊÓa ; ¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈¿≈ƒ≈∆

‰OÚÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L72˙Úe·L ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈…»»«¬∆¿««ƒ∆»««¿«
¯˜L73. ∆∆

לעני.71) - יונה בני שני או תורים ושתי לעשיר, - כבשה
לעונש 72) שתיכף עליו לוקים אין מעשה בו שאין לאו וכל

כתבה  - יוסיף" לא יכנו "ארבעים בתורה האמור מלקות
של  ללאו להקיש בדישו" שור תחסום "לא התורה:
לוקין  אין לאו כל אף עליו ולוקין מעשה בו שיש "חסימה"

מעשה. בו שיהא עד עליו 73)עליו לוקין אין זאת בכל
מעשה. חוסר משום

.‡Î‰Â ÏÎ‡L ÚaL Ì‡ ‰˜BÏ ‰Ó ÈtÓe‡Ï ‡e ƒ¿≈»∆ƒƒ¿«∆»«¿…
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏÎ‡ ‡e‰Â ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,ÏÎ‡»«∆…»«¿»«¿««ƒ∆…

‰OÚÓ ‰OÚ74¯˜MÏ B˙Úe·L ˙ÚnL ÈtÓ ? »»«¬∆ƒ¿≈∆≈≈¿»«∆∆
ÚaL75- ‰OÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰OÚiL ÚaL Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«¬»ƒƒ¿«∆«¬∆¿…»»

‰Úe·L ˙ÚMÓ ¯˜L ˙Úe·L dÈ‡76. ≈»¿«∆∆ƒ¿«¿»

בלבד,74) דיבור אלא מעשה אינה עצמה השבועה כי
עבירה. מעשה כאן ואין אכל בהיתר הרי שאכל והאכילה

לשבועת 75) דומה זו והרי לשקר, ונשבע אכל, שלא שידע
התורה  וגילתה לאדם הידוע את לשנות שנשבע שווא,
לא  "כי ככתוב מעשה עשה שלא פי על אף מלקות שחייב
מעלה  של דין בית - לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה
ומנקים  אותו מלקים מטה של דין בית אבל מנקה, אינו
פעמים, שתי לשווא לשווא זה: בפסוק שנאמר ומתוך אותו,
לשבועת  הדומה לשעבר שקר שבועת שגם תורה ריבתה

עליה. לוקים כשבועתו,76)שווא לעשות היה שבדעתו
שווא, לשבועת דומה זו ואין לשקר, מפיו שבועה יצא ולא
בעבירתו  אין עשה ולא שבועתו על כן אחרי עבר ואפילו

עליה. לוקים ואין מעשה

.·ÎCÏ ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓ77B‡ , ƒ∆»««¬≈¿»……«»
·‰¯ÒÓ ‰È‰L B‡ ;CÏ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ‰Úe·L78Ba ¿»∆≈ƒ≈»∆»»¿«¿≈

ÚÓ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï79‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ , ∆¡…∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»«¿»
ÏÎ‡L80ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L ‡Ï :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ;CÏ ∆…«»¿≈»≈…¿»……«

CÏ81ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk -82ÏÎ‡È ‡lL ÚaL È¯‰Â , »»≈¬ƒ«¬≈ƒ¿«∆……«
el‡‰ ˙BBLl‰ Ïk ¯Ó‡ Ì‡Â .BÏˆ‡83ÏÎ‡Â ¯·ÚÂ , ∆¿¿ƒ»«»«¿»≈¿»«¿»«
˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -84. ≈«»∆»««
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משלך.77) אוכל שלא עלי, מפציר.78)בשבועה
תהא 80)ממאן.79) שבועה לומר: נתכוון ונמנע הואיל

משלך. אוכל אם עלי מה 81)חלה אסור יהא לא כלומר,
בשבועה, אסור יהא לך שאוכל מה אבל לך, אוכל שלא
סובר: שאינו מאיר, ר' ואפילו הן" שומע אתה לאו ש"מכלל
אבל  ממון, בדיני אלא זה אין הן" שומע אתה לאו "מכלל

מודה. - מאוד החמורה שבועה בהן 82)באיסור יש
איסו  לשון חלה 84)יחד.83)ר.משמעות שבועה שאין

כאן  שאין לומר, רבינו נתכוון הרדב"ז ולדעת שבועה  על
לך, אוכל שלא נשבע: אם לכאורה כי שווא, שבועת
שבועה  שוב: נשבע אצלו, לאכול בו והפציר חבירו וכשחזר
ונשבע  נתכוון המפציר חבירו רצון לעשות לך, שאוכל
השבועה  את לבטל מכוונת זו שבועה אצלו, לאכול
משום  ויתחייב המצוה לבטל כנשבע זה והרי הראשונה,
הללו  הלשונות שכל רבינו משמיענו לפיכך - שווא? שבועת
בלבד, ביטוי שבועת אלא כאן ואין לאיסור משמעותן
אחת. אלא חייב אינו שבועה על חלה שבועה שאין ומתוך

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לפרטיה,1) שוא שבועת אחרים, על ביטוי שבועת הנשבע

שאינם  חכמה דברי ושאר השמש גודל על שוא שבועת
מלומדים. לאנשים אלא ניכרים

.‡‡e‰Â ,ÌiÏ ¯B¯ˆ ÈBÏt LÈ‡ ˜¯fL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ¿«»¿
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˜¯Ê ‡e‰Â ,˜¯Ê ‡lL B‡ ;˜¯Ê ‡Ï…»«∆…»«¿»«¬≈∆«»

Èeha ˙Úe·La2‡a‰Ïa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ;3È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿««ƒ∆≈ƒ¿«»∆¬≈
ÈBÏt LÈ‡ ˜¯ÊÈ ‡lLÂ ˜¯ÊiL Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡4. ≈»¿ƒ»«∆ƒ¿…¿∆…ƒ¿…ƒ¿ƒ

‡Ï B‡ CÎÂ Ck eOÚiL ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ÚaLpL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿««¬≈ƒ∆«¬»»»…
ÂÈa eÈ‰ elÙ‡ ,eOÚÈ·iÁ BÈ‡ - BzL‡ B‡ «¬¬ƒ»»»ƒ¿≈«»

‡ÏÂ Ìi˜Ï ‡Ï B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·Laƒ¿«ƒ∆¬≈≈¿»…¿«≈¿…
Ïh·Ï5˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .6B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ; ¿«≈«ƒ«««¿∆¬≈≈¿»

‡ÂL ˙Úe·LÏ Ì¯B‚ ‡ˆÓÂ ,BÊ ‰Úe·L Ìi˜Ï7. ¿«≈¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿«»¿

לגבי 2) איסור בדיני כמותו שהלכה כרב, כה. שבועות
מחלוקתו. בן או 3)שמואל "להרע אומר: והכתוב

עיקר  כי מעכב, זה אין זאת בכל לעתיד, שמשמע - להטיב"
ולאו. בהן הדבר שיהיה היא פלוני 4)ההקפדה שאין

וברש"י). (שם לזרוק לא או לזרוק ואעפ"י 5)ברשותו
הדלת  עליהם לסגור או הקטנים בניו את לכוף הוא שיכול
מונעו, והאב לזרוק רוצה שהבן כיון - לים צרור יזרקו שלא
יזרוק  שלא היתה: ושבועתו יזרוק, שלא גורם האב נמצא
אמנע  נשבע: ואם האב. מניעת מכח ולא הוא, מדעתו הבן
(רדב"ז). חייב מנעו ולא למנעו בידו והיה מלזרוק, בני את

השעה,6) צורך וכפי הדיין עיני מראה כפי סופרים, מדברי
מכות  ותשע שלשים שהיא התורה, מן למלקות בניגוד
שם). לרבינו המשנה פירוש ע"פ מ"ג פ"ד, לנזיר (ברטנורה
פ"ד, לכתובות בר"ן וראה חכמים, דברי על שמרד - מרדות
רידוי  - "מרדות מפרש: קמא: בחולין ורש"י מה. לדף
עליו". שיקבל עד קצבה לה ואין בזה, ירגיל שלא בתוכחות,

ולוקין 7) שוא, שבועת זו הרי כה. בשבועות רש"י ולדעת
ד. ס"ק רלו ליו"ד בש"ך כמבואר עליה,

.·È¯‰L ?‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈∆ƒ¿«»¿∆¬≈

Ìi˜˙˙Â epnÓ eÚÓLiL ÌÈ¯Á‡ Ô˙B‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»¬≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆¿ƒ¿«≈
˙‡¯˙‰ ÚaLpL ˙Úa Ba ÌÈ¯˙nLk ‡ˆÓÂ ,B˙Úe·L¿»¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ¿≈∆ƒ¿««¿»«
BaL Â‡Ï ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,˜ÙÒ»≈∆≈ƒ»∆»∆»ƒ≈»»»∆
ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰¯Bza L¯ÙÓ8. ¿…»«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÔÈ˜˜Ê ÌÈ¯Á‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â9,ÚaLp‰ ‰Ê È¯·c Ìi˜Ï ¿≈»¬≈ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»
ÔÓ‡ eÚ Ôk Ì‡ ‡l‡10e¯‡aL BÓk ,11. ∆»ƒ≈»»≈¿∆≈«¿

לאו 8) על "עבר זה: נוסח רק ימצא שם המעיין ה"ד. פט"ז,
והתרו  וֿז) כב, דברים ראה הקן, שילוח (כגון לעשה שניתק
תקיים  ולא תעשנו שאם זה, דבר תעשה אל לו ואמרו בו
לוקה, זה הרי העשה קיים ולא ועבר תלקה, שבו עשה
התראת  יפטר, יקיים שאם היא, בספק שההתראה אעפ"י
התראת  על שלוקים שם, מבואר כן, אם היא", התראה ספק
בהל' מצינו לא גם הי"ז, פ"ד, למעלה מבואר וכן ספק,
לבלתי  בתורה מפורש לאו בין רבינו שיחלק סנהדרין,
אלוקיך  ה' שם את תשא "לא כשלאו גם ומה מפורש.
מרן  זו מדוכה על עמד וכבר בתורה, הוא מפורש לשוא"
שאין  לומר, רבינו נתכוין הרדב"ז, ולדעת משנה". ה"כסף
בנשבע  מדברת התורה כי בתורה, המפורשת שוא שבועת זו
(ראה  כן שהוא לאדם הידוע את להודיע או הידוע לשנות
על  סומך שהוא שלפנינו, בשבועה אבל ה"דֿה) פ"א, לעיל
- יקיימו לא שאח"כ אעפ"י שבועתו, את שיקיימו אחרים
מפורש  אינו זה איסור כי שוא, שבועת זו שאין הוא חושב
שאם  הוא שיודע ספק, התראת לכל דומה זה ואין בתורה,
סמך  כאן אבל למפרע, הלאו על יעבור העשה, יקיים לא
שבועת  זו שאין וחושב שבועתו שיקיימו אחרים, על בדעתו
כיון  מבאר: ח ס"ק רלו ליו"ד בביאורו והגר"א שוא.
לא  אפילו - שבועתו את אחרים שיקיימו עד תלוי שהנשבע
וכמבואר  מעשה, בו שאין לאו זה שהרי לוקה, אינו קיימו,
שלא  שבועה, בשעת יודע היה שאילו ה"כ, פ"ג, לעיל
לשקר, מפיו שיצאה שוא שבועת משום לוקה היה - יקיימו
אלא  מראש, ידוע זה שאין מתוך אבל הכ"א. שם כמבואר
איֿקיומם, על לוקה אינו ואז שבועתו, יקיימו לא כשאחרים
"ונמצא  לדבריו: הנוסחה היא וכך מעשה. בזה שאין
לאו  הוא ואחרֿכך ספק, התראת שנשבע בעת בו כשמתרים
בהל' שיתבאר כמו עליו לוקין ואין מעשה בו שאין
שב"מ  כאן: כתוב והיה ה"א. יח, לפרק והכוונה סנהדרין"
בֿשמ"ב  בטעות ונתחלף מעשה, בו שאין תיבות: ראשי -
"טעות  היא ולדעתו בתורה, מפורש שבו תיבות: ראשי =

חייבים.9)מפורסמת". שנשבע:10)קשורים. כיון
אמר: כאילו זה הרי בידו, הדבר ואין לים, צרור פלוני יזרוק

אמן. וענה לים צרור שתזרוק אני ה"א 11)משביעך פ"ב
מפיו". שבועה כמוציא שבועה, אחר אמן העונה "שכל

.‚‡lL ,ÔÈÁaLÓ el‡ È¯‰ - ÂÈ¯·„ eÓi˜ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»¬≈≈¿À»ƒ∆…
eÏÈb¯‰12‡ÂMÏ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰Ï13. ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«»¿

הנשבע.12) מכת 13)את הנשבע את מכים זאת  ובכל
לקיים  בידו שאין דבר על שנשבע קנס, דרך - מרדות
"וכלֿשכן  ב: סעיף רלו ביו"ד הרמ"א וכתב רוקח). (מעשה
שבתחילה  אעפ"י שבועתו, לקיים צריך עצמו שהנשבע
ושמא  פלונית, אשה לישא שנשבע כגון שוא, שבועת היתה
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רוצה  כשהיא מכלֿמקום שוא, שבועת וישנה תתרצה לא
שבועתו". לקיים צריך

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14BÈ‡L ¯·c ÏÚ ÚaLpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿««»»∆≈
CÏÈ ‡lL ÔBÚÓL ÏÚ Ô·e‡¯ ÚaLpL ÔB‚k ,B˙eL¯aƒ¿¿∆ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆…≈≈
Ì‡ Ï·‡ ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ‰¯BÁÒaƒ¿»∆……«»»¿«≈»∆¬»ƒ
‰‰È ‡lLÂ B˙È·a ÔBÚÓL ÒkÈ ‡lL Ô·e‡¯ ÚaLƒ¿«¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿¿≈¿∆…≈»∆
‰‰Â Ô·e‡¯ ÏL B˙È·Ï ÒÎÂ ÔBÚÓL ¯·ÚÂ ,ÂÈÒÎpÓƒ¿»»¿»«ƒ¿¿ƒ¿«¿≈∆¿≈¿∆¡»
È¯‰L ,¯eËt Ô·e‡¯ - Ô·e‡¯ ˙ÚcÓ ‡lL ÂÈÒÎpÓƒ¿»»∆…ƒ««¿≈¿≈»∆¬≈

Òe‡ ‡e‰15BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏÚ ¯·ÚL ,·iÁ ÔBÚÓLÂ , »¿ƒ¿«»∆»««»»»»
‡e‰L ¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰Ê ÚaL ‡lL ,B˙BOÚÏ«¬∆…ƒ¿«∆∆»«»»∆

B˙eL¯a16‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .17. ƒ¿¿≈…«≈»∆

הנשבע.14) דברי לקיים נזקקים אחרים שאין
פט 15) ואנוס בידיעתו, שלא נכנס מכלום,ששמעון ור

ה"א. פ"ג, לעיל על 16)כמבואר תמה רלו ביו"ד הטור
נדר, בלשון אלא חברו על שלו לאסור יכול אדם שאין זה,

על חל אבל שהוא כהקדש. חברו על שאוסרו החפץ, עצם
עליו  חלה ואינה האדם, על חלה שהיא שבועה, בלשון לא
מתרץ, ז ס"ק שם והט"ז השבועה? עליו יקבל כן אם אלא
שנדר  ב:( לנדרים בר"ן (הובאה הרמב"ן כדעת סובר שרבינו
נדר  בלשון שאמרה ושבועה שבועה, בלשון שאמרו
נדר  באיסור חברו על שלו את לאסור נתכוין וזה מועילה,
וראה  חייב, חברו ולפיכך שבועה, בלשון שביטאו אלא
העיר, משנה" וב"לחם כ. ס"ק רו ליו"ד הגר"א בביאור
רבינו  פסק ממש בנדר גם שהרי לוקה, חברו אין זאת שבכל
אינו  ונהנה חברו עבר שאם ה"א, פ"ה, נדרים הל' לקמן
לומר, רבינו כוונת אלא כלום" שמעון אמר לא "שהרי לוקה

תורה. איסור כאן הכתוב 17)שיש "שהשוה אמרו וכן
ואחרים  הקטן שנשבע והכוונה, שבועה" לזדון כגדול הקטן
כמבואר  חברו, על חפצו לאסור שנשבע כגון עליו, חייבים
שהוא  דבר על חייבים שאחרים הרי הקדש, לענין שם
ה"א  פי"א, נדרים ובירושלמי למלך). (משנה הנשבע ברשות
לא  שנשבע, פלוני של שבועתו את להתיר יוסי ר' רצה לא
על  שבועתו שחלה הרי לביתו, שתיכנס לאשתו להרשות

איתן). (יד ברשותו שהוא בדבר אחר,

.‰ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï18- ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓ ‰˙LÂ «¬ƒ»¿»»«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»

¯eËt19,‰ÏÈÎ‡a ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÎ‡ . »»«¿»ƒ»¬ƒƒ«»«¬ƒ»
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ˙ÈÊk ÏÎ‡L ÔB‚k20ÌÈˆ˜L21 ¿∆»«¿«ƒ¿≈¿≈¿»ƒ

ÌÈOÓ¯e22Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ¯eËt -23‰Úe·L . ¿»ƒ»ƒ¿«ƒ¿»
‰˙LÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡L∆…«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»¿»»
˙BÏ· ÏÎ‡L B‡ ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»«¿≈

Ët - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙ¯ËeÈ¯‰L ,Èeha ˙Úe·MÓ ¯e ¿≈¿«≈»∆»ƒ¿«ƒ∆¬≈
‰ÏÈÎ‡ È„È ‡ˆÈ24BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ Ô‰L ¯Á‡Ó ;25- »»¿≈¬ƒ»≈««∆≈¬ƒ∆¿

‰ÏÈÎ‡ dÓL Ô˙ÏÈÎ‡26. ¬ƒ»»¿»¬ƒ»

וכדומה.18) עפר כדי 19)כגון כי כב: בשבועות משנה
למלאות  אלה, מאכלים אוכל הוא שבועתו על לעבור שלא

כמאכל. שהחשיבם משום ולא ירעב, כי נתפרש 20)נפשו
ה"א. פ"ד, שביבשה 21)למעלה הטמאים, הברואים כל

לכם, יהיו "ושקץ תורה אמרה כולם ועל ורבים, הפרים ובים
תאכלו". לא שנבראים 22)מבשרם המינים "אלו

אלא  ונקבה מזכר נבראים שאינם בהם וכיוצא באשפות...
הארץ, על רומש נקראים: הם שהסריחו... הגללים מן
על  הרומש השרץ בכל שנאמר... לוקה, מהם כזית והאוכל
מאכלות  בהל' (רבינו ורבים" פרים שאינם ואעפ"י הארץ,
יב). פרק שמיני פרשת ה"ספרא" ע"פ הי"ג, פ"ב אסורות

על 23) חלה ביטוי שבועת שאין שם, בשבועות משנה
מושב  שהרי התורה, מן האסורים מהר דברים הוא ועומד ע

שלוקה  ומובן, הי"א. להלן וכמבואר לאכלם, שלא סיני,
מלשון  לדקדק ויש וכו'. וטריפה נבילה איסור משום הוא
חכמים, מדברי רק האסורים דברים יאכל שאם רבינו,
מהר  עליהם מושבע שאינו ביטוי, שבועת משום יתחייב

ה"ז. להלן וראה לאכול.24)סיני. גילה 25)שנשבע
בהם. קץ שאינו רבינו 26)דעתו וגירסת כד. שבועות

עפר, ואכל שאוכל שבועה רבא: "אמר שם: הרי"ף כגירסת
שבכל  בדעתו, העלה ודאי שיאכל, ונשבע הואיל כי פטור"
אין  יאכל" "שלא כשנשבע אבל חובתו, ידי יצא שיאכל מה
לאיסורי  או לאכילה ראויים שאינם לדברים מכוונת שבועתו
הראויים, לדברים אלא בשבועתו נתכוין שלא תורה,
ולהשבע. להתחייב צריך היה לא ראויים שאינן כילדברים

.ÂÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÏÎ‡ ‡e‰Â ,ÈzÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆…»«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆≈»
Ô˙ÏÈÎ‡L ;·iÁ - ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈«»∆¬ƒ»»
È¯‰L ,BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ Ô‰ ¯·kL ,‰ÏÈÎ‡ dÓL¿»¬ƒ»∆¿»≈¬ƒ∆¿∆¬≈

ÔÏÎ‡27ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ,‡a‰Ï Ï·‡ .28‰¯˜Â , ¬»»¬»¿«»∆ƒ¿«∆……«¿ƒ¿»
‰¯˜Ó29‰ÏÈÎ‡ dÈ‡ - ÔÏÎ‡Â30e¯‡aL BÓk ,31. ƒ¿∆«¬»»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿

אכל 27) שלא שנשבע ועכשיו סיבה. כל ללא שנשבע, קודם
אשתי  "קונם כב: שם במשנה אמרו וכן לשקר. נשבע -
הרי  וטריפות... נבילות אכל והוא היום, אכלתי אם לי נהנית
שאינם  דברים דין השוו כג: שם ובגמרא אסורה". אשתו

וטריפות. לנבילות כלל, לאכילה חוזר 28)ראויים כאן
שלא  נשבע הקודמת: שבהלכה הדין את להצדיק רבינו
פטור. לאכילה... ראויים שאינם דברים ואכל יאכל

הכתוב 29) מלשון - נקרית" "ונקרא התימנים: ובכת"י
הגלבוע". בהר נקריתי אלא 30)"נקרא החשיבם, לא כי

נפשו  למלאות לאכלם, הוכרח שבועתו על יעבור שלא כדי
ירעב. הקודמת.31)כי בהלכה

.Ê,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«»∆ƒ¿≈¿≈
‰Úe·Ma ·iÁ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡Â32BÈ‡ È¯‰L , ¿»«»ƒ¿«ƒ«»«¿»∆¬≈≈

ÈÈÒ ¯‰Ó ¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ ÚaLÓ33. À¿»«¬ƒƒ≈«ƒ«

שיעור".32) חצי "במפרש כג: ואעפ"י 33)שבועות
עליו, לוקים שאין אלא התורה, מן אסור שיעור שחצי
מושבע  אינו - ה"ב פי"ד, אסורות מאכלות בהלכות כמבואר
הוא  אסור אלא בתורה, מפורש איסור שאין סיני, מהר עליו
עד. ביומא כמבואר שלם, לשיעור להצטרף שראוי משום
דברי  את יקיים לא אשר "ארור בהרֿסיני הושבענו ולא

בתורה. המפורשים דברים על אלא הזאת" התורה

.Á·iÁ - ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿≈»«»
Èeha ˙Úe·La34Ba ‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L . ƒ¿«ƒ¿»∆……«»»¿«≈
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- ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ :‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¿«ƒ
·iÁ˙È ‡nL ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ ;·iÁ«»»«»ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈∆»ƒ¿«≈
È„k ‰ÏÈÎ‡Ï Bk¯c ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡e‰L ÏÎa¿»∆ƒ¿≈∆≈∆«¿«¬ƒ»¿≈

¯eÚL BÎÈ¯ˆ‰Ï35. ¿«¿ƒƒ

ואינו 34) הואיל כי שבועתו, על יעבור ואל שיאכלנו מוטב
ביטוי  שבועת עליו חלה סיני, מהר זה איסור על מושבע
השבועה  אין ולדעתם זה, על חולקים כג: שבועות (ובתוס'
פתח  ע"י שבועתו לו להתיר אפשר שאם ומובן, כלל). חלה
כדי  לו, להתירה משתדלים י') ה"א, פ"ו, לקמן (ראה חרטה

תורה. איסור לאכול יצטרך כיון 35)שלא אולי, או
אכילה  אין כי לכזית, דעתו - אכילה לשון בשבועתו שהזכיר
נפשטה, שלא בעיה היא כב: בשבועות מכזית. פחותה

לוקה. ואינו קרבן חייב אינו ומספק

.ËÔˆ¯Á ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ36epnÓ ÏÎ‡Â , ¿≈«ƒ¿»∆…∆¡…«¿»¿»«ƒ∆
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt37,¯ÈÊ ÚaLp‰ ‰È‰ . »ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈»»«ƒ¿»»ƒ
˙ÈÊÎa Ôˆ¯Áa ¯eÒ‡ ‡e‰L38˙BÁt epnÓ ÏÎ‡Â , ∆»¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆»

BzÚc ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·La ·iÁ BÈ‡ - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ≈«»ƒ¿«ƒ∆¬≈≈«¿
ÂÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L ˙ÈÊk (Ïk) ÏÚ ‡l‡ B˙Úe·La39, ƒ¿»∆»«»¿«ƒ∆À¿»»»

ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡Â40CÎÈÙÏ .41:¯Ó‡Â L¯t Ì‡ , ¿≈¿»»»»»¿ƒ»ƒ≈≈¿»«
·iÁ - BÏÎ‡Â ,„Á‡ Ôˆ¯Á ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L42. ¿»∆……««¿»∆»«¬»«»

פ"ה,36) נזירות הל' לקמן רבינו ולשון הענבים, גרעיני
אותם". שזורעים הפנימיים הזגים והם "החרצנים ה"ב:

ע"י 37) שנאכל כיון נפשטה, שלא בעיה שם, שבועות
אולי  או מאכל, כל כמו לכזית דעתו הענבים) (עם תערובת
מאכל, זה אין (לעצמו) בעינו אותו אוכלים שאין מכיון

שהוא. לכל זג 38)ודעתו ועד "מחרצנים בתורה ככתוב
יאכל". איסור 39)לא על יעבור שלא עצמו, את לזרז

כמו  נזירותו, בימי חרצן כזית לאכול יכשל ושלא תורה,
אחת  על ולעבור לשכוח כשרגיל רג: ליו"ד הטור שכתב
על  להחמיר ולהשבע לנדור לו מותר לאֿתעשה, ממצות

שלא 40)עצמו. סיני מהר הוא ועומד מושבע שהרי
שם, (שבועות הי"א בסמוך וכמבואר בכזית, חרצן לאכול

שנפשטה). השבועה 41)בעיה שאין הטעם וכל הואיל
הוא. ועומד שמושבע משום הוא עליו, שאין 42)חלה

אחד  חרצן לגבי הוא והרי אחד, חרצן על מוזהר הנזיר
פ"ד  למעלה נתבאר וכבר נזירים, שאינם האנשים כל כשאר
ואפילו  חייב, ואכלו זה דבר לאכול "לא נשבע שאם ה"א,

ממנו". פחות או אחד חרדל כזרע הוא

.ÈÏÎ‡Â ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·e ÌÈ¯Óz ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿»ƒ¿≈¿≈¿»«
˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ·iÁ - ‰Ù¯Ë B‡ ‰Ï· ˙ÈÊk¿«ƒ¿≈»¿≈»«»«ƒ¿«

Èeha43ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÏk È¯‰L ; ƒ∆¬≈»«¿»ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ
ÔÈ¯zn‰44‰ÏÁ - ÌÈ¯Óz‰ ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe , «À»ƒƒ∆»»¿»««¿»ƒ»»

ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÚ45e¯‡aL BÓk ,46. «¿»ƒ»¬ƒ¿∆≈«¿

נבילה.43) איסור על יתחייב 44)נוסף שלא אומרים ואין
א  ולא הואיל - יחד ונבילות תמרים שיאכל תמרים עד מר:

וראה  עצמו. בפני מין לכל התכוין ודאי כאחת, ונבילות
הי"ד. פ"ד, הבא 45)למעלה באיסור ואפילו כג: שבועות

"איסור  בו אומרים דיבורו) ע"י לו שבא זה (כגון עצמו ע"י
כד. שם כמבואר הי"א.46)כולל", פ"ד, למעלה

.‡È‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……«¿≈»¿≈»
‡ˆBiÎÂ47·eiÁ Ô‡k ÔÈ‡ - ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ,Ô‰a ¿«≈»∆≈»«≈…»«≈»ƒ

ÏÏk ‰Úe·L48‡ÂL ˙Úe·L ‡ÏÂ Èeha ˙Úe·L ‡Ï ,49. ¿»¿»…¿«ƒ¿…¿«»¿

לאכלם.47) שלא סיני מהר עליהם שמושבע תורה, איסורי
מהר 48) מושבע הוא והרי שבועה, על חלה שבועה שאין

דברי  ע"פ ה"ה, לעיל וכמבואר לאכלן, שלא נבילות על סיני
מושבע  אמאי, תקשה גופו "מפרש כג: בשבועות הגמרא

הוא". סיני אלא 49)מהר מצוה, לבטל נשבע לא שהרי
לקיימה.

.·ÈÈ¯eq‡Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡iL ÚaLƒ¿«∆…«¿≈»¿≈»¿«≈»∆≈ƒ≈
‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz50ÏÎ‡ ÔÈa , »¬≈∆∆ƒ¿«»¿≈»«

ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa51. ≈…»«

שוא.50) שבועת משום חייב מצוה לבטל שהנשבע
ה"ו. פ"א, למעלה שבועה 51)וכמבואר שיצאה שמשעה

הי"ג. בסמוך וכמבואר לשוא, יצאה - מפיו

.‚È- ‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«ƒ»¿»∆……¿∆»
dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ,‡ÂL ˙Úe·L ‰iM‰52, «¿ƒ»¿«»¿∆¬≈ƒ¿»»»¿»¿»

‰˜BÏÂ53ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ‰iL ‰Úe·L ÏÚ54. ¿∆«¿»¿ƒ»≈»«≈…»«
Èeha ˙Úe·La Û‡ ·iÁ - dÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â55. ¿ƒ…¬»»«»«ƒ¿«ƒ

הראשונה.52) שבועתו נשבע 53)מחמת שהרי מיד,
המצוה. את -54)לבטל מפיו שבועה שיצאה שמשעה

לשוא. אינו 55)יצאה ועליה הראשונה, השבועה היא
הככר, יאבד אם או בשבועתו, שקבע הזמן שיעבור עד עובר

שבועתו. לקיים שוב יוכל ולא

.„È- ‰pÏÎ‡L ‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»¿»∆…¿∆»
,dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰L ,‡ÂL ˙Úe·L ‰iM‰«¿ƒ»¿«»¿∆¬≈¬»»»¿»¿»
.dÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa dÏÎ‡ ÔÈa BÊ ‰iL ‰Úe·L ÏÚ ‰˜BÏÂ¿∆«¿»¿ƒ»≈¬»»≈…¬»»

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ‰˜BÏ - dÏÎ‡ Ì‡Â56ÔÎÂ . ¿ƒ¬»»∆«ƒ¿«ƒ¿≈
¯eËt - Ïha ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»

Èeha ˙Úe·MÓ57‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏÂ ,58, ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«»¿
dÏh·Ï ÚaLpL ‰Âˆn‰ ‰OBÚÂ59. ¿∆«ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿»

ycew zegiyn zecewp

"..devnd z` lhal raypd lk oke..."

טעמים, כמה בגמרא מצינו באב, עשר חמשה ליום בנוגע
שהיה  בקהל", לבוא בנימין שבט שהותר "יום וביניהם
"ואיש  שנאמר כמו ישראל, בני שבועת את להתיר צורך
בתו  את יתן לא ממנו איש לאמר, במצפה נשבע ישראל
ולא  ממנו דרוש, "מאי היה וההיתר לאשה". לבנימין
היה  שמאחד מהתורה, הפסוקים שם ומובאים מבנינו".
הקהל, מתוך בנימין שבט את להוציא שיכולים משמע
מקהל  להוציאם שאי־אפשר אחר מפסוק למדו ואח"כ

ישראל.
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של  הציווי נגד היא זו שבועה הלא להבין: צריך אבל
זו  שבועה חלה כיצד וא"כ כמוך", לרעך "ואהבת
עושה  המצוה... את לבטל הנשבע "כל הרי מלכתחילה,
מלכתחילה. חלה אינה והשבועה לבטלה" שנשבע המצוה
לשבט  קיום היה השבועה היתר לפני שגם לומר ויש
אחד  "מי ביררו השבועה שלאחרי בתנ"ך כמסופר בנימין,
ונתגלה  במצפה", ה' אל עלה לא אשר ישראל משבטי
את  הענישו ולכן גלעד" מיבש המחנה אל איש בא ש"לא
בנימין, שבט אנשי עם יתחתנו שבנותיהם גלעד יושבי כל
בצמצום. על־כל־פנים בנימין שבט להתקיים היה יכול וכך
יוכל  בנימין ששבט כדי הוא השבועה את שהתירו ומה
בקהל  לבוא ויוכלו השבטים כשאר בשלימותו להתקיים

ישראל.
('b oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

רבינו 56) שרצה אלא הקודמת, ההלכה מדין נלמד זה דין
וחילופו. דבר ולאו" ב"הן ביטוי שבועת אופני לבאר
שלפנינו, ובהלכה זו, ככר לאכול נשבע הקודמת בהלכה
הפסוק  לשון אחר רבינו ונמשך הככר, לאכול לא  נשבע
ב. פ"ב, שבועות בתוספתא וראה להטיב". או "להרע

שאם 57) רשות, דברי על אלא חלה ביטוי שבועת שאין
שהוא  דבר על נשבע וזה עושה, אינו רצה ואם עושה רצה
הט"ז. בסמוך רבינו בדברי וכמבואר לעשותו, לא מצווה

כט.58) בשבועות ח 59)משנה לא - ביטוי שבועת לה כי
ועליו  כלל. אותו מחייבת אינה שוא ושבועת כלל, עליו
שאין  "מנין אמרו: טז: ובנדרים כמצווה. המצוה לקיים
זו  אין לבטלן, נשבע (שאם המצוות על לעבור נשבעים
אבל  יחל, לא דברו - דברו יחל לא לומר: תלמוד שבועה)
ויכול  עליו חלה שבועה שאין שמים" לחפצי הוא מיחל

דברו. לחלל

.ÂË‰kÒ ‰OÚÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk60‡lLÂ ≈«¿∆ƒ¿«∆…«¬∆À»¿∆…
ÔÈlÙz LaÏÈ61‰˜„ˆ ÔzÈ ‡lLÂ62ÚaLp‰ ÔÎÂ . ƒ¿«¿ƒƒ¿∆…ƒ≈¿»»¿≈«ƒ¿»

B‡ ,dÚ„BÈ È‡L BÊ ˙e„Ú EÏ „ÈÚ‡ ‡lL :B¯·ÁÏ«¬≈∆…»ƒ¿≈∆¬ƒ¿»
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙e„Ú EÏ Ú„‡ Ì‡ EÏ „ÈÚ‡ ‡lL∆…»ƒ¿ƒ≈«¿≈¬≈∆∆

„ÈÚ‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ63ÔÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ¿≈∆¿À∆¿»ƒ¿≈
È¯‰ - ˙e„Ú EÏ Ú„‡ ‡lL ‰Úe·L :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆…≈«¿≈¬≈

˙e„Ú BÏ Ú„È ‡lL B„Èa ÔÈ‡L ,‡ÂL ˙Úe·L BÊ64. ¿«»¿∆≈¿»∆…≈«≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ65. ¿≈…«≈»∆

מצוה.60) של סוכה היא - אדם בני בלשון סוכה סתם
להניח 61) "שלא הנוסח: ושם כט. בשבועות משנה

לו".62)תפילין". תתן "נתון אמרה והתורה לעני,
שנשבע 63) וזה עונו" ונשא יגיד לא "אם בתורה ככתוב

לו. שאיֿאפשר דבר על נשבע יראה 64)לבטל, אולי כי
רבינו, ומפרש נעידך", שלא "שבועה (שם): וידע עדות לו
אנו, שיודעים מה נעיד שלא משמעויות: שתי כולל שזה
כה: שם וראה אפשר". שאי "דבר וזהו לך, נדע שלא וכן
שנשבע  בלהבא, שאינה מחלוקת", - ידעתי ולא "ידעתי

הוא. מצוה שפורח 65)לבטל גמל ראיתי לא "אם כגון

השנויים  הבד" בית כקורת נחש ראיתי לא ואם באויר,
שם. במשנה

.ÊËÌeMÓ ¯eËt - Ìi˜ ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï ÚaLƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»ƒ
Èeha ˙Úe·L66·ÏeÏ ‰OÚiL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿«ƒ≈«¿∆ƒ¿«∆«¬∆»

Ú„È Ì‡ BÏ „ÈÚiL B‡ ÈÚÏ ‰˜„ˆ ÔziL B‡ ‰kÒ B‡À»∆ƒ≈¿»»¿»ƒ∆»ƒƒ≈«
‰OÚ ‡ÏÂ ,˙e„Ú BÏ67‰Ê È¯‰ - „ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙ ‡ÏÂ ≈¿…»»¿…»«¿…≈ƒ¬≈∆

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ¯eËt68Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡L . »ƒ¿«ƒ∆≈¿«ƒ
Ì‡Â ‰OBÚ ‰ˆ¯ Ì‡L ,˙eL¯‰ È¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰ÏÁ»»∆»«ƒ¿≈»¿∆ƒ»»∆¿ƒ

·ÈËÈ‰Ï B‡ Ú¯‰Ï :¯Ó‡pL ;‰OBÚ BÈ‡ ‰ˆ¯ ‡Ï69. …»»≈∆∆∆¡«¿»«¿≈ƒ
CÎÈÙÏ70¯eËt - ÌÈ¯Á‡Ï Ú¯‰Ï ÚaLp‰ Ïk , ¿ƒ»»«ƒ¿»¿»««¬≈ƒ»

ÈBÏt ˙‡ ‰kiL ÚaLpL ÔB‚k .Èeha ˙Úe·MÓ71B‡ ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«∆«∆∆¿ƒ
Òp‡ „Èa ep¯ÒÓÈ B‡ BBÓÓ ÏÊ‚È B‡ epÏÏ˜È72ÈtÓ . ¿«¿∆ƒ¿…»ƒ¿¿∆¿««»ƒ¿≈

˙BOÚÏ ‡lL ‰eˆÓ ‡e‰L73‰˜BÏ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆¿À∆∆…«¬¿≈»∆ƒ∆∆
‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ74. ƒ¿«»¿

לא 66) שנשבע בשעה שהרי שוא, שבועת משום והואֿהדין
ואקיימה  "נשבעתי אומר והכתוב לשקר, מפיו שבועה יצאה
המצוה. את לקיים שנשבעים מכאן - צדקך" משפטי לשמור
המצוה  על להשבע לאדם "ומותר ה"ג: פי"א, לקמן והשוה
עליה  מושבע שהוא ואעפ"י עצמו, את לזרז כדי לעשותה

סיני". סוכה.67)מהר או כז.68)לולב בשבועות משנה
שבדבר 69) רשות, (בדבר רשות הרעה "מה בגמרא: שם

מסיני), הוא מושבע שהרי ולבטלו, להרע יכול אינו מצוה
לקיים  בנשבע מדבר הפסוק שאין מכאן - רשות" הטבה אף

המצוה. בדברי 70)את אלא מדבר הפסוק ואין הואיל
הל'71)הרשות. וראה להכותו". יוסיף "פן אמרה והתורה

ה"א.חובל  פ"ה, מעשי 72)ומזיק העושה אלם, איש
ה"ב. פ"ב רוצח הל' וראה "אוציא 73)אונס. כז. שבועות

ואיזו  בידו... הרשות שאין הרע, ולא לאחרים להרע נשבע
וכו'. מוחו" את ואפצע פלוני את אכה אחרים : הרעת היא

הנשבע 74) אבל וכו' לאחרים להרע נשבע על רק מוסב זה
כמבואר  שוא, שבועת משום לוקה אינו המצוה את לקיים
שמשנה  אעפ"י לי" "יראה רבינו: והדגיש סד. אות לעיל
שבועת  היא זו המצוה... את לבטל "נשבע היא: מפורשת
כגון  למקום, אדם שבין במצוות מדובר שם כי שוא"?
שבין  במצוות רבינו עוסק כאן ואילו וכדומה, וסוכה תפילין
והמקופח  המוכה וחברו הואיל אומר: הייתי לחברו, אדם
אמרו  וכן המצוה, את לבטל נשבע זה אין לו, למחול יכול
רבינו: מציין לפיכך פטור" - לפטור עלֿמנת פצעני "הכני
משום  לחייבו יש ה' ציווי שמצד לוקה, שהוא לי, יראה

רוקח). (מעשה שוא שבועת

.ÊÈÏaÁiL ÚaLpL ÔB‚k ,BÓˆÚÏ Ú¯‰Ï ÚaLƒ¿«¿»«¿«¿¿∆ƒ¿«∆«¿…
BÓˆÚa75È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76‰ÏÁ ‰Úe·L - ¿«¿««ƒ∆≈««¿»»»
ÂÈÏÚ77˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ - BÓˆÚÏ Ú¯‰ ‡Ï Ì‡Â , »»¿ƒ…≈«¿«¿«»ƒ¿«
Èeha78B„ÈaL ‰·Ë‰ ÌÈ¯Á‡Ï ·ÈËÈ‰Ï ÚaL . ƒƒ¿«¿≈ƒ«¬≈ƒ¬»»∆¿»

- ep„aÎÈ B‡ ÔBËÏMÏ ÂÈÏÚ ¯a„iL ÔB‚k ,d˙BOÚÏ«¬»¿∆¿«≈»»«ƒ¿¿«¿∆
ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L79·iÁ - ‰OÚ ‡ÏÂ ¯·Ú Ì‡Â , ¿»»»»»¿ƒ»«¿…»»«»

.Èeha ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«ƒ

מאשר 76)בגופו.75) עליו וכפר שנאמר, צא: קמא בבא
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עצמו  שציער אלא זה? חטא נפש באיזה וכי הנפש, על חטא
ומזיק  חובל והל' ה"א פ"ג, דיעות הל' וראה וכו', היין מן

ה"א. אין 77)פ"א, כי המצוה, את לבטל נשבע זה ואין
והרי  חכמים. מדרש מתוך נלמד אלא בתורה מפורש זה דין
ה"ז. לעיל המבואר שיעור" "חצי לדין דומה זה

כז.78) או,79)שבועות - להטיב" "או שנאמר שם.
רוצה  אינו שאם ולאו", ב"הן שישנה אחרים, הטבת לרבות

לעשיר. מתנה כגון מטיב, אינו

.ÁÈÈ¯‰ - ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLƒ¿«∆……««»»»¿»«ƒ¬≈
·iÁ - ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê∆»∆¡…«»¿≈≈«∆«¿ƒ»««»

‰Ê ÔÈ‡Â .Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ80‡ÂL ˙Úe·L81È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿≈∆¿«»¿∆¬≈
ÏÏk ‡l‡ ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‡Ï…ƒ¿«∆……««»¿≈≈«∆«∆»»«

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡L ÌÈzÚd˙ÏÈÎ‡L ˙Ú ÌÚ ˙eL¯ Ì‰a ƒƒ∆¬ƒ««»»∆¿ƒ≈∆¬ƒ»»
- ÌÈÓi‰ ¯‡L ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,‰ÂˆÓ Baƒ¿»ƒ∆»»¿»«¿»«»ƒ

ÁÒt‰ ÏÈÏ ÏÚ ‰ÏÁ82ÔB‚k .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»«≈«∆«¿≈…«≈»∆¿
ÌÏBÚÏ ‰kÒ Ïˆa ·LÈ ‡lL ÚaLpL83‡lL B‡ , ∆ƒ¿«∆…≈≈¿≈À»¿»∆…

„‚a ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ84ÌÈ˙L B‡ ‰L85. «¬∆»»∆∆»»¿»«ƒ

זו.80) ואין תימן: שנשבע 81)בכ"י מי בהכל שחייב
הי"ד. לעיל כמבואר המצוה, את אינו 82)לבטל ולפיכך

אסור  אלא שוא, שבועת כדין מצה ויאכל שבועתו על לוקה
שבועת  - שבועתו על לעבור שלא פסח בליל מצה לאכול

מחמת 83)ביטוי. הסוכות בחג בסוכה לישב לו אסור
רשות, - בהם בסוכה שישיבה זמנים וכלל הואיל שבועתו,
מצה  יאכל שלא נשבע אם אבל מצוה. בו שהישיבה זמן עם
לוקה  זה הרי הסוכות בחג בסוכה ישב שלא או פסח בליל
שלא  "שבועה ה"ו: פ"א, לעיל כמבואר שוא, שבועת משום
אוכל  שלא הפסח. בליל מצה לאכול אסור - מצה אוכל
שמלשון  ואעפ"י, מצה". ואוכל לוקה - הפסח בליל מצה
זה  הרי מצה", יאכל "שלא נשבע שאם משמע הירושלמי
השבועה  אין שלרבינו בעוד מצוה, זמני עם רשות זמני כולל
שבני  לחלק, אפשר שנתיים", או "שנה שיאמר: עד חלה
לאכול  רגילים היו הירושלמי) חיבור (מקום ישראל ארץ
יאכל  "שלא סתם נשבע אם ולפיכך השנה, ימי כל מצה
ושבועתו  מצוה, זמני עם יחד הרשות לזמני כוונתו - מצה"
מצה  לאכול רגילים אינם לארץ חוץ ובני ב"כולל", חלה
לארץ  בחוץ הנשבע ולפיכך הפסח, בחג אלא השנה ימי בכל
ובהם  שוא, שבועת משום ולוקה בפסח, למצה כוונתו סתם,
סוכה  בצל ישב שלא רבינו: שכתב ומה רבינו. עוסק
או  "שנה אמר: אם והואֿהדין דוקא, לאו הוא "לעולם"
שם  ובירושלמי שם). לירושלמי הפנים (מראה שנתיים"
(דעתו  סוכה בצל לישב אסור - בצל אשב "שלא הנוסח:
אשב  שלא מצוה) סוכת של שאינו אפילו צל, כל על היתה
סוכה", בצל ויושב לוקה מצוה) לסוכת (כוונתו סוכה בצל
(מעשה  לזה יודה רבינו שגם ויתכן, שם. ביו"ד הנוסח וכן
ביטול  על חלה ביטוי שבועת שאין ודע, רוקח).
תעשה" ואל ב"שב הוא כשהביטול אלא מצוה"בכולל",
הנשבע  אבל בסוכה, לישב לא או מצה לאכול שלא כגון
- וטריפה נבילות לאכול כגון ועשה", ב"קום מצוה לבטל
לאדם  אומרים שאין חלה, שבועתו אין "כולל" בדרך אפילו
אמרו  וכן שבועתך, לקיים כדי אסורים דברים ואכול חטא

חלה  נבילות לאכול (שלא לה משכחת - "לאו כד. בשבועות
ישבע  שאם לה", משכחת היכי הן, אלא בכולל) שבועתו
וכן  שם, (ר"ן חלה שבועתו אין ושחוטות, נבילות לאכול

טו). ס"ק שם ובש"ך ה סעיף רלו, יו"ד בעל 84)בשו"ע
בציצית. המחוייב כנפות בציצית.85)ארבע מצוייץ

בו  יטיל ולא ציצית המחוייב בבגד שיתעטף שנשבע כלומר,
כולל  שהוא ומתוך ציצית, מצות מבטל הוא שבזה ציצית,
ביום, שהם חיוב זמני עם ציצית) זמן אינו (לילה פטור זמני
ולא  בציצית, יתעטף שלא ישבע אם אבל חלה. שבועתו

זה אין בציצית, המחויב בגד המצוה,ילבש את לבטל נשבע
רבינו  כתב וכבר ציצית, ממצות הפטור בגד ללבוש שיכול
לקנות  מחוייב אדם שאין "אעפ"י הי"א) פ"ג, ציצית (הל'
ראוי  אין ציצית, בה שיעשה כדי בה, ולהתעטף טלית לו
אלא  זו שאין הרי זו", ממצוה עצמו שיפטור חסיד, לאדם
המחוייב  בגד ללבוש מחוייב אינו הדין ומצד חסידות, מידת
כאן: רבינו כוונת רוקח" ה"מעשה ולדעת (רדב"ז). בציצית
מצווים  שהכהנים כהונה, לבגדי בגד" עליו יעלה "שלא
כלי  בהל' כמבואר עבודתם, בעת הבית בזמן ללבשם
מצותֿ ביטל ללבשם שלא נשבע ואם ה"ד. פ"י, המקדש
עם  חול בגדי "כולל" בדרך אלא חלה שבועתו ואין עשה,

כהונה. בגדי

.ËÈ,ÁÈp‰ ‡Ï B‡ ÌBi‰ ÔÈlÙz ÁÈp‰L ÚaLƒ¿«∆ƒƒ«¿ƒƒ«…ƒƒ«
˙Úe·L ‰Ê È¯‰ - ÛhÚ˙ ‡Ï B‡ ˙ÈˆÈva ÛhÚ˙pL∆ƒ¿«≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈¬≈∆¿«

¯·ÚLÏ Èeha86ÚaL ‡ÏÂ ,‰OÚpL ¯·c „ÈbÓ ‰fL ; ƒ¿∆»«∆∆«ƒ»»∆«¬»¿…ƒ¿«
.dÏh·Ï ‡ÏÂ dÓi˜Ï ‡Ï ‰Âˆn‰ ÏÚ««ƒ¿»…¿«¿»¿…¿«¿»

שלא 86) להשבע יכול אינו שהרי בלהבא, שאינה אעפ"י
משום  ופטור המצוה לבטל נשבע הוא אז כי תפילין, יניח
לעיל  רבינו השמיענו כבר - הי"ד למעלה כמבואר ביטוי,
בלהבא, שאינה אעפ"י ביטוי שבועת על שחייבים ה"א,
הכתוב: הקפיד זה על ורק ולאו", ב"הן וישנה הואיל
בשבועות  הדברים ומקור וחילופו, דבר להטיב" או "להרע

חייב". היום... תפילין הנחתי "לא כה:

.ÎÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌÈÓÈ ˙LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ«¿∆»ƒ∆……«¿
‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÈ ˙Ú·L87‡ÂL ˙Úe·L ‡È‰L88ÔÈ‡ - ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿«»¿≈

‡ÏÂ ¯ÚËˆiL „Ú ÌeˆÈÂ ¯ÚËˆiL „Ú ‰Ê ¯BÚÈ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈∆«∆ƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿«≈¿…
ÔÈ˜ÏÓ ‡l‡ ;ÔLÈÈ B‡ ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ÏaÒÏ Ák Ba ‰È‰Èƒ¿∆…«ƒ¿…¿««»…«ƒ«∆»«¿ƒ

„iÓ B˙B‡89˙Ú ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ÔLÈÈÂ ,‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ƒ»ƒ¿«»¿¿ƒ«¿…«¿»≈
‰ˆ¯iL90. ∆ƒ¿∆

ycew zegiyn zecewp

zray melk lk`i `ly e` mini zyely oyii `ly rayp"
."`ey zreay meyn cin eze` oiwln....mini

את  שדימה רבינו על תמה כאן) משנה' ב'כסף (הובא הר"ן
שלושה  יישן שלא לנשבע ימים שבעה יאכל שלא הנשבע
לעמוד  יכול ימים שבעה יאכל שלא שהנשבע ימים,
שיעור  יאכל "ואח"כ להסתכן קרוב שיהיה עד בשבועתו
תלוי  הדבר אין בשינה משא"כ עליו", לעמוד יכול שיהא

בעל־כרחו. עליו נופלת שהשינה משום כלל בו
הסכנה  האם והרמב"ם, הר"ן שנחלקו הרוגוצו'בי ומסביר
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לו  מתירים הסכנה שמצד או לגמרי האיסור את מבטלת
האיסור, את מבטלת הסכנה אין הר"ן לדעת האיסור. את
על  כשנשבע וגם האיסור, את מתירים הסכנה שמצד אלא
אלא  שוא, שבועת ואינה השבועה חלה סכנה בו שיש דבר
כמו  עשה' ב'קום להתיר שצריך בדבר שייך זה שכל
כמו  תעשה' ואל ב'שב ממילא הבא בדבר משא"כ אכילה,
שלושה  אישן שלא שבועה ולכן היתר, בגדר זה אין שינה,
הסכנה  הרמב"ם לדעת אבל שוא. שבועת היא ימים
אוכל  שלא השבועה גם ולכן לגמרי, האיסור את מבטלת

שוא. שבועת היא ימים שבעה
אצל  מצינו הנביא: ואליהו רבינו למשה בנוגע לחקור ויש
אצל  וכן לילה, וארבעים יום ארבעים אכל שלא רבינו משה
יום  ארבעים ההיא האכילה בכח "וילך הנביא אליהו
שלא  רבינו משה נשבע אילו הדין היה מה לילה", וארבעים
סיני, מהר הירידה לאחר נוספים ימים ששה עוד יאכל
חלה  לא וא"כ שלפנ"ז, יום למ' בהמשך הוא מ"א יום האם
חדשה  התחלה הוא ואחד הארבעים שיום או השבועה,
חלה  ובמילא בהר, שהיה יום לארבעים בהמשך שאינה
הנביא, באליהו וכן ימים. ששה עוד יאכל שלא זו שבועה
ימים  ארבעים אחרי ימים ששה עוד יאכל שלא נשבע אם
של  יום לארבעים בהמשך באים אלו ימים האם אלו,
בפני  עניין שהם או השבועה, חלה לא ובמילא ההליכה

השבועה. וחלה עצמם
הארבעים  במשך האם בשאלה, תלוי שהדבר לומר, ויש
זקוק  היה ולא לגמרי הטבע מגדרי רבינו משה יצא יום
נמנים  שלאחרי־זה הימים וממילא כלל, ושתיה לאכילה
יצא  לא אלו ימים בארבעים שגם או עצמם, בפני כימים
ושתיה  לאכילה זקוק היה וגופו הטבע, מגדרי לגמרי
רק  הוא הנס וממילא נס, בדרך שהתקיים אלא גשמיים
בהר  בהיותו האם בחז"ל, הדעות בשתי ותלוי האלו. לימים
היינו  אותו, אוכלים השרת שמלאכי אבירים" "לחם אכל
על־דרך  לגמרי, הטבע מהגבלת יצא לא בהר בהיותו שגם
לדעה  אבל וצער, לעינוי אצלו שנחשב במדרש שמצינו

אפילו  אכל לא בהר נמצא שבהיותו אבירים" "לחם
הטבע. מהגבלות לגמרי שיצא באופן היתה להר שעלייתו
(b oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

פ"א,87) למעלה וכמבואר לעשות, כח בו שאין דבר כל
כי 88)ה"ז. לשוא, יצאה מפיו שבועה שיצאה שמשעה

שיאכל. מבלי ימים שבעה להתקיים לו איֿאפשר
לישון 89) לו מותר לקה, לא עדיין ואפילו כה. שבועות

(רדב"ז). ידו על ילקה ביתֿדין לו וכשיזדמן מיד,
שבתלמוד 90) בביאורנו, ה"ז פ"א, למעלה העירונו כבר

בשבועות  כי ימים, שבעה של תענית לזמן זכר אין בבלי
זו  הרי - ימים שלשה יישן שלא אלא: מוזכר אינו כה.
"שבועה  אמרו: ה"א פ"ב, נדרים ובירושלמי שוא, שבועת

ומלקים  שיאכל עד אותו ממתינים ימים, שלשה אוכל שלא
להתקיים  לאדם שיתכן הירושלמי, שסובר הרי אותו",
שוא  שבועת זו אין ולפיכך ימים, שלשה יאכל כשלא אפילו
"וצומו  טז): ד, (אסתר מסייעו ומקרא ביטוי, שבועת אלא
(אמנם  ויום" לילה ימים שלשת תשתו ואל תאכלו ואל עלי,
היו  ולא ימים... שלשה צמים היו "ואיך שאלו: שם, בילקוט
התענית  שהפסיקו יום" מבעוד מפסיקים שהיו אלא מתים?
זה) על חולק כנראה הירושלמי אולם שלישי, יום תום לפני
לשבת, משבת להתענות יכולים שאנשים רואות, ועינינו
ימים" שבעת כלום יאכל "שלא לכתוב: רבינו דקדק ולפיכך
בזמן  לאכול לא שהנשבע הרפואה, מחכמת רבינו שידע
שבועתֿ שבועתו נמצאת עוד, להתקיים יכול אינו זה ארוך
ויאכל  מיד, לוקה ולפיכך לשקר, יצאה שבועה ומשעת שוא
זו  אין כי שבועתו על לשמור חייב ואינו שירצה, עת בכל
מביא  שמח" וב"אור המשנה). (מרכבת כלל ביטוי שבועת
הפסוק  על ד:) (יומא התלמוד מדברי רבינו לדעת רמז
ששת  הענן ויכסהו ההר... אל משה "ויעל טו) כד, (שמות
בא  לא אומר, נתן ר' - השביעי" ביום משה אל ויקרא ימים
כמלאכי  לשומו שבמעיו ושתיה אכילה למרק אלא הכתוב
והכח  שבמעיו, מה כל את המעכל הזמן שזהו הרי השרת,
מלאכי  לדרגת שיזכה לא אם בו, מלפעול פוסק האנושי

השרת.

.‡Î:BÏ e¯Ó‡ ,¯ÈÂ‡a Á¯Bt ÏÓ‚ ‰‡¯L ÚaLƒ¿«∆»»»»≈«»¬ƒ»¿
È˙È‡¯ ÏB„b ÛBÚ :¯Ó‡Â ?‡ÂMÏ zÚaL C‡È‰≈«ƒ¿«¿»«»¿¿»«»»ƒƒ
‰Ê ÔÈ‡ - ÈzÚ„a ‰È‰ CÎÂ ,ÏÓb ÂÈ˙‡¯˜ BÏ„bÓeƒ»¿¿»ƒ»»¿»»»¿«¿ƒ≈∆
,ÏÓ‚Ï ‡l‡ ÏÓb ÔÈ‡¯B˜ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L ;ÌeÏk¿∆≈»»»¿ƒ»»∆»¿»»

‰˜BÏÂ ,Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏË·e91‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿»«¿≈∆»»»¿∆¿≈…«≈
‰Êa92. »∆

(משנה 91) אפשרי בלתי דבר שזהו שוא, שבועת משום
הוא  דעתנו על כשנשבע, אמרו: שם ובגמרא כט.). שבועות

=92)נשבע. הבד" בית כקורת נחש שנשבע"שראה כגון
ובגמרא  (משנה הוא אפשרי בלתי שזה וצורתה, כתבניתה

ב). עמ' שם

.·Î,ÚcÓe ÏÎO ÈÏÚa ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ Úe„È ¯·c»»»«≈∆«¬»ƒ«¬≈≈∆«»
ÌÈÓÚt ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰L93. ∆«∆∆¿»ƒ»»∆≈»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰L ÌÚ‰ ÔÓ „Á‡ ÚaL94- ƒ¿«∆»ƒ»»∆«∆∆¿»ƒ»»∆

¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆ƒ¿«»¿∆««ƒ∆«»»
‡l‡ ,ÌÚ‰ ÏÎÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ - ‡e‰ Ôk≈≈»»∆»¿»«¿»»»∆»
ÚaL Ôk Ì‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .„·Ïa ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚Ïƒ¿≈«¬»ƒƒ¿«¿≈«»∆»ƒ≈ƒ¿«

Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ Úe„ÈÂ ÈeÏbL ¯·c ÏÚ95¯‡MÓ «»»∆»¿»«ƒ¿»¿≈»»ƒ¿»
ÌÚ‰96‡Â LÈ‡ ‡e‰L LÈ‡ ÔB‚k ,‡e‰L Ô·97ÔÎÂ .Ô·‡ »»¿ƒ∆ƒ¿∆∆∆∆∆¿≈

,‰˜BÏ BÈ‡ - ı¯‡‰ ÔÓ ‰pË˜ LÓM‰L ÚaL Ì‡ƒƒ¿«∆«∆∆¿«»ƒ»»∆≈∆
ÏÎÏ Úe„È ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«»»≈ƒ¿≈∆≈∆»«¿»
,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL ÈÓk BÈ‡Â .Ì„‡»»¿≈¿ƒ∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÈÚ ˙i‡¯ ÏÚ ‡l‡ ÚaL ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿«∆»«¿ƒ«≈»∆¬≈

‰pË˜ d˙B‡ ‰‡B¯98È¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»¿«»¿≈…«≈»∆ƒƒ¿≈
˙BÏfÓ ˙BÙe˜z ÔBaLÁ99˙B‡i¯ËÓÈ‚Â100‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«»¿ƒ«¿ƒ»¿«≈
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ÌÈL‡Ï ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡L ‰ÓÎÁ È¯·cÓ Ô‰a»∆ƒƒ¿≈»¿»∆≈ƒ»ƒ∆»«¬»ƒ
ÌÈ¯Á‡101. ¬≈ƒ

גדולה 93) "והארץ ה"ח: פ"כ, התורה יסודי הלכות השוה
כמו  הארץ מן גדולה והשמש פעמים, ארבעים כמו הירח מן
המשנה, לפירוש רבינו ובהקדמת פעמים", ושבעים מאה
פעם". שמיני ושלשה פעם, וששה וששים "מאה אומר: הוא

שבועת 94) משום לוקה כן, שהוא ידוע... דבר על והנשבע
ה"ה. פ"א, לעיל כמבואר שכל 95)שוא, כט. שבועות

(רש"י  לכל מפורסם זה הרי אדם, בני שלשה בו שיודעים
כה:) "לשלשה 96)שם ואמר: שם, עולא שדקדק וזהו

מט, (תהילים ככתוב העם, המון הם אדם בני כי אדם", בני
על  אריה בן (הגהות איש" בני גם אדם בני "גם ג)
ה"ב, פ"ג נדרים לירושלמי קרבן" ב"שירי וראה הרמב"ם).

ביעה. כגון אלא התימנים:97)דיבורֿהמתחיל ובכת"י
בתכונה  גדול חכם הוא הנשבע אפילו הרדב"ז, וכתב שהיא.
לאחרים. ידוע הדבר שאין כיון שוא, משבועת פטור הוא

לא 98) החכם שזה חייב, אינו בתכונה חכם הוא ואפילו
אותה  שרואים אחרים ראיית על אלא ידיעתו על נשבע
לא  אם הארץ מן קטנה באמת היא אם יודעים ואינם קטנה,
את  לשנות שנשבע כל כט. בשבועות רש"י ולדעת (רדב"ז).
משום  פטור זה הרי אדם, בני לשלשה ידוע זה ואין הידוע,
שם  מבואר הוא וכן שקר, שבועת משום וחייב שוא שבועת

כה: דף תקופות 99)בגמרא "ומזלות". התימנים: ובכת"י
המקי  והגלגלים והירח השמש מהלך חכמת את - פים

קצותם", על "ותקופתו ז) יט, (תהלים ככתוב העולם
הכוכבים  - מזלות ה"ה. פ"ג, התורה יסודי בהל' וכמבואר
ושניםֿעשר  הכל, את המקיף התשיעי הגלגל תחת המכוונים
ה"ו, שם כמבואר וכו' תאומים, שור, טלה, ששמותם: הם
ה) כג, (מלכיםֿב, במקרא ונזכר הלך, - נזל שרשו: - מזל

ולמזלות". וגימטריות.100)"ולירח התימנים: ובכת"י
רבינו  כלשון גיאומטריה. וההנדסה, המדידה חכמת היא
צריך  הקרקע, במדת "וכן ה"א: פ"ח, ואבידה גניבה בהל'
העיקרים  ע"פ הקרקע (מדידת) משיחת בחשבון לדקדק
והשוה  שם, במ"מ וראה הגימטריא" בכתבי המתבארים

מכ"א. פ"ג לאבות את 101)תוי"ט להודיע עליהם הנשבע
לדברי  והמקור שוא. משבועת פטור הידוע לשנות או הידוע
התורה  יסודי בהל' רבינו גילה וכו' השמש גודל על רבינו
וכן  יון", חכמי בה חיברו רבים "וספרים האומר: ה"ו, פ"ג,
"חכמת  הכ"ה: פי"ז, החודש קידוש בהלכות אומר הוא
הרבה, ספרים יון חכמי בה שחיברו והגימטריות התקופות
שחיברו  הספרים אבל החכמים, ביד עכשיו הנמצאים והם
הגיעו  לא יששכר מבני הנביאים בימי שהיו ישראל, חכמי

וכו'. אלינו"

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כיצד 1) שבועה, להתיר יכול מי השבועה, התרת אופני

ומתי. מתירים

.‡Èeha ˙Úe·L ÚaLpL ÈÓ2ÌÁÂ3,B˙Úe·L ÏÚ ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ««¿»
‰ÎÙ‰Â ,BÊ ‰Úe·L Ìi˜È Ì‡ ¯ÚËˆÓ ‡e‰L ‰‡¯Â¿»»∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿»¿∆∆¿»

˙¯Á‡ ˙Ú„Ï BzÚ„4„ÏBpL B‡ ,5‰È‰ ‡lL ¯·„ BÏ «¿¿«««∆∆∆«»»∆…»»
BzÚ„a6BÏÏ‚a ÌÁÂ ‰Úe·M‰ ˙ÚLa7‰Ê È¯‰ - ¿«¿ƒ¿««¿»¿ƒ«ƒ¿»¬≈∆

Ï‡L8„Á‡ ÌÎÁÏ9˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ B‡ ,10ÌB˜Óa ƒ¿«¿»»∆»ƒ¿»∆¿¿»
B˙Úe·L BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ,ÌÎÁ ÌL ÔÈ‡L11¯zÓ ‰È‰ÈÂ . ∆≈»»»«ƒƒ¿»¿ƒ¿∆À»

˙BOÚÏ ‡lL B‡ ,B˙BOÚÏ ‡lL ÚaLpL ¯·c ˙BOÚÏ«¬»»∆ƒ¿«∆…«¬∆…«¬
˙BÚe·L ¯z‰ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙BOÚÏ ÚaLpL ¯·c12. »»∆ƒ¿««¬¿∆«ƒ¿»∆≈¿

ה"אֿב.2) פ"א, לעיל שהיה 4)ומתחרט.3)מפורשת
השו"ע  (כדברי מעולם זה נדר נודר היה לא אילו מרוצה

ס"ז). רכח, סי' בו.6)שנתחדש.5)יו"ד ידע שלא
נדרו 7) את לעקור ורוצה הנדר, עיקר על מתחרט זה נמצא

את 8)למפרע. מתיר שהחכם ולפי לשבועתו. היתר שואל
הוא  וכן באמת, מתחרט הוא אם הנשבע את חוקר השבועה,
להתרת  חרטה פתח למצוא כדי שונות שאלות שואלהו
"נשאל" הנשבע: נקרא לפיכך ה"יֿיא), להלן (ראה שבועתו
יו"ט' ('תוספות החכם ע"י שונות שאלות נשאל הוא כי

מ"ה). פכ"ד, בחכמת 9)לשבת מובהק חכם שהוא
ה"ה. להלן וכמבואר 'הגהות 10)התורה, לדעת

להדיוטות  הכוונה אין הרדב"ז, מבאר וכן מיימוניות',
מה  כל שיבינו בשכלם, מפותחים שיהיו אלא גמורים,
ע"פ  חרטתן, ופתחי שבועות היתר בהלכות להם שיסבירו
רבינו  לשון מסתימת אולם א. לז, בכורות התלמוד דברי
את  תופסים שאינם גמורים, הדיוטות שאפילו משמע

(כסףֿמשנה). להתיר יכולים להם והואֿהדין 11)המוסבר
ה"ה: פ"ד, נדרים בהל' כמבואר נדרו, את לו שמתירים
שוא, שבועת אבל שבועות". היתר כדין נדרים היתר "ודין
נעשתה  כבר שהעבירה התרה, להן אין - ועדות פקדון
אמרו: - א עח, ובנדרים ספר'). ('קרית השבועה משעת
ה'", צוה אשר הדבר "זה ב) ל, (במדבר נדרים בפרשת נאמר
ה'". צוה אשר הדבר "זה ב) יז, (ויקרא חוץ בשחוטי ונאמר
שחוטי  על חייבים ישראל וכל ובניו אהרן חוץ, שחוטי מה
כשרים  - ישראל וכל ובניו אהרן נדרים, פרשת אף חוץ.
(במדבר  נדרים בפרשת נאמר למה כן אם הנדר, להתיר
מומחים? שמשמעם המטות", ראשי אל משה "וידבר שם):
והדיוטות  הנדר, להתיר רשאי - מומחה יחיד לך: לומר
שם). (ר"ן ביתֿדין כעין - שלשה להיות צריכים

וכן 12) י.) (חגיגה נדרים" "היתר רק: נמצא בתלמוד
חכם". היתר להם יש "ישראל ה"א: פ"ט, נזיר ב'ירושלמי'
על  השאל שאילה, הלשון: שגורה - שבועה להיתר ובנוגע
כד:) (שבועות אמרו וכן א. סה, א. יח, נדרים ראה שבועתך,
להתיר  לחכם רש"י: ומפרש שאלה", לה דאית "שבועה
מוצאים: אנו פ"ד, שמות רבה' שב'מדרש אלא האיסור,
אין  הרדב"ז: וכתב שבועתו". והתיר יתרו אצל "הלך
לשעבר  אבל להבא, ביטוי שבועת על אלא מועילה החרטה
החרטה  תועיל ומה לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה
כדי  לשעבר שבועה אפילו להתיר נהגו זאת ובכל לשעבר,

תשובה. שעשה ובתנאי מהעונש, להקל

.·‰Ê ¯·„Â13¯wÚ BÏ ÔÈ‡14,·˙ÎaL ‰¯Bza ÏÏk ¿»»∆≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ea¯ ‰LnÓ e„ÓÏ Ck ‡l‡15‰fL , ∆»»»¿ƒ∆«≈ƒƒ««»»∆∆

C¯c BÓˆÚa ‡e‰ ÏlÁÈ ‡lL - B¯·c ÏÁÈ ‡Ï :·e˙k‰«»…«≈¿»∆…¿«≈¿«¿∆∆
LÙ Ë‡La L‡¯ ˙el˜16˙‡ zÏlÁÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk , «…ƒ¿»∆∆»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿»∆

EÈ‰Ï‡ ÌL17Ba ¯ÊÁÂ ÌÁ Ì‡ Ï·‡ ;18¯ÈzÓ ÌÎÁ - ≈¡…∆¬»ƒƒ«¿»«»»«ƒ
BÏ19.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



zereayקנ zekld - d`ltd xtq - oeygxn 'd iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבועות.13) ושורש.14)היתר איש 15)יסוד שקיבלו
פ"א, ממרים הל' וראה מסיני. רבינו למשה עד איש מפי

טו)16)ה"בֿג. כה, (יחזקאל הכתוב מלשון בבזיון,
אותם  מבזים שהיו בבזיון - בנפש" בשאט נקם "וינקמו
ה"י. פ"ה, התורה יסודי הל' והשווה שם). (רד"ק בנפשם

לשקר 17) ה' שם שבהזכירו מדבר, הכתוב - לשקר בנשבע
שם. התורה, יסודי בהל' רבינו כלשון להכעיס, מחללו הוא

בעת 18) עליו ידע שלא דבר לו שנולד או צער, מחמת
הקודמת. בהלכה כמבואר י,19)שבועתו, חגיגה משנה,

במקרא  יש רמז מעט באויר", פורחים נדרים "היתר א.
הכתוב  דברי לזה, סמך מצאו שם בגמרא אבל שם). (רש"י
(עושה  מוחל אינו הוא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
פי"ב  לקמן וראה לו, מוחלים אחרים אבל בחולין), דבריו
שלבו  ומי . . השבועה על להשאיל שמותר "אע"פ הי"ב:
להתיר  נזקקים אין . . . מינות שמץ אלא אינו . . . נוקפו
ה'חינוך' וכתב גדול". צורך מפני או מצוה, דבר מפני אלא
גופנו  בנין חולשת בדעתו עלינו, האֿל "מחסדי ל: מצוה
השבועה  ממאסר לצאת עצה לנו לתת . . . דעותינו ומיעוט
בענין  לתלות לנו שאפשר . . . רצון עלינו בהתחדש
איש  לפני הנשבע שיבוא . . . שגגה או אונס טענת השבועה
יודע  היה שלא ידיעתו, מחסרון אליו ויתוודה . . . חכם
על  פיו הודאת ואחר . . . אח"כ שידע דבר שנשבע בשעה
הוא  כן ועל . . . בדבריו ממש יש כי ויראה, החכם ויכיר זה
איֿאפשר  ולעולם משבועתו, ויתירנו וידויו ויקבל מתחרט
כגון  לנשבע, חידוש שום בסיבת כיֿאם שבועה להתיר
מעולם, נשבע הייתי לא פלוני דבר יודע הייתי אילו שיאמר:
בלא  משבועתי התירוני אמר אם אבל הוא. אונס כעין שזה

להתירו". באדם כח אין טענה,

.‚BÓˆÚ ˙Úe·L ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â20Ì„‡ ÔÈ‡Â . ¿≈»»»¿«ƒ¿««¿¿≈»»
ÏB„b LiL ÌB˜Óa ¯„ B‡ ‰Úe·L ¯Èz‰Ï È‡M«̄«¿«ƒ¿»∆∆¿»∆≈»

‰ÓÎÁa epnÓ21a LiL ÌB˜Ó·e .BÏ ¯eÒ‡ - Ba¯ B ƒ∆¿»¿»¿»∆≈«»
Ba¯ ˙ÚcÓ ‡l‡ ¯Èz‰Ï22. ¿«ƒ∆»ƒ«««

הנדרים 20) "כל מ"ה): פ"ב, (נגעים אמרו וכן ב. פא, נדרים
עצמו". מנדרי חוץ מתיר אמרו 21)אדם וכן כבודו, משום

(אפילו  אשתו נדר להתיר רצה לא שרבינא - ב ח, בנדרים
שלא  אע"פ רבו, אשי רב במקום שנים) עוד עם להצטרף
אשי, לרב חבר תלמיד היה רבינא כי ממש. רבו היה
אלא  כמותו חכם הוא חבר, תלמיד א. סג, בעירובין כמבואר
(כסףֿמשנה). שם רש"י - יותר או אחד דבר ממנו שלמד

"תלמיד 22) ה:) (סנהדרין שאמרו כמו ובהסכמתו, ברשותו
הל' והשווה מרבו". רשות נוטל אלאֿאםֿכן יורה אל
בחכמה" "גדול בין רבינו והבדיל ה"בֿג. פ"ה תורה תלמוד
גם  יש - ובשני בדבר, איסור אין - שבראשון "רבו", לבין
כג.), (נדרים והר"ן הרא"ש וכתבו (כסףֿמשנה). איסור
ללא  התירו אם בדיעבד אבל לכתחילה, אלא זה שאין
ליו"ד  בש"ך וכן הנדר, או השבועה הותרה - רשות נטילת

ה. ס"ק רכח, סי'

.„‡B·iL ‡e‰ ÚaLpL ‰Ê23ÌÎÁ‰ ÈÙÏ24¯Èz‰Ï ∆∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈∆»»¿«ƒ
Ï‡M‰Ï ÁÈÏL ‰OBÚ BÈ‡Â .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,BÏ≈ƒ≈ƒ»¿≈∆»ƒ«¿ƒ»≈

ÁÈÏL ‰OÚ ÏÚa‰Â .B¯„ ÏÚ BÏ25BzL‡ ˙Ë¯ÁÏ26 «ƒ¿¿««««¬∆»ƒ««¬»«ƒ¿

dÏ ÔÈ¯ÈzÓe27ÌÈˆa˜Ó ‰LÏM‰ eÈ‰iL „·Ï·e ;28, «ƒƒ»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»ƒ
‰lÁzÎÏ dÏ ¯Èz‰Ï Ô˙B‡ ıa˜È ‡Ï Ï·‡29BÈ‡Â . ¬»…¿«≈»¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿≈
BzL‡Ï ¯„ ¯Èz‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ30. «¬»»ƒ«¿«ƒ∆∆¿ƒ¿

כי 23) לביתֿדין, חרטתו כתב ישלח לא וכן שלוחו, ולא
לענין  אמרו וכן כתבו. מפי או שליח מפי הדבר לחקור צריך
אבל  כתבם". מפי ולא "מפיהם לא:) (יבמות עדות קבלת
מותר  החכם, שפת את מבין ואינו הופיע הנשבע אם
כמבואר  ביניהם, יתרגם והלה מתרגם, ידו על להעמיד

(רדב"ז). ה"ח פ"י, נדרים היתר,24)ב'ירושלמי' לבקש
ז. אות לעיל כגופו.25)וראה ואשתו למסור 26)הואיל

שלשה. לפני או חכם לפני ב.27)חרטתה ח, נדרים
לקבצם.28) טרח ולא יחד אותם מתוך 29)שמצא כי

שמסרה  החרטה דברי על שיוסיף לחוש יש לקבצם, שטרח
(שם). יפה תעלה לא וחקירתם אשתו, אינו 30)לו כלומר,

עליו  וקשה הואיל המתירים, מהשלשה להיות מצטרף
בחר  היטב יחקור שלא לחוש יש אשתו, אין שבועת כי טה,

בהלכה  רבינו שהורה וכמו לעצמו, חובה רואה אדם
ומה  עצמו". שבועת להתיר יכול אדם "אין הקודמת:
נתן  אם אפילו הכוונה שליח", נעשה "אינו רבינו שהדגיש
אחרי  - אשתו נדר להתיר רשות רבו, או בחכמה הגדול לו
לפי  אשתו, נדר להתיר שליחם נעשה אינו - חרטתה ששמעו
מנדרים  זה דין רבינו ולמד לעצמו. מתיר ונמצא כגופו שהיא
אשתו, לחרטת שליח להיות לרבינא התיר אשי שרב - ב ח,
(רדב"ז). אשתו לנדרי המתירים אחד להיות לו התיר ולא
להתיר  שליח נעשה "ואינו כאן: הנוסח ר"מ, רומי ובדפוס
רבינו. בדברי משנה' ה'כסף נוסח הוא וכן לאשתו". נידוי

.‰˜‰·n‰ ÌÎÁÏ ÚaLp‰ ‡B·È ?ÔÈ¯ÈzÓ „ˆÈk31B‡ , ≈««ƒƒ»«ƒ¿»∆»»«À¿»
‰ÁÓÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ32È‡ :¯ÓB‡Â , ƒ¿»∆¿ƒ≈»À¿∆¿≈¬ƒ

ÈzÓÁÂ ,CÎÂ Ck ÏÚ ÈzÚaL33Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ; ƒ¿«¿ƒ«»»»¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ≈«
‰k „Ú ‰Ê ¯·„a ¯ÚËˆÓ È‡L34Ck ÈÏ Ú¯‡L B‡ , ∆¬ƒƒ¿«≈¿»»∆«…∆≈«ƒ»

CÎÂ35˙Úa ÈzÚ„ ‰˙È‰ el‡Â ;ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï - »»…»ƒƒƒ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿≈
ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï - ‰zÚ BÓk ‰Úe·M‰36B‡ ÌÎÁ‰Â . «¿»¿«»…»ƒƒƒ¿»¿∆»»

¯ÓB‡ ‡e‰Â ?zÓÁ ¯·Îe :BÏ ¯ÓB‡ ‰LÏM‰ ÏB„b¿«¿»≈¿»ƒ«¿»¿≈
Èe¯L :BÏ ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ .Ô‰ :BÏ37,CÏ ¯zÓ B‡ ,CÏ ≈≈¿≈»»À»»

ÏeÁÓ B‡38Ï·‡ .ÔBLÏ ÏÎa ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÏ »»¿…«≈¿ƒ¿»∆¿»»¬»
ÏÎÂ ,E˙Úe·L ‰¯˜Ú B‡ ,CÏ ¯ÙeÓ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«»»∆∆¿»¿»¿¿…

¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik39‡l‡ ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;ÌeÏk «≈¿ƒ¿»∆…»«¿∆≈≈≈∆»
·‡‰ B‡ ÏÚa‰40ÔBLÏ ‡l‡ ¯ÓB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï·‡ , «««»»¬»∆»»≈≈∆»¿

‰ÏÈÁÓe ‰¯z‰41. «»»¿ƒ»

מבהק,31) הפעל בנין - מובהק בתורתו, מאיר המפורסם
לבבא  יו"ט' ב'תוספות וראה וזורח. מבהיק אור שפירושו
מרבותינו  מוסמך שיהא צורך אין אבל מי"א, פ"ב מציעא
נאמר: לא שהרי סמוך', 'מומחה כדין ישראל שבארץ
לנדרים  (ר"ן סמוך מומחה להצריך נדרים בפרשת "אלקים"

רבינו). דברי בהבנת א. כג, ב. ב:32)ה, לו, בכורות
וראה  חכם". שאין במקום הנדר את מתירים "שלשה

ה"א. לעיל מתחרט.33)בביאורנו כך.34)והנני כל
שבועתי.35) בעת בו ידעתי שלא דבר, לי שנולד
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לא 36) אילו מרוצה שהיה מעיקרו, מתחרט זה נשבע נמצא
את  כא:) (נדרים הונא רב שאל וכן מעולם, נשבע היה
כלומר, עלך?" "לבך נדרו: על לפניו להשאל שבא הנודר
מתחרט  ואינך עליך עדיין ישנו כשנדרת, לך שהיה לב אותו
- ב כב, ושם והתירו. לא, הנודר: אמר שנדרת? מה על
החכם  מצא לא אפילו כלומר, בחרטה". "פותחים פסקו:
על  מאליו מתחרט שהנודר זה אלא נדרו, להתרת פתח שום
וראה  הנדר, את בה מתירים מתחילתו לעקרו ורוצה נדרו
הצהיר  לא כשהנודר החכם, פתח ע"י נדר היתר ה"י לקמן

חרטתו. רגשי על פתח 37)תחילה לשון - שרא לך. מותר
הא  מתורגם: ד) מ, (ירמיה פתחתיך" הנה "ועתה והיתר.

(ה'ערוך'). וכתב 38)שריתך דברו". יחל "לא מלשון
יתיר. לא פירושו - יחל לא רפט: סימן בתשובותיו, הרמב"ן
כאדם  היה, לא כאילו הענין שחזר הקשר כמתיר והענין,

והתי  קשור חבל עוקר שנמצא החכם שאמרו: וזהו . . . רו
החטאת  את או החוב את עושה - ומחילה מעיקרו. הנדר
אלא  שישנו, כדבר שהיא ל'הפרה' בניגוד היו, לא כאילו
"מפר  יב) ה, (איוב כמו מלהשלימו, המעכב גורם שיש

ערומים". טעם,39)מחשבות בלי משמעה, הפרה שלשון
"עקירה" וכן הפר". בריתי "את יד) יז, (בראשית  ככתוב
מבוססת  נדר התרת והרי הגיונית, סיבה ובלי בכח, משמעה
הרדב"ז). (ע"פ וטעם הגיון מתוך הנובעים החרטה רגשי על
שם. משנה' וב'כסף ה"ב, פי"ג נדרים הל' לקמן וראה

המוחלט 40) כרצונם אלא טעם בלי הנדר את העוקרים
"ואם  יג) ל, (במדבר אומר הכתוב וכן כרחה, בעל ואפילו

אישה". אותם יפר יחל 41)הפר "לא ג) (שם, ככתוב
חולין, דבריו שעושים לו, מוחלים אחרים אבל - דברו"
ורבינו  שם). ובר"ן עז: (נדרים התרה לשון נופלת ובחולין
היתר  "ומעשה אומר: מ"ח, פ"י נדרים למשנה בפירושו
שראינו  מה ולפי . . . לנו חכמים שמסרו מה לפי השבועות
. . . המערב בערי אצלנו שזה . . . אבותינו בפני והתרנו
מים  בהם נובעים אין שבמקומנו לפי יום, בכל מעשים
ותבין  הי"ב, פי"ב, לקמן (ראה המינות לומר, רצוני הרעים,
לשלשה  או החכם אל . . . האיש יבוא . . . כוונתו)
מתחרט  ואני כך, ענין על נשבעתי אני ויאמר: הדיוטות,
. . . שתתחרט שהביאך הסיבה מה לו: ואומר משבועתי,
השבועה, בשעת ידעת אילו הדיינים: גדול לו ואומר
לו: ואומר . . . לא אומר: והוא . . . וכך כך עליך שיתחדש
והגדול  כן. כן: אומר והוא השבועה? זאת על מתחרט אתה
לך, ומחול לך, שרוי אומר: שם, הנמצאים השלושה מן
ונסלח  ככתוב: מטה, של ובמתיבתא מעלה של במתיבתא
השנים  אומרים ואחרֿכך וכו', ישראל בני עדת לכל
ואח"כ  לך. ומחול שרוי לך, ומחול לך שרוי הנשארים:
שתהיה  למנהג לך יהיה לא לו: ואומר הדיינים גדול יחזור
אנו  להשבע, ותחזור ואילך מכאן תכעוס ואם בנדרים, פרוץ

לך". נתיר לא

.ÂÌÈ·B¯w‰42.˙BÚe·Le ÌÈ¯„ ¯Èz‰Ï ÌÈ¯Lk «¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿
„nÚÓe ‰ÏÈla ÔÈ¯ÈzÓe43ÔÈc ‰f‰ ¯z‰‰ ÔÈ‡L .44. «ƒƒ««¿»¿À»∆≈«∆≈«∆ƒ

CÎÈÙÏ45˙aLa ÌÈ¯„ÏÂ ˙BÚe·LÏ ÔÈÏ‡L46Ì‡ , ¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ
È„k B˙Úe·L BÏ e¯ÈziL ÔB‚k ,˙aM‰ C¯ˆÏ eÈ‰»¿…∆««»¿∆«ƒ¿»¿≈
¯Èz‰Ï È‡t BÏ ‰È‰ elÙ‡Â .ÌBi‰ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iL∆…«¿ƒ¿∆««¬ƒ»»¿«¿«ƒ

˙aL ·¯ÚÓ B¯„ B‡ B˙Úe·L47¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿≈∆∆«»¬≈∆«ƒ
˙aM‰ C¯ˆÏ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙aLa48. ¿«»ƒ¿¿…∆««»

ולנשבע.42) לנודר או עצמם לבין שהמתירים 43)בינם
חייבם  שהדיינים דינים, לשאר בניגוד לעמוד, גם יכולים
עליו  - להשאל הבא עצמו הנודר אבל בישיבה, לדונם
"והשואל  ה"ח: פ"י, נדרים ב'ירושלמי' שנינו שכן לעמוד,

עומד". להיות ובלילה,44)צריך בקרובים כשר שאינו
עז.). (נדרים והיתר איסור בענין כהוראה הוא הרי אלא

דין.45) זה ואין בשבת,46)הואיל דנים שאין אע"פ
הי"ד. פכ"ג, שבת בהל' מצוי 47)כמבואר חכם שהיה

בשבת. לו יתיר לא: אומרים אין - קנז,48)לפניו שבת
אסור  - שבת לצורך זה היתר אין ואם א. עז, בנדרים וכן א.

(רדב"ז). חול לצורך בשבת לטרוח

.ÊÔÓ‡ ‰ÚÂ ÔBÚÓLÏ ÚÈaL‰L Ô·e‡¯49Ïa˜ B‡ ¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»»»≈ƒ≈
‰Úe·M‰50‰ÈÏÚ Ï‡LÂ B˙Úe·L ÏÚ ÔBÚÓL ÌÁÂ , «¿»¿ƒ«ƒ¿«¿»¿ƒ¿«»∆»

ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -BÚÈaL‰L Ô·e‡¯ ÈÙa ‡l‡ BÏ51ÔÎÂ . ≈«ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÔBÚÓMÓ ‰‰È ‡lL ¯„ B‡ Ô·e‡¯ ÚaL Ì‡52B‡ ƒƒ¿«¿≈»«∆…≈»∆ƒƒ¿

ÌÁÂ ,ÔBÚÓL Ba ‰‰È ‡lL53ÔÈ‡ - ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ∆…≈»∆ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«∆»»≈
epnÓ ¯„pL ÔBÚÓL ÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ54.‰È‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈ƒ¿∆»«ƒ∆¬»»

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ÔË˜ ÔBÚÓL ‰È‰ elÙ‡Â55 «¬ƒ»»ƒ¿»»≈»ƒ«»
¯cp‰ Ú„iL È„k .ÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -56 ≈«ƒƒ∆»¿»»¿≈∆≈««ƒ»

‰Ê ¯Èz‰L57epnÓ ‰‰È CÎÈÙÏe ,B˙Úe·L B‡ B¯„58 ∆ƒƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»≈»∆ƒ∆
BÏ ‰p‰È B‡59. ¿«∆

ה"א.49) פ"ב, לעיל מפיו, שבועה כמוציא שהוא
(שם).50) זו שבועה עלי קיבלתי סח,51)שאמר: נדרים

לך  במדין, משה אל ה' "ויאמר יט) ד, (שמות שנאמר א.
ככתוב  יתרו, עם (לשבת נדרת במדין לו: אמר מצרים". שב
"ויואל" אין - האיש את לשבת משה ויואל כא): ב, (שם
בפני  כלומר: במדין, נדרך והתר לך שבועה), לשון אלא
"מפני  הטעם אמרו ה"ד, פ"ה שם וב'ירושלמי' יתרו.
על  עובר כשיראנו המשביע יחשדנו שלא כלומר החשד",
להתירו  אין לפיכך שבועה, באיסור מזלזל שהוא שבועתו,
בסמוך. רבינו מפרש וכן בהיתרו, שידע המשביע, בפני אלא
עם  טובה שום המשביע עשה לא אפילו זה, טעם ולפי
משום  המשביע, בפני שלא לנשבע להתיר אין הנשבע,
זה  וכל בזה. אחר טעם נח, אות בסמוך וראה חשד.
הרי  - בפניו שלא התירוהו אם בדיעבד אבל לכתחילה,
על  שנשאל המלך, בצדקיהו מצינו שכן מותרת, שבועתו
לא  לו (שנשבע משביעו נבוכדנצר בפני שלא שבועתו
שהסנהדרין  ואחרי חיה), ארנבת אוכל שראהו לגלות
צדיק  וצדקיהו שם. בנדרים כמסופר והגיד, הלך - התירוהו

מיימוניות'). ('הגהות היה רבינו 52)גמור דיבר כאן עד
לטובתו, או המשביעו חבירו ראובן לדעת נשבע ששמעון
שישב  לטובתו שהשביעו חותנו, ליתרו משה שנשבע כמו
שנדר  בנודר רבינו מדבר וכאן לנבוכדנצר, צדקיהו וכן עמו,
(לחםֿמשנה). בפניו ונדר מחבירו יהנה שלא מעצמו

הנשבע.53) היה,55)בפניו.54)ראובן גוי יתרו שהרי
מצינו, בצדקיהו וכן בפניו. נדרו על להשאל משה ונצטווה
שלא  שבועתו שהתירו הסנהדרין את נבוכדנצר שהוכיח
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(כסףֿמשנה). מגוי גרוע אינו - וקטן שם), (נדרים בפניו
ממנו.56) הנאה נדר שראובן הנודר.57)שמעון, ראובן
נדרו.58) על כעובר יחשדנו ולא משמעון, ראובן
להעיר,59) וראוי אינן. אלו תיבות שלש תימן: ובכת"י

זה: לדין טעם עוד אמרו ה"ד, פ"ה נדרים שב'ירושלמי'
שרוצה  חבירו, בפני שיתבייש כלומר, הבושה", "מפני
טובה  עשה כשהמשביע יוצדק זה וטעם נדרו. לו שיתירו
נבוכדנצר  וכן בתו. את שהשיאו משה עם יתרו כגון לנשבע,
הנשבע  יתבייש ולפיכך האסורים, מבית ששחררו לצדקיהו
זו  שבועה כי עמו, שהיטיב המשביע בפני שבועתו להתיר
המשביע, עמו היטיב שלא כל אבל המשביע. לתועלת היתה
וכשעשה  בפניו. שלא אפילו להשאל ויכול בושה כאן אין
יש  המשביע, בפני שלא והתירוהו ועבר והשביעו טובה עמו
והרשב"א  א. סה, לנדרים בר"ן הוזכר (הראב"ד, מרבותינו
התרה, זו שאין הסוברים נב) סי' המהרי"ק וכן בתשובותיו
ככתוב  בדבר, ומענישו צווח שהכתוב מצדקיהו, ולמד צא
אשר  מרד, נבוכדנצר במלך "וגם יג) לו, הימיםֿב, (דברי
(נדרים  ובסנהדרין בו עלתה מה וראה באלקים", השביעו
ההתרה  בזו, שגם רבותינו, רוב דעת אולם שם). ובר"ן סה,
המתיר, החכם לפני הנדר את שיפרט ובלבד לו, מועילה

ס"כ. רכח, סי' יו"ד בשו"ע כמבואר

.ÁÚaLp‰ „Á‡Â BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»≈¿≈«¿¿∆»«ƒ¿»
ÌÈa¯a60„ÁÈÓ‰ ÌMa ÚaL elÙ‡Â .61È‰Ï‡ '‰a »«ƒ«¬ƒƒ¿««≈«¿À»«¡…≈

ÔÈ¯ÈzÓe B˙Úe·L ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ÌÁÂ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«¿»«ƒƒ
BÏ62ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ¯„pL B‡ ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ÚaL .63 ƒ¿«««««ƒ∆»«««««ƒ

ÌÏBÚÏ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -64‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ,65. ≈«ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ¿»

שבועתו 60) שיתיר הוא וגנאי מפורסם, שהדבר אע"פ
"ולא  יח) ט, (יהושע בגבעונים שמצינו וכמו ברבים, הידועה
גיטין  (ראה העדה" נשיאי להם נשבעו כי ישראל בני הכום
ברבים, שהודר נדר האומר: יהודה רבי של טעמו שזהו מו.
לו.). (גיטין התרה לו יש זאת בכל - הפרה) לו אין

ה"ב.61) פ"ב, לעיל "נזקקים 62)מפורש ב: כב, נדרים
שם). (רש"י היא חמורה ששבועה ואע"פ ישראל" לאלקי
ב) אות פ"ג לנדרים ברא"ש (הובאה גאון האי רב דעת אבל
אין  בארון, המונחת בתורה או השם בהזכרת שנשבע שמי
הדין, מצד זה שאין וכנראה שבועתו, לו להתיר חכם לשום
בשבועות. פרוצים יהיו שלא היא, הגאונים חומרת אלא

או 63) ופלוני, ופלוני פלוני דעת על נודר הריני שאמר:
רבים? וכמה דעתכם. על נודר הריני ואמר: ברבים שעמד
פוסק  שרבינו וכנראה מו.) (גיטין שלשה אמר נחמן רב

(רדב"ז). התרה,64)כמותו לו שאין והטעם א. לו, שם
ל: מצוה ה'חינוך' ולדעת שם). (ר"ן הוא חמור נדר כי
אין  אחרים, בדעת ונתלה הדבר מן דעתו שסילק "מכיוון
ה"ב  לעיל (ראה אח"כ" אצלו מצויה ושגגה אונס טענת
רכח  סי' וביו"ד שם) בביאורנו שהבאנו ה'חינוך' דברי
בהסכמתם  אבל דעתם", בלא התרה "אין הנוסח: סכ"א,
דיבורֿ ב לה, גיטין ב'תוספות' וכן ההתרה. לו תועיל

נשאת. אבל מסכימים 65)המתחיל בודאי כי א. לו, גיטין
ודעת  שם). ('תוספות' מצוה משום לו, להתיר הרבים

עד  כלום. זה אין סתם, רבים דעת שעל (שם) רבינוֿתם
בפניהם. שלא ואפילו ופלוני, פלוני דעת על שיאמר

.ËÌÈa¯ ˙Ú„a B˙Úe·L ‰Ï˙Â ÚaL ?„ˆÈk66‡lL ≈«ƒ¿«¿»»¿»¿«««ƒ∆…
ÈBÏÙa ‰‰È67¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èa eÎ¯ˆ‰Â ,ÌÏBÚÏ ≈»∆ƒ¿ƒ¿»¿À¿¿¿≈»»ƒ

ÁaÊiL B‡ Ì‰Èa ˙‡ ÏeÓiL ÈÓÏ B‡ ‰¯Bz „ÓÏÏ68 ƒ¿…»¿ƒ∆»∆¿≈∆∆ƒ¿«
‰Ê ‡l‡ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,Ì‰Ï69Ï‡L ‰Ê È¯‰ - „·Ïa »∆¿…ƒ¿»∆»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

,B˙Úe·L BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ B‡ ÌÎÁÏ¿»»ƒ¿»∆¿«ƒƒ¿»
Ô˙B‡Ó B¯ÎO ÏËBÂ ,el‡ ˙BˆÓ Ì‰Ï ‰OBÚÂ¿∆»∆ƒ¿≈¿≈¿»≈»

Ì‰Ó ‰‰È ‡lL ÚaLpL ÌÈL‡‰70. »¬»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆≈∆

בסמוך.66) כמפורש שוחט, או מוהל היה והוא
עירו.67) אנשי ופלוני שישחט.68)מפלוני
באופן 70)הנשבע.69) מסופר ששם אלא שם, גיטין

יותר  (שחבטם בתלמידיו פשע אחד תינוקות שמלמד אחר,
ילמד  (שלא הרבים דעת על אחא רב הדירו רש"י) - מדאי
מורה  נמצא ולא הואיל כנו, על רבינא החזירו ואח"כ עוד),
אלא  זה אין הראב"ד, ולדעת כמותו. ודייקן מדקדק אחר
לפיכך  חינם, ללמד רוצה אינו והוא מנכסיו, הדירוהו כשהם
חרטה, פתח להם יפתח שהחכם ע"י נדרם את לעצמם יתירו
לא  שכר, בשום כמותו תמצאו שלא יודעים הייתם אילו
שהמלמד  כל אבל בטעות, שנדרתם נמצא נודרים. הייתם
ילמדם  - נדרו להתיר יש פתח איזה מהם, יהנה שלא נדר
יעסוק  אלאֿאםֿכן להתקיים יוכל לא ואפילו חינם,
אין  זאת בכל - שכרֿלימוד מהם יקח או אחרת באומנות
מלמד  מהם לבקש או מלמד, להיות עליו מוטלת המצוה
לימוד  שמצות שאע"פ סובר, כנראה ורבינו, כמותו. מומחה
היא  מצוה זאת בכל האב, על ביחוד מוטלת לבנים תורה
ולדעת  (כסףֿמשנה). לתלמידים תורה ללמד חכם כל על
מצוה  נדרו, מחמת חינם ללמדם ירצה אפילו הרדב"ז,
יטול  לא שאם כיון שכרו, לקבל שיוכל כדי נדרו, לו להתיר
(בבאֿקמא  שאמרו וכמו כתיקונה, המצוה יעשה לא שכר
שכרו  נתינת ולפיכך שוה. חינם - חינם המרפא רופא פה.):

בשבילה. לו שמתירים המצוה בכלל היא

.ÈÔÈc ˙È·Ï ‡·e ,B˙Úe·L ÏÚ ÌÁ ‡ÏÂ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿…ƒ««¿»»¿≈ƒ
B˙Úe·L Ìi˜Ï71BÊ ‰Úe·L ¯z‰L ÔÈic‰ e‡¯ Ì‡ , ¿«≈¿»ƒ»««»ƒ∆∆≈¿»

Ì„‡ ÔÈa ,BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa ÌBÏLÏe ‰ÂˆÓÏ Ì¯Bb≈¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿ƒ¿≈»»
‰Úe·L ÌeiwLÂ ,B¯·ÁÏ72‰ËË˜ÏÂ ‰¯·ÚÏ Ì¯Bb BÊ «¬≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈»¿ƒ¿»»

Á˙t BÏ ÔÈÁ˙Bt -73ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,74,¯·ca BnÚ ¿ƒ∆«¿¿ƒ¿¿ƒƒ«»»
„Ú ,B˙Úe·L ˙Ó¯BbL ÌÈ¯·„ BÏ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿»ƒ∆∆∆¿»«

ÌÁ˙iL75‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - Ì‰È¯·„a ÌÁ Ì‡ . ∆ƒ¿∆»ƒƒ«¿ƒ¿≈∆«ƒƒ¿ƒ…
ÚÂ ÌÁBÈ¯Óa „Ó76B˙Úe·L Ìi˜È ‰Ê È¯‰ -77. ƒ«¿»«¿ƒ¿¬≈∆¿«≈¿»

עליו 71) שבועתו, להתיר לביתֿדין שבא מי כל כלומר,
. . בדבר מצטער שאני יודע הייתי ואילו ניחמתי, להצהיר:
מצהיר  אינו וזה - ה"ה. לעיל כמפורש נשבע, הייתי לא .
ובכל  רכה). סי' ליו"ד יוסף' ('בית ומתחרט מתנחם שהוא
זקוק  אינו שהרי דחוקה, שבועתו" "לקיים לשון: זאת,
ה'מעשה  ולדעת שבועתו, את ויאשר שיקיים לביתֿדין
שאינו  אלא לשבועתו, היתר מבקש שהוא הכוונה, - רוקח'
ולהבא, מכאן לו שיתירו חפץ והיה מעיקרו, להתחרט רוצה
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לו  פותח ביתֿדין לפיכך שבועתו, בקיום הוא שעדיין נמצא
מעיקרו. להתחרט שיתעורר חרטה, לא 72)פתח אם

כן 73)יתירו. דעת על לומר: הנשבע שיוכל פה, פתחון
רש"י  (ע"פ מאליה נעקרת שבועתו נמצאת נשבע, הייתי לא
נדר  כל ב: כא, בנדרים הר"ן לנו הורה  וכן סד:) לעירובין
לבי  אל נותן הייתי אילו אומר הנודר הרי - פתח ע"י הניתר
בטעות. נדרו נמצא נודר, הייתי לא - זה פתח

חרטתו.75)מתווכחים.74) בהתנגדותו.76)יביע
לשבועתו.77) היתר אין כלומר,

.‡È‡lL B‡ ,BzL‡ ˙‡ L¯‚iL ÚaL ?„ˆÈk≈«ƒ¿«∆¿»≈∆ƒ¿∆…
‡lLÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ,ÂÈÒÎpÓ Ï‡¯OÈ ‰‰È≈»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»∆……«»»¿∆…
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLÈƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ

ÊÚÏ ‡ÈˆBÓ ‰z‡ - EzL‡ ˙‡ L¯‚z Ì‡ ,Èa78ÏÚ ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿«»ƒ«««
ÏL Ôn‡ ‰L¯b˙ ‰Ó ÈtÓ :ÌÚ‰ ÌÈ¯ÓB‡Â ,EÈa»∆¿¿ƒ»»ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»∆

?el‡79‰Le¯‚ Èa Ì‰Ï ÌÈ‡¯B˜ ¯ÁÓÏe80‡nLÂ . ≈¿»»¿ƒ»∆¿≈¿»¿∆»
d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡Â ¯Á‡Ï ‡Opz81‡ˆBiÎÂ . ƒ»≈¿«≈¿ƒ«»»¿«¬ƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ¯·„a82Ï‡¯OÈ ‰‰È ‡lL zÚaLpL ‰Ê ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ≈¿≈∆∆ƒ¿«¿»∆…≈»∆ƒ¿»≈
ÈÁÂ ÏÚ ¯·BÚ ‰È‰˙Â ,‰Ê C¯ËˆÈ ¯ÁÓÏ - EÈÒÎpÓƒ¿»∆¿»»ƒ¿»≈∆¿ƒ¿∆≈«¿≈
‡ˆBiÎÂ ÁzÙz Á˙t B‡ ,Ba z˜ÊÁ‰Â CnÚ EÈÁ‡»ƒƒ»¿∆¡«¿»»…«ƒ¿«¿«≈

Ô‰a83‡lLÂ ¯Oa ÏÎ‡z ‡lL zÚaLpL ‰ÊÂ . »∆¿∆∆ƒ¿«¿»∆……«»»¿∆…
Ï‚¯a Ú‚Bt ‰z‡ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLzƒ¿∆«ƒ¿ƒ¬≈«»≈«¿∆∆

˙aL ‚ÚÂ ·BË ÌBÈ ˙ÁÓO Ïh·Óe84:¯Ó‡ Ì‡ . ¿«≈ƒ¿«¿…∆«»ƒ»«
BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰Ê Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡85; ƒ»ƒƒ≈«∆…»ƒƒƒ¿»«ƒƒ

È‡ ‰ˆB¯Â ÈzÓÁ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«««ƒ≈…ƒ«¿ƒ¿∆¬ƒ
.BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ - ‰Ê ÏÎa¿»∆≈«ƒƒ

רע.78) מגונה.79)שם דבר בה מצא כי לא, אם
בניך.80) בכבוד פוגם להחזיר 81)נמצאת אסור כי

לאחר. משנשאת כתובתה 82)גרושתו היתה אם כגון
לה  תפרע שלא עד לגרשה יכול אתה אי לו אומרים מרובה,
אתה  עני) (שאתה ראשך שער מוכר אתה ואפילו כתובתה,
א  סו, שם וראה סו:) נדרים (משנה, כתובתה לה נותן

וכו'. בניו" ובכבוד . . . לאדם "פותחים שם 83)במשנה
וכו'. שבתורה" הכתוב מן לו "פותחים ב עמ' במשנה

קט,84) בפסחים כמבואר וביין, בבשר אלא שמחה שאין
"אכילת  ה"י: פ"ל, שבת ובהל' הי"ח. פ"ו, יו"ט ובהל' א.

לו". הוא עונג בשבת, יין ושתיית שלא 85)בשר אע"פ
פתחו  שהדיינים עד ביתֿדין, לפני בבואו מתחילה התחרט
בימיםֿטובים  "פותחים סו.) (נדרים חרטה פתח לו

ובשבתות".

.·È„ÏBa ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡86‰‰È ‡lL ÚaL ?„ˆÈk . ≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿«∆…≈»∆
¯ÈÚ‰ ¯ÙBÒ ‰OÚÂ ,ÈBÏÙa87ÌÁ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ƒ¿ƒ¿«¬»≈»ƒƒ¿…ƒ«

B˙Úe·L ÏÚ88elÙ‡Â .‰Ê ¯·„a BÏ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ , «¿»≈¿ƒ¿»»∆«¬ƒ
ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :BÓˆÚÓ ‡e‰ ¯Ó‡»«≈«¿ƒ»ƒƒ≈«…»ƒƒƒ¿»

ÌÁ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰ ;BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -89,‡l‡ ≈«ƒƒƒ«¬«ƒ…ƒ«∆»
‰‰È ‡lL BBˆ¯90¯ÙBÒ ‰Ê ‰OÚÈ ‡lLÂ BÏ91. ¿∆…≈»∆¿∆…≈»∆∆≈

BÓˆÚÓ ‡e‰ ÌÁ Ì‡ Ï·‡92‰ÎÙ‰Â „ÏBp‰ ÈtÓ ¬»ƒƒ«≈«¿ƒ¿≈«»¿∆∆¿»
BzÚ„93BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -94‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .95. «¿«ƒƒ¿≈…«≈»∆

ונתחדש 86) נולד אלא שנדר, בעת בעולם היה שלא דבר
להתיר  בה שפותחים החרטה טעם עיקר כל כי אחרֿכך.
וכנולד  - מעיקרו הנדר נעקר החרטה שע"י משום - הנדר
לא  בשבילו כי מעיקרו. עקור נדרו נעשה אינו מצוי שאינו
(נדרים  לעולם הדבר יבוא שלא סבר כי מלנדור, נמנע היה

שם). וברע"ב מ"ב. לו.87)פ"ט, צריכים והכל
סופר,88) זה יעשה ולא לו יהנה שלא רצונו שעדיין

בסמוך. מעיקרה.89)כמבואר גמורה כמו 90)חרטה
"וחכמים 91)שנדר. אומר: שם, למשנה בפירושו ורבינו

גוף  על . . . החרטה מצריכים שהם בנולד), (להתיר אוסרים
השאלה  תועיל ואח"כ בו, הכוונה ושינוי שנשבע, הדבר
בו, פותחים אין מצוי שאינו נולד ודווקא וההתרה". לחכם
בדעתו, הנודר העלה שלא העיר, סופר הנידר שנעשה כגון
- ומיתה קיים, העיר סופר שהרי סופר, יעשה פלוני שנידר
פותחים  הוא, מצוי זה נולד אם אבל כך, כל מצויה אינה
בשעת  היה כאילו המקרה אותו רואים מצוי, שהוא כיון בו,
שהרי  ומותר, בטעות כנדר זה והרי הנודר בו ידע ולא הנדר,
מצרים, שוב "לך לו: ואמר נדרו את למשה  הקב"ה התיר
חכמים  ואמרו נפשך", את המבקשים האנשים כל מתו כי
ואינם  מנכסיהם ירדו אלא ממש, מתו לא סד:) (נדרים
(פירוש  נשמעים העניים דברי אין כי לך, להרע יכולים

ועל הרא  ב'נולד', משה נדר את הקב"ה שהתיר הרי שם), "ש
וכן  מצוי, בנולד ופותחים היא מצויה שהעניות משום כרחך
וגם  הראב"ד, דעת וכן (רדב"ז, א. כג, שם בגמרא מבואר
משנה'). ב'לחם וכבמבואר רבינו, דברי כך הבין הסמ"ג
נדרך  לענין מנחם, הרב "אהובי מיימוניות': ב'הגהות וכתוב
שאשתך  אחרי (התרה?) הפרה לך יש לא"י לעלות שנדרת
סכנה  ויש נפש, פיקוח בפני עומד איסור כל שאין הרה,
אע"פ  . . . שיתגבר עד (בסכנה) הילד וגם עוברה, להוליכה
נשים  שרוב הוא, המצוי דבר בנולד, פותחים שאין
שאין  תשיבני ואל . . . רבנן בזה ומודים ויולדות, מתעברות
כי  הבל זה אשתך, בלא ללכת שתוכל לפי נפש, פיקוח זה
לו  ויש מרובה ומצוה לה משועבד ואתה לעגנה תוכל לא

ה"ט). לעיל (ראה תינוקות" כמלמד מתחרט 92)הפרה
החכם. ע"י פתח פתיחת ללא רוצה 93)מעיקרו, היה שלא

סופר  שנעשה לו ונוח סופר ונעשה הואיל ממנו, הנאה לידור
ממנו. כלבא 94)ויהנה בבן סג.) (כתובות אמרו וכן

ועם  הואיל מנכסיו, חתנו עקיבא רבי את שהדיר שבוע,
אלף  וארבעה ועשרים עקיבא רבי כשחזר ואח"כ היה, הארץ
על  לו: פתח עקיבא שרבי ע"י נדרו התיר עמו, תלמידיו
ואין  הוא, נולד זה דבר והלא נדרת? כלום גדול, אדם דעת
לדעה  דעתו ונהפכה מעיקרו ניחם שאם מכאן, בו? פותחים
שבוע  כלבא בן היה מרוצה ובודאי לו, מתירים - אחרת
(כסףֿמשנה). ממנו ויהנה בתורה, גדול עקיבא רבי שנעשה
אדעתא. דיבורֿהמתחיל א סג, לכתובות ב'תוספות' וראה

בנו 95) את משיא המודר והיה מפלוני, יהנה שלא נשבע
זמן), אותו בתוך בנו את שישיא חשב ולא לזמן, שנדר (כגון
לא  בקרוב, בנו את משיא שהוא יודע הייתי אילו ואמר:
מעצמו  ניחם ואם סד.). (נדרים לו מתירים אין - נודר הייתי

לו. מתירים - דעתו ונהפכה

.‚È‰Úe·L ¯ÈzÈ ‡lL ÚaLÂ ,¯·c ÏÚ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»»¿ƒ¿«∆…«ƒ¿»
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ÌÁÂ ,BÊ96‰B¯Á‡‰ ‰Úe·M‰ ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»««¿»»«¬»
ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â ,¯ÈzÈ ‡lL ÚaLpL ,‰lÁz¿ƒ»∆ƒ¿«∆…«ƒ¿««»ƒ»≈«

‰BL‡¯‰97. »ƒ»

לשבועותיו.96) היתר על 97)ומבקש ישאל שאם
(כסףֿ השניה שבועתו על עבר נמצא תחילה, הראשונה

משנה).

.„ÈCk ¯Á‡ ÚaLÂ ,ÈBÏt ÌÚ ¯a„È ‡lL ÚaLƒ¿«∆…¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«««»
¯eÒ‡ ‰È‰È d¯ÈzÈÂ BÊ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡MÈ Ì‡L∆ƒƒ»≈«¿»¿«ƒ»ƒ¿∆»

ÌÁÂ ,ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏ98ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«
ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â ,d¯ÈzÓe ‰BL‡¯‰ ‰Úe·M‰«¿»»ƒ»«ƒ»¿««»ƒ»≈«
‡Ï ÔÈ„ÚL ‰Úe·L B‡ ¯„ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡L .‰iM‰«¿ƒ»∆≈«ƒƒ∆∆¿»∆¬«ƒ…

eÏÁ99‡lL ÚaLÂ ,ÔÒÈa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»ƒ»»≈¿ƒ»¿ƒ¿«∆…
- ÌÁÂ ,¯i‡ L„Á L‡¯Ó ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Oa ÏÎ‡È…«»»¿ƒ≈……∆ƒ»¿ƒ«

.¯i‡ ÒkiL „Ú Ï‡L BÈ‡≈ƒ¿»«∆ƒ»≈ƒ»

שתיהן.98) שלא 99)על עד חלה השניה שבועתו ואין
דברו", יחל "לא שנאמר: צ.), (נדרים הראשונה על ישאל
שחל  אחר - יעשה" מפיו היוצא "ככל כתוב: לו וסמוך
מוחלים  ואחרים מוחל, אינו הוא - אז עשיה, לידי ובא הנדר
ולאב  לבעל יש אבל חכם, בהתרת זה וכל שם). (רא"ש לו
נדרים  הל' לקמן כמבואר חלו, לא שעדיין נדרים להפר

הי"ב. פי"ב,

.ÂËÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaL100ÌÎÁÏ ‰‰È ‡lLÂ , ƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ¿∆…≈»∆∆»»
BÊ ‰Úe·L ÏÚ BÏ Ï‡MiL101‰BL‡¯‰ ÏÚ Ï‡L - ∆ƒ»≈«¿»ƒ¿»«»ƒ»

‰iM‰ ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â102. ¿««»ƒ»≈««¿ƒ»

מנכסיו.100) עצמו מנכסי 101)שהדיר גם עצמו שהדיר
שם  (נדרים הכל על מתחרט הוא ועכשיו לו, שישאל החכם

לא 102)וברש"י). שעדיין שבועה מתירים שאין שם,
על  נשאל לא עוד כל חלה, לא השניה שבועתו והרי חלה,

הראשונה.

.ÊË¯ÈÊ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaL103Ì‡ ƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ«¬≈»ƒƒ
‰lÁz B˙Úe·L ÏÚ Ï‡MÈ - BÊ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡MÈƒ»≈«¿»ƒ»≈«¿»¿ƒ»

B˙e¯ÈÊ ÏÚ Ck ¯Á‡Â104.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿««»«¿ƒ¿≈…«≈»∆

נודר 103) הריני הראשונה, שבועתי על אשאל אם כלומר,
נזיר. כמבואר 104)להיות שאלה, ע"י ניתרת נזירות קבלת

עד  עליו חלה הנזירות ואין והואיל ה"י, פ"ג נזירות הל' לקמן
(שם). שתחול קודם עליה להשאל אין שבועתו, על שישאל

.ÊÈÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……««¿»∆……«
¯kk ÏÚ ¯Ó‡L B‡ ;ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,ÌBi‰«¿»∆……««∆»««ƒ»
,‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :BÊ¿»∆……¿∆»¿»∆……¿∆»

‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L105‰BL‡¯ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡LÂ ; ¿»∆……¿∆»¿ƒ¿««¿»ƒ»
‰iL ‰Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰¯z‰Â106ÔÎÂ . ¿À¿»¬≈∆«»ƒ¿»¿ƒ»¿≈

Ï‡L .˙ÈLÈÏL ÌeMÓ ·iÁ - ‰iM‰ ÏÚ Ï‡L Ì‡ƒƒ¿«««¿ƒ»«»ƒ¿ƒƒƒ¿«
„·Ïa ˙ÈLÈÏM‰ ÏÚ107.‰iLe ‰BL‡¯ ÌeMÓ ·iÁ - ««¿ƒƒƒ¿««»ƒƒ»¿ƒ»

,Ôk Ì‡ .‰BL‡¯ ÌeMÓ ·iÁ - ‰iM‰ ÏÚ Ï‡Lƒ¿«««¿ƒ»«»ƒƒ»ƒ≈

e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓ108?‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡ ƒ¿≈»»¿≈¿»»»«¿»
˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - dÏÎ‡Â Ï‡L ‡Ï Ì‡L109, ∆ƒ…ƒ¿««¬»»≈«»∆»««

e¯‡aL BÓk110. ¿∆≈«¿

ה"טֿי.105) פ"ד, לעיל .106)ראה א יח, נדרים
לבטלה, יצאה ולא וקיימת תלויה שהשניה ב: כז, ושבועות
הראשונה  על וכשנשאל תחול, לחול מקום תמצא ואם
למפרע, חלה והשניה ואיננה, לגמרי נעקרה זו הרי והותרה,
השניה  חלה הראשונה בטלה מלחול, עיכבתה שהראשונה

שם). עד 107)(רש"י שבועה מתירים שאין ואע"פ
זו, תחול השניה יתיר שאם ועומדת, תלויה זו - שתחול
על  נשאל לא שעדיין אע"פ עליה, לשאול יכול ולפיכך
שלפניה  השבועה והיתר ישנה, כבר שבכח (רדב"ז), שלפניה
ולדעת  (רלב"ח). הפועל אל מכח הוצאה אלא אינה
השניה, שיתירו עד השלישית להתיר יכולים אין הרמב"ן,
ליו"ד  יוסף' ('בית חלה לא שעדיין שבועה מתירים שאין

רכח). א.108)סי' יח, א. יז, –109)נדרים אחד קרבן
למזיד. - אחת ומלקות ה"י.110)לשוגג, פ"ד, לעיל

.ÁÈ¯wLÂ ‡a‰Ï Èeha ˙Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿«»¿ƒ≈
,dÏÎ‡Â BÊ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ,B˙Úe·Laƒ¿»¿∆ƒ¿«∆……«««¬»»

L Ì„˜ ,dÏÎ‡L ¯Á‡Â,‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ba¯˜ ‡È·i ¿««∆¬»»…∆∆»ƒ»¿»ƒ»»≈
ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ÌÁ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ‰˜ÏiL Ì„˜ B‡…∆∆ƒ¿∆ƒ»»≈ƒƒ«¿ƒ¿«∆»»
ÔÓ B‡ Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - BÏ d¯Èz‰Â¿ƒƒ»¬≈∆»ƒ«»¿»ƒ

˙e˜Ïn‰111e‰e˙Ùk elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .112,˙B˜ÏÏ ««¿¿…∆»¬ƒ¿»ƒ¿
‰Ê È¯‰ - B˙B˜Ï‰Ï eÏÈÁ˙iL Ì„˜ BÏ e¯Èz‰Â Ï‡LÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ…∆∆«¿ƒ¿«¿¬≈∆

¯eËt113. »

שיור 111) הם הרי מלקות, או קרבן מחוסר שעדיין כיון
כח.). (שבועות הזה השיור על ונשאל לשבועתו, (שארית)

עליו.112) ללקות העמוד על ידיו אם 113)קשרו אבל
ומלקים  להשאל, מה על לו אין שוב להלקותו, התחילו
ה"ו. פי"ז, סנהדרין הל' וראה (רדב"ז), שלימה מלקות אותו
שאכל  לקיימה, עוד יכול ואינו שבועתו, על כשעבר ודוקא
במזיד, כשעבר אפילו לו מתירים אז וכדומה, הככר כל את
אפילו  עליה ועבר שבועתו לקיים עוד אפשר אם אבל
שינהג  עד - שבועתו לו להתיר נזקקים ביתֿדין אין בשוגג,
לו  שיזדקק ביתֿדין וכל היתר, בהם שנהג כימים איסור
נזירות  בהל' לקמן כמבואר ההדיוט, ביתֿדין אותו מנדים
קנה). סי' ח"א תשב"ץ בשם רוקח' ('מעשה הי"דֿטז פ"ד,

ה'תשפ"א  מרחשון ו' ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כאחד,1) תובעים לכמה הנשבע לפרטיה, הפקדון שבועת

התובע. של למורשה הנשבע

.‡·iÁ ‰È‰È Ba ‰„B‰ Ì‡L ÔBÓÓa B¯·Á Ú·Bz‰«≈«¬≈¿»∆ƒ»ƒ¿∆«»
ÌlLÏ2Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L B‡ ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ,3¯ÙÎÂ4 ¿«≈¿»«¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«≈«¿»«

ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ ‡e‰ Úa˙p‰ ‰Ê È¯‰ -5Û‡ , ¬≈∆«ƒ¿»«»ƒ¿««ƒ»«
ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ6„Á‡ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·LaL . «ƒ∆…»»»≈∆ƒ¿««ƒ»∆»

Û‡ ,¯ÙÎÂ ¯Á‡ BÚÈaL‰L „Á‡Â BÓˆÚ ÈtÓ ÚaLp‰«ƒ¿»ƒƒ«¿¿∆»∆ƒ¿ƒ«≈¿»««
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¯Á‡ B˙¯ÈÙkL ;·iÁ - ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»»≈«»∆¿ƒ»««
ÔÓ‡ ˙iÚk - Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L7. ∆ƒ¿ƒ«≈««¬ƒ«»≈

הוא 2) פטור בו הודה שאפילו בקנס, לתבעו בניגוד
שיש 3)מלשלם. פקדוני לי שתחזיר אני משביעך שאמר:

בידך. כלום.4)לי בידי לך אין ואמר: הנתבע
אשם.5) וקרבן חומש, תוספת קרן, אילו 6)תשלומי כי

עצמו. מפי כנשבע הוא שהרי חידוש, כאן אין אמן, ענה

מפיו". שבועה כמוציא שבועה אחר אמן העונה "שכל
בין 7) עצמו מפי בין אומרים "וחכמים לו: בשבועות משנה

מפורש  שאינו פי על ואף חייב". בו שכפר כיוון אחרים מפי
הפיקדון, בשבועת חייב אחרים מפי מושבע שיהיה בתורה
שמשמעו  לשקר" עליו יישבע "אשר אלא: בה כתוב שלא
"תחטאֿ שווה: גזירה אנו למדים - עצמו מפי מושבע
חייב. אחרים מפי מושבע שם מה העדות, משבועת תחטא"
שמשמעה: אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר
חייב. אחרים מפי מושבע כאן: אף אחרים, מפי מושבעת
לא  שהרי התובע, לבין בינו אלא דין בבית כפר לא ואפילו
העדים, לשבועת בניגוד הפיקדון. בשבועת דין בית הוזכר

דין בבית כשישביעם אלא חייבים העדים בבית שאין ויכפרו
וכשם  הפיקדון". "שבשבועת רבינו: שהדגיש וזהו דין.
על  אף וכפר, אחרים מפי המושבע חייב העדות שבשבועת
וגו', יגיד" לא "אם בה: נאמר שהרי אמן, ענה שלא פי
לך  יודע איני ואומר עדותו, מגיד שאינו כיוון שמשמעו
כשלא  אף חייב, הפיקדון בשבועת הכופר אף חייב, - עדות
"תחטאֿתחטא". שווה בגזירה לזה זה שהושוו אמן, ענה
ואמר: וכפר קדם אם אבל שהושבע, אחרי כשכפר זה וכל
ולא  הנתבע, ושתק התובע, השביעו כך ואחר בידי, לך אין

פטור. אמן, ענה

.·‡Ï '¯·c‰ Ôk' ¯Ó‡ÈÂ BÏ ‰„BÈ Ì‡L ÔBÓÓa BÚ·z¿»¿»∆ƒ∆¿…«≈«»»…
Ò˜a BÚ·zL ÔB‚k ,ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰È8Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿∆«»¿«≈¿∆¿»ƒ¿»∆≈»»

BÓˆÚ Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ9‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , ¿«≈¿»«ƒ«¿¿»«¿ƒ¿«¬≈∆
ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt10˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁÂ , »ƒ¿««ƒ»¿«»ƒ¿«

Èeha11. ƒ

ונמצאת 8) מכרתו או וטבחתו שורי גנבת  לו: שאמר כגון
עונש  בתור - שמשלם קנס, וזהו חמישה, תשלומי לי חייב

שהזיק. מה על יתר עדים,9)- פי על אלא הודאתו, פי על
עצמו. את המרשיע ולא - אלהים" ירשיעון "אשר שנאמר

דברים.10) כפירת אלא ממון כפירת כאן שהרי 11)שאין
מפי  שישבע עד בטוי בשבועת חייב ואינו שקר, על נשבע
קבלת  שעניינו דבר, או אמן, ויענה אחרים מפי או עצמו

שבועה.

.‚a BÚ·z Ì‡ ÔÎÂÚ˜¯˜12„·Úa B‡13¯ËLa B‡14, ¿≈ƒ¿»¿«¿«¿∆∆ƒ¿»
·iÁÂ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»

.¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·Laƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

ממני.12) גזלתיה ואתה היא, שלי זו, קרקע לו: שאמר
לקרקע.13) שהושווה לגביית 14)כנעני, העומד זה שטר

הוא. שלי שבתוכו, חוב

.„el‡ ‰Ê È¯‰Â ,ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ¯ËÙ ‰nÏÂ¿»»ƒ¿«ƒ¿««ƒ»«¬≈∆ƒ

¯ÙkM ‰Ó ÌlLÓe ‰È‰ ·iÁ ‰„B‰15¯Ó‡pL ÈÙÏ ? »«»»»¿«≈«∆»«¿ƒ∆∆¡«
„È ˙ÓeO˙· B‡ :ÔB„wÙa16˙‡ ˜LÚ B‡ ÏÊ‚· B‡ ¿ƒ»ƒ¿∆»¿»≈»«∆

ÔÈÏËÏhÓ Ïk‰ - ‰„·‡ ‡ˆÓ B‡ B˙ÈÓÚ17‰„BÈ Ì‡L , ¬ƒ»»¬≈»«…ƒ«¿¿ƒ∆ƒ∆
e‡ˆÈÂ ;B„È ˙ÁzÓ ÔBÓÓ ‡ÈˆBÈ Ô‰a18ÔÈ‡L ,˙BÚ˜¯˜ »∆ƒ»ƒ««»¿»¿«¿»∆≈

ÔÈÏËÏhÓ19Ô˙˜ÊÁ·e Ô‰ÈÏÚa ÈÙÏ Ô‰ È¯‰Â20e‡ˆÈÂ ; ƒ«¿¿ƒ«¬≈≈ƒ¿≈«¿≈∆¿∆¿»»¿»¿
eLw‰L ,ÌÈ„·Ú21˙BÚ˜¯˜Ï22ÔÈ‡L ,˙B¯ËL e‡ˆÈÂ ; ¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿¿»∆≈

ÔBÓÓ ÔÙeb23. »»

להחזירו.15) שעליו חבירו ממון אלא קנס זה שאין
במלווה.16) או בו להתעסק ממון בידו מיד 17)ששם

דניידי. נכסי והם: למקום וממקום מכאן.18)ליד יתמעטו
ניידי.19) דלא נכסי הנקראים והם: ניידים, שאינם
בעליה 20) בחזקת "שהקרקע נגזלת. קרקע שאין ברשותן,

אותם 22)שהושוו.21)קיימת". "והתנחלתם שנאמר
הם  הרי - אחוזה" לרשת אחריכם לבניכם (העבדים)

אלא 23)כאחוזה. עומדים שאינם לממון, גורמים אלא
לראיה.

.‰B‡ ÔBÓn‰ ÏÚa BÚ·zL ¯Á‡ ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»««∆¿»«««»
ÔB‚k ?„ˆÈk .BÚ·z ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BÓˆÚÓ ÚaLp‰«ƒ¿»≈«¿««ƒ∆…¿»≈«¿
EÏ LÈ ÌeÏk ?È¯Á‡ CÏB‰ ‰z‡ ‰ÓÏ :¯Ó‡Â Ì„wL∆»«¿»«»»«»≈«¬«¿≈¿
‰Ê È¯‰ - ÔBÓÓ È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ?ÔBÓÓ È„Èa¿»ƒ»¿»∆≈¿¿»ƒ»¬≈∆
ÏÚ Û‡Â ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ«»ƒ¿««ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿««

‰Ê BÚ·z ‡lL Èt24. ƒ∆…¿»∆

אופן 24) באיזה משמע, הוא כל - בעמיתו" "וכיחש שנאמר
ונשבע. מכחש שהוא

.ÂBÁeÏLÏ B‡ BÓˆÚ ÔBÓn‰ ÏÚ·Ï ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»¿«««»«¿ƒ¿
B˙‡L¯‰a ‡a‰25B˙BÓk Ì„‡ ÏL BÁeÏML ;26. «»¿«¿»»∆¿∆»»¿

(25- הנתבע מידי ממונו את לגבות בכתב ממנו שהורשה
עצמו. דבר כבעל הריהו ואז - בלבד ההשבעה לעניין ולא
כבעל  דין לו אין בלבד, להשביעו אלא נשתלח לא אם אבל
אמרה: התורה כי שבועתו, על הנתבע ופטור עצמו, דבר
או  התובע בפני השבועה שתהא הקפידה בעמיתו" "וכיחש
הרשאה, כתב לו נתן כשלא הדין והוא ממונו לגבות מורשו
הוא  הרי ממונו, לגבות עדים שני בפני שליח מינהו אלא

עצמו. דבר כבעל הורשה 26)משביעו לא שאם אלא,
אני  אין בלבד, להשביעו אלא מהנתבע, ממונו את לגבות
בפני  לשקר שיישבע שמשמעו בעמיתו, וכיחש בו: קורא

לכך. שהורשה שלוחו בפני או דינו בעל שהוא עמיתו

.ÊÔBLÏa BÚÈaLiL „Ú ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»ƒ¿««ƒ»«∆«¿ƒ¿»
d¯ÈkÓ ‡e‰L27. ∆«ƒ»

בכל 27) - אלה" קול "ושמעה העדות: בשבועת שנאמר
נלמדת  הפיקדון ושבועת ומכירה, שומעת שהיא לשון
"כי  נאמר: שבשתיהן "תחטאֿתחטא" שווה: בגזירה

תחטא".

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,„ÈÊÓa ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÚaLp‰«ƒ¿»¿««ƒ»¿≈ƒ««ƒ
- B˙Úe·L ˙ÚLa ÌÈ„Ú Ba e¯˙‰Â ,¯˜MÏ ÚaLpL∆ƒ¿««∆∆¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿»
·e˙k‰ È¯‰L .„·Ïa BÓL‡ ‡È·Ó ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡≈∆∆»≈ƒ¬»ƒ¿«∆¬≈«»
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ÔB„Êa ÔÈa ÌL‡ B·iÁÂ ,˙e˜ÏÓ È·iÁ ÏÏkÓ B‡ÈˆBÓ28 ƒƒ¿««»≈«¿¿ƒ¿»»≈¿»
.e¯‡aL BÓk ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»¿∆≈«¿

למלקות.28) ראוי שהוא בו והתרו

.ËÚaLÂ ¯Ùk29B‡ ,ÌÈÓÚt LÓÁ B‡ Úa¯‡ »«¿ƒ¿««¿«»≈¿»ƒ
¯ÙBk ‡e‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡ Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L∆ƒ¿ƒ«≈««¿«¿»≈¿»ƒ¿≈

ÔÈc ˙È·a ÔÈa ,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ30˙È·a ‡lL ÔÈa «»««¿««≈¿≈ƒ≈∆…¿≈
‰Úe·L Ïk ÏÚ ÌL‡ Ôa¯˜ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈcƒ¬≈∆«»»¿«»»«»¿»

‰Úe·Le31·iÁ ‰È‰ - ¯ÙkL ¯Á‡ ‰„B‰ el‡L . ¿»∆ƒ»««∆»«»»«»
ÔÈc ˙È·a ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ32¯ËBt ‡ˆÓÂ , ¿«≈««ƒ∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

CÎÈÙÏ ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ‰¯ÈÙÎe ‰¯ÈÙk ÏÎa BÓˆÚ«¿¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿ƒ»
.‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ ·iÁ«»«»¿»¿»

עצמו.29) דין.30)מפי בבית לשקר 31)שכפר שנשבע
ממון. מלשלם 32)וכפר פוטרתו דין בבית כפירתו אין

השביע  שאם העדות, לשבועת בניגוד אחריה, כשיודה
ארבע  והשביעם וחזר וכפרו דין בבית העדים את התובע

אלא  חייבים אינם פעמים שכפרו וחמש שאחר מפני אחת,
כלום  מועילה עדותם אין והודו חזרו אם בביתֿדין

ומגידים). חוזרים אינם שוב (משהגידו,

.ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
- È„Èa ÌÎÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ,E„Èa eÏ LiL ÔB„wtƒ»∆≈»¿»¿¿»∆≈»∆¿»ƒ

„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡33,È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L . ≈«»∆»»¿»∆»¿»∆≈¿¿»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï34. …¿¿…¿¿…¿«»«»««¿««

אחת.33) שבועה אלא זו אין כאחד, כולם את וכלל הואיל
חמש 34) כאן יש לעצמו, מהם אחד כל את ופרט הואיל

המחברת  וא"ו באות שהשתמש פי על אף נפרדות, שבועות
שכן  וכל לאחד, אחד לפרטם אלא יחד לכללם התכוון לא
שחייב  המחברת, וא"ו בלי וכו' לך, לא לך, לא אמר: אם

לעצמו. אחד כל פרט שהרי חמישה

.‡È„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈÏ Ôz :B¯·Á BÏ ¯Ó‡35ÏÊ‚ »«¬≈≈ƒƒ»¿∆»»≈
BÈ‡ - È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ,E„Èa ÈÏ LiL ‰„·‡Â«¬≈»∆≈ƒ¿»¿¿»∆≈¿¿»ƒ≈

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ36ÔlkÓ ˙Á‡ ‰Ëe¯t BÏ ‰È‰ elÙ‡Â . «»∆»«««¬ƒ»»¿»««ƒÀ»
·iÁÂ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ -37. ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿«»

שתרצה.35) מה בה לעשות וברשותך בידך ששמתי הלוואה
לכולם.36) אחת שבועה אלא כאן הואיל 37)שאין

אחד  בכל אין שאפילו הוא בדין כאחד, כולם על ונשבע
על  כי ויתחייב, לפרוטה שיצטרפו פרוטה, שווה מהם

קרבן. חייב אינו מפרוטה בפחות תביעה

.·ÈÏÊb „È ˙ÓeOz ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈¿¿»ƒƒ»¿∆»»≈
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰„·‡Â38. «¬≈»«»«»««¿««

לעצמו,38) אחד כל על נשבע המינים, כל את ופרט הואיל
נשבע  שהרי לפרוטה, כולם יצטרפו לא זה שבדין ומובן,
יהיה  פרוטה שווה בו שאין מין וכל עצמו, בפני מין כל על

שבועתו. על פטור

.‚È,E„Èa ÈÏ LiL ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈÏ Ôz≈ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ∆≈ƒ¿»¿
‰Úe·L .˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈¿¿»ƒ≈«»∆»««¿»

Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÈÓqÎÂ ÔÈ¯BÚOe ÌÈhÁ È„Èa EÏ ÔÈ‡L∆≈¿¿»ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»«»
˙Á‡Â ˙Á‡39. ««¿««

בכל 39) חלה, לעניין הם חטים מין שהכוסמין פי על ואף
הם. נפרדים שמות ושני הואיל ואחת, אחת כל על חייב זאת

.„ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
E„Èa eÏ LiL „È ˙ÓeO˙e ‰„·‡Â ÏÊb ÔB„wt40; ƒ»»≈«¬≈»¿∆»∆≈»¿»¿

ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L :Ô‰Ó „Á‡Ï ¯Ó‡Â¿»«¿∆»≈∆¿»∆≈¿¿»ƒƒ»
EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ ,„È ˙ÓeO˙e ‰„·‡Â ÏÊ‚Â¿»≈«¬≈»¿∆»¿…¿¿…¿¿…¿

‰ÚË Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -41„Á‡ ÏÎÏ ‰ÚËÂ ¬≈∆«»«»«¬»¿«¬»¿»∆»
„Á‡Â42ÌL‡ ÌÈ¯OÚ ·iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,43. ¿∆»¿ƒ¿»∆«»∆¿ƒ»»

טענות.40) עשרים ביחד תביעה.41)נמצאו
שהזכיר 42) הפרטים כל על התכוון לך" "ולא שבשבועתו:

לראשון. ותוספת 43)בשבועתו קרן גם שחייב ומובן
תביעה. כל על חומש

.ÂËÔB„wt‰ „·‡L ÔÚË44¯Ùk B‡45,ÚaLÂ Ba »«∆»««ƒ»»«¿ƒ¿«
‰„B‰ Ck ¯Á‡Â46¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , ¿««»»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«¿»«

Ïk ÏÚ „Á‡ LÓÁÂ ,ÔBL‡¯‰ Ô¯w‰ ÌlLÓ - ‰„B‰Â¿»¿«≈«∆∆»ƒ¿…∆∆»«»
‰Úe·Le ‰Úe·L47ÂÈ˙LÓÁÂ :¯Ó‡pL ;48‰¯Bz‰ - ¿»¿»∆∆¡««¬ƒƒ»«»

Ô¯w‰ ‰È‰ ?„ˆÈk .„Á‡ Ô¯˜ ÏÚ ‰a¯‰ ÔÈLÓÁ ‰˙aƒ̄¿»À¿ƒ«¿≈«∆∆∆»≈«»»«∆∆
‰„B‰Â ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ,‰Úa¯‡49„·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , «¿»»¿»«¿ƒ¿«¿»¿»«¿»«∆»«

‰„B‰Â ¯ÊÁÂ ÚaLÂ50ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , ¿ƒ¿«¿»«¿»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«
‰Ú·L ÌlLÓ - ‰„B‰Â51.‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . ¿»¿«≈ƒ¿»¿…«≈»∆

אבידה.44) על שפטור חינם שומר לו 45)והוא שאין
כלום. וקרבן 46)בידו חומש ותוספת קרן נתחייב הרי

שבועה 47)אשם. כל על שחייב אשם, לקרבן מחוץ
וחמישיתו.48)ושבועה. נאמר: נתחייב 49)ולא

רבעים  ארבעה על (מבחוץ) מלבר הוא שהחומש חמישה,
החוץ. מן חומש מוסיף שישה.50)שבקרן נתחייב

את 51) כשישלם לא אם חומש. על חומש משלם אינו אבל
החומש  נעשה עליו ונשבע בחומש שנייה פעם ויכפור הקרן

אחר. חומש עליו ומוסיף כקרן

.ÊËÚ·Bz‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBÓÓ BÈ‡ - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁt»ƒ¿»≈»¿ƒ»«≈«
,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa B‡ ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa B¯·Á¬≈¿»ƒ¿»¿»ƒ»∆¿»
·iÁÂ ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»

Èeha ˙Úe·La52. ƒ¿«ƒ

לשקר.52) נשבע שהרי

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ותשלומי 1) ממון חיוב בו שיש דבר על הפקדון שבועת

מהם. לאחד וכפר ונשבע שותפים לשני ממון החייב קנס,

.‡BÁ·Ëe B¯·Á ÏL B¯BL ·Bb‰2B¯ÎÓ B‡3BÚ·z , «≈∆¬≈¿»¿»¿»
,z¯ÎÓ B‡ zÁ·ËÂ È¯BL z·b :BÏ ¯Ó‡Â ¯BM‰ ÏÚa«««¿»«»«¿»ƒ¿»«¿»»«¿»

Èz·b :¯ÓB‡ ‡e‰Â4,Èz¯ÎÓ ‡ÏÂ ÈzÁ·Ë ‡Ï Ï·‡ ¿≈»«¿ƒ¬»…»«¿ƒ¿…»«¿ƒ
ÚaLÂ5ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -6el‡L ; ¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿««ƒ»∆ƒ

ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï - ¯ÎÓ B‡ Á·hL BÓˆÚÓ ‰„B‰»≈«¿∆»«»«…»»¿«≈
ÈtÓ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz7BÓk ,Ò˜ ‡e‰L «¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿≈∆¿»¿
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קנז zereay zekld - d`ltd xtq - oeygxn 'e w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰·b ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL8‡ˆÓÂ ,¯Ùk ‡lL BÓk ‰Ê ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»¿ƒ¿»∆¿∆…»«
·iÁÂ .ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt CÎÈÙÏe ,ÔBÓÓ»¿ƒ»»ƒ¿««ƒ»¿«»

Èeha ˙Úe·La9,Á·Ë ‡lL ¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L , ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆∆…»«
.Á·Ë ‡e‰Â¿»«

השור,3)ושחטו.2) תחת בקר חמשה לשלם וחייב
לז). כא, (שמות בתורה כפל 4)ככתוב לתשלומי ובנוגע

ו. אות בסמוך ראה הודה.5)- ואחרֿכך לשקר,
לו:6) בשבועות בוינציה 7)משנה וכן ר"מ, רומי בדפוס

כאן  שאין א. טעמים: שני כאן יש כאילו "ומפני", של"ד:
מן  ונפטר הגניבה על והודה הואיל חמשה, תשלומי חיוב
על  נפטר ממילא פטור, שהוא בקנס, מודה כדין הכפל,
ארבעה  תשלומי אלא חמשה תשלומי עוד שאין המכירה,
תשלומי  אמרה: והתורה חמשה), תשלומי בכלל (הכפל
שתשלומי  ב. עה: קמא בבבא וכמבואר ארבעה, ולא חמשה,
כבר  אבל למלך). (משנה וכו' קנס הם - עצמם חמשה
וצ"ל: מוטעת, נוסחה שזוהי רוקח" ה"מעשה החליט
אחד, טעם והכל התימנים. בכת"י וכן וא"ו. בלא "מפני"
גנבת  ואמר: שתבעו כאן, ומדובר קנס. הם חמשה שתשלומי
ואח"כ  כפל, לי לשלם ונתחייבת בדין והעמדתיך שורי
חייב  שגנב, עכשיו יודה שאפילו נמצא מכרת, או טבחת
חמשה  תשלומי כאן ויש ממון, כל כדין כפל, לשלם הוא
קנס  טעם משום הפקדון, משבועת פטור זאת ובכל כדין,

שמח). יותר 8)(אור המשלם כל הוא: שכלל ה"ה, פ"א,
וראה  קנס. זה הרי - בתורה קצובים שדמיו או שהזיק, ממה

ובביאורנו. ה"ב פ"ז, רב.9)לעיל כדעת מט: שבועות
ה"ג. פ"א, לעיל מפורשים ביטוי שבועת וחיובי

.·Èc·Ú ˙‡ E¯BL ˙ÈÓ‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ10, ¿≈»≈«¬≈≈ƒ¿∆«¿ƒ
„·Ú‰Â ;ÚaLÂ ¯ÙÎÂ11ÈpL zÏt‰ :¯Ó‡Â Ba¯ Ú·zL ¿»«¿ƒ¿«¿»∆∆∆»««¿»«ƒ«¿»ƒƒ

ÈÈÚ ˙ÈnÒÂ12˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , ¿ƒƒ»≈ƒ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿«
ÔB„wt‰13ÈtÓ ,ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï - ‰„B‰ el‡L ; «ƒ»∆ƒ»…»»¿«≈ƒ¿≈

Ò˜ ‡e‰L14Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ .15Ïk ÔÎÂ . ∆¿»¬»«»ƒ¿«ƒ¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קנס,10) מדין לב) כא, (שמות שקלים שלשים לשלם וחייב
שלושים  לו נותן - דינר אלא העבד שוה אינו שאפילו

מא). לכתובות (רש"י בהלכה 11)שקלים המוזכר עבד כל
כנעני. לעבד הכוונה - לחרות 12)זו להוציאו וחייב

אחד  אבר שבגלל קנס, מדין זהו וגם כוֿכז) כא, (שמות
(רש"י  כבהמתו? הוא והלא לחירות, מוציאו שחיסרו,

לו:). לו:13)לשבועות בשבועות אדם 14)משנה ואין
ה"ב). פ"ז, (לעיל עצמו ע"פ קנס נשבע 15)משלם שהרי

לשקר.

.‚BÈ‡L ,Ò˜ Ba LiL ¯·„a B¯·Á ˙‡ Ú·Bz‰«≈«∆¬≈¿»»∆≈¿»∆≈
BÓˆÚ Èt ÏÚ B˙B‡ ÌlLÓ16e¯‡aL BÓk17Ba LÈÂ , ¿«≈«ƒ«¿¿∆≈«¿¿≈

ÔBÓÓ18ÏÎa ¯ÙÎÂ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ B˙B‡ ÌlLÓ ‡e‰L , »∆¿«≈«ƒ«¿¿»«¿»
¯·c19.ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ »»¿ƒ¿«¬≈∆«»ƒ¿««ƒ»

zÒ‡ :BÏ ¯Ó‡Â BÚ·z ?„ˆÈk20˙Èzt B‡21,Èza ≈«¿»¿»«»«¿»ƒƒ»ƒƒ
·iÁ - ÚaLÂ ,È˙Èzt ‡ÏÂ ÈzÒ‡ ‡Ï :¯Ó‡ ‡e‰Â¿»«…»«¿ƒ¿…ƒƒƒ¿ƒ¿««»
Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·La22 ƒ¿««ƒ»∆««ƒ∆≈¿«≈¿»

ÏÚ Ì‚Ùe ˙La ÌlLÓ ‰È‰ ‰„B‰ el‡ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ«ƒ«¿ƒ»»»¿«≈∆¿»«
BÓˆÚ Èt23È¯BL z·b :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .24‡e‰Â , ƒ«¿¿≈»≈«¬≈»«¿»ƒ¿

;ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ ,Èz·‚ ‡Ï ¯ÓB‡≈…»«¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»
B˙‡„B‰a ÏÙk ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L25ÌlLÓ , ∆««ƒ∆≈¿«≈≈∆¿»»¿«≈

B˙‡„B‰a Ô¯w‰ ˙‡ ‡e‰26. ∆«∆∆¿»»

עצמו.16) הודאת ה"ב.17)ע"פ פ"ז, חלק 18)לעיל
קנס. ואינו ממון דין לו יש בכת"י 19)מהתביעה

הדבר. רומי: בדפוס וכן עליה 20)התימנים, שבאת
דברים:21)בעלֿכרחה. שלשה משלם ו"המפתה לרצונה.

אותה  (רואים ופגם ובושת כסף), של שקלים (חמשים קנס
כמה  ורואים בתולה, שוה היתה וכמה בעולה שוה היא כמה
- והאונס ה"ו), פ"ב, נערה הל' רבינו לשון - וישלם פחתה

ה"ב). (שם ופגם" צער ובושת קנס אלו 22)ארבעה:
אדם, בכל ושוים התורה מן לה הקצובים שקלים, החמישים
המשנה  כלשון שבישראל" קטנה ובין שבכהונה "גדולה בין

יד:. המבייש 23)בערכין לפי "הכל ממון, דין להם שיש
את  מזיק כשאר הם והרי שם, המשנה כלשון והמתבייש",
יתחייב  יודה אם ואפילו ופגם, בושת לו המשלם חברו
פתית  או אנסת לו: ואמר חברו את כשתבע ובודאי לשלם,
אין  כי ופגם, לבושת גם אלא בלבד לקנס התכוין לא וכו'
יתחייב  - הנתבע בו יודה שאם דבר מלתבוע מניח אדם
(משנה  יפטר בעלֿדינו בו יודה שאפילו דבר ויתבע לשלם,

לח:). שם ובגמרא לו: משלם 24)בשבועות שור והגונב
הכפל. ומודה 25)את הם, קנס מדין - כפל שתשלומי

פטור. בשבועת 26)בקנס וחייב ממון, לו שכפר נמצא
שם). (משנה הפקדון

.„‰¯eaÁ Èa ˙ÈOÚ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰27¯ÓB‡ ‡e‰Â , »≈«¬≈»ƒ»ƒ«»¿≈
È¯BL ˙‡ E¯BL ˙ÈÓ‰ ;È˙ÈOÚ ‡Ï28:¯ÓB‡ ‡e‰Â , …»ƒƒ≈ƒ¿∆ƒ¿≈

ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ ,˙ÈÓ‰ ‡Ï29el‡L ; …≈ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»∆ƒ
.ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ ‰„B‰»»»«»¿«≈

שבת 27) ריפוי, צער, נזק, לו לשלם חייב בחברו והחובל
דין  - וכולם מ"א. פ"ח, קמא בבא המשנה כלשון ובושת,

להם. לשלם 28)ממון אתה ובשור וחייב שורי. דמי לי
כי  ממון, מתורת שלם נזק לשלם שחייב כאן. ידובר מועד
בתורת  נזק חצי רק משלמים בעליו שהמית, תם שור אילו
פ"ב, ממון נזקי בהלכות רבינו וכלשון מא.), (כתובות קנס
וכל  ממון, זה הרי שהזיקו מה המשלם כל הכלל, "זה ה"ח
הרי  נזק, חצי או כפל תשלומי כגון פחות, או יתר המשלם

קנס". - הפחות או הקרן על בשבועות 29)היתר משנה
לו:

.‰¯BM‰ ˙Óe ,ÌpÁ ¯ÓBLÏ B¯BL Ô˙30BÚ·z , »«¿≈ƒ»≈«¿»
:BÏ ¯Ó‡ ?EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L È¯BL ÔÎÈ‰ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«≈»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»«
z„˜Ù‰ :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,ÌeÏk ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ¿∆»«ƒ¿«¿»

„·‡ B‡ ·‚Â31˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ , ¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿«
‰È‰Lk ¯·c‰ ¯Ó‡Â ‰„B‰ el‡L ;ÔB„wt‰32‡Ï - «ƒ»∆ƒ»¿»««»»¿∆»»…

ÌpÁ ¯ÓBL ‡e‰L ÈtÓ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰33. »»«»¿«≈»ƒ¿≈∆≈ƒ»
Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ‡e‰ ·iÁ Ï·‡34ÚaL È¯‰L , ¬»«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯˜L ÏÚ35. «∆∆¿≈…«≈»∆
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עליו.30) פטור השומר והרי בפשיעתו, ושומר 31)שלא
ואבידה. גניבה על פטור השור.32)חינם שמת

מט.33) שם לו.34)משנה מציעא בבא וכן ב. עמוד שם
והשביעו,35) שמת, וטען השומר, אצל השור שנגנב כגון

מפני  מלשלם, פטור היה כשהיה, ואמר הודה אילו בזה שגם
(שם  הפקדון משבועת פטור לפיכך חנם, שומר שהוא

במשנה).

.ÂÈ¯BL ÔÎÈ‰ :BÏ ¯Ó‡Â BÚ·˙e ,B¯·ÁÏ B¯BL ÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ«¬≈¿»¿»«≈»ƒ
˙Ó ¯BM‰ È¯‰Â ?ÈpnÓ zÏ‡ML36:Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡Â , ∆»«¿»ƒ∆ƒ«¬≈«≈¿»««≈

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,„·‡ B‡ ·‚ƒ¿«»«¿ƒ¿««∆¬≈∆»
ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët ‡Ï È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ

ÌB˜Ó ÏkÓe ,B˙¯ÈÙÎa ÔÈÓeÏLz‰37,ÌlLÏ ‡e‰ ·iÁ ««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»«»¿«≈
‡e‰L ÈtÓ ,‰aL B‡ „·‡ B‡ ·‚ B‡ ˙Ó ÔÈa≈≈ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ¿≈∆

Ï‡BL38BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,39‡e‰ ·iÁ Ï·‡ . ≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬»«»
Ïk ÔÎÂ .¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆¿≈…

‰Êa ‡ˆBik40. «≈»∆

עליו,36) חייב ושואל מת שהשור היא, האמת כלומר,
בסמוך. שהם.37)כמבואר האופנים ושואל 38)בכל

האונסין. על גם "שכך 39)חייב ה"ב פ"א, שכירות הל'
עמו  אין בעליו מת, או ונשבר יג): כב, (שמות בשואל כתוב

ישלם". שמת,40)שלם השואל ואמר השור, שנגנב כגון
מחובה  שהמשנה הפקדון, משבועת פטור זה הרי - ונשבע

שם). (משנה פטור - לחובה

.ÊÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ËBt BÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»…∆≈≈«¿ƒ««¿ƒ
BÓˆÚ ÈtÓ ÔÈa ,ÚaLÂ BÊ ‰¯ÈÙÎa ‡l‡41ÔÈa ∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒƒ«¿≈

¯ÙÎÂ Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L42˙Úe·La ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿ƒ«≈«¿»«¬≈∆«»ƒ¿«
ÔB„wt‰43‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ»««ƒ∆…»»»≈¿…ƒ

ÂÈtÓ ‰Úe·L44. ¿»ƒƒ

עצמו 41) מפי ונשבע קפץ אלא התובע השביעו שלא
כפר 42)לשקר. ואפילו כלום, בידי לך אין לו: שאמר

ביתֿדין. בפני וכדעת 43)שלא לו: בשבועות משנה
כעניית 44)החכמים. התובע, שהשביעו אחר "שכפירתו

שם. בביאורנו וראה ה"א פ"ז, לעיל אמן"

.ÁBÚ·˙e ,B¯·Á ¯BL ·Bb‰45,z·‚ È¯BL :BÏ ¯Ó‡Â «≈¬≈¿»¿»«ƒ»«¿»
B·Èh ‰Ó .Èz·‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â46‰z‡ ?EÏˆ‡ ¿≈…»«¿ƒ«ƒ∆¿¿«»

ÚaLÂ ,ÈÏˆ‡ Bz„˜Ù‰47;ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ƒ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»
¯BM‰ ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ - B·bL ‰„B‰ el‡L∆ƒ»∆¿»»»«»¿«≈¿≈«

ÌB˜Ó ÏkÓ48¯Ët È¯‰ - ‡e‰ ÔB„wt ¯Ó‡L ÂLÎÚÂ , ƒ»»¿«¿»∆»«ƒ»¬≈»«
·‚ Ì‡L ,‰„·‡‰ ÔÓe ‰·b‰ ÔÓ BÊ ‰¯ÈÙÎa BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈»ƒ»¬≈»∆ƒƒ¿«
¯eËt ‰È‰ - BÊ ‰‡„B‰ ¯Á‡ „·‡ B‡ ¯BM‰«»«««»»»»»

ÌlLlÓ49. ƒ¿«≈

מן 47)שייכותו.46)בעליו.45) להשבע שחייב לא
אלא  התורה, מן שבועה אדם שיתחייב מצינו שלא התורה,
זה  אבל תשלומין, מחיוב עצמו לפטור ורוצה שומר כשהוא
אינו  שומר, שהוא בטענה עצמו לפטור ורוצה שומר שאינו
בכל  וכל כאן, ידובר מרצונו כשנשבע אלא להשבע, חייב

לשבועות  יו"ט (תוספות אלו שבפרקים הפקדון שבועות
מ"ב). או 48)פ"ה, השור ומת אונס, כשאירע אפילו

באונסין. חייב שגנב שפטור 49)נשבה, חנם שומר כדין
קה:). קמא (בבא האונס על וכלֿשכן ואבידה גניבה על

.ËB¯ÎOL ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ50Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ˙ ¿≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿««»ƒ¿«
ÔÓe ‰¯e·M‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ;ÔB„wt‰«ƒ»∆¬≈»««¿ƒ«¿»ƒ

‰˙Èn‰51ÚaLÂ ,ÈÏ BzÏ‡L‰ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ»¿≈ƒ»«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ -52ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ; «»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ
‰Î‡Ïn‰ ˙ÚLa ‰˙Èn‰53˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , «ƒ»ƒ¿««¿»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

‰Ï‡L‰54. «¿»»

על 50) ופטור ואבידה גניבה על חייב ושוכר למלאכתו,
"ארבעה 51)האונסין. מ"א) פ"ח, (שבועות ששנינו כמו

בשכר) (שומר שכר נושא והשואל, חנם, שומר הם: שומרים
ונפטר), פשע, (שלא הכל על נשבע חנם שומר והשוכר,
נושא  מלאכה), מחמת ממתה (חוץ הכל את משלם והשואל
(מקרי  השבוייה... ועל השבורה על נשבעים והשוכר שכר

הגניבה". ואת האבידה את ומשלמים הכל 52)אונס)
שם. קמא בה,53)בבבא מלאכתו מחמת תמות שאם

הוא  שלמעשה בעוד אלו, שקר בדברי יפטר ואילך משבועה
(ע"פ  שיחזירנו עד האונסין בכל חייב והגנב גנבו, עצמו

שם). "בהל'54)רש"י התימנים: ובכת"י ה"א, פ"א,
מלאכה  מחמת מתה צו:) מציעא (בבא אמרו וכן שאלה".
להעמידה  "לא למשאיל לומר שיכול עליה, פטור השואל -
מפני  להגן המיטה מעל חופה כעין שפורשים (רשת בכילה

שאלתיה". הזבובים)

.ÈCÎÈÙÏ55Bz„˜Ù‰ ‰z‡ Ï·‡ ,Èz·‚ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»«…»«¿ƒ¬»«»ƒ¿«¿
È¯‰Â ,ÈÏ e‰zÏ‡L‰ B‡ B¯ÓLÏ Èz¯ÎO B‡ ÈÏˆ‡∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»ƒ«¬≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,e‰Á˜ EÈÙÏ E¯BL¿¿»∆»≈¿ƒ¿««∆¬≈∆»
¯Ët ‡ÏÂ ,Ô¯wa ‰„B‰ È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓƒ¿««ƒ»∆¬≈»«∆∆¿…»«

ÌeÏkÓ BÊ ‰¯ÈÙÎa BÓˆÚ56. «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

מפני 55) הוא הפקדון בשבועת שחייב הטעם וכל הואיל
רש"י  (לשון ממון" כפירת לידי לבוא זו שבועה "שסוף

ואין 56)שם). הבזיון, מפני גנבו, שלא לומר שיקר אלא
דברים. כפירת אלא זו

.‡ÈÈz˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««»¿«¿ƒ«¬«ƒ…»«ƒ
B‡ ;EÈÙÏ ElL È¯‰ B‡ ÂÈÓc Á˜ ‰ˆ¯z Ì‡ ,ÂÈÓ„»»ƒƒ¿∆«»»¬≈∆¿¿»∆
‰OÚ‡L ‰Î‡ÏÓ ¯ÎOa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :BÏ ¯Ó‡L∆»««»¿«ƒƒ¿«¿»»∆∆¡∆
‰ÚBz ;CÏÂ epÁ˜ B‡ EÏ ‰OÚ‡L ‰ˆ¯z Ì‡ ,EÏ¿ƒƒ¿∆∆∆¡∆¿»∆»≈∆
ÂLÎÚ ,ElL ‡e‰L ÈzÚ„È ‡ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ C¯ca«∆∆¿»ƒ¿…»«¿ƒ∆∆¿«¿»
È¯‰Â ,ı¯ È˙¯t ¯Á‡ :¯Ó‡L B‡ ;CÏÂ epÁ˜ ÈzÚ„iL∆»«¿ƒ»∆»≈∆»«««»»ƒ»«¬≈
¯eËt - el‡Ó ‰ÚË Ïk ÏÚ ÚaLÂ ;EÈÙÏ ‡e‰¿»∆¿ƒ¿««»«¬»≈≈»

ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ57.ÌeÏkÓ BÓˆÚ ¯Ët ‡Ï È¯‰L , ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ¿
.¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·La ·iÁÂ¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

פרט 57) - כב) ה, (ויקרא בה "וכחש שנאמר קה: קמא בבא
התביעה. בעיקר כופר שאינו כלומר, בעיקר" למודה

.·È„Á‡ BÚ·˙e ,ÔÈÙzL ÈLÏ ÔBÓÓ ·iÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«»»ƒ¿≈À»ƒ¿»∆»
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ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ Ba ¯ÙÎÂ ,Ô‰Ó58, ≈∆¿»«¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»
ÔBÓÓ ¯Ùk È¯‰L59Ïka ‰„B‰Â ,Ì‰ÈL e‰eÚ·z .60 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆¿»«…

,Bc·Ï ‰fÓ ‡l‡ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯Ó‡Â Ì‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿»«…»ƒƒ∆»ƒ∆¿«
ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ61¯Ët ‡Ï È¯‰L , ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»«

.Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ ,ÌeÏkÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿¬»«»ƒ¿«ƒ

לז.58) בחלקו 59)שבועות השני לשותף שמודה ואעפ"י
ה"א  פ"ה, שבועות בירושלמי אולם שם. כמבואר לו, המגיע
השותפים. מן באחד למכחש פרט - בעמיתו וכחש אמרו:
וביקש  כאחד שהפקידו ששנים לפי שם, הטעם ומפרש
לומר  יכול שהנפקד לו, שומעים אין שלו את ליטול האחד
הודאתו  שאין נמצא כאחד, לשניכם אלא נתחייבתי לא
ממון, כפירת משום בשבועתו אין וממילא לשלם, מחייבתו
כתב  וכבר פ"ה. לשבועות ברי"ף זה ירושלמי הובא וכן
ירושלמי  שדברי שם, ובר"ן ברא"ש הובא אפרים. רבינו
משמע  שמתוכה לז. בשבועות הבבלי מסוגיית נדחים אלה
בשבועת  חייב לשקר, ונשבע השותפים מן לאחד שהכופר

רבינו. דעת שזוהי וכנראה סכום 60)הפקדון, בכל
לאחד 61)התביעה. למודה פרט - בה וכחש שם, שבועות

וכאמור. השותפים, מן

.‚È¯ËLa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ62da ¯ÙÎÂ ,63 ¿≈ƒ∆»¿»»»ƒ¿»ƒ¿»¿»«»
¯ËMa È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈«¿»

Ú˜¯w‰ „aÚzL64Ú˜¯˜a ¯ÙBÎk ‰Ê ‡ˆÓÂ ,65¯·Îe . ƒ¿«¿≈««¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿«¿«¿»
e¯‡a66˙Úe·MÓ ¯eËt - Ú˜¯˜a ¯ÙBk‰L , ≈«¿∆«≈¿«¿«»ƒ¿«

ÔB„wt‰67ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·La ·iÁÂ , «ƒ»¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««
¯˜L68. ∆∆

הלוה.62) על חוב שטר למלוה שיש 63)שיש זו בהלואה
שטר. הלוה 64)עליה מכר ואפילו למלוה, הלוה שלא

לטרפם  ויכול למלוה, מושבעים הם הרי לאחרים, הקרקעות
להם. קודם שהוא זה, בשטר הלקוחות כאילו 65)מידי

בה. כופר וזה קרקעו, תובעו פ"ז,66)התובע לעיל
על 67)ה"בֿג. קרבן מביאים "אין לז: בשבועות וכן

כב, ה, ויקרא תמימה" וב"תורה קרקעות". שעבוד כפירת
של  מפיו לא הלוה, על חוב שטר למלוה יש אם מסביר:
עליו, מעיד שהשטר בכפירתו, וגם בהודאתו חיים אנו הלוה
דברים  כפירת אלא ממון, כפירת עמה שיש שבועה כאן ואין

הקרבן. מן פטור ולפיכך לכפול 68)בלבד, רבינו הוצרך
כשלעצמו  הדבר כי ביטוי, שבועת משום שחייב פעם כל
בשבועת  וחייב ממון שכפר שבזמן ביותר, ומוזר תמוה הוא
משבועת  פטור שהוא ובזמן אשם, בקרבן נפטר הוא הפקדון
עליו  מחמיר אתה בלבד, ביטוי משום רק וחייב הפקדון
פ"א, לעיל (ראה במזיד ביטוי שבועת כדין מלקות ומחייבו
שבכל  משמיענו לפיכך הגיון? ומחוסר מופלא זה והרי ה"ג)
ובין  קנס משום שנפטר בין הפקדון משבועת הפטור חלקי
פרוטה  שוה חוסר משום שנפטר בין קרקע, משום  שנפטר
לבדו  מזה אלא לויתי לא כשאומר ובין הט"ז), פ"ז (לעיל
שבועת  משום לפחות חייב המקרים בכל הי"ב), (לעיל

(רדב"ז). מט: בשבועות הש"ס דברי ע"פ ביטוי,

.„È„·Ïa ÌÈ„Úa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰69ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , »¿»»»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
B˙¯ÈÙÎa BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ,ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ -«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ¿ƒ»

‰zÚ ÌlLlÓ70ÌÈ„Ú‰ e‡B·iLkL Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ¿«≈«»¿««ƒ∆¿∆»»≈ƒ
- B˙¯ÈÙk BÏ ‰ÏÈÚB‰ ‡lL ‡ˆÓÂ ,ÌlLÏ ·iÁ˙Èƒ¿«≈¿«≈¿ƒ¿»∆…ƒ»¿ƒ»

ÌÈ„Ú‰ e‡B·È ‡Ï ‡nLÂ ,dzÚa ‰ÏÈÚB‰ È¯‰71B‡ ¬≈ƒ»¿ƒ»¿∆»…»»≈ƒ
Ô˙e„Ú Ìi˜˙˙ ‡ÏÂ e‡B·È72eÏÒtÈ B‡73CÎÈÙÏe , »¿…ƒ¿«≈≈»ƒ»¿¿ƒ»
·iÁ74. «»

שטר.69) עליה לו באו.70)ואין לא עדיין כשהעדים
הים.71) למדינת ילכו או לז:) (שבועות שימותו
לזה.72) זה מכוונים דבריהם ימצאו ולא שיוכחשו,
לעדות,73) הפוסלתם עבירה ע"י או שביניהם, קרבה ע"י

שיזומו. מלשלם.74)או בכפירתו עצמו שפטר

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לכמה 1) שנשבעו העדים קנס, עדי השבעת העדות, שבועת

שאינם  ונמצאו להעיד שיודעים נשבעו כאחד, תובעים
יודעים.

.‡Úa˙p‰ ·iÁ˙iL ˙e„Ú BÏ „ÈÚ‰Ï ÂÈ„Ú Ú·Bz‰«≈«≈»¿»ƒ≈∆ƒ¿«≈«ƒ¿»
dc·Ï Ô˙e„Úa2ÔBÓÓ ‰Ê Ú·B˙Ï ÔzÏ3ÏËÏhn‰4, ¿≈»¿«»ƒ≈¿≈«∆»«ƒ«¿≈

eÚaLÂ Ô˙e„Úa e¯ÙÎÂ5ÔÈa ÔÈc ˙È·a eÚaLpL ÔÈa , ¿»¿¿≈»¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿¿¿≈ƒ≈
ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ eÚaLpL6ÌeMÓ ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ∆ƒ¿¿¿≈ƒ¬≈≈«»ƒƒ

Ì˙¯ÈÙÎa ÔBÓÓ e‰e„ÈÒÙ‰ È¯‰L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·L7. ¿«»≈∆¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
Ú·Bz‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ8Ba e¯ÙÎÂ9‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒƒ¿ƒ»«≈«¿»¿««ƒ∆…

B˙Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ô‰ eÚaL10ÔÂÈk , ƒ¿¿≈¿…»»≈««¿»≈»
e¯ÙkL11ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -12‡e‰Â .13˙È·a ÌÚÈaLiL ∆»¿¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈¿≈

ÔÈc14. ƒ

ב"עדותם 2) מתחייב הנתבע שאין קנס, עדי למשביע פרט
שהרי  אותו, המחייבת היא כפירתו עם עדותם אלא לבדה"
כמבואר  לשלם, לחייבו עדותם תועיל לא בקנס יודה אם
כתי  שתי המשביע להוציא רבינו נתכוין וכן ה"ד. להלן
העדות, משבועת פטורה היא הראשונה, כפרה שאם עדים,
ממון  להוציא ואפשר השניה, הכת עדות על סומכת שהיא
הט"ו. פ"י, לקמן רבינו בדברי כמבואר השניה, הכת בעדות

ה"ד.3) פ"ז, לעיל ראה ממון, גופם שאין לשטרות פרט
ה"ג.4) בסמוך וכמבואר ועבדים, לקרקעות מפי 5)פרט

(משנה, עדות לך יודעים אנו שאין שבועה שאמרו: עצמם,
לא:). בביתֿדין,6)שבועות תהיה שכפירתם והוא, שם.

ה"ב. בסמוך הנתבע 7)כמבואר היה לו, העידו שאילו
לו. לשלם עליכם,8)מתחייב אני משביע להם: שאמר

וכך. כך ממון פלוני ביד לי שיש ותעידוני שתבואו
עדות.9) לך יודעים אנו אין אמן 10)שאמרו: העונה כי

לעיל  כמבואר מפיו, שבועה כמוציא אחרים, השבעת אחר
ה"א. העדות,12)בביתֿדין.11)פ"ב, שבועת  בקרבן

כי  ונפש הכתוב: משמעות וכן הי"ב. פ"א, לעיל כמפורש
מפי  שבועה ששמעה כלומר, - אלה קול ושמעה תחטא
אלא  אמן, ענה לא אפילו עוונו, ונשא יגיד לא אם - אחרים
- לך להגיד מה לי ואין עדות, לך יודע איני ואמר: כפר

ספר'). ('קרית מפי 14)ובלבד.13)חייב הנשבע אמנם
להשבע  צריך אינו השבועה, על אמן שענה או עצמו
אלו  אבל א. ל, שבועות במשנה וכמבואר בביתֿדין,
שבועתם  קבלת אין אמן, ענו ולא התובע מפי שהושבעו
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בביתֿ היא שהכפירה ומכיוון כפירתם, בשעת אלא נקבעת
איך  כי בביתֿדין, להיות צריכה ההשבעה אף (שם), דין
בביתֿדין  וקבלתה בחוץ תהיה שההשבעה לומר אפשר
ובביאורנו  הי"ז, פ"י לקמן וראה בה"י). ולקמן כאן, (רדב"ז

ביהודה'. ה'נודע בשם שם

.·e¯tÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
eÚaLpL ÔÈa .ÔÈ„ ˙È·a Ô˙e„Úa15˙È·a ÔÚÈaL‰ B‡ ¿≈»¿≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈

ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ÔÚÈaL‰ B‡ eÚaLpL ÔÈa ,ÔÈc16, ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ
‰¯ÈÙk‰Â17„·Ïa ÔÈc ˙È·a18„ÈbÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL . ¿«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«∆∆¡«ƒ…«ƒ

„ÈbiL ÌB˜Ó - BBÚ ‡OÂ19‡Ï Ì‡L ‡e‰ ÏÈÚBÈÂ ¿»»¬»∆«ƒ¿ƒ∆ƒ…
·iÁ˙È ÌL „ÈbÈ20. «ƒ»ƒ¿«≈

עצמם.15) שבועתו.16)מפי אחר אמן בכת"י 17)וענו
הכפירה. וכדעת 18)התימנים: א. ל, שבועות משנה,

בביתֿדין.19)החכמים. אלא מתקבלת עדות ואין עדותו,
הט"ז.20) פ"י, לקמן וראה א. לב, שבועות

.‚È‡L ˙e„Úa ÔÚ·zÔBÓÓ ˙·iÁÓ d21˙e„Úa B‡ ¿»»¿≈∆≈»¿«∆∆»¿≈
˙BÚ˜¯˜22- eÚaLÂ e¯ÙÎÂ ,˙B¯ËL B‡ ÌÈ„·Ú B‡ «¿»¬»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿¿

ÏÚ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿«»≈∆≈«»ƒ∆»«
ÏÊ‚Â „È ˙ÓeO˙e ÔB„wÙÏ ‰ÓBcL ÔBÓÓ ˙e„Ú ˙¯ÈÙk¿ƒ«≈»∆∆¿ƒ»¿∆»¿»≈

‰L¯ta ·e˙k‰ ÔË¯tL ‰„·‡Â23ÔÈÏËÏhÓ Ô‰L , «¬≈»∆¿»»«»«»»»∆≈ƒ«¿¿ƒ
ÔBÓÓ ÔÙebL24ÔzÈ - ‰ÊÏ e„ÈÚiLÎe ,25.‰Ê ∆»»¿∆»ƒ»∆ƒ≈∆

לקמן 21) ראה לוי. או כהן שהוא לו להעיד שתבעם כגון
אלא  מדבר הכתוב שאין "מנין לג:) (שם אמרו וכן ה"ג, פ"י
ונאמר  ידע), או ראה (או "אואין" כאן נאמר ממון, בתביעת
בגזל, או יד, בתשומת (או אואין הפקדון) (בשבועת להלן
(כמפורש  ממון בתביעת אלא מדבר אינו להלן מה עשק), או
ממון". בתביעת אלא מדבר אינו כאן אף בפסוק)

לתובע.22) קרקע להחזיר כא.23)המכוונת ה, ויקרא
נלמדת  העדות ושבועת הפקדון, שבועת פרשת שהיא
תחטא", "כי כאן נאמר הפקדון, משבועת ב'גזירהֿשוה'
לזה, זה להשוות תחטא" "כי (בפקדון) להלן ונאמר

א. לה, שבועות במס' אע"פ 24)וכמבואר לשטרות, פרט
פ"ז  לעיל וכמבואר ממון, גופם אין - ליד מיד שמטלטלים
ובביאורנו. שם כמבואר לקרקעות, הושוו - ועבדים ה"ד,

ובחזקתם"25) בעליהם לפני הם הרי "וקרקעות הנתבע.
יוחנן, רבי כדעת לז:) (שבועות שם לעיל רבינו כלשון
(שם  דורש היה עקיבא ורבי פטור. - קרקע עדי שהמשביע
מאלה  יש - ה) ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם כי "והיה לד.)
ממון  תבעו כיצד? הא פטור. שהוא מאלה ויש חייב, שהוא
המחייבת  עדות ואפילו פטור", - אחר דבר תבעו חייב, -
שם  הסוגיא במסקנת כמבואר פטור, - קרקע עדי כגון ממון,

ספר'). ('קרית

.„Ò˜ È„Ú ÚÈaLn‰ ÔÎÂ26ÔÈ¯eËt - e¯ÙÎÂ ¿≈««¿ƒ«≈≈¿»¿»¿¿ƒ
‰„B‰Â Úa˙p‰ Ì„˜ Ì‡L ÈtÓ .˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈ƒ¿≈∆ƒ»««ƒ¿»¿»
¯Á‡ ÌÈ„Ú‰ e‡aL Èt ÏÚ Û‡Â ÌlLlÓ ¯ËtÈ - Òwa«¿»ƒ»≈ƒ¿«≈¿««ƒ∆»»≈ƒ««

e„ÈÚ‰Â Ôk27Ô˙e„Úa ‰Ê e·iÁ ‡Ï ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ , ≈¿≈ƒƒ¿¿»≈ƒ…ƒ¿∆¿≈»
˙·iÁÓ‰ ‡È‰ Úa˙p‰ ˙¯ÈÙk ÌÚ Ô˙e„Ú ‡l‡ ,dc·Ï¿«»∆»≈»ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ«¿«∆∆

Ô˙B‡28Ô˙e„Ú ÏÈÚBz ‡Ï - ‰„B‰ Ì‡Â ÏÈ‡B‰Â ;29Ì‡ , »¿ƒ¿ƒ»…ƒ≈»ƒ
ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ d· e¯Ùk30. »¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ממנו,26) שגנבו שורו את מכר או טבח שפלוני לו שיעידו
ה"א, פ"ח לעיל כמבואר והמכירה, הטביחה על קנס שחייב
לא  ואמר: בתי, על רע שם הוציא שפלוני לי, שתעידו או
ראה  קנס, שקלים מאה לשלם וחייב בתולים, לבתך מצאתי

ב. לג, מודה 27)שבועות עה.) (בבאֿקמא היא הלכה כי
פטור. - עדים באו ואח"כ התימנים:28)בקנס ובכת"י

לנתבע. והכוונה הודה 29)אותו. אם ממון, שבדיני בעוד
עדים. כמאה בעלֿדין שהודאת לשלם, חייב בעצמו

הדורש:30) עקיבא, רבי פי על יוחנן כרבי א. לד, שבועות
שהכוונה  כב) אות לעיל (ראה פטור" - אחר דבר "תבעו
נפשטה, שלא בעיה שזוהי א לג, שם וראה קנס. לעדי

מספק. קרבן מביאים אינם וממילא

.‰„Èa ÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL È‡ ÌÎÚÈaLÓ«¿ƒ¬∆¬ƒ∆»¿»ƒƒ∆≈ƒ¿«
ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÈBÏt31‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â32, ¿ƒ«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‡e‰L Ô¯w‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - e¯ÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆∆∆
ÔBÓÓ33Ì‡ ÔÎÂ .Ò˜ ‡e‰L ÏÙk‰ ÈtÓ ‡Ï , »…ƒ¿≈«≈∆∆¿»¿≈ƒ

Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡L BÏ e„ÈÚiL ÌÚÈaL‰34, ƒ¿ƒ»∆»ƒ∆»«¿ƒƒ»ƒ
˙La‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - e¯ÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆

Ì‚t‰Â35ÈtÓ ‡Ï ,ÌlLÓ Úa˙p‰ Ì‰a ‰„B‰ Ì‡L , ¿«¿»∆ƒ»»∆«ƒ¿»¿«≈…ƒ¿≈
Òw‰36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. «¿»¿≈…«≈»∆

ככתוב 31) הכפל, את משלם והגנב חפץ, איזה ממני שגנב
ג). כב, מכרו,32)(שמות או וטבחו שור, ממני שגנב

ארבעה, - ובשה השור, תחת בקר חמשה לי חייב נמצא
לז). כא, (שם -33)ככתוב בו מודה הנתבע היה ואפילו

לבדה. בעדותם מתחייב שהיה נמצא חייב, והרי 34)היה
חמשים  של הקנס על נוסף ופגם, בושת לו לתת חייב הוא

ה"ג,35)שקלים. פ"ה לעיל (ראה ממון תורת להם שיש
לבדה. בעדותם מתחייב הנתבע שהיה נמצא ובביאורנו),

מישראל,36) בת לכל התורה מן הקצובים שקלים חמשים
ופגם, בושת על נוסף - הדיוטות בת בין מלכים בת בין

ה"ב. פ"ח, לעיל בביאורנו שבועות 37)כמבואר משנה,
ה"ב. פ"ח, לעיל והשווה שם. בגמרא וכמבואר א. לג,

.Âe¯tÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
BÁeÏL B‡ BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa ˙ÚÈ·z ¯Á‡ eÚ·MÈÂ38; ¿ƒ»¿««¿ƒ«««ƒ«¿¿

ÔÈ¯eËt - ÌÚa˙iL Ì„˜ eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿¿ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ
.˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈

אחרי 38) הנתבע, מידי הכסף את לקבל מורשה שהוא
לג, ובשבועות ה"ו. פ"ז, לעיל ראה עדותם. יעידו שהעדים
ואינו  העדים להשביע שליח אבל בהרשאה", "בבא ב:
את  להשביע יכול אינו הנתבע מידי הכסף לקבלת מורשה
פ"ד, (שבועות המשנה בפירוש רבינו דברי הם וכן העדים,
כשמשביעים  שהעדים ג"כ, הדין שמעיקרי "לפי מ"ז)
מבואר  והטעם, רוקח'). ('מעשה חייבים" וכפרו המורשה

הבאה. בהלכה בסמוך

.Ê‰ÓÏ :BÏ e¯Ó‡ ,Ô‰È¯Á‡ CÏB‰ Ú·Bz‰ e‡¯ ?„ˆÈk≈«»«≈«≈«¬≈∆»¿»»
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˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L ?eÈ¯Á‡ ‡a ‰z‡«»»«¬≈¿»∆≈»¿ƒ¿≈
˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -39‡lL ÈtÓ ; ¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…

˙ÚÈ·˙a eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ ÔÚ·z¿»»«≈«∆»≈»¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«
ÔÓˆÚ40‰ÊÏ eÚ„z Ì‡L :Úa˙p‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ≈¿»∆

È˙B‡ Ú·BzL41- e¯ÙÎÂ ,BÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL ˙e„Ú ∆≈«ƒ≈∆»¿»ƒ¿»¿
ÌÚÈaLiL „Ú ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈«∆«¿ƒ≈

Ú·Bz‰42e‡B·iL ÌÚÈaL‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «≈«¿≈»ƒ«ƒƒ¿ƒ»∆»
Ô‰L - e¯ÙÎÂ ,ÔBÓÓ ÈBÏt „Èa ÈBÏÙÏ LiL e„ÈÚÈÂ¿»ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿∆≈

BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa Ú·Bz‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;ÔÈ¯eËt43Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ∆≈∆«≈«««ƒ«¿¿≈ƒ
˙e„ÚÏ ‰Úe·L ‰Ó„˜44˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - »¿»¿»»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«

„Ú ‡e‰Â ‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ :¯Ó‡pL ;˙e„Ú‰45- »≈∆∆¡«¿»¿»»»¿≈
.˙e„ÚÏ ‰Úe·L ‰Ó„wL ‡Ï ,‰Úe·LÏ ˙e„Ú ‰Ó„wL∆»¿»≈ƒ¿»…∆»¿»¿»¿≈

ב.39) לא, "אם 40)שבועות א) ה, (ויקרא אמרה והתורה
תובעם  הוא שמשמעו יגיד" "לוֿלא עונו", ונשא יגיד לוא
('קרית  כופרים אלא להגיד מסרבים והם להגיד, תחילה

לט. אות להלן וראה אותי.41)ספר'). התימנים: ובכת"י
לדרוש 42) (מלא, יגיד" לוא "אם שנאמר: א. לה, שבועות

ואם  עוונו, ונשא - יגיד לא (לתובע) לו אם לוֿלא) בו,
שם: למשנה בפירושו רבינו ולשון פטור. - יגיד לא לאחר
מפי  ולמדנו ואל"ף, בוי"ו . . . יגיד לוא אם יתברך "אמר
. . . והשלילה הקנין הענינים שני על לעורר שזה השמועה
יגיד  לא אם לנתבע אבל . . . עוונו ונשא יגיד לא לו אם
שם: המשנה לשון רבינו מפרש פטור". - אותו לפטור
ולטובתו. לנתבע הכוונה עדות" לו יודעים אתם "שאם

הנתבע 43) אם קלֿוחומר, הדברים והרי ב. לג, שבועות
כל  לו שאין - זה לחייבם, יכול אינו זו, לעדות שייך שהוא

דין אינו לתביעה, (רדב"ז).שייכות מחייבם שאינו
העדות.44) ולא 45)לידיעת שעה, באותה עד שהיה

וברש"י). לה. (שבועות אח"כ שיהיה

.Á˙e„Ú ÈÏ eÚ„zLk ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ ?„ˆÈk≈««¿ƒ«¬ƒ¬≈∆¿∆≈¿ƒ≈
¯Á‡ ˙e„Ú BÏ eÚ„ÈÂ ,ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,Èe„ÈÚ˙e e‡B·zL∆»¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿≈««
ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - Ba e¯ÙÎÂ „ÈÚ‰Ï ÌÚ·˙e ,Ôk≈¿»»¿»ƒ¿»¿¬≈≈¿ƒ

˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ46. ƒ¿«»≈

שם.46)

.Ë„ÁÈiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÌÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡47 ≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆¿«≈
eÚ·MÈ B‡ ÌÚÈaLÈÂ Ú·Bz‰ Ì˙B‡48„ÓÚ ?„ˆÈk . »«≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¿≈«»«

ÈÏ Ú„iL ÈÓ Ïk È‡ ÚÈaLÓ :¯Ó‡Â ˙Òk‰ ˙È·a¿≈«¿∆∆¿»««¿ƒ«¬ƒ»ƒ∆≈«ƒ
ÂÈ„ÚÂ ,ÔÓ‡ Ìlk eÚÂ ,ÈÏ „ÈÚÈÂ ‡B·iL ˙e„Ú≈∆»¿»ƒƒ¿»À»»≈¿≈»
el‡ È¯‰ - Ba e¯ÙÎÂ ÂÈ„Ú Ú·z Ck ¯Á‡Â ,ÌÏÏÎaƒ¿»»¿««»»«≈»¿»¿¬≈≈
ÂÈ„Ú „ÁÈ ‡lL ÈtÓ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…ƒ≈≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰Úe·La49È‡ ÚÈaLÓ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¬»ƒ»««¿ƒ«¬ƒ
e‡B·iL ˙e„Ú ÈÏ eÚ„È Ì‡L Ô‡k ÌÈ„ÓBÚ‰ Ïk»»¿ƒ»∆ƒ≈¿ƒ≈∆»
el‡ È¯‰ - e¯ÙÎÂ ,ÌÏÏÎa ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,ÈÏ e„ÈÚÈÂ¿»ƒƒ¿»≈»ƒ¿»»¿»¿¬≈≈

ÌÈ¯Á‡ ÏÏÎa Ì„ÁÈ È¯‰L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ50. «»ƒƒ¿«»≈∆¬≈ƒ¬»ƒ¿«¬≈ƒ

להם.47) ויתכוין עצמם.48)יקצה א.49)מפי לה, שם
וכתב  ומיוחד. ידוע עד משמע עד", "והוא אמרה: והתורה

משביע  ואומר: הכנסת בבית העומד שזה משום שם: הר"ן
אינו  מהסתם וכו', עדות לי יודעים אתם אם עליכם אני
שאינו  מי ביניהם שיש הוא, יודע שהרי כולם, את משביע
בתוך  המושבעים את כולל שהוא נמצא עדות, לו יודע

יחוד. כאן ואין מושבעים, ופירש 50)הבלתי הואיל
יחוד  כאן ויש כולם, על שבועה חלה כולם, את שמשביע
למד, אתה ומכאן שיור. ללא בבית הנמצאים לכל עדים
עדות, לו יודע אם מספק, חבירו את להשביע אדם שיכול
אע"פ  העומדים, כל על חלה שהשבועה אומר שאתה כשם

שם). (ר"ן לא אם עדות לו יודעים אם יודע שאינו

.ÈÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ‰Â e‡Ba :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»≈ƒ¿»ƒƒ∆≈ƒ
˙Òk‰ ˙È·a „ÓÚ Ck ¯Á‡Â ,ÈBÏt „Èa ‰Ó»∆¿«¿ƒ¿««»»«¿≈«¿∆∆

ÈÓ Ïk ÚÈaL‰Â‡ÏÂ ,„ÈÚÈÂ ‡B·È ˙e„Ú BÏ Ú„BiL ¿ƒ¿ƒ«»ƒ∆≈«≈»¿»ƒ¿…
ÔÚ·z È¯‰L ,ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ e‡a»¿…≈ƒ¬≈≈«»ƒ∆¬≈¿»»

‰lÁz51Ê‡ eÈ‰iL ‡e‰Â .52ÌL ‰È‰ÈÂ ,˙Òk‰ ˙È·a ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆¿ƒ¿∆»
ÔÈc ˙Èa53eÚ Ì‡ :ÔÈc ˙Èa ÈÙa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ¬»ƒ…»ƒ¿≈≈ƒƒ»

˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - ÔÓ‡54Ô˙e„Úa e¯tÎiLk »≈«»ƒƒ¿«»≈¿∆ƒ¿¿¿≈»
ÔÈc ˙È·a55ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÔÓ‡ eÚ ‡Ï Ì‡Â ;56. ¿≈ƒ¿ƒ…»»≈≈»«»ƒ

העומדים 51) כל את מהמשביע עדיף וזה אותם, וייחד
בפני  מעולם ייחדם שלא הקודמת, שבהלכה בביתֿהכנסת
(רדב"ז). תביעתו בשעת ייחדם כאן ואילו עצמם,

ההשבעה.52) עצמם,53)בשעת מפי נשבעו ולא הואיל
בביתֿדין  שישביעם צריך השבועה, אחרי אמן ענו ולא
שאיֿאפשר  ה"א. לעיל כמבואר ביתֿדין, לפני ויכפרו
בפני  תהיה כפירתם) (זוהי וקבלתה בחוץ, תהיה שהשבועה

מפיו,54)ביתֿדין. שבועה כמוציא אמן שהעונה
(משנה  לביתֿדין מחוץ אפילו מועילה עצמם מפי והשבועה

ל.). לעיל 55)שם כמבואר בלבד, בביתֿדין שהכפירה
הושבעו 56)ה"ב. ולא הואיל בביתֿדין, כשכפרו אפילו

כפ  ע"י אלא שבועה קבלת כאן שאין כיון ירתם,בביתֿדין.
ביתֿדין. בפני וקבלתה בחוץ תהיה שהשבועה בדין אינו
בביתֿ תהיה שהכפירה אלא ההקפדה אין הראב"ד ולדעת
כשלא  אפילו בביתֿדין, מחוייבת אינה השבועה אבל דין,

הי"ז. פ"י, לקמן השווה אמן. ענו

.‡È‰Úe·La ÂÈ„Ú ÚÈaLn‰ „Á‡57:Ô‰Ï ¯Ó‡L B‡ , ∆»««¿ƒ«≈»ƒ¿»∆»«»∆
- ‰Úe·La È‡ ÌÎ¯ÒB‡ ,‰Úe·La ÌÎÈÏÚ È‡ ‰eˆÓ¿«∆¬ƒ¬≈∆ƒ¿»∆¿∆¬ƒƒ¿»

ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰58ÌMa ÌÚÈaLiL ‡e‰Â .59ÈepÎa B‡ ¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈«≈¿ƒ
ÌÈÈepk‰ ÔÓ60e¯‡aL BÓk ,61. ƒ«ƒƒ¿∆≈«¿

וכו'.57) ותעידוני תבואו לא אם עליכם אני משביע שאומר:
א.58) לה, שם השמות 59)משנה, מן השם בהזכרת

רבינו  כלשון צבאות, שדי, אלקים, ה', כגון המיוחדים,
שם. למשנה במי 60)בפירושו או "רחום" או "חנון" כגון
אפים". "ארך מוסיף 61)ששמו ה"ד ושם ה"ב. פ"ב, לעיל

בדבר  אסור זה הרי . . . שם הזכיר ולא שבועה "אמר רבינו:
עד  . . . קרבן מביא ולא לוקה אינו אבל עליו, שנשבע

כינוי". או המיוחדים השמות מן שם בה שיהיה

.·ÈÌ‰L ÔBLÏa ÌÚÈaLiL „Ú ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â¿≈»≈ƒ«»ƒ«∆«¿ƒ≈¿»∆≈
d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ62. «ƒƒ»
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אלה",62) קול "ושמעה א) ה, (ויקרא "שנאמר א. לג, סוטה
שהיא  לשון בכל - רש"י) באלה, והשביעוה נאמר: (ולא

ה"ז. פ"ז, לעיל וראה שומעת".

.‚È˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈
ÌÚa˙iL :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ¯·„ ‰¯OÚ Èt ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ¬»»¿»ƒ¿≈≈∆ƒ¿»≈

Ú·Bz‰63ÔBÓÓ ˙e„Ú ‰È‰zLÂ .64ÔBÓÓ ‰È‰iLÂ . «≈«¿∆ƒ¿∆≈»¿∆ƒ¿∆»
ÏËÏhn‰65„·Ï Ô˙e„Úa ÌlLÏ Úa˙p‰ ·iÁ˙iLÂ .66 «ƒ«¿≈¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿»¿«≈¿≈»¿«

Ú·Bz‰ ÔÚ·zL ¯Á‡ e¯tÎiLÂ .e„ÈÚ‰ Ì‡67. ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿¿««∆¿»»«≈«
B‡ ÌMa ‰Úe·L ÌL ‰È‰zLÂ .ÔÈc ˙È·a e¯tÎiLÂ¿∆ƒ¿¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆»¿»«≈

‰Úe·MÏ ˙e„Ú‰ ˙ÚÈ„È Ìc˜zLÂ .ÈepÎa68„ÁÈiLÂ . ¿ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»≈«¿»¿∆¿«≈
‰ÚÈ·z‰ ˙Úa B‡ ‰Úe·M‰ ˙Úa ÂÈ„Ú69‰È‰zLÂ . ≈»¿≈«¿»¿≈«¿ƒ»¿∆ƒ¿∆

.d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa ‰Úe·M‰«¿»¿»∆≈«ƒƒ»

ycew zegiyn zecewp

Îlr `l` zecrd zreaya miaiig micrd oi`y ,zcnl dpd"
mixikn ody oeyla dreayd didzy ...mixac dxyr it

."dze`

על  נאמר כך: זו הלכה לבאר יש העניינים, פנימיות על־פי
להיות  הוא ישראל של תפקידם כי עדי", "אתם ישראל עם

הוי'. שם על עדות
כל, מעין הנעלם דבר על רק שייך העדות עניין כל
נפעלת  זו עדות הזה. בעולם אלוקות מציאות ובעניינינו
בדוגמת  שהיא מציאות בעולם כאן שיש על־ידי־זה
אדם. קרויים אתם - אדם" "נעשה - שלמעלה המציאות 

מכל  "המעט הם שישראל שאף רואים הגויים כאשר והנה
ועומדים  וקיימים חיים נשארים זאת ולמרות העמים",

ה  - ומצוותיה תורה היהדות, ענייני על ההוכחה בתוקף זו רי
היא  זו ועדות הקב"ה, של מציאותו על ביותר הטובה
שבכוחן  הדברות עשרת על המרמזים דברים עשרה על־פי
והנה  עדים. ולהיות תפקידם את לקיים ישראל יכולים
אותה", מכירים שהן בלשון "שתהיה הוא העשירי העניין
בגדר  אינו וספרי, וספרא וירושלמי בבבלי התורה לימוד כי
ריבוי  מפני ישראל כל אצל אותה" מכירים שהן "לשון
כך  לשם שצריך ובפרט וכו' חלוקות מדרשות השקו"ט
מהם  יודע אחר־כך ורק ארוך, וזמן חכמה ונפש רחבה דעת
בספר  אבל כו'. והמותרים האסורים בדברים הנכוחה הדרך
ודרך  ברורה בלשון שהוא המעלה ישנה תורה' 'משנה
בלא  הכל בפי סדורה כולה תושבע"פ שתהא עד קצרה
מיוחדת  מעלה שישנה ונמצא כו'. פירוק.. ובלא קושיא
"אתם  - ישראל של לתפקידם ביחס הרמב"ם בלימוד

אותה". מכירים "שהן בלשון הוא זה ספר שכן עדי",
('c oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

פלוני 63) ביד לפלוני יש אם שיעידו אחר להשביעם פרט
ה"ז. לעיל עצמו, בעלֿדין התובע זה שאין ממון,

פ"י 64) לקמן לוי, או כהן שהוא לו להעיד תבעם אם פרט
גופם 65)ה"ג. שאין ושטרות ועבדים. לקרקעות פרט

ה"ג. לעיל לעדי 66)ממון, פרט לבדה, התימנים: ובכת"י
ה"ד. לעיל המחייבתו, היא הנתבע כפירת עם שעדותם קנס,

ה"וֿז.67) לעיל שיתבעם, קודם ונשבעו קדמו אם פרט
ה"ז.68) לעיל 69)לעיל השבועה, בעת ייחדם שלא אע"פ

תחילה". תבעם "שהרי ה"י,

.„È˙Úe·MÓ ¯eËt - ¯eËt e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿»»ƒ¿«
Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ ,˙e„Ú‰70B‡ ÚaLpL ‡e‰Â . »≈¬»«»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÓ‡ ‰ÚL71ÏÚ ÚaL È¯‰L ,¯Á‡ BÚÈaL‰ Ì‡ ∆»»»≈ƒƒ¿ƒ«≈∆¬≈ƒ¿««
˜L¯72Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁÓ‰ Ï·‡ . ∆∆¬»«¿À»ƒ¿«»≈««ƒ

BÈ‡ - „ÈÊÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¯˜L ÏÚ ÚaL ‡e‰L∆ƒ¿««∆∆¿««ƒ∆≈ƒ≈
·iÁ73Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ74˙Úe·L ÌeMÓ ‡l‡ , «»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«

„·Ïa ˙e„Ú‰75˙e„Ú‰ ˙Úe·L ‡ÈˆB‰ ·e˙k‰ È¯‰L . »≈ƒ¿«∆¬≈«»ƒ¿«»≈
·iÁÏ Èeha ˙Úe·L ÏÏkÓ76‚‚BLk da „ÈÊn‰ ƒ¿«¿«ƒ¿«≈«≈ƒ»«≈

Ôa¯˜a77˙e˜ÏÓa ‡Ï Ï·‡78˙Á‡Ï :¯Ó‡pL ;79 ¿»¿»¬»…¿«¿∆∆¡«¿««
·iÁÓ ‰z‡ ˙BÚe·L ÈÈnÓ „Á‡ ÔÈÓa - ‰l‡Ó≈≈∆¿ƒ∆»ƒƒ≈¿«»¿«≈
·iÁ ‰È‰iL „Ú ÔÈÈÓ ÈLa B·iÁÓ ‰z‡ È‡Â ,ÚaLp‰«ƒ¿»¿ƒ«»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ«∆ƒ¿∆«»

Èeha ˙Úe·L ÔÈ„·e ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÔÈ„a80. ¿ƒ¿«»≈¿ƒ¿«ƒ

השומרים 70) משבועת הפטורים לענין ב. מט, שבועות
משבועת  לפטורים והואֿהדין ביטוי, בשבועת שחייבים
ובכת"י  ה"בֿג. פ"ז, לעיל והשווה (כסףֿמשנה). העדות
העדות  משבועת פטור שאמרנו מקום "כל הנוסח: התימנים,

וכו'. שנשבע" הוא ביטוי, בשבועת חייב שהוא 71)אבל
מפיו. שבועה אחרים 72)כמוציא מפי הושבעו אם אבל

לא  שהרי ביטוי, בשבועת חייבם אינם אמן, ענו ולא וכפרו
הי"ז. בסוף פ"י לקמן וראה כלל, מלקות.73)נשבעו

ה"ג.74) פ"א, לעיל לוקה. – במזיד לשקר נשבע שאם
ויורד.75) עולה העדות.76)קרבן בשבועת
(בשבועת 77) וכאן ונעלם, נאמר "בכולם ב: לא, שבועות

כשוגג". המזיד על לחייב - ונעלם נאמר לא העדות)
משום 78) קרבנו על נוסף במזיד, ביטוי שבועת משום

העדות. מאלה".79)שבועת "באחת נאמר ולא
(כתובות 80) שאמרו כמו זה והרי כה:). (שבועות באחד

ואי  מחייבו, אתה אחת רשעה משום - רשעתו "כדי לב:)
ה, ויקרא תמימה' ('תורה רשעיות" שתי משום מחייבו אתה
מלקות  לחייב שאין מסביר, - א לז, בשבועות ורש"י ה).
שהם  יודע מי כי ודאית, התראה בה שאין העדות, בשבועת
נמקו: שם וב'תוספות' בהם. להתרות ויוכל עדות, לו יודעים
לומר  שיכולים מזידים, הם אם לידע שאיֿאפשר משום

יט. אות פ"ד, שם ברא"ש וכן שכחנו.

.ÂËLiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·z ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ∆≈
„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈBÏt „Èa ÈÏ81‰Úe·L ,‰„·‡Â ÏÊb ƒ¿«¿ƒƒ»¿∆»»≈«¬≈»¿»

˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L82˙Á‡ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -83. ∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ∆»««
ÈBÏt „Èa EÏ LiL ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆≈¿¿«¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰„·‡Â ÏÊb „È ˙ÓeO˙e ÔB„wtƒ»¿∆»»≈«¬≈»«»ƒ«»««

˙Á‡Â84. ¿««

שהזכרת.82)הלואה.81) אלה אחד,83)בכל קרבן
כאחד. התביעות כל את הכוללת אחת שבועה אלא זו שאין

בפני 84) תביעה כל ופרטו הואיל א. לג, שבועות משנה,
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תביעה  כל על מיוחדת שבועה נשבעו כאילו הם הרי עצמה,
הי"ב. פ"ז, לעיל השווה ותביעה,

.ÊËÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·z ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ
ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL85, ∆≈ƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ

ÔÈ·iÁ ÌÈ‡ - ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ
˙Á‡ ‡l‡86˙e„Ú EÏ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L . ∆»««¿»∆≈»¿ƒ¿≈

ÔÈ·iÁ - ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa EÏ LiL∆≈¿¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ87. «»««¿««

ה"ז.85) פ"ד, לעיל בהלכה 86)מפורשת שם. משנה,
ובנידון  חלוקות, ותביעות אחד מין על מדובר הקודמת
ויש  יד, תשומת או פקדון אחת, תביעה על ידובר שלפנינו

נפרדים. מינים כל 87)בה בשפתיהם וביטאו הואיל שם,
מיוחדת  שבועה נשבעו כאילו הריהם עצמו, בפני על מין

הי"ג. פ"ז, לעיל וראה ומין. מין כל

.ÊÈ:e¯Ó‡Â ,Ì‰Ï „ÈÚ‰Ï ÌÈa¯ Ô˙B‡ eÚ·z Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ»∆¿»¿
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙e„Ú ÌÎÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ»∆≈≈»«»ƒ

˙Á‡ ‡l‡88Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï . ∆»««…¿¿…¿¿…¿«»ƒ«»
ÔB„wt‰ ˙BÚe·La e¯‡aL C¯„k ,˙Á‡Â ˙Á‡89. ««¿««¿∆∆∆≈«¿ƒ¿«ƒ»

לכולם 88) ומכוונת כוללת אחת שבועה אלא כאן אין
לך,89)כאחד. לא כשאמרו וכלֿשכן הי"ד. פ"ז, לעיל

ומקור  בביאורנו. שם כמבואר המחברת, וי"ו בלי לך, לא
כי  הפסוק: על ויקרא, פרשת כהנים' ב'תורת רבינו דברי
א: לח, בשבועות וראה ה). ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם
שהכוונה  חטאות" עשרה חמש כאן הרי חייא, רבי "תני
שם), ('תוספות' חטאת קרבן בה שיש העדות, לשבועת

אנשים. חמשה אותם ותבעו

.ÁÈ‡ˆÓÂ ,˙e„Ú BÏ Ú„BÈ ‡e‰L B¯·ÁÏ ÚaLp‰«ƒ¿»«¬≈∆≈«≈¿ƒ¿»
‡Ï Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙e„Ú BÏ Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«≈¬≈∆»¿≈»…
˙Úe·ML ÈtÓ .Èeha ˙Úe·L ‡ÏÂ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈¿…¿«ƒƒ¿≈∆¿«

Ô‰Â Â‡Ï Ba LiL ¯·„a ‡l‡ dÈ‡ Èeha90Ì‡Â , ƒ≈»∆»¿»»∆≈»¿≈¿ƒ
È˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ‰Úe·L :¯Ó‡91‰Ê ÔÈ‡ - …«¿»∆≈ƒ≈«¿≈≈∆

˙e„Ú‰ ˙Úe·L ‡l‡ Èeha ˙Úe·L92‰Ê Â‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ; ¿«ƒ∆»¿«»≈ƒ¿»∆
da LiL93‡e‰L ,daL Ô‰ Ck ,Èeha ˙Úe·L dÈ‡ ∆≈»≈»¿«ƒ»≈∆»∆

˙e„Ú BÏ Ú„BiL ÚaLp‰94Èeha ˙Úe·L BÈ‡ ,95. «ƒ¿»∆≈«≈≈¿«ƒ

והיפוכו,90) דבר להטיב", או "להרע ד) ה, (ויקרא ככתוב
ב. אות שם ובביאורנו ה"א, פ"ה, לעיל וכמבואר

יודע.91) שהוא משום 92)ונמצא חייבתו לא שהתורה
משום  אלא לביתֿדין חוץ בה להתחייב ביטוי שבועת
להעיד, וראוי בביתֿדין כשכפר אלא ואינה העדות, שבועת

וברש"י). כה: (שבועות ממון בו שיש השלילה 93)ובדבר
עדות. לו יודע שאינו שנשבע זו, ונמצא 94)שבשבועה

יודע. מכלום.95)שאינו פטור ונמצא

.ËÈBÏ „ÈÚ‰L B¯·ÁÏ ÚaLp‰L ,‡e‰ ¯e¯a ¯·c»»»∆«ƒ¿»«¬≈∆≈ƒ
È¯‰ - „ÈÚ‰ ‡e‰Â BÏ „ÈÚ‰ ‡lL B‡ ,„ÈÚ‰ ‡Ï ‡e‰Â¿…≈ƒ∆…≈ƒ¿≈ƒ¬≈

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê96˙Úe·L Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿«
ÏÏk ˙e„Ú97. ≈¿»

שאינה 96) ואע"פ ולאו, בהן ישנה שהרי שם, שבועות
לו  יעיד שלא להשבע יכול אינו שהרי בעתיד), = ) בלהבא
פ"ה, לעיל וכמבואר שוא, שבועת שזוהי ידע אם עדות,
בלהבא, גם שתהא ביטוי בשבועת מקפידים אנו אין  - הט"ו

שם. בשבועות רב וכדעת ה"א. שם שאינה 97)כמבואר
ותעידוני. שתבואו עליכם משביעני בלהבא: אלא



meil cg` wxt m"anx ixeriyoeygxn 'eÎixyz 'l -`"tyz'd

ה'תשפ"א  תשרי ל' ראשון יום

-dad̀xtq
zFkxA zFkld¦§§¨

אחד־עׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨
מהן 1) ואיזו בברוך חותמות ואינן פותחות מהברכות איזה

ומצוות  חובות שהן מצוות בברוך; פותחות ואינן חותמות
כגון  בלמ"ד עליהם שמברכים דברים לרשות; הדומות
ב"על" עליהם שמברכים ודברים וכדומה, תפילין" "להניח
מנהג. שהוא דבר על מברכים אם לולב"; נטילת "על כגון

.‡Ì˙BÁÂ "Ce¯·"a Ì‰a Á˙Bt ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»≈«»∆¿»¿≈
˙‡È¯˜ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯aÓ ıeÁ ,"Ce¯·"a Ì‰a»∆¿»ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ«

ÚÓL2dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓq‰ ‰Î¯·e ,3˙B¯t‰ ˙k¯·e , ¿«¿»»«¿»«¬∆¿»ƒ¿««≈
dÏ ‰ÓBc‰Â4˙Bˆn‰ ˙iNÚ ˙k¯·e ,5˙BÎ¯a‰ el‡Óe . ¿«∆»ƒ¿«¬ƒ««ƒ¿≈≈«¿»

e¯Ó‡L6Á˙Bt Ô‰Ó LÈ ,‰È„B‰Â Á·L C¯c Ô‰L , ∆»«¿∆≈∆∆∆«¿»»≈≈∆≈«

Ce¯·"a Ì˙BÁ BÈ‡Â "Ce¯·"a7‡e‰L Ô‰Ó LÈÂ ," ¿»¿≈≈¿»¿≈≈∆∆
ËÚÓ ‡l‡ ,"Ce¯·"a Á˙BÙ BÈ‡Â "Ce¯·"a Ì˙BÁ≈¿»¿≈≈«¿»∆»¿«

˙Bˆn‰ ˙k¯aÓ8‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙k¯a ÔB‚k ,9È¯·˜ ‰‡B¯Â ƒƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿«≈∆»¿∆ƒ¿≈
‰È„B‰Â Á·L C¯c Ô‰L el‡Ó ,Ï‡¯NÈ10¯‡L Ï·‡ ; ƒ¿»≈≈≈∆≈∆∆∆«¿»»¬»¿»

BÈ‡Â "Ce¯·"a Ô‰a Á˙Bt Ôlk ,˙Bˆn‰ ˙BÎ¯aƒ¿«ƒ¿À»≈«»∆¿»¿≈
.Ì˙BÁ≈

כמו 2) בברוך, בה פותח שאינה ויציב, אמת ברכת: היא
בסמוך. 'שמונה 3)שמתבאר שבתפילת הברכות כגון

הברכה  פטרתן שכבר ב"ברוך" פותחות שאינן עשרה'
גם  זה ומטעם קד:). (פסחים ב"ברוך" שנפתחה הראשונה
ב"ברוך", נפתחת אינה שמע קריאת של האחרונה הברכה
היא  הרי ביניהן, מפסיקה שמע שקריאת שאףֿעלֿפי
וברש"י). (שם, שלפניה הראשונה לברכה כסמוכה חשובה

ברכת 4) וכן "שהכל" ברכת כגון ההנאה, ברכות שאר
כמבואר  ההנאה", "ברכות בסוג נכללת היא שגם הריח,
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ה"א. פ"ט, בברוך 5)לעיל שפותחות ולולב סוכה כגון
ופתיחתן  הן קצרות שברכות מפני בברוך, חותמות ואינן

וב'תוספות'). (שם, חתימתן פ"י.6)זוהי לעיל
ג'.7) אות לעיל מועטות 8)כמבואר ברכות יש כלומר:

הזה. מהכלל יוצאות שהן המצוות שמברכים 9)מברכת
ב"ברוך" וחותמות שפותחות ולאחריה, התורה קריאת לפני

ה"ה). פ"יב, תפילה הל' מסוג 10)(לעיל גם כלומר:
וחותמות  שפותחות מהכלל יוצאות יש ההודאה' 'ברכות
בה, וחותם שפותח ישראל קברי הרואה כגון: בברכה,
דרך  שהן בברכות כאן והמדובר ה"י. פ"י, לעיל כמבואר
שהן  אחרות ברכות יש אולם ה"ב), בסמוך (ראה רשות
וברכת  והבדלה קידוש ברכות כגון וההודאה, השבח מסוג
כאן  נמנו ולא ב"ברוך" וחותמות הפותחות לבנה' 'קידוש
וב'ירושלמי' המשנה'). ('מרכבת חובה דרך שהן מפני
מטבע  הוא: כך ברכות "טופס אמרו: ה"ה) פ"א, (ברכות
מטבע  בברוך, בהן חותם ואינו בברוך בהן פותח - קצר

בברוך". וחותם בברוך בהן פותח - ארוך

.·„Ú Ûc¯ÏÂ ÏczL‰Ï ·iÁ Ì„‡L ,‰NÚ ˙ÂˆÓ LÈ≈ƒ¿«¬≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…«
;¯ÙBLÂ ·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ÔÈlÙz ÔB‚k ,d˙B‡ ‰NÚiL∆«¬∆»¿¿ƒƒ¿À»¿»¿»
Ïk ÏÚ ·iÁ Ì„‡L ÈÙÏ ,‰·BÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿ƒ∆»»«»«»
ÔÈÓBc ‡l‡ ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ LÈÂ .˙BNÚÏ ÌÈt»ƒ«¬¿≈ƒ¿»∆≈»»∆»ƒ

‰˜ÚÓe ‰ÊeÊÓ ÔB‚k ,˙eL¯Ï11ÔkLÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿¿¿»«¬∆∆≈»»«»ƒ¿…
‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ,‰ÊeÊÓ ‰NÚiL È„k ‰ÊeÊÓ ·iÁ‰ ˙È·a¿«ƒ««»¿»¿≈∆«¬∆¿»∆»ƒ»»

Ï‰‡a ÂÈÓÈ Ïk ÔkLÏ12‰ÈÙÒ· B‡13BÈ‡ ÔÎÂ ;·LÈ , ƒ¿…»»»¿…∆ƒ¿ƒ»≈≈¿≈≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ È„k ˙Èa ˙B·Ï ·iÁ«»ƒ¿«ƒ¿≈«¬«¬∆¿»ƒ¿«¬≈

ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL14ÔÈa ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÈa - ∆≈»»«»≈ƒ¿»∆≈»»≈
‰ÈÏÚ C¯·Ó - ‰·BÁ ‡È‰L ‰ÂˆÓ15d˙iNÚÏ Ì„˜16. ƒ¿»∆ƒ»¿»≈»∆»…∆«¬ƒ»»

חדש,11) בית תבנה כי ח): כב, (דברים בתורה ככתוב לגגו,
לגגך. מעקה ואין 12)ועשית מיריעות, עשוי עראי מעון

במזוזה, שיתחייב כדי לבית הדרושים התנאים עשרת בו
ה"א. פ"ו, מזוזה הל' לעיל פטורה 13)ראה היא שאף

ה"ט. שם, כמבואר פרט 14)ממזוזה, לקדושֿברוךֿהוא,
חסד, גמילות או צדקה, כגון: לחבירו, אדם שבין למצוות
המצוות  שאלה מפני עליהן מברכין שאין אבדה, השבת
"אשר  בברכתן: יאמר ואיך האומות, בשאר גם נוהגות
מקודשים  שאנו שמשמעה וציונו" במצוותיו קדשנו
('תורה  כן נוהגות שאינן האומות משאר בזה ומובדלים
שכל  מפני מפרשים: ויש ל). אות כד, פרק שמות, תמימה'
צדקה  או חולים, ביקור (כגון לאחרים קלקול בה שיש מצוה
שנראה  מפני עליה, מברכים אין אבלים), ניחום או לעניים,
"אין  לא:): (מגילה שאמרו וכמו הקלקול, אותו על כמודה
ב'שער  ('אבודרהם' הפורענות" על ברכה אומרים
מצוה  כל כותב: יח, סימן בתשובותיו והרשב"א השלישי').
עליה, מברכים אין אחר, אדם של סיועו מבלי נגמרת שאינה
לא  אם שהרי וכדומה. הצדקה על מברכים אין ולפיכך
שאמרו  וכמו כלל, מצוה כאן אין לקבל, המקבל יסכים
לאשה". תהיה "ולו של מצותֿעשה לענין מ.) (כתובות

נד. סי' או"ח סופר' 'חתם המצוות 15)וראה שכל "ומניין
התורה  האבן לוחות את לך ואתנה שנאמר: ברכה, טעונות
תורה  מה לתורה, מצוה הקיש - יב) כד, (שמות והמצוה

מצוות  אף ה"ה), פ"יב, תפילה הל' (לעיל ברכה טעונה
ה"א). פ"ו, ברכות ('ירושלמי' ברכה" פסחים 16)טעונות

ע"ב. ז,

.‚‰ÂˆÓ ÔÈa - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L ˙Bˆn‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«ƒ¿∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»
˙˜Ï„‰Â' ,‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ ‰·BÁ ‡È‰L∆ƒ»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«
ÔÈ‡L ˙BˆÓ ÔÈa .‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â ,'˙aLa ¯≈¿«»¿«¿»«≈¬À»≈ƒ¿∆≈»

·e¯Ú ÔB‚k ,‰·BÁ17ÌÈ„È ˙ÏÈËe18Ïk‰ ÏÚ C¯·Ó - »¿≈¿ƒ«»«ƒ¿»≈««…
.˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :Ô˙iNÚÏ Ì„…̃∆«¬ƒ»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
EÏ e¯Ó‡È ¯L‡ :da ·e˙kL ,‰¯Bza ?eeˆ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ»«»∆»»¬∆…¿¿
¯L‡ :‡e‰ Ck ÔÚv‰Â ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ‡ˆÓ .‰NÚz«¬∆ƒ¿»ƒ¿««¿»ƒ¿∆≈»»¬∆

Ô‰· ‰evL ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜19el‡Ó ÚÓLÏ20eevL , ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒ¿…«≈≈∆ƒ»
ÔÎÂ ,‰l‚n‰ ˙‡ ˙B¯˜Ï B‡ ‰kÁ ÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈∆¬À»ƒ¿∆«¿ƒ»¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cnL ˙Bˆn‰ Ïk ¯‡L21. ¿»»«ƒ¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ

באחד 17) ומניחים שבחצר, בית מכל שלמה חלה שגובים
בשבת  ולהכניס להוציא מותרים יהיו שכולם כדי מבתיה
עירובין  בהל' כמבואר חבירו, לבית אחד ומבית לחצר מבית
כו  ע' המצוות" ב"מנין ראשון חלק בספרנו וראה פ"א,

למיניהם. העירובין על מפורט אלו 18)ביאור מצוות שתי
חפץ  שום בשבת יוציא לא ירצה אם שהרי חובה, אינן
דברים  יאכל ירצה אם וכן לעירוב, יצטרך ולא לחצר מביתו
וכדומה. פירות כגון ידים, נטילת צריכים שאינם

התורה.19) נכלל 21)החכמים.20)במצוות שהכל
כג.). (שבת תעשה לך יאמרו אשר הכתוב: דברי בכלל

.„‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ22? ¿»»≈¿»¿ƒ«¿ƒ«»«ƒ»«¬»
‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„· e·iÁ ‡lL ÈtÓ23, ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»∆∆»ƒ¿≈««»»

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰kÒ ÌeMÓ Ì‰L ÌÈ¯·„e24‡‰ . ¿»ƒ∆≈ƒ«»»≈¿»¿ƒ¬≈∆»
ÍkŒ¯Á‡Â ,ÌÈn‰ ˙‡ ÔpqL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆¿ƒ∆ƒ≈∆««ƒ¿««»¿

‰ÏÈl· ‰˙L25‰˜eÏÚ ˙kÒ ÈtÓ ,26:C¯·Ó BÈ‡L , »»««¿»ƒ¿≈«»«¬»∆≈¿»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;ÌÈn‰ ˙‡ ÔpÒÏ eeˆÂ¿ƒ»¿«≈∆«»ƒ¿≈…«≈»∆

היא.22) חכמים תקנת היא אף והלא הסעודה, שאחרי
ה"ג.23) פ"ו, לעיל בעלמא.24)ראה להצלה אלא  שאינם

כה:). שבת ('תוספות' מצוה בהם רואה 25)ואין שאינו
המים. שבתוך הליחה 26)מה את המוצצת המים תולעת

בשם  שם וב'תוספות' יב: (ע"ז הבולעה אדם שבמעי
ערקא). ערך 'הערוך'

.‰ÔÈ„ÚL ‰ÂˆÓ Ì‡ - C¯· ‡ÏÂ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰»∆ƒ¿»¿…≈«ƒƒ¿»∆¬«ƒ
¯·ÚL ¯·c Ì‡Â ;‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Ó ,˙Ói˜ d˙iNÚ¬ƒ»»«∆∆¿»≈««¬ƒ»¿ƒ»»∆»«
B‡ ,˙ˆÈˆa ÛhÚ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .C¯·Ó BÈ‡ ,‡e‰≈¿»≈≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ
- ‰lÁz C¯· ‡ÏÂ ,‰kÒa ·LiL B‡ ,ÔÈlÙz L·lL∆»«¿ƒƒ∆»«¿À»¿…≈«¿ƒ»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :ÛhÚ˙pL ¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ≈¿»≈««∆ƒ¿«≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ27:L·lL ¯Á‡ C¯·Ó ÔÎÂ , ¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿»≈««∆»«
ÔÎÂ ,"‰kqa ·LÈÏ" - ·LiL ¯Á‡Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿««∆»«≈≈«À»¿≈

.el‡· ‡ˆBik Ïk…«≈»≈

ויש 27) מצוותה, נגמרה לא נמשכת, שעשייתה זמן שכל
לברכתו. מקום

.Â¯Á‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ - ‰Î¯· ‡Ïa ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿…¿»»≈≈««
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ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Óe ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«
Ìc‰ ‰qk Ì‡ ÔÎÂ .‰ËÈÁM‰28B‡ ,‰Î¯· ‡Ïa «¿ƒ»¿≈ƒƒ»«»¿…¿»»

Ï·hL B‡ ,˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰29- C¯· ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿»««¿∆»«¿…≈«
‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡30‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ≈≈¿»≈««¬ƒ»¿≈…«≈

‰Ê·31. »∆

שחיטתם.28) אחרי ועוף חיה מטומאתו.29)של להטהר
אינו 30) לפניה), בירך (ולא סעודתו גמר ע"א: נא, ברכות

(לברך) שנראה שכל שם, הרי"ף וכביאור ומברך, חוזר
יט, סי' ליו"ד ש"ך (כסףֿמשנה; ונראה חוזר אינו ונדחה,

ג'). (ברכת 31)ס"ק בירך ולא (אשה) "שקידש כגון
מה  לבטלה, ברכה שזו הקידושין אחר יברך לא אירוסין),
ה"כג). פ"ג, אישות הל' רבינו (לשון נעשה" כבר שנעשה

.Ê‡l‡ ,d˙iNÚ ¯Á‡ ÔÈÎ¯·nL ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»∆¿»¿ƒ««¬ƒ»»∆»
¯b‰ ˙ÏÈ·Ë32eLc˜ ¯L‡" ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,„·Ïa ¿ƒ««≈ƒ¿«∆≈»«¬∆ƒ¿»

Lc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa33‰eËˆ ‡ÏÂ34 ¿ƒ¿»¿ƒ»∆¬«ƒ…ƒ¿«≈¿…ƒ¿«»
ÏaËiL „Ú35ÏÚ C¯·Ó ÏaËiL ¯Á‡ ,CÎÈÙÏ ; «∆ƒ¿…¿ƒ»««∆ƒ¿…¿»≈«

B¯wÚÓ ÈeÁ„ ‰È‰L ÈtÓ ,‰ÏÈ·h‰36Èe‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ «¿ƒ»ƒ¿≈∆»»»≈ƒ»¿…»»»
C¯·Ï37. ¿»≈

להתגייר.32) כשבא אותו תחת 33)שמטבילים להכנס
השכינה. המצוות.34)כנפי מו:)35)על (יבמות

ויטבול". שימול עד גר אינו לפני 36)"לעולם מתחילתו
שראוי 37)הטבילה. גירותו) (שאחרי המצוות לשאר פרט

מברך  אינו - בירך ולא המצוה ועברה לפניהן, לברך הוא
ונראה  חוזר אינו - ונדחה שנראה שכל עשייתה, אחר

נא.). (ברכות

.ÁC¯·Ó ,d·eiÁ ¯Ób ‡È‰ d˙iNÚL ‰ÂˆÓ Ïk»ƒ¿»∆¬ƒ»»ƒ¿«ƒ»¿»≈
Èeeˆ d˙iNÚ ¯Á‡ LiL ‰ÂˆÓ ÏÎÂ ;‰iNÚ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»∆≈««¬ƒ»»ƒ
Èeev‰ ‰NBÚL ‰ÚLa ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ ,¯Á‡«≈≈¿»≈∆»¿»»∆∆«ƒ
B‡ ¯ÙBL B‡ ·ÏeÏ B‡ ‰kÒ ‰NBÚ‰ ?„ˆÈk .ÔB¯Á‡‰»«¬≈«»∆À»»»
‰iNÚ ˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡ ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ˙ˆÈƒ̂ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»≈ƒ¿«¬ƒ»
B‡ "‰kÒ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡"¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬À»

Á‡ LiL ÈtÓ ,"ÔÈlÙz ·zÎÏ" B‡ "·ÏeÏ"B˙iNÚ ¯ »ƒ¿…¿ƒƒƒ¿≈∆≈««¬ƒ»
·LiL ‰ÚLa ?C¯·Ó È˙ÓÈ‡Â .¯Á‡ Èeeˆ38B‡ ,‰kqa ƒ«≈¿≈»«¿»≈¿»»∆≈≈«À»

B‡ ,¯ÙBM‰ ÏB˜ ÚÓLiLk B‡ ,·Ïel‰ ÚÚiLk¿∆¿«¿««»¿∆ƒ¿««»
˙ÚL·e ÔÈlÙz ˙LÈ·Ï ˙ÚL·e ,˙ˆÈva ÛhÚ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«ƒƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«
˙ÚLa C¯·Ó ,‰˜ÚÓ ‰NÚ Ì‡ Ï·‡ .‰ÊeÊÓ ˙ÚÈ·¿̃ƒ«¿»¬»ƒ»»«¬∆¿»≈ƒ¿«

‰iNÚ39˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" ¬ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,"‰˜ÚÓ40. «¬∆¿≈…«≈»∆

אמרנו 38) שכבר לישיבתה, סמוך שישב, קודם כלומר:
סוכה  הל' והשווה לעשייתן. קודם המצוות על שמברכים

יב. הלכה ע"ב.39)פ "ו, מב, או 40)מנחות מילה כגון
שחיטה.

.ËÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓ Ïk41‰kÒÂ ¯ÙBL ÔB‚k , »ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«¿»¿À»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ ;‰kÁ ¯Â ‰l‚Ó ‡¯˜Óe ·ÏeÏÂ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬À»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»

BÏ ÔÈ˜ ‡È‰L42‰ÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ˙ÈˆÈˆ ÔB‚k , ∆ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»
ÏÎ· ‰ÈeˆÓ dÈ‡Â ‰¯È„z dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÎÂ ;‰˜ÚÓe«¬∆¿≈ƒ¿»∆≈»¿ƒ»¿≈»¿»¿»

˙Ú43,ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓÏ ‰ÓB„ ‡È‰ È¯‰L , ≈∆¬≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«
˙ÚLa ‰ÈÏÚ C¯·Ó - Ôa‰ ÔBÈ„Ùe Ba ˙ÏÈÓ ÔB‚k¿ƒ«¿ƒ¿«≈¿»≈»∆»ƒ¿«

eÈÁ‰L" d˙iNÚ44·ÏeÏÂ ‰kÒ ÏÚ C¯· ‡Ï Ì‡Â ." ¬ƒ»»∆∆¡»¿ƒ…≈««À»¿»
Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,‰iNÚ ˙ÚLa "eÈÁ‰L" Ì‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆∆¡»ƒ¿«¬ƒ»¿»≈¬≈∆

Ô‰· B˙·BÁ È„È ‡ˆiL ‰ÚLa "eÈÁ‰L"45Ïk ÔÎÂ , ∆∆¡»¿»»∆≈≈¿≈»»∆¿≈…
Ô‰· ‡ˆBik46. «≈»∆

לשנה.41) מקנה 42)משנה גרועה ואינה שלו, שהיא
כמבואר  "שהחיינו", ברכת עליהם שמברך חדשים כלים

ה"א. פ"י, כמו 43)לעיל בשנה, קבוע בזמן שאינה אע"פ
וסוכה. -44)שופר ותפילין ציצית ולולב. לסוכה המקור

נר  ; כא: במגילה - מגילה מקרא פ"ו. ברכות בתוספתא
אתה  וממנו קכא: בפסחים - הבן פדיון כג.; בשבת - חנוכה
פ"ד  לברכות ב'תוספתא' שאמרו ממה וכן למילה, למד
(שלא  בירושלים מנחות מקריב "היה צוקרמנדל) (הוצ'
כגון  חדשה מנחה שהקריב או מימיו, מנחה זה כהן הקריב
שהחיינו" ברוך אומר: עה:) למנחות רש"י העומר, מנחת
מברכים  - עת בכל מצויה שאינה מצוה שכל למד אתה וכו'
רבינו"). "תשובות במוספנו (ראה שהחיינו עליה

ע"א.45) מו, כמבואר 46)סוכה ותפילין, ציצית כגון
שם. ובט"ז כב, סי' או"ח ערוך' ב'שולחן

.Èd˙B‡ ‰NBÚ‰ „Á‡Â BÓˆÚÏ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ „Á‡∆»»∆ƒ¿»¿«¿¿∆»»∆»
ÌÈ¯Á‡Ï47eLc˜ ¯L‡ :d˙iNÚ Ì„˜ C¯·Ó , «¬≈ƒ¿»≈…∆¬ƒ»»¬∆ƒ¿»

˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa48C¯·Ó BÈ‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬¬»≈¿»≈
BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NBÚL ‰ÂˆÓ ÏÚ ‡l‡ "eÈÁ‰L"49. ∆∆¡»∆»«ƒ¿»∆∆»¿«¿

‰a¯‰ ˙BˆÓ ÂÈÙÏ eÈ‰50eLc˜ ¯L‡" C¯·Ó BÈ‡ - »¿»»ƒ¿«¿≈≈¿»≈¬∆ƒ¿»
˙Á‡ Ïk ÏÚ C¯·Ó ‡l‡ ,"˙Bˆn‰ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»««ƒ¿∆»¿»≈«»««

dÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â51. ¿««ƒ¿≈«¿»

חברו.47) לגג מעקה עשה או חברו לבית מזוזה שקבע כגון
ה"ג.48) פ"ט, ברכות ובכל 49)'ירושלמי' ע"א. מו, סוכה

ידי  הנשים להוציא אחר בבית יוםֿטוב) (בליל המקדש זאת
האשה  על וחובה הואיל שהחיינו, ברכת גם מברך - קידוש
היא  כאילו זה הרי כעונה, ושומע ברכה, אותה לברך

(כסףֿמשנה). לעצמה בירכה ליטול 50)בעצמה כגון
בציצית. ולהתעטף תפילין להניח בסוכה, ולישב לולב

שם.51)

.‡ÈÔÈa ,ÂÈÏÚ ‰·BÁ ‰˙È‰L ÔÈa - ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿»≈∆»¿»»»»≈
ÂÈÏÚ ‰·BÁ dÈ‡L52,BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NÚ Ì‡ - ∆≈»»»»ƒ»»»¿«¿

˙BNÚÏ C¯·Ó53˙B‡ ‰NÚ ;ÏÚ C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï d ¿»≈«¬»»»«¬≈ƒ¿»≈«
‰iNÚ‰54. »¬ƒ»

ה"ב.52) לעיל כמבואר ומעקה, מזוזה ובתנאי 53)כגון
ה"טו. בסמוך כמבואר עשייתה, קודם שיברך

"על 54) לעשותה, מחוייב שבעצמו משמע "לעשות"
לבד. לאחרים משמע העשייה"

.·È;"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï" C¯·Ó - ÔÈlÙz L·Ï ?„ˆÈk≈«»«¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒƒ
- ‰kÒa ·LÈ ;"ÛhÚ˙‰Ï" C¯·Ó - ˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙ƒ¿«≈«ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«≈»«¿À»
¯ ˜ÈÏ„‰Ï" C¯·Ó ‡e‰ ÔÎÂ ."‰kqa ·LÈÏ" C¯·Ó¿»≈≈≈«À»¿≈¿»≈¿«¿ƒ≈

Ïl‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï"Â "˙aL ÏL55‰ÊeÊÓ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ ." ∆«»¿ƒ¿…∆«≈¿≈ƒ»«¿»
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- Bb‚Ï ‰˜ÚÓ ‰NÚ ."‰ÊeÊÓ Úa˜Ï" C¯·Ó - B˙È·Ï¿≈¿»≈ƒ¿…«¿»»»«¬∆¿«
."‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" C¯·Ó¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬«¬∆

LÈ¯Ù‰Ï" C¯·Ó - BÓˆÚÏ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰56ÏÓ ." ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»≈¿«¿ƒ»
Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ" C¯·Ó - Ba ˙‡57BÁÒt ËÁL ." ∆¿¿»≈»∆«≈»«ƒ¿

B˙‚È‚ÁÂ58."ËÁLÏ" C¯·Ó - «¬ƒ»¿»≈ƒ¿…

לשיטתו 55) נאמן ורבינו שלם', 'הלל בהם שקוראים בימים
חדשים  בראשי כמו ההלל, את בהם גומרים שאין שבימים
בסמוך  ראה כלל, עליו מברכים אין - פסח ובחולֿהמועד

הוא 56)ה"טז. ומעשרות תרומות הפרשת ברכת מקור
פ"ו. ברכות על 57)בתוספתא הבן, מילת חיוב שעיקר

מילה  הלכות בסמוך וראה כט. (קידושין מוטל הוא האב
ה"ב). בשלש 58)פ"א, אותם שמקריבים חגיגה שלמי

- לה' חג אותו וחגותם יד): יב, (שמות ככתוב רגלים,
לשחוט  הבעלים על ומצוה במקדש, שלמים הביאו כלומר:

ז:). (פסחים קדשיהם קרבנות את

.‚È˙ÚÈ·˜ ÏÚ" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÊeÊÓ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»«¬≈ƒ¿»≈«¿ƒ«
˙iNÚ ÏÚ" C¯·Ó - ‰˜ÚÓ Ì‰Ï ‰NÚ ."‰ÊeÊÓ¿»»»»∆«¬∆¿»≈«¬ƒ«
˙L¯Ù‰ ÏÚ" C¯·Ó - ‰Óe¯z Ì‰Ï LÈ¯Ù‰ ."‰˜ÚÓ«¬∆ƒ¿ƒ»∆¿»¿»≈««¿»«

‰ÏÈn‰ ÏÚ" C¯·Ó - B¯·Á Ôa ˙‡ ÏÓ ."‰Óe¯z59," ¿»»∆∆¬≈¿»≈««ƒ»
.el‡· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»≈

חובתו,59) ידי להוציאו האב של שלוחו אלא אינו שהוא
(פסחים, לעיל כאמור מוטלת, היא האב על המצוה ועיקר

שם).

.„È‰˙È‰ Ì‡ - „Á‡k ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ ‰Âˆn‰ ‰NÚ»»«ƒ¿»¿«¬≈ƒ¿∆»ƒ»¿»
‡e‰ CÎÈÙÏ .‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓƒ¿»∆≈»»¿»≈«»¬ƒ»¿ƒ»

·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ" C¯·Ó60Ôek˙Â ,‰·BÁ ‰˙È‰ ." ¿»≈«ƒ¿«≈»¿»»¿ƒ¿«≈
C¯·Ó - ÌÈ¯Á‡ ‡ÈˆB‰Ïe ‰·BÁ È„ÈÓ BÓˆÚ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ¬≈ƒ¿»≈

ÚÓLÏ" C¯·Ó ‡e‰ CÎÈÙÏ ."˙BNÚÏ"61."¯ÙBL ÏB˜ «¬¿ƒ»¿»≈ƒ¿…«»

עשאו 60) בה לומר אין וגם ה"ג. לעיל כאמור חובה, שאינה
חצרו. אנשי ולכל לו הוא תיקון עירוב כל כי בלבד, לעצמו

במוספנו 61) ראה לשמוע, אלא לתקוע המצוה שאין
רבינו". "תשובות

.ÂË,"·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó - ·Ïel‰ ˙‡ ÏË»«∆«»¿»≈«¿ƒ«»
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,dÈa‚‰L ÔÂÈkL62C¯a Ì‡ Ï·‡ ; ∆≈»∆ƒ¿ƒ«»»¿≈»¬»ƒ≈«

·LÈÏ" BÓk ,"·ÏeÏ ÏhÏ" C¯·Ó ,ÏhiL Ì„…̃∆∆ƒ…¿»≈ƒ…»¿≈≈
‰NÚL ¯Á‡ C¯·Ó‰L ,„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ ."‰kqa63, «À»ƒ»«»»≈∆«¿»≈««∆»»

,‰ËÈÁLe ÌÈ„È ˙ÏÈË Ï·‡ .‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó¿»≈«»¬ƒ»¬»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»
Ô‰ ˙eL¯‰ È¯·„·e ÏÈ‡B‰64BÓˆÚÏ ËÁL elÙ‡ , ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬ƒ»«¿«¿

ÏÚ"Â "Ìc‰ Èeqk ÏÚ"Â "‰ËÈÁM‰ ÏÚ" C¯·Ó¿»≈««¿ƒ»¿«ƒ«»¿«
ıÓÁ ¯eÚa ÏÚ" C¯·Ó ‡e‰ CÎÂ ."ÌÈ„È ˙ÏÈË65," ¿ƒ«»»ƒ¿»¿»≈«ƒ»≈

˜„aL ÔÈa66aL ÔÈa ,BÓˆÚÏ‰ÚMnL ;ÌÈ¯Á‡Ï ˜„ ≈∆»«¿«¿≈∆»««¬≈ƒ∆ƒ»»
BaÏa ¯ÓbL67¯eÚa‰ ˙ÂˆÓ ˙ÈNÚ ,Ïh·Ï68Ì„˜ ∆»«¿ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿««ƒ…∆

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,˜c·iL69. ∆ƒ¿…¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

במצוותו,62) עוסק ועדיין הואיל עליו, מברך זאת ובכל
וב'תוספות'). ז: (פסחים ההלל בקריאת לנענעו צריך שהרי

בירך 63) ולא בציצית שנתעטף כגון קיימת, עשייתה ועדיין
ה"ה. לעיל וכמבואר ולא 64)תחילה, בשר יאכל שלא

אבל  חובה, אינן הן שגם ומעקה ממזוזה גרועה והיא ישחט,
עליהן  מברך ולפיכך אלה, רשות מדברי יותר הן חשובות

(כסףֿמשנה). י"א ה' לעיל כמבואר בערב 65)"לעשות"
ביערו. טרם ואפילו החמץ 66)פסח, אחר שמחפש

בהל' רבינו (לשון גבולו מכל להוציאו ובחורים במחבואות
ה"ג). פ"ב, ומצה אותו 67)חמץ ולחשוב בלבו החמץ את

כלל. צורך בו שאין וכדבר תורה 68)כעפר, שאמרה
מבתיכם. שאור תשביתו הראשון ביום טו): יב, (שמות

ה"א.69) פ"ב, ומצה חמץ הל'

.ÊË‚‰nL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚‰Ó ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«
ÌÈ‡È·70‚Á ÏL ÈÚÈ·Ma ‰·¯Ú ˙ÏÈË ÔB‚k ,‡e‰71, ¿ƒƒ¿¿ƒ«¬»»«¿ƒƒ∆»

Ïl‰ ˙‡È¯˜ ÔB‚k ,ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ¿«¬»ƒ¿¿ƒ««≈
ÁÒt ÏL „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a72ÔÈ‡ - ¿»≈√»ƒ¿À∆≈∆∆«≈

ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó73ÔeÚË Ì‡ EÏ ˜tzÒiL ¯·c Ïk ÔÎÂ . ¿»¿ƒ»»¿≈»»»∆ƒ¿«≈¿ƒ»
Â‡Ï Ì‡ ‰Î¯a74‰Î¯· ‡Ïa B˙B‡ ÔÈNBÚ -75ÌÏBÚÏe . ¿»»ƒ»ƒ¿…¿»»¿»

˙BÎ¯aa ‰a¯ÈÂ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î¯·a Ì„‡ ¯‰fÈƒ»≈»»ƒ¿»»∆≈»¿ƒ»¿«¿∆«¿»
˙BÎÈ¯v‰76.jÎ¯·‡ ÌBÈ ÏÎa :¯Ó‡ „Âc ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈»ƒ»«¿»¬»¿∆»

ותיקנוהו70) יסדוהו ונהגו שלא בעצמם. כן נהגו אלא לעם,
מד:). לסוכה (הרשב"א מאליהם כמותם העם

מנהג 71) אלא למקדש) שמחוץ (בגבולין ואינה הסוכות,
מד.). סוכה במס' (כמבואר פסח 72)נביאים, של ושביעי

ה"ו. פ"ג, מגילה הלכות השווה כח,73)בכלל, תענית
קריאת  לדמות שאין חולק: והראב"ד ע"ב. מד, סוכה ע"ב;
טלטול  אלא שאינה ערבה, לנטילת חדשים בראשי ההלל
לשון  - הכלי" על או הקרקע על בה ("שחובט בעלמא,
הודאה  ולא שבח לא בה ואין ה"כב), פ"ז, לולב הל' רבינו
הלל  קריאת אבל עליה, מברכים אין ולפיכך בנטילתה,
ראשֿ שהיום לפרסם כדי תיקנוה, בברכה חדשים בראשי
בראשֿחודש  גם הלל קריאת על לברך נוהגים ואנו חודש.
תצ). תכב; סי' או"ח שו"ע (ראה פסח בחולֿהמועד וגם

הסוכות 74) חג של השמיני ביום בסוכה הישיבה כגון
סוכה  הל' (השווה שמיני ספק שביעי ספק שהוא בגולה,
וטעון  - חיה ספק שהוא כוי של דמו כיסוי וכן ה"יג), פ"ו,
וראה  ע"א. מז, סוכה כיסוי. טעון ואינו - בהמה ספק כיסוי,

רבינו"). "תשובות שלא 75)במוספנו ע"א. לג, ברכות
לשוא". אלהיך ה' שם את תשא "לא על יעבור

אדם 76) "עתיד אמרו: ה"יב) פ"ד, (קידושין וב'ירושלמי'
משום  אכל", ולא עינו שראתה כל על וחשבון דין ליתן
אלו  מינים שברא ה' את ולהודות לברך לבו נותן שאינו

שם). משה', ('פני אדם בני בהם להחיות

ה'תשפ"א  מרחשון א' שני יום

zFklddlin
-dad̀xtqdlinzFkld
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בסמוך  כמבואר העבדים, מילת וגם הבנים מילת גם כוללת
שלו, המצוות' ב'ספר זה פסוק רבינו מביא וכן א), (הלכה
מלים. כיצד רבינו יפרש ה"ב פ"ב, ולקמן רטו. מצוה

זכר 2) כל לכם ימול ימים שמונת ובן יב): (שם, שנאמר
נבוכים' (ב'מורה רבינו יבאר זו מצוה וטעם לדורותיכם,
הצורך, על היתירה התאוה מחסרת המילה כי מ"ט): ח"ג,
יחלש  בריאתו מתחילת מכסהו ויוסר דמו כשישפך האבר כי
במילה  ויש אצלי... המילה בטעמי החזק זהו ספק... בלי

מ  - הזאת אמונה לאנשי שיהיה ענין השם עוד יחוד אמיני
לומר  מהם שאינו מי יוכל ולא שיקבצם, גשמי אחד אות -
להגיע  כדי כן האדם יעשה פעמים כי נכרי, והוא מהם שהוא
זו, פעולה אך זו. דת אנשי על להתנכל כדי או תועלת, אל
רק  בבניו או בו אדם יעשהו לא המילה, מעשה כלומר:
בזרוע, כויה או בשֹוק ׂשרט זה אין כי אמיתית, אמונה מתוך
אשר  הברית היא המילה זאת וכן מאד... קשה ענין הוא אבל
יכנס  שימול מי וכל ה', יחוד אמונת על אבינו אברהם כרת
ז): יז, (בראשית ככתוב היחוד, להאמין אברהם בברית
תורתנו  שקבעה והטעם אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות
בעלֿחי  שכל "מפני (שם): רבינו אומר בשמיני, מילה לזמן
הוא  עדיין וכאילו לחותו, בתכלית מאד חלש הוא כשיוולד
העולם, אויר מרואי ימנה ואז ימים, שבעת סוף עד בבטן,
ימים  "שבעת הענין זה שמר בבהמות גם כי תראה הלא
מפורש  וכדבריו נפל". הוא זה קודם כאילו אמו", עם יהיה
נימול  התינוק "ולמה תצא": "כי פרשת רבה' ב'מדרש
עד  לו להמתין עליו רחמים הקב"ה שנתן ימים? לשמונה

כחו". בו שיהא

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
דין 1) עבדו; את והאדון בנו את למול האב על שחובה

ואיזו  שבת דוחה מילה איזו ישראל; לקהל שנכנס גר מילת
מחמת  אחיו שמתו מי וכן החולה תינוק דין דוחה; אינה

מילה.

.‡˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰ÏÈÓ2, ƒ»ƒ¿«¬≈∆«»ƒ»∆»»≈
B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ ÏBnÈ ‡Ï ¯L‡ ¯ÎÊ Ï¯ÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»»¬∆…ƒ∆¿«»¿»

‰˙¯ÎÂ3ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓe .‰ÈnÚÓ ‡Â‰‰ LÙp‰ ¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒ≈«∆»ƒ¿»«»»»
Ba ˙‡4·¯‰ ÏÚÂ ,5„ÈÏÈ ,ÂÈ„·Ú ˙‡ ÏeÓÏ6˙Èa ∆¿¿«»«»∆¬»»¿ƒ»ƒ

ÛÒk ˙˜Óe7- Ô˙B‡ ÏÓ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ B‡ ·‡‰ ¯·Ú . ƒ¿«∆∆»«»»»»¿…»»
ÈeÏz ˙¯k‰ ÔÈ‡L ,˙¯k ·iÁ BÈ‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈«»»≈∆≈«»≈»

BÓˆÚ Ï¯Úa ‡l‡8Ó ÔÈcŒ˙È·e .Ôa‰ B˙B‡ ÏeÓÏ ÌÈeˆ ∆»∆»≈«¿≈ƒ¿Àƒ»«≈
BpÓÊa „·Ú‰ B‡9‡ÏÂ Ï‡¯NÈa Ï¯Ú eÁÈpÈ ‡ÏÂ , »∆∆ƒ¿«¿…«ƒ»≈¿ƒ¿»≈¿…

.Ô‰È„·Ú·¿«¿≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

xkf lxre xn`py ,zxk dilr oiaiigy dyrÎzevn - dlin
."dinrn `idd ytpd dzxkpe 'ek leni `l xy`

מילה  הלכות את הרמב"ם התחיל מדוע הטעם בסיבת
(מצות־ המילה על החיובי בציווי ולא שבה כרת  בחיוב
של  גדולתה להדגיש רוצה שבזה לומר ויש שלה). עשה
בזה  רק לא התורה, מצוות מכל היא שגדולה זו מצוה
הכרת  עניין שגם אלא בריתות עשרה שלוש עליה שנכרתו

על־דרך  והוא המצוות. משאר גדולתה את מבטא שבה
צד  בה שיש מצוות־עשה משאר היא "וגדולה ה'טור' לשון

בריתות". י"ג עליה נכרתו וגם כרת
(53 dxrd 60 cenr d"k wlg y"ewl itÎlr)

קיימוה.2) לא הנפש 3)אם אין וכן זמנו, לפני שימות
ה"א). (פ"ח, תשובה בהל' כמבואר הבא, העולם לחיי זוכה

וימל 4) ד): כא, (בראשית שנאמר ע"א. כט, קידושין
בנו. יצחק את הכנענים.5)אברהם לעבדיו זה 6)האדון

ברשות  וילדה שנתעברה - כנענית שפחה - לאמו שנולד
ה"ג.7)ישראל. בסמוך כמבואר הגויים, מן האדון שקנהו

וגו'.8) הנפש ונכרתה ימול... לא אשר זכר וערל ככתוב:
המול9) שנאמר: ע"א. כט, ÏÎקידושין ÌÎÏ זה הרי זכר,

הדין. לבית מיוחד ציווי

.·BzÚcÓ ‡lL Ì„‡ ÏL Ba ÔÈÏÓ ÔÈ‡10‡l‡ , ≈»ƒ¿∆»»∆…ƒ«¿∆»
ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,BÏeÓÏ ÚÓÂ ¯·Ú ÔkŒÌ‡ƒ≈»«¿ƒ¿«¿∆≈ƒ»ƒ¿«

ÌlÚ˙ .BÁ¯k11,Ïc‚iLk - B˙B‡ eÏÓ ‡ÏÂ ÔÈcŒ˙ÈaÓ »¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ¿…»¿∆ƒ¿«
BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÏ ·iÁ ‡e‰12¯·ÚiL ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ . «»»∆«¿¿»»∆«¬…

Ïh·Ó ‡e‰ È¯‰ - BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÈ ‡ÏÂ Ïc‚iMÓ ÂÈÏÚ»»ƒ∆ƒ¿«¿…»∆«¿¬≈¿«≈
˙¯k ·iÁ BÈ‡ Ï·‡ .‰NÚ ˙ÂˆÓ13˙eÓiL „Ú ,14 ƒ¿«¬≈¬»≈«»»≈«∆»
.„ÈÊÓa Ï¯Ú ‡e‰Â¿»≈¿≈ƒ

מידו 10) לחטפה לנו אסור האב, על מוטלת שהמצוה מאחר
חבירו וקדם ששחט באחד "מעשה צא:) וחייבו (ב"ק וכסה,

זהובים". עשרה לו ליתן גמליאל רבינו 11)רבן דקדק
בפלוני  ידעו ולא הרגישו שלא מביתֿהדין "נתעלם לומר,
יתכן  לא כי ביתֿדין", "עבר לומר אין אבל ערל, שהוא
לעשות. עליהם המוטלת מצוה על במזיד יעבור שביתֿדין

י"ט,12) פרק (שבת המשנה" ב"פירוש רבינו דברי השווה
ו). זמנו.13)משנה לפני נפשו 14)למות תכרת ואז

בחיוב  הוא אין - חי שהוא עוד כל אבל הבא, עולם מחיי
הוא  המצוה. את ולקיים עצמו ולמול לתקן בידו שהרי כרת,

אשר זכר וערל תורה: ÏÂÓÈשכתבה ‡Ï אשר - ונכרתה ...
לומר  עתיד, בלשון "ימול" לא אלא נאמר, לא "מל" לא
אלא  עליו חל כרת עונש ואין עליו מוטלת המצוה ימיו שכל
והראב"ד  ספר'). ('קרית לתקן בידו עוד שאין מותו לאחר
בכל  שהרי כרת, בחיוב יום כל עומד הוא ולדעתו חולק,
נפטר  מל שאם אלא בוראו, מצות מבטל הוא מל שלא יום

מהחיוב.

.‚Ï‡¯NÈ ˙eL¯a „ÏBpL „·Ú „Á‡15„·Ú „Á‡Â , ∆»∆∆∆«ƒ¿ƒ¿»≈¿∆»∆∆
ÌÈ˙ek‰ ÔÓ Á˜Ïp‰16‡l‡ ;Ô˙B‡ ÏeÓÏ ·¯‰ ·iÁ , «ƒ¿»ƒ«ƒ«»»«»»∆»

ÌBia ÏBn ÛÒk ˙˜Óe ,‰BÓLÏ ÏBn ˙Èa „ÈÏiL∆¿ƒ«ƒƒƒ¿»ƒ¿«∆∆ƒ«
BÓBÈa ÏBn ,„ÏBpL ÌBia BÁ˜Ï elÙ‡ .Á˜ÏpL17. ∆ƒ¿«¬ƒ¿»«∆«ƒ¿

בית".15) "יליד בסמוך הנקרא הנקרא 16)הוא הוא
יב). יז, (בראשית הכתוב כלשון כסף", שבת 17)"מקנת

"ובן  אומר: אחד כתוב שם: רש"י של וכהסברו ע"ב. קלה,
ÌÈÓÈ ˙ÂÓ˘ימולÌÎÏ'וגו כסף" ומקנת בית יליד זכר כל

כספך", ומקנת ביתך יליד ימול "המול אומר: אחד וכתוב
הדומה  שכל ומסתבר ימים? לשמונה בו מפורש ולא
הוא  שהרי לשמונה, נימול ישראל בבית שנולד לישראל,
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דומה  אינו שנולד, אחרי רבו שקנהו עבד וכל "לכם". דומה
לכם" ימול ימים שמנת "ובן בו קורא אתה ואין לישראל

נימול. הוא קנייתו ביום וגו' ימול" "המול אלא

.„BÓLÏ ÏBnpL ÛÒk ˙˜Ó LÈ˙Èa „ÈÏÈ LÈÂ ,‰ ≈ƒ¿«∆∆∆ƒƒ¿»¿≈¿ƒ«ƒ
Á˜ÏÂ ,‰ÁÙL Á˜Ï ?„ˆÈk .„ÏBpL ÌBia ÏBnpL∆ƒ«∆«≈«»«ƒ¿»¿»«

dnÚ d¯aÚ18‰„ÏÈÂ19‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê È¯‰ -20; À»»ƒ»¿»¿»¬≈∆ƒƒ¿»
¯aÚ‰ È¯‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa ¯aÚ‰ Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»«»À»ƒ¿≈«¿«¬≈»À»

ÛÒk ˙˜Ó BÓˆÚ21,„ÏBpL Ì„˜ Bn‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ - «¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»»ƒ…∆∆«
.‰BÓLÏ ÏBnƒƒ¿»

מקנתה.18) בשעת מעוברת ישראל.19)שהיתה ברשות
קנויה 20) אמו שגם בשעה ישראל ברשות ונולד הואיל

שמונת  "ובן בו קורא ואתה ל"לכם", דומה זה הרי לישראל,
זכר". כל לכם ימול לומר 21)ימים רבינו נתכוין כאן

העובר  את אלא קנה לא מתחילה שאפילו גדול, יותר חידוש
וקנה  נמלך שבינתיים אלא אמו, את לקנות חשב ולא בלבד
כסף" כ"מקנת נידון העובר אין שילדתו, טרם אמו את גם
לפני  נקנתה ואמו הואיל לשמונה, ונימול בית" כ"יליד אלא
שבת  במס' השנויה ברייתא מתוך רבינו למד זה וכל לידתו.

מילה. הל' רבינו" "תשובות במוספנו וראה ע"ב. קלה,

.‰‰È¯aÚÏ ‰ÁÙL Á˜Ï22ŒÏÚ ‰ÁÙL Á˜lL B‡ , »«ƒ¿»¿À»∆»∆»«ƒ¿»«
˙e„·Ú ÌLÏ dÏÈaË‰Ï ‡lL ˙Ó23ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿»∆…¿«¿ƒ»¿≈«¿««ƒ

B˙eL¯a „ÏBpL24„ÏBp‰ È¯‰L ,„ÏBpL ÌBia ÏBn , ∆«ƒ¿ƒ«∆«∆¬≈«»
ÌBi‰ el‡Îe Bc·Ï ÛÒk ˙˜Ó ‡e‰ el‡k ,‰f‰«∆¿ƒƒ¿«∆∆¿«¿ƒ«

e‰˜25˙eÁÙL ÏÏÎa Bn‡ ÔÈ‡L ,26È„k ,Ï‡¯NÈ »»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿≈
˙Èa „ÈÏÈ Ôa‰ ‰È‰iL27Bn‡ ‰Ï·Ë Ì‡Â .28¯Á‡ ∆ƒ¿∆«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»ƒ««

‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê È¯‰ - ‰„ÏiL29. ∆»¿»¬≈∆ƒƒ¿»

דומה 22) זה ואין בוולדותיה, אלא האם בגוף חלק לו שאין
ישראלית,23)ל"לכם". כאשה במצוות חייבת שתהיה

מצוות. עול עליה ואין שהיתה כמו גויה תשאר אלא
לשמונה.24) הנימול בית" "יליד כדין לידון ראוי והיה
לידתו.25) שירות 26)אחרי מופשט, שם - שפחּות

מוכר  אדם שאין "כשם אישות, - והפכה ועבודתה, השפחה
יח.). (קידושין אישּות" אחר לשפחּות בתו אינו 27)את כי

לאמו  ישראל ברשות שנולד עבד אלא בית" "יליד נקרא
שם). (שבת, לידתו לפני לישראל הקנויה השפחה

ישראל.28) שפחּות בכלל היא והרי עבדות, זה 29)לשם
עלֿמנת  שפחה שלקח מי על האחרון הדין על רק מוסב
לעשות  לידתו לאחר הטבילה מועילה אז כי להטבילה, שלא
והטבילה  הואיל כי לשמונה, להמול בית" "יליד כדין
האם  קנה כאילו זה והרי מתחילה, שהתנה התנאי נתבטל
שפחה  ב"לקח אבל ג). ס"ק רסז, סי' ליו"ד (ט"ז תנאי בלא
אין  - שילדה אחרי עבדות לשם הטבילה אפילו לעובריה"
לרבו, קנויה אמו היתה לא שנולד ובשעה הואיל מועיל, זה
(כסףֿ לידתו ביום ונימול בעלמא כסף" כ"מקנת הוא הרי

משנה).

.Â„·Ú‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,Ì"ekÚ‰ ÔÓ ÏB„b „·Ú Á˜Ï»«∆∆»ƒ»«¿…»»»∆∆
ÔÈÏbÏ‚Ó - ÏBÓÏ30¯NÚŒÌÈL Ïk BnÚ¯˙È ;L„Á ƒ¿«¿¿ƒƒ»¿≈»»…∆»≈

Ï¯Ú ‡e‰Lk BÓi˜Ï ¯eÒ‡ ,ÔkŒÏÚ31¯ÊBÁ ‡l‡ , «≈»¿«¿¿∆»≈∆»≈

Ïˆ‡ ‡e‰Â ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .Ì"ekÚÏ B¯ÎBÓe¿¿«¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»¿≈∆
‡e‰Â BÓi˜Ï ¯zÓ - B˙B‡ ÏeÓÈ ‡lL ,Ì"ekÚ‰ Ba«̄»«∆…»À»¿«¿¿
Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜iL „·Ï·e ,Ï¯Ú»≈ƒ¿«∆¿«≈»»∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈

Á32·LBz ¯‚k ‰È‰ÈÂ33ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . …«¿ƒ¿∆¿≈»¬»ƒ…ƒ≈»»
„iÓ ‚¯‰È - ˙BˆÓ Ú·L34·LBz ¯b ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .35 ∆«ƒ¿≈»≈ƒ»¿≈¿«¿ƒ≈»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡36. ∆»ƒ¿«∆«≈≈

מח:).30) (יבמות להמול שיתרצה עליו להשפיע משתדלים
(בראשית 31) עבדיו את למול לאברהם הקב"ה שציוה לפי

שם). ('תוספות' ערלים לקיימם לנו אסור יג) והן:32)יז,
גזל, עריות, גילוי דמים, שפיכות השם, ברכת זרה , עבודה

החי. מן ואבר מצוות 33)דינים שבע עליו שקיבל גוי זה
לפי  תושב? שמו נקרא "ולמה טבל. ולא מל ולא נח, בני
רבינו  (מלשון ישראל" בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר
ה"ו). פ"י, ע"ז הל' וראה ה"ז. פ"יד, ביאה איסורי הל'

כג,34) (שמות שנאמר משום בינינו, להניחם לנו שאסור
משה  נצטוה "וכן לי. אותך יחטיאו פן בארצך ישבו לא לג):
מצוות  לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה, מפי רבינו
פ"ח, מלכים (הל' יהרג" קיבל שלא מי וכל נח, בני שנצטוו
לגויים  ומוכרו חוזר הוא הרי תקיפה, ידינו וכשאין ה"י).

בו.35)מיד. ולהחזיק להחיותו עליו מצווים שנהיה
וגד 36) ראובן שבט משגלו בטל והיובל ע"א. כט, ערכין

עבד  מקיימים אין ולפיכך לב:) (שם, המנשה שבט וחצי
למול) רוצה ואינו נח בני מצוות שבע עליו (שקיבל כזה
ביאה  איסורי בהל' רבינו דברי השווה היובל. בזמן אלא

ה"ט. פ"יד,

.Ê‰lÁz ‰ÏÈÓ ·iÁ ,Ï‡¯NÈ Ï‰˜Ï ÒÎpL ¯b37Ì‡Â . ≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»≈«»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
Ì"ekÚ ‰È‰Lk ÏÓ38˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï CÈ¯ˆ -39 »¿∆»»«»ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ

Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜ ÔÎÂ .¯ib˙pL ÌBia40CÈ¯ˆ , «∆ƒ¿«≈¿≈»»∆«¿∆»»ƒ
˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï41,ÒBÈ‚B¯c‡ .ÈÈÓM‰ ÌBia ¿«ƒƒ∆«¿ƒ««¿ƒƒ«¿¿ƒ

k ˙e·˜Â ¯ÎÊk ˙e¯ÎÊ BÏ LiL „eÏi‰ ‡e‰Â- ‰·˜ ¿«»∆∆«¿¿»»¿«¿ƒ¿≈»
ÈÈÓMa B˙B‡ ÏeÓÏ CÈ¯ˆ42ÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ .43ÈÓe , »ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈…∆ƒ

˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ LiL44Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÏÓ ,45ÈÈÓMa46. ∆∆¿≈»¿»ƒ∆¿≈∆«¿ƒƒ

ויטבול".37) שימול עד גר אינו "לעולם ע"ב: מו, יבמות
הערבים.38) כגון גירות, לשם תחת 39)שלא יכנס איך כי

קלה.). (שבת ברית דם בלי השכינה לו 40)כנפי שאין
ה"ב). פ"ב, לקמן (ראה העטרה את המחפה העור

נדבק 41) שהעור - היא כבושה ערלה שמא אנו שחוששים
מקור  למצוא מתלבט הכסףֿמשנה מרן ניכר. ואינו - בבשר
ממנו  להטיף צריך מהול כשהוא שנתגייר שגר רבינו, לפסק
מחלוקת  בזה יש ע"א, קלה, דף שבת במס' כי ברית, דם
ב"ר  במדרש אולם מי, כדברי הלכה שם הכריעו ולא תנאים
אומר: הגלילי יוסי רבי של בנו אלעזר "רבי אמרו: מו פ'
(גר  זה ועל מהול) (שנולד זה על וב"ה ב"ש נחלקו לא
ברית. דם ממנו להטיף צריך שהוא מהול) כשהוא שנתגייר
שלו  שמיני יום וחל מהול שנולד מי על נחלקו, מה על
וב"ה  השבת, את עליו מחללים אומרים שב"ש בשבת,

יצחק: רבי אמר מחללים. אין È¯·„Îאומרים ‰ÎÏ‰
„ÈÓÏ˙‰ שצריך מודים שהכל הרי אלעזר). רבי (הוא "

רסג, סי' ליו"ד הגר"א (ביאורי ברית דם מהול מגר להטיף
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ו). השבת,42)ס"ק את עליו מחללים שאין אע"פ
ה"יא. בסמוך את 43)כמבואר וקרעו בלדתו קשתה שאמו

והוצי  עליו הדופן טמאה אמו שאין ואע"פ שם, דרך או
לשמונה, נימול יהא שלא אומרים אנו אין לידה, טומאת
קורא  אתה שאין מי קלה.): (שבת האומר אחד חכם כדעת
הפסוק  את בו קורא אתה אין וגו' ימים" שבעת "וטמאה בו:
הלכה  אלא בֿג) יב, (ויקרא ימול השמיני וביום  הסמוך:

שם. עליו החולקים זה.44)כחכמים על זה עורות שני
קלה:). שבת (רש"י, גידים שני אומרים: ויש

השבת.46)הערלות.45) את דוחה מילתן שאין אע"פ
תלוי  זה אין כי בשמיני זמנן בחול ה"יא, בסמוך כמבואר

קלה:). (שבת בזה

.ÁLÓM‰ ˙BÏÚ ¯Á‡ ,ÌBia ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÏÓ ÔÈ‡47 ≈»ƒ¿»∆»«««¬«∆∆
,‰pÓÊ· ‡lL ÔÈa ,dpÓÊ ‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBia ÔÈa -≈««¿ƒƒ∆¿«»≈∆…ƒ¿«»
- ÈÈÓM‰ ÌBia :¯Ó‡pL ,‰‡Ï‰Â ÈÚÈLzÓ ‡e‰L∆ƒ¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«««¿ƒƒ

‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBia48- ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ÏÓ . «¿…«»¿»»ƒ∆»»««««
¯Lk49‰ÂˆÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰ÏÈnÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . »≈¿»«»≈«ƒ»¿««ƒ≈ƒ¿»

˙BˆnÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈ¯fL ,ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÌÈc˜‰Ï50. ¿«¿ƒƒ¿ƒ««∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«ƒ¿

החמה.47) הנץ זמן לי 48)הוא "אין ע"ב: עב, יבמות
לרבות  מניין ביום, אלא נימול שאין לשמיני נימול אלא
וי"ו  "וביום" לומר: תלמוד וכו'? לעשרה לתשעה נימול
ביום. אלא נימולים שאין הנימולים כל לרבות מיותרת

נחשב 49) השחר מעלות ההלכה, שמצד ע"א. כ, מגילה
לכתחילה  צריכים בו בקיאים הכל שאין לפי אלא יום,

שם). (רש"י החמה הנץ עד ע"א.50)להמתין ד, פסחים
ג): כב, (בראשית בבוקר.ÌÎ˘ÈÂשנאמר אברהם

.Ë˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc dpÓÊ· ‰ÏÈÓ51,dpÓÊ· ‡lLÂ ; ƒ»ƒ¿«»»∆««»¿∆…ƒ¿«»
˙aM‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡52ÔÈ·e .·BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ≈»»…∆««»¿…∆≈

?„ˆÈk .˙Ú¯v‰ ˙‡ ‰ÁBc ,dpÓÊ· ‡lL ÔÈ·e dpÓÊaƒ¿«»≈∆…ƒ¿«»»∆«»»«≈«
˙¯‰· ‰˙È‰ Ì‡L53ÌÚ dÎ˙BÁ ,‰Ï¯Ú‰ ¯BÚa ∆ƒ»¿»«∆∆¿»»¿»¿»ƒ

Œ‡Ïa ˙Ú¯v‰ Ú‚ ˙ˆÈˆwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰Ï¯Ú‰»»¿»««ƒ∆¿ƒ«∆««»««¿…
Ú˙‰N54‰NÚ ‡B·È -55‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ56. «¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆

בשבת"51) אפילו "ביום - וגו' השמיני וביום שנאמר:
ימול". "ובשמיני לכתוב: היה די כי קלז.), שם,52)(שבת

כשנימול  אלא בשבת מילה נתרבתה לא כי ע"א. קלג,
השמיני". "וביום ככתוב: צרעת,53)בשמיני, נגע

ב). יג, (ויקרא בתורה כד,54)המפורש (דברים שנאמר
מקום  וכל וגו'. ולעשות לשמור... הצרעת בנגע השמר ח):
שלא  הזהר כלומר: תעשה', 'לא אלא אינו "השמר" שנאמר

הבהרת. מילה.55)תקוץ מצות קלב,56)של שבת
תעשה' 'לא בה יש בהרת שקציצת הוכיחו ושם ע"ב.
היא  הכהנים" אתכם יורו אשר ככל "ולעשות שכן ו'עשה',
מפני  שתיהן, דוחה מילה מצות זאת ובכל מצותֿעשה,

"ימול במילה: שיש ·˘¯שכתוב ואפילו "בשר - ערלתו"
לרבות  ונדרשת היא, מיותרת "בשר" תיבת שגם בהרת", שם

בהרת. במקום

.È˙ÏÈÓ Ck ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ÌÈa‰ ˙ÏÈnL ÌLk¿≈∆ƒ««»ƒ»∆««»»ƒ«
,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ,‰BÓLÏ ÌÈÏBn Ô‰L ,ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ∆≈ƒƒƒ¿»»∆««»

˙aLa Ô‰lL ÈÈÓL ÏÁ Ì‡57‡lL ,˙Èa „ÈÏÈÓ ıeÁ ; ƒ»¿ƒƒ∆»∆¿«»ƒƒ»ƒ∆…
Bn‡ ‰Ï·Ë58ÏBnpL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‰„ÏiL „Ú »¿»ƒ«∆»¿»∆««ƒ∆ƒ

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,‰BÓLÏ59. ƒ¿»≈∆∆««»

מילת 57) וגם השבת", את דוחה בזמנה "מילה אמרו: שהרי
זה. בכלל בשמיני גירות.58)עבדים כי 59)לשם

או  לשמונה נימול אם קלה:) (שבת בגמרא היא מחלוקת
הולכים  אנו מי, כדברי הלכה הוכרעה ולא והואיל לאחד,
שמא  - שמיני יום לפני אותו מלים אין מספק: לחומרא בו
עליו  מחללים ואין לשמונה, נימול האומר כדעת הלכה
והרי  לאחד, נימול האומר כדעת הלכה שמא - מספק השבת
ביום  אלא אותו מלים אין לפיכך בזמנה. שלא מילה זו
ס"ק  רסז, סי' ליו"ד (ש"ך ללידתו תשיעי יום שהוא ראשון
שילדה, קודם אמו טבלה שלא כסף" ל"מקנת והואֿהדין ז).
את  דוחה אינה ה"ד, לעיל כמבואר לשמונה שנימול שאע"פ
רסז  סי' יו"ד בשו"ע מבואר וכן כאן. האמור מטעם השבת
ב'דרכי  הובאה ירוחם רבינו שדעת להעיר וכדאי ב. סעיף
בשום  שבת דוחה עבדים מילת שאין רסז, סי' יו"ד משה'
מילה  הותרה לא כי לידתו, לפני אמו טבלה אפילו פנים

בישראל. אלא בשבת

.‡ÈL„Áa „ÏBpL ÈÓe ,Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË»̃»∆«¿∆»ƒ∆««…∆
ÏÙk ‡e‰L ,B˙i¯a ¯ÓbzL Ì„˜ ,B¯eaÚÏ ÈÈÓM‰60, «¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈¿ƒ»∆¿≈∆

ÈÁ BÈ‡L ÈtÓ61ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ ,62ÈÓe ,ÒBÈ‚B¯c‡Â , ƒ¿≈∆≈«¿≈…∆¿«¿¿ƒƒ
˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ - ˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ LiL63‡l‡ , ∆∆¿≈»¿≈ƒ∆««»∆»

.Ô‰lL ÈÚÈLz ÌBÈ ‡e‰L ,˙aLa „Á‡a ÔÈÏBnƒƒ¿∆»¿«»∆¿ƒƒ∆»∆

ג):60) ו, (קהלת ונזכר לידתו, זמן קודם אמו מבטן הנופל
הנפל. ממנו לטלטלו 61)טוב ואסור כאבן, הוא והרי

מצוה. מילתו שאין עליו 62)בשבת טמאה אמו שאין
בביאורנו. ה"ז לעיל וראה לידה, אלה 63)טומאת כל כי

כבושה  ערלתו שמא ספק מהול, כשהוא נולד הם, ספקות
מילה. צריך ואינו כלל ערלה לו אין שמא מילה, וצריך
- "ערלתו" אמרה והתורה נקבה, ספק זכר ספק אנדרוגינוס,
משמע, "ערלתו" כי ספק, ולא השבת את דוחה ודאי, ערלתו
הרי  - ערלות שתי לו שיש מי אחר. של ולא זה של ערלתו
אינה  מהן ואיזו בשמיני, ומצותה ערלה מהן איזו הוא ספק
בן  מספק. שבת דוחים ואין "ערלתו" בכלל ואינה ערלה
לטלטלו  ואסור הוא כמת שהרי מצוה, מילתו אין שמונה
ע"פ  לשמונה נימול אם בכלל ספק יש דופן, יוצא בשבת.
לשמונה" נימול אין לידה, טמאה אמו שאין "כל הכלל:
אין  אבל בשמיני, שנימול לחומרא בו הולכים ולפיכך
דינו  הזכיר לא שרבינו להעיר וראוי השבת. את דוחה מילתו
לפני  שנקרע ונקבות) זכרות סימני לו (אין טומטום של
ה'בית  ולדעת בשבת. נימול אם זכר, ונמצא ימים שמונה
הש"ס  סוגיית פי על בשבת, נימול - רבינו בדברי יוסף'
"זכר  שיהא זה על מקפידים אנו אין כי קכז.) (בבאֿבתרא

ס"י. רסו, סי' ביו"ד ההלכה נפסקה וכך לידה", משעת

.·È˙BLÓM‰ ÔÈa „ÏBpL ÈÓ64˜ÙÒ ,ÌBia ˜ÙÒ - ƒ∆«≈«¿»»≈«»≈
‡e‰L ,ÈÚÈLzÏ ÏBnÂ ,‰ÏÈl‰ ÔÓ ÔÈBÓ - ‰ÏÈla««¿»ƒƒ««¿»¿ƒ«¿ƒƒ∆
,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙aL ·¯Ú „ÏB Ì‡Â .ÈÈÓL ˜ÙÒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ«∆∆«»≈«¿»
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„Á‡a ÏBn ‡l‡ ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡65,˙aLa ≈∆∆««»∆»ƒ¿∆»¿«»
˜ÙqÓ ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡L66. ∆≈ƒ∆««»ƒ»≈

הוא 64) בינונים, כוכבים שלשה שיראו עד החמה משתשקע
הל' רבינו (לשון מקום" בכל השמשות בין הנקרא הזמן
מתרגם  ו) יב, (שמות הערבים בין ה"ד). פ"ה, שבת

שמשיא". "בין ספק 65)אונקלוס: תשיעי, ספק שהוא
ט"ו 66)עשירי. הלכה בסמוך וראה ע"א. קלה, שבת

ובביאורנו.

.‚ÈÈÈÓM‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓ67ÌÏL ‰È‰ Ì‡ - ƒ∆««…∆«¿ƒƒƒ»»»≈
‰Ú·L Ô·e ,ÌÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ,ÂÈ¯tˆ·e B¯ÚNaƒ¿»¿ƒ»¿»¬≈∆»»»≈∆ƒ¿»

‰‰zLpL ‡l‡ ,‡e‰68BÈ‡Â ,˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓe , ∆»∆ƒ¿«»À»¿«¿¿¿«»¿≈
B¯ÚNe „ÏB Ì‡ Ï·‡ .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓe ,Ô·‡Î»∆∆»ƒ¿«»¬»ƒ«¿»
Ôa ‰Ê È¯‰ - Ô˙i¯·k ÔÈÓÏL ÂÈ¯tˆ ÔÈ‡Â ,Èe˜Ï»¿≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»»¬≈∆∆
,‰ÚL˙a ‡l‡ „Ïe‰Ï Èe‡¯ ‰È‰ ‡lL ,È‡cÂ ‰BÓL¿»««∆…»»»¿ƒ»≈∆»¿ƒ¿»
¯eÒ‡Â ,Ô·‡k ·eLÁ ‡e‰ CÎÈÙÏe ;¯ÓbiL Ì„˜ ‡ˆÈÂ¿»»…∆∆ƒ»≈¿ƒ»»»∆∆¿»

˙aLa BÏËÏËÏ69ÌÈLÏL ‰‰L Ì‡ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿«¿¿¿«»¿««ƒ≈ƒ»»¿ƒ
‡ÓÈ˜ ÏL „ÏÂ ‡e‰ È¯‰ ,ÌBÈ70¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â , ¬≈»»∆¿»»«¬≈ƒ¿»

¯·c ÏÎÏ ÔÈ„ÏBp‰71ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰ML ÏkL , «»ƒ¿»»»∆…∆»»¿ƒ
.ÏÙ BÈ‡ ,Ì„‡a»»»≈»∆

ע"ב.68)לעיבורו.67) ס, מלים 69)יבמות אין ולפיכך
בשבת. אלא 70)אותו הוא שבעה שבן לחיות, שראוי

(שם). בשבת,71)שנשתהה הגל את עליו שמפקחים
ה"ו). פ"ב, רוצח הל' (ראה רוצח משום עליו חייב וההורגו
(ראה  הייבום ומן החליצה מן אביו נשי את פוטר הוא וכן

ועוד). ה"ה פ"א, יבום הל'

.„È„ÏB Ì‡ - B¯eaÚÏ ÈÚÈ·M‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓƒ∆««…∆«¿ƒƒ¿ƒƒ«
ÌÏL72˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓe ,‡ÓÈ˜ ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ,73. »≈¬≈∆»»∆¿»»»ƒ¿«»

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ - ‰BÓL Ôa ˜ÙÒ ,‰Ú·L Ôa ˜ÙÒ»≈∆ƒ¿»»≈∆¿»»ƒ¿«»
ÌÏLÂ ,‡e‰ ‰Ú·L Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ74- ‡e‰ «»»ƒƒ∆ƒ¿»¿»≈

È¯‰ - ‡e‰ ‰BÓL Ôa Ì‡Â ;˙aL ‰Á„iL ‡e‰ ÔÈ„a¿ƒ∆ƒ¿∆«»¿ƒ∆¿»¬≈
‡e‰ ¯Na CzÁÓk ÏnL ‰Ê75Ì‡ ,ÏÙ ‰fL ÈÙÏ , ∆∆»ƒ¿«≈»»¿ƒ∆∆≈∆ƒ

‰BÓL Ôa ‡e‰76. ∆¿»

ושערו.72) צפרניו שלמו שלא אע"פ שבן 73)באבריו,
שמונה  בן אלא נפל לך ואין תשעה, כבן לחיות ראוי שבעה
שבעה  בן וכן לעיל, וכמבואר ושערו, צפרניו שלמו שלא
להוולד  ראוי היה שלא אומרים שאנו אבריו שלמו שלא

ויצא. וקדם בשמונה שלם 74)אלא אינו אבל באבריו,
נותן  הדין הרי אלה, בכל שלם היה אילו כי וצפרניו, בשערו
כמו  שמונה, בן ודאי כשהוא אפילו אותו מלים שיהיו

הקודמת. בהלכה משום 75)שמבואר עליו חייב שאין
בשבת. חבורה עליו 76)עושה חייב שאין כמת, הוא והרי

לטלטלו, שאסור ואע"פ קלו.) (שבת בשבת חובל משום
אלא  התורה מן אינו טלטול איסור כאבן, הוא שהרי
שמונה  בן בוודאי כן לא התירו, מצוה ספק ובמקום מדרבנן,
משום  בשבת אותו מלים אין מצוה, ספק אפילו בו אין שאז
הרב  דעת עלֿפי זו, הלכה ביאור לצורך. שלא טלטול איסור

רבינו, בדברי ה"ה) פ"א, יבום בהל' (הובאה משנה' ה'מגיד
משנה'. ה'מגיד דברי בהבנת משנה' ה'כסף של וכפירושו

.ÂËÔÈa Bn‡ ÈÚÓÏ ıeÁ BL‡¯ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»…ƒ¿≈ƒ≈
˙BLÓM‰77ÈÏÈÏa ‡l‡ BlÎ ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿»««ƒ∆…»»À∆»¿≈≈

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ - ˙aL78‰ÁB„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ . «»≈»ƒ¿«»¿»ƒ∆≈∆
ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ˙aM‰ ˙‡79‰ÁB„Â , ∆««»≈∆∆ƒ¿∆

ÈL ·BË ŒÌBÈ ˙‡80ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL·e . ∆≈ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁB„ BÈ‡ ,‰M‰ŒL‡…̄«»»≈∆…∆»ƒ¿…∆

ÈM‰81ÔÎÂ .82ÈL ˙‡ ‰ÁBc dÈ‡ dpÓÊ· ‡lL ‰ÏÈÓ «≈ƒ¿≈ƒ»∆…ƒ¿«»≈»»∆¿≈
.‰M‰ŒL‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆…«»»

שבת.77) ערב לו 78)של מונים אנו כי ע"ב. מב, נדה 
ראשו, "יצא הכלל: ע"פ ראשו הוצאת משעת ימים שמונה
שבת  בערב השמשות בין כנולד הוא והרי כילוד" הוא הרי

ה"יב. לעיל כאמור השבת, את דוחה כי 79)שאינו
(ויקרא  שבתון הראשון ביום מצותֿעשה: בו יש יוםֿטוב
תעשו, לא עבודה מלאכת כל לאֿתעשה: ומצות לט) כג,
(שבת  ו'עשה' 'לאֿתעשה' דוחה מילה של מצותֿעשה ואין

לא 80)קלג.). לארץ חוץ בני כי ספק, משום אלא שאינו
את  שקדשו (בזמן החודש של המדוייקת קביעותו את ידעו
בקביעות  שידעו ישראל ובארץ הראיה), ע"פ החודש
אין  כיום וכן יוםֿטוב. בלבד אחד יום אלא עשו לא החודש
בקביעות  אנו בקיאים כי ישראל, בארץ שני' 'יוםֿטוב
כיום  הם שבקיאים אףֿעלֿפי לארץ חוץ ובני החודש,
ימיםֿ שני עושים אין ישראל, ארץ כבני החודש בקביעות

בידיהם. אבותיהם מנהג משום אלא שני 81)טובים כי
ארוך  אחד וכיום להם, אחת קדושה ראשֿהשנה של  ימים
שני  אותו עושים אנו ישראל בארץ ואפילו חשובים, הם
ה"זֿח. פ"ה, החדש קידוש בהל' יפה מבואר והטעם ימים,
עשר  לאחד לעשרה, לתשעה, לשמונה, נימול שקטן נמצא
השמשות, בין נולד לשמונה. כדרכו, כיצד? עשר, ולשנים
לעשרה  נימול שבת, ערב של השמשות בין לתשעה. נימול
הוא, תשיעי יום שמא הבאה, בשבת למולו (שאיֿאפשר
יוםֿטוב  חל השבת). את דוחה אינה בזמנה שלא ומילה
בזמנה  שלא מילה אין (כי לאחדֿעשר נימול שבת, לאחר
שבת, אחר ראשֿהשנה של יוםֿטוב חל יוםֿטוב). את דוחה

מ"ה). פ"יט, (שבת לשניםֿעשר "וכן"82)נימול תיבת
טעמם  זו, בהלכה המנויים הדינים כל שהרי מאד, דחוקה
והגאון  ויו"ט. שבת דוחה אינה בזמנה שלא שמילה מפני
וכוונת  "וכן". במקום "וכל" מגיה רבינוביץ' דוד אליהו רק
שלא  מתקיימת התינוק שמילת מקרה שכל לומר, רבינו
אחר  אונס שאירע או השמיני, ביום שחלה כגון בזמנה,

בשבת. נימול הוא אין בו, וכיוצא בזמנו אותו מלו שלא

.ÊË‡È¯·iL „Ú B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ83BÏ ÔÈBÓe ; ∆≈»ƒ«∆«¿ƒƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·L BÈÏÁÓ ‡È¯·iL ˙ÚÓ84, ≈≈∆«¿ƒ≈»¿ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡ ÔÈÏÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰nÁ ezˆÏÁLa85‰Ê ÈÏÁa ‡ˆBiÎÂ ,86Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆¬»««»¿«≈»√ƒ∆¬»ƒ

ÂÈÈÚ eÁ˙tiL ˙Úa - ÂÈÈÚ BÏ e·‡k87ÔÈÏÓ ,e‡Ù¯ÈÂ »¬≈»¿≈∆ƒ»¿≈»¿≈»¿»ƒ
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,„iÓ B˙B‡ƒ»¿≈…«≈»∆

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



קעי dlin zekld - dad` xtq - oeygxn 'a iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה):83) יח, (ויקרא אמרה והתורה סכנה, לידי יבוא שמא
- בהם וחי האדם אותם יעשה אשר חוקותי... את ושמרתם
עד.). (סנהדרין בהם" שימות ולא בהם, "וחי חז"ל: ודרשו

אע"פ 84) השמיני, ליום שנימול חולה, שאינו בתינוק כן לא
כגון  לעת, מעת ימים שבעה עליו עברו לא עדיין שלפעמים
בשעות  בשמיני ונימול היום, בחצות ראשון ביום שנולד

עא:). (יבמות מגופו.85)הבוקר ויצא החום ממנו שנשלף
לנדרים  והר"ן לד:). לברכות (רש"י הקדחת חולי - חמה
המזדיין  כאדם חמה, לבשתו חמה, חלצתו מפרש: (מא.)

חלוץ. נקרא - שעליו זיין כלי כל 86)שע"י חולי שהוא
ה'נמוקי 87)הגוף. וכתב אחד, אבר של חולי אלא שאינו

ממתינים  בעינים גדול כאב לו יש שאם פ"ח) (יבמות יוסף'
יותר  חמור זה שחולי שלמים, ימים שבעה שנתרפא אחר
העינים  גידי כח:): (ע"ז אמרו שהרי הקדחת, מחולי

תלויים. הלב בטרפש ומאורם,

.ÊÈÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,¯˙BÈa ˜¯È BlL ÈÈÓMa ‡ˆÓpL ÔË»̃»∆ƒ¿»«¿ƒƒ∆»…¿≈≈»ƒ
Ì„ Ba ÏtiL „Ú B˙B‡88‰‡¯Ók ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ , «∆ƒ…»¿««¿«¿»¿«¿≈

ÈÓk ,¯˙BÈa Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ‡È¯a‰ ÌÈpËw‰«¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»»»…¿≈¿ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,B˙B‡ eÚ·vL89BÓc Ba ÚÏaiL „Ú ∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»«»

ÌÈpËw‰ ¯‡Lk ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ90ÈÏÁ ‰fL ÈtÓ , ¿««¿«¿»ƒ¿»«¿«ƒƒ¿≈∆∆…ƒ
.‰a¯‰ el‡ ÌÈ¯·„a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .‡e‰¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ≈«¿≈

צרכו.88) כל דם בו מצוי 89)שיתאסף דמו כל שעכשיו
קלד. (שבת דמו כל יצא וכשימולוהו לבשר, עור בין
הלכתי  אחת פעם נתן, רבי "אמר שם: ומסופר שם). וברש"י
שני  ומת, ראשון בנה שמלה לפני אשה ובאת הים, לכרכי
לה, אמרתי אדום. שהוא ראיתיו לפני, הביאתו שלישי ומת,
דמו  בו שבלע עד לו המתינה דמו, בו שיבלע עד לו המתיני
שמי". על הבבלי נתן לו קוראים והיו וחיה, אותו ומלה

אדום 90) או ירוק נמצא לא שאפילו משמע, רבינו מדברי
הקטנים  כשאר מראיו חזרו ביום ובו השמיני, ביום אלא
ימים  שבעה לו ממתינים ואין מיד, אותו מלים הבריאים,
"שנמצא  ואמר: רבינו שדייק וזה רסג) סי' יו"ד (ב"ח
ביום  זה ראו שאם להורות וכו' ביותר" ירוק שלו בשמיני
אותו  מלים ירוק, מצאוהו לא השמיני וביום השביעי,

קלוגר). לר"ש שלמה' ('בנין בשמיני

.ÁÈ‰ÏnL ‰M‡91,‰ÏÈÓ ˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÔBL‡¯ da ƒ»∆»»¿»ƒ≈≈¬«ƒ»
˙‡ ‰ÏÈLÎ‰L˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÈM‰ ˙‡ ‰ÏÓ ÔÎÂ ;BÁk ∆ƒ¿ƒ»∆…¿≈»»∆«≈ƒ≈≈¬«

- ÈM‰ dÏÚaÓ ÔÈa ,ÔBL‡¯‰ dÏÚaÓ ÔÈa - ‰ÏÈÓƒ»≈ƒ«¿»»ƒ≈ƒ«¿»«≈ƒ
ÈLÈÏM‰ ˙‡ ÏeÓÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰92ÔÈÈzÓÓ ‡l‡ ,BpÓÊa ¬≈∆…»∆«¿ƒƒƒ¿«∆»«¿ƒƒ

„ÏÂ ‡l‡ ,ÔÈÏÓ ÔÈ‡ .BÁk ˜fÁ˙ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú BÏ«∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈…≈»ƒ∆»»»
Ïk‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˙kqL ,ÈÏÁ ÌeL Ba ÔÈ‡L93; ∆≈…ƒ∆«»«¿»»∆«…

LÙ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÏeÓÏ ¯LÙ‡Â¿∆¿»»¿««¿«¿ƒ∆¿»¿«¬ƒ∆∆
.ÌÏBÚÏ Ï‡¯NiÓ ˙Á‡««ƒƒ¿»≈¿»

אותו.91) מלה עצמה שהיא ולא למול, בנה שנתנה
מתים 92) שבניה זו אשה הוחזקה כי ע"ב. סד, יבמות

באשה  אלא קפידא שאין משמע רבינו מדברי מילה. מחמת
והדם  רופף, שדמה למשפחתה אנו חוששים כי בניה, שמתו
לא.) (נדה חז"ל כמאמר האשה, מחלק הוא בוולד הנוצר
מזרעת  אמו ואמו... ואביו הקב"ה, באדם, שותפים שלשה

בניו  שני לו שמתו איש אבל וכו', ודם בשר שממנו אודם
ומלים  לו, חוששים אין נשים משתי נולדו אם מילה, מחמת
יוסף' ב'בית (הובא מנוח רבינו דעת אבל השלישי, בנו את
סכנת  בספק להקל ואין חוששים, באיש שגם רסג) סי' יו"ד
ב). סעיף רסג, סי' (יו"ד בשו"ע ההלכה נפסקה וכך נפשות.

(הובא 93) גאון נחשון רב כתב ה"ג. פ"ב שבת הל' ראה
להיות  שיגיע קודם שמת תינוק פ"ג): קטן למועד ברא"ש
ממנו  חרפתו להסיר קברו, על אותו מלים ימים, שמונה בן
שם  לו וקוראים מילתו, על מברכין ואין בערלתו, יקבר שלא
ותהיה  המתים בתחיית ויחיה השמים מן שירחמוהו לזכר
ה  סעיף רסג, סי' יו"ד (וראה אביו את להכיר דיעה בו
"קטן  קי:): (סנהדרין התלמוד דברי לזה וסמך שם) בהגהה

(הגר"א). שנימול" משעה הבא? לעולם בא מאימתי

ה'תשפ"א  מרחשון ב' שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) מילה מכשירי מוהלים; כיצד למול; הכשרים הם מי

טוב. ויום שבת דוחים

.‡Ï¯Ú elÙ‡Â .ÏeÓÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰2„·ÚÂ3‰M‡Â4 «…¿≈ƒ»«¬ƒ»≈¿∆∆¿ƒ»
ÔË˜Â5LÈ‡ ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔÈÏÓ6Ì"ekÚ Ï·‡ . ¿»»»ƒƒ¿∆≈»ƒ¬»«
‡Ï7ÏÏk ÏeÓÈ8ÏeÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÓ Ì‡Â . …»¿»¿ƒ»≈»ƒ«¬…¿»

‰iL9¯ˆa elÙ‡Â ,ÔÈÏÓ Ïk·e .10ÏÎ·e ˙ÈÎeÎÊ·e ¿ƒ»«…»ƒ«¬ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
˙ÈÓe¯˜a ÏeÓÈ ‡ÏÂ .˙¯BkL ¯·c11ÈtÓ ,‰˜ ÏL »»∆≈¿…»ƒ¿ƒ∆»∆ƒ¿≈

‰kq‰12ÏÊ¯·a ÏeÓÏ ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe .13ÔÈa - ««»»ƒ¿»ƒ«À¿»»¿«¿∆≈
.ÔÈkÒa Ï‡¯NÈ ÏÎ e‚‰Â .ÌÈ¯tÒÓa ÔÈa ,ÔÈkÒa¿«ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ¿»¬»ƒ¿»≈¿«ƒ

ועדיין 2) מילה, מחמת אחיו שמתו מפני נימול שלא ישראל
אבל  י"ח). הלכה א, (פרק לעיל כמבואר כוחו, נתחזק לא

בזד  ברית להפיר "בבית מתכוון הובא מנוח, (רבי לא ון,
רסד). סימן דעה יורה מחוייב 3)יוסף" שאינו פי על אף

שאין  עשה במצוות המחוייבת כאשה אלא המצוות, בכל
כשר. העבד גם למול כשרה שהאשה מתוך אבל גרמן, הזמן

א).4) עמוד כז דף זרה (עבודה מילה בת שאינה פי על אף
מצוה,5) לשם לכוון יודע ואינו דעת בר שאינו פי על אף

(שם). לשמה צריכה אינה מילה שיש 6)אבל במקום כי
יט). פרק סוף לשבת (רי"ף לכולם קודם הוא איש שם

המל 7) בו קרא ימול", "הימול שנאמר: שם) זרה (עבודה
מתוך  אשה אבל אחרים, ימול מהול שהוא מי ימול: -

וכשרה. כמהולה היא הרי מילה בת אפילו 8)שאינה
שימול. מי שם שאין גדול"9)במקום המצוות וב"ספר

ברית  דם ממנו ולהטיף לחזור צריך פנים כל שעל כתב
סובר  רבינו שגם וייתכן מהול, כשהוא מנולד עדיף שאינו

רס"ד). סימן דעה יורה יוסף ("בית חדה,10)כך אבן
צור  ציפורה ותיקח כה): פסוק ד, פרק (שמות ככתוב

בנה. ערלת את עץ.11)ותכרות קנה של החד הצד
לחוש 12) ויש אותה, כשדוחקים ממנה ניתזים שקסמים

שם). וברש"י ב עמוד טז דף (חולין הגיד את ינקבו שמא
לעשות 13) עצים "כורתים א) משנה י"ט, פרק (שבת

ליורה  ב"פרישה" וראה בו). (למול ברזל" לעשות פחמים
לזה. טעם ז) קטן סעיף רס"ד (סימן דעה
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.·‰tÁÓ‰ ¯BÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ?ÔÈÏ‰BÓ „ˆÈk14 ≈«¬ƒ¿ƒ∆»»«¿«∆
‰ ˙‡‰¯ËÚ15CkŒ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰ Ïk ‰lb˙zL „Ú , ∆»¬»»«∆ƒ¿«∆»»¬»»¿««»
ÔÈÚ¯Bt16¯BÚ‰ ÔÓ ‰hÓlL C¯‰ Ìe¯w‰ ˙‡17 ¿ƒ∆«¿»«∆¿«»ƒ»

¯Na ‰‡¯iL „Ú Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ B¯ÈÊÁÓe ,Ô¯tva«ƒ…∆«¬ƒ¿»¿»«∆≈»∆¿«
Ìc‰ ‡ˆiL „Ú ‰ÏÈn‰ ˙‡ ıˆBÓ CkŒ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰»¬»»¿««»≈∆«ƒ»«∆≈≈«»

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈ˜BÁ¯ ˙BÓB˜nÓ18ÏÎÂ . ƒ¿¿ƒ¿≈∆…»ƒ≈«»»¿»
B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ,ıˆBÓ BÈ‡L ÈÓ19,ıˆBnL ¯Á‡Â . ƒ∆≈≈«¬ƒƒ¿««∆≈
‰iË¯ B‡ ˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙B20.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆

עד 15)המכסה.14) (האבר) הגיד שבראש הבשר הוא
ויורד  משפע הגיד שממנו הגיד, את המקיף הגבוה לחוט

הקרקע. כפול 17)קורעים.16)לצד  הערלה  עור  כי
ראש  את מכסה והוא מאוד, דק והפנימי עבה, העליון הוא,

מתחמם 18)הגיד. הגיד שבבשר הדם החבורה, ידי שעל
דף  (שבת מקורה זו הלכה כל הגיד. שיצבה ואפשר ונקפה.

ב). עמוד מוהל.19)קלג מלהיות אותו מפטרים
את 20) ומרפאה הדם, העוצרת במשחה מרוחה תחבושת

הפצע.

.‚ÔÈˆÈˆ LÈ21ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ LÈÂ ,‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ≈ƒƒ¿«¿ƒ∆«ƒ»¿≈ƒƒ∆≈
‰Ï¯Ú‰ ¯BÚÓ ¯‡L Ì‡ ?„ˆÈk .‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ¿«¿ƒ∆«ƒ»≈«ƒƒ¿«≈»»¿»

d‰·b ·¯ ‰ÙBÁ‰ ¯BÚ22Ï¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰¯ËÚ ÏL «∆…»¿»∆¬»»¬≈∆»≈
·kÚÓ‰ ıÈˆ ‡e‰ ¯BÚ‰ ‰ÊÂ ;‰È‰L ˙BÓk23‡Ï Ì‡Â . ¿∆»»¿∆»ƒ«¿«≈¿ƒ…

·b ·¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L ,ËÚÓ ‡l‡ epnÓ ¯‡LÏL d‰ ƒ¿«ƒ∆∆»¿«∆≈∆…»¿»∆
·kÚÓ BÈ‡L ıÈˆ e‰Ê - ‰¯ËÚ24. ¬»»∆ƒ∆≈¿«≈

בעטרה.21) מדובקים שנשארו הערלה וקל 22)נימי
היקפה. לרוב שנית.23)וחומר לחתכו ואין 24)וצריך

א). עמוד קלז דף (שבת שנית אותו מלים

.„‰ÏÈna ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk - Ïn‰25ÏÚ ÔÈa ¯ÊBÁ , «»»¿«∆≈«ƒ»≈≈«
;ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ÔÈa ÔÈ·kÚnL ÔÈˆÈv‰«ƒƒ∆¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ

L¯t26ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ,¯ÊBÁ ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ , ≈««ƒƒ«¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈»
¯ÊBÁ BÈ‡ ÔÈ·kÚÓ27‡ Ú¯Ù ‡ÏÂ ÏÓ .‰ÏÈn‰ ˙28- ¿«¿ƒ≈≈»¿…»«∆«ƒ»

ÏÓ ‡Ï el‡k29. ¿ƒ…»

ממנה.25) ידיו סילק ידיו.26)שלא אינו 27)סילק
ולמול  לחזור לו שאסור מפרשים: ויש ולמול. לחזור מחוייב
זו  הלכה ומקור המשנה). (מרכבת התינוק צער משום
המפרשים  רוב אולם ב). עמוד קלג דף (שבת בברייתא
אבל  בשבת, במילה זו ברייתא מפרשים בראשם ורש"י
מעכבים, שאינם אפילו ציצים על לחזור שצריך וודאי בחול
חוזר  אינו בחול שאפילו לו מניין רבינו על תמהים ורבים
רבי  והגאון נ) סימן אריה שאגת בשאלותֿותשובות (ראה
רבינו  לשיטת נאמן מקור הביא רבינוביץ' דוד אליהו
הגר  שבמילת ב עמוד מז דף יבמות במסכת ערוך מתלמוד
חוזרים  המילה את המעכבים ציצים בו "נשתיירו שם: אמרו
מעכבים  שאינם ציצים שעל משמע - שנייה" אותו ומלים
אינה  שהרי בחול, אלא אינה הגר מילת והרי חוזרים, אינם

היא. בזמנה שלא שמילה שבת, את 28)דוחה קרע שלא
העטרה. בשר את וגילה הדק קלז 29)הקרום דף (שבת

ולא  - בתורה הפריעה נתפרשה שלא פי על שאף ב) עמוד

אבל  - ב) עמוד עא דף (יבמות אבינו לאברהם פריעה ניתנה
שלא  מי ולפיכך מסיני, למשה הלכה פי על בה נצטווינו
כלל. נימול לא כאילו כרת בעונש הוא עדיין נפרע,
ימול, "המול דרשו: א) הלכה ח, פרק (יבמות ובירושלמי

לפריעה". ואחת למילה, אחת מילות, לשתי מכאן

.‰ÏcÏ„Óe C¯ B¯NaL ÔË˜30ÏÚa ‰È‰L B‡ ,¯˙BÈa »»∆¿»«¿À¿»¿≈∆»»««
¯Na31B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - Ïe‰Ó BÈ‡ el‡k ‰‡¯iL „Ú , »»«∆≈»∆¿ƒ≈»ƒ

‰M˜˙iL ˙Úa32CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ïe‰Ó ‡e‰L ‰‡¯ Ì‡ : ¿≈∆ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆»≈»ƒ
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯Na‰ ˙‡ Ôw˙Ï CÈ¯ˆÂ ,ÌeÏk33ÈtÓ , ¿¿»ƒ¿«≈∆«»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó34Ïe‰Ó ‰‡¯ ‡Ï ‰M˜˙iL ˙Úa Ì‡Â ; «¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿∆»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯Na‰ ˙‡ ÔÈˆˆB˜Â ÔÈ¯ÊBÁ -¿ƒ¿¿ƒ∆«»»«¿À¿»ƒ»ƒ»

ÈeM˜ ˙Úa ‰ÈeÏ‚ ‰¯ËÚ‰ ‰‡¯zL „Ú35‰Ê ¯·„Â . «∆≈»∆»¬»»¿»¿≈ƒ¿»»∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ36‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ ; ƒƒ¿≈¿ƒ¬»ƒ«»««ƒ∆

ÌÚt ÏeÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÏÓe ÏÈ‡B‰ ,Ï¯Úk ‰‡¯ƒ¿∆¿»≈ƒ»≈»ƒ»««
‰iL37. ¿ƒ»

ותלוי.30) שלמעלה 31)רפוי הבשר ונראה שמן שהוא
וחופה  חוזר הוא כאילו - ערלתו שניטלה לאחר - מערלתו

העטרה. ונמתח.32)את מתפשט יש 33)ובשרו
למעלה  הגיד סביב ולקשרו לאחוריו, העור לדחוק להשתדל
ואם  למטה, יחזור ולא שם שיעמוד אפשר אם העטרה, מן
(תרומת  כלום ממנו לחתוך צריך אין זו בדרך אפשר אי

רסד). סימן דעה ליורה בב"ח הובא שלא 34)הדשן,
ערל. שהוא בו ב).35)יחשדו עמוד קלז דך (שבת

היה 36) "ואם ה): משנה י"ט פרק (שם המשנה לשון שכך
מרא  מפני מתקנו בשר התורה בעל שמן משמע - העין" ית

שנית. מילה צריך הנימולים 37)אינו כשאר הוא והרי
ז, פרק תרומות הלכות (ראה ובפסח בתרומה לאכול ומותר

י). הלכה

.Â,ÔÈÚ¯BÙe ,ÔÈÏÓ :˙aLa ‰ÏÈÓ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚƒ»»¿≈ƒ»¿«»»ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈˆˆBÓe¿ƒ¿≈«ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ

˘¯tL38‡lL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚÂ , ∆≈«¿«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ»¿«∆…
L¯Ù39˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ;40È¯ÈLÎÓ Ï·‡ . ≈«¿≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¬»«¿ƒ≈
‰ÏÈÓ41‡lL È¯‰ ?„ˆÈk .˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ ƒ»≈»ƒ∆««»≈«¬≈∆…

ÔÈ‡È·Ó ‡ÏÂ ,˙aLa ÔÈkÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ÔÈkÒ e‡ˆÓ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿«»¿…¿ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ B˙B‡42ÈB·Ó elÙ‡Â .43,·¯ÚÓ BÈ‡L ƒ»¿»«¬ƒ»∆≈¿…»

¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡44·e¯Ú ÔÈ‡Â . ≈¿ƒƒ≈»≈¿»≈¿≈≈
ÔÈkq‰ ˙‡·‰ ÈtÓ ‰Á„ Ì‰È¯·cÓ45¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬»«««ƒƒ¿∆¿»
˙aL ·¯ÚÓ B‡È·‰Ï46. «¬ƒ≈∆∆«»

ידיו.38) שבת 39)שסילק ניתנה הערלה חיתוך שכל
התחלה  זו שהרי חוזר אינו משפירש, אבל אצלה. להידחות
להידחות. שבת ניתנה לא אלו ועל עצמה בפני

משום 40) בשבת אסורה שרפואה פי על אף תחבושת,
בו  שיש חולי שזה מותרת, המילה רפואת סממנים שחיקת

המילה,41)סכנה. את ומאפשרים מכינים שהם דברים
שבת. בערב לעשותם היה חפץ 42)ואפשר להעביר שאסור

ביניהן. עירבו לא אם לרשות מרשות רחוב 43)בשבת
לרשות  פתוחה הרביעית והרוח צדדיו, משלושת שסתום
מותר  התורה ומן לכותל, מכותל עליו נתונה וקורה הרבים,
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שכל  למבוי, מהחצרות להוציא מותר וכן בכולו, לטלטל
אסור  סופרים שמדברי אלא היחיד, כרשות הוא הרי המבוי
- עירוב ביניהן. עירבו לא אם למבוי, מהחצרות להוציא
וראה  בביאורנו, ג הלכה י"א, פרק ברכות הלכות לעיל מבואר
רבינו: שכתב וזה וֿז), הלכות א, (פרק עירובין הלכות
היחיד  מרשות רק שלא לומר מעורב" שאינו מבוי "ואפילו
להוציא  התורה מן שאסור הרבים רשות דרך היחיד לרשות
מדברי  אלא בהעברתו איסור שאין מבוי דרך אלא לזה, מזה

בשבת. למילה סכין להביא אסור - דרך 44)סופרים
אלא  מבוי דרך להביא האיסור שאין להעיר וראוי המבוי.
יום  כל מונחים שהיו כלים אבל הבית בתוך ששבתו כלים
מבוי  דרך אפילו לחצר מחצר להעבירם מותר בחצר, השבת
ג, (פרק עירובין הלכות רבינו בדברי כמבואר מעורב, שאינו

יט). מילה.45)הלכה למצוות הוא:46)המיועדת וכלל
דף  (שבת שבת" דוחה אינו שבת מערב לעשותו שאפשר "כל
פסחים  וראה זו. הלכה כל מקור ב עמוד ושם א) עמוד קל
כרת". במקום דבריהם העמידו (סכין) "איזמל א עמוד צב דף

.ÊdÏ ÔÈ˜ÁBL ÔÈ‡ ÔÎÂ47dÏ ÔÈnÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÓÒ ¿≈≈¬ƒ»«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»
ÔÈnÁ48˙ÈÏtÒ‡ dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,49ÔÈÙ¯BË ÔÈ‡Â ,50 «ƒ¿≈ƒ»ƒ¿¿»ƒ¿≈¿ƒ

ÔBnk ˜ÁL ‡Ï Ì‡Â .ÔÓLÂ ÔÈÈ51ÒÚBÏ - ˙aL ·¯ÚÓ «ƒ»∆∆¿ƒ…»««≈∆∆«»≈
ÂÈpLa52‰Ê Ô˙B - ÔÓLÂ ÔÈÈ Û¯Ë ‡Ï Ì‡Â .Ô˙BÂ ¿ƒ»¿≈¿ƒ…»««ƒ»∆∆≈∆

B˙BNÚÏ ¯LÙ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .BÓˆÚÏ ‰ÊÂ BÓˆÚÏ¿«¿¿∆¿«¿∆«¿»…∆∆¿»«¬
ÁÎL Ì‡ Ï·‡ .˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,˙aL ·¯ÚÓ≈∆∆«»≈∆∆««»¬»ƒ»«

ÈÚÈLzÏ ‰ÏÈn‰ ‰Ácz - ÔÈ¯ÈLÎn‰ eÈÎ‰ ‡ÏÂ53. ¿…≈ƒ««¿ƒƒƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ

אחת 47) היא הטחינה מלאכת שהרי לרפאותה למילה,
עמוד  עג דף (שבת בשבת שנאסרו מלאכות ותשע משלושים

המילה.48)א). לפני התינוק את שעשיית 49)לרחוץ
שבת. מערב להכין אפשר רגילים 50)האספלנית מערבין.

- בקערה ביצה שטורפים כדרך - בקערה ויין שמן לערב היו
לטרוף  אסור ובשבת לרפואה, המילה על ממנה ולטפטף

סממנים. שחיקת משום ריחני,51)גזירה זרע מין
במקרא  ונמצא בלע"ז) (קיממעל תנור למאפה בו ומשתמשים

כז). פסוק כח, פרק לשנות 52)(ישעיה שאפשר מה שכל
י"ט, פרק (שבת זו הלכה כל ומקור משנים. שבת ְִַבמלאכת

ב). במילה 53)משנה אלא מילה, מפני שבת הודחה שלא
של  עשה מצוות מקיים הוא שבת דיחוי שבשעת עצמה,
בהכנתם  מצוה לו אין שעדיין לא, במכשיריה אבל מילה,

ספר"). ("קרית

.ÁÔÈnÁ‰ eÎtL CkŒ¯Á‡Â ,˙aLa ÔËw‰ ˙‡ eÏÓ54 »∆«»»¿«»¿««»ƒ¿¿««ƒ
ÈtÓ ,˙aLa Ïk‰ BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈÓÓq‰ e¯ft˙ B‡ƒ¿«¿««¿»ƒƒ«…¿«»ƒ¿≈

‡È‰ ‰kqL55˙‡ ıÈÁ¯‰Ï Ôk¯cL ÌB˜Ó .BÏ ∆«»»ƒ¿∆«¿»¿«¿ƒ∆
ÔËw‰56ÔÈa - ‰ÏÈn‰ ÌBÈa ˙aLa B˙B‡ ÔÈˆÈÁ¯Ó , «»»«¿ƒƒ¿«»¿«ƒ»≈

‰ÏÈn‰ ¯Á‡Ï ÔÈa ,‰ÏÈn‰ ÈÙÏ57ÏL ÈLÈÏM· B‡ , ƒ¿≈«ƒ»≈¿«««ƒ»«¿ƒƒ∆
‰ÏÈÓ58BÙeb Ïk ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL59, ƒ»∆»ƒ¿¿«»≈¿ƒ«»

,˙aL ·¯ÚÓ enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa ;‰ÏÈÓ ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa≈¿ƒ«ƒ»≈¿«ƒ∆«≈∆∆«»
˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ , ≈¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈∆«»»ƒ

BÏ61.

המילה.54) את בהם שבת 55)שרוחצים היא שדחוייה

תידחה  המילה לפני נשפכו אם אבל נפשות, סכנת אצל
אל  אדרבה כי הסכנה, מפני מים להחם להתיר אין כי ַהמילה,

והרשב"א. הרז"ה דעת וכן יסתכן, ואל כדי 56)ימול ְַ
והילד 58)לרפאותו.57)לחזקו. מתגברת המחלה שאז

כה): פסוק לד, פרק (בראשית שנאמר לדבר, וזכר בסכנה,
כואבים. בהיותם השלישי ביום שגזרו 59)ויהי פי על אף

שהוחמו  בחמים ואפילו בחמים הגוף כל רחיצת על חכמים
גזירה, משום א) עמוד מ דף (בשבת כמבואר שבת, מערב
מערב  ואומרים בשבת, המים מחמים שהיו הבלנים מפני
הגזירה  שאין - התירו מילה מצוות במקום - הוחמו שבת

יט). פרק לשבת (ר"ן כך כל בה רק 60)שייכת מוסב זה
המילה  לפני הרחיצה על אבל השלישי, ביום מילה רחיצת על
ואין  יסתכן. ולא ימול לא אדרבה כי מועיל, זה נימוק אין
שהוחמו  בחמים אלא המילה לפני בחמין לרחיצה היתר
לגוי  ולומר עצמו, לצורך בשבת גוי שחיממם או שבת מערב
במוספנו  וראה אסור. - התינוק לצורך בשבת שיחמם
זה  בעניין שהשיב מה ב פרק מילה להלכות רבינו" "תשובות

לוניל. ב,61)לחכמי פרק שבת (הלכות רבינו לשון וזה
בו  שיש לחולה שבת בחילול להתמהמה "ואסור ג): הלכה
הא  - בהם", וחי האדם אותם יעשה "אשר שנאמר: סכנה,
וחסד  רחמים אלא בעולם, נקמה התורה משפטי שאין למדת
שבת  חילול שזה שאומרים המינים ואלו בעולם, ושלום
וגם  כה): פסוק ח, פרק (יחזקאל אומר הכתוב עליהם ואסור,

בהם". יחיו לא ומשפטים טובים לא חוקים להם נתתי אני

.Ë¯ÓB‡ - ˙aL ·¯ÚÓ ÔÈkÒ e‡È·‰ ‡ÏÂ eÁÎL»¿¿…≈ƒ«ƒ≈∆∆«»≈
ÔÈkÒ ‡È·‰Ï Ì"ekÚÏ62‡È·È ‡lL „·Ï·e ;˙aLa ¿«¿»ƒ«ƒ¿«»ƒ¿«∆…»ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯c B˙B‡63¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ∆∆¿»«ƒ¿»∆»»»»»
˙e·L ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙aLa B˙iNÚL64¯zÓ , ∆¬ƒ»¿«»¬»»≈ƒ¿À»

‰ÂˆÓ ˙BNÚÏ È„k ,Ô˙B‡ ˙BNÚÏ Ì"ekÚÏ ¯ÓBÏ eÏ»«¿««¬»¿≈«¬ƒ¿»
ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙iNÚL ¯·„Â ;dpÓÊaƒ¿«»¿»»∆¬ƒ»¬»»≈ƒ

‰Î‡ÏÓ65B˙BNÚÏ Ì"ekÚÏ ¯ÓBÏ eÏ ¯eÒ‡ , ¿»»»»«¿««¬
˙aLa66. ¿«»

אלא 62) בהעברתו איסור שאין מעורב שאינו מבוי דרך
התירו. מילה מצוות ולצורך סופרים שאיסור 63)מדברי

התורה. מן הוא הרבים ברשות שבות 64)ההעברה
אלא  התורה, מן אסורה שאינה מלאכה וכל שבת, ממלאכת
מלשון  "שבות" נקראת לעשותה שלא עליה גזרו שחז"ל

תשבות". השביעי רשות 65)"וביום דרך חפץ העברת וגם
היא  לרשות מרשות ש"הוצאה" היא מלאכה הרבים

בשבת. האסורות מלאכות ותשע אפילו 66)משלושים
רבינו  דברי והשווה א) עמוד סח דף (עירובין מצוה לצורך
לגוי  לומר לנו שאסור והטעם ט), הלכה ו (פרק שבת הלכות
קלה  שבת תהיה שלא "כדי בשבת, מלאכה בשבילנו לעשות
שבת  הלכות רבינו (מלשון בעצמנו" לעשות ונבוא בעינינו
אמרו  וכן הוא, סופרים מדברי זה ודבר א). הלכה ו, פרק

שבות". - לגוי "אמירה א): עמוד קנ דף (שבת

.ÈdpÓÊa elÙ‡ ,‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ67˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ , «¿ƒ≈ƒ»¬ƒƒ¿«»≈»ƒ∆
.·BËŒÌBÈ ·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ,·BËŒÌBÈƒ¿∆¿»«¬»≈∆∆
‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ eÁ„ ‡Ï Ì‡ :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â¿«»…∆«¿»ƒƒ…»«¿ƒ≈ƒ»
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Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,˙e·L68‰NÚ˙Œ‡Ï eÁ„È C‡È‰ , ¿∆ƒƒ¿≈∆≈«ƒ¿…«¬∆
‰¯BzaL69,·BËŒÌBÈa ÔÈnÒ dÏ ÔÈ˜ÁBL Ï·‡ ? ∆«»¬»¬ƒ»«»ƒ¿

‰¯„˜Ï Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰70ÔÓLÂ ÔÈÈ dÏ ÔÈÙ¯BËÂ ,71. ƒ¿»ƒ¿≈»¿¿ƒ»«ƒ»»∆

השמיני.67) ישראל 68)ביום ידי על סכין הבאת כגון,
ו. הלכה לעיל כמבואר מעורב, שאינו מבוי שהרי 69)דרך

כג, פרק (ויקרא שנאמר התורה, מן במלאכה אסור טוב יום
לעיל  אמרנו וכבר תעשו לא עבודה מלאכת כל ח): פסוק
לא  דוחה עשה מטעם מילה מכשירי להתיר שאין ז, הלכה

לבשל 70)תעשה. מותר שהרי התבשיל את בהם לתבל
משום  בו אין בריאים מאכל שהוא דבר וכל טוב, ביום

בשבת. רפואה כי 71)איסור א) עמוד קלד דף (שבת
מדבריהם, אלא בשמן יין טריפת איסור אין בשבת אפילו
צרכי  משום התירו טוב וביום סממנים, שחיקת משום גזירה

רוקח"). ("מעשה מילה

ה'תשפ"א  מרחשון ג' רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועבדים;1) גרים מילת ברכת הבן; ואבי המוהל ברכת נוסח

וחשיבותה. מילה מצות ערך

.‡ÏeÓiL Ì„˜ C¯·Ó Ïn‰2ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ : «»¿»≈…∆∆»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
˙‡ ÏÓ Ì‡Â .B¯·Á Ôa ÏÓ Ì‡ - ‰ÏÈn‰ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»««ƒ»ƒ»∆¬≈¿ƒ»∆

Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ eeˆÂ :C¯·Ó - Ba3C¯·Ó Ôa‰ È·‡Â ,4 ¿¿»≈¿ƒ»»∆«≈«¬ƒ«≈¿»≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :˙¯Á‡ ‰Î¯a¿»»«∆∆»«»¡…≈∆∆»»

BÒÈÎ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡5ÏL B˙È¯·a ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ∆
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"שכל 2) ה"ב) פ"יא, ברכות (הל' לעיל נתבאר כבר
בין  חובה, שאינה מצוה בין למקום אדם שבין מצותֿעשה
לעשייתה". קודם עליה מברך - חובה שהיא מצוה

ברכות 3) בהל' רבינו שקבע הכלל ע"פ ע"ב. ז, פסחים
"לעשות". מברך: לעצמו, מצוה העושה שכל ה"יא) (פ"יא,
האב  על ומצוה והיות העשייה". "על מברך: לאחרים עשאה
מצוה  העושה כדין "למול" מברך הוא לפיכך בנו, את למול
זו  מילה על מצווה שאינו חבירו בן את המל אבל לעצמו,
מברך  הוא לפיכך חובתו, ידי האב את בה מוציא הוא אלא

המילה". שבירך 4)"על הראשונה הברכה על נוסף
בנו. מילת על בירך כשאחר או אףֿעלֿפי 5)כשמל,

הבן  את הכניס כבר וזה (לעתיד) להבא משמע ש"להכניסו"
הזאת  המילה על מכוונת אינה ברכתו עיקר אבל בברית?
מצוה  על שציונו לה' שבח נותן אלא עכשיו, רק שנתקיימה
זו  שמילה ולהודיע לגלות כעת, לברכה ותיקנו בכללה. זו
('תוספות' עבודהֿזרה לשם ולא הקב"ה לשם נעשית
אחר  מברכה למה לתמוה אין זה, ומטעם ז.). לפסחים
לפני  אותה שמברכים המצוות" ל"ברכת בניגוד העשייה,
שבח  ברכת אלא המצוות" "ברכת זו אין כי העשייה?

בתשובתו, רבינו כתב וכן (כסףֿמשנה). בעלמא והודאה
של  בנו אברהם רבינו אולם רבינו". "תשובות במוספנו ראה
המילה, לפני זו ברכה לברך שדעתו אביו על מעיד הרמב"ם
שחיבר  הרמב"ם (חידושי לפניו מעשה ונעשה הורה וכזה
וב"קובץ" ב', עמ' א' דף רוקח" "מעשה בספר הובאו בנו,

נב:). דף ליפסיא משום 6)דפ' לאב, ניתקנה זו ברכה כי
נוסחנו  ישראל. כל מעל יותר עליו המוטלת מצוה תוספת
אחריה. כתוב: אחרים ובדפוסים התימנים, כת"י כנוסח

יהודאי 7) ורב פ"א. לקידושין ברא"ש הובא גאון, האי רב
ב. פרק ח"ב ב"האשכול" הובא גאון,
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ונקט 8) המילה. בשעת הנוכחים אנשים עוד יש אם כלומר,
וסמך  המילה, בשעת לעמוד מצוה כי "עומדים" רבינו
הודגש  וכן ג) כג, (מלכיםֿב בברית העם כל ויעמוד לדבר:
כשמביאים  וכן אומרים", "העומדים קלז:) (שבת בתלמוד
התינוק  נושאי מפני עומדים הכל הברית לחדר התינוק
פ"ג, לביכורים ('ברטנורא' המצוה לעושי כבוד לחלוק
מילה, הברית בשעת אנשים עשרה שיהיו צריך וגם מ"ג).
מבית  ליוצא אמו, ממעי שיצא הנימול תינוק מדמים שאנו
לעיל  כמבואר עשרה, בפני להודות המחוייב האסורים
מילה  מצות לעכב שאין אלא ה"ח). פ"י, ברכות (הלכות

רסה). סי' ליו"ד משה' ('דרכי עשרה קלז,9)כשאין שבת
את  למול חייב שהאב ההלכה ע"פ מכוונת זו אמירה ע"ב.
כט.) (קידושין אשה ולהשיאו תורה ללמדו לפדותו בנו,
אלו. מצוות עליו מוטלות והלאה שמהיום לאב מרמזת והיא
חייב  שהבן אע"פ באחרונה, טובים" "מעשים והזכירו
בן  כשהוא רק הוא חופה וזמן שנה, י"ג מבן במצוות
עד  מעניש מעלה של ביתֿדין שאין לפי שנה, שמונהֿעשרה
בן  בהיותו כן לפני לחופה נכנס והוא עשרים, בן שיהיה

(אבודרהם). שמונהֿעשרה
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ואחר 10) המילה, מחמת שנתלכלכו פיו ורוחץ ידיו ונוטל
(שם). מברך אשר 11)כך שם: על ידיד, נקרא אבינו יצחק

זו, למצוה נתקדש שנולד שטרם א) כב, (בראשית אהבת
בן... לך יולדת אשתך שרה אבל יט): יז, (שם, ככתוב
מילה. ברית זו - בריתי וגו' אתו בריתי את והקימותי

של 12) בבשרו חקוקים שאינם החוקים כשאר לא בבשרו,
וכדומה. וציצית תפילין כמו הצאצאים 13)אדם, ובניו,

בניא. ובני בניא יונתן: מתרגם כד) כב, (ישעיה והצפיעֹות
מילה,14) באות הקב"ה חתמם לדורותם אחריו בניו שגם
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ובינינו. ה' בין קדושה ברית מילה 15)שהיא מצות בשכר
ז): יז, (בראשית ככתוב וחלקנו, לנחלתנו הקב"ה נעשה
אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות בריתי... את והקימותי

וכו'.16) צורנו" "אתה כאומר: בבקשה, לה' פונה הוא כאן
רבינו". "תשובות במוספנו חביבה 17)וראה שהיא הנפש,

נפשי. ידידות את נתתי ז): יב, (ירמיה הכתוב מלשון מהכל,
מותנו.18) אחרי לנו הנשארת הנפש או שבגופנו, הנפש
בדם 19) את גם יא): ט, (זכריה הנביא אמר וכן מגיהנום,

חז"ל  אמרו וכן בו. מים אין מבור אסיריך שלחתי בריתך
גיהנום  של פתחו יד על יושב אבינו "אברהם יט.): (עירובין

שנימול". מי כל את נמצא 20)ומעלה זו ברכה נוסח
ברכה  מביא בתשובותיו שרבינו להעיר, וכדאי קלז: בשבת
רבינו". "תשובות במוספנו ראה אחר. בנוסח זו

עת,21) בכל מצויה ואינה תמידית אינה זו מצוה "שהרי
רבינו  (מלשון לזמן" מזמן שהיא למצוה דומה היא והרי
רבינו, על חולקים ורבים ה"ט). פ"יא, ברכות הל' לעיל
שאין  משום מילה, בברית "שהחיינו" לברך שאין וסוברים
התינוק  וכאן וחדוה, שמחה בשעת אלא זו ברכה מברכים
אולם  מ:). לעירובין 'תוספות' ח.; כתובות (ראה מצטער
שהחיינו" "ברכת שאין זו סברא דוחים מיימוניות' ב'הגהות
אביו  "מת הוא: ערוך תלמוד שהרי צער, מחמת מתבטלת
הוא  ולבסוף אמת, דיין ברוך אומר בתחילה - יורשו והוא
וראה  ; נט: (ברכות אחים] עמו אין [אם שהחיינו" מברך
לו, ס"ק רסה סי' ביו"ד והגר"א ה"ז). פ"י, ברכות הל' לעיל
שמחת  על לא המצוה שמחת על היא הברכה כי אומר:

תלד): סימן (ח"א הרדב"ז כתב מזו וגדולה ˘·Èהגוף,
ÌÈÒÂ‡‰ בעצמם מברכים השכינה, כנפי תחת להכנס הבאים

מחמת  שמצטערים ואע"פ שהחיינו, ברכת מילתם בשעת
שמחה אין ‰Ï·הכאב, ˙ÁÓ˘ ‡Ï‡ שהגוף אע"פ כי ,

ועל שמח, הלב Í¯·Óמצטער ‡Â‰ ·Ï‰ ˙ÁÓ˘ והכתוב
כמוצא  אמרתיך על אנכי שש קסב): קיט, (תהלים אומר
בכל  "ונהגו המילה. על קל.) (שבת חז"ל ודרשוהו רב, שלל
מצרים  ובמלכות וסביבותיה וסוריא ישראל ארץ מלכות

ז). סעיף רסה, סי' השו"ע (לשון כרבינו" שהחיינו לברך
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גר 22) מילת כי אחרים, להוציא מצוה כעושה זה שאין
בו  שהקודם אלא בדבר, שוים וכולם ישראל, כל על מוטלת
בנו" את המל "אב כדין "למול" מברך ולפיכך זכה,

ה"א. לעיל המתגיירים 23)המבואר גרים כמה שיש לפי
ועיקר  נימולים, תיקנו כשהם לפיכך ברית, דם הטפת מילתם

שם). ובר"ן פ"יט, לשבת (רי"ף כן לכולם שבת 24)לומר
את  מקיימת שהתורה הוא שידוע אע"פ כי ע"א. קלז,
ערים, אדם שבני בזמן אלא התורה עסק אין אבל העולם,
העולם? אז מקיים מי מיטותיהם על ישינים שהם ובשעה
וראויה  ובקומו בשכבו אדם של בגופו דבוקה המילה אבל
כשהם  שאפילו בלילה, וגם ביום גם העולם את לקיים היא

נדרים  יעקב" ל"עין (רי"ף זו במצוה מוכתרים הם ישינים
ירמיה  שמעוני בילקוט (הובא במדרש שאמרו וזה לא:),

נוהגת שהיא ברית זה אי וראה, "צא ÏÈÏ·Â‰לג): ÌÂÈ· אי ?
בגרים  זה נוסח לומר ותיקנו מילה". אלא מוצא אתה
אלהים  שאמר אף כי בזה, לרמוז בסמוך, כמבואר ובעבדים,

תשמרו... אשר בריתי "זאת ‡ÍÈ¯Áלאברהם: ÍÚ¯Ê ÔÈ·Â"
ישראל  בני את אלא כוללת הברית שאין מזה נראה והיה
במילתם  מדגיש הוא לפיכך אברהם, של המיוחד זרע שהם
אלה  וגם בכללה, הבריאה כל את מקיים הברית שדם
יעקב" ל"עין ('הבונה' העולם מקיימי בכלל נכנסו כשנימולו
כן  על כי - דעת בני שהם מפני מפרשים: ויש קלז:). שבת
עול  עליהם שיקבלו כדי אותם, ומעודדים - הם מבוגרים
מהם  הנוטף לדם ידאגו ולא בשמחה, ומצוות תורה

פ"יט). שבת ('המאור'
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כאב 25) זה והרי למולו, האדון על ביחוד מוטלת שהמצוה
"למול". המברך בנו את מצוה 26)המל העושה כדין
ה"א. לעיל וכמבואר או 27)לאחרים, ועבד, גר כגון

גדול. כשהוא שנימול ערל פ"יט.28)ישראל שבת רי"ף,
הברכה. בשעת ערותו לכסות צורך אין קטן במילת אבל
ה"טז) פ"ג, שמע קריאת (הל' לעיל רבינו שכתב ואע"פ
לומר  אפשר הקטן, ערות נגד שמע קריאת לקרוא שאסור
יש  גם רבינו. נתכוין לא - ימים שמונה בן - כך כל שלקטן
תיקון  ומשום מילה, מצות לשם מתכוין הרי שכאן לחלק,
קדוש", מחניך "והיה בו: קורא אני מתגלית, ערותו מילה
(הרא"ש  דבר" ערות בך יראה "ולא משום: בזה ואין
ובהערתנו  רבינו" "תשובות במוספנו וראה פ"ג). לברכות

שם.
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בקטן 29) כי מספק, אלא אינה אלו של דמם שהטפת מפני
מלידה, נימול הוא והרי כבושה ערלתו אין שמא להניח יש
שבת  ב'תוספות' הובא חננאל' ('רבינו פוסקים יש ובגר
בן  שמעון רבי כדעת הטפה, צריך שאינו מו:) יבמות קלה.;
ולהטיף, להחמיר יש מספק ולפיכך קלה.) (שבת אלעזר
שאינה  ברכה חשש משום הספק, על מברכים אין אבל
הש"ך  (ע"פ ה"טז פ"יא, ברכות הל' לעיל וכמבואר צריכה,

סק"א). רסח, סי' ונקבות 30)יו"ד כזכר, זכרות לו שיש
וראה 31)כנקבה. הספק. על מברכים שאין אמרנו וכבר

זה. בנידון לרבינו ארוכה תשובה רבינו' 'תשובות במוספנו
שבת  למסכת ישראל' ה'תפארת דברי כאן להביא וכדאי
שאין  כתבו מקרוב "וחדשים הכותב: מ"ג) יט, (פרק
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שוא  דבר פיהם אשר אומר ואני כלל, בנמצא אנדרוגינוס
מלתי  כשתיםֿעשרה זה זר, ולא ראו ועיני שקר, ימין וימינם
נקב  לו היה ולא כהוגן, זכרות לו שהיתה כזה, ילד בעצמי
בליטה  נמשכת היתה לנקב הראוי שממקום רק הגיד, בראש
ושם  הכיס, באמצע למטה עד הגיד לאורך חוט כמו בעור
חמשֿ לפני וזה השתין... ומשם כראוי, נקבות לו היתה
כשר  אם עליו לשאול כבש אחד קצב לי הביא שנה עשרה
סמוך  ונקבות האילים, ככל למטה זכרות בו והראני הוא,

הרחלות". ככל לאחוריים

.ÊÈtÓ B‡ ‰kÓ ÈtÓ B˙Ï¯Ú CzÁÏ CÈ¯vL Ì"ekÚ«∆»ƒ¿«≈»¿»ƒ¿≈«»ƒ¿≈
BÏ CzÁÏ Ï‡¯NÈÏ ¯eÒ‡ ‰È‰ - Ba „ÏBpL ÔÈÁL¿ƒ∆«»»»¿ƒ¿»≈«¿…

Ì˙B‡ ÌÈÏÚÓ ÔÈ‡ Ì"ekÚ‰L ;d˙B‡32‰˙ÈÓ È„ÈÓ »∆»«≈«¬ƒ»ƒ≈ƒ»
‰ÂˆÓ ˙ÈNÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÈÏ‡ Ô˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ»≈∆»««ƒ∆«¬≈ƒ¿»

‰ÂˆnÏ Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,BÊ ‰‡eÙ¯a33Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆¬≈…ƒ¿«≈«ƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈÓÏ Ì"ekÚ‰ Ôek˙34ÏeÓÏ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ , ƒ¿«≈»«¿ƒ»À»¿ƒ¿»≈»

B˙B‡35.

שנאמר 32) עבודהֿזרה, עובדי גויים לרפאות שאסור
גוי  שנאמר מקום "וכל כו:). (ע"ז תחנם ולא ג): ז, (דברים
אסורות  מאכלות הל' רבינו (לשון ע"ז" עובד זה הרי סתם,
ירפאנו, לא אם לאיבה לחוש שיש במקום אבל ה"ח). פ"יא,
ה"ב). פ"י, ע"ז הל' (ראה בשכר אותו לרפא מותר

בלבד.33) רפואה לשם לא 34)אלא מילה, מצות לשם
בהל' ורבינו גירות. נח לשם "בן כותב: ה"י) (פ"י, מלכים

שכר, לקבל כדי התורה מצוות משאר מצוה לעשות שרצה
במוספנו  וראה כהלכתה", לעשותה אותו מונעים אין

רבינו'. בכך.35)'תשובות שמרפאו אע"פ

.Á,ÌÈBb‰ d· epb˙pL ,‰Ï¯Ú‰ ‡È‰ ‰Òe‡Ó¿»ƒ»»¿»∆ƒ¿«»«ƒ
ÌÈÏ¯Ú ÌÈBb‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL36‡È‰ ‰ÏB„‚e . ∆∆¡«ƒ»«ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÏnL „Ú ÌÏL eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ‡¯˜ ‡lL ,‰ÏÈn‰37, «ƒ»∆…ƒ¿»«¿»»»ƒ»≈«∆»
ÈÈa È˙È¯· ‰z‡Â ÌÈÓ˙ ‰È‰Â ÈÙÏ Cl‰˙‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«≈¿»«∆¿≈»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ≈ƒ
,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÏL B˙È¯a ¯Ùn‰ ÏÎÂ .'B‚Â EÈ·e≈∆¿¿»«≈≈¿ƒ∆«¿»»»ƒ

B˙Ï¯Ú ÁÈp‰Â38dÎLÓ B‡39Ba LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿ƒƒ«»¿»¿»»««ƒ∆∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰¯Bz40. »«¬ƒƒ≈≈∆»»«»

מי 36) כי כו): יז, (שמואלֿא ונאמר ע"ב. לא, נדרים
הזה. הערל חומדים 37)הפלשתי שאנו זה שם. נדרים,

יש  הברכים, על - שנימול בשעה - התינוק לאחוז ומתאוים
שמעוני' ב'ילקוט (הובא טוב' 'שוחר במדרש סמך לזה
כמוך! מי ה' תאמרנה עצמותי כל הפסוק: על לה) תהלים
המצוות, בהם ומקיים אברי בכל משבחך אני דוד, אמר
ראשכם", פאת תקיפו "לא מקיים אני - ראשי בשערות
וכו' ציצית עטיפת - בצוארי בראשי, מניח אני - ותפילין
עושה  אני בהן - ברכיים ופריעה, מילה מצות - הגיד וכו',

ÒÂ˜È„Ò לעשות נוהגים וכן ופריעה". מילה בשעת לילדים
אליעזר' דרבי 'פרקי דברי עלֿפי הנביא, אליהו לכבוד כסא
עליו  נגלה מארץֿישראל אליהו שברח "בשעה (פ"כט):
קנאתי  קנא לו: אמר אליהו? פה לך מה לו: ואמר הקב"ה
אתה  לעולם הקב"ה: לו אמר י), יט, מלכיםֿא (ראה לה'
ישראל  שאין חייך מקנא, אתה וכאן בשטים... קנאת מקנא,

התקינו  מכאן בעיניך, רואה שאתה עד מילה ברית עושים
שנאמר  הברית, למלאך כבוד מושב עושים שיהו חכמים
בא. הנה חפצים אתם אשר הברית ומלאך א): ג, (מלאכי

רסה). סי' יו"ד 'טור' עצמו.38)(ראה את מל שלא
את 39) וכיסה שנשתרבב עד אברו בעור ומשך מהול, שהיה

מהול. יראה שלא כדי פ"א,40)העטרה פאה ירושלמי
ה"א.

.Ë‰Ï˙ ‡lL - ‰ÏÈÓ ‰¯eÓÁ ‰nk ‰‡¯e ‡Ba¿≈«»¬»ƒ»∆…ƒ¿»
˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ ‰ÈÏÚ ea¯ ‰LÓÏ41ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆«≈»∆»¬ƒ»»««««ƒ

· ‰È‰LLÏL Ô‰ÈÏÚ e˙¯Î ‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ÏÎÂ .C¯c ∆»»«»∆¿»ƒ¿«»ƒ¿¿¬≈∆»
,'‰ ‰eˆ ¯L‡ ˙È¯a‰ È¯·c ‰l‡ :¯Ó‡pL ,˙B˙È¯a¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¬∆ƒ»
‡e‰ ÌLÂ ;·¯Áa Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈¿»
'‰ ˙È¯·a E¯·ÚÏ ,ÌÎlk ÌBi‰ ÌÈ·v Ìz‡ :¯ÓB‡≈«∆ƒ»ƒ«À¿∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
e˙¯Î ‰ÏÈn‰ ÏÚÂ .˙B˙È¯a LÏL È¯‰ - EÈ‰Ï‡¡…∆¬≈»¿ƒ¿««ƒ»ƒ¿¿

˙B˙È¯· ‰¯NÚŒLÏL42‰z‡Â :eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÌÚ ¿∆¿≈¿ƒƒ«¿»»»ƒ¿∆¿»
˙‡ È˙Ó˜‰Â ,Cz‡ È˙È¯· ‰p‰ È‡ ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯·¿ƒƒ≈ƒ≈∆¬ƒƒ≈¿ƒƒƒ»«¬ƒ…ƒ∆
È˙È¯a ˙‡ ‰z‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯a¿ƒƒ≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«»∆¿ƒƒ
,˙È¯a ˙B‡Ï ‰È‰Â ,e¯ÓLz ¯L‡ È˙È¯a ˙‡Ê ,¯ÓLƒ̇¿……¿ƒƒ¬∆ƒ¿¿¿»»¿¿ƒ
È˙È¯a ˙‡ ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,ÌÎ¯N·a È˙È¯· ‰˙È‰Â¿»¿»¿ƒƒƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ
˙‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,Bz‡ È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â ,¯Ù‰≈««¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒƒ¿ƒ»¿∆

.˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜‡ È˙È¯a¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿»

להצילו,41) לו עמדו לא רבינו משה של זכויותיו שכל
ביקש  שנתרשל מיד אלא המילה, מן שנתרשל בשעה
במלון  בדרך ויהי כד): ד, (שמות שנאמר להרגו, המלאך
את  ותכרות צור צפורה ותקח המיתו, ויבקש ה' ויפגשהו
יוסי, רבי "אמר בברייתא: שנינו (לא:) ובנדרים בנה. ערלת
אמר: כך אלא המילה, מן רבינו משה שנתרשל חסֿושלום
שלשה  ואשהה אמול היא... סכנה - (לדרך) ואצא אמול
מה  מפני אלא מצרים"! שוב "לך לי: אמר הקב"ה ימים,
להתעסק  לו והיה תחילה" במלון שנתעסק "מפני נענש?
היתה  שלא היה, למצרים סמוך מלון ואותו תחילה, במילה
התעסקות  של שעה שמלוא הרי כזו, קצרה בדרך סכנה עוד

לו. נתלתה לא (פ"ג,42)במלון בנדרים זו הלכה כל מקור
ישראל  שמסרו מצוה "כל אמרו: קל.) (שבת וחז"ל מ"יא).
ומילה, ע"ז כגון המלכות, גזירת בשעת למיתה עליה עצמם
ישראל  מסרו שלא מצוה וכל בידם, מוחזקת היא עדיין
היא  עדיין תפילין כגון המלכות, גזירת בשעת עליה עצמם
עליהם  שקיבלו מצוה "כל (שם): אמרו וכן בידם". מרופה
בשמחה" אותה עושים עדיין מילה... כגון בשמחה,

שם). רש"י משתה, (שעושים
ÔÚiÒcְִֵֶַָָָספר אהבה -סדר ּתפי ּלֹות ּכל ה ּׁשנה  ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

ה'תשפ"א  מרחשון ד' ה' יום

-dad̀xtq
dpXd lM zFNtY xcq¥¤§¦¨©¨¨

¯ÁMa ÌBÈ ÏÎa ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ e‚‰2ÔÈ¯BwL ¯Á‡ . »¬»»ƒ¿¿»«««««∆ƒ
"Âˆ" ,˙L¯t3ÌÈ‰k ˙k¯·e4el‡ .BÊ ‰LÓ ÔÈ¯B˜ »»««ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿»≈

ÌÈ¯·„5‰‡t‰ ¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡L6ÌÈ¯eka‰Â ¿»ƒ∆≈»∆ƒ«≈»¿«ƒƒ
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ÔBÈ‡¯‰Â7el‡ .‰¯Bz „eÓÏ˙Â ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ¿»≈»¿ƒ¬»ƒ¿«¿»≈
Ô¯w‰Â ‰f‰ ÌÏBÚa Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ì„‡L ÌÈ¯·„8 ¿»ƒ∆»»≈≈≈∆»»«∆¿«∆∆
˙eÏÈÓ‚e Ì‡Â ·‡ „eak .‡a‰ ÌÏBÚÏ BÏ ˙Ói«̃∆∆»»«»ƒ»»≈¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ9‰lÙz ÔeiÚÂ10˙ÓkL‰Â ÌÈÏBÁ ¯ew·e ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈa ÌBÏL ˙‡·‰Â ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰Â L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿«¿»«¿ƒ«¬»«»≈
Èa¯ ¯Ó‡ .Ìlk „‚k ‰¯Bz „eÓÏ˙Â B¯·ÁÏ Ì„‡»»«¬≈¿«¿»¿∆∆À»»««ƒ

‡¯ÈÊ11elÙ‡L ÔÓˆÚ ÏÚ e¯ÈÓÁ‰ Ô‰ Ï‡¯NÈ ˙Ba ≈»¿ƒ¿»≈≈∆¡ƒ««¿»∆¬ƒ
.ÌÈi˜ ‰Ú·L ‰ÈÏÚ ˙B·LBÈ Ïc¯Ák Ìc ˙tË ˙B‡B¯ƒ«»¿«¿»¿»∆»ƒ¿»¿ƒƒ

e‰iÏ‡ È·„ ‡z12ÁË·Ó ÌBÈ ÏÎa ˙BÎÏ‰ ‰BM‰ Ïk »»¿≈≈ƒ»»«∆¬»¿»À¿»
ÌÏBÚ ˙BÎÈÏ‰' ,¯Ó‡pL .‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ôa ‡e‰L BÏ13 ∆∆»»«»∆∆¡«¬ƒ»

Èa¯ ¯Ó‡ .'˙BÎÏ‰' ‡l‡ '˙BÎÈÏ‰' È¯˜z Ï‡ .'BÏ«ƒ¿≈¬ƒ∆»¬»»««ƒ
‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡14ÌÈa¯Ó ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒ

''‰ È„enÏ CÈa ŒÏÎÂ' ,¯Ó‡pL .ÌÏBÚa ÌBÏL15 »»»∆∆¡«¿»»«ƒƒ≈
„Â„Ï ¯BÓÊÓ .'ÂÎÂ16ÔkLÈŒÈÓ EÏ‰‡a ¯e‚ÈŒÈÓ '‰ ¿ƒ¿¿»ƒƒ»¿»√∆ƒƒ¿…

„˜ ¯‰aÌÏBÚÏ .˜„ˆ ÏÚBÙe ÌÈÓz CÏB‰ EL17‡‰È ¿«»¿∆≈»ƒ≈∆∆¿»¿≈
¯·B„Â ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰„BÓe ¯˙Òa ÌÈÓL ‡¯È Ì„‡»»¿≈»«ƒ¿≈∆∆«»¡∆¿≈
ÏÚ ‡Ï ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ¯Ó‡ÈÂ ÌkLÈÂ B··Ïa ˙Ó‡¡∆ƒ¿»¿«¿≈¿…«ƒ»»ƒ…«
ÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ƒ̂¿≈¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ«
ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡ ‰Ó .ÌÈa¯‰ EÈÓÁ«̄¬∆»«ƒ»»∆«≈∆«¿≈
¯Ó‡pŒ‰Ó e˙¯e·bŒ‰Óe eÁkŒ‰Ó e˙˜„vŒ‰Ó«ƒ¿»≈«…≈«¿»≈«…«
EÈÙÏ ÔÈ‡k ÌÈ¯Bab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ¿»∆
ÌÈB·e ÚcÓ ÈÏ·k ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»¿ƒ
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰·Â e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏ·kƒ¿ƒ«¿≈ƒ»«¬≈…»…ƒ≈«≈

EL„˜ È¯·„a ·e˙kL BÓk EÈÙÏ Ï·‰18¯˙BÓe' ∆∆¿»∆¿∆»¿ƒ¿≈»¿¿«
Èa .E˙È¯· Èa EnÚ eÁ‡ Ï·‡ .'B‚Â 'Ì„‡‰»»»¿¬»¬«¿«¿¿≈¿ƒ∆¿≈
Ú¯Ê .‰i¯Bn‰ ¯‰a BÏ zÚaLpL E·‰B‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿∆ƒ¿«¿»¿««ƒ»∆«
·˜ÚÈ ˙„Ú .EÁaÊÓ ÈabŒÏÚ „˜ÚpL E„ÈÁÈ ˜ÁˆÈƒ¿»¿ƒ¿∆∆¡«««≈ƒ¿«¬¬««¬…
E˙ÁÓNÓe B˙B‡ z·‰‡L E˙·‰‡nL E¯BÎ· Eaƒ¿¿∆∆≈«¬»¿∆»«¿»ƒƒ¿»¿

Ï‡¯NÈ B˙B‡ ˙‡¯˜ BaŒzÁÓNL19Ôe¯LÈÂ20CÎÈÙÏ . ∆»«¿»»»»ƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»
Á·L ÔzÏÂ E¯‡ÙÏe EÁaLÏe EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡»«»ƒ¿¿¿«≈¬¿»¬∆¿ƒ≈∆«
ÌBÈŒÏÎa EÈÙÏ ¯ÓBÏ e‡ ÔÈ·iÁÂ .EÓLÏ ‰‡„B‰Â¿»»ƒ¿∆¿«»ƒ»«¿»∆¿»
.„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ¯˜·Â ·¯Ú∆∆»…∆¿«ƒ¿»≈¡…≈∆»
‰ÙiŒ‰Ó eÏ¯Bb ÌÈÚpŒ‰Ó e˜ÏÁ ·BhŒ‰Ó eÈ¯L‡«¿≈«∆¿≈«»ƒ»≈«»»
ŒÏÎa ÔÈ·È¯ÚÓe ÔÈÓÈkLÓ e‡L eÈ¯L‡ .e˙M¯È¿À»≈«¿≈∆»«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿»
'‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÌÈ¯ÓB‡Â ¯˜·Â ·¯Ú „ÈÓz ÌBÈ»ƒ∆∆»…∆¿¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL Ì„˜ ‡e‰ ‰z‡ .„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡¡…≈∆»«»…∆∆ƒ¿»»»
ÌÏBÚa ‡e‰ ‰z‡ ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL ¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡«»««∆ƒ¿»»»«»»»
ÔBL‡¯ ‡e‰ ‰z‡ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ‡e‰ ‰z‡Â ‰f‰«∆¿«»»»«»«»ƒ
LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓL Lc˜ ÔB¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡Â¿«»«¬«≈ƒ¿«»¿«»

dÈa‚˙Â Ìe¯z E˙ÚeLÈ·e EÓÏBÚa21Ce¯a .e¯˜ »»∆ƒ»¿»¿«¿ƒ««¿≈»
ÌÈa¯a BÓL Lc˜Ó‰22eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡ . «¿«≈¿»«ƒ«»¡…≈

ÌÈÓM‰ ÈÓL·e ˙ÁzÓ ı¯‡‰ŒÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa«»«ƒƒ««¿«»»∆ƒ««ƒ¿≈«»«ƒ
ÔB¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡Â ÔBL‡¯ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«»ƒ¿«»«¬
˙BÙk Úa¯‡Ó EÈÂ˜ ıa˜ .ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈¡…ƒ«≈…∆≈«¿««¿
‡e‰Œ‰z‡ Èk ÌÏBÚ È‡aŒÏk eÚ„ÈÂ e¯ÈkÈ ı¯‡‰»»∆«ƒ¿≈¿»»≈»ƒ«»

Ec·Ï ÌÈ‰Ï‡‰23˙ÈNÚ ‰z‡ .ı¯‡‰ ˙BÎÏÓÓŒÏÎÏ »¡…ƒ¿«¿¿»«¿¿»»∆«»»ƒ»

EÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa ÈÓe .ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡∆«»«ƒ¿∆»»∆ƒ¿»«¬≈»∆
.‰NÚzŒ‰Ó EÏ ¯Ó‡iL ÈÓ ÌÈBzÁz· B‡ ÌÈBÈÏÚa»∆¿ƒ««¿ƒƒ∆…«¿««¬∆

k enÚ ‰NÚ ÌÈÓMaL eÈ·‡ŒÏÚ ezÁË·‰L BÓ »ƒ∆«»«ƒ¬≈ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«
‡È‰‰ ˙Úa EÊBÁ È„È24Èˆa˜ ˙Ú·e ÌÎ˙‡ ‡È·‡ ¿≈∆»≈«ƒ»ƒ∆¿∆»≈«¿ƒ

ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÎa ‰l‰˙ÏÂ ÌLÏ ÌÎ˙‡ Ôz‡ŒÈk ÌÎ˙‡∆¿∆ƒ∆≈∆¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ»¿…«≈»»∆
¯Ó‡Â .'‰ ¯Ó‡ ÌÎÈÈÚÏ ÌÎÈ˙e·LŒ˙‡ È·eLa25 ¿ƒ∆¿≈∆¿≈≈∆»«¿∆¡«

ÈÓL ÌÈÓM‰Œ˙‡ ˙ÈNÚ ‰z‡ Ec·Ï '‰ ‡e‰Œ‰z‡«»¿«∆«»»ƒ»∆«»«ƒ¿≈
ÌÈni‰ ‰ÈÏÚ ¯L‡ŒÏÎÂ ı¯‡‰ Ì‡·ˆŒÏÎÂ ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»¿»»»»∆¿…¬∆»∆»««ƒ
ÌÈÓM‰ ‡·ˆe ÌlkŒ˙‡ ‰iÁÓ ‰z‡Â Ì‰a ¯L‡ŒÏÎÂ¿»¬∆»∆¿«»¿«∆∆À»¿»«»«ƒ
z¯Áa ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈÂÁzLÓ EÏ¿ƒ¿«¬ƒ«»»¡…ƒ¬∆»«¿»
.Ì‰¯·‡ BÓL zÓNÂ ÌÈcNk ¯e‡Ó B˙‡ˆB‰Â Ì¯·‡a¿«¿»¿≈≈«¿ƒ¿«¿»¿«¿»»

enzÈ ‡Ï EÈ˙BLe ‡e‰ ‰z‡26'‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ . «»¿∆…ƒ»∆∆»»
ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a „Ú 'ÂÎ CÏÓ '‰ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿»»∆»»«»¿»

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡»≈¿»≈
ה"י).2) פ"ז, תפלה (הל' לעיל הנזכרות התורה ברכות אחרי
התמיד".3) "פרשת והיא כח), (במדבר ישראל בני את
(לעיל 4) רבינו הזכירן כבר אלו פרשיות ושתי כג. ו, שם,

התורה. ברכת אחרי לקרותן ה"יא) פ"ז, תפלה הל'
מ"א.5) פ"א, פאה בסוף 6)מסכת להניח חייב שאדם

ט). יט, (ויקרא ככתוב לעניים, אדם 7)שדהו שחייב
(שמות  ככתוב רגלים, בשלש המקדש בית בחצר להיראות
וגו'. את זכורך כל יראה בשנה פעמים שלש יז): כג,

גוף 8) יקראו בקרנים, שהכוח "בעבור ועצמותו, הדבר עיקר
כח). כג, לויקרא (רמב"ן קרנו" כגון 9)הדבר שבגופו,

חסדים  גמילות אבל וכו' המת וקבורת חולים ביקור
שיעור, לה יש בה, וכיוצא שבויים פדיון כגון שבממון,
חמישית  כדי עד לידו כזו מצוה שתבוא פעם בכל שיתן
(כתובות  כמאמרם מחוייב, אינו ויותר שבנכסיו, מהריוח
שם). (רע"ב מחומש" יותר יבזבז אל "המבזבז, נ.):

במסכת 10) בברייתא נמצא ואילך מכאן בתפילתו, לכוין
ובכת"י  יא:). (ברכות ה'תוספות' כעדות קכז. שבת
מה  אלא לפנינו שאין נמצא הזו, הפיסקא כל אין התימנים,
מפני  - זו וברייתא משנה וקוראים פ"א. פאה במשנה ששנוי
"ואין  תנאים, מחלוקת מבלי הן, פסוקות הלכות שאלה
צריכה  שאינה פסוקה" הלכה מתוך אלא להתפלל עומדין
וברש"י  לא. (ברכות בתפילתו בה מהרהר יהא ולא עיון,
במקרא, למד התורה ברכות אחרי שתיכף נמצא שם),
יא:). לברכות ב'תוספות' (ראה ובברייתא במשנה

"איסורי 11) הלכות רבינו בדברי ומפורש ע"א. לא, ברכות
ג. הלכה יא, פרק ע"ב.12)ביאה" כח, מגילה

ו.13) ג, הלכות 14)חבקוק אלה וכל ע"א. סד, ברכות
הן. פסוקות יג.15)ואגדות נד, טו,16)ישעיה תהלים

רוקח' וב'מעשה הזו. הפיסקא כל אין התימנים, ובכת"י א.
בסוגריים. מוקפת כא.17)היא פרק אליהו, דבי תנא

יט.18) ג, כט).19)קהלת לב, (בראשית שררה לשון
ב).20) מד, (ישעיה התואר נו"ן בתוספת יושר, לשון
והכל 21) ותגבה, לומר: הגיה ישראל" "עבודת בסידור

הנוסח  וכן בישועתך. ותגבה שתרגום "קרננו" אל מוסב
מו. סי' או"ח תוקנה 22)ב'טור' זו הודאה ברכת עיקר

שמע, קריאת לקרוא לא עליהם שגזרו השמד דורות כנגד
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dpydקעח lk zelitz xcq - dad` xtq - oeygxn 'c 'd mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ברבים, שמו מקדש מסיים: ולפיכך בסתר, לקראה והוכרחו
שמו  את לקדש ויכולים הגזירה שנתבטלה לה' בזה להודות

הלקט'). ('שבלי עשרה של ובמנין כנוסח 23)בגלוי
"לכל". אחר: ובנוסח רוקח', כ.24)'מעשה ג, צפניה

ו.25) ט, התימנים,26)נחמיה ובכת"י כח. קב, תהלים
אינה. הזאת הפיסקא כל

˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL ‰BL‡¯ ‰Î¯a27 ¿»»ƒ»∆¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ
.‡e‰ Ce¯a .ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L Ce¯a .dÁÒ e‰Ê∆À¿»»∆»«¿»»»»»
ÌÁ¯Ó Ce¯a .Ìi˜Óe ¯ÊBb Ce¯a .‰NBÚÂ ¯ÓB‡ Ce¯a»≈¿∆»≈¿«≈»¿«≈
¯È·ÚÓ Ce¯a .˙Bi¯a‰ŒÏÚ ÌÁ¯Ó Ce¯a .ı¯‡‰ŒÏÚ«»»∆»¿«≈««¿ƒ»«¬ƒ
.ÂÈ‡¯ÈÏ ·BË ¯ÎN ÌlLÓ Ce¯a .‰¯B‡ ‡È·Óe ‰ÏÙ‡¬≈»≈ƒ»»¿«≈»»ƒ≈»
·ÊÎ ‡ÏÂ ‰ÁÎL ‡Ï ‰ÏÂÚ ‡Ï EÈÙÏ ÔÈ‡L Ce¯a»∆≈¿»∆…«¿»…ƒ¿»¿…»»
Ce¯a .„ÁL ÁwÓ ‡ÏÂ ÌÈÙ ‡BNÓ ‡Ï ‰Ó¯Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿»…«»ƒ¿…ƒ«…«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ÁˆÏ Ìi˜Â „ÚÏ ÈÁ Ï‡≈«»«¿«»»∆«»«»¡…≈∆∆
¯‡ÙÓe ÁaLÓ BnÚ ÈÙa Ïl‰Ó‰ Ï‡‰ .ÌÏBÚ‰»»»≈«¿À»¿ƒ«¿À»¿…»
Ec·Ú „Â„ È¯ÈL·e .ÂÈ„·ÚÂ ÂÈ„ÈÒÁŒÏk ÔBLÏaƒ¿»¬ƒ»«¬»»¿ƒ≈»ƒ«¿¿
E„B ˙B¯ÈÓÊ·e ˙BÁ·La eÈ‰Ï‡ '‰ EÏl‰ EÁÈLÓ¿ƒ¬¿«∆¿¡…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
„ÈÁÈ eÈ‰Ï‡ ekÏÓ EÓL ¯ÈkÊÂ E¯‡Ùe EÁaLe¿«≈¬¿»∆¿¿«¿ƒƒ¿«¿≈¡…≈»ƒ
Ce¯a .BÓL „Ú È„Ú ¯‡ÙÓe ÁaLÓ .ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ≈»»ƒ¿À»¿…»¬≈«¿»
ÔÈ˜eÒt ÔÈ¯B˜Â .˙BÁaLza Ïl‰Ó CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆¿À»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„B·Î È‰È .el‡28ÂÈNÚÓa '‰ ÁÓNÈ ÌÏBÚÏ '‰'ÂÎ ≈¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿«¬»
ÌÈ˜eÒt ‡¯B˜ Ck ¯Á‡Â .ÌÈÏz ÛBÒ „Ú 'BÎ È¯L‡«¿≈«ƒƒ¿««»≈¿ƒ

ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .el‡29ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ . ≈»¿»»≈¿»≈ƒ¿…¿»
ÔÓ‡Â ÔÓ‡30„ÈÂc C¯·ÈÂ .31Ï‰w‰ŒÏk ÈÈÚÏ '‰Œ˙‡ »≈¿»≈«¿»∆»ƒ∆¿≈≈»«»»

:'ÂÎÂ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a „ÈÂc ¯Ó‡iÂ«…∆»ƒ»«»¡…≈ƒ¿»≈¿
.dÁÒ e‰Ê ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt ¯Á‡ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a¿»»«¬»∆««¿≈«¿ƒ∆À¿»
ÏB„b‰ CÏn‰ Ï‡‰ ekÏÓ „ÚÏ EÓL ÁazLÈƒ¿««ƒ¿»««¿≈»≈«∆∆«»
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰‡ EÏ Èk .ı¯‡·e ÌÈÓMa LB„w‰Â¿«»«»«ƒ»»∆ƒ¿»∆¡…≈
dÙBÒ „Ú ‰¯ÈM‰ ‡¯B˜Â .'ÂÎÂ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿¿≈«ƒ»«»

ÌB˜n‰ ‚‰Ók32. ¿ƒ¿««»
ובביאורנו.27) ה"יב, פ"ז תפלה הל' לעיל ראה
יז.28) פרק סוף סופרים במסכת וראה לא. קד, תהלים
נג.29) פט, יש 30)תהלים ואולי בתנ"ך, כזה פסוק אין

לעולם... כבודו שם "וברוך לומר: וצריך סופר, טעות כאן
יט). עב, (תהלים ואמן" יֿיד.31)אמן כט, הימיםֿא דברי

רבינו 32) בדברי וכמבואר "האזינו", שירת או הים, שירת
ה"יג. פ"ז, תפלה הל' לעיל

k e‚‰ ˙aLaÁÒ BÊ ‰Î¯a ÈÙÏ ÛÈÒB‰Ï ÌÚ‰ Ï ¿«»»¬»»»¿ƒƒ¿≈¿»»…«
ÈÁŒÏk ˙ÓL .‰Ê33.eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ C¯·z ∆ƒ¿«»«¿»≈∆ƒ¿¡…≈

„ÈÓz ekÏÓ E¯ÎÊ ÌÓB¯˙e ¯‡Ùz ¯NaŒÏk Áe¯Â¿«»»»¿»≈¿≈ƒ¿¿«¿≈»ƒ
EÈ„ÚÏaÓe .Ï‡ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe .¯B„Â ¯B„Ï¿»≈»¿«»«»≈ƒ«¿»∆
‰„Bt ÚÈLBÓe Ï‡Bb CÏÓ eÏ ÔÈ‡Â ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡≈¡…ƒ¿≈»∆∆≈ƒ«∆
Ò¯ÙÓ .‰z‡ ‡l‡ ‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe«ƒ¿»≈»»¿»∆»»»¿«¿≈
Ïl‰Ó‰ .˙B„ÏBz‰ ÔB„‡ .˙Bi¯aŒÏk dBÏ‡ .ÌÁ¯Óe¿«≈¡«»¿ƒ¬«»«¿À»
ÌÈÓÁ¯a ÂÈ˙Bi¯·e „ÒÁa BÓÏBÚ ‚‰Ó‰ .˙BÁaLza«ƒ¿»«¿«≈»¿∆∆¿ƒ»¿«¬ƒ
¯¯BÚÓ‰ .ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ ‡Ï ˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ .ÌÈa«̄ƒ¡…ƒ¡∆…»¿…ƒ««¿≈
‡ÙB¯Â ÌÈÏÙB CÓBÒ .ÌÈÓc¯ ıÈ˜n‰Â ÌÈLÈ¿≈ƒ¿«≈ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈

el‡Â .ÌÈ„BÓ eÁ‡ EÏe .ÌÈ¯eÒ‡ ¯ÈzÓe ÌÈÏBÁƒ«ƒ¬ƒ¿¬«¿ƒ¿ƒ
ÂÈlb ÔBÓ‰k ‰p¯ eBLÏe Ìik ‰¯ÈL ‡ÏÓ eÈÙƒ»≈ƒ»«»¿≈ƒ»«¬«»
˙B¯È‡Ó eÈÈÚÂ ÚÈ˜¯ È·Á¯Ók Á·L eÈ˙B˙ÙNÂ¿ƒ¿≈∆«¿∆¿¬≈»ƒ«¿≈≈¿ƒ
eÈÏ‚¯Â ÌÈÓL È¯Lk ˙BLe¯Ù eÈ„ÈÂ Á¯iÎÂ LÓMk«∆∆¿«»≈«¿»≈¿¿ƒ¿≈»«ƒ¿«¿≈
'‰ EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ˜ÈtÒÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏi‡k ˙Bl«̃»«»≈»«¿ƒƒ¿¿
˙Á‡ŒÏÚ EÓLŒ˙‡ C¯·Ïe eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿»≈∆ƒ¿«««

·¯Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡ ÛÏ‡Ó34Èa¯35˙B··¯ [Èa¯] ≈∆∆«¿≈¬»ƒ¿…À≈ƒ≈¿»
ÌÚÂ enÚ ˙ÈNÚL ˙B¯e·‚e ÌÈq ˙B·Bh‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒƒ¿∆»ƒ»ƒ»¿ƒ
eÈ‰Ï‡ '‰ ezÏ‡b ÌÈ¯ˆnÓ ÌÈÙlÓ .eÈ˙B·‡¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿»¡…≈
Ú·N·e ezÊ ·Ú¯a .e˙È„t ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓƒ≈¬»ƒ¿ƒ»¿»»«¿»¿«
ÌÈ‡ÏÁÓe ezËlÓ ¯·cÓe ezÏv‰ ·¯ÁÓ .ezÏkÏkƒ¿«¿»≈∆∆ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«¿»≈√»ƒ

e˙Èlc ÌÈa¯ ÌÈÚ¯36'‰ EÈÓÁ¯ ee¯ÊÚ ‰p‰ „ÚÂ . »ƒ«ƒƒƒ»¿«≈»¬»«¬∆
z‚ltL ÌÈ¯·‡ Ôk ÏÚ .EÈ„ÒÁ ee·ÊÚ ‡ÏÂ eÈ‰Ï‡¡…≈¿…¬»¬»∆«≈≈»ƒ∆ƒ«¿»
zÓN ¯L‡ ÔBLÏÂ eÈt‡a zÁÙpL ‰ÓLe Áe¯Â ea»¿«¿»»∆»«¿»¿«≈¿»¬∆«¿»

Ô‰ eÈÙa37eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ eÎ¯·ÈÂ e„BÈ Ì‰ ¿ƒ≈≈ƒ»¿∆ƒ¿¡…≈
¯ÈL ¯BÓÊÓ' Ïk ˙B¯˜Ï e‚‰ ÔÎÂ .'ÂÎÂ ÁazLÈ 'ÂÎÂ¿ƒ¿««¿¿≈»¬ƒ¿»ƒ¿ƒ

'˙aM‰ ÌBÈÏ38„˜ÌBÈa ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt eÏÈÁ˙iL Ì ¿««»…∆∆«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿
˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ˙aM‰««»¿«ƒƒ¿≈¿∆»¬ƒ¿

ÏB„b‰ Ïl‰39LÈÂ .˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt Ì„˜ ˙B˙aLa «≈«»¿«»…∆¿≈«¿ƒ¿≈
˙BÏÚn‰ ¯ÈL ˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó40Ïk‰ - ¿»»¬ƒ¿ƒ««¬«…

:Ì‚‰Ók¿ƒ¿»»
שם 33) ונקרא מ"ז). פ"י, (פסחים המשנה בתקופת מקורו

"נשמת  שהוא: קיח.) (שם, בתלמוד ופירשו השיר', 'ברכת
(ו:). תענית במסכת נזכרים זה מנוסח וקטעים חי". כל

איננה.34) זו תיבה מנטובה, ודגשות 35)בדפוס רבבי,
וטעות  בשורק, רובי קורא עם והמון הכפל, לחסרון הבי"ת

('אבודרהם'). כי 36)היא ה' ארוממך כמו: רוממתנו,
ב). ל, (תהלים הנה 37)דליתני הן ודוגמתו: הנה, ִֵלשון

הןֿהם, מנקדים: ויש טז). לא, (במדבר ישראל לבני ֶהיו
ישראל'. 'עבודת סדר ט) כג, (שם, ישכון לבדד הןֿעם כמו:

צב.38) נקרא 39)תהלים ולמה שבתהלים. קלו פרק הוא
עולם  של ברומו יושב שהקב"ה מפני גדול, הלל שמו
לכל  לחם נותן זה: בפרק שכתוב בריה", לכל מזונות ומחלק

וברש"י). קיח, (פסחים וגו' קכאֿקכד.40)בשר תהלים

.dÁÒ ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È¯˜ ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ«¿«ƒÀ¿»
‡¯B·e ¯B‡ ¯ˆBÈ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»≈≈
˙·‰‡ - ‰iL ‰Î¯a .˙B¯B‡n‰ ¯ˆBÈ „Ú 'ÂÎ CLÁ…∆«≈«¿¿»»¿ƒ»«¬«
‰¯˙ÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÏÓÁ eÈ‰Ï‡ '‰ ez·‰‡ ÌÏBÚ»¬«¿»¡…≈∆¿»¿»ƒ≈»
Ï‡¯NÈ BnÚa „Ú 'ÂÎ ekÏÓ eÈ·‡ eÈÏÚ zÏÓÁ»«¿»»≈»ƒ«¿≈«¿«ƒ¿»≈

:‰·‰‡a¿«¬»
 ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È¯˜ ¯Á‡lL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a.dÁÒ ¿»»«¬»∆¿««¿ƒ«¿«ƒÀ¿»

.Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ·ÈvÈÂ ˙Ó‡¡∆¿«ƒ¿«»«»»«ƒ¿»≈
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‰BL‡¯ ‰Î¯a - ˙È·¯Ú·e¿«¿ƒ¿»»ƒ»»«»¡…≈
Ce¯a „Ú ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ B¯·„a ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»«¬ƒ¬»ƒ«»
˙·‰‡ - ‰iL ‰Î¯a .ÌÈ·¯Ú ·È¯Ún‰ '‰ ‰z‡«»««¬ƒ¬»ƒ¿»»¿ƒ»«¬«
‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ z·‰‡ EnÚ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÌÏBÚ»≈ƒ¿»≈«¿»«¿»¿«»«»

Ï‡¯NÈ BnÚ ·‰B‡ '‰41¯Á‡lL ‰BL‡¯ ‰Î¯a . ≈«ƒ¿»≈¿»»ƒ»∆¿««
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˙Ó‡ .dÁÒ ‡È‰ BÊ ˙È·¯Ú ÏL ÚÓL ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«∆«¿ƒƒÀ¿»¡∆
‰eÓ‡Â42'‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎ eÈÏÚ Ìi˜ ˙‡ÊŒÏk ∆¡»»…«»»≈«»«»

.dÁÒ ‡È‰ BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯· .Ï‡¯NÈ Ï‡b»«ƒ¿»≈¿»»«¬»ƒÀ¿»
¯ÓBL Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ÌBÏLÏ eÈ‰Ï‡ '‰ e·ÈkL‰«¿ƒ≈¡…≈¿»¿«»≈

ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .„ÚÏ Ï‡¯NÈ BnÚ43'ÂÎ ÔÓ‡Â ÔÓ‡ «ƒ¿»≈»«»¿»»≈¿»≈
ÁÓNÈÂ eÈÈÚ e‡¯È .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t „Ú«»ƒ»ƒ≈¡∆ƒ¿≈≈¿ƒ¿«

CÏÓÈ '‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ „Ú 'ÂÎ epaÏ44ÌÏBÚÏ ƒ≈«∆∆»»ƒ¿…¿»
ÚˆÓ‡a ÌÈ˜eÒt C¯·Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰Â .„ÚÂ»∆¿»¬ƒ¿»»»¿»≈¿ƒ¿∆¿«

ÌÚ‰ŒÏk ‡¯iÂ .‰Ê ÁÒa ÔÈ‡¯B˜Â ‰Î¯a45eÏtiÂ ¿»»¿¿ƒ¿…«∆««¿»»»«ƒ¿
‡e‰ '‰ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ '‰ e¯Ó‡iÂ Ì‰ÈtŒÏÚ«¿≈∆«…¿»¡…ƒ

eÚÈLB‰ .ÌÈ‰Ï‡‰46eÏÈv‰Â eˆa˜Â eÚLÈ È‰Ï‡ »¡…ƒƒ≈¡…≈ƒ¿≈¿«¿≈¿«ƒ≈
.E˙l‰˙a ÁazL‰Ï EL„˜ ÌLÏ ˙B„B‰Ï ÌÈBb‰ ŒÔÓƒ«ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»∆

LhÈ ‡Ï Èk47Èk ÏB„b‰ BÓL ¯e·Úa BnÚŒ˙‡ '‰ ƒ…ƒ∆««¬¿«»ƒ
ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ .ÌÚÏ BÏ ÌÎ˙‡ ˙BNÚÏ '‰ ÏÈ‡B‰48 ƒ«¬∆¿∆¿»¿»ƒƒ

ÔBiˆ ¯‰a‰ÎeÏn‰ '‰Ï ‰˙È‰Â ÂNÚ ¯‰Œ˙‡ ËtLÏ ¿«ƒƒ¿…∆«≈»¿»¿»««¿»
CÏÓÏ '‰ ‰È‰Â49'‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ ¿»»¿∆∆«»»»∆««ƒ¿∆

EÓL „ÁÈ ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ .„Á‡ BÓLe „Á‡∆»¿∆»¡…≈∆«»«ƒ«≈ƒ¿
.„ÈÓz eÈÏÚ E˙eÎÏÓe EÓLŒ˙‡ Ìi˜ eÈÏÚ Èe¯w‰«»»≈«≈∆ƒ¿«¿¿»≈»ƒ

B„Èa ¯L‡ ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ ˙BLÙ E„Èa50LÙ ¿»¿«¿««ƒ¿«≈ƒ¬∆¿»∆∆
ÈÁe¯ „È˜Ù‡ E„Èa .LÈ‡ ¯NaŒÏk Áe¯Â ÈÁŒÏk51 »«¿«»¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ

Ô‡ˆÂ EnÚ eÁ‡Â .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t»ƒ»ƒ≈¡∆«¬«¿«¿¿…
E˙ÈÚ¯Ó52¯tÒ ¯B„Â ¯B„Ï ÌÏBÚÏ EÏ ‰„B «¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿«≈

ÈLÙ ‰ÏÈv‰ '‰ .E˙Ï‰z53ÔBLlÓ ¯˜LŒ˙ÙNÓ ¿ƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ¿«∆∆ƒ»
ÚLB Ï‡¯NÈ .‰iÓ¯54‡Ï ÌÈÓÏBÚ ˙ÚeLz ÈÈa ¿ƒ»ƒ¿»≈««»¿«»ƒ…

eÈ‰Ï‡ '‰ È‰È .„Ú ÈÓÏBÚ „Ú eÓÏkz ‡ÏÂ eL·≈̇¿…ƒ»¿«¿≈«¿ƒ¡…≈
enÚ55ŒÏ‡Â e·ÊÚÈŒÏ‡ .eÈ˙B·‡ŒÌÚ ‰È‰ ¯L‡k ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈«««¿≈¿«

¯ÓLÏ ÂÈÎ¯cŒÏÎa ˙ÎÏÏ ÂÈÏ‡ e··Ï ˙Bh‰Ï eLhÈƒ¿≈¿«¿»≈≈»»∆∆¿»¿»»ƒ¿…
Ïk .eÈ˙B·‡Œ˙‡ ‰eˆ ¯L‡ ÂÈËtLÓe ÂÈwÁÂ ÂÈ˙BˆÓƒ¿»¿À»ƒ¿»»¬∆ƒ»∆¬≈…

‰ÓLp‰56Ce¯a .ÌBia '‰ Ce¯a .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «¿»»¿«≈»«¿»»«»
.eÓe˜a '‰ Ce¯a .eaÎLa '‰ Ce¯a .‰ÏÈla '‰««¿»»¿»¿≈»¿≈
Ce¯a .E˙eÓ‡·e EÈwÁa ÁÈNÂ ‰ÏÒ EÏl‰ „ÈÓz»ƒ¿«∆∆∆»¿»ƒ«¿À∆∆¡»∆»
eÈÏÚ CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ B„B·Îa CÏBn‰ '‰ ‰z‡«»«≈ƒ¿«¿«»»ƒƒ¿…»≈

'ÂÎÂ57: ¿
ישראל41) עמו כתוב: הקדומים, ÚÏ„.ובדפוסים
וכו'.42) אמונה אמת התימנים: פט,43)ובכת"י תהלים
הוא 44)נג. מורכב אלא בתנ"ך, מיוחד פסוק זה אין
טז;מה  י, תהלים - מלך ה' שונים: פסוקים שלשה תחלות

ופירושו: יח. טו, שמות - ימלוך ה' א; צג, שם, - מלך ה'
העולם, שנברא קודם מלך הוא העולם, משנברא מלך הוא
סופרים  במסכת נזכר זה פסוק והרכב לעולם, ימלוך הוא

ה"ח. לט.45)פ"יד, יח, הימיםֿא 46)מלכיםֿא דברי
לה. כב.47)טז, יב, כא.48)שמואלֿא א, עובדיה

ט.49) יד, י.50)זכריה יב, ו.51)איוב לא, תהלים
יג.52) עט, ב.53)שם, קכ, יז.54)שם, מה, ישעיה
נז.55) ח, ו.56)מלכיםֿא קנ, ובכת"י 57)תהלים

רבינו  לשיטת בהתאם אמן. ועד, לעולם ימלוך התימנים:
מ"ברוך  אלו נוספים פסוקים ה"טז. פ"א, ברכות הל' לעיל
נהגו  וכו' בכבודו" "המולך הברכה: לחתימת עד לעולם" ה'

ויש  הואיל רשות, ערבית תפילת כשהיתה בתחילה לאמרם
שבתפילת  ברכות י"ח כנגד אזכרות שמונהֿעשרה בהם
קדיש  ואומרים בברכה עליהם חותמים והיו עשרה', 'שמונה
הדבר  נשאר לחובה עליהם שקבעוה למרות ואח"כ ויוצאים,
היה  וכן מלאמרם, נמנעים החכמים ומקצת הראשון, כמנהג
נוהגים  אנו וכן פא). ברכות יונה' ('רבינו נוהג הרמב"ן
סי' באו"ח הגר"א פסק עלֿפי לאמרם, שלא ישראל בארץ

רלו.

ה'תשפ"א  מרחשון ה' ו' יום
Ô¯ecÒÂ ‰lÙz‰ ˙BÎ¯a ÁÒ
‰̆‰ÏÎ̇ÂÏÈÙ̄̇„Ò-‰·‰‡̄ÙÒ

…«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È‰Ï‡ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‡»«»¡…≈≈…≈¬≈¡…≈
ÏB„b‰ Ï‡‰ ·˜ÚÈ È‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ È‰Ï‡ Ì‰¯·‡«¿»»¡…≈ƒ¿»≈…≈«¬…»≈«»
È„‡ ÌÏBÚÏ ¯Bab ‰z‡ · :'ÂÎÂ ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰«ƒ¿«»¿«»ƒ¿»¬…»
Ïh‰ „È¯BÓ) ÚÈLB‰Ï ·¯ ‰z‡ ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ.( ¿«≈≈ƒ«»«¿ƒ«ƒ«»

ÌLb‰ „È¯BÓe Áe¯‰ ·ÈMÓ)2„ÒÁa ÌÈiÁ ÏkÏÎÓ .( «ƒ»«ƒ«»∆¿«¿≈«ƒ¿∆∆
:'ÂÎÂ ÌÈÏÙB CÓBÒ ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯a ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ¿«≈≈ƒ¿«¬ƒ«ƒ≈¿ƒ¿
ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„˜ EÓLÂ LB„˜ ‰z‡ ‚«»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‰z‡ „ :LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰Ïq EeÏÏ‰È¿«¿∆»»«»»≈«»«»
Ez‡Ó epÁÂ ‰Èa LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï ÔBÁ≈¿»»««¿«≈∆¡ƒ»¿»≈≈ƒ¿
ÔBÁ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ÏkN‰Â ‰È·e ‰ÓÎÁ ‰Úc≈»»¿»ƒ»¿«¿≈»«»≈
EÈ˙BˆÓa e˜a„Â E˙¯B˙Ï eÈ·‡ e·ÈL‰ ‰ :˙Úc‰«»«¬ƒ≈»ƒ¿»∆¿«¿≈¿ƒ¿∆
‰ÓÏL ‰·eL˙· e¯ÈÊÁ‰Â E˙„B·ÚÏ ekÏÓ e·¯˜Â¿»¿≈«¿≈«¬»∆¿«¬ƒ≈ƒ¿»¿≈»
eÏ ÁÏÒ Â :‰·eL˙· ‰ˆB¯‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .EÈÙÏ¿»∆»«»»∆ƒ¿»¿«»
Èk CÏ eÚLÙ Èk ekÏÓ eÏ ÏÁÓ e‡ËÁ Èk eÈ·‡»ƒƒ»»¿…»«¿≈ƒ»«¿»ƒ
‰a¯n‰ ÔepÁ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰z‡ ÁlÒÂ ·BË Ï‡≈¿«»»»»«»«««¿∆
eÈc Ôe„Â e·È¯ ‰·È¯Â eÈÚ· ‡Œ‰‡¯ Ê :ÁÏÒÏƒ¿…«¿≈»¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈¿ƒ≈
Ce¯a .‰˙‡ ˜ÊÁ Ï‡Bb CÏÓ Ï‡ Èk eÏ‡‚Ï ¯‰Óe«≈¿»√≈ƒ≈∆∆≈»»»»»
‡Ù¯Â eÈ‰Ï‡ '‰ e‡Ù¯ Á :Ï‡¯NÈ Ï‡Bb '‰ ‰z‡«»≈ƒ¿»≈¿»≈¡…≈¿≈»≈
‰‡eÙ¯ ‰ÏÚ‰Â .‰z‡ e˙l‰˙ Èk ‰ÚLeÂ eÚÈLB‰ƒ≈¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»≈»»¿«¬≈¿»
.‰z‡ ÔÓÁ¯Â ‡ÙB¯ Ï‡ Èk eÈ‡eÏÁzŒÏÎÏ ‰ÓÏL¿≈»¿»«¬≈ƒ≈≈¿«¬»»»
'‰ eÎ¯a Ë :Ï‡¯NÈ BnÚ ÈÏBÁ ‡ÙB¯ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈≈«ƒ¿»≈»¿≈
Ô˙Â eÈ˙BLŒ˙‡ C¯·e eÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa eÈ‰Ï‡¡…≈¿»«¬≈»≈»≈∆¿≈¿≈

¯ËÓe ÏË)3‰Ó„‡‰ ÈtŒÏkŒÏÚ ‰Î¯a (‰Î¯·Ï «»»ƒ¿»»¿»»«»¿≈»¬»»
Ce¯a .Ï·˙ Èt ‰e¯Â EÈ˙BÎ¯aÓ ÌÏBÚ‰Œ˙‡ ÚaNÂ¿««∆»»ƒƒ¿∆¿«≈¿≈≈≈»
e˙e¯ÁÏ ÏB„‚ ¯ÙBLa Ú˜z È :ÌÈM‰ C¯·Ó '‰ ‰z‡«»¿»≈«»ƒ¿«¿»»¿≈≈
˙BÙk Úa¯‡Ó eÈ˙BiÏb ÏkŒ˙‡ ıa˜Ï Ò ‡NÂ¿»≈¿«≈∆»»À≈≈«¿««¿
BnÚ ÈÁ„ ıa˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .eˆ¯‡Ï ı¯‡‰ŒÏk»»»∆¿«¿≈»«»¿«≈ƒ¿≈«
eÈˆÚBÈÂ ‰BL‡¯·k eÈËÙBL ‰·ÈL‰ ‡È :Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ»¿≈¿»ƒ»¿¬≈
‰z‡ eÈÏÚ CÏÓe ‰Á‡Â ÔB‚È epnÓ ¯Ò‰Â ‰lÁz·k¿«¿ƒ»¿»≈ƒ∆»«¬»»¿…»≈«»
‰z‡ Ce¯a .ËtLÓ·e ˜„ˆa ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁa Ec·Ï¿«¿¿∆∆¿«¬ƒ¿∆∆¿ƒ¿»»«»

ÌÈÈLÏnÏ ·È :ËtLÓe ‰˜„ˆ ·‰B‡ CÏÓ '‰4Ï‡ ∆∆≈¿»»ƒ¿»««¿ƒƒ«
e„·‡È Ú‚¯k Ìlk ÔÈÒB¯e˜Èt‡‰ŒÏÎÂ ‰Â˜˙ È‰z¿ƒƒ¿»¿»»∆ƒƒÀ»¿∆«…≈
Ce¯a .eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ¯aL˙e ¯wÚz ÔB„Ê ˙eÎÏÓe«¿»¿«≈¿«≈ƒ¿≈»¿»≈»
ŒÏÚ ‚È :ÌÈ„Ê ÚÈÎÓe ÌÈÚL¯ ¯·BL '‰ ‰z‡«»≈¿»ƒ«¿ƒ«≈ƒ«
˙È¯‡LŒÏÚÂ ˜„v‰ È¯bŒÏÚÂ ÌÈ˜Ècv‰ŒÏÚÂ ÌÈ„ÈÒÁ‰«¬ƒƒ¿«««ƒƒ¿«≈≈«∆∆¿«¿≈ƒ
¯ÎN Ô˙Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÓÁ¯ eÓ‰È Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ«¿≈ƒ¿»≈∆¡«¬∆¡…≈¿≈»»
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ÔkLz „È :'ÂÎÂ ˙Ó‡a EÓLa ÌÈÁËBa‰ ÏÎÏ ·BË¿…«¿ƒ¿ƒ¿∆¡∆¿ƒ¿…
ÔÈa d˙B‡ ‰·e z¯ac ¯L‡k E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È CB˙a¿¿»«ƒƒ¿«¬∆ƒ«¿»¿≈»ƒ¿«
:ÌÈÏLe¯È ‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a .eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ÌÏBÚ»ƒ¿≈»¿»≈»«»≈¿»»ƒ
Ìe¯˙ B¯˜Â ÁÈÓˆ˙ ‰¯‰Óa „Âc ÁÓˆŒ˙‡ ÂË∆∆«»ƒƒ¿≈»«¿ƒ«¿«¿»
ÊË :‰ÚeLÈ Ô¯˜ ÁÈÓˆÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a .E˙ÚeLÈaƒ»∆»«»«¿ƒ«∆∆¿»
Ïa˜Â eÈÏÚ ÌÁ¯Â ÒeÁÂ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL¿«≈¡…≈¿¿«≈»≈¿«≈

ekÏÓ e˙lÙzŒ˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a5Ï‡ Ì˜È¯ ¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈«¿≈≈»«
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¯ ÊÈ :'ÂÎÂ ÚÓBL ‰z‡ Èk e·ÈLz¿ƒ≈ƒ«»≈¿¿≈¡…≈
¯È·„Ï ‰„B·Ú‰ ·L‰Â ‰ÚL Ì˙lÙ˙ÏÂ Ï‡¯NÈ EnÚa¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»»¿≈¿»≈»¬»ƒ¿ƒ
'‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ Ì˙lÙ˙e Ï‡¯NÈ ÈM‡Â E˙Èa≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ»»¿»«»
‰z‡L CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ ÁÈ :ÔBiˆÏ B˙ÈÎL ¯ÈÊÁn‰««¬ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¬«¿»»«»
Ô‚Óe eÈiÁ ¯eˆ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰¡…≈≈…≈¬≈«≈»≈
E˙l‰z ¯tÒe EÏ ‰„B ¯B„Â ¯B„Ï ‰z‡ eÚLÈƒ¿≈«»¿»∆¿¿«≈¿ƒ»∆

ÌBÏL ÌÈN ËÈ :'ÂÎÂ eÈiÁŒÏÚ6ÔÁ ‰Î¯·e ‰·BË ««≈¿ƒ»»¿»»≈
elk eÎ¯·e EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ»∆∆¿«¬ƒ»≈¿«ƒ¿»≈«∆»¿≈À»
‰·‰‡ ÌÈiÁÂ ‰¯Bz eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙ EÈt ¯B‡nÓƒ¿»∆»«»»¡…≈»¿«ƒ«¬»
·¯' (‰iL) ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa .'ÂÎÂ¿ƒ««»≈ƒ¿»»¿ƒ»«
.'ÂÎÂ '„ÒÁa ÌÈiÁ ÏkÏÎÓ Ïh‰ „È¯BÓ ÚÈLB‰Ï¿ƒ«ƒ«»¿«¿≈«ƒ¿∆∆¿
eÈ‰Ï‡ '‰ eÎ¯a' ‰Ê ÁÒa ˙ÈÚÈL˙ ‰Î¯a C¯·Óe¿»≈¿»»¿ƒƒ¿…«∆»¿≈¡…≈
ÔBˆ¯ ÈÏÏËa e˙LŒ˙‡ C¯·e eÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa¿»«¬≈»≈»≈∆¿»≈¿«¿≈»
C¯·Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .˙B·Bh‰ ÌÈMk ‰·„e ‰Î¯a¿»»¿»»«»ƒ«»«»¿»≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ·e ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏ· .'ÌÈM‰«»ƒ¿≈»≈«»¿»≈«ƒƒ
,‰Ê ÁÒa ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a C¯·Ó ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È‡ˆBÓ·e¿»≈»ƒƒ¿»≈¿»»¿ƒƒ¿…«∆
‰z‡ .‰Èa LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï ÔBÁ ‰z‡'«»≈¿»»««¿«≈∆¡ƒ»«»
Ï‡¯NÈ ÔÈa CLÁÏ ¯B‡ ÔÈa ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc·‰ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿∆≈ƒ¿»≈
ÌLk .‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈa ÌÈnÚÏ»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈««¬∆¿≈
ÈÈÓŒÏkÓ eÏÈv‰Â e„t Ôk ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc·‰L∆ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿≈¿«ƒ≈ƒ»ƒ≈

˙BLb¯˙n‰ ˙BiÚ¯t ÈÈÓŒÏkÓe ˙ÈÁLÓ7‡·Ï «¿ƒƒ»ƒ≈À¿»ƒ«ƒ¿«¿»…
ÈL‡¯a .'ÂÎÂ 'Ez‡Ó epÁÂ Ïk‰ŒÔÓ e¯ÓLÂ ÌÏBÚa»»¿»¿≈ƒ«…¿»≈≈ƒ¿¿¿»≈
‰¯NÚŒÚ·L ˙k¯·a ÛÈÒBÓ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á√»ƒ¿À∆≈ƒ¿ƒ¿«¿«∆¿≈
‰Ê ÁÒa d˙B‡ C¯·Óe ‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Úa¿«¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿»≈»¿…«∆
.EnÚ Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú „Ú 'ÂÎÂ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¯'¿≈¡…≈¿«¬«ƒ¿»≈«∆

'ÂÎÂ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡8‰ÈÊÁ˙Â ¡…≈≈…≈¬≈«¬∆¿»…¿¿∆¡∆»
‡¯˜Ó ÌBÈa' ¯ÓB‡ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e .'ÂÎÂ eÈÈÚ≈≈¿¿À∆≈≈¿ƒ¿»
ÌBÈa') B‡ '‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á „ÚBÓ ÌBÈa ‰f‰ L„…̃∆«∆¿≈««««∆¿
‚Á „ÚBÓ ÌBÈa' (B‡ '‰f‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á „ÚBÓ≈««»«∆¿≈«
˙k¯a „ÈÁi‰ C¯·Ó ˙ÈÚz ÌBÈa .'‰f‰ ˙Bkq‰«À«∆¿«¬ƒ¿»≈«»ƒƒ¿«
ÒeÁ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL' ‰Ê ÁÒa ‰¯NÚŒLL≈∆¿≈¿…«∆¿«≈¡…≈
e˙lÙz ˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a Ïa˜Â eÈÏÚ ÌÁ¯Â¿«≈»≈¿«≈¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈

eÚ .e·ÈLz Ï‡ Ì˜È¯ ekÏÓ EÈÙlÓ9eÚ eÈ·‡ ƒ¿»∆«¿≈≈»«¿ƒ≈¬≈»ƒ¬≈
¯zÒz Ï‡ .eÁ‡ ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ· Èk e˙ÈÚz ÌBˆ ÌBÈa¿«¬ƒ≈ƒ¿»»¿»¬«¿««¿≈
‰È‰Â e˙Lwa ÚBÓMÓ EÊ‡ ÌÏÚz Ï‡Â epnÓ EÈt»∆ƒ∆¿««¿≈»¿¿ƒ¿««»»≈∆¿≈
‰z‡Â ¯a„ ‰Ú˙ ‰z‡Â ‡¯˜ Ì¯Ë .eÚÂLÏ ·B¯»̃¿«¿≈∆∆ƒ¿»¿«»«¬∆¿«≈¿«»

¯Ó‡pL ¯·ck ÚÓL˙10‰Ú‡ È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â ƒ¿««»»∆∆¡«¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆
˙lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ÚÓL‡ È‡Â ÌÈ¯a„Ó Ì‰ „BÚ≈¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿«ƒ«»≈«¿ƒ«
¯eaˆ ÁÈÏLe .'‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰t Ïk»∆»«»≈«¿ƒ»¿ƒ«ƒ

‰Î¯a ¯Á‡ dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a ‰Ê ÁÒ ¯ÓB‡≈…«∆¿»»ƒ¿≈«¿»««¿»»
˙Úa ‰BÚ Ï‡ Èk' „Ú 'ÂÎÂ 'eÚ' ¯ÓB‡ .˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈¬≈¿«ƒ≈∆¿≈
‰z‡ Ce¯a .‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe ‰„Bt ‰¯»̂»∆«ƒ¿»≈»»¿»»«»
˙k¯a C¯·Ó ·‡· ‰ÚL˙a .'‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰»∆¿≈»»¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿«
Ï‡¯NÈŒÏÚ eÈÏÚ '‰ ÌÁ¯' ‰Ê ÁÒa ‰¯NÚŒÚa¯‡«¿«∆¿≈¿…«∆«≈»≈«ƒ¿»≈
‰·¯Á‰ ‰Ï·‡‰ ¯ÈÚ‰ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈŒÏÚÂ EnÚ«∆¿«¿»«ƒƒ∆»ƒ»¬≈»∆√≈»
dÏ L‡¯Â ˙·LBi‰ .ÌÈ¯Ê „Èa ‰e˙p‰ ‰ÓÓBM‰«≈»«¿»¿«»ƒ«∆∆¿…»

ÈeÙÁ11˙BBÈ‚Ï ‰eÚl·ÈÂ .‰„ÏÈ ‡lL ‰¯˜Ú ‰M‡k12 »¿ƒ»¬»»∆…»»»«¿«¿»ƒ¿
ÏÎ‡Ó EÈ„·Ú ˙Ï· eziÂ .ÌÈÏÈÒÙ È„·BÚ ‰eL¯ÈiÂ«ƒ»»¿≈¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«¬»∆«¬»
¯¯Óa ÔBiˆ ÔkŒÏÚ .ı¯‡‰ ˙Ó‰·Ïe ÌÈÓM‰ ÛBÚÏ¿«»«ƒ¿∆¡«»»∆«≈ƒ¿∆∆
Ì‰ÈÏÏÁŒÏÚ ÈaÏ ÈaÏ dÏB˜ Ôzz ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰k·zƒ¿∆ƒ»«ƒƒ≈»ƒƒƒƒ««¿≈∆
‰‡¯e ‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡¯ .Ì‰È‚e¯‰ŒÏÚ ÈÚÓ ÈÚÓ≈«≈««¬≈∆¿≈¿«ƒ»¿≈
„È˙Ú ‰z‡ L‡·e dzv‰ L‡· Èk ‰pÓÁÂ ‰È˙BÓÓBL¿∆»¿«¬∆»ƒ»≈ƒ«»»≈«»»ƒ

·e˙kk .d˙B·Ï13L‡ ˙ÓBÁ '‰ŒÌ‡ dlŒ‰È‰‡ È‡Â ƒ¿»«»«¬ƒ∆¿∆»¿À«≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a .dÎB˙a ‰È‰‡ „B·ÎÏe ·È·Ò»ƒ¿»∆¿∆¿»»«»≈
ÁÒa ‰¯LÚŒ‰ÓL ˙k¯a C¯·Ó ÌÈ¯eÙa .'ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…∆∆¿≈¿…«
eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡L CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ' ‰Ê∆ƒ¬«¿»»«»¡…≈
CÏ ˙B„e˜t‰ eÈ˙BÓLŒÏÚ E„Èa ÌÈ¯eÒn‰ eÈiÁŒÏÚ««≈«¿ƒ¿»∆«ƒ¿≈«¿»
˙Ú ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ ÌBÈÂ ÌBÈŒÏÎaL EÈqŒÏÚ«ƒ∆∆¿»»¿«ƒ¿¿∆∆¿»≈
.'eÎÂ ˙BÚeLz‰ŒÏÚÂ ˙B¯e·b‰ŒÏÚÂ ÌÈqp‰ŒÏÚ .'ÂÎ««ƒƒ¿««¿¿««¿¿
Èk ·Bh‰ .CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚÂ¿«À»¡…≈»ƒ»«ƒ
,‰Ê ÁÒa BÊ ‰Î¯a C¯·Ó ‰kÁa .'ÂÎÂ 'eÏÎŒ‡Ï…»¿«¬À»¿»≈¿»»¿…«∆
ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ' „Ú 'ÂÎ 'CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ'ƒ¬«¿»«¿«ƒ¿¿∆∆¿»
Œ¯Á‡Â' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈqp‰ ÏÚ' 'ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â ·¯Ú ˙Ú≈∆∆»…∆¿»√»ƒ««ƒƒ«¿««
‰Î¯a ÌÏBÚÏ C¯·Ó ¯eaˆ ÁÈÏL .'ÂÎÂ 'EÈ· e‡a Ôk≈»»∆¿¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿»»

CÎÈÏÓÂ CLÈc˜' ‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL14EÏ LlLe ¿ƒƒ¿…«∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«≈¿
E‡È· „ÈŒÏÚ ¯eÓ‡‰ ¯·ck ˙LlLÓ ‰M„˜15‡¯˜Â ¿À»¿À∆∆«»»»»««¿ƒ∆¿»»

‡ÏÓ ˙B‡·ˆ '‰ LB„˜ LB„˜ LB„˜ ¯Ó‡Â ‰ÊŒÏ‡ ‰Ê∆∆∆¿»«»»»¿»¿…
ÂÈ˙¯LÓe ÌÏBÚ ‡ÏÓ BÏ„‚Â B„B·k .B„B·k ı¯‡‰ŒÏÎ»»»∆¿¿¿»¿»≈»¿»¿»
Ì˙nÚÏ BˆÈ¯Ú‰Ï B„B·k ÌB˜Ó ‰i‡ ÌÈÏ‡BL¬ƒ«≈¿¿¿«¬ƒ¿À»»

Ce¯· ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÁaLÓ16.BÓB˜nÓ '‰ „B·k ¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿
ÌÈkÁÓ Èk eÈÏÚ CÏÓ˙Â ÚÈÙB˙ ekÏÓ EÓB˜nÓƒ¿¿«¿≈ƒ«¿ƒ¿…»≈ƒ¿«ƒ
ÔkL˙ eÈÓÈ·e eÈiÁa ÔBiˆa CÏÓz È˙Ó .CÏ eÁ‡¬«¿»»«ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿…
¯B„Â ¯B„Ï E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È CB˙a Lc˜˙˙Â Ïcb˙zƒ¿««¿ƒ¿««¿¿»«ƒƒ¿¿»
¯·ck EfÚ ˙eÎÏÓa ‰È‡¯˙ eÈÈÚÂ ÌÈÁˆ ÁˆÏ¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿∆»¿«¿À∆«»»
E˜„ˆ ÁÈLÓ „Â„ È„ÈŒÏÚ EL„˜ È¯·„a ¯eÓ‡‰»»¿ƒ¿≈»¿¿«¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆

CÏÓÈ17.dÈeÏÏ‰ ¯B„Â ¯B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ '‰ ƒ¿…¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»
LÈc˜ E˙M„˜ ÌÈÁˆ ÁˆÏe EÏ„b „Èb ¯B„Â ¯B„Ï¿»«ƒ»¿∆¿≈«¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ
ÏB„b CÏÓ Ï‡ Èk LeÓÈ ‡Ï eÈtÓ eÈ‰Ï‡ EÁ·LÂ¿ƒ¿¬¡…≈ƒƒ…»ƒ≈∆∆»
˙Úa .'LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰z‡ LB„˜Â¿»»»»«»»≈«»»≈
'‰ÊŒÏ‡ ‰Ê ‡¯˜Â' ,BÊ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ¯eaˆ ÁÈÏML∆¿ƒ«ƒ≈ƒ¿»»¿»»∆∆∆

'LB„˜ LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk18e .'ÂÎÂ‡e‰LÎ »»»ƒ»»»¿¿∆
ÌÈÁaLÓ' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk 'B„B·k ÌB˜Ó ‰i‡' ¯ÓB‡≈«≈¿¿»»»ƒ¿«¿ƒ
'eÈÓÈ·e eÈiÁa' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .'ÂÎ 'Ce¯a ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¿∆≈¿«≈¿»≈
„Â„ È„ÈŒÏÚ' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿∆≈«¿≈»ƒ
.'ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÚ‰ Ïk 'E˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿∆»»»¿ƒƒ¿…¿»
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קפי dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - oeygxn 'd 'e mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ô‰nÚ ‡¯B˜ ‡e‰ ¯eav‰ ÔÈBÚL ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ∆ƒ«ƒ≈ƒ»∆
„ÈÁi‰ „Á‡Â .BnÚ ÔÈBÚ Ô‰L ˙Úa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ¿…«¿ƒ«»≈∆≈ƒƒ¿∆»«»ƒ
‰M‰ L‡¯nL ÌÈÓÈ ‰¯NÚa - ¯eaˆ ÁÈÏM‰ „Á‡Â¿∆»«¿ƒ«ƒ»¬»»»ƒ∆≈…«»»
¯eÓ‡k' BÊ ‰Î¯a ÛBÒa ¯ÓB‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ „Ú19 ««ƒƒ≈¿¿»»»»

Lc˜ LB„w‰ Ï‡‰Â ËtLna ˙B‡·ˆ '‰ da‚iÂ«ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈«»ƒ¿«
¯eaˆ ÁÈÏL .'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰˜„ˆaƒ¿»»»«»«∆∆«»¿ƒ«ƒ
‰lÙz Ïk ¯Á‡Â ‰lÙz Ïk Ì„˜ ÌÏBÚÏ 'LÈc˜' ¯ÓB‡≈«ƒ¿»…∆»¿ƒ»¿««»¿ƒ»

ÌBi‰ ¯„Ò ¯ÓB‡L ¯Á‡Â20¯„Ò ¯Ó‡iL ˙Ú ÏÎa . ¿««∆≈≈∆«¿»≈∆…«≈∆
ÌBi‰21ËÚÓ ÔpÁ˙È22ÌÈÏLiLÎe .'LÈc˜' ¯Ó‡ÈÂ «ƒ¿«≈¿«¿…««ƒ¿∆«¿ƒ

ÌÈeÁ˙ È¯·„a ÔpÁ˙iL ˙Ú ÏÎ·e ‰¯Bza ˙B¯˜Ï23 ƒ¿«»¿»≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒ
'LÈc˜' ¯Ó‡È ÂÈeÁz ¯Ó‚iLk24: ¿∆ƒ¿…«¬»…««ƒ

ב,2) פרק תפילה הלכות לעיל וכמבואר הגשמים, בימות
טו. טז.3)הלכה הלכה ב, פרק תפילה הלכות לעיל ראה

בטור 4) הנוסח וכן ולמשומדים, כתוב: ש"י וונציא בדפוס
לעיל  הכסףֿמשנה מדברי נראה וכן קיח, סימן חיים אורח
את  היודע ישראל - משומד א. הלכה ב, פרק תפילה הלכות
(שמות  בו יאכל לא נכר בן כל בו. למרוד ומתכוון בוראו
דישתמד. ישראל בר כל אונקלוס: מתרגם מג) פסוק יב, פרק

וכו'.5) מלכנו ומלפניך כתוב: (שכו) מנטובה בדפוס
אומר:6) שלום" ל"שים הש"ץ כשיגיע כהן, שם "וכשאין

רבינו  (לשון וכו' בברכה" ברכנו אבותינו ואלוקי אלוקינו
י). הלכה טו, פרק תפילה הלכות מסתערות 7)לעיל

ועוד. א. עמוד יז דף ברכות במסכת ונזכר פתאום.
הזה.8) החודש ראש הנוסח:9)ביום מנטובה ובדפוס

וכו'. אלוקינו ה' כד).10)עננו פסוק סה, פרק (ישעיה
פסוק 11) טו, פרק (שמואלֿב הכתוב כלשון ומכוסה, עטוי

חפוי. לו וראש חז"ל 12)ל): כלשון מלחמה, מחנות
א). עמוד קכג דף ט).13)(חולין פסוק ב, פרק (זכריה

"ונמליכך".14) במקום "ונעריצך" התימנים יד בכתב
ג).15) פסוק ו, פרק פסוק 16)(ישעיה ג, פרק (יחזקאל
י).17)יב). פסוק קמ, פרק ובמדרש 18)(תהילים

ו, פרק (ישעיה יעופף "ובשתיים אמרו: צו פרשת תנחומא
בשעה  רגליו על אדם לעוף חז"ל תיקנו מכאן ב) פסוק
כלפי  עקביו מרים כלומר: וכו', קדוש קדוש אומר ִֵשש"ץ
מיד, וחוזר הבורא מהות את להשיג רוצה כאילו מעלה

קכה. סימן חיים אורח ערוך" "שולחן (ישעיה 19)וראה
טז). פסוק ה, לציון 20)פרק "ובא קדושת סדר הוא

ו. הלכה ט, פרק תפילה בהלכות הנזכר פרט 21)גואל"
טובים וימים היום"לשבתות "סדר בהם אומר שאינו

בלבד. במנחה אלא מביאו 22)בבוקר, התחנונים וסדר
הקדיש". "נוסח אחרי הבא בפרק מפורטים 23)רבינו

הבא. הסליחות.24)בפרק אחרי קדיש אומרים אנו וכן
שמונה  תפילת אחרי תחנונים אומרים שאנו יום ובכל
גמר  עד שאחריה, קדיש לומר מאחרים אנו עשרה,

התחנונים.

LÈcw‰ ÁÒ1 …«««ƒ
ולקדשו 1) השם את בה לשבח זו תפילה חז"ל תיקנו

מכירים  היו שלא הארץ עמי גם אותה שיבינו וכדי ברבים,
ארמית  בלשון תיקנוה בלבד, ארמית אלא הקודש בלשון
זו, תפילה נזכרת ובתלמוד א). עמוד ג דף ברכות (תוספות

עמוד  ג דף ברכות ראה מבורך", הגדול שמיה "יהא בשם:
ובשם  ועוד. ב עמוד קיט דף שבת א; עמוד נז דף א;
ובפרק  י"ב; הלכה ט"ז, פרק סופרים במסכת נזכרת "קדיש"

המסכת. באותה מקומות ובעוד א הלכה י"ט,

‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È2‡¯·c ‡ÓÏÚa3d˙eÚ¯Î4 ƒ¿««¿ƒ¿««¿≈«»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈
d˜¯t ÁÓˆÈÂ d˙eÎÏÓ CÈÏÓÈÂ5dÁÈLÓ ·¯˜ÈÂ ¿«¿ƒ«¿≈¿«¿«À¿»≈ƒ»≈¿ƒ≈

dnÚ ˜¯ÙÈÂ6˙ÈaŒÏÎc ÔB‰ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e ÔBÎÈiÁa ¿ƒ¿…«≈¿«≈¿≈¿«≈¿»≈
‡Ï‚Úa Ï‡¯NÈ7dÓL ‡‰È .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ·È¯˜ ÔÓÊ·e ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»≈¿≈¿≈

‡iÓÏÚ ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ C¯·Ó ‡a¯8.'ÂÎÂ C¯a˙È . «»¿»«¿»«¿»¿≈»¿«»ƒ¿»«¿
Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È' ¯eaˆ ÁÈÏL ¯Ó‡iL ˙ÚadÓL »≈∆…«¿ƒ«ƒƒ¿««¿ƒ¿««¿≈

‰lÁz ¯ÓB‡ ‡e‰L ˙Ú·e .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk '‡a«̄»»»»ƒ»≈»≈∆≈¿ƒ»
‡a¯ dÓL ‡‰È ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk 'ÔÓ‡ e¯Ó‡Â'¿ƒ¿»≈»»»ƒ»≈¿≈¿≈«»
ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓe .'‡iÓÏÚ ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ C¯·Ó¿»«¿»«¿»¿≈»¿«»ƒ¿«¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰9'C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È ÔÓ‡' ˙BÚÏ »ƒƒ«¬»≈¿≈¿≈«»¿»«
BÁk ÏÎa10Ïk 'C¯a˙È' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .Ì„‡ ÏL ¿»…∆»»¿∆≈ƒ¿»«»

Ïk '‡e‰ CÈ¯a' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿∆≈¿ƒ»
'ÔÓ‡ e¯Ó‡Â' ÛBqa ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿∆≈«¿ƒ¿»≈
LÈc˜ ÏÎa ÔÈBÚ ‰f‰ ¯„qÎÂ .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿«≈∆«∆ƒ¿»«ƒ

‡¯˙a LÈc˜ .LÈc˜Â11ÁÈÏL ¯ÓB‡L LÈc˜ Ïk - ¿«ƒ«ƒ»¿»»«ƒ∆≈¿ƒ«
ÂÈ¯Á‡ ¯ÓB‡ BÈ‡L ‰lÙz‰ ¯ÓBbL ¯Á‡ ¯eaƒ̂««∆≈«¿ƒ»∆≈≈«¬»
e‚‰ - ÔÈ¯ËÙÂ B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÚ‰ Ïk ‡l‡ ÌeÏk¿∆»»»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»¬
ÔB‰˙BÏˆ Ïa˜˙z' BÊ ‡ÁÒ BÙBÒa ÛÈÒB‰Ï ÌÚ‰12 »»¿ƒ¿À¿»ƒ¿«≈¿¿

ÔB‰˙eÚ·e (ÔB‰˙BÏˆe ÔB‰˙eÚa „·Ú˙˙Â)13˙ÈaŒÏÎc ¿ƒ¿¬«»¿¿¿»¿¿»≈
‡iÓL·c ÔB‰e·‡ Ì„˜ Ï‡¯NÈ14‡a¯ ‡ÓÏL ‡‰È .15 ƒ¿»≈√»¬¿ƒ¿«»¿≈¿»»«»

ÏÚÂ ‡ÏÚÂ ÔBÎÈÏÚ ‡iÓMÓ ‡˜¯Ùe ‡zÚiÒÂ¿ƒ«¿»À¿»»ƒ¿«»¬≈«¬»»¿«
ÌBÏL ‰NBÚ .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈc ÔB‰Ï‰¿̃«¿¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈∆»
ŒÏkŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌBÏL ‰NÚÈ ÂÈÓÁ¯· ‡e‰ ÂÈÓB¯Óaƒ¿»¿«¬»«¬∆»»≈¿«»

.'ÔÓ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈
הגדול.2) ר"א 4)שברא.3)שמו הגאון ולדעת כרצונו.

ויתקדש" "יתגדל אל חוזרת "כרעותיה" תיבת ז"ל מוילנה
וראיה  ברא. אשר בעולם כרצונו יתקדש הגדול שמו כלומר:
אומרים  שאנו וכו' ויתקדש יתגדל הכל על של הנוסח לכך,
שברא.. "בעולמות בו: שאומרים התורה קריאת לפני בשבת
אל  בהכרח חוזרת "כרצונו" שתיבת יראיו" וכרצון כרצונו

ויתקדש". עמו.6)גאולתו.5)"יתגדל יגאל
שצית 7) תרגומו: ה) כ, (איוב מקרוב רשעים רננת בקרוב,

עולמים.8)בעגל. ולעולמי קיט.).9)לעולם (שבת
רם.10) ובקול כוונתו תפילתם.12)אחרון.11)בכל
תחנתם 13) ואת תפלתם את השמים ושמעת תחנתם, תיעשה

בעותהון. וית צלותהון ית תרגומו: מה) ח, (מלכיםֿא
שבשמים.14) אביהם וגאולה 15)לפני ועזרה רב שלום

ישראל. קהלות כל על ועלינו עליכם

Ôa¯c LÈc˜16¯˙È B‡ Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ Ïk - «ƒ¿«»«»¬»»ƒƒ¿»≈»≈
‰tŒÏÚL ‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔÈ˜ÒBÚL17elÙ‡Â ∆¿ƒ¿«¿»∆«∆«¬ƒ

˙BL¯„Óa18˙B„b‰· B‡19„Á‡ ¯ÓB‡ ÔÈÓiÒÓ Ô‰Lk ¿ƒ¿»¿«»¿∆≈¿«¿ƒ≈∆»
‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È' ‰Ê ÁÒa LÈc˜ Ô‰Ó≈∆«ƒ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿««¿≈«»

‡i˙Ó ‡ÈÈÁ‡Ïe ‡ÓÏÚ ‡˙cÁÏ „È˙Úc20˜¯ÙÓÏe «¬ƒ¿«»»»¿»¿«√»»≈«»¿ƒ¿«
‡iiÁ21ÌÏLe¯È„ ‡z¯˜ È·ÓÏe22‡ÏÎÈ‰ ‡ÏÏÎLÏe ««»¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿∆¿«¿»»≈¿»
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dpydקפב lk zelitz xcq - dad` xtq - oeygxn 'd 'e mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡LÈc˜23‡Ú¯‡ŒÔÓ ‰‡¯Î ‡ÁÏt ¯˜ÚÓÏe «ƒ»¿∆¡«À¿»»À¿»»ƒ«¿»
d„eÁÈÂ dÂÈÊa d¯˙‡Ï ‡iÓL„ ‡ÁÏt ‡·˙‡ÏÂ¿«¬»»À¿»»ƒ¿«»¿«¿≈¿ƒ≈¿ƒ≈

‡˙ÓÁÂ' „Ú 'ÂÎÂ 'd˙eÎÏÓ CÈÏÓÈÂ24Ô¯ÈÓ‡c ¿«¿ƒ«¿≈¿«¿∆¡»»«¬ƒ»
‡ÓÏÚa25Ôa¯ŒÏÚ .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â26ÔB‰È„ÈÓÏzŒÏÚÂ ¿»¿»¿ƒ¿»≈««»«¿««¿ƒ≈

Èc ‡˙È¯B‡a ÔÈ˜ÒÚc ÔB‰È„ÈÓÏ˙ È„ÈÓÏzŒÏÚÂ¿««¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔBÎÏe ÔB‰Ï ‡‰È ¯˙‡Â ¯˙‡ŒÏÎa È„Â Ô„‰ ‡¯˙‡·¿«¿»»≈¿ƒ¿»¬««¬«¿≈¿¿
ÔB‰e·‡ Ì„wÓ ‡ÁÂ¯e ‡zÚiÒÂ ÈÓÁ¯Â ‡cÒÁÂ ‡pÁƒ»¿ƒ¿»¿«¬≈¿ƒ«¿»¿»»ƒ√»¬
e‰ÊÂ .'ÂÎÂ '‡ÓÏL ‡‰È .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ‡iÓL·c¿ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¿»»¿¿∆

Ôa¯c LÈc˜ ‡¯˜p‰27. «ƒ¿»«ƒ¿«»«
ושלומם,16) (רבנן) החכמים חיי על בו שמתפללים

בסמוך. משנה.17)כמבואר וספרי"18)כגון "ספרא
פסוקים. מדרשי שהסמיכום 19)שהם והגיון חכמה דברי

נדרים  רא"ש (ראה לדינים ענין בהם ואין המקרא על חכמינו
סופרים 20)לו:). מס' (ראה המתים ולהחיות העולם לחדש

בסופו). החיים.21)פ"יט עיר 22)לגאול לבנות
ולעקור 23)ירושלים. המקדש) (בית הקדש היכל ולבנות

בזיוו  למקומו השמים פולחן ולהשיב הארץ מן זרה עבודה
אחרי  הקברות בבית אלא זה נוסח אומרים אנו ואין וביקרו,

בתלמוד. מסכת ובסיום המת, קשה 24)קבורת זו תיבה
הנזכרים  ושבח שיר לדברי נחמה ענין מה כי להולמה
מפרש  יפה" "תפלה בסידורו והקבלה" "והכתב לפניה,
נחמה, להתפארות קוראים בערבית שכן ותפארת הלול לשון
מב) כז, (בראשית להרגך לך מתנחם אחיך עשיו הנה וכן:
וראה  שיהרגך. – אנשים בפני ומתגאה מתפאר פירושו:

נו. סימן או"ח אדם 25)בטור לבני בעולם האמורים
בהם. העוסקים 26)לשבחם תלמידיהם. ועל רבנינו על

ולכם  להם יהיה ומקום מקום ושבכל הזה שבמקום בתורה
שבשמים. אביהם מלפני וריוח וסיוע רחמים וחסד חן

הזכיר 27) לא רבנו ושלומם. החכמים לחיי בו שמתפללים
"נמצא  כותב: שעו ליו"ד הרמ"א ובהגהות "קדישֿיתום",
לומר  נהגו כן על (שמת)... אב על קדיש לומר במדרשות
להפטיר  נהגו וכן חודש, עשר שנים בתרא קדיש ואם אב על
השבת... במוצאי התיבה) (לפני ערבית ולהתפלל בנביא
מן  ואמו אביו את פודה ברבים ומקדש מתפלל וכשהבן
יוחנן  ברבן מעשה פ"יז סוף זוטא באליהו (וראה הגיהנום".
את  והנחתי אני... מת לו אמר אחד... אדם שמצא זכאי בן
בבקשה  לכן מעוברת, היא שזכר אני ויודע מעוברת אשתי
שנים, חמש בן שיהיה עד שיולד משעה בו זהיר הוה ממך
את  ברכו שיאמר בשעה כי למקרא, רבו לבית אותו הולך
זרוע" וב"אור גיהנם". של מדינה אותי יעלו אז המבורך ה'

כנען  בארץ "מנהגנו כתוב: נ' אות שבת (ארצות הל'
"אין  הצבור שאמר לאחר ריינוס בני מנהג וכן הסלבים)
מעשה  מצינו וכן קדיש... ואומר היתום עומד כאלהינו"
כפחם  ושחור ערום שהיה אחד אדם שראה עקיבא ברבי
הסוס, במרוצת רץ והיה טעונין עשרה ראשו על טוען והיה
עבודה  עושה אתה למה א"ל והעמידו... עקיבא ר' עליו גזר
ירגזו  שמא תעכבני אל ממך בבקשה לו אמר כזאת... קשה
אותו  לו: אמר מעשיך? מה א"ל עלי, הממונים אותם עלי
עצים  לחטוב אותי שולחים יום ובכל הוא, מת האיש
בעולם  מלאכתך היתה מה בני א"ל בהם, אותי ושורפים

העם  מראשי והייתי הייתי, המס גבאי א"ל ממנו, שבאת
שמעת  כלום א"ל העניים, את והורג לעשירים פנים ונושא
מהם. שמעתי א"ל תקנה? לך יש אם עליך מהממונים
ואומר  בקהל עומד שהוא בן העני לזה לו היה שאלמלא
ועונים  יתגדל יאמר או וכו' ה' ברוך אחריו ועונים ברכו...
מן  האיש אותו מתירים מיד – רבא שמיה יהא אחריו
דבי  דתנא מורמש"א אלעזר ה"ר מצא וכן הפורענות...
הפורענות". מן אביו את מציל יתגדל האומר קטן אליהו,

פ"ב. רבתי כלה וראה
ÌÈ˜eÒÙe ÌÈ¯·„a ÌÈt ˙ÏÈÙa ÔpÁ˙‰Ï e‚‰Óƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ

CÎÈÙÏ .Ô˙ˆ˜Óa ÌÈÓÚÙe ÔlÎa ÌÈÓÚt - el‡28È‡ ≈¿»ƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ»¬ƒ
È‰Ï‡ ÌÏBÚ‰ ÔB„‡ EÈÙÏ ÔpÁ˙Óe ‰ÂÁzLÓe Ú¯BÎ≈«ƒ¿«¬∆ƒ¿«≈¿»∆¬»»¡…≈

ÌÈ‰Ï‡‰eÈ˙B˜„ˆŒÏÚ ‡Ï Èk .ÌÈB„‡‰ ÈB„‡Â29 »¡…ƒ«¬≈»¬ƒƒ…«ƒ¿≈
EÈÓÁ¯ŒÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ««¬∆
Ï‡ ‰NÚÂ ‰·ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ‰ÚÓL '‰ .ÌÈa¯‰»«ƒ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈«
Œ‰Óe ¯a„pŒ‰Ó ÌM‰ EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó .¯Á‡z¿«≈«…«¿»∆«≈«¿«≈«

e‡ËÁ .˜cËˆp30e¯ÒÂ e„¯Óe eÚL¯‰Â eÈÂÚ ƒ¿«»»»»ƒ¿ƒ¿«¿»«¿¿«¿
‰˜„v‰ '‰ EÏ .EÈËtLnÓe EÈ˙BˆnÓ31˙La eÏÂ ƒƒ¿∆ƒƒ¿»∆¿«¿»»¿»∆

‰ÙtÎÂ eÈ˙‡hÁ ÈtÓ eÈÙ e¯ÁL‰ .ÌÈt‰«»ƒÀ¿¬»≈ƒ¿≈«…≈¿ƒ¿¿»
‡ÏÂ ·ÈL‰Ï ‰t eÏ ÔÈ‡ .eÈ˙BÓL‡ ÈtÓ e˙ÓB˜»≈ƒ¿≈«¿≈≈»∆¿»ƒ¿…

ÈzLa È‰Ï‡ .L‡¯ ÌÈ¯‰Ï ÁˆÓ32ÌÈ¯‰Ï ÈzÓÏÎÂ ≈«¿»ƒ…¡…«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
L‡¯ ‰ÏÚÓÏ „Ú ea¯ eÈ˙BBÚ Èk EÈÏ‡ Èt È‰Ï‡¡…«»«≈∆ƒ¬≈««¿«¿»…
‰NÚ ÌÈNÚÓ ea ÔÈ‡ .ÌÈÓMÏ „Ú ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â¿«¿»≈»¿»««»«ƒ≈»«¬ƒ¬≈
ezÁË·‰L BÓk eÚÈLB‰Â EÓL ÔÚÓÏ ‰˜„ˆ enÚƒ»¿»»¿««¿∆¿ƒ≈¿∆ƒ¿«¿»

E‡È· È„ÈŒÏÚ33È˙l‰˙e Èt‡ CÈ¯‡‡ ÈÓL ÔÚÓÏ «¿≈¿ƒ¬¿««¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
ÌÎÚÓÏ ‡Ï .E˙È¯Î‰ ÈzÏ·Ï CÏ - ÌËÁ‡34È‡ ∆¡»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆…¿««¿∆¬ƒ

ÌzÏlÁ ¯L‡ ÈL„˜ ÌLÏ Ì‡ Èk Ï‡¯NÈ ˙Èa ‰NBÚ∆≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¬∆ƒ«¿∆
eÏ ‡Ï .ÌL Ì˙‡a ¯L‡ ÌÈBba35eÏŒ‡Ï '‰ «ƒ¬∆»∆»…»…»

‰nÏ .EzÓ‡ŒÏÚ EcÒÁŒÏÚ „B·k Ôz EÓLÏŒÈkƒ¿ƒ¿≈»««¿¿«¬ƒ∆»»
ÔÙzŒÏ‡ '‰ ‡p‡ .Ì‰È‰Ï‡ ‡ ‰i‡ ÌÈBb‰ e¯Ó‡È36 …¿«ƒ«≈»¡…≈∆»»«≈∆

ŒÁÏÒ .B˙‡hÁŒÏ‡Â BÚL¯ŒÏ‡Â ‰f‰ ÌÚ‰ ÈL˜ŒÏ‡∆¿ƒ»»«∆¿∆ƒ¿¿∆«»¿«
‡37˙‡N ¯L‡ÎÂ EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ ÌÚ‰ ÔBÚÏ »«¬»»«∆¿…∆«¿∆¿«¬∆»»»

eBÚÏ zÁÏÒÂ ‰p‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ ‰f‰ ÌÚÏ38·¯ Èk »»«∆ƒƒ¿«ƒ¿«≈»¿»«¿»«¬≈ƒ«
‰ÚÓL '‰ .‡e‰39‰NÚÂ ‰·ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈

E¯ÈÚŒÏÚ ‡¯˜ EÓL Èk È‰Ï‡ EÚÓÏ ¯Á‡zŒÏ‡Â¿«¿««¿««¿¡…«ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿
:EnÚŒÏÚÂ¿««∆

"לפניך".28) הנוסח: התימנים יד ט,29)בכתב (דניאל
ה).30)יח). ט, ז).31)(דניאל ט, ט,32)(שם (עזרא

ט).33)ו). מח, כב).34)(ישעיה לו, (יחזקאל
אֿב).35) קטו, כז).36)(תהלים ט, (דברים
יט).37) יד, יא).38)(במדבר כה, (תהלים הכתוב כלשון
יט).39) ט, (דניאל

dÈa‚nLk ÌÈt ˙ÏÈÙ ¯Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿ƒ¿«≈««¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ«
eÁ‡Â .el‡ ÌÈ˜eÒÙa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÂÈt40Ú„ ‡Ï »»ƒ««¿«ƒ¿ƒ≈«¬«¿…≈«

EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ .eÈÈÚ EÈÏÚ Èk ‰NÚpŒ‰Ó41'‰ ««¬∆ƒ»∆≈≈¿…«¬∆
eÏŒ¯kÊz Ï‡ .‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk EÈ„ÒÁÂ42˙BBÚ «¬»∆ƒ≈»≈»«ƒ¿»»¬

.„‡Ó eBl„ Èk EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ÌÈBL‡ƒ̄ƒ«≈¿«¿«¬∆ƒ«¿…
‰Óe˜43cÒÁ È‰È .EcÒÁ ÔÚÓÏ e„Ùe el ‰˙¯ÊÚE44 »∆¿»»»¿≈¿«««¿∆¿ƒ«¿¿
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˙BBÚ Ì‡ .CÏ eÏÁÈ ¯L‡k eÈÏÚ '‰45dÈŒ¯ÓLz »≈«¬∆ƒ«¿»ƒ¬ƒ¿»»
'‰ .‡¯ez ÔÚÓÏ ‰ÁÈÏq‰ EnÚ Èk .„ÓÚÈ ÈÓ '‰ƒ«¬…ƒƒ¿«¿ƒ»¿««ƒ»≈

‰ÚÈLB‰46‡e‰ Èk .e‡¯˜ ÌBÈ· eÚÈ CÏn‰47Ú„È ƒ»«∆∆«¬≈¿»¿≈ƒ»«
e¯ÊÚ .eÁ‡ ¯ÙÚ Èk ¯eÎÊ e¯ˆÈ48eÚLÈ È‰Ï‡ ƒ¿≈»ƒ»»¬»¿»¿≈¡…≈ƒ¿≈

eÈ˙‡hÁŒÏÚ ¯tÎÂ eÏÈv‰Â EÓLŒ„B·k ¯·cŒÏÚ«¿«¿¿∆¿«ƒ≈¿«≈««…≈
ÌBi‰Œ¯„Ò ¯Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰ ÔÎÂ .EÓL ÔÚÓÏ¿««¿∆¿≈»¬»»¿ƒ¿«≈««≈∆«

Ì‰¯·‡ È‰Ï‡ '‰ .el‡ ÌÈeÁ˙a49Ï‡¯NÈÂ ˜ÁˆÈ ¿«¬ƒ≈¡…≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈
··Ï ˙B·LÁÓ ¯ˆÈÏ ÌÏBÚÏ ˙‡ÊŒ‰¯ÓL eÈ˙B·‡¬≈»¿»…¿»¿≈∆«¿¿¿«

ÌeÁ¯ ‡e‰Â .EÈÏ‡ Ì··Ï ÔÎ‰Â EnÚ50ÔBÚ ¯tÎÈ «∆¿»≈¿»»≈∆¿«¿«≈»
'‰ ‰z‡ Èk .'Â‚Â51ŒÏÎÏ „ÒÁŒ·¯Â ÁlÒÂ ·BË ¿ƒ«»¿«»¿«∆∆¿»

E˙˜„ˆ .EÈ‡¯˜52ŒÈÓ .˙Ó‡ E˙¯B˙Â ÌÏBÚÏ ˜„ˆ …¿∆ƒ¿»¿∆∆¿»¿»¿¡∆ƒ
EBÓkŒÏ‡53·eLÈ .ÚLt ÏÚ ¯·BÚÂ ÔBÚ ‡NB ≈»≈»¿≈«∆«»

ÌBÈ ÌBÈ '‰ Ce¯a .'B‚Â eÈ˙BBÂÚ LaÎÈ eÓÁ¯È54 ¿«¬≈ƒ¿¬≈¿»
enÚ ˙B‡·ˆ '‰ .‰ÏÒ e˙ÚeLÈ Ï‡‰ eÏŒÒÓÚÈ55 «¬»»»≈¿»≈∆»¿»ƒ»
È¯L‡ ˙B‡·ˆ '‰ .‰ÏÒ ·˜ÚÈ È‰Ï‡ eÏŒ·bNÓ56 ƒ¿«»¡…≈«¬…∆»¿»«¿≈

Ce¯a e‡¯Ba Ce¯a eB„‡ Ce¯a .Ca ÁËBa Ì„‡»»≈«»»¬≈»¿≈»
eÏ Ô˙Â ÌÈÚBz‰ŒÔÓ eÏÈc·‰Â B„B·ÎÏ e‡¯aL∆¿»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿»«»
ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ea¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙Ó‡ ˙¯Bz57 «¡∆«¿≈∆«≈¿«≈»»«

B˙¯Bz „eÓÏ˙Ï eaÏ ÁzÙÈ ÔÓÁ¯‰ .eÎB˙a (dÚË)¿»»¿≈»«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿»
BBˆ¯ ˙BNÚÏ B˙¯B˙Â B˙‡¯ÈÂ B˙·‰‡ eaÏa ÔzÈÂ¿ƒ≈¿ƒ≈«¬»¿ƒ¿»¿»«¬¿
Ú‚È ‡Ï ÔÚÓÏ ‰ˆÙÁ LÙ·e ÌÏL ··Ïa B„·ÚÏe¿»¿¿≈»»≈¿∆∆¬≈»¿««…ƒ«

˜È¯Ï58ÌÈÓÁ¯Â ÔBˆ¯ È‰È Ôk .‰Ï‰aÏ „Ï ‡ÏÂ »ƒ¿…≈≈«∆»»≈¿ƒ»¿«¬ƒ
ÌÏBÚa EÈwÁ ¯ÓLÏ ‰ÈÁpL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆ƒ¿∆ƒ¿…À∆»»
ÈiÁÏ ·BË L¯ÈÂ ‰kÊpL È„k ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏÂ ‰f‰«∆¿ƒ«»ƒ«¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿«≈

E¯nÊÈ ÔÚÓÏ .‡a‰ ÌÏBÚ‰59'‰ ÌcÈ ‡ÏÂ „B·Î »»«»¿««¿«∆¿»¿…ƒ…
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .j„B‡ ÌÏBÚÏ È‰Ï‡60ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ¡…«¿»∆»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿

‡¯˜Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰ :ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏƒƒ¿»∆ƒ¿¬ƒ»¬ƒ¿»»»ƒ¿…
eÈ‰L ¯BÓÊÓ ¯ÈL el‡ ÌÈeÁz ¯Á‡ ÌBÈ ÏÎa¿»«««¬ƒ≈ƒƒ¿∆»
ÔÈ¯B˜Â ÌBi‰ B˙B‡a Lc˜n‰ ˙È·a ÌÈ¯ÓB‡ ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ

'‡N‡ ÈLÙ '‰ EÈÏ‡ „Â„Ï'61ÔÈ¯B˜Â .¯BÓÊn‰ Ïk ¿»ƒ≈∆«¿ƒ∆»»«ƒ¿¿ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡'»««ƒ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ
ÔÈ‡ eB„‡k ÔÈ‡ eÈ‰Ï‡k ÔÈ‡ .'ÂÎÂ 'ÌBÏL ÌÈa¯Ó«¿ƒ»¿≈≈…≈≈«≈≈
ÈÓ eB„‡Î ÈÓ eÈ‰Ï‡Î ÈÓ .eÚÈLBÓk ÔÈ‡ ekÏÓk¿«¿≈≈¿ƒ≈ƒ≈…≈ƒ«≈ƒ
‰„B eÈ‰Ï‡Ï ‰„B .eÚÈLBÓÎ ÈÓ ekÏÓÎ¿«¿≈ƒ¿ƒ≈∆≈…≈∆
‡e‰ ‰z‡ .eÚÈLBÓÏ ‰„B ekÏÓÏ ‰„B eB„‡Ï«≈∆¿«¿≈∆¿ƒ≈«»

z‡ eB„‡ ‡e‰ ‰z‡ eÈ‰Ï‡‰z‡ ekÏÓ ‡e‰ ‰ ¡…≈«»¬≈«»«¿≈«»
Ìe˜˙ ‰z‡ .eÚÈLBÓ ‡e‰62˙ÚŒÈk ÔBiˆ ÌÁ¯z ƒ≈«»»¿«≈ƒƒ≈

ÌÈ˜Ècˆ C‡ .„ÚBÓ ‡·ŒÈk dÁÏ63EÓLÏ e„BÈ ¿∆¿»ƒ»≈««ƒƒƒ¿∆
E· eÁË·ÈÂ EÈtŒ˙‡ ÌÈ¯LÈ e·LÈ64Èk EÓL ÈÚ„BÈ ≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ¿¿¿¿≈¿∆ƒ

ÌÈnÚ‰ŒÏk Èk .'‰ EÈL¯B„ z·ÊÚŒ‡Ï65LÈ‡ eÎÏÈ …»«¿»¿∆ƒ»»«ƒ≈¿ƒ
ÌÏBÚÏ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌLa CÏ eÁ‡Â ÂÈ‰Ï‡ ÌLa¿≈¡…»«¬«¿≈≈¿≈¡…≈¿»

.„ÚÂ»∆
יב).40) כ, הימיםֿב ו).41)(דברי כה, (תהלים
ח).42) עט, כז).43)(שם מד, כב).44)(שם לג, (שם
גֿד).45) קל, י).46)(שם כ, יד).47)(שם קג, (שם
ט).48) עט, יח).49)(תהלים כט, הימיםֿא (דברי

לח).50) עח, ה).51)(תהלים פו, קיט,52)(שם (שם
יחֿיט).53)קמב). ז, כ).54)(מיכה סח, (תהלים

ח).55) מו, יג).56)(שם פד, נטעה,57)שם ובדפו"א:
רוקח"). ו"מעשה (ונציא התורה אל מלשון 58)חוזר

כג. סה, ישעיה יג).59)הכתוב ל, יט,60)(תהלים (שם
כה).61)טו). פרק יד).62)(שם, קב, (תהלים
יד).63) קמ, יא).64)(שם ט, ה).65)(שם ד, (מיכה

‰f‰ ¯Ùqa e¯Ó‡ ¯·k66ÌÈÓÈÂ ˙B˙aM‰ ÈÓÈaL ¿»»«¿«≈∆«∆∆ƒ≈««»¿»ƒ
- ˙BÎ¯a Ú·L ‰lÙz ÏÎa Ì„‡ Ïlt˙Ó ÌÈ·BËƒƒ¿«≈»»¿»¿ƒ»∆«¿»
˙Á‡ ‰Î¯·e ˙BB¯Á‡ LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏL»ƒ¿»«¬¿»»««
ÌÈ¯etk‰ ÌBi·e ‰M‰ L‡¯·e .ÌBi‰ ÔÈÚÓ ˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ≈≈«¿…«»»¿«ƒƒ
˙lÙ˙·e ˙BÎ¯a LÏL ÚˆÓ‡a Ïlt˙Ó Ï·BÈ ÏL∆≈ƒ¿«≈¿∆¿«»¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÈ ÈLa ÛÒeÓa Ïlt˙Ó ‡ˆÓÂ .„·Ïa ÛÒeÓ»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ
BlÁ ÛÒeÓ·e L„Á L‡¯ ÛÒeÓ·e .˙BÎ¯a ÚLz el‡≈≈«¿»¿«……∆¿«À
LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏL - Ú·L Ïlt˙Ó „ÚBÓ ÏL∆≈ƒ¿«≈∆«»ƒ¿»

:ÚˆÓ‡a ˙Á‡ ‰Î¯·e ˙BB¯Á‡«¬¿»»««¿∆¿«
הֿח.66) פ"ב, תפלה הלכות

ה'תשפ"א  מרחשון ו' ש"ק יום
˙BiÚˆÓ‡‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«»«¿»»∆¿»ƒ

zLc˜ ‰z‡' - ˙aL ÈÏÈÏ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆≈≈«»«»ƒ«¿»
ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓ ˙ÈÏÎz EÓLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈŒ˙‡∆«¿ƒƒƒ¿∆«¿ƒ«¬≈»«ƒ»»∆
¯eÓ‡k ÌÈpÓf‰ŒÏkÓ BzLc˜Â ÌÈÓi‰ŒÏkÓ BzÎ¯·e2 ≈«¿ƒ»«»ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«ƒ»»
.'B‚Â 'B˙B‡ Lc˜ÈÂ ÈÚÈ·M‰ ÌBiŒ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ C¯·ÈÂ«¿»∆¡…ƒ∆«¿ƒƒ«¿«≈¿
.'ÂÎÂ e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈¿
˙zÓa ‰LÓ ÁÓNÈ' - ¯ˆBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆≈ƒ¿«∆¿«¿«
BL‡¯a ˙¯‡Ùz ÏÈÏk .BÏ ˙‡¯˜ ÔÓ‡ „·Ú Èk B˜ÏÁ∆¿ƒ∆∆∆¡»»»»¿ƒƒ¿∆∆¿…

z˙3ÈL B„Èa „È¯B‰ ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ EÈÙÏ B„ÓÚa »«»¿»¿¿»∆««ƒ«ƒ¿»¿≈
·e˙k ÔÎÂ ˙aL ˙¯ÈÓL Ô‰a ·e˙ÎÂ ÌÈ·‡ ˙BÁeÏ¬»ƒ¿»»∆¿ƒ««»¿≈»

E˙¯B˙a4E˙eÎÏÓ· eÁÓNÈ .'eÎ Ï‡¯NÈ È· e¯ÓLÂ ¿»∆¿»¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿¿«¿¿
eÈ‰Ï‡ .ÈÚÈ·L ÈLc˜Ó ÌÚ ‚Ú È‡¯B˜ ˙aL È¯ÓBL¿≈«»¿≈…∆«¿«¿≈¿ƒƒ¡…≈
Ce¯a' „Ú 'ÂÎ 'e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈«»
ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡«»¿«≈««»¿»»∆¿»ƒ∆«
¯BÓL ˙aL ˙ÂˆÓ ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ ˙Èeˆ ‰LÓÏ' - ˙aL«»¿∆ƒƒ»««ƒ«ƒ¿««»»

B·e ¯BÎÊÂ5ˆÔa¯˜ EÏ ·È¯˜‰Ï eÈ‰Ï‡ '‰ e˙Èe ¿»ƒƒ»¡…≈¿«¿ƒ¿»¿«
Èe‡¯k ÛÒeÓ6eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È . »»»¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈

ÁBn‰ ÌBÈ ÛÒeÓ ˙‡Â 'ÂÎÂ eˆ¯‡Ï eÏÚzL7‰f‰ ∆«¬≈¿«¿≈¿¿∆««»««∆
‡ÏÂ .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ' „Ú 'ÂÎ '·È¯˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ««¿≈∆«¿∆¿…

˙Bˆ¯‡‰ ÈÈB‚Ï ekÏÓ Bz˙8ekÏÓ BzÏÁ‰ ‡ÏÂ ¿««¿≈¿≈»¬»¿…ƒ¿«¿«¿≈
ÌÈÏ¯Ú ekLÈ ‡Ï B˙ÁeÓa Ìb ÌÈÏÈÏ‡ È„·BÚÏ9. ¿¿≈¡ƒƒ«ƒ¿»…ƒ¿¿¬≈ƒ

z¯Áa Ìa ¯L‡ Ôe¯LÈ Ú¯Ê Bz˙ Ï‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿»≈¿«∆«¿À¬∆»»«¿»
˙cÓÁ10eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .˙‡¯˜ B˙B‡ ÌÈÓÈ ∆¿«»ƒ»»»¡…≈≈…≈¬≈

Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a' „Ú 'ÂÎ 'e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¿̄≈»ƒ¿»≈«»«»¿«≈
‰z‡' - ˙aL ˙ÁÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'˙aM‰««»¿»»∆¿»ƒ∆ƒ¿««»«»
.ı¯‡a „Á‡ ÈBb Ï‡¯NÈ EnÚÎ ÈÓe „Á‡ EÓLÂ „Á‡∆»¿ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆»»»∆
Ì‰¯·‡ .z˙ EnÚÏ ‰ÚeLÈ ˙¯ËÚÂ ‰l‰z ˙¯ËÚ¬∆∆¿ƒ»«¬∆∆¿»¿«¿»«»«¿»»

B· eÁeÈ ÂÈ·e ·˜ÚÈ Ôp¯È ˜ÁˆÈ Ï‚È11‰ÓÏL ‰ÁeÓ »≈ƒ¿»¿«≈«¬…»»»¿»¿≈»
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‡È‰ Ez‡Ó Èk eÚ„ÈÂ EÈ· e¯ÈkÈ .d· ‰ˆB¯ ‰z‡L»«»∆»«ƒ»∆¿≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ
ÌBÈa ÔB‚ÈÂ ‰¯ˆ È‰zŒÏ‡Â eÈ·‡ eÏÈÁz .Ì˙ÁeÓ¿»»«¿ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ»»¿»¿

.'ÂÎÂ 'eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .e˙ÁeÓ¿»≈¡…≈≈…≈¬≈¿

ג.2) ב, כט).3)בראשית לד, (שמות פניו עור קירון הוא
טז.4) לא, ('אבודרהם').5)שם, סיני הר אל חוזר
מועט 6) מוסף תמצא לא החגים מוספי שבכל לפי

הקב"ה, לפני תיגר השבת קראה וע"ז כשבת, (בקרבנות)
כפולים, מעשיך שכל לפי לך, הראוי קרבנך זהו לה: אמר
השבת, ליום שיש מזמור צב): (תהלים שנאמר כפול, שיר
עונג  לשבת וקראת יג): נח, (ישעיה שנאמר כפול, עונג

שנ  כפול, לחם מכובד... ה' כב):לקדוש טז, (שמות אמר
כבשים, שני כפול: להיות קרבנך ראוי לפיכך - משנה לחם

" התורה,ÈÂ‡¯Îוזהו על בפירושם התוספות' ('בעלי "
ט). כח, ע"ז.8)המנוחה.7)במדבר עובדים שאינם

מצוות 9) שבע עליהם שקיבלו גרים אלא ואלו אלו שאינם
ירחי'). ('אבן נח ויכל 10)בני ב): ב, (בראשית שנאמר

וכן  ה', וחמיד ב'ירושלמי': ותרגומו השביעי, ביום אלהים
('אבודרהם'). המלך דוד (נפש) ותכל לט): יג, (שמואלֿב

ינוחו 11) ובניו כשיעקב ישמחו ויצחק אברהם כלומר:
שיצחק  מפני ליצחק, ורינה לאברהם גילה וייחס בשבת,
לו  ויש מאברהם, יותר השבת להם שניתנה יעקב לבני קרוב
(ישעיה  שנאמר מגילה, יותר היא ורינה ממנו, יותר שמחה
בפה  ורינה בלב, היא שגילה ועוד, ורנן. גילת אף ב): לה,

('אבודרהם').

ÈL‡¯' - L„ÁŒL‡¯ ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆«……∆»≈
‰¯tk ÔÓÊ z˙ EnÚÏ ÌÈL„Á12Ì˙B„ÏBzŒÏÎÏ √»ƒ¿«¿»«»¿««»»¿»¿»

˙‡hÁ È¯ÈÚNe ÔBˆ¯ ÈÁ·Ê EÈÙÏ ÌÈ·È¯˜Ó Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»«¿ƒƒ¿»∆ƒ¿≈»¿ƒ≈«»
eÈ‰È ÌlÎÏ ÔB¯kÊ Ì„Úa ¯tÎÏ13„iÓ ÌLÙ ˙ÚeLz ¿«≈«¬»ƒ»¿À»ƒ¿¿««¿»ƒ«

L„Á L‡¯ ˙ÏBÚÂ ÔÈÎz ÔBiˆa L„Á ÁaÊÓ .‡BN≈ƒ¿≈«»»¿ƒ»ƒ¿«……∆
ÈÙÏ ÌÈ¯eÓ‡‰ E¯ÈÚa ÚÓL „Â„ È¯ÈL .ÂÈÏÚ ‰ÏÚ«¬∆»»ƒ≈»ƒƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒƒ¿≈

ÌÏBÚ ˙·‰‡ .EÁaÊÓ14Ì‰Ï ‡È·z15˙B·‡ ˙È¯·e ƒ¿¿∆«¬«»»ƒ»∆¿ƒ»
eÈ‡ËÁ ÈtÓ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .¯kÊz ÌÈaÏ«»ƒƒ¿…¡…≈≈…≈¬≈ƒ¿≈¬»≈
ÔBˆ¯ È‰È .e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿ƒ»
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â eˆ¯‡Ï eÏÚzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆«¬≈¿«¿≈¿∆«
È‰È .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ' „Ú 'ÂÎ '‰f‰ L„Á‰ L‡…̄«…∆«∆««¿≈∆«¿∆¿ƒ
LcÁzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈
ÔÁÏ ‰Î¯·ÏÂ ‰·BËÏ ‰f‰ L„Á‰ L‡¯Œ˙‡ eÈÏÚ»≈∆…«…∆«∆¿»¿ƒ¿»»¿≈
L„Á‰ L‡¯ È‰ÈÂ ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ ÌÈÓÁ¯Ïe „ÒÁÏe¿∆∆¿«¬ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ…«…∆
‰lÁz .eÈ˙B¯ˆÂ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ÛBÒÂ ı˜ ‰f‰«∆≈¿¿»«…≈¿»≈¿ƒ»
˙Bn‡‰ŒÏkÓ Ï‡¯NÈ EnÚa Èk eLÙ ˙e„ÙÏ L‡¯Â¿…ƒ¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»À
'‰ ‰z‡ Ce¯a .z˙ Ì‰Ï ÌÈL„Á ÈL‡¯Â z¯Áa»«¿»¿»≈√»ƒ»∆»«»»«»
˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'ÌÈL„Á ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ¿»»∆¿»ƒ
‰z‡' - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„Á L‡¯ ÛÒenÓƒ«……∆∆»ƒ¿¿«»«»

Ó EÓÏBÚ z¯ˆÈÈÚÈ·M‰ ÌBia EzÎ‡ÏÓ ˙Èlk Ì„w »«¿»»¿ƒ∆∆ƒƒ»¿«¿¿««¿ƒƒ
˙BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙Èˆ¯Â ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ea z¯Áa»«¿»»ƒ»»«ƒ¿»ƒ»»ƒ»«¿
E˙„B·ÚÏ ekÏÓ ez·¯˜Â EÈ˙BˆÓa ezLc˜Â¿ƒ«¿»¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆
'‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡¯˜ eÈÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓLÂ¿ƒ¿«»¿«»»≈»»»«ƒ∆»
¯tÎÏ ‰f‰ L„Á L‡¯ ÌBÈÂ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡¡…≈«»ƒ¿»¿……∆«∆¿«≈

„Ú 'ÂÎÂ 'eÈ‡ËÁ ÈtÓe .EÈÙÏ e‡ËÁL e„Úa«¬≈∆»»¿»∆ƒ¿≈¬»≈¿«
ÈÙÒeÓŒ˙‡Â Ô˙ÎÏ‰k ÌÈÙÒeÓe'16‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ »ƒ¿ƒ¿»»¿∆¿≈«»««∆

˙Ba¯˜Œ˙‡ ·È¯˜Â ‰NÚ ‰f‰ L„Á‰ L‡¯ ÌBÈÂ¿…«…∆«∆«¬∆¿«¿ƒ∆»¿¿
z·˙kL BÓk EBˆ¯ ˙ÂˆÓk Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙B·BÁ≈¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»
ÔBˆ¯ È‰È .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ E˙¯B˙a eÈÏÚ»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆¿ƒ»
'ÂÎÂ 'LcÁzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈¿
eLc˜Â e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ .eLÙ ˙e„ÙÏ' „Ú«ƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿»≈¿«¿≈
È·‰B‡ Ï‡¯NÈŒÏk Ì· eÁeÈÂ' „Ú 'ÂÎ 'EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆«¿»»»ƒ¿»≈¬≈
ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .EÓL¿∆»«»¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿»≈

.'ÌÈL„Á√»ƒ

מקדש 12) טומאת על מכפר היה ראשֿחודש ששעיר
יז): י, (ויקרא אומר הכתוב וכן ב:), (שבועות וקדשיו

העדה. עון את לשאת לכם נתן הקרבנות 13)ואותה
לטובה. ה' לפני ישראל זכרון עוד 14)מעלים יהיה שלא

גאולתם. אחרי תולדותם.15)שעבוד שהם 16)לכל
ר"ח. ושל שבת, של שנים:

˙È·¯Ú - ÁÒt ÏL ·BË ÌBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆∆∆««¿ƒ
z·‰‡ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÁÓe ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ»«¿»

BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙Èˆ¯Â e˙B‡˙17ezLc˜Â »¿»ƒ»»ƒ»«¿¿ƒ«¿»
ÏB„b‰ EÓLÂ E˙„B·ÚÏ ekÏÓ ez·¯˜Â EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆¿ƒ¿«»
ÌÈ„ÚBÓ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡¯˜ eÈÏÚ LB„w‰Â¿«»»≈»»»«ƒ∆»¡…≈¬ƒ

‰ÁÓNÏ18ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ19‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡ ÔBLLÏ ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»
e˙e¯Á ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆««««∆¿«≈≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ‰·‰‡a¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈¬≈

e‡ÈN‰Â 'ÂÎ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ20˙k¯aŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ «¬∆¿»…¿«ƒ≈¡…≈∆ƒ¿«
z¯Ó‡ ¯L‡k ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ EÈ„ÚBÓ21˙Èˆ¯Â ¬∆¿«ƒ¿»«¬∆»«¿»¿»ƒ»

ÁnNÂ E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â .‰ÏÒ eÎ¯·z Ôk eÎ¯·Ï¿»¿≈≈¿»¿≈∆»¿≈∆¿≈¿»∆¿««
Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ E˙ÚeLÈa eLÙ«¿≈ƒ»∆¿»«»¿«≈ƒ¿»≈

'ÌÈpÓf‰Â22. ¿«¿«ƒ

סו,17) (ישעיה הכתוב מלשון ללשונותיהן, האומות מכל
בחגך.18)יח). ושמחת יד): טו, (דברים שנאמר
ד).19) כג, (ויקרא מועדים של תרגום מלשון 20)הוא

כאן  שבאה אלא ה) כד, (תהלים ה' מאת ברכה ישא הכתוב:
טז). כב, (ויקרא אותם והשיאו כמו: "הפעיל", בבנין

טו.21) טז, תלויים 22)דברים התורה מועדי שכל לפי
בזמן  - השבועות חג האביב, בזמן - הפסח חג בזמנים,
לומר: חז"ל תיקנו האסיף, בזמן - הסוכות חג הקציר,
בא). לפרשת בחיי' ('רבינו "מועדים" במקום: "והזמנים",

z¯Á· ‰z‡' - ÁÒt‰ ÛÒenÓ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯ae ¿»»∆¿»ƒƒ««∆««»¿«¿»
ÈtÓe' .'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈnÚ‰ŒÏkÓƒ»»«ƒ«≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÔÈ‡Â e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ¬»≈»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿≈
EÈÙÏ ˙BÂÁzL‰Ïe ˙B‡¯‰Ï ˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒ«¬¿≈»¿ƒ¿«¬¿»∆

E˙¯ÈÁa ˙È·a23LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èaa E¯„‰ ‰Âa ¿≈¿ƒ»∆ƒ¿≈¬»∆««ƒ«»¿«»
‰ÁlzLpL „i‰ ÈtÓ ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL24.ELc˜Óa ∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿≈«»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆

ÂÈÏÚ ÌÁ¯˙e ·eLzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈∆»¿«≈»»
ÌÈBb‰ ÔÈaÓ eÈ¯eÊt ıa˜˙e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a eÈÏÚÂ¿»≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈«ƒ
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קפה dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - oeygxn 'e w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

E¯ÈÚ ÔBiˆÏ e‡È·‰Â .ı¯‡ È˙k¯iÓ Òpk eÈ˙BveÙe¿≈«≈ƒ«¿¿≈»∆«¬ƒ≈¿ƒƒ¿
ÌLÂ ÌÏBÚ ˙ÁÓNa ELc˜Ó ˙Èa ÌÈÏLe¯ÈÏÂ ‰p¯a¿ƒ»¿ƒ»«ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«»¿»
Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙B·BÁ ˙Ba¯˜Œ˙‡ EÈÙÏ ‰NÚ25 «¬∆¿»∆∆»¿¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿»

Ô˙ÎÏ‰k ÔÈÙÒeÓe26L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â »ƒ¿ƒ¿»»¿∆«ƒ¿»…∆
EÈÙÏ ·È¯˜Â ‰NÚ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««««∆«¬∆¿«¿ƒ¿»∆
È„ÈŒÏÚ E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙ÎL BÓk EBˆ¯ ˙ÂˆÓk¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈
e‡ÈN‰Â 'ÂÎÂ eÈÏÚ ÌÁ¯ ÔÓÁ¯ CÏÓ .Ec·Ú ‰LÓ∆«¿∆∆∆«¬»«≈»≈¿¿«ƒ≈

.'ÌÈÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ¿»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

הזה.23) הבית את והקדשתי בחרתי טז): ז, (דה"ב ככתוב
מקדשיך.24) באש שלחו ז): עד, (תהלים ככתוב
בין 25) אחד וכבש בבוקר אחד כבש בתורה, הכתוב

לפני 26)הערבים. עולה קרבן בתורה, הכתוב כסדרם לא
חטאת  מסיני, שנאמרה ההלכה כפי אלא חטאת, קרבן
הכהן  ר"ש (הגהות צ. בזבחים כמבואר לעולה, קודמת

ח:). ר"ה אחיו, בשם מוילנה

˙Bkq‰ ‚Á·e ˙BÚe·L ‚Áa Ïlt˙Ó ‡e‰ ‰f‰ ÁÒp·e«…««∆ƒ¿«≈¿«»¿««À
‡e‰ ˙BÚe·M‰ ‚ÁaL ‡l‡ .¯˙È ‡Ï·e ÔB¯ÒÁ ‡Ïa¿…∆¿¿…»≈∆»∆¿««»
‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡≈∆ƒ¿»…∆«∆∆«
¯ÎÊ ‰·‰‡a e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ ‰f‰ ˙BÚe·M‰«»«∆¿«««»≈¿«¬»≈∆
ÛÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ‡e‰ ÛÒen·e .'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏƒƒ«ƒ¿»ƒ«»≈¿∆«
.'‰f‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈƒ¿»…∆«∆««»«∆
L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BkÒa ÔÎÂ¿≈¿À≈∆ƒ¿»…∆
'‰·‰‡a e˙ÁÓN ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bkq‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««À«∆¿«ƒ¿»≈¿«¬»
‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL·e .'ÂÎÂ¿ƒ¿ƒƒ¬∆∆≈∆ƒ¿»
ÔÓÊ ‰f‰ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆«¿ƒƒ¬∆∆«∆¿«
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ .'ÂÎ 'e˙ÁÓNƒ¿»≈¿≈«»≈¿∆«
ÏÁ Ì‡Â .'ÂÎ 'ÈÈÓL ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
„Ú 'ÂÎ 'ez¯Á· ‰z‡' ¯ÓB‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈƒ¿¿«»≈«»¿«¿»«
ÌÈ„ÚBÓ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ'«ƒ∆»¡…≈«»ƒ¿»¬ƒ
‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈŒ˙‡ ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ ‰ÁÓNÏ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆«»««∆
.'ÂÎ 'ÈBÏt ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡Â¿∆ƒ¿»…∆«∆∆¿ƒ
'‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ ÈÙÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ¿≈«»≈¿∆¿≈«»««∆
‰M‰ L‡¯a ˙aM‰ ¯ÈkÊÓ ‡e‰ BÊ C¯c ÏÚÂ .'ÂÎ¿«∆∆«¿ƒ««»¿…«»»
¯‡La ÔÈa - ˙aLa ˙BÈ‰Ï eÏÁ Ì‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e¿«ƒƒƒ»ƒ¿¿«»≈ƒ¿»

ÙzLÏL ÏL ˙BlÙz‰ ÏÎa Ì˙BÁÂ - ÛÒena ÔÈa ˙Bl ¿ƒ≈«»¿≈¿»«¿ƒ∆»
L‡¯·e .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó' ÌÈÏ‚¿̄»ƒ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿…
˙aM‰ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ CÏÓ' Ì˙BÁ ‰M‰«»»≈∆∆«»»»∆¿«≈««»

'ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ27CÏÓ' - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e . ¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿«ƒƒ∆∆
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ«»»»∆¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿

.'ÌÈ¯etk‰«ƒƒ

ביום 27) כי תרועה, זכרון כד): כג, (ויקרא הכתוב מלשון
השנה  (ראש השופר ידי על לטובה לפניו זכרוננו עולה הזה
השנה  שראש (אףֿעלֿפי ראשֿחודש של מזכיר ואינו טז.)
ולכאן" לכאן עולה אחד ש"זכרון תשרי) חודש בראש חל
שנאמר  הזכרון, בכלל ראשֿחודש גם כלומר: מ:) (עירובין
והיו  חדשיכם.... ובראשי שמחתכם.... וביום י): י, (במדבר

אלהיכם. לפני לזכרון לכם

‰M‰ L‡¯28ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ÌÚ‰ ·¯ e‚‰ . …«»»»¬…»»≈…«»»¿«
.ÌÈÓi‰ ˙¯NÚa ‰lÙz ÏÎa ÛÈÒB‰Ï ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬∆∆«»ƒ
Ce¯a 'ÂÎ ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' ÌÈÙÈÒBÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯·aƒ¿»»ƒ»ƒƒ»¿≈¿«ƒ»
ÈÓ' ,‰iL ‰Î¯·a ÔÈÙÈÒBÓe .'Ì‰¯·‡ Ô‚Ó '‰ ‰z‡«»»≈«¿»»ƒƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ
‰z‡ Ce¯a .ÌÈÓÁ¯a ÂÈ¯eˆÈ ¯ÎBÊ ÌÈÓÁ¯‰ ·‡ EBÓÎ»«»«¬ƒ≈¿»¿«¬ƒ»«»
Œ‰BÓL ˙k¯·a ÔÈÙÈÒBÓe .'ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ '‰¿«≈«≈ƒƒƒ¿ƒ¿«¿∆

‰¯NÚ29‰B¯Á‡ ‰Î¯··e .'ÂÎÂ 'EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ'30 ∆¿≈¿…«¬∆¿ƒ¿»»«¬»
ÏL ‰ÏÈÚ ˙lÙ˙·e .'ÂÎÂ 'ÌÈiÁ ¯ÙÒ·e' ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
- 'ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' (ÌB˜Óa) ˙k¯·a ¯ÓB‡ ÌBv‰ ÌBÈ«≈¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈««ƒ

˙BÓB˜Ó ‚‰Ó ˙BÙÒBz‰ el‡ ÏÎÂ .'eÓ˙Á'31LÈÂ . »¿≈¿»≈«»ƒ¿«¿¿≈
.¯·„ eÙÈÒBÈ ‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó¿∆»¬∆…ƒ»»

ביום 28) השנה ראש חל שאם מיימוניות' ב'הגהות כתוב
ולומר  להשכים אחד שבוע מקדימים שלישי, ביום או שני
יום  ערב עד הסליחות באמירת וממשיכים 'סליחות',

ה"הודאה".29)הכפורים. ברכת ברכת 30)היא היא
שלום". אחרי 31)"שים מלכנו" "אבינו לומר ומנהגנו

('הגהות  בחול כשחל השנה, בראש שחרית תפילת
מיימוניות').

‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÔÈÎ¯·nL ËeLt ‚‰Óƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿…«∆
‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈÓÈ ÈLaƒ¿≈»ƒ∆…«»»¿»¿ƒ»¿ƒ»
d˙B‡ C¯·Ï ˙ˆ˜Ó e‚‰ ÔÎÂ ˙BlÙz‰ Úa¯‡Ó≈«¿««¿ƒ¿≈»¬ƒ¿»¿»≈»
ÏL ˙BlÙz LÓÁÓ ‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa ÁÒp‰ B˙B‡a¿«…«¿»¿ƒ»¿ƒ»≈»≈¿ƒ∆
EÓLÂ LB„˜ ‰z‡' :dÁÒ e‰ÊÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ¿∆À¿»«»»¿ƒ¿
Ôz ÔÎ·e .‰Ïq EeÏÏ‰È ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„»̃¿ƒ¿»¿«¿∆»¿≈≈
ÏÚ E˙ÓÈ‡Â EÈNÚÓŒÏk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ EcÁt«¿¿¡…≈«»«¬∆¿≈»¿«
eÂÁzLÈÂ ÌÈNÚn‰ŒÏk Ee‡¯ÈÈÂ ˙‡¯aMŒ‰ÓŒÏk»«∆»»»¿ƒ»»««¬ƒ¿ƒ¿«¬
˙BNÚÏ ˙Á‡ ‰c‚‡ ÌlÎ eNÚÈÂ ÌÈ‡e¯a‰ŒÏk EÈÙÏ¿»∆»«¿ƒ¿≈»À»¬À»∆»«¬
‰l‰z EnÚÏ „B·k Ôz ÔÎ·e .'ÂÎ ÌÏL ··Ïa EBˆ¿̄¿¿≈»»≈¿≈≈»¿«∆¿ƒ»
‰t ÔBÁ˙Ùe EÈL¯B„Ï ‰·BË ‰Â˜˙Â EÈ‡¯ÈÏƒ≈∆¿ƒ¿»»¿¿∆ƒ¿∆
˙ÁÈÓˆe E¯ÈÚÏ ÔBNN Eˆ¯‡Ï ‰ÁÓN CÏ ÌÈÏÁÈÓÏ«¿«¬ƒ»ƒ¿»¿«¿∆»¿ƒ∆¿ƒ«
EÁÈLÓ ÈLÈŒÔ·Ï ¯ ˙ÎÈ¯ÚÂ Ec·Ú „Â„Ï Ô¯∆̃∆¿»ƒ«¿∆«¬ƒ«≈¿∆ƒ«¿ƒ∆

ˆ Ê‡Â .eÈÓÈa ‰¯‰ÓaÌÈ¯LÈÂ eÁÓNÈÂ e‡¯È ÌÈ˜Èc ƒ¿≈»¿»≈¿»«ƒƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ
'‰ CÏÓÈ EL„˜ È¯·„a ·e˙kk 'ÂÎ ÌÈ„ÈÒÁÂ eÊÏÚÈ«¬…«¬ƒƒ«»¿ƒ¿≈»¿∆ƒ¿…
·e˙ÎÂ .dÈeÏÏ‰ ¯B„Â ¯B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»¿»

'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a 'B‚Â '‰ da‚iÂ32. «ƒ¿«¿»«»«∆∆«»

יח).32) הלכה ב, (פרק תפילה הלכות לעיל השווה

˙È¯ÁL ˙È·¯Ú - ‰M‰ L‡¯ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆…«»»«¿ƒ«¬ƒ
eÏŒÔzzÂ .'ÂÎ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÁÓeƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ«ƒ∆»

‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰33ÔB¯ÎÊ ¡…≈∆ƒ¿»…∆«∆ƒ¿
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ‰·‰‡a ‰Úe¯z¿»¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡¬≈«¬∆¿»…¡…≈≈…≈¬≈
ÏÚ ‡Np‰Â E„B·Îa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«
ÏÚ EfÚ ÔB‡b ¯„‰a ÚÙB‰Â E¯˜Èa ı¯‡‰ŒÏk»»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆«
‰z‡ Èk ÏeÚtŒÏk Ú„ÈÂ .Eˆ¯‡ Ï·˙ È·LBÈŒÏk»¿≈≈≈«¿∆¿≈«»»ƒ«»
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Ïk ¯Ó‡ÈÂ Bz¯ˆÈ ‰z‡ Èk ¯eˆÈŒÏk ÔÈ·ÈÂ BzÏÚt¿«¿¿»ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿…«…
Ce¯a .'ÂÎ eLc˜ 'ÂÎÂ '‰ Bt‡a ‰ÓLe Áe¯ ¯L‡¬∆«¿»»¿«¿«¿≈»
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆«»»»∆¿«≈ƒ¿»≈¿

.'ÔB¯kf‰«ƒ»

בשלש 33) כמו וכו' חגים לשמחה מועדים אומרים ואין
שלמי  בו שמביאים יום אלא חג קרוי שאין לפי - רגלים
ראש  אבל בחגך", "ושמחת שמחה: כתוב ובהם חגיגה,
חגים  קרויים ואינם שמחה בהם אין הכיפורים ויום השנה
פריז). כת"י ויטרי במחזור לתפילות, בפירושו רש"י (לשון
ברכת  את "והשיאנו... בהם אומרים אין זה ומטעם

ולששון". לשמחה מועדיך...

ÛÒeÓ ÏL ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a LÏMÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»ƒ»…¿»∆¿»ƒ∆«
'ÂÎ eÈ‡ËÁ ÈtÓe ez¯Á· ‰z‡' - ‰M‰ L‡…̄«»»«»¿«¿»ƒ¿≈¬»≈

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â34ÔB„‡Ï ÁaLÏ eÈÏÚ' .·e˙kL BÓk 'ÂÎ ¿∆¿≈¿∆»»≈¿«≈««¬
ÈÈB‚k eNÚ ‡lL ˙ÈL‡¯a ¯ˆBÈÏ ‰l„b ˙˙Ï Ïk‰«…»≈¿À»¿≈¿≈ƒ∆…»»¿≈
‰Ï‡L‡ ÂÈÙ ‰lÁ‡ Ï‡Ï ‰ÏÈÁB‡ .'ÂÎÂ ˙Bˆ¯‡‰»¬»¿ƒ»»≈¬«∆»»∆¿¬»
BfÚ ‰¯ÈL‡ ÌÚ Ï‰˜a ¯L‡ ÔBLÏ ‰ÚÓ epnÓ35 ƒ∆«¬≈»¬∆ƒ¿««»ƒ»À

'‰ ‰z‡ Ce¯a .'ÂÎ ÂÈÏÚÙÓ „Úa ˙B¯ ‰ÚÈa‡«ƒ»¿»¿«ƒ¿»»»«»
EÈwÁ È„nÏ36˙B‡¯Ï eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ‰e˜ ÔkŒÏÚ . «¿≈ƒÀ∆«≈¿«∆¿¡…≈ƒ¿

eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'BÎÂ EfÚ ˙¯‡Ù˙a ‰¯‰Ó¿≈»¿ƒ¿∆∆À∆¿¡…≈≈…≈¬≈
Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎ CÏÓ¿…»«»∆∆«»»»∆¿«≈

˙¯‰ ÌBi‰ .ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ37ÌBi‰ ÌÏBÚ ƒ¿»≈¿«ƒ»«¬«»«
Ì‡ ÌÈ·k Ì‡ ÌÏBÚ È¯eˆÈŒÏk ËtLna „ÈÓÚÈ«¬ƒ«ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»ƒƒ
Ì‡ ÌÈa ÏÚ ·‡ ÌÁ¯k eÓÁ¯ ÌÈ·k Ì‡ ÌÈ„·Úk«¬»ƒƒ¿»ƒ«¬≈¿«≈»«»ƒƒ
- ‰iL ‰Î¯a .'ÂÎÂ '˙BÈeÏz EÏ eÈÈÚ ÌÈ„·Úk«¬»ƒ≈≈¿¿¿¿»»¿ƒ»
'ÂÎ Ì„˜ È¯eˆÈŒÏk „˜BÙe ÌÏBÚ ‰NÚÓ ¯ÎBÊ ‰z‡'«»≈«¬≈»≈»¿≈∆∆
‰ÁÎL ÔÈ‡Â ÌÏBÚÓ ‡e‰ ‰z‡ ˙BÁkLp‰ ¯ÎBÊ Èkƒ≈«ƒ¿»«»≈»¿≈ƒ¿»
.'ÂÎÂ ¯kÊz BÚ¯ÊÏ ˜ÁˆÈ ˙„˜ÚÂ E„B·Î ‡qÎ ÈÙÏƒ¿≈ƒ≈¿∆«¬≈«ƒ¿»¿«¿ƒ¿…
È¯eˆÈŒÏk ËtLna „ÈÓÚÈ ÌBi‰ ÌÏBÚ ˙¯‰ ÌBi‰«¬«»««¬ƒ«ƒ¿»»¿≈
eÓÁ¯ ÌÈ·k Ì‡ ÌÈ„·Úk Ì‡ ÌÈ·k Ì‡ ÌÏBÚ»ƒ¿»ƒƒ«¬»ƒƒ¿»ƒ«¬≈
‰z‡' - ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a .'ÂÎ 'ÌÈa ÏÚ ·‡ ÌÁ¯k¿«≈»«»ƒ¿»»¿ƒƒ«»

Ú ¯a„Ï EL„˜ ÌÚ ÏÚ E„B·k ÔÚa ˙ÈÏ‚ÔÓ Ìn ƒ¿≈»«¬«¿∆««»¿∆¿«≈ƒ»ƒ
'ÂÎ ÚÓBL ‰z‡ Èk 'ÂÎ EÏB˜ ÌzÚÓL‰ ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿«¿»∆ƒ«»≈«
'ÂÎ 'ÌÏBÚ ˙¯‰ ÌBi‰ .‰Úe¯z ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿»«¬«»

.‰ÏÚÓÏ ·e˙kk«»¿«¿»

תשרי.34) ראשֿחודש מוסף גם אנו 35)לכלול ואין
שחוזר  בשעה הש"ץ כיֿאם בלחש בתפילה זה אומרים
"אשר  הלשון כמשמעות לש"ץ "רשות" שהיא לפי בקול,

('אבודרהם'). עוזו" אשירה עם יב.36)בקהל קיט, תהלים
נגמר 37) השנה בראש כי יז), כ, (ירמיה הכתוב מלשון

רבה  (ויקרא במדרש שאמרו כמו ולידתו, עולם של הריונו
העולם", נברא באלול בכ"ה אליעזר, רבי בשם "תני כט): פ'
אדם  נברא השנה, ראש הוא לבריאתו, ששי שביום נמצא

('אבודרהם'). זה ביום נידון העולם ולכך הראשון

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÌBˆ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a38˙È·¯Úa - ¿»»∆¿»ƒ∆«ƒƒ¿«¿ƒ
.'ÂÎ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÏÈÚe ‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ»«»¿«¿»
ÌBÈŒ˙‡Â ‰f‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ«ƒ∆»¡…≈∆«ƒƒ«∆¿≈
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ‰ÏÈÁÓÏ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Óƒ¿»…∆«∆ƒ¿ƒ»¿¡…≈≈…≈
„˜tÈÂ ÚÓMÈ ‰ˆ¯ÈÂ ‰‡¯È ÚÈbÈ ‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡¬≈«¬∆¿»«ƒ«≈»∆¿≈»∆ƒ»«¿ƒ»≈
ÌÈÏLe¯È ÔB¯ÎÊ eÈ˙B·‡ ÔB¯ÎÊ eB¯ÎÊ EÈÙÏ ¯ÎfÈÂ¿ƒ»≈¿»∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿¿»«ƒ
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ „Âc Ôa ÁÈLÓ ÔB¯ÎÊÂ E¯ÈÚƒ∆¿ƒ¿»ƒ«∆»ƒ¡…≈≈…≈
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¬≈¿¡…≈≈…≈
'ÂÎ Ìi˜Â ˙Ó‡ E¯·„e .'ÂÎ eLc˜ .'ÂÎ CÏÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¿≈¿»¿¡∆¿«»
'ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»∆∆«»»»∆∆∆≈¿≈«
,ez¯Á· ‰z‡' - ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'ÂÎÂ¿¿»»∆¿»ƒ∆»«»¿«¿»

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â ,eÈ‡ËÁ ÈtÓe39‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ÌBÈ ƒ¿≈¬»≈¿∆¿≈ƒ¿»…∆«∆
eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ EBˆ¯ ˙ÂˆÓÎ EÈÙÏ ·È¯˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿∆¡…≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBˆ ÌBÈ· eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿…«¬≈¿«ƒƒ
ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓe' „Ú 'ÂÎ 'eÈÚLt ¯·Ú‰Â ‰ÁÓ ‰f‰«∆¿≈¿«¬≈¿»≈«ƒ«¿»∆≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ»∆∆≈¿≈«¿¡…≈≈…≈¬≈
ŒÏk ÏÚ ‡Np‰Â E„B·Îa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«»
„Ú .'ÂÎÂ 'EfÚ ÔB‡b ¯„‰a ÚÙB‰Â E¯˜Èa ı¯‡‰»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆¿«
e˜ÏÁ Ô˙Â EÈ˙BˆÓa eLc˜ .‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓe'«¿«…»»»«¿≈¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈
¯‰ËÂ E˙ÚeLÈa eÁnNÂ E·ehÓ eÚaNÂ E˙¯B˙a¿»∆¿«¿≈ƒ∆¿«¿≈ƒ»∆¿«≈
'‰ ‰z‡ Ce¯a' „Ú .'ÂÎ 'E¯·„e ˙Ó‡a Ec·ÚÏ eaÏƒ≈¿»¿¿∆¡∆¿»¿«»«»

.'ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒƒ

באים 38) הכיפורים יום "ערב מיימוניות': ב'הגהות כתוב
אומר  אינו והחזן ומתוודים, מנחה ומתפללים הכנסת לבית
סעודה  ואוכלים ולוקים, קדיש ואומר הש"ץ), (בחזרת וידוי
החזן  שיעמוד קודם הכיפורים יום בליל המפסקת.
עמהם  להתפלל לעבריינים חרם מתירים (להתפלל),
והקהל  פעמים, שלש נדרי" "כל ואומר: החזן ומתעטף
וכו'. ברכו" ואומר: שהחיינו, אומר: ואחרֿכך עמו... בלחש

ואנו 39) וחטאת, עולות שהם המוסף קרבנות כלומר:
ואת מוסף ÛÒÂÓאומרים אלא בו שאין הזה, הכיפורים יום

ב'ירושלמי' שאמרו כמו המקום, כמנהג והכל בלבד. אחד
(לבני  להם מכתב שלח יוסי "רבי ה"ט): פ"ג, (עירובין
('סדר  מועדות סדרי לכם שכתבו אףֿעלֿפי הגולה)
אל  מיימוניות') ב'הגהות וכן שם, העדה' 'קרבן התפילות',

נפש". נוחי אבותיכם מנהג תשנו

BÓk' ¯ÓB‡ ‡e‰Lk ÔÈÙÒen‰ ˙BlÙz ÏÎa ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿»¿ƒ«»ƒ¿∆≈¿
E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙kL¯ÈkÊÓ 'Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆«¿ƒ

‡¯B˜Â ‰¯Bza ÌÈ·e˙k Ì‰L BÓk ÌBi‰ B˙B‡ ˙Ba¯»̃¿¿«¿∆≈¿ƒ«»¿≈
BÓk' ¯Ó‡L ÔÂÈk - ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ Ì˙B‡»«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ≈»∆»«¿

CÈ¯ˆ BÈ‡ ·eL - 'E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙kL40: ∆»«¿»»≈¿»∆≈»ƒ

ע"א.40) לה, השנה ראש
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zeevnd xtq m"anx ixeriyoeygxn 'eÎixyz 'l -`"tyz'd

ה'תשפ"א  תשרי ל' ראשון יום

קא. תעשה לא מצות
― הק"א ּבהמההּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּבחּלין, ּבין ּבּקדׁשים ּבין אחד ּביֹום ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֻּובנּה
אחד" ּביֹום תׁשחטּו לא ואתּֿבנֹו "אתֹו (xwie`יתעּלה: ְְְְְֲִִֶֶֶַָֹֹ

(dk ,akּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― וׁשחט ׁשעבר ּומי .ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
מחּלין. ה' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו ְְְִִִֵֵֶֶָֻמצוה

ה'תשפ"א  מרחשון א' שני יום

קמז. עשה מצות
― הקמ"ז ּבעתהּמצוה הּדם ּבכּסּוי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וׁשפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא החּיה, אֹו העֹוף ְְְְְִִֶַַַַַָָָָׁשחיטת
ּבעפר" וכּסהּו bi)אתּֿדמֹו ,fi `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

מחּלין. ו' ּבפרק זֹו ְְִִֵֶֶָֻמצוה

ה'תשפ"א  מרחשון ב' שלישי יום

שו. תעשה לא מצות
― הש"ו ּבׁשעתהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא והאפרֹוחים, האם ּכּלֹו, קןֿהעֹוף את ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻציד
עלֿהּבנים" האם "לאֿתּקח e)יתעּלה: ,ak mixac)ולאו . ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

אתֿהאם" ּתׁשּלח "ׁשּלח אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק (myזה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
(fׁשּבּה עׂשה קּים ולא יׁשּלח ׁשּלא וכלֿזמן .avn xvepy) ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

(miiwl lkei `ly― ׁשּיׁשּלחּנה קדם האם ׁשּמתה ּכגֹון ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
חּלין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר glw)לֹוקה. scn). ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻ

ה'תשפ"א  מרחשון ג' רביעי יום

קמח. עשה מצות
― הקמ"ח הּקן,הּמצוה ּבׁשּלּוח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

ואתֿהּבנים אתֿהאם ּתׁשּלח "ׁשּלח יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּוא
"ל f)ּתּקח ,ak mixac)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵַָָָָ

מחּלין. אחרֹון ּבפרק ְְֲִִֵֵֶֶַֻּבׁשלמּות

ה'תשפ"א  מרחשון ד' חמישי יום

סא. תעשה לא מצות
יום ראשוןֿ חמישי ל 'תשריֿ ד 'מרחשון 

― הס"א עלהּמצוה לעבֹור ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא ּבּטּוי, בׁשמיׁשבּועת "ולאֿתּׁשבעּו יתעּלה: ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹ

ai)לּׁשקר" ,hi `xwie)על ׁשּנּׁשבע היא ּבּטּוי ּוׁשבּועת . ְִִִֶֶַַַַָָ
ּבלי לעׂשֹותם ׁשּלא אֹו לעׂשֹותם לנּו ׁשאפׁשר ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹּדברים
ׁשּלא אֹו ׁשּנעׂשהּו מהם ּדבר על הּתֹורה מּצד ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמניעה

עליו. ּׁשּנׁשּבענּו מה לקּים חּיבים אנּו הרי ― ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנעׂשהּו
"ולאֿ ׁשּנאמר: הּׁשבּועה, אֹותּה על מּלעבֹור ְְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֹֻוהזהרנּו

ׁשבּועֹות ּובגמרא לּׁשקר". בׁשמי אמרּו:(k`.)תּׁשבעּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָ
להחליף" נׁשּבע ׁשקר? ׁשבּועת Ð"איזֹוהי silgne rayp) ְְְֲִִִֵֶֶַַַ

Ð "izlk` `l" :rayp oebk .xak dzyrpy dcaer Ð slqn

(lk`e"והחליף נׁשּבע "אימא: ואמרּו: אתֿזה ותּקנּו ,ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָ
ּדבר על ׁשּנׁשּבע cizra)ּכלֹומר: edyriy)הפ ועׂשה ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

וגם מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק נתּבאר וׁשם עליו. ּׁשּנׁשּבע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּמה
ּתמּורה איֿקּיּום(b:)ּבמּסכת היא ― ׁשקר ׁשּׁשבּועת , ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָ

ּדמי?" היכי ׁשקר "ׁשבּועת אמרם: והּוא ּבּטּוי, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשבּועת
(:`xnbd ziyew z` epiax yxtne)ׁשבּועת היא אי ְְִֵַַּכלֹומר:

מעׂשה? ּבּה ׁשאין ziyewׁשקר ly dyexit jk okle) ֲֵֶֶֶֶַָ
(`xnbdׁשּזֹוהי ׁשם(itÎlr)לפי ׁשּקדמּו הּדברים ּכּונת ְְְִִִֶֶַַַָָָָ

(`xnbd dkiynne)נימא "אי ―xy`k edfy xn`p m`) ִֵָ
(raypעבד מעׂשה התם ― ואכל אֹוכל (dyrׁשּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָֹ

(dyrnלקי מי ההּוא ― אכל ולא אֹוכל ּדאמר: אּלא ;ְֲִֵֶַַַַַָָָֹ
וכּו'" עלּה אתאמר myוהא `xnbd jldnn :ote` lka) ְְְֲֲִַַָ

zreay ly dxcbdd `id iehia zreay meiw i`y rnzyn

(xwyלֹוקה ― מזיד הּוא אם זה, לאו על העֹובר .mb) ִִֵֵֶֶַָָ
(cgein ceniln Ð dyrn ea oi` m`― ׁשֹוגג הּוא ואם :ְִֵ

ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמביא
עׂשה vw)מּמצות xeriy)מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק אמרֹו והּוא , ְְְְְֲִִִֵֶֶָֹ

.`k)(ועל מלקּות זדֹונּה על ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת "זֹוהי :ְְְְִִִֶַַַַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ויֹורד", עֹולה קרּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָׁשגגתּה
מלקּות, חּיב ּבּה ׁשהּמזיד זֹו ּבמצוה ׁשאמרּתי ׁשּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָודע
מלקּות עליה ׁשחּיבים עברה איזֹו ׁשּיׁש מֹורה זה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאין
איזֹו על אֹומר ׁשּתׁשמעני ּכלֿמקֹום אּלא זדֹון, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
ּובין ּבמהּֿׁשּקדם ּבין ― מלקּות עליה ׁשחּיבים ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעברה
הּוא אם אּלא ּבכ חּיב ׁשאינֹו ּדע ― לקּמן ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמהּֿׁשּיבֹוא
העדים מּתנאי ׁשּנתּבאר ּכמֹו והתראה, ּבעדים ּדוקא, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמזיד

סנהדרין ּבמּסכת האנּוס(k`:)וההתראה אֹו הּׁשֹוגג אבל ; ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּכרת, ולא מלקּות לא ּכלל, חּיב אינֹו ― הּמטעה ְְְְֵֵֶַַַָָָֹֹֻאֹו
זאת. ודע ּבכלֿהּמצות, נֹוהג וזה ּדין. ּבית מיתת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּכלֿׁשּכן
מלקּות חּיב ׁשהּמזיד ונאמר, הּמצות ּבמקצת נבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאבל

מיתה, ּבאֹותֹו(itl)אֹו ׁשֹוגג הּוא אם קרּבן חּיב ׁשהּוא ִָ§¦ְְִֵֶַָָָ
― קרּבן(itl)חטא ׁשגגתֹו על חּיבים ּכלֿחטא ׁשּלא ְֵ§¦ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

zewln epecf lr miaiig z`hg ezbby lr miaiigy `hg la`)

(dzin e`מלקּות אֹו ּכרת עליו ּׁשחּיבים מה ּכל אבל :ְֲִֵֶַַַָָָָָֹ
והתראה ּבעדים אּלא ּבכ חּיבים אין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומיתת
למזיד. ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא אינּה ׁשההתראה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוידּוע

עליו. לחזֹור מּמּני ּתבּקׁש ואל זה ּכלל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָודע
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ה'תשפ"א  מרחשון ה' שישי יום

סב. תעשה לא מצות
― הס"ב ׁשבּועתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֻ

אלהי אתֿׁשםֿה' תּׂשא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹׁשוא,
f)לּׁשוא" ,k zeny)הּמציאּות מחּיב על ׁשּיּׁשבע והּוא , ְְְְִִֶַַַַָָָֻ

ּבאמת ׁשהּוא מּמה ּבהפ edy`ׁשהּוא meid lr rayp oebk) ְֱִֵֶֶֶֶֶַ
(dlilמןֿה ּדבר על אֹו `ixyt)ּנמנעֹות, izlad)ׁשהּוא ְִִֶַַָָָ

נׁשּבע אם וכן מןֿהּתֹורה. מצוה לבּטל ׁשּיּׁשבע אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמצּוי,
אדם לׁשּום וּכּוח ולא מחלקת עליו ׁשאין ידּוע ּדבר ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעל
― ימּות ׁשּכלֿהּנׁשחט ּבה' ׁשּיּׁשבע ּכגֹון ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻמןֿהמלּמדים,

הּמׁשנה ּולׁשֹון לּׁשוא, ה' ׁשם נׂשא זה ּגם (zereayהרי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
(.hkאתֿהּידּוע לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת היא "איזֹו :ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

לֹוקה, ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר וגֹו'". ְְְִֵֵֶֶַָָָָָלאדם
וׁשם ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאוין, חּיבי ּכׁשאר ּפטּור, ― ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּובׁשגגה
ׁשחּיבין ׁשוא ׁשבּועת היא "זֹו ּבׁשבּועֹות: ּכלֹומר ְְְְְִִִֶַַַָָָאמרּו,
ּדיני נתּבארּו וׁשם ּפטּור", ׁשגגתּה ועל מּכֹות זדֹונּה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָעל

זֹו. ְִָמצוה

ה'תשפ"א  מרחשון ו' ש"ק יום

רמט. רמח. תעשה לא יום שישיֿ שבתֿ קודש ה ֿ'ו 'מרחשון מצות

― הרמ"ח מּלכּפֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

והּוא אצלנּו, ׁשהפקדּו ּובּפקדֹונֹות חּיבים ׁשאנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻּבחֹובֹות
"ולאֿתכחׁשּו" i`)אמרֹו: ,hi `xwie)ׁשּבממֹון ונתּבאר , ְְְְְְֲִֵֶַָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מדּבר. my)הּכתּוב miyecw):ׁשּנאמר "לפי : ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָ
עלֿׁשקר" ונׁשּבע ּבּה ak)"וכחׁש ,d my),ענׁש למדנּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

ידעּת ּוכבר תכחׁשּו". "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹאזהרה
נׁשּבע, ׁשּלא אףֿעלּֿפי לעדּות ּפסּול ּבפּקדֹון ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשהּכֹופר
ּוכבר תכחׁשּו". "לא יתעּלה: אמרֹו על ׁשעבר ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹלפי
ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ׁשם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָנתּבארּו

ְׁשבּועֹות.

― הרמ"ט ׁשקרהּמצוה מּׁשבּועת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
והּוא עלינּו, הּקבּוע חֹוב לכּפֹור אֹותּה נׁשּבעים ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשאנּו

ּבעמיתֹו" איׁש "ולאֿתׁשּקרּו i`)אמרֹו: ,hi my)אם ּכגֹון , ְְְְְֲִִִַַָֹ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי ― ּבפּקדֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּכפר
אמרֹו: על עבר ― ּכפירתֹו על נׁשּבע ואם ְְְְְֲִִִַַַַַָָָתכחׁשּו";

ּובספרא my)"לאֿתׁשּקרּו". miyecw zyxt)ֿולא" : ְְְְְִַָֹֹ
עלֿ "ונׁשּבע ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַתׁשּקרּו"
"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשקר"
מּׁשבּועֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָתׁשּקרּו".

(:eh)ממֹון ּכפירת על ׁשקר ׁשבּועת ׁשהּנׁשּבע נתּבאר וׁשם .ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לּׁשקר" בׁשמי "לאֿתּׁשבעּו מּׁשּום לאוין: ּבׁשני עֹובר ―ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

(ai ,my)."ּבעמיתֹו איׁש "לאֿתׁשּקרּו ְְֲִִִַַֹּומּׁשּום
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åî-÷øô äéîøégkÎck

ãë:ïBôö-íò ãéa äðzð íéøöî-úa äLéáääëïBîà-ìà ã÷Bô éððä ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà Ÿ¦−¨©¦§¨®¦¦§−̈§©¬©¨«¨©Á§¨̧§¨¹¡Ÿ¥´¦§¨¥À¦§¦³¥Æ¤¨´
:Ba íéçèaä ìòå äòøt-ìòå äéëìî-ìòå äéýìà-ìòå íéøöî-ìòå äòøt-ìòå àpîåëãéa íézúðe ¦½Ÿ§©©§ŸÆ§©¦§©½¦§©¡Ÿ¤−¨§©§¨¤®¨§©̧©§½Ÿ§©¬©Ÿ§¦−«§©¦À§©Æ

:ýåýé-íàð íã÷-éîék ïkLz ïë-éøçàå åéãáò-ãéáe ìáa-Cìî øvàøãëeáð ãéáe íLôð éL÷áîæëäzàå §©§¥´©§½̈§©²§«©§¤©¬¤«¤¨¤−§©£¨¨®§©£¥¥²¦§¬Ÿ¦«¥¤−¤§ª§¨«§Â©¨
áB÷òé áLå íéáL õøàî Eòøæ-úàå ÷Bçøî EòLBî éððä ék ìàøNé úçz-ìàå á÷òé écáò àøéz-ìà©¦º̈©§¦³©«£ŸÆ§©¥©´¦§¨¥½¦Â¦§¦³¦«£Æ¥«¨½§¤«©§£−¥¤´¤¦§¨®§¨¯©£²

:ãéøçî ïéàå ïðàLå è÷Låçëäìë äNòà ék éðà Ezà ék ýåýé-íàð á÷òé écáò àøéz-ìà äzà §¨©¬§©£©−§¥¬©£¦«©Â¨©¦º̈©§¦³©«£ŸÆ§ª§½̈¦¬¦§−¨®¦¦Á¤¡¤̧¨¹̈
ézçcä øLà | íéBbä-ìëaézøqéå äìë äNòà-àì Eúàå änL E:jwðà àì äwðå ètLnì E §¨«©¦´£¤¯¦©§¦´À̈¨§«Ÿ§ÆŸ¤¡¤´¨½̈§¦©§¦ÆÆ©¦§½̈§©¥−¬Ÿ£©¤«¨

æî-÷øô äéîøébÎ`

àìt-ìà àéápä eäéîøé-ìà ýåýé-øáã äéä øLà:äfò-úà äòøô äké íøèa íézLáøîà | äk £¤̧¨¨¯§©§¨²¤¦§§¨¬©¨¦−¤§¦§¦®§¤²¤©¤¬©§−Ÿ¤©¨«´Ÿ¨©´
ììéäå íãàä e÷òæå dá éáLéå øéò dàBìîe õøà eôèLéå óèBL ìçðì eéäå ïBôvî íéìò íéî-äpä ýåýé§À̈¦¥©¹¦Ÿ¦³¦¨Æ§¨Æ§©´©¥½§¦§§Æ¤´¤§½̈¦−§Ÿ́§¥¨®§¨«£Æ¨«¨½̈§¥¦¾

:õøàä áLBé ìkâíéða-ìà úBáà eðôä-àì åélbìb ïBîä Baëøì Lòøî åéøéaà úBñøt úèòL ìBwî −Ÿ¥¬¨¨«¤¦À©«£©Æ©§´©¦½̈¥©´©§¦§½£−©§¦¨®«Ÿ¦§³¨Æ¤¨¦½
:íéãé ïBéôøî¥«¦§−¨¨«¦

i"yx
(‰Î).ïåîà ìà שהוא יש אמון השר על אמון, על

אמון מנא התטבי כמו גדולה ג)לשון àðî.:(נחום 
בלע"ז: דלישנדר"א לאשיניוריא"ה רבת' אלכסנדרי'

(ÂÎ).ïë éøçàåשאמר כמו שנה ארבעים (יחזקאל מקץ

àøéú.(ÊÎ):כ"ט ) ìà äúàå מצרים שבתוך צדיקים
כרחם: על שם מעט èôùîì.(ÁÎ)שגלו חסוך בדין

יונתן ä÷ðå.מעט: תירגמו וכן והשמד טיאוט לשון
כלייה: לשון

(‡).íéúùìô ìà:פלשתים úàעל äòøô äëé íøèá
.äæò בשנה ירושלים על צר נבוכדנצר כשהיה

ויעלו  ממצרים פרעה חיל יצא לצדקיהו העשירית
עזה  את ושטף פרעה שמע ירושלים מעל הכשדים

עולם: בסדר לארצו, דמיון,úèòù.(‚)ושב לו אין
מפסועית: תרגמו åáëøì.ויונתן ùòøî אשר מרעש

מרכבותיו:åéìâìâ.לרכבו: ìàאופני úåáà åðôä àì
.íéðá:להצילם

cec zcevn
(„Î).‰˘È·Â‰עם ביד  נמסרה הנה כי מצרים  עדת  הכלמי

הכשדים : הם ÂÙ˜„.(Î‰)צפון È‰פורעניות להביא  אשגיח
המון את נאמר וכן עם רבת בת שהיתה נא של  עם המון על

ל ): (יחזקאל ÈÎÏÓ‰.נא  ÏÚÂמצרים בארץ היו רבות  ממלכות
יט): (ישעיה  בממלכה ממלכה  ÂÎÂ'.כמ"ש ‰Ú¯Ù ÏÚÂ ר"ל

בו: הבוטחים העכו"ם על  אפקוד  כן  פרעה על  שאפקוד  וכמו
(ÂÎ).ÔÎ È¯Á‡Âגלות בלי  בארצם תשכון  שנה ארבעים  מקץ

ביחזקאל : וכמ "ש קדם  ÂÎÂ'.(ÊÎ)כימי ‡¯È˙ Ï‡ ‰˙‡Âבא
בראותם הגאולה  מן יתייאשו לבל לבבל  הגולה בני לנחם
ועדיין למרחוק גלו  והם מהר  וחזרו קרוב למקום גלו  שמצרים
ואתה אמר לכן שמה , ישתקעו פן יחשבו זה  ובעבור שבו לא 

וכו': תירא  שמה:ÂÁ¯Ó˜.אל  שגליתם מרחק Â˘·מארץ
.·˜ÚÈ:אותו מחריד מי ואין ושאנן והשקט  ונחת בשובה  יהיה
(ÁÎ).‰ÏÎ ‰˘Ú‡ ÈÎ אותך הנה  וכו' כלה אעשה  אם  אף ר "ל 

בארצם : תהיה כי עם  אכלה ËÙ˘ÓÏ.לא ÍÈ˙¯ÒÈÂהעולם מן אותך אנקה  ולא  למוסר אוזן  לגלות הראוי  במשפט  אותך אייסר 
העולם: מן אכריתך לא  ר"ל  ממך  נקי העולם שישאר

(‡).‰ÊÚ כ"כ ‡˙ הכשדים , מול לישראל  לעזור ללכת  שרצה  מדרכו שחזר בעת  אותה  הכה  ופרעה  פלשתים מארץ היתה היא
עולם: ‰.'ÂÎÂ‰(·)בסדר  ÌÈÓ:רבים כמים  השוטפים בצפון  היושבים הכשדים  ÂÎÂ'.הם ÛËÂ˘ ÏÁÏ ÂÈ‰Âויכלו יאבדו ר "ל 

אותה: הממלאים והאנשים  פלשתים בה:ÈÚ¯.ארץ והיושבים  ועיר עיר מר:Â˜ÚÊÂ.כל  בקול ˘ËÚ˙.(‚)וצעקו ÏÂ˜Ó מקול
אבות יפנו  לא עד חלחלה יאחזם  המרכבות  גלגלי  המיית  ומקול  לרכבו שיהיה קול  ומהרעשת החזקים סוסיו  פרסות  פסיעות

ההצלה: מן ויתיאשו  ידיהם  ירפו כי להצילם בנים על 

oeiv zcevn
(„Î).‰˘È·Â‰:וכלימה בושה עניןÂÙ˜„.(Î‰)מלשון

הרעה: הבאת וכן‡ÔÂÓ.השגחת  רב , עם ענין  והוא  המון  כמו 
האמון  יתר נב)ואת ת "י:Ó‡.:(לקמן כן אלכסנדריא הוא נוא 

(ÊÎ).˙Á˙ מפניהם תחת ואל  כמו ושבר פחד  א)ענין :(לעיל
.·˘Âונחת בשובה כמו ומנוחה השקט ל)ענין Ô‡˘Â.:(ישעיה

מואב שאנן כמו שלוה  מח)ענין לרוב(לקמן במ "ש  וכפל
וההשקט: הלמ"ד ËÙ˘ÓÏ.(ÁÎ)השלוה  ובאה במשפט  כמו

לכסא  ישבת וכן  בי"ת ט)במקום  הראוי(תהלים במשפט  ור"ל 
במשפט  אך  ה' יסרני וכן  למוסר אוזן ו)לגלות :(לעיל

(·).ÛËÂ˘:ובחוזק ברדיפה  המשיכה  מלשוןÏÏÈ‰Â.ענין 
דומה :˘ËÚ˙.(‚)יללה : לו  ואין פסיעה  ענין‡·ÂÈ¯È.ענין
הפנים :‰ÂÙ.חוזק : פניית  ÌÈ„È.ענינו ÔÂÈÙ¯Óיקרא כן

ידים ורפה יגע הוא וכן יז)המתייאש :(ש"ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc oiaexir(iyiy meil)

ziak aygp epi` xry ziae ,el xry ziak aygp ,xg` zial
axir `l m` mixg` lr xqe` epi` ea xcd ok lre ,xvga xecne

.aexira szzydl wewf epi` oke
:zwleg drc d`ian `xnbdeléôà ,øîà ïðçBé éaøåd ziadïBöéç §©¦¨¨¨©£¦¦

.axrl jixv
iax zrcy okzid :`xnbd zl`ey .opgei iax ixaca dpc `xnbd

d ziady `id opgeiïBöéç`ld ,axrl jixvàeä øòL úéamizal ¦¥©©
iax zpeek :`xnbd daiyn .axrl jixv epi` xry ziae ,mixg`d

l opgei,éîéðt ìL ïBöéç,oexg`d iptl cg`d ,iriyzd zial xnelk ¦¤§¦¦
.axrl jixv `ed s`y

zxne` .opgei iaxe l`eny ly mzwelgn z` zx`an `xnbd
:`xnbdéâìôéî÷ éàîa,opgei iaxe l`eny ewlgp dna ±øáñ øî± §©¨¦§§¥©¨©

mby `id l`eny zrcãéçéc øòL úéa,[cigi zia ynynd-]déîL ¥©©§¨¦§¥
[aygp-],øòL úéaz` `l` ynyn epi` iriyzdy s` ok lre ¥©©

wewf epi`e xvga xqe` epi`e xry zia aygp ,cala ixiyrd
.aexira szzydløáñ øîexry ziay `id opgei iax zrc ± ©¨©

cigi zia ynynddéîL àì[aygp epi`-],øòL úéawx ok lre Ÿ§¥¥©©
itl ,xry ziak cg` lk miaygp ipinyd cr oey`xdn mizad
aygdl leki epi` iriyzd eli`e ,cg` zian xzei mdixg` yiy
wx ,jk iptn .cala cg` zia `l` eixg` oi`y itl xry zia
,aexira szzydl mikixv mpi` ipinyd cre oey`xdn mizad

.ea szzydl mikixv ,ixiyrd ziade iriyzd ziad eli`e
:xry ziak miza zaygd zece` sqep oicäaø øîà ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨

ìLe úBøéöç ézL ,áø øîà ,deáà øa,ïäéðéa íéza äLcg` zia ©£©¨©©§¥£¥§Ÿ¨¨¦¥¥¤
zia el` miza ipy oiae ,ef xvgl gezt cg` ziae ef xvgl gezt
xeiv] mizad ipyl gezt `ed `l` zexvgl gezt epi`y sqep

,[8 aäædylydn cg` epi`y] xg` ziaa ef xvga xcd ± ¤
,xvgd ixc x`y mr axrl `ed jixve [mixen`dCøc àaziaäæ ¨¤¤¤

,exvgl geztd [l"pd dylydn]ïúBðåz`äæa Báeøéòziaa ± §¥¥¨¤
,irvn`däæå,axrl dvexe xg` ziaa dipyd xvga xcd ±àa §¤¨

äæ Cøc,xc `ed da dipyd xvgl geztd ziad ±äæa Báeøéò ïúBðå ¤¤¤§¥¥¨¤
,irvn`d ziaa ±
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ãë:ïBôö-íò ãéa äðzð íéøöî-úa äLéáääëïBîà-ìà ã÷Bô éððä ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà Ÿ¦−¨©¦§¨®¦¦§−̈§©¬©¨«¨©Á§¨̧§¨¹¡Ÿ¥´¦§¨¥À¦§¦³¥Æ¤¨´
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áB÷òé áLå íéáL õøàî Eòøæ-úàå ÷Bçøî EòLBî éððä ék ìàøNé úçz-ìàå á÷òé écáò àøéz-ìà©¦º̈©§¦³©«£ŸÆ§©¥©´¦§¨¥½¦Â¦§¦³¦«£Æ¥«¨½§¤«©§£−¥¤´¤¦§¨®§¨¯©£²

:ãéøçî ïéàå ïðàLå è÷Låçëäìë äNòà ék éðà Ezà ék ýåýé-íàð á÷òé écáò àøéz-ìà äzà §¨©¬§©£©−§¥¬©£¦«©Â¨©¦º̈©§¦³©«£ŸÆ§ª§½̈¦¬¦§−¨®¦¦Á¤¡¤̧¨¹̈
ézçcä øLà | íéBbä-ìëaézøqéå äìë äNòà-àì Eúàå änL E:jwðà àì äwðå ètLnì E §¨«©¦´£¤¯¦©§¦´À̈¨§«Ÿ§ÆŸ¤¡¤´¨½̈§¦©§¦ÆÆ©¦§½̈§©¥−¬Ÿ£©¤«¨

æî-÷øô äéîøébÎ`

àìt-ìà àéápä eäéîøé-ìà ýåýé-øáã äéä øLà:äfò-úà äòøô äké íøèa íézLáøîà | äk £¤̧¨¨¯§©§¨²¤¦§§¨¬©¨¦−¤§¦§¦®§¤²¤©¤¬©§−Ÿ¤©¨«´Ÿ¨©´
ììéäå íãàä e÷òæå dá éáLéå øéò dàBìîe õøà eôèLéå óèBL ìçðì eéäå ïBôvî íéìò íéî-äpä ýåýé§À̈¦¥©¹¦Ÿ¦³¦¨Æ§¨Æ§©´©¥½§¦§§Æ¤´¤§½̈¦−§Ÿ́§¥¨®§¨«£Æ¨«¨½̈§¥¦¾

:õøàä áLBé ìkâíéða-ìà úBáà eðôä-àì åélbìb ïBîä Baëøì Lòøî åéøéaà úBñøt úèòL ìBwî −Ÿ¥¬¨¨«¤¦À©«£©Æ©§´©¦½̈¥©´©§¦§½£−©§¦¨®«Ÿ¦§³¨Æ¤¨¦½
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i"yx
(‰Î).ïåîà ìà שהוא יש אמון השר על אמון, על

אמון מנא התטבי כמו גדולה ג)לשון àðî.:(נחום 
בלע"ז: דלישנדר"א לאשיניוריא"ה רבת' אלכסנדרי'

(ÂÎ).ïë éøçàåשאמר כמו שנה ארבעים (יחזקאל מקץ

àøéú.(ÊÎ):כ"ט ) ìà äúàå מצרים שבתוך צדיקים
כרחם: על שם מעט èôùîì.(ÁÎ)שגלו חסוך בדין

יונתן ä÷ðå.מעט: תירגמו וכן והשמד טיאוט לשון
כלייה: לשון

(‡).íéúùìô ìà:פלשתים úàעל äòøô äëé íøèá
.äæò בשנה ירושלים על צר נבוכדנצר כשהיה

ויעלו  ממצרים פרעה חיל יצא לצדקיהו העשירית
עזה  את ושטף פרעה שמע ירושלים מעל הכשדים

עולם: בסדר לארצו, דמיון,úèòù.(‚)ושב לו אין
מפסועית: תרגמו åáëøì.ויונתן ùòøî אשר מרעש

מרכבותיו:åéìâìâ.לרכבו: ìàאופני úåáà åðôä àì
.íéðá:להצילם

cec zcevn
(„Î).‰˘È·Â‰עם ביד  נמסרה הנה כי מצרים  עדת  הכלמי

הכשדים : הם ÂÙ˜„.(Î‰)צפון È‰פורעניות להביא  אשגיח
המון את נאמר וכן עם רבת בת שהיתה נא של  עם המון על

ל ): (יחזקאל ÈÎÏÓ‰.נא  ÏÚÂמצרים בארץ היו רבות  ממלכות
יט): (ישעיה  בממלכה ממלכה  ÂÎÂ'.כמ"ש ‰Ú¯Ù ÏÚÂ ר"ל

בו: הבוטחים העכו"ם על  אפקוד  כן  פרעה על  שאפקוד  וכמו
(ÂÎ).ÔÎ È¯Á‡Âגלות בלי  בארצם תשכון  שנה ארבעים  מקץ

ביחזקאל : וכמ "ש קדם  ÂÎÂ'.(ÊÎ)כימי ‡¯È˙ Ï‡ ‰˙‡Âבא
בראותם הגאולה  מן יתייאשו לבל לבבל  הגולה בני לנחם
ועדיין למרחוק גלו  והם מהר  וחזרו קרוב למקום גלו  שמצרים
ואתה אמר לכן שמה , ישתקעו פן יחשבו זה  ובעבור שבו לא 

וכו': תירא  שמה:ÂÁ¯Ó˜.אל  שגליתם מרחק Â˘·מארץ
.·˜ÚÈ:אותו מחריד מי ואין ושאנן והשקט  ונחת בשובה  יהיה
(ÁÎ).‰ÏÎ ‰˘Ú‡ ÈÎ אותך הנה  וכו' כלה אעשה  אם  אף ר "ל 

בארצם : תהיה כי עם  אכלה ËÙ˘ÓÏ.לא ÍÈ˙¯ÒÈÂהעולם מן אותך אנקה  ולא  למוסר אוזן  לגלות הראוי  במשפט  אותך אייסר 
העולם: מן אכריתך לא  ר"ל  ממך  נקי העולם שישאר

(‡).‰ÊÚ כ"כ ‡˙ הכשדים , מול לישראל  לעזור ללכת  שרצה  מדרכו שחזר בעת  אותה  הכה  ופרעה  פלשתים מארץ היתה היא
עולם: ‰.'ÂÎÂ‰(·)בסדר  ÌÈÓ:רבים כמים  השוטפים בצפון  היושבים הכשדים  ÂÎÂ'.הם ÛËÂ˘ ÏÁÏ ÂÈ‰Âויכלו יאבדו ר "ל 

אותה: הממלאים והאנשים  פלשתים בה:ÈÚ¯.ארץ והיושבים  ועיר עיר מר:Â˜ÚÊÂ.כל  בקול ˘ËÚ˙.(‚)וצעקו ÏÂ˜Ó מקול
אבות יפנו  לא עד חלחלה יאחזם  המרכבות  גלגלי  המיית  ומקול  לרכבו שיהיה קול  ומהרעשת החזקים סוסיו  פרסות  פסיעות

ההצלה: מן ויתיאשו  ידיהם  ירפו כי להצילם בנים על 

oeiv zcevn
(„Î).‰˘È·Â‰:וכלימה בושה עניןÂÙ˜„.(Î‰)מלשון

הרעה: הבאת וכן‡ÔÂÓ.השגחת  רב , עם ענין  והוא  המון  כמו 
האמון  יתר נב)ואת ת "י:Ó‡.:(לקמן כן אלכסנדריא הוא נוא 

(ÊÎ).˙Á˙ מפניהם תחת ואל  כמו ושבר פחד  א)ענין :(לעיל
.·˘Âונחת בשובה כמו ומנוחה השקט ל)ענין Ô‡˘Â.:(ישעיה

מואב שאנן כמו שלוה  מח)ענין לרוב(לקמן במ "ש  וכפל
וההשקט: הלמ"ד ËÙ˘ÓÏ.(ÁÎ)השלוה  ובאה במשפט  כמו

לכסא  ישבת וכן  בי"ת ט)במקום  הראוי(תהלים במשפט  ור"ל 
במשפט  אך  ה' יסרני וכן  למוסר אוזן ו)לגלות :(לעיל

(·).ÛËÂ˘:ובחוזק ברדיפה  המשיכה  מלשוןÏÏÈ‰Â.ענין 
דומה :˘ËÚ˙.(‚)יללה : לו  ואין פסיעה  ענין‡·ÂÈ¯È.ענין
הפנים :‰ÂÙ.חוזק : פניית  ÌÈ„È.ענינו ÔÂÈÙ¯Óיקרא כן

ידים ורפה יגע הוא וכן יז)המתייאש :(ש"ב



hÎgקצ wxt l`ipc - miaezk

ç-÷øô ìàéðãfkÎck

ãëBçk íöòå:íéLã÷-íòå íéîeöò úéçLäå äNòå çéìöäå úéçLé úBàìôðå Bçëá àìåäëBìëN-ìòå §¨©³ŸÆ§´Ÿ§Ÿ½§¦§¨¬©§¦−§¦§¦´©§¨¨®§¦§¦¬£¦−§©§Ÿ¦«§©¦§À
:øáMé ãé ñôàáe ãîòé íéøN¯øN-ìòå íéaø úéçLé äåìLáe ìécâé Bááìáe Bãéa äîøî çéìöäå§¦§¦³©¦§¨Æ§¨½¦§¨´©§¦½§©§−̈©§¦´©¦®§©³©¨¦Æ©£½Ÿ§¤¬¤−̈¦¨¥«

åë:íéaø íéîéì ék ïBæçä íúñ äzàå àeä úîà øîàð øLà ø÷aäå áøòä äàøîeæëìàiðã éðàå ©§¥̧¨¤¯¤§©²Ÿ¤£¤¬¤¡©−¡¤´®§©¨Æ§´Ÿ¤«¨½¦−§¨¦¬©¦«©£¦´¨¦¥À
(ô) :ïéáî ïéàå äàønä-ìò íîBzLàå Cìnä úëàìî-úà äNòàå íe÷àå íéîé éúéìçðå éúééäð¦§¥³¦§¤«¡¥Æ¦Æ¨¦½¨¨¾¨¤«¡¤−¤§¤´¤©¤®¤¨¤§¥¬©©©§¤−§¥¬¥¦«

è-÷øô ìàéðã`

à:íécNk úeëìî ìò Cìîä øLà éãî òøfî LBøåLçà-ïa Låéøãì úçà úðLa¦§©´©©À§¨§¨²¤¤£©§¥−¦¤´©¨¨®£¤´¨§©½©−©§¬©§¦«
i"yx

(„Î).åçë íöòå כמו בחלקלקות כיֿאם בגבורה ולא
הספר: בסוף úéçùé.שמפורש úåàìôðå ופלא ובהפלא
כוכבים: עובדי äùòå.ישחית çéìöäå:חפצוúéçùäå

.íéîåöò:רבות אומות ÷íéùåã.השחית íòå ישראל
בתורה: äîøî(Î‰)המאמינים çéìöäå åìëù ìòå

.åãéá ויצליח יפנה אשר בכל משכיל שהוא ידי ועל
שבידו: במרמה ìéãâé.יחזיק åááìáå:יתגאהäåìùáå

.íéáø úéçùé רבים ישחית ובחלקלקות במרמה
ושלום: בברית אתו ãåîòé.היושבים íéøù øù ìòå

הכתוב  החלום פירוש זהו דברים יטיח מעלה כלפי
הגדיל): הצבא שר (ועד øáùé.למעלה ãé ñôàáå ובאין

כמו  בחוטמו שנכנס שבבריות חלש יתוש ע"י ישבר כח
גיטין: במסכת ø÷áäå.(ÂÎ)ששנינו áøòä äàøîå אשר

הוא: אמת העליון בחלום לך ïåæçä.נאמר íåúñ äúàå
יבא: רבים לימים כי בלבך וסתמהו תפרשהו אל

(ÊÎ).éúééäð על נצטערתי כלומר ושבר, הוה לשון
ונדכיתי: הזה êìîä.הפורענות úëàìî úà שהייתי

בלשצר  מלכות ממשלת עבודת פקודת על ממונה
הספר  בתחילת שנאמר כמו אביו נבוכדנצר שמנהו

בבל: מדינת כל על äàøîä.והשלטיה ìò íîåúùàå
החזון: על ïéáî.ואתבהל ïéàå הייתי כי משתומם שאני

מתחזק: השרים לפני
(‡).ùåøåùçà ïá ùåéøãì úçà úðùá זהו לא

דריוש  וזה היה פרס מלך הוא כי המן שבימי אחשורוש
בלשצר  כשנהרג כשדים מלכות על הומלך אשר המדי

מלכותא: קבל מדאה ודריוש למעלה שכתוב כמו

cec zcevn
(„Î).ÂÁÎ ÌˆÚÂכוחו רוב בעבור  ולא  כחו יתחזק  עת  בכל

מלכות והחזיק בו כמ "ש ותחבולות אמריו בחלקלקות כ "א
יא): (לקמן  ÈÁ˘È˙.בחלקלקות ˙Â‡ÏÙÂנפלאות השחתות 

עצומים: מלכים  והשחית  חפצו כל  ועשה במעשיו  והצליח  ˜„ÌÈ˘Â.ישחית ÌÚÂ: ישראל ˘ÂÏÎ.(Î‰)הם  ÏÚÂרוב ובעבור
שבידו: המרמה יצליח  ÏÈ„‚È.שכלו Â··Ï·Â:ברית ובכריתת  בשלוה עמו מהיושבים רבים וישחית בלבבו יתגאה זה  בעבור 

.ÌÈ¯˘ ¯˘ ÏÚÂ: רז "ל וכמ"ש מעלה  כלפי שחירף ר"ל השרים  כל  שעל השר  על מיתתוÒÙ‡·Â.יעמוד  כי ימות  אדם  יד מבלי
רז"ל : כמ"ש בחוטמו  שנכנסה אחת יתוש  ע"י ÂÎÂ'.(ÂÎ)היתה  ‰‡¯ÓÂכן כי  הוא  אמת  בוקר ערב  עד  במראה לך  נאמר ואשר

‰ÔÂÊÁ.יהיה: ÌÂ˙Ò:ידעת אשר  המעט  אף תגלה ואל בלבך  אותה  סתום רבים, ימים  לסוף היא  אשר מהנבואה מה ר "ל 
(ÊÎ).È˙ÈÈ‰ הפקיד מאז עלי הוטל  אשר המלך  עבודת  ועשיתי קמתי  ועכ "ז החרדה מרוב ימים כמה חולה ונעשיתי נשברתי

למעלה : כמ"ש  נ"נ  כיÌÓÂ˙˘‡Â.אותי בדבר  מבין  המלך  משרי מי אין אבל  ההוא המראה  בעבור ומתמה מושתק הייתי
בי: ירגישו  לבל  בפניהם  התחזקתי

(‡).˘Â¯Â˘Á‡ Ô· ˘ÂÈ¯„Ï שלקח המדי דריוש וזהו  הפרסי דריוש נקרא היה  בנו דריוש  כי המן בימי שהיה אחשורוש  זה אין
מלכותא: קבל  מדאה ודריוש למעלה  כמ "ש  בלשאצר מות  אחרי המלוכה

oeiv zcevn
(ÂÎ).ÌÈ·¯ ÌÈÓÈÏ ÈÎ:רבים לימים È˙ÈÈ‰.(ÊÎ)אשר 

ב '): (לעיל  עליו נהיתה  ושנתו וכן  נשברתי

fh dpyn xyr dray wxt milk zkqn

„Èäàîè ïBLàøä íBéa àøápL äna Léå,äàîè Ba ïéà éðMa,äàîè Ba Lé éLéìMa,íäa ïéà éLéîçáe éòéáøa §¥©¤¤¦§¨§¨¦ª§¨©¥¦¥ª§¨©§¦¦¤ª§¨¨§¦¦©£¦¦¥¨¤
äàîè,ðkî õeçätöîä úéîòð úöéáe æBòä ó.øîàéøeð ïa ïðçBé éaø:ðk äpzLp äîíéôðkä ìkî æBòä ó?ìëå ª§¨¦§©¨¥©©£¦©§ª¨¨©©¦¨¨¤¦©¦§©¨§©¨¦¨©§¨©¦§¨

éMMä íBéa àøápL–àîè. ¤¦§¨§©¦¦¨¥
ÂËíB÷î ìkî ìea÷ éìk äNBòä–àîè.íB÷î ìkî áLBîe ákLî äNBòä–àîè.ävnä øBòî ñék äNBòä, ¨¤§¦¦¦¨¨¨¥¨¤¦§¨¨¦¨¨¨¥¨¤¦¥©©¨

øépä ïî–àîè.ïBnøä,æBâàäå ïBlàä,øôòä úà íäa ãBîì úB÷Bðézä íe÷÷çL,íéðæàî óëì íeðé÷úäL Bà ¦©§¨¨¥¨¦¨©§¨¡¤£¨©¦¨¨¤¤¤¨¨¤¦§¦§©Ÿ§©¦
–àîè,äáLçî íäì ïéàå äNòî íäì LiL. ¨¥¤¥¨¤©£¤§¥¨¤©£¨¨
ÊËìea÷ úéa ïäa LiL ÷Bçnäå íéðæàî äð÷úBëzî,úBòî ìea÷ úéa Ba LiL ìñàäå,LiL éðò ìL äð÷å §¥Ÿ§©¦§©¨¤¥¨¤¥¦©§§¨¥¤¤¤¥¦¨§¨¤¤¨¦¤¤

ci.d`neh oey`xd meia `xapy dna yiíåéá úàøáðù õøàä ïåâë ,äàîåè íäá ùé íäî íéìë äùåòäù ïåùàø íåéá åàøáðù íéøáã ùé ,øîà÷ éëä
:íéàîè äðîî íéùòðä ñøç éìëå ,ïåùàø.d`neh ea oi` ipya:äàîåè åá ïéàå òé÷ø àøáð åáù.iyilyaíéìá÷î íäî íéùòðä õò éìëå ,úåðìéà åàøáð

:äàîåè.iriaxa:äàîåè íäá ïéàå ,úåøåàîä åìúð.iyinga:äàîåè íéìá÷î ïéà íéìë ïäî äùò íàå ,íéâãå úåôåò.ferd spkn uegðë.äéðæòä ó
:íéìë øàùá éôåìçàì éúàã ,äðîî íéùòðä íéìëá äàîåè åøæâ ïðáøã.dtevnd zinrpd zviaeäúöéáá äàîåè åøæâ ïðáøå .àúéîòð ïðéîâøúî äðòéä úá

:ììë àîéé÷ àì äôåöî äðéàáã ïåéë ,åøæâ àì äôåöîá åìéôà ,íéöéá øàùá ìáà .úãîåò éîð éåôéö àìáã ïåéë ,äôåöî àéäùëiyyd meia `xapy lk
.`nh:äàîåè íéìá÷î ïäéúåøåòî åà ïäéúåîöòî íéìë äùò íà ,íãàå íéöøùå úåîäáå úåéç
eh.mewn lkn leaw ilk dyerdåìéôàå:åäùî àìà ìá÷ì éåàø åàùò àì.mewn lkn ayene akyn:åá äìúð åà ïòùð äéäù ïåâë .úèòåî äáéùéì

.dvnd xern:õéôò àìå çéî÷ àìå çéìî àìã.xiipd one:íéáùòî éåùòä.dyrn odl yiy:íå÷÷çù ïåéë.daygn mdl oi`eøôò ïäá ãåîì åáùç íà
:äàîåè éãéì ïúàéáî ïúáùçî ïéà ,äëàìî ïäá åùò àìå ïäéìàî íé÷å÷ç ïäù úåîë

fh.mipf`nd dpw:åòéøëîå ãéáëîå ì÷ùðä øáãä ãöì éç óñëä êìåäå èòî äð÷á ïéèî ïéì÷åùùëå ,éç óñë åììçá ïéçéðîå ìåìç åúåà ïéùåò íéàîøä
.wegndeúëúîî äúåà íéùåò íàå ,øëåîì òøå ì÷éî àåä íéì÷ä íéøáãä ïî äá àöåéëå úòìã ìù äúåà ïéùåò íàå .äùåãâ àéäùë äãîä åá ïé÷çåîù

úëúî åá ñéðëî øëåî àåäùë ,ìåìç æåâà ìùå úéæ ìù ÷åçîä äùåò éàîøäå .òåøëùà ìùå æåâà ìùå úéæ ìù äúåà íéùåò ìáà .ç÷åìì òøå ãéáëî àåä
:å÷ìñî äðå÷ àåäùëå ,ãéáëéù éãë.lq`de,åøëù úà èåîáù ìåáé÷ úéáá íéùî åøëù ìá÷ù øçàì ,íéáåøî íéìòåô ùéùëå .óúëá åá íéàùåðù èåî

:íù ùôçì áì íéðúåð ïéà åúåà íéùôçîùëå ,éøëù éì úúð àì á"äòáì øîåàå.min leaw zia ea yiy ipr ly dpwíà åúåà íéìàåùùëå ,ïäî äúåùå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ד י ה נ ש מ ר ו א ב

äàîè ïBLàøä íBéa àøápL äna Léå שנבראו דברים יש – ÀÅÇÆÆÄÀÈÀÈÄËÀÈ
שכן  טומאה, מקבלים הם הרי  מהם, כלים שהעושה הראשון, ביום

טומאה; מקבלים ממנה הנעשים חרס וכלי הראשון , ביום נבראה הארץ
éðMa,השני ביום שנברא במה –äàîè Ba ïéàהשני שביום – ÇÅÄÅËÀÈ

טומאה; בו  ואין הרקיע äàîèנברא Ba Lé éLéìMa שביום – ÇÀÄÄÆËÀÈ
טומאה; מקבלים מהם הנעשים העץ וכלי  האילנות, נבראו  השלישי 

éòéáøa,' וגו השמים" ברקיע מאורות "יהי נאמר : בו  –éLéîçáe ÈÀÄÄÇÂÄÄ
והעופות, שבים הבריות נבראו בו  –äàîè íäa ïéà שהכלים – ÅÈÆËÀÈ

טומאה, מקבלים אינם ומהעופות הים מבריות óðkîהנעשים õeçÄÀÇ
æBòä,טומאה מקבלים מהן הנעשים שהכלים העזניה, מנוצות – È

אחרים, בכלים להחליפם יבואו  שמא חכמים, úéîòðמגזירת úöéáeÅÇÇÂÄ
ätöîä,טומאה חכמים בה שגזרו מצופה, כשהיא היענה בת ביצת – ÇÀËÈ

שתיבת מפרשים, ויש  קיום. בת והיא על"dtevnd"הואיל  אף מוסבה
העוז " מהר "ם )."כנף בשם  טוב" יום "תוספות  ïðçBé(עיין éaø øîàÈÇÇÄÈÈ

íéôðkä ìkî æBòä óðk äpzLp äî :éøeð ïaכל אלא – ÆÄÇÄÀÇÈÀÇÈÄÈÇÀÈÇÄ
יש אם מהן, העשויים הכלים קיום, בנות הן  שאם שוות, הכנפיים

טומאה; מקבלים הם הרי  שהוא, כל קיבול  בית àøápLלהם ìëåÀÈÆÄÀÈ
àîè ,éMMä íBéa ושרצים וחיות בהמות נבראו הששי שביום – ÀÇÄÄÈÅ

טומאה. מקבלים מעורותיהם או  מעצמותיהם הנעשים והכלים ואדם,

להשמיענו, כולה זו  משנה באה מה נתפרש, שלא כותב, אחרונה" "משנה בעל 
בימי אותן  תלה ולמה נעמית, ובביצת העוז בכנף אלא חידוש בה אין  שהרי
טהורים  העוף מעצמות כלים לשנות: המשנה היתה יכולה והלא הבריאה?
המשנה, נשנתה סתם סימן  שלשם לומר , וצריך נעמית? וביצת העוז מכנף חוץ

ולטהורים. לטמאים סימן  לך  יהיו הבריאה שימי

ו ט ה נ ש מ ר ו א ב

íB÷î ìkî ìea÷ éìk äNBòä אלא לקבל ראוי אינו  ואפילו – ÈÆÀÄÄÄÈÈ
להלן:(ברטנורא);משהו המפורט על מוסב שזה מפרשים, "dyerdויש

,"xiipd on ,dvnd xern qikמעור אפילו  קיבול  כלי  העושה כלומר

להלן , כמבואר וכו ', טומאה.àîèהמצה מקבל הוא הרי  –äNBòä ÈÅÈÆ
íB÷î ìkî áLBîe ákLî כגון שהיא, ישיבה או  שכיבה לכל  – ÄÀÈÈÄÈÈ

ע  טומאה.àîèליו ,להישען מקבל הוא הרי  –øBòî ñék äNBòä ÈÅÈÆÄÅ
ävnäעּובד לא שעדיין מעור  –,("uitr `le ginw `le giln `l") ÇÇÈ

øépä ïî,מעשבים העשוי  –àîè והוא הואיל  טומאה, מקבל – ÄÇÀÈÈÅ
קיימא. של ïBlàäדבר ,ïBnøä– האלון  עץ פרי  –,æBâàäå ÈÄÈÇÀÈÁ

úB÷Bðézä íe÷÷çL כגון משחק, כלי מהם לעשות –íäa ãBîì ÆÂÈÇÄÈÈÆ
íéðæàî óëì íeðé÷úäL Bà ,øôòä úà חוטים בהם שקשרו – ÆÆÈÈÆÄÀÄÀÇÙÀÇÄ

כמאזנים, טומאה,àîèועשאום מקבל הוא הרי  –íäì LiL– ÈÅÆÅÈÆ
– התיקון ,äNòîלתינוקות או  החקיקה שעשו, המעשה ידי שעל  – ÇÂÆ

טומאה, לקבל  כלים נעשו משחק, כלי שיהיו  íäìבשביל ïéàåÀÅÈÆ
äáLçî בהם למוד  עליהם וחשבו  חקוקות קליפות מצאו  אם אבל – ÇÂÈÈ

טומאה  מקבלים אינם כלי, לעשותם מעשה בהם עשו  ולא העפר, את

א). יג , חולין רש "י "כל(עיין ט): (כח, להלן  שנוי דעת בבר  ברם,

במחשבה". טומאתם לידי יורדים הכלים

i p y m e i

ז ט ה נ ש מ ר ו א ב

íéðæàî äð÷,המאזניים כפות תלויות שבו  הקנה –÷Bçnäå– ÀÅÙÀÇÄÀÇÈ
הגדושה, המידה את בו Bëzîשמוחקים ìea÷ úéa ïäa LiLú ÆÅÈÆÅÄÇÀ

בחללו  ומניחים חל ּול , המאזניים קנה את עושים היו שהרמאים –
על מכבידה המתכת ונמצאת מעט, הקנה מטים וכששוקלים חי , כסף

היו  המחוק וכן הנשקל ; הדבר לצד  אותה ומכריעה המאזניים כף
בחללו  נותנים היו מוכרים, וכשהיו חלול , מעץ הרמאים אותו  עושים
חלל מתוך גם וימחק המידה, לתוך כובדו מתוך שייכנס כדי  מתכת,

בכתף,ìñàäåהמידה; משא בו  שנושאים מוט –úéa Ba LiL ÀÈÅÆÆÆÅ
úBòî ìea÷ וכיון שקיבל , מלאכתו שכר  בחללו מטמין שהרמאי – ÄÈ

בא  הריהו לו, שילם כבר  אם זוכר ואינו בפועליו , טרוד  הבית שבעל
לב  נותנים אין אצלו וכשמחפשים עדיין, שכרו קיבל  שלא ואומר 

באסל ; íéîלחפש ìea÷ úéa Ba LiL éðò ìL äð÷åכדי – ÀÈÆÆÈÄÆÆÅÄÇÄ
עליו שיחוסו  כדי  בתענית, שהוא לאנשים ואומר מהם, (רמב"ם );לשתות

izdw - zex`ean zeipyn



קצי hÎg wxt l`ipc - miaezk

ç-÷øô ìàéðãfkÎck

ãëBçk íöòå:íéLã÷-íòå íéîeöò úéçLäå äNòå çéìöäå úéçLé úBàìôðå Bçëá àìåäëBìëN-ìòå §¨©³ŸÆ§´Ÿ§Ÿ½§¦§¨¬©§¦−§¦§¦´©§¨¨®§¦§¦¬£¦−§©§Ÿ¦«§©¦§À
:øáMé ãé ñôàáe ãîòé íéøN¯øN-ìòå íéaø úéçLé äåìLáe ìécâé Bááìáe Bãéa äîøî çéìöäå§¦§¦³©¦§¨Æ§¨½¦§¨´©§¦½§©§−̈©§¦´©¦®§©³©¨¦Æ©£½Ÿ§¤¬¤−̈¦¨¥«

åë:íéaø íéîéì ék ïBæçä íúñ äzàå àeä úîà øîàð øLà ø÷aäå áøòä äàøîeæëìàiðã éðàå ©§¥̧¨¤¯¤§©²Ÿ¤£¤¬¤¡©−¡¤´®§©¨Æ§´Ÿ¤«¨½¦−§¨¦¬©¦«©£¦´¨¦¥À
(ô) :ïéáî ïéàå äàønä-ìò íîBzLàå Cìnä úëàìî-úà äNòàå íe÷àå íéîé éúéìçðå éúééäð¦§¥³¦§¤«¡¥Æ¦Æ¨¦½¨¨¾¨¤«¡¤−¤§¤´¤©¤®¤¨¤§¥¬©©©§¤−§¥¬¥¦«

è-÷øô ìàéðã`

à:íécNk úeëìî ìò Cìîä øLà éãî òøfî LBøåLçà-ïa Låéøãì úçà úðLa¦§©´©©À§¨§¨²¤¤£©§¥−¦¤´©¨¨®£¤´¨§©½©−©§¬©§¦«
i"yx

(„Î).åçë íöòå כמו בחלקלקות כיֿאם בגבורה ולא
הספר: בסוף úéçùé.שמפורש úåàìôðå ופלא ובהפלא
כוכבים: עובדי äùòå.ישחית çéìöäå:חפצוúéçùäå

.íéîåöò:רבות אומות ÷íéùåã.השחית íòå ישראל
בתורה: äîøî(Î‰)המאמינים çéìöäå åìëù ìòå

.åãéá ויצליח יפנה אשר בכל משכיל שהוא ידי ועל
שבידו: במרמה ìéãâé.יחזיק åááìáå:יתגאהäåìùáå

.íéáø úéçùé רבים ישחית ובחלקלקות במרמה
ושלום: בברית אתו ãåîòé.היושבים íéøù øù ìòå

הכתוב  החלום פירוש זהו דברים יטיח מעלה כלפי
הגדיל): הצבא שר (ועד øáùé.למעלה ãé ñôàáå ובאין

כמו  בחוטמו שנכנס שבבריות חלש יתוש ע"י ישבר כח
גיטין: במסכת ø÷áäå.(ÂÎ)ששנינו áøòä äàøîå אשר

הוא: אמת העליון בחלום לך ïåæçä.נאמר íåúñ äúàå
יבא: רבים לימים כי בלבך וסתמהו תפרשהו אל

(ÊÎ).éúééäð על נצטערתי כלומר ושבר, הוה לשון
ונדכיתי: הזה êìîä.הפורענות úëàìî úà שהייתי

בלשצר  מלכות ממשלת עבודת פקודת על ממונה
הספר  בתחילת שנאמר כמו אביו נבוכדנצר שמנהו

בבל: מדינת כל על äàøîä.והשלטיה ìò íîåúùàå
החזון: על ïéáî.ואתבהל ïéàå הייתי כי משתומם שאני

מתחזק: השרים לפני
(‡).ùåøåùçà ïá ùåéøãì úçà úðùá זהו לא

דריוש  וזה היה פרס מלך הוא כי המן שבימי אחשורוש
בלשצר  כשנהרג כשדים מלכות על הומלך אשר המדי

מלכותא: קבל מדאה ודריוש למעלה שכתוב כמו

cec zcevn
(„Î).ÂÁÎ ÌˆÚÂכוחו רוב בעבור  ולא  כחו יתחזק  עת  בכל

מלכות והחזיק בו כמ "ש ותחבולות אמריו בחלקלקות כ "א
יא): (לקמן  ÈÁ˘È˙.בחלקלקות ˙Â‡ÏÙÂנפלאות השחתות 

עצומים: מלכים  והשחית  חפצו כל  ועשה במעשיו  והצליח  ˜„ÌÈ˘Â.ישחית ÌÚÂ: ישראל ˘ÂÏÎ.(Î‰)הם  ÏÚÂרוב ובעבור
שבידו: המרמה יצליח  ÏÈ„‚È.שכלו Â··Ï·Â:ברית ובכריתת  בשלוה עמו מהיושבים רבים וישחית בלבבו יתגאה זה  בעבור 

.ÌÈ¯˘ ¯˘ ÏÚÂ: רז "ל וכמ"ש מעלה  כלפי שחירף ר"ל השרים  כל  שעל השר  על מיתתוÒÙ‡·Â.יעמוד  כי ימות  אדם  יד מבלי
רז"ל : כמ"ש בחוטמו  שנכנסה אחת יתוש  ע"י ÂÎÂ'.(ÂÎ)היתה  ‰‡¯ÓÂכן כי  הוא  אמת  בוקר ערב  עד  במראה לך  נאמר ואשר

‰ÔÂÊÁ.יהיה: ÌÂ˙Ò:ידעת אשר  המעט  אף תגלה ואל בלבך  אותה  סתום רבים, ימים  לסוף היא  אשר מהנבואה מה ר "ל 
(ÊÎ).È˙ÈÈ‰ הפקיד מאז עלי הוטל  אשר המלך  עבודת  ועשיתי קמתי  ועכ "ז החרדה מרוב ימים כמה חולה ונעשיתי נשברתי

למעלה : כמ"ש  נ"נ  כיÌÓÂ˙˘‡Â.אותי בדבר  מבין  המלך  משרי מי אין אבל  ההוא המראה  בעבור ומתמה מושתק הייתי
בי: ירגישו  לבל  בפניהם  התחזקתי

(‡).˘Â¯Â˘Á‡ Ô· ˘ÂÈ¯„Ï שלקח המדי דריוש וזהו  הפרסי דריוש נקרא היה  בנו דריוש  כי המן בימי שהיה אחשורוש  זה אין
מלכותא: קבל  מדאה ודריוש למעלה  כמ "ש  בלשאצר מות  אחרי המלוכה

oeiv zcevn
(ÂÎ).ÌÈ·¯ ÌÈÓÈÏ ÈÎ:רבים לימים È˙ÈÈ‰.(ÊÎ)אשר 

ב '): (לעיל  עליו נהיתה  ושנתו וכן  נשברתי

fh dpyn xyr dray wxt milk zkqn

„Èäàîè ïBLàøä íBéa àøápL äna Léå,äàîè Ba ïéà éðMa,äàîè Ba Lé éLéìMa,íäa ïéà éLéîçáe éòéáøa §¥©¤¤¦§¨§¨¦ª§¨©¥¦¥ª§¨©§¦¦¤ª§¨¨§¦¦©£¦¦¥¨¤
äàîè,ðkî õeçätöîä úéîòð úöéáe æBòä ó.øîàéøeð ïa ïðçBé éaø:ðk äpzLp äîíéôðkä ìkî æBòä ó?ìëå ª§¨¦§©¨¥©©£¦©§ª¨¨©©¦¨¨¤¦©¦§©¨§©¨¦¨©§¨©¦§¨

éMMä íBéa àøápL–àîè. ¤¦§¨§©¦¦¨¥
ÂËíB÷î ìkî ìea÷ éìk äNBòä–àîè.íB÷î ìkî áLBîe ákLî äNBòä–àîè.ävnä øBòî ñék äNBòä, ¨¤§¦¦¦¨¨¨¥¨¤¦§¨¨¦¨¨¨¥¨¤¦¥©©¨

øépä ïî–àîè.ïBnøä,æBâàäå ïBlàä,øôòä úà íäa ãBîì úB÷Bðézä íe÷÷çL,íéðæàî óëì íeðé÷úäL Bà ¦©§¨¨¥¨¦¨©§¨¡¤£¨©¦¨¨¤¤¤¨¨¤¦§¦§©Ÿ§©¦
–àîè,äáLçî íäì ïéàå äNòî íäì LiL. ¨¥¤¥¨¤©£¤§¥¨¤©£¨¨
ÊËìea÷ úéa ïäa LiL ÷Bçnäå íéðæàî äð÷úBëzî,úBòî ìea÷ úéa Ba LiL ìñàäå,LiL éðò ìL äð÷å §¥Ÿ§©¦§©¨¤¥¨¤¥¦©§§¨¥¤¤¤¥¦¨§¨¤¤¨¦¤¤

ci.d`neh oey`xd meia `xapy dna yiíåéá úàøáðù õøàä ïåâë ,äàîåè íäá ùé íäî íéìë äùåòäù ïåùàø íåéá åàøáðù íéøáã ùé ,øîà÷ éëä
:íéàîè äðîî íéùòðä ñøç éìëå ,ïåùàø.d`neh ea oi` ipya:äàîåè åá ïéàå òé÷ø àøáð åáù.iyilyaíéìá÷î íäî íéùòðä õò éìëå ,úåðìéà åàøáð

:äàîåè.iriaxa:äàîåè íäá ïéàå ,úåøåàîä åìúð.iyinga:äàîåè íéìá÷î ïéà íéìë ïäî äùò íàå ,íéâãå úåôåò.ferd spkn uegðë.äéðæòä ó
:íéìë øàùá éôåìçàì éúàã ,äðîî íéùòðä íéìëá äàîåè åøæâ ïðáøã.dtevnd zinrpd zviaeäúöéáá äàîåè åøæâ ïðáøå .àúéîòð ïðéîâøúî äðòéä úá

:ììë àîéé÷ àì äôåöî äðéàáã ïåéë ,åøæâ àì äôåöîá åìéôà ,íéöéá øàùá ìáà .úãîåò éîð éåôéö àìáã ïåéë ,äôåöî àéäùëiyyd meia `xapy lk
.`nh:äàîåè íéìá÷î ïäéúåøåòî åà ïäéúåîöòî íéìë äùò íà ,íãàå íéöøùå úåîäáå úåéç
eh.mewn lkn leaw ilk dyerdåìéôàå:åäùî àìà ìá÷ì éåàø åàùò àì.mewn lkn ayene akyn:åá äìúð åà ïòùð äéäù ïåâë .úèòåî äáéùéì

.dvnd xern:õéôò àìå çéî÷ àìå çéìî àìã.xiipd one:íéáùòî éåùòä.dyrn odl yiy:íå÷÷çù ïåéë.daygn mdl oi`eøôò ïäá ãåîì åáùç íà
:äàîåè éãéì ïúàéáî ïúáùçî ïéà ,äëàìî ïäá åùò àìå ïäéìàî íé÷å÷ç ïäù úåîë

fh.mipf`nd dpw:åòéøëîå ãéáëîå ì÷ùðä øáãä ãöì éç óñëä êìåäå èòî äð÷á ïéèî ïéì÷åùùëå ,éç óñë åììçá ïéçéðîå ìåìç åúåà ïéùåò íéàîøä
.wegndeúëúîî äúåà íéùåò íàå ,øëåîì òøå ì÷éî àåä íéì÷ä íéøáãä ïî äá àöåéëå úòìã ìù äúåà ïéùåò íàå .äùåãâ àéäùë äãîä åá ïé÷çåîù

úëúî åá ñéðëî øëåî àåäùë ,ìåìç æåâà ìùå úéæ ìù ÷åçîä äùåò éàîøäå .òåøëùà ìùå æåâà ìùå úéæ ìù äúåà íéùåò ìáà .ç÷åìì òøå ãéáëî àåä
:å÷ìñî äðå÷ àåäùëå ,ãéáëéù éãë.lq`de,åøëù úà èåîáù ìåáé÷ úéáá íéùî åøëù ìá÷ù øçàì ,íéáåøî íéìòåô ùéùëå .óúëá åá íéàùåðù èåî

:íù ùôçì áì íéðúåð ïéà åúåà íéùôçîùëå ,éøëù éì úúð àì á"äòáì øîåàå.min leaw zia ea yiy ipr ly dpwíà åúåà íéìàåùùëå ,ïäî äúåùå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ד י ה נ ש מ ר ו א ב

äàîè ïBLàøä íBéa àøápL äna Léå שנבראו דברים יש – ÀÅÇÆÆÄÀÈÀÈÄËÀÈ
שכן  טומאה, מקבלים הם הרי  מהם, כלים שהעושה הראשון, ביום

טומאה; מקבלים ממנה הנעשים חרס וכלי הראשון , ביום נבראה הארץ
éðMa,השני ביום שנברא במה –äàîè Ba ïéàהשני שביום – ÇÅÄÅËÀÈ

טומאה; בו  ואין הרקיע äàîèנברא Ba Lé éLéìMa שביום – ÇÀÄÄÆËÀÈ
טומאה; מקבלים מהם הנעשים העץ וכלי  האילנות, נבראו  השלישי 

éòéáøa,' וגו השמים" ברקיע מאורות "יהי נאמר : בו  –éLéîçáe ÈÀÄÄÇÂÄÄ
והעופות, שבים הבריות נבראו בו  –äàîè íäa ïéà שהכלים – ÅÈÆËÀÈ

טומאה, מקבלים אינם ומהעופות הים מבריות óðkîהנעשים õeçÄÀÇ
æBòä,טומאה מקבלים מהן הנעשים שהכלים העזניה, מנוצות – È

אחרים, בכלים להחליפם יבואו  שמא חכמים, úéîòðמגזירת úöéáeÅÇÇÂÄ
ätöîä,טומאה חכמים בה שגזרו מצופה, כשהיא היענה בת ביצת – ÇÀËÈ

שתיבת מפרשים, ויש  קיום. בת והיא על"dtevnd"הואיל  אף מוסבה
העוז " מהר "ם )."כנף בשם  טוב" יום "תוספות  ïðçBé(עיין éaø øîàÈÇÇÄÈÈ

íéôðkä ìkî æBòä óðk äpzLp äî :éøeð ïaכל אלא – ÆÄÇÄÀÇÈÀÇÈÄÈÇÀÈÇÄ
יש אם מהן, העשויים הכלים קיום, בנות הן  שאם שוות, הכנפיים

טומאה; מקבלים הם הרי  שהוא, כל קיבול  בית àøápLלהם ìëåÀÈÆÄÀÈ
àîè ,éMMä íBéa ושרצים וחיות בהמות נבראו הששי שביום – ÀÇÄÄÈÅ

טומאה. מקבלים מעורותיהם או  מעצמותיהם הנעשים והכלים ואדם,

להשמיענו, כולה זו  משנה באה מה נתפרש, שלא כותב, אחרונה" "משנה בעל 
בימי אותן  תלה ולמה נעמית, ובביצת העוז בכנף אלא חידוש בה אין  שהרי
טהורים  העוף מעצמות כלים לשנות: המשנה היתה יכולה והלא הבריאה?
המשנה, נשנתה סתם סימן  שלשם לומר , וצריך נעמית? וביצת העוז מכנף חוץ

ולטהורים. לטמאים סימן  לך  יהיו הבריאה שימי

ו ט ה נ ש מ ר ו א ב

íB÷î ìkî ìea÷ éìk äNBòä אלא לקבל ראוי אינו  ואפילו – ÈÆÀÄÄÄÈÈ
להלן:(ברטנורא);משהו המפורט על מוסב שזה מפרשים, "dyerdויש

,"xiipd on ,dvnd xern qikמעור אפילו  קיבול  כלי  העושה כלומר

להלן , כמבואר וכו ', טומאה.àîèהמצה מקבל הוא הרי  –äNBòä ÈÅÈÆ
íB÷î ìkî áLBîe ákLî כגון שהיא, ישיבה או  שכיבה לכל  – ÄÀÈÈÄÈÈ

ע  טומאה.àîèליו ,להישען מקבל הוא הרי  –øBòî ñék äNBòä ÈÅÈÆÄÅ
ävnäעּובד לא שעדיין מעור  –,("uitr `le ginw `le giln `l") ÇÇÈ

øépä ïî,מעשבים העשוי  –àîè והוא הואיל  טומאה, מקבל – ÄÇÀÈÈÅ
קיימא. של ïBlàäדבר ,ïBnøä– האלון  עץ פרי  –,æBâàäå ÈÄÈÇÀÈÁ

úB÷Bðézä íe÷÷çL כגון משחק, כלי מהם לעשות –íäa ãBîì ÆÂÈÇÄÈÈÆ
íéðæàî óëì íeðé÷úäL Bà ,øôòä úà חוטים בהם שקשרו – ÆÆÈÈÆÄÀÄÀÇÙÀÇÄ

כמאזנים, טומאה,àîèועשאום מקבל הוא הרי  –íäì LiL– ÈÅÆÅÈÆ
– התיקון ,äNòîלתינוקות או  החקיקה שעשו, המעשה ידי שעל  – ÇÂÆ

טומאה, לקבל  כלים נעשו משחק, כלי שיהיו  íäìבשביל ïéàåÀÅÈÆ
äáLçî בהם למוד  עליהם וחשבו  חקוקות קליפות מצאו  אם אבל – ÇÂÈÈ

טומאה  מקבלים אינם כלי, לעשותם מעשה בהם עשו  ולא העפר, את

א). יג , חולין רש "י "כל(עיין ט): (כח, להלן  שנוי דעת בבר  ברם,

במחשבה". טומאתם לידי יורדים הכלים

i p y m e i
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íéðæàî äð÷,המאזניים כפות תלויות שבו  הקנה –÷Bçnäå– ÀÅÙÀÇÄÀÇÈ
הגדושה, המידה את בו Bëzîשמוחקים ìea÷ úéa ïäa LiLú ÆÅÈÆÅÄÇÀ

בחללו  ומניחים חל ּול , המאזניים קנה את עושים היו שהרמאים –
על מכבידה המתכת ונמצאת מעט, הקנה מטים וכששוקלים חי , כסף

היו  המחוק וכן הנשקל ; הדבר לצד  אותה ומכריעה המאזניים כף
בחללו  נותנים היו מוכרים, וכשהיו חלול , מעץ הרמאים אותו  עושים
חלל מתוך גם וימחק המידה, לתוך כובדו מתוך שייכנס כדי  מתכת,

בכתף,ìñàäåהמידה; משא בו  שנושאים מוט –úéa Ba LiL ÀÈÅÆÆÆÅ
úBòî ìea÷ וכיון שקיבל , מלאכתו שכר  בחללו מטמין שהרמאי – ÄÈ

בא  הריהו לו, שילם כבר  אם זוכר ואינו בפועליו , טרוד  הבית שבעל
לב  נותנים אין אצלו וכשמחפשים עדיין, שכרו קיבל  שלא ואומר 

באסל ; íéîלחפש ìea÷ úéa Ba LiL éðò ìL äð÷åכדי – ÀÈÆÆÈÄÆÆÅÄÇÄ
עליו שיחוסו  כדי  בתענית, שהוא לאנשים ואומר מהם, (רמב"ם );לשתות

izdw - zex`ean zeipyn
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íéî ìea÷ úéa Ba,úBiìbøîe äæeæî ìea÷ úéa Ba LiL ìwîe–ïéàîè elà éøä.øîà ïlk ìòåéàkæ ïa ïðçBé ïaø: ¥¦©¦©¥¤¤¥¦§¨©§¨¦£¥¥§¥¦§©ª¨¨©©¨¨¨¤©©
øîà íà éì éBà,øîà àG íà éì éBà. ¦¦Ÿ©¦¦Ÿ©

ÊÈíéôøBvä úézçz–äàîè,ïéçtð ìLå–äøBäè.ïîL ìea÷ úéa da LiL úæçLî–äàîè,da ïéàLå– ©§¦©§¦§¥¨§¤©¨¦§¨©§¤¤¤¤¨¥¦¤¤§¥¨§¤¥¨
äøBäè.äåòL ìea÷ úéa da LiL ñ÷ðt–äàîè,da ïéàLå–äøBäè.Lwä úøôBôLe Lwä úìöçî–éaø §¨¦§¥¤¤¨¥¦©£¨§¥¨§¤¥¨§¨©£¤¤©©§¤¤©©©¦
àáé÷òànèî;éøeð ïa ïðçBé éaøåøäèî.ïBòîL éaøøîBà:ïäá àöBik úBòewt ìL óà.óìç ìLå íéð÷ úìöçî £¦¨§©¥§©¦¨¨¤¦§©¥©¦¦§¥©¤©©¥¨¤©£¤¤¨¦§¤¥¤

–äøBäè.äìa÷ì dëúçL äðwä úøôBôL–äøBäè,éëkä ìk úà àéöBiL ãò. §¨§¤¤©¨¤¤£¨¨§©¨¨§¨©¤¦¤¨©¨©
¯ ˘ Ú ‰  Â Ó ˘ ˜ ¯ Ù

‡äcMä–éànL úéaíéøîBà:íéðôaî úãcîð,ìlä úéáeíéøîBà:õeçaî úãcîð;elàå elà íéãBî,ïéàL ©¦¨¥©©§¦¦§¤¤¦¦§¦¥¦¥§¦¦§¤¤¦©¦¥¨¥¤¥

òá ìöà çøåèùëå .ïé÷ùî ìåáé÷ úéá ,íéî ìåá÷ úéá ,åùøéô éúåáøå .íåéä äðòúî éðà øîåà ,íåìë íòè:ïîùä ïî åá áðåâ ãáä úéáá úéáä ìyiy lwn
.zeilbxne dfefn leaiw zia el:ñëîä úà åá áåðâì éãë ïë ïéùåòå.xne` m` il ie`:úåîøì íãà éðá éðîî åãîìé àîù.xne` `l m` il ie`eàîù

áéúëã íåùî ,íøîà äîìå .øúåé úåîøì åàåáé êë êåúîå ,åðéãé äùòîá íéàé÷á íéîëç éãéîìú ïéà ïéàîøä åøîàé(ã"é òùåä)íé÷éãö 'ä éëøã íéøùé éë
:íá åìùëé íéòùåôå íá åëìé

fi.mitxevd zizgzéåùò ïéà íéçôð ìù ìáà .áäæ ìùå óñë ìù úåàèåøâ åëåúá úúì éåùò àåäå ,úéúçú åîùù éìë íäéúçú ùé óñëå áäæ éôøåö
:äáéùéì éîð ãçåéî àìå ,ìá÷ì.zfgyn:æéçùäì ïîù äá ïéçùåîù ïîù ìåá÷ úéá äì ïéùåòå .ïéëñä úà äá ïéæéçùîù õò ìù.dery ly qwptùéù

:èøçá åéìò áúåëù éðçìåùìå éðåðçì.yw:úåàìöçî íäî íéùåòå .íéìåáùä úåáðæ.ywd zxtetye:ìåáé÷ úéá åì ùéå ìåìç àåäù.`nhn `aiwr iax
ò"øå .åéìàî ãîåòä øáã àìà àîè ïéàã ,àì éà ãîåòä øáã éåä éà éâìôéî÷å ,àîè íå÷î ìëî ìåá÷ éìë äùåòä ìéòì ïðú àäã .èòåî åìåáé÷ù ô"òàå

:àáé÷ò 'øë äëìäå .ãîåòä øáã äéì áéùç àì éøåð ïá ïðçåé 'øå ,ãîåòä øáã äéì áéùç.zerewtïäìù äð÷å ,íéøî íéðè÷ íéçéèáà à"éå .úéøáãî úòìã
:ù÷ ìù úøôåôùë ìåìç.slg:àôìç éáøòá åì ïéøå÷å .úåàìöçîå íéôìç åðîî íéùåòå àåä áùò ïéî.dxedhùåîå áëùîî àì ìáà .õøù úàîåèî.á

:êëñì äéåùò äðéà íà àúééøåàã áùåîå áëùî äàîèî àéäù.dlawl ekzgy dpw:åá àöåéëå ìåçë åá úúì.ikkdíãå÷å .äð÷ä êåúáù ïáìä çåîä
:íéøôåñ éøáãî åìéôàå äàîåè äð÷ì ïéà ïëì

gi`.miptan zccnp .dciydìéòì ïðúã(å"è ÷øô)ùìù íåøá äîà ìò äîà åðééäå ,øåäè ,ùáéá íééøåë ïäù çìá äàñ íéòáøà ÷éæçîäù õò éìë

`xephxa yexit

גורסים: ony,ויש  leaiw zia ea yiy לתוכו גונב הבד , בבית שכשעובד 
השמן ; úBiìbøîeמן äæeæî ìea÷ úéa Ba LiL ìwîe– ÇÅÆÆÅÄÀÈÇÀÈÄ

לגנוב  כדי המרגליות, את טומנים ותחתיה המזוזה את בו  שמניחים
המכס m"anxd:את itl my x`eany "aeh mei zetqez" oiir)yiy lwn

zeilbxn leaiw zia e` dfe fn leaiw zia ealeaiw ziay xnelk ,
eid mikxc ikledy libx oipr `l` qkn zaipbe ze`nx ly oipr epi` dfefn
,(zeilbxnd oipr ab` dfefnd oipr dpynd dhwpe ,dxinyl dfefn mdnr mi`yep

ïéàîè elà éøä,קיבול בית להם ויש  הואיל טומאה, מקבלים – ÂÅÅÀÅÄ
באה  שמשנתנו  מפרשים, ויש רמאות. למעשה שמשמש פי  על  אף

אינם  קיבול, כלי חשובים הם הרי  הרמאים וביד  שהואיל  להשמיע,
פיעול על  שאף כשרים, לידי כך אחר  באו  אפילו מטומאתם ים

לקבלה  שנעשו כיון מקום מכל קיבול , בית חשוב זה אין  שבשבילם
טומאה מקבלים לעולם לכן , אחרונה ").קודם øîà("משנה ïlk ìòåÀÇËÈÈÇ

øîà íà éì éBà :éàkæ ïa ïðçBé ïaø ילמדו שמא אלו , הלכות – ÇÈÈÈÆÇÇÄÄÙÇ
לרמות, øîàהרמאים àG íà éì éBà אין הרמאים: יאמרו שמא – ÄÄÙÇ

בגמרא יותר . לרמות יבואו  כך ומתוך במעשינו, בקיאים (בבא החכמים

ב) פט , שכתוב בתרא  משום אלו , הלכות אמר מקום שמכל מובא,

י): יד, ma".(הושע elyki miryete ma ekli miwicve 'd ikxc mixyi ik"
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íéôøBvä úézçzבשעת בתוכו  עומד שהצורף מעץ כלי  מלאכתו ,– ÇÀÄÇÀÄ
זהב, ושל כסף של הגרוטאות לתוכו שיפלו מ äàîèכדי  קבלת – ÀÅÈ
לקבלה; העשוי  קיבול בית לה שיש  לפי  ïéçtðטומאה, ìLåאבל – ÀÆÇÈÄ

נפחים, של בית äøBäèתחתית שאין לפי  טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ
הניתזים  הניצוצות מפני הנפח על  להגן  אלא לקבל, עשוי שלה קיבול 

בקורנס עליו שמקיש  בשעה הבוער  ישראל").מהברזל ("תפארת

úæçLî, הסכין את בה שמשחיזים עץ, של –ìea÷ úéa da LiL ÇÀÆÆÆÆÈÅÄ
ïîL,המשחזת למשוח כדי  –äàîè בית משום טומאה, מקבלת – ÆÆÀÅÈ

שלה; daקיבול  ïéàLå ב שמן,– קיבול מקבלת äøBäèית אינה – ÀÆÅÈÀÈ
והיא  באמצעיתה, קצת שקערורית שהמשחזת פי  על ואף טומאה,

קיבול  בית חשוב זה אין  שם, שמן מעט ישראל";מקבלת ("תפארת

אחרונה "). אותם ñ÷ðt"משנה שממרחים דקים עץ מדפי העשוי  – ÄÀÅ
בחרט, עליה וכותבים äåòLבשעווה ìea÷ úéa da LiL מקום – ÆÆÈÅÄÇÂÈ

שעווה, בו טומאה,äàîèלהחזיק מקבל  הפנקס –da ïéàLå– ÀÅÈÀÆÅÈ
שעווה, קיבול טומאה.äøBäèבית מקבל אינו הפנקס –úìöçî ÀÈÇÂÆÆ

Lwä,ולשכיבה לסיכוך העשויה –Lwä úøôBôLe ב לה שיש  ית – ÇÇÀÆÆÇÇ
ànèîקיבול, àáé÷ò éaø הן הרי מה, זמן ומתקיימות שהואיל  – ÇÄÂÄÈÀÇÅ

טומאה, ומקבלות כלים øäèîחשובות éøeð ïa ïðçBé éaøå– ÀÇÄÈÈÆÄÀÇÅ
אינן  הלכך קיימא, בני כלים חשובות ואינן  בקלות מתמעך שהקש לפי

טומאה טוב").מקבלות יום "תוספות  עיין ïBòîL(ברטנורא ; éaøÇÄÄÀ
úBòewt ìL óà :øîBàפקועות של  שפופרת –,zixacn zrlc) ÅÇÆÇ

אומרים: ywויש  ly zxtetyk lelg mdly dpwe mixn miphw migiha`
ברטנור  מהן ,),א – העשויה מחצלת ïäáאו àöBikרבי בהן  נחלקו  – ÇÅÈÆ

נורי בן יוחנן  ורבי מטמא עקיבא שרבי נורי, בן  יוחנן ורבי עקיבא
óìçמטהר . ìLå íéð÷ úìöçî חבלים ממנו  שעושים עשב מין  – ÇÂÆÆÈÄÀÆÅÆ

ואינה äøBäèומחצלות, קשה שהיא לפי טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ
בלבד  לסיכוך  אלא לשכיבה "תפארת עשויה טוב"; יום "תוספות (עיין

אחרונה"). "משנה  äìa÷ìישראל "; dëúçL äðwä úøôBôL– ÀÆÆÇÈÆÆÂÈÈÀÇÈÈ
קיבול, בית בה טומאה,äøBäèשהתקין מקבלת אינה –àéöBiL ãò ÀÈÇÆÄ

מתוכה, –éëkä ìk úà קודם אבל  הקנה. שבתוך הלבן  המוח – ÆÈÇÈÇ
סופרים מדברי  ואפילו  טומאה, לשפופרת אין  ברטנורא ).לכן , (רמב "ם;

i y i l y m e i
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מחזיקין והן שולים להם שיש  והמגדל... והתיבה "השידה שנינו: א) (טו , לעיל 
בארנו  וכבר טהורין ", אלו הרי  – ביבש כוריים שהם בלח סאה (my),ארבעים

אמות. שלוש ברום אמה על  אמה של  נפח היינו בלח סאה ארבעים של זו  שמידה
או עצמו , החלל היינו מבפנים, אם נפחה, את מודדים כיצד בשידה, דנה משנתנו

הלל. ובית שמאי בית בזה ונחלקו למידה, מצטרף הדפנות עובי  שאף מבחוץ,

äcMä סאה ארבעים מחזקת היא שאם א), (טו , לעיל  ששנינו – ÇÄÈ
טהורה, היא הרי  íéðôaîבלח, úãcîð :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÄÀÆÆÄÄÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ãcîð ïéæaæì éáòå íéìâøä éáò.éaøéñBéøîBà:ãcîð ïéæaæì éáòå íéìâøä éáòL íéãBî,ãcîð Bðéà íäéðéáe. ¢¦¨©§©¦§¢¦¦§§¦¦§¨©¦¥¥¦¤¢¦¨©§©¦§¢¦¦§§¦¦§¨¥¥¤¥¦§¨
ïBòîL éaøéøeæLøîBà:çôè úBäBáb íéìâøä eéä íà–ãcîð íäéðéa ïéà,åàì íàå–ãcîð ïäéðéa. ©¦¦§§¦¥¦¨¨©§©¦§¤©¥¥¥¤¦§¨§¦¨¥¥¤¦§¨

·dlL éðëeî,úèîLð àéäL ïîæa–dì øeaç dðéà,dnò úãcîð dðéàå,únä ìäàa dnò úìvî dðéàå,ïéàå §¦¤¨¦§©¤¦¦§¤¤¥¨¦¨§¥¨¦§¤¤¦¨§¥¨©¤¤¦¨§Ÿ¤©¥§¥
úBòî dëBúa LiL ïîæa úaMa dúBà ïéøøBb;úèîLð dðéà íàå–dì øeaç,dnò úãcîðå,ìäàa dnò úìvîe §¦¨©©¨¦§©¤¥§¨¨§¦¥¨¦§¤¤¦¨§¦§¤¤¦¨©¤¤¦¨§Ÿ¤

únä,dúBà ïéøøBâådëBúa LiL ét ìò óà úaMaúBòî.dlL ïBøîwä,òeá÷ àeäL ïîæa–ãcîðå dì øeaç ©¥§§¦¨©©¨©©¦¤¥§¨¨©¦§¤¨¦§©¤¨©¦¨§¦§¨

íéæáæáìå íéìâøä éáåòî õåç ,ïéããåî ìëä ììä úéáìå .íéìåùäå úåðôãä éáåò àìå ,íéðôáù ììç ïéããåî éàîù úéáì ,íéããåî ãöéë éâìôéî÷ àëäå .úåîà
.ìâøì ìâø ïéáù øéåàä óà íéããåî çôè íéäåáâ äéìâø ïéà íà ïåòîù 'øìå .íéæáæáìäå äãéùä éìâø éáåò óà íéããåî éñåé 'øìå .äôùä ìòù øéæä àåäù

:àî÷ àðúã àáéìà ììä úéáë äëìäå
a.ipkendåðë úàå øåéëä úà ïåùì .éðëåî äéåø÷ äéìò úàùéð äãéùäù éôìå .äìâòä éðôåà ïéòë ïôåà('ì úåîù):.zhnyp `idy onfaìåëé íãàù

:äìâòä ïî ä÷ìñì.dl xeag dpi`úàîèð àì äãéùä úàîèðå äàñ íéòáøà ú÷æçî äðéàù äàîåè éìåá÷ úá äãéù éàå .äîöòì éìë äáåùç àéäå
:ìåáé÷ úéá äì ùéå úéð÷øå äàìî úìèìèéî àéäå äãéùä ïî àáéùç àìã ,äàîè éðëåîä ,éðëåîá äàîåè äòâðå àéä äàîåè éìåáé÷ úá åàì éàå ,éðëåîä

.dnr zccnp dpi`eðéà éñåé 'øì åìéôàå ,íéìâøä éáåòë àáéùç àìã .úåîà ùìù íåøá äîà ìò äîà ïåáùçá:äîò úããîð älde`a dnr zlvn dpi`e
.zndéðëåîä ïéà ,äìòîìî éðëåîä [äáåâ] ãâðë íéìë äðîî íéèìåá íàå .äàñ 'î ú÷æçîã ïåéë ,äëåúáù íéìë ìò úìöî úåøá÷ä úéáá äãéùä íàù

:äàîåèä éðôá úööåç äðéàå äàîåè úìá÷î éðëåîã ,äéìò úìöî.zern dkezay onfaúèîùð äðéà íà ìáà .øåñàä øáãì ñéñáå ,àéä äîöò éðôá éìëã
:éìëä ø÷éò àéäù äãéùä êåúá ååä àìã øçàî ,éøù.oexnw:äãéùä éáâ ìò ïéùåòù àáå÷ ïéòë.dnr ccnp:äàñ íéòáøà íéìùäì.eze` miccen cvik
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ש זו  מידה לו  שתהא צריך  עצמו היינו החלל בלח, סאה ארבעים ל 

להיטהר , כדי אמות, שלוש  ברום אמה על  íéøîBà:אמה ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
õeçaî úãcîð. זו מידה לשיעור  מצטרף הדפנות עובי אף –íéãBî ÄÀÆÆÄÇÄ

elàå elà, הלל ובית שמאי  בית –íéìâøä éáò ïéàL המחוברות – ÅÈÅÆÅÃÄÈÇÀÇÄ
הדפנות, מן  ובולטות ïéæaæìמבחוץ éáòå לשפה סביב המסגרות – ÀÃÄÄÀÀÄ

במידה.ãcîðהעליונה, נכלל  –éáòL íéãBî :øîBà éñBé éaø ÄÀÈÇÄÅÅÄÆÃÄ
ãcîð Bðéà íäéðéáe ,ãcîð ïéæaæì éáòå íéìâøäהלל בית – ÈÇÀÇÄÀÃÄÄÀÀÄÄÀÈÅÅÆÅÄÀÈ

למטה, הרגלים שבין  הריווח בענין אלא שמאי  לבית מודים אינם

לדעת  מצטרף הלזבזים ועובי הרגלים עובי  אבל  למידה, מצטרף שאינו 
למידה. הלל  íéìâøäבית eéä íà :øîBà éøeæL ïBòîL éaøÇÄÄÀÀÄÅÄÈÈÇÀÇÄ

ãcîð íäéðéa ïéà ,çôè úBäBáb הרגלים שבין  הריווח אין – ÀÆÇÅÅÅÆÄÀÈ
סאה, ארבעים לשיעור להצטרף åàìנמדד  íàå היו לא ואם – ÀÄÈ

טפח, גבוהות ãcîðהרגלים ïäéðéa הרגליים שבין הריווח אף – ÅÅÆÄÀÈ
הארץ. עד עבים השוליים כאילו שרואים הלל, בית לדעת נמדד 
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דנה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא וכן ipkenaמשנתנו השידה, oexnwaשל
מפרשים, יש  במפרשים: שונות דעות ישנן כך על השידה? של המוכני ומהי  שלה.
ברטנורא); ר "ש; (רש"י; העגלה גלגלי כעין השידה, של הגלגל  היינו שהמוכני 
שבו שלמעלה, גלגל  אלא שלמטה גלגל  לא אבל גלגל , הוא שאמנם מפרשים, ויש 
הבסיס  היינו ש"מוכני " מבארים, ויש (הראב"ד); השידה לתוך  המשא את מעלים

(מלשון  עליו יושבת ב)."ok";שהשידה מד, שבת תוספות כיסויoexnwdעיין  היינו 
השידה. בראש  הנתון  כיפה, כעין  עגול ,

dlL éðëeîלעיל כמבואר  השידה, של  –,(epzpynl dncwda)ïîæa ÀÄÆÈÄÀÇ
úèîLð àéäL,לשידה יפה מהודקת שאינה השידה, מן  –dðéà ÆÄÄÀÆÆÅÈ

dì øeaç מחזקת אינה השידה ואם לעצמה, כלי  חשובה היא אלא – ÄÈ
להיפך, וכן  המוכני; נטמאה לא השידה, ונטמאה בלח סאה ארבעים
ארבעים  מחזקת השידה אם וכן  השידה. נטמאה לא המוכני, נטמאה אם

טומאה; מקבלת המוכני  טומאה, מקבלת ואינה úãcîðסאה dðéàåÀÅÈÄÀÆÆ
dnò אמה של לשיעור  להצטרף השידה עם נמדדת המוכני  אין  – ÄÈ

סאה. ארבעים לשיעור  היינו אמות, שלוש ברום אמה dðéàåÀÅÈעל
únä ìäàa dnò úìvî כשהיא טומאה מקבלת שאינה ששידה – ÇÆÆÄÈÀÙÆÇÅ

המת, באוהל ייטמאו שלא שבתוכה הכלים על מצילה היא הרי  מכוסה
מכוסה שהיא פי  על אף במוכני  כן הדין שבת );ואין על ויש(המאירי

באופן  מהנקב, קצת סותמת והמוכני  בשידה, נקב יש  שאם מפרשים,
והיא  הואיל מצלת, המוכני אין מקום מכל  טפח, פותח בו נשאר  שלא

ב).נשמטת מד , שבת  לבית (תוספות  המשנה כוונת שאין  מבארים ויש
המשנה  פירוש אלא מצלת, אינה שידה אף זה שבכגון מת, בו  שיש 

שבתוכה, הכלים על  מצלת היא הרי הקברות, בבית השידה שאם הוא,

מק  ואינה בלח, סאה ארבעים מחזקת והיא אבלהואיל טומאה, בלת
הבולטים  הכלים על להציל כדי  הטומאה בפני  חוצצת אינה המוכני

כנגדה ומונחים השידה ברטנורא);מן  dúBà(רש"י; ïéøøBb ïéàåÀÅÀÄÈ
úBòî dëBúa LiL ïîæa úaMaשהמוכני בטלטול, האסורות – ÇÇÈÄÀÇÆÅÀÈÈ

האסור ; לדבר  בסיס úèîLðנעשתה dðéà íàå אינה המוכני  אם – ÀÄÅÈÄÀÆÆ
היטב, לה מהודקת שהיא השידה, מן  dìנשמטת øeaçהריהי – ÄÈ

לשידה, dnòחיבור úãcîðå אמה על  אמה לשיעור להצטרף – ÀÄÀÆÆÄÈ
אמות, שלוש  únäברום ìäàa dnò úìvîe הביאורים כפי  – ÇÆÆÄÈÀÙÆÇÅ

לעיל , dëBúaשהבאנו LiL ét ìò óà úaMa dúBà ïéøøBâåÀÀÄÈÇÇÈÇÇÄÆÅÀÈ
úBòî שהוא אחד  ככלי חשוב זה הרי  לשידה, חיבור והיא שהואיל  – È

המותרים  וכלים לבגדים מיוחדת השידה שהרי  ולאיסור , להיתר בסיס

בטלטול . מותרת המוכני אף הלכך dlLבטלטול , ïBøîwä– כמין ÇÄÀÆÈ
השידה, בראש הנתונה ÷òeáכיפה àeäL ïîæa במסמרים – ÄÀÇÆÈÇ

dìלשידה, øeaç,מהשידה חלק נחשב הוא –dnò ãcîðå– ÄÈÀÄÀÈÄÈ
אמות; שלוש  ברום אמה על אמה לשיעור  ÷òeáלהצטרף Bðéà íàåÀÄÅÈÇ

לשידה, –dnò ãcîð Bðéàå ,dì øeaç Bðéà חשוב שהוא – ÅÄÈÀÅÄÀÈÄÈ
בפני BúBàעצמו.כלי ïéããBî ãöék שהוא בזמן  הקמרון, את – ÅÇÀÄ

שלוש ברום אמה על אמה של לשיעור  לצרפו  כדי לשידה, קבוע
øBzאמות? Làø שהקמרון מפרשים, יש  חדה. זווית קרן  לפי – Ù

רואים  למדוד וכשבאים חללה, מקצת כנגד אלא השידה כל  כנגד  אינו
וחלל הקמרון, ראש  עד השידה מכותל  באלכסון נתון  חוט כאילו 

נמדד ישראל ").שתחתיו "תפארת  עיין שהקמרון (ברטנורא ; מפרשים ויש 
השידה, מן יותר  רחב הוא כי השידה, לדופן מעבר צד  מכל  עובר
מראש חוט מותח השידה, כנגד שהוא הקמרון  חלל למדוד  וכשבא

מראש וכן  הקמרון ראש  של  אמצעיתו  עד השידה של  האחד הכותל 
השידה עם נמדד  החוטים שבין והחלל האחר , ויש(הרא"ש ).הכותל

מודדים  אין השידה, דופני  את עובר  הקמרון אין  שאפילו  סוברים
עם  הקמרון ראש  אמצע את המחבר  המשולש  שבתוך החלל אלא

כזה: קצותיו ,

שלמה "). "מלאכת עיין (רמב"ם;

dðéà íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÅÈ
dîöò éðôa ãBîòì äìBëé– ÀÈÇÂÄÀÅÇÀÈ

לעמוד יכולה אינה השידה אם
היא  שמתנועעת הקמרון, בלא

הקמרון , עליה כשאין ולכאן  טומאה,äøBäèלכאן  מקבלת אינה – ÀÈ
סאה ארבעים מחזקת שאינה פי  על ברטנורא );אף מפרשים,(רא"ש ; ויש 
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íéî ìea÷ úéa Ba,úBiìbøîe äæeæî ìea÷ úéa Ba LiL ìwîe–ïéàîè elà éøä.øîà ïlk ìòåéàkæ ïa ïðçBé ïaø: ¥¦©¦©¥¤¤¥¦§¨©§¨¦£¥¥§¥¦§©ª¨¨©©¨¨¨¤©©
øîà íà éì éBà,øîà àG íà éì éBà. ¦¦Ÿ©¦¦Ÿ©

ÊÈíéôøBvä úézçz–äàîè,ïéçtð ìLå–äøBäè.ïîL ìea÷ úéa da LiL úæçLî–äàîè,da ïéàLå– ©§¦©§¦§¥¨§¤©¨¦§¨©§¤¤¤¤¨¥¦¤¤§¥¨§¤¥¨
äøBäè.äåòL ìea÷ úéa da LiL ñ÷ðt–äàîè,da ïéàLå–äøBäè.Lwä úøôBôLe Lwä úìöçî–éaø §¨¦§¥¤¤¨¥¦©£¨§¥¨§¤¥¨§¨©£¤¤©©§¤¤©©©¦
àáé÷òànèî;éøeð ïa ïðçBé éaøåøäèî.ïBòîL éaøøîBà:ïäá àöBik úBòewt ìL óà.óìç ìLå íéð÷ úìöçî £¦¨§©¥§©¦¨¨¤¦§©¥©¦¦§¥©¤©©¥¨¤©£¤¤¨¦§¤¥¤

–äøBäè.äìa÷ì dëúçL äðwä úøôBôL–äøBäè,éëkä ìk úà àéöBiL ãò. §¨§¤¤©¨¤¤£¨¨§©¨¨§¨©¤¦¤¨©¨©
¯ ˘ Ú ‰  Â Ó ˘ ˜ ¯ Ù

‡äcMä–éànL úéaíéøîBà:íéðôaî úãcîð,ìlä úéáeíéøîBà:õeçaî úãcîð;elàå elà íéãBî,ïéàL ©¦¨¥©©§¦¦§¤¤¦¦§¦¥¦¥§¦¦§¤¤¦©¦¥¨¥¤¥

òá ìöà çøåèùëå .ïé÷ùî ìåáé÷ úéá ,íéî ìåá÷ úéá ,åùøéô éúåáøå .íåéä äðòúî éðà øîåà ,íåìë íòè:ïîùä ïî åá áðåâ ãáä úéáá úéáä ìyiy lwn
.zeilbxne dfefn leaiw zia el:ñëîä úà åá áåðâì éãë ïë ïéùåòå.xne` m` il ie`:úåîøì íãà éðá éðîî åãîìé àîù.xne` `l m` il ie`eàîù

áéúëã íåùî ,íøîà äîìå .øúåé úåîøì åàåáé êë êåúîå ,åðéãé äùòîá íéàé÷á íéîëç éãéîìú ïéà ïéàîøä åøîàé(ã"é òùåä)íé÷éãö 'ä éëøã íéøùé éë
:íá åìùëé íéòùåôå íá åëìé

fi.mitxevd zizgzéåùò ïéà íéçôð ìù ìáà .áäæ ìùå óñë ìù úåàèåøâ åëåúá úúì éåùò àåäå ,úéúçú åîùù éìë íäéúçú ùé óñëå áäæ éôøåö
:äáéùéì éîð ãçåéî àìå ,ìá÷ì.zfgyn:æéçùäì ïîù äá ïéçùåîù ïîù ìåá÷ úéá äì ïéùåòå .ïéëñä úà äá ïéæéçùîù õò ìù.dery ly qwptùéù

:èøçá åéìò áúåëù éðçìåùìå éðåðçì.yw:úåàìöçî íäî íéùåòå .íéìåáùä úåáðæ.ywd zxtetye:ìåáé÷ úéá åì ùéå ìåìç àåäù.`nhn `aiwr iax
ò"øå .åéìàî ãîåòä øáã àìà àîè ïéàã ,àì éà ãîåòä øáã éåä éà éâìôéî÷å ,àîè íå÷î ìëî ìåá÷ éìë äùåòä ìéòì ïðú àäã .èòåî åìåáé÷ù ô"òàå

:àáé÷ò 'øë äëìäå .ãîåòä øáã äéì áéùç àì éøåð ïá ïðçåé 'øå ,ãîåòä øáã äéì áéùç.zerewtïäìù äð÷å ,íéøî íéðè÷ íéçéèáà à"éå .úéøáãî úòìã
:ù÷ ìù úøôåôùë ìåìç.slg:àôìç éáøòá åì ïéøå÷å .úåàìöçîå íéôìç åðîî íéùåòå àåä áùò ïéî.dxedhùåîå áëùîî àì ìáà .õøù úàîåèî.á

:êëñì äéåùò äðéà íà àúééøåàã áùåîå áëùî äàîèî àéäù.dlawl ekzgy dpw:åá àöåéëå ìåçë åá úúì.ikkdíãå÷å .äð÷ä êåúáù ïáìä çåîä
:íéøôåñ éøáãî åìéôàå äàîåè äð÷ì ïéà ïëì

gi`.miptan zccnp .dciydìéòì ïðúã(å"è ÷øô)ùìù íåøá äîà ìò äîà åðééäå ,øåäè ,ùáéá íééøåë ïäù çìá äàñ íéòáøà ÷éæçîäù õò éìë
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גורסים: ony,ויש  leaiw zia ea yiy לתוכו גונב הבד , בבית שכשעובד 
השמן ; úBiìbøîeמן äæeæî ìea÷ úéa Ba LiL ìwîe– ÇÅÆÆÅÄÀÈÇÀÈÄ

לגנוב  כדי המרגליות, את טומנים ותחתיה המזוזה את בו  שמניחים
המכס m"anxd:את itl my x`eany "aeh mei zetqez" oiir)yiy lwn

zeilbxn leaiw zia e` dfe fn leaiw zia ealeaiw ziay xnelk ,
eid mikxc ikledy libx oipr `l` qkn zaipbe ze`nx ly oipr epi` dfefn
,(zeilbxnd oipr ab` dfefnd oipr dpynd dhwpe ,dxinyl dfefn mdnr mi`yep

ïéàîè elà éøä,קיבול בית להם ויש  הואיל טומאה, מקבלים – ÂÅÅÀÅÄ
באה  שמשנתנו  מפרשים, ויש רמאות. למעשה שמשמש פי  על  אף

אינם  קיבול, כלי חשובים הם הרי  הרמאים וביד  שהואיל  להשמיע,
פיעול על  שאף כשרים, לידי כך אחר  באו  אפילו מטומאתם ים

לקבלה  שנעשו כיון מקום מכל קיבול , בית חשוב זה אין  שבשבילם
טומאה מקבלים לעולם לכן , אחרונה ").קודם øîà("משנה ïlk ìòåÀÇËÈÈÇ

øîà íà éì éBà :éàkæ ïa ïðçBé ïaø ילמדו שמא אלו , הלכות – ÇÈÈÈÆÇÇÄÄÙÇ
לרמות, øîàהרמאים àG íà éì éBà אין הרמאים: יאמרו שמא – ÄÄÙÇ

בגמרא יותר . לרמות יבואו  כך ומתוך במעשינו, בקיאים (בבא החכמים

ב) פט , שכתוב בתרא  משום אלו , הלכות אמר מקום שמכל מובא,

י): יד, ma".(הושע elyki miryete ma ekli miwicve 'd ikxc mixyi ik"
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íéôøBvä úézçzבשעת בתוכו  עומד שהצורף מעץ כלי  מלאכתו ,– ÇÀÄÇÀÄ
זהב, ושל כסף של הגרוטאות לתוכו שיפלו מ äàîèכדי  קבלת – ÀÅÈ
לקבלה; העשוי  קיבול בית לה שיש  לפי  ïéçtðטומאה, ìLåאבל – ÀÆÇÈÄ

נפחים, של בית äøBäèתחתית שאין לפי  טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ
הניתזים  הניצוצות מפני הנפח על  להגן  אלא לקבל, עשוי שלה קיבול 

בקורנס עליו שמקיש  בשעה הבוער  ישראל").מהברזל ("תפארת

úæçLî, הסכין את בה שמשחיזים עץ, של –ìea÷ úéa da LiL ÇÀÆÆÆÆÈÅÄ
ïîL,המשחזת למשוח כדי  –äàîè בית משום טומאה, מקבלת – ÆÆÀÅÈ

שלה; daקיבול  ïéàLå ב שמן,– קיבול מקבלת äøBäèית אינה – ÀÆÅÈÀÈ
והיא  באמצעיתה, קצת שקערורית שהמשחזת פי  על ואף טומאה,

קיבול  בית חשוב זה אין  שם, שמן מעט ישראל";מקבלת ("תפארת

אחרונה "). אותם ñ÷ðt"משנה שממרחים דקים עץ מדפי העשוי  – ÄÀÅ
בחרט, עליה וכותבים äåòLבשעווה ìea÷ úéa da LiL מקום – ÆÆÈÅÄÇÂÈ

שעווה, בו טומאה,äàîèלהחזיק מקבל  הפנקס –da ïéàLå– ÀÅÈÀÆÅÈ
שעווה, קיבול טומאה.äøBäèבית מקבל אינו הפנקס –úìöçî ÀÈÇÂÆÆ

Lwä,ולשכיבה לסיכוך העשויה –Lwä úøôBôLe ב לה שיש  ית – ÇÇÀÆÆÇÇ
ànèîקיבול, àáé÷ò éaø הן הרי מה, זמן ומתקיימות שהואיל  – ÇÄÂÄÈÀÇÅ

טומאה, ומקבלות כלים øäèîחשובות éøeð ïa ïðçBé éaøå– ÀÇÄÈÈÆÄÀÇÅ
אינן  הלכך קיימא, בני כלים חשובות ואינן  בקלות מתמעך שהקש לפי

טומאה טוב").מקבלות יום "תוספות  עיין ïBòîL(ברטנורא ; éaøÇÄÄÀ
úBòewt ìL óà :øîBàפקועות של  שפופרת –,zixacn zrlc) ÅÇÆÇ

אומרים: ywויש  ly zxtetyk lelg mdly dpwe mixn miphw migiha`
ברטנור  מהן ,),א – העשויה מחצלת ïäáאו àöBikרבי בהן  נחלקו  – ÇÅÈÆ

נורי בן יוחנן  ורבי מטמא עקיבא שרבי נורי, בן  יוחנן ורבי עקיבא
óìçמטהר . ìLå íéð÷ úìöçî חבלים ממנו  שעושים עשב מין  – ÇÂÆÆÈÄÀÆÅÆ

ואינה äøBäèומחצלות, קשה שהיא לפי טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ
בלבד  לסיכוך  אלא לשכיבה "תפארת עשויה טוב"; יום "תוספות (עיין

אחרונה"). "משנה  äìa÷ìישראל "; dëúçL äðwä úøôBôL– ÀÆÆÇÈÆÆÂÈÈÀÇÈÈ
קיבול, בית בה טומאה,äøBäèשהתקין מקבלת אינה –àéöBiL ãò ÀÈÇÆÄ

מתוכה, –éëkä ìk úà קודם אבל  הקנה. שבתוך הלבן  המוח – ÆÈÇÈÇ
סופרים מדברי  ואפילו  טומאה, לשפופרת אין  ברטנורא ).לכן , (רמב "ם;

i y i l y m e i
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מחזיקין והן שולים להם שיש  והמגדל... והתיבה "השידה שנינו: א) (טו , לעיל 
בארנו  וכבר טהורין ", אלו הרי  – ביבש כוריים שהם בלח סאה (my),ארבעים

אמות. שלוש ברום אמה על  אמה של  נפח היינו בלח סאה ארבעים של זו  שמידה
או עצמו , החלל היינו מבפנים, אם נפחה, את מודדים כיצד בשידה, דנה משנתנו

הלל. ובית שמאי בית בזה ונחלקו למידה, מצטרף הדפנות עובי  שאף מבחוץ,

äcMä סאה ארבעים מחזקת היא שאם א), (טו , לעיל  ששנינו – ÇÄÈ
טהורה, היא הרי  íéðôaîבלח, úãcîð :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÄÀÆÆÄÄÀÄ
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ãcîð ïéæaæì éáòå íéìâøä éáò.éaøéñBéøîBà:ãcîð ïéæaæì éáòå íéìâøä éáòL íéãBî,ãcîð Bðéà íäéðéáe. ¢¦¨©§©¦§¢¦¦§§¦¦§¨©¦¥¥¦¤¢¦¨©§©¦§¢¦¦§§¦¦§¨¥¥¤¥¦§¨
ïBòîL éaøéøeæLøîBà:çôè úBäBáb íéìâøä eéä íà–ãcîð íäéðéa ïéà,åàì íàå–ãcîð ïäéðéa. ©¦¦§§¦¥¦¨¨©§©¦§¤©¥¥¥¤¦§¨§¦¨¥¥¤¦§¨

·dlL éðëeî,úèîLð àéäL ïîæa–dì øeaç dðéà,dnò úãcîð dðéàå,únä ìäàa dnò úìvî dðéàå,ïéàå §¦¤¨¦§©¤¦¦§¤¤¥¨¦¨§¥¨¦§¤¤¦¨§¥¨©¤¤¦¨§Ÿ¤©¥§¥
úBòî dëBúa LiL ïîæa úaMa dúBà ïéøøBb;úèîLð dðéà íàå–dì øeaç,dnò úãcîðå,ìäàa dnò úìvîe §¦¨©©¨¦§©¤¥§¨¨§¦¥¨¦§¤¤¦¨§¦§¤¤¦¨©¤¤¦¨§Ÿ¤

únä,dúBà ïéøøBâådëBúa LiL ét ìò óà úaMaúBòî.dlL ïBøîwä,òeá÷ àeäL ïîæa–ãcîðå dì øeaç ©¥§§¦¨©©¨©©¦¤¥§¨¨©¦§¤¨¦§©¤¨©¦¨§¦§¨

íéæáæáìå íéìâøä éáåòî õåç ,ïéããåî ìëä ììä úéáìå .íéìåùäå úåðôãä éáåò àìå ,íéðôáù ììç ïéããåî éàîù úéáì ,íéããåî ãöéë éâìôéî÷ àëäå .úåîà
.ìâøì ìâø ïéáù øéåàä óà íéããåî çôè íéäåáâ äéìâø ïéà íà ïåòîù 'øìå .íéæáæáìäå äãéùä éìâø éáåò óà íéããåî éñåé 'øìå .äôùä ìòù øéæä àåäù

:àî÷ àðúã àáéìà ììä úéáë äëìäå
a.ipkendåðë úàå øåéëä úà ïåùì .éðëåî äéåø÷ äéìò úàùéð äãéùäù éôìå .äìâòä éðôåà ïéòë ïôåà('ì úåîù):.zhnyp `idy onfaìåëé íãàù

:äìâòä ïî ä÷ìñì.dl xeag dpi`úàîèð àì äãéùä úàîèðå äàñ íéòáøà ú÷æçî äðéàù äàîåè éìåá÷ úá äãéù éàå .äîöòì éìë äáåùç àéäå
:ìåáé÷ úéá äì ùéå úéð÷øå äàìî úìèìèéî àéäå äãéùä ïî àáéùç àìã ,äàîè éðëåîä ,éðëåîá äàîåè äòâðå àéä äàîåè éìåáé÷ úá åàì éàå ,éðëåîä

.dnr zccnp dpi`eðéà éñåé 'øì åìéôàå ,íéìâøä éáåòë àáéùç àìã .úåîà ùìù íåøá äîà ìò äîà ïåáùçá:äîò úããîð älde`a dnr zlvn dpi`e
.zndéðëåîä ïéà ,äìòîìî éðëåîä [äáåâ] ãâðë íéìë äðîî íéèìåá íàå .äàñ 'î ú÷æçîã ïåéë ,äëåúáù íéìë ìò úìöî úåøá÷ä úéáá äãéùä íàù

:äàîåèä éðôá úööåç äðéàå äàîåè úìá÷î éðëåîã ,äéìò úìöî.zern dkezay onfaúèîùð äðéà íà ìáà .øåñàä øáãì ñéñáå ,àéä äîöò éðôá éìëã
:éìëä ø÷éò àéäù äãéùä êåúá ååä àìã øçàî ,éøù.oexnw:äãéùä éáâ ìò ïéùåòù àáå÷ ïéòë.dnr ccnp:äàñ íéòáøà íéìùäì.eze` miccen cvik

`xephxa yexit

ש זו  מידה לו  שתהא צריך  עצמו היינו החלל בלח, סאה ארבעים ל 

להיטהר , כדי אמות, שלוש  ברום אמה על  íéøîBà:אמה ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
õeçaî úãcîð. זו מידה לשיעור  מצטרף הדפנות עובי אף –íéãBî ÄÀÆÆÄÇÄ

elàå elà, הלל ובית שמאי  בית –íéìâøä éáò ïéàL המחוברות – ÅÈÅÆÅÃÄÈÇÀÇÄ
הדפנות, מן  ובולטות ïéæaæìמבחוץ éáòå לשפה סביב המסגרות – ÀÃÄÄÀÀÄ

במידה.ãcîðהעליונה, נכלל  –éáòL íéãBî :øîBà éñBé éaø ÄÀÈÇÄÅÅÄÆÃÄ
ãcîð Bðéà íäéðéáe ,ãcîð ïéæaæì éáòå íéìâøäהלל בית – ÈÇÀÇÄÀÃÄÄÀÀÄÄÀÈÅÅÆÅÄÀÈ

למטה, הרגלים שבין  הריווח בענין אלא שמאי  לבית מודים אינם

לדעת  מצטרף הלזבזים ועובי הרגלים עובי  אבל  למידה, מצטרף שאינו 
למידה. הלל  íéìâøäבית eéä íà :øîBà éøeæL ïBòîL éaøÇÄÄÀÀÄÅÄÈÈÇÀÇÄ

ãcîð íäéðéa ïéà ,çôè úBäBáb הרגלים שבין  הריווח אין – ÀÆÇÅÅÅÆÄÀÈ
סאה, ארבעים לשיעור להצטרף åàìנמדד  íàå היו לא ואם – ÀÄÈ

טפח, גבוהות ãcîðהרגלים ïäéðéa הרגליים שבין הריווח אף – ÅÅÆÄÀÈ
הארץ. עד עבים השוליים כאילו שרואים הלל, בית לדעת נמדד 
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דנה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא וכן ipkenaמשנתנו השידה, oexnwaשל
מפרשים, יש  במפרשים: שונות דעות ישנן כך על השידה? של המוכני ומהי  שלה.
ברטנורא); ר "ש; (רש"י; העגלה גלגלי כעין השידה, של הגלגל  היינו שהמוכני 
שבו שלמעלה, גלגל  אלא שלמטה גלגל  לא אבל גלגל , הוא שאמנם מפרשים, ויש 
הבסיס  היינו ש"מוכני " מבארים, ויש (הראב"ד); השידה לתוך  המשא את מעלים

(מלשון  עליו יושבת ב)."ok";שהשידה מד, שבת תוספות כיסויoexnwdעיין  היינו 
השידה. בראש  הנתון  כיפה, כעין  עגול ,

dlL éðëeîלעיל כמבואר  השידה, של  –,(epzpynl dncwda)ïîæa ÀÄÆÈÄÀÇ
úèîLð àéäL,לשידה יפה מהודקת שאינה השידה, מן  –dðéà ÆÄÄÀÆÆÅÈ

dì øeaç מחזקת אינה השידה ואם לעצמה, כלי  חשובה היא אלא – ÄÈ
להיפך, וכן  המוכני; נטמאה לא השידה, ונטמאה בלח סאה ארבעים
ארבעים  מחזקת השידה אם וכן  השידה. נטמאה לא המוכני, נטמאה אם

טומאה; מקבלת המוכני  טומאה, מקבלת ואינה úãcîðסאה dðéàåÀÅÈÄÀÆÆ
dnò אמה של לשיעור  להצטרף השידה עם נמדדת המוכני  אין  – ÄÈ

סאה. ארבעים לשיעור  היינו אמות, שלוש ברום אמה dðéàåÀÅÈעל
únä ìäàa dnò úìvî כשהיא טומאה מקבלת שאינה ששידה – ÇÆÆÄÈÀÙÆÇÅ

המת, באוהל ייטמאו שלא שבתוכה הכלים על מצילה היא הרי  מכוסה
מכוסה שהיא פי  על אף במוכני  כן הדין שבת );ואין על ויש(המאירי

באופן  מהנקב, קצת סותמת והמוכני  בשידה, נקב יש  שאם מפרשים,
והיא  הואיל מצלת, המוכני אין מקום מכל  טפח, פותח בו נשאר  שלא

ב).נשמטת מד , שבת  לבית (תוספות  המשנה כוונת שאין  מבארים ויש
המשנה  פירוש אלא מצלת, אינה שידה אף זה שבכגון מת, בו  שיש 

שבתוכה, הכלים על  מצלת היא הרי הקברות, בבית השידה שאם הוא,

מק  ואינה בלח, סאה ארבעים מחזקת והיא אבלהואיל טומאה, בלת
הבולטים  הכלים על להציל כדי  הטומאה בפני  חוצצת אינה המוכני

כנגדה ומונחים השידה ברטנורא);מן  dúBà(רש"י; ïéøøBb ïéàåÀÅÀÄÈ
úBòî dëBúa LiL ïîæa úaMaשהמוכני בטלטול, האסורות – ÇÇÈÄÀÇÆÅÀÈÈ

האסור ; לדבר  בסיס úèîLðנעשתה dðéà íàå אינה המוכני  אם – ÀÄÅÈÄÀÆÆ
היטב, לה מהודקת שהיא השידה, מן  dìנשמטת øeaçהריהי – ÄÈ

לשידה, dnòחיבור úãcîðå אמה על  אמה לשיעור להצטרף – ÀÄÀÆÆÄÈ
אמות, שלוש  únäברום ìäàa dnò úìvîe הביאורים כפי  – ÇÆÆÄÈÀÙÆÇÅ

לעיל , dëBúaשהבאנו LiL ét ìò óà úaMa dúBà ïéøøBâåÀÀÄÈÇÇÈÇÇÄÆÅÀÈ
úBòî שהוא אחד  ככלי חשוב זה הרי  לשידה, חיבור והיא שהואיל  – È

המותרים  וכלים לבגדים מיוחדת השידה שהרי  ולאיסור , להיתר בסיס

בטלטול . מותרת המוכני אף הלכך dlLבטלטול , ïBøîwä– כמין ÇÄÀÆÈ
השידה, בראש הנתונה ÷òeáכיפה àeäL ïîæa במסמרים – ÄÀÇÆÈÇ

dìלשידה, øeaç,מהשידה חלק נחשב הוא –dnò ãcîðå– ÄÈÀÄÀÈÄÈ
אמות; שלוש  ברום אמה על אמה לשיעור  ÷òeáלהצטרף Bðéà íàåÀÄÅÈÇ

לשידה, –dnò ãcîð Bðéàå ,dì øeaç Bðéà חשוב שהוא – ÅÄÈÀÅÄÀÈÄÈ
בפני BúBàעצמו.כלי ïéããBî ãöék שהוא בזמן  הקמרון, את – ÅÇÀÄ

שלוש ברום אמה על אמה של לשיעור  לצרפו  כדי לשידה, קבוע
øBzאמות? Làø שהקמרון מפרשים, יש  חדה. זווית קרן  לפי – Ù

רואים  למדוד וכשבאים חללה, מקצת כנגד אלא השידה כל  כנגד  אינו
וחלל הקמרון, ראש  עד השידה מכותל  באלכסון נתון  חוט כאילו 

נמדד ישראל ").שתחתיו "תפארת  עיין שהקמרון (ברטנורא ; מפרשים ויש 
השידה, מן יותר  רחב הוא כי השידה, לדופן מעבר צד  מכל  עובר
מראש חוט מותח השידה, כנגד שהוא הקמרון  חלל למדוד  וכשבא

מראש וכן  הקמרון ראש  של  אמצעיתו  עד השידה של  האחד הכותל 
השידה עם נמדד  החוטים שבין והחלל האחר , ויש(הרא"ש ).הכותל

מודדים  אין השידה, דופני  את עובר  הקמרון אין  שאפילו  סוברים
עם  הקמרון ראש  אמצע את המחבר  המשולש  שבתוך החלל אלא

כזה: קצותיו ,

שלמה "). "מלאכת עיין (רמב"ם;

dðéà íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÅÈ
dîöò éðôa ãBîòì äìBëé– ÀÈÇÂÄÀÅÇÀÈ

לעמוד יכולה אינה השידה אם
היא  שמתנועעת הקמרון, בלא

הקמרון , עליה כשאין ולכאן  טומאה,äøBäèלכאן  מקבלת אינה – ÀÈ
סאה ארבעים מחזקת שאינה פי  על ברטנורא );אף מפרשים,(רא"ש ; ויש 
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dnò;òeá÷ Bðéà íàå–dì øeaç Bðéà,dnò ãcîð Bðéàå.ãöékBúBà ïéããBî?øBz Làø.äãeäé éaøøîBà: ¦¨§¦¥¨©¥¦¨§¥¦§¨¦¨¥©§¦Ÿ©¦§¨¥
dîöò éðôa ãBîòì äìBëé dðéà íà–äøBäè. ¦¥¨§¨©£¦§¥©§¨§¨

‚ïäéìâøî úçà äìhpL ìcânäå äázäå äcMä,ïéìa÷nL ét ìò óà–ïéøBäè,ïkøãk ïéìa÷î ïðéàL;éñBé éaø ©¦¨§©¥¨§©¦§¨¤¦§¨©©¥©§¥¤©©¦¤§©§¦§¦¤¥¨§©§¦§©§¨©¦¥
ànèî.ähnä éèéì÷ðå,øBîçå,éetçå–ïéøBäè.ïaìîe ähî àlà àîè ïéà.éåì éða éðaìîe–ïéøBäè. §©¥§©§¦¥©¦¨©£§¦§¦¥¨¥¤¨¦¨©§¥©§§¥§¥¥¦§¦
„ì ìò BðúpL ïaìîúBðBL–øéàî éaøäãeäé éaøåïéànèî;ïBòîL éaøå éñBé éaøïéøäèî.øîàéñBé éaø: ©§¥¤§¨©§©¦¥¦§©¦§¨§©§¦©¦¥§©¦¦§§©£¦¨©©¦¥

éåì éða éðaìnî äæ äðM äî,ïéøBäè éåì éða éðaìnL? ©¨¨¤¦©§§¥§¥¥¦¤©§§¥§¥¥¦§¦
‰ñøãî äàîè äúéäL ähî,íéòøë ézLe äøö÷ äìhð–äàîè,íéòøë ézLe äkøà–äøBäè;äéîçð éaø ¦¨¤¨§¨§¥¨¦§¨¦§¨§¨¨§¥§¨©¦§¥¨£ª¨§¥§¨©¦§¨©¦§¤§¨

:òåá÷ àåäùë.xez y`xïåñëìàá ïåúð èåç åìéàë ïéàåø äøéåà ãåãîì àáùëå ,äììç úö÷î ãâðë äôéë àìà äãéùä ìë ãâðë åðéà ïåøî÷ éàäã .ïåñëìàá
:ããîð åéúçúù ììçå ,äôéëä ùàø ãò äãéùä ìúåëî.dnvr ipta cenrl dleki dpi` m`:äá òåá÷ä ïåøî÷ä àìá äãéùä.dxedhú÷æçî äðéàù ô"òà

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äàñ íéòáøà
b.milawny t"r`,äìçúáë ìåáé÷ úéá ïäì ùéå íéìâøä úìéèðá åá÷éð àìù ô"òà øîåìë.oixedh,éìë ïéáåùç ïðéà áåù ïäéìâø ïî úçà ìèðù ïåéëù

:åîã íéøåáùëå ãçà ãöì ïéèåð àìà ïëøãë ïéìá÷î ïðéàù éôì.`nhn iqei 'x,ñéøâ í"áîøå .éñåé 'øë äëìä ïéàå .ïäéìâøî úçà úìéèðá åá÷éð àìù ïåéë
ïéèî íàå ïëøãë ïéáùåé ïäùë äàñ íéòáøà ïéìá÷î ïðéàù ìãâîå äáéú äãéù ,øîà÷ éëäå ,àéä äùôð éôðàá àúìîå .àîèî éñåé 'ø ïëøãë íéìá÷î ïðéàùå

îåà íéîëçå ,ïëøãë íéìá÷î ïéàù ïåéë àîèî éñåé 'ø ,äàñ íéòáøà ïéìá÷î ïúåà:ïéøåäèå äàñ íéòáøà íé÷éæçî éáéùç ,íå÷î ìëî íéìá÷îå ìéàåä íéø
.dhnd ihilwpe:ìäåà äùòðå ïéãñ åéìò ïéëéìùîå äæì äæî ì÷î ïéîéùîå äéúåìâøîá ãçàå äèîä éúåùàøî ãçà íéãåîò éðù.xengeäèîä ïáìî úçú

:øåîç àø÷ðå åéìò çðåî ïáìîäù ìåìç õò ïéîéùî.ietge:äéèéì÷ðå äèîä íéôöîù éåôéö ïåâë.mixedh:õòì ùîùîä úëúî éåäã.oalníéìåìç úåçåì
:åîã äèîëã ,íéàîè êëìä ,äèîä íò íéìèìèéîå .ò÷ø÷ä úéçåìçìî åá÷øé àìù äèîä éòøë úçú çéðäì íéåùò.oixedh iel ipa ipalneïéìéâøù éôì

äèîë åàì ìèðéì ïôåñå ìéàåä äèîä éò÷ø÷á íéòåá÷ åìéôà êëìä ,íéðáìîä ïéëéìåîå ïäîò úåèîä ïéëéìåî ïéàå ,øéòì øéòî íéëìåäå íéìùåøéì úåìòì
:éáéùç

c.zepeyl lr epzpy oaln:åéìò çðåî ïáìîäù ïåùì ïéòë éåùòä õò.oi`nhn dcedi 'xe xi`n 'x:ïáìî åîë äèîä íò ìèìèéî àåä óàùiqei 'x
.oixdhn oerny 'xe:ïåòîù 'øå éñåé 'ë äëìäå .éàä éìåë äèî éãäá ìèìèéî àìã.oixedh iel ipa ipalnyïôåñå ìéàåä äèîä éòøëá éòéá÷ã â"òàå

:éáéùç äèîë åàìå äèîä éðáìîî íéìèéð íéîòô éîð úåðåùì éðä ,íéøåäè ìèðéì
d.qxcn d`nh dzidy dhn:ïòùð åà äìúð åà ,áæ äéìò áëùù.dxvw:äéúåìâøî åà äéúåùàøî ãöì äèîä áçåøáù íéöò ïúåà.dkex`íéöò ïúåà
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עצמה, בפני לעמוד  יכולה השידה אין שעליה הקמרון  מחמת שאם
מחזקת  אינה אם אף טומאה, מקבלת אינה לסמיכה, היא וזקוקה

סאה אחרונה ").ארבעים "משנה ישראל"; "תפארת  (רמב"ם ;

i r i a x m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ét ìò óà ,ïäéìâøî úçà äìhpL ìcânäå äázäå äcMäÇÄÈÀÇÅÈÀÇÄÀÈÆÄÀÈÇÇÅÇÀÅÆÇÇÄ
ïéìa÷nL נטילת עם נקב בהם נעשה שלא לקיבול, שמשמשים – ÆÀÇÀÄ

כבתחילה, וכלים בגדים בהם ליתן  ואפשר  אינם ïéøBäèהרגל , – ÀÄ
טומאה, ïkøãkמקבלים ïéìa÷î ïðéàL,אחד לצד  נוטים אלא – ÆÅÈÀÇÀÄÀÇÀÈ

טהורים; הם הלכך כלי , חשובים ואינם כשבורים הם éñBéוהרי éaøÇÄÅ
ànèî ומקבלים כלי חשובים עדיין  הם הרי מקבלים, שהם שכיון – ÀÇÅ

גורסים: ויש סאה. ארבעים מחזיקים שאינם בכגון  כאן  ומדובר  טומאה.

,`nhn iqei iax ,okxck oilawn opi`ye עצמה בפני  פיסקה שזו היינו 
:dyexite סאה ארבעים מקבלים אינם והמגדל  והתיבה השידה אם

הכותל, אל אותם וסומכים צידם על אותם מטים כן אם אלא כדרכם
חכמים  אבל סאה. ארבעים מחזיקים אינם כאילו  מטמא, יוסי  רבי

מקבלים  שאינם פי  על  אף סאה, ארבעים ומקבלים שהואיל  סוברים,
טהורים ähnä(רמב"ם).כדרכם, éèéì÷ðå הזקופים עמודים שני  – ÀÇÀÄÅÇÄÈ

או  מוט ועליהם למרגלותיה, ואחד  למראשותיה אחד  המטה, באמצע
סדין, עליו לפרוס עליו ,øBîçåחבל  עומדת שהמיטה עץ בסיס – ÇÂ

éetçå,המיטה ציפויי  –ïéøBäèשכל לפי טומאה מקבלים אינם – ÀÄÀÄ
לנוי, וחיפוי  אוהל, לצורך הם שהנקליטין שכיבה, צורך  אינם אלו 
כלים  אינם אלו  שכל  ועוד, הרגלים; על המשא תכבד שלא – וחמור 

אחרונה "); àîè("משנה  ïéà,טומאה מקבלים אין –ähî àlà ÅÈÅÆÈÄÈ
ïaìîe שנותנ מרובע דף את – עליו  ומניחים המיטה, חלל לתוך ים ÇÀÅ

לשכיבה ישראל").המצעות ïéøBäè("תפארת  ,éåì éða éðaìîe– ÇÀÀÅÀÅÅÄÀÄ
המלבנים  את עמהם מוליכים שהיו  לפי טומאה, מקבלים אינם

כחלק  חשובים שאינם והרי  שהם, כמו  עליהם לשכב כדי לירושלים,
מפרשים, יש טומאה. מקבלים אינם הם עץ כלי שפשוטי  וכיון מהמיטה,

שיר כלי בהם תולים היו לוי שמלבנים (רמב"ם ).שבני מבארים, ויש
ירקבו  שלא המיטה, כרעי תחת מניחים שהיו  חלולים לוחות היינו 

מן  חלק הם הרי המיטה עם שמיטלטלים וכיון הקרקע, מלחלוחית
טומאה ומקבלים ברטנורא ),המיטה הרא "ש; בני(הר"ש ; מלבני אבל 

את  אתם ונושאים מיטותיהם מפרקים לוי שבני לפי  טהורים, לוי 
הרי במיטה, קבועים שאינם ולפי  בבתיהם, המלבנים ומניחים המיטות

טהורים (הרא"ש).הם

ד ה נ ש מ ר ו א ב

úBðBLì ìò BðúpL ïaìî כעין העשויים עץ מוטות גבי על  – ÇÀÅÆÀÈÇÀ
למיטה, מחוברים ואינם ïéànèîלשונות, äãeäé éaøå øéàî éaøÇÄÅÄÀÇÄÀÈÀÇÀÄ

מחובר שאינו פי על  אף המיטה, כגוף הוא שחשוב המלבן, את –

ïéøäèîבה; ïBòîL éaøå éñBé éaøנתמך המלבן  ואין  שהואיל  – ÇÄÅÀÇÄÄÀÀÇÂÄ
עץ  כלי  פשוטי  כשאר  אלא המיטה, מן כחלק נחשב אינו  המיטה, על 

טומאה. מקבלים éðaìnîשאינם äæ äðM äî :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÈÈÆÄÇÀÀÅ
ïéøBäè éåì éða éðaìnL ,éåì éða,במיטה קבועים שאינם לפי  – ÀÅÅÄÆÇÀÀÅÀÅÅÄÀÄ

הריהו  המיטה, על נתמך  שאינו כיון  לשונות, על שנתנ ֹו מלבן אף

טהור.

אבל הקודמת. המשנה לבאור כהמשך  ישראל", "תפארת לפי משנתנו בארנו 
בענין אלא המלבן  בענין  במשנתנו המחלוקת אין אחרים, מפרשים לפי

הלשונו שגם לפי טומאה, מקבלים יהודה ורבי מאיר רבי שלדעת ת הלשונות,
אינם  שמעון ורבי יוסי  רבי ולדעת המלבנים, כמו המיטה עם מתטלטלים
והביא  המיטה; עם מתטלטלים אינם פעמים שהרבה לפי טומאה, מקבלים
פי על  אף לוי , בני  שמלבני  שכשם לוי , בני ממלבני לדבריו  ראיה יוסי  רבי
אף  טהורים, להינטל, וסופם הואיל  מקום מכל המיטה, בכרעי  שקבועים
כמיטה  חשובים אינם המיטה, ממלבני  ניטלים ופעמים הואיל  הלשונות,

.(`xephxa)

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn xyr dpeny wxt milk zkqn

ànèî.ì ézL ããbïñëBì úBðBL,ããbïñëBì çôè ìò çôè íéòøë ézL,úBçt dèònL Bàçôhî–äøBäè. §©¥¨©§¥§§¨¨©§¥§¨©¦¤©©¤©§¨¤¦£¨¨¦¤©§¨
Âñøãî äàîè äúéäL ähî,dðwúå äkøà äøaLð–ñøãî äàîè;dðwúå äiðL äøaLð–ñøãnä ïî äøBäè, ¦¨¤¨§¨§¥¨¦§¨¦§§¨£ª¨§¦§¨§¥¨¦§¨¦§§¨§¦¨§¦§¨§¨¦©¦§¨

ñøãî òbî äàîè ìáà.äiðL äøaLpL ãò äðBLàøä úà ïwúì ÷étñä àG–äøBäè. £¨§¥¨©©¦§¨¦§¦§©¥¤¨¦¨©¤¦§§¨§¦¨§¨
Êähnì døaçå ñøãî äàîè äúéäL òøk–ñøãî äàîè dlk.äLøt–ñøãî äàîè àéä,òbî ähnäå ¤©¤¨§¨§¥¨¦§¨§¦§¨©¦¨ª¨§¥¨¦§¨¥§¨¦§¥¨¦§¨§©¦¨©©

ñøãî.ähnì døaçå äòáL úàîè äàîè äúéä–äòáL úàîè äàîè dlk.äLøt–úàîè äàîè àéä ¦§¨¨§¨§¥¨ª§©¦§¨§¦§¨©¦¨ª¨§¥¨ª§©¦§¨¥§¨¦§¥¨ª§©

:äèîä úåëåøà íéàø÷ð íäå ,ìàîùî åà ïéîéî äèîä êøåàáù.dxedh:íéøåäè ïäù íéìë éøáùë àéåäå àéæç àì åúã.`nhn dingp 'x'øë äëìä ïéàå
:äéîçð.ccb:àðìéà åãåâ åîë .òè÷å êúç.oqkel zepeyl izyòåö÷îáù ãçà ,ïåñëìàá ïëúç .ïäéìò íéçðåî äèîä éðáìîù ,ïåùìë ïééåùòä íéöò éðù

úéîåøã úéçøæî òåö÷îáù òøëî ,ïñëåì çôè ìò çôè íéòøë éúù ããâ íà ïëå .àéæç àì åúã ,äøåäè ,úéðåôö úéáøòî òåö÷îáù ãçàå úéîåøã úéçøæî
:àéîã äøåáùë ,çôè ããâ úéðåôö úéáøòî òåö÷îáù òøëîå ,çôè ããâ.gthn dhriny e`:àáéùç àì ,õøàì äèîä ïî çôè ïéàå äéìâø ããâù

e.qxcn d`nh dpwize:äéðù àîéé÷ã ïåéë ,äúàîåèá úãîåò ïééãò.qxcnd on dxedhíå÷î ìëî .äéðù äøáùðù íãå÷ äðåùàø äð÷úðã â"òà
:äìåèéá éãë äá ì÷ì÷úð øáëù øçàî ,äðåùàøä åæ ïéàå åììä íéðô äì åùãçúð ñøãî úàîåè äì äãøéù øçàìù ,ïàëì åàá úåùãç íéðôã ,äøåäèla`

.qxcn rbn d`nhäèîá äòâð éøäù ,ñøãî òâî úàîèð ,äèîì äøáçå äøåáùä úçú úøçà äëåøà àéáäù äð÷úå äøáùðùë äðåùàø äëåøàã íåùî
:äð÷úðù äðåùàøì úøáåçî äèîä ìëã ,òâî úàîåè äá øééúùà ,ñøãî úàîåè äðéî çøôã äéðù äøáùð éëå ,ñøãî äàîèä.dxedh dipy dxaypy cr

:äøáçìå äé÷øô øéæçäì åôåñ íúäã ,úîéé÷ äìåëå ä÷øôúðã àëéäì éîã àìå .àéæç àì åú ,úåëåøàä éúù åøáùðã ïåéëã
f.rxk:äèîì øáåçî äéä àìù åîöò éðôá äéäùë òøëä ìò áæä ñøãù .ñøãî äàîè äúéäù äèî ìù.qxcn d`nh dlekåìéàë äì ãéáò øåáéçã

:ãçà óåâ äìåë.dray z`neh d`nh dzid:úîá äòâðù ïåâë.axr z`neh:úî àîèá äòâðù ïåâë.dxedh dhndeïåùàøã .òøëä úòéâðá úàîèð àìã
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ñøãî äàîè äúéäL ähî,הזב שכן  זב, עליה ששכב כגון – ÄÈÆÈÀÈÀÅÈÄÀÈ
או  לישיבה או  לשכיבה המיוחדים כלים מטמא הטומאה, אב שהוא
או  יושב או  עומד  הוא אם הטומאה, אב אותם גם ועושה לרכיבה,

מדרס" "טומאת נקראת זו וטומאה עליהם, נשען  או נתלה או  שוכב
.(c ,a miaf oiir)äøö÷ äìhð או שבראשה הקרש  מהמיטה ניטל – ÄÀÈÀÈÈ

המיטה, לרוחב הנתון  íéòøëשבמרגלותיה ézLe הרגליים ושתי – ÀÅÀÈÇÄ
עמו, ניטלו קרש עדיין äàîèשבאותו המיטה מן  שנשאר החלק – ÀÅÈ

לשכיבה בו להשתמש  עדיין שאפשר מפני הוא, (retiya);בטומאתו 
äkøà המיטה לאורך  הנתונים הקרשים מן  אחד המיטה מן ניטל  – ÂËÈ

צידיה, íéòøëמשני ézLe הארוכה קצות שבשני הרגליים ושתי – ÀÅÀÈÇÄ
עמה, אפשרäøBäèניטלו  שאי לפי  טומאתה, ממנה נתבטלה – ÀÈ

לשכיבה  כלל ראויה שאינה המיטה, מן שנשאר  בחלק להשתמש 

שהם  כלים כשברי  היא והרי ממנה, מתגלגל  האדם שהרי כבתחילה,
ànèîטהורים. äéîçð éaøהואיל המיטה, מן  שנשאר החלק את – ÇÄÀÆÀÈÀÇÅ

לשכיבה  בו ולהשתמש בזה, וכיוצא הכותל על  לסמכו  ואפשר 
dingp.כבתחילה. iaxk dkld oi`eïñëBì úBðBLì ézL ããbכבר – ÈÇÀÅÀÀÈ

שעליהם  המיטה, זוויות שבארבע עץ מוטות הם שהלשונות בארנו
שבזווית  האחד כגון שבאלכסון , מהם שניים חתך ואם המלבן; מונח

שהמיטה  ונמצא מערבית, צפונית שבזווית והאחד מזרחית דרומית
לשכיבה, ראויה ïñëBìאינה çôè ìò çôè íéòøë ézL ããbÈÇÀÅÀÈÇÄÆÇÇÆÇÀÈ

דרומית  מרגל  כגון  באלכסון, העומדות רגליים משתי טפח שחתך או –
מערבית; צפונית ומרגל gth"מזרחית lr gth"שחתך כאן: פירושו 

מפרשים ויש באלכסון ; שכנגדה מכרע וטפח זו  מכרע (לפיטפח

עצמה התוספתא): המיטה מן שחתך  או  שבאלכסון, הרגליים שתי חתך 
באלכסון טפח על  אחרונה");טפח "משנה טוב"; יום "תוספות  ויש(עיין

טפח" על  "טפח גורסים çôhî(הגר "א);שאין  úBçt dèònL BàÆÄÂÈÈÄÆÇ
לקרקע, המיטה מן  טפח שאין  עד  גובהן  את ומיעט רגליה כל  שחתך  –

äøBäè.לשימושה ראויה שאינה המיטה, – ÀÈ
"משנה  בעל  כותב לוכסן" טפח על  טפח כרעיים שתי  "גדד  הפיסקה בביאור 
לפי ומשמע בחיבורו. הרמב"ם העתיק וכן הר"ב, גירסת היא כך אחרונה":
שלשון מצאנו לא אבל  מזה, וטפח מזה טפח היינו טפח" על  ש"טפח זה,
טפח  פירושו  טפח" על  "טפח מקום בכל  שכן כך , יתפרש טפח" על  "טפח

שנישנה כיון ועוד , ברוחב. וטפח ולמה "oqkel"באורך ומזה, שמזה  מובן  הרי
לנקוט: היה די  והלא טפח"? על  "טפח לפרש oqkelצריך  miirxk izy ccb

?gtha
היא: הגירסא בתוספתא gthברם, lr gth da ccby e` oqkel miirxk izy ...ccb

,"oqkel.טפח שיעור בכרעיים לפרש צורך שהיה אלא היא, נכונה זו וגירסא
– הסיפא gth"אבל lr gth da ccby e`"עצמה המיטה על  מוסבה –enk)

.(dpynd xe`aa ep`ad xaky
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ñøãî äàîè äúéäL ähî,הקודמת במשנה שבארנו כמו – ÄÈÆÈÀÈÀÅÈÄÀÈ
äkøà äøaLð,המיטה לאורך הנתונים הקרשים מן אחד  –dðwúå ÄÀÀÈÂËÈÀÄÀÈ

אחרת, ארוכה למיטה שעשה –ñøãî äàîè נשארת עדיין – ÀÅÈÄÀÈ
בטומאתה; äiðLהמיטה äøaLð,השנייה הארוכה –dðwúå– ÄÀÀÈÀÄÈÀÄÀÈ

שתיקנה, פי על  ñøãnäאף ïî äøBäè אב עוד המיטה ואין – ÀÈÄÇÄÀÈ
נשברו , כבר כשנטמאה בה שהיו  הארוכות ששתי  לפי  הטומאה,

שנשברה  קודם הראשונה שתּוקנה פי  על  ואף במקומן; באו  וחדשות
תיקונה  שעם ראשונה, טומאה המיטה מן נתבטלה מקום מכל  השנייה,

חדשה; כמיטה ודינה לכאן , באו חדשות פנים הרי  השנייה ìáàÂÈשל 
ñøãî òbî äàîè הראשונה שהארוכה לטומאה, ראשון והיא – ÀÅÈÇÇÄÀÈ

במיטה  שנגעה משום מדרס, מגע גם נטמאה השבורה במקום שבאה
ופקעה  השנייה, הארוכה שנשברה לאחר ואף מדרס, טמאה שהיתה

מקום מכל  מדרס, טומאת מדרס,ממנה מגע טומאת ממנה פקעה לא
לארוכה  המחוברת המיטה כל הלכך  לשימוש, ראויה שעדיין  לפי

מדרס. מגע טמאה שתוקנה úàהראשונה ïwúì ÷étñä àGÄÀÄÀÇÅÆ
äðBLàøä,אחרת ארוכה במקומה לעשות –äiðL äøaLpL ãò ÈÄÈÇÆÄÀÀÈÀÄÈ

השנייה, הארוכה –äøBäè מגע מטומאת אף לגמרי, המיטה – ÀÈ
לשימוש. ראויה אינה שוב הארוכות, שתי שנשברו  שכיון מדרס,

i y y m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

òøk,המיטה רגל  –ñøãî äàîè äúéäL הזב שדרס כגון – ÆÇÆÈÀÈÀÅÈÄÀÈ
עצמה בפני  כשהיתה ישראל"עליה "תפארת  עיין ברטנורא ; (רמב "ם;

אחרונה "), "משנה  ועיין אחרת ; בדרך  ומפרש  זה, פירוש על שמקשה

ähnì døaçå,טהורה למיטה הכרע את וחיבר  –äàîè dlk ÀÄÀÈÇÄÈËÈÀÅÈ
ñøãî,לה המחוברת הכרע מפני מדרס טומאת טמאה המיטה כל  – ÄÀÈ

אחד . כגוף נחשבת המיטה,äLøtשכולה מן הכרע ניטלה –àéä ÅÀÈÄ
ñøãî äàîè,בטומאתה עומדת הכרע –ñøãî òbî ähnäå ÀÅÈÄÀÈÀÇÄÈÇÇÄÀÈ

לה. מחוברת כשהיתה בכרע שנגעה לפי  מדרס, מגע טומאת טמאה –
äúéä,הכרע –äòáL úàîè äàîè שנטמאה כגון  ימים, – ÈÀÈÀÅÈËÀÇÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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dnò;òeá÷ Bðéà íàå–dì øeaç Bðéà,dnò ãcîð Bðéàå.ãöékBúBà ïéããBî?øBz Làø.äãeäé éaøøîBà: ¦¨§¦¥¨©¥¦¨§¥¦§¨¦¨¥©§¦Ÿ©¦§¨¥
dîöò éðôa ãBîòì äìBëé dðéà íà–äøBäè. ¦¥¨§¨©£¦§¥©§¨§¨

‚ïäéìâøî úçà äìhpL ìcânäå äázäå äcMä,ïéìa÷nL ét ìò óà–ïéøBäè,ïkøãk ïéìa÷î ïðéàL;éñBé éaø ©¦¨§©¥¨§©¦§¨¤¦§¨©©¥©§¥¤©©¦¤§©§¦§¦¤¥¨§©§¦§©§¨©¦¥
ànèî.ähnä éèéì÷ðå,øBîçå,éetçå–ïéøBäè.ïaìîe ähî àlà àîè ïéà.éåì éða éðaìîe–ïéøBäè. §©¥§©§¦¥©¦¨©£§¦§¦¥¨¥¤¨¦¨©§¥©§§¥§¥¥¦§¦
„ì ìò BðúpL ïaìîúBðBL–øéàî éaøäãeäé éaøåïéànèî;ïBòîL éaøå éñBé éaøïéøäèî.øîàéñBé éaø: ©§¥¤§¨©§©¦¥¦§©¦§¨§©§¦©¦¥§©¦¦§§©£¦¨©©¦¥

éåì éða éðaìnî äæ äðM äî,ïéøBäè éåì éða éðaìnL? ©¨¨¤¦©§§¥§¥¥¦¤©§§¥§¥¥¦§¦
‰ñøãî äàîè äúéäL ähî,íéòøë ézLe äøö÷ äìhð–äàîè,íéòøë ézLe äkøà–äøBäè;äéîçð éaø ¦¨¤¨§¨§¥¨¦§¨¦§¨§¨¨§¥§¨©¦§¥¨£ª¨§¥§¨©¦§¨©¦§¤§¨

:òåá÷ àåäùë.xez y`xïåñëìàá ïåúð èåç åìéàë ïéàåø äøéåà ãåãîì àáùëå ,äììç úö÷î ãâðë äôéë àìà äãéùä ìë ãâðë åðéà ïåøî÷ éàäã .ïåñëìàá
:ããîð åéúçúù ììçå ,äôéëä ùàø ãò äãéùä ìúåëî.dnvr ipta cenrl dleki dpi` m`:äá òåá÷ä ïåøî÷ä àìá äãéùä.dxedhú÷æçî äðéàù ô"òà

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äàñ íéòáøà
b.milawny t"r`,äìçúáë ìåáé÷ úéá ïäì ùéå íéìâøä úìéèðá åá÷éð àìù ô"òà øîåìë.oixedh,éìë ïéáåùç ïðéà áåù ïäéìâø ïî úçà ìèðù ïåéëù

:åîã íéøåáùëå ãçà ãöì ïéèåð àìà ïëøãë ïéìá÷î ïðéàù éôì.`nhn iqei 'x,ñéøâ í"áîøå .éñåé 'øë äëìä ïéàå .ïäéìâøî úçà úìéèðá åá÷éð àìù ïåéë
ïéèî íàå ïëøãë ïéáùåé ïäùë äàñ íéòáøà ïéìá÷î ïðéàù ìãâîå äáéú äãéù ,øîà÷ éëäå ,àéä äùôð éôðàá àúìîå .àîèî éñåé 'ø ïëøãë íéìá÷î ïðéàùå

îåà íéîëçå ,ïëøãë íéìá÷î ïéàù ïåéë àîèî éñåé 'ø ,äàñ íéòáøà ïéìá÷î ïúåà:ïéøåäèå äàñ íéòáøà íé÷éæçî éáéùç ,íå÷î ìëî íéìá÷îå ìéàåä íéø
.dhnd ihilwpe:ìäåà äùòðå ïéãñ åéìò ïéëéìùîå äæì äæî ì÷î ïéîéùîå äéúåìâøîá ãçàå äèîä éúåùàøî ãçà íéãåîò éðù.xengeäèîä ïáìî úçú

:øåîç àø÷ðå åéìò çðåî ïáìîäù ìåìç õò ïéîéùî.ietge:äéèéì÷ðå äèîä íéôöîù éåôéö ïåâë.mixedh:õòì ùîùîä úëúî éåäã.oalníéìåìç úåçåì
:åîã äèîëã ,íéàîè êëìä ,äèîä íò íéìèìèéîå .ò÷ø÷ä úéçåìçìî åá÷øé àìù äèîä éòøë úçú çéðäì íéåùò.oixedh iel ipa ipalneïéìéâøù éôì

äèîë åàì ìèðéì ïôåñå ìéàåä äèîä éò÷ø÷á íéòåá÷ åìéôà êëìä ,íéðáìîä ïéëéìåîå ïäîò úåèîä ïéëéìåî ïéàå ,øéòì øéòî íéëìåäå íéìùåøéì úåìòì
:éáéùç

c.zepeyl lr epzpy oaln:åéìò çðåî ïáìîäù ïåùì ïéòë éåùòä õò.oi`nhn dcedi 'xe xi`n 'x:ïáìî åîë äèîä íò ìèìèéî àåä óàùiqei 'x
.oixdhn oerny 'xe:ïåòîù 'øå éñåé 'ë äëìäå .éàä éìåë äèî éãäá ìèìèéî àìã.oixedh iel ipa ipalnyïôåñå ìéàåä äèîä éòøëá éòéá÷ã â"òàå

:éáéùç äèîë åàìå äèîä éðáìîî íéìèéð íéîòô éîð úåðåùì éðä ,íéøåäè ìèðéì
d.qxcn d`nh dzidy dhn:ïòùð åà äìúð åà ,áæ äéìò áëùù.dxvw:äéúåìâøî åà äéúåùàøî ãöì äèîä áçåøáù íéöò ïúåà.dkex`íéöò ïúåà

`xephxa yexit

עצמה, בפני לעמוד  יכולה השידה אין שעליה הקמרון  מחמת שאם
מחזקת  אינה אם אף טומאה, מקבלת אינה לסמיכה, היא וזקוקה

סאה אחרונה ").ארבעים "משנה ישראל"; "תפארת  (רמב"ם ;

i r i a x m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ét ìò óà ,ïäéìâøî úçà äìhpL ìcânäå äázäå äcMäÇÄÈÀÇÅÈÀÇÄÀÈÆÄÀÈÇÇÅÇÀÅÆÇÇÄ
ïéìa÷nL נטילת עם נקב בהם נעשה שלא לקיבול, שמשמשים – ÆÀÇÀÄ

כבתחילה, וכלים בגדים בהם ליתן  ואפשר  אינם ïéøBäèהרגל , – ÀÄ
טומאה, ïkøãkמקבלים ïéìa÷î ïðéàL,אחד לצד  נוטים אלא – ÆÅÈÀÇÀÄÀÇÀÈ

טהורים; הם הלכך כלי , חשובים ואינם כשבורים הם éñBéוהרי éaøÇÄÅ
ànèî ומקבלים כלי חשובים עדיין  הם הרי מקבלים, שהם שכיון – ÀÇÅ

גורסים: ויש סאה. ארבעים מחזיקים שאינם בכגון  כאן  ומדובר  טומאה.

,`nhn iqei iax ,okxck oilawn opi`ye עצמה בפני  פיסקה שזו היינו 
:dyexite סאה ארבעים מקבלים אינם והמגדל  והתיבה השידה אם

הכותל, אל אותם וסומכים צידם על אותם מטים כן אם אלא כדרכם
חכמים  אבל סאה. ארבעים מחזיקים אינם כאילו  מטמא, יוסי  רבי

מקבלים  שאינם פי  על  אף סאה, ארבעים ומקבלים שהואיל  סוברים,
טהורים ähnä(רמב"ם).כדרכם, éèéì÷ðå הזקופים עמודים שני  – ÀÇÀÄÅÇÄÈ

או  מוט ועליהם למרגלותיה, ואחד  למראשותיה אחד  המטה, באמצע
סדין, עליו לפרוס עליו ,øBîçåחבל  עומדת שהמיטה עץ בסיס – ÇÂ

éetçå,המיטה ציפויי  –ïéøBäèשכל לפי טומאה מקבלים אינם – ÀÄÀÄ
לנוי, וחיפוי  אוהל, לצורך הם שהנקליטין שכיבה, צורך  אינם אלו 
כלים  אינם אלו  שכל  ועוד, הרגלים; על המשא תכבד שלא – וחמור 

אחרונה "); àîè("משנה  ïéà,טומאה מקבלים אין –ähî àlà ÅÈÅÆÈÄÈ
ïaìîe שנותנ מרובע דף את – עליו  ומניחים המיטה, חלל לתוך ים ÇÀÅ

לשכיבה ישראל").המצעות ïéøBäè("תפארת  ,éåì éða éðaìîe– ÇÀÀÅÀÅÅÄÀÄ
המלבנים  את עמהם מוליכים שהיו  לפי טומאה, מקבלים אינם

כחלק  חשובים שאינם והרי  שהם, כמו  עליהם לשכב כדי לירושלים,
מפרשים, יש טומאה. מקבלים אינם הם עץ כלי שפשוטי  וכיון מהמיטה,

שיר כלי בהם תולים היו לוי שמלבנים (רמב"ם ).שבני מבארים, ויש
ירקבו  שלא המיטה, כרעי תחת מניחים שהיו  חלולים לוחות היינו 

מן  חלק הם הרי המיטה עם שמיטלטלים וכיון הקרקע, מלחלוחית
טומאה ומקבלים ברטנורא ),המיטה הרא "ש; בני(הר"ש ; מלבני אבל 

את  אתם ונושאים מיטותיהם מפרקים לוי שבני לפי  טהורים, לוי 
הרי במיטה, קבועים שאינם ולפי  בבתיהם, המלבנים ומניחים המיטות

טהורים (הרא"ש).הם

ד ה נ ש מ ר ו א ב

úBðBLì ìò BðúpL ïaìî כעין העשויים עץ מוטות גבי על  – ÇÀÅÆÀÈÇÀ
למיטה, מחוברים ואינם ïéànèîלשונות, äãeäé éaøå øéàî éaøÇÄÅÄÀÇÄÀÈÀÇÀÄ

מחובר שאינו פי על  אף המיטה, כגוף הוא שחשוב המלבן, את –

ïéøäèîבה; ïBòîL éaøå éñBé éaøנתמך המלבן  ואין  שהואיל  – ÇÄÅÀÇÄÄÀÀÇÂÄ
עץ  כלי  פשוטי  כשאר  אלא המיטה, מן כחלק נחשב אינו  המיטה, על 

טומאה. מקבלים éðaìnîשאינם äæ äðM äî :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÈÈÆÄÇÀÀÅ
ïéøBäè éåì éða éðaìnL ,éåì éða,במיטה קבועים שאינם לפי  – ÀÅÅÄÆÇÀÀÅÀÅÅÄÀÄ

הריהו  המיטה, על נתמך  שאינו כיון  לשונות, על שנתנ ֹו מלבן אף

טהור.

אבל הקודמת. המשנה לבאור כהמשך  ישראל", "תפארת לפי משנתנו בארנו 
בענין אלא המלבן  בענין  במשנתנו המחלוקת אין אחרים, מפרשים לפי

הלשונו שגם לפי טומאה, מקבלים יהודה ורבי מאיר רבי שלדעת ת הלשונות,
אינם  שמעון ורבי יוסי  רבי ולדעת המלבנים, כמו המיטה עם מתטלטלים
והביא  המיטה; עם מתטלטלים אינם פעמים שהרבה לפי טומאה, מקבלים
פי על  אף לוי , בני  שמלבני  שכשם לוי , בני ממלבני לדבריו  ראיה יוסי  רבי
אף  טהורים, להינטל, וסופם הואיל  מקום מכל המיטה, בכרעי  שקבועים
כמיטה  חשובים אינם המיטה, ממלבני  ניטלים ופעמים הואיל  הלשונות,

.(`xephxa)
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ànèî.ì ézL ããbïñëBì úBðBL,ããbïñëBì çôè ìò çôè íéòøë ézL,úBçt dèònL Bàçôhî–äøBäè. §©¥¨©§¥§§¨¨©§¥§¨©¦¤©©¤©§¨¤¦£¨¨¦¤©§¨
Âñøãî äàîè äúéäL ähî,dðwúå äkøà äøaLð–ñøãî äàîè;dðwúå äiðL äøaLð–ñøãnä ïî äøBäè, ¦¨¤¨§¨§¥¨¦§¨¦§§¨£ª¨§¦§¨§¥¨¦§¨¦§§¨§¦¨§¦§¨§¨¦©¦§¨

ñøãî òbî äàîè ìáà.äiðL äøaLpL ãò äðBLàøä úà ïwúì ÷étñä àG–äøBäè. £¨§¥¨©©¦§¨¦§¦§©¥¤¨¦¨©¤¦§§¨§¦¨§¨
Êähnì døaçå ñøãî äàîè äúéäL òøk–ñøãî äàîè dlk.äLøt–ñøãî äàîè àéä,òbî ähnäå ¤©¤¨§¨§¥¨¦§¨§¦§¨©¦¨ª¨§¥¨¦§¨¥§¨¦§¥¨¦§¨§©¦¨©©

ñøãî.ähnì døaçå äòáL úàîè äàîè äúéä–äòáL úàîè äàîè dlk.äLøt–úàîè äàîè àéä ¦§¨¨§¨§¥¨ª§©¦§¨§¦§¨©¦¨ª¨§¥¨ª§©¦§¨¥§¨¦§¥¨ª§©

:äèîä úåëåøà íéàø÷ð íäå ,ìàîùî åà ïéîéî äèîä êøåàáù.dxedh:íéøåäè ïäù íéìë éøáùë àéåäå àéæç àì åúã.`nhn dingp 'x'øë äëìä ïéàå
:äéîçð.ccb:àðìéà åãåâ åîë .òè÷å êúç.oqkel zepeyl izyòåö÷îáù ãçà ,ïåñëìàá ïëúç .ïäéìò íéçðåî äèîä éðáìîù ,ïåùìë ïééåùòä íéöò éðù

úéîåøã úéçøæî òåö÷îáù òøëî ,ïñëåì çôè ìò çôè íéòøë éúù ããâ íà ïëå .àéæç àì åúã ,äøåäè ,úéðåôö úéáøòî òåö÷îáù ãçàå úéîåøã úéçøæî
:àéîã äøåáùë ,çôè ããâ úéðåôö úéáøòî òåö÷îáù òøëîå ,çôè ããâ.gthn dhriny e`:àáéùç àì ,õøàì äèîä ïî çôè ïéàå äéìâø ããâù

e.qxcn d`nh dpwize:äéðù àîéé÷ã ïåéë ,äúàîåèá úãîåò ïééãò.qxcnd on dxedhíå÷î ìëî .äéðù äøáùðù íãå÷ äðåùàø äð÷úðã â"òà
:äìåèéá éãë äá ì÷ì÷úð øáëù øçàî ,äðåùàøä åæ ïéàå åììä íéðô äì åùãçúð ñøãî úàîåè äì äãøéù øçàìù ,ïàëì åàá úåùãç íéðôã ,äøåäèla`

.qxcn rbn d`nhäèîá äòâð éøäù ,ñøãî òâî úàîèð ,äèîì äøáçå äøåáùä úçú úøçà äëåøà àéáäù äð÷úå äøáùðùë äðåùàø äëåøàã íåùî
:äð÷úðù äðåùàøì úøáåçî äèîä ìëã ,òâî úàîåè äá øééúùà ,ñøãî úàîåè äðéî çøôã äéðù äøáùð éëå ,ñøãî äàîèä.dxedh dipy dxaypy cr

:äøáçìå äé÷øô øéæçäì åôåñ íúäã ,úîéé÷ äìåëå ä÷øôúðã àëéäì éîã àìå .àéæç àì åú ,úåëåøàä éúù åøáùðã ïåéëã
f.rxk:äèîì øáåçî äéä àìù åîöò éðôá äéäùë òøëä ìò áæä ñøãù .ñøãî äàîè äúéäù äèî ìù.qxcn d`nh dlekåìéàë äì ãéáò øåáéçã

:ãçà óåâ äìåë.dray z`neh d`nh dzid:úîá äòâðù ïåâë.axr z`neh:úî àîèá äòâðù ïåâë.dxedh dhndeïåùàøã .òøëä úòéâðá úàîèð àìã
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ñøãî äàîè äúéäL ähî,הזב שכן  זב, עליה ששכב כגון – ÄÈÆÈÀÈÀÅÈÄÀÈ
או  לישיבה או  לשכיבה המיוחדים כלים מטמא הטומאה, אב שהוא
או  יושב או  עומד  הוא אם הטומאה, אב אותם גם ועושה לרכיבה,

מדרס" "טומאת נקראת זו וטומאה עליהם, נשען  או נתלה או  שוכב
.(c ,a miaf oiir)äøö÷ äìhð או שבראשה הקרש  מהמיטה ניטל – ÄÀÈÀÈÈ

המיטה, לרוחב הנתון  íéòøëשבמרגלותיה ézLe הרגליים ושתי – ÀÅÀÈÇÄ
עמו, ניטלו קרש עדיין äàîèשבאותו המיטה מן  שנשאר החלק – ÀÅÈ

לשכיבה בו להשתמש  עדיין שאפשר מפני הוא, (retiya);בטומאתו 
äkøà המיטה לאורך  הנתונים הקרשים מן  אחד המיטה מן ניטל  – ÂËÈ

צידיה, íéòøëמשני ézLe הארוכה קצות שבשני הרגליים ושתי – ÀÅÀÈÇÄ
עמה, אפשרäøBäèניטלו  שאי לפי  טומאתה, ממנה נתבטלה – ÀÈ

לשכיבה  כלל ראויה שאינה המיטה, מן שנשאר  בחלק להשתמש 

שהם  כלים כשברי  היא והרי ממנה, מתגלגל  האדם שהרי כבתחילה,
ànèîטהורים. äéîçð éaøהואיל המיטה, מן  שנשאר החלק את – ÇÄÀÆÀÈÀÇÅ

לשכיבה  בו ולהשתמש בזה, וכיוצא הכותל על  לסמכו  ואפשר 
dingp.כבתחילה. iaxk dkld oi`eïñëBì úBðBLì ézL ããbכבר – ÈÇÀÅÀÀÈ

שעליהם  המיטה, זוויות שבארבע עץ מוטות הם שהלשונות בארנו
שבזווית  האחד כגון שבאלכסון , מהם שניים חתך ואם המלבן; מונח

שהמיטה  ונמצא מערבית, צפונית שבזווית והאחד מזרחית דרומית
לשכיבה, ראויה ïñëBìאינה çôè ìò çôè íéòøë ézL ããbÈÇÀÅÀÈÇÄÆÇÇÆÇÀÈ

דרומית  מרגל  כגון  באלכסון, העומדות רגליים משתי טפח שחתך או –
מערבית; צפונית ומרגל gth"מזרחית lr gth"שחתך כאן: פירושו 

מפרשים ויש באלכסון ; שכנגדה מכרע וטפח זו  מכרע (לפיטפח

עצמה התוספתא): המיטה מן שחתך  או  שבאלכסון, הרגליים שתי חתך 
באלכסון טפח על  אחרונה");טפח "משנה טוב"; יום "תוספות  ויש(עיין

טפח" על  "טפח גורסים çôhî(הגר "א);שאין  úBçt dèònL BàÆÄÂÈÈÄÆÇ
לקרקע, המיטה מן  טפח שאין  עד  גובהן  את ומיעט רגליה כל  שחתך  –

äøBäè.לשימושה ראויה שאינה המיטה, – ÀÈ
"משנה  בעל  כותב לוכסן" טפח על  טפח כרעיים שתי  "גדד  הפיסקה בביאור 
לפי ומשמע בחיבורו. הרמב"ם העתיק וכן הר"ב, גירסת היא כך אחרונה":
שלשון מצאנו לא אבל  מזה, וטפח מזה טפח היינו טפח" על  ש"טפח זה,
טפח  פירושו  טפח" על  "טפח מקום בכל  שכן כך , יתפרש טפח" על  "טפח

שנישנה כיון ועוד , ברוחב. וטפח ולמה "oqkel"באורך ומזה, שמזה  מובן  הרי
לנקוט: היה די  והלא טפח"? על  "טפח לפרש oqkelצריך  miirxk izy ccb

?gtha
היא: הגירסא בתוספתא gthברם, lr gth da ccby e` oqkel miirxk izy ...ccb

,"oqkel.טפח שיעור בכרעיים לפרש צורך שהיה אלא היא, נכונה זו וגירסא
– הסיפא gth"אבל lr gth da ccby e`"עצמה המיטה על  מוסבה –enk)

.(dpynd xe`aa ep`ad xaky
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ñøãî äàîè äúéäL ähî,הקודמת במשנה שבארנו כמו – ÄÈÆÈÀÈÀÅÈÄÀÈ
äkøà äøaLð,המיטה לאורך הנתונים הקרשים מן אחד  –dðwúå ÄÀÀÈÂËÈÀÄÀÈ

אחרת, ארוכה למיטה שעשה –ñøãî äàîè נשארת עדיין – ÀÅÈÄÀÈ
בטומאתה; äiðLהמיטה äøaLð,השנייה הארוכה –dðwúå– ÄÀÀÈÀÄÈÀÄÀÈ

שתיקנה, פי על  ñøãnäאף ïî äøBäè אב עוד המיטה ואין – ÀÈÄÇÄÀÈ
נשברו , כבר כשנטמאה בה שהיו  הארוכות ששתי  לפי  הטומאה,

שנשברה  קודם הראשונה שתּוקנה פי  על  ואף במקומן; באו  וחדשות
תיקונה  שעם ראשונה, טומאה המיטה מן נתבטלה מקום מכל  השנייה,

חדשה; כמיטה ודינה לכאן , באו חדשות פנים הרי  השנייה ìáàÂÈשל 
ñøãî òbî äàîè הראשונה שהארוכה לטומאה, ראשון והיא – ÀÅÈÇÇÄÀÈ

במיטה  שנגעה משום מדרס, מגע גם נטמאה השבורה במקום שבאה
ופקעה  השנייה, הארוכה שנשברה לאחר ואף מדרס, טמאה שהיתה

מקום מכל  מדרס, טומאת מדרס,ממנה מגע טומאת ממנה פקעה לא
לארוכה  המחוברת המיטה כל הלכך  לשימוש, ראויה שעדיין  לפי

מדרס. מגע טמאה שתוקנה úàהראשונה ïwúì ÷étñä àGÄÀÄÀÇÅÆ
äðBLàøä,אחרת ארוכה במקומה לעשות –äiðL äøaLpL ãò ÈÄÈÇÆÄÀÀÈÀÄÈ

השנייה, הארוכה –äøBäè מגע מטומאת אף לגמרי, המיטה – ÀÈ
לשימוש. ראויה אינה שוב הארוכות, שתי שנשברו  שכיון מדרס,

i y y m e i
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òøk,המיטה רגל  –ñøãî äàîè äúéäL הזב שדרס כגון – ÆÇÆÈÀÈÀÅÈÄÀÈ
עצמה בפני  כשהיתה ישראל"עליה "תפארת  עיין ברטנורא ; (רמב "ם;

אחרונה "), "משנה  ועיין אחרת ; בדרך  ומפרש  זה, פירוש על שמקשה

ähnì døaçå,טהורה למיטה הכרע את וחיבר  –äàîè dlk ÀÄÀÈÇÄÈËÈÀÅÈ
ñøãî,לה המחוברת הכרע מפני מדרס טומאת טמאה המיטה כל  – ÄÀÈ

אחד . כגוף נחשבת המיטה,äLøtשכולה מן הכרע ניטלה –àéä ÅÀÈÄ
ñøãî äàîè,בטומאתה עומדת הכרע –ñøãî òbî ähnäå ÀÅÈÄÀÈÀÇÄÈÇÇÄÀÈ

לה. מחוברת כשהיתה בכרע שנגעה לפי  מדרס, מגע טומאת טמאה –
äúéä,הכרע –äòáL úàîè äàîè שנטמאה כגון  ימים, – ÈÀÈÀÅÈËÀÇÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äòáL,áøò úàîè äàîè ähnäå.ähnì døaçå áøò úàîè äàîè äúéä–áøò úàîè äàîè dlk.äLøt ¦§¨§©¦¨§¥¨ª§©¤¤¨§¨§¥¨ª§©¤¤§¦§¨©¦¨ª¨§¥¨ª§©¤¤¥§¨
–äàîè àéäáøò úàîè,äøBäè ähnäå.øcòî ìL ïMä ïëå. ¦§¥¨ª§©¤¤§©¦¨§¨§¥©¥¤©§¥
Áíéìk äòaøà älôz,dðwúå äðBLàøä äöéö÷ øézä–úî àîè äàîè,äiðL ïëå,úéLéìL ïëå.úà øézä §¦¨©§¨¨¥¦¦¦§¦¨¨¦¨§¦§¨§¥¨§¥¥§¥§¦¨§¥§¦¦¦¦¤

úéòéáøä–úî àîhî äøBäè,úî àîè òbî äàîè ìáà.äðBLàøì øæç,døézäå,dðwúå–òbîa äàîè,ïëå ¨§¦¦§¨¦§¥¥£¨§¥¨©©§¥¥¨©¨¦¨§¦¦¨§¦§¨§¥¨§©¨§¥
äiðL.úéLéìMä úà øézä–äøBäè,òbîa úéòéáøäL,òbî äNBò òbî ïéàå. §¦¨¦¦¤©§¦¦§¨¤¨§¦¦§©¨§¥©¨¤©¨
Ëdéöç áðâpL ähî,déöç ãáà Bà,ïéôzL Bà ïéçà äe÷ìç Bà–äøBäè.äeøéæçä–ïàkî äàîè úìa÷î ¦¨¤¦§©¤§¨¨©¤§¨£¨¨©¦ª¨¦§¨¤¡¦¨§©¤¤ª§¨¦¨

:äàîåèä áàî àìà äàîåè ïéìá÷î íéìëå íãà ïéàå ,äåä.xcrnìù íéðéùäù éôìå .úëúî ìù åéðéùå ,ïáúä úà åá íéëôäîå íéðéù åì ùéù õò éìë
:ñøãî àîèî øãòî ïéàã ,éà÷ äòáù úàîåèà ,ïëå éàäå .íé÷øô ìù àéäù äèî ïéãë åðéã ,åá íéöåòðå íé÷øô

g.dltz:äöéö÷ úàø÷ð úéá ìëå ,íéúá äòáøà ïäá ùéù ,éøééà úîá åòâðù ùàø ìù ïéìéôúá.dvivw xizd:åéúçú øçà àéáäå ãçà úéá øéáòä
.zn `nh d`nh:ãçà óåâ åäì éåùî ïøåáéçã.ziyily oke dipy okeúéòéáøä íâ øéáòäùë ìáà .úéòéáøì úøáåçîù úîçî .úîéé÷ úéòéáøäù ïîæ ìë

òéáøá åòâð éøäù ,úî àîè òâî úàîåè úåöéö÷ ùìùá øééúùðå ,úî úàîåè åäééðéî äçøô ,úøçàá äôéìçäåúéòéáø ìáà .úîéé÷ ïééãò àéäå ïøáéçùë úé
úéòéáøä ïéàå ,úî àîèá åòâðù åäðéð úåùãç úåðåùàø ùìùäù ,òâî äùåò òâî ïéà ,ùìùá äòâðã íåùî éàã ,ììë äàîåè äôåâá ïéà ,äôìçåäùë

éìçäå øæçùë êëìä .òâî úåàîèä ùìùì úøáåçîù úîçî àìà äùãçä úéòéáøá äàîåè ïéàå ,äàîåè ïäî úìá÷î äùãçäåøäè ,äéðù íòô ùìùä ó
:åäá úéì òâî åìéôàå ïìåë

h.dxedh:ãçà íãàì ìëäù íå÷îá à÷åã ,éðäî éëå .øéæçäì íúòãá ïéàå ìéàåä ,íéòøë éúùå äëåøà àëéà åìéôàå.`adle o`kn d`neh zlawnìáà
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הטומאה, אב ונעשתה מת ähnìבטומאת døaçå את וחיבר  – ÀÄÀÈÇÄÈ
למיטה, dlkäòáLהכרע úàîè äàîè כגוף שהיא ימים, – ËÈÀÅÈËÀÇÄÀÈ

הכרע. עם המיטה,äLøtאחד מן הכרע ניטלה –àéä,הכרע – ÅÀÈÄ
äòáL úàîè äàîè,בטומאתה היא שעומדת –äàîè ähnäå ÀÅÈËÀÇÄÀÈÀÇÄÈÀÅÈ

áøò úàîè.לטומאה ראשון ונעשתה בכרע שנגעה –äúéä– ËÀÇÆÆÈÀÈ
áøòהכרע, úàîè äàîè הטומאה באב או  בשרץ שנגעה כגון – ÀÅÈËÀÇÆÆ

הערב, עד  אלא טמאה שאינה לטומאה, ראשון ונעשתה døaçåÀÄÀÈאחר 
ähnì,למיטה הכרע את וחיבר  –áøò úàîè äàîè dlk– ÇÄÈËÈÀÅÈËÀÇÆÆ

לה. המחוברת הכרע כמו ערב טומאת טמאה המיטה –äLøtכל ÅÀÈ
המיטה, מן הכרע הכרע,àéäניטלה –áøò úàîè äàîè– ÄÀÅÈËÀÇÆÆ
בטומאתה, היא äøBäèשנשארת ähnäå טומאה מקבל כלי שאין  – ÀÇÄÈÀÈ

הטומאה. מאב øcòîאלא ìL ïMä ïëå בראשו המעדר  שכן – ÀÅÇÅÆÇÀÅ
לכתוש שן  לו  שמחברים יש האחר ובראשו  הקרקע את מעדרים האחד 
המשנה  ובאה למקום, ממקום דבר  בה להעביר או העפר  גושי את בה

כל למעדר, וחיברה שבעה טומאת טמאה השן  היתה שאם ללמדנו,
טו  טמא שבעה המעדר טומאה טמאה היא השן, פירשה שבעה. מאת

וחיברה  ערב טומאת טמאה השן  היתה ערב. טומאת טמא והמעדר 
טמאה  היא השן , פירשה ערב. טומאת טמא כולו  המעדר  למעדר ,

במעדר. אין מדרס טומאת ברם, טהור . והמעדר  ערב, טומאת
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והרי הטומאה, אב ונעשו  מת בטומאת שנטמאו  ראש של  בתפילין  עוסקת משנתנו
"קציצה". נקרא בית וכל בתים, ארבעה בהן  יש ראש של תפילין

älôzבת שהיא –íéìk äòaøàשיש ראש  של  תפילין היינו – ÀÄÈÇÀÈÈÅÄ
ידי על  הטומאה אב ונעשו לעיל, שבארנו  כמו  בתים, ארבעה בהן

מת: dðwúåטומאת äðBLàøä äöéö÷ øézä הבית את סילק – ÄÄÀÄÈÈÄÈÀÄÀÈ
אחר , בית במקומו ועשה התפילין  מן úîהראשון  àîè äàîè– ÀÅÈÀÅÅ

כגוף  כולם את עושה הבתים שחיבור החדש , הבית ואף התפילה, כל
äiðLאחד , ïëåכל ותיקנה, השניה הקציצה את כך אחר התיר – ÀÅÀÄÈ

מת, טמא טמאה úéLéìLהתפילה ïëå שהרביעית זמן  שכל – ÀÅÀÄÄ
הרביעית. הקציצה מחמת מת טמא טמאה התפילה כל  øézäÄÄקיימת,

úéòéáøä úà את שהחליף לאחר  הרביעית, הקציצה את סילק – ÆÈÀÄÄ
באחרות, הראשונות התפילה,äøBäèשלוש  כל  –úî àîhî– ÀÈÄÀÅÅ

טומאת  מהם פקעה הרביעית שבסילוק לפי  הטומאה, אב עוד  שאינה
הן , חדשות הקציצות שכל  מאחר  úîמת, àîè òbî äàîè ìáàÂÈÀÅÈÇÇÀÅÅ

שסולקה, קודם לה שחוברו ברביעית נגעו שתיקנן הקציצות ששלוש –
ראשון  ונעשו מת, טמא מגע כשתיקנה ונטמאו  הרביעית, ואף לטומאה;

הקציצות, לשלוש  חיבורה משום מת, טמא מגע טמאה אחרת, והביא

הן . אחד  äðBLàøìשכגוף øæç,הראשונה לקציצה –,døézäå ÈÇÈÄÈÀÄÄÈ
dðwúå,אחרת בקציצה שוב שהחליפה –òbîa äàîèכלומר – ÀÄÀÈÀÅÈÀÇÈ

משום  הקציצות, כשאר  לטומאה ראשון היא החדשה הקציצה אף
להן, מחוברת äiðLשהיא ïëå השניה הקציצה את גם והחליף חזר – ÀÅÀÄÈ

להן . מחוברת שהיא הקציצות כשאר  לטומאה ראשון היא אף באחרת,

úéLéìMä úà øézä השלישית הקציצה את גם והחליף חזר  – ÄÄÆÇÀÄÄ
התפילה,äøBäèבאחרת, כל –òbîa úéòéáøäL שהקציצה – ÀÈÆÈÀÄÄÀÇÈ

ראשון  שהיתה היינו  מת, טמא במגע אלא טמאה היתה לא הרביעית
מחוברת  שהיתה משום אלא לה באה לא טומאתה וכל לטומאה,

הטומאה  ממנה פקעה באחרת משהוחלפה שכן  הקציצות, לשלוש 
קודם  בה ונגעו הואיל הראשונות, הקציצות ששלוש  אלא לגמרי ,

מת, טמא מגע ידה על נטמאו  באחרת, והוחלפה òbîשתוקנה ïéàåÀÅÇÈ
òbî äNBò שהקציצה ומכאן  כלים; מטמא לטומאה ראשון  אין  – ÆÇÈ

היתה  ולא הקציצות, משאר  טומאה קיבלה לא החדשה הרביעית
הלכך הטמאות, לקציצות מחוברת שהיתה מפני  אלא בה טומאה

טומאתן , מהן ופקעה באחרות הטמאות הקציצות כל  שוב משהוחלפו 
טהורה. הרביעית אף

"תפארת  ברטנורא; הרא"ש; (הר"ש; המפרשים רוב לפי הסיפא את בארנו 
בפעם  השלישית את שהתיר לאחר שאף היא, הרמב"ם דעת אבל  ישראל ").

מגע טומאת טמאה הרביעית הקציצה עדיין nlהשנייה, eyexita oiir).(epzpy
שבמשנתנו: הלשון  יפה מתיישב לשיטתו rbnואמנם oi`e rbna ziriaxdy"

,"rbn dyerהפיסקה את להבין  קשה dxedh".אבל  ± ziyilyd z` xizd אף
כותב  הוא שכן  משנתנו , מלשון הם שונים יב) ז, כלים (הל' בחיבורו  דבריו
כשהיתה; ראשון היא הרי ותיקנה, שנייה פעם הראשונה את והתיר "חזר שם:

השנייה את התיר אם ixdוכן ,dpwize ziriaxd s` xizde xfg .ziyilyd z`e
..."milk `nhn oey`xd oi`y ,dxedh dlek `id,"חדשים "תוספות בעל העיר  וכבר

גירסה  לו  שהיתה לומר , צריך  ולדעתו משנתנו, נגד הם הרמב"ם שדברי 
במשנתנו. אחרת

y c e w z a y
ט ה נ ש מ ר ו א ב

ähî,טמאה –déöç ãáà Bà ,déöç áðâpL וקצרה ארוכה – ÄÈÆÄÀÇÆÀÈÈÇÆÀÈ
רגליים, ושתי  וקצרה ארוכה אלא ממנה נשתיירו ולא רגליים, ושתי 

ïéôzL Bà ïéçà äe÷ìç Bà,חציה לקח אחד  שכל  –äøBäè– ÂÈÈÇÄËÈÄÀÈ
שהיתה, כמו  להחזירה סיכויים ואין שהואיל טומאתה, ממנה בטלה

כשבורה. היא שהיתה,äeøéæçäהרי כמו –ïàkî äàîè úìa÷î ÆÁÄÈÀÇÆÆËÀÈÄÈ
àaäìe שבארנו כמו לכן , קודם ממנה פרחה כבר הישנה שטומאתה – ÀÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn xyr dryz wxt milk zkqn

àaäìe.äìéáç äànhî ähî,äìéáç úøähîe;éøácøæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:úøähîe íéøáà äànhî §©¨¦¨¦©§¨£¦¨¦©¤¤£¦¨¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¦©§¨¥¨¦¦©¤¤
íéøáà. ¥¨¦

¯ ˘ Ú ‰ Ú ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡dìéaèäì ähnä úà ÷øôîä,ïéìáça òâBpäå–øBäè.ähnì øeaç àeä éúîéàî ìáçä?äLGL da âøñiMî ©§¨¥¤©¦¨§©§¦¨§©¥©©£¨¦¨©¤¤¥¥¨©¦©¦¨¦¤§¨¥¨§¨

íéza.íéðôìå øLwä ïî òâBpäå–àîè;çìå øLwä ïîõe–øBäè.øLwä éîéð,Bkøöa òâBpä–àîè.änëå ¨¦§©¥©¦©¤¤§¦§¦¨¥¦©¤¤§©¨¦¥©¤¤©¥©§¨§¨¥§©¨
Bkøö àeä?äãeäé éaøøîBà:úBòaöà LGL. ¨§©¦§¨¥¨¤§¨

:äðéî äàîåè äçøô äå÷ìçã ïåéëã ,àì òøôîì.dliag z`nhinúàîèð òøëä úàîèð íàå ,øåáç éåä ,äøö÷ä íò úãîåòå äëåøàä ïî òøëä äùøéô íà
,äøö÷ä íò äìéáç úéùòð ,äøö÷ä íò úãîåòå äëåøàä ïî òøëä ùøéôùë éîð êë ,äìåë úàîèð äéøáéàî ãçà àîèð íà äîéìù äìåëùëù íùë .äøö÷ä

:äîò äøö÷ä úàîèð òøëä úàîèðùëå.dliag zxdhneäìéáèîùë äéìò äöééç àìã éëéä éë ,äéìò úööåç äøö÷ä ïéà äøö÷ä íò òøëä ìéáèä íàù
:äîéìù àéäùë.mixai` `nhn mixne` minkge:äîéìùë øåáéç äðéàã ,äøö÷ àìå äàîè àéä ,òøë úàîèð íàã .äìéáç àìå.mixa` zxdhneàáùë

,ä÷øéô àìù ô"òà äøåäè äîéìù äèî ìéáèîã äîéìùë øåáéç äðéàã .äéìò úööåç äøö÷äù ,äøö÷ä íò äìéáç àìå ,äîöò éðôá òøëä ìéáèî äìéáèäì
,àúôñåúä ïî åæ äðùî ùåøéô úéàøð êë .íéîëçë äëìäå .äîöò éðôá äìéáèäì êéøöå ,äøö÷ä íò äìéáç éåä àì äëåøàä ïî òøëä äùøéôã àúùä ìáà

:éúåáø äåùøéô êëå
hi`.dliahdl dhnd z` wxtnd:ä÷øôì êéøöå äå÷îá ñðëéì äìåëé äðéàå äìåãâ àéäù íéîòô ,äîéìù àéäùë úøäèéîù ô"òàmilaga rbepde

.ïðéñøâêéøö éëä åìéôàå ,íéòøë éúùå äëåøà äèîá ïéàù ïåâëå ,éøééà áæä áëùîá åà úîá úàîèðù äèîáå .øåäè íéìáçá òâåð ïéá ÷øôî ïéá ,øîåìë
:øåáéç íéìáçä ïéà áåù ä÷øéôù ïåéëîã ,øåäè íéìáçá òâåðäå .äðøáçéùë äúàîåèì øåæçú àìù éãë ,äìéáèäì.xeaig izni`n lagdíãàùë äìçúá

ìéàåä øåáéç åìåëã .àîè ,ìáçá òâåðäå .ìáçä àîèð äèîä úàîèð .äáøä êåøà ìáçä øàùð ïééãòå íéúá äùìù äá âøåñå äîéìù äèîä úà âøñî
:åâøñì åôåñå.miptle xywd on:õåçìå øù÷ä ïî øåáéç øçàä ìáçä ïéà ,åá âøåñù ìáçä äæì øçà ìáç øù÷ íà.xywd inipíéìáç éðù íéøùå÷ùë

:øù÷ä éîéð íéàø÷ð ïäå ,øù÷ì õåç íéàöåé äæîå äæî íéìáçä éùàøî èòî ïéçéðî äæá äæ.`nh ekxeva rbepdøùå÷ äéä íàù ,íä øù÷ì êøåöã ïåéëã
:åîã øù÷ëå øù÷ä íéãéîòî ïéîéðä åìàù àöîð ,øúéð øù÷ä äéä ùîî ìáçä ùàøá.zerav` yly xne` dcedi iax.øù÷ä êøåö àåäã ,øåáç ååä

:àì éôè

`xephxa yexit

כמו  החזירה הבית ובעל שנתפרקה, טמאה מיטה ברם, לעיל. הטעם
חוזרת  היא הרי להחזירה, היה עתיד וכשנחלקה הואיל  שהיתה,

הישנה. äìéáçלטומאתה äànhî ähî מחוברת חבילה, כשהיא – ÄÈÄÇÀÈÂÄÈ
כשהיא  אבל  טומאה, מקבלת היא שלמה כשהיא דווקא כלומר  יחד,

טומאה; מקבלת אינה äìéáçמפורקת, úøähîe המיטה שאם – ÄÇÆÆÂÄÈ
אברים  ומטבילה מפורקת כשהיא לה מועילה טבילה אין טמאה,

שלימה, כשהיא אלא íéîëçåאברים, .øæòéìà éaø éøácÄÀÅÇÄÁÄÆÆÇÂÈÄ
íéøáà äànhî :íéøîBà חלק וכל מפורקת כשהמיטה אף – ÀÄÄÇÀÈÅÈÄ

מקבל וחלק חלק כל  כרעיים, ושתי קצרה או  כרעיים ושתי  ארוכה הוא

íéøáàטומאה, úøähîe גם לה מועילה המיטה נטמאה שאם – ÄÇÆÆÅÈÄ
להיטהר. כדי איברים איברים של  טבילה

אחדים  מפרשים פירשוה וכן א). טז, (סוכה הגמרא לפי  הסיפא את בארנו 
.(cere ,"l`xyi zx`tz" ;y"`xd ;m"anxd)אותה מפרש מברטנורא הרב (lrאבל 

(`ztqezd it:אחרת dliagבדרך  d`nhin dhinהכרע פירשה אם –(lbxd)מן
נטמאה  מאבריה אחד  נטמא ואם חיבור , זה הרי  הקצרה, עם ונשארה הארוכה,
גם  כך  כולה, נטמאה מאבריה אחד נטמא אם שלימה שבמיטה שכשם כולה,
עם  חבילה נעשית הריהי הקצרה, עם ועומדת הארוכה מן  הכרע כשפירשה

עמה; הקצרה נטמאה הכרע וכשנטמאה dliagהקצרה, zxdhineהטביל שאם –
עליה  חוצצת שאינה כשם עליה, חוצצת הקצרה אין הקצרה, עם הכרע

שלימה; כשהיא כולה המיטה את `mixne:כשמטביל minkge ;xfril` iax ixac
mixa` d`nhin,עמה הקצרה נטמאה לא הכרע, נטמאה שאם חבילה, ולא –

שלימה; מיטה כמו  לטומאה חיבור  החבילה `mixaשאין  zxdhineאבר כל  –
צריך שנטמאה הכרע את להטביל  כשבא היינו  עצמו , בפני  טבילה טעון
חוצצת  שהקצרה לפי  הקצרה, עם חבילה ולא עצמה בפני הכרע את להטביל 
אבל אחד, כגוף שכולה לפי וטהורה, מטבילה שלמה מיטה ואמנם עליה;
וצריך הקצרה, עם חיבור  חשובה אינה הארוכה מן  הכרע שפירשה עכשיו 

עצמה. בפני  להטבילה

א ה נ ש מ ר ו א ב

dìéaèäì ähnä úà ÷øôîä או מת בטומאת שנטמאה מיטה – ÇÀÈÅÆÇÄÈÀÇÀÄÈ
בשביל אותה מפרק והריהו  הטומאה, אב ונעשתה הזב במשכב

להכניסה  יכול  ואינו  גדולה שהמיטה וכגון איברים; איברים להטבילה
שלמה כשהיא ïéìáça(miyxtnd),למקוה òâBpäå המפרשים רוב – ÀÇÅÇÇÂÈÄ

rbeגורסים: pd אלא במפרק דנה אינה שמשנתנו כלומר  וא"ו ), (בלי 
שהמיטה  החבלים היינו  המפורקת, המיטה של  בחבלים שנוגע במי 

ללמד , המשנה ובאה וערב, שתי  בתחתיתה מהם rbepdyמסורגת
milagaøBäè.טמאים שבה החבלים אין  מפורקת והמיטה הואיל  – È
ìáçä,חדשה מיטה בו  שמסרגים –ähnì øeaç àeä éúîéàî ÇÆÆÅÅÈÇÄÇÄÈ

להיפך ? וכן החבל, גם נטמא במיטה טומאה נוגעת שאם –âøñiMîÄÆÀÈÅ
da,במיטה –GLíéza äL נקרא לחבל חבל שבין  הריווח – ÈÀÈÈÄ

כל הרי  בתים, שלושה בשיעור  במיטה החבל מן ומשיסרג "בית",
בה. להיסרג עומד וכולו  הואיל למיטה, חיבור  ïîהחבל òâBpäåÀÇÅÇÄ

íéðôìå øLwä ונגעה בו , שמסרג לחבל  אחר  חבל קשר  אם – ÇÆÆÀÄÀÄ
הסירוג, לצד היינו ולפנים, הקשר  מן  הוא àîèטומאה שהרי – ÈÅ

למיטה; õeçìåחיבור  øLwä ïîהקשר מן טומאה נגעה אם אבל – ÄÇÆÆÀÇ
חיבורøBäèולחוץ, אינו בו סירג לא שעדיין  האחר שהחבל – È

טומאה מקבל אינו הרי  עצמו  והחבל  "תפארת למיטה, (ברטנורא;

øLwäישראל"). éîéðכדי הקשר , מן היוצאים החבלים ראשי – ÄÅÇÆÆ
יּותר, Bkøöaשלא òâBpä,יּותר שלא לקשר , הנצרך  בחלק –àîè ÇÅÇÀÈÀÈÅ

עצמו , הקשר כמו הן  הרי הקשר, את מקיימות אלו ונימים שהואיל  –

למיטה. חיבור øîBà:שהוא äãeäé éaø ?Bkøö àeä änëåÀÇÈÈÀÇÄÀÈÅ
GLúBòaöà Lיתיר הקשר, צורך  הן הנימים אצבעות שלוש  עד – ÈÆÀÈ

שעוביו  המיטה בחבל הוא זה שיעור  ברם, הקשר . צורך  אינן כן על 
יותר ממנו  להשאיר צריך עבה, יותר שהחבל  שכל  אצלם, ידוע היה

לקשר (רמב"ם ).חוץ

המיטה  את במפרק דנה אינה ברישא שמשנתנו  המפרשים, כרוב משנתנו  בארנו 
כותב: מברטנורא הרב אבל המפורקת. המיטה של בחבלים בנוגע "rbepdeאלא

"milaga גרסינן,(miqxeb ep`)וכגון טהור , בחבלים נוגע בין  מפרק בין כלומר 
שלא  כדי  להטבילה צריך  כן פי  על ואף כרעיים, ושתי ארוכה במיטה שאין
אין שוב שפירקה שכיון טהור , בחבלים והנוגע כשיחברנה; לטומאתה תחזור 

חיבור df).החבלים yexit lr miywny "l`xyi zx`tz"e "dpexg` dpyn" oiir)
בסיפא: ששנינו  miptle",ובענין  xywd on rbepde",המפרשים כרוב בארנו 

יש  אבל בחבל. חבל שקשר  בכגון  שמדובר  התוספתא, פי  על המבארים
המסרגים  דרך  שכן בו , שסירג חבל  באותו קשר שעשה בכגון  משנתנו  מפרשים

טהור,לעשות ולחוץ הקשר מן הלכך הסירוג . יּותר שלא הסירוג בגמר  קשר
עוד  בו  יסרג שלא דעתו  גילה הקשר בעשיית `dpexg")שהרי dpyn")לפי ואף .

izdw - zex`ean zeipyn
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äòáL,áøò úàîè äàîè ähnäå.ähnì døaçå áøò úàîè äàîè äúéä–áøò úàîè äàîè dlk.äLøt ¦§¨§©¦¨§¥¨ª§©¤¤¨§¨§¥¨ª§©¤¤§¦§¨©¦¨ª¨§¥¨ª§©¤¤¥§¨
–äàîè àéäáøò úàîè,äøBäè ähnäå.øcòî ìL ïMä ïëå. ¦§¥¨ª§©¤¤§©¦¨§¨§¥©¥¤©§¥
Áíéìk äòaøà älôz,dðwúå äðBLàøä äöéö÷ øézä–úî àîè äàîè,äiðL ïëå,úéLéìL ïëå.úà øézä §¦¨©§¨¨¥¦¦¦§¦¨¨¦¨§¦§¨§¥¨§¥¥§¥§¦¨§¥§¦¦¦¦¤

úéòéáøä–úî àîhî äøBäè,úî àîè òbî äàîè ìáà.äðBLàøì øæç,døézäå,dðwúå–òbîa äàîè,ïëå ¨§¦¦§¨¦§¥¥£¨§¥¨©©§¥¥¨©¨¦¨§¦¦¨§¦§¨§¥¨§©¨§¥
äiðL.úéLéìMä úà øézä–äøBäè,òbîa úéòéáøäL,òbî äNBò òbî ïéàå. §¦¨¦¦¤©§¦¦§¨¤¨§¦¦§©¨§¥©¨¤©¨
Ëdéöç áðâpL ähî,déöç ãáà Bà,ïéôzL Bà ïéçà äe÷ìç Bà–äøBäè.äeøéæçä–ïàkî äàîè úìa÷î ¦¨¤¦§©¤§¨¨©¤§¨£¨¨©¦ª¨¦§¨¤¡¦¨§©¤¤ª§¨¦¨

:äàîåèä áàî àìà äàîåè ïéìá÷î íéìëå íãà ïéàå ,äåä.xcrnìù íéðéùäù éôìå .úëúî ìù åéðéùå ,ïáúä úà åá íéëôäîå íéðéù åì ùéù õò éìë
:ñøãî àîèî øãòî ïéàã ,éà÷ äòáù úàîåèà ,ïëå éàäå .íé÷øô ìù àéäù äèî ïéãë åðéã ,åá íéöåòðå íé÷øô

g.dltz:äöéö÷ úàø÷ð úéá ìëå ,íéúá äòáøà ïäá ùéù ,éøééà úîá åòâðù ùàø ìù ïéìéôúá.dvivw xizd:åéúçú øçà àéáäå ãçà úéá øéáòä
.zn `nh d`nh:ãçà óåâ åäì éåùî ïøåáéçã.ziyily oke dipy okeúéòéáøä íâ øéáòäùë ìáà .úéòéáøì úøáåçîù úîçî .úîéé÷ úéòéáøäù ïîæ ìë

òéáøá åòâð éøäù ,úî àîè òâî úàîåè úåöéö÷ ùìùá øééúùðå ,úî úàîåè åäééðéî äçøô ,úøçàá äôéìçäåúéòéáø ìáà .úîéé÷ ïééãò àéäå ïøáéçùë úé
úéòéáøä ïéàå ,úî àîèá åòâðù åäðéð úåùãç úåðåùàø ùìùäù ,òâî äùåò òâî ïéà ,ùìùá äòâðã íåùî éàã ,ììë äàîåè äôåâá ïéà ,äôìçåäùë

éìçäå øæçùë êëìä .òâî úåàîèä ùìùì úøáåçîù úîçî àìà äùãçä úéòéáøá äàîåè ïéàå ,äàîåè ïäî úìá÷î äùãçäåøäè ,äéðù íòô ùìùä ó
:åäá úéì òâî åìéôàå ïìåë

h.dxedh:ãçà íãàì ìëäù íå÷îá à÷åã ,éðäî éëå .øéæçäì íúòãá ïéàå ìéàåä ,íéòøë éúùå äëåøà àëéà åìéôàå.`adle o`kn d`neh zlawnìáà

`xephxa yexit

הטומאה, אב ונעשתה מת ähnìבטומאת døaçå את וחיבר  – ÀÄÀÈÇÄÈ
למיטה, dlkäòáLהכרע úàîè äàîè כגוף שהיא ימים, – ËÈÀÅÈËÀÇÄÀÈ

הכרע. עם המיטה,äLøtאחד מן הכרע ניטלה –àéä,הכרע – ÅÀÈÄ
äòáL úàîè äàîè,בטומאתה היא שעומדת –äàîè ähnäå ÀÅÈËÀÇÄÀÈÀÇÄÈÀÅÈ

áøò úàîè.לטומאה ראשון ונעשתה בכרע שנגעה –äúéä– ËÀÇÆÆÈÀÈ
áøòהכרע, úàîè äàîè הטומאה באב או  בשרץ שנגעה כגון – ÀÅÈËÀÇÆÆ

הערב, עד  אלא טמאה שאינה לטומאה, ראשון ונעשתה døaçåÀÄÀÈאחר 
ähnì,למיטה הכרע את וחיבר  –áøò úàîè äàîè dlk– ÇÄÈËÈÀÅÈËÀÇÆÆ

לה. המחוברת הכרע כמו ערב טומאת טמאה המיטה –äLøtכל ÅÀÈ
המיטה, מן הכרע הכרע,àéäניטלה –áøò úàîè äàîè– ÄÀÅÈËÀÇÆÆ
בטומאתה, היא äøBäèשנשארת ähnäå טומאה מקבל כלי שאין  – ÀÇÄÈÀÈ

הטומאה. מאב øcòîאלא ìL ïMä ïëå בראשו המעדר  שכן – ÀÅÇÅÆÇÀÅ
לכתוש שן  לו  שמחברים יש האחר ובראשו  הקרקע את מעדרים האחד 
המשנה  ובאה למקום, ממקום דבר  בה להעביר או העפר  גושי את בה

כל למעדר, וחיברה שבעה טומאת טמאה השן  היתה שאם ללמדנו,
טו  טמא שבעה המעדר טומאה טמאה היא השן, פירשה שבעה. מאת

וחיברה  ערב טומאת טמאה השן  היתה ערב. טומאת טמא והמעדר 
טמאה  היא השן , פירשה ערב. טומאת טמא כולו  המעדר  למעדר ,

במעדר. אין מדרס טומאת ברם, טהור . והמעדר  ערב, טומאת
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והרי הטומאה, אב ונעשו  מת בטומאת שנטמאו  ראש של  בתפילין  עוסקת משנתנו
"קציצה". נקרא בית וכל בתים, ארבעה בהן  יש ראש של תפילין

älôzבת שהיא –íéìk äòaøàשיש ראש  של  תפילין היינו – ÀÄÈÇÀÈÈÅÄ
ידי על  הטומאה אב ונעשו לעיל, שבארנו  כמו  בתים, ארבעה בהן

מת: dðwúåטומאת äðBLàøä äöéö÷ øézä הבית את סילק – ÄÄÀÄÈÈÄÈÀÄÀÈ
אחר , בית במקומו ועשה התפילין  מן úîהראשון  àîè äàîè– ÀÅÈÀÅÅ

כגוף  כולם את עושה הבתים שחיבור החדש , הבית ואף התפילה, כל
äiðLאחד , ïëåכל ותיקנה, השניה הקציצה את כך אחר התיר – ÀÅÀÄÈ

מת, טמא טמאה úéLéìLהתפילה ïëå שהרביעית זמן  שכל – ÀÅÀÄÄ
הרביעית. הקציצה מחמת מת טמא טמאה התפילה כל  øézäÄÄקיימת,

úéòéáøä úà את שהחליף לאחר  הרביעית, הקציצה את סילק – ÆÈÀÄÄ
באחרות, הראשונות התפילה,äøBäèשלוש  כל  –úî àîhî– ÀÈÄÀÅÅ

טומאת  מהם פקעה הרביעית שבסילוק לפי  הטומאה, אב עוד  שאינה
הן , חדשות הקציצות שכל  מאחר  úîמת, àîè òbî äàîè ìáàÂÈÀÅÈÇÇÀÅÅ

שסולקה, קודם לה שחוברו ברביעית נגעו שתיקנן הקציצות ששלוש –
ראשון  ונעשו מת, טמא מגע כשתיקנה ונטמאו  הרביעית, ואף לטומאה;

הקציצות, לשלוש  חיבורה משום מת, טמא מגע טמאה אחרת, והביא

הן . אחד  äðBLàøìשכגוף øæç,הראשונה לקציצה –,døézäå ÈÇÈÄÈÀÄÄÈ
dðwúå,אחרת בקציצה שוב שהחליפה –òbîa äàîèכלומר – ÀÄÀÈÀÅÈÀÇÈ

משום  הקציצות, כשאר  לטומאה ראשון היא החדשה הקציצה אף
להן, מחוברת äiðLשהיא ïëå השניה הקציצה את גם והחליף חזר – ÀÅÀÄÈ

להן . מחוברת שהיא הקציצות כשאר  לטומאה ראשון היא אף באחרת,

úéLéìMä úà øézä השלישית הקציצה את גם והחליף חזר  – ÄÄÆÇÀÄÄ
התפילה,äøBäèבאחרת, כל –òbîa úéòéáøäL שהקציצה – ÀÈÆÈÀÄÄÀÇÈ

ראשון  שהיתה היינו  מת, טמא במגע אלא טמאה היתה לא הרביעית
מחוברת  שהיתה משום אלא לה באה לא טומאתה וכל לטומאה,

הטומאה  ממנה פקעה באחרת משהוחלפה שכן  הקציצות, לשלוש 
קודם  בה ונגעו הואיל הראשונות, הקציצות ששלוש  אלא לגמרי ,

מת, טמא מגע ידה על נטמאו  באחרת, והוחלפה òbîשתוקנה ïéàåÀÅÇÈ
òbî äNBò שהקציצה ומכאן  כלים; מטמא לטומאה ראשון  אין  – ÆÇÈ

היתה  ולא הקציצות, משאר  טומאה קיבלה לא החדשה הרביעית
הלכך הטמאות, לקציצות מחוברת שהיתה מפני  אלא בה טומאה

טומאתן , מהן ופקעה באחרות הטמאות הקציצות כל  שוב משהוחלפו 
טהורה. הרביעית אף

"תפארת  ברטנורא; הרא"ש; (הר"ש; המפרשים רוב לפי הסיפא את בארנו 
בפעם  השלישית את שהתיר לאחר שאף היא, הרמב"ם דעת אבל  ישראל ").

מגע טומאת טמאה הרביעית הקציצה עדיין nlהשנייה, eyexita oiir).(epzpy
שבמשנתנו: הלשון  יפה מתיישב לשיטתו rbnואמנם oi`e rbna ziriaxdy"

,"rbn dyerהפיסקה את להבין  קשה dxedh".אבל  ± ziyilyd z` xizd אף
כותב  הוא שכן  משנתנו , מלשון הם שונים יב) ז, כלים (הל' בחיבורו  דבריו
כשהיתה; ראשון היא הרי ותיקנה, שנייה פעם הראשונה את והתיר "חזר שם:

השנייה את התיר אם ixdוכן ,dpwize ziriaxd s` xizde xfg .ziyilyd z`e
..."milk `nhn oey`xd oi`y ,dxedh dlek `id,"חדשים "תוספות בעל העיר  וכבר

גירסה  לו  שהיתה לומר , צריך  ולדעתו משנתנו, נגד הם הרמב"ם שדברי 
במשנתנו. אחרת

y c e w z a y
ט ה נ ש מ ר ו א ב

ähî,טמאה –déöç ãáà Bà ,déöç áðâpL וקצרה ארוכה – ÄÈÆÄÀÇÆÀÈÈÇÆÀÈ
רגליים, ושתי  וקצרה ארוכה אלא ממנה נשתיירו ולא רגליים, ושתי 

ïéôzL Bà ïéçà äe÷ìç Bà,חציה לקח אחד  שכל  –äøBäè– ÂÈÈÇÄËÈÄÀÈ
שהיתה, כמו  להחזירה סיכויים ואין שהואיל טומאתה, ממנה בטלה

כשבורה. היא שהיתה,äeøéæçäהרי כמו –ïàkî äàîè úìa÷î ÆÁÄÈÀÇÆÆËÀÈÄÈ
àaäìe שבארנו כמו לכן , קודם ממנה פרחה כבר הישנה שטומאתה – ÀÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn xyr dryz wxt milk zkqn

àaäìe.äìéáç äànhî ähî,äìéáç úøähîe;éøácøæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:úøähîe íéøáà äànhî §©¨¦¨¦©§¨£¦¨¦©¤¤£¦¨¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¦©§¨¥¨¦¦©¤¤
íéøáà. ¥¨¦
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‡dìéaèäì ähnä úà ÷øôîä,ïéìáça òâBpäå–øBäè.ähnì øeaç àeä éúîéàî ìáçä?äLGL da âøñiMî ©§¨¥¤©¦¨§©§¦¨§©¥©©£¨¦¨©¤¤¥¥¨©¦©¦¨¦¤§¨¥¨§¨

íéza.íéðôìå øLwä ïî òâBpäå–àîè;çìå øLwä ïîõe–øBäè.øLwä éîéð,Bkøöa òâBpä–àîè.änëå ¨¦§©¥©¦©¤¤§¦§¦¨¥¦©¤¤§©¨¦¥©¤¤©¥©§¨§¨¥§©¨
Bkøö àeä?äãeäé éaøøîBà:úBòaöà LGL. ¨§©¦§¨¥¨¤§¨

:äðéî äàîåè äçøô äå÷ìçã ïåéëã ,àì òøôîì.dliag z`nhinúàîèð òøëä úàîèð íàå ,øåáç éåä ,äøö÷ä íò úãîåòå äëåøàä ïî òøëä äùøéô íà
,äøö÷ä íò äìéáç úéùòð ,äøö÷ä íò úãîåòå äëåøàä ïî òøëä ùøéôùë éîð êë ,äìåë úàîèð äéøáéàî ãçà àîèð íà äîéìù äìåëùëù íùë .äøö÷ä

:äîò äøö÷ä úàîèð òøëä úàîèðùëå.dliag zxdhneäìéáèîùë äéìò äöééç àìã éëéä éë ,äéìò úööåç äøö÷ä ïéà äøö÷ä íò òøëä ìéáèä íàù
:äîéìù àéäùë.mixai` `nhn mixne` minkge:äîéìùë øåáéç äðéàã ,äøö÷ àìå äàîè àéä ,òøë úàîèð íàã .äìéáç àìå.mixa` zxdhneàáùë

,ä÷øéô àìù ô"òà äøåäè äîéìù äèî ìéáèîã äîéìùë øåáéç äðéàã .äéìò úööåç äøö÷äù ,äøö÷ä íò äìéáç àìå ,äîöò éðôá òøëä ìéáèî äìéáèäì
,àúôñåúä ïî åæ äðùî ùåøéô úéàøð êë .íéîëçë äëìäå .äîöò éðôá äìéáèäì êéøöå ,äøö÷ä íò äìéáç éåä àì äëåøàä ïî òøëä äùøéôã àúùä ìáà

:éúåáø äåùøéô êëå
hi`.dliahdl dhnd z` wxtnd:ä÷øôì êéøöå äå÷îá ñðëéì äìåëé äðéàå äìåãâ àéäù íéîòô ,äîéìù àéäùë úøäèéîù ô"òàmilaga rbepde

.ïðéñøâêéøö éëä åìéôàå ,íéòøë éúùå äëåøà äèîá ïéàù ïåâëå ,éøééà áæä áëùîá åà úîá úàîèðù äèîáå .øåäè íéìáçá òâåð ïéá ÷øôî ïéá ,øîåìë
:øåáéç íéìáçä ïéà áåù ä÷øéôù ïåéëîã ,øåäè íéìáçá òâåðäå .äðøáçéùë äúàîåèì øåæçú àìù éãë ,äìéáèäì.xeaig izni`n lagdíãàùë äìçúá

ìéàåä øåáéç åìåëã .àîè ,ìáçá òâåðäå .ìáçä àîèð äèîä úàîèð .äáøä êåøà ìáçä øàùð ïééãòå íéúá äùìù äá âøåñå äîéìù äèîä úà âøñî
:åâøñì åôåñå.miptle xywd on:õåçìå øù÷ä ïî øåáéç øçàä ìáçä ïéà ,åá âøåñù ìáçä äæì øçà ìáç øù÷ íà.xywd inipíéìáç éðù íéøùå÷ùë

:øù÷ä éîéð íéàø÷ð ïäå ,øù÷ì õåç íéàöåé äæîå äæî íéìáçä éùàøî èòî ïéçéðî äæá äæ.`nh ekxeva rbepdøùå÷ äéä íàù ,íä øù÷ì êøåöã ïåéëã
:åîã øù÷ëå øù÷ä íéãéîòî ïéîéðä åìàù àöîð ,øúéð øù÷ä äéä ùîî ìáçä ùàøá.zerav` yly xne` dcedi iax.øù÷ä êøåö àåäã ,øåáç ååä

:àì éôè
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כמו  החזירה הבית ובעל שנתפרקה, טמאה מיטה ברם, לעיל. הטעם
חוזרת  היא הרי להחזירה, היה עתיד וכשנחלקה הואיל  שהיתה,

הישנה. äìéáçלטומאתה äànhî ähî מחוברת חבילה, כשהיא – ÄÈÄÇÀÈÂÄÈ
כשהיא  אבל  טומאה, מקבלת היא שלמה כשהיא דווקא כלומר  יחד,

טומאה; מקבלת אינה äìéáçמפורקת, úøähîe המיטה שאם – ÄÇÆÆÂÄÈ
אברים  ומטבילה מפורקת כשהיא לה מועילה טבילה אין טמאה,

שלימה, כשהיא אלא íéîëçåאברים, .øæòéìà éaø éøácÄÀÅÇÄÁÄÆÆÇÂÈÄ
íéøáà äànhî :íéøîBà חלק וכל מפורקת כשהמיטה אף – ÀÄÄÇÀÈÅÈÄ

מקבל וחלק חלק כל  כרעיים, ושתי קצרה או  כרעיים ושתי  ארוכה הוא

íéøáàטומאה, úøähîe גם לה מועילה המיטה נטמאה שאם – ÄÇÆÆÅÈÄ
להיטהר. כדי איברים איברים של  טבילה

אחדים  מפרשים פירשוה וכן א). טז, (סוכה הגמרא לפי  הסיפא את בארנו 
.(cere ,"l`xyi zx`tz" ;y"`xd ;m"anxd)אותה מפרש מברטנורא הרב (lrאבל 

(`ztqezd it:אחרת dliagבדרך  d`nhin dhinהכרע פירשה אם –(lbxd)מן
נטמאה  מאבריה אחד  נטמא ואם חיבור , זה הרי  הקצרה, עם ונשארה הארוכה,
גם  כך  כולה, נטמאה מאבריה אחד נטמא אם שלימה שבמיטה שכשם כולה,
עם  חבילה נעשית הריהי הקצרה, עם ועומדת הארוכה מן  הכרע כשפירשה

עמה; הקצרה נטמאה הכרע וכשנטמאה dliagהקצרה, zxdhineהטביל שאם –
עליה  חוצצת שאינה כשם עליה, חוצצת הקצרה אין הקצרה, עם הכרע

שלימה; כשהיא כולה המיטה את `mixne:כשמטביל minkge ;xfril` iax ixac
mixa` d`nhin,עמה הקצרה נטמאה לא הכרע, נטמאה שאם חבילה, ולא –

שלימה; מיטה כמו  לטומאה חיבור  החבילה `mixaשאין  zxdhineאבר כל  –
צריך שנטמאה הכרע את להטביל  כשבא היינו  עצמו , בפני  טבילה טעון
חוצצת  שהקצרה לפי  הקצרה, עם חבילה ולא עצמה בפני הכרע את להטביל 
אבל אחד, כגוף שכולה לפי וטהורה, מטבילה שלמה מיטה ואמנם עליה;
וצריך הקצרה, עם חיבור  חשובה אינה הארוכה מן  הכרע שפירשה עכשיו 

עצמה. בפני  להטבילה
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dìéaèäì ähnä úà ÷øôîä או מת בטומאת שנטמאה מיטה – ÇÀÈÅÆÇÄÈÀÇÀÄÈ
בשביל אותה מפרק והריהו  הטומאה, אב ונעשתה הזב במשכב

להכניסה  יכול  ואינו  גדולה שהמיטה וכגון איברים; איברים להטבילה
שלמה כשהיא ïéìáça(miyxtnd),למקוה òâBpäå המפרשים רוב – ÀÇÅÇÇÂÈÄ

rbeגורסים: pd אלא במפרק דנה אינה שמשנתנו כלומר  וא"ו ), (בלי 
שהמיטה  החבלים היינו  המפורקת, המיטה של  בחבלים שנוגע במי 

ללמד , המשנה ובאה וערב, שתי  בתחתיתה מהם rbepdyמסורגת
milagaøBäè.טמאים שבה החבלים אין  מפורקת והמיטה הואיל  – È
ìáçä,חדשה מיטה בו  שמסרגים –ähnì øeaç àeä éúîéàî ÇÆÆÅÅÈÇÄÇÄÈ

להיפך ? וכן החבל, גם נטמא במיטה טומאה נוגעת שאם –âøñiMîÄÆÀÈÅ
da,במיטה –GLíéza äL נקרא לחבל חבל שבין  הריווח – ÈÀÈÈÄ

כל הרי  בתים, שלושה בשיעור  במיטה החבל מן ומשיסרג "בית",
בה. להיסרג עומד וכולו  הואיל למיטה, חיבור  ïîהחבל òâBpäåÀÇÅÇÄ

íéðôìå øLwä ונגעה בו , שמסרג לחבל  אחר  חבל קשר  אם – ÇÆÆÀÄÀÄ
הסירוג, לצד היינו ולפנים, הקשר  מן  הוא àîèטומאה שהרי – ÈÅ

למיטה; õeçìåחיבור  øLwä ïîהקשר מן טומאה נגעה אם אבל – ÄÇÆÆÀÇ
חיבורøBäèולחוץ, אינו בו סירג לא שעדיין  האחר שהחבל – È

טומאה מקבל אינו הרי  עצמו  והחבל  "תפארת למיטה, (ברטנורא;

øLwäישראל"). éîéðכדי הקשר , מן היוצאים החבלים ראשי – ÄÅÇÆÆ
יּותר, Bkøöaשלא òâBpä,יּותר שלא לקשר , הנצרך  בחלק –àîè ÇÅÇÀÈÀÈÅ

עצמו , הקשר כמו הן  הרי הקשר, את מקיימות אלו ונימים שהואיל  –

למיטה. חיבור øîBà:שהוא äãeäé éaø ?Bkøö àeä änëåÀÇÈÈÀÇÄÀÈÅ
GLúBòaöà Lיתיר הקשר, צורך  הן הנימים אצבעות שלוש  עד – ÈÆÀÈ

שעוביו  המיטה בחבל הוא זה שיעור  ברם, הקשר . צורך  אינן כן על 
יותר ממנו  להשאיר צריך עבה, יותר שהחבל  שכל  אצלם, ידוע היה

לקשר (רמב"ם ).חוץ

המיטה  את במפרק דנה אינה ברישא שמשנתנו  המפרשים, כרוב משנתנו  בארנו 
כותב: מברטנורא הרב אבל המפורקת. המיטה של בחבלים בנוגע "rbepdeאלא

"milaga גרסינן,(miqxeb ep`)וכגון טהור , בחבלים נוגע בין  מפרק בין כלומר 
שלא  כדי  להטבילה צריך  כן פי  על ואף כרעיים, ושתי ארוכה במיטה שאין
אין שוב שפירקה שכיון טהור , בחבלים והנוגע כשיחברנה; לטומאתה תחזור 

חיבור df).החבלים yexit lr miywny "l`xyi zx`tz"e "dpexg` dpyn" oiir)
בסיפא: ששנינו  miptle",ובענין  xywd on rbepde",המפרשים כרוב בארנו 

יש  אבל בחבל. חבל שקשר  בכגון  שמדובר  התוספתא, פי  על המבארים
המסרגים  דרך  שכן בו , שסירג חבל  באותו קשר שעשה בכגון  משנתנו  מפרשים

טהור,לעשות ולחוץ הקשר מן הלכך הסירוג . יּותר שלא הסירוג בגמר  קשר
עוד  בו  יסרג שלא דעתו  גילה הקשר בעשיית `dpexg")שהרי dpyn")לפי ואף .
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גם  כך  כולה, נטמאה מאבריה אחד נטמא אם שלימה שבמיטה שכשם כולה,
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עמה; הקצרה נטמאה הכרע וכשנטמאה dliagהקצרה, zxdhineהטביל שאם –
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שלימה; כשהיא כולה המיטה את `mixne:כשמטביל minkge ;xfril` iax ixac
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צריך שנטמאה הכרע את להטביל  כשבא היינו  עצמו , בפני  טבילה טעון
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וצריך הקצרה, עם חיבור  חשובה אינה הארוכה מן  הכרע שפירשה עכשיו 

עצמה. בפני  להטבילה

א ה נ ש מ ר ו א ב
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להיפך ? וכן החבל, גם נטמא במיטה טומאה נוגעת שאם –âøñiMîÄÆÀÈÅ
da,במיטה –GLíéza äL נקרא לחבל חבל שבין  הריווח – ÈÀÈÈÄ

כל הרי  בתים, שלושה בשיעור  במיטה החבל מן ומשיסרג "בית",
בה. להיסרג עומד וכולו  הואיל למיטה, חיבור  ïîהחבל òâBpäåÀÇÅÇÄ

íéðôìå øLwä ונגעה בו , שמסרג לחבל  אחר  חבל קשר  אם – ÇÆÆÀÄÀÄ
הסירוג, לצד היינו ולפנים, הקשר  מן  הוא àîèטומאה שהרי – ÈÅ

למיטה; õeçìåחיבור  øLwä ïîהקשר מן טומאה נגעה אם אבל – ÄÇÆÆÀÇ
חיבורøBäèולחוץ, אינו בו סירג לא שעדיין  האחר שהחבל – È

טומאה מקבל אינו הרי  עצמו  והחבל  "תפארת למיטה, (ברטנורא;

øLwäישראל"). éîéðכדי הקשר , מן היוצאים החבלים ראשי – ÄÅÇÆÆ
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,àúôñåúä ïî åæ äðùî ùåøéô úéàøð êë .íéîëçë äëìäå .äîöò éðôá äìéáèäì êéøöå ,äøö÷ä íò äìéáç éåä àì äëåøàä ïî òøëä äùøéôã àúùä ìáà

:éúåáø äåùøéô êëå
hi`.dliahdl dhnd z` wxtnd:ä÷øôì êéøöå äå÷îá ñðëéì äìåëé äðéàå äìåãâ àéäù íéîòô ,äîéìù àéäùë úøäèéîù ô"òàmilaga rbepde

.ïðéñøâêéøö éëä åìéôàå ,íéòøë éúùå äëåøà äèîá ïéàù ïåâëå ,éøééà áæä áëùîá åà úîá úàîèðù äèîáå .øåäè íéìáçá òâåð ïéá ÷øôî ïéá ,øîåìë
:øåáéç íéìáçä ïéà áåù ä÷øéôù ïåéëîã ,øåäè íéìáçá òâåðäå .äðøáçéùë äúàîåèì øåæçú àìù éãë ,äìéáèäì.xeaig izni`n lagdíãàùë äìçúá

ìéàåä øåáéç åìåëã .àîè ,ìáçá òâåðäå .ìáçä àîèð äèîä úàîèð .äáøä êåøà ìáçä øàùð ïééãòå íéúá äùìù äá âøåñå äîéìù äèîä úà âøñî
:åâøñì åôåñå.miptle xywd on:õåçìå øù÷ä ïî øåáéç øçàä ìáçä ïéà ,åá âøåñù ìáçä äæì øçà ìáç øù÷ íà.xywd inipíéìáç éðù íéøùå÷ùë

:øù÷ä éîéð íéàø÷ð ïäå ,øù÷ì õåç íéàöåé äæîå äæî íéìáçä éùàøî èòî ïéçéðî äæá äæ.`nh ekxeva rbepdøùå÷ äéä íàù ,íä øù÷ì êøåöã ïåéëã
:åîã øù÷ëå øù÷ä íéãéîòî ïéîéðä åìàù àöîð ,øúéð øù÷ä äéä ùîî ìáçä ùàøá.zerav` yly xne` dcedi iax.øù÷ä êøåö àåäã ,øåáç ååä

:àì éôè

`xephxa yexit

כמו  החזירה הבית ובעל שנתפרקה, טמאה מיטה ברם, לעיל. הטעם
חוזרת  היא הרי להחזירה, היה עתיד וכשנחלקה הואיל  שהיתה,

הישנה. äìéáçלטומאתה äànhî ähî מחוברת חבילה, כשהיא – ÄÈÄÇÀÈÂÄÈ
כשהיא  אבל  טומאה, מקבלת היא שלמה כשהיא דווקא כלומר  יחד,

טומאה; מקבלת אינה äìéáçמפורקת, úøähîe המיטה שאם – ÄÇÆÆÂÄÈ
אברים  ומטבילה מפורקת כשהיא לה מועילה טבילה אין טמאה,

שלימה, כשהיא אלא íéîëçåאברים, .øæòéìà éaø éøácÄÀÅÇÄÁÄÆÆÇÂÈÄ
íéøáà äànhî :íéøîBà חלק וכל מפורקת כשהמיטה אף – ÀÄÄÇÀÈÅÈÄ

מקבל וחלק חלק כל  כרעיים, ושתי קצרה או  כרעיים ושתי  ארוכה הוא

íéøáàטומאה, úøähîe גם לה מועילה המיטה נטמאה שאם – ÄÇÆÆÅÈÄ
להיטהר. כדי איברים איברים של  טבילה

אחדים  מפרשים פירשוה וכן א). טז, (סוכה הגמרא לפי  הסיפא את בארנו 
.(cere ,"l`xyi zx`tz" ;y"`xd ;m"anxd)אותה מפרש מברטנורא הרב (lrאבל 

(`ztqezd it:אחרת dliagבדרך  d`nhin dhinהכרע פירשה אם –(lbxd)מן
נטמאה  מאבריה אחד  נטמא ואם חיבור , זה הרי  הקצרה, עם ונשארה הארוכה,
גם  כך  כולה, נטמאה מאבריה אחד נטמא אם שלימה שבמיטה שכשם כולה,
עם  חבילה נעשית הריהי הקצרה, עם ועומדת הארוכה מן  הכרע כשפירשה

עמה; הקצרה נטמאה הכרע וכשנטמאה dliagהקצרה, zxdhineהטביל שאם –
עליה  חוצצת שאינה כשם עליה, חוצצת הקצרה אין הקצרה, עם הכרע

שלימה; כשהיא כולה המיטה את `mixne:כשמטביל minkge ;xfril` iax ixac
mixa` d`nhin,עמה הקצרה נטמאה לא הכרע, נטמאה שאם חבילה, ולא –

שלימה; מיטה כמו  לטומאה חיבור  החבילה `mixaשאין  zxdhineאבר כל  –
צריך שנטמאה הכרע את להטביל  כשבא היינו  עצמו , בפני  טבילה טעון
חוצצת  שהקצרה לפי  הקצרה, עם חבילה ולא עצמה בפני הכרע את להטביל 
אבל אחד, כגוף שכולה לפי וטהורה, מטבילה שלמה מיטה ואמנם עליה;
וצריך הקצרה, עם חיבור  חשובה אינה הארוכה מן  הכרע שפירשה עכשיו 

עצמה. בפני  להטבילה

א ה נ ש מ ר ו א ב

dìéaèäì ähnä úà ÷øôîä או מת בטומאת שנטמאה מיטה – ÇÀÈÅÆÇÄÈÀÇÀÄÈ
בשביל אותה מפרק והריהו  הטומאה, אב ונעשתה הזב במשכב

להכניסה  יכול  ואינו  גדולה שהמיטה וכגון איברים; איברים להטבילה
שלמה כשהיא ïéìáça(miyxtnd),למקוה òâBpäå המפרשים רוב – ÀÇÅÇÇÂÈÄ

rbeגורסים: pd אלא במפרק דנה אינה שמשנתנו כלומר  וא"ו ), (בלי 
שהמיטה  החבלים היינו  המפורקת, המיטה של  בחבלים שנוגע במי 

ללמד , המשנה ובאה וערב, שתי  בתחתיתה מהם rbepdyמסורגת
milagaøBäè.טמאים שבה החבלים אין  מפורקת והמיטה הואיל  – È
ìáçä,חדשה מיטה בו  שמסרגים –ähnì øeaç àeä éúîéàî ÇÆÆÅÅÈÇÄÇÄÈ

להיפך ? וכן החבל, גם נטמא במיטה טומאה נוגעת שאם –âøñiMîÄÆÀÈÅ
da,במיטה –GLíéza äL נקרא לחבל חבל שבין  הריווח – ÈÀÈÈÄ

כל הרי  בתים, שלושה בשיעור  במיטה החבל מן ומשיסרג "בית",
בה. להיסרג עומד וכולו  הואיל למיטה, חיבור  ïîהחבל òâBpäåÀÇÅÇÄ

íéðôìå øLwä ונגעה בו , שמסרג לחבל  אחר  חבל קשר  אם – ÇÆÆÀÄÀÄ
הסירוג, לצד היינו ולפנים, הקשר  מן  הוא àîèטומאה שהרי – ÈÅ

למיטה; õeçìåחיבור  øLwä ïîהקשר מן טומאה נגעה אם אבל – ÄÇÆÆÀÇ
חיבורøBäèולחוץ, אינו בו סירג לא שעדיין  האחר שהחבל – È

טומאה מקבל אינו הרי  עצמו  והחבל  "תפארת למיטה, (ברטנורא;

øLwäישראל"). éîéðכדי הקשר , מן היוצאים החבלים ראשי – ÄÅÇÆÆ
יּותר, Bkøöaשלא òâBpä,יּותר שלא לקשר , הנצרך  בחלק –àîè ÇÅÇÀÈÀÈÅ

עצמו , הקשר כמו הן  הרי הקשר, את מקיימות אלו ונימים שהואיל  –

למיטה. חיבור øîBà:שהוא äãeäé éaø ?Bkøö àeä änëåÀÇÈÈÀÇÄÀÈÅ
GLúBòaöà Lיתיר הקשר, צורך  הן הנימים אצבעות שלוש  עד – ÈÆÀÈ

שעוביו  המיטה בחבל הוא זה שיעור  ברם, הקשר . צורך  אינן כן על 
יותר ממנו  להשאיר צריך עבה, יותר שהחבל  שכל  אצלם, ידוע היה

לקשר (רמב"ם ).חוץ

המיטה  את במפרק דנה אינה ברישא שמשנתנו  המפרשים, כרוב משנתנו  בארנו 
כותב: מברטנורא הרב אבל המפורקת. המיטה של בחבלים בנוגע "rbepdeאלא

"milaga גרסינן,(miqxeb ep`)וכגון טהור , בחבלים נוגע בין  מפרק בין כלומר 
שלא  כדי  להטבילה צריך  כן פי  על ואף כרעיים, ושתי ארוכה במיטה שאין
אין שוב שפירקה שכיון טהור , בחבלים והנוגע כשיחברנה; לטומאתה תחזור 

חיבור df).החבלים yexit lr miywny "l`xyi zx`tz"e "dpexg` dpyn" oiir)
בסיפא: ששנינו  miptle",ובענין  xywd on rbepde",המפרשים כרוב בארנו 

יש  אבל בחבל. חבל שקשר  בכגון  שמדובר  התוספתא, פי  על המבארים
המסרגים  דרך  שכן בו , שסירג חבל  באותו קשר שעשה בכגון  משנתנו  מפרשים

טהור,לעשות ולחוץ הקשר מן הלכך הסירוג . יּותר שלא הסירוג בגמר  קשר
עוד  בו  יסרג שלא דעתו  גילה הקשר בעשיית `dpexg")שהרי dpyn")לפי ואף .

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc oiaexir(ipy meil)

áøòìidy itl ,ieand z` xizdl ick xg` seziy zeyrl -oi §¨¥
szey did m` la` .exizn ea mitzey mdyìokyäæìå ,ïééa äæ §¤§©¦§¨¤

[ipyd okyl-]áøòì ïéëéøö ,ïîLaeidiy xg` seziy zeyrl ± §¤¤§¦¦§¨¥
lehlhd xzed `l ok eyr `l m`e .ieand iyp` lk ea mitzey

.`xnba x`eai ,onye oii oial oiie oii oiay weligd mrhe .ieanaéaø©¦
,äæ ãçàå äæ ãçà øîBà ïBòîLcg` oina etzzyp m` oia ,xnelk ¦§¥¤¨¤§¤¨¤

,mipin ipya e`,áøòì ïéëéøö ïðéàdler dxegqd seziyy itl ¥¨§¦¦§¨¥
lr oerny iax wlgp dna x`eai `xnbae .seziy myl mdl

.minkg

àøîâ
dpc `xnbd .'axrl oikixv opi` oiia dfle oiia dfl' :dpyna epipy

:cg` ilka zeidl jixv oiid lk m`dãçà éìëáe ,áø øîàdn ± ¨©©¦§¦¤¨
z` epzp mlek m` wx `ed ,aexir myl dler seziydy epipyy
epi` ,micxtp milk ipya eze` epzp m` la` .cg` ilk jezl mpii

.seziyl mdl dler
:ax zhiyl dpynd on dgked `ian `axénð à÷éc ,àáø øîà̈©¨¨©§¨©¦

éðz÷c,`tiqa epipyy dnn ,ax ixack dgkede weic `iadl yi ± §¨¨¥
äæìå ïééa äæì'.'áøòì ïéëéøö ïîLa,xe`ia mikixv dpynd ixace ¨¤§©¦§¨¤§¤¤§¦¦§¨¥

ipya zetzey oial cg` oina zetzey oiay weligd dn oky
,mipinàîìLa zøîà éày xn`z m` ±àLéøz` epzpy xaecn ¦¨§©§¦§¨¨¥¨

oiidàôéñå ,ãçà éìëaonyde oiid z` epzpy xaecn,íéìk éðLa ¦§¦¤¨§¥¨¦§¥¥¦
øétLitl seziyd liren `yixay ,mdipiay weligd oaen - ©¦

.liren epi` milk ipya didy `tiqa la` ,cg` ilka didyàlà¤¨
zøîà éàa mby [xn`z m` la`-]àLéøoiid z` epzpy xaecn ¦¨§©§¥¨

e ,íéìk éðLaa ok enkàôéñonyde oiid z` epzpy xaecnéðLa ¦§¥¥¦¥¨¦§¥
,íéìkdywél äîoia weligd dn ±él äî ,ïééå ïéé[oiae-],ïîLå ïéé ¥¦©¦©¦§©¦©¦©¦§¤¤

,milk ipya `idyk mb dliren oiie oii ly zetzey m` ,xnelk
.dliren dpi` onye oii ly zetzey recn

:`xnbd dgecéiaà déì øîàxaecny dpyndn gxkd oi` ,`axl ¨©¥©©¥
eze` epzpya xaecn m` mby itl ,cg` ilka seziyd epzpya wx

oky ,`tiql `yixd oiay weligd oaen milk ipyaéeàø ,ïééå ïéé©¦§©¦¨
áøòìliren milk ipya `ed m` s` okle ,cg` ilka oiid lk z` §¨¥

la` .cg` ilka axern `ed eli`k eze` miaiygny itl,ïîLå ïéé©¦§¤¤
áøòì éeàø ïéà.aexirl liren epi` okle ,cg` ilka mze` ¥¨§¨¥
:dpyna epipy.áøòì ïéëéøö ïéà äæ ãçàå äæ ãçà ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¤¨¤§¤¨¤¥§¦¦§¨¥

dywn .oerny iax ixac exn`p ote` dfi`a zx`an `xnbd
:`xnbd,ïîLa äæìå ïééa äæì eléôàå`a oerny iax ixd ,xnelk ©£¦¨¤§©¦§¨¤§¤¤

df liren j`ide ,onye oiia epiide `nw `pz xq`y dn xizdl
.axrzdl miie`x mpi` oiie ony ixd ,aexirl

:`xnbd zvxzn,äaø øîàiaxl mb ea mixb mitzeyd lky ieana ¨©©¨
e ,onya dfle oiia dfl szeyn did m` liren epi` oernyàëä̈¨

ïðé÷ñò éàîa,xaecn dna dpyna o`k -úBàBáî éðL ïéaL øöça §©©§¦¨§¨¥¤¥§¥§
,[` xeiv] mdipyl dgezt `ide ze`ean ipy oia z`vnpd xvga -
zetzey el dzide ,xvgd lra `ed dpyna epipyy 'ziad lra'e

.cxtpa ze`eand ipy mrdéîòèì ïBòîL éaøåiax xn`y dne - §©¦¦§§©§¥
onya `id dipyde oiia `id zg` zetzey m` elit`y oerny
zg` xvg dlekiy xaqy ,z`f xn` ezhiyl ,axrl mikixv mpi`
izyy it lr s` ,odizy mr axrl ,zexivg izy oia z`vnpd

,odipia eaxir `l zeipevigd zexivgdïðúcdpyna epipyy -lirl) ¦§©
(:dnrci `le mcxpe zay axra jxca didy iny ,oinegz ipic iabl

m`e ,cala zen` rax` `l` enewnn zkll el xeq` dkiygy
wlgy ,xnelk ,mipyd oia rlaen irvn`de miyp` dyly eid md

`d only eizen` rax` jezl qpkp irvn`l mixzend zen` rax
exiag ly zen` rax`d jezl qpkp mwlge cg`d ecvny exiag
xzedy mewn yi mipevigd ipyn cg` lkly `vnpe ,ipyd ecvny
irvn`dy `ed oicd ,[a xeiv] irvn`le el xzedy mewne ,cal el
ynzydl mixzen mde mipevigd on cg` lk mr ynzydl xzen
el xzend mewnd on mivtge lke` `iadl cg` lk lekiy ,enr
mixeq` mipevigd mipye ,mdipyl xzend mewnd l` ,exagl `le

jk lre .df mr df,äîBc øácä äîì ,ïBòîL éaø øîà'oic ,xnelk ¨©©¦¦§§©©¨¨¤
mirlaen el mixzend zenewnd on wlgy irvn` ly df

dnec ,eiaiaqny miyp`l mixzend zenewnaìly oicìLL §¨Ÿ
úBøéöç,ef lv` ef zecnerdúeLøì úBçeúôe ,Bæì Bæ úBçeútä £¥©§¨§¦§
íéaøägzt mbe ,dcvay xvgl geztd gzt yi odn zg` lkly ± ¨©¦

qpkidl zelibx oi` jk jezne ,[b xeiv] miaxd zeyxl geztd
m`y ,zxg`d xvgd jxc zg` xvgl miaxd zeyxníézL eáøéò¥§§©¦

zexivgdúéòöîàä íò úBðBöéçäaexir eyr `le ,cxtpa zg` lk ©¦¦¨¤§¨¦
,zexivgd zyelyl szeyndàéä[zirvn`d-]ïänò úøzeî± ¦¤¤¦¨¤

,miccvay zexivgl qipkdle `ivedlïäå[miccvay zexivgd-] §¥
dnò úBøzeî,zirvn`d xvgl qipkdle `ivedl ±íézLela` ± ¨¦¨§©¦

zexivgd izyBæ íò Bæ úBøeñà úBðBöéçä`ivedl zexeq` ± ©¦£¦
`l el` zexivg izy oky ,zirvn`d xvgd jxc efl efn qipkdle
zirvn`d oia lehlhd z` exq` `l mewn lkne ,odipia eaxir
lhlhl zeipevigd e`eai jk jezn `ny dxifb meyn zeipevigl

zirvn`d jxc odipiaze`eand ipye li`ed ,epzpyna ok enke .
dzid zetzeydy s` ,mdipiay xvgd mr etzzyp mipevigd
mdl xzeny oerny iax xaeq ,micxtp milkae mipey mipina
qipkdle `ivedl xeq` la` .xvgl ze`eand on qipkdle `ivedl
etzzyp `l ze`eand ipye li`ed ,xvgd jxc ipyl cg` ieann
xvgde ze`eand ipy etzzyd m` wxy mixaeq minkg la` .cgi
xvgd oia lehlhd xzed ,cg` ilka oiid lk z` epzpe ,oiia
ote`ae] cgi mlek etzzyp eli`k etxvn ilkdy iptn ,ze`eanl
la` .[ipyd cvay ieanl df cvay ieand on mb lhlhl xzen df
ipyd ieand mr seziyde oiia cg` iean mr seziyd did m`
xvgd mb dfl dfn lehlha mixeq` ze`eand ipye li`ed ,onya
ipy `ny mixfeby itl ,mdn cg` lk mr dxeq` mdipiay

.mdipiay xvgd jxc efl efn lhlhl e`eai ze`eand
:`xnbd dywnéiaà déì øîà,daxléîc éîz` zencl yi ike - ¨©¥©©¥¦¨¥

,lirl dpynay oerny iax ixacl epzpynay oerny iax ixac
íúä,lirl dpyna ,my -éðz÷epipy -úBøeñà úBðBöéçä íézL' ¨¨¨¨¥§©¦©¦£

,'Bæ íò Bæeli`eàëädpyna o`k ±,'áøòì ïéëéøö ïéà' éðz÷oeylne ¦¨¨¨¨¥¥§¦¦§¨¥
mikixv mpi`y rnyn dfììkmipevigd mipy elit`e ,axrl §¨

.sqep aexir `ll df mr df mixzen
:`xnbd zvxznéàîepipyy dn ly yexitd edn -ïéëéøö ïéà' ©¥§¦¦

,'áøòìdyíéðëLaxrl mikixv mpi` ,ze`eand ipaìòa éãäa §¨¥§¥¦©£¥©©
úéaä.aexirl mdl dler zetzeydy itl ,xvgd lra mr -ìáà ©©¦£¨

íéðëLzeipevigd ze`eand ipaéããä éãäaipyd mr cg` -ïéëéøö §¥¦©£¥£¨¥§¦¦
áøòì.ipyd mr cg` etzzyp `ly itl ,oerny iax zhiyl mb §¨¥
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קצט dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: לא יוחנן:מאמ דף רבי בשם שפטיה רבי של נוסף øîàר äéèôL éaø øîàå§¨©©¦§©§¨¨©

àøBwä ìk ,ïðçBé éaøבתורהäîéòð àìa,המקרא טעמי משניות äðBLåדהיינו ©¦¨¨¨©¥§Ÿ§¦¨§¤
äøîæ àìaøîBà áeúkä åéìò כה), כ àì(יחזקאל íéweç íäì ézúð éðà íâå' §Ÿ¦§¨¨¨©¨¥§©£¦¨©¦¨¤¦Ÿ

'Bâå íéáBè.'ּבהם יחיּו לא ּומּׁשּפטים ¦§ְְִִִֶָָֹ

זה: פסוק על אחרת ודרשה המאמר על é÷úî,éiaàקושיא dì óוכיàìc íeMî ©§¦¨©©¥¦§Ÿ
àì÷ éîeñáì òãé ש עד ענשו גדול קולו, להנעים -úéø÷ 'íäa eéçé àì íéètMî' ¨©¦§¥¨¨¦§¨¦Ÿ¦§¨¤¨¥

déaàlà זה. פסוק לדרוש יש אביי, éãéîìzאמר éðL ,øîàc ,àiLøLî áøãk ¥¤¨¦§©§©§¦¨§¨©§¥©§¦¥
,äëìäa äæ úà äæ ïéçBð ïéàå ,úçà øéòa íéáLBiä íéîëç שאינם כלומר £¨¦©§¦§¦©©§¥¦¤¤¤©£¨¨

השני  מן אחד àì,למדים íéweç íäì ézúð éðà íâå' øîBà áeúkä íäéìò£¥¤©¨¥§©£¦¨©¦¨¤¦Ÿ
,'íäa eéçé àì íéètLîe íéáBè אביא לזה, זה טובים שאינם שכיון שדורשים, ¦¦§¨¦Ÿ¦§¨¤

בהם  יחיו שלא משפטים .עליהם

יוחנן: רבי בשם נוסף øמאמר øîàðøt éaæçBàä ìk ,ïðçBé éaø øîà C בøôñ ¨©©¦©§¨¨©©¦¨¨¨¨¥¥¤
íeøò äøBz מעילו íeøò.,בלא øa÷ð:הגמרא Czòc,מקשה à÷ìñ íeøò וכי ¨¨¦§¨¨¨¨§¨©§¨

ערום. לקברו שיש עד כך כל הגמרא:חטא מבארת íeøòלכן øa÷ð àîéà àlà¤¨¥¨¦§¨¨
.úBöî àìa:הגמרא מקשה Czòc,ושוב à÷ìñ úBöî àìa כדי עד חטא וכי §Ÿ¦§§Ÿ¦§¨§¨©§¨

כלל. מצוות בלא הגמרא:שיקבר מבארת àìaלכן íeøò øa÷ð ,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥¦§¨¨§Ÿ
äåöî dúBà מעיל בלא ערום שאחזו כיון תורה, ספר אחיזת .של ¨¦§¨

במטפחת: תורה ספר באחיזת נוסף aøcמאמר déøa éàpé éaø øîà,àáñ éàpé é ¨©©¦©©§¥§©¦©©¨¨
áèeî ,äaø éàpé éaøc déîMî שúçtènä ììbéz ספר חגורת את שיגלול - ¦§¥§©¦©©©¨¨¦¨¥©¦§©©

סביבו, äøBzהתורה øôñ ììbé ìàå במטפחת הספר שיכרך כדי במטפחת ,כשאוחז §©¦¨¥¥¤¨
התורה. כבוד זה שאין

במשנה: Bpîæa.שנינו ãçàå ãçà ìk ïúBà ïéøB÷ eéäiL ïúåöî ,'ìàøNé éða ìà 'ä éãòBî úà äLî øaãéå'©§©¥Ÿ¤¤£¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¨¤¦§¦¨¨¤¨§¤¨¦§©
זה: מפסוק נוספת דרשה המביאה ïðaø,ברייתא eðz כך נאמר מדוע וקשה יׂשראל', ּבני אל ה' מֹועדי את מׁשה 'וידּבר נאמר ¨©¨¨ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ש  ללמדנו, בא אלא לישראל. משה אמר המצוות כל את הרי המועדים, במצות ïéìàBLדווקא eäiL ìàøNéì íäì ïwéz äLîŸ¤¦¥¨¤§¦§¨¥¤§£¦
ïéLøBãåמועד ìLכל Bðéðòaאותוúøöòa úøöò úBëìä ,çñôa çñt úBëìä ,íBé וúBëìä ה,âça âç חוקי להודיע §§¦§¦§¨¤¦§¤©§¤©¦§£¤¤©£¤¤¦§©¤¨

ותורותיו. האלהים

äìéâî úëñî äì à÷éìñå øéòä éðá êìò ïøãä

i"yx

äîéòðÐ.ze`xwnd inrh oebk
íåøòÐxtq aiaq zgthn `la

.dxezäøåú øôñ ìåìâé ìàåÐ
.zgthnd jezaúà äùî øáãéå

äùî .ìàøùé éðá ìà 'ä éãòåî
ïéìàåù åäéù ìàøùéì íäì ï÷éú
úåëìä íåé ìù åðéðòá ïéùøåãå
úøöòá úøöò úåëìä çñôá çñô

Ðxacie" o`k aezkl jxved dnl
`l olek zeevnd lk ike "dyn
xacie" edn ,l`xyil dyn oxn`
"l`xyi ipa l` 'd icren z` dyn

Ðodnr xacn didy cnln
opnfa crene cren lk zekld
,eizexeze midl`d iweg ricedl
mdilr zeevnd xky eniiwe elawe

.`aae dfa mdipa lre

äì à÷éìñå øéòä éðá êìò ïøãä
äìéâî úëñî

` dpyn xyr dryz wxt milk zkqn
כותב  הוא שכן  קשר, בו שעשה אחד בחבל  מפרשה שהוא משמע, הרמב"ם
לטומאה? חיבור הוא מאימתי – המיטות שמסרגין  "החבל ו ): כא, כלים (הל'

בתים. שלושה בו uegle:משיסרג  xywd on ;`nh ± miptle xywd on :laga rbepde

uege ;dhind llkn od ixd ,xyw ly eikxv ody iptny ,`nh ± zerav` yely cr
."xzip xywd oi` ,owqt elit`y ,ilkd jxevl epi`y ,xedh zerav` yelyl

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn xyr dryz wxt milk zkqn

àaäìe.äìéáç äànhî ähî,äìéáç úøähîe;éøácøæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:úøähîe íéøáà äànhî §©¨¦¨¦©§¨£¦¨¦©¤¤£¦¨¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¦©§¨¥¨¦¦©¤¤
íéøáà. ¥¨¦

¯ ˘ Ú ‰ Ú ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡dìéaèäì ähnä úà ÷øôîä,ïéìáça òâBpäå–øBäè.ähnì øeaç àeä éúîéàî ìáçä?äLGL da âøñiMî ©§¨¥¤©¦¨§©§¦¨§©¥©©£¨¦¨©¤¤¥¥¨©¦©¦¨¦¤§¨¥¨§¨

íéza.íéðôìå øLwä ïî òâBpäå–àîè;çìå øLwä ïîõe–øBäè.øLwä éîéð,Bkøöa òâBpä–àîè.änëå ¨¦§©¥©¦©¤¤§¦§¦¨¥¦©¤¤§©¨¦¥©¤¤©¥©§¨§¨¥§©¨
Bkøö àeä?äãeäé éaøøîBà:úBòaöà LGL. ¨§©¦§¨¥¨¤§¨

:äðéî äàîåè äçøô äå÷ìçã ïåéëã ,àì òøôîì.dliag z`nhinúàîèð òøëä úàîèð íàå ,øåáç éåä ,äøö÷ä íò úãîåòå äëåøàä ïî òøëä äùøéô íà
,äøö÷ä íò äìéáç úéùòð ,äøö÷ä íò úãîåòå äëåøàä ïî òøëä ùøéôùë éîð êë ,äìåë úàîèð äéøáéàî ãçà àîèð íà äîéìù äìåëùëù íùë .äøö÷ä

:äîò äøö÷ä úàîèð òøëä úàîèðùëå.dliag zxdhneäìéáèîùë äéìò äöééç àìã éëéä éë ,äéìò úööåç äøö÷ä ïéà äøö÷ä íò òøëä ìéáèä íàù
:äîéìù àéäùë.mixai` `nhn mixne` minkge:äîéìùë øåáéç äðéàã ,äøö÷ àìå äàîè àéä ,òøë úàîèð íàã .äìéáç àìå.mixa` zxdhneàáùë

,ä÷øéô àìù ô"òà äøåäè äîéìù äèî ìéáèîã äîéìùë øåáéç äðéàã .äéìò úööåç äøö÷äù ,äøö÷ä íò äìéáç àìå ,äîöò éðôá òøëä ìéáèî äìéáèäì
,àúôñåúä ïî åæ äðùî ùåøéô úéàøð êë .íéîëçë äëìäå .äîöò éðôá äìéáèäì êéøöå ,äøö÷ä íò äìéáç éåä àì äëåøàä ïî òøëä äùøéôã àúùä ìáà

:éúåáø äåùøéô êëå
hi`.dliahdl dhnd z` wxtnd:ä÷øôì êéøöå äå÷îá ñðëéì äìåëé äðéàå äìåãâ àéäù íéîòô ,äîéìù àéäùë úøäèéîù ô"òàmilaga rbepde

.ïðéñøâêéøö éëä åìéôàå ,íéòøë éúùå äëåøà äèîá ïéàù ïåâëå ,éøééà áæä áëùîá åà úîá úàîèðù äèîáå .øåäè íéìáçá òâåð ïéá ÷øôî ïéá ,øîåìë
:øåáéç íéìáçä ïéà áåù ä÷øéôù ïåéëîã ,øåäè íéìáçá òâåðäå .äðøáçéùë äúàîåèì øåæçú àìù éãë ,äìéáèäì.xeaig izni`n lagdíãàùë äìçúá

ìéàåä øåáéç åìåëã .àîè ,ìáçá òâåðäå .ìáçä àîèð äèîä úàîèð .äáøä êåøà ìáçä øàùð ïééãòå íéúá äùìù äá âøåñå äîéìù äèîä úà âøñî
:åâøñì åôåñå.miptle xywd on:õåçìå øù÷ä ïî øåáéç øçàä ìáçä ïéà ,åá âøåñù ìáçä äæì øçà ìáç øù÷ íà.xywd inipíéìáç éðù íéøùå÷ùë

:øù÷ä éîéð íéàø÷ð ïäå ,øù÷ì õåç íéàöåé äæîå äæî íéìáçä éùàøî èòî ïéçéðî äæá äæ.`nh ekxeva rbepdøùå÷ äéä íàù ,íä øù÷ì êøåöã ïåéëã
:åîã øù÷ëå øù÷ä íéãéîòî ïéîéðä åìàù àöîð ,øúéð øù÷ä äéä ùîî ìáçä ùàøá.zerav` yly xne` dcedi iax.øù÷ä êøåö àåäã ,øåáç ååä

:àì éôè

`xephxa yexit

כמו  החזירה הבית ובעל שנתפרקה, טמאה מיטה ברם, לעיל. הטעם
חוזרת  היא הרי להחזירה, היה עתיד וכשנחלקה הואיל  שהיתה,

הישנה. äìéáçלטומאתה äànhî ähî מחוברת חבילה, כשהיא – ÄÈÄÇÀÈÂÄÈ
כשהיא  אבל  טומאה, מקבלת היא שלמה כשהיא דווקא כלומר  יחד,

טומאה; מקבלת אינה äìéáçמפורקת, úøähîe המיטה שאם – ÄÇÆÆÂÄÈ
אברים  ומטבילה מפורקת כשהיא לה מועילה טבילה אין טמאה,

שלימה, כשהיא אלא íéîëçåאברים, .øæòéìà éaø éøácÄÀÅÇÄÁÄÆÆÇÂÈÄ
íéøáà äànhî :íéøîBà חלק וכל מפורקת כשהמיטה אף – ÀÄÄÇÀÈÅÈÄ

מקבל וחלק חלק כל  כרעיים, ושתי קצרה או  כרעיים ושתי  ארוכה הוא

íéøáàטומאה, úøähîe גם לה מועילה המיטה נטמאה שאם – ÄÇÆÆÅÈÄ
להיטהר. כדי איברים איברים של  טבילה

אחדים  מפרשים פירשוה וכן א). טז, (סוכה הגמרא לפי  הסיפא את בארנו 
.(cere ,"l`xyi zx`tz" ;y"`xd ;m"anxd)אותה מפרש מברטנורא הרב (lrאבל 

(`ztqezd it:אחרת dliagבדרך  d`nhin dhinהכרע פירשה אם –(lbxd)מן
נטמאה  מאבריה אחד  נטמא ואם חיבור , זה הרי  הקצרה, עם ונשארה הארוכה,
גם  כך  כולה, נטמאה מאבריה אחד נטמא אם שלימה שבמיטה שכשם כולה,
עם  חבילה נעשית הריהי הקצרה, עם ועומדת הארוכה מן  הכרע כשפירשה

עמה; הקצרה נטמאה הכרע וכשנטמאה dliagהקצרה, zxdhineהטביל שאם –
עליה  חוצצת שאינה כשם עליה, חוצצת הקצרה אין הקצרה, עם הכרע

שלימה; כשהיא כולה המיטה את `mixne:כשמטביל minkge ;xfril` iax ixac
mixa` d`nhin,עמה הקצרה נטמאה לא הכרע, נטמאה שאם חבילה, ולא –

שלימה; מיטה כמו  לטומאה חיבור  החבילה `mixaשאין  zxdhineאבר כל  –
צריך שנטמאה הכרע את להטביל  כשבא היינו  עצמו , בפני  טבילה טעון
חוצצת  שהקצרה לפי  הקצרה, עם חבילה ולא עצמה בפני הכרע את להטביל 
אבל אחד, כגוף שכולה לפי וטהורה, מטבילה שלמה מיטה ואמנם עליה;
וצריך הקצרה, עם חיבור  חשובה אינה הארוכה מן  הכרע שפירשה עכשיו 

עצמה. בפני  להטבילה

א ה נ ש מ ר ו א ב

dìéaèäì ähnä úà ÷øôîä או מת בטומאת שנטמאה מיטה – ÇÀÈÅÆÇÄÈÀÇÀÄÈ
בשביל אותה מפרק והריהו  הטומאה, אב ונעשתה הזב במשכב

להכניסה  יכול  ואינו  גדולה שהמיטה וכגון איברים; איברים להטבילה
שלמה כשהיא ïéìáça(miyxtnd),למקוה òâBpäå המפרשים רוב – ÀÇÅÇÇÂÈÄ

rbeגורסים: pd אלא במפרק דנה אינה שמשנתנו כלומר  וא"ו ), (בלי 
שהמיטה  החבלים היינו  המפורקת, המיטה של  בחבלים שנוגע במי 

ללמד , המשנה ובאה וערב, שתי  בתחתיתה מהם rbepdyמסורגת
milagaøBäè.טמאים שבה החבלים אין  מפורקת והמיטה הואיל  – È
ìáçä,חדשה מיטה בו  שמסרגים –ähnì øeaç àeä éúîéàî ÇÆÆÅÅÈÇÄÇÄÈ

להיפך ? וכן החבל, גם נטמא במיטה טומאה נוגעת שאם –âøñiMîÄÆÀÈÅ
da,במיטה –GLíéza äL נקרא לחבל חבל שבין  הריווח – ÈÀÈÈÄ

כל הרי  בתים, שלושה בשיעור  במיטה החבל מן ומשיסרג "בית",
בה. להיסרג עומד וכולו  הואיל למיטה, חיבור  ïîהחבל òâBpäåÀÇÅÇÄ

íéðôìå øLwä ונגעה בו , שמסרג לחבל  אחר  חבל קשר  אם – ÇÆÆÀÄÀÄ
הסירוג, לצד היינו ולפנים, הקשר  מן  הוא àîèטומאה שהרי – ÈÅ

למיטה; õeçìåחיבור  øLwä ïîהקשר מן טומאה נגעה אם אבל – ÄÇÆÆÀÇ
חיבורøBäèולחוץ, אינו בו סירג לא שעדיין  האחר שהחבל – È

טומאה מקבל אינו הרי  עצמו  והחבל  "תפארת למיטה, (ברטנורא;

øLwäישראל"). éîéðכדי הקשר , מן היוצאים החבלים ראשי – ÄÅÇÆÆ
יּותר, Bkøöaשלא òâBpä,יּותר שלא לקשר , הנצרך  בחלק –àîè ÇÅÇÀÈÀÈÅ

עצמו , הקשר כמו הן  הרי הקשר, את מקיימות אלו ונימים שהואיל  –

למיטה. חיבור øîBà:שהוא äãeäé éaø ?Bkøö àeä änëåÀÇÈÈÀÇÄÀÈÅ
GLúBòaöà Lיתיר הקשר, צורך  הן הנימים אצבעות שלוש  עד – ÈÆÀÈ

שעוביו  המיטה בחבל הוא זה שיעור  ברם, הקשר . צורך  אינן כן על 
יותר ממנו  להשאיר צריך עבה, יותר שהחבל  שכל  אצלם, ידוע היה

לקשר (רמב"ם ).חוץ

המיטה  את במפרק דנה אינה ברישא שמשנתנו  המפרשים, כרוב משנתנו  בארנו 
כותב: מברטנורא הרב אבל המפורקת. המיטה של בחבלים בנוגע "rbepdeאלא

"milaga גרסינן,(miqxeb ep`)וכגון טהור , בחבלים נוגע בין  מפרק בין כלומר 
שלא  כדי  להטבילה צריך  כן פי  על ואף כרעיים, ושתי ארוכה במיטה שאין
אין שוב שפירקה שכיון טהור , בחבלים והנוגע כשיחברנה; לטומאתה תחזור 

חיבור df).החבלים yexit lr miywny "l`xyi zx`tz"e "dpexg` dpyn" oiir)
בסיפא: ששנינו  miptle",ובענין  xywd on rbepde",המפרשים כרוב בארנו 

יש  אבל בחבל. חבל שקשר  בכגון  שמדובר  התוספתא, פי  על המבארים
המסרגים  דרך  שכן בו , שסירג חבל  באותו קשר שעשה בכגון  משנתנו  מפרשים

טהור,לעשות ולחוץ הקשר מן הלכך הסירוג . יּותר שלא הסירוג בגמר  קשר
עוד  בו  יסרג שלא דעתו  גילה הקשר בעשיית `dpexg")שהרי dpyn")לפי ואף .

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn xyr dryz wxt milk zkqn
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íéza.íéðôìå øLwä ïî òâBpäå–àîè;çìå øLwä ïîõe–øBäè.øLwä éîéð,Bkøöa òâBpä–àîè.änëå ¨¦§©¥©¦©¤¤§¦§¦¨¥¦©¤¤§©¨¦¥©¤¤©¥©§¨§¨¥§©¨
Bkøö àeä?äãeäé éaøøîBà:úBòaöà LGL. ¨§©¦§¨¥¨¤§¨

:äðéî äàîåè äçøô äå÷ìçã ïåéëã ,àì òøôîì.dliag z`nhinúàîèð òøëä úàîèð íàå ,øåáç éåä ,äøö÷ä íò úãîåòå äëåøàä ïî òøëä äùøéô íà
,äøö÷ä íò äìéáç úéùòð ,äøö÷ä íò úãîåòå äëåøàä ïî òøëä ùøéôùë éîð êë ,äìåë úàîèð äéøáéàî ãçà àîèð íà äîéìù äìåëùëù íùë .äøö÷ä

:äîò äøö÷ä úàîèð òøëä úàîèðùëå.dliag zxdhneäìéáèîùë äéìò äöééç àìã éëéä éë ,äéìò úööåç äøö÷ä ïéà äøö÷ä íò òøëä ìéáèä íàù
:äîéìù àéäùë.mixai` `nhn mixne` minkge:äîéìùë øåáéç äðéàã ,äøö÷ àìå äàîè àéä ,òøë úàîèð íàã .äìéáç àìå.mixa` zxdhneàáùë

,ä÷øéô àìù ô"òà äøåäè äîéìù äèî ìéáèîã äîéìùë øåáéç äðéàã .äéìò úööåç äøö÷äù ,äøö÷ä íò äìéáç àìå ,äîöò éðôá òøëä ìéáèî äìéáèäì
,àúôñåúä ïî åæ äðùî ùåøéô úéàøð êë .íéîëçë äëìäå .äîöò éðôá äìéáèäì êéøöå ,äøö÷ä íò äìéáç éåä àì äëåøàä ïî òøëä äùøéôã àúùä ìáà
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hi`.dliahdl dhnd z` wxtnd:ä÷øôì êéøöå äå÷îá ñðëéì äìåëé äðéàå äìåãâ àéäù íéîòô ,äîéìù àéäùë úøäèéîù ô"òàmilaga rbepde

.ïðéñøâêéøö éëä åìéôàå ,íéòøë éúùå äëåøà äèîá ïéàù ïåâëå ,éøééà áæä áëùîá åà úîá úàîèðù äèîáå .øåäè íéìáçá òâåð ïéá ÷øôî ïéá ,øîåìë
:øåáéç íéìáçä ïéà áåù ä÷øéôù ïåéëîã ,øåäè íéìáçá òâåðäå .äðøáçéùë äúàîåèì øåæçú àìù éãë ,äìéáèäì.xeaig izni`n lagdíãàùë äìçúá

ìéàåä øåáéç åìåëã .àîè ,ìáçá òâåðäå .ìáçä àîèð äèîä úàîèð .äáøä êåøà ìáçä øàùð ïééãòå íéúá äùìù äá âøåñå äîéìù äèîä úà âøñî
:åâøñì åôåñå.miptle xywd on:õåçìå øù÷ä ïî øåáéç øçàä ìáçä ïéà ,åá âøåñù ìáçä äæì øçà ìáç øù÷ íà.xywd inipíéìáç éðù íéøùå÷ùë

:øù÷ä éîéð íéàø÷ð ïäå ,øù÷ì õåç íéàöåé äæîå äæî íéìáçä éùàøî èòî ïéçéðî äæá äæ.`nh ekxeva rbepdøùå÷ äéä íàù ,íä øù÷ì êøåöã ïåéëã
:åîã øù÷ëå øù÷ä íéãéîòî ïéîéðä åìàù àöîð ,øúéð øù÷ä äéä ùîî ìáçä ùàøá.zerav` yly xne` dcedi iax.øù÷ä êøåö àåäã ,øåáç ååä

:àì éôè

`xephxa yexit

כמו  החזירה הבית ובעל שנתפרקה, טמאה מיטה ברם, לעיל. הטעם
חוזרת  היא הרי להחזירה, היה עתיד וכשנחלקה הואיל  שהיתה,

הישנה. äìéáçלטומאתה äànhî ähî מחוברת חבילה, כשהיא – ÄÈÄÇÀÈÂÄÈ
כשהיא  אבל  טומאה, מקבלת היא שלמה כשהיא דווקא כלומר  יחד,

טומאה; מקבלת אינה äìéáçמפורקת, úøähîe המיטה שאם – ÄÇÆÆÂÄÈ
אברים  ומטבילה מפורקת כשהיא לה מועילה טבילה אין טמאה,

שלימה, כשהיא אלא íéîëçåאברים, .øæòéìà éaø éøácÄÀÅÇÄÁÄÆÆÇÂÈÄ
íéøáà äànhî :íéøîBà חלק וכל מפורקת כשהמיטה אף – ÀÄÄÇÀÈÅÈÄ

מקבל וחלק חלק כל  כרעיים, ושתי קצרה או  כרעיים ושתי  ארוכה הוא

íéøáàטומאה, úøähîe גם לה מועילה המיטה נטמאה שאם – ÄÇÆÆÅÈÄ
להיטהר. כדי איברים איברים של  טבילה

אחדים  מפרשים פירשוה וכן א). טז, (סוכה הגמרא לפי  הסיפא את בארנו 
.(cere ,"l`xyi zx`tz" ;y"`xd ;m"anxd)אותה מפרש מברטנורא הרב (lrאבל 

(`ztqezd it:אחרת dliagבדרך  d`nhin dhinהכרע פירשה אם –(lbxd)מן
נטמאה  מאבריה אחד  נטמא ואם חיבור , זה הרי  הקצרה, עם ונשארה הארוכה,
גם  כך  כולה, נטמאה מאבריה אחד נטמא אם שלימה שבמיטה שכשם כולה,
עם  חבילה נעשית הריהי הקצרה, עם ועומדת הארוכה מן  הכרע כשפירשה

עמה; הקצרה נטמאה הכרע וכשנטמאה dliagהקצרה, zxdhineהטביל שאם –
עליה  חוצצת שאינה כשם עליה, חוצצת הקצרה אין הקצרה, עם הכרע

שלימה; כשהיא כולה המיטה את `mixne:כשמטביל minkge ;xfril` iax ixac
mixa` d`nhin,עמה הקצרה נטמאה לא הכרע, נטמאה שאם חבילה, ולא –

שלימה; מיטה כמו  לטומאה חיבור  החבילה `mixaשאין  zxdhineאבר כל  –
צריך שנטמאה הכרע את להטביל  כשבא היינו  עצמו , בפני  טבילה טעון
חוצצת  שהקצרה לפי  הקצרה, עם חבילה ולא עצמה בפני הכרע את להטביל 
אבל אחד, כגוף שכולה לפי וטהורה, מטבילה שלמה מיטה ואמנם עליה;
וצריך הקצרה, עם חיבור  חשובה אינה הארוכה מן  הכרע שפירשה עכשיו 

עצמה. בפני  להטבילה

א ה נ ש מ ר ו א ב

dìéaèäì ähnä úà ÷øôîä או מת בטומאת שנטמאה מיטה – ÇÀÈÅÆÇÄÈÀÇÀÄÈ
בשביל אותה מפרק והריהו  הטומאה, אב ונעשתה הזב במשכב

להכניסה  יכול  ואינו  גדולה שהמיטה וכגון איברים; איברים להטבילה
שלמה כשהיא ïéìáça(miyxtnd),למקוה òâBpäå המפרשים רוב – ÀÇÅÇÇÂÈÄ

rbeגורסים: pd אלא במפרק דנה אינה שמשנתנו כלומר  וא"ו ), (בלי 
שהמיטה  החבלים היינו  המפורקת, המיטה של  בחבלים שנוגע במי 

ללמד , המשנה ובאה וערב, שתי  בתחתיתה מהם rbepdyמסורגת
milagaøBäè.טמאים שבה החבלים אין  מפורקת והמיטה הואיל  – È
ìáçä,חדשה מיטה בו  שמסרגים –ähnì øeaç àeä éúîéàî ÇÆÆÅÅÈÇÄÇÄÈ

להיפך ? וכן החבל, גם נטמא במיטה טומאה נוגעת שאם –âøñiMîÄÆÀÈÅ
da,במיטה –GLíéza äL נקרא לחבל חבל שבין  הריווח – ÈÀÈÈÄ

כל הרי  בתים, שלושה בשיעור  במיטה החבל מן ומשיסרג "בית",
בה. להיסרג עומד וכולו  הואיל למיטה, חיבור  ïîהחבל òâBpäåÀÇÅÇÄ

íéðôìå øLwä ונגעה בו , שמסרג לחבל  אחר  חבל קשר  אם – ÇÆÆÀÄÀÄ
הסירוג, לצד היינו ולפנים, הקשר  מן  הוא àîèטומאה שהרי – ÈÅ

למיטה; õeçìåחיבור  øLwä ïîהקשר מן טומאה נגעה אם אבל – ÄÇÆÆÀÇ
חיבורøBäèולחוץ, אינו בו סירג לא שעדיין  האחר שהחבל – È

טומאה מקבל אינו הרי  עצמו  והחבל  "תפארת למיטה, (ברטנורא;

øLwäישראל"). éîéðכדי הקשר , מן היוצאים החבלים ראשי – ÄÅÇÆÆ
יּותר, Bkøöaשלא òâBpä,יּותר שלא לקשר , הנצרך  בחלק –àîè ÇÅÇÀÈÀÈÅ

עצמו , הקשר כמו הן  הרי הקשר, את מקיימות אלו ונימים שהואיל  –

למיטה. חיבור øîBà:שהוא äãeäé éaø ?Bkøö àeä änëåÀÇÈÈÀÇÄÀÈÅ
GLúBòaöà Lיתיר הקשר, צורך  הן הנימים אצבעות שלוש  עד – ÈÆÀÈ

שעוביו  המיטה בחבל הוא זה שיעור  ברם, הקשר . צורך  אינן כן על 
יותר ממנו  להשאיר צריך עבה, יותר שהחבל  שכל  אצלם, ידוע היה

לקשר (רמב"ם ).חוץ

המיטה  את במפרק דנה אינה ברישא שמשנתנו  המפרשים, כרוב משנתנו  בארנו 
כותב: מברטנורא הרב אבל המפורקת. המיטה של בחבלים בנוגע "rbepdeאלא

"milaga גרסינן,(miqxeb ep`)וכגון טהור , בחבלים נוגע בין  מפרק בין כלומר 
שלא  כדי  להטבילה צריך  כן פי  על ואף כרעיים, ושתי ארוכה במיטה שאין
אין שוב שפירקה שכיון טהור , בחבלים והנוגע כשיחברנה; לטומאתה תחזור 

חיבור df).החבלים yexit lr miywny "l`xyi zx`tz"e "dpexg` dpyn" oiir)
בסיפא: ששנינו  miptle",ובענין  xywd on rbepde",המפרשים כרוב בארנו 

יש  אבל בחבל. חבל שקשר  בכגון  שמדובר  התוספתא, פי  על המבארים
המסרגים  דרך  שכן בו , שסירג חבל  באותו קשר שעשה בכגון  משנתנו  מפרשים

טהור,לעשות ולחוץ הקשר מן הלכך הסירוג . יּותר שלא הסירוג בגמר  קשר
עוד  בו  יסרג שלא דעתו  גילה הקשר בעשיית `dpexg")שהרי dpyn")לפי ואף .

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc oiaexir(ipy meil)

áøòìidy itl ,ieand z` xizdl ick xg` seziy zeyrl -oi §¨¥
szey did m` la` .exizn ea mitzey mdyìokyäæìå ,ïééa äæ §¤§©¦§¨¤

[ipyd okyl-]áøòì ïéëéøö ,ïîLaeidiy xg` seziy zeyrl ± §¤¤§¦¦§¨¥
lehlhd xzed `l ok eyr `l m`e .ieand iyp` lk ea mitzey

.`xnba x`eai ,onye oii oial oiie oii oiay weligd mrhe .ieanaéaø©¦
,äæ ãçàå äæ ãçà øîBà ïBòîLcg` oina etzzyp m` oia ,xnelk ¦§¥¤¨¤§¤¨¤

,mipin ipya e`,áøòì ïéëéøö ïðéàdler dxegqd seziyy itl ¥¨§¦¦§¨¥
lr oerny iax wlgp dna x`eai `xnbae .seziy myl mdl

.minkg

àøîâ
dpc `xnbd .'axrl oikixv opi` oiia dfle oiia dfl' :dpyna epipy

:cg` ilka zeidl jixv oiid lk m`dãçà éìëáe ,áø øîàdn ± ¨©©¦§¦¤¨
z` epzp mlek m` wx `ed ,aexir myl dler seziydy epipyy
epi` ,micxtp milk ipya eze` epzp m` la` .cg` ilk jezl mpii

.seziyl mdl dler
:ax zhiyl dpynd on dgked `ian `axénð à÷éc ,àáø øîà̈©¨¨©§¨©¦

éðz÷c,`tiqa epipyy dnn ,ax ixack dgkede weic `iadl yi ± §¨¨¥
äæìå ïééa äæì'.'áøòì ïéëéøö ïîLa,xe`ia mikixv dpynd ixace ¨¤§©¦§¨¤§¤¤§¦¦§¨¥

ipya zetzey oial cg` oina zetzey oiay weligd dn oky
,mipinàîìLa zøîà éày xn`z m` ±àLéøz` epzpy xaecn ¦¨§©§¦§¨¨¥¨

oiidàôéñå ,ãçà éìëaonyde oiid z` epzpy xaecn,íéìk éðLa ¦§¦¤¨§¥¨¦§¥¥¦
øétLitl seziyd liren `yixay ,mdipiay weligd oaen - ©¦

.liren epi` milk ipya didy `tiqa la` ,cg` ilka didyàlà¤¨
zøîà éàa mby [xn`z m` la`-]àLéøoiid z` epzpy xaecn ¦¨§©§¥¨

e ,íéìk éðLaa ok enkàôéñonyde oiid z` epzpy xaecnéðLa ¦§¥¥¦¥¨¦§¥
,íéìkdywél äîoia weligd dn ±él äî ,ïééå ïéé[oiae-],ïîLå ïéé ¥¦©¦©¦§©¦©¦©¦§¤¤

,milk ipya `idyk mb dliren oiie oii ly zetzey m` ,xnelk
.dliren dpi` onye oii ly zetzey recn

:`xnbd dgecéiaà déì øîàxaecny dpyndn gxkd oi` ,`axl ¨©¥©©¥
eze` epzpya xaecn m` mby itl ,cg` ilka seziyd epzpya wx

oky ,`tiql `yixd oiay weligd oaen milk ipyaéeàø ,ïééå ïéé©¦§©¦¨
áøòìliren milk ipya `ed m` s` okle ,cg` ilka oiid lk z` §¨¥

la` .cg` ilka axern `ed eli`k eze` miaiygny itl,ïîLå ïéé©¦§¤¤
áøòì éeàø ïéà.aexirl liren epi` okle ,cg` ilka mze` ¥¨§¨¥
:dpyna epipy.áøòì ïéëéøö ïéà äæ ãçàå äæ ãçà ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¤¨¤§¤¨¤¥§¦¦§¨¥

dywn .oerny iax ixac exn`p ote` dfi`a zx`an `xnbd
:`xnbd,ïîLa äæìå ïééa äæì eléôàå`a oerny iax ixd ,xnelk ©£¦¨¤§©¦§¨¤§¤¤

df liren j`ide ,onye oiia epiide `nw `pz xq`y dn xizdl
.axrzdl miie`x mpi` oiie ony ixd ,aexirl

:`xnbd zvxzn,äaø øîàiaxl mb ea mixb mitzeyd lky ieana ¨©©¨
e ,onya dfle oiia dfl szeyn did m` liren epi` oernyàëä̈¨

ïðé÷ñò éàîa,xaecn dna dpyna o`k -úBàBáî éðL ïéaL øöça §©©§¦¨§¨¥¤¥§¥§
,[` xeiv] mdipyl dgezt `ide ze`ean ipy oia z`vnpd xvga -
zetzey el dzide ,xvgd lra `ed dpyna epipyy 'ziad lra'e

.cxtpa ze`eand ipy mrdéîòèì ïBòîL éaøåiax xn`y dne - §©¦¦§§©§¥
onya `id dipyde oiia `id zg` zetzey m` elit`y oerny
zg` xvg dlekiy xaqy ,z`f xn` ezhiyl ,axrl mikixv mpi`
izyy it lr s` ,odizy mr axrl ,zexivg izy oia z`vnpd

,odipia eaxir `l zeipevigd zexivgdïðúcdpyna epipyy -lirl) ¦§©
(:dnrci `le mcxpe zay axra jxca didy iny ,oinegz ipic iabl

m`e ,cala zen` rax` `l` enewnn zkll el xeq` dkiygy
wlgy ,xnelk ,mipyd oia rlaen irvn`de miyp` dyly eid md

`d only eizen` rax` jezl qpkp irvn`l mixzend zen` rax
exiag ly zen` rax`d jezl qpkp mwlge cg`d ecvny exiag
xzedy mewn yi mipevigd ipyn cg` lkly `vnpe ,ipyd ecvny
irvn`dy `ed oicd ,[a xeiv] irvn`le el xzedy mewne ,cal el
ynzydl mixzen mde mipevigd on cg` lk mr ynzydl xzen
el xzend mewnd on mivtge lke` `iadl cg` lk lekiy ,enr
mixeq` mipevigd mipye ,mdipyl xzend mewnd l` ,exagl `le

jk lre .df mr df,äîBc øácä äîì ,ïBòîL éaø øîà'oic ,xnelk ¨©©¦¦§§©©¨¨¤
mirlaen el mixzend zenewnd on wlgy irvn` ly df

dnec ,eiaiaqny miyp`l mixzend zenewnaìly oicìLL §¨Ÿ
úBøéöç,ef lv` ef zecnerdúeLøì úBçeúôe ,Bæì Bæ úBçeútä £¥©§¨§¦§
íéaøägzt mbe ,dcvay xvgl geztd gzt yi odn zg` lkly ± ¨©¦

qpkidl zelibx oi` jk jezne ,[b xeiv] miaxd zeyxl geztd
m`y ,zxg`d xvgd jxc zg` xvgl miaxd zeyxníézL eáøéò¥§§©¦

zexivgdúéòöîàä íò úBðBöéçäaexir eyr `le ,cxtpa zg` lk ©¦¦¨¤§¨¦
,zexivgd zyelyl szeyndàéä[zirvn`d-]ïänò úøzeî± ¦¤¤¦¨¤

,miccvay zexivgl qipkdle `ivedlïäå[miccvay zexivgd-] §¥
dnò úBøzeî,zirvn`d xvgl qipkdle `ivedl ±íézLela` ± ¨¦¨§©¦

zexivgd izyBæ íò Bæ úBøeñà úBðBöéçä`ivedl zexeq` ± ©¦£¦
`l el` zexivg izy oky ,zirvn`d xvgd jxc efl efn qipkdle
zirvn`d oia lehlhd z` exq` `l mewn lkne ,odipia eaxir
lhlhl zeipevigd e`eai jk jezn `ny dxifb meyn zeipevigl

zirvn`d jxc odipiaze`eand ipye li`ed ,epzpyna ok enke .
dzid zetzeydy s` ,mdipiay xvgd mr etzzyp mipevigd
mdl xzeny oerny iax xaeq ,micxtp milkae mipey mipina
qipkdle `ivedl xeq` la` .xvgl ze`eand on qipkdle `ivedl
etzzyp `l ze`eand ipye li`ed ,xvgd jxc ipyl cg` ieann
xvgde ze`eand ipy etzzyd m` wxy mixaeq minkg la` .cgi
xvgd oia lehlhd xzed ,cg` ilka oiid lk z` epzpe ,oiia
ote`ae] cgi mlek etzzyp eli`k etxvn ilkdy iptn ,ze`eanl
la` .[ipyd cvay ieanl df cvay ieand on mb lhlhl xzen df
ipyd ieand mr seziyde oiia cg` iean mr seziyd did m`
xvgd mb dfl dfn lehlha mixeq` ze`eand ipye li`ed ,onya
ipy `ny mixfeby itl ,mdn cg` lk mr dxeq` mdipiay

.mdipiay xvgd jxc efl efn lhlhl e`eai ze`eand
:`xnbd dywnéiaà déì øîà,daxléîc éîz` zencl yi ike - ¨©¥©©¥¦¨¥

,lirl dpynay oerny iax ixacl epzpynay oerny iax ixac
íúä,lirl dpyna ,my -éðz÷epipy -úBøeñà úBðBöéçä íézL' ¨¨¨¨¥§©¦©¦£

,'Bæ íò Bæeli`eàëädpyna o`k ±,'áøòì ïéëéøö ïéà' éðz÷oeylne ¦¨¨¨¨¥¥§¦¦§¨¥
mikixv mpi`y rnyn dfììkmipevigd mipy elit`e ,axrl §¨

.sqep aexir `ll df mr df mixzen
:`xnbd zvxznéàîepipyy dn ly yexitd edn -ïéëéøö ïéà' ©¥§¦¦

,'áøòìdyíéðëLaxrl mikixv mpi` ,ze`eand ipaìòa éãäa §¨¥§¥¦©£¥©©
úéaä.aexirl mdl dler zetzeydy itl ,xvgd lra mr -ìáà ©©¦£¨

íéðëLzeipevigd ze`eand ipaéããä éãäaipyd mr cg` -ïéëéøö §¥¦©£¥£¨¥§¦¦
áøòì.ipyd mr cg` etzzyp `ly itl ,oerny iax zhiyl mb §¨¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב מר חשון, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ר שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

...בטח יכתוב מעבודתו במארסייל, נוסף על מה שכותב ישר להרה"ג והרה"ח וכו' הרב"ג שי'.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן



xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc oiaexir(oey`x meil)

øæâéìyeygl yiy meyn ,cigil mzeyx milhan mipy oi`y ¦§©
àîìéc,df xzid zngneäì éìeháì éúàcigiy ,zerh icil e`eai - ¦§¨¨¥§©¥§

,eaxir `ly mipyl ezeyx lhal lekiïì òîLî à÷oi`y dpynd ¨©§©¨
.cigil mzeyx milhan mipye ,miyyeg

:dpyna epipy.úeLø ïéìèBð ïéàå§¥§¦§
:`xnbd zl`ey .dpynd ixac xe`iaa dpc `xnbdél änì- ¨¨¦

ecnell ozip ixd ,df oic epcnlle xefgl dpynd dkxved recn
milhan mixg`y liren `ly ,'df lr df oixqe` mipy eid' oicdn

:`xnbd daiyn .mzeyx mdlàëéøö àìdpynd dkxvp `l ok` - Ÿ§¦¨
c epcnll ick `l` ,z`f xneldéì éøîàc áb ìò óàxvgd ipa ©©©§¨§¥¥

,eaxir `ly mipydn cg`l eaxiryéð÷epzeyx dpw -úðî ìò §¦©§¨
e xefglúBð÷äìgily `edy xnel ozip did df ote`ay ,jxagl §©§

df lehia xg`l s`y dna oexqg oi`e ,exiagl mzeyx lhal
`ly dpynd drinyd jkl .df lr df mixqe` eaxir `ly mipyd
,d`vedd mdl dxzed `l lehiad xg`ly oeik ,mzxin` dliren
ozip `le ,miaxrnd mdl elhiay dna ixnbl ekf `ly `vnp

.dpwp `ly dn zepwdl
:miaxl ezeyx lhand cigi oica dpc `xnbddépéî àòa[l`y-] §¨¦¥

ïééeøML äMîç ,äaøî éiaà[mixby-]ïäî ãçà çëLå úçà øöça ©©¥¥©¨£¦¨¤§¦§¨¥©©§¨©¤¨¥¤
áøéò àìå,xvgd ipa x`y mr,BúeLø ìháî àeäLkm`déøöC §Ÿ¥©§¤§©¥§¨¦

ãçàå ãçà ìëì ìháì,xvgd ipan,àì Bàcg`l lhaiy eic `l` §©¥§¨¤¨§¤¨Ÿ
dax .cg`k md miaeyg cgi eaxiry oeiky ,mlek mixzip eci lre

:iia`l aiyndéì øîà,iia`l daxéøöìháì Cezeyxãçà ìëì ¨©¥¨¦§©¥§¨¤¨
.ãçàå§¤¨

:`xnbd dywndéáéúéà,`ziixaa epipy ,daxl iia` dywd -ãçà ¥¦¥¤¨
áøéò àlL,xvgd ipa x`y mrãçàì BúeLø ïúBðxvgd ipan ¤Ÿ¥©¥§§¤¨

,áøòLeáøéò àlL ãçàì ïúeLø ïéðúBð eáøéòL íéðL,mdnríéðLe ¤¥©§©¦¤¥§§¦§¨§¤¨¤Ÿ¥©§©¦
ì ïúeLø ïéðúBð eáøéò àlLãçàì Bà eáøéòL íéðL[iyilyd-]Ls` ¤Ÿ¥§§¦§¨¦§©¦¤¥§§¤¨¤

`edáøéò àlL ãçàì BúeLø ïúBð áøéòL ãçà ïéà ìáà .áøéò àlŸ¥©£¨¥¤¨¤¥©¥§§¤¨¤Ÿ¥©
åokì ïúeLø ïéðúBð eáøéòL íéðL ïéàíéðL ïéàå ,eáøéò àlL íéðL §¥§©¦¤¥§§¦§¨¦§©¦¤Ÿ¥§§¥§©¦

ì ïúeLø ïéðúBð eáøéò àlL.eáøéò àlL íéðL,iia` wiicneéðz÷ ¤Ÿ¥§§¦§¨¦§©¦¤Ÿ¥§¨¨¥
àLéø úäéî,`ziixad zligza epipy mewn lkn -áøéò àlL ãçà ¦©¥¨¤¨¤Ÿ¥©

,áøéòL ãçàì BúeLø ïúBð,xxal yieéîc éëéä,xaecn dna -éà ¥§§¤¨¤¥©¥¦¨¥¦
déãäa àðéøçà àkéìccg`' eze` mr axiry sqep mc` oi`y - §¥¨©£¦¨©£¥

,'axiryáøéò ïàî éãäa`ed ok zngny ezeyx axir in mr - ©£¥©¥©
ly zeyx axrl ick dyrp zexvg aexir ixd ,'axiry cg`' `xwp

,envr mr axri mc`y jiiy `le ,miyp` dnkàlài`ceàèéLt ¤¨§¦¨
ote`a cinrdl yiyàkéàc[yiy-],déãäa àðéøçàeidy epiide §¦¨©£¦¨©£¥

dvexe ,axir `l iyilyde eaxir mipy ,xvga miyp` dyly
,xvgl `ivedl mdl xizdle ezeyx lhalåz`f lkaéðz÷ §¨¨¥

ezeyx ozep axrl gkyy dfy `ziixaa,áøéòL ãçàìgkeny ixd §¤¨¤¥©
.eaxiry el`n cg`l `l` lhal jixv oi`y

:`xnbd zayiinäaøåayii ,cg`e cg` lkl lhal jixvy xaeqy §©¨
,'axiry cg`'l lhany da epipyy `ziixad z`àëä`ziixaa ¨¨

ïðé÷ñò éàîa,xaecn dna -äåäcmr axiry sqep mc` didy - §©©§¦¨©£¨
,'axiry cg`'dúéîeepi` axir `ly dfy `vnp ,mc` eze` ¦

.cg`l `l` lhan
:`xnbd dywnéàote`a xaecn ok`àôéñ àîéà ,úéîe äåäc- ¦©£¨¦¥¨¥¨

,`ziixad ixac seq z` x`ae xen`ïúBð áøéòL ãçà ïéà ìáà£¨¥¤¨¤¥©¥
å .áøéò àlL ãçàì BúeLø,zeywdl yiéànà ,úéîe äåäc éàeze` §§¤¨¤Ÿ¥©§¦©£¨¦©©

eaxiry mipydn x`ypy cg`àìaxir `ly dfl ezeyx lhai Ÿ
epipye ,eaxir `ly mipyl zkiiy xvgd zrk ixd ,mdnr
el xizdle exiagl ezeyx lhal cg`d leki df ote`ay `ziixaa

.xvga yeniyd z`déúéàc àèéLt àlà`ed heyt i`ce `l` - ¤¨§¦¨§¦¥
cg`' eze` mr axiry ipydy xnel yi `ziixad ly df wlgay

x z` zzl leki epi` jkle ,mlera `vnp 'axirymipy ixdy ezey
,cg`l mipzep mpi`àôéñcîeote`a zwqer jgxk lrdéúéàã ¦§¥¨§¦¥

d ,'axiry cg`'d mr axiry mc` eze`énð àLéøote`a zwqer ¥¨©¦

déúéàãlhany `ziixaa epipy z`f lkae ,`vnp mc` eze`y - §¦¥
.eaxiry el`n cg`l wx lhany rnyne 'axiry cg`'l

:`xnbd dgecàéøéà éãéî,ef `id di`x ike -àäå àúéàãk àä ¦¦¦§¨¨¦§¦¨§¨
àúéàãkly df wlge ,cg` ote`a dpyp `ziixad ly df wlg - ¦§¦¨

xaecn `ziixad jynda ok` ,xnelk .xg` ote`a dpyp `ziixad
`ziixad zligza mle` ,eaxry el`n cg` zn `ly ote`a

.zne ,axiry sqep mc` didy ote`a xaecn
:ef digck `xnbd dgikeneòãzwlg lk cinrdl yiy `ed oky ¥©

,xg` ote`a `ziixaaàLéøc àôéñ éðz÷coey`xd wlgd seqa - §¨¨¥¥¨§¥¨
,`ziixad lyì ïúeLø ïéðúBð eáøéò àlL íéðLe,eáøéòL íéðLyie §©¦¤Ÿ¥§§¦§¨¦§©¦¤¥§

`weecy ,jkn wiiclìíéðLeaxiryïéàlhal mileki md - ¦§©¦¥
mle` ,mzeyxãçàìmdn,àì,eaxiry el` lkl lhal yiy ixd §¤¨Ÿ

.mdn cg`l lhal ic `le
:iia` ixacl s` `ziixad z` zayiine `xnbd zxfegéiaàå§©©¥

xvgd ipan cg`l wx lhal ozipy gken `ziixadny xaeqy
,eaxiryøîà,`ziixad ixac xe`iaaéàîozeyx mipzep' oeyl ¨©©

ì'íéðLlhany epiid ,`ziixaa epipyyíéðMî ãçàìdfae ,eaxiry ¦§©¦§¤¨¦§©¦
.cgi miaxrnd ipy mikef

:`xnbd zl`eyéëä éà,mipyn cg`l dpeekd ok` m` -éðúéì- ¦¨¦¦§¥
ozeyx mipzep' ,zepyl `pzl didàlL ãçàì Bà áøéòL ãçàì§¤¨¤¥©§¤¨¤Ÿ

,'áøéò`ly cg`l lhanl axiry cg`l lhan oia wlgl `le ¥©
:`xnbd dwiqn .axiràéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨

:iia`e dax zehiy it lr `ziixad ixac z` x`al zxfeg `xnbd
,`ziixaa epipyéiaàì .áøéòL ãçàì BúeLø ïúBð áøéò àlL ãçà¤¨¤Ÿ¥©¥§§¤¨¤¥©§©©¥

lhaiy ic `l` xvgd ipan cg` lkl lhal jixv oi`y xaeqd
ote`a xaecn ,mdn cg`lc'axiry cg`'d mr axiry dfdéúéà §¦¥

,[`vnp-]ïì òîLî à÷å,`ziixadéøö ïéàcãçà ìëì úeLø ìháì C §¨©§©¨§¥¨¦§©¥§§¨¤¨
ãçàåeli`e .eaxiry mze`n cg`l `l`äaøìjixvy xaeqd §¤¨§©¨

wx dyrp lehiady `ziixaa x`eany dn ,cg`e cg` lkl lhal
ote`a `ed ,cg` iptaäåäc,'axiry cg`'d mr axiry sqep mc` ©£¨

úéîe,mc` eze`åy ,`ed yecigddéúéàc ïéðîéæ øeæb àì`y -oi ¦§Ÿ¨¦§¦§¦¥
cg` ipta wx lhai miig miaxrnd ipy eidiyk s` `ny mixfeb

.mdn
:`ziixaa epipy cer.áøéò àlL ãçàì ïúeLø ïéðúBð eáøéòL íéðLe§©¦¤¥§§¦§¨§¤¨¤Ÿ¥©

`ed df oic `ld :`xnbd zl`ey,àèéLtdpyna epipy ixdy §¦¨
mewn oi` ,ok m`e ,eaxiry mipyl ezeyx lhan axir `ly cg`y
:`xnbd daiyn .axir `ly dfl elhai `l eaxiry mipyy xefbl

àîéúc eäî,xn`z `ny -c ïåékel lhal mivex mipydy df ©§¥¨¥¨§
mzeyxáøéò àì,xvgd ipa mrdéñð÷éìdkfi `ly eze` qepwp - Ÿ¥©¦§§¥

,xvgd ipa zeyxaïì òîLî à÷mileki mde ,eze` miqpew oi`y ¨©§©¨
.mzeyx el lhal

:`ziixaa epipy cerì ïúeLø ïéðúBð eáøéò àlL íéðLeíéðL §©¦¤Ÿ¥§§¦§¨¦§©¦
.eáøéòL:`xnbd zx`aneäaøìcg` lkl lhal jixvy xaeqd ¤¥§§©¨

mipyy epcnily dna ic `le df oic epcnll `pzd jxved ,cg`e
c meyn ,axir `ly cg`l milhanàLéø ééelâì àôéñ àðzdpy - ¨¨¥¨§©¥¥¨

zligz xe`ial epnn cenll ick ,`ziixad seqay df oic `pzd
ote`a `weec epiid axiry cg`l lhany epipyy dny ,`ziixad
.cg`e cg` lkl lhal jixv zn `l m` j` ,zne sqep mc` didy

eli`eéiaàìel`n cg`l wx lhal jixv axir `ly dfy xaeqd §©©¥
y df oicy meyn ,df oic ltke `pzd xfg ,eaxiryéðL'àlL í §©¦¤Ÿ

eáøéò,'eaxiry mipyl ozeyx oipzepdéì àëéøèöéàdkxved - ¥§¦§§¦¨¥
,lhal leki cg`y epipyy dna ic `le ,epcnll xefgl `ziixad

c meynàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrca dler did -øBæâì`ly ©§¨©§¨£¦¨¦§
,mzeyx lhal elkeieäì éìeháì éúà àîìczerhl e`eai `ny - ¦§¨¨¥§©¥§

`l df ote`ae ,eaxir `ly mipyl lhal mileki mixg` s`y
.lirl x`eank lehiad lirenïì òîLî à÷exfb `ly `ziixad ¨©§©¨

.mzeyx lhal mileki axrl egkyy mipy `l` ,ok minkg
mipyl ozeyx oipzep eaxir `ly mipye' :`ziixaa epipy cer
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רי ezny in` cenr r sc ± iyily wxtoiaexir
øæâéì.mipyl lhan cigi :inp xninl ez` ,cigil edpi` ilhan i`c Ðúåùø ïéìèåð ïéàå

éì äîìmipy eid :dil `pz `d Ð.df lr df oixqe` Ðàëéøö àìÐ,dxizi dpyn

dixagl lihae edi` xcde ,zepwdl zpn lr ipw i`nw dil exn` it`c opireny`l`l Ð

edi` dpw `lc oeik ol rnyn `w ,edpieey `gily `nizc ednc .`xza i`d ixzyn

.iiepw`l ivn `l ,iiexzy`l'åë áøéò àìù ãçà
eaxir mipyd ,xvga oixeic dyly oebk Ð

,oiaxrnd on cg`l lhan .axir `l iyilyde

oi` :`nl` .axir dixag icda i`dc .xzene

.cgk eed edlekc ,cg`l `l` lhal jixvíéðùå
íéðùì ïúåùø ïéðúåð åáøéò àìùmixcd Ð

`le odnr xcd iyily cigil e` ,eaxire odnr

.od `le `ed `l axiráøéòù ãçà ïéà ìáàÐ

odnr xcy iyily cigil ezeyx ozep ,cg` mr

dizeyx edi` dil liha ikc axir `leizk` Ð

.dilr xq`c dixag `ki`åáøéò àìù íéðùìÐ

.zeyx oilhep oi` mipy :lirl opixn`ckäåäã
úéîådzpgy `xiiya daxc jgxk lre Ð

iwen eld` yi` my ehpe ,xvg detiwde drwaa

xvga i`c melk my eiyxeil oi` zn ikc .dl

ynnded eli`c oeike ,oiyxei `ki` `d Ð

xq` ded miiw oedea`.ixq` inp edpi` Ðòãú
jixv ,dizi` i`c opiwqr zine dedc `yixn Ð

.dil dilehal i`dlàùéøã àôéñ`yixn Ð

,jkld ,`id `aa `cg 'ek la` cr `zipznc

.`yixc `tiq dil ixw `iddc `tiqàì ãçàì
.cg`e cg` lkl lhal jixvc Ðéðúéì éëä éà

áøéòù ãçàì`prci `p`e `yixa `pzck Ð

.mipy `la aexir oi`c edpip ixzcãçàì åà
áøéò àìù:`pz ikdc ,`id `iddc `tiq Ð

.axir `ly cg`l e` eaxiry mipylàìù ãçà
'åë áøéòi`n` ,dlekl dl yxtn `zyd Ð

.edlekl ediipzinl jixhv`'åë ïðéøæâ àìåÐ

dil lhanc `hiyt ,zinc oeik `iyw i` :xnelk

mipy elit`c `tiq dl ipzw `dc ,yiitc i`dl

.cigil oilhan'åë åáøéòù íéðùå`hiyt Ð

ilehal cigi iz` `nlc xfbnl `kil `kdc

edl lhan i`c .edl.eaxir `dc ,inc xity Ð

ilehal ivnc cigia ixe`c oeikecg il dn Ð

.ixz il dnäéñð÷éì áøéò àìã ïåéë`yixnc Ð

axir `lc i`dc ixii` `yixc ,ol `wtp `l

.eaxirc jpdl lihaàùéø ééåìâì àôéñ êä àðú
cg`l ipzwc `yix .opiwqr zine dedcac Ð

,dil ilehal ira jci`l dizi` eli`c ,axiry

.`tiq jda ipzwckééáàìå`tiq jd uxznc Ð

mipyl i`n?diipzc il dnl ,mipyn cg`l Ð

,mipyn cg`l lhan cigic `yix dil `pz `d

.oilhan oixz il dn lhan cg il dnéìéî éðä
'åëediizvwn `ki` lirlc oileha ipd lkc Ð

.eaxircáåøéò úøåúon aexir zxez Ð

.ok ixg` mi`ad zewepizdàôéñ êä àðú ééáàì
`lc cg `ki`c `hiyt `dc ,jixhvi` `lc Ð

diipz ikdl `l` dizeyx dil lihaÐ

edpzi`ca `zipzn dlekc opireny`l

ipzw ikd elit`e ,opiwqr oiaxrnd ediiexzl

`yixc `yixezeyx ozep axir `ly cg`

lkl dizeyx lhal jixv oi`c axiry cg`l

.dixag` xq` `l edi`e cg`àùéø àðúã éãééà.edpzi`ca `tiqe zine dedca `yix mlerle `l `kti`c `tiq jd `pz "axiry cg`l ezeyx ozep axir `ly cg`" Ðäîì åú àä
éì.opiqxb ikd :iccd` ixq`c `hiyt Ð'åë êðä åäì ìéèáã àðãéòáã ïåéë.dl `pyixt lirle Ðúåð÷äì úðî ìò éð÷,diipzinl jixhvi` `l ikd e`l i`c .ol `wtp dxizi dpynn Ð

.dl `pyixt lirleùøåé?yxeid lhaiy edn .ezeyx lhia `le ,zaya zne ,axir `le eia` gkyy Ð
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àòá`edyk :(a,ek) ipy wxt seqc lirlc `ziixa dil riny `l Ð 'ek daxn iia` dipin

xfril` iaxc `id `zbeltc mzd rnyne .cg` lkl lhal jixv oi` Ð ezeyx lhan

lhal jixvc ,dil hyte dil `irain opaxlc xnel oi`e .xfril` iaxk `ziixa `edde ,opaxe

?jenqac `ziixan jixt i`n ok m`c Ð

àëä:i"yx yxit Ð zine dedc opiwqr i`na

drwaa dzpgy `xiiya daxc jgxk lrc

ikc ,dl iwen eld` yi` da ehpe ,xvg detiwde

Ð ynn xvga i`c .melk my eiyxeil oi` zn

ded miiw oedea` ded eli`c oeike ,oiyxei `ki`

yxeid oi`c ,wgc mpgae .ixq` inp edpi` Ð xq`

wxta lirlc ,my xecl jled ok m` `l` xqe`

opzc ,oerny iaxk opiwqt (`,fn) "ede`ivedy in"

oerny iax ,(`,et) "oitzzyn cvik" wxt onwl

lv` zeayl jlde ezia z` gipd elit` :xne`

giqd xaky ,xqe` epi` Ð xird dze`a eza

xn`c ,xi`n iaxk inewe`l era i` ,edine .ealn

l`xyi cg`e ixkp '` zxg` xira zeayl jldyk

zia :(a,ar) oiwxita onwl inp opixn`we .xqe` Ð

ixd zexve`d ziae mivrd ziae xwad ziae oazd

dzpgy `xiiya inewe`l jixv Ð eilr xqe` df

.yxei `ed axiry envr dfy oebk :inp i` .drwaa

ùøåé,ixiin a`d axir `lya Ð lhaiy edn

onwl ipz `d Ð axir m`c ,qxhpewa yxitck

cg`l ezeyx gipde zny xvg ipan '` :('a cenr)

oebk ixii`e .xqe` epi` Ð dkiygyn ,weyd on

`l Ð ok `l m`c ,zaya my xecl yxeid `ay

`lc xwad ziae oazd zia enk iedc ,lehia ira

(a,ar) oiwxita onwl dcedi iax xn`ck .xq`

wiqtc oerny iaxe .dxic mewn `l` xqe` epi`c

,xn`w dizeek (`,fn) "ede`ivedy in" wxt

epi` xird dze`a eza lv` zeayl jld elit`c

Ð xvg dze`a xc yxeid did m` ,edine .xqe`

s` ,zaya yxiyk eia` zia mdl xqe` did `ny

eixiag mr axir elit` ,my xecl `a `ly it lr

ipdn `le ,lehia ira ikd elit` Ð zay axra

yxiy xvg dze` iabl oaexir

weyd on cg` :oizrnya onwl `ipzck .zaya
zny
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ezny ina cenr r sc ± iyily wxtoiaexir

'åë éáåøéòì éòá éàã àëéä.lhal leki did ,axrl ie`x lenz` didy eia` :xnelk Ð

ìåîúà éáåøòì éöî àìã éàä ìáàda wlg el did `lc Ð.`l Ðúö÷îì øúåäù ìë
'åë úáùiean iiez`l llkd df 'ek gztd jxc axir oebk :opiqxb ikd :lif`e dl yxtn Ð

.eiigl e` ezxew dlhipyçúôä êøã áøéòeaxire ,mdipia cg` gzte zexivg izy Ð

,zletn ecbpk dltp zayae .gzt eze` ici lr

mzqpeici lr efl efn ynzydl mixzen Ð

aexir oi`c ab lr s`c .miphw oixeg jxce dwixf

(`,er onwl) opzck ,gzt `la zexivg izy oia

`kd zexivg izy oiay oelgali`ed zay Ð

.dxzed dxzedeäìèéðù éåáî ééåúàì ììëä äæ
åééçì åà åúøå÷lewzy`c ab lr s` ,zaya Ð

dicic zevignoia ixzyi`e li`ed ,ixy Ð

mzdc .dl opirny `l `yixne .zeynyd

opixn` ikde .`l `kd la` zevignl edpzi`

.(a,fi) `nw `wxit idliya dlíéåâ íåôé÷äå
äöéçîynzyiy ick dfl df lhal oixeq`c Ð

iaexr era eed i`e li`edc ,odn cg` da

lenz`nded `l i` la` .iaxrn evn `l Ð

zia cg `l` mzdziyrpd dvignc ,ixy Ð

zaya.`id dvign Ðììëä äæinp `yixc Ð

i`c oeikc .zaya ixkp zn iiez`l ,`tiq` i`w

iaxrn evn `l lenz`n iaexrl era`zyd Ð

,dl opirny `l `tiqc `yixne .ilhan `l inp

evn `l mzdc ,"llkd df"a diz` `l i`

iaexrl evn `kd la` ,llk lenz`n iaexrl

.zexiky ici lrúåùø ìèáîä ïî õåçgkyy Ð

yi ,zay zvwnl xq`py it lr s`y .axir `le

lhiayn ueg ipzw `lcne .zaya dpwz el

yxeie zeyx.`l yxei :dpin rny Ðõåç àîéà
úåùø ìåèéá úøåúîdirxkc llka yxeie Ð

.ea zbdep lehia zxeze ,`ed dea`cíåé ãåòáî
on df ixd ,oey`x ly eaexir dpw `l oiicry Ð

`ipzck .o`k xc epi`y it lr s`e ,xqe` weyd

ziae oazd zia el yiy in :`wxit i`da onwl

exiag xvga xwad.eilr xqe` Ðåéìò øñåà åðéà äëéùçùîzvwnl xzed ixdy Ð

.zay÷åùä ïî ãçàå.ef xvga dxic zia el didy Ðøñåà åðéà íåé ãåòáîixdy Ð

.eipky mr df axriäëéùçùîaxrl leki epi`c Ðzeyx lhan yxei i`e .xqe` ÐÐ

.xqe` i`n`øâå ìàøùé.oda dkf eiqkpa wifgnd ,oiyxei el oi`e zny xb .opiqxb Ðäøåâî
.df lr df oixqe`e ,xvga egzt cg` lkl dide ,mixcga welge ,`ed oxeb Ð
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axrn xvg oay itl :yexit .xqe` epi` Ð mei ceran ,xvg ipan cg`l ezeyx gipde zny

.zaya yxiy xvg eze` oiprl aexir ipdn `lc :yexit .xqe` Ð dkiygyn .eixiag mr

iaexri`l era i` ,ok m`c Ð eia` mr xc yxeid didyk ixiinc xnel xyt` `l `d ,edine

.eia`l dkif `ly it lr s` ,aexir ied elyn zt ozep m`c ,dia opixw oiaxrn evn lenz`n

dyng :(a,hn) "ede`ivedy in" wxt lirl xn`ck

mewnl oaexir z` oikilen odyk ,oaexir z` eaby

l m`c .olek ici lr ekilen cg` Ð xg`ztd gw

,mlekl liren Ð seziy ly xvga ozpe elyn

,ciarw edlekc zegilyc :qxhpewa mzd yxitck

:oiwxita onwl `ipz ,cere .cgi eaxire li`ed

:xne` lld zia ,oilwxha ezayy zexeag dyng

mzdc ,wlgl yiy it lr s` .mlekl cg` aexir

la` ,dfl lth ,df oi`e df enk df ziaa miey mlek

liren epi` zt oad ozp m` eia`l lth oady `kd

xn`c `dne .wlgl llk dnec epi` mewn lkn Ð

eaexir z` ozep ehiwle exiky elit` :(`,cq) lirl

la` ,ixkpa ilin ipd `nlc ,o`kl di`x oi` Ð

.`l Ð l`xyia

ìáà`l lenz`n iaexrl ira i`c oeik i`d

lirl xn`c o`nl elit` Ð axrl ivn

zeidl leki Ð zaya ixkp zn iab ,oilhan :(`,fq)

`edy zeyx eze`c `ed mzdc oeik .oilhan oi`c

`l` ,lenz`n lhal gk el did eiykr lhan

,`kd la` .xqe`c ixkpd iptn liren did `ly

lhal gk el oi` Ð `zyd lhanc zeyx i`d

miza ipyk iede ,yxiy dryn `l` lenz`n

did `lc ,oilhan oi`c miaxd zeyx iciv ipya

inp lirl xn`c o`nle .lenz`n df zeyx ecia

xn`ck ,lhan dfc zeidl leki Ð oilhan oi`

.`ed dea`c dirxk yxei

ééåúàì:qxhpewa yxit Ð zaya ixkp zn

evn `l lenz`n iaexrl era i`c oeik

`yixne .ilhan evn `l inp `zyd Ð iaxrn

.llkd dfa iz` `l i` ,dil opirny `l `tiqc

jezn rnyn .zexiky ici lr iaxrn evn `kd la` ,llk lenz`n iaxrn evn `l mzdc

`l m`c oky lke ,znyk oilhan oi`c xninl irae ,zay axrn ixkp `z`c ixii`c eyexit

ecen `nlr ilek mzdc ,lirl iaxity dn itl okzi `le .lehiae zexiky ,izxz irac .zn

"llkd df" e`l i`e .`kd ixii` zaya ixkp `z`ca `l` edn zaya ixkp zn iab oilhanc

.miza ipyl inc `le ,lenz`n ecia ied lhanwc `zeyx i`dc oeik ,lhan `kdc `pin` ied

éðú÷å`lcn ,oilhanc xn`c ,ongp axl jixtc :qxhpewa yxit Ð zeyx lhann ueg

?df `ed weic dn ,`ed dniz xace .`l yxei :dpin rny ,yxeie zeyx lhann ueg ipzw

it lr s` zeyx lhann ueg ,miaxd zeyx iciv ipya miza ipy oebk .zay zvwnl xq`py lk ,llkd df :epeyl dfe .oilhan oi` xn`c ,l`enyl jixtc :yxit l`ppg epiaxezvwnl xq`py

ueg :ikd `ziixal dl wixte .lhal leki eiykr zeyx el yiy in lk :dipin iwiic ,zeyx lhand on ueg ipzwcn .yxei `py `l ,`ed `py `l .zay x`y dxzed ezeyx lhiay dryn ,zay

zxez xnzi` `lc .iaexrl dil ied `le ,meid ycwc `pcira `kd zeyx dil ied `lc ,yxei iwet`l .zay x`yl dxzed Ð zeyx lha `zyde `xwirn xqe`l `zi` ikc ,lehia zxezn

envra l`ppg epiaxe .l`enyl z`f m` yegl oi` Ð ongp axl zexg` zeiyewdy it lr s` .epeyl o`k cr ,ezeyx lhal leki `l Ð iaexrl leki `lc o`ne ,aexir `kilc `kid `l` lehia

dfl df elhia `lc `kide .lehia my lireny ,zaya zevign mixkp metiwde miaxd zeyx iciv ipyn miza ipy` i`w zeyx lhann uegc eyexit jezn rnyn ,ongp axl opiazenc yxit

ok ixg` e`ayk liig `l ez Ð zayd zligza aexird lg `ly oeike ,eaxira ixii`c eyexitl xnel d`xpe ?xn`wc zay zvwnl xq`p i`n ok m`c :dywe .dlek zayd lkl xq`pc xn`w

ipy lehia ipdncne ."zeyx lhann ueg" ipzwck ,ediiexza liren lehia la` .liig `l ez znykc ,ixkpd iptn oaexir lhae zay axrn eaxiryk ixii` zaya ixkp zn oke .zaya metiwde

ivn dedc oicd `ede .oilhan oi` ixn`c l`eny iacl dywe .lhal gk el yic ,yxei oky lk Ð did miaxd zeyxc ,lenz`n df xvg ly zeyx lhal gk el did `ly it lr s` ,miza

odn cg` gkyy xvg ipa` `l` ,miza ipy` i`w `l Ð "lehia zxezn ueg `ni`" ipync i`nlc d`xpe .miza ipy iab oilhan oi` lirl ixn`c ,zyy axe `cqg axl `ziixa jdn jxtinl

,l`ppg epiax yxity enk zeywdl leki ikd e`lac ,miza ipy` i`wc xnel ,mpg lr wegcl dywnd ixacl mb ok `pwqnd itl xn`p m` ,edine .zayd rvn`a zeyx lhal lekiy ,axir `le

.lhal leki eiykr zeyx el yiy in lkc rnync zeyx lhann uegcãçàmr axrn xvg oac ikda ixii` `ziixa jd ± 'ek xqe` mei ceran weyd on cg`l ezeyx gipde zny xvg ipan

,ediilr xq`c oeik ,zeyx lehiae aexir oiprl ikda rxb `l `nzqnc ,my xc epi`y itl odnr axrl lkei `ly meyn `le .mei ceran yxiyk elit` mdnr axrn oi` weyd oa la` ,eixag

bx xvg oac ,`id `zlinc `gxe` `l` .xqe` mei ceran ipzwcklibx epi`y itl axrl leki oi` weyay eze` la` .my xc `edy oeik ,xvga ynzydl jixv `edy eixag mr axrl li

.eilr xqe` df ixd Ð xwad ziae oazd zia :(a,ar) oiwxita onwl xn`c o`nk `pz i`d xaqwe .ynzydl

àú.ongp axl icin dyw `l Ð ikd e`l i`c .dea`c dirxk iedc ,yxei enk aiyg xbd gknc `ax xaqw Ð 'ek xbe l`xyi rny
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áøòî éöî ìBîúàî éáBøòì éòa éàc àëéä¯éìBha ¥¨§¦¨¥§©¥¥¤§¨¥§¨¥©¥
éáeøòì éòa éàc ïåék ,éàä ìáà .ìháî éöî éîð©¦¨¥§©¥£¨©¥¨§¦¨¥§©¥

ìBîúàî¯éöî àìáøòî¯:àîìc Bà ,ìháî éöî àì ¥¤§¨¨¥§¨¥¨¨¥§©¥¦§¨
,ìháî øîBà éðà :déì øîà ?àeä deáàc déòøk LøBé¥©§¥©££©¥£¦¥§©¥
,ììkä äæ :déáéúéà .ìháî ïéà :eðz ìàeîL éáã éðäå§¨¥§¥§¥¨¥§©¥¥¦¥¤©§¨

úaL úö÷îì øzenL ìk¯ìëå ,úaMä ìëì øzeä Ÿ¤¨§¦§¨©¨©§¨©©¨§¨
úaL úö÷îì øñàpL¯õeç ,úaMä ìëì øñàð ¤¤¡©§¦§¨©¨¤¡©§¨©©¨

ìëì øzeî úaL úö÷îì øzeäL ìk" .úeLø ìhánî¦§©¥§Ÿ¤©§¦§¨©¨¨§¨
"úaMä¯áøéò ,çútä ízñðå çútä Cøc áøéò ïBâk ©©¨§¥¥¤¤©¤©§¦§©©¤©¥¥

"ììkä äæ" .ïBlç ízñðå ïBlç Cøc¯éBáî ééBzàì ¤¤©§¦§©©¤©§¨§©¥¨
úaL úö÷îì øñàpL ìk" .åééçì Bà åéúBøB÷ eìhépL¤¦§¨§¨¨Ÿ¤¤¡©§¦§¨©¨

¯"dlek úaMä ìëì øñàð¯écéö éðLa íézá éðL ïBâk ¤¡©§¨©©¨¨§§¥¨¦¦§¥¦¥
äæ" .úaMa ävéçî íéøëð íeôéwäå ,íéaøä úeLø§¨©¦§¦¦¨§¦¦§¦¨©©¨¤
éðú÷å .úaMa éøëð úî ééBzàì ?éàî ééBzàì "ììkä©§¨§©¥©§©¥¥¨§¦©©¨§¨¨¥

eäéà ,"úeLø ìhánî õeç"¯LøBé ,ïéà¯àîéà !àì ¦§©¥§¦¦¥¨¥¨
øöç éðaî ãçà :déáéúéà .úeLø ìehéa úøBzî õeç¦©¦§¥¦¥¤¨¦§¥¨¥

íBé ãBòaî ,÷eMä ïî ãçàì BúeLø çépäå ,únL¯ ¤¥§¦¦©§§¤¨¦©¦§
äëéLçLî ,øñBà¯únL ÷eMä ïî ãçàå .øñBà Bðéà ¥¦¤£¥¨¥¥§¤¨¦©¤¥

íBé ãBòaî ,øöç éðaî ãçàì BúeLø çépäå¯Bðéà §¦¦©§§¤¨¦§¥¨¥¦§¥
äëéLçLî ,øñBà¯éàî !ìéèáéð ?øñBà éànà .øñBà ¥¦¤£¥¨¥©©¥¦§¦©

éðú÷c éîð "øñBà"¯ìàøNé :òîL àz .ìháiL ãò ¥©¦§¨¨¥©¤§©¥¨§©¦§¨¥
,íBé ãBòaî øb úîe ,úçà äøeâîa ïééeøL øâå§¥§¦¦§¨©©¥¥¦§
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עירובין. פרק שישי - הדר דף ע עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

לימוד התורה בכל יום ויום נוגע בנפשות ממש. לא לבד בנפש הלומד, כי אם גם בנפשות בני ביתו.
היום יום ד' חשון



רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc oiaexir(oey`x meil)

wx m`d :wtzqdl yi ea ote`d z` `xnbd zx`aneéòa éàc àëéä¥¨§¦¨¥
áøòî éöî ìBîúàî éáeøòìmilrad dvex did m` ea ote`a - §¨¥¥¤§¨¥§¨¥

,axrl leki did `ed xvgd ipa x`y mr zay axra axrléìeha©¥
ìháî éöî énð`l m` xvgd ipal ezeyx lhal mb leki `ed if` - ©¦¨¥§©¥

,zay axra axiréàä ìáà,yxeiìBîúàî éáeøòì éòa éàc ïåék- £¨©¥¨§¦¨¥§¨¥¥¤§
,zay axra xnelk ,lenz` axrl dvex did m` s`yéöî àìŸ¨¥

áøòî`l oiicr aexird lgy onfa ixdy ,axrl leki did `l - §¨¥
zayd zqipk xg`l wx `l` ,axrl dvex didy zeyxd z` yxi

,df yxei ,jk meyne ,da dkfìháî éöî àìlhal leki epi` - Ÿ¨¥§©¥
ina wx xn`p zeyx lehia oic ixdy ,yxiy zeyxd z` ef zaya

.zay axra xak ecia dzid zeyxdydéòøk LøBé ,àîìc Bà¦§¨¥©§¥
àeä deáàcenk aygp `ed ,xnelk ,eia` lbxk `ed yxei lk - ©£©

leki did eia`y myk `linne ,enewna cnere eyixedy eia`
.ezeyx lhal enewna cnery yxeid mb leki jk ,lhal

:`xnbd daiyndéì øîà,`axl ongp ax,øîBà éðàyxeiyìháî ¨©¥£¦¥§©¥
,zeyxa dkf da zayd dze`a ezeyxeðz ìàeîL éác éðäåmle` - §¨¥§¥§¥¨

yxeiy ,epy l`eny ly eyxcn ziaay micinlzd mze`ïéà¥
ìháî.da dkfy zayd dze`a ezeyx §©¥

:ongp ax ixac lr dywn `xnbddéáéúéàmi`xen` eywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipy ,ongp ax ixac lrììkä äæ,aexira xn`py ¤©§¨

ìkmewnøzenLea lhlhlúö÷îìdøzeä ,úaLea lhlhlìëì ¨¤¨§¦§¨©¨©§¨
,úaMäzrk eavn itle zayd rvn`a eavn dpzyd m` s` ©©¨

.eaxrl ozip `lìëåmewnìëì øñàð ,úaL úö÷îì øñàpL §¨¤¤¡©§¦§¨©¨¤¡©§¨
,úaMäzrk eavn it lre zayd rvn`a eavn dpzyd m` s` ©©¨

.eaxrl ozipìhánî õeçzayaúeLøaxir `le xvga el yiy §§©¥§
zryn d`vedd z` xizdl lehiad lireny ,zay axra
dn :`ziixad ixac z` `xnbd zx`ane .d`lde lehiad

epipyy,úaMä ìëì øzeî úaL úö÷îì øzeäL ìkepiidïBâk ¨¤©§¦§¨©¨¨§¨©©¨§
e ,mdipia dvigne zekenq zexvg izyCøc áøéò[ici lr-]çútä ¥©¤¤©¤©

,dvignayçútä ízñðå,dnecke zletn zngn zayd rvn`a §¦§©©¤©
y e`ïBlç Cøc áøéòdrax` lr drax` zegtd lkl ea yiy ¥©¤¤©

,migthízñðådïBlçaxrl ozip `l df ote`ay ,zayd rvn`a §¦§©©
lgy oeik ,mewn lkny ,odipia gzt oi` ixdy zexvgd izy z`
lr xvgl xvgn ezngn xiardl xzen ,zayd zligza aexird

oeyl epipyy dne .miphw mixeg jxc e` dwixf ici,'ììkä äæ'¤©§¨
epiidééezàìid llkl `iadl -s` ,df xzL éBáîyly ea yi §©¥¨¤

lehlhl exiykdl dxew e` igl iriaxd eciva etiqede zevign
e ,ze`ean seziyleåééçì Bà åéúBøB÷ eìhép,xyked mci lry ¦§¨§¨¨

`l mewn lkne ,zay axra s` eaxrl ozip `l dfk ieany
dne .zayd zligza xzed xake xg`n ea lhlhl ieand xq`p

`ziixaa epipyyúaMä ìëì øñàð úaL úö÷îì øñàpL ìk̈¤¤¡©§¦§¨©¨¤¡©§¨©©¨
,dlekepiidíéaøä úeLø écéö éðLa íézá éðL ïBâkozip `ly ¨§§¥¨¦¦§¥¦¥§¨©¦

,mdipia dcixtd miaxd zeyxy zngn maxrlíéøëð íeôéwäå§¦¦¨§¦
a el` miza ipyl,úaLa ävéçîztzeyn xvg mdl yi dzre §¦¨§©¨

,eaxir `ly zngn da yeniyd z` df lr df mixqe` mdy
d`vedd z` xizdle exiagl ezeyx lhal mdn cg`d dvexe
oeik lehiad lirei `l mewn lkny `l` ,xvgl exiag zian

`xnbd dtiqen .zayd zvwnl d`vedd dxq`p xaky
oeyl df oic lr epipyy dn :zxxane,'ììkä äæ'd`ay rnyny ¤©§¨

,sqep oic siqedl `ziixadéàî ééezàì`ziixad zpeek dn - §©¥©
:`xnbd zx`an .df xzid llkl `iadlééezàì,df xeqi` llkl §©¥

xikydl ixkpd dvx `le ixkpe mil`xyi ipy xvga eid ea ote`
e ,xvgl d`vedd mdilr dxq`py ,mil`xyil ezeyxúîdéøëð ¥¨§¦

,úaLaxvgl `ivedl mixeq`y `l` mdilr akrn epi` dzrne §©¨
`ly zngnz` lhal mdn cg`d dvexe ,zay axra eaxir

`l` ,xvgl exiag zian d`vedd z` xizdle exiagl ezeyx
d`vedd dxq`p xaky oeik lehiad lirei `l mewn lkny

:`xnbd zwiicne .zayd zvwnléðz÷åxq`py lk' ,`ziixaa §¨¨¥
dlek zayd lkl xq`p zay zvwnl'úeLø ìhánî õeç`le ¦§©¥§

rnyne ,'yxeide zeyx lhann ueg' oeyl `ziixad dhwp
,ef oeylnïéà eäéàaxra axir `ly envr milrad `weecy - ¦¥

d mle` ,zaya ezeyx lhal leki zayàì LøBé,lhal leki ¥Ÿ
.ongp axl dywe
:`xnbd zayiinàîéà,`ziixad ixac xe`iaaìehéa úøBzî õeç ¥¨¦©¦

úeLølhane axir `ly mc` epiide ,zeyx lehia jiiy ea ote`n - §
,yxiy zeyxd z` lhan enewna cnery yxeide zny e` ,ezeyx

.zaya lhal xyt` dfay
:ongp ax lr dywne `xnbd zxfeg,déáéúéà,`ziixaa epipyãçà ¥¦¥¤¨

çépäå únL øöç éðaî[yixede-]÷eMä ïî ãçàì BúeLømc`l - ¦§¥¨¥¤¥§¦¦©§§¤¨¦©
zn m` ,mdnir axrn epi` `linne xvga xc epi`yíBé ãBòaî- ¦§

mc` eze` ,aexird lg `l oiicr df ote`ay ,zayd zqipk iptl
znd zeyxa dkfyøñBàoeik ,xvgd ipa x`y lr yeniyd z` ¥

zn m` mle` .mdnir axir `l `edyäëéLçMîzqipk xg`l - ¦¤¨¥¨
znd zeyxa dkfy eze` df ote`a ,aexird lg xaky ,zaydBðéà¥

øñBàyeniyd xzed xak ixdy ,xvgd ipa x`y lr yeniyd z` ¥
xak zayd zligza ixd ,axrnd zny s`e ,zayd zligza
lkl xzed zayd zligza xzedy dne ,xvgl `ivedl xzed

.zaydL ÷eMä ïî ãçàåe ,xvgd ipa x`y mr axir `lçépäå ,ún §¤¨¦©¤¥§¦¦©
éðaî ãçàì BúeLødøöçzn m` ,ezeyx axiry,íBé ãBòaîyxeid §§¤¨¦§¥¨¥¦§

øñBà Bðéàaxrie mei ceran zeyxa dkf ixdy ,xvgd ipa x`y lr ¥¥
zn m` mle` .aexird zelg zry iptl mdnr,äëéLçMîyxeid ¦¤¨¥¨

øñBàxc did `l yixend ixdy ,xvgd ipa x`y lr yeniyd z` ¥
zelg zry xg`l wx zeyxa dkf yxeid eli`e ,axir `le xvga
s` ezeyx lhal leki yxeiy jixacl :`xnbd dywne .aexird

,zeyxd z` yxi da zayd dze`aéànàyxeidøñBàz` ©©¥
,zayd zligz xg`l zeyxa dkf m` xvgl d`veddìháéì¦©¤

.d`vedd z` xizie eaxiry xvgd ipa x`yl ezeyx yxeid
ok` :`xnbd zayiinéðz÷c énð øñBà éàîdna `pzd zpeek dn - ©¥©¦§¨¨¥

xeq` xvga yeniydy ,'xqe`' oeyl dpyyìháiL ãòz` yxeid ©¤§©¥
.ewlg

:ongp ax lr dywne `xnbd zxfegòîL àzyi dpnn `ziixa ¨§©
,ongp ax ixac lr zeywdlå ìàøNéd exiagøâ,miyxei el oi`y ¦§¨¥§¥

däøeâîa ïééeøL[oxeba-]úçàxcg lkle ,mixcg dnkl zwlegnd §¦¦§¨©©
,zay axra eaxir `le ,xvgl gzt yiúîed,íBé ãBòaî øb ¥¥¦§

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

בטח הכיר כבר מעלת מדינה זו אשר יש בה חומר מוכשר לקבל צורה טובה ע"י השתדלות 

הראוי' הודות לתמימותם של אחב"י תושבי המדינה. וחוב וזכות קדוש על כל בעלי השפעה להשתמש 

אחד  כל  התחייבות  על  שאת  ביתר  ולמצוה  לתורה  שבסביבתם  ישראל  ובנות  בני  לקרב  זה  בכוחם 

בתוך  הגדולים  ברחמיו  הקב"ה  אותנו  השאיר  אשר  אלה  בזמננו  ובפרט  אחרות.  במדינות  מאתנו 

שארית הפליטה.

בברכת הצלחה,

מנחם שניאורסאהן

המשך מגמוד רק



xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc oiaexir(ipy meil)

øñBà åéñëða øçà ìàøNé ÷éæçäL ét ìò óàl`xyid lr wifgnd ©©¦¤¤¡¦¦§¨¥©¥¦§¨¨¥
xbd zne zay axra eaxir m` mle` .xvga xcy oey`xd

,äëéLçMî,aexird lg xakyøçà ìàøNé ÷éæçä àlL ét ìò óà ¦¤¨¥¨©©¦¤Ÿ¤¡¦¦§¨¥©¥
,xbd iqkpa.øñBà Bðéà¥¥

:`xnbd zl`eyàéL÷ àôeb àämiyw mnvr `ziixad ixac ixd - ¨¨©§¨
ixdy ,xe`ia mikixvezøîàxbd zn m`y ,eixaca `pzd xn` - ¨§©§

÷éæçäL ét ìò óà íBé ãBòaîrnyne ,xqe` eiqkpa xg` l`xyi ¦§©©¦¤¤¡¦
miqkpa xg` l`xyi wifgd m` s`y `ed yecigdy ef oeyln

,d`vedd dxq`pàéòaéî àìå,xnel jixv oi`e -ék[m`y-]àì §Ÿ¦©§¨¦Ÿ
÷éæçälr zeywdl yie .d`vedd dxq`py eiqkpa xg` l`xyi ¤¡¦

,jkäaøcàl`xyi wifgd m` `weecy ,jtidl xnel xazqn ixd - ©§©¨
mle` ,xqe` `ed eiqkpa xg`÷éæçä àì ékeiqkpa xg` l`xyiàì ¦Ÿ¤¡¦Ÿ

,øñà`l ixdy ecal l`xyid x`yp xbd zzin xg`l ixdy ¨©
wifgd m`' xnel `ziixad lr dide ,xbd iqkpa mc` mey wifgd

.'xqe` eiqkpa xg` l`xyi:`xnbd daiynàîéà ,àtt áø øîà̈©©¨¨¥¨
xg` l`xyi wifgd m` wx `l ,`ziixad ixac xe`iaa xen` -
mr axir `l df wifgn ixdy ,xqe` `ed mei ceran xbd iqkpa

`l` ,oey`xd÷éæçä àlL ét ìò óà,dkiygy cr xg` l`xyi ©©¦¤Ÿ¤¡¦
:zl`eye `xnbd zxfeg .jenqa x`eaiy itke ,d`vedd dxq`p

,ok x`al ozip cvikéðz÷ ÷éæçäL ét ìò óà àäå`ziixad oeyla §¨©©¦¤¤¡¦¨¨¥
:`xnbd daiyn .yxetnaøîà÷ éëä,xnel `ziixad zpeek jk - ¨¦¨¨©

÷éæçä àlL ét ìò óàxbd iqkpa xg` l`xyiàlà íBé ãBòaîwx ©©¦¤Ÿ¤¡¦¦§¤¨
,äëéLçMîmle`déì äåäc ïåékl`xyid eze` leki didy - ¦¤¨¥¨¥¨©£¨¥

,íBé ãBòaî ÷éæçäì`ed,øñBàzvwnl dxzedy oeik mixne` oi`e §©£¦¦§¥
did `le da ekfiy dpiznd ef xvgy oeik ,dlekl dxzed meid

.xxean dxzid
,`ziixaa epipy :`ziixad oeyl jynd lr zl`eye `xnbd zxfeg

xbd zn m`yøçà ìàøNé ÷éæçä àlL ét ìò óà ,äëéLçMî¦¤¨¥¨©©¦¤Ÿ¤¡¦¦§¨¥©¥
,eiqkpaéà.øñBà Bðy `ed yecigdy rnyne÷éæçä àlL ét ìò óà ¥¥©©¦¤Ÿ¤¡¦

øçà ìàøNé,xqe` epi` `ed xbd iqkpaék àéòaéî àìå[m`y-] ¦§¨¥©¥§Ÿ¦©§¨¦
÷éæçäixd ,dywe .xqe` epi`y xbd iqkpa xg` l`xyi,äaøcà ¤¡¦©§©¨

oeik d`vedd dxq`p `l eiqkpa xg` l`xyi wifgd `l m` `weec
mle` ,cg` l`xyi `l` xvga xc `ly÷éæçä ékxg` l`xyi ¦¤¡¦

xbd iqkpa,øñàlr df mixqe`d mil`xyi ipy xvga mixcy oeik ¨©
:`xnbd daiyn .dfàîéà ,àtt áø øîà,`ziixad ixac xe`iaa ¨©©¨¨¥¨
÷éæçäL ét ìò óàdfe ,xqe` epi` `ed xbd iqkpa xg` l`xyi ©©¦¤¤¡¦

`l eiqkpa xg` l`xyi wifgd `l m` wx `ly ,xzei lecb yecig
eiqkpa xg` l`xyi wifgd m` s` `l` ,xvgl d`vedd dxq`p
,xvgl `ivedl mei ceran my xc didy oey`xd l`xyil xzen
dxzedy xvge ,zayd zligza d`vedd dxzed xak ixdy
ozip cvik :`xnbd zl`ey .zayd lkl dxzed zayd zvwnl

,ok x`aléðz÷ '÷éæçä àlL ét ìò óà' àäåoeyla yxetna §¨©©¦¤Ÿ¤¡¦¨¨¥
:`xnbd daiyn .`ziixad÷éæçäL ét ìò óà ,øîà÷ éëäl`xyi ¨¦¨¨©©©¦¤¤¡¦

miqkpa xg`,äëéLçMî,xvgl d`vedd z` xeq`l mewn dide ¦¤¨¥¨
,zay axrn xvga xcy l`xyid mr axir `l wifgny df ixdy

mle`déì äåä àìc ïåékl`xyid eze` did leki `ly -÷éæçäì ¥¨§Ÿ£¨¥§©£¦
,íBé ãBòaî`ed ,dkiygyn wx xbd zn ixdy,øñBà Bðéàixdy ¦§¥¥

d`vedd dxzed ezzinay oeike ,zayd zqipk xg`l zn xbd
s` zayd lkl d`vedd dxzed ,ezeyx lhiae axir `ly in oick

.xvga wifgi xg` l`xyi m`
:lhal leki yxeiy ongp ax ixac lr ef `ziixan `xnbd dywne

àLéø úäéî éðz÷,`ziixad zligza epipy mewn lkn - ¨¨¥¦©¥¨
xvga wifgdy l`xyidyøñBà,dywe ,my xc didy l`xyid lr ¥

éànà`edìháéð ,øñBàezeyx z` mil`xyidn cg` lhaiy - ©©¥¦©¥
xvgdy df ly ezian xvgl `ivedl mdl xzeie ,exiagl xvga

:`xnbd daiyn .eilr xqe`y in oi` dzr ixdy ,ezeyxaéàî©
éðz÷c énð øñBà,'xqe`' `ziixaa epipyy dna dpeekd dn -ãò ¥©¦§¨¨¥©

ìháiLlehiad xg`l j` ,exiagl ezeyx z` xvgd ixiicn cg` ¤§©¥
wx xvga wifgdy df `ed lhand m` s` ,xvgl d`vedd dxzed

meyn epiide ,mei ceran wifgdl leki did `le dkiygy xg`l
.zny xbd ly enewna cnery

:ongp ax lr zeiyewd aeyiia zxg` jxc d`ian `xnbdïðçBé éaø©¦¨¨
épî àúééðúî ,øîà,xqe` yxeiy oda epipyy el` zeziixa izy - ¨©©§©¨©¦

zhiya ,epyp od in zhiya ,lhal leki epi`y dfa x`eaneúéa¥
àéä éànL,[od-]aLa úeLø ìehéa ïéà ,éøîàcúleki epi` mc` - ©©¦§¨§¥¥¦§§©¨

lhal leki epi`e xqe` yxeid s` jkle ,zaya ezeyx z` lhal
.zayd zligz xg`lïðúc,epzpynaúeLø ïéðúBð éúîéàî- ¦§©¥¥¨©§¦§

.ezeyx lhal xvgd ipa x`y mr axrl gkyy df leki onf dfi`a
íéøîBà éànL úéawx lhal ozipíBé ãBòaî.zayd zqipk iptl - ¥©©§¦¦§
íéøîBà ìlä úéáes` zeyx lhal ozip -CLçzMîzqipk xg`l - ¥¦¥§¦¦¤¤¡©

zay axra wx lhal ozipy `id i`ny zia zhiyy ixd .zayd
.zaya `le

:zaya s` lhal ozipy lld zia zhiy xe`iaa dpc `xnbdøîà̈©
ìlä úéác àîòè éàî ,àleòlld zia ezngny mrhd dn - ¨©©§¨§¥¦¥

y meyn ,axrl ozip `ly s` zaya lhal ozipy mixaeqäNòð©£¤
lhandkd mc`øîBàmzqa eizexitn mexzl edpiny egelyl §¥

,mitid zexitdn mxzeúBôé ìöà Cìkzexitdn mexzl jl did - §©¥¤¨
zrc ielib df ixd xzei miti zexit el yi ok` m`y ,xzei mitid
.jkl dligzn edpin eli`ke mitid zexitdn mexziy mikqdy
ezeyx lhan mc` xy`k ,zeyxd lehia ly df oipra ok enke
`ed ,xvgl d`vedd z` xvgd ipa x`yl xizdl ick zaya
d`vedd z` xizdl ezrc dzid zay axra xaky dfa dlbn
xeqi` df lehiaa oi` jk meyne ,axir `le gkyy `l` xvgl

.zaya d`pwd
:`xnbd zl`eyøîà[l`y-]àéiaote`a ixd ,`ler ixac lr ¨©©©¥

lr ixkpd xqe`y xvga ixkp mr mixc mil`xyi ipyy
e ,ezeyx epnn exky `l m` xvgl d`vedd z` mil`xyidúî¥

d,úaLa éøëðmil`xyid cg` lekiy mi`xen` dnk mixaeq ¨§¦§©¨
le`yl yie ,xvgl `ivedl exiagl xizdle exiagl ezeyx lhal

,df xzid lràkéà úBôé ìöà Cìk éàîlehia zencl jiiy dn - ©§©¥¤¨¦¨
`l df lehiaa ixd ,'zeti lv` jl jlk' zxin`ay zrc ielibl df
zngn axrl elki `l `l` zay axra axrl mil`xyid egky
ozipy mixaeqd yiy epivn dfa s` ,mewn lkne ,my xcd ixkpd
ielibk `edy meyn epi` zaya lhal xziddy ixd ,zaya lhal

:`xnbd daiyn .zay axra lhal ezrc dzidy zrc,àëä àlà¤¨¨¨
,zeyxd lehia ly df oicaéâìôéî÷ àäazia ewlgp ef `xaqa - §¨¨¦§§¥

,lld ziae i`nyéøáñ éànL úéác,[mixaeq-]úeLø ìehéaliren §¥©©¨§¥¦§
c meynàeä àúeLø àð÷éîipa x`yl zeyxd z`pwdk `ed - ¦§¨§¨

,xvgd,øeñà úaLa àúeLø àð÷éîexknne gwnl dnecy meyn ¦§¨§¨§©¨¨
`l` zaya ezeyx lhal mc`l xeq` jk meyne ,zaya mixeq`d

.mei ceran wx lhal lekiøáñ ìlä úéáeélehiay ,[mixaeq-] ¥¦¥¨§¥
`l` d`pwd dpi` zeyxdàeä àîìòa àúeLø é÷elzñàwx `id - ¦§©¥§¨§¨§¨

,zeyxdn milrad ly zewlzqdøétL ,úaLa àúeLø é÷elzñàå§¦§©¥§¨§©¨©¦
éîc.zaya s` ezeyx lhal mc`l xzen okle ,zxzen i`ce - ¨¥

äðùî
cr zial xvgne xvgl zian lhlhl `ly minkg epwizy myk
izan lhlhl `ly epwiz jk ,zta cgi xvgd ipa lk eaxriy
.cgi ieand ipa eaxriy cr ,xvgd izal ieand one ieanl xvgd
zeyrdl leki 'ze`ean seziy' .'ze`ean seziy' `xwp df aexir
mitzey eidy iean ipaa dpc epzpyn .miwyne milke` x`ya mb
m` ,dxegq myl `l` ,ze`ean seziy myl `ly lk`n xaca

.ieana lehlhd z` xizdl xg` seziy mikixv
ì ózeL äéäL úéaä ìòaåéðëL,ieanayäæìzg` xvga oky mr - ©©©©¦¤¨¨¨¦§¥¨§¤

zetzey el dzidäæìå ,ïéiamb el dzid zxg` xvga oky mre - §©¦§¨¤
zetzey ok,ïééazetzey ieand ipan cg`l dzidy ,xnelk §©¦

el` zeietzeyy it lr s` ,ieand ipan cg` lk mr oiia zcxtp
,ieana lehlhd z` xizdl ick `le dxegq myl eyrpïéëéøö ïðéà¥¨§¦¦
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המשך בגמוד קצק



רה ezny in` cenr `r sc ± iyily wxtoiaexir
'åë ÷éæçäù éô ìò óà.'ek wifgdy it lr s` i`n :jixt onwl Ðøñåàlr wifgnd Ð

.xcdäëéùçùî.aexir dpw xaky Ðéô ìò óàdil ded wifgd `l ik :onwl jixt Ð

:ipzinl dil irai` ikde ,`ed wifgdc meyn xq`c i`de .dilr xq`c `kile ,cigi xc df

eiqkpa xg` l`xyi wifgd m`.xqe` Ð÷éæçä àìù éô ìò óàoiznde ,cin mei ceran Ð

zay zvwnl xzid `ki`e ,dkiygy crÐ

dide li`ed ,onwl yxtnck .xqe`gk el

dvxi m` mei ceran da wifgdlz`vnp Ð

zvwnl xzed ded `le ,zcnere dielz ef zeyx

.zay'åë øîà÷ éëäi`de .`xqgin ixeqge Ð

"it lr s`"wifgd i`de .i`w wifgd `ly` Ð

ipzwc.xn`w wifgdl el did Ðìò óà àîéà
÷éæçäù éôzvwnl xzede li`ed ,xqe` epi` Ð

.zayøîà÷ éëäs` i`de iaxqgin ixeqg Ð

ipzwc wifgd `lye .i`w wifgdy` it lrÐ

,mei ceran wifgdl el did `le :xn`w ikd

`l` zeynyd oia dielz ef zeyx dzid `ly

wifgdl `a df did m` ,xbl zwfgendid `l Ð

.xqe` epi`e zay zvwnl da did xzid ,leki

øîà ïðçåé éáø`ziixza `zipzn izxz ipd Ð

xqe` yxei ixn`c.`id i`ny zia Ðìöà êìë
úåôézrcn `ly exiag ly z` mxez iab Ð

e`vne ziad lra `a :(`,ak `rivn `aa) `ipz

yi m` ,"zeti lv` jlk" el xn`e ,mxez `edy

odn zeti eldizrc` ilbc ,dnexz eznexz Ð

gily dieeyc o`nk opixn`e ,dil `gipc

`zyd lihac oeik :inp ikd .inc `xwirnilb Ð

`l` ,dil `gip `zeixya `xwirnc dizrc

xir `le gkyy`zeyx iiepw` dil ded `le ,a

.zayaøåñà úáùá àúåùø àð÷éîåincc Ð

.xknne gwnl

äðùîåéðëù íò óúåù äéäù,ieanay Ð

.seziy myl `le ,`nlra zetzey myläæì
'åë ïééá äæìå ïééá.cg` ilka dl iwen `xnba Ð

ïîùá äæìå ïééá äæìoi`e cg` seziy df oi` Ð

eilr jenql leki.milk ipya welg ixdy Ð

àøîâãçà éìëáå áø øîàdid oleky Ð

milk ipya la` .cg` ilka ozetzey.`l Ð

in" wxta lld zia ixn`c ab lr s`e

ipya oezpd aexir :(`,hn lirl) "ede`ivedy

milkaexir myl `xwirnc `ed mzd .xyk Ð

myl e`lc ,`kd la` .xzii`e `pnl deilne eab

cg` ilka ,ded seziymilk ipya ,oi` ÐÐ

.`láøòì éåàø ïééå ïéé`lc it lr s` ,jkld Ð

diaxr.dilr opiknq Ðäæìå ïééá äæì åìéôàå
ïîùá.iaexirl ifg `l `d :dinza Ð'á ïéáù

úåàåáî,xn`w cg` ieanc seziya `le Ð

ipye ,onya df mre ,oiia dtzzyp df mr `l`

.od oiaexiräéîòèì ïåòîù éáøåxvg :xn`c Ð

,ze`ean izy mr oiaexir ipy axrl dleki zg`

ikd .cgi ze`eand izy etziy `ly it lr s`e

`le ,cgi xaegn seziyd oi`y it lr s` ,inp

exzeddf mr df ze`eanmr zxzen `id Ð

milk iwet`l iz` `nlic opixfb `le ,mdipy

.ef xvg jxc df ieanl df ieana ezayyäîì
äîåã øáãäopaxle "ede`ivedy in" wxta Ð

cg` ilkae oiia dtzzyp m` ,oizipznceed Ð

xitye ,cgi etzzypy ink ze`eand izy edl

iaexir ixzc ,onya dfle oiia dfl la` .inc

df mr df oixeq` ze`eand izyc oeik ,edpipÐ

."ede`ivedy in" wxta ipzwck ,dnr oixeq` odipye ,odnr dxeq` inp `idéããä éãäá íéðëùdfa ynzydl df iean ipa oivex m` Ðzi`e ef xvga zt olek zzle axrl oikixv Ð

.ipira d`xp oey`xe ,izyxit ef .`l oiia dfle oiia dfl elit` ze`ean izy oiay xvga opax eli`c ,i`w ediizlin` e`l oerny iaxe ,ipzw ilin ilin oizipzn iyxtnc
áøå
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êìëo`nk iede ,dil `gipc dizrc ilb ,odn zeti el yiykc :i"yx yxit Ð zeti lv`

el`" yixa dl iwenc `dn eyexitl zeywdl oi`e .inc `xwirn gily dieyc

gily diey `lÐ mexzl gily dieyc idpc ,gily dieyc oebk (`,ak `rivn `aa) "ze`ivn

oeik ,inc zetid on mexzl gily dieyc o`nk :qxhpewa yxtn df lre .zetid on mexzl

.odn zeti `vnpc

éð÷îåoihibac dniz .xeq` zaya `zeyx

aiky `edd iab (a,fr) "wxefd" yixa

,`hib dia gpnc `zkec dl ipwilc xn` rxn

`zi`ck dzid zaye gztze cgize idi` lfize

sxhz `ly ,exizd rxn aikyc :xnel yie !mzd

jixv epi`y oipw `wecc xnel oi`e .eilr ezrc

`nw `aa) ["zny in" wxtc] `idd ik ,ixyc `ed

dkld oi`c ,mzd xn`ck ,ipw oipw `lac (a,epw

dkld ded i`c [mzd] rnyn `dc .xfrl` iaxk

eidy ,ith `gip dedc oky lk Ð xfrl` iaxk

sxhinl yginl `ki` inp ikde .xizdl oikixv

s`c ,rcz .epevxk dyxbl leki did `l m` zrc

`ipzck ,zaya yxbl `xeqi` `ki` oipw `la

`l` .zaya oiyxbn oi`e oiycwn oi`c `ztqeza

,ezrc sexhz`ly ,exizd`wec rxn aikya i`ce

cr oizndl dvex epi`e ,zaya zeniy `xiy

epiax wqt oke .oipw inp exizdc oicd `ede .legd

`irac ,zvwna rxn aiky zpzn elit`c l`eny

.zaya epnn oipew Ð oipwéà`nlya zxn`

ipya oiie oii oicd `ede ± 'ek cg` ilka `yix

`lc :cere .hwp `zlnc `gxe` la` ,milk

jxved.milk ipya onye oii mzqc ,yxtl `pzd

"ede`ivedy in" wxta lld zia exyc ab lr s`

`pnl diiln ik Ð milk ipya oezpd aexir (`,hn)

yxitck ,aexir myl eab ik ilin ipd Ð xzii`e

cg` ilka ,sezy myl e`lc ,`kd la` .qxhpewa

.`l Ð milk ipya ,oi` Ðïééie`x oi` onye

oefnl oitxhvn oilke`d lkc iab lr s` Ð axrl

epiid Ð oiwyn oicd `ede aexirl zecerq izy

.aexir myl etzzypykøöçáipy oiay

zexivg ylya inewe`l ira `l Ð 'ek ze`ean

oia zt ira zexivg iaexirc ,dpyn jci`k ynn

dvex oi`e ,jenqa onwlc opaxl oia xi`n iaxl

iax` bilte ,oiia xn`c o`nk oizipzn cinrdl

.opaxe xi`n

éáøåzyy axl ,xfb `lc Ð dinrhl oerny

"ede`ivedy in" wxta lirl dl iwenc

ipyae ,zirvn`a oaexir mizy epzpy (`,gn)

ipyk milk ipyae cg` ziaa elit` `kd Ð miza

dnnc .seziy myl ciar `lc oeik Ð enc miza

ze`ean iteziyc ,iniiw xvga `kd ediiexz jytp

.ieanay xvga
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"áøòì ïéëéøö ïéà"¯éããä éãäa íéðëL ìáà ,úéaä ìòa éãäa íéðëL¯áøòì ïéëéøö ¥§¦¦§¨¥§¥¦©£¥©©©©¦£¨§¥¦©£¥£¨¥§¦¦§¨¥
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eznyרו ina cenr `r sc ± iyily wxtoiaexir
øîà óñåé áøåcg ied ikid oerny iaxl zxn`wce ,`xwirnck cg` ieana mlerl Ð

.dil `xiaq opgei iaxk oerny iax aexir'åë óöù ïîù.od dnexz lye Ðäæì åìéôàå
ïééá äæìå ïééá.dinza Ðêôùå åðéâìá àá äæ`ly elit`e .ziag e`lny cr df oke Ð

dligzn eyr seziy myloii ziag egwl la` .oii cg` lk `iad ixdy ,eilr oikneq Ð

,dxixa oi` i`cz oal dil `xiaq ,zetzeya

oii xxaed `ly zerna etzzypy ink edl iede

.cg`e cg` lkláåøéò íå÷îá óåúéùà ïéëîåñá
éâìôéî÷,xzen ieanc dcen i`cz oae Ð

etzzypc oeik :ixaq opax .ibilt zexivgae

ieana,ef mr ef zexivg axrl oikixv oi` Ð

,mdipiay migzt jxc efl efn `ivedl oixzene

,oxagn ea zegezt ody ieand seziy ixdy

.xvg ly aexir zgz ieand seziy lr oikneqe

.oikneq oi` :xaq i`cz oaeäì àðéîà àðîÐ

.ibilt ikdacøéàî éáøë äëìäoikneq oi`c Ð

.aexir mewna seziy lràîòè éàî`xiaq Ð

ediiexzc meyn e`l ,ediiexza axl dil`cg

.ixn` `nrh cge `zlnàåä àîòè ãç éàå
äéì äîì àúëìéä éúøúxninl axl Ð

xi`n iaxk dkld `nlya ?ediiexzaÐ

:`pin` ded ,xfril` iaxcn i`c ,jixhvi`

lr oikneq oi`c meyn e`l xfril` iaxc `nrh

zexivga oiaxrn oi` xaqwc meyn `l` ,seziy

oac seziy i`de .onwl xi`n iax xn`wck ,oiia

dfle oiia dfl :oizipzn ipzwck ,`ed oiic i`cz

oiiala` .zexivga dilr opiknq `l ,jkld Ð

zta etzzypc `kidol rnyn `w ,oikneq Ð

ax xn` lcib ax `nwe`c ,xi`n iaxk dkld

iax xq` ikd elit`e ,zta etzzypa onwl

,xi`n iaxk dkld xn`c oeik `l` .xi`n

dilr opiknq `l zta elit`ciaxk dkld Ð

.il dnl xfril`ïðéãáò àìã ïì òîùî à÷ àä
ïéáåøéòá éøîåç éøúëaxl dil jixhvi`cn Ð

opicar `lc opirny` ,i`cz oak dkld xninl

ixz xi`n iaxe oiaexira `pz cgc ixneg ixzk

seziy lr zexivga oikneq oi` :xn` ixneg

.oiia etzzypy oiae zta etzzypy oia ,iean

etzzypya dil ecene ,zta dilr opax ibilte

elit`c `pniwe` `kdc oizipznc opaxe .oiia

xingnc gkzy` ,oikneqc ixn` oiia etzzypa

,ediiexza dizeek dil `xiaq axe .ixneg ixz

`cga i`cz oak dkld opirny` ,jkld .ixneg ixza dizeek `zkld ireaw`l ivn `le

opaxe xi`n iax belti` xecd ike ,oiia ieand seziy lr zexivga oikneq oi`c ediipin

zta.xi`n iaxk dkld opirny` Ðïéáøòî ïéà ïééá áøòì åöø íàåmeyn aexirc Ð

ly ezxice (`,hn) "ede`ivedy in" wxta xn`ck .zg` ozeyrl ozxic axrl ,`ed dxic

.ezit xg` `l` ,oiid xg` jynp epi` mc`ïééá éåáîá ïéôúúùîåepi` ieanc seziyc Ð

lke `ed dxic zia e`l xvge .mizad zeyx `le ,ieanay zexivgd zeyx szyl `l`

.ith aiygc zt okyúåøéöçá ïéáøòîjxc eaxiry it lr s` ,efl efn zegeztd Ð

odigzte`l m`e .ieand xizdl ieana szzydl oikixv Ð,efl efn zexzen zexivg Ð

`kid aexir mewna seziy lr `le ,seziy mewna aexir lr oikneq oi`c xeq` ieane

df lr eknqi m`y ,onvrl xvg ipa eaxir `lclk daxir la` .gkzyi aexir zxez Ð

ef mr ef zexivg eaxir `ly it lr s` ,ieana mlek etzzype dnvrl xvgseziy Ð

ieandy :opzc .migzt jxc oia ieand jxc oia efl efn oilhlhne ,oxagn ieandzexivgl

zexivg ieyn ieand seziy s` ,`cg mizal ieyn xvgd aexir dn ,mizal zexivgk

.`cgàéâñ àãçáãseziy lr oikneq xnl oiae xnl oiae ,`kde `kd ifg zt `dc Ð

.aexir mewnaïééá éâéìô éëdilr opiknq `l xi`n iaxlc ,ieana oiia etzzypyk Ð

ifg `l xvga oiic ab lr s`e ,ixy opaxle oiia zexivgl oiaxrn oi`c ,zexivg iaexira

mewna seziy lr oikneqc ol zicenc .xvga dilr opiknq ,seziya dizlnl ifgc ebn

.zt ly mlerl `edy ,zexivg iaexir lr ieana oikneqc edl zi` ediiexze ,aexir
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ïîù:ixep oa opgei iax xn`wcn ,dwyn aiyg onyc rnyn `zyd Ð 'ek oii iab lr svy

ony xcd `l ,lqet `l` epi` mei leahc oeik Ð lke` aiyg i`c .oixaegn mdipy

df licadl leki m` ,ikda ixep oa wgvi epiaxe opax ibiltc xnel `xaq oi`c .oiil `nhne

ia dwyn oiide onyde minde mcd :(`,fi) migqtc `nw wxta `ipzc :cere .`l e` dfn

"onyd l`e oiid l`e" inp ibgc `xwe .'ek `igacn

siqed ,(`,ci) mzd opz cere .dwyn iedc gken

erpnp `l mipdk ly odinin :`aiwr iax

xpa] mei leaha lqtpy onyd z` wilcdln

lr d`neh oitiqeny it lr s` ,zn `nha `nhpy

:`aiwr iax xaqw ,`xnba xn`we .[ez`neh

c Ð mixg` `nhl oiwyn z`neh.`ziixe`

unewd"a opixn`c `iddn :mz epiax dywde

leah ony :xne` xi`n iax (`,`l zegpn) "dax

.yacd s` :mixne` minkge ,mlerl dligz Ð mei

`le ,`wec oii :wiqne .oii :xne` ixefy oerny iax

!ixefy oerny iaxk dkldc mzd rnyne .ony

ipwzck ,ixii` yexwa mzdc :mz epiax xne`e

:(` dpyn iyily wxt) zexdh zkqna `yix

oigl ody onfa ,oiqixb ly dtwnde algde onyd

:yexit .miipy od ixd Ð eyxw ,oey`x od ixd Ð

.mlerl dlgz ony :xne` xi`n iax .lke` iedc

yxity enk `le .yxw elit` ,mlerl :xnelk

a`a `nhp oia Ð mlerl :zegpna qxhpewa

.d`nehd clea `nhp oia ,d`nehdéáøxfrl`

zexixa oirk df oi` Ð dxixa oi` xne` i`cz oa

eli`k edl eedc ,qxhpewa yxitck ,`zkec lkac

.cg`e cg` lkl oii xxaed `ly zerna etzzyp

àìã`id jk Ð aexira ixneg ixzk opicar

:qixb l`ppg epiaxe .qxhpewd zqxib

opicar `kd :xnelk .aexira ixneg ixzk opicarc

lk okzi `l "aexira" oeyl ,edine .ixneg ixzk

.aexir lka rnync ,jkïéôúúùîieana

xzei devn oiia dlgzklc zvw rnyn Ð oiia

oitzzyn `yixc `inec `ipz `lcn ,ztan

.oitzzyn Ð oiia szzydl evx m`e ,zta ieana

lka ,edine .seziy `edy ith xkpin oiia `nye

"oitzzyne oiaxrn lka" wxta opzck ,ipdn xac

:`ipz inp (`,t onwl) "oelg" wxtae .(a,ek lirl)

lye oii ly ziag oi`ian Ð ieana oitzzyn cvik

.zexit ipin lke zexbexb lye mixnz lye ony

úôámeyn Ð ibq cgac ibilt `l `nlr ilek

,zexivg iaexir lr ieana oikneq xnl oiae xnl oiac :qxhpewa yxite .`kde `kd ibq ztac

xninl ira `l Ð ieana oitzzyne zexivga oiaxrn ipzwc `d jkitle .zta mlerl `edy

zexivga oiaxrn :xnelk `l` ,ieana szzydl wewf oiicr eidi zexivga eaxiry xg`c

:(a,br) oiwxita onwl opz ,cere .ok rnyn oeyld oi`e .oiia ieana etzzypy it lr s` ,zta

oixzen Ð ieana etzzyp `le zexivga eaxir ,ieanl zegezte efl ef zegeztd zexivg yng

ba xn`we .ieana oixeq`e zexivgaopirae aexir opira :xn`c ,`id xi`n iax Ð ipn :`xn

ibilt `l zta xn`c o`ne .ibilt zta xn`c o`nk `ibeq `edd inwe`l `ki` ,edin .seziy

ibqc oeikc ,i`w ztc seziy`c :yxtn wgvi epiaxe .efl ef zegezt ipz `lc axk dl xaq Ð

mizad lkl seziydy :cere .zexivgl s` lirenÐ ith denl`e zta zeyrl ewgc mde .oiia

,ieana jk lk liredl el oi` Ð ztc zexivg iaexir la` .cgi oitzzyn mleky ,zexivgde

ztc zexivg iaexirac `ed dcen Ð ibilt `l zta xn`c o`nl elit`y yxity dn itle

i`c ,lirlc oiaexira ixneg ixz yxtl epivnc :wgvi epiax xne`] .ieanl liren m` ,ibilt

iaxk dkld opixn` i`e ,dinrh i`n opirci ded `l Ð i`cz oa xfrl` iaxk dkld xn`

`pyil rnynck ,seziy mewna aexir lr oikneq oi`c `da ,`cga `pin` ded Ð xi`n

oikixv Ð eaxiry it lr s`c rnync ,ieana oitzzyne zexivga oiaxrn xn`c xi`n iaxc

xfrl` iaxk dkld ol rnyn `w ,oikneq Ð aexir mewna seziy lr la` ,szzydl oiicr

xi`n iaxk dkldc zelbl `a `nzqnc ,aexir mewna seziy lr oikneq oi`c ,i`cz oa

eaxiryk :xn`z m`e .[ith `gip Ð ixneg ixz iab lirlc qxhpewd yexit ,edine .ixnbl

i` ?ieanl `nlr ilekl lirei `l dnl zexivgd on cg` ziaa oaexir egipde ,zta zexivga

qxhpewa yxit `d Ð aexir `l` seziy diny `l ziaa digp`c oeik i`de ,ieanay xvga ze`ean iteziye ,xvgay ziaa zexvg iaexir :(a,dt oiaexir) "oitzzyn cvik"a `ipzc meyn

eziaay oky lke Ð ieanay xvga ze`ean iteziy opixn`c `dc ,xvga oiaeqna o`k ziaa oiaeqna o`k iab oiwxita onwl
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éaøc àzâeìôa ïðaøå ïBòîL éaø :øîà óñBé áøå§©¥¨©©¦¦§§©¨©¦§§¨§©¦
ìò óvL ïîL :ïðúc ;éâìtéî à÷ ïðaøå éøeð ïa ïðçBé¨¨¤¦§©¨©¨¦©§¦¦§©¤¤¤¨©

ïîMa íBé ìeáè òâðå ,ïéé éab¯ïîL àlà ìñt àì ©¥©¦§¨©§©¤¤Ÿ¨©¤¨¤¤
äæ ïéøeaéç ïäéðL :øîBà éøeð ïa ïðçBé éaøå .ãáìa¦§©§©¦¨¨¤¦¥§¥¤¦¦¤

ïðaø .äæì¯ïBòîL éaøå ,ïðaøk¯.éøeð ïa ïðçBé éaøk ¨¤©¨©§©¨©§©¦¦§§©¨¨¤¦
ãçàå äæ ãçà :øîBà éàcz ïa øæòéìà éaø ,àéðz©§¨©¦¡¦¤¤¤©©¥¤¨¤§¤¨

äæ¯øîà !?ïéia äæìå ïéia äæì eléôàå ,áøòì ïéëéøö ¤§¦¦§¨¥©£¦¨¤©©¦§¨¤©©¦¨©
CôLå Bðéâìa àa äæå ,CôLå Bðéâìa àa äæ :äaø¯ ©¨¤¨¦§¦§¨©§¤¨¦§¦§¨©

élekéâéìt ék .áeøéò éåäc éâéìt àì àîìò¯ïBâk ¥¨§¨¨§¦¦§¨¥¥¦§¦¦§
éàcz ïa øæòéìà éaø .úeôzeLa ïéé ìL úéáç eç÷lL¤¨§¨¦¤©¦§¨©¦¡¦¤¤¤©©
óñBé áø .äøéøa Lé :éøáñ ïðaøå ,äøéøa ïéà :øáñ̈©¥§¥¨§©¨©¨§¦¥§¥¨©¥
óezéL ìò ïéëîBña ïðaøå éàcz ïa øæòéìà éaø :øîà̈©©¦¡¦¤¤¤©©§©¨©§§¦©¦
øîe ,ïéëîBñ ïéà :øáñ øîc .éâìtéî÷ áeøéò íB÷îa¦§¥¨¦©§¦§¨¨©¥§¦¨

dì àðéîà àðî :óñBé áø øîà .ïéëîBñ :øáñ¯øîàc ¨©§¦¨©©¥§¨¨¦¨¨§¨©
áø øîàå .øéàî éaøk äëìä :áø øîà ,äãeäé áø©§¨¨©©£¨¨§©¦¥¦§¨©©
éàî .éàcz ïa øæòéìà éaøk äëìä :áø øîà ,àðeøa§¨¨©©£¨¨§©¦¡¦¤¤¤©©©

àîòè¯déì øîà ?àeä àîòè ãçc íeMî åàì ©§¨¨¦§©©§¨£©¥
!?éì änì àúëìéä ézøz ,àîòè ãç éàå :ééaà¯ ©©¥§¦©©§¨©§¥¦§¨¨¨¨¦

.ïéáeøéòa éøîeç éøúk ïðéãáò àìc :ïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨§¨¨§¦©¦§¥§¥§¥¦
úBøéöça ïéáøòî :àéðúc ?ïðaø éàîe øéàî éaø éàî©©¦¥¦©©¨©§©§¨§¨§¦©£¥

ïéia áøòì eöø íàå .úta¯ïéôzzLî .ïéáøòî ïéà ©©§¦¨§¨¥©©¦¥§¨§¦¦§©§¦
úta ózzLäì eöø íàå ,ïéia éBána¯.ïéôzzLî ©¨©©¦§¦¨§¦§©¥©©¦§©§¦

ì àlL ,éBána ïéôzzLîe úBøéöça ïéáøòîúøBz çkL §¨§¦©£¥¦§©§¦©¨¤Ÿ§©©©
,"eáøéò àì eðéúBáà" eøîàiL úB÷Bðézä ïî áeøéò¥¦©¦¤Ÿ§£¥Ÿ¥§
Bà ,ïéáøòî Bà :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§¨§¦
,úta :øîà ãç ;äaøå éîeçð éaø da éâéìt .ïéôzzLî¦§©§¦§¦¦¨©¦©¦§©¨©¨©©©

éâéìt ék .ébñ àãçác éâéìt àì àîìò éleëc¯.ïéia §¥¨§¨¨§¦¦§©£¨©¦¦§¦¦©©¦
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc oiaexir(ipy meil)

:dpyna xg` xe`ia d`ian `xnbd,øîà óñBé áøåxaecn mlerl §©¥¨©
mixeaq eidy itke ,ieanay eipky mr szeyd ziad lraa dpyna
did elit` oerny iaxly mrhd edn dywi `le .dligzn yxtl

y itl ,liren onya dfle oiia dfl szeyàzâeìôa ïðaøå ïBòîL éaø©¦¦§§©¨¨¦§§¨
[zwelgna-]éâìôéî à÷ ïðaøå éøeð ïa ïðçBé éaøc,[ewlgp-]ïðúc §©¦¨¨¤¦§©¨¨¨¦§§¥¦§©

dpyna(d"n a"t mei leah)ïéé éab ìò óvL ïîL,dnexz ly mdipye ¤¤¤¨©©¥©¦
íBé ìeáè òâðå[eyny aixrd `l oiicre lahe `nhpy in-],ïîMa §¨©§©¤¤

,ãáìa ïîL àlà ìñt àìea rbp `l ixdy ,lqtp `l oiid la` Ÿ¨©¤¨¤¤¦§¨
`edy itl ,ezribpa oiid z` lqet epi` onyd mbe .mei leahd
dlik`n lqtp `edy xnelk ,cala leqt `l` `nh epi` envr

.mixg` `nhl `nh epi` la`ïäéðL ,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤¦¥§¥¤
,äæì äæ ïéøeaéçoiid mbe ,cg` xack miaygp onyde oiid ,xnelk ¦¦¤¨¤

iax ewlgp ef `xaqae .onya mei leahd ly erbn ici lr lqtp
,epzpyna minkge oernyïðaømixaeq o`kïðaøk,mei leaha ©¨¨§©¨¨

df oi` cg` ilka mepzp m` s` okle .xeaig mpi` onyde oiidy
.xg` aexir axrl mikixve ,seziy oiprl cg`k zeidl mxagn

ïBòîL éaøåxaeq epzpynaéøeð ïa ïðçBé éaøkoeiky ,mei leaha §©¦¦§§©¦¨¨¤¦
mikixv oi`e ,aexir df ixde cg` xack miaygp ,cg` ilka mdy

.xzei axrl
,dpyna e`aedy mi`pzd lr wlegd `pz d`ian `xnbd

:ezrc z` zx`aneàéðz,`ziixaaãçà øîBà éàcz ïa øæòéìà éaø ©§¨©¦¡¦¤¤¤©©¥¤¨
äæ,oiia dfle oiia dfl szey did m` oia ±äæ ãçàådzid m` oiae ± ¤§¤¨¤

,onya dfle oiia dfl szey,áøòì ïéëéøöyiy zetzeydy itl §¦¦§¨¥
.ze`ean seziy myl dler dpi` ,mdl

:`xnbd ddnzïééa äæìå ïééa äæì eléôàåxfril` iax xaeq ok mb ©£¦¨¤§©¦§¨¤§©¦
cg` oinn `id zetzeyd `ld ,seziyl dler epi`y i`cz oa

.dfa xq` recne
:`xnbd zvxznäæ ,äaø øîà[ieand ipan cg`-]Bðéâìa àamr-] ¨©©¨¤¨¦§¦

[oii ly eckCôLå,zetzeyd ly ziagd jezl epnnäæåcer-] §¨©§¤
[ieand ipan cg`CôLå Bðéâìa àaipa lk oke ,ziagd jezl epnn ¨¦§¦§¨©

,ziagd d`lnzdy cr ieandéâéìt àì àîìò élekewlgp `l ± ¥¨§¨Ÿ§¦¥
dcen i`cz oa xfril` iax mb ,xnelk ,dfa,áeøéò éåäc`l m` s` §¨¥¥

myl `l` ieand z` xizdl ick ziagd jezl mpii z` epzp
z` `iad ieand ipan cg` lk seq seqy itl ,dxegq ly zetzey

.myl epiiéâéìt ékepzpyn ly minkg ewlgp ote` dfi`a mle` ± ¦§¦¥
,i`cz oa xfril` iaxeeç÷lL ïBâkieand ipa lk [epwy-]ìL úéáç §¤¨§¨¦¤

äøéøa ïéà ,øáñ éàcz ïa øæòéìà éaø ,úeôzeLa ïéémiaiygn oi` ± ©¦§¨©¦¡¦¤¤¤©©¨©¥§¥¨
cg` lk ly ewlg xxaede ziagay oiid z` mdipia ewlig eli`k
oiid lk `l` ,dkezl epii z` jtye mdn cg` lk xfge cg`e

.szzydle xefgl mikixv jkitle ,mlekl jiiy ziagayïðaøå§©¨¨
äøéøa Lé ,éøáñziagay oiid z` ewlig eli`k miaiygn - ¨§¥¥§¥¨

epii z` jtye mdn cg` lk xfge cg`e cg` lk ly ewlg xxaede
seziyd xear epiin ozp cxtpa cg` lky `vnpe ,ziagd jezl.

:opaxe i`cz oa xfril` iax zwelgna xg` xe`ia d`ian `xnbd
,øîà óñBé áøm` envr ieana seziyd liren zehiyd lk itl ©¥¨©

`l` .oiia dfle oiia dfl didïéëîBña ,ïðaøå éàcz ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©©§©¨¨§§¦
íB÷îa óezéL ìò[zgz-]éâìôéî÷ áeøéòm`d ,xnelk ,[ewlgp-] ©¦¦§¥¨¦§§¥

xizdle ieanay zexivgd z` axrl mb liren ze`eand seziy
.zexivgd oiay migztd jxc xvgl xvgn mb lehlhd z` jka

øîc[i`cz oa xfril` iax-]ïéëîBñ ïéà ,øáñmewna seziyd lr §©¨©¥§¦
eyry s`y yexit ,'axrl oikixv dfe df' xn` jkitle ,aexir
zeyrl mikixv oiicr ,ieand z` xizdl [oiie oiia] mdipia seziy

,zexivgd oia lehlhd xizdl ick zexivg aexirøáñ øîe©¨©
,[mixaeq minkge-]ïéëîBñipa oi`e ,aexir mewna seziyd lr §¦

.axrl mikixv ieand
:exe`ial dgked `ian sqei axdì àðéîà àðî ,óñBé áø øîàoipn ± ¨©©¥§¨£¦¨¨

lr wlgp dfae ,i`cz oa xfril` iax ly enrh edfy giken ip`
,minkg zhiyøéàî éaøk äëìä ,áø øîà äãeäé áø øîàcxn`y §¨©©§¨¨©©£¨¨§©¦¥¦

,aexir mewna seziy lr mikneq oi`y [oldl z`aend `ziixaa]
åmbéàî .éàcz ïa øæòéìà éaøk äëìä ,áø øîà àðeøa áø øîà §¨©©§¨¨©©£¨¨§©¦¡¦¤¤¤©©©

àîòè,mdipyk wqty ax ly enrh edne ±åàì`l m`d ±íeMî ©§¨©¦
àeä àîòè ãçc.mdl cg` mrhe cg` oic exn` mdipyy meyn ± §©©§¨

:`xnbd dywnéiaà déì øîà,sqei axlàeä àîòè ãç éàåm`e ± ¨©¥©©¥§¦©©§¨
,cg` mrhne cg` oic exn` mdipyy jixack ok`àúëìéä ézøz©§¥¦§§¨

él änìweqtl el did ic ixd ,mdipyk weqtl ax jxved recn - ¨¨¦
jkn oaen dide ,aexir mewna seziy lr mikneq oi`y xi`n iaxk

.i`cz oa xfril` iax ixack dkld mby
:`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àädkldy ax xn`y mrhd ± ¨¨©§©¨

eprinydl ick `ed ,i`cz oa xfril` iaxkéøúk ïðéãáò àìc§Ÿ©§¦¨¦§¥
ïéáeøéòa éøîeçcg` `pz zhiyk oiaexir zeklda miwqet oi`y ± §¥§¥¦

lr mikneq oi`y xn` xi`n iax ixdy .zexneg izy xingnd
ie`x epi`y] oiia seziyd did m` oia ,aexir mewna seziy
minkge .[aexirl ie`xd] zta did m` oiae [zexivg aexirl
mikneq oi` oii ly seziy lr wxy mixaeq ,oldlc `ziixaay
.[jenqa x`aziy enk] mikneq zt ly seziy lr la` ,aexirl
mikneq oii ly seziy lr s`y mixaeq epzpynay minkg la`
izy xi`n iax xingd epzpyn ly minkg itlky `vnpe .aexirl
leki did `l la` ,mipicd ipya xi`n iaxk xaeq axe .zexneg
.cg` `pz ly zexneg izyk wqet did ok m`y ,ezenk wx weqtl
lr mikneq oi`y i`cz oa xfril` iaxk dkldy xn` ok lr
dna xi`n iaxk wqt aeye .oiia dyrpyk aexir mewna seziy

oiprl `ziixaay minkgd mr wlgpyly seziy lr mikneq m`
.zg` `xneg wx `ide ,aexir mewna zt

zxxan .minkge xi`n iax ewlgp day `ziixa d`ian `xnbd
:`xnbdéàî[edn-],ïðaø éàîe øéàî éaøepivn okid ,xnelk ©©¦¥¦©©¨¨

.df xaca minkge xi`n iax ewlgpyàéðúc,`ziixaaïéáøòî §©§¨§¨§¦
úôa úBøéöçawx eze` miyer ,zexivgd ipa miyery aexir ± ©£¥§©

,ztaïééa áøòì eöø íàå,miwyne milke` x`ya e`,ïéáøòî ïéà §¦¨§¨¥§©¦¥§¨§¦
ici lr aygpy ,yexit] 'dxic' meyn `ed zexivg aexiry itl
xvgde ,ea gpen aexirdy ziaa mixc xvgd ipa lk eli`k aexird
lka oi`y `vnpe ,zia eze`l miynyn ekezay mizad lke envr
mewnd `ed mc` ly ezxic xwire ,[cala zg` zeyx `l` xvgd
.milke` ipin x`y ea migpeny mewnd `le ea zgpen ezty

ïééa éBáîa ïéôzzLî,oiia s` eze` miyer ,ieand seziy la` ± ¦§©§¦§¨§©¦
z` szyl `a epi` seziydy itl .miwyne milke` x`ya oke
xvge ,eay zexivgd zeyx z` szyl `l` ieanay mizad zeyx

.dxic zia epi`ey oky lkn,ïéôzzLî ,úôa ózzLäì eöø íà¦¨§¦§©¥§©¦§©§¦
.oiid on xzei daeyg ztd ixdy

úBøéöça ïéáøòîmdipia miaxrn efl ef zegeztd zexivg ipa ± §¨§¦©£¥
.xvgl xvgn lehlhd z` xizdl ick,éBáîa ïéôzzLîe,xnelk ¦§©§¦§¨

md mikixv ,mdigzt jxc mdipia zexivgd ipa eaxiry it lr s`e
ixd ,ok eyr `l m`e .ieand z` xizdl ick ieana szzydl
lr mikneq oi`y itl ,xeq` ieanae xzen zexivga lehlhd
ieand ipa etzzyd m` ,ok enke .ieand seziy mewna aexird
mewna seziyd lr mikneq oi` ,mdipia zexivgd ipa eaxir `le
oi`y mrhde .xeq` zexivgd oiae xzen ieana lehlhde ,aexir

ick `ed ,jtidle seziyl aexirn mikneqì àlLáeøéò úøBz çkL ¤Ÿ§©¥©©¥
'eáøéò àì eðéúBáà' eøîàiL ,úB÷Bðézä ïîlr eknqi m`y - ¦©¦¤Ÿ§£¥Ÿ¥§

,jkn zewepizd erci `l `ny ,zexivgd z` xizdl mb seziyd
ici lre ,aexir ila mb zexivgd oia lehlhd z` exizdy exaqie

,mi`ad zexecdn aexir zekld egkzyi jk.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
ïéáøòî Bà ,íéøîBà íéîëçåmb df aexir ynyne ,zexivgd z` ©£¨¦§¦§¨§¦

,ieand seziy mewnaïéôzzLî Bàmb df seziy ynyne ,ieana ¦§©§¦
.xvgd aexir mewna

xi`n iax zhiy xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:minkgeda éâéìt[`ziixad xe`iaa ewlgp-]ãç ,äaøå éîeçð éaø §¦¥¨©¦©¦§©¨©

[mdipyn cg`-],øîàetzzyp e` eaxir m`àîìò éleëc ,úôa ¨©§©§¥¨§¨
éâéìt àì,minkge xi`n iax ewlgp `l ±ébñ àãçáccg`a icy ± Ÿ§¦¥§©£¨©¦

eziya e` ,mdnz` mbe zexivgd z` mb xizdl ,aexira e` s
.mdipyl dxiyk ztdy iptn ,ieandéâéìt ékote` dfi`a j` ± ¦§¦¥

ieana etzzydyk wx ,ewlgp,ïééamikneq oi`y xaeq xi`n iax §©¦
s`y mixaeq minkge .zta `l` miaxrn oi` oky aexirl eilr
,ea etzzydy o`k la` ,envrl epiid ,aexirl ie`x epi` oiidy

.aexirl mb liren seziyl lireny jezn
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ïééá øîà ãçå.ebn opixn` `lc xvga dilr opiknq `lc ecen opax elit` Ðéâéìô éë
úôá.df mewna df lr oikneq oi` xi`n iaxlc .aexira oia seziya oia ibilte Ðéàî

'åë åàì.ibilt `l oiia xn`c o`nl `iywe Ðúôá éåáîá ïéôúúùî åàoitzzync Ð

dkld :yxetn (a,ek) ziprzc `xza wxta ,ebdpe bdpne `zkld :ipzw oiaxrnc `inec

bdpn .xi`n iaxk dkld ,`wxita opiyxc ÐÐ

`ad cigil opixen iiexe` opiyxc `l yxcn

ebdp .jlnilcear i`e ,opixen `l inp iiexe` Ð

.eda opign `l Ð

äðùîãçà ïéì÷øèá,dyngl edewlge Ð

jixve xvgl oilwxhd on gzt odl yi oleke

.xvg ipa x`y mr axrlíéøîåà éàîù úéáÐ

zt ozil dxeag lkl jixve ,oiwelg odizeieyx

`ede miza dyngk edl eedc ,xvgd aexira

efl ef zeyxn `ivedl e`a m`c oicdoikixv Ð

.odipia aexiríéøîåà ììä úéáådvign oi` Ð

yxtnck ,`id dlty dvignc ,zeyx welig ef

jezae .olekl cg` aexir :jkld .`xnba

,aexir `la efl efn oi`iven inp oilwxhd

aexir jixv oi` odipiac oeike .oxagn oilwxhdy

:onwl opixn`c .olekl gily odn cg` dyrp Ð

oiiexyy :xnelk ,oaexir z` eaby dyng

edl eede odipia eaxire ,xvga miza dynga

mixg` mr axrl oi`a m`e ,`cgcg` aexir Ð

.oleklïúö÷îùë ïéãåîå'åë ïééåøùedl eedc Ð

z` eaby dyngl enc `le miza dyngk

oaexir.odipia eaxir `l ixdy Ð

àøîâú÷åìçîzewelg odizeieyxya Ð

,mivr zekizg ly dkenp dvign = qtiqna

dyngl ence ,`ed cg` zia lld zial mzdc

.inc eaxiry ink inp ipdc oaexir z` eabyóà
ú÷åìçî ñôéñîái`ny zia `niz `lc Ð

.ecen qtiqnae ,ixq`c `ed dxyr dvigna

.ixq` inp qtiqna elit` :`l`äá éâéìôÐ

.i`w oizipzn`ú÷åìçî.'ek lld ziae i`ny zia Ðäø÷úì úåòéâî ïéàù úåöéçî ìáà
dxyr od elit` Ð.ongp axc ipyil ediiexz` ibilte olekl cg` aexir lkd ixac Ð

zeribna elit` :opixn` `kde ,ied welgc ecen dxyr dvignac xn`w `nw `pyil `dc

ixn` `kde .i`ny zia ixq`e ,ibilt inp qtiqnac xn`w `xza `pyille .ibilt dxwzl

.dxwzl zeribnd zevigna `l` ,exq` `l dxyr zevigna elit`c
øáñä
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lr ieana oikneq `nlr ileklc qxhpewa o`k yxity it lr s`e .(a,b) dkeq yixa yxit oke

`l dnlc :dyw ,ibilt zta xn`c o`nl mewn lkn Ð zta mlerl `idy zexivg iaexir

aexir `xwpy mxeb myd eh`c ,ziaa gipdl inp ezxezy oeik ?ieanl zexivgd aexir lirei

jenqac `ziixa yxtne ,ibilt inp oiia xn`c o`nle ?ieanl `le zexivgl liredl el yiy

la` ,o`ke o`k oixzene oiia ieana oitzzyn e`

oeik ?i`n`e ,ipdn `l Ð oiia zexivg iaexir

ep`xwz `l` ,"aexir" ep`xwz `l ,ipdn seziyc

"aexir" ed`xwy dnc xnel `ed dnizc !"seziy"

seziy zxez lhal Ðwgvi epiax wgece .eilrn

eaxir `l aexird zligzay :qxhpewd yexitl

`le ,cgi zexivg izy e` ,cgi zg` xvg ipa `l`

`vnp .cgi etzzyi ieand ipa lky mixeaq eid

etqezipyk ,jkle ,seziy myl oaexir epzp `ly

oeik ,seziy eayegl oi` Ð ieand ipa lk mdilr

mlern erci `le my eid `l mipey`xdy

epiaxl d`xpe .mixg`d lk etqezip mdilry

ziaa zexivg iaexir `wec `zln dlekc :wgvi

ieanay xvga `wec ze`ean iteziye ,xvgay

,seziy myl ith xkpin xvgac meyn .ziaa `le

df ieanc myinyz miaexwe ieanl ith `kiiyc

:ziaa oiaeqna onwl xn`wc `d `zyde .dfl

s` e`l Ð aexir meyn oikneq ogleyd lry zta

`le `wec aexir meyn `l` ,xn`w aexir meyn

zia :(`,b) dkeq yixa xn`c `de .seziy meyn

iaexir ea oigipn oi` Ð rax` lr rax` ea oi`y

rxb `lc ze`ean iteziy ea oigipn la` ,zexivg

zia did m` oky lkc rnyne .ieanay xvgn

:wgvi epiax xne` !oiteziy ea oigipn eidy ,xenb

`da hwpc `de ,seziy oiprl rxb xenb zia i`cec

llkn oi`veic ikid ik xn`z `ly Ð rxb `lc

oiprl xvg llkn inp oi`vei ,aexir oiprl miza

ira xvge zewiqtn zevign yiy itl seziy

.zen` rax` `kil zia i`dae ,zen` rax`

xn ipwilc (`,gq) lirlc inp `idde ,oiia dfl eipikyl szey didy ziad lrac jd ,`zyde

eli`c .ixii` ze`ean iteziyac ziag eze` did xvgac xnel jixv Ð `lgc `zriax

wxta xn`c ,zia oky lkc qxhpewd yexitk rnyn inlyexiae .zt ira Ð zexivg iaexir

seziy :dxn` l`enyc `zln ?zia jxhviy edn seziy ,zia jixv aexir :"ede`ivedy in"

rnyn .ieanc xie`a oiae ,xvgc xie`a oia epzep :opgei iax mya eda` iax wiqne .zia jixv

.zia oky lkc `icda

åâäði`e ,dizeek opixen `l iiexe`c :yxtn (a,ek) ziprzc `xza wxta .xi`n iaxk mrd

oinge oikq `iadl jk lr mirpnp m` :inp i` .dlhal dkxa ied `lc :xnel yie ?seziye aexir zeyrl ,xi`n iaxk oixingn m` o`k jiiy d`gn dn :xn`z m`e .ediicia opign `l Ð opicar

dgec Ð daxir `l inp `ide ,axir `l libx epi`y dfe ,envrl libx axir m` cg`a dlibx `ide ze`ean ipy oiay xvg iab (`,hn) "ede`ivedy in"a xn`c `d ikl :inp i` .dlin jxevl

`m` :inp i` .eda opign `l Ð seziy irac xi`n iaxk libx epi`y in lv` dze` oigec mde ,sziy `le libx epi`y in axir m` ,`zyde .mecq zcn lr oitekc ,dlibx dpi`y in lv` dze

aexir oi`e ,dtzzyp `l xg`d mrc ,zxzen Ð enr dtziyy eze` mr xi`n iaxle mdipy mr dxeq` ,mdipy mr daxir edl eed opaxlc ,cg`d mr `l` dtziy `le mdipy mr daxir

.seziy mewna liren

ïéãåîåoilwxha ezayy zexeag 'd jpdc qxhpewa yxitck ,xvgl gezt cg` lky oebk ixii` zeilre mixcg ipde ± dxeage dxeag lkl aexir oikixv ody zeilre mixcga oiiexy ozvwnyk

miptl df miza dxyr iab oiwxt seqc opgei iaxl miiniptd ipy e` ,eice eaexir ozep inipt opixn` ded Ð xvgl gzt cg` lkl did `l m`c .xvgl oilwxhd on gzt odl yi edlek

oixqe` oi` Ð ezta ziad lran oiwelgy it lr s` ,envr ipta diilra e` xcga '` lk oiiexye dxez cenll oi`ad [mixegad] oze` oirk e` ,eziaa cnln e` xteq mc`l yi m` ,edine .dfn

xn`c o`nk ol `niiw Ð excga oyi cg` lky it lr s` ,cg` mewna oilke` mlek m` `irain `lc miaxd zeyxl gzt mdl oi` oia miaxd zeyxl gzt mdl yi oia aexir era `le ,eilr

iwqir lka ziad jeza oiynzyn mleky oeik ,df lr df oixqe` oi` Ð excga cg` lk mipyie oilke` elit` e` .mxeb dpil mewn xn`c ,l`enyl elit` `l` mxeb `zit mewn :(`,br) onwl

li`yn oi`c :cere .ziad lra my lr mi`xwp lkdÐ miaxd zeyx cvl gzt mdl yiy it lr s` .cg` mewna mipyie milke` eli`k edlek iaiyg Ð xac lkae leyiaae diit`a dizyinyz

oiiexy elit`e ,eice eaexir ozep cg`c (`,eq) lirl opixn`ck .xingdl opixn` `lc mihiwl dynge mixiky dyngk dil dede ,edpiwelql ivne ,df lr df `le ,eilr xeq`l ezeyx mdl

ixq` `l dxic dny `l ezxicc ixkp iabc oeike .df lr df oixqe` eid `l mdly ziad did elit`c .edn :xn`wc ,iia` wtzqn ded `l dfa Ð ziaa mlek oiiexya m`c .zeilrae mixcga

s`e .dfl enk dfl gk yiy Ð `kdc zeilrae mixcga oiiexy ozvwnl inc `le .ziad lra ly ezxic iab mzxic dlhac dxic dny ezxicc ,l`xyi iab oky lk Ð cgk edlek iaiyg `l`

kp ly egxk lrae xikydl dvex ixkpd oi`y it lr s`e ,eice eaexir ozep l`xyic ,xg` l`xyil `zkec liyen ikc ,l`xyian ith ixkpa eliwdy it lrl`xyi ly eziaa `peeb i`dke ,ix

.ziyixtck ,l`xyi iab oky lk ,ixkp iab df lr df mixiky dyng ixq` `lcn cenll yi mewn lkn la` ,jk lk aiyg `l ixkp zxicc meyn `nrh inp mzd Ð ixy `l

úåöéçîá.dxwzd cr oiwiqtny zerixi oebk ,i`xr zevigna ixii` `kdc ,inc `l Ð zeilrae mixcga oiiexy ozvwnc `kid micenc oizipzn ipzwc `de ± dxwzl zeribnd
iax
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,ézøz ïðéòác éâéìt àì àîìò éleåëc ,ïéia :øîà ãçå§©¨©©©¦§¥¨§¨¨§¦¦§¨¥©©§¥
éâéìt ék¯ïéáøòî Bà íéøîBà íéîëçå :éáéúéî .úta ¦§¦¦©©¥¦¦©£¨¦§¦§¨§¦

åàì éàî .ïéôzzLî Bà¯Bà ,úta øöça ïéáøòî Bà ¦§©§¦©¨§¨§¦¤¨¥©©
éëä ,áø øîà ,ìcéb áø øîà !ïéia éBána ïéôzzLî¦§©§¦©¨©©¦¨©©¦¥¨©©¨¦
Bà .ïàëå ïàk ïéøzeîe ,úta øöça ïéáøòî Bà :øîà÷̈¨©§¨§¦¤¨¥©©¨¦¨§¨
áø øîà .ïàëå ïàk ïéøzeîe ,úta éBána ïéôzzLî¦§©§¦©¨©©¨¦¨§¨¨©©
:øîà àðeä áøå .øéàî éaøk äëìä :áø øîà ,äãeäé§¨¨©©£¨¨§©¦¥¦§©¨¨©
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úéae .äøeáçå äøeáç ìëì áeøéò :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¥§¨£¨©£¨¥
ïúö÷îL ïîæa íéãBîe .ïleëì ãçà áeøéò :íéøîBà ìlä¦¥§¦¥¤¨§¨¦¦§©¤¦§¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מרחשון, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג מרחשון, מוסג"פ המחאה על סך חמש מאות שקל מקרן הגמ"ח שלנו. 

ומוסג"פ פתקא ע"ד פרטי הפרעון שנסתדרו בהתאם לבקשתו.

ויהי רצון שיסתדר באופן המתאים בגשמיות וברוחניות, וימלא השי"ת משאלות לבו לטובה 

בעניניו הכלליים ועניניו הפרטיים.
המשך בגמוד רע
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`vnp .cgi etzzyi ieand ipa lky mixeaq eid
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ef `ziixa ,dxeagàzòéiñ.eixack da yxetn oky ,eixacl ¦©§¨

àðMéì Cäì[dpey`xd oeyld±]ñtéñîa ú÷Bìçî ïîçð áø øîàc §©¦§¨§¨©©©§¨©£¤¦§¦¨
zedeabd zevigna la` ,[mivr zekizg ly dkenp dvign-]
ef `ziixa ,dxeag lkl aexir mikixvy lld zia micen dxyr

`idàzáeézzevigna lld zialy da yxetn ixdy ,eixac lr §§¨
s` df llkae ,mlekl cg` aexira ic dxwzl zeribn oi`y

.dxwzl zeribn opi`y dxyr zevign
àðMéì Cäì àlà[dipyd oeyld±]ñtéñîa óà ïîçð áø øîàc ¤¨§©¦§¨§¨©©©§¨©¦§¦¨

,ú÷Bìçî,dxyr dvigna oiae qtiqna oia zwelgndy epiidàîéì ©£¤¥¨
,àzáeéz éåäzrnyne ,zevigna ewlgpy da xn`p ixdy ¤¡¥§§¨

.mlekl cg` aexiry i`ny zia micen dvign dpi`y qtiqnay
:`xnbd dgec,ïîçð áø Eì øîà,ixac lr `kxit `ziixad oi` ¨©§©©§¨

lld ziae i`ny zia ok`yävéçîa éâéìtdxyrïécä àeäå §¦¥¦§¦¨§©¦
ewlgpy,ñtéñîa,izxn`y itkeéâìôéî à÷c éàäåxkfpy dfe ± ¦§¦¨§©§¨¦§§¥

ewlgpy wx `ziixaa,ävéçîa,xacd mrhìlä úéác ïçk EòéãBäì ¦§¦¨§¦£Ÿ¨§¥¦¥
igna mby ,exizd okid crice mxagn oilwxhdy exn` dxyr dv

s` ewlgpy dnikqn `ziixad zn`a j` .mlekl cg` aexira
.qtiqna

:ef digc lr `xnbd dywnéâìôéìå`ziixaaEòéãBäì ,ñtéñîa §¦§§¥¦§¦¨§¦£
éànL úéác ïçkqtiqna dwelg s`y mixne`y ,exingd okid cr Ÿ¨§¥©©

:`xnbd zvxzn .dxeag lkl aexir dkixvnéãò àøzéäc çkó- Ÿ©§¤¥¨¨¦
ixac z` xy`n xiznd ixac gk eprinydl `pzl xzei aeh

.xqe`d
:dkldl `xnbd zpwqnäãeäé éaøk äëìä ,áø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©£¨¨§©¦§¨

,øaqämikixvy lld zia micen dxwzl zeribnd zevignay ©©¨
:epzpynn ok dgiken `xnbd .dxeag lkl aexir oziláø øîà̈©©

íéãBîe ,éðz÷c ,à÷éc énð ïéúéðúî ,÷çöé øa ïîçðlld ziaïîæa ©§¨©¦§¨©§¦¦©¦©§¨§¨¨¥¦¦§©
ïúö÷nLzexeagd lyúBiìòáe íéøãça ïééeøL,oilwxha eidy ¤¦§¨¨§¦©£¨¦©£¦

.äøeáçå äøeáç ìëì áeøéò ïéëéøvL,wcwcl yieéàîe íéøãç éàî ¤§¦¦¥§¨£¨©£¨©£¨¦©
úBiìò,dpynd dpeekzdyíéøãç àîéìéàl dpeekd,Lnî íéøãç £¦¦¥¨£¨¦£¨¦©¨

epapy epiidc ,oilwxhd ici lr mixaegn eid `l mlerny
mixcg mzq jxck oilwxhd ziipa zryn zereaw zevigna

,mizaayåokúBiìòl dpeekd,Lnî úBiìòzexaegn eid `ly §£¦£¦©¨
`ld ,dyw ,mlernàèéLtaexir mikixve mxagn oilwxhd oi`y §¦¨

.ixnbl zewelg odizeieyx ixdy ,dxeag lklåàì àlà`l` ± ¤¨©
dpynd zpeek i`ceíéøãç ïéòk,eäéð éàîe ,úBiìò ïéòke §¥£¨¦§¥£¦©¦

ici lr wlegn oilwxhdykúBvéçîi`xr,äø÷zì úBòébnäjk lre §¦©©¦©¦§¨
lld zia s` el` zevigna zexeagd ewlegyky epzpyn dxn`
xa ongp ax miiqn .dxeage dxeag lkl aexir mikixvy micen

:wgvi,dpéî òîLzevigna lld zia micen epzpyn zrcl s`y §©¦¨
.xaqd dcedi iax ixacke ,dxwzl zeribnd

ziae i`ny zia zwelgn z` zx`and ,`ziixa d`ian `xnbd
:xg` ote`a lldíéøeîà íéøác äna ,àðzi`ny zia ewlgpy ¨¨©¤§¨¦£¦

edf ,lld ziaeLkoilwxhay zexeagd mllkae xvgd ipaïéëéìBn §¤¦¦
ïáeøéò úàepzpy ztd z`-][aexirl cg` lk,øçà íB÷îìepiid ¤¥¨§¨©¥

,oilwxha `le xvgd iza x`yn cg`a edegipdyäéä íà ìáà£¨¦¨¨

,ïìöà àa ïáeøéòegipdl aexird zt z` mi`ian xvgd ipa x`yy ¥¨¨¤§¨
,oilwxhaìkä éøáca icy lld zial micen i`ny zia s` -áeøéò ¦§¥©Ÿ¥

ïleëì ãçà.zexeag yngd lkl - ¤¨§¨
ewlgp `l lld ziae i`ny ziay zxaeq ef `ziixay ,xacd mrhe
minikqn mlek `l` ,oilwxhd ipa z` zewlgn od m`d zevigna
zexeagd ipae ,zexeagd z` xagn zg` zeyx `edy oilwxhdy
,envr oilwxha lhlhl mivexyk mdipia axrl mikixv mpi`
xvga miza dyng ,xnelk ,'maexir z` eaby dyng'k md ixde
mpn` .mdl dxzed mxvgy ,mxvg z` mdipia eaxiry
`ziixaa epipy ,zxg` xvg mr axrl mi`a 'eaby dyng'yk
gily dyrp mdn cg`y epiid ,mlekl cg` aexiry jenqa
df oicy ,i`ny zia mixaeq j` .dyngd lk xear aexir `iadl
my miey dyngd lk f`y ,mlv` aexird `ayk `weec `ed
cg` oi` ,zxg`d xvgl maexir ekiled m` la` ,cg`k miaygpe
mikixv `l` ,mlek xear aexirl zg` zt zzl gily dyrp mdn
aexir mlv` `a aexird m` ,oilwxha s` okle .cg` lkl aexir
lkl aexir jixv xvga xg` ziaa ozip aexird m`e ,mlekl cg`
mby ,maexir z` eaby dyng iabl mixaeq lld ziae .dxeag
cg` aexira ic zxg` xvgl aexird z` mikilen md xy`k
zial oiae mlv` `a aexird m` oia ,oilwxha s` okle .mlekl

.mlekl cg` aexira ic ,xg`
`xnbd ,lld ziae i`ny zia zwelgna `ziixad xe`ia it lr
zxxan .maexir z` eaby dynga zwqerd ,ztqep `ziixaa dpc

:`xnbdàìæà ïàîk[zkled in zhiyk-]eábL äMîç ,àéðúc àä §©©§¨¨§©§¨£¦¨¤¨
ïáeøéò úàaxir mizad ixiice ,miza dyng da yiy xvg ±ick e ¤¥¨

axrl evx jk xg`e ,xvgl mizadne mizad oia lhlhl elkeiy
mb if` ,zxg` xvg mrøçà íB÷îì ïáeøéò úà ïéëéìBnLkxvgl - §¤¦¦¤¥¨§¨©¥

,zxg`d,ïleëì ãçà áeøéògily dyrp dyngdn cg` ,xnelk ¥¤¨§¨
:`xnbd daiyn .mlek xear aexirl zg` zt zzlúéák ,ïàîk§©§¥

,ìläz` eaby dyngk md ixd oilwxha zexeag yng ixdy ¦¥
zrcl wxy zncewd `ziixaa x`azde ,x`azdy enke ,oaexir
mewnl maexir z` mikilenyk mb mlekl cg` aexir lld zia

.xg`
`ziixaa zxg` zqxebd ,`ibeqa ztqep oeyl d`ian `xnbd
df it lre ,lld ziae i`ny zia zwelgn z` zx`and dpey`xd

:'eaby dyng' iabl dipyd `ziixaa zxg` jxca dpcàkéàå§¦¨
,éøîàc,dpey`xd `ziixaa epipy jkíéøeîà íéøác änaewlgpy §¨§¥©¤§¨¦£¦

,lld ziae i`ny ziaíà ìáà ,ïìöà àa áeøéò äéäLkxvgd ipa §¤¨¨¥¨¤§¨£¨¦
oilwxhay zexeagd mllkae,øçà íB÷îì ïáeøéò úà ïéëéìBî eéä̈¦¦¤¥¨§¨©¥

ìkä éøácy micen lld zia s` ±.äøeáçå äøeáç ìëì áeøéò ïéëéøö ¦§¥©Ÿ§¦¦¥§¨£¨©£¨
mi`yxe zexeagd z` xagn oilwxhd ef drcl s`y ,xacd mrhe
enke maexir eaby dyngk md ixde ,aexir `la mdipia lhlhl
oiay xeaigd i`ny zial ,mewn lkne .zncewd oeyla x`azdy

hl xizdl ,mnvr itlk wx liren zexeagd`edy oilwxha lhl
xvgd ipa x`y mr axrl e`a m` j` .mdl wx zcgeind zeyx
el`l mb ztzeynd zeyx `idy ,xvga lehlhd z` xizdl
zexeagd z` xagn epi` oilwxhd ,oilwxha mixaegn mpi`y
it lr s` ,dnvrl aexir `iadl dkixv dxeag lke ,df oiprl
ipa mixqe`y jezny ,mnrhe .oilwxha aexird z` migipny
s` ,xvgl oilwxhdn `ivedl oilwxhay zexeagd lr xvgd
,xvgl oilwxhdn lehlhd z` ef lr ef zexqe` onvr zexeagd
z` eaby dynga ok enke .df oiprl zecxtp zexeagk od ixde
,mxvg z` xizdl mnvr itlk wx liren eyry aexird ,maexir
mtxvn epi` eaby aexird ,zexg` zexvg mr axrl e`a m` j`
lr s` ,envrl aexir `iadl jixv dyngdn cg` lke ,df oiprl
lr mixqe` zxg`d xvgd ipay jezny .mlv` `a aexirdy it
,df lr df mixqe` dyngd s` ,zexvgd oia lehlhd z` dyngd

.df oiprl micxtp miaygp mde
z` xagn aexirde zexeagd z` xagn oilwxhd lld zia zrcle
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc oiaexir(iriax meil)

àzét íB÷î.mc`d ixeic xwir `ed ezlik` mewn xnelk ,[ztd±] §¦¨
.äðéì íB÷î ,øîà ìàeîLe§¥¨©§¦¨

:zay megz oipra zwqerd `ziixan ax lr dywn `xnbd
ïéöéiwäå ,íéòBøä ,éáéúéîoyaiil dcya eghypy mip`z ixney - ¥¦¥¨¦§©©¨¦

,zerivwlïéðâøeaäå,xird ixney ±éøîBLådúBøét,dcyayïîæa §©§¨¦§§¥¥¦§©
,øéòa ïéìì ïkøcLaxrae ,dcya meid jyna zeidl mkxcy epiid ¤©§¨¨¦¨¦

zayd zqipkay it lr s` ,miple milke` mye dxird mixfeg
zrawp mzziay oi` ,dcya eid dziayd ziipw onf `ed f`y

`l` ,dcya,øéòä éLðàk ïä éøäxird on dn` miitl` mdl yiy £¥¥§©§¥¨¦
llkp epi` dghye zen` rax`k mdl `id xird lke ,gex lkl

j` .dn` miitl`a,äãOa ïéìì ïkøcL ïîæamb dcya mideyy ¦§©¤©§¨¨¦©¨¤
,dlilaçeø ìëì íétìà íäì Lé,cala dcya ea ezayy mewndn ¥¨¤©§©¦§¨©

ef `ziixaa ok m`e .xird iyp`k mpi` xira milke`y it lr s`e
,dlik`d mewn `le mc`d ixeic xwir `ed dpild mewny ,gken

.mxeb `zit mewny xn`y ax lr dywe
oky ,di`x myn `iadl oi` :`xnbd zvxzn,íúämixneya ¨¨

,dcya mipldeäì àçéð éôè íúä àzôéø eäì eèîî éàc éãäñ ïðà£©©£¥§¦©§§¦§¨¨¨§¥¦¨§
,dcyl lke`d z` mdl mi`ian eid eli`y i`cea mircei ep` ±
xenyl mikixve li`ed ,xira lek`l xy`n mdl gep xzei df did
mdl ievn oi`y zngn wxe .dlild lk my mipyi ixdy ,zrd lk
mewn aygp mdiabl jkitl .xira lek`l mivl`p md ,dcya oefn

.xeicd xwirl dpild
:`xnbd d`ianàzòîL àä éì òéîL àì ,óñBé áø øîà`l ± ¨©©¥Ÿ§¦©¦¨§©§¨

dlg sqei axy .mxeb `zit mewny ,ax mya ef dreny izrny
.exikfn ecinlz iia` dide ecenlz gkyezà ,éiaà déì øîà̈©¥©©¥©§

zøîàz`fïìäéð,[epl±]àäàå[ef dpyn lre-]ïéçàä ,ïìäéð zøîà ¨§©§¦£¨§©¨¨§©§¦£¨¨©¦
ïäézáa íéðLéå ïäéáà ïçìL ìò ïéìëBà eéäLziaa cg` lk - ¤¨§¦©ª§©£¦¤¦¥¦§¨¥¤

,mitqep mixeic mr zg` xvga eid mdia` ziae mdizae ,envrl
xvgd z` miaxrnykïéëéøömig`de a`d,ãçàå ãçà ìëì áeøéò §¦¦¥§¨¤¨§¤¨

s` lr ,envrl ziaa oyi cg` lky iptn ,cg`k miaygp mpi`e
.mzlik` lya mdia`l xaegn mipad xeicy,Cì ïðéøîàåok m` §©§¦¨¨

dpéî òîLyïì zøîàå .íøBb äðéì íB÷îiptn ,ok gikedl oi`y §©¦¨§¦¨¥§¨§©§¨
ydìòef dpyn lr ±,eðL ñøt éìa÷îa ,áø øîà äãeäé áø øîà £¨¨©©§¨¨©©¦§©§¥§¨¨

`l` ,ynn mdia` ogley lr elk`a zwqer dpi` epzpyn ,xnelk
,xg` mewna milke`e ezepwl zern e` oefn mdia`n elaiwa

xenb zt mewn epi` mdia` ziay `vnpemewna miwelgy oeike ,
xg` mewnl maexir mikilenyk ,dpild mewnae lreta mzlik`

.cg` lkl aexir jixv
:mitqep qxt ilawna dpc `xnbdíéLð Lîç Bì LiL éî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦¤¥¨¥¨¦

eide ,dcal dxica zg` lk xvg dze`a enr zexcdñøt úBìa÷î§©§§¨
ïäéìòaî,[olekl szeynd lradn-]åel yiy in okíéãáò äMîç ¦©£¥¤§£¦¨£¨¦

eidy ,ecal dxica cg` lk xvg dze`a enr mixcdñøt ïéìa÷î§©§¦§¨
ïäéaøî,[mpec`n-],íéLða øézî äøéúa ïa äãeäé éaøxnelk ¥©¥¤©¦§¨¤§¥¨©¦§¨¦

epi`e ,ef lr ef `le ,lrad lr lehlhd z` zexqe` opi` miypd
,onir axrl jixv,íéãáòa øñBàålr mixqe` micard xnelk §¥©£¨¦

ezy`y iptn ,xacd mrhe .axrl mikixve ,df lr dfe mpec`
epnn zelawn xy`k] lrad xg` zekynp miypd jkle ,etebk

.oec`d xg` mikynp mpi`e ,etebk mpi` micar j` ,[qxtéaø©¦
øézî àáa ïa äãeäéaexir `la lehlhd z`íéLða øñBàå ,íéãáòa §¨¤¨¨©¦©£¨¦§¥§¨¦

:`xnbd zx`an .eaxriy crïa äãeäé éaøc àîòè éàî ,áø øîà̈©©©©§¨§©¦§¨¤
àáa,micara xiznyáéúëcl`ipc xtqa(gn a)lcib xvpckeapy ¨¨¦§¦

aezkd miiqne ,mixyd lk lrn l`ipc z`(hn weqt my)ìàiðãå'§¨¦¥
'àkìî òøúadidy mewn lkay ,epiide .jlnd zia xrya ± ¦§©©§¨

didy oeiky ,jlnd xrya ayei eli`k aezkd eaiygd ,l`ipc
xacd aygp ,ezcearl careyn did s`e jlndn qxt lawn
lawny cary di`x o`kne .jlnd lv` cinz ievn `ed eli`k

.ezeyxa xck aygpe eaxl lth ,eaxn qxt
zxne` .eaxn qxt lawnd cinlza oicd dn zxxan `xnbd

:`xnbdàèéLtilawn iabl epl mirecie miheytd mipte`d ± §¦¨

md ,qxt,åéáà ìöà ïaepicyïøîàãkxg` jynp `edy ,epzpyna ¥¥¤¨¦§©£¨¨
oke ,mdipia axrl mikixv mpi`e eia`ìöà ãáòå dìòa ìöà äMà¦¨¥¤©§¨§¤¤¥¤

,Baøa ielz mpicyïa äãeäé éaøå äøéúa ïa äãeäé éaøc àzâeìt ©§§¨§©¦§¨¤§¥¨§©¦§¨¤
,àáaj` .lirl `ziixaa epipyy itke,Baø ìöà ãéîìzxc didy ¨¨©§¦¥¤©

,qxt epnn lawne envrl ziaa xvga enr,éàîjynp `ed m`d ©
eixg` jynp epi`y e` ,mdipia axrl mikixv mpi`e eax xg`

.aexirl miwewfe df lr df mixqe`e
:`xnbd zhyetàéiç éaø éa áøc ,òîL àzziaa didyk ,axy ± ¨§©§©¥©¦¦¨

,qxt epnn laiwe ,exvga xce `iig iax ly eyxcneðà ïéà ,øîà̈©¥¨
e .àéiç éaø ìL BðçìeL ìò ïéëîBñ eðà éøäL ,áøòì ïéëéøöok enk §¦¦§¨¥¤£¥¨§¦©§¨¤©¦¦¨

,àéiç éaødidykéa[ly eyxcn ziaa-]éaøexivga xc dide ©¦¦¨¥©¦
,qxt epnn lawneìò ïéëîBñ eðà éøäL ,áøòì ïéëéøö eðà ïéà ,øîà̈©¥¨§¦¦§¨¥¤£¥¨§¦©
.éaø ìL BðçìeLmpi`e ,eixg` jynp eax lv` cinlzy o`kne §¨¤©¦

.axrl mikixv mpi`e df lr df mixqe`
lirl `ziixaa epipy(:ar)oikilenyk ,oaexir z` eaby dyng' ,

m`d wtzqd iia` .'olekl cg` aexir ,xg` mewnl oaexir z`
:df oic lr dax z` l`y jkle ,ef `ziixak dkldàòa[l`y-] §¨

ïáeøéò úà eábL äMîç ,äaøî éiaà dépéîdyng da yiy xvg ± ¦¥©©¥¥©¨£¦¨¤¨¤¥¨
mizad oia lhlhl elkeiy ick aexir eyr mizad ixiice ,miza

,zxg` xvg mr axrl evx jk xg`e ,xvgl mizadneïéëéìBnLk§¤¦¦
øçà íB÷îì ïáeøéò úàa mdl ic m`d ,zxg`d xvgl ±ãçà áeøéò ¤¥¨§¨©¥¥¤¨

,ïleëì,cg`k md ixd mdipia dligz eaxiry oeikyBà`ny §¨
ãçàå ãçà ìëì áeøéò ïéëéøöjxevl zt ozil mdn cg` lk lr - §¦¦¥§¨¤¨§¤¨
.mzxeag dcxtzpy ,aexirddéì øîàa ic ,dax,ïleëì ãçà áeøéò ¨©¥¥¤¨§¨

.mlek xear aexirl zt `iadl gily dyrp mdn cg` ,xnelk
:daxl iia` dywdïéçà àäå,mdia`n qxt milawndeîc eáb éëc §¨©¦§¦¨¨

,lehlha mxvg z` exizde maexir z` eaby dyngk mdy ±
mnir mixg` mixeic oi` m`y ,mig` iabl epzpyna epipy ixdy
eli`k mixaegn a`de mig`dy gkene ,axrl mikixv mpi` xvga

,mxvg z` eaxiremewn lknéðz÷oaexir z` oikilenyky ¨¨¥
xg` mewnl,ãçàå ãçà ìëì áeøéò ïéëéøö,mzxeag dcxtzpy §¦¦¥§¨¤¨§¤¨

mewnl maexir z` mikilene maexir eaby dynga zxn` cvike
.mlekl cg` aexira icy ,xg`

:dax uxzn,àëä,epzpynaïéøBic àkéàc ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa ¨¨§©©§¦¨§§¦¨¦¦
eäééãäa,mnir cgi mitqep mixeic mig`d ly xvga yiy oebk ± ©£©§

ote`a ,el` mixeic mr axrl mdilr xvga lhlhl xizdl icke
mdly xvga elit` maexir z` mig`d mikilenyky epipy df
zt zzl jixv mig`dn cg` lk ,mixeicdn cg` ly zial

,mrhde .aexirléðäc Bbîcel` mixeicy jezny -éøñàa`d lr §¦§¨¥¨§¥
,aexir zeyrl mze` ewiwfde ,xvga lhlhl mig`deénð éðämb ± ¨¥©¦

mnvr mig`de a`déøñàzt zzl jixv mdn cg` lke ,df lr df ¨§¥
mnvrl maexir el` eabe ,odipia gzte zexvg izya j` .aexirl
e`ae ,mxivg dxzede mnvrl maexir eab el`e ,mxivg dxzede
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ריג ezny in` cenr br sc ± iyily wxtoiaexir
àúéô íå÷î.my lke` `edy Ðïéöéé÷oyail dcya migehyd mip`z ixney Ð

.zerivwløéòá ïéìì ïëøãù ïîæámeid odilr ycwy it lr s` ,oilke`y mewna Ð

dcya.zen` rax`k odl xird lke ,gex lkl mitl` xird on odl yi Ðïëøãù ïîæá
äãùá ïéììxira oilke`y it lr s` Ð.opiqxb ikd :dcyd on `l` odl oiccen oi` Ð

åäì àçéð éôè íúäì àúôéø åäì åèîî éàãÐ

lk my mipyi ixdy xenyl oikixve li`ed

.dlildàúòîù àä éì òéîù àì:ax xn`c Ð

,ecenlz gkye dlg sqei ax .mxeb `zit mewn

.exikfn ecinlz iia` dideñøô úåìá÷îlke Ð

.xvga enr dcal dxic dl yi zg`øñåà
íéãáòá.eixg` oikynp opi`y Ðàëìî òøúá

`edy mewn lka Ð.`kln rxza dil aiyg Ð

åáø ìöà ãéîìúqxt lawne ,xvga enr xc Ð

.i`n ,epnidàééç éáø éá áøãlawn didyk Ð

.`iig iax ian qxtøçà íå÷îì.zxg` xvgl Ð

lirl `ipzc `zipzn `idd dil riny `l iia`

riny :inp i` .oaexir z` eaby dyng [a,ar]

meyn ?i`n `zkld dil `iraine ,dil

`zbelta dl `pniwe`c.ïéçà àäåÐ

m` ipzw `dc .inc oaexir z` eabk ,oizipznc

oixeic odnr oi`.axrl oikixv oi` Ðéàîá àëä
åäééãäá ïéøåéã àëéàã ïðé÷ñòoikilene Ð

oizipznc,xn`w odly xvga elit` Ð

.odnry oixeic mr oiaxrnyéøñà éðäã åâîãÐ

aexirl edewiwfdelr yi` ixq` inp ipd Ð

el` eabe ,mdipia gzte zexivg izy la` .eig`

onvrl el`e ,oxivg dxzede onvrl oaexir

eipae a` odn zg`a oixcy e` ,oxivg dxzede

ef mr ef axrl e`ae ,mixg` oixeic `laÐ

ebn `kile odilr xqe` oi`e li`edcg` Ð

meyn `nrhc inp `wic .olekl gily dyrp

,odnr yi `d 'ek odnr oi`y e` :ipzwc ,ebn

ebn `ki`cmeyn `yixc `nrhe .oikixv Ð

.`ed oixeicàâàáá.drwaa `fitye` zia Ð

éúééá.mipl Ðáø éáájezae ,yxcnd zia Ð

.`ed dn` mitl`åäì ïðéçùî àâàáîmitl` Ð

e` .opilf` `zit xzac ,ax ian `le ,gex lkl

nlic.mxeb dpil mewn :`éãäñ ïðà àéääáÐ

i` ,gexd dze`l xgn zkll jixv `ede li`ed

mewna oell dxic zia dfd dlild dil ded

aexiri`c :opiqxb ikd :dil `gip ded ith Ð

.dil `gip ith ax ial `ztix dil iziináàä
åîã íéáøë åãéîìúå áøä åðáåizy oiprl Ð

lr ziniptd lbx zqixce ,efn miptl ef zexivg

ly eid m` [`,dr] oizipzna opze .dpevigd

lbx `iedc ,zinipta xc cigiy ,micigi

dnewna zxzend`ly zxqe` dpi` Ð

zinipt daxir `le ,miax ly m`e .dnewna

dnewna dxeq`d lbx `iedc dnvrlzxqe` Ð

.dnvrl dpevig daxir elit` ,dpevigd lr

áåøéò ïéëéøö.odnr mixg` oixeic oi`ya Ð

äøå÷å éçìá øúéðxzip iean oi` ol `niiwc Ð

migezt zexivge miza ediy cr dxewe igla

enc micigik ipd xnel cenlz`e .ekezl`kd Ð

ly zg`e a` ly zg` zexivg izy opiayg in

.edcic iean ixzyin `le ,xvg `cgk oaéåáîå
äøå÷å éçìá øúéð ïäìùoikixv oi`c ab lr s`e zexivg axrl Ð.el zegezt mewn lkn Ðäðùîúåøéöçá åáøéò (åæì åæ úåçåúô úåøéöç ùîç).efl efn s` Ðéåáîá ïéøåñàåÐ

.seziy mewna aexir lr oikneq oi`c
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ìàéðãå:yexit .xry Ð rxz ,xry Ð `aa jpniqe :l`ppg epiax yxit Ð `kln rxza

`xw iziinc d`xp .xry lkd rxze `aae .micara xizn `ed `aa oa dcedi iax

.eixacl mrhle oniql

àòá`ziixa i`dl rci iia`c ab lr s`e Ð 'ek oaexir eaby dyng daxn iia` dipin

(a,hn) "ede`ivedy in" wxt seqa `dc ,lirlc

,dyw jcicl dil xn`wc ,daxl dpin jixt

l`y `l Ð oipw meyn aexir iab dyw l`enyl

.oizipznn el zeywdl ick `l` daxl o`k

íéáøë:qxhpewa yxit ± enc micigik e` enc

opzc ,efn miptl ef zexivg izy oiprl

oikixv oi` Ð micigi ly eid m`e :oiwxit seqa

,zinipta mixc epae a` m` dil `iraine .axrl

:wgvi epiaxl dniz .miaxk e` micigik iaiyg i`

epae a` oi`c `gkenc ,dil opirny oizipznnc

`ied ok m` Ð ixq` `lc oeike .df lr df mixqe`

`ly zxqe` dpi`e ,dnewna zxzend lbx dl

oikixv oi` micigic `nrh `iddc .dnewna

,dil `irain qxt ilawnc :xnel yie .axrl

ogly lr oikenqa oizipzn i` dil `wtqne

oi`yk axrl oikixv oi`c `ed mzde ,ynn mdia`

s` zta mikenqy dn zvw ipd`c ,oixeic mdnr

lr s` ,qxt ilawn la` ,mxeb dpil mewnc ab lr

:`nlic e` ,axrl oikixv Ð oixeic mdnr oi`c ab

:mzd xn`c ,ax `nwe`ck ,qxt ilawna oizipzn

mzqc ,`ziixan dii`x iziine .mxeb `zit mewn

oeik ,edpip qxt ilawn ecinlze axd epae a`d

oilke` `icda ipzw `lc `kid ,mdizaa mipyiy

.ok xnel llk rnyn `l ,edine .odia` ogly lr

lka `kilca dil `irainc :wgvi epiaxl d`xpe

mizac .ecinlze axd e` ,epae a` `l` ieand

ieand lky oeike .ieanl oigezt mdly zexivge

dil `irainwe .aexir zxez zgkzyn Ð mdly

iean Ð axrl oikixv oi` xnel ivniz m`c ,inp

?`l e` dxewe igla xzip mdly
`ni`
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ïéëîBñ eðà éøäL ,áøòì ïéëéøö eðà ïéà :øîà àéiç¦¨¨©¥¨§¦¦§¨¥¤£¥¨§¦
:øîà éaø éa àéiç éaøå .àéiç éaø ìL BðçìeL ìò©§¨¤©¦¦¨§©¦¦¨¥©¦¨©
BðçìeL ìò ïéëîBñ eðà éøäL ,áøòì ïéëéøö eðà ïéà¥¨§¦¦§¨¥¤£¥¨§¦©§¨
úà eábL äMîç :äaøî ééaà dépéî àòa .éaø ìL¤©¦§¨¦¥©©¥¥©¨£¦¨¤¨¤
áeøéò ,øçà íB÷îì ïáeøéò úà ïéëéìBnLk ,ïáeøéò¥¨§¤¦¦¤¥¨§¨©¥¥
øîà ?ãçàå ãçà ìëì áeøéò ïéëéøö Bà ,ïleëì ãçà¤¨§¨§¦¦¥§¨¤¨§¤¨£©

!"ãçàå ãçà ìëì áeøéò ïéëéøö" :éðú÷å ,eîc eáb éëc ,ïéçà àäå .ïleëì ãçà áeøéò :déì¥¥¤¨§¨§¨©¦§¦¨¨§¨¨¥§¦¦¥§¨¤¨§¤¨
ïðé÷ñò éàîa àëä¯éøñà éðäc Bbîc ,eäééãäa ïéøeic àkéàc ïBâk¯éëä .éøñà éîð éðä ¨¨§©¨§¦©§§¦¨¦¦©£©§§¦§¨¥¨§¦¨¥©¦¨§¦¨¦

éúîéà :éðú÷c ,àøazñî éîð¯äéä íà ìáà ,øçà íB÷îa ïáeøéò úà ïéëéìBnL ïîæa ©¦¦§©§¨§¨¨¥¥¨©¦§©¤¦¦¤¥¨§¨©¥£¨¦¨¨
øöça ïänò ïéøeic ïéàL Bà ,íìöà àa ïáeøéò¯dépéî àòa .dpéî òîL ,áøòì ïéëéøö ïéà ¥¨¨¤§¨¤¥¦¦¦¨¤¤¨¥¥§¦¦§¨¥§©¦¨§¨¦¥

ék ,áø éáa éúééáe eúàå ,àâàáa àîäð éìëàc áø éa éða :úLL áøî ïéáà øa àéiç áø©¦¨©¨¦¥©¥¤§¥¥©§¨§¦©£¨§¨¨§¨¨§¥§¥©¦
:déì øîà ?eäì ïðéçLî àâàaî Bà ,eäì ïðéçLî áø éaî ,àîeçz eäì ïðéçLîïðéçLî ¨§¦©§§¨¦¥©¨§¦©§¦¨¨¨§¦©§£©¥¨§¦©

àîeçz déì ïðéçLîc déúéáa úééáe éúàå änà íétìà CBúa Báeøéò úà ïúBð éøäå .áø éaî¦¥©©£¥¥¤¥§©§©¦©¨§¨¥¨¥§¥¥§¨§¦©¥§¨
íúä déì øcúéî éàc éãäñ ïðà àeääa .éãäñ ïðà àãäáe ,éãäñ ïðà àeääa !déáeøéòî¥¥¥§©£©©£¥©£¨£©©£¥§©£©©£¥§¦¦§©¥¨¨

¯áø éáì àzôéø eäì eúééî éàc éãäñ ïðà àãäáe .déì àçéð¯éòa .éôè eäì àçéð ¦¨¥©£¨£©©£¥§¦©§§¦§¨§¥©¦¨§§¥¨¥
ïéëéøö ?eîc íéãéçék Bà ,eîc íéaøk ,Bãéîìúå áøä ,Bðáe áà :àcñç áøî àîç øa éîø̈¦©¨¨¥©¦§¨¨§¨©§©§¦§©¦¨¦¦¦¨§¦¦
?äøB÷å éçìa øzéð ïéà Bà ,äøB÷å éçìa øzéð ïälL éBáî ?áeøéò ïéëéøö ïéà Bà ,áeøéò¥¥§¦¦¥¨¤¨¤¦¨§¤¦§¨¥¦¨§¤¦§¨

ïéøeic ïänò ïéàL ïîæa ,Bãéîìúå áøä ,Bðáe áà :äeúéðz ,déì øîà¯,íéãéçék ïä éøä £©¥§¦¨¨§¨©§©§¦¦§©¤¥¦¨¤¦¦£¥¥¦¦¦
.äøB÷å éçìa øzéð ïälL éBáîe .áøòì ïéëéøö ïéàåäðùîBæì Bæ úBçeút úBøéöç Lîç §¥§¦¦§¨¥¨¤¨¤¦¨§¤¦§¨¨¥£¥§¨

éBána eôzzLð àìå úBøéöça eáøéò ,éBánì úBçeúôe¯.éBána ïéøeñàå úBøéöça ïéøzeî §©¨¥§©£¥§Ÿ¦§©§©¨¨¦©£¥©£¦©¨
íàå

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

עירובין. פרק שישי - הדר דף עג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



eznyריד ina cenr br sc ± iyily wxtoiaexir
'åë åôúúùð íàå.dl uxzn `xnba Ðáøéò àìå øöç éðáî ãçà çëùã,exivga Ð

.wlg el did seziya la` .exivg xizdlïàëå ïàë ïéøúåî,oikneqc rnyn `zyd Ð

.dl uxzn `xnbaeíéúáì øöçë úåøéöçì éåáîäùmizad on `ivedl xeq`y myk Ð

,enc `lc `niz `le .seziy `la ieanl xvgd on `ivedl xeq` jk ,aexir `la xvgl

,miaxd zeyx efe cigid zeyx ef xvge ziac

.od miax ly zeieyx odipy ieane xvg la`

àøîâéîð åôúúùð íàåi`w `ziinw`e Ð

.xn`w ieana s` etzzyp m`eïéøúåî éàîàÐ

lr oikneq dil zil xi`n iax `d ?xvg dze`a

.seziyóúúùð àìå éåáî éðáîon zg` Ð

.ieana dzxag mr dtzzyp `l zexivgdàäå
àéðú.iwecv iab oiwxita lirl Ðéîð àùéø

ìéèá àìãxvg ipan cg` gky :ipzwc `d Ð

oikneq :`nl` .mixzen ipzwe ,liha `lca Ð

.seziyd lrøéàî éáø àôéñå àùéø`yix Ð

ieana etzzyp `le zexivga eaxir :ipzwÐ

,ieana inp etzzyp ok m` `l` ieana oixeq`

szzyp `le iean ipan :ipzw `tiqe .xi`n iaxk

ieana oixeq`.xi`n iaxk ÐàúòéöîåÐ

.opaxk 'ek axir `le xvg ipan :ipzwcéáø äìåë
àéä øéàîdze` ipa oikneq i`n` `zrivne Ð

seziyd lr xvg`nrhc ,eaxir oaexc meyn Ð

.'ek i`núåçåúô éðú àì áøåæì åælke Ð

oizipznc "zexivga eaxir"xvg lk eaxir Ð

ipzwc "zexivga oixzen"e ,xn`w dnvrlÐ

.xn`w onvrl xvg ipa oixzenïéàù óåúéù ìë
exivg gzt jxc ewlg qipkn cg`e cg` lk Ð

gpen `diy xvgl edekilei iean jxce ,ieanl

.eaóåúéù äéîù åàìjxc edeqipki m`y Ð

xvgl xvgny migztseziyk d`xp oi` Ð

dil iliirn `nlic ax yiig inp `kde .iean

.odipiay migzt jxcáøòì êéøö ïéà`de Ð

`l` dqpkp `le ,zetzeya ziag egwlc `kd

.dcal xvg dze`läéìééòå äé÷ôàãziagl Ð

gpedy xvgl myne ,ieanl odne ,zexivgd lka

`le ,`ed `wigc `iepiye .seziy myl `le ,my

.ikd `pwqn ied'åë ïéôúúùî ãöéë`zaeiz Ð

[a,hr] onwlc "oelg" wxtc oizipznn aizen `w

z` gipn ?ieana oitzzyn cvik :mzd ipzwc

odl dkfne ,iean ipa lkl df ixd :xne`e ,ziagd

`le ,edlekl dicicn dkfn cgc `kd `de 'ek

.odizexvgl dqpkpúéáá ïéáåñîoikneq Ð

iaexir [a,dt] onwl xn`ck ,xvgd aexir meyn

.xvgay ziaa zexivgøöçá ïéáåñîoikneq Ð

ogipdl xzen ze`ean iteziyc ,seziy meyn

ziac ,`l aexir meyn la` .ieanay xvga

dxic xa e`l xvge ,dxic meyn aexirc ,opira

.`ed
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àîéàxn`c o`nl elit`e Ð opaxk `iz` o`ke o`k oixzen ieana etzzyp m`e `zrivn

,oipr lka Ð ieana etzzyp m`e dil rnyn ,ibilt `l ztac [a,`r sc] lirl

.oiia ieana etzzyp elit`e

àìàj`id ,xvgl xvgn zeyx oilhan oi` xn`c o`nl :xn`z m`e Ð lihac `hiyt

ezeyx lhal leki oi` `d ?ieana oixzen

elit`c l`enyl xn`c `axl zxg` xvg ipal

!oilhan oi`c minrt efn miptl ef zexivg izy

.szzyp ieana ixdy ,`iyw `l `dc :xnel yie

,`axl lehia ieana liren j`id ,`iyw `d la`

?oilhan oi`c efn miptl ef zexivg izya xn`c

ixdy :iwiicck ,ieana zeyx lehia yi jgxk lre

oiey mlekc oeikc :xnel yie !ezeyx mdl lhia

,zxg` xvg ipal s` lhal leki Ð dfk df ,ieana

exzl `zyinyz `cg ieandyinc `le .edii

`de cegl `zyinyz `dc zexivg izyl

(`,hr) onwle .lirl xn`ck ,cegl `zyinyz

,oaz ede`lne zexivg izy oiay zia iab `ipz

oilhan Ð migth dxyrn oazd hrnzp m`c

elit`c ziyixtck `nrh epiide ,dfle dfl ziad

`ed `zyinyz `cg zexivgl ziad l`enyl

.ediiexzl

ìëmigzt jxc e`ivene eqipkn oi`y seziy

y<e>xit Ð seziy diny e`l ieanl

yiigc ,efl ef oigezte ax ipz `l ikdle :qxhpewa

rnyn .mdipiay migzt jxc dil iliirn `nlic

oda ipdn `l Ð efl ef zegezt m`e :eyexitl

opixfb Ð iean jxc dil iliirn elit`e ,seziy

opiknqe xvgd gzt jxc `l` iliirn `l `nlic

`zbelt dil zgkyn ikid :xn`z m`e .dilr

`l m` oitzzyne oiaxrnc opaxe xi`n iaxc

ipdnc mzd rnyne ?efl ef zegeztd zexivga

zexivgd eaxirya dl ogky`c :xnel yie !seziy

xvgl xvgn xenb gzt oi`y oeike ,zepelg jxc

xfbinl `kil Ð drax` agexe dxyr deab

,ieand jxck `ly seziyd iliire iwtn `nlic

`kil i` `icdl iwlq `l xvgl xvgnc oeik

.`nlra zepelg `l` migzt

äé÷ôàãdze`l :qxhpewa yxit ± diliire

ieanl odne ,zexivgd lka ziag

.seziy myl `le ,my gpedy xvgl myne

diwt`e diliirc xninl dil ded eyexitle

x`ya did dligzc ,ok xnel wgc mpgae diliire

.xvgd dfa iliir xcde ,ieanl diwt`e zexivg

éðájiiy `l o`k Ð 'ek oiaeqn eidy dxeag

lekic ab lr s`c .diliire diwt`c xninl

[iean jxc] df xvga zt `iad cge cg lkc xnel

df ziad lray ixii` `zlnc `nzq ,cerql ick

Ð dkif `ly it lr s`e ,elv` cerql mpinfd

oi`y .enc ea ekfkc ,oglyd lry zt lr oikneq

gpen did ziad lra ly zty rxi` jky xnel

d`vedc Ð iean jxc o`k `aede ,zexivg x`ya

zt iepw did `ly oeik ,icin `ipdn `l ef dqpkde

pa lkllra ly did `l` ,dry dze`a dxeagd i

ok m` `l` zlren d`vede dqpkd oi`e ,df ziad

.dry dze`n seziyd lra ly did
cr
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc oiaexir(iriax meil)

eôzzLð íàåzexvgd ipaïéøzeî ,éBánalhlhl mlekïàëå ïàk §¦¦§©§©¨¨¦¨§¨
.ieanae zexvga -

e` xvgd ipan cg` gky m` oicd dn dpynd zx`an dzr
:szyl e` axrl ieandçëLå ,éBána eôzzLðå úBøéöça eáøéò¥§©£¥§¦§©§©¨§¨©

,áøéò àìå øöç éðaî ãçà,seziya wlg el did j`ïéøzeîmlek ¤¨¦§¥¨¥§Ÿ¥©¨¦
lhlhl.ïàëå ïàk̈§¨

cg` gkye ,ieana etzzype zexvga eaxiràìå éBáî éðaî¦§¥¨§Ÿ
,ózzLð`le egky ,ieanl zegeztd zexvgd zg` ipa ,xnelk ¦§©¥

,zexvgd x`y mr etzzydïéøzeîlhlhl mlek,úBøéöça ¨¦©£¥
ïéøeñàålhlhl,éBánameyníézaì øöçk úBøéöçì éBánäL- ©£¦©¨¤©¨©£¥¤¨¥©¨¦

xeq` jk ,aexir `la xvgl mizadn `ivedl xeq`y myky
zg` ipa egkye li`ede ,seziy `la ieanl xvgdn `ivedl

.ieana lhlhl mlek mixeq` ,szyl zexvgd

àøîâ
:`xnbd zxxan .epzpyn diepy in zhiyk zx`an `xnbdépî- ©¦

`l la` zexvga eaxir m`y x`azd da epzpyn diepy in zrck
lhlhl mixeq`e zexvga lhlhl wx mixzen ,ieana etzzyd

:`xnbd daiyn .ieanaøîàc ,àéä øéàî éaøzexvg iabl ©¦¥¦¦§¨©
c ,ieanl zegeztdáeøéò ïðéòaxizdl zpn lr aexir mikixvy - §¦¨¥

,zexvga lhlhlóezéL ïðéòáexizdl zpn lr seziy mikixve - §¦¨¦
ieana lehlhd z` xizdl ick mdn cg`a ic oi`e ,ieana lhlhl

.cg`k xvgae
,ok m` :`xnbd dywn,éBáîa eôzzLð íàå' ,àúòéöî àîéà¥¨§¦£¨§¦¦§©§§¨

éøîàc ïðaøì ïàúà ,'ïàëå ïàk ïéøzeîzhiyk dpyp df oic - ¨¦¨§¨£¨§©¨¨§¨§¥
,mixne`y minkgàéâñ àãçae` aexira ,witqn mdn cg`a - ©£¨©§¨

,ieana etzzyd wxy s` okle ,mdipy z` jixv `le ,seziya
diepy dpyndy xnel xyt` cvike ,zexvga mb lhlhl mixzen

k:`xnbd zvxzn .xi`n iax zrc,àéL÷ àì àäx`al yiy meyn ¨Ÿ©§¨
epipyy dnyøîà÷ énð ,'eôzzLð íàå'.etzzyd mby dpeekd - §¦¦§©§©¦¨¨©

m`y epcnll `ae ,dpynd zligzl jynd `ed df oic ,xnelk
lhlhl mixzen md ixd ,ieana etzzyd mb xvga aexirl sqepa
ieana etzzyp `l` zexvga eaxir `l m` la` ,ieanae zexvga

.xi`n iaxke ,zexvga oilhlhn oi` ,cala
,xi`n iaxk epzpyn ok` m` :`xnbd dywneáøéò' ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¥§

íéøzeî ,áøéò àìå øöç éðaî ãçà çëLå ,éBána eôzzLðå úBøéöça©£¥§¦§©§©¨§¨©¤¨¦§¥¨¥§Ÿ¥©¨¦
.'ïàëå ïàk:`xnbd dpcìéha àìc éà ,éîc éëéäiny xaecn m` - ¨§¨¥¦¨¥¦§Ÿ©¥

zeywdl yi ,ezeyx z` lhia `l ,axrl gkyyíéøzeî éànàipa ©©¨¦
ezhiyle ,xi`n iaxk epzpyn epcnrd ixd ,mxvga lhlhl xvgd
,xyk epi` aexird ixde ,aexir mewna seziyd lr mikneq oi`

.ezeyx lhia `le axir `l cg` eze`y iptnìéhác àèéLt àlà¤¨§¦¨§©¥
,ezeyx z` lhia cg` eze`y xaecny `ed xexae heyt `l` -

ok m`éBáî éðaî ãçà çëL' ,àôéñ àîéàzg` ipa gky - ¥¨¥¨¨©¤¨¦§¥¨
,zexvgdózzLð àìå,ieanaéàå ,'éBána ïéøeñàå úBøéöça ïéøzeî §Ÿ¦§©¥¨¦©£¥©£¦©¨§¦

ìéhác,mzeyx elhia xvg dze` ipay xaecn m`e -ïéøeñà éànà §©¥©©£¦
lhlhl,éBána.dlha mzeyx ixd ©¨

:xg` cv `xnbd d`ianàîéz éëåcìehéa ïéà ,øéàî éaø øáñ÷ §¦¥¨¨¨©©¦¥¦¥¦
,éBána úeLødpynd seqa okle ,zeyx lehia oic xn`p xvga wxe §©¨

`ly xvg dze` ipay s` ,ieana lhlhl mixeq`y epipy
.mzeyx elhia ,etzzydàéðz àäå`ziixaa epipy `lde -lirl) §¨©§¨

(:gqoax xn`e ,ieana l`ilnb oax mr xc didy iwecva dyrn ,
mcew ieana ewifgde exdn ,meid yciwy xg`l eipal l`ilnb

,ezeyx z` lehie xefgie ,eilk z` iwecvd `iveiyíëì ìhéa éøäL¤£¥¦¥¨¤
,øéàî éaø éøác ,BúeLøok m`e ,zeyx lehia jiiy ieana mby ixd §¦§¥©¦¥¦

,ieana lhlhl mixeq`y dpynd seqa epipy recn `iyewd zxfeg
.mzeyx z` xvgd ipa elhiay xaecn m`àèéLt àlàheyt - ¤¨§¦¨

xaecny `ed xexaeìéha àìcoeikne ,mzeyx elhia `ly - §Ÿ©¥
,ea lhlhl mixeq` ,szzydl egkyyàLéø ,ìéha àìc àôéñcîe¦§¥¨§Ÿ©¥¥¨

ìéha àìc énð,mzeyx elhia `ly xaecn dpynd seqay jkne - ©¦§Ÿ©¥

xaecn ,axrl xvgd ipan cg` gkyy dzligza s`y xnel yi
ok m`e ,xvga lhlhl mixzen ok it lr s`e ,ezeyx lhia `ly

,dywàLéø,ieana etzzyd `le zexvga eaxir m`y da epipyy ¥¨
,ieana mixeq`e zexvga mixzenàôéñåipa m`y da epipyy §¥¨

zeiepy ,ieana lhlhl mixeq` ,etzzyd `l zexvgdn zg`
zrck,øéàî éaølr `le seziy mewna aexir lr mikneq oi`y ©¦¥¦

e ,aexir mewna seziyàúòéöîzg` ipa egky m`y da epipyy §¦£¨
zrck diepy ,ieanae xvga lhlhl mixzen ,axrl zexvgd,ïðaø©¨¨

.aexir mewna seziyd lr mikneqy ,szyl e` axrl witqny
,mlerl :`xnbd zvxzndlekzrck dpynd lk -,àéä øéàî éaø ¨©¦¥¦¦

å,axrl zexvgd zg` ipa egky m`y dpynd rvn`a epipyy dn §
c meyn ,ieana xvga lhlhl mixzenøéàî éaø øîà éàî àîòè©§¨©¨©©¦¥¦

óezéL ïðéòáe áeøéò ïðéòamb jixvd xi`n iaxy mrhd dny - §¦¨¥§¦¨¦
iptn ,seziy mbe aexirì àlLúB÷Bðézä ïî áeøéò úøBz çkL- ¤Ÿ§©©©¥¦©¦

zxez z` zewepizd egkyi ,axrp `le seziyd lr wx jenqp m`y
,aexirå,ok m`àëä,axrl xvgd ipan cg` wx gkyyk ,o`k - §¨¨

àçkzLî àì eáøéò äaeøc ïåékoi` ,eaxir xvgd ipa aexe li`ed - ¥¨§¨¥§Ÿ¦§©§¨
xi`n iax dcene ,zewepizdn aexir zxez gkzyzy yyg

.aexir mewna seziyd lr mikneqy
:epzpyn zwqer zexvg eli`a zx`an `xnbdáø ,äãeäé áø øîà̈©©§¨©

éðz àìepzpyna dpy -,'Bæì Bæ úBçeút'zexvg yng' wx `l` Ÿ¨¥§¨
.'ieanl zegezt.'Bæì Bæ úBçeút' éðz àì áø ,àðäk áø øîà ïëå§¥¨©©©£¨©Ÿ¨¥§¨

éøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yie -àðäk áø ¦¨§¨§¥©©£¨
déôebenvr -,'Bæì Bæ úBçeút' éðz àì.ok xn` ax mya `le ¥Ÿ¨¥§¨

`xnbd zxxan .ef `qxib xe`iaa dpc `xnbd:áøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©
éðz àìc áøc àîòè éàî ,óñBédpy `ly ax ly enrh dn - ¥©©§¨§©§Ÿ¨¥

epzpyna.'Bæì Bæ úBçeút':`xnbd zx`anïéàL óezéL ìk ,øáñ÷ §¨¨¨©¨¦¤¥
cg`e cg` lkéBáîa íéçút Cøc BàéöBîe Bñéðëîezt z` qipkn - ©§¦¦¤¤§¨¦§¨

xvgl ekilen ieand jxce ,ieanl exivg gzt jxc szzyn day
xvgl dzid da xvgd on dze` miqipkny `l` ,gpen `di eay
jxc xaer epi`e ,zexvgd oiay migztd jxc zgpen `dz day

,ieandóezéL déîL åàìxkip df oi`y iptn ,seziy eny oi` - ©§¥¦
ax xaeq o`k mbe .zexvgl aexirk `le ieand seziyk edegipdy
m` s` seziyk aygp df oi` ,odipia zegezt zexvgd m`y
li`ed ,zexvgd oiay gztd jxc `le ieand jxc edeqipkd
,df lr eknqie ,odipiay migztd jxc edeqipki `ny miyyege

.'efl ef zegezt' qexbl oi` okle
:sqei ax ixac lr `xnbd dywn,déáéúéàdpyna epipy(.`r lirl), ¥¦¥

ì ózeL äéäL úéaä ìòaåéðëLieana enr cgi mixcdäæìå ïééa äæì ©©©©¦¤¨¨¨¦§¥¨¨¤§©¦§¨¤
,ïééa,mlek ly oii eae cg` ilk didy oebk,áøòì ïéëéøö ïéàixdy §©¦¥§¦¦§¨¥

ziagd z` egwly s` ,aexir mewna liren ef ziagay oiid
y zgpen `dzy xvgl deqipkde zetzeyaxvgn dqpkp `le ,m

`lyk s` aexir lireny rnyn ok m` ,ieand jxc zxg`l zg`
dywe ,ieand jxc my gpen `diy xvgl zexvgd on edeqipkd
.df ote`a `l` liren aexir oi`y ax ixaca `xnbd xe`ia lr

:`xnbd zvxzníúäxaecn my -déìéiòå dé÷tàc`ivedy - ¨¨§©§¥§©§¥
dpnne ,ieanl zegeztd zexvgd on zg` lka ziagd z` qipkde
seziy myl df did `le ,my zgpeny xvgl epnne ,ieanl

.zeieyxd
:ztqep dpynn `xnbd dywn(déáéúéà),dpyna epipyãöék ¥¦¥¥©

,'åëå éBáîa ïéôzzLîipa lkl ef ixd' xne`e ziagd z` gipn ¦§©§¦§¨
jixv `le ezeyxa zgpeny ziaga szyny rnyn .'iean

:`xnbd zvxzn .ieand jxc zexvgd lka dxiardlénð íúä- ¨¨©¦
xaecn my mbdéìéiòå dé÷tàclka ziagd z` qipkde `ivedy - §©§¥§©§¥

,my zgpeny xvgl epnne ,ieanl odne ieanl zegeztd zexvgd
'szey didy ziad lra'a zwqerd dpynd z` epcnrdy itke

.'eke
:`xnbd dywné÷úîøa äaø dì óäzòî àlà ,ïðç [áø]seziyy ©§¦¨©¨©©¨¨¤¨¥©¨

m` ,seziy aygp epi` ,ieanay migzt jxc e`ivede eqipkd `ly
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המשך בגמוד לפ



רטז
ezny in` cenr cr sc ± iyily wxtoiaexir

åëåúì çåúô úåøéöçå íéúá.ieanl zexivg izye xvg lkl miza ipy zexivgl miza Ð

mdigzt jxc cgi zeaxrne efl ef migezt olekc oeik jpdedil zile .edl aiyg `cg Ð

,iaexrl ira `lc `kid lkc .dxewe igla xzip odly iean epae a` :lirl `ipzc `d axl

iean seziy `la iaexrl ivne iaexrl ira inp i`,dxewe igla iean `edd ixzyn `l Ð

dgezt dpi`y zg` xvg my `dzy cr

zg` zexivg ly zexey izy e` ,dizexagl

,odipia ieande xg` ecivl zg`e df ecivl

.iean ici lr `l` axrzdl zeleki opi`yúéá
úçà øöçå ãçàziay xvge ,xvg `la zia Ð

.dl gezt xg`äáøåç åìéôàxvge ,o`kn Ð

.zia `la xvg oi`c ,o`knìù ìéáù åìéôà
íéîøë.o`kn xvge ,o`kn ieanl gezt Ðãçà

'åë úåââmilk lhlhl zg` zeyx olek Ð

myk opixn` `le .exiag bbl df bba ezayy

.dlrnl oiwelg jk dhnl oiwelg oixeicy

oke ,dzxagl oi`iven ef xvga ezayy milke

li`ed .oibbd on stxwle ,xvgl oke ,stxwl

dpi`y zeyx olekeaxrl jixv oi`e ,`id dxic

ziaa ezayy milk liaya `l` xvgl xvgn

.zxg` xvgl m`ivedl ,ef xvgayéáøë äëìä
ïåòîù`la efl efn oi`iven zexivgdy Ð

.aexiråáøéò àìù àåäålk zexivgd ipa Ð

.xvgl mizad on `ivedl xeq`e ,dnvrl zg`

xvga ziad ilk oiievn oi`c oeikc`kil Ð

,dzxagl xvga ezayy milk zwtn i` xfbinl

o`ivedy ziaa ezayy milk inp iwet`l ez`

.zxg` xvgl ,ef xvgné÷åôàì éúà àîìéã
íéúáã éðàî.zxg` xvgl ef xvgay Ðàëä

øöçã éðàî é÷åôàì éúà àîìéã øåæâ àì éîð
äáøåçì.iean jxc ÐÐ,`id zxg` zeyx ixde

ixdy ,etzzyp `l ieanae ,milra dl yiy

xqe` epi` :oiwxita lirl `ipzck .zxqe` dpi`

e` `zit mewn epiidc ,cala dxic mewn `l`

.dpil mewnàúòîù àäìl`eny xn`c Ð

.xvge zia elit` lirläéæéôùåà éì éåçàÐ

.l`enyl diliiyi`e lifi`cúåøéöçì éåáîäù
.xvg `le zexivgc `pyil opiwiic Ðäìá÷

äéðéî.`l i` ,ax iabl dia xcde ,l`eny Ð
àúà
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ãòzile ,edl aiyg `cg odigzt jxc cgi oiaxrne Ð ekezl migezt zexivge miza ediy

ira `lc `kid lkc .dxewe igla xzip odly iean epae a` lirl `ipzc `d axl dil

dxewe igla iean `edd ixzyn `lÐ iean seziy `la iaexrl ivne aexir era inp i` ,aexir

ecivl zg` zexivg ly zexey izy e` ,dizexagl dgezt dpi`y zg` xvg my `dzy cr

opi`y ,mdipia ieande xg` ecivl zg`e cg`

oeyl o`k cr .iean ici lr `l` axrzdl zeleki

xazqn `lc :wgvi epiaxl dywe .qxhpewd

ol `niiw `dc lirlc `ziixa` ax biltc xninl

,(a,ai) `nw wxta ongp ax xn`cn ,axk `da

.'eke dxewe igla xzipy iean edfi` :opihiwp

zexivge miza opiayg `lc :wgvi epiax yxite

dfl df migezt mizad oi`y oeik ,`cg epae a`c

ikid ikc ,ieanl `l` efl ef zegezt zexivgd `le

xvgn `ivedl mixzen zeidl etzzype eaxirac

`le ,mizy zexivgd zeaeyg ieand jxc xvgl

zexivge miza oiprl xvg `cg seziy edl ieyn

`l` efl ef oigezt oi`y oeik ,ekezl migezt

oi` epae a` ly mdy dna ik .inp `kd Ð ieanl

ithc .eaxire mixkp lyan xzei ,zg` mayegl

aygdl epae a` ly mdy dn ipdn `l aexirn

zexivge miza oi` eli`k ieand aygdle ,zg`

`cgk edl ieync oeik :xn`z m`e .ekezl oigezt

`la cgi axrl oilekic rnyn ,efl ef zegeztyk

zexivga eaxiry dl zgkyn ikid ok m` ,iean

oixzen oi` xi`n iaxle ,o`ke o`k opaxl oixzene

.oixzen `din zexivgd lkae .zexivga `l`

it lr s` ,o`ke o`k mixzen etzzype eaxiryke

exiykdy rnyn `ziixae dpync iean mzqy

iracÐ efl ef zegezt ipz `l ikdlc .dxewe igla

oeik `d .dxewe igla xzipd ieana inewe`l

oia zexivga oia ,opaxl ibq dicegl aexirac

xg`ne .cgi zexivgd lk eaxir ok m` Ð ieana

,efl efn olek oxizne ieanl exqe` xi`n iaxy

ok m` Ð ecal ieand `l` oxqe` epi` ixdy

ieand xzen j`id ,oke li`ede .efl ef olek zegezt

jxc axrl oilekiyk xqe`y ,axl dxewe igla

toky lke ,eaxir `ly it lr s`e efl efn odigz

zgkync :xnel yie !ieanl zegeztd odigzt `la onvr odigzt jxc cgi olek eaxiry o`k

opixn` `dc .efl ef zegezt ikda iaiyg `lc ,zenleq jxc efl ef zexivg eaxiry oebk axl

gzt zxez eilr yiy drya s` ,lwdl eilr dvign zxez mleqc :(a,hp) "oixarn cvik"a

dqipke d`ivil ieyry gzt elit` xeq`l ie`x oi` Ð migth drax`n dlrnl oelg dilek iedc oeik ,dxyr jeza xvgl xvgn zegeztd zepelg jxc oiaxrny oebk :`evnl yi cere .lwdl

la` ,elhiae gzt o`k didy itl ,o`kn xzei weliqd my d`xp dwc eiptl dyer dide gzt didyky xnel jytp m` elit`e .drax` dwc my yiy oeik ,xqe` epi` my z`vl xg` gzt oi`e

efn epyiy gzt enk dqipke d`ivil ieyr epi` xvgl xvgny oelgy oeik mewn lkn lhaznd gztl inc `le ,mlern gzt `ly oeik gzt lehia edaeb aiyg `l Ð drax`n dlrnl oelga

libx epi`y oeik ,(f)xenb gzt elit`c :cere .ok xnel `xaq yi Ð qixcin `lc oeikc ,dylyn dlrnl didi `l` ,drax`n dlrnl oelgd didi `l m` mbe .zg` eayegl mleqn sicr `l efl

oelga `di Ð xenb gzta enk oelg jxc d`ivie dqipk zelibx oi`y ,oelga o`kay df oiprl mb xeq`l `ly eilr dvign zxezc oeike .(`,hn) "ede`ivedy in" wxta opixn`ck .xqe` epi` Ð

lr s` ,`cg edl eeync efl ef oiay migztl enc `le .efl efn mdizepelg jxc cgi oiaxrny aexir ici lr zg` zexivgd aiygdl `ly ,mleqa enk dvign zxez (eilr yi) xvgl xvg oiay

`l` xvge xvg lk ly dxice yinyz xwir oi`e ,zewelg zexivgd zeieyxy itl df Ð ieand igzta enk oda oilibx oi`y dn ik .ieand igzta enk oda oilibx xvge xvg lk ipa oi`y it

gztk libx iedinl ifg `lc oeik ,oelg ici lr `cg edpieyl `lc dvign zxez eilr `di Ð oelg la` .aexir ici lr `cg edpieyl ,libxk aiyg ikdle .zxg`d ipal `le ,dnvr xvgd ipal

.cg` mc` ly zexivgd lk eid elit` ,ieanl geztd

ìàåîùåÐ xvge zia elit` xn`dxewe igla xzipy iean edfi` :opihiwp ,ongp ax xn`c `d iab (a,ai) `nw wxta xg` ote`a yxit dlrnl xvge ziae xvg `la zia :qxhpewa yxit

a.ekezl oigezt zexivge mizae eagex lr xzi ekxe`y Ð

àëäiwet`l iz` `nlic xfb eaxir la` eaxir `ly `ede xn`c ,inp axk xaq ik ?dinrhl opgei iax `cf`e xn`w i`n :dniz Ð daxegl mizac ip`n iwet`l iz` `nlic opixfb `l inp

eaxiryk inp ikd .zxg` xvgl edpiwet`l iz` `nlic ,dkezl mizac ip`n iwet`l dl opixq` `l dnvrl eaxiry xvga `dc ,xefbl el oi` `kd mewn lkn Ð xvgl mizac ip`n

epiax xne`e .xeq`d mewnl myn onvr milk mze` iwet`l iz` `nlic xzend mewn xfbc ogky` `l `dc ,daxegl edpiwet`l iz` `nlic ieanl mizac ip`n iwet`l 'ixq` `l Ð ieana

ax xq` ikd elit` Ð dkeza ezayy milkl oerny iaxl zg` zeyx zexvgd lky it lr s` ,zxg` xvgl edpiwet`l xvga ezayy milk xeq`l eaxiryk xfbyk axlc :yxit ikdc :wgvi

iwet`l iz` `nlic ,daxegl edpiwet`l ieana ezayy milk xqe` did Ð ieana eaxiryk inp ikd .xvg dze`a oiievne ziad jeza ezayy milk zxg` xvgl iwet`l iz` `nlic ,eaxiryk

`ivedl xqe` did `l inp ikd Ð xfb `lc ,opgei iax la` .ieand xizdl daxegl oi` ok m` Ð daxegl ieand on `ivedl xeq`c oeike .ieana oiievn mdy ,daxegl ziad jeza ezayy milk

.ieand z` xizdl daxeg xity ipdn ikd meyne ,daxegl mizac ip`n iwet`l iz` `nlic ieana (k)ezayy milk
iean
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:øîà ìàeîLe .BëBúì ïéçeút úBøéöçå íéza eäiL ãò©¤§¨¦©£¥§¦§§¥¨©
eléôà :øîà ïðçBé éaøå .úçà øöçå ãçà úéa eléôà£¦©¦¤¨§¨¥©©§©¦¨¨¨©£¦
ïðçBé éaø øîà :óñBé áøì ééaà déì øîà .äaøeç§¨£©¥©©¥§©¥¨©©¦¨¨
éaø øîà àì :déì øîà ?íéîøk ìL ìéáLa eléôà£¦¦§¦¤§¨¦£©¥Ÿ¨©©¦
ìL ìéáL ìáà .äøéãì éæçc ,äaøeça àlà ïðçBé¨¨¤¨§§¨©£¦§¦¨£¨§¦¤

äøéãì éæç àìc íéîøk¯:àðpéç øa àðeä áø øîà .àì §¨¦§¨£¦§¦¨¨¨©©¨©¦¨¨
:ïBòîL éaø øîà ,ïðúc ,déîòèì ïðçBé éaø àãæàå§¨§¨©¦¨¨§©§¥¦§©¨©©¦¦§

úBøöç ãçàå ,úBôétø÷ ãçàå ,úBbb ãçà¯úeLø ¤¨©§¤¨©§¥§¤¨£¥§
eúáML íéìëì àìå ,ïëBúì eúáML íéìëì ïä úçà©©¥§¥¦¤¨§§¨§Ÿ§¥¦¤¨§
àlL àeäå ,ïBòîL éaøk äëìä :áø øîàå .úéaä CBúa§©©¦§¨©©£¨¨§©¦¦§§¤Ÿ

eáøéò ìáà ,eáøéò¯éðàî é÷Btàì éúà àîìéc ïðéøæb ¥§£¨¥§¨§¦©¦§¨¨¥§©¥¨¥
.eáøéò àì ïéáe eáøéò ïéa :øîà ìàeîLe .øöçì íézác§¨¦¤¨¥§¥¨©¥¥§¥Ÿ¥§
eáøéò ïéa ,ïBòîL éaøk äëìä :ïðçBé éaø øîà ïëå§¥¨©©¦¨¨£¨¨§©¦¦§¥¥§
é÷Btàì éúà àîìéc ïðéøæb àì :àîìà .eáøéò àì ïéáe¥Ÿ¥§©§¨¨¨§¦©¦§¨¨¥§©¥
éúà àîìéc ïðéøæb àì :éîð àëä .øöçì íézác éðàî̈¥§¨¦¤¨¥¨¨©¦¨¨§¦©¦§¨¨¥
øîà÷å ,àðeøa áø áéúé .äaøeçì øöçc éðàî é÷Btàì§©¥¨¥§¨¥§§¨§¥©§¨§¨¨©
øîà :áø éa øa øæòìà éaø déì øîà ,àúòîL àäì§¨§©£¨£©¥©¦¤§¨¨©¥©£©
éì éåçà :déì øîà .ïéà :déì øîà !?éëä ìàeîL§¥¨¦£©¥¦£©¥©£¥¦
:déì øîà ,ìàeîLc dén÷ì àúà .déì éåçà ,déæétLeà§¦¥©£¥¥£¨§©¥¦§¥£©¥
ïéà :øîàc àeä øî àäå .ïéà :déì øîà ?éëä øî øîà£©¨¨¦£©¥¦§¨¨§¨©¥

ìk àlà ïéáeøéòa eðìúBøéöçì éBánäL ,eðéúðLî ïBL ¨§¥¦¤¨¦§¦§¨¥¤©¨©£¥
dìa÷ àì Bà ,dépéî dìa÷ .÷ézLéà !íézaì øöçk¤¨¥©¨¦¦§¥¦§¨¦¥Ÿ¦§¨
déa øééc äåäc äàBáî àeääc :òîL àz ?dépéî¦¥¨§©§©§¨©£¨¨¥¥
,ìàeîL déì àøLe àééçì déì ãáò ,éäéà øa úeáéà¦©¦¦£©¥¤§¨§¨¥§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc oiaexir(iying meil)

BëBúì ïéçeút úBøéöçå íéza eäiL ãòieanl zegezt eidiy cr - ©¤§¨¦©£¥§¦§
.miza ipy xvg lkae ,zexvg izy,øîà ìàeîLeigla xzip ieand §¥¨©

,dxew e`eléôàwx ekezl migezt m`ãçà úéa,xvg `lløöçå £¦©¦¤¨§¨¥
úçà.cg` zia daeeléôà ,øîà ïðçBé éaøådgezt cg` cvn m` ©©§©¦¨¨¨©£¦

el dgezt xg`d cvdne ,cg` zia dae xvg ieanläáøeçxeiv] §¨
.dxew e` igla xzip `ed ixd ,[8 `

:iia` l`ey .opgei iax ixaca dpc `xnbd,óñBé áøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥
íéîøk ìL ìéáLa eléôà ïðçBé éaø øîàz` xn` opgei iax m`d - ¨©©¦¨¨£¦¦§¦¤§¨¦

minxk ly liay el gezt ieand ly xg`d ecvn m` mb eixac
.dxew e` igla ieand xzip `di dfa s`e ,[8 a xeiv] daxeg `le

:sqei ax aiyndéì øîà,iia`l sqei axïðçBé éaø øîà àìz` ¨©¥Ÿ¨©©¦¨¨
eixacäøéãì éæçc äáøeça àlàdl yiy ,mixeicl die`xy - ¤¨§§¨§¨¥§¦¨

ieand z` xizdl xvgd mr ztxhvne ,dxwz zvwne zevign
,dxew e` iglaìáàaéæç àìc ,íéîøk ìL ìéáLie`x epi`y - £¨§¦¤§¨¦§Ÿ¨¥

àì ,äøéãìzzl xvgd mr liayd sxhvn epi`e ,eixac z` xn` §¦¨Ÿ
epic `l` ,dxew e` igla exizdle eil` gezty ieanl iean my

.migth drax` agx qt e` miigl ipy jixve xvgk
xvg cg`d ecivny ieany xaeqd opgei iaxy zx`an `xnbd
mewna ezhiyk jled ,dxew e` igla xzip daxeg xg`d ecivne

:xg`déîòèì ïðçBé éaø àãæàå ,àððéç øa àðeä áø øîàjlede - ¨©©¨©¦¨¨§©§¨©¦¨¨§©§¥
,xg` mewna ezhiy itl opgei iaxïðúcdpyna epipyy -onwl) ¦§©

(.ht,úBbb ãçà ,ïBòîL éaø øîà,mizad lryúBôétø÷ ãçàå- ¨©©¦¦§¤¨©§¤¨©§¦
xeriyn xzei mpi`e ,mixeic myl `ly dvigna mitwend zenewn

,miz`q ziaúBøöç ãçàå,mizad iptlyíéìëì ïä úçà úeLø §¤¨£¥§©©¥§¥¦
ïëBúì eúáML,zg` zeyxk miaygp el` lk ixd -lhlhl xzene ¤¨§§¨

`la ,meid ycwy drya mdn cg`a migpen eidy milk dfl dfn
,dxic opi`y zeieyx md elld zenewnd lke li`ed ,aexiràìå§Ÿ

úéaä CBúa eúáML íéìëìeidy milk dfl dfn lhlhl xeq` j` - §¥¦¤¨§§©©¦
eaxiry ici lr xvgl me`ivede ,meid ycwy drya ziaa migpen

.cgi zexvgd izy z` eaxir ok m` `l` ,xvg dze` ipaøîàå§¨©
ïBòîL éaøk äëìä ,áø,efl efn `ivedl zg` zeyxk odyàeäå ©£¨¨§©¦¦§§

eáøéò àlLzg` lk zexvgd ipa eaxir `l xy`k `weec epiide - ¤Ÿ¥§
m`ivedl xeq`y iptn ,xvga ziad ilk miievn oi`e ,dnvrl

,eaxir `l ixdy xvglìáàm`eáøéòzg` lk zexvgd ipa £¨¥§
milk `ivedl xzeny iptn ,xvga ziad ilk miievne ,dnvrl
,dfl dfn lhlhl xeq`e oerny iaxk dkld oi` ,xvgl ziadn

c meynøöçì íézác éðàî é÷etàì éúà àîìéc ïðéøæbmixfeby - ©§¦¨¦§¨¨¥§©¥¨¥§¨¦§¨¥
,meid ycwy drya xvga eidy milkd oia silgdl `eai `ny
xvgl `iveie ,xvgl okn xg`l me`ivede ziaa eidy milkl
zrk mi`vnpe meid ycwy drya ziaa eidy milkd z` zxg`
xvgl el` milk lhlhl xeq`y dcen oerny iax s`e ,xvga

.zxg`,øîà ìàeîLey oerny iaxk dkldïéam`eáøéòipa §¥¨©¥¥§
,xvgdïéáem`,eáøéò àìzg` xvga ezayy milk `ivedl xzen ¥Ÿ¥§

.mixg` zetitxwe zexvg zebbléaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîà ïëå§¥¨©©¦¨¨£¨¨§©¦
.eáøéò àì ïéáe eáøéò ïéa ïBòîL¦§¥¥§¥Ÿ¥§

:opgei iax ixacn `xnbd dgikenàîìàc gken -àîìéc ïðéøæb àì ©§¨Ÿ©§¦¨¦§¨
àì éúàøöçì íézác éðàî é÷etmixfeb mpi` opgei iaxe l`enyy - ¨¥§©¥¨¥§¨¦§¨¥

okle ,zxg` xvgl ziaa ezayy milkd z` `ivedl e`eai `ny
e .eaxiryk s` xvgl xvgn lhlhl mixiznénð àëäo`k mbe - ¨¨©¦

xvg yi ieand ly cg` cvn m` s`y ezhiyl opgei iax jled
e ,dxew e` igla ieand xzip ,daxeg dpyi xg`d ecvneïðéøæb àìŸ©§¦¨

äáøeçì øöçc éðàî é÷etàì éúà àîìéc`eai `ny mixfeb `le - ¦§¨¨¥§©¥¨¥§¨¥§§¨
s` ,ieand jxc daxegl xvga migpend milkd z` `ivedl

.dil` `ivedl xeq`y zxg` zeyx `id daxegdy
e` igla xzip ieany xn`y l`eny ixaca oecl zxfeg `xnbd
zia mr zg` xvge ,xvg `ll cg` zia ekezl gezt m` s` ,dxew

:cg`áéúéayi -àzòîL àäì øîà÷å àðeøa áøixac z` dpye - ¨¦©§¨§¨¨©§¨§©§¨
.l`enyáø éa øa øæòìà éaø déì øîà,`pexa axlìàeîL øîà ¨©¥©¦¤§¨¨©¥©¨©§¥

éëä.l`eny xn` jk m`d -déì øîà,`pexa ax el aiyd -ïéà ¨¦¨©¥¥
.ok -déì øîà,ax ia xa xfrl` iaxdéæétLeà éì éåçàd`xd - ¨©¥©£¥¦§¦¥

.eze` l`y`e jl`y ick ,l`eny gx`zn okid ildéì éåçà- ©£¥¥
.l`eny ly enewn z` `pexa ax el d`xdìàeîLc dén÷ì àúà̈¨§©¥¦§¥

e l`eny iptl xfrl` iax `a -éëä øî øîà ,déì øîàxn` ike - ¨©¥¨©©¨¦
zia ekezl migezt m` s` ,dxew e` igla xzip ieany jk axd

.cala xvgedéì øîà,l`enyïéà,xfrl` iax eze` l`y .ok - ¨©¥¥
øîàc àeä øî àäåxn`y df `ed axd ixde -(:eq lirl),eðì ïéà §¨©§¨©¥¨

xzid siqedlìk àlà ïéáeøéòaeðéúðLî ïBL(:br lirl),epipy da §¥¦¤¨¦§¦§¨¥
,'íézaì øöçk úBøéöçì éBánäL''zexvgl ieandy' xn`py dnne ¤©¨©£¥§¨¥©¨¦

e` igla ieand z` xizdl icky rnyn ,'xvgl ieandy' `le
zg` xvga ic `le zexvg izy el zegezt eidiy jixv ,dxew

.cg` ziae÷ézLéàdl`y lr daeyz aiyd `le ,l`eny ml`p - ¦§¦
.ef

:`xnbd zwtzqndépéî dìa÷ àì Bà dépéî dìa÷l`eny m`d - ¦§¨¦¥Ÿ¦§¨¦¥
dcede ,eixacn ea xfge ax ia xa xfrl` iax ly eziiyew z` laiw
mizae zexvg eidiy cr dxew e` igla xzip iean oi`y axl

.`l e` ,axk el zegezt
:envr l`eny ixacn wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àz- ¨§©

,wtqd heytl di`x rnye `adéa øéic äåäc äàBáî àeääc- §©§¨©£¨¨¥¥
mya mc` ea xb didy iean eze`y,éäéà øa úeáéàdzidy ¦©¦¦

did ,sqepae ,idi` xa zeai` ly ezia did dae xvg el dgezt
zqpk zia ieanl gezt,cg` zia eaeàééçì déì ãáòel dyr - ¨©¥¤§¨

,ieand gzta igldéì àøLåel xizde -ìàeîL.ieana lhlhl §¨¨¥§¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א מרחשון, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ר יחזקאל יהודא שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום ב' לס' זאת אות הברית, ומשום טרדות דחודש תשרי הוא חודש הכללי 

נתאחר המענה שלי.

נעם לי לשמוע שמתחיל להתעסק בענין טהרת המשפחה שבעוה"ר כ"כ עזוב ונדח ועוד גדול 

הצער שמפני רגש הבושה שלא במקומו יש יראים ושלימים המתביישים לדבר בזה.

"דער  בשם  נקרא  הרע  יצר  אשר  בשיחותיו,  הכ"מ  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  דברי  נתאמתו  ומה 

וכמו שאמר  על דעתו,  ואחד להעבירו  קלוגינקער" משום שמתלבש בלבושים המתאימים לכל אחד 

המשך בגמוד ריר



ריז ezny in` cenr cr sc ± iyily wxtoiaexir
åëåúì çåúô úåøéöçå íéúá.ieanl zexivg izye xvg lkl miza ipy zexivgl miza Ð

mdigzt jxc cgi zeaxrne efl ef migezt olekc oeik jpdedil zile .edl aiyg `cg Ð

,iaexrl ira `lc `kid lkc .dxewe igla xzip odly iean epae a` :lirl `ipzc `d axl

iean seziy `la iaexrl ivne iaexrl ira inp i`,dxewe igla iean `edd ixzyn `l Ð

dgezt dpi`y zg` xvg my `dzy cr

zg` zexivg ly zexey izy e` ,dizexagl

,odipia ieande xg` ecivl zg`e df ecivl

.iean ici lr `l` axrzdl zeleki opi`yúéá
úçà øöçå ãçàziay xvge ,xvg `la zia Ð

.dl gezt xg`äáøåç åìéôàxvge ,o`kn Ð

.zia `la xvg oi`c ,o`knìù ìéáù åìéôà
íéîøë.o`kn xvge ,o`kn ieanl gezt Ðãçà

'åë úåââmilk lhlhl zg` zeyx olek Ð

myk opixn` `le .exiag bbl df bba ezayy

.dlrnl oiwelg jk dhnl oiwelg oixeicy

oke ,dzxagl oi`iven ef xvga ezayy milke

li`ed .oibbd on stxwle ,xvgl oke ,stxwl

dpi`y zeyx olekeaxrl jixv oi`e ,`id dxic

ziaa ezayy milk liaya `l` xvgl xvgn

.zxg` xvgl m`ivedl ,ef xvgayéáøë äëìä
ïåòîù`la efl efn oi`iven zexivgdy Ð

.aexiråáøéò àìù àåäålk zexivgd ipa Ð

.xvgl mizad on `ivedl xeq`e ,dnvrl zg`

xvga ziad ilk oiievn oi`c oeikc`kil Ð

,dzxagl xvga ezayy milk zwtn i` xfbinl

o`ivedy ziaa ezayy milk inp iwet`l ez`

.zxg` xvgl ,ef xvgné÷åôàì éúà àîìéã
íéúáã éðàî.zxg` xvgl ef xvgay Ðàëä

øöçã éðàî é÷åôàì éúà àîìéã øåæâ àì éîð
äáøåçì.iean jxc ÐÐ,`id zxg` zeyx ixde

ixdy ,etzzyp `l ieanae ,milra dl yiy

xqe` epi` :oiwxita lirl `ipzck .zxqe` dpi`

e` `zit mewn epiidc ,cala dxic mewn `l`

.dpil mewnàúòîù àäìl`eny xn`c Ð

.xvge zia elit` lirläéæéôùåà éì éåçàÐ

.l`enyl diliiyi`e lifi`cúåøéöçì éåáîäù
.xvg `le zexivgc `pyil opiwiic Ðäìá÷

äéðéî.`l i` ,ax iabl dia xcde ,l`eny Ð
àúà
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ãòzile ,edl aiyg `cg odigzt jxc cgi oiaxrne Ð ekezl migezt zexivge miza ediy

ira `lc `kid lkc .dxewe igla xzip odly iean epae a` lirl `ipzc `d axl dil

dxewe igla iean `edd ixzyn `lÐ iean seziy `la iaexrl ivne aexir era inp i` ,aexir

ecivl zg` zexivg ly zexey izy e` ,dizexagl dgezt dpi`y zg` xvg my `dzy cr

opi`y ,mdipia ieande xg` ecivl zg`e cg`

oeyl o`k cr .iean ici lr `l` axrzdl zeleki

xazqn `lc :wgvi epiaxl dywe .qxhpewd

ol `niiw `dc lirlc `ziixa` ax biltc xninl

,(a,ai) `nw wxta ongp ax xn`cn ,axk `da

.'eke dxewe igla xzipy iean edfi` :opihiwp

zexivge miza opiayg `lc :wgvi epiax yxite

dfl df migezt mizad oi`y oeik ,`cg epae a`c

ikid ikc ,ieanl `l` efl ef zegezt zexivgd `le

xvgn `ivedl mixzen zeidl etzzype eaxirac

`le ,mizy zexivgd zeaeyg ieand jxc xvgl

zexivge miza oiprl xvg `cg seziy edl ieyn

`l` efl ef oigezt oi`y oeik ,ekezl migezt

oi` epae a` ly mdy dna ik .inp `kd Ð ieanl

ithc .eaxire mixkp lyan xzei ,zg` mayegl

aygdl epae a` ly mdy dn ipdn `l aexirn

zexivge miza oi` eli`k ieand aygdle ,zg`

`cgk edl ieync oeik :xn`z m`e .ekezl oigezt

`la cgi axrl oilekic rnyn ,efl ef zegeztyk

zexivga eaxiry dl zgkyn ikid ok m` ,iean

oixzen oi` xi`n iaxle ,o`ke o`k opaxl oixzene

.oixzen `din zexivgd lkae .zexivga `l`

it lr s` ,o`ke o`k mixzen etzzype eaxiryke

exiykdy rnyn `ziixae dpync iean mzqy

iracÐ efl ef zegezt ipz `l ikdlc .dxewe igla

oeik `d .dxewe igla xzipd ieana inewe`l

oia zexivga oia ,opaxl ibq dicegl aexirac

xg`ne .cgi zexivgd lk eaxir ok m` Ð ieana

,efl efn olek oxizne ieanl exqe` xi`n iaxy

ok m` Ð ecal ieand `l` oxqe` epi` ixdy

ieand xzen j`id ,oke li`ede .efl ef olek zegezt

jxc axrl oilekiyk xqe`y ,axl dxewe igla

toky lke ,eaxir `ly it lr s`e efl efn odigz

zgkync :xnel yie !ieanl zegeztd odigzt `la onvr odigzt jxc cgi olek eaxiry o`k

opixn` `dc .efl ef zegezt ikda iaiyg `lc ,zenleq jxc efl ef zexivg eaxiry oebk axl

gzt zxez eilr yiy drya s` ,lwdl eilr dvign zxez mleqc :(a,hp) "oixarn cvik"a

dqipke d`ivil ieyry gzt elit` xeq`l ie`x oi` Ð migth drax`n dlrnl oelg dilek iedc oeik ,dxyr jeza xvgl xvgn zegeztd zepelg jxc oiaxrny oebk :`evnl yi cere .lwdl

la` ,elhiae gzt o`k didy itl ,o`kn xzei weliqd my d`xp dwc eiptl dyer dide gzt didyky xnel jytp m` elit`e .drax` dwc my yiy oeik ,xqe` epi` my z`vl xg` gzt oi`e

efn epyiy gzt enk dqipke d`ivil ieyr epi` xvgl xvgny oelgy oeik mewn lkn lhaznd gztl inc `le ,mlern gzt `ly oeik gzt lehia edaeb aiyg `l Ð drax`n dlrnl oelga

libx epi`y oeik ,(f)xenb gzt elit`c :cere .ok xnel `xaq yi Ð qixcin `lc oeikc ,dylyn dlrnl didi `l` ,drax`n dlrnl oelgd didi `l m` mbe .zg` eayegl mleqn sicr `l efl

oelga `di Ð xenb gzta enk oelg jxc d`ivie dqipk zelibx oi`y ,oelga o`kay df oiprl mb xeq`l `ly eilr dvign zxezc oeike .(`,hn) "ede`ivedy in" wxta opixn`ck .xqe` epi` Ð

lr s` ,`cg edl eeync efl ef oiay migztl enc `le .efl efn mdizepelg jxc cgi oiaxrny aexir ici lr zg` zexivgd aiygdl `ly ,mleqa enk dvign zxez (eilr yi) xvgl xvg oiay

`l` xvge xvg lk ly dxice yinyz xwir oi`e ,zewelg zexivgd zeieyxy itl df Ð ieand igzta enk oda oilibx oi`y dn ik .ieand igzta enk oda oilibx xvge xvg lk ipa oi`y it

gztk libx iedinl ifg `lc oeik ,oelg ici lr `cg edpieyl `lc dvign zxez eilr `di Ð oelg la` .aexir ici lr `cg edpieyl ,libxk aiyg ikdle .zxg`d ipal `le ,dnvr xvgd ipal

.cg` mc` ly zexivgd lk eid elit` ,ieanl geztd

ìàåîùåÐ xvge zia elit` xn`dxewe igla xzipy iean edfi` :opihiwp ,ongp ax xn`c `d iab (a,ai) `nw wxta xg` ote`a yxit dlrnl xvge ziae xvg `la zia :qxhpewa yxit

a.ekezl oigezt zexivge mizae eagex lr xzi ekxe`y Ð

àëäiwet`l iz` `nlic xfb eaxir la` eaxir `ly `ede xn`c ,inp axk xaq ik ?dinrhl opgei iax `cf`e xn`w i`n :dniz Ð daxegl mizac ip`n iwet`l iz` `nlic opixfb `l inp

eaxiryk inp ikd .zxg` xvgl edpiwet`l iz` `nlic ,dkezl mizac ip`n iwet`l dl opixq` `l dnvrl eaxiry xvga `dc ,xefbl el oi` `kd mewn lkn Ð xvgl mizac ip`n

epiax xne`e .xeq`d mewnl myn onvr milk mze` iwet`l iz` `nlic xzend mewn xfbc ogky` `l `dc ,daxegl edpiwet`l iz` `nlic ieanl mizac ip`n iwet`l 'ixq` `l Ð ieana

ax xq` ikd elit` Ð dkeza ezayy milkl oerny iaxl zg` zeyx zexvgd lky it lr s` ,zxg` xvgl edpiwet`l xvga ezayy milk xeq`l eaxiryk xfbyk axlc :yxit ikdc :wgvi

iwet`l iz` `nlic ,daxegl edpiwet`l ieana ezayy milk xqe` did Ð ieana eaxiryk inp ikd .xvg dze`a oiievne ziad jeza ezayy milk zxg` xvgl iwet`l iz` `nlic ,eaxiryk

`ivedl xqe` did `l inp ikd Ð xfb `lc ,opgei iax la` .ieand xizdl daxegl oi` ok m` Ð daxegl ieand on `ivedl xeq`c oeike .ieana oiievn mdy ,daxegl ziad jeza ezayy milk

.ieand z` xizdl daxeg xity ipdn ikd meyne ,daxegl mizac ip`n iwet`l iz` `nlic ieana (k)ezayy milk
iean
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:øîà ìàeîLe .BëBúì ïéçeút úBøéöçå íéza eäiL ãò©¤§¨¦©£¥§¦§§¥¨©
eléôà :øîà ïðçBé éaøå .úçà øöçå ãçà úéa eléôà£¦©¦¤¨§¨¥©©§©¦¨¨¨©£¦
ïðçBé éaø øîà :óñBé áøì ééaà déì øîà .äaøeç§¨£©¥©©¥§©¥¨©©¦¨¨
éaø øîà àì :déì øîà ?íéîøk ìL ìéáLa eléôà£¦¦§¦¤§¨¦£©¥Ÿ¨©©¦
ìL ìéáL ìáà .äøéãì éæçc ,äaøeça àlà ïðçBé¨¨¤¨§§¨©£¦§¦¨£¨§¦¤

äøéãì éæç àìc íéîøk¯:àðpéç øa àðeä áø øîà .àì §¨¦§¨£¦§¦¨¨¨©©¨©¦¨¨
:ïBòîL éaø øîà ,ïðúc ,déîòèì ïðçBé éaø àãæàå§¨§¨©¦¨¨§©§¥¦§©¨©©¦¦§

úBøöç ãçàå ,úBôétø÷ ãçàå ,úBbb ãçà¯úeLø ¤¨©§¤¨©§¥§¤¨£¥§
eúáML íéìëì àìå ,ïëBúì eúáML íéìëì ïä úçà©©¥§¥¦¤¨§§¨§Ÿ§¥¦¤¨§
àlL àeäå ,ïBòîL éaøk äëìä :áø øîàå .úéaä CBúa§©©¦§¨©©£¨¨§©¦¦§§¤Ÿ

eáøéò ìáà ,eáøéò¯éðàî é÷Btàì éúà àîìéc ïðéøæb ¥§£¨¥§¨§¦©¦§¨¨¥§©¥¨¥
.eáøéò àì ïéáe eáøéò ïéa :øîà ìàeîLe .øöçì íézác§¨¦¤¨¥§¥¨©¥¥§¥Ÿ¥§
eáøéò ïéa ,ïBòîL éaøk äëìä :ïðçBé éaø øîà ïëå§¥¨©©¦¨¨£¨¨§©¦¦§¥¥§
é÷Btàì éúà àîìéc ïðéøæb àì :àîìà .eáøéò àì ïéáe¥Ÿ¥§©§¨¨¨§¦©¦§¨¨¥§©¥
éúà àîìéc ïðéøæb àì :éîð àëä .øöçì íézác éðàî̈¥§¨¦¤¨¥¨¨©¦¨¨§¦©¦§¨¨¥
øîà÷å ,àðeøa áø áéúé .äaøeçì øöçc éðàî é÷Btàì§©¥¨¥§¨¥§§¨§¥©§¨§¨¨©
øîà :áø éa øa øæòìà éaø déì øîà ,àúòîL àäì§¨§©£¨£©¥©¦¤§¨¨©¥©£©
éì éåçà :déì øîà .ïéà :déì øîà !?éëä ìàeîL§¥¨¦£©¥¦£©¥©£¥¦
:déì øîà ,ìàeîLc dén÷ì àúà .déì éåçà ,déæétLeà§¦¥©£¥¥£¨§©¥¦§¥£©¥
ïéà :øîàc àeä øî àäå .ïéà :déì øîà ?éëä øî øîà£©¨¨¦£©¥¦§¨¨§¨©¥

ìk àlà ïéáeøéòa eðìúBøéöçì éBánäL ,eðéúðLî ïBL ¨§¥¦¤¨¦§¦§¨¥¤©¨©£¥
dìa÷ àì Bà ,dépéî dìa÷ .÷ézLéà !íézaì øöçk¤¨¥©¨¦¦§¥¦§¨¦¥Ÿ¦§¨
déa øééc äåäc äàBáî àeääc :òîL àz ?dépéî¦¥¨§©§©§¨©£¨¨¥¥
,ìàeîL déì àøLe àééçì déì ãáò ,éäéà øa úeáéà¦©¦¦£©¥¤§¨§¨¥§¥
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ריח
ezny ina cenr cr sc ± iyily wxtoiaexir

ïðò áø àúà.l`eny zen xg`l Ðäéãù.igld litd Ðïî äééãùð.epnn epkilyi Ð

.axk ,dilr xq` xvge zia `l` zia ded `lc meyne'åë äåä àðæç àåääå`edde Ð

mewna el didy diziaa `ndp lik` ded `pfgc ,l`eny dil `xy ikdl d`ean.xg`

àúùéðë éáá úééá éúàå`l opr ax diicy ik `zyde ,d`ean `eddl gezt dedc Ð

.`zyipk ia `edda ziia `pfg dedøá úåáéàå
øáñ éäéà,diixy `pfg meyn e`l l`enyc Ð

iaa lik` ded `l `de ,mxeb `zit mewnc

.`zyipkäðéì íå÷î øîàã äéîòèì ìàåîùå
íøåâ.zexivg izy edl eede Ðéåâ ãçà åãéö

ìàøùé 'à åãéöå.mdipia ieane Ðïéáøòî ïéà
éåáîì íéçúô êøã øéúäì úåðåìç êøãm` Ð

df l`xyi ly ezia lv` l`xyi iza yi

zepelge ,ieanl `le miaxd zeyxl zegezt

mdipiamdizepelg jxc df mr df oiaxrn oi` Ð

gezty df ly egzt jxc ieanl mdilk `ivedl

.dinwl yxtn `nrhe ,ieanlåìéôà áø øîà
øöçl`xyi izae ,da oixc ixkpe l`xyi Ð

i ly ezia lv`zeyxl zegezt df l`xy

zepelg jxc axrl xeq`y xvga `le ,miaxd

ikdl .xvgl df ly ezia jxc mdilk `ivedl

zepelg hwpzeyrl mc` ipa jxc oi`y Ð

.zial zian milecb migztøîà àì éàãs` Ð

.ieann xvg ipzyilc jizrc` wqiz i`n ,xvga

åëåúì íéçåúô úåøéöçå íéúáe`l ixkp zxicc ,dil `giztc `ed xvg `cg `kde Ð

.'ek xzip ieand oi` lirl ax dxn` `d ,il dnl izxz `niz ike .dxic dny
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éåáîoiaxrn oi` xvge zia l`xyi '` ecive ,zexivge miza :y<e>xit .ixkp cg` ecivy

:xn`we .ixkp mewna cigi zeyrl xeq`c meyn wiqn seqale .'ek zepelg jxc eze`

odipia zepelge ,ieanl `le miaxd zeyxl oigezt l`xyi ly ezia lv` l`xyi iza yi m`

ieanl gezty df ly egzt jxc ,ieanl mdilk `ivedl df mr df zepelg jxc oiaxrn oi` Ð

cenli `ly ixkp mewna cigi xecl xeq`c meyn

eynzyi `le ,enr el` eaxri `l jkitl eiyrnn

iprpkd on `xiie cigi `diy ick ,ieana enr el`

:xn`z m`e .qxhpewd yxit jk .`vie epbxdi `ly

ji` ,cgi eaxri elit`ynzydl oixzen edi

l`xyi ly zg` xvg `l` o`k oi` `d ?ieana

,dxewe igla ixzyin `le ,ieanl dgeztd

!dxic dny `lc `aiyg `l ixkp ly zexivgc

e` ,exizdl oileki edin gztd zxevac :xnel yie

edyne o`kn edyn oiqt ipya e` drax` qta

meyn axc `nrhc opiwqnc i`nlc :cere .o`kn

xity dil `xiaq ixkp mewna cigi zeyrl xeq`c

miza aygil oiprl ,dxic dny ixkp zxicc

jixv oi`y it lr s` ,ekezl migezt zexivge

s`e .dxewe igla eliaya xizdl ixkpd yinyza

e` .xikydl oileki Ð ediilr xqe` ixkpc ab lr

oa xfril` iaxl jixv epi` zexiky elit` `ny

oigezt l`xyi ly miza yiy it lr s`e .awri

jxc `l` ieanl iliir `lc oeik ,zia eze` jezl

,miza daxd eid elit`c :wgvi epiax xne` cere .ixkp mewna cigi edlek iaiygÐ zia eze`

yiy xvga enk .ixkp mewna micigi zg` xvg ipa lk ied iean iablÐ xvgl gezt cg` lke

daxd yi elit` ,awri oa xfril` iaxl zxqe` dpi`c l`xyi ly cg` ziae ixkp da

f`c ,hwp zepelg `wecc :yexit wgvi epiaxe .zial zian milecb migzt zeyrl jxc oi`y itl :qxhpewa yxit ,zepelg hwpc `de .ixkp mewna cigi iaiyg edlek Ð zia eze`a mil`xyi

oeik ,epwifi `le `aeh ixkpd zzxnc ,axrl xzen Ð odipia migzt yi m` la` ixkpd epwifie ieana ixkpd mr cgiizie ,enr oiynzynd eipkya xvga xcd df ghaiy yegl yiy .axrl xeq`

.xvgd gzte ziad gzt epiidc Ð ieanl migzt jxc xn`wcn ,ixiin zial zia oiay zepelgac rnyn `dc Ð zepelg hwp `wecc dii`x wgvi epiax `iane .my `al oileki migzt jxcy

zial migezty hwp i`n` Ð axrl xeq` inp migzt jxc i` `zyde .xvgd gzt `l` `kilc ,ieanl gzt jxc `l` ,migzt jxc xninl dil ded `l Ð ixii` xvgl mizan zepelga i`c

jxc oi` Ð xvgl migezta la` .qxhpewa yxitck ,zepelg zeyrl jxc ziae zia oiac meyn ith zial migezta ixiin jkle .ziyixtck ,`weec zepelg i`ce `l` ?xvgl migeztn ith

.axrl ixy migztae migzt `l` zepelg zeyrl

äåäiean oi` xvgl migezt miza aygdl zepelg jxc oiaxrn elit` Ð ok m`c .l`xyi zg` xvge ixkp zg` xvga cinrdl oi` df yexitle Ð 'ek iean oi`c meyn axc `nrh `pin`

ewe igla xzip,zepelg jxc oiaxrn oi`c oeik ,dxewe igla xzip iean oi` Ð dxic dny elit` ?dxic dny `l ixkp zxicc xn`w i`nc :cere .l`xyi ly zg` xvg `l` o`k oi`c ,dx

jxc migezty `l` cg` zia xvg lkae ,l`xyi ly zexivg daxd cg` ecive ,ixkp ly mizae zexivg daxd cg` ecivy ieana dl opinwen ded `l` .cg` zia `l` l`xyi xvga `kile

hwpc `de .ekezl migezt miza aiygdl `l` oiaxrn oi` inp zepelg ici lre .dxic dny `l ixkp zxicc meyn dxewe igla xzip df iean oi`c ol rnyn `we ,xvgay zia lkl miza zepelg

oi`y Ð mdipiay zepelg jxc eaxir `l m` inp `irain `le .xvgl miza ipy `kile ,lirl ax xn`ck cg` ziak miaygpy ,ziae zia lk oia migzt yi m` irain `lc opirny`lÐ zepelg

ieanl mdivtg oaexir ici lr `iadl milekiy ,ieanl miza edlek ikiiy `zydc ,zepelg jxc eaxir elit` ,`l` .ieanl jiiy `le oevigd zial yinyz xzid oi`y oeik ,xvgl miza ipy o`k

oayegl ie`x oi` Ð oelg `l` gzt oi`yk ,aexir `la cg` oayegl ie`x zial zia oia gzt yiyk m` elit`e .zepelg ici lr `l` ieanl migezt oi`y oeik Ð cgk inp aexir edl ieyn `le

aexir ici lr gzt jxc dfl df miza migezt eid m`c :xnel yi cere .xvgl migezt mdipy miza ipy ediy cr zial migeztyk xvgl migezt miza iaiyg `l ,mewn lkn .eaxir elit` cg`

m` ik oi`yk la` .ieand on zeidl miaygp oaexire migzt ici lr mewn lkn ,'` cvn `l` ieanl miza jxc dz`ivi xwir oi` dpevigc it lr s`c .xvgl migezt miza ipy iaiyg eed Ð

itl enk ,l`xyi zg` xvge ixkp zg` xvg m` ik epi`ya ixii` `pin` dedd itl mb 'eke ixkp cg` ecivy iean :yxit mz epiaxe .aexir ici lr ieand on zeidl miaygp oi` Ð zepelg

jxc oiaxrn oi` hwpc `de .l`xyi ly zg` xvg `l` `kile ,dxic diny `l ixkp zxicc meyn zepelg jxc oiaxrn oi`e ,xvgl migezt miza ipy xity iaiyg zepelg ici lre .`pwqnd

el gezt cg` ziae xvga cg` zia m` ik oi`y ,`peeb i`d ik l`xyi eicv ipy iean ded i`c opireny`l `z` Ð xvgl migezt miza daxd yi elit`e ,mzq oiaxrn oi` hwp `le zepelg

ziak edlek eed ixiyrlc dfn miptl df miza dxyr iab l`eny xn` inp [`,dr] onwle ,cgk efl ef zegezt opiayg zexivg iab lirlc ab lr s`e .dia `pixw zexivge miza Ð oelg jxc

r iniptd ozepe ,xry.miza iaiygc ,xvgd exq` Ð miaxd zeyxl xg` gzt mdl yiy ,`kd la` .cg` gzt jxc mi`vei mleke miaxd zeyxl xg` gzt mdl oi`y itl mzd Ð eice eaexi

`ki`c l`xyi inp ipy eciv ded i`c opireny`l hwp zepelg jxc oiaxrn oi`c oeik ?`prci `l i`n` ,dnk zexivge miza `prci `l `kdn i` ?xn`w i`nc :eyexit lr wgvi epiaxl dywe

`nrh `pin` dedc :xnel yi cere .`aeh mil`xyie mixkpc zexivg `ki`c ixiinc yxity ,xity iz` wgvi epiaxle !dxewe igla xzip zepelg aexir ici lr xvgl miza ipye zexivg izy

ieanl zegezt opi` x`yde ,df ieanl geztd l`xyi ly zg` xvg m` ik oi`e ,mil`xyice mixkpc mizae zexivg `aeh `ki`c opiyxtn dede ,'ek dxewe igla xzip iean oi`c meyn axc

ly zexivg elek ieany 'ek ixkp cg` ecivy iean :xg` oipra mz epiax yxit `nw `xecdnae .xenb gzta `l` ieanl zegezt mayegl elirei `l ieanl egztiy zepelg ici lrc xn`we .df

enr ieand y`xa miayeid l`xyi ly eipky oiaxrn oi`c xn`we (dfk) .miaxd zeyxl gezt ok enk l`xyi cg` ecivae ,miaxd zeyxl gezte ixkp cg` cvn ieand y`xa `l` ,l`xyi

zeyx cvl egzt mezqi (ixkp) enr eaxri `lyke .miaxd zeyxa enr cigi `edy ixkp mewna cigi zeyrl xeq`c Ð ieanl eilk `ivedl aexir ici lr lkeiy ick mdipiay zepelg jxc

:ikd iyxtn dede .'ek axc `nrh `pin` ded df lv` df cg` cva mdipy m` oky lke .mdipia wiqtn ieand agexy it lr s`c ,`zeaxl hwp cg` ecve .iean cvl egzt dyrie ,miaxd

`ivedle qipkdl ick zepelg jxc cgi oiaxrn oi`c xn`we ,efl efn zegezt zepelg l`xyi ly zexivg lk oia yie ,mil`xyi cg` cvne ,mixkp cg` cvn ieanay zexivg lky ixkp '` ecvy

itl ,drax`a `l` ea oilhlhn oi` eaxiry `zyd Ð eaxir `l m` ea lhlhl xzen didy envr ieand mb `l` ,odl xizn epi`c `irain `l aexir eze`c .ieanl gzt jxc odizexvgn

qxhpewd yexitk `lce ,efl ef zegeztc ab lr s` zexivg izy iaiyg Ð aexir `la la` .dxic diny `l ixkp zxicc ieanl zexivg izy o`k oi`e ,zg` zexivgd lk eyrp aexir ici lry

.`xza `xecdna yxit lirlc yexite ,axc dizlin iab lirl izyxity dhiyk df yexit oi`e .lirlc
ded
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àðéúàå déa àðøééãc äàBáî :øîà .décL ïðò áø àúà£¨©¨¨©§¥£©§¨§¨©§¨¥§¨¥¨
!?ïî déicLéð áø øa ïðò áø éúéð ,ìàeîL øîc déîMî¦§¥§¨§¥¥¥©¨¨©©¦§©¥¦
dìaé÷ :Cì àîéà íìBòì .dépéî dìaé÷ àì :dpéî òîL§©¦¨Ÿ¦§¨¦¥§¨¥¨¨¦§¨

àëäå ,dpéî¯,déúéáa àîäð ìéëà äåäc àeä àðfç ¦¨§¨¨©¨¨©£¨¨¥©£¨§¥¥
íB÷î :øáñ éäéà øa úeaéàå .àzLéðk éáa úééa éúàå§¨¥¨¥§¥§¦§¨§¦©¦¦¨©§

ìàeîLe ,íéøb àzétäðéì íB÷î :øîàc ,déîòèì ¦¨¨¥§¥§©§¥©£©§¦¨
éøëð ãçà BcévL éBáî :áø øîà ,äãeäé áø øîà .íéøb̈¥¨©©§¨¨©©¨¤¦¤¨¨§¦

ìàøNé ãçà Bcéöå¯,úBðBlç Cøc BúBà ïéáøòî ïéà §¦¤¨¦§¨¥¥§¨§¦¤¤©
:óñBé áøì ééaà déì øîà .éBánì íéçút Cøc Bøézäì§©¦¤¤§¨¦©¨£©¥©©¥§©¥
øîà àì éàc .ïéà :déì øîà ?øöça eléôà áø øîà£©©£¦¤¨¥£©¥¦§¦¨¨©
éBáî ïéà øáñ÷c íeMî áøc àîòè :àðéîà äåä ?éàî©£¨¨¦¨©§¨§©¦§¨¨©¥¨
ïéçeút úBøéöçå íéza eäiL ãò ,äøB÷å éçìa øzéð¦¨§¤¦§¨©¤§¨¦©£¥§¦
àéääî éàc ,àëéøö ?éì änì ézøúå .BëBúì§§©§¥¨¨¦§¦¨§¦¥©¦
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עירובין. פרק שישי - הדר דף עד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc oiaexir(iying meil)

,l`eny ly ezxiht xg`ldééãL ïðò áø àúàlitde opr ax `a - ¨¨©¨¨©§¥
xzip epi` xvge zia wx ea yiy ieany xaqy meyn ,igld z`

.iglaøîà,idi` xa zeai`déîMî àðéúàå déa àðøéiãc äàBáî ¨©§¨§©¥§¨¥§¨¦¨¦§¥
ïî déécLéð áø øa ïðò áø éúéð ìàeîL øîcea xb ip`y iean - §©§¥¥¦©¨¨©©¦§§¥¦

cvik ,ea gpedy igld zngn l`eny z`xed it lr ea izlhlhe
.ipnn elitne opr ax `a

rnyn ,igld z` litdy opr ax ly edyrnn :`xnbd dwiqn
xaqy meyn igld litde ,zexvge miza ieanl migezt eid `ly
s`e ,igla xzip oi` ekezl migezt zexvge miza oi` xy`ky axk
`le ,eini seql cr igld zngn ea lhlhl l`eny xizd ,ok it lr

,ok m` ,igla ic oi`y zeai`l xn`dpéî òîLc gken -dìaé÷ àì §©¦¨Ÿ¦§¨
dépéîea xfg `le ,xfrl` iax ziiyew z` laiw `l l`enyy - ¦¥

xzip ,xvge zia wx ieanl migezt xy`k s`y xaq `l` ,eixacn
.dxew e` igla

:`xnbd dgecdpéî dìaé÷ Cì àîéà íìBòìlaiw l`enyy xn`p - §¨¥¨¨¦§¨¦¨
cr xzip iean oi`y xaqe ,eixacn ea xfge xfrl` iax ziiyew z`

,ekezl migezt zexvge miza eidiyìéëà äåäc àeä àðfç àëäå§¨¨©¨¨©£¨¨¦
déúéáa àîäðdid zqpkd zia yny l`eny onfay xaecn o`ke - ©£¨§¥¥

,eziaa engl lke`àzLéðk éáa úééa éúàåziaa oell `ae - §¨¥¨¥§¥§¦§¨
dgezty ztqep xvgk zqpkd zia z` oecl yi ok m`e ,zqpkd
l`eny xhtpyk j` ,ea lhlhl l`eny xizd ok zngne ,ieanl
z` opr ax litd okle ,zqpkd ziaa oell zqpkd zia yny wiqtd

.ekezl migezt zexvge miza oi` xak dzr ixdy ,igld
dzid ieana lehlh xizdl l`eny zxaqy x`azdy xg`l
igld z` litdl opr ax zxaqe ,zqpkd ziaa ynyd zpil zngn
ziaa oell ynyd wqty zngn dzid ieana lehlh xeq`le
mikqd `ly idi` xa zeai` zxaq z` `xnbd zx`an ,zqpkd
:`xnbd zx`an .zqpkd ziaa ol ynyd oi`y s` ,opr ax mr

íéøb àzét íB÷î ,øáñ éäéà øa úeáéàå`ed dlik`d mewn - §¦©¦¦¨©§¦¨¨¦
,eziaa lk` ynydy oeikne ,aexir oiprl dxicd mewn z` raewd
`l` ,ynyd zngn dzid l`eny ly xzidd zaiqy xnel oi`
migezt cg` ziae zg` xvg wxyk s` xzip ieany xaqy meyn
xizdl yi zqpkd ziaa ol ynyd oi`y dzr s` ok m`e ,ekezl

.opr ax ly edyrn mr mikqd `l okle ,ieana lhlhl
:`xnbd dkiynndéîòèì ìàeîLel`enyy xaq opr ax j` - §¥§©§¥

ezhiyløîàc(.br lirl),íéøb äðéì íB÷î`ed dpild mewn - §¨©§¦¨¨¦
dzid ieanl xzidd zaiqe ,aexir oiprl dxicd mewn z` raewd
izy ieanl zegezt ok m`e ,zqpkd ziaa ol did ynydy meyn
ol ynyd oi`y dzr j` .dxew e` igla xzip dfk ieane ,zexvg
okle ,igld ici lr lehlha ieand z` xeq`l yi ,zqpkd ziaa

.igld z` opr ax litd
ecvne l`xyi cg`d ecvny ieana oicd edn zx`an `xnbd

:ixkp xg`dBcévL éBáî ,áø øîà ,äãeäé áø øîàdãçàgezt ¨©©§¨¨©©¨¤¦¤¨
ly xvglíéáëBk ãáBò,ixkp -Bcéöådãçàly xvgl gezt ¥¨¦§¦¤¨

ìàøNély miza cer yi l`xyid zial jenqae ,cg` zia eae ¦§¨¥
zial zia oiae ,miaxd zeyxl `l` ieanl migezt mpi`y ,l`xyi

,[` xeiv] oelg epyiCøc Bøézäì úBðBlç Cøc BúBà ïéáøòî ïéà¥§¨§¦¤¤©§©¦¤¤
éBánì íéçútzepelgd zngn zexvg iaexir miyer oi` - §¨¦©¨

ziad jxc ieanl mdilk z` `ivedl mdl xizdl ick ,mdipiay
.ieanl geztd ipevigd

:iia` l`ey,óñBé áøì éiaà déì øîàm`dáø øîàoi`y eixac z` ¨©¥©©¥§©¥¨©©
miakek caer ly xg`de l`xyi ly cg` cvyk miaxrneléôà£¦

øöçaziae ixkp zia ,miza ipy dkezl migezty ,df iean oirk §¨¥
mpi`y l`xyi iza cer yi l`xyid zial jenqae ,l`xyi
xeiv] oelg epyi zial zia oiae ,miaxd zeyxl `l` xvgl migezt

.[adéì øîà,sqei ax el aiyd -ïéàmb eixac z` xn` ax ,ok - ¨©¥¥
zpn lr ,zepelgd zngn zexvg iaexir zeyrl oi`y ,efk xvga
geztd ipevigd ziad jxc xvgl mdilk z` `ivedl xizdl

.xvgl
:`xnbd zl`eyøîà àì éàceixac z` ax xne` did `l m` - §¦Ÿ¨©

,ieana `weec `l` xvga s`éàîoia wlgl jzrca dler dn - ©
zngn mizad z` axrl oi` ieana `weecy xnele ,ieanl xvg

.mze` axrl xyt` didi xvga j` ,zepelgd
iabl wx exn`p ax ixacy xnel did xyt` :`xnbd daiyn

e ,xvg iabl `le ieanáøc àîòè àðéîà äåämixne` epiide - £¨£¦¨©§¨§©
,ieana ax ly enrhyøáñ÷c íeMîxaeqy -øzéð éBáî ïéà ¦§¨¨©¥¨¦¨

,BëBúì ïéçeút úBøéöçå íéza eäiL ãò äøB÷å éçìao`k eli`e §¤¦§¨©¤§¨¦©£¥§¦§
dgezt cg` cvny meyn ,zg` xvg el dgezty ieand aygp
oi` okle ,dxick zaygp dpi` ixkp zxice ,ixkp ly xvg el
ziad jxc ieanl mdilk z` `ivedl zpn lr mizad z` axrl
.dxew e` igla xzip ieand oi`y meyn ,ieanl geztd ipevigd
mizad mileki eid ,xvgl migezt mizad ipy eid m` la`
ziad jxc xvgl mdilk z` `ivedl zpn lr mdipia axrl
wx dl gezt m` s` zxzip xvgy meyn ,dil` geztd ipevigd

.cg` zia
åoi`y meyn `ed ax ly enrh ok` m` ,df yexit lr dywz m` §

,ekezl migezt zexvge miza eidiy cr dxew e` igla xzip iean
ok m`él änì ézøú,minrt izy df oic zepyl ax jxved recn - ©§¥¨¨¦

lirl dpy xak ixd(:br)miza ediy cr dxewe igla xzip iean oi` ,
.ekezl migezt zexvgeàëéøöeprinydl ax jxvedy xnel yi - §¦¨

meyn ,minrt izy df oicàéääî éàceprinyn ax did m`y - §¦¥©¦
,zenewnd x`yl myn df oic cenll epl dide ,lirl wx epic z`
dxew e` igla iean xizdl oi`y oicd xwir z` mircei epiidy s`

,zexivge miza el migezt ok m` `l`

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

בשם אביו כ"ק אדמו"ר )הרש"ב( נ"ע: היצה"ר נקרא נפש הבהמית לא מפני שהוא בהמה דוקא, כי 

לפעמים הוא שועל פקח שבחיות, וצריכים לחכמה מרובה להבין תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש 

בלבוש צדיק תמים ענ]י[ו ובעל מדות טובות.

בכל אחד ואחד הנה"ב שלו היא לפי מהותו הפרטי כו'.

ודבר זה רואים בעליל בנידון דידן, שהרי מידת הביישנות היא מג' מידות של ישראל, רחמנים 

איש  של  לאשרם  הנוגע  הכרחי  מדיבור  למנוע  זו  במידה  משתמש  והיצה"ר  חסדים,  גומלי  ביישנים 

ואשתו ובניהם אחריהם עד סוף כל הדורות.

בדואר  לו  שישלחו  למשרד  מסרתי  באנגלית  המשפחה  טהרת  בענין  חוברות  בדבר  בקשתו 

הרגיל בחבילה בפני עצמה.

בברכה ובתקוה לשמוע בשו"ט בכהנ"ל,

מנחם שניאורסאהן

המשך מגמוד ררפ
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äøéã äîù àðéîà äåä.opiqxb ikd :ol rnyn `w ,`zlin `dl Ðäîë àðòãé àì íéúá àðéîà äåä àëäî éàåizxzac dpin opirny zexivgac idp `pin` ded `dn i` :xnelk Ð

.xvg lkl dnk `prci `l miza la` ixy mil`xyi ediiexz `d ixkp cg` eciv hwpcn ,ibqïì òîùî à÷.mizy zexivg mzq mipy miza mzq ,zexivge miza Ðúåùòì øåñàÐ

.`vie ,epbxdi `ly ixkpd on `xiie ,cigi `diy ick ,ieana enr eynzyi `le enr el` eaxri `l jkitl .eiyrnn cnli `ly ,ixkp mewna cigi xecløîàã àìáè éáøì äéì àðòîùã
xn`w i`n `prci `le ipnf izxz ixkp ixkp .axc `zlin `da Ðixkp cg` ecivy iean .ded axc dizlnl yxtn i`ce `zyd Ðzeyrl xeq`c meyn elek eze` oiaxrn oi` Ð

cge ieanl cg :xg` oeyl .ixkp mewna cigi

.xvgl

`dpynåæî íéðôì åædgezt zinipt Ð

,miaxd zeyxl dpevige ,dpevigl

z`vl dpevigd lr zinipt ly dlbx zqixce

.miaxd zeyxlúéîéðô äáøéò,dnvrl Ð

.dxivga lhlhlúåøåñà ïäéúù`iedc Ð

zqixca zxqe`e ,dnewna dxeq`d lbx zinipt

.dpevigd lr dlbx'åë äîöòì úøúåîÐ

.zxqe` dpi` dnewna zxzend lbxc ixaqw

úøñåà úøúåîä ìâø óà øáñ àáé÷ò éáøÐ

.my daxir `ly mewnaíéøîåà íéîëçåÐ

.dl yxtn `xnbaäáøéò àìå úéîéðôä ïî
úåøåñà ïäéúù.dxeq`d lbx zinipt `iedc Ð

ãçà íå÷îá ïáåøéò åðúðodizy eaxiry Ðef

edepzpy `xnba yxtn cg` mewna i`de .ef mr

.dpevigaãçà çëùå`le dpevigd on elit` Ð

axirdxeq` inp ziniptc .zexeq` odizy Ð

`yc cginl `ivn `lc meyn ,dxivga lhlhl

,dytp itp`a iyenzy`l dpevign iwelzq`e

oxiznd aexir eze`c dab daexirl `zil `dc

.dpeviga edekiled oxivgaíéãéçé ìù åéä íà
cg` dpevigae ,cg` `l` zinipta oi`y ÐÐ

.lbxd zqixc meyn df mr df axrl oikixv oi`

zxzend lbx `ied ziniptde ,`ed cigic oeikc

mipy eid m`e .opaxk `nzqe ,zxqe` dpi`eÐ

mipy ixyinl iz` `nlic opixfb dpeviga elit`

.dpeviga cg`e zinipta

àøîâúøñåà äðéà äøåñàä ìâø óàÐ

.dinwl dil opiazen oizipznneàìå äðåöéç ïðú
úåøåñà ïäéúù úéîéðôinp daxir `d Ð

ziniptzxzend lbx :`nl` ,oiixy ediiexz Ð

.dxq` `léîð úøúåîä ìâø åìéôàipzwc Ð

iax ,dnvrl zg` lk odizy eaxir iab `tiq

opireny`l meyne .dpevigd z` xqe` `aiwr

,ol `wtp `tiqnc ,jixhvi` `l dteb `id

.`irain dxeq` ,dxq` zxzen `zydcíìåòì
àáé÷ò éáø`l daxir :dpin weciz `le Ð

lbxc ol rnyn `w dteb `id `l` ,dxq`

`wtp `tiqn jl `iyw `wce .zxqe` dxeq`d

`yixa opireny` `d `l` ,inp ikd oi` Ð

`iedc ,`aiwr iax xq` cala ef `l :xn` xcde

daxir :ef s` `l` ,dxeq`d lbxefe dnvrl ef

`id zxzend lbx ziniptc ,dnvrlelit` Ð

.dpevigd xqe` `aiwr iax ikdäáøéòã àîòè

.zxzend lbx `iedc zinipt Ðäáøéò àì àä
úåøåñà ïäéúù`dc .zxqe` dxeq`d lbxc Ð

zaxernd dpevig daxir `l `d :wcinl `kil

`hiyt `dc ,dxeq` zaxern dpi`ye zxzen

zxqe` dpi` zxzend lbx opireny`l ,dteb `id meyn i`e .oizipzn lirl dl ipz xak `dc ,dxeq` zaxern dpi`yc`le dpevig daxir oebk :ipzile ,dxeq`d lbx opireny`l Ð

.ipzw `wec i`ce `l` .i`d oky lke ,zxzen dpevig ziniptàáé÷ò éáø àôéñãî.bilt `zlin `d` `aiwr iax `dc Ðä÷ã äúùòù,dgzt iptl dphw zlc dzyr zinipt Ð

.dpevign dlbx zqixc dwliqeúøñåà ìâøä úñéøã ïéàcr `aiwr iaxl dexhpe .zexeq` odizy zinipt `le dpevig ipzwc ,`yix` elit`e ,ibilt `aiwr iaxc ilin ediiexz`e Ð

.dilr ebilti` xcde ,dizlnl diwq`cçëùã àîòègky `l `d .ziniptd on cg` Ðlr xq` inp odizy eaxir i` `aiwr iaxk i`c ,`aiwr iaxk `lc `de .zexzen odizy Ð

.zxqe` dxeq`d lbx :`nl` .ixq` gkyae ,opax e`l `l` ,dpevigdäðåöéç áø øîà äãåäé éáø øîàdpin wlzqz xninl `kilc ,dpevigc dgky meyn dxeq` zinipt mzdc Ð

ynyzezinipta depzp la` .dxeq`d lbx meyn ,ziniptc dgkya `xqzin dpevige .dab daexirl dizilc Ðla` .dxeq`d lbx meyn ,ziniptc dgkya `xqzinc `ed dpevig Ð

.`ynzyne `yc `cg`c ,dpevigc dgky meyn `xqzin `l zinipt
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.dxic dny xn` Ð ekezl migezt zexivge
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éøëð úøéc :àðéîà äåä¯òîLî à÷ .äøéc dîL £¨¨¦¨¦©¨§¦§¨¦¨¨©§©
àëäî éàå .äøéc dîL àì éøëð úøéãc :ïì¯äåä ¨§¦©¨§¦Ÿ§¨¦¨§¦¥¨¨£¨

íéza :ïì òîLî à÷ ,änk íéza àðòãé àì :àðéîà̈¦¨¨¨©£¨¨¦©¨¨©§©¨¨¦
à÷c áøc àîòè ,øöç eléôà áø øîàc àzLä .ïéøz§¥¨§¨§¨©©£¦¨¥©§¨§©§¨
:óñBé áø øîà .éøëð íB÷îa ãéçé úBNòì øeñà :øáñ̈©¨©£¨¦¦§¨§¦£©©¥
:øîàc ,àìáè éaøì déì àðòîLc eðééä ,éëä éà¦¨¦©§¦§©£¨¥§©¦©§¨©£©

.øîà éàî àðòãé àìå ,éðîéæ éøz éøëð éøëðäðùî ¨§¦¨§¦§¥¦§¥§¨§©£¨©£©
àìå úéîéðtä äáøéò ,Bfî íéðôì Bæ úBøéöç ézL§¥£¥¦§¦¦¥§¨©§¦¦§Ÿ

äðBöéçä äáøéò¯.äøeñà äðBöéçäå ,úøzeî úéîéðtä ¥§¨©¦¨©§¦¦¤¤§©¦¨£¨
úéîéðtä àìå äðBöéçä¯Bæ äáøéò .úBøeñà ïäézL ©¦¨§Ÿ©§¦¦§¥¤£¥§¨

dîöòì Bæå dîöòì¯øñBà àáé÷ò éaø .dîöò éðôa úøzeî Bæå ,dîöò éðôa úøzeî Bæ §©§¨§§©§¨¤¤¦§¥©§¨§¤¤¦§¥©§¨©¦£¦¨¥
ãçà çëL .dzøñBà ìâøä úñéøc ïéà :íéøîBà íéîëçå .dzøñBà ìâøä úñéøcL ,äðBöéçä©¦¨¤§¦©¨¤¤©§¨©£¨¦§¦¥§¦©¨¤¤©§¨¨©¤¨

áøéò àìå äðBöéçä ïî¯áøéò àìå úéîéðtä ïî .äøeñà äðBöéçäå ,úøzeî úéîéðtä¯ïäézL ¦©¦¨§Ÿ¥¥©§¦¦¤¤§©¦¨£¨¦©§¦¦§Ÿ¥¥§¥¤
áøéò àìå äðBöéçä ïî ïéa úéîéðtä ïî ïéa ãçà çëLå ,ãçà íB÷îa ïáeøéò eðúð .úBøeñà£¨§¥¨§¨¤¨§¨©¤¨¥¦©§¦¦¥¦©¦¨§Ÿ¥¥

¯íéãéçé ìL eéä íàå .úBøeñà ïäézL¯.áøòì ïéëéøö ïðéààøîâ,éîéc áø àúà ék §¥¤£§¦¨¤§¦¦¥¨§¦¦§¨¥¦£¨©¦¦
dîB÷îa úøzenä ìâø eléôà :øîàc ,àáé÷ò éaø éøác Bæ :éàpé éaø øîà¯àlL úøñBà ¨©©¦©©¦§¥©¦£¦¨§¨©£¦¤¤©¤¤¦§¨¤¤¤Ÿ

dðéà úøzenä ìâøL íLk :íéøîBà íéîëç ìáà .dîB÷îaúøñBà¯dðéà äøeñàä ìâø Ck ¦§¨£¨£¨¦§¦§¥¤¤¤©¤¤¥¨¤¤¨¤¤¨£¨¥¨
úéîéðt àìå äðBöéç äáøéò :ïðz .úøñBà¯àáé÷ò éaø àîéìéà ?épî .úBøeñà ïäézL¯éàî ¤¤§©¥§¨¦¨§Ÿ§¦¦§¥¤£©¦¦¥¨©¦£¦¨©

åàì àlà !éîð úøzeî ìâø eléôà ?äøeñà ìâø àéøéà¯Bæ àì"å ,àáé÷ò éaø íìBòì .ïðaø ¦§¨¤¤£¨£¦¤¤¤¤©¦¤¨¨©¨©§¨©¦£¦¨§Ÿ
dîöòì Bæå dîöòì Bæ äáøéò :ïðz .éðú÷ "Bæ óà¯éðôa úøzeî Bæå ,dîöò éðôa úøzeî Bæ ©¨¨¥§©¥§¨§©§¨§§©§¨¤¤¦§¥©§¨§¤¤¦§¥

àîòè .dîöò¯äáøéò àì àä ,äáøéòc¯ìâø :øîàc ,àpz éàä àäå .úBøeñà ïäézL ©§¨©§¨§¥§¨¨Ÿ¥§¨§¥¤£§¨©©¨§¨©¤¤
àéä àáé÷ò éaø àîéìéà ?àä épî ,úøñBà äøeñàä ìâø ,úøñBà dðéà úøzenä¯eléôà ©¤¤¥¨¤¤¤¤¨£¨¤¤©¦¨¦¥¨©¦£¦¨¦£¦

åàì àlà !éîð úøzenä ìâø¯àáé÷ò éaø àôéñcî ,ãBòå .àéä ïðaø¯éaø åàì àLéø ¤¤©¤¤©¦¤¨¨©¨©¦§¦§¥¨©¦£¦¨¥¨¨©¦
dîöòì Bæå dîöòì Bæ äáøéò :éðú÷ éëäå ,àøqçéî éøBqçå ,àéä àáé÷ò éaø dlek !àáé÷ò£¦¨¨©¦£¦¨¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¥§¨§©§¨§§©§¨

¯íéøeîà íéøác äna .dîöò éðôa úøzeî Bæå ,dîöò éðôa úøzeî Bæ¯,äwc äúNòL ¤¤¦§¥©§¨§¤¤¦§¥©§¨©¤§¨¦£¦¤¨§¨©¨
äwc äúNò àì ìáà¯,äðBöéçä úà øñBà àáé÷ò éaøL .àáé÷ò éaø éøác ,äøeñà äðBöéç £¨Ÿ¨§¨©¨¦¨£¨¦§¥©¦£¦¨¤©¦£¦¨¥¤©¦¨

øa éáéa áø áéúî .úøñBà ìâøä úñéøc ïéà :íéøîBà íéîëçå ,úøñBà ìâøä úñéøcL éðtî¦§¥¤§¦©¨¤¤¤¤©£¨¦§¦¥§¦©¨¤¤¤¤§¦©¥¨©
íéãéçé ìL eéä íàå :ééaà¯íéaø ìL àä .áøòì ïéëéøö ïéà¯ìâø :àîìà .áøòì ïéëéøö ©©¥§¦¨¤§¦¦¥§¦¦§¨¥¨¤©¦§¦¦§¨¥©§¨¤¤

dîB÷îa úøzenä¯äøeñàä ìâø ,úøñBà dðéà¯ïî ãçà çëL :àðéáø áéúî ãBòå .úøñBà ©¤¤¦§¨¥¨¤¤¤¤¨£¨¤¤§§¦¨¦¨¨©¤¨¦
áøéò àìå äðBöéçä¯.äøeñà äðBvéçå ,úøzeî úéîéðtäáøéò àìå úéîéðtä ïî ãçà çëL ©¦¨§Ÿ¥¥©§¦¦¤¤§¦¨£¨¨©¤¨¦©§¦¦§Ÿ¥¥

¯çëL àì àä ,çëLc àîòè .úBøeñà ïäézL¯úøzenä ìâø :àîìà .úBøzeî ïäézL¯ §¥¤£©§¨§¨©¨Ÿ¨©§¥¤¨©§¨¤¤©¤¤
äøeñàä ìâø ,úøñBà dðéà¯ìL :éàpé éaø øîà ,ïéáø àúà ék ,àlà .úøñBàúB÷Bìçî L ¥¨¤¤¤¤¨£¨¤¤¤¨¦£¨¨¦¨©©¦©©¨©£

úøzenä ìâø :øáñ àn÷ àpz :øáca¯äøeñàä ìâø ,úøñBà dðéà¯àáé÷ò éaø .úøñBà ©¨¨©¨©¨¨©¤¤©¤¤¥¨¤¤¤¤¨£¨¤¤©¦£¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc oiaexir(iyiy meil)

àðéîà äåädf oic iably xnel mileki epiid -íéáëBk ãáBò úøéc £¨£¦¨¦©¥¨¦
,äøéc dîLieanl aygp ,ixkp xvg el dgezt cg`d ecvny ieane §¨¦¨

jxc mizad z` axrl mileki eidie ,mizae zexivg el migezty
geztd ipevigd ziad jxc ieanl mdn lhlhl xizdle ,zepelgd

,ieanlïì òîLî à÷axäøéc dîL àì íéáëBk ãáBò úøéãc- ¨©§©¨§¦©¥¨¦Ÿ§¨¦¨
ieand aygpe ,df oic iabl mb dxick zaygp dpi` ixkp zxicy
e` igla xzip iean oi`e ,l`xyi ly xvgd wx el dgezty ink

.mizae zexivg ekezl migezt eidiy cr dxewàëäî éàåm`e - §¦¥¨¨
ecvne l`xyi cg`d ecvny iean oic z` wx eprinyn did ax
igla xzip iean oi`y o`kn cenll mileki epiid `l ,ixkp xg`d

y meyn ,zexivge miza ea eidiy cr dxeweàðéîà äåäepiid - £¨£¦¨
ieanl zegezt eidiy jixvy oicd z` epcnl mpn`y xnel mileki

la` ,zexivg izyänk íéza àðòãé àìdnk mircei ep` oi` - Ÿ¨©§¨¨¦©¨
df oipr x`azd `l ixdy ,xvg lkl migezt zeidl mikixv miza

,eixacaïì òîLî à÷c axïéøz íézamigezt eidiy jixvy - ¨©§©¨¨¦§¥
.miza ipy xvg lkl

z` iia` x`an ,xvga mb exn`p ax ixacy x`azdy xg`l
:ax zxaqøöç eléôà áø øîàc àzLäexn`p ax ixacy dzr - ©§¨§¨©©£¦¨¥

x`al yi ,xvga mbáøc àîòèmeyn ,ax ly enrh z` -à÷c ©§¨§©§¨
øáñy xaeqy -íéáëBk ãáBò íB÷îa ãéçé úBNòì øeñàriiql - ¨©¨©£¨¦¦§¥¨¦

xn` okle ,eiyrnn cnli `ly ick ,ixkpd mr xecl cigi l`xyil
cgtie icigi xzeeiy ick enr eynzyi `le ,enr eaxri `ly ax

.ieandn `vi jk meyne ,epbxdi `ny ixkpdn
:`xnbd dtiqenéëä éà ,óñBé áø øîàzxaqy x`azpy xg`n - ¨©©¥¦¨¦

axe ,ixkp mewna xecl cigi l`xyil riiql xeq`y meyn `id ax
,ixkp xg`de l`xyi cg`d dcvy xvga axrl oi`y mb xn`

øîàc àìáè éaøì déì àðòîLc eðééäiax z` izrnyy dn edf - ©§¦§©§¨¥§©¦©§¨§¨©
,df oipra xn`y `lahéðîéæ éøz 'íéáëBk ãáBò' ,'íéáëBk ãáBò'- ¥¨¦¥¨¦§¥¦§¥

oiaxrn oi` l`xyi cg` ecve ixkp cg` ecvy iean ,minrt izy
,ixkpd mr xecl cigi l`xyil riiql xeq`e ,zepelg jxcàìå§Ÿ

øîà éàî àðòãéixd ,eixaca jix`dl jxved recn izrci `le - ¨©§¨©¨©
mrh z` hwpy xnel yi dzr j` .mixacd mrh dfy heyt
iean oi`y meyn `le ,ax ly enrh edfy eprinydl ick mixacd

.ekezl migezt zexivge miza eidiy cr dxew e` igla xzip

äðùî
:efn miptl ef zexivg izya aexird ipic z` zx`an dpyndézL§¥

úBøéöçody,Bfî íéðôì Bædpevigde dpevigl dgezt ziniptd £¥¦§¦¦
zeyxl mi`vei ziniptd ixiicy ote`a ,miaxd zeyxl dgezt
oiprl mipic iwelig dnke dnk oda yi ,dpevigd jxc miaxd

.aexir
:odipian zg` wx daxir xy`k mipicd z` zx`an dpynd

úéîéðtä äáøéò,mnvrl ziniptd xvgd ixiic eaxir ±äáøéò àìå ¥§¨©§¦¦§Ÿ¥§¨
äðBöéçä,eaxir `l dpevigd xvgd ipae ±úøzeî úéîéðtä ©¦¨©§¦¦¤¤

xvgd ipa oi`e ,mdipia eaxir da mixcd ixdy ,dxivgl d`veda
mdl oi`y itl ,d`vedd z` mdilr mixqe` eaxir `ly dpevigd

,ziniptd xvgl zekiiyäøeñà äðBöéçäåixdy ,xvgl d`veda §©¦¨£¨
.eaxir `l da mixcd

daxiräðBöéçä,dnvrlàìådaxirúBøeñà ïäézL ,úéîéðtä ©¦¨§Ÿ©§¦¦§¥¤£
lbxd zqixc dl yiy ,ziniptdy oeiky ,odizexvgl d`veda
dxivga daxir `l ,miaxd zeyxl dkxc xearl dpevigd xvga
dpevigd lr s` zxqe` `id ixd ,dil` `ivedl dxeq` `ide

.dxivgl `ivedl
zg` lk ,odizy eaxir xy`k mipicd z` zx`an dpynd

y `l` ,cgi eaxir `l mle` ,odizy eaxir :dnvrlBæ äáøéò¥§¨
,dîöòì Bæå dîöòì`pz zrc `ide] zg` drc .xaca zerc yly §©§¨§§©§¨
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רכי ezny in` cenr dr sc ± iyily wxtoiaexir
äøéã äîù àðéîà äåä.opiqxb ikd :ol rnyn `w ,`zlin `dl Ðäîë àðòãé àì íéúá àðéîà äåä àëäî éàåizxzac dpin opirny zexivgac idp `pin` ded `dn i` :xnelk Ð

.xvg lkl dnk `prci `l miza la` ixy mil`xyi ediiexz `d ixkp cg` eciv hwpcn ,ibqïì òîùî à÷.mizy zexivg mzq mipy miza mzq ,zexivge miza Ðúåùòì øåñàÐ

.`vie ,epbxdi `ly ixkpd on `xiie ,cigi `diy ick ,ieana enr eynzyi `le enr el` eaxri `l jkitl .eiyrnn cnli `ly ,ixkp mewna cigi xecløîàã àìáè éáøì äéì àðòîùã
xn`w i`n `prci `le ipnf izxz ixkp ixkp .axc `zlin `da Ðixkp cg` ecivy iean .ded axc dizlnl yxtn i`ce `zyd Ðzeyrl xeq`c meyn elek eze` oiaxrn oi` Ð

cge ieanl cg :xg` oeyl .ixkp mewna cigi

.xvgl

`dpynåæî íéðôì åædgezt zinipt Ð

,miaxd zeyxl dpevige ,dpevigl

z`vl dpevigd lr zinipt ly dlbx zqixce

.miaxd zeyxlúéîéðô äáøéò,dnvrl Ð

.dxivga lhlhlúåøåñà ïäéúù`iedc Ð

zqixca zxqe`e ,dnewna dxeq`d lbx zinipt

.dpevigd lr dlbx'åë äîöòì úøúåîÐ

.zxqe` dpi` dnewna zxzend lbxc ixaqw

úøñåà úøúåîä ìâø óà øáñ àáé÷ò éáøÐ

.my daxir `ly mewnaíéøîåà íéîëçåÐ

.dl yxtn `xnbaäáøéò àìå úéîéðôä ïî
úåøåñà ïäéúù.dxeq`d lbx zinipt `iedc Ð

ãçà íå÷îá ïáåøéò åðúðodizy eaxiry Ðef

edepzpy `xnba yxtn cg` mewna i`de .ef mr

.dpevigaãçà çëùå`le dpevigd on elit` Ð

axirdxeq` inp ziniptc .zexeq` odizy Ð

`yc cginl `ivn `lc meyn ,dxivga lhlhl

,dytp itp`a iyenzy`l dpevign iwelzq`e

oxiznd aexir eze`c dab daexirl `zil `dc

.dpeviga edekiled oxivgaíéãéçé ìù åéä íà
cg` dpevigae ,cg` `l` zinipta oi`y ÐÐ

.lbxd zqixc meyn df mr df axrl oikixv oi`

zxzend lbx `ied ziniptde ,`ed cigic oeikc

mipy eid m`e .opaxk `nzqe ,zxqe` dpi`eÐ

mipy ixyinl iz` `nlic opixfb dpeviga elit`

.dpeviga cg`e zinipta

àøîâúøñåà äðéà äøåñàä ìâø óàÐ

.dinwl dil opiazen oizipznneàìå äðåöéç ïðú
úåøåñà ïäéúù úéîéðôinp daxir `d Ð

ziniptzxzend lbx :`nl` ,oiixy ediiexz Ð

.dxq` `léîð úøúåîä ìâø åìéôàipzwc Ð

iax ,dnvrl zg` lk odizy eaxir iab `tiq

opireny`l meyne .dpevigd z` xqe` `aiwr

,ol `wtp `tiqnc ,jixhvi` `l dteb `id

.`irain dxeq` ,dxq` zxzen `zydcíìåòì
àáé÷ò éáø`l daxir :dpin weciz `le Ð

lbxc ol rnyn `w dteb `id `l` ,dxq`

`wtp `tiqn jl `iyw `wce .zxqe` dxeq`d

`yixa opireny` `d `l` ,inp ikd oi` Ð

`iedc ,`aiwr iax xq` cala ef `l :xn` xcde

daxir :ef s` `l` ,dxeq`d lbxefe dnvrl ef

`id zxzend lbx ziniptc ,dnvrlelit` Ð

.dpevigd xqe` `aiwr iax ikdäáøéòã àîòè

.zxzend lbx `iedc zinipt Ðäáøéò àì àä
úåøåñà ïäéúù`dc .zxqe` dxeq`d lbxc Ð

zaxernd dpevig daxir `l `d :wcinl `kil

`hiyt `dc ,dxeq` zaxern dpi`ye zxzen

zxqe` dpi` zxzend lbx opireny`l ,dteb `id meyn i`e .oizipzn lirl dl ipz xak `dc ,dxeq` zaxern dpi`yc`le dpevig daxir oebk :ipzile ,dxeq`d lbx opireny`l Ð

.ipzw `wec i`ce `l` .i`d oky lke ,zxzen dpevig ziniptàáé÷ò éáø àôéñãî.bilt `zlin `d` `aiwr iax `dc Ðä÷ã äúùòù,dgzt iptl dphw zlc dzyr zinipt Ð

.dpevign dlbx zqixc dwliqeúøñåà ìâøä úñéøã ïéàcr `aiwr iaxl dexhpe .zexeq` odizy zinipt `le dpevig ipzwc ,`yix` elit`e ,ibilt `aiwr iaxc ilin ediiexz`e Ð

.dilr ebilti` xcde ,dizlnl diwq`cçëùã àîòègky `l `d .ziniptd on cg` Ðlr xq` inp odizy eaxir i` `aiwr iaxk i`c ,`aiwr iaxk `lc `de .zexzen odizy Ð

.zxqe` dxeq`d lbx :`nl` .ixq` gkyae ,opax e`l `l` ,dpevigdäðåöéç áø øîà äãåäé éáø øîàdpin wlzqz xninl `kilc ,dpevigc dgky meyn dxeq` zinipt mzdc Ð

ynyzezinipta depzp la` .dxeq`d lbx meyn ,ziniptc dgkya `xqzin dpevige .dab daexirl dizilc Ðla` .dxeq`d lbx meyn ,ziniptc dgkya `xqzinc `ed dpevig Ð

.`ynzyne `yc `cg`c ,dpevigc dgky meyn `xqzin `l zinipt
àéðú
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¯úéîéðtä ïî ïéa ãçà çëLå ãçà íB÷îa ïáeøéò eðúð" .úøñBà dðéà äøeñàä ìâø Ck̈¤¤¨£¨¥¨¤¤¨§¥¨§¨¤¨§¨©¤¨¥¦©§¦¦
(.íéðôa çkLî àìc àðéáø äàãéçé úéáa dîöò äðBvéç :ïîéñ) ?ãçà íB÷î éàî :'åëå©¨¤¨¦¨¦¨©§¨§©¦§¦¨¨¨¦¨§¨©§©¦§¦

"ãçà íB÷î" dì eø÷ éàîe ,äðBvéç :áø øîà ,äãeäé áø øîà¯ì ãçeénä íB÷î.ïäézL ¨©©§¨¨©©¦¨©¨¨¨¤¨¨©§¨¦§¥¤
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eznyרכב ina cenr dr sc ± iyily wxtoiaexir
éëä éîð àéðú.xn`w dpeviga oizipznc cg` mewn `dc ,dcedi axk Ðúéîéðôä ïî ïéáå

úåøåñà ïäéúù 'åë.opiyxtck Ðúéîéðôä ïî ãçà çëùå úéîéðôá ïáåøéò úà åðúð
úåøåñà ïäéúù,cere .dpin iwelzq` ivn `lc ,ziniptc dgkya `xqzin dpevigc Ð

.dab daexirl dizilcàáé÷ò éáø éøáã úåøåñà ïäéúùzinipt wlzqz opixn` `le Ð

gpend dpevigd aexirc .dinwl yxtnck dpin

.my dlibxn dkezlúøúåî úéîéðô åæáÐ

`l` ,`xqzin `l dpevigc dgky meync

.dpin `wlzqne `yc `cg`êì ïðéìèáîike Ð

dl lhazy cr dxeq` zinipt `aiwr iax xn`

.xn`w daexir lbxd zeyx dpevigìåèéá ïéà
øöçì øöçî úåùødlr xqiz zxn` i`e ÐÐ

ipewzl :dl dxn` ,jkld ,dl `zeern

.izeerl `le jiztziyïðçåé éáøå ìàåîùÐ

n lehaa (`,gq) oiwxta lirl eblti`cxvg

.xvgléããäà ïøñàãaexird lbxd ici lr Ð

oixqe`y jezneizya `p` ixn` ike .oilhan Ð

ef dkxvede ,eaxir `le ,odipia gzte zexivg

ef ly zeyxl lhlhl.oilhan oi` Ðåìéôà
ïðáøìikd elit`e ,lehia yic ecen inp opaxc Ð

.dil ixw zeeiräì äøîàã.zinipt Ð

éì úéìèáîãàzxqe` z` dzlha `ly cera Ð

`pira `lc ,jlehia lce zp` lc ,jkld ,ilr

.dilúøñà÷ éîgzta dzxag lr xvg Ð

iedip lihaz zxn` i`c ;aexir `la odipiay

.zeeiräùìù åéä íà éáø éðú óñåé áø øîàÐ

mipy `irain `le ,oixqe` zexivgd izy oia

ziniptaelit` `l` ,dxeq`d lbx `iedc Ð

,cgi odizy eaxiry cr ,xeq` dpeviga mipy

.zinipta miax meyn dxifbäéì åúéöú àìÐ

`id oizipzn e`lc ,iaxc dinyn dl ipzc i`nl

.`id (sqei axc) `zrny `l`äúéøîà àðàå
àãà áøã äéîùî äìäéðdfd mrhd one Ð

dpeviga miax `xew ip`e li`ed :el izxn`

gkye dlg sqei ax .zinipta miax meyn opixfb

.ecenlzéì óìçà éáøá íéáøxn`y mrhd Ð

izgkyyk ,iaxa il slgzp "dpeviga miax" il

izxkfp dpey`xd izqxibl izxfge ,iilga xacd

xn`py iziid xeaqe ,xaca miax il xkfedyil

.iax myaíéáøë àåä éøäixkp xc m` Ð

dpeviga mil`xyi ipye ,ziniptazxqe` Ð

`ail`e .xikyiy cr odilr elbx zqixc

axl i`c .dizlinl xfrl` iax dxn` l`enyc

`c`inp l`xyi elit` ?ixkp `ixi` i`n Ð

xninl `kil `de .dpeviga mipy eed ik xq`

xq` dpeviga cigiacenr xc elit` `zydc Ð

oa xfrl` iaxk ol `niiw `d ,dnvr xvga

df oixqe` mil`xyi ipy ediy cr xn`c awri

.dxq` `lc oky lk `l elbx zqixc .df lr

òãéãlbx oi`y rcie icigi my `edy Ð

.daxeg dpin `wtp `le ,zxqe` zxzendàòôî
éòô`lc o`ne ,xebi` `l ipde dil zi` `lw Ð

lbxd zqixc oi`c xaq icigi my xc `edy rci

mipevige minipt ly aexir :inp i` .zxqe`

.zexiky `la ixkp mewna lireníéúá äøùò
äæî íéðôì äæoleke ,xvgl gezt oevig Ð

ef jxc `l` d`ivi el oi`y ,olek lr qxec inipte .eilr elbx zqixcepi` my xcde :(a,ar) oiwxita oxn`ck .ecal inipt `l` xvg ipa lr oixqe` opi`e ,el xry zia oiyrp olek Ð

oxivg z` axrle xvgl oigeztd oixeic x`y oi`ayk ,jkld .xqe`.oikixv oi` x`yde .zt ozep df inipt Ðïåöéç åìéôà.ztd z` ozil jixv Ðúéîéðô ìù ïåöéçiriyzd zia Ð

.xvglïäéðéá íéúá äùìù.mizad ipyl gezt irvn` ziae ,efl dfe ,ef xvgl gezt df zia Ðäæ êøãá àá äæzia dyre ,irvn`a eaexir ozpe el geztd zia jxc `a ef xvg oa Ð

zxg`d xvg irvn`a axire ,xry ziak el geztd zia dyr zxg`d xvg oa oke .irvn`l eilr jxc xearl xry ziak el geztd.zt ozil jixv dl`d mizad ixeicn cg` oi` Ð

.aexir ea oigipny zia meyn irvn`e ,xry zia meyn el`
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ãòyi Ð iccd` oxq`c efn miptl ef zexivg izya `l` `kd `aiwr iax xn`w `l o`k

miptl ef zexivg izyac l`enyl (`,eq) lirl xn`c `axc `ail` inp `ibeq jd ayil

ipa zeriyta iccd` oxq`c xn`w `kdc iccd` oxq`c ab lr s` oilhan oi` minrt Ð efn

l`eny xn`c edpd lka la` .axir `le odn cg` gkyc ,zinipta oaexir elbxedy dpevig

epzp ikc ,driyta iccd` oxq` in oilhan oi`

oi` Ð axir `le odn cg` gkye dpeviga oaexir

,oaexir elibxdy dna eryty ici lr `a xeqi`d

mdl did ikd e`lac .axir `le mdn cg` gkye

`axl mwezn j`id denzl oi`e .lbxd zqixc

iaxk jgxk lr `d ,opaxke `aiwr iaxk l`eny

!lirl qxhpewa yxitck dil `xiaq `wec `aiwr

zeyx lehia oi`c ediizbelt xwira mewn lknc

:xn`z m`e .edleka diytp inwen xvgl xvgn

oilhanc efn miptl ef zexivg izy xn`c ,iia`le

`aiwr iaxk l`eny ,(`nip in) l`enyl oipr lka

Ð efn miptl ef zexivg izy opaxlc .opaxk `le

opgei iaxk yxtn dedc :xnel yie !oilhan oi`

`l` mzd opax ixn`w `l o`k cr ,jenqac

ilr zxq`w il zlhanc` dl iaxn`c

.mkn cg` gkye jaexir zlbxdy ,`zeriyta

éðàåyiy exaqie Ð dpeviga miax mda `xew

la` .eaxir `le zinipta mipy ok enk

`l eh` opixfb `l Ð eaxire zinipta mipy yiyk

la` .opixfb `l eaxir `l eh` eaxirc .eaxir

mdy exaqi Ð eaxir `le zinipta cg` yiyk

ixkp .eaxir `l ixde ,dpeviga enk mipy`ed ixd

yxitck ,xn`w l`enyc `ail` .miaxk

inp dpeviga cigiac xninl `kilc .qxhpewa

`niiwc ,xq` `l xvga enr xc did elit`c .xq`

`lc lbx zqixc oky lk ,awri oa xfril` iaxk ol

ixkpe l`xyi iab lirl `icda `gken oke .dxq`

l`xyi `kil i`c .dpeviga l`xyie ,zinipta

m`e .xq` `l Ð dicegl ixkp `l` zinipta

elit` ?"miaxk `ed ixd" xninl dil dnle :xn`z

mil`xyi ipy yic oeikc ,xq` Ð miaxk eed `l

lbx zqixc el yie ,df lr df oixqe`e dpeviga

ixkp Ð xq` `l l`xyic oeik :xnel yie .odilr

,l`xyian xzei ixkpa xingdl oi`c ,xq` `l inp

.miaxk eedc e`l i`

éáøåzia ied `l cigic xry zia xaq opgei

cvik" wxta xn`c `de Ð xry

exn`y mewn lk :(a,dt oiaexir) "oitzzyn

eaexir my ozepd Ð xqe` epi` my xcd minkg

s`c :yexit .cigic xry zian ueg ,aexir epi`

ied eaexir my ozepd ,xqe` epi` my xcdc ab lr

xry ziaa ixii` mzdc opgei iaxk inp iz` .aexir

.dxicl ieyr epi`c ,qxhpewa my yxitck ,xvgc

.xqe` Ð dxicl ieyrd Ð `kd la`
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ïéa ãçà çëLå ,äðBvéça ïáeøéò eðúð :éëä éîð àéðz©§¨©¦¨¦¨§¥¨©¦¨§¨©¤¨¥
áøéò àìå úéîéðtä ïî ïéáe äðBvéçä ïî¯ïäézL ¦©¦¨¥¦©§¦¦§Ÿ¥¥§¥¤

ïî ãçà çëLå ,úéîéðta ïáeøéò eðúð .úBøeñà£¨§¥¨©§¦¦§¨©¤¨¦
áøéò àìå úéîéðtä¯àìå äðBvéçä ïî .úBøeñà ïäézL ©§¦¦§Ÿ¥¥§¥¤£¦©¦¨§Ÿ

áøéò¯íéîëçå .àáé÷ò éaø éøác ,úBøeñà ïäézL ¥¥§¥¤£¦§¥©¦£¦¨©£¨¦
déì øîà .äøeñà äðBvéçå úøzeî úéîéðt Bæa :íéøîBà§¦¨§¦¦¤¤§¦¨£¨£©¥
úéîéðt éøîàc ïðaøì àðL éàî :ééaàì ïðç øa äaø©¨©¨¨§©©¥©§¨§©¨©§¨§¦§¦¦

úøzeî¯éaøì .àLnzLîe àMã àãçàc íeMî ¤¤¦§©§¨©¨¦§©§¨§©¦
øîà !LnLúe àMã ãçéz :éîð àáé÷òáeøéò :déì £¦¨©¦¥©©¨§©¥£©¥¥

éðBwúì :äøîàc !dìébøî áeøéò éîð ïðaøì .dìébøî©§¦¨§©¨©©¦¥©§¦¨§¨§¨§©¥
ézôzéLéðBwúì :àîéz ,éîð àáé÷ò éaøì .éúBeòì àìå C ¦©§¦§¨§©¥§©¦£¦¨©¦¥¨§©¥
ézôzéLCì ïðéìháî :dì äøîàc !éúBeòì àìå C ¦©§¦§¨§©¥©£¨¨¨§©§¦©¨

ïðaøå .éúeLø¯àîéì .øöçì øöçî úeLø ìehéa ïéà §¦§©¨©¥¦§¥¨¥§¨¥¥¨
à÷ àáé÷ò éaøå ïðaøc àzâeìôa ïðçBé éaøå ìàeîL§¥§©¦¨¨¦§§¨§©¨©§©¦£¦¨¨
éaøk øîàc ïðçBé éaøå ,ïðaøk øîà ìàeîLc ;éâìtéî¦©§¦¦§¥¨©§©¨©§©¦¨¨§¨©§©¦
éaøì eléôà éøîàc àðà :ìàeîL Cì øîà ?àáé÷ò£¦¨¨©¨§¥£¨§¨§¦£¦§©¦

àëä àáé÷ò éaø øîà÷ àì ëò ;àáé÷ò¯ézLa àlà £¦¨¨¨¨©©¦£¦¨¨¨¤¨¦§¥
íúä ìáà .éããäà ïøñàc ,Bfî íéðôì Bæ úBøéöç¯éî £¥¦§¦¦§¨§©©£¨¥£¨¨¨¦

eléôà éøîàc àðà :øîà ïðçBé éaøå ?éããäà ïøñà à÷̈¨§¨©£¨¥§©¦¨¨¨©£¨§¨§¦£¦
àëä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò ;ïðaøì¯døîàc àlà §©¨¨©¨¨¨¨§¦©¨¨¨¨¤¨©£©¨

éì zìháîcà :dì¯íúä ìáà .éàìò zøñà à÷¯éî ¨©§§©§©§¦¨¨§©§£©£¨¨¨¦
áø øîà .'åëå íéãéçé ìL eéä íàå" ?dìò zøñà÷̈¨§©§£¨§¦¨¤§¦¦§£©©

ìL eéä :éaø éðz ,óñBéäL¯áø eäì øîà .ïéøeñà ¥¨¥©¦¨§¨£¦£©§©
déîMîe ,dìäéð dúéøîà àðà ,déì eúiöz àì :éáéa¥¨¨§©§¥£¨¨§¦¨¦£¨¦§¥
àøB÷ éðàå ìéàBä :dìäéð dúéøîà äáäà øa àcà áøc§©©¨©©£¨¨§¦¨¦£¨¦©£¦¥
!íäøáàc déøî :óñBé áø øîà .äðBöéça íéaø ïää¤©¦©¦¨£©©¥¨¥§©§¨¨

:øîà ìàeîLe .éì óìçéà éaøa íéaø,úBøzeî íìBòì ©¦§©¦¦£©¦§¥¨©§¨¨
éaø øîà .äðBöéça ãçàå úéîéðta íéðL eäiL ãò©¤§§©¦©§¦¦§¤¨©¦¨¨©©¦
àìc ìàøNé àðL éàî .íéaøk àeä éøä éøëðå :øæòìà¤§¨¨§¨§¦£¥§©¦©§¨¦§¨¥§¨

øñà¯òãéc ïàîc¯òãé àìc ïàîe ,òãé¯:øáñ £©§©§¨©¨©©§¨¨©¨©
òãéc :ïðéøîà ,éîð éøëð .áøéò éáeøéò¯òãé àìc ,òãé ¥¥¥¥¨§¦©¦¨§¦©§¨©¨©§¨¨©

¯àúéà éà éøëð íúñ !øâBà éøéâà :øáñ¯øâBàc ¨©£¦¥©§¨¨§¦¦¦¨§©
äøNò :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà .éòt àòôéî¦§¨¨¥¨©©§¨¨©§¥£¨¨

äfî íéðôì äæ íéza¯.Biãå ,Báeøéò úà ïúBð éîéðt ¨¦¤¦§¦¦¤§¦¦¥¤¥§©
!àeä øòL úéa ,ïBvéç .ïBvéç eléôà :øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©£¦¦¦¥©©
àì :øáñ øîe ,øòL úéa déîL ãéçéc øòL úéa :øáñ øî ?éâìtéî÷ éàîa .éîéðt ìL ïBvéç¦¤§¦¦§©¨¦©§¦¨¨©¥©©§¨¦§¥¥©©¨¨©¨

ìLe úBøéöç ézL :áø øîà ,deáà øa äaø øîà ,ïîçð éaø øîà .øòL úéa déîLíéza äL ¥¥©©¨©©¦©§¨¨©©¨©£¨©©§¥£¥§¨¨¦
äæa Báeøéò ïúBðå äæ Cøc àa äæå ,äæa Báeøéò ïúBðå äæ Cøc àa äæ ,ïäéðéa¯ ¥¥¤¤¨¤¤¤§¥¥¨¤§¤¨¤¤¤§¥¥¨¤
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc oiaexir(iyiy meil)

:dcedi ax ixac z` zriiqnd `ziixa d`ian `xnbdénð àéðz©§¨©¦
éëä,`ziixaa ok epipy ±eðúðz` zexvgd izy ipaïáeøéò ¨¦¨§¥¨

,áøéò àìå ,úéîéðtä ïî ïéáe äðBöéçä ïî ïéa ,ãçà çëLå ,äðBöéça©¦¨§¨©¤¨¥¦©¦¨¥¦©§¦¦§Ÿ¥©
,úBøeñà ïäézL,dpevigd ly dzgkya zxq`p ziniptd s`e §¥¤£

oi`y xg` ,dpevigd mr daexirn wlzqdl dleki ziniptd oi`y
m` eli`e .lirl xen`ke ,dlv` aexirdeðúðz`,úéîéðta ïáeøéò ¨§¥¨©§¦¦

.úBøeñà ïäézL ,áøéò àìå úéîéðtä ïî ãçà çëLåmipte`d ipya §¨©¤¨¦©§¦¦§Ÿ¥©§¥¤£
dleki dpi`y ,dpevigd s` zxq`p ,eiptlye df ,mixen`d
,dlv` lbx zqixc ziniptl yiy itl ,ziniptd on wlzqdl
,melk dl liren xacd did `l wlzqdl dlki elit` df ote`ae

cg` gky m`e .dlv` daexir oi`y oeik,áøéò àìå äðBöéçä ïî¦©¦¨§Ÿ¥©
,àáé÷ò éaø éøác ,úBøeñà ïäézL.oldl x`aziy mrhdneíéîëçå §¥¤£¦§¥©¦£¦¨©£¨¦

,úøzeî úéîéðt Bæa ,íéøîBàdzlc z` zxbeq `idy meyn §¦¨§¦¦¤¤
,dpevigd mr daexirn zwlzqne,äøeñà äðBöéçågkyy itl §¦¨£¨

.daexir lhazpe axrl da mixcdn cg`
zgkyy oicd ik ,dcedi ax ixack x`ean `ziixad ly `yixa
z` epzp xy`k xn`p ziniptd z` mb zxqe` dpevigd on cg`
mixne`d minkg zrck md dcedi ax ixace .dpeviga aexird
zxqe` ezgky dzid `l ,zinipta aexird did eli`y `ziixaa

.ziniptd z`
lr xq`y ,`ziixaa `aiwr iax ly enrh z` zx`an `xnbd
,ziniptd ly `le dpevigd ly `id dgkyd xy`k s` ziniptd

:ziniptd lv` `vnp aexirdy s`e,éiaàì ïðç øa äaø déì øîà̈©¥©¨©¨¨§©©¥
ïðaøì àðL éàîminkgl oicd dpey recn ±éøîàcdyúéîéðt ©§¨§©¨¨§¨§¥§¦¦

úøzeî,dxvga lhlhlàLnzLîe àLc àãçàc íeMî`idy ± ¤¤¦§©£¨¨¨¦§©§¨
zlhlhne dpnid zwlzqne dpevigl dpiay zlcd z` zxbeq

,dxvgaénð àáé÷ò éaøìziniptdy ,ok xn`pàLc ãçézxebqz-] §©¦£¦¨©¦¥©¨¨
l dpiay [zlcd z`dpevigLnzLúåwleg `ed recne ,dxvga §¦§©¥

.minkg lr
déì øîà,ezl`y lr el aiyde opg xa daxl iia`áeøéòdpevigd ¨©¥¥

,zinipta gpenddìébøîda zeidl dl mxeby ,zinipta dpevigl ©§¦¨
,ziniptd lr lbxd zqixc dl yi eli`k df ixde ,dil` jiizydle

.ziniptd lr zxqe` dpevigd ok lre
:`xnbd zl`eyénð ïðaøìdy ok xn`p minkgl mb ±dìébøî áeøéò §©¨¨©¦¥©§¦¨

lr ewlgpy mnrh dne ,dilr zxqe` `id ixde ,zinipta dpevigl
zrc :`xnbd daiyn .zxzen ziniptdy exn`e `aiwr iax

`id minkgäøîàc,dpevigl zinipt DlézôzéL éðewúìàìå C §¨§¨¨§©¥¦©§¦§Ÿ
éúeeòìlke`y liredle owzl icka aexira jnr iztzzyd ± §©¥

`ivedl lke` `ly lwlwle zeerl icka `l j` ,jxvgl `ivedl
ztzzyn ippi` axir `le gky jnn cg`y oeik ok lre ,ixvgl
,ziniptd aexirn dpevigd zwlzqn jk ici lr .aexira cer jnr

.zinipta zlbxen dpevigd oi` xake
:`xnbd zl`eyàîéz ,énð àáé÷ò éaøìziniptd [xn`z-] §©¦£¦¨©¦¥¨

,dpeviglézôzéL éðewúìéúeeòì àìå Cicka jnr iztzzyd ± §©¥¦©§¦§Ÿ§©¥
ly lbxd o`k oi` aeye ,lwlwl icka `l j` liredle owzl
daiyn .minkg lr wleg `ed `xaq efi`ae ,zinipta dpevigd

td oi`y ,`id `aiwr iax zrc :`xnbd`idy xnel dleki zinip
meyn ,dpevigd mr aexira dzetzzyd z` zlhandì äøîàc§¨§¨¨

,ziniptl dpevigïðéìèáîlhal ip` dleki ±Cìz`éúeLø §©§¦¨¨§¦
ize` libxdy aexird ici lr il d`ay zeyx dze` ,zinipta
z` xizdle dzeyx z` lhal dpevigl xyt`y oeike ,jlv`
,cgi maexira zeeir yiy oerhl dleki ziniptd oi` ,ziniptd
ziniptdy `aiwr iax xn`y dne .xen`ke dpwz jkl yi ixdy

.dxvga dzeyx z` dpevigd dl lhazy cr df ixd ,dxeq`
:`xnbd zx`anïðaøå`ll mb dxvga zxzen ziniptdy exn`y §©¨¨

mzrcly meyn df ixd ,dzeyx z` dl lhaz dpevigdyïéà¥
,øöçì øöçî úeLø ìehéalhal mileki zg` xvg ipa oi` ,xnelk ¦§¥¨¥§¨¥

z` lhal dleki dpevigd oi`e ,zxg` xvg ipal mzeyx z`
cgi eaxiry dny `vnp aeye ,ziniptd ipal zinipta dzeyx

`ly dpevigl zxne` `id ok lre ,dpwz el oi`y zeeir `ed
zwlzqn `ide ,zeerl icka `le owzl icka `l` dnr daxrzp
iax zwelgn ceqiy `vnp .llk dilr xeq`l lkez `le dpnid

.xvgl xvgn zeyx lehia yi m` `ed minkge `aiwr
yi m` mdizerca dielz minkge `aiwr iax ly mzwelgny oeik
jka ewlgp `l m`d `xnbd dpc ,xvgl xvgn zeyx lehia

:`xnbd zl`ey .mi`xen`àîéìy xn`p m`d ±,ïðçBé éaøå ìàeîL ¥¨§¥§©¦¨¨
lirl ewlgpy(:eq),xvgl xvgn zeyx lehia yi m`àzâeìôa¦§§¨
[mzwelgna-]éâìôéî à÷ àáé÷ò éaøå ïðaøc,[ewlgp-]ìàeîLc §©¨¨§©¦£¦¨¨¦§§¥¦§¥

,xvgl xvgn zeyx lehia oi`y xn`yøîàeixac z`,ïðaøk ¨©§©¨¨
åeli`ïðçBé éaø,xvgl xvgn zeyx lehia yiy xn`yøîàcz` §©¦¨¨§¨©

eixac.àáé÷ò éaøkeidyk `id opgei iaxe l`eny ly mzwelgn §©¦£¦¨
`le ,odipia gzte ef cva ef miaxd zeyxl zegeztd zexvg izy
oia d`vedd z` xizdl zexvgd ipa mivtge ,ef mr ef eaxir
xn`e ,dipyl dxvga dzeyx z` zg`d lhazy ici lr zexvgd
iaxe ,xvgl xvgn `edy itl liren zeyx lehia oi`y l`eny
.ok zeyrl md milekie xvgl xvgn zeyx lehia yiy xn` opgei

.`ziixaay minkge `aiwr iax zwelgna ewlgp dxe`kl
:`xnbd dgecøîà[xnel leki-]éøîàc àðà ,ìàeîL Cìip`-] ¨©¨§¥£¨§¨§¦

z`f xnel ipleki ,xvgl xvgn zeyx lehia oi`y [izxn`yeléôà£¦
,àáé÷ò éaøìyøîà÷ àì ïàk ãò[xn`-]àëä àáé÷ò éaø,[o`k-] §©¦£¦¨©¨Ÿ¨¨©©¦£¦¨¨¨

,xvgl xvgn zeyx lehia yiyúBøéöç ézLa àlàodyíéðôì Bæ ¤¨¦§¥£¥¦§¦
,Bfîdpevigd d`ae ,axir `le dpevigdn cg` gkye cgi eaxire ¦

,da dzeyx z` ziniptl lhaléããäà ïøñàcdf ote`ay ± §¨§¨©£¨¥
ef zexqe`y oeiky ,aexir lbxd ici lr ,ef lr ef zexvgd zexqe`

.efl ef zelhan ,ef lríúä ìáàzexvg izy ly ote`a [my-] £¨¨¨
,xvgl xvgn zeyx lehia oi`y izxn`y ,odipia gzteà÷ éî¦¨

éããäà ïøñàzexqe` opi`y oeike ,ef lr ef zexvgd zexqe` ike ± ¨§¨©£¨¥
`aiwr iax ea ewlgpy ote`a ,xnelk .efl ef zelhan opi` ef lr ef

.zeyx lehia ea liren `aiwr iaxly l`eny dcen ,minkge
ïðçBé éaøå,xvgl xvgn zeyx lehia yiy xaeqdøîà`ed leki ± §©¦¨¨¨©
,jl xneléøîàc àðàxnel ipleki ,xvgl xvgn zeyx lehia yiy £¨§¨§¦

z`f,ïðaøì eléôàyàëä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãòziniptd dlekiy £¦§©¨¨©¨Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨
,lwlwl icka `le owzl `l` dnr daxir `ly ,dpevigl xnel

,lirl epxaqdy itke liren lehia oi`y iptn `l df ixdàlà¤¨
meyn ,xg` mrhndì äøîàc,dpevigl ziniptà÷ éì zìháîcà §¨§¨¨©¦§©§©§¦¨

éàìò zøñàs` ,xnelk .ilr zxqe` z` jzeyx z` ilhazy cr ± ¨§©§£©
zeeir il `ed aexird oiicr ,ilv` jzeyx z` lhal dleki jpidy
jzi` szzydl izpeekzd `ly dprh izprh oiicre ,ilhazy cr

.jlehia `ll mb jnn lcadl ip` dleki ok lre ,df ote`a eaìáà£¨
,íúäxvgn zeyx lehia yiy izxn`y ef cvl ef zexvg izya ¨¨

,xvgldìò äøñà÷ éî`la dzxag lr zxqe` zg`d xvgd ike ± ¦¨¨§¨£¨
itk zeeir yi oiicry itl lehiaa ic oi`y xn`py cr ,aexir

.llk my z`f xnel jiiy oi` `ld ,minkg o`k exn`y
zeyx lehia oi`y xaeqd l`enyy ,`ed `xnbd ixac mekiq
lehia yi m` minkge `aiwr iax zwelgn ik xn`i ,xvgl xvgn
lr mixqe` dpevigd xvgd ipay ote`a `id xvgl xvgn zeyx
xvgn zeyx lehia oi`y xn`y dn .aexir lbxd meyn ziniptd
lkd dfay ,ef lr ef zexqe` zexvgd oi`y ote`a `ed ,xvgl
zeyx lehia yiy xaeqd opgei iax .efl ef zelhan oi`y micen
ik xn`i ,ef lr ef zexqe` zexvgd oi`y ote`a mb xvgl xvgn
llkn aexird z` d`iven lhal zlekid m` `id mzwelgn

.zeeir
:dpyna epipy'åëå íéãéçé ìL eéä íàå,xnelk .axrl oikixv opi` §¦¨¤§¦¦

lka ,mc` ipa ipy ,dpevigde ziniptd ,zexvgd izya exc m`
zekixv opi`e ,dpevigd lr zxqe` ziniptd oi` ,cg` mc` zg`

.dpeviga d`vedd z` xizdl icka cgi axrl
:xzeie mipy exc odn zg`a m` oicd edn zx`an `xnbdáø øîà̈©©

éaø éðz ,óñBé,`ziixaeéä,dpevigde ziniptd ,zexvgd izya ¥¨¥©¦¨
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc oiaexir(ycew zay meil)

mizad ipy jxc irvn`d ziaa egped miaexird ipyy jk ici lre
,zexvgl migeztd eicivlyäæekxc ,ef xvgl geztd ziad ± ¤

,irvn`d ziaa aexird myedäæì øòL úéa äNòðef xvgl ± ©£¨¥©©¨¤
,dil` gezt `edyäæå,zxg`d xvgl geztd ipyd ziad ±äNòð §¤©£¨

äæì øòL úéamikixv mpi`e ,gezt `ed dil` zxg`d exvgl ± ¥©©¨¤
d ziade ,axrldéì äåä éòöîà[dyrp-],áeøéò Ba ïéçépnL úéa ¤§¨¦£¨¥©¦¤©¦¦¥

å`ed s`éøö ïéà,útä úà ïzéì Clirl l`eny xn`y itk(.hn). §¥¨¦¦¥¤©©
mizad zyely lk mixhtp xen`d ote`a cvik cnll `a ax
z` mikilen zg`d xvgd ipa xy`k .aexira szzydl jxevdn
,irvn`d ziaa eze` mipzepe mxvgl geztd ziad jxc maexir
ly xry izal mizad ipy miktdp ,zxg`d xvgd ipa mibdep oke
epi` irvn`d ziad s` .axrl mikixv mpi` xry izae ,xvgd
,axrl wewf epi` aexird z` ea migipny ziay itl ,axrl jixv

.miaxrn mpi` dylyd lky `vnpe
:dnec ote` ly epica dpc `xnbdeäì ÷éãaoga ±,ïðaøì äáçø ¨¦§©£¨§©¨¨

,`ad ote`a oicd edn aiydl enkgi m` ze`xléðLe úBøöç ézL§¥£¥§¥
,íäéðéa íézádf migezt mizad ipye zg` xvgl gezt zia lk ¨¦¥¥¤

,[8 ` xeiv] dfläæjixve ,el` ipyn xg` ziaa ef xvga xcd ± ¤
,axrläæ Cøc àa,exvgl geztd ziad ±ïúðåz`äæa Báeøéò± ¨¤¤¤§¨©¥¨¤

,zexg`d xvgl geztd eixg`ly ziaaäæå,dipyd xvga xcd ± §¤
äæ Cøc àa,exvgl geztd ziad ±ïúðåz`äæa Báeøéòziaa ± ¨¤¤¤§¨©¥¨¤

gped cg`d ziaa ,xnelk ,dpey`xd xvgl geztd eixg`ly
xvgd ly aexird gped ipyd ziaae dipyd xvgd ly aexird

m`d ,dpey`xd,àì Bà áeøéò eð÷maexir lired m`d ,xnelk ¨¥Ÿ
,el` md wtqd iccve .lired `ly e` ,xvgl `ivedl md milekie

eäì ïðéeLî éîcg` zia aiygdl ep` mileki m`d ±éàäc éaâì± ¦§©¦©§§©¥§©
k ef xvg itlkéàäc éaâìe úéak zxg`d xvgd itlk ±,øòL úéa ©¦§©¥§©¥©©

å]aygi ipyd ziad okéàäc éaâìk ef xvg itlkéaâìe øòL úéa §§©¥§©¥©©§©¥
éàäck ef xvg itlke ±,[úéaziady ,zexvgd izy iaexir milge §©©¦

xvg dze` iabl aygp [aexira szzyd `ly] xvg lkl geztd
,ziak diabl aygp [aexird gped ea] eixg`ly ziade xry ziak
odizy itlk ,zia `ed m`y ,ok zeyrl zexyt` oi` `ny e`
daexir oi` daexir z` ea dgipd `ly xvg dze`e ,ziak aygp
itlk ,xry zia `ed m`e ,dnr axir `l df zia ixdy aexir
dgipdy xvg dze`e ,aexir ea gipdl oi`e xry zia `ed odizy
,xry ziaa aexird z` mipzep oi`y aexir epi` daexir z` ea

.odizy iaexir elg `l `linne
déì eøîà,dagxl minkg [el-],ïäéðL,zexvgd izyáeøéò eð÷ àì ¨§¥§¥¤Ÿ¨¥

ziak cg` zia aiygdl xyt` i`y meyn ,oaexir lired `l ±
ok lre ,zxg`d itlk ziake ef iabl xryCLôp äîote` lka ± ©©§¨

,aexir daexir didi `l xn`pydéì úéeLî øòL úéa éàm` ± ¦¥©©§©¥¥
epipy `ld ,xry ziak aexird gped ea ziad z` aiygn dz`

oldl dpyna(:dt)yøòL úéáa Báeøéò úà ïúBpäiptly ohw xcg-] ©¥¤¥§¥©©
,[xneyl mewn eae xvgdäøãñëàzial dqipkd iptl `eand-] ©§©§¨

,[dxewn epi`eúñtøîemiqpkpe mleqa dil` milery zqtxn-] ¦§¤¤
[dpeilrd dneway zexicd l` dpnnúéeLî úéa éà ,áeøéò Bðéà¥¥¦©¦§©¥

déìxird gped ea ziad z` aiygn dz` m`e ±,ziak aeà÷ ¥¨
déì áøòî àìc úéáì ìèìèî`ly zial lhlhn xvgd oa ixd ± §©§¥§©¦§Ÿ§¨¥¥

jxc e`iadl xyt` i`y itl aexir aexird oi` xnelk ,axir
.axir `ly ipevigd ziad

:`xnbd dywnàáøcî àðL éàîely epicn df oic dpey recne ± ©§¨¦§¨¨
,`axíéðL Bì eøîà ,àáø øîàc,cg`láøéò ãçàì ,eðéìò áøòå àö §¨©¨¨¨§§©¦¥§¨¥¨¥§¤¨¥©

,úBLîMä ïéa åéìò áøéò ãçàìe ,íBé ãBòaî åéìò`edy onfa xnelk ¨¨¦§§¤¨¥©¨¨¥©§¨
dpde ,dlil wtq mei wtq `ede miakekd z`vl dngd zriwy oia

y rxi`Báeøéò ìëàð íBé ãBòaî åéìò áøéòL äæzryaïéa ¤¤¥©¨¨¦§¤¡©¥¥
CLçzMî Báeøéò ìëàð úBLîMä ïéa åéìò áøéòL äæå ,úBLîMä©§¨§¤¤¥©¨¨¥©§¨¤¡©¥¦¤¤¡©
aexirdye mei ceran axrl yiy `ed oicdy s` ,zay dqpkpe
,meik zeynyd oia z` aiygp m` ok lre ,zay zqipka miiwzi
m`e ,zay mcew eaexir lk`p ixdy aexir oey`xd ly eaexir oi`

ixdy aexir ipyd ly eaexir oi` ,dlilk zeynyd oia z` aiygp
ok it lr s` mle` ,mei ceran axir `l.áeøéò eð÷ íäéðLmrh §¥¤¨¥

epi` aexira jxevde ,wtq `ed zeynyd oiay oeiky ,`ed xacd
ep` oey`xd iable ,lwdl opaxc wtq ,minkg ixacn `l`
xg` eaexir lk`py mixne`e dlilk zeynyd oia z` miaiygn
meik zeynyd oia z` miaiygn ep` ipyd iable ,zay zqipk
,`xnbd dywn dzre .mei ceran el axir gily eze`y mixne`e
oia dxizq yiy ote`a s` aexira miliwny mi`ex ep`y oeik
`ed xg` mc`le meik aygp zeynyd oia cg` mc`ly ,zelewd
eaxiry zexvgd izy iabl mb jk xn`p `l recn ,dlilk aygp

ak zia lk aiygdl ,mdipiay mizaa.efl ziake efl xry zi
:`xnbd zvxznàzLä éëäyiy dzr jipira d`xp jk ike ± ¨¦©§¨

,mdipia yi welig `ld ,mixacd oia zenclíúäote`a ,[my-] ¨¨
oia lk`p cg`e zeynyd oia gped cg`y miaexird ly
ixd ,zelewd oia dxizq yi xy`k s` my miliwny dn ,zeynyd

y meyn dfàîîé ÷ôñ[mei-]àéìéì ÷ôñ[dlil-]àøkðéî àì ¨¥§¨¨¨¥¥§¨Ÿ¦§§¨
àúléî,zexzeq zelew dfa elwdy s` ok lre ,xacd xkip `l ± ¦§¨

miyp` oi`y ,`lelhi`e `kegk zi`xp odipia dxizqd oi`
,dlil df did e` mei df did m` mipnfa mi`iwaàëä ìáà,[o`k-] £¨¨¨

lk aiygdl ep` mivexe mizad ipya zexivg izy eaxiry ote`a
,efl xry ziake efl ziak ziaúéa éàäc éaâìc éàdf itlk m` ± ¦¦§©¥§©©¦

s` ,ziak ziad aygpúéa éàäc éaâìaygp `ed xg`d itlk s` ± §©¥§©©¦
e ,ziakéàäc éaâì éàk ziad aygp df itlk m`e ±,øòL úéas` ¦§©¥§©¥©©

éàäc éaâìipyd itlk ±énðk aygp `ed [ok mb-],øòL úéai`y §©¥§©©¦¥©©
,xry ziak df itlke ziak df itlk cg` zia aiygdl xyt`
o`k miyery lkl xkip xacde epiptl mi`vnp mizad `ldy
ita `lelhi`e `keg xacd didiy yegl yie ,zexzeq zelew

.minkg ixaca mixtekd

øãä êìò ïøãä

ïåìç ¯ éòéáù ÷øô
mdiza igzty xvg ipaa zexivg iaexira epwqr df wxtl cr

df wxt zligza .cgi oiaxrn cvik ,xvgl migezt(:hr scl cr)

izy oia mieqn xeaig miiw mda mipey mipte` `pzd dpey
zeipyna .cgi axrl zeaiig e` zeleki od m`d x`ane ,zexivg
m`y mdn yi .` :mipic iwelig dyely jka yiy x`ean oldl
yi .a .dnvr ipta zg` lk zeaxrn evx m`e cgi zeaxrn evx
yie .b .dnvr ipta xvg lk `l` cgi axrl zeleki opi`y mdn
.cgi mdipy `l` ,dnvr ipta xvg lk axrl mileki mpi`y mdn

äðùî
ïBlçlzeka geztd,úBøéöç ézL ïéaLoelga - ea yiyäòaøà ©¤¥§¥£¥©§¨¨

migthäòaøà ìòoelgd on wlge ,migthäøNò CBúamigth ©©§¨¨§£¨¨
,[a xeiv] rwxwl jenqíéðL ïéáøòîzexivgd izy ipa mileki - §¨§¦§©¦

,dnvr ipta xvg lk ,oiaexir ipy axrlïéáøòî ,eöø íàåaexir §¦¨§¨§¦
,ãçà,dxyr jeza `ede drax` lr drax` ea yiy oelgy itl ¤¨

zg` xvgn mixac xiardle ea ynzydl ie`x oky ,gztk epic
oze` dyere zexivgd izy z` sxvn `ed jkle ,dzxiagl

`ed oelgd m` la` .cg` aexirl zeie`xìò äòaøàî úBçẗ¥©§¨¨©
äòaøà,migth dxyr jeza cner elit` ,migthBàea yiy ©§¨¨

`ed cner j` migth drax` lr drax`äøNòî äìòîì,migth §©§¨¥£¨¨
,dxyr jeza df oelg ly ellgn melk oi`yíéðL ïéáøòîlk - §¨§¦§©¦

,dnvr ipta zaxrn xvgãçà ïéáøòî ïéàåaxrl zeleki opi` - §¥§¨§¦¤¨
drax` lr drax`n zegt `edy oelgy ,odizyl cg` aexir
yie li`ed ,dxyrn dlrnl `ed m` oke ,gzt aygp epi` migth
zrpen `id ixd ,zexivgd oia dlicand dxenb dvign eizgz

.cg` aexirl cgi mzeaxrzd cra
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רכה
ezny in` cenr er sc ± iyily wxtoiaexir

äæì øòù úéá äùòð äæ.el gezt `edy xvgl xry zia dyrp zia lk Ð÷éãádqpn Ð

.aiydl enkg m`ïäéðéá íéúá éðùå úåøéöç éúùaxrl oivex zexivgd izy ipa oi`e Ð

`l` ,dl geztd ziaa daexir dgipd `l xvg lke .dnvrl zg` lk `l` ,ef mr ef

.dzxagl geztd ziaa daexir gipde ,xry zia ez`yråäîzia ediiexz i` i`ce Ð

opieyn xryz` ozepdc .aexir odn cg` oi` Ð

.aexir epi`c (a,dt) onwl opz xry ziaa eaexir

xenb zia ediiexz i`e,aexir odn cg` oi` Ð

`ede ,daexirl xvg oia wiqtn df zia ixdy

daexir `iadl dleki dpi`e dnr axir `l

.df zia jxc dkezlïðéåùî éîiabl zia lkl Ð

eilr xeq`l `ly ,xry ziak el dkenqd xvg

ea gipde xenb zia ez`yry zxg`d xvg iabe

daexir.daexir ipwinl zia ik dl opieyn Ð

êùôð äî.ilf`e iyxtn `nrh Ðìèìèî à÷
.dil axrn `lc ziaa xvg lk Ðåð÷ ïäéðù

áåøéò,`ed wtq zeynyd oiac meyn :`nl` Ð

,`ed mdixacn aexire ,lwdl mdixacc wtqe

opieyn zeynyd oia eaexir lk`py i`d iabl

i`d iable .aexir dpw xak :opixn`e ,`ilil dil

,mei dil opieyn zeynyd oia eilr axiry

.dziay zepwl zedy el ded oiicreàøëðéî àì
àúìéî`keg ik opaxc ilin eed `le Ð

miza jpd la` .`lelhi`ei`e ,onw iniiw `d Ð

ikd `kde ikd `kd opieynopaxc ilin oiied Ð

miwecvl dt ozip `le ,`lelhi`e `keg ik

:zecxl

øãä êìò ïøãä
äðùîêåúá .úåøéöç éúù ïéáù ïåìç

äøùòzvw `diy `xnba yxtn Ð

.rwxwl dxyr jeza ,edyn elit`e ,epnid

íéðù ïéáøòîel`e onvrl el` ,oiaexir ipy Ð

.ef mr ef oixeq`e .onvrlãçà ïéáøòî åöø íàå
zxg`a oaexir el` epziy ,cg` aexir Ð

.cg`k eidie ,odnr eaxrieòáøàî úåçôe`l Ð

lk eli`c ,inp dxyrn dlrnl .ied gzt

xzei deab epi` lzekd.`ziilrn dvign ied Ð

dxyr jeza llgd on melk oi`yk ,jkldÐ

mr ef zexeq`e cg` oiaxrn oi`e ,`ed gzt e`l

jxce ,oelg eze` jxce ,lzekd y`x jxc ef

.miwcqe mixeg

àøîâïåòîù ïáø`ziixaa `nw `wxita Ð

.`xnbaäìòîì äéìåëã àîòè ïì òîùî÷ àä
'åë äøùòîelek :`pin` ded `yixn i`c Ð

.opira dxyr jezaåúö÷îå.edyn elit` Ð

äòáøàå íéøùò åô÷éäá àäéù êéøöe`lac Ð

raexn oelg dieeba hwpinl zivn `l ikd

zizgza lebr oelg lk .drax` lr drax`

ded o`kle o`kl ezirvn`ne ,jenp ezirvn`

migth ipy ediy dfl jixve .jlede diabn

ervn`n dxyr jeza etiwdn jxe` edyne

edyn cere gth o`kl ervn`ne gth o`kl

ipy dipin dil opilcn dil opiraxn ikc meyn

,cv lkl oxwl oxw oiay lebr swidd on migth

`vnpe .`reaix` dl opinwene ,edl opinzqc

dyy raexnd swide .eilr lebrd daix reaixa zxzepd dcn ivg ,xnelk ,iielcl zira `blt `lebr ebn `reax :onwl xn`ck ,oelgd agex ipt lr dxyr seqa x`ypd edyn eze`

.cv lkl migth ipy ixd dpeny eilr dax lebrd `vnp ,xyr
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éòöîàmikenqd mizad cg`a aexird epzi elit`c d`xp Ð 'ek oigipny zia dil ded

ozil oikixv oi` miza dyly el` Ð zexivgd izan cg`a elit` e` ,zexivgl

.zxg` xvgl odilr jxc aexir dkilend xvg dze`l xry zia mlek eyrpc ,aexir

íäéðùwxtac :dywe .oinegz iaexira ixii`c rnyn qxhpewd yexit jeznÐ aexir epw

ixii` `lc rnyn (`,cl zay) "oiwilcn dna"

,oinegz iaexirae zexivg iaexira ediiexza `ax

Ð o`k ,zexivg iaexiraÐ o`k ,`iyw `l :ipync

qxhpewd yexitl ,ok m`e .oinegz iaexira

jixt i`n ok m`c :dywe .epw `l zexivg iaexira

`axc :l`ppg epiax yexitk d`xpe ?`axcn `kd

xira ixii`oinegz iaexira la` ,zexivg iae

oeyle ,xity jixt `zyde .epw `l Ð ixingc

,xira elit` jiiy Ð epilr axre `v xn`wc "`v"

.(`,bt `rivn `aa) "milret epl xekye `v" enk

øãä êìò ïøãä
àîéìÐ l`ilnb oa oerny oaxk `nzq opz

oeik opaxlc ,jzrc `wlq `wc

.gzt aeyg ceal zxezn `vei dylyac

àäÐ dlrnl dilekc `nrh ol rnyn `w

inp `pz ,dxyrn dlrnl `pze xcdc ab`e

.drax` lr drax`n zegt

íéðùåenk `l Ð dxyr jeza odn edyne

edyne migth ipy :qxhpewa yxity

gth o`kle ervn`n dxyr jeza etwidn jxe`

epiax yxity enk `l` .gth o`kle ervn`ne

mitewf edyne migth ipy el` :ozp oa dcedi

lr migth dpeny ied df oelgc .dlrnl dhnln

drax`e mixyr elebrac xg`n ,migth dpeny

lkc ,migth dpeny ervn`a jgxk lr Ð migth

.gth eagexa yi migth dyly etwiday

ipyn oke dlrnl oke dhnl migth ipy xiqzyke

jixv jkld .drax` lr drax` ex`yi Ð oiccv

dxyr jeza edyne migth ipy oelgd `diy

edyn `diy ick ,ezirvn`a oelgd ztiwf jxe`a

.dxyr jeza raexnd on
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חסידות היא "שמע ישראל", "שמע" ראשי תיבות "שאו מרום עיניכם", ואומר 'מרום' ולא 'שמים', 'מרום' הוא גבוה מעל גבוה, להגיע 
למעלה מן השכל. וזה גופא להבינו בשכל, וכמו שאומר "וראו מי ברא אלה".

היום יום יט חשוון

עירובין. פרק שישי - הדר דף עו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



eznyרכו ina cenr er sc ± iyily wxtoiaexir
àìåâòá éìéî éðä`l` eagx oi` lebr agex zce gth ied lebr xac agex zck Ð

.ervn` zcnk eizeptca agxy ,opira raexn zck drax` agex op`e ,ervn`aøñúéùá
.raexnc gex lkl swid drax` ,`ibq swid Ðéìéî éðäiedinl `raix iieth`a ibqc Ð

.xqziy etiwd drax` lr drax` raexn oelg oebk ,`reaix ebn witpc `lebra xqziy

`l` drax` agex oi`c i`ebn zlbrn i`e

dilr ithe xqixz `twid dil zi` ,ervn`a

.riax raexnìáàhwpinl zirac `kd Ð

,xqziy dtwide drax` lr drax` reaix

zilcnc i`n cal ,`lebir eba gex lkl drax`

`lebrnira Ðdieeba hwpnl ick ,ith `twid

.opeqkl`e od drax` iedc ,`reaixc iyxen

'åë àúîà ìë éãëî`lebr i`dl dil ibqe Ð

`lebira dpeqkl`e ,migth drax`c `izeta

zcnl epeqkl` zcn dey lebr xac lke

iedinl ira dnk zeief el oi` `dc ,ervn`

dizetedl eedc ,iyneg ipnze drax` Ð

i`dc `lebirl ztwn ike .iyneg zlze dyng

`twid ded dnk `xeriyikyet xqing Ð

.`yneg ikp xqaiy edl dedc ,iyneg dryze

àâìô àìåâéò åâî òåáéødipin lwynl ira Ð

`zliz epiidc ,yiitc `xeriy i`dc `blt

drax`e mixyrn `ipnz edl eedc ,`xwirnc

`peqkl` lkc edl `xiaqc ,xqziy edl eyte

.ied ikdàðù àì.dxyr jez 'irac Ðéðù ïéáù
ïéââmyk :onwl ixn`c ,opaxc `ail`e Ð

dhnl oiwelg oixeicy,dlrnl oiwelg jk Ð

.aexir `la jci`l df bbn lhlhl ivn `lc

àîâøúmeyn ,ipzwc dxyr jeza i`dl Ð

.zexivgéðú÷ éì ãçà àäå.oiey olek :`nl` Ð

àîâøúoiey olekc rnync "il cg`"l ÐÐ

.drax` lr drax``äééìòå úéáipy ly Ð

.mc` ipaìåì,dilrd zirwxwa daex` Ð

`zia opixn` in .ziad rwxwn deab dilrde

,dxyr deab `lc o`nk iede ,inc ilnc o`nk

gztd mewna my zeidl reaw mleq jixv oi`e

o`nk opixn` `l e` ,df mr df axrl oxizdl

odipia gztk iedinl mleq irae ,ilnc

(a,hp sc lirl) "oixarn cvik"a opixn`ck

.eilr gzt zxez mleqãöä ïîoelga Ð

.lzekay

äðùîúåøéöç éúù ïéáù ìúåëhwpc i`d Ð

rax` agxirac ,dil hwp `tiq meyn Ð

zexit ey`xa eid ipzinlo`kn oiler el` Ð

aiygc .dhnl ecixei `ly calae ,oilke`e

i`d iabl `l lhain `le ,diytp itp`a `zeyx

dvign iedin oiprl la` .i`d iabl `lelka Ð

.cg` oiaxrn oi`e ,dnizq ied `izet edcãáìáå
åãéøåé àìù.ziyixtck Ðïàëî øúåéied Ð

m`e .zg` xvg ixeick edlek edl iede ,dvxit

dnvrl zg` lk daxirz` oiwlegk edl eed Ð

.el` lr el` oixqe`e ,oaexir

àøîâåá úåèìåù úåéåùø éúù øéåàiabl liha `zeyx iedinl aiyg `lc oeik Ð

xeq` ey`x lr elit`e ,df lr df oixqe`e ,ea zehley zexivgd izy zeyxe ,ediiexz

.lhlhl
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éáøå.`peqkl`a `zn` ixz `reaixa `zn` ,xaqwc Ð 'ek ixqiwc ipiick xn` opgei

ikd e`lc `pifg `w `dc ,(a,g) dkeqc `nw wxta xn`ck ,ixqiwc ipiicc jdl `zile

dizlin xity yxtn mzdc ab lr s`e .dn` ixz `l` ied `l agexde jxe`d lky ,`ed

ipiicl `zilc mzd xn`c ikid ike .ixqiwc ipiick `l` inewe`l ivn `l `kdÐ opgei iaxc

.`kdc opgei iaxcl `zil inp ikd Ð ixqiwc

e`lc opifg `w `d ,ixqiwc ipiic erh j`id :dywe

ebn `lebir xn`wc ikid ikc :cere !`ed ikd

inp ikd ,reaixd lkn epiidc Ð `raix `reaix

lkn `zliz `lebir ebn `reaix hwpinl edl ded

ied e` .miptay reaixd on `blt `edy ,lebird

on ,`zliz `reaix ebn `lebir hwpinl edl

`l ixqiwc ipiicc :miyxtn yie .miptay lebird

,lebirde reaixd jezay rwxw oiprl `l` exac

izy reaix dyrzyky .zn` mdixac df oiprlc

mizy mipta lebir dyrze ,zen` izy lr zen`

mizy lr`vnz Ð lebird jeza reaix cere

,dn` lr dn` zekizg rax` oevigd reaixa

lr dn` ly zekizg yly reaix jezn lebirae

reaixae riax lebird lr xzei raexnc ,dn`

ly eivg `ed ixdy ,mizy m` ik ea oi` iniptd

`l` .lebird on zegt `zliz epiidc ,oevig

,mdixaca erh `kdc opgei iaxe dkeqa cenlzdy

iz` `zyde .exn` swidd lry mixeaq eide

,oevigd reaix` i`w lkdc ,`blt hwpc dn xity

zegt :xnelk ,`raix `reaix ebn `lebir :xnelk

`blt `lebir ebn `reaix .oevigd reaixn riax

,iniptd reaix lr ,oevigd reaixa x`ypy dnn

.inipt ly eivg inp `edc

ãáìáåoi`y itl `wec Ð dhnl ecixei `ly

oileki zexivgd oi`y Ð mdipia gzt

Ð eaxire df lzeka gzt yi m` la` .cgi axrl

mizad one xvgd on mizal `iadle cixedl xzen

iaxk `lc oizipzn `iz`e .lzekd lr oilrn

ab lr s` `iadle cixedl xzen diciclc ,oerny

zexivg zebb :(`,ht) onwl xn`c .eaxir `lc

i` Ð okeza ezayy milkl zg` zeyx zetitxwe

Ð dhnl i`ne .`iz` oerny iaxk elit` ,inp

oiaexir) "zebb lk" yixa `zi` ikd .mizal dhnl

cixedl xeq` i`n` opaxle :xn`z m`e .(`,av

zeyx zexivgc opax ecen `d ?xvgl dhnl

oiaexir) "zebb lk" wxta dcedi ax xn`c !onvrl

ixacl ,'ek xi`n iax ixacl xnel `vnzyk :(a,v

Ðzetitxwe ,zg` zeyxÐ zexivge zebb ,minkg

`ivedl xzenc :qxhpewa yxit mye .zg` zeyx

,`ziixan dii`x `iade ,opaxl xvgl xvgn

.'ek zqtxn iyp`e xvg iyp` :mzd `ipzcn

`gip `lc oeik ,lzekd iab lrc xninl `kile

cixedl xeq` ikdle ,stxwk aiyg `zyinyz

,ok m`c .od zeieyx izy stxwe xvgc ,opaxl

cixedl xeq` Ð eaxire odipia gzt yi elit`

lirl opixn`ck ,exivgl lhlhl xeq` ely stxwn elit`e ,stxwl liren aexir oi`c ,dhnl

izy oiay lzek `ixi` i`n ,ok m`e .xeq`e dpibk `ed ixd Ð eaex rxfp iab (a,bk) ipy wxta

xne`e .stxw aiyg i` ,eiab lrynzydl xeq` `di exivga ely lzek el yi elit` ?zexivg

opax exyc `de .iccd` ixq`c meyn `l` ,xeq`c `ed stxw mrhn `l i`cec :wgvi epiax

.xvga mizac ip`n igiky `lc ,dnvrl xvg lk daxir `lyk `wec epiid Ð xvgl xvgn
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רכז ezny ina cenr er sc ± iyily wxtoiaexir
àìåâòá éìéî éðä`l` eagx oi` lebr agex zce gth ied lebr xac agex zck Ð

.ervn` zcnk eizeptca agxy ,opira raexn zck drax` agex op`e ,ervn`aøñúéùá
.raexnc gex lkl swid drax` ,`ibq swid Ðéìéî éðäiedinl `raix iieth`a ibqc Ð

.xqziy etiwd drax` lr drax` raexn oelg oebk ,`reaix ebn witpc `lebra xqziy

`l` drax` agex oi`c i`ebn zlbrn i`e

dilr ithe xqixz `twid dil zi` ,ervn`a

.riax raexnìáàhwpinl zirac `kd Ð

,xqziy dtwide drax` lr drax` reaix

zilcnc i`n cal ,`lebir eba gex lkl drax`

`lebrnira Ðdieeba hwpnl ick ,ith `twid

.opeqkl`e od drax` iedc ,`reaixc iyxen

'åë àúîà ìë éãëî`lebr i`dl dil ibqe Ð

`lebira dpeqkl`e ,migth drax`c `izeta

zcnl epeqkl` zcn dey lebr xac lke

iedinl ira dnk zeief el oi` `dc ,ervn`

dizetedl eedc ,iyneg ipnze drax` Ð

i`dc `lebirl ztwn ike .iyneg zlze dyng

`twid ded dnk `xeriyikyet xqing Ð

.`yneg ikp xqaiy edl dedc ,iyneg dryze

àâìô àìåâéò åâî òåáéødipin lwynl ira Ð

`zliz epiidc ,yiitc `xeriy i`dc `blt

drax`e mixyrn `ipnz edl eedc ,`xwirnc

`peqkl` lkc edl `xiaqc ,xqziy edl eyte

.ied ikdàðù àì.dxyr jez 'irac Ðéðù ïéáù
ïéââmyk :onwl ixn`c ,opaxc `ail`e Ð

dhnl oiwelg oixeicy,dlrnl oiwelg jk Ð

.aexir `la jci`l df bbn lhlhl ivn `lc

àîâøúmeyn ,ipzwc dxyr jeza i`dl Ð

.zexivgéðú÷ éì ãçà àäå.oiey olek :`nl` Ð

àîâøúoiey olekc rnync "il cg`"l ÐÐ

.drax` lr drax``äééìòå úéáipy ly Ð

.mc` ipaìåì,dilrd zirwxwa daex` Ð

`zia opixn` in .ziad rwxwn deab dilrde

,dxyr deab `lc o`nk iede ,inc ilnc o`nk

gztd mewna my zeidl reaw mleq jixv oi`e

o`nk opixn` `l e` ,df mr df axrl oxizdl

odipia gztk iedinl mleq irae ,ilnc

(a,hp sc lirl) "oixarn cvik"a opixn`ck

.eilr gzt zxez mleqãöä ïîoelga Ð

.lzekay

äðùîúåøéöç éúù ïéáù ìúåëhwpc i`d Ð

rax` agxirac ,dil hwp `tiq meyn Ð

zexit ey`xa eid ipzinlo`kn oiler el` Ð

aiygc .dhnl ecixei `ly calae ,oilke`e

i`d iabl `l lhain `le ,diytp itp`a `zeyx

dvign iedin oiprl la` .i`d iabl `lelka Ð

.cg` oiaxrn oi`e ,dnizq ied `izet edcãáìáå
åãéøåé àìù.ziyixtck Ðïàëî øúåéied Ð

m`e .zg` xvg ixeick edlek edl iede ,dvxit

dnvrl zg` lk daxirz` oiwlegk edl eed Ð

.el` lr el` oixqe`e ,oaexir

àøîâåá úåèìåù úåéåùø éúù øéåàiabl liha `zeyx iedinl aiyg `lc oeik Ð

xeq` ey`x lr elit`e ,df lr df oixqe`e ,ea zehley zexivgd izy zeyxe ,ediiexz

.lhlhl
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éáøå.`peqkl`a `zn` ixz `reaixa `zn` ,xaqwc Ð 'ek ixqiwc ipiick xn` opgei

ikd e`lc `pifg `w `dc ,(a,g) dkeqc `nw wxta xn`ck ,ixqiwc ipiicc jdl `zile

dizlin xity yxtn mzdc ab lr s`e .dn` ixz `l` ied `l agexde jxe`d lky ,`ed

ipiicl `zilc mzd xn`c ikid ike .ixqiwc ipiick `l` inewe`l ivn `l `kdÐ opgei iaxc

.`kdc opgei iaxcl `zil inp ikd Ð ixqiwc

e`lc opifg `w `d ,ixqiwc ipiic erh j`id :dywe

ebn `lebir xn`wc ikid ikc :cere !`ed ikd

inp ikd ,reaixd lkn epiidc Ð `raix `reaix

lkn `zliz `lebir ebn `reaix hwpinl edl ded

ied e` .miptay reaixd on `blt `edy ,lebird

on ,`zliz `reaix ebn `lebir hwpinl edl

`l ixqiwc ipiicc :miyxtn yie .miptay lebird

,lebirde reaixd jezay rwxw oiprl `l` exac

izy reaix dyrzyky .zn` mdixac df oiprlc

mizy mipta lebir dyrze ,zen` izy lr zen`

mizy lr`vnz Ð lebird jeza reaix cere

,dn` lr dn` zekizg rax` oevigd reaixa

lr dn` ly zekizg yly reaix jezn lebirae

reaixae riax lebird lr xzei raexnc ,dn`

ly eivg `ed ixdy ,mizy m` ik ea oi` iniptd

`l` .lebird on zegt `zliz epiidc ,oevig

,mdixaca erh `kdc opgei iaxe dkeqa cenlzdy

iz` `zyde .exn` swidd lry mixeaq eide

,oevigd reaix` i`w lkdc ,`blt hwpc dn xity

zegt :xnelk ,`raix `reaix ebn `lebir :xnelk

`blt `lebir ebn `reaix .oevigd reaixn riax

,iniptd reaix lr ,oevigd reaixa x`ypy dnn

.inipt ly eivg inp `edc

ãáìáåoi`y itl `wec Ð dhnl ecixei `ly

oileki zexivgd oi`y Ð mdipia gzt

Ð eaxire df lzeka gzt yi m` la` .cgi axrl

mizad one xvgd on mizal `iadle cixedl xzen

iaxk `lc oizipzn `iz`e .lzekd lr oilrn

ab lr s` `iadle cixedl xzen diciclc ,oerny

zexivg zebb :(`,ht) onwl xn`c .eaxir `lc

i` Ð okeza ezayy milkl zg` zeyx zetitxwe

Ð dhnl i`ne .`iz` oerny iaxk elit` ,inp

oiaexir) "zebb lk" yixa `zi` ikd .mizal dhnl

cixedl xeq` i`n` opaxle :xn`z m`e .(`,av

zeyx zexivgc opax ecen `d ?xvgl dhnl

oiaexir) "zebb lk" wxta dcedi ax xn`c !onvrl

ixacl ,'ek xi`n iax ixacl xnel `vnzyk :(a,v

Ðzetitxwe ,zg` zeyxÐ zexivge zebb ,minkg

`ivedl xzenc :qxhpewa yxit mye .zg` zeyx

,`ziixan dii`x `iade ,opaxl xvgl xvgn

.'ek zqtxn iyp`e xvg iyp` :mzd `ipzcn

`gip `lc oeik ,lzekd iab lrc xninl `kile

cixedl xeq` ikdle ,stxwk aiyg `zyinyz

,ok m`c .od zeieyx izy stxwe xvgc ,opaxl

cixedl xeq` Ð eaxire odipia gzt yi elit`

lirl opixn`ck ,exivgl lhlhl xeq` ely stxwn elit`e ,stxwl liren aexir oi`c ,dhnl

izy oiay lzek `ixi` i`n ,ok m`e .xeq`e dpibk `ed ixd Ð eaex rxfp iab (a,bk) ipy wxta

xne`e .stxw aiyg i` ,eiab lrynzydl xeq` `di exivga ely lzek el yi elit` ?zexivg

opax exyc `de .iccd` ixq`c meyn `l` ,xeq`c `ed stxw mrhn `l i`cec :wgvi epiax

.xvga mizac ip`n igiky `lc ,dnvrl xvg lk daxir `lyk `wec epiid Ð xvgl xvgn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc oiaexir(ycew zay meil)

:`xnbd zvxznéléî éðä`l` mpi` el` mixac -àìebéòa- ¨¥¦¥§¦¨
mipy ly swida ic migth drax` eagex didiy icky ,lebira
jli`e myne ,ervn`a `l` eagex oi` lebir mpn` ,migth xyr
,migth drax`n zegt eizeptc agex `vnpe ,jlede xvwzn `ed

àòeaéøa ìáàlka mb `l` ervn`a wx dpi` eagex zcny £¨§¦¨
,eizeptc zrax`éôè ïðéòa,xzei lecb etwid didiy mikixv - §¦¨§¥

`l` ,cg` mewna migth drax` agexa ic `l ixd eppecipae
.cv lkn drax` lr drax` ly reaix didiy jixv

:`xnbd dywnéãkîixd -änkd ly etwidìò øúé òaeøîetwid ¦§¦©¨§¨¨¥©
lyòéáø ,ìebòädrax` eagexy raexny ,raexnd swidn rax - ¨¦§¦©

mipy etwid drax` eagexy lebire ,xyr dyy etwid ,migth
ok m`e ,[` xeiv] migth xyràéâñ øñzéLaetwida didiy ic - §¦§©©§¨

mixyr opgei iax jixvd recne migth xyr dyy lebird ly
:`xnbd zvxzn .migth drax`eéléî éðämpi` el` mixac - ¨¥¦¥

`l`àòeaéø Bbî ÷éôðc àìebéò,raexn jezn `veid lebir - ¦¨§¨¦¦¦¨
rax ztqeza ic df ote`a ,raexn jeza ieyr `edy xnelk

,lebird swid lr raexnd swidnàìebéò Bbî ÷éôðc àòeaéø ìáà£¨¦¨§¨¦¦¦¨
enk ,lebir jeza `edy xnelk ,lebir jezn `veid reaix -
'c lr 'c ly reaix qpki ekezay jixve lebr oelgdy ,eppecipa

,migthéôè ïðéòaxzei lecb lebird ly etwid didiy jixv - §¦¨§¥
:`xnbd zl`ey .raexnd ly etwidnàîòè éàîmrhd dn - ©©§¨

:`xnbd daiyn .xzei lecb lebird ly etwid didiy jixvyíeMî¦
àúðø÷c àLøBî,lebird jeza qpkdl zekixvy raexnd zepit - §¨§©§¨¨

z` aygl jk m` jixve ,[a xeiv] jlede xvwzn lebird ixde
ely oeqkl`d 'c lr 'c `ed reaixd m`y ,raexnd ly oeqkl`d
jixv jkitle ,lebird jeza qpkdl jixv eleke 'cn xzei `ed

.xzei lecb lebird swid zeidl
:`xnbd dywnéãkîixd -àòeaéøa àúnà ìk`idy dn` lk - ¦§¦¨©§¨§¦¨

,dn` eagexe dn` ekxe`y reaix epiidc ,reaixaéøúe àúnà©§¨§¥
àðBñëìàa éLîeçm`e ,zeiying izye dn` ely oeqkl`a yi - §¥©£©§¨

dyng `ed epeqkl` ,migth 'c lr 'c ly reaix `edy eppecipa ok
lebird ly eagex `ede ,[b xeiv] gth zeiying dylye migth

ok m`e ,df raexn z` siwndàéâñ àLîeç éëð øñáéLaic - §¦§©§¥§¨©§¨
xyr dray raexnd z` siwnd lebird ly etwida didiy
dyng eagexy lebir ly etwid `edy ,gth ziying xqg migth

gth zeiying dylye migth:`xnbd zvxzn .ék øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¦
éøñé÷c éðéic,ixqiw xird ipiic enk xaeq opgei iax -dì éøîàå- ©¨¥§¥§¥§¨§¥¨

,mixne` yieïðaøkminkgk -éøîàc ,éøñé÷c,exn`y -àìebéò §©¨¨§¥§¥§¨§¥¦¨
àòáéø àòeaéø Bbîohw etwid ,raexn jeza ieyry lebir - ¦¦¨¦§¨

.lirlck ,reaixd swidn raxa ,etiwnd reaixdnBbî àòeaéø¦¨¦
àìebéò,lebir jeza ieyry reaix -àbìtly etwid epnn lecb - ¦¨©§¨

ipy `ed reaixdy xne` ied] reaixd ly etwidn zivgna lebird
reaixd ly etwidy ,eppecipae ,[etiwnd lebird ly etwidn yily
sqed ,migth dpeny `ed ezivgn ixd ,migth xyr dyy `ed
,migth drax`e mixyr md ixd ,reaixd swid lr migth dpeny
mixyr etwida didiy jixv lebr oelgy ,opgei iax xn`y itk

.migth drax`e
zexivgd izy oiay oelgd lceb m` :dpyna epipyäòaøàî úBçẗ¥©§¨¨

'åëå äòaøà ìòmileki mpi` ,dxyrn deab `edy e` ,migth ©©§¨¨
.cgi axrleðL àì ,ïîçð áø øîàoelgd m`y ,df oic dpyp `l - ¨©©©§¨Ÿ¨

,cgi axrl mileki mpi` dxyrn deabàlàaézL ïéaL ïBlç ¤¨©¤¥§¥
ìáà ,úBøéöçaeléôà ,íézá éðL ïéaL ïBlç`ed m`äøNòî äìòîì £¥£¨©¤¥§¥¨¦£¦§©§¨¥£¨¨

énðy oicd mb -ïéáøòî ,áøòì eöø íà.ãçà:`xnbd zl`eyéàî ©¦¦¨§¨¥§¨§¦¤¨©
àîòè:`xnbd daiyn .zexivgl miza oia wlgl mrhd dn - ©§¨

éîc éìîc ïàîk àúéaitl ,`ln elek `edy enk aygp zia - ¥¨§©§¨¥¨¥
.dxyr deab oelgd oi`y enk df ixde ,dxewn `edy

:`ziixan ongp ax lr dywn `axdéáéúéàdywd -áøì àáø ¥¦¥¨¨§©
,ïîçðoic ,`ziixaa epipyéì ãçàlãçàå ,úBøéöç ézL ïéaL ïBlç ©§¨¤¨¦©¤¥§¥£¥§¤¨

éì ãçàå ,úBiìò ézL ïéaL ïBlç éì ãçàå ,íézá éðL ïéaL ïBlç éì¦©¤¥§¥¨¦§¤¨¦©¤¥§¥£¦§¤¨¦
íéøãç éðL ïéaL ïBlç éì ãçàå ,ïébb éðL ïéaL ïBlç,[d xeiv]ïlek ©¤¥§¥©¦§¤¨¦©¤¥§¥£¨¦¨

oelga `diy jixv ,cgi axrl mivexd mc` ipa ipy ly md m`
äòaøà ìò äòaøàmigthäøNò CBúaongp ax lr dywe ,migth ©§¨¨©©§¨¨§£¨¨

jeza `diy jixv miza ipy oiay oelg s`y ,o`k epipyy dnn
:`xnbd zvxzn .dxyràîebøzepipyy dn x`aze cinrz - ©§¨

,dxyr jeza oelgd `diy jixvyúBøéöçàizy oiay oelg lr - ©£¥
.dxyr jeza `diy jixv oi` miza ipy oiay oelga la` ,zexivg

:uexizd lr dywn `xnbdéðz÷ 'éì ãçà' àäåepipy ixd - §¨¤¨¦¨¨¥
`ziixaa mixkfpd mixacd lky ernyny ,'il cg`' `ziixaa
ax lr `iyewd zxfege ,miza ipy oiay oelg mllkae ,dey mpic

:`xnbd zvxzn .ongpàîebøzepipyy dn x`aze ayiiz - ©§¨
,'il cg`' `ziixaaäòaøà ìò äòaøààlceb jixvy oicd lr - ©©§¨¨©©§¨¨

oelg s`e miey mlek ok` dfay ,drax` lr drax` zeidl oelgd
,aexir liren oi` migth 'c lr 'c oelga oi` m`y ,miza ipy oiay
jixv oi` ziaay ,dey mpic oi` rwxwd on oelgd daeb oiprl la`

.ongp ax ixacke migth dxyr jeza didiy
ipy ly mdyk ,diilrl zian geztd gzt oipra dpc `xnbd

:mixiicdépéî àòaepnn l`y -çeútä ìeì ,ïîçð áøî àaà éaø §¨¦¥©¦©¨¥©©§¨©¨©
äéiìòì úéa ïî,zial gezty diilrd zirwxwa epyiy gzt - ¦©¦©£¦¨

migth dxyr ddeab diilrde ,miyp` ipy ly md diilrde ziade
ziad ixiic mivexe ,migth 'c lr 'c agx gztde ziad rwxwn

m`d ,cgi axrl diilrdeéøöòeá÷ íleñ Cziadn ea zelrl ¨¦¨¨©
ick ,diilrlBøézäìlry ,diilrd mr axrl ziad z` xizdl - §©¦

,xenb gztk gztd aeyg mleqd iciBàyéøö ïéàòeá÷ íleñ C ¥¨¦¨¨©
.Bøézäì:wtqd iccv z` `xnbd zx`anïàîk àúéa ïðéøîà ék §©¦¦©§¦¨¥¨§©

éîc éìîcepxn`y dn -(lirl)`ln `edy enk aygp dxewn ziay §¨¥¨¥
migth dxyr jeza miza ipy oiay oelgd zeidl jixv oi` jkle]

,[rwxwdnéléî éðäoelgdyk ,`l` mpi` el` mixac -ãvä ïî- ¨¥¦¥¦©©
,lzekay oelgaìáàoelgdykòöîàa,ziad zxwza -àì £¨§¤§©Ÿ

ziad z` axrl xizdl ick mleq jixve ,'inc ilnc o`nk' mixne`
,diilrd mràðL àì àîìéc Bàoelg lkae ,welig oi` `ny - ¦§¨Ÿ§¨

.`lnk aeyg ziady mixne` ziaay
:wtqd z` zhyet `xnbddéì øîà,`a` iaxl ongp axéøö BðéàC ¨©¥¥¨¦

.mleqdpéî øeáñ,daiyid ipa eid mixeaq -Bðéàc àeä òeá÷ íleñ ¨¦¨¨¨©§¥
éøöC,reaw ote`a my cenriy mleq jixv `ly -àäla` - ¨¦¨

éàøò íleñ,zezaya my cenriy -éøö,Cgep `diy ick ¨£©¨¦
mle` ,gztk leld aygie diilrl ziadn ynzydløîzéà- ¦§©

,yxcnd ziaa xn`pãçà ,ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà̈©©¥©©§¦¨©©©§¨¤¨
éøö Bðéà éàøò íleñ ãçàå òeá÷ íleñ,Co`nk `zia' mixne`y itl ¨¨©§¤¨¨£©¥¨¦

zvign o`k oi`e edaeb lkl elek `lnk ziad aygpe 'inc ilnc
.dwiqtny dxyr

äðùî
weqrl dkiynn epzpynizn ,zexivg izy oiay lzek oipra

oke .cg`k axrl mileki mpi` izne cgi zexivgd izy miaxrn
mixzen m` ,lzekd lr migpend mixac oipra dpynd dpc

:jtidle zexivgl epnn lehlhadBáb ,úBøéöç ézL ïéaL ìúBk¤¤¥§¥£¥¨©
äøNò,migtháçBøå[`ed lzekd iaer-]äòaøà,migthïéáøòî £¨¨§©©§¨¨§¨§¦
íéðL,dnvrl zaxrn xvg lky epiid ,oiaexir ipy -ïéáøòî ïéàå §©¦§¥§¨§¦
ãçàitl ,odizyl cg` aexir axrl zeleki zexivgd izy oi` - ¤¨

cixtny migth dxyr ly lzekd ici lr efn ef zewelg ody
.odipia

eéämigpenBLàøazexivgd izy oiay lzekd lyelà ,úBøét- ¨§Ÿ¥¥
ef xvg ipaïàkî ïéìBò,lzekd y`xl oxivgn -ïéìëBàåz` my ¦¦¨§§¦

,zexitdelàådipyd xvg ipae -ïàkî ïéìBò,oxivgn -ïéìëBàå §¥¦¦¨§§¦
,lzekd y`xa zexitd z`eãéøBé àlL ãáìáezexitd z`.ïhîì ¦§©¤Ÿ¦§©¨
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המשך בגמוד לפ



רכח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc oiaexir(iriax meil)

aexir `yixa dpynd dkixvdy dny i`ce ,ok m`e .'df lr df
zngne ,mdnr mixeic yiy meyn dnrh ,mig`dn cg` lkl

:dax wiqn .'ebn'd.dpéî òîL§©¦¨
:dpild mewn e` mxeb ztd mewn m`d oecl zxfeg `xnbdàòa§¨

áø éa éða ,úLL áøî ïéáà øa àéiç áø dépéîmikixvd micinlz ± ¦¥©¦¨©¨¦¥©¥¤§¥¥©
,maxlàâàáa àîäð éìëàcziaa mzit z` lek`l mkxcy ± §¨§¥©£¨§©¨

,drwaay `ipqk`áø éáa éúééáe eúàåziaa miple mi`ae ± §¨©§¥§¥©
,`ipqk`dn dn` miitl` jeza `ede ,yxcndeäì ïðéçLî ék¦©§¦¨§

àîeçzzkll mdl xizdl zay megz mdl miccen ep` xy`k ± §¨
cecnp epnny mzziay mewn `xwp edn ,gex lkl dn` miitl`

m`d ,mdleäì ïðéçLî áø éaî,mdl miccen yxcnd zian ± ¦¥©©§¦¨§
,xwird `ed mzpil mewnyBà`nyeäì ïðéçLî àâàaî± ¦©¨©§¦¨§

.xwird `ed mzlik` mewny ,mdl miccen drwaay `ipqk`dn
déì øîà,oia` xa `iig axl zyy axáø éaî ïðéçLîep` ± ¨©¥©§¦¨¦¥©

.xwir dpil mewny itl ,yxcnd zian mdl miccen
dpil mewny zxn` cvik :zyy axl oia` xa `iig ax dywd

,xwiréøäåy ,oinegz iaexir dyerd mc` mzqïúBðzay axra ©£¥¥
änà íétìà CBúa Báeøéò úàaygiy ick ,xird dvwl mikenqd ¤¥§©§©¦©¨

,mitqep dn` miitl` myn zkll zaya lkeie ezziay mewn my
eaexird z` my gipdy xg`ldéúéáa úééáe éúàeziaa ole `a ± ¨¥¨¥§¥¥

`ed oicd ,zayd zqipk mcew cerdéáeøéòî àîeçz déì ïðéçLîc§©§¦¨¥§¨¥¥¥
zt z` my gipdy mewndn zay megz z` el micceny ±

.xwir zt mewny jkn gkene ,ea oly ziadn `le ,aexird
:zyy ax uxznàeääa,eaexir ozepa ±éãäñ ïðà,micr ep` - §©£©©£¥

,epl dxexa ezrc ocne` ,xnelkàãäáe,micinlzd iabl ,dfae ± §¨¨
.éãäñ ïðà,zeayl ezrc okid zrcd ocne`a ielz lkd ,xnelk £©©£¥

,epiide .zxg` ezrc micne` ep` mipte`dn cg` lkaeàeääa§©
,oinegz iaexir dyryíúä déì øãzéî éàc ,éãäñ ïðàdid m`y ± £©©£¥§¦¦§©¥¨¨

,eaexir z` gipd myy mewna oell dxic zia eldéì àçéðxzei ± ¦¨¥
myn xgn zkll jixv `ede li`ed ,eziaa oell xy`n el gep did
myne ezziay mewn xwir `ed aexird mewn jkitl .gex eze`l

.dn` miitl` el miccenåeli`àãäámilke`y micinlza ± §§¨¨
,yxcnd ziaa mipyie drwaaéáì àzôéø eäì eúééî éàc ,éãäñ ïðà£©©£¥§¦©§§¦§¨§¥

éôè eäì àçéð áøzial mlk`n z` mdl mi`ian eid m`y ± ©¦¨§§¥
mzziay xwir okle ,mdl did gep xzei ,ea mipl mdy yxcnd

.mdl miccen myne yxcnd ziaa
:qxt milawnd cinlze oa oipra mitqep zewtq d`ian `xnbd

,àcñç áøî àîç øa éîø éòada mixc eidy xvgBðáe áàe`áøä ¨¥¨¦©¨¨¥©¦§¨¨§¨©
,Bãéîìúåoke eia` zian qxt lawn oade ,elyn ziaa cg` lk §©§¦

:mixac dyly iabl mpic dn ,eax zian cinlzd
m`d .`eîc íéaøk[minec md±].eîc íéãéçék Bàezl`y oipre §©¦¨¦¦¦¨

oldl epipy dpdy ,`id(.dr)iyp`e ,efn miptl ef zexivg izy ,
iniptdly zexvgd m` .dpevigd xvgd jxc miqpkpe mi`vei z

dxeq`d lbx' mde mdipia eaxir `l ziniptd ixiice ,miax

lbxd zqixc if` ,[mxvga lhlhl mixeq` md ,xnelk] 'dnewna
,mlek lr dpeviga lehlhd z` zxqe` ,dpevigd xvga mdl yiy
ly zexvgd m` j` .mdipia eaxir dpevigd ixiicy s` lr
exvga lhlhl xzen `edy oeik ,cigi mc` xc ziniptay ,micigi
dpi` elbx zqixc jkl ,'dnewna zxzend lbx' `ede aexir `la
axd e` epae a` ,`ng xa inx l`y jk lre .dpeviga s` zxqe`
ziiyrl miwewfd miaxk mpic m`d ,zinipta mixcd ecinlze
cigik mpic `ny e` .zxq`p dpevigd s` ,eaxir `lyke ,aexir
mdly lbxd zqixc okle ,aexirl miwewf mpi`e xvga xcd

.dzxqe` dpi` dpeviga
da oi`y xvg mzqa mixc ecinlze axde epae a`d eid .a

m`d ,mcaln mixg` mixiicáeøéò ïéëéøöz` xizdl ick §¦¦¥
,mxvga lehlhdBàqxtd zlaw meyn `nyïéàmdïéëéøö ¥§¦¦

.áeøéò¥
epicia dkld .b(:ai lirl)cr dxew e` igl ici lr xzip iean oi`y ,

,`ng xa inx l`y jk lre .ekezl migezt zexivge miza eidiy
,epa zxg`ae a`d xc zg`a ,cala zexivg izy ea yiy iean

m`d ,eia`n qxt lawn oad dideBà ,äøB÷å éçìa øzéð ïälL éBáî̈¤¨¤¦¨§¤¦§¨
`ny.äøB÷å éçìa øzéð ïéàmd epae a`y xn`z m` s` ,epiide ¥¦¨§¤¦§¨

pi`e micigikzeaygp m`d wtzqdl yi oiicr ,axrl mikixv m
ieanl dgezt zg` xvg wxy `vnpe ,zg` xvgk zexivgd izy
mikixv mpi` oade a`dy s` `ny e` ,dxewe igla xzip epi`e
izy o`k yi seq seq mewn lkn ,mdizexvg z` mdipia axrl

.dxewe igla exizdl liaya dfa ice ,ieanl zegeztd zexivg
déì øîà,`ng xa inxl `cqg ax aiyd ±äeúéðzxak epipy ± ¨©¥§¦¨

,epipyy ,zl`yy mipte`a oicd dn `ziixaaBðáe áàe`áøä ¨§¨©
íéãéçék ïä éøä ,ïéøBic ïänò ïéàL ïîæa ,Bãéîìúåexcyky oiprl §©§¦¦§©¤¥¦¨¤¦¦£¥¥¦¦¦

dpi` dpevigd xvga mdly lbxd zqixc ,ziniptd xvga
,dzxqe`áøòì ïéëéøö ïéàå,oixeic mdnr oi`yk xvg mzqaéBáîe §¥§¦¦§¨¥¨

,äøB÷å éçìa øzéð ïälLizyk mdizexvg miaygp df oiprly ¤¨¤¦¨§¤¦§¨
.zexivg

äðùî
ze`ean iteziye zexivg iaexir ipic zx`an epiptly dpynd

:ieanl zegeztd zexivgaúBøéöç LîçdBæì Bæ úBçeútyiy - ¨¥£¥§¨
[xeiv d`x] xvgl xvg oia gztéBáîì úBçeúôeodn zg` lkle - §§¨

m` ,ieanl mb gzt yiúBøéöça eáøéòipa mr daxir xvg lk - ¥§©£¥
,ef mr ef zexivgd ipa eaxir mbe ,dxvgàìå`l la` -eôzzLð §Ÿ¦§©§

,éBánamd ixdïéøzeîlhlhlúBøéöçaoky ,zexivgd lk oia - ©¨¨¦©£¥
,olek z` eaxirïéøeñàålhlhl zexivgd ipa lk,éBánaiptn ©£¦©¨

ea etzzyiy jixv ieana lehlh xizdl icke ,ea etzzyd `ly
aexir lr mikneq oi` ,zexivgd oia eaxiry s`e .zexivgd ipa lk
lhlhl zexivgd aexir lr mikneq oi` ,xnelk ,seziy mewna

.seziy eyriy `la ieana mb ezngn
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המשך ביאור למסכת גירובין ליום רביגי גמ' א

וכל הילדים שי' שבסביבה.  וכן יעשו חבריך  יראו  ובהנהגה טובה וממך  בוודאי משתדל אתה להוסיף בהתמדה ושקידה בלימודיך 
בברכה להצלחה ולבריאות טובה.

ממכתב כ"ב חשון תשל"ז



רכט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc oiaexir(iyiy meil)

yie .zxqe` dpi` dnewna zxzend lbxy itl ,zexzen odizy
,le`ylépî,df oic dpyp in zrck ±àîéìéàzrcky [xn`p m`-] ©¦¦¥¨

àéøéà éàî ,àáé÷ò éaøa dpynd dxaic recn ±ìâødñà,äøe ©¦£¦¨©¦§¨¤¤£¨
`ld ,daxir `ly meyn dnewna dxeq` ziniptdyk ,xnelk

ezrclénð úøzeî ìâø eléôàxy`k mb epiidc ,zxqe` [ok mb-] £¦¤¤¤¤©¦
daxir' ,`tiqa xen`k ,dpevigd lr `id zxqe` ziniptd daxir

.'dpevigd xqe` `aiwr iax 'eke dnvrl efe dnvrl efåàì àlà¤¨©
ïðaøz` x`al icka dkxved `yixdy jkn wiqdl oi` m`d ± ©¨¨

dxeq`d lbxy mixaeqe `aiwr iax lr miwlegd minkg zrc
m` ok lre ,i`pi iax ixack `lye ,dnewna `ly zxqe` dnewna

.dpevigd lr `id zxqe` ziniptd daxir `l
:`xnbd zvxzníìBòìziniptd daxir `l m`y ,dpynay df oic §¨

zrcl ,dpevigd lr zxqe`àáé÷ò éaø,xn`péðz÷ Bæ óà Bæ àìå± ©¦£¦¨§Ÿ©¨¨¥
xzei heytd oicd z` dligz rinydl `ed dpynd ixac xcqe
dxn` dligz ok lre ,ycegnd oicd z` siqedl okn xg`le
lbxy ,'zexeq` odizy zinipt daxir `le dpevig daxir' dpynd
'eke dnvrl efe dnvrl ef daxir' dtiqed aeye ,zxqe` dxeq`d

.zxqe` zxzend lbx s`y xnel 'dpevigd xqe` `aiwr iax
:dpynd ixac jyndn inic ax ixaca dpc `xnbdïðz,dpyna §©

éðôa úøzeî Bæå dîöò éðôa úøzeî Bæ ,dîöòì Bæå dîöòì Bæ äáøéò¥§¨§©§¨§§©§¨¤¤¦§¥©§¨§¤¤¦§¥
àîòè .dîöòiptn ,dnvrl zg` lk zexzeny xacd mrh ± ©§¨©§¨

äáøéòc,dnewna zxzend lbx `id f`y ,ziniptàä[la`-]àì §¥§¨¨Ÿ
äáøéò,dnewna dxeq`d lbx `idy ,ziniptàäå .úBøeñà ïäézL ¥§¨§¥¤£§¨

àpz éàädf `pzy `vnp `lde ±úøñBà dðéà úøzenä ìâø øîàc ©©¨§¨©¤¤©¤¤¥¨¤¤
y xaeq.úøñBà äøeñàä ìâøxxap dzreàä épî,df `pz `ed in ± ¤¤¨£¨¤¤©¦¨
àîéìéày [xn`p m`-],àéä àáé÷ò éaø`ldúøzenä ìâø eléôà ¦¥¨©¦£¦¨¦£¦¤¤©¤¤

énð,zxqe` [ok mb-]àéä ïðaø åàì àlào`kn wiqp `l m`d ± ©¦¤¨©©¨¨¦
lbxa `le zxzend lbxa wx mixizn mde ,minkg zrck dpyndy

.inic ax ixack `lye ,dxeq`d
:inic axk `lc dpyndn ztqep di`x d`ian `xnbdãBòåyi §

wleg `aiwr iaxy zxne`e dkiynn dpynd `ldy ,ok gikedl
,ziniptd ly lbxd zqixc meyn dpevigd z` xqe`e ,df oic lr

ok m`eàôéñcîixac `id `tiqdy dnn ±,àáé÷ò éaøgxkda ¦§¥¨©¦£¦¨
dyàáé÷ò éaø åàì àLéømixqe` mde ,minkg ixac `l` `id ¥¨©©¦£¦¨

daxir m`y dpynd dxn`y itke ,dnewna dxeq`d lbxa
ax ixack `lye ,zexeq` odizy ziniptd daxir `le dpevigd

.`aiwr iax zrck `id `aa dze`y xn`y inic
y dpynd z` x`al xyt` :`xnbd dgecdlekmcew xn`pd] ¨

itl [`aiwr iax ixacàøqçéî éøeqçå ,àéä àáé÷ò éaødpynde ± ©¦£¦¨¦§©¥¦©§¨
,`id dxqgéðz÷ éëäå,da zepyl yi jke ±Bæå dîöòì Bæ äáøéò §¨¦¨¨¥¥§¨§©§¨§

íéøác äna ,dîöò éðôa úøzeî Bæå dîöò éðôa úøzeî Bæ ,dîöòì§©§¨¤¤¦§¥©§¨§¤¤¦§¥©§¨©¤§¨¦
îàíéøe,dxeq` dpevigd oi`yäúNòLziniptdäwczlc-] £¦¤¨§¨©¨

on dlbx zqixc z` dwliq jk ici lre ,dgzit iptl [dphw
,dilr zxqe` dpi`e dpevigdäúNò àì ìáàziniptd,äwc £¨Ÿ¨§¨©¨

däøeñà äðBöéç,ziniptd ly lbxd zqixc iptn,àáé÷ò éaø éøác ¦¨£¨¦§¥©¦£¦¨
ìâøä úñéøcL éðtî äðBöéçä úà øñBà àáé÷ò éaøL,ziniptd ly ¤©¦£¦¨¥¤©¦¨¦§¥¤§¦©¨¤¤

,dpevigd on dnvr z` dwliq `l xy`kúøñBà.dpevigd z` ¤¤
ìâøä úñéøc ïéà ,íéøîBà íéîëçåziniptd lyúøñBàz` ©£¨¦§¦¥§¦©¨¤¤¤¤

,dpexg`a xen`d ote`a ,dnewna zxzen `id m` oia ,dpevigd
ote`a enk ,dnewna dxeq` `id m` oiae ,ziniptd mb daxiry
lr zxqe` dpi` dfa s`y ,ziniptd daxir `ly `yixa xkfend
jk xg`e ,eixac meiq cr `aiwr iaxl epiznd minkg .dpevigd

.mdilr ewlg
:dpynd ixac jyndn inic ax lr dywn `xnbdáéúî[dywn-] ¨¦

,éiaà øa éáéa áø,dpynd jynda epipyeéä íàåzexivgdìL ©¦¦©©©¥§¦¨¤

,íéãéçé,cala cg` mc` yi xvg lkay.áøòì ïéëéøö ïéàdf oic §¦¦¥§¦¦§¨¥
iniptd xqe` ,`aiwr iax zrcl eli`y ,xn`p minkg zrcl i`ce

,wiicl yie .eilr lbxd zqixc el yiy oeik oevigd lràä[la`-] ¨
zexivgd eid m`,áøòì ïéëéøö ,íéaø ìLlkei `l z`f ilele ¤©¦§¦¦§¨¥

,exivgl `ivedl oevigdàîìày [gken-]dîB÷îa úøzenä ìâø ©§¨¤¤©¤¤¦§¨
,úøñBà dðéàeli`e ,axrl mikixv mpi` micigi mdyk ok lreìâø ¥¨¤¤¤¤

äøeñàädnewna,úøñBà.axrl mikixv miax mdyk ok lre ¨£¨¤¤
áéúî ãBòå[dywn-],àðéáø,dpyna epipyäðBöéçä ïî ãçà çëL §¨¦¨¦¨¨©¤¨¦©¦¨

,äøeñà äðBöéçå úøzeî úéîéðtä ,áøéò àìåm` eli`eãçà çëL §Ÿ¥©©§¦¦¤¤§¦¨£¨¨©¤¨
.úBøeñà ïäézL ,áøéò àìå úéîéðtä ïî,wiicl yieàîòèmrh ± ¦©§¦¦§Ÿ¥©§¥¤£©§¨

itl ,zexeq` odizyy xacdçëLc,axir `le ziniptd oaàä §¨©¨
m` [la`-].úBøzeî ïäézL ,çëL àìiax zrck `ly df ixde Ÿ¨©§¥¤¨

zxzend lbx mby ,df ote`a mb zexeq` ezhiyly `aiwr
.exn`p minkg zrcl el` mipicy gkene ,zxqe`àîìà[gken-] ©§¨

wx mzrclyúøñBà dðéà úøzenä ìâøeli`eàä ìâø,úøñBà äøeñ ¤¤©¤¤¥¨¤¤¤¤¨£¨¤¤
,zexeq` odizy ,axir `le ziniptd on cg` gky m` ok lre

.inic ax ixack `lye
:xg` ote`a i`pi iax ixac z` d`ian `xnbdïéáø àúà ék àlà¤¨¦¨¨¨¦

,l`xyi ux`nøîàmyaéàpé éaøax xn`y dnn xg` ote`a ¨©©¦©©
,xn` jke ,enya inicìL.øáca úB÷Bìçî L.`ìâø ,øáñ àn÷ àpz ¨Ÿ©£©¨¨©¨©¨¨©¤¤
úøñBà dðéà úøzenäeli`e,úøñBà äøeñàä ìâøm`y xn` jkle ©¤¤¥¨¤¤¤¤¨£¨¤¤

eaxir m` wxe ,zexeq` odizy ziniptd `le dpevigd daxir
jxev oi`e ,dxivga zg` lk zxzen ,dnvrl zg` lk odizy
ef daxir' dpynd dxn`y dn oke .`aiwr iaxk z`f cinrdl
,'dnvr ipta zxzen efe dnvr ipta zxzen ef ,dnvrl efe dnvrl
`pz zrck ,zexeq` odizy ziniptd daxir `l m`y rnyny
dn oke .lirlck '`id `aiwr iax dlek' xnel jxev oi`e ,`id `nw
odizyy axir `le ziniptd on cg` gky m`y dpynd dxn`y
axrl mikixv mpi`y micigi ly od m`y dxn`y dne ,zexeq`
`pz zrck epyp el` lk ,axrl mikixv miax ly od m`y rnyne

.a .`nw,úøñBà úøzenä ìâø eléôà ,øáñ àáé÷ò éaøxn`y itke ©¦£¦¨¨©£¦¤¤©¤¤¤¤
b .yxetna dpynaéàøúa ïðaøådpyna mi`aend minkg-] §©¨¨©§¨¥

[dpexg`aìâøL íLk ,éøáñdäøeñàä ìâø Ck ,úøñBà dðéà úøzeî ¨§¥§¥¤¤¤¤¤¥¨¤¤¨¤¤¨£¨
.úøñBà dðéà¥¨¤¤

:dpyna epipyúéîéðtä ïî ïéa ãçà çëLå ãçà íB÷îa ïáeøéò eðúð̈§¥¨§¨¤¨§¨©¤¨¥¦©§¦¦
'åëå.zexeq` odizy ,axir `le dpevigd on oia

:`xnbd zxxan .dpynd ixac z` zx`an `xnbdéàî[edn-] ©
'ãçà íB÷î'.maexir z` epzp eaïîéñ)`ibeqa e`aedy zeiyewl ¨¤¨¦¨

,i`pi iax mya inic ax ixac lr zncewdúéaa dîöò äðBöéç¦¨©§¨©©¦
.(íéðôa çkLî àìc àðéáø äàãéçé:`xnbd zxne`äãeäé áø øîà §¦¨¨¨¦¨§Ÿ©§©¦§¦¨©©§¨

,áø øîàa maexir z` epzpy `id dpynd zpeek,äðBöéçmeyne ¨©©¦¨
ipan cg` ly `id dgkyd m` s` ,dxeq` ziniptd elit` jk
mr daexirn dnvr z` wlql dleki ziniptd oi`y ,dpevigd
,eaxr mleky dxivg ipa xear wx aexira ynzydle dpevigd
,zinipta gpen aexird m` mle` .dlv` gpen epi` daexir `ldy
ziniptd oi` ,dpevigd ipan cg` ly `id dgkydy ote`ay ixd
dl yi ixde ,dpevigd on wlzqdl `id dlekiy ,eci lr zxq`p

.axrln gky `l dpnn yi`y ,dxivgl aexiréàîe[recne-]eø÷ ©¨
dìdpevigl dpyna,'ãçà íB÷î'`edy meynãçeénä íB÷î ¨¨¤¨¨©§¨

ì,ïäézL.da zynzyn ziniptd s`y ¦§¥¤
lcad lk oi` ,ziniptd ipan cg` ly `id dgkyd m`y xexa
,dpeviga e` zinipta aexird ly enewn m` [`nw `pz zrcl]
meyn dpevigd z` zxqe` `id ixd ,dxeq` ziniptdy oeiky
on wlzqdl dleki dpevigd oi`e ,'dnewna dxeq`d lbx'

.dlv` lbxd zqixc dl yiy iptn ,ziniptd
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

èëìàøNé ììkî dàéöBäì Búéaî Bza úà íéøëð eàéöBäL úaLa Bì òãBpL éî[hlwCøãì íeNì äåöî ¯ ¦¤©§©¨¤¦¨§¦¤¦¦¥§¦¨¦§©¦§¨¥¦§¨¨§¤¤
äøeîâ äëàìî úBNòì Cøèöé íà elôàå ,ìéî á"éì õeç elôà àöéå ,dúìväì ìczLäì åéîòt§¨¨§¦§©¥§©¨¨¨§¥¥£¦§¦©£¦¦¦§¨¥©£§¨¨§¨
÷ôña elôà úaMä ïéìlçnL Lôð çewôk àeä äæ ïéðòL éðtî ,äpìévé íà ÷ôñ àeä íà elôàå ,dúìväì§©¨¨¨©£¦¦¨¥¦©¦¤¨¦§¥¤¦§¨¤§¦©¤¤¤§©§¦©©¨£¦¦§¥

äìvä[nwìlçì áèeîe ,äéîé ìk úBúaL ìlçúe ìàøNé ììkî àöú àlL äfî øúBé Lôð çewt Eì ïéàL , ©¨¨¤¥§¦©¤¤¥¦¤¤Ÿ¥¥¦§©¦§¨¥§©¥©¨¨¨¤¨¨§©¥
íòhnL ,äaøä úBúaL àéä ìlçzMî úçà úaL äéìòäøîàL ,Lôð çewt ìéáLa úaL ïéìlçî ïk íb äæ ¨¤¨©¨©©¦¤§©¥¦©¨©§¥¤¦©©¤©¥§©§¦©¨¦§¦¦©¤¤¤¨§¨

äøBú248"äaøä úBúaL øBîLiL éãk úçà úaL åéìò ìlç"[bnwÎ`nw. ¨£¥¨¨©¨©©§¥¤¦§©¨©§¥
äpè÷ àéä úaä íà óà ,Cëéôìe)[cnwìlçú àlL ,dìéväì äéìò ìlçé ¯ úBöîa ïéãò úáiçî dðéàL §¦¨©¦©©¦§©¨¤¥¨§ª¤¤£©¦§¦§§©¥¨¤¨§©¦¨¤Ÿ§©¥
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dkld ixe`ia
ìàøùé ììëî äàéöåäì [èì÷ דתה להמיר -246.

äìöä ÷ôñá [î÷ את עבורו שמחללין חולה כדין -
יתרפא  אם שספק אף ידועה, ברפואה .247השבת

äáøä úåúáù [àî÷ גילויֿעריות בעבודהֿזרה -
כדי  אחת פעם עליו "חלל אומרים לא ושפיכותֿדמים,

הרבה" פעמים .249שישמור
äáøä úåúáù [áî÷ דין השוותה שהתורה היינו -

את  שאמרה בכך נפש, לפיקוח ישראל מכלל היוצא

לך  אין כן ואם וכו'", אחת שבת עליו "חלל הכלל
ישראל  מכלל מהוצאה יותר גדול נפש .250פיקוח

äáøä úåúáù [âî÷ נדחית אינה השבת מצות -251,
רבות  פעמים ששמירתה היא גופא השבת מצות אלא
שרוצים  מי את להציל גם נדחית ולכך אחת, פעם דוחה

ישראל  מכלל .252להוציאו
äðè÷ àéä [ãî÷ הוא אונס קטנה פיתוי -253.

zetqede mipeiv
פ"ט 246) פרק ח"ד שני חוט ס' ע' ס"י, שכט סי' ראה

בכל  להצילה מצוה שבת מחללי יהודים אצל שגם סק"ה
האמצעים.

דינה 247) השמד מן שהצלה מבואר א ס"ק בקו"א
ו  ידועה, אף כרפואה על הצלה, בספק גם מחללים לכך

לכל  ידועה שהיא ברפואה אלא מחללין אין חולה שעבור
אם  ידוע שאין אף ידועה רפואה וכשהיא מומחה, פי על או
שכח  בסי' (כמבואר מספק מחללין לאו אם בה יתרפא זה

ס"ב).
טז);248) לא, (שמות השבת את ישראל בני ושמרו

אחת  בשבת לעשות ויזהרו ישראל בני שישמרו ופירושו:
אחרות  שבתות הרבה ולקיים לעשות כדי הנצרך כל את

שם). ורש"י ע"ב, פה, יומא גמרא (ע"פ
הכתוב.249) מגזירת נלמד

וגם  עבירות שאר דוחה נפש שפיקוח ומה ספכ"ד: תניא
עליו  חלל תורה אמרה חז"ל כפי' היינו יהרג ואל יעבור
קלות  משום ולא הרבה שבתות שישמור כדי אחת שבת
כע"ז  ושקולה חמורה שבת שהרי [תדע וחומרן העבירות
במומר  משא"כ ב' סי' בי"ד אחד לדבר מומר שחיטת לענין
ג"ע  ולא שבת דוחה נפש פיקוח הכי ואפי' עריות לגילוי

רנב. הערה להלן וראה הוא]. הכתוב דגזירת אלא
לא 250) נפש, פיקוח לגבי זה וגדר כלל נאמר לולא אך

נפש. כפיקוח ישראל מכלל הוצאה שדין אומרים היינו
הנלמד 251) ממש נפש פיקוח משום אלא נדחית שאינה

בהם". "וחי מהפסוק
(במענה 252) קסה) אגרת שיז ע' (ח"א אגרותֿקודש

את  דוחה נפש שפיקוח כד פרק בתניא המבואר על לשאלה
ושפיכותֿדמים  גילויֿעריות מעבודהֿזרה חוץ העבירות כל
ואם  יותר, חמורות אלו שעבירות משום ולא הכתוב מגזירת
שבת  עליו חלל של הטעם את שבת בחילול צריך מדוע כן
תורה  דאמרה דבהא רבינו... כוונת כי וי"ל וכו'?): אחת
נדחית  השבת שאין רבינו מבאר כו' כדי א' שבת עליו חלל
שבת  שמצות אלא כ"כ, חמורה שאינה ומפני אחר ענין ע"י
השבת  שמירת את דוחה רבות, פעמים שישמרנה הא גופא,
וגם  זה, לטעם צריכא למעשה להלכה וגם - הזו בפעם
בהם  דמוחי שם), (יומא בהם שימות ולא בהם דוחי לטעם
מי  ובדין עבירות, שאר דוחה פקו"נ ספק דגם ילפינן
חלל  לטעם צריך כו' ישראל מכלל בתו להוציא שרוצים
ועיי"ש  ש"ו סו"ס או"ח רבינו (שו"ע כו' א' שבת עליו

בקו"א).
מט.253) ס"ק שעה"צ

לבעל  בנוגע עז סימן ו חלק החכמה בצל שו"ת וראה
חי  אבותיו למסורת שחזר לפני שנים כמה שבמשך תשובה
לפני  זכה כאשר ממנה. בנים לו ונולדו נכרי' עם אישות חיי
הכניס  ותוה"ק ה' אל לשוב טהרה רוח עליו ונחה מה זמן

אב  של לבריתו מובהק...בניו חרדי בבי"ד וגיירם אבינו רהם
את  תחטוף הילדים אם הנכרי' האשה כי האב, חושש כעת
אף  מבטחים, למקום להבריחם שמותר קרובי'. בעזרת בניו
בגר  שקיי"ל ואף מצדו, שבת חילול ללא אפשרי לא שזה
דהסתפק  שהא (ולהעיר למחות יכולים הגדילו שאם קטן
לגבי  המג"א של ספיקו משום הוא דאורייתא במלאכות שם

בזה). התיר בשוע"ר אבל קטן,
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dkld ixe`ia
êøéáç äëæéù [äî÷ אומרים שאין הדין הוא כן ואם -

שבתות  חבירך שישמור כדי אחת שבת עליו "חלל לו
.256הרבה"

øåðúä ïî [åî÷- אסורה התנור מן הפת רדיית
.258מדרבנן 

úáùá øåðúá [æî÷ כדי קלה עבירה על לעבור אין -
חמורה, עבירה על לעבור שבת לחילול ממומר למנוע
בו  שיש חולה עבור תרופות לקנות שצריך מי ולכך
עבור  משכון לקבל מוכן (היהודי) והרוקח סכנה,

צאת  אחרי עד לדחותו טוב מספק, שהוא התרופות
אף  כסף, לו לשלם ולא משכון, נתינת עלֿידי השבת

לכתוב  לרוקח יגרום .259שבזה
ìáà [çî÷ ההלכה לתחלת בהמשך באה זו פיסקה -

מכלל  להוציאו שרוצים מי עבור השבת את שמחללים
.260ישראל 

äøæ äãåáò [èî÷ ובל "יהרג שדינו שאף משמע -
נפש  כפיקוח נחשב אינו .261יעבור"

åúã ÷éæçäì [ð÷ לעבור אותו אונסים שאפילו משמע -

zetqede mipeiv
הניח 254) כט ס"ק ובמ"א סקל"ג, רבא באליה הוא כן

במוסגר. רבינו כתבו כך משום ואולי בצ"ע, הדבר
קל 255) איסור וחטא צא לאדם אומרים אין א: ד, שבת

(שבתות  חמור עונש חבירך יתחייב שלא כדי אחת), (שבת
הרבה).
שבת 256) עליו חלל הכלל את אומרים לא שלעולם משמע

חטא  לו אומרים ש"אין לכלל בסתירה הוא אם וכו', אחת
דרבנן  שבאיסור שביארו יש אמנם חבירך", שיזכה כדי
תחלתו  שהיה ישראל מכלל להוציאו שרוצים מי לצורך
חטא  הכלל את שאין אף וכו', עליו חלל אומרים בפשיעה,
ראה  כך, אינו שוע"ר פשט אך בפשיעה, היה שהרי וכו'

רסט. הערה להלן
בשבת 257) לתנור פת שנתן מי סי"ב: רנד בסי' עד"ז

קודם  מהתנור לרדותה ונמלך במזיד בין בשוגג בין עצמה
של  איסור חכמים לו שהתירו לרדותה... לו מותר שתיאפה
איסור  לידי או סקילה איסור לידי יבא שלא כדי דבריהם
שינוי  ע"י אפילו לרדות התירו לא אחר לאדם אבל חטאת...
שאין  סקילה או חטאת חיוב לידי חבירו יבא שלא כדי
פשע  שחבירו כיון חבירך שיזכה כדי חטא לאדם אומרים

לתנור. הפת שנתן במה
סופרים.258) מדברי אסורה היא הפת רדיית ס"ט: רנד סי'
ולא 259) קנב) והערה סנ"ה (פל"ב כהלכתה שבת שמירת

יעברו  ולא כסף, לשלם זוטא איסורא הוא דיעבור אמרינן
דמי  אינו, דזה כותבים, שהם הכתיבה תורה איסור על הם
ובכה"ג  שבת, לחילול מומרים הם והרי לכתוב, להם אומר
מאיסור  להצילם כדי קל איסור על לעבור מצווים אנחנו אין

עליו  שרשומים משכון לתת טוב אפשר שאם אלא תורה,
כ  בעליו של וכתובתו שלא שמו כתיבה ממנו למנוע די

לצורך.
שהוא  לנו שברור שמי לו) סי' (ח"ו הלוי שבט שו"ת וראה
איסור  בשבת לחלל ומותר כאנוס, דינו שנשבה תינוק
דפשע  קרוב אם גם אנוס שאינו מי גם אך עבורו, מדרבנן
ואל  בשב דרבנן תפילה מנין בביטול מ"מ חטאו בעיקר
בזה  אמרינן ודאי קנט) אות דלהלן במקרה (כגון תעשה

חבירך. שיזכה בשביל חטא
אין  לכך ממש, שנשבו תינוקות מצויים אין שלרוב וכיון
חמור, איסור הארץ עם יעבור שלא כדי קל איסור לעבור
אזעקה  לכבות או בשינוי מקרר נורת להוציא אין ולכך
להזמין  או הנורה להדליק מאחרים למנוע כדי בשינוי

האסור. באופן משטרה
בשביל 260) אחד תורה איסור מחללים שאין ומבאר

חבירך" שיזכה כדי "חטא הכלל אבל אחר, איסור שמירת
באונס. אפילו דאורייתא באיסורים נאמר לא לעולם

שהרי 261) נפש לפיקוח זאת שהחשיב סי"ד כלבוש ודלא
למיתה. עצמו למסור יצטרך

לדעת  שגם כתב קכט סימן ב חלק אליהו מגדנות ובשו"ת
עצמו  שימסור חשש יש באמת דאם נראה (ושוע"ר) המג"א
דינו  לכו"ע בזה יעבור, ואל דיהרג דינא מכח למיתה
כדי  השבת את עליו ומחללין פקו"נ ספק או נפש כפיקוח
שימסור  חוששים או יודעים אנו שאין שכל אלא להצילו...
דהוא  ונראה פקו"נ... חשש בכלל עדיין אינו למיתה עצמו
נפשו  למסור לו שמותר חסיד הוא אם עבירות, בשאר הדין
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dkld ixe`ia
דתו  להחזיק יניחוהו כך אחר אם פעמים, כמה האיסור

עליו  מחללין אין -262.
åîöòá àåä [àð÷ לעבוד אותו שאונסים כלומר, -

שבת  שיחלל ידי על עצמו להציל ויכול זרה, .263עבודה
äðîî äøåîç [áð÷ שיוכלו כדי נצרכים תנאים שני -

לא  ב. נפש. כפיקוח נחשב א. הצלתה: על שבת לחלל
מאומה  .264פשע

äðîî äøåîç [âð÷ קלות אין דאורייתא בעבירות -
שהוקשו  דברים או נפש פיקוח בעניני ורק וחמורות,
אחת  עבירה לעבור מותר וכו'" עליו "חלל כמו לזה

אחרת. מעבירה להציל
äðîî äøåîç [ãð÷ ובל "יהרג דינה זרה שעבודה אף -

אלא  וחומרן, העבירות קלות משום זה זה אין יעבור",
הכתוב  .265גזירת
òùô àì [äð÷ אפילו מחללים אין פשע אם אבל -

ישראל. מכלל להוציאו שרוצים מי עבור
òùô àì [åð÷ חולה לצורך רופא או אמבולנס הזמין -

עוד  בהם שאין ומתברר סכנה, חשש או סכנה, בו שיש
יהודי  ידי על להם להודיע כדי שבת לחלל אין צורך,

ההזמנה  ביטול שירות 267על עבור לשלם יצטרך אם גם
או  לאמבולנס ויזדקקו יתכן כן אם אלא האמבולנס,
סכנה. בו שיש אחר חולה לצורך אחר במקום לרופא

וגם ומ  לטלפן, שיכול נכרי במקום נמצא אם מקום, כל
ביטול  על להם למסור מותר נכרי, הוא השיחה מקבל

.268ההזמנה 
äøåú ìù [æð÷ שיזכה כדי "חטא אומרים ובזה -

אחת  שבת עליו "חלל של הכלל את שאין אף חבירך"
.269וכו'"

äøéáòî íéáø [çð÷ שלא יחיד כדין שפשעו רבים דין -
להצילם  כדי דרבנן איסור על לעבור מותר ולכך פשע,
אין  הרבים עבור גם ומכלֿמקום יותר, חמור מאיסור
לפיקוח  הושווה שלא במקום דאורייתא איסור לעבור

.271נפש 
äøéáòî íéáø [èð÷ מצוה עבור להשתדל ההולך -

לחזק  או לייסד ההולך רב כשרות, משגיח כמו דרבים,
ומצוה  רשאי בזה, כיוצא וכל נידח במקום קהילה
ללא  זמן במשך יתפלל כך לצורך אם אף זאת, לעשות

.272מניין 

zetqede mipeiv
מותר  כן יעשה שבאמת לשער יש אם עבירות, בשאר גם

השבת. את עליו לחלל לכו"ע
משום 262) והיינו כט, ס"ק המג"א דברי שפירש משמע כן

פעם  מחללים שאין זה מצד ולא נפש, לפיקוח דומה שאינו
כד), ס"ק בתהל"ד דבריו הבין (כך אחד איסור על אחת
שנים  כמה במשך האיסור על שיעבור במקום צ"ע ועדיין
קבוע  לזמן לצבא שנלקח מי כמו לשמור יחזור שלאחריהם
עב  סי' ח"ד ענגיל מהר"ש ובשו"ת שבת, לחלל יחוייב שם
איסור  למנוע הבא לחוד איסור שהוא משום להקל בזה דן
שכבר  האם עבור להקל בא שם ההיתר עיקר אמנם תמידי,
צריכה  שאינה מהצבא בנה את להציל בנסיעה שבת חיללה

כפרה.
לשוע"ר.263) וציונים מ"מ ע"פ
כלל 264) שבת עליה מחללים אין השני התנאי חסר אם

חסר  אם אך ישראל), מכלל להוציאה כשרוצים לא (אפילו
איס  על לעבור לאחרים מותר הראשון מדברי התנאי שבת ור

מצותֿעשה). בשביל לא (אך מעבירה להצילו כדי סופרים
פסק 265) בהערה): קסה אגרת שיז ע' (ח"א אגרותֿקודש

ע"ז  לעבוד אותו שאונסים דמי ש"ו ס"ס או"ח בשו"ע רבינו
תורה, באיסור השבת את עליו מחללין אין אחת פעם
הצלת  בשביל לידחות שבת ניתנה שלא מפני מזה.. להצילו
כד), (פרק כאן בתניא אזיל ולשיטתי' ממנה, חמורה עבירה

וחומרן. העבירות קלות מפני לא שהוא שכ'
ש"ו  סי' זהב במשבצות הובא - (לבוש למאןֿדאמר ואפילו
מאותן  אחת פעם להצילו בשביל שבת דמחללין סק"ה)
אשיטת  פליג לא הוא דגם י"ל יעבור, ואל דיהרג העבירות
דין  להם יש אלו עבירות דג' דס"ל אלא בתניא, רבינו

עליהן. ליהרג תורה דחייבתו כיון פקו"נ,
בשבת 266) הרדיה איסור לענין סי"ב סוף רנד בסי' עד"ז

רנז). הערה לעיל (הובא
לנסוע,267) ממשיך הרופא או האמבולנס שנהג ומה

מאת  טוב שכר להם יש צורך, כל בה אין שלכאורה נסיעה
בהיתר. נוסע הוא הרי כי ה',

נאמר 268) אם ואפילו קפז: ובהערה ספ"ה, פ"מ שש"כ
שהוא  כל דאורייתא איסור שנעשה פס"ר משום בו דיש

נכרי. ע"י פס"ר בכל שרי מ"מ השיחה, בשעת
אפשר 269) לכו"ע פשיעה ובספק רנו, הערה לעיל ראה

(א"א  דרבנן ספיקא שהוא משום מדרבנן איסור עליו לחלל
כאן). בוטשאטש

ראש 270) של לשופר מדרבנן יו"ט חילול (לעניין כב סעיף
קפג. הערה לעיל הובא השנה).

כט.271) ס"ק סוף מג"א משמעות פי על
המובא 272) וראה עה, ע' חמ"ו ישראל אור קובץ ראה

הלוי. שבט משו"ת רנט הערה לעיל
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zetqede mipeiv
התירו 273) שלא קפג) הערה לעיל (הובא נתבאר שם

איסור  על לעבור לנכרי לומר או שבות איסור על לעבור
שופר. להביא כדי תורה

עשה 274) שהיא לולב מצות כח יפה ונ"ל... ב: ס"ק
מקמי  שבות שהוא לעכו"ם אמירה לדחות וראוי דרבים...
ראשון  יום אחר ואפילו דרבים, עשה שהיא לולב מצות
שבות  שהוא לעכו"ם אמירה לדחות יש דרבנן שהוא

המנהג  וכן רבים של מצוה שהיא דרבנן לולב מפני מדרבנן
אין  בשבת ומ"מ בי"ט. אתרוג אחר לשלוח זו במדינה

כנלע"ד. שאחריו י"ט בשביל לשלוח
שכתב 275) ומה ב: ס"ק מש"ז תרנה סי' מגדים פרי ראה

עשה  נמי דשופר צ"ע, דרבים, עשה הוה לולב [הט"ז]
ויש  לעכו"ם, לומר אסור תורה באיסור הכי אפילו דרבים,

ליישב.

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

‡È בן כמאכל שנתבשל או קטומות הן כשהגחלים זה וכל
בקדרה  חיה בשר חתיכת שנתן או יום מבעוד דרוסאי
בלא  אף אסור הכל לדברי כן לא שאם ממש לחשכה סמוך

רנ"ג. בסי' שנתבאר כמו הטמנה שום

מועיל  אין להתבשל שממהרים קטניות ובמיני בצק במיני
כמו  להתבשל) (שממהרין לחשכה סמוך חיין שהן מה כלום

רנ"ד: בסי' שנתבאר

·È אף ענין בכל מותר כיסויו סביב בטיט טוח התנור ואם
לחיתוי  לחוש אין שאז הגחלים) (בתוך ממש בהטמנה
ובמקומות  בטיט התנור פי לטוח נוהגים ולכן שם כמ"ש

נוהג  וצריך שאין הטמנה שם יהיה שלא צריך כן ים
דרוסאי  בן כמאכל יום מבעוד בצק ומיני הקטניות שיתבשלו

קטומות: יהיו שהגחלים או

‚È זהו כי בשבת חמין שיאכל כדי לשבת להטמין מצוה
לו  מותר לו מזיקין שהחמין מי אבל שבת ועונג מכבוד
ואוסר  חכמים בדברי מאמין שאינו מי אבל צונן לאכול

הוא: אפיקורס שמא חוששין בשבת חמין אכילת

החמין: הטמנת דיני רנז סימן ב חלק

תבשיל ‡ בין חם תבשיל בין יום מבעוד להטמין מותר
דבר  גבי על כמטמין זה ואין רותחת קדרה גבי על קר
הקדרה  שאין לפי יום מבעוד אפילו שאסור הבל המוסיף

ומתמעט: הולך חומה שהרי הבל מוסיף נקרא הרותחת

חמה: דבר על קר דבר שבת בערב להשים מותר רנח סימן ב  חלק

שלא ‡ מקרה דרך יום מבעוד הקדרה בהם שטמן מוכין
שמן  מוקצים שהם לפי בשבת לטלטלם אסור לכך יחדן
בהם  להטמין ולא לבדים מהם לעשות עומדים הם הסתם
תורת  עליהם ואין בשבת המותר תשמיש שאר או  קדרות
בדעתו  שגמר דהיינו להטמנה יחדם אם אבל כלל כלי
ראוים  שהם דכיון לטלטלם מותר לעולם בהם להטמין
מאחר  כלי תורת עליהם יש הרי לכך יחדם והוא להטמנה

להם. המיוחד לתשמיש ראויים שהן

מותר  לכך יחדן שלא אע"פ צמר בגיזי טמן אם אבל
פעם  בהם וכשמטמין כך כל חשובין הגיזין שאין לטלטלן
שנתנו  הגיזין אבל להטמנה הן עומדות הסתם מן אחת
שום  בהן להשתמש עליהן מקפיד (והוא לסחורה לאוצר
בשבת  לטלטלם אסור מקרה דרך בהן שטמן אלא) תשמיש

לעולם: לכך יחדם כן אם אלא

* * *
הקדרה · מהם ליטול ובא לטלטלו שאסור בדבר כשטמן

מקצתו  מגולה הקדרה כיסוי אם עושה הוא כיצד בשבת
שההטמנה  ואף ומסירו המגולה במקצת אוחז מההטמנה
לפי  האסור לדבר בסיס נעשה אינו עליו מונחת המוקצה
ואוחז  לקדרה אלא לההטמנה כלל משמש הכיסוי שאין
את  ומוציא הכיסוי מתחת שנתגלו הקדרה דופני בראשי
אם  כלל מגולה הכיסוי אין ואם מההטמנה כולה הקדרה
ולהסירו  ולהגביהו הכיסוי בתוך סכין או כוש לתחוב יכול
הכיסוי  ע"י ההטמנה שמטלטל ואף מותר זה הרי מהקדרה
כמו  טלטול ואינו הוא הצד מן שטלטול כלום בכך אין

שי"א: בסי' שיתבאר

עליו ‚ כלי תורת שיש קדרה בכיסוי אמורים דברים במה
אם  המוקצה דבר הוא הכיסוי גם אם אבל מוקצה ואינו
עד  המוקצה מהטמנת כך כל מגולים הקדרה דופני מקצת
הקדרה  ומגביה שם אוחז זה הרי בידיו שם לאחוז שיכול
ואח"כ  מאליה מעליה נופלת וההטמנה משם ומוציאה
לא  שהקדרה המוקצה הכיסוי מעליה שיפול עד מנערה
וההטמנה  שהכיסוי לפי ולההטמנה להכיסוי בסיס נעשית
להן: משמשת הקדרה ואין לחממה להקדרה משמשים הם

והוציא „ לטלטלם שאסור מוכין מלאה בקופה הטומן
נתקלקלה  שלא זמן כל שנתבאר דרך על הקדרה משם
אסור  הגומא נתקלקלה אם אבל לשם להחזירה יכול הגומא
הקדרה  החזרת ע"י המוקצין המוכין שמטלטל לפי להחזירה
שההטמנה  הכיסוי ע"י ההטמנה לטלטול דומה ואינו
אלא  מתכוין אינו והוא הכיסוי ע"י מאליה מיטלטלת
הכיסוי  לטלטל לו אפשר שאי אלא בלבד הכיסוי לטילטול
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הוא  כאן אבל עמו מיטלטלת ההטמנה תהא שלא בלבדו
ההטמנה  לסלק שצריך הקדרה ע"י בידים ההטמנה מטלטל
אבל  הקדרה מושב מקום הגומא להרחיב כדי ואילך אילך
כך  אחר להחזירה דעת על הקדרה להוציא יכול לכתחלה
להחזירה  יבא שמא חוששין ואין הגומא תתקלקל לא אם

תתקלקל: אם אף

לכך ‰ שייחדם צריך הכירה סביב ולבנים אבנים הנותנים
עצים  וכן בשבת לטלטלם מותר שיהא כדי לעולם
צריך  בשבת התנור פי בהם שסותמים להסקה העומדים
אינן  לכך ייחדן שלא זמן כל שהרי לעולם לכך שייחדם
לא  אם לטלטלם אסור ולפיכך ומשליכן לו חשובים
המונחים  האבנים אותן מקום ומכל לכך ומייחדן שמצניען
הם  הסתם שמן בפירוש ייחוד צריך אין הכירה גבי על

לתשמיש: מיוחדים

* * *
Â חמין להטמין אסור שבת בערב להיות שחל טוב יום

שדומה  מפני ביו"ט אבנים לצדד שאסור באבנים לשבת
באבנים  אם כי להטמין במה לו אין אם מקום ומכל לבנין
בנין  אלא קבוע בנין כאן שאין מפני בהם להטמין להתיר יש
לא  שבת כבוד ומשום סופרים מדברי אלא אסור ואינו עראי

אחר: בענין להטמין לו אפשר שאי כיון גזרו

Êשמניחים בדף תנור פיו וסותמין לשבת החמין בו
בשבת  סתימה אותה לסתור מותר בטיט אותו ושורקים
ואסור  לקרקע מחובר שהתנור ואע"פ החמין להוציא כדי
התורה  ומן הואיל מקום מכל לקרקע המחובר בנין לסתור
פתחו  כשסותר לא אבל הבנין גוף כשסותר אלא איסור אין
בנין  של דלתות לסתור שלא שגזרו הוא שחכמים אלא
לקיום  שם נעשה כשהדלת אלא גזרו ולא לקרקע המחובר
זה  והרי בשבת לסתרו מנת על בדעתו היה שלא זמן לאיזה
לקיום  כלל נעשית שלא התנור שריקת אבל כסותר נראה
עליה. גזרו לא למחר ולסותרה שעה לפי החום לשמור אלא

ע"י  אפשר אם ישראל ע"י אותה יסתור שלא מחמירים ויש
אי  ואם גדול ע"י לסותרה אין קטן ע"י אפשר אם וכן נכרי

נוהגים. וכן קצת שינוי ע"י גדול יסתור אפשר

אסור  לוחשות גחלים בתנור שיש ידוע אם מקום ומכל
הגחלים  ומבעיר בו נכנס שהרוח מפני ישראל ע"י לפותחו
ולא  רישיה פסיק מקום מכל להבעיר מתכוין שאינו ואף
בו  אין רישיה פסיק שכל מותר נכרי ע"י אבל הוא ימות

רנ"ג. בסי' שנתבאר כמו לנכרי אמירה איסור

גחלים  בתוכו ויש בדף התנור ולסתום לחזור רוצה אם וכן
דרך  מפיח שהרוח מפני ישראל ע"י לסותמו אסור לוחשות
היה  מאילו יותר הגחלים ומבעיר למפיח ודומה קטן סדק
מותר  לישראל ואף מותר נכרי ע"י אבל פתוח התנור
פתוח  הרבה שיניח ובלבד לגמרי סותמו שאינו כל לסותמו

ואסור: מפיח שהרוח שכן כל פתוח מעט מניח אם אבל

* * *
Á לחזור היתר אין (לוחשות) גחלים בו אין אפילו

נתבשלו  שכבר בבירור ידוע א"כ אלא בשבת ולסותמו
נתבשלו  לא שמא להסתפק יש אם אבל צרכן כל הקדרות

לסתום  אסור להטמנתן סמוך בלילה כגון צרכן כל עדיין
ואפילו  בישולם למהר שגורם מפני נכרי ע"י אפילו התנור
יש  נכרי ע"י עשה אם מקום ומכל התבשיל אסור בדיעבד
(התבשיל) סותם היה לא אם שאף מאחר בדיעבד להתיר
שאינו  נמצא צרכו כל מתבשל ג"כ התבשיל היה [התנור]

האיסור. מן כך כל נהנה

אחר ולכתחל  התנור לסתום לנכרי לומר שלא ליזהר טוב ה
נתבשלו  לא הקדרות אם חשכה קודם אפילו שבת קבלת

לקמן): (עיין מותר הדין שמן ואע"פ צרכן כל עדיין

‚‰Ó ÈÙÏ ‰¯ˆ˜· ‰ÓË‰Â ‰ÈÈ‰˘ ˙ÂÎÏ‰
:ÂÏ‡ ˙ÂÈ„Ó

התנור  בתוך הקדרות מניחים שאנו עכשיו הדבר כלל
ועל  דופנותיהן סביב הטמנה שום עושים אנו ואין מגולות
ולפיכך  הטמנה דין ולא שהייה דין רק להם אין כן אם פיהן
להשהותן  מותר יום מבעוד דרוסאי בן כמאכל נתבשלו אם
חי  נותנו אם ובשר קטום ולא גרוף התנור שאין אע"פ

מותר. זה הרי ממש לחשכה סמוך בקדרה

קטניות  ובמיני נאפים בין מבושלים בין בצק במיני אבל
שיהיו  וצריך חי מועיל אין בשפוד הנצלה ובצלי ובמים
מותר  הכל בטיט טוח ובתנור שבת קודם דרוסאי בן כמאכל
ע"י  אם כי לפותחו אין לוחשות גחלים בו יש ואם ענין בכל

נכרי.

מתוכו  הקדרה ישראל יטול לא הקדרה סביב הגחלים ואם
אי  אם מותר הגחלים על עומדת הקדרה ואם נכרי אם כי
אם  הלילה שלצורך בקדרות הדין (והוא נכרי ע"י אפשר
רק  הגחלים מעל בשבת ליטלן ובא הגחלים על העמידן
על  כשמעמידן מלמעלה בבגדים אותן יכסה שלא שיזהר

עוממות). הן אפילו הגחלים

* * *
התנור  אצל צרכו כל שנתבשל חם תבשיל לסמוך ומותר
התנור  שסביב הלבזבז על ואפילו בתוכו והאש כבר שהוסק
הקדרה  תחת אחר דבר או לבינה ליתן צריך התנור על אבל
אע"פ  בתוכו לוחשות גחלים ויש כבר שהוסק התנור על
עדיין  הוסק כשלא אבל מלמעלה עליו שם סולדת היד שאין

מיד. להסיקו שרוצה אע"פ להקל נהגו

לסמוך  אפילו אסור שהוסק קודם אפילו צונן תבשיל אבל
על  אפילו מותר ואז שהוסק קודם נכרי ע"י אם כי אצלו
לצורך  אם כי נכרי ע"י אפילו אסור שהוסק לאחר אבל גביו

לאכול. מה לו שאין קטן או חולה

עדיין  ואם כחם דינו קר הוא אפילו רוטב בו שאין  ותבשיל
כאלו  להקל נהגו רוטב בו שיש פי על אף לגמרי נצטנן לא

לגמרי. חם הוא

שהיד  עד להתחמם יכול שאין במקום התנור אצל סומך ואם
צריך  התנור על אבל לגמרי נצטנן אפילו מותר בו סולדת
התבשיל  אם ואף שם סולדת היד שאין אף המפסיק דבר

המפסיק. דבר צריך הקכלי"ן לתוך הדין והוא לגמרי חם

רוטב  בו שיש כתבשיל דינם משקין מיני וכן חיים ופירות
להיתר. בין לאיסור בין לגמרי ונצטנן
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אבל  התנור כאצל דינה בתנור הקבועה קדרה גבי על וליתן
ההיא  שבקדרה המים לתוך משקין עם קנקן ליתן אסור
התנור  שהוסק קודם אפילו ההיא לקדרה המים ליתן ואסור

ומותר נכרי ידי על אם נתנם כי אם בשבת מהמים ליהנות
אסור  ישראל נתנם אם אבל התנור שהוסק קודם נכרי
נתנם  ואפילו שיעשו בכדי שבת מוצאי עד מהם  ליהנות
ליהנות  אסור התנור שהוסק אחר לחשכה סמוך שבת בערב

שיעשו. בכדי שבת למוצאי עד מהם

וכסתות  בכרים (חם) תבשיל עם קדרה בשבת לכרוך ואסור
התבשיל  פינה ואם בהם טמונה כולה אם בגדים בשאר או

שם: לכורכו מותר אחרת לקדרה

והטמנה: שהיה הלכות קיצור סליק

וטלטולם: הטמנה דיני כמה רנט סימן ב חלק

* * *
מפני ‡ בחמין שבת בערב לכתחלה גופו כל לרחוץ מצוה

ורגליו  ידיו פניו ירחץ לו אפשר אי ואם השבת כבוד
אלא  גמורה חובה זו רחיצה אין מקום ומכל בחמין
עליה  נענש אינו מקיימה ושאינו שכר עליה מקבל המקיימה

שבת. ערב בכל הצפרנים ולגלח הראש לחוף ומצוה

יכנס  שלא לגלחן מצוה גדולות ראשו שערות היו ואם
שבת  בערב לגלח המובחר מן ומצוה מנוול כשהוא לשבת
השבת  לכבוד שעושה ניכר שיהא כדי לכן קודם ולא ממש
יגלח  שבת צרכי טורח מחמת שבת בערב פנאי לו אין ואם
לו  יש השבת ליום הגילוח לקרב שאפשר מה שכל ה' ביום

כבודו. בשביל שעושה ניכר שיהא כדי לקרב

אפילו  חודש בראש להסתפר שלא מקומות בקצת ונוהגין
יהודה  רבינו הזהיר כן כי סכנה חשש מפני שבת בערב חל

החסיד:

אחד · ביום והרגלים הידים צפרני לקצוץ שלא נזהרין יש
בערב  אלא לקוץ שלא נזהרין ויש סכנה חשש מפני
הידים  ומן ה' ביום הרגלים מן וקוצצין יו"ט בערב או שבת
הידוע  מטעם כלל קוצצין אין הימים בשאר אבל שבת בערב
מפני  ה' ביום צפרנים ליטול שלא מקפידים ויש להם
ואינם  לגילוחן ג' ביום ולצמוח לחזור מתחילין שהצפרנים

בשבת: זה שיהיה רוצים

אחר ‚ אצבע כסדרן הצפרנים ליטול שלא מקפידים יש
בנים  ולקבור לשכחה שקשה מפני לה הסמוכה אצבע
אחרת  באצבע לאצבע אצבע בין מפסיקים אלא ולעניות
דהיינו  בקמיצה בשמאל ליטול ומתחילין לה סמוכה שאינה
אצבע  דהיינו באצבע ובימין לזרת הסמוכה רביעית באצבע
בימין  בדאג"ה לסדרן הסימן ונמצא לגודל הסמוכה שנייה

טוב  מקום ומכל זה על מלעיגים ויש דבהג"א ובשמאל
לכתחלה: ליזהר

שמא „ רשע זורקן צדיק, קוברן חסיד, צפרנים השורף
מותר  אבל ולדה ותפיל עוברה אשה עליהן תעבור
מצויות  נשים שאין מקום בו וכיוצא המדרש בבית לזורקן
וישליכו  מקום אותו יכבדו שמא לחוש ואין שם לעבור
אם  שאף לפי עליהן עוברה אשה ותעבור החוצה הצפרנים
כשהן  אלא מזיקות שאינן כלום לה יזיקו לא עליהן תעבור
לא  אבל מהאצבעות כשנטלו שם שזרקן מקום באותו

אחר: למקום משם כשפינן

* * *
לשאול ‰ אדם צריך השמשות בין קודם לחשכה סמוך

שאין  לשבת הצריכים הפירות עשרו אם ביתו לאנשי
נוהגים  המעשרות שאין אלו במדינות ואף בשבת מעשרים
בשבת  חלה מפרישין שאין חלה הפרישו אם שישאל טוב
ואח"כ  מעט ומשייר והולך אוכל לארץ חוץ שחלת (ואף
להפרישה  נוהגים לכתחלה מקום מכל הדין מעיקר מפרישה
למפרע) טבל שאכל ונמצא אח"כ ישכח שמא אכילה קודם
ועכשיו  חצירות עירובי ערבו אם ג"כ לשאלם וצריך
וצריך  לזה צריך אין השנה לכל פסח בערב לערב שנוהגים
ויפסקו  הנר את שידליקו השמשות בין קודם להזהירם
אלו  דברים על ומזהירם שואלם וכשהוא מלאכה מלעשות
ימהר  ולא ממנו שיקבלו כדי רכה בלשון שיאמר צריך
יש  עדיין ויאמרו יפשעו שלא גדול היום בעוד להזכירם
בבית  אלא לחשכה סמוך כשמגיע בביתו אינו ואם שהות
להזכירם  לביתו שליח לשלוח צריך אחר במקום או הכנסת

אלו: דברים על

שבת: הכנסת דיני רס סימן ב חלק

השמשות ‡ בין נקרא וזהו חשכה אינה ספק חשכה ספק
מ"ט  (ועוד מיל רביעי ג' מהלך כדי והוא מקום בכל
בו  לעשות אסור בינונים כוכבים ג' צאת קודם אמות)
חייב  עשה ואם לילה ספק שהוא כיון התורה מן מלאכה
מדברי  אלא בשבת איסורו שאין דבר ואפילו תלוי אשם

נסתפק סופרים  אם ואפילו השמשות בבין ג"כ לעשות אסור
ספק  שכל כלום זה אין יום או השמשות בין הוא אם לו
יודע  אינו הוא שאם כלום אינו ידיעה חסרון מחמת הבא

יודעים. אחרים

בשבת  שהאסור דבר כל בה לעשות מותר מצוה ולדבר
ונצרך  ונחפז טרוד הוא אם וכן סופרים מדברי הוא עצמה

מותר: זה הרי השמשות בין שבות משום שהוא לדבר

לשבת: נרות הדלקת זמן רסא סימן ב חלק

•

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



c"agרלו i`iyp epizeax zxezn

ziciqgd dyxtd - ziy`xa zyxt 'xe` dxez'

בית  זה אי רגלי, הדֹום והארץ ּכסאי xary)וגֹו'הּׁשמים reayn jynd). ©¨©¦¦§¦§¨¨¤£©§¨¥¤©¦ְ

?Ff zEppFAzd didY cvike...§¥©¦§¤¦§§

"rnW" :rnWÎz`ixwA x`Fan12dpad oFWl ±13, §¨¦§¦©§©§©§£¨¨
iM .Dnvr rnW zaizA `id Ff dpadernW±'rÎmW, ©£¨¨¦§¥©§©©§¨¦§©¥

izAx o"ir iM :WExiR14dNEcBd 'd Ll" zpigA `id ¥¦©¦©¨¦¦§¦©§©§¨
dxEaBde'וכּו"(`i ,hk `ÎminId ixaC)mdW ,zFpFilr zFCn 'f ± §©§¨ְ¦§¥©¨¦¦¤§¤¥

millkpe eil` milhA mdW EpiidC ,"Ll" zpigA§¦©§§©§¤¥§¥¦¥¨§¦§¨¦
oxFwnA15zEhXRzde dkWnd zpigaA opi` oiicrW , ¦§¨¤£©¦¥¨¦§¦©©§¨¨§¦§©§

"dxEab"E "dNEcB" mWA milFr zFidl dHnl'וכּוif`e , §©¨¦§¦§¥§¨§¨ְ©£©
"izAx 'r" mWA `xwp16hXRznE KWnPW dkWnde . ¦§¨§¥©¨¦§©§¨¨¤¦§¨¦§©¥

zpigA wx `Ed dHnlmW.`nlrA dx`d `EdW ,cal §©¨©§¦©¥§©¤¤¨¨§¨§¨
xn`nkE17oi`W ,"cre mlFrl FzEkln cFaM mW KExA" : §©£¨¨¥§©§§¨¨¤¤¥

zpigAn `N` FfmWzCnEFzEklnLzEkln" iM ,KxAzi ¤¨¦§¦©¥¦©©§¦§¨¥¦©§§
"minlFr lM zEkln(bi ,dnw miNdY).aizM ©§¨¨¦§¦¦§¦

oipr EdfedpiA±xaC oiadlxaC KFYn18:WExiR . §¤¦§©¦¨§¨¦¨¨¦¨¨¥
"oinlr lM `Nnn" zpigA `xwp "xaC KFY"19`idW , ¨¨¦§¨§¦©§©¥¨¨§¦¤¦

KFY KWnPd dx`de eif zpigA EpiidC ,mW zpigA20 §¦©¥§©§§¦©¦§¤¨¨©¦§¨
`EdW ,l"PM eif `N` Fpi`W dGn oiadl Kixve ,"oinlr"¨§¦§¨¦§¨¦¦¤¤¥¤¨¦©©¤

daWgn zil"e ,"oinlr lM aaFQ"d `Ed KxAzi'21כּו, ¦§¨¥©¥¨¨§¦§¥©£¨¨

"llM oiN` zFCn lMn e`l"e22. §©¦¨¦¦¥§¨
z` Yad`e" zFidl KWnp df ici lreLidl` d"ied" §©§¥¤¦§¨¦§§¨©§¨¥£¨¨¡Ÿ¤

(d ,e oPgz`e)`EdÎKExA sFqÎoi`A KxAzi FA dwacl ,WOn ¨¤§©©©¨§¨§¨¦§¨¥§¥¨
aEzMW FnM .WOn(dk ,br miNdY)`l LOre ,minXa il in" : ©¨§¤¨§¦¦¦¦©¨¨¦§¦§Ÿ

iYvtg'וגֹו"W FpFvxE Fvtg wx didIW ,"d"iedxF` ," ¨©§¦ְ¤¦§¤©¤§§¤£¨¨
" didi ,Fnvr `EdÎKExA sFqÎoi`Lidl`dxFW ± " ¥¨©§¦§¤¡Ÿ¤¤

Fnvr `EdÎKExA sFqÎoi` xF` iENib `dIW EpiidC .LAxwA§¦§§§©§¤§¥¦¥¨©§
FWtp lr23. ©©§

" ici lr EpiideLaal lkA:" §©§©§¥§¨§¨§
aEzMW FnM `EdW(ci ,cl aFI`),FAl eil` miUi m`" : ¤§¤¨¦¦¨¦¥¨¦

KiWn`e gEx izii` gEx" iM :"sq`i eil` FznWpe FgEx§¦§¨¥¨¤¡Ÿ¦©©§¥©§©§¦
"gEx24dlrnl dlFrd mc`d gEx ici lrW ,25"WmiUI ©¤©§¥©¨¨¨¨¨§©§¨¤¨¦
eil`"26W EpiidC ,FaaN,KxAzi FA dwacl sqki ¥¨§©§¤§¨¦§Ÿ§¨§¨¦§¨¥

FzEdl` iENiB zpigA KiWndlE27KFze FWtp lr KxAzi §©§¦§¦©¦¡Ÿ¦§¨¥©©§§
" if` .FWtpFznWpe FgEx± "oinlr lM aaFq" zpigAn " ©§£©§¦§¨¦§¦©¥¨¨§¦

eil`"sq`iaxw"A Flv` Fz`xWd sQ`zn zFidl ," ¥¨¤¡Ÿ¦§¦§©¥©§¨¨¤§§¤¤
"wFnr ale Wi`28(f ,cq miNdY). ¦§¥¨§¦¦

" zFidl KWnp dGnEikp` xW` dN`d mixaCd Eide" ¦¤¦§¨¦§§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦

(12.(c ,e oPgz`e)¨¤§©©

(13xn` Y`C dnM ,dpiA 'ek drinWaE" :a ,cvx b wlg xdf d`x)iM xAC §¥Ÿ©¥¤¦§¦¨¦¨§¨§©§¨©©¥¦

LCar rnFW,(i ,b ` l`EnW)Epgp` mirnFW iMi"Wx d`xE .(ek ,gi a mikln) " ¥©©§¤§¥¦§¦£©§§¨¦§¥©¦

.` ,bi zFkxA .a ,glw mW xdf d`xE .`i ,el dirWi i"Wx .mW mikln w"cxe§©©§¨¦¨©¦§©§¨§¥Ÿ©¨§¨

.(zFnFwn dOkaE .` ,t qgpR dxFz ihETl .a cEnr sFq ,gl uTn oOwl§©¨¦¥©¦¥¨¦§¨§©¨§

(14DiA zi`" :a ,elx b wlg xdf)n"yon lilMz`c'roiraW oiN` ,`axax Ÿ©¥¤¦¥§¦§§¦¦©§§¨¦¥¦§¦

`Ed `ce ,oiWiCw oda`C `fxA odnWrnW±'r mW,l`xUixdf d`xE ."'Ek §¨¨§¨¨©£¨¨©¦¦§¨§©¥¦§¨¥§¥Ÿ©

ziW`xA dxFYd xF`A onqPd d`xE .` ,gpx .a ,elx b wlg .a ,qw a wlg¥¤¥¤§¥©¦§¨§©¨§¥¦

x"Enc` ixn`n .a ,fr rnW z`ixwd xrW g"`c mr xECiqA x`Azp .a ,fkxzz¦§¨¥§¦¦©©©©§¦©§©©©§¥©§

d`xE .er wxtE e wxR rnW z`ixwd xrW dpiA ixn` .`tw cEOr e"qwz owGd©¨¥©¦§¥¦¨©©©§¦©§©¤¤¤¤§¥

.(a ,`i oPgz`e .c ,ep zTg .b ,fn izFTEgA dxFz ihETl .b ,dw oNdl cFr§©¨¦¥¨§©ª©¨¤§©©

(15lr dprnA :elw cEOr e wlg x"Enc` zXEcw cFaM Wcw zFxB` d`x)§¥¦§Ÿ¤§§©©§¥¤©§©£¤©

xUrl dpeEMd m` ± mxFwnA millkpe milhA zFCOdW aEzMW dn . . eizFl`W§¥¨©¤¨¤©¦§¥¦§¦§¨¦¦§¨¦©©¨¨§¤¤

'f ,mcilFOd lkU Epiid ,zFCOd xFwnl dpeEMd [:dprn] .zFfEpBd zFxitq§¦©§©£¤©©¨¨¦§©¦©§¥¤©¦¨

xF`] b ,e .b ,` zFIWxR bl dxFY ihETlA zEkix`A dfA oiIre .`ni`C zFpFYgY©§§¦¨§©¥¨¤©£¦§¦¥¨§¨¨¦

qRcPW dpXd W`x KWndaE .[` ,blxzz .a ,ckxzz 'e KxM ziW`xA dxFYd©¨§¥¦¤¤§¤§¥Ÿ©¨¨¤¦§©

.("[FzNigzA h"yz'd mixn`Od xtq] Ff dpWl§¨¨¥¤©©£¨¦¦§¦¨

(16):izAx 'rlWn KxC lr ,lkVA oWxWA odW FnM zFCOd `Ed FpiprW" ©¨¦¤¦§¨©¦§¤¥§¨§¨©¥¤©¤¤¨¨

`xwp KklE ,aNA zENBzdA dCOd `vYW mcFw'rizAxzEhXRzdW itl , ¤¤¥¥©¦¨§¦§©©¥§¨¦§¨©¨¦§¦¤¦§©§

mzE`ivOn lEHiAd zilkzA mW ode ,'Ek c`n miagx od lkVA odW FnM zFCOd©¦§¤¥©¥¤¥§¨¦§Ÿ§¥¨§©§¦©¦¦§¦¨

dxFYd xF`e hiyz cEOr mW d`xE .eyz cEOr d"qwz ± ."'Ek milElM zFidl¦§§¦©§¥¨©§©¨

.(` ,blxzz ziW`xA§¥¦

(17.(` ,ep migqR iR lr ,rnW z`ixw gqFp)©§¦©§©©¦§¨¦

(18.(` ,ci dbibg)£¦¨

(19" :b ,biw ldwIe oOwl mb d`x)xaC KFY,oinlr lM `lnn EpiidxaCEpiid §¥©§©¨©©§¥¨¨©§§©¥¨¨§¦¨¨©§

.b ,e oPgz`e dxFz ihETl ."oinlr lM aaFq zpigA `EdW zEklOd zpigA mvr¤¤§¦©©©§¤§¦©¥¨¨§¦¦¥¨¨¤§©©

OW ,WExiR" :a ,dk d`x zWxRxaC KFYlM `NnOd sFq oi` xF` zx`d `EdW ¨¨©§¥¥¤¦¨¨¤¤¨©¥©§©¥¨

,zilkze uw oi` cr miAx zFnlFr zFigdl WOn xwg oi` FzNEcbl xW` ,oinlr̈§¦£¤¦§¨¥¥¤©¨§©£¨©¦©¥¥§©§¦

xEAiC lEHiA lWnke ,KxAzi FzEnvr iAbl WOn qt`e oi`k `Ed ok iR lr s`e§©©¦¥§©¦§¤¤©¨§©¥©§¦§¨¥§¦§©¦¦

xtq ."FCal aBUpe mnFxOd `Ed KxAzi FzEnvrW Ki` oiai dGn ± 'Ek cg ¤̀¨¦¤¨¦¥¤©§¦§¨¥©§¨§¦§¨§©¥¤

.(zFnFwn dOkaE Kli`e fvx cEOr g"rxz mixn`Od©©£¨¦©¨¥¨§©¨§

(20]:KFY:1092 ci azkAlM KFzA.[ ¦§©¨§¨

(21.(` ,fi "EdIl` gzR" ,dnCwdA xdf ipETY ."llM KA `qitY")§¦¨¨§¨¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨

(22.(mW xdf ipETY)¦¥Ÿ©¨

(23;b ,ai oPgz`e dxFz ihETl ± "rnW z`ixw oipr" ligzOd xEAC d`x)§¥¦©©§¦¦§©§¦©§©¦¥¨¨¤§©©

.(b ,bqw g"`c mr xECiq¦¦©

(24.(a ,aq a wlg xdf d`x .gEx KiWnnE gEx `ian)¥¦©©§¦©§¥Ÿ©¥¤

(25.("dlrnl `id dlrd mc`d ipA gEx" :`k ,b zldw iR lr)©¦Ÿ¤¤©§¥¨¨¨¨Ÿ¨¦§¨§¨

(26]:eil`:2044 ci azkAFAl eil`.[ ¥¨¦§©¨¥¨¦

(27]:FzEdl`.[`zil 2044 ci azkA ¡Ÿ¦§©¨¥¨

(28lr dprnA :elw cEOr e wlg x"Enc` zXEcw cFaM Wcw zFxB` d`x)§¥¦§Ÿ¤§§©©§¥¤©§©£¤©

C azFM . . i`qM minXd ligzOd xEACA xF` dxFzA eizFl`WFznWpe FgEx §¥¨§¨§¦©©§¦©¨©¦¦§¦¥§§¦§¨

wFnr ale Wi` axwA sFq`i eil`siTn zpigaA wx `EdW `zi` xn`Od sFqaE , ¥¨¤¡§¤¤¦§¥¨§©©£¨¦¨¤©¦§¦©©¦

,aNd zEIniptA qRzp xrfn hrnC xn`Od sFqA mb azM ixd [:dprn] .aaFqe§¥©£¤£¥¨©©§©©£¨¦§©¦§¥¦§¨¦§¦¦©¥

,gn wxR `ipY d`x .xirfn hrn `Ed oinlr lM aaFq iAbl oinlr lM `lnnE§©¥¨¨§¦§©¥¥¨¨§¦§©¦§¥§¥©§¨¤¤

sFq`iC ± [b ,`kw] miUi m` ligzOd xEAC xF` dxFzl zFtqFdA oM mB oiIre§©¥©¥©¨§¨¦©©§¦¦¨¦§¤¡

.(milkA zFxF` Epiid©§§¥¦



רלז c"ag i`iyp epizeax zxezn

"ikp`W in" ±29" ±LEvn'כּו"(e ,e oPgz`e)df ici lrW ± ¦¤¨Ÿ¦§©§¨¤§©©¤©§¥¤
zpigaA dxFYd zEEdzde ,FzEdl` iENiB KWnpminW± ¦§¨¦¡Ÿ§¦§©©¨¦§¦©¨©¦

minE W`. ¥©¦

"mlFrl dpW miRl` dncw dxFY"d dPd iM30± ¦¦¥©¨¨§¨©§©¦¨¨¨¨
minE W` zpigA `xwp "mlFr" :WExiR31DdaB dxFYde , ¥¨¦§¨§¦©¥©¦§©¨¨§¨

dlrnl mdW ,"dpW miRl`" zpigaA ± c`n Dzlrn©£¨¨§Ÿ¦§¦©©§©¦¨¨¤¥§©§¨
EpiidC ,mlFr zpigal KWOYW ickE .mlFr zpigAn¦§¦©¨§¥¤¦¨¥¦§¦©¨§©§

" zFidlFpiOinW`'כּוdUr zFvn g"nx `EdW ," ¦§¦¦¥¤§©¦§£¥
WoinIOl`nVn dUrzÎ`l zFvn d"qWe dPdכּו', , ¤¦¨¦§©©¦§Ÿ©£¤¦§Ÿ¦¥

`YzlCÎ`zExrz` ici lr `id Ff dkWnd32Yad`e"A ©§¨¨¦©§¥¦§£¨¦§©¨¦§¨©§¨
"gEx KiWn`e gEx izii` gEx" ,"Laal lkA [..]33, §¨§¨§©©§¥©§©§¦©

" df ici lreYxAcemA"(f ,e mW)oFWl ± "YxAce" : §©§¥¤§¦©§¨¨¨§¦©§¨§
dbdpddkWnde34sFqÎoi` xF` zkWnd zFidl EpiidC , ©§¨¨§©§¨¨§©§¦§©§¨©¥

`EdÎKExAdxFYA. ¨©¨

l` 'd xAcie" oipr EdfedWn"35d"ied zkWndW : §¤¦§©©§©¥¤Ÿ¤¤©§¨©£¨¨
zpigal dNgY dkWnd zFidl Kixv ,dxFYd zFidl¦§©¨¨¦¦§©§¨¨§¦¨¦§¦©

An `EdW ,dWnmiOd on iM" zpigEdiziWn"36,a zFnW) Ÿ¤¤¦§¦©¦¦©©¦§¦¦§

(i.

" Edfei`qM minXd`id ixd ,dxFYd `id minXdW :" §¤©¨©¦¦§¦¤©¨©¦¦©¨£¥¦
`QM37`id Ff daiWie ,zaWl dUrPW ,lWn KxC lr ¦¥©¤¤¨¨¤©£¤¨¤¤¦¦¨¦

ÎlrA `Ed dPd cnFr mc`dWMW .dcinr iAbl dlRWd©§¨¨§©¥£¦¨¤§¤¨¨¨¥¦¥©©
daiWi ici lre ,ux`d lrn midFaB FgFnE FW`xe ,dnFw¨§Ÿ§¦¥©¨¨¤§©§¥§¦¨
sFqÎoi` xF`l `QM dUrp dxFYd KM .FznFw lRWp¦§¨¨¨©¨©£¤¦¥§¥
,Fznkge ,FpFvx zpigA `idW ,FW`x zpigal `EdÎKExÄ¦§¦©Ÿ¤¦§¦©§§¨§¨
`le oianE ,`rici dnkga `le miMg Yp`"C ;FzpiaE¦¨§©§§©¦§¨§¨§¨§¦¨¥¦§¨

"`rici dpiaA38Fznkg milWlYWnE micxFi dxFYaE , §¦¨§¦¨©¨§¦¦§©§§¦¨§¨
,dwcvE ,zivive ,oiNitzM miInWB mixacA FzpiaE¦¨¦§¨¦©§¦¦¦§¦¦§¦¦§¨¨

zFpAxwe ,zFxUrnE zFnExzE'39כּו: . §©©§§¨§§

ux`de":"ilbx mFcd §¨¨¤£©§¨
"mFcdFnM `Ed ,wEqRd oFWlA "sxtxWoFWlA £¦§©¨§§©§¨¦§

`xnBd40oicinrOX dn `Ede .ohw `QM oM mB `EdW , ©§¨¨¤©¥¦¥¨¨§©¤©£¦¦
aWFId ilbx zgY41df lre .ux`d lrn lbxd DiAbdl ©©©§¥©¥§©§¦©¨¤¤¥©¨¨¤§©¤

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

(29(hi ,fk zFclFY) wEqRd lr zFclFY zWxR l"fix`dl dxFz ihETl d`x)§¥¦¥¨§¨©¦©¨¨©§©©¨§

xdf iR lr ± ."LxFkA eUr la` ,ikp`W in ikp`" :xdGd mWA "LxkA eUr ikp`"¨Ÿ¦¥¨§Ÿ¤§¥©Ÿ©¨Ÿ¦¦¤¨Ÿ¦£¨¥¨§¤©¦Ÿ©

xn`e ,`nrh `wqR ikp` `l`" :a ,fqw ` wlg`p`C o`n ,ikp`eUr la` , ¥¤¤¨¨Ÿ¦¨§¨©£¨§¨©¨Ÿ¦©©£¨£¨¥¨

xn`C o`nM ,d`Nr `nizq `C ± did`" :` ,`i b wlg xdGaE ."LxFkAo`n `p` §¤©Ÿ©¥¤¤§¤¨§¦¨¦¨¨§©§¨©£¨©

`p`C.(mW zFclFY r"a`xd WxiR oke ."`Ed o`n rciiz` `le ©£¨§¨¦§§©©§¥¥¥¨©£¨§¨

(30cFaM zxrdA Epnqp ± .cFre .c ,v miNdY Wxcn d`x)x"Enc` zXEcw §¥¦§©§¦¦§¦§§§¤¨©§§©©§

wlg mixaC irvn`d x"Enc` ixn`nA onqPd .83 cEOr y"z mixn`Od xtqA§¥¤©©£¨¦©©¦§¨§©©§¥©§¨¤§¨¦§¨¦¥¤

.(k cEOr `©

(31,gn izTgA dxFz ihETl ± ."rcFPM [dxEabE cqg] zFpFilr zFCOd EpiidC")§©§©¦¤§¤¤§¨©¨¦¥¨§ªŸ©

.(a

(32lr dprnA" :elw cEOr e wlg x"Enc` zXEcw cFaM Wcw zFxB` d`x)§¥¦§Ÿ¤§§©©§¥¤©§©£¤©

mikixv dOle dxFY oYn zrWA mlFrA dxqnp xaM dxFYd . . eizFl`W§¥¨©¨§¨¦§§¨¨¨¦§©©©¨§¨¨§¦¦

dNtYd iptNW dxFYd wENigA x`AzPW dn iR lr oaEn ± .`Yzlc `zExrz`l§¦§£¨¦§©¨¨©¦©¤¦§¨¥§¦©¨¤¦§¥©§¦¨

."zFnFwn dOkaE (a ,ev) dkxA dxFz ihETl oiIr .dixg`NWe§¤§©£¤¨©¥¦¥¨§¨¨§©¨§

`WcEwe `ziixF`C cEgId zlrFR sEbA zWAElnd dnWPdW df" :flw cEOr mWe§¨©¤¤©§¨¨©§¤¤§¤¤©¦§©§¨§§¨

.oETizl mcTW EdzC zFvFvipA dwqrW ipRn :xaCA minrh 'a - `Ed KixA§¦§¨¦©¨¨¦§¥¤¨§¨§¦§Ÿ¤Ÿ¤§¦

mbe zFnlFrd lkA DWxW zcFar ,zg` zaA ,mxFB dHnl DzcFarW xTirde§¨¦¨¤£¨¨§©¨¥§©©©£©¨§¨§¨¨¨§©

zxB` oiIre .dlrnl xEWw FW`xW lagM `id iM ,zFnlFrn dlrnNW dn©¤§©§¨¥¨¦¦§¤¤¤Ÿ¨§©§¨§©¥¦¤¤

.n wxR `ipYA dIpW d"dBd .FzNigzA `ipzl oFxg` qxhpEw ,d wxR daEWYd©§¨¤¤§§¤©£§©§¨¦§¦¨©¨¨§¦¨§©§¨¤¤

mipipw dXng ligzOd xEAC] "a"iyzd oeiq oikxan zAWC xn`n oM mB d`xE§¥©¥©£¨§©¨§¨§¦¦¨¦©©§¦£¦¨¦§¨¦

.("[Kli`e 197 cEOr d wlg mgpn zxFY ±©§©¥¥¤©¨¥¨

(33lr dprnA" :elw cEOr e wlg x"Enc` zXEcw cFaM Wcw zFxB` d`x)§¥¦§Ÿ¤§§©©§¥¤©§©£¤©

minXA dkWnp KM xg`e "mlFrl dxFY dncw dpW miiRl`"C `d . . eizFl`W§¥¨¨§©§©¦¨¨¨§¨¨¨¨§©©¨¦§§¨©¨©¦

`gxF` cg `c lr" ,dAx `xC`A xdGA xEn`d mr cg` oipr df m` - ux`ë¨¤¦¤¦§¨¤¨¦¨¨©Ÿ©¨¦§¨©¨©¨©§¨
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zElMYqd zpigaA ,calA mPg cqg cSn invrA ip` "hiA` df z`" izlEf ,llM§¨¨¦¤¤©¦£¦§©§¦¦©¤¤¦¨¦§©¦§¦©¦§©§

.(ci azkA xn`Odn zxg` dgPd ± ."siTn zpigaA mkilr dlrnln dhAde§©¨¨¦§©§¨£¥¤¦§¦©©¦©¨¨©¤¤¥©©£¨¦§©¨

(77:"i`qM minXd" xn`Od zFcF` dxiwq§¦¨©©£¨©¨©¦¦§¦

zAWA ± 'a ,xn`Od zxin`l zEkinqA ± '`) xn`Od lr owGd x"Enc` ixE`A 'a¥¥©§©¨¥©©©£¨¦§¦©£¦©©©£¨§©¨

mre .hpyz .ehyz cEOr d"qwz owGd x"Enc` ixn`n ± (d"qwz awr zWxR̈¨©¥¤©©§¥©§©¨¥©§¦

(e KxM) ziW`xA dxFYd xF` ± oFW`xd xE`iA :wcv gnSd x"Enc` zFdBd©¨©§©¤©¤¤¥¨¦©¨§¥¦¤¤

miiEPiWaE .` ,grz ± a ,rz (b KxM) mW ± ipXd xE`iA .` ,nxzz - a ,lxzz¥©¥¦¨¤¤§¦¦

'd ipir cinY 'FB ux`" ligznE) Kli`e dxz cEOr awr dxFYd xF` ± zFdBde§©¨©¨¥¤©¨¥¨©§¦¤¤¨¦¥¥

.("DA Liwl ¡̀Ÿ¤¨

,"Yad`e cg` rnW z`ixw oipr" ligzOd xEAC :d`x xn`Od ipiprn dOkl§©¨¥¦§§¥©©£¨§¥¦©©§¦¦§©§¦©§©¤¨§¨©§¨

c ,`i oPgz`e dxFz ihETl ± d"qwz a` mgpn Wcg W`x irqn zWxR zAW©¨¨¨©©§¥ŸŸ¤§©¥¨¦¥¨¨¤§©©

xEAC .(irvn`d x"Enc` zgPd) ` ,`qw g"`c mr xECiq ,(l"ixdn zgPd)©¨©¦©¦¦¦©©¨©©§¨¤§¨¦¦

.fvy cEOr f"qwz owGd xEnc` ixn`n ± "i`qM minXd" ligzOd©©§¦©¨©¦¦§¦©©§¥©§©¨¥©

d`xE .` ,cp .Kli`e a ,bp dpEn`d xrW :irvn`d x"Enc` zXEcw cFaMn¦§§©©§¨¤§¨¦©©¨¡¨¨¥¨§¥

miwEqRd lr df iptl mWe) Kli`e hkz cEOr ziW`xA irvn`d x"Enc` ixn`n©©§¥©§¨¤§¨¦§¥¦©¨¥¨§¨¦§¥¤©©§¦

.("iFB mnFxz dwcv"E "'FB zaWl idiAbOd"©©§¦¦¨¨¤§¨¨§¥

mr miiEPiWA xF` dxFYd oFWl :wcv gnSd x"Enc` zXEcw cFaMnzFdBd ¦§§©©§©¤©¤¤§©¨§¦¦¦©¨

ziW`xA dxFYd xF` ± W"xdn x"Enc` zXEcw cFakE wcv gnSdn zFtqFde§¨¦©¤©¤¤§§©©§©©©©¨§¥¦

.("i`qM minXd" ligzn) a ,lxzz'` ,bkxzz (e KxM)¤¤©§¦©¨©¦¦§¦

EpaY xW` ziA dfi` ilbx mFcd ux`de" oiprA xn`Od lW ipXd Fwlgl zFdBd©¨§¤§©¥¦¤©©£¨§¦§©§¨¨¤£©§¨¥¤¥£¤¦§

minXd ligzOd xEACl" :ligznE aÎ` ,rz (b KxM) ziW`xA dxFYd xF` ± "il¦©¨§¥¦¤¤©§¦§¦©©§¦©¨©¦

."ziW`xA zyxR Wix xF` dxFzA i`qM¦§¦§¨¥¨¨©§¥¦

dxFYd xF` ± ("ilbx mFcd ux`de" wxR cr) xn`Od lW oFW`xd Fwlg okFY¤¤§¨¦¤©©£¨©¤¤§¨¨¤£©§¨©¨

xF` dxFYd oFWNn wlg ."dcEdi eil` WBIe" WExCA ` ,btwzz (d KxM) WBIe©¦©¤¤©§©¦©¥¨§¨¥¤¦§©¨

xF` ± ` sirq "i`qM minXd" wEqR lr wcv gnSd zniWxA `aEn zFdBd mr¦©¨¨¦§¦©©¤©¤¤©¨©¨©¦¦§¦¨¦

.[aiy cEOr ` KxM K"Pe] FzNigzA (` KxM) ziW`xA dxFYd©¨§¥¦¤¤¦§¦¨§©¤¤©

mixn`Od xtq ± zFdBd mr xF` dxFYd xn`n :W"xdn x"Enc` zXEcw cFaMn¦§§©©§©©©©£©©¨¦©¨¥¤©©£¨¦

cEOr sFq ziW`xA dxFYd xF`A qRcPdn wlg `Ede) Kli`e fix cEOr g"lxz©¨¥¨§¥¤¥©¦§¨§©¨§¥¦©

.(Kli`e ` ,bkxzz¨¥¨
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מקומות ‰Â‰(י) בכמה זה היפוך מוצאי' אנו לכאורה
השכל  מן ממש נולדים נק' שבלב שהמדות
האדם  בנפש מוטבעי' המה שכבר אעפ"י שבמוח
שנולדים  בנים נק' שהמדות מה והוא כנ"ל בתולדה
כידוע. הבני' אם נק' דבינה ובינה חכמ' שהן ואם מאב
בשכל  תחלה בהעלם היו הן אוי"ר שהמדו' והיינו
נולדים  ואח"כ עיבור שנק' הבינה שבמוח והשגה
בלב  המדות בהתפעלות ההעלם מן לגילוי ויוצאים
גם  יראה או אהבה התפעלות שיש רואים שאנו וכמו
לנפשו  הטוב בדבר ויתבונן ישכיל כאשר שבמוח בשכל
בכלי  ההתפעלות שזהו זה לדבר באהבה בשכלו יתפעל
במדת  וכן עדיין הלב להתפעלות שבא טרם דוקא המוח
בפחד  תחלה במוח יתפעל רע מדבר ופחד היראה
העמקת  ולפ"ע בו שמתבונן ושכל הטעם מצד ויראה
שבשכל  אוי"ר המדות התפעלות יהיו כן ודעתו שכלו
ונק' כידוע) שכליים דו"ר נק' ה' בעבודת (וכמו"כ
שנק' אלא לאוי"ר בשכל שמתפעלים שבשכל מדות
וחכמה  שבשכל ממדות ונמשכים שכליות התפעלות
שמחייב  שכל או לחסד שמחייב שכל כמו עצמו מצד
בהם  שאין שבו במדות השכל משפט שהוא לדין
ומקבלים  דבינה ז"ת (ונק' עדיין בשכל גם התפעלות
שזה  מתירים וב"ה אוסרים ב"ש כמו דחכמה מז"ת
לדין  נוטה שכלו וזה חסד כלפי מטה בעצם שכלו
במוח  המדות התפעלות ואחר במ"א) כמ"ש בעצם
הרי  וא"כ לידה הנק' שזהו ללב ויוצאים נולדים
מן  רק הנולדים שבלב המדות עצם מציאות התהוות
לא  בשכל באוי"ר המדות התפעלות לא שאם השכל
כן  אינו האמת אבל כלל. בלב המדות התפעלות היה
הנולד  הדבר הי' כשלא רק נקרא תולדה שם שאין
חידוש  שהוא מציאותו נולד רק כלל תחלה במציאותו
נולד  נק' תמצא מאין שהחכ' כמו ליש מאין התהוות
תחילה  הי' שלא ממש מאין החכ' מציאת שנתהווה
מחדש  בעצם מציאותו ונתהווה כלל חכמ' מציאות
שהוא  החכמה אור בנביעת רואים שאנו כמו ממש
מכח  התחכמות שנק' חדשה וסברא השכל אור הברקת
לשכל  המשכיל בכח שהשכיל שקוד' ההיולי המשכיל
כלל  זו וסברא שכל מציאות הי' לא זו חדשה וסברא
ברק  כמו רק אינו המשכיל מכח שנובע בשעה וגם
ההשכלה  אור בריקות שנק' בליצט) עס (בל"א המבריק
נמשך  וכאשר כו' מאין החכ' שזהו המשכיל מכח
מאין  יש נולד נק' החדשה הזאת ההשכלה ונתהוה

מחכ' גם (וכן כו' יש בבחי' תמצא מאין והחכ' שז"ש
זו  בריקה לאחר שגם לפי כידוע). ליש מאין נק' לבינה
התפשטות  בלתי עדיין היא ההשכלה נקודת שנק'
השגת  התפשטות נתהווה וכאשר כלל והבנה בהשגה
יש  חדשה מציאה התהוות כמו זהו סברא שנק ' השכל
המדות  תולדות אבל כו'. מאין עצמה שהחכ' כמו מאין
מאין  חדשה תולדה נק' זה אין בינה שבמוח השכל מן
הללו  המדות מציאות היו כבר שהרי ליש מיש רק ליש
ההעלם  מן שיצאו רק כנ"ל דבינ' והשגה בשכל דאוי"ר
מהות  בעיקר כלל חדש כל ואין בלב לבד לגילוי
במוח  שהי' האהבה התפעלות אותה כי מציאותם
מדת  וכן בלב אהב' בהתפעלו' בלב לגילוי יצא' בשכלו
בחי' רק כאן שאין בלב לגילוי יצאה שבמוח הירא'
בעיקר  חידוש ולא בלב בלבד המדות של ההתגלות
מבטן  הולד כלידת לידה נק' עכ"ז אך כלל. מציאותם
בהעלם  בבטן מציאותו כבר הי' שהולד שהגם אמו
שאין  אעפ"י לידה נק' ג"כ שזהו כו' לבד לגילוי ויצא
בינה  בבחי' הוא וכך מציאותו. התהוות בעיקר חידוש
בבחי' השכל מן נולדים שהמדות הבנים אם שנק'
אך  עכ"פ תולדה בשם שנק' עכ"פ ההעלם מן הגילוי
עיקר  אין ובאמ' המציאות. בעיק' חדשה תולדה זה אין
אפי' כלל השכל מן נולדים המדות ומהות מציאות
המדות  ומציאות מהות עיקר כי וגילוי העלם בדרך
אדם  בלב ומהותם במציאותם הם כבר וענפיהן דאוי"ר
בשכל  המדות שבהתפעלות ומה בתמידות. מתולדתו
האהבה  התפעלות שיוצא זה אין שבלב המדות יתפעלו
מהות  הן שבשכל מדות שהרי בלב לגילוי שבשכל
הטבעיות  בבחי' בפ"ע מהות הן שבלב ומדות בפ"ע
יוצאים  שבשכל מדות התפעלות שבחי' רק זה ואין
ואין  טבעיים באוי"ר הטבעיים מדות בלב לעורר לגילוי
שבמוח  שהתבוננות בלבד התעוררות בחי' רק כאן
הטבעיים  למדות תעורר שבמוח אוי"ר בהתפעלות
התפעלות  של אופן כפי בלב גילוי לידי שיצאו שבלב
נולדו  שבלב המדות שגופי ולא שבמוח באוי"ר המוח
כי  וגילוי העלם בדרך לא אף שבמוח השכל מן ונמצאו
בלב) מוטבעים הם (שכבר הטבעיים המדות היו לא
שהמדות  רק תמיד בלב משכנם כי בהעלם אפי' במוח
וזהו  בהם התעוררות לעשות בלב לגילוי יצאו שבמוח
באותה  יתפעל מיד במוח באהבה שיתפעל שמיד
מבינה  תולדה בשם המדות שנק' (ומה בלב האהבה
במדות  קאי זהו מבטן כולד לגילוי ההעלם מן עכ"פ
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מאחר  להבין יש עדיין לפ"ז הנה אך דוקא). שבשכל
כלל  נמצאים אינם שבלב המדות של ועצם שמהות
המדות  מהתפעלות שמתעוררים רק בהעלם אפי' במוח
הלב  עם למוח זה וקשר חיבור יש מהיכן כנ"ל שבמוח
התפעלות  באופן והתבוננות השכל שיעור שלפ"ע עד
שיעור  דוקא אופן באותו יהי' כן דוקא שבמוח
בו  שמוטבעים הטבעיים במדות הלב התפעלות
השכל  מהות הלא כ"כ זע"ז חברם מי כו'. מתולדתו
לגמרי  מזה זה נפרדים הן שבלב המדות ומהות שבמוח
התפעלות  מחמת הלב שיתפעל לומר יתכן שלא עד
לגמרי  נפרדים דברים ב' שהן מאחר כלל המוח
אותם  שנדמה לומר ואין כידוע. ואיכותם במהותם
טרם  שגם השכל. מן מלמעלה השכל לתולדות
כח  עם לשכל יחוס יש הרי השכל מכח השכל שיתהווה
גם  כי עכ"פ. שכלי ועצם מהות בבחי' שהן השכל

מכח  וסברא השכל השגת ונתהווה שנולדה בטרם
נקודה  בבחי' בעלמא ברק כמו רק שהי' הגם המשכיל.

אלא דחכ  עכ"פ שכלי כח נק' זה גם הרי כו'. שמאין '
לומר  שיתכן כו' ההיולי וכח ההעלם בבחי' עדיין שהוא
מהות  עם השכל מהות אבל דוקא וסברא שכל שיוליד
יתכן  ואיך כלל זע"ז ויחוס ערך להם אין שבלב המדות
המדות  התפעלות התהוות שיהי' באופן שיתחברו לומר
נמצאים  כאילו שנרא' עד דוקא השכל מהתפעלות בלב
התהוו' כמו תולד' בדרך שבמוח השכל מן ונתהוים
השכל  שאין שגם (ואף המולידו המשכיל מכח השכל
גם  כנ"ל. שבלב המדות להתפעלות מעורר רק שבמוח
המדות  עם לשכל זה וחיבור קשר יש מהיכן יפלא זה
הם  נבדלי' שבמוח אוי"ר מדות שגם מאחר שבלב
השכל  התפעלות חיבר ומי שבלב מדות ממהות בערך
כלל): זע"ז וערך יחוס להם שאין הלב התפעלות עם

miwl` `xa ziy`xa
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zWxtA xdf xn`n xE`iA miCwdl Wi df oiadlE§¨¦¤¥§©§¦¥©£©Ÿ©§¨¨©
:`"qw sc dnExY§¨©

`WcEw"21.`nlr `xaE `ziixF`A lMYq` `EdÎKixA §¨§¦¦§©©§©§¨¨¨¨§¨
lMYq` ± "xF` idi miwl` xn`Ie" aizM `ziixF`A§©§¨§¦©Ÿ¤¡Ÿ¦§¦¦§©©
`Ed `cd .dNnE dNn lkA oke ,dil `xaE dNn i`dA§©¦¨¨¨¥§¥§¨¦¨¦¨¨¨

aizkC22Flv` did`e"oFn`e`l ,aizk `l "oOE`" ," ¦§¦¨¤§¤¤§¨¨¨§¦©
`EdÎKixA `WcEw `N` ,`nlr `xA `ziixF`C§©§¨¨¨¨§¨¤¨§¨§¦

."`nlr `xA `ziixF`C `zElMYq`A§¦§©§¨§©§¨¨¨¨§¨
.mW oiIr ,Epipiprl eixaC okFY o`M cr©¨¤§¨¨§¦§¨¥©¥¨

lAW rnWnC ,oiadl jixvedid `l zElMYqdd iY §¨¦§¨¦§©§©¤¦§¦©¦§©§Ÿ¨¨
azFMW KxAzi `Ed `lde ± mFlWe qg `Fxal ixWt`A§¤§¨¦¦§©§¨©£Ÿ¦§¨¥¤¥
lMYqdl Kxvi dOle ,KM xg` lMYqOd `Ed ,dxFYd©¨©¦§©¥©©¨§¨¨¦§©§¦§©¥

.azMW dnA§©¤¨©
on iEAxd zEEdzdW ,'c wxR lirl x`Azp iM ,oiprde§¨¦§¨¦¦§¨¥§¥¤¤¤¦§©¨¦¦
dx`dd zFid zngn `Ed ,`EdÎKExA hEWRd cg`d̈¤¨©¨¨¥£©¡©¤¨¨
milMn milM" mdW ,zFxitq c"Eid ici lr zkWnp¦§¤¤©§¥©§¦¤¥¥¦¦¥¦

.milrtPd iiEPiW Eidi KM milMd iiEPiW itlE ,"mipFW¦§¦¦¥©¥¦¨¦§¦¥©¦§¨¦
± onvrA ElNd milM c"Ei zEEdzd iM ,oM mB Epfnx mWe§¨¨©§©¥¦¦§©¥¦©¨§©§¨
,KxAzi hEWRd zEcg`d on ± "mipFW milM" zpigA mdW¤¥§¦©¥¦¦¦¨©§©¨¦§¨¥

.zirvn` dpigA ici lr oM mB did̈¨©¥©§¥§¦¨¤§¨¦

`Ede23,milM c"Ei zpigaA llM EkWnp `l dNgzOW , §¤¦§¦¨Ÿ¦§§§¨¦§¦©¥¦
,"miCEwr" `xwPd `Ede .xUrn dlElMd cg` ilM `N ¤̀¨§¦¤¨©§¨¥¤¤§©¦§¨£¦
llM zEwNgzd FA xMip `le cg` ilkA mlEM miCEwrW¤£¦¨¦§¦¤¨§Ÿ¦¨¦§©§§¨
urA aEzMW FnM ,ilEIdd FnM `N` ,mFlWe qg xUrl§¤¤©§¨¤¨§©¦¦§¤¨©¥

miig24. ©¦

xg` mFwnA x`AzpW FnkE25,dfl lWn oM mB §¤¦§¨¥§¨©¥©¥¨¨¨¤
mxh sEBd ixai`A WAlzdl WtPd zEIg zcixi ziW`xn¥¥¦§¦©©©¤¤§¦§©¥§¥§¥©¤¤
zFgMd lM FA millkp f`W ,mixai`d zEhxtA WAlzOW¤¦§©¥¦§¨¨¥¨¦¤¨¦§¨¦¨©Ÿ
iR lr s`e .WOn cg`M KMÎxg` E`vnPW miwNEgOd©§¨¦¤¦§§©©¨§¤¨©¨§©©¦
,zExixw ± gFOA FnM ,dGn df mipFW md KM xg`NW¤§©©¨¥¦¤¦¤§©©§¦
zEdOn opi` oxFwnA ocFrA ,mFwn lMn ,zEning ± aNaE©¥£¦¦¨¨§¨¦§¨¥¨¦¨
gM EEdzp oke .WOn zg` dpigaA EidW cr ,llM df¤§¨©¤¨¦§¦¨©©©¨§¥¦§©Ÿ©

.WOn zg` dpigaA milElM milM c"Eid©¥¦§¦¦§¦¨©©©¨

(21aEzM dxFYA .mlFrd z` `xaE dxFYA (opFAzd) lMYqd `Ed KExA WFcTd©¨¨¦§©¥¦§¥©¨¨¨¤¨¨©¨¨
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‰Ê·Â את משה שהוכיח תוכחה  דברי מעלת ענין יובן
הנסתר, ע"ד תורה משנה בתחילת ישראל
ופעולתו  דאבא, גבורות מבחי' נמשכת זו שתוכחה
מוסתרת  האהבה בחי' להוציא ג"כ הוא האדם בנפש
ואמונה  פשוט רצון בבחי' הישראלי איש בכל שיש
הטו"ד. מן שלמעלה ית' אליו ולבטל ליכלל פשוטה
בני  אמר ולא ישראל כל אל תורה במשנה שאמר וזהו
הרמ"ז  כמ"ש והיינו ספרים, הד' בכל כמ"ש ישראל
היינו  הכל כללות הוא שכל בשמי, הנק' כל ע"פ
והכ"ף  נר"נ, דח"י אורות וה' האצי' פרצופי ה' שכולל
הם  נר"נ משא"כ מקיפים, שהם ח"י בחי' על רומז
אבא  פרצוף בחי' חלוק ג"כ בהפרצופים וכן פנימים,
יו"ד  אות היינו אחת באות רמוזי' שהם הכתר ופרצוף
וז"ע  הכתר. לבחי' רומז יו"ד של שהקוצו הוי', דש'
יחנר"נ, אורות וה' פרצופי' ה' על קאי ה"א הא בן
וח"י  בפ"ע נר"נ זמ"ז חלוקי' שהם כמו היינו ב"ג ובג
דשם  יו"ד על קאי ב' ג"כ בהפרצופי' וגם בפ"ע,
יו"ד  כי וי"ל דכל, כ"ף בחי' והוא הקוש"י, גם שכולל
בעצם. נש"י על קאי והכל וצ"ע, כ"ף במספר עולה
על  והן נר"נ על הן הכוונה ישראל כל מש"א וא"כ
מוסתרת, האהבה גם להוציא פועל זו שתוכחה ח"י,
אל  מהעלם שיוציאה עד לתוכחה צריכה היא גם והיא
כמ"ש  ימיו כל בתורה שעסק ריב"ז גם שהרי הגילוי,

כמ"ש  נשמתו, בעצם נסתפק מ"מ הנ"ל בד"ה מזה
נ  בחי' ד' רק שחשיב הזוהר ולפי' ונשמתא שם, ר"נ

בחי' עם נחשב ג"כ הוא חי' בחי' גם א"כ לנשמתא,
הם  דאבא מוחין כי להיות והיינו א', במדריגה יחידה
ופי"ח, פ"ג בסש"ב כמ"ש מהשתלשלות למעלה
אל  מהעלם זו בחי' להוציא בכדי ולכן בכ"ד. ובלק"ת
דברי  די ומ"מ תוכחה, דברי לזה צריכים הגילוי
שרומז  קוש"י בחי' שגם ברמז, רק שהם תוכחה
ברמיזא  לחכימא די ארז"ל וכן רמז, רק היא ליחידה
דברי  זו לבחי' די וא"כ ברמז, די חי' לבחי' שגם
וביאור  נסתר. בדרך אמר ולכן ברמז, רק שהם תוכחה
חיים  ודרך אור ותורה מצוה נר כי כתי' דהנה הענין
המלך, מצות בחי' על קאי מצוה נר פי' מוסר, תוכחת
ועי"ז  ו"ה, בחי' אדם התורה זאת בחי' הוא אור ותורה
ולזה  כו' והנגלות בחי' שזהו ו"ה בחי' ממשיכי'
להיות  בכדי אמנם הגלוי. ע"ד תוכחה דברי צריכים
דוקא  ממו"ס ההמשכה ראשית צ"ל שזה [או"א] יחוד
מלמעלה  הוא שרשו ששורש במ"א כמ"ש
לעליון  אדמה אדם בענין וכמ"ש מהשתלשלות,
מוסר  תוכחת בחי' ע"י זהו מהשתלשלות, שלמעלה
לבחי' ומבוא דרך בחי' נמשך שעי"ז דוקא הנסתר ע"ד
בחי' בנפש להוציא תחי' והחכ' בחי' כו' החיים חיי

הגילוי. אל מהעלם זו
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הּוא ‡Cב) מחׁשבה 7הענין "לית ּבּזהר איתא ּדהּנה , «ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹ
ּכלל" ּב ּברעּותא 8ּתפיסא איהּו נתּפס אבל , ְְְְֲִִִִָָָָָָ

קאי 9ו ּדלּבא  ּכלל" ּב ּתפיסא מחׁשבה "לית ּופרּוׁש ז , ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָ
ׁשּי ּדאינֹו סֹוף אין אֹור ועצמּיּות ּפנימּיּות ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵַַַַָעל
הּוא  הּׂשגה ידי ׁשעל ּדתפיסא ּכלל, והּׂשגה ּתפיסא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשם
והינּו לעֹולמֹות, הּׁשּי סֹוף אין אֹור ּבבחינת ְְְִִֵַַַַַָָָרק
להחיֹותם, ּבעֹולמֹות הּמתלּבׁשת אלקית ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבההארה
אבל  לעֹולמֹות, הּׁשּי סֹוף אין ּבהאֹור הּוא ּכלל ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבדר
ידי  על ּתפיסא ׁשּי אינֹו סֹוף אין אֹור עצמּות ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָּבבחינת
החּיּוב  הּׂשגת הּׂשגה, מיני ׁשני ׁשּיׁש ידּוע ּדהּנה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּׂשגה.
הּדבר  עצם ׁשּמּׂשיג הּוא החּיּוב הּׂשגת הּׁשלילה, ְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוהּׂשגת
ּבטֹוב  ההׂשּכלה את ׁשּמבין זה ידי על והינּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּׂשיג,
ּומה  אי ּברּורה ּבהבנה מּׂשגת הּׂשגה ההּׂשגה ְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻנעׂשית

הּׁשלילה  והּׂשגת אפׁשר 10הּוא, אי הּדבר ּׁשעצם מה הּוא ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מּזה לׁשלֹול לֹו ּׁשאפׁשר מה אם ּכי הענינים להּׂשיג, ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָ

אּלּו, ענינים ׁשּיכים אינם ּדׁשם והינּו הּמּׂשג, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻׁשּבּדבר
טעם  ּבלי הּדבר את ׁשּדֹוחה זה אין הרי הּׁשלילה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּדענין
ּוסברא  ּבטעם הּוא ּגּופא ׁשהּׁשלילה אּלא ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּוסברא,
ּבההארה  ּכלל ּבדר ׁשּי החּיּוב ּדהּׂשגת והינּו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׂשכלית,
הארה  רק ׁשּזהּו להיֹות ּבעֹולמֹות, הּמתלּבׁשת ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאלקית
ענין  ּבזה ׁשּי ּבעֹולמֹות, ּומתלּבׁש ּומתצמצם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָלבד
"מּבׂשרי  ּוכמֹו הּוא, ּומה אי הּדבר את לידע ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָההּׂשגה

אלקּה" אלּיהּו11אחזה ּדבי ּבתּנא ּדאיתא הּוא 12, "האדם ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּגדֹול" ּגּוף הּוא והעֹולם קטן רּבֹותינּו13עֹולם ואמרּו , ְְְֵַָָָָָָָ

ּברּו14ז"ל  הּקדֹוׁש ּכ הּגּוף, את ממּלאה הּנׁשמה "מה ְְְֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּלמעלה  סֹוף אין ּבאֹור אבל העֹולם", את ממּלא ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָהּוא
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א).8) (יז, אליהו" "פתח בהקדמה תקו"ז
וראה 9) בדא"ח. ובכ"מ שם. תרס"ו בהמשך הזהר בשם כ"ה

אלא  כו' אשתמודע ולא אתידע דלא ב: רפט, זוטא) (אדרא זהר
סה"מ  ואילך. תתר ס"ע תצא באוה"ת הובא דלבא. ברעותא

קעו. ע' ריש תרס"ט
ג.10) ו, שם ד. ג, פקודי לקו"ת ראה
כו.11) יט, איוב

בתנחומא 12) הוא זה וכלשון בתדב"א. מצאתיו לא לע"ע
קה"ר  ספל"א. אדר"נ וראה א). קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי
לקו"ת  פע"ב. ח"א נבוכים מורה ב. קלד, ח"א זהר ד. פ"א,

ואילך. סע"א ה, במדבר
מובן13) והוא שם. נבוכים במקומות מורה ממ"ש ג"כ

הקודמת. שבהערה
א.14) י, ברכות וראה א. קג, תהלים מדרש

הלב.ו. ברצון הוא נתפס אבל כלל, בך תופסת מחשבה הכוונה.ז.אין
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ּכי  מּמׁש הּׂשגה ענין ׁשּי אינֹו ּבעֹולמֹות ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָמהתלּבׁשּות
ׁשהענינים  לׁשלֹול ּׁשּביכלּתֹו מה הּׁשלילה הּׂשגת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָאם
סֹוף  אין ּבאֹור לֹומר ׁשּי אינֹו ׁשּמּׂשג, ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבההארה
ׁשּמּׂשיג  ההפלאה הּׂשגת ענין והּוא מעֹולמֹות, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשּמפלא
הּׁשלילה  ידי ועל מעֹולמֹות, מפלא סֹוף אין ׁשהאֹור ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֻאי
הּׂשגת  להיֹות יכֹול ּבהפׁשטה ההּׂשגה הּוא ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָּדענינֹו
ּבדר האחת ּבהׂשּכלה, יׁש ּדרכים ׁשּתי ּדהּנה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָההפלאה,
ּומהם  ּדגמאֹות וכּמה מׁשלים ּכּמה ׁשּמביא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהלּבׁשה
והגם  לזה, זה ּדֹומים ׁשהם ענינים ּכּמה ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמסּתעפים
הּנה  ולכן מּזה, זה חלּוקים הם ההלכֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּדבגּופי
יהיה  לחמרא יהיה זֹו ּבהלכה הּזה ּׁשהּפרט מה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלפעמים
ׂשכלית  הּסברא אבל לקּלא, הּׁשנּיה ּבהלכה הּזה ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֻהּפרט

לׁשיטתיּה מאיר רּבי ענין ּוכמֹו היא, אחת כּו',ח ׁשּבהם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
הלכֹות  ּבכּמה ּובאה אחת ׂשכלית סברא היא ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָּדהּׁשיטה
נס יין הריאה טרפֹות ּכמֹו ּבענינם, חלּוקים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשהם
נּתֹוסף  הרי והלּבׁשה הלּבׁשה ּדבכל וכּדֹומה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָורּבית

להֹורֹות ׂשכל  והּוא הפׁשטה ּבדר והּׁשנּיה חדׁשים. ים ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשּביניהם, והחּלּוק לּׁשנּיה אחת הׂשּכלה ׁשּבין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָההבּדל
מה  והדרגה סדר ּבזה יׁש הרי ׁשּבהלּבׁשה ּכׁשם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהּנה
כן  ּכמֹו הּנה להּׁשני, ּומׁשּתּוה מחּיב אחד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּׁשּׂשכל
וההפרׁש והדרגה, ּבסדר ּבא ּכן ּגם הּוא ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבהפׁשטה
ׂשכלית  הּנקּדה את מֹוריד הּוא ׁשּבהלּבׁשה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּביניהם
אל  יֹותר מתקרב הּוא הּנה ּובהפׁשטה יֹותר, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָלמּטה
ואפן  איכּות מּׂשיג הּוא הרי ידּה על הּנה ולזאת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻהּנקּדה,
מהאֹור  ׁשּבההארה הענינים ׁשּׁשֹולל מאחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָההפלאה,
ההפלאה  איכּות זה ידי על מּׂשיג הרי הּמפלא, סֹוף ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻאין
הּדבר  ּבעצם הּכרה קצת להיֹות ׁשּיכֹול עד סֹוף אין ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּדאֹור
לעֹולמֹות, הּׁשּי סֹוף אין ּבהאֹור ׁשּי זה ּדכל ְְְֵֶַַַַָָָָָָָֻהּמפלא,
לעֹולמֹות  ׁשּי ׁשאינֹו סֹוף אין אֹור עצמּות ּבבחינת ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאבל
ּדהּׂשגת  ּכן, ּגם הּׁשלילה הּׂשגת ענין ׁשם ׁשּי אינֹו ְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָּכלל
לפי  לעֹולמֹות, הּׁשּי סֹוף אין ּבהאֹור רק ׁשּי ְְְִִֵַַַַַָָָָָָהּׁשלילה
והינּו ּבעֹולמֹות, הּמתלּבׁשת ההארה אל ׁשּיכּות לֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁש

הּסֹובב אֹור העֹולמֹות)ּבבחינת מקֹור (ּכל ׁשהּוא ּבכלל ְְִִִֵֶַַָָָָָ
עלמין  ּכל ממּלא מּׁשם ט ּבחינת לׁשלֹול ׁשּי לפיכ , ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

סֹוף  אין אֹור ּבעצמּות אבל ׁשּבההארה, הענינים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפרטי
מּׁשם  לׁשלֹול ׁשּי אינֹו ּכלל ההארה אל ׁשּי ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
היֹות  ועם ּכלל, ּבער ׁשאינֹו מאחר ׁשּבההארה, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהענינים
אֹור  עצמּות מּבחינת אּלּו ענינים הם מׁשללים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשּבוּדאי
ידע  זֹו ׁשלילה ידי ּדעל לֹומר ׁשּי אינֹו אבל סֹוף, ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָאין

ׁשהּוא  ּדמּדבר ּכלל, ּבער ׁשאינֹו מאחר ההפלאה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאפן
ההפלאה, אפן לידע יכֹול הרי מפלא, ׁשהּוא רק ,ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבער

ּדאס  ניט ּגאר איז עס אז ּכלל, ּבער ׁשאינֹו ּבדבר ,י אבל ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ
ּדעצמּות  ההפלאה אפן זאת מּׁשלילה ויּׂשיג ידע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹאי
הּכרה  קצת להיֹות אפׁשר ׁשאי ׁשּכן וכל סֹוף, אין ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָאֹור
הּׂשגת  אפּלּו הּׂשגה ּדׁשּום ונמצא הּדבר, ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָּבמהּות

הּמדר  ׁשּזהּו אינֹוהּׁשלילה ׁשּבהּׂשגה נעלית הּיֹותר גה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
סֹוף. אין ּבאֹור ְֵַָׁשּי

.¯ev˜,הּמּׂשג הּדבר ּבעצם הּוא החּיּוב ּדהּׂשגת יבאר ƒְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
הענינים  ּדכל ּבזה רק הּוא הּׁשלילה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָוהּׂשגת
ׁשלילה  ּכי ולהיֹות ּבׁשלילה, ׁשּיכים אינם ּבחּיּוב ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּיׁשנם
ההפלאה, הּׂשגת להיֹות יכֹול ּכן על הּׂשגה ּכן ּגם ְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהיא
הלּבׁשה, ּבדר אחד ההׂשּכלה, ּבדרכי אפנים ׁשני ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָויבאר
הּׁשּי סֹוף אין ּבאֹור הּוא זה ּדכל הפ ׁשטה, ּבדר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשני
מחׁשבה  לית סֹוף אין אֹור ּבעצמּות אבל העֹולמֹות, ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָאל

ּכלל. ּביּה ְְִֵָָּתפיסא
אין p‰Â‰ג) הם ּובינה ּדחכמה יׁש, ּבחינת הּוא ּבינה ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵַַָָָָ

מיּבעי 15ויׁש לא הּנה ולזאת ּדהּׂשגה יא , ְְְִִֵֵֵַָָָָֹֹ
אּלא  העצמּות, את ּתֹופסת אינּה יׁש ׁשהיא ּבינה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדבחינת
ּתֹופסת  אינּה ּכן ּגם הרי אין ּבחינת ׁשהיא חכמה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּדגם
ׂשכלית, ידיעה ּכן ּגם היא ּדחכמה הּוא, ּברּו ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָּבהעצמּות
ּגלּוי, ׂשכל ׁשהיא הרי ההׂשּכלה", "נקּדת נקראת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהרי
ועם  ּדחכמה, ההׂשּכלה ּבנקּדת היא ּדבינה ההּׂשגה ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָָֻוכל
הּׂשכלי  הּוא מקֹום מּכל אבל מּמׁש, הּׂשגה ׁשאינּה ְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָָהיֹות
ונרּגׁש נראה הרי ׁשּבאמת היֹות עם והּנה ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּדהּׂשגה.
אּלא  הּׂשגה, ׁשל ענין אינֹו הרי ּבעצם ּדחכמה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּדהּׂשכלי
א  הּנפׁש, הנחת ׁשל ענין הּוא ּדחכמה הּׂשכלי ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּדעצם

אזיי  איז עס אז זי לייגט ואס נפׁש, אין והינּויב לייג , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּכי  ּכן, ׁשהּוא ּבהענין ּבהּׂשגתֹו מּׂשיג ּׁשהּוא מה זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדאין

זע לייגט עס אצלֹו, ּׁשּמּנח מה הּוא אּפאם אים ּבא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
אזיי  איז עס ּדראּיה יג אז הנחה אינּה זֹו ּדהנחה והגם , ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

איז  עס אז חכמתֹו ּבכח זעט ער וואס הינּו ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹּדחכמה,
הרי יד אזֹוי  מקֹום מּכל אבל ׂשכלית, הנחה רק והּוא , ְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָ

ּדער  הּׂשגה, ּבדר ולא הנחה ּבדר הּוא עצמֹו ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּׂשכלי
אּפ אים ּבא זע לייגט ולא טו ׂשכל הּנפׁש, הנחת ּבדר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ההּׂשגה  אל ׁשּׁשּי ׁשּבזה ּדהּׂשכלי והינּו הּׂשגה, ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבדר
ועם  הנחה, ּבדר הּוא הענין ועצם לבד, החיצֹונּיּות ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָהּוא
הנחה  ּבדר הּוא עצמֹו הּׂשכל אבל ׂשכלי, ׁשּזהּו ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהיֹות

לייג  אּפ א א טז מיט מיט הׂשּכלה ּבדר ולא , ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

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

ובכ"מ.15) ואילך). 131 ע' תרפ"ט המאמרים (ספר פ"ד זו שנה ועבדתם ד"ה א. ו , שם סע"ג. ג, פקודי לקו"ת ראה

העולמות.ט.לשיטתו.ח. כל זה.י.ממלא לא בכלל (לומר).יא.שזה צורך על יב.אין שמתקבל בנפש, שכלית קביעה
כך. שזה כך.יג.דעתו שזה דעתו על כך.יד.מתקבל שזה חכמתו בכח שרואה אצלו.טו.מה מתקבל שכל ה(דבר)

שכלית.טז. קביעה



c"agרמח i`iyp epizeax zxezn

ּבדריז פארׁשטאנד  הּבאה ּדבהׂשּכלה הּוא ּדההפרׁש , ְְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
וההׂשּכלה  ההׂשּכלה, ענג הּוא ׁשּבזה הענג ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹהּׂשגה
הּנפׁש, וענג טעם הּוא ׁשּבזה הענג הרי הנחה ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּבדר
ּכי  להיֹות יכֹול הרי הּׂשגה ּבדר ׁשּבאה ּבהׂשּכלה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָולכן
ּולהּטֹותּה, ההׂשּכלה את לׁשּנֹות יכֹולים הּׂשכל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָטעמי
עמּקה  הׂשּכלה איזה ׁשּמׂשּכיל מי מׁשל ּדר על ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּוכמֹו
רחבה  ודעת טעם ּבטּוב ונּמּוקּה ּבטעמּה אֹותּה ְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָּומגּלה
ּגדֹול  חכם עֹוד ּכאׁשר הּנה מקֹום ּומּכל ׂשכלי, ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבנעם
ּבטעמי  לדבריו ראיה ּומביא ההּוא ּבהענין לֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָמקׁשה
מהׂשּכלתֹו הראׁשֹון החכם יּטה אז הרי ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָההסּברה
ועמק  הסּברתֹו וטיב ׂשכלי הענג נעימת מּפני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהראׁשֹונה
ההׂשּכלה  ּכאׁשר ּכן ּׁשאין מה הּׁשני, החכם ׁשל  ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָחכמתֹו
טעם  טּוב ּבזה ׁשּיׁש הגם הּנה הּנפׁש, הנחת ּבדר ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבאה
הּטיה  ּפֹועלים אינם והּטעם הּׂשכל הּנה ּכן, ּגם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׂשכלי
ויקׁשהּו ּגדֹול חכם יבא ּכאׁשר ולכן ההׂשּכלה, ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבעצם
להיֹות  יכֹולים ההם הּקּוׁשיֹות ידי על אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּבהענין
מּצד  הּנה מקֹום מּכל הׂשּכלתֹו, ׁשל ּבהּׂשכלי ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָסתירֹות
ׁשּום  ּבֹו יפעל לא זה ּכל הרי ּבהענין נפׁשֹו הנחת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹעצם

ּבדרה  ּבאה ההיא ההׂשּכלה ׁשּכללּות לפי ּכלל, ּטיה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
יכֹולים  הּסתירֹות ּכל ולזאת הּׂשגה, ּבדר ולא ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹהנחה

ּבהּׂשכלי ולא (ּבהחיצֹונּיּות)להיֹות ההיא ההׂשּכלה ׁשל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ
ואינּה אמת היא ּדהּנקּדה ההׂשּכלה, ׁשל נקּדתּה ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּבעצם
ּׁשהּׂשכלי  מה רק אּלא ואינּה סתירה, ׁשּום ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמקּבלת
רֹואים  אנּו ּדהּנה לּדבר, ּוראיה הּנקּדה. על ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻמעלים
עצּומה  ּביגיעה עצמֹו מיּגע האדם ּדכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָּבמּוחׁש
מאד  עמק ּבׂשכל ּגדֹולה ּבטרחא ׂשכלֹו את ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּומטריח
,וכ ּכ הּוא ׁשהענין לֹו נֹופל ּכ ואחר מבינֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשאינֹו

ליכטיג  אים ווערט עצם יח עם ּדכאׁשר רֹואים אנּו הרי , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָ
וגם  הענין אצלֹו מתיּׁשב אז לֹו, מאירה ההׂשּכלה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻנקּדת
הענין  להביא מתחיל ּכאׁשר ּכ ואחר טֹובה, ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָּבהתיּׁשבּות
הענין, אצלֹו מתיּׁשב אין הרי הענין, ּבפרטי הּׂשגה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלידי

ענין  ּדעם ניט ווייס ער אז זי חאּפט וסּבת יט ער וטעם , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ
זה  היה ׂשכלית הּנקּדה אצלֹו ׁשּכׁשהאיר לפי הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּדבר
הנחה  אם ּכי לבד, הּׂשכלי ולא ׂשכלית, הנחה  ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹּבדר
עצם  ּומּצד הּמׂשּכל, עצמּות ּבזה נרּגׁש והיה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻׂשכלית,
להּׂשיג  ּכׁשּמתחיל ּכ ואחר הענין, אצלֹו נתיּׁשב ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּמׂשּכל
החיצֹונּיּות  רק ּומאיר העצמּות, מתעּלם הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָהענין
מתיּׁשב  הענין אין הרי ּובהּׂשכלי לבד, הּׂשכלי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהּוא
הּפעם  עֹוד עצמֹו ׁשּיקׁשר הּוא אז העצה הרי ולכן ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעדין,
ּבההנחה  אצלֹו ׁשהיה ּכמֹו הענין ּופנימּיּות עמק ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹאל

ׂשכל  פּון לייג ּדעם צּו זי טראגין צּו ּדוקא, ,כ ׂשכלית ְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
הּנה  ּדאז ׂשכלית, ההנחה את יֹותר ּבעמק להרּגיׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוהינּו
ּדאפּלּו ידענּו מּזֹו ּוגדֹולה ּבהּׂשכלי, ּכח נֹותנת ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹההנחה

הר  לגמרי מהּׂשגה למעלה ׁשהיא ּדחכמה ּגם ראּיה היא י ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּדהנחה  מּובן ּגּופא מּזה אׁשר ּבהׂשּכלה, ּכח מֹוספת ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכן
ׂשכלית. ידיעה היא הרי ּדחכמה ראּיה אפּלּו וגם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַָָָָׂשכלית

.¯ev˜אינֹו ּכן ּגם וחכמה אין, וחכמה יׁש הּוא ּבינה ƒְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
ּגם  הּוא ּדחכמה לפי והּוא העצמּות, את ְְְְְִֵֶַַָָָּתֹופס
הּׂשכלי  ּדעצם לֹומר מקֹום ׁשּיׁש והגם ׂשכלית. ידיעה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכן
אינּה זֹו ּדהנחה והגם ׂשכלית, הנחה רק הּוא ְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָָָּדחכמה
הּׂשכלי  אבל ׂשכלית, הנחה אּלא ּדחכמה ּדראּיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַָָָָָָָָָהנחה
הׂשּכלה  ולזאת הּׂשגה, ּבדר ולא הנחה ּבדר רק ְְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּוא
הּׂשגה  ּבדר והּבאה ּתׁשּתּנה, לא הנחה ּבדר ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּבאה

הּנקּדה. על מעלים ׂשכל ּכי להׁשּתּנֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֻיכֹולה
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‰ÓÈ˘¯‰Ó ‰˜˙Ú‰
לא  גשמי, רע ריח  אבי אומר  להרגיש כדי
פשוט  אדם חוש, בעל ולא כשרון בעל להיות צריכים
אומר  שאני מה רע. בריח מרגיש גם־כן לגמרי
כלי  של רע ריח כמו ממש, גשמי כוונתי אין "גשמי"
חומר  הוא זה רע ריח מנוקה, לא מעי של או מלוכלך

להבדיל, חיים, בעלי שאני שגם מה בו. מרגישים
מריח  שזה מתכוון הריני גשמי" רע "ריח אומר
בתפילה, מלים מבליעים ביראת־שמים: בקלות

הלמדני  בעולם והכשרים, היתרים ומוצאים מחפשים
זה  החסידי ובעולם בדיעבד', של 'יהודי נקרא זה

קל'. 'יהודי נקרא
הלמדני, בעולם גדול מקום תופס ה'בדיעבד'
'בדיעבד  האדם, של החיים סדר כל את כמעט ומקיף
להתפלל',  'בדיעבד תפילין',  'בדיעבד ציצית', 
'הפסד  האהוב חברו ליד נמצא ה'בדיעבד' וכאשר
עושה  לביני ביני אך לגמרי, טוב כבר הרי מרובה',
שבקלים'. ל'קל 'בדיעבד', של היהודי את ה'בדיעבד'
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הוא  זה וריח בקלות, מריח בדיעבד' של ה'יהודי
בו. ומרגיש חש ביותר פשוט אדם שגם גשמי, ריח
דעת' 'בר להיות צריכים רוחני, בריח להרגיש כדי אך
בריח  להרגיש הריח חוש בעל ואת הריח. חוש ובעל
'עובד  החסידות. ועבודת תורת רק יוצרת רוחני, רע
לומדים  גם שאחרים, רוחני, רע ריח מרגיש חסידי'
זו  לא הרי בחסידות, גדולים ומשכילים בנגלה גדולים
אלא  הרוחני, הרע בריח מרגישים הם שאין בלבד

טוב. לדבר הרוחני הרע הריח את מקבלים הם
בימי  הגדולות, החסידיות ההתוועדויות באחת
עדיין  היו כאשר  הזקן רבנו של הראשונים נשיאותו
אצל  להיות עוד שזכו החסידים זקני הלבנון', 'ארזי
אצל  רבות שנים שהיו חסידים הבעל־שם־טוב,
האמיתיים  הכשרונות בעלי ממזריטש, המגיד
החכמה  אבירי שהיו הרבי של הראשונים מתלמידיו
ריאה  השוחט, נתן ר' החסיד הביא  הידיעה ואדירי

לאכילה. מטוגנת
מונקעס. שמואל ר' החסיד גם היה זו בהתוועדות
החסידיים, והמשכילים בנגלה הלומדים גדולי בין
לא  חסידי'. ל'שובב מונקעס שמואל ר' נחשב היה
ולא  בנגלה לא בלימוד, מדבר פעם אף אותו שמעו
אלא  אצלו, ראו לא חב"דית ארוכה תפילה בחסידות,
היה  חסידית התוועדות בכל ושובב. שמח היה תמיד
קינוח  את ולחלק 'משקה' להביא השמש, הוא

הסעודה.
השוחט, נתן מר' המטוגנת הריאה את כשהביאו
לחלק  מונקעס שמואל לר' הקערה את מסרו
עשה  הרבה, רקד מאד, מרוצה היה הוא לנוכחים.
לחלק  שביקשוהו כמה ועד הקערה, עם רבים קונצים
לתת  אך וקופץ, רוקד הוא הרי המטוגנת, הריאה את

לא. זאת  מהקערה משהו
לקחת  החליטו והאברכים שעות, מספר עברו
שהאברכים  ראה שמואל כשר' הזרוע. בכוח זאת
ממקומו  קפץ הזרוע, בכוח הקערה את לקחת רוצים
המים  תוך אל בתוכה שהיה ומה הקערה את וזרק

שמח. קוזאקי בריקוד ויצא המלוכלכים,
תשחית", "בל על לעבור זה, מדבר נרעשו כולם
בקלות  לעבור יכלו לא כזו בצורה אוכלין' 'ביזוי ועל

'פסק'. בו לקיים והחליטו כל־כך,
על  במהירות שמואל ר' קפץ ה'פסק', את בשמעו
וחבורת  פסק־הדין, את לקבל מוכן והיה השולחן
האברכים  כשסיימו רחבה. ביד לו נתנו האברכים
רוח  בקור מהשולחן ירד פסק־הדין, את בו לקיים

כבר  היה המטוגנת. לריאה תחליף לחפש והלך
אחד  מצא זאת בכל הלילה, חצות אחרי מאוחר
כרוב  גדולה קערה אצלו וקיבל ליאזנא, מתושבי
והעמיד  שמחה של בריקוד המדרש לבית שב כבוש,

השולחן. על הכרוב קערת את
מהריאה  לטעום שרצו האברכים חבורת
לא  בעין מונקעס שמואל ר' על הסתכלו המטוגנת,
גדולה: וזעקה בצעקה הקצב התפרץ כך ובתוך טובה,
כולם  טריפה. הריאה הריאה, את תאכלו אל יהודים

הקצב. של מצעקתו נדהמו
נתנה  ואשתו בכפר, היה הקצב קרתה, מרה טעות
הכשרה. במקום טריפה ריאה השוחט לאשת
נתן  ר' של שמביתו לו ונודע מהכפר חזר כשהקצב
המרה, הטעות לו וכשנודע ריאה, אצלו קנו השוחט
את  לו נודע שם השוחט, נתן ר' של לביתו מהר רץ

הרבי. של המדרש לבית לקחו הריאה
שמואל  לר' קראו זאת, שמעו החסידים כשזקני
הקודש'? ו'רוח ול'מופתים' לך מה ושאלוהו: מונקעס
ורגע  פסק, בו לקיים שצריכים גזרו ובראשונה בראש
השולחן, על כבר שוכב מונקעס שמואל ר' כמימרא,
זקני  כי־אם האברכים לא מסביבו עומדים כעת אך
מהשולחן  לרדת לו הורו החסידים זקני החסידים.

טריפה. היתה שהריאה ידע אופן באיזה ולספר
משום  ידעתי לא  מונקעס שמואל ר' אומר  אני
ב'יחידות', הרבי אצל הראשונה בפעם כשהייתי דבר.
מעודן. גשמי דבר שום לרצות שלא בלב  הסכמתי
ממנה, לאכול מאד רציתי הריאה, את כשהביאו
החלטתי   לכך משתוקק הקהל שגם ובראותי
אין  היתר דבר כי איסור, דבר איזה כאן יש שבוודאי

אומר  שהרבי כפי כזה, מושך כוח הפסוק 108לו על
הנפש  של המושך כוח שור", בכח תבואות "ורב
האלקית  הנפש של המושך מכוח וחזק גדול הבהמית
למים  הריאה את זרקתי ולכן 'אדם', בחינת שהיא

המלוכלכים.

* * *

בלבד  קטן חלק מהווה להעתיק, שהרשיתי מה
העבודה  אופני על מדובר בה רשימה, מאותה

איך  ההכשרה וההוראות את לעשות צריכים ובמה
הוי'. עובד להיות

שמואל  בר' הסיפור את רק להעתיק נתתי
אומר  שהרבי מה על חי פירוש שהוא מונקעס,
בכך  בהתכוונו עבודים, עורות מלשון היא ש'עבודה'
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יכולים  מסוימת מסודרת יגיעה שעל־ידי שכשם
ולהפכו  והמלוכלך, הקשה הבהמה עור את לעבד
 יגיעה על־ידי להיות יכול כך ועדין, לבן דק לקלף

הוי'. בעבודת חוש בעל  לחלוטין פשוט מאיש
מוכשרים  בעזה"י כשנעשים ההכשרה, אחרי
א) ה'עבודה': ועצם בגוף אופנים שני ישנם ל'עבודה',
האתערותא־ את המעוררת אתערותא־דלעילא בדרך
את  המביאה אתערותא־דלתתא בדרך ב) דלתתא.

האתערותא־דלעילא.
משמעותם  העבודה אופני שני מהווים כלל, בדרך

פסוקים: שני של
לו" ואני לי "דודי לי"109א) "דודי בתחילה

מלמעלה, האדם את שמעוררים באתערותא־דלעילא
הבאה  האתערותא־דלתתא  לו" "ואני מכן ולאחר

האתערותא־דלעילא. על־ידי
לי" ודודי לדודי "אני לדודי"110ב) "אני

 לי" ה"דודי את המעוררת האתערותא־דלתתא
האתערותא־דלעילא.

אתערותא־דלעילא  של הגילויים אופני כללות
והאתערותא־ האתערותא־דלתתא, את המעוררת
בזמן  האתערותא־דלעילא את המעוררת דלתתא
ניסן  חודש אלול: וחודש ניסן חודש הם השנה, חדשי
אלול  ובחודש לו", ואני לי "דודי של הגילויים זמן הוא

לי". ודודי לדודי "אני של הגילויים זמן הוא
הכנה  להם שתהיה ההכרח מן הגילויים, זמני שני

להתגלות. שצריך הכללי הגילוי לפני פרטית
הגילוי. וענין מהות לפי הן לגילויים, ההכנות
אתערותא־ לי", "דודי הוא ניסן שבחודש הגילוי
נמשך  להיות המרומם טבע שכן מצד־עצמה, דלעילא

ככתוב  השפל, וגו',111אל יראה" ושפל ה' רם "כי
רוממות, של ענין גם־כן הוא אז, ההכנה וענין ומהות
הוא  כשהגילוי אלול בחודש הנשיאים. שנים־עשר
וענין  מהות הרי באתערותא־דלתתא, לדודי" "אני
בי"ב  נשבר ולב תשובה של ענין גם הוא אז, ההכנה
הראשון  בלילה השנה. ראש עד אלול שמי"ח הימים
אחרי  לי" "דודי של העצמי הגילוי הוא הפסח, חג של
ראש־ של הראשון ובלילה הנשיאים, י"ב של ההכנה
במסירות  לדודי" "אני של העצמי הגילוי הוא השנה

קבלת־עול  של שמי"ח נפש הימים בי"ב ההכנה אחרי
ראש־השנה. עד אלול

הנפש  חשבון להיות צריכה הימים, בי"ב ההכנה
ח"י  לחודש. יום לחודש, יום השנה, חדשי י"ב על

העבר. תשרי חודש על הנפש חשבון יום הוא אלול
על  שקיבל מה בכל להיזכר להיות, צריך החשבון
ב"ועשה  והן מרע" ב"סור הן תשרי, בחודש עצמו
צריך  כזה באופן בפועל. קיים הוא מזה ומה טוב",
ימי  י"ב של הימים שאר בכל הנפש חשבון להיות

השנה. חדשי לפי יום בכל ההכנה,
י"ב  של הנפש בחשבון הכלליים מהענינים אחד
לדודי" שב"אני האמיתית למסירות־נפש ההכנה ימי
עמוקה  התבוננות להיות צריך השנה, ראש של
אלו  השנה: במשך שהיו והדאגות ה'נחת' את ולחוות
וה'נחת' הטובים הדברים לנוכח נעשו טובים מעשים
השנה  במשך היה רוחני נזק ואיזה העניק, שהשי"ת
דאגות  שבגלל עצמם, על בעצמם שהמשיכו מהדאגות
ואף  לתורה, עתים קבעו לא המיותרות הפרנסה

בציבור. תפילה ביטלו
מפסיד  היה מה חשבון־צדק העסק בעל יעשה
בציבור, ומתפלל מסויים שיעור יום כל לומד היה אם

בציבור. התפלל ולא למד כשלא הרוויח ומה
לו  קצובים אדם של שמזונותיו לכל, היטב ידוע

השנה  ירוויח 112מראש כמה אחד לכל וחתום כתוב ,
כמה  שעד לכל וידוע זו, בשנה חלילה יפסיד או
ירוויח  לא ביותר, גדולות וטרדה יגיעה יפעיל שהאדם
השנה. בראש לו נקצב מאשר יותר אחת פרוטה אף
היתה  בעבר אך קשה, העסקים בעלי עבדו תמיד
העסקים  בעבודת תורה של הנהגה העסקים לבעלי
 נודדים לא  במקומותיהם שעבדו אלה שלהם.
או  למדו ביום, פעמים שלש בציבור תפילה על שמרו
ערוך', 'שולחן תניא, גמרא, משניות, שיעור שמעו

יעקב'. 'עין
לשבת, ההכנה החלה הצהרים אחרי ששי ביום

השבת" יום את "זכור רק לא היתה שזכרו 113השבת ,
את  ה"שמור גם היה שאכן אלא שבת, הוא שהיום

השבת" ותורה,114יום בתפילה עברה השבת ,
הקודש  לשבת אסרו־חג כעין היה ומוצאי־שבת
עם  למדו השבוע כל ובמשך והשמח. הבריא היהודי

הבעל   כולם שבת, של העונג והילדים האשה ,
השבת. יום לבוא וציפו חיכו

הרי  השבוע, כל העסקים בעלי מתייגעים כיום
האדם  יכול כבר 'חיים' איזה חיים'. 'לעשות צריכים
לחיים  להיות יכול פנים ואיזה בעצמו, לעשות
שצריכים  מה ואת החיים את בעצמו. עושה שהאדם
בכלל  המוטעים העולם אנשי אך השי"ת. נותן לחיים
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 יותר שמתייגעים שככל סוברים בפרט, ובאמריקה
תפילה  על הלימוד, על מוותרים יותר, להם יהיה
השבת  שומרי גם השבוע. כל ויגעים בציבור,
אצל  דודי". "לכה לקראת עסקיהם את מסיימים
לאכול, הגוף: מנוחת של יום השבת יום מהווה רובם
עצמם  על מלבישים במוצאי־שבת ומיד ולטייל, לישון
חיים'. ו'עשיית הפרנסה לעול" "כשור של האוכף את
אצלו  שהכל העסק בעל של חשבון־הנפש זהו
המצוות  לשמירת הנוגע שבכל כלומר בסדר,

שלו  העסק הנהגת גם בסדר, עצמו הוא המעשיות
טרוד  מאד שהוא לכך פרט להיות, שצריך כפי היא

 יכול הוא שאין על `xneומוטרד `ed jk לקבוע 
לו  שאין מפני בציבור, להתפלל לא ואף לתורה עתים

זמן! יש בטלים' 'דברים על  זמן
כפי  איננה העסק הנהגת שגם העסקים בבעלי אך,
מאמרי  בכמה מוסברים שהענינים כפי להיות, שצריך
ומן  לגמרי, אחר חשבון־הנפש להיות צריך חסידות,

גמורה. לתשובה שיביא ההכרח
.(yhiee`aeil ,e"pxz) elqk 'b 'c

.dlil dxyrÎzg` dry
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תוך  העיר את לעזוב החייבים וויטבסק, יהודי על גירוש גזירת המלך הוציא שס"ה בשנת
היטב  ידעו העיר וראשי המקומי המושל בה. מלהתיישב אחרים יהודים למנוע ופקודה שנתיים,
כך  הגזירה. ביצוע על הקפידו ולא בה, היהודים של מגוריהם ידי על לעיר הטמונה הברכה את

העיר  שערי ננעלו לא שאף אלא גורשו לא הוותיקים שהיהודים רק שלא מתיישבים אירע בפני
חדשים. יהודים

אהרן  מרדכי ר' ושמו חריפים, משקאות בתעשיית כשותפו ששימש ידיד, טעוול לר' לו היה
המושל, עם טובים קשרים יצר הוא בוויטבסק. לדור אהרן מרדכי ר' עבר הגזירה לאחר שנה סגל.
יהודי  היה אך למדן, היה לא סגל אהרן מרדכי ר' עת. בכל חריף משקה לרשותו בהעמידו
ר' עם שותפותו אך בכבוד, מעוניין היה הוא אמנם ציבור. בצרכי ועסקן צדקה בעל יראֿשמים,
אהרן  מרדכי ר' על  גם מסוימת במידה  השפיעה  מהכבוד, ובורח וצנוע ענוותן שהיה טעוול,

זה. בכיוון

לדבריו, שהיו, יהודיות, משפחות מספר אליו הצטרפו בוויטבסק טעוול ר' התיישב כאשר
טעוול  ר' של להשתקעותו שנתיים כעבור באמצעותו. בהרחבה והתפרנסו למסחרו, דרושות
הנוזף  מלכותי מסמך שנתקבל המושל, של מזכירו באמצעות אהרן, מרדכי לר' נודע בוויטבסק
התיישבותם  ומניעת העיר מן היהודים גירוש בדבר הפקודה את ביצע שלא על במושל קשות
הסמכות  למושל ניתנה זאת עם במלואה. הגזירה ביצוע את בתוקף דרש המלך חדשים. של
שתמורת  אלא בעיר, המסחר למהלך חיוני באופן הדרושים אלה של בעיר ישיבתם את להרשות

גדול. סכום לשלם המעוניין על כזו רשות

ההתפתחויות  על דיווח בה בוויטבסק, הקהילה ראשי של לאסיפה אהרן מרדכי ר' קרא מיד
הגה  הגזירה, בביטול רבה מחשבה  שהקדיש טעוול, ר' תענית . לקבוע הוחלט באסיפה הצפויות .
בעיר  להשאיר סמכות למושל שיש "כיוון שותפו: אהרן, מרדכי ר' בפני הציג אותו מקורי, רעיון
בהשארתם  תועלת שימצא כזה באופן המושל את לשחד שיש הרי - העיר לתועלת הדרושים את
אהרן, מרדכי לר' אותו ומסר הגון סכום מכיסו טעוול ר' הוציא כך כדי תוך היהודים..." כל של
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ר' של ממעשהו מאד התרשם אהרן מרדכי ר' וויטבסק. יהודי בשם למושל שיתנהו עלֿמנת
את  וקיבל אישית, בו כלל לפגוע עלולה הייתה  שלא גזירה לביטול רב הון המקדיש טעוול,

הצעתו.

שהסביר  אלא לבקשתו, להיענות הלה הבטיחו - למושל המתנה את אהרן מרדכי ר' כשהביא
לו. שניתנה הסמכות את לנצל יותר מאוחר ורק הצו, את לפרסם עליו שתחילה לו

את  לעזוב היהודים כל על שלפיה המלך, פקודת את המושל פרסם מספר, ימים כעבור ואכן
יהוד  של וויטבסק. הבטחותיו הועילו לא אף העיר. כל את הקיפו ויללות לבהלה, נתפסו העיר י

בעיר. היהודים כל של שהייתם המשך את ויאפשר בסמכותו ישתמש שהמושל אהרן מרדכי ר'
להאמין. סרבו היהודים

העובדה  ולאור לו, שניתנה הסמכות שעלֿפי המושל הודיע - הצו לפרסום הרביעי ביום
להישאר  ליהודים הרשות ניתנת לעיר, רבה תועלת מביאה בעיר היהודים כל של ששהותם
ר' של ועזרתו לעצתו הודות באה הישועה כי  הידיעה נפוצה לאוזן מפה הפרעה. ללא במקומם 

האפשרי. הטוב כל את לו איחלו העיר יהודי וכל טעוול,

ששמו  בן, אשתו לו ילדה לוויטבסק, טעוול ר' לבוא השלישית השנה היא שס"ח, בשנת
עז  וחשק גדול כשרון כבעל גדל נחום טעוול. ר' של אביו עלֿשם נחום, - בישראל נקרא
ביטא  לה' תודתו ואת בבנו, מאד מאושר היה טעוול ר' והמוסר. התורה בדרך והתחנך ללימודים

וליטא. בפולין השונות לישיבות כתרומות גדולים סכומים במשלוח

ללימודים, רב בחשק ניחן לייב יהודה גם לייב. יהודה בשם בן היה אהרן מרדכי לר' גם
אפוא, הכניסו, ליבו. את יותר משכה המסחרית הפעילות לנחום. שהיו הכישרונות לו חסרו אך
בנו  ביד עסקיו כל את אהרן מרדכי ר' הפקיד יותר מאוחר התבגרותו. עם מיד למסחריו אביו

ציבור. לצרכי התמסר עצמו והוא

מצבם  שונאֿישראל. היה במקומו שנתמנה ומי וויטבסק, של מושל אותו מת ש"פ בשנת
אהרן, מרדכי ר' את מעליו הרחיק החדש המושל מאד. גרוע היה והסביבה וויטבסק יהודי של
של  צעדיהם היצר הוא טעוול. ר' מתנות את דחה ואף משקאות, ממנו לקחת או לקנות סירב
מסחר  את  לייב יהודה ר' הרחיב כך כדי תוך אודותם. למלך שטנה מכתבי והמטיר היהודים,
ממשל  פקידי עם קשרים יצר והוא פולניה, רחבי כל פני על תוצרתם הופצה במאמציו המשקאות .
כלֿכך  הצליח הוא המלוכה. לחצר משקאות לספק הזיכיון את קיבל שפ"ד שבשנת עד בכירים,
יהודה  ר' לשבח. ציון לו והעניק משקאותיו את מאד שהילל המלך, לפני הוצג הזמן שבמשך עד
באחד  בפולין. הממשלתיים בחוגים נכבד מקום תפס והוא השפעה, בעלת לאישיות היה לייב
אל  פנה המלך וכי ריקה, הממשלה קופת כי לייב יהודה לר' נודע הבירה בעיר מביקוריו
המושלים  שהצלחת אלא נוחים, בתנאים הלוואות שישיגו בבקשה המדינה ברחבי המושלים

מאד. זעומה הייתה זה בעניין

מוכן  שהוא הודיע טעוול ר' טעוול. ולר' לאביו כך על סיפר לוויטבסק לייב יהודה ר' כשחזר
ארו  לתקופה גדול כסף סכום הפולני לשלטון שיתקבלו,להלוות מהמיסים יהיו כשהתשלומים כה,

דלא  נכסי בעיר לרכוש מלאה זכות כולל והסביבה, וויטבסק ליהודי זכויות שוויון הם: תנאיו אך
חיי  להם לארגן  וויטבסק ליהודי לאפשר טעוול ר' דרישת הייתה כן בתים. להם ולבנות ניידי

מסודרים. קהילה
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רנג c"ag i`iyp epizeax zxezn

סיכויים  ישנם וכי  הדעת, על מתקבלים ותנאיו טעוול ר' שהצעת דעתו את חיווה אהרן מרדכי ר'
לשאת  כדי הפולנית הבירה אל בנו עם לנסוע עצמו על קיבל לפיכך לעסקה. יסכים שהשלטון
הנציגים  לפני אביו את לייב יהודה ר' הציג לשם בהגיעם הממשלה. נציגי עם כך על ולתת

ותנאיו. טעוול ר' של ההלוואה הצעת את הגיש אהרן מרדכי ור' המתאימים

תנאי  את המלך קיבל בסיכום המלך. אל ובנו אהרן מרדכי ר' נקראו מספר, ימים כעבור
היהודים  של הזכויות שוויון על למושל להודיע לוויטבסק מיוחד שליח מיד שלח והוא העסקה,

טעוול. ר' של הלוואתו כסף את משם ולהביא

וויטבסק  יהודי כי המודיע המלך, ידי על חתום מסמך, לייב יהודה ר' הביא שפ"ז בשנת
לאפשר  נדרשים המקומיים  הממשלתיים הגורמים כל וכי קהילה, של מסגרת להם להקים הורשו
העיר, אזרחי את כינס וויטבסק מושל תפקידיה. למילוי הדרושים התנאים כל את זו לקהילה
ראשֿהקהל  נבחר מיד המלכותי. המסמך את הקריא הקתולית והכמורה הממשלה נציגי ובמעמד
בדור  (מצאצאיו, סגל אהרן מרדכי ר' מיודענו מאשר אחר לא זה היה וויטבסק. ליהודי הראשון
תנועת  ומייסד ה"תניא" בעל זלמן, שניאור רבי הזקן, אדמו"ר של חותנו היה יותר, מאוחר

חב"ד).

מווילנא. יוסף שמואל ר' הגאון של בתו עם בנו נחום ר' את טעוול ר' השיא שנה באותה
שהיה  מקראקא, זלמן יקותיאל ר' הצדיק מפי תורה נחום ר' למד נישואיו אחרי שנים חמש משך
נחום  ור' מאד, גדולה הייתה נחום ר' על זלמן יקותיאל ר' השפעת וקדושתו. בפרישותו מפורסם
ל"תיקון  לביתֿהמדרש בא היה לילה כל בניֿאדם. מחברת לגמרי התנזר הוא כרבו. לנהוג החל
"כוותיקין". החמה הנץ עם ומתפלל הבוקר עד תורה ללמוד אחרֿכך נשאר והיה בעשרה, חצות"
מספר, לשעות לישון שכב גם בבית ליבו. לסעוד הביתה והלך בגמרא, שיעור למד התפילה לאחר
ובשובו  לביתֿהמדרש, הלך וערבית מנחה לתפילות המנחה. שעת עד תורה ללמוד שוב ויושב

תורה. בדברי כיֿאם אדם  עם שוחח לא הזמן כל במשך ללימודיו. שוב חזר הביתה
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ycew zexb`

תרפ"א  סיון י"ז ב"ה,

ריזיק  שי' צבי מר הנכבד תלמידינו

וברכה. שלום

אלפים  שני רמב"ן וחצי אלף בהר מעש"ק שילוחו

הבית  לצרכי וכזה תו"ת וחמשים מאות ושני שלשה קו"ר

בעזרו. יהי' והשי"ת התקבל,

האם  העיר, ממצב הודעת לא העת כל מדוע אמנם

והן  בעצמך הן לתורה עתים קבעת ואם בלימודים עוסקים

אאמו"ר  כ"ק הוד כוונת היא זאת אשר זולתך, עם

המוסד  בחניכי חפץ אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

הגשמיים  בדברים רק לא אשר איליו, והמקושרים תו"ת

בהעיקר  כ"א והתקשרותם התמסרותם יהי' בלבד

התורה  בלימוד אדמות עלי האדם תעודת שהיא האמיתי

המדרש  לא הלא כי יוכל, באשר איש איש התפלה ועבודת

לב  טוהר בהתעוררות המעשה כשרון כ"א עיקר והלימוד

לא  הלזאת האהבה אשר האהובים, ריעים ובאהבת

מחודשים  שהם המקום ולא הזמן לא מגביל, כל יעצרנה

ועמוד  החסידות יסוד הוא ההרגש, להיות ומציאות, ביש

שדוחים  לא אם עת, בכל נמצא עליון אל בחסדי העבודה,

ומבלבלים. המגשמים בענינים או בידים, אותו

לטובה  אתכם הנעשה מכל והודיעיני נא הואל ועתה

וידידנו  לאוהבינו בשמי וברכה שלום נא ואמור ולברכה,

שי'. ור"פ רי"ל להנכבדים וביחוד שי'

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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העֹולם  עניני ּכל את הּתבה אל להכניס נצטּוה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנח

לידיעתֹו הּגיע אם אֹומר: הוי ּבּמּבּול. לאּבּוד ללכת ְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהעלּולים

מּוטל  – לאּבּוד ללכת ׁשעלּול חפץ ּבעֹולם ׁשּיׁש אדם ְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשל

ּולהעלֹותֹו להּצילֹו ׁשּלֹו, ל"ּתבה" להכניסֹו להׁשּתּדל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעליו

הזמין הּקּב"ה ׁשּכן, ּפרטית,BÏלאלקּות. ּבהׁשּגחה זֹו, ידיעה ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

הּזה. החפץ את ׁשּיעלה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַּכדי
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eäðéîìðk-ìk øBtö ìk eäðéîì óBòä-ìëå:ó §¦¥®§¨¨´§¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«
åè-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨

:íéiç çeø Ba-øLà øNaäæèøëæ íéàaäå ©¨½̈£¤−¬©©¦«§©¨¦À¨¨̧
íéýìû Búà äeö øLàk eàa øNa-ìkî äá÷ðe§¥¨³¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦®

:Bãra ýåýé øbñiå©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−©«£«



רנה iriax ,iyily - g - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ãoeygxn g"xc 'a ,gp t"y zgiy)

(d"nyz'd

ּתיבֹות  על קאי ׁש"ּתיבה" הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת ְִֵֵֵֶַַַַַָָָידּועה

ׁשיהּודי  - הּתיבה" אל גֹו' "ּבא ענין וזהּו והּתפילה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתֹורה

והּתפילה, הּתֹורה ּתיבֹות ּבתֹוך עצמֹו את להכניס ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָצרי

רּבים" "מים המּבּול, ממי לינצל ּביכלּתֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָועלֿידיֿזה

ֶָָׁשּבעֹולם.

éùéìùæéõøàä-ìr íBé íéraøà ìeanä éäéå©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨¨®¤
ìrî íøzå äázä-úà eàNiå íénä eaøiå©¦§´©©À¦©¦§Æ¤©¥½̈©−̈¨¥©¬

:õøàäçéõøàä-ìr ãàî eaøiå íénä eøaâiå ¨¨«¤©¦§§¬©©²¦©¦§¬§−Ÿ©¨¨®¤
:íénä éðt-ìr äázä Cìzåèéeøáb íénäå ©¥¬¤©¥−̈©§¥¬©¨«¦§©©À¦¨«§²

íéøää-ìk eqëéå õøàä-ìr ãàî ãàî§¬Ÿ§−Ÿ©¨®̈¤©§ªÀ¨¤«¨¦Æ
:íéîMä-ìk úçz-øLà íéäábäëLîç ©§Ÿ¦½£¤©−©¨©¨¨«¦£¥̧

eqëéå íénä eøáb äìrîìî änà äøNr¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©®̈¦©§ª−
:íéøääàëõøàä-ìr Nîøä | øNa-ìk òåâiå ¤«¨¦«©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©¨À̈¤

õøMä õøMä-ìëáe äiçáe äîäaáe óBòä³©§¥¨Æ©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´
:íãàä ìëå õøàä-ìráëçeø-úîLð øLà ìk ©¨®̈¤§−Ÿ¨«¨¨«¿Ÿ£¤Á¦§©¸©

:eúî äáøça øLà ìkî åétàa íéiçâëçîiå ©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬¤¨«¨−̈¥«©¦¹©
íãàî äîãàä éðt-ìr | øLà | íe÷éä-ìk-úà¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈¥«¨¨³
eçniå íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr äîäa-ãr©§¥¨Æ©¤̧¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−
:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàä-ïî¦¨®̈¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«

ãëàîe íéMîç õøàä-ìr íénä eøaâiå:íBé ú ©¦§§¬©©−¦©¨®̈¤£¦¦¬§©−«
çàäiçä-ìk úàå çð-úà íéýìû økæiå©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ

øáriå äáza Bzà øLà äîäaä-ìk-úàå§¤¨©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧
:íénä ekLiå õøàä-ìr çeø íéýìûáeøëqiå ¡Ÿ¦¬¸©Æ©¨½̈¤©¨−Ÿ©¨«¦©¦¨«§Æ

íLbä àìkiå íéîMä úaøàå íBäz úðérî©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ©¨¨®¦©¦¨¥¬©¤−¤
:íéîMä-ïîâCBìä õøàä ìrî íénä eáLiå ¦©¨¨«¦©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´

:íBé úàîe íéMîç äö÷î íénä eøñçiå áBLå̈®©©§§´©©½¦¦§¥¾£¦¦¬§©−«
ãøNr-äráLa éréáMä Lãça äázä çðzå©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬

:èøøà éøä ìr Lãçì íBéäCBìä eéä íénäå −©®Ÿ¤©−¨¥¬£¨¨«§©©À¦¨Æ¨´
ãçàa éøéNra éøéNrä Lãçä ãr øBñçå§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®¨«£¦¦Æ§¤¨´

:íéøää éLàø eàøð Lãçìåíéraøà õwî éäéå ©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«©§¦¾¦¥−©§¨¦´
:äNr øLà äázä ïBlç-úà çð çzôiå íBé®©¦§©´½Ÿ©¤©¬©¥−̈£¤¬¨¨«

æúLáé-ãr áBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©§¬¤

:õøàä ìrî íénäçBzàî äðBiä-úà çlLéå ©©−¦¥©¬¨¨«¤©§©©¬¤©−̈¥«¦®
:äîãàä éðt ìrî íénä el÷ä úBàøìè-àìå ¦§Æ£©´©©½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«§Ÿ

åéìà áLzå dìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî̈«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈©¨³¨¥¨Æ
çìLiå õøàä-ìë éðt-ìr íéî-ék äázä-ìà¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨¨®¤©¦§©³

à åéìà dúà àáiå äçwiå Bãé:äázä-ìéìçiå ¨Æ©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«©¨´¤
äðBiä-úà çlL óñiå íéøçà íéîé úráL ãBò½¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬¤©−̈

:äázä-ïîàéäpäå áør úrì äðBiä åéìà àázå ¦©¥¨«©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬
íénä el÷-ék çð òãiå äéôa óøè úéæ-äìr£¥©−¦¨¨´§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦

:õøàä ìrîáéíéøçà íéîé úráL ãBò ìçiiå ¥©¬¨¨«¤©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®
:ãBr åéìà-áeL äôñé-àìå äðBiä-úà çlLéå©§©©Æ¤©½̈§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

âéãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´
çð øñiå õøàä ìrî íénä eáøç Lãçì©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©Ÿ̧©Æ
éðt eáøç äpäå àøiå äázä äñëî-úà¤¦§¥´©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬

:äîãàäãéíBé íéøNrå äráLa éðMä Lãçáe ¨«£¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−
:õøàä äLáé Lãçìñ ©®Ÿ¤¨«§−̈¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(fqw zxaeg zeniyx)

Ìe˜i‰ Ïk ˙‡ ÁÓiÂ(כג (ז, «ƒ«∆»«¿
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּכזה. ּכליה ענׁש היה לּמה לׁשאֹול, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיׁש

העֹולם, יּׁשּוב ענינן הּמּבּול לפני ׁשּנּתנּו הּמצוֹות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשבעת

א-ז: ּבאֹותּיֹות (ונרמזֹות יצרּה k¯a˙לׁשבת ÏÊb,ה',‡·¯, ְְְִִֶֶָָָָָ≈»ƒ¿«∆∆
Ï·‰ ,ÌÈÈc,(עבֹודהֿזרה ׁשל ּתעּתּועים (לׁשֹון ÈÂÂ(מעׂשה ƒƒ∆∆ְֲֲִֵֶַַָָָ«ְ

ּדּמים), ּבׁשפיכּות ׁשעּקרּה ּדֹור eÊ˙צעקה, ׁשאנׁשי וכיון .( ְְִִִִֶָָָָָ¿ְְֵֵֶַָ

הּתכלית  נתקּיימה לא אּלה, מצוֹות ׁשבע על עברּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמּבּול

ּולאחר  הּבריאה, ּבטלה – ּובמילא העֹולם, נברא ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּלמענּה

מחדׁש. העֹולם נבנה ְִֵַַָָָָָהּמּבּול

éòéáøåè:øîàì çð-ìà íéýìû øaãéåæèàö ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ¥−
éðáe EzLàå äzà äázä-ïîéðá-éLðe EE ¦©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−

:CzàæéóBòa øNa-ìkî Ezà-øLà äiçä-ìk ¦¨«¨©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈¨¯
õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëáe äîäaáe©§¥¨²§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤

áéúëàöåäéø÷eøôe õøàá eöøLå Czà àöéä©§¥´¦¨®§¨«§´¨½̈¤¨¬
:õøàä-ìr eáøåçé-éLðe BzLàå åéðáe çð-àöiå §¨−©¨¨«¤©¥−¥®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«

:Bzà åéðáèéóBòä-ìëå Nîøä-ìk äiçä-ìk ¨−̈¦«¨©«©À̈¨¨¤̧¤Æ§¨¨½
NîBø ìk-ïî eàöé íäéúçtLîì õøàä-ìr −Ÿ¥´©¨®̈¤§¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦

:äázäë| ìkî çwiå ýåýéì çaæî çð ïáiå ©¥¨«©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ
ìriå øBähä óBòä ìkîe äøähä äîäaä©§¥¨´©§Ÿ̈À¦ŸÆ¨´©¨½©©¬©



iyyרנו ,iying - h - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:çaæna úìòàëççépä çéø-úà ýåýé çøiå Ÿ−Ÿ©¦§¥«©©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©©¦Ÿ ¼©¼
ãBò ìl÷ì óñà àì Baì-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´ŸÂŸ¦Â§©¥̧³
íãàä áì øöé ék íãàä øeára äîãàä-úà¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥¯¨«¨¨²
éç-ìk-úà úBkäì ãBò óñà-àìå åéørpî òø©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬¤¨©−

:éúéNr øLàkáëøéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò ©«£¤¬¨¦«¦−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â
:eúaLé àì äìéìå íBéå óøçå õé÷å íçå ø÷å§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦¨²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ

èàøîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû Cøáéå©§¨´¤¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤
:õøàä-úà eàìîe eáøe eøt íäìáíëàøBîe ¨¤²§¬§−¦§¬¤¨¨«¤©«£¤³

óBò-ìk ìrå õøàä úiç-ìk ìr äéäé íëzçå§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−¨´
éâc-ìëáe äîãàä Nîøz øLà ìëa íéîMä©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²§¨§¥¬

:eðzð íëãéa íiäâéç-àeä øLà Nîø-ìk ©−̈§¤§¤¬¦¨«¨¤̧¤Æ£¤´©½
íëì ézúð áNr ÷øék äìëàì äéäé íëì̈¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́¥½¤¨©¬¦¨¤−

:ìk-úàã:eìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cà ¤«Ÿ©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«
ä-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc-úà Càå§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨

epLøãà äiçåéçà Léà ãiî íãàä ãiîe ©−̈¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½
:íãàä Lôð-úà Løãàåíãàä íc CôL ¤§−¤¤¬¤¨«¨¨«Ÿ¥Æ©´¨«¨½̈

äNr íéýìû íìöa ék CôMé Bîc íãàä«¨−̈¨´¦¨¥®¦ µ§¤´¤¡Ÿ¦½¨−̈
:íãàä-úàæõøàá eöøL eáøe eøt ízàå ¤¨«¨¨«§©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤

:dá-eáøeñ §¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãoeygxn g"xc 'a ,gp t"y zgiy)

(d"nyz'd

"צא  הציוּוי ּבא - הּתיבה" אל גֹו' "ּבא ענין לאחרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאמנם,

ּבזה: והענין גֹו'". הּתיבה ְְִִֵֶַָָָָמן

החיה  "ּכל [וכן גֹו'" הּתיבה מן "צא - היא הּכונה ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּתכלית

לפעֹול  הינּו, (ּבעלּֿכרחם)], אּתה" "הֹוציאם ,"אּת היצא ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָגֹו'

רק  (ולא ד"ּתחּתֹון" ּומצב ּבמעמד ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְִֶַַַַָָָָֹּבעֹולם

לּתיבה), להכניסֹו נעלה, למצב ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָלהעלֹותֹו

éùéîççBzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−
:øîàìèíëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå ¥«Ÿ©«£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®

:íëéøçà íërøæ-úàåéäiçä Lôð-ìk úàå §¤©§£¤−©«£¥¤«§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ
õøàä úiç-ìëáe äîäaa óBòa íëzà øLà£¤´¦§¤½¨¯©§¥¨²§¨©©¬¨−̈¤
:õøàä úiç ìëì äázä éàöé ìkî íëzà¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈§−Ÿ©©¬¨¨«¤

àé-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨
ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanä énî ãBò øNä¨²−¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−

ì:õøàä úçLáé-úBà úàæ íéýìû øîàiå §©¥¬¨¨«¤©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ«
-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa ïúð éðà-øLà úéøaä©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨

:íìBò úøãì íëzà øLà äiç Lôðâé-úà ¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ¨«¤
ïéáe éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðra ézúð ézL÷©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−¥¬

:õøàäãéäúàøðå õøàä-ìr ïðr éððra äéäå ¨¨«¤§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬
:ïðra úLwäåèéðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå ©¤−¤¤«¨¨«§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ

äéäé-àìå øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈§¨¨¨®§Ÿ¦«§¤̧
ì ìeaîì íénä ãBò:øNa-ìk úçLæèäúéäå ³©©̧¦Æ§©½§©¥−¨¨¨«§¨«§¨¬

ïéa íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðra úLwä©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈¥´
øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìræé-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå ©¨¨«¤©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«
øLà øNa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä øLà úéøaä©§¦Æ£¤´£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìrô ©¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(33 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÏBÚ ˙B¯B„Ï . . ˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê(יב (ט, …«¿ƒ¿»

‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡ . . ‰i˜ÊÁ . . ˙B¯Bc ÈLÏ Ë¯tמדרׁש) ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿≈¿∆∆«¿»ְִַ

ַָרּבה)

לא  אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק לֹומר אפׁשר ּכיצד לתמּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹיׁש

אין  ּביֹותר ׁשפל מּצב ׁשאין זמן ּכל והרי ּבקׁשת, צר ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיה

מׁשמעּותּה אין הּקׁשת ׁשראּית לֹומר, ויׁש לּמּבּול? ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמקֹום

לכ וזּכרֹון אֹות היא אּלא חסֿוׁשלֹום, למּבּול ראּוי ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשהעֹולם

ׁשּלא  אנּו מבטחים - ּביֹותר ׁשפל ּבמּצב העֹולם היה אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשּגם

על  מֹורה אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני הּקׁשת ואי-ראּית מּבּול. עֹוד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַיהיה

ּבׁשפל  ּדֹורֹו היה אם אפילּו הּדֹור: צּדיק ׁשל זכּותֹו ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹּגדל

היּו לא ּבזכּותֹו הּנה - ה' הבטחת היתה לא וגם ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹהּמּצב,

ֱִֶָנענׁשים.

éùùçéíçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´
:ïrðë éáà àeä íçå úôéåèéìLälà äL ¨®̈¤§¾̈−£¦¬§¨«©§¨¬¥−¤

:õøàä-ìë äöôð älàîe çð-éðaëçð ìçiå §¥®Ÿ©¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤©¨¬¤−Ÿ©
:íøk òhiå äîãàä Léààëïéiä-ïî zLiå ¦´¨«£¨¨®©¦©−¨«¤©¥¬§§¦©©−¦
:äìäà CBúa ìbúiå økLiåáëéáà íç àøiå ©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ©©À§¨µ£¦´

ì ãbiå åéáà úåør úà ïrðë:õeça åéçà-éðL §©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬¦§¥«¤−̈©«
âë-ìr eîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ©

úåør úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´
àì íäéáà úåørå úépøçà íäéðôe íäéáà£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ



רנז iriay - `i ,i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eàøãëäNr-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå ¨«©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨
:ïèwä Bða Bìäëãár ïrðk øeøà øîàiå −§¬©¨¨«©−Ÿ¤¨´§®̈©¤¬¤

åéçàì äéäé íéãár:åëýåýé Ceøa øîàiå £¨¦−¦«§¤¬§¤¨«©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−
:Bîì ãár ïrðë éäéå íL éäìàæëíéýìû zôé ¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«©³§§¡Ÿ¦Æ

:Bîì ãár ïrðë éäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«
çëìL ìeanä øçà çð-éçéåäðL úBàî L ©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈

:äðL íéMîçåèëúBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå ©«£¦¦−¨¨«©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ
:úîiå äðL íéMîçå äðLôéàälàå ¨½̈©«£¦¦−¨¨®©¨«Ÿ§¥̧¤Æ

íéða íäì eãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬¨¤²¨¦−
:ìeanä øçàáïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða ©©¬©©«§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨´̈

:ñøéúå CLîe ìáúåâúôéøå æðkLà øîb éðáe §ª®̈¤−¤§¦¨«§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−
:äîøâúåãíézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe §«Ÿ©§¨«§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−
:íéðããåäíúöøàa íéBbä éià eãøôð älàî §«Ÿ̈¦«Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈

ìì Léà:íäéBâa íúçtLîì BðLåíç éðáe ¦−¦§Ÿ®§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«§¥−®̈
:ïrðëe èeôe íéøöîe Lekæàáñ Leë éðáe ¬¦§©−¦¬§¨«©§¥´½§¨Æ

äîrø éðáe àëzáñå äîrøå äzáñå äìéåçå©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§®̈§¥¬©§−̈
:ïããe àáLçìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå §¨¬§¨«§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½

:õøàa øab úBéäìèéðôì ãéö-øab äéä-àeä ¦«§¬¦−Ÿ¨¨«¤«¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´
éðôì ãéö øBab ãøîðk øîàé ïk-ìr ýåýé§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½§¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬

:ýåýééCøàå ìáa Bzëìîî úéLàø éäzå §Ÿ̈«©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½§¤−¤
:ørðL õøàa äðìëå ãkàåàéàåää õøàä-ïî §©©´§©§¥®§¤−¤¦§¨«¦¨¨¬¤©¦−

øér úáçø-úàå äåðéð-úà ïáiå øeMà àöé̈¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½§¤§Ÿ¬Ÿ¦−
:çìk-úàåáéàåä çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå §¤¨«©§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´®̈©¦−

:äìãbä øéräâé-úàå íéãeì-úà ãìé íéøöîe ¨¦¬©§Ÿ¨«¦§©¿¦¨©º¤¦¯§¤
:íéçzôð-úàå íéáäì-úàå íéîðrãé-úàå £¨¦²§¤§¨¦−§¤©§ª¦«§¤

íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²
ìt:íéøzôk-úàå íézLñåèãìé ïrðëe §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«§©À©¨©²

:úç-úàå Bøëa ïãéö-úàæè-úàå éñeáéä-úàå ¤¦¬Ÿ§Ÿ−§¤¥«§¤©§¦Æ§¤
:éLbøbä úàå éøîàäæéé÷ørä-úàå éeçä-úàå ¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−

:éðéqä-úàåçé-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå §¤©¦¦«§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤
:éðrðkä úBçtLî eöôð øçàå éúîçäèééäéå ©«£¨¦®§©©´¨½Ÿ¦§§−©§©«£¦«©§¦º

äfr-ãr äøøâ äëàa ïãévî éðrðkä ìeáb§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®
äîãàå äøîrå äîãñ äëàaáéúëíéáöe «Ÿ£º̈§¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²§©§¨¬§Ÿ¦−

éø÷ì-ãr íéBáöe:òLëíç-éðá älà §¦−©¨«©¥´¤§¥½̈
ìì íúçtLîì:íäéBâa íúöøàa íúðLñ §¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈§«¥¤«

àëìeéçà øár-éða-ìk éáà àeä-íb ãlé íL §¥¬ª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤£¦−
:ìBãbä úôéáëøeMàå íìér íL éða ¤¬¤©¨«§¥¬¥−¥¨´§©®

:íøàå ãeìå ãLëtøàåâëìeçå õeò íøà éðáe §©§©§©−§¬©«£¨«§¥−£¨®¬§−
:Lîå øúâåãëçìLå çìL-úà ãìé ãLëtøàå §¤¬¤¨©«§©§©§©−¨©´¤¨®©§¤−©

:øár-úà ãìéäëíL íéðá éðL ãlé øárìe ¨©¬¤¥«¤§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´
åéçà íLå õøàä äâìôð åéîéá ék âìt ãçàä̈«¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−

:ïè÷éåëóìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå ¨§¨«§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤
:çøé-úàå úåîøöç-úàåæë-úàå íøBãä-úàå §¤£©§−̈¤§¤¨«©§¤£¨¬§¤

:äì÷c-úàå ìæeàçëìàîéáà-úàå ìáBò-úàå −̈§¤¦§¨«§¤¨¬§¤£¦«¨¥−
:àáL-úàåèë-úàå äìéåç-úàå øôBà-úàå §¤§¨«§¤¦¬§¤£¦−̈§¤

:ïè÷é éða älà-ìk ááBéìàLnî íáLBî éäéå ¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«©§¦¬«¨−̈¦¥¨®
:íãwä øä äøôñ äëàaàìíL-éðá älà «Ÿ£¨¬§−̈¨©¬©¤«¤¥´¤§¥¥½

ìì íúçtLîì:íäéBâì íúöøàa íúðL §¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ®̈§©§Ÿ−̈§«¥¤«
áìíäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî älà¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®

:ìeanä øçà õøàa íéBbä eãøôð älàîeô ¥¥¹¤¦§§¯©¦²¨−̈¤©©¬©©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr i zegiy ihewl)

e‡¯ ‡Ï Ì‰È·‡ ˙Â¯ÚÂ(כג (ט, ¿∆¿«¬ƒ∆…»
מּובן  הרי אחֹורּנית, ּפניהם ׁשהיּו מאחר לׁשאל, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיׁש

רע  רֹואה אדם ּכאׁשר ּדהּנה לֹומר, ויׁש ראּו. ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמעצמֹו

רק  ׁשּבּדבר, למעׂשה" ה"הלכה את רק לראֹות עליו ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבזּולתֹו,

ּׁשּנֹוגע ואם ‡ÂÈÏמה למּוטב. ּולהחזירֹו להֹוכיחֹו לעׂשֹות: ֵֶַַ≈»ְְְְֲֲִִִַַָ

רעת את ּומרּגיׁש רֹואה קּים B¯·Áהּוא הּזה ׁשהרע סימן – ְִֶֶַַָ¬≈ִֶֶַַַָָָ

ראי. הּוא ׁשהּזּולת הּידּועה, הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּוכתֹורת ּבֹו, ְְְִֵֶַַַַַַַַָּגם

¯‡eזהּו ‡Ï Ì‰È·‡ ˙Â¯ÚÂ ערוה הרּגיׁשּו ולא ראּו לא – ֶ¿∆¿«¬ƒ∆…»ְְְִִֶָָֹֹ

לעׂשֹות  צריכים ּׁשהם ּבמה התרּכזּו אּלא ּבאביהם, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָוחּסרֹון

לא. ותּו אביהם), ערות את ְְְֲִֶֶֶַַַֹ(ויכּסּו

éòéáùàéàíéøáãe úçà äôN õøàä-ìë éäéå©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤®̈§¨¦−
:íéãçàáär÷á eàöîiå íãwî írñða éäéå £¨¦«©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²

íL eáLiå ørðL õøàa:â-ìà Léà eøîàiå §¤¬¤¦§−̈©¥¬§¨«©«Ÿ§º¦´¤
äôøNì äôøNðå íéðáì äðaìð äáä eärø¥¥À¨µ¨¦§§¨´§¥¦½§¦§§−̈¦§¥¨®
íäì äéä øîçäå ïáàì äðálä íäì éäzå©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−

:øîçìãìcâîe øér eðl-äðáð | äáä eøîàiå ©«Ÿ¤©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ
éðt-ìr õeôð-ït íL eðl-äNrðå íéîMá BLàøå§Ÿ´©¨©½¦§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬



iriayרנח - `i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàä-ìëä-úàå øérä-úà úàøì ýåýé ãøiå ¨¨¨«¤©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤
eða øLà ìcânä:íãàä éðaåïä ýåýé øîàiå ©¦§¨®£¤¬¨−§¥¬¨«¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈À¥´

úBNrì ílçä äæå ílëì úçà äôNå ãçà ír©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈§¤−©«¦¨´©«£®
:úBNrì eîæé øLà ìk íäî øöaé-àì äzrå§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ£¤¬¨«§−©«£«

æeòîLé àì øLà íúôN íL äìáðå äãøð äáä̈µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½
:eärø úôN LéàçíMî íúà ýåýé õôiå ¦−§©¬¥¥«©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈

:øérä úðáì eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìrèïk-ìr ©§¥´¨¨¨®¤©©§§−¦§¬Ÿ¨¦«©¥º
-ìk úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷̈¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´¨
-ìk éðt-ìr ýåýé íöéôä íMîe õøàä̈®̈¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−¨

:õøàäôéäðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà ¨¨«¤¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà-úà ãìBiå©−¤¤©§©§®̈§¨©−¦©©¬©©«

àéLîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîñáéãLëtøàå ¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«§©§©§©´

ìLe Lîç éç:çìL-úà ãìBiå äðL íéLâééçéå ©½¨¥¬§¦−¨®̈©−¤¤¨«©©§¦´
ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøàíéðL L ©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´¨¦½

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàåñ §©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«
ãéìL éç çìLå:øár-úà ãìBiå äðL íéL §¤¬©©−§¦´¨¨®©−¤¤¥«¤
åèìL øár-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåíéðL L ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàåñ §©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«
æèìLe òaøà øár-éçéå-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤

:âìtæéìL âìt-úà BãéìBä éøçà øár-éçéåíéL ¨«¤©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå äðLñ ¨½̈§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

çéìL âìô-éçéå:erø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«
èéíéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−

:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîeñëeòø éçéå ¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´§½
ìLe íézL:âeøN-úà ãìBiå äðL íéLàëéçéå §©¬¦§¦−¨®̈©−¤¤§«©§¦´

íéðL òáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©¨¦−
:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîeñáëéçéå ¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦¬

ìL âeøN:øBçð-úà ãìBiå äðL íéLâëéçéå §−§¦´¨¨®©−¤¤¨«©§¦´
äðL íéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦¨¨®

:úBðáe íéða ãìBiåñãëòLz øBçð éçéå ©¬¤¨¦−¨«©§¦´¨½¥¬©
:çøz-úà ãìBiå äðL íéøNråäëøBçð éçéå §¤§¦−¨¨®©−¤¤¨«©©§¦´¨À

çøz-úà BãéìBä éøçàäðL äøNr-òLz ©«£¥Æ«¦´¤¤½©§©¤§¥¬¨−̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîeñåëçøú-éçéå §©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦¤−©
-úàå øBçð-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéráL¦§¦´¨¨®©¸¤Æ¤©§½̈¤¨−§¤

:ïøäæë-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå ¨¨«§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤
:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçð-úà íøáà©§½̈¤¨−§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«

çëBzãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìr ïøä úîiå©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−
:íécNk øeàaèëíéLð íäì øBçðå íøáà çwiå §¬©§¦«©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®

äkìî øBçð-úLà íLå éøN íøáà-úLà íL¥³¥«¤©§¨Æ¨½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈
:äkñé éáàå äkìî-éáà ïøä-úaìéøN éäzå ©¨¨¬£¦«¦§−̈©«£¦¬¦§¨«©§¦¬¨©−

:ãìå dì ïéà äø÷ràìBða íøáà-úà çøz çwiå £¨®̈¥¬−̈¨¨«©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À
úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa ïøä-ïa èBì-úàå§¤³¤¨¨Æ¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤
úëìì íécNk øeàî ízà eàöiå Bða íøáà©§¨´§®©¥«§¸¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ

:íL eáLiå ïøç-ãr eàáiå ïrðk äöøàáìeéäiå ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ©¨−̈©¥¬§¨«©¦«§´
çøz úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç çøú-éîé§¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©

øça*Ñ: §¨¨«
.ïîéñ è"åì ä"ëñé é"áà .ïîéñ ì"àìöá ,íé÷åñô â"ð÷ ôôô

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
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ã ycew zegiyn zecewp ã(k 'nr i ycw zexb`)

Ì‰¯·‡ ÏL B¯B„a ‰È‰ el‡Â(ט ו, (רש"י ¿ƒ»»¿∆«¿»»

נח  מיתת לפני ׁשנה נ"ח נֹולד אבינּו אברהם הרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוקׁשה,

ּכאׁשר  ׁשנה נ"ח ּבן אבינּו אברהם האּבןֿעזרא: ׁשּכתב ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ(ּוכפי

לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. היה לא ׁשּנח לֹומר אפׁשר ואי נח), ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמת

ּבּדֹור הּכּונה ׁשּלֹוBlLׁש"ּבדֹורֹו" הּפרנס ׁשהּוא הּדֹור , ְֶַַַָָ∆ְֶֶַַַָ

ּופרנסיו. ּדֹור ּדֹור רז"ל: וכלׁשֹון ְְְְִִַַַַָָּומנהיגֹו.

(*423 'îòå ,63 'îò å"èç ù"å÷ì ô"ò
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.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
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לוח זמנים לשבוע פרשת נח - בערים שונות בעולם רסב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:466:509:009:029:349:3610:3210:3312:5612:5518:0517:5918:3218:2517:4018:36באר שבע )ק(

6:476:518:599:019:349:3610:3210:3312:5512:5418:0618:0018:3018:2317:2818:34חיפה )ק(

6:456:498:589:009:329:3410:3110:3212:5412:5318:0818:0218:2918:2317:2318:34ירושלים )ק(

6:476:519:009:029:349:3610:3310:3412:5612:5518:0517:5818:3118:2517:3718:35תל אביב )ק(

7:197:289:139:179:5710:0110:5210:5513:1013:0917:5917:4918:3318:2317:3218:36אוסטריה, וינה )ק(

6:316:239:079:029:469:4210:5410:5113:3813:3819:4219:4820:0920:1619:2720:28אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:197:289:169:209:5810:0210:5410:5613:1213:1118:0517:5418:3718:2717:3818:40אוקראינה, אודסה )ק(

6:537:028:488:519:319:3510:2710:2912:4412:4317:3417:2318:0817:5717:0718:10אוקראינה, דונייצק )ק(

7:057:148:599:029:439:4710:3810:4012:5512:5417:4417:3318:1818:0817:1718:21אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

7:337:439:249:2810:0910:1411:0411:0713:2013:1918:0717:5518:4218:3117:3918:45אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

7:267:369:169:2010:0210:0710:5711:0013:1313:1217:5917:4818:3518:2317:3218:37אוקראינה, קייב )ק(

7:447:529:429:4610:2410:2811:2011:2213:3813:3718:3418:2419:0418:5418:0619:07איטליה, מילאנו )ק(

5:565:558:268:258:558:549:589:5712:2912:2818:0318:0218:2518:2417:4418:33אקוואדור, קיטו )ח(

6:076:008:448:399:219:1710:2810:2513:1113:1119:1219:1719:3919:4418:5719:55ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:516:429:279:2110:0910:0411:1711:1414:0414:0320:1020:1720:4120:4819:5821:01ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:207:269:269:2910:0410:0611:0111:0213:2113:2118:2218:1418:5118:4417:5818:55ארה״ב, בולטימור )ק(

7:117:179:159:189:549:5610:5110:5213:1113:1018:1018:0218:4018:3217:4518:43ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:117:189:169:199:549:5710:5110:5313:1113:1018:1118:0218:4018:3217:4618:44ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:497:569:529:5510:3110:3411:2811:2913:4713:4618:4518:3619:1519:0618:1919:18ארה״ב, דטרויט )ק(

7:257:309:419:4210:1410:1511:1311:1313:3613:3518:4818:4219:1319:0718:2419:17ארה״ב, האוסטון )ק(

7:007:059:129:139:469:4810:4410:4613:0713:0618:1418:0718:4118:3417:5018:45ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:217:259:409:4110:1210:1311:1111:1113:3613:3518:5018:4519:1519:1018:2819:20ארה״ב, מיאמי )ק(

7:077:149:119:149:509:5310:4710:4813:0713:0618:0517:5718:3518:2717:4018:38ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:357:419:409:4210:1810:2111:1511:1613:3513:3418:3518:2619:0418:5618:1019:07ארה״ב, פיטסבורג )ק(

7:077:149:109:139:499:5210:4610:4813:0613:0518:0317:5518:3418:2517:3818:37ארה״ב, שיקגו )ק(

6:025:598:378:359:089:0610:1310:1112:4912:4818:3318:3518:5718:5818:1719:08בוליביה, לה-פס )ח(

8:128:2210:0110:0510:4710:5211:4211:4513:5713:5618:4218:3019:1819:0718:1419:21בלגיה, אנטוורפן )ק(

8:118:2110:0110:0510:4710:5211:4211:4513:5813:5718:4318:3119:1919:0718:1519:21בלגיה, בריסל )ק(

5:315:268:078:048:398:369:459:4312:2312:2318:1718:2018:3818:4117:5718:51ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:195:157:567:528:288:259:339:3112:1112:1118:0018:0318:2518:2817:4518:38ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:307:419:199:2310:0610:1011:0011:0313:1513:1518:0117:4918:3618:2417:3518:38בריטניה, לונדון )ק(

7:427:539:279:3110:1610:2111:1011:1313:2413:2318:0517:5218:4318:3017:3918:45בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:387:499:249:2910:1310:1711:0711:1013:2213:2118:0617:5318:4118:2917:3618:44גרמניה, ברלין )ק(

7:538:039:449:4810:2910:3411:2411:2713:4013:4018:2718:1619:0218:5118:0019:05גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:295:248:068:028:398:369:459:4212:2412:2418:2318:2618:4118:4518:0118:55דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:346:368:568:579:279:2710:2710:2712:5412:5318:1318:0918:3718:3317:5218:42הודו, מומבאי )ח(

6:296:318:528:539:229:2310:2310:2312:5012:4918:1018:0618:3318:3017:4918:39הודו, פונה )ח(

7:077:169:039:069:469:5010:4110:4412:5912:5817:5017:3918:2318:1317:2318:26הונגריה, בודפשט )ק(

6:156:228:208:238:589:019:559:5712:1512:1417:1517:0617:4417:3616:5017:48טורקיה, איסטנבול )ח(

7:377:439:459:4710:2110:2411:1911:2013:4013:3918:4318:3519:1119:0418:1819:15יוון, אתונה )ק(

7:277:369:249:2710:0610:1011:0211:0413:2013:1918:1118:0118:4418:3417:4518:47מולדובה, קישינב )ק(

     

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

            
 



רסג

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת נח - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:316:348:548:549:249:2510:2410:2412:5112:5018:1018:0618:3418:3017:4918:39מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:185:097:577:508:448:399:559:5212:4812:4819:1019:1819:4419:5318:5920:07ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:066:098:238:248:558:569:549:5512:1912:1817:3217:2617:5717:5117:0918:01נפאל, קטמנדו )ח(

6:286:348:348:369:119:1410:0910:1012:2912:2817:3017:2217:5917:5117:0318:03סין, בייג'ין )ח(

6:476:469:189:179:469:4610:4910:4813:2013:1918:5218:5119:1419:1418:3319:22סינגפור, סינגפור )ח(

7:077:188:548:589:429:4710:3610:3912:5112:5017:3417:2218:1117:5917:0618:13פולין, ורשא )ק(

5:415:388:168:138:458:439:499:4812:2412:2318:0518:0618:2818:2917:4818:39פרו, לימה )ח(

8:028:1010:0010:0310:4210:4511:3711:4013:5613:5518:4918:3919:2119:1118:2319:24צרפת, ליאון )ק(

8:168:2610:0910:1310:5410:5811:4911:5114:0614:0518:5618:4519:2919:1818:2719:31צרפת, פריז )ק(

5:415:418:118:108:398:399:419:4112:1112:1017:4117:4018:0418:0217:2218:11קולומביה, בוגוטה )ח(

7:367:449:379:4010:1710:2011:1311:1513:3313:3218:3118:2218:5918:5018:0219:02קנדה, טורונטו )ק(

7:157:239:149:179:559:5910:5110:5313:0913:0818:0417:5418:3518:2517:3618:37קנדה, מונטריאול )ק(

6:546:599:059:079:409:4210:3810:3913:0113:0018:0717:5918:3418:2717:4318:38קפריסין, לרנקה )ק(

7:327:449:139:1810:0410:1010:5811:0113:1113:1017:5017:3618:2918:1617:2018:31רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:077:208:468:529:399:4410:3210:3512:4512:4417:2417:1018:0117:4816:5118:03רוסיה, מוסקבה )ח(

6:446:538:408:449:239:2710:1910:2112:3612:3517:2817:1718:0117:5017:0118:03רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:497:589:459:4810:2810:3211:2311:2613:4113:4018:3618:2619:0518:5518:0519:08שוויץ, ציריך )ק(

6:096:118:358:359:049:0410:0510:0512:3312:3217:5717:5418:2018:1717:3618:26תאילנד, 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 הדרךרסד

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 

Dvar  Malchus
Issue # 00755
18/10/2020

P.P.
שולם
1949

תל אביב

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 


	סדר הנחת תפילין
	מזמורי תהלים
	מפתח כללי
	מאמר - ד"ה זאת אות הברית ה'תשמ"ג
	התוועדויות
	ש"פ בראשית ה'תש"ל
	בדר"ח מרחשון ה'תש"ל

	לקוטי שיחות - פרשת נח, כרך טו
	ילקוט לוי יצחק
	ילקוט גאולה ומשיח
	חומש יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	תניא יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	היום יום
	הלכה יומית לעיון ברמב"ם
	רמב"ם - שלושה פרקים ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - פרק אחד ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - ספר המצוות
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	נביאים
	כתובים
	משניות
	עין יעקב 
	גמרא - מסכת עירובין
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	מתורת רבותינו נשיאי חב"ד
	שולחן ערוך עם הערות וציונים
	שולחן ערוך לפי לוח "רב יומי"
	תורה אור
	תורת חיים
	דרך מצותיך
	תורת שמואל - תרל"ב
	קונטרס העבודה
	ספר המאמרים - קונטרסים
	ספר השיחות - ה'תש"ב-תש"ג בלה"ק
	ספר הזכרונות - פרק לו
	אגרות קודש  - כ"ק אדמו"ר הריי"צ

	חומש לקריאה בציבור
	לוח זמנים
	תפילת הדרך

