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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
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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¤«¨¦¨
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:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

... בשאלתו השני' אודות העתקה ל... ע"פ בקשתה של זוג' תחי'.

צדק בהטענה שקשה לעקור מקום דירתו ממקום שדר בו כחמשים שנה, ובפרט שענין פרנסתו 

שם, ובית מסחרו שם, אלא שכיון שהוזהרנו ביחוד על אונאת האשה )ראה בשו"ע רבנו הזקן הלכות 

ולא  בענינים אחרים,  זוגתו תחי' של הנ"ל  לפייס דעתה של  יש  וכו',  כי רכות בטבע  אונאה בסופם( 

להסתפק בשכנוע ע"י טענות שכליות של המוח בלבד.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט
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c"i ,`vzÎik zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,lel`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡ˆ˙ŒÈk'וגֹו איבי על ּומבאר 1לּמלחמה , ƒ≈≈ְְְְִֵֶַַָָָֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּזקן (ונתּבאר 2רּבנּו ְְְִִֵֵֵֵַַָָָ

האמצעי  אדמּו"ר ּבדרּוׁשי ה'צמח 3ּגם ּובדרּוׁשי , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

והּגהֹותיו  נׂשיאינּו4צדק' רּבֹותינּו ּובדרּוׁשי , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבּזהר 5ׁשּלאחריֿזה  ּדאיתא ׁשעת 6), צלֹותא ׁשעת ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּומביא  ּׁשּכתּוב 7קרבא, מה מּיד 8ּגם לקחּתי אׁשר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

אּונקלֹוס: ותרּגם ּובקׁשּתי, ּבחרּבי ְְְְְְְְֱִִִִֵַַָֹהאמרי

"ּכיֿתצא  ׁשּכתּוב ׁשּמה והינּו, ּובבעּותי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּבצלֹותי

ׁשּבעבֹודת  הּמלחמה על קאי גֹו' ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָלּמלחמה"

המׁש את ּגם לפרׁש הּזקן רּבנּו ּומֹוסיף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּתפּלה.

"איבי על לּמלחמה) ("ּכיֿתצא ,9הּכתּוב ְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

הּמתאּוה  ּכח לנּצח זֹו למלחמה ּכיֿתצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּפירּוׁש:

הּגׁשמּיים  הּזה עֹולם ּבתענּוגי לקררּה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּבנפׁשֹו

"על  ּבבחינת ּתהיה ה', לאהבת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָּולאתהּפכא

אין  ּכי למעלה, ׁשרׁשם ּבבחינת ּדהינּו ,"ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹאיבי

מּלמעלה  יֹורד ׁשהּוא 10רע טֹוב הּוא וׁשרׁשם , ְְְְִֵֶַַָָָ

ּומֹוסיף  כּו'. ׁשּבקדּוׁשה עליֹונה מרּכבה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָמּבחינת

מא 11לבאר  'למעלה הינּו "איבי ׁש"על ,,'יבי ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

כּו'. ׁשם ואחיזה ׁשליטה ׁשּלמּטה לאֹויב ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשאין

הּזקן CÈ¯ˆÂב) רּבנּו ּפרּוׁש יתאים אי להבין, ¿»ƒְְִִֵֵֵֵַַַָָ

רׁש"י  ּפרּוׁש ׁש"ּבמלחמת 12עם ְְִִִֵֶֶֶַ

ׁשההֹוכחה  ּובהקּדים, מדּבר". הּכתּוב ְְְְִֵֶַַַַָָָָהרׁשּות,

מדּבר" הּכתּוב הרׁשּות, ׁש"ּבמלחמת רׁש"י ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

ּבמלחמת  ּכי ׁשביֹו", "וׁשבית ׁשּכתּוב מּמה ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָהיא
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פרשתנו.1) ג).2)ריש לה, ג. (לד, והב' הא' תצא כי ואילך.3)רד"ה תפא ע' פרשתנו האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה 4)ראה

תתפב. ע' ואילך. תתע ע' פרשתנו ואילך.5)אוה"ת רפב ע' תרכ"ט סה"מ ובכ"מ.6)ראה שם. בלקו"ת הזהר בשם כ"ה

(ברע"מ). א רמג, זח"ג ג).7)וראה (לד, הא' תצא כי כב.8)רד"ה מח, ע"ב.9)ויחי ריש לה, פרשתנו ראה 10)לקו"ת

סי"א. אגה"ק תניא ועוד. ב. קו, של"ה ג. פנ"א, רע"א.11)ב"ר לו, 1284)שם ע' חי"ד לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא

זה). (ממאמר ואילך

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

'B‚Â EÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk1Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·Óe , ƒ≈≈«ƒ¿»»«…¿∆¿¿»≈«≈«»≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a2 התורה פרשיות על שלו חסידות מאמרי המכיל ספר ¿ƒ≈»

ויקראֿבמדברֿדברים  החומשים זה(a˙Â‡¯של ÈLe¯„aעניין Ìb ¿ƒ¿»≈«ƒ¿≈
של חסידות ¿»‡„eÓ"¯מאמרי

ÈÚˆÓ‡‰3,הזקן אדמו"ר של בנו »∆¿»ƒ
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÈLe¯„·e של נכדו ƒ¿≈«∆«∆∆

אדמו"ר  של וחתנו הזקן אדמו"ר

הגהות ÂÈ˙B‰b‰Â4האמצעי ¿«»»
של  ותוספות) ביאורים (הערות,

אדמו"ר  למאמרי צדק' ה'צמח אדמו"ר

¯eÈ˙Baהזקן, ÈLe¯„·eƒ¿≈«≈
‰ÊŒÈ¯Á‡lL eÈ‡ÈN5 בדורות ¿ƒ≈∆¿«¬≈∆

צדק' ה'צמח אדמו"ר אחרי ),הבאים,
‡˙È‡c מובא¯‰fa6˙ÚL ¿ƒ»«…«¿«

‡·¯˜ ˙ÚL ‡˙BÏˆ,התפילה זמן ¿»¿«¿»»
(מלחמה), קרב זמן È·Óe7‡הוא ≈ƒ
זה  במאמר הזקן Ó‰אדמו"ר Ìb««

·e˙kM8 ליוסף אבינו יעקב בברכת ∆»
לו מוריש שהוא הנחלה ∆¬‡L¯לגבי

ÈzÁ˜Ï כבשתיÈ¯Ó‡‰ „iÓ »«¿ƒƒ«»¡…ƒ
a¯ÁaÌb¯˙Â ,ÈzL˜·e È ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈

ÒBÏ˜e‡ בחרבי' המילים את ¿¿
È˙eÚ··eובקשתי': È˙BÏˆaƒ¿ƒ¿»ƒ

ובבקשתי, nL‰בתפילתי ,eÈ‰Â¿«¿∆«
"‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk" ·e˙kL∆»ƒ≈≈«ƒ¿»»

È‡˜ 'B‚ מכוון‰ÓÁÏn‰ ÏÚ »≈««ƒ¿»»
.‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL∆«¬««¿ƒ»
L¯ÙÏ Ô˜f‰ ea¯ ÛÈÒBÓeֿעל ƒ«≈«»≈¿»≈

חסידות  ‰CLÓפי ˙‡ Ìb«∆∆¿≈
(‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk") ·e˙k‰«»ƒ≈≈«ƒ¿»»

"EÈ·È‡ ÏÚ9ŒÈk :Le¯Èt , «…¿∆≈ƒ
תצא˙ˆ‡ BÊכאשר ‰ÓÁÏÓÏ ≈≈¿ƒ¿»»
ÁvÏ על ‰e‡˙n‰ולהתגבר Ák ¿«≈«…««ƒ¿«∆

È‚eÚ˙a d¯¯˜Ï BLÙaL∆¿«¿¿»¿»¿«¬≈
ÌÈiÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚ לקרר »«∆««¿ƒƒ

התאוות  של ההתלהבות את ולצנן

הגשמי  הזה העולם לתענוגי

‡Ît‰˙‡Ïe הזה העולם של תענוגות ולהתאוות לאהוב במקום להופכם, ¿ƒ¿«¿»
‰È‰z ,'‰ ˙·‰‡Ï זו מלחמה הנלחם האדם -ÏÚ" ˙ÈÁ·a ¿«¬«ƒ¿∆ƒ¿ƒ««

‰ÏÚÓÏ ÌL¯L ˙ÈÁ·a eÈ‰c ,"EÈ·È‡ של ('על') העליון השורש …¿∆¿«¿ƒ¿ƒ«»¿»¿«¿»
הגשמיים,התאוות  ÏÚÓlÓ‰והתענוגים „¯BÈ Ú¯ ÔÈ‡ Èk10 ƒ≈«≈ƒ¿«¿»

עצם  הוא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

ונמצא  ממנו, בא הכל והרי הטוב

טוב  הכל הדברים, ומקור שבשורש

ÌL¯LÂ הגשמיים הדברים כל של ¿»¿»
הזה  העולם תאוות BË·וכללת ‡e‰

‡e‰L עצמו המתאווה הכוח ∆
‰BÈÏÚ ‰·k¯Ó ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«∆¿»»∆¿»

'eÎ ‰Le„˜aL היא ו'מרכבה' ∆ƒ¿»
כפשוטה  שמרכבה כשם הביטול, עניין

המנהיג  הרוכב כלפי לחלוטין בטלה

עצמה. משל רצון שום לה ואין אותה

¯‡·Ï ÛÈÒBÓe11ÏÚ"L , ƒ¿»≈∆«
"EÈ·È‡ נוסף בפירוש גם מתפרש …¿∆
eÈ‰ היציאה של למלחמ שעם זו ה «¿

האדם  המתאווה, כוח על התגברות

ÔÈ‡Lנמצא  ,'EÈ·È‡Ó ‰ÏÚÓÏ'¿«¿»≈…¿∆∆≈
·ÈB‡Ï הקדושה היפך של העניינים »≈

ÌL ‰ÊÈÁ‡Â ‰ËÈÏL ‰hÓlL∆¿«»¿ƒ»«¬ƒ»»
'eÎ אלא האדם על שולטים לא והם

עליהם  ומתגבר עליהם שולט האדם

אותם. ומנצח

ÌÈ‡˙È CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (·¿»ƒ¿»ƒ≈«¿ƒ
Ô˜f‰ ea¯ Le¯t'תורה ב'לקוטי ≈«≈«»≈

במלחמה  מדבר שהכתוב לעיל, הנזכר

עניין  שהיא התאוות על ניצחון של

ה' בעבודת Le¯tעיקרי ÌÚƒ≈
È"L¯12 זה פסוק על «ƒ

·e˙k‰ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa"L∆¿ƒ¿∆∆»¿«»
,"¯a„Ó.חובה שאינה מלחמה ¿«≈

ÏL ‰ÁÎB‰‰L ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆«»»∆
,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa"L È"L«̄ƒ∆¿ƒ¿∆∆»¿
‰nÓ ‡È‰ "¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈ƒƒ«

·e˙kLהפסוק "È·LÂ˙בהמשך ∆»¿»ƒ»
ı¯‡ ˙ÓÁÏÓa Èk ,"BÈ·Lƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆∆∆
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ebe'ו jaie` lr dnglnl `vzÎik

ׁשהרי  ׁשביֹו", "וׁשבית לֹומר אין יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָארץ

נאמר  מה 13ּכבר אבל נׁשמה. ּכל תחּיה לא ְְְֱֲֶֶַַַָָָָָֹ

על  ּתהיה) (אזי לּמלחמה "ּכיֿתצא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּׁשּכתּוב

מקרא  ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּגם לפרׁש יׁש ,"לא 14איבי ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹ

חֹובה, ּבמלחמת ּגם אּלא הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָרק

הּדין  רק (לא לבאר ּבא זה ׁשּכתּוב ְְְִֵֶֶַַַָָָֹוהינּו,

ּגם) אּלא הּכתּוב, ׁשּבסּיּום ׁשביֹו" ְְְְִִִֶֶַַָָָָּד"וׁשבית

ּד"על  ּבאֹופן להיֹות צריכה לּמלחמה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשהּיציאה

ּבּמלחמה. הּנּצחֹון יהיה ׁשעלֿידיֿזה ,"ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאיבי

ׁשּלפניֿזה  ּבּפרׁשה ּׁשּכתּוב מה ּכי15ֿועלּֿדר" ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מּמ רב עם ורכב סּוס וראית גֹו' לּמלחמה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָתצא

הּוא  הּכתּוב ׁשּתֹוכן הינּו, גֹו', מהם תירא ְִֵֶֶֶַַָָֹלא

הּקּב"ה  ׁשּבעיני ּכיון מהם", תירא "לא ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּציּוּוי

ּׁשּכתּוב  מה רׁש"י ׁשמדּיק ּכפי אחד, ּכסּוס ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכּולם

לפרׁש יׁש ועלּֿדרֿזה יחיד. לׁשֹון ורכב" ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ"סּוס

,"איבי על לּמלחמה "ּכיֿתצא ּכאן ּׁשּכתּוב ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמה

"על  ּתהיה לּמלחמה  ׁשהּיציאה הּוא ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהּציּוּוי

ּכפי  האֹויב ׁשל ּבמהּותֹו להתּבֹונן הינּו, ,"ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹאיבי

רׁש"י  ּפרּוׁש עלּֿדר) כּו' ּומקֹורֹו ּבׁשרׁשֹו ְְְִֵֶֶֶַַָׁשהּוא

ׁשהם  ּכפי ׁשּזהּו גֹו', ורכב" סּוס "וראית ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָּבפסּוק

הּיראה  ּתתּבּטל ׁשעלֿידי ֿזה הּקּב"ה), ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבעיני

זה  ׁשּכל ּומּובן, לנּצחֹו. יֹותר קל ויהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָמּמּנּו,

ּבּמלחמה  ּגם ּובמילא חֹובה, ּבמלחמת ּגם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּי

סּיּום  מּצד אמנם, הּתפּלה. ׁשּבעבֹודת ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָהרּוחנית

ּבמלחמת  ׁשּי (ׁשאינֹו ׁשביֹו" "וׁשבית ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהּכתּוב

י  מקרא ארץ ׁשל ּפׁשּוטֹו ּגם מׁשּתּנה ׂשראל), ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּפרּוׁשֹו ׁשאין לּמלחמה", "ּכיֿתצא ׁשּכתּוב ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבמה

לּמלחמה, ּתצא אם אּלא לּמלחמה, ּתצא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'ּכאׁשר'

מדּבר" הּכתּוב הרׁשּות, ׁש"ּבמלחמת .16ּכיון ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּפרּוׁש עם זה יתאים אי מּובן, אינֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָועלּֿפיֿזה

רׁשּות  אינּה זֹו מלחמה הרי הּתפּלה, ׁשּבעבֹודת הּמלחמה על ׁשּקאי הּזקן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָרּבנּו
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טז.13) כ, פנאי 14)שופטים לו הי' "שאילו רש"י, בשם וישב) (ר"פ הרשב"ם מ"ש כידוע - בפירש"י נתפרש שלא אף

יום". בכל המתחדשים הפשטות לפי אחרים פירושים לעשות צריך א.15)הי' שם, ע'16)שופטים שם לקו"ש גם ראה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈ ישראל בני נצטוו בה ישראל ארץ את לכבוש החובה במלחמת  ƒ¿»≈

לארץ  Ó‡¯בכניסתם ¯·k È¯‰L ,"BÈ·L ˙È·LÂ" ¯ÓBÏ ÔÈ‡13 ≈«¿»ƒ»ƒ¿∆¬≈¿»∆¡«
‰ÓL Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï הכניסה בעת ישראל בארץ הנמצאות מהאומות …¿«∆»¿»»

שבויים. לקחת אין ואםֿכן "ŒÈk˙ˆ‡לארץ, ·e˙kM ‰Ó Ï·‡¬»«∆»ƒ≈≈
ÏÚ (‰È‰z ÈÊ‡) ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»¬«ƒ¿∆«
Ìb L¯ÙÏ LÈ ,"EÈ·È‡…¿∆≈¿»≈«

‡¯˜Ó ÏL BËeLÙa14 רק ולא ƒ¿∆ƒ¿»
חסידות  עלֿפי הכתוב …Ï‡כפירוש

Ìb ‡l‡ ˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa ˜«̄¿ƒ¿∆∆»¿∆»«
,eÈ‰Â ,‰·BÁ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆»¿«¿

‰Ê ·e˙kL על למלחמה תצא "כי ∆»∆
¯˜אויביך" ‡Ï) ¯‡·Ï ‡a»¿»≈…«

"BÈ·L ˙È·LÂ"c ÔÈc‰«ƒ¿¿»ƒ»ƒ¿
(Ìb ‡l‡ ,·e˙k‰ ÌeiÒaL∆¿ƒ«»∆»«

‰L‰ÎÈ¯ˆ ‰ÓÁÏnÏ ‰‡Èˆi ∆«¿ƒ»«ƒ¿»»¿ƒ»
˙BÈ‰ÏמלכתחילהÏÚ"c ÔÙB‡a ƒ¿¿∆¿«

,"EÈ·È‡ מעל שנמצאים הכרה מתוך …¿∆
ב'על  השונים הפירושים (ולפי האויב

לעיל) האמורים ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLאויביך'
‰Ê למלחמה היציאה כאשר ∆

אויביך' 'על היא ∆¿È‰Èƒ‰מלכתחילה
C¯cŒÏÚÂ .‰ÓÁÏna ÔBÁvp‰«ƒ»«ƒ¿»»¿«∆∆
ŒÈÙlL ‰L¯ta ·e˙kM ‰Ó«∆»«»»»∆ƒ¿≈

‰Ê15,שופטים "ŒÈk˙ˆ‡פרשת ∆ƒ≈≈
ÒeÒ ˙È‡¯Â 'B‚ ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»¿»ƒ»
‡¯È˙ ‡Ï EnÓ ·¯ ÌÚ ·Î¯Â»∆∆««ƒ¿…ƒ»
ÔÎBzL ,eÈ‰ ,"'B‚ Ì‰Ó≈∆«¿∆∆
‡Ï" ÈeeÈv‰ ‡e‰ ·e˙k‰«»«ƒ…
ÈÈÚaL ÔÂÈk ,"Ì‰Ó ‡¯Èƒ̇»≈∆≈»∆¿≈≈

ÌÏek ‰"aw‰ וכל הסוסים כל «»»»
רק  נחשבים האויב של הרבים הרכבים

„Á‡ ÒeÒk,בלבד˜i„ÓL ÈÙk ¿∆»¿ƒ∆¿«≈
ÒeÒ" ·e˙kM ‰Ó È"L«̄ƒ«∆»

,„ÈÁÈ ÔBLÏ "·Î¯Â:ומפרש »∆∆¿»ƒ
וכן  אחד, כסוס כולם בעיני ורכב. "סוס

אחד  כאיש מדין את והכית אומר הוא

עם  פרעה. סוס בא כי אומר הוא וכן

בעיני  אבל רב, הוא בעיניך ממך. רב

רב". אינו

‰Ó L¯ÙÏ LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆≈¿»≈«
‡ˆ˙ŒÈk" Ô‡k ·e˙kM∆»»ƒ≈≈

‡e‰ ÈeeÈv‰L ,"EÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏהדבר Èˆi‰L‡‰עצם «ƒ¿»»«…¿∆∆«ƒ∆«¿ƒ»
ÏL B˙e‰Óa ÔBa˙‰Ï ,eÈ‰ ,"EÈ·È‡ ÏÚ" ‰È‰z ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»ƒ¿∆«…¿∆«¿¿ƒ¿≈¿«∆

'eÎ B¯B˜Óe BL¯La ‡e‰L ÈÙk ·ÈB‡‰ העליון ומקור בשורש והרי »≈¿ƒ∆¿»¿¿
לאלוקות  בטל שהכול eÒÙa˜בוודאי È"L¯ Le¯t C¯cŒÏÚ)«∆∆≈«ƒ¿»

,'B‚ "·Î¯Â ÒeÒ ˙È‡¯Â"¿»ƒ»»∆∆
ÈÈÚa Ì‰L ÈÙk e‰fL∆∆¿ƒ∆≈¿≈≈

,‰"aw‰,לעיל המובא רש"י כלשון «»»
אינו  בעיני אבל רב, הוא "בעיניך

ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰רב" ההתבוננות ), ∆«¿≈∆
האויב  ומקור ≈»¿Ïha˙zƒבשורש

‰‡¯i‰הפחדÏ˜ ‰È‰ÈÂ ,epnÓ «ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿∆«
‰Ê ÏkL ,Ô·eÓe .BÁvÏ ¯˙BÈ≈¿«¿»∆»∆
‰·BÁ ˙ÓÁÏÓa Ìb CiL«»«¿ƒ¿∆∆»

ÓÁÏna‰כפשוטה, Ìb ‡ÏÈÓ·e¿≈»««ƒ¿»»
.‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL ˙ÈÁe¯‰»»ƒ∆«¬««¿ƒ»
·e˙k‰ ÌeiÒ „vÓ ,ÌÓ‡»¿»ƒ«ƒ«»

˙È·LÂ"CiL BÈ‡L) "BÈ·L ¿»ƒ»ƒ¿∆≈«»
Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙ÓÁÏÓa,כאמור ¿ƒ¿∆∆∆∆ƒ¿»≈

'לא  הציווי חל זו שבמלחמה כיוון

נשמה' כל Ìbתחיה ‰pzLÓ ,(ƒ¿«∆«
‰Óa ‡¯˜Ó ÏL BËeLt¿∆ƒ¿»¿«
,"‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk" ·e˙kL∆»ƒ≈≈«ƒ¿»»
‡ˆz '¯L‡k' BLe¯t ÔÈ‡L∆≈≈«¬∆≈≈

‰ÓÁÏnÏ שלא ייתכן לא זה ולפי «ƒ¿»»
מפורש, לא היציאה מועד ורק תצא

‡l‡ פירושו תצא" zˆ‡"כי Ì‡ ∆»ƒ≈≈
‰ÓÁÏnÏ שתצא ייתכן ומשמעו, «ƒ¿»»

תצא, שלא «≈ÔÂÈkוייתכן
·e˙k‰ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa"L∆¿ƒ¿∆∆»¿«»

"¯a„Ó16,.רש"י כפירוש ¿«≈
CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈»≈

‰Ê ÌÈ‡˙È האומר רש"י של הפירוש «¿ƒ∆
רשות' ב'מלחמת ÌÚƒשמדובר
È‡wL Ô˜f‰ ea¯ Le¯t הכתוב ≈«≈«»≈∆»≈

למלחמה" תצא ‰ÓÁÏn‰"כי ÏÚ««ƒ¿»»
È¯‰ ,‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL∆«¬««¿ƒ»¬≈

BÊ ‰ÓÁÏÓ כוח' מול המלחמה ƒ¿»»
התפילה, בעת «≈‡dÈהמתאווה'
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ז d"kyz'd ,lel` c"i ,`vzÎik zyxt zay

חֹובה  (עֹוד 17אּלא ּגדֹולה הּיֹותר חֹובה ואדרּבה, , ְְְֵֶַַַָָָָָ

הּמצֹות  ּדקּיּום מהחּיּוב מּמה 18יֹותר וכּמּובן ,( ְְְִִִִֵֵַַַַָ

הּזקן  רּבנּו ׁשּיקריב 7ׁשּמבאר הּוא הּתפּלה ׁשענין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּולקׁשרּה להעלֹותּה הּבהמית, נפׁשֹו את אחד ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָּכל

ּומקֹור  האׁש, מיסֹוד ּגםּֿכן ׁשהיא ְְְִִֵֵֶַָָָּבׁשרׁשּה

העליֹונה, מרּכבה קדׁש, ּבהררי ויסּודתּה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹחּוצבּה

ירידת  ׁשּלאחר אּלא כּו', ׁשֹור ּפני אריה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָּפני

ׁשמרי  ׂשרים, ּבׁשבעים והתלּבׁשּות ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָוהׁשּתלׁשלּות

והּכח  הּזה עֹולם ּתענּוגי נמׁש ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹהאֹופּנים,

האׁש, חמימּות ּבחינת ּגםּֿכן ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָהּמתאּוה

להעלֹות  וצרי ּדֹולק, זר אׁש הּוא הרע הּיצר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָוגם

אׁש ּבחינת לׁשרׁשּה הּבהמית הּנפׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָאת

יצרֹו יֹום ׁש"ּבכל לבאר, ּוממׁשי כּו'. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשּלמעלה

להמׁשי יֹום ּבכל וצרי עליו", מתּגּבר אדם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשל

ּכתיב  הּנה ּכי ׁשּלמעלה. אׁש "ימים 19ּבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

ימי  האדם, חּיי לׁשני וקצבה מסּפר ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָיּוצרּו",

גֹו' ׁשנה ׁשבעים ּבהם נּתנּו20ׁשנֹותינּו ולא , ְְְְִִִֵֶָָָֹ

אינּה הּנׁשמה ּכי  ׁשּבקרּבֹו, האלקית ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָֹלנפׁשֹו

כּו' לעצמּה ּתקּון חּיי 21צריכה מסּפר אּלא , ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

וׁשניו  הּבהמית, נפׁשֹו ּבֹו להתלּבׁש נּתן ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהאדם

חכמתֹו ׁשּׁשערה ּבּמסּפר לֹו יתּברקצּובים ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ

ּכלּֿכ מּמּנה להעלֹות ּבנפׁשֹו לׂשאת ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָׁשּיּוכל

כּו' הּכלים ּבׁשבירת ׁשּמה ׁשּנפלּו ונצֹוצים ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹּכחֹות

ועלֿ חסידּות). מאמרי ּברּבּוי זה ענין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ(ּכמבאר

הּוא  הּתפּלה ׁשּבעבֹודת ׁשהּמלחמה נמצא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָּפיֿזה

ירידת  ענין ּכל ּתכלית ׁשּזֹוהי ועד עקרי, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָענין
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תצ 17) "כי לד"ה ומציין א) כ, (דשופטים מלחמה על תתסד) (ע' שופטים באוה"ת שהקשה למלחמה".כמו ראה 18)א

ואילך. ד ע, בלק טז.19)לקו"ת קלט, י.20)תהלים צ, ב).21)שם (מח, פל"ז תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·BÁ ‡l‡ ˙eL¯17,‰a¯„‡Â ענייני , שאר ככל רגילה חובה לא ¿∆»»¿«¿«»
ה  אלא והמצוות eiÁ‰Ó·התורה ¯˙BÈ „BÚ) ‰ÏB„b ¯˙Bi‰ ‰·BÁ»«≈¿»≈≈«ƒ

˙Bˆn‰ Ìei˜c18'ה בעבודה ומיוחד מסויים עניין היא מהן אחת שכל ¿ƒ«ƒ¿
ויסודי  כללי עניין היא הבהמית הנפש של המתאווה כוח על ההתגברות ואילו

ה' Ô·enÎÂבעבודת של ), החשיבות ¿«»
'מלחמה' הנקראת התפילה עבודת

Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·nL ‰nÓ7 ƒ«∆¿»≈«≈«»≈
תורה' ב'לקוטי זה »¿ÔÈÚL∆ƒבמאמר

של  הפנימי ‰e‡התוכן ‰lÙz‰«¿ƒ»
עניין  של הרוחנית למשמעות בדומה

‡˙הקרבנות  „Á‡ Ïk ·È¯˜iL∆«¿ƒ»∆»∆
˙ÈÓ‰a‰ BLÙ אותה ויקרב «¿««¬ƒ

האלוקות d˙BÏÚ‰Ïלאלוקות, אל ¿«¬»
dL¯La d¯L˜Ïe העליון ומקורה ¿«¿»¿»¿»

‡È‰L הבהמיתהנפש,ÔkŒÌb ולא ∆ƒ«≈
ומקורה  שורשה האלוקית הנפש רק

הבהמית  הנפש גם אלא בקדושה,

הוא  שלה ‰‡Lהשורש „BÒÈÓƒ»≈
העליון, d·ˆeÁהרוחני ¯B˜Óe¿¿»

L„˜ È¯¯‰a d˙„eÒÈÂ בדרגות ƒ»»¿«¿≈…∆
באלוקות, ««¿∆k¯Ó·‰גבוהות

,‰BÈÏÚ‰ כמתואר יש, ובמרכבה »∆¿»
עליונים  מלאכים יחזקאל, בנבואת

נאמר  עליהם הקודש' 'חיות הנקראים

להם  BL¯שיש Èt ‰È¯‡ Èt¿≈«¿≈¿≈
,'eÎ הם בקדושה אלה נעלים ועניינים

הבהמית  הנפש של והמקור השורש

˙„È¯È ¯Á‡lL ‡l‡∆»∆¿««¿ƒ«
˙eLaÏ˙‰Â ˙eÏLÏzL‰Â¿ƒ¿«¿¿¿ƒ¿«¿
שהם  כפי באלוקות הנעלים העניינים

להתלבש  העליונה במרכבה

ÌÈ¯N ÌÈÚ·La,העולם אומות של ¿ƒ¿ƒ»ƒ
מקור  שמהוות רוחניות בחינות היינו

העולם, אומות לשבעים השפעה

ÌÈpÙB‡‰ È¯ÓL הפסולת , ¿»≈»«ƒ
העליונים  המלאכים של והחיצוניות

'אופנים' יסוד CLÓהנקראים מבחינת האמורות, העליונות מהדרגות למטה ƒ¿»
שלמעלה  ‰e‡˙n‰האש Ák‰Â ‰f‰ ÌÏBÚ È‚eÚz אלה לתענוגים «¬≈»«∆¿«…««ƒ¿«∆

L‡‰ ˙eÓÈÓÁ ˙ÈÁa ÔkŒÌb ‡e‰L הן גשמיים לתענוגים והתאוות ∆«≈¿ƒ«¬ƒ»≈
בוערת, כאש ‰¯Úחזקות ¯ˆi‰ Ì‚Â עצמו,˜ÏBc ¯Ê L‡ ‡e‰ ¿««≈∆»«≈»≈

CÈ¯ˆÂ'מלחמה' הנקראת התפילה, ‰LÙpבעבודת ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ¿»ƒ¿«¬∆«∆∆
.'eÎ ‰ÏÚÓlL L‡ ˙ÈÁa dL¯LÏ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿»¿»¿ƒ«≈∆¿«¿»

CÈLÓÓeהזקן ‡„Ìאדמו"ר ÏL B¯ˆÈ ÌBÈ ÏÎa"L ,¯‡·Ï «¿ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿∆»»
"ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó יצרו את להכניע הצליח האדם אתמול אם גם מחדש, ƒ¿«≈»»

עליו, CÈLÓ‰Ïולהתגבר ÌBÈ ÏÎa CÈ¯ˆÂ למטה ÈÁa˙מלמעלה ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL L‡ וממשיך הרע. היצר ואש התאוות אש את להכניע כדי ≈∆¿«¿»

הזו  וה'מלחמה' העבודה מדוע ומבאר

ויום, יום בכל להיות ‰p‰צריכה Èkƒƒ≈
·È˙k19"e¯ˆeÈ ÌÈÓÈ"ֿהקדוש ¿ƒ»ƒ»

ימים, ויצר ברא ≈∆LiLברוךֿהוא
ÈiÁ ÈLÏ ‰·ˆ˜Â ¯tÒÓƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈«≈

,Ì„‡‰ בתהילים הכתוב ÈÓÈכלשון »»»¿≈
‰L ÌÈÚ·L Ì‰a eÈ˙BL¿≈»∆ƒ¿ƒ»»

'B‚20ez ‡ÏÂ הקצובים , הימים ¿…ƒ¿
אדם ‰‡È˜Ï˙לכל BLÙÏ¿«¿»¡…ƒ

dÈ‡ ‰ÓLp‰ Èk ,Ba¯˜aL∆¿ƒ¿ƒ«¿»»≈»
'eÎ dÓˆÚÏ Ôe˜z ‰ÎÈ¯ˆ21 ¿ƒ»ƒ¿«¿»

גוף  בתוך לחיות למטה הנשמה וירידת

הנשמה  לצורך איננה הזה בעולם גשמי

פגם  כל בה אין הירידה שלפני עצמה

לתיקון, זקוקה tÒÓ¯ואינה ‡l‡∆»ƒ¿«
של והשנים Ôzהימים Ì„‡‰ ÈiÁ«≈»»»ƒ»
Ba LaÏ˙‰Ï בגופוBLÙ ¿ƒ¿«≈«¿

BÏ ÌÈ·eˆ˜ ÂÈLÂ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿»»¿ƒ
B˙ÓÎÁ ‰¯ÚML ¯tÒna«ƒ¿»∆ƒ¬»»¿»
BLÙa ˙‡NÏ ÏÎeiL C¯a˙Èƒ¿»≈∆«»≈¿«¿

‰pnÓ ˙BÏÚ‰Ï הבהמית מנפשו ¿«¬ƒ∆»
CkŒÏkשל כזו BÁk˙כמות »«…
ÌÈˆBˆÂ אלוקות של ניצוצות ¿ƒƒ

‰nL eÏÙpL כמו הבהמית, בנפש ∆»¿»»
בכלל הזה העולם »È·Laƒ¿ƒ¯˙בענייני

‰Ê ÔÈÚ ¯‡·Ók) 'eÎ ÌÈÏk‰«≈ƒ«¿…»ƒ¿»∆
(˙e„ÈÒÁ È¯Ó‡Ó Èea¯a¿ƒ««¿≈¬ƒ
העולמות  וחסידות, בקבלה כמבואר

'סדר  עם הנוכחית, במתכונתם

ועשר  ומסודר הדרגתי השתלשלות'

מלובשים  שלהם שהאורות ספירות

נקראים  לקליטתם, ראויים כלים בתוך

וכלים  מרובים אורות היו בו התוהו' 'עולם קדם ול'תיקון' התיקון'. 'עולם

ואלוקות  קדושה ניצוצות של ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת שגרם מצב מועטים,

הקדושה. לגבולות שמחוץ לתחומים

ÔÈÚ ‡e‰ ‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL ‰ÓÁÏn‰L ‡ˆÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«ƒ¿»»∆«¬««¿ƒ»ƒ¿»
È¯˜Ú,'ה ÈÏÎz˙בעבודת È‰BfL „ÚÂ של È¯È„˙המטרה ÔÈÚ Ïk ƒ»ƒ¿«∆ƒ«¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ«

,Ûeba ‰ÓLp‰ ירידה כמו ביותר, גדולה ירידה ¯Ó‰שהיא ‡¯‚È‡Ó «¿»»«≈ƒ¿»»»
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ebe'ח jaie` lr dnglnl `vzÎik

עמקּתא  לבירא רמה מאיגרא ּבּגּוף, .22הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ

הרׁשּות, "ּבמלחמת זה על לֹומר אפׁשר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָואי

מדּבר". ְֵַַָהּכתּוב

הּזקן ‡Cג) רּבנּו ּפרּוׁש לפי ׁשּגם הּוא, הענין «ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

קאי  לּמלחמה" "ּכיֿתצא ׁשּכתּוב ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשמה

לפרׁש אפׁשר הּתפּלה, ׁשּבעבֹודת הּמלחמה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָעל

רׁש"י, ּפרּוׁש לפי ּכמֹו לּמלחמה" ְְְִִִִֵֵֵַַָָ"ּכיֿתצא

מה  ּכי רׁשּות, ׁשל ענין ׁשּזהּו 'אם', ְְְִִִִֶֶֶַָמּלׁשֹון

ּכל  אצל חֹובה  מלחמת היא הּתפּלה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָּׁשעבֹודת

ּבתחלת  רק זה הרי מּיׂשראל, ואחד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחד

אֹופּני  ׁשני אפׁשרּיים לאחריֿזה אבל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעבֹודתֹו,

ּדהּנה  ּבזה, והענין ּתפּלה. אֹו ּתֹורה ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָעבֹודה,

מקֹומֹות  ּבכּמה ּבברּור 23מבאר אֹופּנים ׁשני ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשלֹום. ּובדר מלחמה, ּבדר הרע, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּיצר

החלּוק 24ּובכללּות  זה הּתפּלה,25הרי עבֹודת ּבין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ׁש"ּדרכיה  הּתֹורה, לעבֹודת - קרבא" ְְְֲֶֶַַַַָָָָָ"ׁשעת

ׁשלֹום" נתיבֹותיה וכל נעם והינּו,26ּדרכי . ְְְְְִֵֶַַַָָָֹ

הרע  הּיצר ּברּור ענין הּוא הּתפּלה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשעבֹודת

הּמברר  התלּבׁשּות עלֿידי למעלה, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמּלמּטה

ולכן  הּבהמית), (נפׁש ּבּמתּברר האלקית) ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ(נפׁש

הּברּור  אבל ויגיעה. מלחמה עלֿידי ּבא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָזה

(ּכּידּוע  למּטה מּלמעלה הּוא ּתֹורה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָׁשעלֿידי

הּׁשמים" מן "לחם נקראת ּבדר27ׁשהּתֹורה ,( ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הּתֹו לימּוד ׁשעלֿידי ממׁשימּמילא, האדם רה ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מתּבּטל  ועלֿידיֿזה ּבנפׁשֹו, אלקּות ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַֹּומגּלה

מּובן  ועלּֿפיֿזה מאליו. הרע הּיצר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ(ּומתּברר)

(ׁשהּוא  מלחמה עלֿידי הרע הּיצר ׁשּברּור ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמה

הרׁשּות", "מלחמת נקרא הּתפּלה) עבֹודת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָענין

עבֹודה  עלֿידי מנּוחה, ׁשל ּבאֹופן ּברּור יׁשנֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָּכי
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ב.22) ה, חגיגה - חז"ל לשון ועוד.23)ע"פ ואילך. ד ג, במדבר לקו"ת ואילך. ד ה, בראשית גם 24)תו"א - בפרטיות

טעהמ"צ  וראה א). כד, אורה (שערי בבלי וש"ס ירושלמי ש"ס או סכ"ו), אגה"ק תניא (ראה דטו"ר ואילנא עה"ח יש בתורה

תפלה  - ובתפלה כו'; הקליפה לשבר כדי ההלכה עסק כו' בכח מקשה הי' שהאריז"ל שם, המצוות ושער ואתחנן להאריז"ל

ג). סה, בשלח (תו"א עונג לשבת וקראת ודשבת ואילך).25)דחול קס ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט נ"ח ת"ר ד"ה בארוכה ראה

ואילך). 105 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד משה יז.26)ויאמר ג, ב.27)משלי קסה, שלו פסחים במסכת של"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡z˜ÓÚ ‡¯È·Ï22 לבור גבוה ÏÚעמוק.מגג ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡Â ¿≈»¬ƒ¿»¿≈∆¿»««

,"¯a„Ó ·e˙k‰ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa" ‰Ê השאלה מתחזקת ומעתה ∆¿ƒ¿∆∆»¿«»¿«≈
שהיא  התפילה עבודת של במלחמה שמדובר הזקן אדמו"ר פירוש מתאים איך

מדבר  שהכתוב רש"י פירוש עם ה' בעבודת עיקרי ועניין גמורה חובה

רשות'? ב'מלחמת

ÈÙÏ ÌbL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (‚«»ƒ¿»∆«¿ƒ
‰ÓL Ô˜f‰ ea¯ Le¯t≈«≈«»≈∆«
"‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk" ·e˙kL∆»ƒ≈≈«ƒ¿»»

È‡˜ מכוון‰ÓÁÏn‰ ÏÚ »≈««ƒ¿»»
¯LÙ‡ ,‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL∆«¬««¿ƒ»∆¿»
"‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk" L¯ÙÏ¿»≈ƒ≈≈«ƒ¿»»
ÔBLlÓ ,È"L¯ Le¯t ÈÙÏ BÓk¿¿ƒ≈«ƒƒ¿
,˙eL¯ ÏL ÔÈÚ e‰fL ,'Ì‡'ƒ∆∆ƒ¿»∆¿
תצא, שלא וייתכן שתצא ייתכן היינו

הציוויים  קיימים אזי תצא ואם

שעבודת  ואף הפרשה, שבהמשך

ה', בעבודת עיקרי עניין היא התפילה

תצא", "כי לפרש אפשר זה בעניין גם

דבר  היינו תצא", "אם של במשמעות

יהיה, שלא Ó‰שייתכן Èkƒ«
‡È‰ ‰lÙz‰ ˙„B·ÚM∆¬««¿ƒ»ƒ

‰·BÁ ˙ÓÁÏÓ'רשות' ‡ˆÏולא ƒ¿∆∆»≈∆
È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¬≈
Ï·‡ ,B˙„B·Ú ˙ÏÁ˙a ˜¯ ‰Ê∆«ƒ¿ƒ«¬»¬»

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï את עבר שהאדם לאחר ¿«¬≈∆
ועלה  ה' בעבודת הראשון השלב

גבוהה, יותר ÈLלדרגה ÌÈi¯LÙ‡∆¿»ƒƒ¿≈
B‡ ‰¯Bz ,‰„B·Ú ÈpÙB‡«≈¬»»

‰lÙz שעבודת בהכרח התפילה ולא ¿ƒ»
ש  כפי לגביו, גמורה חובה ממשיך היא

ומבאר.

¯‡·Ó ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿…»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa23 בתורת ¿«»¿

‡ÌÈpÙBהחסידות ÈL LiL∆≈¿≈«ƒ
Ú¯‰ ¯ˆi‰ ¯e¯·a הטוב הפרדת ¿≈«≈∆»«

והעלאתו  ותיקונו שבו, מהרע שבו

ÓÁÏÓ‰לקדושה, C¯„a מתוך ¿∆∆ƒ¿»»
איתו, ÌBÏLמאבק C¯„·e ידי על ¿∆∆»

לטוב. אותו גם שהופכים

˙eÏÏÎ·e24 ההבדל כללי, באופן ƒ¿»

שלום  בדרך לבירור מלחמה בדרך בירור ‰eÏÁ˜בין ‰Ê È¯‰25 ההבדל ¬≈∆«ƒ
‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÔÈa,מלחמה בדרך בירור ˜¯·‡"שהיא ˙ÚL" ≈¬««¿ƒ»¿«¿»»

להתגבר  כדי הרע יצר עם ישירה התעסקות ידי על בירור ומלחמה, קרב שעת

- È˙B·È˙‰עליו ÏÎÂ ÌÚ ÈÎ¯c ‰ÈÎ¯c"L ,‰¯Bz‰ ˙„B·ÚÏ«¬««»∆¿»∆»«¿≈…«¿»¿ƒ∆»
"ÌBÏL26, עיסוק ידי על בירור »

מתברר  הרע שהיצר באופן בתורה

‰lÙz‰ממילא. ˙„B·ÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆¬««¿ƒ»
Ú¯‰ ¯ˆi‰ ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«≈«≈∆»«

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ היצר אל ירידה ƒ¿«»¿«¿»
למעלה מלמטה והעלאתו »ŒÏÚהרע

LÙ) ¯¯·n‰ ˙eLaÏ˙‰ È„È¿≈ƒ¿«¿«¿»≈∆∆
LÙ) ¯¯a˙na (˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«ƒ¿»≈∆∆

(˙ÈÓ‰a‰ על היא ההתלבשות והרי ««¬ƒ
המתברר, אל יורד שהמברר ≈«¿ÔÎÏÂידי

‰ÓÁÏÓ È„ÈŒÏÚ ‡a ‰Ê∆»«¿≈ƒ¿»»
‰ÚÈ‚ÈÂ מגע מחייבת ה'התלבשות' כי ƒƒ»

הבהמית. והנפש הרע היצר עם קרוב

‰¯Bz È„ÈŒÏÚL ¯e¯a‰ Ï·‡¬»«≈∆«¿≈»
Úe„ik) ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡e‰ƒ¿«¿»¿«»«»«
ÔÓ ÌÁÏ" ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿≈∆∆ƒ

"ÌÈÓM‰27, שיורד רוחני  מזון  «»«ƒ
הוא  והבירור למטה), מלמעלה ונמשך

È„ÈŒÏÚL ,‡ÏÈnÓ C¯„a¿∆∆ƒ≈»∆«¿≈
CÈLÓÓ Ì„‡‰ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»»»»«¿ƒ

למטה  ‡e˜Ï˙מלמעלה ‰l‚Óe¿«∆¡…
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,BLÙa כאשר ¿«¿¿«¿≈∆

בגלוי, האדם בנפש מאירה האלוקות

Ú¯‰ ¯ˆi‰ (¯¯a˙Óe) Ïha˙Óƒ¿«≈ƒ¿»≈«≈∆»«
ÂÈÏ‡Ó בו 'להתלבש' צורך מבלי ≈≈»

ישירות. אתו ולהתעסק

Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הפנימי הטעם ¿«ƒ∆»
‰¯Úעל  ¯ˆi‰ ¯e¯aL ‰Ó«∆≈«≈∆»«

ÔÈÚ ‡e‰L) ‰ÓÁÏÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿«
‡¯˜ (‰lÙz‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ»ƒ¿»

,"˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ" שאכן אף ƒ¿∆∆»¿
ה', בעבודת עיקרי בעניין Èkƒמדובר

BLÈגםÏL ÔÙB‡a ¯e¯a ∆¿≈¿∆∆
‰ÁeÓ,'ו'מלחמה קרב ŒÏÚללא ¿»«

‰¯Bz ÏL ‰„B·Ú È„È כמבואר ¿≈¬»∆»
לעיל.
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ט d"kyz'd ,lel` c"i ,`vzÎik zyxt zay

הּפרׁשה  ּבסּיּום ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו ּתֹורה. 28ׁשל ְְִֶֶֶַַַָָָָָ

גֹו', איבי מּכל ל אלקי הוי' ּבהניח ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָָֹֹוהיה

ּוכמֹו מלחמה, ׁשל ּבענין צֹור אין ְְְְִִֵֶֶֶָָָָׁשאז

גֹו',29ׁשּכתּוב  לי מּקרב נפׁשי בׁשלֹום ּפדה ְְְִִִֶַָָָָָ

חרב 30ּוכתיב  אפילּו ּבארצכם, לאֿתעבר וחרב ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַֹֹ

ׁשלֹום  מנּוחה,31ׁשל ּבדר היא העבֹודה ואז , ְְְֲִֶֶֶָָָָָ

הּתֹורה. לימּוד ׁשעלֿידי העבֹודה אֹופן ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּזהּו

ּומּצב  ּבמעמד נמצאים ּכאׁשר ׁשּגם זאת, ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹועֹוד

הּתפּלה, ׁשּבעבֹודת הּמלחמה ּבענין צֹור ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיׁש

העבֹודה  ׁשּזֹוהי הּתֹורה, לימּוד עלֿידי ְֲִִִֵֵֶַַָָָהּנה

הּתפּלה  עבֹודת ּגם נעׂשית מנּוחה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָׁשּבדר

העסק  ׁשּמעלת ּדכׁשם והינּו, לגמרי. אחר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבאֹופן

מּתֹורה  יֹותר ּגבֹוּה הּוא הּתפּלה ׁשאחר ְִִֵֶַַַַַָָָָּבּתֹורה

הּתפּלה  ּפֹועלת 32ׁשּקֹודם ּׁשהּתפּלה מה ׁשּזהּו , ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּפעּולה  ּגם יׁשנּה ּכמֹוֿכן הּנה הּתֹורה, ְְְִֵֵֶַַַַָָָעל

ׁשּנעׂשית  הּתפּלה עבֹודת על הּתֹורה ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָּדלימּוד

יֹותר. נעלה ְֲֵֶֶַּבאֹופן

אֹופּני LÈÂד) ׁשני ּבענין לעיל האמּור לקּׁשר ¿≈ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָ

ׁשל  ענינֹו עם ותֹורה, ּדתפלה ְְְֲִִִִֶָָָָָהעבֹודה

ׁשּבדרּוׁשי  הּידּוע עלּֿפי ּובפרט אלּול. ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹחדׁש

ּבפרׁשת  ּכבר הּנה ּתֹורה', ׁשּב'לּקּוטי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהחסידּות

ועלֿ אלּול, חדׁש עניני אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְֱִֵֵֶַָֹ"ראה"

והענין אחתּֿכּמהֿוכּמ "ּכיֿתצא". ּבפרׁשת ה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ּכתיב  ּדהּנה לי"33ּבזה, ודֹודי לדֹודי "אני ְְְְֲִִִִִִֵֶָ

אלּול  וידּוע 34(ראׁשיּֿתיבֹות ּבּׁשֹוׁשּנים". הרֹועה ( ְֱִֵֵֶַַַָָָ

ּבּׁשֹוׁשּנים" "הרֹועה ּבענין ּפרּוׁשים ׁשני .35ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּכנגד  עלין ּתליסר ּבּה יׁש ׁשּׁשֹוׁשּנה אחד, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפרּוׁש

ּדרחמי  מכילין אלּול 36י"ג ׁשּבחדׁש והינּו, , ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַֹ

הרחמים  מּדֹות י"ג ׁשּי37מאירֹות זה וענין , ְְְֲִִִִֶַַָָָ

ּתקרי  אל ׁשני, ּופרּוׁש הּתפּלה. לעבֹודת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָּבכללּות
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‰L¯t‰ ÌeiÒa ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ28 כי פרשת השבוע פרשת ¿∆««∆»¿ƒ«»»»

‚B',תצא  EÈ·È‡ ÏkÓ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÁÈ‰a ‰È‰Â,כלומר ¿»»¿»ƒ«¬»»¡…∆¿ƒ»…¿∆
שיהיו  ישראל לבני מסייע הקדושֿברוךֿהוא שבו מצב על מדברת התורה

סביבם האויבים מכל ÓÁÏÓ‰,במנוחה ÏL ÔÈÚa C¯Bˆ ÔÈ‡ Ê‡L∆»≈∆¿ƒ¿»∆ƒ¿»»
·e˙kL BÓÎe29 המלך דוד בדברי ¿∆»

כלפיו  וההתנגדות המרד הפסקת לגבי

אבשלום  אנשי ·ÌBÏLמצד ‰„t»»¿»
'B‚ ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ וניצחון פדות «¿ƒƒ¿»ƒ

במלחמה, צורך ללא שלום, בדרכי

·È˙Îe30ֿשהקדוש בברכות בתורה ¿ƒ
קיום  על ישראל לבני מבטיח ברוךֿהוא

Ú˙Œ‡Ï·¯המצוות  ·¯ÁÂ¿∆∆…«¬…
,ÌÎˆ¯‡a ז"ל חכמינו ואמרו ¿«¿¿∆

היא  ÏLשהברכה ·¯Á eÏÈÙ‡¬ƒ∆∆∆
ÌBÏL31 כלומר בארץ, תעבור לא גם »

ואפילו  כלל מלחמה שום בו שאין מצב

מלחמה, כלי ‰B·Ú„‰לא Ê‡Â¿»»¬»
e‰fL ,‰ÁeÓ C¯„a ‡È‰ƒ¿∆∆¿»∆∆
È„ÈŒÏÚL ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡∆»¬»∆«¿≈

,‰¯Bz‰ „eÓÈÏ.לעיל כמבואר ƒ«»
,˙‡Ê „BÚÂ לידי בא שבו נוסף עניין ¿…

ללא  היא ה' שעבודת זה עניין ביטוי

של  בדרך אלא ומאבקים מלחמות

ÌÈ‡ˆÓשלום, ¯L‡k ÌbL∆««¬∆ƒ¿»ƒ
C¯Bˆ LiL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆≈∆
˙„B·ÚaL ‰ÓÁÏn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿»»∆«¬«

,‰lÙz‰ המצב שזה לעיל כאמור «¿ƒ»
הראשונים  בשלבים העבודה', 'בתחילת

ה', eÓÈÏ„בעבודת È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈ƒ
‰¯Bz‰,לתפילה בנוסף עוסקים בו «»

C¯„aL ‰„B·Ú‰ È‰BfL∆ƒ»¬»∆¿∆∆
‰ÁeÓ,מלחמה כל ÈNÚ˙ללא ¿»«¬≈

ÔÙB‡a ‰lÙz‰ ˙„B·Ú Ìb«¬««¿ƒ»¿∆
È¯Ó‚Ï ¯Á‡ על אף פי וזאת «≈¿«¿≈

כן  עצמה מצד התפילה שעבודת

לעיל. כמבואר במלחמות, קשורה

˜ÒÚ‰ ˙ÏÚnL ÌLÎc ,eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈∆«¬«»≈∆
‡e‰ ‰lÙz‰ ¯Á‡L ‰¯Bza«»∆«««¿ƒ»
Ì„BwL ‰¯BzÓ ¯˙BÈ dB·b»«≈ƒ»∆∆

‰lÙz‰32‰Ó e‰fL , «¿ƒ»∆∆«
,‰¯Bz‰ ÏÚ ˙ÏÚBt ‰lÙz‰M∆«¿ƒ»∆∆««»

כל  זאת עם אבל ה' בעבודת שונים עניינים שני הם והתפילה התורה כלומר,

התפילה  שלאחר התורה שללימוד וכשם בשני, ויתרון מעלה פועל מהם אחד

לימוד  לגבי מעלה בו יש ולכן לו, שקדמה מהתפילה כתוצאה ויתרון מעלה יש

התפילה, שקודם ‰ÏeÚt‰התורה Ìb dLÈ ÔÎŒBÓk ‰p‰ וההשפעה ƒ≈¿≈∆¿»««¿»
˙ÈNÚpL ‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÏÚ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏc כתוצאה התפילה, ¿ƒ«»«¬««¿ƒ»∆«¬≈

ÏÚ‰התורה,מלימוד  ÔÙB‡a¿∆«¬∆
¯˙BÈ.עצמה מצד התפילה מאשר ≈

ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ¯M˜Ï LÈÂ („¿≈¿«≈»»¿≈
Ú‰ ÈpÙB‡ ÈL ÔÈÚa‰„B· ¿ƒ¿«¿≈«≈»¬»

BÈÚ ÌÚ ,‰¯B˙Â ‰ÏÙ˙cƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿»
המיוחדת  ה' L„Áועבודת ÏL∆…∆

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e .ÏeÏ‡¡ƒ¿»«ƒ«»«
ÈLe¯„aL מאמרי˙e„ÈÒÁ‰ ∆ƒ¿≈«¬ƒ

¯·k ‰p‰ ,'‰¯Bz ÈËewÏ'aL∆¿ƒ≈»ƒ≈¿»
"‰‡¯" ˙L¯Ùa היא שקביעותה ¿»»«¿≈

אלול  חודש בראש או מברכים בשבת

L„Á ÈÈÚ ˙B„B‡ ¯ae„Ó¿»ƒ¿¿≈…∆
‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÏeÏ‡¡¿««««»¿«»

"‡ˆ˙ŒÈk" ˙L¯Ùa שקביעותה ¿»»«ƒ≈≈
וכמה  כמה עברו שכבר לאחר היא

אלול. מחודש ימים

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â33 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
השירים' È„B„Ïב'שיר È‡"¬ƒ¿ƒ
"ÈÏ È„B„Â נמשכים ישראל, בני אני, ¿ƒƒ

הקדושֿברוךֿהוא, אל ומתקרבים

אל  ומתקרב נמשך והקדושֿברוךֿהוא

ישראל  ≈≈«(¯‡B·ÈzŒÈL˙בני
ÏeÏ‡34."ÌÈpLBMa ‰ÚB¯‰ ( ¡»∆««ƒ

ÌÈLe¯t ÈL LiL Úe„ÈÂ¿»«∆≈¿≈≈ƒ
"ÌÈpLBMa ‰ÚB¯‰" ÔÈÚa35. ¿ƒ¿«»∆««ƒ

da LÈ ‰pLBML ,„Á‡ Le¯t≈∆»∆«»≈»
ÔÈÏÚ ¯ÒÈÏz עלים עשרה שלוש ¿≈«»ƒ

ÈÓÁ¯c ÔÈÏÈÎÓ ‚"È „‚k36 ¿∆∆¿ƒƒ¿«¬≈
הרחמים  מידות עשרה שלוש

ג. רחום. ב. אֿל. א. בתורה, (האמורות

חסד. ורב ו. אפים. ה. ארך. ד. וחנון.

י. לאלפים. ט. חסד. נוצר ח. ואמת. ז.

יג. וחטאה. יב. ופשע. יא. עוון. נושא

‡ÏeÏונקה). L„ÁaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿…∆¡
˙B¯È‡Ó ומתגלות˙BcÓ ‚"È ¿ƒƒ
ÌÈÓÁ¯‰37‰Ê ÔÈÚÂ גילוי , של »«¬ƒ¿ƒ¿»∆

הרחמים eÏÏÎa˙מידות CiL«»ƒ¿»
.‰lÙz‰ ˙„B·ÚÏ«¬««¿ƒ»
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ׁשּׁשֹונים  אּלא ׁשּׁשֹונים 38ׁשֹוׁשּנים ּבאֹותם , ְִִִֶֶֶַָָ

י"ג 39ּבּתֹורה  התּגּלּות ׁשּבענין להֹוסיף, ויׁש . ְְְְְִִִֵֶַַַָ

ּב"הרֹועה  הראׁשֹון (הּפרּוׁש הרחמים ְֲִִִֵֶַַָָָמּדֹות

י"ג  התּגּלּות ּבין ּגדֹול הפרׁש יׁש ְְִִֵֵֵֶַַַָּבּׁשֹוׁשּנים")

י"ג  להתּגּלּות אלּול ׁשּבחדׁש הרחמים ְְְֱֲִִִֶֶַַָֹמּדֹות

הּכּפּורים  ׁשּביֹום הרחמים ואחד 40מּדֹות , ְְֲִִִִֶַַַַָ

הרחמים  מּדֹות י"ג ּׁשהתּגּלּות הּוא, ְֲִִִִִֶַַַָהחלּוקים

ׁשּבא  לי" "ּדֹודי ענין עקר הּוא הּכּפּורים ְְִִִִִִֶֶַַַָׁשּביֹום

התּגּלּות  ואלּו לדֹודי", ּד"אני העבֹודה ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָלאחרי

ענין  הּוא אלּול ׁשּבחדׁש הרחמים מּדֹות ְְֱֲִִִֶֶַַָֹי"ג

ּד"אני  העבֹודה את לעֹורר ׁשענינֹו לי" ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָ"ּדֹודי

אתערּותאּֿדלעילא  ּבחינת ּדהינּו, ְְְְְְֲִִִִֵַַָָלדֹודי",

עלֿ ׁשּזהּו האתערּותאּֿדלתּתא, את ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּמעֹוררת

ּכמֹו למּטה, מלמעלה ׁשהיא הּתֹורה ענין ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָּדר

ענין  ׁשּגם ונמצא, (ּכּנ"ל). הּׁשמים מן ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָלחם

אלּול  ׁשּבחדׁש הרחמים מּדֹות י"ג ְְֱֲִִִֶֶַַָֹהתּגּלּות

ּגם  ׁשּׁשּי ּבאֹופן הּוא הּתפלה, לענין ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּׁשּי

הּוא  הּתפּלה ענין ּגם הּנה ׁשּלכן הּתֹורה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלענין

ג). סעיף (ּכּנ"ל יֹותר נעלה ְְֲִֵֶֶַַַּבא ֹופן

e‰ÊÂּכ הּׁשנה ּכל על אלּול ּדחדׁש ּולּה,הּיתרֹון ¿∆ְְֱִֶַַַָָָָֹ

הּתפּלה  ּבענין רק לא היא ְְְֲִִִֶַַַַָָֹׁשּמעלתֹו

אּלא  ּבּׁשֹוׁשּנים"), ּד"הרֹועה הראׁשֹון ְִִֵֶֶַַַָָָ(הּפרּוׁש

ּד"הרֹועה  הּׁשני (הּפרּוׁש הּתֹורה ּבענין ְְְִִֵֵֶַַַַַָָּגם

ּבלימּוד  יֹותר להֹוסיף צרי ׁשּלכן ְְִִִִֵֵֶַַָָּבּׁשֹוׁשּנים"),

וׁשלֹום  מנּוחה ׁשּבדר העבֹודה ׁשּזֹוהי ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָהּתֹורה,

הּתֹורה, ּפנימּיּות לימּוד עלֿידי ּובפרט ְְְְִִִִֵַַַָָָּדוקא,

כּו' מחלֹוקת ולא כּו' קּוׁשיא לא ּתמן ּדלית ׁשּבּתֹורה, ּדרזין ורזין ּכֹולל 41רזין , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ּוׁשלמּות  אמּתית ּפֹועלים ועלֿידיֿזה ׁשלֹום, ּבדרכי חּוצה הּמעינֹות הפצת ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּגם

צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה גֹו', בׁשלֹום" ּד"ּפדה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָהענין

הּיעּוד  יקּוים מכּסים.42ׁשאז לּים ּכּמים הוי' את ּדעה הארץ מלאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
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א.38) עדר, זח"ב ב. ל, ב.39)שבת כ, שם תתכז.40)זהר ע' ח"ג שה"ש אוה"ת ב. לד, שם לקו"ת קכד,41)ראה זח"ג

ובכ"מ. .24 שבהערה אגה"ק וראה (ברע"מ). מלכים.42)ב הל' סוף רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈL Le¯Ùe,"בשושנים ‡l‡ב"הרועה ÌÈpLBL È¯˜z Ï‡ ≈≈ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ∆»

LÌÈBM38ÌÈBML Ì˙B‡a ולומדים, ונמצא Bza39¯‰ועוסקים ∆ƒ¿»∆ƒ«»
התורה, לימוד עניין והן מלחמה, בדרך הבירור התפילה, עבודה עניין שהן

אלול. לחודש במיוחד שייך שלום, בדרך הבירור

˙elb˙‰ ÔÈÚaL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆¿ƒ¿«ƒ¿«
Le¯t‰) ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èƒ»«¬ƒ«≈
‰ÚB¯‰"a ÔBL‡¯‰»ƒ¿»∆

"ÌÈpLBMa שלשושנה בכך הקשור ««ƒ
כאמור  עלים, עשרה שלוש LÈיש (≈

‚"È ˙elb˙‰ ÔÈa ÏB„b L¯Ù‰∆¿≈»≈ƒ¿«
ÏeÏ‡ L„ÁaL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓƒ»«¬ƒ∆¿…∆¡
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È ˙elb˙‰Ï¿ƒ¿«ƒ»«¬ƒ

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈaL40„Á‡Â , ∆¿«ƒƒ¿««
˙elb˙‰M ,‡e‰ ÌÈ˜eÏÁ‰«ƒƒ∆ƒ¿«
ÌBÈaL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èƒ»«¬ƒ∆¿
ÔÈÚ ¯˜Ú ‡e‰ ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ«ƒ¿«

"ÈÏ È„Bc" של והתקרבות התגלות ƒƒ
בדרך  ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא

למטה È¯Á‡Ïמלמעלה ‡aL∆»¿«¬≈
"È„B„Ï È‡"c ‰„B·Ú‰»¬»¿¬ƒ¿ƒ
בדרך  לאלוקות האדם של התקרבות

למעלה, ‰˙elb˙מלמטה eÏ‡Â¿ƒƒ¿«
L„ÁaL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èƒ»«¬ƒ∆¿…∆

‡e‰ ÏeÏ‡ למטה מלמעלה הארה ¡
BÈÚL "ÈÏ È„Bc" ÔÈÚƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»
È‡"c ‰„B·Ú‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ¿≈∆»¬»¿¬ƒ

"È„B„Ï,למעלה eÈ‰c,מלמטה ¿ƒ¿«¿
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
האלוקות, מצד מלמעלה, התעוררות

Œ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙‡ ˙¯¯BÚnL∆¿∆∆∆»ƒ¿¬»
‡z˙Ïc מצד מלמטה, התעוררות ƒ¿«»

ÔÈÚהאדם, C¯cŒÏÚ e‰fL∆∆«∆∆ƒ¿«
‡È‰L ‰¯Bz‰ והמשכה הארה «»∆ƒ

ÌÁÏ BÓk ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»¿∆∆
.(Ï"pk) ÌÈÓM‰ ÔÓƒ«»«ƒ««

˙elb˙‰ ÔÈÚ ÌbL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«ƒ¿«ƒ¿«
L„ÁaL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èƒ»«¬ƒ∆¿…∆
,‰ÏÙz‰ ÔÈÚÏ CiML ÏeÏ‡¡∆«»¿ƒ¿««¿ƒ»

לעיל, CiMLכמבואר ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆«»
‰p‰ ÔÎlL ,‰¯Bz‰ ÔÈÚÏ Ìb«¿ƒ¿««»∆»≈ƒ≈

התורה מלימוד ÔÈÚכתוצאה Ìb«ƒ¿«
‰ÏÚ ÔÙB‡a ‡e‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»¿∆«¬∆
.(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ¯˙BÈ≈««¿ƒ

ÔB¯˙i‰ e‰ÊÂ המיוחדת ‰M‰והמעלה Ïk ÏÚ ÏeÏ‡ L„Ác ¿∆«ƒ¿¿…∆¡«»«»»
Le¯t‰) ‰lÙz‰ ÔÈÚa ˜¯ ‡Ï ‡È‰ B˙ÏÚnL ,dÏek»∆«¬»ƒ…«¿ƒ¿««¿ƒ»«≈

,"ÌÈpLBMa ‰ÚB¯‰"c ÔBL‡¯‰ הרחמים מידות י"ג ‡l‡עניין ,( »ƒ¿»∆««ƒ∆»
"ÌÈpLBMa ‰ÚB¯‰"c ÈM‰ Le¯t‰) ‰¯Bz‰ ÔÈÚa Ìb עניין «¿ƒ¿««»«≈«≈ƒ¿»∆««ƒ

התורה  דברי של ÔÎlLהשינון ,(∆»≈
¯˙BÈ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ אלול בחודש »ƒ¿ƒ≈

È‰BfLגם ,‰¯Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»∆ƒ
‰ÁeÓ C¯„aL ‰„B·Ú‰»¬»∆¿∆∆¿»

,‡˜Âc ÌBÏLÂ עם קרוב מגע ללא ¿»«¿»
כמו  הבהמית והנפש הרע היצר

התפילה, עניין Ë¯Ù·eבעבודת ƒ¿»
במיוחד  הוא התורה בלימוד השלום

˙eiÓÈt „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿ƒƒ
ÔÈÊ¯ ,‰¯Bz‰סודותÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯Â «»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

סודות  חלק BzaL¯‰,וסודי שעל ∆«»
נאמר  בתורה ÔÓzזה ˙ÈÏc שאין ¿≈«»

ÏÂ‡שם 'eÎ ‡ÈLe˜ ‡Ï…¿»¿…
'eÎ ˙˜BÏÁÓ41, שהשלום היינו «¬∆

כך  כדי עד מודגשים המלחמה והעדר

אין  עצמם התורה בדברי שאפילו

מחלוקות  ואין Ìbקושיות ÏÏBk≈«
˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰ פנימיות של ¬»«««¬»

ÌBÏL,התורה  ÈÎ¯„a ‰ˆeÁ»¿«¿≈»
˙ÈzÓ‡ ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¬ƒ¬ƒƒ
‰„t"c ÔÈÚ‰ ˙eÓÏLe¿≈»ƒ¿»¿»»

,'B‚ "ÌBÏL· האמיתית הפדות ¿»
‰‡ÈzÓ˙והשלימה ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ

ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
„eÚi‰ ÌÈe˜È Ê‡L ,e˜„ˆ42 ƒ¿≈∆»¿««ƒ

העולם  מצב על ישעיהו הנביא שאמר

המשיח Úc‰בימות ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ»¿»»»∆≈»
ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡∆¬»»««ƒ«»¿«ƒ
קרקע  כל את מכסים הים שמי כשם

ותמלא  תכסה ה' את הדעה כך הים,

כולו. העולם כל את
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מוגה  בלתי

מדבר ‡. הכתוב הרשות "במלחמת למלחמה", תצא "כי פרשתנו, ריש רש"י בפירוש ,1הביאור
ארץ  נאמר שבמלחמת כבר שהרי שביו, ושבית לומר אין נשמה"2ישראל כל תחיה לא אומות בשבעה

להוכיח  אין שבפרשתנו, - למלחמה) בנוגע "כי" פעמים ג' הקודמת בפרשה שכתוב למה (בהשוואה
" שנאמר ממה מדבר" הכתוב הרשות לומר ikש"במלחמת דאפשר "אם", שפירושו למלחמה", תצא

לומר  אין ישראל ארץ  "שבמלחמת בגלל ורק גו'", בשביה וראית שביו "ושבית על קאי ד"כי" שהספק
הרשות  ש"במלחמת לומר צריך נשמה", כל תחיה לא אומות בשבעה נאמר כבר שהרי שביו, ושבית
ו"תצא" למלחמה", "תצא על קאי - (אם) "כי" תצא": ד"כי הפירוש משתנה (ועלֿפיֿזה מדבר" הכתוב

הרוחני  במובן (לא כפשוטו ישראל 3- מארץ יציאה האויב);4), למקום

בפסוק  הוא 5וכן ד"כי" שהספק לומר יש גו'", תירא לא גו' רב עם גו' וראית גו' למלחמה תצא "כי
רש"י; סתם ולכן הרשות, במלחמת שמדובר הכרח לרש"י ואין גו'", "וראית על

בפסוק  שמפרש 6וכן לאחרי ורק המצור. על קאי ד"אם" שהספק לפרש יש גו'", עיר אל תצור "כי
מדבר"; הכתוב הרשות ש"במלחמת לפרש מוכרח כו'", בשלום שפותח "למד

בפסוק  ומזה 7אבל עצמה, המלחמה על קאי ש"כי" לומר בהכרח גו'", להלחם עיר אל תקרב "כי
שלום  דברי לסיחון משה ששלח מזה להוכיח שיש כיון אלא מדבר". הכתוב הרשות ש"במלחמת מוכח

"כמו רש"י מוסיף - ישראל ארץ במלחמת גם שייכת לשלום oipraשקריאה yxetny8 לכל תעשה כן
גו'". הרחוקות הערים

ישראל  ארץ "שבמלחמת ומסיים הרשות" "במלחמת שמתחיל רש"י, שבפירוש המופלאים ומהענינים
חובה  במלחמת (ולא אפשר 9כו'" אי (כאשר חובה שאינה באופן גם ישראל, ארץ שבמלחמת לרמז, ,(

אתכם" ילמדו לא אשר "למען עצמה, בפני מצוה זוהי כי נשמה", כל תחיה לא נאמר "כבר .10ליישבה),
והחיוב  אומות", מז' שהם אףֿעלֿפי שבתוכה "כנענים גם מרבינן שביו" ד"ושבית מהריבוי ומכלֿמקום,
שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - ישראל בארץ היושבים על רק הוא נשמה" כל תחיה ד"לא

ואילך. 78 עמוד י"ד חלק ב'לקוטיֿשיחות' ונדפס

***

גו'.·. למלחמה תצא כי דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

(במאמר ‚. לעיל להמדובר -11בהמשך מנוחה בדרך או מלחמה בדרך העבודה, אופני ב' אודות (

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

הוא 1) (בפתח ) למלחמה" תצא) ש "(כי הידיעה,אף ה' במקום ַ
לארץ, הכניסה לצורך  המלחמה שזוהי הידועה, למלחמה כמו
שנכנסו  לדור תורה במשנה ע"ה רבינו משה "מדבר שאודותה

ספכ "ה). - בתניא אדה"ז (כלשון לארץ"
טז.2) כ , שופטים פ'
לקוטי3) עם  הגש "פ  (ראה ולמד " "צא ומנהגים כמו  טעמים

ללמוד  יכול  שהרי למקום, ממקום ליציאה הכוונה שאין כא), ע'
יציאת  - נפשית להכנה הכוונה אלא עתה, נמצא שבו במקום גם

הלימוד . לצורך  - הקודם ומצבה ממעמדה הנפש 
"סמוך 4) ב): שם, (שופטים רש "י הספר וכלשון מן לצאתכם

ארצכם". מגבול 
א.5) שם, שופטים

יט .6) שם,
יו"ד .7) שם,
טו.8) שם,
מלחמת9) שאינה חובה מלחמת יש  מלחמת שהרי וכמו א"י,

פרשתנו שבסוף  שאף גו'עמלק, לך  אלקיך  ה' בהניח  "והי' נאמר
אשר זכרבארץ את תמחה לרשתה נחלה לך  נותן אלקיך  עמלק"ה'

כבר  מסופר הרי עמלק), את למחות לשאול  שמואל  שצוה (כפי
אודות בשלח  הכניסה בס"פ קודם עמלק עם יהושע מלחמת

בארץ לארץ, רק לא הוא עמלק דמלחמת שהחיוב מוכח , ומזה
מקום. בכל  גם אלא ישראל ,

יח .10) שם,
(11.(281 ע' חמ "ד  מנחם (תורת פ"ג



d"kyz'dיב ,lel` c"i ,`vz zyxt zay zgiy

להבין: צריך

ו  הטוב, עצם הוא שהקדושֿברוךֿהוא להיטיב כיון הטוב שבשביל 12טבע ככה, ה' עשה למה -
אלקיך  ה' בהניח "והיה הפרשה: בסיום שנאמר היעוד לקיום עד להמתין יצטרכו מנוחה בדרך העבודה

דוקא?!... למלחמה" תצא ד"כי באופן היא העבודה עיקר ואילו מסביב", אויבך מכל לך

עלמא" דהוי שנין אלפי "שית שבמשך - יותר בדרך 13ובפרטיות היא העבודה הזמן, רוב הנה ,
הגלות, בזמן ומצב המעמד כללות שזהו מלחמה,

מרגישים  לא אפילו כאשר והן גלות, של ומצב במעמד שנמצאים ומרגישים יודעים כאשר הן
שנמצא  לו לומר  צריך שפלוני או בספרים... כתוב שכך יודעים ורק גלות, של ומצב במעמד שנמצאים

בקרבך" אשר זר ה"אֿל תחת ישראל) בארץ (אפילו או העולם, אומות תחת מצב 14בגלות שזהו ומובן, .
מהֿשאיןֿכן  מהגלות, לצאת משתדלים אזי בגלות, שנמצאים ומרגישים יודעים כאשר כי יותר, גרוע

בגלות. שנמצאים כלל מרגישים לא כאשר

נאמר  הגלות זמן לכללות שבנוגע תהיה 15ואף זה, קטן" "רגע לאחרי ומיד עזבתיך", קטן "ברגע
היעוד  ויקויים למעלה,16הגאולה מצד רק הוא קטן" ד"רגע הזמן שיעור הרי - וגו'" ה' כבוד "ונגלה

זמן. ריבוי נמשך זה הרי למטה ואילו

ובשביה  במיצר הנתונים ישראל בני לאחינו בנוגע יותר מודגש זה שמוכנים 17וכל בתנועה שנמצאים ,
להם מועיל זה אין ואףֿעלֿפיֿכן, נפשם, לשלם למסור מוכן יהודי ולדוגמא: ומצוות. תורה לקיים שיוכלו

אתרוג, עבור ממון ומצוות.ריבוי תורה עניני בשאר בזה וכיוצא אתרוג, להשיג אפשרות לו אין אבל
מלמעלה וכמ  לקפוץ כדי רק להועיל יכול מסירותֿנפש שענין אדמו"ר , מוריֿוחמי כבודֿקדושת של

תועיל!... לא נפש מסירות גם - למעלה מלמטה לקפוץ כדי אבל למטה,

הפוסקים  בדברי אמנם לקיים18מצינו רוצה עצמו שמצד שכיון אלא , נפשו, למסור ומוכן המצוה,
נחשב גופא זה הרי כו', לו מניחים ככה,שאין ה' עשה למה אףֿעלֿפיֿכן, אבל המצוה; קיים כאילו לו

ומצוות?!... תורה לקיים שיוכלו להם תועיל לא נפש מסירות שאפילו כזה ומצב במעמד שיהיו

אופן  שגם כך, ולתפלה, לתורה פנוי ולבם מוחם שיהיה אפשר אי ולכן לילה... ולא יום לא להם אין
ד"במחשכים  באופן אצלם היא לתורה, עתים קביעות כמו ושלום, מנוחה בדרך להיות שצריכה העבודה

הלימוד 19הושיבני" אופן לגבי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה עצמו, מצד התורה לימוד להיות שצריך האופן לגבי
רז"ל  אמרו זה על אשר ישראל, ישראל".20בארץ ארץ כתורת תורה "אין

חז"ל „. כלשון - הוא הענין יתברך 21אך ברצונו עלה "שכך - הרע" יצר כנגד אלא תורה דיברה "לא
כו'" סטראֿאחרא אתכפיא כד יתברך לפניו רוח נחת יקרא 22להיות "אסתלק עלֿידיֿזה שדוקא ,

כו'" יצירך 23דקודשאֿבריךֿהוא "כשמחך שהיה כפי ולא מלחמה, בדרך העבודה ענין מכללות החל ,
מקדם" אלא) סתם, בגןֿעדן רק (ולא החטא 24בגןֿעדן קודם העבודה 25, לכללות בנוגע ועלֿדרךֿזה ,

ושביה מיצר של במצב - גופא הגלות ובזמן הגלות, האמצעי דזמן אדמו"ר שמבאר וכפי כו',
למלחמה  ישראל מבני חיל אנשי לקיחת ענין להבין .26בדיבורֿהמתחיל

בתורה. נאמר שכך כיון אנו, יודעים זאת אבל ודעת, טעם עלֿפי מובן שאינו ענין אמנם זהו
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מספרי 12) (ד "ה בהערה 334 ע' חכ "ד  בלקו"ש  הנסמן ראה
הח "ן).
וש "נ.13) א. לא, ר"ה
ב.14) קה, שבת ראה
זו.15) שבת הפטרת - ז. נד , ישעי'
ה.16) מ , שם
זה17) בענין דיבר שליט "א אדמו "ר ובין כ "ק בכיות, מתוך 

א ' כאן שנמצא  אמר , ברוסיא)הדברים מביקור עתה זה (שחזר
ומרגיש  זאת.שיודע 

ס"י.18) ח "ב יעקב שבות סע"ז. מברונא מהר"י שו"ת ראה

שו"ת  גם וראה ס"א. חו"מ  סשכ "ב. יו"ד  סקנ"ט . או"ח  חת"ס
שם. שנסמנו ובספרים סל "ב, ח "א הקהתי שבט 

א.19) כד , סנהדרין וראה ו. ג, איכה
ד .20) פט "ז, ב"ר
פרשתנו21) בפרש "י הובא ב. כא, יא.קידושין כא,
רפל "ו.22) תניא
פכ "ז.23) תניא ב. קכח , זח "ב ראה
ונישואין.24) אירוסין ברכת נוסח 
וש "נ.25) ואילך . 189 ס"ע חל "ה מנחם תורת גם ראה
וש "נ.26) ואילך . רסג ע' קונטרסים אדהאמ "צ מאמרי
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האמונה, בענין שלימותו על (נוסף החכמה שלימות תכלית רבינו, משה אצל אפילו שמצינו וכפי
רז"ל  דבר 27כמאמר לכל יאמין שכתוב 28"פתי כמו שמו, על נקראת שהתורה משה"), זה תורת 29, "זכרו

עשרת  (בגלל מלכות הרוגי לעשרה בנוגע נאמר [עליו עקיבא לרבי שאירע מה ראה שכאשר עבדי", משה
השכינה" במקום ש"בא יוסף) את שמכרו לא 30השבטים שכרה", וזו תורה זו עולם, של "רבונו וטען ,[

"אמר  אלא ודעת, טעם עלֿפי לו להסביר אפשרות לפני"!...31היתה במחשבה עלה כך שתוק, לו

בזהר ‰. איתא בשמחתה,32אמנם, לראות יזכו שהם הלבנה, (מיעוט) מפגימת שסבלו לאלו בנוגע
רז"ל  מאמר בשמחתה",33עלֿדרך ורואה זוכה ירושלים על המתאבל "כל

מהגלות, לצאת שיזכו הראשונים יהיו הם כו', ובשביה במיצר שהיו שאלו דידן, בנדון ועלֿדרךֿזה
נאמר  עליו צדקנו, משיח בראשם".34בביאת וה' גו' לפניהם הפורץ "עלה

***

.Â יונק ועד מעולל אשה ועד "מאיש עמלק", זכר את "תמחה פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
שה  ועד היתה"35משור עמלק משל זו בהמה לומר הבהמה, על אפילו נזכר עמלק שם יהא שלא ,

הקדושֿברוךֿ רק לעשות יכול זה (שענין האדם ממחשבת עמלק זכרון מחיית על אינו שהציווי -
גם 36הוא  עמלק זכרון סוףֿסוף ישכח (שעלֿידיֿזה עמלק של שמו שמזכירים הדברים כל למחות אלא ,(

. "אשה על (נוסף דוקא חיים בעלי - האדם) ש"החיו ממחשבת לומר מקום היה זאת שלולי יונק", .
מדין 37לכם" כבמלחמת הקודם 38, בעליהם של רושם ישאר שלא גמור שינוי לעשות אפשר אי שבהם ,(

בדומם  מהֿשאיןֿכן היתה"), עמלק משל זו בהמה עמלק,39("לומר שם יזכיר שלא באופן שינוי מספיק ,
אפשר  שאז - הרשות שינוי שעלֿידי הקודם.40ועד בעליהם שם עליהם נקרא לא - לשנותם

המן  בית את אסתר קיבלה איך מקרא של בפשוטו מובן לא 41ועלֿפיֿזה לרשותה, שנכנס לאחרי כי ,
במדרש  שכתוב מה וזהו המן". "בית עוד .42נקרא אמחה מ "מחה אפילו .lr ומ האבנים",lrהעצים

זכרו  למחות בשביל ואבנים, עצים על שמו לכתוב מנהג (ואדרבה: עצמם והאבנים העצים ).43ולא

שזוהי  דומם, בבחינת לא אבל המדות, בענין רק להיות יכולה עמלק שפעולת הענינים, ובפנימיות
- דקבלתֿעול העבודה

ואילך. 86 עמוד י"ד חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה
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א.27) פ"ג, שמו"ר
טו.28) יד , משלי
טו,29) בשלח  מכילתא וראה כב. ג, ד .מלאכי  פ"ל , שמו"ר א.

וש "נ.
תורת 30) גם וראה ברכות. סוף להאריז"ל  הש "ס לקוטי

וש "נ. .406 ע' ריש  חל "ג מנחם
ב.31) כט , מנחות
א.32) קפא, זח "א ראה
וש "נ.33) ב. ל , תענית
יג.34) ב, מיכה
ג.35) טו, שמואל ֿא
"מחה 36) בפסוק מאומה לפרש  רש "י הוצרך  לא ולכן,

ששם  לומר אפשר אי שלכן פרשתנו, (שלפני בשלח  שבפ' אמחה"
זכר  מחיית אודות מדובר ששם כיון בפרשתנו), פירושו על  סמך 
וכשם  כא), א, (איוב לקח " וה' נתן "ה' כי הקב"ה, ע"י עמלק

האדם. ממחשבת זכרו את למחות ביכלתו כך  שיצרו,

יח .37) לא, מטות
שאין 38) תואר, יפת לאשת בנוגע פרשתנו בהתחלת ועד "ז

להרגה. חיוב
בנוגע 39) ו) פכ "ו, (ב"ר במדרש  הדעות מחילוקי להעיר

. מתחייב שהוא לך  "אין - המבול  "אפילו לעונש  אדם", אלא .
רצועה". אפילו מקל  "אפילו או וכלב", זאב

מ "ט )40) פ"ח  (פרה במשנה שמצינו המכזבים וע"ד  שנהרות 
לקידוש  פסולים  לשבוע חיים"אחת "מים שאינם לפי חטאת, מי

דאף ליפסק,- שעומדים כיון מ "מ , הם, נובעים כבר שעתה הנה
חיים". "מים נחשבים אינם עתה

ז.41) ח , אסתר
הא"ח ).42) כתב (ד "ה סתר"צ או"ח  בב"י הובא
קה,43) (שבת שבת בהלכות שמצינו שאף וע"ד  (במשנה)), ב

מקלקל  הנה פטור, על שמקלקל  רק לא - חייב לתקן מנת על 
חשיב  ה"ז לתקן, בשביל  שלהיותו הקלקול , על  גם אלא התיקון,

מחייתו. בשביל  המן שם לכתיבת בנוגע ועד "ז תיקון.
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מאידית  תרגום

הוראה ‡. מלשון היא בתורה,1תורה ענין כל .
מהווה  בתורה, פרשה של ושמה התחלתה ובודאי

נצחית  והוראה יהודי,2הוראה של היוםֿיום בחיי
וטף. נשים אנשים יהודי, כל

יהודי  לכל ההוראהֿנצחית מהי להבין: וצריך
על  למלחמה תצא "כי – בתורה השבוע מפרשת

שביו"? ושבית בידך אלקיך ה' ונתנו אויבך

במלחמת  קאי למלחמה" תצא ש"כי ובפרט
מדבר") הכתוב הרשות ("במלחמת ,3הרשות

הזה  בזמן אינה שייכת, איפוא 4שאינה מהי –
(גם  הזמנים בכל בנ"י לעבודת מזה ההוראהֿנצחית
"בכל  של באופן עד המקומות, ובכל הזה) בזמן

בעיניך התורה) (דברי יהיו ?miycg"5יום

זה  בפסוק דיוקים כמה להבין צריך א)6גם :
"כי תלחם"vz`הלשון "כי ולא למלחמה",

למלחמה תצא "כי ב) ביטוי lrוכיו"ב. – אויביך"
או  אויבך", "נגד אויבך", "עם ולא – בלתיֿרגיל
ה"א  "ונתנו של הענינים ב' הם מה ג) "באויבך".
דוקא. "בידך" הדיוק ד) שביו". ו"ושבית בידיך"

שב  "ושבית כתוב מדוע שבי"eiה) "ושבית ולא ,"7

סתם.

בהקדים:·. ויובן

חלקים: שני בכללות ישנם בנ"י בעבודת
המצוות, וקיום התורה לימוד – בקדושה עבודתו
גשמיות  את ולזכך לברר – בעולם בחלקו ועבודתו

ובלשון  ואלקות. לקדושה כלי ולעשותה העולם,
בתחתונים.8הידוע  יתברך לו דירה –

שבו  באופן מתבטא – העבודות שני בין ההבדל
היא  – בקדושה העבודה העבודה: את עושים
עם  מתעסקים לא זה בענין כי שלום, בדרכי בכלל
– העולם דבירור העבודה משא"כ מנגד. "אויבך",
על  למלחמה תצא "כי מלחמה, של באופן היא
ה"ה  שבגלוי באופן נבראו "תחתונים" אויבך":

לאלקות  ומנגד המעלים עצמם 9"אויבך" ומצד ,
"דירה מ(להיות) והיפך בערך שלא elה"ה

jxazi"10צריך ולכן ,mgldl לכבוש כדי העולם עם
הקב"ה  נמצא שבה להקב"ה, דירה ולעשותו אותו
שנמצא  כביכול, האדם, (כמו עצמותו בכל בגלוי

הפרטית  ).11בדירתו

– ד"אויבך" שהמציאות היות מזה: יתירה
עלֿידי  נבראה – התחתונים של והסתר העלם

envr d"awd12(הזה (דעולם שבהגשמיות ברא הוא ,
הרוחניות  שברא (כשם "תחתון" של תכונה תהי'
התוקף  גדול כמה עד מובן "עליון"), של תכונה עם
בכחו  אלא ח"ו, עצמו בכח (לא המנגד דמציאות
וכיון  – כזה) באופן המנגד את שברא הקב"ה של

את יותר עוד מחזק ה"ז לה dnglndשכן, שזקוק
להקב"ה. דירה העולם את לעשות בכדי  יהודי כל
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וראה 1) ירה. ערך  שלו השרשים ס' ח . יט , לתהלים רד "ק ראה
ב. נג, זח "ג

(בנדו"ד )2) וראה ובכ "מ ). רפי"ז. (תניא נצחית היא התורה
תפא. ע' פרשתנו האמצעי אדמו"ר מאמרי

עה"פ.3) פרש "י
(4– פ"ה מלכים הל ' רמב"ם (ראה וכו' בישראל  מלך  כשאין

מצוה  מלחמת משא"כ  הרשות). דמלחמת והתנאים הדינים פרטי
(ראה  הזה בזמן גם שייך  עליהם) שבא צר מיד  ישראל  (עזרת

ס"ו). סשכ "ט  או"ח  אדה"ז ושו"ע טושו"ע
טז.5) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט , יתרו פרש "י ראה
ע'6) שם אוה"ת תצג. ע' פרשתנו אדהאמ "צ מאמרי ראה

ועוד . תשמ "ה. תצא כי ד "ה תתע.
שבי".7) ממנו "וישב א) כא, (חוקת מ "ש  ע"ד 

ו.8) פי"ג, במדב"ר ג. בחקותי שם טז. נשא תנחומא ראה
פל "ו. תניא

ממנו 9) למטה תחתון שאין התחתון והוא שם: תניא ראה
קליפות  מלא שהוא עד  ומכופל  כפול  וחשך  ית' אורו הסתר בענין

עוד . ואפסי אני לומר ממש  ה' נגד  שהן וס"א
דרקיע 10) מלכותא (שכעין דארעא במלכותא גם שהוא כמו

המלך , מתכונת היא הפכית ה"תחתון" תכונת א): נח , ברכות –
ב. תשסד , ח "ד  בראשית באוה"ת נת' ב. ט , (ש "א נאמר שעליו
המלוכה, משרי (אפילו העם" מכל  גבוה ומעלה "משכמו ועוד )

הם העם ואנשי העם), מאנשי קרובים mixfעאכו"כ  (שאינם דוקא
– וק"ו ובמכ "ש  – הוא וכן פ"ז). שעהיוה"א ראה – המלך  אל 

(הנקר  הקב"ה המלכים מלכי למלך  "אויבערשטער",בנוגע א
למציאות בערך  ובמיוחד  .mipezgzdעליון),

ע'11) שם ג. ס"ע תרס"ו המשך  תתקצז. ע' בלק אוה"ת ראה
כז). ע' ח "ב מלוקט  בסה"מ  (נסמנו ובכ "מ  תמה.

שו"ת 12) (ראה הנמנעות " "נמנע שהוא העצמות, בכח  ודוקא
סה"מ  ב. לד , להצ"צ החקירה בספר הובא סתי"ח . הרשב"א
אשתקד  תצא ש "פ שיחת בארוכה ראה – ועוד ) תכ . ע' תרע"ח 

.(678 ע' ח "ב תשמ "ט  השיחות (ס'
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"כי הלשון מובן ו"vz`ועפ"ז lrלמלחמה",
הוא  יהודי של הקבוע שמקומו כיון אויבך":
אצלו  צ"ל (עליון), דקדושה אמות) (הד' בתחום

d`ivi"תחתונים" עם למלחמה לצאת .13ממקומו
לנצח  הכח לו שניתן לכך מודע שיהי' וכדי
תחתון, של מציאות כנגד מלחמה במלחמה,
הפסוק  אומר – הקב"ה ע"י שנברא כזה ותחתון

" למלחמה יציאה למעלה lrשזוהי אויבך",
מעל 14מאויבך  עומד למלחמה) (היוצא היהודי ,

וכדלקמן. אויבך, (על)

למלחמה  תצא ד"כי העבודה – יותר ובפרטיות
עצמו  באדם גם ישנה אויבך" ונפש 15על הגוף :

לנשמתו  ביחס תחתון בבחי' הם שלו הבהמית
מלחמת  – למלחמה לצאת ועליו האלקית), (נפש
גופו  של הטבעיות הנטיות על להתגבר – היצר
לעבודת  יפריעו שלא ובאופן אותם לכבוש ונה"ב,
גם  ה' את שיעבוד – מזו יתירה ועד שלו, ה'

יצריך" בשני – לבבך "בכל אלו, וניתן 16בכחות .
" (נשמתו) להיותו – ע"ז הכח אויבך".lrלו

שני ‚. ישנם ה') (בעבודת עצמה זו במלחמה
הרשות: ומלחמת מצוה מלחמת – אופנים

מובן  אלו מלחמה אופני שני בין ההבדל
– היא מצוה מלחמת ביניהם: החילוק מפשטות

ועזרת 17"מלחמת  עמלק ומלחמת עממים שבעת
היא  הרשות מלחמת עליהם"; שבא צר מיד ישראל
כדי  העמים שאר עם (המלך) שנלחם "המלחמה –
ושמעו". בגדולתו ולהרבות ישראל גבול להרחיב

עשר  כיבוש – [ועד"ז עממים שבעה מלחמת
– תורה ע"פ ציווי מצוה, היא לע"ל] עממים
ארץֿישראל, ממנה ולעשות כנען ארץ את לכבוש
לבנ"י; ששייכת הארץ להיותה ארץֿהקודש,
מצוה, איננה העמים" שאר "עם המלחמה משא"כ
ישראל  גבול להרחיב "כדי הרשות, מלחמת אם כי

כזה  במקום גם הקדושה גבול את להרחיב כו'",
לגויים. ששייך בעולם

ה' בעבודת מלחמת 18ועד"ז של המשמעות :
המל  היא ע"פמצוה העולם עניני עם ieeivחמה

גשמיות  להפוך איך שבתורה ההוראות – התורה
– זה ובכלל לקדושה. הגשמי) מגופו (החל העולם
לעסוק  התורה) הוראות (ע"פ המוכרח כפי העבודה
מעשיך  "כל – שמים לשם שבעולם הרשות בדברי

שמים" לשם דעהו"19יהיו דרכיך ע"ד 20ו"בכל .
של  בעולם החלק שכובשים – ישראל ארץ כיבוש
התורה) שמצווה וכפי (כאשר עממים השבעה

הקודש. ארץ ישראל, ארץ ממנו ועושים

המלחמה  היא הרשות דמלחמת והמשמעות
ולהרבות  ישראל גבול "להרחיב העולם בעניני
דיני  ע"פ המוכרח מן יותר – ושמעו" בגדולתו
הרשות  עניני בבירור מסתפק איננו כלומר, התורה,
ומרבה  מרחיב אם כי בתורה, עליהם שנצטווה
(בעניני  הנוספים החלקים גם לברר בעבודה
לדוגמא: לקדושה. אותם והופך שבעולם, הרשות)

ליכול  חרבא אפום דנהמא (המלחמה 21העבודה
צר  לחם באכילת רק לא היא – האכילה) בבירור
שמן  בשר אוכל כאשר גם אלא לחץ, מים ושתיית
שמים. לשם זאת עושה הוא – ישן יין ושותה
חלקו  בבירור מסתפק איננו העולם: בבירור ועד"ז
התורה, ציווי ע"פ מועט הכי והחלק בלבד בעולם
בעולם  חדשים מקומות אחר מחפש הוא אלא
ביתֿהכנסת, יסוד באמצעות לבררם, שבאפשרותו

מצות. מעשה בית ביתֿהמדרש,

כו'"„. למלחמה תצא ב"כי החידוש מובן עפ"ז
הרשות: במלחמת שקאי

רק  לא מתבטאת רשות במלחמת ההוספה
יותר  ישראל גבול את שמרחיב העבודה, בכמות
אלא  – מצוה) (במלחמת החיוב ע"פ שהוא מכפי

והמלחמה. העבודה בעצם חידוש גם

הרשות  מלחמת בענין תמי' בהקדים ויובן
ה'): (בעבודת
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הלחם 13) וצא ע"פ . . "ברבות פרשתנו: ריש  אוה"ת ראה
כאן  צ"ל  וכך  מבפנים, שהוא למי אלא צא אומרים אין . . בעמלק
לא  והמלחמה בבי"ע, אם כי רע, יגורך  לא באצי' תצא, כי בענין

תצא". כי וזהו בבי"ע, היינו טו"ר, שיש  במקום רק שייך 
ובכ "מ .14) רע"א. לו, פרשתנו לקו"ת ראה
תרמ "ו 15) בסה"מ  תצא כי ד "ה בארוכה ראה – לקמן בהבא

ובכ "מ . ואילך ). כו (ע'
פרשתנו 16) אדהאמ "צ מאמרי וראה במשנה. – א נד , ברכות
תצז. ע'
רפ"ה.17) מלכים הל ' רמב"ם

(18.34 ע' חי"ד  ואילך . 2 ע' וח "כ  ח "י לקו"ש  גם ראה
טושו"ע 19) ספ"ג. דיעות הל ' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות

סרל "א. או"ח 
שם.20) וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג, משלי
ועוד .21) ב. כו, נשא לקו"ת וראה ב. קפח , זח "ג
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ארץ  בכיבוש מצוה למלחמת בנ"י יציאת
שכך  בגלל ה"ז – עממים) שבעת (מלחמת ישראל
לבנ"י, ישראל ארץ את ונתן בתורתו, הקב"ה ציווה
להם. ששייכת הארץ את לכבוש הולכים הם במילא
לטעון  אוה"ע שיכולים הטענה על המענה גם וזהו

שבעה 22לבנ"י  ארצות שכבשתם אתם "לסטים
נחלת  להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח – גוים"

בראה 23גוים  הוא היא, הקב"ה של הארץ כל ,
להם  נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה

לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו

נתן  לא – שבעולם הארצות שאר את אמנם
יצאו  שבנ"י היתכן – להגויים אלא לבנ"י, הקב"ה
כך  על נוספות, ארצות לכבוש רשות במלחמת

אתם"?! "לסטים טענת וחלה שייכת לכאורה

הרשות ‰. למלחמת בנוגע התמי' היא ועד"ז
האדם: בעבודת

חלקו  את ולכבוש להלחם ליהודי שניתן הכח
"תחתונים" של באופן הקב"ה (שבראו בעולם
ה"ז  – קדושה) עם שייכות שום להם אין שמצ"ע
נברא  בעולם והחלק כן, לעשות התורה ציווי בכח

קדושה. ממנו שיעשו ובכוונה בכדי מלכתחילה

– במלחמה צורך יש זו מטרה שלהשגת ואף
הקב"ה  נתאוה – הקב"ה רצון הוא שכך בגלל ה"ז

דירה לו דוקא mipezgzaלהיות תהי' שדירתו –
mipezgza וצריך "אויבך", בבחי' מצ"ע שהם ,

כנ"ל. לאלקות, כלים לעשותם כדי בהם להלחם

דכיבוש  מצוה למלחמת בנוגע שמצינו וכמו
אע"פ  עממים): שבעה (מלחמת ישראל ארץ

d"awdy לאברהם ארץֿישראל את ונתן הבטיח
– נתתי  ("לזרעך izzpאבינו xak"24 שמאז באופן ,(

שייכת  בפועל) א"י את כבשו שבנ"י לפני (אפילו
הקב"ה  רצה אעפ"כ – לנצח לבנ"י ישראל ארץ
ובגילוי  בפועל ארץֿישראל את יקבלו שבנ"י

כיבוש dnglnבאמצעות ע"י בפועל שהי' (כמו
גויים  ברשות קודם תהי' שארץֿישראל יהושע),

"נחלתdxezdy[עד ישראל לארץ ",miiebקוראת
להיות) (יכולה שישנה הטענה את מביאה והתורה

שבעה  ארצות שכבשתם אתם ש"לסטים לאוה"ע
וע"י  להם"], נתנה ש"ברצונו כיון – גוים"
ממנה  ויעשו הגויים, ארץ את בנ"י יכבשו המלחמה

הקודש. ארץ ישראל, ארץ

נקבע גם שכך הכח d`ixaaועד – (מלכתחילה)
שיובן  (בכדי ישראל ארץ את לכבוש יוכלו שבנ"י
גדרי  מצד גם מהם לדרוש אפשר כיצד אצלם ויונח
שטוענים  (לאוה"ע בשכל ההסברה עם העולם),
לתת  לעמו הגיד מעשיו ש"כח – אתם") "לסטים
הוא  היא, הקב"ה של הארץ כל גוים, נחלת להם
להם  נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה

לנו": ונתנה מהם נטלה וברצונו

יכול  שהקב"ה עול, קבלת מצד רק הסבר זה אין
אלא  תעשה), מה לו יאמר (מי שברצונו כל לעשות
תיכף  שהקב"ה, – האדם בשכל גם שמובן הסבר
הוא  – ונתנה" "בראה – ארץֿישראל את כשברא
(לבנ"י), בעיניו" ישר "לאשר (במחשבה) אותה נתן
הקב"ה  של "ברצונו" כי – הוא להם" ש"נתנה ומה
א"י  את בנ"י יקבלו שבו שהאופן הי' מלכתחילה
קודם  שתהי' עי"ז אלא) מלמעלה, במתנה (לא יהי'

הגויים, נחלת יקחוהk"g`eברשות, dnglnaבנ"י
דירה  לו להיות הקב"ה נתאוה כי – הגויים עם
(ע"י  בנ"י יעשו גויים, מארץ שדוקא בתחתונים,

כנ"ל  ארץֿישראל, .25עבודתם)

למלחמת בנוגע אמורים, דברים ,devnבמה
החלק  את ולכבוש ללחום התורה ציווי לבנ"י שיש
מגלה  גופא שזה – קדושה ולעשותו בעולם
ניתן  שמלכתחילה ומה לבנ"י, שייך בעולם שהחלק

מהם; זאת יכבשו שבנ"י בכדי ה"ז  לגויים,

לכבוש  רשות, מלחמת אודות כשמדובר אבל
יש  – בתורה ציווי שום אין שעליו בעולם חלק
נתינתֿמקום  שום לכך שאין לומר, מקום לכאורה
(גויים), העולם לרשות ניתן זה חלק כי תורה, ע"פ

א  ולכן זה, את לכבוש לבנ"י ציווי ואסור שום ין
זה. את לכבוש בתורה

לכאורה  ה"ז אותו, כובשים אם – ואדרבה
ניתן  לא הזה החלק כי אתם", "לסטים של בגדר
מהענינים  העולם גשמיות את שגוזלים היינו לבנ"י,

העולם. ברשות מסר שהקב"ה
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76 תנחומא 22) ב. פ"א, ב"ר גם וראה בראשית. ר"פ פרש "י
.(41 הע' 104 ע' חט "ו לקו"ש  (ראה עה"פ

ו.23) קיא, תהלים
ב"ר 24) גם וראה ה"א. פ"ב חלה ירושלמי יח . טו, לך  לך 

עה"פ. פרש "י כב. פמ "ד ,
ח "י 25) ואילך . 10 ע' ח "ה לקו"ש  בארוכה ראה – הנ"ל  בכל 

וש "נ. שם. וח "כ 
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.Â מפרשה והחידוש ההוראה באה כך על
"במלחמת  למלחמה", תצא "כי – בתורה שלימה
מלחמת  שזוהי אע"פ מדבר": הכתוב הרשות
"הכתוב  – תורה ע"פ מלחמה גם זו הרי – הרשות
הרשות, למלחמת בנוגע כח) (ונותן מדבר"
(לא  מהעולם חלקים עוד ולכבוש להלחם העבודה
כיון  – קדושה מהם ולעשות ישראל) ארץ רק

היא, הבריאה לו lkyשכוונת דירה יהי' העולם
בתחתונים. יתברך

התנאי  נאמר לארץֿישראל בנוגע שרק ומה
שישנם  בעבודה, ועד"ז לנו", ונתנה מהם ש"נטלה
התורה  עליהם אשר בעולם מסויימים ענינים
חלקי  בשאר משא"כ קדושה, לעשותם שיש אומרת
שבנ"י  עלֿמנת שזהו התנאי בגלוי כתוב לא העולם
כל  את לעשות שצריכים (הגם קדושה מהם יעשו
הוא, לכך הטעם – יתברך) לו לדירה כולו העולם
של  לרשותו התורה נתנה הזו העבודה שאת
דוקא  אלא התורה, ציווי ע"פ אי"ז היהודי;
היהודי  של עצמו בכח דעבודה חידוש באמצעות

מלחמת –zeyxd.

שלימות  ניתוסף הרשות) (מלחמת  עי"ז אשר
יתברך  לו דלעשות בהעבודה מצוה) מלחמת (לגבי

התחדשות  בדרך שנפעל בתחתונים שגם 26דירה ,
ברשות  שהם איך בהם נרגש שמצ"ע בתחתונים
שיהי' מנת על להם" ש"נתנה כפי (ולא העולם
הנתינתֿכח  ישנה שבזה לנו", ונתנה מהם "נטלה
דירה  יעשו ארץֿהקודש), ממנה לעשות מלמעלה

יתברך  .27לו

.Ê:להבין צריך אמנם

מן  חיוב אינה רשות מלחמת שסוףֿסוף מכיון
יהודי  יכול איך – רשות של דבר אלא התורה,
אשר  למלחמה, יציאה ע"י בסכנה א"ע להעמיד
(בפרשה  [וכמ"ש סכנה עם קשורה מלחמה

מי 28שלפנ"ז) לאמר העם אל השוטרים "ודברו –
וישב  ילך חנכו ולא חדש בית בנה אשר האיש

dnglnaלביתו zeni ot ע"כ חוזר (והפסוק גו'"
חללו" ולא כרם נטע אשר ל"האיש בנוגע פעמיים

לקחה")]. ולא אשה ארש אשר ו"האיש

שיהודי  עי"ז העולם: בבירור במלחמה ועד"ז
רשות), (דברי העולם עניני את לברר למטה יורד
יכול  המתברר, בלבושי להתלבש צריך כך שלשם

כו' עם המתאבק (ע"ד לו להזיק גם 29הדבר ,(
במלחמת  (כולל שלו העבודה עניני לשאר בנוגע

– מצוה)

בעניני  המלחמה מצוה, למלחמת בנוגע בשלמא
ברירה  אין הרי – התורה ציוותה שעליהם העולם
מהתורה  נתינתֿכח ישנה – ועיקר ועוד אחרת,
משא"כ  כלל; ר"ל להינזק ולא במלחמה לנצח
מפורש  ציווי שום ע"ז אין – רשות במלחמת
היפך  בסכנה, עצמו שיעמיד היתכן וא"כ בתורה,

לנפשותיכם",c`n"ונשמרתםdxeza30הציווי
יצליח?! אולי – ספק מתוך

דמלחמת  בעבודה וחידוש עילוי יש אמנם
זה  אם אבל (כנ"ל), מצוה מלחמת לגבי רשות
הזמן  את שינצל עדיף לכאורה סכנה, לידי מביא
העולם  ובבירור קדושה, בעניני רק עבודתו לפעול
הנתינתֿכח  ישנה שעלי' מצוה, מלחמת ע"י

יצליח?! ודאי כי וההבטחה

הוא  רשות) במלחמת (הסכנה עי"ז מזו: ויתירה
נשמה  (בתור עבודתו המשך את בסכנה מעמיד
מצוה, מלחמת – (כולל התורה ציווי בקיום בגוף)
וכל  – וכיו"ב) פרשתנו בסיום עמלק מלחמת כמו

מלחמת בשביל למה? שיתעסק zeyxזה טוב יותר !
התורה  כח לו יש (שבהם התורה ציוויי בקיום
מוטלת  שהצלחתו בדבר להתעסק מאשר להצליח),
עבודתו  עניני לשאר ח"ו יפריע שזה ויתכן בספק,

בעתיד.

שכי  לתרץ, שאין ופשוט לעמל [מובן ש"אדם ון
יוצא 31יולד" לכן – לעשות" מה לו ו"אין

לעשות  מה תמיד יש ליהודי כי – רשות למלחמת
במלחמה  לצאת ולא המצוות, וקיום התורה בלימוד
נצטווה  שלא דבר על בסכנה א"ע ולהעמיד

בתורה].

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

ואילך .26) 74 ע' חי"ב ואילך . 22 ע' ח "ו לקו"ש  בארוכה ראה
p"ye.( ואילך 678 ע' תשמ "ט  (סה"ש  אשתקד  תצא ש "פ שיחת .

ועוד .
שבעבודת 27) העילוי ע"ד  (ושם, 3 ע' ח "כ  לקו"ש  עד "ז ראה

מבירור  שלמעלה דתומ "צ העבודה לגבי אומות ז' ארץ כיבוש 
ובכ "מ . העולם).

ואילך .28) ה כ , שופטים

ד .29) כו, משלי וראה פכ "ח . תניא ראה
טו.30) ד , ואתחנן
ז.31) ה, איוב
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.Á דפרשתנו בחידוש נכלל זה שגם לומר ויש
אויבך": על למלחמה תצא "כי –

בנוגע  בתורה שלימה פרשה שישנה כיון
("הכתוב  התורה שע"פ מובן – הרשות למלחמת
לא  זו, עבודה (גם) יהודי אצל צ"ל מדבר")
– לזה [ונוסף בסכנה כרוכה שהיא לכך להתייחס
ה' "ונתנו – מלמעלה נתינתֿכח גם כך על יש

שביו" ושבית בידיך ].32אלקיך

צריך  שיהודי אומרים הפכים: הם שאלו והגם
envra xegal מלחמת שהיא למלחמה לצאת

זה  עם וביחד בסכנה, כרוכה שהיא אף הרשות,
לנפשותיכם" מאד "ונשמרתם עליו מצווה התורה
הקב"ה  עם קשורים ובנ"י שהיות ידוע, הרי –
הפכים  תובע הוא לכן הפכים, נושא שהוא
הנ"ל. ההפכים בנדו"ד כולל יהודי, של  בעבודתו

ענין  בביאור – יותר בעומק לומר יש ועפ"ז
הרשות: מלחמת

נושא  שהוא הקב"ה, עם קשור שיהודי מכיון
את  לפעול אמיתי התחדשות כח לו יש – הפכים

הנ"ל  ההפכים הרשות:33חיבור דמלחמת בהעבודה

(שבא  תוקף לה יש ("אויבך") העולם מציאות
בתור  לתוקף ועד "אויבך"), את שברא מהקב"ה
הקדושה  לרשות שייכות לו שאין בפ"ע מציאות
נקבע  הבריאה בתחלת שכבר ישראל, לארץ [בניגוד
יש  שכל וע"פ לבנ"י], ששייכת מלכתחילה בה
יתכן  (ולכן לנצחו אפשר איך וספק לסכנה מקום

"שב  נעשה שזה ובאופן שבי יקחו "),eiש"אויבך"
ה"אויבך"; את לנצח בכדי למלחמה וצריכים

עם  קשור (להיותו להיהודי יש זה עם וביחד
תצא  "כי (– מדבר" מ("הכתוב הכח הקב"ה)
חידוש  לפעול – הרשות במלחמת למלחמה",
מציאות  שהיא כך על הבט שמבלי בבריאה,
כי  בשר לעיני נראה (ולכן עולם של ברֿתוקף
מצליח  בודאי הוא – סכנה) עם קשורה המלחמה
מהם  ועושה העולם חלקי כל את ומנצח וכובש
"ונתנו  – הפסוק שממשיך כמו יתברך, לו דירה
"תצא  יהי' כאשר שביו": ושבית בידך ה"א

ל"ונתנו  כבר יביא גופא ה"ז `jiwlלמלחמה", 'd
בעה"ב,34בידך" ע"ז נעשים שבנ"י – דוקא בידך ,

שנפלו  הדברים גם שביו", "ושבית – מזו ויתירה
לקדושה  ונהפכים נמסרים "אויבך", בידי .35בשבי'

מציאותו  בעצם שיהודי כיון – הוא לכך והטעם
" (מלכתחילה) מאויבך;lrהוא למעלה אויבך",

הקב"ה  עם כביכול אחת מציאות שהוא כפי יהודי
יש  ולכן העולם, מציאות כל מעל לכתחילה ה"ה
העולם  כל את ולכבוש למלחמה לצאת הכח לו
יתברך  לו דירה לעשותו להקב"ה) כולו (ששייך
ושאר  ישראל לארץ נחלק שהעולם זה [משא"כ
לעולם, ובערך קשורים שבנ"י כפי ה"ז – הארצות
ארץ  הוא שלהם החלק – עצמו שבעולם רק

הארצות  משאר המקודשת ].36הקודש,

תורה) (ע"פ בנ"י שבמלחמת אומרת, זאת
אופנים: שני ישנם העולם בבירור

חלק  עם הקשורה מלחמה – מצוה מלחמת (א)
הדברים  – ובעבודה ישראל, (ארץ בעולם מיוחד
קדושה), ועניני מצוה מקיים הוא שאיתם גשמיים
ציוויי  ע"פ בעבודה להדרגה בעיקר שייך שזה
חילוקי  עם קשורים התורה שדיני כפי התורה,
בנ"י  שבין להחילוקים בהתאם שבעולם המקומות
קדושה  הארצות), ושאר ישראל (ארץ והגויים
עניני  לכל ששייכת – רשות מלחמת (ב) וחול,
"על  של במצב מדרגתם באים שבנ"י כפי העולם,
ית', עצמותו עם כביכול ממש חד עד אויבך",
חול  בין שבעולם דרגות חילוקי מכל שלמעלה

וכו'. וקודש

.Ë,זה כך העולם, בבירור במלחמה שזה וכשם
יהודי  של היצר במלחמת גם יותר, בפרטיות
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(מלחמת 32) עצמו בכח  באה היא עצמה העבודה מ "מ  אבל 
הכח  נמשך  למלחמה" תצא "כי האתעדל "ת שלאחרי ורק הרשות),
יש  – מצוה במלחמת משא"כ  גו'"; בידך  ה"א "ונתנו מלמעלה
ואדרבה: העבודה, קודם עוד  התורה של  ונתינתֿכח  ציווי בזה

להעבודה. הסיבה הוא הוא הציווי
טוב)33) (עשה חיובי באופן דעבודה ההפכים ובפרטיות:

הרמב"ם  על  הדרן וראה מרע). (סור שלילי באופן ועבודה
היא  העולם) מציאות (בירור עשה דמצות שהעבודה (תשל "ה)

הל ' ריש  (רמב"ם ראשון" "מצוי דמצות מבחי' והעבודה יסוה"ת),
מצוי" "אינו מבחינת היא העולם) מציאות (שלילת תעשה לא

עיי"ש . ה"ב), (שם
(היצה"ר) לו אומר "היום ב) קה, (שבת ממחז"ל  ולהעיר
"זה  הרי ענין שכל  וי"ל , כך ". עשה לו אומר ולמחר כך  עשה
– בקדושה היא ההתחלה ואדרבה אלקים", עשה זה לעומת
(מ "ע  טוב ועשה מרע דסור הענינים הם כך " ו"עשה כך " ש "עשה
בעבודתם  ההפכים יודע היצה"ר וגם בעבודה, קוים ב' – ומל "ת)

ולכללותם. לשניהם ומנגד  ישראל , של 

תפב.34) ע' פרשתנו אדהאמ "צ מאמרי גם ראה
ואילך .35) 679 ע' תשמ "ט  השיחות ס' ראה
הי"ב.36) פ"ז הבחירה בית הל ' רמב"ם ראה
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(כנ"ל  ונה"ב הגוף בבירור הפרטית בעבודתו
ה"מלחמת  את סיים שיהודי לאחרי שגם סוס"ב),

צ"ל מצ  הציווי), ע"פ מחוייב שהוא כמה (עד וה"
גבול  להרחיב "כדי הרשות", "מלחמת אצלו

כו'". ישראל

בתניא  המבואר ע"ד שזהו לומר בביאור 37ויש
צדיק 39עה"פ 38מאחז"ל  בין וראיתם "ושבתם

"עבדו  עבדו", לא לאשר אלקים עובד בין לרשע
דומה  ואינו נינהו גמורי צדיקי תרווייהו עבדו ולא
פעמים  מאה פרקו לשונה פעמים מאה פרקו שונה
לצדיק  אלקים עובד בין ש"ההפרש – ואחד"
העבודה  באמצע שהוא הוה לשון הוא שעובד
כו' עליו להתגבר היצה"ר עם המלחמה שהיא
תמיד, בו להלחם גדול ועמל עבודה באמת שהוא
בשם  ה' עבד נקרא הצדיק אבל הבינוני, והיינו
המלחמה  עבודת לגמרי וגמר עבר כבר כו', התואר

כו'", הרע עם

(בבינוני  ההבדל הוא שעד"ז ומבאר, וממשיך
("שהוא  דקדושה טבע ע"פ העבודה בין עצמו)
ללמוד  עצמו "הרגיל או בטבעו", בלימוד מתמיד
שני"), טבע לו ההרגל ונעשה גדולה בהתמדה
מלחמה, שום אין שבזה כיון עבדו", "לא שנקרא
טבע  ומשנה שלוחם מי הוא אלקים" ו"עובד
ד"עובד  הענין בביאור שם כמבואר – רגילותו
כי  – ואחד" פעמים מאה פרקו ששונה מי אלקים
פעמים  מאה פרק כל לשנות הרגילות הי' "בימיהם
על  היתירה ואחת המאה הפעם זאת ולכן כו',
ועולה  כולן כנגד שקולה מנעוריו שהורגל הרגילות
עובד  נקרא להיות עז וביתר שאת ביתר גביהן על

כו'". אלקים

ונה"ב  גופו עם קיים כאשר גם אומרת: זאת
ופעל  עצמו על עבד הוא – מצוה" "מלחמת
שני, טבע אצלו נעשה קדושה בעניני שלו שההרגל
מצוה" ה"מלחמת את סיים הוא – מזה ליתירה ועד
עד  ונה"ב, הגוף עם התורה) ציווי ע"פ שזה (כפי

xenbשנעשה wicv בתכלית היא בתומ"צ (עבודתו
יותר  צריך איננו שכעת אמינא, הווא – השלימות)
כבר  והוא דקדושה טבע נעשה טבעו כי להלחם,
מחיל  ב"ילכו רק להתעסק יכול במילא גמור, צדיק

חיל" עוד 40אל לחפש במקום קדושה, בעניני
מלחמה.

השלימות שתכלית לו, אומרים זה בעבודה על
עי"ז  נעשה וזה אלקים", "עובד שיהי' – היא
התורה, ציווי ע"פ שהיא במלחמה מסתפק שאיננו
תצא  ("כי הרשות" ל"מלחמת יוצא אלא

שלו,41למלחמה") הקדושה טבע את גם לשנות
עם  המלחמה (מע"י יותר גדול חידוש נפעל שעי"ז
ששלימות  (סוס"ז), לעיל האמור [ע"ד הרע היצר
יותר  הרשות מלחמת ע"י נפעלת בעולם ההחדשות

מצוה]). מלחמת ע"י מאשר

"מלחמת  כבר נלחם אם אפילו מזו: ויתירה
היתה  – בעבר רגילותו טבע את ושינה הרשות"
ולשם  ומספיק, די כבר שזה לחשוב, הו"א לכאורה
להסתכן  להמשיך עליו – היצר טוען – מה
הסיכון  כל כדאי הוא במצבו (האם ולהלחם
"עובד  של נוסף תואר שיקבל בכדי והמלחמה
דוקא  היא ששלימות לו, אומרים – אלקים"?!...)

לשון אלקים" "עובד כאשר dedכשהוא אפילו ,
ואחד פעמים מאה פרקו טבע dfeשנה נעשה

וכן  ושתים, פעמים מאה ללמוד עליו – רגילותו
הלאה.

.È– זה לזמן בנוגע הוראה גם ישנה ומזה
אלול: חודש

שכל  מכיון ליהודי: ולטעון לבוא יכול היצר
כשרות  בחזקת את 42ישראל יהודי כל קיים בודאי ,

יום  במשך רק ולא אלול, דחודש העבודה עניני כל
בחודש  ימים מעשרה למעלה כבר עברו אלא אחד,
לדודי  "אני של בעבודה רצופים ימים עשרה זה,

לי" המצוות 43ודודי וקיום התורה בלימוד והוספה ,
בחודש  מוסיפים שבנ"י הענינים כל עם בהידור,

שלפנ"ז  בהתוועדויות (כמדובר במילא,44אלול – (
לעשות  להמשיך – עכ"פ או "לנוח", עכשיו אפשר
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טו.37) פרק
ב.38) ט , חגיגה
יח .39) ג, מלאכי

ח .40) פד , תהלים – הכתוב ל '
למלחמה 41) היוצאים שכל  פרשתנו, להאריז"ל  ל "ת ראה

היו למלחמה") תצא mixenb(ב"כי miwicv היוצא כל  שיחת וראה .
ואילך ). 141 ע' תש "ב (סה"ש  דוד  בית למלחמת

ה"ב.42) פ"ב החודש  קידוש  הל ' רמב"ם
(בסדר 43) היום סדר ר"ה. תפלת סדר (אבודרהם אלול  ר"ת

עה"פ. שה"ש  הפסוקים שער פ"א. ר"ה שער פע"ח  אלול ). ר"ח 
והעבירו)). (ד "ה סתקפ"א לטואו"ח  ב"ח  סתשע"ח . מט "מ 

שופטים 44) וש "פ ראה ש "פ משיחת קונטרס בארוכה ראה
זו. שנה
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שישנה  ובפרט והדרגה, בסדר אבל העבודה, את
וכו' רצופים ימים עשרה במשך בזה הרגילות כבר
אפשר  – בעבודה להוסיף רוצים אם ואפילו וכו'.
לכך  להגיע הכרח כל אין אבל בזה, להוסיף
שכן  – ו'שטורעם' רעש עם "מלחמה", באמצעות
יש  אם ואפילו להלחם. מי עם לכאורה אין כבר

לפעול עדיף הרי – להלחם מאשר aבמה קדושה,
שדורשת במלחמה למלחמה.vz`להתעסק

להיותו  במיוחד: זה בדורנו מתחזקת זו ושאלה
של  הענינים ריבוי (ולאחרי הגלות של האחרון דור
עד  הדורות במשך בנ"י שפעלו המלחמה עבודת
– דהגאולה הראשון דור גם שיהי' זה), דור וכולל
לפעול  שיתכוננו יותר מתאים לכאורה הי'
אל  מחיל (ילכו עליות של באופן דלע"ל בהעבודה
עניני  עם להתעסק מאשר עצמה, בקדושה חיל)

מלחמה.

תצא  "כי מהפרשה ההוראה ישנה כך על
בחודש  תמיד אותה (שקורין אויבך" על למלחמה

אלול 45אלול  דחודש העבודה לעשות שצריך ,(
להילחם  – לעצמו בנוגע הן מלחמה, של באופן
בנוגע  והן הקדושה, טבע גם רגילותו, טבע ולשנות
בעולם  חלקים ולכבוש ללחום – בעולם להעבודה

ולעשותם בקדושה, לגמרי חדורים לא dxicשעדיין
יתברך. לו

הדור  להיותו אדרבה: – זה לדורנו ובנוגע
מוטלת  – דהגאולה הראשון ודור בגלות האחרון
ולהכין  המלחמה, את לסיים יתירה אחריות עלינו

צדקנו  משיח של ה'" מלחמות ל"ילחם הדרך 46את

מישראל  א' שבכל משיח הניצוץ ע"י ].47[ועד"ז

.‡È:לפועל ובנוגע

מלחמה  של באופן – להוסיף צריך יהודי כל
אלול, דחודש הענינים בכל – הטבע ושינוי
לי", ודודי לדודי ד"אני העבודה – ובכללות

אהבה  מתוך הקב"ה עם דבנ"י 48ההתקרבות

ומצוותי'. התורה קיום ע"י (ושמחה),

התורה  בלימוד ההוספה ע"י – ובמיוחד
במיוחד  מתאחדים שעי"ז אהבה), מתוך – (ובפרט
"אנא  בתורתו, עצמו את "הכניס" (אשר הקב"ה עם

יהבית" כתבית כו'"49נפשי נפלא ב"יחוד ,(50,

וכמו"כ  התורה, בלימוד בעצמו להוסיף
ונשים, אנשים – נוספים יהודים על להשפיע

רבן  בית של תינוקות טף, – מיוחדת 51ובהדגשה

בשיעורי  – ובפרט התורה, בלימוד שיוסיפו –
ברבים. תורה

מאחדת  שהיא הצדקה, נתינת ע"י – וכמו"כ
ואהבת  ה' לאהבת כלי נעשה שזה ביחד, בנ"י

לי"). ודודי לדודי ("אני הקב"ה ע"י ישראל

עבודת  – אלול דחודש העבודה קוי בשאר וגם
– זה בכל והשלימות התשובה, עבודת התפלה,

גאולה  של .52באופן

.·È:לענין ומענין

השנה  ראש לקראת הכנה גם הוא אלול חודש
אלול, מר"ח (החל בכלל תשרי דחודש והמועדים
מט"ו  ובפרט השנה, ראש ראש קודם יום שלשים
חג  קודם יום ושלשים ר"ה, קודם שבועיים – אלול
צרכי  את לספק המתאים זמן ה"ז ולכן הסוכות).
השנה  מראש מתחיל לכך, שזקוקים אלו לכל החג
ושתו  משמנים "אכלו של החיוב כשישנו –

לו" נכון לאין מנות ושלחו (כמדובר 53ממתקים
בארוכה  יוהכ"פ 54כמ"פ דערב החג צרכי ועד"ז ,(
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אמה 45) ואת אבי' את ש "ובכתה שם, להאריז"ל  ל "ת ראה
אלול . חודש  על  קאי יג) כא, (פרשתנו ימים" ירח 

ה"ד .46) פי"א מלכים הל ' רמב"ם
ע'47) תרמ "ג סה"מ  גם וראה פינחס. ס"פ עינים מאור ראה

ע.
מיוחדת 48) הדגשה בזה יש  – הוא* זמנו השנה שכל  דאף

dad`d c"r epkezy) mixiyd xiy zexwle xnel oibdep yiy xirdle (*

ודוקא  לי", ודודי לדודי "אני הוא שלו שר"ת אלול  בחודש 
ב). לב, ראה (לקו"ת בשדה" "מלך  הוא הקב"ה זה בחודש 

יעקב).49) העין (כגירסת א קה, שבת
ע'50) (לעיל  ס"ט  שופטים ש "פ משיחות וראה פ"ה. תניא

.(199
ר'51) וכו ' הרה"ח  של  השלשים לסיום בקשר השיחה ראה

.(232 ע' לקמן (נדפסה ע"ה העכט  יהודה יעקב
כל 52) שכוללים "אלול " של  תיבות ראשי החמשה כידוע

ודודי  לדודי "אני (תורה), לך " ושמתי לידו "אנה בעבודה: הקוים
לבבך  "את (גמ "ח ), לאביונים" ומתנות לרעהו "איש  (תפלה), לי"
ראה  – (גאולה) לאמר" ויאמרו לה' "אשירה (תשובה), לבב" ואת
ס' ואילך . 313 ע' שם .177 ע' חכ "ד  ואילך . 297 ע' ח "ט  לקו"ש 

ועוד . ואילך . 599 ע' תשמ "ח  השיחות
סתקפ"ג 53) או"ח  אדה"ז ושו"ע בב"י הובא יו"ד . ח , נחמי'

ס"ד .
ועוד .54) ואילך . 369 ע' חי"ד  לקו"ש 

± c"ag bdpn itle .dpyd jyna miniieqn mipnfa (i"qpke d"awd oia
oibdep yiy llkd on `vei caln] (dkxa ila elit`) df mixne` oi`y
,[l"f x"en`` bdpy itk ± ipy lila hxtae ,xcqd lila y"dy xnel

.mixiyd xiya cenild i"r `ed epnf dpyd lk ik l"i



כי p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn

שמיני  הסוכות, חג – ולאח"ז יוהכ"פ, ומוצאי
תורה. ושמחת עצרת

כששני  – זו שנה בקביעות מיוחדת ובהדגשה
בימי  חלים ישראל) בארץ (גם השנה ראש ימי
ליום  תיכף מהם נכנסים ובמילא וששי, חמישי
הסוכות  לחג בנוגע גם לארץ) (בחוץ ועד"ז השבת,
את  לספק צריכים – תורה ושמחת עצרת ושמיני

רצופים. ימים דג' הצרכים

כתיבה  בברכת יותר עוד יוסיף שזה רצון, ויהי
טובה  לשנה בנ"י, ולכל יהודי לכל טובה וחתימה
בגשמיות  והנגלה, הנראה בטוב ומתוקה,

יחד, גם וברוחניות

האמיתית  הגאולה – עיקרית הכי הברכה עדי
ה' מלחמת ילחם אשר צדקנו, משיח ע"י והשלימה
– שביו" ו"ושבית בידך", אלקיך ה' "ונתנו וינצח,
בית  – אחרי') רדפו (שאוה"ע השבי' עיקר

דבית  המשכונות למקומם שחוזרים עי"ז המקדש,
שני  ובית עם 55ראשון ביחד משה,, שעשה המשכן

מקדש  השלישי, המקדש בית בנין – ועיקר ועוד
ידיך  כוננו ,56אד'

"(והי' בפשטות יקויים אל 57ואזי תבוא כי)
גו'" האדמה פרי כל מראשית ולקחת גו' הארץ

השלישי, בביהמ"ק הביכורים ומביאים

תצא  "כי המלחמה, ענין שלימות גם ישנה ואז
"לחמי  – לחם מלשון מלחמה – למלחמה"

בביהמ"ק,58לאשי" הקרבנות עבודת ,

ממש. ומיד תיכף – זה וכל
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פקודי.55) ר"פ פרש "י ראה
ובפרש "י.56) יז טו, בשלח 
אֿב.57) כו, תבוא
ב.58) כח , פינחס

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

eid m` oke .dzecpa ezy`íéøetékä íBéå úaL,dfl df mikenq ©¨§©¦¦
äëàìî äNòåonfaúBLîMä ïéamei `edy xeaq dide ,mdipiay §¨¨§¨¨¥©§¨

,leg,äNò ïäî äæéàa òãBé Bðéàåmeia e` zaya dk`ln dyr m` §¥¥©§¥¤¥¤¨¨
,elld mipte`d lka .mixetikdúàhç áéiçî øæòéìà éaølr ©¦¡¦¤¤§©¥©¨

,`ian `hg dfi` lr rcei epi`y s` ,ezbby,øèBt òLBäé éaøå§©¦§ª©¥
.mzwelgn x`azz `xnbae

:zeynyd oiaa dk`ln ziiyr iabl `nw `pz lr wleg iqei iax
e÷ìçð àì ,éñBé éaø øîàryedi iaxe xfril` iaxäNBòä ìò ¨©©¦¥Ÿ¤§§©¨¤

úBLîMä ïéa äëàìî,mixetikd meil zay oiayLlkd ixaclàeä §¨¨¥©§¨¤
,øeètmeyn,øîBà éðàL`nyúö÷îdk`ln,íBiä äNò,zaya ¨¤£¦¥¦§¨¨¨©
úö÷îedk`ln,øçîì äNòivg dyry `vnpe ,mixetkd meia ¦§¨¨¨§¨¨

`l` .xehte ,mixetikd meia ivge zaya xeriyìò ,e÷ìçp äî ìò©©¤§§©
íBéa íà äNò úaLa íà òãBé Bðéàå ,íBiä CBúa äëàìî äNBòä̈¤§¨¨§©§¥¥©¦§©¨¨¨¦§

Bà ,äNò íéøetkä,ewlgpy sqep ote` -äNBòä ìò,dk`lnBðéàå ©¦¦¨¨©¨¤§¥
,äNò äëàìî Bæéà ïéòî òãBé,rxf e` yxg m`áéiçî øæòéìà éaøL ¥©¥¥¥§¨¨¨¨¤©¦¡¦¤¤§©¥

,òLBäé éaø äéä BøèBt ,äãeäé éaø øîà .øèBt òLBäé éaøå ,úàhç©¨§©¦§ª©¥¨©©¦§¨§¨¨©¦§ª©
`l` ,z`hgn wx `léeìz íLàî óà. ©¥¨¨¨

:xfril` iaxe ryedi iax zwelgn z` zx`an dpyndïBòîL éaø©¦¦§
e÷ìçð àì ,íéøîBà éøeæL ïBòîL éaøåryedi iaxe xfril` iaxìò §©¦¦§§¦§¦Ÿ¤§§©

a xaerdøác[dxiar-],ãçà íMî àeäL,dp`z hwly mc` oebk ¨¨¤¦¥¤¨
,hwl ur dfi`n rcei epi`eáéiç àeäL`hgy rci ixdy ,z`hg ¤©¨

.mip`z zhiwla i`ceéðL íeMî àeäL øác ìò ,e÷ìçp äî ìò©©¤§§©¨¨¤¦§¥
úBîLe` ,ogh e` xvw m` wtzqne dyrn dyry mc` oebk - ¥

mip`z hewll oeekzdy e` ,miapr e` mip`z hwl m` wtzqny
,miapr hwle.øèBt òLBäé éaøå ,úàhç áéiçî øæòéìà éaøL¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥

:zwelgnd xe`iaa ztqep dhiy d`ian dpynd,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨
,íéáðò èwéìå íéðàz èB÷ìì ïåekúð eléôàhewll oeekzdy e` £¦¦§©¥¦§§¥¦§¦¥£¨¦

,íéðàz èwéìå íéáðòmip`z hwll ayg m` okeèwéìå ,úBøBçL £¨¦§¦¥§¥¦§§¦¥
,úBðáìe`,úBøBçL èwéìå ,úBðáì,el` lkaáéiçî øæòéìà éaø §¨§¨§¦¥§©¦¡¦¤¤§©¥

,øèBt òLBäé éaøå úàhçoldl `xnbae(.k)iax wleg dna x`azd ©¨§©¦§ª©¥
.ixefy oerny iaxe oerny iax mr dcedi
da øèt íà éðäéîz ,[ïBòîL éaø øîà]ote`a ok` m` ip` dnz - ¨©©¦¦§§¥©¦¦¨©¨

xhet df,òLBäé éaø,dk`ln zeyrl oeekzd el` mipte`a ixdy ©¦§ª©
.z`hg eaiigl yi ok m`e

:dpynd zxxan,ïk íà,df ote`a miaiigyøîàð änì(bk c `xwie) ¦¥¨¨¤¡©
Fz`Hg eil` rcFd F`','da àèç øLàoeik 'da' zaizn hrnp dne ©¥¨©¨£¤¨¨¨

zx`an .aiig zepal hwile zexegy mip`z hwll oeekzdyk s`y
ef daizn mihrnn :dpynd÷qòúîì èøt,ixnbl xzend xaca §¨§¦§©¥

la` .xehty ,xaegnd z` jzge yelzd z` jezgl `ay oebk
.aiig ,ynn df xacl oeekzd `ly s` ,xeq`d xaca wqrznd

àøîâ
dfi` rcei epi`e odn cg` lk`e eiptl xzepe alg :dpyna epipy
`xnbd .xhet ryedi iaxe z`hg aiign xfril` iax 'eke lk` odn

:zwelgnd zexaq z` zx`and `ziixa d`ianàéðz,`ziixaa ©§¨
,øæòéìà éaø øîàzg` ,zekizg izy jezn zg` dkizg lke`d ¨©©¦¡¦¤¤

,xzep ly zg`e alg lyCLôp äî,exhetl ick xnel jpevx dn - ©©§¨
oia ixdeáéiç ,ìëà áìç éàoiae ,z`hgáéiç ,ìëà øúBð éà.z`hg ¦¥¤¨©©¨¦¨¨©©¨

oia ,mdn zg` lr `ae ,ziaa enr dcp ezy`e ezeg`y ote`a oke
áéiç ,ìòa äcð BzLà éàoiae ,z`hg,ìòa BúBçà éàok mb.áéiçoke ¦¦§¦¨¨©©¨¦£¨©©¨

oia ,mixetikd meil zay oiay zeynyd oiaa dk`ln dyerdéà¦
áéiç äëàìî äNò úaLaoiae ,z`hgäNò íéøetkä íBéa éà §©¨¨¨§¨¨©¨¦§©¦¦¨¨

áéiç ,äëàìî.z`hg §¨¨©¨
òLBäé éaø Bì øîà,eixacl daeyz xfril` iaxløîBà àeä éøä- ¨©©¦§ª©£¥¥
dxeza xn`p `ld(bk c `xwie)Fz`Hg eil` rcFd F`'àèç øLà ©¥¨©¨£¤¨¨

,'daz`hg `ian epi`y yexcl yie,àèç äna Bì òãeiL ãòeli`e ¨©¤¦¨©©¤¨¨
xehte `hg dna rcei epi` ixd ,`hg i`cey s` el` mipte`a

.z`hgn
:`xnbd zl`ey,øæòéìà éaøårciy jixvy weqtdn yxc `ly §©¦¡¦¤¤

,`hg dnaéàäly ef daiz -'da',weqta dxen`ddéì ãéáò éàî ©¨©¨¦¥
:`xnbd daiyn .dpnn yexci dn -déì éòaéîjixv xfril` iax - ¦¨¥¥

zk`lnl oeekzna `l` z`hg mi`ian oi`y xnel weqtd z`
,xeqi`÷qòúîì èøt.z`hg `ian epi`y xzend xaca §¨§¦§©¥
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המשך ביאור למס' כריתות ליום שחי עמ' א



כב

.p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zgiyn .c"qa
– ע"ה העכט יהודה יעקב ר' וכו' הרה"ח לפטירת השלשים סיום עם בקשר –

מאידית  תרגום

סיום ‡. הוא אלול, י"ד הבא, שלישי יום
יעקב  ר' וכו' (הרה"ח יהודי של לפטירתו השלשים
מו"ח  כ"ק ע"י נתמנה אשר העכט), ז"ל יהודה
התורה  בהפצת להתעסק דורנו נשיא אדמו"ר
ישראל, ובנות בני בחינוך – ובמיוחד והיהדות,
מסירת  מתוך עד שנים ריבוי במשך בזה עסק והוא

נפש.

זמן  כולל פרטית, בהשגחה הוא דבר כל
זה  שלזמן מובן ובמילא והשלשים, הפטירה

הנפטר. של ועסק העבודה עם שייכות

– הי' בהם עסק שהוא המיוחדים הענינים בין
תינוקות  עם התורה לימוד יהודים, ילדים של חינוך
יהודים  ילדים – ובמיוחד כולל רבן, בית של
ממלכתיים  בבתיֿספר (לעתֿעתה) שנמצאים
שיעורים  להם שקבע עי"ז סקולס"), ("פאבליק
(של"ה), הדת" לימוד "שיעורי התורה, בלימוד
בזה  ועסק בראשו, עמד אשר המוסד של כשמו
המניעות  על הבט שמבלי נפש, ומסירות בתוקף
התפעל  לא הוא המדינה, חוקי מצד שהיו ועיכובים
שיעורי  את לקבוע מיוחד רשיון לקבל והצליח
במאות  תורה שיעורי התארגנו ודרכו הדת, לימוד

מקומות.

עם הלימוד ענין רבן גודל בית של תינוקות
עם  בקשר – ובמיוחד חז"ל, מאמרי בכמה מבואר
הידועה  (בסוגיא הגמרא כדברי – וגאולה גלות

לתשב"ר) חרבה 1בקשר לא המנונא רב "אמר
בית  של תינוקות בה שבטלו בשביל אלא ירושלים

רבן",

מלמדי  של ביותר הגדול המספר וכידוע
"ד' שני: בית בזמן שהיו רבן בית של תינוקות
היו  או"א ובכל ביתר, בכרך היו כנסיות בתי מאות
ד' לפניו היו וכאו"א תינוקות, מלמדי מאות ד'

תינוקות" לקהילות 2מאות בנוגע מובן ועד"ז .
ריבוי  הי' ששם שני), בית (בזמן בחוץֿלארץ דבנ"י

המשנה  מדברי [כמובן קבוע באופן 3בנ"י

של  השקל למחצית מיוחדת קופה הי' שבביהמ"ק
לארץ]. שבחוץ בנ"י

ביתֿהמקדש  חורבן על שהתיקון מובן, ומזה
עם  בלימוד ובריבוי שעוסקים עי"ז הוא והגלות
ובין  ישראל בארץ בין ביתֿרבן, של תינוקות
הוא  בנ"י של ובנין מנין רוב הזה [שבזמן בחו"ל
כל  ועם התחתון], כדור בחצי – גופא ובזה בחו"ל,
אלה  כולל ביתֿרבן, של תינוקות של הסוגים
שהם  סקולס", ב"פאבליק לעתֿעתה שנמצאים

תורני. יהודי לחינוך צריכים במיוחד

והשלשים  הפטירה זמן עם השייכות מובן עפ"ז
תשב"ר: של בחינוך שעסק היהודי של

ביתֿ חורבן חודש אב, בחודש ארעה הפטירה
אריאל" והחריב ארי' במזל ארי' ("עלה ),4המקדש

של  תינוקות בה שבטלו "בשביל (כנ"ל) שאירע
"על הי' זה אבל רבן"; יבוא zpn"5בית שאח"כ

(יום  באב עשר מחמשה ובפרט בזה, התיקון
אלול  בחודש – (כולל ואילך, בימי 6elekyפטירתו)

הרחמים  (חודש האחרונות הלוחות על )),7חרות
התורה  בלימוד להוסיף להתחיל במיוחד כשצריכים
באב  עשר "מחמשה יוסיף", דמוסיף ואילך ("מכאן
בתורה  לעסוק הימים על לילות דמוסיף ואילך

חייו") על חיים בלימוד 8יוסיף – ובמיוחד כולל ,
סיבת התו  את ומבטל שמתקן תשב"ר, של רה
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ב.1) קיט , שבת
א.2) נח , גיטין

ספ"ג.3) שקלים
רנט .4) רמז ירמי' יל "ש 
שם.5) יל "ש  ראה
בחודש 6) הירידה ע"י הבאה העלי' יותר עוד  מתגלית שאז

ע' .78 ע' ח "ט  לקו"ש  ראה – א) יב, זח "ב – הדינים (חודש  אב
וש "נ. תשמ "ז. באב ט "ו משיחת קונטרס ואילך . 65 ע' חי"ט  .89

ועוד . תי. תו, ע' אג"ק לוי"צ לקוטי
ר"ת הוא אב) חודש  של  (מזלו ש "ארי'" בזה `lelויומתק

א). (ריג, ר"ה מס' ריש  (של "ה רבה הושענא יוהכ "פ השנה ראש 
א'נז). ס"ע תסז. ע' נ"ך  באוה"ת הובא

ואילך .7) א לב, ראה לקו"ת תקפא. ר"ס או"ח  שו"ע ראה
הל '8) סכ "ג. סרמ "ו יו"ד  רמ "א וראה ובפרש "י. בסופה תענית

ס"ח . פ"ד  לאדה"ז תורה תלמוד 
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המסובב, בטל ממילא הסיבה ובהבטל החורבן,
השלישי. המקדש דבית ידיך כוננו ונבנה

הנפטר ·. של שמו עם גם ברמז זה לקשר ויש
מקום  שיש כמ"פ, [כמדובר יהודה" "יעקב –
שמים  ביראת מוסיף זה כאשר רמז ולומר לחפש

בפועל]: ה' ועבודת

מכל  כלולה כו' ("נשמתו בנ"י כל כולל "יעקב"
עולם") ועד מעולם שבישראל כמובן 9הנשמות ,

שמהם  השבטים, כל באו שמיעקב מזה בפשטות
המשכה) (מלשון שהשבטים ז.א. בנ"י. הם 10כל

בכלל) (והאבות יעקב והמחבר הממשיך הממוצע
בנ"י. כל עם

החסידות  אצילות 11ובלשון בבחי' הוא יעקב :
כפי  השבטים עם קשור והוא עילאה), (מרכבתא
עדות  יֿה "שבטי – באצילות עומדים שהם

שהם 12לישראל" כפי השבטים אח"כ נמשכו ומזה ,
את  כוללים והם תתאה), (מרכבתא בבי"ע עומדים
בעולם  עד נמצאים, שהם וכפי היכן בנ"י כל
ה"ז  [ובכללות והחומרי הגשמי הזה עולם העשי',

עקב  י' אותיות – "יעקב" בשם נכלל ,13גם
ויהדות  דאלקות היו"ד הוי'), (דשם ,14שמהיו"ד

עקביים  בבחי' מטה למטה ובפרטיות 13נמשך .
השבטים]. ע"י למטה ההמשכה נעשית ובגלוי

השבטים  וראש עם 15ועיקר יעקב את (שמחבר
" הוא נקראים dcediבנ"י) בנ"י שכל לכך נוסף ."

יהודה  שם .16על

הוא  בנ"י עם (ו)יהודה") "יעקב (של והקשר
ע"י יעקב zddxeבמיוחד של ענינו כמ"ש 17– ,18

[כיון  בישראל" שם ותורה ביעקב עדות "ויקם
של  ימינו) ואורך (חיינו החיות מקור היא שתורה
ישראל], נשמות כל כולל (תורה) יעקב ולכן בנ"י,

– יהודה ע"י לבנ"י נמשכת יעקב של ותורתו
לפניו 19כמ"ש  להורות גו' שלח יהודה "ואת

תצא  שמשם תלמוד בית לו "לתקן גושנה",
שהם  כפי לבנ"י תומשך שהתורה עד הוראה",

וגבולים. מיצרים מלשון במצרים עומדים

יהודה  של שענינו זה עם זה לקשר ויש
– הוא אליו dyrn(בעבודה) "ויגש בענין [כמבואר

במעשה 20יהודה"] יעקב עניני את ממשיך הוא ,
בפועל.

(יעקב  השמות שני של שהר"ת ולהוסיף,
הקב"ה  של שמו על שקאי יודי"ן, שני הוא יהודה)
השם  במקום יודי"ן שני בכ"מ שכותבים (כפי
(בכתיבתו) הוי' דשם ר"ת דיו"ד החיבור – (הוי'))
בקריאתו) הוי' (שם אד' דשם (התיבה) סוף ויו"ד
אלקות  עם מעולם שמלמעלה אלקות החיבור –

בעולם  .21שמתלבשת

המלך  הי' שהוא – ביהודה שיש נוסף ענין
דוד.22שבשבטים  בית מלכות משתלשלת ומיהודה ,

עבודה על מורה (מלכות) ה"ז של swezaשבעבודה
דרך" לו לעשות "פורץ המלך אשר, ו"אמר 23מלך, ,

טורא" עקר "מאן 24מלכא התורה, ע"י – ובמיוחד .
רבנן" (התורה)25מלכי ותוקף הכח ישנו שלהם ,

העולם. מציאות את לשנות

עיקר  עם הנפטר של דשמו השייכות מובן עפ"ז
עבודתו:

יהודה": "יעקב של בעבודה הי' עסקו עיקר
לבנ"י, יעקב של תורתו בפועל במעשה להמשיך
לאלה  גם עד רבן, בית של לתינוקות – ובמיוחד

מטה  למטה ב"פאבליק 26שנמצאים עקב), (בבחי'
(מלך), יהודה של בתוקף זאת ולעשות סקולס",
המדינה  מחוק התפעל לא שהוא לעיל וכמדובר
לימוד  "שיעורי את בפועל ויישם בתוקף ועמד

הדת".
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64 סע"ב).9) (קיא, ס"ז אגה"ק תניא,
ועוד .10) סע"א. ג, במדבר לקו"ת ראה
ועוד .11) במדבר. ר"פ (לאדהאמ "צ) הזהר ביאורי ראה
ד .12) קכב, תהלים
ועוד .13) ויצא. ר"פ ואוה"ת תו"א
אדה"ז 14) פירוש  למעלה כידוע יו"ד  א', אות בצורת

יום" "היום (ראה המחברם וקו איד ), (א למטה ויו"ד  ַ(הקב"ה)
.(616 ע' ח "ב לקו"ש  א. אדר ח '

יו"ד .15) לאסת"ר פתיחתא
ויחי.16) ר"פ תו"א ראה
מכל 17) כלולה יעקב שנשמת לזה (בהמשך  שם אגה"ק ראה

עיי"ש . כו'. שלמעלה לתורה מרכבה והי' נש "י):
ה.18) עח , תהלים

ובפרש "י.19) כח  מו, ויגש 
ועוד .20) ויגש . ר"פ אוה"ת
ס"ה 21) תשמ "ז אב מנחם כ "ף עקב, ש "פ משיחות בכ "ז ראה

וש "נ. .(221 ע' ח "ד  תשמ "ז (התוועדויות
נקנית 22) שהמלכות שלשים, בגימטריא הוא שיהודה ולהעיר

ו). פ"ו, (אבות מעלות בשלשים
ה"ג.23) פ"ה מלכים הל ' רמב"ם ב. כ , סנהדרין
ב.24) ג, ב"ב ראה
א.25) סב, גיטין ראה
היהודי 26) שם בגילוי גם במיוחד  עסק שהנפטר ולהעיר,

(שו"ע  הקדושה נפש  כניסת התחלת – הברית בעת לו (שנתנו



p"yz'dכד lel` `"i ,`vz t"y zgiyn

הענינים  המשכת עם עסק הוא – ובכלל
[נשיא  יעקב של מו"ח 27והרצונות כ"ק דורנו,

עד  (יהודה), ובתוקף בפועל במעשה אדמו"ר]
וקיים  המשיך הוא מ"יעקב", רמז כששמע שאפילו

בפועל במעשה לממש ynnזאת שאפשר באופן ,
במיוחד. עסק הוא בזה – המישוש בחוש זאת

בשמו:‚. רמז עוד

"רבי" אותיות רי"ב, בגימטריא יהודה" "יעקב
בית  של תינוקות של רבי בתור לענינו בהתאם –
רבי  של הענינים את המשיך הוא ועיקר: ועוד רבן.
בפועל, במעשה אדמו"ר) מו"ח (כ"ק דורנו נשיא

כנ"ל.

זה  דשבת הפרק עם גם זה לקשר –28ויש
" היא: (סתם)iaxשהתחלתו "רבי" בלשון אומר",

במשנה  זה, מי מפורש כתוב אח"כ ורק דוקא,
כולל  שהוא – הנשיא" יהודה "רבי זה: שלאחרי
יהודה), יעקב של (הגימטריא "רבי" תיבת את גם
תיבת  ובהוספת "יהודה", השני שמו את וגם

אבינו  יעקב של ניצוצו ר"ת שממנו 29"הנשיא", ,
(כנ"ל). למטה יהודה נמשך

– אומר" "רבי של העבודה היתה הנפטר אצל
של  הענין את בפועל ולימוד באמירה להמשיך
התורה, לימוד יהודה), יעקב (בגימטריא "רבי"
משנה  סדרי ששה של המחבר הי' שרבי כידוע
בית  של תינוקות עם במיוחד אותם (שלומדים
את  ממהר (גם) המשניות שלימוד ולהעיר, רבן).

כמאחז"ל  – אלא 30הגאולה מתכנשות הגליות אין
המשניות. בזכות

"by'ולהוסיף, גם האותיות קשורים ה"ה רבי"
ע"י  "רבי", ע"י (שנעשה המקדש בית בנין עם
ס"א): כנ"ל רבן, בית של תינוקות עם לימוד
בי"ת  האות ק', – מאה הוא י' של השלימות
ב"ש), דא"ת (בא"ב שי"ן האות עם מתחלפת

של  הצירוף נעשה רבי) (ר"ת הרי"ש עם וביחד
למשכן 32"קרש"31תיבת  הקרשים את "ועשית –

עומדים" המחברים 33גו' העמודים בדוגמת (הם
העולם  עם מקדש 34אלקות דאיקרי משכן ,(35,

ציווי: מאותו וחלק התוכן והוא קשור המשכן
מקדש" לי ב'36"ועשו המשכן, על הציווי –

ביהמ"ק 37הבתיֿמקדשות  – שבזה להשלימות עד ,
השלישי.

אצלו „. צ"ל שומע או רואה שיהודי דבר כל
ה' בעבודת :38הוראה

– הנפטר של השלשים לסיום בסמיכות בעמדנו
בהם, שעסק בענינים להתבונן המתאים זמן ה"ז

לפועל. בנוגע מזה וללמוד

דבני  החינוך בעבודת – לעיל כמדובר ובמיוחד,
רבן, בית של תינוקות – ובפרט ישראל, ובנות
ב"פאבליק  (לעתֿעתה) ששוהים אלה כולל

סקולס",

וכמה  זה, בתחום פעל שכבר מה על הבט מבלי
באה, לא עדיין שהגאולה היות – אחרים בזה פעלו
זה  על [נוסף בזה להוסיף ואפשר שצריך ראי' ה"ז
היהודים  הילדים ריבוי את בפשטות שרואים
ועי"ז  תורני], יהודי חינוך בהם להוסיף ששייך
תלוי' (שהיא הגאולה את יותר עוד ממהרים גופא

כנ"ל). רבן, בית של תינוקות עם בהלימוד
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מודגש  זה שענין מישראל . א' כל  אצל  סוס"ד )) או"ח  אדה"ז
הבאים  יעקב בני שמות "ואלה – יעקב בני השבטים אצל  במיוחד 
בהיותם  (גם שמם את שינו שלא שמות), (ר"פ מצרימה"
(ויק"ר  סלקין ושמעון ראובן נחתין ושמעון ראובן במצרים),

ועוד ). (א). יב פ"ד , שהש "ר ה. פל "ב,
בפנים.27) כדלקמן אבינו, יעקב של  ניצוצו ר"ת
ב.28) פרק
הערה 29) 1051 ע' ח "ד  לקו"ש  וראה רבי. מע' יעקב קהלת

.18
א.30) ח , ב"ב גם וראה ג. פ"ז, ויק"ר ראה

(הי"ב 31) וי"ב (יעקב) רבי ר"ת – הרי"ש  לומר: יש  גם
וע"י  ר', – ק') (פעמים והב' י'), פעמים (י' ק' היו"ד  – שבטים)
ולהעיר  ור'*. ק' שמחבר התפארת והו"ע שי"ן. – שניהם חיבור

עליו פעמים המזבח  באמצע ze`nמתפוח  ylyk שהוא כו' כור
iep.(מ "ב פ"ב (תמיד  למזבח 

ההתקשרות 32) על  המורה "קשר", אותיות גם שהוא ולהעיר
תפילין  של  קשר ע"ד  לרבי, חסיד  בין התקשרות יהודה, יעקב בין
ד ' ושל  ראשין ג' של  שי"ן ראש  של  בתפילין שיש  [ולהעיר,
דעתו  (יתקע בקשר שבשמים אבינו עם ישראל  שמקשר ראשין]
היסח  שמהפך  ועד  וגם הדעת. היסח  של  ענין כל  שמבטל  בחוזק)
הדעת  בהיסח  המשיח  ביאת – למעליותא הדעת להיסח  הדעת

כא). פט , (תהלים עבדי" דוד  "מצאתי א), צז, (סנהדרין
טו.33) כו, תרומה
י.34) פרק ה'שי"ת לגני באתי ההילולא המשך  ראה
א.35) ב, עירובין
ח .36) כה, תרומה
ביהב"ח .37) הל ' ריש  רמב"ם ראה
ואילך .38) סקכ "ז הוספות טוב שם כתר ראה

mipiprd jyndae .'xe 'w xeaig `ed 'yy hix 'r v"iel zxez d`x (*
cqg) y`e minc miktdd ipy xagny (z"z) gex 'iga `edy my

.(dxeabe
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הגאולה ‰. שבאה – בפועל לנו יהי' וכן
עפר  שוכני ורננו והקיצו והשלימה, ,39האמיתית

בסמיכות  אנו שנמצאים (ובפרט בתוכם והנפטר
כידוע  הקיצו, את לפעול יותר נקל שאז לשלשים,
שורה  עדיין הנפש רוח הרי ההסתלקות לאחרי שגם

שב  שלשה, בין חילוקים ישנם ובזה הגוף, עה,על
חודש  וי"ב ענינים 40שלשים כמה עושים שלכן .

חיותו  חיים עם עדיין קשורים שהם השלשים בתוך
דין), בעלמא

בנ"י  וכל התשב"ר של בראש יעמוד והוא
חינוכם), על השפעה לו שהיתה (או חינך שאותם

מצוה" מצוה "שכר כידוע היא 41שכן המצוה שכר ,
המצוה, את) לקיים להמשיך האפשרות (גם

מו"ח  כ"ק – ובראשם עפר, שוכני ורננו והקיצו
החסידים, כל עם ביחד דורנו, נשיא אדמו"ר

ישראל  של רבן עלֿידי תורה ילמדו בנ"י  וכל
לראש  ולכל כולל בעצמו, הקב"ה – ביותר הטוב

כמ"ש  רבן, בית של התינוקות עוד 42– ילמדו "ולא
בכתוב) (ומקדים אותי ידעו כולם כי רעהו את איש

mphwnl."גדולם ועד (ואח"כ)

ממש. ומיד תיכף – העיקר והוא ועוד
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יט .39) כו, ישעי'
וש "נ.40) כ . ע' תרנ"ט  סה"מ  ראה

מ "ב.41) פ"ד  אבות
לג.42) לא, ירמי'

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

,eilr miaiig oi` zivnzd mc :dpyna epipyíãa áéiçî äãeäé éaø©¦§¨§©¥§©
.úéöîzä:zepaxw iabl zivnzd mc ly epic z` zxxan `xnbd ©©§¦

,äøtk ïéðòì äãeäé éaø äãBî ,øæòìà éaø øîàmcn zefdl yiy ¨©©¦¤§¨¨¤©¦§¨§¦§©©¨¨
`le ,ea z`vei ytpdy mc eze`n wx gafnd zepxw lr zepaxwd

,zivnzd mcnøîàpL(`i fi `xwie)ip`e `ed mCA xUAd Wtp iM' ¤¤¡©¦¤¤©¨¨©¨¦©£¦
mkizWtp lr xRkl gAfOd lr mkl eiYzpLôpa àeä ícä ék §©¦¨¤©©¦§¥©§©¥©©§Ÿ¥¤¦©¨©¤¤

,'øtëéwxy weqtd oeyln yexcl yie,Ba äàöBé LôpäL íc §©¥¨¤©¤¤§¨
å ,øtëîmc eli`.øtëî Bðéà ,Ba äàöBé Lôpä ïéàL §©¥§¤¥©¤¤§¨¥§©¥

:xfrl` iax ixacl `ziixan zriiqn `xnbdøa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©
àðéðz énð ïðà óà ,÷çöé,xfrl` iax ixack ,`ziixaa ok epipy - ¦§¨©£©©¦§¦¨

àéðúc`xtiqa(g"t zen ixg`)weqta xn`p ,(i fi `xwie)Wi` Wi`e' §©§¨§¦¦
ipt iYzpe mC lM lk`i xW` mkFzA xBd xBd onE l`xUi ziAn¦¥¦§¨¥¦©¥©¨§¨£¤Ÿ©¨¨§¨©¦¨©
dlki dxe`kle ,'DOr axTn Dz` iYxkde mCd z` zlk`d WtPA©¤¤¨Ÿ¤¤¤©¨§¦§©¦Ÿ¨¦¤¤©¨

wx aezkl dxezd,'íc'eøîBì ãeîìz äîxn`p recn -,'íc ìk' ¨©©§©¨¨
`ed mrhdøîàpL éôìzepaxw iabl(`i fi my)Lôpa àeä ícä ék' §¦¤¤¡©¦©¨©¤¤

,'øtëée ,zepaxwd ly ytpd mcn gafnd lr zefdl yiy epiideïéà §©¥¥
éìmc zlik`a zxk zeaxlàlàa,Ba äàöBé LôpäL ,íéLã÷ íc ¦¤¨©¨¨¦¤©¤¤§¨

àeäLd mcdøtëîla` ,weqta xkfend,úéöîzä íãå ïéleç íc ¤§©¥©¦§©©©§¦
,zepaxwa xtkn epi`yïépî,zxk yi ea s`yøîBì ãeîìzjkl - ¦©¦©§©

xn`p.'íc ìk'ixd :ezii`x z` wgvi xa ongp ax miiqneíúñ ¨¨§¨
épî àøôéñk ,`id in zrck -,àéä äãeäé éaøxaeq `edy gkene ¦§¨©¦©¦§¨¦

,zivnzd mc z` dxezd dzaix mc zlik` xeqi` iabl wxy
.ea z`vei ytpdy mca `wec jxev yi miycw zxtk iabl eli`e

äðùî
my` aeig eilr yi m`d ,lrn m` wteqnd mc`a zwqer epizpyn

epzdle `iadl leki `ed m`de ,ielzrcepy mcew i`ce my`a z
:`hgy eläìéòî ÷ôñ ìò áéiçî àáé÷ò éaøm` wtzqny mc` - ©¦£¦¨§©¥©§¥§¦¨

`iadl ,ycwd oenna lrne .íéøèBt íéîëçå ,éeìz íLàlkn ¨¨¨©£¨¦§¦
mewnL ,àáé÷ò éaø äãBî,ielz my` `iany s`àéáî Bðéàenr ¤©¦£¦¨¤¥¥¦

Búìéòî úà,ezlirn lr ycwdl mlyn `edy oennd z` -ãò ¤§¦¨©
Bì òcåúiL,lrny xexiaaLonf eze`a,éàcå íLà Bnò àéáila` ¤¦§©©¤¨¦¦¨¨©©

.oennd melyz aeig eilr lhen oi` wteqn ecera
äæl äî ,ïBôøè éaø øîày,úBîLà ézL àéáî`xaq oi` ,xnelk ¨©©¦©§©¨¤¥¦§¥£¨

,i`ce my` mb `iai e`hg el rceeiyke ,ielz my` dzr `iaiy
,cg` my` wx `iadl lekiy onfaàéáî àlàinc dzräìéòî ¤¨¥¦§¦¨

àéáéå ,dLîeçåoaxwíLàiepwd,íéòìñ éðLazelirn my` oick §§¨§¨¦¨¨¦§¥§¨¦
ea xn`py(eh d `xwie)o`Sd on minY li` 'dl FnW` z` `iade'§¥¦¤£¨©©¦¨¦¦©Ÿ

i`pz dyrie ,'mW`l WcTd lwWA milwW sqM LMxrAøîàéå,jk §¤§§¤¤§¨¦§¤¤©Ÿ¤§¨¨§Ÿ©
,ézìòî éàcå íàixdBæinc `ed iz`ady df oenn -,éúìéòî ¦©©¨©§¦§¦¨¦

edadnBæ`id,ézìòî ÷ôñ íàå .éîLàinc z` `iadl aiig ipi`e £¨¦§¦¨¥¨©§¦
ixd ,dlirnd,äáãð úBònäoi`y onfa dler zepaxw mdn mipewe ©¨§¨¨

,gafnd lr mixg` zepaxwåoaxw `dz dndad.éeìz íLàmrhde §¨¨¨
oeik `ed ok zepzdl lekiyïénnLdnda beq eze`n -àéáî àeäL ¤¦¦¤¥¦

òãBä ìò`ed ,i`ce my` epiide ,reci `hg lr -àéáîmbàì ìò ©©¥¦©Ÿ
òãBä`ian mdipyay ,ielz my` epiide ,el reci epi`y `hg lr - ©

.mirlq ipya iepwd mipy izy oa li`
åéøác ïéàøð ,àáé÷ò éaø øîàoetxh iax ly,äèeòî äìéòîajkay ¨©©¦£¦¨¦§¦§¨¨¦§¦¨§¨

m`y zepzdl leki `edy giexn `ed ,cin zernd z` ozep `edy
xg` oaxw `iadl jxhvi `le ,i`ce my` epaxw `ai lrn i`ce

la` ,e`hg el rceeiykBãéì àBáiL éøämc` lyäìéòî ÷ôñ £¥¤¨§¨§¥§¦¨
,äðî äàîam`dBì äôé àìxzeiàéáiLdzríLàielzézLa §¥¨¨¤Ÿ¨¤¤¨¦¨¨¦§¥

àéáé àìå ,íéòìñeze` ly oennd z`äìéòî ÷ôñ`edyäàîa §¨¦§Ÿ¨¦§¥§¦¨§¥¨
,äðîoenn z` `iadl jxhvi i`cea `hgy el rceei m` wxe ¨¤

y `vnp .i`ce my` mr dlirndïBôøè éaøì àáé÷ò éaø äãBî¤©¦£¦¨§©¦©§
,äèeòî äìéòîa,ezlirn inc z` mb dzr `iadl el aheny ¦§¦¨§¨

.i`ce e` ielz my` `diy epaxw lr zepzdle
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

‰˜ÚÓ ˙ÂˆÓ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

בתורה  נאמר מעקה מצות בית 1על תבנה "כי א) :
כתוב  מדוע להבין: וצריך לגגך". מעקה ועשית חדש

היא ycg"2"בית ההלכה לא 3הרי במעקה שחייבים
כאשר בית ycgביתmipeaרק קונים כאשר גם אלא ,

oyi?וכדומה מעקה) (ללא

חדשתו 4ב"ספרי" "משעת מעקה"5נאמר: לו עשה
לבית, הכניסה עם רק חלה אינה מעקה לעשיית החובה

בנייתו  עם מיד אלא מזוזה, חדשתו".6כמצות משעת –

ברורה  הפסוק לשון אין עדיין כדברי 7אך אם, :
הבית, על הבעלות עם מיד מעקה חובת חלה ה"ספרי",
התורה  לכך רומזת מדוע אליו, הכניסה עם ולא

בית "תבנה הביטוי משתמע ycgבאמצעות שממנו ,"
חדש" "בית על רק חלה באמצעות 8שהחובה ולא ,

על חלה מעקה שחובת המדגיש עם lkביטוי מיד בית
היהודי? לרשות הכנסו

הפסוק  בהמשך הטעם 1ב) –9כתוב מעקה לעשיית
רוצה הפסוק מובן: ואינו ממנו". הנופל יפול repnl"כי

"(יפול) בלשון מתבטא הוא ומדוע נפילה, "?ltepdכאן

הגמרא  עונה כך ימי 10על מששת ליפול זה ראוי :
וחובה  זכאי, עלֿידי זכות שמגלגלין אלא בראשית...

לתורה, בפירושו זו תשובה מביא רש"י חייב". עלֿידי
עלֿפי  הלימוד לדרך מתאים זה תירוץ אין לכאורה, אך

"נופל" המילה של המשמעות שהרי מקרא, של פשוטו
" –ie`xאיננה ושםֿתואר הווה לשון אלא ליפול", זה

ממש? 11"נופל"

.·

ÏÎ˘‰ Ì‚ ÍÎÂ ,ÔÂ¯ÒÁ ÈÏÚ· Ì‰ ÌÈ‡¯·‰

נאמר  אליעזר דרבי שהקדושֿברוךֿהוא 12בפרקי ,
מושלמת  איננה צפונית שרוח באופן העולם את ברא

צפונית 13(כמאמר  ורוח דומה, הוא לאכסדרא עולם :

"הוא  ויטען אדם יבוא שאם כדי מסובבת), אינה
הזאת  הפינה את ויגמור "יבוא לו יענו אלקה",

שהנחתי..."

של  הטעות את הנבראים מן למנוע כדי כלומר,

באופן  הקב"ה בראם ומנהיגו, עולם בבורא איֿתלותם
בהם יכולים oexqgשיש אינם שהם כלֿשהוא,

עליון. בכח תלותם את חשים הם וכך להשלימו,

לא  שאדם כדי "שכל": של מציאות לגבי גם כך
הקדושֿ בראו הכל, להבין מסוגל הוא שבשכלו יחשוב

שמעל  לדברים להזדקק מוכרח שהוא באופן ברוךֿהוא
לקבל  יש חכמה, דבר להבין כדי לדוגמא: לשכל,

החכמה  וכללי היסוד, מושכלות את תחילה
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ח.1) כב, פרשתנו
"כי2) מתחיל שהפסוק חייב dpazזה כו' בקנאו שגם (אף בית"

(כלל בהווה הכתוב דיבר כי בפשטות י"ל – בפשוטו heytבמעקה) (גם)
ל. שם, כא. שם, יז. כב, כח. כא, משפטים רש"י (ראה מקרא .n"kaeשל

ואילך)). 137 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש וראה
"(בית) נאמר למה – היא שבפנים היא ycgוהקושיא זו שתיבה "

דוקא  הוא מעקב שחיוב ללמד שבא לטעות מקום נותן וגם לשון יתור
.ycgבבית

עה"פ.3) ספרי
עה"פ.4)
חדושו.5) כאן: ביל"ש
ה"ב 6) פי"א ברכות הל' לרמב"ם צפע"נ וראה לספרי. רב דבי ספרי

לספרי  אדם ובתולדות כאן). עה"ת בצפע"נ (נעתק ב ד, תרומות והל'
לו חדש כשהוא eaמפרש: xecl qepkie.ואכ"מ .

עלי'7) פליגי ורבנן (רבי) יחיד דעת היא הספרי שדרשת לזה נוסף
עוז  מגדל גם (וראה שם רב דבי ספרי – כו'] ברמב"ם* הובא לא [ולכן

ה"ג). פי"א רוצח הל' לרמב"ם

"בית איצטריך דלרבנן שם, רב דבי שהוא ycgבספרי שכל לומר "
– "בית" מתיבת זה נלמד שבספרי ואף בנאו. דלא אע"ג לדידי' חדש

בית כלומר אלא דוקא "לאו – מ"מ" רב ycg"בית דבי (ספרי מ"מ"
בלשון  כן לפרש דוחק לכאורה אבל שם). אדם תולדות לפנ"ז. שם

הספרי.
הנ"ל8) בצפע"נ בנינו".ויל"ע  בשעת דהיינו חדושו "בשעת דמפרש
(9(49 (ובהערה ו' סעיף בפנים לקמן ראה אבל כתוב. של כפשוטו

ההלכה. ע"ד
בפרשתנו.10) עה"פ פרש"י א. לב, שבת
ומלות 11) סופו.. שם על "נקרא כאן מפרשים) בעוד (ועד"ז בראב"ע

– ביאור צריך גופא הא אבל סופם". שם על נקראו מספר לאין רבות
אצלו  וודאי פירושו אין להראב"ע גם (וכנראה סופם שם על יקראו למה

נבואה)? דברי הוא או הלשון, דרך כן אם נדע ולא ביאורו: וכהמשך
ר"פ 12) וחזקוני זקנים) (הדר בעה"ת רבותינו ג"כ וראה פ"ג.

בראשית.
ואילך.13) סע"א כה, ב"ב – ר"א

.zncewd dxrday p"rtvn xirdl la` (*
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אלו  כללים אך השכלית, למסקנה מגיעים שבאמצעותם
השכל  מן נובעים מורגש 14אינם עצמו בשכל כלומר ,

השכל. שמעל לכוחות להזדקק צורך ויש חסרון,

ירד  שבתורה הנגלה בתורה: להבדיל, גם, הוא כך
ואף  אנושי, שכל עלֿידי להבנתו עד ו"התלבש"

אינ  גם 15וֿיהודי עלֿידי התורה, את שיזכרו כדי אבל .
שכל שהוא שבה, מסויימים `iwlהנגלה ענינים נכתבו ,

לאשורם  להבינם אפשר שאי באופן שבתורה ,16בנגלה
שהיא  התורה, פנימיות עלֿפי אותם לומדים אם אלא

אלקי רק ielbaשכל שהתורה חשים עלֿידיֿזה .
"dyalzd,אלקי שכל היא במהותה אך אנושי, בשכל "

לנבראים  .17שמעל

על  הפסוק הוא הללו הענינים מן שאחד לומר, ויש
מעקה  לענין 18מצות התורה בפנימיות הפירוש לפי :

ש"בית יובן בתוכנו ycgהמעקה, עיקרי ענין הוא "
ל"בית  הקשורה המעקה חובת – מעקה של הפנימי

ycg."

לפני  שעוד הנופל", "יפול הביטוי גם יובן וכך
"נופל". נקרא כבר הוא (מ"גגך") נפילתו

.‚

ÔÈ‡Â˘È ÈÈÁ ˙ÏÈÁ˙· ˙Â¯È‰Ê Y ‰˜ÚÓ ˙ÂˆÓ

אומרים  רבי 19חז"ל וכדברי אשתו", זו "ביתו
לאשתי 20יוסי  אלא אשתי לאשתי קריתי לא "מימי

חדש" בית תבנה ל"כי הפנימי הפירוש וזהו ביתי",
נישואין  חיי תחילת אדם 21תקופת על מוטלים כאשר ,

בצוארו" גשמית 22"רחיים בפרנסה עיסוק אדם 23– ,
זורע  אדם .24חורש,

ועשית  חדש בית תבנה "כי אומרת והתורה

"בית זהו – שאין ycgמעקה..." חדש, עבודה סוג – "
אין  "מעקה": בעשיית צורך יש לפיכך בו, רגילים
העבודה  בסוגי לפניֿכן, שהיתה בזהירות להסתפק
וסייגים  הגבלות לקבל הכרח יש אלא הקודמים,

בדיבור 25חדשים  במחשבה, חדשות הגבלות –
ובמעשה.

שדוקא  לכך הסיבה מצוינת הפסוק ובהמשך
חדשה "כי efבעבודה – "מעקה" של האזהרה דרושה

ממנו".ltepdיפול

של בכיוון האדם אצל כרוכה זאת dcixi26עבודה

dlitpe27 בגשמיות התעסקות כי הקודם, מצבו לעומת
לעולםֿהזה, נשמתו של הכללית כירידתה היא העולם
אותו  תדרדר העולם שגשמיות להיות עלול ולפיכך

זהיר יהיה לא הוא אם לכן בנייתו xzeiaמדרגתו. בעת
הגשמיות  את לרומם יוכל לא הוא חדש", "בית
את  תגביר הגשמיות להיפך, ואף לרוחניות, ולהופכה

הנופל". "יפול – ונפילתו ירידתו

.„
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האדם  לגוף גם לפעמים, היא, הכוונה ,28ב"בית"
של  הכללית העבודה את כולל הוא ה' ובעבודת
האדם  של וחלקו הגוף וזיכוך בירור – ה"בירורים"

"בית נקראת זו עבודה לפני ycgבעולם. א) כי ,"
בעבודה ב) לכך, קשר לה אין למטה הנשמה efירידת

האמיתי. ה"חידוש" מתבטא

המבואר  הזה zeedzdעל29ועלֿדרך העולם
ההשתלשלות" ב"סדר דרגות מספר יש שאמנם הגשמי,

והמקור  השורש מן התחדשות של בדרך המתהוות
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ח"א 14) ממו"נ ולהעיר .253 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש גם ראה
ועוד. פנ"א.

ואכ"מ.15) חפשית. הבחירה שתהי' בכדי שזהו י"ל שבזה אלא
ע"ב.16) ריש נב, ב"ב (רשב"ם מהכלל דבמקוםcereלהעיר (wiqny

(ביצה  רב בשתק כמה) (לדעת עד"ז הדין. מבטל זה אין "קשיא" הש"ס
וכיו"ב. ,(102 ע' תש"ח בסה"מ הנסמן וראה א. ו,

כו.17) סי' אגה"ק ראה
פירושים 18) כמה שמביא כמו עה"ת, בפי' רש"י הביאם ובכ"ז

הקושי  מפני פירושים (ויותר) ב' מביא כ"כ, פשוטים (גלאטיק) ַשאינם
ועוד. מהם: שבכאו"א

[המתורגם]19) לקו"ש א. יג, שם בגמרא וראה יומא. ריש משנה
ואילך. 184 ע' חי"ז

גֿד).20) (סעיף שם בלקו"ש נת' ב. קיח, שבת
(מ"ע 21) ובסהמ"צ אישות. הל' ריש רמב"ם יג. (כב, זו שבפ' להעיר,

קידושין. מצות נאמרה תקנב) מצוה חינוך וראה א. כד, הכתוב מביא ריג)
אשה איש יקח "כי ה) (כד, בפרשה שנה dycgולקמן לביתו יהי' נקי גו'

גו'". אחת
עש"ק  ו' אלול, י"ג ביום היו אדמו"ר מו"ח כ"ק שנישואי ולהעיר,

איש  יקח "כי פרשת – תרנ"ז תשל"ח)) -) זו שנה קביעות (כמו תצא פ'
גו'". חדשה אשה

וש"נ.22) ואילך, א' סעיף פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' ראה
כאן)23) הליקוטים וס' המצות שער פי"ד. (שמ"ב מע"ח ולהעיר

ובי"ע. אצילות בין המסך ענינה דמעקה
עלי'.24) תהא מה תורה וממשיך: ב. לה, ברכות
מלקו"ת 25) ולהעיר ואילך. 89 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש עד"ז ראה

סע"א. נב, נצבים
בתחילתו.zegד"חתן26) שה"ש לקו"ת א. קו, (תו"א ).n"kaeדרגא"

א): (סג, יבמות איתתא.zigpוראה נסיב דרגא
על 27) קאי הנופל" ד"יפול הפנימי הפירוש פי על יותר ויומתק

על  קאי חדש" בית ד"תבנה – ד' סעיף לקמן (ראה הקדושה ניצוצות
כו' ע"ח (ראה דתהו שבה"כ ע"י למטה שנפלו הבירורים) עבודת כללות
אותם  ויעלה יזככם ולא האדם ליד (בהשגח"פ) כשבאים ואם שם),

יותר. למטה עוד יפלו הרי – לשרשם
ספ"א.28) תפר"ח עמלק ויבא ד"ה
ב).29) צ, תו"א (וראה ואילך פכ"ה התפלה מצות וראה n"kaeשרש .

.34 הערה לקמן
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של  ענין הוא הצמצום שלאחר האור [כללות
"30התחדשות  נקרא קדמון' 'אדם ,d`ixac mc` יש – "

מאין 31מאין  יש של ענין הם דאצילות "כלים" ,32,
הבריאה  עולם ]33ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

האמיתי  החידוש זאת, בכל דוקא 34אך הוא
הידוע  כמאמר הגשמי, הזה העולם 35בהתהוות

מאין" "יש לך אין – הרוחניות מן הגשמיות שהתהוות
מזה. גדולה

לגבי גם כיוון dcearכך גשמיים: דברים עם
יוצא, רוחניות, לעומת ערך כלל אין שלגשמיות
והפיכתה  העולם גשמיות בירור של שהעבודה

היא .zeycgzd36לרוחניות,

אופן רמוז בית dfלפיכך ב"תבנה עבודה של
ycg ובכך בגוף, – ב"בית" ה"מחדשת" עבודה זוהי ,"

יתברך. לה' ודירה "בית" בונים

.‰

‰ÏÚÓÏ Ì‚Â Ì„‡· Ì‚ Y ˘Â„ÈÁ Ì¯‚

גם  כך התחדשות, של  באופן היא שהעבודה כשם
mc`d:העובד

עבודה  אופני באמצעות לאדם הנגרמת ההתעלות
בירור  של זו עבודה באמצעות אך יחסית, היא אחרים
– "חידוש" של באופן האדם מתעלה העולם גשמיות

qgie jxr `ll הקודמת .37לדרגתו

כביכול, למעלה, גם מחדשת זו עבודה כן: על יתר
חז"ל  שמים",38כמאמר מיראת חוץ שמים בידי "הכל

חז"ל  למאמר של 39ובדומה בגבורה כח "מוסיפין

יתברך  לו "דירה לעשיית העבודה באמצעות – מעלה"
ש"מרחיב(ין)40בתחתונים" נאה" ה"דירה נעשית ,

אדם  של כביכול 41דעתו העליון", אדם של –42.

איזושהי  כביכול קיימת השתלשלות" "סדר מצד
– לעולם האלקי האור הורדת לגבי למעלה "הגבלה"

אל לרדת שיכול אלקי אור אור jezיש ויש העולם,
שאיננו  – יותר אף נעלה ואור העולמות, מן הנעלה

עולמות  של בגדר .43כלל

"חידוש" נגרם ישראל, של זו עבודה ובאמצעות
האור  ואף העולמות, של בגדרם כלל שאיננו האור שגם
לפני  החלל מקום את ממלא שהיה האור מן שנעלה

למטה.44הצמצום  ומגיע יורד ,

.Â
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– הוא ל"חידוש" כידוע zelhazdה"כלי" בענין 45.
לעומת  באיןֿערוך נעלית "עליה" שכאשר העליות,
התבטלות, לפניֿכן להיות מוכרחה הקודמת, הדרגה
ו"נהר  ל"עמוד" (בדומה לעליה. הכלי את המכינה
התחתון  מגןֿעדן כשעולים לעבור שצריך דינור",

העליון  ).46לגןֿעדן

בסייגים  "מעקה": של הפנימית המהות זוהי
מתבטאת  – ה"מעקה" – בעבודתו היהודי שקובע

ראוי 47התבטלות  לכלי אותו ההופכות וקבלתֿעול,
.ycg"48ל"בית

הסיבה  את הענינים בפנימיות להסביר ניתן בכך
איננו  בביתך..." דמים תשים "ולא הפסוק שסוף לכך,
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י',30) סעיף (א) אוא"ס ע' ג' כרך הערכיםֿחב"ד ספר .p"yeראה
(וראה 31) ג' סעיף בערכו הערכיםֿחב"ד ספר וראה לב. א, מאו"א

בתחילתו), ס"ו .p"yeשם
אורות 32) ע' ד' כרך הערכיםֿחב"ד בספר בזה השיטות ראה

ג', סעיף ו"ציורם" "פשיטותם" – .p"yeדספירות
(רמב"ן 33) ברא" לשון אלא מאין היש בהוצאת בלה"ק אצלנו ד"אין

בראשית). ר"פ
תער"ב 34) בהמשך (נת' "בעוה"ז" דוקא הוא ערוך" ד"אין להעיר

ערוך  אין סד"ה ועוד), ואילך. תמב א' ע' ח"ג א'קנה. א'קנא. ע' (ח"ב
ועוד). (תשי"א). תרצ"ד לך

כג.35) פרק א' מאמר עיקרים ראה
(ובהערה 36) ואילך 21 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בכ"ז בארוכה ראה

ואילך. 74 ע' חי"ב שם). 73 ,79p"ye.
שבה 37) ההוספה – ה' אהבת ע' א' כרך הערכיםֿחב"ד ספר ראה

וש"נ. ד', סעיף נה"ב .cereע"י
וש"נ.38) ב. לג, ברכות
ה.39) לג, ברכה ספרי וראה לג. פ"א, איכ"ר
רפל"ו.40) תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
ב.41) נז, ברכות

("לבנות  קרקע לו שאין אדם "כל רע"א) סג, (יבמות ממרז"ל ולהעיר

הידוע xeciyעליו עם זה לקשר ויש אדם". אינו שם) שאין תוד"ה – בו"
ש  ועוד) תמו. ע' ואילך. ז' ס"ע תרס"ו המשך דדירה (ראה הכוונה

גילויים. מכל למעלה ית' בעצמותו היא בתחתונים
(42.415 ע' מלקמן להעיר
ביום 43) והי' ד"ה ר"ה פ"בֿג. אחרי לד"ה ביאור ראה לקו"ת ראה

ובכ"מ. פ"א. (הב') שיר מזמור ד"ה ברכה וה'. פ"ב ההוא
ועוד.44) ואילך. תקט ד. ע' תרס"ו המשך ראה
ובכ"מ.45) ואילך. יח ואילך. יב ע' תרס"ו המשך ג. ז, תו"א ראה
טו.46) ע' הנ"ל המשך א. צו, שם. תו"א .n"kaeראה
לגדלות 47) לומר רצה לגגך, מחיצה עה"פ: להה"מ או"ת ראה

ואילך. 141 ע' חכ"ד לקו"ש בארוכה וראה לבך. יגבה שלא שלך..
תלכו48) ה"א אחרי (ד"ה תרס"ו בהמשך מהמבואר )jli`eלהעיר

קב"ע  מתוך כ"א) אור, גילוי מצד (לא היא שעבודתו פשוט, עבד בענין
נעשה  ועי"ז התחדשות, של באופן היא ומשו"ז בתכלית, וביטול ויר"ש

בארוכה. עיי"ש חדש, אור המשכת שהיא בתחתונים ית' לו הדירה
פנימיות  ע"פ לבאר יש ית') לו הדירה לעשיית שייכת (דמעקה ועפ"ז

ב"בית רק הוא ד)מעקה (מ"ע שחיוב זה כאן.dxicהענינים (ספרי "
חו"מ  חלק אדה"ז שו"ע תכז. ר"ס חו"מ שו"ע רפי"א. רוצח הל' רמב"ם

א'). סעיף כו' ונפש גוף שמירת הל'



כט `vz zyxt - zegiyÎihewl

mrh בפני ציווי ההלכה, לפי הוא, אלא מעקה, למצות
בספרי 49עצמו  מצות4ֿ[כנאמר – לגגך מעקה ועשית :

– לאֿתעשה] מצות – בביתך דמים תשים ולא עשה,

את למנוע כדי סייג רק איננו המעקה zlitpכי
בבניית  הכרחי ענין הוא אלא הנופל"), ("יפול האדם

מוגבלת ycg"בית בלתי והתעלות חידוש בגרימת – "
כביכול). (ולמעלה, באדם

.Ê

˙ÂÚˆÓ‡· - ˙ÂÈÓ˘‚‰ ÔÓ '‰Ï "˙È·" ˙ÈÈ·
"‰˜ÚÓ"

היא: לעיל האמור מן למעשה ההוראה

לבנות  צריך העולם, מן להתנתק שאסור לדעת  יש
יתברך לה' דירה לעשות – ואדרבה,mipezgza"בית" .

ה"עליה" נגרמת העבודה באופן ה"ירידה" באמצעות
כדלעיל. למעלה, וחידוש למטה, חידוש ונגרם האמיתית,

לכלי  גשמיות להפוך שכדי לדעת, יש שני מצד
מוכרחים  כלומר, ב"מעקה". צורך יש לרוחניות
אמנם  צריך העולם. מגשמיות מובדלים להישאר
אצל  מקום לתפוס להם אל אך העולם, בעניני להתעסק
בעניני  שהתעסקותו ולחוש לדעת עליו כי האדם,
של  העליונה הכוונה את להגשים כדי רק היא העולם

בתחתונים  יתברך לה' דירה .50עשיית

.Á
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ל"תבנה  למתכוננים מיוחדת הוראה נובעת מזה
נישואין: חיי של במשמעות חדש" בית

נישואין. חיי של הענין חשיבות את רואים בכך
ר  חשוב ענין אינם יהודי כל של בחייו `elvקנישואין ,

אז  כביכול. למעלה, גם כללי ענין אלא הפרטיים,
דירה בעשיית העיקרית עבודתו יתברך dl'מתחילה

– אדם" של דעתו ל"מרחיבין גורם הוא וכך בתחתונים,
כדלעיל  לעולם, חדש אור הורדת – כביכול מעלה, .51של

חדש" "בית לבנות שכדי לדעת, יש שני מצד אך
סייגים. קביעת – "מעקה" בעשיית הכרח יש

עוונותיו  כל על לו מוחלין שחתן כיוון ,52לכאורה,
הענינים  כי וכו', לסייגים לדאוג הכרח אין הרי

נמחקו. הקודמים הלאֿטובים

שעליו די לא להיפך: לו adl`אומרים xdfidl כי ,
ח"ו  עלול הוא בעולםֿהזה בעבודה איֿרגילותו מפני
להיות  צריך מכך: יותר אלא הנופל", "יפול לידי לבוא

הלאֿטובים הענינים בגלל גם העלולים xara"מעקה" ,
ולכן  בליֿערך, להתעלות עליו חדש". ל"בית להפריע
בתשובה  צורך יש אלא הקודמת, התשובה מספקת אין

יותר  חדש".53נעלית ל"בית בהתאם ,

.Ë
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– לעיל כאמור המעקה, מהות לגבי גם כך
ממנו  לדרוש ניתן האם הזה: העולם מן היבדלות

העולם? מגשמיות מובדל שיישאר

של  התקופה מתחילה שעתה כיון לטעון: ניתן
בצוארו" dxezd"רחיים itÎlr54 לדרוש אפשר כיצד –

העולם? מגשמיות מובדל שיישאר ממנו

נישואי  של התכלית שאדרבה: אפוא, לדעת יש
שרויה  שכינה "זכו שיהיה היא למטה ואשה איש

ואשה 55ביניהם" איש לנישואי חדש", ל"בית להביא –
לה' ישראל בין .56ברוחניות

ענינים  שני יש א)57ובכך ישראל : בין הקידושין
ב) אלקות. עם ישראל התאחדות כלומר, – לה'

כהקדש" עלמא אכולי לה "אסר זאת –58באמצעות
נעשה lcaeneהוא yecw כאמור שהרי, העולם. מעניני

"לסגל  כדי רק היא העולם בעניני התעסקותו לעיל,
עשיית 59לבעלה" של העליונה הכוונה את להגשים ,

בתחתונים. יתברך לו דירה

(c"iyz *lel` b"i ,`vz t"y zgiyn)
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בראשית מא, מב – ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו 
ויתן אתה על יד יוסף וילבש אתו בגדי שש וישם 

רבד הזהב על צוארו

נה

"רבד" זה ענ"ק, ורמז בגי'

ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אתה על יד יוסף 

וילבש אתו בגדי שש וישם רבד הזהב על צוארו.

רבד, ענק, ועל שם שהוא רצוף בטבעת קרוי רביד, 
וכן 1רבדתי ערשי, רצפתי ערשי מרצפות.

רש"י

רבד הזהב 2גימטריא 3ענ"ק.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קכ

נו

ביאור ההענקה שקיבל יוסף כשיצא לחפשי ולחירות, 
כדין עבד עברי, א( הענקה מפוטיפר – בתו אסנת, ב( 

הענקה מפרעה – טבעת ורבד הזהב, ובגדי שש, והרכיבו 
במרכבת המשנה, ג( הענקה מהקב"ה – לימדו ע' לשון 

)סוטה לו, ב(

יוסף הי'4 מתחלה עבד עברי כמ"ש5 ושם אתנו נער 

לתת  צריך  ולחירות  לחפשי  כשיצא  הנה  עבד6,  עברי 

שנתן  מה  זה  מלבד  לו,  שניתן  וההענקה  הענקה,  לו7 

כפרש"י  ענק  )שהוא  הזהב  ורבד  הטבעת  פרעה  לו 

ועוד,  ובגדי שש והרכיבו במרכבת המשנה  בחומש8(, 

1( משלי ז, טז.

2( רבד )206(, + זהב )14( = 220, כמספר ענ"ק.

3( היינו, הן ה"פירוש" של רבד הזהב הוא ענק )על שם שהוא רצוף 

בטבעת(, והן מרומז בה"גימטריא".

4( בהבא לקמן ראה לקוטי שיחות חלק כ"ד פ' ראה )ב( עמוד 87.

5( בראשית מא, יב.

6( עברי עבד: מדייק, דכל דבר בתורה מדוייק הוא, ומזה שבתורה 

כתוב על יוסף "עברי עבד", שהי' לו דין עבד עברי, שמגיע לו הענקה 

כשיצא לחירות.

7( מבאר דיוסף קיבל הענקה משלשה, א( מפרעה, ב( מפוטיפר, ג( 

סימן  הביאור  לקמן  )ראה  מהקב"ה  בא  הענקה  ו"עיקר"  מהקב"ה, 

לאדונו  משועבד  דהוא  דעת,  לו  אין  העבדות  בזמן  דהעבד  נט(, 

)ולכן הוא פטור ממצות, ע"ד קטן וכו'(, וכשנעשה בן חורין, בנוסף 

להמתנות – ההענקה גשמיים, העיקר הוא שבא לו "מוחין דגדלות" 

– שכל ודעת – ויצא לחפשי, ע"ש. ראה לקוטי שיחות חלק יט פרשת 

ראה עמוד 156.

8( שם פסוק מב, “ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אתה על יד 

ככתוב בפ' מקץ9.

הנה עיקר ההענקה הוא מה שנתן לו הקב"ה, והוא 

מה ששלח את גבריאל ולמדו ע' לשון, ולא הוה גמר, 

עדות  שנא'10  הקב"ה  של  משמו  אחת  אות  לו  הוסיף 

ע"ש11.  ע"ב  דל"ו  בסוטה  כדאיתא  כו'  שמו  ביהוסף 

והיינו עדות הוא מלשון12 עדי, דהיינו ענק וכו'

כי  והוא הע' לשון שלמדו,  דעו"ת13,  אותיות  עדות 

לשון14 שייך לדעת כידוע.

שהי'  מהאדון  להיות  צריך  הענקה  הרי  תקשי,  ואל 

עבד לו, וא"כ הי' צריך להיות ההענקה מפוטיפר שהי' 

אדונו.

י"ל מפוטיפר הי' ג"כ הענקה, והוא מה שניתן15 לו 

בתו אסנת כמ"ש16 ויתן לו את אסנת בת17 פוטיפרע.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קכ

יוסף וילבש אתו בגדי שש וישם רבד הזהב על צוארו", ופרש"י רבד: 

)ענק מלשון הענקה  ענק, ועל שהוא רצוף בטבעת קרוי רביד ע"כ. 

]קידושן טז, ב[(.

9( שם פסוק מג, “וירכב אתו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו 

אברך ונתון אתו על כל ארץ מצרים".

10( תהלים פא, ו. ראה הערה 8.

מד(  פסוק  )שם  ליוסף  פרעה  לו  שאמר  בשעה  יוחנן  רבי  אמר   )11

עבד  פרעה,  איצטגניני  אמרו  וגו'  ידו  את  איש  ירים  לא  ובלעדיך 

מלכות  גנוני  להן  אמר  עלינו,  תמשילהו  כסף  בעשרים  רבו  שלקחו 

אני רואה בו )ופרש"י, אצטגנינות – חכמים וחוזים בכוכבים ויודעים 

גנוני מלכות – גווני מלכים בחכמה גבורה ויופי.  בחכמת המזלות: 

ולימדו  גבריאל  בא  לשון,  שבעים  יודע  יהא  א"כ  לו  אמרו  ע"כ(, 

שבעים לשון, לא הוה קגמר הוסיף לו אות אחת משמו של הקב"ה 

ולמד שנא' )תהלים פא, ו( עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים 

שפת לא ידעתי אשמע. ראה הביאור לקמן סימן נט.

מצד  זהו  לשון,  ע'  דלמדו  ביהוסף"  “עדות  בפ'  דמ"ש  מבאר   )12

דין ההענקה ד"עדות" לשון "עדי". ראה רש"י דברים טו, יד: הענק 

תעניק, לשון עדי, בגובה ובמראית עין, ע"ש. וראה פי' מצודות ציון 

ואת  הנזר  את  וכן  וקשוט,  עדי  מלשון  עדות  וז"ל:  בתהלים  עה"פ 

העדות )מלכים ב, יא(. וכעין זה פירש באבן עזרא בתהלים שם.

13( ראה אדרא זוטא – ספר הזוהר חלק ג' פ' האזינו דף רצא. אור 

יהל אור  כז. תהלים  נ"ך עמוד  התורה פרשת שופטים עמוד תתמז. 

עמוד תקע. ספר המאמרים תרכ"ט – תורת שמואל עמוד שנא.

וז"ל: סוד  ב'  יעקב ערך לשון  נט הערה 14. קהלת  14( לקמן סימן 

חיך  סוד  שהם  ובינה  חכמה  המזווג  והוא  לשון  בחינת  הוא  הדעת 

וגרון, ע"ש.

15( הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע בלקו"ש חכ"ד עמוד 88 הערה 23 וז"ל 

הוא משום  “נתן",  ולא  “ניתן"  לכתוב  לומר דמה שמדייק  יש  אולי 

שנתינת אסנת ליוסף היתה ע"י פרעה ולא ע"י פוטיפר.

16( בראשית מא, מה. “ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן לו את 

אסנת בת פוטי פרע כהן און לאשה וגו'".

17( ראה גם לקמן סימן נט. ס.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לי

כד, א – כי יקח איש אשה ובעלה וגו'

היו משועבדים  )לפני הגאולה(  בני ישראל במצרים  א. 
ועד  גוי"2,  מקרב  "גוי  הארץ"1,  ב"ערות  למצרים,  כעבדים 
שהי' נדמה שבכמה ענינים הם כהמצריים, "הללו עובדי ע"ז 
הללו עובדי ע"ז" )כמו שטענו המלאכים אפילו בקריעת ים 
סוף3, ועל־אחת־כמה־וכמה שכן הי' בהיותם עוד במצרים 

כמו שאפילו משה רבינו אמר4(.
ובלשון החסידות, שבני ישראל היו אז משוקעים במ"ט 
שערי טומאה5, ועד שאיתא6 שבאם היו נשארים עוד רגע 

במצרים, לא היו יכולים ליגאל ר"ל!
ויציאת מצרים היתה בזה, שגם בהיותם כל כך שקועים 
הוציאם  משם  והטומאה,  הזוהמא  מקום  הארץ",  ב"ערות 
מלכי  מלך  עליהם  "נגלה  ובעצמו"7,  "בכבודו  הקב"ה 
המלכים הקב"ה וגאלם"8, ובחר בהם, "הניח את העליונים 
ואת התחתונים ולא בחר בכולם כי אם בישראל עמו כו'"9, 
"ובנו בחרת מכל עם ולשון" )שזה קאי על "הגוף החומרי 
הנדמה10 בחומריותו לגופי אומות העולם"11(, "כדי לקרבם 

אליו בקירוב ויחוד אמיתי וכו'" בשעת מתן תורה...
וצריך להבין:

ו"עובדי  גוי"  "מקרב  שהיו  זה  על  הבט  שמבלי  היתכן, 
עבודה זרה" )כטענת משה כנ"ל( גאלם הקב"ה?

המלכים  מלכי  מלך  עליהם  ד"נגלה  באופן  ובפרט 
ובעצמו", דלכאורה: אפילו "תפלה קלה  הקב"ה" "בכבודו 
ו"דבר  גלולים",  מלאה  שהי'  לפי  הכרך  בתוך  התפלל  לא 
חמור כזה )החודש הזה לכם( לא כל שכן"12 – וא"כ, איך זה, 
ש"מלך מלכי המלכים הקב"ה" "בכבודו ובעצמו" ירד ויבוא 

בתוך ארץ מצרים, בעיר מצרים, בבית פרעה וכו'?!
ויובן זה על פי הלכה ברמב"ם:

בה  נמצא  כך  ואחר  אשה  שהמקדש  כותב13,  הרמב"ם 
שקדשה.  לפני  המום  אודות  ידע  האם  תלוי  זה  הרי  מום, 
שהיא  הדין  קדשה,  כן  פי  על  ואף  זה,  מלפני  ידע  ובאם 

מקודשת, כי "שמע )אודות המום( ורצה".
ובני ישראל –  ומזה מובן בנוגע לנישואין שבין הקב"ה 

1( מקץ מב, ט. יב. )וראה קה"ר פ"א, ד בסופו( וראה פרש"י לך יב, יט. אחרי יח, ג.

2( ואתחנן ד, לד. ראה גם מכתב ער"ח ניסן ה'תשמ"ח.

3( זוהר חלק ב', קע, רע"ב. מכילתא בשלח יד כח.

4( שמות רבה פמ"ג, ח.

5( ראה אור התורה שיר השירים עמוד רס ואילך. ובכמה מקומות.

6( הובא בהגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים פיסקא מצה זו )עמוד ל(. וש"נ.

7( הגדה של פסח פיסקא ויוציאנו.

8( הגדה של פסח פיסקא מצה זו.

9( תניא פרק מו.

לגבי  גם  אלא(  למטה,  בשר  לעיני  רק  )לא  הוא  העולם  אומות  לגופי  והדמיון   )10

למעלה כביכול, שדוקא אז שייך ענין בחירה, בב' דברים דומים ושוים זה לזה.

11( תניא פרק מט.

12( פירוש רש"י בא יב, א.

13( הלכות אישות פרק כב הלכה ב.

"המקדש עמו ישראל בחופה וקידושין" – ביציאת מצרים 
ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  דבריו  "מגיד  ]שהרי  תורה14  ומתן 

לישראל", מה שהוא עושה מצוה לאחרים לעשות15[:
מכיון שעוד לפני שהקב"ה קידש את בני ישראל, ועוד 
ידע הקב"ה  לגלות מצרים – הרי  לפני שבני ישראל הלכו 
בהיותם  במצרים  ישראל  בני  שיקבלו  ה"מומים"  אודות 
יודע  הקב"ה  כי  וכו'"(16,  זרה  עבודה  )"עובדי  גוי"  "מקרב 
ויודע תעלומות וחוזה מראש מה שיהי' אחר כך,  עתידות 
ואף על פי כן הבטיח הקב"ה )בברית בין הבתרים( ש"אחרי 
כו',  ישראל  בני  את  יקדש  ושהוא  גדול"17  ברכוש  יצאו  כן 
שבני  ה"מומים"  למרות  חלים,  שהקידושין  הוא,  הדין  אזי 

ישראל מקבלים, גם "מומים" חמורים.
"שמע  הוא  ברמב"ם  וברורה  צחה  הלשון  מזה:  ויתירה 
ורצה" לא "שמע והסכים" או "וויתר" וכיו"ב: מכיון שהבעל 
ידע על המום מלפני זה, אזי הדין שלא רק שהסכים על זה, 

או ויתר על זה, אלא "רצה".
אודות  מקודם  שידע  מכיון  להקב"ה:  בנוגע  ועד"ז 
כמבואר  כן.  שיהי'  ש"רצה"  ראי'  זה  הרי  שיהיו,  המומים 
"נורא  שהקב"ה  זה  מצד  בא  המומים  ענין  שכל  בכ"מ18, 
עניינים  שיהיו  הקב"ה  של  ורצונו  אדם"19,  בני  על  עלילה 
הפכיים, בכדי שעל ידי זה יתוסף )נוסף לעבודת הצדיקים( 

גם מעלת עבודת התשובה,
כמאמר  )"רצה"(,  האמיתי  רצונו  הוא  בזה   – ואדרבה 
צדיקים  אין  עומדים  תשובה  שבעלי  שבמקום  חז"ל20 

גמורים עומדים שם, ועד ש"אין יכולים לעמוד שם"21.
ב"ערות  כו'  והעלמות  המומים  כל  על  הבט  ולכן, מבלי 
ונישואין  ישראל,  ובני  הקב"ה  הנישואין שבין  נהי'  הארץ", 
באופן  עולמים,  ולעולמי  לעד  עד,  עדי  בנין   – בשלימותם 

ד"והיו לבשר אחד"22, ישראל וקוב"ה כולא חד23.
כפי שיהי' בשלימות ובגלוי בגאולה האמיתית והשלימה 
אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  ש"כימי  צדקנו,  משיח  ע"י 

נפלאות"24.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ח חלק ג' עמוד 58 

ואילך

14( יום חתונתו זה מתן תורה – ראה תענית כו, ב במשנה. ועוד.

15( תהלים קמז, יט.שמות רבה פ"ל, ט.
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i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑ הּכתּוב - הרׁשּות ּבמלחמת ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְִֶֶַָָ
"וׁשבית  לֹומר: אין יׂשראל ארץ ׁשּבמלחמת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמדּבר,
נׁשמה" ּכל תחּיה "לא נאמר: ּכבר ׁשהרי .ׁשביֹו", ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

BÈ·L ˙È·LÂ∑,ׁשּבתֹוכּה ּכנענים ואףֿעלּֿפי לרּבֹות ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְֲִִֶַַַַָ
אּמֹות  מׁשבע .ׁשהן ִֵֶֶַֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr l jxk zegiy ihewl)

ׁשביֹו וׁשבית . . אֹויבי על לּמלחמה תצא י)ּכי (כא, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּובכללּות  האדם, ׁשל האֹויב הּיצר, מלחמת הינּו זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמלחמה
ּבעת  ּתכף לדעת, יׁש ה'. אֹויבי ּכל נגד  הּמלחמה – ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹותר

עֹומדים ׁשּבעצם זֹו, למלחמה אֹויביהּיציאה למעלה על , ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
אמּתית, מציאּות יׁש ּבה', הּדבּוקים ליׂשראל, רק ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָמּמּנּו,

לּקדּׁשה. המנּגדים ,אֹויבי -ׁשביֹווׁשבית מה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
לּקלּפה  ׁשּכן אצלֹו, ּבּׁשביה ׁשהיה ּדבר האֹויב מן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹוקחים
ּבּׁשביה  אצלּה ּׁשּנפל מה רק עצמּה, מּצד ּומציאּות ּתקף ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאין

הּקדּׁשה. ְְִַָֻמּגבּול

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 85 'nr c"ig zegiy ihewl t"r)
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,"אֹויבי על לּמלחמה תצא "ּכי ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבתחילת
מדּבר". הּכתּוב - הרׁשּות "ּבמלחמת רׁש"י ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּומפרׁש

לּמלחמה  תצא ׁש"ּכי ּבארּוּכה מבֹואר חסידּות ּבדרּוׁשי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוהּנה,
ּבׁשעת  הּיצר־הרע עם הּיצר־טֹוב מלחמת על קאי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָגֹו'"
זה  ּבכל (ראה קרבא" ׁשעת צלֹותא ּד"ׁשעת ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּתפּלה,

ּבפרׁשתנּו). ואֹור־הּתֹורה ְְְִֵֵַָָָָָּבלּקּוטי־ּתֹורה
רׁש"י  ׁשל ּפרּוׁשֹו מתאים הּיצר, ּבמלחמת ּדגם לבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָויׁש

מדּבר": הּכתּוב - הרׁשּות ְְְְִֵֶֶַַָָ"ּבמלחמת
מקֹומֹות ּבכּמה במדבר מבֹואר לקוטי־תורה ואילך. ד ה, (תורה־אור ְְְַָָ

ועוד) תרנ"ט. חנוכה נר ת"ר ד"ה ד. ּבברּור ג, אֹופּנים ּב' ְִֵֵֶַׁשּיׁש
מנּוחה. ּבדר ב. מלחמה. ּבדר א. הּיצר־הרע: ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהכנעת

הּיצר־הרע  הכנעת - קרבא" "ׁשעת היא הּתפּלה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָּדעבֹודת
לימּוד  עבֹודת מה־ּׁשאין־ּכן מלחמה. ּובדר יגיעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל־ידי
ׁשלֹום", נתיבֹותיה וכל נֹועם ּדרכי "ּדרכיה נאמר עליה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ּבנפׁשֹו, אלֹוקּות ּומגּלה ממׁשי הּתֹורה לימּוד על־ידי ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָּכי
ּובלי  מּמילא, ּבדר ונכנע הּיצר־הרע מתּבּטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָועל־ידי־זה

ּבמלחמה. ְְִֶָָצֹור
מלחמת  נקרא מלחמה על־ידי הּיצר־הרע ׁשּברּור מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזהּו
ּכי  "רׁשּות", ּבגדר רק היא זֹו מלחמה עיקר ּדכל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָהרׁשּות",

ּוב  מלחמה, ּבלי הּיצר־הרע, את להכניע אחרת ּדר אֹופן יׁשנּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּתֹורה. ׁשל עבֹודה על־ידי - מנּוחה ְְֲֵֶֶַָָָׁשל

ã ycew zegiyn zecewp ã(p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn)

התחלתּה ּובוּדאי ּבּתֹורה, ענין ּכל הֹוראה. מּלׁשֹון היא ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָּתֹורה
ּבחּיי  נצחית והֹוראה הֹוראה מהּוה ּבּתֹורה, ּפרׁשה ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּוׁשמּה

וטף. נׁשים אנׁשים יהּודי, ּכל יהּודי, ׁשל ְְֲִִִִֶַַָָָָהּיֹום־יֹום
מּפרׁשת  יהּודי לכל הנצחית ההֹוראה מהי להבין: ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָָוצרי
ה' ּונתנֹו אֹויבי על לּמלחמה תצא "ּכי - ּבּתֹורה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשבּוע

ׁשביֹו"? וׁשבית ּביד ְְְֱִִֶֶָָָֹאלקי

הרׁשּות  ּבמלחמת קאי לּמלחמה" תצא ׁש"ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּובפרט
הּזה  ּבּזמן ׁשּיכת ׁשאינּה מדּבר"), הּכתּוב הרׁשּות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ("ּבמלחמת
יׂשראל  ּבני לעבֹודת מּזה הנצחית ההֹוראה איפֹוא מהי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשל  ּבאֹופן עד הּמקֹומֹות, ּובכל הּזה) ּבּזמן (ּגם הּזמּנים ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָּבכל

ּבעיני הּתֹורה) (ּדברי יהיּו יֹום "?חדׁשים "ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ּבהקּדים: ְְְִַָויּובן

„··Cי  ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
:ÔB‰È·L ÈaL˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈ƒ¿¿

mixehd lra

àë)(i.àöú ékzWxR aizM dOl ¦¥¥¨¨§¦¨¨©
?zFngln iYW oiA dtExr dlbr¤§¨£¨¥§¥¦§¨

xn`i m`W ,dngln Dl miCwd¦§¦¨¦§¨¨¤¦Ÿ©
Exn`ie ,dngln zr iM bFxd` :`pFVd©¥¤¡¦¥¦§¨¨§Ÿ§
aizkE .dnglOA EdEbxd miaiF`d̈§¦£¨©¦§¨¨§¦
iwPd mC xraY :xnFl dixg` dngln¦§¨¨©£¤¨©§©¥©©¨¦
KlY KM xg`e ,gvFxd bFxdl©£¨¥©§©©¨¥¥
migiPn Eid `le .gSpzE dnglOA©¦§¨¨§©¥©§Ÿ¨©¦¦

`OW ,cgi dnglOA mi`pFU Klil¥¥§¦©¦§¨¨©©¤¨
.dnglOA dfl df Ebxdi©©§¤¨¤©¦§¨¨

.øLiä äNòú ékDil KinqE`vz iM ¦©£¤©¨¨§¦¥¦¥¥
dnglOl`N` dnglOl oi`vFi oi`W , ©¦§¨¨¤¥§¦©¦§¨¨¤¨
.miwiCv©¦¦

.'äDil KinqEdnglOl `vz iM. §¦¥¦¥¥©¦§¨¨
oiprM ,LOr `vFi mXdW xnFl©¤©¥¥¦§§¦§¨

"miFBA mglpe 'd `vie" :xn`PWdixkf) ¤¤¡©§¨¨§¦§©©¦§©§¨

(b ,ci.
.àöú ék`al mgiPY l`e mdil` `v ¦¥¥¥£¥¤§©©¦¥¨Ÿ

.ux`d EzigWi oR Lilr̈¤¤©§¦¨¨¤
.Eáéà ìòcigi znglnAW ,c"Ei xqg ©Ÿ§¤¨¥¤§¦§¤¤¨¦

.xAcn aEzMd©¨§©¥
.BéáL:`IxhnibAEidi m`e ¦§§¦©§¦¨§¦¦§

.miprpM`i dxez §©£¦



לג `vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g oey`x meil inei xeriy
עבֹודתֹו חלקים: ׁשני ּבכללּות יׁשנם יׂשראל ּבני ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבעבֹודת
ּבחלקֹו ועבֹודתֹו הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לימּוד - ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָּבּקדּוׁשה
ּכלי  ולעׂשֹותּה העֹולם, ּגׁשמּיּות את ּולזּכ לברר - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבעֹולם
יתּבר לֹו ּדירה - הּידּוע ּובּלׁשֹון ואלקּות. ְְֱִִִֵֶַַַָָָָָֹלקדּוׁשה

ְְִַּבתחּתֹונים.
עֹוׂשים  ׁשּבֹו ּבאֹופן מתּבּטא - העבֹודֹות ׁשּתי ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָההבּדל
ׁשלֹום, ּבדרכי ּבכלל היא - ּבּקדּוׁשה העבֹודה העבֹודה: ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָאת
מה־ּׁשאין־ּכן  מנּגד. ,"אֹויבי" עם מתעּסקים לא זה ּבענין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכי
תצא  "ּכי מלחמה, ׁשל ּבאֹופן היא - העֹולם ּדברּור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהעבֹודה
הרי  ׁשּבגלּוי ּבאֹופן נבראּו "ּתחּתֹונים" :"אֹויבי על ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָלּמלחמה
הם  הרי עצמם ּומּצד לאלקּות, ּומנּגד הּמעלים "אֹויבי" ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהם

"ּדירה מ(להיֹות) והיפ ,ּבער יתּברׁשּלא צרילֹו ולכן ," ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
ּדירה להּלחם  ולעׂשֹותֹו אֹותֹו לכּבֹוׁש ּכדי העֹולם עם ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָ

ׁשּבּה האדם,להקּב"ה, (ּכמֹו עצמּותֹו ּבכל ּבגלּוי הּקּב"ה נמצא ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָָ
הּפרטית). ּבדירתֹו ׁשּנמצא ְְְְִִִִֶַָָָָּכביכֹול,

ׁשל  והסּתר העלם - "ּד"אֹויבי ׁשהּמציאּות היֹות מּזה: ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָיתרה
ּברא  הּוא עצמֹו, הּקּב"ה ידי על נבראה - ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָה'ּתחּתֹונים'
(ּכׁשם  "ּתחּתֹון" ׁשל ּתכּונה ּתהיה הּזה) (ּדעֹולם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבגׁשמּיּות
ּכּמה  עד מּובן "עליֹון"), ׁשל ּתכּונה עם הרּוחנּיּות את ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּברא
חס־וׁשלֹום, עצמֹו ּבכח (לא הּמנּגד ּדמציאּות הּתֹוקף ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֹּגדֹול
- ּכזה) ּבאֹופן הּמנּגד את ׁשּברא הּקּב"ה ׁשל ּבכחֹו ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאּלא

את יֹותר עֹוד מחּזק זה הרי ׁשּכן, ׁשּזקּוק הּמלחמה וכיון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
להקּב"ה. ּדירה העֹולם את לעׂשֹות ּבכדי יהּודי ּכל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָלּה

"ּכי הּלׁשֹון מּובן ו"תצא ועל־ּפי־זה אֹויבי":על לּמלחמה", ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
אּמֹות) (ד' ּבּתחּום הּוא יהּודי ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָּכיון

אצלֹו להיֹות צריכה (עליֹון), לצאת יציאה ּדקדּוׁשה מּמקֹומֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָ
לֹו ׁשּניּתן לכ מּודע ׁשּיהיה ּוכדי 'ּתחּתֹונים'. עם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָלמלחמה
ּתחּתֹון, ׁשל מציאּות ּכנגד מלחמה ּבּמלחמה, לנּצח ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּכח
ׁשּזֹוהי  הּפסּוק אֹומר - הּקּב"ה על־ידי ׁשּנברא ּכזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָותחּתֹון

" לּמלחמה הּיהּודי על יציאה ,מאֹויבי למעלה ,"אֹויבי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּוכדלקּמן. ,אֹויבי ("על") מעל עֹומד לּמלחמה) ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ(הּיֹוצא

"אֹויבי על לּמלחמה תצא ּד"ּכי העבֹודה - יֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּובפרטּיּות
ּבבחינת  הם ׁשּלֹו הּבהמית ונפׁש הּגּוף עצמֹו: ּבאדם ּגם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָיׁשנּה
לּמלחמה  לצאת ועליו האלקית), (נפׁש לנׁשמתֹו ּביחס ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּתחּתֹון
ּגּופֹו ׁשל הּטבעּיֹות הּנטּיֹות על להתּגּבר - הּיצר מלחמת -ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ
לעבֹודת  יפריעּו ׁשּלא ּובאֹופן אֹותן לכּבֹוׁש הּבהמית, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָֹונפׁשֹו
אּלּו, ּבכחֹות ּגם ה' את ׁשּיעבֹוד - מּזֹו יתירה ועד ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹה'
להיֹותֹו - זה על הּכח לֹו וניּתן ."יצרי ּבׁשני - לבב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"ּבכל

" אֹויבי".על (נׁשמתֹו) ְְִֶַָ
אלּול: חֹודׁש - זה לזמן ּבנֹוגע הֹוראה ּגם יׁשנּה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּומּזה

יׂשראל  ׁשּכל מּכיון לּיהּודי: ולטעֹון לבֹוא יכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּיצר־הרע
העבֹודה  עניני ּכל את יהּודי ּכל קים ּבוּדאי ּכׁשרּות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבחזקת
ּכבר  עברּו אּלא אחד, יֹום ּבמׁש רק ולא אלּול, ְְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָֹּדחֹודׁש
רצּופים  ימים עׂשרה זה, ּבחֹודׁש ימים מעׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָלמעלה
הּתֹורה  ּבלימּוד והֹוספה לי", ודֹודי לדֹודי "אני ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָּבעבֹודה

מֹוסיפים  יׂשראל ׁשּבני הענינים ּכל עם ּבהידּור, הּמצֹות ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָוקּיּום
ואם־ּכן  - ׁשּלפני־זה) ּבהתועדּויֹות (ּכמדּוּבר אלּול ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָּבחֹודׁש
לעׂשֹות  להמׁשי - על־ּכל־ּפנים אֹו "לנּוח", עכׁשו ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָאפׁשר
ּכבר  ׁשּיׁשנּה ּובפרט והדרגה, ּבסדר אבל העבֹודה, ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאת
ואפילּו וכּו'. וכּו' רצּופים ימים עׂשרה ּבמׁש ּבזה ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָהרגילּות
אין  אבל ּבזה, להֹוסיף אפׁשר - ּבעבֹודה להֹוסיף רֹוצים ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָאם
רעׁש עם "מלחמה", ּבאמצעּות לכ להּגיע הכרח ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל
ואפילּו להּלחם. מי עם לכאֹורה אין ּכבר ׁשּכן, - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּו'ׂשטּורעם'
מאׁשר  ּבקדּוׁשה, לפעֹול עדיף הרי - להּלחם ּבמה יׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאם

ׁשּדֹורׁשת ּבמלחמה למלחמה.יציאה להתעּסק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
האחרֹון  ּדֹור להיֹותֹו ּבמיּוחד: זה ּבדֹורנּו מתחּזקת זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשאלה
הּמלחמה  עבֹודת ׁשל הענינים ריּבּוי (ּולאחרי הּגלּות ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
ׁשּיהיה  זה), ּדֹור וּכֹולל עד הּדֹורֹות, ּבמׁש יׂשראל ּבני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּפעלּו
יֹותר  מתאים לכאֹורה היה - ּדהּגאּולה הראׁשֹון ּדֹור ְְְְִִִֵַַַָָָָָּגם
עלּיֹות  ׁשל ּבאֹופן ּדלעתיד־לבא ּבעבֹודה לפעֹול ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶָָָָֹׁשּיתּכֹוננּו
עם  להתעּסק מאׁשר עצמּה, ּבּקדּוׁשה חיל) אל מחיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ(ילכּו

מלחמה. ְְְִִֵָָעניני
"אֹויבי על לּמלחמה תצא "ּכי מּפרׁשת ההֹוראה יׁשנּה ּכ ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעל
העבֹודה  לעׂשֹות ׁשּצרי אלּול), ּבחֹודׁש ּתמיד אֹותּה ְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ(ׁשּקֹורין
להלחם  - לעצמֹו ּבנֹוגע הן מלחמה, ׁשל ּבאֹופן אלּול ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּדחֹודׁש

טב  לעבֹודה ּולׁשּנֹות ּבנֹוגע והן דּקדּוׁשה, טבע ּגם רגילּותֹו, ע ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
חדּורים  לא ׁשעדין ּבעֹולם חלקים ולכּבֹוׁש ללחֹום - ְְְֲֲֲִִִִִֶַָָָָָֹּבעֹולם

ולעׂשֹותם ּבקדּוׁשה, יתּבר.ּדירה לגמרי לֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ
ּבּגלּות  האחרֹון הּדֹור להיֹותֹו אּדרּבה: - זה לדֹורנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָּובנֹוגע
לסּים  יתרה אחריּות עלינּו מּוטלת - ּדהּגאּולה הראׁשֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָודֹור
ׁשל  ה'" מלחמֹות ל"יּלחם הּדר את ּולהכין הּמלחמה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת
אחד  ׁשּבכל ניצֹוץ־מׁשיח על־ידי [ועל־ּדר־זה צדקנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמׁשיח

ְִִֵָמּיׂשראל].
מלחמה  ׁשל ּבאֹופן - להֹוסיף צרי יהּודי ּכל לּפֹועל: ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּובנֹוגע
העבֹודה  ּובכללּות אלּול, ּדחֹודׁש הענינים ּבכל - הּטבע ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָוׁשינּוי
הּקּב"ה  אל יׂשראל ּדבני ההתקרבּות לי", ודֹודי לדֹודי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָּד"אני

ּומצֹותיה. הּתֹורה קּיּום על־ידי (וׂשמחה), אהבה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמּתֹו
מּתֹו - (ּובפרט הּתֹורה ּבלימּוד ההֹוספה על־ידי - ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּובמיּוחד
(אׁשר  הּקּב"ה עם ּבמיּוחד מתאחדים ׁשעל־ידי־זה ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאהבה),
יהבית"), ּכתבית נפׁשי "אנא ּבתֹורתֹו, עצמֹו את ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ"הכניס"

כּו'", נפלא ְְִִָּב"יחּוד
יהּודים  על להׁשּפיע כן ּוכמֹו הּתֹורה, ּבלימּוד ּבעצמֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָלהֹוסיף
ּתינֹוקֹות  טף, - מיּוחדת ּובהדּגׁשה ונׁשים, אנׁשים - ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָנֹוספים
ּבׁשיעּורי  - ּובפרט הּתֹורה, ּבלימּוד ׁשּיֹוסיפּו - רּבן ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשל

ּברּבים. ִַָָּתֹורה
ּבני  את מאחדת ׁשהיא הּצדקה, נתינת על־ידי - כן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּוכמֹו
יׂשראל  ואהבת ה' לאהבת ּכלי נעׂשה ׁשּזה ּביחד, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָיׂשראל

לי"). ודֹודי לדֹודי ("אני הּקּב"ה ְְְֲִִִִֵַַָָעל־ידי
הּתפּלה, עבֹודת - אלּול ּדחֹודׁש העבֹודה קּוי ּבׁשאר ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָוגם

ּגאּולה. ׁשל ּבאֹופן - זה ּבכל והׁשלמּות הּתׁשּובה, ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָעבֹודת
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וחתימה  ּכתיבה ּבברּכת יֹותר עֹוד יֹוסיף ׁשּזה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָויהי־רצֹון,
ּומתּוקה, טֹובה לׁשנה יׂשראל, ּבני ּולכל יהּודי לכל ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָָטֹובה

יחד, ּגם ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות והּנגלה, הּנראה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָּבטֹוב
הא  הּגאּולה - עיקרית הכי הּברכה על־ידי מּתיתעדי והׁשלמה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

אלקי ה' "ּונתנֹו וינּצח, ה' מלחמת יּלחם אׁשר צדקנּו, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמׁשיח
העֹולם  (ׁשאּומֹות הּׁשביה עיקר - ׁשביֹו" ּו"וׁשבית ,"ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּביד
למקֹומם  ׁשחֹוזרים על־ידי־זה הּמקּדׁש, ּבית - אחריה) ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרדפּו
ׁשעׂשה  הּמׁשּכן עם ּביחד ׁשני, ּובית ראׁשֹון ּדבית ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּמׁשּכֹונֹות

אד' מקּדׁש הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבית ּבנין - ועיקר ועֹוד ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹמׁשה,
,ידי ְֶָּכֹוננּו

ולקחּת גֹו' הארץ אל תבֹוא ּכי) "(והיה ּבפׁשטּות יקּוים ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָואזי
ּבבית  הּביּכּורים ּומביאים גֹו'" האדמה ּפרי ּכל ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָמראׁשית

הּׁשליׁשי, ְְִִִַַָהּמקּדׁש
לּמלחמה" תצא "ּכי הּמלחמה, ענין ׁשלמּות ּגם יׁשנּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואז
הּקרּבנֹות  עבֹודת לאּׁשי", "לחמי - לחם מּלׁשֹון מלחמה -ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

מּמׁש. ּומּיד ּתיכף - זה וכל הּמקּדׁש, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבבית

(àé)dá z÷Lçå øàz-úôé úLà äéáMa úéàøå§¨¦̧¨Æ©¦§½̈¥−¤§©®Ÿ©§¨«©§¨´½̈
:äMàì Eì zç÷ìå§¨«©§¨¬§−§¦¨«

i"yx£˙L‡∑איׁש אׁשת M‡Ï‰.אפּלּו EÏ zÁ˜ÏÂ∑ ≈∆ֲִִֵֶ¿»«¿»¿¿ƒ»
ּת ּדּברה אין לא ׁשאם הרע, יצר ּכנגד אּלא ֹורה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

אם  אבל ּבאּסּור. יּׂשאּנה מּתירּה, ְֲִִִִֶַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

"ּכי  אחריו: ׁשּנאמר ׂשֹונאּה, להיֹות סֹופֹו ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָנׂשאּה,
סֹורר  ּבן מּמּנה להֹוליד וסֹופֹו וגֹו'", לאיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָתהיין

הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ .ּומֹורה, ְְְִִֶַָָָָ

(áé)dLàø-úà äçlâå Eúéa CBz-ìà dúàáäå©«£¥−̈¤´¥¤®§¦§¨Æ¤Ÿ½̈
:äéðøtö-úà äúNòå§¨«§−̈¤¦¨«§¤«¨

i"yx£‰È¯tˆŒ˙‡ ‰˙NÚÂ∑ ׁשּתתנּול ּכדי .ּתגּדלם ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְְְְִֵֵֵֶַַ

(âé)Eúéáa äáLéå äéìòî déáL úìîN-úà äøéñäå§¥¦Á¨Á¤¦§©̧¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½
ïk øçàå íéîé çøé dnà-úàå äéáà-úà äúëáe¨«§¨²¤¨¦¬¨§¤¦−̈¤´©¨¦®§©̧©¥¹

:äMàì Eì äúéäå dzìòáe äéìà àBáz̈³¥¤̧¨Æ§©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«
i"yx£dÈ·L ˙ÏÓNŒ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â∑,נאים ׁשהם לפי ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ְִִֵֶָ

ּבּמלחמה,ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים  מתקּׁשטֹות ּבנֹותיהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
עּמהם  אחרים להזנֹות E˙È·a.ּבׁשביל ‰·LÈÂ∑ ְְְֲִִִִֵֶַָ¿»¿»¿≈∆

ונתקל  יֹוצא ּבּה, ונתקל נכנס ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּבבית

ׁשּתתּגּנה  ּכדי ּבנּוּולּה, רֹואה ּבבכּיתּה, רֹואה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּה,
‡˙È·‡Œ‰.עליו  ‰˙Î·e∑ּכּכלּֿכ ׁשּתהא לּמה? די ָָ»¿»∆»ƒ»ְְֵֵֶָָָָ

מתקּׁשטת  יׂשראל ּבת עצבה, וזֹו ׂשמחה יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבת
מתנּולת  .וזֹו ְְִֶֶַ

(ãé)øëîe dLôðì dzçlLå da zöôç àì-íà äéäå§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ
øLà úçz da ønòúú-àì óñka äpøkîú-àì«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©£¤¬

ñ :dúépò¦¦¨«
i"yx£da zˆÙÁ ‡ÏŒÌ‡ ‰È‰Â∑מבּׂשר הּכתּוב ¿»»ƒ…»«¿»»ְְֶַַָ

לׂשנאֹותּהׁשּסֹופ.da ¯nÚ˙˙Œ‡Ï∑ּתׁשּתּמׁש לא ְְִֶָ…ƒ¿«≈»ְִֵַֹ
עימראה. וׁשּמּוׁש: לעבדּות קֹורין ּפרסי ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִַַָָָָּבּה.

ּכן  למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל .מיסֹודֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ÈÚ¯z˙Âיא  eÊÁ ˙¯ÈtL ‡˙z‡ ‰È·La ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«≈¿ƒƒ¿≈
:ez‡Ï CÏ d·q˙Â d·«¿ƒ¿«»¿ƒ¿

Èa¯˙eיב  dLÈ¯ ˙È Ál‚˙e C˙È· B‚Ï dpÏÚ˙Â¿»≈ƒ«¿≈»¿««»≈«¿«ƒ
:‡‰¯ÙeË ˙È»¿»»»

C˙È·aיג  ·˙È˙Â dpÓ dÈ·L ˙eÒk ˙È ÈcÚ˙Â¿∆¿≈»¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿≈»
¯˙·e ÔÈÓBÈ Á¯È dn‡ ˙ÈÂ ‡‰e·‡ ˙È Èk·˙Â¿ƒ¿≈»¬»¿»ƒ«¿«ƒ»«
:ez‡Ï CÏ È‰˙e dpÏÚ·˙Â d˙ÂÏ ÏeÚz Ôk≈≈¿»«¿ƒ¿¬ƒ«¿≈»¿ƒ¿

dLÙÏיד  dp¯ËÙ˙Â d· ÈÚ¯z˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿«
da ¯‚z˙ ‡Ï ‡tÒÎa dpaÊ˙ ‡Ï ‡aÊÂ¿«»»»¿«¿ƒ«¿«¿»»ƒ»««

:d˙ÈpÚ Èc ÛÏÁ¬«ƒƒƒ«

mixehd lra

)(`i.úLà:`IxhnibAdlap xUA ¥¤§¦©§¦¨§©§¥¨
.dqE`nminkg EWxCW FnM,`k oiWECiw) §¨§¤¨§£¨¦¦¦

(axUA l`xUi Elk`IW ahEn :¨¤Ÿ§¦§¨¥§©
xUA Elk`i l`e ,zFhEgW zFzEnY§§§©Ÿ§§©

.zFliap zFzEnY§§¥
CBz ìà dúàáäå .äMàì Eì.Eúéa §§¦¨©£¥¨¤¥¤

Ll didze DzF` xiIbYW xg`l ,xnFl©§©©¤§©¥¨§¦§¤§
.DzEIbA `le ,dX`l§¦¨§Ÿ§©¨
.dLàø úà äçlâåDW`x daihdW §¦§¨¤Ÿ¨¤¥¦¨Ÿ¨

.LzFYtl§©§
.äéðøtö úà äúNòåLl dfnxW itl §¨§¨¤¦¨§¤¨§¦¤¨§¨§

.LzFYtl mdAai dxez ¨¤§©§

)(bi.íéîé çøéxnFl ,'Wcg' xn` `le ¤©¨¦§Ÿ¨©Ÿ¤©
xF` cbpM mEbR FxF` gxId dn :Ll§©©¨¥©¨§¤¤
zA cbpM `id dqE`n diFB s` ,WnXd©¤¤©¨§¨¦§¤¤©

.l`xUici dxez ¦§¨¥
)(eh-ci.dLôðì dzçlLå:`IxhnibA §¦©§¨§©§¨§¦©§¦¨

.dxf dcFard ziaA `l DWtpl§©§¨Ÿ§¥¨£¨¨¨



לה `vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g oey`x meil inei xeriy

(åè)äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäú-ék¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´¨¦À¨«©©³£¨Æ
äàeðOäå äáeäàä íéðá Bì-eãìéå äàeðN úçàäå§¨«©©´§½̈§¨«§´¨¦½¨«£−̈§©§¨®

:äàéðOì øëaä ïaä äéäå§¨¨²©¥¬©§−Ÿ©§¦¨«

(æè)Bì äéäé-øLà úà åéða-úà Bìéçðä íBéa äéäå§¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬£¤¦«§¤−®
-ïá éðt-ìò äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé àì́Ÿ©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈©§¥¬¤

:øëaä äàeðOä©§−̈©§«Ÿ

(æé)íéðL ét Bì úúì øéké äàeðOä-ïa øëaä-úà ék¦Á¤©§¸Ÿ¤©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´§©½¦
ètLî Bì Bðà úéLàø àeä-ék Bì àöné-øLà ìëa§¬Ÿ£¤¦¨¥−®¦Æ¥¦´Ÿ½−¦§©¬

ñ :äøëaä©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈL Èt∑(קכג אחים ּכנגד (ב"ב BÏ.ׁשני ‡ˆnÈŒ¯L‡ ÏÎa∑ ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ׁשאין ּבראּוי מּכאן ƒ¿«ƒְְִֵֶֶַ¿…¬∆ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּכבּמחזק לבא  האב מיתת .לאחר ְְְִַַַַָָָָֹֻ

(çé)òîL epðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì äéäé-ék¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©
òîLé àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà ìB÷a§¬¨¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−

:íäéìà£¥¤«
i"yx£¯¯BÒ∑הּדר מן ּבדברי ∑BÓe¯‰.סר מסרב ≈ִֶֶַָ∆ְְְִֵֵָ

ממרים  לׁשֹון ‡˙B.אביו, e¯qÈÂ∑(עא מתרין (סנהדרין ְְִִַָ¿ƒ¿…ְִַ
ׁשלׁשה  ּבפני אינֹוּבֹו ּומֹורה סֹורר ּבן אֹותֹו. ּומלקין ְְְִִֵֵֵֵֶַָֹ

ּבׂשר ּתרטימר ויאכל ׁשּיגנב עד לֹוג חּיב חצי ויׁשּתה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ונאמר וסֹובא", "זֹולל ׁשּנאמר: כג)יין, "אל (משלי : ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַ

ּבזֹוללי  יין ּבסֹובאי למֹו"ּתהי עב)ּבׂשר ּובן (סנהדרין . ְְְְְִִֵֵֵַָָָ
לסֹוף  ּתֹורה הּגיעה סֹופֹו, ׁשם על נהרג ּומֹורה ְֱִִֵֵֶֶַַָָסֹורר
ואינֹו לּמּודֹו ּומבּקׁש אביו ממֹון ׁשּמכּלה סֹוף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָּדעּתֹו:
הּברּיֹות, את ּומלסטם ּדרכים ּבפרׁשת ועֹומד ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָמֹוצא,

חּיב  ימּות ואל זּכאי ימּות ּתֹורה: .אמרה ְְַַַַָָָָָָ

Á„‡טו  ÔÈL ÔÈz¯z ¯·‚Ï ÔÈÂ‰˙ È¯‡¬≈¿∆¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ¬»
ÔÈa dÏ Ô„ÈÏÈÂ ‡˙‡ÈN ‡„ÁÂ ‡zÓÁ¿̄∆¿»«¬»¿ƒ¬»ƒƒ»≈¿ƒ
‡¯Îe· ‡¯a È‰ÈÂ ‡˙‡ÈNe ‡zÓÁ¿̄∆¿»¿ƒ¬»ƒ≈¿»¿»

:‡˙‡ÈNÏƒ¿ƒ¬»

dÏטז  È‰È Èc ˙È È‰B·Ï ÔÒÁÈc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈
Èt‡ ÏÚ ‡zÓÁ¯ ¯a ˙È ‡¯k·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«»»»«¿∆¿»««≈

:‡¯Îea ‡˙‡ÈN ¯·«¿ƒ¬»¿»

ÔzÓÏיז  L¯ÙÈ ‡˙‡ÈN ¯· ‡¯Îea ˙È È¯‡¬≈»¿»«¿ƒ¬»«¿«¿ƒ«
È¯‡ dÏ ÁÎzLÈ Èc ÏÎa ÔÈ˜ÏÁ ÔÈz¯z dÏ≈«¿≈√»ƒ¿…ƒƒ¿¿«≈¬≈
:‡˙e¯Î· ‡ÈÊÁ dÏ dt˜z LÈ¯ ‡e‰≈»¿≈≈»¿»¿≈»

È‰B˙ÈÏיח  È¯Óe ÈËÒ ¯a ¯·‚Ï È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ¿««»≈»≈≈ƒ
ÔÙlÓe dn‡ ¯ÓÈÓÏe È‰e·‡ ¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó¿««¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ≈«¿»

:ÔB‰pÓ Ïa˜È ‡ÏÂ d˙È»≈¿»¿««ƒ¿

mixehd lra

.ïééäú ék .dúépò øLàLl xnFl £¤¦¦¨¦¦§¤¨©§
.d`iA lW zFiedA DzF` dPri `NW¤Ÿ§©¤¨©£¨¤¦¨

úçàäå äáeäà úçàä íéLð ézL§¥¨¦¨©©£¨§¨©©
.äàeðN.mitWk dAxn miWp dAxn §¨©§¤¨¦©§¤§¨¦

zg`d ,miWp 'a Fl WIW oeiM :Ll xnFl©§¥¨¤¥¨¦¨©©
.dIpXd `pUIW icM ditWkA dUFr¨¦§¨¤¨§¥¤¦§¨©§¦¨

.äàéðOì øëaä ïaä äéäåipA Epiide §¨¨©¥©§Ÿ©§¦¨§©§§¥
zFCn rWY ipAn `EdW ,d`EpVd©§¨¤¦§¥¥©¦

mixcpA dpOW(a ,k)oA Fl Knq KklE . ¤¨¨¦§¨¦§¨¨©¥
.dxFnE xxFq oAd didIW ,dxFnE xxFq¥¤¤¦§¤©¥¥¤

.äàéðOìxnFl .'di`Vpl' zFIzF` ©§¦¨¦§¦ª¤¨©
.oilEqtA mdW ,di`EVpA d`EpVW¤§¨§¦¤¨¤¥¦§¦

:WxFC WxcOAWi`lWFcTd df - ©¦§¨¥§¦¤©¨
.`Ed KExAdaEd`,zFOE`d EN` - ¨£¨¥¨

.mipR mdl d`xOWd`EpUEN` - ¤©§¤¨¤¨¦§¨¥
.mipR mdn xiYqOW ,l`xUimFiA ¦§¨¥¤©§¦¥¤¨¦§

- Fligpd.`al cizrlxMai `liM - ©§¦¤¨¦¨ŸŸ§©¥¦
"l`xUi ixka ipA" m`(ak ,c zFnW). ¦§¦§Ÿ¦¦§¨¥§

.åéða úà Bìéçðä íBéa:zFaiY itFq §©§¦¤¨¨¥¥
.FzFndcEdi 'x xn`C i`nl fnx`aA) ¤¤§©§¨©§¨¨¨

(a ,biw `xzA,dlFgd z` xTal EqpkPW 'b ©§¨¤¦§§§©¥¤©¤
,oiC oiUFr Evx oiazFM Evx - mFIA©¨§¦¨¦¦
dfe .oiC oiUFr oi`e oiazFM - dliNA©©§¨§¦§¥¦¦§¤
`Ed m` ,dzin zrWA dEvOX dn©¤§©¤¦§©¦¨¦

.oiC zxFY Fl Wi mFIA©¥©¦
.Bì äéäé øLà úàcOln :`IxhnibA ¥£¤¦§¤§¦©§¦¨§©¥

.wfgEnaM iE`xA lhFp oAdW¤©¥¥§¨¦§§¨
Bì äéäé øLà úà.:zFaiY itFqdxFY. ¥£¤¦§¤¥¥¨

m` .dxFY ixaC lr xFarl ligpi `NW¤Ÿ©§¦©£©¦§¥¨¦
xn` `l dXExi liaWA xg`l ozp̈©§©¥¦§¦§¨Ÿ¨©
aEzMX dn lr dpzdW ipRn ,mElM§¦§¥¤¦§¨©©¤¨
aEzMX dn lr dpzOd lke ,dxFYA©¨§¨©©§¤©©¤¨

.mElM eixacA oi` dxFYAfh dxez ©¨¥¦§¨¨§
)(gi-fi.íéðL ét Bì úúìliaWA ¨¤¦§©¦¦§¦

zFIzF`A Wi mipW iR lhFp `EdW¤¥¦§©¦¥§¦
lr dlEtM z"iAd .zElitM oipr 'xFkA'§¦§©§¦©¥§¨©
c"EId lr s"Md oke .diptNW s"l`d̈¨¤¤§¨¤¨§¥©¨©©
zaYkp e"Ede .W"ixd oke ,diptNW¤§¨¤¨§¥¨¥§©¨¦§¤¤

.o"iee 'a DzF` oiazFMW ,dlEtM§¨¤§¦¨¨¦
.øéké:`IxhnibAxg`lopiWxccM , ©¦§¦©§¦¨§©¥¦§¨§¦©

(a ,fkw `xzA `aA).mixg`l EPxiMi ¨¨©§¨©¦¤©£¥¦
.ék .Bì àöné øLà ìëa:zFaiY itFq §Ÿ£¤¦¨¥¦¥¥

iE`x'xW`'C s"l`e 'lka'C c"nle . ¨§¨¤¦§Ÿ§¨¤©£¤
oi`W ,iE`x `l :Epiide ,'`l' `EdŸ§©§Ÿ¨¤¥

.iE`xA mipW iR lhFp xFkAd©§¥¦§©¦§¨
.Bðà úéLàø:xgaEn `Ed 'ziW`x' lM ¥¦Ÿ¨¥¦§¨

"LpbC ziW`x"(c ,gi lirl)l`xUi Wcw" , ¥¦§¨§§¥Ÿ¤¦§¨¥
"dz`EaY ziW`x 'dl(b ,a dinxi). ©¥¦§¨Ÿ¦§§¨



vzÎik`לו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ipy meil inei xeriy

(èé)éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬
:Bî÷î øòL-ìàå Bøéò¦−§¤©¬©§Ÿ«

(ë)epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøéò éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬
:àáñå ììBæ eðì÷a òîLŸ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«

(àë)zøòáe úîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøeÂ§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬
ñ :eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈŒÏÎÂ∑'ּומֹורה סֹורר ּבן ׁשהיה על נסקל 'ּפלֹוני ּבביתּֿדין: הכרזה ׁשּצרי .מּכאן ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ß lel` 'h ipy mei ß

(áë)úîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§¨®
:õò-ìò Búà úéìúå§¨¦¬¨Ÿ−©¥«

i"yx£˙ÂÓŒËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ סמיכּות ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆ְִ
סֹוף  אּמֹו, אֹו אביו עליו חסים ׁשאם מּגיד ִִִִִִֶַַָָָָָָהּפרׁשּיֹות,

וי  רעה, לתרּבּות מיתה ׁשּיצא ויתחּיב עברֹות עבר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ıÚŒÏÚ.ּבביתּֿדין  B˙‡ ˙ÈÏ˙Â∑(מה רּבֹותינּו(סנהדרין ְִֵ¿»ƒ»…«≈ֵַ
נתלין, הּנסקלין ּכל אלהים אמרּו: קללת "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִִִִִִִֶֶַַַָָָֹ

ּבסקילה  ה' והּמבר .ּתלּוי", ְְְִִֵַָָָ

(âë)íBia epøa÷z øBá÷-ék õòä-ìò Búìáð ïéìú-àì«Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À¦«¨³¦§§¤̧Æ©´
-úà ànèú àìå éeìz íéäìà úìì÷-ék àeää©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ¤

éäìà ýåýé øLà Eúîãàñ :äìçð Eì ïúð E ©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ŒÈk∑,הּוא מל ׁשל זלזּולֹו ƒƒ¿«¡…ƒ»ְִֶֶֶ

ּבניו. הם ויׂשראל ּדיֹוקנֹו, ּבדמּות עׂשּוי מׁשל ׁשאדם ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָ
נעׂשה  אחד לזה, זה ּדֹומין ׁשהיּו ּתאֹומים אחים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלׁשני

אֹותֹו הרֹואה ּכל ונתלה, ללסטּיּות נתּפס ואחד ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָׂשר
הקל  לׁשֹון ׁשּבּמקרא, קללה ּכל ּתלּוי'. 'הּׂשר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָאֹומר:

ּכמֹו: ב)וזלזּול, נמרצת (מ"א קללה קללני .""והּוא ְְְְְְְִִִִֶֶַָָ

áë(à)éçà øBL-úà äàøú-àìíéçcð BéN-úà Bà E «Ÿ¦§¤Á¤¸¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½
éçàì íáéLz áLä íäî zîlòúäå:E §¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«

i"yx£zÓlÚ˙‰Â∑רֹואהּו אינֹו ּכאּלּו עין .ּכֹובׁש ¿ƒ¿««¿»ְִִֵֵֵַ
zÓlÚ˙‰Â ‰‡¯˙Œ‡Ï∑אֹותֹו תראה ׁשּתתעּלם לא …ƒ¿∆¿ƒ¿««¿»ְְִִֵֶֶַֹ

ּפׁשּוטֹו. זהּו ל)מּמּנּו, ּפעמים (ב"מ אמרּו: ורּבֹותינּו ְְְְִִֵֶֶַָָ
וכּו'ׁשאּתה  .מתעּלם ְְִֵֶַַָ

d˙Èיט  Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e·‡ da Ôe„ÁÈÂ¿∆¡≈¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈
:d¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙ÏÂ dz¯˜ È·Ò Ì„˜Ï»√»»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿≈

È¯Óeכ  ÈËÒ ÔÈ„ ‡a dz¯˜ È·ÒÏ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿¿»≈«¿≈¿»»≈»≈»≈
È·ÒÂ ¯Òa ÏÏÊ ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿««¿≈¿»»»≈¿«¿»≈

:¯ÓÁ¬«

eÓÈÂ˙כא  ‡i·‡a dz¯˜ È¯·b Ïk dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈¿«¿«»ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÎÂ CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»¿»ƒ¿»≈

:ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬

ÏË˜˙ÈÂכב  ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ¯·‚· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈ƒ¿««ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈
:‡·ÈÏˆ ÏÚ d˙È ·BÏˆ˙Â¿ƒ¿»≈«¿ƒ»

a˜Ó¯כג  È¯‡ ‡·ÈÏˆ ÏÚ dzÏ· ˙È·˙ ‡Ï»¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¬≈ƒ¿«
ÈÈ Ì„˜ ·Ác ÏÚ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa dp¯a˜zƒ¿¿ƒ≈¿»«¬≈«¿»√»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ ˙È ·‡Ò˙ ‡ÏÂ ·ÏËˆ‡ƒ¿¿«¿»¿»≈»«¿»ƒ¿»¡»»

:‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»

‡d¯nא  ˙È B‡ CeÁ‡„ ‡¯Bz ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»»¿»»ƒ¿≈
Ôep·È˙˙ ‡·˙‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ÔÚËc¿»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»»¿≈ƒ

:CeÁ‡Ï¿»

mixehd lra

.Léàì äéäé ék .äøëaä ètLî Bì¦§©©§Ÿ̈¦¦§¤§¦
oi`e ,Wi`l dxFkA hRWn :xnFl©¦§©§¨§¦§¥

.dX`l dxFkA hRWnhi dxez ¦§©§¨§¦¨
)(k.øøBñ:`IxhnibAoA mFlWa` df ¥§¦©§¦¨¤©§¨¤

.cieC̈¦

.eððazxUr lr xar EN`M ,'i xqg §¥¨¥§¦¨©©£¤¤
.zFxACd©¦§
.äøîedi dxn iM ,e"ie xqgFl di Ÿ¤¨¥¨¦¨¨¦§¤

.dpFxg`A`k dxez ¨©£¨

)(`kìëå Eaøwî òøä zøòáe¦©§¨¨¨¦¦§¤§¨
.ìàøNéDil KinqEWi`a didi ike ¦§¨¥§¦¥§¦¦§¤§¦
.`hgdf miaxr l`xUi lMW Ll xnFl ¥§©§¤¨¦§¨¥£¥¦¤

.mi`hFgd gikFdlE xral dflak dxez ¨¤§©¥§¦©©§¦
)(akìéòìFl Knqe ,"EdnbxE" aizM §¥§¦§¨ª§¨©

oilwqPd lMW xnFl .oilzp zWxR̈¨©¦§¦©¤¨©¦§¨¦
.oilzpbk dxez ¦§¦

)(bk.õòä ìòDil KinqExFaw iM ©¨¥§¦¥¦¨
.EPxAwY,FOr xAwp urd mBW xnFl ¦§§¤©¤©¨¥¦§¨¦

.oFx`A xFAwl cFre§¦§§¨
.Eì ïúðDil Knqe.YnNrzde,xnFl Ÿ¥§§¨©¥§¦§©©§¨©

Fxiag lWA s` xifgn FNWAW lM̈¤§¤©£¦©§¤£¥
.xifgn` dxez ©£¦

áë)(`éçà øBL úà äàøú àì.E Ÿ¦§¤¤¨¦
KnqdxEawl dcia` zaWdm`W , ¨©£¨©£¥¨¦§¨¤¦

df lr ,zFxaTd ziaA `Ede odM `EdŸ¥§§¥©§¨©¤
."YnNrzde" xn`pa dxez ¤¡©§¦§©©§¨



לז `vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ipy meil inei xeriy

(á)éçà áBø÷ àì-íàåéìà EBzôñàå Bzòãé àìå E §¦¸Ÿ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ
éçà Løc ãò Enò äéäå Eúéa CBz-ìàBúà E ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½

:Bì BúáLäå©«£¥«Ÿ−«
i"yx£EÈÁ‡ L¯c „Ú∑(כז ּבלבב(ב"מ ּתעלה וכי «¿…»ƒְְְֲִִֶַָ

דרׁשהּו אּלא ׁשּידרׁשהּו? קדם לֹו יהא ׁשּיּתנהּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
BÏ.רּמאי  B˙·L‰Â∑ יאכל ׁשּלא הׁשבה, ּבֹו ׁשּתהא ַַ«¬≈…ְֲֵֶֶַָָֹֹ

ּכל  אמרּו: מּכאן מּמּנּו. ותתּבעם ּדמיו ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָּבבית
עֹוׂשה  וׁשאינֹו ויאכל, יעׂשה - ואֹוכל ׁשעֹוׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּדבר

- .יּמכר ואֹוכל ְִֵֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(284 'nr ck zegiy ihewl)

ידעּתֹו ולא אלי אחי קרֹוב לא ב)ואם ׁשרֹואה (כב, מי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
הּנה  ּכדבעי, מתנהג ׁשאינֹו רּוחנית, אבדה ליהּודי ְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנאבד
להתעּלם  אסּור - מּכירֹו ואינֹו מּמּנּו רחֹוק זה יהּודי אם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָאפילּו
אבדתֹו, את וידרׁש ׁשּיבֹוא עד לֹו לעזר יׁש אּלא זֹו, ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמאבדה

הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ועל־ּדר הנהגתֹו. את ׁשּיתּקן ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּכלֹומר,
ליהּודי  אפילּו יׂשראל, אהבת על הּנפׁש את למסר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיׁש

מעֹולם. ראּו ֵֶָָֹׁשּלא

(â)ïëå BúìîNì äNòz ïëå Bøîçì äNòz ïëå§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧
éçà úãáà-ìëì äNòzepnî ãáàz-øLà E ©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−

ñ :ílòúäì ìëeú àì dúàöîe§¨¨®¬Ÿ©−§¦§©¥«
i"yx£ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï∑אֹותֹו רֹואה אינ ּכאּלּו עינ .לכּבׁש …«¿ƒ¿«≈ְְְְִִֵֵֶֹ

(ã)éçà øBîç-úà äàøú-àìíéìôð BøBL Bà E «Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´
ñ :Bnò íé÷z í÷ä íäî zîlòúäå Cøca©¤½¤§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ˜z Ì˜‰∑(לב מּׂשאֹו(ב"מ להטעין טעינה, זֹו »≈»ƒְְְִִַַָָ
מעליו  ויׁשב ∑BnÚ.ׁשּנפל הל אם אבל ּבעליו, עם ֵֶַָָָƒְְֲִִַַָָָָָ

לטעֹון  רצית אם מצוה, ועלי 'הֹואיל ואמר: ְְְְִִִִִֶַָָָָָלֹו
ּפטּור  .טען", ְָֹ

(ä)øáb Laìé-àìå äMà-ìò øáâ-éìë äéäé-àìŸ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤
éäìà ýåýé úáòBú ék äMà úìîNäNò-ìk E ¦§©´¦¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥

ô :älà¥«¤
i"yx£‰M‡ŒÏÚ ¯·‚ŒÈÏÎ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑(פ"א נזיר (ספרי. …ƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»

ׁשאין  האנׁשים, ּבין ׁשּתל ּכדי לאיׁש, ּדֹומה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּתהא
נאּוף  לׁשם אּלא ‡M‰.זֹו ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈŒ‡ÏÂ∑ ְִֵֶָ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»

הּנׁשים. ּבין ליׁשב ׂשער ליל יׁשיר ׁשּלא אחר: ּדבר ְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
הּׁשחי  ּבית ׁשל וׂשער ˙ÚB·˙.הערוה Èk∑ אס רה לא ְְִֵֵֶֶֶַָָָƒ¬«ְָָֹ

ּתֹועבה  לידי הּמביא לבּוׁש אּלא .ּתֹורה ְִִֵֵֵֶַָָָ

dÏב  zÚ„È ‡ÏÂ C˙ÂÏ CeÁ‡ ·¯˜ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»»≈¬¿»»¿»¿««¿≈
Úa˙Èc „Ú CnÚ È‰ÈÂ C˙È· B‚Ï dpLÎ˙Â¿«¿¿ƒ≈¿≈»ƒ≈ƒ»«¿ƒ¿«

:dÏ dp·È˙˙Â d˙È CeÁ‡¬»≈¿»≈ƒ≈≈

ÔÎÂג  d˙eÒÎÏ „aÚz ÔÎÂ d¯ÓÁÏ „aÚz ÔÎÂ¿≈«¿≈«¬»≈¿≈«¿≈ƒ¿≈¿≈
dpÓ „·È˙ Èc CeÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ „aÚz«¿≈¿»¬≈«¬ƒ≈«ƒ≈
:‰‡qk˙‡Ï eL¯ CÏ ˙ÈÏ dpÁkL˙Â¿«¿¿ƒ«≈»¿¿ƒ¿«»»

¯ÔÓד  d¯B˙ B‡ CeÁ‡„ ‡¯ÓÁ ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»¬»»¿»≈»»
:dnÚ ÌÈ˜˙ ‡Ó˜‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬»»¿ƒƒ≈

ÏÂ‡ה  ‡˙z‡ ÏÚ ¯·‚c ÔÈÊ Ôew˙ È‰È ‡Ï»¿≈ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»¿»
ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ ‡˙z‡ Èew˙a ¯·b Ôw˙È¿««¿«¿ƒ≈ƒ¿»¬≈¿»»√»¿»

:ÔÈl‡ „·Ú Ïk C‰Ï‡¡»»»»≈ƒ≈

mixehd lra

)(a.Bzôñàål` FYtq`e" .dxFqOA 'a ©£©§©§¨©£©§¤
"FYrxSn FYtq`e" ,"LziA KFY'a mikln) ¥¤©£©§¦¨©§§¨¦

(e ,dEWxCW Edf .(` ,fh oikxr)mirbp : ¤¤¨§£¨¦§¨¦
dvFx Fpi`W ,oir ixv lr mi`Ä¦©¨¥©¦¤¥¤
xgnlE ,Fl oi` xnF`e eilM li`Wdl§©§¦¥¨§¥¥§¨¨
EPtE odMd dEve FziA lr mi`A mirbp§¨¦¨¦©¥§¦¨©Ÿ¥¦
oi`Fxe milMd z` oi`ivFnE ziAd z ¤̀©©¦¦¦¤©¥¦§¦
KFY l` FYtq`e" Edfe .Fl WIW lMd©Ÿ¤¥§¤©£©§¤
Fpi`e FziA l` eilM sQ`OW ,"LziA¥¤¤§©¥¥¨¤¥§¥

zrxSW ,"FYrxSn FYtq`e" ,mli`Wn©§¦¨©£©§¦¨©§¤¨©©
.eilr d`Ä¨¨¨
:øçà øác̈¨©¥

inE ,FtEbA dwFl mixWkA cWFgd©¥¦§¥¦¤§¦
s` ,lMA cWFg dcia` Fl dca`W¤¨§¨£¥¨¥©Ÿ©
.zrxvA FtEbA dwFle ,mixWkA¦§¥¦§¤§§¨©©
Lzial dcia`d sq`YWM ,`vnpe§¦§¨§¤¤¡Ÿ¨£¥¨§¥§
cFr cFWgi `l f` ,Fl dPxifgze§©£¦¤¨¨Ÿ©£

.FYrxSn FzF` sFq`ze mixg`A©£¥¦§¤¡¦¨©§

éçà Løc ãò.Búà EWFxcIW ,WExiR ©§Ÿ¨¦Ÿ¥¤¦§
Edfe .FA oniq Fl oYIW ,FNW zF`d̈¤¤¦¥¦¨§¤

l"fx Exn`W(a ,fk `rivn `aA)m` EdWxC ¤¨§©©¨¨§¦¨¨§¥¦
e`l i`n ,e`l m` i`Ox `Ed©©¦©©©

.mipniqAb dxez §¦¨¦
)(c.zîlòúäå íéìôðminrRW ,xnFl Ÿ§¦§¦§©©§¨©¤§¨¦

itl Dpi`e owf oFbM ,mNrzn dY`W¤©¨¦§©¥§¨¥§¥¨§¦
.FcFakd dxez §

)(d.äMà ìò øáâ éìë:`IxhnibA §¦¤¤©¦¨§¦©§¦¨



vzÎik`לח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy

(å)øBtö-ï÷ àøwé ék|éðôìõò-ìëa Cøca E|Bà ¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´
-ìò úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìò©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ©
:íéðaä-ìòíàäçwú-àìíéöéaä-ìò Bàíéçøôàä̈«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−©©¨¦«

i"yx£‡¯wÈ Èk∑ לּמזּמן ‰‡Ì.ּפרט Áw˙Œ‡Ï∑(קמ ּבניה ּבעֹודּה(חולין .על ƒƒ»≈ְְִָָֻ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

(æ)Cì-çwz íéðaä-úàå íàä-úà çlLz çlL©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−¦©¨®
ñ :íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈¨¦«

i"yx£ÚÓÏ'B‚Â CÏ ·ËÈÈ Ô∑(קמב קּלה (שם מצוה אם ¿««ƒ«»¿ְִִַָָ
ל ייטב "למען ּתֹורה: אמרה ּכיס, חסרֹון ּבּה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

מצֹות  ׁשל ׂשכרן למּתן קלֿוחמר ימים", ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹוהארכּת
.חמּורֹות  ֲ

ß lel` 'i iyily mei ß

(ç)Ebâì ä÷òî úéNòå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

i"yx£L„Á ˙Èa ‰·˙ Èk∑ ׁשּלּוח מצות קּימּת אם ƒƒ¿∆«ƒ»»ְְִִִִַַַָ
מעקה, מצות ּותקּים חדׁש ּבית לבנֹות סֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָהּקן,
ולבגדים  וׂשדה לכרם ותּגיע מצוה, ּגֹוררת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמצוה

הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ סביב ∑ÚÓ˜‰.נאים, ּגדר ְְְִִִַָָָָָ«¬∆ִֵָָ

ׁשּמׁשּמר  ּתיק ּכגֹון 'ּתיקא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָלּגג,
ּׁשּבתֹוכֹו ‰ÏÙp.מה ÏtÈŒÈk∑,ליּפל זה ראּוי ְֶַƒƒ…«…≈ִֶָֹ

,עלֿיד מיתתֹו ּתתּגלּגל לא ְְְְִִִֵֵַַַַָָֹואףֿעלּֿפיֿכן
חּיב  עלֿידי וחֹוב זּכאי, עלֿידי זכּות .ׁשּמגלּגלין ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָ
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חדׁש ּבית תבנה ח)ּכי מעקה (כב, חּיּוב הרי לׁשאל, יׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבית ׁשּקנה ּבמי ּגם ּדהּנה יׁשןהּוא לֹומר, ויׁש מעקה. ּבלי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

אפֹוא, מׁשמעּותּה, חדׁש ּבית ּובנּית אׁשּתֹו, זֹו – ְְְִִִֵֵַַַָָָָּביתֹו
צּוארֹו על רחים לֹוקח אדם ּכאׁשר נּׂשּואין, חּיי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָהתחלת
צר יׁש זה ּבמּצב ּפרנסה. ּבמציאת להתעּסק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּומתחיל
הן  ּבמחׁשבה הן חדׁשים, ּובסיגים ּבהגּבלֹות הינּו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבמעקה,

מעקה  ׁשּכן חדׁש, ּבית הּכתּוב נקט לכן ּבמעׂשה. והן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבדּבּור
לנּו והרי חדׁש. ּבית ּבנּית ּבעת ּבעּקר ׁשּי רּוחנית ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבעבֹודה
ּבּנגלה  הענין ׁש"אין מקֹומֹות, ּבכּמה ׁשּמצינּו למה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדגמא
ּגּופא  ּדתֹורה (נגלה הּתֹורה" ּבפנימּיּות ּדרׁשני אּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאֹומר

ּפנימי). ּפרּוׁש ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶַַמכריח
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ולא־תׂשים  לגּג מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּֽֽכי
מּמּנּו: הּנפל ּכי־יּפל ּבבית ח)ּדמים (כב, ְִִִִֵֵֶֶַָֹֹֽֽ

"עׂשה  ח: הלכה יא ּפרק ּברכֹות הלכֹות ּב'יד' ּׁשהעיר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ...ּבּמה
"ּדברים  ד: הלכה ׁשם עצמֹו ּדעת ׁשּסֹותר כּו'", מבר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָמעקה
מעקה  חּיּוב והרי – עליהם" מברכים אין סּכנה מּׁשּום ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהם
גֹו'. ּדּמים תׂשים ולא לגּג מעקה ועׂשית ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּוא
אינֹו גֹו' ּדמים תׂשים ולא להרמּב"ם אׁשר ּפׁשּוט, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּולדעּתי
עצמֹו. ּבפני צּוּוי אּלא מעקה, עׂשּית חּיּוב על טעם ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָנתינת
ׁשּכתב  ּוכמֹו ּתרי"ג, ּבחׁשּבֹון מנאם לא הּמצֹות טעמי הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכי

ּדמים", תׂשים "ולא אבל הּמצֹות, ּבספר החמּׁשי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבּׁשרׁש
לא־תעׂשה. מצֹות ּבמנין ְְְְֲִִִִֶַַֹהכניסֹו

הּספרי – ּכּנ"ל לֹומר להרמּב"ם ח)והכריחֹו כב, "ועׂשית (דברים : ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָ
לא־תעׂשה". מצות כּו' תׂשים לא מצות־עׂשה. כּו' ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹמעקה

עׂשה  מעקה, עׂשּית ּבמקֹום ׁש)אם נפקא־מיּנּה האמּור, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּו(לפי
ּובּטל  לא־תעׂשה מצות קּים – ּבזה וכּיֹוצא לּגג ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּכבׁש
ספר  על נֹוׂשאי־ּכלים א. ע"ב, מּיֹומא ּולהעיר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמצות־עׂשה.

ׁשם. ְִַָהּמצֹות
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לגּג מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּֽכי
היכל לרּבֹות ובספרי)ּבית ח. (כב, ְִֵַַָ

הרמּב"ם ּכתב ׁשהרי ּבזה, צרי־עּיּון רוצח ולכאֹורה (הלכות ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ריש  חושן־משפט בשולחן־ערוך הוא וכן יא. פרק ריש נפש ושמירת

תכז) הּוא סימן מעקה ׁשאינן ּדחּיּוב ּובבּתים ּדירה", ּב"ּבית רק ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּדירה", "ּבית אינֹו ההיכל ולכאֹורה לֹו", זקּוק "אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָלדירה

ּבמעקה? נתחּיב ְְְֲִֵֶַַַַואּמאי
האכילה  הּוא הּדירה ענין ּדעּקר מצינּו ּדהּנה ּבזה, לֹומר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָויׁש
ּתדּורּו" ּכעין "ּתׁשבּו ׁשגדרּה סּכה ּבמצות ּוכמֹו ההּוא. ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻּבּמקֹום

ב) כח, ּבּסּכה (סוכה האכילה היא ּבסּכה הּיׁשיבה מצות ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֻֻּדעּקר
וראה  יב. סעיף תרלט סימן אורח־חיים הזקן אדמו"ר שולחן־ערוך (עיין

הסימן) בסוף ערוך' ה'שולחן נושאי־כלי שם. .טור
ּבזבחים איתא א)והּנה עֹובדי (סג, הּקיפּו ׁשאם "מּנין ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָ

לׁשם  נכנסין ׁשהּכהנים העזרה, ּכל את ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹּכֹוכבים־ּומּזלֹות
הּקדׁשים  ּבקדׁש ּתלמּוד־לֹומר קדׁשים, קדׁשי ׁשם ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹואֹוכלין

ג)ּתאכלּנּו" הלכה י פרק הקרבנות מעשה בהלכות הרמב"ם פסק .(וכן ְֶֹ
ּבהיכל. ּדוקא היא קדׁשים אכילת ׁשּמצות זמּנים ּדיׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָונמצא
ּבמעקה. ּומחּיב הּוא, ּדירה" "ּבית ּבגדר ההיכל ּגם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻועל־ּפי־זה
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לגּג מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה "ּכי ּכתּוב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
הּקדֹוׁש ּבשל"ה ואיתא מּמּנּו". הּנֹופל יּפֹול ּכי ּפרׁשתנּו)גֹו' (סֹוף ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּגבּול  האדם ׁשּיעׂשה ורֹומז ּגבֹוּה, הּוא ּגג רמז ּכתּוב: ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"מצאתי
ֲַַָלּגאוה".

הּכתּוב: ּדברי לפרׁש יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָָועל־ּפי־זה
יׂשראל  ּבני ּבקרּוב עֹוסק יהּודי ּכאׁשר - חדׁש" ּבית תבנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ"ּכי

סביב  להּקּב"ה, "ּבית" ּובֹונה ׁשּבּׁשמים, ׁשּתהיה לאביהם ה ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מּגאוה. ליּזהר עליו ,"לגּג מעקה "ועׂשית - ּביהדּות ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָחדּורה
יכֹולה  הּגאוה אּלא עצמֹו, ּבעבֹודת חּסרֹון רק זה אין ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכי
ּולקרב. להׁשּפיע רֹוצה הּוא עליו הּׁשני, אצל לנפילה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלגרֹום
ּובלי  הּלב, מן הּיֹוצאים ּבדברים הּׁשני על מׁשּפיע ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָּכי
א ּפעּולתם. ויפעלּו הּׁשני לב אל יּכנסּו הּדברים אז ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפנּיֹות,
יכֹול  ׁשּזה זאת לבד הּנה וגאוה, יׁשּות ּבדבריו מעֹורבים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאם
הּנה  הּׁשני, את לקרב ּדבריו והצלחת ּבהׁשּפעת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָלהפריע

הּׁשֹומע  את לרחק לגמרי, ההיפ את לגרֹום עלּולה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגאותֹו
ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.

יכֹול  האדם ּדאין - מּמּנּו" הּנֹופל יּפֹול "ּכי הּכתּוב ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומדּיק
איׁש היה הּׁשני אם ּכי ּבאׁשמתֹו, אינּה הּׁשני ׁשּירידת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלטעֹון,
לּגאוה  ׁשּבדבריו האמת ּבין מבחין היה אזי ,הֹול ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָיׁשר

זרק" קליּפתֹו אכל, ו"ּתֹוכֹו ב)ׁשּבהם, טו, הּׁשני (חגיגה וירידת . ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ה'. ּבעבֹודת ויֹורד "נֹופל" הּוא הרי ׁשּבלאו־הכי מּׁשּום ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָהיא
ירידה  - הּגאוה  עליו ּפֹועלת לכן הּוא", "נֹופל ׁשהּׁשני ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּכיון

יתירה. ְְִֵָָּונפילה
הּנֹופל" יּפֹול ּכי גֹו' לגּג מעקה "ועׂשית הּכתּוב ׁשּמזהיר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוזהּו
מּכל־מקֹום  "נֹופל", ּבבחינת הּוא ׁשהּׁשני זה על הּבט ׁשּמּבלי -ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הינּו הּנֹופל, יּפֹול לא "ׁשּמ"ּגג ליזהר האדם על חּיּוב ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּוטל
אּלא  הּנֹופל, אצל יתירה לנפילה ּתגרֹום לא ׁשּל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּגאוה
ועבֹודה. לתֹורה ּולקרבֹו מּזה, ליזהר ּׂשּביכלּתֹו מה ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיעׂשה

(è)äàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
ñ :íøkä úàeáúe òøæz øLà òøfä©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤

˙zÒ‡·ט  ‡ÓÏÈc ÔÈ·e¯Ú CÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï»ƒ¿««¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿»«
:‡Ó¯k ˙ÏÏÚÂ Ú¯Ê˙ Èc ‡Ú¯Ê ˙ÚÓcƒ¿««¿»ƒƒ¿««¬»««¿»
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vzÎik`מ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ‡Ïk∑)(פב חולין לט. וחרצן קידושין ּוׂשעֹורה חּטה ƒ¿»ƒְְְִַָָָ

יד  ּכל ∑Lc˜zŒÔt.ּבמּפלת 'תסּתאב', ּכתרּגּומֹו: ְֶַָֹ∆ƒ¿«ְְְִַַָָ
ּבין  הקּדׁש, ּכגֹון לׁשבח ּבין האדם, על הּנתעב ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדבר

ּכמֹו: קדׁש, לׁשֹון ּבֹו נֹופל אּסּור, ּכגֹון (ישעיה לגנאי ְְְְִִֵֵַָ
קּדׁשּתי"סה) ּכי ּבי ּתּגע מּלּוי ∑‰ÏÓ‡‰."אל זה ְְִִִִַַַ«¿≈»ִֶ

מֹוסיף  ׁשהּזרע .ותֹוספת ְִֶֶֶֶַַ

(é)ñ :åcçé øîçáe-øBLa Løçú-àìŸ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«
i"yx£¯BÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙Œ‡Ï∑(נד יחד (ב"ק להנהיגם והּואֿהּדין ׁשּבעֹולם, מינים ׁשני לכל הּואֿהּדין …«¬…¿«¬ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּׂשא  ׁשּום ּבהֹולכת זּוגים .קׁשּורים ְְִִַַָָ

(àé):åcçé íézLôe øîö æðèòL Laìú àì³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−©§¨«
i"yx£ÊËÚL∑:ּפרׁשּו ורּבֹותינּו ערּוב, ונּוז לׁשֹון טוּוי .ׁשּוע, ««¿≈ְְְְֵֵֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cEOr h"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

mi`lkA mixcB 'b§¨¦§¦§©¦

ּתעׂשה־ּל ּגדלים . . ׁשעטנז תלּבׁש יא־יב)לא (כב, ְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֽֽ
הּכלאים מן אף ,ל ּתעׂשה א)ּגדילים עמוד ריש ד, .(יבמות ְְֲִִִִִֶַַַַָ

– ּבגדים ּכלאי א. אֹופּנים: ג' יׁשנם אסּורֹות ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָּבתערֹובֹות
קרקע  וכלאי ּבהמה ּכלאי ב. אחד. ּבבגד מינים ׁשני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּתפירת
ּבּׁשּול  ג. מינים. ׁשני מּתערבת חדׁש ּדבר ּוצמיחת הּלדת –ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

נתערב. ׁשּטעמם – ּבחלב ְְֲִֵֶַָָָָָָּבׂשר
מצוה, לעניני מּתרת ּתערבתן אם ּביניהם חּלּוק מצינּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻוהּנה

ּבציצית מּתרים ּבגדים מיבמות)ּדכלאי ּכהּנה (ּכּנ"ל ּובבגדי ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֻֻ
הלכה  ח פרק המקדש כלי הלכות י. פרק סוף כלאים הלכות (רמב"ם

לגבֹוּה.יא־יב) אֹו לקדׁש ׁשּיּתרּו מצינּו לא וקרקע ּבהמה ּכלאי ,ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
ּבּמכילּתא קסלקא־ּדעּתא ּבחלב, משפטים)ּובבׂשר פרשת (סוף ְְְְְְִַַַָָָָָָָָ

ּגם  ׁשאסּור מהּכתּובים ודרׁשּו ּבמקּדׁשין, מּתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשּיהיה
החּלּוק. ּבטעם לעּין ויׁש ְְְְִִֵֵַַַַַָֻּבּמקּדׁשים.
הרמּב"ן ּׁשּכתב מה על־ּפי לֹומר יט)ויׁש יט, ּבטעם (קדושים ְְְִֵֶַַַַַַַַָָ

אֹו ּבהמה מיני ׁשני ׁשּכׁשמערב וקרקע, ּבהמה ּכלאי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאּסּור

סדרי  ּומערּבב כּו' ּומכחיׁש "מׁשּנה הּוא הרי זרעים, מיני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָׁשני
והּצמחים, הּבהמֹות ׁשּיֹוציאּו קבע הּׁשם־יתּבר ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבראׁשית",
אחר. מין מֹוציאים הם הרי יחד ּוכׁשמערבם ּדוקא, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמיניהם

הּנ"ל: האֹופּנים ג' ּבין החּלּוק את לבאר יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועל־ּפי־זה
הם  הרי חדׁש, מין מהם ׁשּנֹוצר מּכיון וקרקע, ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכלאי
ּגּבי  מּתרים ּבגדים ּכלאי ,ּומאיד קדּׁשה. ּבעניני ּגם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻאסּורים
חדׁש, מין הּמינים ׁשני מּצרּוף נֹוצר לא ׁשהרי קדּׁשה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻעניני
הּתפרים  את להסיר נּתן ּבבגד, צרּופן לאחרי ּגם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואדרּבה

הּמינים. את ְְִִִֶַַּולהפריד
ּבגדים, לכלאי דֹומה ׁשזה קסלקא־ּדעּתא ּבחלב, ּבבׂשר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָא
לא  אבל וחלב, ּבׂשר טעמי נתערבּו רק ּבחלב ּבבׂשר ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹׁשהרי
לכלאי  ּדדמי היא הּמּסקנא א חדׁש. מין מּזה ונצמח ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנֹולד
ׁשאי־ עד והחלב הּבׂשר טעמי ׁשּנתערבּו מּכיון ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבהמה,

ּדבר נֹוצר ׁשּמּצירּופן נמצא להפרידן, ולכן אפׁשר חדׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ
ּבמקּדׁשין. ּגם ְְֲִִַָֻאסּורין

(áé)Eúeñk úBôðk òaøà-ìò Cl-äNòz íéìãb§¦¦−©«£¤¨®©©§©²©§¬§«§−
ñ :da-äqëz øLà£¤¬§©¤¨«
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:zFxWxW oiUFrW KxcM ,"zFxWxW©§§§¤¤¤¦©§§



מי `vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy

(âé):dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«
i"yx£d‡Ne ‰ÈÏ‡ ‡·e∑סֹופֹו. »≈∆»¿≈»

(ãé)òø íL äéìò àöBäå íéøác úìéìò dì íNå§¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´¨®
äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà øîàå§¨©À¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨

:íéìeúa dì éúàöî-àìå§«Ÿ¨¨¬¦−̈§¦«
i"yx£ÌÈ¯·c ˙ÏÈÏÚ dÏ ÌNÂ∑:עברה ּגֹוררת עברה ¿»»¬ƒ…¿»ƒֲֲֵֵֶֶָָ

על  יט)עבר לׁשֹון (ויקרא לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", "לא ְִִֵַַָָָָֹֹ
‰f‡˙.הרע  ‰M‡‰Œ˙‡∑(ספרי) אֹומר ׁשאין מּכאן ָָ∆»ƒ»«…ִֵֵֶָ

ּבעלּֿדין ּדבר  ּבפני .אּלא ְִִֵֶַַָָָ

(åè)éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äøòpä éáà ç÷ìå§¨©²£¦¬©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤§¥¯
:äøòMä øéòä éð÷æ-ìà äøòpä©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨

i"yx£dn‡Â ‰¯Úp‰ È·‡∑(שם),הרעים ּגּדּולים ׁשּגּדלּו עליה:מי יתּבּזּו ¬ƒ««¬»¿ƒ»ְְִִִִִִֶֶַָָָָ

(æè)ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äøòpä éáà øîàå§¨©²£¦¬©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä Léàì̈¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨

i"yx£‰¯Úp‰ È·‡ ¯Ó‡Â∑(שם) לאּׁשה רׁשּות ׁשאין האיׁשמלּמד ּבפני .לדּבר ¿»«¬ƒ««¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

(æé)éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìò íN àeä-äpäå§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦
äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈

:øéòä éð÷æ éðôì¦§¥−¦§¥¬¨¦«
i"yx£‰ÏÓO‰ eN¯Ùe∑(שם) ּכּׂשמלה הּדברים מחּורין מׁשל: זה .הרי »¿«ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻ

(çé):Búà eøqéå Léàä-úà àåää-øéòä éð÷æ eç÷ìå§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤¨¦®§¦§−Ÿ«
i"yx£B˙‡ e¯qÈÂ∑ מו)מלקֹות .(כתובות ¿ƒ¿…ְַ

(èé)ék äøòpä éáàì eðúðå óñë äàî Búà eLðòå§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³
äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa ìò òø íL àéöBä¦Æ¥´½̈©−§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈

ì ìëeé-àìñ :åéîé-ìk dçlL «Ÿ©¬§©§−̈¨¨¨«

dpÒÈÂ:יג  d˙ÂÏ ÏeÚÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿≈¿»«¿ƒ¿ƒ«

ÌeLיד  dÏÚ ˜tÈÂ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz dÏ ÈeLÈÂƒ«ƒ««¿≈ƒƒ¿«≈¬«
˙ÈlÚÂ ˙È·Ò ‡„‰ ‡˙z‡ ˙È ¯ÓÈÈÂ LÈaƒ¿≈«»ƒ¿»»»¿≈ƒ¿«ƒ

:ÔÈÏe˙a dÏ ˙ÈÁkL‡ ‡ÏÂ d˙ÂÏ¿»«¿»«¿»ƒ«¿ƒ

„zÓÏeÚ‡טו  (È‰e·‡ ‡") ‡‰e·‡ ·qÈÂ¿ƒ«¬»¬ƒ¿∆¿»
È·Ò Ì„˜Ï ‡zÓÏeÚ ÈÏe˙a ˙È Ôe˜tÈÂ dn‡Â¿ƒ«¿«¿»¿≈∆¿»»√»»≈

:‡¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙Ï ‡z¯«̃¿»ƒ¿«≈ƒ«¿»

Èz¯aטז  ˙È ‡i·ÒÏ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¿»¿»«»»¿«ƒ
:dpÒe ez‡Ï ÔÈ„‰ ‡¯·‚Ï ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«

Ï‡יז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz ÈeL ‡e‰ ‡‰Â¿»«ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«»
Èz¯· ÈÏe˙a ÔÈl‡Â ÔÈÏe˙a Cz¯·Ï ˙ÈÁkL‡«¿»ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿≈¿«ƒ
:‡z¯˜ È·Ò Ì„˜ ‡ÙÈLBL ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»√»»≈«¿»

b·¯‡יח  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe¯a„ÈÂ¿ƒ¿¿»≈«¿»«ƒ»«¿»
:d˙È Ôe˜ÏÈÂ¿«¿»≈

ÔezÈÂיט  ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó dpÓ Ôea‚ÈÂ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿
ÏÚ LÈa ÌeL ˜t‡ È¯‡ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡Ï«¬»¿∆¿»¬≈«≈ƒ«
dÏ ˙ÈÏ ez‡Ï È‰z dÏÂ Ï‡¯NÈ„ ‡zÏe˙a¿¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¿ƒ¿≈≈

:È‰BÓBÈ Ïk d¯ËÙÓÏ eL¿̄¿ƒ¿¿«»ƒ

mixehd lra

.äqëz øLà:`IxhnibA`iadl £¤§©¤§¦©§¦¨§¨¦
.aiIg `EdW `nEq zEqkA¦§¨¤©¨

.da äqëz øLà.gTi iM`dl fnx £¤§©¤¨¦¦©¤¤§¨
mixcpA `zi`C(a ,k)xnF` xfril` iAx §¦¨¦§¨¦©¦¡¦¤¤¥

.d`iA zrA gth dQknE gth dNbn§©¤¤©§©¤¤©§¥¦¨
:øçà øác̈¨©¥

cinlzl fnx .gTi iM .DA dQkY xW £̀¤§©¤¨¦¦©¤¤§©§¦
.FziNhA lit`OW mkg̈¨¤©£¦§©¦

:øçà øác̈¨©¥

cOln ,dQkY xW` gTi iM :fnx¤¤¦¦©£¤§©¤§©¥
.eizFpFr lr Fl oiQkOWbi dxez ¤§©¦©£¨

)(bi.äéìà àáe`aE" .dxFqOA 'a ¨¥¤¨©§¨¨
"lFcB Kln dil` `aE" ,"D`pUE dil ¥̀¤¨§¥¨¨¥¤¨¤¤¨

(ci ,h zldw)FzF` EWxce .(a ,al mixcp)lr Ÿ¤¤§¨§§¨¦©
Fxvi ixg` KldW ,o`kA mB .rxd xvi¥¤¨¨©§¨¤¨©©£¥¦§
mW dilr `ivFdl Dz`pUl FtFq ,rxd̈¨¦§Ÿ¨§¦¨¤¨¥

.rxci dxez ¨
)(ci.òø íL äéìò àöBäå,c"Ei xqg §¦¨¤¨¥¨¨¥

`l oke .zFxACd zxUr lr xar EN`M§¦¨©©£¤¤©¦§§¥Ÿ
cr EpizFa` lr oiC xfB mYgp¤§©§©¦©£¥©

.dAC milBxn dxUr E`ivFdWeh dxez ¤¦£¨¨§©§¦¦¨
)(fh.øòpä éáà,`"d xqg aizM £¦©©£¨§¦¨¥¥

mW dilr `ivFd Kkl ,xrpM dkldW¤¨§¨§©©§¨¦¨¤¨¥
.rẍ

.ézúð éza úà:`IxhnibAdRd ¤¦¦¨©¦§¦©§¦¨©¤
.DxiYdW dRd `Ed xq`Wfi dxez ¤¨©©¤¤¦¦¨



vzÎik`מב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy

(ë)íéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä úîà-íàå§¦¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−
:äøòpì©©«£¨«

i"yx£¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ŒÌ‡Â∑(שם) ארּוסין לאחר ׁשּזּנתה והתראה, .ּבעדים ¿ƒ¡∆»»«»»ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

(àë)äéáà-úéa çút-ìà äøòpä-úà eàéöBäå§¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨
äìáð äúNò-ék äúîå íéðáàa døéò éLðà äeì÷ñe§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³§¨¨Æ
ñ :Eaøwî òøä zøòáe äéáà úéa úBðæì ìàøNéa§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

i"yx£‰È·‡Œ˙Èa Á˙tŒÏ‡∑(מה ׁשּגּדלּתם (כתובות ּגּדּולים d¯ÈÚ.ראּו ÈL‡∑(ספרי) ּכל עירּהּבמעמד .אנׁשי ∆∆«≈»ƒ»ְְִִִֶֶַ«¿≈ƒ»ְְֲִֵַַַָָ
‰È·‡ ˙Èa ˙BÊÏ∑ אביה ּבבית .ּכמֹו: ƒ¿≈»ƒ»ְְִֵָָ

(áë)áëL Léà àöné-ék|ìòa-úìòá äMà-íò ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©
äMàäå äMàä-íò áëMä Léàä íäéðL-íb eúîe¥̧Æ©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®

ñ :ìàøNiî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«
i"yx£Ì‰ÈLŒÌb e˙Óe∑(ספרי) מעׂשה להֹוציא ≈«¿≈∆ְֲִֵַ

לרּבֹות חּדּודים, "ּגם", מהם. נהנית האּׁשה ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מאחֹוריהם)אחריהםהּבאים  אחרים: אחר:(שם).(ספרים ּדבר ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מעּברת  היתה ׁשאם הּולד, את לרּבֹות ׁשניהם", ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ"ּגם
ׁשּתלד  עד לּה ממּתינין .אין ְִִֵֵֵֶַַָ

(âë)äéäé ékdàöîe Léàì äNøàî äìeúá äøòð ¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬
:dnò áëLå øéòa Léà¦²¨¦−§¨©¬¦¨«

i"yx£¯ÈÚa LÈ‡ d‡ˆÓe∑(ז ארע (ערכין לא ּבביתּה, יׁשבה אּלּו הא לּגּנב, קֹוראה ּפרצה עּמּה, ׁשכב לפיכ ¿»»ƒ»ƒְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
.לּה ָ

(ãë)øòL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå|àåää øéòä §«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À
øác-ìò äøòpä-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤©©«£À̈©§©Æ
-øLà øác-ìò Léàä-úàå øéòá ä÷òö-àì øLà£¤´Ÿ¨«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤
ñ :Eaøwî òøä zøòáe eäòø úLà-úà äpò¦−̈¤¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(äë)äNøàîä äøòpä-úà Léàä àöîé äãOa-íàå§¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈
-øLà Léàä úîe dnò áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À¨¦²£¤

:Bcáì dnò áëL̈©¬¦−̈§©«

Ï‡כ  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ‰Â‰ ‡ËL˜ Ì‡Â¿ƒÀ¿»¬»ƒ¿»»»≈»
:‡zÓÏeÚÏ ÔÈÏe˙· eÁkzL‡ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿»

‡·e‰‡כא  ˙Èa Ú¯˙Ï ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˜tÈÂ¿«¿»∆¿»ƒ¿«≈»»
È¯‡ ˙eÓ˙e ‡i·‡a dz¯˜ ÈL‡ dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À«¡»≈«¿«¿«¿«»¿¬≈
‡‰e·‡ ˙Èa ‰‡pÊÏ Ï‡¯NÈa ‡Ï˜ ˙„·Ú»¿«¿»»¿ƒ¿»≈¿«»»≈¬»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡z˙כב  ‡˙z‡ ÌÚ ·ÎLc ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒƒ¿»ƒ«
ÌÚ ·ÎLc ‡¯·b ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ ¯·b¿«¿ƒ¿«¿««¿≈«¿»¿»≈ƒ
:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â ‡˙z‡ƒ¿»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

Ò¯‡Óc‡כג  ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ È‰˙ È¯‡¬≈¿≈∆¿»¿À¿»ƒ¿»¿»
:dnÚ ·ekLÈÂ ‡z¯˜a ¯·b dpÁkLÈÂ ¯·‚Ïƒ¿«¿«¿¿ƒ«¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«

‰‰È‡כד  ‡z¯˜ Ú¯˙Ï ÔB‰ÈÂ¯z ˙È Ôe˜t˙Â¿«¿»«¿≈ƒ¿««¿»«ƒ
˙È Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔB‰˙È ÔeÓb¯˙Â¿ƒ¿¿»¿¿«¿«»ƒ»
˙ÈÂ ‡z¯˜a ˙ÁÂˆ ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ ‡zÓÏeÚ∆¿»«≈«ƒ»¿»«¿«¿»¿»
ÈlÙ˙e d¯·Á ˙z‡ ˙È ÈpÚc ˜ÒÚ ÏÚ ‡¯·b«¿»«≈«¿«ƒ»ƒ««¿≈¿«≈

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú»≈¿ƒƒ≈»

zÓÏeÚ‡כה  ˙È ¯·b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»∆¿»
dnÚ ·ekLÈÂ ‡¯·b da Û˜˙ÈÂ ‡Ò¯‡Ó„ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«
:È‰B„BÁÏa dnÚ ·ÎLc ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈«¿»ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

mixehd lra

)(`k.äeì÷ñe äéáà úéa çút ìà¤¤©¥¨¦¨§¨¨
:`IxhnibAoilECiBd EN` E`x Edf §¦©§¦¨¤§¥©¦¦
.mYlCBW¤¦©§¤

.ìàøNéa äìáð äúNò ékDil KinqE ¦¨§¨§¨¨§¦§¨¥§¦¥

.áëL Léà àöné ékWi`l fnx ¦¦¨¥¦Ÿ¥¤¤§¦
dp`Yd zgY FYW`A giHdW¤¦¦©§¦§©©©§¥¨

.EdElwqEak dxez §¨

)(ck.ä÷òö àì øLàd`xi m` s`e £¤Ÿ¨£¨§©¦¨§¨
xrv zngOW xnFl dlFki dzid ,EPOn¦¤¨§¨§¨©¤¥£©©©

.dwrv dilEzAdk dxez §¤¨¨£¨



מג `vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy

(åë)úåî àèç äøòpì ïéà øáã äNòú-àì äøòpìå§©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§¨®¤
ïk Lôð Bçöøe eäòø-ìò Léà íe÷é øLàk ék¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−

:äfä øácä©¨¨¬©¤«
i"yx£'B‚Â Ìe˜È ¯L‡k Èk∑:מׁשמעֹו זהּו ּפׁשּוטֹו לפי ƒ«¬∆»¿ְְְִֶַָ

העֹומד  ּכאדם עליה, עמד ּובחזקה היא, אנּוסה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָּכי
להרגֹו. חברֹו עג)על סנהדרין כה. ּבֹו:(פסחים ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְְְֲֵֵַַָָ

ללּמד  ּבא זה וכּו'הרי למד .ונמצא ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

(æë)ïéàå äNøàîä äøòpä ä÷òö dàöî äãOá ék¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬
ñ :dì òéLBî¦−©¨«

(çë)äNøà-àì øLà äìeúá äøòð Léà àöîé-ék¦«¦§¨´¦À©«£¨³§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨
:eàöîðå dnò áëLå dNôúe§¨−̈§¨©´¦¨®§¦§¨«

(èë)íéMîç äøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðåÂ§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬©©«£−̈£¦¦´
ìëeé-àì dpò øLà úçz äMàì äéäú-Bìå óñk̈®¤§¦«§¤´§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬

ñ :åéîé-ìk dçlL©§−̈¨¨¨«

âë(à)ðk älâé àìå åéáà úLà-úà Léà çwé-àìó «Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬
ñ :åéáà̈¦«

i"yx£ÁwÈŒ‡Ï∑(סז ואין (קידושין לּקּוחין, ּבּה לֹו אין …ƒ«ְִִֵֵָ
ּבּה ּתֹופסין ‡·ÂÈ.קּדּוׁשין Ûk ‰l‚È ‡ÏÂ∑(לג (יבמות ְִִִָ¿…¿«∆¿«»ƒ

לאביו, הראּויה אביו, ׁשל יבם ּכבר ׁשֹומרת והרי ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
מּׁשּום: עליה יח)הּוזהר אּלא (ויקרא ?"אבי אחי "ערות ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ

לּה ולסמ לאוין, ּבׁשני זה על יבא לעבר "לא : ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹ
ממזר  ׁשאין ללּמד ּכריתֹות,אלא ממזר", מחּיבי ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבעריֹות  ׁשאין ּביתּֿדין, מיתֹות מחּיבי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹוקלֿוחמר
ּביתּֿדין  ּכרת מיתת ּבּה .ׁשאין ִִֵֵֵֶַָָ

(á)ñ :ýåýé ìä÷a äëôL úeøëe àkc-òeöô àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£‡kcŒÚeˆt∑(עז ׁשּלֹו(יבמות ּביצים ׁשּנּדּכאּו אֹו ÎÙL‰.ׁשּנפצעּו ˙e¯Îe∑ יֹורה אינֹו וׁשּוב הּגיד ׁשּנכרת ¿««»ְְְִִִֵֶֶֶַ¿»¿»ְְִִֵֶֶַַ
מֹוליד  ואינֹו וׁשֹותת ׁשֹופ אּלא זרע, .קּלּוח ְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(lel` 'f mei meid)

ולא  לבּסֹוף, ּבאלף ּדּכא" "פצּוע לכּתב הֹורה הּזקן ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֹאדמֹו"ר
ְֵּבה"א.

הּסֹופר, עזרא ׁשהּגיהֹו ּבידם ׁשּקּבלה ספר־ּתֹורה יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבפראג
ּבפרׁשת  ּתמיד אֹותֹו וגֹוללין ּתֹורה, ּבׂשמחת אּלא ּבֹו קֹורין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָאין
ּבֹו וכתּוב ראיתיו, תרס"ח ּבׁשנת ּבפראג ּכׁשהייתי ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשמע.

ראיתי  תרס"ז, ּבׁשנת ּבוארמס ּכׁשהייתי ּכן ּבאלף. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ"ּדּכא"
מרֹוטנּבּורג, מהר"ם ׁשּכתבֹו ּבידם מקּבל אׁשר ספר־ּתֹורה ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשם

יהּודא' ּב'ׁשארית ועּין ּבאלף. "ּדּכא" ּכתּוב ּבֹו (יֹורה־ּדעה וגם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ט"ז) נחמיה'סימן כ"ב)ו'דברי סימן 'מׁשנת (יֹורה־ּדעה ּובספר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לב)אברהם' ּבזה.(סימן הּדנים ספרים ּכּמה מצּין ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

(â)ò øBc íb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àìéøéN «Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½
ñ :ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·ÈŒ‡Ï'‰∑ יּׂשא .יׂשראלית לא …»…«¿≈ƒ¿«ְְִִִֵָֹ

ÈÏ˙כו  ÌÚcÓ „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««≈
‡Ók È¯‡ ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ‡zÓÏeÚÏ¿∆¿»«ƒƒ¿¬≈¿»
Ôk LÙ dpÏË˜ÈÂ d¯·Á ÏÚ ‡¯·b Ìe˜È„ƒ«¿»««¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

zÓÏeÚ‡כז  ˙ÁÂˆ dÁkL‡ ‡Ï˜Á· È¯‡¬≈¿«¿»«¿¿«¿»«∆¿»
:dÏ ˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡Ò¯‡Ócƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ«

Ï‡כח  Èc ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ ¯·b ÁkLÈ È¯‡¬≈«¿«¿«∆¿»¿À¿»ƒ»
:ÔeÁkzLÈÂ dnÚ ·ekLÈÂ dp„ÁÈÂ ‡Ò¯‡Ó¿»¿»¿∆¡ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿

e·‡Ï‰‡כט  dnÚ ·kLÈc ‡¯·b ÔzÈÂ¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿Àƒ««¬»
È‰z dÏÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ ‡zÓÏeÚ„¿∆¿»«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿≈¿≈
d¯ËÙÓÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ diÚ Èc ÛÏÁ ez‡Ï¿ƒ¿√«ƒ«¿«≈≈¿¿ƒ¿¿«

:È‰BÓBÈ Ïk»ƒ

Èl‚Èא  ‡ÏÂ È‰e·‡ ˙z‡ ˙È ¯·b ·qÈ ‡Ï»ƒ«¿«»ƒ«¬ƒ¿»¿«≈
:È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ

Ï‰˜a‡ב  ÏÚÓÏ ÏaÁÓ„Â ˜ÈÒÙ„ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««¿≈«ƒ¿»»
:ÈÈ„«¿»

‡Ûג  ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ‡¯ÊÓÓ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈«¿≈»¿≈«ƒ¿»»«¿»«
‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ dÏ Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c»»¬ƒ»»»ƒ¿≈≈¿≈«ƒ¿»»

:ÈÈ„«¿»
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(ã)øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´
:íìBò-ãò ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì éøéNò£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«

i"yx£ÈBnÚ ‡·ÈŒ‡Ï∑ יׂשראלית יּׂשא .לא …»…«ƒְְִִִֵָֹ

(ä)íénáe íçla íëúà eîc÷-àì øLà øác-ìò©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦
éìò øëN øLàå íéøönî íëúàöa CøcaE ©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹
:jìì÷ì íéøäð íøà øBútî øBòa-ïa íòìa-úà¤¦§¨´¤§À¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨

i"yx£¯·cŒÏÚ∑(ספרי) העצה להחטיאכם על אתכם ּבטרּוף ∑C¯ca.ׁשּיעצּו .ּכׁשהייתם «¿«ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָ«∆∆ְְֱִֵֶֶ

(å)éäìà ýåýé äáà-àìåì ECôäiå íòìa-ìà òîL §«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ
éäìà ýåýéEáäà ék äëøáì äììwä-úà El E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−

éäìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(æ)éîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìñ :íìBòì E «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«

i"yx£ÌÓÏL L¯„˙Œ‡Ï∑(שם)?ּכן זה אף יכל ,"ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: "לא מּכלל לֹומר: ּתלמּוד …ƒ¿…¿…»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשלמם תד  ."רׁש ְְִָֹֹ

ß lel` `"i iriax mei ß

(ç)éçà ék éîãà áòúú-àìéøöî áòúú-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´¦§¦½
:Böøàá úééä øâ-ék¦¥−¨¦¬¨§©§«

i"yx£ÈÓ„‡ ·Ú˙˙Œ‡Ï∑ ׁשראּוי ואףֿעלּֿפי לגמרי, …¿«≈¬…ƒְְְִֵֶַַַָ
לקראת ּבחרב ׁשּיצא לתעבֹו, ל.È¯ˆÓ ·Ú˙˙Œ‡Ï∑ ְְְְֲִֶֶֶַַָָָ…¿«≈ƒ¿ƒ

מה  ליאֹור. זכּוריכם ׁשּזרקּו אףֿעלּֿפי וכל, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹמּכל
לפיכ הּדחק. ּבׁשעת אכסניא לכם ׁשהיּו .ּטעם? ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

(è)íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà íéðä¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−
ñ :ýåýé ìä÷a¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÈLÈÏL ¯Bc Ì‰Ï e„ÏeÈŒ¯L‡ ÌÈa∑ »ƒ¬∆ƒ»¿»∆¿ƒƒ¿
ׁשהּמחטיא  למדּת הא מּיד, מּתרין האּמֹות ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻּוׁשאר
ּבעֹולם  הֹורגֹו ׁשההֹורגֹו, ההֹורגֹו. מן לֹו קׁשה ְְְִֶֶַַָָָָָָלאדם,

העֹולם  ּומן הּזה העֹולם מן מֹוציאֹו והּמחטיאֹו, ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָהּזה,
וכן  נתעב, לא ּבחרב ׁשּקּדמם אדֹום לפיכ ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּבא.

נתעבּו ׁשהחטיאּום, ואּלּו ׁשּטּבעּום. .מצרים ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַ

Ï‰˜a‡ד  ÏÚÓÏ È‡·‡BÓe È‡BnÚ Ôek„È ‡Ï»ƒ¿«»≈»»≈¿≈«ƒ¿»»
ÏÚÓÏ ÔB‰Ï Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c Û‡ ÈÈ„«¿»«»»¬ƒ»»»ƒ¿≈¿¿≈«

:ÌÏÚ „Ú ÈÈ„ ‡Ï‰˜aƒ¿»»«¿»«√»

ÓÁÏa‡ה  ÔBÎ˙È eÚ¯Ú ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ«≈«ƒ»¬»»¿¿«¿»
¯‚‡ È„Â ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a ‡iÓ·e¿«»¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¬«
ÏÚ Èc Ì¯‡ ¯B˙tÓ ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙È CÏÚ¬»»ƒ¿»«¿ƒ¿¬«ƒ«

:C˙eÈhÏÏ ˙¯t¿»¿«»»

CÙ‰Âו  ÌÚÏa ÔÓ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈¿»¡»»¿«»»ƒƒ¿»«¬«
ÈÈ CÓÁ¯ È¯‡ ÔÎ¯·Ï ÔÈËÂÏ ˙È CÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈»¬»¿»

:C‰Ï‡¡»»

CÈÓBÈז  Ïk ÔB‰˙·ËÂ ÔB‰ÓÏL Úa˙˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»¿¿»»¿»»
:ÌÏÚÏ¿»»

Ï‡ח  ‡e‰ CeÁ‡ È¯‡ ‰‡ÓB„‡ ˜Á¯˙ ‡Ï»¿««¡»»¬≈¬»
:dÚ¯‡· ‡˙ÈÂ‰ ¯i„ È¯‡ ‰‡¯ˆÓ ˜Á¯¿̇««ƒ¿»»¬≈«»¬≈»¿«¿≈

Èk„Èט  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡¯c ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙È Èc ÔÈa¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿≈
:ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ÔB‰Ï¿¿≈«ƒ¿»»«¿»
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מה `vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i iriax meil inei xeriy

(é)éáéà-ìò äðçî àöú-ékøác ìkî zøîLðå E ¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬
:òø̈«

i"yx£z¯ÓLÂ 'B‚Â ‡ˆ˙ŒÈk∑ הּסּכנה ׁשהּׂשטן ּבׁשעת .מקטרג ƒ≈≈¿¿ƒ¿«¿»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

(àé)-äøwî øBäè äéäé-àì øLà Léà Eá äéäé-ék¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥
CBz-ìà àáé àì äðçnì õeçî-ìà àöéå äìéì̈®§¨§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬

:äðçnä©©«£¤«
i"yx£‰ÏÈÏŒ‰¯wÓ∑ הּכתּוב ÈÂˆ‡.ּבהוה ּדּבר ƒ¿≈»¿»ִֶֶַַָֹ¿»»

‰ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑ מצותֿעׂשה È·‡.זֹו ‡Ï ∆ƒ««¬∆ְֲִֵַ…»…
‰Án‰ CBzŒÏ‡∑ ליּכנס ואסּור לאֿתעׂשה. מצות זֹו ∆««¬∆ְְֲִִֵֶַַָָֹ

לוּיה, ׁשכינה ו למחנה למחנה סח)ּכלֿׁשּכן .(פסחים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ

(áé)LîMä àáëe íéna õçøé áøò-úBðôì äéäå§¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤
:äðçnä CBz-ìà àáé̈−Ÿ¤¬©©«£¤«

i"yx£·¯ÚŒ˙BÙÏ ‰È‰Â∑ׁשאינֹו יטּבל, ׁשמׁשֹו להערב ּׁשמׁשסמּו הערב ּבלא .טהֹור ¿»»ƒ¿∆∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

(âé):õeç änL úàöéå äðçnì õeçî Eì äéäz ãéå§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®§¨¨¬¨−̈¨«

i"yx£EÏ ‰È‰z „ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּכתרּגּומֹו, ידֹו"(במדבר על ÁnÏ‰."איׁש ıeÁÓ∑ ל .ענן חּוץ ¿»ƒ¿∆¿ְְְִַַָƒ««¬∆ֶָָ

(ãé)ðæà-ìò Eì äéäz ãúéåõeç EzáLa äéäå E §¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®§¨¨Æ§¦§§´½
:Eúàö-úà úéqëå záLå dá äzøôçå§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨¤¥«¨¤«

i"yx£EÊ‡ŒÏÚ∑ לבדּתׁשמיׁש ּכלי זינEÊ‡∑.מּׁשאר ּכלי .ּכמֹו «¬≈∆ְְְְְִִֵַַָ¬≈∆ְְְֵֵ

(åè)éäìà ýåýé ékCläúî E|ðçî áø÷aEìéväì E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤©«£¤À§©¦«§Æ
éáéà úúìåéðôì Eéðçî äéäå Eäàøé-àìå LBã÷ E §¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³

éøçàî áLå øác úåøò Eáñ :E §Æ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤«
i"yx£E· ‰‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑,ֿהּואּדבר הּקדֹוׁשּֿברּו .ערות ¿…ƒ¿∆¿ְֶַַָָָָ

„··Cי  ÈÏÚa ÏÚ ‡˙È¯LÓ ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¿ƒ»««¬≈¿»»
:LÈa ÌÚcÓ ÏkÓ ¯nzÒ˙Â¿ƒ¿««ƒ…ƒ««ƒ

wÓ¯‰יא  ÈÎ„ È‰È ‡Ï Èc ¯·b C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»¿«ƒ»¿≈¿≈ƒ¿≈
ÏeÚÈ ‡Ï ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ˜BtÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»¿ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ»»≈

:‡˙È¯LÓ B‚Ï¿«¿ƒ»

ÏÚÓÎeיב  ‡iÓ· ÈÁÒÈ ‡LÓ¯ ÈÙÓÏ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«¿»«¿≈¿«»¿≈«
:‡˙È¯LÓ B‚Ï ÏeÚÈ ‡LÓLƒ¿»≈¿«¿ƒ»

È¯LÓÏ˙‡יג  ‡¯aÓ CÏ È‰È Ôw˙Ó ¯˙‡Â«¬«¿«»¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ»
:‡¯·Ï Ônz ˜Bt˙Â¿ƒ«»¿»»

C˜tÓaיד  È‰ÈÂ CÈÊ ÏÚ CÏ È‰z ‡˙kÒÂ¿ƒ¿»¿≈»«≈»ƒ≈¿ƒ¿»
:C˙˜tÓ ˙È ÈqÎ˙e ·e˙˙e da ¯tÁ˙Â ‡¯·Ï¿»»¿«¿««¿¿«≈»ƒ¿»»

B‚aטו  ‡Îl‰Ó dzÎL C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»¿ƒ¿≈¿«¿»¿
C··„ ÈÏÚa ¯ÒÓÓÏe C˙e·ÊLÏ C˙È¯LÓ«¿ƒ»¿≈»»¿ƒ¿««¬≈¿»»
C· ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ‡LÈc˜ C˙È¯LÓ È‰˙e CÓ„√̃»»¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿¬≈»
:CÏ ‡·ËB‡lÓ d¯ÓÈÓ ·e˙ÈÂ Ì‚˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ¿»»»

mixehd lra

)(i.zøîLðåzEkitW on :`IxhnibA §¦§©§¨§¦©§¦¨¦§¦
.mXd zllw on :`IxhnibaE .minC̈¦§¦©§¦¨¦¦§©©¥
.llM dX`A lMYqdl oi` :`IxhnibaE§¦©§¦¨¥§¦§©¥§¦¨§¨

.òø øác ìkî.dR lEAip Edf`i dxez ¦Ÿ¨¨¨¤¦¤
)(ciðæà ìò Eì äéäz ãúéå.E,fnx §¨¥¦§¤§©£¥¤¤¤

FrAv` sFkIW ,dR lEAip rnW m`W¤¦¨©¦¤¤¨¤§¨
"uEg dOW z`vie" Edfe .Fpf` KFzl§¨§§¤§¨¨¨¨¨

(bi wEqR)uEg `v dR lEAip rFnWl `NW , ¨¤Ÿ¦§©¦¤¥
.Lpf` KFzl LrAv` sFkY F` ziAd on¦©©¦¨¤§¨£§¨§¤
zEkf lr - "Ll didY czie" :WxcOaE©¦§¨§¨¥¦§¤§©§

xUil rEwY cziM `EdW ,zFa`.l` ¨¤§¨¥¨©§¦§¨¥
ãúéå:`IxhnibA.zFa`de §¨¥§¦©§¦¨§¨¨

.Lpf` lr Ll didY czie:`IxhnibA §¨¥¦§¤§©£¥¤§¦©§¦¨
.Lpf` lr didY izFCinb"i ,xnFlM ¦©¦§¤©£¥¤§©
.LNW oif ilM Eidi zFCin¦¦§§¥©¦¤§

.zøôçåYaWe Da Yxtge" .dxFqOA 'a §¨©§¨©§¨§¨©§¨¨§©§¨
ghal Yxtge" ,"Lz`v z` ziQke§¦¦¨¤¥¨¤§¨©§¨¨¤©

"aMWY(gi ,`i aFI`)Exn`X dn Edf . ¦§¨¦¤©¤¨§
(` ,aq zFkxA)Fnvr mc` wFCai mlFrl §¨§¨¦§¨¨©§

ziQke Yxtge" ;oWIW mcFw eikxvl¦§¨¨¤¤¦©§¨©§¨§¦¦¨

ghal Yxtge" f` ,"Lz`v z ¤̀¥¨¤¨§¨©§¨¨¤©
."aMWYeh dxez ¦§¨

)(gi-eh.øác úåøòDil KinqE`l ¤§©¨¨§¦¥Ÿ
.car xiBqzdxEbq dexr ,fnx ©¦¦¤¤¤¤¤§¨§¨

rnW z`ixw zFxwl xEq` ziWWrA©£¨¦¨¦§§¦©§©
Kinq .DcbpM`ll dWcw didz `l §¤§¨§¦Ÿ¦§¤§¥¨§Ÿ
car xiBqzl`xUi zaA ixii`C , ©¦¦¤¤§©§¦§©¦§¨¥

Kinq cFre .carl d`EUPdcar ©§¨§¤¤§§¦¤¤
l`xUi zFpal- dxbA LYA :xnFl , ¦§¦§¨¥©¦§¨§¨

.Dl oze LCar xxgWhi dxez ©§¥©§§§¥¨



vzÎik`מו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i iriax meil inei xeriy

(æè)éìà ìöpé-øLà åéðãà-ìà ãáò øébñú-àìE «Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬¥¤−
:åéðãà íòî¥¦¬£Ÿ¨«

i"yx£„·Ú ¯ÈbÒ˙Œ‡Ï∑.לארץ ּכתרּגּומֹו מחּוצהֿלארץ ׁשּברח יׂשראל ׁשל ּכנעני עבד אפּלּו אחר: ּדבר …«¿ƒ∆∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.יׂשראל  ְִֵָ

(æé)ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷a áLé Enò¦§º¥¥´§¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬
éøòLñ :epðBz àì Bì áBha E §¨¤−©´®−Ÿ¤«

(çé)Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî äLã÷ äéäú-àìŸ¦«§¤¬§¥−̈¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−
:ìàøNé éðaî¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰L„˜ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ּומזּמנת מקּדׁשת מפקרת, …ƒ¿∆¿≈»ְְְֶֶֶֶֶֶֻֻֻ
˜„L.לזנּות  ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(נד למׁשּכב (סנהדרין מזּמן ְִ¿…ƒ¿∆»≈ְְְִַָֻ

יׂשראל  מּבנת אּתתא תהי 'לא ּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָזכּור,
היא, זנּות לבעילת מפקרת זֹו ׁשאף עבדא', ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֻלגבר
הּקׁשּו ׁשהרי ּבּה, לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֻמאחר

ׁשּנאמר: כב)לחמֹור, החמֹור",(בראשית עם ּפה לכם "ׁשבּו ְֱֲֲִֶֶֶַַַָֹ
יׂשראל  מּבני ּגברא יּסב 'ולא לחמֹור. הּדֹומה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעם
ׁשּכל  ידּה, על קדׁש נעׂשה הּוא ׁשאף אמתא', ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָאּתתא
לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין זנּות, ּבעילֹות ְְְְִִִִִֵֶָּבעילֹותיו

.ּבּה ָ

(èé)ýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
éäìàéäìà ýåýé úáòBú ék øãð-ìëì E-íb E ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©

ñ :íäéðL§¥¤«
i"yx£‰BÊ Ô˙‡∑ ּפסּול ּבאתננּה, טלה לּה נתן ∆¿«»ְְֶֶַַָָָָָ

Ïk·.להקרבה  ¯ÈÁÓe∑ ּבכלב ׂשה ŒÌb.החליף ְְַָָ¿ƒ∆∆ְֱִֶֶֶֶ«
Ì‰ÈL∑(סה ועׂשאן (ב"ק חּטים ּכגֹון ׁשּנּויהם, לרּבֹות ¿≈∆ְְֲִִִֵֶַַָָ

.סלת  ֶֹ

(ë)éMú-àìéçàì CCLð ìëà CLð óñk CLð E «Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤
:CMé øLà øác-ìk̈¨−̈£¤¬¦¨«

i"yx£CÈM˙Œ‡Ï∑ רּבית יּתן ׁשּלא ללוה, לּמלוה:אזהרה אזהרה ואחרּֿכ כה)לּמלוה, לא (ויקרא ּכסּפ "את …«ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבּנׁש לֹו ע)"ּתּתן .(ב"מ ְִֵֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1011 'nr b zegiy ihewl)

תּׁשי כ)לא הּמתים (כג, לתחּית קם אינֹו ּברּבית הּמלוה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
ס"ב) ריבית הלכות הזקן אדמו"ר מרויח (שו"ע ּברּבית ְְְִִִֶַַַַהּמלוה

לסחר  לּלֹווה אפׁשרּות נתן והּוא ׁשּלֹו, היה ׁשּבעבר ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּכסף
לעבד  ּכח לֹו נֹותנים מלמעלה: לֹו מֹודדים זֹו ּובמּדה ְְְְְֲִִִִַַַָָֹֹּבֹו.

ּבעבֹודה  ּכביכֹול, מׁשּתּתפים, לא אבל "לסחר", ְְְְֲֲֲִִִִַָָָָָֹֹעבֹודתֹו,
ׁשּכן  הּמתים", "ּתחּית מּׁשּום יׁש מצוה ּבקּיּום והּנה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָעצמּה.
לקדּׁשה, ּכלי נעׂשה (מיתה), ונפסד הֹווה ׁשהּוא ּגׁשמי, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻּדבר
הּמתים  לתחּית מביאה זֹו ועבֹודה ונצחּיּות. חּיּות ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָׁשהיא

¯dBaטז  „ÈÏ ÔÈÓÓÚ „·Ú ¯ÒÓ˙ ‡Ï»ƒ¿«∆∆«¿ƒ¿«ƒ≈
:dBa¯ ˙ÂlÓ C˙ÂÏ ·ÊzLÈc¿ƒ¿≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈

Áa„‡יז  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a CÈa ·zÈ CnÚƒ»ƒ≈≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈«¬»
:dpB˙ ‡Ï dÏ ·ËÈÈ„a CÈÂ¯˜ ÔÓƒƒ¿»ƒ¿≈«≈»ƒ≈

Ú·„יח  ¯·‚Ï Ï‡¯NÈ ˙aÓ ‡˙z‡ È‰˙ ‡Ï»¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«»≈
:‡Ó‡ ‡˙z‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ·qÈ ‡ÏÂ¿»ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»»»

È·Ï˙יט  ‡aÏk ÔÙÏeÁÂ ‡˙ÈpÊ ¯‚‡ ÏÚ˙ ‡Ï»»≈¬««ƒ»¿¿««¿»¿≈
˜Á¯Ó È¯‡ ‡¯„ ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¡»»¿»ƒ¿»¬≈¿»»

:ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»««¿≈

e·Ú¯כ  ˙Èa¯ ÛÒk ˙Èa¯ CeÁ‡Ï Èa¯˙ ‡Ï»¿«≈«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ
:Èa¯˙Óc ÌÚcÓ Ïk ˙Èaƒ̄ƒ»ƒ««¿ƒ¿«≈

mixehd lra

)(hi.øéçîe,"alM xignE" .dxFqOA 'a §¦©§¨§¦¤¤
"micEYr dcU xignE"(ek ,fk ilWn)Edf . §¦¨¤©¦¦§¥¤

Exn`W(a ,bv `Ow `aA)oiHg Dl ozp ¤¨§¨¨©¨¨©¨¦¦
oke ."dcU xignE" Epiide ,zlq o`Ure©£¨¨Ÿ¤§©§§¦¨¤§¥
dlh silgd EpiidC ,iOp micEYr©¦©¦§©§¤¡¦¨¤

.alkA§¤¤

KnqKiXz `ll xcp lklxn`Y `NW , ¨©§¨¤¤§Ÿ©¦¤ŸŸ©
.ixcp mNWl icM ziAxA del ©̀§¤§¦¦§¥§©¥§¨©

éäìà 'ä úáòBú ék.íäéðL íb E ¦£©¡Ÿ¤©§¥¤
Dil KinqEKiXz `lcg` ,xnFl . §¦¥Ÿ©¦©¤¨

.miarzp axrde deNde delOdk dxez ©©§¤§©Ÿ¤§¤¨¥¦§¨¦

)(k.CMéxW` xaC lM" .dxFqOA 'a ¦¨©§¨¨¨¨£¤
"KXi WgpM" ,"KXi(al ,bk ilWn)ixdW . ¦¨§¨¨¦¨¦§¥¤£¥

dlFrW ,Wgp FkWPW inl dnFC ziAx¦¦¨§¦¤§¨¨¨¤¤
dlrIW cr FA WiBxn Fpi`e hrn hrn§©§©§¥©§¦©¤©£¤

.WgPd zkiWp FnM oFnnl`k dxez §¨§§¦©©¨¨



מז `vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i iying meil inei xeriy
הּמגּבלת, האדם, מעבֹודת ּבאה אינּה זֹו נצחּיּות א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכפׁשּוטּה.
צותא). מלׁשֹון (מצוה חּיים" ּב"אלקים מהתחּברּות ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאּלא

ּבעבֹודתֹו, מלמעלה מׁשּתּתפים ׁשּלא ּברּבית, הּמלוה ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָֹואּלּו
הּמתים. ּבתחּית קם אינֹו ְִִִֵֵַַָָָּכאמּור,

(àë)éMú éøëpìéçàìe CéMú àì EEëøáé ïòîì C ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹
éäìà ýåýéäzà-øLà õøàä-ìò Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬

ñ :dzLøì änL-àá̈−̈¨§¦§¨«
i"yx£CÈM˙ È¯ÎpÏ∑,לאחי ועׂשה (שם)ולא לאוין ּבׁשני עליו לעבר עׂשה, – עׂשה מּכלל הּבא .לאו «»¿ƒ«ƒְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

(áë)éäìà ýåýéì øãð øcú-ékì øçàú àì EBîlL ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®
éäìà ýåýé epLøãé Løã-ékEá äéäå Cnòî E ¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−
:àèç¥«§

i"yx£BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï∑(ספרי),רגלים הּמקרא ׁשלׁשה מן רּבֹותינּו .ּולמדּוהּו …¿«≈¿«¿ְְְְִִִֵַַָָָָֹ

(âë):àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçú éëå§¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§

(ãë)éúôN àöBîzøãð øLàk úéNòå øîLz E ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨
éäìà ýåýéìéôa zøac øLà äáãð Eñ :E ©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

i"yx£¯ÓLz EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ∑(ו תעׂשה'(ר"ה 'לא על 'עׂשה' .ליּתן »¿»∆ƒ¿…ֲֲִֵֵֶַַֹ

ß lel` a"i iying mei ß

(äë)ELôðk íéáðò zìëàå Eòø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²§©§§−
éìk-ìàå EòáNñ :ïzú àì E ¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«

i"yx£EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk∑(פז -(ב"מ הּכתּוב ּבפֹועל ƒ»…¿∆∆≈∆ְֵַָ
ׁשּתרצה ∑ELÙk.מדּבר  אכילה ∑EÚ·N.ּכּמה ולא ְֵַ¿«¿¿ְִֶֶַָ»¿∆ְֲִָֹ

˙Ôz.ּגּסה  ‡Ï EÈÏkŒÏ‡Â∑ ּתֹורה ּדּברה ׁשּלא מּכאן ַָ¿∆∆¿¿…ƒ≈ְִִֶָָָֹ

ׁשל  לכליו נֹותן ׁשאּתה ּבזמן הּבציר, ּבׁשעת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
אֹוכל  אינֹו ּולקׁשקׁש, לעדר ּבא אם אבל הּבית, .ּבעל ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr ,cl jxk zegiyÎihewl)

תבא  ּכי . . ּכנפׁש ענבים ואכלּת רע ּבכרם תבא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכי
ּביד מלילֹות וקטפּת רע כה)ּבקמת (כג, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ

מדּבר הּכתּוב ּבפֹועל זֹו אף . . מדּבר הּכתּוב (רש"י)ּבפֹועל ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָ
"ּכי  להקּדים צרי הּכתּוב היה לכאֹורה ּבזה: לדקּדק ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָיׁש

חידּוׁש היא ּבּכרם הּפֹועל אכילת ׁשהרי ?"רע ּבקמת ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹתבא
ּבּקמה. מלילֹות מּקטיפת יֹותר ְְִִִֵַַָָָּגדֹול

הּקּב"ה זה "רע" הּוא: ּבזה הּבאּור ריש אּלא רבה, (שמות ֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
יתרו) קֹונֹו.פרשת את לׁשּמׁש ׁשּנברא ליהּודי, רֹומז ּו"ּפֹועל" ,ְְִִִֵֵֵֶֶַָ

ÏÈ„aכא  Èa¯˙ ‡Ï CeÁ‡ÏÂ Èa¯z ÔÈÓnÚ ¯·Ï¿««¿ƒ¿«≈¿«¬»¿«≈¿ƒ
ÏÚ C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Ècƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…»¿»«

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

˙‡Á¯כב  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„ ¯c˙ È¯‡¬≈ƒ«¿«√»¿»¡»»»¿≈«
C‰Ï‡ ÈÈ dpÚa˙È Úa˙Ó È¯‡ d˙eÓlLÏ¿«»≈¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¡»»

:‡·BÁ C· È‰ÈÂ CpÓƒ»ƒ≈»»

BÁ·‡:כג  C· È‰È ‡Ï ¯cÓÏ ÚÓz˙ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈»»

„Èכד  ‡Ók „aÚ˙Â ¯hz C˙ÂÙÒ ˙e˜t‡«»ƒ¿»»ƒ«¿«¿≈¿»ƒ
‡zÏlÓ Èc ‡z·„ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡z¯„¿«¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ«∆¿»

:CÓeÙa¿»

ÔÈ·Úכה  ÏeÎÈ˙Â C¯·Á„ ‡Ó¯Îa ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ
:Ôz˙ ‡Ï C‡ÓÏe CÚ·N CLÙk¿«¿»ƒ¿»¿»»»ƒ≈

mixehd lra

)(ak.øçàú àì`l" .dxFqOA 'c Ÿ§©¥©§¨Ÿ
`l Lrnce Lz`ln" ,"FnNWl xg`z§©¥§©§§¥¨§§¦§£Ÿ

"xg`z(gk ,ak zFnW)xcp xCY xW`M" , §©¥§©£¤¦Ÿ¤¤
"FnNWl xg`Y l` midl`l(b ,d zldw), ¥Ÿ¦©§©¥§©§Ÿ¤¤

"xg`z `l izrEWzE"(bi ,en dirWi)m`W . §¨¦Ÿ§©¥§©§¨¤¦
la` .xg`Y `l izrEWY ,Lxcp mNWY§©¥¦§§§¨¦Ÿ§©¥£¨
wigxn `Ed mNWn Fpi`e xcFPd©¥§¥§©¥©§¦

.drEWibk dxez §¨
)(ek-dkKnqLrx mxkA `az iM ¨©¦¨Ÿ§¤¤¥¤

.xcpl`l `nxkl xFgq xFgq ,fnx §¤¤¤¤§§§©§¨Ÿ
xiMUi `l xifpA xcp m`W ,axwY¦§©¤¦¨©§¨¦Ÿ©§¦
miCwd KklE .mxMd zk`lnl Fnvr©§¦§¤¤©¤¤§¨¦§¦
.FniCwdl KxC oi`X dn ,dcUl mxM¤¤§¨¤©¤¥¤¤§©§¦

.ïzú àìDil KinqEznwA `az iM Ÿ¦¥§¦¥¦¨Ÿ§¨©

.LrxENit` oYY `l minrRW fnx ¥¤¤¤¤§¨¦Ÿ¦¥£¦
Fpi`W df oinA wqFr oFbM ,LiR KFzl§¦§¥§¦¤¤¥

.xg` oiOn lkF`¥¦¦©¥
.Eòø úî÷aDil KinqEWi` gTi iM §¨©¥¤§¦¥¦¦©¦

.dX`sqkA dpwp dcU dn :xnFl ¦¨©©¨¤¦§¤§¤¤
.oiWECiw s` ,xhWE` dxez §¨©¦¦



vzÎik`מח zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i iying meil inei xeriy
הּדין  מּׁשּורת לפנים ּתענּוג, מּתֹו לעבֹודה רֹומז - ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָּכרם
עבֹודה  - קמה ּתענּוג). הּמֹוסיפים ּפירֹות מצמיח ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ(הּכרם
(מּתבּואת  הּדין ׁשּורת על־ּפי הּמּוכרח ּכפי עֹול, קּבלת ְְְִִִִִַַַַַַַָָמּתֹו

האדם). לקּיּום הּמּוכרח לחם, עֹוׂשים ְְִִֶֶֶַַָָָָָהּׂשדה
ּובראׁשֹונה  ּבראׁש ל"קמה": "ּכרם" קדם מּדּוע מּובן, זה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלפי

ׁשל  "ּפֹועלֹו" הּוא ּתענּוג מּתֹו ׁשהעֹובד הּכתּוב ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָמלּמדנּו
ענבים  ("ואכלּת צרכיו ּכל את לֹו מסּפק והּקּב"ה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָָהּקּב"ה,
ּגדֹול  חידּוׁש הּכתּוב מׁשמיענּו מּכן ּולאחר ;("ׂשבע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּכנפׁש
("וקטפּת הּוא ּכן עֹול' 'קּבלת מּתֹו העֹובד ׁשאף ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיֹותר,

.("ּביד ְְִֶָמלילֹות

(åë)Eãéa úìéìî zôè÷å Eòø úî÷a àáú ék¦³¨ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®
éðú àì Lîøçåñ :Eòø úî÷ ìò ó §¤§¥Æ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«

i"yx£·˙ ÈkEÚ¯ ˙Ó˜a פ"ז)∑‡ מדּבר (ב"מ הּכתּוב - ּבפֹועל זֹו, .אף ƒ»…¿»«≈∆ְְֵֵַַַָ

ãë(à)àì-íà äéäå dìòáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ
áúëå øác úåøò dá àöî-ék åéðéòa ïç-àöîú¦§¨¥´§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©
:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøk øôñ dì̈¹¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«

i"yx£¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓŒÈk∑ּבעיניו חן ּתמצא ׁשּלא לגרׁשּה, עליו ּבעיניו)מצוה חן ּתמצא ׁשּלא מצוה אחרים: .(ספרים ƒ»»»∆¿«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 217 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATdA zEwacl i`pzM zEWixR§¦¦§©¦§¥§©¨¨

אּׁשה איׁש א)ּכי־יּקח (כד, ִִִִַָֽ
להּבעל־ׁשם־טֹוב טֹוב' ׁשם ּב'ּכתר יו"ד)איתא סימן :(בתחלתו ְְִֵֵֶֶַַַָ

ׁשּכתּוב  וזהּו אּׁשה, נקראין ויׂשראל . . איׁש נקרא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ"הּקּב"ה
ּכביכֹול". אׁשּתֹו נקראין ׁשּיהיּו לבעלּה, נקנית ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה

ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה ידּוע על והּנה פענח (צפנת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
מקומות) ובכמה טו, הלכה ג פרק אישות הלכות ְִִּד"קּדּוׁשין הרמב"ם

על  ּׁשנאסרה מה ּוב' לֹו, ּׁשּקנּויה מה א' ּפעּלֹות. ׁשּתי ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעֹוׂשה
ֲִֵאחרים".

ׁשּיׁש יׂשראל, ּוכנסת הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי ּגם הּוא ׁשּכן לֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש

ּדיׂשראל  הּדבקּות א. ּפעּלֹות. ׁשּתי אּלּו ּבקּדּוׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָֻּגם
עֹולם  מּתאוֹות וההבּדלה הּפריׁשּות ב. ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָוקּודׁשא־ּברי־הּוא.

זה. יחּוד על ּומסּתירים הּמעלימים ְְִִִִִֶֶַַַַַהּזה
לבעלּה קנּויה ׁשּתהיה אי־אפׁשר ואּׁשה, איׁש ׁשּבקּדּוׁשי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּוכׁשם
ּוכנסת  הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי ּכמֹו־כן אחרים, על ׁשּתאסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבלי
ּבלי  ּבהּקּב"ה הּדבקּות ּכדבעי ׁשּתהיה אי־אפׁשר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,
ּב'חֹובת  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּזה, עֹולם מּתאוֹות וההבּדלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָהּפריׁשּות

ה')הּלבבֹות' אהבת לשער השער ׁשּתתיּׁשב (פתח מּמּנּו הּנמנע "מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
ּבנּו". העֹולם אהבת התיּׁשב עם ּבלּבנּו הּבֹורא ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאהבת

(á)øçà-Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå: §¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«
i"yx£¯Á‡ŒLÈ‡Ï∑(צ הכניסּה(גיטין וזה ּביתֹו, מּתֹו רׁשעה ה ֹוציא הּוא ראׁשֹון, ׁשל זּוגֹו ּבן זה .אין ¿ƒ«≈ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

(â)úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä dàðNe§¥¨»¨¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ
Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa ïúðå§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàä̈©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨«
i"yx£ÔB¯Á‡‰ LÈ‡‰ d‡Ne∑ ימּות כי "אֹו ׁשּנאמר: קֹוברּתֹו, - לאו ואם לׂשנאֹותּה, ׁשּסֹופֹו מבּׂשרֹו ."הּכתּוב ¿≈»»ƒ»«¬ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ÛBË˜˙Âכו  C¯·Á„ ‡˙Ó˜a ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿
‡˙Ó˜ ÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ‡Ï‚Óe C„Èa ÔÈÏÓc¿»¿»ƒ»«¿»»¿ƒ««¿»

:C¯·Á„¿«¿»

Ï‡א  Ì‡ È‰ÈÂ dpÏÚ·ÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ«ƒ≈ƒ»
da ÁkL‡ È¯‡ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL«̇¿««¬ƒ¿≈ƒ¬≈«¿««
·‰ÈÂ ÔÈ¯eht Ëb dÏ ·BzÎÈÂ Ìb˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ«

:d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èaƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈

‡Ô¯Á:ב  ¯·‚Ï È‰˙e C‰˙e d˙ÈaÓ ˜Bt˙Â¿ƒƒ≈≈¿«¿≈ƒ¿«»√»

Ëbג  dÏ ·BzÎÈÂ ‰‡¯˙· ‡¯·b dpÒÈÂ¿ƒ¿ƒ««¿»«¿»»¿ƒ¿«≈
È¯‡ B‡ d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èa ÔzÈÂ ÔÈ¯ehtƒƒ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¬≈
:ez‡Ï dÏ d·Òc ‰‡¯˙· ‡¯·b ˙eÓÈ¿«¿»«¿»»¿»¿«≈¿ƒ¿

mixehd lra

ãë)(`.Léà çwé ék:`IxhnibA`le ¦¦©¦§¦©§¦¨§Ÿ
.gwEIW¤©

.øác úåøò da:zFaiY iW`xcrA, ¨¤§©¨¨¨¥¥§¥
.micrA `N` dexrAW xaC oi`W¤¥¨¨¤§¤§¨¤¨§¥¦

.áúëå øác.azMd mr xEAiC KixSW ¨¨§¨©¤¨¦¦¦©§¨

.øôñ dì áúëå:`IxhnibA.DnWl §¨©¨¥¤§¦©§¦¨¦§¨
.úúéøk øôñi`dA ixY .dxFqOA 'b ¥¤§¦ª©§¨§¥§©

`piipr(b wEqtaE `kd)xtq" :Kci`e , ¦§¨¨¨¨§¨§¦¨¥¤
"mkO` zEzixM(` ,p dirWi)Exn`W df . §¦¦§¤§©§¨¤¤¨§

(a ,`k oiHiB)xg` xaC oi`e DzxFM xtq ¦¦¥¤§¨§¥¨¨©¥

xtq' ipnif `zlY aizkE .DzxFM§¨§¦§¨¨¦§¥¥¤
'bA zipwp dX`W iR lr s` ,'zEzixM§¦©©¦¤¦¨¦§¥§
`N` DzxFM xg` xaC oi` ,mikxC§¨¦¥¨¨©¥§¨¤¨

.xtq¥¤
.äàöéå Búéaîz`vFi `id ,xnFl ¦¥§¨§¨©¦¥
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(ã)ì dçlL-øLà ïBLàøä dìòa ìëeé-àìáeL «Ÿ©´©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸
äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì dzç÷ì§©§¹̈¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äáòBú-ék¦«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLàñ :äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£‰‡nh‰ ¯L‡ È¯Á‡∑(יא ׁשּנסּתרה (יבמות סֹוטה .לרּבֹות «¬≈¬∆À«»»ְְְִֶַָָ

ß lel` b"i iyiy mei ß

(ä)àáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìò øáòé-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçà¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«
i"yx£‰L„Á ‰M‡∑,לֹו חדׁשה אלמנה,ׁשהיא ואפּלּו ƒ»¬»»ְֲֲִִֶַַָָָָ

ּגרּוׁשתֹו לּמחזיר ÂÈÏÚ.ּפרט ¯·ÚÈ ‡ÏÂ∑ הּצבא .ּדבר ְְְֲִַָָ¿…«¬…»»ְַַָָ
¯·cŒÏÎÏ∑(מז סוטה לסּפק (ספרי. לא הּצבא, צר ׁשהּוא ¿»»»ְֵֶֶַַָָֹֹ

מעֹורכי  החֹוזרים אבל ּדרכים. לתּקן ולא ּומזֹון, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹמים
חנכֹו, ולא ּבית ּבנה ּכגֹון: ּכהן, עלּֿפי ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹהּמלחמה
ּומתּקנין  ּומזֹון מים מסּפיקין לקחּה, ולא אּׁשה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹארס

הּדרכים  B˙È·Ï.את ‰È‰È∑(שם) ּביתֹו,ו ּבׁשביל אף ְִֶַָƒ¿∆¿≈ְְִִֵַ

זז  אינֹו וחּללֹו, ּכרם נטע ואם וחנכֹו ּבית ּבנה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאם
הּמלחמה  צרכי ּבׁשביל ּביתֹו∑B˙È·Ï.מּביתֹו .זה ְְְִִִִֵֵַָָָ¿≈ֵֶ

‰È‰È∑ּכרמֹו את אׁשּתֹו,∑ÁnNÂ.לרּבֹות את יׂשּמח ƒ¿∆ְְֶַַ¿ƒ«ְְִֶַַ
עם  'ויחדי והּמתרּגם: אּתתּה', ית 'ויחדי ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָותרּגּומֹו:
'וׂשּמח', ׁשל ּתרּגּום זה ׁשאין הּוא, טֹועה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַאּתתּה',

'וׂשמח' ׁשל .אּלא ְֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr l zegiy ihewl)

לביתֹו יהיה נקי ּדבר ה)לכל מֹוחלין (כד, אּׁשה ׁשהּנֹוׂשא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
עוֹונֹותיו ּכל על הטורים)לֹו קּיּום (בעל היא הּנּׂשּואין ּתכלית ְֲִִִִִַַַָָ

לּתֹורה  יׂשראל ּבני קרּוב והּנה, ּבנים. הֹולדת ּורבּו, ּפרּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָמצות
חברֹו ּבן הּמלּמד ּכל רז"ל ּכמאמר רּוחנית, ּורבּיה ּפרּיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא

ּכא  . . מיחד ּתֹורה וחּזּוק עּדּוד אפֹוא, למדים נמצינּו ילדֹו. ּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֻ
מבטח  הּיהדּות: ּובחּזּוק הּתֹורה ּבהפצת להתעּסק ּׁשּבֹוחר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻלמי

עוֹונֹותיו! ּכל על לֹו ׁשּמֹוחלין ֲֲִֶַָָלֹו

(å)ñ :ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçø ìáçé-àìŸ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«

d¯ËÙד  È„ ‰‡Ó„˜ dÏÚ·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«¿««¿»»ƒ»¿«
Èc ¯˙a ez‡Ï dÏ ÈÂ‰ÓÏ d·qÓÏ ·zÓÏ¿ƒÀ¿ƒ¿«¿≈¡≈≈¿ƒ¿»«ƒ
‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˜Á¯Ó È¯‡ ˙·‡zÒ‡ƒ¿»»«¬≈¿»»»ƒ√»¿»¿»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁ¿̇««»«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:‡ÒÁ‡«¬»»

BtÈ˜ה  ‡Ï ‡z„Á ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¬«»»ƒ
Èt ÌÚcÓ ÏÎÏ È‰BÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡ÏÈÁa¿≈»¿»≈ƒ«¬ƒ¿»ƒ»«»≈
Èc d˙z‡ ˙È ÈcÁÈÂ ‡„Á ‡zL d˙È·Ï È‰È¿≈¿≈≈«»¬»¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ

:·Ò¿«

·‰ÔBו  È¯‡ ‡aÎ¯Â ‡ÈÁ¯ ‡BkLÓ ·qÈ ‡Ï»ƒ««¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈¿
:LÙ ÏÎÏ ÔBÊÓ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿«

mixehd lra

.`Ed `le ,dWExB `idWM FzpEkXn¦§¨§¤¦§¨§Ÿ
.ïBøçàä Léàä úeîé éë Bàxn` `le ¦¨¨¦¨©£§Ÿ¨©

m`W ,oFxg` `EdW xnFl ,'ipXd'©¥¦©¤©£¤¦
,cFr `UPY `l EznE mipWl z`Vp¦¥¦§©¦¥Ÿ¦¨¥
xn`C o`nlE .dwfg ied ipnif ixzaC§¦§¥¦§¥¨¥£¨¨§©§¨©
dX` Knq Kkl ,dwfg ied ipnif zlzA¦§¨¦§¥¨¥£¨¨§¨¨©¦¨
ied oipW zlzA dcV dn :xnFl ,dcUl§¨¤©©¨¤¦§¨§¦¨¥
Eed ipnif zlzA dX` s` ,dwfg£¨¨©¦¨¦§¨¦§¥¨

.dwfga dxez £¨¨
)(c.àéèçú àìåDil KinqEgTi iM §Ÿ©£¦§¦¥¦¦©

dX` Wi`on mc` z` zlSn `idW , ¦¦¨¤¦©¤¤¤¨¨¦
.`hgd©¥§
.äìçðDil KinqE.gTi iMziA" ,xnFl ©£¨§¦¥¦¦©©©¦

'ebe "zFa` zlgp oFde(ci ,hi ilWn)la` , ¨©£©¨¦§¥£¨
dX` 'dn" - "dX` Wi` gTi iM"¦¦©¦¦¨¥¦¨

"zlMUn(mW)zAEzMW xnFl ,cFre . ©§¨¤¨§©¤§©
dWTEdW xnFl ,cFre .irwxwOn dX ¦̀¨¦§©§§¥§©¤§¨

.mixaC 'bA zFpwl dlgpld dxez §©£¨¦§§§¨¦
)(d.é÷ð øác ìëìiwp didIW xnFl §¨¨¨¨¦©¤¦§¤¨¦

opixn`C `iddM ,xEAicA(` ,bl zAW) §¦§©¦§¨§¦©©¨

dREgl dqpkp dnl dNM oircFi lMd©Ÿ§¦©¨§¨¦§§¨©¨
.'eke

:øçà øác̈¨©¥
.Búéáì äéäé é÷ð øác ìëì`UFPdW §¨¨¨¨¦¦§¤§¥¤©¥

.eizFpFr lM lr Fl oilgFn dX ¦̀¨£¦©¨£¨
.äðL Búéáì äéäé é÷ðzFaiY itFq ¨¦¦§¤§¥¨¨¥¥

cirn mXdW xnFl ,zFIzF` 'c lW mW¥¤¦©¤©¥¥¦
.dxizid ozgiU ciBnE mdilr£¥¤©¦¦¨¨©§¥¨

.çnNåaiIg 'gOUe' lW mini oipn §¦©¦§©¨¦¤§¦©©¨
dpWA dHOd WinWzAzFni lM odW , §©§¦©¦¨§¨¨¤¥¨§

wEqRd .mixERMd mFIn uEg ,dpXd©¨¨¦©¦¦©¨
.dgiwA miIqnE 'gTi ik'A ligzn©§¦§¦¦©§©¥§¦¨
dX` `Vi ,FzExgaA dX` `Up :xnFl©¨¨¦¨§©£¦¨¦¨

.FzEpwfA§¦§
.ç÷ì øLà BzLàDil KinqE`l ¦§£¤¨©§¦¥Ÿ

lagiFYW` z` lFagi `NW xnFl . ©£Ÿ©¤Ÿ©£¤¦§
.dHOd WinWzA§©§¦©¦¨

:øçà øác̈¨©¥
lW FpFMWn `id dX`dW mW lr©¥¤¨¦¨¦©§¤
mc` lW FYW` mixcp oFraC ,mc`̈¨§©£§¨¦¦§¤¨¨

.dzne dxez ¥¨
)(eLéà àöné ék .ìáç àeä Lôð ék¦¤¤Ÿ¥¦¦¨¥¦

.áðbFzF` lW Wtp lhFp aPBdW xnFl Ÿ¥©¤©©¨¥¤¤¤
xn`PW oiprM ,EPOn apFBW(bk ,ak ilWn) ¤¥¦¤§¦§¨¤¤¡©¦§¥

."Wtp mdiraw z` rawe"f dxez §¨©¤Ÿ§¥¤¨¤



vzÎik`נ zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈÁ¯∑ הּתחּתֹונה העליֹונה ∑Î¯Â·.היא לא ∑Ï·ÁÈŒ‡Ï.היא ּבביתּֿדין, חֹובֹו על למׁשּכנֹו ּבא אם ≈«ƒְִַַָ»»∆ְִֶָָ…«¬…ְְְְִִֵַַָֹ

נפׁש אכל ּבהן ׁשעֹוׂשים ּבדברים ק"ג)ימׁשּכנּנּו .(ב"מ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹ

(æ)ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà àöné-ék¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
òøä zøòáe àeää ápbä úîe Bøëîe Ba-ønòúäå§¦§©¤−§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî¦¦§¤«
i"yx£‡ˆnÈŒÈk∑(ספרי),והתראה ׁשּבּתֹורה ּבעדים 'יּמצא' ּכל ּבֹו∑BaŒ¯nÚ˙‰Â.וכן ׁשּיׁשּתּמׁש עד חּיב .אינֹו ƒƒ»≈ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ¿ƒ¿«∆ְִֵֵֶַַַָ

(ç)ì úòøvä-òâða øîMäìëk úBNòìå ãàî øîL ¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®§ŸÁ
íúéeö øLàk íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬¦¦¦−

:úBNòì eøîLz¦§§¬©«£«
i"yx£˙Ú¯v‰ŒÚ‚a ¯ÓM‰∑ טמאה סימני ּתתלׁש הּבהרת ׁשּלא את ּתקֹוץ ‡˙ÌÎ.ולא e¯BÈŒ¯L‡ ÏÎk∑ ƒ»∆¿∆««»««ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ¿…¬∆∆¿∆

לטהר  אם להחליט, אם להסּגיר, .אם ְְְְֲִִִִִֵַַַ

(è)éäìà ýåýé äNò-øLà úà øBëæCøca íéøîì E ¨¾¥¯£¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤
ñ :íéøönî íëúàöa§¥«§¤¬¦¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ÓÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑(ספרי) »≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
לׁשֹון  ּתסּפר אל ּבצרעת, ּתלקה ׁשּלא להּזהר ּבאת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאם

ולקתה  ּבאחיה ׁשּדּברה למרים, העׂשּוי זכֹור ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָָָהרע.
.ּבנגעים  ְִִָ

(é)-ìà àáú-àì äîeàî úàMî Eòøá äMú-ék¦«©¤¬§¥«£−©©´§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤
:Bèáò èáòì Búéa¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

i"yx£EÚ¯· ‰M˙ŒÈk∑ ּתחֹובּבחבר.‰Óe‡Ó ˙‡MÓ∑(שם) ּכלּום ׁשל .חֹוב ƒ«∆¿≈¬ְֲֶַָ««¿»ְֶ

(àé)eçaàéöBé Bá äLð äzà øLà Léàäå ãîòz õ ©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½¦¬
éìà:äöeçä èBáòä-úà E ¥¤²¤¨«£−©«¨

(áé):Bèáòa ákLú àì àeä éðò Léà-íàå§¦¦¬¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«
i"yx£BË·Úa ·kL˙ ‡Ï∑(קיד תׁשּכב (ב"מ אצללא .ועבטֹו …ƒ¿««¬…ְְְֲִֶַַֹֹ

(âé)áëLå LîMä àBák èBáòä-úà Bì áéLz áLä̈¥Á¨¦̧³¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬
ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe BúîìNa§©§¨−¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬

éäìàñ :E ¡Ÿ¤«

ÈaÓז  È‰BÁ‡Ó ‡LÙ ·b ¯·b ÁkzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«»≈«¿»≈¬ƒƒ¿≈
‡·pb ÏË˜˙ÈÂ dpaÊÈÂ da ¯‚zÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»«≈ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈«»»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰«¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÁÏ„‡ח  ¯hÓÏ e¯È‚Ò LzÎÓa ¯nzÒ‡ƒ¿««¿«¿«¿ƒ¿ƒ««¬»
È‡ÂÏ ‡i‰k ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ Èc ÏÎk „aÚÓÏe¿∆¿»¿…ƒ«¿»¿»¬«»≈»≈

:„aÚÓÏ Ôe¯hz Ôepz„wÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿ƒƒ¿¿∆¿»

ÌÈ¯ÓÏט  C‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¬«¿»¡»»¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

˙ÏeÚי  ‡Ï ÌÚcÓ eL¯ C¯·Á· ÈL¯˙ È¯‡¬≈«¿≈¿«¿»¿ƒ»«»≈
:dBkLÓ ·qÓÏ d˙È·Ï¿≈≈¿ƒ««¿≈

tÈ˜יא  d· ÈL¯ z‡ Èc ‡¯·‚Â Ìe˜z ‡¯·a¿»»¿¿«¿»ƒ«¿»≈≈«≈
:‡¯·Ï ‡BkLÓ ˙È C˙ÂÏ¿»»»«¿»¿»»

˙ekL·יב  ‡Ï ‡e‰ ÔkÒÓ ¯·‚ Ì‡Â¿ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿
:dBkLÓa¿«¿≈

LÓL‡יג  ÏÚÓk ‡BkLÓ ˙È dÏ ·˙˙ ‡·˙‡»»»»≈≈»«¿»¿≈«ƒ¿»
‡˙eÎÊ È‰z CÏÂ CpÎ¯·ÈÂ d˙eÒÎa ·ekLÈÂ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

mixehd lra

)(fåéçàî Lôð áðb Léà àöné ék¦¦¨¥¦Ÿ¥¤¤¥¤¨
.ìàøNé éðaî:`IxhnibA zFaiY iW`x ¦§¥¦§¨¥¨¥¥§¦©§¦¨

.sqFi Edfg dxez ¤¥

)(i.Eòøá äMú ékKnqzrxvl, ¦©¤§¥£¨©§¨©©
xnF`W ,zrxSd `A df ici lrW xnFl©¤©§¥¤¨©¨©©¤¥
`Ede LNW ilM ipli`Wd Fxiag Fl£¥©§¦¥¦§¦¤§§

lr mirbp mi`A xgnlE ,il oi` xnF`¥¥¦§¨¨¨¦§¨¦©
lMde ziAd z` EPtE odMd dEve FziA¥§¦¨©Ÿ¥¦¤©©¦§©Ÿ

.Fl WIW mi`Fx`i dxez ¦¤¥



ני `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy
i"yx£LÓM‰ ‡B·k∑(שם) ואם הּוא. לילה ּכסּות אם ¿«∆∆ְְְִִַָ

ּב"ואּלה  ּכתּוב ּוכבר ּבּבקר, החזירהּו יֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹּכסּות
הּיֹום ":הּמׁשּפטים  ּכל לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא "עד ְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּתּקחּנּו הּׁשמׁש ּוכבֹוא לֹו, ואם ∑jÎ¯·e.ּתׁשיבּנּו ְְִִֶֶֶֶַָ≈¬∆»ְִ
צדקה  ּתהיה ּול" מּכלֿמקֹום: ,מברכ ."אינֹו ְְְְְִִֵֶֶָָָָָ

ß lel` c"i ycewÎzay ß

(ãé)éçàî ïBéáàå éðò øéëN ÷Lòú-àìEøbî Bà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯¦¥«§²
éøòLa Eöøàa øLà:E £¤¬§©§§−¦§¨¤«

i"yx£¯ÈÎN˜LÚ˙Œ‡Ï∑ לע אּלא ּכתּוב? ּכבר בר והלא …«¬…»ƒְֲֲֶַַָָָֹֹ
ׁשהּוא  ׂשכיר", ׂשכר תעׁשק "לא לאוין: ּבב' האביֹון ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹעל

הזהר: ּכבר העׁשיר ועל ואביֹון, יט)עני תעׁשק (ויקרא "לא ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֻ

"רע רבה)∑‡·ÔBÈ.את ּדבר הּתאב (ויקרא ∑E¯bÓ.לכל ֲֵֶ∆¿ְֵַָָָָƒ≈¿
צדק  ּגר ּתֹוׁשב ∑EÈ¯ÚLa.זה ּגר נבלֹות זה .האֹוכל ֵֶֶֶƒ¿»∆ְֵֵֵֶָָ

Eˆ¯‡a ¯L‡∑ וכלים ּבהמה ׂשכר .לרּבֹות ¬∆¿«¿¿ְְְְִֵֵַַָ

(åè)ék LîMä åéìò àBáú-àìå BøëN ïzú BîBéa§Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³
àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàå àeä éðò̈¦Æ½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³

éìòñ :àèç Eá äéäå ýåýé-ìà E ¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§
i"yx£BLÙŒ˙‡ ‡N ‡e‰ ÂÈÏ‡Â∑ הּזה הּׂשכר אל ¿≈»…≈∆«¿ֶֶַַָָ

ונתלה  ּבּכבׁש עלה למּות: נפׁשֹו את נֹוׂשא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָהּוא
ËÁ‡.ּבאילן  E· ‰È‰Â∑(ספרי),אּלא מּכלֿמקֹום ִָָ¿»»¿≈¿ִֶָָָ

הּקֹורא  עלֿידי ליּפרע .ׁשּממהרין ְְֲִִֵֵֶַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 138 cenr h"k jxk zegiyÎihewl itÎlr)

giWOd zFnil ± l`xUi lW mxkU xEg ¦̀§¨¨¤¦§¨¥¦©¨¦©

ׂשכרֹו תּתן טו)ּביֹומֹו (כד, ְְִֵָ
מצינּו בחוקותי הּנה ורש"י כהנים תורת יד־טז, ב, פרק אבות (ראה ִִֵָ

ט) ּבקּיּום כו, יׂשראל ׁשל עבֹודתם את ז"ל חכמינּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהׁשוּו
לתׁשלּום  הּמצֹות ׂשכר ואת הּפֹועל, למלאכת והּמצֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּתֹורה

העבֹודה. ֲַָָעל
הרמּב"ן בסופו)וכתב הגמול ּבּקּבלה (שער הכריעּו וכן ְְְְִִֵַַַַַָָָָ

ּכאׁשר  לעתיד־לבא הּוא הּׂשכר מּתן ׁשּזמן ְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּובחסידּות,
ׁשּקרינּו הּנׁשמֹות עֹולם ואינֹו הּמתים ּבתחּית מחּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ"הּקּב"ה

ֵֶַּגן־עדן".
לימֹות  יׂשראל ׁשל ׂשכרם הּקּב"ה מאחר היא לתמּה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹויׁש
ּׁשהּוא  ּד"מה הּתֹורה, ּכל את מקּים הּקּב"ה והרי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּמׁשיח,

ולׁשמֹור" לעׂשֹות ליׂשראל אֹומר הּוא פרשה עֹוׂשה רבה (שמות ְְְְֲִִֵֵֶַָ
ט) ?ל,

קּדיׁשא  ּתניא ּבספר ּבארּוכה הּמבאר על־ּפי הּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹויתּבארּו
ל"ו) הּקּב"ה (פרק ׁש"נתאּוה הּוא העֹולם ּבריאת ְְְְִִִֶַַַַָָָָָּדתכלית

ּבתחּתֹונים". ּדירה לֹו ְְְִִִַָלהיֹות
הימּנּו למּטה ּתחּתֹון "אין מּצד־עצמֹו הּזה העֹולם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר,
הּוטל  יׂשראל מּבני אחד ּכל ועל ,"יתּבר אֹורֹו הסּתר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבענין
הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על־ידי ּבעֹולם, מיחד חלק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻלברר

ּבעֹולם. חלקֹו ואת הּגׁשמי ּגּופֹו את הּוא מזּכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבזה
ּכללּות  זּכּו יׁשלם ּכאׁשר לעתיד ּתהיה העלּיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻותכלית
ּבהדר  עליהם ו"יֹופיע ,יתּבר לֹו לדירה ראּוי ויהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעֹולם,

CÈÁ‡Óיד  ‡kÒÓe ‡ÈÚ ‡¯È‚‡ ˜eMÚ˙ ‡Ï»¿ƒ¬ƒ»«¿»ƒ¿≈»≈«»
:CÈÂ¯˜a CÚ¯‡· Èc C¯BibÓ B‡ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

È‰BÏÚטו  ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d¯‚‡ Ôzz dÓBÈa¿≈ƒ≈«¿≈¿»≈¬ƒ
˙È ¯ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡ÈÚ È¯‡ ‡LÓLƒ¿»¬≈«¿»¿≈¿«»
C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜È ‡ÏÂ dLÙ«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»

:‡·BÁ»

mixehd lra

)(ci-biéäìà 'ä.EDil KinqE`l ¡Ÿ¤§¦¥Ÿ
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"lC opFg 'd deln" aizkC 'dl wWr̈©©¦§¦©§¥¥¨
(fi ,hi ilWn). ¦§¥

N ÷Lòú àì.øéëKinqdXz iklwEqR) Ÿ©£Ÿ¨¦§¦§¦©¤¨

(il` ,aiIg `Ed m` ENit` :xnFl ,©£¦¦©¨©
Fl rxR `N` ,'iaFgA EPaMr`' xn`YŸ©£©§¤§¦¤¨§©

.LaFg daB KM xg`e cIn FxkUeh dxez §¨¦¨§©©¨§¥§
)(eh.àBáú àìå`le" .dxFqOA 'b §Ÿ¨©§¨§Ÿ

`Faz `Fle" ,"WnXd eilr `Faz̈¨¨©¤¤§¨
"LzrnC(fh ,ck l`wfgi)`Faz `le" , ¦§¨¤§¤§¥§Ÿ¨

"drx Epilr(ai ,d dinxi)`Faz `le" . ¨¥¨¨¦§§¨§Ÿ¨
`Faz `FN"W icM ,"WnXd eilr̈¨©¤¤§¥¤¨
Lilr dMai `NW :WExiR ,"LzrnC¦§¨¤¥¤Ÿ¦§¤¨¤
Epilr `Faz `le" .lFk`N dn Fl oi`W¤¥©¤¡§Ÿ¨¨¥
'd l` Lilr `xwi ok `l m`W ,"drẍ¨¤¦Ÿ¥¦§¨¨¤¤

.drx Lilr `aie§¨Ÿ¨¤¨¨
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.LipÄ¤
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vzÎik`נב zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy
הארץ". ּכל את ה' כבֹוד וימּלא עּזֹו, ְְִֵֶֶָָָָֻּגאֹון

היא  הּדֹורֹות ּבמׁש יׂשראל ּבני ּכל ׁשל ׁשעבֹודתם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָונמצא
אינּה ׁש"ׂשכירּות הּוא ׁשהּדין ּומאחר אחת, ׂשכירּות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבגדר

לבּסֹוף" אּלא ב)מׁשּתּלמת קי, מציעא מׁשּתּלם (בבא ׂשכרּה ולכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּיהיה  ּכּלֹו העֹולם ּבזּכּו העבֹודה, ּבגמר מּיד לבּסֹוף ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻרק

הּמתים. ּתחּית לעת ,להּׁשם־יתּבר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָּדירה

(æè)eúîeé-àì íéðáe íéða-ìò úBáà eúîeé-àìŸ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−Ÿ«§´
eúîeé Bàèça Léà úBáà-ìòñ : ©¨®¦¬§¤§−¨«

i"yx£ÌÈaŒÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈŒ‡Ï∑ ואם ּבנים, ּבעדּות …¿»«»ƒְְִִֵָ
יּומתּו", ּבחטאֹו "איׁש נאמר: ּכבר ּבנים, ּבעון ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹּתאמר

מתים  והּקטּנים אביו, ּבעון מת איׁש, ׁשאינֹו מי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאבל
ׁשמים  ּבידי אבֹותם .ּבעון ֲֲִִֵַַָָֹ

(æé)ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú àì́Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤
:äðîìà©§¨¨«

i"yx£ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï∑ ּכבר העׁשיר ועל …«∆ƒ¿«≈»ְְִֶַָָ
טז)הזהר: לעבר (דברים ּבעני וׁשנה מׁשּפט", תּטה "לא ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹֻ

יֹותר  עני מׁשּפט להּטֹות ׁשּנקל לפי לאוין, ּבׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָעליו

עליו  ו ׁשנה הזהיר לכ עׁשיר, ˙Ï·Á.מּׁשל ‡ÏÂ∑ ְְְִִִִֶָָָָָָ¿…«¬…
הלואה  ּבׁשעת .ׁשּלא ְְִֶַַָָֹ

(çé)éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãáò ék zøëæåE §¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî éëðà ïk-ìò íMî¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

i"yx£z¯ÎÊÂ∑ ּבּדבר ּכיס חסרֹון יׁש אפּלּו חּקֹותי , לׁשמר :ּפדיתי .עלֿמנתּֿכן ¿»«¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

(èé)äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À
ïòîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì áeLú àì³Ÿ¨Æ§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©

éäìà ýåýé Eëøáééãé äNòî ìëa Eñ :E §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«
i"yx£¯ÓÚ zÁÎLÂ∑,ּגדיׁש עמר ולא אמרּו: מּכאן ¿»«¿»…∆ְְִִֶָָָֹֹ

ׁשכחה  אינֹו ּוׁשכחֹו, סאתים ּבֹו לרּבֹות ∑Oa„‰.ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָ«»∆ְַ
מּלקצר  מקצתּה ׁשּׁשכח קמה, ˙eL·.ׁשכחת ‡Ï ְְְִִִִֶַַָָָָָֹ…»

BzÁ˜Ï∑(מ"ד פ"ו ׁשכחה.(פאה ׁשּלאחריו, אמרּו: מּכאן ¿«¿ְְְֲִִֶַָָָָ
ּתׁשּוב" ּב"בל ׁשאינֹו ׁשכחה, אינֹו ÔÚÓÏ.ׁשּלפניו, ְְְִֵֵֶֶַָָָָ¿««

EÎ¯·È∑(ספרי),ּבמתּכּון ׁשּלא לידֹו ׁשּבאת ואףֿעלּֿפי ¿»∆¿ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
סלע  נפלה מעּתה: אמר ּבמתּכּון. לעֹוׂשה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹקלֿוחמר
מתּבר הּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס עני ּומצאּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָמּידֹו

.עליה  ֶָָ

(ë)éøçà øàôú àì Eúéæ èaçú ékíBúiì øbì E ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£¯‡Ù˙ ‡Ï∑(קלא ּתפארּתֹו(חולין ּתּטל לאילן לא ּפאה ׁשּמּניחין מּכאן .ׁשכחה זֹו(שם)∑‡EÈ¯Á.מּמּנּו, …¿«≈ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ«¬∆ְִָ

(àë)éøçà ììBòú àì Eîøk øöáú ékíBúiì øbì E ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨−̈¦«§¤«

Ï‡טז  ÔÈ·e ÔÈa Ìet ÏÚ Ô‰·‡ Ôe˙eÓÈ ‡Ï»¿¬»»«¿ƒ¿ƒ»
:Ôe˙eÓÈ d·BÁa L‡ Ô‰·‡ Ìet ÏÚ Ôe˙eÓÈ¿«¬»»¡«¿≈¿

˙q·יז  ‡ÏÂ ‡nzÈÂ ‡¯Bib ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ»¿ƒ«»¿»ƒ«
:‡ÏÓ¯‡ Le·Ï ‡BkLÓ«¿»¿«¿¿»

C˜¯Ùeיח  ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿«ƒ»¿»
„aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«»«≈¬»¿«¿»¿∆¿«

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È»ƒ¿»»»≈

ÓÚ¯‡יט  ÈL˙Â CÏ˜Áa C„ˆÁ „BˆÁ˙ È¯‡¬≈«¿¬»»¿«¿»¿ƒ¿≈À¿»
‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï d·qÓÏ ·e˙˙ ‡Ï ‡Ï˜Á·¿«¿»»¿¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ«»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Èc ÏÈca È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe¿«¿¿»¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…

:C„È È„·BÚ»≈¿»

Bi‚Ï¯‡כ  C¯˙a ÈlÙ˙ ‡Ï C˙ÈÊ ËBaÁ˙ È¯‡¬≈«¿≈»»¿«≈«¿»¿ƒ»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

C¯˙aכא  ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯k ÛBË˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿»»¿»≈«¿»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

mixehd lra
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KinqE .dkxA oniqdcUl zifxnFl , ¦©§¨¨§¦©¦§¨¤©
KM ,dcVA d`R oigiPOW mWM :Ll§§¥¤©¦¦¥¨©¨¤¨

.oli`A d`R giPdl Kixvk dxez ¨¦§©¦©¥¨¨¦¨



נג `vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy
i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑.ּתּקחּנה לא עֹוללת, ּבֹו מצאת אם …¿≈ִִֶֶֶָָָָָֹ

ז) ולא (פאה ּכתף לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללֹות? היא ְְְִֵֵֵֶָָָֹֹואיזֹו
וראיתי  הּבית. לבעל היא הרי מהם, אחד לּה יׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנטף.

י  ּפסיגין ּבתלמּוד ּכתף? היא איזֹו על רּוׁשלמי: זה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
ויֹורדֹות  ּבּׁשדרה הּתלּויֹות אּלּו נטף, זה. .ּגב ְְְְִֵֵֶַַַָָ

(áë)éëðà ïk-ìò íéøöî õøàa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

äë(à)ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø äéäé-ék¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå íeèôLe§¨®§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

i"yx£·È¯ ‰È‰ÈŒÈk∑(ספרי) אל נּגׁשים להיֹות סֹופם ƒƒ¿∆ƒְִִִֶָָ
מריבה, מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מעּתה: אמר ְְֱִִִֵֵֵַַָָָָֹהּמׁשּפט.
זֹו אֹומר: הוי הּצּדיק? מן לפרׁש ללֹוט ּגרם ְְֱִִִִֵֵַַַָֹמי

‡˙ÚL¯‰Œ.מריבה  eÚÈL¯‰Â∑ הּמתחּיבין ּכל יכל ְִָ¿ƒ¿ƒ∆»»»ְְִִַַָָֹ
לֹומר  ּתלמּוד לֹוקין? .ּבּדין ְִִַַַ

(á)eäkäå èôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ§¦¨´
:øtñîa BúòLø éãk åéðôì§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«

i"yx£ÚL¯‰ ˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â∑,לֹוקה ּפעמים ¿»»ƒƒ«»»»ְִֶָ
הענין, מן למד הּלֹוקה? הּוא ּומי לֹוקה, אינֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּוּפעמים

ׁשּלא  לאו ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם לעׂשה "לא (מכות נּתק ְְֲִִֵֶַַַָֹֹֹ
‰ËÙM.יג) BÏÈt‰Â∑ לא אֹותֹו מלקין ׁשאין מלּמד ¿ƒƒ«…≈ְְִֵֵֶַַֹ

מּטה  אּלא יֹוׁשב, ולא ¯B˙ÚL.עֹומד È„k ÂÈÙÏ∑ ְֵֵֶֶָֹֻ¿»»¿≈ƒ¿»

ׁשּתים, ּכדי ׁשּתי ּולאחריו אֹותֹו מלקין אמרּו: מּכאן ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
מּלפניו  ּוׁשליׁש מּלאחריו כב)ידֹות (שם)∑tÒÓa¯.(מכות ְְְֲִִִַָָָָ¿ƒ¿»

"ּבּמסּפר", נקּוד ּבמסּפר ואינֹו לֹומר ּדבּוק, ׁשהּוא לּמד ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
סֹוכם  ׁשהּוא מנין אּלא ׁשלמים, ארּבעים ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹארּבעים

אחת  חסר ארּבעים והם לארּבעים, .ּומׁשלים ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

(â)éñé àì epké íéòaøàéñé-ït óälà-ìò Búkäì ó ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ
éçà äì÷ðå äaø äkîéðéòì E:E ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤«

i"yx£ÛÈÒÈ ‡Ï∑חברֹו את לּמּכה אזהרה ‡EÈÁ.מּכאן ‰Ï˜Â∑קראֹו ּומּׁשּלקה, רׁשע. קֹוראֹו הּיֹום ּכל ……ƒְֲִֵֶֶַַַָָָ¿ƒ¿»»ƒְְִֶַָָָָָָ
אחי. ִָ

(ã)ñ :BLéãa øBL íñçú-àì«Ÿ©§¬Ÿ−§¦«
i"yx£BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙Œ‡Ï∑(נד הּכתּוב (ב"ק ּדּבר …«¿…¿ƒִֶַָ

העֹוׂשים  ועֹוף, חּיה ּבהמה, לכל והּואֿהּדין ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּבהוה,
א  מאכל, ּבדבר ׁשהיא נאמר ּבמלאכה לּמה ּכן ם ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

האדם  את להֹוציא פט)∑BLÈ„a.'ׁשֹור'? יכל (שם ְִֶָָָ¿ƒָֹ

Ú¯‡a‡כב  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
˙È „aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ«≈¬»¿«¿»¿∆¿«»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

È„Ï‡א  Ôe·¯˜˙ÈÂ ‡i¯·b ÔÈa ÔÈ„ È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ≈À¿«»¿ƒ¿»¿¿ƒ»
:‡·iÁ ˙È Ôe·iÁÈÂ ‰‡kÊ ˙È ÔekÊÈÂ Ôepe„ÈÂƒÀƒ«»«»»ƒ«¿»«»»

Ï‡ב  ‡·iÁ ¯a Ì‡ È‰ÈÂdpÓ¯ÈÂ ‡·iÁ ‰‡˜Ï ƒ≈ƒ««»»¿«¿»»«»»¿ƒ¿ƒ≈
:ÔÈÓa d˙·BÁ ˙qÓk È‰BÓ„˜ dp˜ÏÈÂ ‡ic«»»¿«¿ƒ≈√»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

ÛÒBÈג  ‡ÓÏÈc ÛÒBÈ ‡Ï dp˜ÏÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ«¿ƒ≈»≈ƒ¿»≈
CeÁ‡ Ï˜ÈÂ ‡a¯ ‡ÁÓ ÔÈl‡ ÏÚ d˙eÈ˜Ï‡Ï¿«¿»≈«ƒ≈»»«»¿≈«¬

:CÈÈÚÏ¿≈»

dLÈ„a:ד  ‡¯Bz Ìet „BÁ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»≈

mixehd lra

)(akiABmxMaizMYxkfemW lr , ©¥¤¤§¦§¨©§¨©¥
oiiM Fxkf ,otBk Egxtie obc EIgi"§©¨¨§¦§§©¨¤¦§§¥

"oFpal(g ,ci rWFd).` dxez §¨¥©

äë)(`.áéø äéäé ékKnqhwll aix, ¦¦§¤¦¨©¦§¤¤
miaixn d`tE dgkW hwl ici lrW¤©§¥¤¤¦§¨¥¨§¦¦

.df mr df miIpr£¦¦¤¦¤
.èôMä .íeèôLe .ètLnäxnFl ©¦§¨§¨©Ÿ¥©

.dWlWA zFMOWa dxez ¤©¦§¨
)(a.òLøä úBkä ïa íà äéäå'oA' §¨¨¦¦©¨¨¨¦

KixSW Ll xnFl ,'dpiA' oFWl `Ed§¦¨©§¤¨¦
dOM FzF` oicnF`W cn`d oiprA dpiA¦¨§¦§©¨Ÿ¤¤§¦©¨

zFMn FzF` EMIWe ,lAwl iE`x zFMn©¨§©¥§¤©©
xEb` ixaC" oke .WNYWdl zFiE`xd̈§§¦§©¥§¥¦§¥¨

"dwi oA(` ,l ilWn)dpiAd xb`W ¦¨¤¦§¥¤¨©©¦¨
didW "oEp oA rWFdi" oke .D`iwde¤¡¦¨§¥§ª©¦¤¨¨

.dpiaE dnkg `ln̈¥¨§¨¦¨
Bìétäå .èôMä Bìétäå:`IxhnibA §¦¦©Ÿ¥§¦¦§¦©§¦¨

`lEtMdrEvxd didYW KixSW , §¨¤¨¦¤¦§¤¨§¨
.dlEtM§¨
.éãkFzrWx icM" .dxFqOA 'a §¥©§¨§¥¦§¨

`vnE Fci dbiVde" :Kci`e ,"xRqnA§¦§¨§¦¨§¦¦¨¨¨¨
.xhtpe l`bPW ,"FzN`b icMb dxez §¥§ª¨¤¦§¨§¦§¨

)(b.äì÷ðåLig` dlwpe" .dxFqOA 'a §¦§¨©§¨§¦§¨¨¦
"a`Fn cFaM dlwpe" :Kci`e ,"Lipirl§¥¤§¦¨§¦§¨§¨

fh dirWi)(ci ,.cFaM - dlwPW oeiM . §©§¨¥¨¤¦§¨¨
`NW ,cFaM FA bFdpl Kixv ,WExiR¥¨¦¦§¨¤Ÿ

.xzFi FzFGal§©¥
éçà.E:`IxhnibAlaflwlwzp m`W , ¨¦§¦©§¦¨¤¤¤¦¦§©§¥

.xEhR irxA¦§¦¨
éçà äì÷ðåéðéòì E.EDil KinqE`l §¦§¨¨¦§¥¤§¦¥Ÿ

.mqgzWOXd iptl oYil KixSW fnx ©§Ÿ¤¤¤¨¦¦¥¦§¥©©¨
.oine oin lMnc dxez ¦¨¦¨¦

)(cKnqzFwlnl xFW mqgz `l, ¨©Ÿ©§Ÿ§©§



vzÎik`נד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy
מּבחּוץ? ׁשֹור",יחסמּנּו תחסם "לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִֶַַַַַֹֹ

נאמר  ולּמה ּדיׁשמּכלֿמקֹום. מה :ל לֹומר ּדיׁש? ְְֱִִִֶַַַַַָָָָ
מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּדבר ּולחּלה)מיחד, וגּדּולֹו(למעׂשר ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֻ

והּמגּבן  החֹולב יצא ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל אף הארץ, ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמן

והּמקּטף, הּלׁש יצא הארץ. מן ּגּדּולֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּמחּבץ,
ּבתמרים  הּבֹודל יצא לחּלה. מלאכּתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשּנגמרה

למעׂשר  מלאכּתן ׁשּנגמרה .ּובגרֹוגרֹות, ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָ

(ä)Bì-ïéà ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´¥«½
àáé dîáé øæ Léàì äöeçä únä-úLà äéäú-àìŸ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ

:dîaéå äMàì-Bì dç÷ìe äéìò̈¤½¨§¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«
i"yx£ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈŒÈk∑(יז להם (יבמות ׁשהיתה ƒ≈¿«ƒ«¿»ְֶֶָָָ

היה  ׁשּלא אחיו לאׁשת ּפרט ּבעֹולם, אחת ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹיׁשיבה
ּבּנחלה,∑ÂcÁÈ.ּבעֹולמֹו מן הּמיחדים לאחיו ּפרט ְָ«¿»ְְְֲִִִַַַָָָָֻ

‡BÏŒÔÈ.האם  Ô·e∑(כב ּבן (שם עליו: אֹועּין ּבת, אֹו ֵָ≈≈ֵֵַַָָ
הּבת  ּבת אֹו הּבת ּבן אֹו הּבן ּבת אֹו הּבן, .ּבן ֵֵֵֵַַַַַַַַ

(å)únä åéçà íL-ìò íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−©¥®
:ìàøNiî BîL äçné-àìå§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«

i"yx£¯BÎa‰ ‰È‰Â∑אֹותּה מיּבם הּוא האחים .ּגדֹול ¿»»«¿ְְִֵַַָָ
„Ïz ¯L‡∑ׁשאינּה לאילֹונית, Ìe˜È.יֹולדת ּפרט ¬∆≈≈ְְְִֵֶֶֶַָָ»

ÂÈÁ‡ ÌLŒÏÚ∑ הּמת נחלת יּטל אׁשּתֹו, את ׁשּיּבם זה «≈»ƒְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹ

אביו  BÓL.ּבנכסי ‰ÁnÈŒ‡ÏÂ∑(כד לאׁשת (שם ּפרט ְְִִֵָ¿…ƒ»∆¿ְְֵֶָ
מחּוי  ׁשּׁשמֹו .סריס, ְִֶָָ

(æ)äúìòå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äøòMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹
:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«

i"yx£‰¯ÚM‰∑:ּדינא'ּכתרּגּומֹו ּבית .'לתרע ««¿»ְְְִִֵַַָ

(ç)àì øîàå ãîòå åéìà eøaãå Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½¬Ÿ
:dzç÷ì ézöôç̈©−§¦§©§¨«

i"yx£„ÓÚÂ∑ ּבעמידה.¯Ó‡Â∑(לב הּקדׁש(סוטה ּבלׁשֹון ּדבריה היא ואף הּקד ׁש, .ּבלׁשֹון ¿»«ֲִַָ¿»«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(è)Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé äLbðå§¦§¨̧§¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ
äNòé äëk äøîàå äúðòå åéðôa ä÷øéå Bìâø ìòî¥©´©§½§¨«§−̈§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´

:åéçà úéa-úà äðáé-àì øLà Léàì̈¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«

ÔB‰pÓה  „Á ˙eÓÈÂ ‡„Ák ÔÈÁ‡ Ôe·˙È È¯‡¬≈≈¿«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿
‡¯·Ï ‡˙Ó ˙z‡ È‰˙ ‡Ï dl ˙ÈÏ ¯·e«≈≈»¿≈ƒ«≈»»¿»»
dÏ d·qÈÂ dÏÚ ÏeÚÈ dÓ·È ÈBlÁ ¯·‚Ïƒ¿«ƒ»¿»«≈¬«¿ƒ¿«≈

:dÓaÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿¿ƒ¿«

ÓL‡ו  ÏÚ Ìe˜È „ÈÏ˙ Èc ‡¯Îe· È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
:Ï‡¯NiÓ dÓL ÈÁÓzÈ ‡ÏÂ ‡˙Ó È‰eÁ‡„«¬ƒ≈»»¿»ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

dzÓ·Èז  ˙È ·qÓÏ ‡¯·b È·ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ«»¿ƒ¿≈
‡i·Ò Ì„˜Ï ‡È„ ˙Èa Ú¯˙Ï dzÓ·È ˜q˙Â¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»»√»»«»
‡ÓL È‰eÁ‡Ï ‡Ó˜‡Ï ÈÓ·È È·ˆ ‡Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«»»≈¿»ƒ«¬»»«¬ƒ¿»

:È˙eÓaÈÏ È·‡ ‡Ï Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»»≈¿«»ƒ

Ìe˜ÈÂח  dnÚ ÔeÏÏÓÈÂ dz¯˜ È·Ò dÏ Ôe¯˜ÈÂ¿ƒ¿≈»≈«¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ
:daÒÓÏ (‡Ú¯) ‡Ú¯ ‡Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«»¿≈»»≈»¿ƒ¿«

È¯L˙Âט  ‡i·Ò Ì„˜Ï d˙ÂÏ dzÓ·È ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»≈»√»»«»¿«¿≈
·˙˙Â È‰Bt‡a ˜B¯˙Â dÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÒ≈≈≈««¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»≈
˙È È·È ‡Ï Èc ¯·‚Ï „·Ú˙È ÔÈ„k ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ»ƒ¿≈»

:È‰eÁ‡„ ‡˙Èa≈»«¬ƒ

mixehd lra

lW `id DA oiwlOW drEvxW xnFl©¤§¨¤©§¦¨¦¤
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.dîaéå äMàì:`IxhnibAlrA DnAie §¦¨§¦§¨§¦©§¦¨§¦§¨§©

.DgxMe dxez ¨§¨
)(f.íéð÷fä ìàLl xnFl .mipwf 'd ¤©§¥¦§¥¦©§
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utg Fpi`W xnFlM ,rxf zakWl§¦§©¤©§©¤¥¨¥
.rxf miwdli dxez §¨¦¤©



נה `vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy
i"yx£ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ∑(קו קרקע על (יבמות ‡L¯.ּגּבי ¿»¿»¿»»ְֵַַַַ¬∆

‰·ÈŒ‡Ï∑ ּדלא וייּבם, יחזר ׁשּלא ׁשחלץ, למי מּכאן …ƒ¿∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
וּכיון  יבנה", לא "אׁשר אּלא: ּבנה', לא 'אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכתיב:

יבנה  לא ׁשּוב ּבנה, .ׁשּלא ְִֶֶָָֹֹ

(é)ñ :ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â BÓL ‡¯˜Â∑(שם)'הּנעל 'חלּוץ לֹומר: ׁשם העֹומדים ּכל על .מצוה ¿ƒ¿»¿¿ְְֲִִַַַַַָָָָ

(àé)úLà äáø÷å åéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤
dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä̈«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈

:åéLáîa ä÷éæçäå§¤«¡¦−¨¦§ª¨«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈŒÈk∑(ספרי),מּכֹות לידי לבא מּצּות סֹופן ידי מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מּכהּו", "מּיד ׁשּנאמר: .ּכמֹו ƒƒ»¬»ƒְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

(áé)ðéò ñBçú àì dtk-úà äúv÷åñ :E §©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«
i"yx£dtkŒ˙‡ ‰˙v˜Â∑ לפי הּכל ּבׁשּתֹו, ּדמי ממֹון, ¿«…»∆«»ְְְִֵַָָֹ

נאמר  מּמׁש? ידּה אּלא אינֹו אֹו והּמתּבּיׁש. ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמבּיׁש
"לא  זֹוממין ּבעדים להּלן ונאמר תחֹוס", "לא ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹֹּכאן

ממֹון  ּכאן אף ממֹון, ּלהּלן מה .תחֹוס", ְַַַָָָָָ

(âé):äpè÷e äìBãb ïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«

i"yx£Ô·‡Â Ô·‡∑ מׁשקלֹות.‰pË˜e ‰ÏB„b∑(ספרי) ּכׁשּמכחׁשת ּבגדֹולה ּגדֹולה נֹוטל יהא ׁשּלא הּקטּנה, את ∆∆»»∆ְִָ¿»¿«»ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבקטּנה  .ּומחזיר ְֲִַַַָ

(ãé):äpè÷e äìBãb äôéàå äôéà Eúéáa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´§¥¨®§−̈§©¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכן עׂשית ּכלּום אם ל יהיה .לא …ƒ¿∆¿ְְְִִִֵֶָָֹ

(åè)÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤
éîé eëéøàé ïòîì Cl-äéäéýåýé-øLà äîãàä ìò E ¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬
éäìà:Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£ClŒ‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡∑,ּכן עׂשית הרּבה אם ל .יהיה ∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָָ

(æè)éäìà ýåýé úáòBú ékìk älà äNò-ìk E ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ
ô :ìåò äNò¬Ÿ¥¨«¤

ÈÒ‡:י  È¯L ˙Èa Ï‡¯NÈa dÓL È¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈¿≈¿ƒ¿»≈≈¿ƒ≈»

È‰eÁ‡Âיא  ¯·b ‡„Ák ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡¬≈ƒ¿À¿ƒ«¬»¿««¬ƒ
„iÓ dÏÚa ˙È ‡·ÊLÏ „Á ˙z‡ ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ««¿≈»»»«¬«ƒ«
:d˙z‰a ˙È·a Û˜˙˙Â d„È ËLB˙Â È‰eÁÓ»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈¿≈«¿¿≈

CÈÚ:יב  ÒeÁ˙ ‡Ï d„È ˙È ıe˜˙e¿»¿«»¿≈»

¯a˙‡יג  Ï˜˙Óe Ï˜˙Ó CÒÈÎa CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿ƒ»«¿««¿««¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

¯a˙‡יד  ‡ÏÈÎÓe ‡ÏÈÎÓ C˙È·a CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»«¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

ÔÏÈÎÓטו  CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL ÔÈÏ˜˙Ó«¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

‡ÔÈlטז  „·Ú Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»√»¿»¡»»»»≈ƒ≈
:¯˜L „·Ú Ïk…»≈¿«

mixehd lra

)(i.íéLðà eöpé ékKinqEvPi iM ¦¦¨£¨¦§¦¦¦¨
lrPd uElgldaixn dvilg ici lrW , ©£©¨©¤©§¥£¦¨§¦¨

opixn`cM ,d`A(` ,p zFAEzM)mipAW oeiM ¨¨¦§¨§¦©§¥¨¤¨¦
dxHR`C ,l`xUi lr mFlW Lipal§¨¤¨©¦§¨¥§¦©§¨

.mEAInE dvilgn¥£¦¨¦¦
.ä÷éæçäådwifgde" .dxFqOA 'a §¤¡¦¨©§¨§¤¡¦¨

dwWpe FA dwifgde" :Kci`e ,"eiWanA¦§ª¨§¦¨§¤¡¦¨§¨§¨
"dipt dfrd FN(bi ,f ilWn)m` `weC . ¥¥¨¨¤¨¦§¥©§¨¦

dipt dfrd" aizkcM ,cifnA dwifgd¤¡¦¨§¥¦§¦§¦¥¥¨¨¤¨
dbbW m` la` ,"Fl xn`Ye©Ÿ©£¨¦¨§¨
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)(ai.dtkz` dzSwe" .dxFqOA 'a ©¨©§¨§©Ÿ¨¤

DRM" :Kci`e ,"Lpir qFgz `l DRM©¨Ÿ¨¥¤§¦¨©¨
"iprl dUxR(k ,`l ilWn)oNdN dn . ¨§¨¤¨¦¦§¥©§©¨

.oFnn o`M s` ,oFnn̈©¨¨
ðéò.Eñéëa Eì äéäé àì .ELl xnFl ¥¤Ÿ¦§¤§§¦§©§

.FzexraE eiWEan qikA lMYqi `NW¤Ÿ¦§©¥§¦§¨§¤§¨
:øçà øác̈¨©¥

ðéò.Eñéëa Eì äéäé àì .Edn zFpnl ¥¤Ÿ¦§¤§§¦§¦§©
xacA `N` diEvn dkxAd oi` iM ,FAX¤¦¥©§¨¨§¨¤¨§¨¨

.oird on iEnQd©¨¦¨©¦
.dtk úà äúv÷åDil KinqEdidi `l §©Ÿ¨¤©¨§¦¥Ÿ¦§¤

.LqikA Ll"DRM z` dzSwe"C xnFl §§¦§©¦§©Ÿ¨¤©¨
.qiMA lHEOd xaC ,oFnn `Edbi dxez ¨¨¨©¨©¦



vzÎik`נו zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

(æé)íëúàöa Cøca ÷ìîò Eì äNò-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬
:íéøönî¦¦§¨«¦

i"yx£EÏ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑ ּבמּדֹות ׁשּקרּת אם »≈¬∆»»¿ְְִִִַָ
האֹויב, מּגרּוי ּדֹואג הוי (משלי ׁשּנאמר:ּובמׁשקלֹות, ְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶַָָ

"ּבא יא) ּבתריּה: ּוכתיב ה'", ּתֹועבת מרמה ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ"מאזני
קלֹון  וּיבא ."זדֹון ַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 551 'nr f"kg zegiy ihewl t"r)

?Fnvr z` cFCnl mc`d Kixv "dcin dpw" dfi` itl§¦¥¤§¥¦¨¨¦¨¨¨¦§¤©§

איפה  גֹו' ואבן אבן ּבכיס ל יהיה "לא ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבסֹוף
יג־יז). (כה, עמלק" ל עׂשה אׁשר את זכֹור גֹו' ְְֲֲֵֵֵֶָָָָָואיפה

ב)ּוב'תֹוספֹות' לג, קידושין - ואימא הּמדרׁש(ד"ה לׁשֹון הּובא ְְְְִַָָ
לסמיכּות  ׁשהּטעם והינּו עמלק", ּבא (מׁשקלֹות) זה עֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ"על
עֹון  "על ּבא עמלק ּכי הּוא עמלק לזכירת מׁשקלֹות ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּפרׁשת

ֶזה".
ּכ ּכדי עד מׁשקלֹות, עֹון חֹומר מהּו מּובן, אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָולכאֹורה

עמלק? ּבא זה עֹון ְֲִֵֵֶֶָָָׁשּמּפני
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

אֹותֹו מׁשכנע אינֹו האדם, את להחטיא הּיצר־הרע ּבא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכאׁשר
לעׂשֹות  הּיצר מנּסה ּבתחלה אּלא ּבהּקּב"ה, ׁשּימרֹוד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּתחילה
להתנהג  ׁשּיׁש הּיצר ׁשּמסּכים ּדאף והינּו, ּב"מּדה". ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ"חּסרֹון"
טֹוען  מּכל־מקֹום ,'ערּו ה'ׁשלחן ׁשל והגּבלֹות "מּדֹות" ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻלפי
הּוא  החּסרֹון אם ּובפרט "חסרה", ּתהיה הּמּדה ׁשאם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּיצר

ּכלּום. יקרה לא ּב"ּכלׁשהּו", ְְְְִֶֶַָֹרק
וצדק", ׁשלמה "אבן יהיה ׁשּליהּודי מסּכים הּיצר מּזֹו, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָויתרה

אבן  עֹוד ּגם ליהּודי יהיה ׁשלמה, לאבן ׁשּבנֹוסף ׁשרֹוצה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָרק
ליׂשראל  ׁשּיׁשנם היא הּיצר ׁשּטענת והינּו, ׁשלמה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינּה
ׁשה"מּדה" נֹוגע ׁשם - הּנׁשמה לעניני ּבנֹוגע "מידֹות". ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּתי
ּכאׁשר  א ,'ערּו ה'ׁשלחן ׁשל ההגּבלֹות לפי ּבדּיּוק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻּתהיה
ׁשם  האדם, ׁשל הּגׁשמּיים ּוצרכיו הּגּוף עניני אֹודֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָמדּוּבר
ּדרכי  ׁשל ה"מּדֹות" ּכפי ׁשּתהיה ה"מּדה" את להתאים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּוּתר

ָָהעֹולם.
"ּביאתֹו" ּתחלת ּכי עמלק", "ּבא - מׁשקלֹות" "עֹון ׁשּמּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָוזהּו
אּלא  ה', נגד ּגלּויה ּבמרידה אינּה ויצר־הרע עמלק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשל

ספק ּבגימטרּיא (עמלק האדם ּבמֹוח ספקֹות (סה"מ ּבהטלת ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
רצד) עמ' להתאים תרע"ט אפׁשר הּגּוף לעניני ּבנֹוגע ּדאּולי ,(ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
ה"מּדֹות". ִֶַאת

האדם  צרי עמלק", מ"ּביאת ונׁשמר ּבטּוח להיֹות ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָּוכדי
"איפה  עם רק יהיּו האדם עניני ׁשּכל ּבמׁשקלֹות, זהיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלהיֹות

הּתֹורה. והגּבלֹות מּדֹות ועל־ּפי אחת, וצדק" ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשלמה

ã ycew zegiyn zecewp ã(ftx 'nr ,miqxhpew mixn`nd xtq)

מּמצרים  ּבצאתכם ּבּדר עמלק ל עׂשה אׁשר את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָזכֹור
יז) (כה,

לצאת  מתעֹוררים ּכאׁשר - מּמצרים" ּבצאתכם ּבּדר"ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
"עמלק" ּבא והחמרּיּות, הּגׁשמּיּות ׁשל מהּמצר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּולהתעּלֹות

להפריע. ְְְִֶַַַּומנּסה
ּתֹורה  ּדברי לחקֹוק יׁש "זכֹור": - היא עמלק לקליּפת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהעצה

מקֹום. ּובכל עת ּבכל ּבהם ּולהרהר ולחׁשב ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּבּזּכרֹון,

(çé)éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLàE £¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½
éò äzàå:íéäìà àøé àìå òâéå ó §©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«

i"yx£C¯ca E¯˜ ¯L‡∑ מקר אחר:לׁשֹון ּדבר ה. ¬∆»¿«∆∆ְְִֵֶַָָ
ּדבר  זכּור. ּבמׁשּכב מטּמאן ׁשהיה וטמאה. קרי ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻלׁשֹון
ׁשהיּו ,מרתיחת והפׁשיר צּננ וחם, קר לׁשֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹאחר:
והתחיל  זה ּובא ּבכם, להּלחם יראים האּומֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
ׁשאין  רֹותחת, לאמּבטי מׁשל לאחרים. מקֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהראה
אחד, ּבלּיעל ּבן ּבא ּבתֹוכּה, לירד יכֹולה ּברּיה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
אֹותּה הקרה ׁשּנכוה, אףֿעלּֿפי לתֹוכּה, וירד ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָקפץ

אחרים  Ea.ּבפני ·pÊÈÂ∑ מילֹות חֹות זנב: מּכת ְֲִִֵֵ«¿«≈¿ִֵַַָָ
מעלה  ּכלּפי ‡EÈ¯Á.וזֹורק ÌÈÏLÁp‰ŒÏk∑ חסרי ְְְֵֵַַָ»«∆¡»ƒ«¬∆ְֵַ

ּפֹולטן  הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ÛÈÚ.ּכח ‰z‡Â ְְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«»»≈
Ú‚ÈÂ∑:ּדכתיב ּבּצמא, יז)עיף העם (שמות ׁשם "וּיצמא ¿»≈«ְְִִִֵַַָָָָָָָ

עמלק" "וּיבא אחריו: ּוכתיב .ּבּדרÚ‚ÈÂ∑.למים", ְֲֲִִֵַַַַָָָֹ¿»≈«ֶֶַ
‡¯È ‡ÏÂ∑ עמלק.ÌÈ‰Ï‡∑ל .מּלהרע ¿…»≈ֲֵָ¡…ƒְְִַָ

Á¯‡a‡יז  ˜ÏÓÚ CÏ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¬≈¿ƒ»ƒ¬«»¬»≈¿»¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

„‰BÂיח  Ïk Ca ÏË˜Â ‡Á¯‡a CÚ¯Ú Ècƒ»¿»¿»¿»¿»≈»»«¬
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נז `vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz glya zyxt zay zgiy)

אחרי הּנחׁשלים יח)ּכל (כה, ֱֲִֶֶַַָָ
ּפֹולטן הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ּכח (רש"י)חסרי ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

נפלא: ולקח לימּוד ְְְִִֵֶַָָלפנינּו
ּובׁשביל  הענן, מן ׁשּנפלטּו חטא ּבבעלי אּלא ּפגע לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעמלק
ּבעמלק, להלחם ּכדי מהענן יׂשראל ּכל יצאּו אּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָיהּודים

יז)ּכּכתּוב ּבעמלק"(בשלח הּלחם רש"י)"וצא הענן, מן .(צא ְֲִֵֵֵַַָָָ
לענן", "חּוץ לצאת ואחד אחד ּכל ׁשל חֹובתֹו אֹומר: ְֱֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהוי
חׂשּוף  הּיהדּות, ׁשל לעֹולמּה מחּוץ ׁשּנמצא ליהּודי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָלהּגיע

לּתֹורה. ּולקרבֹו ּומׁשּונים, ׁשֹונים ְְְֲִִִֵַַָָָל'עמלקים'

(èé)éäìà ýåýé çéðäa äéäåE|éáéà-ìkî EìE §¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
éäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqîäìçð Eì ïúð E ¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ

úçzî ÷ìîò (øëæ) øëæ-úà äçîz dzLøì§¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤¤´¤£¨¥½¦©−©
:çkLz àì íéîMä©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

i"yx£˜ÏÓÚ ¯ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz∑,אּׁשה ועד מאיׁש ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְִִֵַָ
ׁשם  יהא ׁשּלא ׂשה, ועד מּׁשֹור יֹונק, ועד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַֹמעֹולל

מּׁשל  זֹו ּבהמה לֹומר: הּבהמה, על אפּלּו נזּכר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָעמלק
היתה: ְֲֵָָָעמלק

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 941 'nr f"hg mgpn zxez - f"hyz mixet zgiy t"r)

"dcU Wi`" `le "mild` aWFi" zFidl KxCd©¤¤¦§¥Ÿ¨¦§Ÿ¦¨¤

קר "אׁשר עמלק מלחמת אֹודֹות נאמר ּפרׁשתנּו ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבסֹוף
"יח)ּבּדר קרירּות(כה, מּלׁשֹון קר הּמדרׁש, ּומפרׁש (תנחומא . ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

פרשתנו) זֹו:סוף קרירּות מׁשמעּות לפרׁש ויׁש .ְְְְִֵֵַָָ
נעׂשה  להכריז ורצּו למּתן־ּתֹורה, הלכּו יׂשראל ּבני ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכאׁשר
ּׁשּיׁשמעּו מה יקימּו לאו, אם והן יבינּו אם הן לנׁשמע, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָקֹודם
ילכּו ׁשּלא טען לא עמלק קרירּות. ּופעל עמלק ּבא -ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ׁשל  נכד היה הּוא ּגם ׁשהרי הּתֹורה, את לקּבל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחס־וׁשלֹום
ּתם  "איׁש יעקב הנהגת על הסּכים לא אבל ויצחק, ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָֹֹאברהם

אהלים" כז)יֹוׁשב כה, אהלים",(תולדות "יֹוׁשב היא: טענתֹו . ֲִִִֵֵַָָָֹֹ
לׁשאֹול  לא ּתם", "איׁש אבל מסּכים, הּוא - ּתֹורה ְְְֲִִִִַָָָֹללמֹוד
קֹודם  "נעׂשה אּלא מּמּנּו, ּידרׁשּו ּומה הּמדּוּבר ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּתחלה

מסּכים. אינֹו זה על - ְְְִִֵֶַַַלנׁשמע"
הּוא  - ציד" יֹודע "איׁש עׂשו, ׁשל הּסדר לפי מתנהג ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּוא
מׁשער  הּוא ּולהכיל, לצּוד הּוא מסּוגל ּכּמה מחּׁשב הּוא ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָמבין,
היא  הנהגתֹו יקּים. וכּמה ילמד ּכּמה ׂשכלֹו ואת ּכחֹותיו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאת
ורק  ּולהבין, לׁשמֹוע לכל־לראׁש ונעׂשה, נׁשמע ׁשל ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּבסדר

לאו. אם זאת לעׂשֹות יּוכל אם לׁשער יּוכל ְֲִִֵַַַַָָֹאז

ּכזֹו ואמת אמת, היא ׁשהּתֹורה ּכיון - הּוא טֹוען - ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואדרּבה
יקּדים  אם נפקא־מינּה למאי אם־ּכן ׂשכל, על־ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשמחּויבת
יקּדים  אם ּגם ׁשּיהיה, אֹופן ּבאיזה ;להיפ אֹו לנׁשמע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַנעׂשה
הּמחּויב  ּדבר ׁשּזהּו ּכיון ל"נעׂשה", ּבוּדאי יבֹוא לנעׂשה, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנׁשמע

ׂשכל. ִֵֶַעל־ּפי
ּומֹוד  הּתֹורה מבהירה ּכ ּד"יֹודע על ההנהגה ׁשעל־ידי יעה, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ה"אהלים", את ועֹוזבים ׁשּיֹוצאים ׂשדה", ל"איׁש ּבאים ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹציד",
איׁש יעקב ׁשל ּבדרּכֹו להתנהג חיבים אּלא ועבר. ׁשם ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאהלי

הּגמרא ּכדברי הּנכֹונה, ּבּדר הֹולכים ואז סע"א ּתם, פח, (שבת ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּלא ואילך) ׁשאּלּו ּתנחם", יׁשרים "ּתּומת הּפסּוק ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹעל

ׁשהּתֹורה  וטֹוענים ּפזיזא", "עּמא ׁשל הּסדר עם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמסּכימים
פּון  ("ׁשּפרינּגען מהּגדרים לצאת צריכים ולא ׂשכל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹענינּה
ואחר־ּכ נׁשמע סדר, מּתֹו לגׁשת צריכים אּלא הֹויט"), ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּדער
רחמנא־ליצלן, יׁשדם" ּבֹוגדים "סלף סֹוף־ּכל־סֹוף אזי - ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָנעׂשה

" - ּבתמימּות הליכה על־ידי רק היא הּנכֹונה ּתּומת והּדר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּתנחם". - ְְִֵַָיׁשרים

סימן. על"י פסוקים, תצא ק"י פרשת חסלת
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:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬

:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬
:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«

åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥
éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³

:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦
ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥®̈©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
èì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö E ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«
î÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøö§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«

àî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì E ¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦
áî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷-øö ¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«©

éúåöî éðeàöî ÷Böîe:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤

äòeLàå:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ ¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´

:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ



mildzס

:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦
äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§®̈¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨®̈¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨®̈§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«

áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«

åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦
ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦

àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zezixk(ycew zay meil)

mcd zwixf mcewe hgypy xg`l el rcep,øáwé äæ éøä,ipy cvne £¥¤¦¨¥
àôéñ àîéàwxfpy i`ce my` iabl epipy day `tiqd z` xen` - ¥¨¥¨

,`hg `ly rcep jk xg`e ,enc xakå.äôéøOä úéáì àöé øNaä §©¨¨¥¥§¥©§¥¨
eàøáz éàcå àäjixve ,dpynd iwlg ipy oia dxizq i`ce ef ± ¨©©©§¨

y xnel.Bæ äðL àì Bæ äðML éîine ,`id mi`pz zwelgn xnelk ¦¤¨¨Ÿ¨¨
dxfra ehgypy oilegy xaeq dwixf mcew ly oicd z` dpyy
mdy xaeq dwixf xg`l ly oicd z` dpyy ine ,dxeawa

.dtixya
:i`ce my` lr i`ce my`n `iyewd lr sqep uexiz,øîà éMà áø©©¦¨©

(àéL÷ àì äôéøOä úéáì àöé øNaäå éeìz íLàa éðz÷c àLéø)¥¨§¨¨¥§¨¨¨§©¨¨¥¥§¥©§¥¨Ÿ©§¨
xyad `tiqay dne ,dxeawa mpic dxfra ehgypy oileg mlerl

`ed ,dtixyl `veic íeMîdwixf xg`lìeñt çáæk éæçúéî± ¦§¦§£¥§¤©¨
mixne` eid eli` ,oky oeike ,leqt ea rxi`y oaxwl xacd dnec
ok lre ,elqtpy miycw ly mpic jky zerhl mewn did exaewl

.dtixya epic didi dwixf xg`ly epwiz
:dpyna epipyícä ÷øæð`ly el rcepy mcew ielzd my`d ly ¦§©©¨

,`hg.ìëàé øNaä©¨¨¥¨¥
:`xnbd zl`eyéànàå,xyad lk`p dwixf xg`l recn ±àä §©©¨
äòéãé déì àéåäeli`e ,`hg `ly dzr rcei oaxwd `ian ixd ± ©§¨¥§¦¨

dxeza xn`p ielz my` iabl(gi d `xwie),epiidc ,'rci `l `ede'
:`xnbd zvxzn .`hg m` rcei epi`yk wx `ed ielz my` oicy

àø÷ øîà ,àáø øîàielz my`a wqerd weqta xn`p -(my)àeäå' ¨©¨¨¨©§¨§
,'Bì çìñðå òãé àì`ly jixv dgilqd zrya `weecy epiidc Ÿ¨©§¦§©

my`d ly enc zwixf zrya `id dgilqd zrye ,drici el didz
,dxtkd xwir `idyàäå[dfe±]äçéìñ úòLa äòéãé déì àéåä àì §¨Ÿ©§¨¥§¦¨¦§©§¦¨

mcew el rcepy s` okle ,dwixf zrya drici el dzid `l -
.dlik`a exya xzene xyk ielz my`k epic ,`hg `ly dlik`
mcd jtyi ,el rcep hgypyn m` :ielz my` iabl dpyna epipy

,'eke dtixyd zial `vi xyadeeléôà ,øîBà éñBé éaøm`ícä ©¦¥¥£¦©¨
'åë ñBka.lk`i xyade gafnd lr dzr mcd wxfi ©

:`xnbd zl`ey .iqei iax zhiy z` zxxan `xnbd,éñBé éaøì§©¦¥
éànà[recn-]÷øfé,mcdäçéìñ úòLa äòéãé déì àéåä àäixd - ©©¦¨¥¨©§¨¥§¦¨¦§©§¦¨

,dgilqd zry `idy mcd zwixf zrya `hg `ly drici el yi
xy`k wx `a ielz my` oaxwy x`azd zncewd `ibeqa eli`e
zvxzn .dgilqd zry `idy mcd zwixf zrya drici oi`

:`xnbdãîBòä ìk øîàc ,ïBòîL éaøk dì øáñ éñBé éaø ,àáø øîà̈©¨¨©¦¥¨©¨§©¦¦§§¨©¨¨¥
.éîc ÷eøæk ÷øféìxak aygp gafnd lr dwixfl okend mc ,xnelk ¦¨¥§¨¨¥

rcep `l oiicr dwixfl mcd okedy dryay oeik `linne .wexfk
oaxwde ,dgilq xg`lke wexfk mcd aygp ,`hg `ly aixwnl

xyk.
:`xnbd dywnøîàc øîéà[xn` mpn`±]ïBòîL éaøeixac z` ¥©§¨©©¦¦§

éãéîa[xaca-],÷øféì ãîBòc,zepaxwd x`ya mc oebkéàä ìáà± §¦¦§¥¦¨¥£¨©
zn`a ixd ,df mc,÷øféì ãîBò ïéàcizr ezwixf mcew cer ixdy ¥¥¦¨¥

mcd z` oecl epl oi` df ote`ae ,`hg `ly aixwnl rceeidl
`ly el rcep eli`k ielz my`d z` oecl oi` `linne ,wexfk
.mcd wxfi iqei iax itl recn `iyewd zxfege .dgilq xg`l `hg

:`xnbd zvxznàáøòîa éøîà,l`xyi ux`a exn` ±éaø øáñ÷ ¨§¦§©£¨¨¨¨©©¦
áø÷éì älçza ìeñtä úà (Ba) ïéLc÷î úøL éìk ,éñBéoeik xnelk . ¥§¥¨¥§©§¦¤©¨©§¦¨¦§©

z` aiygdle ycwl zxy ilkd liren ,zxy ilka xacd ozipy
s` ,gafnd lr ezelrdl dligzkl xzene ,xykk ekezay dn
xxazd mcd zwixf iptly s` lr okle .leqt `ed zn`ay
,qeka gped xaky oeik mewn lkn ,leqt mcde oileg `ed oaxwdy
,wxfidl mcd oicy oeike ,gafnd lr ewxefl dligzkl xzen

.dlik`a xyad z` xizn `ed `linn
:dpyna epipy.'åë ïk Bðéà éàcå íLàdlbr :dpynd dkiynne ¨¨©©¥¥

dtxrpyn ,xcra drxze `vz dtxrp `ly cr ,ok epi` dtexr
.dl dklde dwtq dxtik ,dlgzn d`a wtq lry ,dnewna xawz

dd xeqi` lg izn dpc `xnbd:dtexr dlbra d`pøîzéàxn`p - ¦§©
,yxcnd ziaaúøñàð éúîéà äôeøò äìâòdxeq` onf dfi`n - ¤§¨£¨¥¨©¤¡¤¤

.d`pda.äôéøò øçàì ,øîà àáø ,íéiçî ,øîà àðeðîä áø©©§¨¨©¥©¦¨¨¨©§©©£¦¨
:`xnbd zl`eyàáøì àîìLadxqe`y ,oaen `ax ly epic - ¦§¨¨§¨¨

äNòî da ãéáòúéàc àðcéòî,dtixrd dyrn da dyrpy dryn ± ¥¦§¨§¦§£¦¨©£¤
,miieqn onf `ed df onfeàðeðîä áøì àlàoaen `léúîéàîezpeek ¤¨§©©§¨¥¥¨©

.zxq`p `id diiga miieqn onf dfi`n xnelk ,zxq`py

1

2
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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

המשך ביאור למס' כריתות ליום שבת קודש עמ' ב



סי

יום ראשון - ח' אלול
מפרק מד

עד סוף פרק מח
ופרקים כב-כד

יום רביעי - י"א אלול
מפרק ס

עד סוף פרק סה
ופרקים לא-לג

יום שני - ט' אלול
מפרק מט

עד סוף פרק נד
ופרקים כה-כז

יום חמישי - י"ב אלול
מפרק סו

עד סוף פרק סח
ופרקים לד-לו

יום שלישי - י' אלול
מפרק נה

עד סוף פרק נט
ופרקים כח-ל

יום שישי - י"ג אלול
מפרק סט

עד סוף פרק עא
ופרקים לז-לט

שבת קודש - י"ד אלול
פרק כ

מפרק עב עד סוף פרק עו ופרקים מ-מב

שיעורי תהלים לשבוע פרשת תצא

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 



`lelסב 'hÎ'g ipyÎoey`x mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ח' ראשון יום
יום ראשוןֿ שני ח ֿ'ט 'אלול אגרת יב  ,giw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éäé äæ øåøéáå,giw 'nr cr.øåëå óøöîá

אלול  ט' שני יום
,giw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,236 'nr cr.'åëå íéîòô

äæ øeøáe,rxdn xxazi aehdy -éelb éãé-ìò ïk-íb äéäé ¥¤¦§¤©¥©§¥¦
ähîì Búe÷ìàlr ixd dyrp llka xexiady myk ,xnelk - ¡Ÿ§©¨

zelbd onf jyna epizceare epiyrn ici12xexiad didi mb jk ,
,dhnl f` didzy ziwl`d zelbzdd ici lräaø äøàäa§¤¨¨©¨

Bîk ,äîeöò äòtLäå§©§¨¨£¨§
áeúkL13äàìî ék" : ¤¨¦¨§¨

,"'ä úà äòc õøàä̈¨¤¥¨¤
"'eë 'ä ãBák äìâðå"14. §¦§¨§

íìBòä úeììëa eäæå§¤¦§¨¨¨
,ãéúòìdidi f`y - ¤¨¦

- rxdn xxaziy aehd
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xy`"a ligznzptvmiiqne ,xzqene oetv cqgdy ,"ji`xil

ja miqegl zlrt"a"mc` ipa cbpipa ipta ,ieliba `ed cqgdy ,
lv` `edy cqgd :cqg ibeq ipy zece` o`k xaecn ,oky - mc`
miqeg"d lv` `edy cqgde ,mlrde xzqda `edy ,"ji`xi"
mlv` cqgde - "oini"d zpigan mdy oeghad ilra lv` ,"ja

.ielb `edáeúkM äîe)(zptv xy`)" -éàøéì"àìå "E ©¤¨¦¥¤§Ÿ
éàøéa","Edpyiy cqgd zpiga zece` xaecn m` ,ixdy - ¦¥¤
lv`" xnel jixv did ,myd i`xiaaezkyk j` ,"ji`xi

"lozipd dlrnly cqgd zece` xaecny ixd d`xp "ji`xi
xkykl?mi`xiíìòä úðéçáa àeäM äî ìkL íeMî eðéä©§¦¤¨©¤¦§¦©¤§¥
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ùã÷ä úøâà
éë éúòãé äúò äáäàäå ãñçä úãî àåäù íäøáàá
ãå÷òéå äøåáâä úãî ùáìù é"ò äúà íéäìà àøé
øîàù äîå .'åë úìëàîä úà ç÷éå åðá ÷çöé úà
ùøôää äðä ÷çöé ãçôå éáäåà íäøáà áåúëä
÷çöé úãîáù íìòäå éåìéâ 'éçáá àåä äæä ìãáääå
'éçáá úøúåñî äáäàäå éåìéâ 'éçáá àåä ãçôä
øîàù åäæå ä"ò à"à úãîá êôéääå øúñäå íìòä
ãñçäå áåèä úãîù øîåìë 'åâå êáåè áø äî ä"òäã
ùøåùù éî ìë ìöà øúñäå íìòä úðéçáá àéä øùà
.ù"á úãîë êéàøé íùá '÷ðä ìàîù 'éçáî åúîùð
ìåãâå áø àåä ë"ôòà ïåôöå æåðâä áåè àåäù óà äðä
ïéîé 'éçáîù ùîî ãñçäå äìåãâä úãî åîë ãàî
ù"æå .øåòéùå äãîå ìåáâ éìá éåìéâ 'éçáî ïä ïäéúùå
øùà áåèä ïéá äãîå ìåáâ éìá øîåìë êáåè áø äî
éìòá íäù êá íéñåçì úìòô øùà ïéáå êéàøéì úðôö
'éçáá ë"â àåä íáåèå íãñçå ïéîé 'éçáîù ïåçèáä
íåöîö úðéçáá àìå íãà éðá ãâð úåèùôúäå éåìéâ
íåùî åðééä êéàøéá àìå êéàøéì ù"îå) .ììë øúñäå
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יד.12. כב, י.13.וירא כב, ח.14.שם מא, מב.15.ישעי' לא, א.16.וישלח רד, זח"ג



סז lel` `"i iriax mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Bçîa óebä CBz úLaìî dðéà Bæ äðéça äpä ,äîLð ìëa§¨§¨¨¦¥§¦¨¥¨§ª¤¤©§Ÿ
,Baìå,ef dpiga helwl milk mpi` alde gend oky -àlà §¦¤¨

éwî úðéçáa àeä,äìòîlî ó,dnypl lrn -àéä íMîe ¦§¦©©¦¦§©§¨¦¨¦
äðéça úeøøBòúäì íéëéøvä íézòì Baìå Bçîì äøéàî§¦¨§Ÿ§¦§¦¦©§¦¦§¦§§§¦¨

øéàúå øøBòúzL ,Bæ¤¦§¥§¨¦
àáì éãk ,Baìå Bçîì§Ÿ§¦§¥¨Ÿ
ìòôa äNòî éãéì¦¥©£¤§Ÿ©

.(Lnîin lynl - ©¨
`id dwcva ezceary
,leabe xeriya cinz
mrtÎi` elv` didz
cqgdn dcnd zelbzd
izla `edy ely xzqpd
ila dwcv zzl ,laben
.'eke ,leab ilae dcn

,ïk ìò øîàåokle - §¨©©¥
,xne` `edáø" øLà£¤©

,"ìàøNé úéáì áeè§¥¦§¨¥
ïeôväaehdy dl`a - ©¨

,mlv` mixzqen cqgde
,éeìbäåcqgdy dl`a - §©¨

,ielib zpigaa `ed mlv`
ìeáb éìa úðéçáa àeä¦§¦©§¦§

,óeba úLaìîä íúBLôð Cøò éôì äcîeepi` ixdy - ¦¨§¦¤¤©§¨©§ª¤¤©
`ed llkay `xap ly cqg ixd df oky ,izin` leabÎila

,leab ila ixd df mdizeytp jxr itl j` ,labeníb ïëì̈¥©
ìBãbä Ecñç úcîa íänò âäðúz 'ä äzàcqg - ©¨¦§©¥¦¨¤§¦©©§§©¨

zpigaaydlecb,zelylzydn dlrnly cqg ,ìeáb éìa§¦§
."ãñç áø" àø÷pä ,úéìëúåly mzq cqg `l - §©§¦©¦§¨©¤¤

" zpigaay zelylzydxirf" zpigaay cqg `l` ,"oitp`ax
ly cqg - "cqg"jix`."oitp`ãñç úéàå ãñç úéàc17:- §¦¤¤§¦¤¤

,cqga zepiga izy opyi ,cqg yie cqg yiúéà,yi -ãñç ¦¤¤
,íìBò`ed mler oky ,laben cqg xnelk ,mler ly cqg - ¨

,laben ixd,íBìLå-ñç ïécä úcî Búnòìe Bcâðk LiL¤¥§¤§§ª¨¦©©¦©§¨
áø" àø÷pä ïBéìò ãñç ìáà .Báeèå Bcñç íöîöìe èòîì§©¥§©§¥©§§£¨¤¤¤§©¦§¨©
Bcñç áø íöîöìe èòîì ïécä úcî Bcâðk ïéà ¯ "ãñç¤¤¥§¤§¦©©¦§©¥§©§¥Ÿ©§

,úéìëúå ìeáb éìa èMtúälîjynpyk `lina ixd - ¦§¦§©¥§¦§§©§¦
,leab ila ,zilkza aehe cqg df ,df cqgnCLîð àeä ék¦¦§¨

"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaî,dlabde "mler"n dlrnly - ¦§¦©¥¨¨§¦
,"ïéøéîè ìëc àøéîè"emb dnlrpe dxinh `idy dpiga - §¦¨§¨§¦¦

,minlrpe oixinh mdy zenlerd iabl."ïBéìò øúk" àø÷pä©¦§¨¤¤¤§
,"siwn"e "xzk" ly dpiga -:áeúkL eäæåmiweqta - §¤¤¨

okn xg`ly18:íøézñz"©§¦¥
éðt øúñaíðtöz 'Bâå E §¥¤¨¤§¦§§¥

:"'Bâå äkñadpigaa - §ª¨§
cqg ,siwne dkeq ly
zelylzydn dlrnly
"xzk" zpigany cqg -

."siwn"e
ø"åîãà ÷"ë úôñåä

à"èéìù
ycewd zxb`n mxend
xiv ici lr dzidy l"pd

dwcv ziiabl 'ekelit`c
mdy el`dfa 'd icaer
myxyyl`nydn,

b"cv - y"ak md elit`e
dwcvl migxken oi`y)
(i"q w"db`a z"pyncr)

"epnz `l ikax" - ("
"c`n lecbecqgdmday

yxetnke ."ynn lreta dyrn icil `a" "mikixvd mizrl"e
w"db`d meiqa`lyxagnd oe`bd ipa 'iy mipaxd i"r" qtcp
l"fe "r"p l"f19:äìàä íéøáãä øçàå,ef ycew zxb`ay -

áåè áø øøåòì éúìàùá éùôðizla ote`a cqgd zcn -
,laben,åðéîåìù éùðà ìë áìá ïåôöäå æåðâädlbziyïî

äùòî éãéì àáì ,éåìéâä ìà íìòää,lreta -
'äì íãé úåàìîì,dwcvzpizp ici lr -ìò ,äáçøå äàìî ãéá

øéö éãé,gily -'åë äæ áúë øñåî ,ïîàð`gely"d didy -
,owfd epax glyy "`pngxcïéáîì éãå,,úøâàá áåúëù åîë

.ïéáîì éãå êøöð àìù úîçî åáúåë éðà ïéàå
.äöéôç ùôðå áìî íîåìù ùøåã íùôð áäåà ã"ëä
êåøá 'ø áøä åðáøå åðøåî éáà éðåãàì ïá ïîìæ øåàéðù

`"g zekiiy wznei l"pd t"r" :siqen `"hily iaxdo`kl
`ed xywd `l`] ."[...yi` lk dpd" dlgzdd l"v dxe`klc]

.[dwcv zece` o`k xaecny iptn -
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ùã÷ä úøâà
'éçá äðä äîùð ìëá íìòä úðéçáá àåäù äî ìëù
àåä àìà åáìå åçåîá óåâä êåú úùáåìî äðéà åæ

é÷î úðéçááåáìå åçåîì äøéàî àéä íùîå äìòîìî ó
øéàúå øøåòúúù åæ 'éçá úåøøåòúäì íéëéøöä íéúòì
.(ùîî ìòåôá äùòî éãéì àáì éãë åáìå åçåîì
éåìâäå ïåôöä ìàøùé úéáì áåè áø øùà ë"ò øîàå
úùáåìîä íúåùôð êøò éôì äãîå ìåáâ éìá 'éçáá àåä
êãñç úãîá íäîò âäðúú 'ä äúà íâ ïëì óåâá
ãñç úéàã .ãñç áø '÷ðä úéìëúå ìåáâ éìá ìåãâä
åúîåòìå åãâðë ùéù íìåò ãñç úéà .ãñç úéàå
ãñç ìáà .åáåèå åãñç íöîöìå èòîì å"ç ã"äãî
íöîöìå èòîì ã"äãî åãâðë ïéà ãñç áø '÷ðä ïåéìò
àåä éë úéìëúå ìåáâ éìá èùôúäìî åãñç áåø
øúë '÷ðä ïéøéîè ìëã àøéîèå ò"ëåñ 'éçáî êùîð
:'åâå äëåñá íðôöú 'åâå êéðô øúñá íøéúñú ù"æå ïåéìò
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.17:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב קלג, ואילך.18."זח"ג שם לא ע'19.תהלים תש"מ) (קה"ת, הזקן  אדמו"ר קודש אגרות ראה
ואילך. מז



`lelסח a"i iying mei Ð ci zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ב חמישי יום
אגרת יד  ,kw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øøåòì .ãé,240 'nr cr.äìòî äìòîì

.ãéepax azk ("ycwd zxb`" df wlga zeqtcpd) ycew zexb`n zeax

ux` zwcvl xywa cgeinae ,llka dwcvd oipr lr xxerl xywa owfd

iaxe wecexedn rlrcprn iax ly `yicw `ixagd zwfgdl ,l`xyi

llek" ici lr ,(l`xyi ux`l elry) mdicinlze wqil`wn mdxa`

.owfd epax cqiy "c"ag

,(c"i oniq) ef ycewd zxb`a

,cgeina owfd epax yibcn

l`xyi ux`l dwcvdy

xzia dpy lk ozpidl dkixv

dtqedae ,zeki`a zeig

xacdy itk - zenka zepizpa

zeigd ly zipgexd dkynda

`idy ,l`xyi ux`a ziwl`d

.oldl xiaqiy itk ,dfk ote`a

dpeekdy ,ligzn owfd epax

z` xxerl ,`id ef zxb`a

daigde dpyid dad`d

,(l`xyi ux`) ycewd ux`l

zxrea didz dad`dy

ynn meid eli`k ,y` ityxk

gexd - epilr egex 'd ozp

lkae dagx cia zzl daicpd

.xzeie xzei dpy

dzernyn "dpyid dad`d"

daigde dad`d ,dxe`kl

dwcv oipra dxxyyefcin

cqi owfd epaxyk ,dligza

daige dad` jezn df did ,ycg xac ly erah itky ,"llek"d z`

ux`l dwcvd zevna owfd epax mze` dkify zekfd cvn ,zecgein

zxb` owfd epax azek okl ,ef dad` dylgp onfd xaryn j` ,l`xyi

.dligza dzidy itk dad`d z` ycgn xxerl ick ,ef

,Lãwä õøà úaçå äðLéä äáäàä úà øøBòìux` - §¥¤¨©£¨©§¨¨§¦©¤¤©Ÿ¤
,l`xyi,÷îò áìå Léà áøwî Là étLøk úøòBa úBéäì¦§¤¤§¦§¥¥¦¤¤¦§¥¨Ÿ

ácðúäa ,äáéãð çeø ,eðéìò Bçeø 'ä ïúp Lnî íBiä elàk§¦©©¨¨©¨¥©§¦¨§¦§©¥
,éeaø øçà éeaøa ,äáçøe äàìî ãéa ,'äì íãé úàlîì íò̈§©Ÿ¨¨©§¨§¥¨§¨¨§¦©©¦

,äðLa äðL écî,dtqeda epzp dxary dpyay had ilany - ¦¥¨¨§¨¨
,dtqed lr dtqed - ztqep dtqeda dipyd dpya epzpCìBä¥

õøàì øéànä "ïBéìòä Lã÷" úcîk ,Làø äìòîì äìBòå§¤§©§¨Ÿ§¦©Ÿ¤¨¤§©¥¦§¤¤
,Lãwäycew" z`xwpd "dnkg"d zxitqe zpiga dxi`n da - ©Ÿ¤
,"oeilrd,ãéîz äaøúîe Lcçúnä"oeilrd ycw" zpiga - ©¦§©¥¦§©¤¨¦

dxi`n `id ,cinz daxzne zwfgzn ,l`xyi ux`a dxi`nd
,zeki`a ycg xe`a zycgzne ,zenk xzia:áéúëãkenk - §¦§¦

aezky1:éäìà 'ä éðéò ãéîz",da E,l`xyi ux`a -úéLøî ¨¦¥¥¡Ÿ¤¨¥¥¦

;"äðL úéøçà ãòå äðMäitk) `ed ,dlrnl "mipir" - ©¨¨§©©£¦¨¨
,dnkg zpigay epiide ,"dnkg" zpigal iepik (oldl xiaqiy

igzn ,cinz my (dxi`n) `id ,"oeilrd ycw"seq cr dpyd zl
"dnkg"d zpigay weqtdn micnl ji` xiaqdl ick ,j` .dpyd
,l`xyi ux`a dxi`nd

xzia mrt lka `idieaix
zeycgzdeepax micwn -

:dl`ya owfdéàäcdn - §©
,aezkyúéøçà ãòå"§©©£¦

,äøBàëì ïáeî Bðéà "'eë¥¨¦§¨
Bæ äðL úéøçàa éøäL¤£¥§©£¦¨¨
,äiðL äðL úìçúî©§¤¤¨¨§¦¨
øîéîì-déì-éåä ïk-íàå§¦¥¨¥¥§¥©
,xnel jixv did -

:"ãòå íìBòì"xe`dy - §¨¨¤
dlrnly "mipir"d ly

?cinz my xi`n
ét-ìò ,ïáeé ïéðòä Cà©¨¦§¨¨©¦

áeúkM äî2'ä" : ©¤¨
,"õøà ãñé äîëça§¨§¨¨©¨¤
"äðBéìòä õøà"ä ãBñiL¤§¨¤¤¨¤§¨
àlîî" úðéça àéä ¯¦§¦©§©¥

,"ïéîìò ìk"zekln" - ¨¨§¦
"zeliv`"d mler ly
iptn "ux`" z`xwpd
dpexg`d dxitqd `idy
,zepeilrd zexitqdn
ux`d" efy ,mzeigdl mi`xapae zenlera zyalzn `ide

,"dpeilrdåux` -"õôç õøà" àéä ¯ äðBzçzäux` - §©©§¨¦¤¤¥¤
,"utg ux`" z`xwpd l`xyidcâðk úðåënäux`d cbpk - ©§ª¤¤§¤§¨

,dpeilrdå ,Lnîl`xyi ux` -dîL ìò úàø÷ðmy lr - ©¨§¦§¥©§¨
,dpeilrd ux`däpä ,"íéiçä õøà",df ceqi -CLîð àeä ¤¤©©¦¦¥¦§¨

,äàlò äîëç úøàäå úëLîäî,dpeilr dnkg -øB÷î ¥©§¨©§¤¨©¨§¨¦¨¨§
,íéðBéìòä íéiçä,dlrnly "miig" zpigan -:áéúëãk- ©©¦¨¤§¦§¦§¦

aezky enk3:."'eëå äéìòa äiçz äîëçä""dnkg"ny ixd - ©¨§¨§©¤§¨¤¨§
ux`l ceqid jynpef"dnkg"ne ,"ux` cqi dnkga" dfy ,

,zeliv`c zekln - dlrnly ux`a ,"ux`" zpigaa xi`n
.l`xyi ux` - dhnly ux`aeBæ äëLîäå äøàäådxi`nd - §¤¨¨§©§¨¨

,dpeilrd dnkgdn "ux`"aLnî Lãç øBàa úLcçúî àéä¦¦§©¤¤§¨¨©¨
,äðLå äðL ìëaedenk did `ly ycg xe` xi`n dpy lky - §¨¨¨§¨¨
,dfk xe` mrt s`úéìëúa ãçà Búîëçå Cøaúé àeä ék¦¦§¨¥§¨§¨¤¨§©§¦

óBñ ïéàL ,"àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà" íLa àø÷ðå ,ãeçiä©¦§¦§¨§¥¥¨¤¥
Cøaúé epnî CLîpä úeiçäå øBàä úlãâe úìòîì õ÷ ïéàå§¥¥§©£©§ª©¨§©©©¦§¨¦¤¦§¨¥
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ùã÷ä úøâà
øøåòì ãé÷"äà úáçå äðùéä äáäàä úà

áø÷î ùà éôùøë úøòåá úåéäì
åðéìò åçåø 'ä ïúð ùîî íåéä åìàë ÷åîò áìå ùéà
äàìî ãéá 'äì íãé úåàìîì íò áãðúäá äáéãð çåø
äìåòå êìåä äðùá äðù éãî éåáéø øçà éåáéøá äáçøå
÷"äàì øéàîä ïåéìòä ùã÷ úãîë ùàø äìòîì
'ä éðéò ãéîú áéúëãë ãéîú äáøúîå ùãçúîä
éàäã äðù úéøçà ãòå äðùä úéùøî äá êéäìà
úéøçàá éøäù äøåàëì ïáåî åðéà 'åë úéøçà ãòå
:ãòå íìåòì ì"ìä ë"àå äéðù äðù úìçúî åæ äðù

êàõøà ãñé äîëçá 'ä ù"î ô"ò ïáåé ïéðòä
ò"ë àìîî 'éçá àéä äðåéìòä õøàä ãåñéù
'÷ðå ùîî äãâðë úðååëîä õôç õøà àéä äðåúçúäå
úëùîäî êùîð àåä äðä íééçä õøà äîù ìò
áéúëãë íéðåéìòä íééçä øå÷î äàìéò äîëç úøàäå
àéä åæ äëùîäå äøàäå 'åëå äéìòá äéçú äîëçä
àåä éë äðùå äðù ìëá ùîî ùãç øåàá úùãçúî
ñ"àåà íùá '÷ðå ãåçéä úéìëúá ãçà åúîëçå êøáúé
úåéçäå øåàä úìåãâå úìòîì õ÷ ïéàå óåñ ïéàù ä"á
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סט lel` b"i iyiy mei Ð ci zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ג שישי יום
,240 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðùå äðù ìëáå,`kw 'nr cr:ì"ãå ú"éùòá

íeøì ,úéìëúå õ÷ ïéà ãò ,éelò øçà éelòa ,Búîëçîe¥¨§¨§¦©©¦©¥¥§©§¦§
.äìòî äìòîì úBìònä©©£§©§¨©§¨
seq oi`y oeeik ixd -
zepeilrl zilkze
zekynpd zekyndd

ixd ,dpeilrd dnkgdn ,"d`lir dnkg"ndnk cr had ilan
xe`d ,dbixcna ,dlrp
- dxary dpya jynpy
dlrp xe` jynidl leki
.dycgd dpya xzei

äàlò äîëçî øéàîe ãøBé äðLå äðL ìëáe4dnkgdn - §¨¨¨§¨¨¥¥¦¥¨§¨¦¨¨
,dpeilrdíìBòî ïéãò øéàî äéä àlL ,Lcçîe Lãç øBà¨¨§ª¨¤Ÿ¨¨¥¦£©¦¥¨

,äðBéìòä õøàì,ycegne ycg `ed "dnkg"n jynpd xe`d - ¨¨¤¨¤§¨
dlrnly "seqÎoi`"n ycg xe` jynp dnvr "dnkg"ay

jynp df xe`e ,"dnkg"n
,"dpeilrd ux`"aøBà ék¦

÷lzñî äðLå äðL ìk̈¨¨§¨¨¦§©¥
ì-Làø áøò ìëa BLøL §¨§§¨¤¤Ÿ

äðMäÎy`x axr lka - ©¨¨
ly xe`d wlzqn dpyd
eyxeyl ztlegd dpyd
,"seqÎoi` xe`" zEnvra

ãçäLkL,dpald - §¤©Ÿ¤
,Ba äqkúîy`x - ¦§©¤

ycegdy bg" `xwp dpyd
"ea dqkzn5dpald ,

,f` dxi`n dppi`
zeipgexa xacd zernyne
,"zekln" zpigay ,`id
z` dignd xe`d
- mi`xapde zenlerd
- (dpal) "`xdiq" `xwpd
,eyxeyl wlzqne mlrzn
úòé÷z éãé-ìò Ck-øçàå§©©¨©§¥§¦©
CLîð úBlôzäå øôBL¨§©§¦¦§¨

äîëç úâøãîaL øúBé äðBéìò äðéçaî ïBéìò Lãç øBà¨¨¤§¦§¦¨¤§¨¥¤§©§¥©¨§¨
,äàlò,dpeilr dnkg -,äéìò íéøcìå äðBéìò õøàì øéàäì ¦¨¨§¨¦¨¨¤¤§¨§©¨¦¨¤¨

,"dilr mixcle ux`l xi`nd" iehiad itk -úBîìBòä ìk íä¥¨¨¨
eðéäc ,äpnî íúeiç íéìa÷îä íéðBzçzäå íéðBéìòädn - ¨¤§¦§©©§¦©§©§¦©¨¦¤¨§©§

cvn dpnn df oi` ,xzei dpeilrd dpigadn zeig milawn mdy
`l` ,dnvrLaìîä Búîëçå àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàä ïî¦¨¥¨§¨§¨©§ª¨

,da,"dpeilrd ux`"a -:áéúëãkaezky enk -6:Enò ék" ¨§¦§¦¦¦§
,íéiç øB÷î`id ,miig ly xewnd `idy dpeilr dnkg - §©¦

,"seqÎoi`" mr zcge`ne dlha ,"jnr"EøBàaxi`nd - §§
,"dpeilrd ux`"l "dnkg"n,"øBà äàøðxi`nd xe`d - ¦§¤

,dpnn mzeig milawnd mi`xapd lkl "dpeilrd ux`"dn

äàlò äîëçî øéànä øBà eðéäc,dpeilrd dnkgdn - §©§©¥¦¥¨§¨¦¨¨
,ïç éòãBéì òãBpëå) íéiçä øB÷î,dlawd znkg irceil - §©©¦§©©§§¥¥

íéLãç ïéçî úìa÷îe ,äøéñpä àéä äðMä-Làø ìëaL¤§¨Ÿ©¨¨¦©§¦¨§©¤¤Ÿ¦£¨¦
.('eë øúBé íéðBéìòoiprl xywda dlawd zxeza oipr df - ¤§¦¥

y`xa zeklnd oipa
meia aezky itke ,dpyd
mei `ed) mc`d z`ixa
'd ltie" :(dpyd y`x
lr dncxz miwl`

"mc`d7zcxtd ,'eke
.deg dzpap epnny rlvd
dlawd zxeza aezk
mc`"l dpeekd mc`y
`"f zpiga ,"oeilrd
zecnd zpiga) zeliv`c
,(zeliv`d mler ly
"dncxz miwl` 'd ltie"e
`"fn oigend zewlzqd -
xacdy itk ,(zecndn)
lkydy dpiyd zrya
mikynp f`e ,wlzqn
"zekln"l miycg oigen
`ly) `"f ici lr `ly
,oky ,(zecnd ici lr
dl`d miycgd oigend
.`"f ici lr dlaiw "zekln"yk didy itk xy`n dlrnl md
ïéçî ïéëLîð ,íBéå íBé ìëa àeä ïk ,úeièøt éèøôáe¦§¨¥§¨¦¥§¨¨¦§¨¦Ÿ¦
íéðBLàøä ïéçî ïðéàå ,øçMä úlôz ìëa øúBé íéðBéìò¤§¦¥§¨§¦©©©©§¥¨Ÿ¦¨¦¦

,älôzä øçà e÷lzñpL,lenz` ly -.øúBé ïéäBáb ÷ø ¤¦§©§©©©§¦¨©§¦¥
íìBòä úeììëa ììk Cøãåzrya enk) mc`a wx `l - §¤¤§¨¦§¨¨¨
,mlerd lka `l` (dltzd,"ïéðL éôìà úéL"azyya - §¦©§¥§¦

mlerd meiw ly dpy itl`8,äðMä-Làø ìëa àeä ïk¥§¨Ÿ©¨¨
.äðMä-Làøå- miycg oigen mikynp dpydÎy`x lkay - §Ÿ©¨¨

.dycge dpeilr zeigéäìà 'ä éðéò ãéîz" :áeúkL eäæåE §¤¤¨¨¦¥¥¡Ÿ¤
,äîëçä øBà úøàäå úëLîäì íéepk íä "íéðéò"äL ,"dä¤¨¥©¦¥¦¦§©§¨©§¤¨©©¨§¨

"äãòä éðéò" íéîëç eàø÷ð ïëlL9,xe` xi`n mda oky - ¤¨¥¦§§£¨¦¥¥¨¥¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

éåìéò øçà éåìéòá åúîëçîå êøáúé åðîî êùîðä
äìòî äìòîì úåìòîä íåøì úéìëúå õ÷ ïéà ãò

øåà äàìéò äîëçî øéàîå ãøåé äðùå äðù ìëáå
õøàì íìåòî ïééãò øéàî äéä àìù ùãåçîå ùãç
ìëá åùøùì ÷ìúñî äðùå äðù ìë øåà éë äðåéìòä
øôåù úòé÷ú é"ò ë"çàå åá äñëúî ùãçäùë ä"øò
øúåé äðåéìò 'éçáî ïåéìò ùãç øåà êùîð úåìôúäå
éøãìå äðåéìò õøàì øéàäì äàìéò äîëç úâøãîáùí
íéìá÷îä íéðåúçúäå íéðåéìòä úåîìåòä ìë íä äéìò
åúîëçå ä"á ñ"à øåàä ïî åðééäã äðîî íúåéç
êøåàá íééç øå÷î êîò éë áéúëãë äá ùáåìîä
øå÷î äàìéò äîëçî øéàîä øåà åðééäã øåà äàøð
úìá÷îå äøéñðä àéä ä"ø ìëáù ç"éì òãåðëå) íééçä
ïë úåéèøô éèøôáå ('åë øúåé íéðåéìò íéùãç ïéçåî
ìëá øúåé íéðåéìò ïéçåî ïéëùîð íåéå íåé ìëá àåä
øçà å÷ìúñðù íéðåùàøä ïéçåî ïðéàå øçùä úìôú
íìåòä úåììëá ììë êøãå øúåé ïéäåáâ ÷ø äìôúä
ãéîú ù"æå .ä"øå ä"ø ìëá àåä ïë ïéðù éôìà úéùá
úëùîäì íéåðéë íä íéðéòäù äá êéäìà 'ä éðéò
äãòä éðéò íéîëç åàø÷ð ïëìù äîëçä øåà úøàäå
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`lelע c"i ycew zay mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ד קודש שבת יום
אגרת טו  ,`kw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìùî ïéáäì .åè,`kw 'nr cr.ïäî äìåìëä

,"mipir" iepika oiievnd dnkgdìàøNé õøàc àøéåà"å©£¦¨§¤¤¦§¨¥
"íékçî10.myy iptn ,mikgn l`xyi ux` ly xie`d - ©§¦

cinzy - "jiwl` 'd ipir cinz" ixd ,"dnkg"d zpiga dxi`n
."dnkg"d zpiga my dxi`nLîäå äøàäåàéäL óà ,Bæ äë §¤¨¨§©§¨¨©¤¦
ïë-ét-ìò-óà ,úéãéîz§¦¦©©¦¥
äâøãîe äðéçáa dðéà¥¨¦§¦¨©§¥¨

úçà,deeye -dcáì ©©§©¨
ìëaL àlà ,íìBò éîéî¦¥¨¤¨¤§¨

àeä äðLå äðLøBà ¨¨§¨¨
øBàä ék ,ïBéìò Lãç̈¨¤§¦¨
-Làøa øéàäå LcçúpL¤¦§©¥§¥¦§Ÿ
÷lzñî àeä ,äæ äðMä©¨¨¤¦§©¥
äðMä-Làø áøòa§¤¤Ÿ©¨¨

ì äàaä.BLøLjk - ©¨¨§¨§
`ed ,aey jynpd xe`dy
.xzei dlrpe ycg xe`

:áeúkL eäæå'd ipir"y - §¤¤¨
da "jiwl`úéLøî"¥¥¦

"äðL úéøçà ãòå äðMä©¨¨§©©£¦¨¨
.dcáìaezk `le - §©¨

ik ,"cre mlerl"
axrae ,dpy dze`l wx `id dpydÎy`xa zkynpd dkyndd
.xzei dlrpe ycg xe` jyniiy ick zwlzqn `id dpydÎy`x

áéúk ïëìå,aezk -'à øñç "úéLøî"zeidl jixv didy - §¨¥§¦¥¥¦¨¥
- s"l` ila aezk o`ke (y"ixd ixg` s"l`a) "ziy`x" aezk

:`ed ,zeinipt it lr xac ly enrheøBàä úe÷lzñä ìò æîBø¥©¦§©§¨
äðMä-Làø ìéìa ÷lzñnLmlerd ly zeigd zeinipt f`y - ¤¦§©¥§¥Ÿ©¨¨

"zekln"d zeinipt ,"zeklnd ziilr" f` oky ,zewlzqda `id
,zewlzqde dilra zcnerãøBiL ,úBòé÷zä øçà ãòixg` - ©©©©§¦¤¥

,zeriwzdéîéî ïéãò øéàî äéä àlL øúBé ïBéìò Lãç øBà¨¨¤§¥¤Ÿ¨¨¥¦£©¦¦¥

õøà"a øzzñîe Laìúî àeäå ,äæk ïBéìò øBà íìBò¨¤§¨¤§¦§©¥¦§©¥§¤¤
äìòîlL "íéiçälk xewn ,"zeliv`"d mler ly "zekln"a - ©©¦¤§©§¨

,mi`xapde zenlerd,ähîlLådrtydd ,l`xyi ux`a - §¤§©¨
ux`a zeigd d`a dligza ,l`xyi ux` jxc zxaer df mlera
l`xyi ux`ne ,l`xyi
,mlerd lka zkynp `id
ìk úà úBéçäì§©£¤¨
äðL CLî ìk úBîìBòä̈¨¨¤¤¨¨
øzñääî Béelb Cà .Bæ©¦¥©¤§¥

,äfädidp df xe` - ©¤
miigd ux`a xzqen
icke ,dhnlye dlrnly
rtyeie dlbzi df xe`y
zenlera zeig rty

df ixd ,mi`xapaeéeìz̈
íéðBzçzä äNòîa§©£¥©©§¦
íúáeLúe íúeëæe§¨§¨¨
,äáeLz éîé úøNòa- ©£¤¤§¥§¨

,ekfy zekfd zcn itk
jyna eyry daeyzde
,daeyzd ini zxyr
y`xa jynpy xzei dlrpde ycgd xe`d dlbzn dcn dze`a

,dpyd:ïéánì éãå§©©¥¦
:mekiqlxi`nd "zeliv`"c "dnkg" ly iwl`d xe`dy ,ef zxb`a xaqed

xe`e ,xe` xzei ,zeki`ae zenka dtqeda dpy lka `ed ,l`xyi ux`a

,dfk ote`azeidl dkixvl`xyi ux` lydwcvddfÎjxcÎlr .xzei dlrp

xacdy ,`vei zxb`d meiqn .zeki`ae zenka dtqeda ozpiz dpy lkay

ick ixd - xzqd ly ote`a cxiy xe`dy ,xe`d zelbzdl mb rbep

xzei l`xyi ux`l dwcvd ozn ieaixa xacd ielz - xzeie xzei dlbziy

.xzeie

.åèlye "zeliv`"d mler ly zexitqd xyr ,"zexitq xyr" oipr

dlawd zxeza iceqi oipr `id ,(ef zxb`a xaecn oda) zenlerd x`y

`ed - zenlerd zbdpde zenlerd z`ixa oipr lk .zeciqgd zxezae

"edil` gzt" xn`na xn`py itk ,"zexitq"d ici lr1`ed zp`" :

oinlr oeda `bdp`l oxitq xyr oedl opixwe oipewiz xyr zwit`c

- "seqÎoi` xe`" - dz` - "oiilbz`c oinlre oiilbz` `lc oinizq

xyr" mi`xwpd miyeal dxyr (zelbzdl mlrdn z`ad) zlv`d

.miielbd zenlerde elbzd `ly zenlerd mda bidpdl ,"zexitq

gek mbe "seqÎoi`" ly leabÎilad gekd mb `hazn zexitqd xyra

"ycewd zcear"a xne` `edy itk ,"seqÎoi`" ly leabd2xe`" :

jk ,leab lra izlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily `ed seqÎoi`

gk el oi`e leab lra izlaa gk el yi xn`z m`y ,leaba gk el yi

."`lekc `zenily `ed seqÎoi`e ezenily xqgn dz` ixd ,leaba

."leab"a gek mb el yie ,"leab ila"a gek el yi "seqÎoi` xe`" - xnelk

ixd ,"leab"a gek el oi`e "leab ila"a wx gek el yiy xn`z m` ,oky

.lkd ly zenilyd ixd `ed "seqÎoi` xe`"e ,ezenilya xqgn dz`

xe`"l didzy gxkdd on ,zenily `ed "leab"d oipry oeeik ,ixd

."leab"d gek ly zenilyd z` "seqÎoi`

"zexitq"a mi`a ,"leab"d geke "leab ila"d gek ,dl` zegek ipy

mdy ,zexitqd ly "zexe`"d :zenlerd zbdpde z`ixa ly ote`a

zpigaa mde ,"cqg" e` "dnkg" ly dlabde xeiv ila miheyt

"cner" `edy itk "leab ila"d gekd ly zelbzdd md - "seqÎoi`"

"dnkg" ly dlabde ihxt xeiv mdl yiy "milk"de ;"zexitq"d oipra

jynp "zexitq"d ici lre ."leab"d gek ly zelbzdd md - "cqg"e

xe`"nseqÎoi`bidpdle `exal - leab ilae seqÎoi` ly oipr `edy "

.milaben ixd mdy zenlerd z`
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ùã÷ä úøâà
àéäù óà åæ äëùîäå äøàäå íéëçî é"àã àøéåàå
éîéî äãáì úçà äâøãîå 'éçáá äðéà ë"ôòà úéãéîú
ïåéìò ùãç øåà àåä äðùå äðù ìëáù àìà íìåò
÷ìúñî àåä äæ ä"øá øéàäå ùãçúðù øåàä éë
ãòå äðùä úéùøî ù"æå .åùøùì äàáä ä"øòá
æîåø 'à øñç úéùøî áéúë ïëìå äãáì äðù úéøçà
øçà ãò ä"ø ìéìá ÷ìúñîù øåàä úå÷ìúñä ìò
øéàî äéä àìù øúåé ïåéìò ùãç øåà ãøåéù úåòé÷úä
ùáìúî àåäå äæë ïåéìò øåà íìåò éîéî ïééãò
úåéçäì äèîìùå äìòîìù íééçä õøàá øúúñîå
åéåìéâ êà åæ äðù êùî ìë úåîìåòä ìë úà
íúåëæå íéðåúçúä äùòîá éåìú äæä øúñääî
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עי lel` c"i ycew zay mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xe`" mr zilkza zecge`n ,milkd mbe zexe`d mb ,zexitqdy myk

"cg idenxbe edi` cg edeige edi`"y ,"seqÎoi`3zexe`de seqÎoi` xe` ,

zbdpde zeedzdy ixd ,cg` xac md milkde seqÎoi` xe` ,cg` xac md

leab ly oipr md zenlerd z`f lkae ,"seqÎoi` xe`"n `id - zenlerd

enk) leab ilae "seqÎoi`" `le

deednd "seqÎoi` xe`"a dfy

ixd df ,oky ,(mze` digne

"zexitq"d oipr ici lr `a

gek zcixi dpyi oday

zeigdle zeedl "leab"d

.leab ilra zenler

Îoi` xe`" ly zeyalzdd

,"zexitq"d oipra "seq

zenc lre" ,"mc`" z`xwp

"mc` d`xnk zenc `qkd4,

sevxt ernyn "mc`" oky

.zexitq xyr ly

zenlerd ly "zexitq"d oipr zece` xwira xaecn dlawd zxeza

eli`e ,zenlerd x`y lye "zeliv`"d mler ly "zexitq"d ,miipgexd

zegekde zexitqd xyr oipr zece` xzei xaecn zeciqgd zxeza

zlylzyne d`a - dnypd - `idy ,icedi lk ly eznypa mpyiy

zexitqd xyrn5icedi ly ezceare ,zexitqd xyr da mb opyi -

zenlerd ly "zexitq"a dlrnl mb "zelret" ,eznyp zegek zxyra

dbydde dricid .dnypd ly zegekde zexitqd ze`a odny mipeilrd

`id - zelylzydd xcqa dricid ,dlrnl "zexitq"d oipr ze`ivna

xne` owfd epaxy itk ,("d`ype dnx" e`) "d`ype dax devn" dnvr

"oexg` qxhpew"a oldl6ceqi ody 'd z`xile 'd zad`l `ian dfe ,

"dxez ihewl"a mb `aeny itk) zeevnd lkl yxeye7dricide ,(

zexg` zelrzde zeig dwiprn dnypd zegekae zexitqa dbydde

.icedi ly ezceara ixnbl

ïéðòa "íúBãéçå íéîëç éøác ävìîe ìLî ïéáäì"§¨¦¨¨§¦¨¦§¥£¨¦§¦¨§¦§©
.úBøéôqäminkg ixac dvilne lyn oiadl" oeyld - ©§¦

weqtn `ed "mzecige8ixd ,my mixne` miyxtny itke ,
mipipr mpyiy ,azkay dxezl `id "dvilne lyn"a dpeekd
mby zexnl ,xzei dlrp oiprl lyn ly oipr md ielbay dxeza

da dvilndenk) cenile d`xed ,dxez ok mb `ed ,`hazn `ed
"zad` xy` dy`d mr miig d`x" lynl9lr lyn dfy ,

ixac"e ,(d`xede dxez `ed mixacd hyt mb j` ,dxezd znkg
md "minkg ixac" :dtÎlray dxezl dpeekd "mzecige minkg
elbiy jkl wwcfdl gxkdd ony mixac md "zecig"e ,miielb
mpyi "zexitq"d oipray ,owfd epax oiivn .dcigd z` exztie
,oky .mzecige minkg ixace ,dvilne lyn ly mipiprd lk mb
dhnl mbe mipeilrd zenlera dlrnl mb `ed "zexitq"d oipr

.icedi ly ytpaúàæ úòãeîxacd reci -éLBã÷ étî õøàa ©©Ÿ¨¨¤¦¦§¥

:áéúëc éàî ìëOä ìà úö÷ áø÷ì ,ïãò-íúîLð ïBéìò- ¤§¦§¨¨¥¤§¨¥§¨¤©¥¤©¦§¦
aezky dn10:äðekäL ,"dBìà äæçà éøNaîe",weqtd ly - ¦§¨¦¤¡¤¡©¤©©¨¨

øNáa úLaìîä Lôpî Cøaúé Búeäìà úö÷ ïéáäì àéä¦§¨¦§¨¡Ÿ¦§¨¥¦¤¤©§ª¤¤¦§©
,íãàä,sebd z` dignd ytpd ,xnelk -x"enc` w"k ztqed ¨¨¨

:`"hilyzedna ,oky
,enk - dnvrylk ytpd
ipta llka zeipgexa
dpad lk oi` - dnvr

,llkøîàî ét-ìòå§©¦©£©
ì"æ eðéúBaø11ìò ©¥©©

÷eñt12éLôð éëøa" : ¨¨§¦©§¦
-LBãwä äî" ¯ "'Bâå§©©¨

,'eë àeä-Ceøa`ln - ¨
,mlerd lkäîLpä óà©©§¨¨

,"'eëlk z` d`ln -
mipen l"f epizeaxe ,"sebd
xy` mitqep mixac my
epizeaxy oeeik ,ixd .dnypa md jk d"awd lv` mdy myk
yecwd lv` mpyiy mipipr da yiy ,dnypd z` mieeyn l"f
lv` mdy itk mipipr dnypdn oiadl ixd mileki ,`ed jexa
zn`a edn ,`l` .zewl`a mipipr oiadl ,`ed jexa yecwd
l` dnypd ly mipipr zeeydl xyt` ok` ji`e oeincd

efdn owfd epax `iai - ?`ed jexa yecwdd`a dnypdy ,xd
zepeilrd zexitqdn mipipr da yie zewl`d zeiniptn
oeylae ,zewl`a mipipr dnypdn oiadl mileki okl ,zewl`ne

:owfd epaxøäfä øîàî ét-ìòå13÷eñt ìò14çtiå" : §©¦©£©©Ÿ©©¨©¦©
,"çôð déëBzî ,çôðc ïàî" ¯ "íéiç úîLð åétàa- §©¨¦§©©¦©§¨©¦¥¨©

,xacn cg`yk ,xeaica enk `ly ,ezeiniptn gtep - gtepd
z` `iven - gtepd j` ,ipevigd ladd z` `iven `ed ixd
zqpkd lr "dgitp" oeyld mixne`yke ,ladd zeinipt
,zewl`d zeiniptn d`a dnypdy ,drnyn ,seba dnypd

xiaqn owfd epaxy itke"daeyzd zxb`"a z`f15,elôàå©£¦
äiNòc Lôð"ytp"e ,xzeia oezgzd mlerd `ed "diyr" - ¤¤©£¦¨

,dcigi ,dig ,dnyp ,gex ,ytp zebixcnd ynga dpezgzd `id
âeefî äàa àéä,cegi -ïétðà-øéòæ(zecin)àá÷eðå ¦¨¨¦¦§¥©§¦§§¨

,(zekln),äiNòc(zecn) `"f beeife cegin ,diyrd mler ly - ©£¦¨
mler ly zeytpd ze`a "diyr"d mler ly (zekln) `awepe

,diyrdíälL ïéçnäå,"diyr"c `awepe `"f ly -íäL §©Ÿ¦¤¨¤¤¥
,'àá÷eðå ïétðà-øéòæ'c äîLðe äiç úðéça`id "dig" - §¦©©¨§¨¨¦§¥©§¦§§¨

"digz dnkgd" ,"dnkg" zpiga16,"dpia" zpiga `id "dnyp"e ,
"mpiaz icy znyp"17ytp ly dbixcna wx `idy dnypa ,jk ,

"`awep"n ,zecn yy - "`"f"n ,zexitqd lk opyi - "diyr"c
,"dpia"ne "dnkg"n ,zekln -íéøBçà ïä ïäL,zeipevigd - ¤¥¥£©¦

,úeìéöàc 'àá÷eðå ïétðà-øéòæ'c íéìëcly milkd ,oky - §¥¦¦§¥©§¦§§¨©£¦
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ùã÷ä úøâà
ïéáäì åèíéîëç éøáã äöéìîå ìùî

íúåãéçåïéðòáúåøéôñäúòãåî
ìà úö÷ áø÷ì ò"ð ïåéìò éùåã÷ éôî õøàá úàæ
äðååëäù äåìà äæçà éøùáîå áéúëã éàî ìëùä
úùáåìîä ùôðî êøáúé åúåäìà úö÷ ïéáäì àéä
äî 'åâå éùôð éëøá ô"ò ì"æøàî ô"òå íãàä øùáá
ô"ò øäæä øîàî ô"òå 'åë äîùðä óà 'åë ä"á÷ä
'éôàå çôð 'éëåúî çôðã ïàî íééç úîùð åéôàá çôéå
ïéçåîäå äéùòã ð"åæ âååéæî äàá àéä äéùòã ùôð
íééøåçà ïä ïäù ð"åæã äîùðå äéç 'éçá íäù íäìù
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ס"כ.3. להלן וראה ובכ"מ. פ"ב שמ"ז ע"ח ב). (ג, בהקדמה כו.4.תקו"ז א, פ"ג.5.יחזקאל ח"א תניא ב.6.ראה ולא 7.קנו, ד"ה
ו.8.תשבית. א, ט.9.משלי ט, כו.10.קהלת יט, א.11.איוב י, א.12.ברכות קג, (אגרת 13.תהלים ח"ג רפ"ב; ח"א לעיל הובא

הזוהר. בשם - פ"ד ט.14.התשובה) ב, סי"ד.16.שם.15.בראשית לעיל וראה יב. ז, ח.17.קהלת לב, איוב



`lelעב c"i ycew zay mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"zeliv`" ly p"efmler zexitqa miyalzne ,"diyr"a mixi`n
"diyr"d18zeipevigd od ,"diyr"d mler ly zexitqdy ixd ;

,"zeliv`"c p"ef ly milkd ly miixeg`deíäLmilkd - ¤¥
md ,"zeliv`"cíëBúaL ,Lnî úeäìà"zeliv`"c milka - ¡Ÿ©¨¤§¨

óBñ-ïéà øBà øéàî¥¦¥
æeðâå Laìîä àeä-Ceøä©§ª¨§¨

,úeìéöàc äîëçaitk - §¨§¨©£¦
wxtay d"dbda xne`y
ly oey`xd wlga d"l
ly enrh ,"`ipz"d xtq
"seqÎoi` xe`" recn ,xac
;`wec "dnkg"a dxey
"seqÎoi` xe`" ,ixd
lka xi`n ,"dnkg"ay

`ppwn d`lir `a`" ,"zeliv`"d mleray zexitqd
"zeliv`a19ly milkay ixde ,zeliv`a zppwn dpeilr dnkg ,

,`edÎjexa "seqÎoi` xe`" xi`n "zeliv`"d mleray zexitqd
,úeìéöàa "ãç éäBîøâe eäéà"c"seqÎoi` xe`" ,`edy - §¦§¨¦©©£¦

mlera cg` xac md - "zexitq"d ly milkde ,`edÎjexa
zexitqd zeinipt od "zeliv`"c zexitqdy oeeike ,"zeliv`"d
"diyr"d mler ly zexitqay ixd ,"diyr"d mler ly

,`edÎjexa "seqÎoi` xe`" yalznïk ìòå,okle -úîLða íb §©¥©§¦§©
íãàä,zexitqdn d`ad -,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàî ¨¨¨¥¦¥¨

,daL äîëçä øBàa æeðâå Laìî,ytpay -úà úBéçäì §ª¨§¨§©¨§¨¤¨§©£¤
äpnîe .íãàä,dnypdn -úö÷ ïéáäì íãàä ìëeé ¨¨¨¦¤¨©¨¨¨§¨¦§¨

ïlkL ,úBðBéìòä úBøéôña,zepeilrd zexitqd lk -úBøéàî ©§¦¨¤§¤ª¨§¦
.ïäî äìeìkä BúîLðazexitqdn d`a ixd dnypd ,oky - §¦§¨©§¨¥¤

cbpk zegek dxyr da yie
leki okl ,zexitqd xyr
mzervn`a oiadl mc`d

xitqa,`l` .zepeilrd ze
dnypay mixne`yk
zegek dxyr ok mb mpyi
d`a `idy iptn ,zexitqe
zexitqd xyrn
zexi`n dae ,dlrnly
,zepeilrd zexitqd lk
- dlrnly zexitqa oiadl mc`d lkei ytpdny daiq jkaye
,mdipia oeince jxr dfi` epyiy eaygi `ly ,oiivl yxcp
,dnypay zegekl oeinc dfi` yi zepeilrd zexitqly

dfi` yi dnypd zegeklyejxr;zepeilrd zexitql `edy
zehyt hiytdl yiy ,oiivle lelyl oldl owfd epax `a ,okl
lr mb ixdy ,mdipia jxr meye oeinc mey oi` oky ,yexitd
jexa yecwdl "dakxn" didy ,epia` mdxa` ly cqgd zcn

`ed20oeince jxr mey dl oi`y dilr mixne` okÎitÎlrÎs` ,
:owfd epax oeylae .dlrnly cqgd zcnl
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ùã÷ä úøâà
íëåúáù ùîî úåäìà íäù úåìéöàã ð"åæã íéìëã
'éöàã äîëçá æåðâå ùáåìîä ä"á ñ"à øåà øéàî
íãàä úîùðá íâ ë"òå úåìéöàá ãç éäåîøâå åäéàã
äáù äîëçä øåàá æåðâå ùáåìî ä"á ñ"à øåà øéàî
úö÷ ïéáäì íãàä ìëåé äðîîå íãàä úà úåéçäì
äìåìëä åúîùðá úåøéàî ïìåëù úåðåéìòä úåøéôñá

.ïäî
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פ"ב.18. שמ"ז ע"ח ת"ו.19.ראה ˘ËÈÏ"‡:20.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ועוד פכ"ג. פי"ח. ח"א בתניא נת' ובכ"מ. ח. פמ"ז, "ב"ר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zezixk(ipy meil)

:`xnbd dywn'úB÷Bðéz' àäå ,ïîçð áøì àáø déì øîàixde - ¨©¥¨¨§©©§¨§¨¦
,zaya zewepiz zlin oipra epipyy dpyndéîc ÷qòúî éëc- §¦¦§©¥¨¥

,'wqrzn'k da aygp `edyïðúedpyna(.flw zay),éðL Bì eéäL éî §©¦¤¨§¥
ãçà ,úB÷Bðézepnf ribd mdn,úaMa ìeîìz` dgec dpnfa dline ¦¤¨¨©©¨

zayd(.alw zay),åwepizãçàdid epnfúaMä øçà ìeîìmeia - §¤¨¨©©©©¨
,zaya elenl xeq`e ,oey`xçëLåzaya epnf wepiz dfi` ldend §¨©

,zayd xg`l dfi`eúà ìîewepizd,úaMa ,úaMä øçà ìL ¨¤¤©©©©¨©©¨
,ef dlina zayd z` lligy `vnpe,úàhç áéiçî øæòéìà éaøoick ©¦¡¦¤¤§©¥©¨

,zaya bbey lk.øèBt òLBäé éaøåe :eziiyew z` `ax miiqnãò §©¦§ª©¥©
òLBäé éaø øèt àì ïàkepi` ,z`hgn exht ryedi iaxy dn lk - ¨Ÿ¨©©¦§ª©

øáñ÷c íeMî àlày mc`yäåöî øáãa äòèzeyrl aygy - ¤¨¦§¨¨©¨¨¦§©¦§¨
,devnøeèt ,äåöî äNò àìå,z`hgnìáàdåàìc øáãa ÷qòúî §Ÿ¨¨¦§¨¨£¨¦§©¥§¨¨§¨
,äåöî,xg` urn hwile df urn dp`z hwll oeekzdy oebkeléôà ¦§¨£¦

,áéiçî òLBäé éaøl`eny mya xn`y ongp ax lr dywe ©¦§ª©§©¥
.xeht zaya wqrzny

:`xnbd zvxznBì øîà,ongp axì çpäly ef dpyn'úB÷Bðéú' ¨©©©§¦
`edy s` eaiigl cgein mrh da yiy meyn ,dpnn gikez l`e

,wqrzne ìéàBäy ep`vn'äøeaça ì÷ì÷î'dxeag dyerd - ¦§©§¥§©¨
lewlw jxca zaya,áéiçxeht lwlwnd zek`ln x`yay s`w"a) ©¨

(:cld s` okl ,,áéiç ,äøeaça ÷qòúîx`ya wqrznd la` ¦§©¥§©¨©¨
.xehty xnel yi ,zay zek`ln

:l`eny lr zeywdl dkiynn `xnbdäãeäé áø déáéúéà¥¦¥©§¨
ì,ìàeîL,epzpyna epipyèwìì ïéekúî eléôà ,øîBà äãeäé éaø ¦§¥©¦§¨¥£¦¦§©¥§©¥

,íéáðò èwéìå íéðàze`,íéðàz èwéìå íéáðòhwll oeekzd m` oke §¥¦§¦¥£¨¦£¨¦§¦¥§¥¦

mip`z,úBðáì èwéìå úBøBçLe`øæòéìà éaø ,úBøBçL èwéìå úBðáì §§¦¥§¨§¨§¦¥§©¦¡¦¤¤
àëä àäå .øèBt òLBäé éaøå úàhç áéiçîmipte`d lka ixde - §©¥©¨§©¦§ª©¥§¨¨¨

,elld,àeä ÷qòúî,oaxw eaiign xfril` iaxenð òLBäé éaøåàì é ¦§©¥§©¦§ª©©¦Ÿ
àðéîì àðéî ïî àlà øèt à÷`l` exht `l ryedi iax elit`e - ¨¨©¤¨¦¦¨§¦¨

,xg` oin ecia dlre cg` oin lr dzid ezaygny meynãça ìáà£¨§©
àðéîef dp`z hwll oeekzdy oebk ,cg` oina wqrznd la` - ¦¨

,zxg` dp`z ecia dzlre,áéiçî òLBäé éaø eléôàwqrzny ixd £¦©¦§ª©§©¥
.xhetd l`eny ixack `lye ,aiig zaya

:`xnbd zvxzndéì øîà,l`enyàððéL,ccegn -ïéúéðúî ÷BáL ¨©¥¦§¨§©§¦¦
éàøúa àúå,ipenk dyxtze ,dpynd yexita jzpad z` aefr - §¨©§©

Balî èwìî ãáàL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëädaygn el dzidy - ¨¨§©¨§¦©§¤¨©§©¥¦¦
ealn ef daygn dca` aeyy `l` seqal dyry dnl dpey`x
daygn el dzid mewn lkny oeik aiigl yi df ote`ae ,dgkye

y epiide ,df xacl dligznçëLå ,íéáðò èwìì ïåekúðoeekzdy ¦§©¥§©¥£¨¦§¨©
,miapr hwllàðéòa íéðàz øeáñå`ed epevxay dzr xeaqe - §¨§¥¦¨¥¨
,mip`z hwllíéáðòä ìò Bãé äëìäåixd ,oeekzdl ila mhwile §¨§¨¨©¨£¨¦

`l la` ,miaprd z` dligza dvx ik ,dpey`xd ezpeek ziyrpy
,ewlgp dfae ,mip`zd lr aygy dyrn zryay ezaygn ziyrp

øáñ øæòéìà éaøcy ,aiig `edyBúðåek äúNòð éøädpey`xd §©¦¡¦¤¤¨©£¥¤¤§¨©¨¨
,wqrznk aygp epi`e ,miaprd lr aygyøáñ òLBäé éaøå§©¦§ª©¨©

y ,xehty,BzáLçîe Búðåek äúNòð àì éøäcr oaxwa aiig epi`e £¥Ÿ¤¤§¨©¨¨©£©§
dn z` hwily ,wqrzn x`ya la` .ezaygne ezpeek miiwzzy
mipin ipya oky lke ,lkd ixacl xeht ,llk eilr ayg `ly

.l`eny ixacke ,wqrzn mrhn xehty
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המשך ביאור למס' כריתות ליום שחי עמ' ב



עג היום יום . . . 

ה'תש"גח אלוליום רביעי

חומש: תצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. כב־כד.

תניא: ובירור . . . קיח במצרף וכור.

ִנים.  ֲאֵסיַפת ָהַרּבָ ֶפֶטְרּבּוְרג ּבַ ַנת תר"ג ּבְ ׁשְ ְזכּוָתם ִהְצִליַח ּבִ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לֹשָׁ ַמח ֶצֶדק" ָמָנה ׁשְ ַה"ּצֶ
ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  ְדרּוׁשֵ ּבִ ְוָיַגע  ָטַרח  ר  ֲאׁשֶ עֹות,  ָ ַהּשׁ ֶאֶלף  ִים  ּתַ ּוׁשְ ים  לֹשִׁ ׁשְ ְזכּות  הּוא  ֵמֶהם  ְוֶאָחד 
ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  רּוׁשֵ ּדְ ִלְלֹמד  ְמֻיָחד  עּור  ׁשִ לֹו  ָקַבע  תקס"ד  ַנת  ׁשְ )ּבִ תקס"ד־תקצ"ד  ִנים  ָ ַהּשׁ ים  לֹשִׁ ׁשְ

ָסָתם(. ַהְדּפָ ק ּבְ ַנת תקצ"ד ִהְתִחילּו ְלִהְתַעּסֵ ׁשְ ּבִ

ה'תש"גט אלוליום חמישי

חומש: תצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. כה־כז.

תניא: הנה מודעת . . . 236 פעמים וכו'.

ה  ְקׁשֵ ִעְנָין  ּבְ ַעת  ַהּדַ ַהֲעָמַקת  ּבְ ְלִהְתּבֹוְננּות  ַיַחס  ּבְ  – ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְוכּו'  ים  ָנׁשִ ִדיֵני  ּבְ ַהּתֹוָרה  ִמן  ּוְרָאָיה  טֹוב',  'ִכי  ּבְ יִגים  ּוַמּשִׂ ְמִביִנים  ֲאַזי  נֹוֵגַע,  ָהִעְנָין  ִאם  ָגה:  ַהַהּשָׂ
ָלה  ּכָ ַהׂשְ ֲעֵלי  ּבַ ם ֵהם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ אֹוִנים  ְוַהּגְ ְוָאמֹוָרִאים  ִאים  ּנָ ּתַ ֶזה  ּבָ ִרים  ּוְמַדּבְ ִלְטֹען,  כֹולֹות  ּיְ ׁשֶ ְוַטֲענֹוֵתיֶהן 
ֶעֶרְך ִלְטֹען ְטָענֹות ֵאּלּו. ֲאָבל ָהֱאֶמת הּוא,  ּבְ ה ֵאיָנּה  ָ ְוַהּתֹוָרה ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַוֲהלֹא ָהִאּשׁ ֻמְפָלָגה, 

ְכִלִיים ֲעמּוִקים. ַעת ַמְמִציִאים ׂשִ י ַהּדַ ם ֲחלּוׁשֵ ה ּגַ ר ָהִעְנָין נֹוֵגַע, ִהּנֵ ַכֲאׁשֶ ּדְ

ה'תש"גי אלוליום שישי

חומש: תצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. כח־ל.

תניא: וז"ש והי' . . . כל חטאתם.

קלָאר,  פירושו:  "יחידות"  אשר  אומרים,  היו  הזקן  רבינו  חסידי  זקני  גדולי 
ָאּפגעשטעלט, פאראיינציגט. - מקור ג' פירושים אלו הוא בדרז"ל: שקלים פ"ו מ"ב, 

יבמות ס"ב. א, בראשית רבה פ"ך - 
זאת אומרת כי ענין היחידות הוא לברר את מצבו, ולקבוע אופן עבודתו בסור מרע 
ולקרב את המדות הטובות, ולהתקשר בהתאחדות גמורה ולמסור עצמו, איבערגעבען 

זיך מיט אלע רצונות.

 – ִאחּוד.  ְקִביָעה,  רּור,  ּבֵ רּוׁשֹו:  ּפֵ "ְיִחידּות"  ר  ֲאׁשֶ אֹוְמִרים,  ָהיּו  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֲחִסיֵדי  ִזְקֵני  דֹוֵלי  ּגְ
ָנה ב', ְיָבמֹות ס"ב.  ֶרק ו' ִמׁשְ ָקִלים ּפֶ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה: ׁשְ ים ֵאּלּו הּוא ּבְ רּוׁשִ ְמקֹור ג' ּפֵ

ה כ' – ה ָפָרׁשָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ א, ּבְ

"סּור ֵמָרע" ּוְלָקֵרב  בֹו, ְוִלְקּבַֹע ֹאֶפן ֲעבֹוָדתֹו ּבְ ִחידּות הּוא ְלָבֵרר ֶאת ַמּצָ י ִעְנַין ַהּיְ ֹזאת אֹוֶמֶרת, ּכִ
ל ָהְרצֹונֹות. ר ִעם ּכָ מּוָרה ְוִלְמֹסר ַעְצמֹו, ְלִהְתַמּסֵ ִהְתַאֲחדּות ּגְ ר ּבְ ֵ ּדֹות ַהּטֹובֹות, ּוְלִהְתַקּשׁ ֶאת ַהּמִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . עד

ה'תש"גיא אלולשבת

חומש: תצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה. לא־לג.

תניא: יג. מה רב . . . בסוכה וגו'.

ש"פ תצא תר"ג בשולחן קדוש היום הואיל הצ"צ לאמר: עוה"ז הוא עלמא דשיקרא, 
לכן הנה גם בהטוב מעורב פסולת, וצריך בירור בדרך מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה 
למטה. העוה"ב הוא עלמא דקשוט - הנה גם הדברים בדברי תורה המדברים בענינים 
הנראים לחסרון, הרי כמו שלומדים אותם בגן־עדן הם מעלה. - והתחיל לנגן, והראה 
בידו הקדושה לאות כי ינגנו אתו. בני הצ"צ התחילו לנגן ואחריהם ענו כל החסידים 
דער  איז  דין  בעלמא  הצ"צ:  אמר  לנגן  כשגמר   - הלבבות.  שהלהיב  שיר  בקול 
טייטש פון דעם מאמר )סנהדרין צט. ב( הלומד תורה לפרקים אז ער לערענט תורה 
צייטענווייז. אין גן־עדן טייטשט מען דעם מאמר אז ער לערענט תורה און די תורה 

נעהמט איהם פאנאדער, די דברי תורה דערנעמען איהם.

הּוא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  לֹאַמר:  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ הֹוִאיל  ַהּיֹום  ִקּדּוׁש  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ תר"ג,  ֵצא  ּתֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ
ה  ַמּטָ ִמּלְ ֶדֶרְך  ּבְ רּור  ּבֵ ְוָצִריְך  ֹסֶלת,  ּפְ ְמֹעָרב  ַהּטֹוב  ּבְ ם  ּגַ ה  ִהּנֵ ָלֵכן  ֶקר[,  ֶ ַהּשׁ ]=עֹוָלם  ְקָרא  ׁשִ ּדְ ָעְלָמא 
ם  ּגַ ה  ִהּנֵ  – ָהֱאֶמת[  ]=עֹוָלם  ְקׁשֹוט  ּדִ ָעְלָמא  הּוא  א  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ה.  ְלַמּטָ ַמְעָלה  ִמּלְ ּוְבֶדֶרְך  ְלַמְעָלה 
ַגן־ֵעֶדן  ּבְ אֹוָתם  ּלֹוְמִדים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲהֵרי  רֹון,  ְלִחּסָ ְרִאים  ַהּנִ ִעְנָיִנים  ּבְ ִרים  ַהְמַדּבְ ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ָבִרים  ַהּדְ
ַמח ֶצֶדק" ִהְתִחילּו  ֵני ַה"ּצֶ נּו ִאּתֹו. ּבְ י ְיַנּגְ ה ְלאֹות ּכִ דֹוׁשָ ָידֹו ַהּקְ ן, ְוֶהְרָאה ּבְ ֵהם ַמֲעָלה. – ְוִהְתִחיל ְלַנּגֵ
ַמח ֶצֶדק":  ן ָאַמר ַה"ּצֶ ַמר ְלַנּגֵ ּגָ ׁשֶ ָבבֹות. – ּכְ ִהְלִהיב ַהּלְ יר ׁשֶ קֹול ׁשִ ל ַהֲחִסיִדים ּבְ ן, ְוַאֲחֵריֶהם ָענּו ּכָ ְלַנּגֵ
הּוא  ֲאָמר )ַסְנֶהְדִרין צט, ב( "ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְפָרִקים" – ׁשֶ ל ַהּמַ רּוׁשֹו ׁשֶ ה[ ּפֵ עֹוָלם ַהּזֶ ין ]=ּבָ ָעְלָמא ּדֵ ּבְ
הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה, ְוַהּתֹוָרה "ְמָפֶרֶקת" אֹותֹו  ֲאָמר – ׁשֶ ים ֶאת ַהּמַ ַגן־ֵעֶדן ְמָפְרׁשִ ים; ּבְ לֹוֵמד ּתֹוָרה ְלִעּתִ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה "ּתֹוְפִסים" אֹותֹו. ִלְפָרִקים, ּדִ

ה'תש"גיב אלוליום ראשון

חומש: תבוא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח. לד־לו.

תניא: יד. לעורר . . . 240 מעלה.

"ּב[  י ]ָהַרׁשַ ימּו, תער"ב" ִהְתִחיל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם "ּבְ ׁשֵ דּוַע ּבְ דֹול, ַהּיָ ְך ַהּגָ ֶהְמׁשֵ
רֹוְסטֹוב,  ּבְ ָרא תרע"ו  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ מֹו  ְוִסּיְ ְליּוּבַאִוויְטׁש,  ּבִ בּועֹות תער"ב  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום א'  ְלָאְמרֹו 

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם". ּובֹו קמ"ד ַמֲאָמִרים. ְתִחיל "ַוה' ָאָמר ַהְמַכּסֶ ַמֲאָמר ַהּמַ ּבְ

ּלֹא ֲאָמרֹו, ְולֹא ֶנֱחַלק ְלַמֲאָמִרים. ִני ׁשֶ תּוִבים ֵחֶלק ׁשֵ ּכְ ְוֵיׁש ּבַ

ה'תש"גיג אלוליום שני

חומש: תבוא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא. לז־לט.

תניא: ובכל שנה . . . וד"ל.

החסיד ר' הענדיל סיפר: ידוע הי' לכל החסידים, אשר ביחידות הראשונה היתה 
העברת הערלה, ווָאס ניט ווָאס, פון ערלת הלב איז מען גלייך פטור געווָארען.

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

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

,mc` zlik`l ie`x df lk`n did ,d`neh laiwy dryaé÷eqàì§©¥
äàîehîez`nehn dler epi` -.áìk úìéëàî ìñtiL ãòla` ¦§¨©¤¦¨¥¥£¦©¤¤

,àëä,mc`dn xya jzegd iabläàîeè déì éúeçàìmivex ep` - ¨¨§©¥¥§¨
wxy `ed llkd dfae ,d`neh zlawl exiykdle ecixedléæç éà¦£¦

íãàì(alkl ifg) ,mc` zlik`l ie`x xacd m` -ïéà]`ed ixd - §¨¨¦
d`neh lawne lke`k aygp,[la`àì ,íãàì éæç àì éàoi` - ¦Ÿ£¦§¨¨Ÿ

d`neh lawn epi`e ,lke`k aygp xacd.(áìëì éæç)£¦§¤¤
`ziixad lr ef dpynn dziiyew z` zniiqne zxfeg `xnbd

:lirl d`aedyéðz÷ íB÷î ìkîjixv mc` xyay dpyna ¦¨¨¨¨¥
å ,äáLçîixd,äáLçîwxàéä äl÷ äàîeèìyiy gkene ,zkxvp ©£¨¨©©£¨¨§§¨©¨¦

dhrin recn ok m`e ,'lke`' ly dlw d`neh mc` xyaa
.dlw d`neh mda oi`y zngn mizy ikldn mc z` `ziixad

:`xnbd zvxznéléî éðä,dlw d`neh mc` xyaa yiy ,df xac - ¨¥¦¥
edfíéiçîdf iable ,elke`l ick exyan jzge ig mc`dyk - ¥©¦

,oilke` z`neh ea yiy oivwera dpynd dxn`,äúéî øçàì ìáà£¨§©©¦¨
,äøeîç äàîeè àeä àîèly dlw d`neh ea oi` ok zngne ¨¥§¨£¨

oi`y dxn`y ,mc ixeqi`a dpcy `ziixad zwqer dfae ,milke`
.mc xeqi`n hrenn `ed okle dlw d`neh mc`a

,zn mc` xyaa `ziixad z` micinrn m` :`xnbd dywn
ok m` ,dlw d`neh oi`y `ziixad dxn` eiablydúååëcixd - ¦§¨¨

l mby xnel jixv dfl dneca,äîäa éabyiy `ziixad dxn`y ©¥§¥¨
xaecn ,dlw d`neh,äúéî øçàì,jytp dnn dyw ok m`eéà §©©¦¨¦

d lr xaecn,øNa`ed ixdäøeîç äàîeè ànèî,dliap lyíàå ¨¨§©¥§¨£¨§¦
a xaecnd,íã`ed mb ixdäøeîç äàîeè ànèî.dliap ly ¨§©¥§¨£¨

,`xnbd z`f dgikeneïðúcdpyna(`"n d"t zeicr),úéa ,úBìéáð íc ¦§©©§¥¥
ïéøäèî éànL,dliap z`nehn,ïéànèî ìlä úéáeziak dklde ©©§©£¦¥¦¥§©§¦

z`nhn dnday dxne`a `ziixad zpeeky jgxk lre ,lld
ote`ae ,dlw d`neh da yiy ,diiga dndal epiid dlw d`neh
x`azdy enk ,milke` z`neh `nhn ig mc` xya mb ixd dnec
mc` oia welig yiy `ziixad dxn` recne ,oivwera dpyna

.df oiprl dndal
,dzin xg`l mc`a `ziixad zwqer zn`a :`xnbd zvxzn
dne ,dzin xg`l xaecn dndaa s`e ,dlw d`neh ea oi`y
ea oi` ok zngne ,dxeng d`neh yi dzin xg`ly ziywdy

,dlw d`nehàëøöð àìdf oic xnel `ziixad dkxved `l -àlà Ÿ¦§§¨¤¨
ïðúãëìdpyna epipyy df ote`l -(b"n b"t oivwer),äîäa úìáð ¦§¦§©¦§©§¥¨

íB÷î ìëa ,äàîèdaxd my yiy mikxka elit`e ,z`vnp `idy §¥¨§¨¨
oke ,dlke`l jxc oi`y oeik lk`nk daeyg dpi` ,mc` ipaúìáð¦§©

øBähä óBòz`vnp `idyk,íéøôka,mihren mc` ipa my yiy ©¨©§¨¦
`l` ,lk`nk zaygp dpi`éøöäáLçî Cmdilr aeygl - ¨¦©£¨¨

,miebl dlik`léøö ïéàåøLëä C`nhl mteqy oeik ,min z`ia ly §¥¨¦¤§¥
.dliap ly dxeng d`nehúìáðå íB÷î ìëa äøBäè äîäa úìáð)¦§©§¥¨§¨§¨¨§¦§©

å ,(øLëä àìå äáLçî àì ïéëéøö ïéà íé÷åMa áìçå øBäè óBòlr ¨§¥¤©§¨¦¥§¦¦Ÿ©£¨¨§Ÿ¤§¥§
ef dpynéì änì äáLçî ,àéiç éaøì áø déì øîàyi dn myl - ¨©¥©§©¦¦¨©£¨¨¨¨¦

edf ixd ,daygna jxeväl÷ äàîeèìyi o`k recne ,lke` ly §§¨©¨
ixde ,dlw d`neha jxevàéä äàîeè dôeb àéäyi dnvr da - ¦¨§¨¦

e .dliap ly dxeng d`nehdéì øîàdaygna jxevd ,`iig iax ¨©¥
epiide ,dxeng d`neh oi`y ote`a `edàkéàc ïBâkyiy -úBçt §§¦¨¨

,äìéáð úéfkî,dliap z`neh da oi`eäöéakî úBçôì äôøöå ¦©©¦§¥¨§¥§¨§¨¦©¥¨
äöéak éåä éàäå éàäc ,ïéìëBàmr cgi dliapd ly xeriydy - ¨¦§©§©¨¥©¥¨

lr ayg m` j` ,dliap z`neh jka oi`e ,dviak `ed milke`d
,milke` ly dlw d`neh d`nh `id ixd dlik`l dliapd

.dviak xeriyl mixg`d milke`d mr ztxhvne
:`iig iaxl dywde ax jiyndéëä éàote`a xaecny ,jk m` - ¦¨¦

d`neh wx ea yie ,dxeng d`nehl ie`xd xeriy xyaa oi`y
,lke` oicn dlwøLëä énð éòaéìxyad xykeiy mb jixvp - ¦¨¥©¦¤§¥

,eixac z` ax gikene .min eilr e`eaiy ici lr d`neh lawlàäc§¨
ìàòîLé éaø éác àðziax ly eyxcn ziaa ef `ziixa epy ixdy - ¨¨§¥©¦¦§¨¥

weqta xn`p ,l`rnyiie)(fl `i `xwmzlaPn lRi ike'òøæ ìk ìò §¦¦Ÿ¦¦§¨¨©¨¤©
òøfé øLà [òeøæ]lr min e`a `ly onf lky epiide ,'`Ed xFdh ¥©£¤¦¨¥©¨

,jk weqtd z` yexcl yie ,d`neh lawl exyked `l mirxfdäî©
ïéãçeéî íéòøfjkaå ,äøeîç äàîeè ànèì ïôBñ ïéàLdxez dxn` §¨¦§¨¦¤¥¨§©¥§¨£¨§

yéøöøLëä C,d`neh elawiy ickìk óàmixacdïôBñ ïéàL ¨¦¤§¥©Ÿ¤¥¨
éøö äøeîç äàîeè ànèìøLëä C,d`neh lawl miie`x eidiy ick §©¥§¨£¨¨¦¤§¥

,dxeng d`neh `nhn epi`y ,zifkn zegt dliap xyaa ok m`e
jxev yi ,dlw d`neh `nhl xg` lk`n mr dviakl sxhvne
dpyna eli`e ,d`neh lawl ie`x didiy ick min eilr e`eaiy

.cala daygna `l` xykda jxev oi`y x`ean
déì øîà,`iig iaxéléî éðäd`neh ea oi`y lke`y ,df oic - ¨©¥¨¥¦¥

epiid ,xykd jixv dxengàîìòc ïéìëBàa,milk`n mzqa -úéìc §¨¦§¨§¨§¥
äìáð úéfkî úBçt Ba,dliap zifkn zegt mdil` etxiv `ly - ¨¦©©¦§¥¨

,dxeng d`neh icil e`eai `l mlerle,àëä ìáàx`eand ote`a £¨¨¨
,dpynadéeâa àkéàclke`l sxivy -ïåék ,äìéáð úéfkî úBçt §¦¨§©¥¨¦©©¦§¥¨¥¨

øLëä éòa àì úéfk déì óøöî eléàcsxvn did m`y oeik - §¦§¨¥¥©©¦Ÿ¨¥¤§¥
jixv sxevnd lk`nd did `l ,dliap ly mly zifk lk`nl
lr ,ynn dliap z`neh ea dzid ixdy ,d`neh lawl ick xykd
aygp df ixd mewn lkn ,zifkn zegt wx sxiv eiykry s` ok
s` xykd jixv epi`y ,dxeng d`neh icil `eal cizrd xack

.dlw d`neh `nhl ick
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עה היום יום . . . 

ַהֲעָבַרת  ָהְיָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ְיִחידּות  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ַהֲחִסיִדים,  ְלָכל  ָהָיה  ָידּוַע  ר:  ִסּפֵ הֶעְנִדיל  ר'  ֶהָחִסיד 
ד. ב ִנְפְטרּו ִמּיָ ּלֹא ִיְהֶיה – ֵמָעְרַלת ַהּלֵ ֶ ָהָעְרָלה. ַמה ּשׁ

ה'תש"גיד אלוליום שלישי

חומש: תבוא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו. מ־מב.

תניא: טו. להבין . . . קכא הכלולה מהן.

ֵני  נּוָפה ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, לֹא ִמּפְ ְלֶחֶמת ּתְ ֵזר ִמּמִ "ּב[: ְלִהּנָ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֵמהֹוָראֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
יׁש ַאְך ְוַרק ְלִחּזּוק  ל ּכֹחֹוֵתינּו ָעֵלינּו ְלַהְקּדִ ֶאת ּכָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ֵני ֹמֶרְך ֵלב, ֶאּלָ ַח אֹו ִמּפְ ה ְלַנּצֵ ּמֶ ֵאין ָלנּו ּבַ ׁשֶ
ְמִסירּות ֶנֶפׁש  ה ּוְבָטֳהָרה. ְוַעל ֶזה ָעֵלינּו ִלְמֹסר ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ְצֹות ּבִ ְנָין ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ְנָיֵנינּו, ּבִ ּבִ

ֹכַח. ֹפַעל ְולֹא ַרק ּבְ ּבְ

שבת 
קודש

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

,mc` zlik`l ie`x df lk`n did ,d`neh laiwy dryaé÷eqàì§©¥
äàîehîez`nehn dler epi` -.áìk úìéëàî ìñtiL ãòla` ¦§¨©¤¦¨¥¥£¦©¤¤

,àëä,mc`dn xya jzegd iabläàîeè déì éúeçàìmivex ep` - ¨¨§©¥¥§¨
wxy `ed llkd dfae ,d`neh zlawl exiykdle ecixedléæç éà¦£¦

íãàì(alkl ifg) ,mc` zlik`l ie`x xacd m` -ïéà]`ed ixd - §¨¨¦
d`neh lawne lke`k aygp,[la`àì ,íãàì éæç àì éàoi` - ¦Ÿ£¦§¨¨Ÿ

d`neh lawn epi`e ,lke`k aygp xacd.(áìëì éæç)£¦§¤¤
`ziixad lr ef dpynn dziiyew z` zniiqne zxfeg `xnbd

:lirl d`aedyéðz÷ íB÷î ìkîjixv mc` xyay dpyna ¦¨¨¨¨¥
å ,äáLçîixd,äáLçîwxàéä äl÷ äàîeèìyiy gkene ,zkxvp ©£¨¨©©£¨¨§§¨©¨¦

dhrin recn ok m`e ,'lke`' ly dlw d`neh mc` xyaa
.dlw d`neh mda oi`y zngn mizy ikldn mc z` `ziixad

:`xnbd zvxznéléî éðä,dlw d`neh mc` xyaa yiy ,df xac - ¨¥¦¥
edfíéiçîdf iable ,elke`l ick exyan jzge ig mc`dyk - ¥©¦

,oilke` z`neh ea yiy oivwera dpynd dxn`,äúéî øçàì ìáà£¨§©©¦¨
,äøeîç äàîeè àeä àîèly dlw d`neh ea oi` ok zngne ¨¥§¨£¨

oi`y dxn`y ,mc ixeqi`a dpcy `ziixad zwqer dfae ,milke`
.mc xeqi`n hrenn `ed okle dlw d`neh mc`a

,zn mc` xyaa `ziixad z` micinrn m` :`xnbd dywn
ok m` ,dlw d`neh oi`y `ziixad dxn` eiablydúååëcixd - ¦§¨¨

l mby xnel jixv dfl dneca,äîäa éabyiy `ziixad dxn`y ©¥§¥¨
xaecn ,dlw d`neh,äúéî øçàì,jytp dnn dyw ok m`eéà §©©¦¨¦

d lr xaecn,øNa`ed ixdäøeîç äàîeè ànèî,dliap lyíàå ¨¨§©¥§¨£¨§¦
a xaecnd,íã`ed mb ixdäøeîç äàîeè ànèî.dliap ly ¨§©¥§¨£¨

,`xnbd z`f dgikeneïðúcdpyna(`"n d"t zeicr),úéa ,úBìéáð íc ¦§©©§¥¥
ïéøäèî éànL,dliap z`nehn,ïéànèî ìlä úéáeziak dklde ©©§©£¦¥¦¥§©§¦

z`nhn dnday dxne`a `ziixad zpeeky jgxk lre ,lld
ote`ae ,dlw d`neh da yiy ,diiga dndal epiid dlw d`neh
x`azdy enk ,milke` z`neh `nhn ig mc` xya mb ixd dnec
mc` oia welig yiy `ziixad dxn` recne ,oivwera dpyna

.df oiprl dndal
,dzin xg`l mc`a `ziixad zwqer zn`a :`xnbd zvxzn
dne ,dzin xg`l xaecn dndaa s`e ,dlw d`neh ea oi`y
ea oi` ok zngne ,dxeng d`neh yi dzin xg`ly ziywdy

,dlw d`nehàëøöð àìdf oic xnel `ziixad dkxved `l -àlà Ÿ¦§§¨¤¨
ïðúãëìdpyna epipyy df ote`l -(b"n b"t oivwer),äîäa úìáð ¦§¦§©¦§©§¥¨

íB÷î ìëa ,äàîèdaxd my yiy mikxka elit`e ,z`vnp `idy §¥¨§¨¨
oke ,dlke`l jxc oi`y oeik lk`nk daeyg dpi` ,mc` ipaúìáð¦§©

øBähä óBòz`vnp `idyk,íéøôka,mihren mc` ipa my yiy ©¨©§¨¦
`l` ,lk`nk zaygp dpi`éøöäáLçî Cmdilr aeygl - ¨¦©£¨¨

,miebl dlik`léøö ïéàåøLëä C`nhl mteqy oeik ,min z`ia ly §¥¨¦¤§¥
.dliap ly dxeng d`nehúìáðå íB÷î ìëa äøBäè äîäa úìáð)¦§©§¥¨§¨§¨¨§¦§©

å ,(øLëä àìå äáLçî àì ïéëéøö ïéà íé÷åMa áìçå øBäè óBòlr ¨§¥¤©§¨¦¥§¦¦Ÿ©£¨¨§Ÿ¤§¥§
ef dpynéì änì äáLçî ,àéiç éaøì áø déì øîàyi dn myl - ¨©¥©§©¦¦¨©£¨¨¨¨¦

edf ixd ,daygna jxeväl÷ äàîeèìyi o`k recne ,lke` ly §§¨©¨
ixde ,dlw d`neha jxevàéä äàîeè dôeb àéäyi dnvr da - ¦¨§¨¦

e .dliap ly dxeng d`nehdéì øîàdaygna jxevd ,`iig iax ¨©¥
epiide ,dxeng d`neh oi`y ote`a `edàkéàc ïBâkyiy -úBçt §§¦¨¨

,äìéáð úéfkî,dliap z`neh da oi`eäöéakî úBçôì äôøöå ¦©©¦§¥¨§¥§¨§¨¦©¥¨
äöéak éåä éàäå éàäc ,ïéìëBàmr cgi dliapd ly xeriydy - ¨¦§©§©¨¥©¥¨

lr ayg m` j` ,dliap z`neh jka oi`e ,dviak `ed milke`d
,milke` ly dlw d`neh d`nh `id ixd dlik`l dliapd

.dviak xeriyl mixg`d milke`d mr ztxhvne
:`iig iaxl dywde ax jiyndéëä éàote`a xaecny ,jk m` - ¦¨¦

d`neh wx ea yie ,dxeng d`nehl ie`xd xeriy xyaa oi`y
,lke` oicn dlwøLëä énð éòaéìxyad xykeiy mb jixvp - ¦¨¥©¦¤§¥

,eixac z` ax gikene .min eilr e`eaiy ici lr d`neh lawlàäc§¨
ìàòîLé éaø éác àðziax ly eyxcn ziaa ef `ziixa epy ixdy - ¨¨§¥©¦¦§¨¥

weqta xn`p ,l`rnyiie)(fl `i `xwmzlaPn lRi ike'òøæ ìk ìò §¦¦Ÿ¦¦§¨¨©¨¤©
òøfé øLà [òeøæ]lr min e`a `ly onf lky epiide ,'`Ed xFdh ¥©£¤¦¨¥©¨

,jk weqtd z` yexcl yie ,d`neh lawl exyked `l mirxfdäî©
ïéãçeéî íéòøfjkaå ,äøeîç äàîeè ànèì ïôBñ ïéàLdxez dxn` §¨¦§¨¦¤¥¨§©¥§¨£¨§

yéøöøLëä C,d`neh elawiy ickìk óàmixacdïôBñ ïéàL ¨¦¤§¥©Ÿ¤¥¨
éøö äøeîç äàîeè ànèìøLëä C,d`neh lawl miie`x eidiy ick §©¥§¨£¨¨¦¤§¥

,dxeng d`neh `nhn epi`y ,zifkn zegt dliap xyaa ok m`e
jxev yi ,dlw d`neh `nhl xg` lk`n mr dviakl sxhvne
dpyna eli`e ,d`neh lawl ie`x didiy ick min eilr e`eaiy

.cala daygna `l` xykda jxev oi`y x`ean
déì øîà,`iig iaxéléî éðäd`neh ea oi`y lke`y ,df oic - ¨©¥¨¥¦¥

epiid ,xykd jixv dxengàîìòc ïéìëBàa,milk`n mzqa -úéìc §¨¦§¨§¨§¥
äìáð úéfkî úBçt Ba,dliap zifkn zegt mdil` etxiv `ly - ¨¦©©¦§¥¨

,dxeng d`neh icil e`eai `l mlerle,àëä ìáàx`eand ote`a £¨¨¨
,dpynadéeâa àkéàclke`l sxivy -ïåék ,äìéáð úéfkî úBçt §¦¨§©¥¨¦©©¦§¥¨¥¨

øLëä éòa àì úéfk déì óøöî eléàcsxvn did m`y oeik - §¦§¨¥¥©©¦Ÿ¨¥¤§¥
jixv sxevnd lk`nd did `l ,dliap ly mly zifk lk`nl
lr ,ynn dliap z`neh ea dzid ixdy ,d`neh lawl ick xykd
aygp df ixd mewn lkn ,zifkn zegt wx sxiv eiykry s` ok
s` xykd jixv epi`y ,dxeng d`neh icil `eal cizrd xack

.dlw d`neh `nhl ick
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v"ndqeעו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ט  אלול ח' ראשון יום מסכנה  שמירה על ברכה

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰Cøáî ¯ ä÷òî äNò íà¦¨¨©£¤§¨¥
.'ä÷òî úBNòì eðeöå åéúBåöîa eðLc÷ øLà' :äiNò úòLa¦§©£¦¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©£©£¤

הידים(ה"ד)לעיל נטילת  על לברך שאין  הרמב "ם כתב

הסכנה , מפני אלא זה  בדבר  חייבו שלא  "מפני אחרונים  במים 

עשייתן". על  מברכין  אין  סכנה  משום  שהן ודברים 

להקשות : ויש 

מפני נעשה והרי  מעקה  עשיית  על מברכים  מדוע  כן, אם 

הנופל  יפול  כי בביתך  דמים  תשים "ולא  ככתוב  הסכנה,

ועוד)ממנו " ג, סי' א"ח מרדכי לבושי ,385 עמ' ב, שיחות ?(לקוטי

הוא  שם)והביאור  :(לקו"ש

גם להתבצע יכולה  הבית מגג  נפילה  של  הסכנה  מניעת 

מעקה  משופע)ללא גג עשיית מעקה(ולדוגמא, 'ועשית  והציווי  ,

עליה הסכנה מניעת  בגלל שאינה  מיוחדת  מצוה  הוא לגגך'

בביתך ". דמים  תשים  "ולא  - תעשה ' ב 'לא  נצטוינו

כלל קבע  הרמב "ם  לדבר: ה)וראיה  שורש שטעם(סהמ"צ

מנה מעקה  ובעשיית  עצמה , בפני כמצוה  נמנה  אינו המצוה 

לא וב 'מצוות  מעקה ', 'ועשית  המצוה  את  עשה' ב 'מצוות

שמניעת ומכאן בביתך', דמים  תשים 'ולא  הלאו  את  תעשה'

בביתך')הסכנה  דמים תשים 'ועשית('ולא למצות טעם  איננה 

עצמה . בפני  מצוה  אלא  מעקה '

חינוך' ה'מנחת  כתב זה  תקמו)וכעין :(מצוה

חובה היא  עשייתה , על  שמברך  מעקה' 'ועשית  מצות

שלוחו ידי על  גם  לקיימה  ויכול הבית  בעל  על המוטלת

גוי ידי על אותה יעשה  אם  אבל  כמותו ', אדם של  ש 'שלוחו 

המצוה את  קיים  לא שליחות, בני שאינם וקטן  שוטה  חרש  או

'ולא הלאו  על  עובר אינו ואמנם , עליה . לברך יכול  ואינו 

לא אך הנפילה , סכנת את  מנע  שהרי בביתך' דמים  תשים 

נוספת . מצוה  שהיא  המעקה מצות  את  קיים

תירץ : (שם ) מרדכי ' וה 'לבושי

כאשר רק  מסכנה  לשמירה  הנעשית  מצוה  על מברכים  אין

שנאמר מהתורה עליה המצווה עצמו  לאדם היא  השמירה

סכנה  מניעת  אבל לנפשותיכם", מאוד miyp`n"ונשמרתם 
mixg` על לשמור  חייבים עצמם  הם  כי  זה, ציווי בכלל  אינה 

מעקה לעשות  הבית  לבעל תורה שציוותה  אלא  עצמם ,

דומה אינו  זה  וענין אדם, מכל סכנה  ולמנוע כללית  לשמירה

לברך. אין אכן עליה  עצמו , לצורך הנעשית  לשמירה 

ה'תשע"ט  אלול ט' שני יום ערבית  בתפילת עינינו' 'יראו ברכת

:˙ÂÏÙ˙‰ ¯„ÒìL òîL úiø÷ øçàlL äðBøçà äëøa§¨¨©£¨¤§©©§¦©§©¤
çîNéå eðéðéò eàøé ...ïîàå ïîà ,íìBòì 'ä Ceøa ...úéáøò©§¦¨§¨¨¥§¨¥¦§¥¥§¦§©

éñBäì íòä úö÷î eâäðå ...eðaì.Bæ äëøa òöîàa ïé÷eñt ó ¦¥§¨£¦§¨¨¨§¦§¦§¤§©§¨¨
ו "יראו לעולם ..." ה ' "ברוך הפסוקים  ובה  זו  ברכה הוספת 

ובטעם הגאונים . תקנת  היא  'השכיבנו', ברכת  לאחר  עינינו..."

התוספות כתבו  דאמר)התקנה  ד"ה ב ד, מבית(ברכות ילך ש "לא 

ה 'מרדכי' כתב  וכן תפילתו". אחד  כל שיגמור עד הכנסת

ה) סי' פ"א בשדה ,(ברכות היו  שלהם  כנסיות  שבתי "בשביל

עשרה שמונה  כנגד פסוקין עשרה שמונה  חכמים  תיקנו 

יחידי אחד ישאר ולא  זה את  זה שימתינו  כדי  ברכות...

לתפילה  גאולה  בין  הפסק  אינה זו  וברכה  צריך ויסתכן". (והרי

הי"ח) פ"ז תפילה הל' לעיל – לתפילה גאולה הנאמ לסמוך זו ברכה  רתכי 

אריכתא ו'כגאולה ישראל ' ל'גאל מצטרפת  התפילה לצורך 

גאולה דמיא ' בין הפסק אינה ישראל' 'גאל אחר 'השכיבנו' שברכת (וכמו

שם) - ארוכה" אחת כברכה "שתיהן כי .לתפילה,

ג)והרא "ה  סי' ערבית תפילת חיים, זו:(אורחות תקנה  על  כתב 

"onvr oi`iven' ה שבברוך הפסוקים  באותם  ערבית  מתפילת 

שבתפלה... ברכות  י"ח כנגד אזכרות י"ח בהם  שיש  לעולם

בבית בלילה  יתאחרו שלא  כדי מעליהם , להקל תקנו  זה  וכל

מן רחוקים  כנסיותיהם  שבתי מפני המזיקין, מפני הכנסת

תפילת במקום היא  אלו  פסוקים  שאמירת  והיינו היישוב ".

ה'טור ' כתב וכן  עשרה. רלו)שמונה  סי' היתה(או"ח שבתחילה

אלו  פסוקים  לומר  שמונהֿעשרה ,mewnaהתקנה תפילת 

נתבטל  לא  כנסיות  בבתי ערבית להתפלל "שחזרו  ובימינו 

הראשון". המנהג

ראשונים  כמה  לדעת שם)אך יוסף' ב'בית לומר(הובאו אין

יונה  רבינו  תלמיד זו: הרי"ף)ברכה  בדפי ב ב, כתב(ברכות

של  מנהגו היה  וכך מלאמרם , נמנעים היו החכמים ש "מקצת 

הרשב "א כתב  וכן הרמב"ן". מסייע)מורי ד"ה שם בשם(ברכות

עיקר  כל אומרם  היה שלא  הביאה הרשב"ם , לא הזקן אדמו"ר [גם

"בכל  שכתב לאברהם' מה'חסד רלו) (סי' החיים' 'ארץ בספר הביא וכן בסידורו,

לאמרם"] שלא נהגו ישראל .ארץ

"ברכה כתב שהרי  שלישית , שיטה  היא  הרמב "ם  ושיטת 

אלקינו... ה' השכיבנו  נוסחה: הוא  זה  xneyאחרונה ... jexa
crl l`xyi enrברכת בסיום  ה ' שם  את  והשמיט ,"

במשנה  כי  א)'השכיבנו ', יא, שתים(שם מברך... "בערב  נאמר 

יהיו עינינו' 'יראו ברכת  את  נוסיף  ואם  ברכותyelyלאחריה "

שם , בלא  הוא  'השכיבנו ' ברכת  שסיום  כתב  ולכן לאחריה !

היא עינינו ' 'יראו וברכת  הפסוקים  י"ח את  אחריה וסידרו

לאחריה . ברכות שתי רק  יש  כן  ואם  ומלכות  בשם  המסתיימת 

בשם הרמב "ם  בן  אברהם  רבי גם  כתב  האלה וכדברים 

הרמב"ם אביו  תשובות וב'קובץ הרמב"ם על רוקח מעשה ספר בתחילת (הובא

ב). נב, ואגרותיו'

(jli`e etyz 'nr ,a mdxa`c `zelv xecq)

ה'תשע"ט  אלול י' שלישי יום תוספת? או מהתפילה חלק - קדושה

:Ô¯Â„ÈÒÂ ‰ÏÙ˙‰ ˙ÂÎ¯· ÁÒÂ ,˙ÂÏÙ˙‰ ¯„ÒçéìL§¦©
,Cöéøòðå CLéc÷ð :äæ çñða úéLéìL äëøa íìBòì Cøáî øeaö¦§¨¥§¨§¨¨§¦¦§Ÿ©¤©§¦¨§©£¦¨
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ה'תשע"ט  אלול ח' ראשון יום מסכנה  שמירה על ברכה

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰Cøáî ¯ ä÷òî äNò íà¦¨¨©£¤§¨¥
.'ä÷òî úBNòì eðeöå åéúBåöîa eðLc÷ øLà' :äiNò úòLa¦§©£¦¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©£©£¤

הידים(ה"ד)לעיל נטילת  על לברך שאין  הרמב "ם כתב

הסכנה , מפני אלא זה  בדבר  חייבו שלא  "מפני אחרונים  במים 

עשייתן". על  מברכין  אין  סכנה  משום  שהן ודברים 

להקשות : ויש 

מפני נעשה והרי  מעקה  עשיית  על מברכים  מדוע  כן, אם 

הנופל  יפול  כי בביתך  דמים  תשים "ולא  ככתוב  הסכנה,

ועוד)ממנו " ג, סי' א"ח מרדכי לבושי ,385 עמ' ב, שיחות ?(לקוטי

הוא  שם)והביאור  :(לקו"ש

גם להתבצע יכולה  הבית מגג  נפילה  של  הסכנה  מניעת 

מעקה  משופע)ללא גג עשיית מעקה(ולדוגמא, 'ועשית  והציווי  ,

עליה הסכנה מניעת  בגלל שאינה  מיוחדת  מצוה  הוא לגגך'

בביתך ". דמים  תשים  "ולא  - תעשה ' ב 'לא  נצטוינו

כלל קבע  הרמב "ם  לדבר: ה)וראיה  שורש שטעם(סהמ"צ

מנה מעקה  ובעשיית  עצמה , בפני כמצוה  נמנה  אינו המצוה 

לא וב 'מצוות  מעקה ', 'ועשית  המצוה  את  עשה' ב 'מצוות

שמניעת ומכאן בביתך', דמים  תשים 'ולא  הלאו  את  תעשה'

בביתך')הסכנה  דמים תשים 'ועשית('ולא למצות טעם  איננה 

עצמה . בפני  מצוה  אלא  מעקה '

חינוך' ה'מנחת  כתב זה  תקמו)וכעין :(מצוה

חובה היא  עשייתה , על  שמברך  מעקה' 'ועשית  מצות

שלוחו ידי על  גם  לקיימה  ויכול הבית  בעל  על המוטלת

גוי ידי על אותה יעשה  אם  אבל  כמותו ', אדם של  ש 'שלוחו 

המצוה את  קיים  לא שליחות, בני שאינם וקטן  שוטה  חרש  או

'ולא הלאו  על  עובר אינו ואמנם , עליה . לברך יכול  ואינו 

לא אך הנפילה , סכנת את  מנע  שהרי בביתך' דמים  תשים 

נוספת . מצוה  שהיא  המעקה מצות  את  קיים

תירץ : (שם ) מרדכי ' וה 'לבושי

כאשר רק  מסכנה  לשמירה  הנעשית  מצוה  על מברכים  אין

שנאמר מהתורה עליה המצווה עצמו  לאדם היא  השמירה

סכנה  מניעת  אבל לנפשותיכם", מאוד miyp`n"ונשמרתם 
mixg` על לשמור  חייבים עצמם  הם  כי  זה, ציווי בכלל  אינה 

מעקה לעשות  הבית  לבעל תורה שציוותה  אלא  עצמם ,

דומה אינו  זה  וענין אדם, מכל סכנה  ולמנוע כללית  לשמירה

לברך. אין אכן עליה  עצמו , לצורך הנעשית  לשמירה 

ה'תשע"ט  אלול ט' שני יום ערבית  בתפילת עינינו' 'יראו ברכת

:˙ÂÏÙ˙‰ ¯„ÒìL òîL úiø÷ øçàlL äðBøçà äëøa§¨¨©£¨¤§©©§¦©§©¤
çîNéå eðéðéò eàøé ...ïîàå ïîà ,íìBòì 'ä Ceøa ...úéáøò©§¦¨§¨¨¥§¨¥¦§¥¥§¦§©

éñBäì íòä úö÷î eâäðå ...eðaì.Bæ äëøa òöîàa ïé÷eñt ó ¦¥§¨£¦§¨¨¨§¦§¦§¤§©§¨¨
ו "יראו לעולם ..." ה ' "ברוך הפסוקים  ובה  זו  ברכה הוספת 

ובטעם הגאונים . תקנת  היא  'השכיבנו', ברכת  לאחר  עינינו..."

התוספות כתבו  דאמר)התקנה  ד"ה ב ד, מבית(ברכות ילך ש "לא 

ה 'מרדכי' כתב  וכן תפילתו". אחד  כל שיגמור עד הכנסת

ה) סי' פ"א בשדה ,(ברכות היו  שלהם  כנסיות  שבתי "בשביל

עשרה שמונה  כנגד פסוקין עשרה שמונה  חכמים  תיקנו 

יחידי אחד ישאר ולא  זה את  זה שימתינו  כדי  ברכות...

לתפילה  גאולה  בין  הפסק  אינה זו  וברכה  צריך ויסתכן". (והרי

הי"ח) פ"ז תפילה הל' לעיל – לתפילה גאולה הנאמ לסמוך זו ברכה  רתכי 

אריכתא ו'כגאולה ישראל ' ל'גאל מצטרפת  התפילה לצורך 

גאולה דמיא ' בין הפסק אינה ישראל' 'גאל אחר 'השכיבנו' שברכת (וכמו

שם) - ארוכה" אחת כברכה "שתיהן כי .לתפילה,

ג)והרא "ה  סי' ערבית תפילת חיים, זו:(אורחות תקנה  על  כתב 

"onvr oi`iven' ה שבברוך הפסוקים  באותם  ערבית  מתפילת 

שבתפלה... ברכות  י"ח כנגד אזכרות י"ח בהם  שיש  לעולם

בבית בלילה  יתאחרו שלא  כדי מעליהם , להקל תקנו  זה  וכל

מן רחוקים  כנסיותיהם  שבתי מפני המזיקין, מפני הכנסת

תפילת במקום היא  אלו  פסוקים  שאמירת  והיינו היישוב ".

ה'טור ' כתב וכן  עשרה. רלו)שמונה  סי' היתה(או"ח שבתחילה

אלו  פסוקים  לומר  שמונהֿעשרה ,mewnaהתקנה תפילת 

נתבטל  לא  כנסיות  בבתי ערבית להתפלל "שחזרו  ובימינו 

הראשון". המנהג

ראשונים  כמה  לדעת שם)אך יוסף' ב'בית לומר(הובאו אין

יונה  רבינו  תלמיד זו: הרי"ף)ברכה  בדפי ב ב, כתב(ברכות

של  מנהגו היה  וכך מלאמרם , נמנעים היו החכמים ש "מקצת 

הרשב "א כתב  וכן הרמב"ן". מסייע)מורי ד"ה שם בשם(ברכות

עיקר  כל אומרם  היה שלא  הביאה הרשב"ם , לא הזקן אדמו"ר [גם

"בכל  שכתב לאברהם' מה'חסד רלו) (סי' החיים' 'ארץ בספר הביא וכן בסידורו,

לאמרם"] שלא נהגו ישראל .ארץ

"ברכה כתב שהרי  שלישית , שיטה  היא  הרמב "ם  ושיטת 

אלקינו... ה' השכיבנו  נוסחה: הוא  זה  xneyאחרונה ... jexa
crl l`xyi enrברכת בסיום  ה ' שם  את  והשמיט ,"

במשנה  כי  א)'השכיבנו ', יא, שתים(שם מברך... "בערב  נאמר 

יהיו עינינו' 'יראו ברכת  את  נוסיף  ואם  ברכותyelyלאחריה "

שם , בלא  הוא  'השכיבנו ' ברכת  שסיום  כתב  ולכן לאחריה !

היא עינינו ' 'יראו וברכת  הפסוקים  י"ח את  אחריה וסידרו

לאחריה . ברכות שתי רק  יש  כן  ואם  ומלכות  בשם  המסתיימת 

בשם הרמב "ם  בן  אברהם  רבי גם  כתב  האלה וכדברים 

הרמב"ם אביו  תשובות וב'קובץ הרמב"ם על רוקח מעשה ספר בתחילת (הובא

ב). נב, ואגרותיו'

(jli`e etyz 'nr ,a mdxa`c `zelv xecq)

ה'תשע"ט  אלול י' שלישי יום תוספת? או מהתפילה חלק - קדושה

:Ô¯Â„ÈÒÂ ‰ÏÙ˙‰ ˙ÂÎ¯· ÁÒÂ ,˙ÂÏÙ˙‰ ¯„ÒçéìL§¦©
,Cöéøòðå CLéc÷ð :äæ çñða úéLéìL äëøa íìBòì Cøáî øeaö¦§¨¥§¨§¨¨§¦¦§Ÿ©¤©§¦¨§©£¦¨
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מדובר כי  נראה בפשטות שמונהֿעשרה : לתפילת  ה 'קדושה '

במהלך  אמירתה שזמן  אלא התפילה  מעצם  שאיננה  בתוספת 

ציבור "שליח כי כותב  הרמב "ם  אך הש "ץ , dkxaחזרת jxan
df gqepa ziyilyאת מהווה  הקדושה  כי מלשונו  ומבואר ,"

ממנה . חלק  והיא הש "ץ  בתפילת השלישית  הברכה  תחילת 

נפסק ו ) קיד, (או "ח  ערוך' ב'שלחן  למעשה: מינה' ו'נפקא 

יכול  המתים  מחיה  בברכת הגשם ' 'מוריד  להזכיר  השוכח  כי

אם אך קדוש ', 'אתה  ברכת  לפני הברכה , בסיום זאת  לומר 

התפילה . לראש לחזור  צריך  קדוש ', 'אתה בברכת  התחיל כבר 

– הגשם  מוריד לומר שכח השליחֿציבור אם  האמור, פי  ועל

'אתה ברכת  את שהתחיל כמו  זה  הרי ב'נקדישך' משהתחיל 

התפילה  לראש  לחזור  וצריך קנב)קדוש ' המלך גן – א ורדים .(גינת

מינה ': 'נפקא  ועוד 

הראשונות  הברכות  משלוש  באחת של הטועה 

אם האמור , ולפי התפילה . לראש  לחזור  צריך שמונה ֿעשרה 

לתחילת שיחזור  די  אין  הקדושה, על  ודילג טעה  הש "ץ 

טעות שכן התפילה , לראש  לחזור עליו אלא הקדושה

המחייבת קדוש  אתה  ברכת  בעצם כטעות  נחשבת  בקדושה

לראש  ז)לחזור  ט, תפילה – שלמה .(הליכות

נוסח  כל  את לומר  להקפיד השליחֿציבור  צריך  זה  פי ועל 

קטע כל סיום  באמירת  להסתפק ולא רם , בקול הקדושה

לאמור'), כתוב  קדשך  'ובדברי ואומרים ', משבחים  ('לעומתם 

מהברכה חלק  רם  בקול  לומר  מחסיר  הוא הרי כן לא  שאם 

שמונה ֿעשרה  של ה)השלישית  ע' ג, השולחן .(זה

קדוש ', 'אתה  ברכת  תחילת  את  מהווה שהקדושה  וכשם

הקדושה . כהמשך נחשבת  קדוש ' 'אתה ברכת גיסא לאידך כך 

סיום עד הקדושה  מתחילת  לדבר  שאסור  הפוסקים  כתבו ולכן

הקדוש ' ב)'הא ֿל  שם אדה"ז שו"ע ה, קכה, רבה לעמוד (אליה יש  וכן  ,

המשך  כל כי הקדוש ', 'האֿל לאחר  עד צמודות  ברגליים

לקדושה  מצטרף  12)הברכה  עמ' המנהגים ספר ז, צה, רבה .(אליה

ה'תשע"ט  אלול י"א רביעי יום השביעה? על או האכילה על המזון ברכת

:ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ÁÒÂ .˙ÂÏÈÙ˙‰ ¯„ÒCîL úà íéëøáîe§¨§¦¤§¨
éäìà 'ä úà zëøáe ;zòáNå ,zìëàå" :øeîàk ¯.E ¨¨§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤

איגר  הגר "ע  שם)הסתפק  לש"ע ברכת(בהגהותיו חיוב  האם

השביעה . על  או  האכילה  על הוא  המזון 

כדי מדרבנן המזון ברכת  לברך  חייב  קטן מינה ': ו'נפקא 

במצוות  ס"ב)לחנכו קפו סי' או"ח ביום(ראה סעודתו אכל ואם  ,

אם הרי  עשרה , השלש  שנתו של החמה  שקיעת  לפני  האחרון

קטן, בעודו היתה  שאכילתו  כיון  האכילה , על הוא  החיוב

על  הוא החיוב  אם  אך מדרבנן , הוא  המזון  בברכת  חיובו 

שבע  הוא ועדיין 'גדול ' נהיה שבערב  כיון  - (שעדיין השביעה

המזון) נתעכל לברך.לא התורה  מן חיוב  עליו חל 

חיוב עליו חל ומעתה  השביעה על הוא  החיוב  אם  ועוד:

קטן  כשהיה  הלילה  קודם  בירך  אם  הרי  (שמדאורייתא מדאורייתא ,

- מדרבנן) רק וחיובו פטור שנית ,הוא לברך שיצטרך לומר מקום  יש 

בגדלותו. עליו שחל דאורייתא  מחיוב  נפטר לא  כי 

אדם ' ה 'חכמת מסתפק  זה  שכעין חתנו , בשם  (כלל והוסיף 

ס"א) אונןקנג, המצוות)לגבי מכל שנקבר(הפטור ולאחר  שסעד 

לברך  צריך  אינו  האם  שבע , עדיין הוא  'אונן' דין בו ואין  המת

הוא הברכה  שחיוב או פטור שהיה  בשעה  היתה  אכילתו  כי

לברך. וצריך השביעה  על

המקרים : בין לחלק  שיש  הגרע"א  וכתב

המזון ברכת האכילה)חיוב על הוא אם מתחילת(אף הוא 

מאכילתו שבע שהוא  זמן כל ונמשך  ס"ה)האכילה , קפד סי' (או"ח

במצוה ' 'עוסק  הוא  הרי  המת  בקבורת  העוסק  שהאונן אלא

לאי סיבה  אין ההתעסקות  ובגמר  המזון, ברכת  ממצוות  ופטור

חייב שאינו  הקטן  אך המזון. ברכת  לברך  וחייב  המצוה  קיום

וממילא האכילה , בעת  כלל  חיוב ' 'בר אינו חיוב במצוות  (אם

האכילה) על הוא המזון ברכתברכת לברך התורה מן חיובו נפקע

המזון.

ה'תשע"ט  אלול י"ב חמישי יום שבת  נרות הדליק כשהבעל

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰éøö ÷éìãnä÷éìãäì C ©©§¦¨¦§©§¦
úòé÷L íã÷ ,íBé ãBòaîøúBé äæ øác ìò úBeöî íéLðå .änçä ¦§Ÿ¤§¦©©©¨§¨¦§ª©¨¨¤¥

úëàìîa úB÷eñòä ïäå ,íézaa úBéeöî ïäL éôì ,íéLðàä ïî¦¨£¨¦§¦¤¥§©¨¦§¥¨£¦§¤¤
.úéaä©©¦

שייכת הנר  הדלקת שמצות הרמב "ם  מדברי נראה  לכאורה 

ערוך' ב'שלחן  הובא  וכן  ס"ג)לאשה, רסג סי' שפסקו(או"ח ויש  .

אשתו, רשות ללא  הנרות  את  בעצמו  שהדליק  מי  כי  זה  לפי

כדין זהובים  עשרה  בשיעור כספי  בסכום  אותה  לפצות  עליו

מחברו  מצוה  רסג,החוטף  סי' ברכה במחזיק הובא להיעב"ץ, לחם (משנה

.ג)

האשה של שהשייכות  משום כך, על  שחלקו  יש  אך

בבית , יותר  מצויה  היא  כי צדדי, מטעם  רק  היא  זו למצווה 

לאיש גם שייכת  היא  במהותה  שם)אך  ברכה מחזיק .(ראה

הזקן  אדמו "ר  כתב מכך וראה ויתירה  ב, רסג, סי' אחרון (קונטרס

שם) ב"ח המצוותגם כל שכן לאיש , שייכת  המצווה בעצם  כי 

משמשת והאשה  הבית  כבעל עליו מוטלות  לבית  השייכות 

תדליק שהיא  נקבע  ומלכתחילה להדלקה , שלו  כשליחה

יותר מצויה  שהיא  משום  בעצמו  זאת  יקיים  ולא בשליחותו

בבית .

אין אשתו, במקום  והדליק קדם  הבעל  שאם  נראה ולדבריו 

ולא שלו  היא  המצוה  סוף  וסוף  מאחר  כספי בפיצוי  לחייבו 

לא כך ועל שלו , כשליחה לשמש  הזכות  את  אלא  ממנה לקח

פיצוי חיוב  צא)מצאנו א, או"ח אליהו .(מגדנות

בתחילת שכן  הרמב "ם, מדברי גם  כך לדייק  יש  ולמעשה 

"(ה"א)הפרק  כתב : שבת , נר  מצוות  בהגדרת  ,miyp` cg`e
miyp cg`eהזכיר ולא  בשבת " דלוק נר בבתיהן  להיות חייבין 



v"ndqeעח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

וכותב ממשיך ואדרבה , האשה, על  היא  המצווה שעיקר כלל

lk`iש "אפילו  dn el oi`שמן ולוקח הפתחים  על שואל 

הנר " את  זכר).ומדליק שעיקר(בלשון היא  הדברים  ומשמעות 

לפני ההדלקה  זמן  לגבי זו , בהלכה  ורק  לאיש  שייכת  המצווה 

מצויות שהן מפני  יותר  בכך מצוות  שהנשים  מציין השקיעה,

לאיש , שייכת  המצווה  שעצם  למרות  אומר : הווי בבתים .

ובידה בבית  מצויה והיא מאחר לאשה  נמסר  בפועל  קיומה 

בזמנה . לעשותה  יותר  להיזהר

(sqei dpgn)

ה'תשע"ט  אלול י"ג שישי יום שכר? שומר על שבת' 'אחריות יש מתי

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ìòBtä úà øëBOä©¥¤©¥
ì...úaL ìL BøëN Bì ïzé àì ,÷Bðézä úàå äøtä úà Bì øîL ¦§Ÿ¤©¨¨§¤©¦Ÿ¦¥§¨¤©¨

BøëN Bì ïúBð ,äðL øéëN Bà úaL øéëN øéëOä äéä íà¦¨¨©¨¦§¦©¨§¦¨¨¥§¨
.åéìò úaL úeéøçà Cëéôì ¯ íìMî¦¨¥§¦¨©£¨©¨¨¨

בגמרא  הוא  הדברים  א)מקור נח, מציעא בדין(בבא הדנה 

א)המשנה נו, אם(שם משלם  אינו קרקעות  על שכר ששומר 

בהמה על  משלם  אינו הקדש  של שכר  שומר  וכן  מהן, נגנב

ממנו, נגנבה  או ואבדה  לשמירה  לו  שנמסרה  הקדש  של

בברייתא  מהאמור רש"י)ומקשה  פירוש הקדש(לפי של גזבר  :

שלא האדומה הפרה  את  לשמור הקדש  בכספי פועלים  ששכר

שלא התינוק  את  לשמור  או  במום  או  עול בעליית  תיפסל 

של  הזרעים את  לשמור או חטאת  במי להתעסק  ויוכל יטמא 

שכיר או שבוע  שכיר  היה  אם  - הלחם  ושתי העומר  מנחת 

שבת אחריות  "לפיכך (בהבלעה ), שבת  שכר לו  נותנים חודש 

שכר ששומר  מוכח  כן ואם  בשבת). נאבד או  נגנב  (אם עליו"

"שקנו מדברת  שהברייתא ומתרצת, לשלם , חייב ההקדש  של

שהרי ישלם ... שמירתו יקלקל "שאם  בקנין והתחייב מידו"

נכסיו " ושיעבד לכך  עצמו  .(רש"י)הוריד

משנה ' ה 'לחם ה"א)והקשה  פ"ב שכירות השמיט (הל' מדוע  :

אין זה  לולא והרי מידו', 'שקנו דווקא  שמדובר  כאן הרמב "ם

שכירות  בהלכות  מזו : ויתירה  אחריות ? כן(שם)עליו  הרמב "ם 

השומר אין  וההקדשות" והקרקעות  השטרות ש "העבדים  כתב

באחריותן"! חייב  מידו "קנו אם  ורק  באחריותו, חייב 

ה 'תומים ' סז)ומבאר ס"ק סו :(סי'

ראשונים  כמה  שם)לדעת ב"מ מקובצת', ב'שיטה הגמרא(הובאו 

בהקדש  מדברת  שכר(כפרש"י)לא ששומר בקרקעות  אלא  ,

"דזרעים הזרעים  את  מהשומר הקשתה  כך ועל  עליהם  פטור 

ב "קנו שמדובר  ותירצה  קרקעות ", דהיינו משמע , שהשרישו

מידו".

היא הגמרא  קושיית הרמב "ם  לדעת  שאף  לבאר  ויש 

יש כאן  הרמב "ם בדברי  דבריו : מדויקים  זה  ולפי מזרעים ,

את 'לשמור הדוגמא  את  רק  שהזכיר  מהגמרא , נוסף  שינוי 

כאן  כי  וזאת  'זרעים ', והשמיט  התינוק ' ואת שבת)הפרה  (בהל'

שבת שכר  ליטול שמותר  הדין  את רק  להשמיע  כוונתו

שבת , להלכות נוגע  שלא  הקנין  את  להזכיר  מבלי  בהבלעה ,

את רק והביא 'זרעים ' שומר של הדוגמה  את  השמיט ולכן

הדין את  ואילו והתינוק , הפרה  את  השומר  של הדוגמה 

במקומו, הזכיר  מידו , קנו  אם  באחריותן  חייב  קרקע ששומר 

שכירות . בהלכות 

ה'תשע"ט  אלול י"ד קודש שבת בשבת  לח במגבון שימוש

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ãò ãâaä úà èçBqä©¥¤©¤¤©
éëøvî äèéçqäL ;áiçå ,Bñaëî äæ éøä ¯ BaL íénä àéöBiL¤¦©©¦¤£¥¤§©§§©¨¤©§¦¨¦¨§¥

.àéä ñeak¦¦
התוספות  מסוכרייא),לדעת  ד"ה א ו, כתובות האי. ד"ה ב קיא, (שבת

א . סחיטה : סוגי שני  בהם  יש  משקים  בהם  שנבלעו בגדים 

(ולא 'מלבן ' משום הוא  הסחיטה  איסור מים , בהם נבלעו  אם 

בלועים הם אם ב . לאיבוד). הולכים  המים  כי  'מפרק ' משום 

תולדת שהוא 'מפרק' משום הוא  האיסור  - וכד' שמן או ביין

הנסחט. למשקה  צריך שהוא  בתנאי  וזאת 'דש ',

כיבוס " "מצרכי  היא  הסחיטה  הרמב"ם  לדעת  אבל

'מפרק ' איסור  בו ואין  'מלבן', תולדת  הוא  משנה,והכיבוס  (מגיד

סקי"ג) מה"ש חנוך מנחת וראה משנה. .כסף

פרנק  הגרצ "פ  קצ)ונשאל סי' א"ח צבי מותר(הר האם

כי להתיר  מקום  שיש  והשיב  בשבת, לח  במגבון להשתמש 

הניגוב בעת  אדרבה  כי אסור, שאינו מסתבר 'מלבן ' משום 

כי להסתפק  יש  'מפרק ' ומשום  מתכבס, ולא  מתלכלך המגבון 

אבל  'מפרק', דין אין לאיבוד הולך הנסחט שכשהנוזל אף 

יותר . יעיל הניקוי באמצעותו כי  בנוזל  מעוניינים  כאן

כהן הגר "י הספר)אך שבסוף מילואים בשדה', ראיה('הרר"י הביא 

א)מהגמרא קמה, הרי(שבת נשמר, אינו הנסחט הנוזל  שכאשר 

לאיבוד. שהולך  כמשקה  נחשב  הסחיטה , בעת  שמועיל אף 

אוירבך הגרש "ז  בשם  הובא  לפרק וכן מילואים כהלכתה, שבת (שמירת

צד) הע' הספוגהיד נייר במטפחת  תינוק ניגוב להתיר  שיש 

כי נשאר  ולא  לאיבוד הולך  הכל והנסחט שהנייר  "כיון בנוזל

ממש". בו  שאין בלבד  ריח אם 

להוסיף : ויש 

התוספות  בשם לדעת  סקכ"ג שכ סי' המג"א הביא וכן שם, (כתובות

ורשב"א), איסורמ"מ "אין  לאיבוד הולך הנסחט הנוזל כאשר

שאינו כל אבל לסחוט, כשמתכוין  אלא  סופרים, מדברי אפילו

רישיה פסיק שהוא  פי  על  אף  לכך אדה"ז "xzenמכוין (שו"ע

סכ"ד) שכ הר "ן סי' לדעת  פי"ד)אבל  סוף פעולתו(שבת ידי  על  אם 

וכתב מדרבנן. אסור  רישיה '), ('פסיק  בוודאות  הנוזל  ייסחט

הזקן הר "ן.(שם)אדמו"ר כדעת להלכה  שהעיקר

וודאות אין אם רק לח במגבון  להשתמש  מותר  זה , ולפי 

ייסחט. שהנוזל



עט zekxa zekld - dad` xtq - lel` 'g oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriylel` c"iÎ'g -h"ryz

ה'תשע"ט  אלול ח' ראשון יום
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עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חתימה;1) ולא פתיחה בהן שאין ודברים אחרות, ברכות

הרואה  ברכת להודות; הצריכים ארבעה הראייה; ברכות כל
לבית  הנכנס בתקופתה; והחמה בחידושה הלבנה את

מברך. מה ממנו והיוצא המדרש

.‡˙B¯Á‡ ˙BÎ¯a2Ô‰a ÔÈ‡L ,‰a¯‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„e ¿»¬≈¿»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆≈»∆
‰ÁÈ˙t3‰ÓÈ˙Á ‡ÏÂ4Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz , ¿ƒ»¿…¬ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«

‰lÙz‰ ˙BÎ¯a BÓk ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ï ‰È„B‰Â5, ¿»»¿«»»¿ƒ¿«¿ƒ»
Ìe·˙k ¯·kL6‰Bw‰Â L„Á ˙Èa ‰Ba‰ :Ô‰ el‡Â . ∆¿»¿«¿¿≈≈«∆«ƒ»»¿«∆

BÏ LÈ ÔÈa - ÌÈL„Á ÌÈÏk7BÏ ÔÈ‡ ÔÈa ,Ô‰· ‡ˆBik ≈ƒ¬»ƒ≈∆«≈»∆≈≈
C¯·Ó -8,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a : ¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

eÈÁ‰L9.‰f‰ ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â ∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿««∆

ההנאה.2) ברכות בברוך.3)מלבד פותחים שאינם
א)4) הלכה י"א, פרק לקמן (ראה בברוך חותמים שאינם

"ברכות". ולא "דברים" נקראים פי 5)ולפיכך על שאף
והודייה, שבח דרך מתפלל הוא שעה, באותה נהנה שאינו
בשעת  נהנה שאינו פי על אף האלה והדברים הברכות אף
משנה). (כסף והודייה שבח דרך חכמים תיקנום ברכתם

תפילה.6) הלכות בירושה.7)לעיל לו הואיל 8)שבאו
בהם  כיוצא קנה אם אבל קנייה, דרך אצלו חדשים והם
וכתבו  ב). עמוד נט דף (ברכות מברך אינו וקנה חזר ועכשיו
ויקרי  חשובים כלים על אלא מברך שאינו שם , התוספות
מה  לפי שהכול לי "יראה כתב: שם הרא"ש אבל ערך,
עמוד  מט דף נדרים (ראה בחלקו שמח עני יש אדם, שהוא

חשובים". בכלים מעשיר יותר נוכח 9)ב) בלשון מתחיל
אתה] רוב [ברוך נוסח וכן [שהחיינו] נסתר בלשון ומסיים

הם  עצומים יסודות ששני ידעת שכבר לפי הברכות?
מצוי  הוא שהקדושֿברוךֿהוא לדעת האחד, באמונתנו,
שאין  השני כלל, בזה ספק ואין המציאות ומחוייב ראשון
כמו  אותה יודע בעצמו "הוא ורק לנו מושגת מציאותו
טֿי) הלכות א, הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות שהיא"
נוסח  חכמינו קבעו בליבנו האלה היסודות שני לקבוע וכדי
מפורסם  שהוא מי עם כמדבר אתה" "ברוך לומר הברכות
נשתבש  שלא וכדי בפנים, פנים עימו מדבר שהוא עד אצלו
הנמצאים  שאר כמציאות היא מציאותו שמהות לחשוב
להורות  וכו' במצוותיו קדשנו "אשר מיד לומר קבעו
דרך  רק בו לדבר אפשר ואי מאיתנו נסתרת מציאותו שמהות
ב). עמוד מ דף לברכות יעקב" ב"עין הובא (הרשב"א נסתר

.·B¯·Á ˙‡ ‰‡B¯‰ ÔÎÂ10C¯·Ó ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ¿≈»∆∆¬≈¿««¿ƒ¿»≈
,L„Á ¯NÚŒÌÈL ¯Á‡Ï e‰‡¯ Ì‡Â ."eÈÁ‰L"∆∆¡»¿ƒ»»¿««¿≈»»…∆

ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó11È¯t ‰‡B¯‰ . ¿»≈»«»¿«≈«≈ƒ»∆¿ƒ

B˙i‡¯ ˙lÁ˙a - ‰LÏ ‰MÓ LcÁ˙n‰12C¯·Ó «ƒ¿«≈ƒ»»¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈
eÈÁ‰L"13." ∆∆¡»

רכה).10) סימן (טור בראייתו ושמח עליו החביב
שהמת 11) כמו מהלב, שנשכח מפני ב) עמוד נח דף (ברכות

יונה). (רבינו חודש עשר שנים לאחר הלב מן משתכח
אכלו.12) שלא פי על ב)13)אף עמוד מ דף (עירובין

ערוך  (שולחן האכילה בשעת אלא לברך שלא נוהגים ואנו
ג). סעיף רכ"ה סימן חיים אורח

.‚‰·BË ‰ÚeÓL ÚÓL14'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó , »«¿»»¿»≈»«»
·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡15‰ÚeÓL ÚÓL . ¡…≈∆∆»»«¿«≈ƒ»«¿»

˙Ó‡‰ Ôic Ce¯a :C¯·Ó ,‰Ú¯16ÏÚ C¯·Ï Ì„‡ ·iÁÂ . »»¿»≈»««»¡∆¿«»»»¿»≈«
‰·Bh‰ ÏÚ C¯·nL C¯„k ,LÙ ·eËa ‰Ú¯‰»»»¿∆∆¿∆∆∆¿»≈««»
ÏÎ·e 'B‚Â EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â :¯Ó‡pL ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿¿»

E„‡Ó17,d· eÈeËˆpL ‰¯˙È‰ ‰·‰‡ ÏÏÎ·e ; ¿…∆ƒ¿««¬»«¿≈»∆ƒ¿«ƒ»
‰ÁÓNa ÁaLÈÂ ‰„BÈ BÏ ¯ˆiL ˙Úa elÙ‡L18. ∆¬ƒ¿≈∆≈«∆ƒ««¿ƒ¿»

ז.14) הלכה בסמוך כמבואר ולאחרים, לו טובה שהיא
לאחרים.15) - והמטיב לי - בה 16)הטוב ומצטער הואיל

וישר  ה' אתה צדיק הכתוב: שם על הדין את להצדיק לו יש
קל"ז). פסוק קיט, פרק (תהילים מידה 17)משפטיך "בכל

מידה  בין ה) משנה ט, פרק (ברכות לך" מודד שהוא ומידה
פורענות. מידת בין שם 18)טובה למשנה בפירושו ורבינו

טובים  בתחילתם נראים רבים דברים שיש "לפי יאמר:
למשכיל  ראוי אין כן ועל רבה, רעה אחריתם ויהיה
יודע  שאינו מפני גדולה, צרה עליו כשתבוא להשתומם

סופה".

.„- ‰·BË ‰ÚeÓL ÚÓML B‡ ‰·BË ÂÈÏ‡ ‰ÚÈb‰ƒƒ»≈»»∆»«¿»»
BÏ Ì¯‚z BÊ ‰·BhL ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿…

‰Ú¯19ÂÈÏ‡ ‰Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ ."·ÈËn‰Â ·Bh‰" C¯·Ó , »»¿»≈«¿«≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈»
ÌÈ¯·c‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÚÓL B‡ ‰Ú»̄»»«¿»»»««ƒ∆«¿»ƒ

‰·BË BÏ ˙Ó¯Bb BÊ ‰Ú¯L ÌÈ‡¯Ó20Ôic" C¯·Ó , «¿ƒ∆»»∆∆»¿»≈««
ÏÚ ‡l‡ ,˙BÈ‰Ï „È˙Ú‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ;"˙Ó‡‰»¡∆∆≈¿»¿ƒ«∆»ƒƒ¿∆»«

.‰zÚ Ú¯‡M ‰Ó«∆≈««»

איש 19) וראהו סימנים] בה [שאין מציאה שמצא כגון
ילשין  הרואה שהאיש שאפשר פי על ואף מציאה בשעת
(ברכות  שמצא ממה יותר ממנו ויבקש ויענהו לשלטון עליו

שם). במשנה רבינו וכפירוש א עמוד ס כגון 20)דף
הגשם  שעלול פי על אף שדהו את שוטף גשם שסחף

(שם). ומשקה הארץ את מרווה שהוא לשדהו להועיל

.‰C¯·Ó ,‰„N BÏ LÈ Ì‡ - ÌÈa¯ ÌÈÓL‚ e„¯È»¿¿»ƒ«ƒƒ∆»∆¿»≈
ÌÈ¯Á‡ ÏLÂ BlL ‰˙È‰ Ì‡Â ;"eÈÁ‰L"21C¯·Ó - ∆∆¡»¿ƒ»¿»∆¿∆¬≈ƒ¿»≈

ÌÈ„BÓ" :C¯·Ó ,‰„N BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ."·ÈËn‰Â ·Bh‰"«¿«≈ƒ¿ƒ≈»∆¿»≈ƒ
z„¯B‰L ‰tËÂ ‰tË Ïk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ CÏ eÁ‡¬«¿»¡…≈«»ƒ»¿ƒ»∆«¿»

'eÎÂ ‡ÏÓ eÈÙ el‡Â .el22e„BÈ Ì‰ Ô‰" „Ú ," »¿ƒƒ»≈¿«≈≈
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

וכותב ממשיך ואדרבה , האשה, על  היא  המצווה שעיקר כלל

lk`iש "אפילו  dn el oi`שמן ולוקח הפתחים  על שואל 

הנר " את  זכר).ומדליק שעיקר(בלשון היא  הדברים  ומשמעות 

לפני ההדלקה  זמן  לגבי זו , בהלכה  ורק  לאיש  שייכת  המצווה 

מצויות שהן מפני  יותר  בכך מצוות  שהנשים  מציין השקיעה,

לאיש , שייכת  המצווה  שעצם  למרות  אומר : הווי בבתים .

ובידה בבית  מצויה והיא מאחר לאשה  נמסר  בפועל  קיומה 

בזמנה . לעשותה  יותר  להיזהר

(sqei dpgn)

ה'תשע"ט  אלול י"ג שישי יום שכר? שומר על שבת' 'אחריות יש מתי

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ìòBtä úà øëBOä©¥¤©¥
ì...úaL ìL BøëN Bì ïzé àì ,÷Bðézä úàå äøtä úà Bì øîL ¦§Ÿ¤©¨¨§¤©¦Ÿ¦¥§¨¤©¨

BøëN Bì ïúBð ,äðL øéëN Bà úaL øéëN øéëOä äéä íà¦¨¨©¨¦§¦©¨§¦¨¨¥§¨
.åéìò úaL úeéøçà Cëéôì ¯ íìMî¦¨¥§¦¨©£¨©¨¨¨

בגמרא  הוא  הדברים  א)מקור נח, מציעא בדין(בבא הדנה 

א)המשנה נו, אם(שם משלם  אינו קרקעות  על שכר ששומר 

בהמה על  משלם  אינו הקדש  של שכר  שומר  וכן  מהן, נגנב

ממנו, נגנבה  או ואבדה  לשמירה  לו  שנמסרה  הקדש  של

בברייתא  מהאמור רש"י)ומקשה  פירוש הקדש(לפי של גזבר  :

שלא האדומה הפרה  את  לשמור הקדש  בכספי פועלים  ששכר

שלא התינוק  את  לשמור  או  במום  או  עול בעליית  תיפסל 

של  הזרעים את  לשמור או חטאת  במי להתעסק  ויוכל יטמא 

שכיר או שבוע  שכיר  היה  אם  - הלחם  ושתי העומר  מנחת 

שבת אחריות  "לפיכך (בהבלעה ), שבת  שכר לו  נותנים חודש 

שכר ששומר  מוכח  כן ואם  בשבת). נאבד או  נגנב  (אם עליו"

"שקנו מדברת  שהברייתא ומתרצת, לשלם , חייב ההקדש  של

שהרי ישלם ... שמירתו יקלקל "שאם  בקנין והתחייב מידו"

נכסיו " ושיעבד לכך  עצמו  .(רש"י)הוריד

משנה ' ה 'לחם ה"א)והקשה  פ"ב שכירות השמיט (הל' מדוע  :

אין זה  לולא והרי מידו', 'שקנו דווקא  שמדובר  כאן הרמב "ם

שכירות  בהלכות  מזו : ויתירה  אחריות ? כן(שם)עליו  הרמב "ם 

השומר אין  וההקדשות" והקרקעות  השטרות ש "העבדים  כתב

באחריותן"! חייב  מידו "קנו אם  ורק  באחריותו, חייב 

ה 'תומים ' סז)ומבאר ס"ק סו :(סי'

ראשונים  כמה  שם)לדעת ב"מ מקובצת', ב'שיטה הגמרא(הובאו 

בהקדש  מדברת  שכר(כפרש"י)לא ששומר בקרקעות  אלא  ,

"דזרעים הזרעים  את  מהשומר הקשתה  כך ועל  עליהם  פטור 

ב "קנו שמדובר  ותירצה  קרקעות ", דהיינו משמע , שהשרישו

מידו".

היא הגמרא  קושיית הרמב "ם  לדעת  שאף  לבאר  ויש 

יש כאן  הרמב "ם בדברי  דבריו : מדויקים  זה  ולפי מזרעים ,

את 'לשמור הדוגמא  את  רק  שהזכיר  מהגמרא , נוסף  שינוי 

כאן  כי  וזאת  'זרעים ', והשמיט  התינוק ' ואת שבת)הפרה  (בהל'

שבת שכר  ליטול שמותר  הדין  את רק  להשמיע  כוונתו

שבת , להלכות נוגע  שלא  הקנין  את  להזכיר  מבלי  בהבלעה ,

את רק והביא 'זרעים ' שומר של הדוגמה  את  השמיט ולכן

הדין את  ואילו והתינוק , הפרה  את  השומר  של הדוגמה 

במקומו, הזכיר  מידו , קנו  אם  באחריותן  חייב  קרקע ששומר 

שכירות . בהלכות 

ה'תשע"ט  אלול י"ד קודש שבת בשבת  לח במגבון שימוש

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ãò ãâaä úà èçBqä©¥¤©¤¤©
éëøvî äèéçqäL ;áiçå ,Bñaëî äæ éøä ¯ BaL íénä àéöBiL¤¦©©¦¤£¥¤§©§§©¨¤©§¦¨¦¨§¥

.àéä ñeak¦¦
התוספות  מסוכרייא),לדעת  ד"ה א ו, כתובות האי. ד"ה ב קיא, (שבת

א . סחיטה : סוגי שני  בהם  יש  משקים  בהם  שנבלעו בגדים 

(ולא 'מלבן ' משום הוא  הסחיטה  איסור מים , בהם נבלעו  אם 

בלועים הם אם ב . לאיבוד). הולכים  המים  כי  'מפרק ' משום 

תולדת שהוא 'מפרק' משום הוא  האיסור  - וכד' שמן או ביין

הנסחט. למשקה  צריך שהוא  בתנאי  וזאת 'דש ',

כיבוס " "מצרכי  היא  הסחיטה  הרמב"ם  לדעת  אבל

'מפרק ' איסור  בו ואין  'מלבן', תולדת  הוא  משנה,והכיבוס  (מגיד

סקי"ג) מה"ש חנוך מנחת וראה משנה. .כסף

פרנק  הגרצ "פ  קצ)ונשאל סי' א"ח צבי מותר(הר האם

כי להתיר  מקום  שיש  והשיב  בשבת, לח  במגבון להשתמש 

הניגוב בעת  אדרבה  כי אסור, שאינו מסתבר 'מלבן ' משום 

כי להסתפק  יש  'מפרק ' ומשום  מתכבס, ולא  מתלכלך המגבון 

אבל  'מפרק', דין אין לאיבוד הולך הנסחט שכשהנוזל אף 

יותר . יעיל הניקוי באמצעותו כי  בנוזל  מעוניינים  כאן

כהן הגר "י הספר)אך שבסוף מילואים בשדה', ראיה('הרר"י הביא 

א)מהגמרא קמה, הרי(שבת נשמר, אינו הנסחט הנוזל  שכאשר 

לאיבוד. שהולך  כמשקה  נחשב  הסחיטה , בעת  שמועיל אף 

אוירבך הגרש "ז  בשם  הובא  לפרק וכן מילואים כהלכתה, שבת (שמירת

צד) הע' הספוגהיד נייר במטפחת  תינוק ניגוב להתיר  שיש 

כי נשאר  ולא  לאיבוד הולך  הכל והנסחט שהנייר  "כיון בנוזל

ממש". בו  שאין בלבד  ריח אם 

להוסיף : ויש 

התוספות  בשם לדעת  סקכ"ג שכ סי' המג"א הביא וכן שם, (כתובות

ורשב"א), איסורמ"מ "אין  לאיבוד הולך הנסחט הנוזל כאשר

שאינו כל אבל לסחוט, כשמתכוין  אלא  סופרים, מדברי אפילו

רישיה פסיק שהוא  פי  על  אף  לכך אדה"ז "xzenמכוין (שו"ע

סכ"ד) שכ הר "ן סי' לדעת  פי"ד)אבל  סוף פעולתו(שבת ידי  על  אם 

וכתב מדרבנן. אסור  רישיה '), ('פסיק  בוודאות  הנוזל  ייסחט

הזקן הר "ן.(שם)אדמו"ר כדעת להלכה  שהעיקר

וודאות אין אם רק לח במגבון  להשתמש  מותר  זה , ולפי 

ייסחט. שהנוזל
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Ï‡ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .ekÏÓ EÓL ˙‡ eÎ¯·ÈÂ eÁaLÈÂƒ«¿ƒ»¿∆ƒ¿«¿≈»«»≈
."˙BÁaLz‰Â ˙B‡„B‰‰ ·…̄«»¿«ƒ¿»

בה.21) שותפים במלואו 22)שהם נמצא זה נוסח
ב"סדר  ולקמן לשבת שחרית של חי" כל "נשמת בתפילת

לרבינו. השנה" תפילות

.ÂÌÈn‰ ‰a¯iMÓ ?ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿»¿ƒ««¿»ƒƒ∆ƒ¿∆««ƒ
ÈtŒÏÚ ¯Ën‰ ÔÓ ˙BÚeaÚ·‡ eÏÚÈÂ ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿«¬¬«¿ƒ«»»«¿≈

‰Ê ˙‡¯˜Ï ‰Ê ˙BÚeaÚ·‡‰ eÎÏÈÂ ,ÌÈn‰23. ««ƒ¿≈¿»¬«¿∆ƒ¿«∆

חתן 23) "משיצא שם: התלמוד ולשון ב) עמוד ו דף (תענית
יוצאת  נופלת שכשהטיפה כך כל שירדו כלה", לקראת
לברך  היום נוהגים אנו ואין (רש"י). כנגדה ובולטת אחרת
עצירת  מחמת במדינה צער יש אם אלא הגשמים על
רכא  סימן חיים (אורח עליהם מברכים כשירדו ואז הגשמים

א). סעיף

.Êe‰L¯ÈÂ ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡24,ÔÈÁ‡ BnÚ LÈ Ì‡ - »¿≈»ƒƒ»»ƒ≈ƒ«ƒ
"˙Ó‡‰ Ôic" ‰lÁza C¯·Ó25·Bh‰" CkŒ¯Á‡Â , ¿»≈«¿ƒ»««»¡∆¿««»«

"·ÈËn‰Â26ÌÈÁ‡ BnÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ;27C¯·Ó , ¿«≈ƒ¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈
"eÈÁ‰L"28‡È‰L ‰·BË ¯·c Ïk :¯·c ÏL B¯ˆ˜ . ∆∆¡»»¿∆»»»¿«»∆ƒ

‡È‰L ‰·BËÂ ,"·ÈËn‰Â ·Bh‰" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ¿«¬≈ƒ¿»≈«¿«≈ƒ¿»∆ƒ
"eÈÁ‰L" C¯·Ó ,Bc·Ï BÏ29. ¿«¿»≈∆∆¡»

נכסים.24) המיתה.25)שהניח שמיעת על 26)על
מביא  רכב סימן חיים אורח אברהם ובמגן הירושה. בשורת
מחמת  שהוכרח "מי שפב סימן חסידים" "ספר בשם שם
"הטוב  מברך כחפצו, שלא עשירה אשה לקחת עניותו
א). עמוד ע דף (קידושין וראה האמת". ו"דיין והמטיב"

לבדו.27) לו אלא הטובה עמוד 28)שאין נט דף (ברכות
(שם).29)ב).

.ÁLe·ÁÂ ,‡t¯˙pL ‰ÏBÁ :˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿«≈¿»
ÈÎÏB‰Â ,eÏÚLk ,Ìi‰ È„¯BÈÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL∆»»ƒ≈»¬ƒ¿¿≈«»¿∆»¿¿≈

ÌÈÎ¯„30·eMÈÏ eÚÈbiLk ,31ÈÙa ˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe . ¿»ƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
e‰eÓÓB¯ÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰Ó ÌÈLe ,‰¯NÚ¬»»¿«ƒ≈∆¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿

Ï‰˜a32ÌÈ˜Ê ·LBÓ·e ÌÚ33„ˆÈÎÂ .e‰eÏÏ‰È ƒ¿«»¿«¿≈ƒ¿«¿¿≈«
‰„BÓ34C¯·Ó „ˆÈÎÂ35Ô‰ÈÈa „ÓBÚ ?36:C¯·Óe ∆¿≈«¿»≈≈≈≈∆¿»≈

ÌÈ·iÁÏ ÏÓBb‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»«≈¿«»ƒ
˙B·BË37:ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈÚÓBM‰ ÏÎÂ .·BË Ïk ÈÏÓbL ,∆¿»«ƒ»¿»«¿ƒ¿ƒ

‰ÏÒ EÏÓ‚È ‡e‰ ,·BË EÏÓbL38. ∆¿»¿ƒ¿»¿∆»

מדברות.30) הולכי הגירסה: ושם ב) עמוד נד דף (שם,
מנויים 31) וכולם (שם) ממנה ונמלטו בסכנה היו אלה שכל

לה' "יודו שם: נאמר מהם אחד כל ועל קז, פרק בתהילים
נתנו  מיימוניות" וב"הגהות אדם". לבני ונפלאותיו חסדו
תיבות: ראשי 'ח'י'י'ם - סלה יודוך החיים וכל לזה: סימן

מדבר. ים, יסורין, מעשרה 32)חולה, פחות קהל ואין
ב). עמוד ז דף כתובות שקנה 33)(ראה מי אלא זקן אין

ב). עמוד נד דף (ברכות שניים זקנים ומיעוט חכמה,
בעמידה.34) או בישיבה הודאתו, מצב נוסח 35)מה מה

מכלל 36)ברכתו. - יהללוהו זקנים ובמושב שנאמר:

סימן  חיים אורח (ב"ח בעמידה אלא בישיבה אינו שהמהלל
לזה  מראה ע"א) סימן חיים (אורח סופר" וה"חתם ריט).
ב, פרק מגילה בהלכות שכתב עצמו רבינו מדברי מקור
יושב, - בציבור אסתר] מגילת [את יקרא לא "אבל ז: הלכה
אם  א, הלכה ד, פרק בירושלמי ומקורו הציבור" כבוד מפני
מפני  לעמוד עליו עשרה, בציבור מברך כשהוא כאן גם כן

הציבור. כלומר:37)כבוד ט. פרק לברכות הרי"ף כגירסת
טוב, גמלני הרשעים, כאחד ואני הגון שאיני פי על אף
פסוק  כג, פרק (שמות רשע" אצדיק לא "כי רשעים - חייבים

חייבא. אזכי לא אונקלוס: מתרגם נוהגים 38)ז) ואנו
עשרה  שם שיש לפי התורה קריאת אחרי הכנסת בבית לברך
אורח  ערוך בשולחן וכן ב; עמוד נד דף לברכות (תוספות

ריט). סימן חיים

.ËŒÌÈ ÔB‚k ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈq eNÚpL ÌB˜Ó ‰‡B¯‰»∆»∆«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«
ÛeÒ39Ôc¯i‰ ˙B¯aÚÓe40'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ , «¿¿««¿≈≈»«»

ÌB˜na eÈ˙B·‡Ï ÌÈq ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ«¬≈«»
‰f‰41Ï·‡ .ÌÈa¯Ï ÌÈq B· eNÚpL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ . «∆¿≈»»∆«¬ƒƒ»«ƒ¬»

,B·e ,„ÈÁi‰ B˙B‡ - „ÈÁiÏ Ò B· ‰NÚpL ÌB˜Ó»∆«¬»≈«»ƒ«»ƒ¿
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó BaŒÔ·e∆¿¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
È˙B·‡Ï Ò ‰NÚL :B‡ ,‰f‰ ÌB˜na Ò ÈÏ ‰NÚL∆»»ƒ≈«»«∆∆»»≈«¬«

‰f‰ ÌB˜na42˙BÈ¯‡ ·b ‰‡B¯‰ .43,L‡‰ ÔL·ÎÂ , «»«∆»∆…¬»¿ƒ¿«»≈
‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ,‰ÈÁ Ba CÏL‰L44Ce¯a :C¯·Ó - ∆À¿«¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»¿»≈»

ÌÈ˜ÈcvÏ Ò ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡45 «»¡…≈∆∆»»∆»»≈««ƒƒ
˙„B·Ú Ba ÔÈ„·BÚL ÌB˜Ó ‰‡B¯‰ .‰f‰ ÌB˜na«»«∆»∆¿∆¿ƒ¬«
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿»≈»«»¡…≈∆∆

ÌÈt‡ C¯‡ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰46ÌB˜Ó .BBˆ¯ È¯·BÚÏ »»∆»«∆∆««ƒ¿¿≈¿»
ı¯‡a Ì‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú epnÓ ‰¯˜ÚpL∆∆∆¿»ƒ∆¬«»ƒ«»ƒ¿∆∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯˜ÚL :C¯·Ó ,‡e‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»≈∆»«¬«»ƒ«»
¯˜ÚL :C¯·Ó ,‡e‰ ı¯‡Ï ıeÁa Ì‡Â ;eˆ¯‡Ó≈«¿≈¿ƒ¿»»∆¿»≈∆»«
¯ÓB‡Â .‰f‰ ÌB˜nÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»ƒ»«∆¿≈
ÏkÓ ¯˜Úz Ck ,‰Ê ÌB˜nÓ z¯˜ÚL ÌLk :Ô‰ÈzLaƒ¿≈∆¿≈∆»«¿»ƒ»∆»«¬…ƒ»

E„·ÚÏ Ì‰È„·BÚ ·Ï ·ÈL˙Â ,˙BÓB˜Ó47. ¿¿»ƒ≈¿≈∆¿»¿∆

ממצרים.39) בצאתם ישראל בו בו 40)שעברו שעברו
יז). פסוק ג, פרק (יהושע יהושע בימי בחרבה ישראל

פסוק 41) יח, פרק (שמות שנאמר א), עמוד נד דף (ברכות
הרי  - וגו' אתכם הציל אשר ה' ברוך יתרו ויאמר י):

הנס. על הרי"ף).42)שמברכים וכגירסת שם, (ברכות
מברכים  יריכו יוצאי שכל הוסיפו מיימוניות" וב"הגהות
הנס. באותו שייכים שכולם לאבותינו, נס שעשה

ו).43) פרק (דניאל ממנו וניצול דניאל בו שהושלך
איננה.44) הפיסקא כל התימנים יד בכתב ג). פרק (שם,
הואיל 45) עליו מברכים יחידים של נס שזה פי על ואף

ט, פרק ברכות (ירושלמי ברבים שמים שם בו ונתקדש
א). ואין 46)הלכה מהם. להיפרע וממתין אפו שמאריך

ורואים  ביניהם שרויים שאנו לפי זו, ברכה לברך רגילים אנו
יום  משלושים כשרואה אלא החיוב ואין וכו' יום בכל
(הגהות  ט"ו הלכה בסמוך כמבואר יום, לשלושים
רכד  סימן חיים לאורח הרמ"א הגהות וראה מיימוניות,

א). פסוק 47)סעיף ג, פרק (צפניה ככתוב שם), (ברכות
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בשם  כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי ט):
א) הלכה ט, פרק (ברכות ובירושלמי אחד. שכם לעבדו ה'

תקווה. לו יש חי שאדם זמן כל זה: על אמרו

.ÈÔ·eMÈa Ï‡¯NÈ Èza ‰‡B¯‰48:C¯·Ó -‰z‡ Ce¯a »∆»≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»≈»«»
‰ÓÏ‡ Ïe·b ·ÈvÓ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰49; ¡…≈∆∆»»«ƒ¿«¿»»

˙Ó‡‰ Ôic Ce¯a :¯ÓB‡ - Ôa¯Áa50È¯·˜ ‰‡B¯‰ . ¿À¿»»≈»««»¡∆»∆ƒ¿≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

ÔÈca ÌÎ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡51ÔÈca ÌÎ˙‡ Ô„Â ,52ÏkÏÎÂ , ¬∆»«∆¿∆«ƒ¿»∆¿∆«ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈca ÌÎ˙‡53ÔÈca ÌÎ˙‡ ˙ÈÓ‰Â ,54„È˙Ú ‡e‰Â , ∆¿∆«ƒ¿≈ƒ∆¿∆«ƒ¿»ƒ

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÔÈca ÌÎ˙‡ ÌÈ˜‰Ï55‰z‡ Ce¯a . ¿»ƒ∆¿∆«ƒ¿«≈»»«»»«»
.ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ,'‰¿«≈«≈ƒ

כן 48) מברכים שאין ואפשר ובכבודם, בתקפם כשמיושבים
בתי  הרואה הגירסה: וברי"ף רכד) (ב"י ישראל בארץ אלא

וכו'. ביישובם ישראל של הכתוב 49)כנסיות שם על
היום  היא ישראל "שכנסת כה) פסוק טו, פרק (משלי
ונוהגת  לחזור ועתיד הים למדינת בעלה שהלך כאלמנה

("אבודרהם"). חיות ב).50)אלמנות עמוד נח דף (ברכות
(אבות 51) כמאמרם נֹוצרים שתהיו עליכם דן אמכם ִָבמעי

נֹוצר". אתה כורחך "שעל כב): משנה ד, לאחר 52)פרק ָ
או 53)שנולדתם. בקושי יהיו אם צרכיכם על אתכם דן

"ועל 54)בריווח. (שם): כמאמרם מיתה, עליכם שגזר
מת". אתה המתים 55)כורחך לתחיית תזכו אם

ב  עמוד נח דף בברכות מקורו זו ברכה נוסח ("אבודרהם").
אתכם, "וזן" כתוב: ושם קלים, בשינויים שם וברי"ף

התימנים. יד כתב ברמב"ם הנוסח וכן "ודן" במקום

.‡ÈÌ‡ - „Á‡k Ì„‡ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL ‰‡B¯‰»∆≈≈∆∆»»¿∆»ƒ
Ì"ekÚ56‰¯ÙÁ „‡Ó ÌÎn‡ ‰LBa :¯ÓB‡ ,Ì‰ «≈≈»ƒ¿∆¿…»¿»

Ì‡Â ;‰·¯ÚÂ ‰iˆ ¯a„Ó ÌÈBb ˙È¯Á‡ ‰p‰ ,ÌÎz„ÏBÈ«¿¿∆ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»ƒ»«¬»»¿ƒ
'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - Ï‡¯NÈ ı¯‡·e Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿∆∆ƒ¿»≈≈»«»

ÌÈÊ¯‰ ÌÎÁ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡57ÈÓÎÁÓ ‰‡B¯‰ . ¡…≈∆∆»»¬«»»ƒ»∆≈«¿≈
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡À»»≈»«»¡…≈∆∆
- Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ .Ì„Â ¯N·Ï B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰»»∆»«≈»¿»¿»»»»«¿≈ƒ¿»≈
- Ï‡¯NÈ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡¯ÈÏ B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL :C¯·Ó¿»≈∆»«≈»¿»ƒ≈»«¿≈ƒ¿»≈
˙Bn‡ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡¯ÈÏ B˙¯e·bÓe B„B·kÓ Ô˙pL :¯ÓB‡≈∆»«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈À

Ì„Â ¯N·Ï B„B·kÓ Ô˙pL :C¯·Ó - ÌÏBÚ‰58. »»¿»≈∆»«ƒ¿¿»»»»

זרה"56) עבודה עובד זה הרי סתם גוי שנאמר מקום "וכל
ח). הלכה יא פרק אסורות מאכלות בהלכות רבינו (לשון

היודע 57) הקדושֿברוךֿהוא הוא א) עמוד נח דף (ברכות
ואין  לזה זה דומה דעתם "שאין אלו כל שבלב מה

(שם). לזה" זה דומים אלא 58)פרצופיהם שם) (ברכות
וכן  וכו' מחכמתו ׁשחלק ברוך ישראל חכמי על נאמר ֶַָששם
אנו  וכן שם, ברי"ף וכן וכו' מכבודו "ׁשחלק ישראל ֶַָבמלכי
העולם  ובאומות חלק, - בישראל שאומרים והטעם ַָנוהגים.
אומר  שאתה וכל בה', דבקים הם שישראל מתנה, לשון -
לחלק  יחס שיש באופן נחלק ממי לדעת אתה צריך ַָ"חלק"
הנותן, עם יחס להם אין והאומות ממנו, שנתחלק מי עם
שזכה  מה אלא הנותן על אחריות בה שאין מתנה כל כמו

רכד). סימן חיים אורח (ט"ז זכה

.·ÈÈLek‰ ˙‡ ‰‡B¯‰59Ô‰Èt ˙¯eˆa ÔÈpLÓ‰ ˙‡Â , »∆∆«ƒ¿∆«¿Àƒ¿«¿≈∆
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ,Ì‰È¯·È‡· B‡¿≈¿≈∆¿»≈»«»¡…≈∆∆
Úh˜ B‡ ‡ÓeÒ ‰‡B¯‰ .˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ ,ÌÏBÚ‰60, »»¿«∆∆«¿ƒ»∆»ƒ≈«

ÔÈ˜‰B·e ÔÈÁL ‰kÓe61Ô‰· ‡ˆBiÎÂ62Ce¯a :C¯·Ó - À≈¿ƒ¬»ƒ¿«≈»∆¿»≈»
˙Ó‡‰ Ôic ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡63Ì‡Â . «»¡…≈∆∆»»««»¡∆¿ƒ

.˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ :C¯·Ó - Ôn‡ ÈÚnÓ ÔÎ e„ÏB¿≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈¿«∆∆«¿ƒ
ÛBtw‰ ˙‡Â ÛBw‰ ˙‡Â ÏÈt‰ ˙‡ ‰‡B¯‰64:¯ÓB‡ , »∆∆«ƒ¿∆«¿∆«ƒ≈
.˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ Ce¯a»¿«∆∆«¿ƒ

הרבה.59) שחור ברגליו.60)שהוא או בידיו
הלכות 61) לעיל יותר ומפורש דקות, בנקודות מנומר

בביאורנו. ב הלכה טו, פרק הננס 62)תפילה כגון
ביותר). (אדום ויש 63)והגיחור ב) עמוד נח דף (ברכות

(הראב"ד). עליהם כשמצטער דווקא עוף 64)אומרים:
(ברכות  כאדם ולחיים לסת לו ויש [גייער] וולטי"ר הנקרא
יז) פסוק יא, פרק (ויקרא הינשוף" "ואת וברש"י) שם
דומה  והוא חיה מין מפרשים: ויש קפופא. אונקלוס: מתרגם
וראה  קיפוף, ערך השלם (הערוך ארוך זנב לו ויש לקוף

א). עמוד כג דף נדה בתוספות

.‚È¯˙BÈa ˙Bw˙Óe ˙B‡ ˙Bi¯· ‰‡B¯‰65˙BÏÈ‡Â »∆¿ƒ»¿À»¿≈¿ƒ»
BÓÏBÚa Bl ‰ÎkL :C¯·Ó - ˙B·BË66˙B„NÏ ‡ˆBi‰ . ¿»≈∆»»¿»«≈«»

ÔÒÈ ÈÓBÈa ˙BpbÏ B‡67ÌÈvÂ ˙BÁ¯Bt ˙BÏÈ‡ ‰‡¯Â ,68 ««¿≈ƒ»¿»»ƒ»¿¿ƒ»ƒ
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ÌÈÏBÚƒ¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
˙B·BË ˙Bi¯a B· ‡¯·e ,ÌeÏk BÓÏBÚa ¯qÁ ‡lL∆…ƒ«¿»¿»»¿ƒ

Ì„‡ Èa Ô‰a ˙B‰Ï È„k ˙B‡Â ˙B·BË ˙BÏÈ‡Â69. ¿ƒ»¿»¿≈≈»»∆¿≈»»

ברכות 65) (ירושלמי וכו' נאה סוס נאה, גמל ראה אפילו
א). הלכה ט, ב).66)פרק עמוד נח דף (ברכות

האביב.67) חודש רכים 68)שהוא עלים עם צעיר ענף
מהפקע. עכשיו רק ב).69)שיצאו עמוד מג דף (ברכות

.„ÈÛÚÊa e·LpL ˙BÁe¯‰ ÏÚ70ÏÚÂ ÌÈ˜¯a‰ ÏÚÂ , «»∆»¿¿««¿««¿»ƒ¿«
ÌÈÓÚ¯‰71‰¯·‰‰ ÏB˜ ÏÚÂ ,72BÓk ı¯‡a ÚÓMzL »¿»ƒ¿««¬»»∆ƒ»«»»∆¿

Ì‰ el‡k e‡¯iL ,¯ÈÂ‡aL ¯e‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÁ≈̄«ƒ¿ƒ¿«»∆»¬ƒ∆≈»¿ƒ≈
BÓk B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÌÈˆ¯Â ÌÈÏÙB ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»¿»¿
:C¯·Ó el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ - ·Ê Ì‰Ï LiL ÌÈ·ÎBÎ»ƒ∆≈»∆»»«»∆»≈≈¿»≈

ÌÏBÚ ‡ÏÓ B˙¯e·‚e BÁkL Ce¯a73C¯·Ó ,‰ˆ¯ Ì‡Â . »∆…¿»»≈»¿ƒ»»¿»≈
"˙ÈL‡¯· ‰NBÚ"74. ≈¿≈ƒ

מזה 71)בסערה.70) מים כששופכים הנשמע העננים קול
מים  המון תיתו לקול טז): פסוק נא פרק (ירמיה ככתוב לזה,

או 73)שאון.72)בשמים. נראים, אלה שכל לפי
למרחוק. ימי 74)נשמעים ששת מעשה אלה שכל

א). עמוד נט דף ב; עמוד נח דף (ברכות הם בראשית

.ÂË˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ75ÏÚÂ ÌÈni‰ ÏÚ , «∆»ƒ¿««¿»«««ƒ¿«
˙B¯‰p‰ ÏÚÂ ˙B¯a„n‰76Ô‰Ó ˙Á‡ ‰‡¯ Ì‡ - «ƒ¿»¿««¿»ƒ»»««≈∆

ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ77‰NBÚ" C¯·Ó , ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈
ÏB„b‰ Ìi‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ ."˙ÈL‡¯·78ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¿≈ƒ»∆∆«»«»ƒ¿ƒ

'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ¯˙BÈ B‡ ÌBÈ ÌÈLÏLÏƒ¿ƒ≈¿»≈»«»
.ÏB„b‰ Ìi‰ ˙‡ ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»∆«»«»
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סימן 75) חיים (אורח בהם הבורא גבורת וניכרת המשונים
מהר. קטנה - גבעה הכתובים 76)רכח). נהרות ארבע על ֵַ

(שולחן  ופרת חידקל כגון י) פסוק ב פרק (בראשית בתורה
ב). סעיף רכ"ח, סימן חיים אורח דף 77)ערוך (ברכות

שמעון  אמרו: ב) הלכה ט פרק (שם, ובירושלמי ב) עמוד נט
לירושלים  ועולה חמר שהנני אני כגון חייא: רבי את שאל
ירושלים  את הרואה (כדין בקריעה דיני מה שנה בכל
שלושים  בתוך אם לו: אמר בגדיו), לקרוע שחייב בחורבנה
אתה  צריך יום שלושים לאחר לקרוע, צריך אתה אי - יום
יברך? יום בכל המלך שהרואה דעתך על תעלה וכי לקרוע,
שכל  הרא"ש מוכיח ומכאן ט) פרק לברכות ברא"ש (הובא

[בפרק  שנשנו הראייה יום ברכות משלושים אלא אינן זה]
יום. (רע"ב 78)לשלושים העולם את שמקיף אוקיינוס ים

ברכה  לו קבעו חשיבותו ומתוך ב) משנה ט, פרק לברכות
לד, פרק (במדבר בתנ"ך הנזכר הגדול הים זה ואין לעצמו
הנמצא  התיכון הים שהוא ד), פסוק א, פרק יהושע ו; פסוק
הימים  לשאר ביחס גדול ונקרא ישראל ארץ של במערבה
חמודות  (דברי המלח וים כינרת ים כגון: בארץ, הנמצאים

ל"ז). אות ט, פרק לברכות

.ÊË'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ÔÚa ˙L˜ ‰‡B¯‰»∆∆∆∆»»¿»≈»«»
˙È¯a‰ ¯ÎBÊ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡79B˙È¯·a ÔÓ‡Â80 ¡…≈∆∆»»≈«¿ƒ¿∆¡»ƒ¿ƒ

B¯Ó‡Óa Ìi˜Â81dLecÁa ‰·Ï ‰‡B¯‰ .82:C¯·Ó - ¿«»¿«¬»»∆¿»»¿ƒ»¿»≈
B¯Ó‡Óa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿«¬»

ÌÈ˜ÁL ‡¯a83Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt Áe¯·e84Ô˙ ÔÓÊe ˜Á . »»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»…¿«»«
Ì„È˜Ùz ˙‡ epLÈ ‡lL ,Ì‰Ï85ÌÈÁÓNe ÌÈNN . »∆∆…¿«∆«¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ

˙Ó‡ ÈÏÚBt .Ì‰ÈB˜ ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ86.˜„ˆ Ì˙lÚÙe «¬¿≈∆¬≈¡∆¿À»»∆∆
LcÁ˙zL ,¯Ó‡ ‰·lÏÂ87˙¯‡Ùz ˙¯ËÚ88ÈÒeÓÚÏ ¿«¿»»»«∆ƒ¿«≈¬∆∆ƒ¿∆∆«¬≈

Ì‰L ,ÔË·89d˙BÓk LcÁ˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú90¯‡ÙÏe »∆∆≈¬ƒƒ¿ƒ¿«≈¿»¿»≈
Ce¯a .‡¯aM ‰Ó Ïk ÏÚÂ B˙eÎÏÓ „B·k ÏÚ Ì¯ˆBÈÏ¿¿»«¿«¿¿«»«∆»»»

.ÌÈL„Á‰ LcÁÓ ,'‰ ‰z‡«»¿«≈∆√»ƒ

יביא 79) שלא המבול אחרי ובניו נח ובין בינו כרת אשר
פרק  (בראשית בתורה כמפורש בשר, כל לשחת מבול עוד

טו). פסוק הרשעים 80)ט, שרבו פי על אף יפירנה שלא
בדיבור 81)בדור. שאמר כיוון ברית כורת היה לא אפילו

שיקיים  הוא ברור וגו' למבול" המים עוד יהיה "ולא בעלמא
ה"אבודרהם"). וכפירוש א עמוד נט דף (ברכות מאמרו

החודש.82) בהתחלת מתחדשת השמים,83)כשהיא הם
פרק  (תהילים הירח אצל "שחקים" לשון שהוזכרה ומצינו

לח). פסוק והלבנ 84)פט, והשמש הכוכבים ה.הם
תקופותיהם.85) סדרם,86)בהילוך את משנים שאינם

אמת" שפעולתו אמת "פועל ד): פרק (ברכות הרי"ף וגירסת
קיימת, היא פעולתו וגם אמת פועל שהוא לבורא חוזר וזה
"פועלי  הנוסח: התימנים יד ובכתב כיום. אומרים אנו וכן

אמת". שפעולתם חודש.87)אמת חידושה 88)בכל
הקדושֿ זרועות על הנישאים לישראל תפארה סמל משמש
מו, פרק (ישעיה הכתוב כלשן מבטן צאתם מיני ברוךֿהוא

ג). הלבנה.89)פסוק לחדשי המונים ישראל
ב"פרקי 90) שאמרו וכמו חזרה, מלכותם ויקבלו מגלותם,

מתחדשים  חדשים שראשי כמו נא): (פרק אליעזר" רבי

נוסח  לבוא. לעתיד מתחדשים ישראל יהיו כן הזה, בעולם
א). עמוד מב (דף בסנהדרין מקורו הברכה

.ÊÈÏÚ C¯·Ó‰ ÏkL ;„ÓÚÓ BÊ ‰Î¯a C¯·Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»≈¿»»≈…∆∆»«¿»≈«
‰ÈÎM‰ Èt ÏÈa˜‰ el‡k ,BpÓÊa L„Á‰91‡Ï Ì‡ . «…∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ…

Œ‰ML „Ú ‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ÏÈla ‰ÈÏÚ C¯·≈«»∆»«≈»ƒ¿»≈»∆»«ƒ»
¯NÚ92d˙ÓÈ‚Ù ‡ÏnzL „Ú ,L„Áa ÌBÈ93. »»«…∆«∆ƒ»≈¿ƒ»»

שהקדוש91ֿ) מפני ד פרק לברכות יונה רבינו וכתב (שם)
ידי  על הוא נראה לעין נראה שאינו פי על אף ברוךֿהוא
מתגלה  הוא הלבנה בחידוש וגם וכו' ונפלאותיו גבורותיו

פניו. קיבלנו כאילו זה והרי אדם שישה 92)לבני יום ולא
מתמלאת  יום עשר חמישה שעברו שאחרי בכלל עשר
מא  דף (סנהדרין היא וישנה וחסור הלוך והולכת פגימתה

ב). לברך 93)עמוד לא נוהגים ואנו עיגולה. שיתמלא
מיום  לעת מעת ימים [=שבעה] שלושה שיעברו עד עליה
(פרק  סופרים ובמסכת תכו) סימן חיים לאורח (ט"ז מולדה
כשהוא  שבת במוצאי אלא הירח על מברכים "אין שנינו: כ)

נאים". ובכלים מבושם,

.ÁÈÔÒÈ ˙Ùe˜z ÌBÈa ‰nÁ‰ ˙‡ ‰‡B¯‰94ÏL »∆∆««»¿¿«ƒ»∆
‰Ùe˜z‰L ,‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰BÓL ÏL ¯BÊÁn‰ ˙lÁz¿ƒ«««¬∆¿∆¿∆¿ƒ»»∆«¿»

ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ ˙lÁ˙a95ÈÚÈ·¯ ÌBÈa d˙B‡ ‰‡B¯Lk - ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ¿∆∆»¿¿ƒƒ
¯ÊÁzLk ÔÎÂ .˙ÈL‡¯· ‰NBÚ Ce¯a :C¯·Ó ,¯˜aa«…∆¿»≈»≈¿≈ƒ¿≈¿∆«¬…

‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ï ‰·l‰96‡ÏÂ ,L„Á‰ ˙lÁ˙a «¿»»ƒ¿ƒ«««»∆ƒ¿ƒ««…∆¿…
ÔBÙvÏ ‡Ï ,‰ËB ‰È‰˙97¯ÊÁiLk ÔÎÂ ;ÌB¯cÏ ‡ÏÂ ƒ¿∆»…«»¿…«»¿≈¿∆«¬…

ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈ·ÎBk‰ ˙LÓÁÓ ·ÎBÎÂ ·ÎBk Ïk98 »»¿»≈¬≈∆«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ÔBÙvÏ ‡Ï ,‰ËB ‰È‰È ‡ÏÂ ,‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ïƒ¿ƒ«««»∆¿…ƒ¿∆∆…«»¿…
‰ˆ˜Ó ‰ÏBÚ ‰ÏË ÏfÓ ‰‡¯iL ˙Ú ÏÎa ÔÎÂ ;ÌB¯cÏ«»¿≈¿»≈∆≈»∆««»∆∆ƒ¿≈
‰NBÚ" C¯·Ó el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ - Á¯Ên‰«ƒ¿»«»∆»≈≈¿»≈≈

"˙ÈL‡¯·99. ¿≈ƒ

לשעה)94) חלקים ושמונים (אלף והחלק השעה "היא
הלכות  רבינו (לשון טלה" מזל בראש השמש בו שתיכנס

ג). הלכה ט, פרק החודש שהיא 95)קידוש החמה שנת
היא  הזה הזמן (שבמשך בקירוב שעות ושש ימים שס"ה
ניסן, תקופות: לד' מתחלקת גלגלה), את להקיף מספיקה
השמש  גלגל חלקי נקודות ארבע והן טבת. תשרי, תמוז,
אלא  שאחריה לתקופה תקופה בין ואין אותו. בהקפתה
ניסן  ותקופת והואיל וחצי, שעות ושבע יום ואחד תשעים
(שבו  רביעי ליל בהתחלת חלה העולם לבריאת הראשונה
יד). פסוק א פרק (בראשית בתורה ככתוב המאורות נתלו
ליום, מיום שבועות עשר שלושה הם יום ואחד ותשעים
תמוז  שתקופת נמצא - וחצי שעות שבע עליהם הוסף
ותקופת  רביעי, יום לליל וחצי שעות ז' בסוף חלה שאחריה
בבוקר, הרביעי יום של שעות שלוש בסוף שאחריה תשרי
ובשנה  הרביעי, ביום וחצי שעות עשר בסוף טבת ותקופת
חמישי  יום לליל שעות שש בסוף ניסן תקופת תחול השנייה

ע  שבסוף עד חלילה תחזור וחוזר שנים ושמונה שרים
השמש  תגיע ואז רביעי ליל בתחילת לחול ניסן תקופת
בשעת  שהייתה שעה כאותה בגלגלה ממש הנקודה לאותה
המחזור  נקראת שנה ושמונה עשרים של ותקופה הבריאה
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ב). עמוד נט דף (ברכות השמש של שהוא 96)הגדול
תאומים  שור, טלה, הם: מזלות עשר שנים למזלות, הראשון
המזלות  גלגל הנקרא השמיני בגלגל קבועים וכולם וכו',
וכנגדם  הכול, את המקיף התשיעי הגלגל תחת ומכוונים
כמו  חלק עשר לשנים התשיעי הגלגל את החכמים חילקו
וֿז). הלכות ג, (פרק התורה" "יסודי בהלכות שמפורש

כדור 97) את הסובב המדומה הקו הוא המשווה, מהקו
שווה. מרחק והדרומי הצפוני הקטבים משני רחוק הארץ

יסודי 98) (הלכות שבתאי צדק, מאדים, נוגה, כוכב, והם:
א). הלכה ג, פרק ואין 99)התורה ב) עמוד נט דף (ברכות

ביום  החמה מברכת חוץ אלה כל על לברך נוהגים אנו
סימן  חיים לאורח ברורה (משנה מחזורה בתחילת תקופתה

רכט).

.ËÈÔ·eMÈa Ì"ekÚ Èza ‰‡B¯‰100˙Èa :¯ÓB‡ - »∆»≈«¿ƒ»≈≈
Ï‡ ,'‰ ˙BÓ˜ Ï‡ :¯ÓB‡ - Ôa¯Áa .'‰ ÁqÈ ÌÈ‡b≈ƒƒ«¿À¿»»≈≈¿»≈

¯ÓB‡ - Ì"ekÚ È¯·˜ ‰‡¯ .ÚÈÙB‰ ˙BÓ˜101‰LBa : ¿»ƒ«»»ƒ¿≈«≈»
.'B‚Â „‡Ó ÌÎn‡ƒ¿∆¿…¿

תפילתם 100) לבתי הכוונה או ובעושר, בשלווה שיושבים
משנה). (כסף אלילים שם עמוד 101)ואין נח דף (ברכות

ב).

.Î¯ÓB‡ - ıÁ¯nÏ ÒÎp‰102'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È : «ƒ¿»«∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ È‡ÈˆB˙Â ÌBÏLÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ
ÔÓ ‡ˆiLÎe .‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰Ê· ‡ˆBikÓe ‰fÓƒ∆ƒ«≈»∆∆»ƒ»¿∆≈≈ƒ
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ ,ıÁ¯n‰«∆¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«

¯e‡‰ ÔÓ ÈzÏv‰L103.'eÎÂ ∆ƒ«¿«ƒƒ»¿

ורוחצים 102) בחפירה מלמטה האש מסיקים שהיו בימיהם,
פן  חשש ויש האש שעל תקרה גבי על מלמעלה באמבטיה
עומד  שהתנור בזמננו אבל האש, לתוך ויפלו התקרה תפחת
לאורח  אברהם (מגן להתפלל צריך אינו סכנה ואין בפינה

ה). קטן סעיף רל סימן א).103)חיים עמוד ס דף (ברכות

.‡ÎÌc ÊÈw‰Ï ÒÎp‰104EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - «ƒ¿»¿«ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
È‰Ï‡ '‰ÌpÁ ‡ÙB¯ Èk ,‰‡eÙ¯Ï ÈÏ ‰Ê ˜ÒÚ ‡‰iL , ¡…«∆¿≈≈∆∆ƒƒ¿»ƒ≈ƒ»

‡ÙB¯ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - ‡ˆiLÎe .‰z‡»»¿∆»»≈»«»≈
ÌÈÏBÁ105. ƒ

וימות 104) הדם וורידי יחתוך שמא סכנה בה שיש
מעניין  י"ח הלכה ד, פרק דעות הלכות וראה ("אבודרהם"),

ותנאיה. בעל 105)הקזה וכגירסת א עמוד ס דף (ברכות
גדולות)". "הלכות

.·ÎEÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - B¯b „ÓÏ CÏB‰‰«≈»…»¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆
„ÓÏ ÏÈÁ˙‰ .È„È ‰NÚÓa ‰Î¯a ÁÏLzL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆ƒ¿«¿»»¿«¬≈»»ƒ¿ƒ»…

È¯Îa ‰Î¯a ÁÏBM‰ Ce¯a :¯ÓB‡ -106„„Ó .‰Ê ≈»«≈«¿»»ƒ¿ƒ∆»«
‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ - ÌÈÓÁ¯ Lwa CkŒ¯Á‡Â107ÏÎÂ . ¿««»ƒ≈«¬ƒ¬≈¿ƒ«»¿¿»

¯·ÚLÏ ˜ÚBv‰108‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ -109. «≈¿∆»»¬≈¿ƒ«»¿

תבואה.106) א)107)ערימת עמוד מב דף מציעא (בבא
בדבר  ולא השקול בדבר לא מצויה הברכה שאין "לפי
פרק  (דברים שנאמר העין, מן הסמוי בדבר אלא המדוד...

יצו  ח)): פסוק (לשון כח, באסמיך" הברכה את אתך ה'

רש"י). בא על108)גנזים, שהיה כגון היה, שכבר מה
יהא  שלא רצון יהי ואמר: בעיר, צווחה קול ושמע בדרך
(אחרי  ואמר מעוברת אשתו שהייתה או ביתי, בתוך זה קול
יהי  הוולד): צורת נצטיירה שכבר לעיבורה, יום ארבעים
ג). משנה ט, פרק (ברכות זכר אשתי שתלד רצון

על 109) ולא לבוא העתיד על אלא רחמים מבקשים שאין
כבר. שנגזר מה

.‚ÎEÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - L¯„n‰ ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÏÚ ¯Ó‡ ‡lL .‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLk‡ ‡lL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆…∆»≈ƒ¿«¬»»∆……««
‡ÏÂ ¯eÒ‡ ¯zÓ ÏÚ ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‡ÓË ÏÚÂ ‡ÓË ¯B‰Ë»»≈¿«»≈»¿…«À»»¿…
È· eÁÓNÈÂ ,‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLk‡ ‡ÏÂ ,¯zÓ ¯eÒ‡ ÏÚ«»À»¿…∆»≈ƒ¿«¬»»¿ƒ¿¿ƒ

È¯·Á110.Ì‰a ÁÓN‡Â ,È¯·Á eÏLkÈ Ï‡Â , ¬≈«¿«ƒ»¿¬≈«¿∆¿«»∆

ידי.110) על שייענשו רעה להם ואגרום בכשלוני,

.„ÎÈ‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ L¯„n‰ ˙ÈaÓ B˙‡ÈˆÈ·eƒƒ»ƒ≈«ƒ¿»≈∆¬ƒ
L¯„n‰ ˙È· È·LBiÓ È˜ÏÁ zÓNL ,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…«∆«¿»∆¿ƒƒ¿≈≈«ƒ¿»

˙B¯˜ È·LBiÓ È˜ÏÁ zÓN ‡ÏÂ111ÌÈkLÓ È‡L . ¿…«¿»∆¿ƒƒ¿≈¿»∆¬ƒ«¿ƒ
Ì‰Â ‰¯B˙ È¯·„Ï ÌÈkLÓ È‡ :ÌÈÓÈkLÓ Ì‰Â¿≈«¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈
:ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ÏÓÚ È‡ .ÌÈÏËa ÌÈ¯·„Ï ÌÈÓÈkLÓ«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»≈¿≈¬≈ƒ
ÔÈ‡Â ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ,¯ÎN Ïa˜Óe ‰¯B˙ È¯·„Ï ÏÓÚ È‡¬ƒ»≈¿ƒ¿≈»¿«≈»»¿≈¬≈ƒ¿≈

a˜ÓÈiÁÏ ı¯ È‡ :ÌÈˆ¯ Ì‰Â ı¯ È‡ .¯ÎN ÔÈÏ ¿«¿ƒ»»¬ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ»¿«≈
.˙ÁL ¯‡·Ï ÌÈˆ¯ Ì‰Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈»ƒƒ¿≈»«

בטלה 111) בשיחה העוסקים הארץ עמי סתם או חנויות,
תפילה  הלכות לעיל וראה וברש"י, ב עמוד כח דף (ברכות

ובביאורנו). א הלכה יב, פרק

.‰ÎC¯ÎÏ ÒÎp‰112'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - «ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÒÎ Ì‡Â .ÌBÏLÏ ‰Ê C¯ÎÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒƒ¿«∆¿»¿ƒƒ¿«
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ - ÌBÏLa¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«
È‰È :¯ÓB‡ - ˙‡ˆÏ Lw·iLÎe .ÌBÏLÏ ÈzÒÎ‰L∆ƒ¿«¿«ƒ¿»¿∆¿«≈»≈≈¿ƒ
.ÌBÏLÏ ‰Ê C¯kÓ È‡ÈˆBzL ,È‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¡…«∆ƒ≈ƒƒ¿«∆¿»
'‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ - ÌBÏL· ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»¿»≈∆¬ƒ¿»∆
ÌLÎe .ÌBÏLÏ ‰Ê C¯kÓ È˙‡ˆB‰L ,È‰Ï‡¡…«∆≈«ƒƒ¿«∆¿»¿≈
È„ÈÚˆ˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÈÏBz Ck ,ÌBÏLÏ È˙‡ˆB‰L∆≈«ƒ¿»»ƒ≈ƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ
·¯B‡Â ·ÈB‡ ÛkÓ ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÓÒ˙Â ÌBÏLÏ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒƒ«≈¿≈

C¯ca113. «»∆

ומחפשים 112) רעים מושלים מצויים ובה גדולה עיר
וברש"י). א עמוד נד דף (ברכות דף 113)עלילות (שם,

ב"תפילת  גם אומרים אנו זה מעין ונוסח א). עמוד ס
הנמצא  למקום ללכת לדרך הבית מן כשיוצאים הדרך",

קי). סימן חיים (אורח ומעלה פרסה בריחוק לעיר, מחוץ

.ÂÎ„È˙Ú‰ ÏÚ Ì„‡ ˜ÚˆÈ ÌÏBÚÏ :¯·c ÏL BÏÏk¿»∆»»¿»ƒ¿«»»«∆»ƒ
,¯·ÚM ‰Ó ÏÚ ‰È„B‰ ÔzÈÂ ,ÌÈÓÁ¯ Lw·ÈÂ ‡B·Ï»ƒ«≈«¬ƒ¿ƒ≈»»««∆»«
'‰ ˙‡ ˙B„B‰Ï ‰a¯n‰ ÏÎÂ .BÁÎ ÈÙk ÁaLÈÂ ‰„BÈÂ¿∆ƒ««¿ƒ…¿»««¿∆¿∆

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,„ÈÓ˙ BÁaLÏe114. ¿«¿»ƒ¬≈∆¿À»

בכל 114) ה' את אברכה ב): פסוק לד, פרק (תהילים ככתוב
בפי. תהילתו תמיד עת
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אחד־עׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨
מהן 1) ואיזו בברוך חותמות ואינן פותחות מהברכות איזה

ומצוות  חובות שהן מצוות בברוך; פותחות ואינן חותמות
כגון  בלמ"ד עליהם שמברכים דברים לרשות; הדומות
ב"על" עליהם שמברכים ודברים וכדומה, תפילין" "להניח
מנהג. שהוא דבר על מברכים אם לולב"; נטילת "על כגון

.‡Ì˙BÁÂ "Ce¯·"a Ì‰a Á˙Bt ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»≈«»∆¿»¿≈
˙‡È¯˜ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯aÓ ıeÁ ,"Ce¯·"a Ì‰a»∆¿»ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ«

ÚÓL2dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓq‰ ‰Î¯·e ,3˙B¯t‰ ˙k¯·e , ¿«¿»»«¿»«¬∆¿»ƒ¿««≈
dÏ ‰ÓBc‰Â4˙Bˆn‰ ˙iNÚ ˙k¯·e ,5˙BÎ¯a‰ el‡Óe . ¿«∆»ƒ¿«¬ƒ««ƒ¿≈≈«¿»
e¯Ó‡L6Á˙Bt Ô‰Ó LÈ ,‰È„B‰Â Á·L C¯c Ô‰L , ∆»«¿∆≈∆∆∆«¿»»≈≈∆≈«

Ce¯·"a Ì˙BÁ BÈ‡Â "Ce¯·"a7‡e‰L Ô‰Ó LÈÂ ," ¿»¿≈≈¿»¿≈≈∆∆
ËÚÓ ‡l‡ ,"Ce¯·"a Á˙BÙ BÈ‡Â "Ce¯·"a Ì˙BÁ≈¿»¿≈≈«¿»∆»¿«

˙Bˆn‰ ˙k¯aÓ8‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙k¯a ÔB‚k ,9È¯·˜ ‰‡B¯Â ƒƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿«≈∆»¿∆ƒ¿≈
‰È„B‰Â Á·L C¯c Ô‰L el‡Ó ,Ï‡¯NÈ10¯‡L Ï·‡ ; ƒ¿»≈≈≈∆≈∆∆∆«¿»»¬»¿»

BÈ‡Â "Ce¯·"a Ô‰a Á˙Bt Ôlk ,˙Bˆn‰ ˙BÎ¯aƒ¿«ƒ¿À»≈«»∆¿»¿≈
.Ì˙BÁ≈

כמו 2) בברוך, בה פותח שאינה ויציב, אמת ברכת: היא
בסמוך. 'שמונה 3)שמתבאר שבתפילת הברכות כגון

הברכה  פטרתן שכבר ב"ברוך" פותחות שאינן עשרה'
גם  זה ומטעם קד:). (פסחים ב"ברוך" שנפתחה הראשונה
ב"ברוך", נפתחת אינה שמע קריאת של האחרונה הברכה
היא  הרי ביניהן, מפסיקה שמע שקריאת שאףֿעלֿפי
וברש"י). (שם, שלפניה הראשונה לברכה כסמוכה חשובה

ברכת 4) וכן "שהכל" ברכת כגון ההנאה, ברכות שאר
כמבואר  ההנאה", "ברכות בסוג נכללת היא שגם הריח,

ה"א. פ"ט, בברוך 5)לעיל שפותחות ולולב סוכה כגון
ופתיחתן  הן קצרות שברכות מפני בברוך, חותמות ואינן

וב'תוספות'). (שם, חתימתן פ"י.6)זוהי לעיל
ג'.7) אות לעיל מועטות 8)כמבואר ברכות יש כלומר:

הזה. מהכלל יוצאות שהן המצוות שמברכים 9)מברכת
ב"ברוך" וחותמות שפותחות ולאחריה, התורה קריאת לפני

ה"ה). פ"יב, תפילה הל' מסוג 10)(לעיל גם כלומר:
וחותמות  שפותחות מהכלל יוצאות יש ההודאה' 'ברכות
בה, וחותם שפותח ישראל קברי הרואה כגון: בברכה,
דרך  שהן בברכות כאן והמדובר ה"י. פ"י, לעיל כמבואר
שהן  אחרות ברכות יש אולם ה"ב), בסמוך (ראה רשות
וברכת  והבדלה קידוש ברכות כגון וההודאה, השבח מסוג
כאן  נמנו ולא ב"ברוך" וחותמות הפותחות לבנה' 'קידוש
וב'ירושלמי' המשנה'). ('מרכבת חובה דרך שהן מפני
מטבע  הוא: כך ברכות "טופס אמרו: ה"ה) פ"א, (ברכות
מטבע  בברוך, בהן חותם ואינו בברוך בהן פותח - קצר

בברוך". וחותם בברוך בהן פותח - ארוך

.·„Ú Ûc¯ÏÂ ÏczL‰Ï ·iÁ Ì„‡L ,‰NÚ ˙ÂˆÓ LÈ≈ƒ¿«¬≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…«
;¯ÙBLÂ ·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ÔÈlÙz ÔB‚k ,d˙B‡ ‰NÚiL∆«¬∆»¿¿ƒƒ¿À»¿»¿»
Ïk ÏÚ ·iÁ Ì„‡L ÈÙÏ ,‰·BÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿ƒ∆»»«»«»
ÔÈÓBc ‡l‡ ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ LÈÂ .˙BNÚÏ ÌÈt»ƒ«¬¿≈ƒ¿»∆≈»»∆»ƒ

‰˜ÚÓe ‰ÊeÊÓ ÔB‚k ,˙eL¯Ï11ÔkLÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿¿¿»«¬∆∆≈»»«»ƒ¿…

‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ,‰ÊeÊÓ ‰NÚiL È„k ‰ÊeÊÓ ·iÁ‰ ˙È·a¿«ƒ««»¿»¿≈∆«¬∆¿»∆»ƒ»»
Ï‰‡a ÂÈÓÈ Ïk ÔkLÏ12‰ÈÙÒ· B‡13BÈ‡ ÔÎÂ ;·LÈ , ƒ¿…»»»¿…∆ƒ¿ƒ»≈≈¿≈≈

‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ È„k ˙Èa ˙B·Ï ·iÁ«»ƒ¿«ƒ¿≈«¬«¬∆¿»ƒ¿«¬≈
ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL14ÔÈa ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÈa - ∆≈»»«»≈ƒ¿»∆≈»»≈

‰ÈÏÚ C¯·Ó - ‰·BÁ ‡È‰L ‰ÂˆÓ15d˙iNÚÏ Ì„˜16. ƒ¿»∆ƒ»¿»≈»∆»…∆«¬ƒ»»

חדש,11) בית תבנה כי ח): כב, (דברים בתורה ככתוב לגגו,
לגגך. מעקה ואין 12)ועשית מיריעות, עשוי עראי מעון

במזוזה, שיתחייב כדי לבית הדרושים התנאים עשרת בו
ה"א. פ"ו, מזוזה הל' לעיל פטורה 13)ראה היא שאף

ה"ט. שם, כמבואר פרט 14)ממזוזה, לקדושֿברוךֿהוא,
חסד, גמילות או צדקה, כגון: לחבירו, אדם שבין למצוות
המצוות  שאלה מפני עליהן מברכין שאין אבדה, השבת
"אשר  בברכתן: יאמר ואיך האומות, בשאר גם נוהגות
מקודשים  שאנו שמשמעה וציונו" במצוותיו קדשנו
('תורה  כן נוהגות שאינן האומות משאר בזה ומובדלים
שכל  מפני מפרשים: ויש ל). אות כד, פרק שמות, תמימה'
צדקה  או חולים, ביקור (כגון לאחרים קלקול בה שיש מצוה
שנראה  מפני עליה, מברכים אין אבלים), ניחום או לעניים,
"אין  לא:): (מגילה שאמרו וכמו הקלקול, אותו על כמודה
ב'שער  ('אבודרהם' הפורענות" על ברכה אומרים
מצוה  כל כותב: יח, סימן בתשובותיו והרשב"א השלישי').
עליה, מברכים אין אחר, אדם של סיועו מבלי נגמרת שאינה
לא  אם שהרי וכדומה. הצדקה על מברכים אין ולפיכך
שאמרו  וכמו כלל, מצוה כאן אין לקבל, המקבל יסכים
לאשה". תהיה "ולו של מצותֿעשה לענין מ.) (כתובות

נד. סי' או"ח סופר' 'חתם המצוות 15)וראה שכל "ומניין
התורה  האבן לוחות את לך ואתנה שנאמר: ברכה, טעונות
תורה  מה לתורה, מצוה הקיש - יב) כד, (שמות והמצוה
מצוות  אף ה"ה), פ"יב, תפילה הל' (לעיל ברכה טעונה

ה"א). פ"ו, ברכות ('ירושלמי' ברכה" פסחים 16)טעונות
ע"ב. ז,

.‚‰ÂˆÓ ÔÈa - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L ˙Bˆn‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«ƒ¿∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»
˙˜Ï„‰Â' ,‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ ‰·BÁ ‡È‰L∆ƒ»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«
ÔÈ‡L ˙BˆÓ ÔÈa .‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â ,'˙aLa ¯≈¿«»¿«¿»«≈¬À»≈ƒ¿∆≈»

·e¯Ú ÔB‚k ,‰·BÁ17ÌÈ„È ˙ÏÈËe18Ïk‰ ÏÚ C¯·Ó - »¿≈¿ƒ«»«ƒ¿»≈««…
.˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :Ô˙iNÚÏ Ì„…̃∆«¬ƒ»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
EÏ e¯Ó‡È ¯L‡ :da ·e˙kL ,‰¯Bza ?eeˆ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ»«»∆»»¬∆…¿¿
¯L‡ :‡e‰ Ck ÔÚv‰Â ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ‡ˆÓ .‰NÚz«¬∆ƒ¿»ƒ¿««¿»ƒ¿∆≈»»¬∆

Ô‰· ‰evL ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜19el‡Ó ÚÓLÏ20eevL , ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒ¿…«≈≈∆ƒ»
ÔÎÂ ,‰l‚n‰ ˙‡ ˙B¯˜Ï B‡ ‰kÁ ÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈∆¬À»ƒ¿∆«¿ƒ»¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cnL ˙Bˆn‰ Ïk ¯‡L21. ¿»»«ƒ¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ

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
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התורה.19) נכלל 21)החכמים.20)במצוות שהכל
כג.). (שבת תעשה לך יאמרו אשר הכתוב: דברי בכלל

.„‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ22? ¿»»≈¿»¿ƒ«¿ƒ«»«ƒ»«¬»
‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„· e·iÁ ‡lL ÈtÓ23, ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»∆∆»ƒ¿≈««»»
Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰kÒ ÌeMÓ Ì‰L ÌÈ¯·„e24‡‰ . ¿»ƒ∆≈ƒ«»»≈¿»¿ƒ¬≈∆»

ÍkŒ¯Á‡Â ,ÌÈn‰ ˙‡ ÔpqL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆¿ƒ∆ƒ≈∆««ƒ¿««»¿
‰ÏÈl· ‰˙L25‰˜eÏÚ ˙kÒ ÈtÓ ,26:C¯·Ó BÈ‡L , »»««¿»ƒ¿≈«»«¬»∆≈¿»≈

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;ÌÈn‰ ˙‡ ÔpÒÏ eeˆÂ¿ƒ»¿«≈∆«»ƒ¿≈…«≈»∆

היא.22) חכמים תקנת היא אף והלא הסעודה, שאחרי
ה"ג.23) פ"ו, לעיל בעלמא.24)ראה להצלה אלא  שאינם

כה:). שבת ('תוספות' מצוה בהם רואה 25)ואין שאינו
המים. שבתוך הליחה 26)מה את המוצצת המים תולעת

בשם  שם וב'תוספות' יב: (ע"ז הבולעה אדם שבמעי
ערקא). ערך 'הערוך'

.‰ÔÈ„ÚL ‰ÂˆÓ Ì‡ - C¯· ‡ÏÂ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰»∆ƒ¿»¿…≈«ƒƒ¿»∆¬«ƒ
¯·ÚL ¯·c Ì‡Â ;‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Ó ,˙Ói˜ d˙iNÚ¬ƒ»»«∆∆¿»≈««¬ƒ»¿ƒ»»∆»«
B‡ ,˙ˆÈˆa ÛhÚ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .C¯·Ó BÈ‡ ,‡e‰≈¿»≈≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ
- ‰lÁz C¯· ‡ÏÂ ,‰kÒa ·LiL B‡ ,ÔÈlÙz L·lL∆»«¿ƒƒ∆»«¿À»¿…≈«¿ƒ»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :ÛhÚ˙pL ¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ≈¿»≈««∆ƒ¿«≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ27:L·lL ¯Á‡ C¯·Ó ÔÎÂ , ¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿»≈««∆»«
ÔÎÂ ,"‰kqa ·LÈÏ" - ·LiL ¯Á‡Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿««∆»«≈≈«À»¿≈

.el‡· ‡ˆBik Ïk…«≈»≈

ויש 27) מצוותה, נגמרה לא נמשכת, שעשייתה זמן שכל
לברכתו. מקום

.Â¯Á‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ - ‰Î¯· ‡Ïa ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿…¿»»≈≈««
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Óe ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«

Ìc‰ ‰qk Ì‡ ÔÎÂ .‰ËÈÁM‰28B‡ ,‰Î¯· ‡Ïa «¿ƒ»¿≈ƒƒ»«»¿…¿»»
Ï·hL B‡ ,˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰29- C¯· ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿»««¿∆»«¿…≈«

‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡30‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ≈≈¿»≈««¬ƒ»¿≈…«≈
‰Ê·31. »∆

שחיטתם.28) אחרי ועוף חיה מטומאתו.29)של להטהר
אינו 30) לפניה), בירך (ולא סעודתו גמר ע"א: נא, ברכות

(לברך) שנראה שכל שם, הרי"ף וכביאור ומברך, חוזר
יט, סי' ליו"ד ש"ך (כסףֿמשנה; ונראה חוזר אינו ונדחה,

ג'). (ברכת 31)ס"ק בירך ולא (אשה) "שקידש כגון
מה  לבטלה, ברכה שזו הקידושין אחר יברך לא אירוסין),
ה"כג). פ"ג, אישות הל' רבינו (לשון נעשה" כבר שנעשה

.Ê‡l‡ ,d˙iNÚ ¯Á‡ ÔÈÎ¯·nL ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»∆¿»¿ƒ««¬ƒ»»∆»
¯b‰ ˙ÏÈ·Ë32eLc˜ ¯L‡" ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,„·Ïa ¿ƒ««≈ƒ¿«∆≈»«¬∆ƒ¿»

Lc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa33‰eËˆ ‡ÏÂ34 ¿ƒ¿»¿ƒ»∆¬«ƒ…ƒ¿«≈¿…ƒ¿«»
ÏaËiL „Ú35ÏÚ C¯·Ó ÏaËiL ¯Á‡ ,CÎÈÙÏ ; «∆ƒ¿…¿ƒ»««∆ƒ¿…¿»≈«

B¯wÚÓ ÈeÁ„ ‰È‰L ÈtÓ ,‰ÏÈ·h‰36Èe‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ «¿ƒ»ƒ¿≈∆»»»≈ƒ»¿…»»»
C¯·Ï37. ¿»≈

להתגייר.32) כשבא אותו תחת 33)שמטבילים להכנס
השכינה. המצוות.34)כנפי מו:)35)על (יבמות

ויטבול". שימול עד גר אינו לפני 36)"לעולם מתחילתו
שראוי 37)הטבילה. גירותו) (שאחרי המצוות לשאר פרט

מברך  אינו - בירך ולא המצוה ועברה לפניהן, לברך הוא
ונראה  חוזר אינו - ונדחה שנראה שכל עשייתה, אחר

נא.). (ברכות

.ÁC¯·Ó ,d·eiÁ ¯Ób ‡È‰ d˙iNÚL ‰ÂˆÓ Ïk»ƒ¿»∆¬ƒ»»ƒ¿«ƒ»¿»≈
Èeeˆ d˙iNÚ ¯Á‡ LiL ‰ÂˆÓ ÏÎÂ ;‰iNÚ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»∆≈««¬ƒ»»ƒ
Èeev‰ ‰NBÚL ‰ÚLa ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ ,¯Á‡«≈≈¿»≈∆»¿»»∆∆«ƒ
B‡ ¯ÙBL B‡ ·ÏeÏ B‡ ‰kÒ ‰NBÚ‰ ?„ˆÈk .ÔB¯Á‡‰»«¬≈«»∆À»»»
‰iNÚ ˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡ ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ˙ˆÈƒ̂ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»≈ƒ¿«¬ƒ»
B‡ "‰kÒ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡"¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬À»

Á‡ LiL ÈtÓ ,"ÔÈlÙz ·zÎÏ" B‡ "·ÏeÏ"B˙iNÚ ¯ »ƒ¿…¿ƒƒƒ¿≈∆≈««¬ƒ»
·LiL ‰ÚLa ?C¯·Ó È˙ÓÈ‡Â .¯Á‡ Èeeˆ38B‡ ,‰kqa ƒ«≈¿≈»«¿»≈¿»»∆≈≈«À»

B‡ ,¯ÙBM‰ ÏB˜ ÚÓLiLk B‡ ,·Ïel‰ ÚÚiLk¿∆¿«¿««»¿∆ƒ¿««»
˙ÚL·e ÔÈlÙz ˙LÈ·Ï ˙ÚL·e ,˙ˆÈva ÛhÚ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«ƒƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«
˙ÚLa C¯·Ó ,‰˜ÚÓ ‰NÚ Ì‡ Ï·‡ .‰ÊeÊÓ ˙ÚÈ·¿̃ƒ«¿»¬»ƒ»»«¬∆¿»≈ƒ¿«

‰iNÚ39˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" ¬ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,"‰˜ÚÓ40. «¬∆¿≈…«≈»∆

אמרנו 38) שכבר לישיבתה, סמוך שישב, קודם כלומר:
סוכה  הל' והשווה לעשייתן. קודם המצוות על שמברכים

יב. הלכה ע"ב.39)פ "ו, מב, או 40)מנחות מילה כגון
שחיטה.

.ËÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓ Ïk41‰kÒÂ ¯ÙBL ÔB‚k , »ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«¿»¿À»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ ;‰kÁ ¯Â ‰l‚Ó ‡¯˜Óe ·ÏeÏÂ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬À»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»

BÏ ÔÈ˜ ‡È‰L42‰ÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ˙ÈˆÈˆ ÔB‚k , ∆ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»
ÏÎ· ‰ÈeˆÓ dÈ‡Â ‰¯È„z dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÎÂ ;‰˜ÚÓe«¬∆¿≈ƒ¿»∆≈»¿ƒ»¿≈»¿»¿»

˙Ú43,ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓÏ ‰ÓB„ ‡È‰ È¯‰L , ≈∆¬≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«
˙ÚLa ‰ÈÏÚ C¯·Ó - Ôa‰ ÔBÈ„Ùe Ba ˙ÏÈÓ ÔB‚k¿ƒ«¿ƒ¿«≈¿»≈»∆»ƒ¿«

eÈÁ‰L" d˙iNÚ44·ÏeÏÂ ‰kÒ ÏÚ C¯· ‡Ï Ì‡Â ." ¬ƒ»»∆∆¡»¿ƒ…≈««À»¿»
Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,‰iNÚ ˙ÚLa "eÈÁ‰L" Ì‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆∆¡»ƒ¿«¬ƒ»¿»≈¬≈∆

Ô‰· B˙·BÁ È„È ‡ˆiL ‰ÚLa "eÈÁ‰L"45Ïk ÔÎÂ , ∆∆¡»¿»»∆≈≈¿≈»»∆¿≈…
Ô‰· ‡ˆBik46. «≈»∆

לשנה.41) מקנה 42)משנה גרועה ואינה שלו, שהיא
כמבואר  "שהחיינו", ברכת עליהם שמברך חדשים כלים

ה"א. פ"י, כמו 43)לעיל בשנה, קבוע בזמן שאינה אע"פ
וסוכה. -44)שופר ותפילין ציצית ולולב. לסוכה המקור

נר  ; כא: במגילה - מגילה מקרא פ"ו. ברכות בתוספתא
אתה  וממנו קכא: בפסחים - הבן פדיון כג.; בשבת - חנוכה
פ"ד  לברכות ב'תוספתא' שאמרו ממה וכן למילה, למד
(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¿»¿«¿¿∆»»∆»
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ÌÈ¯Á‡Ï47eLc˜ ¯L‡ :d˙iNÚ Ì„˜ C¯·Ó , «¬≈ƒ¿»≈…∆¬ƒ»»¬∆ƒ¿»
˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa48C¯·Ó BÈ‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬¬»≈¿»≈

BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NBÚL ‰ÂˆÓ ÏÚ ‡l‡ "eÈÁ‰L"49. ∆∆¡»∆»«ƒ¿»∆∆»¿«¿
‰a¯‰ ˙BˆÓ ÂÈÙÏ eÈ‰50eLc˜ ¯L‡" C¯·Ó BÈ‡ - »¿»»ƒ¿«¿≈≈¿»≈¬∆ƒ¿»

˙Á‡ Ïk ÏÚ C¯·Ó ‡l‡ ,"˙Bˆn‰ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»««ƒ¿∆»¿»≈«»««
dÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â51. ¿««ƒ¿≈«¿»

חברו.47) לגג מעקה עשה או חברו לבית מזוזה שקבע כגון
ה"ג.48) פ"ט, ברכות ובכל 49)'ירושלמי' ע"א. מו, סוכה

ידי  הנשים להוציא אחר בבית יוםֿטוב) (בליל המקדש זאת
האשה  על וחובה הואיל שהחיינו, ברכת גם מברך - קידוש
היא  כאילו זה הרי כעונה, ושומע ברכה, אותה לברך

(כסףֿמשנה). לעצמה בירכה ליטול 50)בעצמה כגון
בציצית. ולהתעטף תפילין להניח בסוכה, ולישב לולב

שם.51)

.‡ÈÔÈa ,ÂÈÏÚ ‰·BÁ ‰˙È‰L ÔÈa - ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿»≈∆»¿»»»»≈
ÂÈÏÚ ‰·BÁ dÈ‡L52,BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NÚ Ì‡ - ∆≈»»»»ƒ»»»¿«¿

˙BNÚÏ C¯·Ó53˙B‡ ‰NÚ ;ÏÚ C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï d ¿»≈«¬»»»«¬≈ƒ¿»≈«
‰iNÚ‰54. »¬ƒ»

ה"ב.52) לעיל כמבואר ומעקה, מזוזה ובתנאי 53)כגון
ה"טו. בסמוך כמבואר עשייתה, קודם שיברך

"על 54) לעשותה, מחוייב שבעצמו משמע "לעשות"
לבד. לאחרים משמע העשייה"

.·È;"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï" C¯·Ó - ÔÈlÙz L·Ï ?„ˆÈk≈«»«¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒƒ
- ‰kÒa ·LÈ ;"ÛhÚ˙‰Ï" C¯·Ó - ˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙ƒ¿«≈«ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«≈»«¿À»
¯ ˜ÈÏ„‰Ï" C¯·Ó ‡e‰ ÔÎÂ ."‰kqa ·LÈÏ" C¯·Ó¿»≈≈≈«À»¿≈¿»≈¿«¿ƒ≈

Ïl‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï"Â "˙aL ÏL55‰ÊeÊÓ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ ." ∆«»¿ƒ¿…∆«≈¿≈ƒ»«¿»
- Bb‚Ï ‰˜ÚÓ ‰NÚ ."‰ÊeÊÓ Úa˜Ï" C¯·Ó - B˙È·Ï¿≈¿»≈ƒ¿…«¿»»»«¬∆¿«
."‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" C¯·Ó¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬«¬∆

LÈ¯Ù‰Ï" C¯·Ó - BÓˆÚÏ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰56ÏÓ ." ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»≈¿«¿ƒ»
Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ" C¯·Ó - Ba ˙‡57BÁÒt ËÁL ." ∆¿¿»≈»∆«≈»«ƒ¿

B˙‚È‚ÁÂ58."ËÁLÏ" C¯·Ó - «¬ƒ»¿»≈ƒ¿…

לשיטתו 55) נאמן ורבינו שלם', 'הלל בהם שקוראים בימים
חדשים  בראשי כמו ההלל, את בהם גומרים שאין שבימים
בסמוך  ראה כלל, עליו מברכים אין - פסח ובחולֿהמועד

הוא 56)ה"טז. ומעשרות תרומות הפרשת ברכת מקור
פ"ו. ברכות על 57)בתוספתא הבן, מילת חיוב שעיקר

מילה  הלכות בסמוך וראה כט. (קידושין מוטל הוא האב
ה"ב). בשלש 58)פ"א, אותם שמקריבים חגיגה שלמי

- לה' חג אותו וחגותם יד): יב, (שמות ככתוב רגלים,
לשחוט  הבעלים על ומצוה במקדש, שלמים הביאו כלומר:

ז:). (פסחים קדשיהם קרבנות את

.‚È˙ÚÈ·˜ ÏÚ" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÊeÊÓ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»«¬≈ƒ¿»≈«¿ƒ«
˙iNÚ ÏÚ" C¯·Ó - ‰˜ÚÓ Ì‰Ï ‰NÚ ."‰ÊeÊÓ¿»»»»∆«¬∆¿»≈«¬ƒ«
˙L¯Ù‰ ÏÚ" C¯·Ó - ‰Óe¯z Ì‰Ï LÈ¯Ù‰ ."‰˜ÚÓ«¬∆ƒ¿ƒ»∆¿»¿»≈««¿»«
‰ÏÈn‰ ÏÚ" C¯·Ó - B¯·Á Ôa ˙‡ ÏÓ ."‰Óe¯z59," ¿»»∆∆¬≈¿»≈««ƒ»

.el‡· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»≈

חובתו,59) ידי להוציאו האב של שלוחו אלא אינו שהוא
(פסחים, לעיל כאמור מוטלת, היא האב על המצוה ועיקר

שם).

.„È‰˙È‰ Ì‡ - „Á‡k ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ ‰Âˆn‰ ‰NÚ»»«ƒ¿»¿«¬≈ƒ¿∆»ƒ»¿»
‡e‰ CÎÈÙÏ .‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓƒ¿»∆≈»»¿»≈«»¬ƒ»¿ƒ»

·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ" C¯·Ó60Ôek˙Â ,‰·BÁ ‰˙È‰ ." ¿»≈«ƒ¿«≈»¿»»¿ƒ¿«≈
C¯·Ó - ÌÈ¯Á‡ ‡ÈˆB‰Ïe ‰·BÁ È„ÈÓ BÓˆÚ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ¬≈ƒ¿»≈

ÚÓLÏ" C¯·Ó ‡e‰ CÎÈÙÏ ."˙BNÚÏ"61."¯ÙBL ÏB˜ «¬¿ƒ»¿»≈ƒ¿…«»

עשאו 60) בה לומר אין וגם ה"ג. לעיל כאמור חובה, שאינה
חצרו. אנשי ולכל לו הוא תיקון עירוב כל כי בלבד, לעצמו

במוספנו 61) ראה לשמוע, אלא לתקוע המצוה שאין
רבינו". "תשובות

.ÂË,"·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó - ·Ïel‰ ˙‡ ÏË»«∆«»¿»≈«¿ƒ«»
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,dÈa‚‰L ÔÂÈkL62C¯a Ì‡ Ï·‡ ; ∆≈»∆ƒ¿ƒ«»»¿≈»¬»ƒ≈«

·LÈÏ" BÓk ,"·ÏeÏ ÏhÏ" C¯·Ó ,ÏhiL Ì„…̃∆∆ƒ…¿»≈ƒ…»¿≈≈
‰NÚL ¯Á‡ C¯·Ó‰L ,„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ ."‰kqa63, «À»ƒ»«»»≈∆«¿»≈««∆»»

,‰ËÈÁLe ÌÈ„È ˙ÏÈË Ï·‡ .‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó¿»≈«»¬ƒ»¬»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»
Ô‰ ˙eL¯‰ È¯·„·e ÏÈ‡B‰64BÓˆÚÏ ËÁL elÙ‡ , ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬ƒ»«¿«¿

ÏÚ"Â "Ìc‰ Èeqk ÏÚ"Â "‰ËÈÁM‰ ÏÚ" C¯·Ó¿»≈««¿ƒ»¿«ƒ«»¿«
ıÓÁ ¯eÚa ÏÚ" C¯·Ó ‡e‰ CÎÂ ."ÌÈ„È ˙ÏÈË65," ¿ƒ«»»ƒ¿»¿»≈«ƒ»≈

˜„aL ÔÈa66aL ÔÈa ,BÓˆÚÏ‰ÚMnL ;ÌÈ¯Á‡Ï ˜„ ≈∆»«¿«¿≈∆»««¬≈ƒ∆ƒ»»
BaÏa ¯ÓbL67¯eÚa‰ ˙ÂˆÓ ˙ÈNÚ ,Ïh·Ï68Ì„˜ ∆»«¿ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿««ƒ…∆

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,˜c·iL69. ∆ƒ¿…¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

במצוותו,62) עוסק ועדיין הואיל עליו, מברך זאת ובכל
וב'תוספות'). ז: (פסחים ההלל בקריאת לנענעו צריך שהרי

בירך 63) ולא בציצית שנתעטף כגון קיימת, עשייתה ועדיין
ה"ה. לעיל וכמבואר ולא 64)תחילה, בשר יאכל שלא

אבל  חובה, אינן הן שגם ומעקה ממזוזה גרועה והיא ישחט,
עליהן  מברך ולפיכך אלה, רשות מדברי יותר הן חשובות

(כסףֿמשנה). י"א ה' לעיל כמבואר בערב 65)"לעשות"
ביערו. טרם ואפילו החמץ 66)פסח, אחר שמחפש

בהל' רבינו (לשון גבולו מכל להוציאו ובחורים במחבואות
ה"ג). פ"ב, ומצה אותו 67)חמץ ולחשוב בלבו החמץ את

כלל. צורך בו שאין וכדבר תורה 68)כעפר, שאמרה
מבתיכם. שאור תשביתו הראשון ביום טו): יב, (שמות

ה"א.69) פ"ב, ומצה חמץ הל'

.ÊË‚‰nL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚‰Ó ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«
ÌÈ‡È·70‚Á ÏL ÈÚÈ·Ma ‰·¯Ú ˙ÏÈË ÔB‚k ,‡e‰71, ¿ƒƒ¿¿ƒ«¬»»«¿ƒƒ∆»

Ïl‰ ˙‡È¯˜ ÔB‚k ,ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ¿«¬»ƒ¿¿ƒ««≈
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
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מנהג 71) אלא למקדש) שמחוץ (בגבולין ואינה הסוכות,
מד.). סוכה במס' (כמבואר פסח 72)נביאים, של ושביעי

ה"ו. פ"ג, מגילה הלכות השווה כח,73)בכלל, תענית
קריאת  לדמות שאין חולק: והראב"ד ע"ב. מד, סוכה ע"ב;
טלטול  אלא שאינה ערבה, לנטילת חדשים בראשי ההלל
לשון  - הכלי" על או הקרקע על בה ("שחובט בעלמא,
הודאה  ולא שבח לא בה ואין ה"כב), פ"ז, לולב הל' רבינו
הלל  קריאת אבל עליה, מברכים אין ולפיכך בנטילתה,
ראשֿ שהיום לפרסם כדי תיקנוה, בברכה חדשים בראשי
בראשֿחודש  גם הלל קריאת על לברך נוהגים ואנו חודש.
תצ). תכב; סי' או"ח שו"ע (ראה פסח בחולֿהמועד וגם

הסוכות 74) חג של השמיני ביום בסוכה הישיבה כגון
סוכה  הל' (השווה שמיני ספק שביעי ספק שהוא בגולה,
וטעון  - חיה ספק שהוא כוי של דמו כיסוי וכן ה"יג), פ"ו,
וראה  ע"א. מז, סוכה כיסוי. טעון ואינו - בהמה ספק כיסוי,

רבינו"). "תשובות שלא 75)במוספנו ע"א. לג, ברכות
לשוא". אלהיך ה' שם את תשא "לא על יעבור

אדם 76) "עתיד אמרו: ה"יב) פ"ד, (קידושין וב'ירושלמי'
משום  אכל", ולא עינו שראתה כל על וחשבון דין ליתן
אלו  מינים שברא ה' את ולהודות לברך לבו נותן שאינו

שם). משה', ('פני אדם בני בהם להחיות

zFklddlin
-dad̀xtqdlinzFkld

¦§¦¨
¦§

˙ÂˆÓÌÈ¯Îf‰ ÏeÓÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ1ÈÈÓL ÌBia2. ƒ¿«¬≈««¿ƒ»«¿»ƒ«¿ƒƒ
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

זו 1) ומצוה - זכר כל לכם המול י): יז, (בראשית ככתוב
בסמוך  כמבואר העבדים, מילת וגם הבנים מילת גם כוללת
שלו, המצוות' ב'ספר זה פסוק רבינו מביא וכן א), (הלכה
מלים. כיצד רבינו יפרש ה"ב פ"ב, ולקמן רטו. מצוה

זכר 2) כל לכם ימול ימים שמונת ובן יב): (שם, שנאמר
נבוכים' (ב'מורה רבינו יבאר זו מצוה וטעם לדורותיכם,
הצורך, על היתירה התאוה מחסרת המילה כי מ"ט): ח"ג,
יחלש  בריאתו מתחילת מכסהו ויוסר דמו כשישפך האבר כי
במילה  ויש אצלי... המילה בטעמי החזק זהו ספק... בלי
השם  יחוד מאמיני - הזאת אמונה לאנשי שיהיה ענין עוד
לומר  מהם שאינו מי יוכל ולא שיקבצם, גשמי אחד אות -
להגיע  כדי כן האדם יעשה פעמים כי נכרי, והוא מהם שהוא
זו, פעולה אך זו. דת אנשי על להתנכל כדי או תועלת, אל
רק  בבניו או בו אדם יעשהו לא המילה, מעשה כלומר:
בזרוע, כויה או בשֹוק ׂשרט זה אין כי אמיתית, אמונה מתוך
אשר  הברית היא המילה זאת וכן מאד... קשה ענין הוא אבל
יכנס  שימול מי וכל ה', יחוד אמונת על אבינו אברהם כרת
ז): יז, (בראשית ככתוב היחוד, להאמין אברהם בברית
תורתנו  שקבעה והטעם אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות
בעלֿחי  שכל "מפני (שם): רבינו אומר בשמיני, מילה לזמן
הוא  עדיין וכאילו לחותו, בתכלית מאד חלש הוא כשיוולד
העולם, אויר מרואי ימנה ואז ימים, שבעת סוף עד בבטן,
ימים  "שבעת הענין זה שמר בבהמות גם כי תראה הלא
מפורש  וכדבריו נפל". הוא זה קודם כאילו אמו", עם יהיה
נימול  התינוק "ולמה תצא": "כי פרשת רבה' ב'מדרש

עד  לו להמתין עליו רחמים הקב"ה שנתן ימים? לשמונה
כחו". בו שיהא

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
דין 1) עבדו; את והאדון בנו את למול האב על שחובה

ואיזו  שבת דוחה מילה איזו ישראל; לקהל שנכנס גר מילת
מחמת  אחיו שמתו מי וכן החולה תינוק דין דוחה; אינה

מילה.

.‡˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰ÏÈÓ2, ƒ»ƒ¿«¬≈∆«»ƒ»∆»»≈
B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ ÏBnÈ ‡Ï ¯L‡ ¯ÎÊ Ï¯ÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»»¬∆…ƒ∆¿«»¿»

‰˙¯ÎÂ3ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓe .‰ÈnÚÓ ‡Â‰‰ LÙp‰ ¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒ≈«∆»ƒ¿»«»»»
Ba ˙‡4·¯‰ ÏÚÂ ,5„ÈÏÈ ,ÂÈ„·Ú ˙‡ ÏeÓÏ6˙Èa ∆¿¿«»«»∆¬»»¿ƒ»ƒ

ÛÒk ˙˜Óe7- Ô˙B‡ ÏÓ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ B‡ ·‡‰ ¯·Ú . ƒ¿«∆∆»«»»»»¿…»»
ÈeÏz ˙¯k‰ ÔÈ‡L ,˙¯k ·iÁ BÈ‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈«»»≈∆≈«»≈»

BÓˆÚ Ï¯Úa ‡l‡8Ó ÔÈcŒ˙È·e .Ôa‰ B˙B‡ ÏeÓÏ ÌÈeˆ ∆»∆»≈«¿≈ƒ¿Àƒ»«≈
BpÓÊa „·Ú‰ B‡9‡ÏÂ Ï‡¯NÈa Ï¯Ú eÁÈpÈ ‡ÏÂ , »∆∆ƒ¿«¿…«ƒ»≈¿ƒ¿»≈¿…

.Ô‰È„·Ú·¿«¿≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

xkf lxre xn`py ,zxk dilr oiaiigy dyrÎzevn - dlin
."dinrn `idd ytpd dzxkpe 'ek leni `l xy`

מילה  הלכות את הרמב"ם התחיל מדוע הטעם בסיבת
(מצות־ המילה על החיובי בציווי ולא שבה כרת  בחיוב
של  גדולתה להדגיש רוצה שבזה לומר ויש שלה). עשה
בזה  רק לא התורה, מצוות מכל היא שגדולה זו מצוה
הכרת  עניין שגם אלא בריתות עשרה שלוש עליה שנכרתו
על־דרך  והוא המצוות. משאר גדולתה את מבטא שבה
צד  בה שיש מצוות־עשה משאר היא "וגדולה ה'טור' לשון

בריתות". י"ג עליה נכרתו וגם כרת
(53 dxrd 60 cenr d"k wlg y"ewl itÎlr)

קיימוה.2) לא הנפש 3)אם אין וכן זמנו, לפני שימות
ה"א). (פ"ח, תשובה בהל' כמבואר הבא, העולם לחיי זוכה

וימל 4) ד): כא, (בראשית שנאמר ע"א. כט, קידושין
בנו. יצחק את הכנענים.5)אברהם לעבדיו זה 6)האדון

ברשות  וילדה שנתעברה - כנענית שפחה - לאמו שנולד
ה"ג.7)ישראל. בסמוך כמבואר הגויים, מן האדון שקנהו

וגו'.8) הנפש ונכרתה ימול... לא אשר זכר וערל ככתוב:
המול9) שנאמר: ע"א. כט, ÏÎקידושין ÌÎÏ זה הרי זכר,

הדין. לבית מיוחד ציווי

.·BzÚcÓ ‡lL Ì„‡ ÏL Ba ÔÈÏÓ ÔÈ‡10‡l‡ , ≈»ƒ¿∆»»∆…ƒ«¿∆»
ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,BÏeÓÏ ÚÓÂ ¯·Ú ÔkŒÌ‡ƒ≈»«¿ƒ¿«¿∆≈ƒ»ƒ¿«

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
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חבירו וקדם ששחט באחד "מעשה צא:) וחייבו (ב"ק וכסה,
זהובים". עשרה לו ליתן גמליאל רבינו 11)רבן דקדק

בפלוני  ידעו ולא הרגישו שלא מביתֿהדין "נתעלם לומר,
יתכן  לא כי ביתֿדין", "עבר לומר אין אבל ערל, שהוא
לעשות. עליהם המוטלת מצוה על במזיד יעבור שביתֿדין

י"ט,12) פרק (שבת המשנה" ב"פירוש רבינו דברי השווה
ו). זמנו.13)משנה לפני נפשו 14)למות תכרת ואז

בחיוב  הוא אין - חי שהוא עוד כל אבל הבא, עולם מחיי
הוא  המצוה. את ולקיים עצמו ולמול לתקן בידו שהרי כרת,

אשר זכר וערל תורה: ÏÂÓÈשכתבה ‡Ï אשר - ונכרתה ...
לומר  עתיד, בלשון "ימול" לא אלא נאמר, לא "מל" לא
אלא  עליו חל כרת עונש ואין עליו מוטלת המצוה ימיו שכל
והראב"ד  ספר'). ('קרית לתקן בידו עוד שאין מותו לאחר
בכל  שהרי כרת, בחיוב יום כל עומד הוא ולדעתו חולק,
נפטר  מל שאם אלא בוראו, מצות מבטל הוא מל שלא יום

מהחיוב.

.‚Ï‡¯NÈ ˙eL¯a „ÏBpL „·Ú „Á‡15„·Ú „Á‡Â , ∆»∆∆∆«ƒ¿ƒ¿»≈¿∆»∆∆
ÌÈ˙ek‰ ÔÓ Á˜Ïp‰16‡l‡ ;Ô˙B‡ ÏeÓÏ ·¯‰ ·iÁ , «ƒ¿»ƒ«ƒ«»»«»»∆»

ÌBia ÏBn ÛÒk ˙˜Óe ,‰BÓLÏ ÏBn ˙Èa „ÈÏiL∆¿ƒ«ƒƒƒ¿»ƒ¿«∆∆ƒ«
BÓBÈa ÏBn ,„ÏBpL ÌBia BÁ˜Ï elÙ‡ .Á˜ÏpL17. ∆ƒ¿«¬ƒ¿»«∆«ƒ¿

בית".15) "יליד בסמוך הנקרא הנקרא 16)הוא הוא
יב). יז, (בראשית הכתוב כלשון כסף", שבת 17)"מקנת

"ובן  אומר: אחד כתוב שם: רש"י של וכהסברו ע"ב. קלה,
ÌÈÓÈ ˙ÂÓ˘ימולÌÎÏ'וגו כסף" ומקנת בית יליד זכר כל

כספך", ומקנת ביתך יליד ימול "המול אומר: אחד וכתוב
הדומה  שכל ומסתבר ימים? לשמונה בו מפורש ולא
הוא  שהרי לשמונה, נימול ישראל בבית שנולד לישראל,
דומה  אינו שנולד, אחרי רבו שקנהו עבד וכל "לכם". דומה
לכם" ימול ימים שמנת "ובן בו קורא אתה ואין לישראל

נימול. הוא קנייתו ביום וגו' ימול" "המול אלא

.„BÓLÏ ÏBnpL ÛÒk ˙˜Ó LÈ˙Èa „ÈÏÈ LÈÂ ,‰ ≈ƒ¿«∆∆∆ƒƒ¿»¿≈¿ƒ«ƒ
Á˜ÏÂ ,‰ÁÙL Á˜Ï ?„ˆÈk .„ÏBpL ÌBia ÏBnpL∆ƒ«∆«≈«»«ƒ¿»¿»«

dnÚ d¯aÚ18‰„ÏÈÂ19‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê È¯‰ -20; À»»ƒ»¿»¿»¬≈∆ƒƒ¿»
¯aÚ‰ È¯‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa ¯aÚ‰ Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»«»À»ƒ¿≈«¿«¬≈»À»

ÛÒk ˙˜Ó BÓˆÚ21,„ÏBpL Ì„˜ Bn‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ - «¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»»ƒ…∆∆«
.‰BÓLÏ ÏBnƒƒ¿»

מקנתה.18) בשעת מעוברת ישראל.19)שהיתה ברשות
קנויה 20) אמו שגם בשעה ישראל ברשות ונולד הואיל

שמונת  "ובן בו קורא ואתה ל"לכם", דומה זה הרי לישראל,
זכר". כל לכם ימול לומר 21)ימים רבינו נתכוין כאן

העובר  את אלא קנה לא מתחילה שאפילו גדול, יותר חידוש
וקנה  נמלך שבינתיים אלא אמו, את לקנות חשב ולא בלבד
כסף" כ"מקנת נידון העובר אין שילדתו, טרם אמו את גם
לפני  נקנתה ואמו הואיל לשמונה, ונימול בית" כ"יליד אלא
שבת  במס' השנויה ברייתא מתוך רבינו למד זה וכל לידתו.

מילה. הל' רבינו" "תשובות במוספנו וראה ע"ב. קלה,

.‰‰È¯aÚÏ ‰ÁÙL Á˜Ï22ŒÏÚ ‰ÁÙL Á˜lL B‡ , »«ƒ¿»¿À»∆»∆»«ƒ¿»«
˙e„·Ú ÌLÏ dÏÈaË‰Ï ‡lL ˙Ó23ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿»∆…¿«¿ƒ»¿≈«¿««ƒ

B˙eL¯a „ÏBpL24„ÏBp‰ È¯‰L ,„ÏBpL ÌBia ÏBn , ∆«ƒ¿ƒ«∆«∆¬≈«»

ÌBi‰ el‡Îe Bc·Ï ÛÒk ˙˜Ó ‡e‰ el‡k ,‰f‰«∆¿ƒƒ¿«∆∆¿«¿ƒ«
e‰˜25˙eÁÙL ÏÏÎa Bn‡ ÔÈ‡L ,26È„k ,Ï‡¯NÈ »»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿≈

˙Èa „ÈÏÈ Ôa‰ ‰È‰iL27Bn‡ ‰Ï·Ë Ì‡Â .28¯Á‡ ∆ƒ¿∆«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»ƒ««
‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê È¯‰ - ‰„ÏiL29. ∆»¿»¬≈∆ƒƒ¿»

דומה 22) זה ואין בוולדותיה, אלא האם בגוף חלק לו שאין
ישראלית,23)ל"לכם". כאשה במצוות חייבת שתהיה

מצוות. עול עליה ואין שהיתה כמו גויה תשאר אלא
לשמונה.24) הנימול בית" "יליד כדין לידון ראוי והיה
לידתו.25) שירות 26)אחרי מופשט, שם - שפחּות

מוכר  אדם שאין "כשם אישות, - והפכה ועבודתה, השפחה
יח.). (קידושין אישּות" אחר לשפחּות בתו אינו 27)את כי

לאמו  ישראל ברשות שנולד עבד אלא בית" "יליד נקרא
שם). (שבת, לידתו לפני לישראל הקנויה השפחה

ישראל.28) שפחּות בכלל היא והרי עבדות, זה 29)לשם
עלֿמנת  שפחה שלקח מי על האחרון הדין על רק מוסב
לעשות  לידתו לאחר הטבילה מועילה אז כי להטבילה, שלא
והטבילה  הואיל כי לשמונה, להמול בית" "יליד כדין
האם  קנה כאילו זה והרי מתחילה, שהתנה התנאי נתבטל
שפחה  ב"לקח אבל ג). ס"ק רסז, סי' ליו"ד (ט"ז תנאי בלא
אין  - שילדה אחרי עבדות לשם הטבילה אפילו לעובריה"
לרבו, קנויה אמו היתה לא שנולד ובשעה הואיל מועיל, זה
(כסףֿ לידתו ביום ונימול בעלמא כסף" כ"מקנת הוא הרי

משנה).

.Â„·Ú‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,Ì"ekÚ‰ ÔÓ ÏB„b „·Ú Á˜Ï»«∆∆»ƒ»«¿…»»»∆∆
ÔÈÏbÏ‚Ó - ÏBÓÏ30¯NÚŒÌÈL Ïk BnÚ¯˙È ;L„Á ƒ¿«¿¿ƒƒ»¿≈»»…∆»≈

Ï¯Ú ‡e‰Lk BÓi˜Ï ¯eÒ‡ ,ÔkŒÏÚ31¯ÊBÁ ‡l‡ , «≈»¿«¿¿∆»≈∆»≈
Ïˆ‡ ‡e‰Â ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .Ì"ekÚÏ B¯ÎBÓe¿¿«¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»¿≈∆
‡e‰Â BÓi˜Ï ¯zÓ - B˙B‡ ÏeÓÈ ‡lL ,Ì"ekÚ‰ Ba«̄»«∆…»À»¿«¿¿
Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜iL „·Ï·e ,Ï¯Ú»≈ƒ¿«∆¿«≈»»∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈

Á32·LBz ¯‚k ‰È‰ÈÂ33ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . …«¿ƒ¿∆¿≈»¬»ƒ…ƒ≈»»
„iÓ ‚¯‰È - ˙BˆÓ Ú·L34·LBz ¯b ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .35 ∆«ƒ¿≈»≈ƒ»¿≈¿«¿ƒ≈»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡36. ∆»ƒ¿«∆«≈≈

מח:).30) (יבמות להמול שיתרצה עליו להשפיע משתדלים
(בראשית 31) עבדיו את למול לאברהם הקב"ה שציוה לפי

שם). ('תוספות' ערלים לקיימם לנו אסור יג) והן:32)יז,
גזל, עריות, גילוי דמים, שפיכות השם, ברכת זרה , עבודה

החי. מן ואבר מצוות 33)דינים שבע עליו שקיבל גוי זה
לפי  תושב? שמו נקרא "ולמה טבל. ולא מל ולא נח, בני
רבינו  (מלשון ישראל" בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר
ה"ו). פ"י, ע"ז הל' וראה ה"ז. פ"יד, ביאה איסורי הל'

כג,34) (שמות שנאמר משום בינינו, להניחם לנו שאסור
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
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ביאה  איסורי בהל' רבינו דברי השווה היובל. בזמן אלא
ה"ט. פ"יד,

.Ê‰lÁz ‰ÏÈÓ ·iÁ ,Ï‡¯NÈ Ï‰˜Ï ÒÎpL ¯b37Ì‡Â . ≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»≈«»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
Ì"ekÚ ‰È‰Lk ÏÓ38˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï CÈ¯ˆ -39 »¿∆»»«»ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ

Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜ ÔÎÂ .¯ib˙pL ÌBia40CÈ¯ˆ , «∆ƒ¿«≈¿≈»»∆«¿∆»»ƒ
˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï41,ÒBÈ‚B¯c‡ .ÈÈÓM‰ ÌBia ¿«ƒƒ∆«¿ƒ««¿ƒƒ«¿¿ƒ

k ˙e·˜Â ¯ÎÊk ˙e¯ÎÊ BÏ LiL „eÏi‰ ‡e‰Â- ‰·˜ ¿«»∆∆«¿¿»»¿«¿ƒ¿≈»
ÈÈÓMa B˙B‡ ÏeÓÏ CÈ¯ˆ42ÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ .43ÈÓe , »ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈…∆ƒ

˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ LiL44Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÏÓ ,45ÈÈÓMa46. ∆∆¿≈»¿»ƒ∆¿≈∆«¿ƒƒ

ויטבול".37) שימול עד גר אינו "לעולם ע"ב: מו, יבמות
הערבים.38) כגון גירות, לשם תחת 39)שלא יכנס איך כי

קלה.). (שבת ברית דם בלי השכינה לו 40)כנפי שאין
ה"ב). פ"ב, לקמן (ראה העטרה את המחפה העור

נדבק 41) שהעור - היא כבושה ערלה שמא אנו שחוששים
מקור  למצוא מתלבט הכסףֿמשנה מרן ניכר. ואינו - בבשר
ממנו  להטיף צריך מהול כשהוא שנתגייר שגר רבינו, לפסק
מחלוקת  בזה יש ע"א, קלה, דף שבת במס' כי ברית, דם
ב"ר  במדרש אולם מי, כדברי הלכה שם הכריעו ולא תנאים
אומר: הגלילי יוסי רבי של בנו אלעזר "רבי אמרו: מו פ'
(גר  זה ועל מהול) (שנולד זה על וב"ה ב"ש נחלקו לא
ברית. דם ממנו להטיף צריך שהוא מהול) כשהוא שנתגייר
שלו  שמיני יום וחל מהול שנולד מי על נחלקו, מה על
וב"ה  השבת, את עליו מחללים אומרים שב"ש בשבת,

יצחק: רבי אמר מחללים. אין È¯·„Îאומרים ‰ÎÏ‰
„ÈÓÏ˙‰ שצריך מודים שהכל הרי אלעזר). רבי (הוא "

רסג, סי' ליו"ד הגר"א (ביאורי ברית דם מהול מגר להטיף
ו). השבת,42)ס"ק את עליו מחללים שאין אע"פ

ה"יא. בסמוך את 43)כמבואר וקרעו בלדתו קשתה שאמו
והוצי  עליו הדופן טמאה אמו שאין ואע"פ שם, דרך או

לשמונה, נימול יהא שלא אומרים אנו אין לידה, טומאת
קורא  אתה שאין מי קלה.): (שבת האומר אחד חכם כדעת
הפסוק  את בו קורא אתה אין וגו' ימים" שבעת "וטמאה בו:
הלכה  אלא בֿג) יב, (ויקרא ימול השמיני וביום  הסמוך:

שם. עליו החולקים זה.44)כחכמים על זה עורות שני
קלה:). שבת (רש"י, גידים שני אומרים: ויש

השבת.46)הערלות.45) את דוחה מילתן שאין אע"פ
תלוי  זה אין כי בשמיני זמנן בחול ה"יא, בסמוך כמבואר

קלה:). (שבת בזה

.ÁLÓM‰ ˙BÏÚ ¯Á‡ ,ÌBia ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÏÓ ÔÈ‡47 ≈»ƒ¿»∆»«««¬«∆∆
,‰pÓÊ· ‡lL ÔÈa ,dpÓÊ ‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBia ÔÈa -≈««¿ƒƒ∆¿«»≈∆…ƒ¿«»
- ÈÈÓM‰ ÌBia :¯Ó‡pL ,‰‡Ï‰Â ÈÚÈLzÓ ‡e‰L∆ƒ¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«««¿ƒƒ

‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBia48- ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ÏÓ . «¿…«»¿»»ƒ∆»»««««
¯Lk49‰ÂˆÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰ÏÈnÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . »≈¿»«»≈«ƒ»¿««ƒ≈ƒ¿»

˙BˆnÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈ¯fL ,ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÌÈc˜‰Ï50. ¿«¿ƒƒ¿ƒ««∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«ƒ¿

החמה.47) הנץ זמן לי 48)הוא "אין ע"ב: עב, יבמות
לרבות  מניין ביום, אלא נימול שאין לשמיני נימול אלא
וי"ו  "וביום" לומר: תלמוד וכו'? לעשרה לתשעה נימול
ביום. אלא נימולים שאין הנימולים כל לרבות מיותרת

נחשב 49) השחר מעלות ההלכה, שמצד ע"א. כ, מגילה
לכתחילה  צריכים בו בקיאים הכל שאין לפי אלא יום,

שם). (רש"י החמה הנץ עד ע"א.50)להמתין ד, פסחים
ג): כב, (בראשית בבוקר.ÌÎ˘ÈÂשנאמר אברהם

.Ë˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc dpÓÊ· ‰ÏÈÓ51,dpÓÊ· ‡lLÂ ; ƒ»ƒ¿«»»∆««»¿∆…ƒ¿«»
˙aM‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡52ÔÈ·e .·BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ≈»»…∆««»¿…∆≈

?„ˆÈk .˙Ú¯v‰ ˙‡ ‰ÁBc ,dpÓÊ· ‡lL ÔÈ·e dpÓÊaƒ¿«»≈∆…ƒ¿«»»∆«»»«≈«
˙¯‰· ‰˙È‰ Ì‡L53ÌÚ dÎ˙BÁ ,‰Ï¯Ú‰ ¯BÚa ∆ƒ»¿»«∆∆¿»»¿»¿»ƒ

Œ‡Ïa ˙Ú¯v‰ Ú‚ ˙ˆÈˆwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰Ï¯Ú‰»»¿»««ƒ∆¿ƒ«∆««»««¿…
Ú˙‰N54‰NÚ ‡B·È -55‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ56. «¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆

בשבת"51) אפילו "ביום - וגו' השמיני וביום שנאמר:
ימול". "ובשמיני לכתוב: היה די כי קלז.), שם,52)(שבת

כשנימול  אלא בשבת מילה נתרבתה לא כי ע"א. קלג,
השמיני". "וביום ככתוב: צרעת,)53בשמיני, 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
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˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ - ˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ LiL63‡l‡ , ∆∆¿≈»¿≈ƒ∆««»∆»
.Ô‰lL ÈÚÈLz ÌBÈ ‡e‰L ,˙aLa „Á‡a ÔÈÏBnƒƒ¿∆»¿«»∆¿ƒƒ∆»∆

ג):60) ו, (קהלת ונזכר לידתו, זמן קודם אמו מבטן הנופל
הנפל. ממנו לטלטלו 61)טוב ואסור כאבן, הוא והרי

מצוה. מילתו שאין עליו 62)בשבת טמאה אמו שאין
בביאורנו. ה"ז לעיל וראה לידה, אלה 63)טומאת כל כי

כבושה  ערלתו שמא ספק מהול, כשהוא נולד הם, ספקות
מילה. צריך ואינו כלל ערלה לו אין שמא מילה, וצריך
- "ערלתו" אמרה והתורה נקבה, ספק זכר ספק אנדרוגינוס,
משמע, "ערלתו" כי ספק, ולא השבת את דוחה ודאי, ערלתו
הרי  - ערלות שתי לו שיש מי אחר. של ולא זה של ערלתו
אינה  מהן ואיזו בשמיני, ומצותה ערלה מהן איזו הוא ספק
בן  מספק. שבת דוחים ואין "ערלתו" בכלל ואינה ערלה
לטלטלו  ואסור הוא כמת שהרי מצוה, מילתו אין שמונה
ע"פ  לשמונה נימול אם בכלל ספק יש דופן, יוצא בשבת.
לשמונה" נימול אין לידה, טמאה אמו שאין "כל הכלל:
אין  אבל בשמיני, שנימול לחומרא בו הולכים ולפיכך
דינו  הזכיר לא שרבינו להעיר וראוי השבת. את דוחה מילתו
לפני  שנקרע ונקבות) זכרות סימני לו (אין טומטום של
ה'בית  ולדעת בשבת. נימול אם זכר, ונמצא ימים שמונה
הש"ס  סוגיית פי על בשבת, נימול - רבינו בדברי יוסף'
"זכר  שיהא זה על מקפידים אנו אין כי קכז.) (בבאֿבתרא

ס"י. רסו, סי' ביו"ד ההלכה נפסקה וכך לידה", משעת

.·È˙BLÓM‰ ÔÈa „ÏBpL ÈÓ64˜ÙÒ ,ÌBia ˜ÙÒ - ƒ∆«≈«¿»»≈«»≈
‡e‰L ,ÈÚÈLzÏ ÏBnÂ ,‰ÏÈl‰ ÔÓ ÔÈBÓ - ‰ÏÈla««¿»ƒƒ««¿»¿ƒ«¿ƒƒ∆
,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙aL ·¯Ú „ÏB Ì‡Â .ÈÈÓL ˜ÙÒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ«∆∆«»≈«¿»

„Á‡a ÏBn ‡l‡ ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡65,˙aLa ≈∆∆««»∆»ƒ¿∆»¿«»
˜ÙqÓ ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡L66. ∆≈ƒ∆««»ƒ»≈

הוא 64) בינונים, כוכבים שלשה שיראו עד החמה משתשקע
הל' רבינו (לשון מקום" בכל השמשות בין הנקרא הזמן
מתרגם  ו) יב, (שמות הערבים בין ה"ד). פ"ה, שבת

שמשיא". "בין ספק 65)אונקלוס: תשיעי, ספק שהוא
ט"ו 66)עשירי. הלכה בסמוך וראה ע"א. קלה, שבת

ובביאורנו.

.‚ÈÈÈÓM‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓ67ÌÏL ‰È‰ Ì‡ - ƒ∆««…∆«¿ƒƒƒ»»»≈
‰Ú·L Ô·e ,ÌÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ,ÂÈ¯tˆ·e B¯ÚNaƒ¿»¿ƒ»¿»¬≈∆»»»≈∆ƒ¿»

‰‰zLpL ‡l‡ ,‡e‰68BÈ‡Â ,˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓe , ∆»∆ƒ¿«»À»¿«¿¿¿«»¿≈
B¯ÚNe „ÏB Ì‡ Ï·‡ .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓe ,Ô·‡Î»∆∆»ƒ¿«»¬»ƒ«¿»
Ôa ‰Ê È¯‰ - Ô˙i¯·k ÔÈÓÏL ÂÈ¯tˆ ÔÈ‡Â ,Èe˜Ï»¿≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»»¬≈∆∆
,‰ÚL˙a ‡l‡ „Ïe‰Ï Èe‡¯ ‰È‰ ‡lL ,È‡cÂ ‰BÓL¿»««∆…»»»¿ƒ»≈∆»¿ƒ¿»
¯eÒ‡Â ,Ô·‡k ·eLÁ ‡e‰ CÎÈÙÏe ;¯ÓbiL Ì„˜ ‡ˆÈÂ¿»»…∆∆ƒ»≈¿ƒ»»»∆∆¿»

˙aLa BÏËÏËÏ69ÌÈLÏL ‰‰L Ì‡ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿«¿¿¿«»¿««ƒ≈ƒ»»¿ƒ
‡ÓÈ˜ ÏL „ÏÂ ‡e‰ È¯‰ ,ÌBÈ70¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â , ¬≈»»∆¿»»«¬≈ƒ¿»

¯·c ÏÎÏ ÔÈ„ÏBp‰71ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰ML ÏkL , «»ƒ¿»»»∆…∆»»¿ƒ
.ÏÙ BÈ‡ ,Ì„‡a»»»≈»∆

ע"ב.68)לעיבורו.67) ס, מלים 69)יבמות אין ולפיכך
בשבת. אלא 70)אותו הוא שבעה שבן לחיות, שראוי

(שם). בשבת,71)שנשתהה הגל את עליו שמפקחים
ה"ו). פ"ב, רוצח הל' (ראה רוצח משום עליו חייב וההורגו
(ראה  הייבום ומן החליצה מן אביו נשי את פוטר הוא וכן

ועוד). ה"ה פ"א, יבום הל'

.„È„ÏB Ì‡ - B¯eaÚÏ ÈÚÈ·M‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓƒ∆««…∆«¿ƒƒ¿ƒƒ«
ÌÏL72˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓe ,‡ÓÈ˜ ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ,73. »≈¬≈∆»»∆¿»»»ƒ¿«»

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ - ‰BÓL Ôa ˜ÙÒ ,‰Ú·L Ôa ˜ÙÒ»≈∆ƒ¿»»≈∆¿»»ƒ¿«»
ÌÏLÂ ,‡e‰ ‰Ú·L Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ74- ‡e‰ «»»ƒƒ∆ƒ¿»¿»≈

È¯‰ - ‡e‰ ‰BÓL Ôa Ì‡Â ;˙aL ‰Á„iL ‡e‰ ÔÈ„a¿ƒ∆ƒ¿∆«»¿ƒ∆¿»¬≈
‡e‰ ¯Na CzÁÓk ÏnL ‰Ê75Ì‡ ,ÏÙ ‰fL ÈÙÏ , ∆∆»ƒ¿«≈»»¿ƒ∆∆≈∆ƒ

‰BÓL Ôa ‡e‰76. ∆¿»

ושערו.72) צפרניו שלמו שלא אע"פ שבן 73)באבריו,
שמונה  בן אלא נפל לך ואין תשעה, כבן לחיות ראוי שבעה
שבעה  בן וכן לעיל, וכמבואר ושערו, צפרניו שלמו שלא
להוולד  ראוי היה שלא אומרים שאנו אבריו שלמו שלא

ויצא. וקדם בשמונה שלם 74)אלא אינו אבל באבריו,
נותן  הדין הרי אלה, בכל שלם היה אילו כי וצפרניו, בשערו
כמו  שמונה, בן ודאי כשהוא אפילו אותו מלים שיהיו

הקודמת. בהלכה משום 75)שמבואר עליו חייב שאין
בשבת. חבורה עליו 76)עושה חייב שאין כמת, הוא והרי

לטלטלו, שאסור ואע"פ קלו.) (שבת בשבת חובל משום
אלא  התורה מן אינו טלטול איסור כאבן, הוא שהרי
שמונה  בן בוודאי כן לא התירו, מצוה ספק ובמקום מדרבנן,
משום  בשבת אותו מלים אין מצוה, ספק אפילו בו אין שאז
הרב  דעת עלֿפי זו, הלכה ביאור לצורך. שלא טלטול איסור
רבינו, בדברי ה"ה) פ"א, יבום בהל' (הובאה משנה' ה'מגיד
משנה'. ה'מגיד דברי בהבנת משנה' ה'כסף של וכפירושו

.ÂËÔÈa Bn‡ ÈÚÓÏ ıeÁ BL‡¯ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»…ƒ¿≈ƒ≈
˙BLÓM‰77ÈÏÈÏa ‡l‡ BlÎ ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿»««ƒ∆…»»À∆»¿≈≈

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ - ˙aL78‰ÁB„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ . «»≈»ƒ¿«»¿»ƒ∆≈∆
ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ˙aM‰ ˙‡79‰ÁB„Â , ∆««»≈∆∆ƒ¿∆

ÈL ·BË ŒÌBÈ ˙‡80ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL·e . ∆≈ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁB„ BÈ‡ ,‰M‰ŒL‡…̄«»»≈∆…∆»ƒ¿…∆

ÈM‰81ÔÎÂ .82ÈL ˙‡ ‰ÁBc dÈ‡ dpÓÊ· ‡lL ‰ÏÈÓ «≈ƒ¿≈ƒ»∆…ƒ¿«»≈»»∆¿≈
.‰M‰ŒL‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆…«»»

שבת.77) ערב לו 78)של מונים אנו כי ע"ב. מב, נדה 
ראשו, "יצא הכלל: ע"פ ראשו הוצאת משעת ימים שמונה
שבת  בערב השמשות בין כנולד הוא והרי כילוד" הוא הרי

ה"יב. לעיל כאמור השבת, את דוחה כי 79)שאינו
(ויקרא  שבתון הראשון ביום מצותֿעשה: בו יש יוםֿטוב
תעשו, לא עבודה מלאכת כל לאֿתעשה: ומצות לט) כג,
(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
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כיום  הם שבקיאים אףֿעלֿפי לארץ חוץ ובני החודש,
ימיםֿ שני עושים אין ישראל, ארץ כבני החודש בקביעות

בידיהם. אבותיהם מנהג משום אלא שני 81)טובים כי
ארוך  אחד וכיום להם, אחת קדושה ראשֿהשנה של  ימים
שני  אותו עושים אנו ישראל בארץ ואפילו חשובים, הם
ה"זֿח. פ"ה, החדש קידוש בהל' יפה מבואר והטעם ימים,
עשר  לאחד לעשרה, לתשעה, לשמונה, נימול שקטן נמצא
השמשות, בין נולד לשמונה. כדרכו, כיצד? עשר, ולשנים
לעשרה  נימול שבת, ערב של השמשות בין לתשעה. נימול
הוא, תשיעי יום שמא הבאה, בשבת למולו (שאיֿאפשר
יוםֿטוב  חל השבת). את דוחה אינה בזמנה שלא ומילה
בזמנה  שלא מילה אין (כי לאחדֿעשר נימול שבת, לאחר
שבת, אחר ראשֿהשנה של יוםֿטוב חל יוםֿטוב). את דוחה

מ"ה). פ"יט, (שבת לשניםֿעשר "וכן"82)נימול תיבת
טעמם  זו, בהלכה המנויים הדינים כל שהרי מאד, דחוקה
והגאון  ויו"ט. שבת דוחה אינה בזמנה שלא שמילה מפני
וכוונת  "וכן". במקום "וכל" מגיה רבינוביץ' דוד אליהו רק
שלא  מתקיימת התינוק שמילת מקרה שכל לומר, רבינו
אחר  אונס שאירע או השמיני, ביום שחלה כגון בזמנה,

בשבת. נימול הוא אין בו, וכיוצא בזמנו אותו מלו שלא

.ÊË‡È¯·iL „Ú B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ83BÏ ÔÈBÓe ; ∆≈»ƒ«∆«¿ƒƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·L BÈÏÁÓ ‡È¯·iL ˙ÚÓ84, ≈≈∆«¿ƒ≈»¿ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡ ÔÈÏÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰nÁ ezˆÏÁLa85‰Ê ÈÏÁa ‡ˆBiÎÂ ,86Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆¬»««»¿«≈»√ƒ∆¬»ƒ

ÂÈÈÚ eÁ˙tiL ˙Úa - ÂÈÈÚ BÏ e·‡k87ÔÈÏÓ ,e‡Ù¯ÈÂ »¬≈»¿≈∆ƒ»¿≈»¿≈»¿»ƒ
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,„iÓ B˙B‡ƒ»¿≈…«≈»∆

ה):83) יח, (ויקרא אמרה והתורה סכנה, לידי יבוא שמא
- בהם וחי האדם אותם יעשה אשר חוקותי... את ושמרתם
עד.). (סנהדרין בהם" שימות ולא בהם, "וחי חז"ל: ודרשו

אע"פ 84) השמיני, ליום שנימול חולה, שאינו בתינוק כן לא
כגון  לעת, מעת ימים שבעה עליו עברו לא עדיין שלפעמים
בשעות  בשמיני ונימול היום, בחצות ראשון ביום שנולד

עא:). (יבמות מגופו.85)הבוקר ויצא החום ממנו שנשלף
לנדרים  והר"ן לד:). לברכות (רש"י הקדחת חולי - חמה
המזדיין  כאדם חמה, לבשתו חמה, חלצתו מפרש: (מא.)

חלוץ. נקרא - שעליו זיין כלי כל 86)שע"י חולי שהוא
ה'נמוקי 87)הגוף. וכתב אחד, אבר של חולי אלא שאינו

ממתינים  בעינים גדול כאב לו יש שאם פ"ח) (יבמות יוסף'
יותר  חמור זה שחולי שלמים, ימים שבעה שנתרפא אחר
העינים  גידי כח:): (ע"ז אמרו שהרי הקדחת, מחולי

תלויים. הלב בטרפש ומאורם,

.ÊÈÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,¯˙BÈa ˜¯È BlL ÈÈÓMa ‡ˆÓpL ÔË»̃»∆ƒ¿»«¿ƒƒ∆»…¿≈≈»ƒ
Ì„ Ba ÏtiL „Ú B˙B‡88‰‡¯Ók ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ , «∆ƒ…»¿««¿«¿»¿«¿≈

ÈÓk ,¯˙BÈa Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ‡È¯a‰ ÌÈpËw‰«¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»»»…¿≈¿ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,B˙B‡ eÚ·vL89BÓc Ba ÚÏaiL „Ú ∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»«»
ÌÈpËw‰ ¯‡Lk ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ90ÈÏÁ ‰fL ÈtÓ , ¿««¿«¿»ƒ¿»«¿«ƒƒ¿≈∆∆…ƒ

.‰a¯‰ el‡ ÌÈ¯·„a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .‡e‰¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ≈«¿≈

צרכו.88) כל דם בו מצוי 89)שיתאסף דמו כל שעכשיו
קלד. (שבת דמו כל יצא וכשימולוהו לבשר, עור בין

הלכתי  אחת פעם נתן, רבי "אמר שם: ומסופר שם). וברש"י
שני  ומת, ראשון בנה שמלה לפני אשה ובאת הים, לכרכי
לה, אמרתי אדום. שהוא ראיתיו לפני, הביאתו שלישי ומת,
דמו  בו שבלע עד לו המתינה דמו, בו שיבלע עד לו המתיני
שמי". על הבבלי נתן לו קוראים והיו וחיה, אותו ומלה

אדום 90) או ירוק נמצא לא שאפילו משמע, רבינו מדברי
הקטנים  כשאר מראיו חזרו ביום ובו השמיני, ביום אלא
ימים  שבעה לו ממתינים ואין מיד, אותו מלים הבריאים,
"שנמצא  ואמר: רבינו שדייק וזה רסג) סי' יו"ד (ב"ח
ביום  זה ראו שאם להורות וכו' ביותר" ירוק שלו בשמיני
אותו  מלים ירוק, מצאוהו לא השמיני וביום השביעי,

קלוגר). לר"ש שלמה' ('בנין בשמיני

.ÁÈ‰ÏnL ‰M‡91,‰ÏÈÓ ˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÔBL‡¯ da ƒ»∆»»¿»ƒ≈≈¬«ƒ»
˙‡ ‰ÏÈLÎ‰L˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÈM‰ ˙‡ ‰ÏÓ ÔÎÂ ;BÁk ∆ƒ¿ƒ»∆…¿≈»»∆«≈ƒ≈≈¬«

- ÈM‰ dÏÚaÓ ÔÈa ,ÔBL‡¯‰ dÏÚaÓ ÔÈa - ‰ÏÈÓƒ»≈ƒ«¿»»ƒ≈ƒ«¿»«≈ƒ
ÈLÈÏM‰ ˙‡ ÏeÓÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰92ÔÈÈzÓÓ ‡l‡ ,BpÓÊa ¬≈∆…»∆«¿ƒƒƒ¿«∆»«¿ƒƒ

„ÏÂ ‡l‡ ,ÔÈÏÓ ÔÈ‡ .BÁk ˜fÁ˙ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú BÏ«∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈…≈»ƒ∆»»»
Ïk‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˙kqL ,ÈÏÁ ÌeL Ba ÔÈ‡L93; ∆≈…ƒ∆«»«¿»»∆«…

LÙ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÏeÓÏ ¯LÙ‡Â¿∆¿»»¿««¿«¿ƒ∆¿»¿«¬ƒ∆∆
.ÌÏBÚÏ Ï‡¯NiÓ ˙Á‡««ƒƒ¿»≈¿»

אותו.91) מלה עצמה שהיא ולא למול, בנה שנתנה
מתים 92) שבניה זו אשה הוחזקה כי ע"ב. סד, יבמות

באשה  אלא קפידא שאין משמע רבינו מדברי מילה. מחמת
והדם  רופף, שדמה למשפחתה אנו חוששים כי בניה, שמתו
לא.) (נדה חז"ל כמאמר האשה, מחלק הוא בוולד הנוצר
מזרעת  אמו ואמו... ואביו הקב"ה, באדם, שותפים שלשה
בניו  שני לו שמתו איש אבל וכו', ודם בשר שממנו אודם
ומלים  לו, חוששים אין נשים משתי נולדו אם מילה, מחמת
יוסף' ב'בית (הובא מנוח רבינו דעת אבל השלישי, בנו את
סכנת  בספק להקל ואין חוששים, באיש שגם רסג) סי' יו"ד
ב). סעיף רסג, סי' (יו"ד בשו"ע ההלכה נפסקה וכך נפשות.

(הובא 93) גאון נחשון רב כתב ה"ג. פ"ב שבת הל' ראה
להיות  שיגיע קודם שמת תינוק פ"ג): קטן למועד ברא"ש
ממנו  חרפתו להסיר קברו, על אותו מלים ימים, שמונה בן
שם  לו וקוראים מילתו, על מברכין ואין בערלתו, יקבר שלא
ותהיה  המתים בתחיית ויחיה השמים מן שירחמוהו לזכר
ה  סעיף רסג, סי' יו"ד (וראה אביו את להכיר דיעה בו
"קטן  קי:): (סנהדרין התלמוד דברי לזה וסמך שם) בהגהה

(הגר"א). שנימול" משעה הבא? לעולם בא מאימתי

ה'תשע"ט  אלול ט' שני 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¿»
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˙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

.·‰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
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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,
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

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



dlinצד zekld - dad` xtq - lel` 'h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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»

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

ׁ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∆

¯˙È ,Ba ˙‡ ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ .eÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒƒ¿»«»»»∆¿»≈
.Ô‰ÈÈaL Ï¯Ú Ïk eÏeÓiL Ï‡¯NÈ ÔÈeˆnL ‰ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿»∆¿Àƒƒ¿»≈∆»»»≈∆≈≈∆
‰Î¯a ‰È¯Á‡ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,ÂÈ·‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»»ƒ≈¿»¿ƒ«¬∆»¿»»

BÊ6‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .7B‡ ÔÈcŒ˙Èa d˙B‡ eÎ¯·iL , ¿≈ƒ∆»∆¿»¿»≈ƒ
.Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,ÌÚ‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ»»¿≈»«¬≈

"שכל 2) ה"ב) פ"יא, ברכות (הל' לעיל נתבאר כבר
בין  חובה, שאינה מצוה בין למקום אדם שבין מצותֿעשה
לעשייתה". קודם עליה מברך - חובה שהיא מצוה

ברכות 3) בהל' רבינו שקבע הכלל ע"פ ע"ב. ז, פסחים
"לעשות". מברך: לעצמו, מצוה העושה שכל ה"יא) (פ"יא,
האב  על ומצוה והיות העשייה". "על מברך: לאחרים עשאה
מצוה  העושה כדין "למול" מברך הוא לפיכך בנו, את למול
זו  מילה על מצווה שאינו חבירו בן את המל אבל לעצמו,
מברך  הוא לפיכך חובתו, ידי האב את בה מוציא הוא אלא

המילה". שבירך 4)"על הראשונה הברכה על נוסף
בנו. מילת על בירך כשאחר או אףֿעלֿפי 5)כשמל,

הבן  את הכניס כבר וזה (לעתיד) להבא משמע ש"להכניסו"
הזאת  המילה על מכוונת אינה ברכתו עיקר אבל בברית?
מצוה  על שציונו לה' שבח נותן אלא עכשיו, רק שנתקיימה
זו  שמילה ולהודיע לגלות כעת, לברכה ותיקנו בכללה. זו
('תוספות' עבודהֿזרה לשם ולא הקב"ה לשם נעשית
אחר  מברכה למה לתמוה אין זה, ומטעם ז.). לפסחים
לפני  אותה שמברכים המצוות" ל"ברכת בניגוד העשייה,
שבח  ברכת אלא המצוות" "ברכת זו אין כי העשייה?
בתשובתו, רבינו כתב וכן (כסףֿמשנה). בעלמא והודאה
של  בנו אברהם רבינו אולם רבינו". "תשובות במוספנו ראה
המילה, לפני זו ברכה לברך שדעתו אביו על מעיד הרמב"ם
שחיבר  הרמב"ם (חידושי לפניו מעשה ונעשה הורה וכזה
וב"קובץ" ב', עמ' א' דף רוקח" "מעשה בספר הובאו בנו,

נב:). דף ליפסיא משום 6)דפ' לאב, ניתקנה זו ברכה כי
נוסחנו  ישראל. כל מעל יותר עליו המוטלת מצוה תוספת
אחריה. כתוב: אחרים ובדפוסים התימנים, כת"י כנוסח

יהודאי 7) ורב פ"א. לקידושין ברא"ש הובא גאון, האי רב
ב. פרק ח"ב ב"האשכול" הובא גאון,

.·ÔÈ„ÓBÚ ÌL eÈ‰ Ì‡Â8BzÒÎ‰L ÌLk :ÌÈ¯ÓB‡ , ¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
ÌÈNÚÓÏe ‰tÁÏe ‰¯B˙Ï e‰ÒÈÎz Ôk ,˙È¯aÏ«¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»¿À»¿«¬ƒ

ÌÈ·BË9. ƒ

ונקט 8) המילה. בשעת הנוכחים אנשים עוד יש אם כלומר,
וסמך  המילה, בשעת לעמוד מצוה כי "עומדים" רבינו
הודגש  וכן ג) כג, (מלכיםֿב בברית העם כל ויעמוד לדבר:
כשמביאים  וכן אומרים", "העומדים קלז:) (שבת בתלמוד
התינוק  נושאי מפני עומדים הכל הברית לחדר התינוק
פ"ג, לביכורים ('ברטנורא' המצוה לעושי כבוד לחלוק
מילה, הברית בשעת אנשים עשרה שיהיו צריך וגם מ"ג).
מבית  ליוצא אמו, ממעי שיצא הנימול תינוק מדמים שאנו
לעיל  כמבואר עשרה, בפני להודות המחוייב האסורים
מילה  מצות לעכב שאין אלא ה"ח). פ"י, ברכות (הלכות
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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

.‚Ïn‰ B‡ Ôa‰ È·‡ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â10ÔÓ „Á‡ B‡ ¿««»¿»≈¬ƒ«≈«»∆»ƒ
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÌL ÔÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»»«»¡…≈∆∆»»

„È„È Lc˜ ¯L‡11B¯‡La ˜ÁÂ ÔËaÓ12,ÌN ¬∆ƒ«¿ƒƒ∆∆¿…ƒ¿≈»
ÂÈ‡ˆ‡ˆÂ13L„˜ ˙È¯a ˙B‡a Ì˙Á14¯ÎNa Ôk ÏÚ . ¿∆¡»»»«¿¿ƒ…∆«≈ƒ¿«

e˜ÏÁ ÈÁ Ï‡ ,˙‡Ê15e¯eˆ16˙e„È„È ÏÈv‰Ï ‰eˆ ,17 …≈«∆¿≈≈«≈¿«ƒ¿ƒ
e¯‡L18˙ÁMÓ19e¯N·a ÌN ¯L‡ B˙È¯a ÔÚÓÏ20. ¿≈≈ƒ««¿««¿ƒ¬∆»ƒ¿»≈

C¯·Ó Ôa‰ È·‡Â .˙È¯a‰ ˙¯Bk ,'‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿ƒ«¬ƒ«≈¿»≈
eÈÁ‰L"21." ∆∆¡»

ואחר 10) המילה, מחמת שנתלכלכו פיו ורוחץ ידיו ונוטל
(שם). מברך 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

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

.„eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ,ÌÈ¯b‰ ˙‡ Ïn‰«»∆«≈ƒ¿»≈»«»¡…≈
ÏeÓÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ22˙‡ ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»∆

ÛÈh‰Ïe ÌÈ¯b‰23Ì„ ‡ÏÓÏ‡L ,˙È¯a Ìc epnÓ «≈ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿»≈«
‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL ,ı¯‡Â ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï ˙È¯a‰«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆∆∆¡«ƒ…

˙È¯·ÈzÓN ‡Ï ı¯‡Â ÌÈÓL ˙BwÁ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È24. ¿ƒƒ»»»¿»À»«ƒ»»∆…»¿ƒ

גר 22) מילת כי אחרים, להוציא מצוה כעושה זה שאין
בו  שהקודם אלא בדבר, שוים וכולם ישראל, כל על מוטלת
בנו" את המל "אב כדין "למול" מברך ולפיכך זכה,

ה"א. לעיל המתגיירים 23)המבואר גרים כמה שיש לפי
ועיקר  נימולים, תיקנו כשהם לפיכך ברית, דם הטפת מילתם

שם). ובר"ן פ"יט, לשבת (רי"ף כן לכולם שבת 24)לומר
את  מקיימת שהתורה הוא שידוע אע"פ כי ע"א. קלז,
ערים, אדם שבני בזמן אלא התורה עסק אין אבל העולם,
העולם? אז מקיים מי מיטותיהם על ישינים שהם ובשעה
וראויה  ובקומו בשכבו אדם של בגופו דבוקה המילה אבל
כשהם  שאפילו בלילה, וגם ביום גם העולם את לקיים היא
נדרים  יעקב" ל"עין (רי"ף זו במצוה מוכתרים הם ישינים
ירמיה  שמעוני בילקוט (הובא במדרש שאמרו וזה לא:),

נוהגת שהיא ברית זה אי וראה, "צא ÏÈÏ·Â‰לג): ÌÂÈ· אי ?
בגרים  זה נוסח לומר ותיקנו מילה". אלא מוצא אתה
אלהים  שאמר אף כי בזה, לרמוז בסמוך, כמבואר ובעבדים,

תשמרו... אשר בריתי "זאת ‡ÍÈ¯Áלאברהם: ÍÚ¯Ê ÔÈ·Â"
ישראל  בני את אלא כוללת הברית שאין מזה נראה והיה
במילתם  מדגיש הוא לפיכך אברהם, של המיוחד זרע שהם
אלה  וגם בכללה, הבריאה כל את מקיים הברית שדם
יעקב" ל"עין ('הבונה' העולם מקיימי בכלל נכנסו כשנימולו
כן  על כי - דעת בני שהם מפני מפרשים: ויש קלז:). שבת
עול  עליהם שיקבלו כדי אותם, ומעודדים - הם מבוגרים
מהם  הנוטף לדם ידאגו ולא בשמחה, ומצוות תורה

פ"יט). שבת ('המאור'

.‰ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Ó ,Bc·Ú ˙‡ Ïn‰«»∆«¿¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏeÓÏ eeˆÂ25,˙È¯a Ìc Ô‰Ó ÛÈh‰Ïe ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ¿ƒ»»∆»¬»ƒ¿«ƒ≈∆«¿ƒ

Ì‡Â .ı¯‡Â ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï ˙È¯a Ì„ ‡ÏÓÏ‡L∆ƒ¿»≈«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆¿ƒ
˙ÏÈÓ ÏÚ" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡ ÏL „·Ú ÏÓ26."ÌÈ„·Ú‰ »∆∆∆¬≈ƒ¿»≈«ƒ«»¬»ƒ

ÏB„b Ì„‡ Ïn‰Â27C¯·iL „Ú B˙Â¯Ú ˙BqÎÏ CÈ¯ˆ ,28, ¿«»»»»»ƒ¿«∆¿»«∆¿»≈
.B˙B‡ ÏÓe e‰l‚Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿«≈»

כאב 25) זה והרי למולו, האדון על ביחוד מוטלת שהמצוה
"למול". המברך בנו את מצוה 26)המל העושה כדין
ה"א. לעיל וכמבואר או 27)לאחרים, ועבד, גר כגון
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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.

.ÂÏe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜Â ,¯ib˙pL Ì„˜ ÏnL ¯b≈∆»…∆∆ƒ¿«≈¿»»∆«¿∆»
‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,˙È¯a Ìc epnÓ ÔÈÙÈhnLk -29. ¿∆«ƒƒƒ∆«¿ƒ≈»¿ƒƒ¿»»

ÒBÈ‚B¯c‡ ÔÎÂ30ÈtÓ ,B˙ÏÈÓ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ , ¿≈«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈
È‡cÂ ¯ÎÊ BÈ‡ ‡e‰L31. ∆≈»»««

בקטן 29) כי מספק, אלא אינה אלו של דמם שהטפת מפני
מלידה, נימול הוא והרי כבושה ערלתו אין שמא להניח יש
שבת  ב'תוספות' הובא חננאל' ('רבינו פוסקים יש ובגר
בן  שמעון רבי כדעת הטפה, צריך שאינו מו:) יבמות קלה.;
ולהטיף, להחמיר יש מספק ולפיכך קלה.) (שבת אלעזר
שאינה  ברכה חשש משום הספק, על מברכים אין אבל
הש"ך  (ע"פ ה"טז פ"יא, ברכות הל' לעיל וכמבואר צריכה,

סק"א). רסח, סי' ונקבות 30)יו"ד כזכר, זכרות לו שיש
וראה 31)כנקבה. הספק. על מברכים שאין אמרנו וכבר

זה. בנידון לרבינו ארוכה תשובה רבינו' 'תשובות במוספנו
שבת  למסכת ישראל' ה'תפארת דברי כאן להביא וכדאי
שאין  כתבו מקרוב "וחדשים הכותב: מ"ג) יט, (פרק
שוא  דבר פיהם אשר אומר ואני כלל, בנמצא אנדרוגינוס
מלתי  כשתיםֿעשרה זה זר, ולא ראו ועיני שקר, ימין וימינם
נקב  לו היה ולא כהוגן, זכרות לו שהיתה כזה, ילד בעצמי
בליטה  נמשכת היתה לנקב הראוי שממקום רק הגיד, בראש
ושם  הכיס, באמצע למטה עד הגיד לאורך חוט כמו בעור
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
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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«¬»»¿«¿»

-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
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,
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חמישית  כדי עד לידו כזו מצוה שתבוא פעם בכל שיתן
(כתובות  כמאמרם מחוייב, אינו ויותר שבנכסיו, מהריוח
שם). (רע"ב מחומש" יותר יבזבז אל "המבזבז, נ.):

במסכת 10) בברייתא נמצא ואילך מכאן בתפילתו, לכוין
ובכת"י  יא:). (ברכות ה'תוספות' כעדות קכז. שבת
מה  אלא לפנינו שאין נמצא הזו, הפיסקא כל אין התימנים,
מפני  - זו וברייתא משנה וקוראים פ"א. פאה במשנה ששנוי
"ואין  תנאים, מחלוקת מבלי הן, פסוקות הלכות שאלה
צריכה  שאינה פסוקה" הלכה מתוך אלא להתפלל עומדין
וברש"י  לא. (ברכות בתפילתו בה מהרהר יהא ולא עיון,
במקרא, למד התורה ברכות אחרי שתיכף נמצא שם),
יא:). לברכות ב'תוספות' (ראה ובברייתא במשנה

"איסורי 11) הלכות רבינו בדברי ומפורש ע"א. לא, ברכות
ג. הלכה יא, פרק ע"ב.12)ביאה" כח, מגילה

ו.13) ג, הלכות 14)חבקוק אלה וכל ע"א. סד, ברכות
הן. פסוקות יג.15)ואגדות נד, טו,16)ישעיה תהלים

רוקח' וב'מעשה הזו. הפיסקא כל אין התימנים, ובכת"י א.
בסוגריים. מוקפת כא.17)היא פרק אליהו, דבי תנא

יט.18) ג, כט).19)קהלת לב, (בראשית שררה לשון
ב).20) מד, (ישעיה התואר נו"ן בתוספת יושר, לשון
והכל 21) ותגבה, לומר: הגיה ישראל" "עבודת בסידור

הנוסח  וכן בישועתך. ותגבה שתרגום "קרננו" אל מוסב
מו. סי' או"ח תוקנה 22)ב'טור' זו הודאה ברכת עיקר

שמע, קריאת לקרוא לא עליהם שגזרו השמד דורות כנגד
ברבים, שמו מקדש מסיים: ולפיכך בסתר, לקראה והוכרחו
שמו  את לקדש ויכולים הגזירה שנתבטלה לה' בזה להודות

הלקט'). ('שבלי עשרה של ובמנין כנוסח 23)בגלוי
"לכל". אחר: ובנוסח רוקח', כ.24)'מעשה ג, צפניה

ו.25) ט, התימנים,26)נחמיה ובכת"י כח. קב, תהלים
אינה. הזאת הפיסקא כל

˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL ‰BL‡¯ ‰Î¯a27 ¿»»ƒ»∆¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ
.‡e‰ Ce¯a .ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L Ce¯a .dÁÒ e‰Ê∆À¿»»∆»«¿»»»»»
ÌÁ¯Ó Ce¯a .Ìi˜Óe ¯ÊBb Ce¯a .‰NBÚÂ ¯ÓB‡ Ce¯a»≈¿∆»≈¿«≈»¿«≈
¯È·ÚÓ Ce¯a .˙Bi¯a‰ŒÏÚ ÌÁ¯Ó Ce¯a .ı¯‡‰ŒÏÚ«»»∆»¿«≈««¿ƒ»«¬ƒ
.ÂÈ‡¯ÈÏ ·BË ¯ÎN ÌlLÓ Ce¯a .‰¯B‡ ‡È·Óe ‰ÏÙ‡¬≈»≈ƒ»»¿«≈»»ƒ≈»
·ÊÎ ‡ÏÂ ‰ÁÎL ‡Ï ‰ÏÂÚ ‡Ï EÈÙÏ ÔÈ‡L Ce¯a»∆≈¿»∆…«¿»…ƒ¿»¿…»»
Ce¯a .„ÁL ÁwÓ ‡ÏÂ ÌÈÙ ‡BNÓ ‡Ï ‰Ó¯Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿»…«»ƒ¿…ƒ«…«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ÁˆÏ Ìi˜Â „ÚÏ ÈÁ Ï‡≈«»«¿«»»∆«»«»¡…≈∆∆
¯‡ÙÓe ÁaLÓ BnÚ ÈÙa Ïl‰Ó‰ Ï‡‰ .ÌÏBÚ‰»»»≈«¿À»¿ƒ«¿À»¿…»
Ec·Ú „Â„ È¯ÈL·e .ÂÈ„·ÚÂ ÂÈ„ÈÒÁŒÏk ÔBLÏaƒ¿»¬ƒ»«¬»»¿ƒ≈»ƒ«¿¿
E„B ˙B¯ÈÓÊ·e ˙BÁ·La eÈ‰Ï‡ '‰ EÏl‰ EÁÈLÓ¿ƒ¬¿«∆¿¡…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
„ÈÁÈ eÈ‰Ï‡ ekÏÓ EÓL ¯ÈkÊÂ E¯‡Ùe EÁaLe¿«≈¬¿»∆¿¿«¿ƒƒ¿«¿≈¡…≈»ƒ
Ce¯a .BÓL „Ú È„Ú ¯‡ÙÓe ÁaLÓ .ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ≈»»ƒ¿À»¿…»¬≈«¿»
ÔÈ˜eÒt ÔÈ¯B˜Â .˙BÁaLza Ïl‰Ó CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆¿À»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„B·Î È‰È .el‡28ÂÈNÚÓa '‰ ÁÓNÈ ÌÏBÚÏ '‰'ÂÎ ≈¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿«¬»
ÌÈ˜eÒt ‡¯B˜ Ck ¯Á‡Â .ÌÈÏz ÛBÒ „Ú 'BÎ È¯L‡«¿≈«ƒƒ¿««»≈¿ƒ

ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .el‡29ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ . ≈»¿»»≈¿»≈ƒ¿…¿»
ÔÓ‡Â ÔÓ‡30„ÈÂc C¯·ÈÂ .31Ï‰w‰ŒÏk ÈÈÚÏ '‰Œ˙‡ »≈¿»≈«¿»∆»ƒ∆¿≈≈»«»»

:'ÂÎÂ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a „ÈÂc ¯Ó‡iÂ«…∆»ƒ»«»¡…≈ƒ¿»≈¿

.dÁÒ e‰Ê ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt ¯Á‡ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a¿»»«¬»∆««¿≈«¿ƒ∆À¿»
ÏB„b‰ CÏn‰ Ï‡‰ ekÏÓ „ÚÏ EÓL ÁazLÈƒ¿««ƒ¿»««¿≈»≈«∆∆«»
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰‡ EÏ Èk .ı¯‡·e ÌÈÓMa LB„w‰Â¿«»«»«ƒ»»∆ƒ¿»∆¡…≈
dÙBÒ „Ú ‰¯ÈM‰ ‡¯B˜Â .'ÂÎÂ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿¿≈«ƒ»«»

ÌB˜n‰ ‚‰Ók32. ¿ƒ¿««»
ובביאורנו.27) ה"יב, פ"ז תפלה הל' לעיל ראה
יז.28) פרק סוף סופרים במסכת וראה לא. קד, תהלים
נג.29) פט, יש 30)תהלים ואולי בתנ"ך, כזה פסוק אין

לעולם... כבודו שם "וברוך לומר: וצריך סופר, טעות כאן
יט). עב, (תהלים ואמן" יֿיד.31)אמן כט, הימיםֿא דברי

רבינו 32) בדברי וכמבואר "האזינו", שירת או הים, שירת
ה"יג. פ"ז, תפלה הל' לעיל

k e‚‰ ˙aLaÁÒ BÊ ‰Î¯a ÈÙÏ ÛÈÒB‰Ï ÌÚ‰ Ï ¿«»»¬»»»¿ƒƒ¿≈¿»»…«
ÈÁŒÏk ˙ÓL .‰Ê33.eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ C¯·z ∆ƒ¿«»«¿»≈∆ƒ¿¡…≈

„ÈÓz ekÏÓ E¯ÎÊ ÌÓB¯˙e ¯‡Ùz ¯NaŒÏk Áe¯Â¿«»»»¿»≈¿≈ƒ¿¿«¿≈»ƒ
EÈ„ÚÏaÓe .Ï‡ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe .¯B„Â ¯B„Ï¿»≈»¿«»«»≈ƒ«¿»∆
‰„Bt ÚÈLBÓe Ï‡Bb CÏÓ eÏ ÔÈ‡Â ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡≈¡…ƒ¿≈»∆∆≈ƒ«∆
Ò¯ÙÓ .‰z‡ ‡l‡ ‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe«ƒ¿»≈»»¿»∆»»»¿«¿≈
Ïl‰Ó‰ .˙B„ÏBz‰ ÔB„‡ .˙Bi¯aŒÏk dBÏ‡ .ÌÁ¯Óe¿«≈¡«»¿ƒ¬«»«¿À»
ÌÈÓÁ¯a ÂÈ˙Bi¯·e „ÒÁa BÓÏBÚ ‚‰Ó‰ .˙BÁaLza«ƒ¿»«¿«≈»¿∆∆¿ƒ»¿«¬ƒ
¯¯BÚÓ‰ .ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ ‡Ï ˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ .ÌÈa«̄ƒ¡…ƒ¡∆…»¿…ƒ««¿≈
‡ÙB¯Â ÌÈÏÙB CÓBÒ .ÌÈÓc¯ ıÈ˜n‰Â ÌÈLÈ¿≈ƒ¿«≈ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈
el‡Â .ÌÈ„BÓ eÁ‡ EÏe .ÌÈ¯eÒ‡ ¯ÈzÓe ÌÈÏBÁƒ«ƒ¬ƒ¿¬«¿ƒ¿ƒ
ÂÈlb ÔBÓ‰k ‰p¯ eBLÏe Ìik ‰¯ÈL ‡ÏÓ eÈÙƒ»≈ƒ»«»¿≈ƒ»«¬«»
˙B¯È‡Ó eÈÈÚÂ ÚÈ˜¯ È·Á¯Ók Á·L eÈ˙B˙ÙNÂ¿ƒ¿≈∆«¿∆¿¬≈»ƒ«¿≈≈¿ƒ
eÈÏ‚¯Â ÌÈÓL È¯Lk ˙BLe¯Ù eÈ„ÈÂ Á¯iÎÂ LÓMk«∆∆¿«»≈«¿»≈¿¿ƒ¿≈»«ƒ¿«¿≈
'‰ EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ˜ÈtÒÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏi‡k ˙Bl«̃»«»≈»«¿ƒƒ¿¿
˙Á‡ŒÏÚ EÓLŒ˙‡ C¯·Ïe eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿»≈∆ƒ¿«««

·¯Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡ ÛÏ‡Ó34Èa¯35˙B··¯ [Èa¯] ≈∆∆«¿≈¬»ƒ¿…À≈ƒ≈¿»
ÌÚÂ enÚ ˙ÈNÚL ˙B¯e·‚e ÌÈq ˙B·Bh‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒƒ¿∆»ƒ»ƒ»¿ƒ
eÈ‰Ï‡ '‰ ezÏ‡b ÌÈ¯ˆnÓ ÌÈÙlÓ .eÈ˙B·‡¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿»¡…≈
Ú·N·e ezÊ ·Ú¯a .e˙È„t ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓƒ≈¬»ƒ¿ƒ»¿»»«¿»¿«
ÌÈ‡ÏÁÓe ezËlÓ ¯·cÓe ezÏv‰ ·¯ÁÓ .ezÏkÏkƒ¿«¿»≈∆∆ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«¿»≈√»ƒ

e˙Èlc ÌÈa¯ ÌÈÚ¯36'‰ EÈÓÁ¯ ee¯ÊÚ ‰p‰ „ÚÂ . »ƒ«ƒƒƒ»¿«≈»¬»«¬∆
z‚ltL ÌÈ¯·‡ Ôk ÏÚ .EÈ„ÒÁ ee·ÊÚ ‡ÏÂ eÈ‰Ï‡¡…≈¿…¬»¬»∆«≈≈»ƒ∆ƒ«¿»
zÓN ¯L‡ ÔBLÏÂ eÈt‡a zÁÙpL ‰ÓLe Áe¯Â ea»¿«¿»»∆»«¿»¿«≈¿»¬∆«¿»

Ô‰ eÈÙa37eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ eÎ¯·ÈÂ e„BÈ Ì‰ ¿ƒ≈≈ƒ»¿∆ƒ¿¡…≈
¯ÈL ¯BÓÊÓ' Ïk ˙B¯˜Ï e‚‰ ÔÎÂ .'ÂÎÂ ÁazLÈ 'ÂÎÂ¿ƒ¿««¿¿≈»¬ƒ¿»ƒ¿ƒ

'˙aM‰ ÌBÈÏ38„˜ÌBÈa ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt eÏÈÁ˙iL Ì ¿««»…∆∆«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿
˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ˙aM‰««»¿«ƒƒ¿≈¿∆»¬ƒ¿

ÏB„b‰ Ïl‰39LÈÂ .˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt Ì„˜ ˙B˙aLa «≈«»¿«»…∆¿≈«¿ƒ¿≈
˙BÏÚn‰ ¯ÈL ˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó40Ïk‰ - ¿»»¬ƒ¿ƒ««¬«…

:Ì‚‰Ók¿ƒ¿»»
שם 33) ונקרא מ"ז). פ"י, (פסחים המשנה בתקופת מקורו

"נשמת  שהוא: קיח.) (שם, בתלמוד ופירשו השיר', 'ברכת
(ו:). תענית במסכת נזכרים זה מנוסח וקטעים חי". כל

איננה.34) זו תיבה מנטובה, ודגשות 35)בדפוס רבבי,

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



צט dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - lel` 'i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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»∆¿««
˙Ó‡ .dÁÒ ‡È‰ BÊ ˙È·¯Ú ÏL ÚÓL ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«∆«¿ƒƒÀ¿»¡∆

‰eÓ‡Â42'‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎ eÈÏÚ Ìi˜ ˙‡ÊŒÏk ∆¡»»…«»»≈«»«»
.dÁÒ ‡È‰ BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯· .Ï‡¯NÈ Ï‡b»«ƒ¿»≈¿»»«¬»ƒÀ¿»
¯ÓBL Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ÌBÏLÏ eÈ‰Ï‡ '‰ e·ÈkL‰«¿ƒ≈¡…≈¿»¿«»≈

ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .„ÚÏ Ï‡¯NÈ BnÚ43'ÂÎ ÔÓ‡Â ÔÓ‡ «ƒ¿»≈»«»¿»»≈¿»≈
ÁÓNÈÂ eÈÈÚ e‡¯È .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t „Ú«»ƒ»ƒ≈¡∆ƒ¿≈≈¿ƒ¿«

CÏÓÈ '‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ „Ú 'ÂÎ epaÏ44ÌÏBÚÏ ƒ≈«∆∆»»ƒ¿…¿»
ÚˆÓ‡a ÌÈ˜eÒt C¯·Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰Â .„ÚÂ»∆¿»¬ƒ¿»»»¿»≈¿ƒ¿∆¿«

ÌÚ‰ŒÏk ‡¯iÂ .‰Ê ÁÒa ÔÈ‡¯B˜Â ‰Î¯a45eÏtiÂ ¿»»¿¿ƒ¿…«∆««¿»»»«ƒ¿
‡e‰ '‰ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ '‰ e¯Ó‡iÂ Ì‰ÈtŒÏÚ«¿≈∆«…¿»¡…ƒ

eÚÈLB‰ .ÌÈ‰Ï‡‰46eÏÈv‰Â eˆa˜Â eÚLÈ È‰Ï‡ »¡…ƒƒ≈¡…≈ƒ¿≈¿«¿≈¿«ƒ≈
.E˙l‰˙a ÁazL‰Ï EL„˜ ÌLÏ ˙B„B‰Ï ÌÈBb‰ ŒÔÓƒ«ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»∆

LhÈ ‡Ï Èk47Èk ÏB„b‰ BÓL ¯e·Úa BnÚŒ˙‡ '‰ ƒ…ƒ∆««¬¿«»ƒ
ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ .ÌÚÏ BÏ ÌÎ˙‡ ˙BNÚÏ '‰ ÏÈ‡B‰48 ƒ«¬∆¿∆¿»¿»ƒƒ

ÔBiˆ ¯‰a‰ÎeÏn‰ '‰Ï ‰˙È‰Â ÂNÚ ¯‰Œ˙‡ ËtLÏ ¿«ƒƒ¿…∆«≈»¿»¿»««¿»
CÏÓÏ '‰ ‰È‰Â49'‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ ¿»»¿∆∆«»»»∆««ƒ¿∆

EÓL „ÁÈ ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ .„Á‡ BÓLe „Á‡∆»¿∆»¡…≈∆«»«ƒ«≈ƒ¿
.„ÈÓz eÈÏÚ E˙eÎÏÓe EÓLŒ˙‡ Ìi˜ eÈÏÚ Èe¯w‰«»»≈«≈∆ƒ¿«¿¿»≈»ƒ

B„Èa ¯L‡ ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ ˙BLÙ E„Èa50LÙ ¿»¿«¿««ƒ¿«≈ƒ¬∆¿»∆∆
ÈÁe¯ „È˜Ù‡ E„Èa .LÈ‡ ¯NaŒÏk Áe¯Â ÈÁŒÏk51 »«¿«»¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ
Ô‡ˆÂ EnÚ eÁ‡Â .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t»ƒ»ƒ≈¡∆«¬«¿«¿¿…

E˙ÈÚ¯Ó52¯tÒ ¯B„Â ¯B„Ï ÌÏBÚÏ EÏ ‰„B «¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿«≈
ÈLÙ ‰ÏÈv‰ '‰ .E˙Ï‰z53ÔBLlÓ ¯˜LŒ˙ÙNÓ ¿ƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ¿«∆∆ƒ»

ÚLB Ï‡¯NÈ .‰iÓ¯54‡Ï ÌÈÓÏBÚ ˙ÚeLz ÈÈa ¿ƒ»ƒ¿»≈««»¿«»ƒ…
eÈ‰Ï‡ '‰ È‰È .„Ú ÈÓÏBÚ „Ú eÓÏkz ‡ÏÂ eL·≈̇¿…ƒ»¿«¿≈«¿ƒ¡…≈

enÚ55ŒÏ‡Â e·ÊÚÈŒÏ‡ .eÈ˙B·‡ŒÌÚ ‰È‰ ¯L‡k ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈«««¿≈¿«
¯ÓLÏ ÂÈÎ¯cŒÏÎa ˙ÎÏÏ ÂÈÏ‡ e··Ï ˙Bh‰Ï eLhÈƒ¿≈¿«¿»≈≈»»∆∆¿»¿»»ƒ¿…
Ïk .eÈ˙B·‡Œ˙‡ ‰eˆ ¯L‡ ÂÈËtLÓe ÂÈwÁÂ ÂÈ˙BˆÓƒ¿»¿À»ƒ¿»»¬∆ƒ»∆¬≈…

‰ÓLp‰56Ce¯a .ÌBia '‰ Ce¯a .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «¿»»¿«≈»«¿»»«»
.eÓe˜a '‰ Ce¯a .eaÎLa '‰ Ce¯a .‰ÏÈla '‰««¿»»¿»¿≈»¿≈
Ce¯a .E˙eÓ‡·e EÈwÁa ÁÈNÂ ‰ÏÒ EÏl‰ „ÈÓz»ƒ¿«∆∆∆»¿»ƒ«¿À∆∆¡»∆»
eÈÏÚ CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ B„B·Îa CÏBn‰ '‰ ‰z‡«»«≈ƒ¿«¿«»»ƒƒ¿…»≈

'ÂÎÂ57: ¿
ישראל41) עמו כתוב: הקדומים, ÚÏ„.ובדפוסים
וכו'.42) אמונה אמת התימנים: פט,43)ובכת"י תהלים
הוא 44)נג. מורכב אלא בתנ"ך, מיוחד פסוק זה אין
טז;מה  י, תהלים - מלך ה' שונים: פסוקים שלשה תחלות

ופירושו: יח. טו, שמות - ימלוך ה' א; צג, שם, - מלך ה'
העולם, שנברא קודם מלך הוא העולם, משנברא מלך הוא
סופרים  במסכת נזכר זה פסוק והרכב לעולם, ימלוך הוא

ה"ח. לט.45)פ"יד, יח, הימיםֿא 46)מלכיםֿא דברי
לה. כב.47)טז, יב, כא.48)שמואלֿא א, עובדיה

ט.49) יד, י.50)זכריה יב, ו.51)איוב לא, תהלים
יג.52) עט, ב.53)שם, קכ, יז.54)שם, מה, ישעיה
נז.55) ח, ו.56)מלכיםֿא קנ, ובכת"י 57)תהלים

רבינו  לשיטת בהתאם אמן. ועד, לעולם ימלוך התימנים:
מ"ברוך  אלו נוספים פסוקים ה"טז. פ"א, ברכות הל' לעיל
נהגו  וכו' בכבודו" "המולך הברכה: לחתימת עד לעולם" ה'
ויש  הואיל רשות, ערבית תפילת כשהיתה בתחילה לאמרם
שבתפילת  ברכות י"ח כנגד אזכרות שמונהֿעשרה בהם
קדיש  ואומרים בברכה עליהם חותמים והיו עשרה', 'שמונה
הדבר  נשאר לחובה עליהם שקבעוה למרות ואח"כ ויוצאים,
היה  וכן מלאמרם, נמנעים החכמים ומקצת הראשון, כמנהג
נוהגים  אנו וכן פא). ברכות יונה' ('רבינו נוהג הרמב"ן
סי' באו"ח הגר"א פסק עלֿפי לאמרם, שלא ישראל בארץ

רלו.

ה'תשע"ט  אלול י' שלישי 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¿
EeÏÏ‰È ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„˜ EÓLÂ LB„˜ ‰z‡«»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿
ÔBÁ ‰z‡ „ :LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰Ïq∆»»«»»≈«»«»≈
‰Úc Ez‡Ó epÁÂ ‰Èa LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï¿»»««¿«≈∆¡ƒ»¿»≈≈ƒ¿≈»
‰ :˙Úc‰ ÔBÁ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ÏkN‰Â ‰È·e ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»¿«¿≈»«»≈«»«
e·¯˜Â EÈ˙BˆÓa e˜a„Â E˙¯B˙Ï eÈ·‡ e·ÈL‰¬ƒ≈»ƒ¿»∆¿«¿≈¿ƒ¿∆¿»¿≈
.EÈÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙· e¯ÈÊÁ‰Â E˙„B·ÚÏ ekÏÓ«¿≈«¬»∆¿«¬ƒ≈ƒ¿»¿≈»¿»∆
eÈ·‡ eÏ ÁÏÒ Â :‰·eL˙· ‰ˆB¯‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»»∆ƒ¿»¿«»»ƒ
·BË Ï‡ Èk CÏ eÚLÙ Èk ekÏÓ eÏ ÏÁÓ e‡ËÁ Èkƒ»»¿…»«¿≈ƒ»«¿»ƒ≈
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Ê :ÁÏÒÏ ‰a¯n‰ ÔepÁ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰z‡ ÁlÒÂ¿«»»»»«»«««¿∆ƒ¿…«
¯‰Óe eÈc Ôe„Â e·È¯ ‰·È¯Â eÈÚ· ‡Œ‰‡¿̄≈»¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈¿ƒ≈«≈
'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰˙‡ ˜ÊÁ Ï‡Bb CÏÓ Ï‡ Èk eÏ‡‚Ï¿»√≈ƒ≈∆∆≈»»»»»«»
eÚÈLB‰ ‡Ù¯Â eÈ‰Ï‡ '‰ e‡Ù¯ Á :Ï‡¯NÈ Ï‡Bb≈ƒ¿»≈¿»≈¡…≈¿≈»≈ƒ≈
‰ÓÏL ‰‡eÙ¯ ‰ÏÚ‰Â .‰z‡ e˙l‰˙ Èk ‰ÚLeÂ¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»≈»»¿«¬≈¿»¿≈»
‰z‡ Ce¯a .‰z‡ ÔÓÁ¯Â ‡ÙB¯ Ï‡ Èk eÈ‡eÏÁzŒÏÎÏ¿»«¬≈ƒ≈≈¿«¬»»»»«»
eÈ‰Ï‡ '‰ eÎ¯a Ë :Ï‡¯NÈ BnÚ ÈÏBÁ ‡ÙB¯ '‰≈≈«ƒ¿»≈»¿≈¡…≈
¯ËÓe ÏË) Ô˙Â eÈ˙BLŒ˙‡ C¯·e eÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa3 ¿»«¬≈»≈»≈∆¿≈¿≈«»»
ÌÏBÚ‰Œ˙‡ ÚaNÂ ‰Ó„‡‰ ÈtŒÏkŒÏÚ ‰Î¯a (‰Î¯·Ïƒ¿»»¿»»«»¿≈»¬»»¿««∆»»
C¯·Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .Ï·˙ Èt ‰e¯Â EÈ˙BÎ¯aÓƒƒ¿∆¿«≈¿≈≈≈»«»¿»≈
ıa˜Ï Ò ‡NÂ e˙e¯ÁÏ ÏB„‚ ¯ÙBLa Ú˜z È :ÌÈM‰«»ƒ¿«¿»»¿≈≈¿»≈¿«≈
.eˆ¯‡Ï ı¯‡‰ŒÏk ˙BÙk Úa¯‡Ó eÈ˙BiÏb ÏkŒ˙‡∆»»À≈≈«¿««¿»»»∆¿«¿≈
‰·ÈL‰ ‡È :Ï‡¯NÈ BnÚ ÈÁ„ ıa˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿»≈»ƒ»
epnÓ ¯Ò‰Â ‰lÁz·k eÈˆÚBÈÂ ‰BL‡¯·k eÈËÙBL¿≈¿»ƒ»¿¬≈¿«¿ƒ»¿»≈ƒ∆
ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁa Ec·Ï ‰z‡ eÈÏÚ CÏÓe ‰Á‡Â ÔB‚È»«¬»»¿…»≈«»¿«¿¿∆∆¿«¬ƒ
‰˜„ˆ ·‰B‡ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ËtLÓ·e ˜„ˆa¿∆∆¿ƒ¿»»«»∆∆≈¿»»

ÌÈÈLÏnÏ ·È :ËtLÓe4ŒÏÎÂ ‰Â˜˙ È‰z Ï‡ ƒ¿»««¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»¿»
¯wÚz ÔB„Ê ˙eÎÏÓe e„·‡È Ú‚¯k Ìlk ÔÈÒB¯e˜Èt‡‰»∆ƒƒÀ»¿∆«…≈«¿»¿«≈
ÌÈÚL¯ ¯·BL '‰ ‰z‡ Ce¯a .eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ¯aL˙e¿«≈ƒ¿≈»¿»≈»«»≈¿»ƒ
ŒÏÚÂ ÌÈ˜Ècv‰ŒÏÚÂ ÌÈ„ÈÒÁ‰ŒÏÚ ‚È :ÌÈ„Ê ÚÈÎÓe«¿ƒ«≈ƒ««¬ƒƒ¿«««ƒƒ¿«
eÓ‰È Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ˙È¯‡LŒÏÚÂ ˜„v‰ È¯b≈≈«∆∆¿«¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»≈∆¡
ÌÈÁËBa‰ ÏÎÏ ·BË ¯ÎN Ô˙Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÓÁ«̄¬∆¡…≈¿≈»»¿…«¿ƒ
E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È CB˙a ÔkLz „È :'ÂÎÂ ˙Ó‡a EÓLa¿ƒ¿∆¡∆¿ƒ¿…¿¿»«ƒƒ¿
.eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ÌÏBÚ ÔÈa d˙B‡ ‰·e z¯ac ¯L‡k«¬∆ƒ«¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿≈»¿»≈

:ÌÈÏLe¯È ‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a„Âc ÁÓˆŒ˙‡ ÂË »«»≈¿»»ƒ∆∆«»ƒ
‰z‡ Ce¯a .E˙ÚeLÈa Ìe¯˙ B¯˜Â ÁÈÓˆ˙ ‰¯‰Óaƒ¿≈»«¿ƒ«¿«¿»ƒ»∆»«»
eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL ÊË :‰ÚeLÈ Ô¯˜ ÁÈÓˆÓ '‰«¿ƒ«∆∆¿»¿«≈¡…≈
e˙lÙzŒ˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a Ïa˜Â eÈÏÚ ÌÁ¯Â ÒeÁÂ¿¿«≈»≈¿«≈¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈

ekÏÓ5ÊÈ :'ÂÎÂ ÚÓBL ‰z‡ Èk e·ÈLz Ï‡ Ì˜È¯ «¿≈≈»«¿ƒ≈ƒ«»≈¿
·L‰Â ‰ÚL Ì˙lÙ˙ÏÂ Ï‡¯NÈ EnÚa eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¿̄≈¡…≈¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»»¿≈¿»≈
'ÂÎÂ Ì˙lÙ˙e Ï‡¯NÈ ÈM‡Â E˙Èa ¯È·„Ï ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ»»¿
ÌÈ„BÓ ÁÈ :ÔBiˆÏ B˙ÈÎL ¯ÈÊÁn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»««¬ƒ¿ƒ»¿ƒƒ
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡L CÏ eÁ‡¬«¿»»«»¡…≈≈…≈¬≈
EÏ ‰„B ¯B„Â ¯B„Ï ‰z‡ eÚLÈ Ô‚Óe eÈiÁ ¯eˆ«≈»≈ƒ¿≈«»¿»∆¿

ÌBÏL ÌÈN ËÈ :'ÂÎÂ eÈiÁŒÏÚ E˙l‰z ¯tÒe6‰·BË ¿«≈¿ƒ»∆««≈¿ƒ»»
EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ ‰Î¯·e¿»»≈»∆∆¿«¬ƒ»≈¿«ƒ¿»≈«∆
‰¯Bz eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙ EÈt ¯B‡nÓ elk eÎ¯·e»¿≈À»ƒ¿»∆»«»»¡…≈»
‰Î¯·a ¯ÓB‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa .'ÂÎÂ ‰·‰‡ ÌÈiÁÂ¿«ƒ«¬»¿ƒ««»≈ƒ¿»»
ÌÈiÁ ÏkÏÎÓ Ïh‰ „È¯BÓ ÚÈLB‰Ï ·¯' (‰iL)¿ƒ»«¿ƒ«ƒ«»¿«¿≈«ƒ
eÎ¯a' ‰Ê ÁÒa ˙ÈÚÈL˙ ‰Î¯a C¯·Óe .'ÂÎÂ '„ÒÁa¿∆∆¿¿»≈¿»»¿ƒƒ¿…«∆»¿≈
ÈÏÏËa e˙LŒ˙‡ C¯·e eÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿»«¬≈»≈»≈∆¿»≈¿«¿≈
'‰ ‰z‡ Ce¯a .˙B·Bh‰ ÌÈMk ‰·„e ‰Î¯a ÔBˆ»̄¿»»¿»»«»ƒ«»«»
ÌBÈ È‡ˆBÓ·e ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏ· .'ÌÈM‰ C¯·Ó¿»≈«»ƒ¿≈»≈«»¿»≈
˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a C¯·Ó ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È‡ˆBÓ·e ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»≈»ƒƒ¿»≈¿»»¿ƒƒ
LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï ÔBÁ ‰z‡' ,‰Ê ÁÒa¿…«∆«»≈¿»»««¿«≈∆¡
CLÁÏ ¯B‡ ÔÈa ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc·‰ ‰z‡ .‰Èaƒ»«»ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿∆

ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈa ÌÈnÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈa≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
e„t Ôk ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc·‰L ÌLk .‰NÚn‰««¬∆¿≈∆ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿≈
˙BiÚ¯t ÈÈÓŒÏkÓe ˙ÈÁLÓ ÈÈÓŒÏkÓ eÏÈv‰Â¿«ƒ≈ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ≈À¿»ƒ

˙BLb¯˙n‰7epÁÂ Ïk‰ŒÔÓ e¯ÓLÂ ÌÏBÚa ‡·Ï «ƒ¿«¿»…»»¿»¿≈ƒ«…¿»≈
ÛÈÒBÓ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a .'ÂÎÂ 'Ez‡Ó≈ƒ¿¿¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ
C¯·Óe ‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Úa ‰¯NÚ ŒÚ·L ˙k¯·a¿ƒ¿«¿«∆¿≈¿«¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿»≈
˙„B·Ú „Ú 'ÂÎÂ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¯' ‰Ê ÁÒa d˙B‡»¿…«∆¿≈¡…≈¿«¬«
‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .EnÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«∆¡…≈≈…≈¬≈«¬∆¿»…

'ÂÎÂ8¯ÓB‡ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e .'ÂÎÂ eÈÈÚ ‰ÈÊÁ˙Â ¿¿∆¡∆»≈≈¿¿À∆≈≈
'‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á „ÚBÓ ÌBÈa ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ÌBÈa'¿ƒ¿»…∆«∆¿≈««««∆
„ÚBÓ ÌBÈa' (B‡ '‰f‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á „ÚBÓ ÌBÈa') B‡¿≈««»«∆¿≈
˙k¯a „ÈÁi‰ C¯·Ó ˙ÈÚz ÌBÈa .'‰f‰ ˙Bkq‰ ‚Á««À«∆¿«¬ƒ¿»≈«»ƒƒ¿«
ÒeÁ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL' ‰Ê ÁÒa ‰¯NÚ ŒLL≈∆¿≈¿…«∆¿«≈¡…≈
e˙lÙz ˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a Ïa˜Â eÈÏÚ ÌÁ¯Â¿«≈»≈¿«≈¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈

eÚ .e·ÈLz Ï‡ Ì˜È¯ ekÏÓ EÈÙlÓ9eÚ eÈ·‡ ƒ¿»∆«¿≈≈»«¿ƒ≈¬≈»ƒ¬≈
¯zÒz Ï‡ .eÁ‡ ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ· Èk e˙ÈÚz ÌBˆ ÌBÈa¿«¬ƒ≈ƒ¿»»¿»¬«¿««¿≈
‰È‰Â e˙Lwa ÚBÓMÓ EÊ‡ ÌÏÚz Ï‡Â epnÓ EÈt»∆ƒ∆¿««¿≈»¿¿ƒ¿««»»≈∆¿≈
‰z‡Â ¯a„ ‰Ú˙ ‰z‡Â ‡¯˜ Ì¯Ë .eÚÂLÏ ·B¯»̃¿«¿≈∆∆ƒ¿»¿«»«¬∆¿«≈¿«»

¯Ó‡pL ¯·ck ÚÓL˙10‰Ú‡ È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â ƒ¿««»»∆∆¡«¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆
˙lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ÚÓL‡ È‡Â ÌÈ¯a„Ó Ì‰ „BÚ≈¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿«ƒ«»≈«¿ƒ«
¯eaˆ ÁÈÏLe .'‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰t Ïk»∆»«»≈«¿ƒ»¿ƒ«ƒ
‰Î¯a ¯Á‡ dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a ‰Ê ÁÒ ¯ÓB‡≈…«∆¿»»ƒ¿≈«¿»««¿»»
˙Úa ‰BÚ Ï‡ Èk' „Ú 'ÂÎÂ 'eÚ' ¯ÓB‡ .˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈¬≈¿«ƒ≈∆¿≈
‰z‡ Ce¯a .‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe ‰„Bt ‰¯»̂»∆«ƒ¿»≈»»¿»»«»
˙k¯a C¯·Ó ·‡· ‰ÚL˙a .'‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰»∆¿≈»»¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿«
Ï‡¯NÈŒÏÚ eÈÏÚ '‰ ÌÁ¯' ‰Ê ÁÒa ‰¯NÚŒÚa¯‡«¿«∆¿≈¿…«∆«≈»≈«ƒ¿»≈
‰·¯Á‰ ‰Ï·‡‰ ¯ÈÚ‰ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈŒÏÚÂ EnÚ«∆¿«¿»«ƒƒ∆»ƒ»¬≈»∆√≈»
dÏ L‡¯Â ˙·LBi‰ .ÌÈ¯Ê „Èa ‰e˙p‰ ‰ÓÓBM‰«≈»«¿»¿«»ƒ«∆∆¿…»

ÈeÙÁ11˙BBÈ‚Ï ‰eÚl·ÈÂ .‰„ÏÈ ‡lL ‰¯˜Ú ‰M‡k12 »¿ƒ»¬»»∆…»»»«¿«¿»ƒ¿
ÏÎ‡Ó EÈ„·Ú ˙Ï· eziÂ .ÌÈÏÈÒÙ È„·BÚ ‰eL¯ÈiÂ«ƒ»»¿≈¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«¬»∆«¬»
¯¯Óa ÔBiˆ ÔkŒÏÚ .ı¯‡‰ ˙Ó‰·Ïe ÌÈÓM‰ ÛBÚÏ¿«»«ƒ¿∆¡«»»∆«≈ƒ¿∆∆
Ì‰ÈÏÏÁŒÏÚ ÈaÏ ÈaÏ dÏB˜ Ôzz ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰k·zƒ¿∆ƒ»«ƒƒ≈»ƒƒƒƒ««¿≈∆
‰‡¯e ‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡¯ .Ì‰È‚e¯‰ŒÏÚ ÈÚÓ ÈÚÓ≈«≈««¬≈∆¿≈¿«ƒ»¿≈
„È˙Ú ‰z‡ L‡·e dzv‰ L‡· Èk ‰pÓÁÂ ‰È˙BÓÓBL¿∆»¿«¬∆»ƒ»≈ƒ«»»≈«»»ƒ

·e˙kk .d˙B·Ï13L‡ ˙ÓBÁ '‰ŒÌ‡ dlŒ‰È‰‡ È‡Â ƒ¿»«»«¬ƒ∆¿∆»¿À«≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a .dÎB˙a ‰È‰‡ „B·ÎÏe ·È·Ò»ƒ¿»∆¿∆¿»»«»≈
ÁÒa ‰¯LÚŒ‰ÓL ˙k¯a C¯·Ó ÌÈ¯eÙa .'ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…∆∆¿≈¿…«
eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡L CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ' ‰Ê∆ƒ¬«¿»»«»¡…≈
CÏ ˙B„e˜t‰ eÈ˙BÓLŒÏÚ E„Èa ÌÈ¯eÒn‰ eÈiÁŒÏÚ««≈«¿ƒ¿»∆«ƒ¿≈«¿»
˙Ú ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ ÌBÈÂ ÌBÈŒÏÎaL EÈqŒÏÚ«ƒ∆∆¿»»¿«ƒ¿¿∆∆¿»≈
.'eÎÂ ˙BÚeLz‰ŒÏÚÂ ˙B¯e·b‰ŒÏÚÂ ÌÈqp‰ŒÏÚ .'ÂÎ««ƒƒ¿««¿¿««¿¿
Èk ·Bh‰ .CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚÂ¿«À»¡…≈»ƒ»«ƒ
,‰Ê ÁÒa BÊ ‰Î¯a C¯·Ó ‰kÁa .'ÂÎÂ 'eÏÎŒ‡Ï…»¿«¬À»¿»≈¿»»¿…«∆
ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ' „Ú 'ÂÎ 'CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ'ƒ¬«¿»«¿«ƒ¿¿∆∆¿»
Œ¯Á‡Â' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈqp‰ ÏÚ' 'ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â ·¯Ú ˙Ú≈∆∆»…∆¿»√»ƒ««ƒƒ«¿««
‰Î¯a ÌÏBÚÏ C¯·Ó ¯eaˆ ÁÈÏL .'ÂÎÂ 'EÈ· e‡a Ôk≈»»∆¿¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿»»
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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¿…¿»
.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¿«»¬≈«¬»»¿«
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ÌBÏL ‰NBÚ .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈc ÔB‰Ï‰¿̃«¿¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈∆»
ŒÏkŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌBÏL ‰NÚÈ ÂÈÓÁ¯· ‡e‰ ÂÈÓB¯Óaƒ¿»¿«¬»«¬∆»»≈¿«»

.'ÔÓ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈
הגדול.2) ר"א 4)שברא.3)שמו הגאון ולדעת כרצונו.

ויתקדש" "יתגדל אל חוזרת "כרעותיה" תיבת ז"ל מוילנה
וראיה  ברא. אשר בעולם כרצונו יתקדש הגדול שמו כלומר:
אומרים  שאנו וכו' ויתקדש יתגדל הכל על של הנוסח לכך,
שברא.. "בעולמות בו: שאומרים התורה קריאת לפני בשבת
אל  בהכרח חוזרת "כרצונו" שתיבת יראיו" וכרצון כרצונו

ויתקדש". עמו.6)גאולתו.5)"יתגדל יגאל
שצית 7) תרגומו: ה) כ, (איוב מקרוב רשעים רננת בקרוב,

עולמים.8)בעגל. ולעולמי קיט.).9)לעולם (שבת
רם.10) ובקול כוונתו תפילתם.12)אחרון.11)בכל
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¿∆¿«¿»»≈¿»

‡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
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קג dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - lel` 'i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌzÏlÁ ¯L‡ ÈL„˜ ÌLÏ Ì‡ Èk Ï‡¯NÈ ˙Èa ‰NBÚ∆≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¬∆ƒ«¿∆
eÏ ‡Ï .ÌL Ì˙‡a ¯L‡ ÌÈBba35eÏŒ‡Ï '‰ «ƒ¬∆»∆»…»…»

‰nÏ .EzÓ‡ŒÏÚ EcÒÁŒÏÚ „B·k Ôz EÓLÏŒÈkƒ¿ƒ¿≈»««¿¿«¬ƒ∆»»
ÔÙzŒÏ‡ '‰ ‡p‡ .Ì‰È‰Ï‡ ‡ ‰i‡ ÌÈBb‰ e¯Ó‡È36 …¿«ƒ«≈»¡…≈∆»»«≈∆
ŒÁÏÒ .B˙‡hÁŒÏ‡Â BÚL¯ŒÏ‡Â ‰f‰ ÌÚ‰ ÈL˜ŒÏ‡∆¿ƒ»»«∆¿∆ƒ¿¿∆«»¿«

‡37˙‡N ¯L‡ÎÂ EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ ÌÚ‰ ÔBÚÏ »«¬»»«∆¿…∆«¿∆¿«¬∆»»»
eBÚÏ zÁÏÒÂ ‰p‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ ‰f‰ ÌÚÏ38·¯ Èk »»«∆ƒƒ¿«ƒ¿«≈»¿»«¿»«¬≈ƒ«

‰ÚÓL '‰ .‡e‰39‰NÚÂ ‰·ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈
E¯ÈÚŒÏÚ ‡¯˜ EÓL Èk È‰Ï‡ EÚÓÏ ¯Á‡zŒÏ‡Â¿«¿««¿««¿¡…«ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿

:EnÚŒÏÚÂ¿««∆
"לפניך".28) הנוסח: התימנים יד ט,29)בכתב (דניאל
ה).30)יח). ט, ז).31)(דניאל ט, ט,32)(שם (עזרא

ט).33)ו). מח, כב).34)(ישעיה לו, (יחזקאל
אֿב).35) קטו, כז).36)(תהלים ט, (דברים
יט).37) יד, יא).38)(במדבר כה, (תהלים הכתוב כלשון
יט).39) ט, (דניאל

dÈa‚nLk ÌÈt ˙ÏÈÙ ¯Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿ƒ¿«≈««¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ«
eÁ‡Â .el‡ ÌÈ˜eÒÙa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÂÈt40Ú„ ‡Ï »»ƒ««¿«ƒ¿ƒ≈«¬«¿…≈«

EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ .eÈÈÚ EÈÏÚ Èk ‰NÚpŒ‰Ó41'‰ ««¬∆ƒ»∆≈≈¿…«¬∆
eÏŒ¯kÊz Ï‡ .‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk EÈ„ÒÁÂ42˙BBÚ «¬»∆ƒ≈»≈»«ƒ¿»»¬

.„‡Ó eBl„ Èk EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ÌÈBL‡ƒ̄ƒ«≈¿«¿«¬∆ƒ«¿…
‰Óe˜43cÒÁ È‰È .EcÒÁ ÔÚÓÏ e„Ùe el ‰˙¯ÊÚE44 »∆¿»»»¿≈¿«««¿∆¿ƒ«¿¿

˙BBÚ Ì‡ .CÏ eÏÁÈ ¯L‡k eÈÏÚ '‰45dÈŒ¯ÓLz »≈«¬∆ƒ«¿»ƒ¬ƒ¿»»
'‰ .‡¯ez ÔÚÓÏ ‰ÁÈÏq‰ EnÚ Èk .„ÓÚÈ ÈÓ '‰ƒ«¬…ƒƒ¿«¿ƒ»¿««ƒ»≈

‰ÚÈLB‰46‡e‰ Èk .e‡¯˜ ÌBÈ· eÚÈ CÏn‰47Ú„È ƒ»«∆∆«¬≈¿»¿≈ƒ»«
e¯ÊÚ .eÁ‡ ¯ÙÚ Èk ¯eÎÊ e¯ˆÈ48eÚLÈ È‰Ï‡ ƒ¿≈»ƒ»»¬»¿»¿≈¡…≈ƒ¿≈

eÈ˙‡hÁŒÏÚ ¯tÎÂ eÏÈv‰Â EÓLŒ„B·k ¯·cŒÏÚ«¿«¿¿∆¿«ƒ≈¿«≈««…≈
ÌBi‰Œ¯„Ò ¯Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰ ÔÎÂ .EÓL ÔÚÓÏ¿««¿∆¿≈»¬»»¿ƒ¿«≈««≈∆«

Ì‰¯·‡ È‰Ï‡ '‰ .el‡ ÌÈeÁ˙a49Ï‡¯NÈÂ ˜ÁˆÈ ¿«¬ƒ≈¡…≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈
··Ï ˙B·LÁÓ ¯ˆÈÏ ÌÏBÚÏ ˙‡ÊŒ‰¯ÓL eÈ˙B·‡¬≈»¿»…¿»¿≈∆«¿¿¿«

ÌeÁ¯ ‡e‰Â .EÈÏ‡ Ì··Ï ÔÎ‰Â EnÚ50ÔBÚ ¯tÎÈ «∆¿»≈¿»»≈∆¿«¿«≈»
'‰ ‰z‡ Èk .'Â‚Â51ŒÏÎÏ „ÒÁŒ·¯Â ÁlÒÂ ·BË ¿ƒ«»¿«»¿«∆∆¿»
E˙˜„ˆ .EÈ‡¯˜52ŒÈÓ .˙Ó‡ E˙¯B˙Â ÌÏBÚÏ ˜„ˆ …¿∆ƒ¿»¿∆∆¿»¿»¿¡∆ƒ

EBÓkŒÏ‡53·eLÈ .ÚLt ÏÚ ¯·BÚÂ ÔBÚ ‡NB ≈»≈»¿≈«∆«»
ÌBÈ ÌBÈ '‰ Ce¯a .'B‚Â eÈ˙BBÂÚ LaÎÈ eÓÁ¯È54 ¿«¬≈ƒ¿¬≈¿»
enÚ ˙B‡·ˆ '‰ .‰ÏÒ e˙ÚeLÈ Ï‡‰ eÏŒÒÓÚÈ55 «¬»»»≈¿»≈∆»¿»ƒ»
È¯L‡ ˙B‡·ˆ '‰ .‰ÏÒ ·˜ÚÈ È‰Ï‡ eÏŒ·bNÓ56 ƒ¿«»¡…≈«¬…∆»¿»«¿≈
Ce¯a e‡¯Ba Ce¯a eB„‡ Ce¯a .Ca ÁËBa Ì„‡»»≈«»»¬≈»¿≈»
eÏ Ô˙Â ÌÈÚBz‰ŒÔÓ eÏÈc·‰Â B„B·ÎÏ e‡¯aL∆¿»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿»«»
ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ea¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙Ó‡ ˙¯Bz57 «¡∆«¿≈∆«≈¿«≈»»«
B˙¯Bz „eÓÏ˙Ï eaÏ ÁzÙÈ ÔÓÁ¯‰ .eÎB˙a (dÚË)¿»»¿≈»«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿»
BBˆ¯ ˙BNÚÏ B˙¯B˙Â B˙‡¯ÈÂ B˙·‰‡ eaÏa ÔzÈÂ¿ƒ≈¿ƒ≈«¬»¿ƒ¿»¿»«¬¿
Ú‚È ‡Ï ÔÚÓÏ ‰ˆÙÁ LÙ·e ÌÏL ··Ïa B„·ÚÏe¿»¿¿≈»»≈¿∆∆¬≈»¿««…ƒ«

˜È¯Ï58ÌÈÓÁ¯Â ÔBˆ¯ È‰È Ôk .‰Ï‰aÏ „Ï ‡ÏÂ »ƒ¿…≈≈«∆»»≈¿ƒ»¿«¬ƒ
ÌÏBÚa EÈwÁ ¯ÓLÏ ‰ÈÁpL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆ƒ¿∆ƒ¿…À∆»»
ÈiÁÏ ·BË L¯ÈÂ ‰kÊpL È„k ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏÂ ‰f‰«∆¿ƒ«»ƒ«¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿«≈

E¯nÊÈ ÔÚÓÏ .‡a‰ ÌÏBÚ‰59'‰ ÌcÈ ‡ÏÂ „B·Î »»«»¿««¿«∆¿»¿…ƒ…

ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .j„B‡ ÌÏBÚÏ È‰Ï‡60ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ¡…«¿»∆»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿
‡¯˜Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰ :ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏƒƒ¿»∆ƒ¿¬ƒ»¬ƒ¿»»»ƒ¿…
eÈ‰L ¯BÓÊÓ ¯ÈL el‡ ÌÈeÁz ¯Á‡ ÌBÈ ÏÎa¿»«««¬ƒ≈ƒƒ¿∆»
ÔÈ¯B˜Â ÌBi‰ B˙B‡a Lc˜n‰ ˙È·a ÌÈ¯ÓB‡ ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ

'‡N‡ ÈLÙ '‰ EÈÏ‡ „Â„Ï'61ÔÈ¯B˜Â .¯BÓÊn‰ Ïk ¿»ƒ≈∆«¿ƒ∆»»«ƒ¿¿ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡'»««ƒ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ
ÔÈ‡ eB„‡k ÔÈ‡ eÈ‰Ï‡k ÔÈ‡ .'ÂÎÂ 'ÌBÏL ÌÈa¯Ó«¿ƒ»¿≈≈…≈≈«≈≈
ÈÓ eB„‡Î ÈÓ eÈ‰Ï‡Î ÈÓ .eÚÈLBÓk ÔÈ‡ ekÏÓk¿«¿≈≈¿ƒ≈ƒ≈…≈ƒ«≈ƒ
‰„B eÈ‰Ï‡Ï ‰„B .eÚÈLBÓÎ ÈÓ ekÏÓÎ¿«¿≈ƒ¿ƒ≈∆≈…≈∆
‡e‰ ‰z‡ .eÚÈLBÓÏ ‰„B ekÏÓÏ ‰„B eB„‡Ï«≈∆¿«¿≈∆¿ƒ≈«»

z‡ eB„‡ ‡e‰ ‰z‡ eÈ‰Ï‡‰z‡ ekÏÓ ‡e‰ ‰ ¡…≈«»¬≈«»«¿≈«»
Ìe˜˙ ‰z‡ .eÚÈLBÓ ‡e‰62˙ÚŒÈk ÔBiˆ ÌÁ¯z ƒ≈«»»¿«≈ƒƒ≈

ÌÈ˜Ècˆ C‡ .„ÚBÓ ‡·ŒÈk dÁÏ63EÓLÏ e„BÈ ¿∆¿»ƒ»≈««ƒƒƒ¿∆
E· eÁË·ÈÂ EÈtŒ˙‡ ÌÈ¯LÈ e·LÈ64Èk EÓL ÈÚ„BÈ ≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ¿¿¿¿≈¿∆ƒ

ÌÈnÚ‰ŒÏk Èk .'‰ EÈL¯B„ z·ÊÚŒ‡Ï65LÈ‡ eÎÏÈ …»«¿»¿∆ƒ»»«ƒ≈¿ƒ
ÌÏBÚÏ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌLa CÏ eÁ‡Â ÂÈ‰Ï‡ ÌLa¿≈¡…»«¬«¿≈≈¿≈¡…≈¿»

.„ÚÂ»∆
יב).40) כ, הימיםֿב ו).41)(דברי כה, (תהלים
ח).42) עט, כז).43)(שם מד, כב).44)(שם לג, (שם
גֿד).45) קל, י).46)(שם כ, יד).47)(שם קג, (שם
ט).48) עט, יח).49)(תהלים כט, הימיםֿא (דברי
לח).50) עח, ה).51)(תהלים פו, קיט,52)(שם (שם

יחֿיט).53)קמב). ז, כ).54)(מיכה סח, (תהלים
ח).55) מו, יג).56)(שם פד, נטעה,57)שם ובדפו"א:

רוקח"). ו"מעשה (ונציא התורה אל מלשון 58)חוזר
כג. סה, ישעיה יג).59)הכתוב ל, יט,60)(תהלים (שם

כה).61)טו). פרק יד).62)(שם, קב, (תהלים
יד).63) קמ, יא).64)(שם ט, ה).65)(שם ד, (מיכה

‰f‰ ¯Ùqa e¯Ó‡ ¯·k66ÌÈÓÈÂ ˙B˙aM‰ ÈÓÈaL ¿»»«¿«≈∆«∆∆ƒ≈««»¿»ƒ
- ˙BÎ¯a Ú·L ‰lÙz ÏÎa Ì„‡ Ïlt˙Ó ÌÈ·BËƒƒ¿«≈»»¿»¿ƒ»∆«¿»
˙Á‡ ‰Î¯·e ˙BB¯Á‡ LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏL»ƒ¿»«¬¿»»««
ÌÈ¯etk‰ ÌBi·e ‰M‰ L‡¯·e .ÌBi‰ ÔÈÚÓ ˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ≈≈«¿…«»»¿«ƒƒ
˙lÙ˙·e ˙BÎ¯a LÏL ÚˆÓ‡a Ïlt˙Ó Ï·BÈ ÏL∆≈ƒ¿«≈¿∆¿«»¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÈ ÈLa ÛÒeÓa Ïlt˙Ó ‡ˆÓÂ .„·Ïa ÛÒeÓ»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ
BlÁ ÛÒeÓ·e L„Á L‡¯ ÛÒeÓ·e .˙BÎ¯a ÚLz el‡≈≈«¿»¿«……∆¿«À
LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏL - Ú·L Ïlt˙Ó „ÚBÓ ÏL∆≈ƒ¿«≈∆«»ƒ¿»

:ÚˆÓ‡a ˙Á‡ ‰Î¯·e ˙BB¯Á‡«¬¿»»««¿∆¿«
הֿח.66) פ"ב, תפלה הלכות

˙BiÚˆÓ‡‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«»«¿»»∆¿»ƒ
zLc˜ ‰z‡' - ˙aL ÈÏÈÏ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆≈≈«»«»ƒ«¿»
ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓ ˙ÈÏÎz EÓLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈŒ˙‡∆«¿ƒƒƒ¿∆«¿ƒ«¬≈»«ƒ»»∆
¯eÓ‡k ÌÈpÓf‰ŒÏkÓ BzLc˜Â ÌÈÓi‰ŒÏkÓ BzÎ¯·e2 ≈«¿ƒ»«»ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«ƒ»»
.'B‚Â 'B˙B‡ Lc˜ÈÂ ÈÚÈ·M‰ ÌBiŒ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ C¯·ÈÂ«¿»∆¡…ƒ∆«¿ƒƒ«¿«≈¿
.'ÂÎÂ e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈¿
˙zÓa ‰LÓ ÁÓNÈ' - ¯ˆBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆≈ƒ¿«∆¿«¿«
BL‡¯a ˙¯‡Ùz ÏÈÏk .BÏ ˙‡¯˜ ÔÓ‡ „·Ú Èk B˜ÏÁ∆¿ƒ∆∆∆¡»»»»¿ƒƒ¿∆∆¿…

z˙3ÈL B„Èa „È¯B‰ ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ EÈÙÏ B„ÓÚa »«»¿»¿¿»∆««ƒ«ƒ¿»¿≈
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dpydקד lk zelitz xcq - dad` xtq - lel` 'i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·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¿»¿«≈«¬…»»»¿»¿≈»
‡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¿»¿≈≈¿»¿≈∆»¿≈∆¿≈¿»∆¿««
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קה dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - lel` 'i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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»∆»«¬
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‰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«»
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)
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קז dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - lel` 'i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

Èece‰ ÁÒ1 …««ƒ
Ï‡Â e˙lÙz EÈÙÏ ‡·z eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈»…¿»∆¿ƒ»≈¿«
Û¯Ú ÈL˜e ÌÈÙ ÈfÚ e‡ ÔÈ‡L e˙pÁzÓ ÌlÚ˙zƒ¿««ƒ¿ƒ»≈∆≈»«≈»ƒ¿≈…∆
Ï·‡ e‡ËÁ ‡ÏÂ eÁ‡ ÌÈ˜Ècˆ EÈÙÏ ¯Ó‡pL2 ∆…«¿»∆«ƒƒ¬«¿¿…»»¬»

e„‚a eÓL‡ eÈ˙B·‡Â eÁ‡3eÏÊb4ÈÙ„ e¯ac5 ¬«¿«¬≈»«¿»«¿»«¿ƒ«¿…ƒ
˙Ó‡ Èk' „Ú .'ÂÎ 'eÒÓÁ e„Ê eÚL¯‰Â eÈÂÚ‰∆¡ƒ¿ƒ¿«¿«¿»«¿«ƒ¡∆

eÚL¯‰ eÁ‡Â ˙ÈNÚ6'‰ EÈÙÏ ¯Ó‡p Œ‰Ó . »ƒ»«¬«¿ƒ¿»¿«…«¿»∆
ÌÈ˜ÁL ÔÎBL EÈÙÏ ¯tÒŒ‰Óe ÌB¯Ó ·LBÈ eÈ‰Ï‡¡…≈≈»«¿«≈¿»∆≈¿»ƒ
ÈÊ¯ Ú„BÈ ‰z‡ .Ú„BÈ ‰z‡ ˙BÏ‚p‰Â ˙B¯zÒp‰ ‡Ï‰¬…«ƒ¿»¿«ƒ¿«»≈««»≈«»≈

z‡ .ÈÁŒÏÎ È¯˙Ò ˙BÓeÏÚ˙Â ÌÏBÚŒÏk NÙBÁ ‰ »¿«¬ƒ¿≈»««»≈»
ÌÏÚ ¯·cŒÏk ÔÈ‡ .·ÏÂ ˙BÈÏk ÔÁB·e ÔË· È¯„Á«¿≈»∆≈¿»»≈≈»»»∆¿»
ÔBˆ¯ È‰È ÔÎ·e .EÈÈÚ „‚pÓ ¯zÒ ÔÈ‡Â jnÓƒ∆»¿≈ƒ¿»ƒ∆∆≈∆¿≈¿ƒ»
ÏÚ eÏ ÏÁÓzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆ƒ¿…»«
ÁÏÒ˙Â eÈ˙BBÚŒÏk ÏÚ eÏ ¯tÎ˙e eÈ˙‡hÁŒÏk»«…≈¿«≈»«»¬≈¿ƒ¿«

.eÈÚLtŒÏk ÏÚ eÏ»«»¿»≈
קץ 1) והוא לכל... תשובה זמן "שהוא הכיפורים, ביום

תשובה  לעשות הכל חייבים לפיכך לישראל, וסליחה מחילה
פ"ב, תשובה הל' רבינו (מלשון הכיפורים" ביום ולהתוודות
בי  אבן וידו מלשון והרחקתו, החטא עזיבת - וידוי ַה"ז).
תשובה  (הל' המדע" ב"ספר פירשנוהו וכבר נג), ג, (איכה

ג'). אות בביאורנו ה"א אשמים 2)פ"א, אבל כמו: באמת,
כא). מב, (בראשית את 4)בבוראנו.3)אנחנו איש

פירש:5)רעהו. קמחי יוסף ר' והחכם וזלזול, גנאי דבר
בלב. ואחד בפה אחד כלומר: פיות. שתי פי, דו - דופי

אמרו:6) ושמחי" "רני פ' רבתי ובפסיקתא לג. ט, נחמיה
של  צדקתם לכם ואודיע בואו השרת, למלאכי הקב"ה "אמר
עליהם  הבאתי ויסורים צרות כמה בעולם טענתים שאני בני,
צדיק  אותי קוראים אלא בי בעטו ולא שעה ובכל דור בכל
עלינו  הבא כל על צדיק ואתה אומרים: שהם רשעם, בפני

הרשענו". ואנחנו

Ò‡a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ7e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿…∆¿«≈¿∆»»
˙Ú„ ÈÏ·a EÈÙÏ8ÈeÏ‚a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆ƒ¿ƒ»««≈¿∆»»¿»∆¿»

‰Ó¯Ó·e ˙Ú„a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ9ÏÚ . ¿«≈¿∆»»¿»∆¿««¿ƒ¿»«
·l‰ ¯e‰¯‰a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ10‡ËÁ ÏÚÂ ≈¿∆»»¿»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿

‰t ÈecÂa EÈÙÏ e‡ËÁL11e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿ƒ∆«≈¿∆»»
„È ˜ÊÁa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ÔB„Êa EÈÙÏ12. ¿»∆¿»¿«≈¿∆»»¿»∆¿…∆»

ÌÈ˙ÙN ˙‡ÓËa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ13ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿À¿«¿»«ƒ¿«
Ú¯‰ ¯ˆÈa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ14‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿≈∆»»«≈¿

ÌÈÚ„BÈa EÈÙÏ e‡ËÁL15e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿¿ƒ¿«≈¿∆»»
EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .ÌÈÚ„BÈ ‡Ïa EÈÙÏ¿»∆¿…¿ƒ«≈¿∆»»¿»∆

ÔBLÏa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ·ÊÎ·e LÁÎa¿««¿»»¿«≈¿∆»»¿»∆¿»
ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Óa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .Ú¯‰16ÏÚÂ »»«≈¿∆»»¿»∆¿«¿ƒ»«ƒ¿«

˙Èa¯Ó·e CLa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ17‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿∆∆¿«¿ƒ«≈¿
eÈ˙B˙ÙN ÁÈNa EÈÙÏ e‡ËÁL18‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿ƒ«ƒ¿≈¿«≈¿

˙BÓ¯ ÌÈÈÚa EÈÙÏ e‡ËÁL19e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿≈«»«≈¿∆»»
‰t ÔBÁ˙Ùa EÈÙÏ20EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ¿»∆¿ƒ¿∆¿«≈¿∆»»¿»∆

ÌÈÏ‚¯ È„Úˆa21˙ˆÈÙ˜a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿«¬≈«¿«ƒ«≈¿∆»»¿»∆ƒ¿ƒ«
„È22EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂÏÚ .˙Ú„·e ÔBˆ¯a »¿«≈¿∆»»¿»∆¿»¿»««

e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ‰‚‚La EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ≈¿∆»»¿»∆ƒ¿»»¿«≈¿∆»»
··Ï ÔB‰Ó˙a EÈÙÏ23ÔÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆¿ƒ¿≈»«¬»ƒ∆»«»ƒ

˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ24Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¬≈∆«»«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆
‰ÏBÚ25ÏÚ .Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»«

È‡cÂ ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ26ÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»«««
ÈeÏz ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ27ÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»»«

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ28. ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»∆¿≈
‰NÚ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ29ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆¬≈«¬»ƒ

(e˜zpL) ezpL ‰NÚ˙ ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L∆»«»ƒ¬≈∆…«¬∆∆ƒ¿∆ƒ¿
‰NÚÏ30‰˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆ƒ»

ÌÈÓL È„Èa31Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ƒ≈»»ƒ«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆
˙¯k32ÏÚ .˙e˜ÏÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆«¿«

ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓ Úa¯‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆«¿«ƒ≈ƒ
‚¯‰ ‰Ù¯N ‰ÏÈ˜Ò33ÏÚÂ eÏ ÌÈeÏb‰ ÏÚ .˜ÁÂ ¿ƒ»¿≈»∆∆»∆∆««¿ƒ»¿«

EÈÙÏ Ìe¯Ó‡ ¯·k eÏ ÌÈeÏb‰ .eÏ ÌÈeÏb ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»¿»¬«¿¿»∆
‰z‡ eÈ‡ËÁŒÏk eÏ ÌÈeÏb ÌÈ‡LÂ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿∆≈»¿ƒ»»¬»≈«»

·e˙kk ˙B¯zÒp‰ŒÏk Ú„BÈ34eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙B¯zÒp‰' ≈«»«ƒ¿»«»«ƒ¿»«¡…≈
‰z‡ Èk .'ÂÎÂ 'ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe eÏ ˙BÏ‚p‰Â¿«ƒ¿»¿»≈«»¿ƒ«»

ÔÏÁBÓe ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯NÈÏ ÔÁÏBÒ35Ôe¯LÈ ÈË·LÏ ¿»¿ƒ¿»≈ƒ»»¬»¿ƒ¿≈¿À
„Ú ,È‰Ï‡ .ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈»∆∆≈¿≈«¡…««

Èz¯ˆB ‡lL36‡Ï el‡k Èz¯ˆBpL ÂLÎÚÂ È‡„Î ÈÈ‡ ∆…«¿ƒ≈ƒ¿«¿«¿»∆«¿ƒ¿ƒ…
È‡ È¯‰ .È˙˙ÈÓa ¯ÓÁÂ Ï˜ ÈiÁ· È‡ ¯ÙÚ .Èz¯ˆB«¿ƒ»»¬ƒ¿«««»…∆¿ƒ»ƒ¬≈¬ƒ
ÔBˆ¯ È‰È ‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ ÈÏÎk È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…«ƒ¿ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ»
‰ÁÓ È˙‡ËÁMŒ‰Óe „BÚ ‡ËÁ‡ ‡lL EÈÙlÓƒ¿»∆∆…∆¡»«∆»»ƒ¿≈
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .ÔÈ¯eqÈ È„ÈŒÏÚ ‡Ï Ï·‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ¬»…«¿≈ƒƒƒ¿¿»

ÈÙ È¯Ó‡37.'ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆ƒ¿¬ƒ
אפילו 7) עליהם שחייב חטאים ויש לעבור, שאנסוהו

גזירת  בשעת וכן דמים, ושפיכות ע"ז כגון: באונס. כשעבר
כמבואר  קלה, מצוה אפילו יעבור ואל יהרג המלכות

(עד.). הדעת 8)בסנהדרין בכח כראוי השתמש שלא
יג, (משלי ככתוב אותו, ולדעת התורה לעסק בנו שניתן

בדעת. יעשה ערום כל שרימה 9)טז): דעת, של במרמה
בכוונה. רעהו (יומא 10)את אמרו וחז"ל הלב, במחשבות

מעבירה". קשים עבירה "הרהורי רק 11)כט.): שהתוודה
עמו. בל ולבו לו.12)בפה, להרע חבירו על שנתחזק

את 13) המנבל "כל לג.): (שבת אמרו וחז"ל נבלה, ָבדברי
גיהנם". לו מעמיקים יצרֿהרע 14)פיו את בעצמו שמגרה

ממנה.15)עליו. ויודעים רבים, בפני עבירה שעשה
תתורו..16) ולא ככתוב: לו, וחמד ערוה דבר בעיניו שראה
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אחריהם. זונים אתם אשר עיניכם ככתוב 17)ואחרי
לא  ובמרבית בנשך, לו תתן לא כספך את לז): כה, (ויקרא

אכלך. ויש 18)תתן בסידורו). (הריעב"ץ בטלה דברי
יושבי  בו ישיחו מלשון: בחבירו, רעה שדיבר מפרשים:

יג). סט, (תהלים מלמעלה 19)שער הבריות על שמביט
יז). ו, (משלי הכתוב מלשון דברים,20)למטה, ברוב

פשע. יחדל לא דברים ברב יט): י (שם, למהר 21)ככתוב
יח). ו, (משלי הכתוב כלשון רע. מלתת 22)לעשות

בדעתו 23)צדקה. מטורף שהיה כלומר: כז. כח, דברים
להטיל  המתפלספים ברשת שנלכד מפרשים: ויש וחטא.
בתורה  פרטית, בהשגחה ה', במציאות תורתנו, בעיקרי ספק
דבר  כל על וספיקות תמהון מלא החלול הלב כי השמים, מן
(בעל  בעיניו רופפו אבות וקבלת והאמונה הואיל וחזיון,

והקבלה'). בשוגג 24)'הכתב נכשל אם כגון חטאת, קרבן
מ"א. פ"א, כריתות במס' מנויים והם כרת, שזדונם בדברים

בסוכות 25) בסוכה ישב שלא מצותֿעשה, שביטל כגון
לזה: רמז עבירה, הרהורי על לכפר באה עולה וכן וכדומה,

לב). כ, (יחזקאל רוחכם על את 26)והעולה שגזל כגון ָ
הגזילה  את ישלם כשיודה לשקר, עליו ונשבע וכיחש חבירו
שהעבירה  - ודאי כגֿכה). ה, (ויקרא אשם קרבן ויביא

בבירור. לו שזדונה 27)ידועה עבירה עבר אם לו שספק
שיוודע  עד מהפורענות עליו להגן אשם מביא לא, או כרת
שגגתו. על חטאת קרבן יביא ואז שגג, שבוודאי לו

ויורד 28) לעשיר עולה ידו, תשיג אשר כפי אדם שמביאו
ביתֿדין  השביעוהו שאם העדות, שבועת על בא והוא לעני.
ונשבע  עדותו כבש והוא שיעידנו, לחבירו עדות יודע שאם

א). ה, (ויקרא מצות 29)לשקר ביטל כגון 'עשה', עונש
וכדומה. תפילין או הניתק 30)ציצית גזילה של לאו כגון

את  "והשיב ולקיים: הגזילה את להשיב שבידו ל'עשה'
טז.). (מכות ל'עשה' הניתק לאו על לוקין ואין הגזילה"

זמנו.31) לפני הבא,32)שמת עולם מחיי נכרתת שנפשו
בידי  מיתה חייבי כל רבינו מונה פ"יט סנהדרין ובהלכות
בהן  שאין לאֿתעשה מצוות וכל כריתות, וחייבי שמים,

בלבד. מלקות וכל 33)אלא בסייף, ראשו את שמתיזים
פ"טו. שם, רבינו בדברי מפורשות ביתֿדין מיתות

כח.34) כט, בו 35)דברים נמצאות והמחילה שהסליחה
תמיד. לנו שסולח הקב"ה והוא אני 36)בקביעות, מה

חשיבותי. טו.37)ומה יט, תהלים

‰ÁÓe ÛÒeÓe ˙È¯ÁL ˙È·¯Úa ‰cÂ˙Ó ‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆ƒ¿«∆¿«¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿»
ÈecÂ ¯ÓB‡ „ÈÁi‰L ‡l‡ .¯eaˆ ÁÈÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÔÈa≈»ƒ≈¿ƒ«ƒ∆»∆«»ƒ≈ƒ
Ì„˜ 'ÌBÏL ÌÈN' ¯ÓBbL ¯Á‡ B˙lÙz ¯Á‡ ‰Ê∆««¿ƒ»««∆≈ƒ»…∆
CB˙a B¯ÓB‡ ¯eaˆ ÁÈÏLe ˙BÚÈÒt LÏL ÚÈÒÙiL∆«¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡' ¯Ó‡iL Ì„˜ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ…∆∆…«¡…≈≈…≈¬≈
Œ¯Á‡Â ‰f‰ ¯„qk ÈecÂ ‰cÂ˙Ó 'eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓCk ¿…«¬≈ƒ¿«∆ƒ«≈∆«∆¿««»
:'ÌÈ¯etk‰ ÌBˆ ÌBÈa eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ' ¯ÓB‡≈¿…«¬≈¿«ƒƒ

EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó' - ‰f‰ ¯„qk ‰cÂ˙Ó ‰ÏÈÚaƒ¿ƒ»ƒ¿«∆«≈∆«∆«…«¿»∆
‰Ó 'ÂÎ ˙BÓlÓ ea¯ eÈ˙BBÚ Èk 'ÂÎ ÌB¯Ó ·LBÈ≈»ƒ¬≈«ƒƒ¿»
eÈNÚn Œ‰Ó e˜„vŒ‰Ó ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡»∆«≈∆«¿≈«ƒ¿≈««¬≈
ÔÈ‡k ÌÈ¯Bab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó«…«¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ

ÚcÓ ÈÏ·k ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â EÈÙÏ¿»∆¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏ·k ÌÈB·e¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ…«¬≈…ƒ≈«≈

·e˙kk EÈÙÏ Ï·‰38ÔÈ‡ ‰Ó‰a‰ŒÔÓ Ì„‡‰ ¯˙BÓe ∆∆¿»∆«»«»»»ƒ«¿≈»»ƒ
L‡¯Ó LB‡ zÏc·‰ ‰z‡ Ï·‡ .Ï·‰ Ïk‰ Èkƒ«…»∆¬»«»ƒ¿«¿»¡≈…
‰NÚzŒ‰Ó EÏ ¯Ó‡È ÈÓ Èk EÈÙÏ „ÓÚÏ e‰¯ÈkzÂ««ƒ≈«¬…¿»∆ƒƒ…«¿««¬∆
Œ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .CÏŒÔzÈŒ‰Ó ˜cˆÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿««ƒ∆»«ƒ∆»¡…≈∆
ÔÚÓÏ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ‰ÏÈÁÓ ı˜ ‰f‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ«∆≈¿ƒ»¿»«…≈¿««
·Ïa EBˆ¯ ÈwÁ ˙BNÚÏ ·eLÂ eÈ„È ˜LÚÓ ÏcÁ∆¿«≈…∆»≈¿»«¬À≈¿¿¿≈

¯Ó‡pL ¯·ck ÌÏL39e‰‡¯˜ B‡ˆn‰a '‰ eL¯c »≈«»»∆∆¡«ƒ¿¿ƒ»¿¿»À
ÂÈ˙·LÁÓ ÔÂ‡ LÈ‡Â Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ ·B¯˜ B˙BÈ‰aƒ¿»«¬…»»«¿¿ƒ»∆«¿¿…»
‰a¯ÈŒÈk eÈ‰Ï‡ŒÏ‡Â e‰ÓÁ¯ÈÂ '‰ŒÏ‡ ·LÈÂ¿»…∆ƒ«¬≈¿∆¡…≈ƒ«¿∆
ÔepÁ ·ÈËÓe ·BË ˙BÁÈÏÒ dBÏ‡ ‰z‡Â .ÁBÏÒÏƒ¿«¿«»¡«¿ƒ≈ƒ«
‰ˆB¯ ·ÈË‰Ï ‰a¯Ó „ÒÁŒ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÌeÁ¯Â¿«∆∆««ƒ¿«∆∆«¿∆¿≈ƒ∆
Ô˙˙ÈÓa ıÙÁ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚL¯ ÏL Ô˙·eL˙aƒ¿»»∆¿»ƒ¿≈«»»≈¿ƒ»»

·e˙kk40Èk ÚL¯‰ ˙BÓa ıtÁ‡ Ì‡ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ «»«»ƒ¿Àƒ∆¿…¿»»»ƒ
ÌÎÈÎ¯cÓ e·eL e·eL .‰ÈÁÂ Bk¯cÓ ÚL¯ ·eLaŒÌ‡ƒ¿»»ƒ«¿¿»»ƒ«¿≈∆
eÏa˜Â e·ÈL‰ .Ï‡¯NÈ ˙Èa e˙eÓ˙ ‰nÏÂ ÌÈÚ¯‰»»ƒ¿»»»≈ƒ¿»≈¬ƒ≈¿«¿≈
ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .EcÒÁ Ï„‚k ÁÏÒe eÏ ÏÁÓe¿…»¿«¿…∆«¿∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ
:'ÂÎÂ 'ÌBÏL ‰NBÚ .'ÂÎ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â¿∆¿ƒƒ¿»∆∆»¿

יט.38) ג, ו.39)קהלת נה, יא.40)ישעיה לג, יחזקאל

ה'תשע"ט  אלול י"א רביעי יום

ÔBÊn‰ ˙k¯a ÁÒ
‰̆‰ÏÎ̇ÂÏÈÙ̄̇„Ò-‰·‰‡̄ÙÒ

…«ƒ¿««»
ÌÏBÚ‰Œ˙‡ Ôf‰ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»«»∆»»

ÔÁa B·eËa Blk1ÏkÏ Ò¯ÙÓe ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e À¿¿≈¿∆∆¿«¬ƒ¿«¿≈«…
¯eÓ‡k2ÔÈÎÓe ÔBˆ¯ ÈÁŒÏÎÏ ÚÈaNÓe E„ÈŒ˙‡ Á˙Bt »»≈«∆»∆«¿ƒ«¿»«»≈ƒ

Ôf‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‡¯a ¯L‡ ÂÈ˙Bi¯aŒÏÎÏ ÔBÊÓ»¿»¿ƒ»¬∆»»»«»«»
Èk ekÏÓ EÎ¯·e eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ‰„B .Ïk‰Œ˙‡∆«…∆¿¡…≈¿»∆¿«¿≈ƒ
˙È¯a ‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ eÈ˙B·‡Œ˙‡ zÏÁ‰3 ƒ¿«¿»∆¬≈∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ
˙ÈaÓ e˙È„Ùe ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e˙‡ˆB‰L ÏÚ ‰¯B˙Â¿»«∆≈»≈∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈
EBˆ¯ ÈwÁ ÏÚ ez„nlL E˙¯Bz ÏÚ ÌÈ„·Ú¬»ƒ«»¿∆ƒ«¿»«À≈¿¿
CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚ ezÚ„B‰L∆«¿»«À»¡…≈»ƒ»

¯eÓ‡k EÓLŒ˙‡ ÌÈÎ¯·Óe4zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ¿»¿ƒ∆¿∆»»¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
Ce¯a .CÏ Ô˙ ¯L‡ ‰·Bh‰ ı¯‡‰ŒÏÚ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡≈¡…∆«»»∆«»¬∆»«»»
eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ .ÔBÊn‰ŒÏÚÂ ı¯‡‰ŒÏÚ '‰ ‰z‡«»«»»∆¿««»«≈¡…≈
ÔkLÓ ÔBiˆŒÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈŒÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚ«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«
ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èa‰ŒÏÚÂ E„B·k¿∆¿«««ƒ«»¿«»∆ƒ¿»ƒ¿»»
‰·e eÈÓÈa dÓB˜ÓÏ ¯ÈÊÁz EÁÈLÓ „Âc ˙eÎÏÓe«¿»ƒ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿»¿»≈¿≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a z¯ac ¯L‡k ·B¯˜a ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»«¬∆ƒ«¿»»«»∆

ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ ÂÈÓÁ¯·5CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«¬»∆¿»»ƒ»«»¡…≈∆∆
eÏ‡Bb e‡¯Ba e¯Èc‡ ekÏÓ eÈ·‡ Ï‡‰ ÌÏBÚ‰»»»≈»ƒ«¿≈«ƒ≈¿≈¬≈
ŒÏÎaL ·ÈËn‰Â ·Bh‰ CÏn‰ ·˜ÚÈ LB„˜ eLB„¿̃≈¿«¬…«∆∆«¿«≈ƒ∆¿»
·BËŒÏÎÂ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ eÏÓBb ÌBÈÂ ÌBÈ6. »¿≈≈»∆∆¿«¬ƒ¿»
ÁˆÏ ¯‡t˙È ÔÓÁ¯‰ .ÌÈ¯Bc ¯B„Ï ÁazLÈ ÔÓÁ¯‰»«¬»ƒ¿««¿ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿≈«
˙Èa ÔÈ·Ïe ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ekÊÈ ÔÓÁ¯‰ .ÌÈÁˆ¿»ƒ»«¬»¿«≈ƒ«»ƒ«¿ƒ¿«≈
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‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏe Lc˜n‰7ÏBc‚Ó .8BkÏÓ ˙BÚeLÈ «ƒ¿»¿«≈»»«»ƒ¿¿«¿
ÌÈ¯ÈÙk 'B‚Â9e„B‰ 'B‚Â e·Ú¯Â eL¯10Èk ·BË Èk '‰Ï ¿¿ƒƒ»¿»≈¿«ƒƒ

:BcÒÁ ÌÏBÚÏ¿»«¿
יפות.1) ובפנים יפה, פסוק 2)בעין קמה, פרק (תהילים

פרק 3)טז). ברכות הלכות לעיל השווה מילה, ברית זו
ג. הלכה י).4)ב, פסוק ח, פרק מה 5)(דברים ולפי

עונה  ט"ז הלכה א, פרק ברכות הלכת לעיל  רבינו שכתב
עצמו. ברכת על אמן הרביעית 6)כאן הברכה סוף כאן

עמוד  מח דף (ברכות ביתר הרוגי כנגד יבנה חכמי שתיקנוה
הגאונים  בימי שנתוספה מאוחרת הוספה ואילך מכאן ב)

צט). סימן בו הוא 7)(כל הרחמן אברבנאל: יד בכתב
בכבוד. ואנו 8)יפרנסנו נא). פסוק כב, פרק (שמואלֿב

שבתהילים  הפסוק כנגד וגו' מגדיל החול בימי לומר נוהגים
טוב" "שוחר ובמדרש מגדיל. בו שכתוב נא פסוק יח, פרק
אמרו: קסד) רמז שמואל שמעוני בילקוט (הובא יח פרק
יודין  רב מגדול? אומר אחד וכתוב מגדיל אומר אחד כתוב
אלא  אחת, בבת באה זו אומה של ישועתה שאין לפי אמר,
המשיח  מלך לה שנעשה מגדול ומהו והולכת, מתגדלת
שם  מגדל י); פסוק יח, פרק (משלי שנאמר גדול, כמגדל
ימי  דמיון שהם החול בימי ולפיכך ונשגב, צדיק ירוץ בו ה'
שהקדושֿברוךֿהוא  בניין על לרמז "מגדיל" אומרים הגלות
נגד  מכוונת שהיא ובשבת ומגדילה, והולך בבניינה עוסק
הישועה  גמר על לרמוז מגדול אומרים המשיח ימי
תפילה, (עיון עוז כמגדל ונעשית צרכה כל שנתגדלה
כשבת, דינו חודש וראש התפילות"). "אוצר לסידור
יא), פסוק א, פרק (ישעיה מקרא קרוא ושבת חודש וסימנך:

(לבוש). בנביאים שכתוב כמו פרק 9)כלומר, (תהילים
יא). פסוק א).10)לד, פסוק קלו, פרק (שם,

‰ÈÙÏ C¯·Ó ‡È·a ¯ÈËÙn‰11'‰ ‰z‡ Ce¯a' ««¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»∆»»«»
BË ÌÈ‡È·a ¯Áa ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ÌÈ·12 ¡…≈∆∆»»¬∆»«ƒ¿ƒƒƒ

˙Ó‡a ÌÈ¯Ó‡p‰ Ì‰È¯·„· ‰ˆ¯Â13'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿»»¿ƒ¿≈∆«∆¡»ƒ∆¡∆»«»
Bc·Ú ‰LÓ·e ‰¯Bza ¯ÁBa‰14BnÚ Ï‡¯NÈ·e «≈«»¿∆«¿¿ƒ¿»≈«

Ce¯a' ‰È¯Á‡Ï C¯·Óe .'˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È‡È··eƒ¿ƒ≈»¡∆¿«∆∆¿»≈¿«¬∆»»
ÌÈÓÏBÚ‰ŒÏk ¯eˆ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»»»»ƒ
‰NBÚÂ ¯ÓB‡‰ ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ ˙B¯Bc‰ŒÏÎa ˜Èc«̂ƒ¿»«»≈«∆¡»»≈¿∆
ÔÓ‡ .˜„ˆÂ ˙Ó‡ ÂÈ¯·„ŒÏk ¯L‡ Ìi˜Óe ¯a„Ó15 ¿«≈¿«≈¬∆»¿»»¡∆»∆∆∆¡»
„Á‡ ¯·„Â EÈ¯·c ÌÈÓ‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡«»¡…≈¿∆¡»ƒ¿»∆¿»»∆»
.‰z‡ ÔÓ‡ Ï‡ Èk Ì˜È¯ ·eLÈ ‡Ï ¯BÁ‡ EÈ¯·cÓƒ¿»∆»…»≈»ƒ≈∆¡»»»
ÌÁ¯ .ÂÈ¯·cŒÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»»≈«∆¡»¿»¿»»«≈
LÙ ˙Óe‚ÚÏÂ eÈiÁ ˙Èa ‡È‰ Èk ÔBiˆŒÏÚ16 «ƒƒƒ≈«≈¿«¬«∆∆

ÚÈLBz17'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ó ‰·˙Â eÈÓÈa ‰¯‰Ó ƒ«¿≈»¿»≈¿ƒ¿∆¿≈»»«»
ÁÈÓˆ˙ ‰¯‰Ó Ec·Ú „Âc ÁÓˆŒ˙‡ .ÌÈÏLe¯È ‰Ba≈¿»»ƒ∆∆«»ƒ«¿¿¿≈»«¿ƒ«
ÏÚ .„Âc Ô‚Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .E˙ÚeLÈa Ìe¯z B¯˜Â¿«¿»ƒ»∆»«»»≈»ƒ«

‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰18ÌBÈ ÏÚÂ ÌÈ‡È·p‰ ÏÚÂ «»¿«»¬»¿««¿ƒƒ¿«
„B·ÎÏ ‰M„˜Ï eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙pL ‰f‰ ÁBn‰«»««∆∆»«»»¡…≈ƒ¿À»¿»

ÔÈÎ¯·Ó e‡ Ïk‰ ÏÚ .˙¯‡Ù˙Ïe‰z‡ Ce¯a .EÓL ¿ƒ¿∆∆««…»¿»¿ƒ¿∆»«»
'˙aM‰ Lc˜Ó '‰19ÌBÈ ÏÚÂ' ¯ÓB‡ ‡e‰ ·BË ÌBÈ·e . ¿«≈««»¿≈¿«

.‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ eÏ z˙pL ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆∆»«»»¿»¿ƒ¿»
‰È‰ Ì‡Â .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»»

Lc˜Ó' Ì˙BÁÂ Ì‰ÈL ÏÏBk - ·BË ÌBÈÂ ˙aL«»¿≈¿≈∆¿≈¿«≈
Ì˙BÁ ‡e‰L ÁÒpk .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«…«∆≈
Ì˙BÁ ‡e‰ Ck ÌBi‰ B˙B‡a ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·a ‰lÙza«¿ƒ»ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«»≈

BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯·a20. ƒ¿»»«¬»
ההפטרה.11) קריאת השקר 12)לפני לנביאי פרט

לישראל  טובים הם הנביאים מפרשים: ויש (אבודרהם)
ישראל). (עבודת הטובה בדרך אותם שמדריכים

י):13) ט, (דניאל שנאמר תורה, כדברי דבריהם ששקולים
הנביאים. עבדיו ביד לפנינו נתן אשר בתורותיו ללכת

נביאים 14) של רבם למשה חוזר הנביאים, את שהזכיר מפני
וכדי  הכבוד, מפני לתורה חוזר הוא וכן כבוד, לו לחלוק
ב"ברוך" בהם פותח הנביאים אחר שמזכירם יראה שלא
התחלת  של המשכה אלא עצמה בפני ברכה זו אין אבל

ה"טו). פ"יב, תפלה הל' לעיל (כס"מ, "ומיד 15)הברכה
הוא  זה ודבר וכו' אתה נאמן ואומרים העם עומדים
אותו  עונים מזרח שבני מערב, ובני מזרח בני ממחלוקת
לענינו  המפטיר חוזר ואח"כ בעמידה מערב ובני בישיבה,
ומטעם  ה"י). יג, סופרים (מס' וכו' הוא" אתה נאמן ואומר:
לפי  אתה) ל"נאמן וצדק אמת (בין במחזורים הפסק יש זה
(תוספות  שבח בדברי כאן להפסיק רגיל היה שהצבור

היא. אחת ברכה הכל אולם קד:). כנוי 16)לפסחים
לאביון  נפשי עגמה מלשון: בגולה, הדואבת ישראל לכנסת

כה). ל, ובדפו"א 17)(איוב ועוד. מנטובה ונציא כנוסח
זה. את 18)אין ממלאת התפלה וכיום המקדש, עבודת זו
עם 19)מקומה. ויחד חמש הן הפטרה ברכות שכל נמצא

כנגד  – שבע הן התורה על מברך שהמפטיר הברכות שתי
מפני  – ה"א) יד, פ' סופרים (מסכת שבתורה קרואים שבעה
בנביאים  וקראו בתורה יקראו שלא ישראל על גזרו שפעם
"הפטרה" נקראת זה ומטעם שבתורה, קרואים שבעה כנגד
רפ"ד). (לבוש גזירה בשעת התורה מקריאת בה שנפטרו לפי

מקדש 20) הארץ כל על מלך חותם. הוא השנה בראש כגון
לעיל. כמפורש הזכרון, ויום ישראל

ÏÎa ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰pL ˙BÈÚ‰)»ƒ¿»∆»¬…»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»
- ˙ÈL‡¯a :(Ô‰ Âl‡Â Ô‰a ÔÈ¯ÈËÙÓe ˙aLÂ ˙aL«»¿«»«¿ƒƒ»∆¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈ˙ÈLÚ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡' „Ú 'BaŒCÓ˙‡ Èc·Ú Ô‰'≈«¿ƒ∆¿»«≈∆«¿»ƒ¬ƒƒ

‰ÈÚLÈa 'ÌÈz·ÊÚ ‡ÏÂ21‰¯˜Ú Èp¯' - Á ˙„ÏBz . ¿…¬«¿ƒƒ«¿»¿……«»ƒ¬»»
‰ÈÚLÈa 'ÈÏ‡ eÎÏe ÌÎÊ‡ eh‰' „Ú '‰„ÏÈ ‡Ï22. …»»»««»¿¿∆¿≈»ƒ«¿»

'‰ È‡ Èk' „Ú '‰ÂL‡Â ÈeÈn„˙ ÈÓŒÏ‡Â' - EÏŒCÏ∆¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿∆«ƒ¬ƒ
‰ÈÚLÈa 'Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÌÚ‡23- ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ . ∆¡≈¡…≈ƒ¿»≈ƒ«¿»«≈»≈»

‡NzÂ' „Ú 'ÌÈ‡È·p‰ È· ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â'¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ««ƒ»
ÌÈÎÏÓa '‡ˆzÂ daŒ˙‡24˙lÁz - ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ . ∆¿»«≈≈ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈»»¿ƒ«

ÌÈÎÏÓa 'ÌÏBÚÏ CÏn‰ ÈB„‡ ÈÁÈ' „Ú ¯Ùq‰25. «≈∆«¿ƒ¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿»ƒ
„Èa Ï‡¯NÈŒÏ‡ '‰ ¯·„ ‡NÓ' - ˜ÁˆÈ ˙„ÏBz¿…ƒ¿»«»¿«∆ƒ¿»≈¿«
¯NÚŒÈ¯˙a 'Â‚Â '˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ' „Ú 'ÈÎ‡ÏÓ26. «¿»ƒ«¿»¿»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬«

‡eÏ˙ ÈnÚÂ' - ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ‡È··e' „Ú 'È˙·eLÓÏ ÌÈ «≈≈«¬…¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ
¯NÚŒÈ¯˙a '‰ÏÚ‰27'‰È„·Ú ÔBÊÁ' - ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ . ∆¡»ƒ¿≈¬««ƒ¿««¬…¬…«¿»

‰LÏL ÏÚ' - ·˜ÚÈ ·LiÂ .¯NÚŒÈ¯˙a B¯ÙÒ ÛBÒ „Ú«ƒ¿ƒ¿≈¬««≈∆«¬…«¿»
'‡¯ÈÈ ‡Ï ÈÓ ‚‡L ‰È¯‡' „Ú 'Ï‡¯NÈ ÈÚLtƒ¿≈ƒ¿»≈««¿≈»»ƒ…ƒ»

¯NÚŒÈ¯˙a28.‰p‰Â ‰ÓÏL ı˜ÈiÂ' - ıwÓ È‰ÈÂ ƒ¿≈¬««¿ƒƒ≈«ƒ«¿……¿ƒ≈
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dpydקי lk zelitz xcq - dad` xtq - lel` `"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÎÏÓa 'CÏÓ ‰ÓÏL CÏn‰ È‰ÈÂ' „Ú 'ÌBÏÁ29. ¬««¿ƒ«∆∆¿……∆∆ƒ¿»ƒ
„Ú '„Á‡ ıÚ EÏ Á˜ Ì„‡ŒÔ· ‰z‡Â' - ÂÈÏ‡ LbiÂ«ƒ«≈»¿«»∆»»«¿≈∆»«

Ï‡˜ÊÁÈa ''‰ È‡ Èk ÌÈBb‰ eÚ„ÈÂ'30- ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ . ¿»¿«ƒƒ¬ƒƒ∆¿≈«¿ƒ«¬…
‡qkŒÏÚ ·LÈ ‰ÓÏLe' „Ú '˙eÓÏ „Â„ ÈÓÈ e·¯˜iÂ'«ƒ¿¿¿≈»ƒ»«¿……»««ƒ≈

ÌÈÎÏÓa 'ÂÈ·‡ „Âc31. »ƒ»ƒƒ¿»ƒ
אֿטז).21) ג).22)(מב, אֿנה, יז).23)(נד, כהֿמא, (מ,
אֿלז).24) אֿלה).25)(ד, פרקים:26)(שם, (מלאכי,

ד). ג, יד).27)א, יב, – ז יא, ו 28)(הושע ב, (עמוס
ח). ג, א).29)– ד, – טו טוֿכח).30)(ג. (לז,

אֿיב).31) (ב,

„Ú 'ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ Ú„B‰ Ì„‡ Ôa' - ˙BÓL ‰l‡Â¿≈∆¿∆»»«∆¿»«ƒ«
Ï‡˜ÊÁÈa 'ÌL CÏ ‡ˆiÂ'32„BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ' - ‡¯‡Â . «≈≈»≈ƒ∆¿≈»≈»¿…ƒ¿∆

˙È·Ï Ô¯˜ ÁÈÓˆ‡ ‡e‰‰ ÌBia' „Ú 'Ï‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿»≈««««¿ƒ«∆∆¿≈
Ï‡˜ÊÁÈa 'Ï‡¯NÈ33'ÌÈ¯ˆÓ ‡NÓ' - ‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a . ƒ¿»≈ƒ∆¿≈…∆«¿…«»ƒ¿«ƒ
'‰ BÎ¯a ¯L‡' „Ú‰ÈÚLÈa '˙B‡·ˆ34ÁlLa È‰ÈÂ . «¬∆≈¿¿»ƒ«¿»«¿ƒ¿««

Ë˜LzÂ' „Ú 'ÌÈ‰Ï‡ ÚÎiÂ' ÔÓ ‰¯B·c ˙¯ÈL -ƒ«¿»ƒ««¿«¡…ƒ««ƒ¿…
ÌÈËÙLa '‰L ÌÈÚa¯‡ ı¯‡‰35- B¯˙È ÚÓLiÂ . »»∆«¿»ƒ»»¿…¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿

'‰¯Nn‰ ‰a¯ÓÏ' „Ú 'e‰ÈfÚ CÏn‰ ˙BÓŒ˙La'ƒ¿««∆∆Àƒ»«¿«¿≈«ƒ¿»
‰ÈÚLÈa36‰È‰ ¯L‡ ¯·c‰' - ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â . ƒ«¿»¿≈∆«ƒ¿»ƒ«»»¬∆»»

'·Î¯ŒÔa ·„BÈÏ LÈ‡ ˙¯kÈ ‡Ï' „Ú 'e‰ÈÓ¯ÈŒÏ‡∆ƒ¿¿»«…ƒ»≈ƒ¿»»∆≈»
‰ÈÓ¯Èa37„Ú '‰ÓÏLÏ ‰ÓÎÁ Ô˙ '‰Â' - ÈÏ eÁ˜ÈÂ . ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ«»«»¿»ƒ¿……«

ÌÈÎÏÓa 'Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzÎLÂ'38‰eˆz ‰z‡Â . ¿»«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»¿«∆
„Ú '˙Èa‰Œ˙‡ Ï‡¯NÈ [-˙Èa] (Èa)Œ˙‡ '„b‰' -«≈∆¿≈≈ƒ¿»≈∆««ƒ«

Ï‡˜ÊÁÈa 'ÌÎ˙‡ È˙Èˆ¯Â'39'‰ ¯·„e' - ‡N˙ Èk . ¿»ƒƒ∆¿∆ƒ∆¿≈ƒƒ»¿«
ÌÈÎÏÓa 'CÏiÂ ·‡Á‡ ·k¯iÂ' „Ú 'e‰iÏ‡ŒÏ‡ ‰È‰40. »»∆≈ƒ»««ƒ¿««¿»«≈∆ƒ¿»ƒ

Ì¯ÈÁ Œ˙‡ ÁwiÂ ‰ÓÏL CÏn‰ ÁÏLiÂ' - Ï‰˜iÂ««¿≈«ƒ¿««∆∆¿……«ƒ«∆ƒ…
ÌÈÎÏÓa '˙Î‡ÏÓ ÌzzÂ' „Ú '¯vÓ41È„e˜Ù ‰l‡(Â) . ƒ…««ƒ…¿∆∆ƒ¿»ƒ≈∆¿≈

'˙Èa‰ ˙B˙Ï„Ï ˙B˙t‰Â' „Ú 'Ì¯ÈÁ NÚiÂ' -«««ƒ»«¿«…¿«¿«»ƒ
ÌÈÎÏÓa)42.( ƒ¿»ƒ

אֿיד).32) כא).33)(טז, כט, – כה פרק 34)(כח, כל
אֿלא).35)יט. ה, – כג ואנו 36)(ד, ו, ט, – אֿז (ו,

ט  לפרק ומדלגים ו פסוק פ"ז עד ו פרק מתחלת קוראים
לכך). נתכוון רבנו גם ואולי י, לה.37)פסוק פרק כל

אֿיג).38) ו, – כו יֿכז).39)(ה, אֿמה).40)(מג, (יח,
יגֿכב).41) מֿנ).42)(ז, (שם,

CÏÓ '‰ ¯Ó‡ ‰k' „Ú 'ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊŒÌÚ' - ‡¯˜iÂ«ƒ¿»«»«¿ƒƒ«…»«∆∆
‰ÈÚLÈa 'Ï‡¯NÈ43eÙÒ ÌÎÈ˙BÏÚ' - Ô¯‰‡Œ˙‡ Âˆ . ƒ¿»≈ƒ«¿»«∆«¬……≈∆¿

''‰ Ì‡ ÈzˆÙÁ ‰l‡a' „Ú 'ÌÎÈÁ·ÊŒÏÚ«ƒ¿≈∆«¿≈∆»«¿ƒ¿À
e‰ÈÓ¯Èa44ÌBia È‰ÈÂ .„Âc „BÚ ÛÒiÂ' - ÈÈÓM‰ ¿ƒ¿¿»«¿ƒ««¿ƒƒ«…∆»ƒ

E··Ïa ¯L‡ Ïk' „Ú 'Ï‡¯NÈa ¯eÁaŒÏkŒ˙‡∆»»¿ƒ¿»≈«…¬∆ƒ¿»¿
Ï‡eÓLa (ÌÈÎÏÓa)45‡a LÈ‡Â' - ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡ . ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»

'ı¯‡ ˙¯·k Bz‡Ó CÏiÂ' „Ú '‰LÈÏL ÏÚaÓƒ««»ƒ»««≈∆≈ƒƒ¿«»∆
ÌÈÎÏÓa46'ÌÈL‡ ‰Úa¯‡Â' - ‰È‰z ˙‡Ê .47‚l„Óe ƒ¿»ƒ…ƒ¿∆¿«¿»»¬»ƒ¿«≈

ÌÈÎÏÓa 'ÂÈt ÏÚÓ ÌÎÈÏL‰ ‡ÏÂ' „Ú48˙BÓ È¯Á‡ . «¿…ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ¿»ƒ«¬≈
'ÌÈB‚(‰) ÈÈÚÏ Ca zÏÁÂ' „Ú 'ËtL˙‰ ËtL˙‰' -¬ƒ¿…¬ƒ¿…«¿ƒ«¿¿»¿≈≈ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa49È˜fÓ ÌÈL‡ e‡a' - eÈ‰z ÌÈL„˜ . ƒ∆¿≈¿…ƒƒ¿»¬»ƒƒƒ¿≈

Ï‡˜ÊÁÈa '˙Bˆ¯‡‰ŒÏÎÏ ‡È‰ È·ˆ' „Ú 'Ï‡¯NÈ50. ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿»»¬»ƒ∆¿≈
¯Ó‡„Ú '˜B„ˆ Èa ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰Â' - ÌÈ‰k‰ŒÏ‡ ¡…∆«…¬ƒ¿«…¬ƒ«¿ƒƒ¿≈»«

Ï‡˜ÊÁÈa '‰Ù¯Ëe ‰Ï·ŒÏk'51ÈfÚ '‰' - ÈÈÒ ¯‰a . »¿≈»¿≈»ƒ∆¿≈¿«ƒ«Àƒ
‰ÈÓ¯Èa '‡Ù¯‡Â '‰ È‡Ù¯' „Ú 'ÈfÚÓe52È˙˜ÁaŒÌ‡ . »Àƒ«¿»≈ƒ¿≈»≈¿ƒ¿¿»ƒ¿À…«

„iÓ ÌÈzÏv‰Â' „Ú 'Ï‡¯NÈ ÈÚB¯ ŒÏÚ ‡·p‰' -ƒ»≈«≈ƒ¿»≈«¿ƒ«¿ƒƒ«
Ï‡˜ÊÁÈa 'Ì‰a ÌÈ„·BÚ‰53. »¿ƒ»∆ƒ∆¿≈

ו).43) מד, – כא נוהגים 44)(מג, ואנו כג). ט, – כא (ז,
כב. ט, פרק עד ומדלגים ג ח, עד (שמואלֿב 45)לקרוא

ג). ז, – א יט).46)ו, ה, – מב ד, (שם,47)(מלכיםֿב
גֿכ). כג).48)ז, יג, אֿט 49)(שם, (כ,50)ז).(כב,
הפרק.51)אֿטו). סוף עד  טו יז,52)מד, – יט (טז,

אֿכז).53)יד). (לד,

„Ú 'Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓ ‰È‰Â' - ÈÈÒ ¯a„Óa¿ƒ¿«ƒ«¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«
¯NÚŒÈ¯˙a '‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â'54È‰ÈÂ' - ‡N . ¿≈«¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈¬«»«¿ƒ

''‰ e‰Î¯·ÈÂ ¯Úp‰ Ïc‚iÂ' „Ú '‰Ú¯vÓ „Á‡ LÈ‡ƒ∆»ƒ»¿»««ƒ¿«««««¿»¿≈
ÌÈËÙLa55È„È' „Ú 'ÔBiˆŒ˙· ÈÁÓNÂ Èp¯' - E˙ÏÚ‰a . ¿…¿ƒ¿«¬…¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿≈

¯NÚŒÈ¯˙a '˙Èa‰ e„qÈ Ï·a¯Ê56ÁÏLiÂ' - EÏŒÁÏL . ¿À»∆ƒ¿««ƒƒ¿≈¬«¿«¿«ƒ¿«
'B‚Â 'È·LBÈŒÏk e‚Ó Ì‚Â' „Ú 'ÔeŒÔa ÚLB‰È¿À«ƒ«¿«»…»¿≈¿

ÚLB‰Èa57'ÌÚ‰ŒÏ‡ Ï‡eÓL ¯Ó‡iÂ' - Á¯˜ ÁwiÂ . ƒÀ««ƒ«…««…∆¿≈∆»»
Ï‡eÓLa 'BnÚŒ˙‡ '‰ LBhÈ ‡Ï Èk' „Ú58˙wÁ ˙‡Ê . «ƒ…ƒ∆«ƒ¿≈…À«

'‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ' „Ú 'È„ÚÏb‰ ÁzÙÈÂ' - ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ»ƒ»ƒ»
ÌÈËÙLa59„Ú '·˜ÚÈ ˙È¯‡L ‰È‰Â' - ˜Ïa ‡¯iÂ . ¿…¿ƒ««¿»»¿»»¿≈ƒ«¬…«

¯NÚŒÈ¯˙a 'EÈ‰Ï‡ŒÌÚ ˙ÎÏ Úˆ‰Â'60„ÈÂ' - ÒÁÈt . ¿«¿≈«∆∆ƒ¡…∆ƒ¿≈¬«ƒ¿»¿«
'e‰iÏ‡ È¯Á‡ CÏiÂ Ì˜iÂ' „Ú 'e‰iÏ‡ŒÏ‡ ‰˙È‰ '‰»¿»∆≈ƒ««»»«≈∆«¬≈≈ƒ»

ÌÈÎÏÓa61ŒÈ· ‰hÓÏ ‰LÓ ÔziÂ' - ˙Bhn‰ ÈL‡¯ . ƒ¿»ƒ»≈«««ƒ≈∆¿«≈¿≈
ÚLB‰Èa 'ı¯‡‰Œ˙‡ (˜lÁÓ) e˜ÏÁiÂ' „Ú 'Ô·e‡¯62. ¿≈«««¿¿≈«≈∆»»∆ƒÀ«

Ï‡¯NÈŒÈ· eziÂ' „Ú '˙BÏÁp‰Œ‰l‡' - ÈÚÒÓ ‰l‡≈∆«¿≈≈∆«¿»««ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
ÚLB‰Èa 'ÌiÂÏÏ63. «¿ƒƒƒÀ«

אֿכב).54) ב, בֿכד).55)(הושע יד 56)(יג, ב, (זכריה
דֿט). הפרק.57)– סוף עד א יד 58)ב, יא, (שמואלֿא

כב). יב, הפרק).59)– סוף עד א ו 60)(יא, ה (מיכה
ח). ז. כא).61)– יט, – מו יח, טו 62)(מלכים ֿא יג,

ה). יד, ג).63)– כא – נא (יט,

„Ú 'Ï‡¯NÈ Ï‡ '‰ ¯ac ¯L‡' - ÌÈ¯·c‰ ‰Ï‡≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ∆∆ƒ¿»≈«
‰ÈÓ¯Èa 'ÌÚÏ ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â'64Ïlt˙‡Â' - ÔpÁ˙‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»»∆¿««»∆¿«≈

ÛÒka ˙B„N' „Ú '‰˜n‰ ¯ÙÒŒ˙‡ Èz˙ È¯Á‡ '‰ŒÏ‡∆«¬≈ƒƒ∆≈∆«ƒ¿»«»«∆∆
‰ÈÓ¯Èa 'e˜È65ÈÊ‡a ˙‡¯˜Â CÏ‰' - ·˜Ú ‰È‰Â . ƒ¿¿ƒ¿¿»¿»»≈∆»…¿»»»¿»¿≈

ÈÏLe¯È'eÏl‰˙È B·e ÌÈBb (ÏÎ) B· eÎ¯a˙‰Â' „Ú 'Ì ¿»«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«»
‰ÈÓ¯Èa66'‰ Ì‡ ÌÈ‡a ÌÈÓÈ ‰p‰' - ÈÎ‡ ‰‡¯ . ¿ƒ¿¿»¿≈»…ƒƒ≈»ƒ»ƒ¿À

‰ÈÓ¯Èa 'ÌÈ¯zÒna LÈ‡ ¯˙qÈŒÌ‡' „Ú 'È˙Ó˜‰Â67. «¬ƒ…ƒ«ƒƒ»≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»
¯Ó‡iÂ' „Ú 'Ï‡eÓL Ô˜Ê ¯L‡k È‰ÈÂ' - ÌÈËÙL…¿ƒ«¿ƒ«¬∆»≈¿≈««…∆

Ï‡eÓLa 'eÎÏ Ï‡¯NÈ ÈL‡ŒÏ‡ Ï‡eÓL68‡ˆ˙ŒÈk . ¿≈∆«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒ≈≈
‰È‰È '‰Â' „Ú 'Ì‰ÈÁÓŒ˙‡ ÌÈzLÏÙ eÙÒ‡iÂ' -«««¿¿ƒ¿ƒ∆«¬≈∆««ƒ¿∆

Ï‡eÓLa 'CnÚ69ÚLB‰È ‰·È Ê‡' - ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â . ƒ»ƒ¿≈¿»»ƒ»»ƒ¿∆¿À«
ÚLB‰Èa '‡e‰‰ ÌBik ‰È‰ ‡ÏÂ' „Ú 'ÁaÊÓ70Ìz‡ . ƒ¿≈««¿…»»««ƒÀ««∆

„Ú 'Ï‡¯NÈ ÈË·LŒÏkŒ˙‡ ÚLB‰È ÛÒ‡iÂ' - ÌÈ·vƒ»ƒ«∆¡…¿À«∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈«
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ÚLB‰Èa 'ÌzÚË ‡Ï ¯L‡ ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈÓ¯k'71eÈÊ‡‰ . ¿»ƒ¿≈ƒ¬∆…¿«¿∆ƒÀ««¬ƒ
'eÈÁÂ e·ÈL‰Â' „Ú 'Ê¯‡‰ ˙¯nvÓ È‡ ÈzÁ˜ÏÂ' -¿»«¿ƒ»ƒƒ«∆∆»∆∆«¿»ƒƒ¿

Ï‡˜ÊÁÈa72‰LÓ ˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ' - ‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ . ƒ∆¿≈¿…«¿»»«¿ƒ«¬≈∆
ÚLB‰Èa 'ÚLB‰ÈŒ˙‡ '‰ È‰ÈÂ' „Ú ‚l„Óe ''‰ „·Ú73. ∆∆¿«≈««¿ƒ∆¿À«ƒÀ«

דֿכב).64) הפרק).65)(ל, סוף עד טז א 66)(לב, (ב,
ב). ד, הֿכד).67)– הפרק).68)(כג, סוף עד א, (ח,

אֿלז).69) יד).70)(יז, י, – ל אֿיג).71)(ח, (כד,
לב).72) יח, – כב ומדלק 73)(יז, הפרק סוף עד א (א,

כז). ו, לפרק

˙BiL¯Ù ÈzL da ÔÈ¯BwL ˙aL Ïk74da ÔÈ¯ÈËÙÓ »«»∆ƒ»¿≈»»ƒ«¿ƒƒ»
.˙BÓB˜n‰ ·¯a ‚‰n‰ BÊÂ .‰B¯Á‡ ‰L¯t ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»»»«¬»¿«ƒ¿»¿…«¿
e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰ ÔÎÂ¿≈»«…»»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆»¿«¿»
¯Á‡L ˙aMa .‰M‰ L‡¯ „Ú ·‡· ‰ÚLz ¯Á‡Ó≈««ƒ¿»¿»«…«»»««»∆««

'ÈnÚ eÓÁ eÓÁ' - ·‡· ‰ÚLz75¯Ó‡zÂ' - ‰iMa . ƒ¿»¿»«¬«¬«ƒ«¿ƒ»«…∆
'ÔBiˆ76'‰¯ÚÒ ‰iÚ' - ˙ÈLÈÏM· .77- ˙ÈÚÈ·¯a . ƒ«¿ƒƒ¬ƒ»…¬»»¿ƒƒ

'ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡'78ÈÓe˜' - ˙ÈLÈÓÁa . »…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆«¬ƒƒƒ
'È¯B‡79'‰¯˜Ú Èp¯' - ˙ÈMMa .80NBN' - ˙ÈÚÈ·Ma . ƒ«ƒƒ»ƒ¬»»«¿ƒƒ

'‰a NÈN‡81.' »ƒ«
קדושים.74) מות אחרי מה 75)כגון וכל אֿיא. (מ,

רק  מסומנות ובדפו"א התימנים. מכת הוא כאן, שמוקף
ההפטרה. הפרק).76)התחלות סוף עד יד, (מט,

ה).77) נה, – יא ב).78)(נד, נב, – יב (נד,79)(נא,
כת"י 80)אֿח). כנוסח נוסחנו הפרק). סוף עד א (ס,

בחמישית: כתוב: ובנו"א כיום. נוהגים אנו וכן התימנים
כן. נוהגין אנו ואין עקרה, רני בששית: אורי, קומי

ט).81) סג, – י סא,

ÌÈÚa¯‡Â ‰ML ÂÈ˜¯t ÔÈÓe ÈL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈≈≈ƒƒ¿«¿»»ƒ»¿«¿»ƒ
‰lÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰Úa¯‡ - ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«¿««¿»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»
ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ‰LÓÁ - ÌÈ‰k ˙k¯·eƒ¿«…¬ƒ¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿¿ƒƒ
- ˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰¯NÚ - ‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe¿»¿≈∆»¬»»¿»ƒƒ¿ƒƒ
.ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ„Á‡ - ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰LÏL¿»¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ
‰n‰ ÈaÏ ÔBNN Èk ,ÌÏBÚÏ EÈ˙B„Ú ÈzÏÁ»«¿ƒ≈¿∆¿»ƒ¿ƒƒ≈»

xtq `Ede iWilW xtq¥¤§¦¦§¥¤
miPnf§©¦

.· .˙aL ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ ‰ÊÂ .¯NÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿∆ƒ»ƒ¿«»
˙BÎÏ‰ .„ .¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ .‚ .ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Â .‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ .‰ .·BË ÌBÈ ˙˙È·L¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Á .ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ .Ê .·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL»¿À»¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿
‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ .È .˙ÈÚz ˙BÎÏ‰ .Ë .L„Á‰ Lecƒ̃«…∆ƒ¿«¬ƒƒ¿¿ƒ»

.‰kÁÂ«¬À»

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

LÏLÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»
.ÈÚÈ·Ma ˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ

.˙aLa LÚÏ ‡lL (‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·∆…«¬¿»»∆…«¬…¿«»
˙‡ Lc˜Ï (‰ .˙aLa Ïe·bÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ ‡lL („∆…»≈«¿¿«»¿«≈∆

.‰¯ÈÎÊa ˙aM‰ ÌBÈ««»ƒ¿ƒ»
ãycew zegiyn zecewpã

מניסן  החדשים סדר לפי הוא בתורה המועדים סדר
את  התורה מזכירה שבת, מצוות הקדמת ולאחר והלאה.
העומר, ספירת העומר, הקרבת מצוות הפסח, מצוות
שבו, קודש ומקרא השבועות שבחג הלחם שתי הקרבת
הקדוש  רבינו ש"הלך הרמב"ם וכתב וסוכות. יוהכ"פ ר"ה,
שבת, במסכת התחיל ולכן דאמור", המועדות פרשת אחר
מסכת  סידר השבת) מעניין (שהוא עירובין מסכת ואחרי'

וכו'. פסחים
באופן  וסידרם הרמב"ם שינה החזקה" ה"יד בספר אבל
(כבמשנה), ועירובין שבת סידר זמנים, ספר בתחילת אחר.
ומצה, חמץ יו"ט, שביתת (יוה"כ), העשור שביתת ולאח"ז
ה'מגיד  של הסברו פי על וגם וכו'. לולב סוכה, שופר,
המועדים, של חומרתן סדר על־פי הרמב"ם שסדרן משנה'
שסידרה  מהסדר יותר זה סדר נחשב במה מובן אינו הרי
החודש  קידוש הל' סידר מדוע ובנוסף (והמשנה), התורה
תלויה  המועדים כל קביעות והלא הספר, לסוף קרוב
הרמב"ם  שהביא הפסוק על־פי זה ומבאר החודש. בקידוש
לבי  ששון כי לעולם עדותיך "נחלתי זמנים לספר ככותרת
ב"כל  המדבר זמנים, לספר מתאים אינו שלכאורה המה",
אינו  שחיובן מצוות היינו ידועים", בזמנים שהן המצוות
סוכה, יו"ט, יוה"כ, שבת, - מסויימים בזמנים אלא תמידי
כו'" לעולם עדותיך "נחלתי הפסוק ואילו - וכו' לולב
שהן  אלו מצוות היפך שבמצוות, התמידיות את מדגיש
זה  חילוק מדגיש עצמו שהרמב"ם ועוד, ידועים. בזמנים

שהן המצוות כל בו ש"אכלול אהבה ספר zexiczבין

כגון  תמיד, ולזכרו המקום את לאהוב כדי בהן שנצטווינו
כל  בו "אכלול זמנים בספר משא"כ כו'", ותפילין ק"ש

בזמנים שהן כנ"ל.mireciהמצוות "
פרטים: שני יש הזמן, לפי הוא שחיובן במצוות והביאור:
וחלות  מצוה, של זמן שנהיה - הזמן על המצווה חלות
קידשה  - המועדות על התורה כשציוותה האדם. על החיוב
"אלה  ואמרה: המועדות לפרשת הקדימה ולכן הזמן, את
שיש  כלומר, מועדי" הם אלה קודש... מקראי ה' מועדי
האדם  על בהם הימים, משאר הנבדלים מיוחדים ימים

מצוותן. לקיים
ה'יד' בספר ברמב"ם שנסדרו כפי המועדות דיני אבל

ה  "הלכות ספר ה'גברא',שהוא חיובי של בסדר הם לכות"
באזהרות  מתחיל תחילה. החמורים החיובים את סידר ולכן
מלאכה  "כל כי העשור, שביתת ואח"כ שבת ואיסורים,
בעשור  זדונה על חייבין סקילה, בשבת זדונה על שחייבין
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וח' וא' פסח, של וז' א' כי יו"ט שביתת והלכות כו'", כרת
בכל  שאסורין שווים כולם ור"ה השבועות חג סוכות, של
וקיומי  חיובי ואח"כ נפש, אוכל ממלאכת חוץ מלאכה
שביתת  יוה"כ הל' את קורא גם לכן שבמועדים. המצוות
פסח  הל' ואת בשביתה, ה'גברא' חיוב על שמורה העשור,
מחמץ  להישמר ה'גברא' חיוב שם על ומצה" "חמץ  קרא

מצה. ולאכול
עדותיך  "נחלתי בפסוק להדגיש הרמב"ם שמקדים וזהו
קבועים  בזמנים הם אלו שחיובים אף כי כו'" לעולם...
עדותיך  "נחלתי תמידיים: חיובים הם שגם הרי וידועים,

mlerl את "משעבדת" ויו"ט שבת שביתת של והאזהרה ,"
הרד"ק  וכפי' . לעולם אלא זמנים באותם רק לא ה'גברא'
בהם  מוחזק לי...שאני הם נחלה "שכמו זה: פסוק על
אחת  שעה מהם אצא שלא לעולם, בנחלתו המוחזק כאדם

בהם". אחזיק שלא
בתחילת  החודש קידוש הל' את הרמב"ם הקדים לא ולכן
הוא  זמנים בספר החידוש שעיקר להשמיענו זמנים, ספר
והגם  שנים, ומעברים חדשים מקדשים שבית־דין לא
זמנים  דספר המצוות בקיום מ"מ - האדם על הוא שהחיוב

הזמן. כל של ה'חפצא' על האדם פועל
.el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שאין 1) כדבר המלאכות, כל כוללים דברים רבינו בו כלל

התחלפות  ודיני לגופה, צריכה שאינה ומלאכה מתכוון
בעשיית  שניים נשתתפו ואם נשלמו, שלא או הכוונות
בזדון  מלאכה מקצת והעושין המקלקלין ודיני מלאכה,

בשוגג. ומקצתה

.‡.‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Î‡ÏnÓ ÈÚÈ·Ma ‰˙È·L¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿«¬≈
˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e :¯Ó‡pL2Ba ‰NBÚ‰ ÏÎÂ . ∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿…¿»»∆

‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰Î‡ÏÓ3.‰NÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ , ¿»»ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆
ÏÚ ·iÁ e‰Óe .‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰NÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬∆»¿»»««»«

˙iNÚ4BBˆ¯a ‰NÚ Ì‡ ?‰Î‡ÏÓ5ÔB„Êa6·iÁ - ¬ƒ«¿»»ƒ»»ƒ¿¿»«»
˙¯k7‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .8Ï˜Ò -9Ì‡Â . »≈¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ

‰‚‚La ‰NÚ10‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -11. »»ƒ¿»»«»»¿««»¿»

פעמים 2) כמה הציווי שנכפל אף זה, במקרא רבינו בחר
והמתקבלת  הפשוטה הדרשה את לבחור דרכו כי בתורה,
ה"ו). פ"א עשור שביתת הל' לחםֿמשנה (ראה לענין

מצותֿעשה 3) כי רבו, בשם א') ו' (יבמות הרשב"א כתב
על  עובר שעליה גמורה במלאכה דוקא היא "תשבות" של
שבת  באיסורי אבל מלאכה", כל תעשה "לא של ל"ת
דעת  כן לא אבל זו. 'עשה' אין בל"ת, נכללים שאינם
מן  "שנצטוינו כד): כג, (ויקרא התורה על בפירושו הרמב"ן
מלאכה, שאינן הדברים מן אפילו מנוחה לנו להיות התורה
הפירות  ולשקול התבואות למדוד היום כל שיטרח לא
מבית  והאבנים הכלים ולפנות יין החבית ולמלא והמתנות,
וממכר  מקח לכל מלא השוק ויהיה למקום... וממקום לבית

שלחנם  על והשולחנים מקיף והחנוני פתוחה החנות ותהיה
למלאכתם  משכימים הפועלים ויהיו לפניהם והזהובים
זה  שבכל בהם וכיוצא אלו לדברים כחול עצמם ומשכירין
יום  שיהיה שבתון, - התורה אמרה לכך מלאכה, משום אין
פכ"א  להלן וראה מלאכה". טורח יום לא ומנוחה, שביתה

עושה 4)ה"א. הוא ואין בשבת, האסורים לדברים פרט
והבהמות  עבדים שביתת או כד) (פרק דיבור כגון: מלאכה,

כ). לאנוס.5)(פרק לשוגג.6)פרט מבואר 7)פרט
א. ח, פרק תשובה "אומרין 8)בהל' בו: התרו עדים ששני

עליה  אתה וחייב היא, עבירה שזו תעשה, אל או פרוש לו
(הל' עושה" אני כן מנת על השיב: והעובר ביתֿדין, מיתת

ה"ב). פ"יב, פט"ו.9)סנהדרין שם ידע 10)ראה שלא
או  בשבת, אסורה זו שמלאכה ידע שלא או שבת, שהיום
(הל' כרת זו מלאכה עבירת על חייבים שבשבת ידע שלא

פ"ז). קרבן 11)שגגות שחלוק ויורד, עולה לקרבן בניגוד
שגגות  בהל' ומבואר קבוע, קרבנו כאן אבל עני, משל עשיר

ה"ד. פ"א,

.·¯·„ ‰NBÚ‰L ˙aL ˙BÎÏ‰a ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡»¿ƒ¿«»∆»∆»»
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ‰Ê∆«»¬≈∆«»»≈¿ƒ»»≈ƒ
·iÁ - ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â .‰ÏÈ˜Ò ·iÁ - ‰‡¯˙‰Â¿«¿»»«»¿ƒ»¿ƒ»»≈«»

˙‡hÁ12. «»

מצאתי 12) רב, אמר ו: (ובשבת נג. סנהדרין ב. כריתות
אומר, יהודה בן איסי בה: וכתוב חייא רבי בי סתרים מגילת
מהן  אחת על חייב אינו אך חסר. ארבעים - מלאכות אבות
איזה  על יודעים אנו ואין לסקילה) הכוונה ה'תוספות' (לפי
בגדר  שאינה לנו ברור והכנסה הוצאה רק חייב, אינו מהם
אם  אלא חייב שיהא רבינו של דינו יתכן לא זה לפי הספק,
הגהות  - בודאי מהן אחת על חייב ואז מלאכות, שתי עשה

פיק. ישעיהו רבי הגאון

.‚‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ¯·„ ‰NBÚ‰L ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»∆»∆»»∆»¬≈∆
¯eÒ‡ Ï·‡ ;Ôa¯w‰ ÔÓe ‰ÏÈ˜q‰ ÔÓe ˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«»≈ƒ«¿ƒ»ƒ«»¿»¬»»

·„ B˙B‡ ˙BNÚÏ˙aLa ¯13ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡Â .14, «¬»»¿«»¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÈkÓ ,ÔB„Êa B˙B‡ ‰NBÚ‰Â .‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ‰˜Á¯‰ ‡e‰Â¿«¿»»ƒ«¿»»¿»∆¿»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡15ÔÈNBÚ ÔÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»∆∆¡»≈ƒ
‰NBÚ‰ - "˙aLa CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯eÒ‡" B‡ "CÎÂ Ck»»»»«¬»»»¿«»»∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔB„Êa ¯·„ B˙B‡»»¿»«ƒ«««¿

ע"א.13) קז, ודף ע"א. ג, חכמים.14)שבת מדברי
הסופר, הכהן עזרא כמו: סופרים, נקראו הראשונים החכמים
ומשפחות  ז), (עזרא ישראל על וחוקיו ה' מצות דברי סופר
וב'ירושלמי' ב) הימיםֿא, (דברי יעבץ יושבי סופרים
אלא  - סופרים? נקראו "למה מפרש: ה"א) פ"ה (שקלים
ל:) (קידושין וב'בבלי' ספורות". ספורות התורה את שעשו
האותיות  כל סופרים שהיו סופרים, ראשונים נקראו "לפיכך

מכת 15)שבתורה". אותו מכין ביתֿדין מדרבנן. מלקות
והגאונים  ה"ו) פ"יח, עדות הל' (ראה שיראו מה כפי מרדות
(תשובות  למוטב להחזירו מוסר, מכת - מרדות מכת פירשו
י"ג  היא פג) (יבמות רש"י לדעת טו); סי' סלוניקי הגאונים,
שהיא  כתב בתשובה והרשב"א תורה. של שליש מכות,

תיקנו. דאורייתא כעין רבנן, שתיקנו שכל ל"ט,
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קיג zay zekld - mipnf xtq - lel` `"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„È¯‰ - "CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯zÓ" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»À»«¬»»»¬≈
·iÁ BÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .‰lÁzÎÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»¿«¿ƒ»¿≈»»∆∆¡»≈«»
ÏÏk B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ - "ÌeÏkÓ ¯eËt" B‡ "ÌeÏk16. ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»

(כסף16ֿ) אותו מכין אין אבל בעשייתו, איסור צד יש
יב. קטן מועד ראה משנה).

.‰Ô˙iNÚ ˙ÚL·e ,˙aLa Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«À»ƒ«¬»¿«»ƒ¿«¬ƒ»»
‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡Â ‰Î‡ÏÓ ÔÏÏ‚a ‰NÚzL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆ƒ¿»»¿»»¿∆¿»∆…≈»∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï Ôek˙ ‡Ï Ì‡ -17¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,18. ƒ…ƒ¿«≈¿»¿»»¬≈∆À»
ÏÒÙÒÂ ‡qÎÂ ‰hÓ Ì„‡ ¯¯Bb ?„ˆÈk19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ20 ≈«≈»»ƒ»¿ƒ≈¿«¿»¿«≈»∆
¯tÁÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa21Ú˜¯wa ıÈ¯Á ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¿…»ƒ««¿«

BÈ‡ - Ú˜¯w‰ e¯ÙÁ Ì‡ CÎÈÙÏe .Ô˙¯È¯b ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»¿««¿«≈
ÏÚ Ì„‡ Cl‰Ó ÔÎÂ .Ôek˙ ‡lL ÈÙÏ ,CÎa LLBÁ≈¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿≈¿«≈»»«

ÌÈ·NÚ Èab22¯˜ÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa23 «≈¬»ƒ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¬…
ÂÈ„È ıÁB¯Â .LLBÁ BÈ‡ - e¯˜Ú Ì‡ CÎÈÙÏ .Ô˙B‡»¿ƒ»ƒ∆∆¿≈≈¿≈»»

Ba ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ¯ÙÚa24Ôek˙È ‡lL „·Ï·e , «¬««≈¿«≈ƒ¿«∆…ƒ¿«≈
¯ÚN‰ ¯ÈM‰Ï25ÔÎÂ .LLBÁ BÈ‡ - ¯L Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«ƒ«≈»¿ƒ»ƒ»«≈≈¿≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aLa da Òk‰Ï ¯zÓ ,‰˜eÁ„ ‰ˆ¯tƒ¿»¿»À»¿ƒ»≈»¿«»««ƒ
,‰Ê ÔB‚k ,Ôek˙Ó ÔÈ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .˙B¯B¯ˆ ¯ÈMnL∆«ƒ¿¿≈»»»∆≈ƒ¿«≈¿∆

.¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»

מתכוין.17) שאינו דבר התלמוד: בין 18)בלשון מחלוקת
והלכה  ועוד) ח: כתובות מא: (שבת שמעון ורבי יהודה רבי

שמותר. שמעון אפילו 19)כרבי קטנים, בין גדולים בין
בנוסח  בקרקע; חריץ נעשה אגב שדרך מרוצף, בלתי במקום
גבוהה  תיבה (מין ומגדל" "כסא כתוב התימנים, כת"י

לשמירה). דברים בה הבית,20)שישימו לרבץ גם ומותר
(או"ח  אבק יעלה שלא הבית קרקע על מים להזות דהיינו

שלז). ז.21)סי' פרק להלן ראה מלאכה, אב שהוא
יחף.22) הולך ואפילו לבשים, ובין לחים התולש 23)בין

קוצר. מלאכת של תולדה ח.24)הוא פרק להלן ראה
פ"ט.25) ראה דגוזז, תולדה

.ÂÈ‡ceL ‰Î‡ÏÓ BÏÏ‚a ˙ÈNÚÂ ,‰NÚÓ ‰NÚ Ï·‡¬»»»«¬∆¿«¬≈ƒ¿»¿»»∆««
tŒÏÚŒÛ‡ - ‰NÚÓ B˙B‡ ÏÈ·La ‰NÚzÔek˙ ‡lL È ≈»∆ƒ¿ƒ«¬∆««ƒ∆…ƒ¿«≈

dÏ26·iÁ ,27‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Úe„È ¯·c‰L ; »«»∆«»»»«∆ƒ∆¿»∆…≈»∆
˜ÁˆÏ ÛBÚ L‡¯Ï CÈ¯vL È¯‰ ?„ˆÈk .‰Î‡ÏÓ d˙B‡»¿»»≈«¬≈∆»ƒ¿…¿«∆
ÛBÒ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙aLa BL‡¯ C˙ÁÂ ,ÔËw‰ Ba«»»¿»«…¿«»««ƒ∆≈
,Úe„È ¯·c‰L ;·iÁ ,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙‚È¯‰Ï B˙n‚Ó¿«»«¬ƒ«»ƒ¿««»∆«»»»«
‡a ˙Ân‰ ‡l‡ ,‰ÈÁÈÂ ÈÁ‰ L‡¯ CzÁiL ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»∆«¿……««¿ƒ¿∆∆»«»∆»

BÏÈ·La28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

מוכרחת 26) תוצאה היא אך לה, נתכוין שלא אע"פ
רבי 27)מעבודתו. מודה תרווייהו, דאמרו ורבא "אביי

ו:). (כתובות דחייב" - ימות ולא רישיה בפסיק שמעון
נהנה 28) היה לא שאם 'הערוך' בעל מרומי, נתן רבינו דעת

נקרא  והוא המעשה, אותו בשביל שנעשית מלאכה מאותו
מותר, ליה" ניחא דלא רישיה "פסיק הפוסקים בלשון

להלכה. הדבר הוכרע לא שב סי' ובאו"ח

.ÊBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»««ƒ∆≈

‰ÈÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ÏL dÙe‚Ï CÈ¯ˆ29È¯‰ ?„ˆÈk . »ƒ¿»∆¿»»«»»∆»≈«¬≈
,‰ÏÈ˙tÏ B‡ ÔÓMÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ¯p‰ ˙‡ ‰akL∆ƒ»∆«≈ƒ¿≈∆»ƒ«∆∆«¿ƒ»
‡lL È„k B‡ ,Û¯NÈ ‡lL È„k B‡ „·‡È ‡lL È„k¿≈∆……«¿≈∆…ƒ»≈¿≈∆…
È¯‰Â ,‰Î‡ÏÓ Èeak‰L ÈtÓ - ¯ ÏL N¯Á Ú˜aÈƒ»«∆∆∆≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»»«¬≈
,Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚ ŒÛ‡Â ,˙BaÎÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ

N¯Á‰ ÈtÓ B‡ ÔÓM‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰ak ‡ÏÂ30B‡ ¿…ƒ»∆»ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈«∆∆
ıBw‰ ˙‡ ¯È·Ún‰ ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰ÏÈ˙t‰ ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»¬≈∆«»¿≈««¬ƒ∆«
,˙ÏÁb‰ ˙‡ ‰aÎÓ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ¿»«ƒ«¿«∆∆««∆∆

·iÁ - ÌÈa¯ Ô‰a e˜BfÈ ‡lL È„k31ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿≈∆…ƒ»∆«ƒ«»¿««ƒ
‡l‡ ,‰¯·Ú‰‰ Ûe‚Ï B‡ Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«ƒ¿««¬»»∆»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˜f‰‰ ˜ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ«∆≈¬≈∆«»¿≈…«≈»∆

רבינו 29) ופסק עג:) (שבת שמעון ורבי יהודה רבי מחלוקת
אבל  עליה. חייב לגופה צריכה שאינה דמלאכה יהודה כרבי
- הראב"ד, חננאל, רבינו זה, על הראשונים) (רוב חולקים
רעח, סי' או"ח ערוך' וה'שולחן הרשב"א - הכרע אין ברי"ף
מדרבנן. אסור אבל - שפטור שמעון כרבי וסוברים

כט).30) (שבת בתוכה דולק שהנר חרס, של מנורה
פטור 31) לגופה צריכה שאינה שמלאכה ההלכה לפי אולם

בהם  יוזקו שלא כדי לכתחילה, מותר בזה - כח אות ראה -
שלד). סי' (או"ח רבים

.Á‰Î‡ÏÓ BÏ ‰NÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬»¿»»
‰ÈÏÚ ¯eËt - dÏ Ôek˙ ‡lL ˙¯Á‡32‡lL ÈÙÏ , «∆∆∆…ƒ¿«≈»»»∆»¿ƒ∆…

B‡ B¯·Áa ıÁ B‡ Ô·‡ ˜¯Ê ?„ˆÈk .Bz·LÁÓ ˙ÈNÚ«¬≈«¬«¿≈«»«∆∆≈«¬≈
Ô‚¯‰Ï È„k ‰Ó‰·a33B˙ÎÈÏ‰a ÔÏÈ‡ ¯˜ÚÂ CÏ‰Â ,34 ƒ¿≈»¿≈¿»¿»¿»«¿»«ƒ»«¬ƒ»

Ì‡ ,¯ÓÁÂ Ï˜ ‰Ê È¯‰ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰ ‡ÏÂ¿…»«¬≈∆»¬≈∆«»…∆ƒ
Ôek˙pL ÔB‚k ,¯eÓÁ ¯eq‡ ‰NÚÂ Ï˜ ¯eq‡Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¬»ƒ»¿∆ƒ¿«≈

˙ÈÏÓ¯Îa ˜¯ÊÏ35- ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô·‡‰ ‰¯·ÚÂ ƒ¿…¿«¿¿ƒ¿»¿»»∆∆ƒ¿»«ƒ
¯·c ˙BNÚÏ Ôek˙ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‡e‰L∆»¿≈…«≈»∆ƒ¿«≈«¬»»

¯Á‡ ¯·„ ‰NÚÂ ¯zn‰36˙‡ CzÁÏ Ôek˙pL ÔB‚k , «À»¿»»»»«≈¿∆ƒ¿«≈«¿…∆
Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ BÈ‡ - ¯aÁÓ‰ ˙‡ C˙ÁÂ LeÏz‰«»¿»«∆«¿À»≈«»¿¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

תורה,32) אסרה מחשבת מלאכת גבי כז. בבאֿקמא במסכת
במלאכת  כתוב לעשות; בתחילה שחשב כמו מעשיו שיעשה
מחשבת", מלאכת בכל "לעשות לח) (שמות המשכן
עשו  שבמשכן כמו הסמוכה, שבת למלאכת ולומדים
אין  כך מקודם, והציור המחשבה לפי מכוונות מלאכות
המחשבה  מכפי המעשה נשתנה אם בשבת חייבים

א.33)שבתחילה. פי"א, להלן תולדה 34)עיין הוא
פ"ח. להלן רק 35)דקוצר, הוא לתוכה הוצאה איסור

עג). שבת (ראה פי"ד להלן אחר:36)מדרבנן, בנוסח
מער"ק). תימנים: (כת"י כגון" (האסורה) מלאכה "ונעשית

.ËB‡ ,˙B·Ï ËwÏÂ ˙B¯ÁL ÌÈ‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈ƒ¿…¿ƒ≈¿»
¯·c‰ Ct‰Â ,ÌÈ·Ú Ck ¯Á‡Â ÌÈ‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈ƒ¿««»¬»ƒ¿∆¿««»»
.¯eËt - ÌÈ‡z Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ÌÈ·Ú‰ ËwÏÂ¿ƒ≈»¬»ƒ«¿ƒ»¿««»¿≈ƒ»

·LÁM ‰Ó Ïk ËwlL ÈtŒÏÚŒÛ‡37ËwÏ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ««ƒ∆ƒ≈»«∆»«ƒ¿…ƒ≈
‡lL .‰NÚ ‰ek ‡ÏaL ,¯eËt - ·LÁL ¯„qk«≈∆∆»«»∆¿…«»»»»∆…

˙·LÁÓ ˙Î‡ÏÓ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡38. »¿»»∆»¿∆∆«¬∆∆
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לגוף 37) נתכוין דאפילו יהושע, כרבי ע"א. יט, כריתות
נקרא  - האסורה אחרת מלאכה ועשה אסור, ולמעשה

לא). אות (ראה ופטור כאן:38)מתעסק נוסף אחר, בנוסח
על  שעבר שלקט בעת ידע לא שהרי כמתעסק, הוא "והרי

מחשבתו".

.ÈÔek˙ ,˙BÈe·k B‡ ˙B˜ÏBc ˙B¯ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿≈≈¿¿ƒ¿«≈
- BÊ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â BÊ ˜ÈÏ„‰Ï ,BÊ ˙‡ ‰aÎÂ BÊ ˙BaÎÏ¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆
d˙BNÚÏ ·LÁL ‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ‰NÚ È¯‰L ;·iÁ39. «»∆¬≈»»ƒ«¿»»∆»««¬»

BÊ ‰‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙pL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‡e‰ ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈»
‰Ê ˙‡ ‚¯‰Ï Ôek˙pL ÈÓÏ B‡ ,˙¯Á‡ ‰‡z ËwÏÂ¿ƒ≈¿≈»«∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬…∆∆
·LÁL ‰Î‡ÏÓ ˙ÈNÚ È¯‰L ;‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â¿»«∆∆∆¬≈«¬≈¿»»∆»«

.d˙BNÚÏ«¬»

לגוף 39) נתכוין דאם היא רבינו דעת ע"א. כ, כריתות
באופן  המעשה אותו ועשה האסור, באופן אחד ולמעשה
דעת  וכן עליו, השיג הראב"ד אבל חייב, - אחר בגוף האסור
שגם  סב.) סנהדרין עב. (שבת רבינוֿתם בשם ה'תוספות'
"מין  הנוסח: התימנים, בכת"י מקרבן; פטור זה באופן

"מן". במקום המלאכה"

.‡ÈÏ·‡40‰iL ˙BaÎÏe ‰BL‡¯ ˜ÈÏ„‰Ï Ôek˙ Ì‡ ¬»ƒƒ¿«≈¿«¿ƒƒ»¿«¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ‰aÎÂ ¯·c‰ Ct‰Â ,‰È¯Á‡«¬∆»¿∆¿««»»¿ƒ»ƒ»¿««»
BÊ ˜ÈÏ„‰Â BÊ ‰ak .¯eËt - ‰È¯Á‡ ‰iL ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬∆»»ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÌÈc˜‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;·iÁ - ˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»«««»∆««ƒ∆…ƒ¿ƒ
Ô‰ÈzL ‡l‡ ,d˙B‡ ¯Á‡ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰˜Ï„‰‰««¿»»¬≈∆…≈«»∆»¿≈∆
ÏÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ CÎÈÙÏe ,˙Á‡k¿««¿ƒ»«»¿≈…«≈»∆¿»

dÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ˜qÚ˙Óa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰41.¯eËt - »∆¿»»¿ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈»»

כבה,40) אחד ונר דולק אחד נר היה אם "אבל אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה ראשונה" להדליק כ,41)ונתכוון כריתות

אשר  חטאתו אליו הודע "או כג): ד, (ויקרא מהמקרא ע"א.
בין  דהיינו למתעסק, פרט יט. בכריתות נדרש בה", חטא
שהתכוון  או אחר, בגוף האיסור פעולת לאותה שהתכוון
התכוון  שלא או הגוף, באותו אפילו אחר איסור לפעולת
פטור  וכשעשאה מתעסק, נקרא בכולם כלל, איסור לפעולת

מקרבן.

.·ÈÏÚ ¯˙BÈa ˙ÈNÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬≈¿≈«
È¯‰ ?„ˆÈk .¯eËt - B˙ekÓ ˙eÁÙa ;·iÁ - B˙ek«»»«»¿»ƒ«»»»≈«¬≈

ÂÈ¯Á‡Ï ‡NÓ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙pL42- ÂÈÙÏ BÏ ‡·e , ∆ƒ¿«≈¿ƒ«»¿«¬»»¿»»
‰¯ÈÓL ˙ÈNÚÂ ,‰˙eÁt ‰¯ÈÓLÏ Ôek˙ È¯‰L ;·iÁ«»∆¬≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»¿«¬≈¿ƒ»
ÂÈ¯Á‡Ï BÏ ‡·e ,ÂÈÙÏ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ .‰lÚÓ¿À»¬»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»»»¿«¬»

B‰Ï Ôek˙ È¯‰L ;¯eËt -,‰lÚÓ ‰¯ÈÓLa ‡Èˆ »∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒ»¿À»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˙eÁt ‰¯ÈÓLa ‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈…«≈»∆

שם).42) וגמרא (במשנה צב: בשבת מבואר

.‚ÈB¯Na ÔÈa ‡Nn‰ CÈÏL‰Â ¯pÒa ¯e‚Á ‰È‰»»»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««»≈¿»
B‡ÈˆB‰Ï Bk¯cL ,‡Nn‰ ‰Ê ‡aL ÔÈa - B˜eÏÁÂ«¬≈∆»∆««»∆«¿¿ƒ
ÔkL ,·iÁ - ÂÈ¯Á‡Ï ‡aL ÔÈa ,ÂÈÙÏ ,˙‡f‰ C¯ca«∆∆«…¿»»≈∆»¿«¬»«»∆≈

¯ÊBÁ ˙BÈ‰Ï Bk¯c43. «¿ƒ¿≈

מחשבתו 43) ונתקיימה סביב, שיתהפך מתחילה וידע
הראשונה.

.„Èda ÏÈÁ˙‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«»¿ƒ¿ƒ»
¯eÚMk ‰NÚÂ44Ïk ÌÈÏL‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ¿»»«ƒ«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»

Ôek˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .dÓÈÏL‰Ï Ôek˙pL ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»≈«¬≈∆ƒ¿«≈
‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ˙aLa ¯ËL B‡ ˙¯b‡ ·zÎÏƒ¿…ƒ∆∆¿»¿«»≈¿ƒ…
B‡ ¯ËM‰ Ïk ·zÎÈÂ BˆÙÁ ÌÈÏLiL „Ú ‰Ê ·iÁ˙Èƒ¿«≈∆«∆«¿ƒ∆¿¿ƒ¿…»«¿»

˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎiMÓ ‡l‡ ,˙¯b‡‰ Ïk45ÔÎÂ .·iÁ »»ƒ∆∆∆»ƒ∆ƒ¿…¿≈ƒ«»¿≈
ÔÈËeÁ ÈL ‚¯‡iMÓ - ÌÏL „‚a ‚¯‡Ï Ôek˙ Ì‡45 ƒƒ¿«≈∆¡…∆∆»≈ƒ∆∆¡…¿≈ƒ
ÏÈ‡B‰ ,„‚a‰ ÌÈÏL‰Ï B˙ekL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·iÁ«»¿««ƒ∆«»»¿«¿ƒ«∆∆ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ‰eÎa ¯eÚMk ‰NÚÂ¿»»«ƒ¿«»»«»¿≈…«≈»∆

מלאכה 44) כל שיעור ואילך, ח מפרק להלן הביא רבינו
רש"י  לדעת מכשיעור, פחות עשה ואם עליה, שחייבים
עד) (יומא שאמר יוחנן כרבי התורה מן אסור עד. בשבת
צבי' ב'חכם וראה עונש. בו ואין התורה מן אסור שיעור חצי

פו. להלן 45)סי' ראה זו, במלאכה עליו שחייבים שיעור
קג.). (שבת ופי"א פ"ו

.ÂË,Bc·Ï d˙B‡ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ „ÈÁi‰L ‰Î‡ÏÓ Ïk»¿»»∆«»ƒ»«¬»¿«
d˙ˆ˜Ó ‰Ê ‰NÚL ÔÈa - ˙eÙzLa ÌÈL d˙B‡ eNÚÂ¿»»¿«ƒ¿À»≈∆»»∆ƒ¿»»

d˙ˆ˜Ó ‰ÊÂ46,BÊ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ‰Ê ¯˜ÚL ÔB‚k , ¿∆ƒ¿»»¿∆»«∆«≈∆≈¿
˙¯Á‡ ˙eL¯a ÈM‰ BÁÈp‰Â47d˙B‡ eNÚL ÔÈa , ¿ƒƒ«≈ƒƒ¿«∆∆≈∆»»

Ì‰ÈL eÊÁ‡L ÔB‚k ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ „Á‡k Ì‰ÈL¿≈∆¿∆»ƒ¿ƒ»¿«¿∆»¬¿≈∆
˙eL¯Ó e‰e‡ÈˆB‰Â ¯kk eÊÁ‡ B‡ e·˙ÎÂ ÒBÓÏ˜a¿À¿¿»¿»¬ƒ»¿ƒ≈¿

˙eL¯Ï48.ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈¿ƒ

"ואם 46) כז): ד, (ויקרא ממקרא בברייתא נלמד וג. ב. שבת
הארץ מעם בשגגה תחטא אחת ממצוות ·Â˘Ú˙‰נפש אחת

העושה  ולא כולה את העושה ואשם", תעשינה לא אשר ה'
אותה  ועשו שנים חייב, - אותה ועשה יחיד - מקצתה את

פטורין. הוצאה 47)- על חייב אין כי מבואר פי"ג להלן
השניה. ברשות ומניח זו מרשות חפץ עוקר אם אלא

בשבת.48) חייב רשויות אלו על פי"ג להלן ראה

.ÊË„Ú Bc·Ï d˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈∆»≈∆»«¬»¿««
e‰e‡ÈˆB‰Â ‰¯B˜ eÊÁ‡L ÌÈL ÔB‚k ,eÙ¯ËˆiL∆ƒ¿»¿¿¿«ƒ∆»¬»¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡a Ák ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒƒ¿≈…«¿∆»≈∆
„ÚÂ ‰lÁzÓ ˙eÙzLa d˙B‡ eNÚÂ ,Bc·Ï d˙BNÚÏ«¬»¿«¿»»¿À»ƒ¿ƒ»¿«

Ô‰ÈLÏ „Á‡ ¯eÚLÂ ,ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL ,ÛBÒ49Ák ‰È‰ . ¿≈∆«»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈∆»»…«
ÏBÎÈ BÈ‡ ÈM‰Â ,Bc·Ï BÊ ‰¯B˜ ‡ÈˆB‰Ï „Á‡a¿∆»¿ƒ»¿«¿«≈ƒ≈»
‰Ê - ‰e‡ÈˆB‰Â Ì‰ÈL eÙzzLÂ ,Bc·Ï d‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¿¿≈∆¿ƒ»∆

L ÔBL‡¯‰BÈ‡ ÚiÒÓe ,‡e‰ ÚiÒÓ ÈM‰Â ,·iÁ ÏBÎÈ »ƒ∆»«»¿«≈ƒ¿«≈«¿«≈«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ«»¿¿≈…«≈»∆

רבי 49) יהודה, רבי בין צג:) (שבת במחלוקת שנוי זה דין
רבים. נגד כיחיד רבינו ופסק שמעון, ורבי מאיר

.ÊÈÔÈ¯eËt ÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ Ïk50Ï·ÁL È¯‰ ?„ˆÈk . »«¿«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬≈∆»«
ÌÈ„‚a Ú¯˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰˙ÁL‰ C¯c ‰Ó‰·a B‡ B¯·Áa«¬≈ƒ¿≈»∆∆«¿»»¿≈ƒ»«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰˙ÁL‰ C¯c ÌÈÏk ¯aL B‡ ÔÙ¯N B‡¿»»ƒ≈≈ƒ∆∆«¿»»¬≈∆
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d¯ÙÚÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‡nb ¯ÙÁ .¯eËt51È¯‰ - »»«À»¿≈»ƒ∆»«¬»»¬≈
,‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .¯eËÙe Ï˜Ï˜Ó ‰Ê∆¿«¿≈»««ƒ∆»»¿»»

.¯eËt - Ï˜Ï˜Ï B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿«»»¿«¿≈»

מה 50) דלפי ודע קה:). (שבת יהודה כרבי פסק רבינו
פטור  היינו פטור, שכתוב מקום דכל הפרק בתחילת שאמרנו
אסור  במקלקל הואֿהדין מדרבנן, כן לעשות ואסור מעונש

הראשונים). ורוב (הר"ן שנפסקה 51)מדרבנן אע"פ
עליה, חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה כי ההלכה למעלה

הוא. שמקלקל משום פטור כאן זאת בכל

.ÁÈÈ¯‰ ?„ˆÈk .·iÁ - Ôw˙Ï ˙Ó ÏÚ Ï˜Ï˜Ó‰ Ïk»«¿«¿≈«¿»¿«≈«»≈«¬≈
·zÎÏ È„k ˜ÁnL B‡ ,BÓB˜Óa ˙B·Ï È„k ¯˙qL∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿…
dÎB˙a ˙B·Ï È„k ‡nb ¯ÙÁL B‡ ,˜ÁnL ÌB˜na«»∆»«∆»«À»¿≈ƒ¿¿»

·iÁ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,˙B„BÒÈ52¯eÚLk Ô¯eÚLÂ . ¿¿»«≈»∆«»¿ƒ»¿ƒ
.Ôw˙Ó‰«¿«≈

"מלאכת 52) בשבת כי הוא והטעם קח:), (שבת משנה
שכוונתו  וכיון - לד אות ראה - תורה אסרה מחשבת"

הקלקול. על אף חייב לתקן, מנת על ומחשבתו

.ËÈ‚‚BLa d˙ˆ˜Ó ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»ƒ¿»»¿≈
ÔÈa ,‚‚L ÛBq·Ïe „ÈÊ‰L ÔÈa - ÔB„Êa d˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿»≈∆≈ƒ¿«»«≈

¯eËt - „ÈÊ‰ ÛBq·Ïe ‚‚ML53¯eÚL ‰NÚiL „Ú , ∆»«¿«≈ƒ»«∆«¬∆ƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔB„Êa ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ dlk ‰Î‡Ïn‰«¿»»À»ƒ¿ƒ»¿«¿»¿««»
·iÁ - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰È‰È Ì‡Â ;˙¯k ·iÁ ‰È‰Èƒ¿∆«»»≈¿ƒƒ¿∆¿≈ƒ¿«¿»»«»

B‡ .‰ÏÈ˜Ò54‰‚‚La dlk ‰Î‡ÏÓ ¯eÚL ‰NÚiL ¿ƒ»∆«¬∆ƒ¿»»À»ƒ¿»»
˙‡hÁ ·iÁ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¿««»ƒ¿∆«»«»

.‰Úe·¿̃»

קב.).53) בשבת (ראה זו 54)מקרבן הלכה ביאור
פ"ב. שגגות בהל' רבינו שכתב מה וראה הפרק. בתחילת

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והחולים,1) נפש כפיקוח מפניו, שבת שנדחית מה בו כלל

שאינו  ומי הדברים, באלו וכיוצא והמלחמות החיה, ודיני
כמבואר  שידחה, הוא הכרח זה שגם שבת, הוא מתי יודע

שם.

.‡˙BLÙ ˙kÒ Ïˆ‡ ˙aL ‡È‰ ‰ÈeÁc2Ïk ¯‡Lk ¿»ƒ«»≈∆«»«¿»ƒ¿»»
˙Bˆn‰3Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ CÎÈÙÏ . «ƒ¿¿ƒ»∆∆≈«»»ƒ»

˙aLa ÂÈÎ¯ˆ4Ôn‡ ‡ÙB¯ Èt ÏÚ5.ÌB˜Ó B˙B‡ ÏL ¿»»¿«»«ƒ≈À»∆»
BÈ‡L ˜ÙÒ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆»ƒ¿«≈»»∆««»»≈∆≈
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡ÙB¯ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ ,CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ»«≈¿«≈»»∆««»
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ÓB‡ ¯Á‡ ‡ÙB¯Â¿≈«≈≈≈»ƒ¿«¿ƒ»»∆

.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˜ÙqL ;˙aM‰««»∆¿≈¿»∆∆««»

ãycew zegiyn zecewpã

.zeytp zpkq lv` zay `id diegc

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
עליו  אין פה.) (יומא הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין כו'"

ברמב"ם  (הובא - בהם" שימות ולא בהם, "וחי - פירכא
ה"ג). כאן

נפש' ש'פיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה
ש'פיקוח  שם) יומא (בגמרא קודם לימוד כבר ישנו עצמו
כל  בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה נפש'

נפש'. 'פיקוח מפני שנדחות המצוות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם
אלא  ה"ד) (פ"ב שבת ובהלכות ה"א) (פ"ה התורה יסודי
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש' 'פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
את  נפש' 'פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
אלא  ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות, בכל השבת.
רק  אינה שבת אבל נדחים, הם נפש' 'פיקוח שבמקום

שמירתה,דחוי  על חיוב כל שאין אלא נפש' 'פיקוח מפני ה
כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש' 'פיקוח ובמקום

הלימוד  מלשון ששינה שבת, הל' ברמב"ם מדוייק זה עניין
המדבר  התורה, יסודי בהל' עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס
הגמרא  מביאה קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית
ולא  בהם, "וחי הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את
ש'פיקוח  כך על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם" שימות
זאת  כתב לא שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש'
של  ופירוש כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם
שימות  ולא בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק
נפש' 'פיקוח מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם"
נפש'. 'פיקוח במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש' 'פיקוח בדין ההבדל בסיבת
וכפירש"י  ישראל, ובין הקב"ה בין אות היא שהשבת לומר
את  לכם בהנחילי בכם שבחרתי בינינו היא גדולה "אות
שבין  הגדולה" שה"אות ומכיון למנוחה", מנוחתי יום
היא  אין בשבת, השביתה של תוכנה היא וישראל הקב"ה

מישראל. איש של נפש' 'פיקוח במקום כלל מתקיימת
שישמור  כדי אחת שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל זהו
כו'" עליו ב"חלל כי בהם", "וחי הלימוד ובין הרבה" שבתות
היא  והשבת שבת, חילול כאן יש עכשיו שאמנם מודגש
בלימוד  אבל המצוות, כל כמו נפש' 'פיקוח אצל דחויה
לא  זו כי שבת, חילול כל כאן שאין משמע בהם" מ"וחי

נפש'. 'פיקוח במקום כלל נצטוותה
(138 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

השבת?2) את שדוחה נפש לפיקוח מנין ע"ב. פה, יומא
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משפטי  ואת חוקותי את ושמרתם ה) יח, (ויקרא שנאמר
רבי  בהם: שימות ולא בהם, וחי האדם אותם יעשה אשר
בני  ושמרו טז) לא, (שמות מהכתוב דורש מנסיא בן שמעון
"חלל  תורה אמרה השבת, את לעשות השבת את ישראל
פיקוח  אולם הרבה". שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו
מחליו  יקום שלא לנו ברור אם אפילו גם שבת, דוחה נפש
לחיי  רק היא והצלתו שבתות, עוד לשמור יזכה ולא זה,
שחטא  מה ויתקן שעה באותה תשובה יעשה "שמא שעה,

('המאירי'). פ"ה,3)בחייו" התורה יסודי בהל' כמבואר
הותרה,4)ה"א. כתב ולא "דחויה", שכתב רבינו מלשון

שבת, חילול בלא לעשות אפשר אם כי לכאורה נראה
דחויה  בין ההבדל הוא זה כי בהיתר, לעשות מחוייבים
שעי"ז  לחשוש שיש במקום אבל ו':), יומא (ראה והותרה

השבת. את מחללין - בריפוי איחור אחר:5)יהיה בנוסח
רופא, או מומחה דוקא ולאו רוקח'): ('מעשה נאמן" "רופא
במקצת, מומחים חשובים אדם בני סתם אפילו אלא

שכח). סי' (או"ח ידיהם על ומחללין

.·e‰e„Ó‡6CÎÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙aM‰ ÌBÈa7ÔÎÂ ¬»¿««»∆»ƒ¿»¿≈
È„k ·¯Ú‰ „Ú ÔÈzÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰ÓLÏƒ¿…»»ƒ≈¿ƒ«¿ƒ«»∆∆¿≈
ÌBi‰Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ‡l‡ ,˙B˙aL ÈzL ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡lL∆…¿«≈»»¿≈«»∆»«¿ƒƒ≈«
Ïk .˙B˙aL ‰‡Ó elÙ‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe .˙aL ‡e‰L∆«»¿«¿ƒ»»¬ƒ≈»«»»
- ‰kÒ ˜ÙÒ B‡ ‰kÒ Ba LÈÂ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆»ƒ¿≈«»»¿≈«»»
˙‡ ÂÈÙlÓ ÔÈaÎÓe ,¯p‰ ˙‡ BÏ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .ÔÈÏlÁÓ¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆«≈¿«ƒƒ¿»»∆

¯p‰8BÏ ÔÈnÁÓe ,ÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡Â ,BÏ ÔÈËÁBLÂ , «≈¿¬ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ
ÏL BÏÏk .BÙeb ˙ˆÈÁ¯Ï ÔÈa B˙B˜L‰Ï ÔÈa ,ÔÈnÁ«ƒ≈¿«¿≈ƒ¿ƒ«¿»∆
ÏÁk ‡e‰ È¯‰ ‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ Èa‚Ï ˙aL :¯·c»»«»¿«≈∆∆≈«»»¬≈¿…

.Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ∆»ƒ»∆

ושיערו.6) במחלתו זו 7)התבוננו בשבת שגם כלומר:
קכח:). כט: שבת פד: (יומא עליו לחלל צריך הבאה ובשבת

או 8) אחר למקום החולה את להוציא כשאיֿאפשר היינו
ידי  על או עליו, כלי כפיית ידי על האור את ממנו להסתיר
על  מלעבור מוקצה לטלטל מוטב כי החוצה, הנר הוצאת

כט. שבת 'המאירי' ראה כיבוי. איסור

.‚ÏÚ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c ÌÈNBÚLk¿∆ƒ¿»ƒ»≈≈ƒ»…«
ÌÈ¯Î È„È9ÌÈ„·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈpË˜ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ¿≈»¿ƒ¿…«¿≈¿«ƒ¿…«¿≈¬»ƒ

ÌÈL È„È ÏÚ ‡ÏÂ10‰l˜ ˙aL ‡‰z ‡lL È„k , ¿…«¿≈»ƒ¿≈∆…¿≈«»«»
Ì‰ÈÓÎÁÂ Ï‡¯NÈ ÈÏB„b È„È ÏÚ ‡l‡ ;Ì‰ÈÈÚa11. ¿≈≈∆∆»«¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿≈∆

dÓ‰Ó˙‰Ï ¯eÒ‡Â12Ba LiL ‰ÏBÁÏ ˙aL ÏelÁa ¿»¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ«»¿∆∆≈
- Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ,‰kÒ«»»∆∆¡«¬∆«¬∆…»»»»»«»∆
‰¯Bz‰ ÈËtLÓ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .Ì‰a ˙eÓiL ‡ÏÂ¿…∆»»∆»»«¿»∆≈ƒ¿¿≈«»

ÌÏBÚa ‰Ó˜13.ÌÏBÚa ÌBÏLÂ „ÒÁÂ ÌÈÓÁ¯ ‡l‡ , ¿»»»»∆»«¬ƒ¿∆∆¿»»»
ÌÈÒ¯B˜Èt‡‰ el‡Â14˙aL ÏelÁ ‰fL ÌÈ¯ÓB‡L ¿≈»∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆∆ƒ«»

ÌÎÏ Èz˙ È‡ Ìb :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ô‰ÈÏÚ ,¯eÒ‡Â¿»¬≈∆«»≈«¬ƒ»«ƒ»∆
Ì‰a eÈÁÈ ‡Ï ÌÈËtLÓe ÌÈ·BË ‡Ï ÌÈwÁ15. Àƒ…ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿»∆

רק 9) עושין שאין עכשיו יראו אם קלקול, מזה יצא שמא
ולפעמים  ישראל, ידי על איסור שיש יחשבו נכרי, ידי על
שכח). סי' (ט"ז החולה ויסתכן ישראל שם יהיה לא

רק 10) שם אין אם אבל אנשים, שם יש אם נאמר זה כל
הן  יעשו אלא לאנשים להמתין להן אין בוודאי נשים,

(ריא"ז). (יומא 11)בזריזות. שאמרו מה רבינו ביאר כך
ישראל", גדולי ידי על אלא הללו דברים עושין "ואין פד:):
ראיה  מביא נד) סי' (ח"א התשב"ץ אבל ישראל, חכמי היינו
גדול  ישראל על שהכוונה ה) פ"ח (יומא ה'ירושלמי' מלשון
ידי  על שבת דוחה נפש פיקוח שאין תאמר שלא בשנים,
חכמי  אחרי דוקא לחזור אין דבריו ולפי במצוות, מחוייב
ה'ירושלמי': ולשון משובח, זה הרי הזריז כל אלא  ישראל

""ÌÈÓ„ ÍÙÂ˘ ‰Ê È¯‰ Ï‡Â˘‰ ,‰Â‚Ó ‰Ê È¯‰ ,Ï‡˘‰,
ברבים  ולפרסם עדתו לבני ללמד העיר לחכם לו שהיה
(בנוסח  למצוה מקדימים וזריזים שבת, דוחה נפשות שסכנת
ואין  - וחכמיהם ישראל "גדולי כאן: נוסף התימנים, כ"י

האלו"). דברים לעשות לנשים לא 12)מורין מכלֿמקום
בהול  יהא ולא שוא פחד מכל נפשו את מבעית אדם יהא
לא  - קרובה סכנה שאין לו שברי ומקום נדף, עלה מכל

שכח). סי' (או"ח בעבירה שבת אחפוץ 13)יחלל לא "כי
לב). יח, (יחזקאל וחיו" והשיבו אלקים ה' נאום המת במות

חכמינו,14) בדרשת האמינו שלא והקראים, הצדוקים
שבת. דוחה נפש פיקוח אין שמאסו 15)ולדעתם ידי על

להם  שנתתי במשפטים לחיות יוכלו שלא חשבו חוקותי,
שם). (מלבי"ם

.„B‡ Ì‰ÈzLa ‰È‰iL ,‡e‰Â - ÂÈÈÚa LLBÁ‰«≈¿≈»»∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆
¯Èˆ Ì‰Ó ˙Á‡a16˙B˙˙BL ˙BÚÓ„ eÈ‰L B‡ ,17Ô‰Ó ¿««≈∆ƒ∆»¿»¿≈∆

Ô‰a ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ó ˙˙BL Ì„ ‰È‰L B‡ ,·‡k‰ ·¯Ó≈…«¿≈∆»»»≈≈∆∆»»»∆
˙Ác˜18ÏÎa ‰Ê È¯‰ - el‡ ÌÈ‡ÏÁa ‡ˆBiÎÂÌÈÏBÁ Ï «««¿«≈»√»ƒ≈¬≈∆ƒ¿«ƒ

‰kÒ Ô‰a LiL19ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ∆≈»∆«»»¿«¿ƒ»»∆««»¿ƒ
.‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ»»¿≈¿»

מהעין.16) הנוטף ע"ז 19)חום.18)נחלות.17)ריר
ע"ב. כח,

.‰ÌÈÙÏÂ ‰ÙN‰ ÔÓ BÙeb ÏÏÁa ‰kÓ LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈«»«¬«ƒ«»»¿ƒ¿ƒ
ÂÈÙa ÔÈa -20B‡ ,BÏBÁËe B„·Îa ÔÈa ,ÂÈÚÓa ÔÈa , ≈¿ƒ≈¿≈»≈ƒ¿≈¿

‰ÏBÁ ‰Ê È¯‰ ,BÏÏÁa LiL Ïk - ˙BÓB˜Ó ¯‡Laƒ¿»¿…∆≈«¬»¬≈∆∆
‰kÒ Ba LiL21.‡e‰ „·k BÈÏÁL „Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆≈«»»¿≈»ƒ…∆∆»¿»≈

‰„ÈÓ‡ ‡Ïa „iÓ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ CÎÈÙÏ22. ¿ƒ»¿«¿ƒ»»∆««»ƒ»¿…¬ƒ»
‰kÓk ‡È‰ È¯‰ - Ï‚¯‰ ·‚Â „i‰ ·‚a ‡È‰L ‰kÓe«»∆ƒ¿««»¿«»∆∆¬≈ƒ¿«»
˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,„Ó‡ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÏÏÁ ÏL∆»»¿≈»¿ƒ»…∆¿«¿ƒ»∆»∆

¯nÒnL ÌÁ‰Â .˙aM‰23ÏÏÁ ÏL ‰kÓk - ¯Na‰ ˙‡ ««»¿«…∆¿«≈∆«»»¿«»∆»»
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÈÓc24ÈÏÁ Ïk ÔÎÂ . »≈¿«¿ƒ»»∆««»¿≈»…ƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰kÒ Ba LÈ ‰fL ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ‡ÙB¯‰L∆»¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»»««ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ıeÁaÓ ¯Na‰ ¯BÚa ‡e‰L∆¿«»»ƒ«¿«¿ƒ»»∆

.Ì‰Èt ÏÚ ˙aM‰««»«ƒ∆

מאד 20) ומצטער בשינו שחושש מי ע"ב. כח, זרה עבודה
סי' (או"ח נכרי ידי על להוציאה מותר גופו, כל שחלה עד

ברורה'). ב'משנה מן 21)שכח אחד שנתקלקל היינו
מיחושים  אבל בועה, או מכה מחמת הפנימיים האברים
יונה'). 'רבינו בשם והר"ן (הרשב"א מכה נקראים אין בלבד

באותו 22) ומכירים יודעים להמתין ואם שיכול חולי
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שהוא  אף שבת, עליו לחלל אסור סכנה, בו ואין ברפואתו
(רשב"א). חלל של בשרי"23)מכה מפחדך "סמר מלשון

מחום  או מפחד ומתקשה מתכווץ שהבשר קכ) קיט, (תהלים
ברזל, מכח הבאה מכה כל וכן מצמר). התימנים: (בכת"י
השבת. את עליה מחללין הגוף, בחלל אינה אפילו

פג.24) פב. יומא

.Â‡ÓÈ ÚÏBa‰25,˙aLa ÔÈnÁ BÏ ÔÈnÁÓ - ÌÈÓ ÏL «≈«ƒ»∆«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»
˙kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ¿ƒ»»¿≈¿»ƒ¿≈∆ƒ«»«

‰ËBL ·Ïk BÎLpL ÈÓ ÔÎÂ .˙BLÙ26„Á‡ B‡ ¿»¿≈ƒ∆¿»∆∆∆∆»
ÔÈ˙ÈÓnL ¯ÙÚ‰ ÈÏÁBfÓ27ÔÈ˙ÈÓÓ ˜ÙÒ eÈ‰ elÙ‡ , ƒ¬≈∆»»∆¿ƒƒ¬ƒ»»≈¿ƒƒ

‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ ˜ÙÒ»≈≈¿ƒƒƒ»»¿≈¿»
.BÏÈv‰Ï¿«ƒ

יב:).25) זרה (עבודה שבמים דקה במשנה 26)עלוקה
שוטה  כלב שנשכו "מי כיפור: יום לענין כתוב פ"ח) (יומא
שלו", הכבד מחצר אותו מאכילין אין - כלבת) (מחלת
שאינה  כיון זו, ברפואה הרופאים שנהגו אע"פ רש"י: וביאר
בשר  אכילת איסור לו מתירין אין וגמורה, בדוקה רפואה
אחר: באופן הדבר את נימק המשניות, בפירוש ורבינו טמא.
המצוות  על עוברין ואין סגולה. דרך אלא מועיל אינו זה "כי
הוציאו  אמיתי דבר והוא בטבע המרפאים בדברים אלא
שהם  בדברים להתרפאות אבל לאמת, הקרוב והנסיון הדעת
הדעת  מצד אינו חלש, כוחם כי אסור בסגולתן מרפאים
לו  מותר לכו"ע בדוקות רפואות אבל רחוק", ונסיונו

הוא. קכא:27)שמסוכן שבת פד. יומא

.Ê˙¯‚B¯‚ BÏ ‡È·‰Ï ÌÈ‡ÙB¯ e‰e„Ó‡L ‰ÏBÁ28 ∆∆¬»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆
˙B¯‚B¯b ¯NÚ BÏ e‡È·‰Â Ì„‡ È· ‰¯NÚ eˆ¯Â ,˙Á‡««¿»¬»»¿≈»»¿≈ƒ∆∆¿»

ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ôlk - ˙Á‡ ˙·a29‰Êa e‡È·‰ elÙ‡Â . ¿«««À»¿ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ»∆
Ìlk È¯‰L ;‰BL‡¯a ‡È¯·‰ elÙ‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»∆¬≈À»

.e‡È·‰ ˙eL¯aƒ¿≈ƒ

יבשה.28) טוב 29)תאנה שכר להם ויש ע"א. סד, מנחות
שכח). סי' (או"ח ה' מאת

.Á‰ÏBÁ30e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙B¯‚B¯‚ ÈzLÏ CÈ¯ˆ ‰È‰L ∆∆»»»ƒƒ¿≈¿»¿…»¿
˙B¯‚B¯b LÏLÂ ÔÈˆ˜Ú ÈLa ˙B¯‚B¯‚ ÈzL ‡l‡∆»¿≈¿»ƒ¿≈…»ƒ¿»¿¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,LÏL Ba LiL ı˜Ú‰ ÔÈ˙¯Bk - „Á‡ ı˜Úa¿…∆∆»¿ƒ»…∆∆≈»««
ea¯È ‡lL È„k ,ÌÈzLÏ ‡l‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆…«¿
.ÌÈL e˙¯ÎÈ ‡ÏÂ ,„Á‡ ı˜Ú e˙¯ÎÈ ‡l‡ ,‰¯Èˆ·aƒ¿ƒ»∆»ƒ¿¿…∆∆»¿…ƒ¿¿¿«ƒ

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ31. ¿≈…«≈»∆

שצריך 31)שם.30) בשבת חולה הראב"ד: את שאלו
בשבילו  לשחוט עדיף האם נבילה, בשר לפניו ומוכן לבשר,
יאכילהו  ולא לו ישחטו והשיב: כשר? בשר ויאכל בשבת
ובאכילת  אחת, פעם רק עובר בשבת בשחיטה כי נבילות,
אם  אולם ביומא). (הרא"ש וכזית כזית כל על עובר נבילה
סי' (או"ח תחלה ליד מהבא לו יתנו לאלתר, בשר צריך

שכח).

.Ë˙aLa ‰ÏBÁÏ ÏM·Ó‰32¯È˙B‰Â ‰ÏBÁ‰ ÏÎ‡Â , «¿«≈¿∆¿«»¿»««∆¿ƒ
¯˙Bn‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï ‡È¯·Ï ¯eÒ‡ -33‰a¯È ‡nL ‰¯Êb , »¿»ƒ∆¡…ƒ«»¿≈»∆»«¿∆

BÏÈ·La34‡È¯·Ï ¯zÓ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰ Ï·‡ . ƒ¿ƒ¬»«≈¿∆¿«»À»¿»ƒ

ÈÁ ¯Na epnÓ ÏÎ‡Ï35È„k ˙ÙÒBz ¯·ca ÔÈ‡L , ∆¡…ƒ∆»»«∆≈«»»∆∆¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏÈ·La ‰a¯È ‡nL ¯Ê‚pL∆ƒ¿…∆»«¿∆ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

(או"ח 32) האילן מן פירות לו תלש או ע"א. עא, בבאֿקמא
שיח). טו:).33)סי' (חולין שבת מוצאי בשביל 34)עד

רק 35)הבריא. למלחו צריך ואין בשבת, אסור לבשלו כי
בהדיחו  די חי, לאכלו אבל בישול. ידי על לאכלו רוצה אם

סז). סי' (יו"ד מבחוץ הבשר פני שעל הדם את

.È‰ÏBÁ36ÏÚ ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L ∆∆≈«»»ƒ»¿»»«
È¯Î È„È37‡e‰Â ,BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk . ¿≈»¿ƒ≈«¿ƒ¿»¿ƒ«¬¿

˙eL¯Ó ‰‡eÙ¯ ‡È·‰Ïe ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏM·Ï .‰NBÚ∆¿«≈¿∆¡¿»ƒ¿»≈¿
ÂÈÈÚ ÏÁBk ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙eL¯Ï38È¯Îp‰ ÔÓ ƒ¿¿«≈»≈¿≈≈≈»ƒ«»¿ƒ

ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ì‡Â .‰kÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa¿«»««ƒ∆≈»«»»¿ƒ»¿ƒƒ
elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ïƒ¿»ƒ∆≈»∆¿»»ƒ»¬ƒ

ÌÈÊ‡ ÔÈÏÚÓ CÎÈÙÏ .Ï‡¯NÈ39ÔÈÏÚÓe ,˙aLa ƒ¿»≈¿ƒ»«¬ƒ»¿«ƒ¿«»«¬ƒ
ÈÏ˜‡40¯·M‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,41‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . À¿»≈«¬ƒƒ∆«∆∆¿…«≈»∆

.¯zÓÀ»

גופו.36) לכל חולי שהוא למשכב מותר 37)שנפל וכן
באי  ישראל ידי על השבת את עליו (ראה לחלל דרבנן סור

קכט.). על 38)שבת רפואה אבקת שם ע"א. כב, ביצה

העינים. פעמים 39)ריסי אזנים גידי ע"ב. כח, זרה עבודה
(רש"י). הלחיים ומתפרקים למטה כט,40)שיורדים שם,

אותו  ומעלים הנשימה את המעכב הלב שכנגד "תנוך ע"א:
(רש"י). רפואה" עצם 41)עלֿידי ע"א. קכח, שבת

שנשברה.

.‡È˙kÒa ‡È‰ È¯‰ - „ÏÈÏ ˙Ú¯BkLk ˙„ÏBi‰«∆∆¿∆««≈≈¬≈ƒ¿«»«
˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ˙BLÙ42dÏ ÔÈ‡¯B˜ . ¿»¿«¿ƒ»∆»∆««»¿ƒ»

‰ÓÎÁ43,¯eah‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¬»»ƒ»¿»¿¿ƒ∆««
B˙B‡ ÔÈ¯LB˜Â44‡È‰L ‰ÚLa ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈¿»»∆ƒ

elÙ‡Â ;¯p‰ ˙‡ dÏ ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ‰ÈÏ·Áa ˙˜ÚBˆ∆∆«¬»∆»«¿ƒƒ»∆«≈«¬ƒ
¯a ‰ÈÏÚ ˙·MÈ˙Ó dzÚcL ÈtÓ ,‡ÓeÒ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿«∆∆»∆»¿≈
ÔÓLÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰‡B¯ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿∆∆
- ˙BpLÏ ¯LÙ‡L ÏÎÂ .dÏ ÔÈ‡È·Ó - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿ƒƒ»¿…∆∆¿»¿«

‰‡·‰ ˙ÚLa ÔÈpLÓ45ÈÏk dz¯·Á dÏ ‡È·zL ÔB‚k . ¿«ƒƒ¿«¬»»¿∆»ƒ»¬∆¿»¿ƒ
.dk¯„k ‰‡È·Ó - ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .d¯ÚNa ÈeÏz»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿»¿ƒ»¿«¿»

ע"ב.42) קכח, האמור 44)מיילדת.43)שבת כל
ביום  "ומולדותיך בשבת: לחיה עושים יחזקאל, בתוכחת
למשעי" רוחצת לא ובמים שרך, כרת לא אותך הולדת

טז). בלא 45)(יחזקאל לעשות מותר נפש שבפיקוח ואף
ואין  לה, טבעי כדבר הם וחבליה היולדת "כאב שינוי, שום
לשנות  החמירו לפיכך לידה, מחמת מתה מאלף אחת

(מגידֿמשנה). שאפשר" במקום

.·ÈÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ˙‡ ÔÈ„lÈÓ ÔÈ‡46˙BÏfÓe ≈¿«¿ƒ∆»∆∆»ƒ«»
¯ÎNa elÙ‡Â ,˙aLa47‰·È‡Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;48; ¿«»«¬ƒ¿»»¿≈¿ƒ¿≈»

¯b ˙a ˙‡ ÔÈ„lÈÓ Ï·‡ .ÏelÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ¬»¿«¿ƒ∆«≈
·LBz49B˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ e‡L ÈtÓ ,50ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡Â ; »ƒ¿≈∆»¿Àƒ¿«¬¿≈¿«¿ƒ

.˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ»∆»∆««»
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הם 46) המכוערים מעשיהם בגלל ע"ב. כו, זרה עבודה
את  עליהם קיבלו שלא אנושית, ותרבות נימוס לכל מחוץ
ברכת  ב) ומשפטים, דינים א) שהם: נח, בני מצוות שבע
ו) עריות, גילוי ה) דמים, שפיכות ד) זרה, עבודה ג) השם,

ה"א). פ"א, מלכים (הל' החי מן אבר ז) ובימות 47)גזל,
איבה. משום בשכר מותר שיכולה 48)החול, לשנאה,

שבת  לשומרת רק בשבת מיילדים שאין ולומר, להשתמט
שם). עבודהֿזרה 49)(ע"ז לעבוד שלא עליו שקיבל גוי

מל  שלא אף נח, בני בהן שנצטוו המצוות שאר גם ולקיים
ה"ז). מאיסו"ב (פי"ד טבל "גר 50)ולא תורה: אמרה

לה). כה, (ויקרא עמך" וחי ותושב

.‚È‰iÁ51,„ÏzL „Ú ˙˙BL ˙BÈ‰Ï Ìc‰ ÏÈÁ˙iMÓ , «»ƒ∆«¿ƒ«»ƒ¿≈«∆≈≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú „ÏzL ¯Á‡Â52˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ¿««∆≈≈«¿»»ƒ¿«¿ƒ»∆»∆

‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Ó‡L ÔÈa ,‰ÈÎ¯ˆ Ïk dÏ ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰««»¿ƒ»»¿»∆»≈∆»¿»¿ƒ»
‰ÎÈ¯ˆ ÈÈ‡ ‰¯Ó‡L ÔÈa È‡53:‰Ú·L „Ú ‰LÏMÓe . ¬ƒ≈∆»¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿»

˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ‰ÎÈ¯ˆ ÈÈ‡ ‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»∆
‰¯Ó‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰˜˙L Ì‡Â ;˙aM‰««»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ«ƒ»¿»
‰Ú·MÓe .˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁnL ,È‡ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¬ƒ∆¿«¿ƒ»∆»∆««»ƒƒ¿»
Ba ÔÈ‡L ‰ÏBÁk ‡È‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ¿«¿ƒ¬≈ƒ¿∆∆≈

‰kÒ54dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,È‡ ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â ; «»»«¬ƒ»¿»¿ƒ»¬ƒ≈ƒ»
ÌÈ¯Î È„È ÏÚ ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ55. ¿»»∆»«¿≈»¿ƒ

היולדת.51) ע"א.52)האשה קכט, לדברים 53)שבת
ואין  לכך, צריכות היולדות כל זה שדבר אומרות שחברותיה
שמא  ליולדת, שומעים אין לשאלם, מיילדת או רופא כאן
(הרמב"ן). צריכה שהיא מה לשעתה מרגישה אינה

מלבד 54) אחרת מחלה לה יש אם אולם הלידה, מצד
לה  עושים אלא אלו, ימים שיעור על להשגיח אין הלידה,

מהסכנה. שתצא י.55)עד בהלכה ראה

.„È‰iÁÏ ‰¯e„Ó ÔÈNBÚ56,‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ƒ¿»¿«»«¬ƒƒ««»
.ÌÈ¯w‰ ˙BÓB˜na ‰a¯‰ ‰iÁÏ ‰L˜ ‰pv‰L ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ»»»¿«»«¿≈«¿«»ƒ
ÊÈw‰ .da ÌnÁ˙‰Ï ‰ÏBÁÏ ‰¯e„Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«≈»ƒƒ

Ìc57˙Ùe˜˙a elÙ‡ ,‰¯e„Ó BÏ ÔÈNBÚ - ÔpËˆÂ »¿ƒ¿«≈ƒ¿»¬ƒƒ¿«
Êenz58¯Á‡ „ÏBpL ÌBia ˙aLa „Ïe‰ ˙‡ ÔÈˆÈÁ¯Óe . ««¿ƒƒ∆«»»¿«»«∆«««

,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa elÙ‡ ,B¯eaË ˙‡ ÔÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«¬ƒ¿«ƒ∆«¿«»
B˙B‡ ÔÈÁÏBÓe59B˙B‡ ÔÈÙtÏÓe ,60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ ; ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆«»»ƒ

B˙B‡ ÌÈˆÈÁ¯Ó ÔÎÂ .el‡ Ïk BÏ eNÚÈ ‡Ï Ì‡ BÏƒ…«¬»≈¿≈«¿ƒƒ
ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ‰ÏÈn‰ ¯Á‡Ïe ‰ÏÈn‰ ÈÙÏ61‰ÏÈnÏ ƒ¿≈«ƒ»¿«««ƒ»««¿ƒƒ«ƒ»

.‰kq‰ ÈtÓ ,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈««»»

לפניה 56) מבעירים צינה, אחזתה אם ע"א. קכט, שבת
להתחמם. עצים לרפואה 57)מערכת מהעורק דם הוציא

באיזמל. שריטה (שם).58)ע"י לו היא סכנה שהצינה
בשרו 59) לעדן אלו מסמים וכיוצא ההדס אבק עליו נותנין

פי"ח). שבת לרבינו, המשניות הילד 60)(פי' את כורכים
איבריו. ליישר כדי ע"ב.61)בחיתולים קלד, שבת

ורשב"א). (רמב"ן שני יום וכלֿשכן

.ÂË¯aLn‰ ÏÚ ‰·LiL ‰M‡‰62ÔÈ‡È·Ó - ‰˙ÓÂ »ƒ»∆»¿»«««¿≈»≈»¿ƒƒ
˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯„ elÙ‡ ˙aLa ÔÈkÒ«ƒ¿«»¬ƒ∆∆¿»«ƒ¿¿ƒ∆

˜ÙqL .ÈÁ ‡ˆnÈ ‡nL ,„Ïe‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe dÒ¯k¿≈»ƒƒ∆«»»∆»ƒ»≈«∆»≈
˙BLÙ63B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ‰ÊÏ elÙ‡Â ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ¿»∆∆««»«¬ƒ»∆∆≈∆¿»

.ÈÁ«

הלידה.62) בשעת עליו ישבה שהיולדת כסא ע"א. ז, ערכין
דאין 63) משום בחול, אפילו הזה בזמן כן נוהגין ואין

לחיות, לולד שאפשר כך כל קרוב בזמן האם במיתת בקיאין
כך  ובין כך ובין ימיתוה, יחתכוה ואם נתעלפה, רק ושמא

מגירונדי). יונה לרבינו והיתר' ('איסור הולד ימות

.ÊËLÙ Áewt ÔÈÁwÙÓ64ÏhÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLa ¿«¿ƒƒ«∆∆¿«»¿≈»ƒƒ…
‰Ê È¯‰ - LÙp‰ ÏÈv‰Ï ÌÈc˜n‰Â .ÔÈcŒ˙ÈaÓ ˙eL¿̄ƒ≈ƒ¿««¿ƒ¿«ƒ«∆∆¬≈∆

?„ˆÈk .ÁaLÓ65N¯Bt - ÌiÏ ÏÙpL ˜BÈz ‰‡¯ ¿À»≈«»»ƒ∆»««»≈
.BnÚ ÌÈ‚c‰ „ˆ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,e‰ÏÚÓe ‰„BˆÓ¿»«¬≈¿««ƒ∆»«»ƒƒ
,B˙BÏÚ‰Ï ‰„BˆÓ N¯Ùe ,Ìia ˜BÈz Ú·hL ÚÓL»«∆»«ƒ«»»«¿»¿«¬
˙BÏÚ‰Ï Ôek˙ .ÌeÏkÓ ¯eËt - „·Ïa ÌÈ‚„ ‰ÏÚ‰Â¿∆¡»»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬

˜BÈ˙Â ÌÈ‚c ‰ÏÚ‰Â ,ÌÈ‚c66ÚÓL ‡Ï elÙ‡ .¯eËt - »ƒ¿∆¡»»ƒ¿ƒ»¬ƒ…»«
.¯eËt ,ÌÈ‚c‰ ÌÚ ˜BÈz ‰ÏÚ‰Â ÏÈ‡B‰ - Ú·hL∆»«ƒ¿∆¡»ƒƒ«»ƒ»

פד:).64) (יומא נפש להצלת פעולה מנחות 65)עושים
לצידה,66)סד. שנתכוין כיון חייב, לבד דגים העלה אבל

י. פרק להלן ראה

.ÊÈ‡ÈÏÁ ¯˜BÚ - ¯B·Ï ˜BÈz ÏÙ67,e‰ÏÚÓe »«ƒ¿≈À¿»«¬≈
.B˙¯È˜Ú ˙ÚLa ‰‚¯„Ó da Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»«¿≈»ƒ¿«¬ƒ»
,B‡ÈˆBÓe ˙Ïc‰ ¯·BL - ˜BÈ˙ ÈÙa ˙Ïc ÏÚƒ¿«∆∆ƒ¿≈ƒ≈«∆∆ƒ
ÔÈÈe‡¯L ÌÈˆÚ ÔÈÓk d˙B‡ ÏvÙÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ

˙ÚaÈ ‡nL ;‰Î‡ÏÓÏ68,‰˜Ï„ ‰ÏÙ .˙eÓÈÂ ˜BÈz‰ ƒ¿»»∆»ƒ»≈«ƒ¿»»¿»¿≈»
d˙B‡ ÔÈaÎÓ - Û¯NÈ ‡nL ÔÈLLBÁL Ì„‡ ÌL LÈÂ¿≈»»»∆¿ƒ∆»ƒ»≈¿«ƒ»
C¯c L·Bk ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,L‡‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»≈¿««ƒ∆≈∆∆

Èeak ˙ÚLa dw˙Óe69‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰Ï Ì„Bw‰ ÏÎÂ . ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«≈¿«ƒ¬≈∆
˙eL¯ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â .ÁaLÓ70¯·c ÏÎa ÔÈcŒ˙ÈaÓ ¿À»¿≈»ƒƒ…¿ƒ≈ƒ¿»»»

.‰kÒ Ba LiL∆≈«»»

הבור.67) לשפת שמסביב פתאום.68)עפר יבהל
פד:69) הוראה.70)יומא לשאול

.ÁÈ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL ÈÓ71˜ÙÒ ÌL ‡e‰ ˜ÙÒ , ƒ∆»¿»»»«…∆»≈»»≈
ÌL BÈ‡72ÔÈÁwÙÓ -73ŒÏÚŒÛ‡ ,ÈÁ e‰e‡ˆÓ .ÂÈÏÚ ≈»¿«¿ƒ»»¿»«««

ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ‡È¯·iL ¯LÙ‡ È‡Â ıˆB¯˙pL Ètƒ∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ¿«¿ƒ»»
‰ÚL d˙B‡ ÈiÁÏ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe74. ƒƒ¿«≈»»»

אבנים.71) גל או הרוס כמה 72)קיר כאן יש אפילו
לומר  תמצא ואם כאן, אינו ספק כאן הוא ספק - ספיקות
ב'מעשה  פג:). (יומא מת ספק חי הוא ספק כאן, שהוא
מפקחין". - מת ספק חי הוא "ספק כאן: הנוסח רוקח'

האבנים.73) את ומפנים המפולת את ראה 74)מסירים
שכט. סי' ברורה' ו'משנה א, בהלכה למעלה

.ËÈ‰ÓL B· e‡ˆÓ ‡ÏÂ BÓËÁ „Ú e˜„a75ÔÈÁÈpÓ - »¿«»¿¿…»¿¿»»«ƒƒ
- ÌÈ˙Ó ÌÈBÈÏÚ e‡ˆÓe e˜„a .˙Ó ¯·kL ,ÌL B˙B‡»∆¿»≈»¿»¿∆¿ƒ≈ƒ
ÏÚ ÔÈÁwÙÓ ‡l‡ ,ÌÈBzÁz e˙Ó ¯·k :e¯Ó‡È ‡Ï……¿¿»≈«¿ƒ∆»¿«¿ƒ«
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‰È‰ÈÂ ÔBÈÏÚ‰ ˙eÓiL ˙ÏtÓa ¯LÙ‡L ;Ïk‰«…∆∆¿»¿«…∆∆»»∆¿¿ƒ¿∆
.ÈÁ ÔBzÁz‰««¿«

ז),75) (בראשית באפיו" חיים רוח נשמת אשר "כל שכתוב
חיים  רוח יש אם בבדיקה היא החיות בחינת עיקר כלומר
חיות, מצאו ולא לבו עד בדקו אפילו פח:), (יומא בחטמו
(או"ח  חטמו עד לבדוק צריך אלא ודאי, שמת אומרים אין

שכט.). סי'

.Î˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da LiL ¯ˆÁ ‰˙È‰»¿»»≈∆≈»¿≈»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÛÏ‡Â „Á‡ Ï‡¯NÈ elÙ‡ ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¬ƒƒ¿»≈∆»¿∆∆¿≈»ƒ
Ïk‰ ÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,˙BÏfÓe«»¿»¿»¬≈∆«…∆¿«¿ƒ««…

Ï‡¯NÈ ÈtÓ76‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯t . ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»
ÂÈÏÚ77ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ - ¯ˆÁ d˙B‡78‰Ê ‡nL ; »»»»≈¿«¿ƒ»»∆»∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÌÈ¯‡Lp‰Â ,Ï‡¯NÈ ‰È‰ L¯tL∆≈«»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe«»

ראה 76) - דמי מחצה על כמחצה קבוע שכל ע"ב. פד, יומא
והוא  - הי"א אסורות מאכלות מהל' בפ"ח רבינו שכתב מה

שבת. דוחה ספק וכל נפשות, עליו 77)ספק "נפלה
רוקח'). 'מעשה (נוסח חצר" אותה כיון 78)(מפולת)

ועדיין  שלהם, הקביעות נעקרה לא במקומם, נשארו שרובם
זה  שבאופן שאומר פד:) (יומא וכשמואל עליהם, ספק שם

הרוב. אחר נפש בפיקוח הולכים אין

.‡Î˙Ú·e ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ CÏÈÏ BÊ ¯ˆÁÓ Ôlk e¯˜Ú∆∆¿À»≈»≈≈≈¿»≈«∆∆¿≈
‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ÒÎÂ Ô‰Ó „Á‡ L¯t Ì˙¯È˜Ú¬ƒ»»≈«∆»≈∆¿ƒ¿«¿»≈«∆∆¿»¿»
.ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿≈»«ƒ≈¿«¿ƒ»»
L¯Bt‰ ÏÎÂ ;Ï‡¯NÈ Ô‡k ÔÈ‡ ,Ìlk e¯˜ÚpL ÔÂÈkL∆≈»∆∆∆¿À»≈»ƒ¿»≈¿»«≈
ÔÓ L¯tL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk Ô‰Ó≈∆¿∆≈¿«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈«ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ï‡¯NÈ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .·¯‰»…¿ƒ»ƒ»»»…ƒ¿»≈««ƒ
‰ÏÙÂ ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯Ùe Ìlk e¯˜ÚpL∆∆∆¿À»≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»

.ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿«¿ƒ

.·Î¯a„na Cl‰Ó‰79˙aL ÌBÈ ‡e‰ È˙Ó Ú„È ‡ÏÂ «¿«≈«ƒ¿»¿…»«»««»
ÈÚÈ·L Lc˜Óe ,‰ML ‰ÚhL ÌBiÓ ‰BÓ -80C¯·Óe . ∆ƒ∆»»ƒ»¿«≈¿ƒƒ¿»≈

ÌBi‰ ˙BÎ¯a Ba81˙aL È‡ˆBÓa ÏÈc·Óe ,82ÌBÈ ÏÎ·e . ƒ¿««¿ƒ¿»≈«»¿»
¯zÓ ,Ba ÏÈc·Óe Lc˜Ó ‡e‰L ‰Ê ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌBÈÂ»«¬ƒ¿∆∆¿«≈«¿ƒÀ»
˙eÓÈ ‡lL È„k ,„·Ïa B˙Ò¯t È„k ˙BNÚÏ BÏ83. «¬¿≈«¿»»ƒ¿«¿≈∆…»

ÌBÈÂ ÌBÈ ÏkL ,B˙Ò¯t ÏÚ ¯˙BÈ ˙BNÚÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»«¬≈««¿»»∆»»
B‡ B˙‡ÈˆÈÏ ÈÈÓL ‡e‰L Ú„È Ì‡Â .‡e‰ ˙aL ˜ÙÒ»≈«»¿ƒ»«∆¿ƒƒƒƒ»

ÎÂ B˙‡ÈˆÈÏ ¯NÚ ‰MÓÁ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰ ‰Êa ‡ˆBi ¬ƒ»»»ƒƒ»¿«≈¿∆«ƒ¿»¬≈∆
È‡cÂ ¯·c‰ È¯‰L ,ÌBi‰ B˙B‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿«∆¬≈«»»««
ÌBiÓ ıeÁ ÌÈÓi‰ ¯‡Le ;˙aLa ‡¯iLa ‡ˆÈ ‡lL∆…»»¿«»»¿«»¿»«»ƒƒ

.„·Ïa ‰Ò¯t È„k ‰NBÚ ,‰Ê∆∆¿≈«¿»»ƒ¿»

השבת 79) יום ונשכח הגויים לבין נשבה אם הדין והוא
(ירושלמי). חול 80)ממנו ימי עולם: של כבריאתו

סט.). (שבת השבת יום כן ואחרי =קידוש.81)תחילה,
שמברך 82) - וזה שבת". במוצאי "ומבדיל התימנים: בכ"י

הוא  - במוצאו ההבדלה וברכת בכניסתו הקידוש ברכת

האחרים. הימים ששת מתוך שלו השבת יום של ההיכר
לסגף 83) אסור סכנה, בלי אחד יום להתענות יכול אפילו

או"ח  ישע' ('בגדי המדבר מן לצאת למהר שיוכל כדי עצמו,
שמד). סי'

.‚Î,Ï‡¯NÈ ˙B¯ÈÚ ÏÚ e¯vL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ«»∆»«¬»ƒ¿»≈
˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ƒ»«ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ¬≈∆∆

‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,˙aM‰84‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚ·e . ««»¿≈ƒƒ»∆ƒ¿»»¿ƒ«¿»
¯ÙqÏ85,L˜Â Ô·z È˜ÒÚ ÏÚ ‡l‡ e‡a ‡Ï elÙ‡ - «¿»¬ƒ…»∆»«ƒ¿≈∆∆»«

ÔÈÊ ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ86˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆
B‡ ˙BLÙ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ ,ÌB˜Ó ÏÎ·e .˙aM‰««»¿»»ƒ»«ƒ¿≈¿»
ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ - Ì˙Ò e¯vL B‡ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»∆»¿»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓe .˙aM‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÔÈÊ«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆««»ƒ¿»«»
Ì‰ÈÁ‡Ï ¯ÊÚÏÂ ˙‡ˆÏÂ ‡B·Ï ,ÔÈÏBÎiL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿ƒ»¿»≈¿«¿…«¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „iÓ ÌÏÈv‰Ïe ¯BˆÓaL∆¿»¿«ƒ»ƒ«»¿≈»ƒ«»

˙aLa87.˙aL È‡ˆBÓÏ dÓ‰Ó˙‰Ï Ô‰Ï ¯eÒ‡Â ; ¿«»¿»»∆¿ƒ¿«¿≈«¿»≈«»
ÔÈÊ ÈÏÎa ¯ÊÁÏ Ô‰Ï ¯zÓ ,Ô‰ÈÁ‡ ˙‡ eÏÈviLÎe¿∆«ƒ∆¬≈∆À»»∆«¬…ƒ¿≈«ƒ

‡lL È„k ;˙aLa ÌÓB˜ÓÏ Ô‰lL88„È˙ÚÏ ÔÏÈLÎ‰Ï ∆»∆ƒ¿»¿«»¿≈∆…¿«¿ƒ»∆»ƒ
.‡B·Ï»

ממון 84) עסקי על באו אפילו הזה בזמן ע"א. מה, עירובין
של  התנפלות שכל עליהם, ויוצאים השבת את מחללים
(פסקי  בנפשות וגומרים בממון מתחילים היא, סכנה אויבים

קנ). סי' שאם 85)מהרי"א הגבול, על העומדת עיר
(רש"י). בפניהם ליכבש נוחה הארץ תהא ילכדוה,

('אור 86) לבוא שרוצים שמענו אלא עדיין באו לא אפילו
אלא  למחר, עד נמתין אומרים אין שכט) סי' ורמ"א זרוע'
הכן  לעמוד כדי זיין כלי ומתקינים השבת את דוחין מיד
של  בדבר ודיחוי שהיה כל שכן האויב, לקראת ולצאת

כשלון. להביא ועלול היא סכנה - כל 87)מלחמה וחייב
העיר. על למגינים ולהצטרף להתגייס שמא 88)אדם

למלחמה  זיין כלי מספיקה במדה להוציא האויב,יחוסו נגד
ויתגרה. וישוב האויב יתגבר שמא ועוד

.„Î˙Ù¯ËÓ‰ ‰ÈÙÒ ÔÎÂ89dÙÈw‰L ¯ÈÚ B‡ ,Ìia ¿≈¿ƒ»«¿…∆∆«»ƒ∆ƒƒ»
ÌB˜¯k90¯‰ B‡91ÏÎa ÔÏÈv‰Ï ˙aLa ˙‡ˆÏ ‰ÂˆÓ - «¿»»ƒ¿»»≈¿«»¿«ƒ»¿»

ÈtÓ Ûc¯p‰ „ÈÁÈ elÙ‡Â .ÔÏÈv‰Ï ÏBÎiL ¯·c»»∆»¿«ƒ»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰L ·„ B‡ LÁ ÈtÓ B‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»ƒ¿≈»»…∆
˙iNÚa elÙ‡Â .BÏÈv‰Ï ‰ÂˆÓ - B‚¯‰Ï ÂÈ¯Á‡ Û„B¯≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ«¬ƒ«¬ƒ«
BÏÈv‰Ï ÔÈÊ ÈÏk Ôw˙Ï elÙ‡Â ,˙aLa ˙BÎ‡ÏÓ ‰nk92 «»¿»¿«»«¬ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿«ƒ
,˙aLa ÌÈpÁ˙Óe Ô‰ÈÏÚ ÌÈ˜ÚBÊÂ .¯zÓ -À»¿¬ƒ¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«»

ÔÈÚÈ¯˙Óe93‡ÏÂ ÌÈpÁ˙Ó ÔÈ‡Â .Ì˙B‡ ¯ÊÚÏ Ô‰ÈÏÚ «¿ƒƒ¬≈∆«¿…»¿≈ƒ¿«¿ƒ¿…
˙aLa ¯·c‰ ÏÚ ÔÈ˜ÚBÊ94. ¬ƒ««∆∆¿«»

והנה.89) הנה אותה זורקים שהגלים ע "א. יט, תענית
לעיר.90) מסביב גדותיו.91)מצור על העולה
אחיך 92) "וחי נאמר: זה על למציל, גם סכנה יש אם אולם

סב.). (בבאֿמציעא חברך לחיי קודמים חייך עמך"
בהוספה].93) כג הערה מתעניות פ"א ראה [בתקיעה.
הדבר 94) שיתרבה אפשר ההתרעה, חרדת ידי שעל

ג). פרק תענית ישראל' ('תפארת
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.‰Î‰LÏL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯»̂ƒ«¬»»¿≈»ƒ«»¿»
ÌBÈ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚÂ .˙aLÏ Ì„˜ ÌÈÓÈ»ƒ…∆¿«»¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .d˙B‡ ÔÈL·BkL „Ú ,˙aLa elÙ‡Â ÌBÈÂ»«¬ƒ¿«»«∆¿ƒ»¿««ƒ

˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ ‡È‰L95e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .96„Ú : ∆ƒƒ¿∆∆»¿ƒƒ«¿»»¿«
Â - dz„¯˙aLa elÙ‡97˙ÓÁÏÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿»«¬ƒ¿«»¿≈»ƒ«¿ƒ¿∆∆
‰ÂˆÓ98˙aLa ‡l‡ BÁÈ¯È ÚLB‰È L·k ‡ÏÂ .99. ƒ¿»¿…»«¿À«¿ƒ∆»¿«»

פ"ח 95) (מלכים הארץ גבולות להרחיב ישראל מלחמת
רצו 96)ה"א). שלא החשמונאים בימי שהיה מעשה

לפי  מישראל, אלפים כמה והרגו ונכנסו בשבת, להלחם
העיר  על מצור "ובנית זו: הלכה שעה באותה ידעו שלא
תלמודֿ מה רדתה", עד - מלחמה עמך עושה היא אשר

בשבת. אפילו - רדתה? עד יט.97)לומר שבת
אדם 98) אויבים לקחו בשבת. אפילו מצוה, שבמלחמת

לברוח  ישראל בת או בן נכרים פיתו או בשבי, מישראל
ולרוץ  לנסוע שבת, לחלל מצוה - דת להמיר עלֿמנת אתם
או"ח  (שו"ע מישראל אחת נפש להציל למרחקים אחריהם

שז). ה"ח.99)סי' פ"א שבת 'ירושלמי'

ה'תשע"ט  אלול י"ב חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
והמלאכה 1) שבת מערב הנעשים הדברים רבינו בו כלל

בשבת. נגמרת

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aL ·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ÏÈÁ˙‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿»»¿∆∆«»««ƒ
eÈÏÚ ¯Ò‡ ‡lL .˙aLa ‰ÈÏ‡Ó ˙¯Ó‚ ‡È‰L∆ƒƒ¿∆∆≈≈∆»¿«»∆…∆¡«»≈
Ï·‡ ,ÌBÈ ÏL BÓˆÚa ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ«¬¿»»∆»¿«¿∆¬»
eÏ ¯zÓ - ˙aLa dÓˆÚÓ ‰Î‡Ïn‰ ‰NÚzLk¿∆≈»∆«¿»»≈«¿»¿«»À»»

ÂÈÏ‡Ó ˙aLa ‰NÚpM ‰Óa ˙B‰Ï2. ≈»¿«∆«¬»¿«»≈≈»

ãycew zegiyn zecewpã

zxnbp `idy t"r` zay axra dk`ln ligzdl xzen"
."'ek zaya dil`n

מקום  שכל ה"ד) (פ"א שבת הלכות בתחילת למדנו וכבר
לכתחילה. מותר זה הרי לעשות", "מותר שנאמר

המלאכה  שעניין הרוחנית, בעבודה זו הלכה לבאר ויש
שתוכנה  הגלות, זמן במשך ועבודתנו מעשינו היינו בכלל,
ותכלית  (שבת), קדושה החול) (ימי החולין מענייני לעשות
שבת  שכולו "יום השבת ביום יהיה זו בעבודה השלמות
בערב  שטרח "מי יתקיים שאז העולמים", לחיי ומנוחה

בשבת". יאכל שבת
תיגמר  שלא עבודה יש אם שאף זו, הלכה של תוכנה וזהו
בכל  בשבת, מאליה נגמרת תהיה שהיא אלא הגלות בזמן
יהיה  המלאכה שגמר ובהכרח אותה, להתחיל יש זאת
מהגלות  ישראל בני כל את יוציא כאשר הקב"ה על־ידי

ישראל". בני אחד לאחד תלוקטו "אתם של באופן
(c oniq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

לה'2) שבת השביעי "ויום י): כ, (שמות בתורה כתוב

תעשה  לא יוסי, ר' "אמר מלאכה", כל תעשה לא אלוקיך
שבת  (ירושלמי מותר" מאליה נעשית היא אם אבל כתוב,
יח  דף שבת (מסכת בבלי בתלמוד וכן א), הלכה ב פרק
כליו, שביתת על מצּווה אדם סוברים שמאי בית ב) ְֶעמוד
אין  סוברים הילל ובית בשבת, מלאכה בהם יעשה שלא
הלכה. וכן שובת, עצמו כשהוא כליו שביתת על מצּווה ְֶאדם

.·ÔÈ˜˙Bt ?„ˆÈk3‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL ·¯Ú ‰p‚Ï ÌÈÓ4, ≈«¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆∆«»ƒ¬≈»
ÔÈÁÈpÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙‡lÓ˙Ó ‡È‰Â¿ƒƒ¿«≈¿∆∆»«À«ƒƒ

¯Ó‚Ó5Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯nb˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏk‰ ˙Áz À¿»«««≈ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»
¯BÏÈ˜ ÌÈÁÈpÓe .dlk ˙aM‰6ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ ««»À»«ƒƒƒ««»«ƒ

˙ÈÏtÒ‡Â7Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ‡t¯˙Óe ,‰kn‰ Èab ÏÚ ¿ƒ¿¿»ƒ««≈««»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»
ÔÈnÒÂ BÈc ÔÈ¯BLÂ .dlk ˙aM‰8‰ÎLÁ ÌÚ9Ô‰Â , ««»À»¿ƒ¿¿«»ƒƒ¬≈»¿≈

¯Óˆ ÔÈ˙BÂ .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯BL10 ƒ¿¿ƒ»««»À»¿¿ƒ∆∆
‰¯BiÏ11ÔÈe‡Â12ÔÈpzLÓ Ì‰Â ,¯epzÏ ÔzLt ÏL13 «»¿ƒ∆ƒ¿»««¿≈ƒ¿«ƒ

‰iÁÏ ˙B„BˆÓ ÌÈN¯BÙe .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ»««»À»¿ƒ¿¿«»
Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ„Bv Ô‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈ‚„Ïe ˙BÙBÚÏe¿¿»ƒƒ¬≈»¿≈ƒƒ¿¿ƒ»

„a‰ ˙Èa ˙B¯B˜a ÔÈÚBËÂ .dlk ˙aM‰14ÈÏebÚ·e ««»À»¿¬ƒ¿≈««¿ƒ≈
˙b‰15˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ·Ê ÔÈ˜Ln‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ««ƒ¬≈»¿««¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»««»

·¯ÚaÓ ‰¯e„n‰ ˙‡ B‡ ¯p‰ ˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .dlk16, À»«¿ƒƒ∆«≈∆«¿»ƒ»∆∆
dlk ˙aM‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„ ‡È‰Â17. ¿ƒ∆∆¿∆∆»««»À»

צינור 3) או תעלה פותחים א) עמוד יח דף שבת (מסכת
להשקותה. לגינה הערב.4)מהמעיין חשכת לפני

בהם 5) לעשן במחתה, גחלים על ששורפים בשמים מיני
נודף. ריחם שיהא הבגדים לרפואה.6)את משחה

צבע.8)תחבושת.7) אחרת:9)אבקות בנוסחה
(מער"ק). חשיכה" עם ומורסין את 10)"וסמנין לקלוט

גדול 11)הצבע. דוד ב). עמוד יז דף שבת (מסכת
האש. על וצבע מים פשתן 12)שמרתיחים של אגודות

לתנור  אותן ונותנים שיתלבנו.מנופץ בנוסחה 13)כדי
ויניציאה). (דפוס "משתהים היו 14)אחרת: הבד בבית

מנת  על כן, לפני שנכתשו הזיתים, לסחיטת ששימשו קורות
(מעמיסים) טוענים היו הקורה בראש שמנם; את להוציא
והשמן  הזיתים על וילחצו יכבידו למען משאות שבת מערב

השבת. כל זב הלוחצת 15)היה בגת לשימוש עגולה אבל
היין. את מהם להוציא הענבים הערב.16)על כניסת לפני

אינו 17) הוא אם בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
א'. בהלכה כמבואר עובד,

.‚B‡ ¯epza ¯Na B‡ ,L‡‰ Èab ÏÚ ‰¯„˜ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿≈»««≈»≈»»««
;˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏMa˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ««≈∆»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»««»
Ô‰L ÌÈ¯·c ‰Ê ¯·„a LÈÂ .˙aLa d˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ»¿«»¿≈¿»»∆¿»ƒ∆≈

ÔÈ¯eÒ‡18ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb ,19.˙aLa ¬ƒ¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿«»

ד'.18) בהלכה ב)19)כמבואר עמוד לו דף שבת (מסכת
לשם  להבעירם הגחלים את ויגרוף שבת שהיום ישכח
ביום  אש תבערו "לא משום ויתחייב התבשילים בישול

ט'. פרק להלן ראה בשבת. מבשל ומשום השבת",

.„Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z ?„ˆÈk20‡lL ÔÈnÁÂ ≈««¿ƒ∆…»«»»¿¿«ƒ∆…
ÏÎÂ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL ÏÈL·z B‡ ,Ôk¯ˆ Ïk enÁe‰«»»¿»«¿ƒ∆»«»»¿¿»
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קכי zay zekld - mipnf xtq - lel` a"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˜nËˆnL ÔÓÊ21ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - BÏ ‰ÙÈ ‡e‰ ¿«∆ƒ¿«≈»∆≈«¿ƒ«
,ÌBÈ „BÚaÓ Áp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa L‡‰ Èab«≈»≈¿«»««ƒ∆À«ƒ¿
B‡ BÏeMa ÌÈÏL‰Ï È„k ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

˘‡‰ Û¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˜ÓˆÏ È„k22‰qkL B‡ ,23 ¿≈¿»¿¿ƒ»ƒ»«»≈∆ƒ»
‰wc‰ ÔzLt ˙¯Úa B‡ ¯Ù‡a ‰¯Èk‰ L‡24B‡ ; ≈«ƒ»¿≈∆ƒ¿…∆ƒ¿»««»

eÓÓÚL25B‡ ;¯Ù‡a ˙BqÎÓk Ô‰ È¯‰L ,ÌÈÏÁb‰ ∆»¿«∆»ƒ∆¬≈≈ƒ¿À¿≈∆
‡··‚a B‡ L˜a ‰e˜Èq‰L26,‰w„ ‰Ó‰a ÈÏÏ‚a B‡ ∆ƒƒ»¿«ƒ¿»»¿∆¿≈¿≈»«»

‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÚBa ÌÈÏÁb ÌL ÔÈ‡ È¯‰L˙B‰LÏ ¯zÓ ∆¬≈≈»∆»ƒ¬¬≈∆À»«¿
ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â ,ÏÈL·z‰ ‰fÓ BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ;‰ÈÏÚ»∆»∆¬≈ƒƒ««¿ƒ∆««¿ƒ¿≈¿ƒ

.L‡a ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆»≈

חכמים 20) כדעת פוסק רבינו ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
כירה  גבי על לשהות שאסור ב) עמוד לו דף שבת (מסכת
או  צורכו, כל נתבשל שלא תבשיל וקטומה, גרופה שאינה
ויפה  שמצטמק תבשיל שהוא אלא צורכו, כל נתבשל אפילו
שבת  שהוא ישכח שמא משום לו) יפה יתר (שבישול לו
ורבינו  והשאילתות, הרי"ף, שיטת היא וכן בגחלים. ויחתה
ועוד  והרשב"א גאון, האי ורב ותוספות, רש"י אבל יונה;
- דרוסאי בן כמאכן שנתבשל תבשיל שכל כחנניה, פסקו
צורכו, כדי מאכלם בשלו שלא נודדיםֿשודדים, של מנהיגם
שיעור  וקטומה; גרופה שאינה כירה גבי על לשהותו מותר
בישולו, שליש רש"י: לדעת דרוסאי" בן "כמאכל בישול

בישולו. חצי ט') (פרק רבינו ומתכווץ 21)ולדעת מתייבש
התבשיל. פרק 22)לטובת שבת מסכת ירושלמי (תלמוד

א). הלכה "גרופה 23)א' התלמוד בלשון הנקרא והוא
באפר). כיסוי - ("קטם" הנושר 24)וקטומה" הדק

אותו. כשחובטים הן 25)מהפשתן והרי והשחירו כהו
באפר. ויבשים.26)כמכוסות דקים ענפים

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27‰¯ÈÎa ?28dÏ·‰L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆∆¿»
¯epz‰ Ï·‡ ;ËÚeÓ29‰ Û¯bL Èt ŒÏÚŒÛ‡ ,B‡ L‡ »¬»««««ƒ∆»«»≈

‰qk30ÔÈ‡ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰L B‡ ,¯Ù‡a ƒ»¿≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ«¿ƒ¿¿…««»¿…¿ƒ«¿ƒ
˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL∆…»«»»¿∆»«»»¿ƒ¿«≈
ÁÈqÓ BÈ‡ - ¯˙BÈa ÌÁ BÏ·‰Â ÏÈ‡B‰ ;BÏ ‰ÙÈÂ¿»∆ƒ¿∆¿«¿≈≈«ƒ«
,‰ËeÚn‰ L‡‰ BÊa ‰zÁÈ ‡nL ÌÈLLBÁÂ ,BzÚc«¿¿¿ƒ∆»¿«∆¿»≈«¿»
.‰qÎÓ B‡ ‡··‚e L˜ L‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈«¿»»¿À»

גבי 27) על צורכה כל שבשלה קדירה להשהות שמותר
וקטומה. לח 28)גרופה ודף ב עמוד לו דף שבת (מסכת

פתח  בו יש אחד מצד מחומר, עשוי בישול כלי ב) עמוד
הקדרות. שתי לשפיתת מקום ומלמעלה האפר לגריפת

ורחב 29) למעלה שקצר מתוך אלא ככירה בישול כלי
(רש"י). יותר לתוכו חומו נקלט בנוסחה 30)מלמטה

התימנים). (כתבֿיד חיפה אחרת:

.Â?Ûe¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¯epza ˙B‰LÏ e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ¿»»»¿«¿««««ƒ∆»
È‡Â ,dÓˆÚÂ L‡‰ ·¯ ‡l‡ Û¯B‚ BÈ‡ Û¯Bb‰L ÈtÓƒ¿≈∆«≈≈≈∆»…»≈¿«¿»¿ƒ
;˙Á‡ ıBˆÈ ¯‡Mz ‡lL „Ú L‡‰ Ïk Û¯‚Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿…»»≈«∆…ƒ»≈ƒ««
˙BˆBˆÈp‰ ¯Ú·Ï È„k ‰zÁÈ ‡nL ,ÌÁ BÏ·‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆¿«∆»¿«∆¿≈¿«≈«ƒ

.¯epza ˙B¯‡Lp‰«ƒ¿»««

.ÊÁtk‰31Ï·‰Ó ËÚÓe ,‰¯Èk‰ Ï·‰Ó ·¯ BÏ·‰ «À»∆¿«≈∆∆«ƒ»¿«≈∆∆
˙Ù‚a e‰e˜Èq‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯epz‰32- ÌÈˆÚa B‡ ««¿ƒ»ƒƒƒ¿∆∆¿≈ƒ

ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â ,¯epzk ‡e‰ È¯‰¬≈««¿≈«¿ƒ¿¿…««»
B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿ƒ∆…»«»»¿
;¯Ù‡a ‰qk B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓƒ¿«≈¿»∆««ƒ∆»«ƒ»¿≈∆
‰¯Èkk ‡e‰ È¯‰ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈«ƒ»

¯zÓe .ÂÈÏÚ ÔÈ‰LÓe ,‡··‚e L˜a ‰˜q‰LCÓÒÏ33 ∆À¿»¿«¿»»«¿ƒ»»À»ƒ¿…
.‰ÓeË˜e ‰Ùe¯b dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ·¯ÚaÓ ‰¯ÈkÏ«ƒ»ƒ»∆∆¿««ƒ∆≈»¿»¿»
˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ‰¯Èk ?Átk BÊ È‡Â ,‰¯Èk ‡È‰ BÊÈ‡Â¿≈ƒƒ»¿≈À»ƒ»¿¿ƒ«
.˙Á‡ ‰¯„˜ ˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ÁÙBk ,˙B¯„˜ ÈzL¿≈¿≈»¿¿ƒ«¿≈»∆»

או 31) לבשל קטנה כירה ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
זה  ובגלל אחת לקדירה שפיתה מקום רק בו שיש לאפות

כירה. משל רב מהם 32)חומו שנסחט אחרי זיתים פסולת
שתתחמם.33)השמן. הכירה בצד קדירה להשעין

.ÁBk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ ,ÏÏk ÏLa ‡lL ÈÁ ÏÈL·z«¿ƒ«∆…»«¿»∆»«»»¿
ÔÈa L‡‰ Èab ÏÚ B˙B‰LÏ ¯zÓ - BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓeƒ¿«≈¿«À»«¿««≈»≈≈
‡ÏÂ ÏLaL ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ .¯ep˙a ÔÈa ÁtÎÂ ‰¯ÈÎa¿ƒ»¿À»≈¿«¿≈»«¿ƒ∆»«¿…
‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLa B‡ ,Bk¯ˆ Ïk ÏLa»«»»¿»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆

BÏ34ÔÈ·Ï CeÓÒ ÈÁ ¯·‡ BÎB˙Ï CÈÏL‰ Ì‡ ,ƒƒ¿ƒ¿≈»«»¿≈
¯zÓe ,ÈÁ ÏÈL·˙k Ïk‰ ‰NÚ - ˙BLÓM‰«¿»«¬»«…¿«¿ƒ«À»

B˙B‰LÏ35;‰qÎ ‡ÏÂ Û¯‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ L‡‰ ÏÚ «¿«»≈««ƒ∆…»«¿…ƒ»
˙BzÁÏ ‡a BÈ‡Â ,epnÓ BzÚc ÁÈq‰ ¯·kL ÈtÓƒ¿≈∆¿»ƒƒ««¿ƒ∆¿≈»¿«

.ÌÈÏÁba«∆»ƒ

שאינה 34) כירה גבי על למעלה להשהות רבינו שאסר
וקטומה. בגרופה אפילו ותנור וקטומה, (מסכת 35)גרופה

לו  שאפשר דבר בו נתן אפילו ב) עמוד יח דף שבת
שעשה  כיוון מותר, בו, וכיוצא כירק יום, מבעוד להתבשל
לחתות  יבוא ולא יזכור ממנו, דעתו שמסיח המוכיח מעשה
בפירוש  רבינו מדברי משנה" ("כסף ולהבעירן בגחלים

המשניות).

.ËB˙B‰LÏ ¯eÒ‡L ÏÈL·z Ïk36‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡ , »«¿ƒ∆»«¿ƒ»«¿ƒ»
˙aL È‡ˆBÓ „Ú BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - B˙B‡37È„Îa ÔÈzÓÈÂ , »¿»¿«»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈

eNÚiL38Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z Ì‡ :BÁÎL Ì‡Â . ∆«¬¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆…»«»
·z Ì‡Â ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú ¯eÒ‡ - ‡e‰ Bk¯ˆÏÈL »¿»«»≈«»¿ƒ«¿ƒ

¯zÓ - BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe ‡e‰ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL∆»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆À»
˙aLa „iÓ BÏÎ‡Ï39. ¿»¿ƒ»¿«»

ז.36) ה, ד, בהלכות למעלה שיטת 37)כמבואר היא כך
ששאלו: א) עמוד לח דף שבת (מסכת התלמוד בדברי רבינו
ושאלה  מהו? בשבת ובישלה כירה גבי על קדירה שכח
השיג  והראב"ד רבנן? קנסוהו מי מאי? ושהה עבר שנייה:
"בתחילה  שם: אמרו וכך בשוגג. ושהה עבר ומבאר עליו,
יאכל, לא במזיד יאכל, בשוגג בשבת המבשל אומרים, היו
אנו  שכחים ואומרים במזיד משהין משרבו בשוכח. הדין וכן

השוכח". על וקנסו חזרו במשך 38)- ימתין שבת במוצאי
כדי  רבינו של וטעמו המלאכה, אותה לעשות שיוכל  זמן
לעשות  להקל יבוא ולא בשבת ממלאכתו כלום ישתכר שלא
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ייהנה  "שלא לדבר: טעם נתן ורש"י אחרת. בפעם כן
ב). עמוד יח דף שבת (מסכת השבת" כבר 39)ממלאכת

כמאכל  נתבשל שאם פוסקים כמה דעת ד בהלכה ביארנו
להשהותו. לכתחילה אף מותר דרוסאי בן

.ÈL‡‰ Èab ÏÚ B˙B‰LÏ ¯znL Ïk40ÌÈÏËBpLk , …∆À»«¿««≈»≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â .BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ˙aLa B˙B‡¿«»»¿«¬ƒƒ¿¿≈«¬ƒƒ

Èab ÏÚ ‡l‡ ÌÏBÚÏ41B‡ ,‰qÎÓ B‡ ‰Ùe¯‚ ‰¯Èk ¿»∆»««≈ƒ»¿»¿À»
‡··‚e L˜a e˜q‰L ÁtÎÂ ‰¯ÈÎa42‡lL ,‡e‰Â . ¿ƒ»¿À»∆À¿¿«¿»»¿∆…

Ú˜¯w‰ Èab ÏÚ ‰¯„w‰ ÁÈp‰43ÏÚ dÁÈp‰MÓ Ï·‡ ; ƒƒ««¿≈»««≈««¿«¬»ƒ∆ƒƒ»«
d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ Èab44Èab ÏÚ elÙ‡Â , «≈«¿«≈«¬ƒƒ»«¬ƒ««≈

‡ÏÂ ¯ep˙Ï ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â .‰qÎÓ B‡ ‰Ùe¯‚ ‰¯Èkƒ»¿»¿À»¿≈«¬ƒƒ¿«¿…
B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈˆÚa B‡ ˙Ù‚a e˜q‰L ÁtÎÏ¿À»∆À¿¿∆∆¿≈ƒ««ƒ∆»«
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ .¯˙BÈa ÌÁ ÔÏ·‰L ÈtÓ ;‰qkƒ»ƒ¿≈∆∆¿»«¿≈¿…∆≈«¬ƒƒ

˙aLa BÏ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ,ÂÈÏÚ45. »»≈¿ƒ¿«»

ח.40) בהלכה אסור 41)כמבואר עניין בכל לתוכה אבל
כדרך  בתוכה שם שהיא שכיוון א) עמוד לז דף שבת (מסכת
וכירות  ור"ן) (רשב"א כמבשל נראה תדיר, בה שמבשלים
וגבן  ותוכן פשוטות, הן אלא וחלל, תוך להם  שאין שלנו

הגיבורים). (שלטי להן להחזיר מותר הוא, ראה 42)אחד
ד. הלכה בשם 43)למעלה ב עמוד לח דף שבת במסכת

אין  אבל להחזיר, שדעתו אלא שמותר אמרו "לא אביי:
"לא  אומרים: ויש בידו". עודן אפילו אסור להחזיר דעתו
דעתו  שאין אלא אסור הקרקע על הניחו שאם אמרו
מותר" הקרקע על הניחן אפילו להחזיר דעתו אבל להחזיר,
פסק  רנג) (סימן והטור זה, חילוק כלל הביא לא ורבינו

הראשון. ראשונה.44)כלשון שהייה בטלה שאז
בשבת  הכירה על בתחילה כמושיב הוא הרי וכשמחזירה

האש.45)שאסור. יד על התבשיל את משעינים אין
מחזרה. קלה סמיכה כי זו, הגדרה על חולקים והראשונים

.‡È‰Ù¯‚Ó ÒÈÎ‰Ï ¯eÒ‡46‰¯„˜Ï47‡È‰Â ˙aLa »¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿≈»¿«»¿ƒ
L‡‰ ÏÚ48ÒÈ‚nL ÈtÓ ;˙aLa ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï49 «»≈¿ƒƒ∆»¿«»ƒ¿≈∆≈ƒ

.˙aLa ÏM·Ók ‡ˆÓÂ ,‡e‰ ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ‰ÊÂ ,da»¿∆ƒ»¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿«»
‰¯ÈÎÏ ‰¯ÈkÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯zÓe50‰¯ÈkÓ elÙ‡ , À»¿«¬ƒƒƒ»¿ƒ»¬ƒƒƒ»

‡Ï Ï·‡ ;‰a¯Ó dÏ·‰L ‰¯ÈÎÏ ËÚeÓ dÏ·‰L∆∆¿»»¿ƒ»∆∆¿»¿À∆¬»…
‰ÈÓËÏ ‰¯ÈkÓ51.‰¯ÈÎÏ ‰ÈÓhÓ ‡ÏÂ , ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»¿ƒ»

עמוד 46) יח דף שבת ומסכת א עמוד לד דף ביצה (מסכת
המאכל. בה ומערבים ששואבים כף בה 47)ב) שיש

צורכו. כל נתבשל שלא ה"כסף 48)תבשיל בעל לדעת
העיקר  אלא האש, על כשעומדת דווקא הכוונה אין משנה"

האש. מן העבירוה אפילו רותחת, היא אם בוחש 49)הוא
התבשיל. את שבת 50)ומערב מסכת ירושלמי (תלמוד

משרת  הושעיא רבי בשם אלעזר רבי אמר ג'): הלכה ד' פרק
מדיוטי  חמין לו מעלה והייתי הגדול, חייא רבי את הייתי

לכירה. ומחזירם העליונה, לדיוטי (תלמוד 51)התחתונה
לשמור  אחר בדבר או בתנור מאכלים טמינת שם) ירושלמי

הטמנה. דין ד פרק להלן וראה חומם, על

.·È˙BiÒÒÚ ‰¯„˜ Ì„‡ ‡lÓÈ ‡Ï52ÔÈÒBÓ¯˙Â53B‡ , …¿«≈»»¿≈»¬»ƒ¿À¿ƒ
CB˙Ï ÔzÈÂ ,ÌÈÓ ÏL ˙È·Á54ÌÚ ˙aL ·¯Ú ¯epz‰ »ƒ∆«ƒ¿ƒ≈¿««∆∆«»ƒ

ŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰· ‡ˆBik ÏÎÂ el‡L .Ô˙B‡ ‰‰LÈÂ ‰ÎLÁ¬≈»¿«¿∆»∆≈¿»«≈»∆««
Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·˙k ,¯wÚ Ïk eÏLa ‡lL Ètƒ∆…»¿»ƒ»¿«¿ƒ∆…»«»

a ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÈtÓ ;Ô‰ Bk¯ˆBzÚ„Â ,‰a¯‰ ÏeM »¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒƒƒ«¿≈¿«¿
¯zÏ‡Ï ÔÏÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ55Ô˙B‰LÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏe , ¬≈∆¿»¿»¿«¿«¿ƒ»»«¿»

,˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÔÈ¯eÒ‡ - ‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡Â .¯ep˙a¿«¿ƒ»«¿ƒ»¬ƒ«»≈«»
eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈÂ56. ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»

כתושים 52) תבואה גרגרי ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
למאכל. לפולים 53)מעט, דומים שגרעיניו בתרמיל, צמח

הזה  "כתורמוס א עמוד כח דף ביצה מסכת ראה מרים, והם
סעודה". בקינוח אותו ואוכלים פעמים שבע אותו ששולקין

וכופח.54) כירה תנור, בין חילוק אין פירש 55)בזה כך
שמשם  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת הברייתא טעם רבינו
בכללם, הטור וגם הראשונים, ורוב רש"י אבל זה, דין מקור
יספיק  ולא רב בישול צריכים שאלו "מפני אחרת, סוברים
שבע  לבשלו שצריכים מתורמוס, הראייה - הלילה להם
סימן  (טור בישולם למהר יחתה שמא וחוששים - פעמים
זה  דין השווה שבברייתא משום ביאורו, נימק ורבינו רנד),
משמע  התנור, בתוך לחממם מים של חבית ימלא שלא
התורמוס  ולדבריו רב, בישול צריכין שאין למים שדומים
בפעם  אותו מבשלים ועכשיו פעמים שש כבר נתבשל

(ב"ח). ט.56)השביעית בהלכה למעלה ראה

.‚ÈB˙B‡ ‰‰LÂ ÌBÈ „BÚaÓ ¯Na BÎB˙Ï Ô˙pL ¯epz«∆»«¿»»ƒ¿¿ƒ»
È„b ¯Na Ì‡ :˙aLa57Ì‡L ;¯zÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ ‡e‰ ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿«≈À»∆ƒ

‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ,¯Na‰ C¯Á˙È - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ¿»≈«»»∆≈»ƒ∆»
„·Ïa L‡‰ ˙eÓÈÓÁ58¯BL ¯Na B‡ ÊÚ ¯Na Ì‡Â . ¬ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿«

‡e‰59¯eÒ‡ -Ì‡Â .BÏM·Ï ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ; »∆»¿«∆«∆»ƒ¿«¿¿ƒ
¯epz‰ ÁzÙÏ ‡a Ì‡L ;¯zÓ - ËÈËa ¯epz‰ Èt ÁË»ƒ««¿ƒÀ»∆ƒ»ƒ¿…«««
,„ÒtÈÂ ¯Na‰ ‰M˜˙ÈÂ ,Áe¯‰ Òkz - ˙BzÁÏÂ¿««ƒ»≈»«¿ƒ¿«∆«»»¿ƒ»≈

¯Na‰ „ÈÒÙÈÂ ¯epz‰ ÔpËˆÈÂ60. ¿ƒ¿«≈««¿«¿ƒ«»»

להתבשל.57) וממהר רך מנותח, ועוף גדי זוהי 58)בשר
וראה  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת זו בהלכה רבינו שיטת

רנג. סימן הרבה.59)בטור בישול בנוסח 60)שצריך
הבשר". "ויפסיד המלים: חסרות התימנים

.„ÈÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ,B˙B‡ ˙„ÒÙÓ Áe¯‰L ¯·c Ïk ÔÎÂ¿≈»»»∆»««¿∆∆≈¿ƒ
ÔÈe‡ ÔÈ˙B ‰Ê ÈtÓe .‰zÁÈÂ e‰l‚È ‡nL ÂÈÏÚ61 »»∆»¿«≈ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ
- e‰lb Ì‡L ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epz‰ CB˙Ï ÔzLt ÏL∆ƒ¿»¿««ƒ¬≈»∆ƒƒ»

.e„ÒtÈƒ»¿

ב),61) עמוד יז דף שבת (מסכת הלל בית כדעת זו הלכה
בפרק  נזכרה וכבר בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
לא  יחתה שמא משום שגם ללמדנו בא וכאן ב' הלכה זה
ב). עמוד יח דף שבת (מסכת מפסידתם שהרוח מכיוון גזרו

.ÂËÊÚ ¯N·k ‡e‰ È¯‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ÌÏL È„b Ô˙»«¿ƒ»≈¿««¬≈ƒ¿«≈
‰zÁÈ ‡nL ,B˙B‰LÏ ¯eÒ‡Â ,¯BL ¯N·k B‡ƒ¿«¿»«¿∆»¿«∆
ÏLÏLÏ ¯zÓe .¯epz‰ ÁË ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,ÌÈÏÁba62 «∆»ƒ∆»ƒ≈»««À»¿«¿≈

‰ÎLÁ ÌÚ ¯epzÏ ÁÒt‰ N·k63BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ∆∆«∆«««ƒ¬≈»¿««ƒ∆≈
‰¯e·Á ÈaL ÈtÓ ,ÁË64.Ô‰ ÌÈÊÈ¯Ê »ƒ¿≈∆¿≈¬»¿ƒƒ≈
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כקדירה (מ 62) היו שלהם תנורים א) עמוד כ דף שבת סכת
(מורידין) ומשלשלים לארץ בטיט המחוברת שוליים, בלי

לתוכו. בשפוד או בשלשלת הצלי ערב 63)את כשחל
שבת, דוחה פסח קרבן שהקרבת ואף שבת, בערב פסח
(חומש  מהכתוב א עמוד סו דף פסחים במסכת כמבואר
הפסח  את ישראל בני "ויעשו ב): פסוק ט, פרק במדבר
מלאכה  כל זאת בכל בשבת, ואפילו במועדו, - במועדו"
לכן  השבת, את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר
שיעריב. לפני התנור לתוך הכבש את להוריד הוצרכו

ונזהרים 64) הם זריזים הפסח קרבן את יחד לאכול הנמנים
איסור. מלעשות

.ÊËÔÈÏBˆ ÔÈ‡65¯Na66,L‡‰ Èab ÏÚ ‰ˆÈ·e Ïˆ·e ≈ƒ»»»»≈»««≈»≈
eÏviL È„k ‡l‡67ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ ÌBÈ „BÚaÓ ∆»¿≈∆ƒ…ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï68„Ú ˙aLa L‡‰ ÏÚ Ôk ¯Á‡ e¯‡L Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒƒ¿¬««≈«»≈¿«»«
¯zÓ - ‰a¯‰ eÏviL69;BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ…«¿≈À»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿«≈¿«

ÈtÓe .Ì‰ L‡‰ Ûeb ÏÚL ,Ô˙B‡ C¯ÁÈ - ‰zÁÈ Ì‡L∆ƒ¿«∆«¬…»∆«»≈≈ƒ¿≈
‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈÏk‰ ˙Áz ¯Ó‚Ó ÔÈÁÈpÓ ‰Ê70Ì‡L ; ∆«ƒƒÀ¿»«««≈ƒƒ¬≈»∆ƒ

.ÌÈÏk‰ ÔMÚÈÂ ¯Ó‚n‰ Û¯NÈ - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ»≈«À¿»ƒ«≈«≈ƒ

ממש,65) האש על הוא צלי ב) עמוד יט דף שבת (מסכת
המבואר  מבישול דינו נשתנה ולפיכך כלי, באמצעות שלא

הרך.66)למעלה. לגדי ועז שור בשר בין הבדל אין כאן
מועיל 67) לא אחד מצד רק נצלו אם אבל הצדדים, משני

ה). הלכה ט פרק להלן ראה א, עמוד נז דף מנחות (מסכת
היא 68) שהכוונה מבואר א עמוד כ דף שבת במסכת

כחצי  ט בפרק להלן רבינו לדעת שהוא דרוסאי" "בן כמאכל
בישולו. כשליש רש"י ולדעת במסכת 69)בישולו, משנה

שם. מבואר 70)שבת ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
של  הגזירה גם בו שאין לומר בא וכאן ב, בהלכה למעלה

יחתה. שמא

.ÊÈ- ‰Ê ÔÈÚa ÔÈ¯ÒB‡ e‡L ¯·c ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»»»∆»¿ƒ¿ƒ¿»∆
˙aLa ‰NÚ ‡e‰L ÌeMÓ ¯eÒ‡ BÈ‡71‰¯Êb ‡l‡ , ≈»ƒ∆«¬∆¿«»∆»¿≈»

¯Óˆ ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆«∆»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆
‰¯BiÏ72‡nL ;L‡‰ ÏÚÓ ‰¯e˜Ú ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , «»∆»ƒ≈»¿»¬»≈«»≈∆»

‡nL ;ËÈËa ÁeË ‰Èt ‰È‰iL ,‡e‰Â .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒ»∆ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ∆»
‰ÎLÁMÓ da ÒÈ‚È73. »ƒ»ƒ∆¬≈»

על 71) מצּווה אדם שאין א, בהלכה למעלה נתבאר ְֶשכבר
בשבת. כליו ב.72)שביתת בהלכה למעלה ראה

קדירה 73) בין הבדל ויש ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
לאכילה  שראוי עד המאכל נתבשל אם בקדירה ליורה,
יורה  גבי אבל יחתה, שמא בו גזרו לא בישולו, חצי דהיינו
יחתה  שמא בה גזרו הצבע, שייקלט ביום שהות יש אם אף

רנב). סימן חיים (אורח היטב שייקלט כדי

.ÁÈ‡ÏÂ ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epza ˙t‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡≈¿ƒ∆««««ƒ¬≈»¿…
‰¯¯Á74È„k ‡l‡ ,ÌÈÏÁb‰ Èab ÏÚ75eÓ¯˜iL76‰Èt ¬»»««≈«∆»ƒ∆»¿≈∆ƒ¿¿»∆»
Ì‰L77L‡a B‡ ¯epza ÌÈ˜a„Ó78e¯‡L Ì‡Â . ∆≈À¿»ƒ««»≈¿ƒƒ¿¬

- ‰zÁÈ Ì‡L ;¯zÓ - Ô˙iÙ‡ ¯Ó‚iL „Ú ÔÎŒÈ¯Á‡«¬≈≈«∆ƒ¿…¬ƒ»»À»∆ƒ¿«∆
ÔÈ„ÚÂ ‰ÎLÁÂ ,‰ÎLÁÏ CeÓÒ Ô˙ Ì‡Â .Ô˙B‡ „ÈÒÙÈ«¿ƒ»¿ƒ»«»«¬≈»¿»¿»«¬«ƒ
„Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - „ÈÊÓa Ì‡ :‰Èt eÓ¯˜ ‡Ï…»¿»∆»ƒ¿≈ƒ»∆¡…≈∆«

È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ79- ‚‚BLa Ì‡Â ;eNÚiL »≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿≈
˙Bc¯Ï BÏ ¯zÓ80ÏL ˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ ‰pnÓ À»ƒ¿ƒ∆»¿»¿À∆

˙aL81‰c¯Óa ‰c¯È ‡Ï - ‰„B¯ ‡e‰LÎe .82C¯„k «»¿∆∆…ƒ¿∆¿«¿∆¿∆∆
ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L83.da ‡ˆBiÎÂ ÔÈkÒa ‡l‡ , ∆∆¿…∆»¿«ƒ¿«≈»

דקיקה 74) עוגה א) עמוד כ ודף ב עמוד יט דף שבת (מסכת
גחלים. גבי על השבת.75)אפוייה לפני לקרום שיספיקו

ולעוגה,76) ללחם מסביב קשה קרום התהוות - קרימה
לשיעור  הגיעו מהם נמשכים חוטים ואין אותם וכשפורסים
ב). עמוד עח דף מנחות מסכת (תוספות פניהם" "נקרמו של

אולם 77) בתנור". מודבקין "שאינן ויניציא: דפוס בנוסח
שיקרמו  "כדי כתוב: במשנה ב עמוד יט דף שבת במסכת
התחתון  שיקרום כדי אומר, אליעזר רבי יום" מבעוד פניה
תחתון  או התנור, שלצד "תחתון בגמרא ושואלים שלה,
שיקרמו  "כדי אליעזר רבי מדברי ומשיבים האור"? שלצד
ואין  כתב המשניות בפירוש ורבינו בתנור". המודבקין פניה
ויניציא  דפוס נוסח מתאים ולדבריו אליעזר, כרבי הלכה
שרבי  סוברת שהגמרה ממה אבל בתנור", מודבקין "שאינן
"שהם  שלנו כנוסח נראה הראשון התנא דברי מפרש אליעזר

בתנור". מוסבות 78)מודבקין באש" "או המלים
סימן  יוסף בית - למעלה) (ראה ל"תנור", ולא ל"חררה"

ט.79)רנד. בהלכה למעלה הלחם 80)מבואר הוצאת
רדייה. נקראת ב)81)מהתנור עמוד קיז דף שבת (מסכת

כא. הלכה כג, בפרק להלן מוציא 82)וראה שהאופה כלי
מהתנור. הכיכרות את בהם 83)בו שאין שלנו בתנורים

יותר  אף להוציא מותר התנור, בשולי מונחת שהפת רדייה
בשם  חיים (אורח אחר בדבר או בסכין סעודות משלוש

ירוחם). רבינו

.ËÈ‰¯e„Ó Ì„‡ ‰NBÚ84‰ˆ¯iL ¯·c ÏkÓ85ÔÈa - ∆»»¿»ƒ»»»∆ƒ¿∆≈
‰¯BÓ Èab ÏÚ ÔÈa Ú˜¯˜ Èab ÏÚ86d˜ÈÏ„Óe - ««≈«¿«≈««≈¿»«¿ƒ»

dc‚k ÌnÁ˙Ó B‡ d¯B‡Ï LnzLÓe ,ÌBÈ „BÚaÓ87 ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿«≈¿∆¿»
„Ú ,‰ÎLÁ Ì„˜ ‰¯e„n‰ ·¯ ˜ÈÏ„iL CÈ¯ˆÂ .˙aLa¿«»¿»ƒ∆«¿ƒ…«¿»…∆¬≈»«
‡Ï Ì‡Â .˙aM‰ Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙·‰ÏL ‡‰zL∆¿≈«¿∆∆»≈≈∆»…∆««»¿ƒ…
‡nL ‰¯Êb ;˙aLa da ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - da¯ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒÀ»»≈»»¿«»¿≈»∆»
Ì‡Â .˙·‰ÏM‰ ‰ÏÚzL È„k ,ÌÈˆÚ‰ „ÈÈÂ da ‰zÁÈ¿«∆»¿»ƒ»≈ƒ¿≈∆«¬∆««¿∆∆¿ƒ
BÙw‰ ·¯Â BÈ·Ú ·¯ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ - È„ÈÁÈ ıÚ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ…»¿¿…∆≈

.ÌBÈ „BÚaÓƒ¿

או 84) להאיר עצים שורפים א) עמוד כא דף שבת (מסכת
כנגדם. בהם 85)להתחמם מדליקין שאין מחמרים אפילו

אפל, הנר אור וכשיהא יפה, דולקים שאינם לפי שבת נרות
פרק  להלן (ראה אותם יטה או ויבעיר שבת שהיום ישכח
שההיסק  כיוון מדורה, בהם לעשות מותר זֿח), הלכות ה

(רש"י). שיטה או שיבעיר חשש אין להלן 86)רב, רה
ז הלכה ה א.87)פרק עמוד כ דף שבת מסכת

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na88ÔÈÏe·ba ?89Lc˜na Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¬»«ƒ¿»
ÔÈÊÈÁ‡Ó -90„˜Bn‰ ˙Èa ˙¯e„Óa ÌÈˆÚa ¯e‡‰ ˙‡91 «¬ƒƒ∆»»≈ƒƒ¿«≈«≈

È‡Â ,‰ÎLÁ ÌÚ;ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ÔÈLLBÁ Ô ƒ¬≈»¿≈¿ƒ∆»¿«∆«∆»ƒ
ÔÈÊÈ¯Ê ÌÈ‰k‰L92.Ô‰ ∆«…¬ƒ¿ƒƒ≈

שבת.88) לפני המדורה רוב להדליק כל 89)שצריך
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למקדש. חוץ כ 90)המקומות דף שבת (מסכת מדליקים
א). בין 91)עמוד מבחוץ בצפונה העזרה, בצד גדול בית

הבחירה  (בית המוקד בית ונקרא כיפה, בנוי והחיל העזרה
שמרבים  מעצים גדולה מדורה הייתה ושם ה), הלכה ה פרק
עבודה  בשעת ההולכים הכוהנים, בה שיתחממו כדי להבה

שיש. של רצפה על לחתות 92)יחפים יבואו ולא
הגחלים.

.‡ÎBÈ‡ - ÔÈÈÚ¯b ÏL B‡ ÌÈ˜ ÏL ‰¯e„Ó ‰˙È‰»¿»¿»∆»ƒ∆«¿ƒƒ≈
L‡‰ Ô‰a ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈk ‡l‡ ;·¯‰ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ»…∆»≈»∆ƒ¿ƒ»∆»≈
L‡‰L ÈtÓ ;da LnzL‰Ï ¯zÓ ,˙aM‰ Ì„…̃∆««»À»¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈∆»≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙BzÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰¯‰Óa Ô‰a ˙ÈÏ˙ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»ƒ

˙BÏ˙BÁa ÔÈÈÚ¯b‰ ÁÈp‰ B‡ ÌÈw‰ „‚‡93Ô‰ È¯‰ - »««»ƒƒƒ«««¿ƒƒ¿»¬≈≈
Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ˙·‰ÏL Ô‰a ‰ÏÚzL CÈ¯ˆÂ ,ÌÈˆÚk¿≈ƒ¿»ƒ∆«¬∆»∆«¿∆∆≈≈∆»…∆

˙aM‰94. ««»

בקושי.93) בהם נאחז והאור מלולבים עשויים סלים

א).94) עמוד כ דף שבת (מסכת

.·Î˙ÙÊ ÏL ‰¯e„Ó95˙È¯Ùb ÏL B‡96··¯ ÏL B‡ ,97 ¿»∆∆∆∆»¿ƒ∆¿»
‰¯È˜ ÏL B‡98L˜ ÏL B‡ ,99‡··b ÏL B‡100BÈ‡ - ∆ƒ»∆«∆¿»»≈

da¯ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ101L‡‰L ÈtÓ ,˙aM‰ Ì„˜ »ƒ¿«¿ƒÀ»…∆««»ƒ¿≈∆»≈
.‰¯‰Óa Ì˙B‡ ˙˜Ï„Ó«¿∆∆»ƒ¿≈»

מעצים.95) שעושים להישרף קל שחור, חומר 96)שרף
כתום. וגוונו באדמה הנמצא שמנונית.97)שריפה משקע

תבן 99)שעווה.98) עושים שממנו השיבולת גבעול
דקות). לחתיכות יבשים.100)(הנדוש דקים ענפים

עוד 101) נזכרו ושם בברייתא, ב עמוד כ דף שבת מסכת
צריך  ואין האור, בהם כשנאחז מייד הבוערים עצים  מיני

רובם. בהם להדליק

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הותר 1) שלא שבת, מערב הם ואף ההטמנה, דיני בו כלל

בדומה  שהותר ומה שם. כמבואר בשבת החמין את להטמין
שם. מבואר בשבת לזה

.‡ÏÈL·z‰ Ô‰a ÔÓË Ì‡L ,ÌÈ¯·c LÈ2‡e‰ - ≈¿»ƒ∆ƒ»«»∆««¿ƒ
˙Ùb‰ :ÔB‚k .L‡‰ ÔÈÚk BÏeM·a ÔÈÙÈÒBÓe ,ÌnÁ˙Ó3 ƒ¿«≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈¿«∆∆

Ï·ÊÂ4ÈÒÂ ÁÏÓeÔÈ‚Ê B‡ ,ÏBÁÂ „5ÔÈÎeÓe6- ÌÈ·NÚÂ ¿∆∆∆«¿ƒ»»ƒƒ«¬»ƒ
ÔzLÏML ÔÓÊa7elÙ‡Â ,ÌÈÁÏ8.ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ƒ¿«∆¿»¿»«ƒ«¬ƒ≈¬««¿»

Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·c ÔÈ‡¯˜ el‡ ÌÈ¯·„e9,ÌÈ¯·c LÈÂ . ¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ»»«ƒ∆∆¿≈¿»ƒ
;„·Ïa B˙eÓÈÓÁa ¯‡MÈ - ÏÈL·z‰ Ô‰a ÔÓË Ì‡L∆ƒ»«»∆««¿ƒƒ»≈«¬ƒƒ¿«
B˙B‡ ÔÈÚBÓ ‡l‡ ,ÏeMa BÏ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ∆»¿ƒ

ÔpËˆ‰lÓ10,ÔÈL·È ÌÈ·NÚÂ ÔÈÎeÓe ÔÈ‚Ê :ÔB‚k . ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒƒ«¬»ƒ¿≈ƒ
‰BÈ ÈÙÎÂ ˙B¯Ùe ˙eÒÎe11ÔzLt‰ ˙¯Úe12˙¯Òe ¿≈¿«¿≈»¿…∆«ƒ¿»¿…∆

ÌÈL¯Á13ÔÈÁÏLe14ÔÈ‡¯˜ el‡ ÌÈ¯·„e .¯Óˆ Èf‚Â »»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆∆¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ
.Ï·‰ ÛÈÒBÓ BÈ‡L ¯·c»»∆≈ƒ∆∆

לשמור 2) כדי להטמינו רוצה אם התבשיל, שנתבשל לאחר
נקרא: וזה המחממה, בדבר כולה הקדרה את מכסה חומו,

מח.). (שבת סחיטת 3)הטמנה אחר הנשארת הפסולת
זפת  אחר: בנוסח האש: כמו מחממת הזיתים, מן השמן

הדין  אותו אם השאלה, נשאלת בתלמוד רוקח'). ('מעשה
סתם, ורבינו שומשמין, בשל גם או זיתים, של בפסולת רק

(כסףֿמשנה). שניהם לכלול לחומרא שמדשנים 4)ופסק
כחו. להגדיל השדה את ובמשנה 5)בו הענבים. קליפת

ולא  במוכין ולא בזגין ולא בתבן "ולא תנן מז:) (שבת
וכאן  המשניות. בפירוש רבינו בדברי הוא וכן בעשבין"
"בזמן  כתב שהרי סופר, בטעות לתלות ואין רבינו. השמיטו
רבינו  ספרי שבקצת נראה המגידֿמשנה ומדברי ששלשתן"
וצריך  "ששלשתם". כתב ואעפ"כ "תבן", גם כתוב היה
רוקח'). 'מעשה בספר (ראה עשבים בכלל שתבן לומר

בגדים.6) פקיעי או כצמר רך דבר מוכין 7)כל זגין
תבן. בדין למעלה וראה מט.)8)ועשבין. (שבת בתלמוד

וכתב  אחר, דבר מחמת או עצמם מחמת לחים אם מסופקים
רבינו  כתב וכן עצמן. מחמת לחים הגמרא: שמסקנת הרי"ף
קולא  היא זו אחרים מפרשים שלדעת אלא המשנה. בפירוש
(רש"י  יותר שמחממים עצמם מחמת לחים אלא אסרו שלא
דבר  מחמת שלחים חומרא היא רבינו לדעת ואילו והרא"ש)
מחמת  ואפילו "לחים כתב ולפיכך יותר, מחממים אחר

רנז). סי' (ב"י וכאן 9)עצמם" חם. מגוף העולה האד
חום. מט.10)מובנו: נוצות,11)שבת שאר והואֿהדין

אחרים  עופות משל יותר מצויות היו יונה שכנפי אלא
רנז). סי' באו"ח כשחובטים 12)(הרמ"א מהפשתן הנושר

בשעת 13)אותו. הנגר של המסור מתחת הנופל הדק
השערות 14)הנסירה. בעוד ממנה שנפשט בהמה עור

עליה.

.·Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓBhL ,‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»∆¿ƒ¿»»«ƒ∆∆
È¯‰L ,˙aLa ÔeÓË ÏÈL·z‰ ¯‡MÈÂ ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ»≈««¿ƒ»¿«»∆¬≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;˙aLa L‡‰ Èab ÏÚ ÔÈ‰LÓ«¿ƒ««≈»≈¿«»¬»»¿¬»ƒ
‡nL ‰¯Êb ,ÌBÈ „BÚaÓ Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆ƒ¿¿≈»∆»

˙Bl‚Ï C¯ËˆÈÂ ,˙aLa ‰¯„w‰ ÁÈz¯zÁezL „Ú Ô «¿ƒ««¿≈»¿«»¿ƒ¿»≈¿«»«∆»«
¯·„a ÔÓBË ‡ˆÓÂ ,˙aLa ‰qÎÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰ÁÈ˙¯‰»¿ƒ»¿«¬…ƒ«∆¿«»¿ƒ¿»≈¿»»

¯eÒ‡ ‡e‰L ,˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBn‰15¯zÓ CÎÈÙÏ . «ƒ∆∆¿«»∆»¿ƒ»À»
˙BLÓM‰ ÔÈa Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï16Ì˙qL ; ¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆≈«¿»∆¿»

,ÔÚeaÚaÓ eÁÂ eÁ˙¯ ¯·k ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙B¯„¿̃≈≈«¿»¿»»¿¿»ƒƒ¿»
ÔÈÁ˙B¯ ÔÈ‡ ·eL - eÁpL ÔÂÈÎÂ17. ¿≈»∆»≈»¿ƒ

המוסיף 15) בדבר שבת בערב להטמין האוסרת - זו הלכה
הרמב"ם  מנוסח נובעת - השמשות בבין ומתירה הבל,
טומנין  אין אמרו: מה מפני רבא: "אמר לד:) (שבת בתלמוד
שמא  גזירה - יום? מבעוד ואפילו הבל, המוסיף בדבר
מבעוד  נתיר אם המשניות: בפירוש רבינו (ופירש ירתיח
עד  לגלותה ויצטרך בשבת, הקדירה תרתיח שמא יום,
הטמנה  בשבת עכשיו עושה ונמצא יכסוה, ושוב שתנוח,
בין  כך) (אם הכי אי אביי: לו אמר באיסור). חדשה
ביןֿ קדירות סתם לו: אמר נגזור? (גם) נמי השמשות
עוד)" מרתיחים ולא ונחו רתחו (כבר הן רותחות השמשות
השיגו  הראשונים גדולי אולם והגאונים. הרי"ף נוסח וכן
השמשות  ובין אסור שבת בערב עצמך, על תמה עליהם:
אין  אמרו, מה "מפני הוא: בתלמוד שלנו ונוסח מותר?

הבל, מוסיף שאינו בדבר -ÎÈ˘Á˘Ó‰טומנין (בשבת)?
צוננת  קדירתו ימצא שמא רש"י: (ופירש ירתיח שמא גזירה
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בין  הכי, אי בשבת). מבשל ונמצא וירתיחנה, הטמנה, קודם
יום  מבעוד גם להטמין אסור (ויהא נגזור נמי השמשות
בין  הן רותחות קדירות סתם - לו: אמר זה)? מטעם
וזוהי  לגזור)" מקום ואין בישולן, נגמר (שעכשיו השמשות

ההלכה. ה,16)שיטת פרק להלן ראה המדויק: זמנו
ד. בערב 17)הלכה הבל המוסיף בדבר וטמן עבר ואם

אסורה  זה, ידי על ונתחממה צוננת קדירתו שהיתה שבת,
מסופר: לח:) (שבת ובמשנה רנז). סי' (או"ח בדיעבד אף
סילון  יום) (מבעוד והביאו טבריה, אנשי שעשו "מעשה

חמי  של (תעלה) אמה לתוך כדי (צינור) טבריה (מחמי ן
בשבת, (הוחם) אם חכמים: להם אמרו הצונן). את לחמם
ובשתיה". ברחיצה ואסורין בשבת שהוחמו כחמין הוא הרי

.‚BÈ‡L ¯·„a ÏÈL·z‰ ÔÓËÏ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓ ÔÎÂ¿≈ƒ«ƒ»»ƒ¿…««¿ƒ¿»»∆≈
¯·c ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;dÓˆÚ ˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBÓƒ∆∆¿«»«¿»¬»»¿¬»ƒ»»

ıÓ¯a ÔÈÓËÈ ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê18˙BˆBˆÈ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆¿≈»∆»«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆ƒ
ÌÈÏÁba ‰˙BÁ ‡ˆÓÂ ,L‡ ÏL19e¯Ò‡ CÎÈÙÏ . ∆≈¿ƒ¿»∆«∆»ƒ¿ƒ»»¿

BÈ‡L ¯·„a elÙ‡Â ˙aLa ÌÁ ¯·c ÔÈÓË‰Ï20ÛÈÒBÓ ¿«¿ƒ»»«¿«»«¬ƒ¿»»∆≈ƒ
.Ï·‰∆∆

חם.18) והגאונים 19)אפר רבינו נוסח לפי הדין כך
שלנו, הנוסח לפי אבל הקודמת. בהלכה שהבאנו לד: בשבת
המוסיף  בדבר להטמין אסור למה טעם, לתת הגמרא באה
בדבר  טומנין אין אמרו: מה "מפני שבת. מערב הבל,
יטמין  שמא גזירה - יום?" מבעוד ואפילו הבל המוסיף

בשבת. שבתוכו הגחלים לחתות ויבוא אפילו 20)ברמץ
טמן  ואם בשבת, להטמין אסור צרכו, כל שנתבשל תבשיל

כך. ידי על התבשיל נאסר לא הבל, מוסיף שאינו בדבר

.„‰ÎLÁ dÈ‡ ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ21˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓ - »≈¬≈»»≈≈»¬≈»À»ƒ¿…∆
¯·„a ˙aLa ÔBv‰ ¯·c ˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓe .ÌÁ ¯·c»»«À»ƒ¿…∆»»«≈¿«»¿»»

ÛÈÒBÓ BÈ‡L22È„k B‡ ¯˙BÈa ÔpËˆÈ ‡lL È„k , ∆≈ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿≈¿≈
‚eÙzL23elb˙Â ˙aL ·¯ÚÓ ÔÓhL ÔÈnÁ .Ô˙pˆ ∆»ƒ»»«ƒ∆¿»»≈∆∆«»¿ƒ¿«

¯zÓe .ÛÈÒBÓ BÈ‡ È¯‰L ,Ô˙BqÎÏ ¯zÓ - ˙aLa¿«»À»¿«»∆¬≈≈ƒÀ»
˙aLa Èeqk‰ ÛÈÏÁ‰Ï24ÁÈpÓe ˙eÒk ÏËB ?„ˆÈk . ¿«¬ƒ«ƒ¿«»≈«≈¿«ƒ«

.˙eÒk‰ ÁÈpÓe ‰BÈ ÈÙk ÏËB B‡ ,‰BÈ ÈÙk«¿≈»≈«¿≈»«ƒ««¿

השמשות.21) בין זמן הוא ע"א. לד, נא,22)שבת שבת
'24)שתחלש.23)ע"א. בעל לדעת משנה'שם. מגיד

ממנו, בטוב הגרוע הכיסוי את להחליף אלא רבינו התיר לא
רבינו  שכתב מה שמפרש ונראה הכיסוי, על להוסיף לא אבל
והכסףֿ הכיסוי. על מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי
ראוי  שיותר שאפשר רבינו, בדברי הכרע שאין כתב משנה
לאסור  שראוי ממה ממנו בטוב הכיסוי להחליף לאסור
כלֿשכן  להחליף שמותר ומכיון כיסוי, על כיסוי להוסיף
רבינו  שכתב מה לפרש צריך דבריו, ולפי להוסיף. שמותר
אם  שבזה הבל, מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי

ה"ב). (למעלה הדין מעיקר לכסות אסור נתגלה

.‰¯Á‡ ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ÔÈnÁ‰ ÌÈn‰ B‡ ÏÈL·z‰ ‰ptƒ»««¿ƒ««ƒ««ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈
¯zÓ -25BÈ‡L ¯·„a ˙aLa ¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÔÈÓË‰Ï À»¿«¿ƒ«¿ƒ»«≈¿«»¿»»∆≈
ÛÈÒBÓ26ÔÈÓË‰Ï e¯Ò‡ ‡lL .ÔBv‰ ¯·c‰ BÓk , ƒ¿«»»«≈∆…»¿¿«¿ƒ

ÔBL‡¯ ÈÏÎa ‡e‰L ÌÁ ¯·c ‡l‡ ˙aLa27ÏMa˙pL ¿«»∆»»»«∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«≈
.¯zÓ - e‰pt Ì‡ Ï·‡ ,Ba¬»ƒƒ»À»

את 25) להטמין אסור ואמר: רבי (ישב) יתיב ע"א. נא, שבת
את  להטמין התיר אבא יוסי: ב"ר ר"י לפניו אמר הצונן.
וכן  להטמין). (שמותר זקן הורה כבר (רבי): אמר הצונן.
הצונן! את לי הטמן עבדו: לדרו אמר נחמן רב שם: אמרו
הרי  שהקפיד, הטעם מה שם, והקשו עליו. אמי רבי והקפיד
אדם  סבר, הוא והשיבו: הצונן? את להטמין מותר אמרו
הפוסקים  אולם להטמין). אסור חשוב (שלאדם שאני חשוב
הצונן, את להטמין חשוב לאדם גם והתירו בכך, חלקו לא
לענין  כצונן חשובים החמין אף אחרת, לקדרה שפינהו וכל

הצונן". דבר "כמו רבינו כלשון בדבר 26)זה, אבל
ענין. בכל אסור - הבל עד 27)המוסיף רותח הוא אם

סולדת  יד ושיעור רנז); סי' ברורה' ('משנה בו סולדת שהיד
ויש  שיח) סי' (או"ח בו נכוית התינוק של שכריסו בו:

ולמעלה. צלזיוס 40% של בחום להחמיר

.ÂÌÁÓ ÔÈÁÈpÓ28‰¯„˜e ,˙aLa ÌÁÓ Èab ÏÚ29ÏÚ «ƒƒ≈«««≈≈«¿«»¿≈»«
Èab ÏÚ ÌÁÓe ,ÌÁÓ Èab ÏÚ ‰¯„˜e ,‰¯„˜ Èab«≈¿≈»¿≈»««≈≈«≈«««≈

‰¯„˜30,enÁeiL ÏÈ·La ‡Ï ;˜ˆ·a Ì‰Èt ÁËÂ , ¿≈»¿»ƒ∆¿»≈…ƒ¿ƒ∆«
‡l‡ e¯Ò‡ ‡lL .ÌnÁ ÏÚ e„ÓÚiL ÏÈ·La ‡l‡∆»ƒ¿ƒ∆««¿«À»∆…»¿∆»
ÌÁ ÈÏk Èab ÏÚ ÌÁ ÈÏk ÁÈp‰Ï Ï·‡ ,˙aLa ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿«»¬»¿«ƒ«¿ƒ«««≈¿ƒ«
ÔÈ‡ Ï·‡ .¯zÓ - Ô˙eÓÈÓÁa ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ»À»¬»≈
ÌÁ ÈÏk Èab ÏÚ ÔBˆ ¯·c Ba LiL ÈÏk ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿ƒ∆≈»»≈««≈¿ƒ«

˙aLa ÌÁ Ba CÈÏBÓ È¯‰L ,˙aLa31BÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«»∆¬≈ƒ…¿«»¿ƒƒƒ
.ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÓBËk BÈ‡Â ,¯zÓ - ·¯ÚaÓƒ»∆∆À»¿≈¿≈¿»»«ƒ

מים.28) בו לחמם נחשת חרס.29)כלי שבת 30)של
הרי"ף  נוסח וכן התוספתא, בשם רש"י כנוסח ע"ב. נא,
מיחם  ע"ג קדירה לא "אבל בגמרא: לפנינו אבל והרא"ש.
וב'מעשה  כ"י ברמב"ם ובאמת קדירה", ע"ג מיחם ולא

זו. אחרונה פיסקא נמצאת לא ע"א.31)רוקח' מח, שבת
רבינו  בדברי גם להיות צריך וכן מוליד", קא "אולודי ושם:

רומי. בדפוס הוא וכן בשבת" חום בו מוליד "שהרי

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושם 1) שבת, מערב הוא ואף הנר, הדלקת דיני בו כלל

שאסור  מה לזה ונמשך והפתילות. השמנים דיני נתבארו
או  בשבת, השמן מן יסתפק שמא גזירה בשבת, לעשותו
שאסור  מה לזה ונמשך הניצוצות. כיבוי מקרב שהוא
יבעיר. או יכבה או יטה שמא גזירה בשבת, ֶַלעשותו
שהיו  בתקיעות שבת ערב משפט בסיום הפרק ונסתיים

שבת. ערב בכל ממלאכה העם להבדיל תוקעין

.‡˙˜Ï„‰2˜ÈÏ„Ó ‰ˆ¯ Ì‡ - ˙eL¯ dÈ‡ ˙aLa ¯ «¿»«≈¿«»≈»¿ƒ»»«¿ƒ
Ûc¯Ï ·iÁ BÈ‡L ‰ÂˆÓ ‡ÏÂ ;˜ÈÏ„Ó BÈ‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¿ƒ¿…ƒ¿»∆≈«»ƒ¿…

˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔB‚k ,‰pNÚiL „Ú ‰È¯Á‡3˙ÏÈË B‡ «¬∆»«∆«¬∆»¿≈≈¬≈¿ƒ«
‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈ„È4‰·BÁ ‰Ê ‡l‡ ;5„Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡Â . »«ƒ«¬ƒ»∆»∆»¿∆»¬»ƒ¿∆»

˙BÈ‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈL6˜eÏc ¯ Ô‰Èz·a7elÙ‡ .˙aLa »ƒ«»ƒƒ¿¿»≈∆≈»¿«»¬ƒ
ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡BL - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡8ÔÓL Á˜BÏÂ , ≈«…«≈««¿»ƒ¿≈«∆∆

C¯·Ï ·iÁÂ .˙aL ‚Ú ÏÏÎa ‰fL ;¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe9 «¿ƒ∆«≈∆∆ƒ¿«…∆«»¿«»¿»≈
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Ì„˜10ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :‰˜Ï„‰ …∆«¿»»»«»¡…≈∆∆»»
‡eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L11.˙aLŒÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ≈∆«»

Ì‰a ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚ C¯·nL C¯„k¿∆∆∆¿»≈«»«¿»ƒ∆«»»∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ12. ƒƒ¿≈¿ƒ

וברש"י:2) חובה", בשבת נר "הדלקת ע"א: כה, שבת
אור". במקום אלא חשובה סעודה שאין הוא שבת "כבוד
אדם  שחייב "מנין רבנן: תנו (מצורע) תנחומא ובמדרש
לשבת  וקראת שנאמר: הנר? בהדלקת ומזורז זריז להיות
על  מובא ובתלמוד הנר". הדלקת זו יג) נח, (ישעיה עונג
ח, (דברים ענותך" למען במדבר... מן "המאכילך הפסוק:
ואוכל, רואה שאינו למי ואוכל, שרואה מי דומה אינו טז):
אלא  רואה ואינו המינים כל טועם מן "באכילת וברש"י:
טעם  שטעמו היה המן שבאכילת ה"עינוי" עד:). (יומא מן"
לב"ר  אברהם (זרע אבכיר במדרש וכ"ה ראוהו, שלא מאכל
בליל  נרות להדלקת מכאן וגו' וירעיבך "ויענך א') אות פי"א
ואינו  שבע אינו שאוכל, מה רואה ואין שהאוכל שבת,
הנר, בהדלקת חייב לאכול רוצה אינו אם גם אולם עונג".
(איכה  נפשי משלום "ותזנח הכתוב: על (שם) דרשו שהרי
רש"י: וביאר בשבת", הנר הדלקת זו אבהו: רבי אמר יז) ג,
מפני  שלום, אין נר, שאין במקום "כי בית, שלום הוא - הנר

ונכשל". באפילה הרבה,3)שהולך שכנים בה שיש חצר
אחד  במאכל שיתערבו עד בה, לטלטל סופרים מדברי אסור
וזוהי  ה"ו), פ"א עירובין (הל' שבת מערב אותו שמניחין
אינו  בשבת, בחצר לטלטל רוצה אינו אם אך עירוב; מצות

עירוב. לעשות אינו 4)צריך פת, לאכול רוצה אינו שאם
ידיו. ליטול רבינו:5)צריך כדברי אוכל, אינו אם אף

עשור, שביתת מהל' פ"ג ובסוף יאכל", מה לו אין "אפילו
להדליק  הכל חייבין בשבת, הכיפורים יום חל "אם מובא:
לאכול, שאסור אף חובה", בשבת נר שהדלקת מקום, בכל

א. באות למעלה נר 6)ראה להניח "חייבין אחר: בנוסח
אברבנאל). (כת"י לו" אין בשבת. זה,7)בבתיהן לפי

היא  ההדלקה שמעשה ולא דלוק שיהא המצוה עיקר
אינו  ההדלקה זמן לפני דלוקה היתה אם כן ואם המצוה.
הדליקה  אם כן וכמו ולהדליקה, ולחזור לכבותה חייב
(ועיין  ולהדליקה לחזור הוא זקוק יום, מבעוד וכבתה
אליהו  רבינו ובפסקי חובה, ד"ה כה: שבת 'תוספות'

.(13 הערה לא עמ' זרעים לסדר שהרי 8)מלונדריש
(רמב"ם  הפתחים על שואל לו, אין אם - חנוכה בנר אפילו
קודמת  שהיא שבת נר להדלקת כלֿשכן הי"ב) מחנוכה פ"ד
.2 הערה יט עמוד שבת" "לקראת - הי"ד) (שם חנוכה לנר

כן 9) מביאים ויש זו. ברכה נמצאת לא בבלי, בתלמוד
מברכין  שאין סוברים ויש י"א). סי' ח"ב (או"ז מהירושלמי

שם). קודם 10)('תוספות' עליהן מברך המצוות כל כי
במה  (בפרק כתב ה'מרדכי' אבל פי"א). ברכות (הל' עשייתן
קיבלה  כאילו היא הרי ההדלקה, קודם תברך שאם מדליקין)
ההדלקה, אחר תברך לכן להדליק, ואסורה בפירוש שבת
עובר  (הברכה) שתהא "כדי ירוחם רבינו וכתב המנהג. וכן
הברכה. לאחר עד ממנה יהנה לא לעשייתה, (קודם)
ואחר  ומברכים, ההדלקה אחר הנר לפני היד את  ומשימים
רסג). סי' (רמ"א לעשייה" עובר נקרא וזה היד, מסלקים כך
ופרישה" "דרישה בעל הכהן פאלק רבי הגאון ואשת

תברך  נר, להדליק שמותר ביוםֿטוב חדשה: הלכה חידשה
עשייתן. לפני שמברכים מצוות כל כדין תדליק ואחרֿכך
חילקו  שלא רסג) (סי' אברהם' 'מגן בעל זה על וכתב
אחריהן, ופעם עשייתן קודם פעם לברך בברכות, חכמים
לאחר  עד הברכה את לאחר מוכרחים שבשבת כיון אלא
מברכת  ראיה והביא ביוםֿטוב, גם הואֿהדין ההדלקה,
אחר  עד לברך שלא "נהגו קנח): סי' (או"ח ידים נטילת
להוציא  (ואסור נקיות ידיו אין שלפעמים משום הנטילה,
(גם  ידים נטילת של פעם בכל כן תיקנו מפיו), שמים שם
רבי  הגאון אבל ז:), פסחים ב'תוספות' (וכן נקיות)" כשידיו
של  חידושה את הצדיק ביהודה' 'נודע בעל לנדא יחזקאל
אותה  לבה "נשאה אשר אשה היא כי ואמר הנזכרת, האשה
נטילת  גבי כמו אחיד, הוא הברכה כשנוסח רק כי בחכמה",
ופעם  עשייתה לפני פעם לברך חכמים חילקו לא ידים
מבשבת, ביוםֿטוב שונה נוסח יש הדלקה גבי אבל אחריה,

לפניה. וביו"ט ההדלקה, אחר - בשבת "והיכן 11)לכן
בה: שכתוב בתורה, - סופרים)? מדברי שהוא (כיון ציונו
הדברים  ענין נמצא יא). יז, (דברים תעשה" לך יאמרו "אשר
בהן  שציוה במצותיו, קדשנו אשר הוא: כך ופירושם
להדליק  שציוונו (החכמים) לאלו לשמוע התורה) (במצוות
פי"א  ברכות (הל' סופרים מדברי שהן המצות שאר וכן נר,
שאינו  מי "כל ממרים: מהל' בפ"א רבינו לשון וזה ה"ג).

עוב  חכמים) (של כהוראתם שנאמר:עושה בלאֿתעשה, ר
דברים  (בין) אחד לך", יגידו אשר הדברים מכל תסור "לא
ואחד  שבעלֿפה, תורה והם השמועה, מפי אותם שלמדו
שהתורה  המדות מן באחת דעתם מפי שלמדום דברים
דברים  ואחד הוא, כך זה שדבר בעיניהם ונראה בהן, נדרשת
והן  להם, צריכה שהשעה מה ולפי לתורה סייג שעשאום
השלשה  מאלו ואחד אחד כל והמנהגות, והתקנות הגזירות
"על  אומר: הוא הרי (לחכמים), להם לשמוע מצוה דברים
והמנהגות, הגזירות התקנות אלו יורוך", אשר התורה פי

העולם". ולתקן הדת לחזק כדי לרבים, בהן ראה 12)שיורו
ה"ג. פ"א למעלה

.·¯zÓ13‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .˙aL ÏL ¯a LnzL‰Ï À»¿ƒ¿«≈¿≈∆«»»∆…¿≈
˜c˜„Ï CÈ¯vL ¯·c Ï·‡ ;‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ ¯·c‰«»»»ƒƒ«¿≈¬»»»∆»ƒ¿«¿≈
‡nL ‰¯Êb ,¯p‰ ¯B‡Ï BÈÁ·‰Ï ¯eÒ‡ - B˙i‡¯aƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»∆»

‰hÈ14. «∆

מהלכות 13) (פ"ד לאורו להשתמש אסור חנוכה שנר מפני
להשתמש  מותר שבת שנר לכתוב הוצרך ו') הלכה  חנוכה
חלק  הגאונים (אוצר בתשובותיהם כן כתבו הגאונים וגם  בו.
של  בנר לקרוא שלא חכמים "כשאמרו כא) סימן התשובות

יטה". שמא אלא קדושה משום לא הנר 14)שבת יטה
מבעיר  ונמצא יפה, שידלק כדי הפתילה לפי השמן להביא

השבת". ביום אש תבערו "לא על ועובר בשבת

.‚˙ÚÈ˜L Ì„˜ ,ÌBÈ „BÚaÓ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ«
˙BeˆÓ ÌÈLÂ .‰nÁ‰15ÔÓ ¯˙BÈ ‰Ê ¯·c ÏÚ ««»¿»ƒ¿À«»»∆≈ƒ

ÌÈL‡‰16˙B˜eÒÚ‰ Ô‰Â ,ÌÈzaa ˙BÈeˆÓ Ô‰L ÈÙÏ , »¬»ƒ¿ƒ∆≈¿«»ƒ¿≈»¬
˙Èa‰ ˙Î‡ÏÓa17LÈ‡‰ CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ƒ¿∆∆««ƒ¿««ƒ≈»ƒ»ƒ

Ô¯È‰Ê‰Ï18ÈL‡Ïe Ô‰Ï ¯ÓBÏÂ ,Ck ÏÚ Ô˙B‡ ˜c·ÏÂ , ¿«¿ƒ»¿ƒ¿…»«»¿«»∆¿«¿≈
.¯p‰ ˙‡ e˜ÈÏ„‰ :CLÁzL Ì„˜ ˙aL ·¯Ú B˙È·≈∆∆«»…∆∆∆¿««¿ƒ∆«≈
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ÔÈ‡ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ,˙aM‰ ÒÎÂ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ»≈¬≈»¿ƒ¿«««»»≈…ƒ¿«≈
.ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒ

נשים 15) עבירות שלש "על לא:) (שבת במשנה הוא כן
בחלה  בנדה זהירות שאינן על לידתן, בשעת מתות

שבת]". [לכבוד הנר ירצה 16)ובהדלקת אם ולפיכך,
רסג). סי' (ב"ח קודמת האשה - בעצמו להדליק הבעל

נמסרה 17) "ולמה אמרו: מצורע) (פ' תנחומא ובמדרש
היא  הקדושֿברוךֿהוא: אמר לאשה? הנר הדלקת מצות
שכתוב  הראשון) לאדם מיתה (=גרמה עולם של נרו כבתה
נר". מצות תשמור לפיכך כ'), (משלי אדם נשמת אלקים נר

רבנן 18) דאמרו "אףֿעלֿגב אמרו: לד.) (שבת בגמרא
עם  שבת ערב ביתו בתוך לומר אדם צריך דברים שלשה
בניחותא  למימרינהו צריך - הנר את הדליקו כו' חשיכה
כאן, מספרו זאת השמיט [ורבינו בנחת)". לאמרם (צריך
חכמים  שאמרו הכלל מחמת הוא דבר של שעיקרו מפני
יתירה  אימה אדם יטיל "אל בביתו: האדם הנהגת בסדר
סג, סימן תצוה פרשת בשאילתות מפורש (וכן ביתו" בתוך
אישות  מהל' בפט"ו רבינו והביאו ו:) בגיטין נראה  וכן
ויהיה  יתירה אימה אשתו) (=על עליה יטיל "ולא הי"ט:

בנחת"]. עמה דיבורו

.„Ú˜LzMÓ19‰nÁ‰20‰LÏL e‡¯iL „Ú21ÌÈ·ÎBk ƒ∆ƒ¿«««»«∆≈»¿»»ƒ
ÏÎa "˙BLÓM‰ ÔÈa" ‡¯˜p‰ ÔÓf‰ ‡e‰ ,ÌÈBÈa≈ƒ«¿««ƒ¿»≈«¿»¿»
ÔÈ„Â .‰ÏÈl‰ ÔÓ ˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰Â .ÌB˜Ó»¿»≈ƒ«»≈ƒ««¿»¿»ƒ

ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÈÓÁ‰Ï Ba22ÔÈ˜ÈÏ„Ó23.Ba ¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»≈«¿ƒƒ
È‡ˆBÓ·e ˙aL ·¯Úa ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»≈«¿»¿∆∆«»¿»≈
el‡ ÌÈ·ÎBÎÂ .ÌB˜Ó ÏkÓ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa ˙aL«»¿≈«»«»ƒ»»¿»ƒ≈
ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ,ÌBia ÌÈ‡¯p‰ ÌÈÏB„‚ ‡Ï -…¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿…¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ‰LÏL e‡¯iMÓe .ÌÈBÈa ‡l‡ ,‰ÏÈla ‡l‡∆»««¿»∆»≈ƒƒ∆≈»¿»»ƒ

.È‡cÂ ‰ÏÈÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈBÈa‰ el‡≈«≈ƒ¬≈∆«¿»««

לד:19) החמה 20)שבת "משקיעת אמרו: צד. בפסחים
מובא  לה. ובשבת מילין" ארבעה (מהלך) הכוכבים צאת עד
ולא  מיל, רבעי שלשת מהלך הלילה עד החמה שמשתשקע
הראשונים, גדולי עסקו זו בסתירה - מילין? ארבעה
מיני  שני שיש שם) פסחים (ב'תוספות' סובר רבינוֿתם
מתכסה  השמש משגוף - שקיעה "התחלת" א) שקיעות:
ארבעה  מהלך כוכבים, שלשה יציאת עד ומאז מעינינו.
אלו) מילין ארבעת (מתוך ורבע מילין שלשת וזמן מילין,
בין  מתחיל שאז החמה, שקיעת "סוף ב) יום, ודאי הוא
מהלך  בזמן ונמשך לילה, ספק יום ספק שהוא השמשות
בשו"ע. פסקו וכן כוכבים. ג' יציאת עד מיל רבעי שלשת
מוילנה, אליהו רבי הגאון וביניהם אחרים, פוסקים אבל
ואת  השמשות. בין מיד השקיעה, התחלת שעם סוברים
מיל  (שיעור אחר באופן מיישבים השיעורים שבין הסתירות
לדעת  דקות, 18 - תנט) סי' (או"ח השו"ע לדעת הוא
דקות, 24 - מ"ב פ"ג פסחים המשניות בפירוש הרמב"ם

דקות). 22) אחרונים ע"ב.21)ולדעת לה, שבת
נר.22) להדליק ואסור השבת עליו וקדש לילה הוא שמא
להוסיף 23) "צריך מובא: ה"ו, פ"א עשור שביתת בהל'

הכיפורים  ביום וביציאתו" בכניסתו הקודש על מחול

הרי"ף  ובכללם הראשונים ודעת פא: ביומא כמבואר
על  מחול להוסיף התורה מן מצותֿעשה כן שכמו והרא"ש,
וביציאתה, שבת בכניסת מלאכה, עשיית באיסור הקודש
אבל  ודאי, יום כשעדיין השמשות בין קודם זה תוספת וזמן
במלאכה  אסור שהרי לתוספת, נחשב אינו השמשות בין

לילה. כבר הוא שמא מספק,

.‰‰ÏÈ˙t24˙aLÏ da ÔÈ˜ÈÏ„nL25ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ»∆«¿ƒƒ»¿«»≈ƒ
˙ÎÒÎÒÓ ¯e‡‰L ¯·cÓ d˙B‡26ÔB‚k ,Ba27¯Óˆ : »ƒ»»∆»¿«¿∆∆¿∆∆

¯ÚNÂ28ÈLÓe29Ê¯‡‰ ¯ÓˆÂ30ıt ‡lL ÔzLÙe31 ¿≈»∆ƒ¿∆∆»∆∆ƒ¿»∆…À«
·ÈÒÂ32ÌÈk¯‰ ıÚ‰ ÈÈÓe Ï˜c ÏL33Ô‰a ‡ˆBiÎÂ34; ¿ƒ∆∆∆ƒ≈»≈»«ƒ¿«≈»∆

‰ˆeÙ ‰zLt :ÔB‚k ,Ba ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰L ¯·cÓ ‡l‡∆»ƒ»»∆»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»
ÔÙb ¯ÓˆÂ LL È„‚·e35a ‡ˆBiÎÂCÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰Â .Ô‰ ƒ¿≈≈¿∆∆∆∆¿«≈»∆¿««¿ƒ»ƒ
·¯a ˜ÈÏ„iL36.‰ÏÈ˙t‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ∆«¿ƒ¿…«≈ƒ«¿ƒ»

נר.24) להדליק בשמן שנותנין כפול חוט  ע"א. כא, שבת
כד.):25) (שבת בברייתא שישנו מותר, - טוב ליום אבל

בהם  מדליקין בשבת, בהן מדליקין אין שאמרו אלו "כל
שהבערה  כיון יטה" "שמא לגזור מקום אין כי ביוםֿטוב",
פ"א  יו"ט שביתת בהל' להלן כמבואר ביוםֿטוב, מותרת

בבת 26)ה"ד. בוערת ואינה בקפיצות, בנר נאחזת האש
השמן  יטה שמא חוששים יפה, דולקת שאינה ומפני אחת,

בשבת. מבעיר משום ויתחייב הפתילה משנה 27)אל
מדליקין". אין ובמה מדליקין, "במה כ:): שבת 28)(שבת

שער". ושל צמר של (שבמשנה) אלו על "הוסיפו ע"ב: כ,
חסרה 29) רוקח' 'מעשה בנוסח "כלך": המשנה בלשון

"ומשי". "לכש".30)המלה המשנה שלא 31)בלשון
"חוסן". המשנה ובלשון מפסולת. הקרום 32)נזקה חוטי

התמר. עץ של רוקח').33)הפנימי ('מעשה הדקים בנ"א:
בזמננו.34) מצויים ואינם במשנה שבת 35)ששנו במשנה

פשתן". אלא בו מדליקין אין העץ מן היוצא "כל תנן: (כז:)
גפן", מצמר - פתילה לעשות בו מדליקין "אין ופירש"י:
בכל  שמעשים כתבו היוצא, כל ד"ה שם ה'תוספות ' אבל
הוא  זרעים מין גפן שצמר משום גפן בצמר שמדליקין יום
שכתבו  מה ב'תוספות' שם עיין פשתן, (ובדבר עץ ואינו

ויביא 36)בזה). תכבה שמא הוא והטעם ע"ב. כ, שבת
שתהא  כדי כתב וה'לבוש' כ"י). רי"ד (תוס' בשבת  להטות
המנורה  בהדלקת כמו ידו, סילוק עם מיד יפה עולה שלהבת
הוא  שכן ואףֿעלֿפי תמיד" נר "להעלות בה שכתוב
המנורה  כהדלקת לשבת נר הדלקת שוה דברים שבכמה
נראה  שם בגמרא - יב) עמוד שבת' ('לקראת במקדש
בבל  של דעצים יוחנן לרבי שם (שהקשו הראשון כהטעם
צריך  המדליק עולא אמר פתילה השתא רוב: צריכין אין

מיבעיא). - עצים היוצא ברוב, שידליק

.ÂÔÈ‡L ¯·„ Èab ÏÚ Ba ÔÈ˜ÈÏ„nL ¯·c C¯Bk‰«≈»»∆«¿ƒƒ««≈»»∆≈
ÛÈÒB‰Ï È„k ,‰ÏÈ˙t‰ ˙B·Ú‰Ï Ì‡ :Ba ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒƒ¿«¬«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯eÒ‡ - ‰¯B‡37‡‰zL È„k ,‰ÏÈ˙t‰ ˙BL˜‰Ï Ì‡Â ; »»¿ƒ¿«¿«¿ƒ»¿≈∆¿≈
ÏLÏzLz ‡ÏÂ ˙„ÓBÚ38¯zÓ - ‰hÓÏ39. ∆∆¿…ƒ¿«¿≈¿«»À»

יפה 37) נאחז האור הכריכה, שעלֿידי אף ע"א. כא, שבת
ידליק  שמא אסור, כן גם - להטות יבוא ולא ומאיר, בפתילה

לבדה. הגרועה ע"א:39)תיפול.38)בפתילה כא, שבת
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כורכין  היו אבא בית של אומר: גמליאל בן שמעון "רבן
ומדליקין". לפתילה) פסול (שהוא אגר גבי על פתילה
כיון  להדליקם, ומותר ביחד שכורכם משמע, רבינו ומדברי
רש"י  אבל אורה. להוסיף ולא הפתילה להעמיד שכוונתו
הפתילה  עליו סומך אלא האגוז, מדליקין היו "שלא פירש:
שכוונתו  מעשיו, מתוך ניכרת ומחשבתו בשמן". תטבע שלא

הפתילה. להעמיד רק

.Ê¯Èb¯b ÔÈ˙B40ÁÏÓ ÏL41ÒÈ¯‚e42Ïet ÏL43ÏÚ ¿ƒ«¿ƒ∆∆«¿ƒ∆«
ÏÎÂ .˙aL ÏÈÏa ˜ÏB„ ‰È‰iL ,˙aL ·¯Úa ¯p‰ Ètƒ«≈¿∆∆«»∆ƒ¿∆≈¿≈«»¿»

˙BÏÈ˙t‰44Ô‰Ó ÔÈNBÚ - ˙aLa Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡L «¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»∆¿«»ƒ≈∆
,d¯B‡Ï LnzL‰Ï ÔÈa ,dc‚k ÌnÁ˙‰Ï ÔÈa .‰¯e„Ó¿»≈¿ƒ¿«≈¿∆¿»≈¿ƒ¿«≈¿»

‰¯BÓ Èab ÏÚ ÔÈa45Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÔÈa ,46e¯Ò‡ ‡ÏÂ . ≈««≈¿»≈««≈«¿«¿…»¿
.„·Ïa ¯Ï ‰ÏÈ˙t Ô˙BNÚÏ ‡l‡∆»«¬»¿ƒ»¿≈ƒ¿»

עגולה.40) זעירה חתיכה פ"ב. שבת תוספתא,
הפתילה",41) אחר שימשך השמן את צולל "שהמלח

סז:). שבת (רש"י תנחשו" "לא של איסור כאן אין ולפיכך
גסה.42) טחינה טחונים גרוסים פולים של גרגר
מחר.43) ידלק ולא שוהה הנר ע"א.44)שיהא כא, שבת

הי"ט. פ"ג למעלה כירה".45)והובא גבי "על שם בגמרא
השמיענו  זה נוסח ולפי ועוד. ברי"ף הוא כן רבינו וכנוסחת
והיה  ושמנים, בפתילות בה להדליק שהדרך במנורה שגם
(=לא  רבנן" פלוג "לא משום מדורה גם בה לאסור מקום

רבנן. גזרו לא - חכמים) מתוך 46)חילקו במדורה כי
(רש"י). חבירו את מבעיר חלק כל רב, שההיסק

.ÁÔÓL47CLÓ ‡‰iL CÈ¯ˆ ,˙aLÏ Ba ÔÈ˜ÈÏ„nL ∆∆∆«¿ƒƒ¿«»»ƒ∆¿≈ƒ¿»
¯Á‡ ÔÈÎLÓ ÔÈ‡L ÔÈÓL Ï·‡ .‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡«««¿ƒ»¬»¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ««

˙ÙÊ :ÔB‚k ,‰ÏÈ˙t‰48‰ÂÚLÂ49˜È˜ ÔÓLÂ50‰ÈÏ‡Â51 «¿ƒ»¿∆∆¿«¬»¿∆∆ƒ¿«¿»
·ÏÁÂ52ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ - »≈∆≈«¿ƒƒ»∆ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ

ÔÈ‡L ÌÈÓLa ‡ÏÂ Ô‰a ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰ ÔÈ‡L ˙BÏÈ˙Ùaƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿≈»∆¿…ƒ¿»ƒ∆≈
¯p‰ ¯B‡ ‰È‰È ‡nL ‰¯Êb ?‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ«««¿ƒ»¿≈»∆»ƒ¿∆«≈

‰hÈÂ ,ÏÙ‡53.d¯B‡Ï LnzLiL ‰ÚLa d˙B‡ »≈¿«∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿»

מדליקין.47) אין ובמה מדליקין, במה כ:) (שבת משנה
ידועים.48) מעצים שעושים להשרף קל שחור, שרף
הדבורים.49) עלֿידי הנוצר כתום חומר שמן 50)דונג,

הקיקיון. עץ מפרי שמנים.51)עשוי כבשים זנב
הקרומים.52) על המתהווה החי, משומן חלב
רבינו 53) כתב המשניות, ובפירוש מבעיר. משום ויתחייב

הנר  אור "יהיה אלה בשמנים ידליק שאם ב) פרק (שבת
אצלנו: שהעיקר לפי אסור, וזה ויצא, ויניחנו וחשוך חלוש
ישנים' ב'תוספות ריב"ן פירש וכן חובה", בשבת נר הדלקת

ו'. הערה למעלה וראה כא.) (שבת

.Ë·ÏÁ54BÎÈz‰L55Ô˙B - eÁBnpL ÌÈ‚„ È·¯˜Â ≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆ƒ≈
˜ÈÏ„Óe e‰L Ïk ÔÓL ÔÎB˙Ï56ÔÈ‡L ÔÈÓL Ï·‡ . ¿»∆∆»∆«¿ƒ¬»¿»ƒ∆≈

Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„nL ÌÈÓLa Ô·¯Ú elÙ‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó57 «¿ƒƒ»∆¬ƒ≈¿»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»∆
ÔÈÎLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ÈÏ„È ‡Ï -58. …«¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

כא.54) מדליקים 56)באור.55)שבת הדין, שלפי
גזירה  אסרו, חכמים ורק הפתילה. אחר שנמשכים באלו

נימוחו, שלא דגים וקרבי מהותך שאינו בחלב ידליק שמא
גזרו. לא - בהם שמדליקים שמנים בהם עירב אם אבל

ח.57) בהלכה אוקספורד)58)למעלה (כ"י שם בגמרא
שאינן  לפי - מדליקין "אין בפסול: כשר שמן עירב בענין

נדלקין".

.ÈÔÈ‡59Ô¯ËÚa ÔÈ˜ÈÏ„Ó60Ú¯ BÁÈ¯L ÈtÓ ,61‡nL ; ≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈«∆»
¯p‰ ¯B‡Ï ·LÈÏ ÂÈÏÚ ‰·BÁÂ ,‡ˆÈÂ epÁÈpÈ62‡ÏÂ . «ƒ∆¿≈≈¿»»»≈≈¿«≈¿…

È¯ˆ·63ÔÓ epnÓ ÁwÈ ‡nL ;·BË BÁÈ¯L ÈtÓ , ¿√ƒƒ¿≈∆≈∆»ƒ«ƒ∆ƒ
¯p‰64ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ,„BÚÂ .65,Ô·Ï ËÙa ‡ÏÂ . «≈»ƒ¿≈∆»¿…¿≈¿»»

.‰kÒ È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ;ÏÁa elÙ‡Â«¬ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿»…ƒ≈«»»

כד:59) למאור.60)שבת המשמשת הזפת פסולת
להדליק 61) העולם שדרך ו"גז" שלנו "נפט" אבל ביותר,

ויצא  יניחם שלא מכיון אבל במקצת, רע שריחם אף בהם,
רסד). סי' ברורה' ('משנה בהם להדליק "שאלו 62)מותר

הנר  להניח רגילים איך כן, אם (מרוטנבורג) מהר"מ פי את
ולא  נצטוו לעונג שהנרות והשיב: בחצר? ולאכול בבית
מפני  או האויר מפני יותר, בחצר נהנה הוא ואם לצער,
מיימוניות'). ('הגהות בחצר" לאכול מותר הזבובים,

הקטף.63) מעצי הנוטף שרף ע"ב. כה, שבת
מכבה",64) משום חייב שבנר, השמן מן "והמסתפק

ה"ב. בפי"ב להלן הבית 65)כמבואר בכתלי ו"נדבק
ב'תוספות'. שם ועיין כו.) שבת (רש"י הבית" את ומדליק

.‡È:ÔB‚k ,ÌÈÓL ¯‡La ‰lÁzÎÏ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿
˙ÙÏÂ ÔÈÓLÓLÂ ÔBˆ ÔÓL66ÔÈ‡ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ∆∆¿¿À¿¿ƒ¿∆∆¿…«≈»∆≈

ÌÈÓÎÁ enL el‡ ‡l‡ ¯eÒ‡67„·Ïa68. »∆»≈∆»¬»ƒƒ¿»

שמן.66) עושים אלה וממינים הצנונות, ממין האדמה פרי
אלא 67) מדליקין אין אומר: טרפון "רבי ע"א: כו, שבת

ואמר: רגליו על נורי בן יוחנן רבי עמד בלבד, זית בשמן
ומה  שומשמין, שמן אלא להם שאין בבל אנשי יעשו מה
ומה  צנונות, שמן אלא להם שאין אלכסנדריא אנשי יעשו
נפט? אלא זה ולא זה לא להם שאין קפוטקיא אנשי יעשו
אין  חכמים שאמרו מה אלא לאסור לך אין אלא -

השמנים 68)מדליקין". "כל אמרו: כג.) (שבת בגמרא
יש  אבל המובחר". מן מצוה זית ושמן לנר, יפין כולן
('הגהות  שבת בנר ולא חנוכה בנר שהמדובר מפרשים
ד"ה  שם ב'תוספות' ועיין ה', אות דחנוכה פ"ד מיימוניות'

וצ"ע). מריש,

.·È‡Ï69,¯p‰ Èt ÏÚ ÔÓL ‡ÏÓ ·wÓ ÈÏk Ì„‡ ÔzÈ …ƒ≈»»¿ƒ¿À»»≈∆∆«ƒ«≈
ÏÈ·La‰pzÈÂ ÔÓL ‰¯Ú˜ ‡lÓÈ ‡ÏÂ .ÛhÓ ‡‰iL ƒ¿ƒ∆¿≈¿«≈¿…¿«≈¿»»∆∆¿ƒ¿∆»

‡‰zL ÏÈ·La dÎB˙Ï ‰ÏÈ˙t‰ L‡¯ ÔzÈÂ ,¯p‰ „ˆa¿««≈¿ƒ≈…«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ∆¿≈
ÈÏkaL ÔÓM‰ ÔÓ ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb .˙·‡BL70È¯‰L , ∆∆¿≈»∆»ƒ«ƒ«∆∆∆«¿ƒ∆¬≈

¯pa Ò‡Ó ‡Ï71ÔÓM‰ ÔÓ ˙aLa ˙B‰Ï ¯eÒ‡Â , …ƒ¿««≈¿»≈»¿«»ƒ«∆∆
ÔÓ ÛË elÙ‡Â ,¯p‰ ‰˙·k elÙ‡Â ,Ba ˜Ï„‰L∆À¿««¬ƒ»¿»«≈«¬ƒ»«ƒ

¯p‰72¯eq‡ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ;73¯aÁ Ì‡Â . «≈ƒ¿≈∆À¿∆≈¬«ƒ¿ƒƒ≈
‡ˆBiÎÂ ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa ¯p‰ Ï‡ ÔÓM‰ Ba LiL ÈÏk‰«¿ƒ∆≈«∆∆∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈

¯zÓ - Ô‰a74. »∆À»

ע"ב.69) כט, פי"ב 70)שבת (להלן מכבה משום ויתחייב
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גם 71)ה"ב). חרס, הם הקערה או הכלי אפילו זה, ולפי
שם). (גמרא אסור ע"א.72)כן מד, מיוחד 73)שבת

השמן  "מותר ה"ד: פכ"ו להלן כמבואר איסור, לדבר ומזומן
להסתפק  אסור שבת, באותה בהן שהדליקו ושבקערה, שבנר
איסור". מחמת מוקצה שהוא מפני שבת, באותה ממנו

עצמו 74) מרחק - מיניה" "בדיל אחד כלי שנעשה כיון
שבת. איסור משום - ממנו

.‚ÈÔÈ‡75,˙aLa ÔÓL Ba Ïa˜Ï ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ≈¿ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆∆¿«»
BÎ‰Ó ÈÏk‰ Ïh·Ó È¯‰L76- ÌBÈ „BÚaÓ B˙ Ì‡Â . ∆¬≈¿«≈«¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿»ƒ¿

Ba Ïa˜Ï ˙aLa ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙BÂ .¯zÓÀ»¿¿ƒ¿ƒ«««≈¿«»¿«≈
˙BˆBˆÈ77LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,78BÏha ‡Ï È¯‰Â , ƒƒ¿≈∆≈»∆«»«¬≈…ƒ¿

ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÏ ¯eÒ‡Â .BÏËÏËlÓ79·¯ÚÓ elÙ‡Â , ƒ¿«¿¿¿»ƒ≈¿«ƒ«¬ƒ≈∆∆
.˙BˆBˆÈp‰ Èeak ·¯˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆¿»≈ƒ«ƒ

ע"ב.75) מב, שהכלי 76)שבת ממה כלומר מהכנתו,
פכ"ה  (להלן כסותר" שהוא מפני "ואסור לעשות לו מוכן
ועכשיו  הכלי, לטלטל מותר היה שמתחילה כ"ג) הלכה
סותר  כאילו ודומה שבתוכו, השמן מחמת בטלטול אוסרו
עוד  יוכל שלא כיון מב): (שבת פירש ורש"י ומשברו. הכלי
לו  כקובע הוא הרי מוקצה, איסור משום זו בשבת לטלטלו

למלאכה. ודומה בטיט ומחברו ע"ב.77)מקום מז, שבת
שנפלו 78) אחר אף הכלי לטלטל ומותר כבים, הם שמיד

הניצוצות. שבת 79)לתוכו ערב מים לתת מותר "אבל
מתכוון  אינו אם השמן, להגביה כדי בה, שמדליק בעששית

גאון). נטרונאי רב בשם הגאונים (תשובת לכיבוי"

.„ÈÔÈÏBt ÔÈ‡80ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ ,¯p‰ ¯B‡Ï81,¯p‰ ¯B‡Ï ≈ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈
ÏÚ ‰Ê ÌÈza ‰¯NÚ elÙ‡Â .˙BÓB˜ ÈzL dB·‚ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿≈«¬ƒ¬»»»ƒ∆«
d¯B‡Ï ‰ÏÙÈ ‡ÏÂ ‡¯˜È ‡Ï - ‰BÈÏÚa ¯p‰Â ‰Ê ·b«∆¿«≈»∆¿»…ƒ¿»¿…«¿∆¿»

‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL ,‰BzÁza82‰ Ì‡Â .ÔÈ¯B˜ ÌÈL eÈ ««¿»∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»¿«ƒƒ
ÔÈ¯zÓ - „Á‡ ÔÈÚa83„Á‡ ÏkL ,¯p‰ ÈÙÏ ˙B¯˜Ï ¿ƒ¿»∆»À»ƒƒ¿ƒ¿≈«≈∆»∆»

,ÌÈÈÚ ÈLa ‡Ï Ï·‡ ;ÁÎL Ì‡ B¯·Á ¯ÈkÊÓ Ô‰Ó≈∆«¿ƒ¬≈ƒ»«¬»…ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
.BÈÚa „e¯Ë Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆»¿ƒ¿»

ממנו.80) כנים לבער בגד בודקים אין .. יב: יא. שבת
רב.81) עיון שצריכים לפי 82)דברים השמן להביא הנר

פעם  שכל ופתילה, בשמן רק וזה יפה. שידלק כדי הפתילה,
הדולק  אחר, במאור אבל לפתילה, השמן את להטות צריך
חשש  אין שיכלה, עד מתמעט האור ואין הסוף עד מהתחלה

השולחן'). ('מסגרת יטה בשני 83)שמא אבל אחד. בספר
על  משגיח ואינו בספרו מעיין אחד שכל אסור, ספרים
בליל  בביתֿהכנסת פיוטים אומרים אין זה ומטעם חבירו.
שאימת  מותר, הכיפורים ביום אבל בשבת, שחל יוםֿטוב
שאר  אבל טו, בהלכה תינוקות גבי כמו עליו, הכיפורים יום
ודומה  הכל, בפי שגורה שהיא להתפלל, מותר התפילה

טו. שבהלכה הפרשה" ל"ראש

.ÂË˙B˜BÈz‰84ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï Ôa¯ ÈÙÏ ÔÈ¯B˜ «ƒƒƒ¿≈«»¿«≈ƒ¿≈
Ô¯nLÓ ·¯‰L85ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡¯˜È ‡Ï ‡e‰ Ï·‡ ; ∆»«¿«¿»¬»…ƒ¿»ƒ¿≈∆≈

„Ú ¯p‰ ¯B‡Ï ¯ÙÒa ˙B‡¯Ï BÏ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ô˙ÓÈ‡≈»»»»¿≈ƒ¿¿≈∆¿«≈«
¯Á‡Â ,Ô˙B¯˜‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰L¯t‰ L‡¯ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆…«»»»∆»ƒ¿«¿»¿««

.ÂÈÙÏ ÔÈ‡¯B˜ Ì‰Â Ô„Èa ¯Ùq‰ Ô˙B Ck»≈«≈∆¿»»¿≈¿ƒ¿»»

היכן 84) רואה החחזן אמרו, "באמת יא. שבת במשנה
קורין". פושטים 85)התינוקות ואין עליהם, רבם שאימת

ובירושלמי  רבם; פי על אלא בחול אפילו בדבר לנגוע יד
מעוניינים  התלמידים אין כי טעם, עוד יש ה"ד פ"א שבת
ולקצר  למהר רוצים הם אדרבה, הנר, הדלקת את להאריך

בבית. רבם אין אפילו מותר, זה טעם ולפי לימודם,

.ÊËÌÈÏk86ÔeiÚa ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBc‰ ≈ƒ«ƒ∆»∆¿≈»ƒ»ƒ∆»¿ƒ
,Ô‰ÈÈa ÔÈÁ·‰Ïe ¯p‰ ¯B‡Ï Ô·È¯˜‰Ï ¯eÒ‡ - ‰a¯‰«¿≈»¿«¿ƒ»¿«≈¿«¿ƒ≈≈∆
¯eÒ‡ ,Úe·˜ BÈ‡L LnL ,CÎÈÙÏ .‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»«»∆≈»«»
BÈ‡L ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï ˙B¯Ú˜e ˙BÒBk ˜c·Ï BÏƒ¿…¿»¿«≈ƒ¿≈∆≈

˙ÈÊ ÔÓL ÏL ¯a ÔÈa - Ô¯ÈkÓ87ËÙ ÏL ¯a ÔÈa , «ƒ»≈¿≈∆∆∆«ƒ≈¿≈∆≈¿¿
¯B‡Ï ˜c·Ï BÏ ¯zÓ ,Úe·˜ LnL Ï·‡ .·¯ B¯B‡L∆«¬»«»»«À»ƒ¿…¿
.‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯Ú˜e ˙BÒBk ¯p‰«≈¿»ƒ¿≈∆≈»ƒƒ«¿≈
˜c·Ï BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÊ ÔÓL ÏL ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆∆∆«ƒ≈ƒƒ¿…
epnÓ ˜tzÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,¯zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â88. ¿««ƒ∆À»¿≈»∆»ƒ¿«≈ƒ∆

ע"א.86) יב, ולא 87)שבת שמן סתם נזכר (שם:) בגמרא
שמן". של "נר התימנים בכ"י הוא וכן זית, שמן

שם,88) שבת בגמרא נוסחתו לפי הם ופירושו רבינו שיטת
של  בפירושו מפורש אמנם וכן המגידֿמשנה, שכתב וכמו
ראב"ד. ועיין קטו) עמוד ו' כרך ("סיני שבת למסכת רבינו

.ÊÈ¯89ÏÚÏÂ ˙Ïc‰ ÁzÙÏ ¯eÒ‡ - ˙Ïc‰ È¯BÁ‡L ≈∆¬≈«∆∆»ƒ¿…««∆∆¿ƒ¿…
e‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Bk¯„k90‰ÚLa ¯‰fÈ ‡l‡ ; ¿«¿ƒ¿≈∆¿«≈∆»ƒ»≈¿»»

˙Ïc‰ ˙‡ ÁzÙÏ ¯eÒ‡Â .ÏÚBpL ‰ÚL·e Á˙BtL∆≈«¿»»∆≈¿»ƒ¿…«∆«∆∆
‰¯e„n‰ „‚k91˙·MÓ Áe¯‰ ‡‰zL È„k ˙aLa ¿∆∆«¿»¿«»¿≈∆¿≈»«¿«∆∆

‰ÈeˆÓ Áe¯ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡L Èt ŒÏÚŒÛ‡Â ,da92. »¿««ƒ∆≈»∆»«¿»
ÔÈÁÈpÓe93¯aÁÓ‰ ÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ˙aL ÏL ¯p‰ «ƒƒ«≈∆«»««≈ƒ»«¿À»

LLBÁ BÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ94. ««¿«¿≈≈

קכ:89) שאינו 90)שבת ודבר לכבותו, מתכוין שאינו אף
שוודאי  אסור, כאן - א פרק למעלה ראה - מותר מתכוין
- מפעולתו מוכרחת תוצאה רישא", "פסיק הוא והרי יכבה,

ו. הלכה בפ"א למעלה המנשבת 91)ראה שהרוח מפני
משום  חייב לזה, מתכוין שאינו ואף המדורה. את מבעירה

רישא". כן 92)"פסיק לעשות יבוא שמא בזה גזרו
מצויה. שאינה רוח מה.93)כשישנה שיטלנו 94)שבת

(ראה  בשבת באילן משתמש ונמצא שיכבה, אחרי האילן מן
אף  בשבת שדלק נר לטלטל שאסור מכיון ה"ו), פכ"א להלן

שכבה. לאחר

.ÁÈÏL ˙B¯ÈÚÂ ˙BÈ„Ó ÏkLL Ô‰a ÔÈÚ˜Bz Ï‡¯NÈ »¿ƒ«¬»∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆≈
˙BÚÈ˜z95,ÔÈÚ˜Bz eÈ‰ dB·b ÌB˜Ó·e .˙aL ·¯Úa ¿ƒ¿∆∆«»¿»»«»¿ƒ

L¯‚n‰ ÈL‡ ÏÎÂ ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÚÈÓL‰Ï È„k¿≈¿«¿ƒ«»«¿≈«¿ƒ»¿»«¿≈«ƒ¿»
.dlL∆»

ע"ב.95) לה, שבת

.ËÈ˙B„Na ÌÈ„ÓBÚ‰ eÚÓ - ‰BL‡¯ ‰ÚÈ˜z¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿»¿ƒ«»
¯„ÚlÓe L¯ÁlÓ96ÔÈ‡Â .‰„NaL ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚlÓe ƒ«¬…ƒ«¬…ƒ«¬¿»»∆«»∆¿≈

ÌÈ˜BÁ¯ e‡B·iL „Ú ¯ÈÚÏ ÒkÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ·B¯w‰«¿ƒ«»ƒƒ»≈»ƒ«∆»¿ƒ
Ìlk eÒkÈÂ97˙BÁe˙t ˙BiÁ‰ ÔÈ„ÚÂ .˙Á‡ ˙·a ¿ƒ»¿À»¿««««¬«ƒ«¬À¿
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ÔÈÒÈ¯z‰Â98e˜lzÒ - ‰iL Ú˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ .ÔÈÁpÓ ¿«¿ƒƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿«¿
ÔÈnÁ‰ ÔÈ„ÚÂ .˙BiÁ‰ eÏÚÂ ÔÈÒÈ¯z‰99˙B¯„w‰Â100 «¿ƒƒ¿ƒ¿¬«¬À«¬«ƒ««ƒ¿«¿≈

˙ÈLÈÏL ‰ÚÈ˜z Ú˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ .‰¯Èk Èab ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ««≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ»¿ƒƒ
˜lÒÓ‰ ˜lÒ -101ÔÈÓËn‰ ÔÈÓË‰Â102˙‡ e˜ÈÏ„‰Â ƒ≈«¿«≈¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

˜Èa„‰Ï È„k B‡ ÔË˜ ‚c ˙BÏˆÏ È„k ‰‰BLÂ .˙B¯p‰«≈¿∆¿≈ƒ¿»»»¿≈¿«¿ƒ
˙·BLÂ ,Ú˜B˙Â ÚÈ¯Óe Ú˜B˙Â ,¯epza ˙t103. «««¿≈«≈ƒ«¿≈«¿≈

לזריעה.96) הכשרתה לשם הקרקע ולא 97)לחפור
התקיעות  אחר במלאכה שעסקו באחרונה בנכנסים יחשדו

ביום 98).(רש"י) בה שמשתמשים לחנות, מתקפלת דלת
את  מחזירין ובערב החנות, לפני סחורות עליה להניח
פתח  את בה לסגור כדלת משמשת והיא לחנות, הסחורות

לשבת.99)החנות. מוכנים חמים שבתוכם 100)מים
הלילה. לסעודת הקדירות.101)תבשילים את 102)את

ד. פרק ראה מחר, לסעודת עד חומם שיחזיקו התבשילים
הקודש.103) על מחול להוסיף כדי

.Î‰Ána d˙B‡ Ú˜Bz ‰BL‡¯ ‰ÚÈ˜z104. ¿ƒ»ƒ»≈«»«ƒ¿»
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ ·B¯˜ - ˙ÈLÈÏM‰Â105ÔÈÚ˜Bz ÔÎÂ . ¿«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«««»¿≈¿ƒ

ÌÚ‰ ¯Èz‰Ï ,ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ ˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»««≈«»ƒ¿«ƒ»»
Ô‰ÈNÚÓÏ106. ¿«¬≈∆

(104- ולמעלה המנחה מן שבת בערב מלאכה העושה כי
להודיע  כדי ותוקעין נ:), (פסחים ברכה סימן רואה אינו

המלאכה. מן לפרוש ד.105)לעם הלכה למעלה ראה
שאין 106) קיד:) (שבת שאמרו מה לפי רבינו, דעת היא כך

שמותר  לעם להודיע שבת במוצאי שחל ביוםֿטוב תוקעין
איסור  יש שופר שבתקיעת מכיון ובישול, אפיה בשחיטה,
חיוב  אין כי תוקעים, לחול שבמוצאיֿשבת מזה יוצא שבות,
ביוםֿ ורק שבת, במוצאי מיד במלאכה להתחיל מצוה או
כדי  - שבות איסור בו היה לולא - לתקוע צורך ראו טוב

יוםֿטוב. סעודת בהכנת לעסוק לעם להודיע

.‡ÎÌÈ¯etk‰ ÌBÈ107‡Ï - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL «ƒƒ∆»ƒ¿¿∆∆«»…
ÔÈÚ˜Bz eÈ‰108‡Ï - ˙aL È‡ˆBÓa ˙BÈ‰Ï ÏÁ ; »¿ƒ»ƒ¿¿»≈«»…

ÔÈÚ˜Bz109ÔÈÏÈc·Ó ‡ÏÂ110˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BË ÌBÈ . ¿ƒ¿…«¿ƒƒ∆»ƒ¿
ÔÈÚ˜Bz - ˙aL ·¯Úa111ÔÈÏÈc·Ó ‡ÏÂ112˙BÈ‰Ï ÏÁ ; ¿∆∆«»¿ƒ¿…«¿ƒƒ»ƒ¿

ÔÈÏÈc·Ó - ˙aM‰ ¯Á‡Ï113.ÔÈÚ˜Bz ‡ÏÂ ¿««««»«¿ƒƒ¿…¿ƒ

ה"א)107) פ"ז החודש קידוש (הל' רבינו שכתב מה לפי
בשבת  באחד לא תשרי, ראשֿחודש לעולם קובעים "אין
אצלנו  יחול לא כן אם שבת" בערב ולא בשבת ברביעי ולא
שהיו  בזמן אבל שבת. במוצאי ולא בערב לא הכיפורים יום
יום  שיחול אפשרות היתה הראיה, ע"פ החדשים מקדשים
עירובין  מהלכות (פ"ח שבת ובמוצאי שבת בערב הכיפורים

י). כו:108)הלכה בחולין ומשנה קיד: בשבת גמרא
במלאכה.109) ואסור כשבת קדוש הכיפורים שיום משום

ממלאכה. העם להבטיל לתקוע צורך אין 110)אין
חמורה  הכיפורים יום קדושת כי "הבדלה", אומרים
מקדושה  כשיוצאים אלא מבדילים ואין השבת, כקדושת

קלה. לקדושה חמורה מקדושה או להבטיל 111)לחול
בשבת. ואסורה ביוםֿטוב המותרת נפש אוכל ממלאכת

היוצא.112) היום מקדושת חמורה הנכנס, היום שקדושת
הנכנס.113) היום מקדושת חמורה היוצא היום שקדושת

ה'תשע"ט  אלול י"ג שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
גוי 1) עשה ואם מלאכה, לעשות לגוי אמירה דיני בו כלל

ושכירותו  הגוי שותפות לזה ונכלל דינה. מה מעצמו
נעשית  והמלאכה שבת בערב בין בשבת בין והשאלתו
הוא  מה בשבת מלאכה שעשה ישראל לזה ונמשך בשבת.
שכירות  לזה ונמשך לזה. שדומה לפי בהנאתה, אחרים או

בהם. וכיוצא דינו, מה המותרים לדברים בשבת ישראל

.‡¯eÒ‡2,˙aLa ‰Î‡ÏÓ eÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯ÓBÏ »«¿»¿ƒ«¬»¿»»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙aM‰ ÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿À∆«««»¿««ƒ

Ì„wÓ BÏ ¯Ó‡L3CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aM‰ ∆»«ƒ…∆««»¿««ƒ∆≈»ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„Â .˙aM‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï¿»¿»»∆»¿««««»¿»»∆»
Ô‰ÈÈÚa ‰l˜ ˙aL ‰È‰z ‡lL È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆«»«»¿≈≈∆

.ÔÓˆÚa ˙BNÚÏ e‡B·ÈÂ¿»«¬¿«¿»

לא 2) מלאכה "כל הפסוק: על ט) פרשה (בא במכילתא
אתה  תעשה "לא טז) פסוק יב, פרק (שמות בהם" ייעשה
לומר  תלמוד מלאכתך? הנכרי יעשה ולא חבירך, יעשה ולא
הסמ"ג  וכתב יאשיה". רבי דברי בהם, ייעשה לא מלאכה כל
לתת  לישראל שאסור מכאן משמע עה) תעשה לא (במצוות
מדאורייתא, בשבת בין טוב ביום בין מלאכתו לעשות לגוי
הרמב"ן  אבל כן; מוכיח בהם" ייעשה "לא המקרא כי
התורה  מן מוזהרים אנו אין כי מבאר, זה לפסוק בפירושו
כמו  מדרבנן, שבות בה שיש אלא בשבת, נכרי מלאכת על
ח  דף גיטין (מסכת שבות" לנכרי "אמירה בתלמוד: שאמרו
שאינה  (דרשה אסמכתא הוא במכילתא והמדרש ב), עמוד
דבר  על לגזור חכמים ביד כוח שאין מפני עיקרית),
על  בגזרם ז"ל חכמינו השתדלו בתורה, היתרו שמפורש
ייעשה  "לא הכתוב: וכאן למקרא, אותם לסמוך השבותים
(המלבי"ם). אחרים ידי על העשייה איסור על מורה בנפעל
האיסור  מקור את הראה ב) עמוד טו דף זרה (עבודה רש"י
משבת  תשיב "אם יג) עמוד נח, פרק (ישעיה  קבלה בדברי
לנכרי  יאמר שלא דבר" ודּבר חפציך ממצוא . . . ְֵַרגליך
חול  של דיבור בכלל שהוא מכיוון בשבת מלאכה לעשות

בשבת. [=גוי]3)שאסור נוכרי ביד איגרת משלחין "אין
הרא"ש  כתב וכן א) עמוד יט דף שבת (מסכת שבת" ערב
גאון. סעדיה רבינו בשם ו' סימן שביעי פרק מציעא בבבא

.·ÏÈ·La Ì‡ :˙aLa BÓˆÚÓ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚL È¯Î»¿ƒ∆»»¿»»≈«¿¿«»ƒƒ¿ƒ
¯eÒ‡ - d˙B‡ ‰NÚ Ï‡¯NÈ4‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï ƒ¿»≈»»»»≈»¿»¿»»
ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú5,‡e‰Â .‰NÚzL È„Îa «»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»∆»

‡lL6ÌÈa¯ Ba eÚ„iL „Ú ,‡ÈÒ‰¯Ùa ¯·c‰ ‡‰È ∆…¿≈«»»¿«¿∆¿»«∆≈¿«ƒ
Ì‡Â .˙aLa ‰NÚ ‡e‰ ÈBÏt ÏÈ·La ‰Ê ¯·cL∆»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»¿«»¿ƒ

¯zÓ - ‰NÚ „·Ïa BÓˆÚ ÏÈ·La7.˙aLa da ˙B‰Ï ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»À»≈»»¿«»

שלא 4) אחר לישראל אף א) עמוד קכב דף שבת (מסכת
בשבת. ממלאכה ייהנה שלא בשבילו בכדי 5)נעשה היינו
שישהה  בכדי או המלאכה אותה (מסכת שיעשה המביא
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ב). עמוד כד דף ה',6)ביצה הלכה להלן קבר מדין נלמד
שאין  הדבר", שיהיה "והוא הנוסח: (מער"ק) יד ובכתב
אבל  פרהסיא, במלאכת אלא שתעשה בכדי להמתין צורך

שלנו. כנוסח משמע הפוסקים דף 7)מכל שבת מסכת
באים  שהיו וזקנים גמליאל ברבן "מעשה א עמוד קכב
בו  ולרדת לעלות משופע (קרש כבש נכרי ועשה בספינה

וזקנים". גמליאל רבן וירדו בו, לירד ליבשה) מהספינה

.‚B¯B‡Ï LnzLÓ - ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰L È¯Î ?„ˆÈk≈«»¿ƒ∆ƒ¿ƒ∆«≈ƒ¿«≈¿
¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÈ·La Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ8È¯Î ‰NÚ . ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈»»»»¿ƒ

Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡ „¯È - ‰ÈÙq‰ ÔÓ Ba „¯ÈÏ L·k∆∆≈≈ƒ«¿ƒ»≈≈«¬»ƒ¿»≈¿ƒ
BzÓ‰a ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ‡lÓ .¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈»ƒ≈«ƒ¿«¿¿∆¿
- Ï‡¯NÈ ÏÈ·La Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡ ‰˜LÓ -«¿∆«¬»ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÁÈpÓ - BzÓ‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï ÌÈ·NÚ ËwÏ .¯eÒ‡»ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆¿«ƒ«ƒ¿»≈

BzÓ‰a9È¯Îp‰ B˙B‡ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¿∆¿∆¡…≈∆»∆…¿≈«»¿ƒ
,BÏÈ·La BzÎ‡ÏÓa ‰a¯È ‡nL ;Ï‡¯NÈ B˙B‡Ï ¯ÈkÓ«ƒ¿ƒ¿»≈∆»«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
¯LÙ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‰NBÚ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿≈»»»∆∆¿»
BÈ‡ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ˙aLa Ba ‰‰È ‡Ï ,Ba ˙Ba¯‰Ï¿«¿…≈»∆¿«»∆»ƒ≈≈

.B¯ÈkÓ«ƒ

א.8) עמוד קכב דף שבת "נכרי 9)מסכת (שם) בברייתא
הגמרא  ומקשה ישראל" אחריו מאכיל עשבים שליקט
מוקצה  גבי על בהמתו להעמיד שאסור חנינא רבי מדברי
והרי  בשבת מוקצה מטלטל ונמצא ויאכילנה בידו יקח שמא
שאינו  שם ומתרץ הם? מוקצים בשבת שנלקטו אלו עשבים
אותה  ומכוון מרחוק עומד הוא אלא העשבים על מעמידה
לפניה. אחרות דרכים שסותם זה ידי על העשבים למקום
כן  גם בוודאי בהמתו" ישראל "מניח שכתב והרמב"ם
שאילו  זה. כעין מעשה ידי על אותה שמניח היא כוונתו
כי  וייתכן כלל חידוש זה אין אלו עשבים אוכלת לראותה
כן  גם - הישראל לצורך העשבים את הגוי ליקט אם אף
באורח  וראה מהם. מלאכול בהמתו את למנוע מחוייב אינו

יג. סעיף שכה סימן חיים

.„¯ ÔB‚k ,ËÚÓÏe ˙Ba¯‰Ï Ba ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡10 ¬»»»∆≈¿«¿¿«≈¿≈
ÂÈ¯Á‡ ‰‰ ,BÓˆÚ ÏÈ·La ‰NÚÂ ÏÈ‡B‰ - L·ÎÂ»∆∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿∆¡∆«¬»
˜eÏc‰ ¯ .B¯ÈkÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ˙aLa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»¿««ƒ∆«ƒ≈«»

Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡ :˙aLa ‰aÒÓa11LnzL‰Ï ¯eÒ‡ - ƒ¿ƒ»¿«»ƒ…ƒ¿»≈»¿ƒ¿«≈
·¯ Ì‡Â ;˜ÈÏ„Ó ·¯‰ ˙Úc ÏÚ - ˜ÈÏ„n‰L ,d¯B‡Ï¿»∆««¿ƒ«««»…«¿ƒ¿ƒ…
- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;d¯B‡Ï LnzL‰Ï ¯zÓ - ÌÈ¯Î»¿ƒÀ»¿ƒ¿«≈¿»∆¡»¿∆¡»
ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ È¯Î ‡·e ,˙aLa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ .¯eÒ‡»»¿»¿≈»¿«»»»¿ƒ¿«≈

'‰aÎz Ï‡'Â '‰ak' BÏ ÔÈ¯ÓB‡12ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿ƒ«≈¿«¿«∆ƒ¿≈∆≈
B˙˙È·L13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÈÏÚ ¿ƒ»»≈¿≈…«≈»∆

א).10) עמוד קכב דף שבת (מסכת למאה" נר לאחד "נר
למאה". כבש לאחד "כבש כן יודעים 11)וכמו שאיננו

בשביל  או נכרי, בשביל או ישראל בשביל הדליק אם
אף  מותר עצמו בשביל שעשה הוכחה לנו יש ואם שניהם,

(מגידֿמשנה). ישראל בידו.12)ברוב למחות צריך אין
שבת 13) (מסכת בשבת הנכרי שישבות מצווים אנו שאין

א). עמוד קכא דף

.‰˙Ó14¯·˜ BÏ e¯ÙÁÂ ÔB¯‡ ÌÈ¯Î BÏ eNÚL ≈∆»»¿ƒ»¿»¿∆∆

ÔÈÏÈÏÁ BÏ e‡È·‰ B‡ ,˙aLa15Ì‡ :Ô‰a „tÒÏ ¿«»≈ƒ¬ƒƒƒ¿…»∆ƒ
¯·wÈÂ ˙aL È‡ˆBÓÏ eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈ - ‰Úˆa¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿»≈«»¿ƒ»≈

‡ÈË¯Òa ¯·w‰ ‰È‰ Ì‡Â ;Ba16ÏÚ ÔB¯‡‰Â ‰ÏB„‚ ¿ƒ»»«∆∆ƒ¿«¿»¿»¿»»«
ÌÈ¯Îp‰L ‰fL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ·M‰Â ÔÈ¯·BÚ‰ ÏÎÂ ,ÂÈab«»¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ∆∆∆«»¿ƒ
¯·wÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ÈBÏÙÏ ˙aLa ÂLÎÚ ÔÈNBÚƒ«¿»¿«»ƒ¿ƒ¬≈∆…ƒ»≈
.‡ÈÒ‰¯Ùa ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÓÏBÚ Ï‡¯NÈ B˙B‡ Baƒ¿»≈»ƒƒ¿≈∆¿«¿∆¿»
È„Îa ÔÈzÓiL ,‡e‰Â .¯Á‡ Ï‡¯NÈ Ba ¯a˜Ï ¯zÓeÀ»ƒ¿…ƒ¿»≈«≈»∆«¿ƒƒ¿≈

‰NÚiL17.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆¿≈…«≈»∆

הוא 14) שגנאי א) עמוד קנא דף שבת מסכת (משנה
בשבילו  בפרסום שבת שנתחלל בקבר להיקבר לישראל
א). עמוד פא דף קמא בבא במסכת ותוספות (הר"ן

מחללים 15) והיו בצידו, ונקבים נבוב מקנה עשוי נגינה כלי
ונהי. לאבל המת מיטת אחר הרבים.16)בו דרך רחוב,

את 17) ח' בהלכה מנמק שרבינו כיוון כאן, השיג והראב"ד
לנכרי  יאמר שמא משום שיעשה, בכדי להמתין שצריך הדין
מכיוון  כאן כן אם מייד, מוכן הדבר וימצא לו, לעשות
אין  לעולם, בשבילו שנעשה ישראל לאותו נאסר שהדבר
בשבילו. נעשה שלא מכיוון שיעשה, בכדי אחר על לאסור

.ÂÈ¯Î18ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÓÏ ˙aLa ÔÈÏÈÏÁ ‡È·‰L »¿ƒ∆≈ƒ¬ƒƒ¿«»¿≈««ƒ
È„Îa ˙aL È‡ˆBÓÏ ÔÈzÓÈ - ‰ÓBÁ‰ „vÓ Ô‡È·‰L∆¡ƒ»ƒ««»«¿ƒ¿»≈«»ƒ¿≈
‡nL ;Ô‰a e„tÒÈ Ck ¯Á‡Â ,·B¯˜ ÌB˜nÓ ‡B·iL∆»ƒ»»¿««»ƒ¿¿»∆∆»
¯˜a·e ,‰ÓBÁ‰ „Ú ¯Á‡ ÌB˜nÓ Ìe‡È·‰ ‰ÏÈla««¿»¡ƒƒ»«≈««»«…∆

Ô‰a eÒÎ19ÈBÏt ÌB˜nnL È‡cÂa Ú„È Ì‡Â . ƒ¿¿»∆¿ƒ»«¿««∆ƒ¿¿ƒ
ÌB˜Ó B˙B‡Ó e‡B·iL È„Îa ÔÈzÓÈ - ˙aLa Ìe‡È·‰¡ƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆»≈»
‡ÈË¯Òa ¯·c‰ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .˙aM‰ ¯Á‡20 ««««»»∆…¿≈«»»ƒ¿«¿»

.e¯Ó‡L BÓk ,‰ÏB„‚¿»¿∆»«¿

א).18) עמוד קנא דף שבת מסכת וגמרא ואף 19)(משנה
רק  הוא אמה אלפיים שבת ותחום לקולא, דרבנן שספק
אפשר  שהרי בחלילין להשתמש אסור זאת בכל מדרבנן,
להיכנס  צורך ואין גמור בהיתר ויהיו הערב עד להמתין
שכה). סימן חיים אורח זהב (טורי איסור בספק

התימנים).20) יד (כתב גדולה" "בפרהסיא אחרת: בנוסחה
(שם) ששנינו ומה וקבר. לארון שווה חלילים שדין נמצא
היא  שהדרך מפני הוא לחוד וקבר וארון לחוד חלילים

בצינעא. וחלילים בפרהסיא וקבר שארון

.Ê¯ÈÚ21da ‰˙È‰Â ,dÎB˙a ÔÈ¯c ÌÈ¯ÎÂ Ï‡¯NiL ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»¿»»
˙ˆÁ¯n‰ ıÁ¯Ó22·¯ Ì‡ :˙aLa23¯zÓ - ÌÈ¯Î ∆¿»««¿∆∆¿«»ƒ…»¿ƒÀ»

- Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â ;„iÓ ˙aL È‡ˆBÓÏ da ıÁ¯Ïƒ¿…»¿»≈«»ƒ»¿ƒ…ƒ¿»≈
;enÁe‰ ·¯‰ ÏÈ·LaL ,ÔÈnÁ enÁiL È„Îa ÔÈzÓÈ«¿ƒƒ¿≈∆≈««ƒ∆ƒ¿ƒ»…«

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ24ÔÈnÁ enÁiL È„Îa ÔÈzÓÈ -25ÔÎÂ . ∆¡»¿∆¡»«¿ƒƒ¿≈∆≈««ƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

ה.21) משנה ב פרק בשבת.22)מכשירין בה שרוחצים
המתרחצים 23) האנשים רוב א) עמוד קכב דף שבת (מסכת

המרחץ. את הנכרי מחמם שבעבורם זו בעונה במרחץ
נעשה.24) שניהם לרחיצה.25)בשביל מים

.ÁBÊ ‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»«¿»¿ƒ«¬¿»»
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˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa26 ¿«»««ƒ∆»««ƒ«««¿
ÔÈzÓiL ¯Á‡ ·¯ÚÏ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï BÏ ¯zÓ -À»≈»¿»¿»»»∆∆««∆«¿ƒ
È„Îa ÔÈzÓiL ÌB˜Ó ÏÎa e¯Ò‡ ‡ÏÂ .‰NÚzL È„Îaƒ¿≈∆≈»∆¿…»¿¿»»∆«¿ƒƒ¿≈

ÈtÓ ‡l‡ eNÚiL27¯zÓ ‡‰È ¯Ó‡z Ì‡L :‰Ê ¯·c ∆«¬∆»ƒ¿≈»»∆∆ƒ…«¿≈À»
¯·c‰ ‡ˆÓÈÂ BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡nL ,„iÓƒ»∆»…«¿»¿ƒ«¬¿ƒ¿»«»»
,eNÚiL È„Îa ÔÈzÓiL „Ú e¯Ò‡L ÔÂÈÎÂ .„iÓ ÔÎeÓ»ƒ»¿≈»∆»¿«∆«¿ƒƒ¿≈∆«¬
¯kzNÓ BÈ‡ È¯‰L ;BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡Ï……«¿»¿ƒ«¬∆¬≈≈ƒ¿«≈
¯·c ‰NÚiL È„Îa ·¯ÚÏ ·kÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌeÏk¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿≈∆≈»∆»»

.˙aLa ‰NÚpL ‰Ê∆∆«¬»¿«»

ג.26) הלכה א פרק למעלה לא 27)ראה זה טעם לפי
שבשבילו  ישראל לאותו רק שיעשו בכדי להמתין אמרו
ביאר  רש"י אבל לא; אחר לישראל אבל המלאכה, נעשתה
ייהנה  שלא "כדי ב): עמוד כה דף ביצה (מסכת הטעם
בין  הבדל אין זה ולפי טוב" יום או שבת ממלאכת ישראל

ה'. הלכה ראה אחר, או זה ישראל

.Ë‰Î‡ÏÓ BÈ‡L ¯·c28˙aLa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â , »»∆≈¿»»¿≈»«¬¿«»
˙e·L ÌeMÓ ‡l‡29È¯ÎÏ ¯ÓBÏ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ - ∆»ƒ¿À»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ

˙ˆ˜Ó ÌL ‰È‰iL ,‡e‰Â .˙aLa B˙BNÚÏ30B‡ ,ÈÏÁ «¬¿«»»∆ƒ¿∆»ƒ¿»…ƒ
‰ÂˆÓ ÈtÓ B‡ ,‰a¯‰ C¯ˆ ¯·cÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È31. ƒ¿∆»ƒ«»»…∆«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»

ע 28) סח דף ב עמוד סז דף עירובין שאין (מסכת א) מוד
דבר  הוא ואם ועושהו, לנכרי אומר דרבנן, איסור אלא בו

לעשותו. לנכרי יאמר לא התורה מן חומרא 29)שאסור
גמורה. מנוחה לשם טוב ויום בשבת מלאכות בקצת

צרכיו 30) כל לו עושים סכנה בו אין אפילו ממש, חולה כי
אף  מותר דאורייתא מלאכה בהם שאין ודברים נכרי, ידי על
לדבר  דבר מדמין "אין אבל ב); פרק (למעלה ישראל ידי על
שהתירו  מה אלא להתיר בהן לך ואין השבותים, בענייני

משנה). (מגיד מחצר 31)חכמים" חמים מים להביא
מצוות  לצורך הקטן את לרחוץ ביניהן, עירבו שלא לחצר

י. הלכה ראה מילה.

.ÈÔÏÈ‡a ˙BÏÚÏ ˙aLa È¯ÎÏ Ï‡¯NÈ ¯ÓB‡ ?„ˆÈk≈«≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿«»«¬»ƒ»
B‡ ¯ÙBL BÏ ‡È·‰Ï È„k ÌÈn‰ Èt ÏÚ ËeLÏ B‡»«¿≈««ƒ¿≈¿»ƒ»
·e¯Ú ÔÈ‡L ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ BÏ ‡È·Ó B‡ ,‰ÏÈÓÏ ÔÈkÒ«ƒ¿ƒ»≈ƒ≈»≈¿»≈∆≈≈

¯ÚËˆÓe ÔË˜ Ì‰a ıÈÁ¯‰Ï ÔÈnÁ ÌÈÓ Ô‰ÈÈa32ÔÎÂ . ≈≈∆«ƒ«ƒ¿«¿ƒ»∆»»ƒ¿«≈¿≈
Ïk33.‰Êa ‡ˆBik …«≈»∆

התימנים).32) יד (כתב מצטער" "או אחרת: בנוסחה
במילה 33) שרק ב) עמוד ח דף גיטין (מסכת התוספות דעת

שבת. דוחה גופה שמילה כיוון התירו

.‡È˙Èa Á˜Bl‰34¯zÓ - È¯Îp‰ ÔÓ Ï‡¯NÈ ı¯‡a «≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ«»¿ƒÀ»
‰¯ÈÓ‡L ;˙aLa ¯ËL BÏ ·zÎÏ È¯ÎpÏ ¯ÓBÏ BÏ««»¿ƒƒ¿…¿»¿«»∆¬ƒ»
ı¯‡ ·eMÈ ÌeMÓe ,Ì‰È¯·cÓ ‰¯eÒ‡ ˙aLa È¯ÎÏ¿»¿ƒ¿«»¬»ƒƒ¿≈∆ƒƒ∆∆

‰Ê ¯·„a e¯Ê‚ ‡Ï Ï‡¯NÈ35Ì‰Ó ˙Èa Á˜Bl‰ ÔÎÂ . ƒ¿»≈…»¿¿»»∆¿≈«≈««ƒ≈∆
‡È¯eÒa36‰Ê ¯·„Ï Ï‡¯NÈ ı¯‡k ‡È¯eqL ,37. ¿¿»∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»∆

בארץ 34) בית "הקונה ב) עמוד פ דף קמא בבא (מסכת
מכירה) (שטר אונו עליו כותבין בשבת.ישראל אפילו

בשבת?) שכותבין הדעת על יעלה (וכי דעתך? סלקא בשבת

ישראל  ארץ יישוב מצוות (שמשום ועושה לנכרי אומר אלא
הלכה  ב פרק קטן מועד (מסכת ובירושלמי שבות)", התירו
מן  בתים ליקח מהו לרשב"ל שאל לוי בן יהושע רבי ד):
לקנות  מותר (אם בשבתא רבי, שאל אימת לו: אמר הנכרי?
(כיוון  עושה הוא כיצד (לקנות). מותר בשבת תנא: בשבת)?
דינרין  של כיסין לו מראה כסף)? לו מוסר היהודי שאין
ומעלה  חותם והגוי הכסף) את לעצמו יקח שהנכרי (כדי
יריחו  נכבשה שלא מצינו שכן לשלטון), (לארכיון, לארכיים
ראה  בשבת; אפילו - רדתה" "עד וכתיב בשבת, אלא

ב. פרק בסוף התירו 35)למעלה לא מצוה משום כי ואף
י'), הלכה (למעלה לישראל שבות איסור אלא לנכרי לומר
משאר  גדולה שהיא ישראל, ארץ יישוב מצוות משום אבל
על  פ') פיסקא ראה (פרשת בספרי עליה שאמרו עד מצוות,
"שמור  לו וסמוך בארצם" וישבת אותם "וירשת המקרא
"ישיבת  - מצוך" אנכי אשר האלה הדברים כל את ושמעת
אף  התירו - שבתורה" המצוות כל כנגד שקולה ישראל ארץ

נכרי. ידי על כתיבה - דאורייתא היא 36)מלאכה
כל  שכבש קודם כנען, לארץ חוץ דוד, שכבש מהארצות

ג). הלכה א פרק תרומות (הלכות ישראל (מסכת 37)ארץ
ב). עמוד ח דף גיטין

.·È˜ÒBt38‰Î‡Ïn‰ ÏÚ È¯Îp‰ ÌÚ Ì„‡39ıˆB˜Â40 ≈»»ƒ«»¿ƒ««¿»»¿≈
BÓˆÚÏ ‰NBÚ È¯Îp‰Â ,ÌÈÓc41‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »ƒ¿«»¿ƒ∆¿«¿¿««ƒ∆

˙aLa ‰NBÚ42¯zÓ -43È¯Îp‰ ˙‡ ¯ÎBN‰ ÔÎÂ . ∆¿«»À»¿≈«≈∆«»¿ƒ
‰a¯‰ ÌÈÓÈÏ44‰NBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯zÓ - ¿»ƒ«¿≈À»««ƒ∆∆

ÌÈzLÏ B‡ ‰LÏ È¯Îp‰ ¯ÎNL ÔB‚k ?„ˆÈk .˙aLa¿«»≈«¿∆»««»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
‚¯B‡Â ·˙Bk ‰Ê È¯‰ - BÏ ‚¯‡iL B‡ BÏ ·zÎiL∆ƒ¿…∆∆¡…¬≈∆≈¿≈
B‡ ¯ÙÒ BÏ ·zÎiL BnÚ ıˆ˜ el‡k ;¯zÓe ,˙aLa¿«»À»¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿…≈∆
,‡e‰Â .‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰L ,„‚a BÏ ‚¯‡iL∆∆¡…∆∆∆∆¿»≈∆ƒ¿∆»

.ÌBÈ ÌBÈ BnÚ ·LÁÈ ‡lL∆…«¿…ƒ

בית 39)מתנה.38) ב): עמוד יז דף שבת (מסכת במשנה ְֶַ
ערב  נכרי לכובס וכלים לעבדם עורות למסור מתירים הלל
(ראה  בשבת מלאכתו עושה שהנכרי אף חשיכה, קודם שבת

כלים). שביתת בהלכות ג בפרק וקוצב.40)למעלה
מלאכתו,41) להשלים למהר עצמו, לתועלת עושה הנכרי

בשבת. הנכרי שיעבוד מקפיד היהודי של 42)ואין בביתו
"אומנין  ח): הלכה א פרק שבת (מסכת ירושלמי נכרי.
- ישראל של ביתו בתוך ישראל, עם עושין שהיו עכו"ם

מותר". נכרים) (של בתיהן ובתוך - כשהגוי 43)אסור,
כולה  העבודה את לגמור עליו שמקבל - ב"קבלנות" עובד
מיימוניות). (הגהות יומי בשכר ולא קבוע במחיר

מרוויח 44) אינו וגם בשבת לעבוד לנכרי אומר היהודי שאין
שהיהודי  וסובר השיג, הראב"ד אבל בשבת, מעבודתו
למלאכתו  יצטרך שמא כי בשבת, הנכרי במלאכת מרוויח
אם  אבל כאחד, שתיהן לעשות יוכל ולא שבת אחרי גם
אם  או תמיד, לו לארוג או זו, בשנה תמיד לו לכתוב שכרו
גם  השכירות, זמן במשך לו שיצטרך המלאכות לכל שכרו

רמד). סימן אברהם (מגן אסור - רבינו לדעת

.‚È‰na45ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c46‰Úˆa ?47ÔÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»∆≈
ÏL ˙aLa ˙ÈNÚp‰ ‰Î‡Ïn‰ BfL Ïk‰ ÌÈ¯ÈkÓ«ƒƒ«…∆«¿»»««¬≈¿«»∆
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‰ÈeÏ‚e ‰Úe„È ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¬»ƒ»¿»¿»¿»
BÈ‡ ,˜ÒBÚ È¯Îp‰ ˙‡ ‰‡B¯‰L .‰¯eÒ‡ - ˙ÓÒ¯ÙÓe¿À¿∆∆¬»∆»∆∆«»¿ƒ≈≈
BÏ ˙BNÚÏ È¯Îp‰ ¯ÎN ÈBÏtL ¯ÓB‡Â ,ıˆwL Ú„BÈ≈«∆»«¿≈∆¿ƒ»««»¿ƒ«¬

.˙aLa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿«»

א.45) עמוד יב דף קטן מועד לצוות 46)מסכת שמותר
בקבלנות. ישראל מלאכת לעשות מכירים 47)לנכרי שאין

בפרהסיא  נעשית אם אף ישראל בשביל היא שהמלאכה
ירוחם). (רבינו

.„ÈCÎÈÙÏ48B‡ B¯ˆÁ BÏ ˙B·Ï È¯Îp‰ ÌÚ ˜ÒBt‰ , ¿ƒ»«≈ƒ«»¿ƒƒ¿¬≈
ÌÈzL B‡ ‰L B¯ÎNL B‡ ,e‰„N ˙‡ ¯ˆ˜Ï B‡ BÏ˙k»¿ƒ¿…∆»≈∆¿»»»¿«ƒ
‰Î‡Ïn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :Ì¯k BÏ ÚhÏ B‡ ¯ˆÁ BÏ ˙B·Ïƒ¿»≈ƒ«∆∆ƒ»¿»«¿»»
˙BNÚÏ ÔÁÈp‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÌeÁz‰ CB˙a B‡ ‰È„na«¿ƒ»¿«¿»¿«ƒ»«¬

ÌÈ‡B¯‰ ÈtÓ ,˙aLa49˜ÒtL ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡L50Ì‡Â ; ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆≈»¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï‡¯NÈ ÌL ÔÈ‡L ,¯zÓ - ÌeÁzÏ ıeÁ ‰Î‡Ïn‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»«¿À»∆≈»ƒ¿»≈

.˙aLa ÔÈNBÚ Ô‰Lk ÔÈÏÚBt‰ ˙‡ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆∆«¬ƒ¿∆≈ƒ¿«»

א.48) עמוד יב דף קטן מועד ראש 49)מסכת במסכת
חשד  משום האסור שדבר מבואר ב עמוד כד דף השנה
היה  זה ולפי חשדא" (אין) ליכא "דברבים רבים. בשל מותר
אברהם  (מגן ציבורי עניין לטובת בשבת גוי להעסיק מותר
בשבת  הכנסת בית לבנות התירו לא מקום מכל רמד) סימן
אברהם). (מגן השם חילול משום בקבלנות נכרי ידי על

נכון 50) באיסור, בשבת בית לישראל נכרים בנו אם
ישראל  התנה אם אבל (טור); בו לדור ייכנסו שלא להחמיר
לדור  מותר התנאי את קיים לא והנכרי בשבת, לעשותו שלא

תם). רבינו (מרדכי, בו

.ÂËÔÎÂ51e‰„N B‡ BÓ¯k ¯ÈkN‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓ ¿≈À»¿»»¿«¿ƒ«¿»≈
,˙aLa ÔÚËBÂ ÔÚ¯BÊ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ È¯ÎÏ¿»¿ƒ««ƒ∆¿»¿¿»¿«»

ÔÈ¯eÎNL Ú„BÈ ‰‡B¯‰L52˙eÒÈ¯‡a B‡ Ô‰53Ô˙ ∆»∆≈«∆¿ƒ≈«¬ƒ»«
Ô‰Ï54ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ Èe¯˜ ÂÈÏÚa Ï‡¯NÈ ÌML ¯·„Â . »∆¿»»∆≈ƒ¿»≈¿»»»»»¿≈

BzÏ B‡ B¯ÈkN‰Ï ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈL‡ ·¯ C¯c∆∆…«¿≈«»¿«¿ƒƒ¿
˙eÒÈ¯‡a55È¯ÎÏ B¯ÈkN‰Ï ¯eÒ‡ -56È¯Îp‰L ÈtÓ ; «¬ƒ»¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆«»¿ƒ

ÏÚ ‡¯˜ ‡e‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ÌB˜n‰ B˙B‡a ‰NBÚ∆¿«»¿»»¿«»¿ƒ¿»«
ÂÈÏÚa Ï‡¯Ni‰ ÌL57. ≈«ƒ¿»≈¿»»

ב).51) עמוד כא דף זרה עבודה שהנכרי 52)(מסכת
הפירות  כל לעצמו ונוטל לשנה, קצוב דבר לישראל משלם
בשבת. עובד שהנכרי במה הנאה לישראל ואין והרווחים

מתבואת 53) ומקבל ישראל של בשדה עובד שהנכרי
בשבת, עבודתו ואת ולרביע, לשליש למחצה, האדמה
להרבות  עצמו, לתועלת עושה - קעביד" דנפשיה "אדעתא

בתנאים 54)חלקו. לרוב משכירים היו וכרם שדה כי
עבודתו,55)אלה. בשכר לנכרי קצוב דבר שמשלם אלא

לישראל. הפרי ואריסות,56)וכל שכירות ידי על גם
זה. באופן משכירים המקום בני שרוב וזהו 57)מכיוון

כמבואר  בשבת מלאכתנו יעבוד שהנכרי גמור איסור
הפרק. בתחילת

.ÊË¯zÓ58ŒÛ‡Â È¯ÎÏ Ô¯ÈkN‰Ïe ÌÈÏk ÏÈ‡L‰Ï À»¿«¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰NBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆∆»∆¿»»¿«»ƒ¿≈∆≈

ÌÈÏk‰ ˙˙È·L ÏÚ ÌÈeˆÓ e‡59Bc·ÚÂ BzÓ‰a Ï·‡ . »¿Àƒ«¿ƒ««≈ƒ¬»¿∆¿¿«¿
ÈtÓ ,¯eÒ‡ -60‰Ó‰a ˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ e‡L »ƒ¿≈∆»¿Àƒ«¿ƒ«¿≈»

.„·ÚÂ»∆∆

ב).58) עמוד יז דף שבת מסכת מבואר 59)(משנה
יט  דף שבת (מסכת שאמרו ומה א'. הלכה ג' פרק למעלה
וה' בד' שבת, בערב לנכרי כליו אדם ישכיר "לא א): עמוד
שמאי  בית דעת לפי נאמרה זו שברייתא רבינו דעת מותר",
כביתֿ שהלכה לפי אולם כליו, שביתת על מצּווה ְֶשאדם
וסוברים  עליו חולקים והראב"ד התוספות אבל מותר; הלל
מלאכת  שכר כנוטל שנראה אסור, לנו גם בשכירות כי

רמו). סימן חיים (אורח מותר להשאיל אבל השבת,
שורך 60) ינוח "למען יב): עמוד כג, פרק (שמות שכתוב

על  אדם ש"מצּווה מכאן והגר" אמתך בן ויינפש ְֶוחמורך,
פרק  שבת מסכת ירושלמי (תלמוד כמוהו" בהמתו שביתת
מותר, ולגופה הבהמה לנוחיות שנוגע מה אבל ג); הלכה ה
(השור) "שיהא - שורך" ינוח "למען במכילתא: כמובא
זה  אין ביתו, בתוך יחבשנו שאם ואוכל", הקרקע מן תולש

לשור. נוח

.ÊÈÛzzLn‰61B‡ ‰¯BÁÒa B‡ ‰Î‡ÏÓa È¯Îp‰ ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ«»¿ƒƒ¿»»ƒ¿»
‰lÁza e˙‰ Ì‡ :˙eÁa62˙aM‰ ¯ÎN ‰È‰iL «¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿∆¿«««»

‰a¯‰ Ì‡ ËÚÓ Ì‡ ,Bc·Ï È¯ÎpÏ63¯Á‡ ÌBÈ ¯ÎNe , «»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ«¿≈¿««≈
‡Ï Ì‡Â .¯zÓ - Bc·Ï Ï‡¯NÈÏ ˙aM‰ ÌBÈ „‚k¿∆∆««»¿ƒ¿»≈¿«À»¿ƒ…
¯ÎN È¯Îp‰ ÏËB ,˜ÏÁÏ e‡B·iLk - ‰lÁza e˙‰ƒ¿«¿ƒ»¿∆»«¬…≈«»¿ƒ¿«
BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â ,Bc·Ï Ôlk ˙B˙aM‰««»À»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈

ÌeÏk BÏ ÛÈÒBÓ64ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,˙aM‰ ÌBÈ „‚k ƒ¿¿∆∆««»∆»ƒ≈
ÔÈc - ˙eÙzLa ‰„N eÏa˜ Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁza e˙‰ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»∆¿À»ƒ

.‡e‰ „Á‡∆»

א).61) עמוד כב דף זרה עבודה הנכרי 62)(מסכת אין
ישראל. של בשליחותו כעושה שם:63)נחשב בברייתא

מת  התנו אסור","ואם - לחשבון באו ואם מותר, - חילה
מלכתחילה: התנו אם אפילו היא, שהכוונה רבינו וסובר
בעת  כך אחר בא אם בחול", ואני בשבת חלקך "טול
יום  בעד ואני וכך, כך שבת בעד נטלת אתה לומר: החשבון
והיהודי  שבת שכר הנכרי יטול אלא אסור, - וכך כך חול

הרבה. בין מעט בין אחר, יום נסתפקו:64)שכר בגמרא
ההלכה, נפסקה ולא מה? בתחילה) התנו לא (אם סתמא
משכר  רק חלקו ישראל יטול שלא לחומרא, רבינו ופסק
שבות" לנכרי ש"אמירה כיוון פסק הרא"ש אבל החול;

הנכרי. עם השכר חצי ליטול יכול לקולא, דרבנן וספק

.ÁÈ‰È‰ ‡ÏÂ ,¯ÎN‰ ˜ÏÁÏ e‡·e ,e˙‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»«¬…«»»¿…»»
Bc·Ï ÏËB È¯Îp‰L ,ÈÏ ‰‡¯È - Úe„È ˙aL ¯ÎN¿««»»«≈»∆ƒ∆«»¿ƒ≈¿«

˙ÈÚÈ·L65˙BÚÓ Ô˙Bp‰ .ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â ,¯ÎN‰ ¿ƒƒ«»»¿«¿»¿ƒ«≈»
‡NB È¯Îp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï È¯ÎÏ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆««ƒ∆«»¿ƒ≈

˜ÏBÁ ,˙aLa Ô˙BÂ66‰ÂLa ¯ÎNa BnÚ67e¯B‰ ÔÎÂ . ¿≈¿«»≈ƒ«»»¿»∆¿≈
.ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ

אבל 65) למעלה. כמבואר בסתמא שהחמיר רבינו לדעת זהו
את  להזכיר מבלי בשווה השכר את מחלקים הרא"ש לדעת
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כלל. השבת שרירא 66)יום רב בשם הגאונים תשובת

יוסף). (בית ישראל 67)גאון על מוטלת זו מלאכה שאין
ישראל, של שליחותו בשבת עושה הנכרי ואין לעשותה,

העסק. מי של ניכר אין וגם

.ËÈ‡Ï68È¯Î Ôn‡Ï ÌÈÏk ˙aL ·¯Úa Ì„‡ ÔzÈ …ƒ≈»»¿∆∆«»≈ƒ¿À»»¿ƒ
˜ÒtL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô˙BNÚÏ69‡ˆiL È„Îa ‡l‡ ,BnÚ «¬»««ƒ∆»«ƒ∆»ƒ¿≈∆≈≈
‰ÎLÁL Ì„˜ B˙ÈaÓ Ô‰a70Ì„‡ ¯kÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . »∆ƒ≈…∆∆»≈»¿≈…ƒ¿…»»

epÂÏÈ ‡ÏÂ epÏÈ‡LÈ ‡ÏÂ ,È¯ÎÏ ÂÈˆÙÁ71‡ÏÂ ¬»»¿»¿ƒ¿…«¿ƒ∆¿…«¿∆¿…
‡ˆiL È„Îa ‡l‡ ,‰zÓa BÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ,epkLÓÈ¿«¿¿∆¿…ƒ≈¿«»»∆»ƒ¿≈∆≈≈
ÔÓÊ ÏkL .˙aM‰ Ì„˜ B˙Èa Á˙tÓ ıÙÁ B˙B‡a¿≈∆ƒ∆«≈…∆««»∆»¿«
‡ˆiLÎe ;BÏ Ô˙ È˙ÓÈ‡ Ú„BÈ Ì„‡ ÔÈ‡ ,B˙È·a ‡e‰L∆¿≈≈»»≈«≈»«»«¿∆≈≈
ÈÓk ‰‡¯È ,B„Èa Ï‡¯NÈ ıÙÁÂ ˙aLa B˙ÈaÓ È¯Îp‰«»¿ƒƒ≈¿«»¿≈∆ƒ¿»≈¿»≈»∆¿ƒ
BÏ ¯ÎÓ B‡ BnÚ ˜Òt B‡ BkLÓ B‡ È¯ÎpÏ e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»«»¿ƒƒ¿¿»«ƒ»«

.˙aLa¿«»

ב).68) עמוד יח דף ב עמוד יז דף שבת כמבואר 69)(מסכת
המלאכה  עושה הנכרי אם אף שמותר יב בהלכה למעלה

יום.70)בשבת. יחשוב 71)מבעוד שהרואה הדבר, טעם
בו  לעשות לבית מחוץ החפץ את להוליך ציווהו שהיהודי

(סמ"ג). עצמו לצורך נושאו שהנכרי שידע ולא מלאכה,

.ÎÔ˙Bp‰72Ì‡ :˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ dÎÈÏB‰Ï È¯ÎÏ ˙¯b‡ «≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«∆∆ƒ
ıˆ˜73·¯Ú BÏ d˙ elÙ‡Â ,¯zÓ - ‰ÎÏB‰ ¯ÎN BnÚ »«ƒ¿«»»À»«¬ƒ¿»»∆∆

‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL74Ì„˜ B˙Èa Á˙tÓ da ‡ˆiL ,‡e‰Â . «»ƒ¬≈»»∆≈≈»ƒ∆«≈…∆
‰È„na LÈ Ì‡ :ıˆ˜ ‡Ï Ì‡Â .˙aM‰75Úe·˜ Ì„‡76 ««»¿ƒ…»«ƒ≈«¿ƒ»»»»«

‰È„Ó ÏÎÏ Ì˙B‡ ÁÏBLÂ ˙B¯b‡‰ ıa˜Ó ‡e‰L∆¿«≈»ƒ¿¿≈«»¿»¿ƒ»
.˙¯b‡‰ È¯ÎpÏ ÔzÏ ¯zÓ - ÂÈÁeÏL ÌÚ ‰È„Óe¿ƒ»ƒ¿»À»ƒ≈«»¿ƒ»ƒ∆∆
CeÓq‰ ˙ÈaÏ ÚÈbiL È„k ÌBia ˙e‰L ‰È‰iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿∆¿«¿≈∆«ƒ«««ƒ«»

‰ÓBÁÏ77˙B¯b‡‰ Ïa˜nL ‰Ê ‡nL ;˙aM‰ Ì„˜ «»…∆««»∆»∆∆¿«≈»ƒ¿
Ì„‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‡e‰ ‰ÓBÁÏ CeÓÒ B˙Èa ,ÔÁÏBLÂ¿¿»≈»«»¿ƒ≈»»»
‡e‰ ˙¯b‡‰ BÏ ÔÈ˙BpL È¯Îp‰ ‡l‡ ,CÎÏ Úe·»̃«¿»∆»«»¿ƒ∆¿ƒ»ƒ∆∆

¯eÒ‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ dÎÈÏBnL78È¯Î „Èa ÁÏLÏ ∆ƒ»¿ƒ«∆∆»ƒ¿…«¿«»¿ƒ
.ÌÈÓc BÏ ıˆ˜ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙¯b‡‰»ƒ∆∆¿»∆»ƒ≈»«»ƒ

א).72) עמוד יט דף שבת שכרו.73)(מסכת קבע קצב,
ב).74) עמוד יז דף שבת מסכת אחרת:75)(משנה בנוסחה

(מער"ק). במדינה" במתא"76)"עימו דואר בי "דקביע
דוא  ולשלחם (קבוע מכתבים לקבל ממונה ואדם בעיר) ר

המכתב.77)למטרתם. לשם שנשלח העיר לחומת
ביד 78) ידו כתב נמצא שלא הכהן, יוסי רבי על עליו "אמרו

א). עמוד יט דף שבת (מסכת בשבת יוליכנו שלא מעולם, נכרי

.‡ÎÈ¯Î79˙È·Ï ÔÒÈÎ‰Â ˙aLa ÂÈˆÙÁ ‡È·‰L »¿ƒ∆≈ƒ¬»»¿«»¿ƒ¿ƒ»¿≈
Ï‡¯NÈ80- BÊ ˙ÈÂÊa ÔÁÈp‰ :BÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â .¯zÓ - ƒ¿»≈À»«¬ƒ»««ƒ»¿»ƒ

ÔÈnÊÓe .¯zÓ ‰Ê È¯‰81ÔÈ˙BÂ ˙aLa È¯Îp‰ ˙‡ ¬≈∆À»¿«¿ƒ∆«»¿ƒ¿«»¿¿ƒ
ÔÏË Ì‡Â ;ÔÏÎ‡Ï ˙BBÊÓ ÂÈÙÏ82ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‡ˆÈÂ ¿»»¿¿»¿»¿ƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»ƒ

ÔÈ˙B ÔÎÂ .eÈÏÚ B˙˙È·L ÔÈ‡L ÈtÓ ,BÏ83˙BBÊÓ ƒ¿≈∆≈¿ƒ»»≈¿≈¿ƒ¿
.BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‡ˆÈÂ ÔÏË Ì‡Â ;¯ˆÁa ·Ïk‰ ÈÙÏƒ¿≈«∆∆¿»≈¿ƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»ƒ

לא 79) הא מלאכה, תעשה ימים "ששת ט): פרשה (מכילתא
מלאכתו". נכרי יעשה אבל חבירך יעשה ולא אתה תעשה

א 80) פרק למעלה וראה אסור, ולסייעו ממנו לקבלו אבל
שנים. שעשאוה במלאכה טו כא 81)הלכה דף ביצה (מסכת

בשבילו, לבשל ירבה שמא טוב, ביום לא אבל ב) עמוד
ישראל  בשביל רק טוב ביום הותרה נפש אוכל ומלאכת

טו). הלכה א פרק טוב יום ידו 82)(הלכות לתת אבל
(ירושלמי). אסור - עמוד 83)שיוציא יט דף שבת (מסכת

א).

.·ÎÈÓ84eÈ‰Â ,ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â C¯ca ‡a ‰È‰L ƒ∆»»»«∆∆¿»«»»«¿»
È‡ˆBÓÏe ,BÏ BÎÈÏB‰Ï È¯ÎÏ BÒÈk Ô˙B - ˙BÚÓ BnÚƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÏÚ ¯ÎN BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .epnÓ BÁ˜BÏ ˙aL«»¿ƒ∆¿««ƒ∆…»«»»«

‰ÎLÁMÓ BÏ B˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰Ê85ÈtÓ .¯zÓ - ∆¿««ƒ∆¿»ƒ∆¬≈»À»ƒ¿≈
Ì‡Â ;epÎÈÏLiL ¯LÙ‡ È‡Â ,BBÓÓ ÏÚ Ïe‰a Ì„‡L∆»»»«»¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ∆¿ƒ
È¯·cÓ ‡l‡ B¯eq‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ¯·c BÏ ¯Èzz ‡Ï…«ƒ»»∆∆≈ƒ∆»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ86‡B·È -87‰Î‡ÏÓ ÏÚ ¯·BÚÂ ,B„Èa B‡È·‰Ï ¿ƒ»«¬ƒ¿»¿≈«¿»»
Ï·‡ ;BÒÈÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰¯Bz ÏL∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»

‰‡ÈˆÓ88˙BÁÙa dÎÈÏBÓ ‡l‡ ,È¯ÎÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿ƒ»…ƒ≈¿»¿ƒ∆»ƒ»¿»
˙BÁt89.˙Bn‡ Úa¯‡Ó »≈«¿««

א).84) עמוד קנג דף שבת רש"י 85)(מסכת על חולק רבינו
יום. מבעוד לנכרי" כיסו "נותן א 86)שפירש פרק ראה

ג. למי 87)הלכה ללמוד, יש "מכאן כתבו: בתוספות
לו  מותר נכרים, של השלטון מן או הלסטים מן שמתיירא
לו  התירו הפסד משום כי להחביאן כדי המעות לטלטל
משנה"). ("מגיד והרשב"א הרמב"ן בדבר ונחלקו לטלטלן",

ז.88) הלכה כ, פרק להלן קנג 89)מבואר דף שבת (מסכת
רצו  ולא שם הייתה אחרת עוד יצחק, רבי "אמר ב): עמוד
(מותר  דבר" הסתר אלוקים "כבוד משום לגלותה, חכמים
(להעביר  התירו לא שמים), כבוד מפני תורה דברי להסתיר
אמות  ד' להעבירן יבוא שלא אמות, מד' פחות פחות מעות)
זרה  עבודה (מסכת שאמרו מה על סמך רבינו אבל שלימות",
הווינן  כי (הגר), גיורא איסור לי אמר רבא אמר א): עמוד ע דף
קא  כיסי כמה שבתא מנטרי לא יהודאי אמרינן, בארמיותן,
נמצאים  ארנקים כמה שבת שומרים (שאם בשוקא? משתכחי
ידעתי  (ולא יצחק כרבי לן, דסבירא ידענא ולא בשוק?)
מד' פחות פחות (לארנקֿכסף) מוליכו יצחק), כרבי שסוברים

אמות.

.‚ÎÏ‡¯NÈ90‰NÚÂ ¯·Ú Ì‡ :˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ƒ¿»≈∆»»¿»»¿«»ƒ»«¿»»
ÌÏBÚÏ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÔB„Êa91, ¿»»≈»¿»¿»»¿»

˙aL È‡ˆBÓÏ da ˙B‰Ï Ì‰Ï ¯zÓ Ï‡¯NÈ ¯‡Le¿»ƒ¿»≈À»»∆≈»»¿»≈«»
„iÓ92- ‡È‰ L„˜ Èk ˙aM‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe :¯Ó‡pL . ƒ»∆∆¡«¿«¿∆∆««»ƒ…∆ƒ
‡È‰93Ï‡¯NÈ ?„ˆÈk .L„˜ ‰ÈNÚÓ ÔÈ‡Â L„˜ ƒ…∆¿≈«¬∆»…∆≈«ƒ¿»≈

,ÌÈ¯Á‡Ï ÏÎ‡È ˙aL È‡ˆBÓÏ - „ÈÊÓa ˙aLa ÏMaL∆ƒ≈¿«»¿≈ƒ¿»≈«»≈»≈«¬≈ƒ
- ‰‚‚La ÏMa Ì‡Â .˙ÈÓÏBÚ ÏÎ‡È ‡Ï BÏ Ï·‡¬»…≈»≈»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»»

„iÓ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,ÏÎ‡È ˙aL È‡ˆBÓÏ94ÔÎÂ . ¿»≈«»…«≈≈¬≈ƒƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

עמוד 90) טו דף חולין ומסכת ג משנה ב פרק תרומות (מסכת
ואף 91)א). במזיד שבת שחילל משום רבנן קנסוהו

(הרשב"א). לעולם לו אסורה צריך 92)הקדירה ואינו
ב. הלכה למעלה ראה שיעשה, בכדי שבת במוצאי להמתין
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תאכל 93) "לא ג) פסוק יד פרק (דברים מהפסוק שדרשו ואף
(מסכת  תאכל בבל הוא הרי לך, שתיעבתי כל תועבה" כל
מעשיה  ואין קודש "היא למדו: כאן ב), עמוד קיד דף חולין

נאסר. לא שבת שמעשה - הראשונים 94)קודש" דעת
אבל  שבת, ממלאכת יהנה שלא שיעשה בכדי להמתין שצריך
שלא  שיעשה בכדי להמתין צריך שלכן ח' בהלכה סובר רבינו
נכרי, ידי על במלאכה רק וזה אחרת, בפעם כן לעשות יבוא

בשוגג. ישראל כשעשה לא אבל

.„Î˙B¯t95:e¯ÊÁÂ ÌeÁzÏ ıeÁ e‡ˆiL96- ‚‚BLa ≈∆»¿«¿¿»¿¿≈
˙aLa eÏÎ‡È97 ‡Ï È¯‰L ,‡ÏÂ ‰NÚÓ ÔÙe‚a ‰NÚ ≈»¿¿«»∆¬≈…«¬»¿»«¬∆¿…

.˙aL È‡ˆBÓ „Ú eÏÎ‡È ‡Ï - „ÈÊÓa ;epzLƒ¿«¿≈ƒ…≈»¿«»≈«»

ב).95) עמוד מא דף עירובין למקומם.96)(מסכת אפילו
שלא  התחום לתוך חזרו אם דווקא שזה השיג והראב"ד
מותר  - במזיד יצאו אפילו למקומם, חזרו אם אבל למקומם,
"לעולם  יעקב: בן אליעזר כרבי רבינו דעת אבל לאכלם,
שהרי  כמותו, והלכה שוגגים" למקומם שיחזרו עד אסורים
ונקי  מעטות) (הלכות קב יעקב בן אליעזר רבי של "משנתו
והקדמת  ב עמוד מט דף יבמות (מסכת כמותו)" (הלכה

למשנה). י.97)הרמב"ם הלכה ה פרק טוב יום הלכות ראה

.‰Î¯ÎBN‰98¯ÓLÏ ÏÚBt‰ ˙‡99˙‡Â ‰¯t‰ ˙‡ BÏ «≈∆«≈ƒ¿…∆«»»¿∆
B¯ÎN BÏ ÔzÈ ‡Ï - ˜BÈz‰100ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙aL ÏL «ƒ…ƒ≈¿»∆«»¿ƒ»≈

˙aL ¯ÈÎN ¯ÈÎN‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ˙aL ˙eÈ¯Á‡101 «¬»«»»»¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ«»
CÎÈÙÏ .ÌÏMÓ B¯ÎN BÏ Ô˙B - ‰L ¯ÈÎN B‡¿ƒ»»≈¿»ƒ»≈¿ƒ»
ÏL È¯ÎN ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ ˙aL ˙eÈ¯Á‡«¬»«»»»¿……«≈ƒ¿»ƒ∆
ÏL B‡ ‰L ÏL È¯ÎN ÈÏ Ôz :BÏ ¯ÓB‡ ‡l‡ ;˙aL«»∆»≈≈ƒ¿»ƒ∆»»∆

.ÌÈÓÈ ‰¯NÚ¬»»»ƒ

נח).98) דף מציעא בבא עצמה 99)(מסכת שהשמירה אף
בשבת. אסורה אסור 100)אינה במפורש שבת שכר ליטול

וממכר. למקח של 101)שדומה או ביחד השבוע כל של
ליטול. מותר בהבלעה שבת ששכר מותר, ביחד השנה כל

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדר 1) על וכתבן ל"ט, והן המלאכות אבות מניין בו כלל

בין  שיש וההפרש תולדה, ומהו אב מהו ביאר ושם המשנה.
המלאכות, כל תולדות שם נתבארו ולא והתולדות. האבות

תולדות. הן מה לדמיון מקצתן, אלא

.‡˙BÎ‡ÏÓ23‰ÏÈ˜Ò Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL4˙¯ÎÂ4,„ÈÊÓa ¿»∆«»ƒ¬≈∆¿ƒ»¿»≈¿≈ƒ
Ôa¯˜ B‡4˙B·‡ Ô‰Ó - ‰‚‚La ˙‡hÁ5Ô‰Óe6 »¿««»ƒ¿»»≈∆»≈∆

˙B·‡ Ïk ÔÈÓe .˙B„ÏBz7¯ÒÁ ÌÈÚa¯‡ - ˙BÎ‡ÏÓ »ƒ¿«»¬¿»«¿»ƒ»≈
˙Á‡8‰LÈ¯Á‰ :Ô‰ el‡Â .9‰ÚÈ¯f‰Â .10‰¯Èˆw‰Â .11. ««¿≈≈«¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»

¯enÚ‰Â12‰LÈc‰Â .13‰i¯f‰Â .14‰¯È¯a‰Â .15. ¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»
‰ÈÁh‰Â16‰„˜¯‰‰Â .17‰LÈl‰Â .18‰iÙ‡‰Â .19. ¿«¿ƒ»¿««¿»»¿«ƒ»¿»¬ƒ»
‰ÊÈÊb‰Â20Ôeal‰Â .21ıetp‰Â .22‰ÚÈ·v‰Â .23. ¿«¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»
‰iÂh‰Â24ÔÈ¯Èp‰ ˙iNÚÂ .25‰Îqn‰ ˙ÎÒ‰Â .26. ¿«¿ƒ»«¬ƒ««ƒƒ¿«¿»«««≈»
‰‚È¯‡‰Â27‰ÚÈˆa‰Â .28‰¯ÈLw‰Â .29‰¯z‰‰Â .30. ¿»¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿««»»
‰¯ÈÙz‰Â31‰ÚÈ¯w‰Â .32ÔÈa‰Â .33‰¯È˙q‰Â .34. ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»

LÈhta ‰‡k‰Â35‰„Èv‰Â .36‰ËÈÁM‰Â .37. ¿«»»««ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ»

‰ËLÙ‰‰Â38‰„·Ú‰‰Â .39¯BÚ‰ ˙˜ÈÁÓe .40. ¿««¿»»¿««¬»»¿ƒ«»
BÎezÁÂ41‰·È˙k‰Â .42‰˜ÈÁn‰Â .43ËeË¯N‰Â .44. ¿ƒ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ¿

‰¯Ú·‰‰Â45Èeak‰Â .46‰‡ˆB‰‰Â .47.˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ¿««¿»»¿«ƒ¿«»»≈¿ƒ¿

א.2) עג, או 3)שבת אומנות, בו שיש בדבר העוסק
מלאכה. עושה - מתקנו או מחדשו גלמי, חומר ְֶַַהמׁשנה
בשם  נזכרה וב'תוספות' חשובה. מלאכה אינה הוצאה
מהמקרא: הוצאה איסור דרשו חז"ל אבל גרועה", "מלאכה
יעשו  אל ואשה איש לאמר: במחנה קול ויעבירו משה "ויצו
(שמות  מהביא" העם ויכלא הקודש, לתרומת מלאכה עוד
בשבת  למשכן להביאם מבתיהם נדבות יוציאו שלא ו), לו,
יצא  "אל שם): ובתוס' יז: (עירובין דרשו ועוד צו:). (שבת
בשבת  יצא אל כט) טז, (שמות השביעי" ביום ממקומו איש
וירמיה  בחול, עושה שהוא כדרך המן את ללקוט הכלי עם
השבת". ביום מבתיכם משם תוציאו "ולא הזהיר: כב) (יז,
יבא  לא השערים, על העמדתי "ומנערי יט) (יג, ובנחמיה

השבת". ביום ה"א.4)משא פ"א למעלה מבואר
תעשה 5) ימים "ששת ב): לה, (שמות בתורה מהכתוב

לה', שבתון שבת קודש, לכם יהיה השביעי וביום מלאכה,
מט:) (שבת חז"ל דרשו יומת", מלאכה בו העושה כל
שהיו  המלאכות שכל למשכן, השבת מלאכות מסמיכות
במשכן  חשובה שהיתה והמלאכה בשבת; אסורות במשכן,
נקראת  - במשכן חשובה היתה ושלא "אב", נקראת -
המקור  הוא - מלאכה" "אב ב.) (בבאֿקמא "תולדה"
המלאכות  הן וה"תולדות" ממנו, הנלמדות אחרות למלאכות

לאבות. בתכונתן דמיון להן שיש בהלכה 6)האחרות ראה
לקיש 7)ז. וריש יוחנן רבי ה"ב): פ"ז (שבת בירושלמי

ל"ט  ומצאו זה, בפרק ומחצה שנים שלש עוסקין היו
המלאכות. מאבות אב לכל המשנה:8)תולדות לשון

בפשטות  אמרו ולא אחת", חסר ארבעים מלאכות "אבות
לסכום  המנין כשמגיע המקרא "שדרך ותשע, שלשים
לדייק  מבלי עשרות בחשבון אותו מונה אחת, פחות עשרות
הבאה  יעקב לבית הנפש "כל בו: כיוצא האחד, חסרון על
מוצא  אתה אי ובפרטן כז) מו, (בראשית שבעים" מצרימה
"ארבעים  וכן קכג.), (בבאֿבתרא אחת חסר שבעים אלא

(דברי  ותשע,יכנו" שלשים אלא אותו מכים ואין ג) כה, ם
רק  מונים ואין טז) כג, (ויקרא יום" חמשים "תספרו וכן
פסחים). בסוף (הרא"ש יום" מ"ט שהם שבועות שבעה

לצמיחת 9) המניעות והסרת לזריעה הקרקע הכשרת
גושיה, פירוד השדה, זיבול החרישה; תולדות הזרעים;

ועוד. בגידול 10)סיקול וסיוע צמיחה לידי הזרע הבאת
ועוד. השקייה הזריעה; תולדות דבר 11)הצמח; עקירת

- ממחובר תולש תולדתו: חיותו. ממקום והפרדתו מגידולו
בכלי. ולא מהם 12)ביד לעשות קרקע גידולי קיבוץ

אחד. בחבל שחרזם או פירות המדבק התולדה: צבורים.
מהפסולת 13) להפרידם מקליפתם, קרקע גידולי פירוק

החולב  ביד, חטים המפרק תולדתה: בטבע. בהם המחוברת
המשקה. לצורך וענבים זיתים הסוחט הבהמה, את

המוץ 14) את הרוח שישא כדי באויר, הנדוש הדגן הנפת
הנקי. הדגן לפסולת.15)וישאר האוכל בין הבדלה

הקיבה. בעור חלב המעמיד משקה, המסנן תולדתה:
ירק 16) המחתך תולדתה: דקים. לחלקים דבר חלוקת
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ועוד. מתכות שפשוף לבשלו, כדי דקות לחתיכות
וכדומה.17) בנפה קמח כהעברת בנפה, המניף פעולת
אחד.18) גוש לעשותם נוזל באמצעות קטנים חלקים לדבק

העפר. את המגבל האש 19)תולדתה: באמצעות הפעולה
דבר  להקשות כגון שהיה. ממה דבר איזה ולשנות להרתיח,
המתכת, את המתיך תולדתה: קשה. דבר לרכך או רך

החלב. את או הדונג את ממקורו 20)הממיס דבר עקירת
כנף  התולש תולדתה: בהמה. מעור שער או כצמר בטבע,

צפרניו. הנוטל העוף, וצחצוח 21)מן הלכלוך ניקוי
והסוחטו. בגד המכבס תולדתה: חוטי 22)החפץ. הפרדת

החובט  תולדתה: לטויה. והכשרתם הפשתים או על הצמר
גמי, או התמר) עץ קליפת שמתחת הפנימיים (החוטים סיב

חוטים. כעין שנעשים אחר.23)עד למראה דבר כל שינוי
ושזירה.24) פיתול ידי על מפשתן או מצמר חוטים עשיית
עליון 25) מכובד והורדתם העלאתם השתי, חוטי מתיחת

האריגה. במכונת תחתון, בארג 26)לכובד המסכת הרמת
בשתי). הערב חוטי את המהדק האורגים מסרק - (מסכת

מיטה. המסרג וכברה, נפה העושה הכנסת 27)תולדתה:
נימין  שלש הקולע תולדתה: שתי. חוטי בין ערב חוטי

יחד,28)ביחד. הארוגים הערב מחוטי השתי חוטי הסרת
החוטים  קליעת הסותר תולדתה: האריג. תיקון לשם
רוקח'). ('מעשה והפציעה אחר: בנוסח לתקנה; ומתכוון

קיימא 29) של בקשר פתיל, ידי על חוטים שני חיבור
אומן. קיים,30)ומעשה (קשר קיימא של קשר התרת

חבלים. פיתולי המפריד תולדתה: שני 31)חזק). איחוד
ידי  על עורות או ניירות המדבק תולדתה: נפרדים. דברים

ניירות 32)דבק. המפריד תולדתה: הדבקים. בין ההפרדה
דבוקים. עורות הוספה 33)או או אוהל, נטיית או בנין

בנין. תולדתה:34)על לתקן. כדי אוהל, או בנין סתירת
תיקונו. לשם תקוע עץ שעל35ֿ)המפרק פעולה עשיית

בפטיש. כמכה קטנה פעולה אפילו המלאכה. גמר ניכר ידה
בפניו.36) לנעול או לתפסו ניצוד, שבמינו דבר כל צידת

שהגיע  עד בפניה ועמד חיה, לצוד כלב המשסה תולדתה:
ותפסה. הנפש.37)הכלב היא הדם, הוצאת או המתה

השולה שימות, עד החי את החונק הים תולדתה: מן דג
כסלע. סנפיריו בין שיבש עד בעל 38)והניחו עור הפרדת

(חתיכת  דלדול המפשיט תולדתה: מיתתו. לאחר מבשרו חי
הבשר. לצד העור שעל בולטת) העור 39)בשר תיקון

רב. זמן שיתקיים והצמר 40)וריכוכו, השער הסרת
על  זפת הממרח נוצות, המורט תולדתה: להחליקו. מהעור

להחליקו. ארכו 41)חפץ מדת לפי לצרכו חפץ התקנת
הכנף. את (קוצץ) הקוטם תולדתה: רשימת 42)ורחבו.

המתקיים. דבר על בצבע או בדיו אותיות שתי
אותיות.43) שתי לפחות עליו לכתוב ראוי מקום הכשרת
המשרטט 44) תולדתה: המתקיים. דבר כל ורשימת חקיקה

שוה. במידה נסירה לשם העץ או 45)על אש הבערת
בנר  שמן הנותן תולדתה: להאיר. בין להתחמם בין ריבויה,

תולדתה:46)הדולק. ההבערה. זמן ומיעוט אש כיבוי
הדולק. מנר שמן לרשות 47)הנוטל היחיד מרשות הוצאה

ח. הלכה יב פרק להלן ועיין הרבים.

.·Ïk48ÌÈÚÓ ‡e‰L ÏÎÂ ,˙BÎ‡Ïn‰ el‡49Ì‰ - »≈«¿»¿…∆≈ƒ¿»»≈

„Á‡ ?ÔÈÚ ‡e‰ „ˆÈk .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¬¿»≈«ƒ¿»»∆»
‰ B‡ L¯BÁ‰·‡ ‰Ê È¯‰ - ıÈ¯Á ‰NBÚ‰ B‡ ¯ÙBÁ «≈«≈»∆»ƒ¬≈∆«

,Ú˜¯wa ‰¯ÈÙÁ Ô‰Ó ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkL ;‰Î‡ÏÓ¿»»∆»««¿««≈∆¬ƒ»««¿«
.‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»

ב.48) עג, אלא 49)שבת חשבו לא המלאכות, ל"ט במנין
מלאכה  כל גם אולם מט:). (שבת במשכן שהיו אותן
כמבריך  - ובמטרה בפעולה, המשכן למלאכת דומה שהיתה
דומה, המטרה וגם ונוטע, זורע לפעולת הדומות מרכיב או
דומה  מלאכה עושה אפילו או וצמיחה, לגידול כוונתו כי
- אילן) ענפי (חותך כזומר בפעולה. ולא במטרה למשכן
נקראים  אלו כל האילן, לגידול המתכוון - ג בהלכה ראה
היו  שלא כיון הל"ט. במנין נחשבו ולא מלאכות, אבות

שבת'). ('כלכלת במשכן

.‚ÔÎÂ50B‡ ,˙BÏÈ‡ ÚËBp‰ B‡ ,ÌÈÚ¯Ê Ú¯Bf‰ ¿≈«≈«¿»ƒ«≈«ƒ»
CÈ¯·n‰51·Èk¯n‰ B‡ ,˙BÏÈ‡52¯ÓBf‰ B‡ ,53Ïk - ««¿ƒƒ»««¿ƒ«≈»

„Á‡ ÔÈÚÂ ,˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó Ô‰ „Á‡ ·‡ el‡54,‡e‰ ≈»∆»≈≈¬¿»¿ƒ¿»∆»
.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·c ÁnˆÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆¿«≈«»»ƒ¿«≈

א.50) עג, ומכסהו 51)שבת בקרקע, עץ ענף הכופף
מיוחד. לעץ ויהיה ייקלט למען (ענף 52)בעפר, יחור שם

אחר. בעץ מהעצים.53)רך) המזיקים הענפים חותך
מח.54) באות למעלה ראה

.„ÔÎÂ55˙ÈË˜ B‡ ‰‡e·z ¯ˆBw‰56¯ˆBa‰ B‡ ,57 ¿≈«≈¿»ƒ¿ƒ«≈
¯„Bb‰ B‡ ,ÌÈ·Ú58˜ÒBn‰ B‡ ,ÌÈ¯Óz59B‡ ,ÌÈ˙ÈÊ ¬»ƒ«≈¿»ƒ«≈≈ƒ

‰¯B‡‰60·‡ el‡ Ïk - ÌÈ‡z61,Ô‰ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ »∆¿≈ƒ»≈«¿»»««≈
C¯c ÏÚÂ .Ôek˙Ó ÂÈÏecbÓ ¯·c ¯˜ÚÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆«¬…»»ƒƒ»ƒ¿«≈¿«∆∆

.˙B·‡‰ ¯‡L BÊ¿»»»

ב.55) עג, בתרמילים.56)שבת הגדלים ירקות
הגפנים.57) מעל הענבים את תמרים 58)קוטף לוקט

העץ.59)מדקל. מן זיתים פרי 60)תולש קוטף
מח.61)התאנים. באות למעלה ראה

.‰‰„ÏBz‰62‰Î‡Ïn‰ ‡È‰63el‡Ó ·‡Ï ‰ÓBc‰ «»»ƒ«¿»»«»¿»≈≈
ËÚÓ ˜¯i‰ ˙‡ CzÁÓ‰ ?„ˆÈk .˙B·‡‰64- BÏM·Ï »»≈««¿«≈∆«»»¿«¿«¿

ÔÁBh‰L ;‰ÈÁË ˙„ÏBz ‰Î‡Ïn‰ BfL ,·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆«¿»»∆∆¿ƒ»∆«≈
‰NBÚ‰ ÏÎÂ ,‰a¯‰ ÌÈÙe‚Ï B˜lÁÓe „Á‡ Ûeb Á˜BÏ≈«∆»¿«¿¿ƒ«¿≈¿»»∆
Á˜Bl‰ ÔÎÂ .ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ ‰ÊÏ ‰ÓBc‰ ¯·c»»«∆»∆¬≈∆∆∆≈¿≈«≈«
C¯„k ,B¯ÙÚÓ ÁwÏ È„k B˙B‡ ÛLÂ ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ»∆«∆∆¿»¿≈ƒ«≈¬»¿∆∆
.‰ÈÁË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ·‰f‰ ÈÙ¯Bˆ ÌÈNBÚL∆ƒ¿≈«»»¬≈∆∆∆¿ƒ»

ב.62) עד, המשכן 63)שבת למלאכת הדומה מלאכה כל
הדומה  מתכת, או ברזל השף כגון: במטרה, ולא בפעולה
שמטרתה  גרעינים לטחינת דומה אינו אבל בפעולה, לטוחן
למלאכת  דומה אם וכן לאכילה: שלא - והשף לאכילה.
כגון: אחר, בגוף היא הפעולה אבל במטרה, המשכן
למלאכה  דומה שהשקייה אף ואילנות, צמחים המשקה
הפעולה  אין אבל הצמחים, שיגדלו במטרה, שבמשכן
תולדות  נקראים אלו כל במים. כיֿאם הצמחים בגוף נעשית

שבת'). ב'כלכלת ישראל' אחר:64)('תפארת בנוסח 1
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קלז zay zekld - mipnf xtq - lel` b"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להלן  רבינו לדברי בהתאם וזה ויניציא), (דפוס מעט" "מעט
דק. דק חותכו אם אלא חייב שאינו יח, הל' כא פרק

.ÂÔÎÂ65BˆaÁÏ È„k ‰·˜ Ba Ô˙Â ·ÏÁ Á˜Bl‰66- ¿≈«≈«»»¿»«≈»¿≈¿«¿
LÈ¯Ù‰ È¯‰L ,¯¯Ba ˙„ÏBz ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»ƒ∆∆≈∆¬≈ƒ¿ƒ

Ìew‰67·iÁ - ‰È·‚ e‰NÚÂ Bab Ì‡Â .·ÏÁ‰ ÔÓ «ƒ∆»»¿ƒƒ¿¿»»¿ƒ»«»
Ïk‰ ˜·„Â ˜ÏÁ Ï‡ ˜ÏÁ ıa˜Ó‰ ÏkL ;‰Ba ÌeMÓƒ∆∆»«¿«≈≈∆∆≈∆¿»««…
ÔÎÂ .ÔÈ·Ï ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ ,„Á‡ Ûeb eNÚiL „Ú«∆≈»∆»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿≈

ÏÎÏ68Óe ‰Î‡ÏÓÔ‰Ï LÈ ,˙B·‡‰ el‡Ó ‰Î‡Ï ¿»¿»»¿»»≈≈»»≈»∆
‰Î‡Ïn‰ ÛebÓe .e¯Ó‡L BÊ C¯c ÏÚ ˙B„ÏBz»«∆∆∆»«¿ƒ«¿»»
˙„ÏB˙Â ‡È‰ ·‡ ‰Ê È‡ ÔÈÚÓ Ú„z ˙aLa ˙ÈNÚp‰««¬≈¿«»≈«≈≈≈∆»ƒ¿∆∆

.‡È‰ ·‡ ‰Ê È‡≈∆»ƒ

א.65) צח, החלב.66)שבת טריפת ידי על חמאה, עשיית
הגבינה.67) יסוד את המכיל החמוץ ראה 68)החלב

ו. באות למעלה

.Ê„Á‡69ÔÓ ‰„ÏBz B‡ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ·‡ ‰NBÚ‰ ∆»»∆»≈¬¿»»»ƒ
·iÁ - „ÈÊÓa ˙B„ÏBz‰70- ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â .˙¯k «»¿≈ƒ«»»≈¿ƒ»≈ƒ

Ï˜Ò71‰Ó ÔkŒÌ‡ .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa . ƒ¿»¿≈«»«»¿»ƒ≈«
L¯Ù‰ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ ?˙B„ÏBz‰Â ˙B·‡‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰∆¿≈≈≈»»¿«»≈≈≈∆∆¿≈
Ì‡ :‚‚BLa ‰NBÚ‰L .„·Ïa Ôa¯w‰ ÔÈÚÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿««»¿»ƒ¿«∆»∆¿≈ƒ

„Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙B·‡ ‰NÚ72˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ - »»»«¿≈¿∆¿≈∆»«»«»««
ÌÏÚ‰a ÂÈ˙B„ÏB˙Â ·‡ ‰NÚ Ì‡Â ,·‡Â ·‡ Ïk ÏÚ«»»»»¿ƒ»»»¿¿»¿∆¿≈

.˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡∆»≈«»∆»«»∆»

עשה 69) שאם - לאב? תולדה בין יש "מה א: ב, בבאֿקמא
אחד  כל על חייב ביחד, תולדות שתי או ביחד אבות שני
אחת". אלא חייב אינו - שלו ותולדה אב עשה ואם ואחד.

א.70) פרק בתחילת למעלה אחר:71)כמבואר בנוסח
אברבנאל). (כ"י נסקל - בו התרו עדים שנעלם 72)ואם

למלאכה. מלאכה בין לו נודע ולא האיסור ממנו

.ÁÈ¯‰ ?„ˆÈk73ÌÏÚ‰a ˙aLa ¯ˆ˜Â Ú¯ÊÂ L¯ÁL ≈«¬≈∆»«¿»«¿»«¿«»¿∆¿≈
ÌÈÚa¯‡‰ ‰NÚ elÙ‡Â .˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - „Á‡∆»«»»«»«¬ƒ»»»«¿»ƒ
˙BÎ‡Ïn‰ el‡L ÁÎML ÔB‚k ,‰‚‚La ˙Á‡ ¯ÒÁ»≈««ƒ¿»»¿∆»«∆≈«¿»
‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·ÈÁ - ˙aLa ˙BNÚÏ ˙B¯eÒ‡¬«¬¿«»«»«»¿»»
˜¯i‰ CzÁÂ ÔÁË Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‰Î‡ÏÓe¿»»«»««¬»ƒ»«¿ƒ≈«»»
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡ ÌÏÚ‰a ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ ÛLÂ¿»»∆«∆∆¿∆¿≈∆»≈«»∆»
„Á‡ ·‡ ‡l‡ ‰NÚ ‡Ï È¯‰L ;˙Á‡ ˙‡hÁ«»««∆¬≈…»»∆»»∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈ˙B„ÏB˙Â¿¿»¿≈…«≈»∆

ב.73) עג, שבת

.Ë‰NBÚ‰74˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ »∆¿»«¿≈≈≈¿»»««
?„ˆÈk .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»≈«»∆»«»««≈«
„Á‡ ÌÏÚ‰a ¯ÓÊÂ ·Èk¯‰Â CÈ¯·‰Â ÚËÂ Ú¯fL È¯‰¬≈∆»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿∆¿≈∆»
.Ô‰ „Á‡ ·‡ ÔlkL ,˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -≈«»∆»«»««∆À»»∆»≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.74) סח, שבת משנה,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואיכותיהן 1) המלאכות אבות שיעור לבאר בו התחיל

שלא  מפני אסור, אבל והפטור בהן והמחוייב ותולדותיהן,
ממה  קצת לזה ונמשך השיעור. שחסר או כדרכו נעשה
קצת  לו מהיות לו לחוש באפשר (שהיה לעשותו שמותר
מלאכות  עשר זה בפרק ונתבארו המלאכות). לאלו דמיון
המעמר, הקוצר, הזורע, [החורש, ז: פרק ראשונות הנמנות

והלש]. המרקד הטוחן, הבורר, הזורה, הדש,

.‡L¯BÁ‰2‡e‰L Ïk3·iÁ -4LkÓ‰ .5È¯wÚa «≈»∆«»«¿«≈¿ƒ¿≈
ÌÒ¯˜Ó‰Â ,˙BÏÈ‡‰6„¯ÊÓ‰ B‡ ,ÌÈ·NÚ7˙‡ »ƒ»¿«¿«¿≈¬»ƒ«¿»≈∆

ÌÈ‚È¯N‰8Ú˜¯w‰ ˙‡ ˙BtÈÏ È„k ,9˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - «»ƒƒ¿≈¿«∆««¿«¬≈∆∆∆
Ïk ‰NÚiMÓe ;L¯BÁÈt ‰ÂLn‰ ÔÎÂ .·iÁ - ‡e‰L ≈ƒ∆«¬∆»∆«»¿≈««¿∆¿≈

‰„N‰10B„c¯Â Ïz‰ ÏÈtL‰L ÔB‚k ,11‡lÓ B‡ , «»∆¿∆ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿ƒ≈
‡Èb‰12·iÁ -13ÔÎÂ .‡e‰L Ïk B¯eÚLÂ ,L¯BÁ ÌeMÓ ««¿«»ƒ≈¿ƒ»∆¿≈

˙Bn‚ ‰ÂLn‰ Ïk14.‡e‰L Ïk B¯eÚL - »««¿∆Àƒ»∆

א.2) קג, שבת ליטע 3)משנה, כדי שהוא? כל "וכמה
או  לבצל) דומה נאכל ירק מין - כריש, של (קלח כרישא
של  השיבולת) של המחודד (הקצה זכרותא ליטע כדי

ה"ב). פ"ז (ירושלמי חרישה 4)חיטה" הקדים רבינו
עג.) (שבת במשנה אבל האדמה, בעבודת כנהוג לזריעה
(שבת  בגמרא ומפרש "החורש", לפני "הזורע" הקדימו
וזקוקה  הקשה ישראל ארץ לקרקע התכוון שהתנא עג:),
חרישה  על שגם והשמיענו הזריעה, אחרי נוספת לחרישה

חייב. בשדה.5)זו או בגן הרעים העשבים את עוקר
יבשים.6) ועשבים ענפים רכים 7)כורת ענפים החותך

הגפן.8)מהאילן. עץ להניית 9)ענפי שהוא דבר "כל
שהוא  דבר וכל חורש, משום חייב (להשבחתה) הקרקע
זורע" משום חייב הפרי את בישול) לידי (שיגיע להבחיל

שם). ב.10)('ירושלמי' עג, והשווהו 11)שבת השפילו
לט, (שמות הזהב" פחי את "וירקעו תרגום האדמה, לשאר

ורדידו. הרים.12)ג): בין צר משום 13)רווח בשדה
הי"ב). פ"י (להלן בונה משום חייב בבית אבל חורש,

כנ"ל.14) בבית ולא בשדה

.·Ú¯Bf‰15‡e‰L Ïk16¯ÓBf‰ .·iÁ -17ÔÏÈ‡‰ ˙‡ «≈«»∆«»«≈∆»ƒ»
‰˜Ln‰ Ï·‡ .Ú¯BÊ ÔÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓˆiL È„k18 ¿≈∆ƒ¿«¬≈∆≈≈≈«¬»««¿∆
·iÁÂ ,Ú¯BÊ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ˙aLa ˙BÏÈ‡Â ÔÈÁÓ¿̂»ƒ¿ƒ»¿«»¬≈∆∆∆≈«¿«»

‰¯BM‰ ÔÎÂ .‡e‰L ÏÎa19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ¯BÚNe ÔÈhÁ ¿»∆¿≈«∆ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆
.‡e‰L ÏÎa ·iÁÂ ,Ú¯BÊ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÌÈna««ƒ¬≈∆∆∆≈«¿«»¿»∆

א.15) עג, וכו'16)שבת לזרע "המצניע ב: צ, שבת
שהוא  בכל זריעה ששיעור מכאן שהוא" בכל וכו' והוציאו

(שבת 17)(מגידֿמשנה). מהגפן מזיקים ענפים חותך
ב.18)עג:). ב, קטן פשתן 19)מועד זרע צד: זבחים

חיטי  אפילו (=שמצמיח) דמקדח משום אי - חייב למים
יוסף  לר' רבינו בתשובת (כ"ה לישה משום אלא נמי, ושערי
הרי  בדו"ו). וכה"ג מא) עמ' לוין לד"ר (סה"י המערבי
ועיין  זורע. משום חייב - במים ושעורים חיטים ששורה

באריכות. רבינו תשובת הספר, בסוף

.‚¯ˆBw‰20˙¯‚B¯‚k21·ÈÁ -22LÏB˙Â .23˙„ÏBz - «≈ƒ¿∆∆«»¿≈∆∆
¯˜BÚ‰ ÏÎÂ .‡e‰ ¯ˆB˜24ÌeMÓ ·iÁ - BÏecbÓ ¯·c ≈¿»»≈»»ƒƒ«»ƒ

˙eLÎe ,ÌÈ·NÚ Ba eÏÚL ¯B¯ˆ ,CÎÈÙÏ .¯ˆB˜25 ≈¿ƒ»¿∆»¬»ƒ¿
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‰Òa ‰ÏÚL26,˙È·Á‰ ·b ÏÚ eÁÓvL ÌÈ·NÚÂ , ∆»»ƒ¿∆«¬»ƒ∆»¿««∆»ƒ
Ï·‡ .ÔÏecb ÌB˜Ó ‡e‰ ‰fL ,·iÁ - Ô‰Ó LÏBz‰«≈≈∆«»∆∆¿ƒ»¬»

ıÈˆÚÓ LÏBz‰27ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯eËt - ·e˜ BÈ‡L «≈≈»ƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈
È¯‰ - ÔË˜ L¯L È„Îa ·e˜ ıÈˆÚÂ .BÏecb ÌB˜Ó ‰Ê∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈…∆»»¬≈

.·iÁ - epnÓ LÏBz‰Â ,ı¯‡k ‡e‰»»∆¿«≈ƒ∆«»

א.20) קג, הלכה 21)שבת להלן רבינו לדעת א. צא, שבת
ביצה. שליש שהיא מחיותו,22)ה' מבדילו שאתה "כל

שם). ('ירושלמי' קוצר" משום בו בכלי,23)יש - "קצירה
(לחםֿמשנה). ביד" - ב.24)תלישה קז, צמח 25)שבת

וסנה. קוצים על הצומח פתילים ב.26)בצורת קז, שבת
רוקח'). ('מעשה "בספינה" אחר: חרס 27)בנוסח כלי

לנטיעה. העשוי

.„Ú¯Ê Ïk28ÔB‚k ,BzÏc‚Óe B˙B‡ ˙ÁnˆÓ B˙¯ÈˆwL »∆«∆¿ƒ»¿«««¿««¿¿
‡zÒtÒ‡29‡˜ÏÒÂ30ÈzL ·iÁ - ‰‚‚La B¯ˆBw‰ , «¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿»»«»¿≈

ÈtÓ - ˙Á‡Â ,¯ˆB˜ ‡e‰L ÈtÓ - ˙Á‡ :˙B‡hÁ«»««ƒ¿≈∆≈¿««ƒ¿≈
·iÁ - ÌÈˆÚÏ CÈ¯ˆ ‡e‰Â ¯ÓBf‰ ÔÎÂ .ÚËB ‡e‰L∆≈«¿≈«≈¿»ƒ»≈ƒ«»

˙ÈLeL·b .ÚËB ÌeMÓe ¯ˆB˜ ÌeMÓ31¯ÙÚ ÏL ƒ≈ƒ≈««¿ƒ∆»»
ÏÚ dÁÈp‰Â ı¯‡‰ ÏÚÓ d‰Èa‚‰ ,ÌÈ·NÚ da eÏÚL∆»»¬»ƒƒ¿ƒ»≈«»»∆¿ƒƒ»«

„˙È Èab˙B„˙È Èab ÏÚ ‰˙È‰ .LÏBz ÌeMÓ ·iÁ - ˙B «≈¿≈«»ƒ≈»¿»««≈¿≈
ÌÈ‡z .Ú¯BÊ ÌeMÓ ·iÁ - ı¯‡‰ ÏÚ dÁÈp‰Â¿ƒƒ»«»»∆«»ƒ≈«¿≈ƒ

eL·iL32,Ba ÂÈ˙B¯t eL·iL ÔÏÈ‡ ÔÎÂ ,Ô‰Èa‡a ∆»¿¿ƒ≈∆¿≈ƒ»∆»¿≈»
ÔÈ¯e˜Úk Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ˙aLa Ô‰Ó LÏBz‰«≈≈∆¿«»«»««ƒ∆≈«¬ƒ

‰‡ÓË ÔÈÚÏ33. ¿ƒ¿«À¿»

ב.28) עג, לבהמה.29)שבת חציר - סלק 30)אספסת
לחמיצה. הפרומים בעליו שמשתמשים ירק פא,31)- שם

קטן. עפר תל שצמקו 32)ב. "תאנים ב: קכז, חולין
לקרקע), מחוברות (כשהן באיביהן רש"י) - באילן (שיבשו
חטאת". חייב בשבת מהן והתולש אוכלין, טומאת מטמאות
יבשו  אבל צמקו, שדווקא מובא קנ:) (שבת ב'תוספות' אבל
איסור  בהן אין כלל, הארץ מן יונקות שאינן מכיון לא,

אינם 33)תלישה. הקרקע, מן הגדלים האוכלין "כל
מחוברים  שהם זמן כל אבל שיעקרו, עד טומאה מקבלים
מקבלים  אינם - ממנו לחיות שיכולים קטן, בשורש אפילו

פ"ב). אוכלין טומאת (הל' טומאה"

.‰LÏBz‰34ÔÈLÏÚ35ÔÈ„¯Ê „¯ÊÓ‰ ,36‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ : «≈À¿ƒ«¿»≈¿»ƒƒ«¬ƒ»
˙¯‚B¯‚k B¯eÚL -37Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ï Ì‡Â ; ƒƒ¿∆∆¿ƒƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ

‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï Ì‡Â ;È„‚38. ¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»
¯nÚÓ‰39;˙¯‚B¯‚k B¯eÚL - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ :ÔÈÏÎ‡ «¿«≈√»ƒƒ«¬ƒ»ƒƒ¿∆∆

Ì‡Â ;È„‚ Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ï ¯nÚ Ì‡Â¿ƒƒ≈ƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ˆÈ·e .‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï40‰¯eÓ‡‰ ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»≈»»¬»

ÏÎÂ .ÔÈÏB‚¯z ÏL ˙ÈBÈa ‰ˆÈa ‡È‰ ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»ƒ≈»≈ƒ∆«¿¿ƒ¿»
ÏM·Ï È„k ‡e‰ ,‰ˆÈa ÏM·Ï È„k ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿≈¿«≈≈»¿≈¿«≈
‰ˆÈ·a ‰LÏMÓ „Á‡ - ˙¯‚B¯‚e .‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k41. ƒ¿∆∆ƒ≈»¿∆∆∆»ƒ¿»¿≈»

Ú˜¯˜ ÈÏec‚a ‡l‡ ¯enÚ ÔÈ‡Â42. ¿≈ƒ∆»¿ƒ≈«¿«

א.34) קג, באש 35)שבת הקלויים שמשרשיו צמח
) לשתייה חומר עושים קיצוץ Cichorie.((36וטחונים,

לאכלם. שאפשר רכים רטובים למעלה 37)ענפים מבואר
וכן 38)ה"ג. ויניציא) (דפוס קלה" "ביצה אחר: בנוסח

להתבשל. הקלה תרנגולת לביצת הכוונה כי בתלמוד.
(מגידֿמשנה).39) שלמעלה ממה ב.40)נלמד פ, שבת
משנה'.41) ב'מגיד ה "ט פ"א עירובין הל' שבת 42)ראה

ורצונו  כוונתו שאין שלו שאינו בשדה והמדובר ב. עג,
שהוא  בכל הוא חייב כן לא שאם הקרקע, את לייפות

שם). גמרא - א הלכה (למעלה

.Â‰Ï·c ıa˜Ó‰43·wpL B‡ ,‰l‚Ú ‰pnÓ ‰NÚÂ «¿«≈¿≈»¿»»ƒ∆»¬À»∆ƒ≈
- „Á‡ Ûeb eˆa˜˙pL „Ú Ô‰a Ï·Á‰ ÒÈÎ‰Â ÌÈ‡z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆∆»∆«∆ƒ¿«¿∆»

·iÁÂ ,¯nÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰44Ïk ÔÎÂ .45.‰Êa ‡ˆBik ¬≈∆∆∆¿«≈¿«»¿≈…«≈»∆

אחד 44)תאנים.43) מלקט בחצר, המפוזרים פירות אבל
הי"א). פכ"א (להלן ואוכל מלח 45)אחד המקבץ

קרקע. גידולי שאינו פטור, לרבינו המלח, ממשרפות

.ÊLc‰46˙¯‚B¯‚k47ÈÏec‚a ‡l‡ ‰LÈc ÔÈ‡Â .·iÁ - «»ƒ¿∆∆«»¿≈ƒ»∆»¿ƒ≈
˜¯ÙÓ‰Â .Ú˜¯˜48ÔÎÂ .·iÁÂ ,Lc‰ ˙„ÏBz ‡È‰ È¯‰ - «¿«¿«¿»≈¬≈ƒ∆∆«»¿«»¿≈

·ÏBÁ‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk49‰Ó‰a‰ ˙‡50ÌeMÓ ·iÁ - …«≈»∆«≈∆«¿≈»«»ƒ
·iÁ - ¯BÚ BÏ LiL ÈÁa Ï·BÁ‰ ÔÎÂ .˜¯ÙÓ51ÌeMÓ ¿»≈¿≈«≈¿«∆≈«»ƒ

;‰¯eaÁ‰ ÔÓ ‡ˆiL ÌcÏ CÈ¯ˆ ‰È‰iL ,‡e‰Â .˜¯ÙÓ¿»≈»∆ƒ¿∆»ƒ«»∆≈≈ƒ««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯eËt - „·Ïa ˜Èf‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆
·ÏÁa B‡ Ìca ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Ï˜Ï˜Ó¿«¿≈¿≈«»«∆ƒ¿∆«»∆»»

‡ÈˆB‰L52.˙¯‚B¯‚k ∆ƒƒ¿∆∆

א.46) עה, ה'ירושלמי'.47)שבת בשם ה"ה למעלה ראה
מתוך 48) קטניות או משבלים, דגן ברש"י. א צה, שבת

יבשים. י.49)תרמילים הלכה להלן ראה א. צה, שבת
קרקע 50) כגידולי נחשבים - מדגים חוץ חיים, בעלי

(מגידֿמשנה). הצמחים מן שניזונים מכיון כז:), (עירובין
ויש 51) צובע, משום חייב החובל רש"י לדעת א. קז, שבת

(מגידֿמשנה). נשמה נטילת משום ממקום 52)אומרים
אחרים  השיעורים הרבים, לרשות הוצאה משום אבל גידולו,

פי"ח). ולהלן (כסףֿמשנה

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53‰iÁÂ ‰Ó‰·a Ï·BÁa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Áa Ï·BÁ‰ Ï·‡ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÛBÚÂ»¿«≈»∆¬»«≈«¬≈««ƒ

·iÁ - ˜Èf‰Ï Ôek˙pL54È¯‰L ;BÁe¯ ˙Á ÈtÓ , ∆ƒ¿«≈¿«ƒ«»ƒ¿≈««∆¬≈
˙ÓÁ ‰ÎÎLÂ BzÚ„ ‰¯¯˜˙.Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰Â ,B ƒ¿»¿»«¿¿»¿»¬»«¬≈ƒ¿«≈

.·iÁ - epnÓ ‡ÈˆB‰L ÌcÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ«»∆ƒƒ∆«»

להזיק.53) נתכוון אם "הקורע 54)שפטור ב: קה, שבת
הוא) (הרי הוי "הא בגמרא: והקשו חייב". - בחמתו
הוא  מתקן אבין: רבי אמר פטורין? המקלקלין וכל מקלקל,
גוונא  האי וכי והקשו: חמתו). (משכך ליצרו נחת שעושה -
בגדיו  המקרע שנינו: הרי כזה), באופן מותר (וכי שרי? מי
עובד  כאילו בעיניך יהא - בחמתו כלי שובר או בחמתו,
עשה  לו אומר היום הרע, יצר של אומנותו שכך עבודהֿזרה,
עבוד  לך לו שאומר עד כך, עשה לו אומר ומחר כך,
להטיל  כדי רק קורע שהוא ותירצו: עובד? והוא עבודהֿזרה
רבינו  ושיטת באמת". כועס ואינו ביתו, בני על אימה
מכיון  פירש, רש"י אבל לתיקון, נחשב חמתו ששיכוך
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ומרגיל  מלמד עוד אלא מתקן, אינו בחמתו לקרוע שאסור
שרק  ב'השגות', הראב"ד דעת וזוהי עליו, להתגבר יצרו את

חבירו. את בחובל ולא תיקון, נקרא אימא להטיל

.Ë‰ÓL55ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L56Ô‰Ï LiL Ô‰ ,‰¯Bza ¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»≈∆≈»∆
¯‡L Ï·‡ ;ÛBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ BÓk ˙aL ÔÈÚÏ ˙B¯BÚ¿ƒ¿««»¿«»¿≈»»¬»¿»
Ô‰a Ï·BÁ‰ ,CÎÈÙÏ .¯BÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ ,ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L¿»ƒ¿»ƒ≈»∆¿ƒ»«≈»∆

¯eËt -57B‡ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a Ï·BÁ‰ „Á‡Â . »¿∆»«≈ƒ¿≈»«»»
,Ìc Ì‰Ó ‡ˆÈÂ ,‰¯eaÁ Ô‰a ‰NÚÂ ,ÌÈˆ¯L ‰ÓLaƒ¿…»¿»ƒ¿»»»∆«»¿»»≈∆»

‰ ¯¯ˆpL B‡·iÁ - ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ìc58. ∆ƒ¿««»««ƒ∆…»»«»

א.55) קז, שבת החולד,56)משנה, כט: יא, ויקרא
והתנשמת. החומט הלטאה, הכח, האנקה, הצב, העכבר,

שרצים 57) בשאר וחבלה חבורה, שמה לא חוזרת חבורה כי
לקדמותו. שב מיד אבל מהר בהם נצרר הדם רך, שעורן

רוב 58) אבל דדש, תולדה שהוא מפרק משום רבינו, לדעת
האבר  של נשמה נטילת משום שהחיוב סוברים, הפוסקים

הנחבל.

.ÈËÁBq‰59·iÁ - Ô‰ÈÓÈÓ ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯t‰ ˙‡ «≈∆«≈¿ƒ≈≈∆«»
˜¯ÙÓ ÌeMÓ60ÔÈ˜Lna ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â . ƒ¿»≈¿≈«»«∆ƒ¿∆««¿ƒ

ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ·iÁ ÔÈ‡Â .˙¯‚B¯‚k ËÁqL∆»«ƒ¿∆∆¿≈«»ƒƒ«»∆»«
„·Ïa ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ˙ÎÈ¯c61ÏBkL‡ ËÁÒÏ ¯zÓe . ¿ƒ«≈ƒ«¬»ƒƒ¿«À»ƒ¿…∆¿

ÏÎ‡ - ÏÎ‡Ï ‡a‰ ‰˜LnL ;ÏÎ‡‰ CB˙Ï ÌÈ·Ú ÏL∆¬»ƒ¿»…∆∆«¿∆«»»…∆…∆
ÏÎ‡Ó ÏÎ‡ ˜¯ÙÓk ‡ˆÓÂ ,‡e‰62ËÁÒ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»ƒ¿»≈…∆≈…∆¬»ƒ»«

·ÏBÁ‰Â .·iÁÂ ,C¯Bc ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡ Ba ÔÈ‡L ÈÏÎÏ63 ƒ¿ƒ∆≈…∆¬≈∆≈¿«»¿«≈
¯eËt - ÂÈÙa ˜Bi‰ B‡ ,ÏÎ‡‰ CB˙Ï64·iÁ BÈ‡Â . ¿»…∆«≈¿ƒ»¿≈«»
.ÈÏk‰ CB˙Ï ·ÏÁiL „Ú«∆«¬…¿«∆ƒ

ב.59) קמג, מהפרי.60)שבת המשקה את שמפרק
אוכל,61) תורת אלא משקה תורת עליהם אין פירות מי

גם  לסחוט אסור סופרים, מדברי אבל מאוכל. אוכל כמפריד
אותם  סוחטים אדם בני ומקצת הואיל ורימונים, תותים

יב). הלכה כא פרק פירות 62)(להלן אבל ב. קמד, שבת
האוכלין, לתוך אפילו לסחטם אסור לאכילה, ראויים שאינם

מפרק.שהרי משום ואסור פסולת, מתוך אוכל סוחט הוא
נלמד,63) רבינו מדברי חסדא, רב "אמר ב: קמד, שבת

הקערה". לתוך לא אבל הקדירה, לתוך עז אדם חולב
שם  ואין כאוכל, דומה - לאוכל הבא משקה כי והטעם
כמפריד  הוא והרי אוכל, שם אלא הזה, החלב על משקה
משבולת  אוכל שהוא תבואה מפרק אם ורק מאוכל , אוכל
ריק  כלי לתוך החולב וכן מפרק, משום חייב - פסולת שהיא
מהֿ אוכל, שהיא מהבהמה ומפרקו משקה הוא שהחלב
ממאכל, אוכל כנוטל זה הרי אוכל, לתוך כשחולב שאיןֿכן
בזה, נחלקו הראשונים הרב). (שו"ע מפרק משום בזה שאין
רק  התיר חסדא ורב סופרים, מדברי אסור שבשבת דעות יש
ונחשבת  ואכילה, לשחיטה הבהמה מותרת שאז ביוםֿטוב,
איסור  מסיבת בשבת, אבל אוכל. מתוך כאוכל החליבה
ויש  רבינו. שיטת היא וכן עליה. אוכל שם אין שחיטה,
חייב  - הפסולת מתוך אוכל כבורר שהוא שמכיון אומרים

שם). (רשב"א התורה מן ב.64)הוא ס, כתובות

.‡È‰¯Bf‰6566¯¯Ba‰ B‡67.·iÁ - ˙¯‚B¯‚k «∆«≈ƒ¿∆∆«»

ıaÁÓ‰Â68¯¯Ba‰ ÔÎÂ .¯¯Ba ˙„ÏBz ‡e‰ È¯‰ -69 ¿«¿«≈¬≈∆∆≈¿≈«≈
B‡ ¯¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÔÈ˜Ln‰ CBzÓ ÌÈ¯ÓL¿»ƒƒ««¿ƒ¬≈∆∆∆≈
„w¯Ó‰Â ¯¯Ba‰Â ‰¯Bf‰L .·iÁÂ ,„w¯Ó ˙„ÏBz70, ∆∆¿«≈¿«»∆«∆¿«≈¿«¿«≈

Ô˙B‡ eÓ ‰Ó ÈtÓe .‰ÊÏ ‰Ê Ì‰ÈÈÚ ÔÈÓBcƒƒ¿¿≈∆∆»∆ƒ¿≈»»»
‰Î‡ÏÓ ÏkL ÈtÓ ?‰LÏLa71ÔÈBÓ ÔkLna ‰È‰L ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»»∆»»«ƒ¿»ƒ

.dÓˆÚ ÈÙa d˙B‡»ƒ¿≈«¿»

א.65) צה, מהגרעינים.66)שבת המוץ מסיר
יחד.67) המעורבים מפסולת אוכל פ"ז 68)המפריד ראה

שמרים",69)ה"ה. "הממחה אחר: בנוסח א. קלח, שבת
המשקין. מתוך השמרים ה"א.70)שמסיר פ"ז ראה

ב.71) עג, שבת

.·È¯¯Ba‰72ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰L B‡ ,˙ÏÒt CBzÓ ÏÎ‡ «≈…∆ƒ¿…∆∆»¿»»¿≈
‰Ùa :¯Á‡ ÔÈnÓ ÔÈÓ ¯¯·e ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ73‰¯·Î·e74 ƒ≈√»ƒ≈«ƒƒƒ«≈¿»»ƒ¿»»

ÔB˜a ;·iÁ -75ÈeÁÓ˙a B‡76B„Èa ¯¯a Ì‡Â ;¯eËt - «»¿»¿«¿»¿ƒ≈«¿»
¯zÏ‡Ï ÏÎ‡Ï77.¯zÓ - ∆¡…¿«¿«À»

א.72) עד, קטנים 73)שבת נקבים שבו רשת, מעשה כלי
וכדומה. קמח בה שנקבי 74)לנפות אלא נפה, כעין היא

הנפה. משל גדולים שלה לצינור 75)הרשת דומה
זרעונים. בו בורר 76)ומבררים שזהו גדולה, קערה

וכברה. בנפה ברירה עיקר כי יד, מה 77)כלאחר וכל
לאלתר  נקרא מיד, בה שמיסב סעודה לאותה שבורר

(מגידֿמשנה).

.‚È¯¯Ba‰Â78˙Á‡ B„Èa elÙ‡Â ,ÏÎ‡‰ CBzÓ ˙ÏÒt ¿«≈¿…∆ƒ»…∆«¬ƒ¿»««
ÔÈÒBÓ¯z ¯¯Ba‰Â .·iÁ -79;·iÁ - Ô‰lL ˙ÏÒt CBzÓ «»¿«≈À¿ƒƒ¿…∆∆»∆«»

Ô˙B‡ e˜ÏLiLk Ô˙B‡ ˙˜zÓÓ Ô‰lL ˙ÏÒt‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿…∆∆»∆¿«∆∆»¿∆ƒ¿¿»
.·iÁÂ ,ÏÎ‡ CBzÓ ˙ÏÒt ¯¯B·k ‡ˆÓÂ ,Ì‰nÚƒ»∆¿ƒ¿»¿≈¿…∆ƒ…∆¿«»
B·Ï elÙ‡ ,BÁÈp‰Ï B„Èa ˙ÏÒt CBzÓ ÏÎ‡ ¯¯Ba‰«≈…∆ƒ¿…∆¿»¿«ƒ¬ƒ¿
ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .·iÁÂ ,¯ˆB‡Ï ¯¯B·k ‰NÚ - ÌBia««¬∆¿≈»»¿«»»¿»»¿≈

ÈÈÓ80ÁÈpÓe ¯Á‡Ó „Á‡ ¯¯Ba - ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈÏÎ‡ ƒ≈√»ƒ¿…»ƒ≈∆»≈«≈«ƒ«
B·Ï elÙ‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Â ¯¯a Ì‡Â .„iÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ»¿ƒ≈«¿ƒƒ«¿««¿«¬ƒ¿
- ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏÎ‡Ï ˙È¯ÁLa ¯¯aL ÔB‚k ,ÌBia«¿∆≈«¿«¬ƒ∆¡…≈»«¿«ƒ

.·iÁ«»

א.78) עד, מרים 79)שבת שגרעיניו בתרמיל הגדל צמח
וכיו  לפולים, פסלתו,ודומים על במרירותו עולה שהוא ן

אוכל. מתוך פסולת לבורר שברצונו 80)דומה המאכל
לברור  צריך ולכן פסולת. והשני אוכל, נחשב עתה  לאכול

בקערה. השני את ולהניח מיד, לאכול שרוצה זה את

.„È¯nLÓ‰81ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓ B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈ «¿«≈«ƒ∆∆«ƒ¿≈¿»««¿ƒ
˙¯nLÓa82.˙¯‚B¯‚k ¯nLiL ,‡e‰Â .·iÁ - Ô‰lL ƒ¿«∆∆∆»∆«»»∆¿«≈ƒ¿∆∆

ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓ B‡ ÌÈ¯ÓL Ba ÔÈ‡L ÔÈÈ ÔÈpÒÓ Ï·‡¬»¿«¿ƒ«ƒ∆≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ
˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎ·e ÔÈ¯„eÒa83È„k ,84ÏeÏˆ ‡‰iL ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆¿≈»

ÌÈ¯ÓL Èab ÏÚ ÌÈÓ ÔÈ˙BÂ .¯˙BÈa85.elviL ÏÈ·La ¿≈¿¿ƒ«ƒ««≈¿»ƒƒ¿ƒ∆ƒ…
‰Ùe¯Ë ‰ˆÈa ÔÈ˙BÂ86È„k Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓÏ ¿¿ƒ≈»¿»ƒ¿«∆∆∆«¿»¿≈

Ïc¯Á .ÏÏviL87‰ÁÓÓ ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ BLlL88 ∆ƒ»≈«¿»∆»≈∆∆«»¿»»¿«∆
ÔÓÊ Ïk ,BzbÓ ÔÈÈ ÔÎÂ .ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰˙BLÂ¿∆≈«»≈ƒ¿ƒ¿≈«ƒƒƒ»¿«

Ô˙BÂ ‰È¯ÓLa ˙È·Á Û¯BË - ÒÒBz ‡e‰L89CB˙Ï ∆≈≈»ƒƒ¿»∆»¿≈¿
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‰ÙÈ ÔÈi‰ ÔÓ ÌÈ¯ÓM‰ eL¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL ;ÔÈ¯„eq‰«»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿«¿»ƒƒ««ƒ»∆
ÏÎÂ Ïc¯Á‰ ÔÎÂ .‡e‰ „Á‡ Ûe‚k ÔÈi‰ ÏÎÂ ,‰ÙÈ»∆¿»««ƒ¿∆»¿≈««¿»¿…

.Ba ‡ˆBik«≈

ב.81) קלט, השמרים,82)שבת את בו שמסננים כלי
וצלול. זך יורד תמרים.83)והיין מנצרי עשוי סל

לכן 84) לשתייה, וראויים צלולים הם הסינון בלי שגם כיון
(ר"ן). בורר משום בזה המשמרת 85)אין בתוך שנתן

צלולים. שהם מכיון בורר, מים בנתינת שאין שבת, מערב
אותן 86) ונותנים אותן שטורפין הביצים "טבע מעורבת.

הדק" מן העב ויבדילו אותם ויזככו העכורים, כדברים
המשניות). בפירוש רבינו צמח 87)(לשון א. מ, שבת

האוכל. את בו ומלפתים חריפים מערבו 88)שגרעיניו
כמשקה. עכורים,89)שיהיה היינות כל התסיסה בשעת

לתקן  גורמת בסודרים הנתינה ואין בשמריהם אותם ושותים
אותם.

.ÂËÔÁBh‰90ÔÈÏ·z ˜ÁBM‰ ÏÎÂ .·iÁ - ˙¯‚B¯‚k91 «≈ƒ¿∆∆«»¿»«≈«¿ƒ
˜¯È CzÁÓ‰ .·iÁÂ ,ÔÁBË ‰Ê È¯‰ - ˙LzÎÓa ÔÈnÒÂ¿«»ƒ¿«¿∆∆¬≈∆≈¿«»«¿«≈»»

LeÏz92ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -93ÌÈˆÚ ¯ÒBp‰ ÔÎÂ . »¬≈∆∆∆≈¿≈«≈≈ƒ
Ô‰lL ˙¯Òpa ˙B‰Ï94- ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ ÛM‰ B‡ , ≈»«¿…∆∆»∆«»»∆«∆∆

ˆÚ CzÁÓ‰ Ï·‡ .‡e‰L Ïk ÛeLiMÓ ·iÁBÈ‡ ,ÌÈ «»ƒ∆»»∆¬»«¿«≈≈ƒ≈
.‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k ÏM·Ï È„k Ô‰Ó ˜c˜„iL „Ú ·iÁ«»«∆¿«¿≈≈∆¿≈¿«≈ƒ¿∆∆ƒ≈»

ב.90) ע, משום 91)שבת חייב ופלפלין, מלח "השוחק
תבלין. לכל וה"ה ה"ב). פ"ז ('ירושלמי' שבת 92)טוחן"

קטנות. לחתיכות ב. ומניח.93)עד, בחותך נאמר זה כל
על  ציוו לא שהרי מותר, - לסעודתו סמוך מיד לאכלו אבל

גדולות. בחתיכות מאכלו לאכול אינו 94)האדם אם גם
מהנסורת. נהנה אם חייב מקלקל, שהוא מהעצים נהנה

.ÊË„w¯Ó‰95Ll‰ .·iÁ - ˙¯‚B¯‚k96˙¯‚B¯‚k97- «¿«≈ƒ¿∆∆«»«»ƒ¿∆∆
‰nÎÂ .LÏ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ¯ÙÚ‰ ˙‡ Ïa‚Ó‰ .·iÁ«»«¿«≈∆∆»»¬≈∆∆∆»¿«»

·‰Ê ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k ?B¯eÚL98ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬ƒ∆¿≈»»¿≈
Ïeab99‡ÏÂ ,ÔÒ¯Óa ‡ÏÂ ,Òb‰ ÏBÁa ‡ÏÂ ,¯Ù‡a ƒ¿≈∆¿…¿««¿…¿À¿»¿…

Ú¯Ê Ô˙Bp‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎa100ÔzLt Ú¯Ê B‡ ÔÈÓLÓL ¿«≈»∆¿«≈∆«À¿¿ƒ∆«ƒ¿»
Ô‰L ÈtÓ ,LÏ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈna Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ«»ƒ»ƒ¿≈∆≈

.‰Êa ‰Ê ÔÈÏ˙Â ÔÈ·¯Ú˙Óƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆

א.95) יח, גיבול 96)שבת בו ששייך בדבר רבינו, לדעת
רק  חייב אינו עפר, או טיט גסים) (סובין מורסן קמח, כגון
בו  שאין ובדבר במים. העפר או הקמח את עירב - כשגבל
כי  הראב"ד, דעת אבל בגיבול. אף פטור - אפר כגון גיבול,
בו  שאין ודבר כשגיבל, רק חייב אינו גיבול בו שיש בדבר

גיבול. בלא לבד מים בנתינת חייב - פ,97)גיבול שבת
הכור 98)ב. בפי מתכת; ושאר זהב מתיכים בכור

כור. פי לעשות כדי - הגיבול ושיעור המתכות, את ממלאים
ב.99) קנה, כשנתן 100)שבת מיד וחייב ב. צד, זבחים

בספר  המערבי, יוסף רבי לתלמידו בתשובתו (רבינו למים
מא). עמוד לוין לד"ר היובל

ה'תשע"ט  אלול י"ד ש"ק יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
[האופה,1) שביעי פרק שניות הנמנות מלאכות עשר בו כלל

בתי  שני העושה הטווה, הצובע, המנפץ, המלבן, הגוזז,
כדרכו  בהן רבינו ודרך והבוצע]. האורג המיסך, נירין,

בראשונות.

.‡‰ÙB‡‰2˙¯‚B¯‚k3˙‡ ‰ÙB‡‰ „Á‡ .·iÁ - »∆ƒ¿∆∆«»∆»»∆∆
,ÔÈÓÓq‰ ˙‡ B‡ ÏÎ‡n‰ ˙‡ ÏM·Ó‰ B‡ ,˙t‰«««¿«≈∆««¬»∆««¿»ƒ

„Á‡ ÔÈÚ Ïk‰ - ÌÈn‰ ˙‡ ÌnÁÓ‰ B‡4.‡e‰ «¿«≈∆««ƒ«…ƒ¿»∆»
ıÁ¯Ï È„k - ÌÈn‰ ˙‡ ÌnÁÓ‰ ¯eÚL5Ô‰a ƒ«¿«≈∆««ƒ¿≈ƒ¿…»∆

ÔË˜ ¯·‡6ÔÈÓÓÒ ÏM·Ó ¯eÚLÂ .7eÈ‰iL È„k - ≈∆»»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿
.BÏ Ô˙B‡ ÔÈÏM·nL ¯·cÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ«»»∆¿«¿ƒ»

בישול 2) מלאכת אם כי במשכן, הייתה לא אפייה מלאכת
בישול  זה ולפי שני), ותולעת וארגמן תכלת (לצבע סממנים
שבת  מסכת (ירושלמי תולדה היא ואפייה מלאכה אב הוא
נקראת  במשכן שהייתה מלאכה שרק מכיוון ב), הלכה ז פרק
המשנה  כלשון כתב רבינו אולם א). הלכה ז פרק (למעלה אב
אבות  בין "אופה" שמנתה א) עמוד עג דף שבת (מסכת
התנא  נקט", דפת סידורא "תנא מפורש: ובגמרא מלאכות
אפיית  עד וכו' הטוחן הזורע, החורש, המלאכות את מנה

(הר"ן). סממנים מבישול יותר המצוייה (תוספתא 3)הפת,
ג. הלכה ח פרק למעלה ראה גרוגרת, ושיעור י) פרק שבת

דבר 4) לשנות או להרתיח האש כוח באמצעות פעולה
קשה. דבר לרכך או רך דבר להקשות כגון שהיה, מכמות

חדש).5) (פרי לרחיצה מים מחמם קטנה 6)סתם אצבע
ב  הלכה י"ח פרק (להלן סיכה כשיעור יומו בן קטן רגל של

חדש). פרי לעשות 7)- ראוי שיהיה באיכות, השיעור זהו
יש  המים בכמות אבל משנה), (לחם הדרוש הצבע מהם
סבכה" פי של קטן בגד בהם לצבוע "כדי אחר: שיעור
ח  הלכה י"ח בפרק (רבינו ראשיהן על הבנות שמניחות

י). פרק שבת בתוספתא והמקור

.·Ô˙Bp‰8ÌÁn‰ „ˆa ‰ˆÈa9ÏbÏb˙zL ÏÈ·La10, «≈≈»¿««≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿≈
- ¯e‡‰ ˙„ÏB˙a ÏM·Ó‰L ;·iÁ - ‰ÏbÏb˙Â¿ƒ¿«¿¿»«»∆«¿«≈¿∆∆»

ÔÎÂ .dÓˆÚ ¯e‡a ÏM·Ók11‚c ÔÈnÁa ÁÈ„n‰ ƒ¿«≈»«¿»¿≈«≈ƒ«¿«ƒ»
ÔLi‰ ÁÈÏÓ12ÔÈtÒ‡‰ ÒÈÏB˜ B‡13˜c ‚c ‡e‰Â , »ƒ««»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»«

‰Ê ÔÈnÁa Ô˙Á„‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈa C¯Â¿«¿≈¬≈∆«»∆¬»»»¿«ƒ∆
¯Ób ‡e‰14.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏeMa ¿«ƒ»¿≈…«≈»∆

ב).8) עמוד לח דף שבת (מסכת הכלי 9)משנה "שם
ג). פרק שבת מסכת המשניות (פירוש המים" בו שייחמו

(שם).10) קצת" שתתבשל (מסכת 11)"תתערב, משנה
ב). עמוד קמה דף הישן"12)שבת "מליח כתוב במשנה

משמלחו" שנה עליו שעברה מליח "דג ורש"י: רבינו ופירשו
ברמב"ם  וגם הרבה, מלוח בשר כתוב: לרש"י הפרדס ובספר

"דג". המלה חסרה התימנים יד ספרד 13)כתב מארץ דג
לאכילה. אותו ומולחים רכה שאי 14)שקליפתו מכיוון

הדחתם  נחשבת בחמין, הודחו לא אם לאכלם אפשר
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במים  הדחה ידי על לאכלם שאפשר דברים אבל כבישול,
חמים. במים אף להדיחם שמותר אומרים יש צוננים,

.‚ÚÈ˜Ùn‰15˜·‡·e ÏBÁa B‡ ÌÁ „‚·a ‰ˆÈa‰ ˙‡ ««¿ƒ«∆«≈»¿∆∆«¿«¬«
LÓM‰ ÈtÓ ÌÈnÁ Ô‰L ÌÈÎ¯c16ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ∆≈«ƒƒ¿≈«∆∆««ƒ

¯eËt - ˙ÈÏˆpL17˙B„ÏB˙k ÌÈ‡ ‰nÁ ˙B„ÏBzL ; ∆ƒ¿≈»∆¿«»≈»¿¿
L‡‰18ÔÎÂ .¯e‡‰ ˙B„ÏBz ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ e¯Êb Ï·‡ , »≈¬»»¿¬≈∆ƒ¿≈¿»¿≈

‰È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰19¯eËt - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ20. «¿«≈¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆»
ÏM·Ó‰21Bk¯ˆ Ïk ÏM·Ó ‰È‰L ¯·c ¯e‡‰ ÏÚ22 «¿«≈«»»»∆»»¿À»»»¿

¯eËt - ÏÏk ÏeMa CÈ¯ˆ BÈ‡L ¯·„ B‡23. »»∆≈»ƒƒ¿»»

את 15) שובר המבקיע, במשנה) ב עמוד לה דף שבת (מסכת
בשמש.16)הביצה. אסור 17)שנתחממו אבל מעונש,

התורה.18)מדרבנן. מן דף 19)האסורות שבת (מסכת
עלֿיד  כינרת ים חוף שעל החמים המעיינות ב) עמוד מ

או 20)טבריה. בחמה לבשל בכך בישול דרך "שאין
א). עמוד לט דף שבת מסכת (רש"י חמה" בתולדות

ב).21) עמוד קמה דף שבת (מסכת דעת 22)משנה
אין  צרכו כל נתבשל לא שאפילו מהראשונים וכמה הרשב"א
חצי  שהוא דרוסאי" בן "כמאכל נתבשל אם בישול, משום בו
(ראה  רש"י לדעת בישולו ושליש רבינו לדעת בישולו

ג). בפרק בישול;23)למעלה אחר בישול שאין משום
בין  מחלוקת יש פעם, נצלה או שנאפה דבר בבישול אבל
וצלייה, אפייה אחר בישול שיש סובר הסמ"ג הראשונים,
בלילה  מצה חובת ידי יוצא אדם שאין מהדין וראייתו
(רבינו  נתבשלה כך ואחר שנאפתה במצה פסח של הראשון
בשם  המרדכי אבל ו), הלכה ו פרק ומצה חמץ בהלכות

ש  שלעניין כתב וצלייה ראבי"ה אפייה אחר בישול אין בת
רבינו  שכתב כמו לכתחילה, ומותר שיח). סימן חיים (אורח
אף  השבת, קודם שנתבשל "דבר ח): הלכה כ"ב פרק (להלן

בשבת". בחמין לשרותו מותר צונן, עכשיו שהוא פי על

.„„Á‡24¯e‡‰ ˙‡ Ô˙25,ÌÈˆÚ‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â , ∆»»«∆»¿∆»»«∆»≈ƒ
‰¯„w‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â26,ÌÈn‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â , ¿∆»»«∆«¿≈»¿∆»»«∆««ƒ

‡·e ,ÔÈÏ·z‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â ,¯Na‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â¿∆»»«∆«»»¿∆»»«∆««¿ƒ»
ÒÈ‚‰Â „Á‡27ÏkL ;ÏM·Ó ÌeMÓ ÌÈ·iÁ Ìlk - ∆»¿≈ƒÀ»«»ƒƒ¿«≈∆»

Ï·‡ .ÏM·Ó ‰Ê È¯‰ ,ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ¯·„ ‰NBÚ‰28 »∆»»ƒ»¿≈«ƒ¬≈∆¿«≈¬»
Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,‰lÁz ‰¯„w‰ ˙‡ „Á‡ ˙ÙL Ì‡ƒ»«∆»∆«¿≈»¿ƒ»»«≈¿»«
¯Á‡ ‡·e ,¯Na‰ ˙‡ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈn‰ ˙‡∆««ƒ»«≈¿»«∆«»»»«≈
‡·e ,¯e‡‰ ˙‡ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÔÈÏ·z‰ ˙‡ Ô˙Â¿»«∆««¿ƒ»«≈¿»«∆»»
- ÒÈ‚‰Â ¯Á‡ ‡·e ,¯e‡‰ ÏÚ ÌÈˆÚ Ô˙Â ¯Á‡«≈¿»«≈ƒ«»»«≈¿≈ƒ

ÌÈL29.ÏM·Ó ÌeMÓ ÔÈ·iÁ „·Ïa ÌÈB¯Á‡‰ ¿«ƒ»«¬ƒƒ¿««»ƒƒ¿«≈

לד.)24) דף ביצה מסכת יב; פרק שבת מסכת (תוספתא
כך 25) אחר שנעשה מה כל בתחילה, האש את שהביא כיוון

(רש"י). חייבים וכולם היא בישול הראב"ד 26)מלאכת
הקדירה  את השופת שחיוב (שם) הגמרא מדברי כאן השיג
ליבון, ידי על המתחזקת חרס, של חדשה בקדירה רק הוא
חילקה  לא שלאחריה הברייתא כי ביאר עוז מגדל בעל אבל

שם. הרי"ף פסק וכן לישנה חדשה בכף 27)בין בחש
לבשל. וסייע הייתה 28)הקדירה האש כשהבאת

פטורים. לה הקודמים מהבאת 29)האחרונה, שעסקו אלה

אבל  רבינו) (כלשון מבשל משום חייבים והלאה האש
קס"ב  משנת יד ובכתב מבעיר משום חייב האור את המביא
זה  ולפי האחרונים" "שלושה הנוסח: רוקח, במעשה מובא
בירב  יעקב הרב ומורנו מבשל, משום חייב האור את המביא
כולם  ולכן אחת בבת כולם עשו ראשונה בחלוקה כי ביאר
"ובא  זה אחר בזה עשו השנייה ובחלוקה עשו, בישול צורך
רק  בבישול נתחייבו ולא והגיס" אחר "ובא ונתן" אחר

משנה). (כסף האחרונים

.‰ÁÈp‰30‰Ïˆ Ì‡ :ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ¯Na31Ba ƒƒ«»»««≈∆»ƒƒƒ¿»
elÙ‡ ,˙¯‚B¯‚k32·iÁ - ˙BÓB˜Ó ‰LÏLe ÌÈLa33; ƒ¿∆∆¬ƒƒ¿«ƒ¿»¿«»

Blk ÏMa˙ Ï·‡ ,˙¯‚B¯‚k Ba ‰Ïˆ ‡Ï34ÈˆÁ35 …ƒ¿»ƒ¿∆∆¬»ƒ¿«≈À¬ƒ
·iÁ - ÏeMa36- „Á‡ „vÓ ÏeMa ÈˆÁ ÏMa˙ ; ƒ«»ƒ¿«≈¬ƒƒƒ«∆»

ÈMÓ ÏeMa ÈˆÁ ÏMa˙ÈÂ Ba CÙ‰iL „Ú ,¯eËt»«∆«¬»¿ƒ¿«≈¬ƒƒƒ¿≈
ÁÎL .ÔÈ„„ˆ37¯kÊÂ ,˙aLa ¯ep˙a ˙t ˜Èa„‰Â38- ¿»ƒ»«¿ƒ¿ƒ«¿«¿«»¿ƒ¿«

¯zÓ39BÏ40È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰Ù‡zL Ì„˜ d˙Bc¯Ï À»ƒ¿»…∆∆≈»∆¿»ƒ≈
.‰Î‡ÏÓ¿»»

א).30) עמוד נז דף מנחות גמורה.31)(מסכת צלייה
שניים 32) בצירוף אלא גרוגרת, כשיעור במקום נצלה לא

מקומות. שלושה בכך.33)או צלייה כל 34)שדרך
ראש 35)החתיכה. דרוסאי", בן "כמאכל בתלמוד: הנקרא

בחצי  מאכליהם לאכול רגילים שהיו נודדים לשודדים
פנאי 36)בישולם. לו שאין למי הוא בישול שדרך

לגמרי. שיתבשל עד עמוד 37)להמתין ד דף שבת (מסכת
ויתחייב 38)א). הפת יאפה כך יניחנו ואם שבת, שהיום

סקילה. - במזיד ואם חטאת, - בשוגג את 39)אם להוציא
מדרבנן  הוא שבות איסור הפת שרדיית ואף התנור, מן הפת
לעבור  חכמים לו התירו א), הלכה כ"ב פרק להלן (רבינו
התורה. מן האסורה מלאכה לידי יבוא שלא דרבנן איסור על

התנור 40) מן הפת את לרדות התירו לא אחר לאדם אבל
מטעם  סקילה, או חטאת איסור לידי המדביק יבוא שלא כדי
לאדם  לו אומרים "וכי א): עמוד ד דף שבת (מסכת שאמרו

חבירך". שיזכה כדי ֲֵחטא

.ÂCÈzn‰41B‡ ,‡e‰L Ïk ˙BÎzÓ ÈÈnÓ „Á‡ ««ƒ∆»ƒƒ≈«»»∆
‰ÌnÁÓ42‰Ê È¯‰ - ˙ÏÁ‚ ‰NÚzL „Ú ˙BÎzn‰ ˙‡ «¿«≈∆««»«∆≈»∆«∆∆¬≈∆

ÔÎÂ .ÏM·Ó ˙„ÏBz43‚Bc‰ ˙‡ ÒqÓÓ‰44˙‡ B‡ ∆∆¿«≈¿≈«¿«≈∆««∆
¯Ùk‰Â ˙Ùf‰ ˙‡ B‡ ·ÏÁ‰45˙È¯Ùb‰Â46Ì‰a ‡ˆBiÎÂ «≈∆∆«∆∆¿«…∆¿«»¿ƒ¿«≈»∆
ÏM·Ó ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -47ÈÏk ÏM·Ó‰ ÔÎÂ .·iÁÂ , ¬≈∆∆∆¿«≈¿«»¿≈«¿«≈¿≈

‰Ó„‡48BÏÏk .ÏM·Ó ÌeMÓ ·iÁ - Ò¯Á eNÚiL „Ú ¬»»«∆≈»∆∆«»ƒ¿«≈¿»
Ûe‚ ‰L˜‰L B‡ L‡a ‰L˜ Ûe‚ ‰t¯L ÔÈa :¯·c ÏL∆»»≈∆ƒ»»∆»≈∆ƒ¿»

.ÏM·Ó ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - C«̄¬≈∆«»ƒ¿«≈

"המתיך 41) ב); הלכה ז פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד
עמוד  ו דף יבמות (מסכת מבשל" משום חייב (עופרת) אבר

"המחמם 42)ב). אבל מבשל, תולדת הוא להתיכו כדי
תולדת  זה הרי במים, (לחסמו) לצרפו כדי הברזל את

א). הלכה י"ב בפרק להלן (רבינו (מסכת 43)מבעיר"
ב). עמוד עד דף זפת.45)שעווה.44)שבת כעין

באדמה.46) הנמצא שריפה שהוא 47)חומר פי על אף
(ר"ן). בו ניכר הבישול ואין ומתקשה (מסכת 48)חוזר
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לאתונא, סיכתא דשדא מאן "האי ב) עמוד עד דף שבת
הגאונים: בשם העיתים בספר ופירש מבשל" משום חייב
יתד  "השליך פירש: רש"י אולם דקין", אדמה כלי "מבשל

שיתקשה". לייבשו החם לתנור רך עץ של

.ÊÊÊBb‰49ÔÓ ÔÈa ,‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈa - ¯ÚN B‡ ¯Óˆ «≈∆∆≈»≈ƒ«¿≈»≈ƒ
‰iÁ‰50ÔÓ elÙ‡ ,˙n‰ ÔÓ ÔÈa ,ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa , ««»≈ƒ««≈ƒ«≈¬ƒƒ
ÁÏM‰51˙BÂËÏ È„k ?B¯eÚL ‰nk .·iÁ - Ô‰lL «∆«∆»∆«»«»ƒ¿≈ƒ¿

ËÈq‰ ·Á¯k Bk¯‡L ËeÁ epnÓ52·Á¯ ‰nÎÂ .ÏeÙk ƒ∆∆»¿¿…««ƒ»¿«»…«
Ô‰a ÔÓ ÁzÓÏ È„k ?ËÈq‰53Úaˆ‡‰ „Ú „È ÏL «ƒ¿≈ƒ¿…«ƒ…∆∆»«»∆¿«

·B¯˜ ‡e‰Â ,BÁk ÏÎa Ô‰ÈÈa ÁzÙiLk ‰BL‡¯‰»ƒ»¿∆ƒ¿«≈≈∆¿»…¿»
˙¯Ê ÈLÈÏL ÈLÏ54‰Ê È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ Ûk LÏBz‰ . ƒ¿≈¿ƒ≈∆∆«≈»»ƒ»¬≈∆

ÊÊBb ˙„ÏBz55;¯eËt - ÈÁ‰ ÔÓ ¯Óv‰ ˙‡ ‰ÂBh‰ . ∆∆≈«∆∆«∆∆ƒ««»
CÎa ‰ÊÈÊb C¯c ÔÈ‡L56ÔÈ‡Â ,CÎa ıet C¯c ÔÈ‡Â , ∆≈∆∆¿ƒ»¿»¿≈∆∆ƒ¿»¿≈

.CÎa ‰iÂË C¯c∆∆¿ƒ»¿»

ט).49) פרק שבת מסכת כתוב:50)(תוספתא בתוספתא
העופות". השחיטה.51)"ומן אחר הנפשט העור

דוד). (חסדי גזיזה דרך כך שגם מידת 52)והשמיענו שם
ב).53)האורך. עמוד קה דף שבת (מסכת אגודל

הוא 54) טז), עמוד כח, פרק (שמות בתורה האמורה זרת
מציעא  בבא כלים (תוספתא טפחים שישה של אמה חצי
אצבעות  ארבע הוא והטפח טפיח, שלושה שהוא ו) פרק
אצבעות  י"ב היא שהזרת נמצא ו) הלכה י"ז פרק (להלן
רבינו  לשון וזה א). עמוד קו דף שבת מסכת רש"י (עיין
הסיט: שיעור על ב) משנה ג פרק ערלה המשניות (בפירוש
הקדמונים, פירוש שהוא מפני הפירוש, זה אצלי "ונחזק

האחרון". מן בלשון חכם יותר הוא (מסכת 55)והקדמון
ב). עמוד עד דף "הגוזז 56)שבת אמר: ולמעלה (שם)

כוונת  אולם בכך? גזיזה שדרך הרי חייב" החי מן צמר
הטוויה. אחר לגזוז - גזיזה דרך שאין רבינו

.ÁÏËBp‰57- B˜Ê B‡ BÓÙN B‡ B¯ÚN B‡ ÂÈ¯tˆ «≈ƒ»¿»¿»¿»¿»
·iÁÂ ,ÊÊBb ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰58;ÈÏÎa ÏhiL ,‡e‰Â . ¬≈∆∆∆≈¿«»»∆ƒ…ƒ¿ƒ

ÔÎÂ .¯eËt - ¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa ,B„Èa ÔÏË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»»¿»≈≈¿«≈»¿≈
C˙BÁ‰59ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,BÙebÓ ˙ÏaÈ60,¯eËt - «≈«∆∆ƒ≈«»≈ƒ¿ƒ»

˙ÏaÈ CzÁÏ ¯zÓe .¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa61Lc˜na ≈≈¿«≈À»«¿…«∆∆«ƒ¿»
„ia62ÈÏÎa ‡Ï Ï·‡ ,63dÎ˙BÁ - ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿≈»¿»

„·BÚÂ ÈÏÎa Û‡64·Ú.‰„B «ƒ¿ƒ¿≈¬»

כחכמים 57) פסק ורבינו ב) עמוד צד דף שבת (מסכת משנה
בכלי. נטלן אם רק חייב רבינו 58)שאינו לדעת וזהו

לגופה  צריכה שאינה מלאכה יהודה: כרבי א) (בפרק שפסק
שאינה  מלאכה הסוברים הראשונים לדעת אבל עליה, חייב
לשער  צריך אם רק חייב אינו כאן גם פטור, לגופה צריכה
ב). עמוד צד דף שבת מסכת (תוספות לציפורניים או

א).59) עמוד קג דף עירובין מסכת שם 60)(משנה
אסור", במקדש) (אף וכאן כאן בכלי "ואם כתוב: במשנה
שעושים  מהאופן משנה ואינו הואיל הוא מלאכה "שאב
על  רוקח" וב"מעשה משנה" ב"מגיד והקשו (רש"י). בחול"
מדווינסק  להגאון פענח" וב"צפנת בכלי, הפוטר הרמב"ם
ובעירובין  רבינו, שכתב כמו מגוזז פטור שבאמת כתב

הבהמה  או האדם את שמתקן - תיקון משום המשנה חייבתו
להלן  (ראה בפטיש מכה משום וחייב מום בעלי יהיו שלא

י"ז). הלכה י ואסור 61)פרק בכהן עובר מום הוא
להקרבה. אסורה יבלת בה שיש והבהמה בעבודה,

כלל"62) במקדש שבות "ואין מדרבנן, שאיסורו כיוון
ט"ז). הלכה א פרק פסח קרבן הלכות (רבינו

במקדש.63) אף האסורה היא גמורה שמלאכה
במעשה 64) וכתב "עבודה". המלה חסרה ויניציא בדפוס

לא  השמשות שבין כיוון נאמר שלא רבינו שכוונת רוקח
כל  לעבוד יוכל לא היבלת, מסיבת לעבודה ראוי היה
מכיוון  לעבוד, לו מותר היבלת שהסיר כיוון אלא השבת,

מקודם. כמסולקת חשובה ונפרכת, יבשה שהייתה

.ËB¯ÚN ÏËBp‰65ÈzL ?·iÁ ‰È‰ÈÂ ÏhÈ ‰nk ,ÈÏÎa «≈¿»ƒ¿ƒ«»ƒ…¿ƒ¿∆«»¿≈
elÙ‡ ,˙B¯ÁL CBzÓ ˙B·Ï ËwÏ Ì‡Â .˙B¯ÚN¿»¿ƒƒ≈¿»ƒ¿…¬ƒ

˙Á‡66·iÁ -67ÔÈˆÈˆÂ da¯ ‰L¯tL Ô¯tˆ .68¯BÚ ÏL «««»ƒ…∆∆≈¿»À»¿ƒƒ∆
Ôa¯ eL¯tL69˙B¯ÚˆÓe ‰ÏÚÓ ÈtÏk eL¯t Ì‡ : ∆≈¿À»ƒ≈¿¿«≈«¿»¿«¬

B„Èa Ô˙B‡ ÏhÏ ¯zÓ - B˙B‡70Ì‡Â ;ÈÏÎa ‡Ï Ï·‡ , À»ƒ…»¿»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ
elÙ‡ - B˙B‡ ˙B¯ÚˆÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;¯eËt - ÈÏÎa ÔÏË¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»¿«¬¬ƒ
B˙B‡ ˙B¯ÚˆÓ elÙ‡ ,Ôa¯ eL¯t ‡Ï Ì‡Â .¯eÒ‡ „ia«»»¿ƒ…≈¿À»¬ƒ¿«¬
.·iÁ - ÈÏÎa ÔÏË Ì‡Â ;B„Èa ÔÏËÏ ¯eÒ‡ -»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»

ב).65) עמוד צד דף שבת כדי 66)(מסכת כן עושה שהוא
(רש"י). אחת על אפילו ומקפיד כזקן נראה יהא שלא

אשה"67) שמלת גבר ילבש "ולא משום אסור בחול ואף
זה  על להקפיד הנשים שדרך ה), פסוק כב פרק (דברים
י). הלכה י"ב פרק כוכבים עבודת בהלכות (רבינו

סביב 68) האצבע מעור הפורשות דקות רצועות כעין
ב). עמוד צד דף שבת מסכת (רש"י הן 69)הציפורן שאז

כבר. נתלשו וכאילו להינתק לא 70)קרובות צערו משום
בכלי  כן יעשה שמא גזרו ולא ביד. ליטול חכמים אסרו
מדרבנן. אלא אסור אינו בכלי גם - רובן שפירשו שמכיוון

.ÈÔaÏÓ‰71ÈM‰ ˙‡ B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡72 «¿«≈∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«»ƒ
.·iÁ - ÔaÏ˙‰Ï Ôk¯cM ‰nÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ«∆«¿»¿ƒ¿«≈«»
Bk¯‡ „Á‡ ËeÁ epnÓ ˙BÂËÏ È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆∆»»¿

ËÈq‰ ·Á¯ ‡ÏÓk73‰Úa¯‡ C¯‡ ‡e‰L ,ÏeÙk ƒ¿……««ƒ»∆…∆«¿»»
.ÌÈÁÙË¿»ƒ

הצמר 71) את המכבס א) עמוד קו דף שבת (מסכת משנה
לבן. שיהיה הגזיזה לפני 72)אחרי תחילה אותו שמלבנים

לאדום. ז.73)צביעתו בהלכה למעלה מבואר

.‡ÈÔaÏÓ ˙„ÏBz ‡e‰ È¯‰ - ÌÈ„‚a ÒaÎÓ‰74.·iÁÂ , «¿«≈¿»ƒ¬≈∆∆¿«≈¿«»
ËÁBq‰Â75ÌÈn‰ ‡ÈˆBiL „Ú „‚a‰ ˙‡76‰ - BaLÈ¯ ¿«≈∆«∆∆«∆ƒ««ƒ∆¬≈

ÈÎ¯vÓ ‰ËÈÁq‰L ;·iÁÂ ,ÒaÎÓ ‰Ê77,‡È‰ Òeak ∆¿«≈¿«»∆«¿ƒ»ƒ»¿≈ƒƒ
¯ÚNa ‰ËÈÁÒ ÔÈ‡Â .ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ‰Ò‚‰‰L BÓk78. ¿∆«¬»»ƒ»¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»¿≈»

¯BÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â79.B˙ËÈÁÒ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ¿«ƒ¿∆≈«»ƒ«¿ƒ»

אחת.74) מלאכה והסוחט המכבס י) פרק (שבת תוספתא
טו.75) הלכה כב בפרק להלן ראה סחיטה "אמר 76)דיני

ב). עמוד צד דף זבחים (מסכת חייב" - למים בגד זרק רבא
הבישול 77) את מקרבת שההגסה כמו הליבון, את מקרבת
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המשנה). ב)78)(מרכבת עמוד קכח דף שבת (מסכת
(רש"י). בולע" ואינו קשה דף 79)"שהוא זבחים (מסכת

א). עמוד צד

.·ÈıtÓ‰80ÈM‰ ˙‡ B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡ «¿«≈∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«»ƒ
È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ .·iÁ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ81˙BÂËÏ ¿«≈»∆«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿

˙‡ ıtÓ‰Â .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Bk¯‡ „Á‡ ËeÁ epnÓƒ∆∆»»¿«¿»»¿»ƒ¿«¿«≈∆
ÌÈ„Èb‰82È¯‰ - Ô˙B‡ ˙BÂËÏ È„k ¯Óˆk eNÚiL „Ú «ƒƒ«∆≈»¿∆∆¿≈ƒ¿»¬≈

.·iÁÂ ,ıtÓ ˙„ÏBz ‰Ê∆∆∆¿«≈¿«»

את 80) ומנער מפריד ב) עמוד קה דף שבת (מסכת משנה
מפסולת. לנקותו ביד ז.81)הצמר בהלכה למעלה כמו

ועיין 82) ב) הלכה ז פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד
רוקח. מעשה

.‚ÈÚ·Bv‰83¯·„ B‡ ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Bk¯‡L ËeÁ «≈«∆»¿«¿»»¿»ƒ»»
Ú·Bv‰ ÔÈ‡Â .·iÁ - ‰Êk ËeÁ epnÓ ˙BÂËÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»ƒ¿ƒ∆»∆«»¿≈«≈«

Ìi˜˙n‰ Ú·ˆ ‡‰iL „Ú ·iÁ84BÈ‡L Ú·ˆ Ï·‡ . «»«∆¿≈∆««ƒ¿«≈¬»∆«∆≈
˜¯Ò ¯È·Ú‰L ÔB‚k ,ÏÏk Ìi˜˙Ó85¯LL B‡86Èab ÏÚ ƒ¿«≈¿»¿∆∆¡ƒ»»»«««≈
¯eËt - BÚ·ˆe ˙LÁ B‡ ÏÊ¯a87B¯È·ÚÓ ‰z‡ È¯‰L ; «¿∆¿∆¿»»∆¬≈«»«¬ƒ

BzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ ;ÌeÏk Ú·Bˆ BÈ‡Â ,B˙ÚLÏƒ¿»¿≈≈«¿¿…∆≈¿«¿
.¯eËt - ˙aLa ˙Ói˜˙Óƒ¿«∆∆¿«»»

ב).83) עמוד קה דף שבת (מסכת וכדברי 84)משנה
חייב  "אינו כותב: לעניין ט"ו) הלכה יא פרק (להלן רבינו
דבר  על ויכתוב ועומד... הרושם בדבר שיכתוב עד
פרק  שבת (מסכת בתוספתא ומקורו עליו" הכתב שמתקיים
של  דבר על קיימא של בדבר שיכתוב עד חייב "אינו י"ב):
בשאר  גם הדין שכן ראייה משנה" ב"מגיד והביא קיימא".
הכלל  "זה ב) עמוד קב דף שבת (מסכת ממשנה מלאכות,
אבל  חייב", - בשבת מתקיימת ומלאכתו מלאכה העושה כל
מלאכה  העושה שכל הרע"ב), (וכן זו משנה פירש הר"ן
להוסיף  צורך ואין שהיא כמות אותה שמקיימים בשבת,
ראייה  משם אין ולדבריהם חייב, - נגמרה שמלאכתה עליה,
הוא  הרמב"ם שמקור כתב עוז" "מגדל ובעל רבינו, לדעת
אוסרים  "וחכמים ב): עמוד צד דף שבת (מסכת מהגמרא
כיוון  צובעת משום חייבת ואינה שבות" משום (כוחלת)

מתקיים. אינו הכחל צהוב.85)שצבע צבע 86)צבע
יד). פסוק כב פרק (ירמי' בששר" "ומשוח אדוםֿבהיר

אם 87) אף לאדם, הרצוי צבע שכל והיראים הסמ"ג ודעת
מדברי  ראייה והביאו התורה, מן עליו חייב לשעה, רק הוא
חייב" מה משום "שוחט א): עמוד עה דף שבת (מסכת רב
אינו  הדם שצבע ואף השחיטה), (בדם צובע" משום -

מתקיים.

.„ÈÚ·Bˆ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ú·v‰ ÔÈÚ ‰NBÚ‰88, »∆≈«∆«¬≈∆∆∆≈«
ÌBz˜˜ Ô˙pL ÔB‚k ?„ˆÈk .·iÁÂ89ÈÓ CB˙Ï ¿«»≈«¿∆»««¿«¿¿≈

‡ˆÙÚ90ÒÈËÒ‡ Ô˙pL B‡ ;¯ÁL Ïk‰ ‰NÚpL ,91 «¿»∆«¬»«…»…∆»«ƒ¿ƒ
Ìk¯k ÈÓ CB˙Ï92‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˜¯È Ïk‰ ‰NÚpL , ¿≈«¿…∆«¬»«…»…¿≈…«≈

Bk¯‡L ËeÁ Ba ÚaˆÏ È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ .‰Êa»∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿…«∆»¿
.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ

דבריו,88) על השיג הראב"ד א) עמוד יח דף שבת (מסכת

בכך  צביעה מלאכת נגמרה אם רק צובע משום חייב שאינו
רבינו, דברי ביאר פענח" וב"צפנת צבע. מי בעושה ולא
צבע, תערובת רק והם צביעה, נעשית לא צבע במי שבאמת
צבע  נוצר המינים שני תערובת ידי שעל כאן רבינו וכוונת
חדש. דבר נולד פעולתו ידי שעל צובע תולדת וזהו חדש,

להשחירה.89) כדי בדיו ששמים הנחושת פרי 90)חומצת
בו  ומעבדים בדיו אותו שנותנים קטן, אגוז כעין האלון,

לצביעת 91)עורות. כחול צבע עושים שממנו צמח
ריח 92)בגדים. שלפרחיו כתום מצבע ּבצלי צמח ְִָזעפרן,

נודף.

.ÂË‰ÂBh‰93‰ÂËp‰ ¯·c ÏkÓ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ «∆…∆«¿»»¿»ƒƒ»»»«ƒ¿∆
B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡ ‰ÂBh‰ „Á‡ .·iÁ -«»∆»«∆∆«∆∆∆«ƒ¿»
Ïk ÔÎÂ ÔÈ„Èb‰ ˙‡ B‡ ¯ÚN‰ ˙‡ B‡ ‰ˆBp‰ ˙‡∆«»∆«≈»∆«ƒƒ¿≈…

„·l‰ ˙‡ ‰NBÚ‰ .Ô‰a ‡ˆBik94˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - «≈»∆»∆∆«∆∆¬≈∆∆∆
˙BÂËÏ ¯LÙ‡L ¯·c „aÏiL ,‡e‰Â .·iÁÂ ,‰ÂBË∆¿«»»∆¿«≈»»∆∆¿»ƒ¿
.ÈBÈa È·Úa ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ ËeÁ epnÓƒ∆…∆«¿»»¿»ƒ¿…ƒ≈ƒ

ב).93) עמוד קה דף שבת מסכת טרוף 94)(משנה צמר
עשיית  מלאכת "כי כאן: משיג הראב"ד ארוג; בלתי וכבוש
מלובן  צמר לוקח שהוא לפי לטווייה דומה אינה הלבד
שנעשה  עד מוך על מוך ונותן בגד, גבי על ושוטחו ומנופץ,
עד  ומהדקו הבגד עם וכורכו במים, ומטפיחו עבה,
כמגבן  שהוא יותר ונראה הלבד ונעשה ומתקשה שמתחבר
עשיית  שמלאכת העלה רוקח" ב"מעשה אבל בונה"; תולדת
החלקים  את מקבץ שהוא הטווייה, למלאכת דומה הלבד
תולדת  - יחד ומחברם הפשתים או הצמר מן הנפרדים

הטווה.

.ÊË‰NBÚ‰95ÔÈ¯È Èza ÈL96‰Ù ‰NBÚ‰ .·iÁ -97 »∆¿≈»≈ƒƒ«»»∆»»
‰¯·k B‡98‰Î·Ò B‡ ÏÒ B‡ ,99‰hÓ ‚¯qL B‡ , ¿»»«¿»»∆»«ƒ»
ÌÈÏ·Áa100ÔÈ¯È ‰NBÚ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -101; «¬»ƒ¬≈∆∆∆∆ƒƒ

Ïk ÔÎÂ .·iÁ - el‡ ÏkÓ „Á‡a ÌÈza ÈL ‰NÚiMÓeƒ∆«¬∆¿≈»ƒ¿∆»ƒ»≈«»¿≈»
ÌÈza B˙B‡ ÔÈNBÚL ¯·„a ÔÈ¯È Èza ÈL ‰NBÚ‰»∆¿≈»≈ƒƒ¿»»∆ƒ»ƒ

.·iÁ - el‡ ÔB‚k ÌÈza»ƒ¿≈«»

ב).95) עמוד קה דף שבת חוטי 96)(מסכת המכניס
השתי  חוטי להעלאת הקנים של (המכון בנירין השתי
כדי  השני, וירד אחד שיעלה נירים), בשם נקרא והורדתם

בשתי. הערב חוטי נקבים 97)להכניס עשוייה רשת
והפסולת. הסובין מן ולנקותו הקמח לנפות קטנים,

הנפה.98) משל גדולים הראש,99)נקביה על מכסה
רשת. מעשה דבר.100)עשוי ובכל בתבן או

בראשונה 101) מותח הוא וכו' וכברה נפה הנזכרים שבכל
את  בהם קולע הוא כך ואחר "השּתי" - האורך חוטי ִֶַאת
החוטים  שני המתקן שכל וחייב, (הרוחב) "הערב" ֶֶַחוטי
של  קליעה העושה וכן ניר, בתי שני עושה נקרא במסכת
ז: פרשה אחרי בספרא מובא וכן חייב, בארג בתים שני
ולא  חוטין שני יארוג ולא אותיות שתי יכתוב שלא "מניין

מלאכה". לומר: תלמוד ובכברה בנפה בתים שני יעשה

.ÊÈC¯c102C¯‡a ‰lÁz ÔÈËeÁ‰ ÔÈÁ˙BnL :ÔÈ‚¯B‡‰ ∆∆»¿ƒ∆¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿…∆
,Ô‡kÓ ‰ÊÂ Ô‡kÓ ‰Ê ÔÈÊÁB‡ ÌÈLe ,daÁ¯·e ‰ÚÈ¯È‰«¿ƒ»¿»¿»¿«ƒ¬ƒ∆ƒ»¿∆ƒ»
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Ë·La Ë·BL „Á‡Â103‰Ê Ô˙B‡ Ôw˙Óe ÔÈËeÁ‰ ÏÚ ¿∆»≈¿≈∆««ƒ¿«≈»∆
È˙L dlk ‰NÚzL „Ú ‰Ê „ˆa104·¯Ú ‡Ïa105. ¿«∆«∆≈»∆À»¿ƒ¿…≈∆

˙ÎÒ‰ ‡È‰ ,ÔÈ‚¯B‡‰ C¯„k ÔÈËeÁ‰ ˙ÁÈ˙Óe¿ƒ««ƒ¿∆∆»¿ƒƒ«¿»«
˙Îqn‰106ÔÈÏÙBkLÎe .CÒÓ ‡¯˜ Á˙Bn‰ ‰ÊÂ . ««∆∆¿∆«≈«ƒ¿»≈≈¿∆¿ƒ

.‚¯B‡ ‡¯˜ - ·¯Úa È˙M‰ ÒÈÎ‰Ï ÏÈÁ˙Óe d˙B‡»«¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»≈∆ƒ¿»≈

ב).102) עמוד עה ודף א עמוד עג דף שבת (מסכת
יסתבכו 103) שלא האריג של השתי חוטי את ומותח חובט

ולמטה. למעלה שבאריג 104)בתנועותיהם האורך חוטי
הערב. את מכניסים שבהם היסוד חוטי חוטי 105)הם

שבאריג. את 106)הרוחב להכניס כדי השתי חוטי מתיחת
הערב. חוטי

.ÁÈCÒn‰107.˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ‰Î‡ÏÓ ‡e‰Â .·iÁ - «≈≈«»¿¿»»≈¬¿»
‰Ê È¯‰ - Ìw˙ÈÂ e˜¯tiL „Ú ÔÈËeÁ‰ ÏÚ Ë·BM‰Â¿«≈««ƒ«∆ƒ»¿ƒ«¿≈¬≈∆
ÈzL ·Á¯ Ôw˙iMÓ ?B¯eÚL ‰nÎÂ .CÒÓ ˙„ÏBz∆∆≈≈¿«»ƒƒ∆¿«≈…«¿≈

‚¯B‡‰ ÔÎÂ .˙BÚaˆ‡108ÈzL ·Á¯a ÔÈËeÁ ÈL ∆¿»¿≈»≈¿≈ƒ¿…«¿≈
‰È‰L ÔÈa ,‰lÁza Ô‚¯‡L ÔÈa .·iÁ - ˙BÚaˆ‡∆¿»«»≈∆¬»»«¿ƒ»≈∆»»
ÈL B¯eÚL - ‚e¯‡‰ ÏÚ ‚¯‡Â ‚e¯‡ „‚a‰ ˙ˆ˜Óƒ¿»«∆∆»¿»««»»ƒ¿≈

„Á‡ ËeÁ ‚¯‡ Ì‡Â .ÔÈËeÁ109- „‚a‰ Ba ÌÈÏL‰Â ƒ¿ƒ»«∆»¿ƒ¿ƒ«∆∆
˙ÙNa ‚¯‡ .·iÁ110‰LÏL ·Á¯a ÔÈËeÁ ÈL ‰ÚÈ¯È‰ «»»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒ¿…«¿»

‚¯B‡Ï ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .·iÁ - ÔÈ¯È Èza»≈ƒƒ«»»¿»∆∆¿≈
ÏeˆÏˆ111.ÔÈ¯È Èza ‰LÏL ·Á¯a ÔË˜ ƒ¿»»¿…«¿»»≈ƒƒ

ב).107) עמוד עה דף שבת (מסכת 108)(מסכת במשנה
שלושה  האורג אומר, אליעזר "רבי א): עמוד קה דף שבת
בארג  (כלומר: חייב - האריג על ואחת בתחילה, חוטין
גם  אריג, שם כבר לו ויש מקודם, חוטים הרבה בו שנארגו
בסוף  בין בתחילה בין אומרים וחכמים חייב). אחד בחוט
ממש  "בסוף" הכוונה אין ו"בסוף" חוטין". שני שיעורו

להלן. כמבואר האריג, בהמשך שבת 109)אלא (מסכת
ב). עמוד קד א).110)דף עמוד קה דף שבת (מסכת

חגורה.111)

.ËÈ˜c˜„Ó‰112‰‚È¯‡‰ ˙Úa Ô„È¯ÙÓe ÔÈËeÁ‰ ˙‡ «¿«¿≈∆«ƒ«¿ƒ»¿≈»¬ƒ»
ÚÏBw‰ ÔÎÂ .‚¯B‡ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -113- ÔÈÓÈp‰ ˙‡ ¬≈∆∆∆≈¿≈«≈«∆«ƒƒ

‰ÚÈÏ˜ ‰NÚiMÓ - B¯eÚLÂ .‚¯B‡ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆≈¿ƒƒ∆«¬∆¿ƒ»
.˙BÚaˆ‡ ÈzL C¯‡a¿…∆¿≈∆¿»

כשיש 112) האריגה, "משווה ב) עמוד צז דף שבת (מסכת
(רש"י). במחט" אותם משווה זה עם זה כרוכים חוטים שני

רבי 113) בשם ז) הלכה י פרק שבת (מסכת ירושלמי תלמוד
וזהו  אריג" משום חייב - באדם נימין שלוש "הקולע יוחנן:
דף  שבת במסכת (תוספות אריגה דרך אין בשער אבל בבגד,

ב). עמוד צד

.ÎÚˆBa‰114LÈ¯Ùn‰ ‡e‰ ÚˆB·e .·iÁ - ÔÈËeÁ ÈL «≈«¿≈ƒ«»≈«««¿ƒ
B‡ È˙M‰ ÔÓ ·¯Ú‰ ‡ÈˆB‰L ÔÈa .‚e¯‡‰ ˙‡∆»»≈∆ƒ»≈∆ƒ«¿ƒ
.·iÁÂ ÚˆBa ‰Ê È¯‰ - ·¯Ú‰ ÏÚÓ È˙M‰ ¯È·Ú‰L∆∆¡ƒ«¿ƒ≈«»≈∆¬≈∆≈«¿«»

Ï˜Ï˜Ó ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â115C¯„k .Ôw˙Ï Ôek˙È ‡l‡ , »∆…¿≈¿«¿≈∆»ƒ¿«≈¿«≈¿∆∆
ÔÈÁ‡nL el‡ ÔÈNBÚL116,¯˙BÈa ÌÈlw‰ ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ∆ƒ≈∆¿«ƒ∆«¿»ƒ««ƒ¿≈

ÔÈËeÁ ÔÈ‚¯B‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈÁ‡Ó Ck ¯Á‡Â ÔÈÚˆBaL∆¿ƒ¿««»¿«ƒ¿¿ƒ¿¿ƒƒ

ÌÈÚ¯w‰ ÈL B‡ ÌÈ„‚a‰ ÈL eNÚiL „Ú ,eÚˆaL∆»¿«∆≈»¿≈«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ
¯˙Bq‰Â .„Á‡117˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ôw˙Ï ‰ÚÈÏw‰ ˙‡ ∆»¿«≈∆«¿ƒ»¿«≈¬≈∆∆∆

.ÚˆBa‰ ¯eÚLk - B¯eÚLÂ .ÚˆBa≈«¿ƒ¿ƒ«≈«

"זה 114) כתב: הראב"ד א), עמוד עג דף שבת (מסכת
במשנה  שנוי הוא וכבר לתפור, מנת על לקורע נוטה הפירוש
שחותך  חתוך, לשון והוא פוצע, כמו בוצע מקובלים, ואנו
מן  הארוג את חותך אריגתו, שהשלים שאחר חוטים ב'
חייב  חוטים, שני ממנו חתך ואם שבמסכת, המשוייר

זו". יז.115)בחתיכה הלכה א פרק למעלה ראה
ומחברים.116) עמוד 117)תופרים קה דף שבת (מסכת

א).

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ז 1) פרק שלישיות הנמנות מלאכות ה' ביאור בו כלל

המכה  הסותר, הבונה, הקורע, התופר, המתיר, [הקושר,
והצד]. בפטיש

.‡¯LBw‰2‡ÓÈ˜ ÏL ¯L˜3Ôn‡ ‰NÚÓ ‡e‰Â4- «≈∆∆∆¿»»¿«¬≈À»
ÔÈÏnb‰ ¯L˜ :ÔB‚k .·iÁ5ÔÈtq‰ ¯L˜Â6È¯L˜Â , «»¿∆∆««»ƒ¿∆∆««»ƒ¿ƒ¿≈

˙ÚLa ÔÈÚˆ¯‰ ÔÈ¯LBwL ÏcÒÂ ÏÚÓ ˙BÚeˆ¿̄ƒ¿»¿«¿»∆¿ƒ»«¿»ƒƒ¿«
ÏL ¯L˜ ¯LBw‰ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,Ô˙iNÚ¬ƒ»»¿≈…«≈»∆¬»«≈∆∆∆

¯eËt - Ôn‡ ‰NÚÓ BÈ‡Â ‡ÓÈ˜7BÈ‡L ¯L˜Â .8ÏL ¿»»¿≈«¬≈À»»¿∆∆∆≈∆
.‰lÁzÎÏ B¯L˜Ï ¯zÓ - Ôn‡ ‰NÚÓ BÈ‡Â ‡ÓÈ¿̃»»¿≈«¬≈À»À»¿»¿¿«¿ƒ»

ב.2) קיא, שבת קיום 3)משנה, זמן כל להתקיים העומד
האומנים.4)החפץ. כקשרי ואמיץ חזק קשר שהוא

שבנקב 5) בטבעת בחבל וקושרים בחטמו, לגמל נוקבים
קיימא. של אל 6)קשר הספינה חברי של חזק קשר

הרא"ש 7)התורן. רש"י, שיטת אבל רבינו. דעת זוהי
הדיוט  מעשה הוא אפילו קיימא של קשר שכל היא, וה'טור'

חייב. ופירש 8)- מחוזא", בני של "כגון מובא: בגמרא
ונעליהם  לבושיהם על ומקפידים לבב, רחבי "שהם רש"י:
להתירו  וצריך בדוחק, אותו וקושרים מכוונים, להיות
קשר  שכל פורת, רבינו בשם הביא ב'מרדכי' אבל ערבית",
של  שאינו קשר הוא ימים, שבעה בתוך להתירו העשוי

לכתחילה. ומותר קיימא

.·„ˆÈk9Ï·Á‰ ˜ÒÙ ,d¯L˜e ‰Úeˆ¯ BÏ ‰˜ÒÙ ? ≈«ƒ¿¿»¿»¿»»ƒ¿««∆∆
ÔÒ¯ ¯LwL B‡ ,ÈÏ„a Ï·Á ¯LwL B‡ ,B¯L˜e¿»∆»«∆∆ƒ¿ƒ∆»«∆∆

‰Ó‰a10el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¬≈∆»¿≈…«≈¿≈
Ô˙B‡ ¯LB˜ Ì„‡ ÏÎÂ ËBÈ„‰ ‰NÚÓ Ô‰L ,ÌÈ¯Lw‰«¿»ƒ∆≈«¬≈∆¿¿»»»≈»
¯L˜ B¯L˜ Ì‡ ,‡ÓÈ˜ ÏL BÈ‡L ¯L˜ ÏÎÂ .‡ÓÈ˜Ïƒ¿»»¿»∆∆∆≈∆¿»»ƒ¿»∆∆

.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ôn‡À»¬≈∆»

אומן?9) מעשה שאינו קיימא של קשר נקרא מה
כך 10) שיתקיימו ורוצה להתירם, דרכו אין אלו שכל

אומן. מעשה אינם הקשרים אבל לעולם,

.‚˙¯LB˜11LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜eÏÁ‰ ÈÁzÙÓ ‰M‡ ∆∆ƒ»ƒ¿¿≈∆»««ƒ∆≈
ÌÈÁ˙t ÈL BÏ12‰Î·Ò ÈËeÁÂ ;13‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿≈¿»ƒ¿≈¿»»««ƒ∆

ÈeÙ¯14ÔÈ¯LBwL ,ÏcÒÂ ÏÚÓ ˙BÚeˆ¯e ;dL‡¯a »¿…»¿ƒ¿»¿«¿»∆¿ƒ
LeaÏÓ ˙ÚLa Ï‚¯‰ ÏÚ Ô˙B‡15,ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙B„BÂ ; »«»∆∆ƒ¿««¿¿«ƒ»∆∆
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ÌÈÊ‡ ÈzL BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡16¯Na ÏL ‰¯„˜e ;17, ««ƒ∆≈¿≈»¿«ƒ¿≈»∆»»
.¯Lw‰ ¯Èzz ‡ÏÂ ¯Na‰ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿»¿ƒ«»»¿…«ƒ«∆∆

‰ÁÈLÓa ÈÏc ÔÈ¯LB˜Â18Ba ‡ˆBiÎÂ Ë·‡a B‡19, ¿¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿≈¿«≈
dÏ‚¯a B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÙÏ ÔÈ¯LB˜Â .Ï·Áa ‡Ï Ï·‡¬»…¿∆∆¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿«¿»
ÈL dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‡ˆz ‡lL ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆…≈≈««ƒ∆≈»¿≈

˙B¯q‡20Ï·ÁÂ .21‰¯ta ¯eL˜ ‰È‰L22B¯LB˜ , ƒ»¿∆∆∆»»»«»»¿
Òe·‡a23‡Ï Ï·‡ .‰¯ta B¯LB˜ ,Òe·‡a ¯eL˜ ‰È‰ ; »≈»»»»≈¿«»»¬»…

Òe·‡·e ‰¯ta ¯L˜ÈÂ B˙Èa CBzÓ Ï·Á ‡È·È24Ì‡Â . »ƒ∆∆ƒ≈¿ƒ¿…«»»»≈¿ƒ
Èc¯b Ï·Á ‰È‰25BÏËÏËÏ ¯znL26‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »»∆∆«¿ƒ∆À»¿«¿¿¬≈∆≈ƒ

ÌÈ¯Lw‰ el‡ ÏkL ÈtÓ .Òe·‡·e ‰¯ta ¯LB˜Â¿≈«»»»≈ƒ¿≈∆»≈«¿»ƒ
¯LB˜ ÌÚt ‡l‡ ,‡ÓÈ˜ ÏL ÔÈ‡Â Ô‰ ËBÈ„‰ ‰NÚÓ«¬≈∆¿≈¿≈»∆¿»»∆»««≈
.‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ¯L˜Ï ¯zÓ CÎÈÙÏe ,¯ÈzÓ ÌÚÙe«««ƒ¿ƒ»À»ƒ¿…»¿«¿ƒ»

˙BÏ˙BÁ27¯ÈzÓ - ˙B¯‚B¯b ÏLÂ ÌÈ¯Óz ÏL28 »∆¿»ƒ¿∆¿»«ƒ
ÚÈ˜ÙÓe29C˙BÁÂ30.ÏÎB‡Â ÏËBÂ , «¿ƒ«¿≈¿≈¿≈

ב.11) קיא, שבת חלוקה 12)משנה, שפת שקושרת
שיכולה  ואף ימין, בכתף ושבשמאל שמאל, לכתף שבימין
שדרכה  משום - מותר הקשר, התרת בלי בדוחק לפשוט

(רש"י). יום בכל הקשר הראש,13)להתיר על מכסה
רשת. מעשי התרת 14)עשוי בלא משם להסירה ויכולה

על  חסה שאשה לקשרה, לה מותר זאת בכל הקשר,
שם). (גמרא, ההסרה לפני הקשר ותתיר שערותיה

אומן 15) קשר ולא קיימא, של קשר אינם בוודאי שאלו
אחד,16)(שם). קשר בהתרת בדוחק היין להוציא ויכול

קיימא  של קשר לעולם ישאר השני שהקשר אומרים אין
דד 17)(שם). כמין נקב הקדרות בצד לעשות היה "דרכם

בגד  הקדירה פי על וקושרים והבשר, המרק ממנו להוציא
כל  להוציא יכול הדחק ידי ועל נמלים, בה יכנסו שלא כדי
פי  שעל הקשר אין ואףֿעלֿפיֿכן מהדד, שבקדירה מה

רוקח'). ('מעשה קיימא" של קשר דק 18)הקדירה חבל
וכדומה. פשתים אלא 19)של מבטלו שאינו דבר בכל

שימוש. לאחר שני 20)מתירו שקושרים יש קשרים.
את  שמוציאים ובעת מזה, למעלה זה הפתח ברוחב חבלים
לצאת  יכולה והיא התחתון החבל את מתירים - הבהמה
לתמיד  השני הקשר את ישאיר שמא חוששים ואין בדוחק,

רוקח'). א.21)('מעשה קיג, יתיר 22)שבת שבוודאי
הקשר. לבהמה.ב 23)אותו מספוא בו שנותנים לי

קיים.24) ישאר אחד שקשר חוששים אורג.25)שאנו
קשר 26) ואינו החבל מבטל שאינו מפני הוא ההיתר עיקר

אפשר  היה לא בטלטול, אסור היה שאם אלא קיימא, של
טלטול. איסור מצד ולקשור א.27)להביא קמו, שבת

רעים  תמרים בתוכם ומניחים תמרים, מכפות עשויים סלים
(רש"י). בחבל.28)שיתבשלו קשור הכיסוי אם ביד,

(רש"י).29) בכלי החבל שרשרות בכלי.30)סותר

.„Ïk31B˙B‡ ¯L˜Ï ¯zÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯L …∆»¿«¬«¿≈»À»ƒ¿…
˙ÈÏÓ¯Îa BÏcÒ ˙Úeˆ¯ ‰˜ÒÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙aLa32 ¿«»¿ƒ»ƒƒ¿¿»¿««¿»¿«¿¿ƒ

ÏËB -33ÈÓb34C¯BÎÂ ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯‰ ÁÏ ≈∆ƒ«»»¿«¬«¿≈»¿≈
‰ËÓL .ÈÓb‰ ¯LB˜Â ,ÂÈÏÚ35ÏÚÓ ˙Úeˆ¯ BÏ »»¿≈«∆ƒƒ¿¿»¿«ƒ¿»

¯zÓ - Ï‚¯‰ ·¯ ËÓLpL B‡ ,ÏcÒÂ36¯ÈÊÁ‰Ï ¿«¿»∆ƒ¿«…»∆∆À»¿«¬ƒ
.¯L˜È ‡lL „·Ï·e ,ÔÓB˜ÓÏ ˙BÚeˆ¯‰»¿ƒ¿»ƒ¿«∆…ƒ¿…

א.31) קיב, בשבת 32)שבת אליו להוציא שאסור מקום
(להלן  הרבים כרשות ולא היחיד כרשות לא שאינו מדרבנן,

ה"ד  רק 33)).פי"ד הוא ההיתר כי נאמר בגמרא
סנדלו, יאבד השבת אחר עד שם יניחנו שאם בכרמלית,
בנוסח  אולם הסנדל, את לקשור אסור הנשמרת בחצר אבל
ונראה  "ככרמלית", תיבת חסרה רוקח') ('מעשה כת"י
בלא  לילך לאדם הוא גנאי "כי בחצר גם להתיר רבינו שדעת
אברהם' ('מגן הבריות" כבוד משום לקשרו והתירו מנעל,

שח). לקשירה.34)סי' חבלים ממנו שעושים צמח סוף,
פי"ג.35) שבת עשויים 36)תוספתא היו שלהם מנעלים

ומרחיבן  אותן שמהדק רצועות ידי על ומחוברים פרקים.
ממקומו, הרגל רוב שעל המנעל חלק וכשנשמט הצורך, לפי
סי' רבה (אליה הרצועות ידי על המנעל את ומהדק מחזיר

שיז).

.‰‰·ÈÚ‰37˙¯zÓ -38˙ÙlÁ˙Ó dÈ‡L ÈÙÏ , »¬ƒ»À∆∆¿ƒ∆≈»ƒ¿«∆∆
ÈL ıa˜Ó - ˜ÒÙpL Ï·Á‰ ,CÎÈÙÏ .‰¯ÈL˜aƒ¿ƒ»¿ƒ»«∆∆∆ƒ¿«¿«≈¿≈

.‰·ÈÚ ·BÚÂ ,‰ÁÈLÓ ÂÈÏÚ C¯BÎÂ ,ÂÈ˙Bˆ¿̃»¿≈»»¿ƒ»¿≈¬ƒ»

להתירו.37) שקל הדק, בלי רופף קשר א. קיג, שבת
('משנה 38) תמיד כך שתתקיים ודעתו יפה מהדקה אפילו

שיז). סי' ברורה'

.Â¯zÓ39¯·„Ï ‡ÓÈ˜ ÏL BÈ‡L ¯L˜ ¯L˜Ï À»ƒ¿…∆∆∆≈∆¿»»ƒ¿«
‰ÂˆÓ40.‰¯Bz‰ È¯eÚMÓ ¯eÚL „cÓÏ ¯L˜iL ÔB‚k , ƒ¿»¿∆ƒ¿…ƒ¿…ƒƒƒ≈«»

˜ÒÙpL ¯Bpk ˙ÓÈ41ÔÈ¯LB˜ -42d˙B‡43,Lc˜na ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»
‡‰È„na ‡Ï Ï·44‰lÁzÎÏ ‡ÓÈ ¯L˜È ‡ÏÂ .45 ¬»…«¿ƒ»¿…ƒ¿…ƒ»¿«¿ƒ»

.Lc˜na elÙ‡¬ƒ«ƒ¿»

רבי 39) של אביו בימי "מעשה מ"ה: פכ"ד שבת משנה,
המאור  את שפקקו בטנית, בן שאול אבא ובימי צדוק,
שתיה) (כלי המקידה את וקשרו חרס) (כלי בטפיח (החלון)
(ומביאה  טפח פותח גדול) (כד בגיגית יש אם לידע בגמי,
שפוקקין  למדנו: ומדבריהם הבית), אל הטומאה את
מצוה). של וקשירה (מדידה בשבת וקושרין ומודדין

התירו 40) - מדרבנן שאסור אומן מעשה הוא הקשר אם
מותר  קיימא של ואינו הדיוט מעשה הוא שאם מצוה, לצורך
קיימא", של קשר לקשור "מותר אחר: ובנוסח לכתחילה,

מפאנו). (רמ"ע אומן מעשה אינו אם מיתר 41)והכוונה
בשיר  להמשיך הלויים יוכלו ולא בשבת, שנפסק הכינור

ב.42)שלהם. קב, עירובין קרבן 43)משנה, מכשירי כי
השבת. את  למקדש.44)דוחים נפסק 45)מחוץ אם

שבת  מערב לעשותם שאפשר מצוה מכשירי כי שבת, מערב
(רע"ב). השבת את דוחים אין

.Ê¯L˜ Ïk46ÔÈ·iÁL47ÏÚ ÔÈ·iÁ Ck ,B¯eM˜ ÏÚ »∆∆∆«»ƒ«ƒ»«»ƒ«
¯Èzn‰ Ck ,¯eËt B˙B‡ ¯LBw‰L ¯L˜ ÏÎÂ .B¯z‰∆≈¿»∆∆∆«≈»»««ƒ

¯L˜ ÏÎÂ .¯eËt B˙B‡48¯zÓ Ck ,B¯L˜Ï ¯znL »¿»∆∆∆À»¿»¿»À»
.B¯Èz‰Ï¿«ƒ

כך 46) קישורן, על חייב שהוא "כשם ב: קיא, שבת משנה,
היתרן". על חייב כתבו 47)הוא עג.) (שבת ב'תוספות'

לקשור  מנת על אלא במתיר חייב שאינו חננאל, רבינו בשם
על  אלא בפותר חייב שאינו כמו קיימא, של קשר במקומו
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רבינו  ומדברי הרא"ש; דעת וכן טו) הל' (להלן לבנות מנת
התירו", על חייבין "כך אומר: שהרי ר"ח, כדעת שלא יוצא
('מעשה  המתיר כן אחת, בפעולה חייב שקושר כמו כלומר:

א.48)רוקח'). בהלכה כמבואר

.ÁÏ˙Bt‰49ÔÈˆe‰‰ ÔÓ ÌÈÏ·Á50ÛÏÁ‰ ÔÓe51B‡ , «≈¬»ƒƒ«ƒƒ«≈∆
‡ˆBiÎÂ ¯ÚN ÈËeÁ B‡ ÔzLÙ ÈËeÁÓ B‡ ¯Óˆ ÈËeÁÓƒ≈∆∆ƒ≈ƒ¿»≈≈»¿«≈
È„k - B¯eÚLÂ .·iÁÂ ,¯LB˜ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈∆∆∆≈¿«»¿ƒ¿≈
˙‡ˆÓpL ,‰¯ÈL˜ ‡Ïa B˙ÏÈ˙Ùa Ï·Á‰ „ÓÚiL∆«¬…«∆∆ƒ¿ƒ»¿…¿ƒ»∆ƒ¿≈
‰Ê È¯‰ - ÏÈ˙t‰ ˙‡ „È¯Ùn‰ ÔÎÂ .˙Ói˜˙Ó BzÎ‡ÏÓ¿«¿ƒ¿«∆∆¿≈««¿ƒ∆«»ƒ¬≈∆
Ï˜Ï˜Ï Ôek˙È ‡lL ,‡e‰Â .·iÁÂ ,¯ÈzÓ ˙„ÏBz52 ∆∆«ƒ¿«»»∆…ƒ¿«≈¿«¿≈

.Ï˙Bt‰ ¯eÚLk - B¯eÚLÂ .„·Ïaƒ¿«¿ƒ¿ƒ«≈

שוזר.49) ה"א. פט"ו שבת ענף 50)'ירושלמי' עלה
שעושים51)התמר. פתיל כעין ארוך עשב ממנו צמח

הי"ז).52)מחצלאות. פ"א (למעלה פטור שהוא

.Ë¯ÙBz‰53‡e‰Â .·iÁ - ˙B¯ÈÙz ÈzL54¯LwL ,55 «≈¿≈¿ƒ«»»∆»«
‰¯ÈÙz‰ „ÓÚzL È„k ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ËeÁ‰ ÈL‡»̄≈«ƒ»ƒ»¿≈∆«¬…«¿ƒ»
,˙B¯ÈÙz ÈzL ÏÚ ¯˙È ¯Ùz Ì‡ Ï·‡ .ËÓMz ‡ÏÂ¿…ƒ»≈¬»ƒ»«»≈«¿≈¿ƒ
˙Ói˜˙Ó È¯‰L ,·iÁ - ¯L˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»««»∆¬≈ƒ¿«∆∆

Á˙Bn‰Â .‰¯ÈÙz‰56,·iÁ - ˙aLa ‰¯ÈÙz ÏL ËeÁ «¿ƒ»¿«≈«∆¿ƒ»¿«»«»
.‰¯ÈÙz‰ ÈÎ¯vÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»¿≈«¿ƒ»

א.53) עג, שבת הקשו:54)משנה, עד.) (שם בגמרא
מלאכה  וכל מתקיימת, אינה התפירה (והרי קיימא לא "והא
שקשרן  והוא יוחנן: רבי אמר פטור)? מתקיימת שאינה

החוטים). ראשי שני שקשר (שבת 55)(כגון ב'ירושלמי'
קושר; ומשום תופר משום שתים, שחייב מובא ה"ב) פ"ז
אומן, קשר על רק חייב שאינו א) (בהלכה רבינו לדעת אבל
חייב  אינו ולכן הדיוט, של לקשר הכוונה שכאן לומר יש

(קובץ). תופר משום א.56)רק עה, שבת

.ÈÚ¯Bw‰57È„k58¯t˙Ï ˙Ó ÏÚ ˙B¯ÈÙz ÈzL ¯t˙Ï «≈«¿≈ƒ¿…¿≈¿ƒ«¿»ƒ¿…
- d„ÈÒÙ‰Ï Ú¯Bw‰ Ï·‡ .·iÁ - ˙B¯ÈÙz ÈzL¿≈¿ƒ«»¬»«≈«¿«¿ƒ»

¯eËt59B˙ÓÁa Ú¯Bw‰ .Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,60B‡ »ƒ¿≈∆¿«¿≈«≈««¬»
˙Ó ÏÚ61ÈtÓ ,·ÈÁ - ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ·iÁ ‡e‰L62 «≈∆«»ƒ¿…«»»«»ƒ¿≈

ÏÈ‡B‰Â ;B¯ˆÈ ÁeÈÂ ‰Ê ¯·„a BzÚc ˙‡ ·MÈnL∆¿«≈∆«¿¿»»∆¿»«ƒ¿¿ƒ
.·iÁÂ ,Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ¯·„a ˙ÎÎBL B˙ÓÁÂ«¬»∆∆¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿«»

Á˙Bt‰Â63.·iÁ - ˙aLa ¯‡ev‰ ˙Èa ¿«≈«≈««»¿«»«»

א.57) עג, שבת שיוכל 58)משנה, כדי הקריעה שיעור
תפירות. שתי שם ב.59)לתפור קה, שבת משנה,

בנוסח 61)בכעסו.60) וכן מתו". "על מובא: בברייתא
מת  על לקרוע חייב שלנו הנוסח ולפי רוקח', ב'מעשה אחר
מי  "כל הי"א): פי"ט אבל (הל' רבינו כדעת קרובו, שאינו
שאינו  אףֿעלֿפי נשמתו, יציאת בשעת המת עם שעמד
חייבין  הכל - שמת כשר אדם וכן לקרוע, חייב - קרובו

עליו". ה"ח.62)לקרוע פ"ח למעלה שבת 63)מבואר
חטאת", חייב חלוק) (של הצואר בית "הפותח א: מח,
לשימוש  ראוי הבגד את ועושה המלאכה את גומר שעכשיו
ודעת  הט"ז); ולהלן שם, (רש"י בפטיש מכה משום וחייב
בקורע  רק חייב שאינו ואף קורע, משום שחיובו היא רבינו

בשם  הרמב"ם בן אברהם רבינו פירש - לתפור? מנת על
שלו, הצואר בית ומתקן הבגד כשגומר החייט ש"דרך אביו,
שחתכה  המטלית משיב היה ללבישה, ראוי שיהיה עד
ארעי, תפירת ותופרה הצואר, בית על הצואר, בית ממקום
הבגד  בעל שירצה ובעת חדש, בגד שזה היכר שיהא כדי
הרמב"ם  והשמיענו החוטים, אותם מסיר אותו, ללבוש
על  חייב זאת בכל ארעית, רק שהיתה אף תפירה שאותה

רוקח'). ('מעשה פתיחתה"

.‡ÈÔÏB˜a ˙B¯BÚ B‡ ˙B¯È ˜a„Ó‰64ÌÈ¯ÙBÒ ÏL «¿«≈¿»¿»∆¿ƒ
·iÁÂ ,¯ÙBz ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ65ÔÎÂ . ¿«≈¬≈∆∆∆≈¿«»¿≈

˜¯ÙÓ‰66È˜e·c ˙B¯È‡ÏÂ ,ÔÈ˜e·c ˙B¯BÚ B‡ Ô «¿»≈¿»¿ƒ¿ƒ¿…
Ôek˙67„·Ïa Ï˜Ï˜Ï68,Ú¯B˜ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«≈¿«¿≈ƒ¿«¬≈∆∆∆≈«

.·iÁÂ¿«»

מקמח.64) העשוי אינו 65)דבק חתומה, אגרת הפותח
לרבינו  ואף לגופה, צריכה שאינה מלאכה שהיא חייב,
אינו  כי פטור, כאן לגופה, צריכה שאינה במלאכה המחייב
מצד  בא והתיקון מקלקל. אלא הנייר, בגוף מאומה מתקן

לט). סי' צבי' 'חכם (שו"ת האגרת קריאת - דעת 66)אחר
מנת  על נתכוין לא אם אף לתקן, מנת על קורע שאם רבינו
מנת  על "הקורע במשנה: שנאמר ומה חייב, - לתפור
אין  אבל קלקול, ולא תיקון בקריעה שיהיה הכוונה לתפור",
ו'משנה  אדם' ('חיי לתפור מנת על דוקא שתהיה צורך

זה 67)ברורה'). הרי לקלקל, נתכוין "ולא אחר: בנוסח
אברבנאל). (כ"י לתקן" מנת על שבת 68)קורע משנה,

ב. קב,

.·È‰Ba‰69‰ÂLn‰ .·iÁ - ‡e‰L Ïk70Ú˜¯w‰ Èt «∆»∆«»««¿∆¿≈««¿«
˙Èaa71‡È‚ B‡ ‡n‚ ‡lÓ B‡ Ïz ÏÈtL‰L ÔB‚k ,72- ««ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈ƒ≈À»«¿

„Á‡ .·iÁÂ ,‰Ba ‰Ê È¯‰73Ô˙ „Á‡Â ,Ô·‡‰ ˙‡ Ô˙ ¬≈∆∆¿«»∆»»«∆»∆∆¿∆»»«
ËÈh‰ ˙‡74Ca„p·e .·iÁ ËÈh‰ Ô˙Bp‰ -75,ÔBÈÏÚ‰ ∆«ƒ«≈«ƒ«»«ƒ¿»»∆¿
ÏÚ‰ elÙ‡ËÈh‰ Èab ÏÚ dÁÈp‰Â Ô·‡‰ ˙‡ ‰76- ¬ƒ∆¡»∆»∆∆¿ƒƒ»««≈«ƒ

ÏÚ ‰Ba‰Â .¯Á‡ ËÈË ‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,·iÁ«»∆¬≈≈«ƒƒ»∆»ƒ«≈¿«∆«
ÌÈÏk Èab77.¯eËt - «≈≈ƒ»

ב.69) עג, משום 70)שבת אלו על חייב - בשדה אבל
ה"א. ח' פרק למעלה ראה עמוקה.71)חורש, חפירה

פי"ב.72) שבת האבן 73)תוספתא שאין הבנין, באמצע
העיקר. הוא הטיט נותן לכן טיט, בלא טור 74)מתקיימת

בבנין. לבנים או "הדימוס"75)אבנים אחר: בנוסח
בבנין. אבנים טור ותוספתא) רוקח' ('מעשה

(76- במשכן? היה בנין "מה ה"ב: פ"ז שבת 'ירושלמי'
אומרת) (זאת אמרה הדא אדנים. גבי על קרשים נותנין שהיו
על  בונה (ואינו הם כקרקע אדנים בנין? כלים, גבי על בנין

א.77)הכלים)". קלח, שבת

.‚È‰NBÚ‰78Úe·˜ Ï‰‡79,‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - »∆…∆»«¬≈∆∆∆∆
ÔÎÂ .·iÁÂ80˙È·ÁÂ ¯epz ÔB‚k ,‰Ó„‡ ÈÏk ‰NBÚ‰81 ¿«»¿≈»∆¿≈¬»»¿«¿»ƒ

eÙ¯NiL Ì„˜82‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -83ÔÎÂ .·iÁÂ , …∆∆ƒ»¿¬≈∆∆∆∆¿«»¿≈
Ôa‚Ó‰84BÈ‡Â .‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ‰È·b‰ ˙‡ «¿«≈∆«¿ƒ»¬≈∆∆∆∆¿≈

˙¯‚B¯‚k Ôa‚iL „Ú ·iÁ85ÒÈÎn‰ .86Ìc¯w‰ „È «»«∆¿«≈ƒ¿∆∆««¿ƒ«««¿…
Ïk ÔÎÂ .‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - BlL ıÚ‰ CB˙a¿»≈∆¬≈∆∆∆∆¿≈…
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Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .Ba ‡ˆBik87Ú˜zL ÔÈa - ıÚa ıÚ «≈¿≈«≈«≈¿≈≈∆»«
È¯‰ - „Á‡˙pL „Ú BÓˆÚ ıÚa Ú˜zL ÔÈa ,¯ÓÒÓa¿«¿≈≈∆»«»≈«¿«∆ƒ¿«≈¬≈

.·iÁÂ ,‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê∆∆∆∆¿«»

(78- במשכן? היה בנין "מה ה"ב: פ"ז שבת 'ירושלמי'
(בנין  היתה לשעה ולא אדנים. גבי על קרשים נותנין שהיו
ע"פ  ונוסעים חונים שהיו כיון יוסי רבי אמר - ארעי)?

קבוע). (בנין לעולם" שהוא כמי עד,79)הדיבור, שבת
ויניציא).80)ב. (דפוס וחבית" כיריים "תנור אחר: בנוסח

ומכה 81) מבשל משום גם בו יש בכבשן, שרפו שאם
אם 82)בפטיש. הכוונה בכלים, בנין אין שאמרו ומה

מחדש  הכלי את כשעושה אבל לתיקונו, מפורק כלי החזיר
הגאונים). בשם (מגידֿמשנה בנין משום בו יש -

א.83) צה, שם.84)שבת ב.85)שבת, קב, שם,
א.86) מז, ב.87)שם, קב, שם,

.„È‰NBÚ‰88,ÌÈÏB‚¯z ÏL ÏeÏa ‡e‰L Ïk ·˜ »∆∆∆»∆¿∆«¿¿ƒ
‰¯B‡‰ Ô‰Ï ÒkiL È„k89.‰Ba ÌeMÓ ·iÁ - ¿≈∆ƒ»≈»∆»»«»ƒ∆

¯ÈÊÁn‰90˙ec ÏLÂ ¯Ba ÏL ˙Ïc91ÚÈˆÈ ÏLÂ92- ««¬ƒ∆∆∆¿∆¿∆»ƒ«
‰Ba ÌeMÓ ·iÁ93. «»ƒ∆

משום 88) חייב - אור להכניס רק ומשמש קטן כשהנקב
להכניס  עשוי שהוא נקב עושה אם אבל חלון, כעושה בונה,
גמר  שזהו בפטיש מכה משום חייב ההבל, ולהוציא האורה

פר"ח). - ה"א פכ"א (להלן ב.89)מלאכתו קב, עירובין
אבנים.90) בנויות שדפנותיו מכותל 91)בור בולט בנין

בחוץ. או בפנים בתוך 92)הבית בנינים שהם מכיון
(רש"י). כבנין דלת החזקת גם נחשבת - הקרקע

א.93) עג, שבת משנה,

.ÂË¯˙Bq‰94ÏÚ ¯zÒiL ,‡e‰Â .·iÁ - ‡e‰L Ïk «≈»∆«»»∆ƒ¿…«
˙B·Ï ˙Ó95‰˙ÁL‰ C¯c ¯˙Ò Ì‡ Ï·‡ ;96.¯eËt - ¿»ƒ¿¬»ƒ»«∆∆«¿»»»
Ï‰‡ ¯˙Bq‰97‰Ê È¯‰ - Úe˜z ıÚ ˜¯tL B‡ ,Úe·˜ «≈…∆»«∆≈«≈»«¬≈∆
„ÏBz·iÁÂ ,¯˙BÒ ˙98.Ôw˙Ï Ôek˙iL ,‡e‰Â . ∆∆≈¿«»»∆ƒ¿«≈¿«≈

חייב 94) - במקומו לבנות מנת על "סותר ב: לא, שבת
מלאכות  כל (הרי) מכדי לעולא: רבה לו אמר סתירה. משום
על  סותר (שם) והתם ממשכן, אותם) (לומדים להו ילפינן
בחניה  אותו סותרים (שהיו הוא במקומו שלא לבנות מנת
אמר  אותו)? ומקימים וחוזרים אחר למקום ונוסעים אחת,
יחנו", ה' פי "על יח): ט, (במדבר שכתוב כיון עולא: לו

הוא". במקומו לבנות מנת על למעלה 95)כסותר כמבואר
הי"ז. על 96)פ"א חייב בונה, משום עשייתו על שחייב

במקומו. לבנות - לתקן כוונתו אם סותר, משום סתירתו
בו 97) יש יג) בהלכה (כמבואר בנין בו שיש מה "שכל

(מגידֿמשנה). א.98)סתירה" עג, שבת משנה,

.ÊË‰kn‰99LÈhÙa100ÏÎÂ .·iÁ - ˙Á‡ ‰‡k‰ ««∆¿«ƒ«»»«««»¿»
˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ¯·„ ‰NBÚ‰101 »∆»»∆¿«¿»»¬≈∆∆∆

,˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎa ÁtÓ‰ ?„ˆÈk .·iÁÂ ,LÈhÙa ‰kÓ«∆¿«ƒ¿«»≈««¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒ
‰¯eˆ ÈÏÎa ¯v‰Â102„¯‚Ó‰Â ,‰¯ev‰ ˙ˆ˜Ó elÙ‡ ,103 ¿«»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ¿»«»¿«¿»≈

ÔÈa ,ıÚa ÔÈa - ‡e‰L Ïk ·˜ ‰NBÚ‰Â ,‡e‰L Ïk»∆¿»∆∆∆»∆≈¿≈≈
‰ - ÌÈÏÎa ÔÈa ,ÔÈ·a ÔÈa ,˙ÎzÓa‰kÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯ ¿«∆∆≈¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¬≈∆∆∆«∆

Á˙t ÏÎÂ .·iÁÂ ,LÈhÙa104ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ BÈ‡L ¿«ƒ¿«»¿»∆«∆≈»¿«¿ƒ
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‡ÈˆB‰Ïe105.B˙iNÚ ÏÚ ¿ƒ≈«»ƒ«¬ƒ»

מכה 99) האומן שכן מלאכה, גמר משום חייב רש"י, לדעת
שהאומן  פירש חננאל ורבינו מלאכה, גמר בשעת הסדן על
אבן  על וכן עקמימותו, להשוות הכלי, על בפטיש מכה
מלאכה. גמר משום חייב ולכן לחברותיה, להשוותה הבנין

(אמרו 100) תרוייהו דאמרי זירא ורבי "רבה ב: עה, שבת
מכה  משום חייב - מלאכה גמר בו שיש מה כל שניהם)

ב.101)בפטיש". עה, משנה'102)שבת ה'מגיד גירסת
מעשה  העושה והוא ברי"ש, "והמגרר" ה"י) פי"א (להלן
קרנות  הוא חותך בדלי"ת, "המגרד" ואילו האבן. בגוף

שם. ועיין מהאבן. א.103)היוצאות קמו, שבת
אף 104) חייב - בונה משום אבל בפטיש, מכה משום

יד). הלכה למעלה (ראה מזה א.105)בפחות קז, שבת

.ÊÈÒÈÙn‰106ÔÈÁL107,‰kn‰ Èt ·ÈÁ¯‰Ï È„k ˙aLa «≈ƒ¿ƒ¿«»¿≈¿«¿ƒƒ««»
‰‡eÙ¯a ÔÈek˙Ó Ô‰L ,ÔÈNBÚ ÔÈ‡ÙB¯‰L C¯„k¿∆∆∆»¿ƒƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰kn‰ Èt ·ÈÁ¯‰Ï108‰kÓ ÌeMÓ ¿«¿ƒƒ««»¬≈∆«»ƒ«∆
dÒÈÙ‰ Ì‡Â .‡ÙB¯‰ ˙Î‡ÏÓ ‡È‰ BfL ,LÈhÙa¿«ƒ∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ¡ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - daL ‰Ál‰ ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï109. ¿ƒƒ∆»«≈»∆»¬≈∆À»

שכח).106) סי' ברורה' ('משנה ככלי אותו מבקע
כלי,107) מתקן או בונה משום חייב קז.) (שבת רש"י לדעת

כלי. כמתקן המכה לא 108)שריפוי וחולי, צער שבמקום
ואפילו  לגופה: צריכה שאינה מלאכה על חכמים גזרו
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה ה"ז בפ"א רבינו לשיטת
בה  ואין מלאכה, גמר זה אין ליחה להוציא כשמפיס חייב,

שכח). סי' אברהם' ('מגן בפטיש מכה שבת,109)משום
אותה  ומחליק המלאכה, המיישר החרש הוא "מסתת ב. קב,

המשניות). בפירוש (רבינו אצלנו" הידוע בכלי

.ÁÈ˙zÒÓ‰110ÌeMÓ ·iÁ - ‡e‰L Ïk Ô·‡‰ ˙‡ «¿«≈∆»∆∆»∆«»ƒ
„cˆÓ‰ .LÈhÙa ‰kÓ111,ÔÈa‰ „BÒÈa Ô·‡‰ ˙‡ «∆¿«ƒ«¿«≈∆»∆∆ƒ«ƒ¿»

·iÁ - dÏ Èe‡¯‰ ÌB˜na d·ÈLB‰Â ,B„Èa dw˙Â¿ƒ¿»¿»¿ƒ»«»»»»«»
Ë˜Bl‰ .LÈhÙa ‰kÓ ÌeMÓ112Èab ÏÚL ˙Ï·È ƒ«∆¿«ƒ«≈¿…∆∆««≈

˙BÏB·È‰ el‡ ÔB‚k ,B„Èa ÌÈ„‚a113- ¯Óˆ ÈÏÎaL ¿»ƒ¿»¿≈«¿∆ƒ¿≈∆∆
Ô‰ÈÏÚ „Èt˜iL ,‡e‰Â .LÈhÙa ‰kÓ ÌeMÓ ·iÁ114; «»ƒ«∆¿«ƒ»∆«¿ƒ¬≈∆

˜ÒÚ C¯c Ô¯ÈÒ‰ Ì‡ Ï·‡115.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¬»ƒ¡ƒ»∆∆≈∆¬≈∆»
¯ÚÓ‰116‰L„Á ˙ÈlË117d˙B‡Ï È„k ‰¯ÁL «¿«≈«ƒ¬»»¿…»¿≈¿»»

Ô·l‰ ¯Óv‰ ¯ÈÒ‰Ïe118ÔÈn‡‰L C¯„k ,da ‰Ï˙p‰ ¿»ƒ«∆∆«»»«ƒ¿∆»¿∆∆∆»À»ƒ
¯zÓ - „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â .˙‡hÁ ·iÁ - ÔÈNBÚ119. ƒ«»«»¿ƒ≈«¿ƒÀ»

יסוד 110) בקרקעית שמתיישבת עד ומצדדה "מושיבה
(רש"י). יפה" ב.111)הבנין עה, קש 112)שבת

בבגד. שנארגו דקים, הבגד 113)וקסמים את לובש שאינו
שמסירן. כוונה.114)עד חייב 115)בלי א. קמז, שבת

וכסףֿמשנה). (ר"ח בפטיש מכה או (רש"י) מלבן משום
ואפילו 116) כחדשה, והיא הרבה בה נשתמש שלא זמן כל

שב). סי' או"ח מגדים' 'פרי אברהם', ('מגן נכבסה אם
רומי 117) (דפוסי הלבן" הצהוב "ולהסיר אחר: בנוסח

ואין 118)וויניציאה). נקי, בגדו אם לו איכפת שלא
ליבון. על א.119)לחייבו קו, א. עג, (שבת
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.ËÈ„v‰120.·iÁ - B˙B‡ „eˆÏ BÈÓ C¯cL ¯·c «»»»∆∆∆ƒ»«»
Ô˙B‡ „eˆiL ,‡e‰Â .ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ :ÔB‚k¿«»¿¿»ƒ»∆»»
Û„¯L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰„Èˆ ¯qÁÓ BÈ‡L ÌB˜ÓÏ¿»∆≈¿À«ƒ»≈«¿∆»«
,¯ˆÁÏ B‡ ‰È‚Ï B‡ ˙È·Ï BÒÈÎ‰L „Ú È·ˆ È¯Á‡«¬≈¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»≈
BÒÈÎ‰L „Ú ÛBÚ‰ ˙‡ ÁÈ¯Ù‰L B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ«∆»«∆ƒ¿ƒ

‰ÏML B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ ,Ïc‚ÓÏ121Ìi‰ ÔÓ ÌÈ‚„ ¿ƒ¿»¿»«¿»»∆»»»ƒƒ«»
ÁÈ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ ÏL ÏÙÒ CB˙a¿≈∆∆«ƒ¬≈∆«»¬»ƒƒ¿ƒ«

¯Btˆ122B¯˜ÚÂ ‚c ÁÈ¯·‰L B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ ,˙È·Ï ƒ¿«ƒ¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ«»«¬»
„Ú È·ˆ ¯Á‡ Û„¯L B‡ ;ÌÈÓ ÏL ‰Î¯·Ï Ìi‰ ÔÓƒ«»ƒ¿≈»∆«ƒ∆»«««¿ƒ«
,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙa ÏÚÂ ,·Á¯ ÔÈÏ˜¯ËÏ ÒÎpL∆ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»»¿»«¿»»¬≈∆»
CÈ¯ˆ - BzÁ˜Ï ‡B·È Ì‡L ;‰¯eÓ‚ ‰„Èˆ BÊ ÔÈ‡L∆≈ƒ»¿»∆ƒ»¿«¿»ƒ
È¯‡ „v‰ ,CÎÈÙÏ .ÌMÓ B˙B‡ „eˆÏÂ ÂÈ¯Á‡ Ûc¯Ï123 ƒ¿…«¬»¿»ƒ»¿ƒ»«»¬ƒ

‰tkÏ epÒÈÎiL „Ú ·iÁ BÈ‡ -124¯Ò‡ ‡e‰L BlL ≈«»«∆«¿ƒ∆«ƒ»∆∆∆¡»
.da»

במקום 121)הוציא.120) "ציפור" כאן וכתב רבינו שינה
כי  עופות, לשאר דרור ציפור בין חילקו בגמרא  כי "עוף",
לזוית  מזוית נשמטת מרות", מקבלת "שאינה דרור ציפור
(הגרי"ב). לגבה לצידה נחשב בית ואין לתפסה, וקשה

אינו 122) - בשבת ארי הצד שמואל, "אמר ב: קו, שבת
כמין  לו העשוי משמר (בית לגורזקי שיכניסנו עד חייב

שלו". רש"י) - וכלא.123)תיבה למשמר צר חדר
א.124) כד, ביצה ב. קו, שבת

.ÎÏk125‰iÁLa ‰iÁÏ ÚÈbÈ Ba ıe¯È Ì‡L ÌB˜Ó »»∆ƒ»«ƒ«««»ƒ¿ƒ»
ÏtiL „Ú ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ·B¯˜ ÌÈÏ˙k‰ eÈ‰L B‡ ,˙Á‡««∆»«¿»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ…
Ì‡Â ;ÔË˜ ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡k ÚˆÓ‡Ï Ì‰ÈL Ï≈̂¿≈∆»∆¿«¿∆»¬≈∆»»»¿ƒ
‡e‰L ÌB˜Óe .·iÁ - BÎB˙Ï Ba ‡ˆBiÎÂ È·v‰ ÁÈ¯·‰ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«≈¿«»»∆
.¯eËt - BÎB˙Ï ÛBÚÂ ‰iÁ ÁÈ¯·n‰ ,‰fÓ ÏB„‚»ƒ∆««¿ƒ««»»¿»

א.125) קז, שבת משנה,

.‡Î„Á‡126‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰ÓL127„Á‡Â ∆»¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»¿∆»
¯‡L128„v‰ ,‰„Èˆ ÔÈÓÏ LiL ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L ¿»¿»ƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»«»

C¯ˆÏ ‡lL ÔÈa C¯ˆÏ ÔÈa - ÔlkÓ „Á‡129˜ÁNÏ B‡ ∆»ƒÀ»≈¿…∆≈∆…¿…∆¿«≈
‰Î‡ÏnL .„ˆÂ „eˆÏ Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ ,·iÁ - Ô‰a»∆«»ƒ¿ƒ¿«≈»»»∆¿»»
ÔLi‰ ˙‡ „v‰ .‰ÈÏÚ ·iÁ - dÙe‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L130 ∆≈»¿ƒ»¿»«»»∆»«»∆«»≈

·iÁ - ‡Óeq‰ ˙‡Â131. ¿∆«»«»

והאנקה,126) והצב, והעכבר, "החולד, כטֿל: יא, ויקרא
והתנשמת". והחומט והלטאה, כמבואר 127)והכוח,

ה"ט. לגופה 128)בפ"ח צריכה שאינה מלאכה שהיא
ה"ז). פ"א למעלה ב).129)(מבואר קו, (שבת בבלי

הישן  בצבי רק שזה מובא ה"א) פי"ד (שבת וב'ירושלמי'
לצודו  אפשר ואי סתומה", אחת ועינו פקוחה אחת כש"עינו
חלק  שלא בבלי, תלמוד אחר נמשך רבינו אבל שינה. מחמת

חיות. לשאר צבי כשבן 130)בין ממקומו נשמט שהוא
(רש"י). אליו מתקרב ב'מגיד 131)אדם עיין ב. קו, שבת

משנה'.

.·ÎÁlLÓ‰132ÌÈ·¯‡Â ÌÈ‡·ˆ e„eˆiL È„k ÌÈ·Ïk «¿«≈«¿»ƒ¿≈∆»¿»ƒ¿«¿»ƒ
‡e‰ ‰È‰Â ,·Ïk‰ ÈtÓ È·v‰ Á¯·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»««¿ƒƒ¿≈«∆∆¿»»

„Ú BÏÈ‰·‰Â ÂÈÙa „ÓÚL B‡ È·v‰ ¯Á‡ Û„B¯≈«««¿ƒ∆»«¿»»¿ƒ¿ƒ«
·iÁÂ ,„v‰ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - BNÙ˙e ·Ïk‰ ÚÈb‰L133. ∆ƒƒ««∆∆¿»¬≈∆∆∆«»¿«»

.˙BÙBÚa Bf‰ C¯ck ‰NBÚ‰ ÔÎÂ¿≈»∆«∆∆«¿

והכלב 132) הכלב את שיסה רק כלל, בעצמו עשה לא ואם
('כלבו'). מדרבנן צידה רק זו הרי משנה,133)תפסו,

ב. קו, שבת

.‚ÎÈ·ˆ134·iÁ - ÂÈÙa „Á‡ ÏÚÂ ,˙È·Ï ÒÎpL135. ¿ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»«∆»¿»»«»
ÔÈ¯eËt - ÌÈL e‰eÏÚ136,ÏÚÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»¿«ƒ¿ƒƒ≈∆»»ƒ¿…
ÔÈ·iÁ - ÌÈL e‰eÏÚe137‡ÏÂ Á˙t‰ ÏÚ „Á‡ ·LÈ . ¿»¿«ƒ«»ƒ»«∆»««∆«¿…

·LÈ .·iÁ ÈM‰ - e‰‡lÓe ÈM‰ ·LÈÂ ,e‰‡lÓƒ¿»¿»««≈ƒƒ¿»«≈ƒ«»»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Bcˆa ·LÈÂ ÈM‰ ‡·e ,e‰‡lÓe ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿»»«≈ƒ¿»«¿ƒ««ƒ
‡Ï ÈM‰Â ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - BÏ CÏ‰Â ÔBL‡¯‰ „ÓÚL∆»«»ƒ¿»«»ƒ«»¿«≈ƒ…
,·¯Ú‰ „Ú BÓB˜Óa ·LÈÏ BÏ ¯zÓe .ÌeÏk ‰NÚ»»¿À»≈≈ƒ¿«»∆∆
B¯ÓLÏ B˙Èa ÏÚBÏ ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ .È·v‰ Á˜BÏÂ138 ¿≈««¿ƒ¿»∆∆¿≈≈¿»¿

‰ÒÎ .ÌeÏk ‰NÚ ‡lL ,BÎB˙a ¯eÓL È·ˆ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ»¿∆…»»¿ƒ¿¿»
ÂÈÙk ˙Áz ¯Btˆ BÏ139„Ú d¯nLÓe ·LBÈ - ƒ««¿»»≈¿«¿»«

.¯zÓe ,CLÁzL∆∆¿«À»

לצידה.134) נחשבת הדלת סגירת בידים, צדהו שלא אף
לעשותה 135) יכול אחד שכל אחת מלאכה שעשו שנים כי

הט"ו). פ"א (למעלה פטורים אין 136)לבדו, "אם כי
שניהם  שנים, שיצטרפו עד המלאכה לעשות לבדו יכול אחד

ה"טז). שם (רבינו צבי.137)חייבים" שם שיש ידע ולא
בפניה,138) שננעל לצאת יכולה ואינה כסותו כנפי תחת

עד  לשמרה לו מותר אלא שתצא חלון לה לפתוח צריך אינו
(רש"י). ב.139)שתחשך קו, שבת

.„Î„v‰140¯bÁ B‡ Ô˜Ê È·ˆ141‰ÏBÁ B‡142B‡ «»¿ƒ»≈ƒ≈∆
ÔË˜143ÔÓ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˜¯ÙÓ‰ .¯eËt - »»»«¿»≈¿≈»«»»ƒ

¯eËt - ‰„eˆn‰144,B˙eL¯aL ÛBÚÂ ‰iÁ „v‰ . «¿»»«»«»»∆ƒ¿
¯eËt - ‰iÏÚ ÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡ :ÔB‚k145„v‰ . ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ¿≈¬ƒ»»«»
ÔÈfb‰ ÌÈ·‚Á :ÔB‚k ,‰„Èˆ BÈÓa ÔÈ‡L ¯·c146ÔÈÚ¯ˆ »»∆≈¿ƒƒ»¿¬»ƒ«ƒƒ¿»ƒ

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ ÔÈLBÚ¯Ùe ÔÈLezÈÂ¿«ƒ«¿ƒ¿«≈»≈¬≈∆»

אלא 141)פיסח.140) פטור אינו (שם) רש"י לדעת
לנצוד, ונחשב לברוח יכול שאינו עייפות, מחמת בחולה

חילק. ולא סתם ה"א,142)ורבינו פי"ד שבת 'ירושלמי'
לרוץ  עדיין יכול שאינו היינו, וקטן, פי"ג). שבת ותוספתא

כניצודים 143)('המאירי'). נחשבים שהם שם. תוספתא,
מדרבנן. אסור אבל צידה, מלאכת עכשיו עשה ולא

כן 144) לעשות אסור אבל צידה, משום לכתחילה ומותר
'מעשה  הכ"ו; פכ"ה (להלן הן מוקצים חיים שבעלי משום

דבורה.145)רוקח'). ב.146)מין קו, שבת

.‰ÎÌÈNÓ¯147ÌÈLÁ :ÔB‚k ,ÔÈ˜Èfn‰148ÌÈa¯˜ÚÂ ¿»ƒ««ƒƒ¿¿»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆≈»¿ƒƒƒ
Ôek˙iL ,‡e‰Â .˙aLa Ì˙B‡ „eˆÏ ¯zÓ - ÔÈÎLBÂ¿¿ƒÀ»»»¿«»»∆ƒ¿«≈
ÈÏk ‰ÙBk ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk .Ô˙ÎÈLpÓ Ïˆp‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»≈«∆∆¿ƒ
.e˜ÈfÈ ‡lL È„k ,Ô¯LB˜ B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÛÈwÓ B‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«ƒ¬≈∆¿»¿≈∆…«ƒ

בשבת,147) ועקרב נחש לו נזדמנו שאם מובא בגמרא
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בבירור  רואין כשאנו רבינו כוונת וכאן מיד, להרגם מצוה
שטז). סי' ברורה' ('משנה לנשכו האדם אחר רודפים שאין

עׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ז 1) פרק רביעיות הנמנות מלאכות ח' ביאור בו כלל

הכותב, המחתך, הממחק, המעבד, המפשיט, [השוחט,
והמשרטט]. המוחק

.‡ÁBM‰Ë2Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ËÁBL ‡ÏÂ .·iÁ - «≈«»¿…≈ƒ¿«∆»»
‰ÓL ÏËBp‰3ÛBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ ÈÈÓ ÏkÓ „Á‡Ï «≈¿»»¿∆»ƒ»ƒ≈«»¿≈»¿

‰¯ÈÁa B‡ ‰ËÈÁLa ÔÈa ,ı¯LÂ ‚„Â4- ‰‡k‰a B‡ ¿»¿∆∆≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«»»
˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ˙eÓiL „Ú ÈÁ‰ ˙‡ ˜BÁ‰ .·iÁ«»«≈∆«««∆»¬≈∆∆∆

CÎÈÙÏ .ËÁBL5ÌÈÓ ÏL ÏÙqÓ ‚„ ‰ÏÚ‰ Ì‡ ,6 ≈¿ƒ»ƒ∆¡»»ƒ≈∆∆«ƒ
„Ú ‡ÏÂ .˜BÁ ÌeMÓ ·iÁ - ˙nL „Ú BÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆≈«»ƒ≈¿…«

ÚÏÒk Ba L·iL ÔÂÈk ‡l‡ ,˙eÓiL7- ÂÈ¯ÈtÒ ÔÈa ∆»∆»≈»∆»«¿∆«≈¿«ƒ»
ËÈLB‰ .˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ „BÚL ,·iÁ8ÈÚÓÏ B„È «»∆≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

ÏcÏ„Â ‰Ó‰a‰9·iÁ - ‰ÈÚÓaL ¯aÚ10. «¿≈»¿ƒ¿≈À»∆¿≈∆»«»

א.2) עג, שבת משום 3)משנה, שוחט א. עה, שבת גמרא,
אמר  רב המשכן), במלאכת שחיטה מצאנו (במה חייב? מה
וצביעה  השחיטה, בית צואר את בדם (שצובע צובע משום
נטילת  משום אמר: ושמואל במשכן). חשובה מלאכה היתה
תחש  מאדמים, אילים לשחוט או להרוג (שהוצרכו נשמה
מפורש  שהרי כאן, הקשו הרמב"ם מפרשי וחילזון);
הכלל  ולפי צובע", משום "אף שחייב סובר רב כי בתלמוד,
וכשמואל  באיסורין, כרב "הלכה מט:): (בכורות לנו שיש
- צובע? משום גם שחייב רבינו כתב לא למה בדינין",
עד  חייב הצובע "אין הי"ג): (פ"ט רבינו דברי לפי אולם
פטור", - מתקיים שאינו צבע אבל המתקיים, צבע שיהא
מתקיים  אינו הדם צבע שהרי כלל צובע דין בשחיטה אין

בצואר.4)(אחרונים). דקירה ידי על החי המתת
ב.5) קז, מן 6)שבת הדג את הוציא שאם צידה, בו שאין

למעלה  ראה ב. שם, ('תוספות' צידה משום חייב - המים
הי"ט). (רש"י).7)פ"י סלע ב.8)כרוחב קז, שבת

בגוף.9) חיבורו ממקום העובר את נטילת 10)ניתק משום
רבינו. בשם ברמב"ן וכ"ה נשמה.

.·ÌÈNÓ¯11ÔÈ¯t Ô‰L12B‡ ,‰·˜e ¯ÎfÓ ÔÈ·¯Â ¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒƒ»»¿≈»
ÔÈÂ‰13ÔÈLBÚ¯t‰ BÓk ,¯ÙÚ‰ ÔÓ14- Ô˙B‡ ‚¯B‰‰ , ∆¡ƒƒ∆»»¿««¿ƒ«≈»
·iÁ15ÔÓ Ô˙ÈÂ‰L ÌÈNÓ¯ Ï·‡ .‰iÁÂ ‰Ó‰a ‚¯B‰k «»¿≈¿≈»¿«»¬»¿»ƒ∆¬»»»ƒ

ÔB‚k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ eLÈ‡·‰L ˙B¯t‰ ÔÓe ÌÈÏÏb‰«¿»ƒƒ«≈∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿
Ô‚¯B‰‰ ,˙BiËw‰ CB˙aL ÌÈÚÏB˙Â ¯Na ÏL ÌÈÚÏBz»ƒ∆»»¿»ƒ∆¿«ƒ¿ƒ«¿»

¯eËt -16. »

ב.11) קז, בעלי 12)שבת הריגת על אלא חייב שאינו
בעורותיהם  שהשתמשו מאדמים, לאילים הדומים חיים

(שם). ורבים פרים שהם המשכן נבראים,13)במלאכת
חייב  "ואינו רבינו: כתב פי"ד) (שבת המשניות ובפירוש

ונקבה". מזכר הנולד על ומנתר.14)אלא העוקץ רמש
שאינה 15) שמלאכה הסובר ה"ז) (פ"א רבינו לדעת זהו

הראשונים  שאר לדעת אבל עליה, חייב לגופה צריכה
חייב  אינו כאן גם פטור, לגופה צריכה שאינה שמלאכה

לצורך. הורגם אם הרי 16)אלא - פטור שנכתב מקום כל

פ"א  (למעלה מדרבנן כן לעשות אסור אבל מעונש, פטור זה
ה"ג).

.‚‰lÙÓ‰17ÂÈÏk18ÌÈpk‰ ˙‡ ÏÏBÓ - ˙aLa «¿«∆≈»¿«»≈∆«ƒƒ
¯zÓe .Ô˜¯BÊÂ19Ô‰L ÈtÓ ,˙aLa ÌÈpk‰ ˙‡ ‚¯‰Ï ¿¿»À»«¬…∆«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆≈

.‰Úf‰ ÔÓƒ«≈»

א.17) יב, מבגדיו.18)שבת כינים "אסור 19)מבער
הלל  ובית שמאי, בית דברי בשבת, המאכולת את להרוג

מקום. בכל הלל כבית והלכה מתירין".

.„‰iÁ20:ÔB‚k ,È‡cÂ ÔÈ˙ÈÓÓe ÔÈÎLB Ô‰L NÓ¯Â «»»∆∆∆≈¿ƒ¿ƒƒ««¿
·È„ÁaL ·¯˜ÚÂ ,‰ÂÈaL ‰Ú¯ˆÂ ,ÌÈ¯ˆÓaL ·e·Ê21, ¿∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿≈¿«¿»∆¿«¿»

- ÌB˜Ó ÏÎa ‰ËBL ·ÏÎÂ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡aL LÁÂ¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆∆¿»»
e‡¯iLk ˙aLa Ô‚¯B‰Ï ¯zÓ22¯‡Le .23:ÔÈ˜Èfn‰ Ïk À»¿¿»¿«»¿∆≈»¿»»««ƒƒ
¯zÓ - ÂÈ¯Á‡ ÔÈˆ¯ eÈ‰ Ì‡24ÔÈ·LBÈ eÈ‰ Ì‡Â ,Ô‚¯‰Ï ƒ»»ƒ«¬»À»¿»¿»¿ƒ»¿ƒ

¯eÒ‡ - ÂÈÙlÓ ÔÈÁ¯Ba B‡ ÔÓB˜Óa25Ì‡Â .Ô‚¯‰Ï ƒ¿»¿ƒƒ¿»»»¿»¿»¿ƒ
Bnz ÈÙÏ ÔÒ¯Bc26.¯zÓ - Ô‚¯B‰Â BÎel‰ ˙ÚLa ¿»¿ƒÀƒ¿«ƒ¿¿»À»

ב.20) קכא, הנוסח:21)שבת הרי"ף, בהגהות
(ר"ן).22)"שביריחו". מזיקים רבי "אמר23)שסתם

(שבת  בשבת" נהרגין (ההורגין) המזיקין כל לוי: בן יהושע
הונא:24)קכא:). בר רבא (לפני) קמי תנא (שנה) "תני

הימנו  נוחה חסידים רוח אין בשבת, ועקרבים נחשים ההורג
בעיניהם  הגון שאין עמו, מעורבת אינה חסידים של (דעתם
רוח  אין חסידים ואותם - לתנא) (רבא לו אמר שעשה), מה
החסידים  מאותם נוחה חכמים רוח (אין מהם נוחה חכמים

בשבת)". נחשים להרוג היזקם 25)החוששים אין אלה כי
(הר"ן). הראשונים כמו כך כל "לא 26)מצוי פירש: רש"י

עקרב  או נחש הולך היה שאם אלא ויהרגנו, עליו שיעמוד
דבר  כי והולך, דורסו אלא ממנו, להשמט צריך אינו לפניו,
מותר". נזק במקום שאסר, למי ואפילו מותר. מתכוין שאינו
אפילו  משמע "דורסו" הלשון כי עליו, השיג הר"ן אבל
צריכה  שאינה מלאכה שהיא משום מותר וכאן בכוונה,
"לפי  ואמר לכתחילה. מותר - נזק ובמקום ופטור. לגופה

משנים. - לשנות אפשר אם כי תומו",

.‰ËÈLÙn‰27˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ28ÚÈÓ˜29- ««¿ƒƒ»¿≈«¬»≈«
ÔÎÂ .·iÁ30- ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ „aÚÓ‰ «»¿≈«¿«≈ƒ»¿≈«¬»≈«

„aÚÓ‰ „Á‡Â ÁÏBn‰ „Á‡Â .·iÁ31ÔÈÓ ‰ÁÈÏn‰L , «»¿∆»«≈«¿∆»«¿«≈∆«¿ƒ»ƒ
ÔÈÏÎ‡a „eaÚ ÔÈ‡Â .‡e‰ „eaÚ32ÔÓ ˜ÁBn‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈ƒ»√»ƒ¿≈«≈ƒ
Á - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰‰Ê ?˜ÁBÓ e‰Ê È‡Â .·i »¿≈«¬»≈««»¿≈∆≈∆

„Ú ‰˙ÈÓ ¯Á‡ ¯BÚ‰ ÏÚÓ ¯Óv‰ B‡ ¯ÚN ¯È·Ún‰««¬ƒ≈»«∆∆≈«»««ƒ»«
.¯BÚ‰ Èt ˜ÈÏÁiL∆«¬ƒ¿≈»

א.27) עה, שבת הקמיע 28)משנה, את בו לכסות
לסגולה 29)(רע"ב). ופסוקים שמות בו שכתובים קלף

הנעשות 30)ולרפואה. המלאכות בכל הוא הזה השיעור
(מגידֿמשנה). היינו 31)בעור מולח, "היינו ב: עה, שבת

(רש"י). היא עיבוד צורך שמליחה - בר 32)מעבד" "רבה
אמר: רבא מעבד. משום חייב - בשר המולח אמר: הונא רב
ה'תוספות' וכתבו כרבא. והלכה באוכלין", עיבוד אין
לפני  כשמולחם מדרבנן, אוכלין למלוח אסור שמכלֿמקום
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לאכלם  אבל מרובה. לזמן שיתקיימו ורוצה לדרך צאתו
שכא). סי' (או"ח מותר - ביומם

.ÂÒBËÒeÒÎec ˜¯ÙÓ‰33¯‰ - ÛÏw‰ ÏÚÓ‰Ê È «¿»≈¿¿≈««¿»¬≈∆
˜¯ÙÓ‰) .·iÁÂ ,ËÈLÙÓ ˙„ÏBz34È„k ¯BÚ‰ ÔÓ ∆∆«¿ƒ¿«»«¿»≈ƒ»¿≈

Ò¯Bc‰ (.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ35„Ú BÏ‚¯a ¯BÚ‰ ÏÚ «¬»≈««»«≈«»¿«¿«
,B˙B‡ ‰ÂLÓe BÎLBÓe B„Èa BÎk¯Ó‰ B‡ ,‰M˜˙iL∆ƒ¿«∆«¿«¿¿»¿«¿∆
,„aÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÔÈNBÚ ÔÈÚˆ¯‰L C¯„k¿∆∆∆»«¿»ƒƒ¬≈∆∆∆¿«≈

‰¯·‡‰ ÔÓ ‰ˆB Ë¯Bn‰ .·iÁÂ36˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -37 ¿«»«≈»ƒ»∆¿»¬≈∆∆∆
ÔÎÂ .·iÁÂ ,˜ÁBÓ38Á¯ÓÓ‰39B‡ ,‡e‰L Ïk ‰iË¯ ≈¿«»¿≈«¿»≈«¿ƒ»»∆

„Ú ,ÔÈÁ¯Ó˙n‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,˙ÙÊ B‡ ‰ÂÚL«¬»∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«
ÛM‰ ÔÎÂ .˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - Ì‰Èt ˜ÈÏÁiL40B„Èa ∆«¬ƒ¿≈∆«»ƒ≈¿≈«»¿»

.˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa Áe˙n‰ ¯BÚ‰ ÏÚ«»«»«≈»«ƒ«»ƒ≈

לשנים 33) בעביו אותו וחילקו שערו, שהעבירו אחר "העור
הוא  דק אחד עורות, שני שיהיו עד עושים שהעבדנים כמו
נקרא  הבשר שממול ואחד קלף, נקרא השיער שממול

ה"ז). פ"א תפילין הל' (רבינו כל 34)דוכסוסטוס"
ישנות. בנוסחאות חסרה א.35)הפיסקא יא, ביצה

העוף.36) העור,37)כנף כנף "התולש ב: עד, שבת
חטאות: שלש חייב ומורטו, הנוצה) ראש (חותך קוטמו
מורט  מחתך, משום חייב קוטם גוזז, משום חייב תולש

ממחק". משום חייב הגוף) שלצד הנוצה שבת 38)(קצה
ב. משיחה,39)עה, "סיכה, 'הערוך': בעל נתן רבינו כתב

הוא". אחד ענין שיעה, מריחה, 'ירושלמי'40)טיחה,
שפין  שהיו במשכן? היתה מחיקה "מה ה"ג): פ"ז (שבת

להחל  (כדי העמוד גבי על העור בין את העור את יק
העמודים  בין "השף עה:): (שבת ו'בבלי' העמודים)".
עמודי  "כגון רש"י: ופירש ממחק". משום חייב בשבת,
הבנין  קרקעית והשף חלונות, חלונות העשויות אכסדראות
והשיגו  ממחק", משום חייב - חלקה שתהא כדי שביניהם
בונה  משום בבית חייב זה שבענין והר"ן ב'תוספות' עליו
רב'נו  ודעת חורש: משום ובשדה הי"ב), בפ"י (למעלה
את  ושפים מוחקים היו העמודים שבין גאון, האי רב כדעת

רוקח'). ('מעשה ומצוחצח נקי קלף לעשותו העור

.ÊCzÁÓ‰41.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ «¿«≈ƒ»¿≈«¬»≈««»
CzÁÈÂ BaÁ¯ ˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓÏ Ôek˙iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿«≈¿ƒ«»¿ƒ«»¿¿«¿…
B‡ „ÒÙ‰ C¯c C˙Á Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ‡È‰L ,‰eÎa¿«»»∆ƒ¿»»¬»ƒ»«∆∆∆¿≈
È¯‰ - ˜ÁNÓk B‡ ˜qÚ˙Ók ‡l‡ ,B˙cÓÏ ‰ek ‡Ïa¿…«»»¿ƒ»∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¬≈

¯eËt ‰Ê42ÌËBw‰ .43˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ûk‰ ˙‡ ∆»«≈∆«»»¬≈∆∆∆
„¯‚Ó‰ ÔÎÂ .·iÁÂ ,CzÁÓ44Ê¯‡ ÏL ˙BÒBÏk ÈL‡¯ ¿«≈¿«»¿≈«¿»≈»≈¿»∆∆∆

CzÁiL ‰ÎÈ˙Á Ïk ÔÎÂ .CzÁÓ ÌeMÓ ·iÁ -«»ƒ¿«≈¿≈»¬ƒ»∆«¿…
- ˙BÎzn‰ ÔÓ ˙ÎzÓŒL¯Á B‡ ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ıÚŒL¯Á»«≈ƒ»≈ƒ»««∆∆ƒ««»

ÏËBp‰ .CzÁÓ ÌeMÓ ·iÁ45ÌÒÈ˜46ÂÈÙlÓ ıÚ ÏL «»ƒ¿«≈«≈≈»∆≈ƒ¿»»
BÓË˜e47ıˆÁÏ48- ˙Ïc‰ ˙‡ Ba ÁzÙÏ B‡ ÂÈpL Ba ¿»«¬…ƒ»ƒ¿…«∆«∆∆

.·iÁ«»

(אם 41) אמשחתא קפיד אי אשי: רב "אמר ב: עד, שבת
מחתך". משום חייב במידה) לחתוך כמו 42)מקפיד

למידה) מתכוין (אם אמשחתא קפיד "אי למעלה שכתוב

זו  אין - למידה מכוין אינו אם אבל מחתך, משום חייב
ראשו 43)מלאכה. קוטם הנוצה, את שתולש "לאחר

עד:). שבת (רש"י וכסת" בכר להניחו וראוי דק, שיהא
ולא 44) מהם, להרחיקם הכלונסאות ראשי החותך הוא

(לעיל  מגרר או מסתת אבל הכלונסאות. בגוף מעשה עשה
אלא  חייב אינו האבן, בגוף מעשה שעושה הט"זֿיח) פ"י
מפירוש  שם רוקח' 'מעשה (הקדמת בפטיש מכה משום
שבת). מס' לתלמוד בפירושו רבינו בשם פרחיה רבינו

א.45) לג, בהמה.46)ביצה למאכל ראוי שאינו
חרש 47) על הקודמת בהלכה כמו מגידֿמשנה) (עיין בכלי

בכלי. העובדים מתכת וחרש האוכל 48)עץ שירי להוציא
השיניים. מבין

.ÁÏk49Ô·z :ÔB‚k ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L ¯·c »»»∆»¿«¬«¿≈»¿∆∆
ÔÈˆe‰Â ÌÈÁÏ ÌÈ·NÚÂ50ÌË˜Ï ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51 «¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈»∆À»ƒ¿…

La Ô˙B‡ÌÈÏk Ôewz Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙a52¯zÓe .53 »¿«»ƒ¿≈∆≈»∆ƒ≈ƒÀ»
ÌË˜Ï54ÁÈ¯‰Ï ÌÈÓN· ÈˆÚ55Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ƒ¿…¬≈¿»ƒ¿»ƒ«»∆««ƒ∆≈
ÌÈL˜56ÁMÙÓe .ÔÈL·ÈÂ57ÔÈa ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ó »ƒƒ≈ƒ¿«≈«≈∆»«∆ƒ¿∆≈

ÏB„b ıÚ ÁMtL58.ÔË˜ ıÚ ÁMtL ÔÈa ∆ƒ«≈»≈∆ƒ«≈»»

ב.49) לג, התמר.50)ביצה ענף בסכין.51)עלי אפילו
שהוא  כיון מחתך, משום בזה אין המדה, על מקפיד אם וגם

שכב). סי' (או"ח לאוכל "תיקון 52)ראוי אחר: ובנוסח
רוקח'). ('מעשה פ"ו.53)כלום" שבת תוספתא

כדי 54) אצבעותיו בין ומוללו בכלי. ולא ביד לחתוך
ריחו. כמבואר 55)להוציא אסור, - שיניו בו לחצוץ אבל

שלפנינו. מכיוון 56)בהלכה כלי, ומתקן מחתך שהוא אף
מותר. לזה מתכוון (ביצה 57)שאינו תלושים ענפים שובר

ברש"י). ורבין 58)לג: אדא רב בר "רבא ב: לג, ביצה
רב  בי הוינן כד אמרו) (שניהם תרווייהו דאמרי אדא רב בר
רב  אצל (כשהיינו אלותא" אלותא לן מפשח הוי יהודה

מקלות). מקלות בשבילנו מסעף היה יהודה,

.Ë·˙Bk‰59ÏÚ ·˙k ˜ÁBn‰ .·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL «≈¿≈ƒ«»«≈¿»«
.·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL ˜Án‰ ÌB˜Óa ·zÎÏ ˙Ó¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»¿≈ƒ«»

ÌÈzLk ‰ÏB„b ˙Á‡ ˙B‡ ·˙Bk‰60˙B‡ ˜ÁÓ .¯eËt - «≈««¿»ƒ¿«ƒ»»«
·iÁ - ÌÈzL ·zÎÏ È„k dÓB˜Óa LÈÂ ‰ÏB„b ˙Á‡61. ««¿»¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿…¿«ƒ«»

˙Á‡ ˙B‡ ·˙k62ÌÈÏL‰Â63·iÁ - ¯Ùq‰ ˙‡ da64. »«««¿ƒ¿ƒ»∆«≈∆«»
·˙Bk‰65B·eiÁ ÔÈ‡L ;·iÁ - ¯BÚ‰ Ï˜Ï˜Ï ˙Ó ÏÚ «≈«¿»¿«¿≈»«»∆≈ƒ

‰ ÌB˜Ó ÏÚÏÚ ˜ÁBn‰ Ï·‡ .·˙k‰ ÏÚ ‡l‡ ,·˙k «¿«¿»∆»««¿»¬»«≈«
¯eËt - Ï˜Ï˜Ï ˙Ó66˜ÁÓe ¯ÙÒ Èab ÏÚ BÈ„ ‰ÏÙ . ¿»¿«¿≈»»¿»¿««≈≈∆»«

Ì‡ ,d˙B‡ ˜ÁÓe Ò˜t‰ Èab ÏÚ ‰ÂÚL ‰ÏÙ ,d˙B‡»»¿»«¬»««≈«ƒ¿»»«»ƒ
.·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k dÓB˜Óa LÈ≈ƒ¿»¿≈ƒ¿…¿≈ƒ«»

א.59) עג, שתים 60)שבת המשכן, שבקרשי ב. עה, שבת
כותב  אם לכן לזווגם, כדי בזה ואחת בזה אחת כותבין היו
(רש"י). ופטור המשכן למלאכת דומה אינו משתים, פחות

לכתוב,61) מנת על אלא חשובה מחיקה מלאכת "שאין
(רש"י). אותיות" שתי לכתוב כדי בה יש בנוסח 62)והרי

רוקח'). ('מעשה והשלים גדולה אחת אות כתב אחר:
ב.63) קד, משום 64)שבת אומרים ויש כותב. משום 

מגדים'). ('פרי בפטיש פי"ב:65)מכה שבת תוספתא
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קני zay zekld - mipnf xtq - lel` c"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(בענין  מבכותב במוחק חומר יוסי, ברבי מנחם רבי  "אמר
מקלקל). (לענין מבמוחק בכותב וחומר גדולה), אחת אות
ובירושלמי  פטור". לקלקל והמוחק חייב, לקלקל שהכותב

להיפך. הובאה ה"ב דשבת ונראה 66)פ"ז שם. תוספתא
שהוא  כתוב היה כגון תיקון, היה עצמה במחיקה שאם מזה
במחיקה  חייב למחקו, עכשיו וצריך להיפך, או לחבירו חייב
מגדים'). ('פרי אותיות שתי עליו לכתוב כדי היה שלא אף

.È·˙Bk‰67„Á‡ ÌL ‡e‰Â ,ÌÈÓÚt ‰ÏeÙk ˙B‡68, «≈¿»«¬«ƒ¿≈∆»
„c :BÓk69.·iÁ - ÁÁ ,ÒÒ ,LL ,¯¯ ,‚b ,˙z , ¿«≈«»≈»»«»

·˙k ÏÎa ·˙Bk‰Â70ÈMÓ elÙ‡Â ,·iÁ - ÔBLÏ ÏÎ·e ¿«≈¿»¿»¿»»«»«¬ƒƒ¿≈
˙BiÓÈÒ71. ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"...gg qq yy xx bb zz cc enk cg` my `ede..."

וכתב  גדולה תיבה לכתוב כשהתכוון גם הוא זה חיוב
אחר, במקום כתיבה מתקיימת מקצת ואותו מקצתה,
אחד  שם והן כפולות אותיות שתי אלא כתב לא ואפילו

חייב.
בכל־כך  הרמב"ם הפליג מדוע תמוה, עניין להבין וצריך
הדבר  הרי אחד", "שם שהיא כפולה לאות דוגמאות הרבה
הרבות. הדוגמאות בהבאת הרמב"ם רצה ומה לכל, ברור
הנ"ל, מהדוגמאות חלק הובאו גם־כן שבגמרא אמת הן
לזה, צריך אין הלכות" "הלכות ספר שהוא ברמב"ם אבל
- שבגמרא הדוגמאות על עוד שהוסיף מה תמוה וביותר

ו"סס". "דד"
חייב  אינו ש"כותב פענח' ה'צפנת דברי להבין, צריך עוד
דומים  אם או לזה, זה דומים שאינם אותיות שתי או רק

רש"י דברי ביאר ועפ"ז משמעות". איזה בהם יש (שבת אם

ע"ב) חייב ק"ד יהיה - זיינין" שני ועשאו חי"ת  של לגג "נטלו
כאן, אין כותב משום כי לכך, צריך היה הסופר אם רק
עצמה. בפני תיבה בו ואין דומות אותיות שתי דהוה
של  משמעות בהן יש זיינין שתי והרי תמוה, שלכאורה

וכד'. משם" זז "לא - עצמה בפני תיבה
(b 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב.67) קג, מיוחד.68)שבת מובן לו בנוסח 69)שיש
לרסן  טבעת - חח "ריר"; מלשון "רר" גג"; תת "רר אחר:

בצמר. הנמצא קטן תולע - סס ולמשכה; של 70)הבהמה
ועי' פי"ב, שבת המשניות בפירוש (רבינו ואומה אומה  כל

שמ). סי' אברהם' קג.):71)ב'מגן (שבת פירש רש"י
שהיה  כנראה בהיר)". אדום (צבע בסיקרא ואחת בדיו "אחת
האי  ורבינו הב"ח; הגיה וכן סממניות", "בשני הנוסח לפניו
נונין  כגון בכתב, ידועות שאינן אותיות שהן פירש גאון
המשניות  בפירוש כתב ורבינו מספרים). ציוני (או הפוכות
סימנים  והם סימן, של רבים לשון הם "סימניות (שם):
שיורה  וב' אחד, על שיורה א' לכתוב: אדם בני שרגילים

כתיבה". ובכל לשון בכל שנים, על

.‡È·˙Bk‰72CeÓÒ ˙Á‡ ˙B‡73ÏÚ ·˙k B‡ ,·˙kÏ «≈««»«¿»¿»«

Èab74·˙k75ÈL ·˙ÎÂ ˙"ÈÁ ·zÎÏ Ôek˙n‰Â ; «≈¿»¿«ƒ¿«≈ƒ¿…≈¿»«¿≈
Ô"ÈÈÊ76·˙Bk‰Â ;˙Bi˙B‡ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ , «¿ƒ¿≈«≈»∆ƒ¿»ƒ¿«≈

ı¯‡a ˙Á‡ ˙B‡77ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯Bwa ˙Á‡ ˙B‡Â ««»»∆¿«««»∆¬≈≈
ÔÈb‰78ÈLa ˙Bi˙B‡ ÈzL ·˙kL B‡ ;‰Ê ÌÚ ‰Ê79 ∆¿ƒ∆ƒ∆∆»«¿≈ƒƒ¿≈

Ô·˙k .¯eËt - ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈb‰ ÔÈ‡Â ,Ò˜t Èt„«≈ƒ¿»¿≈»∆¿ƒ∆ƒ∆»¿»»
˙ÈÂÊ ÈÏ˙k ÈLa80Èt„ ÈLa B‡81ÔÈb‰ Ô‰Â ,Ò˜t ƒ¿≈»¿≈»ƒƒ¿≈«≈ƒ¿»¿≈∆¿ƒ

.·iÁ - ‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆«»

ב.72) קד, שבת אחת 73)משנה, אות כתובה שהיתה
התיבה. ונשלמה בצידה אחת אות וכתב מאתמול,

וחידשן,74) כבר הכתובות אותיות על הקולמוס שהעביר
מבתחילה. יפה נעשה שהכתב גבי 75)אף על דיו ודוקא

אחת  - שתים חייב סיקרא, גבי על דיו העביר אם אבל דיו,
טז). בהלכה (להלן מוחק משום ואחת כותב משום

יחד.76) המחברן גג עשה גבי 77)שלא על אחת אות
התקרה. על אחת ואות יחד.78)רצפה נקראות אין

הלוח.79) של עבריו נוגעים 80)בשני שהכתלים בזוית
בזה. שבספר.81)זה סמוכים גליונות שני על שכתבן

.·ÈÁ˜Ï82ÏÈÂb83˙Á‡ ˙B‡ ÂÈÏÚ ·˙ÎÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ »«¿ƒ¿«≈¿»«»»««
‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂ ÌBi‰ B˙B‡a CÏ‰Â ,BÊ ‰È„Óaƒ¿ƒ»¿»«¿«¿»«¿ƒ»
ÔÓÊaL ;·iÁ - ˙¯Á‡ ‰l‚Óa ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ»«∆∆«»∆ƒ¿«
NÚÓ ÔÈ¯qÁÓ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈb‰ Ô·¯˜nL‰84 ∆¿»¿»∆¿ƒ∆ƒ∆¿≈»¿À»ƒ«¬∆

.Ô˙·È¯˜Ïƒ¿ƒ»»

בטבריה 82) אחת אות כתב אמי, ר' "אמר ב: קד, שבת
שמחוסרת  אלא היא כתיבה חייב, בציפורי אחת ואות

מלחוהו 83)קריבה". שערו, שהעבירו לאחר בהמה עור
ה"ו). פ"א תפילין הל' (רבינו גויל נקרא ועיבדוהו

שלמעלה,84) מהלכה סתירה תהיה שלא זה דין מנמק רבינו
פטור, שהוא בקורה אחת ואות בארץ אחת אות בכותב
יהיו  מיד יחד, יקרבן אם וכאן לקרבן, מעשה מחוסר ששם

שם). (בגמרא, נקראות

.‚È·˙Bk‰85‰pnÓ ÌÈ¯BwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡ ˙B‡ «≈««««ƒ∆ƒƒ∆»
‰ÓÏL ‰·z86Ïk‰Â ,Ó ·˙kL ÔB‚k ?„ˆÈk .¯eËt - ≈»¿≈»»≈«¿∆»«¿«…

È¯‰L ,ÔÈÓ ÌB˜Óa d·˙kL B‡ ;¯NÚÓ d˙B‡ ÔÈ¯B˜ƒ»«¬≈∆¿»»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈
dÈbn‰ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚa¯‡ ·˙kL BÓk ‡È‰87 ƒ¿∆»««¿»ƒ¬≈∆»««ƒ«
˙"ÈÁ‰ ‚b ˜lÁL ÔB‚k ,ÌÈzL d˙B‡ ‰NÚÂ ˙Á‡ ˙B‡««¿»»»¿«ƒ¿∆ƒ≈««≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - Ô"ÈÈÊ ÈL ‰NÚÂ¿«¬»¿≈«¿ƒ«»¿≈…«≈»∆

ב.85) קד, שבת -86)משנה, נוטריקון אחת אות "כתב
זה  ידי ועל האות, על נקודה סימן "עשה פוטרים"; חכמים
כתב  - נוטריקון וביאור (רש"י); שלימה" כתיבה נקראת
ודרכם  נוטארי, לסופר: קורים ורומי יון בלשון כי - התישבי
דרך  כלומר נוטריקון, לסימנים קוראים לכן בקצרה, לכתוב

רוקח'). ('מעשה עוד:87)סופרים אמרו ושם ב. קד, שבת
את  בזה והגיה רי"ש", ועשאו דל"ת של תגו שנטל "כגון
ודומה  הספר, תיקון וזהו הואיל חייב מועט ובדבר הספר,
קד:). שבת (רש"י שחייב הספר את והשלים אחת אות לכותב

.„ÈBÏ‡ÓNa ·˙Bk‰88B„È ¯Á‡Ï B‡89ÂÈÙa ,BÏ‚¯a , «≈ƒ¿…¿««»¿«¿¿ƒ
B˜t¯Ó·e90¯eËt -91¯h‡ .92‡È‰L ,BÈÓÈa ·˙kL ¿«¿≈»ƒ≈∆»«ƒƒ∆ƒ
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- BÏ‡ÓNa ·˙k Ì‡Â .¯eËt - Ì„‡ Ïk Ï‡ÓNk BÏƒ¿…»»»»¿ƒ»«ƒ¿…
·iÁ93BÈÓÈa ÔÈa ·˙ÎÂ ,‰ÂLa ÂÈ„È ÈzLa ËÏBM‰Â . «»¿«≈ƒ¿≈»»¿»∆¿»«≈ƒƒ

ÊÁB‡ ÏB„‚Â ÒBÓÏwa ÊÁB‡ ÔË˜ .·iÁ - BÏ‡ÓNa ÔÈa≈ƒ¿…«»»»≈«À¿¿»≈
ÊÁB‡ ÔË˜Â ÒBÓÏwa ÊÁB‡ ÏB„b ;·iÁ - ·˙BÎÂ B„Èa¿»¿≈«»»≈«À¿¿»»≈

¯eËt - ·˙BÎÂ B„Èa94. ¿»¿≈»

א.88) קג, שבת הקולמוס 89)משנה, שאחז ידו, "בגב
קד:). שבת (רש"י וכתב" ידו והפך פרק 90)באצבעותיו

של  העליון והחלק התחתון החלק בין החיצון החיבור
וכתב. קולמוס שם ואחז כתיבה 91)הזרוע, דרך שאין

כל92)בכך. כשאר ימינו ביד שולט אלא שאינו אדם
בפירוש 93)בשמאלו. אביי של אוקימתא לפי שם, שבת

חייב. בשמאלו שהכותב ששנינו שם תוספתא 94)המשנה
לחיוב  לכתיבה הגורם אחרי הולכים אנו כי פי"ב, שבת

ולפטור.

.ÂË·˙Bk‰ ÔÈ‡95ÌLB¯‰ ¯·„a ·zÎiL „Ú ·iÁ96 ≈«≈«»«∆ƒ¿…¿»»»≈
¯BÁLe BÈc :ÔB‚k ,„ÓBÚÂ97‡¯˜ÒÂ98ÒBÓe˜Â99 ¿≈¿¿¿¿ƒ¿»¿

ÌBz˜˜Â100Ìi˜˙nL ¯·c ÏÚ ·zÎÈÂ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«¿¿«≈»∆¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«≈
.Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚÂ ¯Èe ÛÏ˜e ¯BÚ :ÔB‚k ,ÂÈÏÚ ·˙k‰«¿»»»¿¿»¿»¿≈¿«≈»∆
ÔB‚k ,„ÓBÚ BÓeM¯ ÔÈ‡L ¯·„a ·˙Bk‰ Ï·‡¬»«≈¿»»∆≈ƒ≈¿

ÔÈ˜LÓ101ÏÚ B· ‡ˆBiÎÂ BÈ„a ·˙kL B‡ ;˙B¯Ù ÈÓe «¿ƒ≈≈∆»«ƒ¿¿«≈«
.¯eËt - „ÓBÚ BÈ‡L ¯·c Ïk ÏÚÂ ˙B˜¯È ÈÏÚ¬≈¿»¿«»»»∆≈≈»

BÈ‡102¯·c ÏÚ „ÓBÚ‰ ¯·„a ·zÎiL „Ú ·iÁ ≈«»«∆ƒ¿…¿»»»≈«»»
·˙k ˜ÁÓiL „Ú ·iÁ ˜ÁBn‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÓBÚ‰»≈¿≈≈«≈«»«∆ƒ¿…¿»

„ÓBÚ‰ ¯·c ÏÚÓ „ÓBÚ‰103. »≈≈«»»»≈

ב.95) קד, שבת מתקיים.96)משנה, שרישומו
המתקיימים.97) כבשן פיח או אדום 98)עשן עפר מין

בו. בו 99)שצובעים שמשתמשים מעץ היוצא שרף כופר,
להשחירה.100)לדיו. בדיו ששמים הנחושת חומצת
תותים.101) כמיץ ומשחירים, מפירות שנסחטו
"זה 102) ה"ד: פי"ב שבת ו'ירושלמי' פי"ב, שבת תוספתא

דבר  על קיימא של בדבר כתב אם אלא חייב אינו הכלל,
קיימא". עלֿמנת 103)של אלא במוחק חייב אינו כי

מתקיימת. כתיבה לכתוב

.ÊË·˙Bk‰104.¯BÚ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ - B¯Na ÏÚ «≈«¿»«»ƒ¿≈∆
¯Á‡Ï ·˙k‰ ˙¯·ÚÓ B¯Na ˙eÓÈÓÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬ƒ¿»«¬∆∆«¿»¿««
Ë¯NÓ‰ Ï·‡ .˜ÁÓpL ·˙ÎÏ ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ - ÔÓÊ105 ¿«¬≈∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«¬»«¿»≈

Ú¯Bw‰ .¯eËt - ·˙k ˙¯eˆ B¯Na ÏÚ106¯BÚ‰ ÏÚ «¿»«¿»»«≈««»
¯‰ .·˙Bk ÌeMÓ ·iÁ - ·˙k ˙È·˙kÌLB107¯BÚ‰ ÏÚ ¿«¿ƒ¿»«»ƒ≈»≈«»

¯È·Ún‰ .¯eËt - ·˙k ˙È·˙k108‡¯˜Ò Èab ÏÚ BÈc ¿«¿ƒ¿»»««¬ƒ¿««≈ƒ¿»
ÌeMÓ ˙Á‡Â ,·˙Bk ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ·iÁ -«»¿«ƒ««ƒ≈¿««ƒ

¯È·Ú‰ .˜ÁBÓ109Èab ÏÚ ‡¯˜ÒÂ ,BÈc Èab ÏÚ BÈc ≈∆¡ƒ¿««≈¿¿ƒ¿»««≈
.¯eËt - BÈ„ Èab ÏÚ ‡¯˜Ò B‡ ,‡¯˜Òƒ¿»ƒ¿»««≈¿»

ב.104) קד, שבת צורת 105)משנה, בבשרו שחתך
פי"ב.106)אותיות. שבת הוא 107)תוספתא הקורע

חייב  ואינו מתקיים. שאינו דבר והרושם המתקיים, דבר
הקודמת. בהלכה כמבואר המתקיים בדבר אלא

סיקרא 108) גבי על דיו המעביר "איתמר, א: יט, גיטין
חייב  (שניהם) תרווייהו אמרו לקיש וריש יוחנן רבי בשבת,
דעת  וזוהי כותב", משום ואחת מוחק משום אחת שתים,
יוחנן: מרבי לקיש ריש שאל עוד: מובא שם אולם רבינו:
שיכתבו  (הדין) מה הגט), (על לחתום יודעים שאין עדים
כתב  (נחשב) עליון כתב בדיו, עליו ויחתמו בסיקרא  להם
הלא  לו: אמר כתב. אינו לו: אמר לא? או גיטין לענין
אמר  שבת? לענין כתב (נחשב) עליון כתב רבינו, לימדתני
רש"י: ופירש מעשה? נעשה - מדמין שאנו מפני וכי לו,
נעשה  לבנו, מאומד שבת לענין מחמירים שאנו מפני "וכי
לא  המקדש בית בזמן שבת, לענין אפילו להקל? מעשה
מדברי  מוכח לעזרה". חולין להביא עצמי על סומך הייתי
רבינו  פסק ואיך כתב, שהוא אמרו לחומרא שרק הגמרא,
פ"ג) גיטין ('ירושלמי' העדה' ב'קרבן חייב? שהוא בפשטות
ודאי  שבת לענין אלא כרש"י, שלא הגמרא דברי את מבאר
וב'בנין  לשבת. גיטין לדמות שאין הגמרא וכוונת שחייב,
סיקרא  - זה באופן כתב גבי על כתב שבאמת מבאר, שלמה'
וגבי  חייב, שבת ולענין כתב נחשב - להיפך או דיו גבי על
משום  ופסול חוצץ התחתון שהכתב משום פסול גיטין

א.109)חציצה. יט, גיטין

.ÊÈÌLB¯110˙„ÏBz -111ÌLB¯‰ ?„ˆÈk .‡e‰ ·˙Bk ≈∆∆≈≈«»≈
¯LL·e Ï˙Bka ˙B¯eˆÂ ÌÈÓL¯112C¯„k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ¿«∆¿»«¿«≈»∆¿∆∆

ÔÈ¯iv‰L113ÔÎÂ .·˙Bk ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLB¯ ∆««»ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ≈¿≈
,˜ÁBÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ôw˙Ï ÌeL¯‰ ˙‡ ˜ÁBn‰«≈∆»»¿«≈¬≈∆∆∆≈

ËË¯NÓ‰ .·iÁÂ114˙Áz ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k ¿«»«¿«¿≈¿≈ƒ¿…¿≈ƒ««
ËeÁ ÔÈ¯È·ÚnL ÌÈˆÚ‰ ÈL¯Á .·iÁ - ËeË¯N B˙B‡ƒ¿«»»»≈»≈ƒ∆«¬ƒƒ
È¯‰ - ‰ÂLa ¯ÒiL È„k ‰¯Bw‰ Èab ÏÚ ‡¯˜Ò ÏL∆ƒ¿»««≈«»¿≈∆ƒ¿…¿»∆¬≈

ÌÈÏab‰ ÔÎÂ .ËË¯NÓ ˙„ÏBz ‰Ê115Ôk ÌÈNBÚL ∆∆∆¿«¿≈¿≈««»ƒ∆ƒ≈
ËË¯NÓ‰ „Á‡Â .‰ÂLa Ô·‡‰ ÏvÙiL È„k ÌÈ·‡a»¬»ƒ¿≈∆¿«≈»∆∆¿»∆¿∆»«¿«¿≈

Ú·ˆa116.·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú·ˆ ‡Ïa B‡ ¿∆«¿…∆«¬≈∆«»

א.110) קג, מעצמו.111)שבת שבדה סימן רושם אפילו
בהיר.112) אדום ה"ג:113)צבע פ"ז שבת 'ירושלמי'

חייב  בדיו) או באבר הציור (שעושה הראשון צורה, "הצר
משום  חייב עליו) הצבע (המעביר והשני כותב, משום

ב.114)צובע". עה, על 115)שבת אבנים; מסתת
העצים  ויכינו והגבלים שלמה... בוני "ויפסלו הפסוק:
הרד"ק: פירש לב) ה, (מלכיםֿא הבית" לבנות והאבנים
בשרטוט  משרטטים או ובמידה... בקו האבן פוסלי "הם

האבן". יפסלו בלא 116)ומשם או "באצבע אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה אצבע"
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קנג milk zekld - dxdh xtq - lel` 'g oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriylel` c"iÎ'g -h"ryz

ה'תשע"ט  אלול ח' ראשון יום

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
עריבות.1) ובשלוש תיבות בשלוש הן דרכים ששלוש יבאר

מיטות  וג' בסיסים וג' תרבוסים וג' תריסים וג' עגלות וג'
פנקסות. וג' קופות וג' סנדלים וג' סבכות וג' מטפחות וג'

.‡LÏL2Ô‰ ˙B·z3:‰‡ÓË - dcvÓ ‰˙ÁÙpL ‰·z »≈≈≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»¿≈»
Ò¯„Ó4‰ÏÚÓÏÓ ;5˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -6‰‡a‰Â ; ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈≈¿«»»

‰cn·7ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -8. «ƒ»¿»ƒ¿

ד.2) משנה כ"ד פרק זה 3)כלים שבפרק ההלכות רובי
הקודמים. בפרקים שנכתבו דינים סיכום בשאר 4)הם וכן

מלמעלה.5)טומאות. מידרס.6)נפחתה טומאת לא אבל
מיטמא  - מידרס טמא שאמרו מקום כל בידינו: הוא [כלל
א) הלכה כ"ג פרק למעלה (ראה טומאות בשאר גם
חוץ  הטומאות לכל הכוונה מת" "טמא שאמרו ובמקום

סאה.7)למידרס]. ארבעים מחזיקה המדובר 8)שהיא
יושבים  שלפעמים אלא למידרס, מיוחדת שאינה בתיבה
- מלאכתה לעיקר ראוייה שהיא זמן כל ולפיכך, עליה,
וכשבטלה  במידרס, גם מיטמאה היא - חפצים לקבלת
העיקר  שבטל מפני מידרס מיטמאה אינה קיבול כלי מתורת
דבר  אבל ו. הלכה כ"א בפרק שנתבאר כמו הטפילה, בטלה
התורה  מן מידרס מיטמא ישיבה או לשכיבה המיוחד
בשאר  גם מיטמא כך ומתוך במידה, בא הוא אם אפילו
מט, בנידה האמור להכלל בהתאם סופרים, מדברי טומאות

מת". מטמא מידרס המטמא "כל א:

.·:Ô‰ ˙B·¯Ú LÏL‰ÚLz „ÚÂ ÔÈbÏ ÈMÓ ‰·¯Ú »¬≈≈¬≈»ƒ¿≈Àƒ¿«ƒ¿»
‰‡ÓË - ‰ÓÏL ;Ò¯„Ó ‰‡ÓË - ‰˜cÒpL ÔÈa«̃ƒ∆ƒ¿¿»¿≈»ƒ¿»¿≈»¿≈»

˙Ó ‡ÓË9.ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ‰cn· ‰‡a‰Â ; ¿≈≈¿«»»«ƒ»¿»ƒ¿

מידרס.9) לטומאת חוץ טומאות שאר וכן

.‚:Ô‰ ˙BÏ‚Ú LÏL‰¯„˙˜k ‰ÈeOÚ‰10‰‡ÓË - »¬»≈»¬»¿»∆¿»¿≈»
Ò¯„Ó11‰hÓk ;12ÌÈ·‡ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -13 ƒ¿»¿ƒ»¿≈»¿≈≈¿∆¬»ƒ

ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -14. ¿»ƒ¿

צדדים.10) משלושה ומוקף כרחבו שארכו כיסא בתבנית
עליה.11) לשבת שכזו 12)עשוייה עגלה וצרה. ארוכה

אומרים  אדם עליה יושב ואם משאות בה להוביל תשמישה
מלאכתנו. ונעשה עמוד בה 13)לו: להוליך העשוייה

גדולות. לאורך 14)אבנים מונחים עצים הם שוליה
לשבת  אפשר ואי גדול ריווח וביניהם ולרחבה העגלה

עליה.

.„ÔÈÒÈ¯z ‰LÏL15:Ô‰ÛeÙk‰ ÒÈ¯z16‡ÓË - ¿»¿ƒƒ≈¿ƒ«»»≈
Ò¯„Ó17ÔBtÓ˜a Ba ÔÈ˜ÁOnLÂ ;18;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ƒ¿»¿∆¿«¬ƒ¿«¿»≈¿≈≈

ÌÈi·¯Ú‰ ˙ˆÈ„Â19‡È‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆ƒ

‰¯eˆÏ ‰ÈeOÚ20ÏÎÂ ,Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡Â „·Ïa ¬»¿»ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿≈»»¿»
Ïk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»≈¿«≈À¿»»

.¯wÚƒ»

לוחמים.15) של מקיף 16)מגינים והוא מרזב בתבנית
האוייב. חיצי מפני ומגן צדדים משלושה הגוף את

הקרב.17) בשדה בו שוכבים שהחיילים בשדה 18)מפני
ואין  לוחמים של מתריס וקטן ישר והוא הקרב משחקי

וישיבה. לשכיבה בו שמשמש 19)משתמשים קטן תריס
ילדים. לשחוק בה.20)רק להתגדר

.‰¯BÚ ÏL ÔÈÒea¯z ‰LÏL21:Ô‰ÌÈ¯tÒ ÏL22- ¿»«¿ƒ∆≈∆«»ƒ
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ÂÈÏÚ ÔÈÏÎB‡LÂ ;Ò¯„Ó ‡ÓË23; »≈ƒ¿»¿∆¿ƒ»»»≈¿≈≈

ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈ˙Èf‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÌÈÁËBMLÂ¿∆¿ƒ»»∆«≈ƒ»ƒ¿¿ƒ
Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L24. ∆≈ƒ¿«¿≈»»

שערותיו.21) ניטלו שלא פשוט עור שמושיבים 22)כלי
המסתפרים. את שאומרים 23)עליו מפני מידרס לא אבל

עליו. לאכול היינו מלאכתנו, ונעשה עמוד עליו: ליושב
בלבד.24) אדם משמשי משמש והוא

.Â˙B‡ÒÈÒa ‰LÏL25:Ô‰‰hn‰ ÈÙlL26ÈÙlLÂ27 ¿»¿ƒ»≈∆ƒ¿≈«ƒ»¿∆ƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBq‰28ÔÁÏL ÏL ;Ò¯„Ó ‡ÓË -29‡ÓË ‡ÓË - «¿ƒ»≈ƒ¿»∆À¿»»≈¿≈

Ïc‚Ó ÏLÂ ;˙Ó30˙ˆ˜Ó ‡e‰L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ≈¿∆ƒ¿»»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿»
Ïc‚Ó31.ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙¯eˆÂ ƒ¿»¿»««»»

שהוא.25) מה עליהם להעמיד המשמשים כלים
שלא 26) כדי עליו, רגליו מעמיד המיטה מן שהיורד

הקרה. הריצפה או הקרקע על לו 27)לעמוד המשמש
לרגליו. אלה 28)הדום לשני קרא למה לי נתברר לא

ובמשנה 29)"בסיס". דלופקי" "של כתוב במשנתנו
שולחן  "הוא שדלופקי רבינו מפרש א כ"ב, פרק כלים
ולכלי  היין לכלי מקומות ובו ארוך והוא לשתייה מוכן
[בירושלמי  כזה. לשולחן התכוון כאן שגם ונראה הפירות".
היא  למה "דולפקי לעזר: רבי אמר ב הלכה י"ז פרק שבת
(שלו) דידיה בסיס עליה, אוכל שהשמש מפני טמאה?
משמע, עליה". עומד שהשמש מפני טמאה? למה
משמש  והוא הדולפקי ליד יושבים אינם שהמסובים
מגישם  שהשמש ומשקין והאוכלין הכלים עליו להעמיד
טומאה  מקבל הוא למה לעזר רבי שאל ולפיכך למסובים,
אוכל  שהשמש מפני והשיב בלבד? כלים משמש הוא הלא
השמש  הלא מידרס, טומאת מקבל הבסיס אין ולמה עליו.
האדם  דריסת לשם נעשה לא שהבסיס מפני עליו? עומד
מן  כחלק טומאות שאר מקבל הוא כן פי על ואף עליו,

כמגדל,30)הדולפקי. עשוי גדול ארון עליו שמעמידים
סאה. ארבעים מקבל המגדל 31)והוא מן חלק הוא

טומאה. מקבל שאינו

.Ê:Ô‰ ˙BhÓ LÏL‰‡ÓË - ‰·ÈÎLÏ ‰ÈeOÚ‰ »ƒ≈»¬»ƒ¿ƒ»¿≈»
‰‡ÓË - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk da ÔÈ˙BpL ÌÈ‚bÊ ÏLÂ ;Ò¯„Óƒ¿»¿∆«»ƒ∆¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈»
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milkקנד zekld - dxdh xtq - lel` 'g oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BÎ·q‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯ÒnL ÔÈ‚¯Ò ÏLÂ ;˙Ó ˙‡ÓËÀ¿«≈¿∆»»ƒ∆¿»¿ƒ»∆»∆«¿»
.Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿≈»»

.Á˙BÏtLÓ LÏL32:Ô‰Ò¯„Ó ‰‡ÓË - Ï·Ê ÏL33; »«¿≈≈∆∆∆¿≈»ƒ¿»
Ô·z ÏL34ÌÈlÓb ÏL ıÏÁt‰Â ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -35 ∆∆∆¿≈»¿≈≈¿«À¿»∆¿«ƒ

¯˙BÈa ÌÈL˜ BlL ÌÈÏ·Á‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -36 »ƒ¿¿ƒ∆«¬»ƒ∆»ƒ¿≈
Ba ‡ˆBiÎÂ Ô·z Ïa˜Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ÌÈ·ÚÂ37‡ˆÓÂ , ¿»ƒ¿≈»¿«≈∆∆¿«≈¿ƒ¿»

.„·Ïa ÌÈÏ·Á ‡l‡ ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿«

תבן.32) או זבל בהם שמוליכים גדולים מפני 33)סלים
עליו. יושב והנהג מלמעלה חלקי כיסוי לה שיש

התבן.34) על יושב והנהג מלמעלה רשת 35)פתוחה
מכמוציא  יותר רחבים הסריגה וניקבי עבים מחבלים עשוייה

עליו.36)רימון. לשבת אפשר ולכן 37)ואי לו, והדומה
לקבלה. ראוי אינו שהרי טומאות שאר מקבל אינו

.ËÔÈˆtÓ ‰LÏL38:Ô‰‡ÓË - ‰·ÈLÈÏ ÈeOÚ‰ ¿»«»ƒ≈∆»ƒƒ»»≈
Ò¯„Ó39ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈÚaˆ ÏLÂ ;40- ƒ¿»¿∆«»ƒ∆«ƒƒ∆«≈ƒ

˙Ó ‡ÓË ‡ÓË41ÌÈ·Ú ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ˙Bzb ÏLÂ ; »≈¿≈≈¿∆ƒ∆¿ƒ»»¬»ƒ
ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - Ba ÔÈtÁÓe¿«ƒ»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈

Ì„‡42. »»

(ויקרא 39)מחצלאות.38) הכתוב מן למדו ב פד, בשבת
שמפץ  יטמא", הזב עליו ישכב אשר המשכב "כל ד): טו,
ומתוך  עץ. כלי מפשוטי שהוא פי על אף מידרס מיטמא
הכלל: מן טומאות, בשאר גם מיטמא - מידרס שמיטמא

מת. טמא מיטמא מידרס המטמא אותם 40)שכל וכורכים
כלי 41)בו. כפשוטי נידון אינו לקבלה עשוי שהוא מפני

מידרס. מיטמא אינו לישיבה נעשה שלא ומפני עץ,
את 42) משמשים שאינם עץ, כלי שפשוטי נתבאר, וכבר

בלבד  מלאכה בשעת ורק חפציו או כליו אלא עצמו האדם
טומאה. מקבלים אינם -

.È˙B˙ÓÁ LÏL43ÔÈÏÓ¯ez ‰LÏLe Ô‰44:Ô‰ »¬»≈¿»¿»ƒ≈
?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË - ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó‰«¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿»¿«»ƒ»
ÔÈ‡LÂ .‰MÓÁ - ÏÈÓ¯ez‰Â ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ˙ÓÁ‰«≈∆«¿»»«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»¿∆≈»
‚c‰ ˙B¯BÚ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ÌÈ‡ÓË - ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿∆«»

ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -45. »ƒ¿

הרועים.44)נודות.43) למע 45)ילקוט לה נתבאר
כלל. מיטמא אינו שבים חיים בעלי שעור ג, הלכה א בפרק

.‡È:Ô‰ ˙B¯BÚ ‰LÏLÁÈËLÏ ÈeOÚ‰46‡ÓË - ¿»≈∆»¿»ƒ«»≈
ÌÈÏk CÈ¯Î˙Ï ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó47;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ≈ƒ»≈¿≈≈

˙BÚeˆ¯ ÏLÂ48ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÔÈÏcÒ ÏLÂ ¿∆¿¿∆«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ
.ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ

עליו.46) ויושבים הקרקע על אותו לכרוך 47)שפורסים
כלים. חתכו 48)בו ולא לרצועות שייחדו עור פירוש,

פעמים, כמה כבר ונתבאר מלאכתו נגמרה לא כן ואם עדיין,
אבל  טומאה, מקבל אינו מלאכתו נגמרה שלא שדבר
טומאת  בהלכות (רבינו טומאה מקבלות חתוכות רצועות

ו). הלכה י"ג פרק צרעת

.·È:Ô‰ ÔÈÈ„Ò ‰LÏL‡ÓË - ‰·ÈÎLÏ ÈeOÚ‰ ¿»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿ƒ»»≈
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ˙Î¯ÙÏ ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó49ÏLÂ ; ƒ¿»¿∆»¿»…∆»≈¿≈≈¿∆

Ì˜B¯‰ epnÓ „nÏ˙iL È„k B˙B‡ ÔÈOBÚL ,˙B¯eˆ50 ∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ∆»≈
.Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

עליו 49) יש בו ומתחמם בשוליו מתעטף שהשמש מפני
ב). יד, (ביצה בגד הסדין 50)תורת על שונות צורות עשו

כמותן. ירקום שהרוקם כדי

.‚È:Ô‰ ˙BÁtËÓ LÏLÌÈ„È ÏL51Ò¯„Ó ‰‡ÓË -52; »ƒ¿»≈∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË - ÌÈ¯ÙÒ ÏLÂ53˙n‰ ÈÎÈ¯Îz ÏLÂ ; ¿∆¿»ƒ¿≈»¿≈≈¿∆«¿ƒ≈«≈

ÈÂÏ Èa ÈÏ· ÏLÂ54ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ¿∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

הידיים.51) את בה פרק 52)שמנגבים כלאיים בירושלמי
עליה. וישן הכסת על שנותנה מפני מפרש: ב הלכה ט

תוך 53) כמין אותה שעושה "מפני אמרו: שם בירושלמי
בה". ומתחמם בחיקו המנגנים 54)ונותנה שהלוויים

אחרים. ניגון וכלי נבליהם בהן מכסים המקדש בבית

.„È„i‰ Ba ÔÈÒÈÎnL ,„È BÓk ÈeOÚ‰ ¯BÚ∆»¿»∆«¿ƒƒ«»
‡¯˜p‰ ‡e‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰pv‰ ÈtÓ ˙BÚaˆ‡‰Â¿»∆¿»ƒ¿≈«ƒ»¿«≈»∆«ƒ¿»

:Ô‰ ÔÈÈÏ˜¯t ‰LÏLe .ÔÈÈÏ˜¯t‰iÁ È„iˆ ÏL «¿¿ƒƒ¿»«¿¿ƒƒ≈∆«»≈«»
ÛBÚÂ55ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Ó ‡ÓË -56ÏLÂ ; »»≈ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»¿∆
ÌÈ·bÁ57;ÌÈ·‚Á‰ Ba ÔÈ˙BpL ,˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - «»ƒ»≈¿≈≈∆¿ƒ«¬»ƒ

ÌÈˆi˜ ÏLÂ58,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ˙B¯t ÔÈˆi˜Ó BaL , ¿∆«»ƒ∆¿«¿ƒ≈»ƒ¿
Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ59. ¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

מלומדים 55) וחזקים גדולים בעופות משתמשים הציידים
לובשים  לצייד יוצאים וכשהם קטנות, וחיות עופות לצוד
לפקודתו  הנשמע העוף את עליו ומעמידים היד על פרקלין
הפרקלין  האות. את לו נותן כשבעליו חיים בעלי אחר ורודף
ציפורני  שריטות מפני הצייד של ידו על ומגן ורחב חזק הוא

מעל 56)העוף. העוף את מוריד הוא לנוח רוצה כשהצייד
שלא  וכדי עץ, על גבו ומשעין הפרקלין את פושט ידו,
העץ. ובין ביניהם הפרקלין את משים הוא בגדיו את ילכלך

חגבים.57) בהם לחים.58)שתופסים פירות מלקטי
צורך 59) זה ואין בלבד הלכלוך מפני להגן הוא תשמישם

ב). הלכה ז פרק למעלה (ראה עצמו האדם גוף

.ÂË:Ô‰ ˙BÎ·Ò LÏL‰cÏÈ ÏL60Ò¯„Ó ‰‡ÓË -61; »¿»≈∆«¿»¿≈»ƒ¿»
‰˜Ê ÏLÂ62˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -63˜ÁOÏ ÔÈOBÚLÂ ; ¿∆¿≈»¿≈»¿≈≈¿∆ƒ¿«≈

Ï da¯ÎL È˙BL64dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - »¿≈≈»¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

ראשה.60) את בה מכסה צעירה שאשה סבכה
עליה.61) ויושבת מסירתה היא דרכן 62)לפעמים אין

הסבכות. ובגדיו.63)להוריד אדם תכשיטי נשים 64)ככל
האורחים. לפני ומשחקות למסבאות באות צנועות בלתי
מאוד  רחבות שנקביהן מיוחדות סבכות לובשות אלו נשים

כלי. תורת עליהן אין ולפיכך דרכן, בולטות והשערות

.ÊË:Ô‰ ÔÈÏcÒ ‰LÏLÏL ;Ò¯„Ó ‡ÓË - Ì„‡ ÏL ¿»«¿»ƒ≈∆»»»≈ƒ¿»∆
‰Ó‰a ÏL ˙BÎzÓ65˙Ó ‡ÓË ‡ÓË -66ÌÚL ÏL ;67 «»∆¿≈»»≈¿≈≈∆««
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קנה milk zekld - dxdh xtq - lel` 'h ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯ÈÙˆ ÏLÂ68ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -69Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿∆¿ƒ»»ƒ¿¿»∆»»»
Èe‡¯ ‡e‰L B‡ ,·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿∆¿»∆»
‡e‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‡l‡ [CÎÏ] ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»¿»∆»ƒ¿»»«∆∆¬≈
LnLÓe ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‰OÚ ;Ò¯„n‰ ÔÓ ¯B‰Ë»ƒ«ƒ¿»«¬»ƒ¿»»«∆∆¿«≈
‡nË˙Ó - „È„¯‰Â ˙Èlh‰ ÔB‚k ,‰·ÈLÈ‰ ˙‡ dnÚƒ»∆«¿ƒ»¿««ƒ¿»¿ƒƒ¿«≈
LÈÂ ;˙Óa ‡nË˙Ó - Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ .Ò¯„Óa¿ƒ¿»¿»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈¿≈
.e¯‡aL BÓk ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ˙Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆≈«¿
˙B·‡ ¯‡La ‡nË˙Ó - ˙Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿«≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»¬
,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ˙B·‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰«À¿≈»∆»≈∆ƒ¿≈∆

ÔÈ˜LÓa ÔÈ‡nË˙Óe70. ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

פרסות 65) על ברזל סנדלי מנעילים למלחמה היוצאים
בדבר:66)סוסיהם. טעמים שלושה נאמרו א נט, בשבת

בהם  החיילים שותים מצויים, כלים כשאין במלחמה, א.
ורץ מי  רגליו על הסנדלים את שם הוא בורח כשהאדם ב. ם;

את  לסוך שמן בו נותנים החיילים ג. והברקנים; הקוצים על
רך.67)גופם. עץ לולבי 68)מין מפרשים ויש גמי. מין
-69)דקל. בהמה וכלי בהמה, של בסנדלים המדובר

ראויים  אינם אלה וסנדלים טומאה. מקבלים אינם
למעלה. האמורים ראשון 70)לתשמישים שהם פי על אף

ב). הלכה הטומאות אבות מהלכות ז פרק (ראה לטומאה

.ÊÈ:Ô‰ ˙Bt˜ LÏL‰‰e‰Ó71‰‡È¯a‰ ÏÚ d‡ÏhL72 »À≈¿»∆¿»»««¿ƒ»
‰‡È¯a‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -73‰ÏB„b‰ ÏÚ ‰pË˜ ;74- ¿ƒ«««¿ƒ»¿«»««¿»

˙BÂL eÈ‰ ;‰ÏB„b‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰75¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ¿ƒ«««¿»»»¿ƒ««
‡L ?‰È¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ „ˆÈk .˙ÈÓÈt‰‰·w Ì76 «¿ƒƒ≈«¿ƒ«¬∆»∆ƒƒ¿»
˙B¯B‰Ë Ô‰ÈzL - ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa77. ¿ƒƒ¿≈∆¿

את 72)בלוייה.71) לה וחיבר קטן נקב היה בבריאה
כמוציא  הגדולה ניקבה כך ואחר הנקב, את וסגר המהוהה

תוקן. לא זה ונקב במהוהה 73)רימון טומאה נגעה ואם
משנה). (כסף שלימה שהיא פי על אף נטמאה, לא

מהוהות.74) או בריאות או 75)ושתיהן בריאות ושתיהן
הראשון.76)מהוהות. הקטן הנקב את שטלא אחר

טפילה 77) היא שהמהוהה מפני טומאה. מקבלות אינן
לפנימית. והחיצונה לגדולה הקטנה וכן לבריאה

.ÁÈ:Ô‰ ˙BÒ˜t ‰LÏLÔÈ¯ÈÙÈt‡‰78ÔÈÁÈpnL . ¿»ƒ¿»≈»∆ƒƒƒ∆«ƒƒ
Ò¯„Ó ‡ÓË - ÌÈ¯Ùq‰ ÂÈÏÚ79Ïea˜ ˙Èa Ba LiLÂ ; »»«¿»ƒ»≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ

‰ÂÚL80˙Ó ‡ÓË ‡ÓË -81‰˜ÏÁ ;82‰¯B‰Ë - «¬»»≈¿≈≈¬»»¿»
ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ83Èe‡¯ BÈ‡Â ƒ¿¿ƒ∆≈»»«¿ƒ¿≈»

Ò¯„ÓÏ84. ¿ƒ¿»

מונחים 78) וביניהם בצירים מחוברים עץ לוחות שני
ספרים  מניחים הלוחות גבי על הקלף. או הניירות
על  ויושב הקיפול את פותח הוא לכתוב רוצה וכשהסופר

ביניהם. המונח הקלף על וכותב הלוחות משום 79)שני
לישיבה. גם עשוי קטנים 80)שהוא בלוחות כאן המדובר

בו  להניח קיבול בית בהם יש ואם לישיבה. ראויים שאינם
(בתקופה  בחרט עליו ולכתוב הלוח על למרוח שעווה
ואפשר  שעווה גבי על בחרט לכתוב היו רגילים העתיקה
שנית). עליה ולכתוב השעווה על החרוט את להחליק היה

קיבול.81) כלי בו 82)ככל ואין שטוח הוא הלוח כלומר,
קיבול. פשוט.83)בית  קרש  בקטן 84)והוא המדובר

ישיבה. כדי בו שאין

ה'תשע"ט  אלול ט' שני יום

ועּׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
וכו'.1) להם ושאין ותוך, אחוריים להם שיש הכלים יבאר

במשקין. מהן אחד שנטמא כיס, שבתוך כיס ודין

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2e‡ÓËpL Ïea˜ ˙Èa Ô‰Ï LiL »«≈ƒ∆≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈ˜LÓa Ô‰È¯BÁ‡3‰Óe¯˙Ï ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï -4‡ÏÂ , ¬≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»»ƒ¿»¿…

Ô‰È‚‡5˙ÙOa Ú˜BM‰ Úaˆ‡ ÌB˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ÈÊ‡ ‡ÏÂ »¿≈∆¿…»¿≈∆¿…¿∆¿««≈«ƒ¿«
ÈÏk‰6Ôlk e‡ÓË - ÈÏk‰ CBz ‡ÓË .7ÔÈ˜LÓ eÏÙ . «¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿À»»¿«¿ƒ

ÌÈÏk‰ Èpk ÏÚ ÔÈ‡ÓË8Ô‰ÈÊ‡ ÏÚ B‡ Ô‰È‚‡ ÏÚ B‡ ¿≈ƒ««≈«≈ƒ«»¿≈∆«»¿≈∆
ÌÈÏk‰ ˙B„È ÏÚ B‡9Ô·bÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÏa˜Ó‰10Ô‰Â «¿«≈ƒ«¿«¿ƒ¬≈∆¿«¿»¿≈

ÔÈ¯B‰Ë11.e‡ÓË ‡Ï Blk ÈÏk‰ È¯BÁ‡ elÙ‡Â . ¿ƒ«¬ƒ¬≈«¿ƒÀ…ƒ¿¿

מ"'ו.2) פכ"ה הכלי.3)כלים באחורי נגעו טמאים משקין
ב 4) יז, [בפסחים מ"ט). (שם טמא תוכן גם לקודש אבל

מחמת  שנטמאו אמורים? דברים "במה יהודה: ר' אמר
נטמאו  אבל חכמים), מגזירת כלים (שמטמאים משקין
גבו, נטמא - תוכו נטמא התורה) מן (שמטמא שרץ מחמת

תוכו"]. נטמא - גבו הכלים.5)נטמא רגילים 6)שפתות
אצבע  בו להניח מקום הכלי, בשפת שקיעה לעשות היו

הקדירה. את נושא כשהאדם שנימנו 7)אגודל אלו כל
להם.8)למעלה. המחוברים הכלים  יד 9)בסיסי כגון

מחבת. במקום 10)של שעליהם המשקין יגעו שלא כדי
טומאה. בנוגעים 11)המקבל אלא משקין טומאת גזרו לא

והם  להם, הטפלים בחלקים בנגעו לא אבל הכלי, בגוף
קיבול  בית להם יש אם ואפילו הכלי, מן כמובדלים נידונים

בפירושו). (רבינו מיטמאים אינם

.·„Á‡12˜O‰ ÈÏk13ÔÈÙeˆ¯n‰Â ÔÈwO‰ ÔB‚k ,14B‡ , ∆»¿≈««¿««ƒ¿««¿ƒ
,ıÚ ÈÏk „Á‡Â ,˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ÔB‚k ,¯BÚ‰ ÈÏk¿≈»¿«»ƒ¿«¿»¿∆»¿≈≈

Ë Ì‡ ,˙BÏtLÓe ˙Bt˜ elÙ‡ÔÈ˜LÓa Ô‰È¯BÁ‡ e‡Ó ¬ƒÀ«¿≈ƒƒ¿¿¬≈∆¿«¿ƒ
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï -15. …ƒ¿»»

סחורות.14)שם.13)בין.12) לאריזת גדולים שקים
והגב 15) גב, נעשה התוך ונמצא להפוך, אפשר אלה כלים

לחלק  אין שבהם לומר תטעה שלא רבינו, ומלמדנו תוך.
תוכם. נטמא גבם נטמא אם ולכן ותוך, גב בין

.‚ÈËeLt16ÛËL ÈÏk17Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L18ÔB‚k , ¿≈¿≈∆∆∆≈¿ƒ¿ƒ¿»¿
‡Ï·ËÂ ÔÁÏM‰19ÔÙc dÏ ÔÈ‡L20ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , «À¿»¿«¿»∆≈»…∆ƒ¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó21Ô‰È¯BÁ‡ e‡ÓË Ì‡ , ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«»ƒƒ¿¿¬≈∆
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa22ÛËL ÈÏk ÈËeLt Ï·‡ . ¿«¿ƒ…ƒ¿»»¬»¿≈¿≈∆∆

ÂÈÏÚ ÌÈLiL ¯BÚ‰Â ‰hn‰ ÔB‚k ,Ò¯„ÓÏ ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ»¿»∆¿≈ƒ»»
CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â23‡l‡ , ¿«ƒ≈¿«≈»∆≈»∆¬«ƒ»∆»

‡ÓË - Ô‰È¯BÁ‡Ó B‡ ÔÎBzÓ Ô‰a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÔÈa≈∆»¿«¿ƒ»∆ƒ»≈¬≈∆ƒ¿»
Blk ÈÏk‰24˙BcÓ ÔÎÂ .25ÔÓLÂ ÔÈÈ26‡ÓBÊÂ , «¿ƒÀ¿≈ƒ«ƒ»∆∆¿»
˙B¯ËÒÈÏ27,- ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ,Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓe ƒ¿¿¿«∆∆∆«¿»¿«∆∆∆«ƒ
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CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï ÔÈ‡28ÏÚ ÔÈ˜LÓ ÏÙ Ì‡ ‡l‡ , ≈»∆¬«ƒ»∆»ƒ»««¿ƒ«
Ô˙ˆ˜Ó29ÓË -Ôlk e‡30.ÌÈ„‚a‰ BÓk , ƒ¿»»ƒ¿¿À»¿«¿»ƒ

מ"א.16) נקראים 17)שם במקווה טהרה להם שיש כלים
במים" "ושטף כא): ו, (ויקרא הכתוב מלשון שטף", "כלי
קיבול). בית להם שאין שטף כלי = שטף כלי (פשוטי
ראוי  בין הבדל אין מתכת בכלי אבל עץ, בכלי המדובר
אינו  רבינו בלשון שטף כלי [סתם ראוי. לא לבין למדרס

מתכות]. כלי עליהם.18)כולל לשכב או לשבת
עליה.19) ואוכלים הקרקע על אותה ששוטחים עור או מעץ

ה"ו)]. פכ"ז למעלה (ראה "והדלפקי" אמרו [במשנה
שהרי 20) פשוט, כלי אינה מסגרת לה כשיש מסגרת.

לקבלה. ה"י.21)ראוייה פ"א למעלה הצד 22)ראה
נקרא  - עליו לאכול נוח שיהיה כדי במעצד שהוחלק העליון

השני. מהצד היינו ו"אחוריו" בין 23)"תוך", הבדל אין
לתוכם. א.24)אחוריהם לח, מ"ג.25)בכורות שם

את 26) בהן ושואבים ושמן, יין בהם שמודדים כלים
משני  בהם נדבק הסמיך והמשקה החבית, מן המשקין

שאיבה. אגב בכלים 27)הצדדים ליסטרא. וזומא במשנה:
כף  כעין עשוי האחד שראשו כלי רבינו: מפרש מ"ב, פי"ג
וראשו  האש, על לצלותו בשר עליו ומניחים מנוקבת, גדולה
בבשר  אותו ותוחבים שיניים, שלוש בעל כמזלג עשוי השני

אגב 28)הנצלה. בשוה צידיהם שני מתלכלכים המידות
(הרא"ש  טומאה לענין ביניהם לחלק אין ולפיכך מלאכתם,
בה  להשתמש אפשר ליסטרא, וזומא למשנתנו). בפירושו

ו  צידיה, ומשני ראשיה בית משני להן יש משמרת וכן מסננת
שם). (ר"ש בו משתמש ולפעמים מאחוריהן, קטן קיבול
כלפי  קצת כפופים ששוליהן מבאר, ישראל' [ב'תפארת
המסננת  את כשמניחים נקביהם יסתתמו שלא כדי מעלה,

מנוקב]. שאינו שהוא.29)בכלי מקום מפני 30)בכל
וזה  עיקר זה אומרים אנו אין שוה, תשמישם הצדדים ששני
כגוף  הכל דנים אלא כאחוריים, דינו יהיה והטפל טפל,
בתרא  בבא כלים, מתוספתא הקשה [במשנהֿלמלך אחד.
אולם  הכף, נטמא לא המזלג נטמא שאם האומרת פ"ג,
מאיר  ר' דעת לפי שנאמרה משמע, התוספתא מלשון
שם]. ראה ותוך. אחוריים לה יש ליסטרא שזומא במשנתנו,

.„Úc¯n‰31„ÓÏn‰Â32.CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï LÈ - ««¿≈«¿««¿»≈»∆¬«ƒ»
¯eÁ¯Á‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ?„ˆÈk33ÔÓ ‡ÓË ‡Ï - ≈«»¿«¿ƒ«««¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ‡l‡ ¯eÁ¯ÁÏ CeÓq‰ ıÚ‰34,„·Ïa »≈«»««¿∆»ƒ¿»¿»ƒƒ¿«
Ô·¯c‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ıÚ‰ ¯‡Le¿»»≈»¿≈ƒ»¿«¿ƒ««»¿»
.Ô·¯cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï -…ƒ¿»∆»«¿»»¿»ƒ«¿ƒ«»¿»
ÈÏÎk ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡Ï ıeÁÂ ‰Ú·LÏ ıeÁ eÏÙ»¿¿ƒ¿»¿¿«¿»»¬≈∆ƒ¿ƒ
‡l‡ e‡ÓË ‡ÏÂ ,ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL Ïeaƒ̃∆»¿«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¿∆»

ıeÁÏÂ BÚbÓ ÌB˜nÓ35. ƒ¿«»¿«

מ"ב.31) לכוון 32)שם הבהמה צואר על שנותנים
הוא  שמרדע רבינו כתב כב, הלכה יג בפרק [למעלה הילוכה

וצ"ע]. האחד 33)מלמד, שלראשו ארוך, עץ הוא המרדע
במחרישה, שנדבק העפר את בו לנער רחב ברזל מחובר
נקרא  זה ברזל החרישה. את המעכבים שרשים בו ולחתוך

מחובר  השני ולראשו הכ"ב), פי"א למעלה (ראה חרחור
"דרבן". ונקרא קטן, יותר חכמים 34)ברזל שיערו

מלאכתו. לצורך כזה לשיעור זקוק חלקי 35)שהחרחור
יותר  המרוחקים הטומאה נגיעת מקום צידי משני העץ

הדרבן. מן וארבעה החרחור מן טפחים משבעה

.‰ÒÈk36- ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÒÈk CB˙aL ƒ∆¿ƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿«¿ƒ
B¯·Á ‡ÓË ‡Ï37?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .38eÈ‰Lk …ƒ¿»¬≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

Û„BÚ ÔBˆÈÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÂL Ô‰È˙B˙ÙO39 ƒ¿≈∆»ƒ¬»ƒ»»«ƒ≈
ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË - ÈÓÈt‰ ‡ÓËÂ40- ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË , ¿ƒ¿»«¿ƒƒƒ¿»«ƒƒ¿»«ƒ

ÈÓÈt‰ ‡ÓË ‡Ï41Ì‡ ,Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,ı¯M·e . …ƒ¿»«¿ƒƒ«∆∆≈»≈»ƒ
‡Ï - Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓË42.B¯·Á ‡ÓË ƒ¿»∆»≈∆…ƒ¿»¬≈

מ"ב.36) כו פרק והטעם,37)שם מחוברים. הם אפילו
השני. של כגבו נידון זה כיס של שתוכו מפני

ה"א.38) פ"ד בתרא בבא כלים, בולט 39)תוספתא
כתוך, הפנימי נידון זה במקרה הפנימי. משפת למעלה

כאחוריים. גבו.40)והחיצון נטמא - תוכו נטמא כדין
תוכו.41) נטמא לא - גבו נטמא משקין, שבטומאת
בתוספתא 42) (משנהֿלמלך). "לא" התיבה: את למחוק

אחד  נטמא אם פירוש, שווים", שניהם בשרץ "אבל כתוב:
היא  שרץ שטומאת מפני והטעם, השני. גם נטמא - מהם
שנתבאר  כמו ואחוריים, תוך בין חילקו לא התורה מן

א. בהלכה למעלה

.Â˜˜BÁ‰43Ú·¯44„Á‡ ıÚa Ú·¯ ÈˆÁÂ45‡ÓËÂ «≈…««¬ƒ…«¿≈∆»¿ƒ¿»
ÈM‰ ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡46‡ ,Èt ÏÚ Û ∆»≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»«≈ƒ««ƒ

CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ ?„ˆÈk .„Á‡ ıÚ Ô‰L∆≈≈∆»≈«»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿
ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ ÈˆÁÂ ,ÔÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ - Ú·¯‰»…«»…««¬»¿≈ƒ«¬ƒ»…««¬»
Ú·¯‰ ÈˆÁ - BÎBzÓ Ú·¯‰ ÈˆÁa eÚ‚ ;ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿«¬ƒ»…«ƒ¬ƒ»…«
‡e‰LÎe .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ ,ÌÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Â«¬»¿≈ƒ»…««¬»¿ƒ¿∆

Ïk‰ ˙‡ ÏÈaËÓ - ÏÈaËÓ47B‡ Ú·¯‰ È¯BÁ‡ e‡ÓË . «¿ƒ«¿ƒ∆«…ƒ¿¿¬≈»…«
ÈÏk‰ È¯BÁ‡ È¯‰ - ÔÈ˜LÓa Ú·¯‰ ÈˆÁ È¯BÁ‡48 ¬≈¬ƒ»…«¿«¿ƒ¬≈¬≈«¿ƒ

ÌÈ¯BÁ‡‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L ,‡ÓË49. »≈∆≈¿ƒ∆»¬«ƒ

מ"ד.43) כה פרק לוג.44)שם = הקב רביעית
בשני.45) רובע וחצי האחד, בראשו שהם 46)רובע מפני

השני  ואין לו, מיוחד תשמיש מהם אחד ולכל כלים, כשני
עמו. לפי 47)משמש נטמא, שלא החלק אותו אפילו

השלמות  ראה בפירושו. (רבינו אחד" גוף "עצם שהוא
ג). הכלי.48)להלכה כל  אחורי לענין 49)פירוש,

ידי  על כשנטמאו אבל עצמם, מחמת להם הבאה טומאה
עצמו. התוך מטומאת יותר מתפשטת טומאתם אין - התוך

.ÊÒBÓe˜Ó˜50z¯Ó ‰È‰Â ÔÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡ eÈ‰L- ÁÈ À¿∆»¬»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ«
eÚ‚Â BÎBzÓ ÔÈ˜LÓ e‡ˆÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»¿«¿ƒƒ¿»¿
BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ ‡l‡ ,BÎB˙Ï e¯ÊÁÂ ÂÈ¯BÁ‡a«¬»¿»¿¿∆»¬≈««¿ƒ∆¿

‰Óe¯˙Ï ÔÈ¯B‰Ë51. ¿ƒƒ¿»

מ"ח.50) ותוך 51)שם אחוריים שאין לקודש, לא אבל
א. בהלכה למעלה שביארנו כמו לקודש,

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ה'תשע"ט  אלול י' שלישי יום

zF`ewn zFkld
zF̀ewnzFkld-dxdhxtq

¦§¦§¨
¦§¦§̈

ÈÓa ‡ÓË Ïk ÏaËiL .‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ∆ƒ¿…»»≈¿≈
.¯‰ËÈ Ck ¯Á‡Â ‰Â˜Óƒ¿∆¿««»ƒ¿«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
טהרה 1) להם אין כלים, בין אדם בין הטמאים, שכל יבאר

חייבי  זמן במקווה. טהרה להם שאין הכלים במקווה. אלא
כוונה  צריך אם בבגדיהם. טבלו ואם אימתי, טבילות
באדם  החוצץ דבר מים. לביאת ראוי צריכים ואם לטבילה

וכלים.

.‡ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk2e‡ÓËpL ÔÈa , »«¿≈ƒ≈»»≈≈ƒ≈∆ƒ¿¿
ÏL ‰‡ÓËa e‡ÓËpL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»∆»≈∆ƒ¿¿¿À¿»∆

Ô‰È¯·c3ÌÈÓa ‰ÏÈ·Ëa ‡l‡ ‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ - ƒ¿≈∆≈»∆»√»∆»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
Ú˜¯wa ÔÈÂ˜p‰4. «ƒ¿ƒ««¿«

כלל.2) טהרה להם שאין אוכלין חכמים.3)להוציא דברי
ויתבאר 4) ה"א. ט, פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת

הבאות. בהלכות

.·ÒeaÎÂ ¯Oa ˙ˆÈÁ¯ ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»¿ƒ«»»¿ƒ
‰ Ïk ˙ÏÈ·Ë ‡l‡ BÈ‡ - ‰‡Óh‰ ÔÓ ÌÈ„‚aÛeb ¿»ƒƒ«À¿»≈∆»¿ƒ«»«
ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :·Êa ¯Ó‡pL ‰ÊÂ .‰Â˜Óa5- ¿ƒ¿∆¿∆∆∆¡«¿»¿»»…»««»ƒ

BÙeb Ïk ÏaËiL ,¯ÓBÏk6¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿«∆ƒ¿…»¿«ƒƒ¿»
‰pËw‰ Úaˆ‡ L‡¯Ó ıeÁ Blk Ï·Ë Ì‡L ,ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ∆ƒ»«À≈…∆¿««¿«»
ÏÚ Û‡ ,‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿À¿»¿»«¿»ƒ»≈∆««

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ Ô‰L Èt7‡·eÈ ÌÈna :¯Ó‡ È¯‰ , ƒ∆≈ƒƒ«¿»¬≈∆¡«««ƒ»
·‡ ÔÈa - ¯‰ËÂ ·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÂ8ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÏ ¿»≈«»∆∆¿»≈ƒ¿«»¿»«¿≈ƒ

e‡B·iL9ÌÈna10. ∆»««ƒ

מטהרת.5) ידיים ששטיפת לכאורה חלקי 6)ומשמע
ה"י). לקמן (ראה לעיניים הנראים תלמיד 7)הגוף ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו רבו, משלוש8ֿ)מפי אחת

נאמרו  אם ופירושה: בהן, נדרשת שהתורה המידות עשרה
הענינים  לכל מזה ללמוד יש אחד, בענין דינים פרטי בתורה

כך. דיניהם שיהיה גופם.9)הדומים הסמיכו 10)כל
הכתוב. על זה דין חכמים

.‚,‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈ - e‡ÓËpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆
Ò¯Á ÈÏkÓ ıeÁ11˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe12ıtn‰ ÔÎÂ13ÈÏk . ƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ¿≈««»¿ƒ

‡l‡ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,e¯aL˙ B˙‡Â :Ba ¯Ó‡ - Ò¯Á∆∆∆¡«¿…ƒ¿…¿≈»√»∆»
Ú˜¯wa B¯aÁ elÙ‡ .‰¯È·L14,¯ÓÒÓa BÚ·˜ elÙ‡Â , ¿ƒ»¬ƒƒ¿««¿««¬ƒ¿»¿«¿≈

ÏÓ elÙ‡Â‰È‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ - ÒÈÒÙ‚ B‡ „ÈÒ e‰‡ «¬ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¬≈¿∆»»
Ìe‡OÚ Ò¯Á ÈÏÎk - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe .¯·MiL „Ú15 «∆ƒ»≈¿≈¿ƒƒ¿≈∆∆¬»

‰Ê ¯·„a16. ¿»»∆

א.11) פד, צרידה 12)שבת איש יועזר בן יוסי ב: יד, שם
כלי  ועל . . . טומאה גזרו ירושלים איש יוחנן בן ויוסי
– במקוה טהרה להם שאין אמרו שם ב טו, ובדף זכוכית.

חרס. כלי ב.13)כמו פד, שם תוספתא,14)מחצלת.
ה"ט. פ"ו בבאֿקמא "הואיל 15)כלים ב: טו, שבת

רבנן  שווינהו החול, מן זכוכית) כלי (של ברייתם ותחילת
חרס". ככלי חכמינו) אותם טהרה 16)(עשו לענין וכן

קבלת  להוציא התכוון זה" "בדבר שאמר ומה במקווה,
כשנגעה  אלא מטמא אינו חרס שכלי מגביהם, טומאה
(צידו  מגבו רק מיטמא זכוכית וכלי באווירו, טומאה
א) (טז, שם ובגמרא ה"ה. פט"ו כלים הל' ראה החיצון).
כמו  היתוך ידי על תקנה להם יש שכשנשתברו מפני נימקו:

זה. בענין מתכת לכלי דינם חכמים השוו מתכת, כלי

.„ıtn‰17Ïk ¯‡L ÌÈÏa˜Ó‰ ÌÈÏk‰ ÏÏÎa BÈ‡ ««»≈ƒ¿««≈ƒ«¿«¿ƒ¿»»
˙B‡Óh‰18ÈÏk ÏÏkÓ BÈ‡ ,Ïea˜ ÈÏk BÈ‡L ÈÙÏ . «À¿¿ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿«¿≈

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ıÚ19,·kLÓÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â . ≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
„·Ïa Ò¯„Ó ˙‡ÓËÏ ‰a¯˙20‰¯Bz ÔÈc21ÔÂÈÎÂ . ƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»ƒ¿«ƒ»¿≈»

‰a¯˙Â Le¯Ùa ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡L22,‰‡ÓËÏ ∆≈À¿»¿»√»¿≈¿ƒ¿«»¿À¿»
‰Â˜Óa ¯‰Ë˙Ó ÔÈ‡L ;‰Â˜Óa ¯‰ËÏ ‰a¯˙È ‡Ï…ƒ¿«∆¿«≈¿ƒ¿∆∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿∆
‰¯‰Ë ıtÓÏ ÔÈ‡Â .‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒ»¬ƒ«»¿≈¿«»»√»
‰ML ÏÚ ‰MMÓ ˙BÁt ¯‡MiL „Ú ,B˙ÚÈ¯˜ ‡l‡∆»¿ƒ»«∆ƒ»≈»ƒƒ»«ƒ»

ÌÈÁÙË23. ¿»ƒ

ב.17) פד, לקמן.18)שם כמבואר מידרס, מטומאת חוץ
(הושוו)19) שהוקשו מפני כ. לא, ובמדבר לב. יא, ויקרא

קיבול. בית לו שיש שם האמורים לשק עץ כלי
עליו 20) ישכב אשר המשכב "וכל כד): טו, (ויקרא שנאמר

ומושב. למשכב המיוחדים עץ כלי פשוטי לרבות יטמא"
המקובל 21) הכלל כפי חכמים, מגזירת טומאה מקבל אבל

כלים  הל' (ראה מת טמא מטמא מידרס המטמא כל בידינו:
ה"א). א 22)פכ"ג פד, בשבת למעלה. שהבאנו מהדרשה

אינו  במקווה טהרה לו שאין דבר שכל הכתוב, מן למדו -
אלא  הכתוב מיעט שלא שם וביארו מידרס, טומאת מקבל
שכל  חרס, כלי כגון טהרה, לו שיש דבר במינו שאין דבר
במינו  שיש מפץ אבל במקוה, ניטהר אינו מחרס העשוי דבר
מידרס  לטומאת נתרבה סלים, כגון במקוה, המתטהר דבר
שכל  ברור, יוצא כאן רבינו של [מלשונו המשכב". מ"וכל
נכללו  שלא מפני במקוה, טהרה להם אין עץ כלי פשוטי
הכתוב  מן מידרס לטומאת ונתרבו עץ", כלי "וכל בכתוב
במקוה. המיטהרים כלים במינם שיש מפני המשכב" "וכל
העשוי  מפץ ובין עץ כלי פשוטי בין ומחלק חולק, והראב"ד
כלי  שפשוטי ודעתו כלל, כלי שאינם אחרים, ועשבים מגמי
לטומאה  שנתרבו ומכיוון עץ", כלי "וכל באמור כלולים עץ
גמי  של מפץ אבל ענין, באותו הכתובה לטהרה גם נתרבו
אין  ולפיכך טומאה, לענין באמור נכלל לא כלל כלי שאינו
מפץ, ד"ה שם שבת 'תוספות' (ראה במקוה טהרה לו

כהראב"ד)]. כלים 23)שכתבו משנה, לטומאה. כשיעורו
מ"ז. פ"ו

.‰·f‰24ÔÈÚÓa ‡l‡ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡25¯Ó‡ È¯‰L , «»≈»√»∆»¿«¿»∆¬≈∆¡«
ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ ¯‡Le ‰·f‰ Ï·‡ .ÌÈiÁ ÌÈÓa :Ba¿«ƒ«ƒ¬»«»»¿»«¿≈ƒ≈

.‰Â˜Óa Û‡ ÔÈÏ·BË - ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆

מ"ח.24) פ"א ראויים 25)מקוואות מתוקים מים של
– חמים מעיינות וכן מרים או מלוחים אבל לשתייה,
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חטאת, מי גבי הי"ב פ"ו אדומה פרה בהל' כמבואר פסולים
חיים". "מים כן גם בהם אמרה שהתורה

.Â˙BÏÈ·Ë È·iÁ Ïk26ÌBia Ô˙ÏÈ·Ë27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰ÏÈla Ô˙ÏÈ·hL ˙„ÏBÈÂ28e¯‡aL BÓk ,29ÔÈÚa ¿∆∆∆¿ƒ»»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿«

˙lÁzÓ ,Blk ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â Ï·BË È¯˜ ÏÚ·e .‰cƒ»««∆ƒ≈¿≈»«Àƒ¿ƒ«
‰ÏÈl‰30·¯Ú ˙BÙÏ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;31ÈÌÈna ıÁ¯ ««¿»∆∆¡«¿»»ƒ¿∆∆ƒ¿««»ƒ

·¯Ú‰ „Ú ‰ÏÈl‰ ˙lÁzÓ CÏB‰Â Ï·BhL ,„nÏÓ -¿«≈∆≈¿≈ƒ¿ƒ«««¿»«∆¡≈
LÓL32. ∆∆

ב.26) קכא, ואינם 27)שבת לטומאתם, האחרון ביום
שלאחריו. ליום שייך שהלילה אע"פ שלפניו בלילה רשאים
הטומאה, יום גמר עד לחכות צריכים שאינם עוד, ומלמדנו
מהכתוב  למדו א כ, במגילה החמה. שקיעת עד היינו
ביום  . . . הטמא על הטהור "והזה ט): יט, (במדבר
בהיקש  לומדים וטבילה בלילה, פסולה שהזאה השביעי",
הבדל  שיש נראה מהזאה, טבילה שלמדו [ואע"פ מהזאה.
הטומאה, ימי שאחרי בלילה טבילה שתיהן: בין גדול
מי"א) פי"ב (פרה במשנה שהרי פסולה, והזאה כשירה
פרה  בהל' רבינו של לשונו גם וכן "פסול", סתם אמרו
אין  בזה: אמרו לא למה לברר ונשאר ה"א. פי"א אדומה
סרך]. משום ד"ה ב סז, נדה 'תוספות' ראה למחצה. היקש

(ויקרא 28) תורה כתבה בנדה ראייתה. לתחילת שמיני בליל
כל  בנדתה תהא – בנדתה" תהיה ימים "שבעת יט): טו,
צ, (פסחים לנדה (הושוותה) איתקש ויולדת הימים, שבעת

ה"ו.29)ב). פ"ד ביאה איסורי בהל' קדושה, בספר
החמה 30) הנץ לפני לטבול רשאי בלילה, קרי ראה אם

השלמות). ולא 31)(ראה הערב, כשהגיע מפרש רבינו
בענין  א סו, נזיר ו'תוספות' רש"י (ראה רש"י כפירוש

שמואל). היום.32)קושיית למחרת

.ÊÏ·Bh‰ Ïk33Ì¯Ú ‡e‰Lk BÙeb Ïk ÏaËiL CÈ¯ˆ »«≈»ƒ∆ƒ¿…»¿∆»…
¯ÚO Ïk ÏÈaËÈ - ¯ÚO ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡ ˙·a¿«««¿ƒ»»««≈»«¿ƒ»¿«
ÔÈ‡Óh‰ ÏÎÂ .‰¯Bz ÔÈc BÙe‚k ‡e‰ È¯‰Â ,BL‡…̄«¬≈¿ƒ»¿»«¿≈ƒ

‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ - Ô‰È„‚·a eÏaËpL34ÈtÓ , ∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»¿»»∆¿ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L35‰cp‰ ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â36 ∆««ƒ»ƒ»∆¿≈»¿ƒ¿≈«ƒ»

.dÏÚ·Ï ˙¯zÓ - ‰È„‚·a ‰Ï·hL∆»¿»ƒ¿»∆»À∆∆¿«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

...dphw rav` y`xn ueg

הקטנה  אצבע מראש חוץ כולו טבל "אם כתב ה"ב בפ"א
להטביל  הצורך אודות כאן ומוסיף בטומאתו" הוא עדיין

תורה. דין כגופו שהוא ראשו כל
דבר  גם נוגע כמה עד ה' בעבודת הוראה ללמוד יש מכאן
טפל  הוא השיער שהרי יהודי, של קטנה ופעולה פעוט
שכן  באקראי, הוא הטבילה בשעת באדם שנמצא וזה לגוף
פעוט  עניין גם זאת ובכל ולטבול, ראשו לגלח היה יכול

כולו. להטביל שחייב עד גדול ערך לו יש זה 
לעני  פרוטה נתינת כמו קטנות הנראות פעולות גם כך
ידע  לא לעולם כי בפרסום להיעשות וצריכות הן חשובות
שראה  אחר אדם על פעולתו השפיעה כמה ועד רואהו מי

בסכום  מדובר שהרי לטעון מקום ואין הצדקה. נתינת את
נתינת  כי לכאורה, הגדולה החשיבות היא ומה כך כל זעום
בין  חילוק אין ה' ציווי על וכשמדובר ה' מצות היא צדקה
כשיקיים  ובנוסף, ה'. ציווי מקיימים מקרה ובכל לקטן גדול
את  אצלו הדבר יעורר מצוה" גוררת "מצוה הרי זו מצוה
בכל  שלם שיהיה עד מצוות, ועוד עוד לקיים ה'תיאבון'

ומצוותיה. התורה ענייני
(al oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

ב.33) ד, א.34)עירובין יח, סופגים 35)ביצה הבגדים
לגוף. המים את שם.36)ומעבירים

.ÁÏ·Bh‰ Ïk37‡Ï Ì‡Â ,‰ÏÈ·ËÏ Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆ »«≈»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿ƒ…
ÔÈlÁÏ ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - Ôek˙38‰c elÙ‡ . ƒ¿«≈»¿»¿ƒ»¿Àƒ¬ƒƒ»

B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ‰ÏÙpL ÔB‚k ,‰ek ‡Ïa ‰Ï·hL∆»¿»¿…«»»¿∆»¿»¿««ƒ
¯˜‰Ï ‰„¯È39˙¯zÓ BÊ È¯‰ -dÏÚ·Ï40Ï·‡ ; »¿»¿»≈¬≈À∆∆¿«¿»¬»

ÏaËzL „Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡ ÌÈL„˜Ïe ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿»»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿…
‰eÎa41. ¿«»»

א.37) לא, להיטהר 39)שם.38)חולין התכוונה ולא
ואףֿעלֿפי 40)מטומאתה. יוחנן. רבי דעת נגד שם, כרב

כאן  פסק יוחנן, כרבי הלכה יוחנן, ורבי רב בידינו: שכלל
לפי  היא שנתלש גל גבי שם הגמרא שמסקנת מכיוון כרב,

(כסףֿמשנה). רב ב 41)דעת יח, חגיגה ובמשנה שם.
– ולקודש תרומה, לטהרת כוונה צריכה – לתרומה אמרו:

קודש. לטהרת כוונה צריכה

.Ë˙ÙBk‰42ÌÈn‰ ˙n‡a BÏ ·LÈÂ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È43Ì‡ , «≈»»¿«¿»¿»«¿««««ƒƒ
¯B‰Ë - Blk C¯c ÌÈÓ eÒÎ44ıÙBw‰ .45CB˙Ï ƒ¿¿«ƒ∆∆À»«≈¿

ÌÈÓÚt Ï·Bh‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜n‰46- ‰Â˜na «ƒ¿∆¬≈∆¿À∆¿«≈«¬«ƒ«ƒ¿∆
¯ÓB‡‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰47E„È L·k :B¯·ÁÏ48ÈÏÚ ¬≈∆¿À∆¿»≈«¬≈¿»¿»«

.‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜na«ƒ¿∆¬≈∆¿À∆

ה"א).42) פ"ח מקוואות (תוספתא, בחפירה 43)הקושר
מים. סאה ארבעים בה למים 44)שמכונסים נכנס כשאדם

המים  שנכנס הדעת על מתקבל רגליו על בעמידה כדרכו
אם  לבדוק צריך במים שישב כפות אדם אבל כולו, דרך

לא. או ה"י.45)נכנסו פ"ה שם.47)שם.46)שם
בתשובות 48) למים. כולו שייכנס כדי ראשו, על ללחוץ

טעם  מפרש כאן) בכסףֿמשנה (מובאה רצג סי' הריב"ש
כאילו  נראה הללו המקרים שלושת שבכל מפני הגיוני,
וטבילה  שחוק, לשם – ידך כבוש באומר – או להקר כוונתו
יגע  ואם ה"ח), (למעלה ולקודש לתרומה כוונה צריכה
אינה  שטבילה הרואים יאמרו וקדשים, בתרומה הזה הטובל
פ"י, רבתי כלה [במסכת מכשול. לידי ויבואו כוונה צריכה
על  דייב דילמא מגונה, זה הרי פעמים שני "והטובל אמרו:
אנשים  על מים יתיז שמא פירוש ליה" חזי ולא אינשי
אותם  יראה לא והוא לטבילה טבילה בין שם העומדים
אמרו  ושם ורואה). מסתכל הוא ראשונה טבילה (לפני
בדבר) יש (סכנה המיתה" דרך "הוא האמבטי לתוך שקופץ
הפליאה  וגדולה המקוה. לתוך בקופץ הדבר שהוא ומובן

זו]. ברייתא הביא לא שהריב"ש
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.ÈÌÈ¯˙q‰ ˙Èa49e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÌÈËÓw‰ ˙È·e ≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»
ÌÈ¯·È‡ - ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈn‰ Ô‰a»∆««ƒ∆∆¡«¿»»…»««»ƒ≈»ƒ

„·Ïa ÌÈ‡¯p‰50˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . «ƒ¿ƒƒ¿«¿««ƒ≈¿ƒƒƒ¿
ÔÈÈe‡¯51ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL52. ¿ƒ∆»»∆««ƒ¿…ƒ¿∆»»≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏ53CB˙a Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏ : ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿»¿«≈»»¿
¯Á‡Â ÌÈÓa ‰ÈËÓ˜ ÔÈa ‰ÁÈ„Ó ‰M‡ ‰È‰zL ,B˙Èa≈∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ»≈¿»∆»¿«ƒ¿««

d˙ÏÈ„b C¯„k ˙Ï·BË ‰M‡‰Â .ÏaËz Ck54˙‚¯B‡k , »ƒ¿…¿»ƒ»∆∆¿∆∆¿ƒ»»¿∆∆
.da ˙‡ ‰˜ÈÓÎÂ¿ƒ¿ƒ»∆¿»

במצב 49) נמצא כשהאדם מגולים שאינם בגוף המקומות
דרשו:50)טבעי. ה"ה פ"ד מצורע, פרשת כהנים' ב'תורת

הסתרים". לבית פרט בנראה, כל אף בנראה ידיו "מה
כ 51) א.קידושין המים 52)ה, לבין המקומות אותם בין

החוצצים  הדברים הם מה יבואר הבא בפרק לשם. יגיעו אם
יב). הלכה ב.53)(ראה סו, נדה רבא, של מימרא

מיניקה 54) או אורגת שהיא בשעה הטבעית עמידתה כדרך
א). פז, (שם קצת מתכופפת שהיא בנה, את

.‡È‰M‡55ÏÓa ˙Ï·BË dÈ‡56˙Lia˙nL ÈtÓ , ƒ»≈»∆∆¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆
¯ÈÚ‰ ÈaÓ57Ô‚‰k ˙Ï·BË dÈ‡Â58dÏ ÛÈw‰ Ì‡Â . ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆∆«…∆¿ƒƒƒ»

dÚÈˆ‰Ï È„k Ba ‡ˆBiÎÂ ıtÓ59‡ÏÂ .ÏÓa ˙Ï·BË - «»¿«≈¿≈¿«¿ƒ»∆∆¿»≈¿…
aËzÒ¯Á ÈÏk Èab ÏÚ Ï60ÈtÓ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÒ B‡ ƒ¿…««≈¿≈∆∆«¿«≈»∆ƒ¿≈

.‰ÏÈ·Ë dÏ ‰ÏÚz ‡ÏÂ ˙„ÁÙnL∆¿«∆∆¿…«¬∆»¿ƒ»

עוגנות.56)שם.55) שהספינות שמה 57)מקום הבאים
עסקיהם. 'תוספות'58)לרגל (ראה חננאל רבינו פירש כך

המצוי  הטיט מפני מפרש רש"י אולם אשה), ד"ה ב טו, שם
של  שאביו יפרש והוא וחוצץ. – רגליה על נדבק והוא שם,
עליהם. לעמוד הנהר קרקע על מפצים הניח שמואל

מה 59) כך מפרש רבינו בנמל. המסתובבים יראוה שלא
לבנותיו) (עשה לבנתיה עביד דשמואל אבוה שם: שאמרו

ב'ערוך'. פירש וכן תשרי. ביומי ומפצי . . שם.60).

.·ÈÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ „Á‡61ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡Ï ∆»»»»«≈ƒ…ƒ¿∆»»≈
ÔÈ·e ÌÈa ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈn‰ ÔÈ·e ÌÈa≈»≈««ƒ¿ƒ»»»»≈≈»≈
¯Oa ÏÚ ˜a„Ó ËÈË B‡ ˜ˆa ‰È‰L ÔB‚k ,ÌÈn‰««ƒ¿∆»»»≈ƒÀ¿»«¿«
‡ÏÂ ,‰È‰Lk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰»»»««¿ƒ¬≈∆»≈¿∆»»¿…

‰¯Bz ¯·c .‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ62¯·„ ‰È‰ Ì‡ : »¿»»∆¿ƒ»¿«»ƒ»»»»
‰˙ÏÚ ‡Ï - ÈÏk‰ ·¯ B‡ Ì„‡‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ ıˆBÁ‰«≈∆∆…»»»…«¿ƒ…»¿»

‡e‰Â .‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï63;B¯È·Ú‰Ï ‰ˆB¯Â ÂÈÏÚ „Èt˜iL »∆¿ƒ»¿∆«¿ƒ»»¿∆¿«¬ƒ
ÔÈa ·Ï ÏÚ B˙B‡ ÌO ‡ÏÂ ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿ƒ»»¿…»«≈≈
‰ÙBÁL Èt ÏÚ Û‡Â ıˆBÁ BÈ‡ - ¯·Ú ‡Ï ÔÈa ¯·Ú»«≈…»«≈≈¿««ƒ∆∆
Û‡ ,ıˆBÁ BÈ‡ - BËeÚÓ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ba¯ ˙‡∆À¿≈ƒ»»∆ƒ≈≈«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ64ÏkL : «ƒ∆«¿ƒ»»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»
BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰È‰ Ì‡ ,ıˆBÁ‰ ¯·c»»«≈ƒ»»«¿ƒ»»…»¿»
ÌeMÓ ‰¯Êb ,BËeÚÓ ÏÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈ·Ë¿ƒ»««ƒ∆«ƒ¿≈»ƒ
‡Ï - Ba¯ ˙‡ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ì‡ ,ıˆBÁ‰ ¯·c ÏÎÂ ;BaÀ̄¿»»»«≈ƒ»»∆∆À…
,ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ»¿»¿ƒ»««ƒ∆≈«¿ƒ»»
Ì‡L :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜n‰ Ba¯ ÌeMÓ ‰¯Êb¿≈»ƒÀ««¿ƒ»»ƒ¿≈»≈∆ƒ
ÌÈ¯·cÓ ¯·c ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ¯Oa ÏÚ ‰È‰»»«¿«»»»««¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

‰tË elÙ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊÂ ˜ˆa ÔB‚k ,ÔÈˆˆBÁ‰«¿ƒ¿»≈¿∆∆¿«≈»∆¬ƒƒ»
;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰Â ,Ïc¯Ák¿«¿»¿«¿ƒ»»…»¿»¿ƒ»
Ì‡ ‡l‡ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ
.e¯‡aL BÓk ,Ì„‡‰ ·¯ B‡ ÈÏk‰ ·¯ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ôk≈»»∆…«¿ƒ…»»»¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

...uveg epi`

במהותה  פגם ולא בטבילה צדדי תנאי הוא החציצה עיכוב
ואינו  רובו את אפילו או מיעוטו את רק חופה דבר אם ולכן
העיכוב  אבל התורה. מן טבילה לו עלתה עליו, מקפיד
עניינו  כי הטבילה במהות פגם הוא בידו" ושרץ ב"טובל

הטהרה. היפך הוא שרץ של
אצבע  מראש חוץ כולו טבל אם שמהתורה לדבר, וראיה
שאינו  בחציצה טבל אם אבל בטומאתו, הוא הרי קטנה
תנאי  שהוא ומכאן כולו, טובל נקרא זאת בכל עליה מקפיד

צדדי.
(19 'rd 19 'r g"lg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

...uvegd xac

שצריך  הדין שונה; גדר בעל אחד וכל בטבילה דינים שני
של  הטבילה במעשה דין הוא במקוה גופו כל לטבול
כאן  אין בחוץ קטן אבר ראש השאיר אם שאפילו האדם
בינו  חציצה תהיה שלא והדין התורה), (מן טבילה מעשה
צדדי  עניין אלא הטבילה במעשה חיסרון אינו המים ובין
כאן  אין כי מעכב אינו מסוימים שבתנאים החוצץ דבר -

הטבילה. במעשה פגם
התשובה' ב'אגרת הזקן האדמו"ר בחר מדוע יובן בכך
פי  (על לקב"ה ישראל שבין הקשר את לתאר ה') (פרק
גשמי  דבר שום "אין במילים: כו') עמו ה' חלק כי הפסוק
שביאר  מה לגבי חידוש הוא כי יתברך", לפניו חוצץ ורוחני
כל  מלא הגשמית... הלזו ש"הארץ מ"ח) פרק א' (בחלק
שנאמר  כמו ברוך־הוא אור־אין־סוף היינו כבודו" הארץ
הדינים  שני כי ה" נאום מלא אני הארץ ואת השמים "את
מ"ח  בפרק המתוארים האופנים שני בדוגמת הם בטבילה

התשובה'. וב'אגרת
בשווה  מקום בכל נמצא שהקב"ה כך על מדבר מ"ח בפרק
שאין  הקב"ה של גדולתו מצד הוא כי הנבראים כל אצל
האדם  כל את המקיפה הטבילה בדוגמת והוא סוף, לו
של  מעלתם דבר על מדבר התשובה' ב'אגרת אבל בשווה.
הוי' משם ו"חלק עמו" הוי' "חלק שהם עצמם מצד ישראל
"יגיע" עצמו שהוי' אפשר שאי לחשוב מקום והיה ב"ה"
ידי  על למדרגה "ממדרגה שירדה כפי ישראל נשמת אל
שיש  עד הגשמי בגוף והתלבשה העולמות" השתלשלות
"אין  במילים הזקן אדמו"ר בחר לכך לגשמיות. שייכות לה
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בטלים  ישראל נשמות כי כו'" חוצץ ורוחני גשמי דבר שום
עצמם, מעלת מצד ממעל אלוה חלק שהם משום לקב"ה
הציור  גם כי החוצץ דבר לא גם לקב"ה ישראל בין אין ולכן
ישראל  בין חוצץ אינו הנשמה התלבשה שבו הגשמי

לקב"ה.
(75 'r h"lg y"ewl it lr)

(61– ובפ"ג באדם, החוצצים הדברים נימנו בפ"ב לקמן
בכלים. מימרא 62)החוצצים היא הפרק, סוף ועד מכאן

ב. ד, עירובין יצחק, רבי (בתנאי).63)של נאמר וזה
חכמים.64) מגזירת

ה'תשע"ט  אלול י"א רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עזרא 1) ותקנת חוצצים. ושאין באדם החוצצים דברים יבאר

לבנה  תבשיל שנתנה אשה שערה. את חופפת אשה שתהיה
מי  ודין וטבלה. דם והוציאה בבשרה שרטה או וטבלה

חוצץ. דבר עליו ונמצא ועלה שטבל

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡2ÛeÏÙÏ :Ì„‡a3,ÔÈÚÏ ıeÁL ≈¿ƒ¿»»ƒ¿∆»«ƒ
„Ï‚Â4,‰kn‰ Èab ÏÚL L·È Ìc‰Â ,‰knÏ ıeÁL ¿∆∆∆««»¿«»»≈∆««≈««»

‰‡Bˆ È„Ï‚Â ,‰ÈÏÚL ‰iË¯‰Â5˜ˆ·e ,B¯Oa ÏÚL ¿»¿ƒ»∆»∆»¿ƒ¿≈»∆«¿»»≈
ÔÈÏeÓÏn‰Â ,Ô¯tv‰ ˙ÁzL ËÈË B‡6,Ûeb‰ ÏÚL ƒ∆«««ƒ…∆¿«ƒ¿ƒ∆««

ÔÂi‰ ËÈËÂ7ÌÈ¯ˆBi‰ ËÈËÂ ,8ÌÈÎ¯c ÏL ËÈËÂ , ¿ƒ«»≈¿ƒ«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ „ÈÓz ÌL ‡ˆÓp‰9el‡ Ïk - «ƒ¿»»»ƒ¬ƒƒ««»»≈

BÈ‡ - ÁÏ ‡e‰Lk :ËÈh‰ Ïk ¯‡Le .ÔÈˆˆBÁ¿ƒ¿»»«ƒ¿∆«≈
ÌÈna ‰ÁÓ È¯‰L ,ıˆBÁ10- L·È ‡e‰LÎe ; ≈∆¬≈ƒ¿∆««ƒ¿∆»≈
.ıˆBÁ≈

ט.2) פרק נדבקת 3)מקוואות והיא פולטת שהעין ליחה
לבין  לח בין כאן מחלק אינו [רבינו לעין. שמחוץ בעור

חוצץ]. לח שגם משמע ומזה מן 4)יבש, שנפלטה ליחה
שפתה. על והגלידה בגופו 5)המכה שנדבקה צואה

להעביר 6)ונתייבשה. ורוצה טיט או בצק לש כשהאדם
כך  ומתוך בזו זו מחכך הוא בידיו, שנדבקו שייריהם את
אלו  גרגירים טיט. או בצק גרגירי הידיים על מתקבצים

"מילמולים". הבורות.7)נקראים טיט זה מפורש: במשנה
חרס.8) כלי נמחה 9)עושי ואינו יפה יפה נתייבש זה טיט

לעור.10)במים. מגיעים והם המקווה במי

.·˙ez‰ Û¯Oe ,Ìc‰Â ·ÏÁ‰Â BÈc‰Â L·c‰11 «¿«¿«¿¿∆»»¿«»¿««
‰Ó˜M‰Â ‰‡z‰Â12ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È - ·e¯Á‰Â13ÔÈÁÏ , ¿«¿≈»¿«ƒ¿»¿∆»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

‡ÔÈˆˆBÁ ÔÈ14ÔÈa ÔÈÁÏ ÔÈa - ÔÈÙ¯O‰ Ïk ¯‡Le . ≈»¿ƒ¿»»«¿»ƒ≈«ƒ≈
ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È15C¯ÒpL Ì„Â .16- ÁÏ elÙ‡ ,¯Oaa ¿≈ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿««»»¬ƒ«

ıˆBÁ17ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â ¯·È‡‰ .18ÔÈˆˆBÁ -19. ≈»≈»¿«»»«¿À¿»ƒ¿ƒ

התות.11) מעץ הנוטף שאינם 13)דקל.12)שרף מפני
במים. לגוף.14)נימוחים מלהגיע המים על מעכבים אינם

לכלוכי 15) שהם "מפני הטעם: מבואר שם בתוספתא
עליהם  להקפיד אדם בני של ודרכם פירוש הפירות",
י"ב). הלכה י"א פרק (ראה חוצץ עליו מקפיד שאדם ומיעוט

להעבירו.16) וקשה יפה [רש"י 17)שנדבק א. כא, מנחות
ממנו  נמשכים בו וכשנוגעים להתייבש שהתחיל פירש, שם

דומים]. השיעורים שני ואולי דם. מן 18)חוטי שנתלשו
לגמרי. ממנו נפרדו ולא דבר 19)הגוף עליהם יש אם

משנה). (כסף לגמרי כתלושים נידונים ואינם החוצץ

.‚‰lÁz ÁÈ„zL „Ú ıˆBÁ - ‰M‡a ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa20, ≈«¿»ƒ¿ƒ»≈«∆»ƒ«¿ƒ»
‰na .ıˆBÁÂ ıa˜˙Ó ˜·‡‰Â „ÈÓz ÌL ‰Úf‰L∆«≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿«≈¿≈«∆

‰‡eOa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c21ÏÈ‡B‰ ,‰ÈeÙa Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ
ıˆBÁ BÈ‡ - ˙„t˜Ó dÈ‡Â22. ¿≈»«¿∆∆≈≈

תחילה.20) הדחה בלי לטבול רשאית שמקפידה 21)אינה
בעלה. על תתגנה שלא לכלוך 22)כדי שם יש אם אפילו

ד). הלכה שם (תוספתא

.„„‚‡‰23Èab ÏÚL ÔÈO˜Ow‰Â ,‰kn‰ Èab ÏÚL »∆∆∆««≈««»¿««¿«ƒ∆««≈
¯·M‰24ÌÈ¯ÈM‰Â ,25ÌÈÓÊp‰Â26˙BÈÏËw‰Â27 «∆∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»

ÌÈ˜ÊÁ Ô‰L ÔÓÊa :˙BÚah‰Â28- ¯Oaa ÌÈ˜e·„e ¿««»ƒ¿«∆≈¬»ƒ¿ƒ«»»
ÌÈÙ¯ ;ÌÈˆˆBÁ29.ÔÈˆˆBÁ ÌÈ‡ - ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ

השבר 24)תחבושת.23) על מתכת קשקשי קושר החובש
שומרים  אלה קשקשים לזה. זה חלקיו שני שקירב אחרי

מזה. זה השבר חלקי יתרחקו שרשראות 25)שלא
האף.26)לקישוט. זהב 27)נזמי גרגירי של מחרוזות

צוואריהן. סביב עונדות בחזקה.28)שהנשים מהודקים
הגוף.29) ובין ביניהם ייכנסו והמים לבשר לחוצים אינם

.‰˙B¯LBwL ˙BÚeˆ¯‰Â ÔzLt ÈËeÁÂ ¯Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿
ÔÈÏÈc·nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ - ÈBÏ Ô‰ÈL‡¯a ÌÈLp‰«»ƒ¿»≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒƒ
,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ¯ÚO ÈËeÁ Ï·‡ .ÌÈn‰ ÔÈ·e Ûeb‰ ÔÈa≈«≈««ƒ¬»≈≈»≈¿ƒ
.ÔÈÙ¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆««ƒ∆≈»»ƒ

.Â¯‡evaL ÔÈËeÁ30ÏL elÙ‡ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ƒ∆««»≈»¿ƒ¬ƒ∆
ÔzLt31Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,32Ï·‡ . ƒ¿»¿ƒ∆≈ƒ»∆∆«¿»»∆¬»
ÌÈ˜·Á33,ÔÈˆˆBÁ - ÌÈ˜ÚÂ ˙BÈÏË˜ ÔB‚k ,¯‡evaL ¬»ƒ∆««»¿«¿»«¬»ƒ¿ƒ

˙ÏÚa ‰‡¯zL È„k Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ»∆∆«¿»»∆¿≈∆≈»∆«¬«
.¯Oa»»

בצווארה.30) קושרת יהודה 31)שהאשה רבי שאפילו
בראש. קשורים כשהם שחוצצים הנשים 32)מודה אין

מדאי. יותר אותם מתכת 33)מהדקות של תכשיטים
הצוואר. את שחובקים

.ÊÈÏ˜Ï˜ ‰OÚÂ ¯M˜˙pL ·l‰ ÏÚL ¯ÚO34ÔÎÂ , ≈»∆««≈∆ƒ¿«≈¿«¬»ƒ¿¿≈¿≈
.ÔÈˆˆBÁ - Ô˜f‰ ÈÏ˜Ïƒ̃¿¿≈«»»¿ƒ

ידי 34) על ונידבקו השערות נסתבכו שרשרת. כעין סבך
שהמדובר  משמע כאן מלשונו קילקי. במשנה: ואבק. זיעה
מקפיד, האיש גם זה שבמקום באשה, ובין באיש בין

האיש. זקן - כפשוטה "והזקן" המלה ותתפרש

.Á‰‡¯ ‡e‰L ÔÓÊa :Ì„‡a ·eÁz‰ ıÁ35ıˆBÁ -36, ≈«»¿»»ƒ¿«∆ƒ¿∆≈
‰‡¯ BÈ‡L ÔÓÊ·e37Ï·BË -38B˙Óe¯˙a ÏÎB‡Â ƒ¿«∆≈ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿»

·¯ÚÏ39ÚÏaL ÈÓ ÔÎÂ .‡ÓË ıÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆∆««ƒ∆≈»≈¿≈ƒ∆»«
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d‡È˜‰ Ì‡Â ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ï·ËÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË«««¿≈»¿»«¬≈∆»¿ƒ¡ƒ»
dÚbÓa ‡ÓË - Ï·hL ¯Á‡40ÏkL ,e¯‡a ¯·kL . ««∆»«ƒ¿»¿«»»∆¿»≈«¿∆»

.ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡Ï ÈÁ‰ Ûe‚a ÌÈÚeÏa‰«¿ƒ¿««…¿«¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ
- ‰hÓlÓ ÂÈÏ‚¯ È˜„Òa ÔÈÓÒÈ˜Â ˙B¯B¯ˆ eÒÎƒ¿¿¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿«»

ÔÈˆˆBÁ41. ¿ƒ

הבשר.35) לתוך כולו נכנס קצת 36)לא שנדבק מפני
נראה  והוא ושקוף דק בקרום מכוסה החץ ואם הגלוי, בעור

ה). הלכה שם (תוספתא חוצץ אינו - שאינו 37)לעין
חוצץ.38)מגולה. אינו טבילות 39)והחץ חייבי ככל

שמש. הערב אחר עד בתרומה שאסורים שטבלו
ההקאה.40) ד 41)בשעת הלכה ח פרק שם בתוספתא

הסתרים". כבית שהוא מפני חוצצים "אין עקיבא: רבי אמר
כמותו  רבינו פסק לא עליו, חולק אין שבתוספתא פי על ואף
ביאת  צריך אינו הסתרים שבית הלכה, נפסקה שכבר מפני

מים. לביאת ראוי להיות צריך אבל מים,

.Ë‰iË¯e ‡Ó‚eÏÓ ,˙ÈÏtÒ‡42ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ÏÚL ƒ¿¿»ƒ¿¿»¿ƒ»∆«≈«¿»ƒ
Ô‰a eÒkiL CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÔÈˆˆBÁ -¿ƒ««ƒ∆≈»ƒ∆ƒ»¿»∆
¯·c Ô‰a ‡‰È ‡ÏÂ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿…¿≈»∆»»
B‡ ˙Á‡ ‰¯ÚO Ba ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ≈¿∆≈«¿»¿»«¬»««

ÌÈzL43nÏ ˜a„Ó dL‡¯Â ‰knÏ ıeÁeÈ‰L B‡ ,‰k ¿«ƒ««»¿…»À¿»««»∆»
B‡ ,‰‡Bˆa B‡ ËÈËa ˜a„Ó ÌL‡¯ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»…»À¿»¿ƒ¿»
Ô·˜e ‰hÓÏÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a ˙B¯ÚO ÈzL eÈ‰L∆»¿≈¿»¿ƒ≈≈»ƒ¿«»¿»»
.ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a Ô‡ÈˆB‰Â¿ƒ»¿ƒ≈≈»ƒ¿«¿»¬≈≈¿ƒ

מכה.42) גבי על שמשימים שונים רטיות מפני 43)מיני
חוצצת  קשורה ואחת חוצצות אינן קשורות שערות ששתי
גם  - למכה שבנדבקו רבינו משמיענו טו), הלכה (ראה

חוצצות. שתיים

.ÈÂÈÏ‚¯ ÏÚL ¯ÙÚa Ì„‡ ÏaËÈ ‡Ï44- Ï·Ë Ì‡Â . …ƒ¿…»»∆»»∆««¿»¿ƒ»«
.ıˆBÁ BÈ‡≈≈

יחף.44) ההולך של רגליו על העולה האבק

.‡ÈÔ‰ È¯‰ - ÔÏÈaË‰Â ÌÈÏÎ·e Ì„‡a ÊÁB‡‰»≈¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈≈
ÂÈ„È ‰t¯L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô˙‡ÓËa45Ô‰a e‡aL „Ú ¿À¿»»¿««ƒ∆ƒ»»»«∆»»∆

ÌÈÓa ÂÈ„È ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰t¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ÌÈn‰««ƒ¿≈»∆»…«¿∆¿ƒ≈ƒ«»»¿«ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ -46. »¿»»∆¿ƒ»

שאמר:"ירפה"45) שם שמעון רבי מדברי זה למד רבינו
מועיל. לא זה קמא תנא שלדעת שעל 46)משמע שהמים

המקווה. מי שם נכנסו וכאילו המקווה מי עם מתחברים ידיו

.·Èd¯BÁ‡Ï da ˙ÏLÙn‰47‰˙ÏÚ ‡Ï - ‰Ï·ËÂ ««¿∆∆¿»«¬»¿»¿»…»¿»
ÂÈ„Èa B‡ ˜BÈz‰ ÈÏ‚¯a ËÈË ‰È‰ ‡nL ;‰ÏÈ·Ë dÏ»¿ƒ»∆»»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿»»
‰˙ÏÚL ¯Á‡Â ,ıˆÁÂ ‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa Bn‡a ˜a„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿»«¿««∆»¿»

ÏÙ48. »«

ערומה.47) כשהיא גבה על תינוקה את הרכיבה
סמוך 48) בדקוה אם אפילו פסולה הטבילה ולפיכך

החוצץ. דבר עליה נמצא ולא לטבילתה

.‚È‰ˆÙwL B‡ ‰ÈÙa d¯ÚO ‰˙pL ‰c49B‡ d„È ƒ»∆»¿»¿»»¿ƒ»∆»¿»»»

‰ˆ¯wL50‰ÈpL ÔÈa ÌˆÚ ‡ˆÓpL B‡ ‰È˙B˙ÙOa51- ∆»¿»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿»∆∆≈ƒ∆»
˙BÚÓ ‰˙ .ÌÈ‡Óh‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .‰Ï·Ë ‡Ï el‡k¿ƒ…»¿»¿≈¿»»«¿≈ƒ»¿»»

‰cp‰ ˙‡ÓhÓ ‰¯‰Ë - ‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ ‰ÈÙa52È¯‰Â , ¿ƒ»¿»¿»¿»¿»»¬»ƒÀ¿««ƒ»«¬≈
dw¯ ·b ÏÚ ‰‡ÓË ‡È‰53‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ˙‡ˆÓÂ ,54 ƒ¿≈»««À»¿ƒ¿≈ƒ¿À¿»
˜¯a Ú‚pL ÈÓk.·Êa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰cp‰ ¿ƒ∆»«¿…«ƒ»¿≈«ƒ¿»

והידקה.49) בחוזק.50)סגרה לזו זו השפתיים הדביקה
ועלתה 51) שטבלה רבי של בשפחתו מעשה ב: סו, נידה

אחרת. טבילה רבי והצריכה שיניה בין חוצץ עצם לה ונמצא
מטמאה 52) אינה וגם לבעלה וטהורה הטומאה אב שהיא

כנידה. וכלים הרוק 53)אדם שלה. ברוק נגיעתה ידי על
כשנתלש  אבל אותה, מטמא אינו טבעי באופן בפיה הנמצא
שבפיה  המעות אחר: פירוש מטמא. הוא למעות ונדבק
זה  רוק ותוספת רוק. מוציאים והם הפה בלוטי את מגרות
(שני  לפה חוץ יצא שלא פי על אף עליו, משקה תורת

שם). הר"ש כתבם ומשקין 54)הפירושים אוכלין ומטמאה
וכלים. אדם ולא

.„È˙È·e L‡¯‰ ÈÏ˜Ï˜ :Ì„‡a ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L el‡Â¿≈∆≈¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»…≈
„Ï‚Â ,ÔÈÚaL ÛeÏÙÏÂ ,LÈ‡aL ÌÈ¯˙q‰ ˙È·e ÈÁM‰«∆ƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿∆»«ƒ¿∆∆
‰‡BˆÂ ,B¯Oa ÏÚL ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏÂ ,‰kn‰ ‰˙ÏÚ‰L∆∆∆¿»««»¿ƒ¿≈»∆«¿»¿»

Ô¯tv‰ ˙ÁzL55,ÔËw‰ ˙eLÎe ,˙ÏcÏ„Ó‰ Ô¯tˆÂ , ∆«««ƒ…∆¿ƒ…∆«¿À¿∆∆¿«»»
.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ el‡ Ïk - B¯Oa ÏÚL ˜c‰ ¯ÚO‰ ‡e‰Â¿«≈»««∆«¿»»≈≈»¿ƒ

חוצצת.55) הבשר שכנגד אבל האצבע. בשר כנגד שלא

.ÂË¯L˜ ˙Á‡k ÔÈ¯eL˜ eÈ‰L ¯˙È B‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»≈∆»¿ƒ¿««∆∆
.Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - „Á‡∆»≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆
‰È‰iL ‡e‰Â .˙ˆˆBÁ - ‰¯L˜pL ˙Á‡ ‰¯ÚOÂ¿«¬»««∆ƒ¿¿»∆∆¿∆ƒ¿∆
‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»∆»¬»ƒ≈«¿ƒ»∆»»¿»

B¯ÚO ·¯ ‰È‰iL „Ú ,‰ÏÈ·Ë BÏ56‡ÓÈ ‡ÓÈ ¯eL˜ ¿ƒ»«∆ƒ¿∆…¿»»ƒ»ƒ»
B¯ÚOL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰Êk .dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»»∆«¿ƒ¿≈»∆ƒ∆¿»
BÈ‡Â ,‰ÏÈ·Ë ÔÈÚÏ ·eLÁ ‡e‰ BÙe‚k Ì„‡ ÏL∆»»¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈

¯ÚO‰ ·¯ ¯Ó‡pL È„k BÓˆÚ ÈÙa Ûe‚k57Û‡ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈«¿¿≈∆…«…«≈»∆»«
BÈ‡ Ì‡ ,‡ÓÈ ‡ÓÈ ¯eL˜ BL‡¯ ¯ÚO ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿«…»ƒ»ƒ»ƒ≈
Û¯Ëˆ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»≈

BÙeb ÏÚ ¯Á‡ ıˆBÁÏ58BÓk ,BÙeb ·¯ Ïk‰ ‡ˆÓÂ ¿≈«≈«¿ƒ¿»«……¿
LiL ÔÈ‡Óh‰ ¯‡L „Á‡Â ‰cp‰ „Á‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿∆»«ƒ»¿∆»¿»«¿≈ƒ∆≈

.¯ÚO ÔL‡¯a¿…»≈»

אין 56) מקפיד שבאינו י"ב, הלכה א בפרק למעלה נתבאר
מרוב. בפחות השיער 57)חציצה שרוב אומרים אנו אין

מקפיד. שאינו כרובו לדונו כדי משמיענו 58)מספיק כאן
לרוב. מצטרפים חציצות מיני ששני רבינו

.ÊË˙ÙÙBÁ ‰M‡ ‰È‰zL ,‡È‰ ‡¯ÊÚ ˙wz59˙‡ «»«∆¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»∆∆∆
‰ÏÈla ÛÁÏ dÏ ¯LÙ‡ Ì‡Â .ÏaËz Ck ¯Á‡Â d¯ÚO¿»»¿««»ƒ¿…¿ƒ∆¿»»»…««¿»

ÛÎz „iÓ ÏaËÏÂ˙ÚL·e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÙÈÙÁÏ ¿ƒ¿…ƒ»≈∆«¬ƒ»¬≈∆¿À»ƒ¿«
˜Ác‰60˙aL ·¯Úa elÙ‡ ˙ÙÙBÁ ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ «¿»ƒ¿≈∆…ƒ∆∆¬ƒ¿∆∆«»

˙aL È‡ˆBÓÏ ˙Ï·BËÂ61. ¿∆∆¿»≈«»

השערות.59) את להפריד כדי שלא 60)סורקת , כגון
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לטבילתה. סמוך חמים מים אפשר 61)תמצא אי שהרי
בערב  ראשון ביום לחוף הדין [והוא בשבת לחוף לה
שבת  ערב נקט ורבינו הדחק. בשעת שלישי בליל ולטבול
יותר  להרחיק שאין מלשונו, ונראה לדוגמא. שבת ומוצאי

משנה)]. (כסף לטבילה חפיפה בין אחד מיום

.ÊÈÌ‡ :ıˆBÁ ¯·„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰˙ÏÚÂ ‰Ï·Ë»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»∆»»»≈ƒ
ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ‰Ï·Ë ‰ÙÙÁL ÌBi‰ B˙B‡a¿«∆»¿»»¿»≈»¿ƒ»»…««
- Â‡Ï Ì‡Â ;„·Ïa „iÓ ˙Ï·BËÂ ˙¯ÊBÁ ‡l‡ ,‰iL¿ƒ»∆»∆∆¿∆∆ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

‰iL ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ62.ÏaËÏÂ ¿ƒ»»…««¿ƒ»¿ƒ¿…

שמא 62) חוששין חציצה, נמצאה וגם שלם יום עבר אם
בהן. הרגישה ולא חציצות עוד ישנן

.ÁÈ¯˙a ‰M‡ ÛÁz ‡Ï63Ûh˜nL ÈtÓ ,64˙‡ …»…ƒ»¿∆∆ƒ¿≈∆¿«≈∆
Ï‰‡a ‡ÏÂ ;¯ÚO‰65CÈ¯ÒnL ÈtÓ ,66;¯ÚO‰ ˙‡ «≈»¿…¿»»ƒ¿≈∆«¿ƒ∆«≈»

ÔÈnÁ‰L ÈtÓ ,‰nÁ ÈnÁa elÙ‡Â ,ÔÈnÁa ‡l‡∆»¿«ƒ«¬ƒ¿«≈«»ƒ¿≈∆««ƒ
ÔÈ¯ÈMÓ67ÔÈBv‰ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈÏÒÏÒÓe ¯ÚO‰ ˙‡ «ƒƒ∆«≈»¿«¿¿ƒ¬»«¿ƒ

.¯M˜˙Óe ¯ÚO‰ ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆«≈»ƒ¿«≈

מאוד 63) רכה אבן מפרש א משנה ב פרק בכלים רבינו
נקראת  בערבית והבגדים. השיער לרחיצת בה שמשתמשים

חוצצות.64)טפל. המנותקות והשערות בערוך 65)מנתק,
"בחול"]. כתוב שלפנינו [בגמרא אלון. מסבך.66)פירש:

פירוש 67) מזיא" ומשרו "דקרירי כתוב: שבידינו בגמרות
את  מקשה רש"י ופירש השער, את "משרו" קרים מים
"חמימי  גורס שרבינו ונראה עובר. הלכלוך ואין השיער
זה  לדעתו אולם השיער את שמקשים כן גם ומפרש משרו".

הלכלוך. להעברת עוזר

.ËÈ‰Ï·ËÂ d·Ï ÏÈL·z ‰˙pL ‰c68‰˙ÏÚ ‡Ï - ƒ»∆»¿»«¿ƒƒ¿»¿»¿»…»¿»
.‰È„È ÏÚL ˙ÈeÓM‰ ÈtÓ ,‰ÏÈ·Ë dÏ»¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ∆«»∆»

ידיים.68) רחיצת בלי

.Î‰LÏL CB˙a :‰Ï·ËÂ Ì„ ‡ÈˆB‰Â d¯O·a ‰Ë¯O»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿»¿»¿¿»
ıˆBÁ ˙BËÈ¯O‰ ÌB˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ69‰LÏL ¯Á‡Ï ; »ƒ≈¿«¿ƒ≈¿««¿»

ÏÚL „Ïbk ÌL ‰t˜ Ìc‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ - ÌÈÓÈ»ƒ≈ƒ¿≈∆«»ƒ¿∆»«∆∆∆«
‰kn‰ Èab70ÔÈÚaL ÛeÏÙÏ ÔÎÂ .71,L·È ‰È‰ Ì‡ , «≈««»¿≈ƒ¿∆»«ƒƒ»»»≈

˜È¯B‰Ï ÏÈÁ˙‰L ‡e‰Â72.‰ca ıˆBÁ - ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»

רך 69) עודנו זה מקום שעל הדם הראשונים ימים השלושה
(רש"י). הבשר מן כחלק למכה,70)והוא שחוץ פירוש,

ששנינו  כמו חוצץ, אינו עצמה המכה שעל גלד אבל
משנה). וכסף ראב"ד (ראה ד משנה ט פרק  במקוואות

בין 71) חוצץ לעין מחוץ שליפלוף למדנו א בהלכה למעלה
העין. שבתוך בליפלוף המדובר וכאן יבש, ובין לח
שהדמעה  מפני פירשו, לפלוף המתחיל דיבור שם בתוספות
ההתייבשות, את ומעכבת הלפלוף את מרטיבה העין שבתוך
להתייבש. וממהר סמיך הוא שמבחוץ הלפלוף אבל

מפרש 72) "וכן" רבינו שכתב [ומה ירוק צבעו יבש לפלוף
גם  כך כשנתייבש הדם חוצץ שבשריטה כמו משנה: הכסף
והטור]. הרא"ש פירושי שם ראה חוצץ. שנתייבש הלפלוף

.‡ÎÏÁk73- ÔÈÚ‰ ·b ÏÚL ;ıˆBÁ BÈ‡ - ÔÈÚaL …«∆»«ƒ≈≈∆««»«ƒ

˙BÁ¯Bt ‰ÈÈÚ eÈ‰ Ì‡Â .ıˆBÁ74ÔÈÚ‰ Èab ÏÚ Û‡ - ≈¿ƒ»≈∆»¿«««≈»«ƒ
ıˆBÁ BÈ‡75. ≈≈

שם).73) (נדה בעיניהן נותנות שהנשים כחול צבע
תדיר.74) ופותחת העפעפיים 75)עוצמת שתנועת מפני

בה  שאין מאוד דקה שיכבה רק ונשארה הכוחל את מורידה
שם). (רש"י ממש

.·Î‡Ï - ¯˙BÈa Ô˙ÓvÚ B‡ ¯˙BÈa ‰ÈÈÚ ‰Á˙t»¿»≈∆»¿≈ƒ¿»«¿≈…
ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÈ·Ë dÏ ‰˙ÏÚ»¿»»¿ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«

˙B¯‰Ë76Û‡ .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - dÏÚ·Ï d¯Èz‰Ï Ï·‡ ; ¿»¬»¿«ƒ»¿«¿»¬≈À∆∆«
,ÔLÈ Ë¯O da ‰È‰L B‡ ,d·Ï ÏÈL·z d˙pL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»«¿ƒƒ¿»∆»»»∆∆»»
B‡ ‰ÈÈÚ ‰Á˙t ÔÈ·e ,ÏÁk dÈÚ ·b ÏÚ ‰È‰L B‡∆»»««≈»…«≈»¿»≈∆»

dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ô˙ÓvÚ77ÌÈ¯·c‰ ÏkL . ƒ¿»«¬≈À∆∆¿«¿»∆»«¿»ƒ
,Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆≈»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈∆

e¯Ê‚ ‡Ï ‰‡Èa ÔÈÚÏ ,e¯Êb ˙B¯‰Ë ÔÈÚÏe78ÏÎÂ . ¿ƒ¿«¿»»¿¿ƒ¿«ƒ»…»¿¿»
ÔÈÚÏ ÔÈ‡Óh‰ ¯‡La ıˆBÁ - ˙B¯‰ËÏ ‰ca ıˆBÁ‰«≈¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿«

‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa ¯‚a ıˆBÁÂ ,˙B¯‰Ë79. ¿»¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ»

נטמאו.76) בטהרות נגעה ומונה 77)שאם חוזר רבינו
שבעין, ליפלוף על ודילג ההלכות כל את נמרץ בקיצור
יבוש  מדין ושניהם בבשרה לשרטה במקומו שהשווהו מפני
שניהם. למנות בכך צורך ראה לא לפיכך בהם, נגעו

הני 78) ככל הילכתא "ולית שם: בנידה גורס הרי"ף
אבל  איתמר, טהרות לעניין הכי איתמר כי אלא שמעתתא,
השמועות  ככל הלכה אין פירוש, דמי". שפיר לבעלה
אבל  נאמר, טהרות לעניין - שחוצצים שנאמר ומה האלה,

מותרת. המתגייר 79)לבעלה גוי לגירותו. טובל כשהוא
וטבילה. מילה צריך

.‚ÎÏÚ Û‡ ,ıˆBÁ ¯·c ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰ÏÚÂ Ï·hL ÈÓƒ∆»«¿»»¿ƒ¿»»»»»≈««
ÔÈn‰ B˙B‡a ˜qÚ˙pL Èt80‡e‰ È¯‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»«À¬≈

‰Ê ‰È‰ ‡lL È‡cÂa È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡iL „Ú ,B˙‡ÓËa¿À¿»«∆…«≈«¬ƒ¿««∆…»»∆
Â ÏÈ‡B‰ .‰ÏÈ·h‰ Ì„˜ ÈÏÚ‡ÓË ˜ÊÁ‰81„ÓÚ‰ - »«…∆«¿ƒ»ƒ¿À¿«»≈«¬≈

¯‰hL È‡cÂa Ú„zL „Ú B˙‡ÓË ÏÚ ‡ÓË82. »≈«À¿»«∆≈«¿««∆»«

בו.80) שנתעסק אחר גופו על הטבילה.81)שנמצא לפני
בשעת 82) בשרו על החוצץ הדבר היה שמא ספק, וכאן

בטומאתו. ונשאר טבילה

ה'תשע"ט  אלול י"ב חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שווים 1) הכלים כל ואם בכלים. החוצצים דברים יבאר

בתוך  כלים מטבילים ואם כלים. טבילת סדר וכל זה. בדבר
טהורים. כלים

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡Â2‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁ‰Â ˙Ùf‰ :ÌÈÏÎa ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«∆∆¿«≈»¿«≈
˙ÈÁBÏˆaLÂ ÒBÎaL ˙Ùf‰ .Ô‰a3ÔÈˆˆBÁ ÔÎBzÓ -4, »∆«∆∆∆¿¿∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒ

Ô‰È¯BÁ‡Ó5?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ ≈¬≈∆≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
Ôn‡‰ ˙ÈaÓ6ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa - ˙Èa‰ ÏÚaÓ Ï·‡ ; ƒ≈»À»¬»ƒ««««ƒ≈ƒ»≈

ÔÈˆˆBÁ Ô‰È¯BÁ‡Ó7ÈeÁÓ˙aL ˙Ùf‰ .8,‰¯Ú˜aLÂ ≈¬≈∆¿ƒ«∆∆∆¿«¿¿∆ƒ¿»»
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˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈
ÔÈˆˆBÁ - Ôn‡‰9. »À»¿ƒ

מ"ה.2) פ"ט ה"ב.3)מקוואות פ"ז שם תוספתא
שהאדם 4) מפני חוצץ, והצלוחית הכוס, בתוך הדבוק זפת

עליו. יב,5)מקפיד הלכה א בפרק למדנו מקפיד. אינו
ההקפדה. קובעת ואינו 6)שבחציצה בזפת המשתמש

הכלי. של החיצון בצד זפת קצת על הבית 7)מקפיד בעל
מבחוץ. גם נקיים יהיו שכליו גדולה.8)מקפיד קערה

בחוץ 9) גביהם שעל והזפת בחמים, משתמשים אלה בכלים
מקפיד. האומן גם לפיכך ומלכלך, נמס

.·ÒBÓBw‰Â ¯n‰10ÔÈa ˙ÈÁBÏˆa ÔÈa ÒBÎa ÔÈa , «…¿«≈¿≈ƒ¿ƒ≈
,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,‰¯Ú˜e ÈeÁÓ˙a¿«¿¿»»≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈»À»

ÔÈˆˆBÁ - Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa11B‡ ˙ÙÊ ‰È‰ . ≈ƒ»≈≈¬≈∆¿ƒ»»∆∆
¯ÓÁ12‡Ï·h‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ13ÏÚÂ ÔÁÏM‰ ÏÚÂ ≈»¿«≈»∆«««¿»¿««À¿»¿«

Lb¯c‰14„Èt˜nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ - ÌÈi˜ eÈ‰ Ì‡ : ««¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ
ÔÈÒeÏa‰ ÏÚÂ ;Ô‰ÈÏÚ15BÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ¬≈∆¿««¿ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆≈

.Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ¬≈∆

ה,10) פ"ט מקוואות [במשנה ה"ב פ"ז מקוואות תוספתא
זכוכית", בכלי "המור את כתוב: כנראה מוחק רבינו אולם

בהתאם  אינו) בתוספתא (וגם זכוכית" "בכלי המלים
אין  זכוכית שכלי ה), הלכה א פרק כלים (בהלכות לשיטתו
המקדש  כלי הלכות עבודה, בספר במקווה]. טהרה להם
בחיה  הצרור הדם הוא "המור רבינו: כותב ג, הלכה א פרק
(ראה  אדם" בני בה שמתבשמים לכל, הידוע שבהודו
שדחו  כג) ל, (שמות לתורה בפירושיהם ורמב"ן אבןֿעזרא
שחור, שצבעו עפר מין הוא והקומוס רבינו). של פירושו
קד, שבת למשנה בפירושו (רבינו הדיו לתוך אותו ונותנים

האומנים.11)ב). גם מקפידים וקומוס מור על
שם.12) עליו.13)משנה שאוכלים רבינו 14)לוח

גדול. כסא על ממנו שעולים קטן כסא מפרש: במשנתנו
מיטה, מין הוא שדרגש פירשו א כ, סנהדרין בגמרא אולם

שם. רבינו פירש ב 15)וכן עו, שבת (ראה מלוכלכים
נקייה). לא פירוש בלוסה" "עיסה

.‚˙BhÓ ÏÚ eÈ‰16˙BhÓ ÏÚ ;ÔÈˆˆBÁ - ˙Èa‰ ÏÚa »«ƒ««««ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ÈÚ ÏL17- ˙Èa‰ ÏÚa Ûk‡ ÏÚ . ∆»ƒ≈»¿ƒ«À»««««ƒ

ÔÈ˜wÊ ÏÚÂ ;ıˆBÁ18˙Úc¯n‰ ÏÚ .ıˆBÁ BÈ‡ -19 ≈¿««»ƒ≈≈«««¿««
ÔÈ„„ˆ ÈMÓ20ıˆBÁ -21. ƒ¿≈¿»ƒ≈

הניקיון.17)שם.16) על כלֿכך להקפיד דרכם אין
החמור.18) על שמניחים עור, של שנותנים 19)נודות כר

לגמרא  שנספחו [במשניות עליו. ורוכבים החמור גב על
וכן  ישנה, במשניות אולם "מרדעת". כלל נזכר לא נדה,

א]. קיד, שבת לעבר.20)בגמרא מעבר הוא הרבב אם
שם.21) שבת

.„¯ÓÁ B‡ ˙ÙÊ eÈ‰22È„ÈÓÏz È„‚a ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆∆≈»¿«≈»∆«ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ23ıˆBÁ - „Á‡ „vÓ elÙ‡ ,24ÈtÓ , ¬»ƒ¬ƒƒ«∆»≈ƒ¿≈

ÈnÚ È„‚a ÏÚ .È˜ ˙BÈ‰Ï ÔLeaÏÓ ÏÚ ÔÈ„Èt˜nL∆«¿ƒƒ««¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«≈
BÈ‡ - „Á‡ „vÓ ,ıˆBÁ - ÔÈ„„ˆ ÈMÓ :ı¯‡‰»»∆ƒ¿≈¿»ƒ≈ƒ«∆»≈

.ıˆBÁ≈

ו.22) משנה שבת 23)שם ובגמרא בנאים", "של במשנה:
של  בבניינו שעוסקים חכמים, לתלמידי שהכוונה פירשו שם

להקפיד 24)עולם. מחוייבים חכמים שתלמידי מפני
נקיים. יהיו שמלבושיהם

.‰˙BÁtËn‰ ÏÚ eÈ‰25ÌÈ˙tÊ ÏL26LÂÌÈ¯ˆBÈ Ï27 »««ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ
˙BÏÈ‡ ÈÏqÙÓ ÏLÂ28ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ -29. ¿∆¿«¿≈ƒ»≈»¿ƒ

ז.25) משנה זפת.26)שם חרס.27)מוכרי כלי עושי
האילן.28) שיתעבה כדי הדקים, הענפים את כורתים
מקפידים.29) ואינם מלוכלכים תמיד מטפחותיהם

.ÂÁaË30ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡ - ÂÈ„‚a ÏÚ Ì„ ‰È‰L «»∆»»»«¿»»≈≈ƒ¿≈
.„Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ

ב.30) צח, זבחים

.Ê¯ÎBÓ31··¯32.ıˆBÁ BÈ‡ - B„‚a ÏÚ ··¯ ‰È‰L ≈¿»∆»»¿»«ƒ¿≈≈
ÏÚ ‰È‰Â ··¯ ¯ÎBÓ Áah‰ ‰È‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆»»««»≈¿»¿»»«
Ô‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ··¯e Ì„ B„‚aƒ¿»¿»¬≈∆»≈ƒ≈ƒ¿≈∆≈
‡È‰ BzÎ‡ÏÓ È¯‰L ,ıˆBÁ BÈ‡ B‡ ,„Èt˜Óe ÌÈL¿«ƒ«¿ƒ≈≈∆¬≈¿«¿ƒ

„Èt˜Ó BÈ‡Â33. ¿≈«¿ƒ

רבב 32)שם.31) נקרא בבגד, ונבלע הניתך דבר כל
שם). לי 33)(רש"י נתבאר [לא נפשטה שלא בעיא שם

לקולא  לפסוק דרכו הרי ספק, שהוא כאן רבינו כתב למה
כאן  שיש מפני ואולי נפשטה? שלא דרבנן בענין בעיא כל

טומאה]. חזקת

.Á˙Ùf‰ ‰È‰34Ïcq‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁ‰ B‡ »»«∆∆«≈»¿«≈»∆«««¿»
ıˆBÁ ‰ÏÚÓÏÓ - BÎBzÓ35ıˆBÁ BÈ‡ ‰hÓlÓ ,36. ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿«»≈≈

ıˆBÁ ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ - ÏÒÙq‰ ÏÚ37, «««¿»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ≈
‰hÓlÓ38.ıˆBÁ BÈ‡ ƒ¿«»≈≈

ב.34) הלכה ז פרק מקוואות מקפיד 35)תוספתא האדם
רגלו. של העליון השטח יתלכלך מקפיד 36)שלא אינו

נראה. שאינו רגלו, של התחתון השטח לכלוך על
עליו.37) היושב בגדי יתלכלכו שלא כדי מקפיד,
האדמה.38) שכלפי השטח

.ËÈÎeÏÎÏ39ÔÈLaÎÓ‰ ‰¯„zwaLÂ ‡qÎaL ‰‡Bˆ40, ƒ¿≈»∆¿ƒ≈¿∆¿«∆¿»«¿À»ƒ
ÔÓ ÔÈa ‰hÓlÓ ÔÈa ,Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ¿«»≈ƒ
ÔÈ¯È·ÚÓ ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ÔÈ„„v‰«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ«¬ƒƒ
,˙ÈÁBÏvaLÂ ÒBkaL ÌÈ¯ÓL ÈÎeÏÎÏ Ï·‡ .Ô˙B‡»¬»ƒ¿≈¿»ƒ∆«¿∆«¿ƒ

¯ÈLaL CBn‰Â41‚efaLÂ42„È ÏÚL ˜ˆa‰Â ËÈh‰Â , ¿«∆«≈¿∆«¿«ƒ¿«»≈∆««
e„ÈÏ‚‰ ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡] ‰Ù¯‚n‰ „È ÏÚLÂ Ìc¯w‰43[ «À¿…¿∆««««¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈˆˆBÁ -44. ¿ƒ

ומפרש 40)שם.39) "והמכובשין", הגירסא בתוספתא
גורס  (הגר"א שנתייבש שחור לחלוח ביכורים': ב'מנחת

לפרש). יודע ואיני תכשיט 41)"המכובסין", הוא שיר
מוך. למלאותו ורגילים בתוכו 42)חלול, נותנים פעמון.

יקשקש. שלא כדי נמשך 43)מוך, שזה נראה נתייבשו.
הפסיק  שהרי שמרים, ללכלוכי לא אבל בלבד, ובצק לטיט
בהם  שייך שלא ושבזוג שבשיר מוך דין וכתב באמצע
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לכאן, וזוג בשיר מוך ענין מה להבין, קשה [ובכלל הגלדה
למוך  הכוונה ואולי עוסקים? אנו לכלוכים בדיני הרי

דוחק]. וזה בבא 44)שנתלכלך. שבתחילת "אבל" מלשון
הגלידו  אפילו וקתדרה, בכסא צואה שלכלוכי ללמוד יש זו,
היבשים. את גם מעבירים שהמים מפני חוצצים, אינם
וכאן  שונים, טיט מיני בין רבינו מחלק ה"א בפ"ב [למעלה
כלים]. ושעל עור שעל טיט בין לחלק שיש ונראה חילק. לא

.È¯ÓÁ·e ˙ÙÊa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏkL ,‡e‰ ¯e¯a ¯·c»»»∆»»∆»«¿¿∆∆¿≈»
BÈ‡L ÈtÓ - ÌÈÏÎa ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈»¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈
˙ÙÊa ÈeÙÁ ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ „Èt˜Ó«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»…«¿ƒ»¿∆∆
BÓk ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁa B‡¿≈»¿«≈»∆…»¿»¿ƒ»¿

e¯‡aL45Û‡ ,ÔÈ‡ .„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ46‰Ê ¯·„a ∆≈«¿««ƒ∆≈«¿ƒ≈¿»»∆
¯·„a ÔÈÂL ÌÈÏk‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈÏk‰ ÔÓ ÈÏÎa L¯Ù‰∆¿≈ƒ¿ƒƒ«≈ƒ∆»»«≈ƒ»ƒ¿»»

.‰Ê∆

אינו 45) אפילו חוצץ שרובו יב, הלכה א בפרק למעלה
"ואין".46)מקפיד. שצ"ל נראה

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk47‡lL ÔÒÈÎ‰L ÔÈÏeÏÁ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬ƒ∆ƒ¿ƒ»∆…
Ôk¯„k48Ô˜¯Ó ‡ÏÂ Ôk¯„k ÔÒÈÎ‰L B‡ ,49eÈ‰L B‡ , ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿…≈¿»∆»

e¯aLÂ ˙ÎzÓ ÏL50.‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ∆«∆∆¿ƒ¿¿…»¿»»∆¿ƒ»

א.47) משנה י פרק המים 48)מקוואות שאין באופן
הידות. חלל לתוך שהמים 49)נכנסים באופן הכניסם לא

ו  ויקרא הכתוב (מלשון ורוחבן אורכן לכל אותן ישטפו
במים"). ושוטף אלא 50)"ומורק לגמרי נשברו לא

לכולו. נכנסים המים ואין החלול נסתם כך ומתוך נקמטו,
אולם  למשנתנו. רבינו פירוש על מסתמך זה [פירוש
ו'תפארת  טוב' יום ה'תוספות הברטנורא, הכסףֿמשנה,
לכלי  מחובר שאינו ביד במשנה שהמדובר מפרשים ישראל',
ומלמדת  אותה, מסירים ולפעמים לכלי אותה מכניסים אלא
אינה  - נכונה בלתי בצורה הכלי יד את הכניס שאם המשנה,
המים  שהרי הכלי, בטבילת חוצצת היד ולפיכך לכלי, חיבור
מתפרש: מירקן" "ולא יושבת, שהיא למקום נכנסים אינם
ידו" על שחיטה אחר "ומירק כמו: הכנסתן, את גמר שלא
ולכן  למלאכתן ראויות אינן נשברו ואם ב) לב, (יומא
לפירושם. סיוע חוצצין", אלו "הרי המשנה: ולשון חוצצות.
להן  עלתה לא וכתב: המשנה, לשון שינה כאן ורבינו

טבילה.

.·ÈÈÏk51‡Ï el‡k - BÏÈaË‰Â ‰hÓÏ ÂÈt CÙ‰L ¿ƒ∆»«ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
BlÎa ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ï·Ë52Ba ‰È‰ . »«ƒ¿≈∆≈««ƒƒ¿»ƒ¿À»»

Ba ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó53- Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú »∆≈««ƒƒ¿»ƒ«∆«∆«ƒ
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï…»¿»¿ƒ»«∆«∆«ƒ

מעכב 52)שם.51) לצאת, מקום לו שאין שבכלי האוויר
ושוליו  הכלי את כשמכניסים אבל מלהכנס, המים על
את  המים דוחפים - צידו על מוטה כשהוא או למטה,

מקומו. את ותופסים לחוץ "זבורית",53)האוויר במשנה:
נכנסים  אינם שהמים ותוספות זוויות רבינו: שם ופירש

שוליו. דרך הכלי את מטביל כשהוא לתוכם,

.‚ÈÈÏk54ÚˆÓ‡a ·Á¯Â Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯ˆ ‡e‰L55- ¿ƒ∆«ƒ»ƒ»¿»»»∆¿«
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ¯B‰Ë BÈ‡≈»«∆«∆«ƒ

המשנה.55)שם.54) במפרשי לזה פירוש מצאתי לא

.„È˙ÈÁBÏˆ56Ú˜BL ‰ÈtL57„Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡ - ¿ƒ∆ƒ»≈«≈»¿»«
dcˆ ÏÚ ‰phiL58. ∆«∆»«ƒ»

תלמידי 57)שם.56) בהן שמשתמשים לדיותות בדומה
יישפך. שלא הדיו על שומרת כזו ודיותה ספר, בתי

שינ 58) "עד שלפנינו: גירסא,במשניות אותה ולפי קבנה".
ונראה  הבאה. שבבבא לקלמרין צלוחית בין הבדל אין
כלֿכך  צר אינו וגם קצת שוקע פיה שצלוחית רבינו, בדעת

צידה. על הטייה מספיקה ולפיכך דיותה, פי כמו

.ÂËÔÈ¯ÓÏ˜59dcvÓ ‰p·wiL „Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡60, «¿»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿∆»ƒƒ»
.daL ˙eiÓeÓ˜ÚÏ ÌÈn‰ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿««ƒ»«¿ƒ∆»

לשטח 59) נכנסים אינם והמים הרבה, שוקע שפיה דיותה
מוצא  שאין מפני הקלמרין, דפנות ובין הכפיפה שבין

שטח. באותו הנמצא כשהנקב 60)לאוויר ויטבילנה
למעלה.

.ÊË‰Ó‰a61¯ÈM‰ ‰È‰L62ÈeÙ¯ ‰ÈÏÚL63- ‡ÓËÂ ¿≈»∆»»«≈∆»∆»»¿ƒ¿»
BÓB˜Óa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ64. «¿ƒƒƒ¿

ב.61) נב, וגמרא ב. נא, שבת על 62)משנת שתולים
לנוי. קטנות בהמות לצוואר,63)צווארי מהודק בלתי

להיכנס. יכולים הבהמה.64)והמים בצוואר

.ÊÈÏÈaËÈ ‡Ï65BaL ÔÈÓÁta Ìe˜Ów‰ ˙‡ Ì„‡66, …«¿ƒ»»∆«À¿«∆»ƒ∆
ÛLÙL Ôk Ì‡ ‡l‡67. ∆»ƒ≈ƒ¿≈

ב.65) משנה ט פרק פחמים.66)שם בו כשיש
ואחז 67) הפחמים את ולקח הקומקום, לתוך ידו הכניס

אחרים  ומפרשים במשנה. רבינו פירש [כך בידו. אותם
לשפשף  וצריך הקומקום, על שעלה לפיח שהכוונה פירשו,

ולהסירו].

.ÁÈÈÏk68ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ ‡e‰L69‡Ï el‡k - BÏÈaË‰Â ¿ƒ∆»≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
Ï·Ë70ÌÈn‰ È¯‰ - BÏÈaË‰Â ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ .71ÈÏk‰Â »«»»»≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈««ƒ¿«¿ƒ

˙Á‡k ÔÈ¯B‰Ë72‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈ ÌÈn‰L ÈtÓ , ¿ƒ¿««ƒ¿≈∆««ƒ≈»∆»√»
BÓk ,‰Â˜ÓaÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËa e¯‡aL73‰È‰ . ¿ƒ¿∆¿∆≈«¿¿À¿«√»ƒ«¿ƒ»»

ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ‡ÏÓ ÈÏk‰74. «¿ƒ»≈≈«¿«ƒƒ¿ƒ«ƒ
˙‡hÁ ÈÓ Ba ‰È‰75Èet ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡ :76È„k »»≈«»ƒ»»…«¿ƒ»¿≈

‰Ê È¯‰ - BÎB˙aL ˙‡hÁ ÈÓ ÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ ea¯iL∆ƒ¿≈ƒ¿∆«≈«»∆¿¬≈∆
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - Â‡Ï Ì‡Â ;¯B‰Ë77Ô‰ el‡Îe , »¿ƒ»¬«ƒ¿À¿»¿ƒ≈

ÔÈˆˆBÁL ÔÈ˜LÓ ¯‡L78ÈÓ ÔÈ·e ÈÏk‰ Ûeb ÔÈa ¿»«¿ƒ∆¿ƒ≈«¿ƒ≈≈
.‰Â˜n‰«ƒ¿∆

ו.68) משנה למים.69)שם חוצצים 70)חוץ שהמשקין
והכלי. המקווה מי בכלי.71)בין בנגיעתם שנטמאו

שניהם.72) מטהרת אוכלין 73)הטבילה טומאת בהלכות
טמאים  מים הטביל "שאם רבינו: כתב שם כא. הלכה ב פרק

טהרו". - עליהן מקווה מי שצפו כיון שם 74)במקווה,
וה"ה  הכשר, לענין כמים דינם רגליים שמי למדנו, ה"ב פ"י

כדי 75)להשקה. אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
מת. טמאי על מקווה.76)להזות במי מפני 77)ונתמלא
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עד  המקווה מי לגבי בטלים ואינם חשובים, הם קדושתם
במשנתנו). (ר"ש החטאת מי על כמבואר 78)שירבו

שם. אוכלין טומאת בהלכות

.ËÈÈÏk79‡ÓË Ba‚Â ¯B‰Ë BÎBzL80ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰Â , ¿ƒ∆»¿«»≈¿»»»≈«ƒ
·ÏÁ B‡ Ô·Ï81Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - BÏÈaË‰Â , »»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ««»…ƒ

,¯B‰Ë - BÎB˙a ÌÈn‰ ea¯iL È„k Èet ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰»»…«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»
Ô‰È¯·cÓ B˙‡ÓhL ÈtÓ82Ì„‡ ÔÈÈ Ba ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈∆À¿»ƒƒ¿≈∆¬»ƒ»»«ƒ»…

ÔÈ˜LÓ ¯‡L B‡83‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï -84. ¿»«¿ƒ…»¿»¿ƒ»

א.79) וֿעט, ב עח, טמאים 80)זבחים משקין שנגעו כגון
ב, הלכה ז פרק אוכלין טומאת בהלכות ולמדנו הכלי, בגב
נגעו  ואם כלים, שיטמאו טמאים משקין על חכמים שגזרו

התוך. ולא בלבד הגב נטמא - הכלי לבן 81)בגב יין

במים. כלֿכך מתבלט צבעם אין בהלכה 82)וחלב,
ולא  התורה, מן טומאה עליו שיש בכלי המדובר הקודמת,
חוצצים, משקין מיעוט ואפילו למיעוט, רוב בין שם חילקנו
את  לבטל מקווה מי רוב מועיל דרבנן בטומאה אבל
הכוונה  משקין", "מלא שם שכתב [ומה שבכלי. המשקין

ריק]. אינו אדום.83)שהכלי דיהה 84)שצבעם לא אם
כר' כשירה. שהטבילה מודים הכל דיהה, ואם היין. מראה

שם. בזבחים יהודה

.ÎÔÈ‚Ï85ËÈË ÂÈt ÏÚ ‰È‰Â ,ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ‡ÏÓ ‡e‰L »ƒ∆»≈«ƒ¿≈ƒ¿»»«ƒƒ
ÁÙBË86ÌÈna Ú˜BL ËÈh‰ ‰È‰Â ,87- BÏÈaË‰Â , ≈«¿»»«ƒ≈«««ƒ¿ƒ¿ƒ
¯B‰Ë88ÔÂi‰ ËÈË ‰È‰ Ì‡Â .89‡Ï el‡k - Ba ‡ˆBiÎÂ »¿ƒ»»ƒ«»≈¿«≈¿ƒ…
Ï·Ë90ÔÎÂ .˙ÚaË91ÁÙBË ËÈË ÏL ‰·Ïa d˙pL »«¿≈«««∆¿»»ƒ¿≈»∆ƒ≈«

‰¯B‰Ë - dÏÈaË‰Â92‡Ï el‡k - ÔÂÈ ËÈË ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»»ƒ»≈¿ƒ…
.‰Ï·Ë»¿»

א).85) הלכה ז פרק מקוואות, (תוספתא בקבוק כד,
ורך.86) בטיט.87)לח שוקעין המים הגירסא: בתוספתא

התכוון  רבינו שגם ונראה המים. את סופג היה הטיט פירוש,
חודרים 88)לכך. המקווה שמי מפני חוצץ, אינו זה טיט

ללגין. ומגיעים מבורות.89)לתוכו חפור עבה טיט
א.90) הלכה ב בפרק למעלה כבר נאמר היוון, טיט דין

שנאמרו  הדינים שאר אגב כאן ונכפל במשנה, מקורו ומסרנו
זו. הכלי 92)שם.91)בתוספתא כל שאפילו משמיענו,

הטבילה. מועילה - כזה רך בטיט שקוע

.‡Îel‡93Ì˙Ò :Ô‰a ÌÈn‰ e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ≈∆≈¿ƒƒ∆»««ƒ»∆¿»
ÌÈiÚ È„‚a È¯L˜94Ô‰ÈÏÚ „Èt˜‰ Ì‡Â ;95.ÔÈˆˆBÁ - ƒ¿≈ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ

ÔÓ˙Ò - ÌÈza ÈÏÚa È„‚a È¯L˜Â96ÔÈˆˆBÁ97Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ
ÈÓÈ È¯L˜Â .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¬≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈

ÌÈ„‚a‰98Ô‰ÈÏ‡Ó e¯L˜pL99Ïcq‰ Ë·ÁÂ .100. «¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¬≈∆¿∆∆««¿»
L‡¯ ÏL ‰lÙ˙e101‰ˆÈˆw‰L ÔÓÊa102‰˜e·„103ÌÚ ¿ƒ»∆…ƒ¿«∆«¿ƒ»¿»ƒ

dÈ‡L ÔÓÊa ÚB¯Ê ÏL ‰lÙ˙e .‰˜ÊÁÂ daL ‰Úeˆ¯‰»¿»∆»«¬»»¿ƒ»∆¿«ƒ¿«∆≈»
˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ104˙ÓÁ‰ ÈÊ‡Â .105ÏÈÓ¯ez‰Â106ÏÎÂ . »¿∆∆¿»¿≈«≈∆¿«¿ƒ¿…

a ‡ˆBik.Ì¯Èz‰Ï „È˙Ú BÈ‡L ÌÈ¯Ù˙e ÌÈ¯LwÓ el‡ «≈»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ»

בֿג.93) י, פרק מקוואות מקום 94)משנה וקשר שנקרעו
מניחים  ואנו זה, על להקפיד עניים של דרכם אין הקרע.
דבר  כל הקרעים. את ולתפור הקשר את להתיר דעתם שאין

חוצץ. אינו קבוע, באופן באיזו 95)המחובר דעתו גילה
הקשר. את להשאיר רוצה שאינו שהיא, לא 96)צורה אם

כלל. דעתם ולתפור.97)גילו להקפיד דרכם
שמשאירים 98) ארוגים, שאינם הבגד שבשפת החוטים

לנוי. אולם 99)אותם "והנימין", סתם כתוב במשנתנו
נקשרו  ובין קשרן בין מחלק א הלכה ח פרק שם בתוספתא
מפני  נראה, דבר של וטעמו הבאה). ההלכה (ראה מאליהן
להניח  ויש להתירן מאוד קשה מאליהן שנתקשרו שנימין
מתאים  בסדר קושר הוא אדם קשרן אם אבל כך, שישאירן
לשם  יתירן שלפעמים ואפשר לעצמו, שקבע תכנית לפי
כשנקשרו  מפרש, ביכורים' [ב'מנחת הבגד. תבנית שינוי
אינן  ולכן נכנסים, והמים כלֿכך מהודק הקשר אין מאליהן
לקבל  מאוד וקשה האדם. כשקשרן מהֿשאיןֿכן חוצצין.
דרכו  שאין קשרים בדין עוסקת ההלכה כל שהרי פירושו,

מים]. ביאת צריכים ואינם הלולאה 100)להתירם,
הרצועה. בה שמכניסים בסנדל תפילין 101)הקשורה

הלכות  (ראה קיבול בית להן שיש מפני טומאה, מקבלות
יב). הלכה ז פרק רצועותיה 102)כלים בלי התפילה כל

קציצה. ממקומה.103)נקראת זזה ואינה מאוד מהודקת
זזה 104) הרצועה אין ומזיזה, התפילה את קושר כשהאדם

התפילה. שבתוך  ילקוט 106)נוד.105)ממקומה
הרועים.

.·Îel‡Â107ÌÈ¯Lw‰ :ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL ÔÈÎÈ¯vL ¿≈∆¿ƒƒ∆»»∆««ƒ«¿»ƒ
˜eÏÁ‰ ÈÁ˙ÙaL108È¯L˜ ÔÎÂ .˙B‡ÏeÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L ∆¿ƒ¿≈∆»∆≈¬ƒ»¿≈ƒ¿≈
Û˙kaL ˙B‡ÏeÏ109ÁzÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ„Ò ÏL ‰ÙOÂ .110. »∆«»≈¿»»∆»ƒ»ƒ¿«≈«

ÏLÂ .‰Úeˆ¯a ‰Úe·˜ dÈ‡L ÔÓÊa L‡¯ ÏL ‰lÙ˙e¿ƒ»∆…ƒ¿«∆≈»¿»»¿»¿∆
ÌÈˆLe .˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ ‡È‰L ÔÓÊa ÚB¯Ê111ÏL ¿«ƒ¿«∆ƒ»¿∆∆¿»ƒ∆

Ô¯LwL ÌÈ„‚a‰ ÈÓÈ È¯L˜Â .ÏcÒ112Ïk ÔÎÂ . «¿»¿ƒ¿≈ƒ≈«¿»ƒ∆¿»»¿≈…
Ô˙Bl‚Ï „È˙Ú ‡e‰L ˙BÓB˜n‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈«¿∆»ƒ¿«»

ÔÁ˙ÓÏe113ÔÈlq‰ .114˙b ÏL115„a ÏLÂ116eÈ‰ Ì‡ : ¿»¿»««ƒ∆«¿∆«ƒ»
ÌÈ˜ÊÁ117CÈ¯ˆ - ÌÈÙ¯ eÈ‰ Ì‡Â ,ËhÁÏ CÈ¯ˆ - ¬»ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ»»ƒ»ƒ
¯ÚÏ118¯k‰ .119˙Òk‰Â120e‡B·iL ÌÈÎÈ¯ˆ - ¯BÚ ÏL ¿«≈««¿«∆∆∆¿ƒƒ∆»

Ô‰a121ÌÈn‰122. »∆««ƒ

ד.107) משנה החזה.108)שם חלוקים 109)בצד
למעלה. הפתוח במקום ראש הכנסת עלֿידי אותם שלובשים
הכתף, שכנגד במקום לולאות תופרים אלה בחלוקים

החלוק. לבישת אחר אותם רחב,110)וקושרים הסדין
וצריך  במקווה אותו כשמטבילים נקמטות שפתיו ולפיכך

אותן. הלכה 112)הרצועות.111)למתוח ראה האדם.
לגלותם 113)כא. צריך זה ומשום בהם, כשישתמש

הטבילה.ולמותחם  ח 114)לפני פרק מקוואות תוספתא
א. ענבים.115)הלכה בו בו 116)שדורכים שסוחטים

שמנם. להוציא דקים 117)זיתים מענפים עשויים הסלים
צריך  בחוזק, מהודקים הענפים שאם רבינו, ואומר ארוגים.

בהם. הדבוקה הפסולת את אותם 118)לחטט מנענע
נופלת. שם.119)והפסולת  ד 120)משנה פרק סוף

הוא  שכר אלא הראש, תחת משימים ששניהם רבינו מפרש
(ראה  וכדומה צמר ממולאים ושניהם גדולה, יותר וכסת קטן

כאן). טוב' יום ו'תוספות בפנים.121)ברטנורא
שבתוכם.122) מה מוציאים שלפעמים מפני
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.‚Î˙Òk123‰l‚Ú124¯eck‰Â125Ìen‡‰Â126 ∆∆¬À»¿««¿»ƒ
ÚÈÓw‰Â127ÌÈn‰ e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰lÙz‰Â ¿«»≈«¿«¿ƒ»≈»¿ƒƒ∆»««ƒ

ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÏÏÁÏ«¬»»∆«¿»…∆≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ
.Ìe˙Ò Ï·BË -≈»

ב.123) משנה לרכב 124)שם הבהמה גבי  על שמניחים
ותופרים  מוכין אותה וממלאים מעור עשויה זו כסת עליה,
המוכין. את ולהוציא התפר את לפרום דרכם ואין אותה,

בו.125) מעור 126)שמשחקים עשוי מנעל של דפוס
מוכין. בתיק 127)ממולא נותנים הקמיע את לשמירה.

אותו. ותופרים בד, או עור של קטן

.„ÎÏÈaËn‰128ÔÈÒaÎÓ‰ ÌÈ„‚a129eÒkiL ÔÈÎÈ¯ˆ - ««¿ƒ¿»ƒ«¿À»ƒ¿ƒƒ∆ƒ»¿
eÚaÚ·iL „Ú ÌÈn‰ Ô‰a130„Ú - ÔÈ·e‚ ÔÏÈaË‰ . »∆««ƒ«∆¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«

ÔÚeaÚaÓ eÁeÈÂ eÚaÚ·iL131. ∆¿«¿¿¿»ƒƒ¿»

ד.128) משנה לחים.129)שם כשנותנים 130)בעודם
לא  המקווה שמי ומובן, אבעבועות. כעין עולים במים בגד
ואףֿעלֿפיֿכן  קימעא, הגבוהים אלה למקומות הגיעו
עם  מתחברים בבגד הנמצאים שהמים מפני הטבילה, מועילה
הבעבוע  המקווה. כמי ונעשו בהשקה ומתטהרים המקווה

הבגד. לתוך נספגו כבר המקווה שמי ויתפשט 131)מוכיח,
מי פני על הבגד המקווה כל מי הגיעו לא כן לפני כי המקווה,

המקווה. מי משטח גבוה שהוא הבועה לראש

.‰ÎÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk132Ôk¯ˆ È„kÓ ¯˙BÈ ÌÈk¯‡ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬Àƒ≈ƒ¿≈»¿»
‰cn‰ ÌB˜Ó „Ú ÔÏÈaËÓ - Ôˆˆ˜Ï „È˙ÚÂ133?„ˆÈk . ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ»«¿«ƒ»≈«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL134- ÔË˜Â , «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒ¿»»

„·Ïa BÊ ‰cÓ „Ú ˙ÏLÏM‰ ÔÓ ÏÈaËÓ .‰¯OÚ135, ¬»»«¿ƒƒ««¿∆∆«ƒ»ƒ¿«
¯B‰Ë ¯‡M‰Â136. ¿«¿»»

ה.132) משנה לה,133)שם צריך שהכלי היד מידת
לתשמישו. ראוי ט 134)להיות פרק כלים הלכות ראה

טו. טבעת,135)הלכה באמצע המידה נגמרה אם ואפילו
כאילו  אותה ורואים הטבעת, כל את לטבול צריך אינו
חוצץ? הטבעת חלקי שני חיבור מקום אין [ולמה נחתכה.
לביאת  ראוי להיות צריך אינו בכלים הסתרים שבית מפני

וברטנורא)]. (ר"ש טומאה 136)מים כשנגעה המדובר
- והשאר לו, צריך שהכלי השלשלת חלק ונטמא בדלי,
לא  בקטן ומעשרה גדול בדלי טפחים מארבעה למעלה

שם. כלים בהלכות שנתבאר כמו כלל, נטמא

.ÂÎ‡ÓË ÈÏk137ÏÈaË‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk BÎB˙a Ô˙pL ¿ƒ»≈∆»«¿≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ - Ïk‰138ÈÏk‰ ÈtL Èt ÏÚ Û‡ , «…»¿»»∆¿ƒ»««ƒ∆ƒ«¿ƒ

¯˙BÈa ¯ˆ139BÏ ÔÈÒÎ ÌÈn‰ È¯‰L ;140CBzÓe , «¿≈∆¬≈««ƒƒ¿»ƒƒ
ÌÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚ - ÏB„b‰ ÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚL∆»¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»¿»¿ƒ»«≈ƒ

BÎB˙aL141ÏÈaË‰Â Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ì‡Â .142Ï -‡ ∆¿¿ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ…
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ143˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL „Ú »¿»»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆

„Bp‰144ÌÈÏk BÎB˙Ï Ô˙Â ¯B‰Ë ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿»«¿≈ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔÏÈaË‰Â ÌÈ‡ÓË145„Ú ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»…»¿»»∆¿ƒ»«

ÌÈ¯·c ‰na .„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆««∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡146ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - L„˜Ï Ï·‡ ;‰Óe¯˙Ï ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆≈«¿ƒƒ

B‡ ÏÒa eÈ‰ elÙ‡Â ,ÏÏk ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk CB˙Ï ÌÈÏk≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿«
‰t˜a147BÓB˜Óa ‰ÏÚÓÏ e¯‡aL BÓk ,148. ¿À»¿∆≈«¿¿«¿»ƒ¿

א.137) כב, בחגיגה שנתפרשה כפי ב, משנה ו פרק שם
עצמו,138) במקווה מונחים אינם אלו שכלים ואףֿעלֿפי

משנה  ו פרק (שם ששנינו כמו לו, המחוברים במים אלא
כמקווה". - למקווה המעורב "כל שם,139)א): ונתבאר

המחברת  המים אמת אם רק לטבילה כשר מקוואות שעירוב
השפופרת  חלול (כרוחב הנוד כשפופרת רחבה אותם
שתי  בתוכו לגלגל שאפשר מקום היינו הנוד, בפי שנותנים

סביב). אותו.140)אצבעות ומטהרים הגדול הכלי לכל
המחוברים 141) במים ולא המקווה, במי נטבלו שלא אע"פ

הנוד. שפופרת ברוחב את 142)להם המים מילאו ולא
שפיו  כלי במים מניחים אם בטומאתו. ונשאר הגדול הכלי
וממלאים  נכנסים הם צידו, על מוטה כשהוא רחב, ובטנו צר
סותמים  הם זה למקום וכשמגיעים פיו, כנגד עד הכלי את
הוא  כך ומתוך ממנו, שלמעלה האוויר על וסוגרים פיו את
[ראה  יב. בהלכה שהפכו כלי כמו מלהיכנס, המים על מעכב
כח. סעיףֿקטן שם ובש"ך רטו, סימן יורהֿדעה יוסף' 'בית

רבינו]. לשיטת מלא הסבר נותן זה אפילו 143)ביאורינו
צד. מכל אותם כיסו הגדול, הכלי שבתוך המים אם

שביארנו.144) כמו מועיל, מקוואות עירוב אין מזה בפחות
שתגרור 145) טהרה פעולת שום עשו לא המים שהרי

הקטנים. הכלים טהרת ב.146)אחריה כב, חגיגה משנה
על  בקודש חכמים שעשו מעלות אחתֿעשרה נימנו שם

פי"ב. הטומאות אבות הלכות ראה שפיהם 147)התרומה.
הנוד. משפופרת יותר אבות 148)רחב שאר בהלכות
א. הלכה יב פרק הטומאות

ה'תשע"ט  אלול י"ג שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
צריך 1) ואם המקווה. את פוסלים שאובין שמים יבאר

עת  בכל הצינור תחת כלי המניח שמים. בידי כולו שיהיה
את  שאובים מים לוגים שלושה פוסלין כיצד זמן. ובכל
מי  שלנו. ומרחצאות ואמבטיה שהמשיכוה שאובה המקווה.
ויורדים  בחצר מתערבים שהיו שאובים ומים גשמים

למערה.

.‡‰¯Bz ÔÈc2ÔÈÒpÎÓ ÌÈÓ ÏkL ,3;Ô‰a ÔÈÏ·BË ƒ»∆»«ƒ¿À»ƒ¿ƒ»∆
ÌÈÓ ‰Â˜Ó :¯Ó‡pL4Ô‰a ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌB˜Ó ÏkÓ - ∆∆¡«ƒ¿≈«ƒƒ»»¿∆ƒ¿∆»∆

˙·a Ì„‡‰ Ûeb ÏÎÏ ‰ÏÈ·Ë È„k Ô‰a ˙BÏÚ‰Ï È„k¿≈¿«¬»∆¿≈¿ƒ»¿»»»»¿«
‰n‡ ÏÚ ‰n‡ :ÌÈÓÎÁ e¯ÚL .˙Á‡5LÏL Ìe¯a ««ƒ¬¬»ƒ«»««»¿»

˙Bn‡6‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰ ‰Ê ¯eÚLÂ .7.ÌÈÓ «¿ƒ∆«¬ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ
ÔÈ·e‡L ÔÈa8.ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÔÈa ≈¿ƒ≈¿≈»¿ƒ

מקומות.2) ובכמה - ב ד, שאובים 3)עירובין אפילו
שבגמרא,4)בכלי. המקומות [בכל שהם. נקווים מים כל

של  דרכו במים". "ורחץ ה) טו, (ויקרא הכתוב מן למדו
בגמרא, שאמרו מזה פשוט יותר לימוד מוצא כשהוא רבינו,
ד)]. אות הרמב"ם כללי מלאכי' ('יד עליו מסתמך הוא

שבתקופת 5) האמה שיעור בקביעת האחרונים נחלקו
מגדילים  ויש אירופאי, מטר חצי עד מקטינים יש התלמוד.
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שיעורים  קובעים ויש סנטימטר, מששים למעלה עד
בשיעור  למעשה הלכה וקביעת אלה. שני בין ממוצעים

התורה. גדולי בידי מסורה מקטיני 6)מקוה, לדעת אמנם
אמות, משלוש יותר היא הבינוני האדם של קומתו – האמה
הראש  הרכנת ידי על לטבול לו שאפשר שיערו חכמים אבל

ברום). ד"ה - א יא, חגיגה תוספתא, 7960)(ראה שהם
טובלים 8)לוגים. שאובים הם המים כל ואפילו בכלים.

אלא). ד"ה ב יז, פסחים ב'תוספות' (וכן בהם

.·ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ9ÔÈÏeÒt ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆««ƒ«¿ƒ¿ƒ
ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰Â˜Ó ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰ÏÈ·ËÏƒ¿ƒ»¿…∆»ƒ¿≈«ƒ∆≈»¿ƒ
eÏÒt - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï ÏÙpL∆»«¿»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»¿

Ïk‰10È¯·cÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÏeqtL Èt ÏÚ Û‡ . «…««ƒ∆ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Lw‰a e‰e„ÓÏ ,ÌÈ¯ÙBÒ11C‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L . ¿ƒ¿»¿∆≈∆¬≈≈«

Ba ÔÈ‡ ÔÈÚn‰ .¯B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ«¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿∆»««¿»≈
ÏÏk Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz12È¯‰L ,Ì„‡ È„Èa Blk ¯Ba‰Â , ¿ƒ««»»¿»¿«Àƒ≈»»∆¬≈

‰È‰È ‡Ï ‰Â˜n‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ BlkÀ«ƒ¿ƒ»¿¬»ƒ«ƒ¿∆…ƒ¿∆
ÌÈÓL È„Èa Blk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯B·k ·e‡L BlkÀ»¿¿≈»ƒƒ¿Àƒ≈»«ƒ

Ba LÈ Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÓk13Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz14¯Lk -15. ¿«¿»∆»ƒ≈¿ƒ««»»»≈

ãycew zegiyn zecewpã

xyk mc` ci zqitz ea yi m` `l`

מקוה  שנאמר בהם, טובלין מכונסין מים שכל תורה "דין
לטבילה". פסולין השאובין שהמים "מד"ס אבל כו'" מים..
במי  נפשו להביא הוא הטבילה עניין האדם ובעבודת
שהם  שמים" "בידי מעיין בין חילוק יש ובזה הדעת,
הם  אדם" ש"בידי ובור בתורה, המפורשים העניינים
שיורה  ממנו לגדול ופונה בתורה, התפרשו שלא העניינים
איך  דעתו על שמתקבל מה ע"פ לו ומורה תשובה דרך לו

לנהוג. שצריך
שכולו  בבור וגם בהם" טובלין מכונסין מים "כל תורה מדין
לקבל  ממנו לגדול כשפונה הוא האדם ובענייני אדם, בידי
ואפשר  דעתו על שמתקבל כפי לו ומשיב תשובה  דרך
מד"ס  אבל הדעת". "מי בבחינת שהם דבריו על לסמוך
אחרי  כי לטבילה פסולין אדם) (בידי השאובין שהמים גזרו
כולם  שלא וסייגים לגזירות הוצרכו הדורות ירידת
חכמים  ואמרו - אדם ידי - אדם של דעתו על מתקבלים
כמי  שיחשב כדי אדם של דעתו על כלל לסמוך שאין

הדעת.
"אלא  שמים בידי כולו להיות צריך אין מד"ס גם ולאידך
תורה  בענייני ההוראות כי כשר" אדם יד תפיסת בו יש אם
ובמדידה  התלבשות של באופן להיות צריכות ומצוות,
מצד  אדם" יד "תפיסת להיות וצריך יכול ובזה והגבלה,

המטה. שבעבודת המעלה
(bl oniq dxdh xtq zekln oii it lr)

חכמים.9) פחות 10)גזירת סאה 40 במקוה כשהיו מדובר
והשלים  שאובים לוגים שלושה לתוכו ונתן לוגים, שלושה

שאינם  מים סאה 40 בו שיש מקוה אבל השיעור, את
לקמן  (ראה שאובים מים הוספת ידי על נפסל אינו שאובים

ההיקש.11)ה"ו). על א 12)הסמיכוהו אדם של ינה ידו
בעשייתו. בו.13)משתתפת יש אם הבור 14)אפילו

יתבאר. הבאות בהלכות אדם. בידי זה 15)עשוי היקש
של  כללו ה"א. פ"ט שמיני, פרשת כהנים' ב'תורת מקורו
– הבור לתוך ונתן מים ששאב כגון אדם, בידי כולו דבר:

כשר. – אדם מפעל ומקצתו שמים מפעל מקצתו פסול;

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16e„¯ÈÂ Ì·bÏ ‚b‰ L‡¯a ÌÈp˜˜ ≈«««ƒ««¿«ƒ¿…««¿«¿»¿»¿
˙BÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e‡lÓ˙Â ÌÈÓLb Ì‰Ï»∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿««ƒ∆ƒ«

ÌÈÓLb‰17ÌtÎÈ B‡ ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰ -18 «¿»ƒ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒƒ¿≈
Ì‰Ó ÌÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â19Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏaËÏ ÌÈ¯Lk ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆¿≈ƒƒ¿…¿««ƒ

Ô‡ÏÓ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈÏÎa eÈ‰ el‡‰ ÌÈn‰ ÏkL∆»««ƒ»≈»¿≈ƒ∆¬≈…ƒ¿»
B„Èa20Ì¯Ú‰Â ÌÈp˜w‰ ˙‡ dÈa‚‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .21- ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«∆««¿«ƒ¿∆¡»

.ÔÈ·e‡L Ì‰aL ÌÈn‰ Ïk È¯‰¬≈»««ƒ∆»∆¿ƒ

מ"ז.16) פ"ב, מקוואות על 17)משנה, לחשוב לו והיה
לתוכם. מים שיפלו פיהם 18)האפשרות על יהפכם

עומדים. שהם העמידם 20)בקרקע.19)במקום לא וגם
הקנקנים  שבירת באו. שמים ומידי גשמים, מי קבלת לשם
שמים  ומידי גשמים מי קבלת לשם העמידם הפיכתם, או
אדם. בידי מילוי אינו הפיכתם או הקנקנים שבירת באו.

שם. יהושע פעולת 21)כרבי כל בידיים האדם עשה הרי
המקוה. מילוי

.„ÁÈpn‰22¯Bpv‰ ˙Áz ÌÈÏk23ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa „ÈÓz ««ƒ«≈ƒ«««ƒ»ƒ¿»≈¿»
ÔÓÊ24elÙ‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÏk „Á‡Â ÌÈpË˜ ÌÈÏk „Á‡ , ¿«∆»≈ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ¬ƒ

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈»¿«¿ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÌÈÓL‚ ÈÓ e‡lÓ˙Â ,‰‡ÓË25. À¿»¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ¬≈≈¿ƒ

Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰ - Ô¯·L B‡ Ô‰Èt ÏÚ Ô‡Ùk Ì‡Â¿ƒ¿»»«ƒ∆¿»»««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
˙˜ÊÁL ;e‡lÓ˙ BzÚ„Ï È¯‰L ,¯·c ÏÎÏ ÔÈ·e‡Lkƒ¿ƒ¿»»»∆¬≈¿«¿ƒ¿«¿∆∆¿«
¯Bpv‰ ˙Áz ÌÈÏk‰ ÁÎL elÙ‡Â .ÌÈÓ Ál˜Ï ¯Bpv‰26 «ƒ¿«≈««ƒ«¬ƒ»««≈ƒ«««ƒ
ÔÎÂ .ÁÈpn‰ ÈtÓ ÁÎBM‰ ÏÚ e¯Êb ,ÔÈÏeÒt -¿ƒ»¿««≈«ƒ¿≈««ƒ«¿≈

ÁÈpn‰27¯ˆÁa ÌÈÏk‰ ˙‡28ÌÈ·Ú‰ ¯eM˜ ˙Úa29 ««ƒ«∆«≈ƒ∆»≈¿≈ƒ∆»ƒ
BzÚ„Ï È¯‰L ,ÔÈÏeÒt Ô‰aL ÌÈn‰ - e‡lÓ˙Â¿ƒ¿«¿««ƒ∆»∆¿ƒ∆¬≈¿«¿

e¯Êb ÔÎÂ .e‡lÓ˙30¯eM˜ ˙ÚLa ¯ˆÁa ÁÎBM‰ ÏÚ ƒ¿«¿¿≈»¿««≈«∆»≈ƒ¿«ƒ
ÌÈ·Ú ¯eft ˙Úa ¯ˆÁa ÔÁÈp‰ .ÁÈpÓ ÌeMÓ ÌÈ·Ú31 »ƒƒ«ƒ«ƒƒ»∆»≈¿≈ƒ»ƒ
ÔÁÈpnL BÓk ,ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ - e‡lÓ˙Â ÌÈ·Ú e‡·e»»ƒ¿ƒ¿«¿¬≈≈¿≈ƒ¿∆«ƒ»

Ô·bÏ ‚b‰ L‡¯a32¯eM˜ ˙Úa ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿…««¿«¿»¿≈ƒƒƒ»¿≈ƒ
el‡ È¯‰ - e‡lÓ˙Â e¯M˜˙Â e¯ÊÁÂ e¯ft˙Â ÌÈ·Ú‰∆»ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿¬≈≈

ÔÈ¯Lk33Ô¯·L Ì‡Â .34Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰ - Ô‡Ùk B‡ ¿≈ƒ¿ƒ¿»»¿»»««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ

שבת 22) בגמרא שנתבארה כפי מ"א, פ"ד מקוואות משנה,
ב. בו 23)טז, העוברים המים פוסל שאינו בצינור מדובר

בהשלמות). ה"ו פ"ו לקמן זמן 24)(ראה בכל פירוש
מעוננים. כשאינם ובין מעוננים כשהשמים בין שהוא,

גילה 25) עננים, שאין בשעה אפילו הצינור, תחת הניחם אם
גשמים. מי לתוכם שיפלו רוצה שהוא הניחם 26)דעתו

סילקם. ולא ושכח מיד, לסלקם כוונה מתוך שם
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שוכח.27) בדין וביתֿהלל ביתֿשמאי נחלקו במשנתנו
ביתֿשמאי  ורבו שנמנו מאיר, רבי כדברי כביתֿשמאי, ופסק

כמרובים. הלכה ונקבעה ביתֿהלל, תחת 28)על לא
לתוך 29)הצינור. גשמים שיפלו שהתכוון אנו מניחים
משום 30)הכלים. שוכח גזרו מקום שבכל רבינו, דעת

בחצר. בין צינור תחת בין למי 31)מניח, התכוון לא
שם. משרשיא כרב הקודמת.32)גשמים, שבהלכה

לקבל 33) הראשונה מחשבתו בטלה העבים, כשנתפזרו
חשב  שלא גשמים באו ונתקשרו וכשחזרו גשמים, מי לתוכן

השלמות). (ראה ובהשלמות 34)עליהם ה"ג למעלה ראה
שם.

.‰„iq‰35ıÈˆÚ ÁÎML36‡lÓ˙Â ‰Â˜Óa37,ÌÈÓ ««»∆»«»ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ
È¯‰Â ËÚÓ ‡l‡ ‰Â˜na ¯‡L ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿««ƒ¿∆∆»¿««¬≈
ıÈˆÚ‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜n‰ ·¯ Ba LÈ ıÈˆÚ‰∆»ƒ≈…«ƒ¿∆¬≈∆ƒ¿…∆∆»ƒ

BÓB˜Óa38ÔÎÂ .¯Lk Blk ‰Â˜n‰ ‡ˆÓÂ39¯cÒÓ‰ ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ¿∆À»≈¿≈«¿«≈
ÔÓqÁÏ È„k ‰Â˜n‰ CB˙a ÌÈp˜w‰ ˙‡40e‡lÓ˙Â ∆««¿«ƒ¿«ƒ¿∆¿≈¿«¿»¿ƒ¿«¿

ÌÈÓ41‡ÏÂ ÂÈÓÈÓ ˙‡ ‰Â˜n‰ ÚÏaL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ««ƒ∆»««ƒ¿∆∆≈»¿…
- ÌÈp˜w‰ CB˙aL ÌÈÓ ‡l‡ ÏÏk ÌÈÓ ÌL ¯‡Lƒ¿«»«ƒ¿»∆»«ƒ∆¿««¿«ƒ

ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰42Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.¯Lk ‰Â˜Óƒ¿∆»≈

מ"ח.35) פ"ב והשאיר 36)מקוואות בסיד, הבור את הסד
כשרים. מים היו ובו ושקע, בבור העציץ צ"ל 37)את

קנקנים 38)ונתמלא. במניח פיו. על אותו יהפוך לא אבל
גם  שמותר בה"ג אמרנו לנגבם, ברורה בכוונה הגג על
רא  סי' יו"ד יוסף' ('בית כאן בנידון מהֿשאיןֿכן להפכם,

הרא"ש). מ"ט.39)בשם ולא 40)שם מים שיבלעו
לתוכם. שיתנו המשקין את אחרֿכך מי 41)יבלעו נכנסו

לתוכם. גם שם 42)המקוה יוסף' [ב'בית יכפם. לא אבל
שנאמרו  המקרים שלושת שבין הדינים הבדלי קובע
הנוגעים  דבריו תוכן והרי נימוקיהם. ומבאר זֿט, במשניות
לנגבם  כדי הגג בראש כלים המניח א. כאן: רבינו לדעת
יכול  לחלוחית, שישאבו כלל התכוון ולא ג) (הלכה
אפילו  לטבילה כשרים והמים לכפותם ואפילו לשוברם
(הלכה  סייד של עציץ ב. כלל; אחרים מים במקוה כשאין
ויש  בעציץ טיט יש שהרי שאובה, לקצת התכוון כאן ה):
כאן  מטילים ולפיכך מים, קצת שייבלעו רוצה שהוא להניח
מים, מעט בבור שיישארו שצריך אחת, חומרות: שתי
בתוך  קנקנים המסדר ג. לשבור; אלא לכפות שאסור ושנייה
שלא  היינו מבעציץ, יותר להקל אחד צד יש כאן המקוה:
אולם  לדפנותיהם, אלא הקנקנים לתוך מים להכניס התכוון
כלל  רוצה שאינו הגג, בראש כלים למניח דומה אינו
הקילו  ולפיכך בדפנות, שאיבה רוצה וכאן מים, בשאיבת
ישבור, – במקוה מים נשארו לא שאפילו אחד, מצד
מניח  זה ביאור ישבור. אלא לכפות שאסור חומרא והשאירו

הדעת]. את ביותר

.Â‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈÏÒBt „ˆÈk≈«¿ƒ««ƒ«¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»
?ÔÈbÏ43‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁt ‰Â˜na ‰È‰ Ì‡L44, Àƒ∆ƒ»»«ƒ¿∆»≈«¿»ƒ¿»

ÌÈÚa¯‡Ï ÌeÓÈÏL‰Â ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï eÏÙÂ]¿»¿¿»¿»Àƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÏeÒt Ïk‰ - [‰‡Ò45ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó Ï·‡ . ¿»«…»¬»ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

BÎB˙Ï CÙLÂ „Îa ·‡LÂ ,ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿»«¿«¿»«¿
„BÚ ‡ÏÂ .¯Lk - Blk ÌBi‰ Ïk46ÔBÈÏÚ ‰Â˜Ó ‡l‡ , »«À»≈¿…∆»ƒ¿∆∆¿

‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈
‰Â˜nÏ e„¯ÈÂ ÌÈn‰ ea¯iL „Ú BÎB˙Ï Ô˙BÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈¿«∆ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ¿∆

¯Lk ÔBzÁz‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔBzÁz‰47. ««¿«¿»ƒ¿»¬≈««¿»≈

ה"ב.43) למעלה כשרים.44)ראה פ"ג 45)מים שם
מ"ח.46)מ"א. פ"ו מים 47)שם כלל בו היו לא אפילו

שנפלו  השאובים שהמים מפני והטעם, אחרים. כשרים
לכשרים. הפכו סאה 40 בו שיש לעליון

.Ê‰Â˜Ó48BÎB˙Ï Ô˙Â ˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿À»¿»«¿
È¯‰ - ‰‡Ò epnÓ Ck ¯Á‡ ÏËÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ¿ƒ¿»«««»ƒ∆¿»¬≈
„Ú ,¯Lk ‡e‰Â ‰‡Ò ÏËBÂ ‰‡Ò Ô˙B ÔÎÂ .¯Lk ‰Ê∆»≈¿≈≈¿»¿≈¿»¿»≈«

Ba¯49. À

מ"ב.48) פ"ז פב,49)שם ביבמות שילא בר יהודה כרב
יותר  המקוה מן יוציא שלא היינו רובו, עד שפירש: ב,
רק  כאן שמכשיר תמהו [רבים כשרים. מים סאה מעשרים
מרובו, ביותר אפילו הכשיר הקודמת ובהלכה רובו, עד

נטו  ולכן היא, מפורשת סאה ומשנה שבנתן ופירשו, מדעתו
וב'כסף  שאובים. במים ולא פירות במי מדובר - סאה ונטל
סאה  ונטל סאה שבנתן ומבאר הסתירה את מיישב משנה'
אבל  כשרים, שאובים יאמרו שלא העין מראית משום פסלו
שניטלו  כלֿכך ניכר הדבר אין לתחתון ונפלו לעליון בשפך

ביד].

.ÁÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡50‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ≈««ƒ«¿ƒ¿ƒ∆«ƒ¿∆
ÈÏk‰ ÔÓ ‰Â˜n‰ CB˙Ï eÏtiL „Ú ÔÈbÏ ‰LÏLa51. ƒ¿»Àƒ«∆ƒ¿¿«ƒ¿∆ƒ«¿ƒ

e¯¯‚ Ì‡ Ï·‡52‰Â˜nÏ ıeÁ ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ¬»ƒƒ¿¿««ƒ«¿ƒ«ƒ¿∆
„Ú ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - ‰Â˜nÏ e„¯ÈÂ eÎLÓÂ¿ƒ¿¿¿»¿«ƒ¿∆≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆«
ÌÈ¯Lk‰ ÔÓ ·¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰iL∆ƒ¿∆¡»¿∆¡»¬»ƒ»»…ƒ«¿≈ƒ

¯Lk ‰Â˜n‰ È¯‰ -53ÌÈ¯OÚ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk . ¬≈«ƒ¿∆»≈≈«ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ
ıeÁ ·‡BLÂ ‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈ¯Lk ÌÈÓ e‰MÓe ‰‡Ò¿»«∆«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈¿≈
eÈ‰L ÔÈa ,‰Â˜nÏ ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ‰Â˜nÏ«ƒ¿∆¿««ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿∆≈∆»

ÔBÏÈq‰ CB˙a B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ ÔÈÎLÓ54Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ¿»ƒ«««¿«¿«ƒ¿«≈
¯Lk ‡e‰ È¯‰ - ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆¬≈»≈
‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡M‰L ;‰‡Ò ÛÏ‡Ï BÓÈÏL‰ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿»∆ƒ¿ƒ»
¯Lk‰ ÔÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ·¯ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,‰¯Lk -55. ¿≈»ƒ»»»…«¿»ƒ¿»ƒ«»≈

‚b ÔÎÂ56ÈÓ e‰MÓe ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ BL‡¯a ‰È‰L ¿≈«∆»»¿…∆¿ƒ¿»«∆≈
BÎB˙Ï Ô˙Â BÙ˙Îa ‡lÓe ÌÈÓL‚57,ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt ¿»ƒƒ≈ƒ¿≈¿»«¿»≈∆¿ƒ

Ïk‰ eÎLÓÂ ¯Bpv‰ Á˙Ùe ,ÏeÒt Ïk‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«…»»««ƒ¿ƒ¿¿«…
‰·e‡M‰L ;¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»∆»¬≈∆ƒ¿∆»≈∆«¿»

B‰ ,‰¯Lk - dlk ‰eÎÈLÓ‰LÔÓ ·¯ ÌL ‰È‰Â ÏÈ‡ ∆ƒ¿ƒ»À»¿≈»ƒ¿»»»…ƒ
¯Lk‰58. «»≈

וֿב.50) א יב, המקוה.51)תמורה אל הכלי מן ישר
המים.52) את פוסל שאינו דבר על או הקרקע על
ברבייה".53) מטהרת "שהשאיבה מסיימים: שם בגמרא
שאיבה.54) עושה אינו סילון איזה יבואר שישי בפרק לקמן
כמו 55) ומשהו, סאה 20 היינו מקוה, משיעור רוב פירוש,
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לקמן. ה"ב.56)שיתבאר פ"ד מקוואות תוספתא,
הדלי.57) מן ע"י 58)ישר תחילה שנפסלו ואףֿעלֿפי

מקוה  אבל ההמשכה, מועילה - לתוכם שנפלה השאיבה
אין  – כשרים ומשהו סאה 20 מעולם בה היו שלא שאובה

מועלת. המשכה

.Ëe¯B‰59e¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ :e¯Ó‡Â ·¯ÚÓ ÈÓÎÁ ˙ˆ˜Óƒ¿»«¿≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿
e‡ ÔÈ‡ ,‰¯B‰Ë - dlk ‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡L :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»À»¿»≈»
·¯ CÈ¯ˆ‰L ‰ÊÂ .ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ·¯ ÌL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ∆ƒ¿»…«ƒ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ…
e¯Ó‡ È¯‰L ,eÁ„ ¯·Îe ,Ô‰ „ÈÁÈ È¯·c - ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿≈»ƒ≈¿»ƒ¿∆¬≈»¿
È¯·„ ÈÙÏ .‰¯B‰Ë - dlk ‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡L :ÛBqa«¿»∆ƒ¿ƒ»À»¿»¿ƒƒ¿≈
ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰Â ,CÙBLÂ ÈÏÎa ‡lÓÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ê∆ƒ»»¿«≈ƒ¿ƒ¿≈¿««ƒƒ¿»ƒ
Ïk ÔÎÂ .¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ¿»∆»¬≈∆ƒ¿∆»≈¿≈»
È¯‰L ,ÔÈ¯Lk ˙B‡Â˜Ó elL ˙B‡ˆÁ¯naL ÈËaÓ‡«¿»ƒ∆«∆¿¬»∆»ƒ¿»¿≈ƒ∆¬≈
‡Ï ÌÏBÚÓe .‡e‰ CLÓpLÂ ·e‡L Ô‰aL ÌÈn‰ Ïk»««ƒ∆»∆»¿∆ƒ¿»≈»…

.‰Ê ÔÈÚa ‰OÚÓ ‰OÚL ÈÓ eÈ‡»̄ƒƒ∆»»«¬∆¿ƒ¿»∆

הקודמת.59) בהלכה יפה מבוארת בזה רבינו שיטת

.ÈÌÈÓL‚ ÈÓ60¯ˆÁa ÔÈ·¯Ú˙Ó eÈ‰L ÔÈ·e‡L ÌÈÓe ≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ∆»≈
ÔÈÎLÓÂ61‰˜eÚÏ ÔÈ„¯BÈÂ62ÔÈ·¯Ú˙nL B‡ ,¯ˆÁaL ¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»∆∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ

ÔÓ ·¯ Ì‡ :‰¯ÚnÏ ÔÈ„¯BÈÂ ‰¯Ún‰ ˙BÏÚÓ ÏÚ««¬«¿»»¿¿ƒ«¿»»ƒ…ƒ
¯Lk‰63¯Lk -64;ÏeÒt - ÏeÒt‰ ÔÓ ·¯ Ì‡Â ; «»≈»≈¿ƒ…ƒ«»»

ÔÈ·¯Ú˙nL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÏeÒt - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»»≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÎLÓÂ ‰Â˜nÏ eÚÈbÈ ‡lL „Ú65Ì‡ Ï·‡ ; «∆…«ƒ«ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¬»ƒ

ÔÈÁl˜Ó ÌÈÏeÒt‰Â ÌÈ¯Lk‰ eÈ‰66Ì‡ :‰Â˜n‰ CB˙Ï »«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ
¯‡ BÎB˙Ï eÏÙpL Úe„È„Ú ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa »«∆»¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ«

,¯Lk - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï e„¯È ‡lL∆…»¿¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»≈
.ÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â67 ¿ƒ»»

מ"ד.60) פ"ד מעורבים.61)מקוואות כשהם
לבור.62) מקוה,63)לגומא, שיעור רוב יש אם פירוש,

ומשהו. סאה 20 או 64)היינו שבעוקה המעורבים המים
כשר. מקוה הם מפני 65)שבמערה, מעורבים. כשהם

עם  מעורבים כשהם אלא עצמם בפני נפלו לא שהפסולים
ואףֿעלֿפי  כשרים, רוב כשיש ההמשכה מועילה הכשרים,
אלא  מעורבים אינם ואם עצמם. בפני אינם הכשרים שגם
המקוה  – עצמם בפני ואלה עצמם בפני אלה למקוה, יורדים
פוסלים  - עצמם בפני עומדים שפסולים משום פסול,

עצמם. בפני עומדים שלא 66)כשרים המקוה לתוך ישר
אם 67)בהמשכה. דינים: שני בזה יש פסול. הזה המקוה

שנפלו  לפני גשמים מי סאה מעשרים יותר למקוה נפלו
המעורבים  המים את להכשיר אפשר שאובים, לוגין שלושה
לוגין  שלושה קדמו ואם אחר, למקום המשכה ידי על
החולק  רבינו לדעת תקנה להם ואין המים נפסלו - שאובים
משנה'). ה'כסף (עלֿפי בה"ט למעלה מערב חכמי על
"זה  של בסדר בהמשכה דינים חילוקי כמה כאן מונה [רבינו
הכשרים  המים ח): הלכה (תחילת הראשון הדין זה", ואף
שהמשיכו  לפני עצמם בפני עומדים מקוה, רוב בהם שיש
מועילה  בזה המקוה. את שהשלימו השאובים את להם
נימוקים  שני כאן שיש מפני פקפוקים, כל ללא ההמשכה
ב. עצמם; בפני ועומדים תחילה באו הכשרים א. להכשיר:

מוסיף, גג") ("וכן השני הדין בהמשכה. באו הפסולים
ומשהו  לעשרים בהמשכה שלא השאובים נפלו שאפילו
על  הללו המים את להכשיר אפשר כולם, ונפסלו כשרים,
מפני  לפסול צד יש זה בדין אחר. למקום המשכה ידי
ההמשכה  מועילה ואעפ"כ בהמשכה, שלא באה שהשאובה
כשרים  י): (הלכה השלישי הדין כשרים. רוב כשהיו השניה
קדמו  לא כאן למקוה. אותם שהמשיכו מעורבים ושאובים
מועילה  ואףֿעלֿפיֿכן לפסולים הכשרים המים רוב
מלמדנו, ולבסוף קדמו. לא הפסולים שגם מפני ההמשכה
כשרים, רוב שאיבה: להכשרת הכרחיים תנאים שני

לכשרים. קדמו שלא פסולים והמשכת

ה'תשע"ט  אלול י"ד ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחד 1) מכלי מים לוגים שלושה אליו שנפלו מקווה יבאר

שהטילו  שניים ודין מצטרפים. אם כלים ושלושה משנים או
כסת  או כר המטביל ודין ומחצה. לוג וזה ומחצה לוג זה
מקוואות  שני ודין מכוונות. סאה ארבעים בו שיש במקווה
ומחצה  לוג אחד לכל ונפל סאה ארבעים אחד בכל ואין
נכנסת  והאמה שאובים מים מלא שהוא בור ודין ונתערבו.

שאובים. במים למקווה פיסול דיני וכל ממנו. ויוצאת לו

.‡‰Â˜Ó2ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏ‡ eÏÙpL3 ƒ¿∆∆»¿≈»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ
;ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÌÈÏk ‰LÏLe ÌÈMÓ B‡ „Á‡ ÈÏkÓƒ¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒƒ¿»¿ƒ
.ÔBL‡¯‰ ˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙iL ‡e‰Â¿∆«¿ƒ«≈ƒ«∆…»«»ƒ

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk ‰Úa¯‡Ó4ÌÈ¯·c ‰na . ≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡5˙Ba¯Ï Ôek˙ ‡lL ÔÓÊa ?6Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿«¬»ƒƒ¿«≈

‰Â˜n‰ ÈÓ ˙‡ ˙Ba¯Ï7ÏÎa ¯Èc Ï˜LÓ ÏÙ elÙ‡ , ¿«∆≈«ƒ¿∆¬ƒ»«ƒ¿«ƒ»¿»
ÌÈ·e‡M‰ eÓ„wL ÔÈa .ÔÈbÏ ‰LÏLÏ Û¯ËˆÓ - ‰L»»ƒ¿»≈ƒ¿»Àƒ≈∆»¿«¿ƒ
B‡ ÌÈ·e‡M‰ ˙‡ ÌÈ¯Lk‰ eÓ„wL ÔÈa ÌÈ¯Lk‰ ˙‡∆«¿≈ƒ≈∆»¿«¿≈ƒ∆«¿ƒ
ÔÈbÏ ‰LÏL eÏÙpL ÔÂÈk ,˙Á‡k Ô‰ÈzL eÏÙpL∆»¿¿≈∆¿««≈»∆»¿¿»Àƒ
Ba eÏÙpL Ì„˜] ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ CB˙Ï ÔÈ·e‡L¿ƒ¿«¿»ƒ¿»…∆∆»¿
Ïk‰ ÏÒÙ [ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁÙÏ B‡ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¿»≈«¿»ƒƒ¿««…

.·e‡L ‰OÚÂ¿«¬»»

ד.2) משנה ג פרק בו 3)מקוואות שאין במקווה המדובר
אין  זה שיעור בו יש שאם כשרים, מים סאה ארבעים

אותו. פוסלים לתוכו הנופלים בברייתא 4)השאובים
תנא  בזה, חוני בן יוסף ורבי קמא תנא נחלקו ב יב, תמורה
אין  - אומר חוני בן יוסף ורבי מצטרפים, - אומר קמא
יוסף  כרבי הלכה שאין רבינו כתב שם ובפירושו מצטרפים.
נשנית  ששיטתו מפני כמותו, ופסק בו חזר וכאן חוני, בן
הלכה  משנה וסתם בברייתא מחלוקת וכל משנה, בסתם
רבי  של נימוקו מפרש שם בתמורה גרשום ורבינו כסתם.
ומצטרפת  חשובה כמות היא שלוג מפני חוני, בן יוסף
מצטרפים  כלים בשלושה שאמר ומה המקווה, את לפסול
כך  ומשום לוג, הפחות לכל מכיל כלי כשכל המדובר
וכלי, כלי בכל שלם לוג אין שהרי מצטרפים, אין ארבעה
רא). סימן דעה יורה יוסף בית (ראה שם רש"י גם פירש וכן
שלושה  גם - וכלי כלי בכל שלם לוג אין שאם מזה, [ויוצא
דעתו  גילה לא ורבינו מצטרפים. אינם שניים אפילו או
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מצטרפים.5)בזה]. אין את 6)שארבעה כשהוסיף
שיוכלו  כדי המקווה, מי את להרבות התכוון לא השאובים

משנה). (כסף אנשים הרבה בו כתוב 7)לטבול במשנתנו
אולם  שכתבנו, כמו רבינו ופירשה לרבות" "נתכוון סתם:
הכלי  מן ששפך שבשעה מפרש רא סימן דעה ביורה הטור
שבכלים  המים את גם לשפוך כוונתו הייתה הראשון
סעיף  רא סימן דעה יורה ערוך בשולחן מרן [וגם האחרים.

הטור]. דעת להלכה קיבל טו

.·,‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÂ ‰ˆÁÓe ‚Ï ‰Ê eÏÈË‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ∆…∆¡»¿∆…∆¡»
B˙eÒk ËÁBq‰Â8d‰Èa‚‰Â9ÔÈÏÙB daL ÌÈn‰Â ¿«≈¿¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆»¿ƒ

¯eˆ¯v‰ ÔÓ ‰¯ÚÓ‰ ÔÎÂ ,‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓ10ÏÈËnL ƒ¿«¿≈¿≈«¿»∆ƒ««¿∆≈ƒ
ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ - ‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓ11. ƒ¿«¿≈¬≈≈¿ƒ

מצומצמות.8) סאה מ' בו שהיו במקווה אותה שטבל
בפרק 9) שנינו נוגעת, היא [שאם המקווה במי נוגעת ואינה

כמחוברים  בתוכה הבלועים שהמים ז משנה ממקוואות ז
מסרק.10)למקווה]. כעין עשוייה ששפתו כלי

באים 11) הקילוחים שכל מפני ונימוקם, במשנה. כחכמים
אחד. מכלי

.‚Ba LiL ‰Â˜Óa ¯BÚ ÏL ˙Òk B‡ ¯k ÏÈaËn‰««¿ƒ«∆∆∆¿ƒ¿∆∆≈
ÔÓ Ô‰È˙B˙ÙO dÈa‚‰L ÔÂÈk ,˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¿À»≈»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ

ÔÈ·e‡L ÔÎB˙aL ÌÈn‰ e‡ˆÓ ÌÈn‰12?‰OÚÈ „ˆÈk . ««ƒƒ¿¿««ƒ∆¿»¿ƒ≈««¬∆
Ô‰ÈÏeL C¯c ÔÏÚÓe ÔÏÈaËÓ13‰tw‰ Ï·‡ .14˜O‰Â «¿ƒ»«¬»∆∆≈∆¬»«À»¿««

-LLBÁ BÈ‡Â Ôk¯„k ÔÏÚÓe ÔÏÈaËÓ15. «¿ƒ»«¬»¿«¿»¿≈≈

שהכר 12) פי על אף המקווה ממי נותקו אלה מים שהרי
שסופגת  ב שבהלכה לכסות דומה זה ואין בו. עודם והכסת
המים  כל - המקווה במי נוגעת שהיא זמן כל ולפיכך מים
גם  כי מכוונות דוקא ולאו למקווה, מחוברים שספגה
לא  גדול שבמקווה אלא שאובים, נעשו גדול במקווה
אפשר  קטן במקווה אבל שאובים, ייעשו אם לנו איכפת
ייזהר  ואפילו ויפסלוהו. שנפסלו המים בחזרה לתוכו שיפלו
סאה. ארבעים בו שאין מפני המקווה ייפסל כן גם יפלו, ולא

המים 13) ויישארו המקווה מן ויעלם פיהם על אותם יהפוך
למקווה. מחוברים דקים.14)שבהם מענפים קלוע סל

אינם 15) - מהר דרכם נשפכים והמים גסים שנקביהם מפני
שאובים. נעשים

.„˙Bnb LÏL Ba LiL ‰Â˜Ó16‚Ï ,ÔÈ·e‡L ÌÈnÓ ƒ¿∆∆≈»Àƒ«ƒ¿ƒ…
BÎB˙Ï eÏÙÂ ,‡nb ÏÎa17Úe„È Ì‡ :ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ¿»À»¿»¿¿«ƒ¿≈ƒƒ»«

‡lL „Ú ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ BÎB˙Ï ÏÙpL∆»«¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ«∆…
˙ÈLÈÏM‰ ‡nbÏ eÚÈbÈ18ÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â ,¯Lk -19. «ƒ«À»«¿ƒƒ»≈¿ƒ»»

זו 16) גומות שלוש ובהם משופעים שכתליו בבור המדובר
מכולן. למטה נמצא המקווה ועיקר מזו, לתוך 17)למעלה

בגומות. לנגוע מבלי עצמו היו 18)המקווה כן ואם
בהם  שנתערבו לפני כשרים מים סאה ארבעים במקווה

שאובים. לוגים -19)שלושה יודע אינו שאם משמע
שאפילו  רבינו שלדעת מבאר, טוב יום [בתוספות פסול.
הספק  מפני לפסול טעם אין התורה מן כשר שאוב כולו
העליונה  בגומא נגעו המקווה שמי אפשרות כשיש אפילו
הוא  ולפיכך כשירים. מים לוגים שלושה בו שהיו לפני

הכוונה  פסול" לאו "ואם ששנינו ומה כשר, שספיקו מפרש
לגומא  שהגיעו לפני סאה ארבעים היו שלא ידוע אם

השלישית].

.‰‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡ ,˙B‡Â˜Ó ÈL20, ¿≈ƒ¿»≈¿»∆»≈∆«¿»ƒ¿»
ÈL e·¯Ú˙Â ,‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÏÂ ‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÏ ÏÙÂ¿»«»∆…∆¡»¿»∆…∆¡»¿ƒ¿»¿¿≈

‡ È¯‰ - ˙B‡Â˜n‰ÏÚ ‡¯˜ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯Lk el «ƒ¿»¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»«
ÏeÒt ÌL Ô‰Ó „Á‡21ÌÈÚa¯‡ Ba ÔÈ‡L ‰Â˜Ó Ï·‡ . ∆»≈∆≈¿¬»ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

¯Á‡Â ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï ÏÙpL ‰‡Ò¿»∆»«¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿««
„Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰a¯Â ,ÌÈLÏ ˜ÏÁ Ck»∆¡«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈ƒ«»∆»

Ô‰Ó22ÏÒÙpL Blk ‰Â˜n‰ ÏkL ;ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ≈∆¬≈≈¿ƒ∆»«ƒ¿∆À∆ƒ¿«
·eLÁ ‡e‰ ÔÈ·e‡L ÌÈÓk23e·‡L ÂÈÓÈÓ Ïk el‡Îe , ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿¬

.ÈÏÎaƒ¿ƒ

סאה.20) ארבעים יש יחד משלושה 21)ובשניהם פחות
מועטים, מים אפילו כלל פוסלים אינם שאובים לוגים
ארבעים  כאן יש הרי לוגים שלושה בהם ויש וכשנתערבו
על  נפסלים אינם סאה שארבעים כבר ואמרנו כשירים סאה
אלא  פסול אינו סאה 40 בו שאין [מקווה, שאובים. ידי

סאה.22)חסר]. ארבעים להיות 23)עד חוזרים ואינם
שפסלו  הלוגים משלושת פחות בהם כשנשארו כשירים
להכשירם  שאפשר מובן, עצמם, מצד פסולים הם כי אותם,
כשירים. רוב בהם שיש מפני אחר, למקום המשכה ידי על

.Â‰n‡‰Â ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ‡ÏÓ ‡e‰L ¯Ba24˙ÒÎ ∆»≈«ƒ¿ƒ¿»«»ƒ¿∆∆
·MÁzL „Ú BÏeqÙa ‡e‰ ÌÏBÚÏ - epnÓ ˙‡ˆBÈÂ BÏ¿≈ƒ∆¿»¿ƒ«∆¿«≈
‰LÏL ¯Baa eÈ‰L ÔÈ·e‡M‰ ÔÓ e¯‡L ‡lL∆…ƒ¿¬ƒ«¿ƒ∆»«¿»

ÔÈbÏ25BÎB˙Ï ÏÙpL ‰Â˜Ó .26,ÏÒÙÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ Àƒƒ¿∆∆»«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
e‡ˆÓpL „Ú ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a¯ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ»»»«ƒ¿≈ƒ«∆ƒ¿¿
„Ú BÏeqÙa ‡e‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÌÈ¯Lk‰«¿≈ƒ«¿»ƒ¿»¬≈¿ƒ«

BÎB˙a eÈ‰L ÌÈn‰ Ïk e‡ˆiL27ÔÈ·e‡M‰ e˙ÁÙÈÂ ∆≈¿»««ƒ∆»¿¿ƒ¿¬«¿ƒ
‰‡Ò ÌÈ¯OÚ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk .ÔÈbÏ ‰LÏMÓƒ¿»Àƒ≈«ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ¿»
¯Á‡Â ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡Ò BÎB˙Ï ÏÙÂ ÌÈÓL‚ ÈÓ≈¿»ƒ¿»«¿¿»«ƒ¿ƒ¿««
„Ú BÏeqÙa ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a¯‰ Ck»ƒ¿»»»«ƒ¿≈ƒ¬≈∆¿ƒ«
‰MÓÁÂ Ba eÈ‰L ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ epnÓ e‡ˆiL Ú„iL∆≈«∆»¿ƒ∆∆¿ƒ¿»∆»«¬ƒ»

·w‰ ÚÈ·¯Ó ¯˙BÈÂ ÔÈa˜28Ïk‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ , «ƒ¿≈≈¿ƒ«««¿…ƒ¿«ƒ«…
ÏÒÙpL29‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈbÏ ‰LÏMÓ ˙BÁtÓ ıeÁ ∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿»Àƒ¿≈ƒ»»

B·¯ÚÂ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Óƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈¿
el‡ ˙‡ el‡ e¯‰Ë - ÏeÒt‰ ‰f‰ ‰Â˜n‰ ÌÚ30. ƒ«ƒ¿∆«∆«»ƒ¬≈∆≈

שהוא 24) כל מספיק מעיין מי הם ואם גשמים. מי של שטף
רא). סימן דעה יורה יוסף (בית השאובים כל את לטהר

בבור 25) היו שאובים מים כמה קובעים כזה: הוא החשבון
שהמים  ותולים גשמים מי של האמה מן לו נכנסו וכמה
יחס  לפי והפסולים הכשרים של תערובת מכילים שיצאו
ש"ך  וראה הראב"ד. בשם יוסף (בית לבור שנכנסו כמותם
המים  ואמת סאה 40 בבור לדוגמא: נו). קטן סעיף שם
אומרים: אנו 80 ויצאו שלושה) פי (היינו סאה 120 הכניסה
היינו  מזה ושליש האמה ממי יצאו 60 היינו חלקים 3
לחשבון  שני פירוש כתב [הראב"ד הבור. ממי - עשרים
מניחים  אנו כלומר מחצה, על מחצה היינו במשנה, האמור
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מן  השני וחציים מהשאובים הם היוצאים המים שחצי
שם]. יוסף בית ראה במקווה 26)האמה. המדובר כאן

בדין  כמו ולא סאה 40 בהם שאין אלא כשרים מים בו שיש
בדין  יותר הקילו ולפיכך לכשרים, שאובים שקדמו הקודם

שהיו 27)זה. המים כשיעור מים שיצאו עד פירוש
השאובים. נפילת לפני שישה 28)במקווה היא הסאה

חמישה  מהסאה יצאו אם ולכן לוגים ארבעה והקב קבים
משהו  עוד וכשיצא לוגים שלושה נשארו הקב ורובע קבים
נמצאו  שבמקווה זה, בנידון לוגים. משלושה פחות נשארו
אנו  ואמרו: חכמים הקילו עצמם, בפני עומדים כשרים מים
ותפסו  הראשונים את דחפו האחרונים שהמים תולים

שנפלו 29)מקומם. והשאובים הראשונים הכשרים
שם  בולט. הקודם הדין לבין זה דין בין [ההבדל לתוכם.
אלא  ליציאה ראשונים גם הם שהראשונים תולים אנו אין
אנו  בנידון אבל למעלה, שנתבאר כמו חשבון, לפי משערים
והם  השאובים קדמו שם והנימוק: זו. הנחה מקבלים
המדובר  ובנידון לתוכם הנופלים הכשרים את פוסלים

הכשרים]. את 30)כשקדמו מכשיר הכשר המקווה
"השקה". נקרא זה הפסול.

.ÊËÈh‰ ˙‡ ˜lÒÓ‰31ÌÈ„„ˆÏ32epnÓ eÎLÓÂ «¿«≈∆«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜nÏ ÌÈbÏ ‰LÏL33LÏBz ‰È‰ . ¿»Àƒ«ƒ¿∆¬≈∆»≈»»≈

dcˆÏ ‰Â˜n‰ ÔÓ BÏÈc·‰Â B„Èa B‰Èa‚Óe ËÈh‰«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¿ƒ»
ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ - ÔÈbÏ ‰LÏL epnÓ eÎLÓÂ34. ¿ƒ¿¿ƒ∆¿»Àƒ¬≈≈¿ƒ

המקווה.31) פני 32)שבקרקעית מעל מתבלט ממנו וחלק
למי 33)המים. מחוברים היו הטיט שבתוך שהמים מפני

שאובים. נעשו לא 3440)המקווה במקווה נשארו כשלא
המקווה  מן הטיט שנבדל ברגע שבטיט, המים בלי סאה

שאובים. שבו המים נעשו

.ÁÒÈb35‰Ó‰a ÔÎÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰36 «ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿≈»
Ì‰ÈÏ‚¯·e Ì‰È„Èa eÙlÊÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙¯·BÚ‰»∆∆ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ≈∆¿«¿≈∆
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜nÏ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿∆¬≈∆»≈¿…∆»

‰lÁza ‰Â˜Ó eOÚ elÙ‡37.¯Lk ‰Ê È¯‰ - ¬ƒ»ƒ¿∆«¿ƒ»¬≈∆»≈

מרובות )35 בשכונות גם אלא צבא דוקא שלאו מובן צבא.
כך. הדין וכן 36)אוכלוסים "לגיון כתוב: בתוספתא

סימן  דעה יורה בטור (מובא הרא"ש ופירש וכו'", בהמה
את  ברגליהם העבירו והסוסים פרשים היינו שלגיון רא),
אדם  רגלי בהמה, לרגלי אדם רגלי בין מחלק והוא המים

פוסלים. אינם בהמה ורגלי פוסלים, ידיו פירוש,37)או
כל  ברגליו הביא והלגיון כלל ניקווים מים שם היו שלא
בין  יוסי רבי מחלק ב הלכה שם [בתוספתא הסאה. ארבעים
רבינו  ומפרש הקרקע. על הוליכם ובין וברגליו בידיו זילף
ונתנם  המים את ממש ורגליו בידיו שנטל יוסי רבי כוונת
משנה). (כסף הקרקע עם כשהוליכם מתכוון ורבינו למקווה,

.ËBÎB˙Ï ÏÙÂ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba ÔÈ‡L ‰Â˜Ó38˙BÁt ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿»«¿»
ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏMÓ39¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÔÈ·e‡L ƒ¿»Àƒ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¬≈∆»≈

ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ40˙BÂ˜‰Ï ÔÈÏeÒÙe , ¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…≈∆«»«ƒ¿ƒ¿«¿
Ô‰ÈÏÚ41Ô‰ÈÏÚ e·¯Â ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È .42el‡ È¯‰ - ¬≈∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿»¬≈∆¬≈≈

Ì‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÌÈ¯Lk43ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï ÏÙ . ¿≈ƒ¿ƒ»¬≈∆»«¿¿»Àƒ«ƒ
ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ‡ÓË ÔÈ·e‡L¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…

ÌÈ„iÏ epnÓ44ÌÈÓL‚ e„¯È .ÂÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÔÈÏeÒÙe , ƒ∆«»«ƒ¿ƒ¿ƒ»»»»¿¿»ƒ
ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ea¯Â¿«¬≈∆¬≈≈¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…

ÌÈ„iÏ Ô‰Ó45Ïk e‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÔÈÏeÒÙe , ≈∆«»«ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈∆«∆≈¿»
Ô‰Ó ¯‡MÈ ‡ÏÂ ÔÈ·e‡Lk Ôlk eOÚpL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰««ƒ»ƒƒ∆«¬À»ƒ¿ƒ¿…ƒ»≈≈∆
ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ÔÎÂ .ÔÈbÏ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‡l‡∆»»ƒ¿»Àƒ¿≈ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

¯Èc ¯ÒÁ ‰‡Ò46ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï eÏÙÂ ¿»»≈ƒ»¿»¿¿¿»Àƒ«ƒ
ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ÓË ÔÈ·e‡L¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…
BÎB˙Ï ÏÙ .Ô‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÔÈÏeÒÙe ,ÌÈ„iÏ epnÓƒ∆«»«ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»«¿
Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ‡ÓË Ôlk elÙ‡ ,ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏMÓ ˙BÁt»ƒ¿»Àƒ«ƒ¬ƒÀ»¿≈ƒ¿««»
- BÓÈÏL‰L ÌÈÓL‚ ÈÓ ¯Èc Ï˜LÓ BÎB˙Ï eÏÙ»¿¿ƒ¿«ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

¯Lk47¯·c ÏÎÏ ¯B‰Ë Ck ,‰ÏÈ·ËÏ ¯B‰hL ÌLk ;48. »≈¿≈∆»ƒ¿ƒ»»»¿»»»

בעלים.38) לרצון שלא ממש.39)נפלו טמאין
לא 40) וגם הטהורים בכשרים בטלו שהשאובים מפני

(לא  בקרקע הנקווים משקין כי הטמאים. בנגיעת נטמאו
לרצון. אלא מיטמאים אינם יוסיפו 41)בכלים) אם אפילו

המקווה  יישאר סאה ארבעים עד כשרים מים זו תערובת על
שאובים  לוגים משלושה שפחות שאמרנו ומה בפיסולו.
פוסלים  טמאים אבל טהורים, במים היינו פוסלים אינם

משנה). התערובת.42)(כסף מי במקווה 43)על כשאין
הגשמים  מי אם אבל שרבו, הגשמים מי עם ביחד סאה 40

להקוות. צריך אינו סאה לארבעים נתבאר 44)השלימו לא
מזה. פחות לבין לוגים שלושה בין זה הבדל של טעמו
את  לעשות הועילו הלוגים ששלושת מפני נימוקו, [ואולי

לטמאם]. גם הועילו כשאובין, שבמקווה מפני 45)המים
כבית  אותם טיהרו באחרונה שבאו המרובים הגשמים שמי
מהלכות  ב פרק (ראה ה משנה א פרק במקוואות הילל

כו). הלכה אוכלין שמשקלה 46)טומאת מועטת כמות
דינר. לדין )47כמשקל זה דין בין מה להבין קשה

עליהם  להקוות שפסולים רבינו, שפסק זו שבהלכה הראשון
שמכאן  בדוחק, מיישב משנה בכסף גשמים. מי ריבוי וצריך
שם  כבר עליו ונקרא סאה לארבעים קרוב הגיע שהמקווה
אותו  פוסלים לוגים משלושה פחות אין סאה, ארבעים

טמאים. הם כלל,48)ואפילו מובן בלתי זה סיום גם
לכל  כשרים המים היו המקווה השלמת לפני אפילו שהרי
עלתה  ולא רב עיון צריכה זו הלכה כל דבר: סוף דבר.

ראב"ד). (ראה רבינו דעת עומק לתוך לרדת בידינו



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



`lelקעב c"iÎ'g ycewÎzayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriylel` c"iÎ'g -h"ryz

ה'תשע"ט  אלול ח' ראשון יום

רטו. יט. עשה מצות
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ
לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה

וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ci)אתּֿבׂשר ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ
מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ

ה'תשע"ט  אלול ט' שני יום

השנה, כל תפלות סדר רטו. עשה מצות
וכו' עלינו ימלוך .. העם נהגו

― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ
לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה

וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ci)אתּֿבׂשר ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ
מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ

לעיל נדפס ּכלֿהּׁשנה ּתפּלֹות ְִֵֶַָָָסדר
צט עמוד עד צז מעמוד

ה'תשע"ט  אלול י' שלישי יום

לעיל נדפס וסּדּורן הּתפּלה ּברכֹות ְְְִִִַַָָֹנסח
קז עמוד עד צט מעמוד

עד קז מעמוד לעיל נדפס הוידּוי ִַַֹנסח
קח עמוד

ה'תשע"ט  אלול י"א רביעי יום

קח מעמוד לעיל נדפס הּמזֹון ּברּכת ְִַַַָֹנסח
קיא עמוד עד

קנד. עשה מצות
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל

(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ּבמּסכתולבהמּתנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תשע"ט  אלול י"ב חמישי יום

קנד. עשה מצות
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל

(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולבהמּתנּו

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תשע"ט  אלול י"ג שישי יום

שכ. תעשה לא מצות
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה

כלֿמלאכה" i)"לאֿתעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תשע"ט  אלול י"ד ש"ק יום

שכ. תעשה לא מצות
יום ראשוןֿ שבתֿ קודש ח ֿ'י "ד אלול 

ועׂש מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ―הּמצוה רים ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה

כלֿמלאכה" i)"לאֿתעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר
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àäikìî-ïa øeçLt-úà eäi÷ãö Cìnä åéìà çìLa ýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácä©¨¨²£¤¨¨¬¤«¦§§−̈¥¥´§¨®¦§¸Ÿ©¥¹̈©¤´¤¦§¦À̈¤©§Æ¤©§¦½̈
:øîàì ïäkä äéNòî-ïá äéðôö-úàåáeðéìò íçìð ìáa-Cìî øvàøãëeáð ék ýåýé-úà eðãòá àð-Løc §¤§©§¨¯¤©£¥¨²©Ÿ¥−¥«Ÿ§¨¨³©£¥ÆÆ¤§½̈¦²§©§¤©¬¤«¤¨¤−¦§¨´¨¥®

:eðéìòî äìòéå åéúàìôð-ìëk eðúBà ýåýé äNòé éìeàâ:eäi÷ãö-ìà ïøîàú äk íäéìà eäéîøé øîàiå ©Á©£¤̧§¨³Æ̈Æ§¨¦§§Ÿ½̈§©£¤−¥¨¥«©¬Ÿ¤¦§§−̈£¥¤®¬ŸŸ§ª−¤¦§¦¨«
ãía íéîçìð ízà øLà íëãéa øLà äîçìnä éìk-úà áñî éððä ìàøNé éýìà ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©̧§¹̈¡Ÿ¥´¦§¨¥À¦§¦´¥¥»¤§¥´©¦§¨¨»£¤´§¤§¤¼£¤̧©¤¹¦§¨¦´À̈

:úàfä øéòä CBz-ìà íúBà ézôñàå äîBçì õeçî íëéìò íéøvä íécNkä-úàå ìáa Cìî-úà¤¤³¤¨¤Æ§¤©©§¦½©¨¦´£¥¤½¦−©«¨®§¨©§¦´½̈¤−¨¦¬©«Ÿ
ä:ìBãb óö÷áe äîçáe óàáe ä÷æç òBøæáe äéeèð ãéa íëzà éðà ézîçìðååøéòä éáLBé-úà éúékäå §¦§©§¦³£¦Æ¦§¤½§¨¬§−̈¦§´©£¨®̈§©¬§¥−̈§¤¬¤¨«§¦¥¦À¤«§¥Æ¨¦´

:eúîé ìBãb øáãa äîäaä-úàå íãàä-úàå úàfäæäãeäé-Cìî eäi÷ãö-úà ïzà ýåýé-íàð ïë-éøçàå ©½Ÿ§¤¨¨−̈§¤©§¥¨®§¤¬¤¨−¨ª«§©£¥¥´§ª§¿̈¤¥´¤¦§¦¨´¤«¤§¨´
øvàøãëeáð ãéa áòøä-ïîe áøçä-ïî | øácä-ïî úàfä øéòa íéøàLpä-úàå íòä-úàå | åéãáò-úàå§¤£¨¨´§¤¨¿̈§¤©¦§¨¦Á¨¦̧©¹Ÿ¦©¤´¤¦©¤´¤¦¨¨À̈§©Æ§©§¤©´
:íçøé àìå ìîçé àìå íäéìò ñeçé-àì áøç-éôì íkäå íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéáe ìáa-Cìî¤«¤¨¤½§©Æ«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§¦¨´§¦¤½¤«Ÿ¨´£¥¤½§¬Ÿ©§−Ÿ§¬Ÿ§©¥«

ç:úånä Cøc-úàå íéiçä Cøc-úà íëéðôì ïúð éððä ýåýé øîà äk øîàz äfä íòä-ìàåèáLiä §¤¨¨³©¤ÆŸ©½−Ÿ¨©´§¨®¦§¦³Ÿ¥Æ¦§¥¤½¤¤¬¤©©¦−§¤¤¬¤©¨«¤©Ÿ¥Æ
Bl-äúéäå äéçå (äéçé) íëéìò íéøvä íécNkä-ìò ìôðå àöBiäå øácáe áòøáe áøça úeîé úàfä øéòä¦´©½Ÿ¨¾©¤−¤¨¨¨´©¨®¤§©¥Á§¨©̧©©©§¦¹©¨¦³£¥¤Æ§¨½̈§¨«§¨¬

ì BLôð:ììLédôøNe ïúpz ìáa Cìî-ãéa ýåýé-íàð äáBèì àìå äòøì úàfä øéòa éðô ézîN ék ©§−§¨¨«¦´©´§¦Â̈©¨¦̧©¯Ÿ§¨¨²§¬Ÿ§−̈§ª§¨®§©¤³¤¨¤Æ¦¨¥½§¨−̈
:Làaàé:ýåýé-øác eòîL äãeäé Cìî úéáìeáéeìéväå ètLî ø÷aì eðéc ýåýé øîà äk ãåc úéa ¨¥«§¥Æ¤´¤§½̈¦§−§©§¨«¥´¨¦ÀµŸ¨©´§½̈¦³©Ÿ Æ¤Æ¦§½̈§©¦¬

:íëéììòî (íäéììòî) òø éðtî äaëî ïéàå äøòáe éúîç Làë àöz-ït ÷LBò ãiî ìeæâ̈−¦©´¥®¤¥¥̧¨¥¹£¨¦À¨£¨Æ§¥´§©¤½¦§¥−¬Ÿ©©©§¥¤«

i"yx
(„).äîçìîä éìë úà áñî éððä היודעים בכם יש

הפורעניות  על הממונים מעלה של השרים את להשביע
ובכך  עליה ממונה שהוא הרעה מן איש איש להציל
ולא  לזה זה של השררה את מיסב הנני בוטחי' אתם

תשביעו: מי על íúåà.תדעו éúôñàå אל מלחמה כלי
מלאך  ע"י בדבר אתכם שאשחית הזאת העיר תוך
בענין  מפורש וכן העליונים השרים מן שהוא המות

ימותו: גדול ììùì.(Ë)בדבר åùôð åì äúéäå כאדם
נפשו  לי תהיה כן לו והולך וחוטפו שלל השולל

ההורגים: מן המיתה מן כתרגומו éðô.(È)שלולה
ùåò÷.(È·)רוגזי: ãéî דבר שם שאינו למטה טעמו

אחרים: את העושק הגזלן שם äáëî.אלא ïéàå שלא
שריד: לכם ימלט

cec zcevn
(·).‡ ה':„¯˘ אל  בעבורינו בתפלה דרש  ÏÎÎעתה 

.ÂÈ˙Â‡ÏÙ: מאז לעשות הרגיל הנפלאות  כל ÏÚÈÂ‰.כמו 
מעלינו: ÒÓ·(„)ויסתלק È‰המלחמה כלי את  מכם אסבב .

המלחמה כלי עם תצליחו לא  ר"ל וכו' בבל מלך  אל לתתם 
עמהם: להלחם  בידם ונתונים ממכם לקוחים הם כאילו 

.È˙ÙÒ‡Â:למנעם תוכלו ולא  העיר אל  הכשדים  את אכניס  אני 
(‰).È˙ÓÁÏÂנלחם אני כאילו עליכם הכשדים אגביר ר"ל 

ÈÂË‰.עמכם : „È· מול ידו ונוטה  הנלחם מגבור במשל  אחז
‰ÈÚ¯.(Â)האויב: È·˘ÂÈ ואת‡˙ האדם ואת  ומפרש  וחוזר 

גדול :·„·¯.הבהמה: בדבר שימותו תהיה ההכאה ÌÎÈÙÏ.(Á)ר "ל  Ô˙Âחיים תמצאו ענין באיזה  לפניכם אני  מפרש ר"ל
המיתה: אתכם  תשיג ענין Á·.'ÂÎÂ¯(Ë)ובאיזה מאלה:· באחד  למשמעתם:ÏÙÂ.ר"ל  סר  להיות הכשדים  אל È‰Â‰.ישכון

ההורגים: מיד לעצמו שללה כאילו נפשו וירויח חי ÈÙ.(È)ישאר È˙Ó˘:'וכו לה  להרע הזאת  בעיר  מחשבותי שמתי 
(‡È).‰„Â‰È ÍÏÓ ˙È·ÏÂ:'וכו שמעו תאמר וכו' ולבית  וכאומר הענין בתחילת האמור תאמר מלת על  Â·Ï˜¯.(È·)מוסב ÂÈ„

זירוז: דרך  ענין הזולת:ÂÚ˘˜.הנגזל :‚ÏÂÊ.הוא  את העושק È˙ÓÁ.הגזלן ˘‡Îושורפת הולכת כשיוצאת האש  כמו ר"ל
בידי: ימחה מי  אין ר"ל  יכבנה מי  ימצא  ולא חמתי בהם תבער כן ÌÎÈÏÏÚÓ.מעצמה  ÚÂ¯ ÈÙÓ:ובערה על מוסב 

oeiv zcevn
(·).‰ÏÚÈÂ הענן העלות  כמו סילוק ט)ענין  ÒÓ·.(„):(במדבר

סיבוב : ÍÏÓ.מל ' מלך:‡˙ מצור :‰ˆ¯ÌÈ.אל È˙ÙÒ‡Â.מל '
אותם מאסף איש ואין כמו הכנסה יט)ענין ÒÂÁÈ.(Ê):(שופטים

עלי וחוסה כמו חמלה  יג)ענין  במ "ש:(נחמיה הדבר וכפל 
(Á).Ô˙Â תפלה נתן ולא  כמו אמירה א)ענין  „¯Í.:(איוב ˙‡

ענין : אתהÏÙÂ.(Ë)את הכשדים  אל  כמו ונטיה השכנה  ענין
לז)נופל  ביזה :ÏÏ˘Ï.:(לקמן דין:„ÂÈ.(È·)ענין מלשון

.ÌÎÈÏÏÚÓ:מעשיכם
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:eúîé ìBãb øáãa äîäaä-úàå íãàä-úàå úàfäæäãeäé-Cìî eäi÷ãö-úà ïzà ýåýé-íàð ïë-éøçàå ©½Ÿ§¤¨¨−̈§¤©§¥¨®§¤¬¤¨−¨ª«§©£¥¥´§ª§¿̈¤¥´¤¦§¦¨´¤«¤§¨´
øvàøãëeáð ãéa áòøä-ïîe áøçä-ïî | øácä-ïî úàfä øéòa íéøàLpä-úàå íòä-úàå | åéãáò-úàå§¤£¨¨´§¤¨¿̈§¤©¦§¨¦Á¨¦̧©¹Ÿ¦©¤´¤¦©¤´¤¦¨¨À̈§©Æ§©§¤©´
:íçøé àìå ìîçé àìå íäéìò ñeçé-àì áøç-éôì íkäå íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéáe ìáa-Cìî¤«¤¨¤½§©Æ«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§¦¨´§¦¤½¤«Ÿ¨´£¥¤½§¬Ÿ©§−Ÿ§¬Ÿ§©¥«

ç:úånä Cøc-úàå íéiçä Cøc-úà íëéðôì ïúð éððä ýåýé øîà äk øîàz äfä íòä-ìàåèáLiä §¤¨¨³©¤ÆŸ©½−Ÿ¨©´§¨®¦§¦³Ÿ¥Æ¦§¥¤½¤¤¬¤©©¦−§¤¤¬¤©¨«¤©Ÿ¥Æ
Bl-äúéäå äéçå (äéçé) íëéìò íéøvä íécNkä-ìò ìôðå àöBiäå øácáe áòøáe áøça úeîé úàfä øéòä¦´©½Ÿ¨¾©¤−¤¨¨¨´©¨®¤§©¥Á§¨©̧©©©§¦¹©¨¦³£¥¤Æ§¨½̈§¨«§¨¬

ì BLôð:ììLédôøNe ïúpz ìáa Cìî-ãéa ýåýé-íàð äáBèì àìå äòøì úàfä øéòa éðô ézîN ék ©§−§¨¨«¦´©´§¦Â̈©¨¦̧©¯Ÿ§¨¨²§¬Ÿ§−̈§ª§¨®§©¤³¤¨¤Æ¦¨¥½§¨−̈
:Làaàé:ýåýé-øác eòîL äãeäé Cìî úéáìeáéeìéväå ètLî ø÷aì eðéc ýåýé øîà äk ãåc úéa ¨¥«§¥Æ¤´¤§½̈¦§−§©§¨«¥´¨¦ÀµŸ¨©´§½̈¦³©Ÿ Æ¤Æ¦§½̈§©¦¬

:íëéììòî (íäéììòî) òø éðtî äaëî ïéàå äøòáe éúîç Làë àöz-ït ÷LBò ãiî ìeæâ̈−¦©´¥®¤¥¥̧¨¥¹£¨¦À¨£¨Æ§¥´§©¤½¦§¥−¬Ÿ©©©§¥¤«

i"yx
(„).äîçìîä éìë úà áñî éððä היודעים בכם יש

הפורעניות  על הממונים מעלה של השרים את להשביע
ובכך  עליה ממונה שהוא הרעה מן איש איש להציל
ולא  לזה זה של השררה את מיסב הנני בוטחי' אתם

תשביעו: מי על íúåà.תדעו éúôñàå אל מלחמה כלי
מלאך  ע"י בדבר אתכם שאשחית הזאת העיר תוך
בענין  מפורש וכן העליונים השרים מן שהוא המות

ימותו: גדול ììùì.(Ë)בדבר åùôð åì äúéäå כאדם
נפשו  לי תהיה כן לו והולך וחוטפו שלל השולל

ההורגים: מן המיתה מן כתרגומו éðô.(È)שלולה
ùåò÷.(È·)רוגזי: ãéî דבר שם שאינו למטה טעמו

אחרים: את העושק הגזלן שם äáëî.אלא ïéàå שלא
שריד: לכם ימלט

cec zcevn
(·).‡ ה':„¯˘ אל  בעבורינו בתפלה דרש  ÏÎÎעתה 

.ÂÈ˙Â‡ÏÙ: מאז לעשות הרגיל הנפלאות  כל ÏÚÈÂ‰.כמו 
מעלינו: ÒÓ·(„)ויסתלק È‰המלחמה כלי את  מכם אסבב .

המלחמה כלי עם תצליחו לא  ר"ל וכו' בבל מלך  אל לתתם 
עמהם: להלחם  בידם ונתונים ממכם לקוחים הם כאילו 

.È˙ÙÒ‡Â:למנעם תוכלו ולא  העיר אל  הכשדים  את אכניס  אני 
(‰).È˙ÓÁÏÂנלחם אני כאילו עליכם הכשדים אגביר ר"ל 

ÈÂË‰.עמכם : „È· מול ידו ונוטה  הנלחם מגבור במשל  אחז
‰ÈÚ¯.(Â)האויב: È·˘ÂÈ ואת‡˙ האדם ואת  ומפרש  וחוזר 

גדול :·„·¯.הבהמה: בדבר שימותו תהיה ההכאה ÌÎÈÙÏ.(Á)ר "ל  Ô˙Âחיים תמצאו ענין באיזה  לפניכם אני  מפרש ר"ל
המיתה: אתכם  תשיג ענין Á·.'ÂÎÂ¯(Ë)ובאיזה מאלה:· באחד  למשמעתם:ÏÙÂ.ר"ל  סר  להיות הכשדים  אל È‰Â‰.ישכון

ההורגים: מיד לעצמו שללה כאילו נפשו וירויח חי ÈÙ.(È)ישאר È˙Ó˘:'וכו לה  להרע הזאת  בעיר  מחשבותי שמתי 
(‡È).‰„Â‰È ÍÏÓ ˙È·ÏÂ:'וכו שמעו תאמר וכו' ולבית  וכאומר הענין בתחילת האמור תאמר מלת על  Â·Ï˜¯.(È·)מוסב ÂÈ„

זירוז: דרך  ענין הזולת:ÂÚ˘˜.הנגזל :‚ÏÂÊ.הוא  את העושק È˙ÓÁ.הגזלן ˘‡Îושורפת הולכת כשיוצאת האש  כמו ר"ל
בידי: ימחה מי  אין ר"ל  יכבנה מי  ימצא  ולא חמתי בהם תבער כן ÌÎÈÏÏÚÓ.מעצמה  ÚÂ¯ ÈÙÓ:ובערה על מוסב 

oeiv zcevn
(·).‰ÏÚÈÂ הענן העלות  כמו סילוק ט)ענין  ÒÓ·.(„):(במדבר

סיבוב : ÍÏÓ.מל ' מלך:‡˙ מצור :‰ˆ¯ÌÈ.אל È˙ÙÒ‡Â.מל '
אותם מאסף איש ואין כמו הכנסה יט)ענין ÒÂÁÈ.(Ê):(שופטים

עלי וחוסה כמו חמלה  יג)ענין  במ "ש:(נחמיה הדבר וכפל 
(Á).Ô˙Â תפלה נתן ולא  כמו אמירה א)ענין  „¯Í.:(איוב ˙‡

ענין : אתהÏÙÂ.(Ë)את הכשדים  אל  כמו ונטיה השכנה  ענין
לז)נופל  ביזה :ÏÏ˘Ï.:(לקמן דין:„ÂÈ.(È·)ענין מלשון

.ÌÎÈÏÏÚÓ:מעשיכם



gקעד wxt zldw - miaezk

ç-÷øô úìä÷fÎ`

à:àpLé åéðt æòå åéðt øéàz íãà úîëç øác øLt òãBé éîe íëçäk éîáìòå øBîL Cìî-ét éðà ¦ µ§¤´¨½̈¦¬¥−©¥´¤¨¨®¨§©³¨¨Æ¨¦´¨½̈§¬Ÿ¨−̈§ª¤«£¦Æ¦¤´¤§½§©¾
:íéýìà úòeáL úøácâ:äNòé õtçé øLà-ìk ék òø øáãa ãîòz-ìà Cìz åéðtî ìäaz-ìà ¦§©−§©¬¡Ÿ¦«©¦¨¥³¦¨¨Æ¥¥½©«©£−Ÿ§¨¨´¨®¦²¨£¤¬©§−Ÿ©£¤«

ã:äNòz-äî Bì-øîàé éîe ïBèìL Cìî-øác øLàaäètLîe úòå òø øác òãé àì äåöî øîBL ©£¤¬§©¤−¤¦§®¦¬«Ÿ©−©«©£¤«¥´¦§½̈¬Ÿ¥©−¨¨´¨®§¥´¦§½̈
:íëç áì òãéå:åéìò äaø íãàä úòø-ék ètLîe úò Lé õôç-ìëì ékæäéäiM-äî òãé epðéà-ék ¥©−¥¬¨¨«¦´§¨¥½¤¥−¥´¦§¨®¦«¨©¬¨¨−̈©¨¬¨¨«¦«¥¤¬Ÿ¥−©©¤¦«§¤®

:Bì ãébé éî äéäé øLàk ék¦ µ©£¤´¦«§¤½¦−©¦¬«

i"yx
(‡).íëçäë éî:חכם כאדם חשוב בעולם òãåéמי éîå

.øáã øùô מתוך בדניאל שמצינו כמו דבר, של פשרון
פשרין, רזי לו נתגלו שמים ביראת חכם שהיה חכמתו
שבשמים: לאביהם ישראל בין פשרים עושה כמשה מי

.àðåùé åéðô æåòåעד הבריות, לד )משאר יראו (שמות כי
פניו: עור קרן כי אליו øåîù.(·)מגשת êìî éô éðà

שהיא  עולם של מלכו פי לשמור ונכון צריך אני לפיכך
שבכולן: íéäìà.הטובה úòåáù úøáã ìòå לו שנשבענו

מ  פי לשמור נכון אני ד"א מצותיו, לשמור לכי בחורב
דברת  ועל וארנוניות, בגולגליות בנו המושלים האומות
השבועה  את יעבירונו שלא ובלבד אלהים, שבועת
אלהי  שבועת דברת ואצל דברת, ועל למקום, שנשבענו
ועזריה  מישאל בחנניה מצינו כן המלכים, פי אשמור

לנבוכדנצר ג)שאמרו נבוכדנצר (דניאל מלכא אמרין לך
מלכא  אם להתבותך פתגם הדא על אנחנא חשחין לא
אמרו  כך אלא מלכא למה נבוכדנצר ואם נבוכדנצר למה
ולמסים  לעבודה לנו מלכא דאת אומרים אנו לך לו
עבודה  לעבוד עלנא אומר שאת דנא על אך ולגולגליות

שוין: וכלבא ואת מלך ולא את נכוכדנצר ìà(‚)זרה

.êìú åéðôî ìäáú ותברח שתלך לומר נבהל תהי אל
שליט: הוא מקום שבכל שם שליט שאינו למקום מפניו

.òø øáãá ãåîòú ìàå בדברים עוסק עצמך תעמיד אל
õåôçé.רעים: øùà ìë éë ויכולת רשות ממך להפרע

לעשות: ïåèìù.(„)בידו êìî øáã øùàá אשר בשביל
ואם  תעשה, מה לו יאמר ומי הוא מושל הקב"ה דבר
תבואך: ולא רע דבר תדע לא אתה מצוה שומר

(‰).íëç áì òãé èôùîå úòå עת שיש יודע החכם
שסופו  הקב"ה לפני יש ומשפטי' רשעים לפקודת קבוע
הפורענות: והיא בלעז יוסטי"צא משפט מהם, להפרע

(Â).õôç ìëì éë יש דת על ועובר חפצו עושה שהאדם
מוכנת: ופורענות ומשפט להפרע íãàäעת úòø éë

.åéìò äáø באה אז גדושה וסאתו האדם רעת רבה כאשר
כמו כאשר בלשון משמש וכי יח )פקודתו, כי (שמות

אלי: בא דבר להם äéäéù.(Ê)יהיה äî òãåé åððéà éë
שעתיד  למה לבו נותן איננו עבירה עובר כשהרשע

בכך: לו ואוי במשפט להביאו äéäé.הקב"ה øùàë éë
וליטול  עצה בו וליטול בו להמלך לו יגיד מי הפורענות

יבואנו: פתאום פתע כי רשות

cec zcevn
(‡).ÌÎÁ‰Î ÈÓ: חכם כאדם חשוב בעולם Ú„ÂÈ.מי ÈÓÂ

כיודע, ומי אמר  כאילו בשתים , משתמש  כהחכם של  הכ"ף
והוא דבר. כל  פתרון  יודע כאדם מאושר  בעולם  מי לומר  רוצה

שונות: במלות ענין  ÂÈÙ.כפל  ¯È‡˙כולם החכמה בעבור כי
האדם לב  המרחיב דבר והוא  לו , ונשמעין  אמריו מחבבים

הפנים : ÂÈÙ.ומצהיל  ÊÂÚÂ לשבח נשתנה פניות מראית חוזק 
שונות : במלות ענין כפל  והוא האדם. בני ÈÙ(·)משאר È‡

.¯ÂÓ˘ ÍÏÓ: פיו אמרי תמרה לבל  שמור מלך  פי ומלמדך  מזהירך  אני אמר וכאילו  קצר, מקרא „·¯˙.הוא ÏÚÂכשמצותו אבל 
לעשותם בחורב  לו נשבענו עליהם  אשר המקום  מצות היפך  יהיה שלא לומר  רוצה  האלהים , שהשבענו השבועה  דבר אצל  היה 

˙·‰Ï.(‚)ולקיימם: Ï‡בענין תעמוד  אל מזהירך  אני רעה, עמך  לעשות ישיגך לבל  מפניו ותברח  שתלך  לומר נבהל  תהיה  אל 
שברחת: במקום  ישיגך ברעתך יחפוץ  ואם  יעשה, המלך  שיחפוץ  מה כל  כי זה, בבטחון מלך פי להמרות ·‡˘¯.(„)רע

להנצל  כן אם  וקשה כזאת , תעשה למה לו לומר  בידו שימחה מי נמצא ולא מקום בכל  מושל  הוא מלך  מצות דבר אשר בעבור
ËÙ˘ÓÂ.(‰)מידו: ˙ÚÂשהשעה עת יש כי שוות, העתים  כל אין ה ' ממצות אחת על לעבור  לשמוע אין אמנם  אם לומר, רוצה

אנשי כל על  הגוזר המלכות מנהג  דבר  יש וכן ומשמרת, גדר  לעשות המלך  דבר שמוע למען המצוה על  לעבור לכך צריכה
דינא: דמלכותא דינא כי המצות, על לעבור היא  ואם  לה לשמוע שמהראוי  Ú„ÂÈ.(Ê)המדינה, ÂÈ‡ ÈÎבתחלת כי לומר, רוצה

והמשפט : העת  ממנו דעת  למען לאחרונה  שיהיה מה להשכיל  יודע האדם  אין È‰È‰.המחשבה ¯˘‡Î ÈÎאם ואף  לומר, רוצה 
היותן בעת באמת  יהיו כאשר  הדברים פרטי לו יגיד  מי אבל  כלל  דרך  זהו לאחרונה  שיהיה מדבר המחשבה  בתחלת מה ישכיל 
אלה, כל  את ויבין ישכיל  אז רב, בעיון  המחשבה העמקת אחר כיֿאם המחשבה בתחלת  לאדם  זה כל תגיד לא הלב מחשבת כי

והמשפט : העת לדעת  יוכל  ולפיהן

oeiv zcevn
(‡).¯˘Ùה (דניאל חלמיין מפשר  כמו  ופירוש . פתרון ענין
השתנות:˘È‡.חוזק:ÊÂÚÂ.יב): כמוÏÚÂ.(·)מלשון ואצל .

יב): ב (במדבר  עליו דבור :„·¯˙.והחונים ·„·¯(‚)מלשון
.Ú¯:רע הכהניםËÙ˘ÓÂ.(‰)בענין ומשפט  כמו  מנהג. ענין

יג): ב בנתה¯Ú˙.כאשר:ÈÎ.(Â)(ש "א  כמו מחשבה . ענינו
ב): קלט (תהלים גדולה:¯·‰.לרעי

`i dpyn iyily wxt zea` zkqn

ÈøîBà äéä àeä:epîéä äçBð úBiøaä çeøL ìk–epîéä äçBð íB÷nä çeø;äçBð úBiøaä çeø ïéàL ìëå ¨¨¥¨¤©©§¦¨¥¤©©¨¨¥¤§¨¤¥©©§¦¨
epîéä–epîéä äçBð íB÷nä çeø ïéà.ñðékøä ïa àñBc éaøøîBà:úéøçL ìL äðL,íéøäö ìL ïééå,úçéNå ¥¤¥©©¨¨¥¤©¦¨¤©§¦¨¥¥¨¤©£¦§©¦¤¨¢¨¦§¦©

íéãìéä,õøàä énò ìL úBiñðë éza úáéLéå–íìBòä ïî íãàä úà ïéàéöBî. ©§¨¦¦¦©¨¥§¥¦¤©¥¨¨¤¦¦¤¨¨¨¦¨¨
‡ÈéòãBnä øæòìà éaøøîBà:íéLãwä úà ìlçîä,úBãòBnä úà äfáîäå,íéaøa Bøáç éðt ïéaìnäå,øônäå ©¦¤§¨¨©¨¦¥©§©¥¤©¨¨¦§©§©¤¤©£§©©§¦§¥£¥¨©¦§©¥¥

íBìMä åéìò eðéáà íäøáà ìL Búéøa,äëìäk àHL äøBza íéðt älâîäå,íéNòîe äøBz Bãéa LiL ét ìò óà §¦¤©§¨¨¨¦¨¨©¨§©§©¤¨¦©¨¤©£¨¨©©¦¤¥§¨¨©£¦
íéáBè–àaä íìBòì ÷ìç Bì ïéà. ¦¥¥¤¨¨©¨

iiii.epnid dgep zeixad gexy lk:äìòîì áåäà àåäù òåãéá äèîì áåäàù éî ìë.zixgy ly dpiy:úøáåò òîù úàéø÷ úðåòù ãò ïùéå êìåäù
.mixdv ly oiieåáì êùåîáéúëã ,íãà ìù['á úìä÷]:úåøëù éãéì åúåà àéáîå ,éøùá úà ïééá êåùîì.miclid zgiye÷åñòìî íäéúåáà úà úìèáî

:äøåúá.ux`d inr ly zeiqpk zaiyie:íéìèá íéøáãá íéøáãîå íéñðëúîù
`i`i`i`i.miycwd z` llgnd:úéáä ÷ãá éùã÷á ïéá çáæî éùã÷á ïéá äðäðå ìòåîä åà ,àîèå øúåðå ìåâô éãéì çáæîä éùã÷ àéáîä.zecrend z` dfande

:äéúùå äìéëàá ìåç âäðî ïäá âäåð åà äëàìî ïäá äùåò ,ãòåîä ìåç ìù íéîé.miaxa exiag ipt oialndeë"çàå äìçú úåîéãàî åéðô ùééáúîä
,úåîéãàî åéðôå äîç àìîúîù éîë õåç ãöì òòåðúî çåøä äìçúá ,íãàä úà ïéùééáîùëå ,íéðôì úçàå õåçì úçà úåòåðú éúù äì ùé ùôðäù ,úåðáìúî

åøîàù åäæå .íéðáìúîå íéîëøëúî åéðôå .øòöä éðôî åéðô ãöì çåøä ñðëðå åáø÷á âàåã àåä ,åéðô ìòî àåää úùåáä øéñé ãöéë äðòè àöåî åðéàùëåàáá]
[á"ò ç"ð àòéöî:àøåéç éúàå à÷îåñ ìéæàã ,äðáìää ïéðòá.ezixa xtnde:ìåäî àåäù äàøé àìù éãë äìéîä úåñëì åúìøò êùåîå ìîù åà ,ìî àìù

.dxeza mipt dlbnde.àúåéîøàì àøáòàì ïúú àì êòøæîå ,êìåîì øéáòäì ïúú àì êòøæîå íâøúîä ïåâë .äëìäë àìù äøåúá íéùåøéôå íéðô äàøîù
úùåá åì ïéàå äîø ãéá àéñäøôá äøåú éøáã ìò øåáòì åéðô æéòîù ,íéðô äìâî ,øçà ùåøéô .éôåã ìù úåùøã ùøåãä äæ ììëáå .àø÷î ìù åèåùô äæ ïéàå

:íéðô.miaeh miyrne dxez ecia yiy t"r`íìåòì ÷ìç åì ïéà ,íéøåñéá úîå íéøåñé åéìò åàáù ô"òà ,åãéáù åììä úåøéáòî ãçàî äáåùúá øæç àìå
ç íà ìáà .àáä:äáåùúä éðôá ãîåòù øáã êì ïéà ,åúåî íãå÷ äáåùúá øæ

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
י ה נ ש מ ר ו א ב

של חכמתו  בענין  דוסא בן  חנינא רבי של מאמריו הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
חנינ רבי של נוסף מאמר  משנתנו  מביאה שכלאדם, אדם, של מידותיו בענין  א,

למקום. גם אהוב הבריות על אהוב שהוא

àeä– דוסא בן חנינא רבי –úBiøaä çeøL ìk :øîBà äéäÈÈÅÈÆÇÇÀÄ
epîéä äçBð,ממעשיו רוח נחת לבריות שיש  –äçBð íB÷nä çeø ÈÅÆÇÇÈÈ

epîéä.ידו על ומתאהב מתקדש שמים ששם לפי –çeø ïéàL ìëå ÅÆÀÈÆÅÇ
epîéä äçBð úBiøaä מידותיו בגלל  הבריות על הוא ששנאוי – ÇÀÄÈÅÆ

epîéäהרעות, äçBð íB÷nä çeø ïéàמתחלל שמים ששם לפי  – ÅÇÇÈÈÅÆ
אמרו  וכן  ידו; א א א א ):):):):על פופופופו,,,, תלמידי((((יומאיומאיומאיומא ומשמש ושונה, שקורא כל 

מה  – באמונה ומתנו  ומשאו הבריות, עם בנחת ודיבורו  חכמים,

שלימדו  אביו  אשרי  תורה שלמד פלוני אשרי  עליו? אומרים הבריות
מתוקנים  וכמה דרכיו נאים כמה ראו תורה... שלימדו רבו  אשרי תורה,

אומר הכתוב עליו  גגגג):):):):מעשיו ! מט מט מט מט ,,,, אתה,((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  עבדי  לי  "ויאמר 
תלמידי ומשמש ושונה שקורא מי  אבל  אתפאר ". בך  אשר  ישראל

– הבריות עם בנחת דיבורו  ואין באמונה ומתנו  משאו ואין  חכמים,
לאביו  לו  אוי תורה, שלמד  לפלוני לו  אוי עליו ? אומרים הבריות מה

מקולקלים  כמה ראו, תורה; שלימדו  לרבו לו אוי  תורה, שלימדו
אומר הכתוב ועליו  דרכיו! מכוערים וכמה ככככ):):):):מעשיו , לולולולו,,,, ((((יחזקאל יחזקאל יחזקאל יחזקאל 

יצאו ". ומארצו אלה ה' עם להם באמור קדשי  שם את éaøÇÄ"ויחללו 
ñðékøä ïa àñBc– זכאי  בן  יוחנן רבן של  דורו  בן  שהיה –:øîBà ÈÆÇÀÄÈÅ
úéøçL ìL äðL בשעה עצלות, מתוך  בבוקר  לישון מוסיף שאדם – ÅÈÆÇÂÄ

ולהתפלל , שמע לקרוא הבורא, לעבודת לקום צריך  ìLשהוא ïééåÀÇÄÆ
íéøäö,בשכרות ומרגילו אדם של  לבו  המושך –íéãìéä úçéNå ÈÃÈÄÀÄÇÇÀÈÄ

זמן, הרבה בה ומבטלים ומושכת, המשעשעת –LéåúBiñðë éza úáé ÄÄÇÈÅÀÅÄ
õøàä énò ìL הדברים כל בטלה; בשיחה ועוסקים שמתכנסים – ÆÇÅÈÈÆ

íìBòäהללו ïî íãàä úà ïéàéöBî משנה) שנינו  הקודם בפרק – ÄÄÆÈÈÈÄÈÈ
העולם" מן  האדם את מוציאין  הבריות ושנאת הרע ויצר הרע "עין  יא):

רעים  דברים הם יהושע, רבי  שם שמנה הללו, הדברים שלשת –
בלא  העולם מן  האדם את ומוציאים הגוף, את שמאבדים כשלעצמם,

שהם  דברים, ארבעה כאן  מונה הרכינס בן דוסא רבי ברם, עת;
וכשאדם  לנשמה, קשים הם אבל  עליו , וערבים לגוף טובים כשלעצמם

עולמו  מאבד הוא האלה, ההמוניים ובחיים במותרות בהם משתקע
.((((הרשבהרשבהרשבהרשב""""ץ ץ ץ ץ ))))בידיו 

א י ה נ ש מ ר ו א ב

החשמונאים. של  עירם ממודיעין, – כינויו שמעיד כפי – מוצאו המודעי, אלעזר רבי
אגדה, כבעל ידוע היה בעיקר במשנה. שמו  נזכר  לא במסכתנו, כאן , מאמרו מלבד
והיה  זו, מבחינה אותו מחשיב היה מיבנה גמליאל  רבן המקראות. בפירוש  ובייחוד 
רבי ועוד ). ב; טו , מגילה ב; נה, (שבת למודעי" אנו  צריכים "עדיין  לומר: רגיל 
המצור  בימי  לבסוף, אולם לימינו . ועמד כוכבא בר של דודו  היה המודעי  אלעזר

והרגו האויב, עם להשלים אומר  שהוא בר ֿכוכבא ידי על נחשד  ביתר , (oiirעל
.('a wxt dax dki`,חטאים חמישה המודעי אלעזר  רבי מונה שבמשנתנו  במאמרו 

הבא. לעולם חלק לו אין אותם שהעושה

íéLãwä úà ìlçîä :øîBà éòãBnä øæòìà éaø שאינו – ÇÄÆÀÈÈÇÈÄÅÇÀÇÅÆÇÈÈÄ
בהם, ומועל  נהנה שהוא או  אותם, מטמא והוא כהלכה, בהם נזהר 

קדשי למחיצתם: מחוץ מוציאם שהוא או  מום, בהם מטיל שהוא או
בכלל נכנס זה כל – לירושלים חוץ קלים וקדשים לעזרה, חוץ קדשים

וכיון  הבית; בדק קדשי  ובין מזבח קדשי בין  הקדשים", את "המחלל 
ואינו  בקדושתם, כופר שהוא הדבר  מוכח במזיד , אותם מחלל  שהוא

ה' מצוות עליהם שבאה להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ););););מאמין המאור המאור המאור המאור  úà((((ספרספרספרספר äfáîäåÀÇÀÇÆÆ
úBãòBnä שאינו בדבר מלאכה בהם שעושה המועד, חול  ימי – ÇÂ

ושתיה; באכילה חול מנהגי  בהם שנוהג או  éðtאבד; ïéaìnäåÀÇÇÀÄÀÅ
íéaøa Bøáç שפניו לו שגורם הרבים, בפני  חברו את המעליב – ÂÅÈÇÄ

כאומרם בראשונה, שהאדימו אחרי בבבב):):):):יחוירו נח נח נח נח ,,,, מציעאמציעאמציעאמציעא "אזיל((((בבא בבא בבא בבא 
ובאה  פניו מעל  האדמימות הולכת שנכלם (מי חיורא" ואתי  סומקא

חכמים ואמרו  בבבב):):):):הלבנונית), מגמגמגמג,,,, עצמו ((((ברכותברכותברכותברכות שיפיל לאדם לו  "נוח
דמים  שופך שכאילו ברבים", חברו  פני ילבין  ואל האש , כבשן  לתוך 

íBìMäהוא; åéìò eðéáà íäøáà ìL Búéøa øônäå שלא – ÀÇÅÅÀÄÆÇÀÈÈÈÄÈÈÇÈ
שמשך או בילדותו; נימול  כשלא עצמו  את מל  שלא או  בנו, את מל 

מהול ; שהוא ניכר יהא שלא כדי המילה לכסות älâîäåÀÇÀÇÆערלתו
äëìäk àHL äøBza íéðtשבעים" מלשון –miptכלומר לתורה", ÈÄÇÈÆÇÂÈÈ

הוא  כאילו עצמו את שמראה כגון  כהלכה, שלא התורה את שמפרש 

היתה  ולא משל , אלא שאינו הנגלה על  אומר והוא תורה, בסתרי יודע
שאין  אומר, הוא חזיר  אכילת איסור שעל  כגון כלל ; אליו  ה' כוונת

בשר תורה שאסרה מה אבל  חזיר , בשר אדם יאכל  שלא התורה כוונת
– ומלוכלכות; מגונות אדם של  מידותיו יהיו שלא משל, הוא חזיר 

צד בהן  שיש  פי  על אף שהמצוות מפני  הכפירה, משרשי שורש וזהו
לכוון  אפשר  ואי ממנו; הנגלה הוא המצוה שעצם ספק אין נסתר,

הנגלה מצד  לקיימה מבלי הנסתר מצד  מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))כוונתה ויש .
dkldk `ly dxeza mipt dlbnd התורה מצוות על  לעבור  פניו שמעז –

izdw - zex`ean zeipyn
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i"yx
(‡).íëçäë éî:חכם כאדם חשוב בעולם òãåéמי éîå

.øáã øùô מתוך בדניאל שמצינו כמו דבר, של פשרון
פשרין, רזי לו נתגלו שמים ביראת חכם שהיה חכמתו
שבשמים: לאביהם ישראל בין פשרים עושה כמשה מי

.àðåùé åéðô æåòåעד הבריות, לד )משאר יראו (שמות כי
פניו: עור קרן כי אליו øåîù.(·)מגשת êìî éô éðà

שהיא  עולם של מלכו פי לשמור ונכון צריך אני לפיכך
שבכולן: íéäìà.הטובה úòåáù úøáã ìòå לו שנשבענו

מ  פי לשמור נכון אני ד"א מצותיו, לשמור לכי בחורב
דברת  ועל וארנוניות, בגולגליות בנו המושלים האומות
השבועה  את יעבירונו שלא ובלבד אלהים, שבועת
אלהי  שבועת דברת ואצל דברת, ועל למקום, שנשבענו
ועזריה  מישאל בחנניה מצינו כן המלכים, פי אשמור

לנבוכדנצר ג)שאמרו נבוכדנצר (דניאל מלכא אמרין לך
מלכא  אם להתבותך פתגם הדא על אנחנא חשחין לא
אמרו  כך אלא מלכא למה נבוכדנצר ואם נבוכדנצר למה
ולמסים  לעבודה לנו מלכא דאת אומרים אנו לך לו
עבודה  לעבוד עלנא אומר שאת דנא על אך ולגולגליות

שוין: וכלבא ואת מלך ולא את נכוכדנצר ìà(‚)זרה

.êìú åéðôî ìäáú ותברח שתלך לומר נבהל תהי אל
שליט: הוא מקום שבכל שם שליט שאינו למקום מפניו

.òø øáãá ãåîòú ìàå בדברים עוסק עצמך תעמיד אל
õåôçé.רעים: øùà ìë éë ויכולת רשות ממך להפרע

לעשות: ïåèìù.(„)בידו êìî øáã øùàá אשר בשביל
ואם  תעשה, מה לו יאמר ומי הוא מושל הקב"ה דבר
תבואך: ולא רע דבר תדע לא אתה מצוה שומר

(‰).íëç áì òãé èôùîå úòå עת שיש יודע החכם
שסופו  הקב"ה לפני יש ומשפטי' רשעים לפקודת קבוע
הפורענות: והיא בלעז יוסטי"צא משפט מהם, להפרע

(Â).õôç ìëì éë יש דת על ועובר חפצו עושה שהאדם
מוכנת: ופורענות ומשפט להפרע íãàäעת úòø éë

.åéìò äáø באה אז גדושה וסאתו האדם רעת רבה כאשר
כמו כאשר בלשון משמש וכי יח )פקודתו, כי (שמות

אלי: בא דבר להם äéäéù.(Ê)יהיה äî òãåé åððéà éë
שעתיד  למה לבו נותן איננו עבירה עובר כשהרשע

בכך: לו ואוי במשפט להביאו äéäé.הקב"ה øùàë éë
וליטול  עצה בו וליטול בו להמלך לו יגיד מי הפורענות

יבואנו: פתאום פתע כי רשות

cec zcevn
(‡).ÌÎÁ‰Î ÈÓ: חכם כאדם חשוב בעולם Ú„ÂÈ.מי ÈÓÂ

כיודע, ומי אמר  כאילו בשתים , משתמש  כהחכם של  הכ"ף
והוא דבר. כל  פתרון  יודע כאדם מאושר  בעולם  מי לומר  רוצה

שונות: במלות ענין  ÂÈÙ.כפל  ¯È‡˙כולם החכמה בעבור כי
האדם לב  המרחיב דבר והוא  לו , ונשמעין  אמריו מחבבים

הפנים : ÂÈÙ.ומצהיל  ÊÂÚÂ לשבח נשתנה פניות מראית חוזק 
שונות : במלות ענין כפל  והוא האדם. בני ÈÙ(·)משאר È‡

.¯ÂÓ˘ ÍÏÓ: פיו אמרי תמרה לבל  שמור מלך  פי ומלמדך  מזהירך  אני אמר וכאילו  קצר, מקרא „·¯˙.הוא ÏÚÂכשמצותו אבל 
לעשותם בחורב  לו נשבענו עליהם  אשר המקום  מצות היפך  יהיה שלא לומר  רוצה  האלהים , שהשבענו השבועה  דבר אצל  היה 

˙·‰Ï.(‚)ולקיימם: Ï‡בענין תעמוד  אל מזהירך  אני רעה, עמך  לעשות ישיגך לבל  מפניו ותברח  שתלך  לומר נבהל  תהיה  אל 
שברחת: במקום  ישיגך ברעתך יחפוץ  ואם  יעשה, המלך  שיחפוץ  מה כל  כי זה, בבטחון מלך פי להמרות ·‡˘¯.(„)רע

להנצל  כן אם  וקשה כזאת , תעשה למה לו לומר  בידו שימחה מי נמצא ולא מקום בכל  מושל  הוא מלך  מצות דבר אשר בעבור
ËÙ˘ÓÂ.(‰)מידו: ˙ÚÂשהשעה עת יש כי שוות, העתים  כל אין ה ' ממצות אחת על לעבור  לשמוע אין אמנם  אם לומר, רוצה

אנשי כל על  הגוזר המלכות מנהג  דבר  יש וכן ומשמרת, גדר  לעשות המלך  דבר שמוע למען המצוה על  לעבור לכך צריכה
דינא: דמלכותא דינא כי המצות, על לעבור היא  ואם  לה לשמוע שמהראוי  Ú„ÂÈ.(Ê)המדינה, ÂÈ‡ ÈÎבתחלת כי לומר, רוצה

והמשפט : העת  ממנו דעת  למען לאחרונה  שיהיה מה להשכיל  יודע האדם  אין È‰È‰.המחשבה ¯˘‡Î ÈÎאם ואף  לומר, רוצה 
היותן בעת באמת  יהיו כאשר  הדברים פרטי לו יגיד  מי אבל  כלל  דרך  זהו לאחרונה  שיהיה מדבר המחשבה  בתחלת מה ישכיל 
אלה, כל  את ויבין ישכיל  אז רב, בעיון  המחשבה העמקת אחר כיֿאם המחשבה בתחלת  לאדם  זה כל תגיד לא הלב מחשבת כי

והמשפט : העת לדעת  יוכל  ולפיהן

oeiv zcevn
(‡).¯˘Ùה (דניאל חלמיין מפשר  כמו  ופירוש . פתרון ענין
השתנות:˘È‡.חוזק:ÊÂÚÂ.יב): כמוÏÚÂ.(·)מלשון ואצל .

יב): ב (במדבר  עליו דבור :„·¯˙.והחונים ·„·¯(‚)מלשון
.Ú¯:רע הכהניםËÙ˘ÓÂ.(‰)בענין ומשפט  כמו  מנהג. ענין

יג): ב בנתה¯Ú˙.כאשר:ÈÎ.(Â)(ש "א  כמו מחשבה . ענינו
ב): קלט (תהלים גדולה:¯·‰.לרעי

`i dpyn iyily wxt zea` zkqn

ÈøîBà äéä àeä:epîéä äçBð úBiøaä çeøL ìk–epîéä äçBð íB÷nä çeø;äçBð úBiøaä çeø ïéàL ìëå ¨¨¥¨¤©©§¦¨¥¤©©¨¨¥¤§¨¤¥©©§¦¨
epîéä–epîéä äçBð íB÷nä çeø ïéà.ñðékøä ïa àñBc éaøøîBà:úéøçL ìL äðL,íéøäö ìL ïééå,úçéNå ¥¤¥©©¨¨¥¤©¦¨¤©§¦¨¥¥¨¤©£¦§©¦¤¨¢¨¦§¦©

íéãìéä,õøàä énò ìL úBiñðë éza úáéLéå–íìBòä ïî íãàä úà ïéàéöBî. ©§¨¦¦¦©¨¥§¥¦¤©¥¨¨¤¦¦¤¨¨¨¦¨¨
‡ÈéòãBnä øæòìà éaøøîBà:íéLãwä úà ìlçîä,úBãòBnä úà äfáîäå,íéaøa Bøáç éðt ïéaìnäå,øônäå ©¦¤§¨¨©¨¦¥©§©¥¤©¨¨¦§©§©¤¤©£§©©§¦§¥£¥¨©¦§©¥¥

íBìMä åéìò eðéáà íäøáà ìL Búéøa,äëìäk àHL äøBza íéðt älâîäå,íéNòîe äøBz Bãéa LiL ét ìò óà §¦¤©§¨¨¨¦¨¨©¨§©§©¤¨¦©¨¤©£¨¨©©¦¤¥§¨¨©£¦
íéáBè–àaä íìBòì ÷ìç Bì ïéà. ¦¥¥¤¨¨©¨

iiii.epnid dgep zeixad gexy lk:äìòîì áåäà àåäù òåãéá äèîì áåäàù éî ìë.zixgy ly dpiy:úøáåò òîù úàéø÷ úðåòù ãò ïùéå êìåäù
.mixdv ly oiieåáì êùåîáéúëã ,íãà ìù['á úìä÷]:úåøëù éãéì åúåà àéáîå ,éøùá úà ïééá êåùîì.miclid zgiye÷åñòìî íäéúåáà úà úìèáî

:äøåúá.ux`d inr ly zeiqpk zaiyie:íéìèá íéøáãá íéøáãîå íéñðëúîù
`i`i`i`i.miycwd z` llgnd:úéáä ÷ãá éùã÷á ïéá çáæî éùã÷á ïéá äðäðå ìòåîä åà ,àîèå øúåðå ìåâô éãéì çáæîä éùã÷ àéáîä.zecrend z` dfande

:äéúùå äìéëàá ìåç âäðî ïäá âäåð åà äëàìî ïäá äùåò ,ãòåîä ìåç ìù íéîé.miaxa exiag ipt oialndeë"çàå äìçú úåîéãàî åéðô ùééáúîä
,úåîéãàî åéðôå äîç àìîúîù éîë õåç ãöì òòåðúî çåøä äìçúá ,íãàä úà ïéùééáîùëå ,íéðôì úçàå õåçì úçà úåòåðú éúù äì ùé ùôðäù ,úåðáìúî

åøîàù åäæå .íéðáìúîå íéîëøëúî åéðôå .øòöä éðôî åéðô ãöì çåøä ñðëðå åáø÷á âàåã àåä ,åéðô ìòî àåää úùåáä øéñé ãöéë äðòè àöåî åðéàùëåàáá]
[á"ò ç"ð àòéöî:àøåéç éúàå à÷îåñ ìéæàã ,äðáìää ïéðòá.ezixa xtnde:ìåäî àåäù äàøé àìù éãë äìéîä úåñëì åúìøò êùåîå ìîù åà ,ìî àìù

.dxeza mipt dlbnde.àúåéîøàì àøáòàì ïúú àì êòøæîå ,êìåîì øéáòäì ïúú àì êòøæîå íâøúîä ïåâë .äëìäë àìù äøåúá íéùåøéôå íéðô äàøîù
úùåá åì ïéàå äîø ãéá àéñäøôá äøåú éøáã ìò øåáòì åéðô æéòîù ,íéðô äìâî ,øçà ùåøéô .éôåã ìù úåùøã ùøåãä äæ ììëáå .àø÷î ìù åèåùô äæ ïéàå

:íéðô.miaeh miyrne dxez ecia yiy t"r`íìåòì ÷ìç åì ïéà ,íéøåñéá úîå íéøåñé åéìò åàáù ô"òà ,åãéáù åììä úåøéáòî ãçàî äáåùúá øæç àìå
ç íà ìáà .àáä:äáåùúä éðôá ãîåòù øáã êì ïéà ,åúåî íãå÷ äáåùúá øæ

`xephxa yexit
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של חכמתו  בענין  דוסא בן  חנינא רבי של מאמריו הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
חנינ רבי של נוסף מאמר  משנתנו  מביאה שכלאדם, אדם, של מידותיו בענין  א,

למקום. גם אהוב הבריות על אהוב שהוא

àeä– דוסא בן חנינא רבי –úBiøaä çeøL ìk :øîBà äéäÈÈÅÈÆÇÇÀÄ
epîéä äçBð,ממעשיו רוח נחת לבריות שיש  –äçBð íB÷nä çeø ÈÅÆÇÇÈÈ

epîéä.ידו על ומתאהב מתקדש שמים ששם לפי –çeø ïéàL ìëå ÅÆÀÈÆÅÇ
epîéä äçBð úBiøaä מידותיו בגלל  הבריות על הוא ששנאוי – ÇÀÄÈÅÆ

epîéäהרעות, äçBð íB÷nä çeø ïéàמתחלל שמים ששם לפי  – ÅÇÇÈÈÅÆ
אמרו  וכן  ידו; א א א א ):):):):על פופופופו,,,, תלמידי((((יומאיומאיומאיומא ומשמש ושונה, שקורא כל 

מה  – באמונה ומתנו  ומשאו הבריות, עם בנחת ודיבורו  חכמים,

שלימדו  אביו  אשרי  תורה שלמד פלוני אשרי  עליו? אומרים הבריות
מתוקנים  וכמה דרכיו נאים כמה ראו תורה... שלימדו רבו  אשרי תורה,

אומר הכתוב עליו  גגגג):):):):מעשיו ! מט מט מט מט ,,,, אתה,((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  עבדי  לי  "ויאמר 
תלמידי ומשמש ושונה שקורא מי  אבל  אתפאר ". בך  אשר  ישראל

– הבריות עם בנחת דיבורו  ואין באמונה ומתנו  משאו ואין  חכמים,
לאביו  לו  אוי תורה, שלמד  לפלוני לו  אוי עליו ? אומרים הבריות מה

מקולקלים  כמה ראו, תורה; שלימדו  לרבו לו אוי  תורה, שלימדו
אומר הכתוב ועליו  דרכיו! מכוערים וכמה ככככ):):):):מעשיו , לולולולו,,,, ((((יחזקאל יחזקאל יחזקאל יחזקאל 

יצאו ". ומארצו אלה ה' עם להם באמור קדשי  שם את éaøÇÄ"ויחללו 
ñðékøä ïa àñBc– זכאי  בן  יוחנן רבן של  דורו  בן  שהיה –:øîBà ÈÆÇÀÄÈÅ
úéøçL ìL äðL בשעה עצלות, מתוך  בבוקר  לישון מוסיף שאדם – ÅÈÆÇÂÄ

ולהתפלל , שמע לקרוא הבורא, לעבודת לקום צריך  ìLשהוא ïééåÀÇÄÆ
íéøäö,בשכרות ומרגילו אדם של  לבו  המושך –íéãìéä úçéNå ÈÃÈÄÀÄÇÇÀÈÄ

זמן, הרבה בה ומבטלים ומושכת, המשעשעת –LéåúBiñðë éza úáé ÄÄÇÈÅÀÅÄ
õøàä énò ìL הדברים כל בטלה; בשיחה ועוסקים שמתכנסים – ÆÇÅÈÈÆ

íìBòäהללו ïî íãàä úà ïéàéöBî משנה) שנינו  הקודם בפרק – ÄÄÆÈÈÈÄÈÈ
העולם" מן  האדם את מוציאין  הבריות ושנאת הרע ויצר הרע "עין  יא):

רעים  דברים הם יהושע, רבי  שם שמנה הללו, הדברים שלשת –
בלא  העולם מן  האדם את ומוציאים הגוף, את שמאבדים כשלעצמם,

שהם  דברים, ארבעה כאן  מונה הרכינס בן דוסא רבי ברם, עת;
וכשאדם  לנשמה, קשים הם אבל  עליו , וערבים לגוף טובים כשלעצמם

עולמו  מאבד הוא האלה, ההמוניים ובחיים במותרות בהם משתקע
.((((הרשבהרשבהרשבהרשב""""ץ ץ ץ ץ ))))בידיו 

א י ה נ ש מ ר ו א ב

החשמונאים. של  עירם ממודיעין, – כינויו שמעיד כפי – מוצאו המודעי, אלעזר רבי
אגדה, כבעל ידוע היה בעיקר במשנה. שמו  נזכר  לא במסכתנו, כאן , מאמרו מלבד
והיה  זו, מבחינה אותו מחשיב היה מיבנה גמליאל  רבן המקראות. בפירוש  ובייחוד 
רבי ועוד ). ב; טו , מגילה ב; נה, (שבת למודעי" אנו  צריכים "עדיין  לומר: רגיל 
המצור  בימי  לבסוף, אולם לימינו . ועמד כוכבא בר של דודו  היה המודעי  אלעזר

והרגו האויב, עם להשלים אומר  שהוא בר ֿכוכבא ידי על נחשד  ביתר , (oiirעל
.('a wxt dax dki`,חטאים חמישה המודעי אלעזר  רבי מונה שבמשנתנו  במאמרו 

הבא. לעולם חלק לו אין אותם שהעושה

íéLãwä úà ìlçîä :øîBà éòãBnä øæòìà éaø שאינו – ÇÄÆÀÈÈÇÈÄÅÇÀÇÅÆÇÈÈÄ
בהם, ומועל  נהנה שהוא או  אותם, מטמא והוא כהלכה, בהם נזהר 

קדשי למחיצתם: מחוץ מוציאם שהוא או  מום, בהם מטיל שהוא או
בכלל נכנס זה כל – לירושלים חוץ קלים וקדשים לעזרה, חוץ קדשים

וכיון  הבית; בדק קדשי  ובין מזבח קדשי בין  הקדשים", את "המחלל 
ואינו  בקדושתם, כופר שהוא הדבר  מוכח במזיד , אותם מחלל  שהוא

ה' מצוות עליהם שבאה להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ););););מאמין המאור המאור המאור המאור  úà((((ספרספרספרספר äfáîäåÀÇÀÇÆÆ
úBãòBnä שאינו בדבר מלאכה בהם שעושה המועד, חול  ימי – ÇÂ

ושתיה; באכילה חול מנהגי  בהם שנוהג או  éðtאבד; ïéaìnäåÀÇÇÀÄÀÅ
íéaøa Bøáç שפניו לו שגורם הרבים, בפני  חברו את המעליב – ÂÅÈÇÄ

כאומרם בראשונה, שהאדימו אחרי בבבב):):):):יחוירו נח נח נח נח ,,,, מציעאמציעאמציעאמציעא "אזיל((((בבא בבא בבא בבא 
ובאה  פניו מעל  האדמימות הולכת שנכלם (מי חיורא" ואתי  סומקא

חכמים ואמרו  בבבב):):):):הלבנונית), מגמגמגמג,,,, עצמו ((((ברכותברכותברכותברכות שיפיל לאדם לו  "נוח
דמים  שופך שכאילו ברבים", חברו  פני ילבין  ואל האש , כבשן  לתוך 

íBìMäהוא; åéìò eðéáà íäøáà ìL Búéøa øônäå שלא – ÀÇÅÅÀÄÆÇÀÈÈÈÄÈÈÇÈ
שמשך או בילדותו; נימול  כשלא עצמו  את מל  שלא או  בנו, את מל 

מהול ; שהוא ניכר יהא שלא כדי המילה לכסות älâîäåÀÇÀÇÆערלתו
äëìäk àHL äøBza íéðtשבעים" מלשון –miptכלומר לתורה", ÈÄÇÈÆÇÂÈÈ

הוא  כאילו עצמו את שמראה כגון  כהלכה, שלא התורה את שמפרש 

היתה  ולא משל , אלא שאינו הנגלה על  אומר והוא תורה, בסתרי יודע
שאין  אומר, הוא חזיר  אכילת איסור שעל  כגון כלל ; אליו  ה' כוונת

בשר תורה שאסרה מה אבל  חזיר , בשר אדם יאכל  שלא התורה כוונת
– ומלוכלכות; מגונות אדם של  מידותיו יהיו שלא משל, הוא חזיר 

צד בהן  שיש  פי  על אף שהמצוות מפני  הכפירה, משרשי שורש וזהו
לכוון  אפשר  ואי ממנו; הנגלה הוא המצוה שעצם ספק אין נסתר,

הנגלה מצד  לקיימה מבלי הנסתר מצד  מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))כוונתה ויש .
dkldk `ly dxeza mipt dlbnd התורה מצוות על  לעבור  פניו שמעז –

izdw - zex`ean zeipyn
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·ÈìàòîLé éaøøîBà:Làøì ì÷ éåä,úøçLzì çBðå,äçîNa íãàä ìk úà ìa÷î éåäå. ©¦¦§¨¥¥¡¥©¨Ÿ§©©¦§Ÿ¤¤¡¥§©¥¤¨¨¨¨§¦§¨
‚Èàáé÷ò éaøøîBà:äåøòì ïéìébøî Làø úel÷å ÷BçN.äøBzì âéñ úøñî;øLòì âéñ úBøNòî;âéñ íéøãð ©¦£¦¨¥§§©Ÿ©§¦¦¨¤§¨¨Ÿ¤§¨©¨©©§§¨¨Ÿ¤§¨¦§¨

úeLéøtì;ä÷éúL äîëçì âéñ. ©§¦§¨©¨§¨§¦¨

aiaiaiai.y`xl lw ied:åéðôì ùîùìå åúãåáò ãåáòì ì÷ éåä ,äáéùéá ùàøá áùåéå ï÷æ ìåãâ íãà éðôì.zxegyzl gepeúåøåçù åéúåøòùù øåçá íãàì
:áåùéáå úçðá åéðôì ãåîòú àìà ,êë ìë êîöò ì÷äì êéøö êðéà.'eke lawn iede.ìéá÷î åîë ,ìá÷î .äçîùá ãåîòú úøåçùú ïéá ùàø ïéá íãà ìë ãâð

:åì çåð àäú äð÷æä éðôî êéðô åøçùåäùë êúåð÷æáå ,êàøåá ïåöø úåùòì ì÷ éåä øåçá äúàùë êúéùàøá ,ùàøì ì÷ éåä ,øçà ùåøéô .ìá÷ ,ãâð íâøåúî
bibibibi.dxezl biiq zxeqnêéà úåöî äîë íéðéáî åðà íäéãé ìòù ,áúëáù äøåúì ÷åæéçå øãâ íä ,äøåúáù úåøúéå úåøñçá íéîëç åðì åøñîù úøåñîä

áúëðù ,íúà åàø÷ú øùà 'ä éãòåî ïåâëå .úåðôã ùìùá äëåñ øéùëäì íéãîåì åðà åðîîù ,àìî ãçàå íéøñç íéðù ,úåëñá úëñá úëñá åîë .íúåà åùòé
:íéòèåî åìéôà íúà ,íéãéæî åìéôà íúà ,íéââåù åìéôà íúà ,ãîìì ,úåîå÷î äùìùá øñç.xyerl biiq zexyrnìéáùá øùò ,øùòú øùò áéúëã

øùòúúù['è úéðòú]:.zeyixtl biiq mixcpïë éãé ìòå ,êëå êë äùòé àìù øãð ïåùìá åéìò ìá÷î ,øåáòé àìù àøéúîå úåùéøôá ìéçúî íãàù ïîæá
:åøöé úà ùáåë àåä.dwizy dnkgl biiqòøä ïåùìå úåìéëøî ä÷éúùá éà ,'åâå åá úéâäå áéúë øáë éøä ,äøåú éøáãî ä÷éúùá éà ,ïéîéé÷ ïðà äîá

øîà íäéìòå .øùôàù äî ìë íäá øåáãä èòîì íãàì åì ùéù ,åøáçì íãà ïéáù úåùøä éøáãî ä÷éúùá àìà øáãî åðéà àä .åäðéð àúééøåàã ,äìì÷å
äîìù(æ"é éìùî):áùçé íëç ùéøçî ìéåà íâ
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שכתוב כמו  הכפירה, תכלית והיא לללל):):):):בפרהסיא, טוטוטוטו,,,, "והנפש((((במדברבמדברבמדברבמדבר
מגדף" הוא ה' את רמה... ביד תעשה העושה ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))אשר כל – ;

הללו, מהחטאים íéNòîeאחד äøBz Bãéa LiL ét ìò óàÇÇÄÆÅÀÈÈÇÂÄ
íéáBèבתשובה חוזר אינו  אם íìBòì((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),– ÷ìç Bì ïéà ÄÅÅÆÈÈ
àaä אלו שחטאים לפי בעבירות – שכן  אחרות, מעבירות הם חמורים ÇÈ

אלה  כל  אבל תקפו, שיצרו ולומר, האדם את להצדיק אפשר אחרות
בברייתא  אמרו וכן  ה'. דבר וביזוי  הכפירה מצד אלא באה עבירתם אין 

א א א א ):):):):בגמרא צט צט צט צט ,,,, בזה"((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין ה' דבר לא לא לא לא ))))"כי  טוטוטוטו,,,, זה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר –
הפר " מצוותו  "ואת בתורה, פנים ברית ((((שם שם שם שם ))))המגלה המפר זה –

תכרת" "הכרת לעולם ((((שם שם שם שם ))))בשר ; "תכרת" הזה, בעולם "הכרת" –
המודעי :o`knהבא. אלעזר רבי  `zאמר  dfande ,miycwd z` llgnd

`ly dxeza mipt dlbnde ,epia` mdxa` ly ezixa xtnde ,zecrend
miyrne dxez ecia yiy it lr s` ,miaxa exag ipt oialnde ,dkldk

."`ad mlerl wlg el oi` ,miaeh
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היה, הראשונים מרבותיו עקיבא. רבי  של מחלוקתו ובר  חברו היה ישמעאל  רבי
אותו פדה א) נח, (גיטין  בגמרא המסופר  שכפי חנניה, בן  יהושע רבי כנראה,
רבי מפי  תורה קיבל כן  כמו ברומא. האסורים בבית שבוי תינוק עוד בהיותו 
במדרש שיטתו  את קיבל  שממנו הקנה, בן נחוניא רבי של  תלמידו היה וכן אליעזר ,
להתנהג  שיש  ישמעאל, רבי מזהיר שבמשנתנו  במאמרו  ופרט". "בכלל  התורה
אף  כך התנהג ישמעאל רבי  ואמנם בשמחה. ולקבלו  הראוי, בכבוד אדם כל  כלפי 
ישמעאל רבי  את פגע אחד  גוי ח): (ברכות בירושלמי מסופר  שכן הגויים, כלפי 

ברוך ". "ומברכך נאמר: עליך  לו: החזיר  ובירכו;

Làøì ì÷ éåä :øîBà ìàòîLé éaøקל עצמך את שתעשה – ÇÄÄÀÈÅÅÁÅÇÈÙ
רצונו . ולעשות לשרתו ונכבד, חשוב אדם כלפי  úøçLzìוזריז  çBðåÀÇÇÄÀÙÆ

להקל אמנם מחוייב אינך  שחורות, עדיין צעיר,ששערותיו כלפי –

ובמתינות. בנחת כלפיו  להתנהג עליך  אבל  úàבכבודך, ìa÷î éåäåÆÁÅÀÇÅÆ
äçîNa íãàä ìk בין צעיר, בין  זקן, בין אליך, שבא אדם כל  – ÈÈÈÈÀÄÀÈ

יותר שזה הרמב"ם, ומפרש בשמחה. אותו תקבל הדיוט, ובין חכם
טו  א, (למעלה שמאי שאמר  מפרשים:ממה ויש יפות". פנים "בסבר :(

y`xl lw ieedצעיר בהיותך  בראשיתך, בוראך רצון  לעשות קל  הווי  –
תיבות: ראשי – "לראש" רמז : מוצאים (ויש  ביך`צוןxעשותlלימים

y,(אלשאקר הרב – zxegyzlבשמים" gepe,זקנותך בימי  וגם –
רוח  שתהא כלומר  לו, נוח תהא הזיקנה, מחמת פניך  כבר כשהושחרו 

ממך נוחה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))המקום dgnya.((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; mc` lk z` lawn iede
בשמחה  אדם כל  את לקבל  מידתך  תהא חברך לבין  בינך  שגם –

מבואר: שמואל  ובמדרש  לב. zxegyzlובטוב gepeלמי נוח תהא –

ויש לבו . משאלות לו  לתת טובה, איזו  ממך ומבקש  פניך שמשחר 
המאמר: כל  את זו בדרך  y`xl"מפרשים lw ieed" שכשיבואו כלומר

קל תהיה העיר , ראשי  אצל  עליהם שתמליץ לבקשך , עניים אליך 
וזה מבוקשם, zxegyzl"לעשות gepe".השרים פני  לשחר היינו  –

אלא  זועפות פנים להם תראה אל  פעמים, כמה אותך יטריחו אם ואף
"dgnya mc`d lk z` lawn ieed("("("("ייייששששרררראאאאלללל .("("("("ככככננננססססתתתת
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האשכולות איש  היה עקיבא zenkgd),רבי  zelrne zecnd zelrn lk ,ea lkdy yi`)
עמד ולא האשכולות בטלו יועזר  בן יוסי  "משמת י ): ט, סוטה (ירושלמי אמרו  וכן 
אבל ב), כז, (ברכות אבות זכות לו היתה לא אמנם עקיבא". רבי שבא עד אשכול
היה  עצמו  ובכוחות מתחתיו , שצמח עץ היה שכן  עצמו, זכות היתה מאד  גדולה
ועד העולם מסוף הולך היה ושמו בחייו , וחכמתו בתורתו  נערץ היה אדיר; לארז 
המובהקים  רבותיו  ותורתו . שמים שם קידוש  על במותו ונקדש א), טז, (יבמות סופו
והושפע  זו , גם איש נחום רבי את גם שימש  כן  יהושע. ורבי אליעזר רבי  היו
שהיה  הנשיא יהודה רבי  ומיעוט". ב"ריבוי  דורש  שהיה התורה, במדרש משיטתו 

חכ של  שבחם לפועלמונה הוא דומה שכן  בלום", "אוצר  עקיבא: לרבי  קורא מים
כוסמין בה, מניח שעורים, מצא בה, מניח חטין , מצא לחוץ, ויצא קופתו שנטל 
בפני שעורים עצמם, בפני חיטים הוא מברר  – לביתו שנכנס כיון בה... מניח –
טבעות" טבעות התורה כל  ועשה עקיבא, רבי עשה כך  עצמם. בפני  כוסמים עצמם,
עשה  התורה ומכל  לסוגיה ההלכה ענייני כל את שהבדיל – יח) נתן  דרבי (אבות

בזו  זו  ודבוקות אחוזות וחוליותיה שטבעותיה אחת m"anxdl).שלשלת xe`nd xtq)
מן האדם את להרחיק כדי סייגים, חמישה עקיבא רבי מונה שבמשנתנו  במאמרו

החטא.

Làø úel÷å ÷BçN :øîBà àáé÷ò éaø והתנהגות וליצנות שחוק – ÇÄÂÄÈÅÀÀÇÙ
הבלים, ופטפוטי  בטלות שיחות תוך  ראש , קלות äåøòìשל  ïéìébøîÇÀÄÄÈÆÀÈ

סייג  – ויראה ראש  כובד  "אבל  פריצות; לידי  האדם את מרגילים –

מדברת" בסייגים המשנה שכל  יונה יונה יונה יונה ).).).).לעריות, נקט ((((רבנורבנורבנורבנו לא ומדוע
תאמר : שלא הדברים? בשאר שנקט כדרך  זו, בלשון עקיבא רבי

ואילו  החסידות, ממידות דהיינו  סייג, אלא אינם ויראה" ראש  "כובד
להשמיענו , עקיבא רבי  ובא בינוני, אדם כל מידות הן  ראש  וקלות שחוק

להתפרקות  האדם את המביאות הן, פחותות מידות ראש וקלות ששחוק
מהן להתרחק ועליו אבות אבות אבות אבות ").").").").מוסרית, äøBzì("("("("מגןמגןמגןמגן âéñ úøñî– ÈÙÆÀÈÇÈ

גדר, דהיינו  סייג, היא הרי  לדור , מדור  שנמסרה פה שבעל  התורה
פירוש את מבינים היינו  לא המסורת בלעדי  שכן שבכתב, לתורה

שכל וסייג, גדר בלי לכרם דומה התורה והיתה והלכותיה, התורה
ויש בעיניו . כטוב ולפרשה לבארה כבהפקר, בה נוהג היה אחד 

שבתורה,zxeqnמפרשים: ויתרות בחסרות חכמים לנו  שמסרו  –
dxezl biiq והאותיות התיבות ומנין  וחסר  מלא של  המסורת שבלי –

תורות, הרבה עשויה התורה היתה המסורת, בעלי שקבעו  שבתורה
המתחלפות, וגירסותיהן  נוסחאותיהן שינוי מגיה לפי היה "מבין" וכל

ורוחו . דעתו וכפי עיניו  ראות לפי òìומתקן âéñ úBøNòîøL– ÇÇÀÀÈÈÙÆ
לטובתו , לו  שמור והוא בעושר , האדם מתברך המעשרות בזכות

כבכבכבכב):):):):שנאמר  ידידידיד,,,, ודרשו((((דבריםדבריםדבריםדברים תעשר", א א א א ):):):):"עשר טטטט,,,, עשר((((תענית תענית תענית תענית 

izdw - zex`ean zeipyn

eh dpyn iyily wxt zea` zkqn

„ÈøîBà äéä àeä:íìöa àøápL íãà áéáç;íìöa àøápL Bì úòãBð äøúé äaç,øîàpL(å ,è úéùàøá): ¨¨¥¨¦¨¨¤¦§¨§¤¤¦¨§¥¨©©¤¦§¨§¤¤¤¤¡©
äNò íéäGà íìöa""íãàä-úà.ìàøNé ïéáéáç,íB÷nì íéða eàø÷pL;íéða eàø÷pL íäì úòãBð äøúé äaç §¤¤¡¦¨¨¤¨¨¨£¦¦¦§¨¥¤¦§§¨¦©¨¦¨§¥¨©©¨¤¤¦§§¨¦

íB÷nì,øîàpL(à ,ãé íéøáã):"íëéäGà 'äì ízà íéða".ìàøNé ïéáéáç,äcîç éìk íäì ïzpL;äøúé äaç ©¨¤¤¡©¨¦©¤©¡¥¤£¦¦¦§¨¥¤¦©¨¤§¦¤§¨¦¨§¥¨
íäì úòãBð,íìBòä àøáð BaL äcîç éìk íäì ïzpL,øîàpL(á ,ã éìùî):íëì ézúð áBè ç÷ì ék",éúøBz ©©¨¤¤¦©¨¤§¦¤§¨¤¦§¨¨¨¤¤¡©¦¤©¨©¦¨¤¨¦
"eáæòz-ìà. ©©£Ÿ

ÂËéeôö ìkä,äðeúð úeLøäå;ïBcð íìBòä áBèáe;äNònä áø éôì ìkäå. ©Ÿ¨§¨§§¨§¨¨¦§©Ÿ§¦Ÿ©©£¤

cicicici.el zrcep dxizi dagäáåèä åòéãåîå åøáçì áéèîäù ,íìöá êéúàøáù äàø åì øîàå åòéãåäù íãàì ä"á÷ä äàøä äøéúé äáç ,ùøéô í"áîø
ì úòãåð äøéúé äáç ,ùøôì ùéå .åîò äùòù äáåèä åòéãåäì åéðéòá áåùç åðéàå åîò áéèä åìéàùî øúåé äøéúé äáç äàøî ,åîò äùòùäéåìâ äáç ,å

:ìëì äòåãéå äéåìâ äáç óà àìà íãàä íò àåä êåøá íå÷îì åì äéä úøúåñî äáäà ãáìá àìù ,úîñøåôîå.aeh gwl ik xn`pyúéùàøá äùòî ìë
øîà úàã äîë ,ç÷ì úàø÷ðù äøåúä ìéáùá àìà àøáð àì ,áåè éë íéäìà àøéå åá øîàðù(á"ì íéøáã):éç÷ì øèîë óåøòé

eheheheh.ietv lkd:åéðôì éåìâ íéøãç éøãçá äùåò íãàù äî ìë.dpezp zeyxdeáéúëãë ,òøå áåè úåùòì íãà ìù åãéá('ì íù)íåéä êéðôì éúúð äàø

`xephxa yexit

אמרו  וכן  שתתעשר . יא יא יא יא ):):):):בשביל משלימשלימשלימשלי מפזר((((מדרש מדרש מדרש מדרש  אדם ראית אם

שנאמר מוסיף, שהוא יודע הווי  לצדקה, כדכדכדכד):):):):מעותיו יא יא יא יא ,,,, "יש((((משלימשלימשלימשלי
כתוב וכן עוד"; ונוסף יייי):):):):מפזר  גגגג,,,, המעשר((((מלאכימלאכימלאכימלאכי כל את "הביאו 

אפתח  לא אם צבאות, ה' אמר  בזאת נא ובחנוני האוצר ... בית אל 
די". בלי עד  ברכה לכם והריקותי  השמים ארובות את íéøãðÀÈÄלכם

úeLéøtì âéñ עצמו על  שמחמיר בפרישות, מתחיל  שאדם בזמן – ÀÈÇÀÄ
האסורים, בדברים ייכשל שלא כדי  המותרים, בדברים גם איסור לנהוג

שלא  נדר  בלשון  עליו יקבל עליו , יתגבר  יצרו  שמא מתיירא הוא אם
מידת  את בו ויחזק יצרו את יכבוש  הוא כך ידי ועל וכך, כך יעשה

ידור כאשר  שכן כלל, ידור  שלא טוב אדם, בסתם ואמנם הפרישות.
האדם  אם אבל הנדר. על גם לעבור יצרו  יפתנו אז מצוה איזו  לקיים
הנדר הרי הדין, משורת לפנים הכל ועושה פרישות בגדר כבר הוא

בפרישותו . מתחזק והוא היצר, עם במלחמתו  לו äîëçìמועיל  âéñÀÈÇÈÀÈ
ä÷éúL לו שיש  לחברו , אדם שבין הרשות מדברי  שתיקה היינו – ÀÄÈ

שאפשר מה כל  בהם הדיבור  למעט בארנו ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).לאדם וכבר 
שלא  מבואר , שמואל במדרש י "ז. משנה א' בפרק השתיקה מעלת

להשמיענו  שבא לפי  הסייגים, בשאר  כמו  לחכמה" סייג "שתיקה אמר :
בשאר כן שאין  מה בלבד, השתיקה אם כי  לחכמה סייג שום שאין

כגון  כאן , האמור הסייג מלבד סייגים עוד דבר לכל שיש  הדברים,
אבל המעשרות. מלבד העושר להשגת אחרות דרכים גם יש  בעושר 

כתוב וכן  שתיקה, אלא אינה לחכמה סייג – לחכמה יז יז יז יז ,,,,ביחס ((((משלימשלימשלימשלי

נבון".כז כז כז כז ----כח כח כח כח ):):):): שפתיו אוטם דעת... יודע אמריו  "חושך 
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בכלל אדם לאהבת אותנו מחנך  הוא בו  עקיבא, רבי  של שני מאמר מביאה משנתנו
"ואהבת  ד ): ט, נדרים (ירושלמי  אימרתו  מפורסמת והרי  בפרט, ישראל ולאהבת

כלל  זה – יח) יט, (ויקרא כמוך " בתורה".לרעך גדול 

øîBà äéä àeä:אומר היה עקיבא רבי –àøápL íãà áéáç ÈÈÅÈÄÈÈÆÄÀÈ
íìöa,האדם יתייחד בו  אשר  השכלית "ההשגה והיא אֿלהים, – ÀÆÆ

והשגתו " האדם בכוח האפשר  כפי  אֿלהים ידיעת היא שתכליתה
קונו((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) רצון לעשות עליו מוטל ולכן äøúé((((רשרשרשרש""""יייי););););, äaçÄÈÀÅÈ

íìöa àøápL Bì úòãBð,לאדם הקב"ה הראה יתירה חיבה – ÇÇÆÄÀÈÀÆÆ
שעשה  הטובה לו  ומודיע לחברו  שהמיטיב בצלם; שנברא לו  שהודיע
ואינו  לאדם, טובה העושה מאשר  יותר , מרובה חיבה לו  מראה עמו,

עמו שעשה הטובה להודיעו  בעיניו שהודיע ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););חשוב וכיון
וחיבה  בעיניו הוא שחשוב הוא סימן הרי  בצלם, שבראו לאדם הקב"ה

היא, øîàpL"íãàä-úà:יתירה äNò íéäGà íìöa"– ÆÆÁÇÀÆÆÁÄÈÈÆÈÈÈ
נאמר נח לבני  זה פסוק שכן אדם, לכל  היא """"תוספות תוספות תוספות תוספות והכוונה ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב")")")") מובאיום יום יום יום  לדלדלדלד):):):):במדרש  רבה רבה רבה רבה  שהיה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בשעה הזקן "הלל 
אתה  להיכן רבי , תלמידיו: לו אמרו עמהם. הולך  היה מתלמידיו  נפטר

אמר זו ? מצוה מה וכי  לו : אמרו  מצוה. לעשות להם: אמר הולך ?

להם: אמר היא? מצוה זו  וכי  לו : אמרו המרחץ. בבית לרחוץ להם:
ובתי תיאטראות בבתי  אותו שמעמידים מלכים של איקונין אם מה

מעלים  זה ובשכר ושוטפן מורקן  הוא עליהם שנתמנה מי  קרקסאות,
אני – מלכות גדולי  עם מתגדל שהוא אלא עוד  ולא מזונות; לו 

על האדם", את עשה אֿלהים בצלם "כי שנאמר  בצלם, שנבראתי
וכמה". כמה íB÷nìאחת íéða eàø÷pL ,ìàøNé ïéáéáç– ÂÄÄÄÀÈÅÆÄÀÀÈÄÇÈ

חוטאים שהם בשעה א א א א ),),),),ואפילו לולולולו,,,, כבכבכבכב):):):):שנאמר((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין דדדד,,,, ((((ירמיהירמיהירמיהירמיה

כתוב וכן  המה"; סכלים ככככ):):):):"בנים לבלבלבלב,,,, בם".((((דברים דברים דברים דברים  אמון לא "בנים

íB÷nì íéða eàø÷pL íäì úòãBð äøúé äaç יתירה חיבה – ÄÈÀÅÈÇÇÈÆÆÄÀÀÈÄÇÈ
הקב"ה בנים,הראה שהם שהודיעם øîàpLízà:לישראל  íéða" ÆÆÁÇÈÄÇÆ

"íëéäGà 'äì זו מעלה ברם, ישראל. של  המיוחדת מעלתם וזו  – ÇÁÅÆ
שכן ישראל , של  אחרת במעלה íäìתלויה ïzpL ,ìàøNé ïéáéáçÂÄÄÄÀÈÅÆÄÇÈÆ

äcîç éìk שנאמר "חמדה", שנקראת התורה היא יט יט יט יט ,,,,– ((((תהליםתהליםתהליםתהלים ÀÄÆÀÈ
אמת...ח ח ח ח ----יא יא יא יא )))) ה' משפטי תמימה... ה' ומפז micngpd"תורת מזהב

אמרו וכן  א א א א ):):):):רב"; קטז קטז קטז קטז ,,,, היה ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  לישראל , תורה הקב"ה כשנתן 

נתקבצו  העולם אומות מלכי  וכל סופו... ועד העולם מסוף הולך  קולו
אמר שמענו?... אשר ההמון  קול "מה לו: ואמרו הרשע בלעם אצל 

daehלהם: dcng;לבניו ליתנה ומבקש  גנזיו ... בבית להקב"ה לו  יש
àøáð BaL äcîç éìk íäì ïzpL ,íäì úòãBð äøúé äaçÄÈÀÅÈÇÇÈÆÆÄÇÈÆÀÄÆÀÈÆÄÀÈ

íìBòäשאמרו כמו  א א א א ):):):):– רבהרבהרבהרבה אמון "((((בראשית בראשית בראשית בראשית  אצלו  ((((משלימשלימשלימשלי"ואהיה ÈÈ
לא לא לא לא )))) בנוהג חחחח,,,, הקב"ה; של  אומנותו  כלי  הייתי אני אומרת: התורה –

עצמו  מדעת אותה בונה אינו  פלטין, בונה ודם בשר מלך שבעולם
דיפתראות  אלא עצמו, מדעת אותה בונה אינו  והאומן  אומן ; מדעת אלא

עושה  הוא היאך  חדרים, עושה הוא היאך  לדעת לו יש ופנקסאות
וחיבה  העולם"; את ובורא בתורה מביט הקב"ה היה כך  – פשפשים

התורה, את להם שנתן  לישראל הקב"ה שהודיע היא, øîàpLÆÆÁÇיתירה
:"eáæòz-ìà éúøBz ,íëì ézúð áBè ç÷ì ék"ומבואר – ÄÆÇÈÇÄÈÆÈÄÇÇÂÙ

טוב", כי  אֿלהים "וירא בו: שנאמר  בראשית, מעשה "כל  בברטנורא:
שנאמר "לקח", שנקראת התורה בשביל אלא נברא לבלבלבלב,,,,לא ((((דבריםדבריםדבריםדברים

גשמיים,בבבב):):):): בדברים שייך ש"טוב" "ולפי – לקחי ". כמטר "יערוף
קרא  לא לכן  בנפש, היא שהחמדה שכליים, בדברים יותר  ו"חמדה"
"כלי קראה אלא טוב", "כי  בבריאה שנאמר כמו  טוב" "כלי לתורה

הוא מלא ומקרא וווו):):):):חמדה"; גגגג,,,, למאכל...((((בראשית בראשית בראשית בראשית  העץ טוב "כי
אכילה אצל נאמר ש "טוב" הרי  – להשכיל " העץ ,zinybונחמד 

אצל נאמרה טטטטוווובבבב").").").").dlkyd"ו "חמדה" ייייווווםםםם ("("("("תתתתווווסססספפפפוווותתתת

ו ט ה נ ש מ ר ו א ב

"זה  זו : למשנה בפירושו הרמב"ם וכותב עקיבא. רבי דברי  המשך  היא משנתנו
מאד ". גדולים דברים כולל  המאמר

éeôö ìkä,'ה לפני מראש וידוע גלוי הכל –äðeúð úeLøäå– ÇÙÈÀÈÀÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn



קעז bi dpyn iyily wxt zea` zkqn

·ÈìàòîLé éaøøîBà:Làøì ì÷ éåä,úøçLzì çBðå,äçîNa íãàä ìk úà ìa÷î éåäå. ©¦¦§¨¥¥¡¥©¨Ÿ§©©¦§Ÿ¤¤¡¥§©¥¤¨¨¨¨§¦§¨
‚Èàáé÷ò éaøøîBà:äåøòì ïéìébøî Làø úel÷å ÷BçN.äøBzì âéñ úøñî;øLòì âéñ úBøNòî;âéñ íéøãð ©¦£¦¨¥§§©Ÿ©§¦¦¨¤§¨¨Ÿ¤§¨©¨©©§§¨¨Ÿ¤§¨¦§¨

úeLéøtì;ä÷éúL äîëçì âéñ. ©§¦§¨©¨§¨§¦¨

aiaiaiai.y`xl lw ied:åéðôì ùîùìå åúãåáò ãåáòì ì÷ éåä ,äáéùéá ùàøá áùåéå ï÷æ ìåãâ íãà éðôì.zxegyzl gepeúåøåçù åéúåøòùù øåçá íãàì
:áåùéáå úçðá åéðôì ãåîòú àìà ,êë ìë êîöò ì÷äì êéøö êðéà.'eke lawn iede.ìéá÷î åîë ,ìá÷î .äçîùá ãåîòú úøåçùú ïéá ùàø ïéá íãà ìë ãâð

:åì çåð àäú äð÷æä éðôî êéðô åøçùåäùë êúåð÷æáå ,êàøåá ïåöø úåùòì ì÷ éåä øåçá äúàùë êúéùàøá ,ùàøì ì÷ éåä ,øçà ùåøéô .ìá÷ ,ãâð íâøåúî
bibibibi.dxezl biiq zxeqnêéà úåöî äîë íéðéáî åðà íäéãé ìòù ,áúëáù äøåúì ÷åæéçå øãâ íä ,äøåúáù úåøúéå úåøñçá íéîëç åðì åøñîù úøåñîä

áúëðù ,íúà åàø÷ú øùà 'ä éãòåî ïåâëå .úåðôã ùìùá äëåñ øéùëäì íéãîåì åðà åðîîù ,àìî ãçàå íéøñç íéðù ,úåëñá úëñá úëñá åîë .íúåà åùòé
:íéòèåî åìéôà íúà ,íéãéæî åìéôà íúà ,íéââåù åìéôà íúà ,ãîìì ,úåîå÷î äùìùá øñç.xyerl biiq zexyrnìéáùá øùò ,øùòú øùò áéúëã

øùòúúù['è úéðòú]:.zeyixtl biiq mixcpïë éãé ìòå ,êëå êë äùòé àìù øãð ïåùìá åéìò ìá÷î ,øåáòé àìù àøéúîå úåùéøôá ìéçúî íãàù ïîæá
:åøöé úà ùáåë àåä.dwizy dnkgl biiqòøä ïåùìå úåìéëøî ä÷éúùá éà ,'åâå åá úéâäå áéúë øáë éøä ,äøåú éøáãî ä÷éúùá éà ,ïéîéé÷ ïðà äîá

øîà íäéìòå .øùôàù äî ìë íäá øåáãä èòîì íãàì åì ùéù ,åøáçì íãà ïéáù úåùøä éøáãî ä÷éúùá àìà øáãî åðéà àä .åäðéð àúééøåàã ,äìì÷å
äîìù(æ"é éìùî):áùçé íëç ùéøçî ìéåà íâ

`xephxa yexit

שכתוב כמו  הכפירה, תכלית והיא לללל):):):):בפרהסיא, טוטוטוטו,,,, "והנפש((((במדברבמדברבמדברבמדבר
מגדף" הוא ה' את רמה... ביד תעשה העושה ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))אשר כל – ;

הללו, מהחטאים íéNòîeאחד äøBz Bãéa LiL ét ìò óàÇÇÄÆÅÀÈÈÇÂÄ
íéáBèבתשובה חוזר אינו  אם íìBòì((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),– ÷ìç Bì ïéà ÄÅÅÆÈÈ
àaä אלו שחטאים לפי בעבירות – שכן  אחרות, מעבירות הם חמורים ÇÈ

אלה  כל  אבל תקפו, שיצרו ולומר, האדם את להצדיק אפשר אחרות
בברייתא  אמרו וכן  ה'. דבר וביזוי  הכפירה מצד אלא באה עבירתם אין 

א א א א ):):):):בגמרא צט צט צט צט ,,,, בזה"((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין ה' דבר לא לא לא לא ))))"כי  טוטוטוטו,,,, זה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר –
הפר " מצוותו  "ואת בתורה, פנים ברית ((((שם שם שם שם ))))המגלה המפר זה –

תכרת" "הכרת לעולם ((((שם שם שם שם ))))בשר ; "תכרת" הזה, בעולם "הכרת" –
המודעי :o`knהבא. אלעזר רבי  `zאמר  dfande ,miycwd z` llgnd

`ly dxeza mipt dlbnde ,epia` mdxa` ly ezixa xtnde ,zecrend
miyrne dxez ecia yiy it lr s` ,miaxa exag ipt oialnde ,dkldk

."`ad mlerl wlg el oi` ,miaeh

i p y m e i
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היה, הראשונים מרבותיו עקיבא. רבי  של מחלוקתו ובר  חברו היה ישמעאל  רבי
אותו פדה א) נח, (גיטין  בגמרא המסופר  שכפי חנניה, בן  יהושע רבי כנראה,
רבי מפי  תורה קיבל כן  כמו ברומא. האסורים בבית שבוי תינוק עוד בהיותו 
במדרש שיטתו  את קיבל  שממנו הקנה, בן נחוניא רבי של  תלמידו היה וכן אליעזר ,
להתנהג  שיש  ישמעאל, רבי מזהיר שבמשנתנו  במאמרו  ופרט". "בכלל  התורה
אף  כך התנהג ישמעאל רבי  ואמנם בשמחה. ולקבלו  הראוי, בכבוד אדם כל  כלפי 
ישמעאל רבי  את פגע אחד  גוי ח): (ברכות בירושלמי מסופר  שכן הגויים, כלפי 

ברוך ". "ומברכך נאמר: עליך  לו: החזיר  ובירכו;

Làøì ì÷ éåä :øîBà ìàòîLé éaøקל עצמך את שתעשה – ÇÄÄÀÈÅÅÁÅÇÈÙ
רצונו . ולעשות לשרתו ונכבד, חשוב אדם כלפי  úøçLzìוזריז  çBðåÀÇÇÄÀÙÆ

להקל אמנם מחוייב אינך  שחורות, עדיין צעיר,ששערותיו כלפי –

ובמתינות. בנחת כלפיו  להתנהג עליך  אבל  úàבכבודך, ìa÷î éåäåÆÁÅÀÇÅÆ
äçîNa íãàä ìk בין צעיר, בין  זקן, בין אליך, שבא אדם כל  – ÈÈÈÈÀÄÀÈ

יותר שזה הרמב"ם, ומפרש בשמחה. אותו תקבל הדיוט, ובין חכם
טו  א, (למעלה שמאי שאמר  מפרשים:ממה ויש יפות". פנים "בסבר :(

y`xl lw ieedצעיר בהיותך  בראשיתך, בוראך רצון  לעשות קל  הווי  –
תיבות: ראשי – "לראש" רמז : מוצאים (ויש  ביך`צוןxעשותlלימים

y,(אלשאקר הרב – zxegyzlבשמים" gepe,זקנותך בימי  וגם –
רוח  שתהא כלומר  לו, נוח תהא הזיקנה, מחמת פניך  כבר כשהושחרו 

ממך נוחה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))המקום dgnya.((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; mc` lk z` lawn iede
בשמחה  אדם כל  את לקבל  מידתך  תהא חברך לבין  בינך  שגם –

מבואר: שמואל  ובמדרש  לב. zxegyzlובטוב gepeלמי נוח תהא –

ויש לבו . משאלות לו  לתת טובה, איזו  ממך ומבקש  פניך שמשחר 
המאמר: כל  את זו בדרך  y`xl"מפרשים lw ieed" שכשיבואו כלומר

קל תהיה העיר , ראשי  אצל  עליהם שתמליץ לבקשך , עניים אליך 
וזה מבוקשם, zxegyzl"לעשות gepe".השרים פני  לשחר היינו  –

אלא  זועפות פנים להם תראה אל  פעמים, כמה אותך יטריחו אם ואף
"dgnya mc`d lk z` lawn ieed("("("("ייייששששרררראאאאלללל .("("("("ככככננננססססתתתת

ג י ה נ ש מ ר ו א ב

האשכולות איש  היה עקיבא zenkgd),רבי  zelrne zecnd zelrn lk ,ea lkdy yi`)
עמד ולא האשכולות בטלו יועזר  בן יוסי  "משמת י ): ט, סוטה (ירושלמי אמרו  וכן 
אבל ב), כז, (ברכות אבות זכות לו היתה לא אמנם עקיבא". רבי שבא עד אשכול
היה  עצמו  ובכוחות מתחתיו , שצמח עץ היה שכן  עצמו, זכות היתה מאד  גדולה
ועד העולם מסוף הולך היה ושמו בחייו , וחכמתו בתורתו  נערץ היה אדיר; לארז 
המובהקים  רבותיו  ותורתו . שמים שם קידוש  על במותו ונקדש א), טז, (יבמות סופו
והושפע  זו , גם איש נחום רבי את גם שימש  כן  יהושע. ורבי אליעזר רבי  היו
שהיה  הנשיא יהודה רבי  ומיעוט". ב"ריבוי  דורש  שהיה התורה, במדרש משיטתו 

חכ של  שבחם לפועלמונה הוא דומה שכן  בלום", "אוצר  עקיבא: לרבי  קורא מים
כוסמין בה, מניח שעורים, מצא בה, מניח חטין , מצא לחוץ, ויצא קופתו שנטל 
בפני שעורים עצמם, בפני חיטים הוא מברר  – לביתו שנכנס כיון בה... מניח –
טבעות" טבעות התורה כל  ועשה עקיבא, רבי עשה כך  עצמם. בפני  כוסמים עצמם,
עשה  התורה ומכל  לסוגיה ההלכה ענייני כל את שהבדיל – יח) נתן  דרבי (אבות

בזו  זו  ודבוקות אחוזות וחוליותיה שטבעותיה אחת m"anxdl).שלשלת xe`nd xtq)
מן האדם את להרחיק כדי סייגים, חמישה עקיבא רבי מונה שבמשנתנו  במאמרו

החטא.

Làø úel÷å ÷BçN :øîBà àáé÷ò éaø והתנהגות וליצנות שחוק – ÇÄÂÄÈÅÀÀÇÙ
הבלים, ופטפוטי  בטלות שיחות תוך  ראש , קלות äåøòìשל  ïéìébøîÇÀÄÄÈÆÀÈ

סייג  – ויראה ראש  כובד  "אבל  פריצות; לידי  האדם את מרגילים –

מדברת" בסייגים המשנה שכל  יונה יונה יונה יונה ).).).).לעריות, נקט ((((רבנורבנורבנורבנו לא ומדוע
תאמר : שלא הדברים? בשאר שנקט כדרך  זו, בלשון עקיבא רבי

ואילו  החסידות, ממידות דהיינו  סייג, אלא אינם ויראה" ראש  "כובד
להשמיענו , עקיבא רבי  ובא בינוני, אדם כל מידות הן  ראש  וקלות שחוק

להתפרקות  האדם את המביאות הן, פחותות מידות ראש וקלות ששחוק
מהן להתרחק ועליו אבות אבות אבות אבות ").").").").מוסרית, äøBzì("("("("מגןמגןמגןמגן âéñ úøñî– ÈÙÆÀÈÇÈ

גדר, דהיינו  סייג, היא הרי  לדור , מדור  שנמסרה פה שבעל  התורה
פירוש את מבינים היינו  לא המסורת בלעדי  שכן שבכתב, לתורה

שכל וסייג, גדר בלי לכרם דומה התורה והיתה והלכותיה, התורה
ויש בעיניו . כטוב ולפרשה לבארה כבהפקר, בה נוהג היה אחד 

שבתורה,zxeqnמפרשים: ויתרות בחסרות חכמים לנו  שמסרו  –
dxezl biiq והאותיות התיבות ומנין  וחסר  מלא של  המסורת שבלי –

תורות, הרבה עשויה התורה היתה המסורת, בעלי שקבעו  שבתורה
המתחלפות, וגירסותיהן  נוסחאותיהן שינוי מגיה לפי היה "מבין" וכל

ורוחו . דעתו וכפי עיניו  ראות לפי òìומתקן âéñ úBøNòîøL– ÇÇÀÀÈÈÙÆ
לטובתו , לו  שמור והוא בעושר , האדם מתברך המעשרות בזכות

כבכבכבכב):):):):שנאמר  ידידידיד,,,, ודרשו((((דבריםדבריםדבריםדברים תעשר", א א א א ):):):):"עשר טטטט,,,, עשר((((תענית תענית תענית תענית 
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„ÈøîBà äéä àeä:íìöa àøápL íãà áéáç;íìöa àøápL Bì úòãBð äøúé äaç,øîàpL(å ,è úéùàøá): ¨¨¥¨¦¨¨¤¦§¨§¤¤¦¨§¥¨©©¤¦§¨§¤¤¤¤¡©
äNò íéäGà íìöa""íãàä-úà.ìàøNé ïéáéáç,íB÷nì íéða eàø÷pL;íéða eàø÷pL íäì úòãBð äøúé äaç §¤¤¡¦¨¨¤¨¨¨£¦¦¦§¨¥¤¦§§¨¦©¨¦¨§¥¨©©¨¤¤¦§§¨¦

íB÷nì,øîàpL(à ,ãé íéøáã):"íëéäGà 'äì ízà íéða".ìàøNé ïéáéáç,äcîç éìk íäì ïzpL;äøúé äaç ©¨¤¤¡©¨¦©¤©¡¥¤£¦¦¦§¨¥¤¦©¨¤§¦¤§¨¦¨§¥¨
íäì úòãBð,íìBòä àøáð BaL äcîç éìk íäì ïzpL,øîàpL(á ,ã éìùî):íëì ézúð áBè ç÷ì ék",éúøBz ©©¨¤¤¦©¨¤§¦¤§¨¤¦§¨¨¨¤¤¡©¦¤©¨©¦¨¤¨¦
"eáæòz-ìà. ©©£Ÿ

ÂËéeôö ìkä,äðeúð úeLøäå;ïBcð íìBòä áBèáe;äNònä áø éôì ìkäå. ©Ÿ¨§¨§§¨§¨¨¦§©Ÿ§¦Ÿ©©£¤

cicicici.el zrcep dxizi dagäáåèä åòéãåîå åøáçì áéèîäù ,íìöá êéúàøáù äàø åì øîàå åòéãåäù íãàì ä"á÷ä äàøä äøéúé äáç ,ùøéô í"áîø
ì úòãåð äøéúé äáç ,ùøôì ùéå .åîò äùòù äáåèä åòéãåäì åéðéòá áåùç åðéàå åîò áéèä åìéàùî øúåé äøéúé äáç äàøî ,åîò äùòùäéåìâ äáç ,å

:ìëì äòåãéå äéåìâ äáç óà àìà íãàä íò àåä êåøá íå÷îì åì äéä úøúåñî äáäà ãáìá àìù ,úîñøåôîå.aeh gwl ik xn`pyúéùàøá äùòî ìë
øîà úàã äîë ,ç÷ì úàø÷ðù äøåúä ìéáùá àìà àøáð àì ,áåè éë íéäìà àøéå åá øîàðù(á"ì íéøáã):éç÷ì øèîë óåøòé

eheheheh.ietv lkd:åéðôì éåìâ íéøãç éøãçá äùåò íãàù äî ìë.dpezp zeyxdeáéúëãë ,òøå áåè úåùòì íãà ìù åãéá('ì íù)íåéä êéðôì éúúð äàø

`xephxa yexit

אמרו  וכן  שתתעשר . יא יא יא יא ):):):):בשביל משלימשלימשלימשלי מפזר((((מדרש מדרש מדרש מדרש  אדם ראית אם

שנאמר מוסיף, שהוא יודע הווי  לצדקה, כדכדכדכד):):):):מעותיו יא יא יא יא ,,,, "יש((((משלימשלימשלימשלי
כתוב וכן עוד"; ונוסף יייי):):):):מפזר  גגגג,,,, המעשר((((מלאכימלאכימלאכימלאכי כל את "הביאו 

אפתח  לא אם צבאות, ה' אמר  בזאת נא ובחנוני האוצר ... בית אל 
די". בלי עד  ברכה לכם והריקותי  השמים ארובות את íéøãðÀÈÄלכם

úeLéøtì âéñ עצמו על  שמחמיר בפרישות, מתחיל  שאדם בזמן – ÀÈÇÀÄ
האסורים, בדברים ייכשל שלא כדי  המותרים, בדברים גם איסור לנהוג

שלא  נדר  בלשון  עליו יקבל עליו , יתגבר  יצרו  שמא מתיירא הוא אם
מידת  את בו ויחזק יצרו את יכבוש  הוא כך ידי ועל וכך, כך יעשה

ידור כאשר  שכן כלל, ידור  שלא טוב אדם, בסתם ואמנם הפרישות.
האדם  אם אבל הנדר. על גם לעבור יצרו  יפתנו אז מצוה איזו  לקיים
הנדר הרי הדין, משורת לפנים הכל ועושה פרישות בגדר כבר הוא

בפרישותו . מתחזק והוא היצר, עם במלחמתו  לו äîëçìמועיל  âéñÀÈÇÈÀÈ
ä÷éúL לו שיש  לחברו , אדם שבין הרשות מדברי  שתיקה היינו – ÀÄÈ

שאפשר מה כל  בהם הדיבור  למעט בארנו ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).לאדם וכבר 
שלא  מבואר , שמואל במדרש י "ז. משנה א' בפרק השתיקה מעלת

להשמיענו  שבא לפי  הסייגים, בשאר  כמו  לחכמה" סייג "שתיקה אמר :
בשאר כן שאין  מה בלבד, השתיקה אם כי  לחכמה סייג שום שאין

כגון  כאן , האמור הסייג מלבד סייגים עוד דבר לכל שיש  הדברים,
אבל המעשרות. מלבד העושר להשגת אחרות דרכים גם יש  בעושר 

כתוב וכן  שתיקה, אלא אינה לחכמה סייג – לחכמה יז יז יז יז ,,,,ביחס ((((משלימשלימשלימשלי

נבון".כז כז כז כז ----כח כח כח כח ):):):): שפתיו אוטם דעת... יודע אמריו  "חושך 

i y i l y m e i
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בכלל אדם לאהבת אותנו מחנך  הוא בו  עקיבא, רבי  של שני מאמר מביאה משנתנו
"ואהבת  ד ): ט, נדרים (ירושלמי  אימרתו  מפורסמת והרי  בפרט, ישראל ולאהבת

כלל  זה – יח) יט, (ויקרא כמוך " בתורה".לרעך גדול 

øîBà äéä àeä:אומר היה עקיבא רבי –àøápL íãà áéáç ÈÈÅÈÄÈÈÆÄÀÈ
íìöa,האדם יתייחד בו  אשר  השכלית "ההשגה והיא אֿלהים, – ÀÆÆ

והשגתו " האדם בכוח האפשר  כפי  אֿלהים ידיעת היא שתכליתה
קונו((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) רצון לעשות עליו מוטל ולכן äøúé((((רשרשרשרש""""יייי););););, äaçÄÈÀÅÈ

íìöa àøápL Bì úòãBð,לאדם הקב"ה הראה יתירה חיבה – ÇÇÆÄÀÈÀÆÆ
שעשה  הטובה לו  ומודיע לחברו  שהמיטיב בצלם; שנברא לו  שהודיע
ואינו  לאדם, טובה העושה מאשר  יותר , מרובה חיבה לו  מראה עמו,

עמו שעשה הטובה להודיעו  בעיניו שהודיע ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););חשוב וכיון
וחיבה  בעיניו הוא שחשוב הוא סימן הרי  בצלם, שבראו לאדם הקב"ה

היא, øîàpL"íãàä-úà:יתירה äNò íéäGà íìöa"– ÆÆÁÇÀÆÆÁÄÈÈÆÈÈÈ
נאמר נח לבני  זה פסוק שכן אדם, לכל  היא """"תוספות תוספות תוספות תוספות והכוונה ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב")")")") מובאיום יום יום יום  לדלדלדלד):):):):במדרש  רבה רבה רבה רבה  שהיה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בשעה הזקן "הלל 
אתה  להיכן רבי , תלמידיו: לו אמרו עמהם. הולך  היה מתלמידיו  נפטר

אמר זו ? מצוה מה וכי  לו : אמרו  מצוה. לעשות להם: אמר הולך ?

להם: אמר היא? מצוה זו  וכי  לו : אמרו המרחץ. בבית לרחוץ להם:
ובתי תיאטראות בבתי  אותו שמעמידים מלכים של איקונין אם מה

מעלים  זה ובשכר ושוטפן מורקן  הוא עליהם שנתמנה מי  קרקסאות,
אני – מלכות גדולי  עם מתגדל שהוא אלא עוד  ולא מזונות; לו 

על האדם", את עשה אֿלהים בצלם "כי שנאמר  בצלם, שנבראתי
וכמה". כמה íB÷nìאחת íéða eàø÷pL ,ìàøNé ïéáéáç– ÂÄÄÄÀÈÅÆÄÀÀÈÄÇÈ

חוטאים שהם בשעה א א א א ),),),),ואפילו לולולולו,,,, כבכבכבכב):):):):שנאמר((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין דדדד,,,, ((((ירמיהירמיהירמיהירמיה

כתוב וכן  המה"; סכלים ככככ):):):):"בנים לבלבלבלב,,,, בם".((((דברים דברים דברים דברים  אמון לא "בנים

íB÷nì íéða eàø÷pL íäì úòãBð äøúé äaç יתירה חיבה – ÄÈÀÅÈÇÇÈÆÆÄÀÀÈÄÇÈ
הקב"ה בנים,הראה שהם שהודיעם øîàpLízà:לישראל  íéða" ÆÆÁÇÈÄÇÆ

"íëéäGà 'äì זו מעלה ברם, ישראל. של  המיוחדת מעלתם וזו  – ÇÁÅÆ
שכן ישראל , של  אחרת במעלה íäìתלויה ïzpL ,ìàøNé ïéáéáçÂÄÄÄÀÈÅÆÄÇÈÆ

äcîç éìk שנאמר "חמדה", שנקראת התורה היא יט יט יט יט ,,,,– ((((תהליםתהליםתהליםתהלים ÀÄÆÀÈ
אמת...ח ח ח ח ----יא יא יא יא )))) ה' משפטי תמימה... ה' ומפז micngpd"תורת מזהב

אמרו וכן  א א א א ):):):):רב"; קטז קטז קטז קטז ,,,, היה ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  לישראל , תורה הקב"ה כשנתן 

נתקבצו  העולם אומות מלכי  וכל סופו... ועד העולם מסוף הולך  קולו
אמר שמענו?... אשר ההמון  קול "מה לו: ואמרו הרשע בלעם אצל 

daehלהם: dcng;לבניו ליתנה ומבקש  גנזיו ... בבית להקב"ה לו  יש
àøáð BaL äcîç éìk íäì ïzpL ,íäì úòãBð äøúé äaçÄÈÀÅÈÇÇÈÆÆÄÇÈÆÀÄÆÀÈÆÄÀÈ

íìBòäשאמרו כמו  א א א א ):):):):– רבהרבהרבהרבה אמון "((((בראשית בראשית בראשית בראשית  אצלו  ((((משלימשלימשלימשלי"ואהיה ÈÈ
לא לא לא לא )))) בנוהג חחחח,,,, הקב"ה; של  אומנותו  כלי  הייתי אני אומרת: התורה –

עצמו  מדעת אותה בונה אינו  פלטין, בונה ודם בשר מלך שבעולם
דיפתראות  אלא עצמו, מדעת אותה בונה אינו  והאומן  אומן ; מדעת אלא

עושה  הוא היאך  חדרים, עושה הוא היאך  לדעת לו יש ופנקסאות
וחיבה  העולם"; את ובורא בתורה מביט הקב"ה היה כך  – פשפשים

התורה, את להם שנתן  לישראל הקב"ה שהודיע היא, øîàpLÆÆÁÇיתירה
:"eáæòz-ìà éúøBz ,íëì ézúð áBè ç÷ì ék"ומבואר – ÄÆÇÈÇÄÈÆÈÄÇÇÂÙ

טוב", כי  אֿלהים "וירא בו: שנאמר  בראשית, מעשה "כל  בברטנורא:
שנאמר "לקח", שנקראת התורה בשביל אלא נברא לבלבלבלב,,,,לא ((((דבריםדבריםדבריםדברים

גשמיים,בבבב):):):): בדברים שייך ש"טוב" "ולפי – לקחי ". כמטר "יערוף
קרא  לא לכן  בנפש, היא שהחמדה שכליים, בדברים יותר  ו"חמדה"
"כלי קראה אלא טוב", "כי  בבריאה שנאמר כמו  טוב" "כלי לתורה

הוא מלא ומקרא וווו):):):):חמדה"; גגגג,,,, למאכל...((((בראשית בראשית בראשית בראשית  העץ טוב "כי
אכילה אצל נאמר ש "טוב" הרי  – להשכיל " העץ ,zinybונחמד 

אצל נאמרה טטטטוווובבבב").").").").dlkyd"ו "חמדה" ייייווווםםםם ("("("("תתתתווווסססספפפפוווותתתת

ו ט ה נ ש מ ר ו א ב

"זה  זו : למשנה בפירושו הרמב"ם וכותב עקיבא. רבי דברי  המשך  היא משנתנו
מאד ". גדולים דברים כולל  המאמר

éeôö ìkä,'ה לפני מראש וידוע גלוי הכל –äðeúð úeLøäå– ÇÙÈÀÈÀÀÈ
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ÊËøîBà äéä àeä:ïBáøòa ïeúð ìkä,íéiçä ìk ìò äñeøt äãeöîe.t úeðçääçeú,éwî éðåðçäåó,ñ÷ðtäå ¨¨¥©Ÿ¨§¥¨§¨§¨©¨©©¦©£§¨§©¤§¨¦©¦§©¦§¥
çeút,úáúBk ãiäå,úBåìì äöBøä ìëå,äåìéå àáé,íBé ìëa øéãz íéøéæçî íéàabäå,Bzòcî íãàä ïî ïéòøôðå ¨©§©¨¤¤§¨¨¤¦§¨Ÿ§¦§¤§©©¨¦©£¦¦¨¦§¨§¦§¨¦¦¨¨¨¦©§

Bzòcî àHLå,eëîñiM äî ìò íäì Léå,úîà ïéc ïécäå,äãeòqì ïwúî ìkäå. §¤¦©§§¥¨¤©©¤¦§Ÿ§©¦¦¡¤§©Ÿ§ª¨©§¨
ÊÈäéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:äøBz ïéà íà,õøà Cøc ïéà;õøà Cøc ïéà íà,äøBz ïéà.äîëç ïéà íà, ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¦¥¨¥¤¤¤¤¦¥¤¤¤¤¥¨¦¥¨§¨

:'åâå íééçä úà.oecp mlerd aehaeíéîçø åì íéðúåð íéáåè íéùòîá äáøîä .äùòîä áåø éôì ìëäù éôì ,åæ äãîá ïéåù ìëä ïéà ë"ôòàå .íéîçø úãîá
íà ,éàëæ úåéëæ áåø íà ,ïåãð àåä íãà ìù åéùòî áåø éôì ,äùòîä áåø éôì ìëäå ,øçà ùåøéô .íéîçøá åì íéèòîî íéáåè íéùòîá èéòîîäå ,íéáåøî
äùòéù äî òãåé ä"á÷äù ïåéë øîàú àìå ,åéðôì éåìâ ìëä úåùòì ãéúòù äîå äùòù äî íãà éðá äùòî ìë ,éåôö ìëä ,ùøéô í"áîøå .áééç úåðåò áåø
íìåòä áåèá ,àåä ïëù ïåéëå ,ììë åäçéøëéù øáã íù ïéàå òøå áåè úåùòì åãéá äðåúð úåùøä éë ,òùø åà ÷éãö äéäéù åéùòîá çøëåî àåä ë"à íãàä

:øëù ìá÷éù éåàøå ,åðåöøá ÷éãö äéä ÷éãöäå .ùðòéù éåàø ,åðåöøá àèç àèåçäù .íé÷éãöì áåè øëù ïúéìå íéòùøä ïî òøôäì ,ïåãðaex itl lkde
.dyrnd.úçà íòôá íúåà ïúåðì ,íéîòô äàîá ä÷ãöì íéáåäæ äàî ÷ìçîä äîåã åðéàù .äáåøî åøëù êë áåèä úééùòá ãéîúîå ìôåë íãàù äî éôì

:äùòîä éô ìò àì ìáà ,äùòîä áåø éôì ìëäå ,àéä í"áîø úñøâå
fhfhfhfh.oeaxra oezp lkdäéá ïéáøò ïåðéà ùð øáã éäåìâø[.à"ò â"ð äëåñ]:äéúé ïéìéáåî ïîú éòáúîã øúàì.dqext dcevne:äúéîå ïéøåñé.dgezt zepgd

:äô÷äá íéç÷åìå íù íéñðëð íãà éðáå.siwn ipepgde:íúò àá ãò íäì ïéúîî ä"á÷äå íåé ìëá íéàèåç íãà éðá êë .ìåèéì àáä ìëì ïéîàîåqwptd
.dgezt:çëùé àìù éãë úåô÷ää äá áåúëì.zazek cideøîà êëì ,ìëä áúåë åðéàå ãåøè éðåðçäù íéîòô äçåúô ñ÷ðôäù éô ìò óà øîàú àìù

:úáúåë ãéäå.'eke zeell dvexd lke:åðåöøá àìù úååìì çøëåî íãà íåù ïéàù ,ìéòìã äðåúð úåùøäå åðééä.mi`abde:íéòø íéòâôå íéøåñé.ezrcl
:éðúðã äôé øîåàå åáåç úà øëåæù íéîòô.ezrcl `lye:àåä êåøá íå÷î ìù åðéã ãâðë øâú àøå÷å çëùù íéîòô.ekenqiy dn lr mdl yie,ñ÷ðôä ìò

:íãàä ïî íéçëùð íäù éô ìò óà ,àåä êåøá íå÷îä éðôì íéøëæðä íãà ìù åéùòî ìò íéëîñð ïä åììä íéøåñéä êë .åñ÷ðô ìò ïîàð àåäù éðåðçä ìòå
.zn` oic oicdeåéúåéøá íò àéðåøèá àá ä"á÷ä ïéàù[à"ò 'â æ"ò]:.dcerql owezn lkdeøçàì àáä íìåòì ÷ìç íäì ùé íéòùø ãçàå íé÷éãö ãçà

:ïáåç úà ïäî åáâù
fifififi.'eke dxez oi` m`:úåéøáä íò äôé åðúîå åàùî ïéà.'eke ux` jxc oi` m`:åðîî úçëúùî åúøåúù óåñ.'eke zrc oi` m`àöåîù àåä ,úòã
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שיש כלומר  ברע, או בטוב לבחור האדם בידי הרשות כן פי  על ואף
מכריחה  מראש, הכל  שיודע הבורא, ידיעת ואין חפשית; בחירה לאדם

וידיעתנו , השגתנו  לפי  הנמנע מן  שזה פי על  ואף בכלום. האדם את
הוא  כי ביניהן , דמיון שום ואין כידיעתנו , אינה הבורא ידיעת אבל 

מציאותו  את המוגבל  בשכלנו משיגים אנו  שאין  וכשם אחד ; – וידיעתו
ידיעתו  את משיגים אנו  אין כך הבורא, כתוב((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם););););של ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה וכן

ח ח ח ח ):):):): דרכי ".נהנהנהנה,,,, דרכיכם ולא מחשבותיכם מחשבותי לא áBèáeÀ"כי
ïBcð íìBòä במידת דהיינו ובטוב, בחסד האדם בני את דן הקב"ה – ÈÈÄ

שנאמר הדין, במידת ולא וווו):):):):הרחמים לדלדלדלד,,,, חסד((((שמות שמות שמות שמות  ורב אפים "ארך 
חז"ל  ואמרו  ועודועודועודועוד):):):):ואמת", אאאא;;;; קיא קיא קיא קיא ,,,, לצדיקים ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין – אפים" "ארך 

כתוב וכן ט ט ט ט ):):):):ולרשעים, קמהקמהקמהקמה,,,, לכול".((((תהלים תהלים תהלים תהלים  ה' éôì"טוב ìkäåÀÇÙÀÄ
äNònä áøלפי ולא המעשים, מספר רוב לפי מבאר: הרמב"ם – ÙÇÇÂÆ

לעשותם  וחוזר  במעשיםֿטובים, מתמיד אדם שאם המעשה; גודל 
שאין  מה הטובות; המעלות ובנפשו  בלבו מתחזקות פעמים, הרבה
אחד לאיש הנותן  למשל: גדול; מעשה בלבד  אחת פעם בעשותו  כן 

הנדיבות, מידת את לעצמו מסגל  אינו  אחת, בבת זהובים אלף של נדבה
הנדיבות  מעשה כופל שזה מפני  פעמים, באלף זהובים אלף שנותן כמי

את  בנפשו מחזק הוא תדירה, נפשית התעוררות ידי  ועל פעמים, אלף
היתה  בלבד אחת פעם אחת, בבת שנתן  זה ואילו  הנדיבות; מידת

גדולה  ומכאן התעוררות ממנו . פסקה כך  ואחר טוב, למעשה בנפשו
הטוב. בעשיית התמדתו  רוב לפי  האדם נידון המצוות שכר  במתן  גם

i r i a x m e i
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פי על הקודמת, למשנה ביאור שהוא עקיבא, רבי של  נוסף מאמר  מביאה משנתנו

יום. יום מחיי משל

àeä– עקיבא רבי  –ïBáøòa ïeúð ìkä :øîBà äéä מה כל  – ÈÈÅÇÙÈÀÅÈ
חובו , ממנו  לגבות ועתידים בו, ערב האדם בעולמו, לאדם לו שיש 

חטאיו . על  להענישו íéiçäכלומר  ìk ìò äñeøt äãeöîe– ÀÈÀÈÇÈÇÇÄ
שנאמר ממנה, מנוס יביביביב):):):):ואין  ט ט ט ט ,,,, את ((((קהלת קהלת קהלת קהלת  האדם ידע לא גם "כי

לעת  האדם בני  יוקשים כהם רעה... במצודה שנאחזים כדגים עתו

äçeútרעה". úeðçä,חפץ שלבו  מה כל  בה לקבל  האדם ויכול – ÇÂÀÈ

כרצונו ; ותענוגיו  מהעולם ליהנות אדם שיכול  óéwîכלומר  éðåðçäåÀÇÆÀÈÄÇÄ
וזהו  לאלתר, תשלום דורש ואינו  בהקפה, אחד  לכל נותן הוא –

"ארך הוא שהקב"ה נדון ", העולם "ובטוב הקודמת: במשנה ששנינו 
הרחמים; במידת העולם את דן  והוא לרשעים, אף ñ÷ðtäåÀÇÄÀÅאפים"

úáúBk ãiäå ,çeútאבל אפו , ומאריך מקיף הוא שאמנם כלומר  – ÈÇÀÇÈÆÆ
מוותר ואינו מצוא, לעת החוב את לגבות הזכרונות בספר  נרשם הכל

דבר ; שום äåìéåעל  àáé úBåìì äöBøä ìëå ששנינו מה זה – ÀÈÈÆÄÀÈÙÀÄÀÆ
חפשית  בחירה לאדם שניתנה נתונה", "והרשות הקודמת: במשנה

כרצונו , הכל  íBéלעשות ìëa øéãz íéøéæçî íéàabäå,הגובים – ÀÇÇÈÄÇÂÄÄÈÄÀÈ
זה  דבר החובות; את לגבות בפעם פעם מדי באים החנווני , שליחי

האדם, על  הבאים והחליים היסורים על  משל  ïîהוא ïéòøôðåÀÄÀÈÄÄ
Bzòcî íãàä, חובו את זוכר  ואדם שיש את – עליו מצדיק והוא ÈÈÈÄÇÀ

דוד  שאמר  כמו  עה עה עה עה ):):):):הדין , קיט קיט קיט קיט ,,,, משפטיך,((((תהליםתהליםתהליםתהלים צדק כי  ה' "ידעתי
עניתני", Bzòcîואמונה àHLå,"חובו" את שוכח הוא שפעמים – ÀÆÄÇÀ

שלא  עליו באו היסורים כאילו  הקב"ה, של  דינו  כנגד  תגר  וקורא

ועוון , חטא מכל ונקי צדיק שהוא עצמו  על  שחושב לפי  LéåÀÅבצדק,
eëîñiM äî ìò íäì,לסמוך מה על  הללו  ל "גובים" יש אבל – ÈÆÇÇÆÄÀÙ

הזכרונות, בספר  רשום הכל  úîàשהרי  ïéc ïécäå הקב"ה שאין  – ÀÇÄÄÁÆ
אמרו  וכן לו , שמגיע ממה יותר  א א א א ):):):):גובה גגגג,,,, זרהזרהזרהזרה,,,, הקב"ה ((((עבודה עבודה עבודה עבודה  "אין

בטרוניא dlilrae)בא dpelza)."בריותיו äãeòqìעם ïwúî ìkäåÀÇÙÀËÈÇÀÈ
שגבו  לאחר  הבא לעולם חלק להם יש רשעים ובין צדיקים בין –

חובם את שנינו ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).מהם א א א א ):):):):וכן  יייי,,,, יש((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין ישראל "כל 
שנאמר הבא, לעולם חלק כא כא כא כא ):):):):להם סססס,,,, צדיקים ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  כולם "ועמך 

ימצא  משל דרך  שהאדם "כמו מפרשים: ויש ארץ"...; יירשו לעולם
הנפשות  ימצאו כן  ביתו... אל ולהביאו לקנותו  בו שטרח ממה סעודתו

הזה..." בעולם שקנו ממה הבא לעולם מוכנת ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).סעודה
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יחוסו  חכמתו , בזכות יבנה. חכמי  מגדולי  היה עזריה בן  אלעזר  xecרבי  didy)
(xteqd `xfrl ixiyrגמליאל רבן את שהעבירו  בזמן  הנשיאות לכס עלה ועשרו 

ורבן יהושע, רבי  שנתפייס לאחר ואף יהושע. ברבי  כבוד נהג שלא על  מנשיאותו 
גמליאל לרבן  נתנו אלא לגמרי , אלעזר  רבי  את הורידו  לא לנשיאותו, הוחזר  גמליאל 
היום  אותו ב). כז , ברכות (עיין אחת שבת עזריה בן אלעזר  ולרבי שבתות, שתי

izdw - zex`ean zeipyn

gi dpyn iyily wxt zea` zkqn

äàøé ïéà;äàøé ïéà íà,äîëç ïéà.äðéa ïéà íà,úòc ïéà;úòc ïéà íà,äðéa ïéà.çî÷ ïéà íà,ïéà ¥¦§¨¦¥¦§¨¥¨§¨¦¥¦¨¥©©¦¥©©¥¦¨¦¥¤©¥
äøBz;äøBz ïéà íà,çî÷ ïéà.øîBà äéä àeä:BúîëçL ìkåéNònî äaøî,?äîBc àeä äîìåéôðòL ïìéàì ¨¦¥¨¥¤©¨¨¥¨¤¨§¨§ª¨¦©£¨§©¤§¦¨¤£¨¨

ïéèòeî åéLøLå ïéaøî,åéðt ìò ezëôBäå ezø÷Bòå äàa çeøäå,øîàpL(å ,æé äéîøé):àGå äáøòa øòøòk äéäå" §ª¦§¨¨¨¨¦§¨©¨¨§§©§§©©¨¨¤¤¡©§¨¨§©§¨¨£¨¨§
áBè àBáé-ék äàøé,"áLú àGå äçìî õøà øaãna íéøøç ïëLå.Búîëçî ïéaøî åéNònL ìk ìáà,àeä äîì ¦§¤¦¨§¨©£¥¦©¦§¨¤¤§¥¨§¥¥£¨¨¤©£¨§ª¦¥¨§¨§©

?äîBcïéaøî åéLøLå ïéèòeî åéôðòL ïìéàì,Ba úBáLBðå úBàa íìBòaL úBçeøä ìk elôàL,BúBà úBæéæî ïéà ¤§¦¨¤£¨¨¨¦§¨¨¨§ª¦¤£¦¨¨¤¨¨¨§§¥§¦
BîB÷nî,øîàpL(ç ,æé äéîøé):åéLøL çlLé ìáeé-ìòå íéî-ìò ìeúL õòk äéäå",íç àáé-ék äàøé àGå,äéäå ¦§¤¤¡©§¨¨§¥¨©©¦§©©§©©¨¨¨§¦§¤¦¨ŸŸ§¨¨

ïðòø eäìò,âàãé àG úøva úðLáe,"éøt úBNòî Léîé àGå. ¨¥©£¨¦§©©Ÿ¤¦§¨§¨¦¥£¤¦
ÁÈàîñç øæòìà éaøøîBà:äcð éçúôe ïép÷–úBëìä éôeb ïä ïä;úBàéøènâå úBôe÷z–äîëçì úBàøtøt. ©¦¤§¨¨¦§¨¥¦¦¦§¥¦¨¥¥¥£¨§§¦©§§¨©§§¨©¨§¨

åìéàë øáã ìù åîòè òãé àìù øçà ,äðéá ïéà øáãì íòè úúì úòã ïéà íàå .íòè åì äàøî åðéà ìáà øáã êåúî øáã ïéáîù àåä ,äðéáå .øáãì íòè
îãå÷ àéä äðéáä íå÷î ìëîå .åòãé àì:úòã ïéà äðéá ïéà íà êëéôì ,ú.dxez oi` gnw oi` m`:äøåúá ÷åñòé êàéä ìëàé äî åì ïéàù éîdxez oi` m`

.gnw oi`:áòøá úî äéäå çî÷ åì äéä àìù åì çåð ,äøåú åá ïéàå ìéàåä ,åãéáù çî÷ä åì ìéòåé äî
gigigigi.oipiwäéùòîù úàèçá äìòîì äéùòîù äìåò åà ,äáãðá äáåç åáøòúð íà ïåâë ,úåøåîç úåëìä ïäá ùéå .øåôö ï÷ ïåùì ,ïéðé÷ ïééåø÷ óåòä úåðáø÷
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והרבה  המשנה, בתולדות הוא גדול  יום לנשיאות עזריה בן אלעזר רבי שעלה

ולא  עדיות מסכת נשנתה ביום "בו שכן ביום", "בו  על  בתלמוד מדובר  פעמים

הלכה  רביהיתה א). כח, (ברכות פירשוה" שלא המדרש בבית תלויה שהיתה

– רוכלים של  לקופה אותו דימה חכמים של שבחם מונה שהיה הנשיא יהודה

אומר  – במשנה שאלו לו , אומר  – במקרא שאלו אצלו; נכנס חכם שתלמיד "בזמן 

שיצא  כיון  לו . אומר – באגדות לו, אומר  – בהלכות לו, אומר  – במדרש  לו,

יח). נתן דרבי (אבות וברכה" טוב מלא הוא מלפניו 

äøBz ïéà íà :øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø קרא שלא מי  – ÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÄÅÈ
חכמים, תלמידי שימש  ולא שנה õøàולא Cøc ïéàבעל אינו  – ÅÆÆÆÆ

הבריות. עם יפה ומתנו משאו  ואין ומידות, õøàמוסר Cøc ïéà íàÄÅÆÆÆÆ
הבריות, עם יפה נוהג ואינו טובות מידות בעל  שאינו  מי –äøBz ïéàÅÈ

מבואר וכן  ידו ; על  ונמאסת מתחללת התורה שכן לתורתו , ערך אין –

ויטרי: dxezבמחזור  oi` ux` jxc oi` m` לאדם תרבות אין שאם –
בידו. מתקיימת ואינה כלום לו  מועילה תורתו אין כשורה, íàÄלנהוג

äîëç ïéà,הבורא גדולת להשכיל  חכמה בו שאין מי –äàøé ïéà ÅÈÀÈÅÄÀÈ
וברצונו  שבמחשבתו פי  על  ואף חטא. יראת לידי  להגיע יכול  אינו  –

מחכמה  ריק שהוא מאחר שלמה, יראה יראתו  אין  חטא ירא להיות
ששנינו כמו  להיזהר, ידע ה ה ה ה ):):):):ולא בבבב,,,, חטא".((((למעלה למעלה למעלה למעלה  ירא בור "אין
äîëç ïéà äàøé ïéà íà את חטא ביראת רואה שאינו  מי – ÄÅÄÀÈÅÈÀÈ

ששנינו כמו  מתקיימת, חכמתו אין  החכמה, ט ט ט ט ):):):):תכלית משנה משנה משנה משנה  ((((בפרקנובפרקנובפרקנובפרקנו

מתקיימת חכמתו  אין  חטאו , ליראת קודמת שחכמתו  myכל oiir)
.(epxe`aaúòc ïéà äðéa ïéà íàהדבר את תופס שאינו מי – ÄÅÄÈÅÇÇ

לדבר. טעם לתת יודע אינו דבר , מתוך דבר להבין  כדי לומד  שהוא

äðéa ïéà úòc ïéà íà סימן דבר, של  טעמו  יודע אינו  שאם – ÄÅÇÇÅÄÈ
הדבר . את כראוי הבין שלא "zrc",הוא ו ± לדבר ; טעם "dpia",שמראה

טעם לו מראה אינו  אבל  דבר מתוך דבר ידי((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););שמבין  ועל
"דעת". משיג אדם äøBz"בינה" ïéà çî÷ ïéà íà שאין מי  – ÄÅÆÇÅÈ

בתורה. לעסוק עליו מיושבת דעתו אין  לאכול , לחם ïéàלו íàÄÅ
çî÷ ïéà äøBz,קמח לו  שיהא ראוי אינו בתורה עוסק שאינו מי – ÈÅÆÇ

הם. ערך חסרי תורה בלא –àeäשחיים עזריה בן אלעזר רבי  –
åéNònî äaøî BúîëçL ìk :øîBà äéä ואינו תורה שלומד  – ÈÈÅÈÆÈÀÈÀËÈÄÇÂÈ

åéLøLåמקיימה, ïéaøî åéôðòL ïìéàì ?äîBc àeä äîìÀÇÆÀÄÈÆÂÈÈÀËÄÀÈÈÈ
ïéèòeî,הענפים הם והחכמות השרשים, הם המצוות מעשי  שכן  – ÈÄ

åéðt ìò ezëôBäå ezø÷Bòå äàa çeøäåמושרש שאינו לפי – ÀÈÇÈÈÀÀÇÀÀÇÇÈÈ
מתקיימת, חכמתו אין  ממעשיו מרובה שחכמתו  מי כך כראוי ; בקרקע

ט, במשנה לעיל שבארנו  יבטח øîàpL:כפי אשר הגבר "ארור  ÆÆÁÇ
לבו . יסור  ה' ומן  זרועו, בשר ושם äáøòaבאדם øòøòk äéäåÀÈÈÀÇÀÈÈÂÈÈ

במדבר ) הצומח עלים וחשוף בודד áBè(כעץ àBáé-ék äàøé àGåÀÄÀÆÄÈ
לטובה), שינוי מרגיש  אינו  הגשמים בעונת øaãna(גם íéøøç ïëLåÀÈÇÂÅÄÇÄÀÈ

במדבר) הלוהט השמש  מחום וחרב שמם äçìî(במקום õøàÆÆÀÅÈ
מלח) בה זרעו  כאילו צמח, כל מוציאה שאינה áLú"(אדמה àGåÀÅÅ

ישוב). בה Búîëçî(ואין  ïéaøî åéNònL ìk ìáàשעיקר – ÂÈÈÆÇÂÈÀËÄÅÈÀÈ
טובים, מעשים לעשות היא ïìéàìמגמתו ?äîBc àeä äîìÀÇÆÀÄÈ

úBçeøä ìk elôàL ,ïéaøî åéLøLå ïéèòeî åéôðòLÆÂÈÈÈÄÀÈÈÈÀËÄÆÂÄÈÈ
BîB÷nî BúBà úBæéæî ïéà ,Ba úBáLBðå úBàa íìBòaL– ÆÈÈÈÀÀÅÀÄÄÀ

– שמים ביראת מושרש והוא טובים, מעשים בעל שהוא האדם כך
מדעתו , להזיזו  יכולות אינן זרות והשפעות דעות øîàpLÆÆÁÇ:שום

בה'... יבטח אשר  הגבר íéî-ìò"ברוך ìeúL õòk äéäåÀÈÈÀÅÈÇÇÄ
ìáeé-ìòå(מים íç,(נחל àáé-ék äàøé àGå ,åéLøL çlLé ÀÇÇÀÇÇÈÈÈÀÄÀÆÄÈÙÙ

âàãé àG úøva úðLáe ,ïðòø eäìò äéäå המים לו (שמספיקים ÀÈÈÈÅÇÂÈÄÀÇÇÙÆÄÀÈ
בנחל), éøt"אשר úBNòî Léîé àGå.(פירות מלתת יחדל (לא ÀÈÄÅÂÆÄ

i y i n g m e i
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רבי כרבו יהושע. רבי  של וגם גמליאל  רבן  של  תלמידו  היה חסמא אלעזר רבי
החשבון. ובתורת התכונה בחכמת גדול  חכם והיה הטבע בתורת הוא אף עסק יהושע
לרבן בספינה. מהלכים היו יהושע ורבי גמליאל  "רבן  מובא: א) י, (הוריות בגמרא
יהושע): לרבי  גמליאל (רבן לו  אמר וסולת... פת יהושע ולרבי  פת היתה גמליאל 
שעולה  יש  אחד  כוכב לו: אמר  סולת? גם שהבאת כך  כל  שתתעכב יודע היית וכי 
כל לו: אמר  אותנו . ויתעה יעלה שמא אמרתי : הספנים, את ומתעה שנה לשבעים
שאתה  עד לו : אמר  פרנסה)? אחרי  (לחזר בספינה יורד ואתה בידך , (חכמה) כך
ורבי גודגדא בן  יוחנן  רבי ביבשה: לך  שיש תלמידים שני על תמה – עלי תמה
ולא  לאכול פת להם ואין  – בים יש טפות כמה לשער  שיודעים חיסמא, אלעזר

(ליב  כשעלה בראש. להושיבם דעתו גמליאל) (רבן נתן ללבוש. שלח בגד שה)
לכם  נותן  אני  ששררה אתם כמדומים להם: אמר ובאו. ושלח, חזר  באו. ולא להם

?(dlecbd on migxea mz`y)"לכם נותן  אני עבדות –,mc`l `id zecar dxxydy)
miax ler eilr lheny itl ויקרא) במדרש  מסופר "חסמא" כינויו בענין  רש "י ). –

לפני ולעבור  שמע על  לפרוס לו אמרו  אחד , למקום פעם בא אלעזר רבי  כג): רבה
בו, משבחים שהכל  אלעזר  רבי  הוא זה אמרו : בזה. בקי  שאינו להם אמר התיבה.
עקיבא. רבי  אצל לו והלך  בושה מחמת פניו נתכרכמו "רבי". לו קוראים לחינם
רבי לימדו המעשה. כל את לו  סיפר חולניות? פניך  למה עקיבא: רבי  לו  אמר
עבור  פרס, – שמע על פרוס לו : אמרו  מקום. לאותו שוב נזדמן זמן לאחר  עקיבא.

אמרו: עבר. : התיבה לו:mqgzpלפני  וקראו אלעזר , רבי  `xfrl(נתחזק) iax
`nqigחיסמא בן ולא שמו, חיסמא אלעזר  רבי  – מכאן  ..("aeh mei zetqez" oiir)

ïép÷ :øîBà àîñç øæòìà éaøובני תורים של  העוף קרבנות – ÇÄÆÀÈÈÄÀÈÅÄÄ
שם על "קינין " נקראים כשהם owיונה חמורות הלכות בהם ויש  צפור;

שלמה  ומסכת בחטאת; עולה או  בנדבה חובה כגון בזה, זה מתערבים
אלו . בדינים העוסקת "קינין", מסכת קדשים, סדר  בסוף éçúôeÄÀÅהיא

äcðשתחזור עד לשמור וצריכה וסתה שאבדה נידה אשה דיני  – ÄÈ
נידתה א א א א ),),),),לפתח בבבב,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין משנהמשנהמשנהמשנה וחשבונות ((((עייןעייןעייןעיין חמורים עניינים כאן  ויש 
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:'åâå íééçä úà.oecp mlerd aehaeíéîçø åì íéðúåð íéáåè íéùòîá äáøîä .äùòîä áåø éôì ìëäù éôì ,åæ äãîá ïéåù ìëä ïéà ë"ôòàå .íéîçø úãîá
íà ,éàëæ úåéëæ áåø íà ,ïåãð àåä íãà ìù åéùòî áåø éôì ,äùòîä áåø éôì ìëäå ,øçà ùåøéô .íéîçøá åì íéèòîî íéáåè íéùòîá èéòîîäå ,íéáåøî
äùòéù äî òãåé ä"á÷äù ïåéë øîàú àìå ,åéðôì éåìâ ìëä úåùòì ãéúòù äîå äùòù äî íãà éðá äùòî ìë ,éåôö ìëä ,ùøéô í"áîøå .áééç úåðåò áåø
íìåòä áåèá ,àåä ïëù ïåéëå ,ììë åäçéøëéù øáã íù ïéàå òøå áåè úåùòì åãéá äðåúð úåùøä éë ,òùø åà ÷éãö äéäéù åéùòîá çøëåî àåä ë"à íãàä

:øëù ìá÷éù éåàøå ,åðåöøá ÷éãö äéä ÷éãöäå .ùðòéù éåàø ,åðåöøá àèç àèåçäù .íé÷éãöì áåè øëù ïúéìå íéòùøä ïî òøôäì ,ïåãðaex itl lkde
.dyrnd.úçà íòôá íúåà ïúåðì ,íéîòô äàîá ä÷ãöì íéáåäæ äàî ÷ìçîä äîåã åðéàù .äáåøî åøëù êë áåèä úééùòá ãéîúîå ìôåë íãàù äî éôì

:äùòîä éô ìò àì ìáà ,äùòîä áåø éôì ìëäå ,àéä í"áîø úñøâå
fhfhfhfh.oeaxra oezp lkdäéá ïéáøò ïåðéà ùð øáã éäåìâø[.à"ò â"ð äëåñ]:äéúé ïéìéáåî ïîú éòáúîã øúàì.dqext dcevne:äúéîå ïéøåñé.dgezt zepgd

:äô÷äá íéç÷åìå íù íéñðëð íãà éðáå.siwn ipepgde:íúò àá ãò íäì ïéúîî ä"á÷äå íåé ìëá íéàèåç íãà éðá êë .ìåèéì àáä ìëì ïéîàîåqwptd
.dgezt:çëùé àìù éãë úåô÷ää äá áåúëì.zazek cideøîà êëì ,ìëä áúåë åðéàå ãåøè éðåðçäù íéîòô äçåúô ñ÷ðôäù éô ìò óà øîàú àìù

:úáúåë ãéäå.'eke zeell dvexd lke:åðåöøá àìù úååìì çøëåî íãà íåù ïéàù ,ìéòìã äðåúð úåùøäå åðééä.mi`abde:íéòø íéòâôå íéøåñé.ezrcl
:éðúðã äôé øîåàå åáåç úà øëåæù íéîòô.ezrcl `lye:àåä êåøá íå÷î ìù åðéã ãâðë øâú àøå÷å çëùù íéîòô.ekenqiy dn lr mdl yie,ñ÷ðôä ìò

:íãàä ïî íéçëùð íäù éô ìò óà ,àåä êåøá íå÷îä éðôì íéøëæðä íãà ìù åéùòî ìò íéëîñð ïä åììä íéøåñéä êë .åñ÷ðô ìò ïîàð àåäù éðåðçä ìòå
.zn` oic oicdeåéúåéøá íò àéðåøèá àá ä"á÷ä ïéàù[à"ò 'â æ"ò]:.dcerql owezn lkdeøçàì àáä íìåòì ÷ìç íäì ùé íéòùø ãçàå íé÷éãö ãçà

:ïáåç úà ïäî åáâù
fifififi.'eke dxez oi` m`:úåéøáä íò äôé åðúîå åàùî ïéà.'eke ux` jxc oi` m`:åðîî úçëúùî åúøåúù óåñ.'eke zrc oi` m`àöåîù àåä ,úòã

`xephxa yexit

שיש כלומר  ברע, או בטוב לבחור האדם בידי הרשות כן פי  על ואף
מכריחה  מראש, הכל  שיודע הבורא, ידיעת ואין חפשית; בחירה לאדם

וידיעתנו , השגתנו  לפי  הנמנע מן  שזה פי על  ואף בכלום. האדם את
הוא  כי ביניהן , דמיון שום ואין כידיעתנו , אינה הבורא ידיעת אבל 

מציאותו  את המוגבל  בשכלנו משיגים אנו  שאין  וכשם אחד ; – וידיעתו
ידיעתו  את משיגים אנו  אין כך הבורא, כתוב((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם););););של ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה וכן

ח ח ח ח ):):):): דרכי ".נהנהנהנה,,,, דרכיכם ולא מחשבותיכם מחשבותי לא áBèáeÀ"כי
ïBcð íìBòä במידת דהיינו ובטוב, בחסד האדם בני את דן הקב"ה – ÈÈÄ

שנאמר הדין, במידת ולא וווו):):):):הרחמים לדלדלדלד,,,, חסד((((שמות שמות שמות שמות  ורב אפים "ארך 
חז"ל  ואמרו  ועודועודועודועוד):):):):ואמת", אאאא;;;; קיא קיא קיא קיא ,,,, לצדיקים ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין – אפים" "ארך 

כתוב וכן ט ט ט ט ):):):):ולרשעים, קמהקמהקמהקמה,,,, לכול".((((תהלים תהלים תהלים תהלים  ה' éôì"טוב ìkäåÀÇÙÀÄ
äNònä áøלפי ולא המעשים, מספר רוב לפי מבאר: הרמב"ם – ÙÇÇÂÆ

לעשותם  וחוזר  במעשיםֿטובים, מתמיד אדם שאם המעשה; גודל 
שאין  מה הטובות; המעלות ובנפשו  בלבו מתחזקות פעמים, הרבה
אחד לאיש הנותן  למשל: גדול; מעשה בלבד  אחת פעם בעשותו  כן 

הנדיבות, מידת את לעצמו מסגל  אינו  אחת, בבת זהובים אלף של נדבה
הנדיבות  מעשה כופל שזה מפני  פעמים, באלף זהובים אלף שנותן כמי

את  בנפשו מחזק הוא תדירה, נפשית התעוררות ידי  ועל פעמים, אלף
היתה  בלבד אחת פעם אחת, בבת שנתן  זה ואילו  הנדיבות; מידת

גדולה  ומכאן התעוררות ממנו . פסקה כך  ואחר טוב, למעשה בנפשו
הטוב. בעשיית התמדתו  רוב לפי  האדם נידון המצוות שכר  במתן  גם
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פי על הקודמת, למשנה ביאור שהוא עקיבא, רבי של  נוסף מאמר  מביאה משנתנו

יום. יום מחיי משל

àeä– עקיבא רבי  –ïBáøòa ïeúð ìkä :øîBà äéä מה כל  – ÈÈÅÇÙÈÀÅÈ
חובו , ממנו  לגבות ועתידים בו, ערב האדם בעולמו, לאדם לו שיש 

חטאיו . על  להענישו íéiçäכלומר  ìk ìò äñeøt äãeöîe– ÀÈÀÈÇÈÇÇÄ
שנאמר ממנה, מנוס יביביביב):):):):ואין  ט ט ט ט ,,,, את ((((קהלת קהלת קהלת קהלת  האדם ידע לא גם "כי

לעת  האדם בני  יוקשים כהם רעה... במצודה שנאחזים כדגים עתו

äçeútרעה". úeðçä,חפץ שלבו  מה כל  בה לקבל  האדם ויכול – ÇÂÀÈ

כרצונו ; ותענוגיו  מהעולם ליהנות אדם שיכול  óéwîכלומר  éðåðçäåÀÇÆÀÈÄÇÄ
וזהו  לאלתר, תשלום דורש ואינו  בהקפה, אחד  לכל נותן הוא –

"ארך הוא שהקב"ה נדון ", העולם "ובטוב הקודמת: במשנה ששנינו 
הרחמים; במידת העולם את דן  והוא לרשעים, אף ñ÷ðtäåÀÇÄÀÅאפים"

úáúBk ãiäå ,çeútאבל אפו , ומאריך מקיף הוא שאמנם כלומר  – ÈÇÀÇÈÆÆ
מוותר ואינו מצוא, לעת החוב את לגבות הזכרונות בספר  נרשם הכל

דבר ; שום äåìéåעל  àáé úBåìì äöBøä ìëå ששנינו מה זה – ÀÈÈÆÄÀÈÙÀÄÀÆ
חפשית  בחירה לאדם שניתנה נתונה", "והרשות הקודמת: במשנה

כרצונו , הכל  íBéלעשות ìëa øéãz íéøéæçî íéàabäå,הגובים – ÀÇÇÈÄÇÂÄÄÈÄÀÈ
זה  דבר החובות; את לגבות בפעם פעם מדי באים החנווני , שליחי

האדם, על  הבאים והחליים היסורים על  משל  ïîהוא ïéòøôðåÀÄÀÈÄÄ
Bzòcî íãàä, חובו את זוכר  ואדם שיש את – עליו מצדיק והוא ÈÈÈÄÇÀ

דוד  שאמר  כמו  עה עה עה עה ):):):):הדין , קיט קיט קיט קיט ,,,, משפטיך,((((תהליםתהליםתהליםתהלים צדק כי  ה' "ידעתי
עניתני", Bzòcîואמונה àHLå,"חובו" את שוכח הוא שפעמים – ÀÆÄÇÀ

שלא  עליו באו היסורים כאילו  הקב"ה, של  דינו  כנגד  תגר  וקורא

ועוון , חטא מכל ונקי צדיק שהוא עצמו  על  שחושב לפי  LéåÀÅבצדק,
eëîñiM äî ìò íäì,לסמוך מה על  הללו  ל "גובים" יש אבל – ÈÆÇÇÆÄÀÙ

הזכרונות, בספר  רשום הכל  úîàשהרי  ïéc ïécäå הקב"ה שאין  – ÀÇÄÄÁÆ
אמרו  וכן לו , שמגיע ממה יותר  א א א א ):):):):גובה גגגג,,,, זרהזרהזרהזרה,,,, הקב"ה ((((עבודה עבודה עבודה עבודה  "אין

בטרוניא dlilrae)בא dpelza)."בריותיו äãeòqìעם ïwúî ìkäåÀÇÙÀËÈÇÀÈ
שגבו  לאחר  הבא לעולם חלק להם יש רשעים ובין צדיקים בין –

חובם את שנינו ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).מהם א א א א ):):):):וכן  יייי,,,, יש((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין ישראל "כל 
שנאמר הבא, לעולם חלק כא כא כא כא ):):):):להם סססס,,,, צדיקים ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  כולם "ועמך 

ימצא  משל דרך  שהאדם "כמו מפרשים: ויש ארץ"...; יירשו לעולם
הנפשות  ימצאו כן  ביתו... אל ולהביאו לקנותו  בו שטרח ממה סעודתו

הזה..." בעולם שקנו ממה הבא לעולם מוכנת ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).סעודה
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יחוסו  חכמתו , בזכות יבנה. חכמי  מגדולי  היה עזריה בן  אלעזר  xecרבי  didy)
(xteqd `xfrl ixiyrגמליאל רבן את שהעבירו  בזמן  הנשיאות לכס עלה ועשרו 

ורבן יהושע, רבי  שנתפייס לאחר ואף יהושע. ברבי  כבוד נהג שלא על  מנשיאותו 
גמליאל לרבן  נתנו אלא לגמרי , אלעזר  רבי  את הורידו  לא לנשיאותו, הוחזר  גמליאל 
היום  אותו ב). כז , ברכות (עיין אחת שבת עזריה בן אלעזר  ולרבי שבתות, שתי
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äàøé ïéà;äàøé ïéà íà,äîëç ïéà.äðéa ïéà íà,úòc ïéà;úòc ïéà íà,äðéa ïéà.çî÷ ïéà íà,ïéà ¥¦§¨¦¥¦§¨¥¨§¨¦¥¦¨¥©©¦¥©©¥¦¨¦¥¤©¥
äøBz;äøBz ïéà íà,çî÷ ïéà.øîBà äéä àeä:BúîëçL ìkåéNònî äaøî,?äîBc àeä äîìåéôðòL ïìéàì ¨¦¥¨¥¤©¨¨¥¨¤¨§¨§ª¨¦©£¨§©¤§¦¨¤£¨¨

ïéèòeî åéLøLå ïéaøî,åéðt ìò ezëôBäå ezø÷Bòå äàa çeøäå,øîàpL(å ,æé äéîøé):àGå äáøòa øòøòk äéäå" §ª¦§¨¨¨¨¦§¨©¨¨§§©§§©©¨¨¤¤¡©§¨¨§©§¨¨£¨¨§
áBè àBáé-ék äàøé,"áLú àGå äçìî õøà øaãna íéøøç ïëLå.Búîëçî ïéaøî åéNònL ìk ìáà,àeä äîì ¦§¤¦¨§¨©£¥¦©¦§¨¤¤§¥¨§¥¥£¨¨¤©£¨§ª¦¥¨§¨§©

?äîBcïéaøî åéLøLå ïéèòeî åéôðòL ïìéàì,Ba úBáLBðå úBàa íìBòaL úBçeøä ìk elôàL,BúBà úBæéæî ïéà ¤§¦¨¤£¨¨¨¦§¨¨¨§ª¦¤£¦¨¨¤¨¨¨§§¥§¦
BîB÷nî,øîàpL(ç ,æé äéîøé):åéLøL çlLé ìáeé-ìòå íéî-ìò ìeúL õòk äéäå",íç àáé-ék äàøé àGå,äéäå ¦§¤¤¡©§¨¨§¥¨©©¦§©©§©©¨¨¨§¦§¤¦¨ŸŸ§¨¨

ïðòø eäìò,âàãé àG úøva úðLáe,"éøt úBNòî Léîé àGå. ¨¥©£¨¦§©©Ÿ¤¦§¨§¨¦¥£¤¦
ÁÈàîñç øæòìà éaøøîBà:äcð éçúôe ïép÷–úBëìä éôeb ïä ïä;úBàéøènâå úBôe÷z–äîëçì úBàøtøt. ©¦¤§¨¨¦§¨¥¦¦¦§¥¦¨¥¥¥£¨§§¦©§§¨©§§¨©¨§¨

åìéàë øáã ìù åîòè òãé àìù øçà ,äðéá ïéà øáãì íòè úúì úòã ïéà íàå .íòè åì äàøî åðéà ìáà øáã êåúî øáã ïéáîù àåä ,äðéáå .øáãì íòè
îãå÷ àéä äðéáä íå÷î ìëîå .åòãé àì:úòã ïéà äðéá ïéà íà êëéôì ,ú.dxez oi` gnw oi` m`:äøåúá ÷åñòé êàéä ìëàé äî åì ïéàù éîdxez oi` m`

.gnw oi`:áòøá úî äéäå çî÷ åì äéä àìù åì çåð ,äøåú åá ïéàå ìéàåä ,åãéáù çî÷ä åì ìéòåé äî
gigigigi.oipiwäéùòîù úàèçá äìòîì äéùòîù äìåò åà ,äáãðá äáåç åáøòúð íà ïåâë ,úåøåîç úåëìä ïäá ùéå .øåôö ï÷ ïåùì ,ïéðé÷ ïééåø÷ óåòä úåðáø÷
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והרבה  המשנה, בתולדות הוא גדול  יום לנשיאות עזריה בן אלעזר רבי שעלה

ולא  עדיות מסכת נשנתה ביום "בו שכן ביום", "בו  על  בתלמוד מדובר  פעמים

הלכה  רביהיתה א). כח, (ברכות פירשוה" שלא המדרש בבית תלויה שהיתה

– רוכלים של  לקופה אותו דימה חכמים של שבחם מונה שהיה הנשיא יהודה

אומר  – במשנה שאלו לו , אומר  – במקרא שאלו אצלו; נכנס חכם שתלמיד "בזמן 

שיצא  כיון  לו . אומר – באגדות לו, אומר  – בהלכות לו, אומר  – במדרש  לו,

יח). נתן דרבי (אבות וברכה" טוב מלא הוא מלפניו 

äøBz ïéà íà :øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø קרא שלא מי  – ÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÄÅÈ
חכמים, תלמידי שימש  ולא שנה õøàולא Cøc ïéàבעל אינו  – ÅÆÆÆÆ

הבריות. עם יפה ומתנו משאו  ואין ומידות, õøàמוסר Cøc ïéà íàÄÅÆÆÆÆ
הבריות, עם יפה נוהג ואינו טובות מידות בעל  שאינו  מי –äøBz ïéàÅÈ

מבואר וכן  ידו ; על  ונמאסת מתחללת התורה שכן לתורתו , ערך אין –

ויטרי: dxezבמחזור  oi` ux` jxc oi` m` לאדם תרבות אין שאם –
בידו. מתקיימת ואינה כלום לו  מועילה תורתו אין כשורה, íàÄלנהוג

äîëç ïéà,הבורא גדולת להשכיל  חכמה בו שאין מי –äàøé ïéà ÅÈÀÈÅÄÀÈ
וברצונו  שבמחשבתו פי  על  ואף חטא. יראת לידי  להגיע יכול  אינו  –

מחכמה  ריק שהוא מאחר שלמה, יראה יראתו  אין  חטא ירא להיות
ששנינו כמו  להיזהר, ידע ה ה ה ה ):):):):ולא בבבב,,,, חטא".((((למעלה למעלה למעלה למעלה  ירא בור "אין
äîëç ïéà äàøé ïéà íà את חטא ביראת רואה שאינו  מי – ÄÅÄÀÈÅÈÀÈ

ששנינו כמו  מתקיימת, חכמתו אין  החכמה, ט ט ט ט ):):):):תכלית משנה משנה משנה משנה  ((((בפרקנובפרקנובפרקנובפרקנו

מתקיימת חכמתו  אין  חטאו , ליראת קודמת שחכמתו  myכל oiir)
.(epxe`aaúòc ïéà äðéa ïéà íàהדבר את תופס שאינו מי – ÄÅÄÈÅÇÇ

לדבר. טעם לתת יודע אינו דבר , מתוך דבר להבין  כדי לומד  שהוא

äðéa ïéà úòc ïéà íà סימן דבר, של  טעמו  יודע אינו  שאם – ÄÅÇÇÅÄÈ
הדבר . את כראוי הבין שלא "zrc",הוא ו ± לדבר ; טעם "dpia",שמראה

טעם לו מראה אינו  אבל  דבר מתוך דבר ידי((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););שמבין  ועל
"דעת". משיג אדם äøBz"בינה" ïéà çî÷ ïéà íà שאין מי  – ÄÅÆÇÅÈ

בתורה. לעסוק עליו מיושבת דעתו אין  לאכול , לחם ïéàלו íàÄÅ
çî÷ ïéà äøBz,קמח לו  שיהא ראוי אינו בתורה עוסק שאינו מי – ÈÅÆÇ

הם. ערך חסרי תורה בלא –àeäשחיים עזריה בן אלעזר רבי  –
åéNònî äaøî BúîëçL ìk :øîBà äéä ואינו תורה שלומד  – ÈÈÅÈÆÈÀÈÀËÈÄÇÂÈ

åéLøLåמקיימה, ïéaøî åéôðòL ïìéàì ?äîBc àeä äîìÀÇÆÀÄÈÆÂÈÈÀËÄÀÈÈÈ
ïéèòeî,הענפים הם והחכמות השרשים, הם המצוות מעשי  שכן  – ÈÄ

åéðt ìò ezëôBäå ezø÷Bòå äàa çeøäåמושרש שאינו לפי – ÀÈÇÈÈÀÀÇÀÀÇÇÈÈ
מתקיימת, חכמתו אין  ממעשיו מרובה שחכמתו  מי כך כראוי ; בקרקע

ט, במשנה לעיל שבארנו  יבטח øîàpL:כפי אשר הגבר "ארור  ÆÆÁÇ
לבו . יסור  ה' ומן  זרועו, בשר ושם äáøòaבאדם øòøòk äéäåÀÈÈÀÇÀÈÈÂÈÈ

במדבר ) הצומח עלים וחשוף בודד áBè(כעץ àBáé-ék äàøé àGåÀÄÀÆÄÈ
לטובה), שינוי מרגיש  אינו  הגשמים בעונת øaãna(גם íéøøç ïëLåÀÈÇÂÅÄÇÄÀÈ

במדבר) הלוהט השמש  מחום וחרב שמם äçìî(במקום õøàÆÆÀÅÈ
מלח) בה זרעו  כאילו צמח, כל מוציאה שאינה áLú"(אדמה àGåÀÅÅ

ישוב). בה Búîëçî(ואין  ïéaøî åéNònL ìk ìáàשעיקר – ÂÈÈÆÇÂÈÀËÄÅÈÀÈ
טובים, מעשים לעשות היא ïìéàìמגמתו ?äîBc àeä äîìÀÇÆÀÄÈ

úBçeøä ìk elôàL ,ïéaøî åéLøLå ïéèòeî åéôðòLÆÂÈÈÈÄÀÈÈÈÀËÄÆÂÄÈÈ
BîB÷nî BúBà úBæéæî ïéà ,Ba úBáLBðå úBàa íìBòaL– ÆÈÈÈÀÀÅÀÄÄÀ

– שמים ביראת מושרש והוא טובים, מעשים בעל שהוא האדם כך
מדעתו , להזיזו  יכולות אינן זרות והשפעות דעות øîàpLÆÆÁÇ:שום

בה'... יבטח אשר  הגבר íéî-ìò"ברוך ìeúL õòk äéäåÀÈÈÀÅÈÇÇÄ
ìáeé-ìòå(מים íç,(נחל àáé-ék äàøé àGå ,åéLøL çlLé ÀÇÇÀÇÇÈÈÈÀÄÀÆÄÈÙÙ

âàãé àG úøva úðLáe ,ïðòø eäìò äéäå המים לו (שמספיקים ÀÈÈÈÅÇÂÈÄÀÇÇÙÆÄÀÈ
בנחל), éøt"אשר úBNòî Léîé àGå.(פירות מלתת יחדל (לא ÀÈÄÅÂÆÄ

i y i n g m e i
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רבי כרבו יהושע. רבי  של וגם גמליאל  רבן  של  תלמידו  היה חסמא אלעזר רבי
החשבון. ובתורת התכונה בחכמת גדול  חכם והיה הטבע בתורת הוא אף עסק יהושע
לרבן בספינה. מהלכים היו יהושע ורבי גמליאל  "רבן  מובא: א) י, (הוריות בגמרא
יהושע): לרבי  גמליאל (רבן לו  אמר וסולת... פת יהושע ולרבי  פת היתה גמליאל 
שעולה  יש  אחד  כוכב לו: אמר  סולת? גם שהבאת כך  כל  שתתעכב יודע היית וכי 
כל לו: אמר  אותנו . ויתעה יעלה שמא אמרתי : הספנים, את ומתעה שנה לשבעים
שאתה  עד לו : אמר  פרנסה)? אחרי  (לחזר בספינה יורד ואתה בידך , (חכמה) כך
ורבי גודגדא בן  יוחנן  רבי ביבשה: לך  שיש תלמידים שני על תמה – עלי תמה
ולא  לאכול פת להם ואין  – בים יש טפות כמה לשער  שיודעים חיסמא, אלעזר

(ליב  כשעלה בראש. להושיבם דעתו גמליאל) (רבן נתן ללבוש. שלח בגד שה)
לכם  נותן  אני  ששררה אתם כמדומים להם: אמר ובאו. ושלח, חזר  באו. ולא להם

?(dlecbd on migxea mz`y)"לכם נותן  אני עבדות –,mc`l `id zecar dxxydy)
miax ler eilr lheny itl ויקרא) במדרש  מסופר "חסמא" כינויו בענין  רש "י ). –

לפני ולעבור  שמע על  לפרוס לו אמרו  אחד , למקום פעם בא אלעזר רבי  כג): רבה
בו, משבחים שהכל  אלעזר  רבי  הוא זה אמרו : בזה. בקי  שאינו להם אמר התיבה.
עקיבא. רבי  אצל לו והלך  בושה מחמת פניו נתכרכמו "רבי". לו קוראים לחינם
רבי לימדו המעשה. כל את לו  סיפר חולניות? פניך  למה עקיבא: רבי  לו  אמר
עבור  פרס, – שמע על פרוס לו : אמרו  מקום. לאותו שוב נזדמן זמן לאחר  עקיבא.

אמרו: עבר. : התיבה לו:mqgzpלפני  וקראו אלעזר , רבי  `xfrl(נתחזק) iax
`nqigחיסמא בן ולא שמו, חיסמא אלעזר  רבי  – מכאן  ..("aeh mei zetqez" oiir)

ïép÷ :øîBà àîñç øæòìà éaøובני תורים של  העוף קרבנות – ÇÄÆÀÈÈÄÀÈÅÄÄ
שם על "קינין " נקראים כשהם owיונה חמורות הלכות בהם ויש  צפור;

שלמה  ומסכת בחטאת; עולה או  בנדבה חובה כגון בזה, זה מתערבים
אלו . בדינים העוסקת "קינין", מסכת קדשים, סדר  בסוף éçúôeÄÀÅהיא

äcðשתחזור עד לשמור וצריכה וסתה שאבדה נידה אשה דיני  – ÄÈ
נידתה א א א א ),),),),לפתח בבבב,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין משנהמשנהמשנהמשנה וחשבונות ((((עייןעייןעייןעיין חמורים עניינים כאן  ויש 
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È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡àîBæ ïaøîBà:íãà ìkî ãîBlä ?íëç eäæéà,øîàpL(èö ,èé÷ íéìäú):"ézìkNä éãnìî-ìkî".?øBab eäæéà ¤¨¥¥¤¨¨©¥¦¨¨¨¤¤¡©¦¨§©§©¦§©§¦¥¤¦

Bøöé úà LáBkä,øîàpL(áì ,æè éìùî):øBabî íétà Cøà áBè","øéò ãëHî Bçeøa ìLîe.çîOä ?øéLò eäæéà ©¥¤¦§¤¤¡©¤¤©©¦¦¦¥§¦¥¦¥¤¨¦©¨¥©
B÷ìça,øîàpL(á ,çë÷ íéìäú):étk òéâé"ìëàú ék E,éøLà"Cì áBèå E;éøLà""E–äfä íìBòa,"Cì áBèå" §¤§¤¤¡©§¦©©¤¦Ÿ¥©§¤§¨©§¤¨¨©¤§¨

–àaä íìBòì.úBiøaä úà ãaëîä ?ãaëî eäæéà,øîàpL(ì ,á à ìàåîù):"el÷é éæáe ãaëà éãaëî-ék". ¨¨©¨¥¤§ª¨©§©¥¤©§¦¤¤¡©¦§©§©£©¥Ÿ©¥¨

:äèîì.dcp igzteäðîæá äìéáè øîåàä éøáãì úåìéáè ä"ö ìåáèì äëéøö àéäù íéîòôå .äçúôì øåæçúù ãò øåîùì äëéøöå äúñå äãáàù äãð úåëìä
:äåöî.zekld iteb od od:øëù äéìò íéìá÷îù ,äô ìòáù äøåú ø÷éò.zetewz:úåìæîä êåìä ïéðò.ze`ixhnbe:úåéúåàä ïåáùç.dnkgl ze`xtxt

:úåéøáä éðéòá íäéìòá úà úåãáëî åììä úåîëçä êë ,âåðòú êøã çåð÷ì äãåòñä óåñá ìåëàì ïéìéâøù úåàøôøôä åîë
c`̀̀̀.`nef oa:ïåòîù íîù íäéðùå .éàæò ïá ïëå .åéáà íù ìò åúåà ïéøå÷ åéä ,éáø àø÷éù êîñð àìå íéîé êéøàä àìù éôì.mkg edfi`,øîà÷ éëä

:åúîëçá ììäúéù éåàøù íëç åäæéà.mc` lkn cneldåúîëçù íéøáãä íéøëéð ,íéðè÷ä ïî ãîåìå åãåáë ìò ñç åðéàù ïåéëù .åðîî ïè÷ àåäù ô"òàå
:äá øàôúäìå øäéúäì àìå íéîù íùì àåäicnln lkn xn`py.izlkydéãîìî ìëî äøåú ãîåì éúééä øîåìë ,éì äçéù êéúåãò éë àø÷ã àôéñå

ùáåëä ,åúøåáâá ììäúéù éåàøù ,øåáâ åäæéà ïëå .ãáìá íéîùì äúéä éúðååë ìëù ,éì äçéù êéúåãò éë ,éãåáëì ùùåç éúééä àìå éðîî íéðè÷ä ïî åìéôàå
:åøöé úà.xeabn mit` jx` aeh xn`pyìùåî ïëå .òáèä úåëø ãöî àì ,øöéä ùåáë ìù äøåáâä ãöî àáä íéôà êøà áåè ,àø÷ã àùåøéô éåä éëä

:ïâøåä åðéàå åçåøá ìùåî ,åá íéãøåîä íéùðàä åãéì àáå øéòä úà ùáëù øçàìù êìîä ïî ,øéò ãëåìî àáùë åçåøá.xiyr edfi`ììäúäì åì éåàøä
:å÷ìçá çîùä .åøùòá.caekn edfi`éðéòá åîöòî ãáëð àåä íäá äëåæä ,øùåòäå äøåáâäå äîëçä íäù ,ìéòì åøëæðù åììä íéáåè íéøáã äùìùù éôì

ãáåëî äéäéå äùòé äî ,åîöòá ãáëð àåäå åììä úåãîä åá ùéù éî øîàå äæì àðúä øáç êëì ,íøåáòá åäåãáëé àì úåéøáä íà óàå ,íãàå íéäìà
:úåéøáä úà ãáëé ,íéøçàî.cak` icakn ikúà ãáëî ,åãåáëì àìà àøá àì åîìåòá àøáù äî ìëå ãåáëä êìî àåäù ä"á÷ä äîå ,å"÷ íéøáãäå

:íãå øùáì å"÷ ,åéãáëî.elwi ifeaeøîàðù ,øúåé ãéô÷ä íé÷éãöä ãåáëáå .íîöòî åì÷é àìà ,ìì÷à éæåáå øîà àì .ä"á÷ä ìù åúåðúåðò åðãîìúéùàøá)
(á"é:øåàà êìì÷îå
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úBëìäמסובכים, éôeb ïä ïä בתורה ויסודיות עיקריות הלכות – ÅÅÅÂÈ
פה. חכמת úBôe÷zשבעל  היינו  השנה, תקופות ארבע חשבון – À

(אסטרונומיה), וההנדסה,úBàéøènâåהתכונה החשבונות חכמת – ÀÄÇÀÀÈ
tøtäîëçì úBàøכדי הסעודה לפני  שבאות הפרפראות כמו – ÇÀÀÈÇÈÀÈ

הסעודה, עיקר ואינו סעודה, לקינוח – לאחריה או  התיאבון, את לגרות

הן  ומסייעות לה, טפלות אלא החכמה עיקר  אינן הללו  החכמות כך
אלעזר רבי  "נתכוון המאירי : לפי – התורה. חכמת להבנת אמנם

להיכנס  לו ראוי שאין  בקצרה, לו ורמז בלימודו ... האדם את להדריך 
לומר : רוצה ויין, בשר  כרסו שימלא עד והאלהיות הטבעיות בחכמות

"קינין  תפס והוא פה). ושבעל  שבכתב (תורה והתלמוד התורה חכמת
קדשים, סדר בסוף – קינין האחרונים: בסדרים שהם נידה" ופתחי

התלמוד כל  תחילה שילמד לו  שראוי לומר : טהרות, סדר  בסוף – ונידה
יתחיל התלמוד , בחכמת עצמו  שישלים ואחר סוף... ועד  מתחילה

הלימודיות: החכמות הן  האחרות לחכמות והמבוא האחרות. בחכמות
לחכמות  יבוא ומהן  והשיעור , והתשבורת והמספר  התכונה חכמת

למבינים". שנודע כמו  והאלהיות, הטבעיות
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`nef oa לא להוראה, וראוי  בתורה גדול שהיה פי על  ואף זומא. בן  שמעון  הוא
יבנה לחכמי  תלמיד ימיו כל  ונשאר  "רבי" בשם להיקרא לסמיכה a,הגיע zeixed)

;(a ,hn oiyeciw ;aביחוד גדול היה כוחו אביו . שם על אותו קוראים היו  – מכאן 
המשנה  מפורסמת והרי  בכתוב. ההלכות מקור את להוכיח המקראות, במדרש 
זכיתי ולא שנה שבעים כבן אני  הרי  עזריה: בן  אלעזר  רבי "אמר  ה): א, (ברכות
"למען ג): טז, (דברים שנאמר זומא, בן שדרשה עד  בלילות מצרים יציאת שתיאמר
הלילות" – חייך  ימי  כל  הימים, – חייך ימי  חייך; ימי  כל צאתך יום את תזכור 

לפרדס שנכנסו הארבעה עם נמנה xzqpd)הוא znkga ewqry)"ונפגע "הציץ והוא ,
(eze` dlalay dxe`d aexn eilr ezrc dtxhpy). להגדיר בא הוא שבמשנתנו במאמרו 

אמר: הנביא ירמיה שכן  ומכובד; עשיר  גבור , חכם, המושגים: את חיובית מבחינה
בעשרו ; העשיר יתהלל  ואל  בגבורתו , הגיבור יתהלל  אל  בחכמתו, חכם יתהלל "אל
ה'" נאום חפצתי  באלה כי אותי ... וידוע השכל המתהלל, יתהלל  בזאת אם כי
לאדם  לו שראוי ועושר גבורה חכמה, שיש ללמד, זומא בן ובא כב); ט, (ירמיה

אותי " וידוע "השכל  בכלל שהם לפי בהם, meiלהתהלל zetqez");(dpei epax ;"aeh
שיבואר . כפי הכבוד , ענין את הוסיף ועוד

?íëç eäæéà :øîBà àîBæ ïa?בחכמתו להתהלל הראוי  – ÆÈÅÅÆÈÈ
íãà ìkî ãîBlä והוא בחכמה, ממנו  גדול  כשאינו ואפילו – ÇÅÄÈÈÈ

מתבייש ואינו תורה, בני שהם מקום בכל  ונכנס ודוחק ולומד, הולך 

מן ((((רשרשרשרש""""יייי).).).). ולומד כבודו על חס שאינו שכיון  מבואר, ובברטנורא
להתייהר ולא שמים, לשם היא שחכמתו הדברים ניכרים הקטנים,
בחכמתו , להתהלל ויכול "חכם" להיקרא ראוי כזה אדם בה; ולהתפאר 

בו, מתקיימת המלך::øîàpLשהיא בדוד –éãnìî-ìkî" ÆÆÁÇÄÈÀÇÀÇ
"ézìkNäמכל" תורה לומד  הייתי  כלומר : מן – ואפילו  מלמדי ", ÄÀÇÀÄ

עדותיך "כי  הפסוק: של וסופו לכבודי; חושש הייתי  ולא ממני  הקטנים
היתה  שיחתי שכל  כיון  שמים, לשם היתה כוונתי  שכל – לי " שיחה

טובטובטובטוב").").").").בתורה יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  øBab?((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; eäæéàשיתהלל שראוי  – ÅÆÄ
Bøöéבגבורתו? úà LáBkä לבו ושרירות לתאוותו נכנע שאינו – ÇÅÆÄÀ

ברוחו, שולט øBabîוהוא íétà Cøà áBè" :øîàpLהמאריך – ÆÆÁÇÆÆÇÇÄÄÄ
מלחמה; מגבור  וחשוב הוא טוב נקמתו, לנקום ממהר ואינו אפו

"øéò ãëHî Bçeøa ìLîeולעצור ברוחו  לשלוט שיודע מי – ÅÀÄÅÄ
ארך טוב מבואר : ובברטנורא עיר . הכובש מגבור גדול  ערכו כעסו ,

טוב  ברוחו  מושל  וכן היצר , כיבוש  של הנפש גבורת מצד  הבא אפים
האנשים  לידו  ובאו עיר  שכבש מלך כגון  עיר , לוכד מצד בא כשהוא

הורגם. ואינו  ברוחו  מושל  והוא בו , æéà?øéLòשמרדו eäהראוי – ÅÆÈÄ
בעשרו? להתהלל B÷ìçaלו çîOäשיש במה מסתפק שהוא – ÇÈÅÇÀÆÀ

העושר , אחר רודף ואינו  ìëàúלו, ék Eétk òéâé" :øîàpL– ÆÆÁÇÀÄÇÇÆÄÙÅ
להתעשר, כדי  שונות בדרכים הון לאסוף להוט תהא EéøLàÇÀÆולא

äfä íìBòa "EéøLà" ;"Cì áBèå,לבריות תצטרך  שלא – ÀÈÇÀÆÈÈÇÆ
àaä íìBòì "Cì áBèå".וחמס גזל  לידי תבוא שלא –eäæéà ÀÈÈÈÇÈÅÆ

?ãaëî גבורה חכמה המידות, שלש את זומא בן שמנה לאחר – ÀËÈ
ואף  ואדם, אֿלהים בעיני  מעצמו  נכבד הריהו בהם שהזוכה ועושר,
יעשה  מה ללמד, הוסיף בעבורם, לפעמים יכבדוהו לא הבריות אם

לכבודו ? ראוי ויהא שלם בלב יכבדוהו  שהבריות כדי  ãaëîäÇÀÇÅאדם
úBiøaä úà, מכבד הוא עצמו את חברו , את המכבד  כי  –:øîàpL ÆÇÀÄÆÆÁÇ

ãaëà éãaëî-ék",אדם לבני  וחומר וקל  בהקב"ה, הוא המדובר – ÄÀÇÀÇÂÇÅ
מכבד הריהו  לכבודו , אלא נבראו  לא בריותיו שכל הקב"ה, מה שכן

ודם. לבשר וחומר  קל  מכבדיו, el÷é"את éæáe שיהיו מאליהם, – ÙÇÅÈ
ערכם. וקלות שפלותם מתוך  בזויים
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i`frשמעון oa הגיע ולא תלמיד ימיו כל נשאר  זומא, בן שמעון כחברו  הוא אף ,

izdw - zex`ean zeipyn
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יהושע  רבי של תלמידו היה להוראה. וראוי בתורה גדול  שהיה פי  על אף לסמיכה,

נשא  שלא לו גרמה בתורה הגדולה שקידתו  עקיבא. לרבי חבר  ותלמיד  חנניה, בן 
עוסק  שאינו  מי "כל מובא: ב) סג, (יבמות בגמרא חייו . ימי  כל פנוי  ונשאר אשה

לבן לו אמרו הדמות. וממעט דמים שופך כאילו  אומר: עזאי  בן  ורביה, בפריה

דורש נאה ואתה דורש ; נאה ואין  מקיים נאה מקיים; ונאה דורש נאה יש  עזאי:

ומה  עזאי : בן להם אמר מקיים! נאה אפשר ואין  בתורה; חשקה ונפשי אעשה

עזאי בן  לו אירס א) סג, (כתובות האגדה לפי אחרים". ידי על  שיתקיים לעולם

התנתה  – אביה עקיבא רבי עם רחל  כאמה – היא שגם עקיבא, רבי  של בתו את

ופירש נשאה אומרים: ויש  נשאה. לא לבסוף אבל לתורה. עצמו  שיקדיש עמו ,

והיה  הנסתר, בחכמת הוא אף עסק זומא, בן  כחברו  עזאי , בן  ב). ד, (סוטה ממנה

ל "פרדס" שנכנסו הארבעה מן zedl`de),אחד  rahd ipiipra xwgnde dnkgd ob)
היה  ששם בטבריה, היה הקבוע מושבו  מקום ומת". "הציץ שהוא עליו ומסופר

עזאי כבן  הריני  רבא: "אמר מובא: א) כט, (ערובין  בגמרא ברבים. תורה מרביץ

טבריא" i`frבשוקי oak ,ipl`yiy in lkl zetixga aiydl onefn ipixde dlelv izrc)
± ezenk mixd xwer einia did `le ,dixah iweya yxec didyשבמשנתנו במאמרו  רש "י ).

העבירה. מן ובורח למצוה רץ אדם שיהא עזאי, בן מזהיר

äl÷ äåöîì õø éåä :øîBà éàfò ïa שהיא מצוה אפילו  – ÆÇÇÅÁÅÈÀÄÀÈÇÈ
ובשמחה, בזריזות לקיימה רץ הווי  בעיניך , קלה äøeîçákÀÇÂÈנראית

זו  תיבה גורסים שאין נוסחאות יש טובטובטובטוב").").").").– יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות çøBáeÅÇ((((עייןעייןעייןעיין
äøáòä ïî בורח הווי  בעיניך , קלה נראית שהיא עבירה אפילו  – ÄÈÂÅÈ

ממנה ויטריויטריויטריויטרי).).).).ומתרחק "קלה"((((מחזורמחזורמחזורמחזור התנא נקט שלא מפרשים, ויש 

ששנינו  שזה לפי  לעבירה, ביחס לא אבל  בלבד, למצוה ביחס אלא
קלות  כולן  הן  והעבירות לעשותה, האדם על קלה שהיא היינו  "קלה",
לומר : שייך  לא הלכך לאדם; הן הנאה שרובן לעשותן , האדם על 

הקלה" העבירה חיים חיים חיים חיים ");");");");"מן  """"דרך דרך דרך דרך  בשם בשם בשם בשם  טוב טוב טוב טוב """" יום יום יום יום  äåönLÆÄÀÈ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
äåöî úøøBb לעשות ידה על מתעורר הריהו  אחת מצוה העושה – ÆÆÄÀÈ

מצוות, äøáòעוד  úøøBb äøáòå הריהו אחת, עבירה והעושה – ÇÂÅÈÆÆÂÅÈ
לו:נמש אומר היום הרע, יצר של דרכו  שכך אחרות, עבירות אחרי  ך 

זרה עבודה שעובד  עד  כך , עשה – ולמחר  כך , ב ב ב ב ););););עשה קה קה קה קה ,,,, ((((שבת שבת שבת שבת 

הפסוק על דרשו  א א א א ):):):):וכן  אאאא,,,, בעצת ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  הלך  לא אשר  האיש  "אשרי 

מאחר וכי – ישב" לא לצים ובמושב עמד  לא חטאים ובדרך  רשעים,
שלא  ומאחר ישב? היכן עמד , שלא ומאחר  עמד? היכן הלך, שלא

עמד, ואם לעמוד; סופו הלך, שאם לך : לומר  אלא – לץ? היכן  ישב,
ללוץ סופו ישב, ואם לישב; בבבב).).).).סופו  יח יח יח יח ,,,, זרה זרה זרה זרה  אמרו ((((עבודה עבודה עבודה עבודה  ובמדרש

ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא ):):):): על((((תנחומא תנחומא תנחומא תנחומא  אלא בשוגג, שעשה עבירה על  אדם יצר  "לא
מצוה  על אדם ישמח ולא במזיד; אפילו שיחטא פתח לו  שנפתח

מצוה  שכן  לידו, לבוא עתידות הרבה שמצוות על אלא לידו , שבאה
ועוד : עבירה". גוררת ועבירה מצוה äåöîגוררת äåöî øëOL– ÆÀÇÄÀÈÄÀÈ

מסייעים  השמים שמן כלומר אחרת, מצוה עשיית הוא מצוה של שכרה
לו  לתת כדי  מצוה, עוד  לעשות שיוסיף אחת, מצוה שעשה מי  ביד

שתיהן על äøáò((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););שכר äøáò øëNe עונשה כלומר – ÀÇÂÅÈÂÅÈ
ב"תוספות  ומבואר  עבירה; עוד  לעבור מוסיף שהוא הוא, עבירה של

טוב" יונה יונה יונה יונה ),),),),יום רבנורבנורבנורבנו אבל((((בשם בשם בשם בשם  הרע, טבעו ביד  מניחו יתברך שהשם

שאמרו  כמו לכך , השמים מן שיסייעוהו  בבבב):):):):לא לח לח לח לח ,,,, ליטמא ((((יומא יומא יומא יומא  "בא

מוכר שהיה לאדם משל  אותו ... מסייעין – ליטהר  בא לו; פותחין –
ואפרסמון myea);נפט oin) לו אומר  – נפט למדוד (הלוקח) בא

לעצמך  אתה מדוד rx);(המוכר): egixy iptn) אפרסמון למדוד בא
אני שנתבסם כדי  עמך, שאמדוד עד  לי  המתן  (המוכר ): לו  אומר –

אחר: פירוש  devnואתה". devn xkyyמשתכר שאדם מה שכל  –
בפני  למצוה לו נחשב המצוה, בעשיית נוטלומתענג והוא עצמה,

בעשייתה; שנהנה וההנאה העונג ועל שעשה המצוה על xkyeשכר
dxiar dxiar,העבירה בעשיית לאדם לו שמגעת וההנאה השכר  –

ועל שעשה העבירה על לוקה והוא עצמה בפני  כעבירה לו נחשב

בעשייתה שמקבל  וההנאה ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).השכר

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ראוי בעולם אדם שכל  מלמדנו, הוא בו עזאי, בן  של נוסף מאמר מביאה משנתנו
על עזאי  בן של הרעיוני  היסוד ערך . בעל הוא בעולם דבר  וכל  כבוד, של ליחס
כמוך" לרעך  "ואהבת ד): ט, (נדרים בירושלמי  מוצאים אנו אדם כל של  חשיבותו
ספר  "זה אומר : עזאי בן בתורה. גדול כלל זה אומר : עקיבא –רבי  יח) יט, (ויקרא
לסופו עזאי  בן של  כוונתו מזה". גדול  כלל זה – א) ה, (בראשית אדם" תולדות

נברא  שהאדם הרעיון  כלומר: אותו", עשה אֿלהים "בדמות פסוק: אותו של

"ואהבת  המצוה מן גדול  יותר  מוסרי ֿחברתי  יסוד הוא וצלמו אֿלהים בדמות
כבוד על  אבל כבודו, על ולמחול  עצמו  את להשפיל אדם שיכול  כמוך", לרעך 
תאמר: "שלא כד): א, רבה (בראשית במדרש  מבואר  וכן למחול ; בידו אין  חברו
עשית  אם – עמי  חברי יתקלל ונתקללתי, הואיל  עמי: חברי  יתבזה ונתבזיתי הואיל 

אותו ". עשה אֿלהים "בדמות מבזה, אתה למי דע כן ,

àeä– עזאי íãà–בן ìëì æa éäz ìà :øîBà äéä לשום – ÈÈÅÇÀÄÈÀÈÈÈ
שלמה אמר  וכן יביביביב):):):):אדם; יאיאיאיא,,,, ואמרו ((((משלימשלימשלימשלי לב"; חסר לרעהו  "בז

ה ה ה ה ):):):):חכמינו רבה רבה רבה רבה  ארץארץארץארץ כליסטים,((((דרך דרך דרך דרך  לפניך אדם בני  כל  יהיו  "לעולם

גמליאל"mcaknוהווי  l`ilnb);כרבן  oax md eli`k)âéìôî éäz ìàåÀÇÀÄÇÀÄ
מרחיק, תהא אל  –øác ìëìדבר שום על תחשוב שלא כלומר – ÀÈÈÈ

שאמרו  כמו  בו , צורך לעולם ואין  מיותר ח ח ח ח ):):):):שהוא הההה,,,, רבהרבהרבהרבה ((((קהלתקהלתקהלתקהלת

זבובים, כגון בעולם, מיותרים אותם רואה שאתה דברים "אפילו 
בהם  אף כלומר  עולם", של  ברייתו  בכלל הם אף ויתושים, פרעושים

שכתוב לעולם, תועלת לא לא לא לא ):):):):יש א א א א ,,,, כל((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית את אֿלהים "וירא
כתוב וכן מאד", טוב והנה עשה יא יא יא יא ):):):):אשר גגגג,,,, עשה ((((קהלתקהלתקהלתקהלת הכל  "את

בעולמו  הקב"ה שעשה מה כל – בעתו " עשהיפה תהלים תהלים תהלים תהלים ,,,,יפה ((((מדרשמדרשמדרשמדרש

äòLלד לד לד לד );););); Bì ïéàL íãà Cì ïéàL–תרום שעת שבה הצלחה, ÆÅÈÈÈÆÅÈÈ
הוא  הגלעדי. מיפתח ולמד  צא לגדולה. ויעלה כוחו  יגבר  בעולם, קרנו
ופוחזים  ריקים לאנשים לראש והיה אבותיו  ומנחלת העיר  מן  גורש 

להם  ויהי  לעזרה, אליו  פנו  להם בצר גלעד ואנשי  אליו ; שהתלקטו
חכמים ואמרו  ושופט; בבבב):):):):למושיע כה כה כה כה ,,,, השנה השנה השנה השנה  –((((ראש ראש ראש ראש  בדורו  "יפתח

מסופר  וכן  בדורו ". תולדות תולדות תולדות תולדות ))))כשמואל  פפפפ'''' רבהרבהרבהרבה דיקליטיינוס,((((בראשית בראשית בראשית בראשית  על
של מדרשו  לבית מגיע שהיה וכיון  טבריא, אצל  חזירים רועה שהיה
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:äåöî.zekld iteb od od:øëù äéìò íéìá÷îù ,äô ìòáù äøåú ø÷éò.zetewz:úåìæîä êåìä ïéðò.ze`ixhnbe:úåéúåàä ïåáùç.dnkgl ze`xtxt

:úåéøáä éðéòá íäéìòá úà úåãáëî åììä úåîëçä êë ,âåðòú êøã çåð÷ì äãåòñä óåñá ìåëàì ïéìéâøù úåàøôøôä åîë
c`̀̀̀.`nef oa:ïåòîù íîù íäéðùå .éàæò ïá ïëå .åéáà íù ìò åúåà ïéøå÷ åéä ,éáø àø÷éù êîñð àìå íéîé êéøàä àìù éôì.mkg edfi`,øîà÷ éëä

:åúîëçá ììäúéù éåàøù íëç åäæéà.mc` lkn cneldåúîëçù íéøáãä íéøëéð ,íéðè÷ä ïî ãîåìå åãåáë ìò ñç åðéàù ïåéëù .åðîî ïè÷ àåäù ô"òàå
:äá øàôúäìå øäéúäì àìå íéîù íùì àåäicnln lkn xn`py.izlkydéãîìî ìëî äøåú ãîåì éúééä øîåìë ,éì äçéù êéúåãò éë àø÷ã àôéñå

ùáåëä ,åúøåáâá ììäúéù éåàøù ,øåáâ åäæéà ïëå .ãáìá íéîùì äúéä éúðååë ìëù ,éì äçéù êéúåãò éë ,éãåáëì ùùåç éúééä àìå éðîî íéðè÷ä ïî åìéôàå
:åøöé úà.xeabn mit` jx` aeh xn`pyìùåî ïëå .òáèä úåëø ãöî àì ,øöéä ùåáë ìù äøåáâä ãöî àáä íéôà êøà áåè ,àø÷ã àùåøéô éåä éëä

:ïâøåä åðéàå åçåøá ìùåî ,åá íéãøåîä íéùðàä åãéì àáå øéòä úà ùáëù øçàìù êìîä ïî ,øéò ãëåìî àáùë åçåøá.xiyr edfi`ììäúäì åì éåàøä
:å÷ìçá çîùä .åøùòá.caekn edfi`éðéòá åîöòî ãáëð àåä íäá äëåæä ,øùåòäå äøåáâäå äîëçä íäù ,ìéòì åøëæðù åììä íéáåè íéøáã äùìùù éôì

ãáåëî äéäéå äùòé äî ,åîöòá ãáëð àåäå åììä úåãîä åá ùéù éî øîàå äæì àðúä øáç êëì ,íøåáòá åäåãáëé àì úåéøáä íà óàå ,íãàå íéäìà
:úåéøáä úà ãáëé ,íéøçàî.cak` icakn ikúà ãáëî ,åãåáëì àìà àøá àì åîìåòá àøáù äî ìëå ãåáëä êìî àåäù ä"á÷ä äîå ,å"÷ íéøáãäå

:íãå øùáì å"÷ ,åéãáëî.elwi ifeaeøîàðù ,øúåé ãéô÷ä íé÷éãöä ãåáëáå .íîöòî åì÷é àìà ,ìì÷à éæåáå øîà àì .ä"á÷ä ìù åúåðúåðò åðãîìúéùàøá)
(á"é:øåàà êìì÷îå

`xephxa yexit

úBëìäמסובכים, éôeb ïä ïä בתורה ויסודיות עיקריות הלכות – ÅÅÅÂÈ
פה. חכמת úBôe÷zשבעל  היינו  השנה, תקופות ארבע חשבון – À

(אסטרונומיה), וההנדסה,úBàéøènâåהתכונה החשבונות חכמת – ÀÄÇÀÀÈ
tøtäîëçì úBàøכדי הסעודה לפני  שבאות הפרפראות כמו – ÇÀÀÈÇÈÀÈ

הסעודה, עיקר ואינו סעודה, לקינוח – לאחריה או  התיאבון, את לגרות

הן  ומסייעות לה, טפלות אלא החכמה עיקר  אינן הללו  החכמות כך
אלעזר רבי  "נתכוון המאירי : לפי – התורה. חכמת להבנת אמנם

להיכנס  לו ראוי שאין  בקצרה, לו ורמז בלימודו ... האדם את להדריך 
לומר : רוצה ויין, בשר  כרסו שימלא עד והאלהיות הטבעיות בחכמות

"קינין  תפס והוא פה). ושבעל  שבכתב (תורה והתלמוד התורה חכמת
קדשים, סדר בסוף – קינין האחרונים: בסדרים שהם נידה" ופתחי

התלמוד כל  תחילה שילמד לו  שראוי לומר : טהרות, סדר  בסוף – ונידה
יתחיל התלמוד , בחכמת עצמו  שישלים ואחר סוף... ועד  מתחילה

הלימודיות: החכמות הן  האחרות לחכמות והמבוא האחרות. בחכמות
לחכמות  יבוא ומהן  והשיעור , והתשבורת והמספר  התכונה חכמת

למבינים". שנודע כמו  והאלהיות, הטבעיות

א ה נ ש מ ר ו א ב

`nef oa לא להוראה, וראוי  בתורה גדול שהיה פי על  ואף זומא. בן  שמעון  הוא
יבנה לחכמי  תלמיד ימיו כל  ונשאר  "רבי" בשם להיקרא לסמיכה a,הגיע zeixed)

;(a ,hn oiyeciw ;aביחוד גדול היה כוחו אביו . שם על אותו קוראים היו  – מכאן 
המשנה  מפורסמת והרי  בכתוב. ההלכות מקור את להוכיח המקראות, במדרש 
זכיתי ולא שנה שבעים כבן אני  הרי  עזריה: בן  אלעזר  רבי "אמר  ה): א, (ברכות
"למען ג): טז, (דברים שנאמר זומא, בן שדרשה עד  בלילות מצרים יציאת שתיאמר
הלילות" – חייך  ימי  כל  הימים, – חייך ימי  חייך; ימי  כל צאתך יום את תזכור 

לפרדס שנכנסו הארבעה עם נמנה xzqpd)הוא znkga ewqry)"ונפגע "הציץ והוא ,
(eze` dlalay dxe`d aexn eilr ezrc dtxhpy). להגדיר בא הוא שבמשנתנו במאמרו 

אמר: הנביא ירמיה שכן  ומכובד; עשיר  גבור , חכם, המושגים: את חיובית מבחינה
בעשרו ; העשיר יתהלל  ואל  בגבורתו , הגיבור יתהלל  אל  בחכמתו, חכם יתהלל "אל
ה'" נאום חפצתי  באלה כי אותי ... וידוע השכל המתהלל, יתהלל  בזאת אם כי
לאדם  לו שראוי ועושר גבורה חכמה, שיש ללמד, זומא בן ובא כב); ט, (ירמיה

אותי " וידוע "השכל  בכלל שהם לפי בהם, meiלהתהלל zetqez");(dpei epax ;"aeh
שיבואר . כפי הכבוד , ענין את הוסיף ועוד

?íëç eäæéà :øîBà àîBæ ïa?בחכמתו להתהלל הראוי  – ÆÈÅÅÆÈÈ
íãà ìkî ãîBlä והוא בחכמה, ממנו  גדול  כשאינו ואפילו – ÇÅÄÈÈÈ

מתבייש ואינו תורה, בני שהם מקום בכל  ונכנס ודוחק ולומד, הולך 

מן ((((רשרשרשרש""""יייי).).).). ולומד כבודו על חס שאינו שכיון  מבואר, ובברטנורא
להתייהר ולא שמים, לשם היא שחכמתו הדברים ניכרים הקטנים,
בחכמתו , להתהלל ויכול "חכם" להיקרא ראוי כזה אדם בה; ולהתפאר 

בו, מתקיימת המלך::øîàpLשהיא בדוד –éãnìî-ìkî" ÆÆÁÇÄÈÀÇÀÇ
"ézìkNäמכל" תורה לומד  הייתי  כלומר : מן – ואפילו  מלמדי ", ÄÀÇÀÄ

עדותיך "כי  הפסוק: של וסופו לכבודי; חושש הייתי  ולא ממני  הקטנים
היתה  שיחתי שכל  כיון  שמים, לשם היתה כוונתי  שכל – לי " שיחה

טובטובטובטוב").").").").בתורה יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  øBab?((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; eäæéàשיתהלל שראוי  – ÅÆÄ
Bøöéבגבורתו? úà LáBkä לבו ושרירות לתאוותו נכנע שאינו – ÇÅÆÄÀ

ברוחו, שולט øBabîוהוא íétà Cøà áBè" :øîàpLהמאריך – ÆÆÁÇÆÆÇÇÄÄÄ
מלחמה; מגבור  וחשוב הוא טוב נקמתו, לנקום ממהר ואינו אפו

"øéò ãëHî Bçeøa ìLîeולעצור ברוחו  לשלוט שיודע מי – ÅÀÄÅÄ
ארך טוב מבואר : ובברטנורא עיר . הכובש מגבור גדול  ערכו כעסו ,

טוב  ברוחו  מושל  וכן היצר , כיבוש  של הנפש גבורת מצד  הבא אפים
האנשים  לידו  ובאו עיר  שכבש מלך כגון  עיר , לוכד מצד בא כשהוא

הורגם. ואינו  ברוחו  מושל  והוא בו , æéà?øéLòשמרדו eäהראוי – ÅÆÈÄ
בעשרו? להתהלל B÷ìçaלו çîOäשיש במה מסתפק שהוא – ÇÈÅÇÀÆÀ

העושר , אחר רודף ואינו  ìëàúלו, ék Eétk òéâé" :øîàpL– ÆÆÁÇÀÄÇÇÆÄÙÅ
להתעשר, כדי  שונות בדרכים הון לאסוף להוט תהא EéøLàÇÀÆולא

äfä íìBòa "EéøLà" ;"Cì áBèå,לבריות תצטרך  שלא – ÀÈÇÀÆÈÈÇÆ
àaä íìBòì "Cì áBèå".וחמס גזל  לידי תבוא שלא –eäæéà ÀÈÈÈÇÈÅÆ

?ãaëî גבורה חכמה המידות, שלש את זומא בן שמנה לאחר – ÀËÈ
ואף  ואדם, אֿלהים בעיני  מעצמו  נכבד הריהו בהם שהזוכה ועושר,
יעשה  מה ללמד, הוסיף בעבורם, לפעמים יכבדוהו לא הבריות אם

לכבודו ? ראוי ויהא שלם בלב יכבדוהו  שהבריות כדי  ãaëîäÇÀÇÅאדם
úBiøaä úà, מכבד הוא עצמו את חברו , את המכבד  כי  –:øîàpL ÆÇÀÄÆÆÁÇ

ãaëà éãaëî-ék",אדם לבני  וחומר וקל  בהקב"ה, הוא המדובר – ÄÀÇÀÇÂÇÅ
מכבד הריהו  לכבודו , אלא נבראו  לא בריותיו שכל הקב"ה, מה שכן

ודם. לבשר וחומר  קל  מכבדיו, el÷é"את éæáe שיהיו מאליהם, – ÙÇÅÈ
ערכם. וקלות שפלותם מתוך  בזויים
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i`frשמעון oa הגיע ולא תלמיד ימיו כל נשאר  זומא, בן שמעון כחברו  הוא אף ,
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יהושע  רבי של תלמידו היה להוראה. וראוי בתורה גדול  שהיה פי  על אף לסמיכה,

נשא  שלא לו גרמה בתורה הגדולה שקידתו  עקיבא. לרבי חבר  ותלמיד  חנניה, בן 
עוסק  שאינו  מי "כל מובא: ב) סג, (יבמות בגמרא חייו . ימי  כל פנוי  ונשאר אשה

לבן לו אמרו הדמות. וממעט דמים שופך כאילו  אומר: עזאי  בן  ורביה, בפריה

דורש נאה ואתה דורש ; נאה ואין  מקיים נאה מקיים; ונאה דורש נאה יש  עזאי:

ומה  עזאי : בן להם אמר מקיים! נאה אפשר ואין  בתורה; חשקה ונפשי אעשה

עזאי בן  לו אירס א) סג, (כתובות האגדה לפי אחרים". ידי על  שיתקיים לעולם

התנתה  – אביה עקיבא רבי עם רחל  כאמה – היא שגם עקיבא, רבי  של בתו את

ופירש נשאה אומרים: ויש  נשאה. לא לבסוף אבל לתורה. עצמו  שיקדיש עמו ,

והיה  הנסתר, בחכמת הוא אף עסק זומא, בן  כחברו  עזאי , בן  ב). ד, (סוטה ממנה

ל "פרדס" שנכנסו הארבעה מן zedl`de),אחד  rahd ipiipra xwgnde dnkgd ob)
היה  ששם בטבריה, היה הקבוע מושבו  מקום ומת". "הציץ שהוא עליו ומסופר

עזאי כבן  הריני  רבא: "אמר מובא: א) כט, (ערובין  בגמרא ברבים. תורה מרביץ

טבריא" i`frבשוקי oak ,ipl`yiy in lkl zetixga aiydl onefn ipixde dlelv izrc)
± ezenk mixd xwer einia did `le ,dixah iweya yxec didyשבמשנתנו במאמרו  רש "י ).

העבירה. מן ובורח למצוה רץ אדם שיהא עזאי, בן מזהיר

äl÷ äåöîì õø éåä :øîBà éàfò ïa שהיא מצוה אפילו  – ÆÇÇÅÁÅÈÀÄÀÈÇÈ
ובשמחה, בזריזות לקיימה רץ הווי  בעיניך , קלה äøeîçákÀÇÂÈנראית

זו  תיבה גורסים שאין נוסחאות יש טובטובטובטוב").").").").– יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות çøBáeÅÇ((((עייןעייןעייןעיין
äøáòä ïî בורח הווי  בעיניך , קלה נראית שהיא עבירה אפילו  – ÄÈÂÅÈ

ממנה ויטריויטריויטריויטרי).).).).ומתרחק "קלה"((((מחזורמחזורמחזורמחזור התנא נקט שלא מפרשים, ויש 

ששנינו  שזה לפי  לעבירה, ביחס לא אבל  בלבד, למצוה ביחס אלא
קלות  כולן  הן  והעבירות לעשותה, האדם על קלה שהיא היינו  "קלה",
לומר : שייך  לא הלכך לאדם; הן הנאה שרובן לעשותן , האדם על 

הקלה" העבירה חיים חיים חיים חיים ");");");");"מן  """"דרך דרך דרך דרך  בשם בשם בשם בשם  טוב טוב טוב טוב """" יום יום יום יום  äåönLÆÄÀÈ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
äåöî úøøBb לעשות ידה על מתעורר הריהו  אחת מצוה העושה – ÆÆÄÀÈ

מצוות, äøáòעוד  úøøBb äøáòå הריהו אחת, עבירה והעושה – ÇÂÅÈÆÆÂÅÈ
לו:נמש אומר היום הרע, יצר של דרכו  שכך אחרות, עבירות אחרי  ך 

זרה עבודה שעובד  עד  כך , עשה – ולמחר  כך , ב ב ב ב ););););עשה קה קה קה קה ,,,, ((((שבת שבת שבת שבת 

הפסוק על דרשו  א א א א ):):):):וכן  אאאא,,,, בעצת ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  הלך  לא אשר  האיש  "אשרי 

מאחר וכי – ישב" לא לצים ובמושב עמד  לא חטאים ובדרך  רשעים,
שלא  ומאחר ישב? היכן עמד , שלא ומאחר  עמד? היכן הלך, שלא

עמד, ואם לעמוד; סופו הלך, שאם לך : לומר  אלא – לץ? היכן  ישב,
ללוץ סופו ישב, ואם לישב; בבבב).).).).סופו  יח יח יח יח ,,,, זרה זרה זרה זרה  אמרו ((((עבודה עבודה עבודה עבודה  ובמדרש

ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא ):):):): על((((תנחומא תנחומא תנחומא תנחומא  אלא בשוגג, שעשה עבירה על  אדם יצר  "לא
מצוה  על אדם ישמח ולא במזיד; אפילו שיחטא פתח לו  שנפתח

מצוה  שכן  לידו, לבוא עתידות הרבה שמצוות על אלא לידו , שבאה
ועוד : עבירה". גוררת ועבירה מצוה äåöîגוררת äåöî øëOL– ÆÀÇÄÀÈÄÀÈ

מסייעים  השמים שמן כלומר אחרת, מצוה עשיית הוא מצוה של שכרה
לו  לתת כדי  מצוה, עוד  לעשות שיוסיף אחת, מצוה שעשה מי  ביד

שתיהן על äøáò((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););שכר äøáò øëNe עונשה כלומר – ÀÇÂÅÈÂÅÈ
ב"תוספות  ומבואר  עבירה; עוד  לעבור מוסיף שהוא הוא, עבירה של

טוב" יונה יונה יונה יונה ),),),),יום רבנורבנורבנורבנו אבל((((בשם בשם בשם בשם  הרע, טבעו ביד  מניחו יתברך שהשם

שאמרו  כמו לכך , השמים מן שיסייעוהו  בבבב):):):):לא לח לח לח לח ,,,, ליטמא ((((יומא יומא יומא יומא  "בא

מוכר שהיה לאדם משל  אותו ... מסייעין – ליטהר  בא לו; פותחין –
ואפרסמון myea);נפט oin) לו אומר  – נפט למדוד (הלוקח) בא

לעצמך  אתה מדוד rx);(המוכר): egixy iptn) אפרסמון למדוד בא
אני שנתבסם כדי  עמך, שאמדוד עד  לי  המתן  (המוכר ): לו  אומר –

אחר: פירוש  devnואתה". devn xkyyמשתכר שאדם מה שכל  –
בפני  למצוה לו נחשב המצוה, בעשיית נוטלומתענג והוא עצמה,

בעשייתה; שנהנה וההנאה העונג ועל שעשה המצוה על xkyeשכר
dxiar dxiar,העבירה בעשיית לאדם לו שמגעת וההנאה השכר  –

ועל שעשה העבירה על לוקה והוא עצמה בפני  כעבירה לו נחשב

בעשייתה שמקבל  וההנאה ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).השכר

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ראוי בעולם אדם שכל  מלמדנו, הוא בו עזאי, בן  של נוסף מאמר מביאה משנתנו
על עזאי  בן של הרעיוני  היסוד ערך . בעל הוא בעולם דבר  וכל  כבוד, של ליחס
כמוך" לרעך  "ואהבת ד): ט, (נדרים בירושלמי  מוצאים אנו אדם כל של  חשיבותו
ספר  "זה אומר : עזאי בן בתורה. גדול כלל זה אומר : עקיבא –רבי  יח) יט, (ויקרא
לסופו עזאי  בן של  כוונתו מזה". גדול  כלל זה – א) ה, (בראשית אדם" תולדות

נברא  שהאדם הרעיון  כלומר: אותו", עשה אֿלהים "בדמות פסוק: אותו של

"ואהבת  המצוה מן גדול  יותר  מוסרי ֿחברתי  יסוד הוא וצלמו אֿלהים בדמות
כבוד על  אבל כבודו, על ולמחול  עצמו  את להשפיל אדם שיכול  כמוך", לרעך 
תאמר: "שלא כד): א, רבה (בראשית במדרש  מבואר  וכן למחול ; בידו אין  חברו
עשית  אם – עמי  חברי יתקלל ונתקללתי, הואיל  עמי: חברי  יתבזה ונתבזיתי הואיל 

אותו ". עשה אֿלהים "בדמות מבזה, אתה למי דע כן ,

àeä– עזאי íãà–בן ìëì æa éäz ìà :øîBà äéä לשום – ÈÈÅÇÀÄÈÀÈÈÈ
שלמה אמר  וכן יביביביב):):):):אדם; יאיאיאיא,,,, ואמרו ((((משלימשלימשלימשלי לב"; חסר לרעהו  "בז

ה ה ה ה ):):):):חכמינו רבה רבה רבה רבה  ארץארץארץארץ כליסטים,((((דרך דרך דרך דרך  לפניך אדם בני  כל  יהיו  "לעולם

גמליאל"mcaknוהווי  l`ilnb);כרבן  oax md eli`k)âéìôî éäz ìàåÀÇÀÄÇÀÄ
מרחיק, תהא אל  –øác ìëìדבר שום על תחשוב שלא כלומר – ÀÈÈÈ

שאמרו  כמו  בו , צורך לעולם ואין  מיותר ח ח ח ח ):):):):שהוא הההה,,,, רבהרבהרבהרבה ((((קהלתקהלתקהלתקהלת

זבובים, כגון בעולם, מיותרים אותם רואה שאתה דברים "אפילו 
בהם  אף כלומר  עולם", של  ברייתו  בכלל הם אף ויתושים, פרעושים

שכתוב לעולם, תועלת לא לא לא לא ):):):):יש א א א א ,,,, כל((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית את אֿלהים "וירא
כתוב וכן מאד", טוב והנה עשה יא יא יא יא ):):):):אשר גגגג,,,, עשה ((((קהלתקהלתקהלתקהלת הכל  "את

בעולמו  הקב"ה שעשה מה כל – בעתו " עשהיפה תהלים תהלים תהלים תהלים ,,,,יפה ((((מדרשמדרשמדרשמדרש

äòLלד לד לד לד );););); Bì ïéàL íãà Cì ïéàL–תרום שעת שבה הצלחה, ÆÅÈÈÈÆÅÈÈ
הוא  הגלעדי. מיפתח ולמד  צא לגדולה. ויעלה כוחו  יגבר  בעולם, קרנו
ופוחזים  ריקים לאנשים לראש והיה אבותיו  ומנחלת העיר  מן  גורש 

להם  ויהי  לעזרה, אליו  פנו  להם בצר גלעד ואנשי  אליו ; שהתלקטו
חכמים ואמרו  ושופט; בבבב):):):):למושיע כה כה כה כה ,,,, השנה השנה השנה השנה  –((((ראש ראש ראש ראש  בדורו  "יפתח

מסופר  וכן  בדורו ". תולדות תולדות תולדות תולדות ))))כשמואל  פפפפ'''' רבהרבהרבהרבה דיקליטיינוס,((((בראשית בראשית בראשית בראשית  על
של מדרשו  לבית מגיע שהיה וכיון  טבריא, אצל  חזירים רועה שהיה

izdw - zex`ean zeipyn
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ימים  לאחר  אותו . ומכים יוצאים התינוקות היו  נשיאה, יהודה רבי
ועמדו  נסים להם נעשו ישראל . חכמי  על  גזירות והוציא מלך נעשה

בשביל ישראל: לחכמי  דיקליטיינוס אמר  לפניו , כשבאו בגזירותיו .
לו: אמרו  במלך ! מזלזלים אתם – נסים לכם עושה שאֿלהיכם

– המלך  לדיקליטיינוס אבל  מזלזלים, אנו חזירים רועה בדיקליטיינוס
קטן  ברומי  לא תזלזלו אל כן פי  על  אף להם: אמר  משתעבדים. אנו 

קטן בגולייר  mizegtd).ולא on jln car ± "xiileb")– ly`מכאן
.mc` lkl fa `dzíB÷î Bì ïéàL øác Cì ïéàå ברא שלא – ÀÅÈÈÈÆÅÈ

צורך בו  יש זה, במקום בדבר צורך  אין ואם לבטלה, דבר הקב"ה

אחר  ישראלישראלישראלישראל")")")")במקום במדרש ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת מובא וכן שמעונישמעונישמעונישמעוני. ((((ילקוט ילקוט ילקוט ילקוט 

קלא קלא קלא קלא ):):):): שעשית,שמואלשמואלשמואלשמואל,,,, מה כל עולם! של  רבונו הקב"ה: לפני  דוד  אמר 

השטות אבל  עשית"; בחכמה "כולם – עשית שבראת,(oerbyd)יפה
ותינוקות  בגדיו  את וקורע בשוק מהלך  אדם לפניך ? בה יש הנאה מה

הקב"ה: לו  אמר  לפניך ?! נאה זה כלום – אחריו  ורצין  בו משחקין
שברח  בשעה היה: וכך  לו ... שתצטרך  חייך תגר? קורא אתה שטות על 

את  שהרג למי  נהרוג לאכיש: שריו לו אמרו  גת, מלך  אכיש אל דוד 
רבונו  הקב"ה: מלפני רחמים וביקש  דוד  נתיירא שעה באותה אחינו.

הדבר  מאותו  מעט לי תן עולם! בו?(zehy)של כתוב מה לו. ונתן  ,
משוגעים  חסר  משתגע... איש תראו הנה עבדיו, אל  אכיש "ויאמר

עלי" להשתגע זה את הבאתם כי  טוטוטוטו----טז טז טז טז ),),),),אני, כאכאכאכא,,,, א א א א ,,,, וגרשו ((((שמואלשמואלשמואלשמואל
על לה' והודה גדולה שמחה דוד  שמח שעה באותה פניו . מעם

שכתוב זהו לו. שנתן  אאאא----בבבב):):):):ה"שטות" לדלדלדלד,,,, בשנותו((((תהלים תהלים תהלים תהלים  את "לדוד
אברכ וילך. ויגרשהו  אבימלך, לפני מכאן ,טעמו עת"... בכל ה' את ה

.xac lkl biltn `dz `ly:מפרשים xacויש lkl biltn idz l`–
להניחו  בעיניך  קל תשמיש כלי  ושום דבר  ושום חפץ שום יהא אל 

עכשיו, בו  חפץ לך  שאין  לפי  לאיבוד , הולך והוא הפקר, oi`yבמקום
mewn el oi`y xac jlלך ויחסר אחרת, פעם בו  צורך  לך  ויהא –

ויטריויטריויטריויטרי),),),), שלמה((((מחזורמחזורמחזורמחזור שאמר יגיגיגיג):):):):וזהו יגיגיגיג,,,, לו "((((משלימשלימשלימשלי יחבל  לדבר  "בז

מבואר: ובברטנורא בעצמו . חובל  הריהו  בבוז, לדבר  המתייחס –l`
mc` lkl fa idz? לי להזיק פלוני יוכל  מה לומר, –biltn idz l`e

xac lkl הוא רחוק תאמר: אל  עליו ; לחוש  שיש דבר לכל מרחיק –
ממנו  לדאוג ואין m"anxd,שיהיה, itl mb epzpyn zyxtzn ef jxca)

.(cere ixi`nd

y c e w z a y
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וצריך מאד , מגונה מידה היא הגאוה שמידת להזהיר, כאן  בא יבנה איש  לויטס רבי
היחיד מאמרו  הוא זה מאמר  הרוח. שפלות לידי שיגיע עד ממנה להתרחק אדם
בן יהושע רבי של תלמידו  היה ברוקא בן  יוחנן  רבי  – במשנה. לויטס רבי  של
חומרת  על מזהיר הוא שבמשנתנו במאמרו  חיסמא. אלעזר רבי  של  וחברו  חנניא,

השם. חילול  של  החטא

çeø ìôL éåä ãàî ãàî :øîBà äðáé Léà ñèéåì éaø– ÇÄÀÄÈÄÇÀÆÅÀÙÀÙÁÅÀÇÇ
המשובחת היא האמצעית הדרך  המידות, שבשאר גב על  (oiirאף

,('` dpyn 'a wxt מידה וזוהי שהואיל כן, הדבר  אין הגאוה במידת

ממנה  להתרחק צריך  לפיכך  בה, נכשלים אדם בני ורוב מאד, מגונה
תמיד, לבו  אל האדם וישים הרוח; לשפלות ולהגיע האחרון  לקצה עד 

änø LBðà úå÷zL ותולעה רמה להיות אדם כל  של  שסופו  – ÆÄÀÇÁÄÈ
להרחיק  איפוא, תועיל , זו  מחשבה – יתגאה? כי ערכו  ומה בקבר ,

יתירה. בענוותנות עצמו  ולחנך גאוה של  רגש ïaמלבו ïðçBé éaøÇÄÈÈÆ
øúqa íéîL íL ìlçîä ìk :øîBà à÷Bøa עבירה שעבר  – ÀÈÅÈÇÀÇÅÅÈÇÄÇÅÆ

כגון  השם, חילול  בה היה בגלוי, אותה עושה היה שאילו בסתר ,
ממנו  למדים שהבריות חכם, תלמיד  ויטריויטריויטריויטרי),),),),שהוא ïéòøôðÄÀÈÄ((((מחזור מחזור מחזור מחזור 

éeìba epnîכך וכל חרפתו. ומגלה בגלוי  אותו  מעניש  הקב"ה – ÄÆÇÈ
פלוני ראיתם יאמרו : שלא ידו, על שמים שם יתחלל שלא למה?
ולפיכך – וכך  כך  צרות בו  ופגעו  טובים מעשים ועשה חכם שהוא

בגלוי íMä((((רשרשרשרש""""יייי).).).).מענישו ìelça ãéæî ãçàå ââBL ãçà– ÆÈÅÀÆÈÅÄÀÄÇÅ
משום  בה יש  אם במזיד , שעשאה ובין בשוגג, העבירה את שעשה בין 

נתן  ידי על  לדוד ה' שאמר  כמו בגלוי, ממנו נפרעים השם, חילול
יביביביב):):):):הנביא יב יב יב יב ,,,, ב ב ב ב  הדבר((((שמואל שמואל שמואל שמואל  את אעשה ואני  בסתר , עשית אתה "כי 

בפירושו  הרמב"ם כותב וכן  השמש". ונגד ישראל כל נגד  הזה
בשוגג, או במזיד יהיה אם השם שחילול כאן, "כוונתו למשנתנו:

– שוגג היה ואם מזיד , עונש – מזיד היה אם בגלוי; ממנו  נפרעין 
אמרו  וכן  בגלוי ". העונשים שני  אבל שוגג, בבבב):):):):עונשו  פופופופו,,,, ((((יומאיומאיומאיומא

השם חילול מפני  החנפים את eiyrnnמפרסמים micnl mc` ipay)
:mixne` mc` ipa ,eilr d`a zeprxetyk ,cere ;wicv `edy eilr mixeaqe

?ezekf el dlired dn אמרו ועוד  רש"י). א א א א ):):):):– מ מ מ מ ,,,, מקיפין ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין "אין
וממתין  המקיף כחנווני  בו  נוהג הקב"ה שאין  כלומר השם", בחילול

בציבור. חרפתו לגלות כדי מיד , ממנו  נפרע אלא – החוב לתשלום
העובר א) הם: השם מחללי  מיני  שני  מבאר : ישראל" "תפארת בעל 

הוא, השם מחלל  פנים כל  שעל לתיאבון , אפילו בפרהסיא עבירה
כמו  בסתר, לעשות לו היה מקום מכל תקפו , שיצרו פי על  שאף

א א א א ):):):):שאמרו טז טז טז טז ,,,, למקום ((((חגיגה חגיגה חגיגה חגיגה  ילך  עליו, מתגבר שיצרו אדם רואה "אם
השם  חילול בפרהסיא". שמים שם יחלל ואל אותו... מכירין שאין
לרבים, מופת משמש  הוא שהרי גמור , בצדיק אפילו  אפשר זה מסוג

לו" הדומה ומן הכיעור  מן "הרחק אמרו : בבבב).).).).((((עייןעייןעייןעייןולכן  מד מד מד מד ,,,, וכן חוליןחוליןחוליןחולין
א א א א ):):):):אמרו  פופופופו,,,, לוקח ((((יומאיומאיומאיומא אני אם כגון  רב: אמר השם? חילול הוא כיצד 

לאלתר לו משלם ואינני באיטליז  lraבשר xne` rextl xg`n ip`yke)
± olfb ip`y filhi`d ארבע הולך  אני  אם כגון אמר : יוחנן רבי רש"י);

תפילין  ובלא תורה בלא izqxiba,אמות izylgpy mircei lkd oi`e)
...(dxez cenlzn lhaidl ipnid micnle שאין מפני עבירה העובר  ב)

שיצרו  משום ולא עיניו , לנגד  אֿלהים כפירה פחד מתוך אלא תקפו ,
חוטא  שהוא פי  על שאף במשנתנו, מדובר  זה ובכגון  עול, ופריקת

משום  אלא חוטא ואינו הואיל  עצמו, לכבוד שחושש משום בסתר ,
למען  בגלוי, ממנו נפרעים לפיכך בעיניו, קלים ותורתו ה' שכבוד

לפיכך באפיקורס, הוא שהמדובר וכיון  גמור; רשע שהוא הכל  ידעו
השם". בחילול  מזיד  ואחד שוגג "אחד התנא: מסיים
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חכמים  מפי וכן  מאביו , תורתו  למד ברוקה בן יוחנן  רבי  של  בנו  ישמעאל  רבי
יהושע  רבי ושל גמליאל  בן שמעון  רבן הנשיא של  חברו  היה ביבנה. בכרם אחרים
בלימוד שישנן  המגמות שתי את להעריך בא הוא שבמשנתנו במאמרו קרחה. בן 
ב) בישראל, מורה להיות כדי  בענייניה, ולהשכיל התורה את לדעת א) התורה:

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iriax wxt zea` zkqn

–ãnììe ãBîìì Bãéa ïé÷étñî,ìúBNòìå øBîL.÷Bãö éaøøîBà:íäa ìcbúäì äøèò íNòz ìà,ícø÷ àGå ©§¦¦§¨¦§§©¥¦§§©£©¦¨¥©©£¥£¨¨§¦§©¥¨¤§ª§Ÿ
íäa øtçì.äéä CëåìläøîBà:óìç àâúa LnzLãå.zãîì àä:øácî äðäpä ìkäøBú é–ïî åéiç ìèBð ©§Ÿ¨¤§¨¨¨¦¥¥§¦§©©§¨¨£©¨¨©§¨¨©¤¡¤¦¦§¥¨¥©¨¦
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äáøë ,úåéøáä íò[à"ò ç"é ä"ø]ãåîìì åãéá ïé÷éôñî íå÷î ìëî ,íéãñç úåìéîâá éîð é÷åñòàì äéì éòáéàã â"òà ,íéãñç úåìéîâá ÷ñò àìå äøåúá ÷ñòã
ééáàë ,íéãñç ìîåâ ë"â úåéäìå äøåúá ÷åñòì äöåø àåäù ,úåùòì úðî ìò ãîåìäå .úéùòð åúáùçî äéäúå ,ãîììå[íù],íéãñç úåìéîâáå äøåúá ÷ñòã

åãéá ïé÷éôñî ïéà ïéñøåâå ,éáø àø÷éù ìéáùá ,ãîìì úðî ìò ãîåìä íéùøôî ùéå .úåùòìå øåîùì ãîììå ãåîìì äëæéå ,åúáùçî íéìùäì åãéá ïé÷éôñî
:ø÷éòå ,äðåùàø àñøéâë éúàöî íéøôñä áåøáå .ãîììå ãåîìì.mda lcbzdl dxhr myrz l`,ùàøá éðåáéùåéå éáø àø÷àù ìéáùá ãåîìà øîàú àìù

:àåáì ãåáëä óåñå äáäàî ãåîì àìà.mda xetgl mecxw `le,äá øåôçì íåãø÷ åîë ,äá ñðøôúúù äëàìî äðîî úåùòì éãë äøåú ãåîìú àìå
ïéøîùîù ,ãáìá úå÷åðéúä øåîéù øëù ïéìèåð úå÷åðéú éãîìîå .ùã÷ää ïî äðäðù éîë íéîù éãéá äúéî áééçå äøåú ìù äúùåã÷á ìòåî ïë äùåòäù

éîòè ÷åñéô øëùå ,å÷éæéå åòùôé àìù ïúåàáéúëã ,ìåèéì øåñà ãåîéì øëù ìáà .íéîòèä ÷åñéô íéãéîìúì ãîììå çåøèì áééç áøä ïéàù ,í('ã íéøáã)
àìà ,ïéãä ÷ñô øëù ç÷éì øåñà ïééãä ïëå .íðçá íúà óà íðçá éðà äî ,éäìà 'ä éðåö øùàë íéèôùîå íé÷ç íëúà ãîìì àéää úòá 'ä äåö éúåàå
åéðéã ,äæî øúåé ìèåð íàå ,äåùá íäéðùî ìåèéù ãáìáå .ïéãä éìòá úåðòè òåîùì éãë åúëàìî ìåèéáî ãéñôî äîë øëéð àåäù øáã ,ãáìá äìèá øëù
.úåéðåðøàå íéìåòå íéñî ìëî øèôéù íâå ,íãà ìë íãå÷ ÷åùá åúøåçñ øëîúù ,àåä ,äøåú éøáãî úåðäéì íëç ãéîìúì äøåú äøéúäù äîå .íéìèá
àëåãîå àåä äìåç íëç ãéîìú íàå .åäåøèôéù ïéãá ìåàùì àåä ìåëé äáøä ïåîî åì ùéå øéùò àåä åìéôàå ,åéìò ïúéì øåáöä ïéáééç àúìâìåâ óñë åìéôàå
êøãá ñðøôúäì åì øùôà éàå ìéàåä ,äøåú éøáãî úåàð ììëá äæ ïéàå ,ìåèéù åéìò äåöî ,åúøåú ãåáë éðôî úåìåãâ úåðî àéáäì íòä ïéáøîå ïéøåñéá
éãëî øúåé äáøä øëù åìéôàå ñøô íäî ç÷éì åì øúåî ,øåáéö éëøöá ÷ñòúîå øãñä ùàø åà ñðøô íäéìò øåáöä åúåà åðéîù íëç ãéîìú ïëå .úøçà

íéîëç åùøãå ,åéçàî ìåãâä äéá áéúëã ìåãâ ïäëá ïçëùàãë .íäéðéòá íééåàîå éåàøéå ìåãâ äéäé êë êåúîå çåéøá åéúåðåæî åéäéù éãë ,åúñðøôç"é àîåé]
[à"ò:ïéãä ïî àì ìáà ,íäá äúéä úåãéñç úãî ,äæî íéòðîð åéäù íéðåùàøä íéîëçå .ïäìùî åúåà íéøéùòî íéðäëä åéçà åéäéù ,åéçàî åäìãâ

`xephxa yexit

מביאה  ישמעאל  רבי  של למאמרו  כהמשך  – התורה. פי  על  לחיות כיצד  לדעת

ולא  כבוד לשם לא בתורה להשתמש לאדם שאסור  צדוק, רבי של מאמרו משנתנו

שארבעים  א), נו , (גיטין עליו  ומסופר התנאים, מראשוני  היה צדוק רבי פרנסה. לשם

רבן וכשעזב הבית; יחרב שלא ובתפילה בתענית יושב היה החורבן  לפני שנה

מאת  שביקש מבקשותיו  אחת היתה במצור, אז  שהיתה ירושלים את זכאי בן  יוחנן

ונתכווץ  הצומות, מרוב מאד שנחלש צדוק רבי את לרפא רופא לו שיתן  אספסיינוס,

מתוכן  מוצץ שהיה הגרוגרות בעסיסי ניזון  והיה m"anxdl).גרונו  xe`nd xtq)אחרי

לחכמי שאלות עמו העלה ומשם לחיפה הסמוכה בעיירה בגליל נתיישב החורבן 

לב, (קידושין  בגמרא א-ד). ז , (עדיות שונות הלכות על  ביבנה העיד  ואף יבנה,

המשתה  בבית מסובין  שהיו צדוק ורבי  יהושע ורבי אליעזר ברבי  "מעשה מובא: ב)

לרבי הכוס נתן עליהם. ומשקה עומד  גמליאל  רבן  והיה גמליאל , רבן  של  בנו (של )

יהושע? זה מה אליעזר: רבי לו  אמר וקיבלו. יהושע לרבי נתנו נטלו, ולא אליעזר 

א  עלינו?! ומשקה עומד  גמליאל ורבן  יושבין, גדולאנו מצינו  יהושע): (רבי  לו  מר

עומד "והוא ח): יח, (בראשית בו  וכתוב היה, הדור גדול אברהם ששימש: ממנו

ואנו לערביים; אלא לו נדמו לא לו, נדמו השרת כמלאכי תאמרו: ושמא עליהם";

אתם  מתי עד  צדוק: רבי להם אמר עלינו? ומשקה עומד  גמליאל  רבן יהא לא –

רוחות, משיב הקב"ה הבריות? בכבוד עוסקים ואתם מקום, של  כבודו  מניחים
אחד כל לפני שולחן ועורך אדמה, ומצמיח מטר , ומוריד  (עננים), נשיאים ומעלה

dxf);ואחד dcear icaer miryxl s` `l` ,cala mixykd mc`d ipal wx `l) לא ואנו 

עלינו?!" ומשקה עומד גמליאל רבן  יהא

Bða ìàòîLé éaø– ברוקה בן  יוחנן  רבי של  –ãîBlä :øîBà ÇÄÄÀÈÅÀÅÇÅ
ãnìì úðî ìò את ללמד שיוכל הוא, בלימודו  מגמתו שעיקר  – ÇÀÈÀÇÅ

שיזכה  כדי אלא לשמה, תורה זו  שאין  פי  על  אף לאחרים, התורה
מקום מכל מכובד, ולמעמד  "רבי" ãBîììלתואר  Bãéa ïé÷étñîÇÀÄÄÀÈÄÀ

ãnììe גם ויספיק תתקיים, שמחשבתו  השמים מן  בידו מסייעים – ÀÇÅ
חכמים ואמרו  היא, חשובה זו  מגמה שאף אחרים, ננננ,,,,ללמד ((((פסחים פסחים פסחים פסחים 

לשמה,בבבב):):):): שלא פי על  אף ובמצוות בתורה אדם יעסוק "לעולם
לשמה". בא לשמה שלא úBNòìשמתוך úðî ìò ãîBläå– ÀÇÅÇÀÈÇÂ

התורה, מצוות את לקיים היא מגמתו  ãBîììשעיקר  Bãéa ïé÷étñîÇÀÄÄÀÈÄÀ
úBNòìå øBîLì ,ãnììe את להשיג בידו שמסייעים כלומר  – ÀÇÅÄÀÀÇÂ

– לקיים. וגם ללמד  גם שיספיק התורה, לימוד בתכלית השלימות
בדעתו  ואין  בתורה עוסק תמיד  להיות מנת על  הלומד מפרשים: ויש 

בתורה  רק שעסק נחמני בר כרבה הבריות, עם חסדים גומל להיות
בגמילות עסק א א א א ),),),),חסדיםולא יח יח יח יח ,,,, השנההשנההשנההשנה אדם ((((ראשראשראשראש שצריך  פי  על  אף

וללמד, ללמוד  בידו  מספיקים מקום מכל חסדים, בגמילות גם לעסוק
נעשית; מחשבתו ±ותהא zeyrl zpn lr cnelde לעסוק רוצה שהוא

כאביי  חסדים גומל גם ולהיות להשלים ((((שם שם שם שם ))))בתורה בידו מספיקין –
ולעשות לשמור  וללמד  ללמוד  ויזכה Bãö÷א א א א ).).).).((((ברטנור ברטנור ברטנור ברטנור מחשבתו  éaøÇÄÈ

íNòz ìà :øîBà,התורה דברי את –íäa ìcbúäì äøèò– ÅÇÇÂÅÂÈÈÀÄÀÇÅÈÆ
שאמרו  כמו  וגדולה, כבוד  ידם על א א א א ):):):):להשיג סבסבסבסב,,,, יאמר((((נדריםנדריםנדריםנדרים "שלא

שאהיה  – אשנן  רבי , שיקראוני  – אשנה חכם, שיקראוני  – אקרא אדם:
לבוא"; הכבוד וסוף מאהבה, למד  אלא בישיבה, ואשב ÷ícøזקן àGåÀËÀÙ

íäa øtçìמועל כן שהעושה פרנסה, לשם בהם להשתמש  כלומר – ÇÀÙÈÆ
התורה של  שימור((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))בקדושתה שכר נוטלים תינוקות ומלמדי  .

שכר אבל יזיקו , ושלא יזוקו  שלא אותם שמשמרים בלבד , התינוקות
שנאמר ליטול, אסור ה ה ה ה ):):):):לימוד דדדד,,,, חוקים ((((דברים דברים דברים דברים  אתכם לימדתי  "ראה

בחינם  אתם אף בחינם אני  מה – אֿלהי " ה' צוני  כאשר  ומשפטים
øîBà.((((שם שם שם שם )))) ìlä äéä Cëå:(יג א, óìç(לעיל àâúa LnzLãå ÀÈÈÈÄÅÅÀÄÀÇÇÀÈÈÂÇ

"תפארת  ובעל  העולם. מן ויעבור  יחלוף התורה בכתר המשתמש –
מפרש: שמו ,slgישראל" את החליף כבר התורה בכתר המשתמש –

בו ; לחפור  קרדום אלא ולתפארת, לכבוד כתר עוד zãîìשאינו  àäÈÈÇÀÈ
מכאן: למדת הרי  –äøBú éøácî äðäpä ìk בהם שמשתמש  – ÈÇÆÁÆÄÄÀÅÈ

פרנסתו, או כבודו íìBòäלשם ïî åéiç ìèBð העולם מחיי כלומר  – ÅÇÈÄÈÈ
ובעל((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))הבא הבא. העולם מן  שכרו מפסיד  רש "י : מפרש  וכן ;

ימיך ", ואורך  חייך היא "כי כתוב: "שבתורה מפרש: ישראל" "תפארת

קדושתה  כוח ועבר  חלף – קרדום שעשאה זה אבל לשמה; בעושה והיינו
מהעולם". חייו  את בקרדום ומבטל ונוטל חיים, הארכת וכוח

izdw - zex`ean zeipyn
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„é Léà ñèéåì éaøäðáøîBà:çeø ìôL éåä ãàî ãàî,änø LBðà úå÷zL.à÷Bøa ïa ïðçBé éaøøîBà:ìk ©¦§¦¨¦©§¤¥§Ÿ§Ÿ¡¥§©©¤¦§©¡¦¨©¦¨¨¤§¨¥¨
øúqa íéîL íL ìlçîä–éeìba epnî ïéòøôð.íMä ìelça ãéæî ãçàå ââBL ãçà. ©§©¥¥¨©¦©¥¤¦§¨¦¦¤©¨¤¨¥§¤¨¥¦§¦©¥

‰Bða ìàòîLé éaøøîBà:ãnìì úðî ìò ãîBlä–ãnììe ãBîìì Bãéa ïé÷étñî;úBNòì úðî ìò ãîBläå ©¦¦§¨¥§¥©¥©§¨§©¥©§¦¦§¨¦§§©¥§©¥©§¨©£

cccc.gex lty ied c`n c`n.çåøä úåìôù ìù ïåøçàä äö÷ì äèé àìà ,ïë åðéà äåàâä úãîá ,úçáåùîä àéä úéòöîàä êøãä úåãî øàùáù ô"òà
:äøéúé ä÷çøä äì úåùòì êéøö êëì ,äðéî éùðéà éìéãá àìå äá íéìùëð íãà éðá áåøù ãåòå ,øúåéá äñåàî àéä äåàâäù éôì

dddd.cnlle cenll ecia oiwitqn cnll zpn lr cneldíéãñç ìîåâ úåéäì åúòãá ïéàå äøåúá ÷ñåò ãéîú úåéäì úðî ìò ãîåìä ,åùåøéô éëäå .ïðéñøâ

`xephxa yexit

ימים  לאחר  אותו . ומכים יוצאים התינוקות היו  נשיאה, יהודה רבי
ועמדו  נסים להם נעשו ישראל . חכמי  על  גזירות והוציא מלך נעשה

בשביל ישראל: לחכמי  דיקליטיינוס אמר  לפניו , כשבאו בגזירותיו .
לו: אמרו  במלך ! מזלזלים אתם – נסים לכם עושה שאֿלהיכם

– המלך  לדיקליטיינוס אבל  מזלזלים, אנו חזירים רועה בדיקליטיינוס
קטן  ברומי  לא תזלזלו אל כן פי  על  אף להם: אמר  משתעבדים. אנו 

קטן בגולייר  mizegtd).ולא on jln car ± "xiileb")– ly`מכאן
.mc` lkl fa `dzíB÷î Bì ïéàL øác Cì ïéàå ברא שלא – ÀÅÈÈÈÆÅÈ

צורך בו  יש זה, במקום בדבר צורך  אין ואם לבטלה, דבר הקב"ה

אחר  ישראלישראלישראלישראל")")")")במקום במדרש ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת מובא וכן שמעונישמעונישמעונישמעוני. ((((ילקוט ילקוט ילקוט ילקוט 

קלא קלא קלא קלא ):):):): שעשית,שמואלשמואלשמואלשמואל,,,, מה כל עולם! של  רבונו הקב"ה: לפני  דוד  אמר 

השטות אבל  עשית"; בחכמה "כולם – עשית שבראת,(oerbyd)יפה
ותינוקות  בגדיו  את וקורע בשוק מהלך  אדם לפניך ? בה יש הנאה מה

הקב"ה: לו  אמר  לפניך ?! נאה זה כלום – אחריו  ורצין  בו משחקין
שברח  בשעה היה: וכך  לו ... שתצטרך  חייך תגר? קורא אתה שטות על 

את  שהרג למי  נהרוג לאכיש: שריו לו אמרו  גת, מלך  אכיש אל דוד 
רבונו  הקב"ה: מלפני רחמים וביקש  דוד  נתיירא שעה באותה אחינו.

הדבר  מאותו  מעט לי תן עולם! בו?(zehy)של כתוב מה לו. ונתן  ,
משוגעים  חסר  משתגע... איש תראו הנה עבדיו, אל  אכיש "ויאמר

עלי" להשתגע זה את הבאתם כי  טוטוטוטו----טז טז טז טז ),),),),אני, כאכאכאכא,,,, א א א א ,,,, וגרשו ((((שמואלשמואלשמואלשמואל
על לה' והודה גדולה שמחה דוד  שמח שעה באותה פניו . מעם

שכתוב זהו לו. שנתן  אאאא----בבבב):):):):ה"שטות" לדלדלדלד,,,, בשנותו((((תהלים תהלים תהלים תהלים  את "לדוד
אברכ וילך. ויגרשהו  אבימלך, לפני מכאן ,טעמו עת"... בכל ה' את ה

.xac lkl biltn `dz `ly:מפרשים xacויש lkl biltn idz l`–
להניחו  בעיניך  קל תשמיש כלי  ושום דבר  ושום חפץ שום יהא אל 

עכשיו, בו  חפץ לך  שאין  לפי  לאיבוד , הולך והוא הפקר, oi`yבמקום
mewn el oi`y xac jlלך ויחסר אחרת, פעם בו  צורך  לך  ויהא –

ויטריויטריויטריויטרי),),),), שלמה((((מחזורמחזורמחזורמחזור שאמר יגיגיגיג):):):):וזהו יגיגיגיג,,,, לו "((((משלימשלימשלימשלי יחבל  לדבר  "בז

מבואר: ובברטנורא בעצמו . חובל  הריהו  בבוז, לדבר  המתייחס –l`
mc` lkl fa idz? לי להזיק פלוני יוכל  מה לומר, –biltn idz l`e

xac lkl הוא רחוק תאמר: אל  עליו ; לחוש  שיש דבר לכל מרחיק –
ממנו  לדאוג ואין m"anxd,שיהיה, itl mb epzpyn zyxtzn ef jxca)

.(cere ixi`nd

y c e w z a y
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וצריך מאד , מגונה מידה היא הגאוה שמידת להזהיר, כאן  בא יבנה איש  לויטס רבי
היחיד מאמרו  הוא זה מאמר  הרוח. שפלות לידי שיגיע עד ממנה להתרחק אדם
בן יהושע רבי של תלמידו  היה ברוקא בן  יוחנן  רבי  – במשנה. לויטס רבי  של
חומרת  על מזהיר הוא שבמשנתנו במאמרו  חיסמא. אלעזר רבי  של  וחברו  חנניא,

השם. חילול  של  החטא

çeø ìôL éåä ãàî ãàî :øîBà äðáé Léà ñèéåì éaø– ÇÄÀÄÈÄÇÀÆÅÀÙÀÙÁÅÀÇÇ
המשובחת היא האמצעית הדרך  המידות, שבשאר גב על  (oiirאף

,('` dpyn 'a wxt מידה וזוהי שהואיל כן, הדבר  אין הגאוה במידת

ממנה  להתרחק צריך  לפיכך  בה, נכשלים אדם בני ורוב מאד, מגונה
תמיד, לבו  אל האדם וישים הרוח; לשפלות ולהגיע האחרון  לקצה עד 

änø LBðà úå÷zL ותולעה רמה להיות אדם כל  של  שסופו  – ÆÄÀÇÁÄÈ
להרחיק  איפוא, תועיל , זו  מחשבה – יתגאה? כי ערכו  ומה בקבר ,

יתירה. בענוותנות עצמו  ולחנך גאוה של  רגש ïaמלבו ïðçBé éaøÇÄÈÈÆ
øúqa íéîL íL ìlçîä ìk :øîBà à÷Bøa עבירה שעבר  – ÀÈÅÈÇÀÇÅÅÈÇÄÇÅÆ

כגון  השם, חילול  בה היה בגלוי, אותה עושה היה שאילו בסתר ,
ממנו  למדים שהבריות חכם, תלמיד  ויטריויטריויטריויטרי),),),),שהוא ïéòøôðÄÀÈÄ((((מחזור מחזור מחזור מחזור 

éeìba epnîכך וכל חרפתו. ומגלה בגלוי  אותו  מעניש  הקב"ה – ÄÆÇÈ
פלוני ראיתם יאמרו : שלא ידו, על שמים שם יתחלל שלא למה?
ולפיכך – וכך  כך  צרות בו  ופגעו  טובים מעשים ועשה חכם שהוא

בגלוי íMä((((רשרשרשרש""""יייי).).).).מענישו ìelça ãéæî ãçàå ââBL ãçà– ÆÈÅÀÆÈÅÄÀÄÇÅ
משום  בה יש  אם במזיד , שעשאה ובין בשוגג, העבירה את שעשה בין 

נתן  ידי על  לדוד ה' שאמר  כמו בגלוי, ממנו נפרעים השם, חילול
יביביביב):):):):הנביא יב יב יב יב ,,,, ב ב ב ב  הדבר((((שמואל שמואל שמואל שמואל  את אעשה ואני  בסתר , עשית אתה "כי 

בפירושו  הרמב"ם כותב וכן  השמש". ונגד ישראל כל נגד  הזה
בשוגג, או במזיד יהיה אם השם שחילול כאן, "כוונתו למשנתנו:

– שוגג היה ואם מזיד , עונש – מזיד היה אם בגלוי; ממנו  נפרעין 
אמרו  וכן  בגלוי ". העונשים שני  אבל שוגג, בבבב):):):):עונשו  פופופופו,,,, ((((יומאיומאיומאיומא

השם חילול מפני  החנפים את eiyrnnמפרסמים micnl mc` ipay)
:mixne` mc` ipa ,eilr d`a zeprxetyk ,cere ;wicv `edy eilr mixeaqe

?ezekf el dlired dn אמרו ועוד  רש"י). א א א א ):):):):– מ מ מ מ ,,,, מקיפין ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין "אין
וממתין  המקיף כחנווני  בו  נוהג הקב"ה שאין  כלומר השם", בחילול

בציבור. חרפתו לגלות כדי מיד , ממנו  נפרע אלא – החוב לתשלום
העובר א) הם: השם מחללי  מיני  שני  מבאר : ישראל" "תפארת בעל 

הוא, השם מחלל  פנים כל  שעל לתיאבון , אפילו בפרהסיא עבירה
כמו  בסתר, לעשות לו היה מקום מכל תקפו , שיצרו פי על  שאף

א א א א ):):):):שאמרו טז טז טז טז ,,,, למקום ((((חגיגה חגיגה חגיגה חגיגה  ילך  עליו, מתגבר שיצרו אדם רואה "אם
השם  חילול בפרהסיא". שמים שם יחלל ואל אותו... מכירין שאין
לרבים, מופת משמש  הוא שהרי גמור , בצדיק אפילו  אפשר זה מסוג

לו" הדומה ומן הכיעור  מן "הרחק אמרו : בבבב).).).).((((עייןעייןעייןעייןולכן  מד מד מד מד ,,,, וכן חוליןחוליןחוליןחולין
א א א א ):):):):אמרו  פופופופו,,,, לוקח ((((יומאיומאיומאיומא אני אם כגון  רב: אמר השם? חילול הוא כיצד 

לאלתר לו משלם ואינני באיטליז  lraבשר xne` rextl xg`n ip`yke)
± olfb ip`y filhi`d ארבע הולך  אני  אם כגון אמר : יוחנן רבי רש"י);

תפילין  ובלא תורה בלא izqxiba,אמות izylgpy mircei lkd oi`e)
...(dxez cenlzn lhaidl ipnid micnle שאין מפני עבירה העובר  ב)

שיצרו  משום ולא עיניו , לנגד  אֿלהים כפירה פחד מתוך אלא תקפו ,
חוטא  שהוא פי  על שאף במשנתנו, מדובר  זה ובכגון  עול, ופריקת

משום  אלא חוטא ואינו הואיל  עצמו, לכבוד שחושש משום בסתר ,
למען  בגלוי, ממנו נפרעים לפיכך בעיניו, קלים ותורתו ה' שכבוד

לפיכך באפיקורס, הוא שהמדובר וכיון  גמור; רשע שהוא הכל  ידעו
השם". בחילול  מזיד  ואחד שוגג "אחד התנא: מסיים

ה ה נ ש מ ר ו א ב

חכמים  מפי וכן  מאביו , תורתו  למד ברוקה בן יוחנן  רבי  של  בנו  ישמעאל  רבי
יהושע  רבי ושל גמליאל  בן שמעון  רבן הנשיא של  חברו  היה ביבנה. בכרם אחרים
בלימוד שישנן  המגמות שתי את להעריך בא הוא שבמשנתנו במאמרו קרחה. בן 
ב) בישראל, מורה להיות כדי  בענייניה, ולהשכיל התורה את לדעת א) התורה:

izdw - zex`ean zeipyn
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–ãnììe ãBîìì Bãéa ïé÷étñî,ìúBNòìå øBîL.÷Bãö éaøøîBà:íäa ìcbúäì äøèò íNòz ìà,ícø÷ àGå ©§¦¦§¨¦§§©¥¦§§©£©¦¨¥©©£¥£¨¨§¦§©¥¨¤§ª§Ÿ
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íìBòä. ¨¨

äáøë ,úåéøáä íò[à"ò ç"é ä"ø]ãåîìì åãéá ïé÷éôñî íå÷î ìëî ,íéãñç úåìéîâá éîð é÷åñòàì äéì éòáéàã â"òà ,íéãñç úåìéîâá ÷ñò àìå äøåúá ÷ñòã
ééáàë ,íéãñç ìîåâ ë"â úåéäìå äøåúá ÷åñòì äöåø àåäù ,úåùòì úðî ìò ãîåìäå .úéùòð åúáùçî äéäúå ,ãîììå[íù],íéãñç úåìéîâáå äøåúá ÷ñòã

åãéá ïé÷éôñî ïéà ïéñøåâå ,éáø àø÷éù ìéáùá ,ãîìì úðî ìò ãîåìä íéùøôî ùéå .úåùòìå øåîùì ãîììå ãåîìì äëæéå ,åúáùçî íéìùäì åãéá ïé÷éôñî
:ø÷éòå ,äðåùàø àñøéâë éúàöî íéøôñä áåøáå .ãîììå ãåîìì.mda lcbzdl dxhr myrz l`,ùàøá éðåáéùåéå éáø àø÷àù ìéáùá ãåîìà øîàú àìù

:àåáì ãåáëä óåñå äáäàî ãåîì àìà.mda xetgl mecxw `le,äá øåôçì íåãø÷ åîë ,äá ñðøôúúù äëàìî äðîî úåùòì éãë äøåú ãåîìú àìå
ïéøîùîù ,ãáìá úå÷åðéúä øåîéù øëù ïéìèåð úå÷åðéú éãîìîå .ùã÷ää ïî äðäðù éîë íéîù éãéá äúéî áééçå äøåú ìù äúùåã÷á ìòåî ïë äùåòäù

éîòè ÷åñéô øëùå ,å÷éæéå åòùôé àìù ïúåàáéúëã ,ìåèéì øåñà ãåîéì øëù ìáà .íéîòèä ÷åñéô íéãéîìúì ãîììå çåøèì áééç áøä ïéàù ,í('ã íéøáã)
àìà ,ïéãä ÷ñô øëù ç÷éì øåñà ïééãä ïëå .íðçá íúà óà íðçá éðà äî ,éäìà 'ä éðåö øùàë íéèôùîå íé÷ç íëúà ãîìì àéää úòá 'ä äåö éúåàå
åéðéã ,äæî øúåé ìèåð íàå ,äåùá íäéðùî ìåèéù ãáìáå .ïéãä éìòá úåðòè òåîùì éãë åúëàìî ìåèéáî ãéñôî äîë øëéð àåäù øáã ,ãáìá äìèá øëù
.úåéðåðøàå íéìåòå íéñî ìëî øèôéù íâå ,íãà ìë íãå÷ ÷åùá åúøåçñ øëîúù ,àåä ,äøåú éøáãî úåðäéì íëç ãéîìúì äøåú äøéúäù äîå .íéìèá
àëåãîå àåä äìåç íëç ãéîìú íàå .åäåøèôéù ïéãá ìåàùì àåä ìåëé äáøä ïåîî åì ùéå øéùò àåä åìéôàå ,åéìò ïúéì øåáöä ïéáééç àúìâìåâ óñë åìéôàå
êøãá ñðøôúäì åì øùôà éàå ìéàåä ,äøåú éøáãî úåàð ììëá äæ ïéàå ,ìåèéù åéìò äåöî ,åúøåú ãåáë éðôî úåìåãâ úåðî àéáäì íòä ïéáøîå ïéøåñéá
éãëî øúåé äáøä øëù åìéôàå ñøô íäî ç÷éì åì øúåî ,øåáéö éëøöá ÷ñòúîå øãñä ùàø åà ñðøô íäéìò øåáöä åúåà åðéîù íëç ãéîìú ïëå .úøçà

íéîëç åùøãå ,åéçàî ìåãâä äéá áéúëã ìåãâ ïäëá ïçëùàãë .íäéðéòá íééåàîå éåàøéå ìåãâ äéäé êë êåúîå çåéøá åéúåðåæî åéäéù éãë ,åúñðøôç"é àîåé]
[à"ò:ïéãä ïî àì ìáà ,íäá äúéä úåãéñç úãî ,äæî íéòðîð åéäù íéðåùàøä íéîëçå .ïäìùî åúåà íéøéùòî íéðäëä åéçà åéäéù ,åéçàî åäìãâ

`xephxa yexit

מביאה  ישמעאל  רבי  של למאמרו  כהמשך  – התורה. פי  על  לחיות כיצד  לדעת

ולא  כבוד לשם לא בתורה להשתמש לאדם שאסור  צדוק, רבי של מאמרו משנתנו

שארבעים  א), נו , (גיטין עליו  ומסופר התנאים, מראשוני  היה צדוק רבי פרנסה. לשם

רבן וכשעזב הבית; יחרב שלא ובתפילה בתענית יושב היה החורבן  לפני שנה

מאת  שביקש מבקשותיו  אחת היתה במצור, אז  שהיתה ירושלים את זכאי בן  יוחנן

ונתכווץ  הצומות, מרוב מאד שנחלש צדוק רבי את לרפא רופא לו שיתן  אספסיינוס,

מתוכן  מוצץ שהיה הגרוגרות בעסיסי ניזון  והיה m"anxdl).גרונו  xe`nd xtq)אחרי

לחכמי שאלות עמו העלה ומשם לחיפה הסמוכה בעיירה בגליל נתיישב החורבן 

לב, (קידושין  בגמרא א-ד). ז , (עדיות שונות הלכות על  ביבנה העיד  ואף יבנה,

המשתה  בבית מסובין  שהיו צדוק ורבי  יהושע ורבי אליעזר ברבי  "מעשה מובא: ב)

לרבי הכוס נתן עליהם. ומשקה עומד  גמליאל  רבן  והיה גמליאל , רבן  של  בנו (של )

יהושע? זה מה אליעזר: רבי לו  אמר וקיבלו. יהושע לרבי נתנו נטלו, ולא אליעזר 

א  עלינו?! ומשקה עומד  גמליאל ורבן  יושבין, גדולאנו מצינו  יהושע): (רבי  לו  מר

עומד "והוא ח): יח, (בראשית בו  וכתוב היה, הדור גדול אברהם ששימש: ממנו

ואנו לערביים; אלא לו נדמו לא לו, נדמו השרת כמלאכי תאמרו: ושמא עליהם";

אתם  מתי עד  צדוק: רבי להם אמר עלינו? ומשקה עומד  גמליאל  רבן יהא לא –

רוחות, משיב הקב"ה הבריות? בכבוד עוסקים ואתם מקום, של  כבודו  מניחים
אחד כל לפני שולחן ועורך אדמה, ומצמיח מטר , ומוריד  (עננים), נשיאים ומעלה

dxf);ואחד dcear icaer miryxl s` `l` ,cala mixykd mc`d ipal wx `l) לא ואנו 

עלינו?!" ומשקה עומד גמליאל רבן  יהא

Bða ìàòîLé éaø– ברוקה בן  יוחנן  רבי של  –ãîBlä :øîBà ÇÄÄÀÈÅÀÅÇÅ
ãnìì úðî ìò את ללמד שיוכל הוא, בלימודו  מגמתו שעיקר  – ÇÀÈÀÇÅ

שיזכה  כדי אלא לשמה, תורה זו  שאין  פי  על  אף לאחרים, התורה
מקום מכל מכובד, ולמעמד  "רבי" ãBîììלתואר  Bãéa ïé÷étñîÇÀÄÄÀÈÄÀ

ãnììe גם ויספיק תתקיים, שמחשבתו  השמים מן  בידו מסייעים – ÀÇÅ
חכמים ואמרו  היא, חשובה זו  מגמה שאף אחרים, ננננ,,,,ללמד ((((פסחים פסחים פסחים פסחים 

לשמה,בבבב):):):): שלא פי על  אף ובמצוות בתורה אדם יעסוק "לעולם
לשמה". בא לשמה שלא úBNòìשמתוך úðî ìò ãîBläå– ÀÇÅÇÀÈÇÂ

התורה, מצוות את לקיים היא מגמתו  ãBîììשעיקר  Bãéa ïé÷étñîÇÀÄÄÀÈÄÀ
úBNòìå øBîLì ,ãnììe את להשיג בידו שמסייעים כלומר  – ÀÇÅÄÀÀÇÂ

– לקיים. וגם ללמד  גם שיספיק התורה, לימוד בתכלית השלימות
בדעתו  ואין  בתורה עוסק תמיד  להיות מנת על  הלומד מפרשים: ויש 

בתורה  רק שעסק נחמני בר כרבה הבריות, עם חסדים גומל להיות
בגמילות עסק א א א א ),),),),חסדיםולא יח יח יח יח ,,,, השנההשנההשנההשנה אדם ((((ראשראשראשראש שצריך  פי  על  אף

וללמד, ללמוד  בידו  מספיקים מקום מכל חסדים, בגמילות גם לעסוק
נעשית; מחשבתו ±ותהא zeyrl zpn lr cnelde לעסוק רוצה שהוא

כאביי  חסדים גומל גם ולהיות להשלים ((((שם שם שם שם ))))בתורה בידו מספיקין –
ולעשות לשמור  וללמד  ללמוד  ויזכה Bãö÷א א א א ).).).).((((ברטנור ברטנור ברטנור ברטנור מחשבתו  éaøÇÄÈ

íNòz ìà :øîBà,התורה דברי את –íäa ìcbúäì äøèò– ÅÇÇÂÅÂÈÈÀÄÀÇÅÈÆ
שאמרו  כמו  וגדולה, כבוד  ידם על א א א א ):):):):להשיג סבסבסבסב,,,, יאמר((((נדריםנדריםנדריםנדרים "שלא

שאהיה  – אשנן  רבי , שיקראוני  – אשנה חכם, שיקראוני  – אקרא אדם:
לבוא"; הכבוד וסוף מאהבה, למד  אלא בישיבה, ואשב ÷ícøזקן àGåÀËÀÙ

íäa øtçìמועל כן שהעושה פרנסה, לשם בהם להשתמש  כלומר – ÇÀÙÈÆ
התורה של  שימור((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))בקדושתה שכר נוטלים תינוקות ומלמדי  .

שכר אבל יזיקו , ושלא יזוקו  שלא אותם שמשמרים בלבד , התינוקות
שנאמר ליטול, אסור ה ה ה ה ):):):):לימוד דדדד,,,, חוקים ((((דברים דברים דברים דברים  אתכם לימדתי  "ראה

בחינם  אתם אף בחינם אני  מה – אֿלהי " ה' צוני  כאשר  ומשפטים
øîBà.((((שם שם שם שם )))) ìlä äéä Cëå:(יג א, óìç(לעיל àâúa LnzLãå ÀÈÈÈÄÅÅÀÄÀÇÇÀÈÈÂÇ

"תפארת  ובעל  העולם. מן ויעבור  יחלוף התורה בכתר המשתמש –
מפרש: שמו ,slgישראל" את החליף כבר התורה בכתר המשתמש –

בו ; לחפור  קרדום אלא ולתפארת, לכבוד כתר עוד zãîìשאינו  àäÈÈÇÀÈ
מכאן: למדת הרי  –äøBú éøácî äðäpä ìk בהם שמשתמש  – ÈÇÆÁÆÄÄÀÅÈ

פרנסתו, או כבודו íìBòäלשם ïî åéiç ìèBð העולם מחיי כלומר  – ÅÇÈÄÈÈ
ובעל((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))הבא הבא. העולם מן  שכרו מפסיד  רש "י : מפרש  וכן ;

ימיך ", ואורך  חייך היא "כי כתוב: "שבתורה מפרש: ישראל" "תפארת

קדושתה  כוח ועבר  חלף – קרדום שעשאה זה אבל לשמה; בעושה והיינו
מהעולם". חייו  את בקרדום ומבטל ונוטל חיים, הארכת וכוח

izdw - zex`ean zeipyn

כדי שענייני העולם יהיו לגמרי בבעלותו של ישראל . . אינו מספיק ה'נתינת כוח' מלמעלה על זה, אלא צריך שהאדם יעבוד גם מלמטה 
בכוחו, דאז הם נכבשים תחת בעלותו בתכלית.

ממאמר שבת פרשת תצא, ה'תשמ"ה
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: יח ביבי:דף כרב מוכיח יוסף Cãéa,רב éáéa áøc èB÷ð ,óñBé áø øîà שהרי ¨©©¥§§©¥©§¨¨

äàãéçéìמצינו Lééçc àeä ìàeîLc עליו חולקים שרבים במקום גם המחמיר, ¦§¥§¨¥¦¦¨¨
úøîBLלהקל. ïðúc ל המצפה -íáé,שייבמהåéçà LcéwLהמת dúBçàשל úà ¦§©¤¤¨¨¤¦¥¨¦¤£¨

לייבום, לפניו שנפלה Bìאחרי íéøîBà ,eøîà äøéúa ïa äãeäé éaø íeMî בית ¦©¦§¨¤§¥¨¨§§¦
למקדש, אחותה,ïzîäדין את תישא äNòiLואל ãòבהéçàäNòî ìBãbä E ©§¥©¤©£¤¨¦©¨©£¤

אשה  כאחות עליהם אסורה ואחותה לאחים, נישואין זיקת לה שיש כיון חליצה, או יבום

ומותרים  האחים משאר זיקתה נפקעה שאז האחים, אחד חליצת או יבום עד

לאסור  חשובה זיקתה אין הם, אחים ששני שמאחר וסברו, חלקו וחכמים בקרובותיה.

ו  עליהם. אחותה äøéúa.את ïa äãeäé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà ומבואר ¨©§¥£¨¨§©¦§¨¤§¥¨
כדעת  מסתבר ולכן המקילים. חכמים דעת כנגד המחמיר יחיד לדעת חושש ששמואל

לגמור  כדי שהה שאם מונא, רבי כדעת לחומרא שמואל פסק בסוגייתנו שאף ביבי, רב

לראש. חוזר כולה את

שחסר  מגילה קריאת בענין תיבות:ברייתא בה ïðaø,ות eðz ש daמגילה èéîLä ¨©¨¨¦§¦¨
àøBwäה  ïàø÷e ,ïé÷eñt Bà úBiúBà øôBñ,פה íbøúnäבעל ïîbøeúîk על - ¥¦§¦§¨¨©¥¦§§§¨©§©§¥

הפסוק  טעם לברר כדי כתובים שאינם דברים להוסיף רגיל שהמתורגמן והיינו ¨àöé̈.,פה,
הגמרא: ש éáéúéî,מקשה מגילה בברייתא, Bàשנינו úBLèLeèî úBiúBà da eéä ¥¦¥¨¨¦§§¨

,äìeñt åàì íàå ,äøLk ,økéð ïîeMø íà ,úBòøB÷î שנחשבות משום §¨¦¦¨¦¨§¥¨§¦¨§¨
כמבואר  ושלא פסולה, אותיות בה שחסרות שמגילה ומבואר חסרה. והמגילה כמחוקות

הקודמת. הגמרא:בברייתא àäמתרצת ,àéL÷ àì את שפסלה השניה הברייתא - Ÿ©§¨¨
דיברה וקרועות dleëaהמגילה, מטושטשות המגילה אותיות שכל ו - ,àä הברייתא - §¨¨

רק פסוקים או אותיות הסופר כשהשמיט דיברה כשרה.dúö÷îa,הראשונה ולכן §¦§¨¨
תיבות: השמטת בענין נוספים ïðaøדינים eðz,בברייתא÷eñt àøBwä da èéîLä ¨©¨¨¦§¦¨©¥¨

øîàé àì ,ãçàבלבוúà àø÷à'המגילהdlek,סופה àø÷àעד Ck øçàå ¤¨ŸŸ©¤§¨¤¨§©©¨¤§¨
÷eñt BúBà,למפרע קורא שזה ו àlàלהשלימו', eñt÷חוזר BúBàî àøB÷ ששכח ¨¤¨¥¥¨

Cìéàå ה וכן המגילה. סוף úñðkäעד úéáì ñðëð,בפוריםL øeaö àöîe כבר §¥¨¦§¨§¥©§¤¤¨¨¦¤
déöç eàøwהמגילה,שלàø÷à' øîàé àìתחילהdéöçהשניøçàå ,øeavä íò ¨§¤§¨ŸŸ©¤§¨¤§¨¦©¦§©©
àø÷à Ckאת dôBñהראשון',déöçלעצמי ãòå dúléçzî dúBà àøB÷ àlà ¨¤§¨¤§¨¤¨¥¨¦§¦¨¨§©¨

הסדר. לפי

במשנה: ו שנינו וכו' åëå'.קראה àöé íðîðúî¦§©§¥¨¨
הגמרא: íðîðúîמבררת éîc éëéä.:הגמרא íéðמשיבה àìå íéð ,éMà áø øîà ¥¦¨¥¦§©§¥¨©©©¦¦§Ÿ¦

לגמרי  ישן ואינו ישן -,øéz àìå øéz לגמרי ער ואינו ער -,éðòå déì eø÷c- ¦§Ÿ¦§¨¥§¨¥
ומשיב, שומע אליו àøáñאולם åשכשמדברים éøecäàì òãé àì ד נשאל הלב,אם והבנת מחשבה הטעון eøkãîאולם åבר ék §Ÿ¨©§©§¥§¨¨§¦©§§

déìהסברא .ששמעה økãéîאת ¥¦§©
במשנה: åëå'.שנינו àöé Baì ïåek íà ,ääébîe dLøBc ,dáúBk äéä̈¨§¨§¨©¦¨¦¦¥¦¨¨

הגמרא: éîcמבררת éëéä,יצא øcñîשהכותבה à÷c éàפה בעל dì,בפיו áúëå à÷eñt à÷eñt,קשהBaì ïåek ék ¥¦¨¥¦§¨§©¥§¨§¨§¨©¨¦¦¥¦
,éåä éàîקורא àeäהרי ät ìò יצא להעמידàlà.ולא åיש à÷eñt à÷eñt áúëcשכתבו déìלאחר éø÷ פסוק לאותו ©£¥©¤¤¨§¨©§¨§¨§¨¥¥

לפניו, כתובה המגילה כל אין זה באופן שהרי קשה, ועדיין הכתב, øaמתוך àîç áø øîà Baìç éaø øîàäå ,àöé éîå§¦¨¨§¨¨©©¦¤§¨©©¨¨©
øîBàä éøáãk äëìä ,áø øîà àéøeb)(.יט המגילהלקמן את לקרוא יהודי'dlekשצריך מ'איש רק ה)ולא ב eléôàå,(אסתר §¨¨©©£¨¨§¦§¥¨¥¨©£¦

øîàc ïàîìלקרוא éãeäé'שדי Léà'î ש מודה dlek.ואילך, äáeúk àäzL äëéøö כתובה שאין מגילה מתוך קרא ואם §©§¨©¥¦§¦§¦¨¤§¥§¨¨
יצא. שהכותבה במשנה ששנינו הדין מדובר אופן באיזה לבאר יש עדיין כן ואם יצא. לא כולה

הגמרא: äléâîמדוברàlàמשיבה äçðîcכשרה eñt÷אחרת à÷eñt dpéî dì éø÷å ,dén÷dì áúëå ,à ומעתיקה - ¤¨§©§¨§¦¨©¥§¨¥¨¦¨§¨§¨§¨©¨
יצא. כשרה ממגילה שקורא וכיון עתה, שכותב במגילה
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dnaid cera la` .mail e` uelgl

maiil e` uelgl olek iptlÐixd
zwif ici lr ezy`k cg` lkl `id
zeg` meyn dzeg`a xeq`e ,meai

xaqwc .dy`elit` dwif yi :
opax ibilte .cga okyÎlke ,ixza

ixn`e ,dilrod mig` ipye li`ed :
Ðzeidl zcgein ezwif oi`

zeidl odn cg` lr zlhen
.dzeg`a xzene ,ezy`kèéîùä

Ðeqd da blic,cg` weqt xt
.`xewd o`xweíâøúîä ïîâøåúîë

Ð.dt lrøéú=.xréøåãäà
àøáñÐ.ald zpian `ad xac

à÷åñô øãñî à÷ãÐazke dt lr
z`ixw ici lr `vi ipzwe .dil

.xeciq eze`øîåàä éøáãë äëìä
äìåëÐda ibilte .zexwl jixv

mc` `xew okidn oizipzna i`pz
,ezaeg ici da `veie dlibnd z`

xne` xi`n iaxdcedi iax ,dlek :
xne`.icedi yi`n :äìéâî àçðîã

äéî÷Ð.dpnn wizrne



קפה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc zezixk(oey`x meil)

ïéáà øa éãéàdpyna epipy ,iia`l(.`t `nei)y mc` ,äúLå ìëà ¦¦©¨¦¨©§¨¨
mixetkd meia,úçà íìòäadlik`d oia e`hg el rcep `ly §¤§¥¤¨

,dizylúçà úàhç àlà áéiç Bðéà.cgi dizyde dlik`d lr ¥©¨¤¨©¨©©
å,dywì äìéëà ïéa àäíBia úeäL äåä àìc øLôà éà äéiúL §¨¥£¦¨¦§¦¨¦¤§¨§Ÿ£¨¨©

déì òãééúîcdlik`d oia onf ly zedy did `ly okzi `l - §¦§§©¥
,e`hg el rceedl leki didy ,dizyldéì øtëålr mixetkd mei §¦¤¥

,dlik`d,éà÷ éeìz íLà íB÷îa íéøetkä íBécdf onf xeriye §©¦¦¦§¨¨¨¨¥
,drici wtq enk aygp xetk mei ea el xtikyemewn lknéðz÷̈¨¥

dizye dlik` xeqi`a `hgy okn xg`l el rcep m`y ,dpyna
,mixetk meiaCzòc à÷ìñ éàå .úçà úàhç àlà áéiç Bðéàm`e - ¥©¨¤¨©¨©©§¦¨§¨©§¨

y iia`k xnel jzrc lr dlri,úBàhçì úB÷lçî ÷ôñ úBòéãé§¦¨¥§©§§©¨
úBàhç ézL áéiçéìzvxzn .ze`hg izy aiigziy xnel epl did - ¦©©§¥©¨

:`xnbdéøîà,daiyid ipa exn` -àøéæ éaø øîà ékdn lk - ¨§¦¦¨©©¦¥¨
iia` mikqde ,ze`hgl zewlgn wtq zericiy `xif iax xn`y

wx epiid ,eixaclìzrcéaøeli`e ,lirl `ziixaaàä,ef dpyn - §©¦¨
k,àéä ïðaøiaxk epiidelr miwlegd oerny iaxe xfril` iaxe iqei ©¨¨¦

.ze`hgl zewlgn wtq zerici oi`y mixaeqe ,my `ziixaa iax
,minkgk `id ef dpyny xnel xyt` ji` :`xnbd dywnàäå§¨

àôéñcîzrck ef dpyn lyéðz÷c ,àéä éaø,`tiqaäúLmc` ¦§¥¨©¦¦§¨¨¥¨¨
mixetkd meiaøéö,mze` miglenyk mdn z`veiy mibc zrif - ¦

ñééøeî Bà,mibcdn `veid oney -,øeètmpi` el` miwyny meyn §¨¨
,wiicl yie ,dizyl miie`xàädzy m` la` -épîe ,áéiç ,õîBç ¨¤©¨©¦

k ,ef dpyn zipyp in zrcke -àéðúc ,àéä éaø,`ziixaaïéà õîBç ©¦¦§©§¨¤¥
,Lôpä úà áéLî.mixetkd meia eziizy lr miaiig oi`e,øîBà éaø ¥¦¤©¤¤©¦¥

,Lôpä úà áéLî õîBç ,éðà øîBàzniiqn .eziizy lr miaiige ¥£¦¤¥¦¤©¤¤
:dziiyew z` `xnbdàôéñcîek dpynd ly,éaø énð àLéø ,éaø ¦§¥¨©¦¥¨©¦©¦

zerici iax zrcly oeik ,`iyewd zxfeg ok m`e ,minkgk `le
epi` mixetkd meia dzye lk`y in recn ,ze`hgl zewlgn wtq

:`xnbd zvxzn .zg` z`hg `l` `ian,éøîàxnel gxkd oi` ¨§¦
z` cinri iia` `l` ,`pz eze` zrck epyp `yixde `tiqdy

dàôéñk,éaød z` eli`e ,ytpd z` aiyn unegyàLéøk,ïðaø ¥¨©¦¥¨©¨¨
.ze`hgl zwlgn wtq zrici oi`y mixaeqd

:`ziixan iia` lr `xnbd dywnáø áéúîàepipy ,iia`l ¥¦¨¨
ly dlirn lr `l` `a epi`y ,dlirn oaxw aeig iabl `ziixaa

m`e ,dhext deyìëàmc`díBiäivg ieeya ycwd ly lk`n ¨©©
e ,dhextøçîì ìëàm` oke ,dhext ivg ieeya lk`n ceräðäð ¨©§¨¨¤¡¨

dhext ivg ly xeriya ,lk`p epi`y xaca ycwddn,íBiäeäðäð ©¤¡¨
dhext ivg cer ieeya,øçîìm` okeíBiä ìëàivg ieeya ycwdn §¨¨¨©©

e dhextøçîì äðäðy e` ,dhext ivgaíBiä äðäðe ycwddnìëà ¤¡¨§¨¨¤¡¨©¨©
eléôàå ,øçîìmiwegx mi`vgd ipy ly d`pdd e` dlik`d eid §¨¨©£¦

dfn dfìL ãòå ïàkî,íéðL L,cg` mlrda mdipy eideïäL ïépî ¦¨§©¨Ÿ¨¦¦©¦¤¥
,äæ íò äæ ïéôøèöî,dlirn oaxw eaiigløîBì ãeîìzzyxta ¦§¨§¦¤¦¤©§©

my`(eh d `xwie),'d iWcTn dbbWA d`hge lrn lrnz iM Wtp'¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥
milwW sqM LMxrA o`Sd on minY li` 'dl FnW` z` `iade§¥¦¤£¨©©¦¨¦¦©Ÿ§¤§§¤¤§¨¦

azke epeyl z` weqtd ltky dnae ,'mW`l WcTd lwWAìBòîz' §¤¤©Ÿ¤§¨¨¦§
äaéø ,'ìòîzniiqn .mipy dnka elit` dhext sexiv aezkd ©©¦¨

:dziiyew z` `xnbdéànàåoaxw eaiigl mitxhvn recn - §©©
,dlirnàämipy yly mze` jeza ixd -,íéøetkä íBé déìò øték ¨¦¥£¥©¦¦

mei ixdy ,dlirn wtq el did m` ,dpey`xd dlirnd lr
`id mixetkd mei zxtky oeike ,`ed ielz my` mewna mixetkd

oi` ok m` ,ze`hgl zwlgn drici wtq iia` zrcle ,drici wtqk
,mixetkd mei mdipia didy ote`a dlirnd i`vg ipy z` sxvl

.dlirn oaxwa `ziixad eze` daiig recne ,mdipia wlgnd
:`xnbd zvxzn,éøîàmdipia wlgn mixetkd mei oi`y mrhd ¨§¦

c oeik `ed,íéøetkä íBé øtëî ékwxàøeqéà ìòeli`e ,xtkn `ed ¦§©¥©¦¦©¦¨
,øtëî àì àðBîî ìòoxw mb aiigzn `ed ycwd oenn lk`yke ©¨¨Ÿ§©¥

okle ,ipenn aeig ea yiy `hg lr xtkn mixetkd mei oi`e ,ynege
.oaxw eaiigl dhextd i`vg ipy mitxhvn

:sqep uexizàîéà úéòaéàå,xg` ote`a uxzz dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
c meyn `ed eilr xtkn mixetkd mei oi`y mrhdyíBé øtëî ék¦§©¥

,íéøetkäwxàøeòéL délek ìò,mly dxiar xeriy lr -àbìt ìò ©¦¦©¥¦¨©©§¨
àøeòéLcxeriy ivg lr j` -,øtëî àìmei iptl lrny oeike §¦¨Ÿ§©¥

,dfk `hg lr xtkn mixetkd mei oi` ,dhext ivga wx mixetkd
ipy mitxhvn okle ,wtq zrici o`k yiy aygp df oi` `linne

.cg` oaxw eaiigl mi`vgd
`xif iax ly zwelgna ewlgpy mitqep mi`xen` d`ian `xnbd

:ze`hgl zwlgn wtq zrici m`d ,`axeïàk ,Lé÷ì Léø øîà ïëå§¥¨©¥¨¦¨
ef `ziixaa -ðL,úBàhçì úB÷lçî ÷ôñ úBòéãé ,éaø äiax zrcke ¨¨©¦§¦¨¥§©§§©¨

e .`xif,úBàhçì úB÷lçî ÷ôñ úBòéãé ïéà øîà ïðçBé éaø,`axke ©¦¨¨¨©¥§¦¨¥§©§§©¨
éðz÷ éëä àlà,`ziixaa zepyl yi jk `l` -Bì äúéä íàL íLk ¤¨¨¦¨¨¥§¥¤¦¨§¨

éàcå äòéãé,alg lk` i`cey dlik`l dlik` oia el rcepy - §¦¨©©
àéáîz`hg,úçàå úçà ìk ìò,cg` mlrda mlk` `ly meyn ¥¦©¨©©§©©

÷ôñ úòéãé Bì äúéä íà Ckyiy dlik`l dlik` oia el rcepy - ¨¦¨§¨§¦©¨¥
,lk`y dkizgd lr wtq,úçàå úçà ìk ìò éeìz íLà àéáîla` ¥¦¨¨¨©¨©©§©©

.ze`hgl zwlgn dpi` dlik`l dlik` oia wtq zrici
:yiwl yix zhiy lr `xnbd dywnàîìLazpaen `ziixad - ¦§¨¨

ìzrc,ïðçBé éaø,ze`hgl zwlgn dpi` wtq zriciy xaeqdeðééä §©¦¨¨©§
úàhça íLàì éìz à÷cz` dlz `ziixaa `pzdy mrhd edf - §¨¨¥¨¨¨©©¨

,ze`hgl zwlgn zi`ce driciy myky ,z`hga my` ly oicd
.zeny`l zwlgn wtq zrici jk,Lé÷ì Léøì àlàzpeeky xaeqd ¤¨§¥¨¦

,ze`hgl zwlgn wtq zriciy xnel `ziixadíLàa úàhç©¨¨¨¨
déì éòaéîz`hgd oic z` zelzl `ziixad ly `pzl did - ¦¨¥¥

zwlgn `id jk ,my`l zwlgn wtq zriciy myky ,my`a
,`xnbd zniiqn .z`hglàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨

:yiwl yix zrcae opgei iax zrca dxizq dywn `xnbdéîøe§¦
ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøceixac lr o`k opgei iax ixacn dywe - §©¦¨¨©§©¦¨¨

,xg` mewnaLé÷ì Léøcà Lé÷ì Léøc éîøeyix ixacn dyw oke - §¦§¥¨¦©§¥¨¦
,xg` mewna eixac lr o`k yiwlàéðúc,`ziixaaïéìéáL éðL §©§¨§¥§¦¦

liay ,miaxd zeyxa [mikxc-],àîè ãçà,ea xeawd zn zngn ¤¨¨¥
.exaw lr gxkda lid`n my jleddeåliay,øBäè ãçàreci `le §¤¨¨

,`nh dfi`e xedh dfi`Cìäåmc`ñðëð àìå ,ïBLàøazial §¨©¨¦§Ÿ¦§©
mb mc` eze` jld jk xg`e ,ycwndad liay,éðMi`cey `vnpe ©¥¦

,ez`neh epnn dnlrpe ,miliayd cg`a `nhpñðëðåzial §¦§©
,ycwndáéiçel dzid qpkpy mcewy oeik ,cxeie dler oaxw ©¨

.`nhp liay dfi`n rcei epi`y s` ,ez`neh lr zi`ce drici
m` oke :ipy ote`ïBLàøa Cìä,`nh wtq dyrpeñðëðåzial ¨©¨¦§¦§©

,ycwndå (ñðëðå ïBLàøa Cìä áééç ñðëðå éðLa øeèt)okn xg`l ¨©¥¦§¦§©©¨¨©¨¦§¦§©§
äðLå äfä,iriaya eilr efide exfge iyilya z`hg in eilr efid - ¦¨§¨¨
e ,ìáèåxdhpy xg`la Cìäd liayñðëðå ,éðM,ycwnd zialáéiç §¨©¨©©¥¦§¦§©©¨

,d`neha dzid i`ce ycwnl zeqipkdn zg`y oeik ,z`hg
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המשך ביאור למס' כריתות ליום ראשון עמ' ב

כיוון שנכנסנו לחודש אלול, אביע למר ולכל אשר לו ברכתי לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
ממכתב ג' אלול, ה'תשל"א



xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc zezixk(oey`x meil)

:`xnbd dywndéáéúéàdywd -àøéæ éaøì äéîøé éaø`ziixadn ¥¦¥©¦¦§§¨§©¦¥¨
,lirl d`aedy,éBk ,øîBà øæòéìà éaø,dnda wtq dig wtq `edy ©¦¡¦¤¤¥

,éeìz íLà Baìç ìò ïéáéiç,exeqi` xxal xyt` i`y s`y ixd ©¨¦©¤§¨¨¨
:`xnbd zvxzn .ielz my` aiigdéì øîà,ok` ,`xif iaxéaø ¨©¥©¦

øáñ øæòéìàcïðéòa àìzexyt` didzy jxev oi` -,Bøeqéà øøáì ¡¦¤¤¨©Ÿ¨¦©§¨¥¦
.ielz my` aeig yi df `la s`e

aiigl oi`y xaeqd ,`xif iax lr zeywdl jiynn dinxi iax
:exeqi` xxal xyt` i`yk ielz my`,déáéúéàdpyna epipy ¥¦¥

(:dl zenai),dlra zzinl miycg dyly jeza dnaiizdy dnai ,
,meaidn miycg dray xg`l dclie÷ôñclepäòLz ïamiycg ¨¥¤¦§¨

ìd dlraïBLàø,znyBàclepyäòáL ïamiycgìd dlra,ïBøçà §¦¤¦§¨§©£
,meain dxeht dy`d dzid oey`xd oa `ed m` ixde ,dnaiiy

y epic ,xeqi`a dlra ig`l d`yipeàéöBé,wtqn maid dpyxbi - ¦
eäåøLk ãìoa `ed m` oiae oey`xd oa `ed m` oia ,jytp dnn §©¨¨¨¥

,ipydïéáéiçådnaide maid,éeìz íLàaly epa `ed cled `ny §©¨¦§¨¨¨
ote`a s`y gkene .devn mewna `ly g` zy` lr `ae ,oey`x
iax lr dywe ,ielz my` aiig jk xg` exeqi` xxal xyt` i`y

:`xnbd zvxzn .`xifépî àäk ,ef dpyn diepy in zrck -éaø ¨©¦©¦
,àéä øæòéìàxxal xyt` i`yk s` `ed ielz my` aeigy xaeqd ¡¦¤¤¦

.exeqi`
:ztqep `iyew d`ian `xnbddéáéúéà,`xif iaxl dinxi iax ¥¦¥

dcpa epipy(.ci)m` ,yinyz xg`ly dwica iablàöîðmcìòcr ¦§¨©
dwicadíBéúà dlL,yinyz xg`l cin -ïéàîè,i`ceïéáéiçå ¤¨¤§§¥¦§©¨¦
ïaø÷am` la` .z`hgàöîðmcdìòcrddlLdwcaykøçàì §¨§¨¦§¨©¤¨§©©

ïéàîè ,ïîæwx,÷ôqî,yinyzd xg`l mcd `a `nyåoklïéøeèô §©§¥¦¦¨¥§§¦
dìò éðúå .ïaøwä ïî,`ziixaa jk lr epipye -,'éeìz íLàa ïéáéiçå' ¦©¨§¨§¨¥£¨§©¨¦§¨¨¨

,df wtq xxal xyt` i`y s`y ixd .dcp z`ia wtq lr xtkl
:`xnbd zvxzn .`xif iax lr dywe ,ielz my` `ianéaø ,épî àä̈©¦©¦

,àéä øæòéìàxxal xyt` i`y wtqa s` ielz my` mi`iany ¡¦¤¤¦
.exeqi`

dkizg lr wtqa ielz my`n xehtl sqep mrh d`ian `xnbd
:zg`ézL åéðôì eéä ,áø øîà ,deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©¨©©¨§¨¨§¥

òãBé Bðéàå ,ïäî úçà ìëàå ,ïneL ìL úçàå áìç ìL úçà ,úBëéúç£¦©©¤¥¤§©©¤¨§¨©©©¥¤§¥¥©
áéiç ,ìëà ïäî Bæéàeiptl dzid m` j` .ielz my`aäëéúç,zg` ¥¥¤¨©©¨£¦¨

.øeèt ,dìëàå ,ïneL ìL ÷ôñ áìç ìL ÷ôñdf lre,ïîçð áø øîà ¨¥¤¥¤¨¥¤¨©£¨¨¨¨©©©§¨
,áøc àîòè éàîmeyn ,ielz my` `ian epi` zg` dkizg wtqay ©©£¨§©

cøáñ÷ay ,ax,úBëéúç ézL,alg ly zg`e oney ly zg`òa÷éà ¨¨©§¥£¦¦§©
àøeqéàmy` aiig okle ezlik` mcew i`ce xeqi` o`k rawp - ¦¨

lr wtqa la` ,ielzàøeqéà äòá÷ àì ,úçà äëéúçrawp `l - £¦¨©©Ÿ¨§¨¦¨
.ielz my` `ian epi` okle ,epiptl xeqi`

:`xnbd zxxanàkéà éàîoi`y df oic iabl yi welig dfi` - ©¦¨
,zg` dkizga ielz my` mi`ianïéaly mrhd'àøeqéà òa÷éà' ¥¦§©¦¨

,i`cee reaw xeqi` oi` zg` dkizgay -ìmrhd oiaøLôà éà'L §¤¦¤§¨
'déøeqéà øøáì.xeqi` xar m` xxal xyt` i`y - §¨¥¦¥

ax ,`ax ly mdizexaq oia welig ea yiy ote` d`ian `xnbd
xe ongp:`xif iaeäééðéa àkéà,zexaqd oia oic welig yi -ïBâk ¦¨¥©§§
dxwna,ïneL ìL úçàå áìç ìL úçà ,úBëéúç ézL åéðôì eéäL¤¨§¨¨§¥£¦©©¤¥¤§©©¤¨

àáe ,äðBLàøä úà ìëàå íéáëBk ãáBò àáejk xg`ìëàå ìàøNé ¨¥¨¦§¨©¤¨¦¨¨¦§¨¥§¨©
,äiðMä úà,lirl e`aedy minrhd oia welig didi df ote`ay ¤©§¦¨

ìzrc,àáøm` yiy meyn `ed zg` dkizga xehty mrhdy §¨¨
o`k ixd ,zekizg izy eidiy jixv 'zeevn' `xwpy oeike ,`xwnl

ìàøNé ìëàc àðcéòa 'úBåöî' àkéìlek`l l`xyid `ay onfa - ¥¨¦§§¦§¨§¨©¦§¨¥
oke .xehte ,zekizg izy eiptl eid `l,àøéæ éaøìxehty mrhdy §©¦¥¨

lk` m` ezlik` xg`l xxal xyt` i`y oeik `ed zg` dkizga
o`k mb ixd ,xeqi`,déøeqéà øøáì øLôà éàl`xyidy onfa ixdy ¦¤§¨§¨¥¦¥

j` .xeqi` xar m` xxal zxg` dkizg dxzep `l xak lk`áøì§©
,ïîçðixd ,reawe xexa xeqi` didiy jixvy meyn `ed mrhdy ©§¨
o`k,àøeqéà òa÷éào`k dzid ,iebd lk`y mcew ,dligza ixdy ¦§©¦¨

.alg ly zg` dkizg i`ce

:reaw xeqi` didiy jixvy xaeqd ongp ax zhiy lr dywn `ax
,ïîçð áøì àáø déáéúéà,alg zlik` xeqi` iabl `ziixaa epipy ¥¦¥¨¨§©©§¨

,diga `le dndaa wx bdepd'éBk' ,øîBà øæòéìà éaømiig lra - ©¦¡¦¤¤¥
,dnda wtq dig wtq `edy,éeìz íLà Baìç ìò åéìò ïéáéiçoeik ©¨¦¨¨©¤§¨¨¨

dkizg ly wtqa s`y gkene .dig e` dnda `ed m` reci `ly
uxiz .reawe xexa xeqi` o`k oi`y s` ,ielz my` miaiig zg`

:ongp ax eløæòéìà éaø,df oic dpyyàøeqéàì àúeòéá÷ éòa àì ©¦¡¦¤¤Ÿ¨¥§¦¨§¦¨
aiigzdl ick reawe xexa didi xeqi`dy jxev oi`y xaeq -

.ielz my`a
:ongp ax lr zeywdl `ax jiynd,déáéúéàzenaia epipy(:dl), ¥¦¥

cle dclie ,dlra zzinl miycg dyly jeza dnaizdy dnai
`edyì äòLz ïa ÷ôñd dlraàéöBé ,ïBøçàì äòáL ïa Bà ,ïBLàø ¨¥¤¦§¨§¦¤¦§¨§©£¦

,wtqn dze`ïéáéiçå ,øLk ãìeäådnaide maid,éeìz íLàa`ny §©¨¨¨¥§©¨¦§¨¨¨
oi`y mewna s`y gkene ,devn mewna `ly g` zy` lr `a
el uxiz .ongp ax lr dywe ,ielz my` aiig reawe xexa xeqi`
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äéøåñéà øøáì øùôà éà àøéæ éáøì.zelk`p odizy `dc Ðàøåñéà òá÷éà ïîçð áøì

.aiige ,`xwirn Ðáééçî øéàî éáø`ny xninl `ki`c ab lr s` ,ueg ihegy meyn Ð

.xeqi`l zeriaw ira `lc .`ed oileg df my`e ,alg lk` `lïéøèåô íéîëçå`lc Ð

.`ed oileg `nyc ,`xeqi` rawi`éàîàå?`id xi`n iax el xn` `lc xrhv` Ðäåä
!àéä øæòéìà éáøã äéúòîùà øîéîì äéì

äøîà øæòéìà éáø úèéùá,aiign ikd meyn Ð

xn` ded `lc i`de .xeqi` zeriaw ira `lc

meyn ,dil ztki` `l Ð `id xfril` iax dil

.rci ivn ded `linncøîà'åë àáølr s` Ð

Ð zekizg izy opirac ,xeht lirl ixn`c ab

aiign xfril` iax `dc .ixn` lkd ixac e`l

xninl `kile ,'ek mc` acpznc xn`c oeik

li`ed ,aiigin i`ce `kd Ð iziin dxfrl oileg

.wtq icil `ae'åë íãà áãðúîiaxc dinrh Ð

zezixk) `xza wxta yxtn `xnba xfril`

.(`,dkéùà áø øîàzvwn opirac i`d Ð

`hea oa `aac `ail` Ð xfril` iaxl `xeqi`

`ian didy (my) `xza wxta xn`c ,xn`w

.mixetikd mei i`venn ueg mei lka ielz my`

iziid ize` migipn eli` !dfd oernd :xn`

qpkizy cr oznd :('ek) il mixne` `l` ,`ian

yiy ,xgnl cr oznd ,xnelk .wtqd zial

mei i`ven la` .meid z`hg `ny wtq zvwn

mei eilr xtik `dc ,jka yegl oi` mixetikd

`xza wxta opixn`ck .ewtq lr mixetikd

mei odilr xary oiielz zeny` iaiig :(my)

zvwn opira i`dc `ail`e .oixeht Ð mixetikd

.xfril` iaxl elit` ,zg` dkizg oebk ,wtq

`xza wxta xfril` iaxc` ibiltc opax la`

lr `l` ielz my` oi`ian oi` :ixn`c (my)

oileg qipkn ied iziin i`e ,zxk epecfy xac

opixwck ,opira `wecc ,ixht inp `kd Ð dxfrl

."zeevn"áìë ìëà íà ïëåe` ,diipyd z` Ð

ded lk`y dryae li`ed ,l`xyi aiig Ð axer

.zekizg izyn dkizgøåèôizy `kilc Ð

.zekizgáééçî éáøå.zekizg izy ira `lc Ð

á äéðùä úàåãéæî.`ed wtqy rcei didy Ð

áééç,i`ed bbeyac ,`ziinw` ielz my` Ð

.i`ed zekizg izyneøåèô`l bbey zryac Ð

eed.zekizg izy
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rcepy mcew ixiin `kd Ð oilegl `vei `edc ,xcra drxie `vi ewitq el rcep m` :(a,bk

.eilr my` my oiicrc ,el

íéîëçåonwlc minkg epiid e`l Ð oixhet

wxt xi`n iaxc dilr ibiltc

cr drxi :xn`c (a,bk zezixk) "`iand"

ycwd ok m`c ,dacpl einc eltie xknie a`zqiy

epiid minkg `l` .uega eilr oiaiige `ed xenb

mcew elit` ixhte ,xi`n iaxn iticre xi`n iaxk

.el rcepy

åðàái`n 'ek minkge xfril` iax zwelgnl

inp dlk` `l ik elit` dlk` ik `ixi`

m`e Ð 'ek acpzn xne` xfril` iax opz `dc

`kd la` .acpzn inp ikd oi` ?jixt i`n :xn`z

jixv ol rnyn `we ,e`hg xear my` aiign `ed

cere !zekizg izyn dkizg opira `le ep`iaiy

iaxc `idd lr lirl dil jixt `l i`n` :dyw

yie ?ielz my` ealg lr oiaiig iek :xn` xfril`

,'ek dlk` ik `ixi` i`n :jixt ikdc ,xnel

e`l `kdc xfril` iax i`d jgxk lr :yexit

rnyn `w i`n ok m`c ,iekc xfril` iax epiid

`kde "xfrl` iax" qxb lirl `l` ?ongp ax ol

iaxc dizbelt xa `edc ,"xfril` iax" qxb

.izyxit xy` minrhn `ibeqd gken oke .ryedi

iax aiign zg` dkizgac xn`c `d :jixt jkle

zgkyn `l `d ?jl `pn ,ielz my` xfril`

`l` ,zekizg izy jixvn `l xfril` iaxc

,mei lka [ielz] my` mc` acpzn :xn`c `nrhn

ok m`e ,zg` dkizga elit` iziin ikd meyne

!inp lk` `l ik elit` ,ok m`e .ied `l daeg

`hea oa `aac [`ail`] xfril` iax :ipyne

yxitck mixetikd mei i`venae ,[xn`w]

xaq xfril` iaxc opireny`l `z`e .qxhpewd

(ab lr s`e) ,aizk "zevn"e ,zxeqnl m` yi

`nw wxt dil zi` xfril` iaxc `pgky`c

."da ecbaa" iab zxeqnl m` yi (a,gi) oiyecwc

,da aizk "zevn"c ,daeg Ð dlk` :ipzil ok m`e

`l jgxk lr mewn lkn ,dacp Ð dlk` `l

,zxeqnl m` yic xaqc `nrh i`dn `kd izii`

xaqc `aeh ipixg` ok enk iziin ivn ok m`c

yic `nlra xaq elit` ,cere .zxeqnl m` yic

`xwnl m` yi `kd dil `xiaq zxeqnl m`

.lirl izyxity mrhn
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כריתות. פרק רביעי - ספק אכל חלב דף יח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

במעלת מין האנושי, ישנם ארבעה תארים: אדם – מעלת המוחין והשכל, איש – מעלת הלב והמידות, אנוש – החלישות באחד מהם 
בשכל או במידות, או בשתיהם, גבר – מתגבר על עצמו להסיר המניעות ועיכובים להשיג אחת המעלות או בשכל או במידות.

היום יום ד אלול
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àéä øæòéìà éáø.edpip dxfrl oileg xninl `kil jklid Ðéðúàåoney oey`x i` Ð

cr eilr oibdl dxtk dil iedil Ð `wtqn alg i`ce lk` i`e ,alg ipyd Ð i`ce lk`

.dacp iedil Ð `l i`e ,z`hg `iaie ,el rceiyåì òãåðå.`ed wtqy Ðíùëm`y Ð

z`hg `ian iedil i`ce Ð eid alg i`ce oleky dpexg`a el rcei,zg`e zg` lk lr
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc zezixk(oey`x meil)

zrck ef `ziixaéeìz íLà íãà ácðúî ,øîàc ,àéä øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¦§¨©¦§©¥¨¨¨¨¨
,íBé ìëa,dacpa elit` df oaxw `iadl mc` lekiy oeikeCkìéä §¨¦§¨

déì ïðéøîà,ipyl mixne` okl -éðúàå éeìz íLà éúééà`iaz - ¨§¦©¥©§¥¨¨¨§©§¥
,i`pz dyrze ielz my`,ïneL ïBLàø ìëà éàeàeä[ipyd-]ìëà ¦¨©¦¨¨©

äøtk éåäéì ,áìç,lk`y algd lr dxtk df oaxw `di -àì éàå ¥¤¤¡¥©¨¨§¦Ÿ
,oey`xd `l` ,algd z` lk` `l ipyd m`e -äáãð éåäéì`di - ¤¡¥§¨¨

.dacp df oaxw
alg wtq minrt dnk lk`y mc`a dpcy `ziixa d`ian `xnbd
lk`y dkizgd lr wtq yiy dlik`l dlik` oia el rcepe ,bbeya

:oney e` alg dzid m`,ïðaø eðzy mc`ìëà`idy dkizg bbeya ¨©¨¨¨©
Bì òãBðå ,áìç ÷ôñaiige ,alg wtq dzid ef dkizgy okn xg`l §¥¥¤§©

bbeya lk`y aey el rxi` oaxw `iady mcewe ,ielz my`
`idy dkizgBì òãBðå ,áìç ÷ôñdzid ef dkizg mby okn xg`l §¥¥¤§©

,alg wtqL íLk ,éðà øîBà ,øîBà éaøzlik` xg`l el rcep m` ©¦¥¥£¦§¥¤
,i`ce alg ly zelik` el` eidy ,zekizgd lkìò úàhç àéán¥¦©¨©

úçàå úçà ìkwx el rcep dlik`l dlik` oiay s` ,zelik`dn ¨©©§©©
zelik`d oia zewlgn el` zerici mewn lkn ,xaca wtq yiy
el` eid ok`y el rcepyke ,zenlrd izyk oze` zeaiygne

,dlik` lk lr z`hg aiig ,alg zelik`Ckel xxaed `lyk ¨
,alg zelik` ly zewitq dnk el ex`ype ,wtqdéeìz íLà àéáî¥¦¨¨¨

ïBòîL éaøå øæòìà éaøå äãeäé éaøa éñBé éaø .úçàå úçà ìk ìò©¨©©§©©©¦¥§©¦§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§
e miwleg,ãçà éeìz íLà àlà àéáî ïéà ,íéøîBàmeynøîàpL §¦¥¥¦¤¨¨¨¨¤¨¤¤¡©

ielz my` zyxta(gi d `xwie)odMd eilr xRke'øLà BúââL ìò §¦¤¨¨©Ÿ¥©¦§¨£¤
,'ââLy minkg eyxc weqtay dbbyd zepeyl ieaixneìò eléôà ¨¨£¦©

ç Bðéà äaøä úBââL,úçà àlà áéidlik` oia el rcepyk s` okle §¨©§¥¥©¨¤¨©©
.cg` ielz my` `l` `ian epi` ,alg wtq df didy dlik`l

:iax ly ezrc xe`iaa zwelgn d`ian `xnbdïàk ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨
éaø äðLy ,iax epze` cnil ef `ziixaa -úB÷lçî ÷ôñ úBòéãé ¨¨©¦§¦¨¥§©§
,úBàhçìepiide ,'zg`e zg` lk lr z`hg `ian'y xn` ixdy §©¨

,xeqi` wtq ezlik`a didy dlik`l dlik` oia el rcep m`y
`ian ,i`ce xeqi` did zelik` mze` lkay el xxazd seqae
drici el dzid `ly s`e ,dnvr ipta dlik` lk lr z`hg
wtq zrici s` mewn lkn ,dlik`l dlik` oia e`hg ly dxenb

.`ziixaa x`azdy enke ,df oiprl dliren
úBàhçì úB÷lçî ÷ôñ úBòéãé ïéà ,øîà àáøoia el rcepy dn - ¨¨¨©¥§¦¨¥§©§§©¨

zaygp dpi` ,alg wtq `id lk`y dkizgdy dlik`l dlik`
el` eidy seqa el xxazd m` s` okle ,z`hg oiprl 'drici'

,dlik`e dlik` lk lr z`hg aiig epi` ,alg zekizgéëä àlà¤¨¨¦
éðz÷,`ziixaa zepyl yi jk `l` -Bì äúéä íàL íLkoia ¨¨¥§¥¤¦¨§¨

dlik`l dlik`éàcå äòéãé,alg lk`yúçà ìk ìò úàhç àéáî §¦¨©©¥¦©¨©¨©©
,úçàå,zelik`d oia zwlgn dricidy oeikCkmbBì äúéä íà §©©¨¦¨§¨

÷ôñ úòéãé,dlik`l dlik` oiaúçà ìk ìò éeìz íLà àéáî §¦©¨¥¥¦¨¨¨©¨©©
.úçàåzwlgn dpi` dlik`l dlik` oia wtq zrici la` §©©

alg ly zelik` el` eidy seqa el rcep m` s` okle ,ze`hgl
.zg` z`hg `l` `ian epi` ,i`ce

:`xnbd zl`eyééaà déì øîà,`axlàøañz àì zàåjpi` ike - ¨©¥©©¥§©§Ÿ¦§§¨
xnel xeaq,úBàhçì úB÷lçî ÷ôñ úBòéãécyi jgxk lr ixde ¦¦¨¥§©§§©¨

,zewlgn ody xnelCzòc à÷ìñ éàcjzrc lr dlri m`y - §¦¨§¨©§¨
y xnel,úBàhçì úB÷lçî ïéà [÷ôñ] úBòéãéoia el rcepyke §¦¨¥¥§©§§©¨

,alg wtq edfy dlik`l dlik`åi`ce el` eidy el rcep seqa §
wx ,mialgàéáî úçà úàhç,dywi `ld ,zelik`d izy lr ©¨©©¥¦

,ecia wtq xacd x`ypy ote`aúçà ìk ìò éeìz íLà àéáî éànà©©¥¦¨¨¨©¨©©
àéðúäå ,úçàå,`ziixaaúBàhça ïé÷eìçL ìk ,øác ìL Bììklk - §©©§¨©§¨§¨¤¨¨Ÿ¤£¦§©¨

,zg`e zg` lk lr z`hg eaiigl zexiard oia wlgny xac
úBîLàa ïé÷eìçzericiy xn`z m`e ,my` aeig oiprl mb wlgn - £¦©£¨

,zeny`l zewlgn opi`y oicd `ed ,ze`hgl zewlgn opi` wtq
.ielz my` oiprl zewlgn el` zericiy `ziixaa iax xn` recne
:ze`hgl zewlgn wtq zericiy ,iia` zhiy lr `xnbd dywn

Cãéãìe ,ééaàì ïðç øa àáø déì øîà,jzhiyle -úøîàcyúBòéãé ¨©¥¨¨©¨¨§©©¥§¦¨§¨§©§¦

,äzòî àlà ,úBàhçì úB÷lçî ÷ôñy ote`aéðôì áìç úéfk ìëà ¨¥§©§§©¨¤¨¥©¨¨©©©¦¥¤¦§¥
,íéøetékä íBé øçà áìç úéfëe ,íéøetékä íBézelik`d eide ©¦¦©©¦¥¤©©©¦¦

,dlik`l dlik` oia e`hg el rcep `ly ,cg` mlrdaíBéå§
éà÷ éeìz íLà íB÷îa íéøetkäwtq lr xtkn mixetkd mei ixd - ©¦¦¦§¨¨¨¨¥

el dzidy enk mixetkd mei aygp jkle ,ielz my` enk zexiar
wtq zriciy jixacle ,my` `iadl jixv didy wtq zrici

,ze`hgl mb zwlgnúBàhç ézL àéáîc énð éëäxn`p m`d - ¨¦©¦§¥¦§¥©¨
jxhvi ,alg lk`y mixetkd mei xg`l el rceei m` o`k s`y
,rvn`a wtq zrici el dzidy aygpy oeik ,ze`hg izy `iadl

c ,dyw i`ce dfeïeðéìëà úçà íìòäa àäizy z` lk` ixdy - ¨§¤§¥¤¨¨§¦
ixd ,zg` z`hg `l` `iadl jixv epi`e ,cg` mlrda zekizgd

.ze`hgl zwlgn wtq zrici oi`y x`ean
:`iyewd z` iia` uxznïì àîéì ïàîe ,ééaà déì øîàxn`i ine - ¨©¥©©¥©¥¨¨

,epldéì òãéúî àìc ìò øtëî íéøetékä íBécmixetkd meiy - §©¦¦§©¥©§Ÿ¦§§©¥
,`hg wtqy elit` el rcep `ly in lr xtknòãéúîc àeäå àîìéc¦§¨§§¦§§©

déì,xeqi` wtq lr xary el rcep ok m` `l` xtkn epi` `ny - ¥
oi`e ,mixetkd mei el xtik `l ewitq el rcep `ly ote`a `linne
ly evexiz z` `ax dgec .ze`hg welig `le zeny` welig o`k

:iia`àcøz] ,àáø déì øîà,[dhey -ïðz 'òãBä àìå òãBä'ixd - ¨©¥¨¨©§¨©§Ÿ©§©
dpyna epipy(:a zereay)el rcepy in lr oia xtkn mixetkd meiy

,el rcep `ly in lr oiae ,alg wtq lk`y mixetkd mei iptl
mixetkd meia alg zifk lk`y mc` ixdy epziiyew xefgze
,rvn`a wtq zrici el dzidy aygp mixetkd mei xg`l zifke

.zg` z`hg `l` `ian epi` ok it lr s`e
:iia` ixac lr `iyewa zxg` oeyl d`ian `xnbd,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦

,ééaàì ïðç øa àáø déì øîàzewlgn wtq zericiy jixacl ¨©¥¨¨©¨¨§©©¥
l,ze`hgeléà äîe bbyáìç úéfk ìëàa,íéøetékä íBéa úéøçL ¨¦¨©©©¦¥¤©£¦§©¦¦

áìç úéfkåztqepaonfíéøetkä íBéa äçðîel rcepe ,cg` mlrda §©©¦¥¤¦¦§¨§©¦¦
,z`hg aiigzde ,i`ce alg lk`y xetk mei xg`lénð éëäm`d - ¨¦©¦

xn`p o`k mb,úBàhç ézL áéiçéîcdlik` ef dzid eli` ixdy §¦©©§¥©¨
dpey`x dlik` oia el xtkn mixetkd mei did xeqi` wtq ly
oeike ,ielz my`k xtkn mixetkd mei ixdy ,dipy dlik`l
zwlgn wtq zricie ,wtq zricik zaygp mixetkd mei zxtky
,ok xnel xyt` i` ixde .mizy aiigzie ,ze`hg aeig oiprl s`
gkene ,zg` z`hg eaiigl yi ,cg` mlrda mlk`y oeikc

.ze`hgl zwlgn dpi` wtq zriciy
:iia` el uxizïì àîéì ïàîe ,ééaà déì øîàepl xn`i ine -íBéc ¨©¥©©¥©¥¨¨§

øtëî àzòL ìk íéøetkä,drye dry lk xtkn mixetkd meiy - ©¦¦¨©§¨§©¥
,dipyl dpey`x dlik` oia el xtik mixetkd meiy xne` dz`y
df gkne ,zelik`d oia wtq zrici el dzid eli`k df ixd `linne

,ze`hg izya eaiigl dvex dz`àúøBàî àîBé délek àîìéc- ¦§¨¥¨¥§¨
mei iptl eyrpy mi`hg lr wx `id mixetkd mei zxtk `ny
lr `linne ,axrdn ,mixetkd mei lk mdilr xary ,mixetkd

exiarmei el xtik `l envr mixetkd meia eyrpy el` z
dyry oeike ,ze`hg welig `le zeny` welig o`k oi`e ,mixetkd

.zg` z`hg wx `ian cg` mlrda lkd
:iia` ly evexiz z` dgec opg xa `ax(äðç øá øá äáø) déì øîà̈©¥

[ïðç øa àáø],iia`làcøzixd ,dhey -ïðz] (àéðú)epipy - ¨¨©¨¨©§¨§©
miaiigy dxiar wtq lr xtkn mixetkd meiy df iabl ,[dpyna

,ielz my` eilreléôà ,íéøetkä íBéa äøéáò ÷ôñ Bãéì àaL éøä£¥¤¨§¨§¥£¥¨§©¦¦£¦
df did m`äëéLç íò,mixetkd mei seq lyøeèt,ielz my`n ¦£¥¨¨

iptn,øtëî íBiä ìkLgkene ,meid seqay oexg`d rbxd elit`e ¤¨©§©¥
lk` m` ,jky oeike ,mixetkd mei lk eilr xeariy jxev oi`y
dlik` lk xg`l el xtkzp ,dgpna alg lk` aeye zixgya alg
ok m`e ,wtq zricik zaygp ef dxtke ,ielz my` `iad eli`k
zewlgn wtq zericiy xaeqd iia` zrcl ,`iyewd zxfeg
`iadl jxhvi ,alg i`ce lk`y el xxaziyk ok m` ,ze`hgl

.cg` mlrda mlk` ixde ,ze`hg izy
:dpynn iia` lr zeywdl `xnbd dkiynnáéúîdywd -áø ¥¦©
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xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc zezixk(ipy meil)

Bæa øèBt ïBòîL éaøipya xary xg`l ycwnl qpkpa - ©¦¦§¥¨
ipta d`neh wtqk aygp liay lky meyn ,enrhe ,miliayd
,xedhd liayd `edy mdn cg` lk lr xnel xyt`e ,envr

.zi`ce drici el dzid `l ycwnl ezqipkay `vnpeïBòîL éaø©¦¦§
ïleëa øèBt äãeäé ïaxn`e ,`ziixaa mi`aend mipte`d lka - ¤§¨¥§¨

okíeMî[mya-].ïBòîL éaø ¦©¦¦§
:`xnbd ddnzàúéén÷a eléôàåxn`y 'oleka xhet' oeyl m`d - ©£¦§©©§¨

oey`xd ote`a elit` epiid oerny iax mya dcedi oa oerny iax
mrta ixdy ,dyw ok m`e ,miliayd ipya xary ,`ziixaa
.oaxwa aiigzi `l recne ,i`ce `nh `edyk ycwnl qpkp dipyd

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,àáø øîàote`a ,o`k - ¨©¨¨¨¨§©¨§¦©
,xaecn dna ,`ziixaa xkfedy oey`xda CìäL ïBâkliay §¤¨©©

dïBLàø,`nh wtq `edy rcie ,dligza Bëeléä úòLáeylia ¦¦§©¦©
d,ïBLàøa CìäL çëL éðMdidy s` ycwnl qpkpyky `vnpe ¥¦¨©¤¨©¨¦

,`nh `edy dnly drici el dzid `l mewn lkn ,`nh i`ce
ixd eizekild izyn xkef did m` ,xnelk ,drici zvwn wx `l`
dipyd wtq zriciay dzr j` ,`nhpy zi`ce drici o`k dzidy
minxeb md mzetxhvday] zericid izyy ixd ,dpey`xdn gky
on zvw xnelk ,zi`ce drici zvwnk zeaygp [zi`ce drici

.i`cea `nhpy dricidéâéìt àäáemi`pzd ewlgp df xacae - §¨§¦¦
,`ziixaaøáñ àn÷ àpzy ,oerny iax zrcaäòéãé úö÷îzi`ce ©¨©¨¨©¦§¨§¦¨

àéîc äòéãékaygpe ,`nh `edy i`ceea rci eli`k zaygp - ¦¦¨¨§¨
.oaxw aiige ,dligza drici el dzidyïBòîL éaøådcedi oaøáñ §©¦¦§¨©

y ,oerny iax zrcaàéîc äòéãék åàì äòéãé úö÷îzaygp dpi` - ¦§¨§¦¨¨¦¦¨¨§¨
o`k oi` ,oey`xd liayl qpkpy xkf `ly oeike .dnly dricik

.oaxwn xehte ,dligza drici
:dnvr `ziixad z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaaCìä ¨©©¨©

ad liay,ïBLàø`nhpy gkye ,`nh wtq `ed ixdeñðëðå ©¦§¦§©
,ycwnläféäå,iyilyd meiaìáèå,xdhpea Cìäåd liay,éðM §¦¨§¨©§¨©©¥¦

ñðëðå,ycwnl.áéiç:`xnbd dywnéànà`ed recn -áéiç,oaxw §¦§©©¨©©©¨
äòéãé déì éåä àì àäixdy ,`nhpy i`cea rci `l mlern ixd - ¨Ÿ£¥¥§¦¨

`ly lke ,`nhp `ny wtq wx el did qpkpy mcew mrt lka
.oaxw `ian epi` 'dligza drici' el dzid

:`xnbd zvxznépî àä ,Lé÷ì Léø øîàin zrck ef `ziixa - ¨©¥¨¦¨©¦
k ,diepy `idälçza äòéãé éòa àìc ,àéä ìàòîLé éaøepi`y - ©¦¦§¨¥¦§Ÿ¨¥§¦¨©§¦¨

lky xaeq `ed `l` ,oaxw aiigl ick dligza drici jixvn
llk rci `l dligzn m` s` ,oaxw aiig dbbya ycwnl qpkpd

.wtq zrici el dzidy ote`a s` aiig jkle ,ez`nehn
:sqep uexizàîéz eléôà ,øîà ïðçBé éaøxn`z m` elit` - ©¦¨¨¨©£¦¥¨

k `id ef `ziixay,ïðaømcew zi`ce drici jixvy mixaeqd ©¨¨
mewn lkn ,`hgy,ïàk,drici wtqa s` edeaiig ,ef `ziixaa ¨

y meyneNòminkg eaiygd -äòéãé ÷ôñd`neh lyäòéãék ¨§¥§¦¨¦¦¨
.minkg ok exn` recn x`eai oldle .aiig jkle ,`nhpy zi`ce

iax ixaca dxizq dywne ,opgei iax ly evexiza dpc `xnbd
:`xnbd zxne` .yiwl yixe opgeiCzòc à÷ìñjzrca dler - ¨§¨©§¨
y ,xnel opgei iax zpeeky ,xnelïàkd`neha qpkpd oipra - ¨

ycwnleNò,dricik drici wtq,dlek äøBzä ìëì ïécä àeäå ¨§©¦§¨©¨¨
`l` ,dxenb dricia jxev oi` ,`hgy rciy jixvy dxiar lkay

ok m`e ,dricik aygp drici wtq s`ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc àéL÷©§¨§©¦¨¨©§©¦¨¨
wtqy xn` o`ky ,lirl eixacn mixzqp o`k opgei iax ixac -

lirl eli`e ,dricik drici(:gi)zwlgn dpi` wtq zriciy xn`
lr wtq yiy lk`y zekizgd oia el rcep m`y ,ze`hgl
lk` i`ceeay el rcep dipyd dlik`d xg`e ,lk`y dkizgd
,zg` z`hg `l` ,ze`hg izy `ian epi` ,xeqi` zekizg izy
xn`p m`e .zwlgnd drici z`xwp dpi` rvn`ay wtq zriciy
eli`k ,ze`hg izy `iadl eilr did ,dricik aygp drici wtqy

oke .alg i`ce `ed lk`y dny zelik`d oia el rcepLéøc àéL÷©§¨§¥
,Lé÷ì Léøcà Lé÷ìzwlgn wtq zriciy iax zhiyy xaq lirly ¨¦©§¥¨¦

jixv did recne ,dricik aygp drici wtqy ixd ,ze`hgl

.iaxk cinrd `le ,l`rnyi iaxk o`k `ziixad z` cinrdl
:`xnbd zx`an .opgei iax lr `iyewd z` zvxzn `xnbd

àéL÷ àì ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc àîìLaiax ixaca `iyewd - ¦§¨¨§©¦¨¨©§©¦¨¨Ÿ©§¨
,jk `id ezpeeky oeik ,dyw dpi` opgeiïàkycwn z`neh oiprl - ¨

,eiycweeNò,dricik drici wtqàì dlek äøBzä ìëa ìáàeyr ¨£¨§¨©¨¨Ÿ
zrici ,z`hg iaeigl zwlgnd dricia okle ,dricik drici wtq

:`xnbd zx`ane .drici zaygp dpi` wtqàîòè éàîwx recn - ©©£¨
c oeik .dricik drici wtq eyr d`neh oiprl,äàîeè éab ,àëä̈¨©¥§¨

áéúk(a d `xwie)'ebe `nh xaC lkA rBY xW` Wtp F`'epnî íìòðå §¦¤¤£¤¦©§¨¨¨¨¥§¤§©¦¤
åàîè àeämby ,rnyn '`nh `ede mlrpe' xn`py dnne ,'mW`e §¨¥§¨¥

el dzidy ote`a÷ôñ énð da úéàc äòéãézi`ce dpi`y drici - §¦¨§¦¨©¦¨¥
mb ,d`neh wtq `l`àø÷ áéiç,oaxwa weqtd eaiig -ìëa ìáà ©©§¨£¨§¨

áéúk älek äøBzä(gk c `xwie),'Búàhç åéìà òãBä Bà'wxy rnyne ©¨¨§¦©¥¨©¨
äòéãé déì úéà éà,`hgy dxenb drici el yi m` -,áéiçîc àeä ¦¦¥§¦¨§¦©©

.opgei iax ixaca dxizq oi`e ,oaxw `ian epi` wtq zrici lr la`
:`xnbd zniiqnàéL÷ Lé÷ì Léøì àlàyix ixaca `iyewd j` - ¤¨§¥¨¦©§¨

,dyw oiicr yiwldì íé÷Bîcàz` cinrdl wgcp `edy cr - ©§¦¨
`ziixaa `nw `pz ixac,ìàòîLé éaøkllk jixv oi`y xaeqd §©¦¦§¨¥

,dligza drici,éaøk dî÷Bìwtq iaxly xaeq yiwl yix ixdy §¨§©¦
.dricik drici

did yiwl yix ok` :yiwl yix lr `iyewd z` `xnbd zvxzn
c `l` ,iaxk `ziixad z` cinrdl lekiïì òîLî à÷ àäxac - ¨¨©§©¨

iaxk `ziixad z` cinrdy dna ,eprinydl yiwl yix `a df
,l`rnyiälçza äòéãé éòa àì énð ìàòîLé éaøciax s`y - §©¦¦§¨¥©¦Ÿ¨¥§¦¨©§¦¨

.dligza drici jixv oi`y xaeq l`rnyi
iax zrca z`f ycgl yiwl yix jxved recn :`xnbd ddnz

,l`rnyiàéä ïéúéðúî àä,dpyna x`ean df xac ixd -ïðúc ¨©§¦¦¦¦§©
(:ci zereay),,øîBà ìàòîLé éaøweqta xn`p(b-a d `xwie)Wtp F`' ©¦¦§¨¥¥¤¤

dndA zlapA F` d`nh dIg zlapa F` `nh xaC lkA rBY xW £̀¤¦©§¨¨¨¨¥§¦§©©¨§¥¨§¦§©§¥¨
ik F` ,mW`e `nh `Ede EPOn mlrpe `nh uxW zlapA F` d`nh§¥¨§¦§©¤¤¨¥§¤§©¦¤§¨¥§¨¥¦
`Ede EPOn mlrpe DA `nhi xW` Fz`nh lkl mc` z`nhA rBi¦©§ª§©¨¨§Ÿª§¨£¤¦§¨¨§¤§©¦¤§

el` miweqta xn`py dnne ,'mW`e rci(åðîî) ['íìòðå'] 'íìòðå' ¨©§¨¥§¤§©§¤§©
íéîòô ézLyiy l`rnyi iax yxcáéiçìz`hgìòqpkpd §¥§¨¦§©¥©
a ycwnläàîeè íìòä,`nh `edy gkyy -Lc÷î íìòä ìòå- ¤§¥§¨§©¤§¥¦§¨

drici jixvy mixaeqdy oeike ,ycwnd dfy epnn mlrpy e`
l`rnyi iaxe ,'mlrpe' xn`py dnn ok eyxc seqae dligza
leki epi` ycwn mlrde d`neh mlrdl miweqtd z` yxcy
l`rnyi iaxy gken ,seqae dligza drici jixvy mb yexcl
yiwl yix jxved recn ok m`e ,dligza drici jixv `ly xaeq

.dligza drici jixvn `l l`rnyi iaxy eprinydl
:`xnbd zvxznéøèöéàCiaxy eprinydl yiwl yix jxved - ¦§§¦

c meyn ,dligza drici jixv oi`y xaeq l`rnyiCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨
àðéîàmpn`y ,xnel jzrc lr dler did -déì úéì àøwîoi` - ¨¦¨¦§¨¥¥

j` ,dligza drici jixvy dxeza weqtn xewn l`rnyi iaxl
déì úéà àøîbîdrici jixvy ipiqn dynl dkld ok laiw `ny - ¦§¨¨¦¥

,dligzaïì òîLî à÷oi`y xaeq l`rnyi iaxy ,yiwl yix ¨©§©¨
.dligza drici llk jixv

äðùî
m` wteqny mc`a ielz my` oic x`azd zencewd zeipyna
epi`y `l` ,dxiar xar i`cey mc`a dpc epzpyn .dxiar xar
zkizg eidy mc` :oaxw aiig `ed m`d ,xar dxiar efi` rcei

å áìçxya zkizg,åéðôì øúBðmixzen mdipyy xeaq did `ede ¥¤§¨§¨¨
,dlik`a elïäî ãçà ìëàå,bbeya,ìëà ïäî äæéà òãBé Bðéàåm` §¨©¤¨¥¤§¥¥©¥¤¥¤¨©

y mc` oke ,algd z` e` xzepd z`BúBçàå äcð BzLàze`vnp ¦§¦¨©£
,úéaa Bnòe ,zxka eilr zexeq` odizyeïäî úçàa ââLlr `ae - ¦©©¦¨©§©©¥¤

ezy`y xaqe ezy` lr `a `edy xeaq didy ,bbeya mdn zg`
,dxedh,ââL ïäî äæéàa òãBé Bðéàålr `ay e` ezeg` lr `a m` §¥¥©§¥¤¥¤¨©
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קצי
oifge` mipy` cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

åæá øèåô ïåòîù éáøliay xninl `ki` dqipk `cge `cg lk` ,edpip ze`neh ipyc Ð

drici opira ycwn z`nehae ,dlgza zi`ce drici `kil jklide .xedhd `ed df

.onwl dinrh yxtn ,aiignc `nw `pze .mizpa mlrde seqae dlgzaàúééî÷á åìéôàå
!izixg` dqipka zi`ce drici `ki` `de ,dinza ?`ziinw izxza Ðïåùàøá êìäù çëù

`kil `din ,`id zi`ce d`nehc ab lr s`e Ð

`dae .oey`xd z` gkyc ,dricid zvwn `l`

`pz ;oerny iaxc `ail` i`pz ixz ipd ibilt

`l` exht `l oerny iaxc `ail` `nw

jytp dnnc oeik `ziinwa eli`c ,`ziixzaa

s` ,mdipya jldy ,zi`ce drici d`neh `ki`

ikd elit` Ð oey`xa jldy gkyy it lr

.dlgza drici dil dede ,dricik drici zvwn

.zi`ce drici `kil `ziixzaa la`ïåòîù éáøå
øáñ äãåäé ïádrici z`nehc ab lr s` Ð

Ð drici zvwn `l` `kilc oeik ,`id zi`ce

.`inc dizilc o`nk'åë ìàòîùé éáøwxta Ð

.(a,ci) zereayc ipyùéøãà ùé÷ì ùéøã àéù÷å
ùé÷ìzrici `nile ,iaxk dnwe` `l i`n`c Ð

!i`cek wtqàîè àåäå íìòðålr s` :rnyn Ð

.aiig Ð d`neha dnlrd zvw `ki`c abíìòðå
'åë,`yxc jdl "mlrpe" ixz ipd wit`cn Ð

d`neh zricic .dlgza drici dil zil `nl`

ixz jpdn `l` `wtn `l seqae dlgza irac

.(`,c) zereayc `nw wxta oxn`ck ,"mlrpe"

äðùîåéðôì øúåðå áìçodipy xeaqke Ð

.`xzidc oneyúéáá åîò åúåçàå äãð åúùàÐ

dxedhy xeaqke ezy` ef xeaqk ,zg`d lr `a

lr wtq cere ,dcp dzid ezy`y `vnpe .`id

.`a odn efi`øèåô òùåäé éáøåyxtn Ð

dna el rceiy cr Ð "da `hg xy`" :`xnba

.`hgäùòù åàrcei epi`e ,zaya dk`ln Ð

.rxf m` yxg m` ,dyr dk`ln efi`íùàî óà
éåìú.`xnba yxtn Ðå÷ìçð àìiax Ð

iaxe] ,`hg dna rciy opira `l :xn`c xfril`

.[`hg i`na rciy opira :xn`c ryediøáã ìò
ãçà íùî àåäùoin ly zepli` izy oebk Ð

.dfn m` hwl dfn m` rci `le ,eiptl cg`

áééç àåäùdk`ln efi` `hg dna rci ixdy Ð

.`hg mip`z zhiwlay ,dyrìò å÷ìçð äî ìò
úåîù éðù íåùî àåäù øáãxvw wtq oebk Ð

oke miapr wtq mip`z wtq inp i` ,ogh wtq

`xwa aizkc "da"c ,ef z` dyre efl oiekzpa

cr Ð ryedi iaxl .`id z`hg` oia drici` oia

dna rci dricid zrle ,da `ehgl oeekziy

ea yiy xacl oeekzpy oeik ,xfril` iaxle .`hg

.ibq `hgy el rcep drici zrle ,`hgéáø øîà
'åë äãåäéiaxc dizbelt i`n yxtn `xnba Ð

.ediilr dcediäá øèô íà éðà äéîúåÐ

oeekzp `ld ,ryedi iax da xht dn lr :xnelk

!xeq`d xac lrïë íài`d ik wqrznc Ð

?"da" xn`p dnl ,aiig `peeb÷ñòúîì èøôÐ

z` jzge yelzd z` jezgl oebk ,`xzida

.aiig Ð xeqi`a wqrznd df la` .xaegnd

àøîâ÷ñòúîì èøô äéì éòáî,jixv `l Ð wqrznl hxt xfril` iax yixcc "da" i`d ,ongp axc dil zi` xfrl` iaxc ok m` `iyw i`e .zxg` dyre efl oeekzp oebk Ð

ongp axc iziin `le ,`yxc `idd dil rnyn `lc ,dxez dxq` zaygn zk`ln yixcc ongp axc dil zil xfril` iaxc il d`xp !slinl ivn ongp ax iziinc zaygn zk`lnnc

.dxez dxq` zaygn zk`ln ongp axk yixc edi` Ð `hg dna el rceeiy cr "da `hg xy`" yixcc ryedi iaxl la` .xeht zaya wqrznc `icda xn`c meyn `l`
÷ñòúî
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úî÷åîãà,ynn iaxk e`lc jgxk lr xnel jixve Ð iaxk dnwel l`rnyi iaxk

iaxk dnwel :jxtnl ivn yiwl yixc` yiwl yixc `iyw `la ok m`c

.drici dny xaq iaxe ,eax zia zrici dil dedc ,aiig ikd meyne .eax zia zrici mrhne

iaxk dnwel Ð llk drici `la dil znwene ,l`rnyi iaxk dil znwenc` :jixt ikd `l`

dny iax xaqc ,wtq zrici enk zvwn zriciae

.driciàädywde Ð 'ek opzc `id oizipzn

i`dn gken ikide :o"ecx`een l`eny iax axd

drici ira `l l`rnyi iaxc ,iziinc oizipzn

witnc meyn i` ,irac jl `ni` mlerl ?dlgza

opifg `d Ð izixg` `yxcl "mlrpe" "mlrpe"

irae ,drici dny eax zia zrici xaqc iax

"mlrpe" witnc ab lr s` ,eax zia zrici

enk ycwn mlrdle d`neh mlrdl "mlrpe"

zernynn eax zia zrici ira mewn lkne ,`kd

`nlya :xnel yie !xak rciy llkn Ð "mlrpe"

m` ,eax zia zrici irac `nlra `pgky` iax

iax la` .dl ira inp d`nehe ycwn iab ok

irac `zkec meya `pgky` `l ,l`rnyi

m` :xnel yi cere .eax zia zricidil ded ok

.xak rciy llkn Ð "mlrpe" :`icda xninl
oeyl
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úaMä øçà ìL úà ìîe çëLå ,úaMä øçà ìeîì ãçàå úaMa ìeîì ãçà ,úB÷Bðéú¦¤¨¨©©¨§¤¨¨©©©©¨§¨©¨¤¤©©©©¨
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úBøBçL¯éaøå ,àeä ÷qòúî àëä àäå ;øèBt òLBäé éaøå ,úàhç áéiçî øæòéìà éaø §©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥§¨¨¨¦§©¥§©¦
àðéî ãça ìáà ,àðéîì àðéî ïî àlà øèt à÷ àì éîð òLBäé¯!áéiçî òLBäé éaø eléôà §ª©©¦¨¨¨©¤¨¦¦¨§¦¨£¨§©¦¨£¦©¦§ª©§©¥

ïðé÷ñò éàîa àëä ,éàøúa àúå ïéúéðúî ÷BáL ,àðpéL :déì øîà¯èwìî ãáàL ïBâk £©¥¦¨¨§©§¦¦§¨©§©¨¨§©¨§¦©§¤¨©§©¥
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zezixk(ipy meil)

:`xnbd zxxanéàîc ÷qòúîdxezd dkxved dxiar efi`a - ¦§©¥§©
,xzid dyrna wqrzn `edy iptn dxiar xary mc` xehtléà¦

úBéøòå íéáìçc,dxeq` d`ia e` alg zlik` ly zexiara m` - ©£¨¦©£¨
z` xehtl dxezd d`ay ,xeqi`a lykpe xzidl oeekzdy

el` mipte`ay `ed oicd ixdy ,ok xnel xyt` i` ,wqrzndáéiç©¨
,oaxwaúBéøòå íéáìça ÷qòúnä ,ìàeîL øîà ,ïîçð áø øîàc]§¨©©©§¨¨©§¥©¦§©¥©£¨¦©£¨
,[áéiç,df dyrnl llk ezpeek dzid `ly s`äðäð ïkLoeik - ©¨¤¥¤¡¤

dkiynn .dpeek `ll s` aiige ,el` zexiara d`pd el yiy
:`xnbdéàåxehtl weqtd `a,úaMa ÷qòúîzeyrl oeekzdy §¦¦§©¥©©¨

cgein cenil `ll s` ixd ,xeqi` icil `ae zaya xzid dyrn
y `edy mircei ep`,øeète,àîòè éàîwx zay zek`lnay oeik ¨©©£¨

,äøBz äøñà 'úáLçî úëàìî'`ll dzyrpy dk`ln eli`e §¤¤©£¤¤¨§¨¨
ick weqta jxev oi`e ,zaiign dpi` ,ef dk`lnl dpeeke daygn

.zaya wqrznd z` xehtl
:`xnbd zvxzn,àáøì,oldl eixac e`aeiydì úçkLî`ven - §¨¨©§©©¨

,zaya wqrznd z` xehtl dxezd dkxvedy dz`ïåekúpL ïBâk§¤¦§©¥
,øaeçîä úà Cúçå Leìzä úà CBzçìdyrna wqrzdy dryay ©§¤©¨§¨©¤©§¨

,xvew zk`lnl oeekzd `ly oeikne ,xvew xeqi` lr xar ,xzid
e ,xehtdì úçkLî ,ééaàì,wqrzn meyn xehty ote`ïBâk §©©¥©§©©¨§

,Leìzä úà déaâäì ïåekúðcoeekzde wxi zbexra oikq el ltpy §¦§©¥§©§¦©¤©¨
,jezig dyrnl llk oeekzd `le ,ediabdl,øaeçîä úà Cúçå§¨©¤©§¨

meyn xeht `ed df ote`ae ,xaegn wxi jzg ezdabd ick jezy
.wqrzn

:`axe iia` ly zwelgnd xwir z` d`ian `xnbd,øîzéàc§¦§©
Leìzä úà déaâäì ïåekúðzbexr jeza el dltpy oikq diabdl - ¦§©¥§©§¦©¤©¨

wxiì ïåekéà àì àäc ,àîòè éàî ,øeèt ,øaeçîä úà CúçåíeL §¨©¤©§¨¨©©£¨§¨Ÿ¦©¥§
äëéúçdvx m` la` .jezig ly dyrnl llk oeekzd `l ixdy - £¦¨

úà CBzçìwxidáéiç ,øîà ééaà ,øaeçîä úà Cúçå Leìzä,z`hg ©§¤©¨§¨©¤©§¨©©¥¨©©¨
ì ïåekéà àäcäëéúç íeLs`e ,jezig dyrnl oeekzd ixdy - §¨¦©¥§£¦¨

e .aiig ,xeqi`a jzgy oeik ,xzida jezgl oeekzdyøîà àáø̈¨¨©
àøeqéàc äëéúçì ïåekéà àì àäc ,øeètoeekzd `l ixdy - ¨§¨Ÿ¦©¥©£¦¨§¦¨

.xeqi` ly jezig dyrnl
:dpyna epipy'åë e÷ìçð àì ,øîBà éñBé éaødk`ln dyerd lr ©¦¥¥Ÿ¤§§

zvwne meid dyr zvwn xne` ip`y ,xeht `edy zeynyd oia
,jk lr minkg el eaiyd dn dpyna x`azd `le .xgnl dyr

,`ziixaa epipy mpn`'éøçà íz÷c÷c' ,éñBé éaø ïäì øîà ,àéðz- ©§¨¨©¨¤©¦¥¦§©§¤©£©
zgtiwe mzgvp.mkixaca ize` m
:`xnbd zl`eydéì éøîà éàî,minkg el exn` dn -cok zngn ©¨§¦¥§

eäì øîàiqei iax.'éøçà íz÷c÷c':`xnbd daiyndéì éøîà éëä ¨©§¦§©§¤©£©¨¦¨§¦¥
m` ,minkg el exn` jk -,eäî úBLîMä ïéa déaâämb ,xnelk ¦§¦©¥©§¨©

ziyrp dk`ln zvwny mixne`y meyn xhet dz`y jixacl
,d`ved zk`lna wqry mc` lr xn`z dn ,xgnl dzvwne meid
oiaa `vnp `ed eay zeyxdn exwerl ick utgd z` diabde
ixde ,xeht didi dfa mb m`d mixetikd meil zay oiay zeynyd
ixdy ,xgnl ivge meid dyr ivgy xnele wlgl xyt` i` dfa
m`e ,mi`vg ipyl dwlgl xyt` i`e oir sxdk ziyrp dk`lnd

ef dprh lre .eaiigl yi okeäì øîà,iqei iax,éøçà íz÷c÷c ¨©§¦§©§¤©£©
.mkzprha ize` mzgvp ,xnelk

,mzprhl iqei iax dced recn :`xnbd ddnzeäì àîéðåixde - §¥¨§
y ,ok xnel ozip ddabda s`y mdl aiydl leki didúö÷î¦§¨

.øçîì dúö÷îe ,íBiäî äúéä ääaâä:`xnbd zvxznénð éëä ©§¨¨¨§¨¥©¦§¨¨§¨¨¨¦©¦
eäì øîà÷,iqei iax mdl xn` jk zn`a -,éøçà íz÷c÷c ¨¨©§¦§©§¤©£©

,ipgvpl mzayge,íeìk íëãéa íúéìòä àìådfa mby meyn §Ÿ¤¡¦¤§¤§¤§
.xehte ,xgnl dzvwne meid dzid ddabd zvwny xnel xyt`

:`xnbd dywn .iqei iax ixaca dzr dpc `xnbd,éñBé éaøìes` §©¦¥
lkn ,xgnl dzvwne meid dzyrp dk`ln zvwny xne` `edy

`ed seqa dyrpy zvwn eze` ixd mewn,äëàìî øîbdfa ike §©§¨¨
s`y xnel ozipøeèt øæòéìà éaøìixacly ,iqei iax xn`y itk] §©¦¡¦¤¤¨

,[xeht lkdáéiçîc déì àðòîL àäxfril` iax zrca epipy ixd - ¨§©§¨¥¦§©¥

z` wx zaya dyry s`e ,dk`ln xnb ziiyr lr aiigny
,dzvwnïðúczay zkqna(.dw),'bxe`' zk`ln iabløæòéìà éaø ¦§©©¦¡¦¤¤

ìL âøBàä ,øîBàälçza ïéèeç äL,cbad zbix` zligza -åm` ok ¥¨¥§Ÿ¨¦©§¦¨§
heg bx`âéøàä ìò ãçà,ezbix`a ligzd xaky cba lr -,áéiç ¤¨©¨¨¦©¨

`edy oeik mewn lkn ,dk`ln zvwn `l` epi` heg eze`y s` ik
d`ved zk`lna s` ok m`e .eilr aiig ,miiwd cbal sxhvn
,dk`lnd lk z` dyr `lyk s` dk`lnd xnba aiigziy xn`p
mby ,iqei iax ixack `lye ,cg` meia did dk`lnd xnby oeik

.dfa xhet xfril` iax
:`xnbd zvxznéëä øæòéìà éaøc àaélà éñBé éaø ,óñBé áø øîà̈©©¥©¦¥©¦¨§©¦¡¦¤¤¨¦

éðúîiax ixaca zaya dpynd z` jk dpey did iqei iax - ©§¥
ril`,xfìL âøBàä ,øîBà øæòéìà éaøälçza ïéèeç äLzligza - ©¦¡¦¤¤¥¨¥§Ÿ¨¦©§¦¨

,cbad zbix`åbxe`d okâéøàä ìò íéðLeligzd xaky cba lr - §§©¦©¨¨¦
,ezbix`a,áéiç`l` aiigzn epi` dk`lnd xnba s`y meyn ©¨

heg bxe`d eli`e ,dk`lnd lk xeriy `edy ,oiheg ipy zbix`a
iax aiigi `ly o`k oicd `ede ,dk`ln xnba s` aiig epi` cg`

.mly xeriy da oi`yk d`vedd xnba xfril`
zaya m` rcei epi`e meid jeza dk`ln dyerd :dpyna epipy
efi` oirn rcei epi`e dyerd e` ,dyr mixetkd meia m` dyr

,xhet ryedi iax 'eke dyr dk`lnäéä BøèBt ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨§¨¨
.éeìz íLàî óà òLBäé éaø©¦§ª©©¥¨¨¨

:df oecipa `ziixa d`ian `xnbdàéðz,`ziixaa,äãeäé éaø øîà ©§¨¨©©¦§¨
,éeìz íLàî óà òLBäé éaø äéä BøèBtmeynøîàpLmy` zyxta §¨¨©¦§ª©©¥¨¨¨¤¤¡©

ielz(fi d `xwie)Wtp m`e'àèçú ék'd zFvn lMn zg` dzUre §¦¤¤¦¤¡¨§¨§¨©©¦¨¦§
dpiUrz `l xW`òãé àìå'rci `le' oeylne ,'FpFr `Upe mW`e £¤Ÿ¥¨¤¨§Ÿ¨©§¨¥§¨¨£

m` wtq el yiy oebke ,`l e` `hg m` rci `ly in wxy rnyn
,ielz my` `ian ,oney e` alg lk`,àèçL òãiL äæì èøts` §¨§¤¤¨©¤¨¨

.`hg `hg dfi`a rcei epi`yïBòîL éaø Bì øîà,dcedi iaxl ¥§¨¨¨©©¦¦§
,`hg dna rcei epi`e `hgy eze` ,daxc`L eäæi`ceaàéán ¤¤¥¦

øîàpL ,éeìz íLà(my)äNòå''ebe,'òãé àìåef oeyln cenll yie ¨¨¨¤¤¡©§¨¨§Ÿ¨©
xy,dyr dn rcei epi`y `l` dxiar dyrn dyry rceiy in w

,ielz my` `iany `edås`,äNò äna òãé àì äæaiig okle §¤Ÿ¨©©¤¨¨
,ielz my`aìáà,dkizg lk`y mc`ìëà àì ÷ôñ áìç ìëà ÷ôñ £¨¨¥¨©¥¤¨¥Ÿ¨©

,heyt xacd oi` ,ielz my` `iany jl heyty ,oney `l` alg
`l`,åàì íà éeìz íLà àéáî íà åéìò ìàLe àöllka epi` ixdy ¥§©¨¨¦¥¦¨¨¨¦¨

.llk `hg `ly okzi ixdy ,weqtay diiyr oeyl
m` le`yl yi oney e` alg lk` wtqay oerny iax xn`y oeik
iax ly ezrc zn`a dn `xnbd zxxan ,`l e` ielz my` `ian

:`xnbd zxxan .dfa oernydìò éåä éàîoerny iax zhiy idn - ©¨¥£¨
:`xnbd dgiken .lk` `l wtq lk` wtqa,òîL àzepipy ¨§©

y mc` ,`ziixaaàèç,oaxw aiignd xacaàèç äna òãé àìå- ¨¨§Ÿ¨©©¤¨¨
,`hg dk`ln efi`aBàyàèç àì ÷ôñ àèç ÷ôñ,llkíLà àéáî ¨¥¨¨¨¥Ÿ¨¨¥¦¨¨

.éeìz,xxal yieøîàc déì àðòîL ïàîeprnyy `pzd edin - ¨©§©§¨¥§¨©
y rci m`y xaeq `edyíLà àéáî àèç éàîa òeãé ïéàå àèç̈¨§¥¨©§©¨¨¥¦¨¨

,éeìzedf ixd,ïBòîL éaø`ziixad ok m`e ,epizpyna x`eanke ¨©¦¦§
,ezhiya zkledéðz à÷åm` mby `ziixa dze`a epipye -÷ôñ §¨¨¥¨¥

,dpéî òîL .éeìz íLà àéáî ,àèç àì ÷ôñ àèçcéaøì déì àøéáñ ¨¨¨¥Ÿ¨¨¥¦¨¨¨§©¦¨§¦¨¥§©¦
ïBòîL,oaxw aiig `hg dfi`a rcei epi`e `hg i`ceayk wx `ly ¦§

m` mb `l`.éeìz íLà àéáî ,àèç àì ÷ôñ àèç ÷ôñ̈¥¨¨¨¥Ÿ¨¨¥¦¨¨¨
:dpyna epipy'åë e÷ìçð àì íéøîBà ïBòîL éaøå éøeæL ïBòîL éaø©¦¦§§¦§©¦¦§§¦Ÿ¤§§

,aiig `edy cg` myn `edy xac lrøLà øîBì ãeîìz äî ïk íà¦¥©©§©£¤
.÷qòúîì èøt ,da àèç̈¨¨§¨§¦§©¥

:zexiar x`yae zaya wqrzn ipic z` zxxan `xnbdáø øîà̈©©
,ìàeîL øîà ,ïîçðd mc`a ÷qòúîzlik`å íéáìçz`iaa,úBéøò ©§¨¨©§¥¦§©¥©£¨¦§£¨

,xeqi` dyrna lykpe xzid dyrnl oiekzdyäðäð ïkL ,áéiç- ©¨¤¥¤¡¤
d la` .dxiara d`pd el yiy oeik,úaMa ÷qòúîzeyrl aygy ¦§©¥©©¨
,xeqi` xac ecia dlre xzid xac,øeètzk`ln iably meyn ¨

wx zayúáLçî úëàìîdpeeke daygn mr dk`ln -äøñà §¤¤©£¤¤¨§¨
,äøBz.zaygn zk`ln dpi` zewqrzd jezn diiyre ¨
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zezixk(iyily meil)

:l`eny ly evexiz lr dywn `xnbd,àéòLBà áø áéúîepipy ¥¦©©§¨
dpyna(.hi)iaxy ,`hg dfi`a rcei epi`e mc`d `hgy ote` iabl

,exhet ryedi iaxe oaxwa eaiign xfril`éaøå éøeæL ïBòîL éaø©¦¦§§¦§©¦
e÷ìçð àì ,íéøîBà ïBòîLryedi iaxe xfril` iaxìòxaerd mc` ¦§§¦Ÿ¤§§©

lr,ãçà íMî àeäL øácdf oli`n mip`z hwl m` rci `ly oebk ¨¨¤¦¥¤¨
,df oli`n e`áéiç àeäL.mip`z zhiwla `hgy rci ixdy ,z`hg ¤©¨

,úBîL éðL íeMî àeäL øác ìò ,[e÷ìçp äî ìò] àlàmc` oebk ¤¨©©¤§§©¨¨¤¦§¥¥
,miapr e` mip`z hwl m` wtzqny e` ,ogh e` xvw m` wtzqny

.øèBt òLBäé éaøå úàhç áéiçî øæòéìà éaøL`irye` ax jiynn ¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥
oerny iax ixac lr siqedl `a dcedi iax ixd :eziiyew z`

,ryedi iaxe xfril` iax zwelgn xe`iaa oerny iaxe ixefyéaøå§©¦
äãeäéenvrøîà÷ éàîxn` ixd ,ef zwelgn xe`iaa xn` dn - §¨©¨¨©

a éâéìôcy ote`,íéðàz èwìå íéáðò èwìì ïéekúðhwll oiekzpa e` ¦§¦¦§¦§©¥§©¥£¨¦§¦¥§¥¦
mip`z,úBðáì èwìå úBøBçLryedi iaxe aiign xfril` iaxy §§¦¥§¨

ly el` mipte` ixde .xhetíéðàúe íéáðòly e`,úBðáìe úBøBçL £¨¦§¥¦§§¨
eäéð éàîk md ixd ,miaygp md dn -úBîL éðLm`e ,mipin ipy - ©¦§¥¥

dcedi iax ixac ixdy ,dyw okeðééäixac md md -ïBòîL éaø ©§©¦¦§
éøeæL ïBòîL éaøåixdy ,ryedi iaxe xfril` iax zwelgn xe`iaa §©¦¦§§¦

ok m`e ,zeny ipya ewlgpy exn` md mbäãeäé éaø,epzpynay ©¦§¨
ïðéòeîLàì àúà éàîiax ixac lr siqedle rinydl `a dn - ©£¨§©§¦©

:eziiyew z` `irye` ax miiqn .ixefy oerny iaxe oernyàlà¤¨
eäééðéa àkéà ÷qòúî åàìoica `ed zehiyd oia lcadd i`ce - ¨¦§©¥¦¨¥©§

,wqrznøáñ äãeäé éaøcyïBòîL éaøå [ïBòîL éaøå] ,áéiç ÷qòúî §©¦§¨¨©¦§©¥©¨§©¦¦§§©¦¦§
éøáñ éøeæLy,øeèt ÷qòúîoerny iaxy rny dcedi iax ,xnelk §¦¨§¦¦§©¥¨

iaxe xfril` iax ly mzwelgn z` ecinrd ixefy oerny iaxe
dpey`xd daygndy epiide ,'ealn hwln ca`'y ote`a ryedi

wll aygyllk ayg `ly wqrzna la` ,dgkye ealn dca` ,h
lkd ixacly ixefy oerny iaxe oerny iax exaq ,hwily dn lr
mip`z hwll oiekzd m` elit`y xne`e wleg dcedi iaxe ,xeht
`l` xht `l ryedi iax s`e ,xfril` iax aiign ,miapr hwile
`xnbd ziiyew xefgz `linne .aiig ,cg` oina la` mipin ipya

(:hi)l`eny eli`e ,aiig wqrzny gken o`k ixdy l`eny lr
.wqrznd z` xht

z` xg` ote`a zx`ane ,l`eny lr `iyewd z` zvxzn `xnbd
:`xnbd zvxzn .oerny iaxe dcedi iax ly zwelgndàìoi` - Ÿ

a `l` ,jixack dpynd xe`ia,øeèt ìkä éøác ÷qòúî,l`enyke ¦§©¥¦§¥©Ÿ¨
,àëäå,epzpynaéâìôéî à÷ àäadcedi iax ewlgp df xaca - §¨¨§¨¨¦§§¦

,oerny iaxeãçà íLa Balî èwìî çëL ,øáñ éøeæL ïBòîL éaøc§©¦¦§§¦¨©¨©§©¥¦¦§¥¤¨
dp`z dvex `edy xeaq `ede ,gkye ef dp`zl oiekzd m`y -

l dfa ,dpey`xd dp`zd lr eci dklde ,dl dkenqy zxg`éøác¦§¥
,áéiç ìkägkyyk mby cere ,dligzn dfl oiekzdy meyn ©Ÿ©¨

.envr oin eze`a `l` drh `l ,ezaygnéâéìt ék,ewlgp dnae - ¦§¦¦
wx,úBîL éðLamiapr dvxy ayeg `ede ,gkye mip`zl oiekzdy ¦§¥¥

.xhet ryedi iaxe aiign xfril` iaxy ,mip`zd lr eci dklde
eli`eàðL àì ,øáñ äãeäé éaøezaygn gkey oia dpey oicd oi` - ©¦§¨¨©Ÿ§¨

dpey`xdãçà íLa,zxg` jk xg` ayge ef dp`zl oiekzdy - §¥¤¨
,úBîL éðLa àðL àìå,miapr dvex `edy ayge mip`zl oiekzdy §Ÿ§¨¦§¥¥
mipte`d ipya `l`éâéìtla` ,xfril` iaxe ryedi iax ewlgp - §¦¦

.xeht lkd ixacl wqrzna
:oerny iaxe dcedi iax zwelgn xe`iaa sqep ote` d`ian `xnbd

eäééðéa àkéà íc÷éì ,øîà àáødidy ote`a zehiyd oia lcadyi - ¨¨¨©¦§©¦¨¥©§
drhe mdn cg` dligz hwll xeaq dide ,zexit ipy hwll ezrca
xfril` iax dfa ewlgp oerny iaxly ,xg`d z` hwll micwde
didy ote`a la` ,zeny ipyn mdy ote`a `weec j` ,ryedi iaxe
s`e lkd ixacl aiig `ed ixd ,cg` myn zexit ipy hwll ezrca
md cg` mye li`ed ,xg`d z` micwde edyrna drhy it lr
iax ewlgp dcedi iax zrcl j` .mdipy z` hwil mb seqale
yi mzwelgnne .cg` myn zexit ipya s` ryedi iaxe xfril`
lr ezaygn dzidy cg` mya 'mcwil'a ewlgp `weecy cenll
oicn xeht xg` hwile df z` hwll xeaq dide drh m` j` ,mdipy

.l`enyk epiide ,cg` myn mdy it lr s`e ,wqrzn
xcqa 'wqrzn' jiiyy ,ef `xaql `ziixan `xnbd zriiqn

:mixacd ipy z` zeyrl dvxy s` ,dnicwdàéðúäåepipy oke - §¨©§¨

y mc` ,`ziixaaåéðôì eéäzaya(úBkeøà) úB÷ìBc úBøð ézL ¨§¨¨§¥¥§£
,Bæ úà äaéëå Bæ úà úBaëì ïéekúðåoiekzde zeieak odizy eidy e` §¦§©¥§©¤§¦¨¤
,Bæ úà ÷éìãäå Bæ úà ÷éìãäì,xaca bbey dideøeèt,z`hgn §©§¦¤§¦§¦¤¨

dyre df xpa dk`ln zeyrl aygy ,wqrzn `edy meyn
mcew oiekzd m` la` .xg` xpa dk`ln÷éìãäì,df xpúBaëìe §©§¦§©

,xg`d xpd z` eixg`edligz `l` ok dyr `l seqaläaéëxp ¦¨
dfåjk xg`÷éìãäm`yr m` ,xg`d xpd z`,úçà äîéLða §¦§¦¦§¦¨©©

,xg`d xpd z` wilcde df xp mcew daik ezgitpay,áéiç,mrhde ©¨
mcw cg`d xpa ieaikdy xnel xyt` i` zg` zaa e`yry oeiky

,ipyd xpa dwlcdl]m`yr m` la`,øeèt ,úBîéLð ézLameyn ¦§¥§¦¨
jk xg` wxe wilcdl mcew oiekzd `ede ,wilcdy mcew daiky

zeakl,[zek`ln izy zeyrl oiekznd s`y ,ef `ziixan gkene
z` micwde drhe ,dipyl zg` dk`ln micwdl dvxy `l`

.`ax ixacke ,wqrzn aygp ,ipyd xacd
ote`a :`xnbd zl`ey .`ziixaay yecigd z` zxxan `xnbd

,zg` dniypa wilcde daiky dfàèéLt,aiig `edy heyt ixd - §¦¨
:`xnbd daiyn .z`f rinydl `ziixad dkxved recneeäî©

àîéúcdf ote`a s`y xnel xeaq ziid -dézáLçî ãáòúéà àì- §¥¨Ÿ¦§£©©£©§¥
,ezaygn dzyrp `lúBaëì óBqáìe éòa àøwéòî ÷éìãäì àäc- §¨§©§¦¥¦¨¨¨¥§©§©

,zeakl jk xg`e dligz wilcdl dvx ixdyäNòî ãáò éëå- §¦¨©©£¤
,dgitpd dyrn z` dyrykeàeä ÷éìãä óBqáe äaékmcew ixd - ¦¨©¦§¦

,wilcd jk xg`e daikàîéàådidiy xn`pe -ïì òîLî à÷ ,øeèt §¥¨¨¨©§©¨
,jkl mrhde .aiigy `ziixadíéc÷î àì (éîð) éîec÷àc éäð-s` §¦§©§¥©¥Ÿ©§¦

mewn lkn ,epevxk ,dwlcdd z` micwd `l mpn`yénð éøeçà©¥©¦
øçàî àì,ieaikd xg`l dzeyrl dwlcdd z` xgi` `l mb - Ÿ§©©

.epevx llk dyrp `ly aygp df oi`e
:zaya milgb dzegd mc`a dpc `xnbdíéìçb äúBçä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¤¤¨¦

milgb znixr jezn milgba milk `lnn -úàhç áéiç ,úaMa©©¨©¨©¨
.oldl x`eaiy mrhke ,zg`éaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦

íézL áéiç ,÷Bãö éaøa øæòéìàzg` ,ze`hg izy -àeäL éðtî ¡¦¤¤§©¦¨©¨§©¦¦§¥¤
úà äaëîmilgbd,úBðBéìòäxg` ilka dzr mgipn `ed ixdy §©¤¤¨¤§

,mdilry caekd zngn miak mde ,milgb mdilr gipneåz`hg §
y iptn ztqepúà øéòáîmilgbd,úBðBzçzäeid dzr cry ©§¦¤©©§

ode ,zepeilr zeyrp dzre ,mdilry `ynd caekn zeieak
.zexrea

:`xnbd dywnïðé÷ñò éàîa,`ziixad zwqer ote` dfi`a -éà §©¨§¦©¦
ïéekéî à÷coiekzn `ed m` -úBaëìzepeilrd z`øéòáäìez` §¨¦©¥§©§©§¦
,zepezgzdøèôc ïàîc àîòè éàî`nw `pz ly enrh dn - ©©£¨§©§¨©

e ,zg` z`hg wx aiigyàlàxaecn m`øéòáäì ïéekî à÷ àìcz` ¤¨§Ÿ¨¦©¥§©§¦
dyw ok m` ,mzeakle zepeilrd z` lehil wx `l` ,zepezgzd

ézøz áéiçîc ïàîc àîòè éàîiaxa xfril` iax ly enrh dn - ©©£¨§©¦§©¥©§¥
`le zeakl wx oiekzdy oeik `lde ,ze`hg izy aiigny wecv

.xehte dxradd lr wqrzn `ed ixd ,xiradl
:`xnbd zvxzneäééååøz éøîàc àðéðç éaøå øæòìà éaøexn` - ©¦¤§¨¨§©¦£¦¨§¨§¦©§©§

xaecn ,cg` uexiz mdipyúBaëì ïéekúpL ïBâkmilgbd z` §¤¦§©¥§©
úBðBéìòäzepeilrd eide ,mingtl jxvede gtp didy ,ekxevl ¨¤§

dyre ,zepezgzd z` xiradl jixv did `l zn`ae ,zeqb milgb
okøéòáäì éãkxirai df ici lry it lr s` -,úBðBzçzä úà §¥§©§¦¤©©§

did epevx xwiry oeik ,jka el ztki` did `l ,lewlw edf eiable
milwlwzny zepezgzd zxrada ewlgpe .zepeilrd z` zeakl

,dxradd ici lr,øáñ àn÷ àpúc,xeht zaya lwlwn lky myk §©¨©¨¨©
s` ,zaygn zk`ln ef oi`y meyn,äøòáäa ì÷ì÷îdf oebk §©§¥§©§¨¨

,envr iabl mlwlwne zepezgzd milgbd z` xirany,øeèẗ
.zepeilrd ieaik lr `l` aiig epi`eøîà ÷Bãö éaøa øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§©¦¨¨©

dxrada lwlwny,áéiç.mizy aiig okleïðçBé éaø øîà ïëå ©¨§¥¨©©¦¨¨
y ,ef `ziixa xe`iaaeðL çtðapa zwqer `ziixad -ezpeeky ,gt §©¨¨

ewlgpe ,zepezgzd z` xiradl `le zepeilrd z` zeakl wx
.dxrada lwlwna

ïàk ãò ,ïðçBé éaø øîà,gtpa `ziixad z` epcnrdy ,dzr cr - ¨©©¦¨¨©¨
,Bæ äëìä ìL àîòè äúlbúð àìxfril` iax eaiig recn reci oi`y Ÿ¦§©§¨©£¨¤£¨¨

.mizy wecv iaxa
:`ziixaa zwelgnd xe`iaa sqep uexiz d`ian `xnbdøa énà©¦©

eäééååøz éøîàc ,ïéáà øa àéððç áøå ïéáà,df uexiz mdipy exn` - ¨¦§©£©§¨©¨¦§¨§¦©§©§
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קצה
oifge` mipy` cenr k sc ± oey`x wxtzereay

úåîù éðù åäéð éàîi`e .enc oipin ipyk inp zepale zexegy `zyd jzrc `wlq `w Ð

df z` hwll oiekzpa ,ediizbelt inwen dcedi iaxk inp ixefy oerny iaxe oerny iax

?opireny`l `z` i`n dcedi iax ,df z` hwleåäééðéá àëéà ÷ñòúî åàì àìàÐ

wqrzna la` ,ealn hwln ca`a `zbelt iwe`c ixefy oerny iaxl dcedi iax dirnyc

elit` :xninl edi` `z`e .xeht lkd ixac Ð

xeqi`ae li`ed ,wqrzn ied 'ek hwll oiekzp

iax elit`e .xfril` iax aiigne ,ibilt wqrzp

mya la` ,zeny ipya `l` xht `l ryedi

"da" xn`p dnl ok m` .'ek ip` dnze aiig cg`

a`a wqrzna e` ,xzida wqrznl hxt Ð

.zxg` dk`ln a` dyre dk`lnè÷ìî ãáà
ãçà íùá åáìî,gkye ,ef dp`zl oiekzpy Ð

xeaqkdklde ,`pira dl dkenqd zxg` dp`z

li`ed ,aiig lkd ixac Ð dpey`xd lr eci

`l ezaygn gkyyk ,cere .dlgz oiekzp jkle

.envr oin eze`a `l` aygúåîù éðùáÐ

,`pira miapr xeaqke ,gkye mip`zl oiekzpy

.mip`zd lr eci dkldeåìéôà øáñ äãåäé éáøå
éâéìô ãçà íùázexegyc dil `xiaqe Ð

.cg` oin ode li`ed ,od cg` my zepale

m` ip` dinz" oizipzna xn`y dn (zetqez)

ixdy cg` oina Ð "ryedi iax da xht

.zetqez o`k cr .ezaygn dniiwzpíã÷éì
åäééðéá àëéàxg`e dlgz ef hwll oiekzpy Ð

iaxe oerny iax .dpexg`d lr eci dklde ,ef jk

lkd ixac Ð cg` myn m` :ixaq ixefy oerny

ediieexz seq seqe ,od cg` mye li`ed ,aiig

ibilt ik .xge`nd micwna ol ztki` `le ,car

li`ed ,z`hg aiign xfril` iax ,zeny ipya

ol ztki` `le ,dyr mdipye oiekzp odipyle

li`ed ,xhet :ryedi iaxe .xge`nd micwna

`ed dfl `l zg`e zg` lk zhiwl zryae

dcedi iaxe .xehte ,wqrznk dil ded Ð oiekn

dnl ipdnz la` ,ibilt cg` mya elit` :xaq

la` .oiekzp odipyl seq seqe li`ed ,xht

`le zg`l `l` oiekzp `ly ,`nlra wqrzna

`nlr ilekc Ð dzxag z` dyre ,d`yr

.xehtàéðú àäåmcwenl opiyiigc ,`zriiq Ð

.xge`neåæ ÷éìãäìzbbya e` zay zbbya Ð

.zek`lnøåèô åæ ÷éìãäå`l ,wqrzn epiidc Ð

z` dyre ,d`yr `le zg`l `l` oiekzp

.dzxagúåáëìå ÷éìãäìxpe wlec xp didyk Ð

jk xg`e dlgz df wilcdl oiekzpe ,ieak

xg`e df dake ,df zeaklwilcd jk.dfíà
úçà äîéùðádf dak dgitpd zngne ,gtpy Ð

ide mcwen id xninl `kilc ,aiig Ð dwilcde

.xge`nøåèô úåîéùð éúùáziyrp `lc Ð

.xcqkäéúáùçî ãéáòúà àì.wilcd jk xg`e dAM :xninl `ki`c Ðäúåçä.milgbd xeavn milk `lnnd Ðúåðåéìòä äáëî`ynd zngn eake ,zepezgz zeyrp eiykry Ð ¦¨

.zexrazp zepeilr eiykr odyke ,odilr didy `ynd zngn zeieak eidy Ð zepezgzd xirane .zepeilr lyéúøú áééçîã ïàîã àîòè éàîwqrzn diable ,`cgl oieki` `l `d Ð

!`edúåðåúçúä úà øéòáäì éãë,zeqb eidy zepeilr zeakl oiekzp .oingtl jixve ,gtp didy ,ezpeek xwir dzid zepeilr ieakl `l` ,jixv ded `l zepezgzd zxradl ,xnelk Ð

.elv` mlwlwn `edy it lr s` ,el` exraziy zpn lr el` ly ieaikl oiekzp Ð zepezgzd exraiy rciy it lr s`eäøòáäá ì÷ì÷îgtpa :opgei iax xn`ck ,`ed gtpc oebk Ð

.milgb xiradl gtpl dil `gip `lc ,epyáééç äøòáäá ì÷ì÷î.oiaiig xirane laeg Ð oixeht milwlwn x`yc ab lr s` :ol `niiwc Ð'åë ïéáà øá éîàiieakl oiekzpy oebk Ð

.oaxw `kile z`vi .e`ll dxrad :xn`c ,iqei iaxk dl xaq `nw `pz .xeht dxrad` ikd elit`e ,dxradle
íéã÷äì
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åðééä:dizlinc eyexit ikdc xnel jixv jigxk lrc Ð ixefy oerny iaxe oerny iax

hwln ca`ae mip`ze mip`z oebk Ð aiigy cg` myn `edy xac lr ewlgp `l

ewlgp dn lr .lirl yxitck ,ealn hwln ca`e zexegye zexegye zepale zepal e` ,ealn

,ealn hwln ca`e zepale zexegy e` mip`z e` miapr oebk ,zeny ipyn `edy xac lr Ð

iaxl xninl epivn `lc .ediinrh lirl yxtnck

xac lr ewlgp dn lr ixefy oerny iaxe oerny

miapr e` mip`z hwly oebk Ð zeny ipy meyn

.ol rnynw i`nc ,hwl dn rcei epi`e

àìàdcedi iaxc ediipia `ki` wqrzn e`l

ixefy oerny iaxe aiig wqrznc xaq

oerny iaxe Ð xeht wqrzn ixaq oerny iaxe

ca`a xfril` iaxe ryedi iaxc dizbeltc ,xaq

e` miapr hwle mip`z hwll oiekzpe ealn hwln

yxtnck od oipin ipyc ,zepal hwle zexegy

hwln ca`ae cg` oina la` ,ediinrh lirl

la` .aiig `nlr ileklc ,ewlgp `l Ð ealn

oiekzpy oebk ,ealn hwln ca` `lyc cg` oina

.wqrzn meyn ,xeht Ð zexg` hwle el` hwll

mipin ipyae ,'ek oiekzpa elit` :xn` dcedi iaxe

dpine .ealn hwln ca` `lyae ,ediizbelt

Ð `pin cga la` ,oipin ipya `wec :opiwiic

?i`n`e :`cenlz lirl wiicck aiig `nlr ilekl

oiiyew oxcde !`ed wqrzn `d

i`d `cenlzl dil `hiytc `de .dizkecl

iwene xeht wqrzn oerny iaxlc ,dhiy

dcedi iaxle ,ealn hwln ca`a ediizbelt

rnyn ikdc Ð ca` `lya ixiine aiig wqrzn

,ith aiign dcedi iaxc ,oizipznc `pyil

:mixne` oerny iaxe ixefy oerny iax :xn`wc

Ð aiigy cg` meyn `edy xac lr ewlgp `l

ipy lr ewlgp dn lr .aiig i`ce mzdc ,xnelk

lre .xhtc o`n `ki` mzdc ,xnelk Ð 'ek zeny

mip`z hwll oiekzp elit` :dcedi iax aiyd df

:xn`wcn ,cere .aiignc o`n `ki`e ,ibilt 'ek

iaxc rnyn ,ryedi iax da xht m` ip` dnz

.ith aiign dcedi
oebk
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,úBîL éðL íeMî àeäL øác ìò àlà ,áéiç àeäL¤©¨¤¨©¨¨¤¦§¥¥
éaøå .øèBt òLBäé éaøå ,úàhç áéiçî øæòéìà éaøL¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥§©¦
íéáðò èwìì ïéekúða ?éâéìôc øîà÷ éàî äãeäé§¨©¨¨©¦§¦¦§¦§©¥§©¥£¨¦
íéðàúe íéáðò ;úBðáì èwìå úBøBçL ,íéðàz èwìå§¦¥§¥¦§§¦¥§¨£¨¦§¥¦

úBîL éðL ?eäéð éàî ,úBðáìe úBøBçL¯éaø eðééä §§¨©¦§¥¥©§©¦
àúà éàî äãeäé éaø ,éøeæL ïBòîL éaøå ïBòîL¦§§©¦¦§§¦©¦§¨©£¨
éaøc ,eäééðéa àkéà ÷qòúî åàì àlà ?ïðéòeîLàì§©§¦©¤¨¨¦§©¥¦¨¥©§§©¦
:éøáñ éøeæL ïBòîL éaøå ,áéiç ÷qòúî :øáñ äãeäé§¨¨©¦§©¥©¨§©¦¦§§¦¨§¦

!øeèt ÷qòúî¯,øeèt ìkä éøác ÷qòúî ,àì ¦§©¥¨¨¦§©¥¦§¥©Ÿ¨
:øáñ éøeæL ïBòîL éaøc ,éâìtéî à÷ àäa àëäå§¨¨§¨¨¦©§¦§©¦¦§§¦¨©

ãçà íLa Balî èwìî çëL¯,áéiç ìkä éøác ¨©§©¥¦¦§¥¤¨¦§¥©Ÿ©¨
éâéìt ék¯àðL àì :øáñ äãeäé éaø ,úBîL éðLa ¦§¦¦¦§¥¥©¦§¨¨©¨§¨

:øîà àáø .éâéìt úBîL éðLa àðL àìå ãçà íLa§¥¤¨§¨§¨¦§¥¥§¦¦¨¨£©
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úà äaéëå Bæ úà úBaëì ïéekúðå ,úBkeøà úB÷ìBc§£§¦§©¥§©¤§¦¨¤
Bæ úà ÷éìãäå Bæ úà ÷éìãäì ,Bæ¯÷éìãäì ;øeèt §©§¦¤§¦§¦¤¨§©§¦

úçà äîéLða ÷éìãäå äaéëå ,úBaëìe¯.áéiç §©§¦¨§¦§¦¦§¦¨©©©¨
!àèéLt¯,dézáLçî ãáòúéà àì :àîéúc eäî §¦¨©§¥¨¨¦§£©©£©§¥

ãáò éëå ,úBaëì óBqáìe éòa àøwéòî ÷éìãäì àäc§¨§©§¦¥¦¨¨¨¥§©§©§¦£©
äNòî¯,øeèt àîéàå ,àeä ÷éìãä óBqáe äaék ©£¤¦¨©¦§¦§¥¨¨

éøeçà ,íéc÷î àì éîð éîeã÷àc éäð :ïì òîLî à÷̈©§©¨§¦§©§¥©¦¨©§¦©¥
úaMa íéìçb äúBçä :ïðaø eðz .øçàî àì éîð©¦¨§©©¨©¨©©¤¤¨¦©©¨

¯íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .úàhç áéiç©¨©¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¦
àeäL éðtî ,íézL áéiç :÷Bãö éaøa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©¦¨©¨§©¦¦§¥¤

úBaëì ïéekéî à÷c éà ?ïðé÷ñò éàîa .úBðBzçzä úà øéòáîe úBðBéìòä úà äaëî§©¤¤¨¤§©§¦¤©©§§©¨§¦©¦§¨¦©¥§©
øéòáäìe¯øéòáäì ïéeëî à÷ àìc àlà ?øèôc ïàîc àîòè éàî¯ïàîc àîòè éàî §©§¦©©§¨§©§¨©¤¨§¨¨§©¥§©§¦©©§¨§©

úBðBéìòä úBaëì ïéekúpL ïBâk :eäééååøz éøîàc àðéðç éaøå øæòìà éaø ?ézøz áéiçîc¦§©¥©§¥©¦¤§¨¨§©¦£¦¨§¨§¦©§©§§¤¦§©¥§©¨¤§
øæòéìà éaøå ,øeèt äøòáäa ì÷ì÷î :øáñ÷ àn÷ àpúc ,úBðBzçzä úà øéòáäì éãk§¥§©§¦¤©©§§©¨©¨¨¨©§©§¥§©§¨¨¨§©¦¡¦¤¤
àì ïàk ãò :ïðçBé éaø øîà .eðL çtða :ïðçBé éaø øîà ïëå .áéiç :øîà ÷Bãö éaøa§©¦¨¨©©¨§¥¨©©¦¨¨§©¨¨¨©©¦¨¨©¨Ÿ
:eäééååøz éøîàc ïéáà øa àéððç áøå ïéáà øa éîà .Bæ äëìä ìL àîòè äúlbúð¦§©§¨©§¨¤£¨¨©¦©¨¦§©£©§¨©¨¦§¨§¦©§©§
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כריתות. פרק רביעי - ספק אכל חלב דף כ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

מניחים תפילין של יד ותפילין של ראש דרש"י קודם אמירת פרק "איזהו" ומתפללים בהם עד אחרי "אך צדיקים" גו'.
היום יום יט מנחם אב



קצו
oifge` mipya cenr k sc ± oey`x wxtzereay

åäééðéá àëéà íéã÷äìdiizga dake wilcde ,zeakl jk xg`e dlgz wilcdl oiekzpy Ð

dak `nyc Ð diaeigl `kil izxzl jklid ,xge`ne mcwenl yiig `nw `pz .zg`

`l inp ixeg` Ð dincw` `l inecw`c idpc ,`l inp melk `lea dixhtnle ,dligz

.izxz aiign jklid ,xge`nle mcwenl yiig `l xfril` iaxe .`cg aiign jklid ,xg`

úåáëì ïéåëúðù øîà éùà áø,xiradl `le Ð

.xiradl zepezgz seqy rcei did `lyäðéàù
äôåâì äëéøöoxiradl jixv epi`y ,df oebk Ð

did rcei ,mewn lkne .oziizga mngzdl `l`

.oeekzn dil dede ,dyr ok zpn lre exraziy

jd `ied dtebl dkixv dpi`y dk`ln ,edin

.dxrad

áìç ìëà ÷ôñ êìò ïøãä

äðùîäîäáá äèéçù íã ìëàoia Ð

.zetera oia diga oia dndaaíã ïéá
øå÷éò íã ïéáå äøéçð.mdipniq xwry Ðïéáå

åéìò ïéáééç åá äàöåé äîùðäù äæ÷ää íãÐ

mc edfi` yxtn `xnbae .od ytpd mcc ,zxk

.ea d`vei ytpdy fwidíéöéá íãli` ivia Ð

enc`zpy ,zexfend mivia mc :xg` oeyl .xeye

.zlebpxzd odilr dayiy zening zngnïéà
ïäéìò ïéáééçmca `l` zxk oi`y ,zxk Ð

enc xya lk ytp ik" :(fi `xwie) aizkc ,ytpd

."zxki eilke` lk `idàøîâäì÷ äàîåèÐ

.dviaka oilke` z`nehäøåîç äàîåèÐ

xeqi` oda yie .`yna d`nhn dlap `idyk

.dhigy xg`l xzide ,dhigy mcew
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ïåâë.epy gtpa :opgei iax yxtnck Ð zepezgzd xiradl ick zepeilrd zeakl oeekzpy

exrapy ,f"rla x"ipeaxw xria oingtd dyery eze` xnel dvex `l` ,gtep e`le

mzk`ln mdn zeyrl eakiy dvexe ,y`d on deab oingtd xiqne ,oingt eyrpe mivrd

edfe ,xt` eyriy wx mngzdl oda utg epi` ik ,oiwc oingtd oi`yne .lfxa mdn zeyrl

dvex dide xac meyl zeie`x opi`e .lewlw

zeakl oiekzp" edfe .xt` eidie ixnbl elk`ziy

dze`e ,"zepezgzd xiradl ick zepeilrd

m` ik mda utg epi` zepezgz ly dxrad

iaxa xfril` iaxl .lewlw edfe ,xt` eyriy

meyne ieaik meyn ,mizy aiigin [wecv] (wgvi)

ab lr s`e ,`ed lwlwnc ab lr s`e .dxrad

`xiaq `da ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln iedc

iaxk xaqc ab lr s` ,aiignc dcedi iaxk dil

aiig epi` opaxle .dxradc lwlwna oerny

.xeht dxrada lwlwnc ,dxrad meyn

àøéáñepi`y xac xn`c dcedi iaxk dil

dn itl :xn`z m`e Ð aiig oiekzn

zeaezkc `nw wxt wgvi epiax axd yxity

oiekzn epi`y xac dcedi iax xn`c `d ,(a,d)

,dyw ,dxezd on `le `wec opaxcn Ð xeq`

!z`hg aiignc xn`w `ziixe`cnc rnyn `kdc

dcedi iax aiignc `nrh epiid `kdc :xnel yie

:xn`z m`e .zeni `le diyix wiqt iedc meyn Ð

`pz :xn`w i`ne ,dcen oerny iax elit` ,ok m`

:xnel yie !'ek oerny iaxk dil `xiaq `nw

,dtebl jixv epi`y dk`lnc `nrh ied `kdc

hwpc i`de .ediinrhl oerny iaxe dcedi iaxe

`dc ,dkxvp `l Ð oiekzn epi`y xacc `nrh

xaqc cere .`ed etebl jixv epi`y dk`ln

ly ozxrada utg epi`c ,`ed oiekzn epi`y

:ipzwc `idda la` .mdn dpdp epi`y ,milgbd

oiekzn hwp `l Ð mda mngzdl milgb dzegd

la` ,dyer `ed mngzdl ixdy ,oiekzn epi`ye

iax xht jkle .`id dtebl jixv epi`y dk`ln

oeik ,`id diyix wiqtc ab lr s`c ,oerny

m`e .xehte `id dtebl jixv epi`y dk`lnc

:xn`wc (`,bw zay) "dpead" wxtc `idd :xn`z

,oiekzn `lc mb` epi`y `rx`a `niz elit`

n mewn lkn ?jixt i`ne .rwxwd dti `ly xyt` i` :yexit ,zeni `le diyix wiqta oerny iax dcen ,ediieexz ixn`c `axe iia` `de :jixte .oerny iaxk xhete :yexitoi`y dk`l

wiqtc ,jexrd `ian oke .dil `gip `lc diyix wiqt dedc ,dixagc `rx`a ciarc :ipyn jkle ,dil `gipc zeni `le diyix wiqt dedc jzrc `wlq mzdc :xnel yie !`id dtebl jixv

.ixy dpwzny ab lr s` ,dtebl jixv oi`c ,inp i` .izixg` `pryed dil zi`c `kixv `l ?owzn `de :jixte .aeh meia alela oihrnnc (a,bl dkeq) `iddn ixy dil `gip `lc diyix

áìç ìëà ÷ôñ êìò ïøãä

ìëàm`e .drilad zia` micba `nhn epi` `nh sere .dlw d`nehe dxeng d`neh oi`nhny sere dig dnda dn :yixc `xnbac ,wgvi epiax axd dywde Ð 'ek (bdep) dhigy mcn

ediipina edpzi`c oicgein dndae ser dn ,"dndale serl" :xn`w ikde ,hxtae llka dil witnc ,`gip `pwqnlc :xnel yie ?xeq` encc olpne ,dxeng d`neh `nhn epi` ok

g d`neh mey mpina oi`c miabge mibc iwet`l ,oixedha oebk Ð dlw d`nehe dxeng d`nehonwl yxtne ,xzide xeqi` oda yie 'ek sere dnda dn :xn`wc ,xnel jixv oke .'ek dxen

.xzide xeqi` `ki` sere dnda oina :xn`w ikd ,dpin rny `l` ?dil `pn ,dhigy xg`l xzid odl oi`y d`nh dndae `nh ser ok m` ,dhigy xg`l xzide ,dhigy inw xeqi` :(a,`k)

xg`le ,igd on xya meyn Ð igd on xeqi` ,dzin mcew xzide xeqi` yxtl lkep mewn lkne .xzide xeqi` `ki`e ,ira `din dxigp ,dxezd on serl dhigy oi` xn`c o`nl elit`e

dnda dn i` :xninl ivn inp ikd ,'ek epi`y ser s` mipa lr m`a dpi`y dnda dn i` :xn`wc `xnbae .epyxitck xnel jixv dxeng d`neh iab la` .ig meyn xzid `ki` dzin

.`l Ð onefn epi`y la` ,onefn oebk ,mipad lr m`a epi`y ser s` :yxtl ivn ded inp ikde .dxeng d`neh `nhn epi`y `nh ser mc iwet`l 'ek ser s` .dxeng d`neh d`nhny

íãepi` dnc ok m` ,dpi` dtxh la` dleqt `diy ipiqn dynl dklde ,jk ici lr dzn dpi`y oeik :dyw la` .oxeaig mewnn oipniq exwrpy Ð xewir mc :yxtnc `ki` Ð xewir

.xewir xg`l dzidy dhigyn mc :xnel jixv okl !da d`vei dnypd oi`y ,zxkaíã.ea d`vei dnypdy opira xewire dxigpe dhigy mcac oicd `ede Ð ea d`vei dnypdy dfwd

.ytpd mc mdl `aiy cr ezndal mc fiwiy zelibx oi`y ,dfwd mc iab wx xninl jixhvi` `l `l`íã`xnbac `iywe .xkf ivia :xg` oeyl .zlebpxz zvia :qxhpewa yxit Ð mivia

.xya oin oi`y mivia mc `ive` :xn`wíã?i`n`e .`ziixan dil aizene ,xeq` eqpiky mibc mc :ax xn` ,xn`w `xnbac :`iywe .`ki` `xeqi` `d :rnyn Ð eilr oiaiig oi` mibc

.oizipznn dil iywiz jinrhile :xninl ivn ded ,inp ikd oi` :xnel yie !oizipznn diriiqilùéùepiaxl `iywe Ð xya oin ode xzide xeqi` oda yie dlw d`nehe dxeng d`neh oda

!ibq xeqi`e xzid ly cva oke ?dlw d`neh oda oi`y mizy ikldn mc `ive`c ,ibq ediipin cgac ?oiccv ipd lkl jixv dnl :jexa
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øáñ àn÷ àpúc ,øéòáäìe úBaëì ïéekúpL ïBâk§¤¦§©¥§©§©§¦§©¨©¨¨©
éaøå ,úàöé åàìì äøòáä :øîàc ,éñBé éaøk dì̈§©¦¥§¨©©§¨¨§¨¨¨§©¦
:øîàc ,ïúð éaøk dì øáñ ÷Bãö éaøa øæòéìà¡¦¤¤§©¦¨¨©¨§©¦¨¨§¨©
àkéà íéã÷äì :øîà àáø .úàöé ÷lçì äøòáä©§¨¨§©¥¨¨¨¨£©§©§¦¦¨
eøòáeäå úBaëì ïéekúpL ïBâk :øîà éLà áø .eäééðéa¥©§©©¦£©§¤¦§©¥§©§§£
:øîàc ,ïBòîL éaøk dì øáñ àn÷ àpúå ,ïäéìéàî¥¥¥¤§©¨©¨¨©¨§©¦¦§§¨©
÷Bãö éaøa øæòéìà éaøå ,øeèt ïéekúî ïéàL øác̈¨¤¥¦§©¥¨§©¦¡¦¤¤§©¦¨
ïéekúî ïéàL øác :øîàc ,äãeäé éaøk dì øáñ̈©¨§©¦§¨§¨©¨¨¤¥¦§©¥
ínçúäì úaLa íéìçb äúBçä :ïðaø eðz .áéiç©¨¨©¨©©¤¤¨¦§©¨§¦§©¥

ïäéìéàî eøòáeäå íäa¯éðúå ,áéiç :àãç éðz ¨¤§§£¥¥¥¤¨¥£¨©¨§¨¥
áéiç àéðúãä .øeèt :Cãéà¯äðéàL äëàìî :øáñ÷ ¦¨¨©§©§¨©¨¨¨©§¨¨¤¥¨

øeèt àðúc àäå ;äéìò áéiç dôeâì äëéøö¯:øáñ÷ §¦¨§¨©¨¨¤¨§¨§¨¨¨¨¨©
.äéìò øeèt dôeâì äëéøö äðéàL äëàìî§¨¨¤¥¨§¦¨§¨¨¨¤¨

áìç ìëà ÷ôñ êìò ïøãä

ìëàïéàîè ïéa ,óBòáe äiça äîäaa äèéçL íc ¨©©§¦¨©§¥¨©©¨¨¥§¥¦
äæwä íc ,øewéò íc ,äøéçð íc ,ïéøBäè ïéa¥§¦©§¦¨©¦©©¨¨

Ba äàöBé äîLpäL¯,ìBçhä íc .åéìò ïéáéiç ¤©§¨¨§¨©¨¦¨¨©©§
úéöîzä íc ,íéáâç íc ,íéöéa íc ,álä íc¯ ©©¥©¥¦©£¨¦©©©§¦

.úéöîzä íãa áéiçî äãeäé éaø ,åéìò ïéáéiç ïéààøîâàì íc ìk" :ïðaø eðz ¥©¨¦¨¨©¦§¨§©¥§©©©§¦¨©¨©¨¨Ÿ
"eìëàú¯ìkä ,íéâc íc ,íéáâç íc ,íéöéa íc ,íézL éëläî íc eléôà éðà òîBL Ÿ§¥©£¦£¦©§©§¥§©¦©¥¦©£¨¦©¨¦©Ÿ

äl÷ äàîeè ïäa LiL ,ïéãçeéî äîäáe óBò äî ,"äîäaìå óBòì" :øîBì ãeîìz ?ììëa¦§¨©§©¨§©§¥¨¨§¥¨§¨¦¤¥¨¤§¨©¨
øNa ïéî ïäå ,øzéäå øeqéà ïäa Léå ,äøeîç äàîeèå¯äàîeè ïäa LiL ìk óà §§¨£¨§¥¨¤¦§¤¥§¥¦¨¨©¨¤¥¨¤§¨

íézL éëläî íc àéöBà ;äl÷¯,äl÷ äàîeè íäa ïéàå äøeîç äàîeè ïäa LiL ©¨¦©§©§¥§©¦¤¥¨¤§¨£¨§¥¨¤§¨©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zezixk(iyily meil)

úBaëì ïéekúpL ïBâkzepeilrd milgbd z`øéòáäìez` §¤¦§©¥§©§©§¦
mi`pzd zwelgna ewlgpe ,zepezgzd(.r zay)aeig xwir iabl

weqta xn`p .zaya dxrad(b dl zeny)lkA W` Exraz `l'Ÿ§©£¥§Ÿ
xn`p xak ixdy ,dyw dxe`kle ,'zAXd mFiA mkizaWn(i k my) Ÿ§Ÿ¥¤§©©¨

recn mi`pzd ewlgpe ,llka dxrad mbe ,'dk`ln lk dUrz `l'Ÿ©£¤¨§¨¨
dxrad'y xaeq iqei iax ,dxrad ly df e`l dazke dxezd dxfg
aeig oi`e ,e`l xeqi` wx yi dxrad xeqi`ay cnll ,'z`vi e`ll
cnll ,xnelk ,'z`vi wlgl dxrad'y ,xaq ozp iaxe ,dzine zxk
cgi d`yr m` s` ,dnvr ipta dxrad lr oaxw aiigy myky
mlrda zexg` zek`ln dyerd mb jk ,zexg` zek`ln mr

:`xnbd zx`ane .zg`e zg` lk lr aiig ,cg`,àn÷ àpúc§©¨©¨
,zg` `l` aiig epi`y xne`døîàc ,éñBé éaøk dì øáñy'äøòáä' ¨©¨§©¦¥§¨©©§¨¨

,úàöé åàììaiigy `nw `pz xn` okle ,dzine zxk aeig da oi`e §¨¨¨
.oaxw aiig epi` dxradd lr eli`e ,ieaikd lr wx ,cg` oaxw wx

÷Bãö éaøa øæòéìà éaøå,mizy aiignd,øîàc ,ïúð éaøk dì øáñ §©¦¡¦¤¤§©¦¨¨©¨§©¦¨¨§¨©
y,úàöé ÷lçì 'äøòáä'oi` `linne ,dzine zxk aeig da yie ©§¨¨§©¥¨¨

.mizy aiige ,oaxwn hrenn xirand
iaxe `nw `pz zwelgn z` x`al sqep uexiz d`ian `xnbd

:wecv iaxa xfril`eäééðéa àkéà 'íéc÷äì' ,øîà àáølcadd - ¨¨¨©§©§¦¦¨¥©§
jk xg`e dligz wilcdl oiekzdy ote`a `ed zehiyd oia
xyt` i`y xaeq `nw `pz ,zg` mrta daike wilcde ,zeakl
wilcdl dvx `ede dligz daiky okziy oeik mizy eaiigl
izy z` dyr seq seqy oeiky xaq xfril` iaxe .dligz
dvxy dk`ln micwdy dnl yyeg epi`e ,mizy aiig ,zek`lnd

.dipyd dzeyrl
iaxe `nw `pz zwelgn z` x`al sqep uexiz d`ian `xnbd

:wecv iaxa xfril`,øîà éMà áø`ziixaa xaecnyïéekúpL ïBâk ©©¦¨©§¤¦§©¥
wxúBaëìzepezgzd milgbd seqy rcei did `ly ,xiradl `le §©

,xiradleøòáeäåzepezgzdàn÷ àpúå ,ïäéìéàîepi`y xne`d §§£¥£¥¤§©¨©¨
c meyn enrh ,zg` `l` aiigøîàc ,ïBòîL éaøk dì øáñzay) ¨©¨§©¦¦§§¨©

(:`nzaya dyerdy ,ïéekúî ïéàL øác,eil`,øeètoeik o`k s`e ¨¨¤¥¦§©¥¨
.xeht ,zepezgzd z` xiradl oiekzd `lyéaøa øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§©¦

÷Bãöc meyn enrh ,mizy aiigy xne`d,äãeäé éaøk dì øáñ ¨¨©¨§©¦§¨
øîàc(my),,áéiç ïéekúî ïéàL øác.dxradd lr mb aiig okle §¨©¨¨¤¥¦§©¥©¨

:mdil`n exraede zaya milgb dzegd mc`a dpc `xnbdeðz̈
úaMa íéìçb äúBçä ,ïðaøick zaya ilka milgb `lnnd - ©¨¨©¤¤¨¦©©¨

,ïäéìéàî eøòáeäå ,íäa ínçúäì,zeziixa izy dfa exn`péðz §¦§©¥¨¤§§£¥£¥¤¨¥
àãçy epipy zg` `ziixaa -Cãéà éðúå ,áéiçzxg` `ziixaae - £¨©¨§¨¥¦¨

y epipy.øeèt`l` ,zeziixad oia zwelgn oi` :`xnbd zx`ane ¨
øáñ÷ ,áéiç àéðúãäzaya dyerdydôeâì äëéøö dðéàL äëàìî ¨§©§¨©¨¨¨©§¨¨¤¥¨§¦¨§¨

wx dvxy df xiran oebk ,dk`ln ly dtebl jixv epi`y -
dl,mxiradl jixv did `le ,milgbd ziizga mngz,äéìò áéiç©¨¨¤¨

.dxradd lr aiig o`k mb okleàðúc àäåepipyy `ziixaae - §¨§¨¨
y,øeètc meyn `edøáñ÷yøeèt ,dôeâì äëéøö dðéàL äëàìî ¨¨¨©§¨¨¤¥¨§¦¨§¨¨

,äéìò.dl jixv epi`y dxradd lr xeht okle ¨¤¨

áìç ìëà ÷ôñ êìò ïøãä

äèéçù íã ¯ éùéîç ÷øô
dpey`xd dpynd caln ,ielz my` iaeiga eaexa wqer df wxt
dxq` minc ipin el` x`eai dae ,mc zlik` xeqi`a zwqerd

.dlik`a dxez

äðùî
dxeza xn`p(ci fi `xwie)eilk` lM `id FnC xUA lM Wtp iM'¦¤¤¨¨¨¨¦¨Ÿ§¨

miaiigy mc zlik` xeqi`y weqtd oeyln minkg eyxce ,'zxMi¦¨¥
z` zhxtn epzpyne ,ea z`vei ytpdy mc eze`a `ed zxk eilr
,mda z`vei ytpdy ote`a miigd ilra sebn mcd ze`ivi

.zxk mzlik` lr miaiigy
äèéçL íc (ìëà),eze` mihgeyy zra miig lran `veid mc - ¨©©§¦¨

oiaäîäaaoiae äiçaoiaïéa ,óBòamiig ilraaïéàîèmixeq`d - ©§¥¨©©¨¨¥§¥¦
e ,dlik`aïéamiig ilraa,ïéøBäèoke .dlik`a mixzendíc ¥§¦©

äøéçðcre dixigpn ,dkxe`l drxewy drya dndad on `veid - §¦¨
e ,dfgdøewéò ícmipniqd z` xwry -oke ,äæwä ícmc fiwdy - ©¦©©¨¨
,ezndal,Ba äàöBé äîLpäL,elld mincd ipinn cg` lkaïéáéiç ¤©§¨¨§¨©¨¦

åéìò.zxk ¨¨
:zxk mda oi`y mincd ipin z` dzr dpen dpyndìBçhä íc- ©©§

oke ,mc `ln `ede ,'legh' enyy xa`d jeza relad mcálä íc©©¥
,ald xya jeza relad -íéöéa ícze`a opi`y zlebpxz ivia - ©¥¦

,zlebpxz odilr dayiy zngn enc`zde ,xkf z`ian,íéáâç íc©£¨¦
úéöîzä ícxaky xg`l dndad sebn jtype dvnznd mc - ©©©§¦
,dytp d`vi,åéìò ïéáéiç ïéàz`vei ytpdy mca `l` zxk oi`y ¥©¨¦¨¨
xn`py ,ea(ci fi `xwie).'zxMi eilk` lM `ed FnC xUA lM Wtp iM'¦¤¤¨¨¨¨¦¨Ÿ§¨¦¨¥
äãeäé éaøe ,oexg`d oicd lr wlegáéiçîmbúéöîzä íãaenk ©¦§¨§©¥§©©©§¦
.ytpd mca

àøîâ
oia miweligd z` micnel oipn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:mincd ipinïðaø eðzweqta xn`p ,`ziixaa(ek f `xwie)àì íc ìk' ¨©¨¨¨¨Ÿ
éðà òîBL ,'eìëàúxeqi` yiy df weqtn cenll iziid leki - Ÿ§¥©£¦

lek`líc eléôàlyíézL éëläîoke ,mc` ipa -íc ,íéöéa íc £¦©§©§¥§©¦©¥¦©
íéáâçe,íéâc ícixdyììëa ìkä,'mc' oeyld zernynãeîìz £¨¦©¨¦©Ÿ¦§¨©§
øîBìxn`e weqtd miiq okl -,'äîäaìå óBòì',cnllóBò äî ©¨§©§¥¨¨

ïéãçeéî äîäáejkaïäa LiLozzin xg`läl÷ äàîeèyi - §¥¨§¨¦¤¥¨¤§¨©¨
,dviaka d`neh milawne 'lke`' oic mxyaläøeîç äàîeèå- §§¨£¨

s` mze` `yepd z` mi`nhne ,d`nehd a` miyrp elapzp m`
,mda rbep epi`yøzéäå øeqéà ïäa Léåmcew dlik`a mixeq`y - §¥¨¤¦§¤¥

,ehgypy xg`l mixzene ,ozhigyìk óà ,øNa ïéî ïäåmiig ilra §¥¦¨¨©Ÿ
äa LiLäl÷ äàîeè ï`linne ,xeq` mncàéöBàxeqi`d llkníc ¤¥¨¤§¨©¨¦©

,äøeîç äàîeè ïäa LiL ,íézL éëläî`ed mc`d zzin ixg`y §©§¥§©¦¤¥¨¤§¨£¨
,`yna `nhn `ed oke ,d`nehd a` zeidl ea rbepd z` `nhn

äl÷ äàîeè íäa ïéàålawl 'lke`' my mc`d lr oi` j` - §¥¨¤§¨©¨
.milke` z`neh
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כריתות. פרק רביעי - ספק אכל חלב דף כ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

יתחנכו כל אחד ואחת מבני ישראל, שאפילו נפש אחת עולם מלא היא, על טהרת הקודש, להעמיד תלמידים אשר כל רואיהם יכירום 
כי זרע ברך ה' המה.

ממכתב ב' אלול, תש"כ



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

úBaëì ïéekúpL ïBâkzepeilrd milgbd z`øéòáäìez` §¤¦§©¥§©§©§¦
mi`pzd zwelgna ewlgpe ,zepezgzd(.r zay)aeig xwir iabl

weqta xn`p .zaya dxrad(b dl zeny)lkA W` Exraz `l'Ÿ§©£¥§Ÿ
xn`p xak ixdy ,dyw dxe`kle ,'zAXd mFiA mkizaWn(i k my) Ÿ§Ÿ¥¤§©©¨

recn mi`pzd ewlgpe ,llka dxrad mbe ,'dk`ln lk dUrz `l'Ÿ©£¤¨§¨¨
dxrad'y xaeq iqei iax ,dxrad ly df e`l dazke dxezd dxfg
aeig oi`e ,e`l xeqi` wx yi dxrad xeqi`ay cnll ,'z`vi e`ll
cnll ,xnelk ,'z`vi wlgl dxrad'y ,xaq ozp iaxe ,dzine zxk
cgi d`yr m` s` ,dnvr ipta dxrad lr oaxw aiigy myky
mlrda zexg` zek`ln dyerd mb jk ,zexg` zek`ln mr

:`xnbd zx`ane .zg`e zg` lk lr aiig ,cg`,àn÷ àpúc§©¨©¨
,zg` `l` aiig epi`y xne`døîàc ,éñBé éaøk dì øáñy'äøòáä' ¨©¨§©¦¥§¨©©§¨¨

,úàöé åàììaiigy `nw `pz xn` okle ,dzine zxk aeig da oi`e §¨¨¨
.oaxw aiig epi` dxradd lr eli`e ,ieaikd lr wx ,cg` oaxw wx

÷Bãö éaøa øæòéìà éaøå,mizy aiignd,øîàc ,ïúð éaøk dì øáñ §©¦¡¦¤¤§©¦¨¨©¨§©¦¨¨§¨©
y,úàöé ÷lçì 'äøòáä'oi` `linne ,dzine zxk aeig da yie ©§¨¨§©¥¨¨

.mizy aiige ,oaxwn hrenn xirand
iaxe `nw `pz zwelgn z` x`al sqep uexiz d`ian `xnbd

:wecv iaxa xfril`eäééðéa àkéà 'íéc÷äì' ,øîà àáølcadd - ¨¨¨©§©§¦¦¨¥©§
jk xg`e dligz wilcdl oiekzdy ote`a `ed zehiyd oia
xyt` i`y xaeq `nw `pz ,zg` mrta daike wilcde ,zeakl
wilcdl dvx `ede dligz daiky okziy oeik mizy eaiigl
izy z` dyr seq seqy oeiky xaq xfril` iaxe .dligz
dvxy dk`ln micwdy dnl yyeg epi`e ,mizy aiig ,zek`lnd

.dipyd dzeyrl
iaxe `nw `pz zwelgn z` x`al sqep uexiz d`ian `xnbd

:wecv iaxa xfril`,øîà éMà áø`ziixaa xaecnyïéekúpL ïBâk ©©¦¨©§¤¦§©¥
wxúBaëìzepezgzd milgbd seqy rcei did `ly ,xiradl `le §©

,xiradleøòáeäåzepezgzdàn÷ àpúå ,ïäéìéàîepi`y xne`d §§£¥£¥¤§©¨©¨
c meyn enrh ,zg` `l` aiigøîàc ,ïBòîL éaøk dì øáñzay) ¨©¨§©¦¦§§¨©

(:`nzaya dyerdy ,ïéekúî ïéàL øác,eil`,øeètoeik o`k s`e ¨¨¤¥¦§©¥¨
.xeht ,zepezgzd z` xiradl oiekzd `lyéaøa øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§©¦

÷Bãöc meyn enrh ,mizy aiigy xne`d,äãeäé éaøk dì øáñ ¨¨©¨§©¦§¨
øîàc(my),,áéiç ïéekúî ïéàL øác.dxradd lr mb aiig okle §¨©¨¨¤¥¦§©¥©¨

:mdil`n exraede zaya milgb dzegd mc`a dpc `xnbdeðz̈
úaMa íéìçb äúBçä ,ïðaøick zaya ilka milgb `lnnd - ©¨¨©¤¤¨¦©©¨

,ïäéìéàî eøòáeäå ,íäa ínçúäì,zeziixa izy dfa exn`péðz §¦§©¥¨¤§§£¥£¥¤¨¥
àãçy epipy zg` `ziixaa -Cãéà éðúå ,áéiçzxg` `ziixaae - £¨©¨§¨¥¦¨

y epipy.øeèt`l` ,zeziixad oia zwelgn oi` :`xnbd zx`ane ¨
øáñ÷ ,áéiç àéðúãäzaya dyerdydôeâì äëéøö dðéàL äëàìî ¨§©§¨©¨¨¨©§¨¨¤¥¨§¦¨§¨

wx dvxy df xiran oebk ,dk`ln ly dtebl jixv epi`y -
dl,mxiradl jixv did `le ,milgbd ziizga mngz,äéìò áéiç©¨¨¤¨

.dxradd lr aiig o`k mb okleàðúc àäåepipyy `ziixaae - §¨§¨¨
y,øeètc meyn `edøáñ÷yøeèt ,dôeâì äëéøö dðéàL äëàìî ¨¨¨©§¨¨¤¥¨§¦¨§¨¨

,äéìò.dl jixv epi`y dxradd lr xeht okle ¨¤¨

áìç ìëà ÷ôñ êìò ïøãä

äèéçù íã ¯ éùéîç ÷øô
dpey`xd dpynd caln ,ielz my` iaeiga eaexa wqer df wxt
dxq` minc ipin el` x`eai dae ,mc zlik` xeqi`a zwqerd

.dlik`a dxez

äðùî
dxeza xn`p(ci fi `xwie)eilk` lM `id FnC xUA lM Wtp iM'¦¤¤¨¨¨¨¦¨Ÿ§¨

miaiigy mc zlik` xeqi`y weqtd oeyln minkg eyxce ,'zxMi¦¨¥
z` zhxtn epzpyne ,ea z`vei ytpdy mc eze`a `ed zxk eilr
,mda z`vei ytpdy ote`a miigd ilra sebn mcd ze`ivi

.zxk mzlik` lr miaiigy
äèéçL íc (ìëà),eze` mihgeyy zra miig lran `veid mc - ¨©©§¦¨

oiaäîäaaoiae äiçaoiaïéa ,óBòamiig ilraaïéàîèmixeq`d - ©§¥¨©©¨¨¥§¥¦
e ,dlik`aïéamiig ilraa,ïéøBäèoke .dlik`a mixzendíc ¥§¦©

äøéçðcre dixigpn ,dkxe`l drxewy drya dndad on `veid - §¦¨
e ,dfgdøewéò ícmipniqd z` xwry -oke ,äæwä ícmc fiwdy - ©¦©©¨¨
,ezndal,Ba äàöBé äîLpäL,elld mincd ipinn cg` lkaïéáéiç ¤©§¨¨§¨©¨¦

åéìò.zxk ¨¨
:zxk mda oi`y mincd ipin z` dzr dpen dpyndìBçhä íc- ©©§

oke ,mc `ln `ede ,'legh' enyy xa`d jeza relad mcálä íc©©¥
,ald xya jeza relad -íéöéa ícze`a opi`y zlebpxz ivia - ©¥¦

,zlebpxz odilr dayiy zngn enc`zde ,xkf z`ian,íéáâç íc©£¨¦
úéöîzä ícxaky xg`l dndad sebn jtype dvnznd mc - ©©©§¦
,dytp d`vi,åéìò ïéáéiç ïéàz`vei ytpdy mca `l` zxk oi`y ¥©¨¦¨¨
xn`py ,ea(ci fi `xwie).'zxMi eilk` lM `ed FnC xUA lM Wtp iM'¦¤¤¨¨¨¨¦¨Ÿ§¨¦¨¥
äãeäé éaøe ,oexg`d oicd lr wlegáéiçîmbúéöîzä íãaenk ©¦§¨§©¥§©©©§¦
.ytpd mca

àøîâ
oia miweligd z` micnel oipn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:mincd ipinïðaø eðzweqta xn`p ,`ziixaa(ek f `xwie)àì íc ìk' ¨©¨¨¨¨Ÿ
éðà òîBL ,'eìëàúxeqi` yiy df weqtn cenll iziid leki - Ÿ§¥©£¦

lek`líc eléôàlyíézL éëläîoke ,mc` ipa -íc ,íéöéa íc £¦©§©§¥§©¦©¥¦©
íéáâçe,íéâc ícixdyììëa ìkä,'mc' oeyld zernynãeîìz £¨¦©¨¦©Ÿ¦§¨©§
øîBìxn`e weqtd miiq okl -,'äîäaìå óBòì',cnllóBò äî ©¨§©§¥¨¨

ïéãçeéî äîäáejkaïäa LiLozzin xg`läl÷ äàîeèyi - §¥¨§¨¦¤¥¨¤§¨©¨
,dviaka d`neh milawne 'lke`' oic mxyaläøeîç äàîeèå- §§¨£¨

s` mze` `yepd z` mi`nhne ,d`nehd a` miyrp elapzp m`
,mda rbep epi`yøzéäå øeqéà ïäa Léåmcew dlik`a mixeq`y - §¥¨¤¦§¤¥

,ehgypy xg`l mixzene ,ozhigyìk óà ,øNa ïéî ïäåmiig ilra §¥¦¨¨©Ÿ
äa LiLäl÷ äàîeè ï`linne ,xeq` mncàéöBàxeqi`d llkníc ¤¥¨¤§¨©¨¦©

,äøeîç äàîeè ïäa LiL ,íézL éëläî`ed mc`d zzin ixg`y §©§¥§©¦¤¥¨¤§¨£¨
,`yna `nhn `ed oke ,d`nehd a` zeidl ea rbepd z` `nhn

äl÷ äàîeè íäa ïéàålawl 'lke`' my mc`d lr oi` j` - §¥¨¤§¨©¨
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עניין "כי־תצא למלחמה" בעבודת כל אחד ואחד מישראל, הנה תוכן מלחמה זו בעבודת האדם הוא מה שהאדם צריך לכבוש את 
ענייני העולם ולעשותם כלים לאלוקות.

ממאמר שבת פרשת תצא, ה'תשמ"ה



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc zezixk(iriax meil)

oke,íéöøL íc àéöBàoeik ,ezlik`a xeqi` `di `lyíäa ïéàL ¦©§¨¦¤¥¨¤
,äøeîç äàîeèoke .micba `nhl mc`d z` mi`nhn mpi` ixdy §¨£¨

ïéàL ,íéöéa íc àéöBàmd,øNa ïéîdndae serl minec mpi`e ¦©¥¦¤¥¦¨¨
`ive`e .weqta mixkfendíéâc íce,øzéä BlekL ,íéáâç íã ©¨¦©£¨¦¤¤¥

oldl `xnbae(a"r)dkiynn .dfa `ziixad zpeek x`eaz
xn`p recn :zxxane `ziixad,'äîäaìå óBòì'aezkl ic did ixd ¨§©§¥¨

,dlrnl mixkfend mincd ipin lk z` hrnl ick mdn cg`
:`ziixad zx`an .mdipy z` dxezd dazk recneéàdid m` - ¦

epiid jke ,dndad ipinn wlg hrnl mixeaq epiid ,ser wx aezk
,miyxecóBò äî,weqta xen`dBa ïéàLxeqi` meyn eizevepa - ¨¤¥
,íéàìkoldl x`eaiy enke(a"r),óàiabläîäazlik` xeqi` oi` ¦§©¦©§¥¨

df oina `l` mc,íéàìk da ïéàLyiy miyaka la` ,fre xey oebk ¤¥¨¦§©¦
,mc zlik` xeqi` mda didi `l ,mi`lk xeqi` meyn mxnva

.'äîäaìå' øîBì ãeîìze :`ziixad dkiynnéàdzid m`e - ©§©§©§¥¨¦
jke ,zeterd ipinn wlg mihrnn epiid ,dnda wx zazek dxezd

,mixne` epiidäîäa äî,dnc z` dxezd dxq`ya dðéàLxeqi` ©§¥¨¤¥¨§
zgiwl,íéðaä ìò íà,owd geliy zevn da oi`y ,xnelkóBò óà ¥©©¨¦©

dfk oina `l` enc lr miaiig oi`a BðéàLxeqi`,íéðaä ìò íà ¤¥§¥©©¨¦
`di `l ,owd geliy zevn ea yiy xedh ser la` ,`nh ser oebk

,enc zlik`a xeqi`,'äîäaìå óBòì' øîBì ãeîìzipin lky cnll ©§©¨§©§¥¨
aiig mlke`de ,mc zlik` xeqi` llka mpyi zendade zeterd

.zxk
.xg` ote`a miweqtd z` miyxec oi` recn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyàîéàåly jxca yxcp weqtdy xn`p `ny - §¥¨
xn`py ,hxte llk(ek f `xwie)mkizaWFn lkA Elk`z `l mC lke'§¨¨ŸŸ§§Ÿ§Ÿ¥¤

,jk yexcl yie ,'dndAle sFrl'íc ìk'edfììkmcd z` llekd ¨§©§¥¨¨¨§¨
,miigd ilra lk ly'äîäáe óBò'edf,èøtipy wx dxezd dhxity §¥¨§¨

,`id mda zyxcp dxezdy zecnd zg`e ,mipinïéà ,èøôe ììk'§¨§¨¥
,'èøtaM äî àlà ììkay xn`peïéà ,äîäáe óBòmda yi ok` - ©§¨¤¨©¤©§¨§¥¨¦
la` ,mc zlik` xeqi`àðéøçà éãéî,mixg` miig ilra ly mc - ¦¦©£¦¨

àìeixg`y weqta xn`p :`xnbd daiyn .mixeq` mpi` -(fk f my) Ÿ
lM'íc ìk ìëàz øLà Lôðweqtae ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe ¨¤¤£¤Ÿ©¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
dføæçaezkdììëådcn efe ,miigd ilra ly mcd ipin lk z` ¨©§¨©

y ,da zyxcp dxezdyììëe èøôe ììk,dxeza mixen`däzà éà §¨§¨§¨¦©¨
ïc` -'llk'dn micnl oiàlàmdy mixacèøtä ïéòkminec - ¨¤¨§¥©§¨

xac lk df weqtn micnely `ziixaa x`azdy enk epiide ,hxtl
mpi`y ,dnecke mibce miabg mc mihrnne ,sere dndal dnecd

.weqta mixkfend sere dndal minec
:`xnbd ddnzàn÷ àììëì àøúa àììk éîc àì àäåoi` ixde - §¨Ÿ¨¥§¨¨©§¨¦§¨¨©¨

ixdy ,oey`xd llkl dnec oexg`d llkdàn÷ àììkllka - §¨¨©¨
xeqi` wx xn`p oey`xd,åàìeli`eàøúa àììk,oexg`d llka - ¨§¨¨©§¨

yper xn`p,úøkly jxca miweqtd z` yexcl xyt` i` ok m`e ¨¥
.hxtay dn `l` llka oi`y ,'hxte llk'k `l` ,llke hxte llk

:`xnbd zvxznìàòîLé éaø éác àpz éàäef `ziixa ly `pzd - ©¨¨§¥©¦¦§¨¥
c xaeqe ,l`rnyi iax ly eyxcn zian `edïðéLøc éèøôe éììk§¨¥§¨¥¨§¦©

àðåeb ïéãä ïî,dfk ote`a s` mihxte millk yexcl yiy -ìò óàå ¦¨¥©§¨§©©
àn÷ àììëì àøúa àììk éîc àìc áboexg`d llkd oi`y s`e - ©§Ÿ¨¥§¨¨©§¨¦§¨¨©¨

hxte llk' ly jxca miweqtd z` yxec `ed okle ,oey`xl dnec
.'llke

:`ziixaay dyxcd z` dzr zx`an `xnbd,øî øîàyiy ¨©©
k miweqtd z` yexcl,'ììëe èøôe ììk'eïc äzà éàzeaxl §¨§¨§¨¦©¨¨

'llk'dnàlàmdy mixac,èøtä ïéòksere dnda oirk epiide ¤¨§¥©§¨
,weqta mixkfendLøBôî èøtä äî`edyäàîeè Ba LiL øác ¨©§¨§¨¨¨¤¤§¨

óà ,øNa ïéî ïäa Léå ,øzéäå øeqéà da Léå ,äøeîç äàîeèå äl÷©¨§§¨£¨§¤¨¦§¤¥§¥¨¤¦¨¨©
'åëå äøeîç äàîeèå äl÷ äàîeè Ba LiL øác ìkxeqi` ea yie Ÿ¨¨¤¤§¨©¨§§¨£¨

.mc xeqi` ea yi ,xya oin `ede xzide
oeyl :`xnbd zxxanéðz÷c 'ìk óà',`ziixaaéàî ééeúéàìdn - ©Ÿ§¨¨¥§¦¥©

`id s` dige ,yexita exn`p sere dnda ixde ,zeaxl d`a `id
dnda llka(.`r oileg):`xnbd zx`an .cgein ieaix dkixv dpi`e ,
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קצט
oifge` mipy` cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

äøåîç äàîåè ïäá ïéàù íéöøù íã àéöåà.micba `nhl mc` oi`nhn mivxy oi`y Ð

øúéä åìåëù.(a cenr) onwl yxtn Ðäîäáìå óåòì?mdipy exn`p dnl Ðcg`n ixdy

.hxtd oirk oc iziid odn'åë óåò äî éà:xne` iziid ser `l` xn`p `l m` ,xnelk Ð

.mi`lk meyn oda oi` serd zvepc ,xnvd i`lk Ð onwl yxtn .mi`lk ea oi`y ser dn

íéàìë äøîöá ïéàù äîäá óàfre xey oebk Ð

ixdy ,o`v mc lr `l la` .onc lr oiaiig Ð

.mi`lk oxnvaíéðáä ìò íàá åðéàù óåò óàÐ

lr oiaiig Ð geliy oerh epi`y `nh ser oebk

.`l oixedh zeter la` ,encìàòîùé éáø éáã
àðååâ éàä éë éèøôå éììë éðééããel`" idlya Ð

`llk inc `lc ab lr s`e ,(`,eq oileg) "zetxh

.`xza `llkl `nwéåë ééåúàì`l dige Ð

wxta ,dnda llka digc ,zeaxl jixhvi`

iax yxtnck (`,`r oileg) "dywnd dnda"

.dinwl opgeià÷éôñ øñéîì àø÷ êéøèöéàÐ

?dil opincn i`nlc .dinzaäîã Z äéçì éà
!øåñà äîã Z äîäáì éà ,øåñàïìðî åúìáðÐ

?olpn ezlap zlik` xeqi`äééìú êøéä óëá
àðîçø`"tlet oixewy sk dil zi`c lkc Ð

wxta ,sera bdep epi`c i`de .dypd cib ea bdep

sk libr `lc ,yxtn (`,av my) "dypd cib"

.dicicåúàîåèoikixv" .ezlap `nhzy Ð

.oivwer zkqna opiqxb "xykde daygnäùòú
äáùçî åìù äëéúç,diayg` dikzgc oeikc Ð

.d`neh lawn d`neh dia drbp i`cúìáð
íå÷î ìëá äîäámy yiy miweeya elit`e Ð

z`neh lawl dlik`l daygn dkixv mr aex

.dlke`l jxc oi`c li`ed ,oilke`óåò úìáð ïëå
íéøôëá øåäèdaygn oikixv ,mihren mrdyÐ

.oilke` z`nehløùëä ïéëéøö ïéàåmeyn Ð

d`nhn dnda zlapc ,dxeng d`neh oi`nhnc

zia` micba `nhn xedh ser zlape ,`yna

`nhl eteqy lkc onwl opixn`e .drilad

opiqxb `l `kd .xykd jixv epi` dxeng d`neh

,miweey iab dl `pipzc ab lr s`e ."algde"

opz `l Ð daygn jixv mixtka `d :rnync

,xykd jixv epi` dil ipzin `lc ,`yixa dil

d`nhn dpi`c ,xykd jixv Ð dlap alga i`c

oeik ,dhegyc alga i`e ,dxeng d`neh

,dhigy mca xykzin `l Ð i`w mixtkac

,`ed xykd e`l daygn mcewc xykdc

:(`,gkw oileg) "ahexde xerd"a opixn`ck

Ð mc`l odilr jlnpe dndal ohwily oiyler

zkqn idliya ef dpyn .ipy xykd mikixv

.oivweríå÷î ìëá äøåäè äîäá úìáðelit`eÐ

,daygn oikixv opi` Ð hren mrdy ,mixtka

ser zlap oke ,zcner mieb lk`nl `nzqc

.xedhíé÷ååùá äéçå äîäá áìçåmrdy Ð

.oiaexnøùëä àìå äáùçî ïéëéøö ïðéàzlapcÐ

Ð alge .dxeng d`neh oi`nhn sere dnda

mca xyked ixdy ,ixiinw dhegy alga

.dhigyàéä äàîè äôåâ àéä àäåz`neh Ð

.zeliapúéæëî úåçôá,zeliap z`neh `kil Ð

icdal sxhvn Ð dlik`l dilr aiyg ike

.oilke` z`nehl dviakn zegt oilke`éëä éà
icil mlerl iz` `le ,`ed zifkn zegtc Ð

iac `pz `dc ,xykd inp iraip ,zeliap z`neh

!'ek l`rnyi iax
é÷åôàì
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d`neh oda oi`y hrnl ivn ded miabge mivia mce xzide xeqi` oda yie ,cv
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oin e` dig oin i` minkg erixkd `le `id dnvr
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.daygnïåâëdliap zifkn zegt `ki`c

:xninl `kil dtxive zifk la` Ð dtxive
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ר
oifge` mipya cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

úî é÷åôàì,dlw d`neh oda oi`y mizy ikldn e`vi :lirl opixn` ikdl ,xnelk Ð

dicda sxhvn `l Ð znd on zifkn zegtn oilke` dviakn zegtl ilnnc ab lr s`c

.mc` lk lv` ezrc dlhac ,oilke` z`nehl÷öáá åäôçùdfe ,dviakn zegt Ð

l `zydc .sexiv dil ipdn `nh diteb `edc ab lr s`c .dviakl enilyn`nhn `

sxhvnc xn` ike ,`ed dqekn `dc ,rbna

dviak `ki`c ,oilke` z`nehl Ð wva icda

mirbepd mixg` oilke` oi`nhne ,oi`nh oilke`

.odaéëä éà`nhl eteq oi`e `ed dqeknc Ð

!iraip inp xykd ,dxeng d`nehúî é÷åôàì
oda oi` mizy ikldn :lirl ipzw ikdl Ð

d`neh Ð wvaa edtig m`c ,dlw d`neh

znd lry ld` lkc .dlere zrwea dxeng

,dlere zrwea d`neh Ð gth llg ea oi`y

.(`,dkw oileg) "ahexde xerd"a opixn`ck

'åë íéöøù åàöé øî øîà`lc ipira d`xp Ð

`yna :dil ipyn `wc .`zlin `dl opiqxb

`nhn `l inp ser `dc ,`nhn `l `din

.dxeng d`neh `nhnc lirl xn`e ,`yna

ïäá àöåéë óåòå äéçxey" wxta `nw `aaa Ð

lk cg`e xeyd cg` :(a,cp) "dxtd z` gbpy

oke ,zayle mi`lkle 'ek xead zlitpl dnda

.oda `veik sere digåéìò ïé÷åì`wlq `w Ð

.mc meyn jzrcäùòú àìá]zxka `le Ð

.[ytpd mc epi`yåéìò ïéáééç ïéàå.zewln Ð

àùéø åðééäã àãçmc oia yxtd dn ok m`c Ð

i`n`e ,mixa`d mcl [mivxy] (mizy ikldn)

.ilin izxzl edpibltìéòìã àðú éàä ãåòå
äéì èòîî éîð åàìîmivxy mc `vi :ipzwc Ð

."elk`z `l"c mc llknõøù íåùî åá åøúä
ä÷åì:(a,c zezixk) `nw wxta opixn`ck Ð

exyae uxyd mc lr cnil Ð "`nhd mkl dfe"

mivxy mc `nl` .dlik`l zifkl oitxhvny

.oxyakøåñà éìëá åñðëùmca slginc Ð

.mc lek`l xzen xne` d`exde ,dndaíã
äìçúëì øúåî íéáâçå íéâãjdc `tiq epiid Ð

.'ek ald mc leghd mc :lirl ipzwc `ziixa

íéúù éëìäî éáâ äúååëãjda ipzwc Ð

inp znwen ,eilr oiaiig oi`e xeq` `zrivn

.`ziixac `tiql zvxz ikd `dc ,eqpk `lya

øëëä ìòù íã,inc eqpkk e`lc ab lr s` Ð

la` .ea yi yext zevn edin ,`xeqi` `kile

elit` Ð `ed xaegn izk`c mipiyd oia ly

`le ,yyeg epi`e evvene ,ea oi` yext zevn

.inc eqpkkíéù÷ù÷ íãá äéá úéàãxzen Ð

dig dnda mca itelgi`l iz` `lc ,dlgzkl

.sereíéúù éëìäî.mc` Ðïéà ùåøô úåöî
åámeyn elit` epnn yextl devn epi`c Ð

.`nlra dyixt zevn
ùøéôã

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

áø`ed wgecc ,`iig iax `nwe`ck inwe`l dil `gip `l Ð 'ek `niz elit` xn` `ippg

xninl ivn inp ikdc .xykd ira `l ikd meyn zifkl dil sxvn eli`c oeik xnel

:ipyn `l` ,`iig iaxck uxzl dvx `le .'ek xykd ira `l wvaa dtgn `l i`c oeik dzr

d`nehe dxeng d`nehc ,`iig iaxc dizlina `ed wgecc ,cere .`yna `nhn inp `zyd

d`nehe zifka dxeng d`neh ,izkec ixza dlw

cga dil gkyn `ippg ax la` .zifkn zegt dlw

`yna dxengc ,wvaa edtigae zifka Ð `zkec

iedc `niz elit` :xn`wc `de .erbna dlwe

xity dcenc rnync ,oeekn oeyld oi` Ð zifk

.epyxitck `zile ,zifkn zegta

äúååëãkldn mc iabÐ eqpik `lya mizy i

,mibc mcc `ziixa `iddac :yexit

`lya xeq` ine .xeq` mizy ikldn mc :ipzw

epi`e evven mipiyd oiay mc 'ek `ipz `de ?oira

oi` yext zevn elit` :qxhpewd yxite ,yyeg

?jixt i`n ok `l m`c ,qxhpewd yxit jkle .ea

d`xp epi`c meyn Ð mipiyd oiay mca inp ikd

`l elit` xeq` Ð yxity mzd la` .yxit `le

jkl .exxeb xkkd iab lry mc :xn`wck ,eqpik

lr s` ,'ek exxeb xkkd lry mc :qxhpewd yxit

`dine .ea yi yext zevn Ð xeqi` `kilc ab

wx `kilc rnyn `kde ,xeq` ax xn`wc ,jixt

:dyw la` .yxite d`xpc ab lr s` yext zevn

ok m`e ,`ed `ilrn xeqi` Ð yext zevn ixdy

mca mzd ip`y ?jixt i`ne ,`tiqn wx jixt `l

mc la` ,yxit `lc mc meyn mipiyd oiay

,eqpik `l elit` xeq` Ð yxity mizy ikldn

e` .yxit elit` xzenc bcd lry mc dzeekce

meyn epiid Ð erleae evven :xn`wc `d `ny

mca xn`wc `de .ez` mzdnc rcep `edy

rcep `lya ixiin ,xeq` `edy mizy ikldn

,ixy Ð mc shthn erav` la` ,iz` `kidn

mca `l iwetql `kile ,iz`w mzdnc meyn

ikdc ,jexa epiax uxize !dig mca `le dnda

eqpik `lya mizy ikldn mc iab dzeekc :jixt

mibc mcc `nlya zxn` i` :yexit ?xeq` in

xeq` mizy ikldn dzeekce ,eqpika s` ixy

s` xeq` mizy ikldnc `yecig ok m`e ,edpip

jixhvi` inp eqpikac ,xnelk ,eqpika

Ð mizy ikldnc xeqi` opireny`l`lc `gip

ixdy ,yxit `l oebk ,mizy ikldnn xzid ipz

xn`c oeik `l` .eqpikn ied dizlin xwir

mc ipzc `d ok m`e ,mibc mca xeq` eqpikc

`dac ,eqpik `la ixiin xeq` mizy ikldn

.xeq` eqpikac xzen mibc mcc xn`wcn ixii`

`lya mizy ikldn mc xeqi` ipzc `dc oeike

enk ,eay xzid cv ipzinl dil ded ,eqpik

ea yic `zi` m` ,xzidd hwpc mibc mc `pzc

oi`c dpin rny `l` .mizy ikldn mca xzid

:jixt jkle .yxit `l elit`e ,llk xzid ea

,yyeg epi`e evven mipiyd oiaye 'ek `ipz `de

dil ded ok m`e ,xzenc dpin rny ok m`e

ik `l` :ipyne !mizy ikldn mc iab ibelti`l

`gipe ,'ek oiywyw dia zi`c Ð `zipzn `ipz

dia jiiy `lc ,mizy ikldn iab xzid ipz `lc

`kil mibc mcac rnyn `kdne .oiywyw

.oiywyw `lae eqpika wx `xeqi`éáéúéî.`kil zxk la` :jixt `dine Ð dyrz `la el` ixd 'ek leghd mcjiiy][`,ak sclàìser ala dil `nwen Ð eilr xaer epi` erxw

.zifk dia zilc oeik dwel epi` la` ,xeq` ikd meyne .dxezd on xeq` xeriy ivg (a,br `nei) xn`c o`nl `xeqi` `ki` mewn lkne ,zifk `kilcéë:opiqxb `le Ð dilic mca ipzw

:xnel yie !eilr oiaiig oi` Ð ald mc leghd mc :oizipzn ipzw `icda ixdy ?`ziixan jixte ,oizipznn jixt `l i`n` :xn`z m`e .dil ipzw `l al iab `dc ,"eilr oiaiig oi` ipzw ik"

.dyrz `la el` ixd :ipzw ixdy ,[sera inwe`l `kil `ziixa la`] .ser ala inewe`l `ki`c
mc
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zezixk(iriax meil)

`ziixad aeyi z` `xnbd zniiqn `iig iax ixaca x`eand itle
xaecn zn`ay ,mc`a `le dlw d`neh yi dndaa wxy dxn`y
dliap ly dxeng d`neh dndaa oi` mewn lkne ,dzin xg`l
etxivy oeik dlw d`neh ea yie ,zifkn zegta xaecny oeik
yi sexivd zngny df oice ,dviak xeriya md cgiae milke`l

,dndaa wx `ed dlw d`neh mdaé÷etàìmc`úî`ivedl - §©¥¥
,dxeng d`neh ea oi`y ote`a s`y ,znd mc`d z` df oic llkn

e ,dlw d`neh exyaa oi` ,zifkn zegt ea yiyk epiideáb ìò óà©©©
déì àéìîîcenilynd xeriya lke` xya eze`l sxivy s` - ¦§©§¨¥

,dviaklBzòc äìèác íeMî ,ïéìëBà úàîeè ànèî àìly Ÿ§©¥§©¨¦¦§¨§¨©§
dlik`l znd xya lr ayegd,íãà ìk ìöàaygp znd xya oi`e ¥¤¨¨¨

z`neh `nhn mc` xyay oivwera dpyna exn`y dne ,lke`k
.ig mc` xyaa epiid ,milke`

ick daygn jixv ote` dfi`a ztqep drc d`ian `xnbd
:`nhz dlapdyúéfk éåäc àîéz eléôà ,øîà àéððç áøleki - ©£©§¨¨©£¦¥¨§¨¥©©¦

ie`xe zifk xyaa yiy ote`a s` oivwera dpynd z` x`al dz`
dkxved ok it lr s`e ,dliap ly dxeng d`neh `nhl `ed

c ,dlw d`neh xyaa yiy hewpl dpyndïðé÷ñò éàîa àëä- ¨¨§©¨§¦©
,xaecn dna ,dpyna ,o`k÷öáa eätéçL ïBâkzifkd z` dqiky - §¤¦¨§¨¥

xyad lr yiy s`e ,dviakl enilyn wvade ,wvaa xyadn
,erbna mixg` mixac `nhl leki epi` mewn lkn ,dliap z`neh
`edy meyn wxe ,mda rbep epi`e wvaa elek dqekn `edy oeik

k`nk aygdl wval sxhvnlk ixd ,dlw d`neh ea yie l
.dlw d`neh erbna `nhn [wvad mr xyad ly] cgia lk`nd

:`xnbd dywnéëä éàepi`e wvaa dqekn xyady ,jk m` - ¦¨¦
,dxeng d`neh llk ze`nhl cizréòáéð énð øLëäjxev `di - ¤§¥©¦¦§¥

lk`n lkk ,miwyn rbn ici lr d`neh lawl xyad xykeiy
eli`e ,miwyn eilr e`ay ixg` `l` dlw d`neh `nhn epi`y
:`xnbd zvxzn .xykda jxev oi`e daygna icy x`ean dpyna

éléî éðäepiid ,xykd jixv dlw d`nehly ,df xac -ïéìëBàa ¨¥¦¥§¨¦
éðéøçà,mixg` milk`na -enèî àìcd`neh mi`nhn mpi`y - ©£¦¥§Ÿ§©
dxeng,àOîa àìå òbîa àìzlawl xykd md mikixv ,jky oeike Ÿ§©¨§Ÿ§©¨
,d`neh,àëä ìáà,wvaa dtegnd dliap xyaaànèî àìc éäð £¨¨¨§¦§Ÿ§©¥
òbîa,erbn ici lr mixg` mixac `nhn epi`y s` -étçî÷c- §©¨§¨§©¥

dqekn `ed ixdy÷öáa,mda rbep epi`eànèéì úäéî àOîa- §¨¥§©¨¦©¦©¥
,e`yepd z` `nhn `ed mewn lkndéì ïeòè àäc`ed ixdy - §¨¨¥

p,dxeng d`neh `id ef d`nehe ,wvaa dqekn `edyk s` e`ye
d`neh `nhl xykd jixv epi` ,dxeng d`neh cv ea yiy oeike

lirl .dlw(`"r)mc`ay `ziixad dwligy dny `xnbd dx`ia
ax ixac itle ,dzin xg`l xaecn ,yi dndaae dlw d`neh oi`
zrk ,dlw d`neh dzin xg`l dndaa jiiy cvik x`azn `ippg

:mc`a jiiy df oi` recn `xnbd zx`ané÷etàìllkn `ivedl - §©¥
d mc`d xya z` dfànèî ,÷öáa eätéçc áb ìò óàc ,úîz` ¥§©©©§¦¨§¨¥§©¥

wvaa rbepd,äøeîç äàîeèoeikäàîeèczn lyäìBòå úò÷Ba §¨£¨§§¨©©§¨
,úãøBéå úò÷Balry ieqikd oial znd oia gth geex oi`y onf lk ©©§¤¤

.eieqika rbepd z` z`nhne d`nehd zrwea eiab
:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbd)øî øîà,`ziixaaeàöé ¨©©¨§

íéöøL,mc zlik` xeqi` llkn.[äøeîç] äàîeè ïäa ïéàLddnz §¨¦¤¥¨¤§¨©¨
:`xnbdàìåixde ,mivxya dxeng d`neh oi` ike -ànèî õøL §Ÿ¤¤§©¥

mc`.òbîamewn lkn :`xnbd zvxzn,ànèî àì àOîajkae §©¨§©¨Ÿ§©¥
`yna z`nhnd dnda zlapn `ed dpey.(

øî øîà,`ziixaaíéáâç íãå íéâc íc àöézlik` xeqi` llkn ¨©©¨¨©¨¦§©£¨¦
oeik ,mc.øzéä ïlekL¤¨¤¥

:`xnbd zxxanéàîy dxn`y dna `ziixad zpeek dn -Blek' ©
,'øzéämibcae xeq` `ed miig ilra x`yay xacd `ed dn ¤¥

.xzen `ed miabgeàîéìéàjkl `ziixad zpeeky xn`z m` - ¦¥¨
Baìçcabgd e` bcd ly,øzeîz` dxezd ea dxq` `l mb okle §¤§¨

c ,ok xnel okzi `l ,mcdäiç éøädxedhå ,øzeî daìçclr s` £¥©¨§¤§¨¨§
ok itàlàå .øeñà dîã`ziixad zpeeky xn`z m`úéìc íeMî ¨¨¨§¤¨¦§¥

eäamiabge mibca oi`y -déa úéìc óBò éøäå ,äLpä ãéb øeqéà §¦¦©¨¤©£¥§¥¥
å ,äLpä ãéb øeqéàok it lr s`.øeñà Bîã ¦¦©¨¤§¨¨
:`xnbd zx`an'øzéä Blek' éàî àlà,`ziixad dxn`yéòa àìc ¤¨©¤¥§Ÿ¨¥

äèéçLibc oi`y -mixzen zeidl ick dhigy mikixv miabge m §¦¨
miperh mdy sere dig dndan mipey md df xacae ,dlik`a
,sere dig dndan mipey md mc xeqi` iabl s` `linne ,dhigy

.mcd z` dxezd mda dxq` `le
øî øîà,sera wx mc xeqi` zazek dxezd dzid m` ,`ziixaa ¨©©

mixne` epiid `l` ,dnda jkn micnl epiid `lBa ïéàL óBò äî̈¤¥
xeqi`äîäa óà ,íéàìkmda oi`y mze`a wx mc xeqi` da yi ¦§©¦©§¥¨

,mi`lk meynøîBì ãeîìzle'.'äîäa ©§©§©§¥¨
:`xnbd zxxanéàîc íéàìkzpeek mi`lk xeqi` dfi`l - ¦§©¦§©

,`ziixadäòaøäc íéàìk àîéìéàoin riaxdl dxezd dxq`y - ¦¥¨¦§©¦§©§¨¨
,epin epi`yaäLéøçc íéàìëåipin ipya yexgl dxezd dxq`y - §¦§©¦©£¦¨
,miig ilraïðúäådpyna(:cp w"a)s`y mi`lk xeqi` iabläiç §¨§©©¨

ïäa àöBik óBòåxeqi` mda yiy ,zendad x`ye xey enk - ¨©¥¨¤
:`xnbd zx`an .mi`lk,ééaà øîà àlàxnel `ziixad zpeek ¤¨¨©©©¥

BøîévL,eizevep epiide ,serd lyíéàìk íeMî åéìò ïéáéiç ïéàm` ¤¦§¥©¨¦¨¨¦¦§©¦
dxq`y 'xnv' llka epi`y meyn ,ozyt mr cgi eze` mieeh

.mi`lk meyn mda yiy miyak ly xnva ok oi`y dn ,dxez
:mivxy mca yiy xeqi`d z` zxxan `xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨

ïé÷Bì ,íéöøL íc ,áø øîàåéìò,ezlik` lr -.úéfëa ¨©©©§¨¦¦¨¨§©©¦
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyíc ,álä íc ,ìBçhä íc ¥¦¥©©§©©¥©

,äNòú àìa elà éøä ,íéøáà íc ,úBéìkä.zxk aeig mda oi`eíc ©§¨©¥¨¦£¥¥§Ÿ©£¤©
øeñà ,íéNîøe íéöøL íc ,íézL éëläî,elke`l,åéìò ïéáéiç ïéàå §©§¥§©¦©§¨¦§¨¦¨§¥©¨¦¨¨

ixack `ly edfe ,zewln elit` eilr miaiig oi`y `xnbd dpiade
:`xnbd zvxzn .mivxy mc zlik`a zewln aiignd axéàî- ©

y dxn`y dna `ziixad zpeek dn,åéìò ïéáéiç ïéàepiid,úøk ¥©¨¦¨¨¨¥
,áéiçî [åàl ìáà] (åàìà)dzr dxaqe .ax ixacke ,eilr miwele £¨¨¦©©

oiprl wx `ed 'dndale serl' ly weqtdn herindy `xnbd
.zxk

:uexizd z` `xnbd dgecàãç,zg` `iyew -àLéø eðééäc- £¨§©§¥¨
mixa` mcl dey epic ok m` ,e`la xaer j` zxk aiig epi` m`y
dwlig recne ,eilr miwely ,`ziixad ly `yixa xen`d
.dey mpic ixd ,miynxe mivwy mcl mixa`d mc oia `ziixad

ãBòåc ,dywdéì èòîî à÷ énð åàlî àpz`ziixaa ixdy - §©¨¦¨©¦¨§©¥¥
lirl d`aedy(.`k)`l xeqi`n s` hrenn mivxy mcy x`ean

,dyrzéðz÷cxn`py dnny ,`ziixaa(ek f `xwie)`l mC lke' §¨¨¥§¨¨Ÿ
dn `weecy micnl ep` 'dndAle sFrl mkizaWFn lkA Elk`zŸ§§Ÿ§Ÿ¥¤¨§©§¥¨

,xeqi` ea yi dndae serl dnecyïäa ïéàL íéöøL íc àöé̈¨©§¨¦¤¥¨¤
,äøeîç äàîeèok m`e ,df weqta xen`d xeqi`d llka `ed oi`e §¨£¨
.ea oi` e`l s`

ote`a `xnbd zvxzn ,mcewd uexizd z` `xnbd dzgcy xg`n
:ax lr `ziixadn `iyewd z` xg`,àøéæ éaø øîàax xn`y dn ¨©©¦¥¨

m`y `id ezpeek ,uxyd mc lr miwelyíeMî Ba eøúäxeqi` ¦§¦
zlik`,ä÷Bì ,õøLax s` j` exyak xeq` uxyd ly ency oeik ¤¤¤

ea exzd m`y xaeqíeMîzlik` xeqi`,ä÷Bì Bðéà ,ícx`eanke ¦¨¥¤
.e`l elit` dfa oi`y `ziixaa

:mibc mc zlik` oic z` zx`an `xnbdBñpékL íéâc íc ,áø øîà̈©©©¨¦¤¦§
,envr ipta ilkaøeñà.dlik`a ¨
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyíéâc íceøzeî ,íéáâç íc ¥¦¥©¨¦©£¨¦¨

,dlik`a,älçzëì eléôàå.mibc mc xqe`d ax ixack `lye ©£¦§©§¦¨
:`xnbd zvxznääàézwqer ,ef `ziixa -Bñpék àlLaipta mcl ©¦§¤Ÿ¦§

mc edfy xacd xkipy oeike ,bcd mr `edyk elk` `l` ,envr
,dligzkl elit` xeqi` jka oi` ,dlik`a xzen `edy ,bc lyék¦

à÷y dne -áø øîàedf ,xeq`y,BñpékLaedfy xkip oi`y oeiky ¨¨©©§¤¦§
dnda mc mb xizdl e`eaiy yygn ,minkg edexq` bc mc

.xeq`d
,qepk epi`y mca `ziixad z` cinrn dz` m` :`xnbd dywn
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc zezixk(iying meil)

Løéôce ,mc`d sebn mcd yxty ote`a -[úLL] áø øîà÷ ék §¥©¦¨¨©©¥¤
epiid ,dligzkl xzen mc` mcyLøét àìãa.etebn mcd oiicr ¦§Ÿ¥©

`ed df weligeàéðúãk,`ziixaaícmc`BøøBb ,økk éab ìòL ¦§©§¨¨¤©©¥¦¨§
mclBìëBàåmc la` .xkklBðéàå òìBáe õöBî ,íépéMä ïéa ìL §§¤¥©¦©¦¥¥©§¥

.LLBç¥
yy ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbd:zàäì dì éðúîc àkéà¦¨§©§¥¨§¨

àéðúc àãä ìò úLL áøclr zyy ax ixac z` epyy yi - §©¥¤©£¨§©§¨
,da epipy jky ,ef `ziixaìBëéiabl xnel ziidíézL éëläî áìç ¨£¥§©§¥§©¦

y [dy` alg-]àäéd,åàìa øáBò BìëBàz` `ziixad zx`ane ¨¨§¥§¥§¨
,ok xnel `xaqdàeä ïéãå,xnege lwa z`f cenll mewn dide - §¦

dòbîa äzì÷äL ,äàîè äîäa äî,dafe dcp z`neh da oi`y - ©§¥¨§¥¨¤¥©§¨§©¨¨
,dáìça äzøîçäok m` ,exqe`líézL éëläî,miyp -äzøîçäL ¤§©§¨©£¨¨§©§¥§©¦¤¤§©§¨

ïòbîa,ozeaife ozecp onfa ze`nhn ody xnelïéc Bðéàoi` m`d - §©¨¨¥¦
xnege lw dfïáìça øéîçzL.exqe`løîBì ãeîìzxn`p jkl - ¤©§¦©£¨¨©§©

weqtd'àîhä íëì äæå'(hk `i `xwie)wxy epnn yexcl yie ,äæ §¤¨¤©¨¥¤
,àîè,weqta miiepnd mivxyd epiide,àîè íézL éëläî áìç ïéàå ¨¥§¥£¥§©§¥§©¦¨¥

.øBäè àlà`ny :`ziixad zxxanàéöBàwx xeqi`d llknúà ¤¨¨¦¤
áìçäoeik ,mizy ikldn lyïéàLexeqi`ìka äåL,alg ixdy ¤¨¨¤¥¨¤©Ÿ¨¨

,xzen zexedh zendaàéöBà àìåz` xeqi`d llknícäly §Ÿ¦©¨
,mizy ikldn,ìka äåML,xeq` zexedh zenda mc s` ixdy ¤¨¤©Ÿ

.xeq` didi mc` mcy xn`pe,'àîhä íëì äæå' øîBì ãeîìzcnll ©§©§¤¨¤©¨¥
wxy.øBäè àlà ,àîè íézL éëläî íc ïéàå ,àîè äæ¤¨¥§¥©§©§¥§©¦¨¥¤¨¨

[dìò øîà] (äéì øîà)xn` ef `ziixa lre -,úLL áøly alga ¨©£¨©¥¤
,mizy ikldn,Ba ïéà LBøt úåöî eléôà`ed xzen `l` £¦¦§©§¥

.dligzkl
.eilr miaiig oi` 'eke ald mc :dpyna epipy

:miig ilra ly al zlik` ote` z` zx`an `xnbd,íúä ïðz§©¨¨
oileg zkqna(.hw),.Bîc úà àéöBîe BòøB÷ ,áläm`e,Bòø÷ àì ©¥§¦¤¨Ÿ§¨

,`edy zenk elk`eåéìò øáBò Bðéà.mc zlik` xeqi` meyn ¥¥¨¨
eli`a zxxan `xnbd:df oic xn`p miig ilraøîà ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©

eðL àì ,áø,xaer epi` ald mc z` lke`dy ,df oic dpyp `l - ©Ÿ¨
áìa àlàlyBa ïéàå ìéàBä ,óBò[enca-],úéfkaiig epi` okle ¤¨§¥¦§¥©©¦

,eilráì ìáàlyøeñà ,úéfk Ba Léc ,äîäaz`ved `ll elke`l £¨¥§¥¨§¥©©¦¨
,enc,úøk åéìò ïéáéiçå.xeq` mc lke`d oick §©¨¦¨¨¨¥

:ax lr `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipy,álä íc ,ìBçhä íc ¥¦¥©©§©©¥
úBéìkä íce,äNòú àìa elà éøä ,íéøáà íc.zxk mda oi` j`íc ©©§¨©¥¨¦£¥¥§Ÿ©£¤©

íézL éëläîeøeñà ,íéNîøe íéö÷L íc,mlke`låmewn lknïéà §©§¥§©¦©§¨¦§¨¦¨§¥
åéìò ïéáéiçxeqi` wx yi ald mcay `ziixaa x`eane ,dxezd on ©¨¦¨¨

zvxzn .zxk aeig ea yiy xne`d ax ixack `lye ,dyrz `l
:`xnbdéðz÷ éky `ziixaa epipyy dn -,åéìò ïéáéiç ïéàepiidìò ¦¨¨¥¥©¨¦¨¨©
déìéc íc,envr ald xyaa relay mcd lr -÷ ékáø øîàdne - ¨¦¥¦¨¨©©

mc lr epiid ,ald mc lr zxk aeig yiy ax xn`ydéì éúàc§¨¥¥
àîìòîenke ,sebay mixg` zenewnn ald llgl qpkpy - ¥¨§¨

.oldl x`eaiy
zwqer `ziixady xnel ozip cvik :uexizd lr `xnbd dywn

ixde ,envr ala relad mcadéìéc ícald xyaa relay mcd - ¨¦¥
envr,íéøáà íc eðééäipta xack `ziixad z`f dzpn xake ©§©¥¨¦

llgl `ay mc epiid `ziixaa xen`d 'ald mc'y gkene ,envr
.zxk aeig oi` ea s`e ,sebd x`yn ald

:envr oywnd lr dywne `xnbd zxfegéîòèéìåCs` `lde - §¦©§¨
oi` ok m`e ,ald llgl `ay mcd epiid 'ald mc'y ,jixacl

,dyw oiicr j` ,ald mc lr ef `iyew zeywdléðz÷ àì éîike - ¦Ÿ¨¨¥
z` `ziixad dzpn `lícdå ,úBéìkxaky it lr s`íc' éðz÷ ©§¨§¨¨¥©

,'íéøáà,zeilkd mc z` llek i`ce `edyàlàjilr gxkda ¥¨¦¤¨
,xnele uxzléðz øãäå éðzmc ly ,mihxtd z` `pzd dpy - ¨¥§¨©¨¥

mc'k cgia mlek z` dpye xfg jk xg`e ,xa`e xa` lkay
ok m`e ,'mixa`dénð àëäc ,ok xnel yi ald mc iabl s` -éðz ¨¨©¦¨¥

,éðz øãäå.ald xyaa relay mcd `ed 'ald mc' mlerle §¨©¨¥
,ald xyaa relad mc yiy ,uexiza xen`d z` zxxan `xnbd

dil iz`c' mc :`xnbd zxxan .ald llga `vnpd mc yie
déì éúà àëéäî ,'àîìòî:`xnbd zx`an .all df mc `a okidn - ¥¨§¨¥¥¨¨¥¥

äàöBé äîLpäL äòLa ,àøéæ éaø øîà,dndad sebnéøL óøLéîó ¨©©¦¥¨§¨¨¤©§¨¨§¨¦§¨¨¦
,ald l` dhigyd zian dzniypa mcd z` dndad zkyen -
lkk epic ,dhigyd zian `a `ed `l` ,ald xyan epi`y df mce

.zxk eilr miaiigy ytpd mc
:dpyna epipy.åéìò ïéáéiç ,Ba äàöBé äîLpäL íczhigy zrya ¨¤©§¨¨§¨©¨¦¨¨

mdizye ,mec` mc jk xg`e ,xegy mc dligz `vei dndad
wfega glwl mcd ligzn jk xg`e ,geliw `la ,dzizya mi`vei
dn zx`an `xnbd .dkitya mcd zzey aey jk xg`e ,wegxnl

:ea z`vei dnypdy mcd `edøîzéàziaa ef zwelgn dxn`p - ¦§©
,yxcndïîæ ìk ,øîà ïðçBé éaø ,Ba äéeìz äîLpäL äæwä íc eäæéà¥¤©©¨¨¤©§¨¨§¨©¦¨¨¨©¨§©
çl÷nL.lirl x`eank ,iyilyd mcd edfe ,wfega mcdLé÷ì Léø ¤§©¥©¥¨¦

úøçLnä ätéhî ,øîàdpexg`d,Cìéàåmiizqny iznn xnelk ¨©¦¦¨©©§¤¤§¥©
.ea dielz dnypdy mc edf ,mec` mc z`vl ligzne xegyd mcd

:`ziixan yiwl yix lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥
àöé .çl÷nL ïîæ ìk ,Ba äàöBé äîLpäL äæwä íc eäæéàdf llkn ¥¤©©¨¨¤©§¨¨§¨¨§©¤§©¥©¨¨

úéöîzä íc,seqa dndad sebn jtype dvnznd mc -àeäL éðtî ©©©§¦¦§¥¤
úúBLe .glwn epi`e ,zgpa jtyp -åàì éàîzpeek oi` m`d - ¥©¨

y `ziixadeléôàmcïBLàø,geliwd mcew ,dligza `veidåmc £¦¦§
ïBøçà,geliwd xg`l `veidéîc úéöîzä íãk ,àeä úúBLcepic - ©£§¥§©©©§¦¨¥

e ,ytpd mc df oi`y ,zivnzd mcl dnecLé÷ì Léøc àúáeéz- §§¨§¥¨¦
zzeyy mec`d mcdy xne`d yiwl yix ixac lr `iyew ef ixde

.ea z`vei dnypdy mc `ed geliwd zligz iptl
:`xnbd zvxznàì`l` ,`ziixad zpeek ef oi` -íc éèeòîì Ÿ§©¥¨

øéçLnä,zzey `edy ,dligza `veidíc ìáàmec`å ,ïBLàøok ©©§¦£¨¨¦§
d mcdúúBL àeäc áb ìò óà ,ïBøçà,glwn epi`e,Lôpä íc eðééä ©£©©©§¥©§©©¤¤

.ytpd mc epi` dligza zzeyy xegyd mcd wxe
:yiwl yix lr zeywdl `xnbd dkiynníc' eäæéà ,éáéúéî¥¦¥¥¤¨

'ïBLàø,ea z`vei ytpdyL ïîæ ìkmcdàöé ,çl÷nxeqi`d llkn ¦¨§©¤§©¥©¨¨
mcïBLàø,gelwd iptl `veiyåmc,ïBøçà,geliwd xg`lyéðtî ¦§©£¦§¥

,úúBL àeäLeLé÷ì Léøc déúáeézyix ixac lr o`kn dywe - ¤¥§§¥§¥¨¦
dnypdy mck aygp geliwd mcewy mec`d mcdy xne`d yiwl

:`xnbd zvxzn .ea z`veiCì øîà,yiwl yixàéä éàpz- ¨©¨©¨¥¦
,ytpd mck aygp dn ,`id mi`pz zwelgnàéðúc,`ziixaaeäæéà §©§¨¥¤

,øîBà ïBòîL éaø .øæòéìà éaø éøác ,çl÷nL ïîæ ìk ,Lôpä ícmc ©©¤¤¨§©¤§©¥©¦§¥©¦¡¦¤¤©¦¦§¥
`ed ytpd,Cìéàå úøçLnä ätéhî.yiwl yix ixack epiide ¦¦¨©©§¤¤§¥©

z` xiykdl mcl yiy 'dwyn' my oipra `ziixa d`ian `xnbd
:d`neh lawl mirxfdìàòîLé éaø éác àðzeyxcn ziaa epy - ¨¨§¥©¦¦§¨¥

weqta xn`p ,ef dyxc l`rnyi iax ly(ck bk xacna)íéììç íãå'§©£¨¦
,'äzLéiexwd `ed ,mzzin xg`l ,millgd on `veiy mcdy ixd ¦§¤
,dwynçelé÷ íãì èøtea z`vei ytpdyLokle ,dwyn iexw epi` §¨§©¦©¤

íéòøfä úà øéLëî Bðéà.d`neh zlawl ¥©§¦¤©§¨¦
:yiwl yixe opgei iax zwelgna ielzd wtq d`ian `xnbdàòa§¨

dépéîepnn l`y -àøéæ éaøî äéîøé éaøy mc` ,ef dl`yíc æéwä ¦¥©¦¦§§¨¥©¦¥¨¦¦¨
ìaé÷å ,äîäáìz`,úBñBë éðLa dîc,odizy z` dzyeeäîlr - ¦§¥¨§¦¥¨¨¦§¥©

,xn`e dinxi iax siqede ,aiig odn efi`ìòqekdïBLàøämcd ly ©¨¦
ly il heyt ,dndadn `viy,áéiç ìkä éøácmc z` ea yiy oeik ¦§¥©Ÿ©¨

`ed ily wtqd j` ,ea z`vei dnypdy ,dndad ly geliwdìò©
qekdáéiçéî éî ,ïBøçàäeilr aiig `ed m`d -.àì Bà ¨©£¦¦©©Ÿ

déì øîàa ielz `di dpexg`d qekd ly df oic ,`xif iaxàzâeìt ¨©¥§§¨
éðLa dîc ìaé÷å äîäáì íc æéwä ,øîzéàc ,Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøc§©¦¨¨§¥¨¦§¦§©¦¦¨¦§¥¨§¦¥¨¨¦§¥

,úBñBëmc z` dipyd qekae ytpd mc z` yi dpey`xd qekay
,geliwd xg`ly,øîà Lé÷ì Léøm`izya zeqekd izy z` dzy ¥¨¦¨©

zenlrd,úBàhç ézL áéiçaygp dpexg`d qekay mcd s`y oeik ©¨§¥©¨
zxgynd dtihny lirl xn`y enke ,ea z`vei dnypdy mc

,zzeyd mca elit`e ,xeqi` yi jli`eáéiç Bðéà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¥©¨
úçà àlàdipyd lr la` ,gelw mc da yiy dpey`xd qekd lr ¤¨©©

.ezrcl ea z`vei ytpd oi`y zzeyd mc edfy oeik ,xeht
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ùøéôã.xkk iab lr e` ilka ,mc`d on yxity Ðíéúù éëìäî áìç.dy`c alg Ð

äòâîá úì÷éä.zecpe zeaif da oi`y Ðìëá äåù åðéàùdndaae xzen dxedhac Ð

.xeq` d`nhåðù àì.zifk enca oi`c ,ser ala `l` ,eilr xaer epi`c Ðäéìéã íãÐ
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geliw `la dzizya odizye ,mec` `vei jk
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."`xwie"aéåìú íùà úåìéòî ÷ôñ ìò áééçì.iccd iab edpiazkcn oizrc `wlq `w Ð
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`ede .`pngx yxit ikde ,oezgzn oeilr cenll
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lk`z inp dwlnpy xg`l elit` ?dwlnpy mcew dl rcepy `ixi` i`n :xn`z

oizliknc `nw wxta opixn` `d Ð dwiln zrya drici `ied `lc meyn i`c .mipdkl

miycwa iiexzyi`l wx `ian epi`c oeikc ,dxtk xqegna iqei iax dcen :(`,f zezixk)

ied `nrh i`e !dlgza drici ira `lc Ð

wtqd lr `ad serd z`hg exn`i `ny dxifb

wxta onwl xn`c opgei iaxl `gipd Ð zlk`p

dcliy el rcep dwlnpyn m`c (a,ek) "`iand"

onwl xn`c axl `l` .'ek dxifb ,xeq` Ð i`ce

el rcepy oeik ,dwlnpyn el rcep elit`c

`l i`n` ok m` ,dlik`a xzen d`fd mcew

xg`l oicd `edc :xnel yie ?dwlnpyn hwp

f`c ,d`fd xg` wx iwet`l `z` `le .dwiln

wtqd lr `ad serd z`hg xninl ez` i`ce

.zlk`p
ine
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àøîâ"Lôð íàå" :ïðaø eðz¯÷ôñ ìò áéiçì ¨©¨©§¦¤¤§©¥©§¥
íéîëçå ,àáé÷ò éaø éøác ,éeìz íLà úBìéòî§¦¨¨¨¦§¥©¦£¦¨©£¨¦
:øáñ àáé÷ò éaøc ,éâìtéî à÷ àäa àîéì .íéøèBt§¦¥¨§¨¨¦©§¦§©¦£¦¨¨©
ïBéìò ïéãîì ïéà :éøáñ ïðaøå ,ïBzçzî ïBéìò ïéãîì§¥¦¤§¦©§§©¨©¨§¦¥§¥¦¤§
ïBéìò ïéãîì àîìò éleëc :àtt áø øîà ?ïBzçzî¦©§£©©©¨§¥¨§¨§¥¦¤§
.eäì zçkLî àì ø÷a ïáa ïBôö ,ïk íàc ,ïBzçzî¦©§§¦¥¨§¤¨¨¨©§©©§§

éøèôc ïðaøc àîòè eðééä àëä àlà¯éøéîâc ¤¨¨¨©§©§¨§©¨©§¨§¦¦§¦¦
ìò ïéáéiçL øác ïläl äî ,úàhçî "úBöî" "úBöî"¦§¦§¥©¨©§©¨¨¨¤©¨¦©

úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ¯íLà B÷éôñ ìòå §¨¥§©¦§¨©¨§©§¥¨¨
úàhç B÷ôñ ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL ìk óà ,éeìz¯é÷etàì ;éeìz íLà BúââL ìòå ¨©¨¤©¨¦©§¨¥§©§¥©¨§©¦§¨¨¨¨§©¥

äìéòîa ãéfä :àéðúc ,úøk BðBãæ ìò ïéáéiç ïéàc äìéòî¯íéîëçå ,äúéîa :øîBà éaø §¦¨§¥©¨¦©§¨¥§©§¨¦¦¦§¦¨©¦¥§¦¨©£¨¦
áìç úàhçî "úBöî" "úBöî" ïðéôìé ék :øáñ àáé÷ò éaøå .äøäæàa :íéøîBà¯àeä éëäì §¦§©§¨¨§©¦£¦¨¨©¦¨§¥©¦§¦§¥©©¥¤§¨¦

äòeá÷a ïläl äî :ïðéôìéc¯ïéà :éøáñ ïðaøå .àìc ãøBéå äìBò é÷etàì ,äòeá÷a ïàk óà §¨§¦©©§©¨¦§¨©¨¦§¨§©¥¤§¥§¨§©¨©¨§¦¥
.äöçîì äåL äøéæb¯àîìò éleëc ,àlà !?äöçîì äåL äøéæb Lé :øáñ àáé÷ò éaøc ììkî §¥¨¨¨§¤¡¨¦§¨§©¦£¦¨¨©¥§¥¨¨¨§¤¡¨¤¨§¥¨§¨

"Lôð íàå" :àø÷ øîàc ,àáé÷ò éaøc àîòè eðééä àlà .äöçîì äåL äøéæb ïéà¯å"éå ¥§¥¨¨¨§¤¡¨¤¨©§©§¨§©¦£¦¨§¨©§¨§¦¤¤
éñBîíLàì ïBéìòî øîâc àeä ïBzçz :éøáñ ïðaøå .ïBzçzî ïBéìò ãîìéå ,ïBLàø ïéðò ìò ó ¦©¦§¨¦§¦§©¤§¦©§§©¨©¨§¦©§§¨©¥¤§§¨¨

.äöçîì Lwéä ïéà :øáñ àáé÷ò éaøå .íéì÷L óñëa¯Lwéä Lé :éøáñ ïðaøc ììkî §¤¤§¨¦§©¦£¦¨¨©¥¤¥§¤¡¨¦§¨§©¨©¨§¦¥¤¥
!äöçîì Lwéä ïéàc ïì àîéé÷ àäå ?äöçîì¯eðééä àëäå ,äöçîì Lwéä ïéà àîìò éleëc §¤¡¨§¨©§¨¨§¥¤¥§¤¡¨§¥¨§¨¥¤¥§¤¡¨§¨¨©§

ïðaøc àîòè¯dé÷tà "úBöî" "úBöî" éøéîâc÷ò éaøå .àLéwäîíéì÷L óñëa íLà ,àáé ©§¨§©¨©¦§¦¦¦§¦§©§¥¥¤¥¨§©¦£¦¨¨¨§¤¤§¨¦
"íLàä úøBz úàæ"î déì à÷ôð¯,ïðaøå .íéì÷L óñëác íLàì ,úBîLàä ìëì úçà äøBz ¨§¨¥¦Ÿ©¨¨¨¨©©§¨¨£¨§¨¨¦§¤¤§¨¦§©¨©

éøèöéà ,"íLàä úøBz úàæ" áéúëc áb ìò óàéñBî å"éå ,"Lôð íàå" ázëîì Cïéðò ìò ó ©©©¦§¦Ÿ©¨¨¨¦§§¦§¦§©§¦¤¤¦©¦§¨
úçà äøBz àðéîà ék :àðéîà äåä ,"íLàä úøBz úàæ"î éàå ;ïBéìòî ïBzçz ãîìéå ïBLàø¦§¦§©©§¥¤§§¦¦Ÿ©¨¨¨£¨¨¦¨¦¨¦¨¨©©

úBîLà ìëì¯éúà÷ áìç ÷ôñ ìòc ïåék ,éeìz íLà ìáà ,ïéàcå úBîLà øàLa éléî éðä §¨£¨¨¥¦¥¦§¨£¨©¨¦£¨¨¨¨¥¨§©§¥¥¤¨¨¥
¯à÷ðc úa úàhç Bàce äî ,Bàceî øeîç B÷éôñ àäé àì àîéà¯øa íLà B÷éôñ óà ¥¨¨§¥§¥¨¦©¨©©¨©¨©©§¨©§¥¨¨©

éñBî å"éå ,"Lôð íàå" :àðîçø áúk éëäà ,à÷ðc.ïBLàø ïéðò ìò ó¯Léøãc ïàîì àçéð àä ©§¨©¨¦§©©£¨¨§¦¤¤¦©¦§¨¦¨¦¨§©§¨¥
?øîéîì àkéà éàî "íLàä úøBz úàæ" Léøc àìc ïàîì àlà ,"íLàä úøBz úàæ"¯éìéó Ÿ©¨¨¨¤¨§©§¨¨¥Ÿ©¨¨¨©¦¨§¥©¨¥

.äìéòî íLàî "Ekøòa" "Ekøòa"¯!"Ekøòa" da áúk àì äôeøç äçôL íLà¯ïðéôìé §¤§§§¤§§¥£©§¦¨£©¦§¨£¨¨¨©¨§¤§§¨§¥©
B÷éôña íà :éðz ,àáø øîà ?øîà÷ éàî ."÷ôñ íàå 'åë àáé÷ò éaø äãBî" ."ìéà" "ìéà"a§©¦©¦¤©¦£¦¨§¦¨¥©¨¨©£©¨¨§¥¦¦§¥

íìBòì ãîBò¯óBñ óBñ .òãBä àlL ìò Bàéáî òãBä ìò àéáäL ïénnL ,éeìz íLà àäé ¥§¨§¥¨¨¨¤¦¦¤¥¦©©§¦©¤Ÿ©
àì éàcå íLà :ãîìð íäéðL éøácî ,àáø øîà !éàcå íLà ééeúéàì éòa déì òcéúî ék¦¦§©©¥¨¥§¦¥¨¨©©£©¨¨¦¦§¥§¥¤¦§©¨¨©©¨

.älçzëì äòéãé éòaäðùîdì òãBð ä÷ìîð àlL ãò ,óBòä úàhç äàéáäL äMàä ¨¥§¦¨§©§¦¨¨¦¨¤¥¦¨©©¨©¤Ÿ¦§§¨©¨
éàcå äãìiL¯.òãBä àì ìò äàéáî òãBä ìò äàéáî àéäL ïénnL ,éàcå äðéNòúäëéúç ¤¨§¨©©©£¤¨©©¤¦¦¤¦§¦¨©©§¦¨©Ÿ©£¦¨

ìëà ïäî äæéà òãBé ïéàå ïäî úçà ìëà ,Lc÷ä ìL äëéúçå ïéleç ìL¯,øeèt ¤¦©£¦¨¤¤§¥¨©©©¥¤§¥¥©¥¤¥¤¨©¨
äiðMä úà ìëà ;éeìz íLà áéiçî àáé÷ò éaø¯ãçà ìëà .éàcå íLà àéáî ©¦£¦¨§©¥¨¨¨¨©¤©§¦¨¥¦¨¨©©¨©¤¨

äiðMä úà ìëàå øçà àáe äðBLàøä úà¯éeìz íLà àéáî äæíLà àéáî äæå ¤¨¦¨¨©¥§¨©¤©§¦¨¤¥¦¨¨¨§¤¥¦¨¨
:øîBà éñBé éaø ;ãçà íLà ïéàéáî ïäéðL :øîBà ïBòîL éaø ;àáé÷ò éaø éøác ,éeìz̈¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¥§¥¤§¦¦¨¨¤¨©¦¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zezixk(iying meil)

àøîâ
,ielz my` dlirn wtq lr aiign `aiwr iax :dpyna epipy

:df oipra `ziixa `xnbd d`ian .mixhet minkgeïðaø eðz̈©¨¨
ielz my` iabl weqta xn`p ,`ziixaa(fi d `xwie)iM Wtp m`e'§¦¤¤¦

rci `le dpiUrz `l xW` 'd zFvn lMn zg` dzUre `hgz¤¡¨§¨§¨©©¦¨¦§£¤Ÿ¥¨¤¨§Ÿ¨©
xn`py dnn yexcl yie ,'FpFr `Upe mW`e,'Lôð íàå'`ay §¨¥§¨¨£§¦¤¤

weqtdíéîëçå .àáé÷ò éaø éøác ,éeìz íLà úBìéòî ÷ôñ ìò áéiçì§©¥©§¥§¦¨¨¨¦§¥©¦£¦¨©£¨¦
e miwlegíéøèBô.ielz my`n elit` zelirn wtqa §¦

:`xnbd zxxanéâìôéî à÷ àäa àîéìdf xacay xn`p `ny - ¥¨§¨¨¦§§¦
,minkge `aiwr iax ewlgp,ïBzçzî ïBéìò ïéãîì ,øáñ àáé÷ò éaøc§©¦£¦¨¨©§¥¦¤§¦©§

zelirn zyxt dligz dxeza dxn`py oeike(fh-ci d my)lrendy
ielz my` zyxt dixg` dxn`pe ,my` aiig ycwda(gi-fi d my),

dyxtd z` micnel ,ielz my` `ian `hg m` wteqndy
zelirn wtqay ,ielz my` ly dpezgzdn zelirn ly dpeilrd

.ielz my` yiåeli`ñ ïðaøéøáy,ïBzçzî ïBéìò ïéãîì ïéàoeike §©¨¨¨§¦¥§¥¦¤§¦©§
ea miaiig oi` ,dlirn wtqa ielz my` oic yexita xn`p `ly

.ielz my`
:`xnbd dgecàîìò éleëc ,àtt áø øîàlka ,lkd ixacl - ¨©©¨¨§¥¨§¨

dxezd,ïBzçzî ïBéìò ïéãîì,jkl di`xdeïk íàcm` ixdy - §¥¦¤§¦©§§¦¥
,oezgzn oeilr micnel oi` minkg zrcly xn`pø÷a ïáa ïBôö̈§¤¨¨

eäì úçkLî àìmiycw iycwy ,df oic micnel minkg eid `l - Ÿ©§©©§
df oic ixdy ,gafnd ly oetv cva mihgyp xwad oan mi`ad

cnlp(.gn migaf),oezgzn oeilr ly cenilaàîòè eðééä àëä ,àlà¤¨¨¨©§©£¨
éøèôc ïðaøcmixhety minkg ly mnrh edf ,`ziixaa ,o`k - §©¨¨§¨§¦

,ielz my`n zelirn wtqéøéîâcdf oic micnel mdy oeik - ¦§¦¦
dey dxifba,úàhçî 'úBöî' 'úBöî'iabl mbe ielz my` iabl mby ¦§¦§¥©¨

,yexcl yie ,'zevn' zaiz dxn`p z`hg,ïläì äîaeig iabl ©§©¨
a xaecn ,z`hgìòå) úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL øáã̈¨¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨©¨§©

ìk óà ,(éeìz íLà B÷éôñxac(å÷ôñ) ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL §¥¨¨¨©¨¤©¨¦©§¨¥§©
é÷etàì ,éeìz íLà [B÷éôñ ìò àéáî] (åúââù ìòå) ,úàhç [BúââL]¦§¨©¨¥¦©§¥¨¨¨§©¥

wtq df llkn `ivedl -àéðúc ,úøk dðBãæ ìò ïéáéiç ïéàc ,äìéòî§¦¨§¥©¨¦©§¨¨¥§©§¨
y mc` ,`ziixaa ok epipy ixdy -äúéîa ,øîBà éaø ,äìéòîa ãéæä¥¦¦§¦¨©¦¥§¦¨

,miny icia dzin aiig -äøäæàa ,íéøîBà íéîëçåxaer epi` - ©£¨¦§¦§©§¨¨
,zxk aeig oi` mdipy ixacl mipt lk lre ,e`l xeqi` lr `l`

.ielz my` ewitq lr miaiig oi`y minkg mixaeq okle
:`aiwr iax ly enrh z` dzr x`an `tt axàáé÷ò éaøåaiignd §©¦£¦¨

,ielz my`a dlirn wtqøáñielz my` oic z` miyxec mpn`y ¨©
j` ,z`hgn dey dxifbaïðéôìé ékielz my` micnely dn - ¦¨§¦©

ly dey dxifbaïðéôìéc àeä éëäì ,áìç úàhçî 'úBöî' 'úBöî'- ¦§¦§¥©©¥¤§¨¦§¨§¦©
,eze` micnel cala df oiprlïläl äîd`a alg z`hgy enk - ©§©¨

äòeá÷ami`ian mlek `l` ,xiyrl ipr oia dz`ada welig oi` - ¦§¨
,dyak e` mifir zxiry,ïàk óà`ed eaeig ,ielz my`a,äòeá÷a ©¨¦§¨

,reaw ezbby ypery `hga xnelkàìc ãøBéå äìBò é÷etàì- §©¥¤§¥§Ÿ
,cxeie dler oaxw mzbby lr mi`iany mi`hg hrnle `ivedl
,iehia zreaye zecrd zreay oebk ,iprdn xzei `ian xiyrdy

.ielz my` mwitq lr mi`ian oi`y ,eiycwe ycwn z`nehe
:zx`ane `xnbd dkiynnåi`eläåL äøéæb ïéà ,éøáñ ïðaøzyxcp §©¨¨¨§¦¥§¥¨¨¨

,äöçîì,ielz my`l dreaw z`hg dxezd dzeeydy oeik `l` §¤¡¨
`l` ielz my` aeig oi`y df oiprl s`e ,oipr lkl mzencl yi
dpecf lr oi`y dlirna `le ,zxk epecf lr miaiigy xac lr

.zxk
:`xnbd ddnzììkî,jixacn rnyn -øáñ àáé÷ò éaøcyLé ¦§¨§©¦£¦¨¨©¥

,äöçîì äåL äøéæbdxifb oi` lkd ixacl `l` ,ok xacd oi` ixde §¥¨¨¨§¤¡¨
,`xnbd zvxzn .dvgnl zyxcp deyàîìò éleëc ,àlàixacl - ¤¨§¥¨§¨

dxezd lka ,lkdïéàmiyxec,äöçîì äåL äøéæbie`x dide ¥§¥¨¨¨§¤¡¨
,dlirn wtq lr `a ielz my` oi`y z`hgn cenlleðééä àlà¤¨©§

àîòèenrh edf -àáé÷ò éaøcwx dey dxifbd d`a o`ky xaeqd ©£¨§©¦£¦¨
oeik ,dvgnlàø÷ øîàcielz my` zyxta(fi d my)Lôð íàå'iM §¨©§¨§¦¤¤¦

,'`hgzå"éådyxtd zligza xen`déñBî,ïBLàø ïéðò ìò óepiide ¤¡¨¨¦©¦§¨¦

,ok iptl dxen`d zelirn zyxt lrïBzçzî ïBéìò ãîìéåcnlz - §¦§©¤§¦©§
my` aeig yi zelirn wtqay ,ielz my` zyxtn zelirn zyxt
,dvgnl wx dey dxifbd dxn`p o`ky giken df ywide ,ielz
dler oaxwa ozbbyy mixacn ielz my` aeig hrnl wx d`ae
dpecfa oi`y s` ,dlirn wtqa ielz my` oi`y cnll `le ,cxeie

.zxk
:x`al `xnbd dkiynnåeli`ïBéìòî øîâc àeä ïBzçz ,éøáñ ïðaø §©¨¨¨§¦©§§¨©¥¤§

,zelirn zyxtn ielz my` zyxt z` cenll yi -ìdf oipr §
yíLà`wec dpwp ielzíéì÷L óñëaenke ,sqk ilwy ipya - ¨¨§¤¤§¨¦

xn`py ,zelirn ly i`ce my` iabl dxezd dazky(eh d my)

FnW` z` `iade 'd iWcTn dbbWA d`hge lrn lrnz iM Wtp'¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥§¥¦¤£¨
,'mW`l WcTd lwWA milwW sqM LMxrA o`Sd on minY li` 'dl©©¦¨¦¦©Ÿ§¤§§¤¤§¨¦§¤¤©Ÿ¤§¨¨
ipya dpwp my`dy jkn cenll yie ,miax oeyl ef 'milwy'e
mixaeq ,siqend e"iedn cenll xg` xac yiy oeike .milwy
ielz my` epnn cenll xy`n df z` cenll sicry minkg

.dvgnl dey dxifbd z` yexcl jxhvp f`y ,dlirnaåeli`éaø §©¦
øáñ àáé÷òy,äöçîì Lwéä ïéàoezgzd z` micnely enke £¦¨¨©¥¤¥§¤¡¨

yi jk ,sqk ilwy ipya `weec ielz my` z`ad aiigl oeilrn
.zelirn wtqa ielz my` aeig yiy oezgzn oeilr cenll

:`xnbd ddnzììkîjixacn rnyn -éøáñ ïðaøcyLwéä Lé ¦§¨§©¨¨¨§¦¥¤¥
ïì àîéé÷ àäå ,äöçîìepicia laewn ixde -.äöçîì Lwéä ïéàc §¤¡¨§¨¨§¨¨§¥¤¥§¤¡¨
`l` :`xnbd zvxznàîìò éleëcdxezd lkay ,mixaeqïéà §¥¨§¨¥
,àëäå ,äöçîì Lwéä,dlirn wtq iablàîòè eðééäïðaøcoi`y ¤¥§¤¡¨§¨¨©§©£¨§©¨¨

oeik ,dlirn wtq lr ielz my` yiy cnln ywiddéøéîâcmdy - ¦§¦¦
ly dey dxifba ielz my` micnel'úBöî' 'úBöî',dreaw z`hgn ¦§¦§

enke ,zxk epecf lr miaiigy xac lr `l` `a ielz my` oi`y
ef dey dxifbe ,lirl x`azdyàLéwäî dé÷tàoicd z` d`ived - ©§¥¥¤¥¨

aeig oi`y zcnlne ,efl ef zeiyxtd izy ly ywidd llkn dfd
ywidd x`ype ,zxk epecfa oi`y oeik ,zelirn wtqa ielz my`
milwy sqka zepwdl jixv ielz my`y oicd z` cnll ick wx

.zelirn ly i`ce my` enk
:zx`ane `xnbd dkiynn,àáé÷ò éaøå`a ywiddy xaeqy §©¦£¦¨

ielz my`y cnll `le ,ielz my` aeig dlirn wtqa yiy cnll
oic ,milwy sqka ezepwl jixvíLàdpwpy ielz,íéì÷L óñëa ¨¨§¤¤§¨¦

déì à÷ôðcnel `ed -îweqtd(` f my),'íLàä úøBz úàæ'oeyle ¨§¨¥¥Ÿ©¨¨¨
y cnll d`a efúçà äøBz`ed dey oic -,úBîLàä ìëìcnll ¨©©§¨¨£¨

ìlkíéì÷L óñëác íLà.llka ielz my` s`e ,`a `ed §¨¨¦§¤¤§¨¦
:minkg zrc z` `xnbd zx`an,ïðaøå,ywidn df oic micneld §©¨¨

c ,ecal df weqtn z`f cenll xyt` i`y mixaeqáéúëc áb ìò óà©©©¦§¦
éøèöéà ,'íLàä úøBz úàæ'ázëîì Cmb aezkl dxezd dkxved - Ÿ©¨¨¨¦§§¦§¦§©

'Lôð íàå'y miyxec ep` jkneéñBî å"éåãîìéå ,ïBLàø ïéðò ìò ó §¦¤¤¨¦©¦§¨¦§¦§©
å ,ïBéìòî ïBzçzc ,jkl mrhdéàyiy df oic cenll mi`a epiid ©§¥¤§§¦

wx milwy sqka my` zepwlàðéîà äåä ,'íLàä úøBz úàæ'î- ¦Ÿ©¨¨¨£¨¨¦¨
,xnel mileki epiidàðéîà ékyiy df weqtn micnel ep`y dn - ¦¨¦¨

,úBîLà ìëì úçà äøBz,milwy sqka zepwpyéléî éðäedf - ¨©©§¨£¨¨¥¦¥
`wec,ïéàcå úBîLà øàLaoic xn`p eay zelirn my` lr sqep ¦§¨£¨©¨¦

,zelifb my` oebke ,yexita dfáìç ÷ôñ ìòc ïåék ,éeìz íLà ìáà£¨¨¨¨¥¨§©§¥¥¤
éúà÷zlik` oebk ,z`hg ezbbyy xac wtq lr `a `edy oeik - ¨¨¥
,algàîéày xn`p `ny -Bàce äî ,Bàceî øeîç B÷éôñ àäé àì ¥¨Ÿ§¥§¥¨¦©¨©©¨

,alg zlik` xeqi` lr bbeya xary xexiaa el reciyky myke -
`l` `ian epi`à÷ðc úa úàhçrahna elit` diepwd z`hg - ©¨©©§¨

,'`wpc' dnyy ,xzeia dphwB÷éôñ óà`ianíLàielz,à÷ðc øa ©§¥¨¨©©§¨
,milwy sqka my` zepwl jixv epi`eàðîçø áúk éëäàokl - ©¨¦¨©©£¨¨

ielz my` zyxta aezkl dxezd dkxvedéñBî å"éå ,'Lôð íàå'ó §¦¤¤¨¦
,ïBLàø ïéðò ìò,milwy sqka zepwl yi ielz my` z` s`y cnll ©¦§¨¦

.zncewd dyxta xen`d i`ce my`a enk
:`xnbd dywnàçéð àäz` cnel epi` `aiwr iaxy ,df xe`ia - ¨¦¨

oaen ,llk ywiddLéøãc ïàîìyexcl ozipy xaeqy in zrcl - §©§¨¦
weqtdn'íLàä úøBz úàæ',zeny`d lkl dey oic yiyàlà Ÿ©¨¨¨¤¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

כריתות. פרק חמישי - דם שחיטה דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

עולם־הזה הוא עלמא דשיקרא לכן הנה גם בהטוב מעורב פסולת, וצריך בירור מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה למטה.
היום יום יא אלול



רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zezixk(iying meil)

àøîâ
,ielz my` dlirn wtq lr aiign `aiwr iax :dpyna epipy

:df oipra `ziixa `xnbd d`ian .mixhet minkgeïðaø eðz̈©¨¨
ielz my` iabl weqta xn`p ,`ziixaa(fi d `xwie)iM Wtp m`e'§¦¤¤¦

rci `le dpiUrz `l xW` 'd zFvn lMn zg` dzUre `hgz¤¡¨§¨§¨©©¦¨¦§£¤Ÿ¥¨¤¨§Ÿ¨©
xn`py dnn yexcl yie ,'FpFr `Upe mW`e,'Lôð íàå'`ay §¨¥§¨¨£§¦¤¤

weqtdíéîëçå .àáé÷ò éaø éøác ,éeìz íLà úBìéòî ÷ôñ ìò áéiçì§©¥©§¥§¦¨¨¨¦§¥©¦£¦¨©£¨¦
e miwlegíéøèBô.ielz my`n elit` zelirn wtqa §¦

:`xnbd zxxanéâìôéî à÷ àäa àîéìdf xacay xn`p `ny - ¥¨§¨¨¦§§¦
,minkge `aiwr iax ewlgp,ïBzçzî ïBéìò ïéãîì ,øáñ àáé÷ò éaøc§©¦£¦¨¨©§¥¦¤§¦©§

zelirn zyxt dligz dxeza dxn`py oeike(fh-ci d my)lrendy
ielz my` zyxt dixg` dxn`pe ,my` aiig ycwda(gi-fi d my),

dyxtd z` micnel ,ielz my` `ian `hg m` wteqndy
zelirn wtqay ,ielz my` ly dpezgzdn zelirn ly dpeilrd

.ielz my` yiåeli`ñ ïðaøéøáy,ïBzçzî ïBéìò ïéãîì ïéàoeike §©¨¨¨§¦¥§¥¦¤§¦©§
ea miaiig oi` ,dlirn wtqa ielz my` oic yexita xn`p `ly

.ielz my`
:`xnbd dgecàîìò éleëc ,àtt áø øîàlka ,lkd ixacl - ¨©©¨¨§¥¨§¨

dxezd,ïBzçzî ïBéìò ïéãîì,jkl di`xdeïk íàcm` ixdy - §¥¦¤§¦©§§¦¥
,oezgzn oeilr micnel oi` minkg zrcly xn`pø÷a ïáa ïBôö̈§¤¨¨

eäì úçkLî àìmiycw iycwy ,df oic micnel minkg eid `l - Ÿ©§©©§
df oic ixdy ,gafnd ly oetv cva mihgyp xwad oan mi`ad

cnlp(.gn migaf),oezgzn oeilr ly cenilaàîòè eðééä àëä ,àlà¤¨¨¨©§©£¨
éøèôc ïðaøcmixhety minkg ly mnrh edf ,`ziixaa ,o`k - §©¨¨§¨§¦

,ielz my`n zelirn wtqéøéîâcdf oic micnel mdy oeik - ¦§¦¦
dey dxifba,úàhçî 'úBöî' 'úBöî'iabl mbe ielz my` iabl mby ¦§¦§¥©¨

,yexcl yie ,'zevn' zaiz dxn`p z`hg,ïläì äîaeig iabl ©§©¨
a xaecn ,z`hgìòå) úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL øáã̈¨¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨©¨§©

ìk óà ,(éeìz íLà B÷éôñxac(å÷ôñ) ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL §¥¨¨¨©¨¤©¨¦©§¨¥§©
é÷etàì ,éeìz íLà [B÷éôñ ìò àéáî] (åúââù ìòå) ,úàhç [BúââL]¦§¨©¨¥¦©§¥¨¨¨§©¥

wtq df llkn `ivedl -àéðúc ,úøk dðBãæ ìò ïéáéiç ïéàc ,äìéòî§¦¨§¥©¨¦©§¨¨¥§©§¨
y mc` ,`ziixaa ok epipy ixdy -äúéîa ,øîBà éaø ,äìéòîa ãéæä¥¦¦§¦¨©¦¥§¦¨

,miny icia dzin aiig -äøäæàa ,íéøîBà íéîëçåxaer epi` - ©£¨¦§¦§©§¨¨
,zxk aeig oi` mdipy ixacl mipt lk lre ,e`l xeqi` lr `l`

.ielz my` ewitq lr miaiig oi`y minkg mixaeq okle
:`aiwr iax ly enrh z` dzr x`an `tt axàáé÷ò éaøåaiignd §©¦£¦¨

,ielz my`a dlirn wtqøáñielz my` oic z` miyxec mpn`y ¨©
j` ,z`hgn dey dxifbaïðéôìé ékielz my` micnely dn - ¦¨§¦©

ly dey dxifbaïðéôìéc àeä éëäì ,áìç úàhçî 'úBöî' 'úBöî'- ¦§¦§¥©©¥¤§¨¦§¨§¦©
,eze` micnel cala df oiprlïläl äîd`a alg z`hgy enk - ©§©¨

äòeá÷ami`ian mlek `l` ,xiyrl ipr oia dz`ada welig oi` - ¦§¨
,dyak e` mifir zxiry,ïàk óà`ed eaeig ,ielz my`a,äòeá÷a ©¨¦§¨

,reaw ezbby ypery `hga xnelkàìc ãøBéå äìBò é÷etàì- §©¥¤§¥§Ÿ
,cxeie dler oaxw mzbby lr mi`iany mi`hg hrnle `ivedl
,iehia zreaye zecrd zreay oebk ,iprdn xzei `ian xiyrdy

.ielz my` mwitq lr mi`ian oi`y ,eiycwe ycwn z`nehe
:zx`ane `xnbd dkiynnåi`eläåL äøéæb ïéà ,éøáñ ïðaøzyxcp §©¨¨¨§¦¥§¥¨¨¨

,äöçîì,ielz my`l dreaw z`hg dxezd dzeeydy oeik `l` §¤¡¨
`l` ielz my` aeig oi`y df oiprl s`e ,oipr lkl mzencl yi
dpecf lr oi`y dlirna `le ,zxk epecf lr miaiigy xac lr

.zxk
:`xnbd ddnzììkî,jixacn rnyn -øáñ àáé÷ò éaøcyLé ¦§¨§©¦£¦¨¨©¥

,äöçîì äåL äøéæbdxifb oi` lkd ixacl `l` ,ok xacd oi` ixde §¥¨¨¨§¤¡¨
,`xnbd zvxzn .dvgnl zyxcp deyàîìò éleëc ,àlàixacl - ¤¨§¥¨§¨

dxezd lka ,lkdïéàmiyxec,äöçîì äåL äøéæbie`x dide ¥§¥¨¨¨§¤¡¨
,dlirn wtq lr `a ielz my` oi`y z`hgn cenlleðééä àlà¤¨©§

àîòèenrh edf -àáé÷ò éaøcwx dey dxifbd d`a o`ky xaeqd ©£¨§©¦£¦¨
oeik ,dvgnlàø÷ øîàcielz my` zyxta(fi d my)Lôð íàå'iM §¨©§¨§¦¤¤¦

,'`hgzå"éådyxtd zligza xen`déñBî,ïBLàø ïéðò ìò óepiide ¤¡¨¨¦©¦§¨¦

,ok iptl dxen`d zelirn zyxt lrïBzçzî ïBéìò ãîìéåcnlz - §¦§©¤§¦©§
my` aeig yi zelirn wtqay ,ielz my` zyxtn zelirn zyxt
,dvgnl wx dey dxifbd dxn`p o`ky giken df ywide ,ielz
dler oaxwa ozbbyy mixacn ielz my` aeig hrnl wx d`ae
dpecfa oi`y s` ,dlirn wtqa ielz my` oi`y cnll `le ,cxeie

.zxk
:x`al `xnbd dkiynnåeli`ïBéìòî øîâc àeä ïBzçz ,éøáñ ïðaø §©¨¨¨§¦©§§¨©¥¤§

,zelirn zyxtn ielz my` zyxt z` cenll yi -ìdf oipr §
yíLà`wec dpwp ielzíéì÷L óñëaenke ,sqk ilwy ipya - ¨¨§¤¤§¨¦

xn`py ,zelirn ly i`ce my` iabl dxezd dazky(eh d my)

FnW` z` `iade 'd iWcTn dbbWA d`hge lrn lrnz iM Wtp'¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥§¥¦¤£¨
,'mW`l WcTd lwWA milwW sqM LMxrA o`Sd on minY li` 'dl©©¦¨¦¦©Ÿ§¤§§¤¤§¨¦§¤¤©Ÿ¤§¨¨
ipya dpwp my`dy jkn cenll yie ,miax oeyl ef 'milwy'e
mixaeq ,siqend e"iedn cenll xg` xac yiy oeike .milwy
ielz my` epnn cenll xy`n df z` cenll sicry minkg

.dvgnl dey dxifbd z` yexcl jxhvp f`y ,dlirnaåeli`éaø §©¦
øáñ àáé÷òy,äöçîì Lwéä ïéàoezgzd z` micnely enke £¦¨¨©¥¤¥§¤¡¨

yi jk ,sqk ilwy ipya `weec ielz my` z`ad aiigl oeilrn
.zelirn wtqa ielz my` aeig yiy oezgzn oeilr cenll

:`xnbd ddnzììkîjixacn rnyn -éøáñ ïðaøcyLwéä Lé ¦§¨§©¨¨¨§¦¥¤¥
ïì àîéé÷ àäå ,äöçîìepicia laewn ixde -.äöçîì Lwéä ïéàc §¤¡¨§¨¨§¨¨§¥¤¥§¤¡¨
`l` :`xnbd zvxznàîìò éleëcdxezd lkay ,mixaeqïéà §¥¨§¨¥
,àëäå ,äöçîì Lwéä,dlirn wtq iablàîòè eðééäïðaøcoi`y ¤¥§¤¡¨§¨¨©§©£¨§©¨¨

oeik ,dlirn wtq lr ielz my` yiy cnln ywiddéøéîâcmdy - ¦§¦¦
ly dey dxifba ielz my` micnel'úBöî' 'úBöî',dreaw z`hgn ¦§¦§

enke ,zxk epecf lr miaiigy xac lr `l` `a ielz my` oi`y
ef dey dxifbe ,lirl x`azdyàLéwäî dé÷tàoicd z` d`ived - ©§¥¥¤¥¨

aeig oi`y zcnlne ,efl ef zeiyxtd izy ly ywidd llkn dfd
ywidd x`ype ,zxk epecfa oi`y oeik ,zelirn wtqa ielz my`
milwy sqka zepwdl jixv ielz my`y oicd z` cnll ick wx

.zelirn ly i`ce my` enk
:zx`ane `xnbd dkiynn,àáé÷ò éaøå`a ywiddy xaeqy §©¦£¦¨

ielz my`y cnll `le ,ielz my` aeig dlirn wtqa yiy cnll
oic ,milwy sqka ezepwl jixvíLàdpwpy ielz,íéì÷L óñëa ¨¨§¤¤§¨¦

déì à÷ôðcnel `ed -îweqtd(` f my),'íLàä úøBz úàæ'oeyle ¨§¨¥¥Ÿ©¨¨¨
y cnll d`a efúçà äøBz`ed dey oic -,úBîLàä ìëìcnll ¨©©§¨¨£¨

ìlkíéì÷L óñëác íLà.llka ielz my` s`e ,`a `ed §¨¨¦§¤¤§¨¦
:minkg zrc z` `xnbd zx`an,ïðaøå,ywidn df oic micneld §©¨¨

c ,ecal df weqtn z`f cenll xyt` i`y mixaeqáéúëc áb ìò óà©©©¦§¦
éøèöéà ,'íLàä úøBz úàæ'ázëîì Cmb aezkl dxezd dkxved - Ÿ©¨¨¨¦§§¦§¦§©

'Lôð íàå'y miyxec ep` jkneéñBî å"éåãîìéå ,ïBLàø ïéðò ìò ó §¦¤¤¨¦©¦§¨¦§¦§©
å ,ïBéìòî ïBzçzc ,jkl mrhdéàyiy df oic cenll mi`a epiid ©§¥¤§§¦

wx milwy sqka my` zepwlàðéîà äåä ,'íLàä úøBz úàæ'î- ¦Ÿ©¨¨¨£¨¨¦¨
,xnel mileki epiidàðéîà ékyiy df weqtn micnel ep`y dn - ¦¨¦¨

,úBîLà ìëì úçà äøBz,milwy sqka zepwpyéléî éðäedf - ¨©©§¨£¨¨¥¦¥
`wec,ïéàcå úBîLà øàLaoic xn`p eay zelirn my` lr sqep ¦§¨£¨©¨¦

,zelifb my` oebke ,yexita dfáìç ÷ôñ ìòc ïåék ,éeìz íLà ìáà£¨¨¨¨¥¨§©§¥¥¤
éúà÷zlik` oebk ,z`hg ezbbyy xac wtq lr `a `edy oeik - ¨¨¥
,algàîéày xn`p `ny -Bàce äî ,Bàceî øeîç B÷éôñ àäé àì ¥¨Ÿ§¥§¥¨¦©¨©©¨

,alg zlik` xeqi` lr bbeya xary xexiaa el reciyky myke -
`l` `ian epi`à÷ðc úa úàhçrahna elit` diepwd z`hg - ©¨©©§¨

,'`wpc' dnyy ,xzeia dphwB÷éôñ óà`ianíLàielz,à÷ðc øa ©§¥¨¨©©§¨
,milwy sqka my` zepwl jixv epi`eàðîçø áúk éëäàokl - ©¨¦¨©©£¨¨

ielz my` zyxta aezkl dxezd dkxvedéñBî å"éå ,'Lôð íàå'ó §¦¤¤¨¦
,ïBLàø ïéðò ìò,milwy sqka zepwl yi ielz my` z` s`y cnll ©¦§¨¦

.zncewd dyxta xen`d i`ce my`a enk
:`xnbd dywnàçéð àäz` cnel epi` `aiwr iaxy ,df xe`ia - ¨¦¨

oaen ,llk ywiddLéøãc ïàîìyexcl ozipy xaeqy in zrcl - §©§¨¦
weqtdn'íLàä úøBz úàæ',zeny`d lkl dey oic yiyàlà Ÿ©¨¨¨¤¨
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zezixk(iyiy meil)

,ãçà íLà ïéàéáî íéðL ïéàzeyrl xyt` i`y xaeq `edy oeik ¥§©¦§¦¦¨¨¤¨
`pz zrcke ,ielz my` `iadln xehty e` `l` ,zepaxwa i`pz

.`aiwr iax zrcke ,ecal e`iany e` ,`nw
eiptl eid :alg wtq lke`a dzr dpc dpyndáìç úëéúç£¦©¥¤

dlik`a dxeq`dúëéúçåznda ly oney,ïéleçzxzend ©£¦©¦
e ,dlik`a,ìëà ïäî äæéà òãBé Bðéàå ïäî úçà ìëàlkd ixacl ¨©©©¥¤§¥¥©¥¤¥¤¨©

,éeìz íLà àéáîdxiar lr xar algd z` lk` m` ixdy ¥¦¨¨¨
m`e .ielz my` dxezd daiig efk dxiar wtqae ,z`hg dzbbyy

e xfg dpey`xd dkizgd z` lk`y ixg`ìëàmb,äiðMä úà ¨©¤©§¦¨
,odn efi` rcei epi`y `l` ,alg ly dkizg i`cea lk`y `vnpe

,úàhç àéáî.bbeya dyrz `l xeqi` lr xaerd oick ¥¦©¨
m`ìëàmc`úà ãçàdkizgdàáe ,äðBLàøämc`úà ìëàå øçà ¨©¤¨¤¨¦¨¨©¥§¨©¤

dkizgd,éeìz íLà àéáî äæå éeìz íLà àéáî äæ ,äiðMälky oeik ©§¦¨¤¥¦¨¨¨§¤¥¦¨¨¨
alg zlik` xeqi` lr xar m`d wteqn mdn cg`éaø éøác)¦§¥©¦

.(àáé÷ò,`l e` cg` oaxw `iadl mileki m`d ewlgp dfa s`eéaø £¦¨©¦
,úçà úàhç ïéàéáî íäéðL ,øîBà ïBòîL`diy mdipia mipzne ¦§¥§¥¤§¦¦©¨©©

.algd z` lk`y cg` eze`l iepw elek oaxwdéñBé éaøwleg ©¦¥
e,úçà úàhç ïéàéáî íéðL ïéà øîBài`pz miyer oi`y oeik ¥¥§©¦§¦¦©¨©©

.zepaxwa
:`ed xeqi` dfi` rcei epi`e ,xeqi` xac lke`a dzr dpc dpynd

eiptl eidáìç úëéúçlre ,z`hg bbeya dzlik` lr miaiigy £¦©¥¤
,ielz my` dwitqúëéúçåly oney,LãB÷`aiwr iax zrcly ©£¦©¤

e ,xeht minkgle ,ielz my` dwitq lr aiigìëàdkizgúçà ¨©©©
Bðéàå ,ïäî,ìëà ïäî äæéà òãBélkd ixacl,éeìz íLà àéáîixdy ¥¤§¥¥©¥¤¥¤¨©¥¦¨¨¨

xfg m`e .ielz my`a `ed aiigzn ecal algd zlik` wtq zngn
eìëàmbúàdkizgdàéáî ,äiðMämbå úàhçmb,éàcå íLàixdy ¨©¤©§¦¨¥¦©¨§¨¨©©

zaiign alg zlik`e ,bbeya mixeqi` ipy lr xary el reci
.my` zaiign ycew zlik`e ,z`hg

e ,ycew ly dkizge alg ly dkizg my eidy ,df ote`aãçà ìëà̈©¤¨
úàdkizgdíLà àéáî äæ ,äiðMä úà ìëàå øçà àáe ,äðBLàøä ¤¨¦¨¨©¥§¨©¤©§¦¨¤¥¦¨¨

,éeìz íLà àéáî äæå éeìzcg` mc` lk`y ote`a x`azdy itke ¨§¤¥¦¨¨¨
.ielz my` aiigy ,zg` dkizg,øîBà ïBòîL éaømiaiig md oi` ©¦¦§¥

aiignd xeqi` lr exar cgi mdipyy oeik ,ielz my` `iadl
i`pz zeyrl xyt`y oeike ,my` aiignd xeqi` lre z`hg

okl ,zepaxwa,íLàå úàhç ïéàéáî ïäéðLz`hgdy ,i`pz miyere §¥¤§¦¦©¨§¨¨
z` lk`y eze`l my`de ,algd z` lk`y eze`l diepw didz

.ycwdéñBé éaøe o`k s` wlegíLàå úàhç ïéàéáî íéðL ïéà ,øîBà ©¦¥¥¥§©¦§¦¦©¨§¨¨
,ãçàepi`y mc` oick ,ielz my` `iadl jixv mdn cg` lk okle ¤¨

.ycw e` alg lk` m` rcei
e` libx alg lk` m` wteqnd ly epic z` dpynd zx`an dzr

eiptl eid :ycew algáìç úëéúç,z`hg dilr miaiigy oileg ly £¦©¥¤
áìç úëéúçålyLãB÷mbe alg meyn z`hg mb dilr miaiigy ©£¦©¥¤¤
,dlirn my`,úàhç àéáî ,ìëà ïäî Bæéà òãBé ïéàå ïäî úçà ìëà̈©©©¥¤§¥¥©¥¥¤¨©¥¦©¨

g lk` i`ce ixdylr my` `ian epi`e ,z`hga eaiignd al
minkg zrck ,dlirn wtq lr `a ielz my` oi`y oeik ,ycewd

lirl dpynay(.ak).àáé÷ò éaøe wleg,øîBàz`hgd calny ©¦£¦¨¥
df mc` `ian,éeìz íLà óàokzi ixdy ,el yiy dlirnd wtq lr ©¨¨¨

my`a aiign dlirn wtqy lirl ezhiyke ,ycw ly alg lk`y
e xfg m`e .ielzìëàmbúàdkizgdäiðMä,algd lyéðL àéáî ¨©¤©§¦¨¥¦§¥

,úBàhç,algd zelik` izy lréàcå íLàåycewd alg lr ©¨§¨¨©©
.lk`y

ly alg zkizge oileg ly alg zkizg my eidy ,df ote`a
,ycwdìëàmc`äæ ,äiðMä úà ìëàå øçà àáe äðBLàøä úà ãçà ¨©¤¨¤¨¦¨¨©¥§¨©¤©§¦¨¤

,úàhç àéáî äæå úàhç àéáî,alg lk` i`ce mdn cg` lk ixdy ¥¦©¨§¤¥¦©¨
lr ielz my` mi`ian oi`y oeik ,ielz my` mi`ian mpi` j`

lirl dpyna minkg zrcke ,dlirn wtq(.ak).àáé÷ò éaøwleg ©¦£¦¨
e [my dpyna ezhiyk]ïéàéáî äæå äæ ,øîBàmb,éeìz íLàmeyn ¥¤¨¤§¦¦¨¨¨

.dlirn wtq,úàhç àéáî äæå úàhç àéáî äæ ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¤¥¦©¨§¤¥¦©¨
,alg lk` i`ce mdn cg` lk ixdy,ãçà íLà ïéàéáî ïäéðLe§¥¤§¦¦¨¨¤¨

ewlg z` exiagl dpwi ycewd z` lk` `ly eze`y mipzne
.my`aéñBé éaøe oerny iax lr wleg,øîBàyïéàéáî ïäéðL ïéà ©¦¥¥¥§¥¤§¦¦

,ãçà íLà,ielz my` `ian cg` lk `aiwr iax zrcl `l` ¨¨¤¨
.mixeht mdipy minkgle

alg e` mzq alg lk` m` wteqnd ly epic z` zxxan dpynd
eiptl eid :xzep lyáìç úëéúç,mzqáìç úëéúçåly,øúBð £¦©¥¤©£¦©¥¤¨

,xzep meyne alg meyn ,ze`hg izy aiig elke`dyúçà ìëà̈©©©
úàhç àéáî ,ìëà ïäî äæéà òãBé ïéàå ïäî,elk` i`cey ,alg lr ¥¤§¥¥©¥¤¥¤¨©¥¦©¨

éeìz íLàåyi minkg ixacl s`e ,elk` m` rcei epi`y ,xzep lr §¨¨¨
.xzepa ielz my`ìëàmb,úBàhç ùìL àéáî ,äiðMä úàmizy ¨©¤©§¦¨¥¦¨Ÿ©¨

.xzep meyn zg`e alg meynøçà àáe äðBLàøä úà ãçà ìëà̈©¤¨¤¨¦¨¨©¥
úàhç àéáî äæ ,äiðMä úà ìëàåalgd lréeìz íLàå,xzepd lr §¨©¤©§¦¨¤¥¦©¨§¨¨¨

äæå úàhç àéáî äæ ,øîBà ïBòîL éaø .éeìz íLàå úàhç àéáî äæå§¤¥¦©¨§¨¨¨©¦¦§¥¤¥¦©¨§¤
úàhç àéáî,alg zlik` lr i`cea miaiig mdipyy oeikïäéðLe ¥¦©¨§¥¤

ïéàéáîcer,úçà úàhçeze`l zkiiy ef z`hg didzy mipzne §¦¦©¨©©
.xzep ly algd z` lk`yäàa àéäL úàhç ìk ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨©¨¤¦¨¨

dúBà ïéàéáî íéðL ïéà ,àèç ìòcg` lk lr okle ,i`pz ici lr ©¥§¥§©¦§¦¦¨
.ielz my`e z`hg `iadl

àøîâ
z` cg` lk` ,oileg zkizge alg zkizg :dpyna epipy
dfe ielz my` `ian df ,dipyd z` lk`e xg` `ae dpey`xd
.zg` z`hg oi`ian mdipy ,xne` oerny iax .ielz my` `ian

.zg` z`hg oi`ian mipy oi` ,xne` iqei iax
oica zehiy yly exn`py ,dpynd zernyn lr dywn `xnbd

:df,ïîçð áøì àáø déì øîàixdìzrc,éñBé éaøwxy rnyn ¨©¥¨¨§©©§¨§©¦¥
ïäéðL eúééî àìc àeä úàhç,zg` z`hg mi`ian mdipy oi` - ©¨§Ÿ©§§¥¤

,eixacn wiicl yi j` ,i`pz lr d`a dpi`y oeikàäla` -íLà ¨¨¨
íäéðL eúééî ,éeìzyi cg` lkly oeik ,`iadl mdipy miaiig - ¨©§§¥¤

ok m`e ,`l e` alg lk` `ed m` wtqeðééäzrc `id ef -àpz ©§©¨
,àn÷:ayiil `ax dqpn .eixaca iqei iax siqed dneàîéz éëå- ©¨§¦¥¨

y xnel dvxz m`eäëéúçzg`eäééðéa àkéà úBëéúç ézMî- £¦¨¦§¥£¦¦¨¥©§
wx ielz my` aeig yi iqei iax zrcly jka mdipia zwelgn yiy
ly oecpa `linne ,odn zg` lk`e zekizg izy eiptl eidy ote`a

` lk` ipydy epzpyn`l ,eiptl dcal dzidy dipyd dkizgd z
zg` dkizga s`y xaeq `nw `pz eli`e ,ielz my` aiigzi
dgec .ielz my` aiig ,oney e` alg `id m` wtq da yiy ,dcal

:`axàéðúäå,epzpyn ly df ote` iabl `ziixaa,øîBà éñBé éaø §¨©§¨©¦¥¥
,éeìz íLà àéáî äæå éeìz íLà àéáî äæyi mdipy ixacly ixd ¤¥¦¨¨¨§¤¥¦¨¨¨

zg` dkizg ef oi` ipyd iably s` mdipy lr ielz my` aeig
.iqei iax ixaca ycgzd dne ,zekizg izyn

:`xnbd zvxzndéì øîàoia zwelgn oi` zn`a ,`axl ongp ax ¨©¥
,daxc`e ,iqei iaxl `nw `pzïì òîLî à÷ àäd`a df xac - ¨¨©§©¨

,eprinydl dpyndàn÷ àpz ïàîcly `nw `pz `ed iny - §©©¨©¨
edf ,ielz my`a mdn cg` lk aiignd epzpyn.éñBé éaø©¦¥

:dpyna epipyáìç úëéúç ,['åë] Lã÷ úëéúçå áìç úëéúç£¦©¥¤©£¦©Ÿ¤£¦©¥¤
,'åë øúBð áìç úëéúçå áìç úëéúç ,'åë LãB÷ áìç úëéúçålk` ©£¦©¥¤¤£¦©¥¤©£¦©¥¤¨

lk` .ielz my`e z`hg `ian ,lk` odn dfi` rcei oi`e odn zg`
.ze`hg yly `ian ,dipyd z`

:`xnbd dywn,ïîçð áøì àáø déì øîàz` mb lk`y ote`a ¨©¥¨¨§©©§¨
ylya xhtp recn ,xzepd ly algd z` mbe libxd algd

,ze`hgénð éúéìåmb `iadl epaiigp `l recn -øúBðc éàcå íLà §©§¥©¦¨¨©©§¨
,xzep zlik` lr -cxzepd xya,àeä Lã÷lr my` miaiige §Ÿ¤

:`xnbd zvxzn .ezlik`déì øîàote`a dpyna xaecn ,ongp ax ¨©¥
déa úéìcxzep xya eze`a oi`y -,äèeøt äåLdlirn oi`y oeike §¥¥¨¤§¨

`l` ,zelirn my` aiig df xya lke`d oi` dhext deyn zegta
.xzep zlik` meyn z`hg wx

:ongp axl dywde `ax jiyndàøwéòî àäåzligza ixde - §¨¥¦¨¨
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רז
oifge` mipy` cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

ãçà íùà ïéàéáî íéðù ïéàÐ minkg ixack m` `l` ,zepaxwa i`pz dil zilc Ð

.ielz my` `ian cg` lk Ð `aiwr iax ixack m`e ,oixehtäæå éåìú íùà àéáî äæ
éåìú íùà àéáî.zekizg izyn dkizg ira `lc Ðúçà úàèç.ziyixtck ,i`pzae Ð

.algd zkizg meyn cg`e cg` lk iziin ielz my` la`úëéúçå áìç úëéúçoney Ð

.'ek lk` ,ycwcéåìú íùà àéáîwtq meyn Ð

.alg'åë àéáî äæbilt `l `dae .alg meyn Ð

,oda oiielz zeny` ipy diaeigl `aiwr iax

wtq alg wtq ,zg` dxiar `l` o`k oi`y itl

.ycwíùàå úàèçip` m` :epzie ,zetzeya Ð

my`a iwlg `di Ð ycwd dz`e alg izlk`

.il legn z`hga jwlge ,jl legnúàèç àéáî
.lk` alg jytp dnnc Ðøîåà àáé÷ò éáøÐ

.zelirn meyn ,ze`hgd mr (lr) ielz my`

'åë øúåð áìç úëéúçå áìç úëéúç`ian Ð

.xzep meyn zg`e alg meyn zg` ,mizyìë
àèç ìò äàá àéäù úàèçz`hg iwet`l Ð

,dze` ze`ian mizyy ,zclei ly serd

xn` :(a,f zezixk) `nw wxta opixn`ck i`pzae

axrnl dfe gxfnl df ekldy izni` iqei iax

.'ekàøîâ:opiqxb ikdéëå àî÷ àðú åðééä
'åë úåëéúç éúùî úçà äëéúç àîéúiaxc Ð

,zg` z`hg oi`ian mipy oi` :xn`w ikd iqei

,xeht ipyde ,ielz my` `ian oey`xd `l`

.zekizg izyn zg` dkizg opirac

éàãå íùà éúéðå.z`hge my` icda dlirn Ð

ïðé÷ñò äèåøô äåù äá úéàãá àø÷éòî àäå
éðú÷ãly dkizge ycw ly dkizg :`yix Ð

.my`e z`hg `ian Ð dipyd z` lk` 'ek alg

úçà äìéëà ìëåàù ùé"el exn`" wxta Ð

,zelirn my` ipzwe xzep ipzwc (a,bi zezixk)

!dhext dey xzep `ki` `nl`äñâádlik` Ð

d`pd xeqi`c ab lr s`e .daxd lk`y ,dqb

d`pda mixeq`d miycwd lk x`yk .`ed

elr m`y deabl ifg inp i`dc ,oda oilreny

.ecxi `läîçä úåîéá,xzep xya zgxqn Ð

`iey `le ,`dzyp dlile mei e` mini ipy `dc

.dhext (dwc) dlik`øåñéà ìò ìç øåñéàÐ

xzep xeqi` liigc ,xzep` z`hg aiiginc

.alg xeqi``øåèô`lc ,mixetikd mei` Ð

.dlap xeqi`` liige mixetikd mei xeqi` iz`

zeynyd oia `xeqi` ded ,meid dlapzp elit`e

mei xeqi` iz` `le ,igd on xa` meyn lenz`c

.liige mixetikdäáìçá àéìåëxeqi` `kilc Ð

xzep`e ,alg meyn aiig alg`c ,xeqi` lr lg

.`ilek meynïéìåò øåñéàã.`wlq deablc Ð

úåáøì 'äì øùà íéîìùä çáæ øùáî ìëàå
ïéøåîéà.zxk aiig sebd z`neha olk` m`y Ð

xeqi`a ediilr i`w ,zeilk oebk oixeni` `de

.oiler
áìçå
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éîålg `l mixetikd mei iab `wec ?jixt i`n :xn`z m`e Ð 'eke oerny iaxl dil zi`

xeqi`e dlap xeqi` ixdy ,alg xeqi` lr xity lg xzep xeqi` la` .dlap xeqi` lr

,xzep xeqi` oky lk Ð (`,fl oileg) "hgeyd" wxt `zi`ck ,alg xeqi` lr lg dtxh

mei iab opifgc oeik ,dil `xiaqc :xnel yie !alg xeqi` lr lgc `vnpe ,dlapn ith xingc

Ð lw xeqi` lr lg `l xeng xeqi`c mixetikd

lr legi `l ,xeng epi`c xzep iab oicd `ed

:xn`z m`e .ellkn xzedc ab lr s` alg xeqi`

meyn ,mixetikd mei iab ip`y `nlc ?jixt i`n

wx epi`c meyn Ð dlap xeqi` lr lg `l ikd

xeqi` ied xzep iab `kd la` ,llek xeqi`

oerny iaxl dil zilc ab lr s` :`nipe ,siqen

ikde !dil zi` `din siqen xeqi` ,llek xeqi`

,llek xeqi` dil zilc ,inp iqei iaxl ogky`

zezixk) lirl opixn`ck .dil zi` siqen xeqi`e

(a,fr oiyecw) "oiqgei dxyr" wxt oke (a,ci

oi` Ð dpnl` ezeg` lr `ad lecb odk :xn`wc

ax xn`we ,ezeg` xeqi` lr lg dpnl` xeqi`

oi` xn`c `id oerny iax Ð ipn `d :zyy

meia dlap lke`d :`ipzc ,xeqi` lr lg xeqi`

mei iab ip`y `nlc ?iziin i`ne .xeht mixetikd

siqen xeqi`a la` ,`ed llek xeqi`c mixetikd

xeqi` dil zilc ,iqei iax enk ,oerny iax dcen

,'ek yi` zy` ziyrpe ezengc `iddk llek

xnel yie !siqen xeqi`a iqei iax dcen :xne`e

xeqi` s` dil zil oerny iaxc rci `cenlzc

:(`,al zenai) "oig` drax`" wxt `ipzc ,siqen

`idy eig` zy` lr `adepi` Ð ezy` zeg`

,ig `yp jk xg`e zn `yp oia ,zg` `l` aiig

m` :xn`z m`e .zn `yp jk xg`e ig `yp oia

`l i`n` (a,fr) oiyeciwc `iddae `kd ,ok

`ian) `kdc :xnel yie ?`cenlz dze` `iad

.`ed lw xeqi` lr xeng xeqi` (`kde mzdc

mei iabe xzep iab siqen xeqi` `kdc meyn i`e

oeik :iziin ikd ,llek xeqi` mixetikd

,llek xeqi` dil zilc oerny iaxl `pgky`c

ok m` ,xeng xeqi`a oiae lw xeqi`a oia

Ð siqen xeqi` dil zilc `pgky` inp `nlra

inp lw xeqi` lr xeng xeqi`a elit` [ok m`]

lr xzep xeqi` liig i`n` ok m`e ,dil zil

wxt inp oke ?ellkn xzedy wx alg xeqi`

igeke`l dil jixhvi` (my) "oiqgei dxyr"

`ki`lc .lw xeqi` lr lg xeng xeqi` oi`c

inp dil izii` ikd ab`e ,mzd ipz ixn`c

.mzdc oey`x oeyll
xy`
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.daìça àéìek¯déì àøéáñ :àîéz éëå ?dìò ìééç øúBð øeqéà éúà éëéä ,ïéìBò øeqéàa dìò éà÷ àä ,éîð daìça àéìeëå §¨§¤§¨§§¨§¤§¨©¦¨¨¥£¨§¦¦¥¦¨¥¦¨¨¥£¨§¦¥¨§¦¨¥

ïéìBòc ì÷ øeqéà ìò ìééçå ,àeä øeîç øeqéà øúBðc ïBòîL éaøì¯øeîç øeqéàc íéøetékä íBéå ,àeä ì÷ øeqéàc äìáð àäå §©¦¦§§¨¦¨§¨¥©¦©§¦§¨§¥¨§¦©§©¦¦§¦¨
.øeqéà ìò ìç øeqéà éúàc àðîçø élb íéLã÷a ,àlà !àeä ì÷c äìáð ìò ìééçå øeîçc íéøeték íBé øeqéà éúà÷ àìå ,àeä§¨¨¨¥¦¦¦§¨§¨¥©§¥¨§©¤¨§¨¨¦©¥©£¨¨§¨¥¦¨©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zezixk(iyiy meil)

,ãçà íLà ïéàéáî íéðL ïéàzeyrl xyt` i`y xaeq `edy oeik ¥§©¦§¦¦¨¨¤¨
`pz zrcke ,ielz my` `iadln xehty e` `l` ,zepaxwa i`pz

.`aiwr iax zrcke ,ecal e`iany e` ,`nw
eiptl eid :alg wtq lke`a dzr dpc dpyndáìç úëéúç£¦©¥¤

dlik`a dxeq`dúëéúçåznda ly oney,ïéleçzxzend ©£¦©¦
e ,dlik`a,ìëà ïäî äæéà òãBé Bðéàå ïäî úçà ìëàlkd ixacl ¨©©©¥¤§¥¥©¥¤¥¤¨©

,éeìz íLà àéáîdxiar lr xar algd z` lk` m` ixdy ¥¦¨¨¨
m`e .ielz my` dxezd daiig efk dxiar wtqae ,z`hg dzbbyy

e xfg dpey`xd dkizgd z` lk`y ixg`ìëàmb,äiðMä úà ¨©¤©§¦¨
,odn efi` rcei epi`y `l` ,alg ly dkizg i`cea lk`y `vnpe

,úàhç àéáî.bbeya dyrz `l xeqi` lr xaerd oick ¥¦©¨
m`ìëàmc`úà ãçàdkizgdàáe ,äðBLàøämc`úà ìëàå øçà ¨©¤¨¤¨¦¨¨©¥§¨©¤

dkizgd,éeìz íLà àéáî äæå éeìz íLà àéáî äæ ,äiðMälky oeik ©§¦¨¤¥¦¨¨¨§¤¥¦¨¨¨
alg zlik` xeqi` lr xar m`d wteqn mdn cg`éaø éøác)¦§¥©¦

.(àáé÷ò,`l e` cg` oaxw `iadl mileki m`d ewlgp dfa s`eéaø £¦¨©¦
,úçà úàhç ïéàéáî íäéðL ,øîBà ïBòîL`diy mdipia mipzne ¦§¥§¥¤§¦¦©¨©©

.algd z` lk`y cg` eze`l iepw elek oaxwdéñBé éaøwleg ©¦¥
e,úçà úàhç ïéàéáî íéðL ïéà øîBài`pz miyer oi`y oeik ¥¥§©¦§¦¦©¨©©

.zepaxwa
:`ed xeqi` dfi` rcei epi`e ,xeqi` xac lke`a dzr dpc dpynd

eiptl eidáìç úëéúçlre ,z`hg bbeya dzlik` lr miaiigy £¦©¥¤
,ielz my` dwitqúëéúçåly oney,LãB÷`aiwr iax zrcly ©£¦©¤

e ,xeht minkgle ,ielz my` dwitq lr aiigìëàdkizgúçà ¨©©©
Bðéàå ,ïäî,ìëà ïäî äæéà òãBélkd ixacl,éeìz íLà àéáîixdy ¥¤§¥¥©¥¤¥¤¨©¥¦¨¨¨

xfg m`e .ielz my`a `ed aiigzn ecal algd zlik` wtq zngn
eìëàmbúàdkizgdàéáî ,äiðMämbå úàhçmb,éàcå íLàixdy ¨©¤©§¦¨¥¦©¨§¨¨©©

zaiign alg zlik`e ,bbeya mixeqi` ipy lr xary el reci
.my` zaiign ycew zlik`e ,z`hg

e ,ycew ly dkizge alg ly dkizg my eidy ,df ote`aãçà ìëà̈©¤¨
úàdkizgdíLà àéáî äæ ,äiðMä úà ìëàå øçà àáe ,äðBLàøä ¤¨¦¨¨©¥§¨©¤©§¦¨¤¥¦¨¨

,éeìz íLà àéáî äæå éeìzcg` mc` lk`y ote`a x`azdy itke ¨§¤¥¦¨¨¨
.ielz my` aiigy ,zg` dkizg,øîBà ïBòîL éaømiaiig md oi` ©¦¦§¥

aiignd xeqi` lr exar cgi mdipyy oeik ,ielz my` `iadl
i`pz zeyrl xyt`y oeike ,my` aiignd xeqi` lre z`hg

okl ,zepaxwa,íLàå úàhç ïéàéáî ïäéðLz`hgdy ,i`pz miyere §¥¤§¦¦©¨§¨¨
z` lk`y eze`l my`de ,algd z` lk`y eze`l diepw didz

.ycwdéñBé éaøe o`k s` wlegíLàå úàhç ïéàéáî íéðL ïéà ,øîBà ©¦¥¥¥§©¦§¦¦©¨§¨¨
,ãçàepi`y mc` oick ,ielz my` `iadl jixv mdn cg` lk okle ¤¨

.ycw e` alg lk` m` rcei
e` libx alg lk` m` wteqnd ly epic z` dpynd zx`an dzr

eiptl eid :ycew algáìç úëéúç,z`hg dilr miaiigy oileg ly £¦©¥¤
áìç úëéúçålyLãB÷mbe alg meyn z`hg mb dilr miaiigy ©£¦©¥¤¤
,dlirn my`,úàhç àéáî ,ìëà ïäî Bæéà òãBé ïéàå ïäî úçà ìëà̈©©©¥¤§¥¥©¥¥¤¨©¥¦©¨

g lk` i`ce ixdylr my` `ian epi`e ,z`hga eaiignd al
minkg zrck ,dlirn wtq lr `a ielz my` oi`y oeik ,ycewd

lirl dpynay(.ak).àáé÷ò éaøe wleg,øîBàz`hgd calny ©¦£¦¨¥
df mc` `ian,éeìz íLà óàokzi ixdy ,el yiy dlirnd wtq lr ©¨¨¨

my`a aiign dlirn wtqy lirl ezhiyke ,ycw ly alg lk`y
e xfg m`e .ielzìëàmbúàdkizgdäiðMä,algd lyéðL àéáî ¨©¤©§¦¨¥¦§¥

,úBàhç,algd zelik` izy lréàcå íLàåycewd alg lr ©¨§¨¨©©
.lk`y

ly alg zkizge oileg ly alg zkizg my eidy ,df ote`a
,ycwdìëàmc`äæ ,äiðMä úà ìëàå øçà àáe äðBLàøä úà ãçà ¨©¤¨¤¨¦¨¨©¥§¨©¤©§¦¨¤

,úàhç àéáî äæå úàhç àéáî,alg lk` i`ce mdn cg` lk ixdy ¥¦©¨§¤¥¦©¨
lr ielz my` mi`ian oi`y oeik ,ielz my` mi`ian mpi` j`

lirl dpyna minkg zrcke ,dlirn wtq(.ak).àáé÷ò éaøwleg ©¦£¦¨
e [my dpyna ezhiyk]ïéàéáî äæå äæ ,øîBàmb,éeìz íLàmeyn ¥¤¨¤§¦¦¨¨¨

.dlirn wtq,úàhç àéáî äæå úàhç àéáî äæ ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¤¥¦©¨§¤¥¦©¨
,alg lk` i`ce mdn cg` lk ixdy,ãçà íLà ïéàéáî ïäéðLe§¥¤§¦¦¨¨¤¨

ewlg z` exiagl dpwi ycewd z` lk` `ly eze`y mipzne
.my`aéñBé éaøe oerny iax lr wleg,øîBàyïéàéáî ïäéðL ïéà ©¦¥¥¥§¥¤§¦¦

,ãçà íLà,ielz my` `ian cg` lk `aiwr iax zrcl `l` ¨¨¤¨
.mixeht mdipy minkgle

alg e` mzq alg lk` m` wteqnd ly epic z` zxxan dpynd
eiptl eid :xzep lyáìç úëéúç,mzqáìç úëéúçåly,øúBð £¦©¥¤©£¦©¥¤¨

,xzep meyne alg meyn ,ze`hg izy aiig elke`dyúçà ìëà̈©©©
úàhç àéáî ,ìëà ïäî äæéà òãBé ïéàå ïäî,elk` i`cey ,alg lr ¥¤§¥¥©¥¤¥¤¨©¥¦©¨

éeìz íLàåyi minkg ixacl s`e ,elk` m` rcei epi`y ,xzep lr §¨¨¨
.xzepa ielz my`ìëàmb,úBàhç ùìL àéáî ,äiðMä úàmizy ¨©¤©§¦¨¥¦¨Ÿ©¨

.xzep meyn zg`e alg meynøçà àáe äðBLàøä úà ãçà ìëà̈©¤¨¤¨¦¨¨©¥
úàhç àéáî äæ ,äiðMä úà ìëàåalgd lréeìz íLàå,xzepd lr §¨©¤©§¦¨¤¥¦©¨§¨¨¨

äæå úàhç àéáî äæ ,øîBà ïBòîL éaø .éeìz íLàå úàhç àéáî äæå§¤¥¦©¨§¨¨¨©¦¦§¥¤¥¦©¨§¤
úàhç àéáî,alg zlik` lr i`cea miaiig mdipyy oeikïäéðLe ¥¦©¨§¥¤

ïéàéáîcer,úçà úàhçeze`l zkiiy ef z`hg didzy mipzne §¦¦©¨©©
.xzep ly algd z` lk`yäàa àéäL úàhç ìk ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨©¨¤¦¨¨

dúBà ïéàéáî íéðL ïéà ,àèç ìòcg` lk lr okle ,i`pz ici lr ©¥§¥§©¦§¦¦¨
.ielz my`e z`hg `iadl

àøîâ
z` cg` lk` ,oileg zkizge alg zkizg :dpyna epipy
dfe ielz my` `ian df ,dipyd z` lk`e xg` `ae dpey`xd
.zg` z`hg oi`ian mdipy ,xne` oerny iax .ielz my` `ian

.zg` z`hg oi`ian mipy oi` ,xne` iqei iax
oica zehiy yly exn`py ,dpynd zernyn lr dywn `xnbd

:df,ïîçð áøì àáø déì øîàixdìzrc,éñBé éaøwxy rnyn ¨©¥¨¨§©©§¨§©¦¥
ïäéðL eúééî àìc àeä úàhç,zg` z`hg mi`ian mdipy oi` - ©¨§Ÿ©§§¥¤

,eixacn wiicl yi j` ,i`pz lr d`a dpi`y oeikàäla` -íLà ¨¨¨
íäéðL eúééî ,éeìzyi cg` lkly oeik ,`iadl mdipy miaiig - ¨©§§¥¤

ok m`e ,`l e` alg lk` `ed m` wtqeðééäzrc `id ef -àpz ©§©¨
,àn÷:ayiil `ax dqpn .eixaca iqei iax siqed dneàîéz éëå- ©¨§¦¥¨

y xnel dvxz m`eäëéúçzg`eäééðéa àkéà úBëéúç ézMî- £¦¨¦§¥£¦¦¨¥©§
wx ielz my` aeig yi iqei iax zrcly jka mdipia zwelgn yiy
ly oecpa `linne ,odn zg` lk`e zekizg izy eiptl eidy ote`a

` lk` ipydy epzpyn`l ,eiptl dcal dzidy dipyd dkizgd z
zg` dkizga s`y xaeq `nw `pz eli`e ,ielz my` aiigzi
dgec .ielz my` aiig ,oney e` alg `id m` wtq da yiy ,dcal

:`axàéðúäå,epzpyn ly df ote` iabl `ziixaa,øîBà éñBé éaø §¨©§¨©¦¥¥
,éeìz íLà àéáî äæå éeìz íLà àéáî äæyi mdipy ixacly ixd ¤¥¦¨¨¨§¤¥¦¨¨¨

zg` dkizg ef oi` ipyd iably s` mdipy lr ielz my` aeig
.iqei iax ixaca ycgzd dne ,zekizg izyn

:`xnbd zvxzndéì øîàoia zwelgn oi` zn`a ,`axl ongp ax ¨©¥
,daxc`e ,iqei iaxl `nw `pzïì òîLî à÷ àäd`a df xac - ¨¨©§©¨

,eprinydl dpyndàn÷ àpz ïàîcly `nw `pz `ed iny - §©©¨©¨
edf ,ielz my`a mdn cg` lk aiignd epzpyn.éñBé éaø©¦¥

:dpyna epipyáìç úëéúç ,['åë] Lã÷ úëéúçå áìç úëéúç£¦©¥¤©£¦©Ÿ¤£¦©¥¤
,'åë øúBð áìç úëéúçå áìç úëéúç ,'åë LãB÷ áìç úëéúçålk` ©£¦©¥¤¤£¦©¥¤©£¦©¥¤¨

lk` .ielz my`e z`hg `ian ,lk` odn dfi` rcei oi`e odn zg`
.ze`hg yly `ian ,dipyd z`

:`xnbd dywn,ïîçð áøì àáø déì øîàz` mb lk`y ote`a ¨©¥¨¨§©©§¨
ylya xhtp recn ,xzepd ly algd z` mbe libxd algd

,ze`hgénð éúéìåmb `iadl epaiigp `l recn -øúBðc éàcå íLà §©§¥©¦¨¨©©§¨
,xzep zlik` lr -cxzepd xya,àeä Lã÷lr my` miaiige §Ÿ¤

:`xnbd zvxzn .ezlik`déì øîàote`a dpyna xaecn ,ongp ax ¨©¥
déa úéìcxzep xya eze`a oi`y -,äèeøt äåLdlirn oi`y oeike §¥¥¨¤§¨

`l` ,zelirn my` aiig df xya lke`d oi` dhext deyn zegta
.xzep zlik` meyn z`hg wx

:ongp axl dywde `ax jiyndàøwéòî àäåzligza ixde - §¨¥¦¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

כריתות. פרק חמישי - דם שחיטה דף כג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רח
oifge` mipya cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

áìçå.zxka dilr i`w ,oixeni`c Ðïëù òãúxeqi` lr lg xeqi` miycwac Ð

.lkd ixacläéì àøéáñ éáø àäãilin ipde ,xeqi` lr lg xeqi` `nlra Ð

elit`c dil opirny miycwae .`l Ð xengd lr lw la` ,lwd lr xeng xeqi`

.`kid il yxtzi` `l lwd lr xeng xeqi`c `de .xengd lr lwäúéî øåñéà
.z`hg dzbby lr oiaiig oi`c ,`ed lw Ð

äìéòîì íéì÷ íéùã÷ éøåîéà úåáøìaizkck Ð

'dl alg lk" :(b `xwie)d`hg"c `nl` ,(`ed) "

'd iycwn dbbya.eda `pixw (d my) "ïéà
ïéìåòä ìò ìç ìåâéôixeni` lke`dy Ð

`nl` ,zxk aiig epi` Ð zeilk oebk ,lebit

`pz .lw xeqi`` liig `l xeng xeqi` elit`

lg xeqi` xaq oerny iaxc `ail` oizipznc

.miycwa xeqi` lr`pz i`delebit oi` xaqc

lr lg xeqi` oi` inp miycwa xaq ,oilera

.xeqi`àðú éàäìå,oilera lebit oi`c Ð

'dl alg lk" i`d`liig dlirnc rnync ,"

xeng xeqi`` lg lw xeqi` `nl` Ð mixeni``

?dil ciar i`n ,miycwaxy`"n `nlyac

'dl,opikxt `l d`neh xeqi`l oixeni` zeaxl "

`l` ,`id oerny iax e`lc ivexzl ivnc

edl zi`c ,oerny iaxc dilr ibiltc opax

oebk ,llek ici lr xeqi` lr lg xeqi` oilega

xeqi` inp sebd z`nehe .mixetkd meia dlap

inp xqz` Ð xyaa xqznc ebn ,`ed llek

xeqi`c xn`c dlirnc `xw i`d `l` .alga¥¤

`l `dc ,ol `iyw xengd xeqi` lr lg lw

oileg oia ol ipyc `nl` ,oilega dil ogky`

!miycwläéì é÷åî.miycw zecle ixeni`a Ð

ïéùåã÷ ïä ïúééåäá íéùã÷ úåãìå øáñ÷ãÐ

zecle dipin iaxzi`c `xwc `pyil "died"e

wx" :(a,ci) ipy wxta zexekaa opiqxbc ,miycw

Ð "jl didi xy`" ,zexenzd el` Ð "jiycw

sebd z`neh iabc `yxc `idde .zecleed el`

'dl xy`" lirlczil Ð mixeni`d zeaxl "

mipdk zxeza `pixg` `yxcl dil iwene ,dil

.`veid z`e old z` zeaxl

äèéçù íã êìò ïøãä

àéáîäøãòá äòøéå àöé íùàx`y mr Ð

.oixenb oilegk ep`víéøîåà íéîëçå
'åë.`xnba `nrh yxtn Ðêôùé.dn`l Ð

äôéøùä úéáìehgypy oilegc ab lr s`c Ð

iedc ,dtixya i`d ,`nlra dxeawa dxfra

.leqt gafkíãä ÷øæð.el rcepy mcew Ðìëàé
dil dede ,dxtkd lk xnb ixdy .xyad Ð

,dlgzn `a wtqd lr ixdy ,xyk ielz my`

.jlde wtqd xtke÷øæécnerd lky ,mcd Ð

xg`l el rcepk dil dede ,inc wexfk Ð wxfil

.mc zwixfïë åðéàopax ibilt `l `edda Ð

drxie `vi Ð hgyp `ly cr el rcep m`c

oeik Ð ielz my`a opaxc ediinrhc .xcra

my` la` .wtqn eyicwne xnb etwep ealc

,`hg `ly rcepe ,ycw zlk` :el exn`c ,i`ce

`vnpe lk` ycw xeaqk ,inp i` .micrd enfedc

,`ed zerh ycwdc `zlin i`lbi` Ð oileg

.diycw` z`hgc `zrc` diycw` ikcøá÷é äæ éøä.dxeawa i`de dtixya i`dc `py i`n yxtn `xnba Ðäôéøùä úéáì àöé øùáä íãä ÷øæðin .`xaz :`xnba yxtn Ð

.ef dpy `l ef dpyyïë åðéà ì÷ñðä øåù.xcra drxie `vi Ð bxd `lc rcep m` ik ,opax ibilt `l `kdc ,ielz my`k Ðïë åðéà äôåøò äìâòm`c .opaxl ielz my`k Ð

.xcra drxze `vz Ð bxedd `vnp dtxrp `ly crä÷éôñ äøôéë.zetexrd zelbrd lk oick xawze ,d`pda dxeq` jkld .dl dklde did wtq oiicr ixdy ,dtixr zrya Ð

àøîâåô÷åð åáìù,`hgy `hgd wtqn `xizny Ðjixv ded `l diyxt`c `pcirac `zlin i`lbi` `zydc oeik ,z`hg la` .iziinez`hgljklid ,iiezi`l
ïðéøîà
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'äì øLà" :àéðúc"¯.ïéøeîéàä úà úBaøì §©§¨£¤©§©¤¨¥¦
éà÷ áìçå ,ïéìBò øeqéàa eäééìò éà÷ ïéøeîéàå§¥¦¨¥£©§§¦¦§¥¤¨¥
ìééç äàîeè øeqéà éúà÷å ,úøk øeqéàa eäééìò£©§§¦¨¥§¨¨¥¦§¨¨¥
déì àøéáñ éaø àäc ,àeä ïkL òãz .déìò£¥¥©¤¥§¨©¦§¦¨¥

éléî éðäå (àîéàå) ,øeqéà ìò ìç øeqéà¯øeqéà ¦¨©¦§¥¨§¨¥¦¥¦
ìò ìç ì÷ øeqéà ìáà ,ì÷ øeqéà ìò øeîç̈©¦©£¨¦©¨©

øeîç øeqéà àeäå øeqéà¯ïðéòîL íéLã÷áe ;àì ¦§¦¨¨§¨¨¦¨§¦©
.ìééç éîð øeîç øeqéà ìò ì÷ øeqéà :øîàc déì¥§¨©¦©©¦¨©¦¨¥

àeä ì÷ äìéòî øeqéà àäc¯øeqéàå ,äúéî §¨¦§¦¨©¦¨§¦
øeîç øeqéà íéLã÷¯äúéî øeqéà éúàå ,úøk ¨¨¦¦¨¨¥§¨¥¦¦¨

ìk" :øîBà éaø ,àéðúc .úøk øeqéà ìò ìééç̈¥©¦¨¥§©§¨©¦¥¨
'äì áìç"¯,äìéòîì íél÷ íéLã÷ éøeîéà úBaøì ¥¤©§©¥¥¨¨¦©¦¦§¦¨
äìéòîe¯áìç øeqéà ìò ìééç à÷å ,äúéî øeqéà §¦¨¦¦¨§¨¨¥©¦¥¤

.àø÷ élb íéLã÷a :dpéî òîL ;àeä úøk øeqéàc§¦¨¥§©¦¨§¨¨¦©¥§¨
¯ïéìBòa ìebét ïéà :øîBà ïBòîL éaø ,àéðz àäå§¨©§¨©¦¦§¥¥¦§¦

!ïéìBòa øúBð ïéàå¯éaøc àaélàå àéä éàpz àlà §¥¨§¦¤¨©¨¥¦§©¦¨§©¦
ìò ìç øeqéà íéLã÷a :éøîàc àkéàc ,ïBòîL¦§§¦¨§¨§¦§¨¨¦¦¨©
øeqéà ïéà éîð íéLã÷a :éøîàc àkéàå ,øeqéà¦§¦¨§¨§¦§¨¨¦©¦¥¦
"'äì áìç ìk" ,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà éîð íéLã÷a :øîàc ïàîìe .øeqéà ìò ìç̈©¦§©§¨©§¨¨¦©¦¥¦¨©¦¨¥¤©

?déì ãéáò éàî¯eäé ïúééåäa íéLã÷ écìå :éøáñ÷c ,íéLã÷ écìåa déì íé÷Bî ©¨¥¥¦¥§©§¥¨¨¦§¨¨§¦©§¥¨¨¦©£¨¨¨§
.eúà éããäa eäééåøúc ,íéLBã÷§¦§©§©§©£¨¥¨

äèéçù íã êìò ïøãä

àéánäèçLð àlL ãò íà ,àèç àlL Bì òãBðå éeìz íLà¯éøác ,øãòa äòøéå àöé ©¥¦¨¨¨§©¤Ÿ¨¨¦©¤Ÿ¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤¦§¥
éaø .äáãðì åéîc eìtéå øënéå áàzñiL ãò äòøé :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø©¦¥¦©£¨¦§¦¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨©¦

äæ àèç ìò àa Bðéà íàL ,áø÷é :øîBà øæòéìà¯íà .øçà àèç ìò àa àeä éøä ¡¦¤¤¥¦§©¤¦¥¨©¥§¤£¥¨©¥§©¥¦
Bì òãBð èçLpMî¯íéi÷ øNaäå ícä ÷øæð .äôéøOä úéáì àöé øNaäå ícä CôMé¯ ¦¤¦§©©¦¨¥©¨§©¨¨¥¥§¥©§¥¨¦§©©¨§©¨¨©¨

ñBka ícä eléôà :øîBà éñBé éaø .ìëàé¯ãò ,ïë Bðéà éàcå íLà .ìëàé øNaäå ÷øfé ¥¨¥©¦¥¥£¦©¨©¦¨¥§©¨¨¥¨¥¨¨©©¥¥©
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ì÷ñð àlL ãò ,ïë Bðéà ì÷ñpä øBL .äôéøOä¯ì÷ñpMî ,øãòa äòøéå àöé¯øzeî ©§¥¨©¦§¨¥¥©¤Ÿ¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤¦¤¦§©¨
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øéàî éaø éâéìt àèç àlL Bì òãBð ïéáe àèçL Bì òãBpL ïéa :àðz .Léc÷îe øîBb¥©§¦¨¨¥¤©¤¨¨¥©¤Ÿ¨¨§¦¦©¦¥¦
àèçL Bì òãBða ;ïðaøå¯,àèçc òãéc áb ìò óàc ,øéàî éaøc Bçk EòéãBäì §©¨©§©¤¨¨§¦£Ÿ§©¦¥¦§©©©§¨©§¨¨

òãé àì] déLøôàc àðcéòác ïåék¯àèç àlL Bì òãBðáe ;øãòa äòøúå àöz¯ ¥¨¦§¦¨¨§©§§¥¨§©¥¥§¦§¤¨¥¤§©¤Ÿ¨¨
[òãé àì déLøôàc àðcéòác ïåék ,àèç àìc áb ìò óàc ,ïðaøc ïçk EòéãBäì§¦£Ÿ¨§©¨©§©©©§¨£¨¥¨¦§¦¨¨§©§§¥¨§©
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zezixk(iyiy meil)

:dxezd z`f dzaix okid `xnbd zx`anàéðúcxn`p ,`ziixaa §©§¨
weqta(k f `xwie)'dl xW` minlXd gaGn xUA lk`Y xW` WtPde'§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦£¤©

oeyldne ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe''äì øLà' §ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨£¤©
yiïéøeîéàä úà úBaøì,gafnd lr mixhwend oaxwd ixai`-] §©¤¨¥¦

,zxk aiig d`neha mlke`dy ,[dil`de algd enkådxe`kl §
ixd ,dywïéìBò øeqéàa eäééìò éà÷ ,ïéøeîéàmc`d mdilr aiig - ¥¦¨¥£©§§¦¦

zngn,gafnd iab lr milerd mixac lek`l xeqi`áìçå§¥¤
oixeni`ayeäééìò éà÷mbå ,úøk øeqéàadxn` ok it lr s` ¨¥£©§§¦¨¥§
c dxezdéúà÷`ay -äàîeè øeqéàe,déìò ìééçzxka eaiigne ¨¨¥¦§¨¨¦£¥

,xeqi` lr lg xeqi` miycw ixeqi` iably gkene ,d`neh meyn
.oiler xeqi` lr xzep xeqi` lg epzpyna okle
:df xaca zwelgn oi`y gikedl `xnbd dtiqenàeä ïkL òãz- ¥©¤¥

,xeqi` lr lg xeqi` miycwa lkd ixacly ,xacl di`xéaø àäc§¨©¦
déì àøéáñc mewn lka xaeq iax ixdy -,øeqéà ìò ìç øeqéà §¦¨¥¦¨©¦

éléî éðäå (àîéàå)a wx epiide -øeîç øeqéàlgy,ì÷ øeqéà ìò §¥¨§¨¥¦¥¦¨©¦©
,øeîç (øeqéà àeäå) øeqéà ìò (ìç) ì÷ øeqéà ìáày iax xaeqàì £¨¦©¨©¦§¦¨Ÿ

,lgemewn lkndéì ïðéòîL íéLã÷aiaxl eprny -øîàcyøeqéà §¨¨¦¨§¦©¥§¨©¦
ìééç énð øeîç øeqéà ìò ì÷okid `xnbd zx`ane .lg ok mb - ©©¦¨©¦¨¦

:z`f epivn,àeä ì÷ äìéòî øeqéà àäccifna ea yiyäúéîicia §¨¦§¦¨©¦¨
,ezbby lr z`hg miaiig oi`e minyøeîç øeqéà íéLã÷ øeqéàå§¦¨¨¦¦¨

epecf lr yiy ,`edúøk,z`hg ezbby lreåiax xaeq ok it lr s` ¨¥§
céúà`ay -äúéî øeqéàe dlirn lyúøk øeqéà ìò ìééçly ¨¥¦¦¨¨¦©¦¨¥

,miycwàéðúc,`ziixaa,øîBà éaøzxhwd iabl weqta xn`p §©§¨©¦¥
dX` mgl dgAfOd odMd mxihwde' minly oaxw ly mixeni`d§¦§¦¨©Ÿ¥©¦§¥¨¤¤¦¤

ggip gixl''äì áìç ìk(fh b my)d`a ef oeyle ,éøeîéà úBaøì §¥©¦Ÿ©¨¥¤©§©¥¥
äìéòîì íél÷ íéLã÷dlirna xn`py ,dlirn xeqi` mda yiy - ¨¨¦©¦¦§¦¨

''d iWcTn dbbWA d`hge lrn lrnz iM Wtp'(eh d my)oeylne , ¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥
mda yiy ''d iycw' llka alg s`y micnel ''dl alg lk' weqtd

,dlirnäìéòîeda yiäúéî øeqéà,lw xeqi` `edy miny icia §¦¨¦¦¨
,z`hg ezbby lr miaiig oi` ixdyìééç à÷ådf xeqi` lge -ìò §¨¨¦©

,àeä úøk øeqéàc ,áìç øeqéàlr miaiig ixdy ,xzei xeng `ede ¦¥¤§¦¨¥
.z`hg ezbbydpéî òîLiax zrcly ef `ziixan gkene - §©¦¨

àø÷ élb íéLã÷alr lg xeqi`y dxezd dzlib -.xeqi` §¨¨¦©¥§¨
dywn .zxg` `ziixaa envr oerny iax ixacn dywn `xnbd
lr xzep xeqi` lg oerny iax zrcly xnel ozip cvik :`xnbd

,oiler xeqi`àéðz àäå,jk `l `ziixaaïéà ,øîBà ïBòîL éaø §¨©§¨©¦¦§¥¥
ïéìBòa ìebét,gafnd iab lr milerd mixa`a -ïéàåxeqi`øúBð ¦¨¦§¥¨

,ïéìBòa.lw xeqi` lr lg epi` xeng xeqi` elit`y gkene ¨¦
:`xnbd zvxznïBòîL éaøc àaélàå àéä éàpz àlàzwelgn - ¤¨©¨¥¦§©¦¨§©¦¦§

,oerny iax zrca `id mi`pzéøîàc àkéàcexn`y yiy - §¦¨§¨§¦
y ezrca,øeqéà ìò ìç øeqéà íéLã÷aly `pzd zrc `id efe §¨¨¦¦¨©¦
,epizpynéøîàc àkéàåy oerny iax zrca exn`y yie -íéLã÷a §¦¨§¨§¦§¨¨¦

énðok mb -,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà,dxezay mixeqi`d lka enke ©¦¥¦¨©¦
.`ziixaay `pzd zrc efe

:`xnbd dywnøîàc ïàîìexne`d ,`ziixaa `pzd zrcle - §©§¨©
oerny iaxly,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà énð íéLã÷aweqtdìk' §¨¨¦©¦¥¦¨©¦¨

déì ãéáò éàî ,''äì áìçleki epi` ixde ,df weqtn yxec `ed dn - ¥¤©©¨¦¥
ixeni` lr lg dlirn xeqi`y `ziixaa iax yxcy itk eyxecl
s` eixacl ixdy ,alg oicn mixeq` xak mdy s` ,milw iycw

:`xnbd zvxzn .xeqi` lr lg xeqi` oi` miycwadéì íé÷Bî- ¦¥
weqtd z` cinri df `pzíéLã÷ éãìåailran zeclepy zecle - §©§¥¨¨¦
,gafnl miyecwd miig[øáñ÷å] (éøáñ÷ã)y xaeq df `pze -éãìå §¨¨©©§¥

,íéLã÷mewn lkn ,mnvr ipta eycwed `ly s`eäé ïúééåäa ¨¨¦©£¨¨¨§
,íéLBã÷weqtd oeyln md miyxcp ,xnelk(ek ai mixac)LiWcw wx' §¦©¨¨¤

oaxw znda irna `vnpd cley eyxc 'Ll Eidi'ne ,'Ll Eidi xW £̀¤¦§§¦§§
ok m` `vnpe ,yecw `ed en` irna xake ,dzenk yecw `ed ixd

eúà éããäa eäééåøúczaa milg ,miycwe alg ,mixeqi`d ipyy - §©§©§©£¨¥¨
s`y dxezd dzaixe ,mixeqi` ipy legl mileki dfk ote`ae ,zg`

.dlirn xeqi` yi mixeni`a

äèéçù íã êìò ïøãä

íùà àéáîä ¯ éùù ÷øô

äðùî
dn zx`ane ,zendaa mibdepd miaeig dnk iabl dpc epizpyn
aeigdy xxazn xy`k ,aeigd meiwl d`aedy dndad ly dpic

:lhazdàèç àlL Bì òãBðå ,éeìz íLà àéánä`hg eze`a ©¥¦¨¨¨§©¤Ÿ¨¨
,oaxwd z` `iad ezngny ,ea wtzqdyíàel rcepàlL ãò ¦©¤Ÿ

èçLð,[oaxwd zhigy iptl-]øãòa äòøéå àöé,zendad x`y mr ¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤
,mixenb oilegk d`pda `ed xzeneíéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦

,íéøîBà,eaixwdl xyt` i`y oeikne ,lhazn ycwdd oi`äòøé §¦¦§¤
áàzñiL ãò,men ea letiy cr ±äáãðì åéîc eìtéå øënéåeynyi ± ©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨

.dacp zler ziipwl eincáø÷é ,øîBà øæòéìà éaøenvr oaxwd ©¦¡¦¤¤¥¦§©
meyn ,ielz my`làèç ìò àa àeä éøä äæ àèç ìò àa Bðéà íàL¤¦¥¨©¥§¤£¥¨©¥§

.øçàj` ,ielz my` aiigzd `ly xxazd dzry s` lr ,xnelk ©¥
zngne ,edylk `hga mrt `hg `ny wtzqdl mc`l yi i`cea

.ielz my`l df oaxw aixwdl `ed leki df wtq
j`èçLpMî íà[oaxwd hgyp xaky xg`l±]Bì òãBð,`hg `ly ¦¦¤¦§©©

ícä CôMé,dxfray mind zn`läôéøOä úéáì àöé øNaäå± ¦¨¥©¨§©¨¨¥¥§¥©§¥¨
.my sxyie ,elqtpy zepaxwd mitxyp eay mewnl

xak m`eícä ÷øæðoaxwd ,`hg `ly el rcepy mcew gafnd lr ¦§©©¨
xyk,(íéi÷ øNaäå)eìëàé.ielz my` oick ,mipdkl xyadéaø §©¨¨©¨¥¨¥©¦

eléôà ,øîBà éñBém`ícäoaxwd lyñBkaedelaiw ea ilka ± ¥¥£¦©¨©
,gafnd lr wxfp `l oiicre dndad x`eevn÷øfé,dzr eilr ¦¨¥

ìëàé øNaäå.mipdkl §©¨¨¥¨¥
el rcepe daxwdl i`ce my` `iand ly epic dn zx`an dpynd

:`hg `lyéàcå íLàïk Bðéàjka ielz my`n dpey epic ± ¨¨©©¥¥
my` `iade `hgy mc` xaq m`y ,ea miwleg mpi` minkgy

`hg `ly el rcepe ,daxwdl,èçLð àlL ãòmlek itläòøéå àöé ©¤Ÿ¦§©¥¥§¦§¤
.øãòa`hg `ly el rcep m`eèçLpMî,hgyp xaky xg`l ±éøä ¨¥¤¦¤¦§©£¥

øáwé äæm`e .ícä ÷øæð,el rcep okn xg`l wxeúéáì àöé øNaä ¤¦¨¥¦§©©¨©¨¨¥¥§¥
äôéøOä. ©§¥¨
:sqep oicì÷ñpä øBLlwqidl epic xnbpy ±,ïk Bðéàdpey epic - ©¦§¨¥¥

epi`y rcep m`y ,ea miwleg mpi` minkgy jka ielz my` oicn
dliwq aiig.øãòa äòøéå àöé ,ì÷ñð àlL ãòxacd rcep m`e ©¤Ÿ¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤

ì÷ñpMî,lwqp xaky xg`l ±øzeîexya,äàðäalibx xey enk ¦¤¦§©¨©£¨¨
.zny

:sqep oicäôeøò äìâò,dtixrl d`aedy dlbr ±ïk Bðéàdpic ± ¤§¨£¨¥¥
e`iad m`y ,ea miwleg mpi` minkgy jka ielz my` oicn dpey

gvexd `vnpe ,dtixrl dlbräôøòð àlL ãòxak oi`e ,dlbrd ©¤Ÿ¤¤§¨
,dz`ada jxevøãòa äòøúå àözgvexd `vnp m` la` . ¥¥§¦§¤¨¥¤

äôøòpMî,dtxrp xaky xg`l ±dîB÷îa øáwzea mewna ± ¦¤¤¤§¨¦¨¥¦§¨
meyn `ed jkl mrhde .d`pda dxeq`e ,dtxrpäàa ÷ôñ ìòL¤©¨¥¨¨

,älçzî,gvexd in wtq yiy ote`a `ed dz`ad oicy oeik epiidc ¦§¦¨
lr ,gvexd `ed in reci did `l detxre de`iady drya ok`e

ok.dì äëìäå d÷ôñ äøtékdilr didy dn z` dzyr ,xnelk ¦§¨§¥¨§¨§¨¨
,gvexd `ed in xxazd eiykry s`e .wtqd z` dxtiky ,zeyrl

.oick dtxrpy oeik dxeq` mewn lkn

àøîâ
:`xnbd zxxan .minkge xi`n iax ewlgp dna zx`an `xnbd

éâéìt éàîa:`xnbd daiyn .minkge xi`n iax ewlgp dna ±éaø §©§¦¦©¦
éøö àìc ïåék øáñ øéàî.déì Léc÷î àì déì Cdn lk ,xnelk ¥¦¨©¥¨§Ÿ¨¦¥Ÿ©§¦¥

`l el jixv did `l m`e ,el jixvy xaqy meyn did yicwdy
rxtnl dlbzde `hg `ly xxazdy dzr ok m` ,yicwn did
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zezixk(ycew zay meil)

úBîLà éðL Léøôîamiielzúeéøçàìoey`xd ca`i m`y ick §©§¦§¥£¨§©£¨
,ipyd z` `iaiïäî úçàa øtkúðåokn xg`le ,eaixwdy ici lr §¦§©¥§©©¥¤

,`hg `ly el rcepåéîc eìtéå øënéå ,áàzñiL ãò äòøé éðLc§¥¦¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨
.äáãðì:zyy ax yxtnàîòè éàîdcen df ote`ay mrhd dn ± ¦§¨¨©©£¨

y meyn ,xi`n iax[âéìt] (éâéìô) àì ïàk ãòwlg `l ±øéàî éaø ©¨Ÿ¨¦©¦¥¦
ïðaøc ïBäéìò,minkg lr ±dézòc élb àìc íeMî àlàdlib `l ± £¥§©¨¨¤¨¦§Ÿ©¥©§¥

ezrc z` yicwndBô÷Bð Baìcxnel daiq oi`e ,`hg `ny §¦§
okle ,ea aiegn epi`y xxaziy cvd lr mb oaxwd z` yicwdy

,oilegl `vei `ed dfk dxwnaàëä ìáà,o`k ±àeä ãç éãkî £¨¨¨¦§¦©
éLeøôàì déì éòaéàc,yixtdl jixv did `ed cg` my` ixd ± §¦¨¥¥§©§¥
éøz Léøôà àîòè éàîdyry gxkda `l` ,mipy yixtd recne ± ©©£¨©§¦§¥

meyn okøáñc,envrl ayg ±àãç ñkøéî éàcg` ca`i m` ± §¨©¦¦§©£¨
mdndéøáç Cãéàa àðøtkéî,ipya xtkz` ±dézòc élâc ïåéëå± ¦©©§¨§¦¨©§¥§¥¨§©¥©§¥

ezrc dlibyäéä Bô÷Bð Baìc,ezxtkl `ed yyegy ±Cëå ìéàBä §¦§¨¨¦§¨
,äéäy ezrca micne`BLéc÷äå øîbeilr legzy zrc lr ¨¨¨©§¦§¦

.ea aiig epi`y xxazi m` mb dyecwd
yxtendy xi`n iaxl minkg micen eay ote` d`ian `xnbd

:oilegl `vei ielz my`líéîëç íéãBî ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¦£¨¦
,åéãò enæeäL éeìz íLàa øéàî éaøìmipy eilr ecirdy oebk §©¦¥¦§¨¨¨¤©¥¨

mixg` e`ae ,ielz my` mdixac it lr yixtde ,alg wtq lk`y
gkne ,xg` mewna onf eze`a mzi` eid mipey`xdy ecirde

,dpey`xd zecrd dlhazd mzecr.øãòa äòøéå àöéczyxtn §¥¥§¦§¤¨¥¤
:`xnbdàîòè éàîc meyn ,minkg micen dfay mrhd dn -ãò ©©£¨©

déìò ïðaø éâéìt àì ïàk,xi`n iax lr ±déLøôàc àëéä àlà ¨Ÿ§¦¦©¨¨£¥¤¨¥¨§©§§¥
oaxwlBîöò ét ìò,envra wtzqdy dn gkn ±Baì ïðéøîàå ©¦©§§¨§¦©¦
,Bô÷Bð,ea aiig epi` m` mb eyicwdl ezrca xnbec àëéä ìáàwx §£¨¥¨§

,déLøôà íéãò ét ìòwtq lk` `l zn`ay rci envr oial epiae ©¦¥¦©§§¥
,algíéãòc éåléò Ceîñ äåä àì,micrd ixac lr jneq epi` ± Ÿ£¨¨¦¨¥§¥¦
meynñceäì énæîe íéøçà eúà àîìc ,øámicr e`eai ile` - §¨©¦§¨¨£¥¦§¥¦§

lr dndad z` yicwdl ezrca xneb epi`e ,mze` enifie mixg`
.`hg `ly xxaziy cvd

:ax lr epizpynn dywn `ax,àáø áéúîepzpyna epipyøBL ¥¦¨¨
ïk Bðéà ì÷ñpä`l` ,ielz my`a ewlgpy itk zwelgn ea oi` - ©¦§¨¥¥

íàdliwq aiig epi`y rcep.øãòa äòøéå àöé ,ì÷ñð àlL ãò ¦©¤Ÿ¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤
dxe`kleéîc éëéä,xaecn dna ±éøz éa eúàc àîéìéàxn`p m` ± ¥¦¨¥¦¥¨§¨¥§¥

,mipy e`ayéøîàexn`e -âøä,mc` df xeyéøz éáemipye ± ¨§¦¨©¥§¥
mixg`éøîàexn` -éàøúáì úééöc úéæç éàî ,âøä àìzi`x dn ± ¨§¦Ÿ¨©©¨¥§¨¦§©§¨¥

,mipexg`d ixac z` lawléàn÷ì eäì úéiöixac z` law ± ©¥§§©¨¥
.mipn`p xzei mipexg`dy xnel daiq oi` ixdy ,mipey`xdàlà¤¨

åàìdpyna xaecn i`ce `l` ±äîæä éãòamipexg`d enifdy ± ¨§¥¥£¨¨
,hlgen ote`a mdixac elawzd okle ,mipey`xd z`déúååëãå- §¦§¨¥

l x`al yi df dnecae,éeìz íLà éabxaecnye ,äîæä éãòalka ©¥¨¨¨§¥¥£¨¨
z`féâéìôdyecw dlgy mixaeqe ,xi`n iax lr minkg miwleg - §¦¦

,ax ixack `ly gken ok m`e ,etwep ealy jezn oaxwd lr
eal oi` minnef micr ici lr ielz my`a aiigzd xy`ky xaeqd

minkg ewlg `l dfae etwep.
:`ax ziiyew z` ayiin iia`ééaà déì øîà,`axlàîìãåile`e - ¨©¥©©¥§¦§¨

iablì÷ñpä øBL`l` ,dnfd icira xaecn `làaL ïBâk ,éîc éëéä ©¦§¨¥¦¨¥§¤¨
åéìâøa âeøä,ebxd xeydy ecird eilry mc` eze` epiptl `ay ± ¨§©§¨

,eilr ecird xwyy xxazd ixdy ,xeyd xhtp jk meyne
déúååëãål x`al yi dfl dnecae -,éeìz íLà éabxaecnyïBâk §¦§¨¥©¥¨¨¨§

,äëéúç äøkeäczg`e alg ly zg` zekizg izy eidy ,xnelk §§¨£¦¨
lk` m` mircei mpi`e mdn zg` lk`y micirn micre ,oney ly
okn xg`le ,mdit lr ielz my` yixtde ,dxeq`d dkizgd z`
lk`y xxazn `linne ,alg ly `idy zxzepd dkizgd dxked
oaxwdy minkg ewlg df ote`a ,`hg `le zxzend dkizgd z`

,a`zqiy cr drxi yixtdyìò éeìz íLàì déLøôàc àëéä ìáà£¨¥¨§©§§¥§¨¨¨©
íéãò ét,enfedeàìmicen `l` ,xi`n iax lr minkg ewlg ¦¥¦Ÿ

.ax ixacke ,oilegl oaxwd `veiy

wlegy x`ean ,ax mya dcedi ax ixac lr dywd `axy jkn
.eicr enfedy ielz my`a s` miwleg minkgy xaeqe eilr
zxne` .dfa ewlgp opgei iaxe xfrl` iax s`y d`ian `xnbd

:`xnbdàúâeìôami`xen` ewlgp `axe dcedi ax zwelgna ± ¦§§¨
ep,yxcnd ziaa xn`p jky ,mitqéaø ,åéãò enæeäL éeìz íLà̈¨¨¤©¥¨©¦

,øîBà øæòìàdycwedy dndadàéðúc ,úBàð÷ úçðîk àéä éøä ¤§¨¨¥£¥¦§¦§©§¨§©§¨
m`y ,dabl `ziixaaäéãò eàöîðdy`dy exn`y micrd±] ¦§§¥¤¨

[dxzqp,ïéleçì àöz dúçðî ,ïéîîBæmeyn dyecw mey da oi`e §¦¦§¨¨¥¥§¦
eicr enfedy ielz my`d znda oke .zerha dycwedy xxazny

e .daiq dze`n oilegl z`vei,øîà ïðçBé éaø`vei ielz my`d oi` ©¦¨¨¨©
`l` ,df ote`a oilegl.äáãðì åéîc eìtéå øënéå áàzñiL ãò äòøé¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨

:`xnbd zl`ey,ïðçBé éaøå,ok xaeq recnúBàð÷ úçðîì déénãð §©¦¨¨§©§¨§¦§©§¨
iax ixack ze`pw zgpnl ielz my` zencl yi zn`a `ld -
daiyn .jk lr wleg opgei iax recne ,oilegl e`ivedle ,xfrl`

:`xnbdéîc àìy meyn ,minec mpi` ±äøtëì àì úBàð÷ úçðî Ÿ¨¦¦§©§¨Ÿ§©¨¨
àééúà÷,d`a `id ±øøáì àlàd z`ïBòxxal xnelk ,d`a `id ¨¨§¨¤¨§¨¥¨

llky xxazn xy`k okle ,zcygpy itk dzpif dy`d ok` m`d
,dzgpna jxev oi` mb `linn da ceygl daiq oi`e dxzqp `l

.oilegl z`vei okle dycwed `l i`cea ok zrc lreíLà ìáà£¨¨¨
äøtëìc éeìzea `hg ile`y `hgd lr,Bô÷Bð BalL CBzî ,éúà ¨¦§©¨¨¨¥¦¤¦§

`edBLéc÷îe øîBbcvd lr mb.`hg `ly ¥©§¦
oic `xnbd d`ian ,eicr enfedy lwqpd xey lirl xkfedy ab`

:ea xn`py sqepì÷ñpä øBL ,ïðçBé éaø øîà éàãtñeøk éaø øîà̈©©¦§§§©¨©©¦¨¨©¦§¨
åéãò enæeäL,dliwql epic xnbpy xg`lBa ÷éæçnä ìk,ezepwl ¤©¥¨¨©©£¦

,Ba äëæ.epic xnb xg`l xwtd `edy oeiknàøazñî ,àáø øîà ¨¨¨©¨¨¦§©§¨
ïðçBé éaøc àîòèote`a wx eixac xn`y d`xpe enrh xazqn-] ©£¨§©¦¨¨

,[dfBøBL òaøð déì éøîàc ïBâklr raxp xeydy micrd exn`y - §§¨§¦¥¦§©
rceiy oeik exey z` xiwtd ,mdl oin`dy jezny ,xg` mc` ici

,lwqidl eteqyìáàm`eøîàenvr `edy micrdòáøz`,BøBL £¨¨§¨©
òéãé òãéî Bîöòa àeäzn`d z` rcei -déì ø÷ôî àìå ,òáø àìc §©§¥©§¦©§Ÿ¨©§Ÿ©§©¥

,xeyd z` xiwtn epi`e ±íéãò éúééîe çøèå`iane gxeh `l` ± §¨©©§¥¥¦
.dliwqn exey z` exhtie mipey`xd z` enifiy micr

lr wleg `edy `vnp ,ok wqt `axy jka m`d zxxan `xnbd
:zgcpd xir iabl yiwl yix ixacàðL éàîedf oic dpey dne ± ©§¨

úçcpä øéò ,Lé÷ì Léø øîà ézéà øa äaø øîàc àäîxir ± ¥¨§¨©©¨©¦©¨©¥¨¦¦©¦©©
lky `ed oicdy ,dxf dcear ecary diayez aex lr ecirdy

,d`pda xq`p day oenndäéãò enæeäLmicrd enfed jk xg`e ± ¤©¥¤¨
,jk lr ecirdyda ÷éæçnä ìk,day oennd z` zepwlda äëæ- ¨©©£¦¨¨¨¨

exiwtd 'zgcpd xir' aygidl dpic xnbpy xg`ly meyn ,oenna
xq`idl cizr `linny daygn jezn mpenn z` diayez
itle ,e`hg `ly miayezd mircei my mb ixd ,dxe`kle .d`pda
`evnl egxhi `l` mpenn z` exiwti `ly xnel epl did `ax

.mdilr micirnd z` enifiy micr
:`xnbd daiyneäðéð íéaøc úçcpä øéò,miax diayezy ±ãç ìk ¦©¦©©§©¦¦§¨©

dézòãa øîàenvrl xne` mdn cg` lk ±àðéøçà éàèç àì àðà ¨©§©§¥£¨Ÿ£©©£¦¨
àèç,e`hg ok mixg`d la` iz`hg `l ip` mpn` ±ø÷ôîe £¨©§©

déðBîîaex xy`ky rceiy oeik ,epenn z` xiwtn `ed okle ± ¨¥
.e`hg `ly xird iayez ly mpenn mb xq`p e`hg miayezd

àëä ìáà,exey z` raxy eilr ecirdy mc`a ,o`k ±déãéãác £¨¨¨¦§¦¥
àúléî àéìz,rax zn`a m`d xacd ielz cala eay ±àeä ©§¨¦§¨

e ,déì ø÷ôî àìå ,òáø àìc òãé òãéî Bîöòadf ote`a i`ceaçøè §©§¥©¨©§Ÿ¨©§Ÿ©§©¥¨©
.íéãò éúééîe©§¥¥¦

miqkpa wifgndy yiwl yix xaeq ea sqep dxwn d`ian `xnbd
:mda dkefälä øîàå ,Bøéáçì äðzî ïúBpä ,Lé÷ì Léø øîà± ¨©¥¨¦©¥©¨¨©£¥§¨©©¨
,lawndda éLôà éà,da dvex ippi` ±da ÷éæçnä ìk,dzepwl ¦¤§¦¨¨©©£¦¨
.da äëæzeyxl dqpkp `le ozepd zeyxn dpznd d`viy meyn ¨¨¨

.xwtd `idy `vnp ,lawnd
:`xnbd zxxanàðL éàîedpey df dnae ±àäîoicdn -øîàc ©§¨¥¨§¨©

áø øîà eäáà éaø øîà dì éøîàå ,úLL áø øîà deáà øa äaø©¨©£©¨©©¥¤§¨§¦¨¨©©¦£¨¨©©
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ריי
oifge` mipy` cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

.diycw` `l `witqn opixn`úåéøçàì.exiagl aixwi cg`d ca`i m`y Ðãç éãëî
éùåøôàì äéì äåädil ded `lc ,etwep ealc dizrc ilbc opirci `dc ,xnelk Ð

.ixz yixtd `ede cg `l` iyext`låéãò åîæåäù éåìú íùàázlk` :mipy el exn`y Ð

`ld :exn`e menifde mixg` micr e`ae ,mdit lr ielz my` yixtde ,bbeya alg wtq

`dc ,micr` jnq `l Ð mziid epnr meid eze`

icdq `piziin :xaqe ,lk` `ly envra rcei

.oilegl eny` `vie ,edl infneéãòá åàì àìà
äîæäiaxl minkg micenc ,lwqpd xeya Ð

xninl `kilc meyn ielz my`a epi`c xi`n

.xcra drxie `vi jklid ,etwep ealäéúååëãå
,ibilt dnfd icra Ð ielz my`a biltc `d Ð

`ed yecwc opax ixn` micr enfedc ab lr s`c

.etwep ealcì÷ñðä øåù àîìã`ly rcepc Ð

yi`d eze` ,bexd `ay oebk Ð inc ikide ,bxd

eilbxa epiptl `a ebxd df xeyy eilr exn`y

xeyd `vic opax ecen `da Ð mlye `ixa

.xcra drxieäøëåäã íùàá éâéìô äéúååëãå
äëéúçdze`e alg `idy `vnpe ,zxzepd Ð

ixn`e opax ibilt `idda Ð oney dzid lk`y

opixn`c ,`ed yecwcxnb etwep ealy jezn

.eyicwneíéãò éáâ ìáà`l xninl `ki`c Ð

Ð edl infne icdq `piziin :xaqc ,eal etwp

.opax ibilt `l `iddaàúâåìôáikid ik Ð

oicen :xn`c lirl dcedi axe `ax ibiltc

dilr bilte ,eicr enfedy ielz my`a minkg

iax ibilt inp ikd Ð lwqpd xey diaze`e `ax

.yiwl yixe opgeiúåàð÷ úçðî.dheq zgpn Ð

ïéîîåæ äéãò åàöîðdxzqpy exn`y oze` Ð

.yi`d mrïåò øøáì.xwy m` zn` m` Ð

åîæåäååéãò.lwqil epic xnbpy xg`l Ðäëæ
åá.epic xnbpyn `ed xwtdc Ðåøåù òáøðÐ

`nzqn i`cec .mdit lr dliwqa epic exnbe

jklid ,od zn` icr xaqc ,dipin dixwt`

.`ed xwtdíéãò éúééàå çøèå.mnifdl Ðøéò
'åë úçãðä`ly rci cge cg lkc ab lr s`e Ð

.dixwt` `le `ed dipenn xninl `ki`e ,`hg

.`axc `zaeizeåàèç éðéøçàopixn`e Ð

xiray miwicv :(a,`iw oixcdpq) "wlg"a

.ca` mpenne oinexr dpnn oi`vei zgcpdøîàå
äìä.lawn Ðäëæ äá ÷éæçîä ìëxwtdc Ð

.`idäðúî ìá÷îxn`y ,rwxw zpzn xhy Ð

ikd .ecil dpznd xhy `ay xg`l lawnd

:opiqxbøîà àì äá éùôà éà úìèåáî ìèáú
ïéîéé÷ åéøáã äðúî äðéà àéä äìèá íåìëÐ

.[`,al oihb] "hb gleyd"a dl opiqxb ikd

"lhaz"c meyn Ð mzd yxtn `nrhe

,rnyn `adl Ð "da iyt` i`" "zlhean"

yi m`e ,melk xn` `l jkitl ,dlaw xak `ede

`kil `dne .epnid dze` daeb Ð aeg lra eilr

Ð yiwl yix xn` ikc ,yiwl yixl diaeze`l

dxiwtde dicil iz`c oeikc ,oilhlhn zpzna

,dcyd z` xiwtd `l df la` ,xwtd `ied Ð

`l` ,zniiw dpznd `dzy utg epi` `l`

dliha" :ipzwc ,yiwl yixc` ol dinz `tiq

xarylc ,oiniiw eixac Ð "dpzn dpi`" "`id

myl e`l ,dizlawyk :xn`w ikde ,rnyn

,micr d`nk oic lra z`cede .dizlaiw dpzn

.oiniiw eixac jkitl
éàî
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ùéøôîá,jixv epi`e .odn cg`a xtkzpe :iqxbc mixtq zi` Ð zeixg`l zeny` ipy

cr erxi Ð `hg e` `hg `ly el rcep m` ,miig oiicr mdipy elit`c

.ea`zqiyíàm`e Ð 'eke zifg i`n 'ek xcra drxie `vi lwqp `ly cr:xn`zi`n

milrad oi`c oeike ,xeyd zzin jk milra zzink :(`,eh) oixcdpq opixn` `d ?jixt

i`e !bxdi `l xeyd Ð zygken zecra mibxdp

epi` inp mipexg` zecr `la Ð d`pda exqe`l

`nlra yxtny mz epiax yexitl ,d`pda xeq`

miign xeq` epi` lwqpd xeyc (a,fp) oiyecw

:xnel yie !hgyiy epic xnbiy xg`l cr d`pda

xzen lwqpyn :ipzwc ,`tiq meyn dil iziinc

!d`pda exqe`l i`nwl ziiv ?i`n` .d`pda

jxtinl ivn `l la` .'ek dnfd icra e`l `l`

,ok epi` lwqpd xeyae :ipzc ,oizipznc dihytn

it lr ielz my`a dzeekce ,micr it lr epiidc

oizipznc :xninl `ki` !dcedi axl dywe ,micr

micrd eygkedy xnelk ,dygkd icra ixiin

,my` mdit lr `ianymicr` jinq `l `iddac

ax la` .oyigkdl mipey`xd ixg` e`aiy

jinq micr`e ,micrd enfedy ixiin dcedi

:wiicck wcinl `cenlzl jixv jkle ,dnfda

.'ek bxd ixn`e ixz ia ez`c `nili` ?inc ikid

.iax itn

åøîàãyexitl dyw o`kn Ð exey raxp el

raex :xne` didy ,mixt` epiax

xeyn dil opixnb `lc ,d`pda xeq` epi` raxpe

raex iab `xw jixv ixdy ?dil oipne .lwqpd

xeyn dil opixnb `le ,dylye mixyra raxpe

:xn`wcn ,d`pda xeq`c rnyn `kde .lwqpd

xzen i`cec :ayiil yie !ea dkf ea wifgnd lk

,ea dkf ea wifgnd lk :`kd xn`wc `de .d`pda

Ð d`pda xeq` `edy meyn dixwt`c rnync

,xeyd inca Ð ea dkf `l` .eyexit ikd e`l

`lc ,dzin xg`n xzei eiiga deyy dna

`l la` ,oic zia zzin el dyriy wx dixwt`

yi`d" idliyc `iddn dyw la` .dlapd incn

epivn `l :`cenlz xn`w (`,fp oiyecw) "ycwn

raxpe raex ixde :jixte .mixq`p miig ilra

wxt `nw `aac] `ztqezac cere !miignc

.d`pda xeq` raxp :`icda `ki` [iriax
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úçàa øtkúðå úeéøçàì úBîLà éðL Léøôîa§©§¦§¥£¨§©£¨§¦§©¥§©©
åéîc eìtéå øënéå áàzñiL ãò äòøé éðLc ,ïäî¥¤§¥¦¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨
éaø éâéìt àì ïàk ãò ?àîòè éàî ;äáãðì¦§¨¨©©§¨©¨¨§¦¦©¦
dézòc élb àìc íeMî àlà ,ïðaøc ïBäéìò øéàî¥¦£¥§©¨©¤¨¦§¨©¥©§¥
éòaéàc àeä ãç éãkî ,àëä ìáà ;Bô÷Bð Baìc§¦§£¨¨¨¦§¦©§¦¨¥
:øáñc ?éøz Léøôà àîòè éàî ,éLeøôàì déì¥§©§¥©©§¨©§¥§¥§¨©
ïåéëå ,déøáç Cãéàa àðøtkéî àãç ñkøéî éà¦¦§©£¨¦©©§¨§¦¨©§¥§¥¨
äéä Cëå ìéàBä ,äéä Bô÷Bð Baìc dézòc élâc¯ §©¥©§¥§¦§¨¨¦§¨¨¨

íéãBî :áø øîà äãeäé áø øîà .BLéc÷äå øîb̈©§¦§¦¨©©§¨¨©©¦
,åéãò eîæeäL éeìz íLàa ,øéàî éaøì íéîëç£¨¦§©¦¥¦§¨¨¨¤§¥¨
àì ïàk ãò ?àîòè éàî ;øãòa äòøéå àöéc§¥¥§¦§¤¨¥¤©©§¨©¨¨
ét ìò déLøôàc àëéä àlà ,déìò ïðaø éâéìt§¦¦©¨©£¥¤¨¥¨§©§§¥©¦
ét ìòc àëéä ìáà ,Bô÷Bð Baì ïðéøîàå Bîöò©§§¨§¦©¦§£¨¥¨§©¦

déLøôà íéãò¯,íéãòc éåìéò Ceîñ äåä àì ¥¦©§§¥¨£¨¨¦¨¥§¥¦
áéúî .eäì énæîe íéøçà eúà àîìc :øáñc§¨©¦§¨¨£¥¦§©¦§§¦
ì÷ñð àlL ãò íà ,ïë Bðéà ì÷ñpä øBL :àáø̈¨©¦§¨¥¥¦©¤Ÿ¦§¨

¯eúàc àîéìéà ?éîc éëéä ;øãòa äòøéå àöé¥¥§¦§¤¨¥¤¥¦¨¥¦¥¨§¨
âøä àì éøîà éøú éáe ,âøä éøîà éøú éa¯ ¥§¥¨§¦¨©¥§¥¨§¦Ÿ¨©

!éàn÷ì eäì úééö ?éàøúáì úéiöc úéæç éàî©¨¥§¨¥§©§¨¥¨¥§§©¨¥
éeìz íLà éab déúååëãå ;äîæä éãòa åàì àlà¤¨¨§¥¥£¨¨§¦§¨¥©¥¨¨¨

¯àîìãå :ééaà déì øîà !éâéìôe ,äîæä éãòa§¥¥£¨¨§¦¦£©¥©©¥§¦§¨
éîc éëéä ì÷ñpä øBL¯,åéìâøa âeøä àaL ïBâk ©¦§¨¥¦¨¥§¤¨¨§©§¨

éeìz íLà éab déúååëãå¯,äëéúç äøkeäc ïBâk §¦§¨¥©¥¨¨¨§§§¨£¦¨
íéãò ét ìò éeìz íLàì déLøôàc àëéä ìáà£¨¥¨§©§§¥§¨¨¨©¦¥¦

¯åéãò eîæeäL éeìz íLà ,àúâeìôa !àì¯éaø ¨¦§§¨¨¨¨¤§¥¨©¦
:àéðúc ,úBàð÷ úçðîk àéä éøä :øîBà øæòìà¤§¨¨¥£¥¦§¦§©§¨§©§¨

eàöîðïéîîBæ äéãò¯.ïéleçì àöz dúçðîéaø ¦§§¥¥¨§¦¦§¨¨¥¥§¦©¦
åéîc eìtéå øënéå áàzñiL ãò äòøé :øîà ïðçBé¨¨¨©¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨

!úBàð÷ úçðîì déénãð ,ïðçBé éaøå .äáãðì¯àééúà÷ äøtëì àì úBàð÷ úçðî ,éîc àì ¦§¨¨§©¦¨¨§©§¥§¦§©§¨¨¨¥¦§©§¨¨§©¨¨¨©§¨
.BLéc÷îe øîBb Bô÷Bð BalL CBzî ,éúà äøtëìc éeìz íLà ìáà ,ïBò øøáì àlàøîà ¤¨§¨¥¨£¨¨¨¨¦§©¨¨¨¥¦¤¦§¥©§¦¨©

.Ba äëæ Ba ÷éæçnä ìk ,åéãò eîæeäL ì÷ñpä øBL :ïðçBé éaø øîà éàãtñeøk éaø©¦§§§©¨©©¦¨¨©¦§¨¤§¥¨¨©©£¦¨¨
ïðçBé éaøc àîòè àøazñî :àáø øîà¯eøîà ìáà ,BøBL òaøð déì éøîàc ïBâk £©¨¨¦§©§¨©§¨§©¦¨¨§§¨§¦¥¦§©£¨¨§

BøBL òáø¯.íéãò éúééîe çøèå ,déì ø÷ôî àìå ,òáø àìc òéãé òãéî Bîöòa àeä ¨©§©§¥©§¦©§¨§©§¨©§©¥§¨©©§¥¥¦
¯,äéãò eîæeäL úçcpä øéò :Lé÷ì Léø øîà ézéà øa äaø øîàc àäî àðL éàîe©§¨¥¨§¨©©¨©¦©¨©¥¨¦¦©¦©©¤§¥¥¨

?da äëæ da ÷éæçnä ìk¯àì àðà :dézòãa øîà ãç ìk ,eäðéð íéaøc úçcpä øéò ¨©©£¦¨¨¨¨¦©¦©©§©¦¦§¨©¨©§©§¥£¨¨
Bîöòa àeä ,àúléî àéìz déãéãác àëä ìáà .äéðBîî ø÷ôîe ,àèç àðéøçà ,éàèç£©©£¦¨£¨©§©¨¥£¨¨¨¦§¦¥©§¨¦§¨§©§

.íéãò éúééîe çøèå ,déì ø÷ôî àìå ,òáø àìc òãé òãéîïúBpä :Lé÷ì Léø øîà ¥©¨©§¨¨©§¨©§©¥§¨©©§¥¥¦¨©¥¨¦©¥
"da éLôà éà" älä øîàå Bøéáçì äðzî¯àðL éàîe .da äëæ da ÷éæçnä ìk ©¨¨©£¥§¨©©¨¦¤§¦¨¨©©£¦¨¨¨¨©§¨

øîà eäaà éaø øîà dì éøîàå ,úLL áø øîà deáà øa äaø øîàc àäî¥¨§¨©©¨©£¨©©¥¤§¨§¦¨¨©©¦©¨¨©
,"ìèaéz Bæ äðzî" :Bãéì äðzî úàaL øçàì øîàL äðzî ìa÷î :úLL áø©¥¤§©¥©¨¨¤¨©§©©¤¨©¨¨§¨©¨¨¦¨¥

"da éLôà éà" ,"úìèeáî"¯äðéà" "äìéèa" .ïéîéi÷ åéøác"äðzî¯;íeìk øîà àì §¤¤¦¤§¦¨§¨¨©¨¦§¥¨¥¨©¨¨Ÿ¨©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zezixk(ycew zay meil)

úBîLà éðL Léøôîamiielzúeéøçàìoey`xd ca`i m`y ick §©§¦§¥£¨§©£¨
,ipyd z` `iaiïäî úçàa øtkúðåokn xg`le ,eaixwdy ici lr §¦§©¥§©©¥¤

,`hg `ly el rcepåéîc eìtéå øënéå ,áàzñiL ãò äòøé éðLc§¥¦¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨
.äáãðì:zyy ax yxtnàîòè éàîdcen df ote`ay mrhd dn ± ¦§¨¨©©£¨

y meyn ,xi`n iax[âéìt] (éâéìô) àì ïàk ãòwlg `l ±øéàî éaø ©¨Ÿ¨¦©¦¥¦
ïðaøc ïBäéìò,minkg lr ±dézòc élb àìc íeMî àlàdlib `l ± £¥§©¨¨¤¨¦§Ÿ©¥©§¥

ezrc z` yicwndBô÷Bð Baìcxnel daiq oi`e ,`hg `ny §¦§
okle ,ea aiegn epi`y xxaziy cvd lr mb oaxwd z` yicwdy

,oilegl `vei `ed dfk dxwnaàëä ìáà,o`k ±àeä ãç éãkî £¨¨¨¦§¦©
éLeøôàì déì éòaéàc,yixtdl jixv did `ed cg` my` ixd ± §¦¨¥¥§©§¥
éøz Léøôà àîòè éàîdyry gxkda `l` ,mipy yixtd recne ± ©©£¨©§¦§¥

meyn okøáñc,envrl ayg ±àãç ñkøéî éàcg` ca`i m` ± §¨©¦¦§©£¨
mdndéøáç Cãéàa àðøtkéî,ipya xtkz` ±dézòc élâc ïåéëå± ¦©©§¨§¦¨©§¥§¥¨§©¥©§¥

ezrc dlibyäéä Bô÷Bð Baìc,ezxtkl `ed yyegy ±Cëå ìéàBä §¦§¨¨¦§¨
,äéäy ezrca micne`BLéc÷äå øîbeilr legzy zrc lr ¨¨¨©§¦§¦

.ea aiig epi`y xxazi m` mb dyecwd
yxtendy xi`n iaxl minkg micen eay ote` d`ian `xnbd

:oilegl `vei ielz my`líéîëç íéãBî ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¦£¨¦
,åéãò enæeäL éeìz íLàa øéàî éaøìmipy eilr ecirdy oebk §©¦¥¦§¨¨¨¤©¥¨

mixg` e`ae ,ielz my` mdixac it lr yixtde ,alg wtq lk`y
gkne ,xg` mewna onf eze`a mzi` eid mipey`xdy ecirde

,dpey`xd zecrd dlhazd mzecr.øãòa äòøéå àöéczyxtn §¥¥§¦§¤¨¥¤
:`xnbdàîòè éàîc meyn ,minkg micen dfay mrhd dn -ãò ©©£¨©

déìò ïðaø éâéìt àì ïàk,xi`n iax lr ±déLøôàc àëéä àlà ¨Ÿ§¦¦©¨¨£¥¤¨¥¨§©§§¥
oaxwlBîöò ét ìò,envra wtzqdy dn gkn ±Baì ïðéøîàå ©¦©§§¨§¦©¦
,Bô÷Bð,ea aiig epi` m` mb eyicwdl ezrca xnbec àëéä ìáàwx §£¨¥¨§

,déLøôà íéãò ét ìòwtq lk` `l zn`ay rci envr oial epiae ©¦¥¦©§§¥
,algíéãòc éåléò Ceîñ äåä àì,micrd ixac lr jneq epi` ± Ÿ£¨¨¦¨¥§¥¦
meynñceäì énæîe íéøçà eúà àîìc ,øámicr e`eai ile` - §¨©¦§¨¨£¥¦§¥¦§

lr dndad z` yicwdl ezrca xneb epi`e ,mze` enifie mixg`
.`hg `ly xxaziy cvd

:ax lr epizpynn dywn `ax,àáø áéúîepzpyna epipyøBL ¥¦¨¨
ïk Bðéà ì÷ñpä`l` ,ielz my`a ewlgpy itk zwelgn ea oi` - ©¦§¨¥¥

íàdliwq aiig epi`y rcep.øãòa äòøéå àöé ,ì÷ñð àlL ãò ¦©¤Ÿ¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤
dxe`kleéîc éëéä,xaecn dna ±éøz éa eúàc àîéìéàxn`p m` ± ¥¦¨¥¦¥¨§¨¥§¥

,mipy e`ayéøîàexn`e -âøä,mc` df xeyéøz éáemipye ± ¨§¦¨©¥§¥
mixg`éøîàexn` -éàøúáì úééöc úéæç éàî ,âøä àìzi`x dn ± ¨§¦Ÿ¨©©¨¥§¨¦§©§¨¥

,mipexg`d ixac z` lawléàn÷ì eäì úéiöixac z` law ± ©¥§§©¨¥
.mipn`p xzei mipexg`dy xnel daiq oi` ixdy ,mipey`xdàlà¤¨

åàìdpyna xaecn i`ce `l` ±äîæä éãòamipexg`d enifdy ± ¨§¥¥£¨¨
,hlgen ote`a mdixac elawzd okle ,mipey`xd z`déúååëãå- §¦§¨¥

l x`al yi df dnecae,éeìz íLà éabxaecnye ,äîæä éãòalka ©¥¨¨¨§¥¥£¨¨
z`féâéìôdyecw dlgy mixaeqe ,xi`n iax lr minkg miwleg - §¦¦

,ax ixack `ly gken ok m`e ,etwep ealy jezn oaxwd lr
eal oi` minnef micr ici lr ielz my`a aiigzd xy`ky xaeqd

minkg ewlg `l dfae etwep.
:`ax ziiyew z` ayiin iia`ééaà déì øîà,`axlàîìãåile`e - ¨©¥©©¥§¦§¨

iablì÷ñpä øBL`l` ,dnfd icira xaecn `làaL ïBâk ,éîc éëéä ©¦§¨¥¦¨¥§¤¨
åéìâøa âeøä,ebxd xeydy ecird eilry mc` eze` epiptl `ay ± ¨§©§¨

,eilr ecird xwyy xxazd ixdy ,xeyd xhtp jk meyne
déúååëãål x`al yi dfl dnecae -,éeìz íLà éabxaecnyïBâk §¦§¨¥©¥¨¨¨§

,äëéúç äøkeäczg`e alg ly zg` zekizg izy eidy ,xnelk §§¨£¦¨
lk` m` mircei mpi`e mdn zg` lk`y micirn micre ,oney ly
okn xg`le ,mdit lr ielz my` yixtde ,dxeq`d dkizgd z`
lk`y xxazn `linne ,alg ly `idy zxzepd dkizgd dxked
oaxwdy minkg ewlg df ote`a ,`hg `le zxzend dkizgd z`

,a`zqiy cr drxi yixtdyìò éeìz íLàì déLøôàc àëéä ìáà£¨¥¨§©§§¥§¨¨¨©
íéãò ét,enfedeàìmicen `l` ,xi`n iax lr minkg ewlg ¦¥¦Ÿ

.ax ixacke ,oilegl oaxwd `veiy

wlegy x`ean ,ax mya dcedi ax ixac lr dywd `axy jkn
.eicr enfedy ielz my`a s` miwleg minkgy xaeqe eilr
zxne` .dfa ewlgp opgei iaxe xfrl` iax s`y d`ian `xnbd

:`xnbdàúâeìôami`xen` ewlgp `axe dcedi ax zwelgna ± ¦§§¨
ep,yxcnd ziaa xn`p jky ,mitqéaø ,åéãò enæeäL éeìz íLà̈¨¨¤©¥¨©¦

,øîBà øæòìàdycwedy dndadàéðúc ,úBàð÷ úçðîk àéä éøä ¤§¨¨¥£¥¦§¦§©§¨§©§¨
m`y ,dabl `ziixaaäéãò eàöîðdy`dy exn`y micrd±] ¦§§¥¤¨

[dxzqp,ïéleçì àöz dúçðî ,ïéîîBæmeyn dyecw mey da oi`e §¦¦§¨¨¥¥§¦
eicr enfedy ielz my`d znda oke .zerha dycwedy xxazny

e .daiq dze`n oilegl z`vei,øîà ïðçBé éaø`vei ielz my`d oi` ©¦¨¨¨©
`l` ,df ote`a oilegl.äáãðì åéîc eìtéå øënéå áàzñiL ãò äòøé¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨

:`xnbd zl`ey,ïðçBé éaøå,ok xaeq recnúBàð÷ úçðîì déénãð §©¦¨¨§©§¨§¦§©§¨
iax ixack ze`pw zgpnl ielz my` zencl yi zn`a `ld -
daiyn .jk lr wleg opgei iax recne ,oilegl e`ivedle ,xfrl`

:`xnbdéîc àìy meyn ,minec mpi` ±äøtëì àì úBàð÷ úçðî Ÿ¨¦¦§©§¨Ÿ§©¨¨
àééúà÷,d`a `id ±øøáì àlàd z`ïBòxxal xnelk ,d`a `id ¨¨§¨¤¨§¨¥¨

llky xxazn xy`k okle ,zcygpy itk dzpif dy`d ok` m`d
,dzgpna jxev oi` mb `linn da ceygl daiq oi`e dxzqp `l

.oilegl z`vei okle dycwed `l i`cea ok zrc lreíLà ìáà£¨¨¨
äøtëìc éeìzea `hg ile`y `hgd lr,Bô÷Bð BalL CBzî ,éúà ¨¦§©¨¨¨¥¦¤¦§

`edBLéc÷îe øîBbcvd lr mb.`hg `ly ¥©§¦
oic `xnbd d`ian ,eicr enfedy lwqpd xey lirl xkfedy ab`

:ea xn`py sqepì÷ñpä øBL ,ïðçBé éaø øîà éàãtñeøk éaø øîà̈©©¦§§§©¨©©¦¨¨©¦§¨
åéãò enæeäL,dliwql epic xnbpy xg`lBa ÷éæçnä ìk,ezepwl ¤©¥¨¨©©£¦

,Ba äëæ.epic xnb xg`l xwtd `edy oeiknàøazñî ,àáø øîà ¨¨¨©¨¨¦§©§¨
ïðçBé éaøc àîòèote`a wx eixac xn`y d`xpe enrh xazqn-] ©£¨§©¦¨¨

,[dfBøBL òaøð déì éøîàc ïBâklr raxp xeydy micrd exn`y - §§¨§¦¥¦§©
rceiy oeik exey z` xiwtd ,mdl oin`dy jezny ,xg` mc` ici

,lwqidl eteqyìáàm`eøîàenvr `edy micrdòáøz`,BøBL £¨¨§¨©
òéãé òãéî Bîöòa àeäzn`d z` rcei -déì ø÷ôî àìå ,òáø àìc §©§¥©§¦©§Ÿ¨©§Ÿ©§©¥

,xeyd z` xiwtn epi`e ±íéãò éúééîe çøèå`iane gxeh `l` ± §¨©©§¥¥¦
.dliwqn exey z` exhtie mipey`xd z` enifiy micr

lr wleg `edy `vnp ,ok wqt `axy jka m`d zxxan `xnbd
:zgcpd xir iabl yiwl yix ixacàðL éàîedf oic dpey dne ± ©§¨

úçcpä øéò ,Lé÷ì Léø øîà ézéà øa äaø øîàc àäîxir ± ¥¨§¨©©¨©¦©¨©¥¨¦¦©¦©©
lky `ed oicdy ,dxf dcear ecary diayez aex lr ecirdy

,d`pda xq`p day oenndäéãò enæeäLmicrd enfed jk xg`e ± ¤©¥¤¨
,jk lr ecirdyda ÷éæçnä ìk,day oennd z` zepwlda äëæ- ¨©©£¦¨¨¨¨

exiwtd 'zgcpd xir' aygidl dpic xnbpy xg`ly meyn ,oenna
xq`idl cizr `linny daygn jezn mpenn z` diayez
itle ,e`hg `ly miayezd mircei my mb ixd ,dxe`kle .d`pda
`evnl egxhi `l` mpenn z` exiwti `ly xnel epl did `ax

.mdilr micirnd z` enifiy micr
:`xnbd daiyneäðéð íéaøc úçcpä øéò,miax diayezy ±ãç ìk ¦©¦©©§©¦¦§¨©

dézòãa øîàenvrl xne` mdn cg` lk ±àðéøçà éàèç àì àðà ¨©§©§¥£¨Ÿ£©©£¦¨
àèç,e`hg ok mixg`d la` iz`hg `l ip` mpn` ±ø÷ôîe £¨©§©

déðBîîaex xy`ky rceiy oeik ,epenn z` xiwtn `ed okle ± ¨¥
.e`hg `ly xird iayez ly mpenn mb xq`p e`hg miayezd

àëä ìáà,exey z` raxy eilr ecirdy mc`a ,o`k ±déãéãác £¨¨¨¦§¦¥
àúléî àéìz,rax zn`a m`d xacd ielz cala eay ±àeä ©§¨¦§¨

e ,déì ø÷ôî àìå ,òáø àìc òãé òãéî Bîöòadf ote`a i`ceaçøè §©§¥©¨©§Ÿ¨©§Ÿ©§©¥¨©
.íéãò éúééîe©§¥¥¦

miqkpa wifgndy yiwl yix xaeq ea sqep dxwn d`ian `xnbd
:mda dkefälä øîàå ,Bøéáçì äðzî ïúBpä ,Lé÷ì Léø øîà± ¨©¥¨¦©¥©¨¨©£¥§¨©©¨
,lawndda éLôà éà,da dvex ippi` ±da ÷éæçnä ìk,dzepwl ¦¤§¦¨¨©©£¦¨
.da äëæzeyxl dqpkp `le ozepd zeyxn dpznd d`viy meyn ¨¨¨

.xwtd `idy `vnp ,lawnd
:`xnbd zxxanàðL éàîedpey df dnae ±àäîoicdn -øîàc ©§¨¥¨§¨©

áø øîà eäáà éaø øîà dì éøîàå ,úLL áø øîà deáà øa äaø©¨©£©¨©©¥¤§¨§¦¨¨©©¦£¨¨©©
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כריתות. פרק שישי - המביא אשם דף כד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

אהבת ישראל צריכה להיקלט עד מצוי הנפש.
היום יום יח מנחם אב



ריב
oifge` mipya cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

äøîì àøãäå ïéîéé÷ åéøáã åàì éàî.dxnl `xcd eixac ipd`c `kid `nl` Ðåéøáã àì
äì éð÷ àìå ïéîéé÷`l :ivexzl ivn inp dedc oicd `ede .'ek `xcd `l inp dxnle Ð

iw dpzn myl `l xn`c oeikc `kdc ,yiwl yixcl incaidi ikc ,dxnl `ied Ð dizla

yixc la` .`id dpzn e`l ilawn `l i`e ,dipin dl ilawnc dizrc` dpzn yipi`

.dxiwtd dpzn zxeza dlawy xg`l ,yiwl

,izixg` `iyw oizrnya onwl opivxzn ikde

,`peeb i`d ik diigc `ziinw `iywa edine

.ikd diipy diiegcl ivn `lc onwleøîåàä
åøéáçì.ef dcya enr szey didy Ðïéã

íåìë øîà àì åæ äãù ìò éì ïéà íéøáãå`le Ð

.ezekf ca`íåìë øîà àì éðú÷åiyt` i`"c Ð

.`ed dpzn oeyl `le xwtd oeyl e`l "da

eixac :exn`c zyy axe yiwl yixc `zaeiz

.oiniiwäéùôð ÷ìéñ íéøáãå ïéãîikdae Ð

jklid ,cgia elld zepeyld lk xn`c ,opiwqr

:xn`w ikde .eniiw mixace oicn edlek opixn`

,mc` mey mr ef dcy lr xac` `le oic` `l

mey mr da wqr il oi`e ,`id ily zwfgen ik

oica dpnid zewleqn icie ,mixace oica mc`

.mixaceåéñëð áúåëäipy wxta .rxn aiky Ð

dkifya `zbelt opinwen (a,hl) oileg zhigyc

,geev seqale wzye ,xg` ici lr dpzn xhy el

,d`pwe dil `gip gpin wizyi`cn :ixaq opax

giked :xaq oerny iaxe ,dia xcdc `ed `zyde

.dlgza dvxzp `ly ezlgz lr eteqàîìùá
oeikc ,yiwl yixl `iyw `l oerny iaxcn Ð

cin e`vi `l ezlgz lr eteq giked dil zi`c

yixl la` .'ek dpzn yipi` aidi ik ,oey`xd

.dxiwtd d`pwyn yiwlàî÷ àðúì àìàÐ

eteq giked dil zilc oeik :yiwl yixl `iyw

xwtd oeyl "iyt` i`" zxn` i` ,ipy e`pwe

lk Ð "oda iyt` i`" ipy xn` ik `d ,`ed

ipa onvr epwe ,yiwl yixck ,dkf oda wifgnd

gkzyi`e ,edpip xwtdc ,xwtdd on oixeg

ilk`cn e`l `l` !dnexz mixf micar ilk`c

e`lc ,melk ipy xn` `l :dpin rny dnexza

axce yiwl yixc `zaeize ,`ed xwtd oeyl

`vie ,xwtd iede miniiw eixac :exn`c zyy

.`xiwtdn envra dkef `dc ,zexiglúéáì
÷ôñäe`l i` dyr i` ,`ira `xeqi` zvwc Ð

.zxk i`éàãå íùà (àìà`l `nzqn Ð

jklid ,dil jixv `lc rci ded i` diycw`

wtq `d Ð ielz my` la` .`ed zerh ycwd

elit`e `hg `l `nyc xeaq dede ,dil `ed

etwep ealc dizrc` ilb jklid ,diycw` ikd

,dxfra ehgypy oileg ied `le .eyicwde xnbe

dtxyae ,leqt oda rxi`y miycw x`yk `l`

ikd .(a,ck) "dry lk" wxta migqta opixn`ck

:opiqxbìåñô çáæë éæçéîã íåùî øîà éùà áø
ifginc :iy` ax uxzn `w i`ce my`e Ð

xninl iz`e ,leqt ea rxi` dwixf xg`ly

.mixawp elqtpy miycwäòéãé äéì äåäÐ

,ielz my` `ianc `ed rci `le :xn` `pngxe

.`l Ð rci i` `däçéìñxwir epiid ,dwixf Ð

lr mkl eizzp ip`e" :(fi `xwie) aizkc ,dxtk

.'ebe "gafndéîã ÷åøæë ÷øæéì ãîåòä ìëÐ

.(a,er) "daexn" wxta `nw `aaa÷øæéì ãîåò åðéà àä.wxfil cner epi`c rxtnl `zlin i`lbi`e ,dwixf mcew rceedl eteqe ,`hg `l `dc Ðúøù éìëlawzpc ,`kd oebk Ð

.zxy ilka mcd
ìåáâ
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àîìàwgvi epiax yxit Ð ok epi` i`ce my` idpinxe dtixya dxfra ehgypy oileg

oileg epi` Ð dhigy mcew el rcep ik s` ielz my` ixdy ,jixt `l opaxlc

oileg dil ixw i`n`e ,ied dtixyac `hiyt dhigy xg`l ok m`e ,eincl yecw `l`

Ð dhigy mcew el rcep ik ,ielz my` s` :xn`c ,jixt `wec xi`n iaxl `l` ?dxfra

,ied oixenb oilegc ,ep`v x`y mr xcra drxi

.dtixyd zial `vi xyad :xn`w ikd elit`e

.xity jixt jkle ,dxfra oileg dil ixwc `gipe

iaxl Ð ici`e ici` dax xn` ,'ek `xaz :ipyne

Ð xawi i`ce iab xn`wc `de .xity iz` xi`n

lr eyixtd ixdy ,ied mixenb oilegc meyn

,ied oileg Ð drhy `zlin i`lbi` ike ,i`ced

s`e .wtqd lr `l` eyixtd `l ielz my` la`

xnbe etwep eal dil zil xi`n iaxc ab lr

xg`l la` ,dhigy mcew `wec epiid ,eyicwne

.dtixya jkle ,eyicwne eala xnb Ð dhigy

áøifginc meyn `yix Ð `iyw `l xn` iy`

,leqt gafk d`xp wxfpc `kidc ,leqt gafk

wxfp `le hgypync ,`yix la` .sxyi jkle

gafk d`xp `l wxfp `lc oeikc ,xawi Ð oiicr

iptl mb Ð wtqd lr `ac ielz my` la` .leqt

.leqt gafk xzei ifginc ,sxyi dwixføáñ÷
dlgza leqtd oiycwn zxy ilk iqei iax

"ycwn gafnd" wxtac :xn`z m`e Ð axwil

iaxn yiwl oa oerny iax ira (`,ft migaf)

hyte ?dlgzkl eycwiy edn zxy ilk :opgei

`nipe .oiycwn oi` :dilyie !iqei iaxk `lc

oi` dil zi` oileqt x`ya `nlrac :xnel

,jk lk leqt df oi`c ,ip`y `kde .oiycwn

epi`e ,al ztiwp lr `ae oaxw ezlgz didy

jtyi ixn`c opaxe .eilr my` my oiicre ,oileg

iycwn `nlra inp ikc xnel yic ,`iyw `l

oda rxi` j` miycw eedc meyn ilin ipd

ilk oi` Ð oileg didy `vnpc `kd la` .leqt

.oileqt miycw miycwn zxy
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ïéîéi÷ åéøác åàì éàî¯?døîì àøãäc¯åéøác ,àì ©¨§¨¨©¨¦§¨§¨§¨¨¨§¨¨
ïéîéi÷¯äëæ da ÷éæçnä ìëå ,dì éð÷ àì éîð àeäå ©¨¦§©¦¨¨¥¨§¨©©£¦¨¨¨

ìò éì ïéà íéøáãe ïéc" Bøéáçì øîBàä :éáéúéî .dä¥¦¥¨¥©£¥¦§¨¦¥¦©
"äpîéä ú÷leñî éãé"å "da ÷ñò éì ïéà" "Bæ äãN¯ ¨¤¥¦¥¤¨§¨¦§¤¤¥¤¨

éà"k "äpîéä ú÷leñî éãé" àäå ;íeìk øîà àìŸ¨©§§¨¨¦§¤¤¥¤¨§¦
!íeìk øîà àì :éðú÷å ,éîc "éLôà¯,íúä éðàL ¤§¦¨¥§¨¨¥Ÿ¨©§¨¥¨¨

déLôð ÷éìñ ék :øîàc¯äãNc dôebî ,íéøáãe ïécî §¨©¦¨¥©§¥¦¦§¨¦¦¨§¨¤
eéäå íéøçàì åéñëð áúBkä :éáéúéî .déLôð ÷éìñ àì̈¨¥©§¥¥¦¥©¥§¨¨©£¥¦§¨
äéä íà ,"ïäa éLôà éà" älä øîàå ,íéãáò ïää¤£¨¦§¨©©¨¦¤§¦¨¤¦¨¨

ïäk éðL Baø¯ïa ïBòîL ïaø ;äîeøúa ïéìëBà ©¥¦Ÿ¥§¦¦§¨©¨¦§¤
"ïäa éLôà éà" øîàL ïåék :øîBà ìàéìîb¯øák ©§¦¥¥¥¨¤¨©¦¤§¦¨¤§¨

,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøì àîìLa .ïéLøBé ïäa eëæ̈¨¤§¦¦§¨¨§©¨¦§¤©§¦¥
äðzî Léðéà áéäé ék :øáñ÷¯dì ïéìa÷îc àzòcà ¨¨©¦¨¥¦¦©¨¨©©§¨¦§©§¦¨

dépéî dì ïéìa÷î àì ék ,dépéî¯àlà ;døîì àøãä ¦¥¦¨§©§¦¨¦¥¨§¨§¨¨¤¨
÷éæçnä ìk "ïäa éLôà éà" øîà ék éà ,àn÷ àpúì§©¨©¨¦¦¨©¦¤§¦¨¤¨©©£¦

"ïäa éLôà éà" éðL øîàc àëä ,ïäa äëæ ïäa¯eåä ¨¤¨¨¨¤¨¨§¨©¥¦¦¤§¦¨¤¨
!äîeøz íéøæ éìëà÷å ,íéøæ eäì¯øé÷ônä :øáñ÷ §¨¦§¨¨§¦¨¦§¨¨¨©©©§¦

Bãáò¯éøöå úeøéçì àöé:øáñ÷å ,Baøî øeøçL èb C ©§¨¨§¥§¨¦¥¦§¥©§¨¨©
øæòéìà éaø" .äîeøúa ìëBà øeøçL èâì ákeòî§¨§¥¦§¥¦§¨©¦¡¦¤¤
àä ?àèç éì änì øæòéìà éaøì .'åë "áø÷é :øîBà¥¦§©§©¦¡¦¤¤¨¨¦¥§¨
éaø ,ïðúc ,éúà äáãða éeìz íLà :øæòéìà éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤¨¨¨¦§¨¨¨¥¦§©©¦
!íBé ìëa éeìz íLà íãà ácðúî :øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥¦§©¥¨¨¨¨¨§¨
:ïðúc ,àeä Bì eøîàc øæòéìà éaø :éLà áø øîà£©©©¦©¦¡¦¤¤§¨§¦§©
íà" .÷ôqä úéáì ñðkzL ãò ïzîä Bì íéøîBà àlà¤¨§¦©§¥©¤¦¨¥§¥©¨¥¦
¯ äøæòa eèçLpL ïéleç àîìà ,äôøOä úéáì àöé øNaä :éðú÷ .'åë "òãBð èçLpMî¦¤¦§©©¨¨¥©¨¨¥¥§¥©§¥¨©§¨¦¤¦§£©£¨¨

,ïë Bðéà éàcå íLà :éäðéîøe .äôéøNaèçLð àlL ãò íà¯èçLpMî ,øãòa äòøéå àöé ¦§¥¨§¦§¦¨¨©©¥¥¦©¤Ÿ¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤¦¤¦§©
¯éàcå íLà :äaø øîà .Bæ äðL àì Bæ äðML éî ,àøáz :øæòìà éaø øîà !øáwé äæ éøä£¥¤¦¨¥£©©¦¤§¨¨©§¨¦¤¨¨Ÿ¨¨£©©¨¨¨©©

éøö àìc ïåék ,éàcå íLà ?úéîø÷ éeìz íLà ìòdéì C¯,éeìz íLà ;déì Léc÷î àì ©¨¨¨¨¨¥¨¨©©¥¨§¨§¦¥¨©§¦¥¨¨¨
:éðú÷c ,àéL÷ éàcå íLà ìò éàcå íLà ,àéL÷ éà àlà !BLc÷îe øîBb ¯ Bô÷Bð BalL CBzî¦¤¦§¥§©§¤¨¦©§¨¨¨©©©¨¨©©©§¨§¨¨¥
àì Bæ äðML éî ,àøáz éàcå àä !äôéøOä úéáì àöé øNaäå :àôéñ àîéà ;øáwé äæ éøä£¥¤¦¨¥¥¨¥¨§©¨¨¥¥§¥©§¥¨¨©©©§¨¦¤¨¨Ÿ
àéL÷ àì ,äôéøOä úéáì àöé øNaäå :éeìz íLàa éðú÷c àLéø :øîà éLà áø .Bæ äðL̈¨©©¦£©¥¨§¨¨¥§¨¨¨§©¨¨¥¥§¥©§¥¨¨©§¨

¯ícä ÷øæð" .ìeñt çáæk éæçúéîc íeMî¯!äòéãé déì àéåä àä ?éànàå ."ìëàé øNaä ¦§¦§£¥§¤©¨¦§©©¨©¨¨¥¨¥§©©¨¨§¨¥§¦¨
.äçéìñ úòLa äòéãé déì àéåä àì àäå ,"Bì çìñðå òãé àì àeäå" :àø÷ øîà ,àáø øîà£©¨¨¨©§¨§Ÿ¨©§¦§©§¨¨¨§¨¥§¦¨¦§©§¦¨
úòLa äòéãé déì àéåä àä ?÷øfé éànà éñBé éaøì .'åë "ñBka ícä eléôà :øîBà éñBé éaø"©¦¥¥£¦©¨©§©¦¥©©¦¨¥¨¨§¨¥§¦¨¦§©
.éîc ÷eøæk ÷øféì ãîBòä ìk :øîàc ,ïBòîL éaøk dì øáñ éñBé éaø :àáø øîà !äçéìñ§¦¨£©¨¨©¦¥¨©¨§©¦¦§§¨©¨¨¥¦¨¥§¨¨¥

¯ïBòîL éaø øîàc øîéà¯,àáøòîa éøîà !÷øféì ãîBò ïéà éàä ìáà ,÷øféì ãîBòc éãéîa ¥©§¨©©¦¦§§¦¥§¥§¦¨¥£¨©¥¥¦¨¥¨§¦§©§§¨
.áøwéì älçúa ìeñtä úà Ba ïéLc÷î úøL éìk :éñBé éaø øáñ÷"ïë Bðéà éàcå íLà" ¨¨©©¦¥§¦¨¥§©§¦¤©¨¦§¦¨¦¨¥¨¨©©¥¥

øçàì :øîà àáø ,íéiçî :øîà àðeðîä áø ?úøñàð éúîéà äôeøò äìâò :øîzéà .'åë¦§©¤§¨£¨¥¨©¤¡¤¤©©§¨¨©¥©¦¨¨¨©§©©
àáøì àîìLa .äôéøò¯?éúîéàî àðeðîä áøì àlà ,äNòî da ãéáòúéàc àðcéòî £¦¨¦§¨¨§¨¨¥¦¨¨§¦§£¥¨©£¤¤¨§©©§¨¥¥¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zezixk(ycew zay meil)

åàì éàîïéîéi÷ åéøác'xn`y dna zyy ax zpeek oi` m`d ± ' ©¨§¨¨©¨¦
'oiniiw eixac'døîì àøãäc[ozepd-] dilral dpznd zxfegy ± §¨§¨§¨¨

.yiwl yix ixack `lye ,xwtd dpi`e
:`xnbd zvxznàìdpeekd `l` ,milral zxfegy dpeekd oi` - Ÿ

e ozepd zeyxn d`vi dpzndyåéøáclawnd lyénð àeäå ,ïéîéi÷ §¨¨©¨¦§©¦
dì éð÷ àìxwtd `idy `vnpe ,da dkef `l `ed s`e ±ìëå Ÿ¨¥¨§¨

,da äëæ ,da ÷éæçnä.yiwl yix zxaqke ©©£¦¨¨¨¨
:`ziixan yiwl yix lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd ± ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,daiyidBøéáçì øîBàä,dcya enir szey didy ¨¥©£¥
,Bæ äãN ìò éì ïéà íéøáãe ïécel xn` m` okeå ,da ÷ñò éì ïéàok ¦§¨¦¥¦©¨¤¥¦¥¤¨§

xn` m`íeìk øîà àì ,äpîéä ú÷leñî éãéezekf z` cai` `l - ¨¦§¤¤¥¤¨Ÿ¨©§
:`iyewd z` `xnbd zx`an .dcyaàäåoeyl zernyn ixde ± §¨
éîc éLôà éàk ,äpîéä ú÷leñî éãéi` oeyl zernynk `id ± ¨¦§¤¤¥¤¨§¦¤§¦¨¥

,xaca dvex epi`y xne` wx odizyay ,da iyt`øîà àì éðz÷å§¨¨¥Ÿ¨©
,íeìk,dcya ezekf z` ca`l el znxeb `l efk dxin`y ,epiidc §

lawnl znxeb 'iyt` i`' zxin`y xn`y yiwl yix lr dywe
.dpzna ezekf ca`l

:`xnbd zvxzníúä éðàL,`ziixaa my xacd dpey ±(øîàã) ¨¦¨¨
ïðéøîàã]déLôð ÷élñ ék [,dcydn envr wlqny xn` xy`ky ± §¨§¦¨¦©¥©§¥

envr wlqny dzid ezpeek,íéøáãe ïécîoeci `ly xne`y epiidc ¦¦§¨¦
zepeyld zyely z` xn`y ote`a xaecne .mc` mey mr dilr
oic' dligza xn`y dn lr zeyxtzn zepeyld lk okle ,cgia

la` ,'mixaceäãNc dôebîdnvr dcya ezekfn ±÷élñ àì ¦¨§¨¤Ÿ©¥
déLôð,yiwl yix ixac lr o`kn zeywdl oi`e .envr wliq `l ± ©§¥

.dpznd sebn envr wliq lawndy ote`a wqry
:zxg` `ziixan yiwl yix lr zeywdl dtiqen `xnbdéáéúéî± ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,daiyid ipa eywd¯ íéøçàì åéñëð áúBkäaiky ©¥§¨¨§£¥¦
,dpzn xhy ici lr mixg`l eiqkp dkfnd rxnïäa eéäåoia-] §¨¨¤

[miqkpd,íéãáòxfg okn xg`le ,lawnd wzy dligzaeøîàå £¨¦§¨©
älä,lawnd ±éðL Baø äéä íà ,ïäa éLôà éà[dpznd lawn-] ©¨¦¤§¦¨¤¦¨¨©¥¦

ïéìëBà ,ïäkmicard,äîeøzael dlired `le mda mb dkfy oeik Ÿ¥§¦©§¨
.eicar md ixde ezxin`øîàL ïåék ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨¤¨©

lawndïäa eëæ øák ,ïäa éLôà éàdïéLøBé.dpznd ozep ly ¦¤§¦¨¤§¨¨¨¤§¦
ozepd iyxei m`e ,mda dkfi `ly ezxin` dlired ,xnelk
`xnbd zx`ane .dnexza milke` micard oi` ,md mil`xyi

oilega(:hl)seqal geevy dn m`d ,`id mi`pzd zwelgny
`ny e` ,zepwl oeekzd `ly ezligz lr giken ,da dvex epi`y

:`xnbd zxne` .liren df oi`e ea xfeg dzr wxïaøì àîìLa¦§¨¨§©¨
ìàéìîb ïa ïBòîLyiwl yix lr zeywdl oi`y xacd oaen ± ¦§¤©§¦¥

oa oerny oax ly enrhy oeik ,l`ilnb oa oerny oax ixacn
c meyn `ed l`ilnbïéìa÷îc àzòcà äðzî Léðéà áéäé ék øáñ÷̈¨©¦¨¦¦¦©¨¨©©§¨¦§©§¦

dépéî dìelawiy zrc lr `id ezpizp dpzn ozep mc` xy`k ± ¨¦¥
`linne ,epnn dze`døîì àøãä dépéî dì ïéìa÷î àì ékxy`k ± ¦Ÿ§©§¦¨¦¥¨§¨§¨¨

,ozepd zeyxl zxfege zlhazn `id ,dpzna dvex epi` lawnd
ezligz lr eteq gikedy l`ilnb oa oerny oax xaeqy oeike
dpznd dpzip ok zrc lr `ly `vnp ,dlawl dvx `l llky
xaeqd yiwl yix lr eixacn zeywdl oi`e ,milral zxfeg okle

.xwtd oeyl `id 'iyt` i`'yàn÷ àpúì àlà`pz itl la` ± ¤¨§©¨©¨
ok m` ,ipyd e`pwe ,ezligz lr giken eteq oi`y xaeqy `nw

ixdy ,yiwl yix lr dywøîà ék éàdpzn lk iabl xaeq m` ± ¦¦¨©
xn` xy`ky,ïäa éLôà éày `ed oicd,ïäa äëæ ïäa ÷éæçnä ìk ¦¤§¦¨¤¨©©£¦¨¤¨¨¨¤

ok m` ,yiwl yixkàëä,micar zpzn iabl o`k -éðL øîàc ¨¨§¨©¥¦
[lawnd-],ïäa éLôà éàmiwifgn cine ,micard exwted jkae ¦¤§¦¨¤

ok m` ,zexigl mi`veie mnvra mikefe mnvra micardeäì eåä̈§
íéøæmpi` dzr ixdy ,dnexza mixeq`y milibx mil`xyi ± ¨¦

,odk ly eicaréìëà÷å[milke`y `vnpe-],äîeøz íéøæ`l ixde §¨¨§¦¨¦§¨
ixack `ly `nw `pz xaeq jgxk lr `l` ,ok xn`i `pzdy okzi
dkef lawnde llk dliren dpi` iyt` i` zxin`e ,yiwl yix

.dnexza milke` md odk `edy oeike ,micara

:`xnbd zvxznøáñ÷y `nw `pz xaeq ±àöé Bcáò øé÷ônä ¨¨©©©§¦©§¨¨
úeøéçì,ea carzydl xeq`eéøöåBaøî øeøçL èb Caygiy ick §¥§¨¦¥¦§¥©

,eilr milgy mipicd lk iabl xxgeyn carøáñ÷å,xaeq mbe ± §¨¨©
`ede zexigl `viy caryøeøçL èâì ákeòîexxgy `l oiicry ± §¨§¥¦§

,xhya eaxäîeøza ìëBà`nw `pz zn`ay ,epiidc .odk eax m` ¥©§¨
dliren dpzn iabl 'iyt` i`' zxin`y yiwl yixk xaeq
`l` ,zexigl e`vie mixwten el` micar ok`e ,xwtd daiygdl
md mileki ,mxiwtdy lawndn xexgy xhyl miwewf mdy oeiky

.odk icar oick dnexza lek`l
:dpyna epipy'åë áø÷é øîBà øæòéìà éaø`hg lr `a epi` m`y ©¦¡¦¤¤¥¦§©

.xg` `hg lr `a `ed ixd df
:`xnbd dywn .xfril` iax zhiy z` zxxan `xnbdéaøì§©¦

àèç éì äîì øæòéìàxg` `hga `hgy meyn wxy xn` recn ± ¡¦¤¤¨¨¦¥§
,my`l eaixwdl lekiàä[ixde-],éeìz íLà ,øæòéìà éaø øîà ¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨¨

éúà äáãða.`hg `ll mb ,`a dacpa ±ïðúcdpyna epipy oky ± ¦§¨¨¨¥¦§©
(.dk oldl),íBé ìëa éeìz íLà íãà ácðúî ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦§©¥¨¨¨¨¨§¨

.`hg `ly el xexayk mb dacpa df oaxw `iadl lekiy ,epiidc
:`xnbd zvxzn,àeä Bì eøîàc øæòéìà éaø ,éMà áø øîàxnelk ¨©©©¦©¦¡¦¤¤§¨§

`aal egipd `ly minkgd mze` zrcl ok hwep o`k xfril` iax
,xetik mei xg`ly meia ielz my` `iadl `hea oaïðúcoky ± ¦§©

oldl dpyna epipy(my)my` mei lk aixwdl dvx `hea oa `aay
,`iadl dvx mixetikd mei xg`ly meia s`e ,ielzàlàeidy ¤¨

Bì íéøîBà,minkgd÷ôqä úéáì ñðkzL ãò ïzîäxxerziy cr ± §¦©§¥©¤¦¨¥§¥©¨¥
mei xg`l cin la` ,`iadl lkez f`e z`hg `ny wtq jlv`
meiy oeik ,`iadl oi` z`hg `ny wtzqdl oi` oiicry xetik

zewtqd lk lr xtik xak mixetikdiax o`k xizd ef drcle .
`hgy wtzqdl el yiy meyn wx my`d zaxwd z` xfril`
didiy ick `hg wtq jixv minkg mze` itly oeik ,xg` `hga

.ielz my` `iadl leki
:dpyna epipy'åë òãBð èçLpMî íà`vi xyade ,mcd jtyi ,el ¦¦¤¦§©©
.dtixyd zial

:dpynd ixaca dxizq dywn `xnbdéðz÷m`y ,dpyna epipy ± ¨¨¥
dhigy xg`l rcepàîìà ,äôøOä úéáì àöé øNaäo`kn gken ± ©¨¨¥¥§¥©§¥¨©§¨

yäøæòa eèçLpL ïéleçmpic,äôéøNa`ianl rcepy ote`a ixdy ¦¤¦§£¨£¨¨¦§¥¨
zerha dzid oaxwd ly ezycwdy xxazn ,`hg `ly my`d

.oilegk eaiygdl yieéäðéîøeepipyy dnn ,jk lr zeywdl yie ± §¦§¦
,dpynd jynda,ïk Bðéà éàcå íLà`l`íà`hg `ly el rcep ¨¨©©¥¥¦

,øãòa äòøéå àöé ,èçLð àlL ãòxacd rcep m`eéøä èçLpMî ©¤Ÿ¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤¦¤¦§©£¥
.øáwé äæoilegk eaiygdl yie zerha ycwed df my` mb ixde ¤¦¨¥

.dxeawa epicy dpynd zxne` recne ,dxfra ehgypy
:`xnbd zvxznàøáz ,øæòìà éaø øîàef dpyn ipic ok` ± ¨©©¦¤§¨¨©§¨

miywny xnel jixv jkle ,dfl df mixayneäðML éîdkldBæ ¦¤¨¨
äðL àìdkldBæepizpyne ,mi`pz zwelgna iepy df oic xnelk . Ÿ¨¨

.mipey mi`pz ipy ici lr dzpyp
:sqep uexizúéîø÷ éeìz íLà ìò éàcå íLà ,äaø øîàdz` ike ± ¨©©¨¨¨©©©¨¨¨¨¨¥

my`a zwqerd `tiqd lr ielz my`a zwqery `yixdn dywn
c ,mdipa wlgl yi `lde ,i`ceéøö àìc ïåék ,éàcå íLààì déì C ¨¨©©¥¨§Ÿ¨¦¥Ÿ

,déì Léc÷îote`ae ,`hg i`cey xaqy meyn wx eyicwd xnelk ©§¦¥
`iadl jixv epi`e `hg `ly xxaziy cvd lr eyicwd `l df
zndal zaygpe ,`ed zerha ycwdy xxazn dzr ok m`e ,oaxw

la` ,dxeawa zn`a dpice dxfra dhgypy oilegéeìz íLà̈¨¨
,wtqd lr `ay.BLc÷îe øîBb Bô÷Bð BalL CBzîjka ,epiidc ¦¤¦§¥§©§

meyn yicwny ezrca dlib ,`hg `l ile`y rciy s` yicwdy
,`hg `ly cvd lr s` eyicwdl ezrca xnbe ,etwep eaily
`l` ,zerha ycwd df oi` `hg `ly xxazn xy`k s` jkitle

.dtixya mpicy leqt mda rxi`y miycwk aygp
:dax jiynnàéL÷ éà àlàepizpyn lr zeywdl z`a m` ±íLà ¤¨¦©§¨¨¨

àéL÷ éàcå íLà ìò éàcåiabl epipyy dnn zeywdl jl yi - ©©©¨¨©©©§¨
,i`ce my` iabl epipyy dn lr i`ce my`éðz÷ciabl epipyy - §¨¨¥
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zezixk(ycew zay meil)

åàì éàîïéîéi÷ åéøác'xn`y dna zyy ax zpeek oi` m`d ± ' ©¨§¨¨©¨¦
'oiniiw eixac'døîì àøãäc[ozepd-] dilral dpznd zxfegy ± §¨§¨§¨¨

.yiwl yix ixack `lye ,xwtd dpi`e
:`xnbd zvxznàìdpeekd `l` ,milral zxfegy dpeekd oi` - Ÿ

e ozepd zeyxn d`vi dpzndyåéøáclawnd lyénð àeäå ,ïéîéi÷ §¨¨©¨¦§©¦
dì éð÷ àìxwtd `idy `vnpe ,da dkef `l `ed s`e ±ìëå Ÿ¨¥¨§¨

,da äëæ ,da ÷éæçnä.yiwl yix zxaqke ©©£¦¨¨¨¨
:`ziixan yiwl yix lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd ± ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,daiyidBøéáçì øîBàä,dcya enir szey didy ¨¥©£¥
,Bæ äãN ìò éì ïéà íéøáãe ïécel xn` m` okeå ,da ÷ñò éì ïéàok ¦§¨¦¥¦©¨¤¥¦¥¤¨§

xn` m`íeìk øîà àì ,äpîéä ú÷leñî éãéezekf z` cai` `l - ¨¦§¤¤¥¤¨Ÿ¨©§
:`iyewd z` `xnbd zx`an .dcyaàäåoeyl zernyn ixde ± §¨
éîc éLôà éàk ,äpîéä ú÷leñî éãéi` oeyl zernynk `id ± ¨¦§¤¤¥¤¨§¦¤§¦¨¥

,xaca dvex epi`y xne` wx odizyay ,da iyt`øîà àì éðz÷å§¨¨¥Ÿ¨©
,íeìk,dcya ezekf z` ca`l el znxeb `l efk dxin`y ,epiidc §

lawnl znxeb 'iyt` i`' zxin`y xn`y yiwl yix lr dywe
.dpzna ezekf ca`l

:`xnbd zvxzníúä éðàL,`ziixaa my xacd dpey ±(øîàã) ¨¦¨¨
ïðéøîàã]déLôð ÷élñ ék [,dcydn envr wlqny xn` xy`ky ± §¨§¦¨¦©¥©§¥

envr wlqny dzid ezpeek,íéøáãe ïécîoeci `ly xne`y epiidc ¦¦§¨¦
zepeyld zyely z` xn`y ote`a xaecne .mc` mey mr dilr
oic' dligza xn`y dn lr zeyxtzn zepeyld lk okle ,cgia

la` ,'mixaceäãNc dôebîdnvr dcya ezekfn ±÷élñ àì ¦¨§¨¤Ÿ©¥
déLôð,yiwl yix ixac lr o`kn zeywdl oi`e .envr wliq `l ± ©§¥

.dpznd sebn envr wliq lawndy ote`a wqry
:zxg` `ziixan yiwl yix lr zeywdl dtiqen `xnbdéáéúéî± ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,daiyid ipa eywd¯ íéøçàì åéñëð áúBkäaiky ©¥§¨¨§£¥¦
,dpzn xhy ici lr mixg`l eiqkp dkfnd rxnïäa eéäåoia-] §¨¨¤

[miqkpd,íéãáòxfg okn xg`le ,lawnd wzy dligzaeøîàå £¨¦§¨©
älä,lawnd ±éðL Baø äéä íà ,ïäa éLôà éà[dpznd lawn-] ©¨¦¤§¦¨¤¦¨¨©¥¦

ïéìëBà ,ïäkmicard,äîeøzael dlired `le mda mb dkfy oeik Ÿ¥§¦©§¨
.eicar md ixde ezxin`øîàL ïåék ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨¤¨©

lawndïäa eëæ øák ,ïäa éLôà éàdïéLøBé.dpznd ozep ly ¦¤§¦¨¤§¨¨¨¤§¦
ozepd iyxei m`e ,mda dkfi `ly ezxin` dlired ,xnelk
`xnbd zx`ane .dnexza milke` micard oi` ,md mil`xyi

oilega(:hl)seqal geevy dn m`d ,`id mi`pzd zwelgny
`ny e` ,zepwl oeekzd `ly ezligz lr giken ,da dvex epi`y

:`xnbd zxne` .liren df oi`e ea xfeg dzr wxïaøì àîìLa¦§¨¨§©¨
ìàéìîb ïa ïBòîLyiwl yix lr zeywdl oi`y xacd oaen ± ¦§¤©§¦¥

oa oerny oax ly enrhy oeik ,l`ilnb oa oerny oax ixacn
c meyn `ed l`ilnbïéìa÷îc àzòcà äðzî Léðéà áéäé ék øáñ÷̈¨©¦¨¦¦¦©¨¨©©§¨¦§©§¦

dépéî dìelawiy zrc lr `id ezpizp dpzn ozep mc` xy`k ± ¨¦¥
`linne ,epnn dze`døîì àøãä dépéî dì ïéìa÷î àì ékxy`k ± ¦Ÿ§©§¦¨¦¥¨§¨§¨¨

,ozepd zeyxl zxfege zlhazn `id ,dpzna dvex epi` lawnd
ezligz lr eteq gikedy l`ilnb oa oerny oax xaeqy oeike
dpznd dpzip ok zrc lr `ly `vnp ,dlawl dvx `l llky
xaeqd yiwl yix lr eixacn zeywdl oi`e ,milral zxfeg okle

.xwtd oeyl `id 'iyt` i`'yàn÷ àpúì àlà`pz itl la` ± ¤¨§©¨©¨
ok m` ,ipyd e`pwe ,ezligz lr giken eteq oi`y xaeqy `nw

ixdy ,yiwl yix lr dywøîà ék éàdpzn lk iabl xaeq m` ± ¦¦¨©
xn` xy`ky,ïäa éLôà éày `ed oicd,ïäa äëæ ïäa ÷éæçnä ìk ¦¤§¦¨¤¨©©£¦¨¤¨¨¨¤

ok m` ,yiwl yixkàëä,micar zpzn iabl o`k -éðL øîàc ¨¨§¨©¥¦
[lawnd-],ïäa éLôà éàmiwifgn cine ,micard exwted jkae ¦¤§¦¨¤

ok m` ,zexigl mi`veie mnvra mikefe mnvra micardeäì eåä̈§
íéøæmpi` dzr ixdy ,dnexza mixeq`y milibx mil`xyi ± ¨¦

,odk ly eicaréìëà÷å[milke`y `vnpe-],äîeøz íéøæ`l ixde §¨¨§¦¨¦§¨
ixack `ly `nw `pz xaeq jgxk lr `l` ,ok xn`i `pzdy okzi
dkef lawnde llk dliren dpi` iyt` i` zxin`e ,yiwl yix

.dnexza milke` md odk `edy oeike ,micara

:`xnbd zvxznøáñ÷y `nw `pz xaeq ±àöé Bcáò øé÷ônä ¨¨©©©§¦©§¨¨
úeøéçì,ea carzydl xeq`eéøöåBaøî øeøçL èb Caygiy ick §¥§¨¦¥¦§¥©

,eilr milgy mipicd lk iabl xxgeyn carøáñ÷å,xaeq mbe ± §¨¨©
`ede zexigl `viy caryøeøçL èâì ákeòîexxgy `l oiicry ± §¨§¥¦§

,xhya eaxäîeøza ìëBà`nw `pz zn`ay ,epiidc .odk eax m` ¥©§¨
dliren dpzn iabl 'iyt` i`' zxin`y yiwl yixk xaeq
`l` ,zexigl e`vie mixwten el` micar ok`e ,xwtd daiygdl
md mileki ,mxiwtdy lawndn xexgy xhyl miwewf mdy oeiky

.odk icar oick dnexza lek`l
:dpyna epipy'åë áø÷é øîBà øæòéìà éaø`hg lr `a epi` m`y ©¦¡¦¤¤¥¦§©

.xg` `hg lr `a `ed ixd df
:`xnbd dywn .xfril` iax zhiy z` zxxan `xnbdéaøì§©¦

àèç éì äîì øæòéìàxg` `hga `hgy meyn wxy xn` recn ± ¡¦¤¤¨¨¦¥§
,my`l eaixwdl lekiàä[ixde-],éeìz íLà ,øæòéìà éaø øîà ¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨¨

éúà äáãða.`hg `ll mb ,`a dacpa ±ïðúcdpyna epipy oky ± ¦§¨¨¨¥¦§©
(.dk oldl),íBé ìëa éeìz íLà íãà ácðúî ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦§©¥¨¨¨¨¨§¨

.`hg `ly el xexayk mb dacpa df oaxw `iadl lekiy ,epiidc
:`xnbd zvxzn,àeä Bì eøîàc øæòéìà éaø ,éMà áø øîàxnelk ¨©©©¦©¦¡¦¤¤§¨§

`aal egipd `ly minkgd mze` zrcl ok hwep o`k xfril` iax
,xetik mei xg`ly meia ielz my` `iadl `hea oaïðúcoky ± ¦§©

oldl dpyna epipy(my)my` mei lk aixwdl dvx `hea oa `aay
,`iadl dvx mixetikd mei xg`ly meia s`e ,ielzàlàeidy ¤¨

Bì íéøîBà,minkgd÷ôqä úéáì ñðkzL ãò ïzîäxxerziy cr ± §¦©§¥©¤¦¨¥§¥©¨¥
mei xg`l cin la` ,`iadl lkez f`e z`hg `ny wtq jlv`
meiy oeik ,`iadl oi` z`hg `ny wtzqdl oi` oiicry xetik

zewtqd lk lr xtik xak mixetikdiax o`k xizd ef drcle .
`hgy wtzqdl el yiy meyn wx my`d zaxwd z` xfril`
didiy ick `hg wtq jixv minkg mze` itly oeik ,xg` `hga

.ielz my` `iadl leki
:dpyna epipy'åë òãBð èçLpMî íà`vi xyade ,mcd jtyi ,el ¦¦¤¦§©©
.dtixyd zial

:dpynd ixaca dxizq dywn `xnbdéðz÷m`y ,dpyna epipy ± ¨¨¥
dhigy xg`l rcepàîìà ,äôøOä úéáì àöé øNaäo`kn gken ± ©¨¨¥¥§¥©§¥¨©§¨

yäøæòa eèçLpL ïéleçmpic,äôéøNa`ianl rcepy ote`a ixdy ¦¤¦§£¨£¨¨¦§¥¨
zerha dzid oaxwd ly ezycwdy xxazn ,`hg `ly my`d

.oilegk eaiygdl yieéäðéîøeepipyy dnn ,jk lr zeywdl yie ± §¦§¦
,dpynd jynda,ïk Bðéà éàcå íLà`l`íà`hg `ly el rcep ¨¨©©¥¥¦

,øãòa äòøéå àöé ,èçLð àlL ãòxacd rcep m`eéøä èçLpMî ©¤Ÿ¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤¦¤¦§©£¥
.øáwé äæoilegk eaiygdl yie zerha ycwed df my` mb ixde ¤¦¨¥

.dxeawa epicy dpynd zxne` recne ,dxfra ehgypy
:`xnbd zvxznàøáz ,øæòìà éaø øîàef dpyn ipic ok` ± ¨©©¦¤§¨¨©§¨

miywny xnel jixv jkle ,dfl df mixayneäðML éîdkldBæ ¦¤¨¨
äðL àìdkldBæepizpyne ,mi`pz zwelgna iepy df oic xnelk . Ÿ¨¨

.mipey mi`pz ipy ici lr dzpyp
:sqep uexizúéîø÷ éeìz íLà ìò éàcå íLà ,äaø øîàdz` ike ± ¨©©¨¨¨©©©¨¨¨¨¨¥

my`a zwqerd `tiqd lr ielz my`a zwqery `yixdn dywn
c ,mdipa wlgl yi `lde ,i`ceéøö àìc ïåék ,éàcå íLààì déì C ¨¨©©¥¨§Ÿ¨¦¥Ÿ

,déì Léc÷îote`ae ,`hg i`cey xaqy meyn wx eyicwd xnelk ©§¦¥
`iadl jixv epi`e `hg `ly xxaziy cvd lr eyicwd `l df
zndal zaygpe ,`ed zerha ycwdy xxazn dzr ok m`e ,oaxw

la` ,dxeawa zn`a dpice dxfra dhgypy oilegéeìz íLà̈¨¨
,wtqd lr `ay.BLc÷îe øîBb Bô÷Bð BalL CBzîjka ,epiidc ¦¤¦§¥§©§

meyn yicwny ezrca dlib ,`hg `l ile`y rciy s` yicwdy
,`hg `ly cvd lr s` eyicwdl ezrca xnbe ,etwep eaily
`l` ,zerha ycwd df oi` `hg `ly xxazn xy`k s` jkitle

.dtixya mpicy leqt mda rxi`y miycwk aygp
:dax jiynnàéL÷ éà àlàepizpyn lr zeywdl z`a m` ±íLà ¤¨¦©§¨¨¨

àéL÷ éàcå íLà ìò éàcåiabl epipyy dnn zeywdl jl yi - ©©©¨¨©©©§¨
,i`ce my` iabl epipyy dn lr i`ce my`éðz÷ciabl epipyy - §¨¨¥
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המשך בעמוד ס



ריד

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

ïðúäc(my),,íBé ìëa éeìz íLà íãà ácðúî ,øîBà øæòéìà éaøs`e §¨§©©¦¡¦¤¤¥¦§©¥¨¨¨¨¨§¨
.eiptl wtq oi` m`
:`xnbd zvxznàèea ïa àáác àaélà øæòéìà éaø ,éMà áø øîà̈©©©¦©¦¡¦¤¤©¦¨§¨¨¤¨

ote`a wx aiig xfril` iaxly xnel ongp ax jxvedy dn -
,`hea oa `aa zhiy itl `ed ,dlk`yïðúconwl epipyy ±(my), ¦§©

mei zxgnn ueg mei lk ielz my` `ian `hea oa `aa didy
,eciay dxiar wtq lr xtik mixetikd meiy oeik ,mixetikd

,mei eze`a mb `ian did el migipn eid eli`y raypeàlàeidy ¤¨
÷ôñ úéáì ñðkzL ãò ïzîä éì íéøîBàjilr xeariy cr oznd - §¦¦©§¥©¤¦¨¥§¥¨¥

iaxl elit` ef dhiy itle ,`hg wtq icil ea `eal lkezy onf
wtq zvwn didiy ick xyad zkizg z` lk`iy jixv xfril`

.zg` dkizg wtqa s`e
:ielz my` aeig iabl zekizg izy oica `ziixa zx`an `xnbd

ïðaø eðz,`ziixaaúçàå ïneL ìL úçà ,úBëéúç ézL åéðôì eéä ¨©¨¨¨§¨¨§¥£¦©©¤¨§©©
,äðBLàøä úà ìëàå ìàøNé àa ,áìç ìLeìëàå íéáëBk ãáBò àa ¤¥¤¨¦§¨¥§¨©¤¨¦¨¨¥¨¦§¨©

áéiç ,äiðMä úàoeik ,dpey`xd zlik` lr ielz my` l`xyid ¤©§¦¨©¨
,zekizg izy eiptl eid lk`y dryayïëå`a m`áìkz` lk`e §¥¤¤

,dipydáøBò ïëåzlik` lr l`xyi aiig ,dipyd z` lk`y §¥¥
m` la` .dpey`xd,äðBLàøä úà ìëàå íéáëBk ãáBò àaeixg`e ¨¥¨¦§¨©¤¨¦¨

,øeèt ,äiðMä úà ìëàå ìàøNé àaeid `l ezlik` zryay oeik ¨¦§¨¥§¨©¤©§¦¨¨
.zekizg izy eiptláéiçî éaøåiaxy meyn ,dipyd zlik` lr s` §©¦§©¥

dkiynn .zg` dkizg ly wtqa s` aiig ielz my`y xaeq
m` :sqep oic zxne`e `ziixadìëàl`xyiúàdkizgdäðBLàøä ¨©¤¨¦¨

,ââBLa,alg wtq da yiy rci `lyåz`äiðMälk`,ãéæîarciy §¥§©§¦¨§¥¦
,wtq o`k yiyáéiçlk`yk ik ,ielz my` dpey`xd zlik` lr ©¨

z` lk` m` j` ,zekizg izy eiptl eid ,da bbyy ,dpey`xd z`

å ãéæîa äðBLàøäz`,øeèt ,ââBLa äiðMäzlik`y meyn ¨¦¨§¥¦§©§¦¨§¥¨
dipyd zlik`ae ,oaxw eilr mi`ian oi`y ,cifna dzid dpey`xd

.zekizg izy eiptl eid `láéiçî éaøådipydyk mb ielz my` §©¦§©¥
.ielz my` aiig zg` dkizg ly wtqa s`y ezhiyk ,bbeya

m` :`ziixad dkiynnìëàz`øeèt ,ãéæîa ïäézLoaxw oi`y ¨©§¥¤§¥¦¨
.cifn lr `aíéðL íeìëàzekizgd izy z` mc` ipa ipy -,ââBLa £¨§©¦§¥
ïéáéiç ïäéðL:`ziixad zx`ane .ielz my` `ian cg` lk -éðMä §¥¤©¨¦©¥¦

,dipyd dkizgd lr ielz my` `ian ipydy dn -ïécä ïî àìŸ¦©¦
,zekizg izy eiptl eid `l dlk`yk ixdy ,`edäzà íàL àlà¤¨¤¦©¨

øîBàipydyøeèt,dipyd dkizgd lräðBLàøä úà zòá÷ ¥¨¨©§¨¤¨¦¨
,úàhçameyn xeht ipydy mrhdy xnel mireh epiid ,xnelk §©¨

z` aiigl `eape ,alg lk` oey`xd `linne ,oney lk` `edy
.ielz my` `le z`hg oey`xd

:`xnbd zxxanepîeelk`y mipy iabl ,`ziixad ly `tiqd - ©
,`id in zhiyk ,zekizgd izy z` bbeyaéàzrckéaø ¦©¦

`a ielz my`y xaeqd ,`ziixaaym` ,zg` dkizg wtq lr s`
,oicd on epi` ipyd ly my`dy `ziixad dxn` recn ,dywi ok

`ldeàeä ïécä ïîe ïécä ïîixdy ,oicd on xenb aeig `ed i`cea - ¦©¦¦©¦
,ielz my` miaiigy iax xaeq zwteqn zg` dkizg lke`a s`

eéàzrck,ïðaøly wtqa `l` ielz my` mi`ian oi`y mixaeqd ¦©¨¨
ike ,dywi ok m` ,zekizg izyúàhça ïBLàø òa÷ð àìc íeMî- ¦§Ÿ¦§©¦§©¨

dkizgd zlik` lr z`hg `iadl oey`xd jxhvi `ly ick
,dpey`xdäøæòì ïéleç éúééà éðMì déì àîéð`iadl ipyl xn`p - ¥¨¥©¥¦©§¥¦¨£¨¨

dkizg wtqa ielz my` mi`ian oi`y oeik ixdy ,dxfrl oileg
.dxfra oileg `ed ipyd `iaiy my`d ,zg`

:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà̈©©©¦
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המשך ביאור למס' כריתות ליום ראשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zezixk(iyiy meil)

.yecw oaxwd oi` ,el jixv did `lyBalL CBzî ,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦¦¤¦
Bô÷Bð,`hg `ny `xiizny ±øîBbezrcaLéc÷îedndad z` §¥©§¦

dlg jkitle ,`hg `ly xxaziy cvd lr mb ,oaxwl dligzkln
men da letiy xg`l wx oilegl z`vei `ide ,dyecw dilr

.xg` oaxw `iadl jixv dincae ,xknize
:minkge xi`n iax zwelgna dpcd `ziixa d`ian `xnbdàðz- ¨¨

aiig epi`y xxazde ,ielz my`l dnda yicwnd ,`ziixaa epipy
,e`iadlïéaici lr ok xxazd m`àèçL Bì òãBpLaiig `linne ¥¤©¤¨¨

,ielz my` `le z`hgïéáey ici lr ok xxazd m`àlL Bì òãBð ¥©¤Ÿ
ïðaøå øéàî éaø éâéìt ,àèçcr drxi e` oilegl `vei oaxwd m`d ¨¨§¦¦©¦¥¦§©¨¨
:`xnbd zx`an .a`zqiyàèçL Bì òãBða`ziixaa dxkfed §©¤¨¨

ick ,mzwelgnBçk EòéãBäì[ezrc wfeg-]áb ìò óàc ,øéàî éaøc §¦£Ÿ§©¦¥¦§©©©
òãécseqalàèçclkn ,oaxwa `ed aiegn dyrnly xxazde §¨©§¨¨

mewndéLøôàc àðcéòác ïåékoaxwl ef dnda yixtdy onfa ±àì] ¥¨¦§¦§¨§©§§¥Ÿ
òãé,jka wteqn did `l` `hgy.øãòa äòøúå àöz`ly meyn ¨©¥¥§¦§¤¨¥¤

wx `l` ,i`ced lr z`hgl axwezy zrc lr dze` yicwd
.wtqd lr `ad ielz my`l,àèç àlL Bì òãBðáedxkfed §©¤Ÿ¨¨

ick mzwelgnáb ìò óàc ,ïðaøc ïçk EòéãBäìxxazdyàìc §¦£Ÿ¨§©¨¨§©©©§Ÿ
,àèç`ed ixdy ,dndad z` yicwd `l ok zrc lr dxe`kle ¨¨

mewn lkn ,oaxwn xehtdéLøôàc àðcéòác ïåékyixtdy onfa ± ¥¨¦§¦§¨§©§§¥
oaxwl dze`òãé àìz`fäåä Bô÷Bð Baì ,[,[did±]øîb Ckìä Ÿ¨©¦§£¨¦§¨¨©

Léc÷îelr mb ,hlgen ote`a dze` yicwdl ezrca hilgn `ed ± ©§¦
.df oaxwa aiegn epi`y xxaziy cvd

yxtendy minkgl xi`n iax dcen eay ote` d`ian `xnbd
:a`zqiy cr drxi ielz my`løéàî éaø äãBî ,úLL áø øîà̈©©¥¤¤©¦¥¦

íéîëçì©£¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אלול, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו עם המצורף אליו, ראשי פרקים מדברי ימי חייו.

ומובן שאין מקום לבקשת סליחה, וגם להבא יכול לכתוב בעת הצורך, אלא שיהי רצון מהשי"ת 

שהוא עצם הטוב ומטבע הטוב להיטיב שתוכן מכתביו יהיו משמחים וטובים בטוב הנראה והנגלה.

ולתוכן מכתבו, והתקוה שלעת קבלת המענה כבר הוטב מצב רוחו,

הנה כיון שעל האדם לעשות התלוי בו בדרך הטבע, וכמה מקרים דומים כשלו ובפרט בתקופתנו 

זו, בטח שואל דעת מומחה במקצוע וממלא הוראתו, אלא ועיקר עליו להתבונן בענין מציאות בורא 

עולם ומנהיגו, שהרי רואים במוחש שאין העולם הפקר, ויש בעל הבית לבירה זו, והסדר שמוצאים 

בחלק  גם  ישנו סדר  לנו מכריח, שבודאי  העולם שמסביב  ככולו של  רובו  וכו' שהוא  הדומם  בשטח 

הקטנטן בו, ועד להאדם, ואין לומר שאין בו סדר או ששורר בו היפך הסדר.

והרי זוהי גם גישת המדע, שאותן החוקים השולטים ב99 אחוז של איזה תופעה, בודאי ששולט 

הסדר באחוז האחד שעדיין לא נבחן או שאינו נראה וכו'

המשך בעמוד הבא



רטו

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

ïðúäc(my),,íBé ìëa éeìz íLà íãà ácðúî ,øîBà øæòéìà éaøs`e §¨§©©¦¡¦¤¤¥¦§©¥¨¨¨¨¨§¨
.eiptl wtq oi` m`
:`xnbd zvxznàèea ïa àáác àaélà øæòéìà éaø ,éMà áø øîà̈©©©¦©¦¡¦¤¤©¦¨§¨¨¤¨

ote`a wx aiig xfril` iaxly xnel ongp ax jxvedy dn -
,`hea oa `aa zhiy itl `ed ,dlk`yïðúconwl epipyy ±(my), ¦§©

mei zxgnn ueg mei lk ielz my` `ian `hea oa `aa didy
,eciay dxiar wtq lr xtik mixetikd meiy oeik ,mixetikd

,mei eze`a mb `ian did el migipn eid eli`y raypeàlàeidy ¤¨
÷ôñ úéáì ñðkzL ãò ïzîä éì íéøîBàjilr xeariy cr oznd - §¦¦©§¥©¤¦¨¥§¥¨¥

iaxl elit` ef dhiy itle ,`hg wtq icil ea `eal lkezy onf
wtq zvwn didiy ick xyad zkizg z` lk`iy jixv xfril`

.zg` dkizg wtqa s`e
:ielz my` aeig iabl zekizg izy oica `ziixa zx`an `xnbd

ïðaø eðz,`ziixaaúçàå ïneL ìL úçà ,úBëéúç ézL åéðôì eéä ¨©¨¨¨§¨¨§¥£¦©©¤¨§©©
,äðBLàøä úà ìëàå ìàøNé àa ,áìç ìLeìëàå íéáëBk ãáBò àa ¤¥¤¨¦§¨¥§¨©¤¨¦¨¨¥¨¦§¨©

áéiç ,äiðMä úàoeik ,dpey`xd zlik` lr ielz my` l`xyid ¤©§¦¨©¨
,zekizg izy eiptl eid lk`y dryayïëå`a m`áìkz` lk`e §¥¤¤

,dipydáøBò ïëåzlik` lr l`xyi aiig ,dipyd z` lk`y §¥¥
m` la` .dpey`xd,äðBLàøä úà ìëàå íéáëBk ãáBò àaeixg`e ¨¥¨¦§¨©¤¨¦¨

,øeèt ,äiðMä úà ìëàå ìàøNé àaeid `l ezlik` zryay oeik ¨¦§¨¥§¨©¤©§¦¨¨
.zekizg izy eiptláéiçî éaøåiaxy meyn ,dipyd zlik` lr s` §©¦§©¥

dkiynn .zg` dkizg ly wtqa s` aiig ielz my`y xaeq
m` :sqep oic zxne`e `ziixadìëàl`xyiúàdkizgdäðBLàøä ¨©¤¨¦¨

,ââBLa,alg wtq da yiy rci `lyåz`äiðMälk`,ãéæîarciy §¥§©§¦¨§¥¦
,wtq o`k yiyáéiçlk`yk ik ,ielz my` dpey`xd zlik` lr ©¨

z` lk` m` j` ,zekizg izy eiptl eid ,da bbyy ,dpey`xd z`

å ãéæîa äðBLàøäz`,øeèt ,ââBLa äiðMäzlik`y meyn ¨¦¨§¥¦§©§¦¨§¥¨
dipyd zlik`ae ,oaxw eilr mi`ian oi`y ,cifna dzid dpey`xd

.zekizg izy eiptl eid `láéiçî éaøådipydyk mb ielz my` §©¦§©¥
.ielz my` aiig zg` dkizg ly wtqa s`y ezhiyk ,bbeya

m` :`ziixad dkiynnìëàz`øeèt ,ãéæîa ïäézLoaxw oi`y ¨©§¥¤§¥¦¨
.cifn lr `aíéðL íeìëàzekizgd izy z` mc` ipa ipy -,ââBLa £¨§©¦§¥
ïéáéiç ïäéðL:`ziixad zx`ane .ielz my` `ian cg` lk -éðMä §¥¤©¨¦©¥¦

,dipyd dkizgd lr ielz my` `ian ipydy dn -ïécä ïî àìŸ¦©¦
,zekizg izy eiptl eid `l dlk`yk ixdy ,`edäzà íàL àlà¤¨¤¦©¨

øîBàipydyøeèt,dipyd dkizgd lräðBLàøä úà zòá÷ ¥¨¨©§¨¤¨¦¨
,úàhçameyn xeht ipydy mrhdy xnel mireh epiid ,xnelk §©¨

z` aiigl `eape ,alg lk` oey`xd `linne ,oney lk` `edy
.ielz my` `le z`hg oey`xd

:`xnbd zxxanepîeelk`y mipy iabl ,`ziixad ly `tiqd - ©
,`id in zhiyk ,zekizgd izy z` bbeyaéàzrckéaø ¦©¦

`a ielz my`y xaeqd ,`ziixaaym` ,zg` dkizg wtq lr s`
,oicd on epi` ipyd ly my`dy `ziixad dxn` recn ,dywi ok

`ldeàeä ïécä ïîe ïécä ïîixdy ,oicd on xenb aeig `ed i`cea - ¦©¦¦©¦
,ielz my` miaiigy iax xaeq zwteqn zg` dkizg lke`a s`

eéàzrck,ïðaøly wtqa `l` ielz my` mi`ian oi`y mixaeqd ¦©¨¨
ike ,dywi ok m` ,zekizg izyúàhça ïBLàø òa÷ð àìc íeMî- ¦§Ÿ¦§©¦§©¨

dkizgd zlik` lr z`hg `iadl oey`xd jxhvi `ly ick
,dpey`xdäøæòì ïéleç éúééà éðMì déì àîéð`iadl ipyl xn`p - ¥¨¥©¥¦©§¥¦¨£¨¨

dkizg wtqa ielz my` mi`ian oi`y oeik ixdy ,dxfrl oileg
.dxfra oileg `ed ipyd `iaiy my`d ,zg`

:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà̈©©©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zezixk(iriax meil)

ok m`dúååëc,jkl dneca -éabmcíézL éëläîdxn`y ¦§¨¨©¥§©§¥§©¦
xaecn ,xeq` `edy ok iptl `ziixad,Bñpék àlLaxkip oiicre §¤Ÿ¦§

edf `l` ,oird zi`xn meyn mrhd oi` ok m`e ,mc`n `a `edy
,dywe ,envr ipta xeqi`øeñà éîxeq` qepk epi`y mc` mc ike - ¦¨

,dlik`aàéðz àäå,`ziixaa,økk éab ìòL ícz` mc`d jypy §¨©§¨¨¤©©¥¦¨
opaxcn devn yi ,xkkd lr eipiy oian mc `vie eita xkkd

okle ,ezlik`n yextlBøøBbxkkdn mclBìëBàåmc la` .xkkl §§§
,íépéMä ïéa ìLzevn elit` ea oi` ,eit jeza `vnpy onf lk ¤¥©¦©¦

`l` ,dyixt,ùLBç Bðéàå BòìBáe BööBî.z`f d`exy in oi`y oeik §§§¥¥
ea oi` ,qepk epi`y xkkd iab lry mcy x`ean mipt lk lre
x`ean `ziixaa eli`e ,epnn yextl devn wx `l` xenb xeqi`
qepk epi`yk s`e ,ote` lka xenb xeqi` yi mizy ikldn mcay

.mc` mc `edy xkipe
z` xg` ote`a zayiine ,oey`xd dvexizn da zxfeg `xnbd

:`xnbd zvxzn .`ziixad oial ax ixac oia dxizqd,àlàzn`a ¤¨
mc ax xq` okle ,qepk mca miwqer `ziixad oiae ax ixac oia

e ,xzen mc `edy xkip `l ixdy ,mibcàúéðúî àéää àéðz ék- ¦©§¨©¦©§¦¨
ote`a epiid ,dligzkl xzen mibc mcy `ziixaa epipyy dne

déa úéàcmca yiy -,íéO÷N÷`le ,mibc mc `edy xacd xkipy §¦¥©§©¦
`ziixad dxq` mc` mc eli`e ,dnda mc mb ezngn xizdl erhi
`edyk xkid ea jiiy `ly oeik ,oird zi`xn meyn ,ote` lka

e .qepkøîà÷ ékxn`y dne -áømibc mcy,øeñàote`a epiid ¦¨¨©©¨
déa úéìcea oi`y -,íéO÷N÷yygn xeqi` minkg eilr exfby §¥¥©§©¦

.dnda mc mb ezngn exizie erhiy
:mc`d mc oic z` zx`an `xnbdéëläî íc ,úLL áø øîà̈©©¥¤©§©§¥

Ba ïéà LBøt úåöî eléôà ,íézLoi` -yextl opaxcn devn elit` §©¦£¦¦§©§¥
.dligzkl xzen `ed `l` ,ezlik`n

,`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyíc ,álä íc ,ìBçhä íc ¥¦¥©©§©©¥©
úBéìkäeíc ,íézL éëläî íc .äNòú àìa elà éøä ,íéøáà íc ©§¨©¥¨¦£¥¥§Ÿ©£¤©§©§¥§©¦©

.åéìò áéiç ïéàå øeñà ,íéNîøe íéöøLxeqi` yiy `ziixaa x`eane §¨¦§¨¦¨§¥©¨¨¨
:`xnbd zvxzn .zyy ax ixack `lye ,mc` mc zlik`aék¦

àéðzmc` mcy `ziixaa epipyy dn -,øeñà ©§¨¨
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המשך ביאור למס' כריתות ליום רביעי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zezixk(iyiy meil)

.yecw oaxwd oi` ,el jixv did `lyBalL CBzî ,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦¦¤¦
Bô÷Bð,`hg `ny `xiizny ±øîBbezrcaLéc÷îedndad z` §¥©§¦

dlg jkitle ,`hg `ly xxaziy cvd lr mb ,oaxwl dligzkln
men da letiy xg`l wx oilegl z`vei `ide ,dyecw dilr

.xg` oaxw `iadl jixv dincae ,xknize
:minkge xi`n iax zwelgna dpcd `ziixa d`ian `xnbdàðz- ¨¨
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המשך ביאור למס' כריתות ליום שישי עמ' ב

שמזה מסקנא המידית, שסוף סוף הסדר והטוב מנצח, וזה נותן בטחה ועדוד רוח, שאף שלפי 

שעה הטוב מכוסה ע"י תופעה פלונית ע"י מיחוש פלוני, בודאי שניתנו לאדם הכחות להתגבר עליהם 

באם רק ירצה אלא שבטבע הבריאה, ששינוי במצב הוא בא צעד אחר צעד ולא בפעם אחת מן הקצה 

אל הקצה וכו', וההתבוננות בהאמור ובפרט לפי כתבו ע"ד חינוכו ועסקו במדעים, עלי' להביא לעדוד 

רוח ולתוספת בבטחון עצמו ולאפטימיזם בכלל, שע"י כל זה יתוסף גם במרץ ובשיפור המצב, אלא 

שכנ"ל צעד אחר צעד.

ויתעלה עאכו"כ בכהנ"ל  יתברך  ומנהיגו הוא השם  יוצר האדם  זקוקים לברכת  באם תמיד 

שזקוקים לתוספת ברכה ולברכה מיוחדת, והצנור והכלי לזה הוא, הנהגה בחיי היום יומים מתאימה 

להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהם נאמר וחי בהם, ואין נפקא מינה באם מבינים 

הקישור בין ההנהגה והברכה או לא, ובדוגמת דבר בנוגע לשיפור מצב הגוף ע"י סממני רפואה, שאין 

נפק"מ כ"כ באם החלש מבין איך סממני רפואה מרפאים, ובפרט כשהרפואה באה לאחרי זמן, ובלבד 

בכל  לבשו"ט  ואצפה  צורך,  בה  אין  בהאמור  אריכות  למר  לדכוותי'  ובודאי  רפואה,  הסממני  שיקח 

האמור.

והרי הימים ימי רצון, ימי חדש אלול חדש הרחמים והרצון.

בברכה לכתיבה וחתימה טובה ולבשו"ט.

המשך מהעמוד הקודם
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ätnä ñaëì àáéå[dvw: §¨Ÿ§©¥©©¨
כב: סעיף בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות

•

1

2

3

dkld ixe`ia
èéèá åéãé [àö÷ לכלוך בשאר ידיו שנתלכלכו מי וכן -

לשטוף  שרגילים סרוחים מים או צואה כגון טינוף או
הקינוח  לאחר מיד .267המטלית

äù÷ä äôîá [áö÷ ומחצלת עב שק כמו -269.
íéöå÷ä [âö÷ כשאין לכלוך בסמרטוט לקנח מותר -

גדול  טינוף אבל הקינוח, לאחר מיד לכבסו מקפידים
המושלך  נייר בעזרת לכתחילה לנגבו טוב כצואה

הניגוב  לאחר .270לאשפה

äôîá [ãö÷.מטפחת או מגבת -
äôîä ñáëì [äö÷ שיש באופן בגדו וכיבס שעבר מי -

איסור  הכל 271בו אסור 272לדברי במזיד עשה אם ,
לעולם 273לו  זה מכיבוס מותר 274ליהנות ולאחרים ,

(לו  ממנו ליהנות אסור בשוגג ואם שבת, במוצאי מיד
שבת. מוצאי עד ולאחרים)

במזיד  בין בשוגג בין ישראל, עבור בגד שכיבס ונכרי
שיעשו  עד שבת למוצאי אסור -275.

zetqede mipeiv
לקנחם 267) ולא ידיו את לרחוץ הרגילות שבצואה אלא

יש  סרוחים מים ובניגוב מסריח, שאינו בטיט משא"כ מיד,
כיבוסו'. זהו 'שרייתו בזה שאין אף מסחיטתם, גם להזהר

משום 268) מוקצה, כטלטול נחשב אינו בהמה בזנב ניגוב
להם  המחובר שערן ולא הבע"ח גוף אלא אסרו שלא
ידים  לנגב בכך שרגילים משום או מקנחה), ד"ה (ביה"ל
אין  ולכן - לכך כעומד וחשיב בשערותיו מלוכלכות
פכ"ז  (שש"כ לבע"ח שמחוברות אע"ג - מוקצה השערות
סי' שבת (תורת שסברו יש אמנם הגרשז"א), בשם נו הע
ה"ה) פי"ז שבת תוספתא על יחזקאל חזון כא, ס"ק שב
עוסק  הסוס בזנב הקינוח והיתר כמוקצה נחשבות שהשערות
שחידשו  ויש שוע"ר), משמעות כן (ואין תלוש בזנב
יש) עוד ד"ה לז ס"ק רחובות באר הקוצר, השבת, (שביתת
טלטול  מכלֿמקום כמוקצה, ודינו מחובר הזנב אם שאף
דבר  לצורך בטלטול המותר הצד מן כטלטול נחשב מקצתו

המותר.
בו 269) שיש דבר לכל והואֿהדין סכ"ב, השלחן ערוך

החול. מדרך שינוי
סמרטוט 270) ע"י הקילו מים ניגוב לגבי כ) (סעיף לעיל

יתחייב, לא יסחוט אם שגם כיון לסוחטו, מקפידים שלא
הסמרטוט  יכבס שמא שהחשש דידן בנידון מכלֿמקום אך
יש  אולי מכבס משום ויתחייב וכו') כסכוס ע"י (כדרכו
מקפידים  שאין בדבר היתר כאן נזכר שלא ועוד לאסור,

עליו,
(וכן  מיד לכבסו מקפידים שאין בדבר להקל יש למעשה, אך
דווקא  שהאיסור נז ס"ק ובמשנ"ב יג ס"ק בתהל"ד הוא
אמנם  נקיונה, על שמקפידים הידים" בה שמקנחים ב"מפה
שאין  משום הוא קשה מפה שהיתר משמע לא בשוע"ר
מכלֿ אך שבזה, השינוי משום אלא נקיונה על מקפידים

חלה  לא שלכתחילה משום אחר), מטעם להקל יש מקום
שהוא  כדרך יעשה "שלא מהלשון וכדמשמע הגזירה, עליו
כל  זה שבכלל וייתכן מכבסו, אינו בחול והרי בחול", עושה
שאר  עם להשליכו אלא מיד לרחצו רגילים שלא דבר
זו  סברא ולפי השבוע, במשך לכבסם שרגילים הכבסים
המוגשות  בד מפיות או במגבות קל לכלוך לקנח מותר

שונות, בסעודות
מטונפת  מגבת כמו מיד לשוטפו שרגילים בטינוף אך
(ולרוב  לכביסה שמשליכים קודם אותה ששוטפים בצואה
בטיט) או בצואה מטונף כשהוא בסמרטוט גם זאת עושים

עליה. מקפידים לא אם גם בה, לנגב אסור -
המושלך  בנייר גדול טינוף לנקות מוטב ומכלֿמקום,
את  שיסירו מים שפיכת ידי על או הניקוי , לאחר לאשפה
כיון  בסמרטוט לנגב מותר המים שאריות ואת הטינוף, עיקר

מיד. לכבסו רגילים ולא ביותר, מסריחים שאינם
ב  השימוש שהעדיפו כג סעיף להלן לניקוי וראה גם נייר

מטונפים. ממש שאינם אף נוזלים
מדרבנן.271) רק אפילו
אבק 272) ניעור כמו מחלוקת בו שיש בדבר משא"כ

מיד. ממנו ליהנות מותר שאז ג, סעיף דלעיל
רצונו 273) נגד ניקה כן אם אלא בשבילו, שנתכבס למי או

מקפיד  אינו הבגד שבעל לכלוך שהוא או הבגד, בעל של
מעוניין  שהיה הבגד בעל של רצונו נגד במים וכיבסו עליו

מים. ללא המותר באופן לכבסו
אבל 274) ממנו, ליהנות כדי שוב ולכבסו ללכלכו ורשאי

הלכה  בירור ראה שיתלכלך. ללא שוב לכבסו יועיל לא
שב. סי' (זילבר)

שם.275) והמבואר ס"א שיח סי'
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מן ‡ הצואה כנגד שמע קריאת לקרות שאסור כשם
דהיינו  ישן הכסא בית כנגד לקרות אסור כך התורה
פינה  אם ואפילו צרכיו בעשיית אחד פעם כבר בו שנשתמש
פעם  הכסא בית שם עליו שחל שכיון אח"כ הצואה ממנו
התורה  מן ואסור קדוש מחנה זה ואין הוא מאוס אחד
רשות  חולקות שהן טפחים י' גבוהות ממחיצות הוא ואפילו
היא  שבתוכן שהצואה ונמצא שבתוכן מה לכל לעצמן
שהם  כיון עצמן המחיצות מקום מכל עצמו בפני ברשות
להרחיק  וצריך רעי של גרף כמו מאוסין הם לכך מיוחדים
הצואה  ממנו פינו אפילו עיניו כמלא ולפניו אמות ד' מהם
בדברי  להרהר או להתפלל או לקרות שלא ליזהר צריך ולכן
שהוא  פי על אף עיניו כמלא הכסא בית כנגד בחצר תורה

שבו. הצואה לראות אפשר ואי סגור

אבל  לזה מיוחד חדר בחצירו כשעשה אמורים דברים במה
על  אין חצר או בית של במחיצות הכסא בית עשה אם
של  מחיצות ג"כ שהן אע"פ הכסא בית דין אלו המחיצות
לקרות  [ו]מותר בלבד לו מיוחדות שאינן (ו)כיון הכסא בית
להחלל  סמוך יהיה שלא (רק ממש להן בסמוך אפילו

עיניו): מלא כנגדו ולא שם שנפלה שביניהם

בו · נשתמש לא ועדיין הכסא לבית חדר או מקום הזמין
עליו  ונקרא הואיל סופרים מדברי בתוכו לקרות אסור
מותר  אבל שבתוכו לקריאה בזיון בו יש הכסא בית שם
קריאת  שאין אמות ד' תוך לו בסמוך אפילו כנגדו לקרות

לו: חוצה לאסור כדאי בלבד השם

* * *
לפניו ‚ וגם היו הכסא לבית יהיה זה חדר ואמר חדרים ב'

על  אמר אם אבל בתוכם לקרות אסורים שניהם הרי זה
הזמינו  אם ספק השני הרי זה וגם אמר ולא זה וחדר השני
אבל  יצא קרא ואם לכתחלה קורין אין לפיכך לא אם לכך
איסורו  אין אפילו בודאי לקרות שאסור במקום קרא אם
ע"א: בסי' כמ"ש ולקרות לחזור צריך סופרים מדברי אלא

מן „ אמות ד' ברחוק ופיו בחפירה שהוא הכסא בית
ונופל  מתגלגל שהרעי בענין במדרון עשוי והוא הגומא
הוא  הרי לגומא מיד יורדין רגלים המי וכן למרחוק מיד
שיש  (בין לגומא חוץ כלל הכסא בית שם אין וכאלו כסתום
ריח  שם אין אם שם לקרות ומותר לו) שאין בין מחיצות לו

לגומא. חוץ משתינים אין וגם רע

להרהר  אסור בכך) (ורגילים לפעמים שם משתינים אם אבל
בשעה  (ואפילו שמע קריאת לקרות ואצ"ל תורה בדברי שם
זה  מקום על הכסא בית שם שיש לפי רגלים) מי שם שאין
ד' זה ממקום להרחיק וצריך שם שמשתינים לגומא שחוץ
מחיצות  לו יש אם מקום (ומכל עיניו כמלא ולפניו אמות
שאין  כיון מהן להרחיק הכסא בית מחיצות דין להם אין
שאין  רגלים מי הטלת של הכסא לבית אלא המחיצות
שהצואה  לארץ שנפלו אחר סופרים מדברי אלא אסורין
בשבילה  נקראים אלו מחיצות ואין דמי כסתום שבגומה

הכסא): בית מחיצות

באותם ‰ וכן עליו שנפנים נקוב ספסל להם שיש אדם בני
הילדים  לצורך נקובים קטנים כסאות בתוכם שיש בתים
קריאת  בשעת מכוסים שיהיו ליזהר צריך שבבית קטנים
או  שמתפלל מהחדר יוציאם או תורה ודברי ותפלה שמע
שהם  שכיון גבם ועל בתוכם נקיים הם אפילו בו לומד
בו  אין שאפילו הכסא כבית הם הרי עליהם לפנות מיוחדים
מן  עיניו כמלא ולפניו אמות ד' ממנו להרחיק צריך צואה

התורה:

שמע: בקריאת הכסא בית דיני פג סימן א' חלק

* * *
קריאת ‡ שאין בו לקרות מותר בו רחצו שלא חדש מרחץ

הכסא  שבית לפי הכסא בבית שאוסרת כמו אוסרתו שם
ביותר. מאוס הוא

לבושים  הם שם העומדים שכל החיצון בבית ישן ומרחץ
ולהתפלל. שמע קריאת שם לקרות מותר

וקצתם  לבושים הם שם העומדים מן שקצת ובאמצע
ותפלה  שמע קריאת לא אבל שלום שאילת שם יש ערומים
אבל  ערום אדם שם שאין בשעה אפילו (א) תורה ודברי
ערומים  שם כשיש אפילו תורה בדברי שם להרהר מותר
שזה  דבר של טעמו יאמר שלא ובלבד דין שם לפסוק ומותר

בלבו. הטעם שמחשב תורה בדברי הרהור כמו אלא אינו

שאילת  אפילו ערומים הם שם העומדים שכל הפנימי והבית
הוא  ברוך הקדוש של שמו הוא שלום כי אסור שלום
שלום  ליתן שאסור הדין והוא שלום ה' לו ויקרא שנאמר

המטונפות. במבואות לחבירו

בלשון  אלא בשמו לקרות אוסרין יש שלום ששמו ואדם
אלא  השלום ענין על מתכוין שאין כיון מתירין ויש (לע"ז)
אחר  הלך סופרים (ובדברי אדם אותו של שמו להזכרת

נוהגין). וכן המיקל

שבקדושה  דבר בשום להרהר ולא אמן שם לענות ואסור
משיבין  אין לו לומר אסור הלכה דבר אדם לו שאל ואם

כך: לו לומר מותר האמצעי בבית אבל במרחץ

במרחץ: לקרות מותר אם פד סימן א' חלק

* * *
פיו ‡ על ידיו ויניח המטונפות במבואות אדם ילך לא

צריך  ובא קורא היה אם ואפילו שמע קריאת ויקרא
עליו  פסק לא ואם המטונפות למבואות כשיגיע להפסיק
וכשיוצא  וגו' תכרת הכרת וגו' בזה ה' דבר כי אומר הכתוב
כולה  את לגמור כדי שהה לא אם שפסק למקום חוזר משם

ס"ה. בסי' כמ"ש

הקודש  מדברי שהוא ענין כל אלא בלבד שמע קריאת ולא
צואה  בו שיש במקום דהיינו הטינופת במקום לאמרה אסור
לאמרו  ואפילו המרחץ בבית או הכסא בבית או רגלים מי או

חול. בלשון
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אפילו  אסור בלבו להרהר אפילו אלא בלבד לאמרו ולא
כשנכנס  ולכן ולילה יומם בה להגות שחייב תורה בדברי
הרהור  לידי יבא שלא חשבונותיו לחשוב טוב הכסא לבית
בציורים  להרהר לבו יפנה לחשבם שאסור ובשבת תורה
לבו  ומפנים המושכים אלו בדמיונים וכיוצא נאים ובנינים
הכסא  בית הלכות ואפילו שבקדושה דבר הרהור לידי מלבא
בבית  המרחץ בית הלכות וכן הכסא בבית ללמוד אסור

המרחץ:

הקודש · בלשון שם לאומרם מותר חול של דברים אבל
להחמיר. הוא חסידות שמדת אלא

מותר  בהם וכיוצא ונאמן וחנון רחום כגון הכינויים וכן
בהם  מכונים אדם בני שגם לפי הדין מן שם לאמרם

וצדיק: ורחום חנון שנאמר כמו לפעמים

* * *
נמחקין ‚ שאינן שמות ז' והן להקב"ה המיוחדין שמות

שם  דהיינו חול בלשון אפילו שם להזכירן אסור
בל"א  גא"ט (כגון שיהיה ולשון עם כל בפי נקרא שהקב"ה
בו  אין זה ששם שאף ורוסיא) פולין בלשון בוג"א או
בו  יש מקום מכל למחקן ומותר כתיבתו באותיות קדושה
שלום  בהזכרת כמו טינופת במקום בהזכרתו בזיון משום
על  אף בו נקרא שהקב"ה כיון ואעפ"כ למחקו ג"כ שמותר
ענין  על כשמתכוין להזכירו אסור לו מיוחד שאינו פי
לו  המיוחדים שמות כ"ש פ"ד סימן שנתבאר כמו השלום
שבלשון  כשמות דינם דברים שלכמה הנכרים בלשונות
לבטלה  שמים שם הזכרת ולענין שבועה לענין כגון הקודש
ברכת  (ולענין כ"ז) סי' ח"מ (עיין בשם חבירו קללת ולענין

[סל"ז]): (סל"ו) ש"מ סי' בי"ד עיין השם

בבית „ או במרחץ איסור מדבר להפריש לו נזדמן אם
דהיינו  קודש ובענין הקודש בלשון אפילו מפריש הכסא
וא"צ  כך לעשות שאסור הוראה בלשון אפילו לו לומר
אם  הדין והוא איסור לשון בלי כך תעשה אל ולומר לדקדק
שהוא  מפני תורה בדברי להרהר מותר בלבו אשה נכנסה
רעים  מהרהורים מצלת שהתורה איסור מדבר להפריש כמו
לי  עשה לחבירו לומר מותר מאיסור להפריש שלא ואפילו
שבזה  הוראה הוא שממילא בענין הוא אם אפילו וכך כך
אומרו  שאינו כיון כך לעשות לו מותר שהוא לו מורה

הוראה: בלשון

שמע: קריאת לקרות אסור מקומות באיזה פה סימן א' חלק

* * *
קנבוס ‡ או פשתן בהן ששורין משרה מי או סרוחים מים

ממקום  אמות ד' מהן להרחיק צריך מסריחין שסתמן
הצואה: מן כמו עיניו כמלא ולפניו הריח שכלה

סרוחים: מים מן להרחיק שצריך פו סימן א' חלק

מהם ‡ להרחיק צריך רגלים מי של ועביט רעי של גרף
רגלים  ומי הצואה מן כמו עיניו כמלא ולפניו אמות ד'
שכיון  רע ריח בהם אין ואפילו כלום בהן שאין אע"פ עצמן
שאסור  הכסא בית של כמחיצות הם הרי לכך מיוחדים שהם

רביעית  הטלת אין ולכן קדוש מחניך והיה משום התורה מן
כמו  ועביט רעי של בגרף כלום מועלת יותר או מים
שנפלו  לאחר רגלים שמי לפי עצמן רגלים במי שמועלת
בהן  הקילו לפיכך סופרים מדברי אלא איסורן אין לארץ
ועוד  התורה מן שאיסורן ועביט בגרף משא"כ במים לבטלם
שנותן  מים רביעית עם ומתערבין צלולין הם רגלים שמי
בהם  שבלוע מה אין ועביט גרף אבל בהם ומתבטלים בהם

בהן: שיתבטל במים מתערב

לרעי · שהמיוחד אלא הם חרס של שניהם ועביט גרף
הדין  והוא עביט נקרא רגלים למי והמיוחד גרף נקרא
הוא  ועביט גרף של עץ או שהחרס מפני עץ של הם אם
אבל  הכסא כבית ומאוס זוהמא ומלא הרבה בתוכו מובלע
מצופה  חרס של או זכוכית של או מתכת של הם אם
ומלאים  מובלעים שאינן כיון ועופרת) בבדיל (או בזכוכית
יפה  רחוצים הם אם כנגדן לקרות מותר כך כל זוהמא

ריח. בהן יהיה שלא ובלבד

לתשמיש  כן גם מיוחדים הם אם עץ של או חרס של ואפילו
ואם  הכסא לבית דומין אינן שופכין לתוכן לשפוך כגון אחר
המיוחד  כלי אפילו הדין והוא מותר ריח ולא צואה בהם אין
בתוכו  נותן שמשתין פעם שבכל אלא בלבד להשתין

לבטלם: מים רביעית

* * *
מועיל ‚ שכיסוי מותר אחר כלי עליהם שכפה ועביט גרף

או  הגרף כפה אם אבל רגלים ומי לצואה כמו להם
הרי  בתוכו בלוע שהוא שכיון כלום הועיל לא עצמו העביט
מתוכו  רחוץ שאינו וזכוכית מתכת של אבל כתוכו ברו

מתוכו: אלא איסורו שאין כיון כפייה לו מועלת

מותר „ עביט או גרף או רגלים מי או צואה בו שיש בית
ואין  מלאחריו אמות ד' מהם כשמרחיק בו לקרות

אמות. ד' כדי[ן] הוא הבית שכל אומרים

מגיעות  ומחיצותיה טפחים י' גבוה מטה בבית יש ואם
אחורי  הם והצואה והגרף לארץ סמוך) טפחים מג' (לפחות
לביניהם  בינו להפסיק כמחיצה חשובה המטה הרי המטה
חוצצת  המטה שתהיה והוא אמות ד' מהם להרחיק וא"צ
בטלה  שהיא כמחיצה חשובה אינה לאו ואם לכותל מכותל
לחצוץ  צריך אין כך לשם מחיצה עשה אם (אבל הבית לגבי
או  מחצלת כגון עראי מחיצת היא אפילו לכותל מכותל
שאינו  אע"פ המטה תחת הניחם ואם שט"ו) (עס"י סדין)
טפחים  מג' פחות עד מגיעות מחיצותיה אם טפחים י' גבוה
שכל  המטה במחיצות הם ומכוסים שכסתומים לארץ סמוך

הוא. כלבוד טפחים מג' פחות

הכלי  בין קצת אויר ויש כלי עליהם נפל אם הדין והוא
אויר  הוא אם אחד מצד קצת בולט שהכלי כגון לקרקע
פתוח  הכלי אם אבל הוא כלבוד בגובה טפחים מג' פחות
שיהיה  שצריך מפני אסור טפחים מג' פחות אפילו למעלה

מגולים: ולא מכוסים

של  גרף מן שמע קריאת בשעת להרחיק צריך כמה פז סימן א' חלק

רעי:
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ziciqgd dyxtd - `vzÎik zyxt 'dxez ihewl'

תצא  1ּכי ¦¥¥

iM"LiaiF` lr dnglOl `vz'וגֹו"(i ,`k EpzWxR): ¦¥¥©¦§¨¨©§¤ְ¨¨¨¥

xdFGA `zi` dPd2zrW ± `zFlv zrW" :`axw." ¦¥¦¨©©§©§¨§©§¨¨
aEzMX dn `id Ff dnglnE(fh ,fi gNWA)'dl dngln" : ¦§¨¨¦©¤¨§©©¦§¨¨©

wlnrAxFC xFCn,mFie mFi lkaE ,xFce xFC lkAW ," ©£¨¥¦¤§¨¨§¨¨
.mc`d WtpA Ff dngln zFidl Kixv̈¦¦§¦§¨¨§¤¤¨¨¨
"midl` dUr df zOErl df" iM3,dXEcwC Wtp : ¦¤§©¤¨¨¡Ÿ¦¤¤¦§¨

DCbpkE ,dXEcwC lkUe zFCn ,daWgnE xEAc dUrn©£¤¦©§¨¨¦§¥¤¦§¨§¤§¨
zipEIgd WtpzEIndAd'כּו"un`i mF`ln mF`lE" .zFclFY) ¤¤©¦¦©©£¦§¦§¤¡¨§

(bk ,dkdngln zrWE .dXEcwC Wtp xiAbdl mc`d Kixve ,§¨¦¨¨¨§©§¦¤¤¦§¨§©¦§¨¨
dlrnl xWFMd zrW `Ed f`W ,dNtYd zrW `id'4וכּו. ¦§©©§¦¨¤¨§©©¤§©§¨

xdfA `zi` dPde5Dil oiadi ,`iegl lihwC o`n" : §¦¥¦¨©Ÿ©©§¨¦§¦§¨¨£¦¥
zpigA ± ipFncTd Wgp `Ed "`ieg" :"`MlnC `YxA§©¨§©§¨¦§¨¨¨©©§¦§¦©
oiadi" ,dnglOd gSPW ± "`iegl lihwC o`n"E .wlnr£¨¥©§¨¦§¦§¨¤¦¥©©¦§¨¨¨£¦

."`MlnC `YxA" zpigA ± `lirNn "Dil¥¦§¥¨§¦©§©¨§©§¨
:zFpigA 'a DA Wi Ff dnglnA dPd iM ,oiprde§¨¦§¨¦¦¥§¦§¨¨¥¨§¦

lkU `idW zidl`dÎWtPd gM cSn `id zg`d̈©©¦¦©Ÿ©©¤¤¨¡Ÿ¦¤¦¥¤
zFCnE'כּוgSplE xABzdl dXEcwC gM dl Wie , ¦§¥¨Ÿ©¦§¨§¦§©¥§©¥©

`iegl lihwC o`n" Exn` df lre ± dnglOd'כּו." ©¦§¨¨§©¤¨§©§¨¦§¦§¨
xABzdl Dnvr cSn WtPd gkA oi`X dn `id 'ade§©¦©¤¥§Ÿ©©¤¤¦©©§¨§¦§©¥
zpigA `Ed ,"`lirNn Dil oiadi" Exn` df lre ±§©¤¨§¨£¦¥¦§¥¨§¦©

."wlnrA 'dl dngln"¦§¨¨©©£¨¥
:df oipr xE`iaE¥¦§¨¤

zqpk"E "oFIv zCEwp" `Ed "`MlnC `YxA" dPd¦¥§©¨§©§¨§©¦§¤¤
Îl`xUi zx`d DkFzl ztqF`e zqpFMW ± "l`xUi¦§¨¥¤¤¤§¤¤§¨¤¨©¦§¨¥

`Nirlc6. ¦§¥¨

zEllkA dNBzOd FzEIniptE aNdÎzCEwp zpigA `ide§¦§¦©§©©¥§¦¦©¦§©¤¦§¨
aEzMW FnkE .`AilCÎ`zErx zpigaA l`xUiÎzFnWp§¨¦§¨¥¦§¦©§¨§¦¨§¤¨

(hk ,c awr)lkA" :Laal± zFaal 'a WIW ,"aNd zFIpFvig ¥¤§¨§¨§¤¥§¨¦¦©¥
aNd zEIniptE7: §¦¦©¥

aNdÎzFIpFvig.dgwEl dPOOW ,zrCd on dHnl `id ¦¦©¥¦§©¨¦©©©¤¦¤¨§¨
,DzlMUde DzbVd gkA WtPd zExABzd `ide§¦¦§©§©¤¤§Ÿ©©¨¨¨§©§¨¨¨
Fl oi`W dHnln aUr Ll oi`"W zppFAznE zlMUOW¤©§¤¤¦§¤¤¤¥§¥¤¦§©¨¤¥

lGn'8"כּו"xnFbe DFaB lrn DFab"e ,9.zFlrOd mEx cr ©¨§¨©¥©¨©§¥©©©£
`Ed zEIgd zEEdzde zElWlYWdd lM ziW`xe xFwnE§§¥¦¨©¦§©§§§¦§©©©

"m`av lM eiR gExaE" ±(e ,bl miNdY)z` dIgn dY`e" , §©¦¨§¨¨§¦¦§©¨§©¤¤
"mNEM(e ,h dingp). ¨§¤§¨

aizkE(eh ,l miaSp)miIgd z` mFId Liptl iYzp d`x" : §¦¦¨¦§¥¨©¦§¨¤©¤©©¦
zeOdWוגֹו' .miIge zen zpigA FA Wi `xap xaC lkAW ± " ְ¤§¨¨¨¦§¨¥§¦©¨¤§©¦¤©¨¤

zEIpgExd Epiid miIgde ,FzEixnEge xaCd zEInWB `Ed©§¦©¨¨§§¦§©©¦©§¨¨¦
[..] 'd z` dad`l [..] miIgA YxgaE" df ici lrW .FAW¤¤©§¥¤¨©§¨©©¦§©£¨¤

LiIg `Ed iM'וגֹו"(kÎhi ,mW)ÎKExA miIgdÎiIg `EdW . ¦©¤ְ¨¤©¥©©¦¨
.zen zpigA FCbp lMde ,`lFkC DziW`xe `xFwnE ,`Ed§¨§¥¦¨§¨§©Ÿ¤§§¦©¨¤

zFUrl mciA zFItiR axge ,mpFxbA l` zFnnFx" Edfe§¤§¥¦§¨§¤¤¦¦§¨¨©£
miFBA]וגֹו' dnwp]":(fÎe ,hnw miNdY) ְ§¨¨©¦§¦¦

:xnFl dvFxe§¤©
"miFB`l" xW` zFaWgnE mixEAice miUrOd md " ¦¥©©£¦§¦¦©§¨£¤Ÿ

"de .wlnr zpigAn mikWnp mde ,"dOd 'dldnwP," ©¥¨§¥¦§¨¦¦§¦©£¨¥§©§¨¨
" ici lr `Ed ,ozxiaWE olEHiA `idWzFItiR axge" ¤¦¦¨§¦¨¨©§¥§¤¤¦¦

" zpigAnWl` zFnnFx`EdW mc`d opFAzOWM EpiidC ," ¤¦§¦©§¥§©§§¤¦§¥¨¨¨¤
.`EdÎKExA miIgdÎiIge zElWlYWdd WxWe xFwn§§Ÿ¤©¦§©§§§©¥©©¦¨
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.1.d"qwz lEl` b"i ,`vY zWxR zAWA miAxA xn`p)¤¡©¨©¦§©¨¨¨©¥¥¡

mixn`Od xtqA ± FxE`iaE xn`Odn irvn`d x"Enc` zXEcw cFaM zgPd©¨©§§©©§¨¤§¨¦¥©©£¨¥§¥¤©©£¨¦

df xn`On wlg .dqzz 'r mW ± sqFp xE`iA .Kli`e kzz cEOr a wlg d"qwz¥¤©¨¥¨¥¨¨¥¤¦©£¨¤

zFxrd .bp'a cEOr d KxM mixaC dxFYd xF`A ± zFtqFde zFxg` zFdBd mr¦©¨£¥§¨§©¨§¨¦§©©¤¨

lr cQEiOd irvn`d x"Enc` xn`n .bvzz cEOr `vY dxFYd xF`A ± zFtqFp¨§©¨¥¥©©£¨©§¨¤§¨¦©§¨©

.`tz cEOr mixaC irvn`d x"Enc` ixn`nA qRcp df xn`n©£¨¤¦§©§©£¨¥©§¨¤§¨¦§¨¦©

.506 cEOr hi wlg zFgiW ihETl d`x ± "x`FY dti" oiprA§¦§©§¥©§¥¦¥¦¥¤©

xtq ± k"yz "iAl xn` Ll" ligzOd xEACA Ex`Azp xn`Odn mipiprdn dOM©¨¥¨¦§¨¦¥©©£¨¦§¨£§¦©©§¦§¨©¦¦¥¤

.(Kli`e ctx cEOr b wlg hTEln mixn`Od©©£¨¦§¨¥¤©¨¥¨

.2(` ,bnx b wlg .a ,gx ` wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤¥¤

.3.("miwl`d" :mye .ci ,f zldw)Ÿ¤¤¨¡Ÿ¦

.4wEqR lr igie dWxtA oiIr)(g ,hn)"dY` dcEdi"xF` dxFY) ©¥§¨¨¨©§¦©¨§¨©¨¨
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mW.("חסידים ה"מּׁשנת ּבׁשם ¨ְְֲִִִֵַַ

.8.(zFnFwn dOkaE ,` ,`px ` wlg xdf .e ,i dAx ziW`xA)§¥¦©¨Ÿ©¥¤§©¨§

.9.(f ,d zldw ."xnFW")¥Ÿ¤¤
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אפילו  אסור בלבו להרהר אפילו אלא בלבד לאמרו ולא
כשנכנס  ולכן ולילה יומם בה להגות שחייב תורה בדברי
הרהור  לידי יבא שלא חשבונותיו לחשוב טוב הכסא לבית
בציורים  להרהר לבו יפנה לחשבם שאסור ובשבת תורה
לבו  ומפנים המושכים אלו בדמיונים וכיוצא נאים ובנינים
הכסא  בית הלכות ואפילו שבקדושה דבר הרהור לידי מלבא
בבית  המרחץ בית הלכות וכן הכסא בבית ללמוד אסור

המרחץ:

הקודש · בלשון שם לאומרם מותר חול של דברים אבל
להחמיר. הוא חסידות שמדת אלא

מותר  בהם וכיוצא ונאמן וחנון רחום כגון הכינויים וכן
בהם  מכונים אדם בני שגם לפי הדין מן שם לאמרם

וצדיק: ורחום חנון שנאמר כמו לפעמים

* * *
נמחקין ‚ שאינן שמות ז' והן להקב"ה המיוחדין שמות

שם  דהיינו חול בלשון אפילו שם להזכירן אסור
בל"א  גא"ט (כגון שיהיה ולשון עם כל בפי נקרא שהקב"ה
בו  אין זה ששם שאף ורוסיא) פולין בלשון בוג"א או
בו  יש מקום מכל למחקן ומותר כתיבתו באותיות קדושה
שלום  בהזכרת כמו טינופת במקום בהזכרתו בזיון משום
על  אף בו נקרא שהקב"ה כיון ואעפ"כ למחקו ג"כ שמותר
ענין  על כשמתכוין להזכירו אסור לו מיוחד שאינו פי
לו  המיוחדים שמות כ"ש פ"ד סימן שנתבאר כמו השלום
שבלשון  כשמות דינם דברים שלכמה הנכרים בלשונות
לבטלה  שמים שם הזכרת ולענין שבועה לענין כגון הקודש
ברכת  (ולענין כ"ז) סי' ח"מ (עיין בשם חבירו קללת ולענין

[סל"ז]): (סל"ו) ש"מ סי' בי"ד עיין השם

בבית „ או במרחץ איסור מדבר להפריש לו נזדמן אם
דהיינו  קודש ובענין הקודש בלשון אפילו מפריש הכסא
וא"צ  כך לעשות שאסור הוראה בלשון אפילו לו לומר
אם  הדין והוא איסור לשון בלי כך תעשה אל ולומר לדקדק
שהוא  מפני תורה בדברי להרהר מותר בלבו אשה נכנסה
רעים  מהרהורים מצלת שהתורה איסור מדבר להפריש כמו
לי  עשה לחבירו לומר מותר מאיסור להפריש שלא ואפילו
שבזה  הוראה הוא שממילא בענין הוא אם אפילו וכך כך
אומרו  שאינו כיון כך לעשות לו מותר שהוא לו מורה

הוראה: בלשון

שמע: קריאת לקרות אסור מקומות באיזה פה סימן א' חלק

* * *
קנבוס ‡ או פשתן בהן ששורין משרה מי או סרוחים מים

ממקום  אמות ד' מהן להרחיק צריך מסריחין שסתמן
הצואה: מן כמו עיניו כמלא ולפניו הריח שכלה

סרוחים: מים מן להרחיק שצריך פו סימן א' חלק

מהם ‡ להרחיק צריך רגלים מי של ועביט רעי של גרף
רגלים  ומי הצואה מן כמו עיניו כמלא ולפניו אמות ד'
שכיון  רע ריח בהם אין ואפילו כלום בהן שאין אע"פ עצמן
שאסור  הכסא בית של כמחיצות הם הרי לכך מיוחדים שהם

רביעית  הטלת אין ולכן קדוש מחניך והיה משום התורה מן
כמו  ועביט רעי של בגרף כלום מועלת יותר או מים
שנפלו  לאחר רגלים שמי לפי עצמן רגלים במי שמועלת
בהן  הקילו לפיכך סופרים מדברי אלא איסורן אין לארץ
ועוד  התורה מן שאיסורן ועביט בגרף משא"כ במים לבטלם
שנותן  מים רביעית עם ומתערבין צלולין הם רגלים שמי
בהם  שבלוע מה אין ועביט גרף אבל בהם ומתבטלים בהם

בהן: שיתבטל במים מתערב

לרעי · שהמיוחד אלא הם חרס של שניהם ועביט גרף
הדין  והוא עביט נקרא רגלים למי והמיוחד גרף נקרא
הוא  ועביט גרף של עץ או שהחרס מפני עץ של הם אם
אבל  הכסא כבית ומאוס זוהמא ומלא הרבה בתוכו מובלע
מצופה  חרס של או זכוכית של או מתכת של הם אם
ומלאים  מובלעים שאינן כיון ועופרת) בבדיל (או בזכוכית
יפה  רחוצים הם אם כנגדן לקרות מותר כך כל זוהמא

ריח. בהן יהיה שלא ובלבד

לתשמיש  כן גם מיוחדים הם אם עץ של או חרס של ואפילו
ואם  הכסא לבית דומין אינן שופכין לתוכן לשפוך כגון אחר
המיוחד  כלי אפילו הדין והוא מותר ריח ולא צואה בהם אין
בתוכו  נותן שמשתין פעם שבכל אלא בלבד להשתין

לבטלם: מים רביעית

* * *
מועיל ‚ שכיסוי מותר אחר כלי עליהם שכפה ועביט גרף

או  הגרף כפה אם אבל רגלים ומי לצואה כמו להם
הרי  בתוכו בלוע שהוא שכיון כלום הועיל לא עצמו העביט
מתוכו  רחוץ שאינו וזכוכית מתכת של אבל כתוכו ברו

מתוכו: אלא איסורו שאין כיון כפייה לו מועלת

מותר „ עביט או גרף או רגלים מי או צואה בו שיש בית
ואין  מלאחריו אמות ד' מהם כשמרחיק בו לקרות

אמות. ד' כדי[ן] הוא הבית שכל אומרים

מגיעות  ומחיצותיה טפחים י' גבוה מטה בבית יש ואם
אחורי  הם והצואה והגרף לארץ סמוך) טפחים מג' (לפחות
לביניהם  בינו להפסיק כמחיצה חשובה המטה הרי המטה
חוצצת  המטה שתהיה והוא אמות ד' מהם להרחיק וא"צ
בטלה  שהיא כמחיצה חשובה אינה לאו ואם לכותל מכותל
לחצוץ  צריך אין כך לשם מחיצה עשה אם (אבל הבית לגבי
או  מחצלת כגון עראי מחיצת היא אפילו לכותל מכותל
שאינו  אע"פ המטה תחת הניחם ואם שט"ו) (עס"י סדין)
טפחים  מג' פחות עד מגיעות מחיצותיה אם טפחים י' גבוה
שכל  המטה במחיצות הם ומכוסים שכסתומים לארץ סמוך

הוא. כלבוד טפחים מג' פחות

הכלי  בין קצת אויר ויש כלי עליהם נפל אם הדין והוא
אויר  הוא אם אחד מצד קצת בולט שהכלי כגון לקרקע
פתוח  הכלי אם אבל הוא כלבוד בגובה טפחים מג' פחות
שיהיה  שצריך מפני אסור טפחים מג' פחות אפילו למעלה

מגולים: ולא מכוסים

של  גרף מן שמע קריאת בשעת להרחיק צריך כמה פז סימן א' חלק
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.10.(a cEOr sFq ,f dxf dcFar d`x)§¥£¨¨¨©

וׂשמחי"11. "רּני הּמתחיל ּבדּבּור זה, מענין Kli`e)(עּיין ` ,fl xF` dxFY), ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ¨¨¥¨

" ירּננּוּבפירּוׁש וצדקת"(f ,dnw miNdY).( ְְְְְִֵֵַָ§¦¦

.12("xe` xvFi" zMxA). ¦§©¥

(עּיין  .13" ּבפירּוׁש ּכדכד", "וׂשמּתי הּמתחיל דּבּור סֹוף :ּגבּול וכל ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָֹ
חפץ  ai)"לאבני ,cp dirWi)"ikp` d`x" ligzOd xEAcaE ּבפירּוׁש. , ְְֵֵֶַ§©§¨§¦©©§¦§¥¨Ÿ¦ְֵ

" איתן וענין c)"נחל ,`k mihtFW)."ׁשּלח הּׁשמיני "ּבּיֹום ּפסּוק ועל . ְְִֵַַָָ§¦ְְִִִַַַַָ
ּגּבי הּזאת", הּמצוה "ּכי הּמתחיל ּתׁשּוב־ה ּובדּבּור – ּבמיּלּוי ּתׁשּובה ,' ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ

.כּו')יּו''ד 

.14.(ai ,a dki` ."mzO` wig l` mWtp KRYWdA")§¦§©¥©§¨¤¥¦Ÿ¨¥¨

.15("gAYWi" zMxA). ¦§©¦§©©

.16.("xzM" zXEcw gqFp)©§©¤¤

.17.(b ,e dirWi)§©§¨

.18z`e gxId z`e WnXd z` zi`xe ,dninXd Lipir `VY otE" :hi ,c oPgz`e)¨¤§©©¤¦¨¥¤©¨©§¨§¨¦¨¤©¤¤§¤©¨¥©§¤

lM zgY miOrd lkl mz` Liwl` 'd wlg xW` . . minXd `av lM ,miakFMd©¨¦Ÿ§¨©¨©¦£¤¨©¡Ÿ¤Ÿ¨§Ÿ¨©¦©©¨

.("minXd©¨¨¦

.19.(` ,al mixcp .` cEOr sFq ,epw zAW)©¨©§¨¦

.20.(e ,hi Fxzi ."WFcw iFbe mipdM zklnn")©§¤¤Ÿ£¦§¨¦§

עצרת"21. הּׁשמיני "ּבּיֹום הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר: מה ּובדּבּור .(ועּיין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
כּו'" תדעי לא "אם a)הּמתחיל ,bk xF` dxFY)(. ְְִִִֵַַֹ¨

.22.(a ,c xYq`)¤§¥

.23.(` ,hk dNibn d`xE .cl ,dl irqn ixtq)¦§¥©§¥§¥§¦¨

ג').24. ּפרק מ"א, ׁשער חיים", ּב"עץ ְִֵֵֶֶַַַַ(עּיין

.25.(h ,d dki` iR lr .mi`xFp minil "LnWM iM" hEIR)¦¦§¦§§¨¦¨¦©¦¥¨

.26.(`k ,hi ilWn)¦§¥
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l` mlrddn D`ivFdl ± "wlnrA 'dl dngln"¦§¨¨©©£¨¥§¦¨¥©¤§¥¤
iENiBd27. ©¦

" EdfednglOl `vz iMdf"A WtPd zngln EpiidC ," §¤¦¥¥©¦§¨¨§©§¦§¤¤©¤¤§¤
" didY if` ,"df zOErllrLiaiF`iENiB zpigA `id ± " §©¤£©¦§¤©§¤¦§¦©¦

± 'oinlr lM aaFq' zpigAn `EdW ,aNdÎzCEwpdlrnl §©©¥¤¦§¦©¥¨¨§¦§©§¨
FnkE ,mW dfig`e dhilW dHnlW aiF`l oi`W ,LiaiF`n¥§¤¤¥¨¥¤§©¨§¦¨©£¦¨¨§

wlg xW`" aEzMW'וגֹו" if`e ."FiaW ziaWe± "KRdzPX ¤¨£¤¨©ְ©£©§¨¦¨¦§¤¦§©¥
mi`FSd micbAd zxqdA aFhl rxd28'29כּוEpiide . ¨©§©£¨©©§¨¦©¦§©§

zpigaA 'oinlr lM aaFq'd 'd xF` zFlbp zFlBdA§¦¨¦§©¥¨¨§¦¦§¦©
.`weC LiaiF`n dlrnl `EdW ,aNdÎzCEwp zEInipR: §¦¦§©©¥¤§©§¨¥§¤©§¨

dPde .bWtPd gkA dnglOd gESip ici lrW df iENiB §¦¥¦¤¤©§¥¦©©¦§¨¨§Ÿ©©¤¤
KFtdl ± WtPA aNd zCEwp zx`d iENiB `Ed ,dHnlW¤§©¨¦¤¨©§©©¥©¤¤©£
,"df zOErl df"AW dUrnE xEAiC ,daWgn iWEal§¥©§¨¨¦©£¤¤§¤§©¤
WtPd xEGitA mixGEtOd zidl`d WtPd zFgM uAwlE§©¥Ÿ©¤¤¨¡Ÿ¦©§¨¦§¦©¤¤
md calA dizFx`de dizFgMW ,mdd miWEalA©§¦¨¥¤Ÿ¤¨§¤¨¤¦§©¥

.ElNd miWEalA mihXRzOW¤¦§©§¦¦§¦©¨
xn`p df lre(c ,l miaSp)dvwA LgCp didi m`" : §©¤¤¡©¦¨¦¦¦§¤¦©£¦§¥

LvAwi mXn minXd'כּוzFgMd zx`d md "migCPd"W :" ©¨¨¦¦¨§©¤§¤©¦¨¦¥¤¨©©Ÿ
ÎWtpe sEBA WAlzdlE hXRzdl dnWPd on zFhWRzOd©¦§©§¦©§¨¨§¦§©¥§¦§©¥©§¤¤

"zFaWgn zFAx"A ± zindAd30zFlAlanE zFcxFHd ©©£¦§©©£¨©§§©§§

oiprn rcFPke .mdixg` KWOdl mc`d z` zFliRnE©¦¤¨¨¨§¦¨¥©£¥¤§©¨¥¦§¨
z` miWiAlOd miWEaNdn mdW ,rlTdÎske zFnFlgd©£§©©¤©¤¥¥©§¦©©§¦¦¤
dxEWwE dxEq` `idW cr Dlbx cre DW`xn WtPd©¤¤¥Ÿ¨§©©§¨©¤¦£¨§¨
aNdÎzCEwp iENiB zx`d ici lr `Ed uEATde .mdä¤§©¦©§¥¤¨©¦§©©¥
lr "`lirNn dil oiadi"c 'oinlr lM aaFq' zpigAnW¤¦§¦©¥¨¨§¦§¨£¦¥¦§¥¨©

.l''PM "`iegl lhwC" ici§¥§¨©§¦§¨©©

KRdl ,WOn aNdÎzCEwp zEnvr iENiB zFidl K ©̀¦§¦©§§©©¥©¨§©¥
xn`p df lr ,aFhl rxn zFCOd zEInvr(`i ,`k EpzWxR): ©§¦©¦¥©§©¤¤¡©¨¨¨¥

x`FY zti zW` diaXA zi`xe"'31"וגֹו. §¨¦¨©¦§¨¥¤§©©ְ

:oiprd xE`iaE¥¨¦§¨

aEzMX dn oipr `Ed "x`FY" WExiR dPd(ek ,` ziW`xA): ¦¥¥©¦§¨©¤¨§¥¦

mc` dUrp"EpnlvA'וגֹוaizM dPde ."(fk ,mW)`xaIe" : ©£¤¨¨§©§¥ְ§¦¥§¦¨©¦§¨
mc`d z` miwl`FnlvA,mlvAmiwl`'כּוminrR 'a ," ¡Ÿ¦¤¨¨¨§©§§¤¤¡Ÿ¦§¨¦

:dnWPA WIW zFpigA 'a cbpM ± mlvA§¤¤§¤¤§¦¤¥©§¨¨

d'`dcxi xW` `Ede ,sEBA zWAlznE zhXRzOd ± ¨©¦§©¤¤¦§©¤¤©§£¤¨§¨
aEzMW FnkE ,dlirl dlirn zElWlYWdd xcqe KxcA§¤¤§¥¤©¦§©§§¥¦¨§¦¨§¤¨

(f ,bn dirWi)."eiziUr s` ,eiYxvi ,eiz`xA icFakle" : §©§¨§¦§¦§¨¦§©§¦©£¦¦

d dpigaE'adlrnl zcnFrW dnWPd zpigA `id ± §¦¨¦§¦©©§¨¨¤¤¤§©§¨
sEBd KFY zWAlznE zhXRzn Dpi`e ,siTn zpigaA¦§¦©©¦§¥¨¦§©¤¤¦§©¤¤©
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.27)ExRqY" wEqR lr ± `peeB i`dM x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥§©©§¨©¨¦§§
gYt` ip`e hgn lW dcEgM il igzR" oipraE ;"mFi miXng£¦¦§¦§¨¦§¦¦§¨¤©©©£¦¤§©

lW FgztM Kl.("dpWi ip`" wEqR lr xE`iAA ± "mlE` ¨§¦§¤¨©¥©¨£¦§¥¨
.28`ipY d`x ."LpFr Lilrn iYxard . . "mi`Sd micbAd" Exiqd" :c ,b dixkf)§©§¨¨¦©§¨¦©Ÿ¦¤¡©§¦¥¨¤£¤§¥©§¨

.(cFre .b ,dr qgpR lirl .i .h wxR¤¤§¥¦§¨§

ּבינֹונים",29. ׁשל ּב"ספר הּובא הּזהר, ּבׁשם חיים" ּב"עץ ׁשּכתּוב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ(ּוכמֹו
ט'). ּפרק ֶֶסֹוף

.30.(`k ,hi ilWn)¦§¥

תדעי"31. לא "אם הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה bk,(ועּיין xF` dxFY) ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹ¨

(a" ּבענין ּתאר , יפת היתה fi)"ורחל ,hk `vIe). ְְְְְִֵַַָָָָֹ©¥¥

iENiB" oipr WxW Edn zvw oiadl dPdezEnvr"aNdÎzCEwp §¦¥§¨¦§¨©Ÿ¤¦§¨¦©§§©©¥
iENib"e ,WOnzx`d'Ek "aNd zCEwpoaEn Fpi` dxF`klC , ©¨§¦¤¨©§©©¥§¦§¨¥¨

`id aNd zCEwp zx`dd mBW xg`n ,Wxtdd KM lM̈¨©¤§¥¥©©¤©©¤¨©§©©¥¦
zFUrl olpn ,oM m`e .l''PM 'oinlr lM aaFq' zpigAn¦§¦©¥¨¨§¦©©§¦¥§¨©©£
dx`dl zEInvr oiA mc`AW aNd zCEwpA KM lM zFbxcn©§¥¨¨¦§©©¥¤¨¨¨¥©§¦§¤¨¨

?כּו'
:oiprd K ©̀¨¦§¨

v sc) mihRWn zWxR Wix f''nxd azMW FnM('ב עּמּוד ,"ד §¤¨©¨©©¥¨¨©¦§¨¦©ַ
:zFnWpA zFpigA 'b WIW ,"milEBlB"d xtq mWA.'``id ± §¥¥¤©¦§¦¤¥§¦©§¨¦

.r''iA zpigAn o''xp.'aziniptAW zEliv` zpigAn o''xp ± ©©¦§¦©¦©©©¦§¦©£¦¤¦§¦¦
.r''iA'b.FnvrA zEliv` cFQn ± . ¦©¦£¦§©§

zrCd on KWnpe gwlp `EdW ,aNd zipFvig dPde§¦¥¦¦©¥¤¦§©§¦§©¦©©©
iM ,onvr r''iaC p''xp EpiidC ,'`d dpigA Edf ± zEppFAzdde§©¦§§¤§¦¨¨§©§©©§¦©©§¨¦

"`iiqxEkA `pPwn" dpiA(e oETY xdf ipETY)d`ixAd mlFr `EdW ¦¨§©§¨§§©¨¦¥Ÿ©¦¤¨©§¦¨
mrHd on dlrn dlrnl xW` aNdÎzCEwp zEInvre .'Ek§©§¦§©©¥£¤§©§¨©§¨¦©©©
iM ,Fnvr zEliv` `EdW ,'bd dpigA Edf ± bVEOd zrce§©©©¨¤§¦¨©¤£¦©§¦

dnkg zpigA `Ed llkA zEliv`(mW xdf ipETY d`x)ÎoigFnE . £¦¦§¨§¦©¨§¨§¥¦¥Ÿ©¨¦
" oipr Edfe ,'Ek zrce dpiAdn dlrnNX dn `Ed `A`CraFx §©¨©¤§©§¨¥©¦¨§©©§¤¦§¨©

"l`xUi(i ,bk wlA)d dpigAd ±,ziriax.zEliv` zpigA `id ¦§¨¥¨¨©§¦¨¨§¦¦¦§¦©£¦
aNdÎzCEwpA zFbxcn zFUrl cFqId ok FnM oaEi dYrnE¥©¨¨§¥©§©£©§¥¦§©©¥

" oiA ,mc`AWzEInvriENiB zpigA EdGW ,WOn "aNd zCEwp ¤¨¨¨¥©§¦§©©¥©¨¤¤§¦©¦
" oiaE ;oFilrd Fnvr zEliv`CÎzEklOn dkWndezx`d §©§¨¨¦©§©£¦©§¨¤§¥¤¨©

,diIUrdÎziniptAW zEliv` zpigAn `EdW ,"aNdÎzCEwp§©©¥¤¦§¦©£¦¤¦§¦¦¨£¦¨
mdW ± d`ixaE dxiviÎziniptAW zEliv` F`dx`d £¦¤¦§¦¦§¦¨§¦¨¤¥¤¨¨

oFilrdÎzEliv`noM lre ."aNdÎzCEwp zx`d" `xwp okle , ¥£¦¨¤§§¨¥¦§¨¤¨©§©©¥§©¥
B zNErR,xEAC ,daWgn iWEal KRdl `Ed Ff dx`d iENi §©¦¤¨¨§©¥§¥©§¨¨¦

.rcFPM onvr r''iA zpigA od odW ,dUrnE©£¤¤¥¥§¦©¦©©§¨©¨
cg` lkA FpWi aNdÎzCEwpC Ff dpigAW Ki` oaEn dYrnE¥©¨¨¥¤§¦¨¦§©©¥¤§§¨¤¨
WAEln diIUr zpigAnW WtPA mb ixdW ,l`xUIn¦¦§¨¥¤£¥©©¤¤¤¦§¦©£¦¨§¨

.l''PM zEliv` zpigA FzEIniptA¦§¦¦§¦©£¦©©
" ּבענין מנה", "מי ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה עׂשיתיו ועּיין bn,"אף dirWi) ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ§©§¨

(f–.הּנ''ל הרביעית הּבחינה מרּבה ְְְִִִֶַַַַַָָ"אף"

x`AzPX dn oiIre(xdGd ixE`aA)zWxR `pnidnÎ`irxd iR lr §©¥©¤¦§¨¥§¥¥©Ÿ©©¦©©£¨§¥§¨¨¨©
`Vz iM(a ,ftw),"'Ek hirni `l lCde" oiprA(eh ,l `VY)± ¦¦¨§¦§¨§©©Ÿ©§¦¦¨

"KFx` `A`ÎcFqi"xEAC wlA mWe .mixaC zWxR l"fix`dn dxFY ihETl) §©¨¨¦¥¨¥¨©¦©¨¨©§¨¦§¨¨¨¦

("a`Fn iz`R ugnE" ligzOdlkA hXRznE KWnp `A` zx`dW , ©©§¦¨©©£¥¨¤¤¨©©¨¦§©¦§©¥§¨
zFidl Epiide .zrce dpiA Fl oi`W in s` ,l`xUIn cg ¤̀¨¦¦§¨¥©¦¤¥¦¨§©©§©§¦§
WtpA ENit` Epiide .'Ek llM zrce mrh ilA WtpÎzxiqn§¦©¤¤§¦©©§©©§¨§©§£¦§¤¤

.zrCde dpiAd zx`d FA oi`W diIUrC WtpC§¤¤©£¦¨¤¥¤¨©©¦¨§©©©
zpigAn KWnp WOn aNd zCEwp zEInvrc :xnFl Wi cFr¥©§©§¦§©©¥©¨¦§©¦§¦©

d sEvxR `EdW ,WOn l`xUiÎzqpMinipRÎzEklnC §¤¤¦§¨¥©¨¤©§©§¦¦§©§
d sEvxR zpigAn KWnp aNd zCEwp zx`de ;zEliv`CoFvig ©£¦§¤¨©§©©¥¦§©¦§¦©©§©¦

d`').כּו' KxCl oM mB aFxw dfe .§¤¨©¥©¤¤¨
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l''fx oFWlA "lGn" mWA `xwpe .llM(` ,b dlibn)lr s`C" : §¨§¦§¨§¥©¨¦§©©§©©
± ifg `l Edi`C aBdilGnoFWl ± lGn iM ."ifglirtn, ©§¦Ÿ¨¦©¨¥¨¦¦©¨§©§¦

dnWPd zpigal drRWde dx`dd KiWnnE lifOW¤©¦©§¦©¤¨¨§©§¨¨¦§¦©©§¨¨
.sEBd KFzAW¤§©

:dPde§¦¥
,"x`FY zti" mWA z`xwp siTn zpigaAW dnWPd©§¨¨¤¦§¦©©¦¦§¥§¥§©©

de dxEaBde dNcBd 'd Ll" zpigAn DWxXWzx`tY" ¤¨§¨¦§¦©§©§ª¨§©§¨§©¦§¤¤
(`i ,hk '` minId ixaC)LPd" ± itFi oipr `Ed "zx`tY"dW ,dti ¦§¥©¨¦¤©¦§¤¤¦§¨¦¦§¨¤

icFc'וגֹו"(fh ,` mixiXd xiW); ¦ְ¦©¦¦

" `xwp sEBd KFzAW dnWPd zpigaEzW`,"x`YÎzti §¦©©§¨¨¤§©¦§¨¥¤§©Ÿ©
"x`FY zti"n lAwOW32. ¤§©¥¦§©©

,DzEdnE DzEnvr zpigaA diaXd on D`ivFdl ickE§¥§¦¨¦©¦§¨¦§¦©©§¨¨¨
xralE ,FCal 'dl dpiidYW onvr zFCOde lkVd EpiidC§©§©¥¤§©¦©§¨¤¦§¤¨©§©§©¥
lW zFCOd zEkRdzdA Epiide ,lke lMn FAxTn rxd̈©¦¦§¦Ÿ¨Ÿ§©§§¦§©§©¦¤

dXEcwA llMdlE WOn aFhl rxd33KiWndl Kixv , ¨©§©¨§¦¨¥¦§¨¨¦§©§¦
on dlrnNW dnWPd `Ed ,lGn zpigAn zEdl` iENiB¦¡Ÿ¦§¦©©¨©§¨¨¤§©§¨¦

.sEBd©
mFlXdÎeilr KlOd ceC xn` df lre(g ,fk miNdY): §©¤¨©¨¦©¤¤¨¨©¨§¦¦

EWTA"iptzEInipR zEInvr Epiid ,iNW zEinipR :WExiR ," ©§¨¨¥§¦¦¤¦©§©§¦§¦¦
,mlrde xYqdA `EdW ,`AilCÎ`zErxE aNdÎzCEwp§©©¥§¨§¦¨¤§¤§¥§¤§¥

KixveDWTall` mlrddn D`ivFdlE ,dixg` URglE §¨¦§©§¨§©¥©£¤¨§¦¨¥©¤§¥¤
.iENiBd) xn`PW oiprkE)(erw ,hiw miNdY,caF` dUM izirY" : ©¦§¦§¨¤¤¡©§¦¦¨¦¦§¤¥

.("LCar WTA©¥©§¤

?dixg` URgie WTai cvike§¥©§©¥¦©¥©£¤¨
z`"LipR"WTa` 'd(mW)zpigA ,d"ied zEInipR Epiid : ¤¨¤£©¥¨©§§¦¦£¨¨§¦©

lr d"ied xarIe"eipR'וגֹו"(e ,cl `VY)mikWnp mXOW , ©©£Ÿ£¨¨©¨¨ְ¦¨¤¦¨¦§¨¦
f`W ,zFgilQd iniA zFkWnp ode ."mingxd zFCn b''i"¦¨©£¦§¥¦§¨¦¥©§¦¤¨
zinipR KWnp dpXd lkaE .dlrnl oFvx zre onf `Ed§©§¥¨§©§¨§¨©¨¨¦§©§¦¦
od odW ,zFvOde dxFYd ici lr Ff dpigaA d"ied£¨¨¦§¦¨©§¥©¨§©¦§¤¥¥
FcFakA `EdÎKExA WFcTd lW Fznkge FpFvx zEInipR§¦¦§§¨§¨¤©¨¨¦§

"DiA `qitY daWgn zilC" ,lFkiaM FnvraE34: §©§¦§¨§¥©§¨¨§¦¨¥
d wqr ici lrWdxFY" `xwp`xFw"dxFYA35`xFTW , ¤©§¥¥¤©¨¦§¨¥©¨¤¥

EKiWnn"zwtp dnkgn `ziixF`"C .KxAzi Fznkg36, ©§¦¨§¨¦§¨¥§©§¨¥¨§¨¨§¨

aEzMW FnM ,zEInipR zx`d zpigA `idW(` ,g zldw): ¤¦§¦©¤¨©§¦¦§¤¨Ÿ¤¤

"eipR xi`Y mc` znkg"37EpY` eipR x`i" df ici lre , ¨§©¨¨¨¦¨¨§©§¥¤¨¥¨¨¦¨
"dlq(a ,fq miNdY). ¤¨§¦¦

dezFvO,KxAzi FpFvx zEInipR md odb''ixYzFvn §©¦§¥¥§¦¦§¦§¨¥©§©¦§
e ,`ziixF`C'f" `IxhnibA opAxC zFvnK''xzicEOr §©§¨§¦§§©¨¨§¦©§¦¨©¥

"xF`38.zFvOd mEIw ici lr dHnl zFkWnp odW ,¤¥¦§¨§©¨©§¥¦©¦§
eizFvnA EpWCw xW`" xn`nM'כּוl''fx xn`nkE ,"39: §©£¨£¤¦§¨§¦§¨§©£©©©
oiNitY giPn `EdÎKExA WFcTd"'כּו." ©¨¨©¦©§¦¦

"mNEM cbpM dwcvE"40zFidl `Ed dwcSd oipr iM , §¨¨§¤¤¨¦¦§¨©§¨¨¦§
"miltW gEx zFigdl" ,mPgÎcqgd zCn(eh ,fp dirWi)odW , ¦©©¤¤¦¨§©£©§¨¦§©§¨¤¥

diOw `lFk"C ,zFnlFrd zElWlYWdAW zFbxcOd lM̈©©§¥¤§¦§©§§¨¨§¨©¥
"aiWg `lM41dwcSd dUrn dide" Edfe .mFlW"dirWi) §¨¨¦§¤§¨¨©£¥©§¨¨¨§©§¨
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ׁשלח,32. ּפרׁשת א'. עּמּוד קי"ז דף ּבּמדּבר, ּפרׁשת ריׁש ּבזהר: ְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹ(עּיין
ועמּוד  א' עמּוד סֹוף רמ"ה דף ויחי, א', חלק ּבזהר ועּיין א'. קנ"ט, ְְְִֵֵֶַַַַַַַַֹדף

ב').

יּו''ד.33. ּפרק ּבינֹונים" ׁשל ּב"ספר ׁשּכתּוב ְְִֵֵֶֶֶֶֶָּוכמֹו
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הּמּטֹות"43. "ראׁשי הּמתחיל ּובדּבּור מנה". "מי הּמתחיל ּבדּבּור .(ועּיין: ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ
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ׁשם). עּיין כּו'". צאי כּו' תדעי לא "אם ְְְִִִִֵֵַַַָֹהּמתחיל
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dxiar zxxFB dxiar" oiprM .dlrnl siTn zpigA58, §¦©©¦§©§¨§¦§¨£¥¨¤¤£¥¨

dAxd FzF` oi`Ohn"E'59"וכּוzpigA mB xiqdl Kixve . §©§¦©§¥§¨¦§¨¦©§¦©
mkizFpFer iM ,eil`n dlrnNn KWnPX siTOd©©¦¤¦§©¦§©§¨¥¥¨¦£¥¤

oiliCan60iENiB z`xWd oiA oiwiqtnE oiliCaOW ,aizM ©§¦¦§¦¤©§¦¦©§¦¦¥©§¨©¦
oiaE ,zFvOde dxFYd ici lr KWnPX KxAzi FzEdl ¡̀Ÿ¦§¨¥¤¦§©©§¥©¨§©¦§¥
iYlA aNdÎzEIniptl rbFp Fpi`W ,aNdÎzEInipR zCEwp§©§¦¦©¥¤¥¥©¦§¦¦©¥¦§¦
df"AW siTOd zpigal xiYqOde dQknd xEqi m ¦̀¨©§©¤§©©§¦¦§¦©©©¦¤§¤

:Ff dxqd ici lrW ."df zOErl§©¤¤©§¥£¨¨

"daWie"LziaA(mW EpzWxR)daiWi zpigA didYW : §¨§¨§¥¤¨¨¨¥¨¤¦§¤§¦©§¦¨
EzEriawhFOY lA" ± aNdÎzCEwpAW dad`dmlFr §¦¨©£¨¤¦§©©¥©¦¨

cre"(d ,cw miNdY)dpigal riBie `Faie dlri dfaE . ¨¤§¦¦¨¤©£¤§¨§©¦©¦§¦¨
" zbixcn `id ,dpFilr xzFi dbixcnEdia` z` dzkaE ©§¥¨¥¤§¨¦©§¥©¨§¨¤¨¦¨

mW)"וגֹו' EpzWxR): ְ¨¨¨¥¨

ÎdaEWY zpigA `id dIkAd zbixcnE zlrn dPd iM¦¦¥©£©©§¥©©§¦¨¦§¦©§¨
Wi zFbixcnE zFpigA dOMW .mNEMn dlFcBd d`Nir¦¨¨©§¨¦¨¤©¨§¦©§¥¥
xn`p df lre .dpNEk lr dlFrd `ide d`NirÎdaEWzA¦§¨¦¨¨§¦¨¨©¨¨§©¤¤¡©

) `alÎcizrl(g ,`l dinxiE`Fai ikaA" aizkEוגֹו': ;",a zFnW) ¤¨¦¨Ÿ¦§§¨¦§¦¨ְ§¦§

(e."eilr lFngYe dkFA xrp dPde" :§¦¥©©¤©©§¨¨

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

ּוברעיא־מהימנא 46. ב'. ועמּוד א' עמּוד סֹוף ו' דף וּיקרא, ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָ(ּפרׁשה
ב') ועמּוד א' עמּוד סֹוף רנ"ז דף ּפנחס, .ּפרׁשת ְְִַַַַָָָ

"וׂשמּתי47. הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה "ּכדכד (ּוכענין ּבענין חד ", ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
ׁשהם  ".אמר ַַָֹ
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.("ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ּפסּוק על ְְְְֱִִַַָאמֹור
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הּמתחיל 63. ּדּבּור סֹוף לעיל ּׁשּנתּבאר: מה ckcM"(ועיין iYnUe". ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ§©§¦©§Ÿ
מנחה" בידֹו הּבא מן "וּיּקח ּפסּוק על וּיׁשלח, "וקּבל .ּובפרׁשת ּפסּוק ועל ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָ

ְִַהּיהּודים").

.64KExr oglW "ahid x`A"aE .'d wxR Wix xtFXd xrW miig ur ixtA `aEd)¨¦§¦¥©¦©©©¨¥¤¤©¥¥¥¥ª§¨¨

mcFw dpXd W`x iWExC zFpeEMd xrW .b ohw sirq c"twz oniq miIg gxF`©©¦¦¨¨¦¨¨©©©©¨§¥Ÿ©¨¨¤

(dxiqPd xcq sFq l"fix`d xECiq .` WExC§¦¨©¦©¥¤©§¦¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

האלה.Â‰ÊÂ(נג) המשפטים את תשמעון עקב והיה
הלכתא  משפט תרגום משפטים פי' דהנה
כידוע  הלכתא שנקרא שבע"פ שבתורה בהלכות וקאי
כו' שאול וישמע כמו וקבוץ אסיפה לשון תשמעון ופי'
שבתורה  ההלכות פיזור בחי' כל ולאסוף לקבץ דהיינו
והענין  כו' שק חוגרת שהתורה הגלות בזמן שנתפזרו
באורייתא  מתקשרין ישראל קשרין ג' שאמר דכיון הוא
שרים  בע' בגלות ישראל כאשר א"כ בקב"ה ואורייתא
כו' בגלות היא התורה גם באורייתא מתקשרין וישראל
שכינ' לאדום גלו אמרו ע"כ בקב"ה מתקשרא ואוריית'
ותורה, ישראל עם ג"כ בגלות שהשכינה עמהם
ענין  הנה הדברי' וביאור כו' חד כולא וקב"ה דאורייתא
בניצוץ  פרט בכל כמו הוא באוה"ע ישראל של גלות
בפיזור  חלקיה פרטי כל שנתפזרו ישראל הנקרא האלקי
שמלובשת  הבהמית נפש של והנכריות הזרות רצונות
וצריך  כידוע ביותר צואים לבושים בחי' לה ונעשי' בה
רצונות  פיזור מכל ואסיפה קיבוץ בחי' להיו' תחלה
תשובה  ע"י בהן קשורה הבהמית שהנפש הזרות
דנפש  נצוצות חלקי כל נתקבצו שעי"ז דלבא מעומקא
והוא  היחוד לעולם הפירוד מעולם ועולין האלקית
יהיה  אם וז"ש בפרט ניצוץ בכל גליות קיבוץ הנקרא
כו' יחיד ל' נדחך יקבצך משם השמים בקצה נדחך
נ"י  בכללות גליות קיבוץ ענין הוא וכך במ"א וכמ"ש
בבחי' שבכנ"י הקדושים ניצוצות כל שנתפזרו מה שכל

הלבוש  בהסתר שרים בע' שמשועבדים גלות צואים ים
שאמר  וזה כו' באחד ליכלל ויעלו יתקבצו כו' בהם
עמו  נדחי מקבץ אומרי' אנו וכן יכנס ישראל נדחי
שבלתי  נגאלין תשובה עושין אם וכמארז"ל ישראל

הן  הרי הניצוצות  של והאסיפה הקיבוץ שהוא תשובה
עצמו  והוא הפירוד בעולם כו' שרים בע' מפוזרים
בגלות  יובן וכך כו' גליות קיבוץ שנקרא הגאולה סיבת
פרט  בכל וכך עמהם שכינה לאדום דגלו השכינה
דנדחי  פיזור בחי' הרי שרים בע' ישראל של הפיזור
פיזור  ענין עצמו הוא שרים ע' ממשלת תחת ישראל
עת  כמ"ש גוים) על אלקים מלך (כמ"ש השכינה גלות
ממנו  שיוברר כדי לו לרע באדם האדם שלט אשר
ובחי' כידוע בירור בחי' הוא גלות כל כי כו' הטוב
גליות  קיבוץ עד ג"כ השכינה שבגלות גליות הקיבוץ
מדבר  המדבר מן עולה זאת מי כמ"ש ישראל של
מאחר  התורה של גלות בחינת וכמ"כ כו' העמים
דג' באורייתא וישראל בקב"ה מתקשרא דאורייתא
ענין  ג"כ היינו התורה גלות וענין חד כולא הללו קשרין
ברורה  הל' למצוא שא"א עד ההלכות ופירוד פיזור
כמו  ההלכה דבר לברר יוכלו לא הפיזור מפני כי כלל
מפני  ורמינהו שמקשה שבגמ' הפילפולים בכל שמצינו
לה  ויש הרבה במקומות נתפזרה ההלכה שאותה
והתירוצים  א' והלכה בדין זו על מזו וקושיות סתירות
דוגמתה  שמוצא ממה ג"כ בא הוא אותה לברר
זה  שדין שבגמר' ת"ש כל כמו מפוזרים במקומות
ענין  כל וכה"ג אחר במקו' הנמצא כמוהו מדין תוציא
עד  ההלכה פיזור בחי' מפני רק וזהו שבגמרא הפילפול
דהיינו  הכל שמתרץ עד בירורה על לעמוד שא"א
כו' כאן ל"ק שמתרץ וכמו מקומו על א' כל שמעמיד
שמפריד  בשערו' סילסול כמו שזה במ"א (וכמ"ש
בילבול  נקרא ההלכו' פיזור כך כו' והבילבול הדיבוק
סנחרב  כמו הגלות ענין עיקר שזהו מקומו על א' שאין
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רכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

זולתה  במקו' זו אומה להושיב האומות כל שבלבל
וד"ל) כידוע ממקומו גולה כאשר הגלות עיקר שזהו
והלכה  דין כל שאין בגלות ג"כ היא שתורה יובן וא"כ
גדול  ובילבול פיזור בבחי' אלא במקומה ברורה נמצאת
ההלכות  בירור בחי' הוא ההלכות של הגלות וקיבוץ
ממקום  סתירה לה יהיה ולא מקומה על א' כל להעמיד
זה  הושיבני במחשכי' שא' (וכמו וד"ל כו' כלל אחר
לה  קרינן מל' שבע"פ תורה ודוקא כו') בבלי תלמוד
כידוע  הגלות בזמן יותר בירור וצריך הגלות עיקר בה
וישראל  השכינה וגלות המלכות בחי' הוא דשכינה
עקב  והיה וזהו וד"ל. כו' א' שרש הכל שבע"פ ותורה
עקבות  בזמן פי' האלה. המשפטים את תשמעון
כאשר  כו' דרפ"ח הבירורים כל סוף שהוא משיחא
ג"כ  העקביים בבחינת הכל סוף עד מראש הכל יבורר
בחי' אז שיהיה כו' המשפטים את תשמעון אז כנ"ל

לפיז  ואסיפה דתושבע"פ קיבוץ ההלכות ובילבול ור
וז"ש  הלכתא משפט דתרגום כנ"ל משפטי' שנקרא
כו' שאול וישמע כמו כו' המשפטים את תשמעון
ברורה  הלכה לידע התורה גלות קיבוץ שיתקבצו
(וכמו  הרבה ממקומות ובלבול פיזור בלי במקומה
הלכות  יודעין היו הרבה החורבן שקודם שאמרו

שהכל  איש אשכולות ונקרא כלל פילפול בלי ברורות
צרכן  כל שמשו שלא תלמידי' שרבו וב"ה ב"ש עד בו
הפילפול  שנתרב' ורבא אביי בימי עד לפילפול הוצרכו
פרוקי  וכ"ד קושיות בכ"ד אמר דלכאורה ואע"ג ביותר
הבלבול  גודל שמברר עד אך ביותר שמעתת' רווחי
היו  והראשונים כלל ברור' ההלכה אין ההלכו' שבפיזו'
הפילפול  ע"י בירור לידי הבא ההלכה דבר סוף יודעים
בשרש  שהיא כמו הלכה כל יודעים שהיו מפני הרב
בלימודם  ובילבולי' קושיות להם היה לא וע"כ מקומה
מן  מים הוצאת ענין זה שהפילפול במ"א וכמ"ש כלל
שלא  ואהרן משה חטא היה שזה ההכאה ע"י הסלע
בכל  ערוכה וז"ש וד"ל) כו' להקדישני הסלע אל אמרו
וערוכה  ברורה ההלכה שתהיה בכל ערוכה פי' ושמורה
קושי' להיות ובלבול פיזור בחי' ממנה יצא בלי בכל
בלי  בפ"ה ושמורה וז"ש דקליפה מסטר' שהיא וסתירה
משא"כ  כו' החיצונים מיניקות שמורה נק' ואז גימגום
החיצונים  מן שמורה אינה וערוכה ברורה אינה אם
כו' וישראל השכינה גלות כמו התורה גלות ענין שזהו
ושמרתם  כו' תשמעון עקב והיה שאמר והיינו וד"ל.
החיצונים  מיניקות ושמרתם אז התורה גלות שבקיבוץ

וד"ל: ושמורה בכל ערוכה כמ"ש
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

וספרתם ÚÂ˙‰ד) שנאמר העומר ספירת מצות ית'
העומר  כי ט"ו) כ"ג (ויקרא כו' ממחרת לכם
עלמא  שמבחי' המלאכים מזון ה' שעור שהוא
לו  נצרכים ג"כ וישראל והשגתם, במוחם דאתגליי'
כנ"ל  האלהית לנפש הלחם ושתי הבהמית נפשם לצורך
הארה  מתחלה להמשיך כדי העומר בספי' נצטוינו לכן
ספירה  ע"י העומר בתוך גילוי לידי הנ"ל ההעלם מן
ההארה, כללות יומשך בשבועות ואח"כ לאט לאט
למסו  תוכל הבהמית נפש שגם הוא מזה ר והתועלת

נש"ב  יש הנה כי כו', אנכי בחי' גילוי ע"י באחד נפשה
דבר  ואינו הכתר בחי' והוא כולם כולל הנ' דשער וידוע
למעלה  שהם כמו מ"ט של המקור שהוא אלא בפ"ע

ממנו  להמשיך ימים מ"ט הספי' ולכן מההתחלקות
שני  היום אומרים וע"כ מעט מעט כסדר עכ"פ מתחלה
שכולל  מבחי' המשכה שהם מפני שני יום ולא ימים
מיד  כי מהראשון נפרד השני יום אין ע"כ הכל את
היום  פי' וזה הראשון עם א' הוא הרי למטה בגילויו
הרי  ולמחר ימים שני בגילוי יש מעתה כלומר ימים שני
בשבועות  מתגלה ממילא ועי"ז כו' כא' שלשה כאן
יום  חמשים תספרו וז"ס יחד הכוללם מקומם מקור
הוא  הנ' כי מ"ט שסופרים אעפ"י ט"ז) כ"ג (ויקרא

שלהם: הכולל שהוא אלא המ"ט
בביאור  מבואר כו' נעכר דם בענין ספה"ע ענין (פרטי

תקע"א): אמון אצלו ואהי' ע"פ לתורה
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הּמתחיל 63. ּדּבּור סֹוף לעיל ּׁשּנתּבאר: מה ckcM"(ועיין iYnUe". ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ§©§¦©§Ÿ
מנחה" בידֹו הּבא מן "וּיּקח ּפסּוק על וּיׁשלח, "וקּבל .ּובפרׁשת ּפסּוק ועל ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָ

ְִַהּיהּודים").

.64KExr oglW "ahid x`A"aE .'d wxR Wix xtFXd xrW miig ur ixtA `aEd)¨¦§¦¥©¦©©©¨¥¤¤©¥¥¥¥ª§¨¨

mcFw dpXd W`x iWExC zFpeEMd xrW .b ohw sirq c"twz oniq miIg gxF`©©¦¦¨¨¦¨¨©©©©¨§¥Ÿ©¨¨¤

(dxiqPd xcq sFq l"fix`d xECiq .` WExC§¦¨©¦©¥¤©§¦¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

האלה.Â‰ÊÂ(נג) המשפטים את תשמעון עקב והיה
הלכתא  משפט תרגום משפטים פי' דהנה
כידוע  הלכתא שנקרא שבע"פ שבתורה בהלכות וקאי
כו' שאול וישמע כמו וקבוץ אסיפה לשון תשמעון ופי'
שבתורה  ההלכות פיזור בחי' כל ולאסוף לקבץ דהיינו
והענין  כו' שק חוגרת שהתורה הגלות בזמן שנתפזרו
באורייתא  מתקשרין ישראל קשרין ג' שאמר דכיון הוא
שרים  בע' בגלות ישראל כאשר א"כ בקב"ה ואורייתא
כו' בגלות היא התורה גם באורייתא מתקשרין וישראל
שכינ' לאדום גלו אמרו ע"כ בקב"ה מתקשרא ואוריית'
ותורה, ישראל עם ג"כ בגלות שהשכינה עמהם
ענין  הנה הדברי' וביאור כו' חד כולא וקב"ה דאורייתא
בניצוץ  פרט בכל כמו הוא באוה"ע ישראל של גלות
בפיזור  חלקיה פרטי כל שנתפזרו ישראל הנקרא האלקי
שמלובשת  הבהמית נפש של והנכריות הזרות רצונות
וצריך  כידוע ביותר צואים לבושים בחי' לה ונעשי' בה
רצונות  פיזור מכל ואסיפה קיבוץ בחי' להיו' תחלה
תשובה  ע"י בהן קשורה הבהמית שהנפש הזרות
דנפש  נצוצות חלקי כל נתקבצו שעי"ז דלבא מעומקא
והוא  היחוד לעולם הפירוד מעולם ועולין האלקית
יהיה  אם וז"ש בפרט ניצוץ בכל גליות קיבוץ הנקרא
כו' יחיד ל' נדחך יקבצך משם השמים בקצה נדחך
נ"י  בכללות גליות קיבוץ ענין הוא וכך במ"א וכמ"ש
בבחי' שבכנ"י הקדושים ניצוצות כל שנתפזרו מה שכל

הלבוש  בהסתר שרים בע' שמשועבדים גלות צואים ים
שאמר  וזה כו' באחד ליכלל ויעלו יתקבצו כו' בהם
עמו  נדחי מקבץ אומרי' אנו וכן יכנס ישראל נדחי
שבלתי  נגאלין תשובה עושין אם וכמארז"ל ישראל

הן  הרי הניצוצות  של והאסיפה הקיבוץ שהוא תשובה
עצמו  והוא הפירוד בעולם כו' שרים בע' מפוזרים
בגלות  יובן וכך כו' גליות קיבוץ שנקרא הגאולה סיבת
פרט  בכל וכך עמהם שכינה לאדום דגלו השכינה
דנדחי  פיזור בחי' הרי שרים בע' ישראל של הפיזור
פיזור  ענין עצמו הוא שרים ע' ממשלת תחת ישראל
עת  כמ"ש גוים) על אלקים מלך (כמ"ש השכינה גלות
ממנו  שיוברר כדי לו לרע באדם האדם שלט אשר
ובחי' כידוע בירור בחי' הוא גלות כל כי כו' הטוב
גליות  קיבוץ עד ג"כ השכינה שבגלות גליות הקיבוץ
מדבר  המדבר מן עולה זאת מי כמ"ש ישראל של
מאחר  התורה של גלות בחינת וכמ"כ כו' העמים
דג' באורייתא וישראל בקב"ה מתקשרא דאורייתא
ענין  ג"כ היינו התורה גלות וענין חד כולא הללו קשרין
ברורה  הל' למצוא שא"א עד ההלכות ופירוד פיזור
כמו  ההלכה דבר לברר יוכלו לא הפיזור מפני כי כלל
מפני  ורמינהו שמקשה שבגמ' הפילפולים בכל שמצינו
לה  ויש הרבה במקומות נתפזרה ההלכה שאותה
והתירוצים  א' והלכה בדין זו על מזו וקושיות סתירות
דוגמתה  שמוצא ממה ג"כ בא הוא אותה לברר
זה  שדין שבגמר' ת"ש כל כמו מפוזרים במקומות
ענין  כל וכה"ג אחר במקו' הנמצא כמוהו מדין תוציא
עד  ההלכה פיזור בחי' מפני רק וזהו שבגמרא הפילפול
דהיינו  הכל שמתרץ עד בירורה על לעמוד שא"א
כו' כאן ל"ק שמתרץ וכמו מקומו על א' כל שמעמיד
שמפריד  בשערו' סילסול כמו שזה במ"א (וכמ"ש
בילבול  נקרא ההלכו' פיזור כך כו' והבילבול הדיבוק
סנחרב  כמו הגלות ענין עיקר שזהו מקומו על א' שאין
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c"agרכו i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

¯Ó‡ÈÂ עמך ואהרן אתה ועלית רד לך ה' אליו
וצ"ל  וגו'. לעלות יהרסו אל והעם והכהנים
וכמ"ש  עם בשם לבנ"י קרא דמ"ת זו פרשה שבכל מה
אל  ההר מן העם, דברי את משה וישב העם, כל ויענו
שלכאורה  האלקים, לקראת העם את משה ויוצא העם,
מלשון  הוא עם הלא עם, בשם קראם למה יפלא
שיהי' מה ענין סיפור בתחילת וגם כו', נפרדי' עוממות
לי  אתכם ולקחתי כמ"ש עם, בשם קראם יצי"מ ע"י
ענין  עיקר זהו עם בשם שקראן שמה שצ"ל לעם
למה  צ"ל וכן דוקא. זה בשם קראם שלכן עבודתם
שילוח  בתחלת שגם דוקא יחד ואהרן משה וחיבר צירף
נביאך  יהי' אחיך ואהרן ה' לו אמר למצרים משה
וגו' אלקי' וידבר לו כשאמר וארא בפ' וכן מתורגמנך.
אני  לבנ"י אמור לכן כו' הוי' ושמי וגו' וארא הוי' אני
ויצוום  אהרן ואל משה אל ה' וידבר ג"כ לו אמר ה'
מאמ"צ, בנ"י את להוציא בנ"י ואל כו' פרעה אל
וליצ"מ  למ"ת ואהרן דמשה החיבור צריך הי' שלמה
לבנ"י, הציווי מהו"ע וגם כנודע. למ"ת הכנה שזהו
לציווי  צריכים שיהיו עד לצאת רצו לא שהם היתכן

ע"ז.
Í‡ שם בין ההפרש שורש משנת"ל ע"פ יובן הענין

עליו  לומר שיכולים מה שכל הוי' לשם שדי
הוי' ושם שדי, שם מבחי' הוא המספר בחי' הגבלת
דוקא  מ"ת ע"י שנתגלה שזהו מספר, בלי הוא

כמשי"ת.
ÔÎÏÂ דהנה שדי, באל כו' אברהם אל וארא כתי'

מרכבה  בבחי' שהיו המרכבה הן הן האבות
בבחי' תמיד שהם הכסא את נושאות והחיות ע"ד תמיד
בבחי' תמיד האבות היו עד"ז כסא, מחיל וזעים ביטול
של  ואהוי"ר נבראים, היו עכ"ז אמנם כו', ביטול
ומקור  לשרש כ"א להגיע יכול אינו עצמו מצד הנברא
כו', די לעולמו שאמר שדי שם בחי' וזהו הנבראים,
עליהם  נתגלה שלא ומה כו', שדי באל כו' וארא ולכן
שלא  בכדי עליהם ה' מחסד זהו גבוה, היותר בבחי'
בחי' שדי בשם עליהם נגלה לכן ממציאותן יתבטלו
יתבטלו  ולא לקבל שיוכלו הגבול ומקור שורש
אצבעו  הקב"ה הושיט רז"ל שאמרו וכענין ממהותן,
מחוק  יתר גילוי שע"י כו', ושרפן ביניהם הקטנה
לגמרי  ממהותן נבראים שהם המלאכים נתבטלו הקצוב
ידעו  כי אם פי' להם נודעתי לא הוי' ושמי אבל כו',
יחוד  בבחי' לא אבל ידיעה בדרך רק זהו הוי' משם

להם  נודעתי לא הוי' ושמי בענין פי' עוד וזהו וחיבור,
בחי' נודעתי לא מ"מ (דלתתא) הוי' משם ידעו כי שאם

כו'. יחוד
ÌÓ‡ וזהו כו'. הוי' שם בחי' נתגלה מ"ת ע"י

פי' לאלקי' לכם והייתי לעם לי אתכם ולקחתי
והייתי  כו' הוי' אני כו' וידבר שנא' מיני' אדלעיל קאי
וביאור  לאלקי'. לכם יהי' הוי' שבחי' לאלקי' לכם
עיר  בחי' אלקים שם בחי' הא' בחי', ג' יש דהנה הענין
שמאיר  ה' גדול בחי' ויש הדיבור, אותיות בחי' אלקינו
אלקי', הוי' ומגן שמש ע"ד והיינו אלקינו עיר בבחי'
מבחי' הגילוי שנמשך דהיינו עצמו הוי' שם בחי' ויש
כמ"ש  אינו וזהו אלקי', משם כמו ע"ד עצמו הוי' שם
ע"ק  לגבי שהוי' לאלקי' לי' הוי' והי' בענין במ"א
אלקי' שם במדריגת הוא הוי' שם שאז יחשב כאלקי'
הוא  שהגילוי כ"א נעלה, היותר אלקי' בחי' שהוא רק
הוי', שם בחי' הוא ועכ"ז אלקי' מש' כמו הוי' מש'
אלקי', ש' כמו יהי' הוי' שש' לאלקי' לכם והייתי וזהו
הלא  משצ"ל אך אלקים. ש' ולא הוי' שם יהי' ועכ"ז
בענין  צמחה תוציא כארץ כי ביאור בסוף בלק"ת נת'
בכל  משא"כ אלקינו, אלקי' שם על שאומרים אלקי' ש'
שיומשך  שלנו היינו אלקינו פי' כי והתירוץ השמות,
שהוא  אלקי' שם ע"י דוקא וזהו לנו, ממש גילוי בבחי'
שלא  הוי' שם על כן נא' ואיך וצמצומים, גבורות בחי'
הענין  אך כו'. אלקינו אלקים בש' כמו הוי' בשם נא'
שמו  על שיקראו צדיקים עתידים משארז"ל ע"ד הוא
שכ' וע"ד הוי' שמם שיהי' ז"ל ופירש"י הקב"ה, של
למדינתא  טבא וכמארז"ל שמה, הוי' מיום העיר ושם
עיר  בחי' הוא שעכשיו מה והיינו מלכא, כשם דשמא
מ"ש  יובן וא"כ הוי', שם בחי' לע"ל תהי' אלקינו
אלקים  בחי' יהי' הוי' שם שבחי' לאלקי' לכם והייתי

אלקי'. בש' כמו בו נאמר שלא הגם
ÌÓ‡'פי לעם לי אתכם ולקחתי ע"י הוא כ"ז הנה

ע"י  לעם לי שתהיו ע"י הוא הזה הכח שכל
וכמו  דוקא גשמי' בדברים שנתלבשו התומ"צ קבלת
בהירתו  רוב מחמת טוב האבן על ניכר שאינו החותם
ע"י  הוא ההמשכה עיקר כמ"כ דוקא, השעוה על כ"א
וע"י  דוקא, גשמי' בדברים שנתלבשו ומצות תורה
עליו  שמקבל שמים מלכות עול בקבלת המצות עשיית

מצות  ועי"ז עול לעם, לי בבחי' הוא עי"ז הנה גשמיים,
הגילוי  כי ואם כו'. לאלקי' לכם הוי' אני בחי' והייתי
נעלה, מאד גבוה הוא מ"מ דלתתא הוי' שם מבחי' הוא

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



רכז c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוי' שש' שם, של היו"ד הוא הוי' שם עיקר דהנה
תמידות  על מורה והיו"ד ומהווה, שמחי' לשון
של  כנור ארז"ל והנה כו'. יעשה ככה כמו ההתהוות
של  המשיח ימות של וכנור נימין, ז' של הי' בהמ"ק

בין  שההפרש נימין, יו"ד של תחה"מ ושל נימין שמונת
ודתחה"מ  לבד, א' בנימא הוא המשיח לימות בהמ"ק
רומזים  נימין שעשרה הוא שהענין נימין, עשרה של

כו'. יו"ד בחי' וזהו ספירות לעשר

.a"l ,zereayd bg axr 'b mei .c"qa

•
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minlFr lM zEkln `id1Edi`e ,mipFYgze mipFilr , ¦©§¨¨¦¤§¦§©§¦§¦
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"'Ek lCYW`C `xaM"c10sFqe i wxR sFqA aEzMW FnM , §¦§¨§¦§©©§¤¨§¤¤§
.`n wxR¤¤

:d`xil dad` oiA wENig dfA WIW ,xnFl Wi mFwn lMnE¦¨¨¥©¤¥¨¤¦¥©£¨§¦§¨
ÎKixA `WcEw cEgi" WIW dfA Fl aFhe ,bpFr Fl Wi dad`Ac§§©£¨¥¤§¨¤¤¥¦§¨§¦
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KiIW Fpi` iM ,dGn aFh FNW dfM otF`A Fpi`W ,Epiide§©§¤¥§¤¨¤¤¦¤¦¥©¨
,cal dlrnNW bpFrdn Fl aFHW `l` ,oM mB Ff zEhXRzdl§¦§©§©¥¤¨¤¥¨¤¤§©§¨§¨

.'Ek bPrzn `Ed dfaE¨¤¦§©¥

`WcEw cEgi" WIW dfA bPrzOW `Ed dGn dlrnlE§©§¨¦¤¤¦§©¥¨¤¤¥¦§¨
bEprYd `Ed `Ed la` .mipFYgYA "DiYpikWE `EdÎKixA§¦§¦§¥©©§¦£¨©©£
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(.'Ek FNW bEprY Fnvr `Ed oFilrd bEprY z`fle§¨Ÿ©£¨¤§©§©£¤

aEzMW FnkE ,d`xie dad` ,mdiYW zFidl Kixve§¨¦¦§§¥¤©£¨§¦§¨§¤¨
.`n wxR "mipFpiA lW xtq"A§¥¤¤¥¦¤¤

.xESiw,l`xUi lM alA ± zirah d`xId mb xW` ,x`ai ¦§¨¥£¤©©¦§¨¦§¦§¥¨¦§¨¥
zEnilXd d`A Dci lr .zEppFAzdd ici lr DzFNbl Kixve§¨¦§©¨©§¥©¦§§©¨¨¨¨©§¥
car zpigaA `Ed zFvnE dxFYd wqre ,"aFh dUre rxn xEq"A§¥¨©£¥§¥¤©¨¦§¦§¦©¤¤

.(d`xiA F` dad`A bEprYd otF`)¤©©£§©£¨§¦§¨
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.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew - mixn`nd xtq

חיים, האדם ימצא ידם ועל שבהם ותפילה תשובה בעניני המדבר החיים קנין  מאמר
אדם. של ושנותיו ימיו שמארכת תשובה גדולה ב) עמוד פ"ו דף (יומא ז"ל כאמרם

‰"·
ואתר  אתר בכל די והתמימים אנ"ש ידידינו אל

טוב. רוב על ויתענגו יחיו עליהם ד'
וברכה! שלום

ישראל  כל ועל עלינו, הבאה החדשה השנה לקראת
וחיבה  אהבה של בקריאה זה במכתבי בא הנני לטובה,

לאמר: יחיו והתמימים מאנ"ש ואחד אחד לכל
בהיותכם  קדם ימי את נא זכרו חוצבתם, צור אל הביטו
בגללם  אשר אבותיכם ואבות אבותיכם מולדת בארץ

חסיד. הכבוד לשם זכיתם
מכם  איש איש יחיו, והתמימים אנ"ש ידידינו אנא
ואנשי  החסידים אבותיו, ואבות מולדתו, גזע את יזכור
תדבקו  ובהם טובה, והדרכה חסידות בלימוד מעשה

יחיו. ויוצאיֿחלציכם בניכם את להדריך
בניכם, ואת אתכם יתברך השם יברך הזה הדבר ובגלל
ומתוקה, טובה בשנה ישראל, בני אחינו כלל בתוך
שנה  טובה, ופרנסה תורה בשנת ושמחה, אורה בשנת
בני  אחינו וקרן והעבודה התורה קרן ירום בה אשר
ויקבצנו  צדק גואל לציון ובא היעוד בנו ויקוים ישראל,

אמןֿכןֿיהיֿרצון. הארץ, כנפות מארבע
המדבר  החיים, קניין מאמר שולח הנני לזה מצורף
האדם  ימצא ידם ועל שבהם ותפילה, תשובה בענייני
"גדולה  ב) עמוד ו פרק דף (יומא ז"ל כאמרם חיים,

אדם". של ושנותיו ימיו שמארכת תשובה
בבני  והצלחתם, טובם הדורשֿשלומם עוז ידידם והנני

רויחא. ומזונא חייא
טובה  וחתימה בכתיבה המברכם

שניאורסאהן  יצחק יוסף
ריגא. תרפ"ח, אלול

– מאידיש חופשי תרגום -
ÌÂÈ‰ יצורי ‡ כל במשפט יעמיד היום עולם, הרת

כבנים  אם כעבדים, אם כבנים, אם עולמים,
לך  עינינו כעבדים ואם בנים, על אב כרחם רחמנו
קדוש. איום משפטנו כאור ותוציא שתחננו עד תלויות,
של  ההולדת יום הוא השנה, ראש יום הזה, היום
השנה, ראש יום הזה, וביום שלו. הנבראים וכל העולם
כל  של הנבראים כל את מעמיד הקדושֿברוךֿהוא
של  הבנים נקראים ישראל בני למשפט. העולמות

הקדושֿ של והמשרתים העבדים הקדושֿברוךֿהוא,
הקדושֿברוךֿהוא  של הבנים נקראים אנחנו ברוךֿהוא.
נקראים  ואנחנו אלקיכם" לה' אתם "בנים ככתוב
לי  "כי ככתוב הקדושֿברוךֿהוא, של ומשרתים עבדים
יכולים  לא ישראל בני הם", עבדי עבדים, ישראל בני
של  ומשרתים עבדים אנחנו כי לעבדים, להימכר
א) עמוד י דף בתרא (בבא הגמרא הקדושֿברוךֿהוא.
אם  עקיבא: רבי את שאל הרשע טרנוסרופוס אומרת,
זן  לא הוא מדוע העניים, את אוהב הקדושֿברוךֿהוא
ברוךֿ הבורא כי עקיבא: רבי לו אמר בעצמו? אותם
הוא  לכן הצדקה, במצוות אותנו לזּכֹות רוצה ְַהוא
לתת  טובים, מעשים לעשות נוכל בו מקום לנו השאיר
צריכים  שאנשים אחרים ודברים ושתייה אוכל לאנשים
בנים  נקראים ישראל שבני הגמרא שם אומרת להם.
ישראל  בני כאשר ומשרתים. עבדים נקראים גם והם
אינם  הם וכאשר בנים, נקראים הם ה', רצון את עושים
לכן  עבדים. נקראים הם חסֿושלום, ה' רצון את עושים
והמשפט, הדין יום הוא שהרי השנה, ראש ביום
מהקדושֿברוךֿהוא, ישראל בני כל אנו מבקשים
יש  כי עבדים, על כמו או בנים על כמו עלינו שירחם
את  השומר נאמן בן כמו שומרים שאנו כאלה מצוות
בהם  חלשים שאנו מצוות כאלה ויש האב, ציווי
(שלא  העושה עבד כמו רק אותן ועושים (חסֿושלום),
מהקדושֿ מבקשים אנו לכן האדון, ציווי את ברצון)
הדברים: שני את כעבדים, אם כבנים אם ברוךֿהוא,
כפי  עלינו שירחם כבנים, אם עבדים. וכמו בנים כמו
אליך  מקווים אנו כעבדים, ואם בנו. על מרחם שאב
על  מרחם טוב שאדון כמו עלינו שתרחם ברוךֿהוא,
את  תוציא שאתה ברוךֿהוא, אליך מקווים ואנו עבדו.
לא  אנחנו כלומר, זורח. ובאור בבירור לטובה משפטנו
אותנו, תשפוט וכיצד שלנו המשפט הוא כיצד יודעים
כי  עבד, ששופטים כפי או בן, ששופטים כפי האם
והנה  שלך. והעבדים הבנים הננו ישראל בני אנחנו
מאשר  יותר גדולה העבירה הוריו, נגד עושה בן כאשר
יותר  להוריו קרוב בן הרי כי אדונו, נגד עושה כשעבד
הילד, על הורים של הרחמנות אבל לאדונו. עבד מאשר
העבד. על אדון של הרחמנות מאשר יותר רבה היא
כאב  עלינו שתרחם עולם, של רבונו ממך אנו מבקשים
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אב  כמו עלינו, שתרחם ראויים לא אנחנו ואם הבן, על
על  המרחמים האדונים כמו עלינו תרחם בן, על

כמו כעיני עבדיהם, "הנה ב) קכג, (תהלים שכתוב
גבירתה, יד אל שפחה כעיני אדוניהם, יד אל עבדים
שהתקווה  כשם שיחננו". עד אלוקינו ד' אל עינינו כן
הם  כאשר אדוניהם, של ליד רק היא העבדים של
עושים  הם וכאשר טובות, להם נותנים טובות, עושים
היא  כך האדון, מיד בא והכל אותם, מענישים טוב, לא
עלינו  שתרחם עולם, של רבונו אליך שלנו התקווה
אור  כמו ברור לטובה, יהיה שלנו והמשפט הדין, ביום

זורח.
ÌÂÈ‡ "איום · שכתוב כמו נורא, פירושו איום קדוש,

"לבי  שכתוב וכמו ז'), א' (חבקוק הוא" ונורא
ה'), נ"ה (תהלים עלי" נפלה מוות ואימת בקרבי יחיל
פירושו  "קדוש" עלי. נופל מוות ופחד בתוכי רועד הלב
עם  קדושה, עם דבר כל על מביט נבדל, קדוש,
רחוקים  וקדוש, איום הללו, הדברים ושני רחמנות.
דבר  כל על מביט ואיום, נורא שהוא מי מזה. זה מאד
אלה  אדם, בני בהנהגת רואים שאנו כפי גדול, בתוקף
קטן  היותר על מביטים עצמם בעיני נעלים שהם
לא  הקטן האדם כי כלל, מביטים שאינם או רב בתוקף
איום  הוא הקדושֿברוךֿהוא אבל כלל. בעיניהם נחשב
העידוד  את לנו נותן וזה קדוש. אבל איום, הוא קדוש,
הבקשה  את לקבל עלינו תרחם ברוךֿהוא שאתה לקוות
א'), ב' (איוב כתוב הדין. ביום שלנו התשובה ואת
ויבא  ה' על להתייצב האלוקים בני ויבואו היום "ויהי
ראש  יום בא כאשר ה'". על להתייצב בתוכם השטן גם
הבורא  לפני לעמוד להתייצב המלאכים באו השנה,
דבר  מכל המלאכים. בין בא השטן וגם ברוךֿהוא,
טוב, דבר עושה כשהאדם מלאך. נברא עושה שאדם
רע, דבר חלילה עושה האדם וכאשר טוב, מלאך נברא
ג' (פרק אבות בפרקי שכתוב כמו רע, מלאך נברא
מה  אפילו ידוע, הכל צפוי", "הכל ט"ז), ט"ו, משנה
חדרים, בחדרי נסתר מלאה, בחשאיות עושה שהאדם
חופשי  בתוכו האדם נתונה", "והרשות ידוע, הכל
שהוא  ואיך רוצה שהוא מה לעצמו לבחור ברצונו,
הכל  בערבון", נתון "הכל רע, או טוב לעשות רוצה,
כל  על ערבון הם האדם חיי כלומר, ערבון, עם ניתן
רשת  החיים", כל על פרושה "מצודה כי מעשיו,
בחייו  משלם שהאדם היינו האדם, חיי על פרושה
חנות, כמו וזה חסֿושלום), שלו הילדים (ובחיי
שהוא  מה כל לקחת יכול אדם וכל פתוחה" "החנות
מקיף", "והחנוני אחרֿכך. לשלם בהקפה, רוצה
הספר  פתוח", "והפנקס בהקפה, אחד לכל נותן החנווני
שהאדם  מה כל כותבת", "והיד בו. נרשם והכל פתוח

כל  על האדם עם חשבון עושים ולבסוף נרשם, עושה
האלה  הדברים על וגם זוכר כן שהוא אלו הדברים,

שכח. כבר שהוא
È‰ÈÂ רבא",‚ דדינא "ביומא התרגום, ואומר היום,

השנה, ראש ביום היינו הגדול, הדין ביום
כל  באים הזה וביום הדין, יום הוא השנה ראש והרי
המלאכים  הן האדם, של ממעשיו שנבראו המלאכים
המלאכים  כל היינו הרעים, המלאכים והן הטובים
והמלאכים  באים כולם האדם, של ממעשיו שנבראו
טובים, דברים עשה שהוא האדם על מעידים הטובים
עשה  שהוא האדם על מעידים הרעים והמלאכים
כדי  המלאכים, כל בין השטן גם בא ואז רעים, מעשים
ולתבוע  עשה, שהאדם הרעים הדברים את להראות
שהגמרא  כפי האדם, את שיעניש מהקדושֿברוךֿהוא
יצר  הוא שטן, "הוא ע"א) ט"ז דף בתרא (בבא אומרת
(התובע  השונא הוא המות". מלאך הוא הרע,
הרע, המות מלאך והוא הרע, היצר הוא והמקטרג),
יורד  הוא ומתעה", "יורד (שם), אומרת שהברייתא כפי
הדמיונות  כל עם אותו מבלבל אותו, ומפתה האדם אל
ע"א) ס"א דף (ברכות אומרת שהגמרא כפי הרעים,
הלב". מפתחי שני בין ויושב לזבוב דומה הרע "יצר
הלב  דופקי שני בין היושב זבוב כמו הוא הרע היצר
(שבת  אומרת שהגמרא כפי לרע, האדם את ומפתה
היצר  כך הרע", יצר של אומנותו היא "כך ע"ב), ק"ב
ולמחר  כך, עשה לו אומר "היום באומנות: נוהג הרע
זרה". עבודה עבוד לו שאומר עד כך, עשה לו אומר
בא  לא הוא רבה, בפקחות האדם עם מתנהג הרע היצר
אלא  שאסור, מה את לעשות אותו לפתות האדם אל
הדברים  בכל לוותר האדם את מפתה הוא תחילה
דברים  ועוד טוב, וישתה טוב שיאכל שמותר, הטובים
אותו  לפתות מתחיל הוא אחרֿכך שונים. טובים
שרחמנאֿ אותו, שמביא עד שאסור, מה את לעשות
הרע  היצר אומרת, זאת יהודי. מלהיות יחדל ליצלן
אותו  מביא שהוא עד מעט, מעט האדם את תופס
ומתעה", "יורד וזהו רע. של ביותר התחתונה לדרגה
אחד  כמו הרעים, הדברים בכל האדם את מסית הוא
הטובה  מהדרך אותו מסיר והחבר רע, חבר לו שיש
עושה, היה לא לבדו שהוא רעים לדברים אותו ומביא
טובים, לא דברים לעשות אותו מפתה הרע החבר אלא
הוא  כך וגזלן. לגנב אותו לעשות יכול שחלילה עד

ר  דברים לעשות האדם את המפתה הרע, עים.היצר
את  ומפתה אלה לדברים שיתאווה לו גורם הוא תחילה
והאדם  הצדדים, מכל האדם את תופס שהוא עד האדם

הרע. של ברשת נופל
‰‰Â שהוא „ רואה הרע היצר כאשר מכן, לאחר
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חיים, האדם ימצא ידם ועל שבהם ותפילה תשובה בעניני המדבר החיים קנין  מאמר
אדם. של ושנותיו ימיו שמארכת תשובה גדולה ב) עמוד פ"ו דף (יומא ז"ל כאמרם

‰"·
ואתר  אתר בכל די והתמימים אנ"ש ידידינו אל

טוב. רוב על ויתענגו יחיו עליהם ד'
וברכה! שלום

ישראל  כל ועל עלינו, הבאה החדשה השנה לקראת
וחיבה  אהבה של בקריאה זה במכתבי בא הנני לטובה,

לאמר: יחיו והתמימים מאנ"ש ואחד אחד לכל
בהיותכם  קדם ימי את נא זכרו חוצבתם, צור אל הביטו
בגללם  אשר אבותיכם ואבות אבותיכם מולדת בארץ

חסיד. הכבוד לשם זכיתם
מכם  איש איש יחיו, והתמימים אנ"ש ידידינו אנא
ואנשי  החסידים אבותיו, ואבות מולדתו, גזע את יזכור
תדבקו  ובהם טובה, והדרכה חסידות בלימוד מעשה

יחיו. ויוצאיֿחלציכם בניכם את להדריך
בניכם, ואת אתכם יתברך השם יברך הזה הדבר ובגלל
ומתוקה, טובה בשנה ישראל, בני אחינו כלל בתוך
שנה  טובה, ופרנסה תורה בשנת ושמחה, אורה בשנת
בני  אחינו וקרן והעבודה התורה קרן ירום בה אשר
ויקבצנו  צדק גואל לציון ובא היעוד בנו ויקוים ישראל,

אמןֿכןֿיהיֿרצון. הארץ, כנפות מארבע
המדבר  החיים, קניין מאמר שולח הנני לזה מצורף
האדם  ימצא ידם ועל שבהם ותפילה, תשובה בענייני
"גדולה  ב) עמוד ו פרק דף (יומא ז"ל כאמרם חיים,

אדם". של ושנותיו ימיו שמארכת תשובה
בבני  והצלחתם, טובם הדורשֿשלומם עוז ידידם והנני

רויחא. ומזונא חייא
טובה  וחתימה בכתיבה המברכם

שניאורסאהן  יצחק יוסף
ריגא. תרפ"ח, אלול

– מאידיש חופשי תרגום -
ÌÂÈ‰ יצורי ‡ כל במשפט יעמיד היום עולם, הרת

כבנים  אם כעבדים, אם כבנים, אם עולמים,
לך  עינינו כעבדים ואם בנים, על אב כרחם רחמנו
קדוש. איום משפטנו כאור ותוציא שתחננו עד תלויות,
של  ההולדת יום הוא השנה, ראש יום הזה, היום
השנה, ראש יום הזה, וביום שלו. הנבראים וכל העולם
כל  של הנבראים כל את מעמיד הקדושֿברוךֿהוא
של  הבנים נקראים ישראל בני למשפט. העולמות

הקדושֿ של והמשרתים העבדים הקדושֿברוךֿהוא,
הקדושֿברוךֿהוא  של הבנים נקראים אנחנו ברוךֿהוא.
נקראים  ואנחנו אלקיכם" לה' אתם "בנים ככתוב
לי  "כי ככתוב הקדושֿברוךֿהוא, של ומשרתים עבדים
יכולים  לא ישראל בני הם", עבדי עבדים, ישראל בני
של  ומשרתים עבדים אנחנו כי לעבדים, להימכר
א) עמוד י דף בתרא (בבא הגמרא הקדושֿברוךֿהוא.
אם  עקיבא: רבי את שאל הרשע טרנוסרופוס אומרת,
זן  לא הוא מדוע העניים, את אוהב הקדושֿברוךֿהוא
ברוךֿ הבורא כי עקיבא: רבי לו אמר בעצמו? אותם
הוא  לכן הצדקה, במצוות אותנו לזּכֹות רוצה ְַהוא
לתת  טובים, מעשים לעשות נוכל בו מקום לנו השאיר
צריכים  שאנשים אחרים ודברים ושתייה אוכל לאנשים
בנים  נקראים ישראל שבני הגמרא שם אומרת להם.
ישראל  בני כאשר ומשרתים. עבדים נקראים גם והם
אינם  הם וכאשר בנים, נקראים הם ה', רצון את עושים
לכן  עבדים. נקראים הם חסֿושלום, ה' רצון את עושים
והמשפט, הדין יום הוא שהרי השנה, ראש ביום
מהקדושֿברוךֿהוא, ישראל בני כל אנו מבקשים
יש  כי עבדים, על כמו או בנים על כמו עלינו שירחם
את  השומר נאמן בן כמו שומרים שאנו כאלה מצוות
בהם  חלשים שאנו מצוות כאלה ויש האב, ציווי
(שלא  העושה עבד כמו רק אותן ועושים (חסֿושלום),
מהקדושֿ מבקשים אנו לכן האדון, ציווי את ברצון)
הדברים: שני את כעבדים, אם כבנים אם ברוךֿהוא,
כפי  עלינו שירחם כבנים, אם עבדים. וכמו בנים כמו
אליך  מקווים אנו כעבדים, ואם בנו. על מרחם שאב
על  מרחם טוב שאדון כמו עלינו שתרחם ברוךֿהוא,
את  תוציא שאתה ברוךֿהוא, אליך מקווים ואנו עבדו.
לא  אנחנו כלומר, זורח. ובאור בבירור לטובה משפטנו
אותנו, תשפוט וכיצד שלנו המשפט הוא כיצד יודעים
כי  עבד, ששופטים כפי או בן, ששופטים כפי האם
והנה  שלך. והעבדים הבנים הננו ישראל בני אנחנו
מאשר  יותר גדולה העבירה הוריו, נגד עושה בן כאשר
יותר  להוריו קרוב בן הרי כי אדונו, נגד עושה כשעבד
הילד, על הורים של הרחמנות אבל לאדונו. עבד מאשר
העבד. על אדון של הרחמנות מאשר יותר רבה היא
כאב  עלינו שתרחם עולם, של רבונו ממך אנו מבקשים
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עולה  הוא אזי ומרגיז, עולה האדם, את פיתה כבר
הרעים  הדברים כל את האדם על ומדבר לשמים
שהאדם  ומוכיח שמלשין, אחד כמו עושה, שהאדם
מבקש  הוא נשמה, ונוטל רשות ונוטל בכל, אשם עצמו
חסֿושלום, הנשמה את מהאדם לקחת רשות לו שיתנו
מוכיח  והמאשים במשפט השני על שמתלונן אחד כמו
אותו  שיענישו ודורש בכל, אשם עצמו שהאשם
ראשו  הרע שהיצר אומרת שהגמרא וזהו בחומרה.
מר. והסוף מתוקה שלו ההתחלה מר, וסופו מתוק
בדיבורים  האדם את מפתה שהוא היא תחילתו
כי  מר, הוא סופו אבל יחטא, שהאדם כדי מתוקים,
שהאדם  אפילו האדם את שיענישו שתובע זה הוא
העבר, על מתחרט שהאדם אפילו היינו תשובה, עושה
השטן  גם "ויבא שכתוב וזהו יעזור, לא זה שגם
בראש  הקדושֿברוךֿהוא לפני בא השטן בתוכם",
"איום  אומרים אנו ולכן האדם, בני על להלשין השנה
אבל  נורא הנך ברוךֿהוא אתה עולם, של רבונו קדוש",
לא  הקדושֿברוךֿהוא הרי אומרת, זאת קדוש, אתה
בדרך  ילך שהאדם רוצה הוא האדם, את להעניש רוצה
והגון, טוב יהיה שלו שהבן הרוצה אבא כמו טובה,
האב  אזי טוב, מתנהג איננו הבן וכאשר טוב, ויתנהג
שהאדם  רוצה ברוךֿהוא הבורא וכך אותו, מעניש
בדרך  הולך איננו האדם שכאשר אלא טוב, יתנהג
הבורא  אזי רעה, בדרך הולך חלילה או הטובה,
הקדושֿברוךֿהוא  אבל כך, על אותו מעניש ברוךֿהוא
הקדושֿברוךֿ אדרבה, האדם, את להעניש רוצה איננו
שהוא  מי אפילו תשובה, יעשה שהאדם מחכה הוא
רוצה  הקדושֿברוךֿהוא פושע, עלינו, לא חלילה,
יד  נותן "אתה שכתוב כמו תשובה, יעשה שהוא
ברוךֿ אתה שבים". לקבל פשוטה וימינך לפושעים,
פתוחה  ימינך ויד לחוטאים, אפילו ידֿהצלה נותן הוא
הקדושֿברוךֿהוא  תשובה, שעושים אלה את לקבל
איננו  והוא תשובה, יעשו גם רשעים שאפילו רוצה
איננו  הקדושֿברוךֿהוא כי הרשעים, של במותם רוצה
בדרך  ילך שהאדם רוצה הוא האדם, את להעניש רוצה
אליהם, "אמור י"א) ל"ג (יחזקאל שכתוב כמו טובה,
בשובו  אם כי הרשע, במות אחפוץ אם ה' נאום אני, חי
ליחזקאל  אומר הקדושֿברוךֿהוא וחיה". מדרכו
האלוקי  בשמי נשבע שאני ישראל לבני אמור הנביא,
הוא  רצוני אלא הרשע, של בעונש רוצה שאינני
אומר  שהנביא וזהו ויחיה, הרעה מדרכו ישוב שהרשע
מחשבתיו, און ואיש דרכו רשע "יעזב ז') נ"ו (ישעיה
לסלוח", ירבה כי אלוקינו ואל וירחמהו ה' אל וישוב
המחשבות  את הרע והאיש דרכו את יעזוב שהרשע
האלוקים  הקדושֿברוךֿהוא, אל וישוב שלו, הרעות

ועושה  תשובה שעושה למי המוחל ברוךֿהוא, שלנו
אבל  מאד נורא אתה קדוש", "איום הפירוש וזהו טוב.
אב  של ברחמנות עמנו שתתנהג מקווים לכן קדוש,

טוב. אדון ושל
‰‰Â הוא ‰ היום עולם", הרת "היום הפירוש זהו

שבו, הנבראים כל עם העולם של ההולדת
עולם, הרת היום נשמתוֿעדן: הזקן, אדמו"ר ופירש
הרי  לילד, מצפים שכאשר כשם רועד, העולם היום
ומבקשים  יעבור, זה איך גדולה בבהלה נמצאים
כך  ובאושר, בטוב יעבור שהכל מהקדושֿברוךֿהוא
הרי  כי מחדש, נולד העולם שבו היום הוא השנה ראש
עומדים  הנבראים כל שבו הדין יום הוא השנה ראש
מ"ב) פ"א ר"ה (מסכת במשנה שכתוב כמו למשפט,
מרון, כבני לפניו עוברין עולם באי כל השנה שבראש
הקדושֿ לפני עוברים הברואים כל השנה ראש ביום
צר  פתח דרך אותם שמעבירים כבשים כמו ברוךֿהוא,
אחרית  ועד השנה "מראשית שכתוב: כמו אחד, אחד
הגמרא  ואומרת השנה, סוף עד השנה מתחילת שנה",
יהא  מה נידון השנה מראש ע"א) ד"ה השנה (ראש
יהיה  מה במשפט נקבע השנה של בתחילתה בסופה,
השנה, ראש ימי לכן השנה. סוף עד נברא כל עם
כי  נוראים, ימים נקראים כיפור ויום תשובה ימי עשרת
אלה  הנבראים, סוגי כל על ומשפט הדין של הזמן זהו
מלאכים  שבשמים, אלה גם וכן האדמה) (על שבארץ
גם  בגןֿעדן כבר שהם הנשמות על אפילו כי ונשמות,
כיפור  ביום לכן הרי להם, יתנו טוב כמה משפט יש
בגן  כבר שהם הצדיקים שנשמות כדי נשמות מזכירים
בשלחןֿערוך  שכתוב כמו ולמעלה, למעלה יתעלו עדן,
ביום  צדקות לדור נהגו ו') ס' תרכ"א סימן חיים (אורח
דהמתים  נשמותיהם, ומזכירים המתים, בעד הכפורים
צריך  כיפור ביום הכפורים. ביום כפרה להם יש כן גם
וכל  הורים המתים, נשמות עבור לצדקה להבטיח
יום  הקדוש ביום עליה יש לנשמות גם כי הקרובים,
צדיקים, ושל הורים של נשמות שמזכירים ואלה כיפור,
כי  גדולה, זכות להם יש עבורם, לצדקה ונותנים

מהקדושֿהנשמ  מבקשות והצדיקים ההורים של ות
שלהם  הנכדים על שלהם, הבנים על שירחם ברוךֿהוא
ומבורכת, טובה שנה להם ויתן שלהם, התלמידים ועל
שאנו  כפי ומשפט, דין יש גם מלאכים על ואפילו
יאחזון", ורעדה וחיל יחפזון, "ומלאכים אומרים
מיום  אותם תופסים ורעדה פחד ממהרים, מלאכים
וזהו  נשפטים. הנבראים כל השנה שבראש היינו הדין,
העולם  השנה, ראש היום, עולם", הרת "היום הפירוש
העולם  כל כן ועל הדין, יום הוא היום הרי כי רועד,

רועד.
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בעצמו ‡. השי"ת קידש שנה, עשרה חמש לפני
התורה  צוררי על התורה אור ניצחון אז היה ה'. את
אור  לנצחון זקוקים כן גם היום ישראל. צוררי ועל

התורה. צוררי על התורה
אלא  המאורע, פרטי לספר רצו רבות פעמים
זה  הרי כיום ואילו לכך. הזדמנות שום היתה שלא

על־כל־פנים. במקצת ונספר זה, לזמן נוגע
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד אמר תרע"ט תמוז י"ב
לפני  אומר אבי היה כלל בדרך – חסידות. מאמר בפני
אומר  שהיה המאמר לבד ביחוד, מאמר תמוז בי"ב
שלי. החג שלי, היום היה תמוז י"ב – ברבים. בשבת
מאמר  בפני אז אומר היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
שונים. ענינים על ומשוחח סיפורים מספר חסידות,
– אותם מספר כשצדיק ובפרט בכלל צדיקים סיפורי

ממש. תורה זה
אאמו"ר  כ"ק הוד בפני אמר תרע"ט תמוז בי"ב

נפש. מסירות של הענין דובר בו מאמר, הרה"ק
ורק  עכשיו, זה מאמר לומר צריכים היו בעצם –
והוא  זאת, לעשות יכול אינני שונות מניעות מפאת

– הכתב באותיות יופיע
נקנית  התורה שאין הענין דובר מאמר באותו
הוא  התורה לימוד שעיקר נפש, במסירות אלא
בלי  תורה ללמוד גם יכולים אמנם נפש, במסירות
את  ממשיכים נפש מסירות ידי על אך נפש, מסירות
ההפרש  הוא לכך ההסבר בתורה. הקב"ה של עצמותו
מסירות  לבין אבינו אברהם של נפשו מסירות בין

עקיבא. רבי של נפשו
אך  ההבדל, בביאור להאריך הזמן הוא כעת לא
וקיווה  חיפש עקיבא שרבי הוא, בקצרה הענין

שאמר  כפי תורה, על נפש לידי 1למסירות יבוא "מתי
עליו  אבינו אברהם של ענינו ואילו ואקיימנה",
לאו  ברבים, יתברך אלקותו לפרסם היה השלום
אחרת, אפשר אי אם רק נפש, מסירות ידי על דוקא
מסירות  היתה לא לכן ממש. נפשו למסור מוכן היה
שבע  אלקות, על נחבש הוא בהרגש, אצלו הנפש

בכותא  שנים ושלש בקרדו .2שנים
בבית  חבוש כשהיה עקיבא שר' מוצאים, אנו לכן

ללמו  צריכים והיו מסויים האסורים ענין ממנו ד
שרבי  בענין כידוע ברמז, זאת לומר עליו היה בתורה,
אבינו  אברהם ואילו וכו', הפתח על עמד יהושע
אלקות  ופרסם גילה תפוס, כשהיה גם עליו־השלום

ברבים.

המאמר  היה אז, ששמעתי זה חסידות מאמר
בעלמא־דין. מאבי ששמעתי תמוז י"ב של האחרון

בענין  רבות פעמים אבי אתי דיבר הזמן במשך
הסתלקותו  לפני ימים כמה תורה. על נפש מסירות
בפועל, הנפש את למסור צריכים תורה שעל לי, אמר
ברגעיו  גם כך ממש. בפועל כי־אם בכוח רק לא

כך. על אתי דיבר בעלמא־דין, האחרונים
ועל  תורה על הגזירות החלו ההסתלקות אחרי
תשעה  במוסקבה התאספו תרפ"ב בשנת חדרים.
הייתי  ואני – תמימים" "תומכי תלמידי – "תמימים"
תורה  על הנפש את למסור כולנו ונשבענו העשירי,
במדינה  העבודה את חילקנו האחרונה. הדם טיפת עד
ביותר  פוריה היתה העבודה בנפרד. אחד לכל
בתי  מאות אז נוסדו במדינה, גדולה היתה והשפעתה
שתלמוד  באמריקה כמו שלא וחדרים, תלמוד־תורה
לומר  או ברכה לעשות ללמד כדי רק הוא תורה

באמת. ללמוד אלא קדיש,
ה"יבסקציה", ידי על הרדיפות החלו מכן לאחר
באמריקה  במרתפים. הלימודים את לסדר ונאלצו
מרתף  זה היה שם אך "סעלערס". לכך קוראים
חלונות, בלי אש, בלי שם, קר והיה בור, חפרו פשוט,
גם  תלמידים. עם שעות כמה לומדים היו ובהם
שנתפסו  המלמדים גדול. הפחד היה אלה במרתפים
לארץ  ונשלחו קשים בעינויים נענשו לימודם, בשעת
קשים  ביסורים עונו התלמידים־הנערים גם גזירה,
כדי  וכו'. דין לית כי ביריה, נהרגו מהם והרבה
היו  הזרים, בידי לפתע יפלו שלא הלומדים על לשמור
עצמן  עושות למרתפים, סמוך מסתובבות נשים
את  להזהיר ביכולתן היה וכך ופולים, קטניות מוכרת

מתקרבת. מסכנה הלומדים
השפיעה  שבמרתפים, המעופש באויר השהייה
בעלי  כמה והיו חלו, מהם שרבים הלומדים על לרעה
אז  הייתי כזה. לימוד לצורת התנגדותם שהביעו בתים
ואמרתי  בתים בעלי אותם אלי קראתי בלנינגרד,

להם:
כהנים  ידי על נעשו המקדש בית עבודות כל
בזר, גם מותרת היתה בלבד השחיטה עבודת ולוים,
עבודה  כהן. ידי על נעשים היו העבודה עיקרי אבל
זר, ידי על כולה שנעשתה הכיפורים ביום היתה אחת
זו  לעבודה לעזאזל. השעיר שליחת של העבודה והיא

שהיה עתי" "איש אף נצרך על מקודם, לכך מוכן
את  מוציא היה לא לעזאזל השעיר שמוליך שידעו
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שהיתה  כיוון זו, לעבודה רבים וקפצו נדחקו – שנתו
תורה, של העבודה מכל־שכן המקדש. בית עבודת זו
שצריכים  על־אחת־כמה־וכמה הרי חיים, שנותנת

בה. שיתעסקו כאלה להימצא
אברכים  והרבה חזק רושם ב"ה עשו הדברים
כך  ידי ועל התורה, הרבצת עבודת על נפשם מסרו
בשעת  יותר, מאוחר חדרים. מאות כמה נתרבו
ידעתי  כי גדול, עונג מזה לי היה – תרפ"ז – המאסר

חדרים. מאות וכמה כמה יתווספו כך ידי שכל
רוצים  תורה. על גזירה זו במדינה ישנה כעת
לימודי  לפני הבוקר בשעות חול לימודי להנהיג 
אסור  הישיבות. הירוס משום חלילה בכך יש הקודש,
איכפת  להיות צריך זה אופן, בשום הדבר את לאפשר
בישיבות. ילדים להם שיש להורים רק לא אחד, לכל
בתי  גבאי אל הנציגים, אל ולרוץ ברחובות לזעוק יש
שבת. שומרי יראים גבאים לאותם כלומר הכנסת,
כלל  לדבר צריכים לא השבת, מחללי הגבאים עם
להם, לומר ויש היראים, הגבאים עם רק זה, אודות
עצות  ולחפש להרעיש יש בממשלה. לנציגיהם שילכו
ברור, לדעת יש שכן הגזירה, את להסיר כיצד
תהיה  זו, גזירה תבוצע שבו ביום – היל"ת – שחלילה
את  לחלל רוצים – ביותר הגדולה המפלה למדינה

הישיבות. את להרוס התורה,
לפגוע  שתתחיל הממשלה אמר: הזקן רבנו
במשיחי  תגעו אל תימחה, – רבן בית של 3בתינוקות

רבן. בית של תינוקות אלו –
כשם  הנה השונא, את לנצח שכדי לדעת יש
זין  לכלי גם צריכים גשמיים, זין לכלי שזקוקים
יש  אתה. להתגרות אסור לכן התורה. וזה – רוחניים
הגזירה. ביצוע לאפשר ולא כך על הנפש את למסור
את  האור ינצח היום שגם השי"ת, יעזור לחיים.

החושך.
אני  אותם, להעלים יכולים שלא ענינים ישנם

בפרט. והן בכלל הן כולי שבור
מעוררת, אחת מלה היתה ברוסיה הגזירות בזמן
מספיק  היה יבש. חציר בעגלת אש של ניצוץ כמו
מקוה  חדר, אודות ודיבר לעיר שבא אחד "תמים"
כבר  זה זו, במדינה כאן, מיד. התבצע והדבר – וכו'
אף  פגע , ולא נגע  ולא ומדברים, שמדברים שנתיים,
בפרט, שבור אני מכך למים. נהפכה לא קרח פיסת

זו. למדינה העליונה ההשגחה אותי הביאה מדוע
אתם  עיוורים האם אתם, היכן אמריקה, יהודי
רוחכם  על העולה החזקה, היד את רואים ואינכם

תהיה? לא היה

ה"שובו  את שומעים ואינכם אתם חרשים האם
כך  כל אתם האם תמותו"?, ולמה ישראל בית שובו
עיניכם? לנגד במתרחש מרגישים ואינכם גסים
חושבים  האם חומריות, עשיתם שלכם מהגשמיות
עם  אחר, רבש"ע עם אחרים, יהודים שהנכם אתם,

חלילה? אחרת תורה
נראים  כולם והנכד, הבן אב, באמריקה, כאן

שווים.
רב , זו, במדינה כאן, נראה כיצד למישהו, כתבתי
פי  על עושים הם שהרי חוטאים, אינם הם שוחט.
הפשוטים  היהודים הרבים. מחטיאי הם אבל דין,
הכל  בעיניהם דין. פי שעל בהבדל מבחינים אינם
זה  אצלם במכונה, או בתער הזקן הורדת שווה,
אחד  לאווים, חמשה על ועוברים גמור היתר נעשה
הרבה  הרבה מתהווים יחד ומכולם השני, על מסתכל
הרי  – כך אם הנ"ל: הנמען אותי שאל לאווים.

ייתכן... – לו ועניתי אסורה? והוראתם שחיטתם
אודות  תשובות שתי ישנן ומשיב " "שואל בשו"ת
כתוב, אחת בתשובה ידו. מתחת מכשול שיצא שו"ב
ימים  לכמה אלא שו"ב אותו להעביר צריכים שאין
בתשובה  המהדרין. מן למהדרין כשרה, ושחיטתו
ושחיטתו  השו"ב את להעביר שיש פוסק הוא השניה
הדבר, לטעם שאלוהו עולמים. ולעולמי לעד נבילה
כאב  עצמו והוא בשגגה היה זה הראשון אצל וענה:
ופריקת  קלות מתוך בא זה השני אצל ואילו כך, על

עול.
ונוצרה  לאווים, אלפי מתהווים הלאווים מחמשת

זו. בביצה טובעים ואתם ביצה,
אני  אין דרשות, דורש אינני מוסר, מגיד אינני

אלא... התראות, משמיע
התורה  תלמודי כשרים. תורה תלמודי להקים יש
אינם  שבת, שומרי אינם המורים בהם כשרים הבלתי
בתי  הם – ומצוות תורה שומרי אינם תפילין, מניחי
הדבר  דומה ללמוד, ילד שם כשמכניסים שמד.
כך, על כספים שנותנים אלא אותו. משמדים שכאילו
עבור  לתת מוטב שמד. לבתי נותנים כאילו זה הרי
בדרך  כשהולכים הרמב"ם, שפוסק כפי מנזרים.
או  בר־דת לשומר לקחת מי את לשמירה, וזקוקים
אך  בר־דת, שאינו מי מוטב לכאורה בר־דת, אינו
נוטה  הוא שכן בר־דת, רק לקחת פוסק הרמב"ם

טובות. למדות יותר
לשם, ילכו גויים רק הרי מנזרים, עבור כשנותנים
ילדי  הולכים כשרים הבלתי התורה לתלמודי ואילו

ר"ל. לשמד ישראל
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היו  כאלה, תורה מתלמודי בילדים בעצמי נתקלתי
היבסקים  ...אלה

קציר, הגלויות, כל מנויות טוב' 'שוחר במדרש
מסיק. – מדי קציר. – בבל גלות וגת. בציר מסיק,
ואומר  האחרונה. הנוכחית הגלות – גת יון. – בציר
חמי  אסף לי', חמי ישעיה לי', חמי יואל במדרש: שם

שנאמר  לי', חמי דוד הגיתית.4לי', על למנצח
לומר  רבנו למשה השי"ת אמר מצרים בגלות

צרה 5לישראל  די' משה, אמר אהי', אשר אהי'
וגו' אהי' ישראל, לבני לומר השי"ת לו וענה בשעתה,
הראו  הנוכחית הגלות את וגו'. אבותיכם אלקי ד'
דורות, לארבעים נמסר וזה עליו־השלום רבנו למשה
אשי  ומרב  אשי, רב  עד עליו־השלום רבנו ממשה
יין. מהם ועושים ענבים דורכים בגת עתה. עד ואילך
ישראל  ובני כולם סובלים כעת אך צרות, היו תמיד

במיוחד.
"אצבע  אמרו הם במצרים השלישית במכה
מכות  הרבה כך כל אחרי כיום ואילו היא", אלקים

כלל. מכירים לא ועדיין ר"ל
כי־אם  דרשות, דורש אינני מוסר, מטיף אינני
מרגיש  שאני מה אומר אני ישראל אהבת מצד
לחזור  צריכים שכולם לבבי, עומק בפנימיות

טובים. ולמעשים לתורה לתשובה,
החדשים  מספר של מהמצב מאד שבור אני
יום  שהוא אלול, ח"י שעד מקווה שאני אלא הבאים,

הזקן, ורבנו טוב שם הבעל הולדת יום של הבהיר
"תומכי  הישיבות שמרכז בשמחה, לכם לבשר אוכל
תרבה  סופרים וקנאת נוספות, ישיבות יסד תמימים"
ידי  ועל סניפים, יקימו אחרות ישיבות שגם חכמה,
ועבודה  חינוך" לעניני ה"מרכז של הטובה העבודה

השי"ת. יעזור ישראל" "מחנה של
ובקרוב  ונוח, בריא קיץ שיהיה השי"ת, יעזור

ברחמים. צדקנו משיח פני לקבל נלך ממש
אלול  י'

משיחה) (קטע
נ"ע  טוב שם הבעל שבימי פעם, סיפרתי ...כבר
שם  הבעל אליו קרא ישראל. מושב על כליון נגזר
מהצדיקים  חבריו קהת, ור' מרדכי ר' את טוב
איך  עצות לחפש בית־דין להושיב  כדי הנסתרים,
נשמה, עליית היתה טוב שם לבעל הגזירה. את לבטל
חזרה  בהלכו להשיב . אין הגזירה שאת ראה והוא
לו  ונודע גדול, אור אחד בהיכל ראה ההיכלות, דרך
ובשעת  עצים חוטב שהיה כפרי יהודי של היכלו שזה
שעשה. המלאכות בכל וכך תהלים, אומר מעשה
ספר  כל את פעמים חמש יום כל אומר היה זו בדרך
נסע  כך. כל המאירות הן התהלים ואותיות תהלים,
יודע  היה אם ושאלו: יהודי אותו אל טוב שם הבעל

ש  הבא האם שבעולם – יהודי ישוב להציל בידו יש לו
יש  אם מיד: לו ענה הכפרי היהודי זאת? עושה היה
בטלה... והגזירה מיד, זאת מוסר אני הבא, עולם לי
a"yz'd fenz a"i
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תרצ"ט  מנ"א י"ז ב"ה,

אטוואצק 

אי"א  וו"ח והנעלה הנכבד ידידי

שי' מוהרחמ"א

וברכה! שלום

חלישות  אודות זה לחודש מי"ב מכתבו על במענה

ויחזקה  רפואה לה ישלח השי"ת תי', אמו בריאות

וברוח. בגשם ויאמצה

לידע, לי נוגע אינו השנה ספר מהוצאת מדויק חשבון

אשר  התנאי שיושמר אצלי והעיקר ביוקר, שעלה זאת רק

להוצאת  יסודי קרן כמו הכוונה הי' לטא אלף הסך

ספרים.

להתענין  במאד נחוץ אחו"ת של זמני ירחון אודות

בזה  אין הרי לזמן מזמן שמופיע הנוסח יהי ' כאשר בזה,

עבור  תקנון ובדבר בזה, להתענין מבקשו והנני הכבדה.

אחו"ת.

מרת  אם ללעמבערג, לנסוע המתאימה בדבר

ומבקשו  זה, על מסכים הנני לזה מתאימה שמואלאוויטץ

עם  אתדבר אז תשובתו אקבל וכאשר עמה, להתדבר

זה  בענין ממכתביי באחד כבר אשר כמדומה לעמבערג.

והנהגותי' מלבשתה להיות צריכה הנוסעת את עוררתי

התועלת  בעזה"י להשפיע תוכל אשר באופן מתאימות,

וכו'. בלבושיהם המדקדקים על גם הנרצה

להניח  צריכים ארץ, ודרך דתורה הגימנסיען בדבר

יעשה  בטח שי', הרמ"ד בידידינו שתלוי ומה זה, על כוחות
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ולברכה  וטובה כשורה הכל יהי' כי ירחם והשי "ת בזה,

וברוח. בגשם

עצומים  כוחות להניח צריכים ספר הבתי שני בדבר

איך  זה על ואתפלא לנערות, והב' לנערים יהי' הא' אשר

בעניני  מומחה בתור ידידי הלא הטובה, ההחלטה נתבטל

ולא  כהונתו, בכח זאת לתבוע לו הי' אופעצאלי חינוך

דתיים  בלתי דגם אנושי, מענין גם אלא דתי ענין מטעם

בצעירים  גם ומה הצניעות, סייגי ידועה במדה שומרים

להניח  צריך שי' הרמ"ד ידידנו וכן הספר, בתי תלמידי

בגו"ר. בעזרם יהי' והשי"ת זה, על כחות

בהמוסד  מאד, נחוץ כללי בענין להעירו הנני בזה

ההנהלה  נחלפה אשר יותר או חדשים כשלשה זה דזוינט

- האירופאי בועד יו"ר שהי' - כהן מר ותמורת הראשית

ראשי  גם מחליפים כי נודע ועתה טראפער, מר בא

יודע  איני - הדבר ואפשר בחדשים, בפולין הישנה ההנהלה

עד  בחדש. הישן המנהל את יחליפו במדינתם גם כי ברור,

אזרחי  שולחת החדשה ההנהלה הנה כה עד ששמעתי כמה

הישנה, ההנהלה מקומי על כי ארצה"ב הדבר אפשר אבל

באזרח  ולא - מקומי בחדש הישן את יחליפו במדינתם

מינץ. מר ע"י להוודע צריכים - ארצוה"ב

ההעתק  כפי שי' הרמ"ד לידידינו מזה כותב והנני

ידידינו  עם להתראות ובבקשה ... בזה לו שולח שהנני

בזה. ולהתיישב שי' הרמ"ד

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק  יוסף
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ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz'd `vz zyxt zay zgiyn)

הּתֹורה  על רׁש"י ׁשּפירּוׁש הּזקן אדמּו"ר ּפתּגם ידּוע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוהּנה

עם  מתאים רׁש"י ׁשּפרּוׁש מּובן ׁשּמּזה ּתֹורה", ׁשל "יינּה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּוא

הּתֹורה: ּבפנימּיּות ְְִִִַַָָהמבֹואר

ּבּנּדֹוןּֿדידן: מּובן אינֹו ְְִִִֵַָָָולכאֹורה

ּבארּוּכה  מבֹואר ּפרׁשתנּו, התחלת על חסידּות ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָּבדרּוׁשי

האלקית  הּנפׁש מלחמת על קאי גֹו'" לּמלחמה תצא ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁש"ּכי

צלֹותא  ּד"ׁשעת הּתפּלה, ּבעת (יצרֿהרע) הּבהמית הּנפׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעם

רׁש"י  ׁשל ּפרּוׁשֹו עם זה ּפרּוׁש מתאים ואי - קרבא" ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעת

מדּבר"? הּכתּוב הרׁשּות, ְְְְְִֵֶֶַַָָּד"ּבמלחמת

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

הּיצרֿ ּבברּור אֹופּנים ּב' ׁשּיׁש מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמבֹואר

מנּוחה. ּבדר ב) מלחמה, ּבדר א) ְְְְִֶֶֶֶַָָָָהרע:

"ׁשעת  - הּתפּלה עבֹודת ּבין החילּוק זהּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשּבכללּות

ׁשלֹום": גֹו' נֹועם ּדרכי "ּדרכיה - הּתֹורה לעבֹודת ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָקרבא",

למעלה, מּלמּטה הּיצרֿהרע ּברּור הּוא הּתפּלה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָעבֹודת

(נפׁש ּבהּמתּברר האלקית) (נפׁש הּמברר התלּבׁשּות ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעלֿידי

הּברּור  אבל ויגיעה; מלחמה עלֿידי ּבא זה ולכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּבהמית),

ׁשעלֿידי  מּמילא, ּבדר למּטה, מּלמעלה הּוא ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי

ועלֿידיֿ ּבנפׁשֹו, אלקּות ּומגּלה ממׁשי הּוא הּתֹורה ְְְְְְֱִִֵֶַַַַַָֹלימּוד

מאליו. הּיצרֿהרע (ּומתּברר) מתּבּטל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָזה

מלחמה  עלֿידי הּיצרֿהרע ּׂשּברּור מה מּובן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעלּֿפיֿזה

מנּוחה  ׁשל ּבאֹופן ּברּור יׁשנֹו ּכי - הרׁשּות" "מלחמת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָנקרא

ּתֹורה. ׁשל עבֹודה עלֿידי -ְֲֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(32 'nr d zegiy ihewl)
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ּגמרא. ׁשעּור ּתלמידיו עם לֹומד היה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ערכין למּסכת ב)ּכׁשהּגיעּו "ליׁשנא (טו, הּמאמר את ולמדּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

הרע  לׁשֹון הּבעלֿׁשםֿטֹוב: ּפרׁש ּתליתאי", קטיל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָּתליתאי

ׁשּזהּו אּלא והּמאזין. הּמסּפר, הּממציא, – הּׁשלׁשה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהֹורג

מרציחה  יֹותר קׁשה ׁשהיא רּוחנּיים, ּבלבּוׁשים ְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָרציחה

ְִַּגׁשמית.
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:ílrúäì ìëeú àì dúàöîeñãäàøú-àì §¨®̈¬Ÿ©−§¦§©¥««Ÿ¦§¤Á

éçà øBîç-úàCøca íéìôð BøBL Bà E ¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´©¤½¤
:Bnr íé÷z í÷ä íäî zîlrúäåñääéäé-àì §¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«Ÿ¦«§¤³

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

ote`a ,dpyndäéa úéàcxyaa yiy -ïðé÷ñò äèeøt äåL- §¦¥¨¤§¨¨§¦©
,jkl di`xde ,xaecnéðz÷caiigy ,ycwd on dkizg lke`d iabl §¨¨¥

,éàcå íLà`l ok m`e .dhext ieeya dlirn lr wx `a df my`e ¨¨©©
.dhext dey da oi`y dkizga xaecn `tiqay xazqndéì øîà̈©¥

,`tiql `yixd oia welig yi ,ongp ax el uxiz -äëéúç àéää©¦£¦¨
àéä øúBð àìcxya `idy ,`yixa da xaecny dkizg dze` - §Ÿ¨¦

,'xzep' dpi`e ,dlik`a xzend ycwäèeøt àéåL`id dey - ©§¨§¨
`idy xzep ly dkizg la` ,zelirn my` aeig dilr yie ,dhext

.i`ce my` aeig da oi` okle ,dhext dey dpi` ,oyi xya ly
:dywde `ax jiyndàäålirl dpyna(:bi)y epipyìëBà Lé §¨¥¥

úçà äìéëà,cg` my`e ze`hg rax` dilr aiigedéa éðz÷c- £¦¨©©§¨¨¥¥
xeqi` z` ef dlik`a yiy mixeqi`d jeza epipyyéðz÷å ,øúBð¨§¨¨¥

y dpyna,ãçà íLàå úBàhç òaøà àéáîlr zelirn my` epiide ¥¦©§©©¨§¨¨¤¨
miaiige ,dhext dey xzep xya s`y gkene ,ycew xya zlik`

.my` eilrdéì øîà,ongp axàéääef dpyn -adlik`,äqâ ¨©¥©¦§©¨
,oyi xyady s` dhext dey dfa yie ,xya daxd lk`yàéääå- §©¦

xaecn ,epzpyna ,o`k eli`eadlik`,äwã,dhext dey da oi`y §©¨
:sqep uexiz .my` aiig epi` okleàéää (àéL÷ àìå)dpynd - §Ÿ©§¨©¦

zwqer ,xzep zlik` lr my` zaiignd lirl,íéîLbä úBîéa¦©§¨¦
ie`x `ed xzep xya `edy s` okle ,xdn lwlwzn epi` xyady

e ,dhext deye ,dlik`làëäxaecn ,epzpyna -,änçä úBîéa ¨¨¦©©¨
ieey xyaa oi`e ,lwlwzn `ed ixd zxgnl cr xya xzep m`y

.zelirn my`n xeht okle ,dhext
,xzep zkizge alg zkizg :dpyna epipyäðBLàøä úà ãçà ìëà̈©¤¨¤¨¦¨

'åëdfe ielz my`e z`hg `ian df ,dipyd z` lk`e xg` `ae
dfe z`hg `ian df ,xne` oerny iax ,ielz my`e z`hg `ian

.zg` z`hg oi`ian odipye ,z`hg `ian
ipy meyn zg` dkizg lr aiigzdl ozip cvik zxxan `xnbd

:mixeqi`øîà éîe ,ïîçð áøì àáø déì øîàxaeq ike -ïBòîL éaø ¨©¥¨¨§©©§¨¦¨©©¦¦§
y,øeqéà ìò ìç øeqéàxeqi` lr xzep xeqi` legl leki `linne ¦¨©¦

,ze`hg izy aiigzie ,algàéðz àäå,`ziixaa,øîBà ïBòîL éaø §¨©§¨©¦¦§¥
øeèt ,íéøetékä íBéa äìáð ìëBàäoi`y oeik ,mixetkd mei xeqi`n ¨¥§¥¨§©¦¦¨

o`k s`y ,dyw ok m`e ,dlap xeqi` lr lg mixetkd mei xeqi`
:`xnbd zvxzn .mixeqi` ipy meyn aiigzi `ly xnel ie`x did

,éãéà áøc déøa úLL áø øîàzwqer epzpynàéìek ìëàc ïBâk ¨©©¥¤§¥§©¦¦§§¨©§¨
daìçalry dpynd zpeeke ,dilry algdn zifk mr dilkd z` §¤§¨

z`hg aiig 'xzep' `idy dilkd lre ,zg` z`hg aiig algd
mb aiigzdl leki epi` envr algd zlik` lr zn`a j` ,ztqep

.xeqi` lr lg xeqi` oi`y oeik ,xzep meyn
:dywne `xnbd dkiynnénð daìça àéìeëålk` m` s` ixde - §§¨§¤§¨©¦

,dilk mr cgi algïéìBò øeqéàa dìò éà÷ àädilkd ixde - ¨¨¥£¨§¦¦
e ,axwidl gafnd lr dzlry meyn eilr dxeq`éúà éëéä- ¥¦¨¥

`a cvikeøúBð øeqéàedìò ìééç.dilkd lr lge - ¦¨¨¦£¨
:uexizd z` dgece ,uxzl dqpn `xnbdàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨

elc ,xnìò ìééçå ,àeä øeîç øeqéà øúBðc ïBòîL éaøì déì àøéáñ§¦¨¥§©¦¦§§¨¦¨§¨¦©
,ïéìBòc ì÷ øeqéàlr lg xeng xeqi`y oerny iax dceny xnelk ¦©§¦

zlik` xeqi`n xzei xeng zxk ea yiy xzep xeqi`e ,lw xeqi`
xyt` i` ixd .dyrz `la wx `edy ,gafnd lr dlry xac

,ok xnel,àeä ì÷ øeqéàc ,äìáð àäå`la `l` xaer epi`y §¨§¥¨§¦©
,dyrz,àeä øeîç øeqéàc íéøetékä íBéå,zxk aiig ea lke`dy §©¦¦§¦¨

åc lirl oerny iax xn` ok it lr s`éúà÷ àì`a `ly -øeqéà §Ÿ¨¨¥¦
ìò ìééçå ,øeîçc íéøeték íBéxeqi`,àeä ì÷c äìáðrecn ok m`e ¦¦§¨§¨¦©§¥¨§©

.'oiler' xeqi` lr lg xzep xeqi`
:`xnbd zvxzn,àlàxeng xeqi` oi` oerny iax zrcl zn`a ¤¨

e ,lw xeqi` lr lgàðîçø élb íéLã÷aipica dxezd dzlib - §¨¨¦©¥©£¨¨
,miycwéúàc`ay -øeqéàe.øeqéà ìò ìç §¨¥¦¨©¦
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äMà úìîN øáb Laìé-àìå äMà-ìr øáâ-éìë§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤¦§©´¦¨®
éäìà ýåýé úárBú ék:älà äNò-ìk Eôåék ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥¥«¤¦´
éðôì | øBtö-ï÷ àøwéBà | õr-ìëa Cøca E ¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´

úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìr©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ
íàä çwú-àì íéöéaä-ìr Bà íéçøôàä-ìr©¨«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−

:íéðaä-ìræ-úàå íàä-úà çlLz çlL ©©¨¦«©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤
zëøàäå Cì áèéé ïrîì Cì-çwz íéðaä©¨¦−¦©¨®§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈

:íéîéñ ¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(oeyg bi mei meid)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ּבּתניא סכ"ב)מבאר הּקדׁש הרע (אגרת לׁשֹון ׁשּמחׁשבת , ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתחׁשבּו אל רעהּו רעת את "ואיׁש מּדּבּור: יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחמּורה

יהדפנה  ּתעלה ואם לעֹולם, לב על יעלה ולא ּכתיב, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבלבבכם

ּכי  מּמׁש. עבֹודהֿזרה מחׁשבת ּוכמֹו עׁשן, ּכהנּדף ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹמּלּבֹו

ּוׁשפיכּות  עריֹות וגּלּוי עבֹודהֿזרה ּכנגד הרע לׁשֹון ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָּגדֹולה

יתרֹון  חכםֿלב לכל נֹודע ּוכבר כּו'. ּכ ּבדּבּור ואם ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָּדּמים,

למּוטב". והן לטֹוב הן הּדּבּור, על הּמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהכׁשר

éùéìùçEbâì ä÷rî úéNrå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

èäàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
òøfä:íøkä úàeáúe òøæz øLàñé-àì ©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤Ÿ

:åcçé øîçáe-øBLa LøçúàéæðèrL Laìú àì ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½
:åcçé íézLôe øîöñáérz íéìãbCl-äN ¤¬¤¦§¦−©§¨«§¦¦−©«£¤¨®

:da-äqëz øLà Eúeñk úBôðk òaøà-ìrñ ©©§©²©§¬§«§−£¤¬§©¤¨«
âé:dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ékãéíNå ¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«§¨¬

øîàå òø íL äéìr àöBäå íéøác úìéìr dì̈Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´®̈§¨©À
-àìå äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨§«Ÿ

:íéìeúa dì éúàöîåèéáà ç÷ìåáéúëøòðä ¨¨¬¦−̈§¦«§¨©²£¦¬
éø÷éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äørpäáéúëøòðä ©©«£−̈§¦®̈§¦¹¤§¥¯
éø÷:äørMä øérä éð÷æ-ìà äørpäæèéáà øîàå ©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨§¨©²£¦¬

áéúëøòðäéø÷ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äørpä©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä LéàìæéíN àeä-äpäå ¨¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨§¦¥¿¨Á

Ezáì éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìr£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦§¦§Æ
éðôì äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈¦§¥−

:øérä éð÷æçé-úà àåää-øérä éð÷æ eç÷ìå ¦§¥¬¨¦«§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤
:Búà eøqéå Léàäèéóñë äàî Búà eLðrå ¨¦®§¦§−Ÿ«§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤

ìr òø íL àéöBä ék äørpä éáàì eðúðå§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈©−
ìëeé-àì äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈«Ÿ©¬

ì:åéîé-ìk dçlLñëúîà-íàåøácä äéä §©§−̈¨¨¨«§¦¡¤´¨½̈©¨−̈
íéìeúá eàöîð-àì äfäáéúëøòðìéø÷:äørpì ©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−©©«£¨«

àë-úà eàéöBäåáéúëøòðäéø÷çút-ìà äørpä §¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©
äúîå íéðáàa døér éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨
äéáà úéa úBðæì ìàøNéa äìáð äúNr-ék¦¨«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨

:Eaøwî òøä zøráeñáëLéà àöné-ék ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦«¦¨¥̧¦¹
íäéðL-íb eúîe ìra-úìrá äMà-ír | áëLŸ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ©§¥¤½
òøä zøráe äMàäå äMàä-ír áëMä Léàä̈¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®¦«©§¨¬¨−̈

:ìàøNiîñâëäéäé ékáéúëøòðéø÷äørð ¦¦§¨¥«¦³¦«§¤Æ©«£¨´
áëLå øéra Léà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬¦²¨¦−§¨©¬

:dnrãëøérä | ørL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå ¦¨«§«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´
-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe àåää©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤

áéúëøòðäéø÷ä÷rö-àì øLà øác-ìr ørpä©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ¨«£¨´
úLà-úà äpr-øLà øác-ìr Léàä-úàå øérá̈¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈¤¥´¤

:Eaøwî òøä zøráe eärøñäëäãOa-íàå ¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§¦©¨¤º
-úà Léàä àöîéáéúëøòðäéø÷äørpääNøàîä ¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈

Léàä úîe dnr áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦®̈¥À¨¦²
:Bcáì dnr áëL-øLàåëáéúëøòðìåéø÷äørpìå £¤¨©¬¦−̈§©«§©©«£¨Æ

äNrú-àìïéà øáãáéúëøòðìéø÷àèç äørpì Ÿ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§
Lôð Bçöøe eärø-ìr Léà íe÷é øLàk ék úåî̈®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤

:äfä øácä ïkæëä÷rö dàöî äãOá ék ¥−©¨¨¬©¤«¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈
áéúëøòðäéø÷réLBî ïéàå äNøàîä äørpä©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬¦−©
:dìñçëLéà àöîé-ékáéúëøòðéø÷äørð ¨«¦«¦§¨´¦À©«£¨³

dnr áëLå dNôúe äNøà-àì øLà äìeúá§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨§¨−̈§¨©´¦¨®
:eàöîðåèëéáàì dnr áëMä Léàä ïúðå §¦§¨«Â§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬

áéúëøòðäéø÷äéäú-Bìå óñk íéMîç äørpä©©«£−̈£¦¦´¨®¤§¦«§¤´
-ìk dçlL ìëeé-àì dpr øLà úçz äMàì§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈¨

:åéîéñâëàåéáà úLà-úà Léà çwé-àì ¨¨««Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®
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ðk älâé àìå:åéáà óñáàkc-reöô àáé-àì §¬Ÿ§©¤−§©¬¨¦««Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²
:ýåýé ìä÷a äëôL úeøëeñâøæîî àáé-àì §¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¬Ÿ©§¥−

ìä÷a Bì àáé-àì éøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬
ýåýé:ñãýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnr àáé-àì §Ÿ̈««Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®

ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì éøéNr øBc íb©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−
:íìBò-ãräíëúà eîc÷-àì øLà øác-ìr ©¨«©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ

øLàå íéøönî íëúàöa Cøca íénáe íçla©¤´¤©©½¦©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á
éìr øëNíøà øBútî øBòa-ïa írìa-úà E ¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤§À¦§²£©¬

:jìì÷ì íéøäðåéäìà ýåýé äáà-àìåì ErîL ©«£©−¦§©§¤«¨§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©
éäìà ýåýé Côäiå írìa-ìàäììwä-úà El E ¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈

éäìà ýåýé Eáäà ék äëøáì:EæLøãú-àì ¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤««Ÿ¦§¬
éîé-ìk íúáèå íîìL:íìBòì Eñ §Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr i zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

המדּבר, - ּתליתאי" קטיל ּתליתאי "ליׁשנא רז"ל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָאמרּו

ׁשל  אׁשמתֹו מהי וקׁשה, מדּברים. ׁשעליו והאדם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשֹומע

מן  מֹוציא הּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדּברּו. ׁשעליו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאדם

הרע  על מדּברים לא עֹוד ּכל הּגּלּוי. אל מחׁשבה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹההעלם,

ּומחּכה  אף מארי והּקּב"ה ּב'העלם', זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבאדם,

מתּגּלה  והּדבר ּכ על ּכׁשּמדּברים א ּבתׁשּובה. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁשּוב

נזק. ׁשּיגרם קטרּוג מּזה לצאת עלּול הּדּבּור, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבעֹולם

éòéáøçéçà ék éîãà árúú-àì-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ
:Böøàá úééä øâ-ék éøöî árúúèíéða §©¥´¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«¨¦²

ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬
:ýåýéñééáéà-ìr äðçî àöú-ékzøîLðå E §Ÿ̈«¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈

:òø øác ìkîàéøLà Léà Eá äéäé-ék ¦−Ÿ¨¨¬¨«¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²
õeçî-ìà àöéå äìéì-äøwî øBäè äéäé-àìŸ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨§¨¨Æ¤¦´

:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnìáéäéäå ©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«§¨¨¬
e íéna õçøé áør-úBðôìàáé LîMä àáë ¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ

:äðçnä CBz-ìàâéäðçnì õeçî Eì äéäz ãéå ¤¬©©«£¤«§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéåãéðæà-ìr Eì äéäz ãúéåE §¨¨¬¨−̈¨«§¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®

úéqëå záLå dá äzøôçå õeç EzáLa äéäå§¨¨Æ§¦§§´½§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨
:Eúàö-úàåèéäìà ýåýé ékáø÷a | Cläúî E ¤¥«¨¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤

ðçîéáéà úúìå Eìéväì Eéðôì Eäéäå E ©«£¤À§©¦«§Æ§¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬

éðçîáLå øác úåør Eá äàøé-àìå LBã÷ E ©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´¨½̈§−̈
éøçàî:Eñæèåéðãà-ìà ãár øébñú-àì ¥©«£¤««Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ®̈

éìà ìöpé-øLà:åéðãà írî EæéáLé Enr £¤¦¨¥¬¥¤−¥¦¬£Ÿ¨«¦§º¥¥´
éørL ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷aE §¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬§¨¤−

:epðBz àì Bì áBhañçéäLã÷ äéäú-àì ©´®−Ÿ¤«Ÿ¦«§¤¬§¥−̈
:ìàøNé éðaî Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−¦§¥¬¦§¨¥«

èéýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
éäìàéäìà ýåýé úárBú ék øãð-ìëì EE ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:íäéðL-íbñëéMú-àìéçàì Cóñk CLð E ©§¥¤««Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤
:CMé øLà øác-ìk CLð ìëà CLðàëéøëpì ¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈£¤¬¦¨«©¨§¦´

éMúéçàìe CéMú àì Eýåýé Eëøáé ïrîì C ©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´
éäìàäzà-øLà õøàä-ìr Eãé çìLî ìëa E ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬

dzLøì änL-àá:ñáëýåýéì øãð øcú-ék ¨−̈¨§¦§¨«¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´
éäìàì øçàú àì EepLøãé Løã-ék BîlL ¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®¦«¨¸¦§§¤¹

éäìà ýåýé:àèç Eá äéäå Cnrî Eâëéëå §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§§¦¬
:àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçúãëàöBî ¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§¨¬

éúôNýåýéì zøãð øLàk úéNrå øîLz E §¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³
éäìàéôa zøac øLà äáãð E:Eñ ¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(cvw 'nr f ycw zexb`)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמּו"ר מו"ח מכ"ק ְְִִַַָׁשמעּתי

על  ּתּקּון וׁשאל ליחידּות אחד אליו נכנס אׁשר לי, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּסּפר

ּבאֹותּיֹות  הרּוחני מּצבֹו ּתאר מעׂשה ּובׁשעת ענינים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאיזה

הענין  חמר ידּוע אׁשר אדמּו"ר, מו"ח כ"ק וענהּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמבהילֹות.

וד"ל. עצמֹו. על וגם חברֹו על לסּפר ׁשאסּור הרע, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָּדלׁשֹון

éùéîçäëíéáðr zìëàå Erø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²
éìk-ìàå EráN ELôðk:ïzú àì Eñåëék §©§§−¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«¦³

Lîøçå Eãéa úìéìî zôè÷å Erø úî÷a àáú̈ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ
éðú àì:Erø úî÷ ìr óñãëàçwé-ék ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«¦«¦©¬

ïç-àöîú àì-íà äéäå dìráe äMà Léà¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨¥´
øôñ dì áúëå øác úåør dá àöî-ék åéðéra§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈¥³¤

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøkáäàöéå §¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«§¨«§−̈
:øçà-Léàì äúéäå äëìäå BúéaîâdàðNe ¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«§¥¨»

ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä̈¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´



iriayרלח ,iyiy - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´
:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàäãeé-àììë ¨©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨««Ÿ©´
ì dçlL-øLà ïBLàøä dìradzç÷ì áeL ©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈

-ék äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äárBú«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð Eñ £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

,מל מּנּוי - לארץ ּבכניסתן יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשלׁש

מביאה  עמלק ׁשמחּית הרי הּמקּדׁש. ּבית ּובנין עמלק ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמחּית

ּבתבת  נּקּוד אֹופּני ׁשני יׁש והּנה, הּמקּדׁש. ּבבית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָׁשלמּות

נקּדֹות, ב' ּבצירי, ׁשּזכר לֹומר, ויׁש ּבסגל. אֹו ּבצירי – ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֻ"זכר"

ראׁשֹון  ּבית מקּדׁשֹות, לׁשּתי ׁשּקדמה עמלק מחּית על ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרֹומזת

עמלק  מחּית על רֹומז נקּודֹות, ׁשלׁש ּבסגל, וזכר ׁשני. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּובית

הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש לבית ְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשּקֹודמת

éùùäàáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìr øáré-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçàåìáçé-àì ¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«Ÿ©«£¬Ÿ
:ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçøñæàöné-ék ¥©−¦¨®̈¤¦¤−¤¬Ÿ¥«¦«¦¨¥̧

Ba-ønrúäå ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§¦§©¤−
òøä zøráe àeää ápbä úîe Bøëîe§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

:Eaøwîñçì úrøvä-òâða øîMäãàî øîL ¦¦§¤«¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ
íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà ìëk úBNrìå§©«£®§ŸÁ£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²

:úBNrì eøîLz íúéeö øLàkèúà øBëæ ©«£¤¬¦¦¦−¦§§¬©«£«¨¾¥¯
éäìà ýåýé äNr-øLàCøca íéøîì E £¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤

:íéøönî íëúàöañéúàMî Erøá äMú-ék §¥«§¤¬¦¦§¨«¦¦«©¤¬§¥«£−©©´
:Bèár èárì Búéa-ìà àáú-àì äîeàî§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

àéBá äLð äzà øLà Léàäå ãîrz õeça©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½
éìà àéöBé:äöeçä èBárä-úà EáéLéà-íàå ¦¬¥¤²¤¨«£−©«¨§¦¦¬

:Bèára ákLú àì àeä éðrâéBì áéLz áLä ¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«¨¥Á¨¦̧³
BúîìNa áëLå LîMä àBák èBárä-úà¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬§©§¨−

éäìà ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe:Eñ ¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(328 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
מּזה. למּטה זה ,"קר" ּבתבת ּפרּוׁשים –˜¯e¯È˙ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ¿ƒ

ּבקרירּות. ּתהיה ׁשעבֹודתֹו האדם, את מקרר –Ó˜¯‰עמלק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָƒ¿∆

ּפרטית. הׁשּגחה עניני לראֹות לא לאדם ּגֹורם ÓË‡‰עמלק ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹÀ¿»

"לׁשֹון  וּיקרא ּפרׁשת ריׁש ּכפרש"י האדם, את מטּמא עמלק –ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו וטמאה, ּבלעם".iÂ˜¯עראי אל אלקים ְְְֲֶַָָֻ«ƒ»ְֱִִֶָֹ

,éùéù
éòéáùãééçàî ïBéáàå éðr øéëN ÷Lrú-àìBà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯

éørLa Eöøàa øLà Eøbî:Eåèïzú BîBéa ¦¥«§²£¤¬§©§§−¦§¨¤«§Á¦¥̧
àeä éðr ék LîMä åéìr àBáú-àìå BøëN§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½
éìr àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàåE §¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàñæèúBáà eúîeé-àì ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§Ÿ«§³¨Æ
Léà úBáà-ìr eúîeé-àì íéðáe íéða-ìr©¨¦½¨¦−Ÿ«§´©¨®¦¬

:eúîeé BàèçañæéíBúé øb ètLî ähú àì §¤§−¨«´Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®
:äðîìà ãâa ìáçú àìåçéúééä ãár ék zøëæå §´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ

éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîaéëðà ïk-ìr íMî E §¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦®̈©¥º¨«Ÿ¦³
:äfä øácä-úà úBNrì Eeöîñèéøö÷ú ék §©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«¦´¦§ŸÁ

áeLú àì äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ¨Æ
ïrîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©

éäìà ýåýé Eëøáéìëa Eéãé äNrî:Eñëék §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«¦³
éøçà øàôú àì Eúéæ èaçúíBúiì øbì E ©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬

äéäé äðîìàìå:àëììBòú àì Eîøk øöáú ék §¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−
éøçà:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Eáëzøëæå ©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«§¨´©§½̈

Eeöî éëðà ïk-ìr íéøöî õøàa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§®̈¦©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ
:äfä øácä-úà úBNrìñäëàäéäé-ék ©«£½¤©¨−̈©¤«¦¦«§¤¬

íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

áèôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨®̈§¦¦³©Ÿ¥Æ
:øtñîa BúrLø éãk åéðôì eäkäåâíéraøà §¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«©§¨¦¬

éñé àì epkééñé-ït óäkî älà-ìr Búkäì ó ©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ©¨´
éçà äì÷ðå äaøéðérì E:EãøBL íñçú-àì ©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤««Ÿ©§¬Ÿ−

:BLéãañäãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék §¦«¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³
äöeçä únä-úLà äéäú-àì Bì-ïéà ïáe íäî¥¤Æ¥´¥«½Ÿ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨
äMàì-Bì dç÷ìe äéìr àáé dîáé øæ Léàì§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈

:dîaéååíL-ìr íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå §¦§¨«§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬
:ìàøNiî BîL äçné-àìå únä åéçàæ-íàå ¨¦−©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«§¦



רלט xihtn - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äúìrå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äørMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹
:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«

çøîàå ãîrå åéìà eøaãå Bøér-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½
:dzç÷ì ézöôç àìèåéìà Bzîáé äLbðå ¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«§¦§¨̧§¦§´¥¨»

ä÷øéå Bìâø ìrî Bìrð äöìçå íéð÷fä éðérì§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´©§½§¨«§−̈
øLà Léàì äNré äëk äøîàå äúðrå åéðôa§¨®̈§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´¨¦½£¤¬

:åéçà úéa-úà äðáé-àìéìàøNéa BîL àø÷ðå «Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«§¦§¨¬§−§¦§¨¥®
:ìrpä õeìç úéañàéåcçé íéLðà eöpé-ék ¥−£¬©¨«©¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ

-úà ìéväì ãçàä úLà äáø÷å åéçàå Léà¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤¨«¤½̈§©¦¬¤
ä÷éæçäå dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈§¤«¡¦−¨

:åéLáîaáéñBçú àì dtk-úà äúv÷å ¦§ª¨«§©Ÿ−̈¤©®̈¬Ÿ¨−
ðér:Eñâéïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àì ¥¤«Ÿ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨®̈¤

:äpè÷e äìBãbãéäôéà Eúéáa Eì äéäé-àì §−̈§©¨«Ÿ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´
:äpè÷e äìBãb äôéàååè÷ãöå äîìL ïáà §¥¨®§−̈§©¨«¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ

ïrîì Cl-äéäé ÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤¦«§¤¨®§©̧©Æ
éîé eëéøàééäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr EE ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:Cì ïúðæèéäìà ýåýé úárBú ékäNò-ìk E Ÿ¥¬¨«¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥

:ìår äNò ìk älàôæéäNr-øLà úà øBëæ ¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥¨«¤¨¾¥²£¤¨¨¬
:íéøönî íëúàöa Cøca ÷ìîr EìçéøLà §−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧

éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷E ¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½
ér äzàå:íéäìà àøé àìå râéå óèéäéäå §©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈

éäìà ýåýé çéðäaéáéà-ìkî Eì | Eáéáqî E §¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À
éäìà-ýåýé øLà õøàaäìçð Eì ïúð E ¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ
øëæ-úà äçîz dzLøì*(øëæ)úçzî ÷ìîr §¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤¤¤́£¨¥½¦©−©

:çkLz àì íéîMättt ©¨®̈¦−Ÿ¦§¨«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥

:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©

,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîààúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

:ïîàïîà ¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr zegiy ihewl)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
ואינֹו 'חֹות' הּוא ראׁשֹו", את "ּומלק מּלׁשֹון הּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָֹעמלק

זהּו ׁשּבּלב. לּמּדֹות לרדת ׁשּבּמח הּׂשכלית להבנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמאפׁשר

יפחדּו ׁשּלא העֹולם אּמֹות את ׁשּקרר ,"קר "א ׁשר ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנאמר

ּוקריעת  מצרים יציאת ׁשל והּנפלאֹות הּנּסים למרֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָמּיׂשראל,

ּגרם  ועמלק הרעֹות, הּמּדֹות ׁשבע הן האּמֹות ׁשבע סּוף: ֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻים

ׁשל  הּׂשכלית מההבנה יׁשּפעּו לא ׁשּבּלב ׁשהּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלכ

ויׂשראל. ה' ועצמת ְְְְְִֵַַָָּגדלּות

øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³

éøçà íéìLçpä-ìk Eaér äzàå Eàìå râéå ó §Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ
:íéäìà àøéèééäìà ýåýé çéðäa äéäåEì | E ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â
éáéà-ìkîéäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqî EE ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤Â

øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì ïúð*(øëæ) Ÿ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤¤´¤

:çkLz àì íéîMä úçzî ÷ìîrttt £¨¥½¦©−©©¨®̈¦−Ÿ¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(345 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
"מחה נאמר ּבסֹוף ÁÓz‰ּכאן ואּלּו האדם, ּפעּלת ," ֱֶַָָֹƒ¿∆ְְְִַָָָֻ

"מחה נאמר ּבׁשּלח ּוכתיב ‡ÁÓ‰ּפרׁשת ה', ּפעּלת ," ְֱֶַַַַָָָֹ∆¿∆ְְִַֻ

ּבּטּול Ï‰'"מלחמה ׁשל הּוּדאּות מדּגׁשת ׁשּבזה ּבעמלק", ְִָָ«ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּתֹורה, ּבמׁשנה היא ּפרׁשתנּו ּדהּנה לבאר, ויׁש לגמרי. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָעמלק

ארּבעה  ּכמֹו לא הּקדׁש), (ּוברּוח עצמֹו" "מּפי מׁשה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשאמר

ׁשהּגּלּוי  וכיון הּגבּורה". "מּפי ׁשאמר הראׁשֹונים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּספרים

עמלק  ּבּטּול מדּגׁש יֹותר, הּספרים ּבארּבעה מאיר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשּלמעלה

ּבפרׁשתנּו. מאׁשר יֹותר ּבׁשּלח ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבפרׁשת

îéñ é"ìò ,íé÷åñô é"÷.ï

úáéú íééîòô øîåà 'àøå÷ ìòá'äù åðéâäðî (*øëæ.(ìåâñá) øëæ éðùäå (äøéöá) øëæ ïåùàøä ,¥¤¤¤



רמ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì àöú éë úøèôä

ú"åîùìåãð ÷øô äéòùéá

ãðàäpø éçöt äãìé àì äø÷r épø̈¦¬£¨−̈´Ÿ¨¨®¨¦§¦̧¦¨³
äîîBL-éða íéaø-ék äìç-àì éìäöå§©«£¦ÆŸ½̈¨¦«©¦¯§¥«¥¨²

:ýåýé øîà äìeòá éðaîáéáéçøä ¦§¥¬§−̈¨©¬§Ÿ̈«©§¦´¦
éúBðkLî úBòéøéå Cìäà íB÷îéëéøàä éëNçz-ìà ehé C §´¨«¢¥À¦«¦¯¦§§©²¦©−©©§®Ÿ¦©«£¦¸¦Æ

éøúéîéúãúéå C:é÷fç CâíéBb Crøæå éöøôz ìåàîNe ïéîé-ék ¥«¨©½¦¦¥«Ÿ©−¦©¥«¦¦¨¦¬§−Ÿ¦§®Ÿ¦§©§¥Æ¦´
:eáéLBé úBnLð íéørå LøééãéLBáú àì-ék éàøéz-ìà ¦½̈§¨¦¬§©−¦«©¦«§¦Æ¦´Ÿ¥½¦

`xenl iy
,épø (àì.äçîNå äpø ïBL,äãìé àì äø÷òøLà íéìLeøé zà ¨¦§¦¨§¦§¨£¨¨Ÿ¨¨¨©§§¨©¦£¤

éLðà ék ,äãìé àlL äø÷òk úééäälàbä ïîæa äzò ìáà .íðéàå Cnî eìb C ¨¦©£¨¨¤Ÿ¨§¨¦£¨©¦¨¦¥§¥¨£¨©¨¦§©©§ª¨

.éçîNúå épøz,äpø éçöt.äpø ìB÷ íéøäì ät éçút,éìäöåéæìòå ¨Ÿ¦§¦§§¦¦§¦¦¨¦§¦¤§¨¦¦¨§©£¦§¦§¦

.ìBãb ìB÷a,äìç àììéç" Bîk ,äãlä éìáç íL ìò àeäå .zãìé àlL §¨Ÿ¨¨¤Ÿ¨©§§§©¥¤§¥©¥¨§¦

"äãìBik.(f,gn mildz)éða ©¥¨§¥
,äîîBLeøæçiL íéìLeøé éða ¥¨§¥§¨©¦¤©§§

.úeìbäî,äìeòaíBãà õøà ¥©¨§¨¤¤¡

.úáMéî äúéäLéøúéî (á,Cíä ¤¨§¨§ª¤¤¥¨©¦¥

úà áéçøäì eìëeiL ìéáLáe ,íéìáçä©£¨¦¦§¦¤§§©§¦¤

éøö ,ìäàäéøàäì C.íéìáçä úà C ¨Ÿ¤¨¦§©£¦¤©£¨¦

,éöøôz (â.é÷fçúzàì ék (ã ¦§Ÿ¦¦§©§¦¦Ÿ
,éLBáúíìBòì ãBò éLBáz àì ék ¥¦¦Ÿ¥¦§¨

mixn zxhr
àíéìLeøé zàépøk úééä øLàäø÷røLàäãìé àìeìk íéLðà ék ìò ©§§¨©¦¨¦¬£¤¨¦©£¨−̈£¤´Ÿ¨®̈¨©¦£¨¦¨

,äleàbä ïîæa äzò äpä ,íðéàå äpnîéçötìB÷a ät éçútéìäöå äpø ¦¤¨§¥¨¦¥©¨¦§©©§¨¦§¦̧¦§¦¤§¦¨³§©«£¦Æ
øLà äMàk åéLëò ãò úééä øLàäìç-àìäãìé àlLíéaø-ék £¤¨¦©©§¨§¦¨£¤Ÿ½̈¨¤Ÿ¨§¨¦©¦¯

äîîBL-éðaíéaø eéäé äéða äzòäìeòá éðaîék ,úøçà äðéãî éðaî §¥«¥¨²©¨¨¤¨¦§©¦¦§¥¬§−̈¦§¥§¦¨©¤¤¦

íéða Bì äãìéå ìòa dì äúéäøîà ¨§¨¨©©§¨§¨¨¦¨©¬
á :ýåýéCìäà íB÷î | éáéçøä §Ÿ̈«©§¦´¦§´¨«¢¥À

éða ìk úà ÷éæçäìíéaeøîä C §©£¦¤¨¨©¦©§¦

éúBðkLî úBòéøéåehé CíéèBð eéäé ¦¦¯¦§§©²¦©−¦§¦

áçøìå CøàìéëNçz-ìàéòðnz ìà ¨Ÿ¤§¨Ÿ©©©§®Ÿ¦©¦¨§¦

.íúBhälîéøúéî éëéøàäC ¦§©¨©«£¦¸¦Æ¥«¨©½¦
àäiL ìäàä éìBtLa íéìBzä íéìáçä©£¨¦©¦§¦¥¨Ÿ¤¤§¥

úBãúéì áèéä íøL÷ì çBðéúãúéåC ©§¨§¨¥¥©§¥¦¥«Ÿ©−¦
õøàa úBòe÷zäâ :é÷fçïéîé-ék ©§¨¨¤©¥«¦¦«¨¦¬
z ìåàîNeéöøô,íéìeábä úà §−Ÿ¦§®Ÿ¦¤©§¦

,älàä íéìeábì õeç Cöøà CBLîúå§¦§©§¥©§¦¨¥¤

Løéé íéBb CrøæåìàøNé éøòL ïòé §©§¥Æ¦´¦½̈©©©£¥¦§¨¥

,í"åëò éøò ãBò eLøéé ïëì e÷étñé àìŸ©§¦¨¥¦§¨¥

ãò íäì e÷étñé àì älà íâåíéørå §©¥¤Ÿ©§¦¨¤©§¨¦¬
úBnLðúBöøà øàMî ïéa õøàî ïéaeáéLBéã :íúBàéàøéz-ìàúBaø úBøö íò Cöøàa CeàönL úBiìb øàMî Cúàök äæ úeìbî Cúàö äéäiL éãçôz ìà §©−¥¥¨¤¥¦§¨£¨¦«¨©¦«§¦Æ©¦§£¦¤¦§¤¥¥¦¨¤§¥¥¦§¨¨ª¤§¨§©§¥¦¨©



רמי

úLá ék éøétçú àì-ék éîìkz-ìàå§©¦¨«§¦−¦´Ÿ©§¦®¦¦´³Ÿ¤
éîeìréúeðîìà útøçå éçkLz Càì C £©̧¦Æ¦§½̈¦§¤§©¬©§§©−¦¬Ÿ

:ãBr-éøkæúäéìrá ékéNò Cýåýé C ¦§§¦«¦³«Ÿ£©̧¦ÆŸ©½¦§Ÿ̈¬
ìàøNé LBã÷ Cìàâå BîL úBàáö§¨−§®§«Ÿ£¥Æ§´¦§¨¥½

:àøwé õøàä-ìë éýìûåäMàë-ék ¡Ÿ¥¬¨¨−̈¤¦¨¥«¦«§¦¨¯
úLàå ýåýé Càø÷ çeø úáeörå äáeær£¨²©«£¬©−©§¨¨´§Ÿ̈®§¥¯¤

éäìà øîà ñànú ék íéøeòð:Cæòâøa §¦²¦¬¦¨¥−¨©¬¡Ÿ¨«¦§¤¬©
ézáær ïè÷:Cöa÷à íéìãb íéîçøáe C ¨−Ÿ£©§¦®§©«£¦¬§Ÿ¦−£©§¥«

çCnî òâø éðô ézøzñä óö÷ óöLa§¤´¤¤À¤¦§©̧§¦¨©¬¤̧©Æ¦¥½
ézîçø íìBò ãñçáeCìàb øîà C §¤¬¤−̈¦«©§¦®¨©¬«Ÿ£¥−

:ýåýéèøLà éì úàæ çð éî-ék §Ÿ̈«¦¥¬Ÿ̧©ÆŸ́¦½£¤´
õøàä-ìr ãBò çð-éî øárî ézraLð¦§©À§¦¥«£¬Ÿ¥²Ÿ©−©¨¨®¤

éìr óöwî ézraLð ïk:Ca-ørbîe C ¥¬¦§©²§¦¦§¬Ÿ¨©−¦¦§¨¨«
éäðéèeîz úBòábäå eLeîé íéøää ék¦³¤«¨¦Æ¨½§©§¨−§¤®¨

éîBìL úéøáe Leîé-àì Czàî écñçå§©§¦º¥«¦¥´«Ÿ¨À§¦³§¦Æ
:ýåýé Cîçøî øîà èeîú àì́Ÿ¨½¨©¬§©«£¥−§Ÿ̈«

àééðáà Ceta õéaøî éëðà äpä äîçð àì äørñ äiðrC £¦¨¬«Ÿ£−̈´Ÿª¨®¨¦¥̧¨«Ÿ¦¹©§¦³©¸£¨©½¦
ézãñéå:íéøétqa CáééúLîL ãëãk ézîNåéørLe Céðáàì C ¦«©§¦−©©¦¦«§©§¦³©«§Ÿ¸¦§Ÿ©½¦§¨©−¦§©§¥´

:õôç-éðáàì Cìeáb-ìëå çc÷àâééða-ìëåáøå ýåýé éãenì C ¤§¨®§¨§¥−§©§¥¥«¤§¨¨©−¦¦¥´§Ÿ̈®§©−
éða íBìL:CãééððBkz ä÷ãöaéàøéú àì-ék ÷Lòî é÷çø §¬¨¨«¦¦§¨−̈¦¨®¦©«£¦³¥¸Ÿ¤Æ¦´Ÿ¦½̈¦

éìà áø÷ú-àì ék äzçnîe:CåèéúBàî ñôà øeâé øBb ïä ¦̧§¦½̈¦¬«Ÿ¦§©−¥¨«¦¥´¬¨²¤−¤¥«¦®

`xenl iy
.úeìâa úBéäì,éøétçú àì.ätøçì ãBò ééäz àlL úçèáî ééäz ék ¦§§¨Ÿ©§¦¦¦¦§¦ª§©©¤Ÿ¦§¦§¤§¨
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çéLnä éîéa äiçza ãBîòìäúøëàå ©£©§¦¨¦¥©¨¦©§¤§§¨³
úéøa íëìãò úîi÷úî úBéäì äáäà ¨¤¸§¦´©£¨¦§¦§©¤¤©

íìBòkíéðîàpä ãåã éãñçøLà ½̈§©§¥¬¨¦−©¤«¡¨¦«£¤

Bòøfî äëeìnä ÷ñôz àlL Bì ézçèáä: ¦§©§¦¤Ÿª§©©§¨¦©§

ãåézúð íéneàì ãr ïäBòøfî àaä çéLnäå ,íìBòì íe÷é 'ä øácL ãåc úà ¥²¥¬§¦−§©¦®¤¨¦¤§©¨§¨§©¨¦©©¨¦©§

äéäéíénàì äeöîe ãéâðïeNòé øLà äNònä úà íéBbä ìà:äíi÷únL Bîk ¦§¤¨¦¬§©¥−§ª¦«¤©¦¤©©£¤£¤©£§¤¦§©¥

ék ,Eì ézçèáäL ãñçä íi÷úé ïk ,ãåãì ézçèáäL ãñçäéBb ïäøLàòãú-àì ©¤¤¤¦§©§¦§¨¦¥¦§©¥©¤¤¤¦§©§¦§¦¥´³£¤«Ÿ¥©¸
àeä ,íìBòîàø÷zéìàì E,EúBà LnLéBâåøLàEeòãé-àìíìBòîéìàE ¥¨¦§½̈¥¤§©¥§§¬£¤«Ÿ§¨−¥¨¥¤´

eöeøéEzòîLîì íéøñ úBéäìéäìà ýåýé ïrîìEEaø÷a ïëBMäCøàô ék ìàøNé LBã÷ìåEaø÷a BúðéëL úBøLäì øàt Eì ïúð øLà: ¨®¦§¨¦§¦§©§§§©̧©¸§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¥§¦§§§¦§¬¦§¨¥−¦¬¥«£¨«£¤¨©§§¥§©§§¦¨§¦§¤

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
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éäìàì E:íL BîL ïkLâøLà ïäkä-ìà úàáe ¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬
íBiä ézãbä åéìà zøîàå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨´¥À̈¦©³§¦©Æ
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éúåönî ézøár-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëkE §¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−
:ézçëL àìåãé-àìå epnî éðàá ézìëà-àì §¬Ÿ¨¨«§¦«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ

úîì epnî ézúð-àìå àîèa epnî ézørá¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®
øLà ìëk éúéNr éäìà ýåýé ìB÷a ézrîL̈©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈¨¦¾¦§−Ÿ£¤¬
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úáæ õøà eðéúáàì zraLð øLàk eðì äzúð̈©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬

:Láãe áìçñ ¨−̈§¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zezixk(iying meil)

øîéîì àkéà éàî ,'íLàä úøBz úàæ' Léøc àìc ïàîìozip cvik - §©§Ÿ¨¦Ÿ©¨¨¨©¦¨§¥©
jixv ielz my`y cnel `ed oipne ,`aiwr iax zhiy z` x`al

,df xn`c o`n ixacl :`xnbd zvxzn .milwy sqka zepwdléìéó ¨¦
dey dxifb `aiwr iax cnel -,äìéòî íLàî 'Ekøòa' 'Ekøòa'§¤§§§¤§§¥£©§¦¨

dlirn my`a xn`py(eh d `xwie)minY li` 'dl FnW` z` `iade'§¥¦¤£¨©©¦¨¦
epnn micnele ,'mW`l WcTd lwWA milwW sqM LMxrA o`Sd on¦©Ÿ§¤§§¤¤§¨¦§¤¤©Ÿ¤§¨¨
my` mllkae ,ef oeyl mda dxn`py mixg`d zeny`d lkl

ea xn`py ielz(gi d my)mW`l LMxrA o`Sd on minY li` `iade'§¥¦©¦¨¦¦©Ÿ§¤§§§¨¨
e`iadl yiy yexita xn`p dlirn my`ay enke ,'odMd l ¤̀©Ÿ¥
s`e ,milwy sqka `iadl yi zeny`d x`y z` jk ,milwy sqka

.ielz my` z`
,'zxez' oeyl miyxec oi`y mixaeqd zrcl :`xnbd dywn

,dywi ok m` ,'jkxra' oeyln df oic micnele,äôeøç äçôL íLà£©¦§¨£¨
cda áúk àìoeyl weqtd,'Ekøòa'sqka my` `iadl yiy oipn Ÿ¨©¨§¤§§

:`xnbd zvxzn .milwyïðéôìéz`f micnel -adey dxifb'ìéà' ¨§¦©¦©¦
,'ìéà'zelirn my`a xn`py(eh d my)li` 'dl FnW` z` `iade' ©¦§¥¦¤£¨©©¦

dtexg dgty my`a xn`pe ,'o`Sd on minY(`k hi my)z` `iade' ¨¦¦©Ÿ§¥¦¤
zelirn my`ay enke ,'mW` li` crFn ld` gzR l` 'dl FnW £̀¨©¤¤©Ÿ¤¥¥¨¨
eilr dtexg dgtya s` ,milwy sqka ep`iaiy dxez dxn`

.milwy sqka `wec e`iadl
e :dpyna epipy'åë àáé÷ò éaø äãBî,'eke ezlirn z` `ian epi`y ¤©¦£¦¨

dlirn `ian `l` ,zeny` izy `ian dfl dn ,oetxh iax xn`
ef ,izlrn i`ce m` :xn`ie mirlq ipya my` `iaie ,dynege

,iny` efe izlirn÷ôñ íàå.ielz my`e dacp zernd ,izlrn §¦¨¥
:`xnbd dywn .oetxh iax hwpy oeyld z` zxxan `xnbdéàî©

øîà÷,'izlrn wtq m`' xne` mc` eze`y oetxh iax zpeek idn - ¨¨©
,lrn m` wtq el yiy mc`a `ed epzpyn ly oecpd lk ixde
cv yiy rnyn oetxh iax oeyln eli`e ,ielz my` `iadl eilre

:`xnbd zvxzn .i`cea lrnyéðz ,àáø øîàdpyna zepyl yi - ¨©¨¨§¦
,'éeìz íLà àäé ,íìBòì ãîBò B÷éôña íà'x`yi m` ,xnelk ¦¦§¥¥§¨§¥¨¨¨

my` oaxwd x`yi ,lrny ze`cea el xxazi `le ewitqa mlerl
.ielz

:dpyna epipyò Bàéáî òãBä ìò àéáäL ïénnL.òãBä àlL ìdywn ¤¦¦¤¥¦©©§¦©¤Ÿ©
,xhtidle cg` my` `iadl lekiy oetxh iax xn` cvik :`xnbd

ixdedéì òãéúî ék ,óBñ óBñ,i`cea `hgy el xxaziyk -éòa ¦¦§§©¥¨¥
ééeúéàì`iadl jxhvi -,éàcå íLàlr xar m` wteqndy enke §¦¥¨¨©©

xg`l el xxazn m` j` ,ielz my` `ian ,my` ezbbyy `hg
o`k xn` cvik ok m`e ,i`ce my` `iane xfeg ,ze`cea `hgy onf
.cg` oaxwa xhtdle eny` lr zepzdl leki `edy oetxh iax

:`xnbd zvxznãîìð íäéðL éøácî ,àáø øîàixacn cenll yi - ¨©¨¨¦¦§¥§¥¤¦§©
lekiy zhren dlirn iabl mixaeqd ,`aiwr iaxe oetxh iax

c ,eilr zepzdle cg` oaxw `iadléòa àì ,éàcå íLàjixv epi` - ¨¨©©Ÿ¨¥
,älçzëì äòéãéel rcep `l oiicryk my` `iad m` s` `l` §¦¨§©§¦¨

,i`ce my` df `di `hgy el xxazi m`y dpzde ,`hgy ze`cea

xefgl jxhvi `l `hgy onf xg`l el xxaziyke ,ixnbl xhtp
.xg` my` `iadle

äðùî
dpyna xen`d llkd zngn sqep oic d`ian epzpyn ly `yixd

lirl(.ak)dy` .ielz my`ae i`ce my`a `a oaxw oin eze`y ,
z`hg cg` ,zepaxw ipy `iadl dkixv cle dlitn e` zcleid
,dxeht ,mc` zenc el oi`y cle dlitd m` j` .dler cg`e

lirl dpyna x`eank(:f)zepaxw d`ian ,dlitd dn wtq yi m` .
dpi` m`y ,i`pz zeyrl `id dleki dlerd lre ,wtqn el`
e` ,jytp dnn mipdkl zlk`pe ,dacp dlerd didz da zaiig
dleki dpi` z`hgd lr mpn` .dacp zxeza e` daeg zxeza
ick wtqn dze` d`ian okle ,dacpa daixw dpi`y oeik ,zepzdl
z`hgy oeik ,mipdkl zlk`p dpi` j` ,miycwa lek`l xzezy
,oileg `ide da zaiig dpi` m`e ,zwlnp `l` zhgyp dpi` serd

dliap dze` dyer dzwiln.
óBòä úàhç äàéáäL äMàäcle `ed m` wtq dl dide ,ltp lr ¨¦¨¤¥¦¨©©¨

,`l e` ,oaxw aiignd ,mc` zxev el yiyä÷ìîð àlL ãò [íà]¦©¤Ÿ¦§§¨
z`hgdéàcå äãìiL dì òãBð,oaxwa daiignd cle dcliy - ©¨¤¨§¨©©

,mc` zxev el yiy epiideéàcå äðéNòzzxeza z`hgd axwez - ©£¤¨©©
oeik ,jkl mrhde .mipdkl lk`ze i`ceìò äàéáî àéäL ïénnL ¥¨¥¤¦¦¤¦§¦¨©

òãBä`id ,zi`ce dcil ly aeig lr -òãBä àì ìò äàéáîlr - ©§¦¨©Ÿ©
wtqn ezepyl xyt` oaxwd zaxwd mcew `linne ,dcil wtq

.i`cel
my`a mc`d aiigzn mda mipte`a oecl dzr zxaer dpynd

mc`d iptl eid :ielzìL äëéúçxyaìL äëéúçå ïéleçxya £¦¨¤¦©£¦¨¤
,Lc÷äeøeèt ,ìëà ïäî äæéà òãBé ïéàå ,ïäî úçà ìëàmy`n ¤§¥¨©©©¥¤§¥¥©¥¤¥¤¨©¨

lirl dpyna minkg zrcke ,ielz(`"r)lr `a ielz my` oi`y
.dlirn wtq,éeìz íLà áéiçî àáé÷ò éaøwtqy ,my ezhiyke ©¦£¦¨§©¥¨¨¨

,zg`d z` lk`y xg`l m` j` .ielz my`a aiign dlirnìëà̈©
mb,äiðMä úà,ycwdd ly dkizgd z` mb i`cea lk`y `vnpe ¤©§¦¨

,éàcå íLà àéáîepi`y s`e ,ycwd lk`y ze`cea el reci ixdy ¥¦¨¨©©
.ycwd ly dzid zekizgd izyn efi` rcei

izy z` elk` mipey miyp` ipyy ote`a zwelgn d`ian dpynd
m` :zekizgdúà ãçà ìëàdkizgdàáe ,äðBLàøämc`øçà ¨©¤¨¤¨¦¨¨©¥

úà ìëàådkizgd,äiðMäycwd ly dzid dkizg efi` reci `le §¨©¤©§¦¨
,oileg ly efi`e,éeìz íLà àéáî äæå ,éeìz íLà àéáî äæixdy ¤¥¦¨¨¨§¤¥¦¨¨¨

,ycwd xya lk` m` wteqn mdn cg` lk,àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨
.ielz my` `iadl mc`d aiig dlirn wtq lry lirl ezhiyke

,ãçà íLà ïéàéáî ïäéðL ,øîBà ïBòîL éaødf mr df mipzne ©¦¦§¥§¥¤§¦¦¨¨¤¨
,oaxwa ewlg lr exiagl lgni oaxwa aiig epi`y cg` eze`y

.ea aiigy eze`l jiiy elek oaxwdy `vnpe,øîBà éñBé éaø©¦¥¥
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המשך ביאור למס' כריתות ליום נמישי עמ' ב

zea` iwxtl mixe`ia

c dpyn ` wxt
Eúéá éäé ,øîBà äãøö Léà øæòBé ïá éñBé .íäî eìa÷ íéìLeøé Léà ïðçBé ïa éñBéå äãøö Léà øæòBé ïa éñBé¥¤¤¤¦§¥¨§¥¤¨¨¦§¨©¦¦§¥¤¥¤¤¤¦§¥¨¥§¦¥§

.íäéøác úà àîvá äúBL éåäå ,íäéìâø øôòa ÷aàúî éåäå ,íéîëçì ãòå úéa¥©©©£¨¦¤¡¥¦§©¥©£©©§¥¤¤¡¥¤©¨¨¤¦§¥¤

ycew zegiyn zecewp
ולא  לחכמים", ועד "בית הדיוק א. במשנתנו: השאלות
או  הרבה"), תלמידים "והעמידו – א' (כבמשנה "לתלמידים"

יועזר. בן יוסי – המאמר לבעל הקשר ב. חכמים". "לתלמידי

והביאור:

היתה  יועזר בן יוסי של בדורו – לחכמים ועד בית ביתך יהי
הכרעה  לידי באה שלא בישראל הראשונה דרש 1המחלוקת לכן .

ביתו  לעשות ישתדל אחד שכל הדור, נשיא בתור יועזר, בן יוסי
של  שבמקרה כך מדין, על היושבים ההוראה לחכמי ועד" "בית
לידי  לבוא ויוכלו רבים, חכמים נוכחים יהיו דעות חילוקי
כי  דחסידותא, מילי בבחינת הוא זה ודבר דין. ופסק הכרעה

אחד. ועד" ב"בית די הדין משורת

לחשוב, עלול הבית בעל – רגליהם בעפר מתאבק והוי
לצרכיהם  ודאג החכמים של לרשותם ביתו את שהעמיד שלאחר
לא  שנוכחותו כדי לדרכו, לצאת צריך, אף ואולי הוא, רשאי
שהחכמים  מאחר – גיסא ולאידך בדיוניהם. לחכמים תפריע
להם  כשוה עצמו את שיראה יתכן לו, וצריכים בביתו, מתקבצים
שתי  את שולל והתנא מסויימת. בבחינה מהם נעלה אפילו או
של  בחברתם ולהמצא להשאר הבית בעל על האלה: הסברות
ליותר  שייך שאינו והכרה מוחלט ביטול מתוך וזאת החכמים,

"רגליהם". מאשר

להשתוקק  עליו כן, על יתר – דבריהם את בצמא שותה והוי
מים  השותה כאדם בהם ולהתענג החכמים דברי את לשמוע
רב, בקשב לדבריהם ומאזין לחכמים הוא בטל וכאשר לצמאו.
והם  כראוי הדברים את קולט אזי דבריהם, את בצמא שותה וכן
סוף  סוף הוא גם יהי' – זו בדרך וכשיתנהג בזכרונו. נחקקים

ישראל  מחכמי .2לאחד

*

המקום  יהי' שביתו היינו – לחכמים ועד בית ביתך יהי
ובתמידות קבוע ה  בקביעות חכמים, לביתו 3לועידת מקנה וזה .

בביתו. כשאינם גם מסויימת חשיבות

ל  ועד "בית מדייק יוסי חכמים והתנא לפני כי רבים, לשון "
לראש, הי' האחד כי זוגות, הוזכרו לא יוחנן בן ויוסי יועזר בן

בישראל  המחלוקת זמן הוחל בימיהם צורך 4ורק יש לכן .
הרבים. פי על ההלכה שיקבעו כדי רבים, בחכמים

מתאבק לחכמים בעפר והוי המתחבר האדם – רגליהם
בו  שאין לבד, "אבק" בבחינת הוא עצמו שמצד להרגיש צריך

מצמיח. שאינו הזה כאבק תועלת, בו ואין ממש

אצל  כי רגליהם". באבק ולא רגליהם", "בעפר מדייק והתנא
היא  ביותר) התחתונה (בחינה שלהם "רגל" בחינת גם החכמים
כי  תהי"'. לכל כעפר "ונפשי כמאמר וביטול, "עפר" בבחינת
והעפר  וביטול) דביקות (בחינת לזה זה דבוקים הגרגירים בעפר

באבק) (משא"כ מצמיח .5גם

"בעפר מהנהגתם רגליהם ומדייק ללמוד שיש לרמז ,"
החכמים. של הילוכם ודרכי

ב  כשמדובר אולם, – דבריהם את בצמא שותה דבריהם והוי
הביטול  מספיק אינו אזי שלהם, התורה דברי היינו החכמים, של
האדם  על אלא רגליהם"), בעפר מתאבק ("והוי להחכמים

והשגה. בהבנה בפנימיות, הדברים את לקלוט

עלולה  והשגה, בהבנה להיות צריך שהלימוד העובדה אך,
(שהרי  החכמים אל הביטול ברגש מסויימת חלישות לגרום

בהבנתו תלוי ).הוא הלימוד

ב  שותה "והוי אמר זה להכיר צמא על עליו דבריהם": את
ביטול, מתוך מפיהם תורה לשמוע ועליו לחכמים, זקוק שהוא
חסרים  הם כמה עד מרגיש שהוא לצמאו, מים השותה כאדם

לו.

והבנת  בידיעת לו יוסיפו שהחכמים בלבד זו לא ועוד: זאת
ויאיר  יתגלה בתורה שחלקו עליו ישפיעו גם הם אלא התורה,

ב"הוי הרמז זהו נפשו. כחות תרי"ג המים ה שות בכל :"
ומחלק  המזון מעבירים את הגוף 6ים חלקי .7לכל

הירושלמי).1. (בשם א טז, חגיגה – יוסי תוד"ה

בלבד.2. השומעים רשימת פי על – תשמ"ב מטו"מ ש"פ משיחת

תמיד.3. החכמים להתקבץ מוכן ביתך שתשים פיה"מ: ראה

תויו"ט.4.

דקדושה,5. למלכות רומז ש"עפר" ג), (כו, וישלח תו"א ראה
דקליפה. למלכות ו"אבק"

שם.6. ובפיה"מ במשנה ב כו, עירובין

בלבד.7. השומעים רשימת פי על – תשכ"ב אחרי ש"פ משיחת
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ולא  לחכמים", ועד "בית הדיוק א. במשנתנו: השאלות
או  הרבה"), תלמידים "והעמידו – א' (כבמשנה "לתלמידים"

יועזר. בן יוסי – המאמר לבעל הקשר ב. חכמים". "לתלמידי

והביאור:

היתה  יועזר בן יוסי של בדורו – לחכמים ועד בית ביתך יהי
הכרעה  לידי באה שלא בישראל הראשונה דרש 1המחלוקת לכן .

ביתו  לעשות ישתדל אחד שכל הדור, נשיא בתור יועזר, בן יוסי
של  שבמקרה כך מדין, על היושבים ההוראה לחכמי ועד" "בית
לידי  לבוא ויוכלו רבים, חכמים נוכחים יהיו דעות חילוקי
כי  דחסידותא, מילי בבחינת הוא זה ודבר דין. ופסק הכרעה

אחד. ועד" ב"בית די הדין משורת

לחשוב, עלול הבית בעל – רגליהם בעפר מתאבק והוי
לצרכיהם  ודאג החכמים של לרשותם ביתו את שהעמיד שלאחר
לא  שנוכחותו כדי לדרכו, לצאת צריך, אף ואולי הוא, רשאי
שהחכמים  מאחר – גיסא ולאידך בדיוניהם. לחכמים תפריע
להם  כשוה עצמו את שיראה יתכן לו, וצריכים בביתו, מתקבצים
שתי  את שולל והתנא מסויימת. בבחינה מהם נעלה אפילו או
של  בחברתם ולהמצא להשאר הבית בעל על האלה: הסברות
ליותר  שייך שאינו והכרה מוחלט ביטול מתוך וזאת החכמים,

"רגליהם". מאשר

להשתוקק  עליו כן, על יתר – דבריהם את בצמא שותה והוי
מים  השותה כאדם בהם ולהתענג החכמים דברי את לשמוע
רב, בקשב לדבריהם ומאזין לחכמים הוא בטל וכאשר לצמאו.
והם  כראוי הדברים את קולט אזי דבריהם, את בצמא שותה וכן
סוף  סוף הוא גם יהי' – זו בדרך וכשיתנהג בזכרונו. נחקקים

ישראל  מחכמי .2לאחד

*

המקום  יהי' שביתו היינו – לחכמים ועד בית ביתך יהי
ובתמידות קבוע ה  בקביעות חכמים, לביתו 3לועידת מקנה וזה .

בביתו. כשאינם גם מסויימת חשיבות

ל  ועד "בית מדייק יוסי חכמים והתנא לפני כי רבים, לשון "
לראש, הי' האחד כי זוגות, הוזכרו לא יוחנן בן ויוסי יועזר בן

בישראל  המחלוקת זמן הוחל בימיהם צורך 4ורק יש לכן .
הרבים. פי על ההלכה שיקבעו כדי רבים, בחכמים

מתאבק לחכמים בעפר והוי המתחבר האדם – רגליהם
בו  שאין לבד, "אבק" בבחינת הוא עצמו שמצד להרגיש צריך

מצמיח. שאינו הזה כאבק תועלת, בו ואין ממש

אצל  כי רגליהם". באבק ולא רגליהם", "בעפר מדייק והתנא
היא  ביותר) התחתונה (בחינה שלהם "רגל" בחינת גם החכמים
כי  תהי"'. לכל כעפר "ונפשי כמאמר וביטול, "עפר" בבחינת
והעפר  וביטול) דביקות (בחינת לזה זה דבוקים הגרגירים בעפר

באבק) (משא"כ מצמיח .5גם

"בעפר מהנהגתם רגליהם ומדייק ללמוד שיש לרמז ,"
החכמים. של הילוכם ודרכי

ב  כשמדובר אולם, – דבריהם את בצמא שותה דבריהם והוי
הביטול  מספיק אינו אזי שלהם, התורה דברי היינו החכמים, של
האדם  על אלא רגליהם"), בעפר מתאבק ("והוי להחכמים

והשגה. בהבנה בפנימיות, הדברים את לקלוט

עלולה  והשגה, בהבנה להיות צריך שהלימוד העובדה אך,
(שהרי  החכמים אל הביטול ברגש מסויימת חלישות לגרום

בהבנתו תלוי ).הוא הלימוד

ב  שותה "והוי אמר זה להכיר צמא על עליו דבריהם": את
ביטול, מתוך מפיהם תורה לשמוע ועליו לחכמים, זקוק שהוא
חסרים  הם כמה עד מרגיש שהוא לצמאו, מים השותה כאדם

לו.

והבנת  בידיעת לו יוסיפו שהחכמים בלבד זו לא ועוד: זאת
ויאיר  יתגלה בתורה שחלקו עליו ישפיעו גם הם אלא התורה,

ב"הוי הרמז זהו נפשו. כחות תרי"ג המים ה שות בכל :"
ומחלק  המזון מעבירים את הגוף 6ים חלקי .7לכל

הירושלמי).1. (בשם א טז, חגיגה – יוסי תוד"ה

בלבד.2. השומעים רשימת פי על – תשמ"ב מטו"מ ש"פ משיחת

תמיד.3. החכמים להתקבץ מוכן ביתך שתשים פיה"מ: ראה

תויו"ט.4.

דקדושה,5. למלכות רומז ש"עפר" ג), (כו, וישלח תו"א ראה
דקליפה. למלכות ו"אבק"

שם.6. ובפיה"מ במשנה ב כו, עירובין

בלבד.7. השומעים רשימת פי על – תשכ"ב אחרי ש"פ משיחת
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6:216:228:548:549:259:2410:2910:2713:0313:0118:4318:3819:0719:0218:2119:11הודו, פונה )ח(

6:116:198:398:429:249:2710:3110:3213:1413:1119:1118:5919:4419:3218:4319:45הונגריה, בודפשט )ק(

5:335:398:048:068:448:469:509:5012:3012:2718:2218:1218:5218:4117:5618:53טורקיה, איסטנבול )ח(

7:007:069:329:3410:1010:1111:1511:1613:5513:5219:4519:3520:1320:0419:1920:15יוון, אתונה )ק(

6:326:409:009:049:459:4810:5210:5313:3513:3219:3219:2020:0519:5219:0420:05מולדובה, קישינב )ק(



רמז לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תצא 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
6:226:238:558:559:269:2510:3010:2813:0413:0218:4518:3919:0819:0318:2219:12מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:476:368:548:479:359:2910:3410:2912:5712:5518:0818:1618:4018:4717:5618:59ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:455:488:188:198:518:529:569:5612:3312:3018:1718:1018:4218:3517:5318:45נפאל, קטמנדו )ח(

5:485:548:198:218:589:0010:0410:0412:4412:4118:3618:2619:0518:5518:0719:06סין, בייג'ין )ח(

6:596:579:309:289:599:5711:0110:5913:3313:3119:0619:0419:2819:2618:4619:35סינגפור, סינגפור )ח(

5:586:088:228:279:149:1810:2210:2313:0713:0419:0818:5419:4519:3118:3919:45פולין, ורשא )ק(

6:076:038:368:339:059:0210:0610:0412:3612:3418:0518:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:107:179:389:4210:2210:2511:2911:3014:1114:0820:0619:5520:3920:2719:3920:39צרפת, ליאון )ק(

7:177:259:439:4810:3010:3411:3811:3914:2114:1820:2120:0820:5420:4019:5220:54צרפת, פריז )ק(

5:495:488:218:198:498:489:529:5012:2512:2217:5917:5618:2118:1817:3918:27קולומביה, בוגוטה )ח(

6:496:559:189:2110:0010:0211:0611:0713:4713:4519:4319:3320:1220:0119:1620:13קנדה, טורונטו )ק(

6:246:318:528:569:369:3810:4210:4313:2413:2119:2019:0919:5119:3918:5319:52קנדה, מונטריאול )ק(

6:236:278:558:569:319:3210:3610:3613:1513:1219:0318:5519:3019:2218:3819:32קפריסין, לרנקה )ק(

6:156:268:368:439:329:3710:4110:4313:2713:2419:3219:1720:1119:5619:0120:11רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:475:588:078:149:059:1010:1310:1613:0112:5719:1018:5419:4719:3118:3919:47רוסיה, מוסקבה )ח(

5:495:578:168:209:029:0510:0910:1012:5112:4918:4818:3619:2119:0918:2019:22רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:537:019:219:2510:0610:0911:1311:1413:5613:5319:5719:4520:2620:1419:2920:27שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:408:399:099:0810:1310:1212:4712:4518:2518:2118:4818:4318:0318:52תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(
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