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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh
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åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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נקודות משיחות קודש - מזמור קכ מתוך "תהילות מנחם"
א-ז – בצרתה לי קראתי ויענני

ביטחון ושמחה טרם הקריאה לישועה
א. הפירוש “בצרתה לי" – הוא שכאשר יהודי נמצא בצרה ח"ו, הוא מיד פונה וקורא 
להקב"ה – “קראתי", כי הקב"ה נמצא עמו ביחד בצרה זו1, והקב"ה עונה לו מיד – “ויענני".

זו בלבד שהקב"ה עונה לקריאתו, אלא עוד זאת, מבטל את הצרה, ומהפך אותה  ולא 
מ"צרה", שהיא חושך, ל"צהר"2, שהיא אור )כתורת הבעש"ט בזה3(.

ומצד גודל הוודאות שיש ליהודי בזה, הרי עוד קודם ל"קראתי ויענני", הוא כבר אומר 
“שיר המעלות", שיש בזה ב' פרטים: א( “שיר" – שבח להקב"ה. ב( “המעלות" – עלי' בעילוי 
וע"י  ל"רגע קטן" בלבד5,  רק  הוא  לי"  יודע שה"צרתה  יהודי  כי  וטעם הדבר,  עילוי4.  אחר 
“קראתי" נעשה “ויענני", שהקב"ה עונה לו תיכף ומיד, ולכן כבר עכשיו הוא מלא שמחה 
וביטחון, וזהו על דרך הפתגם6 של כ"ק מו"ח אדמו"ר שכבר בעת היציאה למלחמה מנגנים 

החיילים “מארש של ניצחון".

ב. ענין זה שייך גם לילדים קטנים, שכן גם אצלם יתכן בדקות ענין של “בצרתה לי", 
כגון, כאשר רואים מסביבם ריבוי אנשים שאינם מבנ"י, וכן שחלק מהם ח"ו אינם מברכים 
קודם האכילה והשתי' וכו', וזה יכול לגרום לבלבול וכו', והם כילדים יהודים השומרים תורה 

ומצוות נמצאים במעמד ומצב של “בצרתה לי".

1( מגילה כט, א )בנוגע לכלל ישראל כציבור( "בכל מקום שגלו שכינה עמהן". ובסנהדרין מו, א )בנוגע לכאו"א מישראל( "בשעה 
שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועי". 

2( ל' הפסוק נח ו, טז.
3( כש"ט אות פז. סה"מ תש"ז ע' 200. ובכ"מ.

4( נתבאר בהרחבה בשיחת ש"פ משפטים ה'תשמ"ב, הובא ב"תהלות מנחם" עה"פ כאן. 
5( ל' הכתוב ישעי' נד, ז.

6( סה"מ תש"ט ס"ע 323 ואילך. 

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

 

 

כללי   מפתח   

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

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

    ה שופטים ושוטרים תתן לך"מאמר ד  ) ג

 ה   ..................   ט"כה'תש ,אלול  ב' , פרשת שופטיםשבת 

   ,פרשת שופטים שבתשיחת   )ד

 ט  ........................................ט"כשתה' ,אלול ב'

 אכ  ......  א  ,טיך כר פרשת שופטים  –שיחות -לקוטי  )ה

 הכ  .........  ב  ,טכרך י פרשת שופטים –חות י שיוטלק  )ו

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

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

 ל  ............  פרשת שופטים  –ומשיח אולה קוט גלי  )ח

  אל  .....  פרשת שופטיםלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

 ח  ...........  פרשת שופטיםלשבוע שיעורי תהלים   )י

    ה)(מוגפר התיא בסים רשיעו  )יא

 ט  .................................  פרשת שופטים לשבוע  

 סח  .........  פרשת שופטים בוע שלם" יו םהיו "לוח   )יב

 ע  ...........................  ם "מברב וןילע יתמיו כהלה  ) יג

 ם "מבר ירו עיש

 עג   ........  פרשת שופטים לשבוע  ,םולים קיג' פר –  )יד

 כחק  .... פרשת שופטיםלשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טו

 אק  ........  פרשת שופטים לשבוע  ,ותצוספר המ –  )טז

  ובים ם וכתיביא  )יז

 דק  ................................  ב -אפרק   חמיה  , זפרק  יחזקאל

  ואות מקמסכת  –משיות   ) יח

 וק  ..................................................  אור קהתי יב

 גסק .........................................  מא יוכת מס בעקיעין   )יט

  ביאורים עם  סוכה תמסכ  )כ

 ד סק  .............................................  חל ףד עד לב ףמד

  : "דחביאי ו שותימתורת רב

    עם הערות וציויםלכות שבת ה  וךן ערשולח  )כא

 בקצ  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כב

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

    לע וגו"סי ה תי בחגוק "יורעל פ אורבי התורלקוטי   ) כג

 הקצ  ................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תורת  )כד

 קצח  .............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צהי מרמא  )כה

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כו

 אר  ...............................................  הר"ש ומדמו"ר א

    ט"תר –ספר המאמרים   )כז

 בר  ..............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )כח

 דר  ..............................................  דמו''ר מוהריי''צא

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

 זר  ...............................................  צ'י' יראדמו''ר מוה 

 חר  ..............................................  עפרק  כרוותספר הז  ) ל

  קודש   ותרגא  )לא

 איר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 ביר  .................................  ורחומש לקריאה בציב  )לב

 כר  ..................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לג

 כאר  ..........................  ופרק ביאורים לפרקי אבות   )לד

 כבר  ..................  פרשת שופטיםלשבוע  ים מוח זל  ) לה

 כגר  .............  בת קודששל ות רקת הדלסדר מצות   ) לו
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'a ,mihtey zyxt zay .*c"qa
.h"kyz'd ,lel`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÌÈËÙBL'וגֹו ׁשערי ּבכל ל ּתּתן ,1וׁשֹוטרים ¿ƒְְְְְְִִֶֶָָ

מּקרּב הרע ּובערּת ּובערּת2ּומסּים , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

מּיׂשראל  חכמינּו3הרע אמרּו ּדהּנה ּבזה, והענין . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ

-4ז"ל  מעט ּבּה ואנׁשים הּגּוף, זה - קטּנה עיר ְְֲִִֶַַַַַָָָ

יצר  זה - ּגדֹול מל אליה ּובא איבריו, ֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאּלּו

ועל  כּו'. מצֹודים עליה ּובנה אֹותּה וסבב ְְְִֶַַַָָָָָָָהרע,

ּבכל  ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים נאמר ְְְְְֱִִִֶֶֶַָזה

ּבכל  וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ליּתן ׁשּצרי ,ְְְְְִִִִֵֶֶָָָׁשערי

קטּנה) (עיר אדם ׁשל ׁשּבגּופֹו .5הּׁשערים ְְְִִֶֶַַָָָָ

,מּקרּב הרע ּובערּת לפעל היא העבֹודה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹותכלית

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הרע, הּיצר על ְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָּדקאי

סּכה  הרע,6ּבגמרא לּיצר לֹו יׁש ׁשמֹות ׁשבעה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

הרע  ּובערּת נאמר זה ועל רע, קראֹו ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה

מּקרּבֹו7מּקרּב הרע ׁשּמגרׁש ועלֿידיֿזה . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

את  ׁשּמגרׁש מּיׂשראל, הרע ּובערּת ּגם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנעׂשה

 ֿ [ועל ּכּולֹו העֹולם ּומּכל יׂשראל מּכללּות ְְְִִִֵַַָָָָָָהרע

הרמּב"ם  ּׁשּכתב מה ׁשּיראה 8ּדר אדם צרי ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

חיב  וחציֹו זּכאי חציֹו העֹולם ּכל וכן כּו' ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָעצמֹו

ואת  עצמֹו את הכריע הרי אחת, מצוה עׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָכּו'

ּדמאחר  כּו'], זכּות לכף ּכּולֹו העֹולם ְְְֵַַַָָָּכל

יׂשראל  ּבׁשביל היא העֹולם ְְְִִִִִֵֶַָָָׁשּבריאת

ראׁשית  ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל "ּבראׁשית", -9, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָ

אזי  מּיׂשראל, מתּבער ׁשהרע עלֿידיֿזה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהרי

זה  וכל ּכּולֹו. העֹולם מן הרע מתּבער ְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבמילא

ּדענין  וׁשֹוטרים, ׁשֹופטים עלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַנעׂשה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּוא יצר 10ה'ּׁשֹופטים' על טֹוב יצר אדם ירּגיז לעֹולם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
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(1 (המו"ל). בלבד פרקים ראשי יח).*) (טז, פרשתנו ז.2)ריש יז, יב.3)שם טו.4)שם, פ"ט, עה"ת 5)קה"ר ש"ך ראה

תתכב. ע' פרשתנו אוה"ת פרשתנו. א.6)ריש תתכח).7)נב, (ע' שם באוה"ת הובא ו. יג, ראה פ' עה"ת החיים אור ראה

שיט). ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ושוטרים שופטים ה"ד.8)ד"ה פ"ג תשובה א.9)הל' א, בראשית ורמב"ן פירש"י

א.10) ה, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק: פותחת השבוע פרשת

'B‚Â EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL1, אלוקיך ה' אשר ¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆¿
צדק  משפט העם את ושפטו לשבטיך לך פירוט ÌiÒÓeנותן אחרי הכתוב ¿«≈

נוספות  מצוות Ea¯wÓכמה Ú¯‰ z¯Ú·e2, נאמר העניין ובהמשך ƒ«¿»»»ƒƒ¿∆
Ï‡¯NiÓ Ú¯‰ z¯Ú·e3. ƒ«¿»»»ƒƒ¿»≈

,‰Êa ÔÈÚ‰Â המשמעות לפי ¿»ƒ¿»»∆
הדברים, של ‡e¯Óהפנימית ‰p‰c¿ƒ≈»¿

Ï"Ê eÈÓÎÁ4 הכתוב על במדרש ¬»≈«
מעט  בה ואנשים קטנה "עיר בקהלת

ובנה  אתה, וסבב גדול מלך אליה ובא

איש  בה ומצא גדלים מצודים עליה

העיר  את הוא ומלט חכם מסכן

האיש בחכמתו, את זכר לא ואדם

ההוא", Ê‰המסכן - ‰pË˜ ¯ÈÚƒ¿«»∆
,Ûeb‰ נמשל האדם קטנה גוף לעיר «

el‡ - ËÚÓ da ÌÈL‡Â«¬»ƒ»¿«≈
ÂÈ¯·È‡,הגוף ‡ÈÏ‰של ‡·e ≈»»»≈∆»

Ú¯‰ ¯ˆÈ ‰Ê - ÏB„b CÏÓ∆∆»∆≈∆»«
באדם, ·e‰ששוכן d˙B‡ ··ÒÂ¿»«»»»

'eÎ ÌÈ„BˆÓ ‰ÈÏÚ עושה והיצר »∆»¿ƒ
ולכבוש  האדם על להשתלט מאמצים

ממשלתו. תחת Ó‡¯אותו ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«
EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿
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h"kyz'dו ,lel` 'a ,mihtey t"y

רּבֹותינּו ּכמאמר הּוא ה'ּׁשֹוטרים' וענין ְְְְֲִִֵַַַַַַָהרע,

ענין 10ז"ל  עלּֿדר (ׁשּזהּו הּמיתה יֹום לֹו יזּכֹור ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ

היֹות  ועם כּו'). העֹונׁש ׁשּנֹותנים ְְְֱִִִֶֶַָהּׁשֹוטרים

 ֿ מה ּבוּדאי, מֹועיל (ׁשֹוטרים) הענׁש ְְְִִֶֶַַַַַָָֹׁשהזּכרת

הרע  יצר על טֹוב יצר ּדירּגיז הענין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשאיןּֿכן

מּמאמר  ּכּמּובן ּפעם, ּבכל מֹועיל אינֹו ְְֲִִִֵַַַַַָָ(ׁשֹופטים)

מּוטב, נּצחֹו אם כּו' ירּגיז לעֹולם הּנ"ל ְְְִִִַַַַַָָרז"ל

סדר  מּכלֿמקֹום כּו', לֹו יזּכֹור כּו' לאו ְְִִִֵֶָָָואם

הענין  להיֹות צרי ׁשּבתחלה הּוא ְְְֲִִִִִֶָָָָָָהעבֹודה

אם  ורק (ׁשֹופטים), הרע יצר על טֹוב יצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּדירּגיז

העבֹודה  להיֹות צריכה אזי מֹועיל, זה ְְֲֲִִִֵֶַָָָאין

(ׁשֹוטרים). כּו' לֹו ְְְִִּדיזּכֹור

לe‡·e¯ב) ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים הענין ≈ְְְְְְִִִִֶָָ

הּנה  י ֹותר, ּבעֹומק - ׁשערי 11ּבכל ְְְִֵֵֶֶָָ

הּוא 12ּכתיב  ּבעלּה ּבעלּה, ּבּׁשערים נֹודע ְְְְִִַַַָָָָ

ּביּה13קּודׁשאּֿבריֿהּוא  ּתפיסא מחׁשבה ּדלית , ְְְְֲִִֵֵַָָָָ

ּבעלּה,14ּכלל  ּבּׁשערים נֹודע ּומּכלֿמקֹום , ְְְִִַַָָָָָָ

ׁשערים, עלֿידי הּׂשגה) (ּבבחינת נֹודע ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּנעׂשה

הראׁשֹון, ּפירּוׁש ּפירּוׁשים. ּב' ּבזה ִִֵֵֵֶֶָָׁשּיׁש

ׁשיעּורא  לפּום וחד חד לכל מּלׁשֹון ְְְְְִִִַַָָָ"ׁשערים"

אחד 15ּדיליּה ׁשל העבֹודה ּדֹומה אינּה ׁשהרי , ֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

מתאימֹות  הּנׁשמֹות ׁשּכל ּדאףֿעלּֿפי ְְְֲִִֵֶַַַַַָָלחבירֹו,

ּכאחד" ּכללּות 16ו"ּכּולנּו הרי מּכלֿמקֹום , ְְְֲִֵֶָָָָָ

נחלקֹות  יׂשראל נׁשמֹות נׁשמֹות ריּבֹוא לׁשּׁשים ְְְְְִִִִִֵֶָָָ

מתחּלק  ׁשרׁש וכל ׁשרׁשים, ׁשהם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּפרטּיֹות

כּו' ניצֹוצֹות ריּבֹוא ּדֹומה 17לׁשּׁשים אינֹו ולכן , ְְִִִִֵֵֶָ

העבֹודה  ּוכמֹו לחבירֹו, אחד ׁשל העבֹודה ְֲֲֲֵֵֶֶֶַָָָָָסדר

ּדׁשמעֹון  והעבֹודה ראּיה, ּבבחינת ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָּדראּובן

ענין  הּוא ּדלוי והעבֹודה ׁשמיעה, ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָהיא

אלי  איׁשי ּפרׁשת 18ּדיּלוה אֹור' ּב'תֹורה ּכמבאר , ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

העבֹודה 19ויחי  (סדר ּב"ׁשערים" זה ּופירּוׁש . ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
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ואילך).11) תתכג (ע' שם אוה"ת גם וראה שם. תרכ"ט סה"מ ראה - לקמן כג.12)בהבא לא, קג,13)משלי זח"א ראה

א).14)א. (יז, בהקדמה תקו"ז שם.15)ראה פל"ב.16)זהר תניא א).17)ראה (מח, פל"ז לד.18)תניא כט, מה,19)ויצא

ואילך. א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ‡e‰ 'ÌÈ¯ËBM'‰ ÔÈÚÂ10 דברי בהמשך ¿ƒ¿««¿ƒ¿«¬««≈«

בן  שמעון רבי אמר חמא בר לוי רבי "אמר שם: הגמרא לשון (וזה חז"ל

אם  תחטאו, ואל רגזו שנאמר הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז לעולם לקיש:

מוטב, נצחו אם בלבבכם, אמרו שנאמר בתורה יעסוק לאו ואם מוטב, נצחו

על  שנאמר שמע קריאת יקרא לאו ואם

לאו  ואם מוטב, נצחו אם משכבכם,

ודומו  שנאמר המיתה יום לו יזכור

‰Èn˙‰סלה) ÌBÈ BÏ ¯BkÊÈƒ¿«ƒ»
e‰fL) הרע היצר על הניצחון ∆∆

הוא  אלה, ÔÈÚבאמצעים C¯cŒÏÚ«∆∆ƒ¿«
LBÚ‰ ÌÈ˙BpL ÌÈ¯ËBM‰«¿ƒ∆¿ƒ»∆
˙¯kÊ‰L ˙BÈ‰ ÌÚÂ .('eÎ¿ƒ¡∆«¿»«
ÏÈÚBÓ (ÌÈ¯ËBL) LÚ‰»…∆¿ƒƒ

È‡cÂa,הרע היצר Œ‰Óלניצחון ¿«««
¯ˆÈ ÊÈb¯Èc ÔÈÚ‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»ƒ¿»¿«¿ƒ≈∆
(ÌÈËÙBL) Ú¯‰ ¯ˆÈ ÏÚ ·BË«≈∆»«¿ƒ

ÌÚt ÏÎa ÏÈÚBÓ BÈ‡ בוודאות ≈ƒ¿»««
יצליח  ולא ביצרו יילחם שאדם ויתכן

אותו, Ô·enk¯Ó‡nÓלנצח «»ƒ«¬«
'eÎ ÊÈb¯È ÌÏBÚÏ Ï"p‰ Ï"Ê«̄«««¿»«¿ƒ
'eÎ Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ BÁv Ì‡ƒƒ¿»¿ƒ»

,'eÎ BÏ ¯BkÊÈ שייתכן כלומר ƒ¿
לניצחון  תביא אלה אמצעים שהפעלת

שלא, וייתכן הרע היצר «ŒÏkÓƒעל
‰„B·Ú‰ ¯„Ò ÌB˜Ó הרגיל‡e‰ »≈∆»¬»

‰ÏÁ˙aL לכתחילהCÈ¯ˆ ∆ƒ¿ƒ»»ƒ
·BË ¯ˆÈ ÊÈb¯Èc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ≈∆
,(ÌÈËÙBL) Ú¯‰ ¯ˆÈ ÏÚ«≈∆»«¿ƒ
כדי  בו התלוי את לעשות צריך והאדם

הרע, ביצר Ê‰ללחום ÔÈ‡ Ì‡ ˜¯Â¿«ƒ≈∆
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÈÊ‡ ,ÏÈÚBÓƒ¬«¿ƒ»ƒ¿
'eÎ BÏ ¯BkÊÈc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿

(ÌÈ¯ËBL).תועיל שבוודאי ¿ƒ
ÌÈËÙBLc ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (·≈»ƒ¿»¿¿ƒ
EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆

Y בעבודת ביטוי לידי בא שהוא כפי

יחיד כל של BÈ˙¯,ה' ˜ÓBÚa¿∆≈
‰p‰11·È˙k12'חיל 'אשת במזמור ƒ≈¿ƒ

משלי ÌÈ¯ÚMaבספר Ú„B»«¿»ƒ
,dÏÚa הפנימי הפירוש dÏÚaולפי «¿»«¿»

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ ‡e‰13, ¿»¿ƒ
הוא  ברוך LÁÓ·‰הקדוש ˙ÈÏc¿≈«¬»»

ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz14,(ולהשיג להבין (יכולה תופסת מחשבה כל שאין ¿ƒ»≈¿»
אותו ÌB˜ÓŒÏkÓeכלל בו  ולהשיג לדעת שאיֿאפשר Ú„Bלמרות ƒ»»»

(‰‚O‰ ˙ÈÁ·a) Ú„B ‰NÚpL ,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa להבין ואפשר «¿»ƒ«¿»∆«¬»»ƒ¿ƒ««»»
בו  Êa‰ו'לתפוס' LiL ,ÌÈ¯ÚL È„ÈŒÏÚ"שערים" המושג a'בביאור «¿≈¿»ƒ∆≈»∆

,ÔBL‡¯‰ Le¯Èt .ÌÈLe¯Èt≈ƒ≈»ƒ
„Á ÏÎÏ ÔBLlÓ "ÌÈ¯ÚL"¿»ƒƒ¿¿»«

dÈÏÈc ‡¯eÚÈL ÌeÙÏ „ÁÂ15, ¿«¿ƒ»ƒ≈
הוא  שבעצם הוא ברוך הקדוש כלומר,

ידוע  נעשה והשגה, מתפיסה למעלה

השיעור  לפי ואחד אחד לכל ומושג

מסוגל  זה שאדם כמה עד שלו, והמידה

ולהבין לדע  ÓBc‰ת dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»»
‰„B·Ú‰'ה ÏLהרוחנית עבודת »¬»∆

,B¯È·ÁÏ „Á‡ את עובד אחד וכל ∆»«¬≈
שלו, לדרגה בהתאם עניינו, לפי ה'

˙BÓLp‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡c¿««ƒ∆»«¿»
˙BÓÈ‡˙Ó לזו זו eÏek"Âשוות «¿ƒ¿»

"„Á‡k16, מסויים כל ובמובן ¿∆»
נחשבות  ישראל בני כל של הנשמות

אחת, עדיין ÌB˜ÓŒÏkÓלמציאות ƒ»»
אחד יש  ולכל לחברו אדם בין הבדלים

ה'שיעור' את המיוחדת יש והדרגה

כי BÓL˙שלו, ˙eÏÏk È¯‰¬≈¿»ƒ¿
Ï‡¯NÈ,אחת מציאות הן שבעצם ƒ¿»≈

¯BaÈ‡כאמור, ÌÈMLÏ ˙B˜ÏÁ∆¿»¿ƒƒƒ
Ì‰L ˙BiË¯t ˙BÓL¿»¿»ƒ∆≈
˜lÁ˙Ó L¯L ÏÎÂ ,ÌÈL¯L»»ƒ¿»…∆ƒ¿«≈
˙BˆBˆÈ ‡BaÈ¯ ÌÈMLÏ¿ƒƒƒƒ

'eÎ17, הבדלים יש שלמעשה ונמצא

בפני  עניין היא נשמה וכל הנשמות בין

Ò„¯עצמו  ‰ÓBc BÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈∆≈∆
‰„B·Ú‰'ה ‡Á„בעבודת ÏL »¬»∆∆»

‰„B·Ú‰ BÓÎe ,B¯È·ÁÏ«¬≈¿»¬»
‰i‡¯ ˙ÈÁ·a ‡È‰L Ô·e‡¯cƒ¿≈∆ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»

ÔBÚÓLcבאלוקות  ‰„B·Ú‰Â ,¿»¬»¿ƒ¿
‰ÚÈÓL ˙ÈÁ·a ‡È‰,באלוקות ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»

ÔÈÚ ‡e‰ ÈÂÏc ‰„B·Ú‰Â¿»¬»¿≈ƒƒ¿«
ÈÏ‡ ÈLÈ‡ ‰ÂlÈc18, ליווי ¿ƒ»∆ƒƒ≈«

לאלוקות, «…¿»Ók·‡¯והתחברות
ÈÁÈÂ ˙L¯t '¯B‡ ‰¯B˙'a19 ¿»»»««¿ƒ

לראובן, המיוחדת העבודה פרטי

המיוחדת  השבטים, שאר וכן שמעון
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ז 'ebe jixry lka jl ozz mixheye mihtey

עם  קׁשּור ּדיליּה) ׁשיעּורא לפּום וחד חד ְְְִִִֵַַָָָּדכל

ּוגבּול, ׁשיעּור מּלׁשֹון ּב"ׁשערים", הּׁשני ְְְִִִִֵֵַַַָהּפירּוׁש

אצלֹו ּכׁשהיא אפילּו אחד, ּכל ׁשל עבֹודתֹו ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶָָָׁשהרי

הּקּב"ה  לגּבי מּכלֿמקֹום ּגבּול, ּבלי ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָּבאֹופן

ּומּצב  ּבמעמד ּבהיֹותֹו וכלֿׁשּכן ּבגבּול, זה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָהרי

נֹודע  ּומּכלֿמק ֹום ׁשּלֹו. מהגּבלה יצא לא ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשעדין

לכל  אתידע ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא ּבעלּה, ְְְְְְְִִִַַַָָָָָּבּׁשערים

ּדיליּה. ׁשיעּורא לפּום וחד ְְִִֵַַָחד

ּבעלּה,‡ÌÓג) ּבּׁשערים נֹודע ׁשּיהיה ּכדי »¿»ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

 ֿ ּד העבֹודה הקּדמת להיֹות ְְְְֲִִַַָָָָצריכה

והענין  .ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים ְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָׁשֹופטים

ראּיה 20ּבזה  ּדהינּו ּבּנפׁש, ׁשערים ד' יׁש ּדהּנה, , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

היא  ראּיה ּדבחינת העבֹודה ודּבּור. ריח ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָׁשמיעה

ׁשּכתּוב  ּברא 21ּכמֹו מי ּוראּו עיניכם מרֹום ׂשאּו ְְְִֵֵֶֶָָָָ

ּכמֹו היא ׁשמיעה ּדבחינת העבֹודה ְְְֲִִִִֵֶַָָָאּלה.

העבֹודה 22ׁשּכתּוב  גֹו'. ׁשמע יׂשראל ועּתה ְְְֲִֵֶַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו היא ריח קטֹורה 23ּדבחינת יׂשימּו ְְְִִִִֵֶַַָָָ

ענין  הּוא הּדּבּור ּדבחינת והעבֹודה ,ְְְְֲִִִִֶַַַַָָּבאּפי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וּתעמֹוד 24הּתפלה, גֹו' אֹודה הּפעם ְְֲִֶֶַַַַַַָָ

ׁשֹופטים  ענין הּוא לזה וההקּדמה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָמּלדת.

ׁשּצרי והינּו ,ׁשערי ּבכל ל ּתּתן ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָוׁשֹוטרים

עיניו  עֹוצם ׁשּיהיה הראּיה, ּבענין עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלהגּדיר

ּברע  ּבספרי 25מראֹות ּבאריכּות וכּמבאר , ְְְְְְֲִִֵֵַַָָֹ

ּב'קּונטרס 26מּוסר  ּבחסידּות ּבקיצּור ּגם ּומּובא , ְְְְֲִִֶַַָָ

רּוח,27העבֹודה' ּבקֹור היא ההּבטה ּכאׁשר ׁשּגם , ְֲֲִֶֶַַַַַָָָָ

איזה  ּבעצמֹו מרּגיׁש אינֹו מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַּובׁשעת

ּגדֹולה  וחקיקה רֹוׁשם עֹוׂשה זה הרי ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָהתּפעלּות,

ּבהתּגּלּות  רע התעֹוררּות ּבלי תעבֹור ולא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַֹּבּנפׁש,

ההגּדרה  להיֹות צריכה ּוכמֹוֿכן ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָרחמנאֿליצלן.

ּדבר  מּׁשמֹוע אזניו אֹוטם להיֹות הּׁשמיעה, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּבענין

מּציל  ׁשעלֿידיֿזה הרע, לׁשֹון ּכמֹו ְְְִֵֶֶַַַַָרע,
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שכד.20) ע' תרכ"ט סה"מ כו.21)ראה מ, ג.22)ישעי' ג, ואתחנן ב. יז, צו לקו"ת וראה א. ד, י.23)ואתחנן לג, ברכה

פפ"ט. האמצעי לאדמו"ר המלות פירוש ובכ"מ.24)וראה טז. ע' תרכ"ט סה"מ וראה לה. כט, טו.25)ויצא לג, ישעי'

ובכ"מ.26) פ"ב. הישר קב פ"ח. הקדושה שער חכמה ראשית פ"ב.27)ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯ÚL"a"לו. ‰Ê Le¯ÈÙe וכמות מידה של במובן שיעור לשון ≈∆«¿»ƒ

dÈÏÈc ‡¯eÚÈL ÌeÙÏ „ÁÂ „Á ÏÎc ‰„B·Ú‰ ¯„Ò) שעלֿידו ≈∆»¬»¿»«¿«¿ƒ»ƒ≈
באלוקות מגיע  ו'תפיסה' לידיעה ‰ÈMהאדם Le¯Èt‰ ÌÚ ¯eL˜ (»ƒ«≈«≈ƒ

Ïk ÏL B˙„B·Ú È¯‰L ,Ïe·‚e ¯eÚÈL ÔBLlÓ ,"ÌÈ¯ÚL"a«¿»ƒƒ¿ƒ¿∆¬≈¬»∆»
„Á‡,דרגה בכל ‡eÏÈÙמישראל, ∆»¬ƒ

ÈÏa ÏL ÔÙB‡a BÏˆ‡ ‡È‰Lk¿∆ƒ∆¿¿∆∆¿ƒ
,Ïe·b כזה באופן ה' את לעבוד וכדי ¿

מציאותו, מגדרי לצאת «ŒÏkÓƒעליו
‰"aw‰ Èa‚Ï ÌB˜Ó בלי שהוא »¿«≈«»»

האדם  שמצד מה גם אמיתי, גבול

גבול  בלי Ïe·‚a,נחשב ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿
B˙BÈ‰a ÔkLŒÏÎÂ האדם כאשר ¿»∆≈ƒ¿

Ï‡הוא  ÔÈ„ÚL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆¬«ƒ…
BlL ‰Ïa‚‰Ó ‡ˆÈ עדיין והוא »»≈«¿»»∆

לעובד  מוגבלת.נחשב במידה ה'

ÌB˜ÓŒÏkÓe שמדובר למרות ƒ»»
זאת בכל מוגבלת, ה' «Ú„Bבעבודת

Œ‡L„e˜c ,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa«¿»ƒ«¿»¿¿»
„Á ÏÎÏ Ú„È˙‡ ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒƒ¿»«¿»«

dÈÏÈc ‡¯eÚÈL ÌeÙÏ „ÁÂ כי ¿«¿ƒ»ƒ≈
(נראה  עצמו את 'מודיע ברוך הקדוש

השיעור  לפי ואחד אחד לכל ומתגלה)

לתפוס  מסוגל שהוא כמה עד שלו,

ולהבין.

Ú„B ‰È‰iL È„k ÌÓ‡ (‚»¿»¿≈∆ƒ¿∆»
,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa המובן לפי «¿»ƒ«¿»

מסויימת  השגה לאדם שתהיה הפנימי,

הפירושים  שני (לפי באלוקות

ומידתו  דרגתו לפי היינו האמורים,

שלו) ההגבלות BÈ‰Ï˙ולפי ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
לזה  ‰B·Ú„‰קודם ˙Óc˜‰«¿»«»¬»

ÌÈ¯ËBLÂהרוחנית  ÌÈËÙBLc¿¿ƒ¿¿ƒ
.EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzzƒ∆¿¿»¿»∆

‰Êa ÔÈÚ‰Â20'„ LÈ ,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈
,LÙpa ÌÈ¯ÚL'שערים' ארבעה ¿»ƒ«∆∆

ה' את ועובדת פועלת הנפש שדרכם

לאלוקות  להתקרב ¯‡i‰כדי eÈ‰c¿«¿¿ƒ»
¯ea„Â ÁÈ¯ ‰ÚÈÓL ומפרט והולך ¿ƒ»≈«¿ƒ

הוא  אחד שער הרוחני. עניינם את

‰i‡¯ ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ לראות »¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
e˙kL·אלוקות  BÓk ‡È‰21 ƒ¿∆»

‰l‡ ‡¯a ÈÓ e‡¯e ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó e‡N באלוקות התבוננות כלומר, ¿»≈≈∆¿ƒ»»≈∆
השני  השער בעיניים. לראייה שדומה ÚÈÓL‰בדרגה ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

·e˙kL BÓk ‡È‰22'B‚ ÚÓL Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ והשגה הבנה ƒ¿∆»¿«»ƒ¿»≈¿«
השלישי  השער לשמיעה. הדומה ‰È‡באלוקות ÁÈ¯ ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«≈«ƒ

·e˙kL BÓk23 רבנו משה בברכת ¿∆»
לוי  EÈt‡aלשבט ‰¯BË˜ eÓÈNÈ»ƒ¿»¿«∆

הקטורת  להקטרת שדומה ה' עבודת

הרביעי  השער ה', «¬«¿B·Ú‰Â„‰לפני
ÔÈÚ ‡e‰ ¯eac‰ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ««ƒƒ¿«

·e˙kL BÓk ,‰ÏÙz‰24ÌÚt‰ «¿ƒ»¿∆»«««
˙„lÓ „BÓÚzÂ 'B‚ ‰„B‡∆««¬ƒ∆∆
שהיא, בדיבור לה' הודאה של העבודה

התפילה. עבודת כאמור,

‰ÊÏ ‰Óc˜‰‰Â'ה את לעבוד כדי ¿««¿»»¿∆
האמורים  ה'שערים' ‰e‡בארבעת

Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ÔÈÚƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ∆
eÈ‰Â ,EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ¿¿»¿»∆¿«¿

¯Èc‚‰Ï CÈ¯vL ולשמור להגביל ∆»ƒ¿«¿ƒ
‰¯‡i‰,את ÔÈÚa BÓˆÚ«¿¿ƒ¿«»¿ƒ»

ÌˆBÚ ‰È‰iLסוגרÂÈÈÚ ∆ƒ¿∆≈≈»
Ú¯a ˙B‡¯Ó25¯‡·nÎÂ , ≈¿¿»¿«¿…»

¯ÒeÓ È¯ÙÒa ˙eÎÈ¯‡a26, עד «¬ƒ¿ƒ¿≈»
דבר  היא אסורים דברים ראיית כמה

eˆÈ˜a¯חמור  Ìb ‡·eÓe»«¿ƒ
Ò¯Ëe˜'a ˙e„ÈÒÁa«¬ƒ¿¿¿∆

'‰„B·Ú‰27,הרש"ב הרבי שכתב »¬»
‰Ëa‰‰ ¯L‡k ÌbL בדבר ∆««¬∆««»»

ÚL·e˙האסור  ,Áe¯ ¯B˜a ‡È‰ƒ¿«ƒ¿«
BÓˆÚa LÈb¯Ó BÈ‡ ‰NÚÓ«¬∆≈«¿ƒ¿«¿

˙eÏÚt˙‰ ‰ÊÈ‡,והתרגשות ≈∆ƒ¿«¬
עליו, השפיע לא המראה ולכאורה

זאת  ¯ÌLBבכל ‰NBÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆
‰ÏB„b ‰˜È˜ÁÂ ועמוקה,LÙpa «¬ƒ»¿»«∆∆

¯B·Ú˙ ‡ÏÂ לא האסורה והראיה ¿…«¬
¯Úתחלוף ˙e¯¯BÚ˙‰ ÈÏa¿ƒƒ¿¿«

.ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ˙elb˙‰a¿ƒ¿««¬»»ƒ¿»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ»ƒ¿

‰¯c‚‰‰ והזהירות ÔÈÚaההגבלה ««¿»»¿ƒ¿«
ÂÈÊ‡ ÌËB‡ ˙BÈ‰Ï ,‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»ƒ¿≈»¿»
ÔBLÏ BÓk ,Ú¯ ¯·c ÚBÓMÓƒ¿«»»«¿¿
ÏÈvÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ú¯‰»«∆«¿≈∆«ƒ
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ּגם 28ּתליתאי  ּפֹועל ׁשעלֿידיֿזה זאת ועֹוד , ְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

רֹוצים  לא עליו, לקטרג ּבאים ׁשּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹלמעלה,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אלקי29לׁשמֹוע, הוי' אבה ולא ְְְֱֲִֶֶַָָָָָֹֹ

היא  מּלמעלה ׁשההנהגה לפי והינּו גֹו', ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָלׁשמֹוע

מּדה  ּכנגד ּדמּדה אינֹו30ּבאֹופן הּוא ּכאׁשר ולכן , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּכאׁשר  ּפֹועל אזי חבירֹו, על רע לׁשמֹוע ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַרֹוצה

ׁשֹומעין  אין למעלה, רע עליו לדּבר ְְְְִִֵֵַַַָָָרֹוצים

ההגּדרה  להיֹות צריכה ּוכמֹוֿכן ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָמּלכתחלה.

ּכמאמר  רעים, מהרהּורים להּזהר הריח, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָּבענין

ז"ל  מעברה,31רּבֹותינּו קׁשים עברה הרהּורי ְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָ

ההגּדרה  להיֹות צריכה ּוכמֹוֿכן ריחא. ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָוסימני

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו הּדּבּור, ואפילּו32ּבענין ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָ

ּדברים אדם ירּבה לא הּגּוף ואמרּוּבצרכי 33כּו', ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ

וכאׁשר  ׁשתיקה. אּלא טֹוב לגּוף מצאתי ְְֲִִֶֶַַָָָָֹלא

ענין  ׁשּזהּו אּלּו, ענינים ד' ּבכל ההגּדרה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׁשנּה

 ֿ ׁשעל ,ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִֶֶֶַָָׁשֹופטים

ועלֿידיֿזה  ,מּקרּב הרע ּובערּת נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידיֿזה

יכֹול  אזי (ּכּנ"ל), מּיׂשראל הרע ּובערּת ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּגם

 ֿ ׁשּקּודׁשא ּבעלּה, ּבּׁשערים ּדֿנֹודע הענין ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָלהיֹות

לפּום  וחד חד לכל  אתידע יהיה ְְְְְְִִִֶַַַָָּבריֿהּוא

ּדיליּה. ִִֵָׁשיעּורא

ּתּתן È„ÈŒÏÚÂד) וׁשֹוטרים ּד"ׁשֹופטים הענין ¿«¿≈ְְְְְִִִִֶָָ

ׁשהּוא  ּכפי "ׁשערי ּבכל ְְְְִֶֶָָל

ׁשּיהיה  ּפֹועלים מּיׂשראל, אחד ּכל ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבעבֹודתֹו

ּבכל  ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּד"ׁשֹופטים ְְְְְְְִִִִֶָָָהענין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכפׁשּוטֹו, ּגם "34ׁשעריויעצי ּכבראׁשֹונה ׁשֹופטי ואׁשיבה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכבתחלה,
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È‡˙ÈÏz28,הרע מלשון (כמובן הימנעות שלושה של חייהם את מצילה ¿ƒ»ƒ

הורג  תליתאי", "קטיל שהדבר הרע לשון חומרת לגבי ז"ל חכמינו מדברי

עליו) שמדברים מי ואת השומע את המדבר, את Ê‡˙שלושה, „BÚÂ¿…
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL,הרע לשון של דיבור מלשמוע נמנע Ìbשהאדם ÏÚBt ∆«¿≈∆≈«

ÌÈ‡a ¯L‡kL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆«¬∆»ƒ
ÂÈÏÚ ‚¯Ë˜Ï,עצמוÌÈˆB¯ ‡Ï ¿«¿≈»»…ƒ

·e˙kL BÓk ,ÚBÓLÏ29 בתורה ƒ¿«¿∆»
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰·‡ ‡ÏÂ¿…»»¬»»¡…∆

,'B‚ ÚBÓLÏ רצויים לא לדברים ƒ¿«
בלעם, ÈÙÏמפי eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

‰ÏÚÓlÓ ‰‚‰‰‰L בני עם ∆««¿»»ƒ¿«¿»
k‚„האדם  ‰cÓc ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆
‰cÓ30‡e‰ ¯L‡k ÔÎÏÂ , ƒ»¿»≈«¬∆

למטה  ÚBÓLÏהאדם ‰ˆB¯ BÈ‡≈∆ƒ¿«
B¯È·Á ÏÚ Ú¯ אזניו אוטם וכאמור, ««¬≈

הרע,מלשמוע  ÏÚBtלשון ÈÊ‡¬«≈
¯L‡kL המקטרגיםÌÈˆB¯ ∆«¬∆ƒ

ÔÈ‡ ,‰ÏÚÓÏ Ú¯ ÂÈÏÚ ¯a„Ï¿«≈»»«¿«¿»≈
ÓBL.‰ÏÁ˙ÎlÓ ÔÈÚ¿ƒƒ¿«¿ƒ»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ»ƒ¿
‰¯c‚‰‰ והזהירות וההגבלה ««¿»»

¯‰f‰Ï ,ÁÈ¯‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»≈«¿ƒ»≈
¯Ó‡Ók ,ÌÈÚ¯ ÌÈ¯e‰¯‰Ó≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯31‰¯·Ú È¯e‰¯‰ «≈«ƒ¿≈¬≈»
ÌÈL˜ יותר ÚÓ·¯‰חמורים »ƒ≈¬≈»

¯ÁÈ‡,עצמה  CÈÓÈÒÂ (כלשון , ¿ƒ»»≈»
מעבירה  קשו עבירה "הרהורי הגמרא:

רש"י: ופירש דבישרא", ריחא וסימניך

קשים  נשים תאוות ֿ עבירה "הרהורי

של  מגופו יותר בשרו את להכחיש

בשר  המריח ֿ דבישרא ריחא מעשה.

לו"). שמתאווה מאד ריח לו קשה צלי

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ»ƒ¿
‰¯c‚‰‰ וזהירות ÔÈÚaהגבלה ««¿»»¿ƒ¿«

·˙kL BÓÎe ,¯eac‰«ƒ¿∆»«
Ì"aÓ¯‰32 השתיקה מעלת לגבי »«¿«

‰a¯È ‡Ï Ûeb‰ ÈÎ¯ˆa eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¿»¿≈«…«¿∆

e¯Ó‡Â ,'eÎ ÌÈ¯·c Ì„‡33 אבות בפרקי ז"ל È˙‡ˆÓחכמינו ‡Ï »»¿»ƒ¿»¿…»»ƒ
.‰˜È˙L ‡l‡ ·BË Ûe‚Ï«∆»¿ƒ»

‰¯c‚‰‰ dLÈ ¯L‡ÎÂ עצמו ומגביל מגדיר „'שהאדם ÏÎa ¿«¬∆∆¿»««¿»»¿»
ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ÔÈÚ e‰fL ,el‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈∆∆ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»

,EÈ¯ÚL של השערים ארבעת כל ¿»∆
ודיבור  ריח שמיעה, »∆ŒÏÚLראייה,

Ú¯‰ z¯Ú·e ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆ƒ«¿»»»
,Ea¯wÓ האדם מתוך הרע יצר ביעור ƒƒ¿∆

z¯Ú·eעצמו  Ìb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒ«¿»
,(Ï"pk) Ï‡¯NiÓ Ú¯‰ ביעור »»ƒƒ¿»≈««

ישראל, בכללות הרע »¬‡ÈÊוביטול
Ú„Bc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»ƒ¿»¿»
Œ‡L„ewL ,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa«¿»ƒ«¿»∆¿»

Ú„È˙‡ ‰È‰È ‡e‰ŒCÈ¯a הקדוש ¿ƒƒ¿∆ƒ¿»«
ומושג ידוע יהיה הוא Á„ברוך ÏÎÏ¿»«

„ÁÂ מישראל ואחד אחד ÌeÙÏלכל ¿«¿
dÈÏÈc ‡¯eÚÈL.מידתו לפי ƒ»ƒ≈

ÌÈËÙBL"c ÔÈÚ‰ È„ÈŒÏÚÂ („¿«¿≈»ƒ¿»¿¿ƒ
ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿¿»
B˙„B·Úa ‡e‰L ÈÙk "EÈ¯ÚL¿»∆¿ƒ∆«¬»

Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏL במובן ∆»∆»ƒƒ¿»≈
בפרטיות, לעיל כמבואר הרוחני,

ÔÈÚ‰ ‰È‰iL ÌÈÏÚBt¬ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿»
EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL"c¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿
,BËeLÙk Ìb "EÈ¯ÚL ÏÎa¿»¿»∆«ƒ¿

e˙kL·בפועל  BÓk34 בייעודי ¿∆»
CÈËÙBLהגאולה  ‰·ÈL‡Â¿»ƒ»¿«ƒ

,‰ÏÁ˙·k CÈˆÚÈÂ ‰BL‡¯·k¿»ƒ»¿…¬«ƒ¿«¿ƒ»
כפי  ויועצים שופטים להיות שיחזרו

(וכמו  קיים המקדש שבית בזמן שהיה

 ֿ שמונה בתפילת ומבקשים שמתפללים

יום) בכל ‰‡ÈzÓ˙עשרה ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
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.h"kyz'd ,lel` 'a ,mihtey zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הזקן ‡ רבינו של המפורסם הפתגם נאמר (שאודותה השבוע לפרשת בנוגע פעמים כמה דובר .1

ענין  הוא "שופטים", ובנידוןֿדידן: כולה, הפרשה נקראת שבו הפרשה, ששם הזמן), עם לחיות שצריכים
נצחית  היא שהתורה וכיון בפרשה, השבוע.2עיקרי עניני לכל בנוגע עתה, גם  עיקרי ענין זה הרי ,

גו'" לך תתן ושוטרים ד"שופטים המצוה קיום שייך לא שעתה שאףֿעלֿפי – בגשמיות,3ובהקדמה
לקיימן  שאיֿאפשר מצוות כמה ישנן אדמתם, על יושבים אינם ישראל ובני קיים, ביתֿהמקדש כשאין כי
גם  ישנו הרוחנית בעבודה ד"שופטים" הענין מכלֿמקום שופטים, מינוי מצות גם וביניהן בגשמיות,
דאם  התוקף. ובכל הזמנים, בכל התורה עניני כל ישנם נצחית, היא שהתורה דכיון התוקף, ובכל עתה,

התורה. בענין חלישות זו הרי כן, לא

ענין  ביאור להקדים יש – הרוחנית בעבודה עתה גם שישנו ה"שופטים" ענין להבין כדי אך
כפשוטו. ה"שופטים"

בזה:· והענין .

בחיים"4כתיב  "ובחרת ולכן, ההיפך. את וגם הטוב", ואת החיים את גו' לפניך נתתי באופן 5"ראה ,
חפשית. בחירה של

ש"מפי  אףֿעלֿפי כי גו'", "נתתי הקב"ה  אומר והטוב, החיים דהיפך הענין על שגם – ובהקדמה
"הטוב" כיֿאם תצא" לא הטוב,6עליון תכלית את ישראל לבני לתת רוצה שהקב"ה כיון מכלֿמקום ,

דכיסופא" ד"נהמא הענין אצלם יהיה שלא בכדי הבחירה, ענין את להם נתן יהי 7לכן עניניהם כל אלא ו ,
ז"ל  רבותינו ממאמר כמובן העילוי, תכלית הוא שאז דוקא, עבודה (שבא 8עלֿידי שלו בקב רוצה "אדם

שזה  כפי אחד", "קב רק בידו כשנשאר אפילו שזהו – חבירו" של קבין מתשעה עבודתו) עלֿידי
של  קבין ה"תשעה את גם מקבל הוא שאחרֿכך ברוחניות, הוא שכן ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה בגשמיות,

מקומות  בכמה מהמבואר (כמובן ).9חבירו"

הדין" את הפוסקים ("דיינים ב"שופטים" צורך יש – בחירה ליהודי שניתנה הסנהדרין,10וכיון שהם ,(
אליהו  דבי בתנא וכדאיתא בה, ילכו אשר הדרך את ישראל בני את (לסנהדרין)11שילמדּו להם ש"היה ְְַ

עיירות  בכל ויחזרו מארכובותיהן למעלה בגדיהם ולהגביה במתניהם ברזל של חבלים ולקשור לילך
כו'". ישראל את וילמדו ישראל..

המשנה  בדין ההסברה גם לשבעים 12וזוהי "אחד אפילו דעה (ויש בשבוע אחד ההורגת ש"סנהדרין
מיתות  בחייבי "לדון היא מצוות מתרי"ג אחת הרי מובן: אינו דלכאורה – חובלנית" נקראת שנה")

פועלים 13ביתֿדין" היו כדבעי, הסנהדרין הנהגת היתה אילו כי, – "חובלנית"? נקראת למה ואםֿכן ,
מיתה! עליו שחייבים דבר להעשות יוכל ובעדים ההתראה שלאחר כזו, מציאות תהיה לא שמלכתחילה

לשאול  שיבואו ולהמתין הגזית בלשכת בירושלים לישב לא – הוא הסנהדרין ענין שאמיתית וכאמור,
שיש  כלל יודעים שאינם כאלו ליהודים גם לצאת והיינו, ישראל, עיירות בכל ולחזר לילך אלא שאלה,

מעשה" לידי שמביא תלמוד ו"גדול תורה, וללמדם בדבר, לא 14שאלה שמלכתחילה יפעלו ועלֿידיֿזה ,
רצויים. בלתי דברים יהיו
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חשון).1) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
ובכ"מ.2) רפי"ז. תניא
פרשתנו.3) ריש
טו.4) ל, נצבים
יט.5) שם,
לח.6) ג, איכה
ע"ד.7) ריש ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה

ובכ"מ.

א.8) לח, ב"מ
וש"נ.9) .143 ע' ריש חנ"ד תו"מ גם ראה

פרשתנו.10) ריש פירש"י
פי"א.11) – רבה
וש"נ.12) א. ז, מכות
רסתכ"ה.13) טוחו"מ
וש"נ.14) ב. מ, קידושין



h"kyz'dי ,lel` 'a ,mihtey zyxt zay zgiy

בצדיקים  הקב"ה ו"ראה בגוף, נשמה אודות שמדובר יודע שהקב"ה כיון – ה"שופטים" ענין על ונוסף
מועטים" תדבר 15שהם הרוב על והתורה עד 16, העם.. את "הרודין "שוטרים", מינוי על גם ציוה לכן ,

השופט" דין את עליו .10שיקבל

מא  ז"ל ועלֿדרך רבותינו לאו..17מר ואם מוטב, נצחו אם יצרֿהרע.. על יצרֿטוב אדם ירגיז "לעולם
ב"שוטרים", גם צורך יש ה"שופטים" על שנוסף בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה העונש). (ענין כו'" לו יזכור

התורה. דיני היפך יעשו לא שלכן העונש, יראת לו") ("יזכור פועל כשלעצמו השוטר שמינוי ובאופן

די  שיהיה באופן ההנהגה להיות צריכה לכתחילה כי ה"שוטרים", בענין אינה ההתחלה –
ב"שוטרים". צורך ויש ב"שופטים", די שלא מצב שיש אלא ב"שוטרים"; צורך יהיה ולא ב"שופטים",

בגשמיות,‚ גו'" לך תתן ושוטרים ד"שופטים הענין אין הזה בזמן אמנם, .

מסויימים  דינים מהם ובטלו הגזית, מלשכת סנהדרין גלתה כבר החורבן קודם אפילו שהרי –18,
הענין  שייך לא מישראל, 'סמיכה' שבטלה לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה החורבן, לאחר ומכלֿשכן
ב'טור' כמבואר דינים, כמה לגבי ורק עבדינן", דקמאי "שליחותייהו רק אלא ושוטרים", ד"שופטים

ערוך' –19ו'שולחן

עתה: גם זה ענין ישנו - ברוחניות אבל

ז"ל 20כתיב  חכמינו ופירשו וגו'", מצודים עליה ובנה גו' גדול מלך אליה ובא גו' קטנה "עיר 21"עיר
וכו'. נגדו ללחום וצריך לכבשה, שרוצה כו'", הרע יצר זה גדול.. מלך הגוף.. זה קטנה

מלך  מינוי מצות גם נאמרה [שבה שופטים בפרשת נאמר זה מלך"22ועל עליך תשים "שום וכן 23, ,
וגו'" אויבך על למלחמה תצא מלחמה)24"כי עם הקשורים הענינים פרטי לכלֿלראש]25(כל אבל ,

די  לא ואם להתנהג; צריך כיצד ערוך' ב'שולחן להסתכל – "שופטים" לך": תתן ושוטרים "שופטים
צו  יש התורה.בכך, עניני היפך לעשות יתיירא שעלֿידיֿזה העונש, ענין הזכרת – ב"שוטרים" גם רך

לך תתן ושוטרים "שופטים יותר: jixryובפרטיות lka גם אלא ומצוות, תורה בעניני רק לא – "
דעות  בהלכות הרמב"ם שמונה הענינים פרטי (כל ובמתנו" ובמשאו ובמשקהו.. שכולם 26"במאכלו ,(

כאשר  הנה אינםֿיהודים, אצל גם ישנם אלו שענינים שאףֿעלֿפי והיינו, תורה, עלֿפי להיות צריכים
תורה. עלֿפי – יהודי זאת שעושה ניכר להיות צריך ומתן, במשא עוסק או ושותה אוכל יהודי

שעריך" בכל לך תתן ושוטרים "שופטים הציווי את לקיים האמור, באופן שמתנהגים ועלֿידיֿזה
בימינו. במהרה צדקנו, משיח בביאת בגשמיות, גם זאת לקיים זוכים הרוחנית, בעבודה

***

שופטים „ שפרשת מובן שמזה א), סעיף (כנ"ל הזמן עם לחיות שצריכים הזקן רבינו פתגם עלֿפי .
אלול, חודש מברכים שבת שלפניֿזה, בשבת כי אלול, לחודש גם שייך זה הרי – השבוע לעניני שייכת 

ד"ויכולו" הענין נעשה הזה השבתֿקודש וביום אלול, חודש על כח נתינת של 27נמשכה העילוי שזהו ,
בפועל. אלול חודש התחלת גם כולל השבוע, עניני כל

בזה: והענין

גם  היה כשלעצמו התשובה ענין כי ברצון, התשובה ענין שהיה – הוא אלול חודש של החידוש
סליחה  מחילה – ישראל בני כל בשליחות – משה ביקש האמצעיים יום שבארבעים מזה וכמובן לפניֿזה,
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פ"א).15) בתניא (הובא ב לח, יומא
פל"ד.16) ח"ג מו"נ ראה
א.17) ה, ברכות
ספי"ד.18) סנהדרין הל' רמב"ם ראה
בתחלתו.19) חו"מ
יד.20) ט, קהלת
ב.21) לב, נדרים

ס"י.22) לקמן גם ראה
טו.23) יז,
א.24) כ,
סי"א.25) לקמן גם ראה
רפ"ה.26)
ובכ"מ.27) א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
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שכתוב  כמו ישראל, כלל עבור חכמי 28וכפרה דעת לפי (ובפרט החטא את לקנח וכדי גו'", משה "ויחל
ומסובב  סיבה בדרך הם ועונש שחטא ישראל;29ישראל בני כל אצל התשובה ענין להיות הוצרך ,(

גם  הדבר פעל שלכן ברצון, התשובה ענין שהיה – האחרונים יום ארבעים – אלול חודש של והחידוש
כדברך" סלחתי למשה לו ו"אמר שלם" (ו)ברצון בשמחה.. לישראל ש"נתרצה הקב"ה, כיון 30על ,

כזה. באופן היתה ישראל של שתשובתם

יום ארבעים ברצון ועלֿדרך שהיו אפשריות 30הראשונים מצד – החטא ענין היה שלאחריהם אלא ;
במתןֿתורה  שבטלה הזוהמא חזרה ואז הטוב, בהיפך יום 31הבחירה בארבעים היה זה על והתיקון ,

ברצון. שהיו האחרונים יום הארבעים באו ואחרֿכך ברצון, שלא שהיו האמצעיים

כדברך"), "סלחתי נאמר (שאז הכיפורים יום יום, הארבעים לסיום עד להמתין צריך לא זה ובשביל
ז"ל  חכמינו מלשון כמובן – ברצון הם הרי אלול, חודש מהתחלת מתחילתם, כבר הראשונים 30אלא "מה

הראשונים, יום לארבעים האחרונים יום ארבעים את שמשווים והיינו, ברצון", האחרונים אף ברצון,
יום  לארבעים בנוגע גם הוא כן מתחילתם, מיד ברצון, כולם היו הראשונים יום שארבעים כשם ואםֿכן

האחרונים.

שרואים  וכפי החדשה, לשנה טובה וחתימה כתיבה כבר נמשכת אלול חודש שמתחילת גם מובן ומזה
ישראל  במנהג הוא"32גם איש 33(ש"תורה ששולחים שלומים' ב'אגרות כותבים אלול חודש שמתחילת ,(

אלול. חודש מתחילת כבר ואחד אחד לכל שנמשכת כיון טובה, וחתימה כתיבה ברכת לרעהו

לכך:‰ לב ׂשמּו מעטים שרק אלול, לחודש בנוגע שמצינו תמוה דבר  לבאר יש עלֿפיֿזה .ָ

ה'טור' בדברי לקבל 34הביאור עלה שאז ההרה, אלי עלה למשה הקב"ה אמר אלול, "בראשֿחודש
שנאמר  שופר, באותו נתעלה והקב"ה במחנה.. שופר והעבירו אחרונות בתרועה 35לוחות אלקים עלה

להזהיר  כדי החודש, וכל ושנה שנה בכל אלול בראשֿחודש תוקעין שיהיו ז"ל חכמינו התקינו לכן וגו',
שנאמר  תשובה, שיעשו וגו'"36ישראל בעיר שופר יתקע אלול 37אם שבחודש שופר לתקיעת שבנוגע –

ראשֿהשנה  על קאי זה שפסוק אף בתרועה", אלקים "עלה הפסוק שבראש 38מביא מובן, שמזה ֿחודש ,
דראשֿהשנה  התקיעות ענין עלֿכלֿפנים) (בהעלם כבר ישנו עלֿידי 39אלול שהוגהה בשיחה נכלל –
.129 עמוד ט חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק
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יא.28) לב, תשא
אֿב).29) (יב, דוד בית אחרון בית של"ה ראה
יח.30) ט, עקב פירש"י
ח"ב 31) ב. קכו, ב. נב, ח"א זהר וש"נ. רע"א. קמו, שבת

סע"ב. קצג,
הל'32) מהרי"ל (מלקוטי ס"ט סתקפ"א או"ח אפרים מטה

הנוראים). ימים
ברמ"א 33) הובא – מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה

אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד
ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח

סתקפ"א.34) או"ח
ו.35) מז, תהלים
ו.36) ג, עמוס
מרגיש 37) שאינו טוען מישהו כאשר שגם מובן, ומזה

ש"יתקע  מציאות תתכן שלא פוסקת שהתורה לו, אומרים מאומה,
מי  יש חילוקים: בזה שיש אלא יחרדו", לא ועם בעיר שופר
פועלת  שהחדרה מי ויש שברגל, העקב עד עליו פועלת שהחרדה

חרדה. של ענין שישנו בהכרח אבל בגוף, אחר חלק על
בתרועה 38) אלקים "עלה ג) פכ"ט, (ויק"ר במדרש כדאיתא

בדין  דין, כסא על ועולה יושב שהקב"ה בשעה שופר, בקול ה'
ע  את הוא נוטלין שישראל ובשעה בתרועה, אלקים עלה .. ולה

בכסא  ויושב הדין מכסא עומד הקב"ה, לפני ותוקעין שופריהן

ומרחם  רחמים עליהם ומתמלא שופר, בקול ה' דכתיב רחמים,
לרחמים". הדין מדת עליהם והופך עליהם,

בשעתא 39) אלול, חודש בתחילת מיד נעשה זה שענין והיינו,
לפי  יום בכל בפרטיות נמשך שלאח"ז אלא חדא, וברגעא חדא

בגלוי. כדברך" ד"סלחתי הענין נעשה שבו ליוהכ"פ, עד ענינו,
מיד  בגלוי מרגיש שאינו לטעון יכול שיהודי שאף ולהעיר,
לגמרי  משתנה חדא וברגעא חדא שבשעתא אלול, חודש בתחילת
של  שענינו ב) לב, ראה (לקו"ת הזקן רבינו מבאר זה על הנה –
אנשי  יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משל ע"פ "יובן אלול חודש
בחודש  עד"מ הענין וכך .. בשדה פניו ומקבלין לקראתו העיר
בא  שהמלך והיינו, בשדה", ית' פניו אור להקביל יוצאין אלול
– השדה ובלבושי החול, ימות של ומצב במעמד שהוא כפי אליו
אלא  אלקינו", ו"עיר ד"בית" הענין שזהו תומ"צ, בעניני רק לא

השדה. שזהו"ע הרשות, בעניני גם
אחריו, הולכים הם הרי העירה ש"בלכתו היא שהתכלית ואף
לקו"ש  (ראה בר"ה שזהו כו'", מלכותו להיכל בבואו ואח"כ
אלול  בחודש מעלה יש הרי – וש"נ) .58 הערה 132 ע' שבפנים
מו"ח  כ"ק שמוסיף [וכפי רשאין ש"אז בשדה, המלך נמצא שבו
שרוצה  מי כל "ויכולין"] ה'ש"ת): לבי אמר לך (בסד"ה אדמו"ר
בסבר  כולם את מקבל ו"הוא ממוצעים, ללא פניו", להקביל לצאת

לכולם". שוחקות פנים ומראה יפות פנים
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Â:שופטים פרשת עם גם קשור – אלול) חודש של החידוש (שזהו ברצון התשובה וענין .

כל  כאן ומנה תוכחות, דברי "הן הדברים" "אלה שהרי התשובה, ענין הוא דברים ספר כל של ענינו
בהן" המקום לפני שהכעיסו כו'.40המקומות בתשובה שיחזרו כדי ,

"שופטים  הלשון מדיוק כמובן – ברצון התשובה ענין הוא שופטים פרשת של החידוש אמנם,
עליך ozzושוטרים תשים "שום מלך: במינוי כמו "תשים", [או "תעשה" ולא דייקא, "תתן" לך",

לשון 23מלך" ואדרבה: כפיה, בדרך גם להיות יכול זה הרי ברצון, גם להיות שיכול אף עשיה, לשון כי ,[
ה'ביתֿיוסף' כלשון כפיה, מלשון בעיקר הוא נתינה 41עשיה לשון מהֿשאיןֿכן הצדקה"; על "מעשין :

נותן" הוא יפה בעין הנותן "כל הרי מדאי"42("תתן"), "יותר שפירושו שהעבודה 43, מובן, ומזה ,
ברצון. תשובה – אלול חודש של ענינו גם וזהו ברצון, היא לך" תתן ושוטרים ד"שופטים

Ê:אלול חודש עם שופטים פרשת של בשייכות ענין ועוד .

וידוע  הדין, ענין הוא – וגו'" למעלה".44"שופטים דין אין למטה, דין ש"כשיש

המלך; אל מיד לגשת ויכולים הפתח, שומרי כל את מסלקים אזי למעלה, דין של ענין שאין וכיון
(כנ"ל  ממוצעים ללא פניו", להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאין ש"אז אלול, חודש של ענינו זהו והרי

ה). סעיף

Á היא הכוונה אלא לעצמו, בנוגע רק לא להיות צריך גו'" ושוטרים ד"שופטים הענין כללות והנה, .
נוספים  יהודים על גם זאת לךלפעול תתן ושוטרים "שופטים הכתוב: כהמשך –jixry lka ועד ,"

שדֿי" במלכות עולם "לתקן היא הכוונה שהרי העולם, בכל זאת הקב"ה 45שפועלים שנתאווה כיון ,
בתחתונים  דירה יתברך לו .46להיות

שלם, חוזר הוא – ומנצח בעולם חלקו בבירור שעוסק בעולם, וגם בעצמו, זאת פועל יהודי וכאשר
שכתוב  כמו בממונו, גם אלא ובתורתו, ובנשמתו בגופו רק "שלם 47לא רש"י: ופירש שלם", יעקב "ויבוא

הניצוצות. כל את שבירר כיון בממונו", שלם כו' בגופו

שנאמר  מצרים, ביציאת ו"כמצולה 48וכמו דגן" בה שאין כמצודה "שעשאוה מצרים", את "וינצלו
דגים" בה שב"מצודה",49שאין "דגן" כמו המגולים הענינים הן הקדושה, ניצוצות כל את שביררו והיינו, ,

שב"מצולה" "דגים" כמו המכוסים הענינים חטאתם)"50והן (כל ים ב)מצולות "(ותשליך רק 51, לא –
מקומות  בכמה (כמבואר ההעלם תכלית על שמורה ים", "מצולות אלא מכוסה, שהוא ),52"ים"

נשמות  מגולגלים שבדגים (וכידוע ה"דגים" שהם הטובים, הענינים את מוציאים משם גם ֿ פיֿכן ואףֿעל
שלישית  בסעודה דגים לאכול מצוה ולכן צדיקים, קבלה 53של בספרי כמבואר ,54,(

פרסה" תשאר ש"לא באופן מצרים יציאת היתה אתם"55ולכן וזהבם ו"כספם בגאולה 56, גם יהיה וכך .
והשלימה. האמיתית

היעוד  יקויים הציווי 57ואז את בפועל ויקיימו כבתחילה", ויועציך כבראשונה שופטיך "ואשיבה
"עתידה  (שהרי הי"ג בחלק וגם השבטים, י"ב בכל לשבטיך", שעריך.. בכל לך תתן ושוטרים "שופטים
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ובפירש"י.40) דברים ר"פ
סרמ"ח.41) יו"ד
וש"נ.42) רע"א. נג, ב"ב ראה
א.43) עא, שם – אבל ד"ה פרשב"ם
וש"נ.44) סוסתר"ב. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
נקוה".45) כן "ועל – התפילה נוסח
במדב"ר 46) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
יח.47) לג, וישלח
לו.48) יב, בא

וש"נ.49) ב. ט, ברכות
ער.50) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי גם ראה
יט.51) ז, מיכה
ועוד.52) תשסז. ע' תשמו. ע' יתרו אוה"ת ראה
סקכ"ה.53) פי"ז הכולל שער אדה"ז. סידור ראה
מאמרי 54) ג). (יז, פ"ה התשובה תיקוני שער עמה"מ ראה

תי. ע' ענינים ט. ע' הקצרים אדה"ז
כו.55) יו"ד, בא
ט.56) ס, ישעי'
כו.57) א, שם
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שבטים" עשר לשלשה שתתחלק ישראל משיח 58ארץ של חלקו בהמשך 59), יחזקאל, ספר בסוף כמבואר ,
צדקנו. משיח בביאת בימינו, במהרה שיבנה השלישי, ביתֿהמקדש לתיאור

***

Ë.'גו לך תתן ושוטרים שופטים דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר .

***

È:דרגות כמה יש – א) סעיף (כנ"ל הפרשה כל של וענינה שמה שזהו – (דיינים) ד"שופטים" בענין .
של  ביתֿדין שלשה, של ביתֿדין צריך שבהם ענינים ויש אחד, (שופט) דיין מספיק שבהם ענינים יש

גדולה  סנהדרין שנקראים ואחד, שבעים של לביתֿדין ועד ושלושה, .60עשרים

המלך  גם נקרא "שופט" בשם – יותר יביאם"61ובכללות ואשר יוציאם "אשר הוא שענינו שלכן 62, ,
בדוד  שמצינו כפי דוקא, תורה עלֿפי ישראל בני את להנהיג שצריך כיון שמים, ירא להיות המלך צריך

בתורה  עוסק היה שדוד עלֿידיֿזה במלחמה מנצח היה שיואב בשפיר 63המלך, מלוכלכות ידיו והיו ,
לבעלה  אשה לטהר כדי הקב"ה 64ושליא זה - לבעלה ישראל' ד'כנסת הטהרה גם נעשית שעלֿידיֿזה ,65.

ב'פוסקים' (כמבואר תמיד ספרֿתורה עמו שיהא צריך שהמלך הטעם של 66וזהו ספרֿתורה דיני פרטי
גדולי  כמה אצל שמצינו (כפי ודיבור במחשבה רק לא אצלו הוא התורה שענין – בזה שהחידוש מלך),

מגירסא  פומיה פסק דלא ההנהגה שנכתב 67ישראל בספרֿתורה במעשה, גם נמשך להיות צריך אלא ,(
כו'. הקלף על בדיו

(כנ"ל  מלך" עליך תשים ד"שום הציווי גם נאמר שופטים בפרשת לכן שופט, הוא המלך שגם וכיון
המתאים  באופן נעשה הדבר (כאשר התורה  מן מצוה שזוהי ג), ).68סעיף

‡È– העולם כל כיבוש עלֿידו נעשה אזי ובשלימות, בהתגלות הוא המלך של ענינו כאשר והנה, .
נאמר  [עליו המלך בשלמה שכתוב כמו שלום, של באופן אלא מלחמה, של באופן שלמה 69לא "וישב

באשלמותא" סיהרא "קיימא המלכות, דספירת השלימות היתה ובימיו ה'", כסא איש 70על יהיה "הוא [
בימיו" ישראל על אתן ושקט ושלום שמו, יהיה שלמה רחוקות 71מנוחה.. ממדינות אליו שבאו ועד ,

זאת. לפעול כדי מלחמה של בענין צורך היה אחרים, בזמנים אמנם, כו'. מתנות והביאו

ו)מלחמות" (משפט "לעשות – מלך של השני הענין שנאמרה 61וזהו מלך מינוי למצות בהמשך ולכן ,
תירא  לא גו' אויבך על למלחמה תצא "כי ולכלֿלראש: המלחמה. דיני גם בה נאמרו שופטים, בפרשת

וגו'" .24מהם

מתיירא  יהודי ואם מגוי, להתיירא ליהודי שאסור לאחרונה, באריכות המדובר עם קשור זה וענין
הגוי  אצל כח מוסיף הוא הרי ז"ל 72מגוי, רבותינו שאמרו ועלֿדרך הפסוק 73, המשפטים 74על "ואלה
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א.58) קכב, ב"ב
ובפרשב"ם.59) שם ב"ב ראה
ה"ג.60) פ"א סנהדרין הל' רמב"ם בתחלתה. סנהדרין
ספ"ד.61) מלכים הל' רמב"ם ראה
יז.62) כז, פינחס
א.63) מט, סנהדרין
א.64) ד, ברכות
וש"נ.65) .272 ע' חל"ח תו"מ גם ראה
רפ"ג.66) שם רמב"ם ראה
א.67) פו, ב"מ ע"ב. ריש ל, שבת – לדוגמא – ראה

(68104 ע' חכ"ד לקו"ש גם וראה ה"ב. פ"א שם רמב"ם ראה
וש"נ. ואילך.

כג.69) כט, הימיםֿא דברי
כו.70) פט"ו, שמו"ר גם וראה אֿב. רכג, רע"א. קנ, זח"א
ט.71) כב, שם
שממשיך 72) כיון הכחות, כל במקור כח תשות פועל ועי"ז

ניתן  הבחירה ענין מצד ורק כח, בו אין שמצדֿעצמו למקום כח
כו'. כח לו

משפטים.73) ר"פ פירש"י ג. משפטים תנחומא
משפטים.74) ר"פ
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ישראל, כדיני אותו דנין שהם אחד בדין ידעת "אפילו עכו"ם", לפני ולא "לפניהם לפניהם", תשים אשר
תחילה  בהקב"ה כפר עכו"ם, לפני והולך ישראל דייני שמניח מי ש"כל שלהם", בערכאות תביאהו אל

שנאמר  בתורה, כפר פלילים".75ואחריֿכן ואויבינו צורם כצורנו לא כי

שיהו  סיבה אין מזה: ז"ל ויתירה רבותינו אמרו שהרי מהגוי, יתיירא –76די באומות" עזין "ישראל
ש"ישראל  להבהיר צורך אין כן, לא (דאם האומות מפני להתיירא מקום יש לכאורה כאשר אפילו שזהו
תירא  "לא להתיירא, מקום שאין אומרת שהתורה בנידוןֿדידן, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שבאומות"), עזין

גו'". עמך אלקיך ה' כי מהם

ממנו! להתיירא כלל מקום אין שכאשר אפילו מהגוי שמתייראים – להיפך רואים לפועל, בנוגע אך

באומות"? עזין ש"ישראל בשעה בה המורא, סיבת מהי ולכאורה:

שבידו" מעבירות "ירא האלקית שהנפש בגלל זה הרי דבר, של שלאמיתו – הוא הענין ומזה 77אך ,
מהגוי! שירא הבהמית נפש אצל נמשך

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמבאר שנפשו 78ועלֿדרך בגלל היא לחם לפרוסת רעב שיהודי לכך שהסיבה ,
יש  מישראל אחד לכל (שהרי עלֿידו להתברר שצריכים בלחם שישנם הקדושה לניצוצות רעבה האלקית
אבל  בכך, מרגיש אינו זכה, שלא וכיון זאת, מרגיש היה זכה, ואילו לבררם), שתפקידו קדושה ניצוצות

ללחם. רעבון הבהמית הנפש אצל נעשה מזה כתוצאה

של באופן גם להיות יכול זה זהו oeiqp[ענין אם המותר, במאכל אפילו או אסור, מאכל זהו אם –
הזקן  רבינו (כלשון ממש" וחיותו וקיומו הגוף "צורך שהיא לאכילה בנוגע אבל מותרות; של ענין

נמשכת 79בתניא  האלקית שנפשו בגלל היא דוקא זו לחם לפרוסת משיכה לו שיש לכך הסיבה הנה ,(
אליו]. שייכים אלו שניצוצות כיון זו, לחם בפרוסת שנמצאים הניצוצות לבירור

שאצל  אלא שבידו", מעבירות ש"ירא מפני היא לכך האמיתית שהסיבה מהגוי, ליראה בנוגע הוא וכן
נאמר  זה על אך מהגוי. שירא באופן נמשך זה הרי הבהמית ילך 80הנפש הלבב ורב הירא האיש "מי

וגו'". לביתו וישוב

זה. בפסוק רש"י פירוש על עתה נתעכב – לזה ובהמשך

·È בקשרי לעמוד יכול שאינו כמשמעו, אומר עקיבא "רבי הלבב", ורך "הירא רש"י, בפירוש הביאור .
ה  ב' (כנגד שלופה חרב ולראות הלבב"המלחמה ורב "הירא הירא 81לשונות אומר, הגלילי יוסי רבי .(

שבידו  עבירות 82מעבירות בשביל החוזרים על לכסות ואשה, וכרם בית על לחזור תורה לו תלתה ולכך ,
אשה", ארש או כרם נטע או בית בנה שמא אומר חוזר והרואהו עבירה, בעלי שהם יבינו שלא שבידם,

מובן  אינו דלכאורה עיקרי,83– הכי ענין הוא גו'" ילך הלבב ורך הירא האיש "מי שהציווי כיון :
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לא.75) לב, האזינו
ב.76) כה, ביצה
ח.77) כ, פרשתנו פירש"י
ועוד.78) תמה. ע' חי"ד שלו אג"ק ראה
רפ"ז.79)
שם.80) פרשתנו
[ודאי],81) "הירא יד: פ"ז, סוטה התוספתא מדברי ולהעיר

שבחזקים  וחזק שבגיבורים גיבור שאפי' הלבב, ורך שוב ת"ל מה
להיות  יכול מהאויב, מתיירא שאינו גיבור שגם י"ל, ועפ"ז וכו'".
חרב  אפילו – שלופה" חרב לראות .. יכול ש"אינו הלבב", "רך

.elyשלופה
הגלילי 82) ר"י שיטת על להקשות יש שלכאורה ולהעיר,

בר"פ  רש"י ממ"ש למלחמה, יוצא אינו שבידו" מעבירות ש"הירא
לאשת  בנוגע יצה"ר,תצא כנגד אלא תורה דיברה "לא תואר: יפת

אודות  שמדובר דכיון – באיסור" ישאנה מתירה הקב"ה אין שאם
אויבך  אל למלחמה תצא ("כי בה וניצחו למלחמה שיצאו אלו
שיש  מי (שהרי עבירות להם אין בוודאי הרי שביו"), ושבית גו'
לומר  אפשר איך וא"כ, למלחמה), יוצא אינו בידו עבירות

באיסור"? ש"ישאנה
דכיון 83) – הפסוק בפירוש הצורך לבאר אפשר לכאורה

וגו'", תיראו אל לבבכם ירך אל גו' מהם תירא "לא נאמר שכבר
ילך  הלבב ורך הירא האיש "מי ולהכריז להוסיף הוצרכו למה
יש  שאעפ"כ רש"י, מתרץ זה ועל מעצמו? מובן זה הרי וגו'",
כי  – כו'" המלחמה בקשרי לעמוד יכול שאינו "כמשמעו, לפרשו
וכפי  מורא. שיהי' יתכן עדיין לירא, שלא כמ"פ שנצטוו לאחרי גם
כמ"פ  לו אומרים כאשר שגם בעצמו למקרא' חמש ה'בן שיודע
בנוגע  אמורים הדברים ואם זאת. יעשה שלא יתכן דבר, לעשות
רגש  שהוא המורא לענין בנוגע הוא שכן עאכו"כ בפועל, לעשי'
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ולא  אשה"), ארש כרם.. נטע בית.. בנה אשר האיש "מי ההכרזה (לאחרי לבסוף רק נאמר זה מדוע
גו'"? לבבכם ירך ל"אל בסמיכות

רק שמתעורר  פחד אודות מדובר שכאן רש"י מפרש –seqalולכן למלחמה ביותר שמתקרבים ,
כל  כי לגמרי, מחוור אינו זה פירוש אבל, שלופה". חרב ולראות המלחמה בקשרי לעמוד יכול "שאינו
מוסיף  ולכן המלחמה. קרבת מפני הפחד את שיחזק דבר ניתוסף לא ובינתיים זו, לאחרי זו היו ההכרזות
כרם  בית אודות ההכרזות לאחרי נאמר ולכן שבידו", מעבירות "הירא על שקאי – פירוש עוד רש"י

שבידם". עבירות בשביל החוזרים על "לכסות ואשה,

"איש  שיהיה יתכן איך הקושי בגלל הוא שבידו" מעבירות ד"הירא בפירוש שהצורך לומר אין [אבל
לא  אם גם ייענש רחמנאֿליצלן, מיתה עליה שחייבים עבירה עבר אם דממהֿנפשך, הלבב", ורך הירא
יתכן  איך לשאלה מקום אין הפשט, בדרך כי – במלחמה ינזק לא מיתה, מחוייב אינו ואם למלחמה. ילך

ממלחמה  יפחד שבידו 84שאדם עבירות לולי ,85.[

כולל  עקיבא, רבי שלדעת מקומות בכמה שמצינו – המאמר בעלי לשיטת בהתאם הם הפירושים וב'
אחד  פרט על רק קאי הגלילי יוסי רבי לשיטת ואילו יראה), סוגי כל (ובנידוןֿדידן: פרטים כמה הפסוק

ולדוגמא  שבידו). מעבירות הירא לב 86(ובנידוןֿדידן: בנוגע בכל : או הקדירה" "בתוך רק הוא אם ישול,
שהוא  ב"למשמרת 87אופן נכללים פרה ששתתה חטאת מי גם אם נדה", ל"מי בנוגע נדה"88; ;89למי

בזה  נכללת ונתגרשה שנתארסה נערה גם אם המאורסה, בנערה קנס לדין –90ובנוגע

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי יח 91הוגה ע' לקמן ואילך, 121 עמוד ט חלק שיחות' ב'לקוטי
ואילך.

***

‚È ביום ובפרט אלול, בחודש כן לנהוג יש ובוודאי התשובה', ב'אגרת ענין ללמוד לאחרונה נהוג .
התשובה' ב'אגרת כמובא התשובה, ענין הוא עצמו מצד שבת שהרי אלול, שבחודש ַָש"ׁשּבת 92השבת

אלול. שבחודש בשבת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כולה, השנה שבכל שבת בכל גם שזהו ּתׁשב", ֵָאותיות
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הלבב" ורך ש"הירא ולצוות לחזור התורה צריכה ולכן שבלב*.
לאו  – נוסף ציווי גם הרי הא, משום אי אבל: למלחמה. ילך לא
הקב"ה  ש"א"ל במשה, אפילו שמצינו (וכפי פעולתו שיפעל דוקא
ועוג) סיחון** במלחמת (כמ"ש נתיירא, ולבסוף עמך, אהי' כי
אלא  אותו תירא אל אומר אינו אותו, תירא אל משה אל ה' ויאמר

רפע"ו)). (ב"ר שנתיירא" למי
ידי 84) בהרמת צורך שהי' עמלק, במלחמת שמצינו וכפי

יז, (בשלח ונכונה נאמנה בתפילה השמים פרושות שיהיו משה
הי' זאת, ולולי במלחמה, יהושע ניצח ועי"ז ובפירש"י), יאֿיב

כו'. למורא מקום
ירא 85) משה "שהי' עוג , במלחמת שמצינו ממה גם ולהעיר

יד, (לךֿלך שנאמר אברהם, של זכותו לו תעמוד שמא להלחם
חוקת), ס"פ (פירש"י כו'" שפלט עוג הוא הפליט, ויבוא יג)
יש  עדיין שבידו", "מעבירות לחשש מקום אין כאשר שגם והיינו,

זכות. איזו לו תעמוד שמא האויב, מפני להתיירא מקום
דוגמאות.86) ג' – "חזקה" של ענין שיהי' וכדי

א.87) עד, פסחים
ובספרי.88) ט יט, חוקת
שאין 89) ואף – זה בענין פלא דבר על אגב, דרך להעיר ויש

כדי  זאת, שידעו כדאי כי זאת, להזכיר ברצוני לעניננו, נוגע זה
בזה: ביאור ימצאו והלוואי בזה, שיעיינו

שם: בספרי איתא – הגלילי ור"י ר"ע לפלוגתת בהמשך
חיות  וכל ונגבה, וצפונה ימה מנגח האיל ראיתי טרפון, ר' "אמר
ח, (דניאל והגדיל כרצונו ועשה מידו מציל ואין לפניו יעמדו לא
מן  בא העזים צפיר והנה מבין הייתי ואני עקיבא. ר' זה ד),
בין  חזות קרן והצפיר בארץ נוגע ואין הארץ כל פני על המערב

הגלילי". יוסי ר' זה ואילך), ה (שם, וגו' עיניו
בנוגע  בדניאל פסוק – זה ענין שייך מה מובן: אינו ולכאורה

הנ"ל?! הגלילי ור"י ר"ע לפלוגתת – הימים לאחרית
א.90) לח, כתובות
תשכ"ז.91) שופטים ש"פ שיחת בשילוב
ספ"י.92)

(*pa (64 dxrd 162 'r b"lg n"eza onqp) enya owfd epiax `iany cibnd axd mbztn xirdlee opgz`e) ieeivl rbe,(d"'d z` zad`e
jiwl`,"dxe`klc,alay ybx `idy dad` lr ieeiv jiiy ji`,dad`d z` mixxernd mixaca zeppeazdd lr `ed ieeivd `l`.f"cre

dnglna d`xid zlilyl rbepa,y (f"tq mikln 'ld) m"anxd y"nke"'ek aeygi `l,""envr lidane dnglna xdxdle aeygl ligznd lke
'eke,"epiide,d`xi mixxernd mixaca opeazi `ly.
(**(zweg t"q `negpze x"acna) lel` ycega dzidy– .dgpdd zniyxa:dkex`a mrt xaecnk,ep`vn `l r"rl) dzr df qtcpe–

(l"end.
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סעיף  (כנ"ל בשדה למלך כמשל הוא אלול חודש של שענינו הזקן רבינו של הביאור עלֿפי ובפרט
מדבר, או שדה כמו אדם, בני מושב שאינו במקום נמצא שהמלך והיינו, ה),

"למלך.. במשל שהרי –dcya הענין לשלול אלא ד"מדבר", הענין לשלול הזקן רבינו כוונת אין "
– מדבר או שדה כמו אדם, בני מושב שאינו מקום היינו, מושב", ד"עיר

שהוא  "בית", בו שאין מושב", "עיר שאינו במקום  גם לפעול – הוא דתשובה העילוי אמיתית והרי
המצוות  ענין שהוא הבית, כלי בו ואין התורה, שהיא 93ענין התשובה, עבודת בו נעשית ואףֿעלֿפיֿכן ,

היא  התשובה עבודת ואילו והגבלה. במדידה הם הרי בכלים, אורות שלהיותם ומצוות, מתורה למעלה
שם  ולכן אדם, בני דמושב הציור בו שאין ב"שדה", דוקא נפעל זה וענין והגבלה; ממדידה למעלה

והגבלה. מדידה מציור, למעלה שהוא כפי דלמעלה' ה'עצם את לוקחים

„È מע או ודיבור "קול בענין ד, פרק סוף התשובה' ב'אגרת הביאור המשך ה"א". וא"ו אותיות הן שה
ואילך. יד סעיף ראה פרשת שבת בשיחת נכלל –

ÂË רישא דלאו – כלל מובן אינו שלכאורה ענין ה', פרק ריש התשובה' ב'אגרת ולבאר להוסיף ויש .
רישא: סיפא ולאו סיפא

שכתוב  מה אודות מדובר הפרק שכתוב 94בתחילת מה הכתוב ש"פשט חיים", נשמת באפיו "ויפח
ומפסיק  חוצץ דבר איזה יש אם מקום, לאיזה נופח כשהאדם  שעלֿדרךֿמשל שכמו לנו להורות הוא ויפח,
גוף  בין ומפסיק חוצץ דבר יש אם ממש ככה מקום, לאותו כלל ומגיע עולה הנופח הבל אין בינתיים,

לבחינת העליון".ladהאדם

בישעיהו  שכתוב כמו אלא יתברך.. לפניו חוצץ ורוחני גשמי דבר שום אין באמת "אך כי 95וממשיך,
נגד שהם לפי והטעם אלקיכם, ובין ביניכם מבדילים היו עונותיכם כו'".oevxאם העליון

ב" שמתחיל הטעם מובן ב"ladואינו ומסיים העליון"?oevxהעליון"

דלמעלה, הענינים על דלמטה מהענינים דוגמא רק הוא ה"הבל" שענין לומר שאין – ובהקדמה
שלמעלה  מהענינים נשתלשלו שלמטה הענינים כל שהרי ההבל), ענין (ולא הרצון ענין הוא ולמעלה
"בחינת  – ה"הבל" ענין ישנו למעלה שגם כך מהן"), "נשתלשלו ג: פרק ראשון בחלק הזקן רבינו (כלשון

העליון". הבל

מדריגות  שהן בשעה בה – העליון" ב"רצון ומסיים העליון" ב"הבל שמתחיל מה מובן, אינו ולכן
בקוצו  "נרמז – העליון רצון ואילו תתאה", ה"א באות "מרומז – העליון הבל לגמרי: מזו זו חלוקות

עצמה? יו"ד מאות אפילו שלמעלה ביותר נעלית דרגא שזוהי יו"ד", של

עליונה, דרגא לגבי מהֿשאיןֿכן נמוכה, דרגא לגבי חוצץ אינו מסויים שענין מצינו שלפעמים ולהעיר,
בנו  שמצינו כפי – הגילוי את מונע קטן דבר אפילו שלפני הנה הגילויים שלגבי למתןֿתורה, גע

הגילויים  לגבי מהֿשאיןֿכן בלבד, הגסה הערלה הסרת שהוא המילה ענין מספיק היה מתןֿתורה,
שהוא  הפריעה, ענין גם להיות צריך ולכן המפסיק, לדבר הדקה הערלה גם נחשבת מתןֿתורה, שלאחרי 

ה  לגבי כי הדקה, הערלה הסרת הדק `ענין עור גם וסותר מונע מתן ֿתורה, שלאחרי ;96ור

להיפך  מצינו ממלאֿכלֿעלמין,97ולפעמים דבחינת הגילוי לגבי הפסק להיות יכול מסויים שענין ,
בסיום  שכתוב מה (ועלֿדרך בשלימותו שנשאר סובבֿכלֿעלמין דבחינת הגילוי את מונע זה אין אבל
חבלים  מתרי"ג שזור עב "חבל כמשל שהוא מצוות", מתרי"ג (ש)כלול ההמשכה.. "חבל לענין הפרק
שעלֿידי  הקשר נשאר אףֿעלֿפיֿכן אבל הדק", חבל נפסק מהנה אחת על חסֿושלום ש"כשעובר ֵֵָדקים",

כו'). החיות לכללות בנוגע החבל כללות
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תרל"ו 93) רבים מים המשך א. יו"ד, ואתחנן לקו"ת ראה
ועוד. בסופו.

ז.94) ב, בראשית
ב.95) נט, ישעי'

אוה"ת 96) ב). (יו"ד, פ"ג מילה מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ועוד. ואילך. תתי ע' יתרו

אֿב.97) קמד, המילה שער דא"ח) (עם סידור גם ראה
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מדריגה  שזוהי העליון, הבל לגבי ההפסק בענין מתחיל – ומפסיק החוצץ לדבר בנוגע כאן, ואילו
ביותר. נעלית מדריגה שזוהי העליון, רצון לגבי ההפסק בענין ומסיים תחתונה,

ÊË:בזה הביאור לומר ויש .

מקור  שהוא סתם הבל שישנו למטה, ה"הבל" מענין כמובן – דרגות כמה יש העליון" "הבל בענין
לנפיחה  ועד בכח, לנפיחה סתם נפיחה בין חילוק יש  גופא ובזה נפיחה, עלֿידי שבא הבל וישנו הדיבור ,

בדברו" יצא "נפשי (עלֿדרך חזק הכי שהוא 98בכח כפי העליון הבל בחינת שישנו – למעלה ודוגמתו ;(
מצד  שהוא כפי ההבל לבחינת ועד וכו', המדות בחינת מצד שהוא כפי או (דיבור), המלכות בחינת מצד

הרצון. בחינת

– ברוךֿהוא העליון רצון בענין ומסיים העליון, הבל בחינת בענין שמתחיל בכך סתירה אין ולכן
הרצון. בחינת מצד שהוא כפי ההבל לבחינת היא שהכוונה כיון

לבאר כדי זה הרי – ההבל) ענין רק (ולא דוקא הרצון ענין ומדגיש שמדייק לכך mrhdומה
ש"באמ  אף גו'", מבדילים שהם ש"עוונותיכם "לפי – יתברך" לפניו חוצץ ורוחני  גשמי דבר שום אין ת

oeilrd oevx cbp ונפסק "נכרת שעלֿידה כרת, בה שיש עבירה בין חילוק יש גופא, שבזה (אלא ברוךֿהוא"
החבל). כללות לא אבל הדק", חבל "נפסק שעלֿידן כרת בהן שאין לעבירות כו'", ההמשכה חבל

באופן  התשובה מועילה כיצד מובן: אינו דלכאורה – התשובה ענין כללות לביאור גם נוגע זה וענין
חדא" וברגעא חדא ענין 99ש"בשעתא חומר כל כי, – גמור"?! "צדיק להיות הקצה אל הקצה מן יתהפך

מן  איבערשטעלן") ("זיך להשתנות יכול ולכן ברוךֿהוא", העליון רצון "נגד היותה בגלל הוא העבירה
הבעלֿשםֿטוב  וכמאמר ברוךֿהוא, העליון רצון לקיים – אחד רצון עלֿידי הקצה אל שבמקום 100הקצה

מציאותו. בכל שם שנמצא נמצא, הוא שם - אדם של שרצונו

***

ÊÈ הפרשה לכללות בהמשך שבא הלבב", ורך הירא האיש "מי הפסוק אודות לעיל להמדובר בהמשך .
וגו'" מהם תירא לא גו' למלחמה תצא לחיות 24"כי שצריכים הזקן רבינו של הידוע הפתגם עלֿפי הרי –

זה. בזמננו גם נוגע זה שענין מובן א), סעיף (כנ"ל הזמן עם

עם  ורכב סוס וראית אויבך, על למלחמה תצא "כי בכתוב: המפורשת ההוראה זו הרי – ובפשטות
"בעיני  יחיד, לשון ורכב", "סוס הכתוב לשון דיוק רש"י שמפרש וכפי וגו'", מהם תירא לא ממך, רב
אותם  ועושה מחשיב שאתה כיון רב", הוא "בעיניך ממך", רב "עם וכן כו'", אחד כסוס כולם חשובים

רב". אינו בעיני "אבל ל"מציאות",

למקרא': חמש ה'בן שואל עדיין אך

"וראי  נאמר אודות zבפסוק אלא "בעיני", – הקב"ה של ראייתו אודות כאן מדובר שלא היינו, ,"
אמת" ש"תורת בשעה בה רב", אינו ש"בעיני העובדה מועילה מה ואםֿכן "בעיניך", – יהודי של ראייתו

ש  יתכן איך ואםֿכן "עור"... אודות מדובר לא והרי רב", הוא ש"בעיניך אומרת מהם"?!עצמה תירא "לא ִֵ

כולם  "חשובים אלא רב", אינו ש"בעיני כיון הרי רב", הוא ש"בעיניך שאףֿעלֿפי לומר, צריך כן ועל
מהם". תירא "לא ולכן יהודי, אצל גם כן נעשה כו'", אחד כסוס

של  בכחו אלא עצמו, בכח הולך שאינו כך עמך", אלקיך ה' "כי הכתוב כהמשך – בזה וההסברה
כו'". אחד כסוס כולם "חשובים אלא רב", אינו ש"בעיני הקב"ה,

רב  "עם זה הרי שבפועל רואה ואז כו', חשבון לעשות שצריך כיון לשאלה: מקום יש עדיין אך
מהם?! יירא לא איך אםֿכן ממך",
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ו.98) ה, שה"ש
סע"א.99) קכט, זח"א

וש"נ.100) סמ"ח. בהוספות טוב שם כתר ראה
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לא  היינו, דייקא, "המעלך" – מצרים" מארץ המעלך עמך) אלקיך ה' "(כי הכתוב: ממשיך זה ועל
" "j`ivendרק אלא ומצב, מעמד דרגא, שטח, באותו עדיין נשאר אחרֿכך שגם ,"jlrnd,"מצרים מארץ

שמצד  אףֿעלֿפי ולכן החשבון, ענין כללות שייך שלא כך דמצרים, הענין מכללות לגמרי למעלה
כסוס  אלא אינם  דבר  של שלאמיתו  כיון מהם", תירא "לא מכלֿמקום ממך", רב "עם זה הרי החשבון,

אחד.

צורך  יש בוודאי כלל; במלחמה צורך אין אחד" כסוס כולם ש"חשובים שכיון הכוונה אין אמנם,
מיני  כל ועושים עצמם את שמסכנים מרגלים לשלוח וכן כו', גשמיים נשק כלי וליטול למלחמה, לצאת
שהעיקר  לדעת צריך אלא וכו', שלו המלחמה כלי השונא, של במחנה שנעשה מה לברר כדי תחבולות
לכללות  מפריעה היראה כי מהם", תירא "לא ולכן מצרים", מארץ המעלך עמך אלקיך ש"ה' הוא

המלחמה.

ÁÈ שהתנאי ואמר, אחדים, ימים לפני ישראל בארץ שדיבר פלוני, של דבריו על מענה גם וזהו .
שנאמרו  פסוקים מכמה לדבר ראיות להביא והוסיף מהם", תירא "לא הוא: למלחמה ביציאה הראשון

גו'" אברם תירא "אל להאבות: גו'"101בנוגע תירא "אל נאמר ביצחק וכן עבדי 102, תירא "אל וכן ,
קם 103יעקב" לא אחד שאף ולפלא ממך", רב מ"עם להתיירא אין אמנם מדוע הסביר לא הוא אבל ;

מהם"! תירא ש"לא הטעם אכן מהו לשאול

מ  שבו הפסוק, של השני חציו הוא העיקר "כי ובכן: – מהם" תירא "לא מדוע והסברה טעם פורש
הכתובים  וכהמשך מצרים", מארץ המעלך עמך אלקיך עם 104ה' להלחם עמכם ההולך אלקיכם ה' "כי :

אתכם". להושיע אויביכם

עמך"! אלקיך ה' "כי – היא שכל עלֿפי היחידה ההסברה מהם"; תירא "לא מדוע אחרת הסברה אין

קשורה  שאינה הדרך ואילו אמונה, של בענין צורך יש ומצוות לתורה שבנוגע שטוענים אלו כמו ולא
להיפך: בדיוק היא האמת כי – שכל של ענין היא ומצוות תורה עם

ורואים  מסביב מסתכלים כאשר ומצוות, התורה ענין לולי כי שבשכל. ענין היא ומצוות התורה דרך
באמונה; צורך שיש כך מהם", תירא "לא מדוע בשכל  הסברה ואין להתיירא, צריך ממך", רב "עם שישנו

ישנה אזי ומצוות, התורה דרך מצד מסתכלים כאשר lkyaורק dxaqdd המעלך עמך אלקיך ש"ה' –
שלפניֿזה  הכתובים ובלשון מצרים", במסות 105מארץ גוי, מקרב גוי לו לקחת לבוא אלקים "הנסה :

לעיניך". במצרים אלקיכם ה' לכם עשה אשר ככל וגו' ובמלחמה ובמופתים באותות

להשתנות  שאיֿאפשר כיון הנה בפיו, שגור שמים שם אין שלעתֿעתה מי אודות כשמדובר אמנם,
ומזה  מהם", תירא "לא הפסוק: של הראשון חציו את תחילה אומר לכן הקצה, אל הקצה מן אחת בבת
אלקיך  ה' "כי  הפסוק: להמשך – בגילוי אצלו גם תבוא שלבסוף – שבדבר הכוונה את כבר מבינים

עמך".

ËÈ בכתוב וממשיך וגו'":106. המלחמה אל כקרבכם "והיה

ארצכם" מגבול הספר מן לצאתכם "סמוך המלחמה, אל יותר מתקרבים להתעורר 107כאשר יכולה אזי ,
מקושר  הוא כאשר רק שייך זה ענין כי עמך", אלקיך "ה' שיהיה לכך ראוי אינו שאולי מחשבה, אצלו
כולם  חשובים הקב"ה שבעיני כיון ולכן, עצמו), בפני מציאות בתור (לא בשליחותו והולך הקב"ה עם
של  ומצב במעמד שהוא בטוח שאינו כיון אבל במלחמה; ומנצח מהם, להתיירא מה לו אין אחד, כסוס

מהם. מתיירא לכן כו', כדבעי הקב "ה עם התקשרות

נאמר  זה וגו'":106ועל ישראל שמע אליהם ואמר העם, אל ודבר הכהן "ונגש
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א.101) טו, לך לך
כד.102) כו, תולדות
ועוד.103) ב. מד, ישעי'
ד.104) כ, פרשתנו

לד.105) ד, ואתחנן
ב.106) כ, פרשתנו
עה"פ.107) פירש"י
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הקדימו  ישראל בני עם שדיברו פעם שבכל מצינו לא הרי – ישראל" "שמע הלשון מובן אינו לכאורה
"ה' מיד ומתחיל וגו'", ישראל כל אל משה דיבר אשר הדברים "אלה ולדוגמא: ישראל", "שמע לומר

וגו'" לאמר בחורב אלינו דיבר נאמר 108אלקינו וחוקים למצוות בנוגע ורק ישראל"; "שמע הקדמת ללא ,
גו'" המשפטים ואל החוקים אל שמע ישראל "ועתה שכתוב כמו ישראל", "שמע ישראל 109הלשון "שמע ,

גו'" המשפטים ואת החוקים ישראל"?110את "שמע הלשון כאן נאמר למה ואםֿכן .

רש"י  מפרש אתכם".111ולכן שיושיע אתם כדאי בלבד, קריאתֿשמע אלא זכות בכם אין "אפילו :
יהודי, כל אצל בשלימות הוא ישראל" ד"שמע הענין והרי

הידוע  וכהסיפור הנמצאים 112– שכל סכנה, של ומצב במעמד בווארשא, בהיותו אדמו"ר מו"ח מכ"ק
"שמע  ביחד זעקו ומצוות, לתורה שייכות לו אין הכיפורים ביום שאפילו ליהודי עד נשיאנו מרבינו שם,

– ישראל"...

כמו  בתחילה ישראל", "שמע לעומתו הוא גם יזעק ואז ישראל", "שמע לו יאמר שמישהו רק צריך
ומאליו. מעצמו גם ואחרֿכך קול", "בת

למלחמה" היום קרבים "אתם כאשר הנה – ישראל" "שמע – קריאתֿשמע של הזכות שישנה וכיון
ד" באופן זה תערצו lrהרי ואל תחפזו ואל תיראו אל לבבכם ירך "אל ולכן מאויביכם, למעלה אויבכם",

רש"י  כפירוש מהם;111מפניהם", שיתייראו כדי כו'" עושים האומות שמלכי דברים ד' כנגד אזהרות "ד' :
להושיע  אויביכם עם לכם להלחם עמכם ההולך אלקיכם ה' "כי מזה, להתיירא צריכים אינכם אתם אבל

אתכם".

.Î:התפילין ענין אודות לאחרונה להמדובר באים ומכאן

יקר' ב'כלי איתא – כו'" בלבד קריאתֿשמע זכות אלא בידכם אין "אפילו רש"י לפירוש בנוגע
הוא (מהספרים שהעיקר לי ונראה היא, זוטרתי מילתא קריאתֿשמע "אטו החסידות): בתורת שהובאו

כמעיד  יהא שלא תפילין, עלֿידי כיֿאם קורא אינו מסתמא קריאתֿשמע הקורא כי שבראש, התפילין על
בעצמו  שקר שכתוב 113עדות כמו האויבים, על ופחד אימתה תפול שבראשו תפילין ועלֿידי כל 114, וראו

ז"ל  רבותינו ואמרו ממך, ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ היו 115עמי זה ולדבר שבראש, תפילין אלו
מהם". וייראו השונאים שיראו במלחמה, צריכין

עליך", נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו ומצב במעמד להיות צריך שיהודי – בזה הענין וכללות
העמים" מכל בחרתנו ש"אתה הרגש אצלו שיהיה כו', ואדרבה בכך, להתבייש נעשה 116ולא ועלֿידיֿזה ,

בכך. צורך יש אם – יראה של להרגש ועד כבוד, של הרגש הגוי אצל גם

‡Î להושיע גו' עמכם ההולך אלקיכם ה' כי וגו' מהם תירא ד"לא באופן ההנהגה שתהיה – והעיקר .
אתכם",

היעוד  שיקויים כיון במלחמה, צורך יהיה שלא ומצב למעמד שיבואו בארץ",117ועד שלום "ונתתי

ולאחריֿזה  דגאולה, לאתחלתא ונכנסים דמשיחא, עקבתא של התקופה את מסיימים כזה ובאופן
לעולם" להם נשיא עבדי "דוד עלֿידי – בפועל ישראל,118לגאולה נדחי ויקבץ במקומו מקדש שיבנה ,

ישראל  כל ויכוף אביו.. כדוד במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית מלך ש"יעמוד ההקדמה לאחרי –
נדחי  וקבץ במקומו מקדש ובנה והצליח עשה "אם ואז ה'", מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה לילך

בוודאי" משיח זה הרי –119ישראל,
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אֿו.108) א, דברים
א.109) ד, ואתחנן
א.110) ה, שם
ג.111) שם, פרשתנו
(112.12 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
ב.113) יד, ברכות

יו"ד.114) כח, תבוא
וש"נ.115) א. ו, ברכות
יו"ט.116) תפלת נוסח
ו.117) כו, בחוקותי
כה.118) לז, יחזקאל
ספי"א.119) מלכים הל' רמב"ם
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דגאולה  אתחלתא תהיה דידן.120ועלֿידו בעגלא והשלימה, האמיתית גאולה – לאחריֿזה ומיד ,

***

·Î"תורה של ה"יינה – הלבב" ורך "הירא רש"י בפירוש הביאור סיום עקיבא 121. שרבי שכיון ,
ישראל" את לזכות היה לתנועת 122"רגיל* בדומה (שהיא תשובה של בתנועה שעומד יהודי מיד זיכה ,

זו 123מסירתֿנפש  יראה כי ממלחמה**, לחזור צריך שבידו מעבירות שהירא לפרש יכול אינו ולכן ,(
עלֿידי  שהוגהה הנ"ל בשיחה נכלל – גמור צדיק נעשה שעלֿידיֿזה תשובה והרהור לחרטה מביאה גופא

שליט"א. אדמו"ר כ"ק

(וסיים:)

אזי  חדא, וברגעא חדא בשעתא תשובה, עושין ישראל שכאשר – העתידה לגאולה בנוגע הוא וכן
נגאלין" הן ממש.125"מיד בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ,

ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה, תפילת [לאחרי

"רגיל" (*124–`hiyt שקלים ובירושלמי סע"א. לח, יומא וראה אחת! פעם על רק והראי' – אחת מפעם יותר שזהו

דמעות. עיניו זלגו ה"א: סוף פ"ה

מכלֿמקום  שבידו, מעבירות הירא ע"ד גם הלבב" ורך "הירא הכתוב מדבר שלר"ע אפ"ל מקרא של שבפשוטו אף (**

כבפנים. עבירה, ע"ד כאן מדובר אין לר"ע, תורה, של ביינה
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וש"נ.120) .315 ע' חנ"ב תו"מ גם ראה
ששייך 121) ענין"), געשמאקער א ("זייער ביותר ערב ַַענין

אלול. לחודש
בפירוש 122) רש"י") אפענע ("א ברש"י להדיא ַָכמפורש

עקיבא  רבי "שבקיה א): (קי, סנהדרין במסכת הגמרא דברי
("א  ליטאי הוא אם חילוק ללא – אחד שכל כך ַלחסידותיה",
י"ב  משאר אחד או ּפוילישער"), ("א פולין מחסידי ַַליטוואק"),

ש" לראות, יכול – ישראל לזכות ciqgשבטי ש"רגיל מי הוא "
"דור  אודות או צדיקים אודות מדובר אם חילוק ללא ישראל", את
מחייב  ("והשתא כן הי' לא אחת פעם כאשר שלכן המדבר",
רבי  "שבקיה טומל"): גאנצער ("א "רעש" מזה עושים ַַלהו"),

לחסידותיה"!... עקיבא
(ברכות 123) בגמרא כדאיתא ר"ע, של המיוחד ענינו שזהו

מצטער  הייתי ימי "כל בפועל: המס"נ לענין בנוגע שאמר ב) סא,
נשמתך. את נוטל אפילו ה), ו, (ואתחנן נפשך בכל זה, פסוק על
לו  שהיתה אברהם, כמו (לא ואקיימנו" לידי יבוא מתי אמרתי,
אצלו  שהיתה שאף והיינו, המס"נ), ענין את חיפש לא אבל מס"נ,
בעבודה  רצונו הי' בכלים, דאורות באופן התומ"צ דקיום העבודה

דוקא. בפועל דמס"נ
ק"ש  באמירת – מישראל אחד כל אצל ישנו המס"נ ענין והרי

ר"ע  אצל שהי' כפי זה שאין אלא יום, בכל המס"נ) (שהו"ע
לאח"ז  שגם באופן היא שהמס"נ אלא גוף, ללא נשמה שנשאר

שנה. ועשרים מאה עד בגוף נשמה נשאר
"שמע  מכריזים שבסיומה דיוהכ"פ נעילה בתפילת וכמו
נשמה  נשארים ולאח"ז מס"נ, של כוונה מתוך אחד" ה' גו' ישראל
מלכותו  כבוד שם "ברוך ג"פ שאומרים בכך כמודגש בגוף,
עולמות  ג' שקאי אדמו"ר מו"ח כ"ק שמפרש כפי ועד", לעולם

בירושלים". הבאה "לשנה בהכרזה ומסיימים בי"ע,
ישראל 124) את לזכות ר"ע הנהגת הרי השאלה: על מענה

באים  .. ישראל רשעי בני ש"קטני שס"ל "חסידותיה", על קאי
על רק שקאי – שם) (סנהדרין לעוה"ב" miphwהם mipa שלהם

e`hg `lyפשיטא עצמם ישראל רשעי אבל ,oi`c חלק להם
ועשרת  קורח עדת המדבר, לדור בנוגע וכן שם), (פירש"י לעוה"ב

ס"ל היפך oi`yהשבטים, זה הרי  ולכאורה, לעוה"ב, חלק להם
ישראל. את לזכות ההנהגה

שייך זה שאין שליט"א, אדמו"ר כ"ק llkeוענה llk להמבואר
שם. הש"ס במפרשי לעיין ויש בגמרא, שאלה אלא cereבשיחה,

xwir f"be.(כבפנים) כו'
ה"ה.125) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
·ÏÏ ÍÏÓ‰ ˙‡ÂÂ˘‰· È˘Â˜‰

מלך  עליך תשים בתשובות 1שום נאמר מלך לגבי .

ישראל 2הרשב"א  וכל שהצבור כצבור, ש"המלך ,
בתנחומא  נאמר לכך בדומה בו". "שראש 3תלויין :

רש"י  בלשון (או הדור" כל הוא הדור 4הדור "שנשיא :
הכל"). הוא הנשיא כי הדור ככל הוא

"שלבו5הרמב"ם  מלך על קהל alאומר כל
ישראל".

שהמלך  לכך הפשוט "6הטעם קהל alהוא כל
הוא  תלויה 7ישראל", כולו הגוף של שהחיות שכשם ,

(כדברי 8בלב  במלך תלויים ישראל" קהל "כל כך ,

בו"). תלויין ישראל ש"כל דלעיל, הרשב"א

להבין  את 9יש כולו הגוף איברי מקבלים אמנם :
אך הלב, מן ולפיכך,gena10תלויהmzbdpdחיותם ,

הלב  גם מכונה האחרים הגוף איברי שכלפי למרות
על11"מלך" "מלך הוא הראש זאת בכל אך ,lk

.12איבריו"

המלך, את אפוא משווים mrdמדוע bidpn אשר ,

צאנו  כלפי כרועה יביאם, ואשר ל"13יוציאם ,al כל)
ישראל)"? קהל

.·
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התורה  בלשון שבכתב, גם 14בתורה המלך מכונה ,
יחטא" נשיא "אשר – "נשיא" ומוסבר 15בתואר ,

ובמשנה  שם מלך",16בספרא זה נשיא, "איזהו :
אלקיו" ה' אלא גביו על "שאין המלך 17ובהמשך גם .
יחזקאל  בנבואת נשיא מכונה ובמקומות 18המשיח

התואר  מן מלך התואר גדול זאת למרות נוספים.
וכדומה 19נשיא  שבט נשיא גם המתאר ,20.

הדור" ש"נשיא כן, גם מוצאים אנו ובעניננו

" במדרש נקרא רש"י, .21הדור"y`xשבלשון

כיצד  יותר: קשה נעשית לעיל שהוצבה והשאלה
" יהי' מנשיא, גדול שהוא שמלך, קהל alייתכן כל

"ראש" ולא בלבד, ?22ישראל"

.‚
‡È˘Ï ÍÏÓ ÔÈ· È˙Â‰Ó Ï„·‰ ˘È ÌÈÓÎÁ ÔÂ˘Ï·
חכמים  בלשון ולומר: להקדים יש זאת להבין כדי
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טו.1) יז, פרשתנו
פ"ד.2) הגלגולים ס' (מהאריז"ל כט ר"ס אגה"ק וראה קמח. סי' ח"א

ועוד). רפ"ב. הנשמות חיוב מס' מ"ח
כח.3) פי"ט, במדב"ר כג. חוקת
כא.4) כא, במדרש.ile`eשם גירסתו זוהי
(5.348 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש גם וראה ה"ו. פ"ג מלכים הל'
ה 6) לדמות הרמב"ם כוונת אין ישראל,jlnבפשטות קהל כל ללב
" הסרתealyכ"א "על שלכן – ישראל" קהל כל לב (דמלך)ealהוא

שם). (רמב"ם תורה" הקפידה
(משום  מלך של ללבו בנוגע בעיקר תורה" ש"הקפידה מזה אבל
קהל  לכל המלך שייכות שעיקר מובן, ישראל"), קהל כל לב הוא "שלבו

בענין הוא פרשתנו aldישראל אברבנאל בשלח. ר"פ בחיי גם וראה .
יצירה  ובספר – הפלוסופים). (בשם האחת ההקדמה ד"ה המלך בפרשת

מ"ה): לוי"צ jlnkבנפשal(פ"ו תורת – הקבלה ע"ד וראה במלחמה.
רי. ע'
שם.7) ואברבנאל בחיי גם ראה
עוֿעז 8) סע"ד, צבי חכם שו"ת לא. סי' אגה"ק ב. רכא, זח"ג ראה

עליו). החולקים כדעת הכריע סוס"מ חיו"ד להצ"צ דינים בפסקי (אבל
שם. זהר ובניצוצי תשובה בדרכי ונסמן

הנפשיות 9) בכחות הגוף הנהגת יכחישו לא שם: אברבנאל גם ראה
מהמוח. היותו

הלב 10) "ואפילו (סע"ב) ושם אֿב). (עא, פנ"א תניא בארוכה וראה
החיונית. בנפש גם שזהו מוכח שם הלשון ומפשטות – מהמוח" מקבל

ואכ"מ. רפ"ט. שם וראה

א.11) רלה, סע"א. רלב, (רע"מ) הנ"ל. ח"ג סע"ב. קטז, זח"ב
שם 12) מהד"ק ס"ד. ס"ב (מהד"ת או"ח אדה"ז שו"ע א. סא, שבת

א  קנג, לזח"ב זהר וניצוצי אורות ניצוצי (ראה מהר"ת מוכח וכן ס"ו).
p"ye– "מלך" (nוחlבkשהרי ראה y`xבד, – העיקר  (שהוא התיבה

– מ"ם אות הוא פי"ב) .genשעהיוה"א
יז.13) כז, פינחס
ובסה"מ 14) שם. רמב"ן בעמך. ונשיא כז: כב, ממשפטים להעיר

תנד. ס"ק שם תו"ש סשט"ז. מל"ת .p"yeלהרמב"ם
כב.15) ד, ויקרא
ע"ב.16) ריש יא, שם וראה א. י, הוריות
מאדם 17) רשות עליו שאין ה"ו): (פט"ו, שגגות הל' ברמב"ם וצ"ע
l`xyinממנו למעלה קס"ד ezeklnaואין מתורץ (ועפ"ז אלקיו ה' אלא

סקל"ה. כאן ויקרא תו"ש וראה שם). הוריות בגמרא דרבי
(18) כה וברש"י zehytkלז, סע"ב צח, סנהדרין ראה אבל הכתוב.

שם  מהרש"א ראה (אבל שם וברשב"ם א קכב, ב"ב (ע"פ כא מח, שם).
ה"ח). פ"ד מלכים להל' רדב"ז במהד"ב).

הקודמת.19) שבהערה ומהרש"א רש"י א. ד, מב"ב להעיר
עליהם 20) אברהם את המליכו כו' המלך יז): (יד, לך מפרש"י להעיר

ולקצין. אלקים לנשיא
ומוח 21) ראש בחי' הם שנשמותיהם ישראל אלפי ראשי פ"ב: בתניא

חכמים, שבלשון לנשיא דשייך וחכמים, בצדיקים דמדבר עיי"ש – כו'
בפנים. דלקמן

ועוד).22) יז. טו, (ש"א למלך בנוגע גם "ראש" הלשון שמצינו אף
ועוד.23) מ"ב. פ"ב חגיגה
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– מלך ונשיא: מלך התוארים בין מהותי הבדל יש
סנהדרין  נשיא בעיקר – נשיא התורה. כלשון כפשוטו,

רוחניים. בענינים נשיא או

שהמשנה  דין",23כפי בית ואב "נשיא אומרת:
ישראל",24ובגמרא  נשיא אותך שקורין "הלל נאמר:

שנה", מאה הבית בפני נשיאותן נהגו ושמעון... "הלל
עליהם  שחלו בישראל, כשרים מלכים אז שהיו למרות

מלך  .25דיני

בהלכה  חשוב הבדל יש על 26ואף שמחל "נשיא :
כבודו  אין כבודו על שמחל מלך מחול, כבודו כבודו

מחול".

לומר, dflויש dnecy נשיא בדרגות ההבדל הוא
עצמו  במלך התורה בלשון הנמצאות .27ומלך

חכמים, בלשון לנשיא מלך שבין ההבדלים מן
הבאים: ההבדלים ישנם

משפט  "לעשות הוא מלך של ענינו א)
יוציאם 28ומלחמות" "אשר דלעיל הפסוק כלשון או ,

– לא אך יביאם", אסור d`xedואשר ישראל למלכי .
דנין") ("אין לדון ישראל 29בכלל מלכי ואפילו ,

העם" את הם אותם 30ש"דנים מושיבין "אין זאת בכל ,
.31בסנהדרין"

הכוונה  אין מלך לגבי משפט" "לעשות 32[בביטוי

ו  ולדרישה, אלאzwiqtlלחקירה –eziiyrlהדין,
לפי הנקבע התורה, משפט oicביצוע zia למשפט או ,

צריכה" שהשעה מה "כפי קובע ].33שהמלך

אותו "שקורין נשיא אצל בדיוק minkgdואילו ,"
היותוxwirלהיפך, הוא הסנהדרין,y`xתפקידו

הרמב"ם  מושיבין 34ובלשון שבכולן בחכמה "הגדול :

שקורין  והוא הישיבה ראש והוא עליהן ראש אותו
החכמים משה iyp`אותו תחת העומד והוא מקום בכל

הרמב"ם  (כלשון שם וסנהדרין "עמודי 35רבינו". (
ישראל". לכל יוצא ומשפט חק ומהם ההוראה

מלך  ישראל, רועה משה בהיות לכך שבנוסף אלא
צרכיהם 36ישראל  בכל גם ישראל כלל את הנהיג ,

ועניניהם.

צריך למלך אתmrdב) כפי lkלספק רצונותיו,
הרמב"ם  מן 37שמסביר "ולוקח המלך, על בהרחבה

לרוץ  למרכבתו... החיל מן ועושה הגבורים... העם
השדות... ולוקח האמנויות... בעלי מן לוקח לפניו...

הזרעים..."; מן מעשר לו ויש

הצבור, מן מתפרנס הוא שגם למרות נשיא, ואילו
את רק הצבור מן לוקח הצבור, על פרנס ezqpxtככל

שהעם  כמלך לא אך עבורם, עבודתו תמורת הקצובה,
את לו בקשותיו.lkמספק

.„
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המלך  צרכי כל סיפוק לעיל, שהוזכר השני ההבדל
והיפוכו: דבר על מצביע העם, עלֿידי

שכל  המלך, של עוצמתו על הדבר מוכיח אחר מצד
הוא ורכושו רבו"dnecaהעם קנה עבד שקנה ,38ל"מה

יכול כרצונו zgwlוהמלך .39מהם

המלך, של "חולשתו" על הדבר מוכיח שני מצד
רצונו: במילוי בעם תלוי שהוא

באמצעות  פרנסתם את מקבלים העם בני שאר
zinvrd mzcear"תעשה אשר "בכל פרנס 40– אפילו ,

זהו  הרי הצבור, מן פרנסתו שמקבל הצבור, על
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א.24) טו, שם א. לא, שבת
י)25) מט, ויחי רמב"ן (ראה חשמונאי מלכי מזרובבל, מתחיל

א). מא, (סוטה ואגריפס
פ"ב 26) מלכים הל' שם ה"ו. פ"ו ת"ת הל' רמב"ם ב. לב, קידושין

ה"ג.
בר"י27) מצינו דרגות, ב' יש שבמלך שע"ד רבי:iypd`ולהעיר, –

ריש  דוגמת – וכן הדורות: לכל המשנה מסדר מזו ויתירה ב"ד נשיא
הנ"ל. ויקרא תו"ש וראה מלך. (מעין) – שם) (הוריות בבבל גלותא

ורע"ק  וריב"ז הזקן והלל משה ז): (לד, הברכה לזאת מספרי ולהעיר
שנה מ' כח,qpxteכו' (ברכות ריב"ז תוארי לפרש יש (ועפ"ז ישראל. את

מלך. – ישראל כל פרנס וגם ב"ד נשיא ב))
ה.28) שם, וראה כ. ח, ש"א ע"פ ספ"ד. מלכים הל' רמב"ם
פ"ב 29) סנהדרין הל' רמב"ם א. יט, ושם במשנה רפ"ב סנהדרין

ה"ז. פ"ג מלכים הל' ה"ה.
שם.30) סנהדרין) (הל' ורמב"ם סנהדרין
(ה"דֿה).31) שם רמב"ם ב. יח, סנהדרין

פרשתנו 3)2 יקר כלי וראה הד'. והדעת ד"ה שם אברבנאל גם ראה

ועוד. א). (שעז, פרשתנו של"ה ח. שם, המור צרור טו. יז,
אבל  תוד"ה וראה ועוד. שלמה). (גבי ואילך ט ג, ממ"א להעיר אבל
ביקש  ששלמה ולהעיר ע"ב). ריש יד, (מגילה מורד ד"ה א). יט, (סנה'
סע"ב. כא, ר"ה וראה שם). (מ"א גו'" עמך את לשפוט גו' "ונתת במיוחד

ב. צג, לסנהדרין (המלוקט) צפע"נ
שם.33) ושל"ה אברבנאל וראה ספ"ג. מלכים הל' רמב"ם
ה"ג.34) פ"א סנהדרין הל'
ממרים.35) הל' ריש
ח.36) סעיף לקמן ראה
באורך.37) ע"ש ד, פרק מלכים הל'
ע'38) ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה ב. כג, קידושין ב. פח, פסחים

ועוד. .450 ע' ח"ט .25 ע' [המתורגם] ח"ח .32
אבל 39) הלאו, על עבר – כו' וזהב כסף לו כשהרבה גם – ולכאורה

ויל"ע  וש"נ). ב. כ, סנהדרין (משנה כו' גדר פורץ – וכן עשה. שעשה מה
תורת  ועיין ע"ב). ריש כ, סנה' מלך תוד"ה כא. קאפיטל (מ"א נבות בענין

וצ"ע. ישראל). מלך (דין פ"ז חיות) (למהר"ץ נביאים
עה"פ.40) ספרי וראה יח. טו, ראה – הכתוב לשון
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הוא צרכיו כל את – המלך ואילו שלו; lawn"תעשה"
.41מהעם 

מהותו  כל הנותנת: היא שאכן, הוא, לכך ההסבר
מלך) (בתור המלך ואשר 42של יוציאם "אשר היא

העם  ל"שרות" לעמוד – מקבל 43יביאם" הוא ולפיכך ,
הכל. את העם מן

.‰
·Ï‰ ˙‡ ˙ÂÈÈÙ‡Ó‰ ˙ÂÂÎ˙‰ È˙˘
ללב  דוקא המלך של השוואתו תובן ולא 44בכך ,

ומוח: לראש

הם: למוח הלב בין ההבדלים מן שניים

קיימת בלב zcnznא) drepz,ושוב רצוא של
כלל  אין במוח ואילו הפסקה. ללא דלבא", "דפיקו

כולו  לגוף החיות נלקחת אמנם ממנו אף 45תנועה. ,
במנוחה. שרוי עצמו הוא

(כולל  הגוף איברי שבכל החלש הוא הלב ב)
בזוהר  כנאמר וחלש".46המוח) רכיך איהו "לבא :

"רכיך  הוא הלב בזו: זו כרוכות אלו תכונות שתי
היא מציאותו שכל מפני האיברים, משאר zeigוחלש"

mixai`d47.הגוף את להחייאתו בנוסף ענין לו ואין ,

בתנועה מצוי הוא (א) על zcnznולפיכך המורה ,
היא מציאותו שכל (ב)cinzכך הגוף. איברי החייאת

לצורך  קיים שהוא מפני "חלשה", מציאות הוא
mixg`d mixai`d.

הגוף. מאיברי "מרוחק" הוא המוח זאת לעומת
מובדל, נשאר הוא אך לגוף, החיות מקור הוא אמנם,

מציאות שהוא כך על מראה שממנו zi`nvrוזה אלא ,
לאיברים. החיות נובעת

מאיברי  מובדל הוא תנועה, במוח אין (א) ולפיכך

הוא  כי כהלב, וחלש" "רכיך הוא אין (ב) הגוף.
עצמו. בפני מציאות

ישנן  למלך גם כי ללב, דוקא המלך מושווה לכן
מתמדת  בתנועה נמצא הוא הללו: הלב תכונות שתי
מהות  כי – יביאם" ואשר יוציאם "אשר – העם כלפי

העם  שרות היא "חולשה"48המלכות יש זו ומסיבה .
את 47במציאותו  מהם מקבל והוא העם), שאר (לעומת

צרכיו.

.Â
ÂÏ‡ ˙ÂÂÎ˙ È˙˘· ÌÈÏ„·‰‰ ÌÈÓÈÈ˜ ÍÎÏ ‰ÓÂ„·

˘‚¯Ï ÏÎ˘‰ ÔÈ·
גם  קיימים למוח, הלב  בין הללו להבדלים בדומה
שכל  – בהם השוכנים הנפש כוחות בין הבדלים

(שבלב): ומדות (שבמוח)

להתבצע  יכולה – ענין הבנת – השכל של פעולתו
הוא  שאותו הדבר מן מובדל נשאר כשהאדם רק באמת

להבין  קשור 49רוצה שכלו אם אובייקטיבי). (הוא
את jezaומעורה המטה שוחד, זהו הרי זה, דבר

לאשורו. הדבר את יבין לא והוא השכל,

היא, המדות מהות זאת mc`dלמרות zeybx כלפי
עד  הדבר אל האדם מהתקרבות הנובעים זה, דבר

להיפך.eaxwnשמתעורר או אהבה, קירוב, של רגש

בין  הנ"ל התכונות בשתי ההבדלים נובעים מכאן
– היא המדות של מהותן א) למדות: zelrtzdהשכל

ו  מיושבת ("תנועה"), התבוננות דורש השכל אילו
הן  חזק, קיום בעלת מציאות אינן המדות ב) ומנוחה.

zelelr ומחר 50להשתנות כך, מרגיש הוא היום –
הוא  כאשר משתנה, איננו אמיתי שכל ואילו אחרת.

שזאת מפני זה הרי מסויימת, למסקנה ולכן `znמגיע ,
שינויים  בה חלים .51אין
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ועוד.41) ג. קיג, סידור א. קפה, שמות תו"ח גם ראה
בזה 42) מהפירושים א' שזהו ואילך) ב (קפד, שם תו"ח ראה

melkשמלכות dnxbn dl zilממה מקבלת כי –dhnly ע"ש הימנה,
באורך.
רפ"ז.43) והאמונה היחוד (שער עם" בלא מלך "אין הידוע בלשון

ע' הקמח כד בלק. ר"פ שם ל. לח, וישב ס'בחיי החיים ספר (ב). ר"ה
ואינו  פ"ג). פדר"א וראה רפ"א. המלך שעשועי ש' עמה"מ פ"ב. גאולה

סנהדרין. בנשיא כן
– ע"ב) ריש (י, מהוריות ולהעיר הקודמת. הערה שררה lkaוראה

–zecar.לכם נותן אני
(44" גם שיש וראה dpiaלהעיר תקו"ז). בהקדמת – אלי' (פתח לבא"

ב). מד, (שלח הלב ענין להבין ד"ה לקו"ת ועוד. בערכו מאו"א
(45.10 הערה לעיל המצויין ראה
ואילך.46) לו אות ב' מאמר כוזרי עד"ז וראה ב. רכא, ח"ג

וחלש47) רכיך "דאיהו שם מזהר neiwe`להעיר `klne."
ומעלהexcbyואף48) "משכמו הוא (ש"א deabדמלך העם" מכל

אפילו למעלה – ב) שם my`xnט, .1528 ע' ד') (כרך בראשית (אוה"ת
אבל  בעצמותו: שהוא כמו זהו הרי – ועוד) תידֿתטו. ע' ב) (כרך שה"ש

במלוכה הנהגתlretaכשנמשך ענינו הרי ,mrd.מימך לשואב ועד
ועוד.49) ואילך. קיא ע' אעת"ר סה"מ בארוכה ראה
ואילך.50) ד יא, בראשית תו"ח (ראה מהמבואר סתירה לזה אין

בעצם  גדול בתוקף הן שהמדות ועוד) ואילך. פרנ"א תער"ב המשך
המדובר שם כי – כו' משתנים חסד mvraשאינם בעל שהוא דמי המדה,

הוא, בפנים והמבואר כו'. גבורה לבעל ישתנה המדות zelrtzdaלא
בו שאין הקטן שלכן כו', בשינויים בקל,lkyשהיא משתנות מדותיו

ע"פ הן המדות כאשר מקומות lkyודוקא (ראה ישתנו שלא בתקיפות הן
הנ"ל).

שהרי 51) המשתנה, דבר הוא ששכל (ועוד) שם תער"ב בהמשך
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ÁÂÓÏ
לנשיא: מלך בין ההבדל יובן זה לפי

יביאם", ואשר יוציאם "אשר היא מלך של מהותו
העם, צרכי בסיפוק ו"מתלבש" עצמו, את משקיע הוא
תפקידו  אין ולכן האיברים, את המחיה הלב כמו

zexedl שמעתתא ולאסוקי וטריא "שקלא מוח) (שכל,
דהלכתא". אליבא

תפקידו  הרי העם, מן המובדל הנשיא, דוקא
קביעת  הצבור, של ומוח "ראש" היותו הוא העיקרי

של דין העם.dxezdפסקי לעניני בקשר ה') (חכמת

הוא שבמלך) הנשיא דרגת (וכן הנשיא ,lkd52ולכן
הוא  ותפקידו כדלעיל, המוח, מן מקבל הלב גם כי
שהדבר  כפי האיברים, אל המוח מן החיות הזרמת

ביצוע המלך: עלֿידי עלֿידי ze`xeddxezdמתבצע
ש"מצוה 53העם  כך כדי עד לומדי 54, לכבד המלך על

יעמוד  ישראל וחכמי סנהדרין לפניו וכשיכנסו התורה,
לפניהם...".

.Á
È˘ Ì˘È ÁÈ˘Ó‰ Ïˆ‡Â ÂÈ·¯ ‰˘Ó Ïˆ‡

ÌÈÈÚ‰
למדים  שממנו רבינו, משה אצל ישנה לכך בנוסף
שני  היו אצלו מיוחדת. הדגשה הכל", הוא ש"הנשיא

כדלהלן  מוח, והן לב הן ההשפעה, :55אופני

היה אחד כנאמר jln56מצד בישורון 57, "ויהי
צרכים  (גם ישראל עם צרכי בכל והתעסק מלך",

–58גשמיים  (oal היה הוא זאת עם יחד ישראל. של
עניני כל יתרֿעלֿכן: הסנהדרין. וראש ,dxezdהנשיא
עבדי" משה "תורת עניני הם הדורות, הוא 59לכל .

מסיני  תורה –60קיבל ישראל לכל .genולימדה

גואל  הוא שמשה – משיח לגבי גם מוצאים כן
אחרון  גואל והוא שני 61ראשון יהיו אצלו שגם –

אחד62הענינים  מצד :jln אצלו יהיה המלכות ענין –
zenlya63 כל את תורה שילמד רב, הוא זאת עם ויחד ,

כולו  .64העם

(f"lyz ixyz e"`e zgiyn)
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אבל  כו'. זל"ז שמודים חכמים וכמו כו', מהשגתו אדם להטות יכולים
הוא בפנים (שמצדpwqnda`המדובר בתוקף zrcdשכלית "הוא שאז ,(

שם. תער"ב (המשך משתנה" ואינו –גדול עת"ר* תקעו לד"ה ומציין
השיחות  מספר ולהעיר עת"ר). שלאח"ז) (ומאמרים נתתי ואני ד"ה ראה

מוחין". זהו "עצמי (189 (ע' שלום תורת
בלשון 52) (גם "נשיא" מתואר יותר גדול הוא "מלך" שתואר ומה

לגבי הוא – בֿג סעיף כנ"ל מהוריות mrdעלezhilyתורה), ולהעיר .
(ראש  התם חכמים): (בלשון נשיא לגבי א) ה, סנהדרין ע"ב. ריש (יא, שם

שבא"י) (נשיא הכא שבט, שבבבל) ראש wwegn)mkgגולה רש"י).. –
תורה  שמלמדים הלל של בניו בני ישראל.. את שרודה שבבבל גולה

.27 הערה לעיל וראה ברבים. לישראל
ומחשבתו53) מגמתו "ותהי' ספ"ד מלכים הל' רמב"ם mixdlראה

zn`d zc'גו ילמד למען חייו ימי כל בו וקרא "עמו ס"ת וצ"ל כו'".
ה"בֿג). פ"ז ס"ת הל' רפ"ג. שם רמב"ם יט. יז, (פרשתנו גו'" לשמור
300 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש וראה .32 הערה לעיל הנסמן וראה

ואילך.
ה"ה.54) פ"ב מלכים הל' רמב"ם
ואילך.55) 193 ע' חכ"ג לקו"ש גם ראה לקמן בהבא

ר"ח 56) מ"ב. פ"ב שבועות פיה"מ הי"א. פ"ו ביהב"ח הל' רמב"ם
הבאה. בהערה הנסמן ועוד. א. קב, זבחים וראה רע"א. טו, שם ורש"י

פמ"ח,57) שמו"ר בתחלתו. תהלים (מדרש חז"ל וכפי' ה. לג, ברכה
עה"פ. ברמב"ן שהובא ועוד) ד.

ב.58) לג, ד. לא, בהעלותך  לקו"ת ואילך. יא יא, בהעלותך ראה
והרי  – ועוד. ב. שלג, ח"ב קונטרסים סה"מ תר"ס. וראינה צאינה ד"ה
על  איש ה' שיפקוד משה בקשת הוא יביאם" ואשר יוציאם "אשר מש"נ

.enewnaהעדה
ועוד.59) ב. א, תהלים מדרש א. פט, שבת כב. ג, מלאכי
בתחלתה.60) אבות
(61.8 ע' חי"א בלקו"ש ונתבאר נסמן
(62207 ע' חל"ה לקו"ש וראה פ"ג. מלך מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ
ואילך.

ע'63) חי"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה שם. להצ"צ סהמ"צ
ואילך. 307

שם.64) להצ"צ סהמ"צ ואילך. פנ"ו האמונה שער א. יז, צו לקו"ת
ועוד.

.miptak "x"zr" l"v dxe`kle ."x"zr`" (w"ikba d"ke) my a"xrz jynda (*
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
?‰˙Ú Ì‚ "ÌÈ¯ˆÓÏ ·Â˘Ï" ¯ÂÒÈ‡‰ ÏÁ ÚÂ„Ó

בפרשתנו  הפסוק העם 1מן את ישיב "ולא
הזה  בדרך לשוב תוסיפון לא לכם אמר וה' מצרימה...

נלמדת  לרדת2עוד" ליהודי שאסור rwzydle3ההלכה,

חז"ל  כלשון ויתרֿעלֿכן, מקומות 4במצרים, "בג' :
מצרים...". ארץ לשוב שלא ישראל הוזהרו

החזקה" "יד בספרו מביא ההלכה,5הרמב"ם את
"בג' חז"ל מאמר את ומצטט במצרים, לגור שאסור

מובן, הסתמית מלשונו תורה...". הזהירה מקומות

מפרשים  דנים ולפיכך הזה, בזמן גם חל שהאיסור
לגור 6רבים  עצמו לרמב"ם מותר היה כיצד בהרחבה,

רבות, יהודיות קהילות שם היו הרי – ובכלל במצרים,

וכו'.

(עד  מצרי עם נישואין איסור לגבי להבין: צריך אך

שלישי" הרמב"ם 7"דור פוסק מלך 8) סנחריב "כשעלה :
אותם  והגלה בזה זה ועירבם האומות כל בלבל אשור

אנשים  עתה מצרים שבארץ המצרים ואילו ממקומם,

הפורש  שכל הכל הותר ונתערבו.. הואיל הם.. אחרים
הרוב". מן שפירש חזקתו להתגייר מהן

"אנשים  של רק היא מצרים ארץ בזמננו ואם

חל  מדוע הקדמונים, המצרים מצאצאי שאינם אחרים",
למצרים"? "לשוב האיסור עתה גם

.·
‰ÓˆÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ÈÙÓ ‡Â‰ ¯ÂÒÈ‡‰ ,‰¯Â‡ÎÏ

ניתן  מספר לכאורה כדברי כך, על לענות היה

מפני9מפרשים  אינו במצרים הישיבה שאיסור ,miyp`d
מפני אלא  dnvrשבה, ux`d,ux` אין אם אף  מצרים,

מצריים  אנשים כבר .10בה

הרמב"ם  ומלשון ההלכה מפסק גם מוכחת זו דעה

שבהמשך  כבש11בהלכה שאם לי "ויראה :ux`mixvn
הזהירה  ולא מותרת שהיא דין בית פי על ישראל מלך

ביד והיא בה לשכון או יחידים לה לשוב m"ekrאלא
מכלdiyrnyמפני יותר מזה zevx`dמקולקלין ."

ש  "מפני הוא שהאיסור "diyrnמובן, "`ux(של

ולא מקולקלין",mdiyrn12מצרים, המצרים) של

חז"ל  שטופין 13כמאמר ויש שמגדלין... מעינות "יש ,
"ביד היא אם לכן אםm"ekrבזימה". אף – "mpi`

בה. לגור ואסור מקולקלין" "מעשיה הרי מצרים,

כובש  ישראל מלך שכאשר ההלכה, גם מובנת ובזה

בה: לגור מותר ביתֿדין" פי "על מצרים ארץ את

הופכת כזה כיבוש "כארץ `uxעלֿידי מצרים
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טז.1) יז,
מו 2) מל"ת להרמב"ם סהמ"צ תק. מצוה חינוך ב. נא, סוכה ראה

" דלקמן מחז"ל ג"כ שהביאו הל'ba'(אלא וברמב"ם כו'"). מקומות
(יד, בשלח דפ' הכתובים לב' דפרשתנו הכתוב מקדים ה"ז פ"ה מלכים
המצות  ובמנין בכתוב. וסדרם חז"ל מלשון ומשנה סח), (כח, ותבוא יג)
שם. סוכה חדא"ג וראה דפרשתנו. הכתוב רק מביא היד ספר שבריש

ואילך). ג (רנו, רלה מל"ת רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור
חלק).3) (ס"פ סנהדרין ירושלמי ע"פ ה"ח. שם רמב"ם
דאסת"ר 4) פתיחתא שם. בשלח מכילתא ה"א. פ"ה סוכה ירושלמי

ג.
ה"ז.5) שם מלכים הל'
מלכים 6) הל' הגמי"י רכז*. מל"ת סמ"ג (שג). שט סי' יראים ראה

שם. מלכים הל' רדב"ז פ"ה**. ופרח כפתור א. לח, יומא ריטב"א שם.
cere ח"א שאל חיים ושו"ת (בתחילתו ס"ד אה"ע לשו"ע ברכ"י וראה .

מו. כלל יו"ד כללים שד"ח ספרים). לכמה וש"נ סצ"א.

חֿט.7) כג, תצא
כדעת 8) ודלא ו. פ"ה, קדושין תוספתא ע"פ ספי"ב. איסו"ב הל'

עו, יבמות מנימין בתוד"ה הובא בה"ג (וראה ס"ד פ"ח יבמות הרא"ש
ע"פ  ועוד) .6 שבהערה וסמ"ג יראים א. ט, סוטה מנימין תוד"ה ב.

שם. ובנ"כ ס"י ס"ד אה"ע טושו"ע בכ"ז ראה ח. פ"ב, ידים תוספתא
שם.9) שאל חיים ושו"ת ברכ"י בארוכה ראה

תק.10) מצוה מנ"ח ראה
ה"ח.11)
–ודלא 12) בפנים לקמן הובא – שלו כבסהמ"צ

החזקה  יד בס' בלשונו הרמב"ם דיוק כלל דומה שאינו א) וידוע:
(ראה  החזקה כיד הלכה הספרים ב' שבין בחילוק ב) בסהמ"צ, להדיוק
סהמ"צ  ג) סכ"ג), הרמב"ם כללי מלאכי יד לסהמ"צ, בהקדמתו רמב"ם

על ולסמוך לדייק יש המקומות בכל ולא ערבי, בל' oeylנכתב weic
המעתיקים. שבין החילוקים מריבוי ג"כ וכדמוכח – המעתיק

כב.13) פ"כ, במדב"ר

d`xe .mipta onwlck lalazp mixvn mbc yxetn m"anxa la` ± lalazp `l mixvnc l"iiw ik 'ek lala aixgpqc mrhn xizdl oi`c 'k my b"nqe mi`xia (*
.(miptak ,f"dfa mb `ed xeqi`dy ,rnyn epeyl znizqn ik .m"anxd zbdpd ok uxzl dyw n"ny `l`) my l`y miig z"eye i"kxa

"m"anxd k"k"c lxrd seq ikcxnn `ian my r"d` n"ca) .my mikln 'ld f"acx d`xe .m"anxa df welig xkfp `l ± "dfd jxca" wx `ed xeqi`dc mi`xia y"n mb
.(mincewd miqetca xxal yie .my n"ca mb l"vk ile`e .uinn xfril` epiax :epiptl ikcxna la` .(l"pd welig)

.'ek oie`l 'b mei lka xaerd azekd miiqn 'id 'ek eny mzeg 'id l"f m"xdyky :mye (**
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מהות 14דבר"lklישראל... את משנה הכיבוש כלומר, .
בה 15הארץ  להשתקע האיסור בטל ולפיכך ,16.

המצוות  בספר "חלק": הענין אין עדיין כותב 17אך
נלמד  "שלא הוא זה לאיסור שהטעם הרמב"ם,

mdiyrnn18 כדי מצרים בארץ לגור אסור כלומר, ."...

ממעשי נלמד mixvndשלא miyp`d טעם 19שבה ולפי ,
df,בתקופתנו גם האיסור קיים מדוע הסבר: נדרש

אנשים  עתה מצרים שבארץ המצרים "אלו כאשר

mixg`?הם

מפני הוא האיסור אם zlcbnועוד: ux` אז הרי ,

של  מציאות תיתכן לא כאשר גם לחול האיסור צריך
"והייתה  אשר בזמן כגון ממעשיהם", ארץ 20"נלמד

שהיה  כפי אדם", רגל בה תעבר לא לשממה... מצרים

נבוכדנצר!? בתקופת

.‚
ÍÎ ÏÚ ‰Ï‡˘‰Â ,"˘Â·Ï"‰ ÏÚ· È¯·„

ה"לבוש" כותב בקהל, לבוא למצרי האיסור :21על

אבל  הראשונים... בדורות אמורים, דברים "במה
סנחריב... העביר שכבר סנחריב... שעלה אחר האידנא

דבודאי ואףֿעלֿגב תחתם, אחרים mherinוהושיב
mzenewna ex`yp על כמחצה קבוע וכל קבוע, לי' והוי

פורש  הוא הרי שמתגייר אותו מכלֿמקום דמי, מחצה

הרוב  מן הפורש, (=כל קפריש מרובא דפריש וכל מהם

מיד". ומותרים פורש) הוא

לאחר  גם במקומותם" נשארו ש"מיעוטם זה, ולפי

ההתיישבות  איסור חל מדוע מובן האומות, בלבול
ואשר  בה, שנותרו המצרים מפני עתה, גם במצרים

mpi`"פורשים" אינם עוד שכל מפני במיעוטם, בטלים

על  כמחצה – "קבוע של הדין עליהם חל להתגייר
מחצה".

להבין  צריך הרמב"ם 22אך עלֿידי נפסק, מדוע :
בזמנינו 23בסתם  מותר מצרי שלגר בשולחןֿערוך, וכן ,

הרוב". מן "שפורש מפני ישראל לבת מיד להנשא

כי  דפריש...". "כל של ההיתר קיים בכלֿאופן כלומר,
"במקומותם", נשארו עדיין מצרים של שמיעוט כיוון

הם  שהנישואין מקרה בין ולהבחין להסביר היה צריך
("עקר", מביתו בפועל פורש המצרי שהגר באופן

לבין  דפריש...", "כל של הכלל עליו חל ואז "אזיל"),

חל  שאז מביתו, (=הולך) "אזיל" אינו הוא אשר מקרה
כשם  דמי". מחצה על כמחצה – "קבוע של הדין עליו

כתובות  במסכת בגמרא לכך הדומה כהסבר 24שבענין

חלה 26ותוספות 25רש"י  דפריש..." "כל של שההלכה ,
מביתו. פורש הבועל כאשר רק

הגר  היה מוכרח גיורו שבעת לומר, ניתן בפשטות
הרי  שמתגייר "אותו – ה"לבוש" כדברי מביתו, לפרוש

אין  בעניננו כי בכך, די אין אך מהן". פורש הוא

מ  פרישה נדרשת אלא מביתו, בפרישה `uxלהסתפק
mixvn.כולה

.„
Ì"ÂÎÚ" ÏÚ ˙ÂÙÒÂ˙Â È"˘¯ ,‡¯Ó‚‰ È¯·„

"˘„È˜˘
ולהסביר: להקדים יש זאת להבין כדי

יבמות  במסכת בגמרא כוכבים 27נאמר "עובד :

מעשרת  שמא לקידושין, חוששין הזה בזמן שקידש
– דפריש כל והא הגמרא:) (ושואלת הוא השבטים

הוא  הרוב מן – הפורש כל (=והרי פריש מרובא

שהם  (=במקומות דקביעי בדוכתא (ועונה:) פורש?!.
וינחם  כהנא בר אבא רב דאמר שם). בחלח 28קבועים

וגו'". ובחבור

עשרת  בני – דקביעי "בדוכתא מסביר: רש"י
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שם.14) מנ"ח וראה ה"ו. שם מלכים הל' רמב"ם
של15) שמעשיהם כנען, ארץ – גופא ישראל ארץ miprpkdוע"ד

הכתוב  אותה שמשווה ג), יח, אחרי (תו"כ כו' העמים מכל מקולקלים
כמעשה אומר: ובשניהם למצרים, וכמעשה`uxבזה גו' `uxמצרים

כו'. נשתנה הכיבוש וע"י תעשו, לא גו' כנען
שבירושלמי 16) אף – לי" "ויראה הרמב"ם מ"ש מובן ועפ"ז

שם) כיyxetn(סנהדרין – הארץ" את לכבוש את.. yxetnd"חוזר
לה  לא אבל הארץ את לכבוש שם לילך שמותר הוא שם בירושלמי שתקע

מלך  שע"י כיבוש ע"י משא"כ לפרקמטיא"), ד"לסחורה ההיתר (ע"ד
שם. להשתקע מותר הארץ, מהות שמשנה ב"ד ע"פ ישראל

(פע"ח  למצרים לשוב באיסור האריז"ל בטעם גם לבאר יש עפ"ז
ובכיבוש  מותר לסחורה דבכ"ז – ועוד) תצא ר"פ הליקוטים ס' פ"ג. ש"ח

מותר. כו' מלך ע"י

מו.17) מל"ת
(מ)כפירתם.18) וקאפח: העליר בתרגום
ועוד.19) שם. חינוך וראה
טֿיא.20) כט, יחזקאל
שם.21) יבמות רמב"ן וראה שם). (ס"ד אה"ע שו"ע
ס"כ.22) שם אה"ע השולחן ערוך וכקושיית
הרמב"ם 23) כללי מלאכי (יד כו' חדשים דינים להביא דרכו שאין אף

ס"ב).
א.24) טו,
ופרכינן.25) ד"ה
דילמא.26) ד"ה
סע"ב.27) טז,
יא.28) יח, ב מלכים
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ק  וכל והיכא השבטים, דמי. מחצה על כמחצה בוע
ובחבור". בחלח וינחם כדכתיב קביעי,

הוו  "דבדוכתייהו ב"תוספות": מפורש זאת לעומת
הם  הרוב אלו (=שבמקומות השבטים מעשרת רובא
משום  בקונטרס שפירש כמו ולא השבטים), מעשרת
לגבה  איהו אזיל דאי דמי, מחצה על כמחצה קבוע דכל
פריש, מרובא דפריש כל אליה) הוא הולך (=שאם

דכתובות". פ"ק בסוף כדאמרינן

למרות  כ"תוספות", מסביר אינו שרש"י מובן,
"עקר i"yxש  שאם כתובות, במסכת מפרש עצמו

דפריש...", "כל של הכלל עליו חל מביתו" הבועל
הגמרא  לשון מובנת אין ה"תוספות" דברי שלפי מפני

"בדוכתא iriawc"בדוכתא להיכתב צריך והיה ,"
`aexcבדוכתא" הביטוי מן – "iriawc,מובן "

"קבוע". של הלכה על כאן שמדובר

שנאמר כיוון הוא: לכך weqta"mgpieההסבר
glga עשרת של קבועים מקומות אלו הרי ,"...

לבתיהם  מצטמצמת "קביעותם" אין ולכן השבטים,
עוד  שכל וכדומה, חלח כל את כוללת היא אלא בלבד,
אם  אף "קבוע", של דין עליהם חל שם נמצאים הם

פורשים .mzianהם

כדכתיב  קביעי "והיכא רש"י דברי מובנים בכך
מה  ברור: לא לכאורה, כי, ובחבור", בחלח וינחם
מיד  בגמרא הנאמר על אלו במילים רש"י מוסיף
על  גם חל מדוע מסביר הוא שבכך אלא, אחרֿכך?

" – קבוע של הכלל מביתם קביעי kide`הפורשים
aizkck,הנפוץ המנהג זהו כאשר ובמיוחד וינחם...",

לבניהם  חתנות בית עושים חז"ל: .29כמאמר

על כאן קיים האיסור בעניננו: גם ויוצא ixvnוכך ,
היא ש"קביעותו" mixvnאיפוא, ux` lka עוד וכל ,"

קבוע  של הדין עליו חל מצרים, מגבולות יוצא הוא אין
מביתו. פורש הוא כאשר גם מחצה, על כמחצה –

רק  זאת דעה מקבל אינו שה"תוספות" לומר ויש
שלהימצאותם  מפני השבטים, עשרת של המקרה לגבי

הקידושין, לענין קשר שום אין הללו במקומות

בעניננו, מהיותו xeqi`dואילו נובע בקהל לבוא
ixvn מצרים מארץ ה"תוספות"30, גם זה ובמקרה ,

בגבולות נמצא הוא עוד שכל חל `uxיסברו מצרים,
זה. איסור לגבי קבוע, של הדין עליו

כיוון  הקושיה: שוב מתעוררת לעיל האמור כל לפי
בקהל  לבוא וההיתר מצרים, בארץ מצריים שנשארו
בדברי  להיות היתה צריכה דפריש...", "כל משום הוא

גר בין ההבחנה ובשולחןֿערוך מארץ viy`הרמב"ם
גר  לבין דפריש...") "כל הכלל חל (שעליו מצרים

a אסור והוא "קבוע", של הדין חל שעליו מצרים, ארץ
שלישי"? "דור עד

.‰
ÔÈ„ ÏÚ ‡¯Ó‚‰ È¯·„ ÈÙ ÏÚ ,˙¯Á‡ ‰‰ÈÓ˙

‰˘‡ È·‚Ï "ÚÂ·˜"
בענין  יותר גדולה תמיהה הצגת עלֿידי יובן הדבר

"ערוךֿהשולחן" ששואל כפי נזיר 31זה, במסכת :
הגמרא  כל 32אומרת (כל ניידא" "לא היא שאשה ,

של  דין עליה חל ולכן בבית) – פנימה מלך בת כבודה
נייד  ה"נ תימא "וכי בגמרא: נאמר ובהמשך "קבוע".
לניחותא" הדרא התם וקדיש, אשכח בשוקא אימור
ניידת  שתהיה להיות יכול כאן גם תאמר: (=ושמא

– וקידשה? בה נפגש ברחוב במקרה daeyzכאשר :
היא  כאשר גם כלומר, למנוחתה). חוזרת היא הרי זה

אשכח  "בשוקא – מביתה של "פריש" דין עליה חל ,"
למקום  שבה היא דבר של שבסופו מפני "קבוע",

לניחותא"). ("הדרא קביעותה

הכלל  את בעניננו לומר בכלל אפשר כיצד כך, אם
להינשא  כדי פורש המצרי אם אף דפריש...": "כל

"קבוע" של הדין עדיין עליו חל הרי אם 33לישראלית, ,
קביעותו? למקום חוזר הוא

.Â
‰˘È¯Ù‰ ‡Â‰ Y ¯ÂÈ‚‰ :ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

"שכל  הרמב"ם: בלשון מדיוק מובן לכך ההסבר
מהן מדוע xiibzdlהפורש – הרוב" מן שפירש חזקתו

יתרֿעלֿכן: "להתגייר"? המילה את הרמב"ם מוסיף
סיבה  מכל אלא "להתגייר", פורש הוא אין אם גם

דין? אותו עליו לחול צריך אז גם שהיא,

של  הענין שמשמעות הרמב"ם, מסביר שבכך אלא
אלא  ממקום, פרישה – כפשוטו איננה כאן "פריש"

"פריש" נקרא הוא הגיור להלן.34בעצם כמוסבר ,
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ובתענית 29) שם בפרש"י מהחילוק (ולהעיר ובמפרשים ב ה, מגילה
ב). יד,

לגנאי.30) הכתוב צירפם – ותושבי' המדינה ד(מעשה) ובפרט
שם.31)
א.32) יב,

("הדרא 33) הגמרא דלמסקנת דילמא) ד"ה א (טו, כתובות תוס' ראה
שם. לנזיר מישור אורח ראה לאשה. איש בין בזה חילוק אין לניחותא")

לשון 34) גם כן (ומפרש תקסב למצוה בהשמטה במנ"ח פי' וכן
בפנים  (הנ"ל הלבוש לשון לפרש יש ועד"ז תקסא). מצוה שם החינוך

שמתגייר אותו mdnס"ג): yxet d"d.
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במקום  א) אופנים: בשני ייתכן "פריש" של הענין
למקום  לחזור בלי לאחר, אחד ממקום פרישה – גשמי

פורש  הוא – תורה בדין במקומו – במצב ב) הקודם.

פורש  שהוא כבענינינו, לאחר, ועובר אחד ממצב
עלֿידי  ועובר, – כמצרי כאינוֿיהודי, – הקודם ממצבו

אחר. למצב גיור,

לניחותא", "הדרא של הענין שייך לא כזה בענין

היא ש"פרישתו" אצלו ezexiibzdaכיוון ייתכן ולא ,

"הדרא". של ענין אחרֿכך

וה"שולחןֿערוך", הרמב"ם פוסקים לפיכך

גם  לבתֿישראל, להינשא מצרי לגר מותר שבזמננו
פירש לא כאשר ואף במצרים, נמצא הוא ezianכאשר

"פריש". של הענין עליו חל גיורו שבעצם מפני –

שנשארו  (הנכרים), האחרים המצרים זאת, לעומת

של  דין עליהם חל מיעוט, שהם למרות הרי במצרים,

להתי  האיסור נשאר ובגללם מצרים קבוע, בארץ ישב
ממעשיהם...". נלמד "שלא

ייתכן  שלא מיוחדת, מציאות זוהי כאשר במיוחד,
א) הבאות: הסיבות מפני ברוב, בטל שהמיעוט לומר

האיסור  ואילו האנשים, מספר – בכמות הוא המיעוט

מפני גודל `zekiהוא ומפני מעשיהם, קלקול –
בטלים  הם אין אומות 35האיכות אנשי הרוב, גם ב) .

אינו במצרים, הנמצאים ואינו cbpznאחרות למיעוט,
אלא  מקולקלים, הם האחרים העמים גם כי מבטלו,

יותר  מקולקלים די 36שהמצרים לרוב אין ולפיכך :

המצרים 37כח  של המיעוט את לבטל .38כדי

.Ê
ÂÈÓÈ· '‰ ˙„Â·ÚÏ ‰˜ÒÓ‰

מצרים  עדיין נמצאים שבמצרים לעיל, האמור מכל

אלו, בימינו ה' בעבודת התעוררות נובעת קדמונים,

כדלהלן:

היא  ש"התורה הכלל חל התורה עניני כל על אמנם
יש 39נצחית" זאת, בכל אך – מקום ולכל זמן לכל –

כפשוטם, לקיימם שאיֿאפשר הענינים בין הבדל
גם  הקיימים הענינים לבין ברוחניות, רק היא ונצחיותם
תוקף, ביתר ה"נצחיות" בולטת שבהם בגשמיות, עתה
העמים. כל לעיני הגשמי הזה בעולם מתבטאת והיא

בפסוק  נאמר בעניננו: אשר 40וכך ראיתם "אתם
בקולי  תשמעו שמוע אם ועתה למצרים... עשיתי
העמים... מכל סגולה לי והייתם בריתי את ושמרתם
ראיתם  ש"אתם מובן, מזה קדוש". וגוי כהנים ממלכת
הכתובים  לענינים הכנה היא למצרים..." עשיתי אשר
שמוע  אם ועתה אלי אתכם "ואביא – הבאים בפסוקים
סגולה...". לי והייתם בריתי את ושמרתם תשמעו...

ישראל מראה mi`exכאשר שה' הנסים את בשר בעיני
ומעיקים  המצירים האומות של והעונש... להם
ה' עם בבריתם ומתחזקים מתעוררים הם לישראל,

בקולי...". תשמעו "שמוע באמצעות

כאשר  שגם מובן, נפרע מזה ה' כיצד רואים ישראל
על  חוזר כבעבר, מצרים אותם בה שיש מצרים, בארץ
אשר  ראיתם "אתם של הענין בגשמיות שוב עצמו

הראשונה. בפעם שהתרחש כפי למצרים", עשיתי

צריכה  למצרים" עשיתי "אשר את ישראל וראיית
את  ושמרתם בקולי תשמעו ל"שמוע אותם לעורר
והמצוות  התורה בקיום התחזקות – בריתי..."
וגוי  כהנים "ממלכת להיות סגולה", כ"עם והתנהגות

קדוש".

תשמעו" ל"בקולו ההכנה את 41וזוהי שתביא ,
משיח 42"היום" כהבטחת המשיח, ביאת של היום

ממש. בקרוב צדקנו,

(f"kyz jzelrda t"y zgiyn)
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קי.35) ר"ס יו"ד טושו"ע ב. ג, ביצה
מכל 36) מקולקלים מצריים של שמעשיהן ג) (יח, אחרי תו"כ ראה

כו'. עממין
(37c"r דבר כל במינו: מין ביטול לענין א) (נב, נדרים בר"ן מ"ש

וגם  ומחזקו. מעמידו אלא ומבטלו מחלישו אינו לחבירו דומה שהוא
כאן  הרי – והיתר" באיסור חילוקן אחר כו' לילך ד"ראוי רבנן לדעת

מעשיהם. קלקול – גופא האיסור בענין לחברו" דומה "הוא

וברמב"ם 38) יודע איני דקאמר האי מדין סע"א יז, מסנה' ג"כ להעיר
שם. ונ"כ

רפי"ז.39) תניא
דֿו.40) יט, יתרו
ז.41) צה, תהלים
סע"א.42) צח, סנהדרין שם. תהלים



כט

יוסף בן פרת עלי עין  בראשית מט, כב – בן פרת 
בנות צעדה עלי שור

ביאור דיוק כפל לשון הכתוב "בן פורת יוסף בן פורת עלי 
עין", ומהו "עלי עין", דיוסף בחי' "יסוד", ומבאר הזוהר 
"יוסף לא אקרי צדיק עד דנטיר ההוא ברית את קיימא 

קדישא... יוסף הצדיק"

תא1 חזי מן יוסף, דכל יומוי לא אקרי צדיק עד דנטיר 

אקרי  לי'  דנטיר  כיון  קדישא  קיימא  ָאת  ברית  ההוא 

צדיק, יוסף הצדיק.
 ספר הזהר חלק ב' דף כג ע"א
"ראה הביאור לעיל סימן ע"

"עלי עין" בסיבת עינא פקיחא שלמעלה – ע"ד דגים 
שבים, וזהו יוסף שנמשל לדג כמ"ש וידגו לרב וגו'

בישא,  עינא  ביה  שלטה  דלא  יוסף  זכה  מה  מפני2 

הוא  הדא  עילאה,  טבא  בעינא  לאשתגחא  שזכה  מפני 

דכתיב )בראשית מט, כב( בן פורת יוסף בן פורת עלי 

עין, אמאי הוא בן פורת, עלי עין, כלומר על סבת עין 

דאשתגח ביה.
ספר הזהר חלק ג' – אדרא רבא – דף קל, א

פירוש, עלי עין, על סיבת עין דאשתגח בי'.

לעינא פקיחא  ורמז  עינא פקיחא,  הי' בחי'  דביוסף 

דף  רבא  באדרא  כמ"ש3  ימא  נוני   – שבים  דגים  הוא 

1( תרגום ללה"ק[ תא חזי בן יוסף )בא וראה מן יוסף, שכל ימיו לא 

הי' נקרא צדיק, עד דשמר ההוא ברית, אות ברית קודש, כיון ששמר 

את הברית אקרי צדיק, יוסף הצדיק(.

2( ]תרגום ללה"ק[ מפני מה זכה יוסף דלא שלטא ביה עינא בישא 

)מפני מה זכה יוסף שלא שלטה בו עין הרע(, מפני שזכה לאשתגחא 

בעינא טבא עילאה )מפני שזכה להיות מושגח בעין טובה העליונה(, 

עין  עלי  פורת  בן  יוסף  פורת  בן  שכתוב(  )זהו  דכתיב  הוא  הדא 

)ומפרש( אמאי הוא בן פורת )למה היה יוסף בן חן ולא שלטה בו עין 

הרע ]כפרש"י וז"ל: חנו נטוי על העין הרואה אותו[, ואמר( עלי עין, 

כלומר על סבת עין דאשתגח ביה )על סיבת עין שהשגיחה בו(, ע"ש.

3( )ירמי' לב, כט( אשר' עיניך' פקוחות' )פירוש תמיד הם פקחות, 

דאתי  מה  כל  כי(  )ולמדנו  ותאנא  כת"ר(.  אותיות  הם  תיבות  וסופי 

גבינין  ולית  עינא  לית כסותא על  )כל מה שבא ברחמים(,  ברחמי 

על עינא וכו' )אין להם עפעפים וגבות עינים(. אמר רבי שמעון לרבי 

אבא )הלא נודע כי כל מה שיש למעלה יש דוגמתו למטה, אם כן( 

על  כסות  לו  אין  רמוז  הזה  בעולם  נברא  )לאיזה  רמיזא  היא  למאי 

עיניו(, אמר ליה )רבי אבא(, לנוני ימא )לדגי הים(, דלית כסותא על 

עינא ולית גבינין על עינא )שאין להם עפעפים וגבות עינים(, ולא 

ניימין )ואינם ישנים(, ולא בעיין נטורא על עינא )לכן אינם צריכים 

שמירה והיינו כסות על העינים, ועתה מה דגים שבים שהם בעולם 

הזה, אין להם כסות על עיניהם לפי שאינם ישנים(, כל שכן עתיקא 

וידגו  יוסף שנמשל4 לדג, כמ"ש5  קכט, ב. ע"ש. היינו 

לרב בקרב הארץ.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד ג

"בן פורת וגו'" – אפרים, "בנות צעדה וגו'" – מנשה

כפירוש6  חן  מלשון  והוא  פורת,  בן  יוסף  פורת  בן 

רש"י.

וזה שייך לאפרים, שאפרים הוא ג"כ מלשון חן כמו7 

אפריין נמטיי' לרבי שמעון וכדומה.

בנות צעדה עלי שור, זה שייך למנשה, דמעלת מנשה 

הוא בבנות – 8בנות צלפחד, שזה רמז יעקב בנות צעדה 

עלי שור, כדאיתא במדרש9 ובילקוט.
מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רמה

דעתיקא )כל שכן עתיק שבעתיק(, ע"ש.

4( ראה אור התורה שיר השירים עמוד תקט וז"ל: איתא באד"ר דף 

קכ"ט ב' בענין נוני ימא כו' דלית כסותא על עינא ולא גבינין על עינא 

ולא ניימין כו' כ"ש עתיקא דעתיקין כו', ומפרשי האדרא שם הקשו 

למה רמיזא בחי' זו דעינא פקיחא בדגים דייקא.

והענין כי נוני ימא הם הנשמות גבוהים ומלאכים עליונים הנמשכים 

מיחוד חו"ב, שלמעלה מהנשמות שנמשכים מיחוד זו"נ מקור דבי"ע 

ונק' ארץ ועמ"ש בד"ה שובה ישראל ]לקוטי תורה דרושים לר"ה סד, 

ב ואילך[ גבי וידעת כו' בשמים ממעל ועל הארץ כו' כי הנפש כלולה 

והמחשבה הם  והנה השכל  ומעשה,  ומחשבה דבור  מד' בחי' שכל 

בחי' שמים והדבור והמעשה הם בחינת ארץ כו' ע"ש...

ועפ"ז יובן מה שבנוני ימא לית כסותא כו' ולא ניימין, כי הנה בבחי' 

ארץ שלמטה נראה היש ולמעלה בחי' אין זהו ענין כסותא דמכסה 

על עינא מה שנראה העולם ליש ודבר בפ"ע, וגם בבחי' זו שייך בחי' 

שם  אשר  ימא  נוני  בבחי'  משא"כ  כו',  ישנה  אני  בענין  כנ"ל  שינה 

גלוי כמו שלמעלה היש ולמטה הוא אין והם מוקפים ובטלים מהים 

החכמה א"כ ממילא לא שייך כסותא דמכסיא על עינא כי שם הוא 

גלוי, וגם אין אצלם בחי' שינה כו' כמו בבחי' ארץ, ובאמת שהנשמות 

הגבוהות הנק' נוני ימא אין העולם מסתיר להם כלל, ולכן נאמר גבי 

יוסף וידגו כו' לפי שיוסף לא הי' מסתיר לו לא מצרים ולא שום דבר 

כו' כמ"ש במ"א.

ולכן לעתיד נאמר ומלאה הארץ דיעה את ה' כמים לים מכסים והיינו 

יהי' לע"ל כמו בחי' או"א שהם  מפני שזו"נ שהם מקור בחי' ארץ 

מקור בחי' נוני ימא, וכמ"ש בלק"ת* בזכרי' ע"פ ביום ההוא יהי'... 

או"א,  כמו  זו"נ  יהי'  לכן  למעלה  כמו  הגילוי  יהי'  למטה  גם  לע"ל 

ומכל זה מובן מה שבדגים רמיזא בחי' זו דלית גבינין כו' ולא ניימין 

כו', ע"ש.

*( מובא לעיל סימן מג הערה 61.

5( בראשית מח, טז. ראה עוד רמזים דיוסף בחי' דג לעיל סימן קכח. 

קלב. לקמן סימן קעב.

6( וז"ל: בן פרת, בן חן, והוא לשון ארמי, אפריון נמטיי' לרבי שמעון 

בסוף בבא מציעא.

7( בבא מציעא קיט, ב. “אפרים” מלשון “אפריון”.

8( מסעי פרק לו.

9( ראה במדבר רבה פרשה יד, יט: “בנות צעדה עלי שור אלו בנות 

צלפחד שנטלו חלק בארץ”. פרשה כא, יב. פרש"י עה"פ.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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טז, יח – שופטים ושוטרים תתן לך בכל 
לשבטיך  לך  נותן  אלקיך  ה'  אשר  שעריך 

ושפטו את העם משפט צדק

א. בשייכות עם הציווי של הפרשה שקוראים בפרשה 
היעוד  ישנו  שעריך",  בכל  לך  תתן  ושוטרים  "שופטים  זו1 
ויועציך  כבראשונה  שופטיך  "ואשיבה  הגאולה2:  נביא  של 
)מימי  יום  בכל  בתפלה  גם  שאומרים  וכפי  כבתחלה", 

החול3(: "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה".
לבאר דיוק בלשון היעוד:

לך",  תתן  ושוטרים  "שופטים  נאמר  פרשתנו  בציווי 
ולא  שופטיך",  “ואשיבה  רק  נאמר  היעוד  בלשון  משא"כ 

מוזכר שוטרים4.
ויש לומר הביאור בזה:

רש"י:  בלשון   – הוא  ושוטרים  שופטים  בין  החילוק 
ושוטרים – הרודין  דיינין הפוסקים את הדין,  "שופטים – 
וברצועה עד  וכופתין במקל  את העם אחר מצותן שמכין 
שהשוטרים  אומרת,  זאת  השופט"5.  דין  את  עליו  שיקבל 
הדין  את  שיקבלו  העם  אנשי  את  ולהכריח  לכפות  ענינם 

ומשפט.
“ואשיבה  רק  נאמר  הגאולה  ביעוד  מדוע  מובן  עפ"ז 
שופטיך" ולא “שוטרים" – כיון שלעתיד לבוא מתבטלים 
בשוטרים  צורך  יהי'  ולא  הרע8,  והיצר7  הרע6  מציאות 
שיכריחו את אנשי העם להשמע להוראות השופטים, כיון 
רק  יצטרכו  ההוראות9.  את  מעצמם  יקיימו  האנשים  שכל 
ויורו את הוראות  "שופטים", שיפסקו דינים וילמדו תורה 
חיל"11  אל  מחיל  )"ילכו  ישראל10  לבני  והמצוות  התורה 

בקדושה גופא12(.
וזה שהציווי בתורה כולל גם "שוטרים", הוא כיון שהוא 
ציווי לדורות המדבר אודות כל הזמנים וכל המצבים, במילא 

1( בתחילתה.

2( ישעי' א, כו.

3( ברכה הי"א דתפילת העמידה.

4( עיין בפנים השיחות וביאור עוד דיוקים.

דין  בבית  הקבועין  הדיינים  אלו   – שופטים  סנהדרין:  הלכות  ריש  רמב"ם  וראה   )5

ובעלי דינים באים לפניהם, שוטרים – אלו בעלי מקל ורצועה כו'. וברש"י סנהדרין 

טז, ב )ד"ה שוטרים(: חובטין במקלות ע"פ השופטים לכל מי שאינו שומע.

6( כמו שנאמר “ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" )זכרי' יג, ב(.

7( ראה סוכה נב, א.

והיינו   . . ושוטרים  ענין  יובן  זה  פי  ועל  תתכא:  עמוד  פרשתנו  התורה  אור  ראה   )8

להכות נפש הבהמית בשבט ע"ד לעולם ירגיז )ברכות ה, ריש עמוד א(.

יהי' בימות  זה  ולהעיר מפירוש הרד"ק על הפסוק ואשיבה שופטיך כבראשונה:   )9

המשיח שיכלו הרשעים כולם ושארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב )צפני' 

ג, יג(.

10( ראה רמב"ם ריש הלכות ממרים: בית דין הגדול שבירושלים ]העיקר והיסוד של 

כל השופטים ש"בכל שעריך"*[ הם עיקר תורה שבעל פה והם עמודי ההוראה ומהן 

חק ומשפט יוצא לכל ישראל. וראה לקוטי שיחות חלק כט עמוד 97.

ריש  מספרי  גם  ולהעיר  ריבות(.  דברי  ד"ה  רש"י  )ובפירוש  ח  יז,  פרשתנו  ראה   )*

פרשתנו )על הפסוק בכל שעריך(. רמב"ם הלכות סנהדרין פרק א הלכה ג. ועוד.

11( לשון הכתוב – תהלים פד, ח.

12( ראה תניא אגרת הקודש סוף סימן כו )קמה, א(.

צריכים ציווי על שוטרים, במצב שנדרש שיקבלו את הדין 
אין  שוטר  אין  "אם  במדרש  גם  נאמר  ]ולכן  כפי'13  בדרך 
שופט", לא לדינא, רק לתועלת קיום הדבר, שייתכן שאם 

אין שוטרים, המשפט לא יצא לפועל[.
תורת מנחם התוועדויות ש"פ שופטים ה'תנש"א

תחיה  למען  תרדוף  צדק  צדק   – כ  טז, 
וירשת את הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך

ב. צדק צדק בגימטריא למשיח, כי בזכות הצדקה זוכה 
בצדקה,  ושבי'  כז(  א,  )ישעי'  שנאמר  המשיח14  לימות 
ליתן  צריך  שבידו  מעבירות  האדם  ששב  שאעפ"י  כלומר 

צדקה כמו שאמרו רז"ל15 אגרא דתעניתא צדקתא.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

* * *

צדק צדק תרדוף למען תחי'. למען בגימטריא קץ.
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

יז, טו – שום תשים עליך מלך אשר יבחר 
מלך  עליך  תשים  אחיך  מקרב  בו  אלקיך  ה' 
לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך 

הוא

מעלות16.  שלשים  בגימטריא  עליך  תשים  שום  ג. 
אחיך  מקרב  ישי.  בן  בדוד  בגימטריא17  אחיך  מקרב  בו 

בגימטריא משבט יהודה.
רמז  בל',  ומסיים  מתחיל  הפסוק  לבבו  רום  לבלתי 
במלכו  דוד  שנה  ל'  ובן  ל'.  בגימטריא  מיהוד"ה  יצא  דוד 
וכן רמז  יהודה במילוי בגימטריא18 מלכות,  )שמואל-ב ה(, 
בסופי פסוק ובתחלתו דו"ד עוד ולא ירבה מאד הרי דוד, וכן 
מן עוד עד מאוד דו"ד תיבות, לבלתי רום לבבו אמר דוד ה' 
לא גבה לבי ולא רמו עיני )תהלים קלא( אעפ"י שהמלכות 
בל' מעלות19. לבלתי רום לבבו מאחיו בגימטריא ולא משל 
יאריך  למען  ]ב[שלום21.  בגימטריא  מקרב  ובניו  הקדוש20. 
משיח,  עוד  ימלכו  ובניו  דוד  ובניו  הוא  ממלכתו  על  ימים 

ודוד עבדי נשיא להם לעולם )יחזקאל לז(.
פירוש הרוקח )מבעלי התוס'(

13( אלא דיש לומר, דכיון שכל עניני התורה הם נצחיים – גם לעתיד לבא יהי' הענין 

ד"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", אלא שאז יהיו שוטרים אך ורק למעליותא 

– להכריז ולהודיע ע"ד מציאותו של השופט. או בכדי לסייע לבני ישראל בקיום עניני 

ליישר הדרך עבור עדי ראי' בקידוש הלבנה בכדי שיוכלו להגיע  ]לדוגמא:  דין  בית 

לבית דין בנקל ובזריזות )ע"ד תוספתא שקלים פ"א(. ראה גם התוועדויות תשמ"ט 

חלק ד עמוד 207[.

14( עיין בבא בתרא י, ב.

15( ברכות ו, ב.

16( אבות פ"ו.

17( הכוונה: עם הכולל.

18( פירוש יהודה במילוי: יו"ד, הי, וו, דלת, הי.

19( אבות פ"ו.

20( ספרי.

21( הוריות יא, ב.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שופטים
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i"yx£ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL∑ÌÈËÙL. הּפֹוסקים ּדּינים …¿ƒ¿…¿ƒ…¿ƒְִִַַָ

הּדין  טז)∑ÌÈ¯ËLÂ.את אחר (סנהדרין העם את הרֹודין ִֶַ¿…¿ƒִֶַַָָָ
ּוברצּועה  ּבמקל וכֹופתין ׁשּמּכין ׁשּיקּבל מצותם, עד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּׁשֹופט  ּדין את טז)∑EÈ¯ÚLŒÏÎa.עליו ּבכל (סנהדרין ִֵֶַָָ¿»¿»∆ְָ
לEÈË·LÏ∑".ועיר עיר  "ּתּתן על: ,מּוסב ִִָƒ¿»∆ְִֶַָ

ׁשערי ּבכל ,לׁשבטי ל ּתּתן וׁשֹוטרים ְְְְְְְִִִִֶֶֶָָָׁשֹופטים
ל נתן אלהי ה' מלּמד ∑EÈË·LÏ.אׁשר ְֱֲֵֶֶֹֹƒ¿»∆ְֵַ

וׁשבט, ׁשבט לכל ּדּינין ועיר ׁשּמֹוׁשיבין עיר .ּובכל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
'B‚Â ÌÚ‰Œ˙‡ eËÙLÂ∑ ממחים ּדּינין וצּדיקים מּנה ¿»¿∆»»¿ְְִִִִֵַַַָֻ

צדק  .לׁשּפט ְִֶֶֹ

ÈÈיח  Èc CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ÈpÓz ÔÈÚ¯Ùe ÔÈic«»ƒÀ¿»ƒ¿«≈»¿»ƒ¿»ƒ¿»
ÔÈc ‡nÚ ˙È Ôee„ÈÂ CÈË·LÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿ƒ¿»ƒ»«»ƒ

:ËBL˜cƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íéèôL (çézevnl Ff devn Knq Ÿ§¦§¨©¦§¨§¦§©
xirdl ,diptNW 'Fbe minrR 'b§¨¦§¤§¨¤¨§¨¦
minrR dWlW zFlrl LEvOW mbdW¤£©¤§©§©£§Ÿ¨§¨¦
`id mWe 'd ipR z` zF`xl dpXA©¨¨¥¨¤§¥§¨¦
lr s` drEaw dlFcB 'ixcdpq zcnFr¤¤©§¤§¦§¨§¨©©
`le 'Eke mihtFW zFPnl Kixv ok iR¦¥¨¦§©§¦§§Ÿ
zMWlA 'd iptNW oiC ziA lr Eknqi¦§§©¥¦¤¦§¥§¦§©
dPrY `NW icM mrHde ,cal zifBd©¨¦§©§©©©§¥¤Ÿ§©¤
mrhe ,mFwOd l` zFlr cr oiCd©¦©¨¤©¨§©©
xfrl` 'x `zwiqRA Exn` mixhFXd©§¦¨§©§¦§¨¤§¨¨
Wi mixhFW Wi m` xnF` rEOW oA¤©©¥¦¥§¦¥
mihtFW oi` mixhFW oi` m` mihtFW§¦¦¥§¦¥§¦
oi` m`W migikFn mixaCd ,k"r©§¨¦¦¦¤¦¥
,mihtFW zevn aEIg oi` mixhFW§¦¥¦¦§©§¦
mrdW l`xUi mircFIW lM dYrnE¥©¨¨¤§¦¦§¨¥¤¨¨
mihtFXde mihtFXl mirnWp mpi ¥̀¨¦§¨¦©§¦§©§¦
iEPnA aEIg oi` mtkl milFki mpi ¥̀¨§¦§Ÿ¨¥¦§¦
mirnWp mrdW lke ,mihtFXd©§¦§¨¤¨¨¦§¨¦
zFPnl oiaIg mixhFW `lA mdipIcl§©¨¥¤§Ÿ§¦©¨¦§©
htFW df htFWA Ep` mi`xFwe mihtFW§¦§§¦¨§¥¤¥

:xhFWe§¥
ïzz`l onvr miPnndW WExR .Ll ¦¤§¥¤©§©¦©§¨Ÿ

hlWY `NW oYrcA Exn`iŸ§§©§¨¤Ÿ¦§Ÿ
xhFWe htFW lW FzECxn lTn mdilr£¥¤©¥©§¤¥§¥
mEPnIW `N` FzF` miPnnd mdW oeiM¥¨¤¥©§©¦¤¨¤§©

FxnF` `Ede ,mzF` zFCxle hRWloYY ¦§Ÿ§¦§¨§§¦¤
Ll:Lilr WExR §¥¨¤

ìëaFxnF` mrh .LixrW,lkAKixSW §¨§¨¤©©§§¨¤¨¦
KlR lkaE xire xir lkA zFPnl§©§¨¦§¦§¨¤¤

`zixaaE ,l`xUi ux`A KltE(hEwli) ¤¤§¤¤¦§¨¥§¨©§¨©§

aEzMd `A LixrW lkA l"fe Exn`̈§§§¨§¨¤¨©¨
dlFcB ixcdpql dPhw ixcdpq WiTdl§©¦©§¤§¦§©¨§©§¤§¦§¨
dpC dPhw s` zbxFde dpC dlFcB dn©§¨¨¨§¤¤©§©¨¨¨
`id mzWxCW d`xpe ,k"r zbxFde§¤¤§¦§¤¤§¨¨¨¦

oixcdpQd lM aEzMd llMW lkA zaYn¦¥©§¨¤¨©©¨¨©©§¤§¦
:cg` gkA mieXW xnFl cgi©©©¤¨¦§Ÿ©¤¨

BøîBàå.Ll ozp Lidl` 'd xW`Exn` §§£¤¡Ÿ¤Ÿ¥§¨§
l"f(.'f zFMn)oi`W xnFl `AW ©¤¨©¤¥

'd xW` ux`A `N` oiprA xEn`d aEIg¦¨¨¨¦§¨¤¨¨¨¤£¤
:ux`l uEgA `le Ll ozFp Lidl ¡̀Ÿ¤¥§§Ÿ§¨¨¤

BøîBàåLihaWll"f EpizFAx(ixtq) §§¦§¨¤©¥¦§¦

,dlrnl aqEOW EdEWxR¥§¤¨§©§¨
df lr FnFwnA FazM `l dOl dWwe§¨¤¨¨Ÿ§¨¦§©¤
LixrW lkA LihaWl Ll oYY KxCd©¤¤¦¥§¦§¨¤§¨§¨¤
Dkinqdl oEMzPW ilE`e ,'Fbe xW £̀¤§§©¤¦§©¥§©§¦¨
wcv hRWn mrd z` EhtWe xn`Ol©©£©§¨§¤¨¨¦§©¤¤
zzl dEvOW mrh df `Ed iM xirdl§¨¦¦¤©©¤§©¤¨¥
'a WIW xiraE ,xir lkA mihtFW§¦§¨¦§¦¤¥
hRWn EhRWIW icM mihtFW 'a mihaW§¨¦§¦§¥¤¦§§¦§©
`NW WExR mrd z` xnFl wCwce ,wcv¤¤§¦§¥©¤¨¨¥¤Ÿ
z` df mipFCp Eidie mdipiA Wxtd didi¦§¤¤§¥¥¥¤§¦§¦¦¤¤
iptl oFCp haW lMW oeiM d`eWdA df¤§©§¨¨¥¨¤¨¥¤¦¦§¥
aEXi migiexn Ep` dfaE ,FpiC ziA¥¦¨¤¨©§¦¦¦
mipICl xidfdl `A m`W EhtWe xn`n©£©§¨§¤¦¨§©§¦©©¨¦
KEnqA xACW xcqM gkFp xAcl Fl did̈¨§©¥¥©§¥¤¤¦¥§¨
WxiR l"f i"Wxe ,'Fbe xiMz `l dHz `lŸ©¤Ÿ©¦§§©¦¦¥
,miwiCv zFPnl miPnnl dxdf` `EdW¤©§¨¨©§©¦§©©¦¦
KxCd df lr xnFl Fl did eixacle§¦§¨¨¨¨©©¤©¤¤

mihtFWLl oYY 'Fbe wcvA mihtFXW §¦¤§¦§¤¤§¦¤§
:oFkp lr `Fai EpMxclE 'Fbe§§©§¥¨©¨

éúéàøål"f m"Anxl(`"t oixcdpq 'ld) §¨¦¦¨©§¨¦§©§¤§¦

lkl KixSW df oiC hinWdW¤¦§¦¦¤¤¨¦§¨
xir lkNW `N` azM `le haWe haW¥¤§¥¤§Ÿ¨©¤¨¤§¨¦
zpEMW m"Anxd xaFQW ilE`e ,xirë¦§©¤¥¨©§¨¤©¨©
KixSW LihaWl EWxCW l"f EpizFAx©¥¤¨§¦§¨¤¤¨¦
EWxCW mcw `Ed haW lkl oiC ziA¥¦§¨¥¤Ÿ¤¤¨§
lkl KixSW xg` la` ,xir lkA KixSW¤¨¦§¨¦£¨©©¤¨¦§¨
dfe ,haW lkl zFPnl Kxv cFr oi` xir¦¥Ÿ¤§©§¨¥¤§¤

oixcdpqA `zixAd oFWl(a"r f"h sC)EpY §©¨©§¨§©§¤§¦©¨
l`xUil mihtFW oicinrOW oiPn opAx©¨¨¦©¦¤©£¦¦§¦§¦§¨¥
lkl ,'Fbe oYY mihtW xnFl cEnlY©§©Ÿ§¦¦¤§§¨
mihtW xnFl cEnlY oiPn haWe haW¥¤§¥¤¦©¦©§©Ÿ§¦
cEnlY oiPn xire xir lkl ,LihaWl¦§¨¤§¨¦§¦¦©¦©§
dOl dWwe ,k"r LixrWl mihtW xnFl©Ÿ§¦¦§¨¤§¨¤¨¨
sFqA `EdW LihaWl zaY `PYd WxC̈©©©¨¥©¦§¨¤¤§
dnEcTW LixrW lkA zaY mcw wEqR̈Ÿ¤¥©§¨§¨¤¤§¨
miCwdl `PYl did iE`xd oOW Dl̈¤¦¨¨¨¨©©¨§©§¦
ciBn df ixd `N` ,LixrW lkA zWxC§¨©§¨§¨¤¤¨£¥¤©¦
aEIg mcw `N` LihaWl aEIg `A `NW¤Ÿ¨¦¦§¨¤¤¨Ÿ¤¦
LixrW lkA dESW xg` la` LixrW lM̈§¨¤£¨©©¤¦¨§¨§¨¤
dfle ,mihaXl Kixvdl mFwn oi ¥̀¨§©§¦©§¨¦§¨¤
oi` xir lkA aEig azMW m"Anxd̈©§¨¤¨©¦§¨¦¥
zWxC df KxclE ,haW lkA xnFl mFwn̈©§¨¥¤§¤¤¤§¨©
LaIgOW KxCd df lr `Ed `PYd©©¨©¤©¤¤¤§©¤§
oiA haW lkl mihtFW zzl aEzMd©¨¨¥§¦§¨¥¤¥
xirA didi oiA zFxir dxUrA didi¦§¤©£¨¨£¨¥¦§¤§¦
dAxdA didi m`W xn`e xfge ,zg ©̀©§¨©§¨©¤¦¦§¤§©§¥

:xire xir lkl oYi zFxir£¨¦¥§¨¦¨¦
íàådOl xir lkA oYi m` xn`Y §¦Ÿ©¦¦¥§¨¦¨¨

mEXn ,LihaWl xnFl Kxvdª§©©¦§¨¤¦
lkA Wxtn iziid `l LihaWl zlEGW¤©¦§¨¤Ÿ¨¦¦§¨¥§¨
xnF` iziidW xire xir lkA LixrW§¨¤§¨¦¨¦¤¨¦¦¥
zEllM lW LixrW xnFl dvFxW¤¤©§¨¤¤§¨
xarAW oiA l`xUi ux`AW oiA l`xUi¦§¨¥¥¤§¤¤¦§¨¥¥¤§¥¤
,ux`AW xire xir lM lW `l oCxId©©§¥Ÿ¤¨¦¨¦¤¨¨¤
`Ed FWExRW LihaWl FxnF` xg`e§©©§¦§¨¤¤¥
LixrW lkA xnFl EpaIgzp haW lkl§¨¥¤¦§©©§©§¨§¨¤
lkA m"Anxd wqRWM dfle ,xir lkA§¨¦§¨¤§¤¨©¨©§¨§¨
f`W LihaWl xnFl mFwn oi` xir¦¥¨©¦§¨¤¤¨
mW 'qFYd ixacM eixacA WxtY§¨¥¦§¨¨§¦§¥©¨¨
mihaW 'a xirA Wi m`W oixcdpqA§©§¤§¦¤¦¥§¦§¨¦

:mipiC iYA 'a Kixv̈¦¨¥¦¦
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ׁשֹופטים  ּפרׁשת ּבׁשּבת ּבעמדנּו אחד לכל ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּלימּוד
ּדהּגלּות  האחרֹונים הרגעים האחרֹון, ּבּזמן ּובפרט זה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבדֹורנּו
למּצב  מּדה ּכנגד מּדה ּבהתאם, עבֹודה להיֹות ׁשּצריכה -ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ְַָהּגאּולה:
- להּגיע אפׁשר ׁשאליהם אּלּו ואצל עצמֹו אצל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָלפרסם
ההֹוראֹות  את חֹוזק) (ּביתר עצמם על לקּבל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּצריכים
רּבנן" מלכי "מאן - ׁשּבדֹורנּו "ו"יֹועצי "ּד"ׁשֹופטי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָועצֹות
נׂשיאינּו לרּבֹותינּו ּבהמׁש הּבא - ּדֹורנּו נׂשיא ּובפרט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבכלל,

ּדֹורנּו... ּונביא ּדֹורנּו, ויֹועץ ּדֹורנּו, ׁשֹופט - ְְְִֵֵֵֵֵֶָָׁשּלפניו

הּדֹור, אנׁשי לכל לפרסם ׁשּצריכים ּכּנ"ל, ההֹוראה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָיׁשנּה
הּוא  ׁשּמּצד־עצמֹו ּבעל־ּבחירה, ּומנה ּבחר ׁשהּקּב"ה ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּזכינּו
"ה"ׁשֹופטי ׁשּיהיה הּדֹור, מאנׁשי נעלה ּבער ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
ּבנֹוגע  עצֹות ויּתן הֹוראֹות ׁשּיֹורה הּדֹור, ּונביא "ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָו"יֹועצי
עניני  ּבכל זה, ּדדֹור האנׁשים וכל ּבני־יׂשראל ּכל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלעבֹודת
ּגם  הּכללית, הּיֹום־יֹום חיי להנהגת ּובנֹוגע ּומצֹות, ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָּתֹורה

ׁשמים)", לׁשם (יהיּו מעׂשי ו"ּכל (דעהּו)" ּדרכי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּב"כל
לגאּולה", ׁש"לאלּתר הּנבּואה - העיקרית הּנבּואה - ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָעד

ּבא". (מׁשיח) זה "הּנה מּמׁש ּומּיד ְִִִֵֵֶֶַַַָָָותיכף

ã ycew zegiyn zecewp ãp"yz'd mihtey zyxt zay zgiyn
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ּתּתן  וׁשֹוטרים "ׁשֹופטים חּיּוב ׁשעיקר ׁשאף להֹוסיף, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַ...ויׁש
הרמּב"ם  ּכפסק־ּדין ּבארץ־יׂשראל, הּוא "ׁשערי ּבכל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָל
עיר  ּובכל ופל ּפל ּבכל ּדינים ּבּתי להעמיד חּיבין אנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ"אין
ּבכל  ל ּתּתן ׁשּנאמר . . ּבלבד ּבארץ־יׂשראל אּלא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָועיר
מה־ּׁשאין־ּכן  ,"לׁשבטי ל נֹותן אלקי ה' אׁשר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשערי
ּובחּוץ־ הּגלּות ּבזמן ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָּבחּוץ־לארץ,
חסד, ׁשל ּבמלכּות ה' ּבחסדי ּכׁשּנמצאים ׁשּגם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלארץ,
ּתֹוקף  לּה (ׁשּיׁש הּמדינה מּמלכּות רׁשּות לקּבל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָצריכים
זה  (ואין ּדּינין למּנֹות ּדינא) ּדמלכּותא ּדינא - ּתֹורה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָעל־ּפי
מּכל־מקֹום  ,("ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּד"ׁשֹופטים ְְְְְְִִִִֶֶָָּבאֹופן

הנהגת  נעׂשית הּתֹורה, ּבכח הּמתאים ּבתֹוקף ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹּכׁשעֹומדים
ּכּולֹו) העֹולם ׁשּבכל המדינֹות להנהגת (ועד ּכּוּלּה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָהּמדינה
"ׁשֹופטים  - הּתֹורה על־ּפי ּדיׂשראל לפסק־ּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבהתאם
וחמי  מֹורי ּכבֹוד־קדּוׁשת סיּפּור על־ּדר ,"ל ּתּתן ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָוׁשֹוטרים
ׁשּבהיֹותֹו צדק', ה'צמח הנהגת אֹודֹות ּדֹורנּו, נׂשיא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָאדמֹו"ר
הּבירה  עיר ּבפטרּבּורג, "סדרים" עׂשה ליּוּבאוויטׁש ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָּבעיר

רּוסיה. מדינת ּכל ְְִֶַָָׁשל
ׁשהּגאּולה  ּבני־יׂשראל ּפֹוסקים הּתֹורה ׁשּבכֹוח - ועיקר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָועֹוד

להיֹות האמּתית צריכה - צדקנּו מׁשיח על־ידי והׁשלמה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָ
מּמׁש... ּבפֹועל העֹולם ּבמציאּות ּכן ונעׂשה ּומּיד, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּתיכף
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ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים יח)ׁשֹופטים (טז, ְְְְְְִִִֶֶָָ
אׁשר ׁשֹופט הּמעׂשה את לידע ּכדי הּתֹורה לּמּוד הינּו - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ועל־ּדר־זה ׁשֹוטריעׂשּון. ּתֹורה. ּפי על ּבפעל מעׂשה הינּו - ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ׁשּׁשֹופטים  חב"ד, הם ׁש"ּׁשֹופטים" ּבחסידּות, ְְְֲִִִֵֶֶַָֹמבאר
על  ּבש"ך ּדאיתא מה על־ּפי וימּתק הּמּדֹות. את ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָֻּומנהיגים

' ׁשבעה על קאי 'ׁשערי ׁש'ּבכל (עינים,הּתֹורה, הּגּוף' ׁשערי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
עם  אדם מתקּׁשר ׁשעל־ידם ורגלים), ידים ּפה, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאזנים,
על  ׁשּיפּקחּו וׁשֹוטר ׁשֹופט למּנֹות יׁש מּסביבֹו. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהעֹולם
הֹוראֹות  ּפי על ׁשּתהיינה אּלּו, ּבׁשערים והּיציאה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּכניסה

ַָהּתֹורה.
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ּתּתן־ל וׁשטרים יח)ׁשפטים (טז, ְְְְִִִֶֹֹֽֽֽ
וכֹופּתין  ׁשּמּכין מצותם, אחר העם את הרֹודין – ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשֹוטרים

הּׁשֹופט ּדין את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה יח.ּבמּקל (טז, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
רש"י) ובפירוש

ּכמצוה  והּׁשֹוטרים הּׁשֹופטים מּנּוי את מנּו הּמצֹות מֹוני ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּכל
על־זה האחרֹונים והקׁשּו לספר אחת. פערלא הרי"פ (ביאור ְְֲִִֶַַַַָ

ועוד) א'. פרשה סוף פרשיות גאון, סעדיה לרבי לא המצות ַַֹאּמאי
ּובארּו נפרדים, מעׂשים ׁשני הם ׁשהרי מצֹות, לב' ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָמנאּום

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ְִִֶַָּבזה
הענין  יתּבאר ּכאן, ּבפרּוׁשֹו רׁש"י לׁשֹון ׁשּמּדּיּוק לֹומר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָויׁש

ְְַּבפׁשטּות.
הּפסּוק על לעיל טו)ּדהּנה וׁשֹוטרים (א, גֹו' "ואּקח ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

על  ּברצּועה והּמּכין הּכֹופתין "אּלּו רׁש"י: ּפרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלׁשבטיכם"
ּפסק  את לקּים היה אז הּׁשֹוטרים ׁשּתפקיד הּדּינין", ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּפי

מלקֹות  החּיב את להלקֹות ענׁשם, את ּולבּצע ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּדּינים
ּבזה. ְֵֶַָוכּיֹוצא

היא  ׁשעבֹודתם ּפרׁש הּׁשֹוטרים, מּנּוי על הּתֹורה ּבצּוּוי ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
ּדין  את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמּקל וכֹופתין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"מּכין
עצמם  על יקּבלּו ׁשהעם ּכ לידי להביא והינּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשֹופט",
ּגזר  לבּצּוע ׁשּיכּות להם אין אבל הּׁשֹופטים, ּדיני את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלקּים

עצמֹו. ְִַַהּדין
היה  הּדין, ּגזר את לקּים הּׁשֹוטרים ענין היה אם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּנה,
ּפסיקת  צּוּויים: לׁשני נחלק ּבּתֹורה הּמׁשּפט ׁשענין ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָנמצא

הּׁשֹוטרים. על־ידי ּובּצּועֹו הּׁשֹופטים, על־ידי ְְְְִִִִֵֵַַַַַהּדין
ּבפעּלת  לסּיע ּכאמּור, היא, הּׁשֹוטרים עבֹודת ׁשּכל ּכיון ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻאבל

ׁש מּובן אם־ּכן נחׁשב הּׁשֹופטים, הּׁשֹוטרים ׁשל מּנּוים אין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשֹופטים מּנּוי ּבמצות ונכללת ּבפני־עצמּה, ספר למצוה (ראה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ

יב) שרש להרמב"ם .המצות
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ּבכל־ׁשערי ּתּתן־ל וׁשטרים יח)ׁשפטים (טז, ְְְְְְִִִֶֶָָֹֹֽֽֽ
הּגאּולה מּיעּודי ּפרׁשתנּו)אחד "ואׁשיבה (ּבהפטרת הּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

מּדּוע  לעּין ויׁש ּכבּתחּלה". ויעצי ּכבראׁשֹונה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹׁשֹופטי
."יֹועצי" והֹוסיף "ׁשֹוטרים", הּנביא ְְְֲִִִִִִַַָהׁשמיט

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
הם  וׁשֹוטרים הּדין". את הּפֹוסקים ה"ּדּינין הם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָׁשֹופטים
ּבמּקל  וכֹופתין ׁשּמּכין מצותן, אחר העם את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ"הרֹודין

הּדין" את עליו ׁשּיקּבל עד הפסוק)ּוברצּועה על רש"י .(לשון ְְִִֵֶֶַַַָָָ
האדם  על וגֹוזר הּדין את ּפֹוסק ׁשהּׁשֹופט ׁשאף ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָונמצא
צריכים  ולכן לעׂשֹותֹו. האדם ירצה ׁשּלא להיֹות יכֹול ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלקּימֹו,
ּבפעל. הּדין ּפסק את ׁשּיקּימּו ּברצּועה וכֹופה הּמּכה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹלׁשֹוטר
ּגזרת  את לקּים מּדּוע מעצמֹו מבין אינֹו ּכׁשהאדם ּגם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָא

"יֹועץ", על־ידי והּוא מרצֹון, לקּימֹו הּוא יכֹול ְְְְֵֵֵֵַַַָָהּׁשֹופט,
את  לקּים - לֹו וטֹוב היא, טֹובה" ׁש"עצה לאדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמסּביר

הּׁשֹופט. ְִֵֵַּדברי
הרע  הּיצר הּגלּות, ּדבזמן הּלׁשֹונֹות, ׁשּנּויי יּובנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָועל־ּפי־זה
אינֹו והאדם הּתֹורה, ּדין ּפסקי על לעבֹור האדם את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמפּתה

ל"ׁשֹוטר". צריכים ולכן לקּימם, ְְְְְִִֵֵֶַָָרֹוצה
הּיעּוד ּכׁשּיתקּים לעתיד־לבא ב)א יג, רּוח (זכריה "ואת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

לא  הרע, מציאּות ותתּבּטל הארץ", מן אעביר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה
,"ׁשֹופטי "אׁשיבה יהיה אז ׁשּגם אף ּכי לׁשֹוטר. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנצטר
והֹוראֹות  מׁשּפטי לקּים יפסקּו ּדין' וה'ּבית ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָׁשהּׁשֹופטים

."יֹועצי" ּבבחינת – הּטֹוב מרצֹוננּו ּדבריו נקּים ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָהּתֹורה,

(èé)çwú-àìå íéðt øékú àì ètLî ähú-àì«Ÿ©¤´¦§½̈¬Ÿ©¦−¨¦®§«Ÿ¦©´
éøác ólñéå íéîëç éðéò øeòé ãçMä ék ãçL½Ÿ©¦´©ÀŸ©§©¥Æ¥¥´£¨¦½¦«©¥−¦§¥¬

:í÷écö©¦¦«
i"yx£ËtLÓ ‰h˙Œ‡Ï∑ּכמׁשמעֹו.¯Èk˙ ‡Ï …«∆ƒ¿»ְְַָ…«ƒ

ÌÈt∑ יהא ׁשּלא לּדּין אזהרה הּטענֹות, ּבׁשעת אף »ƒְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹ
לזה, וקׁשה לזה יֹוׁשב ר ואחד עֹומד לפי אחד , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

מסּתּתמין  חברֹו, את מכּבד ׁשהּדּין זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּכׁשרֹואה

ÁL„.טענֹותיו  Áw˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)צדק אפּלּו .לׁשּפט ֲַָ¿…ƒ«…«ְֲִִֶֶֹ
¯eÚÈ „ÁM‰ Èk∑(קה אי (כתובות מּמּנּו, ׁשחד מּׁשּקּבל ƒ«…«¿«≈ִִִִֵֶֶַֹ

ּבזכּותֹו להּפ אצלֹו לבבֹו את יּטה ׁשּלא .אפׁשר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
Ì˜Ècˆ È¯·c∑ אמת הּמצּדקים,ּדברים .מׁשּפטי ƒ¿≈«ƒƒְְְְֱִִִֵֶַָָֻ

ÏÂ‡יט  ÔÈt‡ Ú„BÓzL˙ ‡Ï ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒ»ƒ¿¿««ƒ¿»
ÈÈÚ ¯eÚÓ ‡„ÁL È¯‡ ‡„ÁL Ïa˜¿̇«≈…¬»¬≈…¬»¿«≈≈≈

:ÔÈˆÈ¯˙ ÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ètLî ähú àì (èécgi `l Ÿ©¤¦§¨§Ÿ¦¥
,gkFpl dEve mihtFXl dxdf`d̈©§¨¨©§¦§¦¨§¥©

oM mB mpWi l`xUi zEllM iM xirdl§¨¦¦§¨¦§¨¥¤§¨©¥
mihtFXd EPni `l m` zFxdf` EN`A§¥©§¨¦Ÿ§©©§¦

md hRWn miHOd md ,EEhvPW KxcM§¤¤¤¦§©¥©©¦¦§¨¥
:xEn`d lM lr mixaFrdk dxez ¨§¦©¨¨¨
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(ë)õøàä-úà zLøéå äéçz ïòîì ócøz ÷ãö ÷ãö¤¬¤¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´¤¨½̈¤
éäìà ýåýé-øLàñ :Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ûc¯z ˜„ˆ לב)∑ˆ„˜ סנהדרין אחר הּל(ספרי. ∆∆∆∆ƒ¿…ֵַַַ
zL¯ÈÂ.יפה ּביתּֿדין  ‰ÈÁz ÔÚÓÏ∑ הּוא ּכדאי ִֵֶָ¿««ƒ¿∆¿»«¿»ְַ

הּכׁשרים  הּדּינין יׂשראל מּנּוי את ּולהֹוׁשיבן להחיֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
אדמתן  .על ְַַָָ

(àë)ýåýé çaæî ìöà õò-ìk äøLà Eì òhú-àì«Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²§Ÿ̈¬
éäìà:Cl-äNòz øLà E ¡Ÿ¤−£¤¬©«£¤¨«

i"yx£‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑ מּׁשעת עליה לחּיבֹו …ƒ«¿¬≈»ְְְִֶַַָָ
על ,נטיעתּה תעׂשה' ּב'לא עֹובר עבדּה, לא ואפּלּו ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹ
‡ˆÏ.נטיעתּה ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡ÏÁaÊÓ ְִָָ…ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«

EÈ‰Ï‡ ּבית ∑‰' ּולבֹונה אילן לנֹוטע ּבהר אזהרה ¡…∆ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
.הּבית  ִַַ

(áë)éäìà ýåýé àðN øLà äávî Eì íé÷ú-àìåñ :E §«Ÿ¨¦¬§−©¥¨®£¤¬¨¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙Œ‡ÏÂ∑,אחת אבן מּצבת ¿…»ƒ¿«≈»ֶֶֶֶַַַ

לּׁשמים להקריב  אפּלּו N‡.עליה ¯L‡∑ מזּבח ְְֲִִִֶַַַָָָ¬∆»≈ְִַ
ׂשנא  זֹו ואת לעׂשֹות, צּוה אדמה ּומזּבח ּכי אבנים , ְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָ

לּכנענים  היתה לֹו.חק אהּובה ׁשהיתה ואףֿעלּֿפי ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹ
חק  אּלּו ׁשעׂשאּוה מאחר ׂשנאּה, עכׁשו האבֹות, ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבימי

.לעבֹודתּֿכֹוכבים  ֲִַַָ

æé(à)éäìà ýåýéì çaæú-àìäéäé øLà äNå øBL E «Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´¨¤À£¤̧¦«§¤¬
éäìà ýåýé úáòBú ék òø øác ìk íeî Báñ :àeä E Æ½−Ÿ¨¨´¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

i"yx£Ú¯ ¯·c Ïk 'B‚Â ÁaÊ˙Œ‡Ï∑(ספרי) עלֿידי ּבּקדׁשים למפּגל רע אזהרה ׁשאר ּדּבּור ּבֹו נדרׁשּו ועֹוד , …ƒ¿«¿…»»»ְְְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָָָָ
קדׁשים' ּב'ׁשחיטת ב)ּדרׁשֹות לו .(זבחים ְְִִִַָָָ

(á)éøòL ãçàa Eaø÷á àöné-ékýåýé-øLà E ¦«¦¨¥³§¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬
éäìà-úà äNòé øLà äMà-Bà Léà Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤

éäìà-ýåýé éðéòa òøä:Búéøa øáòì E ¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«
i"yx£B˙È¯a ¯·ÚÏ∑ עבֹודתּֿכֹוכבים לעבד ׁשּלא אּתכם ה' ּכרת .אׁשר «¬…¿ƒְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ

ÈÁÈ˙cכ  ÏÈ„a ÛÈ„¯ È‰z ‡ËL˜ ‡ËLÀ̃¿»À¿»¿≈»ƒ¿ƒ¿≈≈
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â¿≈«»«¿»«¿»¡»»»≈»

ËÒa¯כא  ÔÏÈ‡ Ïk ˙¯L‡ CÏ ·Bv˙ ‡Ï»ƒ»¬≈«»ƒ»ƒ¿«
:CÏ „aÚ˙ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ«¿∆»

‡C‰Ï:כב  ÈÈ ÈÒ Èc ‡Ó˜ CÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»»ƒ»≈¿»¡»»

È‰Èא  Èc ¯n‡Â ¯Bz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ√»¿»¡»»¿ƒ»ƒ¿≈
Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ LÈa ÌÚcÓ Ïk ‡ÓeÓ d·≈»…ƒ««ƒ¬≈¿»»√»

:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

ÈÈcב  CÈÂ¯wÓ ‡„Áa CÈa ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«≈»«¬»ƒƒ¿»«¿»
˙È „aÚÈ Èc ‡˙z‡ B‡ ¯·b CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»
:dÓÈ˜ ÏÚ ¯aÚÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c¿ƒ√»¿»¡»»¿∆¿««¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ócøz ÷ãö ÷ãö (ëxidfdl `A ¤¤¤¤¦§Ÿ§¨§©§¦
mibltn miWp` 'a xirA WIWM§¤¥¨¦£¨¦ª§¨¦
minkg oM mB mixg` mipWE dnkgA§¨§¨§©¦£¥¦©¥£¨¦
xn`i l` oFW`xd bEQA mpi`W `N ¤̀¨¤¥¨©¨¦©Ÿ©
oilFki miWp`d ipXW oeiM mc`̈¨¥¨¤§¥¨£¨¦§¦
z` gixh` `l wcvA hRWle zFxFdl§§¦§Ÿ§¤¤Ÿ©§¦©¤
F` ,zEpICd iEPn lFrA `Vl mibltOd©ª§¨¦¦¨§¦©©¨
rpOi miiEPOA gxh mdl KixSW cvl§©¤¨¦¨¤Ÿ©©¦¦¦¨©
wcv xnFl cEnlY ,miPhTA wRYqie§¦§©¥©§©¦©§©¤¤
mdW mipIcl YbVdW mbd WExR wcv¤¤¥£©¤¦©§¨§©¨¦¤¥

zFId xg` xfgl Lilr ,miiE`xmiiE`x x §¦¨¤©£Ÿ©©©¥§¦
:mdn`k dxez ¥¤

.'Bâå äøLà Eì òhú àì (àëEpizFAx Ÿ¦©§£¥¨§©¥
Exn` l"f(:'f oixcdpq)cinrOd lM ¨§©§¤§¦¨©©£¦

,k"r dxW` rhFp EN`M oEbd Fpi`W oIC©¨¤¥¨§¦¥©£¥¨
zaY xn` mdixaclELlFpi`W xnFl §¦§¥¤¨©¥©§©¤¥

m` `N` 'Eke EN`M eilr dlrn©£¤¨¨§¦§¤¨¦
dAq Ffi`l FzpEM didY EPcinrIWM§¤©£¦¤¦§¤©¨¨§¥¦¨
drh m` df zlEf la` ,dPOn zrbFPW¤©©¦¤¨£¨©¤¦¨¨
oEbd `EdW aWge oEbd Fpi`W oIcA§©¨¤¥¨§¨©¤¨
zcnrdM eilr aWgp Fpi` Fcinrde§¤¡¦¥¤§¨¨¨§©£¨©

:dxW`ak dxez £¥¨
Bá äéäé øLà 'Bâå çaæú àì (àŸ¦§©§£¤¦§¤

.íeîitM ,mEn FA xW` xn` `le§Ÿ¨©£¤§¦
l"f EWxCX dn(ixtq)aEzMd `AW ©¤¨§¦§¦¤¨©¨

zazA Ffnx ,xaFr mEn xq`ldidi ¤¡Ÿ¥§¨§¥©¦§¤
.xaFr oiA rEaw oiA mEn zied lM xnFl©¨£¨©¥¨©¥¥
xa` DA hlgd m`W xnFl cFr xWt`e§¤§¨©¤¦ª§©¨¥¨

mi`tFxd Exn`e mEn zlrA FA dUrPW¤©£¨©£©§¨§¨§¦
oicrW mbd Fkzgl Kixv mipR lM lrW¤©¨¨¦¨¦§¨§£©¤£©¦
FxnF` `Ede ,dlEqR df ixd Fkzg `lŸ£¨£¥¤§¨§§

gAfz `l'FbemEn Fa didi xW`WExR Ÿ¦§©§£¤¦§¤¥
cnFrW oeiM mEn Fpi` dYrW mbd£©¤©¨¥¥¨¤¥

:EPgAfY `l mEn zFidla dxez ¦§Ÿ¦§§¤
.Eaø÷á àöné ék (áFxnF`,LAxwA ¦¦¨¥§¦§§§§¦§§

mXW mFwOd ipal xaCd lr aIgl§©¥©©¨¨¦§¥©¨¤¨
mdixg`e rxd dUFr Wi`d `vOi¦¨¥¨¦¤¨©§©£¥¤
dn `Ede ,ux`d iaWFi lM EaIgzi¦§©§¨§¥¨¨¤§©

xn` xnBX,LixrW cg`AEpizFAxe ¤¨©Ÿ¤§©©§¨¤§©¥
l"f(:d"n zFAzM)deW dxfbl LixrW EWxC §ª¨§§¨¤¦§¥¨¨¨

,FA EpFCPW xrW `le FA E`vnPW xrW©©¤¦§§§Ÿ©©¤¦
FxnF`e,Kl ozp Lidl` 'd xW`oEMzp §§£¤¡Ÿ¤Ÿ¥¨¦§©¥
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(â)íäì eçzLiå íéøçà íéäìà ãáòiå Cìiå©¥À¤©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®
LîMìå|øLà íéîMä àáö-ìëì Bà çøiì Bà §©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦£¤¬

:éúéeö-àì«Ÿ¦¦«¦
i"yx£È˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑ח)לעבדם .(מגילה ¬∆…ƒƒƒְְָָ

(ã)ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå zòîLå Eì-ãbäå§ª©§−§¨¨®§¨§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´
:ìàøNéa úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«

i"yx£ÔBÎ∑ העדּות .מכּון »ְֵָָֻ

(ä)àåää äMàä-úà Bà àeää Léàä-úà úàöBäå§«¥¨´¤¨¦´©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹
éøòL-ìà äfä òøä øácä-úà eNò øLà-úà E £¤´Â¨Â¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤

:eúîå íéðáàa ízì÷ñe äMàä-úà Bà Léàä̈¦¾−¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«
i"yx£EÈ¯ÚL Ï‡ 'B‚Â ‡e‰‰ LÈ‡‰Œ˙‡ ˙‡ˆB‰Â¿≈»∆»ƒ«¿∆¿»∆
'B‚Â∑ׁשערי "אל ּדינ',":הּמתרּגם ּבית 'לתרע ¿ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשנינּו: ׁשּכן ׁשער (ספרי)טֹועה, זה ,"ׁשערי "אל ְִֵֶֶֶֶֶַַָָ
נאמר  ּבֹו? ׁשּנּדֹון ׁשער אּלא אינֹו אֹו ּבֹו. ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשעבד

"למעלה "ׁשערי "ׁשערי" ונאמר מה ,למּטה ְְְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָ
אף  ּבֹו, ׁשעבד ׁשער למעלה, האמּור "ּׁשערי"ְְְֶֶַַַַַָָָָָ
ותרּגּומֹו ּבֹו, ׁשעבד ׁשער למּטה, האמּור "ׁשערי": ְְְְֶֶַַַַַָָָָָ

'לקרוי'. ְְִָ

(å)ét-ìò|ìL Bà íéãò íéðLúnä úîeé íéãò äL ©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬¥¦−©´©¥®
:ãçà ãò ét-ìò úîeé àì́Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«

i"yx£‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL∑ מ עדּות אם תקּימת ¿«ƒ≈ƒ¿…»ְִִֵֶֶַ
ׁשלׁשה  להּקיׁש ּבׁשלׁשה? ל ּפרט לּמה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֹּבׁשנים,

עדּות  ׁשלׁשה אף אחת, עדּות ּׁשנים מה ְְְִִִֵֵַַַַַַָֹלׁשנים,
ואין  ּכּלםאחת, ׁשּיּזּמּו עד זֹוממין ו)נעׂשין .(מכות ְְֲִִִֵֶַַַַָֹֻ

(æ)ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãòä ãé©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬
ô :Eaøwî òøä zøòáe äðøçàa íòä-ìk̈¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(ç)íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté ék|ïéc-ïéa íãì ¦´¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨̧§¹̈¥«¦´
éøòLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãìzî÷å E §¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®§©§¨´

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìòå:Ba E §¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«
i"yx£‡ÏtÈ Èk∑,ּופריׁשה הבדלה לׁשֹון 'הפלאה' ּכל ƒƒ»≈ְְְְִַַָָָָָָ

ּומכּסה  נבּדל Ì„Ï.מּמׁשהּדבר ÌcŒÔÈa∑.ספרי) ְְְִִֶֶַָָָֻ≈»¿»
פד) טהֹור סנהדרין לדם טמא ּדם ÔÈ„Ï.ּבין ÔÈcŒÔÈa∑ ְֵֵָָָָ≈ƒ¿ƒ

חּיב  לדין זּכאי ּדין Ú‚Ï.ּבין Ú‚ ÔÈ·e∑ נגע ּבין ְִִֵַַַָ≈∆«»∆«ֵֶַ

ÔB‰Ïג  „È‚Òe ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙe ÏÊ‡Â«¬«¿«¿«¬««¿«»¿ƒ¿
‡iÓL ÈÏÈÁ ÏÎÏ B‡ ‡¯‰ÈÒÏ B‡ ‡LÓLÏe¿ƒ¿»¿ƒ¬»¿»≈≈¿«»

:˙È„wÙ ‡Ï Ècƒ»«≈ƒ

Â‰‡ד  ˙e‡È Úa˙˙Â ÚÓL˙Â CÏ ÔeeÁÈÂƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»
‡„‰ ‡z·ÚBz ˙„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk ‡ËLÀ̃¿»≈«ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ«∆¿»»»

:Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈

‰‰È‡ה  ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡e‰‰ ‡¯·b ˙È ˜t˙Â¿«≈»«¿»«»ƒ¿»«ƒ
˙Èa Ú¯˙Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È e„·Ú Ècƒ¬»»ƒ¿»»ƒ»»≈ƒ¿«≈
‡˙z‡ ˙È B‡ ‡¯·b ˙È (CÈÂ¯˜Ï) CÈcƒ»¿ƒ¿»»«¿»»ƒ¿»

:Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔepÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«»ƒ

ÔÈ„‰Òו  ‡˙Ïz B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈«¿≈«¬ƒ¿»»«¬ƒ
¯ÓÈÓ ÏÚ ÏË˜˙È ‡Ï ÏBË˜ ·iÁc ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿««¿»ƒ¿¿≈«≈«

:„Á „È‰Ò»ƒ»

dÏË˜ÓÏז  ‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z ‡i„‰Ò„ ‡„È¿»¿«¬«»¿≈≈¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈
LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙È¯˙·a ‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂƒ»¿»«»¿«¿≈»¿«≈»≈¿ƒ

:CÈaÓƒ≈»

Óc‡ח  ÔÈa ‡È„Ï ‡Ób˙t CpÓ ÈÒÎzÈ È¯‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»≈¿»
e¯È‚Ò LzÎÓ ÔÈ·e ‡È„Ï ‡È„ ÔÈa ‡Ó„Ïƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ
CÈÂ¯˜a ‡È„ ‡z‚ÏÙ ÈÓb˙t e¯È‚Ò LzÎÓÏ¿«¿«¿ƒƒ¿»≈¿À¿»ƒ»¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï ˜q˙Â Ìe˜˙e¿¿ƒ«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:da≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

:Ll Dpzp 'd oM zpn lrW xnFl©¤©§¨¥§¨¨§
øáòì`EdW rcIW Kixv WExR .FzixA ©£Ÿ§¦¥¨¦¤¥©¤

ExzIW Kixv dfle ,'d zixA xaFr¥§¦§¨¤¨¦¤©§
,mirxd eiUrn ElcB dn EdEricFie FA§¦©¨§©£¨¨¨¦
`EdW mixzOl xn` m`W fnx mB©¨©¤¦¨©©©§¦¤

EdEricFIW dxf dcFar carl rAWp¦§©©£Ÿ£¨¨¨¤¦
FzrEaW oi`e df lr zixA Fl dncTW¤¨§¨§¦©¤§¥§¨
xaFr `Ed ixde dpFW`xd lHal dlg̈¨§©¥¨¦¨©£¥¥

:bxdie 'd zixAb dxez §¦§¥¨¥
.únä úîeé (åxirdl ,zOd xnFl ltM ©©¥¨©©©¥§¨¦

d`xzde micr Fl E`vnp `l m` iM¦¦Ÿ¦§§¥¦§©§¨¨
micrAW `N` minXl `Ed zen oA¤¨¤©¨©¦¤¨¤§¥¦
didW zOd mc` iciA znEi d`xzde§©§¨¨©¦¥¨¨©¥¤¨¨

:minW iciA dzinl cnFrf dxez ¥§¦¨¦¥¨©¦
ék (ç.ètLnì 'Bâå àìtéxnFl Kxvd ¦¦¨¥§©¦§¨ª§©©



mihteyלו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l oey`x meil inei xeriy
טהֹור  לנגע ¯È·˙.טמא È¯·c∑ העיר חכמי ׁשּיהיּו ְֵֶַָָƒ¿≈ƒ…ְְִִֵֶַָ

מחּיב  זה מטהר, וזה מטּמא זה ּבּדבר: וזה חֹולקים ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ÈÏÚÂ˙.מזּכה  zÓ˜Â∑(פו הּמקּדׁש(סנהדרין ׁשּבית מלּמד ְֶַ¿«¿»¿»ƒ»ְְִֵֵֶַַָ

הּמקֹומֹות  מּכל .ּגבּה ְִַַָָֹ

(è)øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬
øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

:ètLnä©¦§¨«
i"yx£ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰∑ לוי מּׁשבט ׁשּיצאּו .הּכהנים «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ŒÏ‡Â∑(ספרי)אפּלּו ¿∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֲִ
לפניו  ׁשהיּו ׁשֹופטים ּכׁשאר לׁשמע אינֹו צרי אּתה , ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

ׁשּבימי ׁשֹופט אּלא ל אין .לֹו, ְְֵֵֶֶֶָָ

(é)íB÷nä-ïî Eì eãébé øLà øácä ét-ìò úéNòå§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½¦©¨´
øLà ìëk úBNòì zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´©«£½§−Ÿ£¤¬

:EeøBé«

(àé)-øLà ètLnä-ìòå EeøBé øLà äøBzä ét-ìò©¦̧©¹̈£¤´À§©©¦§¨²£¤
eãébé-øLà øácä-ïî øeñú àì äNòz Eì eøîàé«Ÿ§¬§−©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬

:ìàîNe ïéîé Eì§−¨¦¬§«Ÿ
i"yx£Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ∑(ספרי) על ל אֹומר אפּלּו »ƒ¿…ְֲִֵַ

ימין  ׁשהּוא ׂשמאל ועל ׂשמאל, ׁשהּוא ,ימין ְְְִִֶֶַָָֹֹ
ׂשמאל  ועל ימין, - ימין על ל ׁשאֹומר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוכלֿׁשּכן

ׂשמאל  -. ְֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(831 'nr ,d jxk zegiyÎihewl)

ּוׂשמאל ימין ל יּגידּו אׁשר הּדבר מן תסּור יא)לא (יז, ְְֲִִִֶַַָָָָֹֹ
ׂשמאל  ועל ׂשמאל ׁשהּוא ימין על ל אֹומר ְְְְֲִִֵֶַַָֹֹאפילּו

ימין (רש"י)ׁשהּוא ִֶָ

לׂשמאל  הּימין את הֹופ חכמי־יׂשראל ׁשל ּפסק־ּדין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּכן
לימין. הּׂשמאל ְְְִֶַָֹואת

(áé)-ìà òîL ézìáì ïBãæá äNòé-øLà Léàäå§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤
ì ãîòä ïäkäéäìà ýåýé-úà íL úøL-ìà Bà E ©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−¤

:ìàøNiî òøä zøòáe àeää Léàä úîe èôMä©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«

È‰Èט  Èc ‡ic ˙ÂÏe È‡ÂÏ ‡i‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿»»¬«»≈»≈¿»«»»ƒ¿≈
‡Ób˙t ˙È CÏ ÔeeÁÈÂ Úa˙˙Â Ôep‡‰ ‡iÓBÈa¿«»»ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ¿»»

:‡È„„¿ƒ»

ÔÓי  CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«≈«ƒ¿»»ƒ¿«»ƒ
ÏÎk „aÚÓÏ ¯h˙Â ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«ƒƒƒ¿≈¿»¿ƒ«¿∆¿«¿…

:CpÙlÈ Ècƒ«¿À»

Ècיא  ‡Èc ÏÚÂ CpÙlÈ Èc ‡˙È¯B‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¿»ƒ«¿À»¿«ƒ»ƒ
Èc ‡Ób˙t ÔÓ ÈËÒ˙ ‡Ï „aÚz CÏ Ôe¯ÓÈÈ≈¿»«¿≈»ƒ¿≈ƒƒ¿»»ƒ

:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ CÏ ÔeeÁÈ¿«»«ƒ»¿»»

Ïa˜Ï‡יב  ‡Ïc ÏÈ„a ÚL¯a „aÚÈ Èc ¯·‚e¿«ƒ«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«»»
ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‡LnLÏ Ì‡˜c ‡‰k ÔÓƒ«¬»¿»≈¿«»»«»√»¿»
‡e‰‰ ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ ‡ic ÔÓ B‡ C‰Ï‡¡»»ƒ«»»¿ƒ¿¿≈«¿»«

:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mipiC Exn`p `NW xirdl ,hRWOl©¦§¨§¨¦¤Ÿ¤¤§¦¦
zFxFdl iE`x `EdW dxFnA `N` EN ¥̀¤¨§¤¤¨§

dpWOA Exn` oke ,hRWn(:e"t oixcdpq) ¦§¨§¥¨§©¦§¨©§¤§¦

,xEhR d`xFdl iE`x Fpi`W cinlY©§¦¤¥¨§¨¨¨
`zixAA izi`xW `N`(.f"t mW)EWxCW ¤¨¤¨¦¦©¨©§¨¨¤¨§

d`xFdl iE`x Fpi`W cinlY xEht§©§¦¤¥¨§¨¨
,c"aAW `ltOA `lRi iM FxnF`n¥§¦¦¨¥©ª§¨¤§
FWExRW oiwpgPdA 'qFze i"Wx Eazke§¨§©¦§¨§©¤§¨¦¤¥
`N` ,cinlY ihErnle dgnn `ltnª§¨ª§¤§¦§¥©§¦¤¨
Fpi`W cinlY hErn EWxC oixcdpqAW¤§©§¤§¦¨§¦©§¦¤¥
`lRi iM Fxn`n d`xFdl iE`ẍ§¨¨¥¨§¦¦¨¥

c"iA WxR m"Anxde(d"d b"t mixnn zFkld) §¨©§¨¥¥§¦§©§¦

`NW in KxCd df lr `Ed dpEMdW¤©©¨¨©¤©¤¤¦¤Ÿ
dYrnE ,`ltn xaC `N` EPOn `lRi¦¨¥¦¤¤¨¨¨ª§¨¥©¨

FxnF` df itlhRWOloiCd oi`W xnFl §¦¤§©¦§¨©¤¥©¦
,dUrnl d`xFdA `N` df owfA xEn`d̈¨§¨¥¤¤¨§¨¨§©£¤
Fpi` l"fe mW dpWOA Exn`W FnkE§¤¨§©¦§¨¨§¥
Wi`de xn`PW zFUrl dxFIW cr aIg©¨©¤¤©£¤¤¡©§¨¦
wEqRn dPde ,k"r oFcfa dUri xW £̀¤©£¤§¨§¦¥¦¨
iR lr EdUrn lr `N` dgkFd oi` df¤¥¨¨¤¨©©£¥©¦
mixg`l dxFd m` `le Fz`xFd¨¨§Ÿ¦¨©£¥¦
hRWOl FxnF`n Dl oicnlE ,zFUrl©£§¥¦¨¥§©¦§¨

:aIg mixg`l dxFd m`W¤¦¨©£¥¦©¨
BàKxCd df lr dvxi`lRi iM'Fbe ¦§¤©¤©¤¤¦¦¨¥§

hRWOldUrnl dkld didW mbd ©¦§¨£©¤¨¨£¨¨§©£¤
miwlFgd zpEM Ktd zFUrl dxFde§¨©£¥¤©¨©©§¦
iR lr s` `Ed ok `l oiCd `vnpe§¦§¨©¦Ÿ¥©©¦
'Eke zxM FpFcf lr aIgW xacA dxFdW¤¨§¨¨¤©¨©§¨¥§

zFUrl dxFdW mbd WExR znEi `lŸ©¥£©¤¨©£
znEi `l eilr miwlFgd miAxd Ktd¥¤¨©¦©§¦¨¨Ÿ©
EciBi xW` Ktd zFUrl dxFIW cr©¤¤©£¥¤£¤©¦
,zifBd zMWlAW lFcBd oiC ziA eilr̈¨¥¦©¨¤§¦§©©¨¦
mixaCd migikFn oke§¥¦¦©§¨¦

:oixcdpqAh dxez §©§¤§¦
.Eì eãébäå zLøãå (èLilr WExR §¨©§¨§¦¦§¥¨¤

mrh Ll Exn`IW Wxcl dY ©̀¨¦§¤Ÿ§§©©
mrh Ll ciBdl miaIg oM mB mde ,oiCd©¦§¥©¥©¨¦§©¦§©©
aEIg oi` WxC `l m` la` ,mdixaC¦§¥¤£¨¦Ÿ¨©¥¦

:Fl ciBdl mdilri dxez £¥¤§©¦
.øácä ét ìò úéNòå (é`l WExR §¨¦¨©¦©¨¨¥Ÿ

Ll EciBdW Fnvr hRWOd `irAn¦¨§¨©¦§¨©§¤¦¦§
mipaPd mixg` mihRWn ENt` `N ¤̀¨£¦¦§¨¦£¥¦©¦§¦



לז mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` ipy meil inei xeriy

(âé)ñ :ãBò ïeãéæé àìå eàøéå eòîLé íòä-ìëå§¨¨−̈¦§§´§¦¨®§¬Ÿ§¦−«
i"yx£eÚÓLÈ ÌÚ‰ŒÏÎÂ∑(פט הרגל (סנהדרין עד לֹו ׁשּממּתינים ּברגל ּוממ ,מּכאן אֹותֹו .יתין ¿»»»ƒ¿¿ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

ß lel` '` ipy mei ß

(ãé)éäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékCì ïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈
Cìî éìò äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ¤½¤

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëk§¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«

(åè)éìò íéNz íBNýåýé øçáé øLà Cìî E ´¨¦³¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬
éäìàéçà áøwî Ba Eéìò íéNz Eàì Cìî E ¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ

éìò úúì ìëeúéçà-àì øLà éøëð Léà E:àeä E ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«

ÔeÚÈL¯Èיג  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»«¿ƒ
:„BÚ

CÏיד  ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏBÚ˙ È¯‡¬≈≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
‡kÏÓ ÈÏÚ ÈpÓ‡ ¯ÓÈ˙Â da ·˙È˙Â d˙¯È˙Â¿≈¿«¿≈≈«¿≈«¡«ƒ¬««¿»

:È¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ ÏÎk¿»«¿«»ƒ¿«¬»»

ÈÈטו  ÈÚ¯zÈ Èc ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓ˙ ‰‡pÓ«»»¿«≈¬»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
˙ÈÏ ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓz CÈÁ‡ BbÓ da C‰Ï‡¡»»≈ƒ«»¿«≈¬»«¿»≈
‡Ï Èc È¯Îe ¯·b CÏÚ ‰‡pÓÏ eL¯ CÏ»¿¿«»»¬»¿«¿«ƒ»

:‡e‰ CeÁ‡¬

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mihRWn dOM iM ,Ff drEnW iR lr©¦§¨¦©¨¦§¨¦
:cg` hRWn hxRn EtrYqi`i dxez ¦§©£¦§©¦§¨¤¨

íBN 'Bâå zøîàå 'Bâå àáú ék (ãé¦¨Ÿ§§¨©§¨§
.'Bâå íéNzFxnF`n`az iM'Fbe ¨¦§¥§¦¨Ÿ§

Yxn`emdilr 'd zevn `l iM rnWn §¨©§¨©§©¦Ÿ¦§©£¥¤
zEWxd Exn`i m` `N` Kln Klnl¦§Ÿ¤¤¤¨¦Ÿ§¨§

xn` xnBX dOnE ,mciAmiUY mFU §¨¨¦©¤¨©Ÿ¤¨¦
`id 'd zevOW gikFn oFWNd xErW¦©¨¦©¤¦§©¦

:Kln mdilr Kilndl§©§¦£¥¤¤¤
äàøðådf lr `id miaEzMd zpEMW §¦§¤¤©¨©©§¦¦©¤

KlOd iEPnA WIW itl KxCd©¤¤§¦¤¥§¦©¤¤
bidpdl FA ghaOd didIW '` ,mixcB 'a§¨¦¤¦§¤©¦§¨§©§¦
xFAbM z`vle Fznkg mvrA zFnglOd©¦§¨§Ÿ¤¨§¨§¨¥§¦
`Ed dfe ,zFO`d ikln xcqM axw mFiA§§¨§¥¤©§¥¨ª§¤
ikln xcq iM 'd ipirA iE`pU xaC̈¨¨§§¥¥¦¥¤©§¥
oFxWM ixg` mdA Ekli `l zFO`d̈ªŸ¥§¨¤©£¥¦§
zFIWEgd zFIlrFY ixg` `N` dUrOd©©£¤¤¨©£¥¨¦©¦
,lMUOdn aFh xaC FA `vOi `NW mbd£©¤Ÿ¦¨¥¨¨¥©ª§¨
'd onE mzewze mlqM FA EniUi mB©¨¦¦§¨§¦§¨¨¦
cFakl `Ed 'a xcbe ,maal xEqï§¨¨§¨¥§¨
dUri 'dW ickE l`xUi zx`tzlE§¦§¤¤¦§¨¥§¥¤©£¤
l`xUi riWFn 'd didW KxcM FzEkfA¦§§¤¤¤¨¨¦©¦§¨¥
l`xUi ikln ciaE mihtFXd ciA§©©§¦§©©§¥¦§¨¥
,'Eke KlOd ceCn cnlE `ve ,mixWMd©§¥¦§¥§©¦¨¦©¤¤§
ipirA aFh lkUe og `Ed df xace§¨¨¤¥§¥¤§¥¥

:mc`e midl ¡̀Ÿ¦§¨¨
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מל עלי ּתׂשים טו)ׂשֹום אמרּו(יז, א)רז"ל סב, מנא (ּגיטין ְְִִִֶֶֶָָָָ
וגו'. ימלכּו מלכים ּבי ּדכתיב . . מלכים איקרּו ּדרּבנן ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָֹל
צּוּוי  קּיּום הינּו הּזה ּבּזמן מל מּנּוי ׁשּמצות ּכן, אם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמּובן

ו)הּמׁשנה א, ׁשאינֹו(אבֹות ׁשאֹומר מי יׁש והּנה, רב. ל עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
הּיצר, עצת ׁשּזהּו לדעת, עליו רב. לעצמֹו למצא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמצליח

לֹו ׁשּיׁש אחד יהּודי ׁשאין יּתכן ולא יׂשראל, אלמן לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּכן
רב. לֹו להיֹות יכֹול ּומּמילא מּמּנּו, יֹותר ה' ויראת ה' ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָאהבת
ּכפּית  ּכדי ּתֹו ּבאמת, ויחּפׂש יתיּגע אם - ּומצאת ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויגעּת
על  מעׂשין מּלׁשֹון ּכפּיה, לׁשֹון ("עׂשה" ׁשּלֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָהּיׁשּות

ימצא. ּבוּדאי ְְְִַַַָָָהּצדקה),
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KlOd lW FciwtY zEdn©©§¦¤©¤¤

מל עלי ּתׂשים טו)ׂשֹום (יז, ִֶֶֶָָ
הּנביא  לׁשמּואל הּקּב"ה ּׁשאמר מה על הּׁשאלה ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָידּועה
מאסּו". "אֹותי – "מל לנּו "ּתנה מּמּנּו י ׂשראל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָּכׁשּׁשאלּו
יׂשראל  את הּקּב"ה ׁשּצּוה מהּמצֹות אחת היא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּדלכאֹורה
מּדּוע  רצּוי, ּבלּתי ּדבר אכן זה אם ּולאיד לארץ? ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּבכניסתן
יׂשראל  ּבני ׁשל ּבּקׁשתם את למּלאת לׁשמּואל הּקּב"ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹצּוה

?מל להם ְֶֶֶַָּולמּנֹות
למעלה  זה אֹופּנים, ב' יׁשנם מל ּדבמּנּוי ּבחסידּות ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹמבאר
וכלׁשֹון  ּכדבעי, ּתהיה הּמדינה ׁשהנהגת לפעל א) ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּזה:
חּיים  רעהּו את איׁש מלכּות, ׁשל מֹוראּה "אלמלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמׁשנה
ּכדבעי, להיֹות צריכה ׁשהנהגתֹו מבין ּכׁשּבּׂשכל ּדגם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבלעֹו"
ורק  חֹומד", והּלב רֹואה "העין ׁשּכן מסּפיק, זה  אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעדין
ׁשּליט  ּכׁשהּמח ב) הּיׁשר. ּבּדר יתנהג הּמל יראת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹעל־ידי
אּלא  להּנ"ל, מל ּבמּנּוי צר אין ּבתמידּות, הּלב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעל
מּכל  ּגבֹוּה ומעלה ׁש"מּׁשכמֹו מעלתֹו ּגדל מּצד ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהּמל
להבין, יכֹולים אינם מּצד־עצמם ׁשהעם ּדברים מבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהעם"
הבנתֹו. ּכפי מתנהגים הּמדינה אנׁשי ּגם ּפקּודֹותיו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָועל־ידי
הּקּב"ה, הּוא ואדֹונם ׁשּמלּכם יׂשראל, ּבבני הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועל־ּדר־זה

לבני והּמלך  יתּבר מלכּותֹו הּמגּלה ממּצע הּוא ּבׂשר־ודם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
אֹופּנים: ב' ּבזה ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶַָָיׂשראל,

זקּוקים  ּכדבעי, להּקּב"ה הּבּטּול חסר יׂשראל ּכׁשּבבני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָא)
ּכׁשּיׁש ב) .יתּבר אליו והּבּטּול הּיראה ּבהם ׁשּימׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמל
נעלֹות  ּדרגֹות ּבהם ממׁשי הּמל והּיראה, הּבּטּול ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלהם
ׁשּלמעלה  ּובּטּול יראה ועל־ידי־זה, אלקּות, ּבגּלּוי ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹיֹותר

מּצד־עצמם. ְְִִֵַַַָָָמּמדרגתם
יהיה  יׂשראל ּבני ׁשּמּצב רצה הּנביא ּדׁשמּואל יּובן, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובזה
למל ויצטרכּו מּצד־עצמם, ׁשמים יראת להם ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבאפן
ּוכׁשּבּקׁשּו מהּׂשגתם, נעלית יראה ּבהם להמׁשי ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָרק
את  "איׁש ׁשל הּמּצב ׁשּימנע הּגֹוים", ּככל לׁשפטנּו מל"ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשמים, ּביראת להם ׁשחסר מֹורה זה הרי ּבלעֹו", חּיים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָרעהּו

גֹו'". מאסּו אֹותי "ּכי הּקּב"ה אמר ְֲִִֵַַָָָָָולכן
יׂשראל  ּבני לבּקׁשת הּקּב"ה הסּכים זאת, למרֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹאמנם
ׁשמים, ּביראת ליהּודי חסר ׁשּכאׁשר מּכיון ,"מל לנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ"ּתנה
עליו  ׁשּיקּבל עד לחּכֹות אי־אפׁשר ׁשּתהיה, סּבה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמאיזֹו
יּגיע  ׁשּבּסֹוף עד ,מל עליו למּנֹות צרי מּיד אּלא ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמלכּותֹו,

.הּמל ּבתפקיד הּׁשנּיה לּדרּגה ְְְְִִֶֶַַַַַַָָּגם

(æè)íòä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø©»«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ
àì íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïòîì äîéøöî¦§©½§¨§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ

ì ïeôñú:ãBò äfä Cøca áeL «Ÿ¦À¨²©¤¬¤©¤−«
i"yx£ÌÈÒeÒ BlŒ‰a¯ÈŒ‡Ï∑(כא ּכדי (סנהדרין אּלא …«¿∆ƒְֵֶָ

ׁשהּסּוסים  מצרימה, העם את יׁשיב ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמרּכבּתֹו,
ּבׁשלמה ׁשּנאמר ּכמֹו מּׁשם, י)ּבאים "וּתעלה (מלכיםֿא : ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

וסּוס  ּכסף מאֹות ּבׁשׁש מּמצרים מרּכבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוּתצא
ּומאה  ."ּבחמּׁשים ֲִִֵַָ
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עֹוד: הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון ִֶֶֶַַָֹֹֽֽלא
לא  ׁשּנאמר כּו' מצרים מארץ חּוץ העֹולם ּבכל לׁשּכֹון ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר

ז).תֹוסיפּון הלכה ה, פרק מלכים הלכות רמב"ם טז. (יז, ִ
הּמצֹות ּבספר הרמּב"ם ּפרׁש האּסּור לא־תעשה ּבטעם (מצות ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכמנהגיהם מ"ו) ננהג וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא "ּכדי :ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
הּתֹורה". לדעת ְְִַַַַָֻהּמגּנים

ּבלּבל  אּׁשּור, מל סנחריב ׁש"עלה לאחר הרי זה, טעם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּולפי

ואּלּו מּמקֹומם, אֹותם והגלה ּבזה זה וערבם האּמֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָֻּכל
הם" אחרים אנׁשים עּתה מצרים ׁשּבארץ (הלכות הּמצרים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

כה) הלכה יב, פרק ביאה הּיׁשיבה אסורי לאּסּור מקֹום עֹוד אין ,ְְִִֵַָָ
ּכיון  מּמעׂשיהם ׁשּנלמד חׁשׁש אין ׁשהרי מצרים, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבארץ

ּבתחּלה. ׁשם ׁשהיּו הּמצרּיים אֹותם הם ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשאין
מּתר  הּזה ׁשּבּזמן ויפסק ׁשּיחּלק מצינּו לא ּברמּב"ם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻאבל
ׁשּסֹובר  נראה ּדבריו ּומּמׁשמעּות מצרים, ּבארץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלגּור

È˙טז  ·˙È ‡ÏÂ ÔÂÒeÒ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï „BÁÏ¿»«¿≈≈»»¿»»≈»
ÈÈÂ ÔÂÒeÒ dÏ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓÏ ‡nÚ«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿»»≈»»«»
‡„‰ Á¯‡a ·ezÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎÏ ¯Ó‡¬«¿»¿¿ƒ¿…«»»

:„BÚ
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ּבעי וטעמא הּזה, ּבּזמן ּגם חל בברכי־יוסף ׁשהאּסּור (ראה ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ

ועוד) ד. סימן .אבן־העזר
לבֹוא  מצרי ּגר להּתר ּבנֹוגע ּדהּנה הּדבר, ּבבאּור לֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָויׁש

הּלבּוׁש ּכתב הּזה, ּבּזמן י)ּבקהל סעיף־קטן ד סימן (אבן־העזר ְְְֶַַַַַָָָ
ליּה והוי ּבמקֹומֹותם, נׁשארּו מעּוטם ּדבוּדאי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָ"ואף־על־ּגב
אֹותֹו מּכל־מקֹום ּדמי, מחצה על ּכמחצה קבּוע וכל ְְֱֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָקבּוע,
קּפריׁש מרּוּבא ּדּפריׁש וכל מהם, ּפֹורׁש הּוא הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּמתּגּיר

מּיד". ִִַָֻּומּתרים

מצרים  מעּוט ׁשּיׁש אף ּבקהל לבֹוא לּמצרי ׁשההּתר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָונמצא
מרּוּבא  ּדּפריׁש "ּכל מּדין הּוא סנחריב, לאחר ּגם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּנׁשארּו

ִָּפריׁש".
ּבּזמן  ּבמצרים לדּור ׁשהאּסּור ּדידן, ּבּנּדֹון לֹומר יׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָּולפי־זה
ואף  ּבמקֹומֹותם. ׁשּנׁשארּו מצרים אֹותם מחמת הּוא ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָהּזה
ו"ּכל  "קבּוע", הם אצלם לגּור הּבא לגּבי הרי  מעּוט, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהם
ׁשאינם  ּברב ּבטלים ואינם ּדמי" מחצה על ּכמחצה ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹקבּוע

ְִִִמצרּיים.

(æé)áäæå óñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé àìå§³Ÿ©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈
:ãàî Bl-äaøé àì¬Ÿ©§¤−§«Ÿ

i"yx£ÌÈL BlŒ‰a¯È ‡ÏÂ∑ׁש עׂשרה אּלא ,מֹונה ¿…«¿∆»ƒְְֵֶֶֶָ
לֹו ונאמר נׁשים, ׁשׁש לדוד לֹו ׁשהיּו יב)ׁשּמצינּו :(ש"ב ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָ

ו  מעט, וכהנה""ואם ּכהנה ּל ÊÂ‰·.אספה ÛÒÎÂ ְְְְְִִֵֵָָָָָָֹ¿∆∆¿»»

„‡Ó BlŒ‰a¯È ‡Ï∑(כא ליּתן (סנהדרין ּכדי לאכסניא אּלא …«¿∆¿…ְְְִֵֵֶַַָָָ
אחרים: .לאפסניא)(ספרים ְְְֲִִֵַַָָָ

(çé)Bì áúëå Bzëìîî àqk ìò BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹
íéðäkä éðôlî øôñ-ìò úàfä äøBzä äðLî-úà¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬

:íiåìä©«§¦¦«
i"yx£Bz·LÎ ‰È‰Â∑ ּכדאי ּכן, עׂשה הּוא אם ¿»»¿ƒ¿ְִֵַָָ

מלכּותֹו ‰Bz¯‰.ׁשּתתקּים ‰LÓŒ˙‡∑(שם (סנהדרין ְְִֵֶַַ∆ƒ¿≈«»
ּגנזיו, ּבבית מּנחת ׁשהיא אחת ּתֹורה: ספרי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשּתי

ּתרּגם: ואּונקלֹוס עּמֹו. ויֹוצאת ׁשּנכנסת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַואחת
ודּבּור  ׁשּנּון לׁשֹון "מׁשנה", ּפתר ."ּפתׁשגן". ְְְְִִִֵֶֶַַָ

(èé)ãîìé ïòîì åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´©¨®§©´©¦§©À
ì åéäìà ýåýé-úà äàøéìéøác-ìk-úà øîL §¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º

:íúNòì älàä íéwçä-úàå úàfä äøBzä©¨¬©²Ÿ§¤©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«
i"yx£‰¯Bz‰ È¯·c∑ּכמׁשמעֹו. ƒ¿≈«»ְְַָ

(ë)-ïî øeñ ézìáìe åéçàî Bááì-íeø ézìáì§¦§¦³«§¨Æ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦
éøàé ïòîì ìåàîNe ïéîé äåönä-ìò íéîé C ©¦§−̈¨¦´§®Ÿ§©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©

ñ :ìàøNé áø÷a åéðáe àeä Bzëìîî©§©§²¬¨−̈§¤¬¤¦§¨¥«
i"yx£Âˆn‰ŒÔÓ ¯eÒ ÈzÏ·Ïe‰∑ קּלה מצוה אפּלּו ¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ְֲִִַָָ

נביא  ÌÈÓÈ.ׁשל CÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑ אּתה הן מּכלל ִֶָ¿«««¬ƒ»ƒְִֵַַָ
לאו  ׁשמּואל:,ׁשֹומע לֹו ׁשאמר ּבׁשאּול, מצינּו וכן ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ

י) להעלֹות (שמואלֿא אלי ּבֹואי עד ּתֹוחל ימים ְְֲִִִֵֵֶַַַָ"ׁשבעת
ּוכתיב יג)עֹולֹות", ולא (שם ימים", ׁשבעת "וּיֹוחל : ְְְִִִֶַַָֹ

להעלֹות  הסּפיק ולא הּיֹום, ּכל לׁשמר הבטחתֹו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֹׁשמר

"נסּכלּת לֹו: ואמר ׁשמּואל ׁשּבא עד לא (ּכאׁשר)העלה, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
לאֿתקּום" ממלכּת ועּתה וגֹו' הא (שם)ׁשמרּת , ְְְְְְַַַַָָָָָֹ

נענׁש נביא, ׁשל קּלה מצוה ׁשּבׁשביל ‰e‡.למדּת, ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ÂÈ·e∑(יא הּוא (הוריות למלכּות, הגּון ּבנֹו ׁשאם מּגיד »»ְְְִִֶַַָ

אדם  לכל .קֹודם ְֵָָָ

tÒÎÂ‡יז  daÏ ÈÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈL dÏ ÈbÒÈ ‡ÏÂ¿»«¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿«¿»
:‡„ÁÏ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï ‡·‰„Â¿«¬»»«¿≈≈«¬»

BzÎÈÂ·יח  d˙eÎÏÓ ‡Ò¯k ÏÚ d·zÓÎ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«»¿»«¿≈¿ƒ¿
ÔÓ ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ô‚L˙t ˙È dÏ≈»«¿∆∆«¿»»»«ƒ¿»ƒ

:È‡ÂÏ ‡i‰k Ì„√̃»»¬«»≈»≈

È‰BiÁיט  ÈÓBÈ Ïk d· È¯˜ È‰ÈÂ dnÚ È‰˙e¿≈ƒ≈ƒ≈»≈≈»≈«ƒ
˙È ¯hÓÏ d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ ÛÏÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«√»¿»∆»≈¿ƒ«»
ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk»ƒ¿»≈«¿»»»¿»¿»«»»ƒ≈

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

„Ï‡כ  ÏÈ„·e È‰BÁ‡Ó daÏ ÌÈ¯È ‡Ï„ ÏÈ„a¿ƒ¿»¿ƒƒ≈≈¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÈ„a ‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ‡z„˜Ùz ÔÓ ÈËÒÈƒ¿≈ƒ«¿∆¿»«ƒ»¿»»¿ƒ
B‚a È‰B·e ‡e‰ d˙eÎÏÓ ÏÚ ÔÈÓBÈ C¯BÈc¿≈ƒ««¿≈¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.Bááì íeø ézìáì (ëKxC lr WExR §¦§¦§¨¥©¤¤
l"f mxnF`(`"n e"t zFa`)FYWAlnE §¨¨©§©§

zErvn`A iM FxnF` `Ede ,d`xie depr£¨¨§¦§¨§§¦§¤§¨
,'Fbe Faal mExi `l dxFYd z`ixw§¦©©¨Ÿ¨§¨§

cnli ornl df iptl xn` d`xId cbpkE§¤¤©¦§¨¨©¦§¥¤§©©¦§©
:d`xil` dxez §¦§¨
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ß lel` 'a iyily mei ß

çé(à)÷ìç éåì èáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²¥¬¤
:ïeìëàé Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-íò äìçðå§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−«Ÿ¥«

(á)àeä ýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ´
ñ :Bì-øac øLàk Búìçð©«£¨½©«£¤−¦¤«

[`] i"yx£ÈÂÏ Ë·LŒÏk∑ּבין ּתמימין, ּבעלי ּבין »≈∆≈ƒְֲִִֵֵֵַ
‰'.ּבארץ ∑ÏÁÂ‰.ּבּבּזה ∑ÏÁ˜.מּומין  ÈM‡∑ ִ≈∆ִַָ¿«¬»ֶָָƒ≈

הּמקּדׁש הּקדׁשים)קדׁשי קדׁשי אחרים: אּלּו∑B˙ÏÁÂ.(ספרים ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָָ¿«¬»ֵ
הּגבּול  ּגמּורה :קדׁשי נחלה אבל ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְְְְֲֲֵַַַַָָָָ

אחיו". ּבקרב לֹו יהיה ּדרׁשּו:£[a]"לא ּוב'ּספרי' ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ
ׁשאר  נחלת זֹו – לאֿיהיהּֿלֹו" a˜¯·."ונחלה ְְְֲֲִֶַַַָָֹ¿∆∆

ÂÈÁ‡∑ ונראה היא. מה יֹודע ואיני חמּׁשה. נחלת זֹו ∆»ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָ
ארץ  נקראת ,ואיל הּירּדן ׁשּמעבר ּכנען ׁשארץ ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָלי
עממים: ׁשני ועֹוג, סיחֹון וׁשל עממים, ְְְֲֲֲִִִִֵֶָָָחמּׁשה

לרּבֹות  ׁשאר, ונחלת ּוכנעני, ּוקנּזי אמֹורי קיני ְְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַָ
לאהרן: ׁשּנאמרּו מּתנֹות ּבפרׁשת ּדֹורׁש וכן ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹוקדמֹוני,
ּוקנּזי  קיני על להזהיר וגֹו'", ללוי היה לא ּכן ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹ"על

הכ  קלֹונימּוס, רּבי ּבדברי נמצא ׁשּוב י וקדמֹוני; ְְְְְְִִִִִִֵַַָָ
נחלת  אּלּו לאֿיהיהּֿלֹו", "ונחלה ּב'ּספרי': ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹּגרסינן
נחלת  ׁשבעה, נחלת אּלּו אחיו", "ּבקרב ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָחמּׁשה.

ׁשבטים  ּומּתֹוחמּׁשה ׁשבטים, ׁשבעה ונחלת ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָ
לחמּׁשה  אּלא נחלה חּלקּו לא ויהֹוׁשע ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֻׁשּמׁשה
וחצי  וגד לראּובן הנחיל מׁשה ׁשּכן ּבלבד, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשבטים
ולחצי  ואפרים ליהּודה הנחיל ויהֹוׁשע מנּׁשה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֻׁשבט
אחרי  מאליהן נטלּו האחרים וׁשבעה מנּׁשה, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשבט
וׁשבעה  לבד חמּׁשה הזּכיר ּכ מּתֹו יהֹוׁשע; ְְְְְֲִִִִִַַָָָֻמֹות

BÏŒ¯ac.לבד  ¯L‡k∑(יח תנחל "(במדבר לא ּבארצם ְַ«¬∆ƒ∆ְְְִַָָֹ
חלק אני ."וגֹו' ְְְֲִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `l jxk zegiy ihewl)

נחלתֹו הּוא ב)ה' (יח, ֲַָ
הרמּב"ם ויֹובל)ּכתב ׁשמיטה הלכֹות ּבלבד,(סֹוף לוי ׁשבט ולא : ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

להּבדל  מדעֹו והבינֹו אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
ּכמֹו יׁשר והל ה', את לדעה ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹלעמד
הרּבים  החׁשּבֹונֹות על צּוארֹו מעל ּופרק האלקים ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעׂשהּו
קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ּבּקׁשּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר

ּדבר  הּזה ּבעֹולם לֹו ויזּכה . . ונחלתֹו חלקֹו ה' ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָויהיה
להעיר, ויׁש עכ"ל. ללוּים, לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּמסּפיק
אּלא  הּכהנים, למעלת אֹו לוי ׁשבט למעלת רק לא ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹׁשּמּגיע

'ק  הּתאר ׁשהרי גדֹולה, ּכהּנה למעלת נאמר ּגם קדׁשים' דׁש ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, ּגדֹול יג)ּבכהן כג, אהרן (דה"א וּיבּדל ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָֹֹ

קדׁשים. קדׁש ְְִִֶַָֹֹלהקּדיׁשֹו

(â)éçáæ úàî íòä úàî íéðäkä ètLî äéäé äæå§¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬
íééçläå òøfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà çáfä©¤−©¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäå§©¥¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙‡Ó∑ מאת ‡BLŒÌ¯.הּכהנים ולא ≈≈»»ְֲִֵֵַֹֹƒ

‰NŒÌ‡∑ לחּיה ּפרט.Ú¯f‰∑ ׁשל הּפרק מן ƒ∆ְְַָָ«¿…«ִֶֶֶַ
ׁשּקֹורין  יד, ׁשל ּכף עד .אשפלדו"ן ארּכּבה ְִֶֶַַַָָֻ

ÌÈÈÁl‰Â∑(קלג הּלׁשֹון (חולין רׁשּומֹות עם ּדֹורׁשי היּו; ¿«¿»«ƒְְִֵַָָ

יד' ּתחת 'זרֹוע ׁשּנאמראֹומרים: כה), "וּיּקח (במדבר : ְְֱִִֶֶַַַַַַָ
ּבידֹו" ׁשּנאמר∑ÌÈÈÁÏ.רמח ּתפּלה, קו)ּתחת :(תהלים ְַָֹ¿»«ƒְֱִֶֶַַַָ

ויפּלל" ּפינחס כה)ּתחת∑w‰Â·‰."וּיעמד :(במדבר ְְֲִֵַַַַָֹ¿«≈»ַַ
אלֿקבתּה .""האּׁשה ֳִֶָָָָ

„ÈÂÏא  ‡Ë·L ÏÎ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÏ È‰È ‡Ï»¿≈¿»¬«»≈»≈»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ„ ‡ia¯˜ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ√»¿«¬»»ƒƒ¿»≈À¿»«»«¿»

:ÔeÏÎÈÈ dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈≈¿

ÔzÓב  È‰BÁ‡ B‚a dÏ È‰È ‡Ï ‡ÒÁ‡Â¿«¬»»»¿≈≈¿¬ƒ«¿»
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Ècƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈¿»ƒ«ƒ

:dÏ≈

ÈÒÎג  ÔÓ ‡nÚ ÔÓ ‡i‰ÎÏ ÈÊÁ„ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿»≈¿»¬«»ƒ«»ƒ»¿≈
‡‰ÎÏ ÔzÈÂ ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ ‡˙ÒÎƒ¿»»ƒƒƒ»¿ƒ≈¿«¬»

:‡˙·˜Â ‡ÚBÏÂ ‡ÚB¯c¿»¿»¿À¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

äìçðå 'Bâå íéðäkì äéäé àì (àŸ¦§¤©Ÿ£¦§§©£¨
.'Bâå äéäé àìoiprd aEzMd ltM Ÿ¦§¤§¨©©¨¨¦§¨

dlgp mdl Epzpe ExarW mbdW xnFl©¤£©¤¨§§¨§¨¤©£¨
`Ede ,mzEkfl mEwY `l dlgp DzF`¨©£¨Ÿ¨¦§¨§

FxnF`didi `l dlgpemrhe .'Fbe §§©£¨Ÿ¦§¤§§©©
xnFl ,KlOd zevnl Ff devn zEkinq§¦¦§¨§¦§©©¤¤©

WmixEn`d zFevOA mrl deW KlOd ¤©¤¤¨¤¨¨©¦§¨£¦

mExi `le mdizFpYn mdl zzl oiprÄ¦§¨¨¥¨¤©§¥¤§Ÿ¨
devOd on xEq iYlal eig`n Faal§¨¥¤¨§¦§¦¦©¦§¨

:l`xUi zEllkl 'd dEvOWa dxez ¤§©¤¦§¨¦§¨¥
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(ã)ðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzz¦¤«

i"yx£E‚c ˙ÈL‡¯∑ּבּה ּפרׁש ולא ּתרּומה. זֹו ≈ƒ¿»¿ְְֵַָָֹ
רּבֹותינּו אבל פ"ד)ׁשעּור, עין (תרומות ׁשעּור: ּבּה נתנּו ְֲִִִֵַַָָָ

ּבינֹונית  מּׁשּׁשים, אחד רעה עין מארּבעים, אחד ְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָיפה
לפחת  ׁשּלא הּמקרא על וסמכּו מחמּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאחד

ׁשּנאמר מּׁשּׁשים, מה)מאחד "וׁשּׁשיתם (יחזקאל האיפה : ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
סאה מחמר  חצי האיפה, ׁשּׁשית ּכׁשאּתה ,הּׂשערים". ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשהּכֹור  מּׁשּׁשים, אחד הרי לכֹור, סאה חצי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָנֹותן

סאין  ˆ‡E.ׁשלׁשים Êb ˙ÈL‡¯Â∑ ּגֹוזז ּכׁשאּתה ְְִִֹ¿≈ƒ≈…¿ְֵֶַָ
ראׁשית  מּמּנה ּתן ׁשנה, ּבכל ּפרׁשצאנ ולא לּכהן, ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹ

מּׁשּׁשים  אחד ׁשעּור, ּבּה נתנּו ורּבֹותינּו ׁשעּור, ְְִִִִִֵֶַָָָָּבּה
קלז) חמׁש(חולין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות צאן וכּמה .ְְִֵֵֵַַַָָָֹ

ׁשּנאמר כה)רחלֹות, עׂשּויֹות"(ש"א צאן "וחמׁש רּבי ,: ְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹ
,"צאנ" ׁשּתים. ּגז", "ראׁשית אֹומר: ְְֲִִִֵֵֵַָֹעקיבא

חמּׁשה  הרי לֹו", "ּתּתן .ארּבעה. ְֲֲִִֵֶַָָָ

(ä)éäìà ýåýé øça Bá ékéèáL-ìkî EEãîòì ¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ
ìñ :íéîiä-ìk åéðáe àeä ýåýé-íLa úøL §¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«

i"yx£˙¯LÏ „ÓÚÏ∑ מעּמד אּלא ׁשרּות ׁשאין .מּכאן «¬…¿»≈ְִֵֵֶֶָָָֻ

ß lel` 'b iriax mei ß

(å)éøòL ãçàî éålä àáé-éëå-øLà ìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤̧Æ¦¨¦§¨¥½£¤
íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä−¨´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−

:ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈÂl‰ ‡·ÈŒÈÎÂ∑(ספרי) וּדאי לוי ּבבן ׁשאין ,יכל לוּים יצאּו "וׁשרת", ּתלמּודֿלֹומר: מדּבר? הּכתּוב ¿ƒ»…«≈ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לׁשרּות  .ראּויין ְְִֵ

(æ)íiåìä åéçà-ìëk åéäìà ýåýé íLa úøLå§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½
:ýåýé éðôì íL íéãîòä̈«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

[fÎe] i"yx£'B‚Â BLÙ ˙e‡ŒÏÎa ‡·e˙¯LÂ∑ על לּמד »¿»«««¿¿¿≈≈ִֵַ
נדבתֹו קרּבנֹות ּומקריב ׁשּבא ואפּלּוהּכהן חֹובתֹו, אֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ

על  לּמד עֹוד אחר: ּדבר ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּבמׁשמר

ּבמׁשמר ׁשּמקריבין לרגל, הּבאים ועֹובדין הּכהנים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
הרגל ּבקרּבנֹות מחמת הרגל הּבאֹות מּוספי ,ּכגֹון ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּלהם  הּמׁשמר ׁשאין .ואףֿעלּֿפי ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

(ç)ñ :úBáàä-ìò åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©¨«¨«

i"yx£eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ∑ ּבעֹורֹות ׁשחֹולקין מלּמד ≈∆¿≈∆…≈ְְְִֵֶַ
חּטאֹות  ׂשעירי ׁשּלא ּובבׂשר הּבאים ּבדברים אף יכל . ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

ּונדרים  ׁשּבת, ּומּוספי ּתמידין, ּכגֹון הרגל, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמחמת
האבֹות", על ממּכריו "לבד ּתלמּודֿלֹומר: ְְְְִַַַַָָָָָּונדבֹות?

ּוׁשמּואל, ּדוד ּבימי האבֹות ּׁשּמכרּו מּמה ְְִִִֵֵֶַָָָָחּוץ
,ׁשּבּת אּתה טל לזה: זה ּומכרּו הּמׁשמרֹות ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנקּבעּו

ׁשּבּתי  אּטל .ואני ֲִִֶַַַֹ

(è)éýìà ýåýé-øLà õøàä-ìà àa äzà ékïúð E ¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´
:íää íéBbä úáòBúk úBNòì ãîìú-àì Cì̈®«Ÿ¦§©´©«£½§«£−Ÿ©¦¬¨¥«

i"yx£˙BNÚÏ „ÓÏ˙Œ‡Ï∑(סח למד (סנהדרין אּתה אבל …ƒ¿««¬ֲֵַָָָ
הם  ּכּמה מעׂשיהם להבין ּכלֹומר ּולהֹורֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָלהבין

,וכ ּכ ּתעׂשה 'לא :לבני ּולהֹורֹות ְְְְְֲִֶֶַָָָָֹֻמקלקלים,
העֹובדיּֿכֹוכבים' חק .ׁשזהּו ְִֵֶֶָָֹ

fb‡ד  LÈ¯Â CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú LÈ≈̄ƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»
:dÏ Ôzz CÚ„¿»»ƒ∆≈

CÈË·Lה  ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ d· È¯‡¬≈≈ƒƒ¿≈¿»¡»»ƒ»ƒ¿»
Ïk È‰B·e ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL· ‡LnLÏ Ì˜ÓÏ¿≈«¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ»

:‡iÓBÈ«»

ÏkÓו  CÈÂ¯wÓ ‡„ÁÓ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È¯‡Â«¬≈≈≈≈»»≈¬»ƒƒ¿»ƒ»
˙eÚ¯ ÏÎa È˙ÈÈÂ Ônz ¯„ ‡e‰ Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«»¿≈≈¿»¿

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ È„ ‡¯˙‡Ï dLÙ«¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

‡È‰BÁז  ÏÎk d‰Ï‡ ÈÈc ‡ÓLa LnLÈÂƒ««ƒ¿»«¿»¡»≈¿»¬ƒ
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz ÔÈLnLÓc È‡ÂÏ≈»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿√»¿»

È˙ÈÈcח  ‡z¯hnÓ ¯a ÔeÏÎÈÈ ˜ÏÁk ˜ÏÁ√»»√»≈¿«ƒ««¿»¿≈≈
:‡˙‰·‡ eÈ˜˙‡ ÔÎa ‡zaL·¿««»¿≈«¿ƒ¬»»»

CÏט  ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏÏÚ z‡ È¯‡¬≈«¿»≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
:Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËk „aÚÓÏ ÛÏÈ˙ ‡Ï»≈«¿∆¿«¿«¬««¿«»»ƒ
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(é)íñ÷ Làa Bzáe-Bða øéáòî Eá àöné-àì«Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´
:óMëîe Lçðîe ïðBòî íéîñ÷§¨¦½§¥¬§©¥−§©¥«

i"yx£L‡a Bz·eŒBa ¯È·ÚÓ∑:הּמל עבֹודת הּוא «¬ƒ¿ƒ»≈ֲֶַַֹ
ּבין  ּומעבירֹו ּומּכאן מּכאן אׁש מדּורֹות ְֲִִִֵֵֶַָָעֹוׂשה

˜ÌÈÓÒ.ׁשּתיהם  ÌÒ˜∑ את האֹוחז קֹוסם? איזהּו ְֵֶ…≈¿»ƒֵֵֵֶֶָ
הּוא  וכן ?'אל לא אם ,אל 'אם ואֹומר: ְְְִִֵֵֵֵֵֵַֹמקלֹו

ד)אֹומר לֹו"(הושע יּגיד ּומקלֹו יׁשאל, ּבעצֹו "עּמי :. ְְְִִִֵֵַַַָ

ÔBÚÓ∑(סה נֹותני (סנהדרין אּלּו אֹומר: עקיבא רּבי ¿≈ְֲִִֵֵֵַָ
להתחיל'. יפה ּפלֹונית 'עֹונה ׁשאֹומרים: ְְְְִִִֶַָָָעֹונֹות,

אֹוחזי  'אּלּו אֹומרים: ∑LÁÓ.העינים'וחכמים ְֲֲִִִֵֵֵַַָָ¿«≈
נפל (ספרי) מקלֹו ,ּבּדר הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּפּתֹו

.מּידֹו ִָ

(àé)-ìà Løãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤
:íéúnä©¥¦«

i"yx£¯·Á ¯·ÁÂ∑(שם אֹו(סנהדרין נחׁשים ׁשּמצרף ¿…≈»∆ְְִֵֶָָ
אחד  למקֹום חּיֹות ׁשאר אֹו ‡B·.עקרּבים Ï‡LÂ∑ ְְְִֶַַַָָָ¿…≈

ּומעלה  מּׁשחיֹו, ּומדּבר ּפיתם, ׁשּׁשמֹו מכּׁשפּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹזה
ׁשּלֹו הּׁשחי ּבבית הּמת עצם ∑ÈÚcÈÂ.את מכניס ְִֵֵֶֶֶַַ¿ƒ¿…ƒְִֶֶַ

עלֿידי  העצם ּומדּבר ּפיו, לתֹו יּדּוע ׁשּׁשמּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחּיה
‡ÌÈ˙n‰ŒÏ.מכּׁשפּות  L¯B„Â∑ הּמעלה ּכגֹון ְֵַ¿≈∆«≈ƒְֲֶַַ

והּנׁשאל  .ּבגלּגלת ּבזכרּותֹו, ְְְְְְִֶַַָֹֻ

(áé)úáòBzä ììâáe älà äNò-ìk ýåýé úáòBú-ék¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ©«¥´Ÿ
éäìà ýåýé älàäéðtî íúBà LéøBî E:E ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬−̈¦¨¤«

i"yx£‰l‡ ‰NÚŒÏk∑(ספרי כד. מהן (מכות אחת אפּלּו אּלה", עֹוׂשה "ּכל אּלא נאמר, לא אּלה' ּכל .'עֹוׂשה »…≈≈∆ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(âé)éäìà ýåýé íò äéäz íéîz:E ¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz∑עּמֹו התהּל »ƒƒ¿∆ƒ¡…∆ְִִֵַ

לֹו ּותצּפה העתידֹות,ּבתמימּות אחר ּתחקר ולא , ְְְֲֲִִִֶַַַַָֹֹ
ּתהיה  ואז ּבתמימּות, קּבל ,עלי ּׁשּיבא מה ּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

ּולחלקֹו .עּמֹו ְְִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq 'nr eh jxk ycew zexb`)

אלקי ה' עם ּתהיה יג)ּתמים ּׁשאֹומרים ׁשאלה (יח, מה : ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹ
אֹודֹות  ּׁשאֹומרים מה וכן כו', להתאים צרי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָׁשּבזּוּוגים
ּתהיה  "ּתמים לּצּוּוי סֹותר זה האם - הּיד ׂשרטּוטי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחכמת

?"אלקי ה' ֱִֶֹעם
הּגּוף מענה  ׁשמירת עניני ועל־ּדר הּצּוּוי, הפ זה אין : ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ

ּגם  ויעּין ּבזה. וכּיֹוצא ּבדּוקֹות ּוסגּלֹות רפּואה עניני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻוהּנפׁש,
ּבהנ"ל. ּפרטים ּכּמה קע"ט סי' יֹורה־ּדעה ּבׁשלחן־ערּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ־כן
על  הנ"ל הענינים ּכׁשּיֹודעים אמּורים, ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָאבל
יׁש אם אני ותמּה . . הּיד ׂשרטּוטי הּנׁשמֹות ׁשרׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּברים,

אּלּו. ּבענינים הּוא ׁשּבקי ויפרסם ּׁשּיאמר מי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבדֹורנּו

ß lel` 'c iying mei ß

ãé)(ék|íúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä ¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈
ïúð ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððòî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©

éäìà ýåýé Eì:E §−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ea¯‡י  dz¯·e d¯a ¯·ÚÓ Ca ÁÎzLÈ ‡Ï»ƒ¿¿«»«¬«¿≈¿«≈¿»
:L¯ÁÂ LÁÓe ÔÚÓ ÔÈÓÒ˜ ÌÒ»̃≈À¿ƒ¿»≈¿«≈¿»»

ÔÓיא  Ú·˙Â e¯eÎÊe ÔÈca Ï‡LÂ ÔË¯ ÔÈË¯Â¿»ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿¿»«ƒ
:‡i˙Ó≈«»

ÏÈ„·eיב  ÔÈl‡ „aÚÈc Ïk ÈÈ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»¿»»¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
ÔB‰˙È C¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz∆¿»»ƒ≈¿»√»»¿»«»¿

:CÓ„wÓƒ√»»

‡C‰Ï:יג  ÈÈc ‡zÏÁ„a È‰z ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿««¿»«¿»¡»»

ÔÓיד  ÔB‰˙È ˙¯È z‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È¯‡¬≈«¿«»»ƒ≈ƒ«¿»≈»¿ƒ
·‰È ÔÎ ‡Ï z‡Â ÔÈÚÓL ‡iÓq˜ ÔÓe ‡iÚÓ¿»¿«»ƒ«»«»»¿ƒ¿«¿»≈¿«

:C‰Ï‡ ÈÈ CÏ»¿»¡»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'ä íò äéäz íéîz (âéitl WExR ¨¦¦§¤¦¥§¦
opFri lal KEnqA eilr dESW¤¦¨¨¨§¨§©§¥
xn` 'Fbe aF`A l`Wi lalE sXkie¦©¥§©¦§©§§¨©

minYlM mrh xnFlM WExR ,'Fbe ¨¦§¥§©©©¨

zFcizrd zrcl `Ed mixaCd©§¨¦¨©©¨£¦
oFxQgd oTzlE ExFi xW` lr bdpzdlE§¦§©¥©£¤§©¥©¦¨
,'d mr didY m` ,zFUr lkEi xW`M©£¤©¨¦¦§¤¦
oi`e xaC Ll xqgi `l didY minŸ¦¦§¤Ÿ¤§©§¨¨§¥

,drxl mIwzY Lilr lGOd ciBIX dn©¤©¦©©¨¨¤¦§©¥§¨¨
iptl KNdzdW mdxa` zF`d Ll dfe§¤§¨©§¨¨¤¦§©¥¦§¥
cilFi `NW eilr lGOd d`xdW mbd 'd£©¤¤§¨©©¨¨¨¤Ÿ¦

clie KRdzp(:e"pw zAW)zaY df itkE , ¦§©¥§¨©©¨§¦¤¥©



מג mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c iying meil inei xeriy
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ EÏ Ô˙ ÔÎ ‡Ï∑ הּנביאים על ׁשכינה הׁשרה ׁשהרי קֹוסמים, ואל מעֹוננים אל ואּורים לׁשמע …≈»«¿¡…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

.ותּמים  ְִֻ

(åè)éçàî Eaøwî àéáðýåýé Eì íé÷é éðîk E ¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´
éäìà:ïeòîLz åéìà E ¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«

i"yx£ÈÓk EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ∑ ׁשאני וכן ּכמֹו ּתחּתי, ל יקים ,מאחי לנביא מּקרּב .מּנביא ƒƒ¿¿≈«∆»…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr ci jxk zegiy ihewl)

אלקי ה' ל יקים . . מּקרּב טו)נביא מּׁשּמתּו(יח, ְְְֱִִִִִֵֶֶָָֹ
מּיׂשראל  הּקדׁש רּוח נסּתּלקה . . אחרֹונים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹנביאים

ב) ט, ואּולם (יומא הּזה. ּבּזמן נבּואה ׁשאין לכאֹורה, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָמׁשמע
ּגם  הּקדׁש רּוח ׁשהיתה ּבחז"ל, מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְֶֶַַַַָָָָֹֹמפרׁש

ּגּלּו ּפרקי (ראה האחרֹונים הּנביאים להרב לאחר יים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָ
צרי ועל־ּכרח הּׁשמים). מן לשו"ת ּבפתיחתֹו ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָמרּגלית
לא  אבל ּכמּקדם, מצּויה הּנבּואה ׁשאין היא ׁשהּכונה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלֹומר,

הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו לגמרי. אֹונסּתּלקהׁשּבטלה ּבטלה (ולא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
קׁשה  אּלא ּפסקה, ולא הּנבּואה ּבטלה לא ׁשּכן ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹּפסקה),

ּתימן', ּב'אּגרת איתא מּכן ויתר אליה. להּגיע ׁשּתחזר יֹותר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ליׂשראל והרמב"ם הּנבּואה תתקע"ו. אלפים ד' ּבׁשנת ְְְְְֲִִִֵַַָָָָ

הּזה  הּמֹופת לזמּנֹו: קרֹוב ׁשהיה אדם אֹודֹות ׁשם ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכֹותב
ספק. ּבאין נביא ׁשהּוא ּכל לעיני ְְִִֵֵֵֵֶַָָֹהֹוכיח

(æè)éäìà ýåýé íòî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½
ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaýåýé ìB÷-úà òîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´

ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−
:úeîà àìå§¬Ÿ¨«

(æé):eøac øLà eáéèéä éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¥¦−£¤¬¦¥«

(çé)ézúðå EBîk íäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð̈¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³
:epeöà øLà-ìk úà íäéìà øaãå åéôa éøáã§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«

(èé)øLà éøác-ìà òîLé-àì øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬
:Bnòî Løãà éëðà éîLa øaãé§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«

ÈÈטו  CÏ ÌÈ˜È È˙Âk CÈÁ‡Ó CÈaÓ ‡i·¿ƒ»ƒ≈»≈«»¿»ƒ¿ƒ»¿»
:ÔeÏa˜z dpÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈¿«¿

Áa¯·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„wÓ ‡zÏ‡L Èc ÏÎk¿…ƒ¿∆¿»ƒ√»¿»¡»»¿…≈
ÚÓLÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»¿≈»»≈¿ƒ¿«
‡˙a¯ ‡˙M‡ ˙ÈÂ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È»»≈¿»«¿»¡»«¿»∆»»«¿»

:˙eÓ‡ ‡ÏÂ „BÚ ÈÊÁ‡ ‡Ï ‡„‰»»»∆¡≈¿»≈

eÏÈlÓ:יז  Èc e·ÈËB‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒƒ«ƒ

Ôz‡Âיח  C˙Âk ÔB‰ÈÁ‡ BbÓ ÔB‰Ï ÌÈ˜‡ ‡i·¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¬≈¿»»¿∆≈
Ïk ˙È ÔB‰nÚ ÏlÓÈÂ dÓeÙa È˙‡e· ÈÓb˙tƒ¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿»»

:dp„wÙ‡ Ècƒ¬«¿ƒ≈

ÏlÓÈיט  Èc ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜È ‡Ï Èc ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒ»¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿«≈
:dpÓ Úa˙È È¯ÓÈÓ ÈÓLaƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿«ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

didYdf lr dHnlE dlrnl zkWnp ¦§¤¦§¤¤§©§¨§©¨©¤
,'d mr didY m` didY minY KxCd©¤¤¨¦¦§¤¦¦§¤¦
dY`WM didY minY KxCd df lr F`©¤©¤¤¨¦¦§¤§¤©¨

:Lidl` mrci dxez ¦¡Ÿ¤
.eòîLé 'Bâå íéBbä ék (ãéWi WExR ¦©¦§¦§§¥¥

EciBi xW` z` lAwlE rnWl mdl̈¤¦§Ÿ§©¥¤£¤©¦
mippFrnd mEricFi iM mippFrnd mdl̈¤©§§¦¦¦©§§¦

,lGOA mEWxX dnok `l dY`eWExiR ©¤¨©©¨§©¨Ÿ¥¥
`N` oM Ll zFcizrd zrcFd `dz `lŸ§¥¨©¨£¦§¥¤¨

:'Fbe miw` `iap̈¦¨¦§
BàKxCd df lr fnxiok `lWExR ,'Fbe ¦§Ÿ©¤©¤¤Ÿ¥§¥

'd Ll mpzp `N` mzFnM df aSnA Lpi ¥̀§§©¨¤§¨¤¨§¨¨§
lke zFlGOd lM LYlWnn zgY Lidl ¡̀Ÿ¤©©¤§©§§¨©©¨§¨

FxnF`M minXd `av('g miNdY)dYW lM §¨©¨©¦§§§¦¦¨©¨
l"f EWxCW FnkE ,eilbx zgY(:e"pw zAW) ©©©§¨§¤¨§©¨

FxnF`e ,Flbxl Ed`xwi wcv wEqRA©¨¤¤¦§¨¥§©§§§
miw` `iapsFq lM sFq aiWdl `A 'Fbe ¨¦¨¦§¨§¨¦¨

dlFcB dbxcdA miFBd Eidi df itM§¦¤¦§©¦§©§¨¨§¨
,l`xUi oM oi`X dn zFcizrd ErcIW¤¥§¨£¦©¤¥¥¦§¨¥
oMW ilE`e ,'Fbe miw` `iap xn` dfl̈¤¨©¨¦¨¦§§©¤¥

aF` zlraA l`XWM lE`W oiad`"y) ¥¦¨§¤¨©§©£©
(g"kipFrci F` aF` l`Wl 'd xq` `l iM ,¦Ÿ¨©¦§Ÿ¦§¦

df zlEf la` `iap miwIW mFwOA `N ¤̀¨©¨¤¨¦¨¦£¨©¤
El`Wi lF`W zrcl Ekxhvi m ¦̀¦§¨§¨©©¨¦§£

:mdAeh dxez ¨¤
.'Bâå zìàL øLà ìëk (æè`AW ilE` §Ÿ£¤¨©§¨§©¤¨

oi`W mnvrl EnxB mdW xnFl©¤¥¨§§©§¨¤¥
ldwd mFiA Exn`W FnM mi`iap mNMª¨§¦¦§¤¨§§©¨¨
aAqPd xrSn EcgtE rnWE dY` axw§©©¨©¨¨£¦©©©¦§¨
`iap mdl oYi 'd mB dfl d`EaPdn¥©§¨¨¤©¦¥¨¤¨¦
,EPciBie `Fai eil` xAcl Kixvde§©¨¦§©¥¥¨¨§©¦¤
xEn`d lM aEzMd xn` df mrhlE§©©¤¨©©¨¨¨¨

:oiprAfi dxez ¨¦§¨



mihteyמד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c iying meil inei xeriy

(ë)úà éîLa øác øaãì ãéæé øLà àéápä Cà©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧¨¹̈¦§¦À¥´
íéäìà íLa øaãé øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´

:àeää àéápä úîe íéøçà£¥¦®¥−©¨¦¬©«
i"yx£¯a„Ï ÂÈ˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑ צ לחברֹואבל .ּויתיו ¬∆…ƒƒƒ¿«≈ֲֲִִִֵַָ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â∑ את ּכּון אפּלּו «¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲִִֵֶ
הּמּתר  את ּולהּתיר האסּור את לאסר ∑Óe˙.ההלכה ְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ≈

אדם ּבידי מיתתן ׁשלׁשה, פט)ּבחנק. סנהדרין :(ספרי. ְְִִֵֶֶָָָָָֹ
ונאמר  לֹו נאמר ׁשּלא ּומה ׁשמע, ּׁשּלא מה ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹהּמתנּבא

עבֹודתּֿכֹוכבים  ּבׁשם והּמתנּבא אבל לחברֹו, . ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָ
נבּואתֹו את והעֹובר הּכֹובׁש נביא, ּדברי על והעֹובר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

עצמֹו ּדברי "אנכי על ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתתן , ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
מעּמֹו ."אדרׁש ְִֵֶֹ

(àë)øLà øácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈£¤¬
:ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ ÈÎÂ∑ אּתם לֹומר עתידין ¿ƒ…«ƒ¿»∆ֲִִֶַַ
ּומתנּבא עּזּור, ּבן חנניה כז)ּכׁשּיבא ּכלי (ירמיה "הּנה : ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

עֹומד  וירמיה מהרה", עּתה מּבבלה מּוׁשבים ה' ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבית

הּים וצֹווח  ועל העּמּודים [אל] הּכלים על יתר ועל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּגלּות  עם יּובאּו", "ּבבלה יכניה עם ּגלּו ְְִִֶֶָָָָָָָֹׁשּלא

.צדקּיהּו ְִִָ

(áë)øácä äéäé-àìå ýåýé íLa àéápä øaãé øLà£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ
ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä àeä àáé àìå§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ

ñ :epnî øeâú àì àéápä Bøac¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−¦¤«
i"yx£‡È·p‰ ¯a„È ¯L‡∑(ספרי) זה 'ּדבר ויאמר: ¬∆¿«≈«»ƒְֶַָָֹ

יבא  ׁשּלא ותראּו עליכם', לבא הּדבר עתיד "הּוא , ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹ
זֹו ּתאמר, ואם אֹותֹו. והרג ה'", לאּֿדּברֹו ְְֲֲִִֶַַֹֹֹאׁשר

העתידֹות  על ּכ,ּבּמתנּבא 'עׂשּו ואמר: ׁשּבא הרי ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
נצטּוּו ּכבר אֹומר', אני הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּומּפי ,ְְְֲִִִִֵַַָָָָוכ
ּתׁשמע  לא הּמצות, מּכל מאחת להּדיח ּבא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹׁשאם

אּלאֿאםּֿכן לֹו ּגמּור,, צּדיק ׁשהּוא ל הּוא ממחה ְְִִֵֶֶֶַָָֻ
ּבׁשעת  ּבבמה ׁשהקריב הּכרמל ּבהר אלּיהּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּכגֹון
צר לפי הּכל יׂשראל, את לגּדר ּכדי הּבמֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹאּסּור

"אליו  נאמר: לכ הּפרצה, ּוסיג .ּתׁשמעּון"ׁשעה ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָ
epnÓ ¯e‚˙ ‡Ï∑(שם) עליו מּללּמד עצמ ּתמנע לא …»ƒ∆ְְְְִִֵַַַָָֹ

ּתירא  ולא עליו חֹובה, .ליענׁש ְִֵֵָָָָָֹ

ÈÓLaכ  ‡Ób˙Ù ‡ÏlÓÏ ÚL¯È Èc ‡i· Ì¯a¿«¿ƒ»ƒ«¿«¿«»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ
ÌeLa ÏlÓÈ È„Â ‡ÏlÓÏ dz„wÙ ‡Ï Èc ˙È»ƒ»«≈ƒ≈¿«»»¿ƒ¿«≈¿

:‡e‰‰ ‡i· ÏË˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿≈¿ƒ»«

Ób˙t‡כא  ˙È Úc ÔÈcÎ‡ CaÏa ¯ÓÈ˙ È¯‡Â«¬≈≈«¿ƒ»∆¿≈ƒ«»ƒ¿»»
:ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Ècƒ»«¿≈¿»

È‰Èכב  ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡i· ÏlÓÈ Ècƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿»¿≈
‡Ï Èc ‡Ób˙Ù ‡e‰ Ìi˜˙È ‡ÏÂ ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿»ƒ¿««ƒ¿»»ƒ»
ÏÁ„˙ ‡Ï ‡i· dÏlÓ ÚL¯a ÈÈ dÏlÓ«¿≈¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ»»ƒ¿«

:dpÓƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ãéæé øLà àéápä Cà (áë-ë©©¨¦£¤¨¦§
FxnF` '` zrcl Kixv,K`mB ¨¦¨©©§©©

FxnF`cifi xW`xnFl wiRqd `le §£¤¨¦§Ÿ¦§¦©
FxnF` 'a ,'Fbe xAci xW`xn`z ike £¤§©¥§§§¦Ÿ©

LaalA'FbexAci xW`'Fbedidi `le ¦§¨§§£¤§©¥§§Ÿ¦§¤
xaCddn didi `l m`W `hiWR 'Fbe ©¨¨§§¦¨¤¦Ÿ¦§¤©

'b ,`Edd xaCd 'd xAC `NW dESX¤¦¨¤Ÿ¦¥©¨¨©
FxnF`mWA xAci xW`wEqRA dOl 'd §£¤§©¥§¥¨¨©¨

xn` df wEqtaE inWA xn` eiptNW¤§¨¨¨©¦§¦§¨¤¨©
FxnF` 'c ,'d mWAxaCd `Ed`NW §¥§©¨¨¤Ÿ

ip`e 'd FxAc `l `N` xnFl Fl did̈¨©¤¨Ÿ¦§©£¦
:`Edd xaCdl xfFgW rcFi¥©¤¥§©¨¨©

ïëàxn`X dn iR lr oiprd x`Azi ¨¥¦§¨¥¨¦§¨©¦©¤¨©
a`g`e htWFdi dUrnA `iaPd©¨¦§©£¥§¨¨§©§¨

crlB zFnx znglnA(a"k `"n)lMW §¦§¤¤¨¦§¨¤¨
dlr a`g`l ExAC cg` dR mi`iaPd©§¦¦¤¤¨¦§§©§¨£¥

dNBzp dlni oA Edikin ixaCnE ,glvde§©§©¦¦§¥¦¨§¤¦§¨¦§©¨
tNn `vi gExW mixaCdzFYtl 'd ip ©§¨¦¤©¨¨¦¦§¥§©

iWECgaE ,dnglOA lRle zFlrl a`g ©̀§¨©£§¦Ÿ©¦§¨¨§¦©
dNgzA dOl iYwCwC mi`iap ixaC lr©¦§¥§¦¦¦§©§¦¨¨¦§¦¨
`Apzpe zFap gEx Edikin lr xar̈©©¦¨§©¨§¦§©¥
glvde dlr xn`e mipFW`xd mi`iaPM©§¦¦¨¦¦§¨©£¥§©§©
'd z`Eap xAC dpFxg` d`EapA k"g`e§¦§¨©£¨¦¥§©
gExd lre ,zFap gEx eiptl lirFd `le§Ÿ¦§¨¨©¨§©¨©
FzEgilW mIw `l Ki` ip` DnY oM mB©¥¨¥©£¦¥Ÿ¦¥§¦
Edikinl dWw cFr ,zFUrl `vi xW £̀¤¨¨©£¨¤§¦¨§
eizFaWgnE e"g 'd zvr lHA dOl̈¨¦¥£©©§§¨
zFnx znglnA a`g` liRdl aWgW¤¨©§©¦©§¨§¦§¤¤¨
a`g`l FcFq dNbe `A `Ede crlB¦§¨§¨§¦¨§©§¨

:Fnvr©§
ïëà'd xird xW` mixaCd dpd od ¨¥¥¥¨©§¨¦£¤¥¦

iElB lMdW itl ,eixaC mrpA§Ÿ©§¨¨§¦¤©Ÿ¨

`vYW onf `Fai iM `xFAd iptl iEtve§¨¦§¥©¥¦¨§¨¤¥¥
mbde mi`iaPd drhze eiptNn gEx©¦§¨¨§©§¤©§¦¦©£©
,md miqEp` df lM mr ExAC xwXW¤¤¤¦§¦¨¤£¦¥
miCwd `iaPd Wpr zFEvl `AWM dfl̈¤§¤¨§©Ÿ¤©¨¦¦§¦

xn`e`iaPd K``vFIM `iap hrn K` §¨©©©¨¦©¦¥¨¦©¥
,zEni `le mEwi `le xaC xAcIW dfÄ¤¤§©¥¨¨§Ÿ¨§Ÿ¨

xnFl wCwcecifi xW``NW Lxirdl §¦§¥©£¤¨¦©£¦§¤Ÿ
'Fbe xAcl cifi xW` `iap `N` zEnï¤¨¨¦£¤¨¦§©¥§
cifd `le xwW xACW `iap la` xnFl©£¨¨¦¤¦¥¤¤§Ÿ¥¦
eilr oi` dGW zFap gEx EdrhdW oFbkE§¤¦§¨©¨¤¤¥¨¨
`vi 'd znMqdA gExd iM xaC znW ©̀§©¨¨¦¨©§©§¨©¨¨
.oFrdn md miIwp FCSn mi`ApzOde§©¦§©§¦¦¦§¦¦¥¥¤¨

oixcdpqAW mbde(.h"t)EdiwcSW Exn` ©£©¤§©§¤§¦¨§¤¦§§¨
,EYrhd zFap gExW mbd aIg dprpM oA¤§©£¨©¨£©¤©¨¦§©
dil dEdC mW Exn`W mrHn `Ed¦©©¤¨§¨§©¥¥
oFpbqA mi`Apzn mi`iap 'a oi` ocnl§¥¨¥§¦¦¦§©§¦§¦§



מה mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c iying meil inei xeriy

èé(à)éäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ
éäìà ýåýézáLéå ízLøéå íöøà-úà Eì ïúð E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬

:íäézááe íäéøòá§¨«¥¤−§¨«¥¤«

(á)ýåýé øLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéøò LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:dzLøì Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«

(â)lLå Cøcä Eì ïéëzøLà Eöøà ìeáb-úà zL ¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬
éäìà ýåýé Eìéçðé:çöø-ìk änL ñeðì äéäå E ©§¦«§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©

i"yx£C¯c‰ EÏ ÔÈÎz∑' על ּכתּוב היה מקלט' מקלט »ƒ¿«∆∆ְְִִַָָָָָ
‡¯ˆE.ּדרכים ּפרׁשת  Ïe·bŒ˙‡ zLlLÂ∑ ׁשּיהא ְִַָָָ¿ƒ«¿»∆¿«¿¿ְֵֶ

מקלט, עיר ׁשל הראׁשֹונה העיר עד הּגבּול ְְְִִִִִִֶַַַָָָָמּתחּלת

מּׁשנּיה  וכן הּׁשנּיה, עד מּמּנה ׁשּיׁש מהל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשעּור
ׁשל  הּׁשני הּגבּול עד הּׁשליׁשית מן וכן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַלׁשליׁשית,

יׂשראל  .ארץ ְִֵֶֶָ

(ã)äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³
ìáa eäòø-úàìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-é ¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ

ìL:íL ¦§«Ÿ

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ¿»¡»»
·˙È˙Â Ôep˙¯È˙Â ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ·‰È»≈»»«¿¬¿≈¿ƒ¿≈≈

:ÔB‰Èz··e ÔB‰ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈¿»≈

ÈÈב  Èc CÚ¯‡ B‚a CÏ L¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿«¿»ƒ¿»
:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

Ècג  CÚ¯‡ ÌeÁz ˙È ˙l˙˙e ‡Á¯‡ CÏ Ôw˙z¿«≈»»¿»¿««»¿«¿»ƒ
Ïk Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ È‰ÈÂ C‰Ï‡ ÈÈ CpÒÁÈ«¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ≈¿≈ƒ«»»

:‡ÏBË»̃»

Ècד  Ìi˜˙ÈÂ Ônz ˜B¯ÚÈc ‡ÏBË˜ Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«»»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««ƒ
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÚcÓ ‡Ïa d¯·Á ˙È ÏeË˜Èƒ¿»«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó dÏ≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mbde ,did xEhR df zlEf la` cg ¤̀¨£¨©¤¨¨¨©£©
Edikin mbe oM Exn` mi`iap zF`n 'CW¤¥§¦¦¨§¥§©¦¨§
,xnFbe glvde dlr xn` oM mB dlni oA¤¦§¨©¥¨©£¥§©§©§¥
zF`Apzdl mdiR EgzR mNM df lM mr¦¨¤ª¨¨§¦¤§¦§©§
EWiBxdWkE mditA dxAC gExde§¨©¦§¨§¦¤§¤¦§¦
xAcl EtiqFd `l '` oFpbqA E`APW¤¦§§¦§Ÿ¦§©¥
,Ediwcv oM oi`X dn dGd xaCA cFr©¨¨©¤©¤¥¥¦§§¨
:'Fbe znE 'Fbe cifi xW` xn`i df lre§©¤¥¨¥£¤¨¦§¥§

äzòîexaCd rcP dOA l`FW oAd o`M ¥©¨¨©¥¥©¤¥©©¨¨
didi `NX dOn m`e ,'Fbe§§¦¦©¤Ÿ¦§¤
drhOd zFap gExl opiWig xaCd©¨¨©§¦¨§©¨©©§¤
`iaPd Wi`d znEi dOle DA `vFIke§©¥¨§¨¨©¨¦©¨¦
,FYrhd 'd xacA `vIW gExdW oeiM¥¨¤¨©¤¨¨¦§©¦§©
`l zFnx dUrnA m` xaCA `vFIke§©¥©¨¨¦§©£¥¨Ÿ
Eid cFQd dNbe Edikin `A did̈¨¨¦¨§§¦¨©¨
mi`iap zF`n 'c lM dzin miaIgzn¦§©§¦¦¨¨¥§¦¦
,hRWn adF` 'de EUr qng `l lr©Ÿ¨¨¨©¥¦§¨

FxnF` `Edexn`z ike'Fbercp dki` §§§¦Ÿ©§¥¨¥©
,'d FxAC `l xW` xaCdxaC llM o`M ©¨¨£¤Ÿ¦§¨¨©§©

gExl 'd xaC oM mB llke `iaPl 'd©¨¦§¨©©¥§©¨©
:oM dUre `v¥©£¥¥

øîàå`iaPd xAci xW`m` WExR 'Fbe §¨©£¤§©¥©¨¦§¥¦
'd mWA Fz`Eap xn`i `iaPd©¨¦Ÿ©§¨§¥

,'d mWA xnFl wCwCX dn `Ede`le §©¤¦§¥©§¥§Ÿ

xaCd didiFxAC oFcfA iM rcY f` 'Fbe ¦§¤©¨¨§¨¥©¦§¨¦§
gEx cSn FxAC `A `le WExR `iaPd©¨¦¥§Ÿ¨©§¦©©
xwW gEx gEpi `l iM mrHde ,EYrhdW¤¦§©§©©©¦Ÿ¨©©¤¤
,zn` midl` 'd iM cAkPd 'd mWA§¥©¦§¨¦¡Ÿ¦¡¤

FxnF` `EdeFxAc `l xW` xaCd `Ed §§©¨¨£¤Ÿ¦§
'deilr Ll xnF` ip`W `Ed WExR¥¤£¦¥§¨¨

A `A `l mbe ,'d FxAC `NW`N` gEx ¤Ÿ¦§§©Ÿ¨§©¤¨
FxnF` `Ede ,oFcfAFxAC oFcfA,`iaPd §¨§§§¨¦§©¨¦

xwW `EdW mbdW xg` xaC Wi la £̀¨¥¨¨©¥¤£©¤¤¤
FxAC `l Ll xnFl dlFki dxFYd oi`e§¥©¨§¨©§Ÿ¦§
xAci `NWM `Ede `iaPd FxAC oFcfA 'd§¨¦§©¨¦§§¤Ÿ§©¥
Wi xwW didIW mbdW 'd mWA `iaPd©¨¦§¥¤£©¤¦§¤¤¤¥

:zFap gExM gExl WEgl̈¨©§©¨
äæáeiM Edikin oipr mc` Wtpl axri ¨¤¤¡©§¤¤¨¨¦§©¦¨§¦

dfle 'd mW xiMfd `l dNgzA¦§¦¨Ÿ¦§¦¥§¨¤
cr gExd ixaC `N` xnF` did `lŸ¨¨¥¤¨¦§¥¨©©

eil` xn`e htWFdi mMgzPWg"i a"dc) ¤¦§©¥§¨¨§¨©¥¨
(e"hil` xAcz `l xW` LriAWn ip £̀¦©§¦££¤Ÿ§©¥¥©

xnFl mMgzp WExR ,'d mWA zn` wx©¡¤§¥¥¦§©¥©
xW` xn`e o`M 'd dpzdW i`pYd Fl©§©¤¦§¨¨§¨©£¤
EpWxRX dn itl 'd mWA `iaPd xAci§©¥©¨¦§¥§¦©¤¥©§
gEx Wi m` dfaE ,'d mWA xAcIW¤§©¥§¥¨¤¦¥©
xiMfdWM did oke ,mFwn dPtY drhn©§¨§©¤¨§¥¨¨§¤¦§¦
gxA 'd mWA `iaPd xn`e 'd mW eil ¥̀¨¥§¨©©¨¦§¥¨©

dOA zn`d `iaPd xn`e zFap Fl¨§¨©©¨¦¨¡¤©¤
:`EdX¤

äæáeEpwCwCW miwECwCd lM EaXizp ¨¤¦§©§¨©¦§¦¤¦§©§
mbde crlB zFnx z`Eap oiprA§¦§©§©¨¦§¨©£©
,'d mW Edikin xiMfdW Epivn `NW¤Ÿ¨¦¤¦§¦¦¨§¥
FxiMfdW oeiM `Ed xvw `xwnE FxiMfd¦§¦¦§¨¨¨¥¨¤¦§¦
xiMfdW mXl Edikin oEke htWFdi§¨¨§¦¥¦¨§©¥¤¦§¦
mW FxnF`n dWwY `le ,eil` htWFdi§¨¨¥¨§Ÿ©§¤¥§¨
'd mWA 'Fbe LriAWn ip` minrR dOM©¨§¨¦£¦©§¦£§§¥
xAcl minrR dOM FriAWdW d`xIW¤¦§¤¤¦§¦©¨§¨¦§©¥
Edikin WiBxd `NW ilE` iM ,'d mWA§¥¦©¤Ÿ¦§¦¦¨§
mrtA `N` htWFdi lW df wECwcA§¦§¤¤§¨¨¤¨§©©

:dpFxg ©̀£¨
BàKnqp Fpi` 'd mWA xn`n iM xWt ¤̀§¨¦©£©§¥¥¦§¨

xn`n `N` LriAWn ip` xn`Ol©©£©£¦©§¦£¤¨©£¨
df itlE ,dpFxg`A WCgW Fnvr iptA¦§¥©§¤¦¥¨©£¨§¦¤
iM ,'d cFq Edikin dNB dOl dWw `lŸ¨¤¨¨¦¨¦¨§¦
zn`d xFwn dPYWi `le mlFrd axgi¤¡©¨¨§Ÿ¦§©¤§¨¡¤
mB dnE ,e"g xwW xaC lr FnW cgil§©¥§©§©¤¤©©
iM FzNrR gExd dUr mipR lM lr iM¦©¨¨¦¨¨¨©§ª¨¦
ltpe dlre a`g` eil` oin`d `lŸ¤¡¦¥¨©§¨§¨¨§¨©
qgizn `le znIw 'd zaWgn z`vnpe§¦§¥©§¤¤©¤¤§Ÿ¦§©¥

:zn` midl` 'd mWl xwXd` dxez ©¤¤§¥¡Ÿ¦¡¤



mihteyמו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c iying meil inei xeriy

(ä)äçcðå íéöò áèçì øòiá eäòø-úà àáé øLàå©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧
àöîe õòä-ïî ìæøaä ìLðå õòä úøëì ïæøbá Bãé̈³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬
älàä-íéøòä úçà-ìà ñeðé àeä úîå eäòø-úà¤¥¥−¨¥®À¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤

:éçå̈¨«
i"yx£B„È ‰ÁcÂ∑,העץ על הּגרזן להּפיל ּכׁשּבא ¿ƒ¿»»ְְְִֵֶֶַַַַָָ

ידֹו", "ונׁשמטה לׁשֹון ידּה', 'ותתמרג ְְְְְְְְְְִִֵֵַָָותרּגּומֹו:
העץ. על הּגרזן מּכת ו)להּפיל ׁשמטּו(שמואלֿב "ּכי ְְְִִֵֶַַַַַַָָ

ּתֹוריא' מרגֹוהי 'ארי יֹונתן: ּתרּגם ÏLÂ.הּבקר", ְְֲִִֵֵַַַָָָָָ¿»«

ıÚ‰ŒÔÓ ÏÊ¯a‰∑(ז אֹומרים:(מכות מרּבֹותינּו יׁש ««¿∆ƒ»≈ְִֵֵֵַ
הּברזל  ׁשּיּׁשל אֹומרים מהם ויׁש מּקתֹו, הּברזל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַנׁשמט

והרגֹו נּתזה והיא הּמתּבּקע, העץ מן .לחתיכה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָ

(å)Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä ìàb ócøé-ït¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼
ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék BâéOäå§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ¥´

ìL ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî-ètLî:íBL ¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬¦§«
i"yx£Ìc‰ Ï‡b Ûc¯ÈŒÔt∑ רּבים מקלט וערי ּדר ל להכין אֹומר אני לכ. ∆ƒ¿……≈«»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

(æ)ìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìò:Cì ìécáz íéøò L ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬¨«

(ç)éäìà ýåýé áéçøé-íàåøLàk Eìáb-úà E §¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½©«£¤¬
éúáàì òaLðøac øLà õøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−

éúáàì úúì:E ¨¥¬©«£Ÿ¤«
i"yx£·ÈÁ¯ÈŒÌ‡Â∑ל לתת נׁשּבע וקדמֹוני ארץ ּכאׁשר ּוקנּזי .קיני ¿ƒ«¿ƒְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 107 cenr ck jxk zegiyÎihewl itÎlr)

`alÎcizrl hlwOd ixr lW mciwtY©§¦¨¤¨¥©¦§¨¤¨¦¨Ÿ

עֹוד  ל ויספּת . . את־ּגבל אלהי יהוה ְְְְְְְְֱִִֶֶַַָָָֹֹֻֽואם־ירחיב
ערים ח)ׁשלׁש (יט, ִָָֹ

אּלּו על אחרֹות (ערים) ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח הּמל ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבימי
ד)הּׁשׁש הלכה ח פרק רוצח הלכות (רמב"ם ֵַ

ּבזה המפרׁשים ועוד)הקׁשּו לדוד משכיל התורה, על מה (ש"ך ְְְִִֶַַָָ
יתרּבּו וכי מקלט, ערי ּבתֹוספת לעתיד־לבא יהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּצר
אֹומר  העֹולם ּבאּומֹות אפילּו והרי לעתיד־לבא, ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹהרֹוצחים

חרב"? ּגֹוי אל ּגֹוי יּׂשא "לא ִִֶֶֶַָָֹהּנביא
ההֹורג  לכל מקלט עיר יצטרכּו ּדלעתיד־לבא לֹומר ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹויׁש
ׁשרּבי  ועל־ּדר הּגלּות, זמן מׁש ּבכל ּבׁשגגה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנפׁש
אביא  הּמקּדׁש ּבית "ּכׁשּיּבנה ּפנקסֹו על ּכתב ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׁשמעאל

ׁשמנה". ְֵַָָחּטאת

ּדגֹואל  לבבֹו" יחם "ּפן הּוא מקלט ערי ּדין  ׁשּיסֹוד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּדאף
הּדם  ּגֹואל ּביד "רׁשּות ׁשרק ּפסק עצמֹו והרמּב"ם ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָהּדם,
ולא  וכּו' ׁשם יהיה "לא ּולעתיד־לבא הרֹוצח", את ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹלהרֹוג
מּגֹואל  לברח לעתיד־לבא ּגם יצטרכּו מּכל־מקֹום – ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹקנאה"
להרֹוג  הּדם לגֹואל רׁשּות ּתֹורה ּׁשּנתנה מה והּטעם: ְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָהּדם.
אּלא  הּיצר־הרע", ּכנגד ּתֹורה ׁש"ּדּברה זה אין הרֹוצח, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
ּבידי  מיתה על־ּדר מות, ּבן הּוא הרֹוצח ּדדינא ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּמעיּקרא
זֹו מיתה לקּים הּדם לגֹואל הרׁשתה ׁשהּתֹורה א ּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשמים,
ּתֹורה, על־ּפי אמּתי ענין הּוא לבבֹו" ה"יחם ולכן ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּכפׁשּוטּה.
ּׁשּגם  מה ּומּובן לעתיד־לבא. ׁשּתתּבּטל "קנאה" ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹולא
מקלט  לערי לברח הּזה ּדזמן הרֹוצחים יצטרכּו .לעתיד־לבא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

‡ÔÈÚה  ıwÓÏ ‡L¯Áa d¯·Á ÌÚ ÏeÚÈ È„Â¿ƒ≈ƒ«¿≈¿À¿»¿ƒ«»ƒ
ÛÏzLÈÂ ÔÈÚ‡ ıwÓÏ ‡ÏÊ¯Ùa d„È ‚¯Ó˙˙Â¿ƒ¿¿≈¿≈¿«¿¿»¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿¿≈
˙eÓÈÂ d¯·Á ˙È ÁkLÈÂ ‡Ú‡ ÔÓ ‡ÏÊ¯t«¿¿»ƒ»»¿«¿«»«¿≈ƒ
ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈ ‡e‰≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿««

‡¯Èו  ‡ÏBË˜ ¯˙a ‡Óc Ï‡b ÛBc¯È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»≈¿»»«»»¬≈
‡Á¯‡ ÈbÒ˙ È¯‡ dp˜a„ÈÂ daÏ ÌÁÈ≈«ƒ≈¿«¿¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈»¿»
ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ˙ÈÏ dÏÂ LÙ dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈≈«ƒƒ¿
:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓ dÏ ‡e‰ ÈÒ ‡Ï È¯‡¬≈»»≈≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ

˜¯ÔÈÂז  ˙Ïz ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ«≈¬»¿«¿»¿≈»¿«ƒ¿ƒ
:CÏ L¯Ùz«¿«»

„Èח  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ Ì‡Â¿ƒ«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È CÏ ÔzÈÂ C˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»»¿ƒ∆»»»«¿»ƒ

:C˙‰·‡Ï ÔzÓÏ ÏÈlÓ«ƒ¿ƒ««¬»»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çéúáàì 'Bâå áéçøé íàå.EWExR §¦©§¦§©£Ÿ¤¥
cizrl ux`d Elgpi md iM onvr©§¨¦¥¦§£¨¨¤§¨¦
ExnWi m` mdl bVi df xn`e ,`Fal̈§¨©¤ª©¨¤¦¦§§
didze dEUrie dxFYd lM z ¤̀¨©¨§©£¨§¦§¤

`le 'd zad`n dIUrde dxinXd©§¦¨§¨£¦¨¥©£©§Ÿ
,dfA cnri xW` `Edd xFCd ,d`xIn¦¦§¨©©£¤©£Ÿ¨¤
lM zzl aFHd FxaC 'd miwi einiA§¨¨¨¦§¨©¨¥¨
lM l`xUi ciA cinrie oinnr dxUrd̈£¨¨£¨¦§©£¦§©¦§¨¥¨

mFiA zFa`l zFUrl gihadW aFHd©¤¦§¦©©£¨¨§
l"f EpizFAxe ,dIgzA mcnr(:h"v oixcdpq) ¨§¨¦§¦¨§©¥©§¤§¦

diElY dcizrd dlE`BW Exird¥¦¤§¨¨£¦¨§¨
:`weC dad`n 'd zcFarAh dxez ©£©¥©£¨©§¨
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xRknE hlFTW onf§©¤¥§©¥

מלכים ּבהלכֹות הרמּב"ם יא)ּכתב ּפרק הּמׁשיח (ריׁש הּמל" ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּומביא  כּו'" ׁשּנאמר עליו העידה הּתֹורה וכּו', לעמֹוד ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעתיד
ּובהלכה  הּמׁשיח. ּביאת אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבהם ּפסּוקים ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָּכּמה
ירחיב  אם אֹומר, הּוא מקלט ּבערי "אף :ממׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּלאחריה
וגֹו', ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ּגבּול את אלקי ְְְְְְֱִֶֶַָָָָֹֹה'

לתֹוהּו". הּקּב"ה צּוה ולא זה ּדבר היה לא ְְִֵֶַָָָָָָָָֹֹּומעֹולם
ׁשהענין  מקלט, ערי מצות נבחרה טעמא מאי ּבאּור, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוצרי

ּדוקא? זֹו ּבמצוה מבֹואר הּמׁשיח ְְְְְִִִַַַַָָָָּדביאת
ּבזה: לֹומר ְֵֶַָויׁש

והּגּנה  ׁשמירה מקֹום - הּוא ּבפׁשטּות מקלט ערי ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָענינם
מקלט, ּבעיר ּבׁשגגה ׁשהרג האדם ׁשּבהיֹות הּדם, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמּגֹואל

לרעה. ּבֹו לנּגֹוע יּוכל ְְִַַָָֹלא
והּוא  ּבּזמן, הּוא ּכן ּבמקֹום, ה"מקלט" ענין ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּוכׁשם
ולא  מלחמה ולא רעב לא ׁשם יהיה ׁש"לא הּזמן", ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ"אֹותֹו

ותחרּות" מלכים)קנאה הלכֹות סֹוף הּגאּולה (רמּב"ם זמן - ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָ

הּבלּתי־רצּויים  הענינים מּכל "קליטה" ׁשּתהיה - ְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַָָָָָָהעתידה
אדמתם. על ּבטח יֹוׁשבים ויׂשראל הּגלּות, זמן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשל

ּד"ערי  ׁשהענין וכּידּוע הענינים, ּברּוחנּיּות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל־ּדר־זה
"ּגֹואל  ׁשּנקרא הרע' מה'יצר הּקליטה על מֹורה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמקלט"

מׁשּפטים.הּדם" ּפרׁשת להאריז"ל הּפסּוקים וׁשער לּקּוטי־ּתֹורה (ראה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

ּכי ועֹוד) הּמׁשיח, הּמל לביאת זֹו מצוה ׁשל הּׁשּיכּות וזֹוהי , ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
מּיצר־הרע. יׂשראל ׁשל "קליטתן" ּתגמר ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאז

נפׁש להֹורג ּכּפרה ּגם היא ּבפׁשטּות מקלט ׁשעיר (ראה ּוכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ובכ"מ) ב. יא, שם - מידי תוד"ה ב. ב, ּברּוחנּיּות,מכות ּגם הּוא ּכן ,ְִֵַָ

ע  ּכי עברה, מעׂשה ּכל על מרּמז נפׁש ּפֹוגם ׁשהֹורג ל־ידּה ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
יׂשראל. ׁשל ּכּפרתם ּתּוׁשלם הּמׁשיח ּובימֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבנפׁשֹו,

מקלט, ערי ּבמצות ּדוקא מבֹואר הּמׁשיח ימֹות ׁשענין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָוזהּו
ּומכּפר, קֹולט מקלט ערי ׁשּמקֹום ּדכׁשם הּדברים. הן  הן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּכי

ּומכּפר. קֹולט הּמׁשיח ּדימֹות הּזמן ּגם ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכן

(è)øLà dúNòì úàfä äåönä-ìk-úà øîLú-ék¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧
éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðàúëììå E ¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤

ìL ãBò Eì zôñéå íéîiä-ìk åéëøãaìò íéøò L ¦§¨−̈¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−
ìMä:älàä L ©¨¬¨¥«¤

i"yx£ÂLÏL „BÚ EÏ zÙÒÈ∑ לעתידֿלבא וׁשלׁש ּכנען ׁשּבארץ וׁשלׁש הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשלׁש ּתׁשע: .הרי ¿»«¿»¿»…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

(é)ýåýé øLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàéìò äéäå äìçð Eì ïúð Eô :íéîc E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−¨¦«

(àé)åéìò í÷å Bì áøàå eäòøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈
:ìàä íéøòä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬¨¥«

i"yx£e‰Ú¯Ï ‡N LÈ‡ ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑,ׂשנאתֹו עלֿידי ¿ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈≈ְְִֵַָ
אדם  עבר אמרּו: מּכאן לֹו". "וארב לידי: ּבא ְְִִֵַַָָָָָָָהּוא
לפי  חמּורה. מצוה על לעבר סֹופֹו קּלה, מצוה ְְְֲֲִִִַַַַָָָָֹעל

על יט)ׁשעבר לידי (ויקרא לבא סֹופֹו תׂשנא", "לא ְִִֵֶַַָָָֹֹ

ׂשנא  איׁש יהיה "ּכי נאמר: לכ ּדמים, ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָׁשפיכּות
וארב  איׁש יקּום 'וכי לכּתב: לֹו ׁשהיה וגֹו'", ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹלרעהּו

נפׁש' והּכהּו .לרעהּו ְְִֵֵֶֶָ

d„aÚÓÏט  ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯h˙ È¯‡¬≈ƒ«»»«¿∆¿»»»¿∆¿¿«
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
Ïk È‰BÓ„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿»√»ƒ»
˙Ïz ÏÚ ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz „BÚ CÏ ÛÒB˙Â ‡iÓBÈ«»¿≈»¿«ƒ¿ƒ«¿«

:ÔÈl‡ƒ≈

‡C‰Ïי  ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a ÈkÊ Ìc CÙzLÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»««¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÈc ˙·BÁ CÏÚ È‰ÈÂ ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»ƒ≈¬»«ƒ

:ÏBË˜cƒ¿

dÏיא  ÔÓÎÈÂ d¯·ÁÏ ÈÒ ¯·‚ È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿«»≈¿«¿≈¿ƒ¿«≈
˜B¯ÚÈÂ ˙eÓÈÂ LÙ dpÁÓÈÂ È‰BÏÚ Ìe˜ÈÂƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿≈ƒ

:ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå àðN Léà äéäé éëå (àédWxR §¦¦§¤¦¥§¨¨¨
zFMn 'nbA Exn`X dn zfnFx Ff¤¤©¤¨§¦§¨©
lW FxU cizr zFIrh dWlW a"i sC©§Ÿ¨¨ª¨¦¨¤
mdn cg`e ,`Fal cizrl zFrhl mFc ¡̀¦§§¨¦¨§¤¨¥¤
bxFdd zFhlFw hlwn ixrW `Ed¤¨¥¦§¨§©¥
lW FxU iM rEcie ,cifn `Ede bbFWA§¥§¥¦§¨©¦¨¤

ohU `Ed n"q `Ed mFc`(.f"h a"a)`Ed ¡¨¨

,o`M aEzMd cird eilre rxd xvi¥¤¨©§¨¨¥¦©¨¨
xn`e`pU Wi` didi iM`pFU oi` iM §¨©¦¦§¤¦¥¦¥¥

,d`pVd xFwn `Ede rxd FxviM mc`l̈¨¨§¦§¨©§§©¦§¨
EdrxliM lMl zErx d`xn `Ed iM §¥¥¦©§¤¥©Ÿ¦

WTanE Fl `pFU `Ede ,mvrin mzaFhl§¨¨§©£¨§¥§©¥
,zErxe dad` KxcA Fzrxax`e ¨¨§¤¤©£¨§¥§¨©

zrcl Ll Wi iM F`ihgdl Fl axF`W¤¥§©£¦¦¥§¨©©

Fpi` mc`d dUFrW dpFW`x dxarW¤£¥¨¦¨¤¤¨¨¨¥
xrW `vFn dfaE dbbWM `N` dUFr¤¤¨¦§¨¨¨¤¥©©
mc`dl miCwn mB ,WtPl qpMl xSd©©¦¨¥©¤¤©©§¦§¨¨¨

FxnF`M('c ziW`xA)uax z`Hg gzRl §§§¥¦©¤©©¨Ÿ¥
Fl xiAqn mB ,mc`A Fcbpnd `A mcwŸ¤¨©©§©§¨¨¨©©§¦
aFh rxl xn`ie rxd dUrn lr mipR̈¦©©£¤¨©§Ÿ©¨©
xABzn dfaE ,dGn lFcB axF` Ll oi`e§¥§¥¨¦¤¨¤¦§©¥



mihteyמח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iyiy meil inei xeriy

(áé)Búà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøéò éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ
:úîå ícä ìàb ãéa§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥«

(âé)ðéò ñBçú-àììàøNiî é÷pä-íã zøòáe åéìò E «Ÿ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−
ñ :Cì áBèå§¬¨«

i"yx£EÈÚ ÒBÁ˙Œ‡Ï∑(ספרי) ׁשני ונמצאּו זה, את הֹורגים אנּו למה נהרג, ּכבר 'הראׁשֹון ּתאמרּו: ׁשּלא …»≈¿ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
הרּוגים' .?יׂשראלים ְְֲִִִֵ

ß lel` 'd iyiy mei ß

(ãé)íéðLàø eìáb øLà Eòø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà Eúìçðaïúð E §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬

ñ :dzLøì Eì§−§¦§¨«
i"yx£Ïe·b ‚Èq˙ ‡Ï∑מב)לׁשֹון אחֹור",(ישעיה "נסֹוגּו …«ƒ¿ְָָ

ׂשדה  לתֹו לאחֹור הּקרקע חלּקת סימן ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֻׁשּמחזיר
"לא  נאמר: ּכבר והלא ׁשּלֹו, את הרחיב למען ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹחברֹו
על  לּמד תּסיג"? "לא ּתלמּודֿלֹומר: מה ְְִִִֵַַַַַֹֹתגזל",

אף  יכל לאוין. ּבׁשני ׁשעֹובר חברֹו, ּתחּום ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹהעֹוקר
ּתנחל  אׁשר ּבנחלת" ּתלמּודֿלֹומר: לארץ? ְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָּבחּוץ
לארץ  ּבחּוץ לאוין, ּבׁשני עֹובר יׂשראל ּבארץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָוגֹו'",

תגזל  "לא מּׁשּום: אּלא עֹובר ."אינֹו ְִִֵֵֶָֹֹ

(åè)úàhç-ìëìe ïåò-ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é-àì«Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ§¨©½̈
ét-ìò àèçé øLà àèç-ìëa|ét-ìò Bà íéãò éðL §¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´§¥´¥¦À²©¦¬

ìL:øác íe÷é íéãò-äL §¨«¥¦−¨¬¨¨«
i"yx£„Á‡ „Ú∑(ב ׁשּבּתֹורה (סוטה עד ּכל אב: ּבנה זה ≈∆»ֵֶֶַָָָָָ

ׁשנים  "אחד",- ּבֹו ל ּפרט ÔÂÚŒÏÎÏ.אּלאֿאםּֿכן ְְִִֵֵֶֶַַָָ¿»»…
˙‡hÁŒÏÎÏe∑חברֹו עדּותֹולהיֹות על לא ,נענׁש ¿»«»ְֱֲִֵֵֶַָֹ

הּוא  קם אבל ממֹון, ענׁש ולא ּגּוף לׁשבּועה ענׁש ְְֲִֶֶָָָָֹֹֹ
לֹו:(ספרי) אמר ,'ׁשהלויתי מנה לי 'ּתן לחברֹו: אמר .ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

חּיב  לֹו, ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ'אין
לֹו ÌÈ„Ú.ליּׁשבע ÈL ÈtŒÏÚ∑(עא ׁשּיכּתבּו(גיטין ולא ִַָ«ƒ¿≈≈ƒְְְִֶֹ

ׁשּיעמד עדּותם  ולא לביתּֿדין, ויׁשלחּו ּבאּגרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹֹ
הּדּינים ּתרּגמן  ּובין העדים .ּבין ְְִִֵֵֵַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(195 'nr hi jxk zegiy ihewl)

ּדבר יקּום . . עדים ׁשני ּפי טו)על מג,ּכתיב(יט, (יׁשעיה ְְְְִִִֵֵַַָָָָ

ּומגּלים י) 'מעידים' יׂשראל ׁשּבני הינּו ה', נאּום עדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאּתם
לא  הּנגלה ּדבר ׁשעל ּבחסידּות, מבאר והּנה ּבעֹולם. ה' ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאת
צריכים  לא לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּגם עדּות; ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹצריכים

ÔnzÓיב  d˙È Ôe¯a„ÈÂ dz¯˜ È·Ò ÔeÁlLÈÂƒ«¿»≈«¿≈¿ƒ¿¿»≈ƒ«»
:˙eÓÈÂ ‡Óc Ï‡b „Èa d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»ƒ

„Ìיג  ÈcL‡ ÈlÙ˙e È‰BÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï»¿≈»¬ƒ¿«≈«¿ƒ»
:CÏ ·ËÈÈÂ Ï‡¯NiÓ ÈkÊ««ƒƒ¿»≈¿≈«»

˙eÓÈÁיד  Èc C¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈL˙ ‡Ï»«¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ÔÒÁ˙ Èc CzÒÁ‡a È‡Ó„«̃¿»≈¿«¬«¿»ƒ«¿≈¿«¿»ƒ¿»

:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

ÏÎÏeטו  ÔÈeÚ ÏÎÏ ¯·‚a „Á „È‰Ò Ìe˜È ‡Ï»¿»ƒ«ƒ¿«¿»«»»¿»
ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡ËÁÈ Èc ËÁ ÏÎa ÔÈ·BÁƒ¿»≈ƒ∆¿»«≈«¿≈
Ìi˜˙È ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz ¯ÓÈÓ ÏÚ B‡ ÔÈ„‰Ò»¬ƒ«≈«¿»»»¬ƒƒ¿««

:‡Ób˙tƒ¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FxnF` `Ede ,eilreilr mweoi`X dn ¨¨§§§¨¨¨©¤¥
Kld dxrVd hEgM didW okl mcw oM¥Ÿ¤¨¥¤¨¨§©©£¨¥¤

mc`d KFzA(:a"p dMq)`hgd ici lre §¨¨¨ª¨§©§¥©¥§
:eilr mEwie xABzi¦§©¥§¨¨¨

BøîBàåWtp EdMde`EdW xird o`M §§§¦¨¤¤¨¥¦¤
xn` dfle n"q lr xAcn§©¥©§¨¤¨©
iM FWtpA laFgW WExR Wtp EdMde§¦¨¤¤¥¤¥§©§¦

,WtPd zEnY `hgd ici lrl` qpe ©§¥©¥§¨©¤¤§¨¤
zg`mixrd zg` l` qEpi m` WExR ©©¥¦¨¤©©¤¨¦

ixrn `idW Dnvr xvAl l`d̈¥§¤¤©§¨¤¦¥¨¥

,hlwOdFxir ipwf EglWeoiC ziA md ©¦§¨§¨§¦§¥¦¥¥¦
lW xVd lW xir `idW dlrn lW¤©§¨¤¦¦¤©©¤

,mFc`FzF` EgwlehRWOd iR lre ¡§¨§§©¦©¦§¨
Epia` `Ed mCd l`FB ciA EdEpzi¦§§©¥©¨¨¦

:minXAW¤©¨©¦
BøîBàåznel"f mxnF` cFq fnx o`M §§¨¥¨¨©§¨

(:gl oixcdpq)mdA FrAv` hiWFn ©§¤§¦¦¤§¨¨¤
`Ede ,mtxFUeFxnF`mCd l`B ciA §§¨§§§©Ÿ¥©¨

zne`Ed dfA FA 'd ci zribpA WExR ¨¥¥¦§¦©©¨¤
zbixd iM l"f Exn`W itlE ,Fnvrn zn¥¥©§§¦¤¨§¦£¦©

mcIW l`xUi ici lr oM mB didY n"q¦§¤©¥©§¥¦§¨¥¤¨¨
,`Ed KExA 'd mr Fzindl FA didY¦§¤©£¦©¨

xn` dfl,eilr qFgz `lmbde ¨¤¨©Ÿ¨¨¨©£©
Wi ,FzErvn`A Egiexd miwiCSdW¤©©¦¦¦§¦§¤§¨¥
minC dOM iwp mC l` hiAdl mdl̈¤§©¦¤¨¨¦©¨¨¦
Kl aFhe f`e ,Fax`A KtXW miAx©¦¤¨©§¨§§¨§¨
iM ,Kl aFHd zpigA zhlgp didY¦§¤¤¡¤¤§¦©©¨¦
znlWp didY d`nHd gEx lhAdA§¦¨¥©©ª§¨¦§¤¦§¤¤
ipA mdW DnFwnA aFHd zpigA§¦©©¦§¨¤¥§¥

:l`xUiai dxez ¦§¨¥



מט mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iyiy meil inei xeriy
ויׁש לגמרי. הּנעלם ּדבר על ּדוקא היא ועדּות ּגמּורה; ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעדּות

האדם. ּבעבֹודת אּלה ּבחינֹות ׁשלׁש הּנגלהלבאר -ּדבר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
לעׂשֹותּה. ׁשּצריכים ׁשּברּור ודעת, טעם ּפי על עבֹודה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָהינּו

להתּגּלֹות העׂשּוי נפׁש,ּדבר מסירּות ׁשל עבֹודה הינּו - ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּפרט  ּכל על ּבּׂשכל: ּתלּויה היא א ודעת, מּטעם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּלמעלה

לפי  ּכ על נפׁשֹו את למסר חּיב אם חּׁשּוב האדם ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹעֹור
לגמריההלכה. הּנעלם ׁשּום ּדבר ללא נפׁש מסירּות הינּו - ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

עבֹודה וחּׁשּובים. העצמי זֹוהגּבלֹות הּקׁשר מּצד ׁשּבאה , ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
עצמּותֹו את מגּלה ,יתּבר עצמּותֹו עם הּנׁשמה עצם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל

ּבעֹולם. ְִֵָָָיתּבר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 188 cenr hi jxk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

xExaE mEIw icr ± `rx`e `InWE l`xUi¦§¨¥§©¨§©§¨¥¥¦¥

ּדבר: יקּום . . עדים ׁשני | טו)על־ּפי (יט, ְִִֵֵַָָָֽ
ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה כללי ידּוע פענח צפנת (ראה ְְֲִִֵֶַַַָָָ

ועוד) קידושין. עדות עדות, ערך והמצוה ׁשניהתורה סּוגי ׁשּיׁשנם ְְֵֵֶֶָ
ֵעדּות:

רק  והעדים על־ידם, נפעל אינֹו ׁשהּמעׂשה – ּברּור עדי ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָא'
עדי  ּוכמֹו נעׂשה, ׁשהּמעׂשה לאחרים ּומגּלים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמבררים
הּמעׂשה, את ׁשּפֹועלים – קּיּום עדי ב' ּבזה. וכּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהלואה
לא  הּדבר עצם ּגם אּלא הּדבר ּברּור ׁשחסר רק לא ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּובלעדם

ּבזה. וכּיֹוצא קּדּוׁשין עדי ּוכמֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָנפעל,
החסידּות: ּבּדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

אלקה" אחזה "מּבׂשרי כו)ּכתיב יט, מציאּות (איוב ּדעל־ידי , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֹ
,יתּבר מציאּותֹו את ּבוּדאּות ויֹודעים מּכירים אנּו ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהעֹולם
ּבעל־ "יׁש וּדאי ּדהרי זה. על ל"עדּות" צריכים אנּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָואין

מעצמֹו. קּים אינֹו והעֹולם זֹו", לבירה ְְְִִֵֵַַַַָָָָהּבית
הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב ּכמֹו ,צט,א אסתר מגלת (תורה־אור ְְְִִֶַַַָָ

א) ח, שיר־השירים לקוטי־תורה מה ב. האלקּות עּקר זה ֱִֶַַָֹֹ"לא
ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו והּׁשם־יתּבר מּמּנּו", מתהּוים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּׁשהעֹולמֹות
עֹולמֹות. ּבֹורא ׁשהּוא מּזה מעלה למעלה ּומנּׂשא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻמרֹומם

אינּה מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה ּבאלקּות זֹו ׁשּבחינה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹונמצא,
ונגלית. ְְְִִֵֵנראית
ּכתיב זה יב)ועל שם י. מג, ּדגם (ישעיה ה'", נאּום עדי "אּתם ְְְְִֵֶֶַַַַ

עדים. על־ידי ּגּלּוי לידי ּבאה יתּבר ּבאלקּותֹו זֹו ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבחינה
ּבּזהר על־זה א)ואיתא פו, ג יׂשראל"(חלק "אינּון ּדהעדים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

וארעא". ׁשמּיא ְְְְִַַָָו"אינּון
הּנ"ל: עדים סּוגי ׁשני הם אּלּו עדים סּוגי ּדׁשני לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַויׁש
הּמה, ׁשּנצחּיים ּדבזה הם. ּברּור עדי – וארעא" ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ"ׁשמּיא
על  ּומעידים מֹורים הם הרי הּנבראים, ּככל נפסדים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָואינם
אין־סֹוף, יתּבר וכחֹו ּגבּול, ּבעל אינֹו יתּבר ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹזה

העֹולמֹות מּמציאּות מעלה במורה־נבוכים ּולמעלה זה בכל (עיין ְְְְִִַַָָָָ
שם  בתחילתו, צדק' ה'צמח אדמו"ר לכ"ק החקירה ובספר ב, חלק ריש

ואילך) ב .קא,
על  הם ׁשּמעידים רק ּדלא קּיּום. עדי הם "יׂשראל" ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹא
ּגּלּוי  ּפֹועלים הם ּומצֹות ּתֹורה על־ידי הּנה ,יתּבר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָמציאּותֹו
הּבריאה  ּבתֹו האין־סֹוף וכח יתּבר קדּׁשתֹו ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹֻוהמׁשכת

הּזה. עֹולם ְְְִֵֶַָועניני

(æè):äøñ Ba úBðòì Léàa ñîç-ãò íe÷é-ék¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«
i"yx£‰¯Ò Ba ˙BÚÏ∑ העדּות מּכל הּזה העד ׁשהּוסר ׁשאינֹו, עּמנּוּדבר 'והלא להם: ׁשאמרּו ּכיצד? הּזאת. «¬»»ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּפלֹוני' ּבמקֹום הּיֹום ּבאֹותֹו .(ספרי)הייתם ְְְֱִִֶַָ

(æé)ýåýé éðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîòå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®
:íää íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬¨¥«

i"yx£ÌÈL‡‰ŒÈL e„ÓÚÂ∑(ל -(שבועות ּבעדים ¿»¿¿≈»¬»ƒְִֵ
מדּבר  ולּמד הּכתּוב ּבנׁשים, עדּות ׁשאין ולּמד , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

מעּמד  עדּותן להעיד ‰¯È·.ׁשּצריכין Ì‰ÏŒ¯L‡∑ ְְְִִִֵֶָָָֻ¬∆»∆»ƒ
ּבעלי  ‰'.הּדין אּלּו ÈÙÏ∑ּכאּלּו להם ּדֹומה יהיה ֲִֵֵַַƒ¿≈ְְִִֶֶֶָ

ׁשּנאמר הּמקֹום, לפני פב)עֹומדין "ּבקרב (תהלים : ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ
יׁשּפט" ‰‰Ì.אלהים ÌÈÓia eÈ‰È ¯L‡∑(כה (ר"ה ְֱִִֹֹ¬∆ƒ¿«»ƒ»≈

ּבֹו לנהג אּתה צרי ּבדֹורֹו, ּכׁשמּואל ּבדֹורֹו ְְְְְִִִִֵַָָָֹיפּתח
.ּכבֹוד  ָ

(çé)ãòä ø÷L-ãò äpäå áèéä íéèôMä eLøãå§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½
:åéçàá äðò ø÷L¤−¤¨¨¬§¨¦«

i"yx£·ËÈ‰ ÌÈËÙM‰ eL¯„Â∑ הּמזּמין עלּֿפי ¿»¿«…¿ƒ≈≈ְִִִַַ
להזּמם אֹותם  הּבאים את וחֹוקרים ׁשּבֹודקים , ְְְֲִִִִֶֶַַָָָ

ּובחקירה  LŒ„Ú˜¯.ּבדריׁשה ‰p‰Â∑ מקֹום ּכל ְֲִִִַָָ¿ƒ≈≈∆∆ָָ
"עד  ּבׁשנים ׁשּנאמר מדּבר -", .הּכתּוב ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָ

·dטז  ‡„‰Ò‡Ï ¯·‚a ¯˜L „È‰Ò Ìe˜È È¯‡¬≈¿»ƒ¿«ƒ¿»¿«¿»»≈
:‡ÈËÒ«¿»

ÈÈיז  Ì„˜ ‡Èc ÔB‰Ï Èc ÔÈ¯·b ÔÈ¯z ÔeÓe˜ÈÂƒ¿≈À¿ƒƒ¿ƒ»√»¿»
:Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ÔB‰È Èc ‡ii„Â ‡i‰k Ì„√̃»»¬«»¿«»«»ƒ¿¿«»»ƒ

L˜¯יח  „È‰Ò ‡‰Â ˙e‡È ‡iic ÔeÚa˙ÈÂ¿ƒ¿¿«»«»»¿»»ƒ¿«
:È‰BÁ‡a „‰Ò‡ ‡¯˜L ‡„‰Ò»¬»ƒ¿»«¿««¬ƒ



mihteyנ zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iyiy meil inei xeriy

(èé)zøòáe åéçàì úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬
:Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤«

i"yx£ÌÓÊ ¯L‡k∑:אמרּו מּכאן עׂשה, ּכאׁשר ולא «¬∆»«ְְֲִֶַָָָָֹ
נהרגיןהרגּו, ה)אין ÂÈÁ‡Ï.(מכות ˙BNÚÏ∑ מה ְֱִֵֶָָ«¬¿»ƒַ

ּכהן  ּבת זֹוממי על לּמד "לאחיו"? ְְְִִֵֵֵַַַַָֹּתלמּודֿלֹומר
ׁשהיא  הּבֹועל ּכמיתת אּלא ּבׂשרפה, ׁשאינן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנׂשּואה,

ׁשּנאמר כא)ּבחנק, "היא"(ויקרא ּתּׂשרף", ּבאׁש "היא : ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
זמם  "ּכאׁשר "לאחיו", ּכאן: נאמר לכ ּבֹועלּה, ְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָֹולא

לאחֹותֹו. לעׂשֹות זמם ּכאׁשר ולא לאחיו", ְְֲֲֲֲִֶַַַַַָָֹלעׂשֹות
לאיׁש, אּׁשה הּכתּוב הׁשוה מיתֹות ׁשאר ּבכל ְְְְֲִִִִַָָָָָָאבל
ׁשהעידּוה  ּכגֹון איׁש, ּכזֹוממי נהרגין אּׁשה ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶָָָוזֹוממי
נהרגין  הּׁשּבת, את ׁשחּללה הּנפׁש, את ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהרגה
ׁשּיׁש ּבמקֹום אּלא אחֹותֹו ּכאן מעט ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּבמיתתּה,

הּבֹועל  ּבמיתת הזמה ּבהן .לקּים ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

(ë)ãBò úBNòì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«ŸŸ¦̧©«£¹À
:Eaø÷a äfä òøä øáck©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ∑:הכרזה ׁשּצריכין ּדין'מּכאן ּבבית ׁשהזמּו על נהרגין ּופלֹוני ּפלֹוני .'איׁש ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

(àë)ðéò ñBçú àìåïLa ïL ïéòa ïéò Lôða Lôð E §¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½
ñ :ìâøa ìâø ãéa ãé̈¬§−̈¤¬¤§¨«¤

i"yx£ÔÈÚa ÔÈÚ∑(פד וגֹו'ממֹון (ב"ק ּבׁשן "ׁשן וכן ,". «ƒ¿«ƒְְְֵֵֵָ

ë(à)ñeñ úéàøå Eáéà-ìò äîçìnì àöú-ék¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³
éäìà ýåýé-ék íäî àøéú àì Enî áø íò áëøåE ¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:íéøöî õøàî Eìònä Cnò¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑ יציאת הּכתּוב סמ ƒ≈≈«ƒ¿»»ְִַַַָָ

לכאן, למלחמה יֹוצא לֹומר אבר מחּסר ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻ
אחר  ּדבר מׁשּפט לּמלחמה. עׂשית אם :ל לֹומר : ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ

נֹוצח, אּתה למלחמה, ּתצא ׁשאם מבטח אּתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻצדק,
אֹומר הּוא ּדוד קיט)וכן וצדק (תהלים מׁשּפט "עׂשיתי : ְְִִִִֵֵֶֶָָָָ

לעׁשקי" ‡E·È.ּבלּֿתּניחני ÏÚ∑ּבעיני יהיּו ְְִִֵַַָֹ«…¿∆ְְִֵֶ

עליהם ּכאֹויבים  ּתרחם אל ,עלי ירחמּו לא ÒeÒ.ּכי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
·Î¯Â∑ הּוא וכן אחד, ּכסּוס ּכּלם חׁשּובים ּבעיני, »∆∆ְְְֲִֵֵֶַָָֻ
ו)אֹומר וכן :(שופטים אחד", ּכאיׁש מדין את "והּכית ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

אֹומר טו)הּוא ּפרעה"(שמות סּוס בא "ּכי :.·¯ ÌÚ ְִֵַָֹ««
EnÓ∑ רב הּוא רב ּבעיני אינֹו ּבעיני אבל ,. ƒ¿ְְֲֵֵֵֶַַַָ

aÚÓÏ„יט  ·ÈMÁ È„ ‡Ók dÏ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ¿∆¿«
:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e È‰BÁ‡Ï«¬ƒ¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÔeÙÒBÈכ  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»¬ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „BÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

ÈÚ‡כא  ‡LÙ ÛÏÁ ‡LÙ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿≈»«¿»√««¿»≈»
‡„È ÛÏÁ ‡„È ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ√«≈»ƒ»√«ƒ»¿»√«¿»

:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚«̄¿»√««¿»

„··Cא  ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
ÏÁ„˙ ‡Ï CpÓ ÈbÒ ÌÚ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»»¿ƒƒ««ƒƒ»»ƒ¿«
C˜q‡c CcÚÒa d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓƒ¿¬≈¿»¡»»≈¿≈¿«¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.íîæ øLàk Bì íúéNòå (èéEpizFAx ©£¦¤©£¤¨©©¥
Exn` l"f(:'d zFMn)oi` Ebxd o`Mn ¨§©¦¨¨§¥

,dUr xW`M `le mnf xW`M mibxdp¤¡¨¦©£¤¨©§Ÿ©£¤¨¨
mnf xW`M aEzMd xn` `nlC dWwe§¨¤¦§¨¨©©¨©£¤¨©
zrn `N` dUr `l ENt` aIgzdl§¦§©¥£¦Ÿ¨¨¤¨¥¥
drx zFUrl mnfe dxq dpr xW £̀¤¨¨¨¨§¨©©£¨¨
lr dUrn dUrPWkE ,aIgzp eig`l§¨¦¦§©¥§¤©£¨©£¤©
`xFwe dUre mnf o`M Wi bxdpe Fcï§¤¡©¥¨¨©§¨¨§¥
oi`e dUrW sqFpe mnf oM mB FA ip £̀¦©¥¨©§¨¤¨¨§¥

:oiCd on oiWpFr oi` zprh o`M̈©£©¥§¦¦©¦
ïëàFl didX dOn `id dWxCd xTr ¨¥¦©©§¨¨¦¦©¤¨¨

xfFge eig` lr dpr xW`M xnFl©©£¤¨¨©¨¦§¥
Fl EUri eig`A dpr xwW xn`X dnl§©¤¨©¤¤¨¨§¨¦©£

aEIgl FpWi df xn`naE ,dpr xW`M©£¤¨¨§©£¨¤¤§§¦
millkp mdipW bxdp `l oiA bxdp oiA¥¤¡©¥Ÿ¤¡©§¥¤¦§¨¦
xn` `NX dnE ,dpr xW` zErnWnA§©§¨£¤¨¨©¤Ÿ¨©
xW` df oFWl WTal Klde llFMd oFWl̈©¥§¨©§©¥¨¤£¤
`le mnf `weC xnFl ,`A wEIcl mnf̈©§¦¨©©§¨¨©§Ÿ
Exn` `zixAA l"fe l"f mdixacM dUr̈¨§¦§¥¤§©¨©§¨¨§

`Ed e"w e`l eia` Fl xn`Fl xn` ¨©¨¦¨¨©
,'Eke oiCd on oiWpFr oi` EpAx EpYcOl¦©§¨©¥¥§¦¦©¦§
`lA iM ,mdixacl dGn zFWwdl oi ¥̀§©§¦¤§¦§¥¤¦§Ÿ
e"Td did oiCd on oiWpFr oi` mrh©©¥§¦¦©¦¨¨©
oxhtl aEzMd `A `NW xnFl gixkn©§¦©©¤Ÿ¨©¨§¨§¨
gM oi`e mixaCd e"w ixdW Ebxd m ¦̀¨§¤£¥©§¨¦§¥Ÿ©
`NW `xw inwF`lE e"Td zFgcl wEIcA§¦¦§©§§¥§¨¤Ÿ

oi` iAx dgCW mrHn `l m` ,wEIcA§¦¦Ÿ¦©©¤¨¨©¦¥
:oiCd on oiWpFrk dxez §¦¦©¦

.'Bâå äîçìnì àöú ék (àfnxW ilE` ¦¥¥©¦§¨¨§©¤¨©
`aE ,Fxvi mr mc`d zngln aEzMd©¨¦§¤¤¨¨¨¦¦§¨

xn`e ,Kxn FaaNn xiqdl`vz iM §¨¦¦§¨Ÿ¤§¨©¦¥¥
dnglOl,dPOn dlFcB oi`W drEcid ©¦§¨¨©§¨¤¥§¨¦¤¨

miWw mixaC 'a Wi Ff dnglnA dPde§¦¥§¦§¨¨¥§¨¦¨¦
Fpi`W `Ed '` ,FgM miWiYOW mc`l̈¨¨¤©¦¦Ÿ¤¥
libxe cOln `EdW FnM dnglnA cOln§ª¨§¦§¨¨§¤§ª¨§¨¦
zaMxdW 'a ,rxd Fxvi Ff dngln oinA§¦¦§¨¨¦§¨©¤©§¨©
xW` lkA xvId ixaC zwaFg mc`d̈¨¨¤¤¦§¥©¥¤§¨£¤
lfble apbl xEQ`d ipiprA eil` xn`iŸ©¥¨§¦§§¥¨¦¦§Ÿ§¦§Ÿ
,FWtp dE`Y xW` lM lk`le zF`ble§¦§§¤¡Ÿ¨£¤§©¤©§



ני mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iyiy meil inei xeriy

(á)øaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬
:íòä-ìà¤¨¨«

i"yx£‰ÓÁÏn‰ŒÏ‡ ÌÎ·¯˜k∑ לצאתכם מן סמּו ¿»»¿∆∆«ƒ¿»»ְְִֵֶָ
ארצכם  מּגבּול ‰Ô‰k.הּספר LbÂ∑(מב הּמׁשּוח (סוטה ְְְְִֶַַָ¿ƒ««…≈ַַָ

הנקרא  והּוא ,מלחמה'לכ ‡ŒÏ.'מׁשּוח ¯a„Â ְְְְְִִַַָָָָ¿ƒ∆∆
ÌÚ‰∑(שם) הּקדׁשּבלׁשֹון. »»ְִֶַֹ

(â)íBiä íéáø÷ ízà ìàøNé òîL íäìà øîàå§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬©²
eàøéz-ìà íëááì Cøé-ìà íëéáéà-ìò äîçìnì©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À©¦«§¯

:íäéðtî eöøòz-ìàå eætçz-ìàå§©©§§²§©©«©§−¦§¥¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÚÓL∑(שם) אּלא זכּות ּבכם אין אפּלּו ¿«ƒ¿»≈ְֲִֵֶֶָָ

ׁשמע  אתכם קריאת ׁשּיֹוׁשיע אּתם ּכדאי ÏÚ.ּבלבד, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַ«
ÌÎÈ·È‡∑ אינם ּבידם, ּתּפלּו ׁשאם אחיכם, אּלּו אין …¿≈∆ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ

עליכם  יׂשראל,מרחמים עם יהּודה ּכמלחמת זֹו אין ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
כח)ׁשּנאמר ב בׁשמֹות (ד"ה אׁשרֿנּקבּו האנׁשים "וּיקמּו : ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ

מןֿהּׁשלל, הלּביׁשּו וכלֿמערּמיהם ּבּׁשביה, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻוּיחזיקּו
ויסכּום  וּיׁשקּום וּיאכילּום וּינעילּום ְְְְֲִִִַַַַַַַַַֻוּילּביׁשּום
עירֿ יריחֹו ויביאּום לכלּֿכֹוׁשל, ּבחמרים ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹוינהלּום

אּל ׁשמרֹון", וּיׁשּובּו אחיהם אצל על הּתמרים א ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
למלחמה  התחּזקּו לפיכ הֹולכים, אּתם .אֹויביכם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ŒÏ‡Â eÊtÁzŒÏ‡Â e‡¯ÈzŒÏ‡ ÌÎ··Ï C¯ÈŒÏ‡«≈«¿«¿∆«ƒ¿¿««¿¿¿«
eˆ¯Úz∑(מב ּדברים (סוטה ארּבעה ּכנגד אזהרֹות ארּבע ««¿ְְְְְִֶֶַַַַָָָָ

ּבתריסיהם  מגיפין עֹוׂשין, העֹולם אּומֹות ּכדי ׁשּמלכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
אּלּו ׁשּיחפזּו קֹול, להׁשמיע ּכדי לזה זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהּקיׁשן
אֹותם  ּומצהילין ּבסּוסיהם ורֹומסים וינּוסּו. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשּכנגּדן
וצֹווחין  סּוסיהם, ּפרסֹות ׁשעטת קֹול ְְְְְֲִִֵֶַַַַַלהׁשמיע
קֹול  מׁשמיעי ּומיני ּבׁשֹופרֹות ותֹוקעין .ּבקֹולם, ְְְְְִִִֵֵַָָ

ÌÎ··Ï C¯ÈŒÏ‡∑ סּוסים מּצהלֹות.e‡¯ÈzŒÏ‡∑ «≈«¿«¿∆ֲִִַ«ƒ¿
הּתריסין  הּקרנֹות ∑eÊtÁzŒÏ‡Â.מהגפת .מּקֹול ְֲִִֵַַָ¿««¿¿ְִַָ

eˆ¯ÚzŒÏ‡Â∑ הּצוחה .מּקֹול ¿«««¿ְִַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,elqk g"dan ,zeclez t"y)

על  ציּוּוי ׁשּי ואי טבעי, ּדבר היא ּבּמלחמה הּיראה ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהרי
מּדֹות  ׁשהתעֹוררּות ּדכיון ּבזה, והּבאּור ּתיראּו". "אל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָזה

ּומחׁשבּתֹו ּדעּתֹו ּכׁשּיׂשים לכן הּׂשכל, על־ידי הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּטבעּיֹות
ּכלל. יפחד ולא ירא ולא לבבֹו יר לא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹּבזה,

(ã)íëì íçläì íënò Cìää íëéäìà ýåýé ék¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®§¦¨¥¬¨¤²
:íëúà òéLBäì íëéáéà-íò¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk∑ ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים הם ƒ¡…≈∆¿ְְִִֵֶָ
ּפלׁשּתים  מקֹום, ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים ואּתם ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָּבׂשרֿודם,

ונפלּו נפל סֹופֹו? היה מה ּגלית, ׁשל ּבנצחֹונֹו ְְְְְִֶֶַָָָָָָָּבאּו
ÌÎnÚ.עּמֹו CÏ‰‰∑ הארֹון זה .מחנה ִ«…≈ƒ»∆ֲֵֶַָָ

È¯˜˙ÈÂ·ב  ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔBÎ·¯˜Ók È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿»¿«¬»»¿»»¿ƒ¿¿ƒ
:‡nÚ ÌÚ ÏlÓÈÂ ‡‰k«¬»ƒ«≈ƒ«»

˜¯ÔÈ·Èג  Ôez‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÔB‰Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«¿¿«ƒ¿»≈«¿ƒƒ
ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«¬»»¿»»««¬≈¿»≈
Ôez‰a˙˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎaÏ ÚeÊÈ ‡Ï»¿«ƒ¿»ƒ¿¬¿»ƒ¿««

:ÔB‰ÈÓ„wÓ Ôe¯·z˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ√»≈

Á‚‡Ï‡ד  ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬ƒ¿««√»≈«¬»»
:ÔBÎ˙È ˜¯ÙÓÏ ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÌÚ ·¯˜ ÔBÎÏ¿¿»ƒ«¬≈¿»≈¿ƒ¿«»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dxFYd ixaC l` rnWNn Edrpni dfe§¤¦§¨¥¦¦§Ÿ©¤¦§¥©¨
zFxarA lWkPW xg` mB dnE ,zFevOde§©¦§©©©©¤¦§¨©£¥
EclFPW rxd zFgM EtQezIW zFAx©¤¦§©§Ÿ¨©¤§
iYWxRW FnM mirxd eiUrOn¦©£¨¨¨¦§¤¥©§¦
mdipiA `Ed ixde mixg` zFnFwnA¦§£¥¦©£¥¥¥¤

:oiktFd Dl oi`W dxxgM©£¨¨¤¥¨§¦
äæìxn`e o`M 'd xaC `A`vz iM ¨¤¨§©¨§¨©¦¥¥

dnglOlLlkU ipirA zi`xeqEq ©¦§¨¨§¨¦¨§¥¥¦§§
,akxeqEq xvId `EdX dn cbpM qEq §¤¤§¤¤©¤©¥¤

,mc`d oM Fpi`X dn dnglOl okEn¨©¦§¨¨©¤¥¥¨¨¨
dhFPW mc`d zaMxd cbpM akx¤¤§¤¤©§¨©¨¨¨¤¨

FxnF`e ,mixaCl zwWFgeLOn ax mr §¤¤©§¨¦§§©©¦§
cSn EPOn EtQezPW rxd zFgM cbpM§¤¤Ÿ¨©¤¦§©§¦¤¦©
lr s` ,Epxn`W FnM mirxd eiUrn©£¨¨¨¦§¤¨©§©©

xn`e aFHd FxaC `A ok iR`xiz `l ¦¥¨§¨©§¨©Ÿ¦¨

,mdn`Ed mrHdeKOr Lidl` 'd iM ¥¤§©©©¦¡Ÿ¤¦¨
dnglOl `A ziid m` zn` od WExR¥¥¡¤¦¨¦¨¨©¦§¨¨
Ff dnglnA cnrl gM LA oi` LgkA§Ÿ£¥§Ÿ©©£Ÿ§¦§¨¨

FgM KOr Lidl` 'dW oeiM la`lFcB £¨¥¨¤¡Ÿ¤¦¨Ÿ¨
Fpini xdHl mc` `AWM iM ,Llivdl©£¦§¦§¤¨¨¨¦¨¥§¦
ripki `Ede 'dl wAcpe FYlAwn KxAzi¦§¨©§©©§§¦§¨©§©§¦©

:eixvn§¥¨
øîâåxn`mixvn ux`n LlrOdiM §¨©Ÿ¤©©©§¥¤¤¦§©¦¦

wxtn 'd iM KzFg ztFn df¤¥¥¦§¨¥
cFq `Ede ,DxxanE dXcTd on dRlTd©§¦¨¦©§ª¨§¨§¨§
ircFil rEcIM mixvOn l`xUi z`lrd©£¨©¦§¨¥¦¦§©¦©¨©§§¥
wGgzYW icM zF`d Ll dfe ,og¥§¤§¨§¥¤¦§©¥

xnF` `Ed oke ,dnglOA(f"l miNdY) ©¦§¨¨§¥¥§¦¦

EPafri `l 'd 'Fbe wiCSl rWx dtFv¤¨¨©©¦§Ÿ©©§¤
l"f Exn`e ,Fcia(:'l oiWECw)aEzMdW §¨§¨§¦¦¤©¨

lr xABzn `EdW rxd xvi lr xAcn§©¥©¥¤¨©¤¦§©¥©
:FcIn FliSnE FxfFr 'de mc`d̈¨¨©§©¦¦¨

íçläìWExR .'Fbe riWFdl 'Fbe §¦¨¥§§¦©§¥
,mkiaiF` cA`l 'Fbe mgNdl§¦¨¥§§©¥§¥¤

FxnF`eriWFdlzEni `NW WExR 'Fbe §§§¦©§¥¤Ÿ¨
`Ed dfe ,dnglOA cg` l`xUi ipAn¦§¥¦§¨¥¤¨©¦§¨¨§¤
dcaM dnglOd didYW qPd xTr¦©©¥¤¦§¤©¦§¨¨§¥¨
ipAn cg` cwRi `le mdiaiF`A§§¥¤§Ÿ¦¨¥¤¨¦§¥
dOA oEMzp dfl iM ilE`e ,l`xUi¦§¨¥§©¦¨¤¦§©¥©¤

aEzMd zNgzA xn`Xmkidl` 'd ¤¨©¦§¦©©¨¡Ÿ¥¤
riWFdl mingx ,oiCde mingxd xiMfd¦§¦¨©£¦§©¦©£¦§¦©
df zlEfe ,mdiaiF` cA`l oiC ,l`xUi¦§¨¥¦§©¥§¥¤§©¤
mkidl` iM FxnF`A iC did̈¨©§§¦¡Ÿ¥¤

:KlFda dxez ¥
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(ä)øLà Léàä-éî øîàì íòä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º£¤̧
úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äðä¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ

:epëðçé øçà Léàå äîçìna©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«
i"yx£BÎÁ ‡ÏÂ∑ התחלה לׁשֹון ,'חּנּו' ּבֹו. ּדר epÎÁÈ.לא ¯Á‡ LÈ‡Â∑נפׁש עגמת ׁשל זה ודבר .הּוא ¿…¬»ְְִַָָָֹ¿ƒ«≈«¿¿∆ְְֶֶֶֶַָָָ

(å)áLéå Cìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−§¨´Ÿ
:epìlçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−§©§¤«

i"yx£BÏlÁ ‡ÏÂ∑ ולאכל ּבדמים לחּללן אֹו ּבירּוׁשלים, לאכלן טעּונין ׁשהּפרֹות הרביעית, ּבּׁשנה ּפדאֹו לא ¿…ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבירּוׁשלים  .הּדמים ִִִַַָָ

(æ)áLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ
:äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏna ˙eÓÈŒÔt∑ ׁשּימּות הּוא ּכדאי הּכהן, לדברי יׁשמע לא ׁשאם ימּות, ּפן .יׁשּוב ∆»«ƒ¿»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(ç)Léàä-éî eøîàå íòä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³
-úà ñné àìå Búéáì áLéå Cìé áálä Cøå àøiä©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤

:Bááìk åéçà ááì§©¬¤−̈¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ËM‰ eÙÒÈÂ∑(מג ּכאן (סוטה נאמר לּמה ¿»¿«…¿ƒֱֶַָָָ

מדּבר  ׁשהּכהן הּכהן, ּדברי על זה מֹוסיפין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ"ויספּו"?
אתכם". "להֹוׁשיע עד יׂשראל", "ׁשמע מן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּומׁשמיע
וׁשֹוטר  מדּבר ּכהן ּוׁשליׁשי, וׁשני האיׁש", ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָֹּו"מי

מדּבר ׁשֹוטר וזה, מׁשמיע מׁשמיע; ‰i¯‡.וׁשֹוטר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַ«»≈
C¯Â··l‰∑ יכל ׁשאינֹו ּכמׁשמעֹו, אֹומר: עקיבא רּבי ¿««≈»ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

רּבי  ׁשלּופה. חרב ולראֹות הּמלחמה ּבקׁשרי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלעמד
ׁשּבידֹו מעברֹות הּירא אֹומר: הּגלילי ּולכיֹוסי , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

על  לכּסֹות ואּׁשה, וכרם ּבית על לחזר ּתֹורה לֹו ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹּתלתה
ׁשהם  יבינּו ׁשּלא ׁשּבידם, עברֹות ּבׁשביל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהחֹוזרים
ּבית, ּבנה 'ׁשּמא אֹומר: חֹוזר, והרֹואהּו עברה, ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבעלי

אּׁשה' ארׂש אֹו ּכרם, נטע .אֹו ִֵֶֶַַָָ

(è)eã÷ôe íòä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²
ñ :íòä Làøa úBàáö éøN̈¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«

i"yx£˙B‡·ˆ È¯N∑ מּלפניהם זקפין ׁשּמעמידין »≈¿»ְֲִִִִִֵֶֶַַָ
מי  וכל ּבידיהם, ּברזל ׁשל וכּׁשילים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומלאחריהם,
ׁשֹוקיו. את לקּפח ּבידן הרׁשּות לחזר, ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשרֹוצה

את  לזקף הּמערכה ּבקצה עֹומדים אדם ּבני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ"זקפין",
ולא  הּמלחמה אל 'ׁשּובּו ּבדברים: ּולחּזקם ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹהּנֹופלים

ניסה' נפילה, ׁשּתחּלת .ּתנּוסּו, ְְִִִֶַָָָ

ÔÓה  ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ì„˜ ‡iÎ¯Ò ÔeÏlÓÈÂƒ«¿»¿«»√»«»¿≈«»
C‰È dÎÁ ‡ÏÂ ‡z„Á ‡˙È· ‡· È„ ‡¯·b«¿»ƒ¿»≈»«¿»¿»»¿≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈ„ d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dpÎÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»«¿¿ƒ≈

C‰Èו  dÏÁ‡ ‡ÏÂ ‡Ó¯k ·Èˆ Èc ‡¯·b ÔÓe»«¿»ƒ¿ƒ«¿»¿»«¬≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dplÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»¿«ƒ≈

C‰Èז  d·Ò ‡ÏÂ ‡˙z‡ Ò¯‡ Èc ‡¯·‚ ÔÓe»«¿»ƒ≈«ƒ¿»¿»»¿«¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dp·qÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»ƒ¿ƒ«

Ôe¯ÓÈÈÂח  ‡nÚ ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeÙÒBÈÂ¿¿»¿«»¿«»»ƒ«»¿≈¿
·e˙ÈÂ C‰È ‡aÏ ¯È·˙e ÏÁ„„ ‡¯·b ÔÓ»«¿»¿»≈¿ƒƒ»¿«ƒ
:daÏk È‰BÁ‡„ ‡aÏ ˙È ¯·zÈ ‡ÏÂ d˙È·Ï¿≈≈¿»ƒ¿«»ƒ»«¬ƒ¿ƒ≈

nÚ‡ט  ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeˆLÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿≈»¿«»¿«»»ƒ«»
:‡nÚ LÈ¯a ‡ÏÈÁ Èa¯ ÔepÓÈÂƒ««»≈≈»¿≈«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå àøiä Léàä éî (çl"f EpizFAx ¦¨¦©¨¥§©¥
Exn`(.c"n dhFq)zFxarn `xId df ¨§¨¤©¨¥¥£¥

FxnF` KxC lr WExR ,FciAW(b"l 'irWi) ¤§¨¥©¤¤§§©§¨

FciA WIW in lMW ,mi`Hg oFIva EcgR̈£§¦©¨¦¤¨¦¤¥§¨
ENt`e ,Fnvrn cxge `xi FAl zFxar£¥¦¨¥§¨¥¥©§©£¦

cgRd zFxar FciA WIW rcFi Fpi ¥̀¥©¤¥§¨£¥©©©
iM EdricFY dnglOA FaalA qpkPd©¦§¨¦§¨©¦§¨¨¦¥¦

l"f EpizFAxe ,zFxar FciA Wi'iq g"e`) ¥§¨£¥§©¥¦

(inlWExId mWA c"pFAlA qpMIW oFrd ExrW §¥©§©§¦¦£¤¨¤¦¨¥§¦
`N` FciA oi` ENt`W FxvFIn cgRd©©©¦§¤£¦¥§¨¤¨

iM mrHde ,xvFil gAYWi oiA xACW¤¦¥¥¦§©©§¥§©©©¦
qp Fl zFUrl Kixv dnglOl qpkPd©¦§¨©¦§¨¨¨¦©£¥
zpigAn FciAW lke aiF` axgn lvPdl§¦¨¥¥¤¤¥§¨¤§¨¦§¦©
FlGnE qPl iE`x Fpi` rxd̈©¥¨©¥©¨

:Fcigtih dxez ©§¦
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ß lel` 'e ycew zay ß

(é)äéìà úàø÷å äéìò íçläì øéò-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨
ì:íBìL §¨«

i"yx£¯ÈÚŒÏ‡ ·¯˜˙ŒÈk∑ לכלֿהערים ּתעׂשה "ּכן ּבענין: ׁשּמפרׁש ּכמֹו מדּבר, הּכתּוב - הרׁשּות ּבמלחמת ƒƒ¿«∆ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וגֹו' ."הרחקת ְְָֹֹ

(àé)ðòz íBìL-íà äéäå-ìk äéäå Cì äçúôe E §¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈¨®§¨º̈¨
:Eeãáòå ñîì Eì eéäé dá-àöîpä íòä̈¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−©«£¨«

i"yx£d·Œ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰ŒÏk∑(ספרי) מֹוצא אּתה אפּלּו »»»«ƒ¿»»ֲִֵַָ
אּומֹות  מּׁשבעה רּׁשאי ּבּה אּתה להחרימם, ׁשּנצטּוית ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָ

Ee„·ÚÂ.לקּימם  ÒÓÏ∑(ספרי) עליהם ׁשּיקּבלּו עד ְְַָ»««¬»ְְֲֵֶֶַַ
וׁשעּבּוד  .מּסים ְְִִִ

dÏÚי  (‡·¯˜) ‡Á‚‡Ï ‡z¯˜Ï ·¯˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»«¬»»¿»»¬«
:ÌÏLc ÔÈlÓ dÏ È¯˜˙Â¿ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»

ÏÎיא  È‰ÈÂ CÏ ÁzÙ˙Â CpÚz ÌÏL Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈»
ÔÈqÓ È˜qÓ CÏ ÔB‰È da ÁÎzLÈ„ ‡nÚ«»¿ƒ¿¿««¿»«¿≈ƒƒ

:CpÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå áø÷ú ék (éfnxz Ff dWxR ilE` ¦¦§©§©¨¨¨¦§Ÿ
xdGd xtqA i"AWxd xn`X iR lr©¦¤¨©¨©§¦§¥¤©Ÿ©

(.a"q a"g)dnWp glFW d"a oFc`d iM¦¨¨¥©§¨¨
Fkixcdl oFilrd mlFrn mc`dl dxzi§¥¨§¨¨¨¥¨¨¤§§©§¦
mc`d hlOi DzErvn`aE xWi KxcA§¤¤¨¨§¤§¨¨¦¨¥¨¨¨

xn`e dnWPl 'd dEve ,F`ihgOdniM ¥©©£¦§¦¨©§¨¨§¨©¦
xir l` axwzmc`d sEB `Ed df ¦§©¤¦¤¨¨¨

xdGd xtqA mxnF`M xir `xwPWg"f) ¤¦§¨¦§§¨§¥¤©Ÿ©
(f"v zExdPhw xir l"fe dPhw xir wEqRA©¨¦§©¨§¦§©¨

iM dnglOl ,k"r Wp xaC `tEB `C̈¨§©¨©¦§¨¨¦
:FriWxn cIn mc`d liSdl gM Kixv̈¦Ÿ©§©¦¨¨¨¦©©§¦

÷c÷ãåxird liaWA WExR dilr xnFl §¦§¥©¨¤¨¥¦§¦¨¦
KxC lr rxd xvIn DhNnl§©§¨¦¥¤¨©©¤¤

FxnF`('h zldw)hNnE 'Fbe dil` `aE §Ÿ¤¤¨¥¤¨§¦©
FznkgA xird(:a"l mixcp),dil` z`xwe ¨¦§¨§¨§¨¦§¨¨¨¥¤¨

mFlWldil` `FaY `NW WExR §¨¥¤Ÿ¨¥¤¨
on aFHd Kxcl FzFHdl LizFriqtA¦§¦¤§©§¤¤©¦
LAxwA dNgzA `N` ,dvTd l` dvTd©¨¤¤©¨¤¤¨¦§¦¨§¦§§
mB dUri dUrW mFlWl dil` `xwY¦§¨¥¤¨§¨¤¨©£¤©
oYie `AaE dGA dpdie oFilrd mlFrl̈¨¨¤§§¥¨¤©¤©¨§¦¥
mB iM zEIpgExl wlge zEiptEBl wlg¥¤©¨¦§¥¤¨¨¦¦©
zFpFfnl mc`d Kixv oFilrd mlFrl̈¨¨¤§¨¦¨¨¨¦§
mlFr crA dGd mlFrA gixhi `l m`e§¦Ÿ©§¦©¨¨©¤§©¨
ca`ie FriBi `NW `vnp ,oM mB `Ad©¨©¥¦§¨¤Ÿ©¦§¥¨¥
mFlW ixaC `xTi df Kxce cre mlFrl§¨¨¤§¤¤¤¦¨¥¦§¥¨

:rESAd `EdW¤©¦©
BøîBàådide WExR .mFlW m` dide §§§¨¨¦¨¥§¨¨

mFlW m` `id dgnU oFWl§¦§¨¦¦¨
xn`e ,LprYdgztEKxv oi` WExR ©©§§¨©¨§¨¥¥Ÿ¤

FgztM gYti m`e cal dgizR `N ¤̀¨§¦¨§©§¦¦§©§¦§
lW FgztM Fl gYti d"awd hgn lW¤©©¦§©§¦§¤

xn` xnBX dn `Ede ,mlE`lM dide ¨§©¤¨©Ÿ¤§¨¨¨

Da `vnPd mrdd"qye mixa` g"nx ¨¨©¦§¨¨¥¨¦§
cArYWi lMd miciBoiA ,dnWPl ¦¦©Ÿ¦§©§¥©§¨¨¥

zFUrl qnl Eidi dUr zFevn zpigaA¦§¦©¦§£¥¦§§©©£
zpigaA oiA ,'Eke mpFnnaE mtEbA§¨§¨¨§¥¦§¦©

dUrY `l zFevnLEcarecarM WExR ¦§Ÿ©£¤©£¨¥§¤¤
oini eixaCn zFhp lal FAxn `xId©¨¥¥©§©§¦§¨¨¨¦

:l`nUE§Ÿ
BøîBàåWExR .'Fbe milWz `l m`e §§§¦Ÿ©§¦§¥

dzhpe xird dnilWd `l m ¦̀Ÿ¦§¦¨¨¦§¨§¨
dxwn xwi minrtle ,KxC iPn dixEW £̀¤¨¦¦¤¤§¦§¨¦¦¤¦§¤
eiUrn aihdl mc`d ligzdW xg`W¤©©¤¦§¦¨¨¨§¥¦©£¨
mc`dl df rx`WkE ,zipxFg` aEWï£¨¦§¤¥©¤§¨¨¨
xzFi eilr Fxvi wGgzie rWx liCbi©§¦¤©§¦§©¥¦§¨¨¥
`Ede ,dnWPd mr mgNdl dpFW`xAn¦¨¦¨§¦¨¥¦©§¨¨§

FxnF`dngln LOr dzUre'd evi §§¨§¨¦§¦§¨¨§©
l"f mxn`nkE mitEBqA xird lr xEvl̈©¨¦§¦¦§©£¨¨

(.'d zFkxA)aFh xvi mc` fiBxi mlFrl §¨§¨©§¦¨¨¥¤
Fnvr sBql `Ed FzfBxde rxd xvi lr©¥¤¨©§©§¨¨§©¥©§
zFIprzA mB ,Fl mixYOd mixaCA©§¨¦©ª¨¦©§©£¦
,xirAW rxd gM WiYdl ikaE zFIwlnE©§ª§¦§©¦Ÿ©¨©¤¨¦
DpzpE FxnF`M FciA DpYl 'd FgihanE©§¦¦§¨§¨§§§¨¨

,LciA Lidl` 'dDxEkf lM ziMde`Ed ¡Ÿ¤§¨§§¦¦¨¨§¨
:eizFlige n"q gMŸ©§¥¨

BøîBàåaxg itlFxnF` KxC lrmiNdY) §§§¦¨¤©¤¤§§¦¦

(h"nwaxge mpFxbA l` zFnnFx§¥¦§¨§¤¤
:mciA zFItiR¦¦§¨¨

BøîBàåsHde miWPd wxmiWp WExR §§©©¨¦§©©¥¨¦
miWp E`xwpe gExe Wtp md¥¤¤§©§¦§§¨¦
sHde ,og ircFil rEcIM dnWPd KxrA§¥¤©§¨¨©¨©§§¥¥§©©
mc` dUrW miaFh miUrnE zFevn md¥¦§©£¦¦¤¨¨¨¨

cFqA 'd ipirA arzn didW mcwmiNdY) Ÿ¤¤¨¨§Ÿ¨§¥¥§§¦¦

('pxRql LN dn midl` xn` rWxle§¨¨¨¨©¡Ÿ¦©§§©¥

:zEkfl EaWgi FA xfFg mc`WkE ,iTgª¨§¤¨¨¥¥¨§¦§
íbExn`W l"f mdixaC iR lr`nFi) ©©¦¦§¥¤¤¨§¨

(:e"tmdle zFIkfM Fl zFUrp zFbbW§¨©£¦§ª§¨¤
:sh `xTi¦¨¥©

BøîBàådndadexngd ze`Y `Ed §§§©§¥¨©£©©Ÿ¤
,dndA `xTIWxW` lke ¤¦¨¥§¥¨§¨£¤

Kl faY xirAzlrFzl didi lMdW ¨¦¨Ÿ¨¤©Ÿ¦§¤§¤¤
zbVdl oTzl KixSd oTzl dnWPd©§¨¨§©¥©¨¦§©¥§©¨©
lBqY indAd ze`Y mB iM ,zFlMUOd©ª§¨¦©©£©©§¥¦§©¥

:Dl rbFPX dOA aFHd lbq¤¤©©¤¤¥©¨
BøîBàå.'Fbe mixrd lkl dUrY oM §§¥©£¤§¨¤¨¦§

zFxEn`d zFevn lM WExR¥¨¦§¨£
zFtEBd mdW mixrl `N` mpi` oiprÄ¦§¨¥¨¤¨¤¨¦¤¥©

FxnF` KxC lr ,EwgxzPW(f"p dirWi) ¤¦§©£©¤¤§§©§¨

`xTi zFxar lrAW ,aFxTle wFgxl̈¨§©¨¤©©£¥¦¨¥
dXcTd xFwn `idW dpikXdn wFgẍ¥©§¦¨¤¦§©§ª¨
,dpFilrd dnWPd avgn `id dPOOW¤¦¤¨¦¤§©©§¨¨¨¤§¨
WExR miFBd ixrn `idW xir la £̀¨¦¤¦¥¨¥©¦¥
dz`vie dXcTd mr xWw Dl oi`W¤¥¨¤¤¦©§ª¨§¨§¨¨
oi` miFBd lkM dirWR axA dxFwOn¦§¨§Ÿ§¨¤¨§¨©¦¥
DA dewY `le DOr wlg dnWPl©§¨¨¥¤¦¨§Ÿ¦§¨¨

FxnF` `Ede ,DaiWdlixrn `l xW` ©£¦¨§§£¤Ÿ¥¨¥
miFBdiM ,'Fbemdl oi` mdd zFpigA ©¦§¦§¦©¥¥¨¤

dWn zbbW dzid Ffe ,mnixgdl `N ¤̀¨§©£¦¨§¨§¨¦§©¤
ax axr zlAwA(a"nt x"eny)xn` 'de , §©¨©¥¤©©¨©

xcbA micnFr mpi`e rx mWxXW eil ¥̀¨¤¨§¨©§¥¨§¦§¤¤
didWkE ,rx wlgl milCanE dXcTd©§ª¨ª§¨¦§¥¤©§¤¨¨
Fpi` WcTl maxwl WExR mzF` dIgn§©¤¨¥§¨§¨©Ÿ¤¥
lM xnFl wCwC ,dnWp lM mA dIgn§©¤¨¨§¨¨¦§¥©¨
mr dpFW`x dkFGW gExd `id¦¨©¤¨¦¨¦

:dnWPd`i dxez ©§¨¨
mihtFW zWxR zlqg£¨©¨¨©§¦
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(áé)äîçìî Enò äúNòå Cnò íéìLú àì-íàå§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−¦§¨¨®
:äéìò zøöå§©§−̈¨¤«¨

i"yx£EnÚ ‰˙NÚÂ CnÚ ÌÈÏL˙ ‡ÏŒÌ‡Â¿ƒ…«¿ƒƒ»¿»¿»ƒ¿
‰ÓÁÏÓ∑,עּמ ּתׁשלים לא ׁשאם מבּׂשר הּכתּוב ƒ¿»»ְְְְִִִֶֶַַַָֹ

,ּב להּלחם ותלסֹופּה ּתּניחּנה ÈÏÚ‰.אם z¯ˆÂ∑ ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ¿«¿»»∆»

ּולהצמיאּה להרעיבּה מיתת אף ולהמיתּה ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָ
.ּתחלּואים  ֲִַ

(âé)éäìà ýåýé dðúðedøeëæ-ìk-úà úékäå Eãéa E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈
:áøç-éôì§¦¨«¤

i"yx£E„Èa EÈ‰Ï‡ '‰ d˙e∑ּביד נֹותנּה ׁשה' סֹוף ּבענין, האמּור ּכל עׂשית .אם ¿»»¡…∆¿»∆ְְְִִִֶֶָָָָָָָָָ

(ãé)øéòá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå íéLpä ÷ø©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììL-ìkøLà E ¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬

éäìà ýåýé ïúð:Cì E ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«
i"yx£Ûh‰Â∑ ּבגדֹולים אתּֿכלֿזכּורּה"? "והּכית מקּים: אני ּומה זכרים, ׁשל טף .אף ¿««ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(åè)ãàî Enî ú÷çøä íéøòä-ìëì äNòz ïk¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ
:äpä älàä-íéBbä éøòî-àì øLà£¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤¥«¨

(æè)éäìà ýåýé øLà älàä íénòä éøòî ÷øïúð E ©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬
:äîLð-ìk äiçú àì äìçð Eì§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨§¨¨«

(æé)éðòðkä éøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´
éäìà ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå:E §©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑ את .הּגרּגׁשי לרּבֹות «¬∆ƒ¿ְְִִֶַַָ

(çé)ìëk úBNòì íëúà eãnìé-àì øLà ïòîì§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½§ŸÆ
ýåýéì íúàèçå íäéäìàì eNò øLà íúáòBz«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−©«Ÿ̈¬

ñ :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£e„nÏÈŒ‡Ï ¯L‡ ÔÚÓÏ∑ לקּבלם רּׁשאי אּתה ּומתּגּירין, ּתׁשּובה עׂשּו אם .הא ¿««¬∆…¿«¿ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

(èé)äéìò íçläì íéaø íéîé øéò-ìà øeöú-ék¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨
ék ïæøb åéìò çcðì döò-úà úéçLú-àì dNôúì§¨§À̈«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦ µ
äãOä õò íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàú epnî¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½

éðtî àáì:øBöna E ¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«

˜¯·יב  CnÚ „aÚ˙Â CnÚ ÌÏL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈ƒ»¿«¿≈ƒ»¿»
:dÏÚ ¯eˆ˙e¿¬«

Ïkיג  ˙È ÈÁÓ˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ dp¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈»»
:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯eÎc¿«¿ƒ¿«¿»∆

È‰Èיד  Èc ÏÎÂ ‡¯ÈÚ·e ‡ÏÙËÂ ‡iL „BÁÏ¿¿«»¿«¿»¿ƒ»¿…ƒ¿≈
˙È ÏeÎÈ˙Â CÏ ÊB·z d‡„Ú Ïk ‡z¯˜·¿«¿»»¬»«≈»¿≈»
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i"yx£ÌÈÓÈ∑ ׁשנים.ÌÈa¯∑,יט)ׁשלׁשה מּכאן (שבת »ƒְִַ«ƒְִָָֹ

ּפחֹות  ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל עירֹות על צרין אין ְְֲִִֵֵֶַָָָָָאמרּו:
לׁשּבת  קדם ימים ּבׁשלֹום מּׁשלׁשה ׁשּפֹותח ולּמד , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

אֹומר הּוא וכן ימים, ׁשלׁשה אֹו א)ׁשנים :(שמואלֿב ְְְִִֵֵַָָֹ
הרׁשּות  ּובמלחמת ׁשנים", ימים ּבצקלג ּדוד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ"וּיׁשב

מדּבר הּכתּוב ‰O„‰.(ספרי)- ıÚ Ì„‡‰ Èk∑ הרי ְֵַַָƒ»»»≈«»∆ֲֵ
הּׂשדה  עץ האדם ׁשּמא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ'ּכי'

מּפני הּמצֹור ּבתֹו רעב להּכנס ּביּסּורי להתיּסר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
העי  ּכאנׁשי ּתׁשחיתּנּור וצמא לּמה ,. ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(118 'nr ck jxk zegiy ihewl)

הּׂשדה עץ האדם יט)ּכי הרש"ב(כ, הרּבי חנוך ּכתב (קונטרס ִִֵֶַַַָָָָָָָ
(39 עמ' וחי.לנער צֹומח מּדֹומם, ּכלּול האדם -ּדֹומם: ִֵֵֵַַָָָָָ

והּדּבּור. הּמחׁשבה ׁשּצֹומחֹות צֹומחאֹותּיֹות הּמּדֹות, - ְְֲִִִֵֶַַַַַָָ
לגדלּות. ּתחּיה".חימּקטנּות ו"החכמה חכמה, ּבחינת - ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָ
הּׂשדה  עץ הּוא האדם וׂשכלֹו, חכמתֹו הינּו האדם, עּקר : ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

להפ הינּו ּומזּככים, מבררים מּדֹותיו ׁשּיהיּו הּמּדֹות, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹֹֻּבׁשביל

וטֹוב  לּׁשמים טֹוב ויהיה לאלקּות, הּבהמּיֹות ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָֹמּדֹותיו
וזּכּו ּברּור הּוא האדם עבֹודת עּקר ואכן, עכ"ל. ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָלּברּיֹות,

טֹוב' ׁשם 'ּכתר ּבספר וכדאיתא רּבי (סכ"ד)הּמּדֹות, ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ּכדי  היא, הּזה ּבעֹולם האדם ּבריאת ׁשעּקר ּגאֹון, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָסעדיה
אדמו"ר  ּפתּגם וידּוע והּטבעּיֹות. הרעֹות מּדֹותיו את ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹלׁשּבר

מּדֹותיו. טבע לׁשּנֹות הּוא החסידּות ענין ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּזקן:
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עצּה את תׁשחית לא גֹו' עיר אל תצּור "ּכי ּכתּוב ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבפרׁשתנּו
הּׂשדה  עץ האדם ּכי תכרת, לא ואֹותֹו תאכל  מּמּנּו ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹגֹו'

וכרּת" תׁשחית אֹותֹו יט)גֹו' ּבּגמרא(כ, ואיתא א). ז, (תענית ְְְְִִַַָָָָָָ
מּמּנּו ּכי ּדכתיב מּׁשּום אּלא הּוא? ׂשדה עץ האדם ְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָ"וכי
הא  וכרּת. תׁשחית אֹותֹו ּוכתיב תכרֹות, לא ואֹותֹו ְְְְְִִִֵַָָָָֹֹתאכל
לא  ואֹותֹו תאכל מּמּנּו - הּוא הגּון ּתלמיד־חכם אם ְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹּכיצד,

וכרּת". תׁשחית אֹותֹו - לאו ואם ְְְְִִִַָָָָתכרֹות,
ׂשדה  עץ האדם "וכי הּגמרא קּוׁשּית מתיּׁשבת ּכיצד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוקׁשה,
- לזה זה ּדֹומים ׁשּבהם אחד ּפרט מצינּו אם ׁשגם ְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא",
ּבלבד, אחד ּבפרט ּדמיֹון זה הרי - הגּון ּתלמיד־חכם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבענין
לעץ  האדם ּבין העיקרית הּׁשּיכּות את זה ּדמיֹון מבּטא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואי

ֶַָהּׂשדה?
מתחּלק  ׁשהעֹולם ׁשּכמֹו הּידּוע על־ּפי זה לבאר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָויׁש
ּבאדם  יׁש ּכ ּומדּבר, חי צֹומח, ּדֹומם, סּוגים, ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָלארּבעה
ּבחינת  הן ׁשּבאדם והּמּדֹות אּלּו, סּוגים לארּבעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהתחּלקּות

ׁשּבאדם תורת־חיים הּצֹומח א. ד, בראשית תורה־אור זה בכל (ראה ֵֶַַָָָ

מקומות) ובכמה וייצר, ד"ה .בראשית
ׁשהּוא  - הּוא הּסּוגים ג' ׁשאר על האדם ׁשל יתרֹונֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָוהּנה,

ׂשכל. ֵֶַַּבעל
אמת  ּדהן הּוא", ׂשדה עץ אדם "וכי הּגמרא קּוׁשּית ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוזֹוהי
ה"צֹומח" ׁשהּוא - ׂשדה" ּד"עץ הענין ּגם יׁשנֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבאדם
ׁשל  מעלתֹו זֹוהי האם אבל ׁשּבלּבֹו, מּדֹותיו ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּבאדם,

ָָָהאדם?
אינּה האדם ׂשכל ׁשּתכלית הּגמרא, מתרצת ּכ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעל
הּמּדֹות, על להׁשּפיע אּלא ּבלבד, הׂשּכלֹות ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָלהׂשּכיל
מביא  אינֹו לבּדֹו הּׂשכל הּׂשכל. על־ּפי יתנהגּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַׁשהּמּדֹות

אז ׁשל  הּמּדֹות, על מׁשּפיע הּׂשכל ּכאׁשר רק לאדם, מּות ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לׁשלמּותֹו. האדם ְִֵָָָָּבא

ׁשל  ׁשּמעלתֹו ּכׁשם מאילן: מׁשל הּגמרא מביאה זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָועל
ּתלמיד  ל"אדם", ּבנֹוגע ּגם הּוא ּכן ּפירֹות, ּבנתינת היא ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָאילן
מּדֹותיו, על ּפֹועל ׁשּׂשכלֹו "הגּון", ּבהיֹותֹו היא ּדמעלתֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָחכם,

מצוֹות" ּפירֹות, ּד"מאי "ּפירֹות", סע"א)ּומביא מו, .(סוטה ְְִִֵֵֵַ
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הּׂשדה" עץ האדם "ּכי ּכתּוב יט)ּבפרׁשתנּו והינּו,(כ, . ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ
הּׂשדה. לעץ ּדברים ּבכּמה ּדֹומה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהאדם

הּילדים: ּבחינּו הֹוראה מּזה ללמֹוד ְְְְִִִִֵֶַָָָויׁש
אזי  ּגדל, ׁשּכבר לאחרי ּבאילן ׂשריטה עֹוׂשים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכאׁשר
אינּה וגם ּבלבד, ׁשּנעׂשתה ּבּמקֹום אּלא אינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשריטה
,ר אילן ּבׁשתיל ׂשריטה עֹוׂשים ּכאׁשר אבל נזק. ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּגֹורמת
יּתכן  לנטֹוע, ׁשעֹומדים ּבגרעין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָועל־אחת־ּכּמה־וכּמה

ּבעל־מּום. אילן יצמח אחת ְְִִִִֶַַַַַָָׁשּמׂשריטה
:החינּו ּבענין הּוא ְְְִִֵַַוכן

ּבחּיים, ּדרּכֹו מחצית עבר ׁשּכבר העמידה, ּבׁשנֹות ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָאדם

הּפגיעה  הרי - ּפׁשרֹות על להסּכים מּוכרח ׁשהּוא לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָונדמה
ללא  הּוא חי ׁשנה ארּבעים ּבלבד. אחדֹות ׁשנים למׁש ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹהיא
יכֹולֹות  אחת, לׁשנה ּפׁשרה ויעׂשה יּכׁשל ואם ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּפׁשרֹות,
ׁשּיׁשּכח  ּכח לֹו ליּתן ׁשּמאחֹוריו הּקֹודמֹות ׁשנה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹארּבעים

ׁשלמה. ּביהדּות ויעמֹוד מהּפׁשרה, ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָמּיד
לחּנ רֹוצים ואֹותם הּצעיר, הּדֹור אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָאבל
לכל  לּיהדּות והּקּנאּות החֹום את מהם נֹוטלים - ּפׁשרֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָעל
ּבנׁשמתם  ׁשעֹוׂשים והחּסרֹון הּׂשריטה ּבגלל חּייהם. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָימי
רחמנא־ ּבעל־מּום יהּודי לגּדֹול אחר־ּכ עלּול ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָּבצעירּותם,

ְִָליצלן!
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ּביֹותר  קל ׁשינּוי ׁשאפילּו ׁשּמּכיון ּגיסא , לאיד ּגם הּוא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן
ּבׁשביל  אפילּו לכן הּקצה, אל מהּקצה ׁשּיתהּפ לגרֹום ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיכֹול
ּולהׁשּתּדל, להׁשּתּדל ּכדאי הּילד, ּבחינּו קּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהטבה

עיקרּיים  ּבענינים ּתיקּון ּדֹורׁש החינּו אם ְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָוכל־ׁשּכן
חּייו. ימי ּכל ּבמׁש הּילד על להׁשּפיע ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהעלּולים

(ë)Búà àeä ìëàî õò-àì ék òãz-øLà õò ÷ø©º¥´£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬
àåä-øLà øéòä-ìò øBöî úéðáe zøëå úéçLú©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦Æ

ô :dzãø ãò äîçìî Enò äNòŸ¨¯¦§²¦§¨−̈©¬¦§¨«
i"yx£dz„¯ „Ú∑ רּדּוי ל,לׁשֹון ּכפּופה .ׁשּתהא «ƒ¿»ְְְְִֵֶָ

àë(à)éäìà ýåýé øLà äîãàa ììç àöné-ékE ¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
:eäkä éî òãBð àì äãOa ìôð dzLøì Eì ïúðŸ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®¬Ÿ©−¦¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 129 'nr c"kg y"ewla xzei jxe`a d`xe .223 'nr l jxk zegiy ihewl t"r)

mihtFWde mipwfd ciwtY©§¦©§¥¦§©§¦

חלל  יּמצא "ּכי ערּופה: עגלה ׁשל ענינּה מבֹואר ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
הּכהּו, מי נֹודע לא ּבּׂשדה נפל . . זקניּבאדמה ויצאּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

גֹו' ּומדדּו גֹו'וׁשפטי העגלה את ההיא העיר זקני והֹורידּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ואמרּו וענּו גֹו' ידיהם את ירחצּו גֹו' ההיא העיר זקני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹוכל

גֹו'" הזה הדם את ׁשפכּו לא ואילך)ידינּו א .(כא, ְֵֶֶַַָָָֹ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הדברים לבאר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָויׁש

ּבהקּב"ה, דביקּותֹו ׁשנפסקה זה הּוא רּוחני ּבמּובן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ"חלל"
ּבה' הדבקים "ואּתם ׁשנאמר ּוּכמֹו חיּותֹו, מקֹור ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַׁשהּוא

היֹום". ּכלכם חיים ְֱִֵֶֶַַֹֻאלקיכם,
" נמצא להיֹותֹו הּוא לזה ּבׂשדה")ּבׂשדה והגֹורם ("נֹופל " ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשל ּבאהלּהולא מקֹומֹו ׁשם ּובׂשדה ויהדּות. ּתֹורה ׁשל ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָֹ
"ּבׂשדה" ׁשנמצאים לאֹותם ׁשמתנּכל ׂשדה", איׁש . . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ"עׂשו
מקֹור  חיים" ּב"אלקים מדביקּותם חס־וׁשלֹום ְְְְְְֱִִִֵַַַָָָֹלנּתקם
ּבׂשדה", . . "חלל - רחמנא־לצלן חללים ּולהּפילם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָחיּותם
הדבקים  ד"ואּתם הענין את ּבהם להחליׁש על־ּכל־ּפנים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹו

גֹו'". אלקיכם ֱֵֶַֹּבה'

" - הּתֹורה הֹוראת ּבאה זה וׁשפטיועל זקני גֹו'",ויצאּו ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל, וׁשֹופטי זקני ׁשל ואחריּותם מּתפקידם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשזהּו
מּכל־וכל  ולׁשלֹול המצב לתקן ּבהם הּתלּוי ּכל את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹלעׂשֹות

ּבׂשדה". . . ד"חלל המציאּות ְְִֶֶַַָָָאת
הזה" הדם את ׁשפכּו לא "ידינּו ּבהכרזתם גם ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹוכמּודגׁש
ּובלא  מזֹונֹות ּבלא ּוּפטרּונּוהו ראינּוהּו "לא רׁש"י ְְְְְִִֵַַָֹֹֹּופירׁש
איׁש ּכל ללוֹות העיר זקני ׁשל חֹובתם ׁשזֹוהי דהינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָלויה",
עליו  ּולהגן ּולחזקֹו הׂשדה) (אל מהעיר היֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמיׂשראל

"ּבׂשדה". ּבהיֹותֹו לֹו האֹורבֹות הסּכנֹות ְְִִֶַַַָָָָמּכל
,לדר צידה לֹו ׁשמסּפקים ידי על ּתֹורה מזֹון והּוא זֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

וכן ועֹוד), א. יד, חגיגה (ראה מזֹון הם לבּוׁשים ׁשנקראת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָ
רּבה אליהּו דבי ּבּתנא ּוכדאיתא הּפסּוק (פכ"ז)המצֹות, על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

דברי  ּבֹו ׁשאין אדם ראית "אם - וכסיתֹו" ערֹום תראה ְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָ"ּכי
כּו' ּוּתפלה ׁשמע קריאת ולמדהּו לבית הכניסהּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָתֹורה,
ׁשאין  מי אלא ּביׂשראל ערּום ל ׁשאין לפי ּבמצֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוזרזהּו

ּומצֹות". ּתֹורה ְִָּבֹו

(á)öéåéð÷æ eàéèôLå EøLà íéøòä-ìà eããîe E §¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−
:ììçä úáéáñ§¦¬Ÿ¤«¨¨«

i"yx£EÈ˜Ê e‡ˆÈÂ∑(יד סנהדרין מד. מיחדים (סוטה ¿»¿¿≈∆ְִָֻ
אּלּו ,ּגדֹולה ׁשּבזקני מה)∑e„„Óe.סנהדרי (סוטה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָ»¿

ׁשֹוכב מּמקֹום  È·Ò·˙.ׁשהחלל ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ŒÏ‡ ִֵֶֶָָָ∆∆»ƒ¬∆¿ƒ…
ÏÏÁ‰∑ לידע וצד, צד קרֹובה לכל .איזֹו ∆»»ְְְֵֵַַַָָ

(â)øéòä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øéòä äéäå§¨¨´¨¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧
-àì øLà da ãaò-àì øLà ø÷a úìâò àåää©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ

:ìòa äëLî̈«§−̈§«Ÿ

ÏÎ‡Ócכ  ÔÏÈ‡ ‡Ï È¯‡ Úc˙c ÔÏÈ‡ „BÁÏ¿ƒ»¿ƒ«¬≈»ƒ«¿«¬»
ÏÚ ÔÈÓB˜¯Î È·˙Â ıe˜˙e ÏaÁz d˙È ‡e‰»≈¿««¿¿ƒ¿≈«¿ƒ«
„Ú ‡·¯˜ CnÚ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡z¯«̃¿»ƒƒ»¿»ƒ»¿»»«

:dLaÎ˙c¿ƒ¿¿«

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ‡ÏÈË˜ ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÓ Ú„È˙‡ ‡Ï ‡Ï˜Áa ÈÓ¯ d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È»≈»¿≈¿«»≈¿«¿»»ƒ¿¿««

:dÏË»̃¿≈

Ècב  ‡iÂ¯˜Ï ÔeÁLÓÈÂ CÈi„Â CÈ·Ò Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿»»¿«»»¿ƒ¿¿¿ƒ¿«»ƒ
:‡ÏÈË˜ ˙e¯ÁÒ«¬»¿ƒ»

È·Òג  Ôe¯a„ÈÂ ‡ÏÈË˜Ï ‡·È¯˜c ‡z¯˜ È‰˙e¿≈«¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿»≈
da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc È¯Bz ˙Ï‚Ú ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ∆¿«≈ƒ»ƒ¿¿««

:¯Èa ˙„È‚ ‡Ï Ècƒ»¿ƒ«¿ƒ



נז mihtey zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e ycew zayl inei xeriy

(ã)ìçð-ìà äìâòä-úà àåää øéòä éð÷æ eãøBäå§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ¤©´©
íL-eôøòå òøfé àìå Ba ãáòé-àì øLà ïúéà¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬

:ìçpa äìâòä-úà¤¨«¤§−̈©¨«©
i"yx£Ô˙È‡ ÏÁŒÏ‡∑ נעבד ,קׁשה ∑eÙ¯ÚÂ.ׁשּלא ∆««≈»ֱֶֶֶָָֹ¿»¿

ּבקֹופיץ  ערּפּה 'ּתבא קֹוצץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר . ְְִֵַַָָָָָָֹ
ּבמקֹום  ותערף ּפרֹות, עׂשתה ׁשּלא ׁשנתּה ּבת ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹעגלה

ׁשּלא  זה, ׁשל הריגתֹו על לכּפר ּפרֹות, עֹוׂשה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשאינֹו
.ּפרֹות'ֹות לעׂשהּניחּוהּו ֲִִֵַ

(ä)éäìà ýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðåE §¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìáéø-ìk äéäé íäét-ìòå ýåýé íLa Cøáìe BúøL §¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬

:òâð-ìëå§¨¨«©

(å)eöçøé ììçä-ìà íéáøwä àåää øéòä éð÷æ ìëå§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ
:ìçpá äôeøòä äìâòä-ìò íäéãé-úà¤§¥¤½©¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©

(æ)àì eðéãé eøîàå eðòåeðéðéòå äfä ícä-úà eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−
:eàø àì¬Ÿ¨«

i"yx£‰ÎÙL ‡Ï eÈ„È∑ ּבית ׁשּזקני לב על עלתה וכי »≈…»¿Àְְְִִֵֵֵֶַָָ
ּופטרנּוהּו ראינּוהּו לא אּלא הם? ּדמים ׁשֹופכי ְְְְִִִֵֵֶַָָֹּֿדין

אֹומרים  והּכהנים לויה. ּובלא מזֹונֹות "ּכּפר ּבלא : ְְְְְְֲִִֵַַָָֹֹֹ
יׂשראל  לעּמ". ְְְִֵַָ

(ç)ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé Enòì øtk©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enò áø÷a é÷ð íć̈¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«

i"yx£Ìc‰ Ì‰Ï ¯tkÂ∑ העון להם יכּפר - ּכן ׁשּמּׁשעׂשּו מבּׂשרם, .הּכתּוב ¿ƒ«≈»∆«»ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

(è)äNòú-ék Eaøwî é÷pä ícä øòáz äzàå§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬
iä:ýåýé éðéòa øL ©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯Ú·z ‰z‡Â∑(לז ּבעיני (כתובות הּיׁשר והּוא יהרג, זה הרי העגלה, ׁשּנתערפה אחר ההֹורג נמצא ׁשאם מּגיד ¿«»¿«≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ה':

סימן. סלו"א פסוקים, שופטים צ"ז פרשת חסלת

zÏ‚Ú‡ד  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe˙ÁÈÂ¿∆¡»≈«¿»«ƒ»¬«¿»
Ú¯cÊÈ ‡ÏÂ da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc ¯i· ‡ÏÁÏ¿«¬»«»ƒ»ƒ¿¿«≈¿»ƒ¿¿«

:‡ÏÁa ‡zÏ‚Ú ˙È Ônz ÔeÙ˜ÈÂ¿ƒ¿¿«»»¬«¿»¿«¬»

ÈÚ¯zÈה  ÔB‰· È¯‡ ÈÂÏ Èa ‡i‰k Ôe·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»¬«»¿≈≈ƒ¬≈¿ƒƒ¿≈
ÈÈ„ ‡ÓLa ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«»≈¿»»»ƒ¿»«¿»
LzÎÓ ÏÎÂ ÔÈc Ïk È‰È ÔB‰¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿≈»ƒ¿»«¿«

:e¯È‚Ò¿ƒ

ÏÈË˜Ï‡ו  ÔÈ·È¯˜c ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò ÏÎÂ¿…»≈«¿»«ƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
‡zÙ˜c ‡zÏ‚Ú ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÁÒÈ«¿»¿≈«¬«¿»ƒ¿∆¿»

:‡ÏÁ·¿«¬»

Óc‡ז  ˙È BcL‡ ‡Ï ‡„È Ôe¯ÓÈÈÂ Ôe·È˙ÈÂƒƒ¿≈¿¿»»»«¿»¿»
:‰‡ÊÁ ‡Ï ‡ÈÚÂ ÔÈ„‰»≈¿≈»»»¬»»

Ècח  Ï‡¯NÈ CnÚÏ ¯tk Ôe¯ÓÈÈ ‡i‰k»¬«»≈¿««¿«»ƒ¿»≈ƒ
CnÚ B‚a ÈkÊ Ìc ˙·BÁ Ôz˙ ‡ÏÂ ÈÈ ‡z˜¯Ù¿«¿»¿»¿»ƒ≈««««¿«»

:‡Óc ÏÚ ÔB‰Ï ¯tk˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿««¿«¿»

‡¯Èט  CÈaÓ ÈkÊ Ì„ ÈcL‡ ÈlÙz z‡Â¿«¿¿«≈«¿ƒ«««ƒ≈»¬≈
Ò Ò Ò :ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ«̇¿≈¿»»√»¿»

å øåáéöì äøèôääú"åîùìèéø ¯ æèø íéãåîò ïî÷ì

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dkeq(ipy meil)

wx daxrd m`äLeîk.dxyk ,dyai dpi` oiicreådaxr ok §¨§
eøLpLwx,äéìò úö÷î.dxykådaxr okìòa ìLdlcbd - ¤¨§¦§¨¨¤¨§¤©©

,lgpd lr `ly dcya.äøLk§¥¨

àøîâ
,ïðaø eðzdxeza xn`py dnn'ìçð éáøò','iaxr' wx xn`p `le ¨©¨¨©§¥©©

zeaxr zgwl jixv dligzkly cenll yiìò ïéìéãbäciìçpäly ©§¥¦©©©©
.min,øçà øácoeyln'ìçð éáøò'cenll yidlL äìòLly - ¨¨©¥©§¥©©¤¨¤¤¨

zeidl jixv daxrdCeLî,ekxe`lìçpk,jex` `edy min ly ¨©©©
.milebr dilry dtvtv hrnl `ae ,lebr dlrd didi `leàéðz©§¨

,Cãéàdxezd dxn`y dnnéì ïéà ,'ìçð éáøò'mixyky cenll ¦¨©§¥©©¥¦
devnlìçð éáøò àlà,lgpd lr ynn milicbd -zeaxr ok m`e ¤¨©§¥©©

ìLd dcyå ìòazeaxrìL[a milcbyÎ]íéøäïéépîmixyky ¤©©§¤¨¦¦©¦
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המשך ביקור למס' סוכה ליום שני עמ' ב



נח

יום ראשון - ל' מנחם־אב
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום רביעי - ג' אלול
מפרק יח

עד סוף פרק כב
ופרקים ז-ט

יום שני - א' אלול
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

ופרקים א-ג

יום חמישי - ד' אלול
מפרק כג 

עד סוף פרק כח 
ופרקים י-יב

יום שלישי - ב' אלול
מפרק י

עד סוף פרק יז
ופרקים ד-ו

יום שישי - ה' אלול
מפרק כט

עד סוף פרק לד
ופרקים יג-טו

שבת קודש - ו' אלול
פרק כ

מפרק לה עד סוף פרק לח ופרקים טז-יח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת שופטים

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

    ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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ùã÷ä úøâà
ééáåäà ë"ò
äøö÷á íéøîàðä íéøáãä äìàì íëááì àð åîéù ééçà
ìë úåéä êéà (äëåøàá íá øáãà ô"àô ä"éàå) ãàî
àéä àçéùî úåá÷òá åììä íéúòá 'ä úãåáò ø÷éò
àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æø ù"îë ä÷ãöä úãåáò
íäéîéá àìà ç"îâ ãâðë ìå÷ù ú"ú ì"æøà àìå ä÷ãöá
íéìåãâ íéîëç åéä ë"òå íìöà äãåáòä ø÷éò äéä ú"úù
äìôðù àçéùî úåá÷òá ë"àùî .íéàøåîàå íéàðú
äéùò 'éçá àéäù íééá÷òå íéìâø 'éçá ãò ãåã úëåñ
àøåäðì àëåùç àëôäìå úîàá äá ä÷áãì êøã ïéà

] äìéãà"ðäùòî àéäù ë"â äéùò 'éçáá à"ë [äéìéã
àéä úå÷ìàá äéùò 'éçáù íéìéëùîì òåãéë ä÷ãöä
ïàîì äèî äèîì úåéçä úëùîäå úòôùä 'éçá
äæá åøöé úà çáåæä ìëå íåìë äéîøâî äéì úéìã
øåàì àëåùç êôäîå à"ñ àéôëúà åááìå åãé çúåôå
àçéùî úåá÷òá äéùò 'éçáá åðéìò ïëåùä ú"éùä

:'åë ïåéö 'ä áåùá ïéòá ïéò úåàøì äëæéå
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סנה' א. קלט, (שבת בש"ס למ"ש הכוונה ואין רמז. ר"ס בטיו"ד הועתק - רפ"י מ"ע הל' "רמב"ם שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .8
כתוב שם דהרי - א) דעולא Ù„‰צח, מהמימרא הרמב"ם דברי מקור שמציינים הטור) על וההגהות והכס"מ [(הרדב"ז והמפרשים .

(שם)] להלשון‡ÔÈבש"ס - מקומות בכו"כ - להתוכן.·„ÂÈ˜כוונתם כ"א -ÌÒ¯ÂÙÓÎÂ ברמב"ם שלאחרי' בהלכה תיכף שם וראה .
תיבת  רק מזכירים ה"ה - בגמ' "ירושלים") (במקום "ישראל" גורס הי' שהרמב"ם שמביאים וכו' הש"ס במסורת וגם הנ"ל. ובמפרשים

- "נגאלין" הגירסא משא"כ בע"י, נמצאת "ישראל" והגירסא שלהרמב"ם Ú"ÚÏ"ישראל", לומר יותר וקשה ויל"ש. בש"ס מצאתי' לא
כצ"ל)". - (ואדרבא "נגאלין" כותב ולכך בש"ס מאשר יותר מפרש שהרמב"ם לומר מאשר אצלנו מקום בשום נמצאת שלא גירסא היתה

א'.9. משנה א' פרק
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בסופו "וכן :˘È‚„Óוז"ש""‡È·‰בוודאות אמרו להסביר -ÈÎ- בספק תמנו".‡Ì(ולא לא איכה 2.)
כב. שמו"ע.3.ג, תפלת ב.4.נוסח קלג, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שהתומ"צ הענין (שנוגע לכאן שייך אינו כ"ז "לכאורה

קושיא זו בהקדמה מתרץ ואולי וצמצום)? ואש גבורה מצות ‚„ÏÂ‰הם - (כולל והצמצום הגבורה מפי שניתנה כיון ההקדמה: לולא -
של בציצית - (וכמו המצוה על הוספה אין המצומצם על בההוספה הרי (È‚הצדקה) עוז שנק' מקדים ולכן פל"ו:ÁÎÂ-ÔÈÈÚגודלין).

שהוא כו') לבוש שום כו'ÔÂ˘Ïבלי בקרבנות משא"כ (וכח), העז מתגלה ובצדקה - כו' (וצמצום) גבורה דעוז) ענינו כל שזהו (ולא
לקמן". ראה א.6.- יא.7.קטז, כט, סע"ב.8.תהלים כג, ב.9.מכות לג, כו.10.האזינו לא, ב).11.משלי (עד, ת"ל תקו"ז



סי lel` 'a iyily mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìåìà 'á éùéìù íåé
,ehw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåöîäù éôì äðäå,ehw 'nr cr.äøåúä úåöî

úBðaø÷å,miinyb mnece mignv ,miig ilraa -.ä÷ãöe- §¨§¨§¨¨
.dwcvl mipzepy miinyb mixaca e` sqkaïäL úBöî óàå§©¦§¤¥

aäáäàå äàøé Bîk ,íãàä úeiðçeøzeybx ixd ody - §¨¦¨¨¨§¦§¨§©£¨
,zeipgex zecneïä ïë-ét-ìò-óà,ok mb -ìeáb úðéçáa ©©¦¥¥¦§¦©§

-ïéà úðéçáa àìå äcîe¦¨§Ÿ¦§¦©¥
äáäà ék ,ììk óBñ§¨¦©£¨
ìeáâe õ÷ éìa 'äì äaø©¨©§¦¥§
ìBëé íãàä ïéà ¯ äcîe¦¨¥¨¨¨¨

úBéäìå ,Baìa dìáñì- §¨§¨§¦§¦§
,dry dze`aBôeâa íi÷©¨§

øîàîëe ,òâø eléôà£¦¤©§©£©
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì12ïzî úòLaL , ¦§¨¨¤¦§©©©
úelbúä äúéäL ,äøBz¨¤¨§¨¦§©

øeac úðéçáa àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàå Cøaúé Búeäìà¡Ÿ¦§¨¥§¥¨¦§¦©¦
úelbúäåm`Îik ,zeevnd dyrn enk ,dyrn ly oipra `l - §¦§©

,zelbzde xeaic ly dpiga:'eë ïúîLð äçøtmdizenyp - ¨§¨¦§¨¨

mdl xifgd d"awd `l` ,seba x`yidl zeleki eid `l
oeeik ,dnvr cvn eli`e ,miznd ziigz ly lha mdizenyp
dzid `l ,"seq oi`" `edy xe`e zewl` ly zelbzd ef dzidy
dad`ay oeeike .cg` rbxl elit` seba x`yidl dnypd dleki
,seba dnypd zx`yp ,ef
dcecn `idy ixd
d`xia mb jk ;zlabene
ici lr ze`ad dad`e
ziwl`d zelbzdd
,lirl xkfpk ,zeevnay
dkynddy iptn df lke
,zeevne dxezay ziwl`d
,dxeab zpigaa zyaeln
y` epinin" yexit df ,'eke
dcxi `id j` ,cqge "oini"n `id dxezd yxeyy ,"enl zc
zeevna yalzdl lkezy ick ,dxeabe "y`" zpigaa dyalzpe

.milaben mipipr ici lr `ed oneiwy

úcîa úeLaìúä éãé ìò eðì eðzð úBönäL éôì ,äpäå§¦¥§¦¤©¦§¦§¨©§¥¦§©§§¦©
,'eë äøàää íeöîöå äøeáb,zeevnay zelbzdde -áø ïëì §¨§¦§©¤¨¨¨¥Ÿ

øeòL ïäì Lé úBönä©¦§¥¨¤¦
íöîöî13Cøà Bîk , §ª§¨§Ÿ¤

ïéìcb á"é úéöévä14, ©¦¦ª¨¦
ïélôzäåzekixv - §©§¦¦

zeidlìò íéòaöà¤§¨©¦©
íéòaöàzrc itl - ¤§¨©¦

Îogleya `aenk ,mipe`bd
owfd epax jexr15,
à÷åc úBòaøîe16, §ª¨©§¨

áìeläåexeriy - §©¨
íéçôè äòaøà17, ©¨¨§¨¦

äkqäådxeriy -äòáL §©ª¨¦§¨
íéçôè18øôBMäå ,- §¨¦§©¨
exeriyçôè19äå÷näå , ¤©§©¦§¤

dxeriy -äàñ íéòaøà20;xeriy zelra olek ody ixd - ©§¨¦§¨

.dcne,ïîæì íöîöî øeòL ïäì Lé úBðaø÷a ïëådnk oa - §¥§¨§¨¥¨¤¦§ª§¨¦§©
,oaxwl eze` miaixwny igd lra didi onféða íéNák Bîk§§¨¦§¥

äðL21éða íéìéàå , ¨¨§¥¦§¥
íézL22'eë íéøôe ,23.- §©¦¨¦

zepaxwd lky ixd
zepy xeriya milaben

,mdiig onfeäNòîa ïëå§¥§©£¥
íéãñç úeìéîâe ä÷ãvä©§¨¨§¦£¨¦
àéäL óà ,BðBîîa§¨©¤¦
íìBòäL íéãenòäî¥¨©¦¤¨¨

íäéìò ãîBò24, ¥£¥¤
:áéúëãëee -enk §¦§¦

aezky25:ãñç íìBò"¨¤¤
Lé éëä-elôà ,"äðaé¦¨¤£¦¨¦¥
Lîç :áeö÷ øeòL dì̈¦¨Ÿ¤

øçánä ïî äåöîì26,- §¦§¨¦©ª§¨
yneg zzl mikixv ,xzei dlrp ote`a devnd miiwl mivexyk
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåéðçåøá ïäù úåöî óàå ä÷ãöå úåðáø÷å ïéìéôúå
äãîå ìåáâ 'éçáá ïä ë"ôòà äáäàå äàøé åîë íãàä
õ÷ éìá 'äì äáø äáäà éë ììë ñ"à 'éçáá àìå
íéé÷ úåéäìå åáìá äìáåñì ìåëé íãàä ïéà äãîå ìåáâå
äúéäù ú"î úòùáù ì"æøàîëå òâø åìéôà åôåâá
úåìâúäå øåáéã 'éçáá ä"á ñ"ààå 'úé åúåäìà úåìâúä

:'åë ïúîùð äçøô

äðäåúãîá úåùáìúä é"ò åðì åðúéð úåöîäù éôì
úåöîä áåø ïëì 'åë äøàää íåöîöå äøåáâ
ïéìãåâ á"é úéöéöä êøåà åîë íöîåöî øåòéù ïäì ùé
áìåìäå à÷åã úåòáåøîå íéòáöà ìò íéòáöà ïéìéôúäå
ïëå äàñ 'î äå÷îäå çôè øôåùäå è"æ äëåñäå è"ã
íéùáë åîë ïîæì íöîåöî øåòéù ïäì ùé úåðáø÷á
äùòîá ïëå 'åë íéøôå íéúù éðá íéìéàå äðù éðá
íìåòäù íéãåîòäî àåäù óà åðåîîá ç"îâå ä÷ãöä
äì ùé ä"ôà äðáé ãñç íìåò áéúëãëå íäéìò ãîåò
äãîì øùòîå øçáåîä ïî äåöîì ùîåç áåö÷ øåòéù
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ב.12. פח, ˘ËÈÏ"‡13.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מוגבלין שהן להראות כאן הנקודה "לכאורה  :˘‚„ÂÓÎÂ ,‰ÏÚÓÏ"מצומצם" בההוספה
(חסד "שיעור") אמר שכבר ולאÚÌÏÂ(לאחרי ,‰ÏÚÓÏשיעור שיש - והדוגמאות - (וכהדגשתוËÓÏֿ‰מזה) !Â˙ÙÒÂ‰ נישט" בהתרגום

לתקן), - אלו תיבות השמיט אד"ש שהרי (צ"ע יש Î"ÂÎÂווינציקער" ג"כ ה' דחסדי באופן צדקה שגם ובפרט זה)! מוסיף פעמים
שציציתËÓÏ‰שיעור - בההערה כנ"ל שהכוונה וי"ל זו). אגה"ק וכסיום מזה, פטור עולם" "חסד שמצד (אף פרוטה -‚È אינו גודלין
הציציתÌÂÏÎמוסיף ששיעור„È·על ז.א. ˘·ˆÈˆÈ˙גודלין, ‰ÂˆÓ‰מצומצם‰ÏÚÓÏ."'וכו בתפילין סי"ד.14.ועד"ז סי"א או"ח שו"ע

סל"ט.15. סל"ב או"ח שו"ע לג. סעיף לב סי' ˘ËÈÏ"‡:16.או"ח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מסוג אינו כ"א˘ÔÈ¯ÂÚÈ"לכאורה - ‰‚·Ï‰כלל
בציצית וגם וכיו"ב). עגולה מחומש ˘ÈÙÏ'(לא דממעט וי"ל הגבלות. כו"כ עוד ישנם בתפילין וגם מזכירן. ואינו  ישנן הגבלות כו"כ -

) בכללו דיש קצוות) ויותר שש דלכאורה ÂÏ„‚Â(ובעל "דוקא", ההוספה תומתק ועפ"ז - רס"י). אדה"ז (שו"ע בציצית משא"כ מ)מרובע,
תרנ.17.שולל".˜Ò"„איזו ר"ס תרלד.18.שם ר"ס ס"ט.19.שם סתקפ"ו סר"א.20.שם יו"ד פ"א 21.שו"ע מעה"ק הל' רמב"ם

שם.22.הי"ד. מ"ב.23.רמב"ם פ"א פרה משנה שם. רמב"ם מ"ב.24.ראה פ"א ג.25.אבות פט, ס"א.26.תהלים סרמ"ט יו"ד שו"ע



`lelסב 'b iriax mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìåìà 'â éòéáø íåé
אגרת י  ,ehw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åã åðééä êà,230 'nr cr.'åëå ïéãîåò

,geeixdnäcîì øNòîe'eë úéðBðéa.50devnd z` miiwl - ©£¥§¦¨¥¦
mikixv - ax xecida `lye mevnva `ly ,zipepia dcna

,xeriye dcn yi dwcvly ixd ,geeixdn xyrn zzläæå§¤
,"íìBò ãñç" àø÷ðote` ici lr jynpd dlrnly cqgd - ¦§¨¤¤¨

,dwcv zpizp ly df
`xwp - xeriyae dcna

,"mler cqg":Leøt¥
"íBiä ìk ìà ãñç"27, ¤¤¥¨©

úBîìBòa Laìúnä©¦§©¥§¨
-ìò ,íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦©
,àzúìc àúeøòúà éãé§¥¦§¨¨¦§©¨
"dhnln zexxerzd" -
ici lr xxern mc`dy

,ezcearúåöî àéä¦¦§©
íéNBòL ãñçå ä÷ãvä©§¨¨¨¤¤¤¦

.äæ íò äæ íãà éðamikiynn mdly cqgde dwcvdy - §¥¨¨¤¦¤
,zenlera yalziy dlrnly cqgd z`àeä íìBòäL éôìe§¦¤¨¨

òé÷øì ãò õøàäî ¯ äcîe ìeáb úðéçáajldn -÷"ú ¦§¦©§¦¨¥¨¨¤©¨¨¦©

500 -äðL28,'eë òé÷øì òé÷øî ïëå ,(500) w"z jldn - ¨¨§¥¥¨¦©§¨¦©
riwxne riwx lk ly ezcn miaygn l"f epinkgy itk ,dpy

,mewne dcn ly leab - ,riwxlàîìò éåä éðL éôìà úéLå§¦©§¥§¥¨¥¨§¨
'eë29dcne leab - ,mlerd meiw zepy od dpy itl` zyy -

mlerdy oeeike .onf ly
,labenøeòL ïzð ïëì̈¥¦¨¦

úåöîì ïk íb äcîe¦¨©¥§¦§©
ãñçäå ä÷ãvä©§¨¨§©¤¤

ì Bîk äøBzaLøàL ¤©¨§¦§¨
.äøBzä úBöîyiy - ¦§©¨

xkfpk ,dcne xeriy odl
cqgdy myk .lirl
df xac lry dlrnly
ly cqg" `ed ,jiyndl
ezlekiay cqg ,"mler
d`iand dceard mb okl ,dcnae xeriya mlera yalzdl
mc`d ly cqge dwcv zcear - dlrnly cqgdn ef dkynd

.dcnae xeriya ok mb `id -

ì à÷åc eðééä CàìàîNe ïéîé äpnî øñ àìå äøBzä øîBL ©©§©§¨§¥©¨§Ÿ¨¦¤¨¨¦§Ÿ
;àîéð àìîk elôàdxrya `l elit` dxezdn dhp `ly inl - £¦¦§Ÿ¦¨

,zg`Cøcä åéìò øéáòäL éî ìáà,dxezd ly -,íBìLå-ñç £¨¦¤¤¡¦¨¨©¤¤©§¨
,ïBéìòä Lãwa úBòøâî úúì ,Bkøc äåòäL øçàî,oky - ¥©©¤¤¡¨©§¨¥¦§¨©Ÿ¤¨¤§

ycw"n jiynn ixd icedi
itk ,zeevn ci lr "oeilrd
zkxaa mixne` ep`y
epycw xy`" zeevnd
ici lry ,"eizeevna
"dyecw" mikiynn zeevn
ici lre ,"oeilrd ycw"n
minxeb ,zeevn meiwÎi`
,"oeilrd ycw"a zrxbnl
úðéça ,Bkøò òøbL¤¨©¤§§¦©
äéäM äî ,BúëLîä©§¨¨©¤¨¨

éLîäì ìBëéúðéçaî C ¨§©§¦¦§¦©
øBàä úøàäå Búeäìà¡Ÿ§¤¨©¨
-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨

àeäecia didy -
,jiyndløîBL äéä elà¦¨¨¥

dîi÷îe äøBzä©¨§©§¨
äæ úeòî éøä ¯ dúëìäk§¦§¨¨£¥§ª¨¤

íà-ék ,ï÷úì ìëeé àì- Ÿ©¦§Ÿ¦¦
,ici lrBðéàå úBîìBòäî äìòîlL ïBéìòä øBàä úëLîäa§©§¨©¨¨¤§¤§©§¨¥¨¨§¥

,ïäa Laìúî,zenlera yalzn df oeilr xe` oi` -àø÷pä ¦§©¥¨¤©¦§¨

"äàlò ãñç",xzei dlrp cqg -,"ãñç áø"å,ieaixa cqg - ¤¤¦¨¨§©¤¤
,äcîe ìeáb éìa óBñ-ïéà úðéçáa èMtúîe øéànL éôì§¦¤¥¦¦§©¥¦§¦©¥§¦§¦¨

CBz íöîöî epðéàL øçàîzeinipta -àlà úBîìBòä ¥©©¤¥¤§ª§¨¨¨¤¨
éwî úðéçáa,'eëå óBñ ãò ïéâøc ìk Léøî ,äìòîlî ïäéìò ó ¦§¦©©¦£¥¤¦§©§¨¥¥¨©§¦©§

zebixcnd lk zlgzdn -
mdilr siwn `ed ,oteq cr

.deey ote`aíãàäLëe§¤¨¨¨
BëéLîîxe` -,dfähîì ©§¦§©¨

àúeøòúà"å åéNòîa§©£¨§¦§¨¨
,"àzúìczexxerzda - ¦§©¨

ici lr xxern `edy
,dhnl ezcearøBà éæà£©

èMtúîe øéàî äæ ïBéìò¤§¤¥¦¦§©¥
ìk ïwúîe úBîìBòä CBz¨¨§©¥¨
úBòøâî ìëå úeòî§ª¨§¨¦§¨
,ïBéìòä Lãwa eðzpL¤¦§©Ÿ¤¨¤§
øúéa ïáeèå ïøBà Lcçîe§©¥¨§¨§¤¤
úðéçáa ,æò øúéå úàN§¥§¤¤¨¦§¦©

.Lnî Lãç øBà`l - ¨¨©¨
,zelylzyd xcq ly xe`
ok iptl mb did xaky
`l` ,dlbzp wx zrke
ycg xe`a xaecnd

,zelylzyd xcqn dlrnly:eøîà ïëìl"f epinkg -30: ¨¥¨§
íB÷îa",dbixcnae -."'eëå ïéãîBò äáeLz éìòaLelit` - §¨¤©£¥§¨§¦§
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íåéä ìë ìà ãñç 'éô íìåò ãñç '÷ð äæå 'åë úéðåðéá
àúåøòúà é"ò íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá ùáìúîä
íãà éðá íéùåòù ãñçå ä÷ãöä úåöî àéä àúúìã
õøàäî äãîå ìåáâ 'éçáá àåä íìåòäù éôìå äæ íò äæ
úéùå 'åë òé÷øì òé÷øî ïëå äðù ÷"ú òé÷øì ãò
íâ äãîå øåòéù ïúéð ïëì 'åë àîìò éåä éðù éôìà
úåöî øàùì åîë äøåúáù ãñçäå ä÷ãöä úåöîì ïë

äøåúä

äðîî øñ àìå äøåúä øîåùì à÷åã åðééä êà
øéáòäù éî ìáà àîéð àìîë åìéôà ìàîùå ïéîé
úåòøâî úúì åëøã äåòäù øçàî å"ç êøãä åéìò
äéäù äî åúëùîä 'éçá åëøò òøâù ïåéìòä ùã÷á
ñ"à øåàî øåàä úøàäå åúåäìà 'éçáî êéùîäì ìåëé
éøä äúëìäë äîéé÷îå äøåúä øîåù äéä åìéà ä"á
ïåéìòä øåàä úëùîäá à"ë ï÷úì ìëåé àì äæ úååòî
ãñç '÷ðä ïäá ùáìúî åðéàå úåîìåòäî äìòîìù
éìá ñ"à 'éçáá èùôúîå øéàîù éôì ãñç áøå äàìéò
úåîìåòä êåú íöîåöî åððéàù øçàî äãîå ìåáâ

é÷î 'éçáá àìàãò ïéâøã ìë ùéøî äìòîìî ïäéìò ó
ú"ìãòúàå åéùòîá äèîì åëéùîî íãàäùëå 'åëå óåñ
ï÷úîå úåîìåòä êåú èùôúîå øéàî äæ ïåéìò øåà éæà
ùãçîå ïåéìòä ùã÷á åðúéðù úåòøâî ìëå úååòî ìë
ùîî ùãç øåà 'éçáá æò øúéå úàù øúéá ïáåèå ïøåà

.'åëå ïéãîåò ú"òáù íå÷îá åøîà ïëì
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ג.27. נב, א.28.תהלים יג, א.29.חגיגה לא, ב.30.ר"ה לד, ברכות
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ú"ìãòúà êéøö íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá øéàäì
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עומדין.31. אין שם: בברכות כמובא ודלא - ה"ד. פ"ז תשובה הל' ד.32.רמב"ם טו, ראה עה"ת ג.33.פרש"י כא, ‰Ú¯˙34.משלי
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îעפ"ז"ËÙ˘Ó השווה צדקה דלכאורה מזבח. נבחר צדקה למה מובן עי"ז דוקא דאדרבא וי"ל הכא? בעי מאי

פי' ולכן מזבח?! נבחר זה ואיך לעיל, כמפורש עולם  חסד ה"ז עליהם עומד שהעולם מהעמודים הצדקה, מצות צדקה, סתם נפש, לכל
בתו"א  הבי' עם זה לקשר ויש עוונותיו. ותיקון משפט שהיא צדקה  היינו משפט עם ובחבור ביחד  הבאה בצדקה כאן שהמדובר הכתוב

א. צט, וירא אוה"ת רפל"ג. אדר"נ ראה - וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי - הענין אותו אינו אבל ב) א.35.(סג, נ, כתובות
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ד.36. ב, יז.37.איוב קג, כב.38.תהלים ג, 39.1.איכה הערה לעיל ˘ËÈÏ"‡:40.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ החורבן - "והראי'
פ"ג.41.וגלות". באגה"ת לעיל 42.9.כמשנ"ת הערה ס"ט לעיל א.43.ראה צז, ה.44.סנהדרין הלכה שם תשובה הל' רמב"ם
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llba) ea migxkeny iptn xacd z` mivexy oevx `l ,beprz
ixd ,ea beprz el yiy iptn envr xacd z` mivex `l` ,(zilkz
evxiye ,miiptebÎmiixyad miiga evxi "iig"d oipry ,jxcd ef `l

ly zeiptebde zeinybd z` "utg"a,éðBæîe éðáeoevxdy - ¨¥§¥
ly "zeinyb"d cvn beprze "utg"a didi dqpxtle miclil

,mipiprdäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà äæ ìò ék4:ìha" ¦©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©¥
ðBöø"'eë E5,epevx iptn - ,eðéäcezernyn oi` "jpevx lha" - §§§©§

,oeilrd oevxd `ed oi`y iptn elhan `edy `l` oevx el yiy

mey el didi `l dligzklny ,oldl yxtn `edy itk ,`l`
,oeilrd oevx epi`y dna oevx,úeàéöna ìèa BðBöø äéäiL¤¦§¤§¨¥¦§¦

,ílk äfä íìBò éðéðòa ììk ïBöø íeL Bì äéäé àìå§Ÿ¦§¤¨§¨§¦§§¥¨©¤ª¨
íéììëpä:mipiprd zylya -,éðBæîe éiç éðáadl`y zexnl - ©¦§¨¦§¨¥©¥§¥

z` ezcearl mirbep mde ,mda gxken mc`dy mixac md
didi `l z`f lka ,d"awd

oevx mey eldl` mixaca
mnvr`l` ,'d zceara

.dl` mixac ici lr d`ay
- "jpevx lha" yexit df
ly ote`a didi oevxdy
`l ,(ze`ivna lha) lehia
ly ezelhazd lynl enk
,lecb mkg itlk ohw mkg
zpigaa `ed mb z`f lka j` ,eitlk lha ok` `ed ,mpn` ody
.llk `vnp `ed oi`y ,eyexit "ze`ivna lehia" `l` ,ze`ivn
,dl` mixacl oevx el yiy dpeekd oi` "oevxd lehia"a mb jk
`id dpeekd `l` - d"awd oevx df oi` m` epevx lhan `ed `l`

.dligzkl oevx mey el oi`y-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨
äëøáì6ote`d zeidl jixv mc`d lv`y - ,äzà Eçøk ìò"L ¦§¨¨¤©¨§£©¨

:"éçcebipa) "egxk lr"k `ed ,miig ,"iig" ly oipr mby - ©
miig el oi` - miinyb miig xeza mnvr miiga ,oky ,(epevxl
cvik ,`l` ."ipefn"le "ipa"l rbepa xacd jky okyÎlke ,llk
llk oevx mey el didi `ly ekeza lerti icediy ,xacd ixyt`
epax z`f xiaqi ?xzeia migxkena `l elit` ,miinybd mipipra
oevx mey el oi`y cala ef `ly ,`vi exe`iane .oldl owfd
dl` mipipr el mixqgyk mb `l` ,miinybd mipipra beprze
ea yiy xac ,xrv el mxeb df oi` ,melyeÎqg jkn laeq `ede
dl` mipipra beprz mey el oi` ok`y zizin` di`x meyn
beprza yg epi` mc`y minrtl yi ,oky .mze` el yi xy`k
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ùã÷ä úøâà
êìéëùäì àéïåëùé êøãä åæ àì éë äðéá

ééçá õôç úåéäì 'ä øåà
åðééäã 'åë êðåöø ìèá ì"æøà æ"ò éë éðåæîå éðáå íéøùá
ììë ïåöø íåù åì äéäé àìå úåàéöîá ìèá åðåöø 'éäéù
éðåæîå ééç éðáá íéììëðä íìåë äæä íìåò éðéðòá

:éç äúà ë"òù ì"æøàîëå
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כב.1. ט, ˘ËÈÏ"‡:2.דניאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו בשרים?!ÏÏÎ"לכאורה בחיי חפץ להיות כו' ישכון הדרך שזו אפ"ל איך :
ע"י··ÏÎ˘‰‰È‰וצ"ל דאדרבה דקס"ד (בקיצור) ויל"פ זה! אסתלק „ÈÙÎ˙‡‡˜Â‡לשלול דעי"ז - פכ"ז פט"ו, (עיין ה' אור ישכון

קדושה ונמשכת כו' להרמב"ם.ÂÙÓÂ¯˘כו '),‰‡„ÂÈÏÚÏÚÌ‰יקרא מח"פ מ"ו  וראה שם. עה"ת פרש"י קדושים. ס"פ (ספרא אחז "ל
אדם יאמר שלא הה"מ), בשם ד) (ט, ואתחנן יאמר‡"‡לקו"ת אבל בנוגע‡Ú˘‰ומה‡È˘Ùכו' רק (היינו ולהשכילך ÚÓÏ˘‰כו' ,(

הדרך זו לא אבל שם) (כמבואר נמי הכי דאין ÔÂÎ˘È."(3כו' (הע' וכדלקמן ˘ËÈÏ"‡:3.כו'. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ משמע זה "מל'
רצונך (בטל ואואפ"ל:ÂÎÂ'שזהו וכו'. בתניא רגיל אינו ל' ה' אור דישכון הדרגא ומהו דוקא ה'" אור ד"ישכון העבודה לדרגת נוגע (

עכ"פ הבטל בדבר רק אפשרי - ה' ש"ישכון·ÁÎישכון הביטוי‡Â¯(פ"ו); גם צ"ל - ה'" באופן ·‚ÈÂÏÈ(גילוי) יהי' ושזה (בפועל);
כו'". רצון שום לו יהי' שלא בקביעות, הגלוי הביטול גם צ"ל - ובקביעות ומתלבשת ששוכנת - מ"ד.אבו 4.ד"ישכון" פ"ב 5.ת

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰משמע"˘È˘ ËÂ˘Ù„."(פמ"ט) כו' בטבעו בהן דקשור בתומ"צ, והיינו - הזה הרצון פ"ד 6.לו אבות
מכ"ב.



`lelסו 'e ycew zay mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

miniieqn mixaca7ok` zeiniptae mlrday dgked ef oi` j` ,
beprz el yi ezeinipta wenry xacd ixyt` ;mda beprz el oi`
xrhvn `ed ,mixac mze` el mixqg xy`ky - jkl di`x .mda
xrhvn `edy dn ixd - beprzn jtidd `ed xrve .jkn

,dl` mixac el mixqgyk
el yi xy`ky giken
bprzn `ed - mixac mze`
`ed oi`y zexnl) jkn
,eli`e ;(beprz eze`a yg
xrhvn `ed oi` m`

xqgykmixac mze` el mi
zizin` dgked ef ixd -
beprz mey el oi` ok`y
.mixac mze` el yi xy`k

:owfd epax oeylae
,ïéðòä øeàáecvik - ¥¨¦§¨

`ly lertl mc` leki
ipipra oevxe utg el eidi
`l mb ,dfd mlerd
- xzeia el migxkena

,"úéLàøa øöBé"a úézîà äðeîà ÷ø àeäÎyecwda - ©¡¨£¦¦§¥§¥¦
,("ziy`x" ly dpigaa) "ziy`xa" lkd xveiy `edÎjexa

úàø÷pä ,"ïéà"î "Lé" äàéøaäL eðéäc`xwp "oi`"d - §©§¤©§¦¨¥¥©¦©¦§¥
,"äîëç úéLàø"xacdy eppi` o`k "oi`" dlnd yexit -epi` ¥¦¨§¨

xnel ixd xyt` i` oky ,byen epi` - "oi`" `l` ,miiw
"lkd jnn" ixdy ,qt`n ,"oi`"n `id d`ixady8`a lkd ,

`l - `ed "oi`" yexit `l` ,izin`d "yi"d `edy ,zewl`n
el `xew `ed eze` oian `xapdy xac ,oky .byen `le oaen
`ed ,ixnbl ezpade ezbydn dlrnl `edy xacl eli`e ,"yi"
yexit df .miiw xacd oi` ely dpadd mlera oky ,"oi`" `xew
z`xwp "dnkg"e .dnkg ly "oi`"dn `ad "yi" ,"oi`n yi"

aezky enk ,"ziy`x"9dxitqd `id ,"dnkg ziy`x" :
`ed "dnkg"n dlrnl ,oky .zelylzyd xcq ly dpey`xd
- "yi"l xewn zeidln ixnbl dlrnle zelylzydn dlrnl
."yi"l xewn zeidl zelylzydd ziy`x `id "dnkg" `l`

Búîëç àéäå,dnkgd zxitq zbixcne zpiga -úâOî äðéàL §¦¨§¨¤¥¨ª¤¤
,dpada -ìàøáð íeLlkd xvei `ed ,"ziy`xa xvei" edf - §¦§¨

Îe ,"dnkg" ly "ziy`x"aúò ìëa àéä úàfä äàéøaä10 ©§¦¨©Ÿ¦§¨¥
íéàeøaä ìk íéeäúnL ,òâøå,cinz -"ïéà"î "Lé" ¨¤©¤¦§©¦¨©§¦¥¥©¦

ìkä úà äiçîä Cøaúé Búîëçî11lkd z` dign `ed - . ¥¨§¨¦§¨¥©§©¤¤©Ÿ
ly ote`a mb `l` ,zeig ly ote`a wx `lzeedzdxacdy ,

didz zeedzddy gxkdd on ,"oi`n yi" dfy oeeike ,xvep
zicinz,"lelre dlir" oipray ,zeciqgd zxeza xaqeny itk .

leki ,ipyd xacl cala daiqk ynyn oey`xd xacdyk
(daiqd) "dlir"dy ixg` mb miiw zeidl (aaeqnd) "lelr"d

`ly zeycgzd dfy ,"oi`n yi"a eli`e .ea z`vnp `l xak
ly oiprd miiw `l "oi`"a ixdy ,ixnbl df iptl zniiw dzid
gxkdd on ,("yi" m`Îik ,"oi`" did `l df - zxg`) "yi"
z` ea lertl ,ycgzpy xaca cinz didi ycgnd gekdy
zeedzdd z`e yecigd
xry"a xaqedy itke)

"dpen`de cegid12lkn"a
jk ,(seq mi zrixwn "oky
lk zeedzde z`ixay -
eaehae" ,zicinz `id xac

mei lka ycgn"cinz13,
,"mei lka" wx `l
,zxkip zeycgzddyk

`l`"cinz",rbx lka ,
d`ixad dpyi
"oi`"n zeycgzdde

"oi`" edne ,"yi"ldf- ?
jxazi eznkg zpiga
.dbydn dlrnly
÷îòa íãàä ïðBaúiLëe§¤¦§¥¨¨¨§Ÿ¤

Bzòãa øiöéå ,Búðáäz` xiivi ,xacd z` oiaiy ixg` - £¨¨¦©¥§©§
opeazny ink ,eiptl xacd xiievn eli`k didiy ,eiptl xacd

,zxiievn dpenzaBúéåä"yi" ,ez`ixae -òâø ìëa "ïéà"î £¨¨¥©¦§¨¤©
Lnî òâøåly "oi`"d zpiga ea zlret rbx lkay ,xnelk - ¨¤©©¨

,jk m`e - ,jxazi eznkgéàä,Bì òø ék Bzòc ìò äìòé C ©¥©£¤©©§¦©
Bà,el yiy -øàL Bà ,"éðBæîe éiç éða"î íéøeqé íeLé ¦¦¦¨¥©¥§¥§¨¥

,íìBòa ïéøeqé`edye el rxy ezrca zelrl leki cvik - ¦¦¨¨
- ?mixeqi laeqéøäÎy drya -Búîëç àéäL ,"ïéà"ä £¥¨©¦¤¦¨§¨

àeäå ,âðòäå áBhäå íéiçä øB÷î àeä ,Cøaúézpiga - ¦§¨¥§©©¦§©§¨Ÿ¤§
,àaä íìBòî äìòîlL ïãòä,`ad mler -ocr ob`edy , ¨¥¤¤§©§¨¥¨©¨

zpadn zbprznd dnypd ly xzeia deabd mibeprzd zcn
df - zewl` zbydeob,exewn `edy "ocr"n jynpd cala

dpigaeef,cinz eze` deedne dignL éðtî ÷ødf xac -Bðéà ©¦§¥¤¥
Bì äîãð ïëì ¯ âOî,el yiy -úîàa ìáà ,íéøeqé Bà òø ª¨¨¥¦§¤©¦¦£¨¤¡¤

,âOî BðéàL ÷ø ,áBè ìkäå ,äìòîlî ãøBé òø ïéà- ¥©¥¦§©§¨§©Ÿ©¤¥ª¨
,dfay "aeh"d.Báeè áøå Bìãâìxzeia lecb aeh ezeid iptne - §¨§§©

.dfd aehd z` oiadl ezlekine mc`d zbydn dlrnl `ed -
dn ly yxeyd mb ,eyxeya dlrnl xac lk zeig ,xnelk
yxeya ixd - olvilÎ`pngx mixeqie rx ly oipra dhnl cxeiy
zcxl lekiy aeh epyi ,dhnl ezcixia j` ,zn`a aeh xac `ed
dpeilr dbixcna x`ypd aeh epyie ,aeh `edy d`xiye dhnl

dfy itk xzeiazligzadbydn dlrnl df myy ,zelbzdd
eay "aeh"d ,oky .mixeqie rx ly yeala dhnl cxei df okle
wlgay e"k wxta `ian owfd epaxy itk ,dlbzd `l oiicr

weqtd z` (oipr eze`a oc `edyk) "`ipz"d xtq ly oey`xd14:
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ùã÷ä úøâà
øåàéáåúéùàøá øöåéá úéúéîà äðåîà ÷ø àåä ïéðòä

úéùàø '÷ðä ïéàî ùé äàéøáäù åðééäã
àøáð íåùì úâùåî äðéàù åúîëç àéäå äîëç
ìë íéåäúîù òâøå úò ìëá àéä úàæä äàéøáä
ìëä úà äéçîä 'úé åúîëçî ïéàî ùé íéàåøáä
åúééååä åúòãá øééöéå åúðáä ÷îåòá íãàä ïðåáúéùëå
éë åúòã ìò äìòé êéàä ùîî òâøå òâø ìëá ïéàî

åì òøéøàù åà éðåæîå ééç éðáî íéøåñé íåù åà
àåä êøáúé åúîëç àéäù ïéàä éøä íìåòá ïéøåñé
á"äåòî äìòîìù ïãòä àåäå âðåòäå áåèäå íééçä øå÷î
íéøåñé åà òø åì äîãð ïëì âùåî åðéàù éðôî ÷ø
÷ø áåè ìëäå äìòîìî ãøåé òø ïéà úîàá ìáà
äðåîàä ø÷éò åäæå åáåè áøå åìãåâì âùåî åðéàù
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.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תענוג אינו תמידי תענוג "וע"ד יד.8.: כט, ו.9.דה"א קיט, 10.21.תהלים הערה לקמן 11.ראה
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ב שהיחוה"א שחרית.13.שם.12."כדלעיל של ק"ש ברכות יב.14.נוסח צד, תהלים



סז lel` 'e ycew zay mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

my ly "dÎi"n mi`a mixeqiy ,"dÎi epxqiz xy` xabd ixy`"
"d"e"a cxei dfy iptl ,'ied my ly zelbzdd ziy`x dfy ,'ied
dn ,"zelbp" od 'ied my ly 'de 'e ,"zelbp d"e - zelbpde"y)

cxeiy,mixeqi ,"epxqiz" ixd ,"zexzqp" od d"i eli`e ,zelbzda
ixd ,(d"in mi`a
dn ,xac ly ezzin`l
rxk mc`l d`xpy
cvn aeh `ed ,mixeqie

eyxeyepax `iany itke ,
"dxez ihewl"a owfd15,

"daehl ef mb" xn` xac lk lry "efnb yi` megp"n16,
ay wx `l ,ernynyxge`nmby `l` ,daeh ly oipr jkn `vi

.("aeh"d dlbzi okn xg`le) yxeyd cvn aeh xacd zrkeäæå§¤
øwò17íãàä àøáð dìéáLaL äðeîàä18úéì"c ïéîàäì , ¦©¨¡¨¤¦§¦¨¦§¨¨¨¨§©£¦§¥

,"déðéî éeðt øúàmewn lka `l` ,epnn iept mewn oi`y - £©¨¦¥

,`ed jexa yecwd `vnp,"íéiç Cìî éðt øBàá"ejlndyk - §§¥¤¤©¦
itk ,ipyl miig `ian xacd - mipt l` mipt cg` mr `vnp
Î`pngx htyp edyinyk mby ,dhnl zeklnd oipra xaqeny
z` mixinn ,jlna ybet `ed m` ixd ,miigd jtidl olvil
,miiga x`yp `ede ehtyn
,"miig jln ipt xe`a" oky
"zekln"d oipra mb jk
ly e`vnidy ,dlrnly
ekln ,`edÎjexaÎyecwd
- mewn lka ,mler ly

.miig `ianïk ìòå,okle -"BîB÷îa äåãçå æò"19e`vnid - , §©¥Ÿ§¤§¨¦§
ly) wfeg mc`l zzl dkixv ,mewn lka `edÎjexaÎyecwd ly
,`vnp `edy okid ixdy ,`vnp `edy avn lka ,decge (oegha
fer" ixd "enewn"ae ,`edÎjexaÎyecwd ly "enewn" `ed

,"decge.íBiä ìk áBè ÷ø àeäå ìéàBä¦§©¨©
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ùã÷ä úøâà
'éðéî éåðô øúà úéìã ïéîàäì íãàä àøáð äìéáùáù
ìéàåä åîå÷îá äåãçå æåò ë"òå íééç êìî éðô øåàáå

íåéä ìë áåè ÷ø àåäå

1

2

3

א.15. סב, א.16.במדבר כא, ˘ËÈÏ"‡:17.תענית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ב פג, לעיל בתחלתו. רמב"ם א. כה, זח"ב מרע"מ "להעיר
פ"ז]". והאמונה היחוד ˘ËÈÏ"‡:18.[שער ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מוסיף ואילך שמכאן צ"ל:È¯˜ÈÚ"יל"פ הנ"ל התבוננות שמסקנת

(2 ושעה, עת בכל (1'ÈÁÈ˘בה˘ÓÓ.".19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"ÂÓÂ˜Ó·זה לשלפני מתאים -ÈÙ ¯Â‡· יל"פ ועפ"ז .
ואיך במקומו, וחדוה  עוז הכתוב דוקא מובן˘Á¯ÎÂÓשהובא אינו דלכאורה דא"כ ÏÏÎלהביאו. - כו' יורד רע דאין משנ"ת ע"פ :

עוז  עה"פ וכדרז"ל החילוק. כן כביכול, להקב"ה, בנוגע שגם וכו', במקומו למע', שזהו והתירוץ עכ"פ. בשר בעיני רע נמצא מאין
בסופו". תשי ע' ובפרט עה"פ לתנ"ך שלו ובאוה"ת לאיכה, הצ"צ רשימות ועיין בראי. גואי ב) ה, (חגיגה גו' וחדוה

lel` 'e ycew zay mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

my ly "dÎi"n mi`a mixeqiy ,"dÎi epxqiz xy` xabd ixy`"
"d"e"a cxei dfy iptl ,'ied my ly zelbzdd ziy`x dfy ,'ied
dn ,"zelbp" od 'ied my ly 'de 'e ,"zelbp d"e - zelbpde"y)

cxeiy,mixeqi ,"epxqiz" ixd ,"zexzqp" od d"i eli`e ,zelbzda
ixd ,(d"in mi`a
dn ,xac ly ezzin`l
rxk mc`l d`xpy
cvn aeh `ed ,mixeqie

eyxeyepax `iany itke ,
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היום יום . . . סח

ה'תש"גל מנחם אב, ר"חיום שלישי
ד, ּוַמְתִחיִלים ִלְתקֹוַע  ְך ַהּיֹום ּתֹוְקִעים ְלִהְתַלּמֵ ֶמׁשֶ ּבְ ינּו, ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ְנָהג ּבְ ַמְתִחיִלים לֹוַמר ְלָדִוד ה' אֹוִרי. ַהּמִ

ֹראׁש ֹחֶדׁש.  ה ִמּיֹום ב' ּדְ ִפּלָ ַאַחר ַהּתְ
חומש: שופטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמה־קנ.
תניא: י. אד"ש וחיים . . . נשמתן כו'.

ַרב  "ֶזֶכר  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ּוְלֻדְגָמא:  ְקָצִרים.  ַמֲאָמִרים  ה  ְתִחּלָ ּבִ אֹוֵמר  ָהָיה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ס. ְדּפָ ֲאִריכּות יֹוֵתר ְקָצת ֵמַהּנִ ִכים – ּבַ ה ֶהְמׁשֵ ָ ּשׁ ׁשִ ּדּור, ֶנֶאְמרּו ּבְ ּסִ ּבַ טּוְבָך" – ּוֵבאּורֹו – ׁשֶ

ה'תש"גא אלול, ר"חיום רביעי

חומש: שופטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. א־ג.

תניא: והנה . . . 230 עומדין וכו'.

ל  ּבֵ ּקִ יד( ׁשֶ ּגִ י ִמּמֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ְלּתִ ֵקן: ִקּבַ נּו ַהּזָ ִנים, ָאַמר לֹו ַרּבֵ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ַמח ֶצֶדק" ּבֶ ָהָיה ַה"ּצֶ ׁשֶ ּכְ
ּפּוִרים,  ַהּכִ רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַעד יֹום  ּדְ ִני  ׁשֵ ִמּיֹום  ר  דּוַע, ֲאׁשֶ ַהּיָ ם מֹורֹו  ׁשֵ ּבְ ם טֹוב(  ַעל ׁשֵ ִמּמֹורֹו )ַהּבַ
ָרִקים: ט  ה ּפְ ָ ּשׁ ים ְוׁשִ לֹשִׁ ּפּוִרים ׁשְ ים, ּוְביֹום ַהּכִ ִהּלִ ְרֵקי ּתְ ה ּפִ לֹשָׁ ְך ַהּיֹום ׁשְ ֶמׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ּבְ יֹאְמרּו ּבְ
רֹאׁש ֹחֶדׁש,  יֹום ב ּדְ ּלֹא ִהְתִחיל ּבְ ָנה, ט ַאַחר מּוָסף, ט ַאַחר ְנִעיָלה. ּוִמי ׁשֶ ֵ ל ִנְדֵרי, ט ֹקֶדם ַהּשׁ ֹקֶדם ּכָ

ִלים. ר ֶהֱחִסיר ַיׁשְ הּוא עֹוֵמד ּבֹו, ְוֶאת ֲאׁשֶ אֹותֹו יֹום ׁשֶ ַיְתִחיל ּבְ

ה'תש"גב אלוליום חמישי

חומש: שופטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. ד־ו.

תניא: והנה . . . קטז נפשו כתיב.

ְוִיְרָאתֹו  ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ַאֲהַבת  ּבְ ְיָקִרים  ֲחָפִצים  ה  ּמָ ּכַ ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵחֶפץ",  "ֶאֶרץ  ִנְקְראּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ הּוא,  רּור  ּבָ ָבר  ּדָ עֹוֵרר.  ּמְ ּבַ א  ֶאּלָ לּוי  ּתָ ַהּטֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ ּלּוי  ּגִ ַבר  ּדְ ְוֵאין  טֹובֹות,  ּוִמּדֹות 
לּוי  ן ֲהלֹא ַהּכֹל ּתָ ֵקרּוב ְוִרחּוק, ְוִאם ּכֵ ל הּוא ַרק ּבְ ים, ְוַהֶהְבּדֵ ֶחְלֵקי ָהֲאָדָמה ִנְמָצִאים ַמְעְינֹות ַמִים ַחּיִ

ַהחֹוֵפר ְוֹכַח ַסְבָלנּותֹו ּוְמִתינּותֹו. ּבְ

ִפי  ּכְ ְוִלְפֹעל  ַלֲעׂשֹות  ּוַמְכִריָחם  ַהּכֹחֹות,  ל  ּכָ ַעל  ד  ּוְמַפּקֵ ַהּגֹוֵזר  ֶעְליֹון  ּכַֹח  הּוא  ָהָרצֹון  ׁשֶ ְוֵכיָון 
ֵהן  ַעְצמֹו  ּבְ ֵהן  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְפֹעל  ָהָרצֹון  ֶאת  ְלעֹוֵרר  הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ר  ִעּקַ ֵאפֹוא  ן  ּכֵ ִאם  ּלֹו,  ׁשֶ ֻקּדֹות  ַהּפְ

זּוָלתֹו. ּבְ

ה'תש"גג אלוליום ששי

חומש: שופטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב. ז־ט.

תניא: והנה מדת . . . בא כו'.

ן  ָמה זֹו ְצִריָכה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ר ְנׁשָ י "ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו", ֲאׁשֶ ָרִטית יֹוֵדַע ּכִ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ֲאִמין ּבְ ַהּמַ
ִריְך  ּצָ ָבר ׁשֶ ה ַהּדָ ִריַאת ָהעֹוָלם, ִהּנֵ ַעת ּבְ ְ ם ִמּשׁ ִנים, אֹו ּגַ ָ ּשׁ לֹוִני. ּוֵמאֹות ּבַ ָמקֹום ּפְ רּור ְוִתּקּון ּבְ ֵאיֶזה ּבֵ
ֵמָאז  ה  ִהּנֵ זּו  ַהּלֵ ָמה  ְנׁשָ ְוַגם  נֹו,  ּוְלַתּקְ ְלָבְררֹו  בֹוא  ּתָ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְלאֹוָתּה  ה  ְמַחּכֶ ן  ּקֵ ְלִהְתּתַ אֹו  ֵרר  ְלִהְתּבָ

ל ָעֶליָה. ר ֻהּטַ ן ֶאת ֲאׁשֶ ה ִלְזַמן ְיִריָדָתּה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ֶנֱאְצָלה ְוִנְבְרָאה, ִהיא ְמַחּכָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



סט היום יום . . . 

ה'תש"גד אלולשבת

חומש: שופטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. י־יב.

תניא: יא. להשכילך . . . הגנוז.

ַגע  ּנָ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ית  ּלִ ַהּטַ ק  נֹוׁשֵ ּוְבסֹוָפּה,  ִריָאה  ַהּקְ ת  ְתִחּלַ ּבִ יתֹו  ַטּלִ ּבְ נֹוֵגַע  ַהּתֹוָרה:  ְרכֹות  ּבִ ֵסֶדר 
ֶפר־ּתֹוָרה ְוקֹוֵרא. ָניו, ְקָצת, ְלָיִמין, ּוְמָבֵרְך. ּפֹוֵתַח ַהּסֵ ֶפר־ּתֹוָרה, ַמְפֶנה ּפָ ֶפר־ּתֹוָרה, ּגֹוֵלל ַהּסֵ ּסֵ ּבַ

ב  ֶכל, ִאיׁש – ַמֲעַלת ַהּלֵ ָאִרים: ָאָדם – ַמֲעַלת ַהּמִֹחין ְוַהּשֵׂ ָעה ּתְ ָנם ַאְרּבָ י, ֶיׁשְ ַמֲעַלת ִמין ָהֱאנֹוׁשִ ּבְ
ר ַעל ַעְצמֹו  ּבֵ ֶבר – ִמְתּגַ יֶהם, ּגֶ ּתֵ ׁשְ ִמּדֹות, אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ ּדֹות, ֱאנֹוׁש – ַהֲחִליׁשּות ּבְ ְוַהּמִ
ֶגֶבר עֹוֵסק ִעם ָהֱאנֹוׁש  ִמּדֹות, ַהְינּו ּדְ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֲעלֹות אֹו ּבְ יג ַאַחת ַהּמַ ִניעֹות ְוִעּכּוִבים ְלַהּשִׂ ְלָהִסיר ַהּמְ

יהֹו ְלַמֲעַלת ִאיׁש אֹו ָאָדם. ְלַהְגּבִ

ֲעלֹות  ל אֹוָתם ַהּמַ ָנם ּכָ ֱאנֹוׁש ֶיׁשְ ַגם ּבֶ ֶהְכֵרַח ּדְ ר ַלֲעׂשֹות ֵמֱאנֹוׁש ִאיׁש אֹו ָאָדם, ֲהֵרי ּבְ ֶאְפׁשָ ּוֵמַאַחר ּדְ
ָאָדם. ִאיׁש ְוַגם ּבְ ָנם ּבְ ׁשְ ּיֶ ׁשֶ

ה'תש"גה אלוליום ראשון

חומש: תצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. יג־טו.

תניא: יב. והי' . . . מדות לבדן.

יִצית.  ַהּצִ ּובֹוְדִקים  ָיִמין  ֵתף  ּכָ ַעל  ל  ְמֻקּפָ דֹול  ית־ּגָ ּלִ ַהּטַ יִחים  ַמּנִ דֹול:  ּגָ ית  ַטּלִ ת  ְלִביׁשַ ּבִ ִמְנָהֵגנּו 
אֹותֹו,  ִטים  ּפֹוׁשְ ֵתף,  ַהּכָ ִמן  ית  ּלִ ַהּטַ לֹוְקִחים  ְך  ּכָ ַאַחר  ּגֹו'".  י  ַנְפׁשִ ְרִכי  "ּבָ אֹוְמִרים  ִדיָקה  ַהּבְ ַעת  ׁשְ ּבִ
ִציִצית. ִסּיּום  ף ּבְ ת ְלִהְתַעּטֵ ְרּכַ ָניו ַלֲאחֹוָריו, ּוַמְתִחיל ּבִ ֶנֶגד ּפָ ית, ַמֲחִזיר אֹותֹו ִמּכְ ּלִ ַפת ַהּטַ ִקים ׂשְ ְ ְמַנּשׁ

ֹמאל. ַצד ׂשְ ארֹו ַלֲאחֹוָריו ּבְ ְנפֹות ָיִמין ְסִביב ַצּוָ ָרָכה ָסמּוְך ִלְכִריַכת ב' ּכַ ַהּבְ
ים ִסיָמן ט(. ְבֵרי ְנֶחְמָיה ֹאַרח ַחּיִ ים ִסיָמן א, ּדִ ֵאִרית ְיהּוָדא ֹאַרח ַחּיִ )ַעּיֵן ׁשְ

ה'תש"גו אלוליום שני

חומש: תצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. טז־יח.

תניא: אך . . . 234 הקדושות ית'.

הצ"צ סיפר: דער בעש"ט הָאט זייער הָאלט געהַאט ליכטיקייט, ואמר: אור בגימט' 
רז, דער ווָאס ווייס דעם סוד ווָאס אין יעדער זאך, קָאן ליכטיג מאכען.

א 'ָרז' – ַהּיֹוֵדַע ֶאת  ִגיַמְטִרּיָ ם־טֹוב ְמֹאד ָאַהב אֹור, ְוָאַמר: 'אֹור' ּבְ ַעל־ׁשֵ ר: ַהּבַ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ל ְלָהִאיר. ָבר, ְמֻסּגָ ָכל ּדָ ּבְ ַהּסֹוד ׁשֶ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשפ"א  אב מחם ל' ראשון יום בשבת? שחל בר"ה בירושלים שופר תקיעת

:Á ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ¯ÙÂ˘ ˙ÂÎÏ‰Lc÷nä äéäL ïîæa¦§©¤¨¨©¦§¨
íìLeøéa ïéò÷Bz ìkä eéä ¯ íìLeøéa ìBãbä ïéc úéa äéäå ,íi÷©¨§¨¨¥¦©¨¦¨©¦¨©Ÿ§¦¦¨©¦

.ïéáLBé ïéc úéaL ïîæ ìk ,úaLa§©¨¨§©¤¥¦§¦
בשופר תוקעים  היו המקדש  בית  בזמן הרמב"ם , לשיטת 

העיר בכל גם  אלא במקדש  רק  לא  בשבת  שחל השנה  בראש 

המשנה  את  גם  שפירש  וכפי מ"א)ירושלים . פ"ד טוב(ר"ה "יום 

אבל  תוקעין, היו  במקדש  בשבת  להיות  שחל השנה  ראש  של

במדינה" שם):לא  המשנה כולה ,(בפירוש ירושלים  תקרא "מקדש 

רש "י  אבל  ישראל". ארץ שבכל  העיירות  שאר  (ר"ה ומדינה 

ב) בירושליםכט, לא  – במדינה  לא  "אבל  המשנה  את  פירש 

ולא במקדש  רק  תוקעים  היו ולדעתו בגבולין ", ולא 

בירושלים .

השנה בראש  בשופר  תוקעים  שאין הדבר  בטעם והנה ,

בגמרא  מבואר בשבת, להיות  חייבין(שם)שחל "הכל :

שמא גזירה  שופר ; בתקיעת  בקיאין  הכל  ואין  שופר  בתקיעת 

ברשות אמות  ד ' ויעבירנו  ללמוד  הבקי  אצל וילך בידו יטלנו 

הרבים".

יעבירנו'? ל 'שמא  חששו לא  המקדש  בבית  ומדוע 

מפרש  גזירה)רש "י  ד"ה דאין(שם - גזור  לא  "במקדש  כי

כאן הרמב "ם מדברי  אבל במקדש ". דרבנן  שבות איסור 

תוקעין הכל  "היו  בירושלים  ישב הגדול דין שבית  שבזמן

שבמקדש משמע  יושבין " דין  שבית זמן כל בשבת  בירושלים 

מזהירים היו  שהסנהדרין מפני  יעבירנו" ל"שמא  חששו לא 

האיסור . על יעברו שלא  העם את 

זווין  הגרש "י כתב  זה  עמ'ולפי תשס"ד, מהדורת ההלכה, (לאור

לשיטתם :שכג) ורש"י  הרמב "ם הולכים  זו שבהלכה נראה  כי

הרי במקדש  שבות שאין מפני  במקדש  שתקעו  רש "י לדברי

לא אבל עצמו , המקדש  לבית  בנוגע רק נאמר  זה כלל

שבות  הותרה  לא שם  א)בירושלים קג, עירובין אבל (ראה ;

הגדול  דין  שבית  מפני לתקוע  ההיתר  את  שמנמק  הרמב "ם

הגדול  הדין בית  שהשפעת סובר  העם  את  הזהירו  שבירושלים 

העיר . בכל  תקעו  ולכן  ירושלים , בכל  יפה  כוחה 

ה'תשפ"א  אלול א' שי יום מאליו  שנעשה סיכוך

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ÎÂÒ ˙ÂÎÏ‰,Léãâa èèBçä ïëå§¥©¥§¨¦
.ìöì äæ Léãb ønò àì éøäL ,äkñ dðéà ¯ äkñ eäNòå§¨¨ª¨¥¨ª¨¤£¥Ÿ¦¥¨¦¤§¥

א)בגמרא  יב, בו(סוכה ויצר  תבואה  בגדיש  שהחופר  נאמר 

הסוכות "חג שנאמר משום  כשרה , סוכה  זו אין dyrzחלל ,
רש "י ופירש  העשוי ". מן ולא  – א)לך  יא, ולא(שם מאחר כי

ידי על  מאליו נעשה הוא  אלא  בסכך הנחה פעולת  נעשתה 

' דין  בכך  מתקיים  אין שמתחתיו, התבואה  לך'.dyrzנטילת 

על  ולא מאליו  הונח שהסכך אופן  בכל כי  נמצא  זה  ולפי 

פסולה . הסוכה - אדם  מעשה ידי 

ש " משום  הוא  שהפסול  וכותב מדייק הרמב "ם l`אולם 
lvl df yicb xnirעשיית בעת מלכתחילה , שאם  ומשמע  ,"

כשרה , היא  הרי – סוכה  כך אחר בו  לחפור התכוון  הגדיש ,

מאליו. מונח הוא  אלא  בסכך  הנחה פעולת עשה  שלא  למרות

בהנחת אדם עשיית  דין  נאמר  לא  לדעתו  כי  מכך ומבואר

שבשעת ובלבד  כשר  הוא  הרי  מאליו  יונח אם  וגם  הסכך,

במקרה רק  הוא  והפסול סוכה , צל  לשם האדם יכוון  ההנחה 

כך  על  jkqdשחשב  gped xaky xg`lולא 'תעשה  בכלל  וזהו 

לא הגדיש  העמדת  ובעת  מאחר  כי כתב  ולכן  העשוי ', מן

מועילה אינה מכן  לאחר שחושב  המחשבה  צל, לשם חשב 

יז) סוכה מרדכי דברי קלזֿט, עמ' תשרי שלמה הליכות .(ראה

בעשיית אדם  מעשה  צריך הדעות לכל  כי שכתבו  יש  אך

לאו מתקיים זה  שדין  אלא  לך', 'תעשה  הפסוק  וכלשון הסוכה

בחלל  מעשה  עושה  אם  גם  אלא  הסכך בגוף  בפעולה  דווקא 

כתב ולכן  עשייה , נחשב  הדבר  הסכך , נוצר  כך  ידי  ועל הסוכה

היה הסכך  שגוף  משום  רק  הוא  זה  באופן שהפסול הרמב "ם

צל  לשם  שלא מלכתחילה  מרדכי קיים  דברי וראה טז, סוכה ברכה (עמק

.שם)

ה'תשפ"א  אלול ב' שלישי יום מה? על - השואבה' בית 'שמחת

:·È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ·ÏÂÏ ˙ÂÎÏ‰ìkL ét ìò óà©©¦¤¨
Lc÷na íL äúéä úBkqä âça ,ïäa çîNì äåöî úBãòBnä©£¦§¨¦§Ÿ©¨¤§©©ª¨§¨¨©¦§¨
úòáL íëéäìà 'ä éðôì ízçîNe" :øîàpL ,äøúé äçîN¦§¨§¥¨¤¤¡©§©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤¦§©

."íéîé̈¦
מ"א)במשנה  פ"ה בית(סוכה 'שמחת  זו שמחה  מכונה 

ובגמרא ב)השואבה', נ, 'ושאבתם(שם הפסוק כך על  הובא 

בסוכות המיוחדת  שהשמחה משמע  ומזה בששון'. מים 

זו שהשמחה  מבואר  כאן ברמב "ם  אך  המים , בניסוך קשורה 

מהפסוק ונלמדת  הסוכות , חג  של  טוב  יום  מדיני  היא 

הפסוק כן, ואם  ימים '. שבעת  אלוקיכם  ה' לפני 'ושמחתם 

וטעם כאסמכתא  רק  בגמרא  הובא  בששון ' מים  'ושאבתם 

המים . ניסוך עם  השמחה  לצירוף 

לעיל עיון: צריך  הי"ג)ולכאורה  הרמב "ם(פ"ז כתב

שבעה , כל במקדש  נוהג שלולב  למדים  'ושמחתם' שמהפסוק

יתירה ? שמחה חיוב  על מדבר שהפסוק  כאן כתב  ואיך

שבת דוחה  אינה זו  ששמחה  נאמר  הבאה  בהלכה  ועוד:

בגמרא  הדבר  ובמקור  טוב , שם)ויום  הטעם ,(סוכה רש "י פירש 

היא יתירה "שמחה dxezdכי on dpi`eאת לחבב  אלא 
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התורה מן  הוא  השמחה  שחיוב  הרמב"ם  ולדברי  המצות ".

איסור אלא בה  אין והרי  ויו"ט, בשבת  גם  תהיה  לא מדוע 

שיר ? בכלי ניגון  של שבות 

לבאר : ויש 

הסוכות  "בחג  וכתב : דייק יוםdzidהרמב "ם  במקדש 

התורה מן לחיוב כוונתו אם ולכאורה , כו'". יתירה  שמחה

אלא עובדה, כתיאור  ולא ומצוה  חובה בלשון לכתוב לו  היה 

במקדש שנהגו מנהג אלא חובה  זו שמחה  אין  שאכן  מכאן 

שמחה בו מודגשת כי למנהג, הטעם  הוא "ושמחתם " והפסוק 

בכל  בחגך" ל"ושמחת  בנוסף  אלקיכם" ה ' "לפני במקדש ,

המועדים .

הרמב"ם  דברי  גם  יתבארו  זה  להרבות(הי"ד)ולפי "מצוה  :

שירצה , מי  וכל  הארץ עמי אותה  עושין היו ולא  זו, בשמחה 

אבל  והסנהדרין ... הישיבות וראשי ישראל  חכמי גדולי  אלא

ולשמוע". לראות  באין  כולן והנשים האנשים העם  כל 

יקיימוה לא  מדוע  מהתורה , הוא  השמחה חיוב  אם  ולכאורה ,

שמחת במצות  הידור  תוספת  היא זו ששמחה  אלא  העם . כל 

חביבות ה ' שמצוות מדרגה  בעלי  רק  בה  נהגו  ולכן יו "ט 

ושמיעה . בראייה  משתתפים  היו העם  ושאר  ביותר , עליהם 

(jli`e 267''nr fi zegiy ihewl)

ה'תשפ"א  אלול ג' רביעי יום קטנים  ע"י השקל מחצית נתינת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÏ˜˘ ˙ÂÎÏ‰úéöçî ïzì ïéáiç ìkä©Ÿ©¨¦¦¥©£¦
.ïäî ïéìa÷î ,eðúð íàå ;íépè÷ ...àì ìáà ...ì÷Mä©¤¤£¨Ÿ§©¦§¦¨§§©§¦¥¤

הרע "ב  מ"ה)וכתב  פ"א אם(שקלים רק  הקטן  מן שמקבלים 

ציבור , לקרבנות באה  השקל מחצית  כי  גמורה , במתנה  נתנו

היחיד  אם  או  ציבור משל אלא  יחיד  מכספי באים  שאינם

יפה  יפה  לציבור שימסרם  ובלבד המקדש מנדב  כלי הל' (רמב"ם

ה"ז) שלם .פ"ח בלב להיות  הקטן  נתינת צריכה ולכן  ,

המלך': ה 'שער והקשה 

ויביא שיגדל עד לאחרים  להקנות  יכול אינו  הקטן  הרי

שערות  הי"ב)שתי  ה"ו, פכ"ט מכירה הל' רמב"ם לתת(ראה אין  ולכן ,

מקנה ואינו  קונה, "הקטן  כי לקטן בסוכות  הלולב  את 

חוזר " אינו  לו החזירו שאם  ונמצא התורה, מן  (רמב"ם לאחרים 

ה"י) פ"ח לולב לציבור ,הל' מקנה  אינו  נותן כשהקטן כן ואם  ,

היחיד! משל  קרב  ציבור שקרבן  ונמצא 

הרע "ב לדעת  מ"ג)ואמנם  שם השקל (שקלים מחצית שחיוב 

- זו הלכה  תתפרש  עשרים , מבן פחות  שהוא  מי על  חל  אינו

מקבלים נתנו  אם אבל  השקל , במחצית  חייבים  אינם  שקטנים 

אבל  להקנות , שיכולים  ומעלה  שלש ֿעשרה בבני - מהם

השקל  מחצית  לתת  חייב  שלש ֿעשרה  שבן  הרמב "ם  לדעת 

שם) "אם(פיה"מ מדוע משלש ֿעשרה, פחות בני  היינו וקטנים 

להקנות ? יכולים  אינם  והרי מהם " מקבלין נתנו

ותירץ :

מכסף ציבור קרבן יבוא  הקטן נתינת  שבגלל לחשוש  אין

ברוב בטל יחיד כנדבת  הקטן שנתן  המטבע  כי  היחיד,

דבר הוא  כסף  שמטבע  ואף  הציבור , נדבות  של  המטבעות 

ברוב  בטל ואינו  ה"א)חשוב פט"ז מאכ"א גם(הל' התורה  מן הרי ,

ברוב  בטל  חשוב  ה"ט)דבר שם שדבר(שם, (שאמרו  מדרבנן  ורק 

ציבור קרבן (להביא האיסור עדיין קיים בטל ) לא  חשוב 

(שקטן דרבנן תקנתא  "אתי נאמר : זה  ועל  היחיד), מכסף 

דרבנן". איסור ומפיק  לאחרים ) מקנה 

(`"d `"t milwy ,jlnd xry)

ה'תשפ"א  אלול ד' חמישי יום הלבנה? את רבינו משה ראה כיצד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰:øîàðå§¤¡©
Bì äàøä' :íéîëç eøîà Ck ¯ "íéLãç Làø íëì äfä Lãçä"©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ¢¨¦¨¨§£¨¦¤§¨
øîàå ,äðáì úeîc äàeápä äàøîa äLîì àeä Ceøa LBãwä©¨¨§Ÿ¤§©§¥©§¨§§¨¨§¨©

.'Lc÷å äàø äæk :Bì¨¤§¥§©¥
דרשב"י במכילתא הדברים ב)מקור יב, בא, "החודש(פרשת :

דמות באצבע למשה הקב"ה  לו  שהראה מלמד – לכם  הזה 

נוסף פרט  הוסיף הרמב "ם  אך  וקדש ", ראה  כזה  ואמר לבנה 

'במראה הייתה  הלבנה  את משה  שראיית  במקור , מופיע שלא

הנבואה '.

לעיין  כאן)ויש  צפע"נ גם זו(ראה שראייה  לרמב "ם  מניין :

כך? לומר  ההכרח ומה  הנבואה ", "במראה  היתה 

הרבי נ)ומבאר סי' מלכות :(יין

הפסוק)במכילתא  על ברש"י גם הובא הדברות(שם. "כל נאמר:

הראהו הזה  החודש  ביום , אלא  עמו נדבר  לא  משה  עם  שנדבר 

נדבר בלילה , והראהו  ביום עמו מדבר  היה  וכיצד  בלילה.

חשכה  עם  ביום  החמה)עימו  לשקיעת החודש(סמוך והראהו

בחשכה".

הזה "החודש  לציווי  בהמשך  שכן דחוק , התירוץ  אמנם,

למשה  נאמרו  חדשים" ראש  ואילך)לכם  ג פס' פרטי(שם

ובהכרח  ביותר . ארוכה  פרשה  שהם  פסח קרבן  של הציוויים 

יום  מבעוד נאמר  זה  שכל  ביום")לומר אלא עמו נדבר "לא ואם(כי ,

לומר  אפשר  כיצד המכילתא)כן, ביום (כתירוץ עמו  mrש "נדבר 
dkygנאמרו לזה  בהמשך כאשר  – בחשכה" החודש  והראהו

פסח קרבן  meiדיני  ceran!?

הרמב"ם  לכללי  בהתאם  – הרמב "ם  סובר  מלאכי ולכן  (יד

וסל"ג) ס"ד הרמב"ם פשוטה "כללי היותר  הדרשה  ליקח ש "דרכו

דקמשני אשינויא  סמיך  דלא  טובא  על ו "בדוכתי סומך [=לא

שמתרצים] לומרהתירוץ צריך למסקנא  שגם – הקושיא " לדחות 

המקשן) נשאלת(כדעת שאז  אלא  ביום . נאמרה אכן זו שפרשה 

כך  ומשום  היום ? באמצע  הלבנה את לו הראה  כיצד השאלה 

"במראה היתה  הלבנה  שראיית  לומר  הרמב "ם מוכרח 

הנבואה".



v"ndqeעב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  אלול ה' שישי יום העדים? הגעת מאיחור כתוצאה שנגרם ה'קלקול' מהו

:Â ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰íéãò eàa íàå§¦¨¥¦
,Lã÷ øçîìe ,Lã÷ íBiä BúBà ïéâäBð ¯ äìòîìe äçðnä ïî¦©¦§¨§©§¨£¦©Ÿ¤§¨¨Ÿ¤
.äçðî øçà BúBà ïéLc÷î eéä àlL éôì ,øçîì óñeî ïéáéø÷îe©§¦¦¨§¨¨§¦¤Ÿ¨§©§¦©©¦§¨

ב)שנינו ל, השנה החודש(ראש עדות  מקבלין  היו  "בראשונה :

הלוים ונתקלקלו  מלבוא העדים נשתהו אחת פעם  היום, כל 

באו ואם המנחה . עד אלא  מקבלין יהו שלא התקינו  בשיר ,

ולמחר קודש  היום אותו  נוהגין  ולמעלה , המנחה מן עדים 

בגמרא  ומבואר סי'(ביצה קודש ". או"ח אדה"ז שו"ע וראה ואילך. ב ד,

ס"ד) בראשתר ימים  שני  לקביעת המקור היא  זו תקנה  כי ,

אלא 'קודש ', הוא אחד  יום  רק שמא  ספק מחמת  לא  השנה ,

בוודאות ידעו מנחה  לאחר  העדים  באו  כאשר  כי  ודאי , בתורת

קדוש  אינו  השלושים  למחרת)שיום  רק נקבע השנה זאת(וראש ועם  ,

קודש". ולמחר קודש  היום אותו  "נוהגין

חודש בכל או  השנה  לראש  רק  הכוונה  האם  לברר  יש  אך

חודש ראש  נוהגים  היו  – מנחה לאחר  עדים  באו כאשר

משמע דמתניתין פשטא  "לפי  שהרי  ודאי, בתורת  יומיים

אלא השנה , בראש  היה  מעשה  דאותו לומר  הכרח [ש]אין 

בעלמא " חדשים משאר  שם)באחד ר"ה יהושע .(פני

רש "י  שם)והנה , השנה ,(ר"ה בראש  מדברת  שהמשנה  כתב 

אינו קודש " ולמחר  קודש  היום  אותו  "נוהגין הדין  זה  ולפי

חודש  ראש  בכל  הדבר)שייך בטעם שם פנ"י אולם(וראה .

התקנה סיבת  את שהביא  כאן הרמב "ם דברי  ממשמעות

שמדובר להזכיר מבלי  המנחה , עד רק החודש  עדות לקבלת 

המפרשים  כתבו  - השנה  הל'בראש  פענח צפנת ב. כו, ברכות (צל"ח

ספ"א) חודש .יו"ט ראש  בכל  הוא  זה  דין שלדעתו ,

הרבי  שם)ומבאר  צל"ח וראה .31 הע' 188 עמ', ט שיחות כי(לקוטי ,

לשיטתו ה)הרמב "ם  נשתהו(בהל' אחת  "פעם התקנה : בטעם 

בין של  עולה  יעשו  אם  יעשו, מה  ידעו  ולא  מלבוא... העדים

שיקריבו  אפשר ואי העדים  יבואו  שמא  היוםsqenהערבים

ראש בכל שייך זה  ונימוק הערבים ", בין של תמיד אחר

קודש היום  אותו ש "נוהגין  הדין  גם לדעתו ולכן  חודש ,

הנאמר לטעם  אך חודש . ראש  בכל נקבע  קודש" ולמחר

הלוים  ש "נתקלקלו חול xiyaבמשנה  של שיר  שאמרו היינו  ,"

השנה ראש  של בגמרא)במקום רק(כמבואר שייך זה  טעם –

השנה . בראש 

ה'תשפ"א  אלול ו' קודש שבת הסוד לא פי על - ראש אד"ו

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰ïéà äî éðtî¦§¥¨¥
õea÷ì àeä äfä ïBaLçäL éôì ?å"ãà éîéa äæ ïBaLça ïéòáB÷§¦§¤§¤¦¥§¦¤©¤§©¤§¦
Bîk ,ézîàä íîB÷îa àì ,éòöîàä íëeläa LîMäå çøiä©¨¥©§©¤¤§¦¨¨¤§¨¦Ÿ¦§¨¨£¦¦§
íBéa òbôì éãk ,äiçc íBéå äòéá÷ íBé eNò Cëéôì ;eðòãBäL¤©§§¦¨¨§¦¨§§¦¨§¥¦§Ÿ©§

.ézîàä õea÷¦¨£¦¦
זה בחשבון קובעין אין  מה  "מפני בשאלה  פתח הרמב "ם 

קביעה "יום  לקבוע  צורך שיש רק ביאר  אך אד"ו "? בימי

אד "ו בימי נעשה  הדילוג מדוע  מבואר  לא  ועדיין דחייה " ויום 

חטא "מה  הראב "ד  שהשיג  כפי אחרים , בימים  ולא  דווקא ,

ומה ידחה , ולעולם  באמיתי לעולם  המולד בו יהיה  שלא  אד"ו 

ידחה". ולא  בו שיהיה  בגה "ז זכה 

הרבי  שפו)ומבאר עמ' ח"ב קודש ימי(אגרות לדחיית  הטעם 

קבלה : פי  על  אד "ו 

קשיא " "דינא  הוא  השנה  ראש  של ראשון שער יום  (פע"ח

ועוד) פ"א החסד:ר"ה לקו  השייכים  בימים  לקובעו אין ולפיכך  ,

הוא ד' יום  וכן החסד , ספירת הוא  הבנין  ימי  משבעת  א ' יום 

הימין. בקו היא  שגם ספירת .הנצח

להיות יכולים  שלא  כיון  א. לומר : יש  - ו' ליום ובנוגע 

הדחיה יום  את  לקבוע  נותר  לא  סמוכים , דחיה של ימים  שני 

סמוכים שנותרו הימים שאר כי  ו ', ליום  אלא  (לפני השלישי

אחרי) רז"ל או דברי פי על  לומר , נראה  יותר ב . וד'. א ' לימים

א) נד, מפני(פסחים בשבת בשני טוב  כי נאמר  לא  מה  "מפני 

נאמר שלא  אע "פ  אלעזר רבי ואמר  גיהנם , של  אור  בו  שנברא 

ו' יום  של שענינו מובן ומזה  בששי", וכללו חזר  טוב , כי בו

גםzwzndהוא  ולכן שני , יום  של הקשה  הדין של הגבורות

החסד לקו  שייך  שבפעם הוא לכך הטעם שם קודש באגרות (ועיין

ו') ביום היה ר"ה .הראשונה

מובן קבלה , פי  על  הוא  אד "ו  ימי  לדחיית  שהטעם  וכיון

הבעש "ט בשם  ידוע שכן  הרמב "ם, זאת נימק  לא  (ס'מדוע 

(41 עמ' ה'ת"ש קיץ נזהרהשיחות אבל גדול , מקובל  היה שהרמב"ם 

סכנה שהייתה מפני ברמז , אפילו  קבלה  עניני לגלות  שלא 

בזמנו. בדבר 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc dkeq(iyiy meil)

ìmyúBçeø òaøàäL éîmleray [miccvÎ]BlLjexa yecwdy - §¦¤¨©§©¤
yke ,mda lyen `edãéøBîe äìòî`ed ixd ,dhnle dlrnl ©£¤¦

ok dyery d`xnìmyõøàäå íéîMäL éî[dhnle dlrnl mdyÎ] §¦¤©¨©¦§¨¨¤
BlL.eéëä eðúî àáøòîa,jk eyxit l`xyi ux`a -éaø øîà ¤§©©§¨©§¨¦¨©©¦

éìBî ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà àá÷eò øa àîçàéáîe Cmiptl ¨¨©§¨¨©©¦¥§©¦£¦¨¦¥¦
,xeg`leúBòø úBçeø øBöòì éãke ,cv lkn ze`ayäìòîdlrnl §¥©£¨©£¤

ãéøBîedhnlíéòø íéììè øBöòì éãkminybde lhd ipin - ¦§¥©£§¨¦¨¦
:`xnbd dtiqen .dhnl dlrnln mi`ay ,mirxdøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©

úøîBà úàæ [àãéáæ] (àìéáæ) øa éñBé éaø àîéúéàå ïéáà-ixacn ¨¦§¦¥¨©¦¥©§¦¨Ÿ¤¤
zerx zegex xevrl ick d`a dtepzdy xn`y ,`pipg xa iqei iax
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המשך ביקור למס' סוכה ליום שישי עמ' ב



עג dvne ung zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn 'l 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` 'eÎa`Îmgpn 'l -`"tyz'd

à"ôùú'ä áà-íçðî 'ì ïåùàø íåé

-mipnfxtq
dSnE ung zFkld¦§¨¥©¨

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שאין  ומי הזה. לזמן קרבן, לנו שהיה הזמן בין שיש ומה
יעשה. כיצד – אלו דברים לעשות שראוי מה לו

.‡Ck ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa el‡ ˙BˆÓ ˙iNÚ ¯„Ò≈∆¬ƒ«ƒ¿≈¿≈¬ƒ»»»»
C¯·Óe ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÒBk ÔÈ‚ÊBÓ ‰lÁza :‡e‰«¿ƒ»¿ƒ¿»∆»¿∆»¿»≈

ÌBi‰ Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡Â ,"ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba"2ÔÓÊe3 ≈¿ƒ«»∆¿≈»»ƒ«¿«
‰˙BLÂ4"ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â .5ÏËBÂ ¿∆¿««»¿»≈«¿ƒ«»»¿≈

ÂÈ„È6¯Á‡ ˜¯ÈÂ ¯B¯Ó ÂÈÏÚÂ ,Ce¯Ú ÔÁÏL ÔÈ‡È·Óe .7, »»¿ƒƒÀ¿»»¿»»»¿»»«≈
‰‚È‚Á ¯N·e ,ÁÒt‰ N·k ÏL BÙe‚Â ,˙Ò¯ÁÂ ‰vÓe8 «»«¬…∆¿∆∆∆«∆«¿«¬ƒ»
ÏÚ ÔÈ‡È·Ó ‰f‰ ÔÓf·e .¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏL∆«¿»»»»«¿««∆¿ƒƒ«

¯N· ÈÈÓ ÈL ÔÁÏM‰9¯ÎÊ „Á‡Â ,ÁÒtÏ ¯ÎÊ „Á‡ : «À¿»¿≈ƒ≈»»∆»≈∆«∆«¿∆»≈∆
.‰‚È‚ÁÏ«¬ƒ»

והזמנים".2) ישראל מקדש כו' במצותיו קדשנו "אשר
שטיבולו 5)בהסיבה.4)"שהחיינו".3) דבר שכל

והרי  א'). עמוד קט"ו דף (פסחים ידים נטילת צריך במשקה
להלן  רבינו שכתב (כמו בחרוסת הירק את מטביל הוא

ב'). שכל 6)הלכה ידיו נוטל כך ואחר תחילה מברך
פסחים  (מסכת לעשייתן (לפני) עובר עליהן מברך המצוות

על). ד"ה בתוס' שם ועיין ב' עמוד ז' (מסכת 7)דף
ב'). עמוד קי"ד דף לפני 8)פסחים אותה אוכלים היו

השובע. על הפסח קרבן אכילת שתהיה כדי הפסח קרבן
ב').9) עמוד קי"ד דף פסחים (מסכת יוסף כרב

.·˜¯È Á˜BÏÂ ,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Óe ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»¿≈«»»
ÏaËÓe10B˙B‡˙Ò¯Áa11˙Èfk ÏÎB‡Â12ÏÎÂ ‡e‰ , ¿«≈«¬…∆¿≈««ƒ¿»

˙BÁt ÏÎB‡ ÔÈ‡ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,BnÚ ÔÈaÒÓ‰«¿Àƒƒ»∆»¿∆»≈≈»
ÔÁÏM‰ ÔÈ¯˜BÚ CkŒ¯Á‡Â .˙ÈfkÓ13‡¯B˜ ÈÙlÓ ƒ««ƒ¿««»¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈≈

‰„b‰‰14Bc·Ï15Ôa‰ Ô‡ÎÂ ,ÈM‰ ÒBk‰ ÔÈ‚ÊBÓe , ««»»¿«¿ƒ««≈ƒ¿»«≈
‡¯Bw‰ ¯ÓB‡Â .Ï‡BL16‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" : ≈¿≈«≈«ƒ¿«»««¿»«∆

ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL - ˙BÏÈl‰ ÏkÓ17 ƒ»«≈∆¿»«≈≈»«¿ƒƒ
ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡18ÏÎaL . ¬ƒ««∆»¿««¿»«∆¿≈¿»ƒ∆¿»

Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe ıÓÁ ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ»≈«»¿««¿»«∆À
˜eÏL ,ÈÏˆ ¯Na ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .‰vÓ«»∆¿»«≈»¿ƒ¿«»ƒ»

ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,ÏM·Óe19e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL . ¿À»¿««¿»«∆À»ƒ∆¿»«≈»
ÏÎaL .ÌÈ¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆¿ƒ∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

"ÔÈaÒÓ elk ‰f‰20. «∆À»¿Àƒ

"מה 10) לשאול שיתעוררו כדי לתינוקות שינוי לעשות
א'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת כדעת 11)נשתנה"

שכ"ז  סימן ח"א הגאונים (אוצר בתשובותיהם הגאונים

לבטל  כדי בחרוסת היא ירק טבילת שגם פ"ז) סימן וח"ב
רבינו  שלדעת ח' בהלכה להלן וראה שבירקות. הארס את
לטיט, זכר לעשות ודאי וזהו בחרוסת מצה גם לטבול צריך

י"א). הלכה ז' (פרק למעלה שכתב גם 12)כמו כתבו כן
שכל  כיון תמוה, הדבר אבל פ"ז) סימן ח"ב (שם הגאונים
צריך  למה לתינוקות שינוי לעשות אלא אינה זו אכילה
משנה). במגיד ועיין מיימוניות (הגהות כזית דוקא

לשאול 13) ויעוררם התינוקות את ויתמיה שינוי שיהיה כדי
ב'). עמוד קט"ו דף פסחים המסובים 14)(מסכת כל שלא

וכן  שמעו. וכולם בלבד מהם אחד אלא ההגדה את קראו
(תרביץ  ההגדה על בפירושו מלונדריש אליהו רבינו כתב

א'). ספר כ"ב מהמסובים 15)שנה אחד לכל היה בימיהם
לפניו. ושלחנו בראש מסיב והקורא לבדו קטן שלחן

הגאונים 16) (אוצר גאון כתב וכן ההגדה. קורא אותו
נשתנה". מה שמקדש אותו "ואומר :(154 עמוד פסחים

לפני 17) היא והטבילה הדברים סדר לפי הן השאלות
שבירושלמי. במשנה הנוסחא וכן מצה הירק 18)אכילת

בחרוסת. צלי.19)והמרור אלא נאכל אינו פסח שקרבן
אבל 20) (212 עמוד (השלם גאון עמרם רב בסדר הוא כן

הוזכרה  לא א') עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה
כל  בזה רגילין היו המשנה שבזמן מפני ההסיבה שאלת

שינוי. משום בזה היה ולא השנה

.‚,"ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â" :¯ÓB‡ BÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈≈¿««¿»«∆À»ƒ
˙e‚a ÏÈÁ˙Óe .Ôa¯˜ eÏ ÔÈ‡L21¯ÓBbL „Ú ,‡¯B˜Â ∆≈»»¿»«¿ƒƒ¿¿≈«∆≈

.dlk "È·‡ „·‡ Èn¯‡" ˙L¯t L¯c¿«»»«¬«ƒ…≈»ƒÀ»

כ').21) הלכה ז' פרק (למעלה

.„‰Ê ÁÒt" :¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ ÔÁÏM‰ ¯ÈÊÁÓe22e‡L «¬ƒ«À¿»¿»»¿≈∆«∆∆»
eÈ˙B·‡ Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆»««»«»≈¬≈
."'‰Ï ‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆««

¯B¯n‰ dÈa‚Óe23e‡L ‰Ê ¯B¯Ó" :¯ÓB‡Â B„Èa «¿ƒ««»¿»¿≈»∆∆»
eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈

˙‡ e¯¯ÓÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓadÈa‚Óe ."Ì‰ÈiÁ ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¿ƒ«
ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ" :¯ÓB‡Â B„Èa ‰vn‰««»¿»¿≈«»∆»¿ƒ«≈
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,„iÓ ÌÏ‡‚e ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«»»¿»»ƒ»∆∆¡«
ÔÓf·e ."'eÎÂ ÌÈ¯ˆnÓ e‡ÈˆB‰ ¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ«…∆«»≈¬∆ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿«
˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt" :¯ÓB‡ ‰f‰«∆≈∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈
ÏÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,Ìi˜ Lc˜n‰«ƒ¿»«»«≈∆»««»»«

."'eÎÂ eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿

ופסח 22) בסמוך שכתב כמו להגביה צריך ומרור [במצה
קט"ז  (דף פסחים במסכת אמרו שכן להגביה צריך אינו
שנראה  אלא עוד ולא להגביה צריך אין "בשר ב'): עמוד
צריך  אין שבשר רבינו ומפרש בחוץ" קדשים כאוכל
והוסיפו  קיים היה המקדש שבית בזמן אפילו להגביה
שנראה  נוסף טעם יש הזה שבזמן כלומר עוד" "ולא ואמרו:
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הוא  בשר להגביה צריך שאינו והטעם בחוץ. קדשים כאוכל
כן  ואם מקודם שעקרו השלחן את החזירו עתה שזה מפני
העמיד  כשכבר כך אחר אבל הגבהה, בלי אף הדבר ניכר
המצה  ועל המרור על אומר ושוב בדברים והפסיק השלחן

למסובים]. ולהראותם להגביהם מרור 23)צריך [הקדים
המשנה  כנוסחת ה') הלכה ז' (פרק למעלה כתב וכן למצה
אופסלה  כ"י ההגדה בפירוש וכ"ה מנוח, רבינו כתב (כן
שלפנינו  במשנה אבל ,95 עמ' ב' ספר כ "ג שנה תרביץ
והקדים  שינה ההגדה בנוסח ואילו למרור) מצה הקדימו
האמירה  עיקר שכל משום הוא בזה והטעם למרור. מצה
לומדים  שאנו אלא פסח" זבח "ואמרתם בפסח: נכתבה
דף  פסחים (תוס' אמירה צריך בהם שגם מפסח ומרור מצה
יותר  קשור שמרור ומכיון ואמרתם) ד"ה א' עמוד קט"ז
פסח  שיש בזמן אלא התורה מן נוהג אינו שהרי בפסח,
למצה, מרור כאן הקדים לכן י"ב), הלכה ז' פרק (למעלה
שאין  הגלות", בזמן ישראל בה "שנהגו ההגדה בנוסח אבל
אלא  שאינו למרור, התורה, מן שהיא מצה, הקדים פסח, שם
ההגדה  בפירוש נראה וכן ל"ח. עמוד "זמנים" – מדרבנן

המשנה]. במרכבת ועיין שם, אופסלה כ"י

.‰¯ÓB‡Â24Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ" : ¿≈¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈
‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï ¯c‰Ï ¯‡ÙÏ ÁaLÏ¿«≈«¿»≈¿«≈¿≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»
e‡ÈˆB‰Â ,el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÏÂ eÈ˙B·‡Ï«¬≈¿»∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»
¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓ ,˙e¯ÁÏ ˙e„·ÚÓ≈«¿¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈¬≈»¿
È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰" ."dÈeÏÏ‰ ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b»¿…«¿»»«¿»«¿»«¿«¿≈

'‰25:Ì˙BÁÂ ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú "'B‚Â¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ¿≈
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈlÏ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
Ôk" :ÛÈÒBÓ ‰f‰ ÔÓf·e ."ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ BaŒÏÎ‡Ï∆¡…«»¿ƒ«¿««∆ƒ≈
ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ eÚÈbÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈≈…≈¬≈«ƒ≈¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«

E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ26ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â , ƒ∆¿»ƒ«¬»∆¿…«»ƒ«¿»ƒ
ÌÈÁÒt‰ ÔÓe27,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ ÌÓc ÚÈbiL ƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»«ƒƒ¿«¬¿»

.eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b ÏÚ L„Á ¯ÈL EÏ ‰„BÂ¿∆¿ƒ»»«¿À»≈¿«¿«¿≈
C¯·Óe ."Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a28È¯t ‡¯Ba" »«»»«ƒ¿»≈¿»≈≈¿ƒ

.ÈM‰ ÒBk‰ ‰˙BLÂ "ÔÙb‰«»∆¿∆««≈ƒ

ב').24) עמוד קט"ז דף פסחים במסכת (משנה
פרעה".25) עבדי ולא ה' "עבדי – חורין בני שאנו להדגיש
הגמר,26) על היא וששון ההתחלה על  נופל שמחה לשון

(הגר"א). בעבודה וששים בבנין ואחר 27)שמחים זבחים
הפסח  מן כך ואחר החגיגה מן אוכל שתחלה פסחים כך
ח' (פרק השובע על הפסח שיאכל כדי ז') הלכה (להלן

ג'). הלכה פסחים ז'28)מהלכות פרק למעלה (ראה
י'). הלכה

.ÂÂÈ„È ÏËBÂ "ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿≈»»
BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ,˙ÈL29.‰„b‰‰ ˙‡È¯˜ ˙ÚLa ≈ƒ∆¬≈ƒƒ««¿ƒ¿«¿ƒ«««»»

Òe¯t ÁÈpÓe ,Ô‰Ó „Á‡ ˜ÏBÁÂ ,ÔÈ˜È˜¯ ÈL Á˜BÏÂ30 ¿≈«¿≈¿ƒƒ¿≈∆»≈∆«ƒ«»
C¯·Óe ,ÌÏL CB˙Ï31."ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰" ¿»≈¿»≈«ƒ∆∆ƒ»»∆

ÌÈÓÈ ¯‡Lk ˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ C¯·Ó BÈ‡ ‰ÓŒÈtÓeƒ¿≈»≈¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»»ƒ

ÏL Bk¯c ‰Ó - "ÈÚ ÌÁÏ" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?ÌÈ·BËƒƒ∆∆¡«∆∆…ƒ««¿∆
C¯Bk CkŒ¯Á‡Â .‰Òe¯Ùa Ô‡k Û‡ ,‰Òe¯Ùa ÈÚ32 »ƒƒ¿»«»ƒ¿»¿««»≈

˙Ò¯Áa ÏaËÓe ,˙Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ33Ce¯a" :C¯·Óe «»»¿∆»¿«≈«¬…∆¿»≈»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏÎ‡ Ì‡Â .ÔÏÎB‡Â ,"ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»«¬ƒ««¿ƒ¿¿»¿ƒ»«

BÓˆÚ ÈÙa ¯B¯Óe dÓˆÚ ÈÙa ‰vÓ34‰Ê ÏÚ C¯·Ó , «»ƒ¿≈«¿»»ƒ¿≈«¿¿»≈«∆
.BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

א').29) עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת המטונף במקום ונגע
ב').30) עמוד ל"ט דף ברכות המצה 31)(מסכת על

עמוד 32)הפרוסה. קט"ו דף פסחים (מסכת הלל כשיטת
יאכלוהו". ומרורים מצות "על שנאמר: משם זכר 33)א')

ב'). הלכה למעלה (ראה על 34)לטיט החולקים כחכמים
קט"ו  דף פסחים (מסכת כמי ההלכה הוכרעה לא שהרי הלל

א'). עמוד

.ÊCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈»«»¡…≈∆∆
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ«
.‰lÁz ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á ¯NaÓ ÏÎB‡Â ,"Á·f‰«»«¿≈ƒ¿«¬ƒ««¿»»»»¿ƒ»
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÏÎB‡Â ,"ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ««»«¿≈
,Á·Ê ÏL ˙¯ËBt ÁÒt‰ ˙k¯a ‡ÏÂ .ÁÒt ÏL BÙebÓƒ∆»«¿…ƒ¿««∆«∆∆∆∆«

ÁÒt ÏL ˙¯ËBt Á·Ê ÏL ‡ÏÂ35. ¿…∆∆«∆∆∆»«

מסכת 35) (משנה עקיבא כרבי הן, מצוות שתי ופסח שזבח
א'). עמוד קכ"א דף פסחים

.ÁC¯·nL ¯Á‡ - Ôa¯˜ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»»¿»««∆¿»≈
,"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁ "ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰"«ƒ∆∆≈¿»≈«¬ƒ««»

˙Ò¯Áa ‰vÓ ÏaËÓe36ÏÎB‡Â37ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , ¿«≈«»«¬…∆¿≈¿≈¿»≈«
ÏaËÓe ,"¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡‡ÏÂ .ÏÎB‡Â ˙Ò¯Áa ¯B¯Ó ¬ƒ«»¿«≈»«¬…∆¿≈¿…

‰‰LÈ38‰ÂˆÓ BÊÂ .BÓÚË ÏËaÈ ‡nL ,˙Ò¯Áa B˙B‡ «¿∆«¬…∆∆»ƒ»≈«¿¿ƒ¿»
ÏaËÓe ,¯B¯Óe ‰vÓ C¯BÎÂ ¯ÊBÁÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈«»»¿«≈

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ‰Î¯· ‡Ïa ÔÏÎB‡Â ,˙Ò¯Áa«¬…∆¿¿»¿…¿»»≈∆«ƒ¿»

ו').36) (הלכה למעלה שנכתב כמו לטיט ומרור 37)זכר
מדרבנן  אלא אינו המרור הזה שבזמן לפי כך. אחר אוכל
התורה  מן שהיא המצה וכלפי י"ב) הלכה ז' פרק (למעלה
של  כדבר הוא א') הלכה ו' פרק (למעלה  הזה בזמן גם
המצוה  טעם מבטל רשות של דבר כי בידינו וכלל רשות
ו') (הלכה למעלה וראה א') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
לכרוך  אפשר התורה, מן המרור שגם המקדש, שבזמן

ביחד. ולא 38)שניהם ב') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
המצה  עם ביחד שאוכלו שכיון ו') (הלכה למעלה כן כתב

להשהותו. רגיל ואינו מרירותו מרגיש אינו

.Ë‡e‰M ‰Ó Ïk ÏÎB‡Â ,‰„eÚqa CLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»«¿»¿≈»«∆
,˙BzLÏ ‰ˆB¯ ‡e‰M ‰Ó Ïk ‰˙BLÂ ,ÏÎ‡Ï ‰ˆB¯∆∆¡…¿∆»«∆∆ƒ¿
BÈ‡Â ,˙Èfk elÙ‡ ÁÒt‰ ¯NaÓ ÏÎB‡ ‰B¯Á‡·e»«¬»≈ƒ¿««∆«¬ƒ««ƒ¿≈

ÏÏk ÂÈ¯Á‡ ÌÚBË39,‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡ ‰f‰ ÔÓf·e . ≈«¬»¿»«¿««∆≈««ƒ«»
ÌeÏk ‰È¯Á‡ ÌÚBË BÈ‡Â40˜ÒÙ‰ ‰È‰iL È„k , ¿≈≈«¬∆»¿¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈
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,ÂÈÙa ‰vn‰ B‡ ÁÒt‰ ¯Na ÌÚËÂ B˙„eÚÒ¿»¿««¿««∆«««»¿ƒ
.‰Âˆn‰ ‡È‰ Ô˙ÏÈÎ‡L∆¬ƒ»»ƒ«ƒ¿»

דף 39) פסחים (מסכת אפיקומן הפסח אחר מפטירין שאין
מיני  הפסח אחר יאכלו שלא כלומר במשנה), ב' עמוד קי"ט
שמה  לאכול, תמיד רגילים שהיו כמו סעודה בקינוח מתיקה
"אפיקומן" היוונית בשפה קורין הסעודה אחרי שאוכלים

תשבי). בשם רע"א שמואל 40)(תוס' אמר יהודה כרב
אפיקומן". מצה אחר מפטירין ש"אין

.ÈÂÈ„È ÏËB CkŒ¯Á‡Â41ÒBk ÏÚ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Óe ¿««»≈»»¿»≈ƒ¿««»«
¯ÓB‚Â ÈÚÈ·¯ ÒBk ‚ÊBÓ CkŒ¯Á‡Â .e‰˙BLÂ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿≈¿««»≈¿ƒƒ¿≈

Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ42‡È‰Â ,¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ¯ÓB‡Â , »»∆««≈¿≈»»ƒ¿««ƒ¿ƒ
"'eÎÂ EÈNÚÓ Ïk '‰ EeÏÏ‰È"43È¯t ‡¯Ba" C¯·Óe , ¿«¿»«¬∆¿¿»≈≈¿ƒ

ıeÁ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÌeÏk CkŒ¯Á‡ ÌÚBË BÈ‡Â ."ÔÙb‰«»∆¿≈≈««»¿»««¿»
ÈLÈÓÁ ÒBk ‚ÊÓÏ BÏ LÈÂ .ÌÈn‰ ÔÓ44ÂÈÏÚ ¯ÓBÏÂ ƒ«»ƒ¿∆ƒ¿…¬ƒƒ¿«»»

˙B¯‰ ÏÚ" „Ú "·BË Èk '‰Ï e„B‰"Ó ,ÏB„b‰ Ïl‰«≈«»≈«ƒ«««¬
LÈÂ .˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ BÓk ‰·BÁ BÈ‡ ‰Ê ÒBÎÂ ."Ï·a»∆¿∆≈»¿«¿»»¿∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ˆ¯iL ÌB˜Ó ÏÎa Ïl‰‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï BÏƒ¿…∆««≈¿»»∆ƒ¿∆««ƒ

.‰„eÚÒ ÌB˜Ó BÈ‡L∆≈¿¿»

אחרונים.41) "למעינו 42)למים עד רק קרא עכשיו שעד
ה'). הלכה (למעלה פסחים 43)מים" (מסכת יהודה כרב

א'). עמוד קי"ח דף 44)דף פסחים (מסכת ר"ח גרס כן
ר' דברי הגדול הלל עליו אומר "חמישי א '): עמוד קי"ח
הרמב"ם: בן הר"א בשם מביא רוקח מעשה ובספר טרפון"
היה  ולא כוסות ד' רק לשתות נוהג הרמב"ם "שאביו

מוסיף".

.‡ÈÌB˜Ó45,ÌÈÁÒÙ ÈÏÈÏa ÈÏˆ ÏÎ‡Ï e‚‰pL »∆»¬∆¡…»ƒ¿≈≈¿»ƒ
,ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó .ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆»¬∆…∆¡…≈¿ƒ

‡e‰ ÁÒt ¯Na e¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb46ÌB˜Ó ÏÎ·e .47 ¿≈»∆»…¿¿«∆«¿»»
„Á‡k Blk ÈeÏˆ ‰N ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡48ÈtÓ ,‰Ê ÏÈÏa »∆¡…∆»À¿∆»¿≈∆ƒ¿≈
Ì‡Â .ıeÁa ÌÈL„˜ ÏÎB‡k ‰‡¯pL49B‡ ,CzÁÓ ‰È‰ ∆ƒ¿∆¿≈»»ƒ«¿ƒ»»¿À»

¯·‡ epnÓ ¯qÁL50¯aÁÓ ‡e‰Â ¯·‡ Ba ˜ÏL B‡51 ∆ƒ≈ƒ∆≈∆»«≈∆¿¿À»
e‚‰pL ÌB˜Óa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆À»¿»∆»»

א').45) עמוד נ"ג דף פסחים במסכת והרי 46)(משנה
בחוץ. קדשים אוכל לאכול 47)הוא שנהגו במקום אפילו

כחכמים.48)צלי. ב') עמוד כ"ב דף ביצה במסכת (משנה
א').49) עמוד ע"ד דף פסחים שהוא 50)(מסכת שכיון

לפסח. דומה אינו שזה 51)חסר יטעו שלא מחובר. אפילו
בשליקה. דרכו שאין פסח, אחד.52)קרבן כוס אפילו

.·ÈÈÓ53ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡L54ÏÚ Lc˜Ó - ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ƒ∆≈«ƒ¿≈≈«∆«¿«≈«
ÏÚ ÌÈ¯·c‰ Ïk ‰NBÚÂ ,˙aLa ‰NBÚL C¯„k ,˙t‰««¿∆∆∆∆¿«»¿∆»«¿»ƒ«

˜¯È BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .‰f‰ ¯„q‰55- „·Ïa ¯B¯Ó ‡l‡ «≈∆«∆ƒ∆≈»»∆»»ƒ¿«
È¯t ‡¯Ba" :˙BÎ¯· ÈzL ¯B¯n‰ ÏÚ C¯·Ó ‰lÁza«¿ƒ»¿»≈««»¿≈¿»≈¿ƒ
¯Ó‚iLÎe ,ÏÎB‡Â "¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ"Â "‰Ó„‡‰»¬»»¿«¬ƒ«»¿≈¿∆ƒ¿…
ÔÓ ÏÎB‡Â ¯ÊBÁÂ ,ÏÎB‡Â ‰vn‰ ÏÚ C¯·Ó ‰„b‰‰««»»¿»≈«««»¿≈¿≈¿≈ƒ

.‰Î¯· ‡Ïa ¯B¯n‰«»¿…¿»»

אחד.54)(רי"ף).53) כוס דף 55)אפילו פסחים (מסכת
א'). עמוד קט"ו דף (שם חסדא כרב ב'). עמוד קי"ד

.‚ÈÈÓ56˙¯nLÓ ‰vÓ BÏ ÔÈ‡L57- ˙Èfk ‡l‡ ƒ∆≈«»¿À∆∆∆»««ƒ
ÏÚ" C¯·Ó ,˙¯nLÓ dÈ‡L ‰vnÓ B˙„eÚÒ ¯ÓBbLk¿∆≈¿»ƒ«»∆≈»¿À∆∆¿»≈«

"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡58ÌÚBË BÈ‡Â ,˙Èfk B˙B‡ ÏÎB‡Â ¬ƒ««»¿≈««ƒ¿≈≈
ÌeÏk ÂÈ¯Á‡59. «¬»¿

הלכה 57)(רי"ף).56) ו' פרק למעלה (ראה מצה לשם
השובע.58)ט'). על אכלו שהרי אפיקומן מצות גם ויוצא
הלכה 59) ו' פרק (למעלה כלום המצה אחר מפטירין שאין

י"א).

.„È¯ÊBÁ BÈ‡ - ıÈ˜‰Â ‰„eÚq‰ CB˙a ÔLiL ÈÓƒ∆»≈¿«¿»¿≈ƒ≈≈
ÏÎB‡Â60‰„eÚq‰ CB˙a Ô˙ˆ˜Ó eLiL ‰¯e·Á Èa . ¿≈¿≈¬»∆»¿ƒ¿»»¿«¿»

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ -61.eÏÎ‡È ‡Ï - e¯BÚÂ Ôlk eÓc¯ . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿¿À»¿≈……≈
eÏÎ‡È - Ôlk eÓÓ˙62. ƒ¿«¿¿À»…≈

פסח 60) לענין א') עמוד ק"כ דף פסחים במסכת (משנה
חשובה  ששינה מפני הוא והטעם מצה לענין הדין והוא
את  לאכול ואסור מקומות בשני כאוכל הוא והרי כהפסק
יאכל" אחד "בבית שנאמר: משום מקומות בשני הפסח
למצה. הדין והוא א') עמוד פ"ו דף פסחים (מסכת

הפסק 61) זה אין נעורים היו החבורה בני שיתר מכיון
הישנים. לגבי דף 62)אפילו פסחים (מסכת יוסי כרבי ֵ

למה  מוסבים יוסי ר' שדברי רבינו וסובר ב') עמוד ק"כ
ר' אמר זה ועל יאכלו" לא – כולן "ישנו קמא: תנא שאמר
לישן  שיתחילו והוא נתנמנמו, אבל בנרדמו דוקא שזהו יוסי
קראם  ואם אליהם כשידברו ושומעין בשינה נשתקעו ולא
(ורשב"ם  יאכלו לרבינו) המשנה (פירוש מיד עונים אדם
"ישנו  קמא תנא שאמר הרישא על חולק יוסי שר' מפרש

יאכלו"). מקצתן

‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿»≈«»

dcBdd gqpŸ©©©¨¨
˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï‡¯NÈ da e‚‰pL ‰„b‰‰ ÁÒ1Ck …«««»»∆»¬»ƒ¿»≈ƒ¿««»»

eÏÈ‰·a :¯ÓB‡Â ÈL ÒBk ÏÚ ÏÈÁ˙Ó :‡È‰2e‡ˆÈ ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»
ÌÈ¯ˆnÓ
dcBddgqep-mipnfxtq
. ƒƒ¿»ƒ
Ÿ©©©̈̈ ד').1) הלכה ח' פרק למעלה וכן 2)(ראה וחפזון בבהלה

ג'): פסוק ט"ז פרק (דברים הפסוק על אונקלוס בתרגום
מארעא  נפקת "בבהילו – מצרים" מארץ יצאת "בחפזון
וחציו  ("בבהילו") ארמית חציו שאמר ומה דמצרים".
בשפה  אז שולטים היו שלא מפני ממצרים") ("יצאנו עברית

קל"ג). עמוד שלמה" ב"הגדה ההגדה (פירוש העברית

.ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙‰·‡ eÏÎ‡ Èc ‡ÈÚ ‡ÓÁÏ ‡‰»«¿»«¿»ƒ¬««¿»«»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

.ÁÒÙÈÂ È˙ÈÈ ÁÒÙÏ CÈ¯ˆc Ïk ,ÏeÎÈÈÂ È˙ÈÈ ÔÈÙÎc Ïk»ƒ¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿ƒ¿∆«≈≈¿ƒ¿«
L‰‡zL‰ .Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯‡a ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,‡Î‰ ‡z »«»»»¿«»¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»≈»«»

:È¯Á Èa ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,È„·Ú ‡Î‰»»«¿≈¿«»¿«¿»¿≈»≈
ÏÎaL ?˙BÏÈl‰ ÏkÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó«ƒ¿«»««¿»«∆ƒ»«≈∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡ ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰«≈≈»«¿ƒƒ¬ƒ««∆»¿««¿»
ıÓÁ ÌÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰«∆¿≈¿»ƒ∆¿»«≈»¿ƒ»≈
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ÏÎaL .‰vÓ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe3e‡ ˙BÏÈl‰ «»¿««¿»«∆À«»∆¿»«≈»
ÏÎaL .¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆»∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

:ÔÈaÒÓ elk ‰f‰«∆À»¿Àƒ
אוכלים 3) אנו הלילות "שבכל עכשיו: אמר הבית ובזמן

ב'). הלכה ח' (פרק כו'" צלי בשר

eÈ‰Ï‡ ÈÈ e‡ÈˆBiÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·Ú¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿»¡…≈
‡ÈˆB‰ ‡Ï el‡Â .‰ÈeË ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „Èa ÌMÓƒ»¿»¬»»ƒ¿«¿»¿ƒ…ƒ
ÔÈ„Ú - ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¬«ƒ
‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„aÚLÓ eÈ· È·e eÈa ,e‡»»≈¿≈»≈¿À¿»ƒ»ƒ¿«¿…
elk ,ÌÈB· elk ,ÌÈÓÎÁ elk elÙ‡Â .ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬ƒÀ»¬»ƒÀ»¿ƒÀ»
¯tÒÏ eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ elk ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒÀ»¿ƒ∆«»ƒ¿»»≈¿«≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ CÈ¯‡n‰ ÏkL .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿»ƒ∆»««¬ƒ¿«≈ƒƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆¿À»
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ÚLB‰È Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯a ‰NÚÓ«¬∆¿«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À«¿«ƒ∆¿»»∆
ÔÈaÒÓ eÈ‰L ÔBÙ¯Ë Èa¯Â ‡·È˜Ú Èa¯Â ‰È¯ÊÚ¬«¿»¿«ƒ¬ƒ»¿«ƒ«¿∆»¿Àƒ
B˙B‡ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÔÈ¯tÒÓ eÈ‰Â ,˜¯·ŒÈ·aƒ¿≈¿«¿»¿«¿ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ»
eÈ˙Ba¯ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â Ì‰È„ÈÓÏ˙ e‡aL „Ú .‰ÏÈl‰«»¿»«∆»«¿ƒ≈∆¿»¿»∆«≈

.˙È¯ÁL ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ô·k È‡ È¯‰ :‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«ƒ∆¿»»∆¬«¿»¬≈¬ƒ¿∆
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯Ó‡zL È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ ,‰L ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ»»¿…»ƒƒ∆≈»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡ÓBÊ Ôa dL¯cL „Ú ,˙BÏÈla«≈«∆¿»»∆»∆∆∆«¿««
."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ ¯kÊzƒ¿…∆≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ…¿≈«∆

ÈÓÈ Ïk" .ÌÈÓi‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ".˙BÏÈl‰ - "EÈiÁ ¿≈«∆«»ƒ…¿≈«∆«≈
Ïk" .‰f‰ ÌÏBÚ‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ" :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿≈«∆»»«∆…

.ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‡È·‰Ï - "EÈiÁ ÈÓÈ¿≈«∆¿»ƒƒ«»ƒ«
.‡e‰ Ce¯a ,Ï‡¯NÈÏ ‰¯Bz Ô˙pL ÌB˜n‰ Ce¯a»«»∆»«»¿ƒ¿»≈»
„Á‡Â .ÌÎÁ „Á‡ .‰¯B˙ ‰¯ac ÌÈ· ‰Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿»»»ƒƒ¿»»∆»»»¿∆»

:Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡L „Á‡Â .Ìz „Á‡Â .ÚL»̄»¿∆»»¿∆»∆≈≈«ƒ¿…
ÌÎÁÌÈwÁ‰Â ˙B„Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó »»«≈»»≈¿«Àƒ

ÌÎ˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â4‰z‡ Û‡ ." ¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»¿»¡…≈∆¿∆««»
ÁÒt‰ ¯Á‡ ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡" :ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰k BÏ ¯BÓ‡¡¿ƒ¿«∆«≈«¿ƒƒ«««∆«

."ÔÓB˜ÈÙ‡¬ƒ»
הנוסחא:4) וויניציאה שונצינו רומא בדפוסי התימנים, בכ"י

ד') הלכה י' פרק (פסחים בירושלמי וכ"ה "אותנו"
שואל  החכם שבאמת מפני בא. פרשת סוף ובמכילתא
ולא  בציווי, עצמו את כולל הוא שגם "אותנו" בלשון
אלא  (להלן), הכלל מן עצמו ומוציא "לכם" שאומר כהרשע
אלא  החכם של השאלה לשון את העתיקה לא שהתורה
להגר"מ  שלמה) הגדה (וראה אתכם ישאל החכם כי סיפרה

כ"ב). פרק מבוא כשר

."ÌÎÏ ˙‡f‰ ‰„B·Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó ÚL»̄»«≈»»¬»«…»∆
ÏÏk‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰L ÈÙÏe .BÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ»∆¿…¿ƒ∆ƒ∆«¿ƒ«¿»
:BÏ ¯BÓ‡Â ÂÈpL ˙‡ ‰‰˜‰ ‰z‡ Û‡ .¯wÚa ¯Ùk»«»ƒ»««»«¿≈∆ƒ»∆¡
‡ÏÂ ÈÏ ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa"«¬∆»»¿»ƒ¿≈ƒƒƒ¿»ƒƒ¿…

.Ï‡‚ ‰È‰ ‡Ï ÌL ‰È‰ el‡Â .BÏ¿ƒ»»»…»»ƒ¿»
:ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Â" ."˙‡f ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó Ìz»«≈«…¿»«¿»≈»

."ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ÈˆB‰ „È ˜ÊÁa¿…∆»ƒ»¿»ƒƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ

z„b‰Â" :¯Ó‡pL ,BÏ Á˙t z‡ Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡LÂ¿∆≈≈«ƒ¿…«¿¿«∆∆¡«¿ƒ«¿»
ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa :¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆»»¿»ƒ
L‡¯Ó ÏBÎÈ - "E·Ï z„b‰Â" ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa¿≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈…
ÌBia" È‡ ."‡e‰‰ ÌBia" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?L„Á…∆«¿«««ƒ«
¯e·Úa" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌBÈ „BÚaÓ ÏBÎÈ ,"‡e‰‰«»ƒ¿«¿««¬
ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vnL ‰ÚL· ‡l‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï ."‰Ê∆…»«¿ƒ∆»¿»»∆«»»À»ƒ

.EÈÙÏ¿»∆
ÂLÎÚÂ ,eÈ˙B·‡ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ È„·BÚ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿≈¡…ƒ¬≈ƒ»¬≈¿«¿»
ÚLB‰È ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL .B˙„B·ÚÏ ÌB˜n‰ e·¯≈̃¿»«»«¬»∆∆¡««…∆¿À«
¯‰p‰ ¯·Úa ,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‰k :ÌÚ‰ Ïk Ï‡∆»»»…»«¿»¡…≈ƒ¿»≈¿≈∆«»»
È·‡Â Ì‰¯·‡ È·‡ Á¯z ,ÌÏBÚÓ ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ»¿¬≈∆≈»∆«¬ƒ«¿»»«¬ƒ
˙‡ ÌÎÈ·‡ ˙‡ Áw‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ e„·ÚiÂ ,¯BÁ»«««¿¡…ƒ¬≈ƒ»∆«∆¬ƒ∆∆
,ÔÚk ı¯‡ ÏÎa B˙B‡ CÏB‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ Ì‰¯·‡«¿»»≈≈∆«»»»≈¿»∆∆¿»«
˜ÁˆÈÏ Ôz‡Â .˜ÁˆÈ ˙‡ BÏ Ôz‡Â ,BÚ¯Ê ˙‡ ‰a¯‡Â»«¿∆∆«¿»∆∆∆ƒ¿»»∆≈¿ƒ¿»
¯ÈÚN ¯‰ ˙‡ ÂNÚÏ Ôz‡Â ,ÂNÚ ˙‡Â ·˜ÚÈ ˙‡∆«¬…¿∆≈»»∆≈¿≈»∆«≈ƒ

."ÌÈ¯ˆÓ e„¯È ÂÈ·e ·˜ÚÈÂ ,B˙B‡ ˙L¯Ï»∆∆¿«¬…»»»¿ƒ¿»ƒ
.‡e‰ Ce¯a ,BnÚ Ï‡¯NÈÏ B˙ÁË·‰ ¯ÓBL Ce¯a»≈«¿»»¿ƒ¿»≈«»
BÓk ˙BNÚÏ ,ıw‰ ˙‡ ·MÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L∆«»»ƒ«∆«≈«¬¿
:¯Ó‡pL .ÌÈ¯˙a‰ ÔÈa eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡L∆»«¿«¿»»»ƒ≈«¿»ƒ∆∆¡«
ı¯‡a EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ Èk Ú„z ÚB„È Ì¯·‡Ï ¯Ó‡iÂ"«…∆¿«¿»»«≈«ƒ≈ƒ¿∆«¿¬¿∆∆
,‰L ˙B‡Ó Úa¯‡ Ì˙B‡ epÚÂ Ìe„·ÚÂ ,Ì‰Ï ‡Ï…»∆«¬»¿ƒ»«¿«≈»»
e‡ˆÈ ÔÎ È¯Á‡Â ,ÈÎ‡ Ôc e„·ÚÈ ¯L‡ ÈBb‰ ˙‡ Ì‚Â¿«∆«¬∆«¬…»»…ƒ¿«¬≈≈≈¿

."ÏB„b LÎ¯aƒ¿À»
„·Ïa „Á‡ ‡lL .eÏÂ eÈ˙B·‡Ï ‰„ÓÚL ‡È‰Â¿ƒ∆»¿»«¬≈¿»∆…∆»ƒ¿«
eÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡l‡ ,eÈÏÚ „ÓÚ»«»≈∆»¿»»¿ƒ»≈

.Ì„iÓ eÏÈvÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â ,e˙BlÎÏ¿«≈¿«»»«ƒ≈ƒ»»
·˜ÚÈÏ ˙BNÚÏ Èn¯‡‰ Ô·Ï Lwa ‰Ó „ÓÏe ‡≈̂¿««ƒ≈»»»¬«ƒ«¬¿«¬…
Lwa Ô·ÏÂ ,ÌÈ¯Îf‰ ÏÚ ‡l‡ ¯Ê‚ ‡Ï ‰Ú¯tL .eÈ·‡»ƒ∆«¿……»«∆»««¿»ƒ¿»»ƒ≈
„¯iÂ ,È·‡ „·‡ Èn¯‡" :¯Ó‡pL ,Ïk‰ ˙‡ ¯˜ÚÏ«¬…∆«…∆∆¡«¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆

"ÌL ¯‚iÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓ5ÚwzL‰Ï „¯È ‡lL „nÏÓ - ƒ¿«¿»«»»»¿«≈∆…»«¿ƒ¿«≈«
¯e‚Ï :‰Ú¯t Ï‡ e¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL ,ÌL ¯e‚Ï ‡l‡∆»»»∆∆¡««…¿∆«¿…»
Èk ,EÈ„·ÚÏ ¯L‡ Ô‡vÏ ‰Ú¯Ó ÔÈ‡ Èk ,e‡a ı¯‡a»»∆»ƒ≈ƒ¿∆«…¬∆«¬»∆ƒ
ı¯‡a EÈ„·Ú ‡ e·LÈ ‰zÚÂ .ÔÚk ı¯‡a ·Ú¯‰ „·Î»≈»»»¿∆∆¿»«¿«»≈¿»¬»∆¿∆∆

."ÔL‚∆
הדבור"5) פי על אנוס מצרימה "וירד נוסף: שלנו בהגדות

עובדיה. רב בנוסחת וכ"ה

e„¯È LÙ ÌÈÚ·La" :¯Ó‡pL BÓk - "ËÚÓ È˙Óa"ƒ¿≈¿»¿∆∆¡«¿ƒ¿ƒ∆∆»¿
È·ÎBÎk EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÓN ‰zÚÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓ EÈ˙B·‡¬∆ƒ¿»¿»¿«»»¿¿»¡…∆¿¿≈

."·¯Ï ÌÈÓM‰«»«ƒ»…
ÌL ÌÈiˆÓ Ï‡¯NÈ eÈ‰L „nÏÓ - "ÈB‚Ï ÌL È‰ÈÂ"«¿ƒ»¿¿«≈∆»ƒ¿»≈¿À»ƒ»

.ÈB‚Ï¿
e¯t Ï‡¯NÈ È·e" :¯Ó‡pL BÓk - "ÌeˆÚÂ ÏB„b"»¿»¿∆∆¡«¿≈ƒ¿»≈»
ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ ,„‡Ó „‡Óa eÓˆÚiÂ ea¯iÂ eˆ¯LiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«««¿ƒ¿…¿…«ƒ»≈»»∆

."Ì˙B‡»
‰„N‰ ÁÓˆk ‰··¯" :¯Ó‡pL BÓk - "·¯Â"»»¿∆∆¡«¿»»¿∆««»∆
ÌÈ„L ,ÌÈÈ„Ú È„Úa È‡·zÂ ÈÏc‚zÂ Èa¯zÂ ,CÈz˙¿«ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ«»…ƒ«¬ƒ¬»ƒ»«ƒ

"‰È¯ÚÂ Ì¯Ú z‡Â ,Ánˆ C¯ÚNe ,eÎ6. »…¿»≈ƒ≈«¿«¿≈…¿∆¿»
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עז dcbdd gqep - mipnf xtq - a`Îmgpn 'l oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כו'6) ואראך עליך "ואעבור כאן: נוסף שלנו בהגדות
חיי". בדמייך

‰·‰" :¯Ó‡pL BÓk - "ÌÈ¯ˆn‰ e˙‡ eÚ¯iÂ"«»≈…»«ƒ¿ƒ¿∆∆¡«»»
‰ÓÁÏÓ ‰‡¯˜˙ Èk ‰È‰Â ,‰a¯È Ôt ,BÏ ‰ÓkÁ˙pƒ¿«¿»∆ƒ¿∆¿»»ƒƒ¿∆»ƒ¿»»
ÔÓ ‰ÏÚÂ ea ÌÁÏÂ ,eÈ‡N ÏÚ ‡e‰ Ìb ÛÒBÂ¿«««¿≈¿ƒ¿«»¿»»ƒ

."ı¯‡‰»»∆
ÌÈqÓ È¯N ÂÈÏÚ eÓÈNiÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eepÚÈÂ"«¿«¿∆∆¡««»ƒ»»»≈ƒƒ
˙‡ ,‰Ú¯ÙÏ ˙BkÒÓ È¯Ú Ô·iÂ ,Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ¿«««…¿ƒ¿…»«ƒ∆»≈ƒ¿¿¿«¿…∆

."ÒÒÓÚ¯ ˙‡Â Ì˙tƒ…¿∆««¿≈
:¯Ó‡pL BÓk - "‰L˜ ‰„B·Ú eÈÏÚ eziÂ"«ƒ¿»≈¬»»»¿∆∆¡«

."C¯Ùa Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÌÈ¯ˆÓ e„·ÚiÂ"««¬ƒƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»≈¿»∆
È‰ÈÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eÈ˙·‡ È‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ˜ÚˆpÂ"«ƒ¿«∆¿»¡…≈¬…≈¿∆∆¡««¿ƒ
È· eÁ‡iÂ ,ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ˙ÓiÂ ,Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓi·«»ƒ»«ƒ»≈«»»∆∆ƒ¿«ƒ«≈»¿¿≈
Ï‡ Ì˙ÚÂL ÏÚzÂ ,e˜ÚÊiÂ ‰„·Ú‰ ÔÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¬…»«ƒ¿»««««¿»»∆

."‰„·Ú‰ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒƒ»¬…»
ÚÓLiÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eÏ˜ ˙‡ ÈÈ ÚÓLiÂ"«ƒ¿«¿»∆…≈¿∆∆¡««ƒ¿«
˙‡ B˙È¯a ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ ,Ì˙˜‡ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¬»»«ƒ¿…¡…ƒ∆¿ƒ∆

."·˜ÚÈ ˙‡Â ˜ÁˆÈ ˙‡ Ì‰¯·‡«¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…
BÓk ,ı¯‡ C¯c ˙eLÈ¯t BÊ - "eÈÚ ˙‡ ‡¯iÂ"««¿∆»¿≈¿ƒ∆∆∆∆¿
Ú„iÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿¡…ƒ∆¿≈ƒ¿»≈«≈«

."ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ
Ïk" :¯Ó‡pL BÓk ,ÌÈa‰ el‡ - "eÏÓÚ ˙‡Â"¿∆¬»≈≈«»ƒ¿∆∆¡«»
."ÔeiÁz ˙a‰ ÏÎÂ e‰ÎÈÏLz ‰¯B‡È‰ „Bli‰ Ôa‰«≈«ƒ«¿»«¿ƒÀ¿»««¿«
Ì‚Â" :¯Ó‡pL BÓk ,˜Ác‰ ‰Ê - "eˆÁÏ ˙‡Â"¿∆«¬≈∆«…«¿∆∆¡«¿«

."Ì˙‡ ÌÈˆÁÏ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡ ıÁl‰ ˙‡ È˙È‡»̄ƒƒ∆«««¬∆ƒ¿«ƒ…¬ƒ…»
ÏÚ ‡ÏÂ ,C‡ÏÓ È„È ÏÚ ‡Ï - "ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ˆBiÂ"«ƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ…«¿≈«¿»¿…«
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡l‡ ,ÁÈÏL È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,Û¯N È„È¿≈»»¿…«¿≈»ƒ«∆»«»»
‰ÏÈla ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Èz¯·ÚÂ" :¯Ó‡pL .B„B·Îaƒ¿∆∆¡«¿»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ««¿»
„ÚÂ Ì„‡Ó ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ¯BÎa ÏÎ È˙Èk‰Â ,‰f‰«∆¿ƒ≈ƒ»¿¿∆∆ƒ¿«ƒ≈»»¿«
"ÈÈ È‡ ,ÌÈËÙL ‰NÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡ ÏÎ·e ,‰Ó‰a7. ¿≈»¿»¡…≈ƒ¿«ƒ∆¡∆¿»ƒ¬ƒ¿»

ולא 7) כו' מצרים בארץ "ועברתי נוסף: שלנו בהגדות
אחר". ולא כו' שרף ולא כו' מלאך

„È ‰p‰" :¯Ó‡pL BÓk ,¯·c‰ ‰Ê - "‰˜ÊÁ „Èa"¿»¬»»∆«∆∆¿∆∆¡«ƒ≈«
ÌÈ¯BÓÁa ÌÈÒeqa ,‰„Na ¯L‡ E˜Óa ‰ÈB‰ ÈÈ¿»»¿ƒ¿¿¬∆«»∆«ƒ«¬ƒ

."„‡Ó „·k ¯·c ,Ô‡v·e ¯˜aa ÌÈlÓba«¿«ƒ«»»«…∆∆»≈¿…
Ba¯ÁÂ" :¯Ó‡pL BÓk ,·¯Á‰ BÊ - "‰ÈeË Ú¯Ê·e"ƒ¿…«¿»«∆∆¿∆∆¡«¿«¿

."ÌÈÏLe¯È ÏÚ ‰ÈeË B„Èa ‰ÙeÏL¿»¿»¿»«¿»»ƒ
B‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎL Èelb BÊ - "Ï„‚ ‡¯Ó·e"¿…»»…ƒ¿ƒ»∆∆¡«
˙BqÓa ,ÈBb ·¯wÓ ÈB‚ BÏ ˙Á˜Ï ‡·Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰q‰¬ƒ»¡…ƒ»…»««ƒ∆∆¿«
ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „È·e ‰ÓÁÏÓ·e ÌÈ˙ÙBÓ·e ˙˙‡a¿……¿¿ƒ¿ƒ¿»»¿»¬»»ƒ¿«
ÈÈ ÌÎÏ ‰NÚ ¯L‡ ÏÎk ,ÌÈÏ„b ÌÈ‡¯BÓ·e ‰ÈeË¿»¿»ƒ¿…ƒ¿…¬∆»»»∆¿»

."EÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆¿ƒ¿«ƒ¿≈∆
‰f‰ ‰hn‰ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‰hn‰ ‰Ê - "˙B˙‡·e"¿…∆««∆∆∆¡«¿∆««∆«∆

."˙B˙‡‰ ˙‡ Ba ‰NÚz ¯L‡ E„Èa Áwzƒ«¿»∆¬∆«¬∆∆»…
Èz˙Â" :¯Ó‡pL BÓk ,Ìc‰ ‰Ê - "ÌÈ˙ÙÓ·e"¿…¿ƒ∆«»¿∆∆¡«¿»«ƒ
."ÔLÚ ˙B¯Ó˙Â L‡Â Ìc ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÌÈ˙ÙBÓ¿ƒ«»«ƒ»»∆»»≈¿ƒ¿»»

"‰ÈeË Ú¯Ê·e" .ÌÈzL - "‰˜ÊÁ „Èa" :¯Á‡ ¯·c»»«≈¿»¬»»¿«ƒƒ¿…«¿»
- "˙B˙B‡·e" .ÌÈzL - "ÏB„‚ ‡¯BÓ·e" .ÌÈzL -¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿
˙BkÓ ¯NÚ el‡ .ÌÈzL - "ÌÈ˙ÙBÓ·e" .ÌÈzL¿«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈∆∆«
,ÌÈ¯ˆÓa ÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡È·‰L∆≈ƒ«»»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

:Ô‰ el‡Â¿≈≈
.‰a¯‡ .„¯a .ÔÈÁL .¯·c .·B¯Ú .ÌÈpk .Úc¯Ùˆ .Ìc»¿«¿≈«ƒƒ»∆∆¿ƒ»»«¿∆
Ì‰a Ô˙B ‰È‰ ‰„e‰È Èa¯ .˙B¯BÎa ˙kÓ .CLÁ∆««¿«ƒ¿»»»≈»∆

·"Á‡a L"„Ú C"ˆc :ÔÓÈÒ8. ƒ»¿«¬«¿««

הגלילי 8) יוסי "רבי דברים: כמה כאן נוספו שלנו בהגדות
כו' טובות מעלות כמה כו' עקיבא רבי כו' אליעזר רבי כו'

עוונותינו". כל על לכפר

el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL ¯Ó‡ ‡lL Ïk :¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa«̄»«¿ƒ≈≈…∆…»«¿»¿»ƒ≈
.ÌÈ¯B¯Óe .‰vÓ .ÁÒt :B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ÁÒta«∆«…»»¿≈»∆««»¿ƒ
Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈«ƒ¿»
Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,Ìi«̃»«»«∆»««»«»≈
ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL .ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡¬≈¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«
ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È· Èza ÏÚ ÁÒt ¯L‡ ÈÈÏ ‡e‰«»¬∆»««»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
ÌÚ‰ „wiÂ ,ÏÈv‰ eÈza ˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ Bt‚a¿»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ…»»

."eÂÁzLiÂ«ƒ¿«¬
‡lL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ«»∆»¿ƒ«»«∆…
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
ÌÏ‡‚e ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»¿»»
e‡ÈˆB‰ ¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ" :¯Ó‡pL .„iÓƒ»∆∆¡««…∆«»≈¬∆ƒ
ÌÈ¯ˆnÓ eL¯‚ Èk ,ıÓÁ ‡Ï Èk ˙BvÓ ˙‚Ú ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒÀ…«ƒ…»≈ƒ…¿ƒƒ¿«ƒ

."Ì‰Ï eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â dÓ‰Ó˙‰Ï eÏÎÈ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿«¿≈«¿«≈»…»»∆
ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÌÈÏÎB‡ e‡L el‡ ÌÈ¯B¯Ó¿ƒ≈∆»¿ƒ«»«
.ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈¿ƒ¿»ƒ
¯ÓÁa ,‰L˜ ‰„·Úa Ì‰ÈiÁ ˙‡ e¯¯ÓÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¬…»»»¿…∆
¯L‡ Ì˙„·Ú Ïk ˙‡ ,‰„Na ‰„·Ú ÏÎ·e ,ÌÈ·Ï·eƒ¿≈ƒ¿»¬…»«»∆≈»¬…»»¬∆

."C¯Ùa Ì‰· e„·Ú»¿»∆¿»∆
‡e‰ el‡k BÓˆÚ ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·iÁ ¯B„Â ¯Bc ÏÎ·e¿»»«»»»ƒ¿«¿¿ƒ

ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆÈ9‡l‡ ,Ï‡b „·Ïa eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡lL . »»ƒƒ¿»ƒ∆…∆¬≈ƒ¿«»«∆»
,ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :¯Ó‡pL .Ï‡b e˙B‡ Û‡«»»«∆∆¡«¿»ƒƒ»
ÚaL ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡ eÏ ˙˙Ï e˙‡ ‡È·‰ ÔÚÓÏ¿««»ƒ…»»∆»∆»»∆¬∆ƒ¿«

."eÈ˙·‡Ï«¬…≈
"שנאמ 9) כאן: נוסף שלפנינו ביום בהגדות לבנך והגדת ר

וכ"ה  ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא
ב'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה

¯‡ÙÏ ÁaLÏ Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÌÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈¿«≈«¿»≈
eÏ ‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe ¯c‰Ïe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï¿≈¿«≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»»
˙e„·ÚÓ e‡ÈˆB‰Â .el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÈ˙B·‡ÏÂ¿«¬≈∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»≈«¿
Ï·‡Óe ,‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓe ,‰l‡‚Ï „eaÚMÓe ,˙e¯ÁÏ¿≈ƒƒ¿ƒ¿À»ƒ»¿ƒ¿»≈≈∆
ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b ¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ,·BË ÌBÈÏ¿≈¬≈»¿»¿…«¿»»

.dÈeÏÏ‰«¿»
ÈÈ ÌL È‰È .ÈÈ ÌL ˙‡ eÏÏ‰ ÈÈ È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰«¿»«¿«¿≈¿»«¿∆≈¿»¿ƒ≈¿»

."ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú ,'eÎÂ C¯·Ó¿…»¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ
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eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈl‰ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
eÚÈbÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ôk .ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ Ba ÏÎ‡Ï∆¡»«»¿ƒ≈¿»¡…≈«ƒ≈
e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈
.E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿»ƒ«¬»∆
ÌÓc ÚÈbiL ÌÈÁÒt‰ ÔÓe ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â¿…«»ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»
ÏÚ L„Á ¯ÈL El ‰„BÂ ,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ«ƒƒ¿«¬¿»¿∆¿ƒ»»«
Ï‡b ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b¿À»≈¿«¿«¿≈»«»¿»»«

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈
·BË ÌBÈ ÏÈÏa ‰„b‰‰ ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÎ¯·nL ¯„Òk¿≈∆∆¿»¿ƒ¿¿ƒ««»»¿≈
ÈM‰ ÏÈÏa ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈÎ¯·Ó Ck ,ÁÒt ÏL ÔBL‡ƒ̄∆∆«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿≈«≈ƒ
˙BÒBÎ ‰Úa¯‡a ÈM‰ ÏÈÏa ÔÈ·iÁ ÔÎÂ .˙BiÏb ÏL∆»À¿≈«»ƒ¿≈«≈ƒ¿«¿»»

.ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla eNÚpL ÌÈ¯·c‰ ¯‡L·eƒ¿»«¿»ƒ∆«¬««¿»»ƒ
.‰„b‰‰ ÁÒ ˜ÈÏÒ¿ƒ…«««»»

‰vÓe ıÓÁ ÔÈ„Â ÁÒt‰ ¯„Ò ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆«∆«¿ƒ»≈«»
.‡iÓL„ ‡zÚiÒa¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-mipnfxtq
alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨

ÚÓLÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«
Ïk ‰kÒa ·LÈÏ (· .È¯L˙a „Á‡a ¯ÙBL ÏB˜»¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»»
˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚ .‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈∆»ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«

.‚Á‰ ÈÓÈ
alEledMeqextFWzFkld-mipnfxtq

¿≈∆»
¦§̈§ª̈§̈:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) הוא, מין זה מאי והשופר, התקיעה מצות רבינו ביאר

י"ט, עליו מחללין ואם פסול. שופר זה ואי כשר, שופר זה
התקיעה. ומקום ושיעורו השופר הכשר דיני וכל

.‡ÚÓLÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2¯ÙBM‰ ˙Úe¯z3 ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿…«¿««»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ" :¯Ó‡pL ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
Ï·Bia ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈa - Ba ÔÈÚ˜BzL ¯ÙBLÂ4 ¿»∆¿ƒ≈¿…«»»≈«≈

ÛeÙk‰ ÌÈN·k‰ Ô¯˜ ‡e‰ -5˙B¯ÙBM‰ ÏÎÂ . ∆∆«¿»ƒ«»¿»«»
ÔÈÏeÒt6N·k‰ Ô¯wÓ ıeÁ ,7‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒƒ∆∆«∆∆¿««ƒ∆…

‰M‰ŒL‡¯a ¯ÙBLa ‰Úe¯z ‰¯Bza L¯t˙8È¯‰ - ƒ¿»≈«»¿»¿»¿…«»»¬≈
e¯È·Úz" ,"'eÎÂ ¯ÙBL z¯·Ú‰Â" :Ï·Bia ¯ÓB‡ ‡e‰≈«≈¿«¬«¿»«¿«¬ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."¯ÙBL9Ï·BÈ ˙Úe¯z ‰Ó :e„ÓÏ »ƒƒ«¿»»¿«¿«≈
¯ÙBMa ‰M‰ŒL‡¯ ˙Úe¯z Û‡ ,¯ÙBMa10. «»«¿«…«»»«»

מברכין 2) ולכן התקיעה, ולא השמיעה היא המצוה עיקר
שמע  ולא תקע ואם בשופר, לתקוע ולא שופר קול לשמוע
ב'תשובות  וראה ח). הלכה (להלן יצא לא - השופר קול

הספר. בסוף א):3)רבינו' כט, (במדבר הכתוב כלשון
ה"י) (פ"י ויובל שמיטה ובהל' לכם". יהיה תרועה "יום

שמצוה רבינו כתב היובל, כסףÚÂ˜˙Ïֿבתקיעת (ועיין
החמישים.4)משנה). שנת היא יובל, של הכיפורים ביום

מארצנו, שגלינו שאחר ה"ח) (פ"י ויובל שמיטה בהל' וראה
הגליות. שיתקבצו עד היובל דין כו,5)בטל השנה ראש

רבי  ואמר יוסף'), ('בית כפוף הוא כבשים של  קרן סתם א.

אמר  איל? של בשופר תוקעין "למה טז.): (ר"ה אבהו
עקידתו  לכם שאזכור כדי איל של בשופר לפני תקעו הקב"ה
לפני". עצמכם עקדתם כאילו עליכם אני ומעלה יצחק, של

של 6) מצוה כו:) (שם לוי רבי שאמר שמה רבינו, סובר
כפופים, כבשים או אילים של כלומר בכפופין, השנה ראש
ושאר  הראב"ד ודעת פסולים. אחרים ששופרות הכוונה

ב  אבל המובחר, מן למצוה אלא זה שאין דיעבד הראשונים,
אחרים. ממינים אפילו למעלה 7)כשר שכתב כמו הכפוף.

יוסף'). אבל 8)('בית שם), (במדבר תרועה" "יום שכתוב
דברים. בשאר או בשופר אם יתקע במה שמענו לא עדיין

מסיני.9) למשה ב.10)הלכה לג, השנה ראש

.·,„Á‡ ¯ÙBLa ‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ Lc˜na«ƒ¿»»¿ƒ¿…«»»¿»∆»
ÔÈ„„v‰ ÔÓ ˙B¯ˆBˆÁ ÈzLe11CÈ¯‡Ó ¯ÙBM‰ .12, ¿≈¬¿ƒ«¿»ƒ«»«¬ƒ

¯ÙBMa ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙B¯v˜Ó ˙B¯ˆBˆÁ‰Â13‰nÏÂ . ¿«¬¿¿«¿∆ƒ¿«««»¿»»
˙B¯ˆˆÁa" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?˙B¯ˆBˆÁa BnÚ ÔÈÚ˜B˙¿ƒƒ«¬¿ƒ∆∆¡««¬…¿
¯‡La Ï·‡ ."'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â¿»»ƒƒ¿≈«∆∆¬»ƒ¿»
¯ÙBMa ‡l‡ ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿…«»»∆»«»

„·Ïa14. ƒ¿»

בחצוצרות 11) תוקעין היו אנשים שני ב. כו, שם משנה,
בשופר. התקיעה לתקוע 12)בשעת שגמרו אחרי

לתקוע. השופר עוד ממשיך מסיימין 13)בחצוצרות, ולכך
היום. "בחצוצרות 14)במצות כתוב: א. כז, השנה ראש

אימתי  - ו) צח, (תהלים ה' המלך לפני הריעו שופר וקול
משמע  ו"לפני" ה', לפני - ביחד וחצוצרות בשופר יריעו
"ודוד  כמו כביכול, לפניה ומריעים שם שרויה שהשכינה
אתם. מהלך הארון שהיה יד) ו, (שמואלֿב ה'" לפני מכרכר

.‚Ì"ekÚ ÏL ¯ÙBL15‰lÁzÎÏ Ba ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,16. »∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ»
‡ˆÈ - Ú˜z Ì‡Â17˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ .18,Ba Ú˜z Ì‡ - ¿ƒ»«»»¿∆ƒ«ƒ««ƒ»«

‡ˆÈ ‡Ï19,‡ˆÈ - Ba Ú˜zL ÏeÊb‰ ¯ÙBL .ÔÈ‡L …»»»«»∆»«»»∆≈
ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‡l‡ ‰Âˆn‰20Ú‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ∆…»«

Ba21ÚÓBM‰ B‰Èa‚‰ ‡ÏÂ22ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ - ¿…ƒ¿ƒ«≈«»»¿≈¿ƒ
ÏÊb23‰ÏBÚ ÏL ¯ÙBL ÔÎÂ .24Ba Ú˜˙È ‡Ï ,25Ì‡Â ; »≈¿≈»∆»…ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚÓ ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡L ,‡ˆÈ - Ú˜z26:¯Ó‡z Ì‡Â . »«»»∆≈¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…«
?ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‰‰ ‡BÏ‰Â27˙B‰Ï Â‡Ï ˙BˆÓ «¬∆¡∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»≈»

ez28¯ÙBMÓ ‰È‰ ¯cn‰ CÎÈÙÏ .29Ú˜˙Ï ¯zÓ , ƒ»¿ƒ»«À»¬»»ƒ»À»ƒ¿…«
Ba30.‰ÂˆÓ ÏL ‰ÚÈ˜z¿ƒ»∆ƒ¿»

אליל 15) ועשהו לשופר הגוי שהשתחוה א. כח, השנה ראש
(ראה  לבטלם אפשר אלו שכל לעבודהֿזרה, בו שתקע או
שהקריבוה  בהמה של מקרן שופר אבל טז). הערה להלן

(מגידֿמשנה). ביטול לו אין שהתוקע 16)לעבודהֿזרה,
הערה  להלן וראה התקיעות, מן הגוף הנאת לו יש בשופר

שההנאה 17)כט. ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות מפני
להלן  וראה כח.). (ר"ה הנאה זו אין - המצוה שקיים ממה
שאפשר  גוי של בעבודהֿזרה דוקא זה וכל כז. הערה
ישראל  של עבודהֿזרה אבל ה"ח), פ"ח ע"ז (הלכות לבטלה
היא  הרי להשרף, ועומדת ה"ט) (שם לבטלה אפשרות שאין
שיעורו  שאין אחתֿכמהֿוכמה ועל נשרפה. כבר כאילו
ולפיכך  בעולם, אינו כאילו הוא שהרי שלם, ה) הלכה (להלן
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מגידֿמשנה). (עי' יצא לא בו תקע דינה 18)אם שנתבאר
זה  והרי עומד, לשריפה שממונה ה"ו) (פ"ה ע"ז בהלכות

ואיננו. בשם 19)כשרוף ס"ט) דר"ה (פ"ג הרא"ש
ה"א). פ"ג (סוכה א.20)ה'ירושלמי' הלכה למעלה ראה

יצא,21) - בו ותקע מפיו השופר את הרחיק אם זה, [ולפי
ו]. הלכה להלן המגידֿמשנה שהביא הרמב"ן כדעת ושלא

(22- יוצא שהשומע מכיון הגביהו, שהתוקע ואףֿעלֿפי
(מגידֿמשנה). התוקע גם ממש 23)יצא בו אין שהקול

ב'ירושלמי' הדברים ומקור מנוח'). 'רבינו בשם (כסףֿמשנה
בראב"ד. וראה עולה 24)שם. קרבן א. כח, השנה ראש

שלמים. של לשופר והואֿהדין המזבח. על כליל שכולו
ליהנות 25) לאו שמצוות ואע"פ נהנה. הוא שהרי לכתחילה,

הערה  להלן וראה מהתקיעות, שנהנים אנשים יש - ניתנו
מקדשי 26)כט. הנהנה כל להביא שחייב מעילות אשם

מעילה. קרבן בו אין ממש בו שאין וקול  טו), ה, (ויקרא ה'
וריח  ומראה "קול הט"ז: מעילה מהל' בפ"ה רבינו כתב וכן

מועלין". ולא נהנין לא הקדש, שאין 27)של שאףֿעלֿפי
רבינו  שכתב כמו יש, הנאה איסור הרי - מעילה קרבן בזה

בלחםֿמשנה). (וראה הט"ז מעילה מהל' לא 28)בפ"ה
על  לעול אלא הנאה להם קיומם להיות לישראל ניתנו
גמורה. הנאה זו ואין שם), בר"ה (רש"י ניתנו צואריהם

עלי.29) אסורה השופר הנאת שאמר: בנוסח 30)כגון
כח. ר"ה בגמרא וכ"ה רוקח'). ('מעשה לו" "לתקוע אחר:
תוקע  אחר דוקא זה, ולפי ברי"ף. וכ"ה בדק"ס ב כת"י לפי
להם  יש אדם בני שהרבה יתקע, לא עצמו הוא אבל לו
תקפו  סי' או"ח שו"ע (עיין שתוקעים בשעה הגוף הנאת
עבודהֿזרה  של בשופר לתקוע רבינו אסר ולפיכך ס"ה),
כתוב: (רמ) רומי דפוס [וברמב"ם עולה. של ובשופר
מצוה". של תקיעה לו לתקוע מותר מחבירו, הנייה "המודר
"המודר  צ"ל: רוקח', 'מעשה שהביא שבנוסחא יתכן ולפי"ז
וכן  מצוה. של תקיעה [בו לתקוע מותר משופר, הנייה
מצוה", של תקיעה לו לתקוע] מותר מחבירו הנייה המודר
על  שהעיר כסףֿמשנה (ועיין כח. בר"ה שמפורש וכמו
ונשמט  שפיר). אתי הנ"ל ולפי אחת. בבא הרמב"ם השמטת
זה, ולפי לתקוע". "מותר - לתקוע" "מותר הדומות בטעות
להנאת  חוששים ואין בשופר, לתקוע עצמו למודר גם מותר
בחיבור  'המאירי' שכתב כמו לומר וצריך התקיעות. מן הגוף
"שאין  והקדש: לע"ז נדר בין לחלק 332 עמוד התשובה
שאע"פ  והקדש, בע"ז מחמירין שאנו כמו בנדר מחמירין
אין  ניתנו, ליהנות לאו מצוות מטעם התרה דנין שאנו
היא  וע"ז הקדש שחומרת לכתחילה, אותו מתירין
אף  מותר - הנאה הדרת בענין אבל לכך, שהביאתנו

הגוף"]. הנאת בתקיעתנו שאין - לכתחילה

.„˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ ,‰M‰ŒL‡¯ ÏL ¯ÙBL»∆…«»»≈¿«¿ƒ»»∆
,·BËŒÌBÈ˙e·L ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„a elÙ‡Â31?„ˆÈk . «¬ƒ¿»»∆ƒ¿≈«

BÏ ÔÈ‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a ¯ÙBM‰ ‰È‰»»«»¿…»ƒ»≈≈∆«»»¿≈
ÔÏÈ‡a ‰ÏBÚ BÈ‡ - ‡e‰ ‡l‡ ¯ÙBL32ËL BÈ‡Â »∆»≈∆»ƒ»¿≈»

ÌÈn‰ ÈtŒÏÚ33ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B‡È·‰Ï È„k «¿≈««ƒ¿≈«¬ƒ¿≈»ƒ«∆≈
˙ÚÈ˜zL ÈtÓ ,‰Î‡ÏÓ Ba ÔÈNBÚ B‡ B˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ«

‰NÚ˙Œ‡ÏÂ ‰NÚ - ·BËŒÌBÈÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ ¯ÙBL34, »ƒ¿«¬≈¿¬≈¿…«¬∆

BÎB˙a ÔzÏ ¯zÓ .‰NÚÂ ‰NÚ˙Œ‡Ï ‰ÁBc ‰NÚ ÔÈ‡Â¿≈¬≈∆…«¬∆«¬≈À»ƒ≈¿
BÁˆÁˆÏ È„k ,·BËŒÌBÈa ıÓÁ B‡ ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ35‡ÏÂ . «ƒ«ƒ…∆¿¿≈¿«¿¿¿…

ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ36‡lL ,„B·k‰ ÈtÓ , ƒ≈¿≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…
.ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ eÈ‰Èƒ¿ƒ¿¿»»

מהל'31) פכ"א ראה ונופש. שבת לשון ב. לב, השנה ראש
ה"א. ה"ו).32)שבת שם, שבת (הל' ענף יקצוץ שמא

ה"ה).33) פכ"ג (שם שיט כלי יתקן "שבתון"34)שמא
תעשו" לא מלאכה ו"כל מצותֿעשה, הוא ביוםֿטוב שנאמר

ה"ב). יו"ט מהלכות פ"א (למעלה לאֿתעשה ואין 35)זהו
יו"ט  מהלש פ"ד (למעלה שאסור ביוםֿטוב כלי כמתקן זה

המצוה,36)ה"ה). זמן לאחר מצוה, שתשמישי אףֿעלֿפי
(אדר"ת). אסור מגונה תשמיש - כו:) (מגילה נזרקין

.‰epÊÁ‡iL È„k - ¯ÙBM‰ ¯eÚL37‰‡¯ÈÂ ,B„Èa ƒ«»¿≈∆…¬∆¿»¿≈»∆
Bk¯‡Ï ˜cÒ .Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ38Ì‡ - BaÁ¯Ï ;ÏeÒt - ¿»¿»ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ

¯eÚMk Ba ¯izL39.˜„q‰ ÌB˜Ó ˙¯Î el‡Îe ,¯Lk , ƒ¿«≈«ƒ»≈¿ƒƒ¿«¿«∆∆
BÓ˙Ò Ì‡ - ·w40BÈÓ· ‡lL41ÏeÒt ,42BÓ˙Ò . ƒ«ƒ¿»∆…¿ƒ»¿»

ÌÏL Ba¯ ¯izL Ì‡ - BÈÓa43ÌÈ·˜p‰ e·kÚ ‡ÏÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈À»≈¿…ƒ¿«¿»ƒ
eÓzÒpL44BÁ„˜ .¯Lk ‰Ê È¯‰ ,‰ÚÈ˜z‰ ˙‡45 ∆ƒ¿¿∆«¿ƒ»¬≈∆»≈¿»
B˙e¯ÎÊa46ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa ÔÈnL ,¯Lk -47˜ac . ¿«¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈ƒ≈

„Á‡Ï BÓÈÏL‰L „Ú ˙B¯ÙBL È¯·L48.ÏeÒt - ƒ¿≈»«∆ƒ¿ƒ¿∆»»

כו.).37) (נדה טפח ושיעורו בינוני, השנה 38)אדם ראש
מעבר  נסדק אם ודוקא (מגידֿמשנה). רובו או כולו ב. כז,

ברורה'). ('משנה הפה 39)לעבר לצד תקיעה כשיעור
הוספה  כמו לחשבו אין העודף ואותו (כסףֿמשנה).
('כל  מעולם ממנו נפרד שלא מכיון - ה"ו) (להלן שפוסלת

וריטב"א). לדעת 40)בו' כשר כלל, סתמו לא ואם
בעלי 41)ה'ירושלמי'. של מקרן עשוי שאינו דבק במין

אחר.42)חיים. ודבר שופר קול אלא שופר קול שאינו
שהשופר 43) בין ניקב, שלא השופר אורך רוב שנשתייר

א  דבק גדול כאילו הוא הרי רובו, נשתייר שלא שכל קטן, ו
ואפילו  שבור, כאילו השופר מחשב שהנקב שופרות, שברי
רובו  רובו, נשתייר אם אבל פסול. הנקב, מן שופר שיעור יש
שופר  שיעור נשתייר לא אפילו ואז נקב, לא וכאילו - ככולו

(ב"ח). כשר - הפה הנחת שלאחרי 44)עד כלומר,
נשתנה  הסתימה שלפני אףֿעלֿפי קולו, נשתנה לא הסתימה
קולו  שנשתנה באופן שגם מפרשים, ויש (כסףֿמשנה). קולו
ו'רבינו  מיימוניות' ('הגהות פסול הוא - הסתימה לפני
שאין  רבינו, מדברי היוצא מגידֿמשנה). ועיין מנוח',
שתהי' א' תנאים: שלשה בהצטרף אלא כשר השופר
ג' ניקב. שלא השופר רוב שישתייר ב' הקרן. ממין הסתימה
לפני  גם אחרים (ולדעת הסתימה אחר הקול ישתנה שלא

קודם. שהיה מכפי חור.45)הסתימה) עשה
ונכנס 46) הראש מן עצם בולט בבהמה מחובר כשהקרן

את  ניקב אלא הוציאו לא וזה מתוכו, אותו ומוציאין לתוכו,
כז:). בר"ה (רש"י כנתן 47)הזכרות זה ואין בגמרא. שם,

בתוכו  שהוא כיון ז) הלכה (להלן שופר בתוך שופר
ברורה'). ('משנה ברייתו שאין 48)מתחילת אףֿעלֿפי

ולומר  לטעות מקום והיה שופר, שיעור מהשברים אחד בכל
שנים  ולא רחמנא, אמר אחד "שופר משום כאן שאין
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(ריטב"א, פסול זה שגם קאֿמשמעֿלן – שופרות" ושלשה
כסףֿמשנה). ועיין

.ÂBÈÓ· ‡lL ÔÈa BÈÓa ÔÈa ,‡e‰LŒÏk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ƒ»»»∆≈¿ƒ≈∆…¿ƒ
ÏeÒt -49ÌÈÙaÓ ·‰Ê e‰tˆ .50˙Áp‰ ÌB˜Óa B‡ »ƒ»»»ƒƒ¿ƒƒ¿«»«

‰t51BÏB˜ ‰pzL Ì‡ :ıeÁaÓ e‰tˆ .ÏeÒt - ∆»ƒ»ƒ«ƒƒ¿«»
ÏeÒt - ‰È‰L ˙BÓkÓ52.¯Lk - ‰pzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿∆»»»¿ƒ…ƒ¿«»»≈

ÚÓL ÈÓÈt ÏB˜ Ì‡ :¯ÙBL CB˙a ¯ÙBL Ô˙53- »«»¿»ƒ¿ƒƒ»«
ÚÓL ÔBˆÈÁ ÏB˜ Ì‡Â ;‡ˆÈ54˙‡ ·ÈÁ¯‰ .‡ˆÈ ‡Ï - »»¿ƒƒ»«…»»ƒ¿ƒ∆

v˜Â ¯ˆw‰ÏeÒt - ·Á¯‰ ˙‡ ¯55. «»»¿ƒ≈∆»»»»

ס"ד).49) שם ורא"ש כז: (ר"ה שופרות כשני שהם
מהשופר.50) ולא מהזהב יוצא השופר שיש 51)שקול

ותקע  מפיו השופר הרחיק אם [אולם לשופר פה בין הפסק
כאן]. מגידֿמשנה ועיין כ, הערה למעלה ראה כשר. - בו

וכתב 52) שופר. קול זה ואין בקול, גורם הוא הציפוי שגם
הם  יפה לא לנאותו, צורות שמציירים אלו לפיכך הרמב"ם:
ואע"פ  ציורים, אותם מחמת קולו נשתנה שהרי עושים,
משתנה  קולו לפעמים הציורים, במיני מצופה כולו שאין
- צורות חקיקת סתם אבל צבע, עם בציורים ודוקא בהם.

(ב"י). משני 53)מותר החיצון על עודף שהפנימי כגון
לא  אם ודוקא כשר. - בו ותקע בפיו הפנימי ונתן צדדיו,
- נשתנה שאם החיצון, בתיק נתון שהוא במה קולו נשתנה

(ב"י). שופרות שני מכח בא שהקול כגון 54)נמצא
בפיו, נוגע הפנימי ואין לפנימי, מחוץ משוך החיצון שראש
והחיצון, הפנימי בין כן גם ונכנס בפנימי נכנס שהקול לפי
ולא  רחמנא, אמר אחד ו"שופר שופרות. בשני תוקע ונמצא

(כסףֿמשנה). שופרות" במים 55)שני השופר את שׂשם
הצר  המקום את הרחיב רכותו ומתוך רך, ונעשה רותחין
ששינהו  ומכיון צר, עשהו הרחב המקום ואת רחב, ועשהו
- תרועה" שופר "והעברת ט): כה, (ויקרא שנאמר פסול,
כדרך  שיהיה וצריך מחיים, בראשו מעבירו שהאיל כדרך

כז:). (ר"ה האדם פני מול הצר שהצד גדילתו,

.Ê¯Lk - B¯v˜Â C¯‡ ‰È‰56B„¯b .57ÌÈÙaÓ ÔÈa , »»»…¿ƒ¿»≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ
BcÏb ÏÚ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,ıeÁaÓ ÔÈa58‰È‰ .¯Lk - ≈ƒ«¬ƒ∆¡ƒ«ƒ¿»≈»»

„e¯ˆ B‡ ˜„ B‡ ·Ú BÏB˜59˙BÏBw‰ ÏkL ,¯Lk - »«»»≈∆»«
.¯ÙBMa ÔÈ¯Lk¿≈ƒ«»

שמכיון 56) נאמר שלא בזה השמיענו ב. כז, השנה ראש
שהמדובר  או שם). ('תוספות' העברתו דרך אינו שקצרו
הוא  שעלֿידיֿזה וקצרו, שנסדק כגון פסול בו שהיה באופן

וכסףֿמשנה). מנוח' ('רבינו לכשרותו שעשהו 57)חוזר
הגרידה. ע"י דקות,58)דק משכבות מורכב השופר

ואפילו  כשר זאת ובכל אחת, דקה שכבה רק בו והשאירו
דבר  מחמת בו השינוי שאין כיון שהיה, מכמות קולו נשתנה
כשרים  הקולות שכל - שופר של עצמו מצד אלא אחר

(ריטב"א). השופרות 59)בשופר דרך כי יבש.
צלול  קולו ואין התקיעה מחמת ומתייבשים שמתחממים

(כסףֿמשנה). במים ללחלחו וצריך

.Á¯Ba‰ CB˙a Ú˜Bz‰60Ô˙B‡ - ‰¯Ún‰ CB˙a B‡ «≈«¿«¿«¿»»»
e‡ˆÈ ,‰¯Ún‰Â ¯Ba‰ CB˙a ÌÈ„ÓBÚ‰61ÌÈ„ÓBÚ‰Â ; »¿ƒ¿«¿«¿»»»»¿»¿ƒ

ÏB˜ Ì‡Â ;e‡ˆÈ - eÚÓL ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡ :ıeÁa«ƒ»»¿»»¿ƒ
‰¯·‰62˙È·Á CB˙Ï Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .e‡ˆÈ ‡Ï - eÚÓL63 ¬»»»¿…»»¿≈«≈«¿»ƒ

Ì‡Â ;‡ˆÈ ,ÚÓL ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡ - d· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏB„b¿»¿«≈»ƒ»»«»»¿ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï ,ÚÓL ‰¯·‰ ÏB˜¬»»»«…»»

ז"ל,60) גאון האי רבינו וכתב ב. כז, השנה ראש משנה,
שהיו  השמד, בימי להם צריכים היו הללו שהדברים

בגלוי. לתקוע מהגוים לא 61)מתייראים הבור שבתוך
גרידא. שופר קול אלא בתֿקול קול 62)נשמע שעם

פסול  קול שהרי יצאו, לא - הברה קול בסוף שמעו השופר
(רש"י). השופר קול עם "בתוך 63)מעורב כתב למעלה

שאין  בחבית כאן אבל הבור. בתוך שעומד כלומר, הבור",
שעומד  כלומר חבית", "לתוך כתב בתוכה, להכנס דרך

(כסףֿמשנה). תוכה אל ותוקע לה מחוצה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומי 1) שופר, קול לשמוע המחוייבים הם מי רבינו בו ביאר

בשבת  תוקעים ואם התוקע. כוונת צריך ואם הפטורים. הם
בארוכה. אלו דברים ופרטי כן. גם

.‡ÔÈ·iÁ Ïk‰2ÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ3, «…«»ƒƒ¿…«»…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ„·ÚÂ ,ÌÈ¯‚Â ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ4ÌÈL Ï·‡ .ÌÈ¯¯ÁLÓ ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»»ƒ

ÌÈ„·ÚÂ5BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ .ÔÈ¯eËt - ÌÈpË˜e «¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿
ÌeËÓËÂ ,ÔÈ¯BÁŒÔa6ÒBÈ‚B¯c‡Â7ÔÈ·iÁ -8. ∆ƒ¿À¿¿«¿¿ƒ«»ƒ

א.2) כט, השנה לפי 3)ראש ולויים, בכהנים הוא חידוש
מיובל, למידים אנו השנה בראש תקיעות של עצמן שכל
שנינו  שהרי שבקרקעות, יובל בדיני אינם ולויים וכהנים
לאחר  בין היובל לפני בין וגואלים מוכרים ולויים "כהנים
תקיעות  במצות גם שאינם לטעות מקום והיה היובל",

שם). (גמרא, שהזמן 4)דראשֿהשנה ש"מצוותֿעשה
מהן, פטורות נשים ידוע) בזמן התלויות (=מצוות גרמן"

כנשים. אלא במצוות חייבים אינם כנעני 5)ועבדים עבד
שחרר, לא והשני חלקו, את אחד ששחרר שותפין שני של
וחייב  כישראל חורין בן הוא המשוחרר שחלקו ונמצא

פטור. השני והחלק שופר, מכסה 6)במצות שעור אדם
נקבה. או זכר הוא אם ידוע ואין שלו, המין אבר זה 7)את

נקבה. של וגם זכר של גם המין, אברי שני לו שיש
עבד 8) וחצי איש, ספק מחמת והאנדרוגינוס הטומטום

שבו. חירות צד מחמת

.··iÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ ,¯·ca ·iÁ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈«»«»»≈ƒ∆««»
B˙·BÁ È„È9- ¯ÙBM· eÚ˜zL ÔË˜ B‡ ‰M‡ CÎÈÙÏ . ¿≈»¿ƒ»ƒ»»»∆»¿«»

ÒBÈ‚B¯c‡ .‡ˆÈ ‡Ï Ô‰Ó ÚÓBM‰10,BÈÓ ˙‡ ‡ÈˆBÓ «≈«≈∆…»»«¿¿ƒƒ∆ƒ
BÈÓ BÈ‡L ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â11,‡ÈˆBÓ BÈ‡ ÌeËÓË . ¿≈ƒ∆∆≈ƒÀ¿≈ƒ

BÈÓ ˙‡ ‡Ï12BÈÓ BÈ‡L ‡ÏÂ13ÌeËÓh‰L ; …∆ƒ¿…∆≈ƒ∆«À¿
.‰·˜ ‡ˆniL ¯LÙ‡Â ¯ÎÊ ‡ˆniL ¯LÙ‡ ,Ú¯˜pL∆ƒ¿»∆¿»∆ƒ»≈»»¿∆¿»∆ƒ»≈¿≈»

אלא 9) מחוייב הוא אם אבל א. כט, השנה ראש משנה,
לברך  ואפילו חבירו, להוציא יכול המצוה, חובת ידי שיצא
שלא  זמן וכל לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני בשבילו,

מנוח'). ('רבינו הוא יצא לא כאילו - חבירו שכל 10)יצא
זו  ואם זכר, זה גם זכר זה אם הוא, אחד האנדרוגינוס מין
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כמוהו. זו גם נקבה 11)נקבה בכלל הוא שמא זכר.
פטרה. נקבה 12)שהתורה הוא שמא כמוהו, טומטום

זכר. זכר.13)והשני

.‚‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈ƒ
˙e¯Á „ˆ ‡ÈˆBÓ BaL ˙e„·Ú „ˆ ÔÈ‡L ,BÓˆÚ elÙ‡¬ƒ«¿∆≈««¿∆ƒ«≈

BaL14ŒÔaÓ ÚÓLiL ?B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ „ˆÈk ‡l‡ . ∆∆»≈«≈≈¿≈»∆ƒ¿«ƒ∆
.BÏ Ú˜˙iL ÔÈ¯BÁƒ∆ƒ¿«

בה 14) מחוייב שאינו חלק תקיעת ע"י גם יוצאת שהתקיעה
כט.). (ר"ה

.„È„È ‡ˆÈ ‡Ï - „nÏ˙‰Ï ¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙a ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿«≈…»»¿≈
B˙·BÁ15Ôek˙ .‡ˆÈ ‡Ï ,˜qÚ˙n‰ ÔÓ ÚÓBM‰ ÔÎÂ . »¿≈«≈«ƒ«ƒ¿«≈…»»ƒ¿«≈

Ú˜Bz‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ,B˙·BÁ È„È ˙‡ˆÏ ÚÓBL≈«»≈¿≈»¿…ƒ¿«≈«≈«
Ôek˙ ‡ÏÂ ,B‡ÈˆB‰Ï Ú˜Bz‰ Ôek˙pL B‡ ;B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆ƒ¿«≈«≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
Ôek˙iL „Ú ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ˙‡ˆÏ ÚÓBM‰«≈«»≈…»»¿≈»«∆ƒ¿«≈

ÚÈÓLÓe ÚÓBL16. ≈««¿ƒ«

חובת 15) ידי לצאת כוונה, צריכות שמצוות ב. לב, שם
מצה  אכל שאם פסק, ה"ג) (פ"ו ומצה חמץ ובהל' המצוה.

ועיי"ש. חובתו. ידי יצא - כוונה כח,16)בלא השנה ראש
ב.

.‰Ú˜zL ÈÓ17,B˙ÚÈ˜z ÚÓBM‰ Ïk ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Â , ƒ∆»«¿ƒ¿«≈¿ƒ»«≈«¿ƒ»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B˙·BÁ È„È ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«¿ƒ¿«≈»≈¿≈»««ƒ
,B˙ÚÈ˜z ÚÓML ÈBÏÙ ‰ÊÏ Ôek˙Ó Ú˜Bz‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«ƒ¿«≈¿∆¿ƒ∆»«¿ƒ»
.epÚÓLiL ÈÓ ÏÎÏ Ôek˙ È¯‰L ,‡ˆÈ - BÚ„BÈ BÈ‡Â¿≈¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ∆ƒ¿»∆
,B˙Èa CB˙a ·LBÈ B‡ C¯ca Cl‰Ó ‰È‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»»¿«≈«∆∆≈¿≈
Ôek˙ Ì‡ ,‡ˆÈ - ¯eaˆŒÁÈÏMÓ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÂ¿»««¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»»ƒƒ¿«≈
ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Ó ¯eaˆŒÁÈÏL È¯‰L ;˙‡ˆÏ»≈∆¬≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿ƒ∆»«ƒ

.Ô˙·BÁ È„È¿≈»»

משום 17) פירשו (כט.) בגמרא ושם ב. כז, שם, משנה,
שהם. מקום בכל שומעיו כל להוציא מכוין ציבור ששליח

.Â·BËŒÌBÈ18- ˙aMa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰M‰ŒL‡¯ ÏL∆…«»»∆»ƒ¿¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÙBMa ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ«»¿»»««ƒ

˙e·L ÌeMÓ ‰ÚÈ˜z‰L19ÔÈÚ˜BzL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»»∆¿ƒ
.Ì‰È¯·c ÏL ˙e·L ‰Á„ÈÂ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ‡B·È -»¬≈∆»¿ƒ¿∆¿∆ƒ¿≈∆
epÎÈÏBÈÂ B„È· epÏhÈ ‡nL ‰¯Êb ?ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ‰nÏÂ¿»»≈¿ƒ¿≈»∆»ƒ¿∆¿»¿ƒ∆
˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈÂ ,BÏ Ú˜˙iL ÈÓÏ¿ƒ∆ƒ¿«¿«¬ƒ∆«¿««ƒ¿

ÌÈa¯‰20˙eL¯Ï ˙eL¯Ó B‡ÈˆBÈ B‡ ,21È„ÈÏ ‡B·ÈÂ , »«ƒƒ≈¿ƒ¿¿»ƒ≈
Ïk‰ ÔÈ‡Â ,‰ÚÈ˜˙a ÌÈ·iÁ Ïk‰L ;‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡ƒ¿ƒ»∆«…«»ƒƒ¿ƒ»¿≈«…

.Ú˜˙Ï ÔÈ‡È˜a¿ƒƒƒ¿…«

ב.18) כט, שם (פכ"ג 19)משנה, שיר כלי יתקן שמא
ה"ד). שבת מותר 20)מהל' היה זה, חשש ואלמלא

חייב  בזה שאף שיר, כלי יתקן שמא גזרו ולא לתקוע,
הלכות  (רמב"ם בפטיש" "מכה בכלל הוא שהרי סקילה
גם  שהרי ביוםֿטוב, גם נוהג זה ששבות מפני - שם) שבת
בראש  תקיעה מצות שבטלה ונמצא כלי, לתקן אסור בו

(לחםֿמשנה). הרבים,21)השנה לרשות היחיד מרשות

אמות  ארבע יעבירנו שמא אלא נזכר לא (שם) בגמרא
גם  הזכירו לא למה העירו, שם וב'תוספות' הרבים, ברשות
וביום  עיי"ש. הרבים, לרשות היחיד מרשות יוציאנו שמא
ביום  שגם אףֿעלֿפי בזה, חכמים גזרו לא יובל של כיפור
משביתת  בפ"א (ראה בשבת כמו הוצאה איסור ישנו כיפור
השנה  בראש אבל זו, מצוה תבטל כן שאם - ה"ב) עשור

אבן'). ('טורי חול ביום שחל ביוםֿטוב המצוה תתקיים

.Ê˙B˜BÈz‰22CepÁÏ eÚÈb‰ ‡lL23ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ , «ƒ∆…ƒƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
ŒL‡¯ ÏL ·BËŒÌBÈ dÈ‡L ˙aLa Ú˜˙lÓ Ô˙B‡»ƒƒ¿…«¿«»∆≈»∆…

‰M‰24˜qÚ˙iL ÏB„‚Ï ¯zÓe .e„ÓÏiL È„k , «»»¿≈∆ƒ¿¿À»¿»∆ƒ¿«≈
Ô‰nÚ25·BËŒÌBÈa Ô„nÏÏ È„k26ÚÈb‰L ÔË˜ ÔÈa - ƒ»∆¿≈¿«¿»¿≈»»∆ƒƒ«

dÈ‡ ‰ÚÈ˜z‰L ;CepÁÏ ÚÈb‰ ‡lL ÔË˜ ÔÈa ,CepÁÏ¿ƒ≈»»∆…ƒƒ«¿ƒ∆«¿ƒ»≈»
.˙e·L ÌeMÓ ‡l‡ ‰¯eÒ‡¬»∆»ƒ¿

ב.22) לב, שם שיודע 23)משנה, ושבע, שש בן תינוק
ולפני  לחינוך". שהגיע "קטן הוא - שופר תקיעת היא מה
הגיע  שלא "קטן בכלל הוא יודע, אינו שוודאי הזה, הגיל
רבינו  ודעת מנוח'. 'רבינו בפירוש ועיין לחינוך",
בשבת, מלתקוע אותם מעכבים לחינוך שהגיעו שהתינוקות
בלחםֿמשנה  וראה לג. שם בגמרא והגאונים הרי"ף וכגירסת

שם. הגר"א ובהגהות כתבֿיד, גמרא בשם לפי 24)כאן
אותן, מעכבין ודאי בשבת להיות שחל ר"ה של שביו"ט
(מגידֿ בשבת להיות שחל בר"ה שתוקעין יאמרו שלא

(מגיד25ֿ)משנה). אותם ומלמדים תקעו להם שאומרים

לחינוך 26)משנה). הגיע אם שבשבת אע"פ כלומר,
- עמהם מתעסקין שאין וכלֿשכן מלתקוע, אותם מעכבין
עד  ולפי"ז עמהם. מתעסקין לחינוך, הגיע אפילו ביו"ט
למטה  נמשך "ביו"ט" והמילה הענין, הפסיק "ללמדם"

"וביוםֿטוב". צ"ל ואולי (מגידֿמשנה).

.ÁÌB˜Óa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï ,˙aLa Ú˜˙Ï ‡lL e¯ÊbLk¿∆»¿∆…ƒ¿…«¿«»…»¿∆»¿»
Lc˜n‰Œ˙Èa ‰È‰L ÔÓÊa Ï·‡ ;ÔÈcŒ˙È· Ba ÔÈ‡L∆≈≈ƒ¬»ƒ¿«∆»»≈«ƒ¿»
Ïk‰ eÈ‰ - ÌÈÏLe¯Èa ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È· ‰È‰Â ,Ìi«̃»¿»»≈ƒ«»ƒ»«ƒ»«…

ÌÈÏLe¯Èa ÔÈÚ˜Bz27ÔÈcŒ˙ÈaL ÔÓÊŒÏk ,˙aLa ¿ƒƒ»«ƒ¿«»»¿«∆≈ƒ
ÔÈ·LBÈ28¯ÈÚ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÏLe¯È ÈL‡ ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…«¿≈¿»«ƒƒ¿»∆»»ƒ

ÌÈÏLe¯È ‰‡B¯ ‰˙È‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÌeÁz CB˙a ‰˙È‰L∆»¿»¿¿¿»«ƒ¿»¿»»¿»«ƒ
ÏÁp‰ CB˙a ‰È‰zL ‡Ï -29ÏB˜ ˙ÚÓBL ‰˙È‰Â , …∆ƒ¿∆¿«««¿»¿»««

¯‰‰ L‡¯a ‰È‰zL ‡Ï - ÌÈÏLe¯È ˙ÚÈ˜z30‰˙È‰Â , ¿ƒ«¿»«ƒ…∆ƒ¿∆¿…»»¿»¿»
˜ÈÒÙÓ ¯‰ ‰È‰iL ‡Ï - ÌÈÏLe¯Èa ‡B·Ï ‰ÏBÎÈ¿»»ƒ»«ƒ…∆ƒ¿∆»»«¿ƒ
˙aLa ÌÈÚ˜B˙ eÈ‰ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ;Ì‰ÈÈa≈≈∆«¿≈»»ƒ»¿ƒ¿«»
.ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ È¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÌÈÏLe¯Èkƒ»»ƒ¬»ƒ¿»»≈ƒ¿»≈…»¿ƒ

תוקעין",27) היו "במקדש כט: שם במשנה מפרש רבינו
היו  "בירושלים התנא אמר ולא מקדש. בכלל ירושלים שגם
אמות  ד' יעבירנו "שמא שהגזירה להשמיענו - תוקעין"
בנוב  המשכן היות מימי עוד שהיתה, ישנה גזירה ברה"ר",

ישראל'). ('תפארת סנהדרין 28)וגבעון מהל' בפ"ג ראה
ובימיםֿטובים  בשבתות יושבים היו הגדול שביתֿדין ה"א,
התקיעה  את אז שהתירו והטעם הבית, שבהר המדרש בבית
שם, יושבין סנהדרין וגם בעיר מקדש שיש שכיון - בשבת
להוציא  יבואו ולא עליהן, ב"ד ואימת עליהן מקדש אימת
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ישראל'). ('תפארת הרבים ששומעת 29)לרשות שאע"פ
ירושלים. את רואה אינה - התקיעות שאע"פ 30)קול

התקיעות. שומעת אינה - לראות שיכולה

.ËÌB˜Ó Ïk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ,‰f‰ ÔÓf·e«¿««∆∆»«≈«ƒ¿»»»
Úe·˜ ÔÈcŒ˙È· Ba LiL31CeÓÒ ‰È‰iL ‡e‰Â ,32 ∆≈≈ƒ»«¿∆ƒ¿∆»

ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙aLa Ba ÔÈÚ˜Bz - Ï‡¯NÈŒı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ
Ï·‡ ;L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,˙aLa¿«»∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¬»
Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,ÔÈÈ„ŒÈza ¯‡L¿»»≈ƒƒ≈¿ƒ»∆««ƒ∆≈
ÏB„b ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .ÔÈÎeÓÒ33 ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ»
„ÓÚÏ e¯Ú elÙ‡Â ;ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,„·Ïa34 ƒ¿»»¿«∆≈¿ƒ«¬ƒƒ¿¬«¬…

ÔÈcŒ˙È·Ï ıeÁ Ï·‡ .Ì‰ÈÙa ÔÈÚ˜Bz - e„ÓÚ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒƒ¿≈∆¬»¿≈ƒ
ÈtÓ ?ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ÔÈÚ˜B˙ ‰nÏÂ .ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
¯È·Ú‰Ï ÔÈÚ˜Bz‰ e‡B·È ‡ÏÂ ,Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ÔÈcŒ˙ÈaL∆≈ƒ¿ƒƒ≈¿…»«¿ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ¯È‰ÊÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì‰ÈÙa ¯ÙBM‰«»ƒ¿≈∆ƒ¿»«ƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ»

כט:).31) (ר"ה במקרה שם שנזדמנו ולא קבועים, דיינים
נמשך 32) וזה לדון, וכוח רשות נתינת היא סמיכה ענין

סמכו  והם והזקנים, יהושע את סמך שהוא רבינו ממשה
אולם  ה"א). סנהדרין מהל' בפ"ד (ראה אחריהם הבאים
אלא  סמוך, ביתֿדין צריכים אנו שאין סובר, אלפסי רבינו
תוקעין  שהיו למעשה הלכה נהג וכן ומובהק, קבוע ביתֿדין

בשבת. שחל בר"ה וקבוע 33)לפניו סמוך ביתֿדין
נפשטה 34)(כסףֿמשנה). שלא בעיא לעמוד. התכוננו

אינו  זה ענין שכל לפי לקולא, רבינו ופסק ל.) ר"ה (בגמרא
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא

.È˙eÏba ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa35- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ«»
ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .ÈMa ÔÈÚ˜Bz ,ÔBL‡¯a ÔÈÚ˜BzL C¯„k¿∆∆∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÔBL‡¯36ÔÈcŒ˙Èa ÌB˜na ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒƒ¿¿«»¿…»»«»≈ƒ
.„·Ï· ÈMa ÔÈÚ˜Bz - Ú˜˙Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿…«¿ƒ«≈ƒƒ¿»

אלא 35) הספק מן להסתלק שני יוםֿטוב "ואין החשבון לפי
שהיום  וברור וידוע הי"ד) יו"ט מהל' (פ"ו בלבד" מנהג
בלבד, מנהג אלא אינו והשני יוםֿטוב, הוא הראשון
(כסףֿמשנה). כבראשון בשני בתקיעות חייבים ואעפ"כ

שאיֿאפשר 36) לפי בשבת, להיות שני יום חל אם כתב ולא
שכתב  כמו שבת, בערב להיות השנה ראש של ראשון ליום

ה"א. החודש קידוש מהל' בפ"ז להלן רבינו

à"ôùú'ä ìåìà 'à éðù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדרה,1) הוא וכיצד וכמותה, התקיעה שיעור בו נתבאר

מזה  שיש ומה ושופרות. זכרונות מלכיות, הברכות: וענין
סופרים. מדברי שהוא ומה התורה, מן

.‡?‰M‰ŒL‡¯a ÚÓLÏ Ì„‡ ·iÁ ˙BÚÈ˜z ‰nk«»¿ƒ«»»»ƒ¿…«¿…«»»
ŒL‡¯·e Ï·BÈa '‰Úe¯z' ¯Ó‡pL ÈÙÏ .˙BÚÈ˜z ÚLz≈«¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»¿≈¿…

ÌÈÓÚt LÏL ‰M‰2‰ÈÙÏ ‰ËeLt - ‰Úe¯z ÏÎÂ ;3 «»»»¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»
‰È¯Á‡Ï ‰ËeLÙe4ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿»¿«¬∆»ƒƒ«¿»»¿∆»

ÔÈa - Ô‰ „Á‡ ÈÚÈ·M‰ L„Á ÏL ˙BÚe¯z¿∆…∆«¿ƒƒ∆»≈≈
ÚLz - Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»≈¿«ƒƒ∆≈≈«
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ˙BÚÈ˜z¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ»¿»
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

בראש 2) פעמים. שלש התרועה נזכרת יחד העניינים בשני
תרועה" "יום כד), כג, (ויקרא תרועה" "זכרון השנה:
(ויקרא  תרועה" "שופר כיפור: ביום וביובל א) כט, (במדבר

ט). התרועה.3)כה, לפני בהעברה פשוטה תקיעה
התרועה.4) לאחר פשוטה תקיעה

.·d· eÏ ˜tzÒ ,‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰Úe¯z¿»»¬»«»ƒ¿«≈»»
ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,˙eÏb‰ ·¯Â ÌÈM‰ C¯‡ ÈÙÏ ,˜ÙÒ»≈¿ƒ…∆«»ƒ¿…«»¿≈»¿ƒ
ÌÈLp‰ ÔÈÏÏÈnL ‰ÏÏÈ‰ ‡È‰ Ì‡ :‡È‰ C‡È‰≈«ƒƒƒ«¿»»∆¿«¿ƒ«»ƒ

ÔÈ·aÈnL ˙Úa Ô‰ÈÈa5Á‡iL C¯„k ,‰Á‡‰ B‡ , ≈≈∆¿≈∆¿«¿ƒ»¬»»¿∆∆∆≈»«
ÏB„b ¯·cÓ BaÏ ‚‡„iLk ,ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ì„‡‰6, »»»««««««¿∆ƒ¿«ƒƒ»»»

‡B·Ï dk¯cL ‰ÏÏÈ‰Â ,‰Á‡‰ :„Á‡k Ì‰ÈL B‡¿≈∆¿∆»»¬»»¿«¿»»∆«¿»»
- ‚‡Bc‰ C¯c CkL ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,‰È¯Á‡«¬∆»≈«ƒ¿»ƒ¿»∆»∆∆«≈
ÔÈOBÚ e‡ CÎÏ .ÏlÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz Áp‡˙Óƒ¿«≈«¿ƒ»¿««»¿«≈¿»»ƒ

Ïk‰7. «…

מה 5) והוא לזה זה ותכופים קצרים קולות שמשמיעות
תרועה. קוראים ומאריך 6)שאנו קול אחר קול שמשמיע

שאנו  מה וזה בכייתו בתחילת הבוכה כדרך קצת בהם
שברים. ספק.7)קוראים ידי לצאת

.‚BÊ ‰Á‡‰Â ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ‰ÏÏÈ‰«¿»»ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¬»»
.ÌÈ¯·L ‰LÏL d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ,BÊ ¯Á‡««ƒ∆»¿ƒ»¿»¿»ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â C¯·Ó :‡e‰ Ck ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¿ƒ»¿»≈¿≈«¿ƒ»
‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â ,ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿»¿«¬∆»

ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z8Ú˜B˙Â . ¿ƒ»¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«
ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â ,‰ÚÈ˜z9;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â , ¿ƒ»¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿ƒ»

,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ»
‰f‰ ¯„qk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿«¬∆»¿ƒ»¿≈«≈∆«∆
È„k ,ÌÈLÏL ˙BÚÈ˜z‰ ÔÈÓ ‡ˆÓ .ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒƒ¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿≈

.˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»≈

קולות.8) תשע לשמוע הם 9)שצריך שברים שמא מספק
התרועה.

.„‰LÏL ¯eÚL .˙BÚÈ˜˙ ÈzLk - ‰Úe¯z ¯eÚLƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»
‰ÚÈ˜z Ú˜˙Â ,ÚÈ¯‰Â Ú˜zL È¯‰ .‰Úe¯˙k - ÌÈ¯·L¿»ƒƒ¿»¬≈∆»«¿≈ƒ«¿»«¿ƒ»
,ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰BL‡¯a ÌÈzLk da CLÓe ‰k¯‡¬À»»«»ƒ¿«ƒ»ƒ»≈¿ƒ
;Ú˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ‰È¯Á‡ ÚÈ¯ÈÂ ,˙BÚÈ˜˙ ÈzLk ·LÁz≈»≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ««¬∆»¿«¬…¿ƒ¿«
‰ÚÈ˜z ‡l‡ dÈ‡ ,ÌBi‰ Ïk da CLÓ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»«»»«≈»∆»¿ƒ»
.ÌÈÓÚt LÏL Ú˜B˙Â ÚÈ¯Óe Ú˜B˙Â ¯ÊBÁÂ ;˙Á‡∆»¿≈¿≈«≈ƒ«¿≈«»¿»ƒ

.‰‰ÚLa ‰iLe ,˙Á‡ ‰ÚLa ˙Á‡ ‰ÚÈ˜z ÚÓL»«¿ƒ»««¿»»««¿ƒ»¿»»
el‡ È¯‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ‰‰L elÙ‡ ;‰iL¿ƒ»¬ƒ»»»«À¬≈≈
‡·a Ïk ÚÓLiL ,‡e‰Â .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ ,ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿«»»»
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ÈzL ‰È¯Á‡Â ‰Úe¯z ÚÓLiL ‡Ï ;d¯„Ò ÏÚ Ô‰Ó≈∆«ƒ¿»…∆ƒ¿«¿»¿«¬∆»¿≈
‰Úe¯z Ô‰È¯Á‡Â ˙BÚÈ˜˙ ÈzL B‡ ,˙BÚÈ˜˙10‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬≈∆¿»¿«≈

.‰Ê·»∆

ופשוטה 10) התרועה לפני (=תקיעה) פשוטה שתהא שצריך
לאחריה.

.Â‡Ï - „Á‡k Ì„‡ŒÈ· ‰ÚLzÓ ˙BÚÈ˜z ÚLz ÚÓL»«≈«¿ƒƒƒ¿»¿≈»»¿∆»…
‡ˆÈ11˙Á‡ È„È elÙ‡12,‰fÓ ‰Úe¯˙e ,‰fÓ ‰ÚÈ˜z . »»¬ƒ¿≈∆»¿ƒ»ƒ∆¿»ƒ∆

elÙ‡Â ,‡ˆÈ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ,ÈLÈÏMÓ ‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»ƒ¿ƒƒ»∆««∆»»«¬ƒ
B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡Â .Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡Â ,ÔÈ‚e¯Òa¿≈ƒ«¬ƒ»«À¿≈≈¿≈»
˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔlkL ,˙BÚÈ˜z ÚLz‰ Ïk ÚÓLiL „Ú«∆ƒ¿«»«≈«¿ƒ∆À»ƒ¿»««

.BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ CÎÈÙÏ ,Ô‰≈¿ƒ»¿«¿∆

והשלישי 11) תרועה והשני תקיעה עשה שאחד והיינו
בבת  שכולם שכיון יצא לא כולם, וכן אחת) (=בבת תקיעה

ולאחריה. לפניה פשוטה כאן אין שצריך 12)אחת מפני
התקיעות  שומע וכאן התרועה, לפני התקיעה שתהא

אחת. בבת והתרועות

.Ê.˙BÎ¯a‰ ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÏ ÔÈ·iÁ ¯eav‰«ƒ«»ƒƒ¿…««¿ƒ«≈∆«¿»
'˙B·‡' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓB‡ ?„ˆÈk13'˙B¯e·‚'e14 ≈«≈¿ƒ«ƒ»¿

ÌM‰ ˙M„˜e15'˙BiÎÏÓ'e16¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â , ¿À««≈«¿À¿≈«»¿≈
'˙BB¯ÎÊ'17'˙B¯ÙBL' ¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â ,18, ƒ¿¿≈«»¿≈»

'‰„B·Ú' ¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â19'‰È„B‰'Â20˙k¯·e ¿≈«»¿≈¬»¿»»ƒ¿«
ÌÈ‰k21. …¬ƒ

"מגן 13) ומסיים אברהם" "אלקי בה שמוזכר ראשונה ברכה
המתים".14)אברהם". "מחיה עד גבור" "אתה ברכת

קדוש".15) "אתה בה 16)ברכת שאומר רביעית ברכה
כל  על "מלך ומסיים שמים. מלכות בהם שמוזכר פסוקים

ואומ  היום קדושת בה וכולל ויום הארץ" ישראל "מקדש ר
ב"זוכר 17)הזכרון". ומסיימת זוכר" ב"אתה מתחלת
ב"שומע 18)הברית". ומסיימת נגלית" ב"אתה מתחלת

שופרות. בהם שנזכרו פסוקים ובה ברכת 19)תרועה".
"מודים".20)"רצה". שלום".21)ברכת "שים ברכת

.Á‰M‰ŒL‡¯ ÏL el‡ ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a LÏL»¿»∆¿»ƒ≈∆…«»»
Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ22˙BB¯ÎÊÂ ˙BiÎÏÓ Ô‰L , ¿«ƒƒ∆≈∆≈«¿À¿ƒ¿

BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ,˙B¯ÙBLÂ23ÏÎa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ . ¿»¿«¿∆¿»ƒ«¿»
‰Î¯a‰ ÔÈÚÓ ÌÈ˜eÒÙ ‰¯OÚ Ô‰Ó ‰Î¯a24‰LÏL : ¿»»≈∆¬»»¿ƒ≈≈«¿»»¿»

‰LÏLe ,ÌÈl‰z ¯ÙqÓ ‰LÏLe ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ˜eÒÙ¿ƒƒ«»¿»ƒ≈∆¿ƒƒ¿»
Ba ÌÈÏLÓ - ‰¯Bz‰ ÔÓ „Á‡Â ,ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ25Ì‡Â ; ƒ«¿ƒƒ¿∆»ƒ«»«¿ƒ¿ƒ

ÔÓ „Á‡ ˜eÒt ¯Ó‡ Ì‡Â .‡ˆÈ - ‡È·pa ÌÈÏL‰ƒ¿ƒ«»ƒ»»¿ƒ»«»∆»ƒ
.‡ˆÈ - ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ „Á‡Â ÌÈ·e˙k‰ ÔÓ „Á‡Â ‰¯Bz‰«»¿∆»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»
,'¯Ó‡Ï ·e˙k eÈ‰Ï‡ '‰ E˙¯B˙·e' :¯Ó‡ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»¿¡…≈»≈…
CÈ¯ˆ BÈ‡ ·eL - ˜ÈÒÙ‰Â ‰¯Bz ÏL ˜eÒt ¯Ó‡Â¿»«»∆»¿ƒ¿ƒ≈»ƒ

.ÌeÏk¿

ושופרות,22) זכרונות מלכיות - ביובל - בו אומרים שהיו
השנה. בראש אומר 23)כמו לא כולם את יודע אינו שאם

כלום. אומר ולא שיודע מה את עשרה 24)גם כנגד והוא

שופר", "בתקע בהם שנאמר בקדשו אֿל הללו של פסוקים
בראשֿ שהרי העולם, נברא שבהם מאמרות עשרה וכנגד
בהם  שהוזכר הדברות עשרת וכנגד העולם נברא השנה

לעשרה.25)שופר.

.ËÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ÏL ˙B¯ÙBLÂ ˙BiÎÏÓ ,˙BB¯ ≈«¿ƒƒƒ¿«¿À¿»∆
‰n‰ ¯O· Èk ¯kÊiÂ" ÔB‚k - ˙BB¯ÎÊ .˙eÚ¯tÀ¿»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ»»≈»
CBÏÓ‡ ‰ÎeÙL ‰ÓÁa" ÔB‚k - ˙BiÎÏÓ ;"'eÎÂ¿«¿À¿¿≈»¿»∆¿
‰Ú·ba ¯ÙBL eÚ˜z" ÔB‚k - ˙B¯ÙBL ;"ÌÎÈÏÚ¬≈∆»¿ƒ¿»«ƒ¿»
È¯ÎÊ" ÔB‚k ,‰·BËÏ elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔB¯ÎÊ ‡ÏÂ ."'eÎÂ¿¿…ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»¿»¿≈ƒ
."‰·BËÏ È‰Ï‡ ÈÏ ‰¯ÎÊ" ;"EnÚ ÔBˆ¯a '‰ƒ¿«∆»¿»ƒ¡…«¿»
Èz„˜t „˜t" ÔB‚k ,˙BB¯ÎÊk ÔÈ‡ ˙BB„˜Ùeƒ¿≈»¿ƒ¿¿»…»«¿ƒ
,Ì"ekÚ ˙Bn‡ ÏL ˙eÚ¯t ¯ÈkÊ‰Ï BÏ LÈÂ ."ÌÎ˙‡∆¿∆¿∆¿«¿ƒÀ¿»∆À«
ÌB„‡ È·Ï '‰ ¯ÎÊ" ;"ÌÈnÚ eÊb¯È CÏÓ '‰" ÔB‚k¿»»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ¿≈¡
CÏ‰Â Ú˜˙È ¯ÙBMa ÌÈ‰Ï‡ '‰Â" ;"ÌÈÏLe¯È ÌBÈ ˙‡≈¿»»ƒ«¡…ƒ«»ƒ¿»¿»«
'‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯OÈ ÚÓL" ."ÔÓÈz ˙B¯ÚÒa¿«¬≈»¿«ƒ¿»≈¡…≈
ÌBi‰ zÚ„ÈÂ" ;"'eÎÂ ˙Ú„Ï ˙‡¯‰ ‰z‡" ;"„Á‡∆»«»»¿≈»»««¿¿»«¿»«
˙eÎÏÓ ,el‡Ó ˜eÒt Ïk - "'eÎÂ E··Ï Ï‡ ˙·L‰Â«¬≈…»∆¿»∆¿»»≈≈«¿
È¯‰Â ;˙eÎÏÓ ¯ÎÊ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÈÚ ‡e‰ƒ¿»««ƒ∆≈≈∆«¿«¬≈
Ôe¯LÈ· È‰ÈÂ" ;"„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ '‰" BÓk ‡e‰¿ƒ¿…¿»»∆«¿ƒƒÀ

."'eÎÂ CÏÓ∆∆¿

.È‰M‰ŒL‡¯ ÏL ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Òa ËeLt‰ ‚‰n‰«ƒ¿»«»¿≈∆«¿ƒ∆…«»»
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ‰¯Bza ÔÈ‡¯BwL ¯Á‡ :‡e‰ Ck ¯eaˆa¿ƒ»««∆¿ƒ«»«¬ƒƒ

BÓB˜ÓÏ ¯Ùq‰26ÌÚ‰ Ïk ÔÈ·LBÈ ,27„ÓBÚ „Á‡Â .28 «≈∆ƒ¿¿ƒ»»»¿∆»≈
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a' :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«»¿»»»
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'eÈÁ‰L' C¯·Óe ¯ÊBÁÂ .'ÔÓ‡' ÔÈBÚƒ»≈¿≈¿»≈∆∆¡»¿»»»
e¯Ó‡L ˙BÚÈ˜z ÌÈLÏL Ú˜B˙Â .'ÔÓ‡' ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚƒ«¬»»≈¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»«¿
ÔÈ„ÓBÚÂ ,LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡Â ,¯„q‰ ÏÚ ˜Ùq‰ ÈtÓƒ¿≈«»≈««≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿ƒ
¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓBbL ¯Á‡Â .ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿««∆≈¿ƒ«ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz ,'˙BiÎÏÓ' ‡È‰L ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ∆ƒ«¿À≈«¿ƒ»
C¯·Óe .˙Á‡ ÌÚt ,‰ÚÈ˜z ,‰Úe¯z ,ÌÈ¯·L ‰LÏL¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»««∆»¿»≈
d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙BB¯ÎÊ' ‡e‰L ,˙ÈLÈÓÁ ‰Î¯a¿»»¬ƒƒ∆ƒ¿¿««∆¿»
‰Î¯a C¯·Óe .‰ÚÈ˜˙e ÌÈ¯·L ‰LÏL ,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz≈«¿ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿»≈¿»»
Ú˜Bz d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙B¯ÙBL' ‡È‰L ,˙ÈMLƒƒ∆ƒ»¿««∆¿»≈«

z‰ ¯ÓB‚Â ,˙Á‡ ÌÚt ‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯z ,‰ÚÈ˜z.‰lÙ ¿ƒ»¿»¿ƒ»««««¿≈«¿ƒ»

לשונו:26) וזו זה, בעניין כתב רבינו של בנו אברהם רבנו
מנהגם  ז"ל המערב מחכמי לו שקדמו ומי ז"ל מורי "ואבא

התקיעות". קודם למקומו ספרֿתורה על 27)להחזיר אף
בזה. הציבור את הטריחו לא - לעמוד צריך שהתוקע פי

עומר 28) מה "לכם", כתוב ובעומר "לכם", כתוב בשופר
אלא  בקמה תקרי אל "בקמה" שם נאמר שהרי מעומד

מעומד. שופר אף מעומד, כלומר "בקומה"

.‡È¯„Ò ÏÚ Ú˜BzL ‡e‰ ,ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk Ú˜BzL ‰Ê∆∆≈«¿∆≈¿ƒ∆≈««≈∆
ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ˙BÎ¯a‰29¯a„Ó BÈ‡Â .30˙BÚÈ˜z ÔÈa «¿»¿∆≈¿ƒ¿≈¿«≈≈¿ƒ

„ÓÚnL ˙BÚÈ˜˙Ï ·LinL31- Ô‰ÈÈa ÁÒ Ì‡Â . ∆ƒ…∆ƒ¿ƒ∆≈…∆¿ƒ»≈≈∆
.C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«≈≈¿»≈
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גמור.29) לו אומרים במצוה שהתחיל התוקע.30)שכיוון
השומעים  שגם סוברים ויש לדבר. מותרים השומעים אבל

לדבר. הן 31)אסורים התקיעות לפני שבירך שהברכות
שמעומד. תקיעות על גם

.·ÈÔ‰Ó ‡·a Ïk ,‰Î¯a Ïk ÏÚ eÚ˜˙iL ,‰È‰ ÔÈ„a32 ¿ƒ»»∆ƒ¿¿«»¿»»»»»≈∆
‡l‡ .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk eÚ˜zL C¯„k ,ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ¿∆∆∆»¿¿∆≈¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ,·LinL ˙BÚÈ˜za ˜ÙÒ È„ÈÓ e‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»¿ƒ≈»≈«¿ƒ∆ƒ…∆≈
;˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ Ôlk Ô‰a ¯ÊÁÏ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ««ƒ«¬…»∆À»«≈∆¿»
eÚÓLiL È„k ,‰Î¯a Ïk ÏÚ ˙Á‡ ‡·a Ô‰Ï Èc ‡l‡∆»«»∆»»«««»¿»»¿≈∆ƒ¿¿
- el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z¿ƒ«≈∆¿»¿»«¿»ƒ»≈

˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ÚÓML ÔÈa - „ÈÁi‰ Ï·‡ ;¯eaˆa33, ¿ƒ¬»«»ƒ≈∆»««≈∆¿»
- ·LiÓ ÔÈa „ÓÚÓ ÔÈa ;¯„q‰ ÏÚ ÚÓL ‡lL ÔÈa≈∆…»«««≈∆≈≈…∆≈ƒ…∆

.‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ»»¿≈»∆ƒ¿»

הנזכרות 32) הבבות כל למלכיות שיתקעו לומר רוצה
לשופרות. וכן לזכרונות וכן ותר"ת. תש"ת תשר"ת, למעלה:

להפסיק 33) מותר ביחיד שאפילו רבנו משמיע גדול חידוש
לו  שאסור סוברים ויש התקיעות, לשמוע התפילה באמצע

להפסיק.

.‚È˙BÎ¯a‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡ ˙BÚÈ˜z‰34˙BÎ¯a‰Â , «¿ƒ≈»¿«¿∆«¿»¿«¿»
˙BÚÈ˜z‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡35˙Á‡a :˙B¯ÈÚ ÈzL . ≈»¿«¿∆«¿ƒ¿≈¬»¿««

,˙BÎ¯a ÚLz Ô‰Ï C¯·iL ÈÓ ÌL LiL È‡cÂa Ú„BÈ≈«¿««∆≈»ƒ∆¿»≈»∆≈«¿»
˜ÙÒ ,Ú˜Bz ÌL LÈ ˜ÙÒ ,‰iM·e ;Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡Â¿≈»≈««¿ƒ»»≈≈»≈«»≈

‰iMÏ CÏB‰ - Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡36È¯·cÓ ‰ÚÈ˜z‰L ; ≈»≈«≈«¿ƒ»∆«¿ƒ»ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙BÎ¯a‰Â ,‰¯B˙»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

הברכות 34) יברך כן פי על אף לתקוע יכול אין שאם
מוסף. מלכיות 35)שבתפילת לברך יודע אינו שאם

לתקוע. יכול כן פי על אף ושופרות שספק 36)זכרונות
דרבנן. מוודאי עדיף דאורייתא

zFklddMq
-mipnfxtqzFklddMeq

¦§ª¨
¦§ª̈

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושיעור 1) וגבהה, רחבה הסוכה: שיעורי בו נתבארו

דפנותיה, והכשר הסוכה, ותכונת וענינן. ואיכותן דפנותיה,
לזה. הנמשך וכל כשרין הן וממה שיהיו צריכין וכמה

.‡ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ d‰·b - ‰kq‰ ¯eÚL2, ƒ«À»»¿»≈»≈¬»»¿»ƒ
‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ3˙BÁt ÔÈ‡ - daÁ¯Â . ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿»≈»

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·MÓ4ÛÈÒB‰Ï BÏ LÈÂ . ƒƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ daÁ¯a5B‡ ‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬ƒ«»ƒƒ»¿»¿»≈¬»»

‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ B‡ ,‰Ú·L ÏÚ ‰Ú·MÓƒƒ¿»«ƒ¿»¿»≈∆¿ƒ«»
.‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ‡e‰LŒÏk»∆¬≈¿»

הקרקע 2) מן שלה החלל לומר, ורוצה א. ב, סוכה משנה,
ג:). (עירובין הסכך מב):3)עד כג, (ויקרא שכתוב מפני

פסוק  בפירוש חכמים ואמרו ימים", שבעת תשבו "בסוכות
ושב  קבע מדירת צא הימים שבעת כל תורה "אמרה זה:
דירת  דירתו עושה אדם אמה, עשרים "עד - עראי" בדירת
דירת  דירתו עושה אדם אין אמה מעשרים למעלה עראי,

והלכה  רבא, דברי לפי ב. (סוכה קבע" דירת אלא עראי
מגידֿמשנה). ועיין לגופו,4)כמותו, צריך טפחים ששה

כולו  כאילו שנחשב ורובו, ראשו לסוכה להכניס שיוכל
(מגידֿמשנה). לשולחנו אחד טפח ועוד בסוכה. יושב

האזרח 5) "כל שם): (ויקרא שכתוב מה על אמרו שהרי
לישב  ראויין ישראל שכל "מלמד - בסוכות" ישבו בישראל

כז:). (סוכה אחת" בסוכה

.·‰ÏeÒt - ˙BÙc LÏL dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ6dÏ eÈ‰ . À»∆≈»»¿»¿»»»
˙B¯eÓb ˙BÙ„ ÈzL7Ì"b ÔÈÓk ,BÊ „ˆa BÊ8‰OBÚ - ¿≈¿»¿¿«¿ƒ«∆

˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe ,ÁÙË ÏÚ ¯˙È BaÁ¯a LiL ÔÙc…∆∆≈¿»¿»≈«∆««¬ƒ¿»
‰LÏMÓ9Bi„Â ,˙BÙc‰ ÈzLÓ „Á‡Ï CeÓÒ10CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»»¿««ƒ¿≈«¿»¿«¿»ƒ

Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ11LÏL dÏ ÔÈ‡L ÈtÓ , «¬»«∆«ƒ¿≈∆≈»»
˙B¯eÓb ˙BÙc12˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .13, ¿»¿¿»≈«¿¿ƒ¿«»

Ô‡kÓ ‰˜ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ Á˙t ˙¯evL∆«∆«»»¿»»¬ƒ»∆ƒ»
ÚÈbÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰Èab ÏÚ ‰˜Â Ô‡kÓ ‰˜Â¿»∆ƒ»¿»∆««≈∆««ƒ∆≈«ƒ«

Ô‰Ï14. »∆

המקראות,6) מן ו:) (שם חכמים ולמדו א. ב, סוכה משנה,
וראה  בשלוש. ודי בסוכה, דפנות ארבע לעשות צריך שאין

ההלכה. שחידשה במה עוד ג"ם 8)שלמות.7)להלן
כזה. שכל 9)יוונית, לדופן, (=מחובר) לבוד שיהיה

בן  דופן לנו יש כאילו והרי הוא. כלבוד משלשה פחות
לסוכה  הראוי הדופן של רובו שהוא טפחים ארבעה

טפחים). סמוכות 10)(=שבעה (כשהן דפנות בשתי די
כנ"ל. ומשהו טפח אפילו והשלישית יוונית), גאם כמין

הדופן 11) מול הזה הקטוע הדופן בסוף קנה שמעמיד
שיש  הדופן חלק גבי ועל גביו על קנה ומעמיד שכנגד,

כזה: טפח  על יותר שם.12)ברחבו פט"ז 13)סוכה ,
כזה:14)הי"ט.

.‚LlÙÓ Ô‰ÈÈ·e BÊ „‚k BÊ ˙BÙ„ ÈzL dÏ eÈ‰15 »»¿≈¿»¿∆∆≈≈∆¿À»
e‰MÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL ÔÙc ‰OBÚ -16, ∆…∆∆≈¿»¿«¿»»¿»ƒ«∆

ÈzLÓ ˙Á‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe«¬ƒ¿»ƒ¿»»¿««ƒ¿≈
˙BÙc‰17Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ CÈ¯ˆÂ ;‰¯LÎe18. «¿»¿≈»¿»ƒ«¬»«∆«

˙Á‡ ÔÙ„Â ,‰kq‰ ÈÙÏ ‰kq‰ CÎqÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈ»̃ƒ«¿ƒƒ¿««À»ƒ¿≈«À»¿…∆««
Ô‰nÚ ˙ÎLÓ19‰kqk Ô‰ È¯‰ -20. ƒ¿∆∆ƒ»∆¬≈≈«À»

אינן 16)כזה:15) הדפנות ששתי כיון א. ז, סוכה
ב. כבהלכה ומשהו בטפח מספיק לא - לזו זו מחוברות

טפחים.17) שבעה לרוחב יצטרף החלל עם שביחד
ומשהו 18) טפחים ארבעה בו שיש הדופן חלק גבי על קנה

כזה: שכנגד. הדופן שסוככים 19)ועל מקלות
לצד  לחוץ ויצא הסוכה, קירות מאורך יותר ונמשכים בהם
מחבירו, יותר ארוך היה אחד וכותל הפרוץ, הרביעי קיר

דופן 20)כזה: אלא לו אין הזה שההמשך ואףֿעלֿפי
יט.). (סוכה השלימה מהסוכה כחלק כולו את רואים - אחד

.„˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ‰kq‰ ‚‚a ˙B˜e·„ eÈ‰L ˙BÙc¿»∆»¿¿««À»¿…»«ƒ
ı¯‡Ï21ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ eÈ‰ Ì‡ : »»∆ƒ»¿ƒ»»∆¿»¿»ƒ

‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt -22˙BÙc‰ eÈ‰ . ¿»»ƒ≈¿≈»»«¿»
˙B‰B·b Ì‡ - CÎqÏ ˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ı¯‡Ï ˙B˜e·c¿»»∆¿…»«ƒ«¿»ƒ¿

Û‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ‰nk ‚b‰ ÔÓ ÔÈ˜BÁ¯ Ô‰L ÈtŒÏÚŒ ¬»»¿»ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«»«»
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‰¯Lk ,˙Bn‡23˙Áz ˙BeÎÓ ˙BÙc‰ eÈ‰iL „·Ï·e ; «¿≈»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»««
‚b‰ ˙ÙO24‚b‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰ .25‰LÏL ÔÙc‰ ÔÓ ¿««»ƒ¿ƒ∆«»ƒ«…∆¿»

‰vÁÓ ‰Ïz .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt - ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»»»¿ƒ»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ,ÚˆÓ‡a e‰MÓe ‰Úa¯‡ ‰‰B·bL∆¿»«¿»»«∆¿∆¿«¿»ƒ¿»
BÊ È¯‰ - ‚bÏ CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙ·e ,ı¯‡Ï CeÓÒ»»»∆¿»ƒ¿»»«»¬≈

‰¯LÎ26. ¿≈»

א.21) טז, סוכה כמחובר 22)משנה, משלשה, פחות שכל
"לבוד". דין וזהו הוא, הארץ מסיני 23)עם למשה הלכה

אסיק  "גוד - לסכך מגיעות הדפנות כאילו רואין שאנו היא,
המחיצה). את והעלה (=משוך אינן 24)מחיצתא" שאם

רבינו  וסובר ו"לבוד". אסיק" ל"גוד אנו צריכים מכוונות,
(ועיין  נאמרו לא - אחד במקום מסיני למשה הלכות ששתי

סק"א). תרלב סי' או"ח א.25)ט"ז יז, סוכה משנה,
זקוקין 26) שאנו שאף בזה, ומשמיענו ב. טז, סוכה

המחיצה  מן פעם "לבוד", של זו בהלכה פעמיים להשתמש
כשרה. זאת בכל - לגג המחיצה מן ופעם לקרקע,

.‰˙BÙc ˙BÏÈ‡‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa B˙kÒ ‰OBÚ‰»∆À»≈»ƒ»¿»ƒ»¿»
dÏ27,Ì˙B‡ ˜fÁÂ Ì˙B‡ ¯LwL B‡ ,ÌÈ˜ÊÁ eÈ‰ Ì‡ - »ƒ»¬»ƒ∆»«»¿ƒ≈»

Ì˙B‡ ‰„ÈÓ ‰Èeˆn‰ Áe¯‰ ‰È‰˙ ‡lL „Ú28,„ÈÓz «∆…ƒ¿∆»««¿»¿ƒ»»»ƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡‰ ÔÈa ‡lÓe29„È˙ ‡lL È„k L˜·e Ô·˙a ƒ≈≈»¬ƒƒ¿∆∆¿«¿≈∆…»ƒ

ÏkL ;‰¯Lk BÊ È¯‰ - Ì˙B‡ ¯L˜Â ,Áe¯‰ Ì˙B‡»»«¿»«»¬≈¿≈»∆»
ÏL ‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰vÁÓ¿ƒ»∆≈»¿»«¬…¿«¿»∆

‰LaÈ30.‰vÁÓ dÈ‡ , «»»≈»¿ƒ»

ב.27) כד, סוכה בכוחה 28)משנה, שאין אףֿעלֿפי
שם, (סוכה מחיצה אינם אותם, שמנידה כיון - להפילם

"האוירין".29)בגמרא). אחרת: נוסחא הענפים,
ים 30) של מצויה ברוח לעמוד יכולה שאינה אףֿעלֿפי

(סוכה  היא עראית דירה שסוכה כיון - יותר חזקה שהיא
ה"ו. להלן וראה עקיבא). כרבי כג.

.Â‰Ï‚Ú‰ L‡¯a B˙kÒ ‰OBÚ‰31L‡¯a B‡ »∆À»¿…»¬»»¿…
‰ÈÙq‰32‰¯Lk -33L‡¯a .·BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚÂ , «¿ƒ»¿≈»¿ƒ»¿¿…
ÔÏÈ‡‰34‰¯Lk - ÏÓb‰ Èab ÏÚ B‡35dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â , »ƒ»««≈«»»¿≈»¿≈ƒ»

B‡ ÔÏÈ‡a ·BËŒÌBÈa ˙BÏÚÏ ¯eÒ‡L ÈÙÏ ;·BËŒÌBÈa¿¿ƒ∆»«¬¿¿ƒ»
‰Ó‰· Èab ÏÚ36È„Èa ˙BÈeOÚ ˙BÙc‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ««≈¿≈»»ƒ¿»«¿»¬ƒ≈

eÏh el‡L Ïk ,ÔÈ‡B¯ - ˙BÏÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe Ì„‡»»ƒ¿»»ƒ»ƒ…∆ƒƒ¿
,Ì„‡ È„ÈaL ˙BÙca „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ ‡È‰ ,˙BÏÈ‡‰»ƒ»ƒ¿»«¬…«¿»∆ƒ≈»»

·BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚ37. ƒ»¿

או 31) שהעגלה אף העגלה, מושב בתוך סוכה לו שהתקין
אחד. במקום קבועה אינה הגבוה 32)הספינה במקום

בחזקה. שם שולטות שהרוחות בספינה, ביותר
כמו 33) יבשה, של מצויה ברוח לעמוד יכולה כשהיא

למעלה. רבינו עצמו,34)שכתב האילן הוא הסוכה בסיס
וסכך. קירות לו איסור 35)ועשה שאין לחולֿהמועד,

אליה. ה"ו 36)לעלות שבת מהל' ופכ"א ב. לו, ביצה
א.37)וה"ט). וכג, ב. כב, סוכה

.Ê‰ÏeÒt - ‚b dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ38eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . À»∆≈»»¿»≈«¿∆»

ÛÈ¯ˆ ÔÈÓk BÊ· BÊ ˙B˜e·c ˙BÙc‰ ÈL‡¯39B‡ ; »≈«¿»¿¿¿ƒ¿ƒ
Ï˙kÏ ‰kÒ ÏL ÔÙc‰ L‡¯ CÓqL40dÏ ‰È‰ Ì‡ - ∆»«…«…∆∆À»«…∆ƒ»»»

ÁÙË elÙ‡ ‚b41ÔÓ Ï˙kÏ CeÓq‰ ÔÙc‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆«∆ƒ¿ƒ««…∆«»«…∆ƒ
‰¯Lk BÊ È¯‰ ,ÁÙË Ú˜¯w‰42LÈ Ì‡ - ‰l‚Ú ‰kÒ . ««¿«∆«¬≈¿≈»À»¬À»ƒ≈

‰Ùw‰a‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L da Úa¯Ï È„k ¿∆≈»¿≈¿«≈«»ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
ÌÈÁÙË43.‰¯Lk BÊ È¯‰ ,˙BiÂÊ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»»ƒ¬≈¿≈»

כותל.38) ומהו גג מהו ניכר שלא כיון אוהל, זה שאין
כזה:39) ב. יט, ממש 41)כזה:40)שם סמך שלא

ואנו  טפח, שיעור לסוכה הכותל בין רווח והשאיר הקיר אל
שם). (סוכה, גג וחשוב כסתום הטפח את רואים

אוהל.42) הוא הרי - ישר טפח שיש כלומר,43)שכיון
של  שטח שיחזיק העיגול בתוך ריבוע לעשות אפשר אם

ז:). (סוכה טפחים שבעה על טפחים שבעה

.Á‰¯„ÒÎ‡ ÈabŒÏÚ CkÒ44ÔÈÓÈˆt dÏ LiL45ÔÈa - ƒ≈««≈«¿«¿»∆∆»¿ƒƒ≈
ÌÈÙaÓ ÔÈ‡¯ eÈ‰L46ıeÁaÓ ÔÈ‡¯ ÔÈ‡Â47ÔÈa , ∆»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«≈

‰¯Lk - ÌÈÙaÓ ÔÈ‡¯ ÔÈ‡Â ıeÁaÓ ÔÈ‡¯ eÈ‰L48. ∆»ƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈»

(מגידֿמשנה,44) כזה: זה, כנגד זה כתלים שני לה שיש
ה"ט). להלן בולטים 46)עמודים.45)וראה שהעמודים
כזה: פנים, חלק.מצד נראה בחוץ, ולמסתכל

חלק.47) נראה ומבפנים עמודים 48)כזה: שיש כיון
תקרה  שהיא האכסדרה, של התקרה את רואים אנו בולטים,
ליד  השלישי הצד את וסותמת יורדת כאילו קבועה,
לה), הלכה שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (וכמו העמודים
תקרה  שאין ובמקום יח.). (סוכה דפנות שלש כאן יש והרי
ברחבו  שיש דופן עשה אלאֿאםֿכן כשרה הסוכה אין

ג). הלכה (למעלה שלישית ברוח ומשהו טפחים ארבעה

.Ë‰kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ÔÈÓÈˆt dÏ eÈ‰ ‡Ï…»»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆ƒÀ»
Ècˆ ÈL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÈB·Ók ‰ÈeOÚ‰»¬»¿»∆¬≈≈»∆»¿≈ƒ≈
Bc‚kLÂ ,Ï˙k Ba ÔÈ‡ ‰¯„ÒÎ‡‰ ÚˆÓ‡Â ,‰¯„ÒÎ‡‰»«¿«¿»¿∆¿«»«¿«¿»≈…∆¿∆¿∆¿

.ÔÈÓÈˆt Ba ÔÈ‡≈¿ƒƒ

.ÈÈÁÏ BÏ LiL ÈB·Ó ÈabŒÏÚ CkÒ49¯‡· ÈabŒÏÚ B‡ ƒ≈««≈»∆∆∆ƒ««≈¿≈
ÔÈqt dÏ LiL50˙aL d˙B‡Ï ‰¯LÎ ‰kÒ BÊ È¯‰ - ∆∆»«ƒ¬≈À»¿≈»¿»«»

„·Ïa ‚Á‰ CB˙aL51el‡ ÔÈqÙe ‰Ê ÈÁlL CBzÓ ; ∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆∆ƒ∆«ƒ≈
ÔÈÚÏ ˙BvÁÓk Ô˙B‡ ·LÁ - ˙aL ÔÈÚÏ ˙BvÁÓ¿ƒ¿ƒ¿««»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰kÒ52. À»

שתי 49) כלומר, - דפנות שתי אלא לו שאין מפולש מבוי
צורת  לו ועשה לדרום, ואחת לצפון אחת בתים, של שורות
סוכה  שלענין שאע"פ מערב, מצד ולחי מזרח מצד הפתח
כדופן  להחשב מזרח שמצד הפתח צורת מועילה לא
(פי"ז  היחיד רשות זו הרי שבת שלענין כיון - שלישית
סוכות. של בשבת כשרה סוכה היא ה"ג) שבת מהל'

כאן 50) כזו בצורה הבאר, סביב עושין שהם קרשים הם
מים  לשאוב שיוכלו רגלים לעולי להתיר בכדי ציור מופיע
ברשות  עומדים והם היחיד רשות שתוכו הבור מן לבהמתם
אחת  ואמה לכאן אחת אמה בני הם אלו וקרשים הרבים,
רשות  הבאר סביבות נעשו הפסים ידי ועל שכנגד, לצד
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והוא  הכ"ז) שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (כמו היחיד
האלו. הפסים על האחרים.51)סיכך לימים ולא

ב.52) ועמוד א ז, סוכה

.‡ÈÔÈÒc˜ ‰Úa¯‡ ıÚ53‚b‰ ˙BiÂÊ Úa¯‡ ÏÚ54 »««¿»»À¿»ƒ««¿«»ƒ«»
,‚b‰ ˙ÙO ÏÚ Cekq‰Â ÏÈ‡B‰ - Ôab ÏÚ CkÒÂ¿ƒ≈««»ƒ¿«ƒ«¿««»

¯Lk55Ô‰ el‡k ˙BBzÁz‰ ˙BvÁn‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ; »≈¿ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ≈
.Cekq‰ ˙ÙO ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏBÚ¿«¿»«¿««ƒ

הגג.54)עמודים.53) ד:55)בשפת בסוכה נחמן כרב
נעץ  אם אלא אינה וחכמים יעקב רבי שפלוגתת שאמר
בשפת  אבל חכמים, פוסלים ובזה הגג, באמצע הקונדיסים
מחיצתא" אסיק "גוד אומרים שאנו כשר, הכל לדברי הגג
גאון  שרירא רב גירסת לפי זה וכל כב). הערה למעלה (ראה
ועיין  ב"תיקו", הדבר נשאר - נוסחתנו לפי אבל שם, בסוכה

ראב"ד.

.·È‰ÈÏ˙Îa LÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÁ˙t dÏ LiL ‰kÒÀ»∆∆»¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»∆»
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰a¯‰ ˙BBlÁ56ıe¯tL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ««¿≈¬≈¿≈»¿««ƒ∆»

¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰È ‡lL „·Ï·e .„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À∆«»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆»∆«»≈
¯OÚ ÏÚ57- ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «∆∆¬»ƒ»»»∆«»≈«∆∆

Á˙t ˙¯eˆ dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡58‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ , ««ƒ∆∆»«∆«»ƒ∆…ƒ¿∆
.„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰«»¿À∆«»≈

השלישי 56) ובדופן גמורות, דפנות שתי כשהיו לומר, רוצה
במשך  טפחים משלשה יותר מזה זה שמרוחקים קנים עשה
כמו  השלישית בדופן היא קולא ז.). (סוכה המחיצה כל
(מגידֿמשנה). ה"ב למעלה טפח במחיצת שהקילו

של 57) אחד כלומר, במקום לחבירו קנה בין פרוץ יהיה א
אמות. מעשר אמות 58)יותר מעשר יותר שהוא שפתח

מה  וראה כזה. רחב פתח לעשות רגילים שלא פתח, אינו
הט"ז. שבת מהל' בפט"ז רבינו שכתב

.‚Èd¯ÈÂ‡L ‰kÒ59dËÚÓe ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ dB·b À»∆¬ƒ»»«≈∆¿ƒ«»ƒ¬»
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯Îa60ËeÚÓ BÈ‡ -61ÌÏha elÙ‡Â ,62. ¿»ƒ¿»≈ƒ«¬ƒƒ¿»

Ô·˙a dËÚÓCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - BÏh·e ƒ¬»¿∆∆ƒ¿¬≈∆ƒ¿≈»ƒ
ËeÚÓ BÈ‡ ,Ì˙Ò ¯ÙÚa Ï·‡ .BÏh·e ¯ÙÚ ¯ÓBÏ63. «»»ƒ¿¬»¿»»¿»≈ƒ

ÔÈˆe‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰64CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ »¿»¿»≈∆¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿
Ô˙nÁÓ ‰a¯Ó Ô˙lˆ ‰˙È‰ Ì‡ - ÌÈ¯OÚ65e·LÁÈ , ∆¿ƒƒ»¿»ƒ»»¿À»≈«»»≈»¿

‰·Ú ‚‚k66.‰¯LÎe ¿»»∆¿≈»

הסכך.59) עד הסוכה חללה=מקרקעית שנתן 60)כלומר,
חללה. נתמעט כך ומתוך וכסתות, כרים הסוכה קרקעית על

משיעורה.61) נמעטת להניחם 62)אינה בדעתו שחשב
נוהגים  לא הרוב שעלֿפי כיון - (מגידֿמשנה) לעולם שם
כל  אצל דעתו בטלה - ביטל שהוא ואף אלה. דברים לבטל

ד.). (סוכה החג 63)אדם ימי כל משם ינטלו שלא אע"פ
(מגידֿמשנה). החג לאחר לפנותו עתיד שהוא כיון -

שלהם.64) העלים עם קטנים אם 65)ענפים כלומר,
מחמת  מהשמש, מרובה הצל יהיה - העליון הסכך את תסלק

אמה 66)ההוצים. מעשרים פחות הוא הסוכה של וחללה
ד.). (סוכה

.„È‰aËˆÈ‡ ‰a67˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k da68 »»ƒ¿«»»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ

dlÎ ÈtŒÏÚ69·Á¯ ¯eÚL ‰aËˆÈ‡a LÈ Ì‡ - «¿≈À»ƒ≈»ƒ¿«»ƒ…«
‰¯Lk ,‰kq‰70˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k ‰aËˆÈ‡ ‰a . «À»¿≈»»»ƒ¿«»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ

„v‰ ÔÓ71Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ƒ««ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆«¿«
‰¯Lk ,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,˙Bn‡72‰a . «¿»»¿«¿««¿≈»»»

˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - dÚˆÓ‡a ‰aËˆÈ‡Ï ƒ¿«»¿∆¿»»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆
,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿»«¿»»≈«¿««

‰¯Lk73È¯‰Â ,‰aËˆÈ‡a ˙BÚ‚B ˙BvÁn‰ el‡Îe ; ¿≈»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«»«¬≈
‰a .‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt Cekq‰ „ÚÂ ‰aËˆÈ‡‰ ÔÓƒ»ƒ¿«»¿««ƒ»≈∆¿ƒ«»»»

„enÚ d·74‰kÒ ¯LÎ‰ Ba LÈÂ ,75ÔÈ‡L ;‰ÏeÒt - »«¿∆∆¿≈À»¿»∆≈
˙B¯kp‰ ˙BvÁÓ el‡76CÎÒ „enÚ‰ ·bŒÏÚ ‡ˆÓÂ , ≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿»««»«¿»

.˙BÙ„ ‡Ïa ¯Lk»≈¿…¿»

מהארץ.67) מוגבה מאבנים, או מעצים ספסל כעין
אמצעית,68) ונקראת לפתח, שמנגד ממש לדופן סמוך

פתח  כולה היא והרביעית דפנות, שלש בת היא סוכה שסתם
שם). סוכה ומזה,69)(רש"י מזה הדפנות בשתי שנוגעת

גובה 70)כזה: אין הסכך ועד האיצטבה מקרקעית שהרי
כשרה  זה, במקום כשרה שהיא שמכיון וי"א אמה. עשרים
הסוכה  מן היוצא פסל כדין והלאה, מהאיצטבה אפילו היא

שם). סוכה (רש"י ה"ג והגיעה 71)למעלה אחד קיר בצד
כזה: האמצעי, הדופן שעד 72)עד ההלכה, היא שכן

מהקיר  חלק הוא כאילו הסכך את אנו רואים אמות ארבע
ראה  עקומה", "דופן היא: וזו מקרקעיתה. ונשתפע שנתעקם

ד. בסוכה הדברים ומקור הי"ד. פ"ה שם.73)להלן סוכה,
הרוחות. בכל עקומה" "דופן שאומרים בזה, והשמיענו

ד:).74) (סוכה טפחים עשרה על 75)גבוה טפחים שבעה
לאו  הא מהדופן, אמות ארבע רחוק והיה טפחים . שבעה

(מגידֿמשנה). באיצטבה כמו כשר - י שאףֿעלֿפ 76)הכי
(ראה  מחיצתא" אסיק "גוד אמרו עשרה, גבוה שבעמוד
על  שהרי כשרה, סוכה כאן יש הרי כן ואם הי"א), למעלה
אףֿעלֿפיֿ – אמה מעשרים גבוהה הסוכה אין העמוד גבי
ממש, מחיצות כאן אין שסוףֿכלֿסוף כשרה, הסוכה אין כן

רבא). לדעת שם, (סוכה לעין הניכרות

.ÂË‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰77da ˜˜ÁÂ ,78dÓÈÏL‰Ï »¿»¿»≈¬»»¿»«»¿«¿ƒ»
‰LÏL Ï˙kÏÂ ˜˜Á ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ‰¯OÚÏ«¬»»ƒ≈ƒ¿«¬»¿«…∆¿»
˙BÁt ÏkL ;‰¯Lk ,ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»∆»»

˜e·„k ‡e‰ È¯‰ ,‰LÏMÓ79˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ƒ¿»¬≈¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
˙aL80. «»

בגובה.77) טפחים שיעור 78)מעשרה האדמה בתוך חפר
בעומק. סוכה מגיעים 79)של הכתלים כאילו רואים ואנו

ארבע  עד להכשיר עקומה", "דופן של וההלכה החקק. אל
ולא  וכהלכה, כדין דפנות שישנם במקום אלא אינה אמות,
וכלל  כלל דפנות ואינם מעשרה למטה הם כשהדפנות

ד:). ה"ז.80)(סוכה פי"ד

.ÊËÏk‰ ÔÓ ÔÈ¯Lk ‰kÒ ÈÙc81ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡L , »¿≈À»¿≈ƒƒ«…∆≈»¿ƒƒ
ÌÈiÁŒÈÏÚaÓ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏkÓ ‰vÁÓ ‡l‡82. ∆»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒƒ«¬≈«ƒ

ÏÎ‡iL È„k ,·BËŒÌBÈa ÔÙc B¯·Á ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚÂ¿∆»»∆¬≈…∆¿¿≈∆…«
,‡e‰Â .dÏ ÔÙc B¯·ÁL ,‰¯LÎ ‰kÒa ÔLÈÈÂ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ«¿À»¿≈»∆¬≈…∆»¿

ÔÙc ‰OÚpL ‰Ê ˙Ú„Ï ‡lL B˙B‡ ‰OÚiL83Ï·‡ ; ∆«¬∆∆…¿««∆∆«¬∆…∆¬»
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ÈÓÈ ¯‡La ¯zÓe ,·BËŒÌBÈa ¯eÒ‡ - ˙Ú„Ï e‰OÚ Ì‡ƒ»»¿««»¿À»ƒ¿»¿≈
a ˙ÈÚÈ·¯ ÔÙc ÌÈÏÎa ‰OBÚ ÔÎÂ .‚Á‰Ï·‡ ;·BËŒÌBÈ ∆»¿≈∆¿≈ƒ…∆¿ƒƒ¿¬»

,·BËŒÌBÈa ÌÈÏÎa d˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï ,˙ÈLÈÏL ÔÙc…∆¿ƒƒ…«¬∆»¿≈ƒ¿
È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,‰kq‰ ¯ÈLÎÓ ‡e‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿ƒ«À»¿≈ƒ…∆¬«

·BËŒÌBÈa84. ¿

לסכך)81) הפסולים (=כל "וכולן א: יב, סוכה משנה,
בכלל  ואינם סוכה, נקראים לא שהדפנות לדפנות". כשרים
באספך  לך תעשה הסוכות חג יב.): (סוכה שאמרו מה
יותר  ולא ויקב גורן פסולת אלא לך אין - ומיקבך מגרנך

ה"א). פ"ה להלן כג.).82)(ראה (סוכה יהודה כרבי
שבשביל 83) שם שהועמד אותו ידע שלא לומר, רוצה

ומחיצה  קביעות, דרך זו הרי ידע, שאם שם. הועמד מחיצה
רבינו  בדברי וראה (לבוש). ביו"ט לעשותה אסור קבועה
אלא  אינו זה שכל אומרים ויש הכ"ג. שבת מהל' בפט"ז
רביעי, בדופן אבל הסוכה, מעיקר שהוא השלישי בדופן
(הראב"ד). לדעתו אפילו מותר בלעדו, כשרה שהסוכה

א.84) מד, עירובין

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
דבר 1) זה ומאי שיהיה, שראוי ממה הסכך דיני בו נתבארו

דינו. מה פסול ומקצתו כשר הסכך מקצת ואם פסולים, הם
וכיוצא  סוכה, בתוך וסוכה כן, גם לשמה עשיה צריך ואם

אלו. בדברים

.‡CÎq‰2ÔÈ‡ .¯·c ÏkÓ ¯LÎ BÈ‡ ‰kÒ ÏL «¿»∆À»≈»≈ƒ»»»≈
ı¯‡‰ ÔÓ BÏecbL ¯·„a ‡l‡ ÔÈÎkÒÓ3ÔÓ ¯˜ÚpL , ¿«¿ƒ∆»¿»»∆ƒƒ»»∆∆∆¡«ƒ

ı¯‡‰4‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,5Ú¯ BÁÈ¯ ÔÈ‡Â ,6BÈ‡Â , »»∆¿≈¿«≈À¿»¿≈≈«¿≈
„ÈÓz Ï·B BÈ‡Â ¯LB7. ≈¿≈≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`l` mikkqn oi` ,xac lkn xyk epi` dkeq ly jkqd"
."'ek ux`d on eleciby xaca

אלא  מסככים "אין לכתוב הסתפק לא מדוע בלשונו וקשה
של  "הסכך ההקדמה טעם ומה הארץ" מן שגידולו בדבר
י"ב  בהלכה קשה כמו־כן דבר". מכל כשר אינו סוכה
הבית" בתוך עשאה כאילו האילן תחת סוכתו "העושה
לשון  שהוא ואף פסול. שהוא בקיצור כתב לא ומדוע
באילן  אלא שנו "לא נוסף דין ממנו למדו ובגמרא המשנה,
כשר" מצילתו מרובה חמתו אבל מחמתו, מרובה שצילתו
השתמש  הנ"ל החילוק הזכיר שלא הרמב"ם מדוע אבל
- בקיצור כתב ולא הבית", בתוך עשאה "כאילו בלשון

פסולה.
שלא  מיוחד ודיוק לימוד ישנו כאשר גם בזה: והביאור
המשנה  בלשון לכתוב מקפיד זאת בכל הרמב"ם, הביאו

שבמשנה. הדיוקים לתוכן כוונתו שאין אף
שכשמוצא  הרמב"ם בכללי שמצינו מה פי על להוסיף ויש
כטעם  אותה מביא הגמרא, מסברת יותר לו הנראית סברא
מהפסול  יותר מודגש בית של הפסול ובענייננו, להלכה.

דורותיכם  ידעו "למען הוא סוכה מצות תוכן כי סוכה, של
מארץ  אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי
משא"כ  לסוכה מנוגד - קבע דירת - שבית ומובן מצרים"

אילן.
כשר  אינו סוכה של "הסכך הרמב"ם לשון גם יובן ומעתה
אינו  שהסגנון אף כי כו'". אלא בו מסככים אין דבר, מכל
סגנון  ביופי מוסיף והוא יש בהלכה, חידוש שום מכריח

הסוכה "דפני הקודם הפרק בסיום כי onהלשון, mixyk

lkd לסגנון ובהמשך כו'" מחיצה אלא צריכים אנו שאין
דבר". מכל כשר אינו סוכה של "הסכך כתב זה

(al oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

הסוכה.2) שעל שנאמר 3)הכיסוי הארץ, מן שצומח
מגרנך  באספך וכו' לך תעשה הסוכות "חג יג): טז, (דברים
לסכך  שצריך יב.), (סוכה חכמים למדו ומכאן ומיקבך",

ויקב. גורן כמו הארץ, מן שגידולו ויקב 4)בדבר כגורן
הארץ. מן תלושים מגרנך 5)שהם "באספך שנאמר ממה

ויקב  גורן בפסולת שהמדובר (שם), חכמים למדו ומיקבך"
היקב. ומן הגורן מן אותה ומוציאים אותה שאוספים
(ראה  טומאה מקבלת אינה אדם, אוכל שאינה זו, ופסולת

ה"א). אוכלין טומאת מהל' אסור 6)בפ"א רע ריחו אבל
כדלהלן. הסוכה, מן יצא שמא א.7)מדרבנן, יג, סוכה

.·ÂÈÏecb ÔÈ‡L ¯·„a CkÒ¯aÁÓ· B‡ ,ı¯‡‰ ÔÓ ƒ≈¿»»∆≈ƒ»ƒ»»∆ƒ¿À»
Ì‡ Ï·‡ .‰ÏeÒt - ‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·„· B‡ ,ı¯‡Ï»»∆¿»»∆¿«≈À¿»¿»¬»ƒ
Ú¯ BÁÈ¯L ¯·„· B‡ ,¯LBÂ Ï·Bp‰ ¯·„a CkÒÂ ¯·Ú»«¿ƒ≈¿»»«≈¿≈¿»»∆≈«
È„k ‡l‡ ,el‡a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,e¯Ó‡ ‡lL ;‰¯Lk -¿≈»∆…»¿≈¿«¿ƒ»≈∆»¿≈

‡ˆÈÂ ‰kq‰ ÁÈpÈ ‡lL8eÈ‰È ‡lL ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ . ∆…«ƒ««À»¿≈≈¿»ƒ¿ƒ»≈∆…ƒ¿
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ CÎÒ ÏL ÔÈÏÚÂ ÔÈˆe‰9, ƒ¿»ƒ∆¿»¿ƒ¿¬»»¿»ƒ
˙BÎzÓ ÈÈÓa dÎkÒ .B˙·ÈLÈa BÏ ¯ˆÈ ‡lL È„k10, ¿≈∆…≈«ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ≈«»

˙B¯BÚÂ ˙BÓˆÚ· B‡11ÈÏecb ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - «¬»¿¿»ƒ¿≈∆≈»ƒ≈
‰Ï„‰ .Ú˜¯˜12ÌÈÙb ‰ÈÏÚ13„Ú ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿«ƒ¿»»∆»¿»ƒ¿«≈»∆«

e¯˜Ú ‡Ï È¯‰L ,‰ÏeÒt - ‰kÒ eOÚpL14dÎkÒ . ∆«¬À»¿»∆¬≈…∆¡»ƒ¿»
ÈÏÎa15˙BÏˆÁÓ·e ıÚ16‡ˆBiÎÂ ‰·ÈÎLÏ ˙BÈeOÚ‰ ƒ¿≈≈¿«¿»»¬ƒ¿ƒ»¿«≈

Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - Ô‰·»∆¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈ƒ
Ô‰È˙BÈÏ·e ÌÈÏÎŒÈ¯·La dÎkÒ17ÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt , ƒ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ

ÔÈ„ÚL ÌÈ¯·La CkÒÈ ‡nL - ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó eÈ‰Â¿»¿«¿ƒÀ¿»∆»¿«≈ƒ¿»ƒ∆¬«ƒ
e¯‰Ë ‡Ï18. …»¬

כה.8) הערה להלן וראה שם. דר 9)סוכה, אדם שאין
(סוכה  ראשו על נסרחים והעלים שההוצים סרוחה, בדירה
אלא  כאן שאין רבינו מדברי ונראה דרבא). אליבא ד.
רוקח' ('מעשה בדיעבד פסולה אינה אבל לכתחילה, זהירות

הרמב"ם). על גליון בשם מתכות 10)בהקדמה במטילי
ואף  טומאה. מקבלים ואינם כלי, שום מהם נעשו שטרם
מהארץ. צומח שיהיה שצריך פסולה, - מהארץ שיסודם

טומאה.11) מקבלים ואינם נעבדו הגביהה 12)שלא
יא.). סוכה (משנה, הסוכה על לסכך שכן 13)ועשאה

מתפשטים. שענפיהן גפנים של פסול 14)דרכן ומחובר
א.15)לסכך. טו, (משנה,16)סוכה וגמי וקש קנים של
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יט:). טו:).17)סוכה (שם ונקרעו שלא 18)שבלו
מהם. הטומאה תבטל שהשבירה עד כך, כל נשברו

.‚ÔÈÏÎ‡a dÎkÒ19ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ƒ¿»»√»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ
ÌÈ‡˙ ÈÎBÒ .‰‡ÓË20ÌÈ·Ú ÈÏÈk¯t ;ÌÈ‡z Ô‰·e21 À¿»≈¿≈ƒ»∆¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

˙B„aÎÓ ;ÌÈ·Ú Ô‰·e22‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz Ô‰·e »∆¬»ƒ«¿»»∆¿»ƒ¿≈…«≈
˙ÏÒt Ì‡ ÔÈ‡B¯ :Ô‰·23ÔÈÎkÒÓ - ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó »∆ƒƒ¿…∆¿À»«»√»ƒ¿«¿ƒ

Ô‰a24˙B˜¯Èa CkÒ .Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;25, »∆¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆ƒ≈ƒ»
Ó Ô‰a ¯‡MÈ ‡ÏÂ eÏBaÈ eL·ÈÈ Ì‡LÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ln ∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ»≈»∆«»««ƒ

‡e‰ el‡k ·LÁ ÔÓB˜Ó È¯‰ - ÌÈÁÏ ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«ƒ¬≈¿»∆¿»¿ƒ
¯ÈÂ‡26ÌÈ‡ el‡Îe27. ¬ƒ¿ƒ≈»

טומאה 19) מקבל אינו בהמה מאכל שאילו אדם. מאכל
שם). אוכלין טומאת תאנים.20)(הל' זמורות 21)ענפי

הדקל.22)הגפנים. ואינה 23)ענפי אוכל שאינה
לסכך. וכשרה טומאה את 24)מקבלת מבטלת שהפסולת

יג:). (סוכה כשר הסכך כל וכאילו שאינם 25)האוכל,
אדם. למאכל מיוחדים שאינם כגון טומאה, מקבלים

ה"כ)26) (להלן כאויר טפחים שלשה ברוחב פוסלים והם
שם. סוכה, ותהיה 27)– שיפלו כזה באופן המדובר

צילתה  תשאר אם אבל מצילתה, מרובה חמתה הסוכה
לכתחילה  אסורה אלא בדיעבד פסולה אינה מחמתה, מרובה
(כסףֿ ה"ב לעיל רבינו שכתב כמו ויצא, יניחנה שמא

משנה).

.„ıÚ‰ ÈzLÙa dÎkÒ28B‡ ˜„ ‡lL ,Ô˙29‡ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿≈»≈∆…»»¿…
Ôˆt30Ô˙B‡ ıtÂ ˜c Ì‡Â .‡e‰ ıÚ ÔÈ„ÚL ,‰¯Lk - ƒ¿»¿≈»∆¬«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ≈»

Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ -31el‡Îe ,B˙¯eˆ ˙ÈpzLpL ÈtÓ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈»¿ƒ
·ÈÒ ÏL ÌÈÏ·Áa ÔÈÎkÒÓ .Ú˜¯˜ ÈÏecbÓ ÔÈ‡32ÏLÂ ≈»ƒƒ≈«¿«¿«¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿∆

ÛÏÁ33ÔÈ‡Â „ÓBÚ Ô˙¯eˆ È¯‰L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈∆¿«≈»∆∆¬≈»»≈¿≈
ÌÈÏk ÌÈÏ·Á‰34. «¬»ƒ≈ƒ

בפשתי 28) "ותטמנם ו: ב, ביהושע שנאמר מה עלֿפי
במכתשת.29)העץ". כתתם סרקם 30)שלא  שלא

טומאה 31)במסרק. מקבל שאינו אףֿעלֿפי ב. יב, סוכה
באניצי). ד"ה ב'תוספות' (עיי"ש טוייתו הצומח 32)לפני

לעץ. עשב.33)מסביב טומאה 34)מין מקבלים ואינם
במגידֿמשנה). הובא ('ירושלמי',

.‰ÌÈ¯ÎÊa :ÌÈvÁa dÎkÒ35˙B·˜a ;‰¯Lk -36- ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿≈
,ÏÊ¯·a ˙‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÏeÒt¿»««ƒ∆»¿ƒ¿«…¿«¿∆

Ïea˜ŒÈÏk ÏÎk ‰‡ÓË Ïa˜Óe ,‡e‰ Ïea˜ ˙Èa37. ≈ƒ¿«≈À¿»¿»¿ƒƒ

בתוך 35) אותם ונותנים שמחודדים שם על זכרים נקראים
יב:). שם (רש"י עץ כלי פשוטי והם חקוקים 36)הברזל

שם). (רש"י הברזל נותנים חקק ובאותו בראשם,
שמחזיקים 37) אלא לעולם, שם להשאר עשוי שאינו [כיון

זה  והרי האויבים, כלפי הברזל את בכח וזורקים בעץ
שמקבלת  צורפים של סדן בה ששמים עץ של כבקעה
ועיין  ה"ג, כלים מהל' בפ"ב רבינו שכתב כמו טומאה,

תרכט]. סי' או"ח תשובה' 'שערי

.Â- ‰pË˜ :ÛÏÁ B‡ ÈÓb ˙ÏˆÁÓ B‡ ÌÈ˜ ˙ÏˆÁÓ«¿∆∆»ƒ«¿∆∆∆ƒ≈∆¿«»
‰·ÈÎLÏ dÓ˙Ò38Œ‡l‡ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»

CekÒÏ d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡39,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b ; ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;da ÔÈÎkÒÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«¿ƒ»∆»ƒ≈»»»

‰·ÈÎLÏ40¯È˜ dÏ LÈ Ì‡Â .41ÔÈ‡ ,‰ÏB„‚ elÙ‡ - ƒ¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¬ƒ¿»≈
da ÔÈÎkÒÓ42Ïh elÙ‡Â ;Ïea˜ŒÈÏÎk ‡È‰ È¯‰L , ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ«

ŒÈ¯·Lk ‡È‰L ÈtÓ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,dlL ¯Èw‰«ƒ∆»≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÏÎ43. ≈ƒ

היא 38) עליה שוכב הזב שאם וכתנאֿקמא, ב. יט, סוכה
טומאה. לשכיבה 39)מקבלת מיוחדת שאינה שכיון

מקבלת  אינה - מלאכתנו ונעשה עמוד לזב: לו ואומרים
נט.). (שבת שם 40)טומאה (סוכה, מועלת ומחשבתו

מסביב.41)במשנה). גבוהה ב.42)שפה כ, שם
שם).43) בסוכה (רי"ף ה"ב למעלה

.ÊÌÈ¯Ò44ÔÈÎkÒÓ ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÔaÁ¯a ÔÈ‡L ¿»ƒ∆≈¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈtLÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a45ÔaÁ¯a LÈ Ì‡Â . »∆««ƒ∆≈¿Àƒ¿ƒ≈¿»¿»
Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡46ÌÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¿»»≈¿«¿ƒ»∆¿««ƒ∆≈»

‡È‰L ‰n„ÈÂ ‰¯˜z‰ ˙Áz ·LÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÔÈtLÓ¿Àƒ¿≈»∆»≈≈«««ƒ¿»ƒ«∆∆ƒ
‰kÒÎ47‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL „Á‡ ¯Ò ‰ÈÏÚ Ô˙ . ¿À»»«»∆»∆∆∆»∆≈¿»¿«¿»»

‰¯Lk - ÌÈÁÙË48ÂÈzÁz ÔÈLÈ ÔÈ‡Â ,49ÔLi‰Â . ¿»ƒ¿≈»¿≈¿≈ƒ«¿»¿«»≈
ÔaÁ¯a LiL ÔÈ¯Ò eÈ‰ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÂÈzÁz«¿»…»»¿≈»»¿»ƒ∆≈¿»¿»
ÔÈ‡L Ô‰Ècˆa ÔÎÙ‰Â ,‰Úa¯‡ ÔÈ·Úa ÔÈ‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿≈¿»¿»«¿»»«¬»»¿ƒ≈∆∆≈
¯Òp‰ È¯‰L ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ô‰a CkÒÂ ‰Úa¯‡ Ô‰a»∆«¿»»¿ƒ≈»∆¬≈¿»∆¬≈«∆∆

BÈ·Úa CkqL ÔÈa BaÁ¯a CkqL ÔÈa ,ÏeÒt50. »≈∆ƒ≈¿»¿≈∆ƒ≈¿»¿

לכלים.45)קרשים.44) דומים סוכה 46)שהם משנה,
א. במצות 47)יד, חובתו ידי שיצא ויחשוב בביתו שישב

פסול  ודאי וביתו בנסרים, מקורה ביתו גם שהרי סוכה,
השנה  ימות כל של ביתו ולא תורה אמרה "סוכה" - לסוכה

ה"ח. להלן וראה שם). סוכה וכשנתן 48)(רש"י הסוכה.
דפנות, שלש הכשר לסכך שנשארו באופן הצד, מן הנסר את

(מגידֿמשנה). פסול באמצע פסול 49)אבל סכך שהוא
שם). יד:).50)(סוכה, (שם מתכת של כשפוד ודינו

.Á‰·ÈÊÚÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰¯˜z51ËÈh‰ ‡È‰L , ƒ¿»∆≈»∆»«¬ƒ»∆ƒ«ƒ
BÊ È¯‰ - „·Ïa ÔÈÚe˜z ÔÈ¯Ò ‡l‡ ,ÌÈ·‡‰Â¿»¬»ƒ∆»¿»ƒ¿ƒƒ¿»¬≈
.˙Èa ÌLÏ ‡l‡ ,‰kÒ ÌLÏ eOÚ ‡Ï È¯‰L ;‰ÏeÒt¿»∆¬≈…«¬¿≈À»∆»¿≈»ƒ

ÌÈ¯ÓÒn‰ „È‰Â ÌÈ¯Òp‰ ˜t˜t Ì‡ CÎÈÙÏ52ÌLÏ ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ««¿¿ƒ¿≈
¯Ò ÏÎa ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰kÒÀ»¬≈¿≈»ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ¯ÒÂ53ÌÈ˙ÈaÓ „Á‡ ÏË Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ»«∆»ƒ≈¿«ƒ
BÊ È¯‰ - ‰kÒ ÌLÏ ¯Lk CÎÒ BÓB˜Óa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ¿¿»»≈¿≈À»¬≈

‰¯Lk54. ¿≈»

ג,51) (נחמיה החומה" עד ירושלים "ויעזבו הפסוק מלשון
טו.)52)ח). (לסוכה המשנה בפירוש רבינו כתב כן

המסמרים  ומן ממקומם אותם שיעקור פירוש "ומפקפק,
הזזת  גם דברים: שני כאן צריכים ולפי"ז בהם". התקועים
מפירש"י  נראה וכן המסמרים. להוציא וגם ממקומם הנסרים
כט) (סי' הרא"ש אבל ומנענע". סותר "מפקפק, שכתב: שם
המסמרים". את "שמסיר כתבו: תרלא) סי' (או"ח וה'טור'

א). (או"ק שם נתנאל' ו'קרבן שם, ב"ח כמו 53)ועיין
זה. על תמה כט בסי' והרא"ש בה"ז. למעלה שנכתב
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רבינו 54) לשון [ומסתימת הלל. לבית א טו, סוכה משנה,
- ואעפ"כ הפסול, הסכך כמידת הכשר הסכך שמידת נראה

צה]. והערה הט"ז להלן וראה כשרה,

.ËÌB˜Ó ÏkÓ d˙ÎÏ‰k ˙ÈOÚpL ‰kÒ55‰¯Lk -56, À»∆«¬≈¿ƒ¿»»ƒ»»¿≈»
‰È‰zL ,‡e‰Â .‰ÂˆÓ ÌLÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…«¬≈¿≈ƒ¿»¿∆ƒ¿∆

ÏˆÏ ‰ÈeOÚ57Ì"ekÚ ˙kÒ ÔB‚k ;58‰Ó‰a ˙kÒÂ59 ¬»¿≈¿À««¿À«¿≈»
Ô‰· ‡ˆBik ÏÎÂ60‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL ‰kÒ Ï·‡ .61- ¿…«≈»∆¬»À»∆«¬≈≈≈∆»

LÈ„‚a ËËBÁ‰ ÔÎÂ .ÏˆÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈÙÏ ,‰ÏeÒt62 ¿»¿ƒ∆…«¬≈¿≈¿≈«≈¿»ƒ
‰kÒ e‰OÚÂ63‰Ê LÈ„b ¯nÚ ‡Ï È¯‰L ,‰kÒ dÈ‡ - ¿»»À»≈»À»∆¬≈…ƒ≈»ƒ∆

ÁÙË ÏÏÁ ‰lÁ˙a ‰OÚ Ì‡ CÎÈÙÏ .ÏˆÏ64CLÓa ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ»¬«∆«¿∆∆
dÓÈÏL‰Â ÔÎ È¯Á‡ da ËËÁÂ ,‰kÒ ÌLÏ ‰Ú·Lƒ¿»¿≈À»¿»«»«¬≈≈¿ƒ¿ƒ»
.ÏˆÏ dlL CÎÒ ‰OÚ È¯‰L ,‰¯Lk - ‰¯OÚÏ«¬»»¿≈»∆¬≈«¬»¿»∆»¿≈

שהוא.55) צורך ב.56)לאיזה ח, להתגונן 57)סוכה
ורש"י). שם (סוכה סוכה נקראת כך שם ועל בצילה,

הקיץ.58) לימי גוים בשביל 59)שעשאוה שעשאוה
סוכה),60)בהמות. ממצות (שפטורות נשים סוכת כמו

(שם). לצל כשנעשו שם) (סוכה שומרים וסוכת רועים סוכת
ונשארו 61) הגדיש, מן התחתונים העמודים שנפלו

מאליה. הסוכה ונעשתה העמרים 62)העליונים, הוציא
מאליה. הסוכה ונעשתה העליונים, ונשארו התחתונים
- החלל וביצירת העמרים בהוצאת מעשה שעשה ואע"פ

לצל. סככה עשה שלא לפי סוכה, סוכה 63)אינה משנה,
א. מקום,64)טו, בכל "אהל" נקרא טפח שחלל

בשם  הסכך נקרא - צל לשם זה על העמרים וכשהגדיש
טז.). (סוכה טפח חלל תחתיו שיש כיון סכך,

.ÈÔÈ„¯Ê ÈÏÈ·ÁÂ ÌÈˆÚ ÈÏÈ·ÁÂ L˜ ÈÏÈ·Á65ÔÈ‡ , ¬ƒ≈««¬ƒ≈≈ƒ«¬ƒ≈¿»ƒ≈
ÏÚ ˙BÏÈ·Á Ô˙B‡ ‰OÚÈ ‡nL ‰¯Êb - Ô‰a ÔÈÎkÒÓ¿«¿ƒ»∆¿≈»∆»«¬∆»¬ƒ«

ÔLaÈÏ È„k Bbb66,‰kÒ ÌLÏ Ô‰ÈzÁz ·LÈÂ CÏnÈÂ , «¿≈¿«¿»¿ƒ»≈¿≈≈«¿≈∆¿≈À»
‰kÒk ˙‡ˆÓÂ ,ÏˆÏ ‰Ê CÎÒ ‰OÚ ‡Ï ‰lÁzÓ ‡e‰Â¿ƒ¿ƒ»…»»¿»∆¿≈¿ƒ¿≈¿À»

Ì¯Èz‰ Ì‡Â .‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL67˙B¯Lk -68ÔÈ‡Â . ∆«¬≈≈≈∆»¿ƒƒƒ»¿≈¿≈
ÌÈc· ‰MÓÁÂŒÌÈ¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈ·Á69. ¬ƒ»¿»≈∆¿ƒ«¬ƒ»«ƒ

סכך.66)קנים.65) לשם הקשר.67)ולא את התיר
א.68) יב, סוכה במשנה זה הי'69)כל וכן 'ירושלמי'.

ראב"ד. ועיין לאגוד. דרכם

.‡È·ÁÔÈÓÏ Ô˙B‡ e„‚‡L ˙BpË˜ ˙BÏÈ70ÔÈÎkÒÓ , ¬ƒ¿«∆»¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒ
Ô‰a71˙Bi¯Á‰Â Ï˜c‰ L‡¯ C˙BÁ‰ ÔÎÂ .72Ba ˙B„e‚‡ »∆¿≈«≈…«∆∆¿«¬À¬

ÌÈÓL È„Èa „‚‡L ,Ba ÔÈÎkÒÓ -73‰ÏÈ·Ák BÈ‡74. ¿«¿ƒ∆∆∆ƒ≈»«ƒ≈«¬ƒ»
,„Á‡‰ „vÓ Ôlk ˙Bi¯Á‰ ÈL‡¯ ¯L˜ elÙ‡Â«¬ƒ»«»≈«¬ÀÀ»ƒ«»∆»
È„Èa ÌÈL‡¯ ÈMÓ „Á‡ ,˙Á‡ ‰ÏÈ·Áa e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«¬ƒ»««∆»ƒ¿≈»ƒƒ≈
ıÚ „‚B‡‰L ;da ÔÈÎkÒÓ - Ì„‡ È„Èa „Á‡Â ÌÈÓL»«ƒ¿∆»ƒ≈»»¿«¿ƒ»∆»≈≈
‰„e‚‡ È¯‰L ,‡È‰ „Á‡ ıÚk BÊÂ ;‰ÏÈ·Á BÈ‡ ,„Á‡∆»≈¬ƒ»¿¿≈∆»ƒ∆¬≈¬»

ÌÈÓL È„Èa75BÏËÏËÏ ÈeOÚ BÈ‡L „‚‡ Ïk ÔÎÂ .76, ƒ≈»»ƒ¿≈»∆∆∆≈»¿«¿¿
„‚‡ BÈ‡77. ≈∆∆

אותם.70) יתיר הקונה, כשיקנם ומיד במנין. למוכרם
חבילות 71) אותן יעשה "שמא גזירה בהן שאין ב. יג, סוכה

באגדן  להצניען דרך אין שהרי י) הלכה (כנ"ל גגו" על

שם). בגזע 73)הענפים.72)(רש"י אגודים שכולם
יג.). (שם בריאתם מתחילת להתיר 74)הדקל צריך ואינו

שם.75)אותה. ממקום 76)סוכה, מטלטלו שאם
מתפרדת. והחבילה הקשר ניתק ב.77)למקום, יג, שם

.·ÈÔÏÈ‡‰ ˙Áz B˙kÒ ‰OBÚ‰78CB˙a d‡OÚ el‡k - »∆À»««»ƒ»¿ƒ¬»»¿
˙Èa‰79.Ô‰Èc·e ˙BÏÈ‡‰ ÈÏÚ ‰ÈÏÚ ‰Ï„‰80CkÒÂ , «»ƒƒ¿»»∆»¬≈»ƒ»«≈∆¿ƒ≈

Ôab ÏÚ81Cekq‰ ‰È‰ Ì‡ :Ôˆv˜ CkŒ¯Á‡Â82‰a¯‰ ««»¿««»ƒ¿»ƒ»»«ƒ«¿≈
Ô‰Ó83B˙lÁzÓ ‰È‰L Cekq‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰¯Lk - ≈∆¿≈»¿ƒ…»»«ƒ∆»»ƒ¿ƒ»

ÚÚÏ CÈ¯ˆ - Ô‰Ó ‰a¯‰ ¯Lk84,Ô˙ˆÈˆ˜ ¯Á‡ Ô˙B‡ »≈«¿≈≈∆»ƒ¿«¬≈«»««¿ƒ»»
‰kÒ ÌLÏ ‰ÈeOÚ ‰È‰zL È„k85. ¿≈∆ƒ¿∆¬»¿≈À»

עליה.78) סוככים האילן ב.79)שענפי ט, סוכה משנה,
תשבו", וא"ו) (בלי "בסכת מב): כג, (ויקרא שנאמר משום
ולא  - תשבו "בסוכות בגמרא): (שם חכמים דרשו ומכאן
סוכות) שתי ולא אמרתי, אחת (=סוכה האילן שתחת בסוכה

הבית". שתחת בסוכה האילנות 80)ולא עלי עליה הגביה
(למעלה  לסיכוך ופסולים לקרקע מחוברים שהם וענפיהם,

המחוברים.81)ה"ב). הענפים על כשר סכך שנתן
הקשר.82) סיכוך 83)הסכך די היה לא האילן ובענפי

שם). (סוכה, מחמתה" מרובה "צילתה - הסוכה לעשות
א.84) יא, מן 85)שם ולא "תעשה בכלל תהא שלא

ט. הלכה למעלה ראה העשוי",

.‚ÈBa ÔÈÎkÒnL ¯·c ·¯Ú86ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ¯·„a ≈«»»∆¿«¿ƒ¿»»∆≈¿«¿ƒ
Ba87ÏÚ ¯˙È ¯Lk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ì‰ÈLa CkÒÂ¿ƒ≈ƒ¿≈∆««ƒ∆«»≈»≈«

‰ÏeÒt ,ÏeÒt‰88‰Ê ,BÓˆÚÏ ‰Ê·e BÓˆÚÏ ‰Êa CkÒ . «»¿»ƒ≈»∆¿«¿»∆¿«¿∆
‰Ê „ˆa89ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏeÒt CÎÒa LÈ Ì‡ : ¿«∆ƒ≈ƒ¿»»¿»¿»ƒ

BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,„Á‡ ÌB˜Óa¿»∆»≈¿∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt90. ¿»

בו.86) לסכך בו.87)שכשר לסכך שאין 88)שפסול
הם, נפרדים אלאֿאםֿכן הכשר ברוב בטל הפסול הסכך
בסוגיית  רבינו מפרש וכן בטל. אינו - הם מעורבים אם אבל

(כסףֿמשנה). ט: בסוכה מעורבים.89)הגמרא שאינם
א.90) יח, סוכה

.„È‰kÒa Ï·‡ ;‰pË˜ ‰kÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À»¿«»¬»¿À»
‰Úa¯‡a ‰ÏÒBt ,ÚˆÓ‡a ÏeÒt CÎÒ - ‰ÏB„‚¿»¿»»¿∆¿«¿»¿«¿»»

ÌÈÁÙË91„v‰ ÔÓe .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;92ÏÒBt - ¿»ƒ»ƒ≈¿≈»ƒ««≈
˙Èa ?„ˆÈk .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁÙe ;˙Bn‡ Úa¯‡a¿«¿««»ƒ≈¿≈»≈««ƒ

BÚˆÓ‡a ˙ÁÙpL93¯ˆÁ ÔÎÂ ;˙Át‰ ÌB˜Ó ÏÚ CkÒÂ , ∆ƒ¿«¿∆¿»¿ƒ≈«¿«¿»¿≈»≈
;‰ÈÏÚ CkqL ,‰¯„ÒÎ‡ ˙Ùwn‰‰ÏB„‚ ‰kÒ ÔÎÂ «À∆∆«¿«¿»∆ƒ≈»∆»¿≈À»¿»

˙BÙc‰ „ˆa Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ¯·„a ‰eÙÈw‰L∆ƒƒ»¿»»∆≈¿«¿ƒ¿««¿»
Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ¯Lk‰ CÎq‰ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ :‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿««¿»«»≈¿«…∆«¿«
Ï˙k‰ el‡k ÔÈ‡B¯ - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt - ˙Bn‡«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«…∆
.‰¯LÎe Ï˙k‰ ÛebÓ ÏeÒt‰ CÎq‰ ‰Ê ·LÁÈÂ ,Ì˜Ú∆¡«¿≈»≈∆«¿»«»ƒ«…∆¿≈»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â94. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ»

הסוכה.91) אורך לכל הדפנות.92)כשהוא ליד
הבית.93) מאמצע התקרה את סוכה 94)שהוריד משנה,

ד.). (סוכה עקומה" "דופן חכמים בלשון ונקרא א. יז,
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.ÂË‡l‡ da ÔÈ‡L Ïk ?‰pË˜ ‰kÒ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â¿≈ƒÀ»¿«»…∆≈»∆»
Ïk - ‰ÏB„‚e ;ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»…
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏeÒt‰ CÎÒ ÏÚ ¯˙È da ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈«¿»«»ƒ¿»¿»ƒ«

.¯Lk CÎÒ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ¿»»≈

.ÊËÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ,¯Lk ¯·„Â ÏeÒt ¯·„a CkÒƒ≈¿»»»¿»»»≈∆¿«∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL ·Á¯ ÏeÒt‰ CÎqÓ „Á‡ ÌB˜Óa95, ¿»∆»ƒ¿»«»…«¿»¿»ƒ

Ïk ÏÚ ¯˙BÈ ¯Lk‰ CÎq‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙BÁt ‡l‡∆»»ƒ»»»«¿»«»≈≈«»
,ÌeˆÓˆa ‰Ê BÓk ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â ;¯Lk - ÏeÒt‰ CÎq‰«¿»«»»≈¿ƒ»»∆¿∆¿ƒ¿
BÊ È¯‰ - ‰LÏL „Á‡ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»∆»¿»¬≈

·LÁ ‡e‰ ıe¯Ùk ÏeÒt CÎqL ÈtÓ ;‰ÏeÒt96. ¿»ƒ¿≈∆¿»»¿»∆¿»

סכך 95) טפחים בשלשה הנפסלת קטנה בסוכה [המדובר
סככה  ד"ה תרלא סי' ובב"ח הי"גֿיד, למעלה ראה פסול,

טפחים 96)בשפודין]. בשלשה פסול שסכך קטנה [בסוכה
הוא  אם ובאויר אויר. הוא כאילו אותו רואים אויר, כמו
תהיה  שחמתה מפני פסולה זו הרי הסכך, של המידה באותה
בסוכה  אבל מגידֿמשנה. – הי"ט) (להלן מצילתה מרובה
אין  טפחים, בארבעה אלא פוסל אינו פסול שסכך גדולה,
סוכה  זו הרי הכשר, הסכך כמדת מדתו ואם כאויר, דינו

נג]. והערה ה"ח למעלה ראה כשרה.

.ÊÈ‰ÏÚÓÏÓ „‚a ‰ÈÏÚ O¯t97‰ÈzÁz O¯tL B‡ , ≈«»∆»∆∆ƒ¿«¿»∆≈««¿∆»
¯Lp‰ ÈtÓ98‰ÏeÒt -99d˙B‡Ï È„k BO¯t .100- ƒ¿≈«¿»¿»≈¿¿≈¿»»

‰¯Lk101ÈÈÓa d¯hÚÂ ,d˙ÎÏ‰k dÎkÒ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÈÏ˙Îa ÔÈa ,ÔÈÈeÏzL ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚Ó ÈÈÓ·e ˙B¯Ù≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿»∆»

.‰¯Lk - d˙B‡Ï È„k ,CÎqa ÔÈa≈«¿»¿≈¿»»¿≈»

השמש.97) הנופלים.98)מפני משנה,99)העלים
טומאה, מקבל שהוא בבגד, מסוככת שהרי א. י, סוכה

ה"ב). (למעלה לסכך שם,101)לייפותה.100)ופסול
שם). (רש"י עליו סכך שם שאין בגמרא.

.ÁÈd‰·‚a ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,‰kÒ ÈÈB102ÔÈËÚÓÓ Ï·‡ , ≈À»≈¿«¬ƒ¿»¿»¬»¿«¬ƒ
‰aÁ¯a103ÔÈ‚ÏÙÓ ‰kÒ‰ ÈÈB eÈ‰ .104‰Úa¯‡ dbbÓ ¿»¿»»≈«À»À¿»ƒƒ«»«¿»»

‰ÏeÒt - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË105,ÌL ·LBi‰L ‡ˆÓpL ; ¿»ƒ»≈¿»∆ƒ¿»∆«≈»
Ô‰L ,ÌÈÈBp‰ ˙Áz ‡l‡ ,CÎq‰ ˙Áz BÈ‡ el‡k¿ƒ≈«««¿»∆»«««ƒ∆≈

.Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆

ה"א)102) פ"ד (למעלה ופסולה מעשרים גבוהה כשהיתה
שנמצא  סוכה, נוי בה שתלה ידי על להנמיכה ורצה
ממועטת  אינה - מעשרים פחות הנוי, עד הסוכה מקרקעית
י: (סוכה טומאה מקבל והוא סכך, אינו שהנוי לפי בזה,
טפחים, עשרה גבוהה הסוכה היתה אם וכן שם). רש"י ועיין
שם). (סוכה, כשרה והיא מעשרה אותה ממעט הנוי אין

טפחים 103) שבעה על טפחים שבעה סוכה ששיעור
ורובו  ראשו לה להכנס שיוכל כדי ה"א), פ"ד (למעלה
מרחבה  ממעטים הקירות, ליד שתלה סוכה ונויי ושולחנו.
אליה. להכנס מקום לו אין שהרי מארכה, או

מהסכך 105)מרוחקים.104) רחוק שהנוי שכל ב. י, סוכה
עצמו, בפני כסכך והוא הסכך אל בטל אינו טפחים, ארבעה

פסול. סכך הוא והרי

.ËÈ˙BBlÁ ˙BBlÁ B· eÈ‰L CÎÒ106¯ÈÂ‡‰L‰‡¯ ¿»∆»««∆»¬ƒƒ¿∆
CkÒÓ‰ ÌB˜Ó ÏÎk ¯ÈÂ‡‰ ÏÎa LÈ Ì‡ :Ô‰Ó107- ≈∆ƒ≈¿»»¬ƒ¿»»«¿À»

‰a¯Ó ‰È‰z d˙nÁL ÈtÓ ,‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«»»ƒ¿∆¿À»
d˙lvÓ108;CÎÒ BÈ‡ ,Ïv‰ ÏÚ ‰a¯Ó ‰nÁ‰L ÏÎÂ ; ƒƒ»»¿…∆««»¿À»««≈≈¿»

.‰¯Lk - ¯ÈÂ‡‰ ÏÚ ·¯ CÎq‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«¿»««»¬ƒ¿≈»

בסכך.106) נקבים אויר 107)נקבים מקום שיעור שיש
המסוכך. מקום פפא,108)כשיעור רב "אמר ב: כב, סוכה

מלתחת" כאיסתרא מלעיל כזוזא אינשי, דאמרי היינו
רחבה  חמתה - קטן) (=מטבע זוז כשיעור רחב כשהנקב
יצחק  רבינו פירשו וכן גדול). (=מטבע סלע כשיעור למטה

שם. ורש"י אלפסי

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na109„Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»¿»∆»
ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÈÂ‡110‰LÏL ¯ÈÂ‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¬ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»»¬ƒ¿»

BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,ÌÈÁÙË¿»ƒ≈»∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt111‰LÏMÓ epËÚÓiL „Ú ,112¯·„a BËÚÓ . ¿»«∆¿«¬∆ƒ¿»ƒ¬¿»»

- ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰kÒ Ì‡ :˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÏeÒt‰«»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ
‰¯Lk113‰ÏeÒt - ‰pË˜ ‰kÒa Ì‡Â ;114„Ú , ¿≈»¿ƒ¿À»¿«»¿»«

B˙lˆ Cekq‰ ·¯ ‰È‰ .Ba ÔÈÎkÒnL ¯·„a epËÚÓiL∆¿«¬∆¿»»∆¿«¿ƒ»»…«ƒƒ»
ÏÈ‡B‰ - B˙lvÓ ‰a¯Ó B˙nÁ BËeÚÓe ,B˙nÁÓ ‰a¯Ó¿À»≈«»ƒ«»¿À»ƒƒ»ƒ

‰¯Lk ,Ïk‰ ˙nÁÓ ‰a¯Ó Ïk‰ ˙lˆÂ115. ¿ƒ««…¿À»≈«««…¿≈»

מהצל.109) השמש ריבוי חשבון לפי מחשבים שאנו
שיעור 110) נשאר ולא כולה, פני על ומהלך אחד במקום

אחד. במקום דפנות עם סוכה כאן 111)הכשר שייך שלא
כאן  אין שהרי הי"ד), (למעלה עקומה" "דופן של ההלכה
המפסיק  אויר אלא הסכך, אל נתעקם כאילו שנאמר דופן

יז.). בסוכה שלשה.112)(רש"י אויר יהיה שלא יכסה
וגם 113) משלשה. פחות הוא שהרי כאן, אין אויר שפסול

מארבעה  פחות הוא שהרי לפסול, יכול אינו הפסול הסכך
יח.). (סוכה מצטרפים האלו הפסולים שני ואין טפחים.

ראוי 114) שאינו טפחים שלשה שיעור כאן שיש שכיון
הנשארים, הטפחים לארבעת להצטרף יכול זה אין לסוכה,

שם). (סוכה, הסוכה את מכיון 115)להכשיר כלומר,
איכפת  לא - השמש על רב הצל בכללותה הסוכה שבכל

יט.). (שם הצל על השמש רבה אחד במקום אם לנו

.‡ÎepnÓ e‡¯iL È„k ,Ï˜ ˙BÈ‰Ï Cekq‰ C¯c∆∆«ƒƒ¿«¿≈∆≈»ƒ∆
ÌÈÏB„b‰ ÌÈ·ÎBk‰116‰aÚÓ ‰˙È‰ .117- ˙Èa ÔÈÓk «»ƒ«¿ƒ»¿»¿À»¿ƒ«ƒ

‰¯Lk ,dÎBzÓ ÔÈ‡¯ ÌÈ·ÎBk‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡118. ««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒƒ»¿≈»
B˙ˆ˜Ó ‰È‰iL Cekq‰ ‡e‰Â ,ÏÏ·„Ó Cekq‰ ‰È‰»»«ƒ¿À¿»¿«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»

¯Lk - ‰hÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰ÏÚÓÏ119‰È‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿«¿»ƒ¿»¿«»»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆
ÌÈÁÙË ‰LÏL „¯Bi‰Â ‰ÏBÚ‰ ÔÈa120‰È‰ Ì‡Â . ≈»∆¿«≈¿»¿»ƒ¿ƒ»»

‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯˙È B‡ ÁÙË ‰ÏBÚ‰ ‰Ê ·Á¯a¿…«∆»∆∆«»≈««ƒ∆
„¯È el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ¯˙È dB·‚»«»≈ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«

„¯Bi‰ ‰Ê ˙ÙOa Ú‚Â ‰hÓÏ121ÔeÎÓ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿«»¿»«ƒ¿«∆«≈¿∆ƒ¿∆¿À»
„¯Bi‰ ˙ÙO „‚k122. ¿∆∆¿««≈

'ירושלמי').116) בשם (כסףֿמשנה ביום הנראים
עב.117) א.118)סככה כב, סוכה משנה,119)משנה,
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"שכל 120)שם. השני ליד אחד מונחים כאילו הם שהרי
הוא". כלבוד משלשה, הרי 121)פחות טפח רוחב שכל

אותה  זרוק כלומר: רמי", "חבוט בזה: ואמרו אוהל, הוא
וזוהי  הקנים, כל עם ביחד מונחת כאילו שנראה למטה,

מסיני. למשה נשכב 122)הלכה הוא למטה, שכשתפילו
האחרים. ליד

.·Î,‰ÏeÒt ‰BzÁz‰ - ‰kÒ ÈabŒÏÚ ‰kÒ ‰OBÚ‰»∆À»««≈À»««¿»¿»
˙Èa‰ CB˙a ‰kÒ ‰OÚL ÈÓk123- ‰BÈÏÚ‰Â ; ¿ƒ∆»»À»¿««ƒ¿»∆¿»

?‰ÏeÒÙ ‰BzÁz‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰¯Lk¿≈»«∆¿»ƒ¬ƒ∆««¿»¿»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰BÈÏÚ‰ ÏÏÁ d·b ‰È‰La124B‡ ¿∆»»…«¬«»∆¿»¬»»¿»ƒ

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Ïa˜Ï ÏBÎÈ ‰BzÁz‰ ‚b ‰È‰Â ,¯˙È»≈¿»»«««¿»»¿«≈»ƒ¿»
˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ elÙ‡ ,‰BÈÏÚ ÏL125ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿»¬ƒ«¿≈«¿»¬»ƒ≈

˙È‰ ‡lL B‡ ,‰¯OÚ ‰BÈÏÚ ÏL d‰·b‰BzÁz‰ ‰ »¿»∆∆¿»¬»»∆…»¿»««¿»
elÙ‡ ‰BÈÏÚ ÏL ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈»ƒ¿»∆∆¿»¬ƒ

(Û‡) - ˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ126,‡e‰Â .‰¯Lk ‰BzÁz‰ «¿≈«¿»«««¿»¿≈»¿
;‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Ô‰ÈzL d·b ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆…«¿≈∆»≈«∆¿ƒ«»

˙¯z ‡È‰ ‰BÈÏÚ‰ CÎÒa ,‰BzÁz‰L127. ∆««¿»ƒ¿«»∆¿»ƒƒ∆∆

וא"ו)123) (בלי "בסכת מב): כג, (ויקרא אמרה שהתורה
בסוכה  ולא סוכה, שתחת בסוכה ולא אחת בסוכה - תשבו"

ט:). (סוכה הבית כשיעור 124)שתחת גובה בה שיש
כרים 125)סוכה. שם להניח יכול שאדם חזקה, שהיא

דין  לה יש אז - סעודתו ואוכל שם ויושב עליהם, לישן כדי
י: (סוכה סוכה תחת סוכה שהיא התחתונה ונפסלה סוכה,

יהודה). דרבי כרבנן מוחק 126)במשנה, משנה' ה'כסף
וזה  כשרה, העליונה שאף יוצא זה לפי שהרי זו, תיבה
ידי  על אפילו בה להשתמש יכול אינו שהרי איֿאפשר
קל  שאדם שאפשר זו נוסחה יישב משנה' וה'לחם הדחק.
הנוסחא  שם, בסוכה פיזרו דפוס במשניות [וגם שם. יעלה

שם]. ברא"ש וכ"ה כשרה", התחתונה כלומר,127)"אף
בהצטרף  ורק מצילתה, מרובה חמתה התחתונה שהסוכה
אם  אבל מחמתה. מרובה צילתה נעשה העליונה סכך אליה
נזקקת  ואינה מחמתה, מרובה צילתה התחתונה הסוכה
יותר  גבוהה העליונה אפילו כשרה, - העליונה לסכך

(כסףֿמשנה). מצילתה מרובה חמתה אם מעשרים,

.‚Î‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ - ‰kq‰ CB˙aL ‰hÓƒ»∆¿«À»ƒ¿»¬»»
ÌÈÁÙË128z ·LBi‰ ,ÈtÓ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ‰ÈzÁ ¿»ƒ«≈«¿∆»…»»¿≈»ƒ¿≈

‰kÒ CB˙a ‰kÒk ‡È‰L129‰ÏÈk ÔÎÂ .130‚b dÏ LiL ∆ƒ¿À»¿À»¿≈ƒ»∆∆»»
ÁÙË elÙ‡131ÔÈLÈ ÔÈ‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ - ¬ƒ∆«ƒ¿»¬»»¿»ƒ≈¿≈ƒ

ÔÈ„Ò O¯Ùe ÌÈ„enÚ ‰Úa¯‡ „ÈÓÚn‰ ÔÎÂ .‰kqa da»«À»¿≈««¬ƒ«¿»»«ƒ≈«»ƒ
CB˙a ‰kÒk ‰Ê È¯‰ ,‰¯OÚ ÔÈ‰B·b Ì‡ - Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ¿ƒ¬»»¬≈∆¿À»¿

‰kÒ132. À»

מימרא 128) כ: (סוכה עצמה בפני כאוהל היא והרי
שם.129)דשמואל). סוכה הפרוש 130)משנה, וילון

למיטה. מסביב עמודים עד 131)על נמשך אינו ששיפועו
יא.). (סוכה טפח רוחב יש למעלה אלא הגובה,

א.132) י, סוכה משנה,

.„ÎÔÎÂ ;ÔÈ„Ò Ô‰ÈÏÚ O¯tL ÌÈ„enÚ ÈL Ï·‡¬»¿≈«ƒ∆≈«¬≈∆»ƒ¿≈
Ô‰LŒÏk ÔÈ‰B·b elÙ‡ - ÁÙË db‚a ÔÈ‡L ‰ÏÈk133, ƒ»∆≈¿«»∆«¬ƒ¿ƒ»∆≈

,‰kÒ CB˙a ‰kÒk ÔÈ‡L ;‰kqa Ì‰ÈzÁz ÔLÈÏ ¯zÓÀ»ƒ…«¿≈∆«À»∆≈»¿À»¿À»
.‚b dÏ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»»

טפחים.133) מעשרה יותר אפילו כלומר,

.‰Î‰¯Lk - ‰Ïe‡L ‰kÒ134¯Lk - ‰ÏeÊb‰ ÔÎÂ ;.‰ À»¿»¿≈»¿≈«¿»¿≈»
dÏÊ‚e ,B˙kqÓ B‡ÈˆB‰Â B¯·Á ÏÚ Û˜z Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»««¬≈¿ƒƒÀ»¿»»

˙ÏÊ‚ Ú˜¯w‰ ÔÈ‡L ,‡ˆÈ - da ·LÈÂ135ÏÊb Ì‡Â . ¿»«»»»∆≈««¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»«
‰kÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈˆÚ136‡ˆÈ -137ÌÈÓÎÁ ˙wzL ; ≈ƒ¿»»≈∆À»»»∆«»«¬»ƒ

„·Ïa ÌÈˆÚ ÈÓc ‡l‡ ÌÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï ÔÈ‡L ,‡È‰138. ƒ∆≈¿««»≈ƒ∆»¿≈≈ƒƒ¿»
Ô‰· ‰pL ‡ÏÂ Ô¯aÁ ‡ÏÂ ÔÁÈp‰Â ,ÌÈ¯Ò ÏÊb elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿…ƒ¿»¿…ƒ»»∆
BÊ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B˙kÒ ‰OBÚ‰ .‡ˆÈ - ÌeÏk¿»»»∆À»ƒ¿»«ƒ¬≈

‰¯Lk139. ¿≈»

ממה 134) כן ולמדו כז:). (סוכה אליעזר דרבי כרבנן
ישבו  בישראל האזרח "כל מב): כג, (ויקרא שכתוב
אחת. בסוכה לישב ראויין ישראל שכל מלמד - בסוכות"
פרוטה, שוה שהוא חלק בה אחד לכל שיהא ואיֿאפשר
אלא  שותפות, זו אין פרוטה שוה אחד לכל שאין ומכיון

שם). (רש"י שאולה בסוכה שיוצאים כרחנו והיא 135)על
הסוכה  וכן הי"ד). גזילה מהל' (פ"ח בעליה ברשות עומדת
כשאולה  היא והרי נגזלת אינה - לקרקע מחוברת שהיא כיון

כרבנן). לא. גזל 136)(סוכה שהרי גזילה, דין כאן ויש
(כסףֿמשנה). חובתו ידי יצא לא התורה ומן מטלטלין,

א.137) לא, דף בסוכה ומקורו שמבאר. כמו מדרבנן,
שלא 138) בתשובה לשוב הרוצים על להקל כדי כן תיקנו

ואמנם  ה"ה). גזילה מהל' בפ"א (ראה ביתם לקעקע יצטרכו
חייב  העגלה, בראש או בספינה העשויה סוכה גזל אם
גזולה  היא שהרי בה יוצא ואינו עצמה הסוכה להחזיר

נגזלת,139)(כסףֿמשנה). אינה שקרקע שביאר, כמו
וכשרה. שאולה כסוכה היא והרי

à"ôùú'ä ìåìà 'á 'â íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומן 1) התורה, מן בסוכה המחוייבים הן מי בו נתבארו

היא  וכיצד בחלק. אם בכל, אם - הפטורים הם ומי דבריהם,
וענין  מחיובה. נפטר אדם סיבות ובאלו בסוכה. ישיבה מצות
הפרק  ונסתיים ישיבתה. על לברך חייב שאדם הברכה,

החג. לימי - ונוייה סוכה עצי איסור בביאור

.‡‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2. »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«À»
BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÌÈ·iÁ ,ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÀ¿¿«¿¿ƒ«»ƒƒ»≈¿≈ƒ∆∆¿
,Bn‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÔË˜ .·iÁ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú∆∆¿∆¿∆ƒ«»»»∆≈»ƒ¿ƒ

LL Ô·k [LÓÁ Ô·k] ‡e‰L3È¯·cÓ ‰kqa ·iÁ - ∆¿∆»≈¿∆≈«»«À»ƒƒ¿≈
.˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ¿

לעשותם 2) [=שצריכים שהזמן עשה מצוות שהיא מפני
פטורות, ונשים גרמא וקבועים] מסויימים בזמנים דווקא
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כנשים. דינם חמש 3)ועבדים לו שגמרו - חמש כבן
תלוי  והכל שנים, שש לו שגמרו - שש וכבן שנים,

הילד. של בהתפתחותו

.·‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt Ô‰ÈLnLÓe ÌÈÏBÁ4‡ÏÂ . ƒ¿«¿≈∆¿ƒƒ«À»¿…
elÙ‡Â ,BL‡¯a LÁ elÙ‡ ‡l‡ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ∆∆≈«»»∆»¬ƒ»¿…«¬ƒ

‰kq‰ ÔÓ ¯eËt - ¯ÚËˆÓ .ÂÈÈÚa LÁ5‡ÏÂ ‡e‰ ; »¿≈»ƒ¿«≈»ƒ«À»¿…
ÂÈLnLÓ6ÔLÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰Ê ?¯ÚËˆÓ e‰ÊÈ‡Â . ¿«¿»¿≈∆ƒ¿«≈∆∆≈»ƒ…

ÌÈLBÚ¯t‰Â ÌÈ·e·f‰ ÈtÓ B‡ Áe¯‰ ÈtÓ ‰kqa«À»ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ
.ÁÈ¯‰ ÈtÓ B‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿≈»≈«

"תשבו 4) חכמים: ודרשו תשבו" "בסוכות שנאמר: משום
השנה  כל חולה היה שאם נאמר זה לעניין ואף תדורו". כעין
שנקל  למקום הולך היה אלא דווקא בביתו יושב היה לא
במצוה. עוסקים שהם משום פטורים ומשמשיהם לחליו. לו

במקום 5) דר אדם אין בדירה שגם תדורו", כעין "תשבו
אין 6)שמצטער. כי בסוכה חייבים המצטער של משמשיו

החולה. כמו למשמשים כך כל זקוק (=המצטער) הוא

.‚Èa ÏÎÂ ÔÈÈ·LBM‰ ÏÎÂ ,Ô˙ÁÂ .‰kqa ·iÁ Ï·‡‰»»≈«»«À»¿»»¿»«¿ƒƒ¿»¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ,‰tÁ7. À»¿ƒƒ«À»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

חתן 7) לישיבת המוכן מקום היא בחופה, אלא שמחה שאין
לה  אין סוכה שסתם כלתו, לשמח החתן בוש ובסוכה וכלה,

דפנות. שלוש אלא

.„‰ÂˆÓ ÈÁeÏL8‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt9ÔÈ·e ÌBia ÔÈa , ¿≈ƒ¿»¿ƒƒ«À»≈«≈
‰ÏÈla10‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ . «»¿»¿≈¿»ƒ«¿ƒƒ«À»
ÌBia11- ‰ÏÈla ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ .‰ÏÈla ÔÈ·iÁÂ , «¿«»ƒ«»¿»¿≈¿»ƒ««¿»

È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ ,‰ÏÈla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ«À»««¿»¿«»ƒ«¿≈
.‰ÏÈla ÌÈ·iÁÂ ÌBia ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ¯ÈÚ‰»ƒ«¿ƒƒ«À»«¿«»ƒ«»¿»

Èla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ‰ÏÈla ¯ÈÚ‰ È¯ÓBL‰Ï ¿≈»ƒ««¿»¿ƒƒ«À»««¿»
ÔÈa ,ÔÈ¯eËt ,ÔÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ¿«»ƒ«¿≈««¿≈ƒ¿ƒ≈
Ú„È ,‰kÒ ¯ÓBM‰ ‰OÚÈ Ì‡L ;‰ÏÈla ÔÈ·e ÌBia«≈««¿»∆ƒ«¬∆«≈À»≈«
ÔÓ ·‚ÈÂ ‡B·ÈÂ ,Úe·˜ ÌB˜Ó ¯ÓBMÏ LiL ·pb‰««»∆≈«≈»»«¿»¿ƒ¿…ƒ

¯Á‡ ÌB˜Ó12. »«≈

שבויים.8) לפדיון או תורה ללמוד בשעת 9)כגון אפילו
שעוסק  משום בנוייה. סוכה לפניהם שיש פי על ואף חנייתן

המצוה. מן פטור הולכים 10)במצוה שאינם פי על אף
במחשבת  שטרודים מפני בלילה גם פטורים ביום. אלא

שאינו 11)המצוה. ממש, מדירה הסוכה עדיפה שלא
ביתו. את ומניח עניין לאיזה מלנסוע היה 12)נמנע ואם

לעשות  חייב כולו לשמור שיכול באופן מצומצם דבר שומר
סוכה.

.‰ÏÎB‡ ‰È‰iL ?‰kqa ‰·ÈLÈ‰ ˙ÂˆÓ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒƒ¿««¿ƒ»«À»∆ƒ¿∆≈
ÔÈ·e ÌBia ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰kqa ¯„Â ‰˙BLÂ¿∆¿»«À»»ƒ¿««»ƒ≈«≈

‰ÏÈla13.‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La B˙È·a ¯„ ‡e‰L C¯„k , ««¿»¿∆∆∆»¿≈ƒ¿»¿«»»
˙‡Â È‡¯Ú B˙Èa ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L ÏÎÂ¿»ƒ¿««»ƒ∆»»∆≈¬«¿∆
."ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙kqa" :¯Ó‡pL ,Ú·˜ B˙kÒÀ»∆«∆∆¡««À…≈¿ƒ¿«»ƒ
ÈÏÎe ;‰kqa - ˙B‡p‰ ˙BÚvÓe ÌÈ‡p‰ ÌÈÏk ?„ˆÈk≈«≈ƒ«»ƒ«»«»«À»¿≈
ÈÏk Ï·‡ .‰kqa - ˙BÒBÎÂ ˙BLÈL‡ ÔB‚k ,‰i˙L¿ƒ»¿¬ƒ¿«À»¬»¿≈

‰ÏÈÎ‡14‰¯Bn‰ .‰kqÏ ıeÁ - ˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ ÔB‚k , ¬ƒ»¿¿≈¿»«À»«¿»
‰kqa -15ıeÁ dÁÈpÓ - ‰pË˜ ‰kÒ ‰˙È‰ Ì‡Â . «À»¿ƒ»¿»À»¿«»«ƒ»

‰kqÏ16. «À»

במלואים:13) ונאמר ימים" שבעת "תשבו בסוכה; נאמר
ביום  הוא במלואים הנאמר תשבו מה ולילה". יומם "תשבו
ובלילה. ביום הוא בסוכה הנאמר תשבו אף ובלילה,

בדירתו 14) אז להחזיקם דרך שאין שכיוון הסעודה, לאחר
בסוכה. להחזיקם לו אין החיצון בבית אפילו 15)רק

דולקת. כשדולקת 16)כשאינה אבל דולקת. כשאינה
לסוכה. מכניסה

.ÂÌBia ÔÈa ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ÌÈLÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒƒ≈ƒ«À»»ƒ¿»≈«
Ïk ‰kqÏ ıeÁ ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â .‰ÏÈla ÔÈ·e≈«»¿»¿»∆¡…¿»«À»»
B‡ ,‰ˆÈak ,È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ‡l‡ ;‰Ú·Lƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ«¬««≈»
elÙ‡ ,‰kqÏ ıeÁ ÌÈLÈ ÔÈ‡Â .ËÚÓ ¯˙È B‡ ˙BÁÙ»»≈¿«¿≈¿≈ƒ«À»¬ƒ

È‡¯Ú ˙L17ÌÈÓ ˙BzLÏ ¯zÓe .18ıeÁ ˙B¯t ÏÎ‡ÏÂ ¿«¬«À»ƒ¿«ƒ¿∆¡…≈
‰kqÏ ıeÁ ‰zLÈ ‡ÏÂ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁiL ÈÓe .‰kqÏ«À»ƒ∆«¿ƒ««¿¿…ƒ¿∆«À»

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ elÙ‡¬ƒ«ƒ¬≈∆¿À»

מספיקה 17) לפעמים לומר, רצונו לשינה, קבע שאין לפי
בשבילו. קבע וזהו לאדם קלה שרק 18)שנה אומרים ויש ֵָ

אסור. - חשוב שהוא יין אבל לשתות מותר מים

.Ê‰·BÁ - ‰kqa ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ ÈÏÈÏa ‰ÏÈÎ‡19. ¬ƒ»¿≈≈»ƒ«À»»
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙t ˙Èfk ÏÎ‡ elÙ‡20CÏÈ‡Â Ô‡kÓ . ¬ƒ»«««ƒ«»»¿≈»ƒ»¿≈»

BÈ‡ ‰ˆ¯ ;‰kqa „ÚBÒ - ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ‰ˆ¯ :˙eL¿̄»»∆¡…¿»≈«À»»»≈
- ‰kqÏ ıeÁ ˙BÈÏ˜ B‡ ˙B¯t ‡l‡ ‰Ú·L Ïk ÏÎB‡≈»ƒ¿»∆»≈¿»«À»

.ÁÒta ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„k ,ÏÎB‡≈¿ƒ¬ƒ««»«»«

בחג 19) ונאמר עשר" "בחמשה הסוכות: בחג נאמר
הלילה  המצות בחג להלן מה - עשר" "ובחמשה המצות:
חובה. הראשון הלילה הסוכות בחג אף חובה הראשון

בכזית.20) הוא החיוב במצה גם כי

.ÁB˙Èa CB˙a BÁÏLÂ ,‰kqa Ba¯Â BL‡¯ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»…¿À«À»¿À¿»¿≈
‡Ï el‡Îe ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏÎB‡Â ,‰kqÏ ıeÁ B‡«À»¿≈¬≈∆»¿ƒ…
‰¯Êb ;‰kq‰ CB˙a BÁÏL ‰È‰iL „Ú ,‰kqa ÏÎ‡»««À»«∆ƒ¿∆À¿»¿«À»¿≈»
.‰ÏB„‚ ‰kÒa elÙ‡Â ;BÁÏL ¯Á‡ CLnÈ ‡nL∆»ƒ»≈««À¿»«¬ƒ¿À»¿»

.ËÔÈ·nLÎe .‰kq‰ CB˙a ‡¯B˜ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ≈¿«À»¿∆≈ƒ
‰kqÏ ıeÁ ÔÈ·È - ‡¯˜iL ‰na ˜c˜„Óe21È„k , ¿«¿≈«∆∆ƒ¿»»ƒ«À»¿≈

,‰ˆ¯ - Ïlt˙n‰ .ÂÈÏÚ ˙·MÈÓ BzÚ„ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿¿À∆∆»»«ƒ¿«≈»»
‰kqÏ ıeÁ B‡ ,‰kqa Ïlt˙Ó22. ƒ¿«≈«À»«À»

חוץ 21) ללמוד לו מותר - בעיון ללמוד רצה אם כלומר
בכוונה 22)לסוכה. להתפלל לו שנוח מקום באיזה כלומר

יתפלל. שם -

.ÈÈ˙ÓÈ‡Ó .˙Èa‰ CB˙Ï ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓL‚ e„¯È»¿¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»¿«»ƒ≈≈»«
eÏtÈ Ì‡L ,˙BtË ‰kq‰ CB˙Ï e„¯iMÓ ?˙BpÙÏ ¯zÓÀ»¿«ƒ∆≈¿¿«À»ƒ∆ƒƒ¿

ÏBt ÏL ÏÈL·z elÙ‡ ,ÏÒtÈ ÏÈL·z‰ CB˙Ï23‰È‰ . ¿««¿ƒƒ»≈¬ƒ«¿ƒ∆»»
Ùe B˙È·Ï ÒÎÂ ,ÌÈÓL‚ e„¯ÈÂ ‰kqa ÏÎB‡e˜Ò ≈«À»¿»¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿
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צג alel zekld - mipnf xtq - lel` 'a 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B˙B‡ Ïk) ‰kqÏ ¯ÊÁÏ B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓLb‰«¿»ƒ≈¿«¿ƒ«¬…«À»»
ÌÈÓL‚ e„¯ÈÂ ÔLÈ ‰È‰ .B˙„eÚÒ ¯Ó‚iL „Ú ,(‰ÏÈl‰««¿»«∆ƒ¿…¿»»»»≈¿»¿¿»ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙe ˙Èa‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,‰ÏÈla««¿»¿ƒ¿«¿««ƒ»¿«¿»ƒ≈
‡l‡ ,‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk ‰kqÏ ¯ÊÁÏ B˙B‡ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ«¬…«À»»««¿»∆»

.¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú B˙È·a ÔLÈ»≈¿≈«∆«¬∆««»«

(23- זה בשיעור בקי שאינו ומי במהרה. מתקלקל שהוא
לדירתו  זו במידה יורדים היו שאם עד כך כל ירדו אם

הסוכה. מן פטור ויוצא, עוזבה היה הקבועה

.‡È¯ÈzÈ ‡Ï - ˙È¯ÁLa ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ ¯Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒ¿«¬ƒ…«ƒ
B˙kÒ24ÔÓ ,Ô˙B‡ ‰pÙÓe ÂÈÏk ˙‡ ‡e‰ „È¯BÓ Ï·‡ ; À»¬»ƒ∆≈»¿«∆»ƒ

˙BpÙÏ ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰25da ˙ÁBt - «ƒ¿»¿»¿»≈»¿«≈»
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡26ÌBi‰ ¯‡La „ÚÒÏ C¯ˆ‰ Ì‡Â . «¿»»««¿»»¿ƒÀ¿«ƒ¿…ƒ¿»«

.‰Ú·L Ïk d˙ÂˆnL ,‰kqa ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ -»ƒ∆¡…«À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»

היום 24) כל שהרי סוכתו, יסתור לא רבא, הושענא ביום
שם. לישב לאכול 25)חובתו אחר מקום לו אין כלומר

הסוכה. למקום פרט השמיני בשיעור 26)ביום סכך מוריד
השמיני. ביום סוכה מצוות שאין היכר, לעשות כדי זה

.·ÈC¯·Ó ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ·LÈÏ ÒkiL ÔÓÊ Ïk27 »¿«∆ƒ»≈≈≈«À»»ƒ¿»¿»≈
·LiL Ì„˜28·LÈÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' : …∆∆≈≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈

‰kq‰ ÏÚ C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ ÈÏÈÏ·e .'‰kqa29 «À»¿≈≈»ƒ¿»≈««À»
ÔÓf‰ ÏÚ CkŒ¯Á‡Â30ÏÚ ˙BÎ¯a‰ Ïk ¯cÒÓe , ¿««»««¿«¿«≈»«¿»«

ÒBk‰31„ÓÚÓ Lc˜Ó ‡ˆÓ .32'‰kqa ·LÈÏ' C¯·Óe , «ƒ¿»¿«≈≈…∆¿»≈≈≈«À»
·LBÈÂ33‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÎÂ .ÔÓf‰ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , ¿≈¿««»¿»≈««¿»¿»∆»»ƒ¿«

Ïa „ÓÚÓ Lc˜Ï ,„¯ÙÒ Èa¯Â È˙Ba¯ÏL ÔBL‡¯ ÏÈ ««¿«»≈¿»«¿«≈≈…∆¿≈ƒ∆
.e¯‡aL BÓk ,˙Bkq‰ ‚Á««À¿∆≈«¿

אבל 27) לאלתר. לחזור שלא גמורה יציאה יצא אם ודווקא
לסוכה  דבר להביא או חבירו עם לדבר אלא יצא לא אם
עכשיו, כשנכנס לברך צריך ואין הסוכה מן יציאה זו אין

מקודם. בירך כבר היא 28)שהרי שהישיבה רבינו, דעת
מברך  המצוות ש"כל שישב, קודם מברך ולכן המצוה,
שעיקר  כאן כתב והראב"ד לעשייתן". (=לפני) עובר עליהן

בסוכה. האכילה היא לישב 29)המצוה ברכת כלומר
הזה.30)בסוכה. לזמן וכו' שהחיינו שמחזיק 31)ברכת

בידו. מלא המצוה.32)כוס התחלת שאז שיושב, לפני
יפסיק 33) ולא מיד, לישב צריך בסוכה לישב שמשבירך

שהחיינו. בברכת

.‚ÈÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa34- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒƒ
‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBi·e .ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰kqa ÔÈ·LBÈ¿ƒ«À»¿»»ƒ««¿ƒƒ∆
ÔÈ‡Â da ÔÈ·LBÈ ,˙¯ˆÚŒÈÈÓL ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈƒ∆¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ»¿≈

'‰kqa ·LÈÏ' ÔÈÎ¯·Ó35,ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ÔÎÂ . ¿»¿ƒ≈≈«À»¿≈À¿¿«¿¿ƒ
ÔÈ·iÁ Ô‰L ÈtÓ ,'‰kqa ·LÈÏ' ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿»¿ƒ≈≈«À»ƒ¿≈∆≈«»ƒ

˜ÙqÓ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ36. ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ»≈

שני 34) לנהוג ומחמירים החודש בקביעות מסופקים שאנו
טובים. הספק.35)ימים על מברכים אין לעולם כי

על 36) לברך יכולה אינה שאשה רבינו, מדברי משמע

מברכות  שנשים הראב"ד ודעת מצּווה. שאינה כיוון הסוכה
מצּוות. שאינן פי על אף

.„È‰pÙÓe ÂÈÏk „È¯BÓ - ÈÈÓM‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ ¯Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒƒ≈»¿«∆
ÂÈÏk ˙‡ „È¯B‰Ï ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .d˙B‡37‰˙È‰ Ì‡ : »≈»¿ƒ∆≈»ƒ»¿»

‰¯BÓ da ÒÈÎÓ - ‰pË˜38ÒÈÎÓ - ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«»«¿ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿»«¿ƒ
Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ da39‡È‰L ¯ÈkÊ‰Ï È„k , »¿≈¿»¿«≈»∆¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

,·BËŒÌBÈ ‡e‰L ÈtÓe ;d˙ÂˆÓ ‰¯Ó‚ ¯·kLÂ ‰ÏeÒÙ¿»¿∆¿»ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿≈∆
.dÏÒÙÏe da ˙BÁÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿»¿»¿»

אינו 37) מהתקרה ולפחות בתשיעי, גם בה לאכול ורוצה
טוב. יום שהוא כיוון - שידליקה.38)יכול מבלי

היכר.39) ויש החג, בזמן כן עושה היה שלא

.ÂË- „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa ,‰kÒ ‰OÚ ‡lL ÈÓƒ∆…»»À»≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰kÒ ‰OBÚ∆À»¿À∆≈¬ƒ¿¿ƒƒ
ÔÈ¯eÒ‡ ‰kÒ ÈˆÚ .‰Ú·L Ïk d˙ÂˆnL ,‰kÒ ‰OBÚ∆À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»¬≈À»¬ƒ
.CÎÒ ÈˆÚ ÔÈa ,˙BÙ„ ÈˆÚ ÔÈa - ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÓL Ïk»¿…«¿≈∆»≈¬≈¿»≈¬≈¿»
ÈtÓ ,ÌÈÓi‰ ˙BÓL Ïk ¯Á‡ ¯·„Ï Ô‰Ó ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡≈≈ƒ≈∆¿»»«≈»¿««»ƒƒ¿≈
ŒÔÈa „Ú ‰ˆ˜Ó ‰kq‰ Blk ÈÚÈ·M‰ ÌBiL∆«¿ƒƒÀ«À»À¿»«≈

˙BLÓM‰40ÏL ˙BLÓM‰ŒÔÈ·Ï ˙ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ; «¿»¿ƒ¿À¿»¿≈«¿»∆
.ÌBi‰ ÏÎÏ ˙ˆ˜‰ ,ÈÈÓL¿ƒƒÀ¿»¿»«

זקוק 40) אינו בשחרית בו שיצא כיוון באתרוג, כן שאין מה
יותר. לו

.ÊË,d˙B‡Ï È„k ‰kqa ÔÈÏBzL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ¿≈√»ƒ«¿ƒ∆ƒ«À»¿≈¿»»
Ô‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .‰BÓL Ïk Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒ¿«≈≈∆»¿»¿ƒƒ¿»¬≈∆
ŒÔÈa Ïk Ô‰Ó Ï„B· ÈÈ‡ :¯Ó‡Â Ô‡ÏzL ‰ÚLa¿»»∆¿»»¿»«≈ƒ≈≈∆»≈

!˙BLÓM‰41˙Ú ÏÎa Ô‰Ó ˜tzÒÓ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆ƒ¿«≈≈∆¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‡ÏÂ ,Ì˙B‡ ‰ˆ˜‰ ‡Ï È¯‰L ;‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆∆¬≈…ƒ¿»»¿…»»¬≈∆

.d˙BÓk e·LÁ ‡ÏÂ ,‰kq‰ ˙M„¿̃À««À»¿…∆¿¿¿»

עליהם 41) חלה שלא שכיוון סוכות, של ראשון טוב יום של
כך. אחר עליהם חלה אינה שוב יוםֿטוב, מתחילת קדושה

-mipnfxtq
zFkldalEl ¦§¨

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וביאור 1) הן. מה מכשיריו, וכל לולב עניני בו נתבארו

ועניין  להם. הדומין אחרים למינין מקצתן שבין ההבדל
מן  ניטלים זמן זה ובאי ושיעורן, ומדתן ומניינן נטילתן
התורה  מן נטילתן מקום הגבלת וכן ומדבריהם. התורה
הפרק  ונסתיים וענינה. שביעי ביום ערבה ודין ומדבריהם.
שהוקצו  מפני אלו ממינין ליהנות שאסור מה בביאור

החג. ימי שבעת כל למצוותם

.‡‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÌÈ¯Óz ˙BÙk2˙Bi¯Á Ô‰3ÏL «¿»ƒ»¬«»≈¬À∆
Ô‡ÎÏ Ô‰lL ÔÈÏÚ‰ e„¯t˙iL Ì„˜ ,eÁÓˆiLk ,Ï˜c∆∆¿∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»¿∆»ƒ∆»∆¿»

Ô‡ÎÏe4‡¯˜p‰ ‡e‰Â ;ËÈ·¯L BÓk ‰È‰iLk ‡l‡ , ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
·ÏeÏ5. »

מ.2) כג, לו 4)ענפים.3)ויקרא "אמר א: לב, סוכה
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לענף  הכוונה, (אולי הרותא? אימא - אשי לרב רבינא
בעינא  - רש"י) עיין לכאן, וזה לכאן זה פנו ועליו שנתקשה,
אפשרות  שתהיה ּכפּות, כמו ּכּפות (דרשו וליכא" ַָכפות
ולהכפת). להאגד יכול אינו וזה ולאגדו, אותו לכפות

(5- תמרים" כפות הדר, עץ "פרי שם: אונקלוס תרגם כן
ולולבין". "אתרוגין

.·‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ¯„‰ ıÚ È¯t6‚B¯˙‡ ‡e‰7ÛÚÂ . ¿ƒ≈»»»»«»∆¿«¬«
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ˙·Ú ıÚ8ÔÈÙBÁ ÂÈÏÚL ,Ò„‰‰ ‡e‰ ≈»…»»«»«¬«∆»»ƒ

BˆÚ ˙‡9Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÔÈÏÚ ‰LÏL eÈ‰iL ÔB‚k ; ∆≈¿∆ƒ¿¿»»ƒ»≈«≈
ÏBÚ·‚a10‰Ê ,‰ÂLa ÔÈÏÚ‰ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡ ¿ƒ¿∆»¬»ƒ»¿≈∆»ƒ¿»∆∆

‰Ê ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÈLÈÏM‰ ‰ÏÚ‰Â ,‰Ê „‚k¿∆∆∆¿∆»∆«¿ƒƒ¿«¿»≈∆≈∆
‰ËBL Ò„‰ ‡¯˜ Ï·‡ ,˙·Ú11. »…¬»ƒ¿»¬«∆

שם.6) קיבלו 7)ויקרא, וכך הנ"ל, אונקלוס כתרגום
- הדר" עץ "פרי שם: שנאמר ממה זאת ולמדו חז"ל.
וכן  לה.). (סוכה האתרוג והוא לעץ, בטעמו שוה שהפרי

עתה עד נון] [בן מיהושע ספק בלא היו ˘‰‡˙¯Â‚"ראינו
לפירוש  בהקדמתו (רבינו שנה" בכל הלולב עם לוקחים

ה"ד). להלן וראה זרעים. סדר והיינו 9)שם.8)המשנה,
(רש"י  זה על זה מורכבים שהם שרשרת מעשה - עבות

ההדס.10)שם). בדי משלושת ובד בד בכל לומר, רוצה
סי' (באו"ח וה'טור' כד) כלל (בתשובות, הרא"ש נקטו וכן
לד. והערה ה"ה פ"ח להלן ועיין הרמב"ם. בדעת תרמו)
רובו" או ההדס שיעור כל כן להיות ש"צריך הראב"ד ודעת

וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה ב.11)(וראה לב, סוכה
משובשים  אלא כסדר, עליו שאין מפני שוטה הדס ונקרא
(=שוט  דאסא שוטתא מלשון שהוא אומרים, ויש כשוטה.
וזה  התפשטות, בלא ביושר עומד כשר שהדס הדס), של
הענפים  ריבוי שם ועל עצים, כעין בענפים מרובה נעשה

שם). ('מאירי' שוטה קוראו

.‚‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÏÁ È·¯Ú12Ï„b‰ ¯·c Ïk ÔÈ‡ , «¿≈««»¬«»≈»»»»«»≈
ÏÁ È·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ Úe„È ÔÈÓ ‡l‡ ,ÏÁp‰ ÏÚ13: ««««∆»ƒ»««ƒ¿»«¿≈««

ÏÁpk CeLÓ BlL ‰ÏÚ14˜ÏÁ ÂÈÙe ,15BlL ‰˜Â , »∆∆»«««ƒ»»¿»∆∆
‰·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ e‰ÊÂ ,Ì„‡16ÏÚ Ï„b ‰Ê ÔÈÓ ·¯Â . »…¿∆«ƒ¿»¬»»¿…ƒ∆»≈«

'ÏÁ È·¯Ú' ¯Ó‡ CÎÏ ,ÌÈÏÁp‰17Ï„‚ ‰È‰ elÙ‡Â . «¿»ƒ¿»∆¡««¿≈»««¬ƒ»»»≈
.¯Lk ,ÌÈ¯‰· B‡ ¯a„na«ƒ¿»∆»ƒ»≈

שם.12) בברייתא.13)ויקרא, ב לג, ולא 14)סוכה
(שם). פגימות 15)עגול עשוי אינו חודו לומר, רוצה

א.16)פגימות. לד, בסוכה 17)שם שלישית ברייתא
ת"ל  מנין? הרים ושל בעל של נחל, ערבי אלא לי "אין שם:
(פ"ג  והרא"ש רש"י). - רבים (=מלשון מכלֿמקום" ערבי,
נחל". ערבי נקרא "לכך רבינו בלשון הביא יג) סי' דסוכה
ערבי  "ת"ר שם: בסוכה הראשונה לברייתא הכוונה ולפי"ז
ואין  הנחל. על הגדל ממין כלומר, הנחל", על הגדילין נחל,
השלישית  הברייתא כדעת הלשון מריבוי זאת להוציא צורך

בכסףֿמשנה). (וראה

.„BlL ‰ÏÚL ‡l‡ ,‰·¯ÚÏ ‰ÓBc ¯Á‡ ÔÈÓ LÈÂ¿≈ƒ«≈∆«¬»»∆»∆»∆∆
¯qÓÏ ‰ÓBc ÂÈÙe ,Ï‚Ú18e‰ÊÂ ;Ì„‡ BÈ‡ BlL ‰˜Â , »…ƒ∆¿«»¿»∆∆≈»…¿∆

‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰ÙˆÙˆ ‡¯˜p‰19,‰·¯Ú ÔÈÓ ÌL LÈÂ . «ƒ¿»«¿»»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¬»»

LÈ ‡l‡ ,¯qÓk BÈ‡Â ,˜ÏÁ dlL ‰ÏÚ‰ Èt ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆∆»»»¿≈¿«»∆»∆
‰ÊÂ ,ÔË˜ ÏbÓ Èt BÓk ,„‡Ó „Ú ÌÈpË˜ ÌÈÓÏz Ba¿»ƒ¿«ƒ«¿…¿ƒ«»»»¿∆

¯Lk20‰LnÓ ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . »≈¿»«¿»ƒ«≈ƒƒ«¿»ƒ∆
eL¯t˙ ,ea¯21. «≈ƒ¿»¿

גדולות.18) א.19)שפגימותיה לד, סוכה
(שם).20) גילא" "חילפי נקרא והיה קטנות, שפגימותיו
ו.21) הערה למעלה ראה

.‰‰Ê ÔÈ·kÚÓe ,Ô‰ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ≈ƒ¿»««≈¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡22·ÏeÏ ˙ÂˆÓ ÌÈ‡¯˜ ÔlÎÂ ,23ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ∆∆¿À»ƒ¿»ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó24„Á‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈∆¿≈ƒƒ¬≈∆¿ƒ…ƒ¿»∆»
Ô‰ÓBÏ ‰ÓBc‰ ¯Á‡ ÔÈÓ ÂÈzÁz ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -25. ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒ«≈«∆

ב.22) לד, סוכה וברייתא א. כז, מנחות הואיל 23)משנה,
להלן  וראה לז:). (סוכה שמו על נקראו מכולם, גבוה והוא

כח. והערה ו המינים 24)הלכה על נוסף אחר מין
א). לא, דף בסוכה (ברייתא ב:25)שהוזכרו שם, סוכה

דבר  ולא רימון ולא פריש לא יביא לא אתרוג, מצא "לא
אחר".

.Â‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ „‚‡Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…»«¬««¬»»
˙Á‡ ‰c‚‡ ÔzLÏL ˙BOÚÏÂ26ÌÏËB ‡e‰LÎe . ¿«¬¿»¿»¬À»∆»¿∆¿»

‰lÁz C¯·Ó ,Ô‰a ˙‡ˆÏ27'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ'28, »≈»∆¿»≈¿ƒ»«¿ƒ«»
BÏ ÔÈÎeÓÒ ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰29‰c‚‡‰ ÏËB CkŒ¯Á‡Â . ƒ¿À»¿ƒ¿««»≈»¬À»

BÈÓÈa ˙‡f‰30C¯c ÔÏËBÂ .BÏ‡ÓOa ‚B¯˙‡Â , «…ƒƒ¿∆¿ƒ¿…¿¿»∆∆
Ô‰ÈL‡¯Â ,ı¯‡Ï ‰hÓÏ Ô‰È¯wÚ eÈ‰iL ,Ô˙ÏÈ„b¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ»≈∆¿«»»»∆¿»≈∆

¯ÈÂ‡Ï ‰ÏÚÓÏ31- „Á‡ „Á‡ ÔÏËe ,Ô„‚‡ ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿»»¬ƒ¿ƒ…¬»»¿»»∆»∆»
‡ˆÈ32·‡ .BÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ ÔzÚa¯‡ eÈ‰iL ‡e‰Â ;Ì‡ Ï »»¿∆ƒ¿«¿«¿»¿ƒ∆¿¬»ƒ

- „Á‡ ÔÈÓ ¯ÒÁL B‡ ,„Á‡ ÔÈÓ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»∆»ƒ∆»∆»≈ƒ∆»
¯‡M‰ ‡ˆÓiL „Ú ÏhÈ ‡Ï33. …ƒ…«∆ƒ¿»«¿»

מצוה 26) "לולב שאמרו: יא:), (סוכה יהודה דרבי כרבנן
- ואנוהו" אלי "זה ב) טו, (שמות שנאמר משום לאגדו,
זו. במצוה הוא נוי זה, ואגד במצוות. לפניו התנאה

לעשייתן 27) עובר עליהן מברך המצוות שכל שנוטלן. לפני
רבינו). בדעת תרנא סי' או"ח ה'טור' פירש ולא 28)(כן

כאן רבינו כוונת ואין המינים, יתר נטילת על ÁÒÂÏמברך
שאם  הט"ו ברכות מהל' בפי"א כתב כבר שהרי הברכה,
אחר  מברך ואם לולב". "ליטול אומר: שיטול, קודם מברך
שמברך  המדובר וכאן לולב". נטילת "על אומר: הנטילה,
(כסףֿ לולב" "ליטול לומר: צריך כן ואם שנוטל, לפני

גבוה 29)משנה). שהוא לפי לו טפלים כולם כלומר,
אינם  שאם אומרים ויש מנוח'. 'רבינו – לז:) (סוכה מכולן
אחר  בזה בהם שיצא אלא הלולב את אגד "שלא לו סמוכים
שם). ('מאירי' עצמו" בפני ואחד אחד כל על מברך זה,
שרק  מט), הערה שם (ראה ה"ח להלן רבינו מדברי [ונראה
אבל  טפח. מהם יוצא לולב של שדרו שיהיה צריך אגדן אם
הלולב]. מן גבוה אחר מין להיות יכול אגדן, לא אם

החשובה 30) ימין ביד נוטלה - מצוות שלש בה שיש לפי
לז:). ירמיה 31)(סוכה א"ר חזקיה "אמר ב: מה, בסוכה

אלא  בהן יוצא אדם אין כולן המצוות כל  רשב"י, משום
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דרך  שעומדים - עומדים" שטים "עצי שנאמר גדילתן, דרך
יא:):32)גדילתם". (סוכה שאמרו יהודה, דרבי כרבנן

כשר". - אגדו לא ואם לאגדו, מצוה במנחות 33)"לולב
מעכבים  מינים "ארבעה במשנה שם ששנו מה על א. כז,
לו, שאין אלא שנו לא רבא, בר חנן רב "אמר - זה" את זה
רש"י). - כאחד אגדן לא (אפילו מעכבין" אין - לו יש אבל
וחד  חד כל דנטל "ואע"ג דסוכה): (פ"ג הרי"ף כתב וכן
אגד" צריך אין לולב דקיימאֿלן חובתו, ידי נפיק  לחודיה,
מפני  חובתו, ידי יצא לבדו, ואחד אחד כל שלקח (=אע"פ

אגד"). צריך אינו "לולב היא: שהלכה

.Ê?Ô‰Ó ÏËB ‰nk34„Á‡ ·ÏeÏ35„Á‡ ‚B¯˙‡Â ,36, «»≈≈∆»∆»¿∆¿∆»
‰·¯Ú Èca ÈLe37Ò„‰ Èca ‰LÏLe ,38‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿≈«≈¬»»¿»«≈¬«¿ƒ»»

Ò„‰a ÛÈÒB‰Ï39,ÛÈÒBÓ - ‰ÏB„‚ ‰c‚‡ ‰È‰zL È„k ¿ƒ«¬«¿≈∆ƒ¿∆¬À»¿»ƒ
‡e‰ ‰ÂˆÓ ÈÈBÂ40ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡ ,ÔÈÈn‰ ¯‡L Ï·‡ . ¿≈ƒ¿»¬»¿»«ƒƒ≈ƒƒ

Ô‰Ó ÔÈÚ¯Bb ÔÈ‡Â ÌÈÓ ÏÚ41- Ú¯‚ B‡ ÛÈÒB‰ Ì‡Â . «ƒ¿»»¿≈¿ƒ≈∆¿ƒƒ»«
(ÏÒt ‡Ï :Ï"ˆ) ÏeÒt42. »…»«

ב.34) לד, סוכה תמרים"35)משנה, "כפת שכתוב מפני
(שם  אחד שלולב מכאן - "כפות" כתוב ולא וא"ו), (בלי

ולא 36)וברש"י). אחד משמע - הדר" עץ "פרי שכתוב
וברש"י). (שם לשון 37)שנים - נחל" "ערבי שכתוב

יד). סי' שם (רא"ש שנים - רבים ומיעוט רבים,
תיבות"38) בשלש עבות עץ ענף - הטעם: בגמרא "פירשו

ברש"י). והוא ליתא, בגמרא ולפנינו שם, ('מאירי'
הביא 39) וכן "ובערבה". נוסף קושטא, ודפוס רומי בדפוס

בפרק  הר"ן הביא וכן רבינו, בספרי כן שהגיהו מנוח' 'רבינו
רבינו  בשם בכסףֿמשנה (וראה רבינו בלשון הגזול לולב
כתב  וכן כלפנינו. הנוסחא כתביֿיד בכמה אבל ירוחם).
בגמרא  שמצאנו בהדס, אלא הותר שלא בתשובה, רבינו
אחד, בבד שדי כר"ע, הלכה "שהרי בו להוסיף שהתירו
שאומר  טרפון כרבי להו לידרוש לד:) (סוכה אמר והוא
להלן. עוד וראה כסףֿמשנה). ועיין שם, ('מאירי' בשלשה"

(להלן 40) חציצה משום לא בו אין לנוי, שבא דבר שכל
תקלה). ח"א רשב"א (שו"ת תוסיף בל משום ולא הי"א)
שום  אין - וערבה ואתרוג לולב בתוספת אבל בהדס, זה וכל

שם). (רשב"א שלפנינו 41)נוי כנוסחא מוכח [מכאן
גם  המדובר וכאן בערבה, ולא בהדס" "להוסיף למעלה
למעלה, קושטא ודפוס רומי בדפוס הנוסחא לפי בערבה.
באתרוג  אלא המדובר אין וכאן בערבה, גם שם מדובר
אלא  אינם הלא גורעים" "אין בהם שייך מה כן אם ובלולב,

קיג)42)אחד]. סי' אברהם רבי (תשובת אברהם רבינו
או  הוסיף "ואם כך: בידו הספר ותיקן חזר שרבינו הביא
אם  אלא לפסול שאין הראב"ד דעת וכן פסל". לא גרע,

אחר. ממין הוסיף

.Á˙BÁt ÔÈ‡ - ·ÏeÏ ?Ì‰Ó ÔÈÓ Ïk C¯‡ ¯eÚL ‰nk«»ƒ…∆»ƒ≈∆»≈»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó43‡e‰LŒÏk C¯‡ ‰È‰ Ì‡Â ;44- ≈«¿»»¿»ƒ¿ƒ»»»…»∆

¯Lk45B˙¯„MÓ - B˙„È„Óe .46L‡¯Ó ‡Ï ,„·Ïa »≈¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿»…≈…
‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰·¯ÚÂ Ò„‰Â .ÌÈÏÚ‰∆»ƒ«¬««¬»»≈»ƒ¿»

ÌÈÁÙË47Ô‰LŒÏk ÔÈk¯‡ eÈ‰ Ì‡Â ;48.ÌÈ¯Lk - ¿»ƒ¿ƒ»¬Àƒ»∆≈¿≈ƒ
- ÔÈÁÏ ÔÈÏÚ ‰LÏL ‡l‡ „·e „a ÏÎa ÔÈ‡ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿»««∆»¿»»ƒ«ƒ

„a‰ L‡¯a eÈ‰iL ‡e‰Â ;ÌÈ¯Lk49·Ïel‰ „‚‡ Ì‡Â . ¿≈ƒ¿∆ƒ¿¿…«»¿ƒ»««»
Ò„‰‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ·ÏeÏ ÏL B¯„L ‰È‰iL CÈ¯ˆ -»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿∆»≈ƒ«¬«

¯˙BÈ B‡ ÁÙË ‰·¯ÚÂ50Â .˙BÁt ÔÈ‡ - ‚B¯˙‡ ¯eÚL «¬»»∆«≈¿ƒ∆¿≈»
‰ˆÈakÓ51‡e‰LŒÏk ÏB„‚ ‰È‰ Ì‡Â .52.¯Lk - ƒ«≈»¿ƒ»»»»∆»≈

ב.43) לב, טפחים.44)סוכה מארבעה למעלה
שיעור 45) לו ואין למטה שיעור לו יש לולב א. מב, מנחות

שם).46)למעלה. (סוכה, הענפים מתפרדים שממנו הקנה
שם.47) נלמד 48)סוכה, וזה המפורש. מהשיעור למעלה

שיעור  לו שאין מד) הערה (למעלה בלולב שנאמר ממה
מנוח'). ו'רבינו צו עמ' ח"א גיאת בן יצחק (רבינו למעלה

בו 49) ונשארו ההדס) (של עליו רוב "יבשו א: לג, סוכה
ורש"י) ר"ח ועיין הרמב"ם. לפי (כצ"ל לחיין עלין שלשה
רבינו  וסובר ואחד". אחד כל ובראש חסדא, רב אמר כשר.
רק  שלא להורות כאן רבינו זאת [והביא לערבה. שהואֿהדין
כשרים, הם - לחים עלים ומלאים ארוכים שהם באופן
אלא  שאינו, כמי למעלה המיותר את רואים לומר שאפשר
שאינו  כמי העליון שאם כן, לומר שאיֿאפשר באופן אפילו
כשרים, הם אףֿעלֿפיֿכן – לחים עלין שלשה כאן אין
שם]. ובכסףֿמשנה לד, והערה ה"ה פ"ח להלן וראה

של 50) שדרו שיהיה צריך אין - אגדו לא שאם [נראה,
בגמרא  נראה וכן כח). הערה למעלה (וראה כו' יוצא לולב
(ונגביה  ולבריך" לאתרוג "ולגבהיה שהקשו: לז:) (סוכה
ולא  אתרוג)? מצות על ונברך הלולב, מן יותר האתרוג את
אגודים  שהם מפני - אותם שיגביהו וערבה, מהדס הקשו

אתו]. אגוד שאינו - מהאתרוג אלא לד,51)אתו, סוכה
יהודה. כרבי שבא 52)ב. עקיבא כרבי מביצה, למעלה

לו:). (סוכה כתפו על ואתרוגו הכנסת לבית

.ËdÈa‚iMÓ53Ô‰Èa‚‰L ÔÈa - el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡ ƒ∆«¿ƒ««¿»»ƒƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»
‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa ,˙Á‡k54Ï‡ÓOa ÔÈa ,ÔÈÓÈa ÔÈa , ¿««≈»∆««∆≈¿»ƒ≈ƒ¿…

‡ˆÈ -55Ô˙ÏÈ„b C¯c Ô‰Èa‚iL ,‡e‰Â .56‡lL Ï·‡ ; »»¿∆«¿ƒ≈∆∆¿ƒ»»¬»∆…
dÈa‚iL - d˙ÎÏ‰k ‰ÂˆÓe .‡ˆÈ ‡Ï - Ô˙ÏÈ„b C¯c∆∆¿ƒ»»…»»ƒ¿»¿ƒ¿»»∆«¿ƒ«
,Ï‡ÓOa ‚B¯˙‡Â ,ÔÈÓÈa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÏL ‰c‚‡¬À»∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿∆¿ƒ¿…

„È¯BÈÂ ‰ÏÚÈÂ ‡È·ÈÂ CÈÏBÈÂ57LÏL ·Ïel‰ ÚÚÈÂ ¿ƒ¿»ƒ¿«¬∆¿ƒƒ«¬≈««»»
Áe¯Â Áe¯ ÏÎa ÌÈÓÚt58. ¿»ƒ¿»«»«

א.53) מב, ו.54)שם הלכה שאמרו:55)למעלה ומה
אלא  זה אין לא:) (שם בשמאל ואתרוג בימין לולב
לא  הפכו שאמרו: שמה מב.) (שם ר"ח דעת אבל לכתחילה.
בימין. ואתרוג בשמאל לולב נטל אם היינו יצא,

ו.56) הלכה למעלה ב.57)נתבאר לז, מקור 58)סוכה
ה"י. פ"ג סוכה ב'ירושלמי' הדברים

.È,ÌÈÓÚt LÏL ·Ïel‰ L‡¯ ÚÚÓe CÈÏBÓ ?„ˆÈk≈«ƒ¿«¬≈«…«»»¿»ƒ
ÔÎÂ ,ÌÈÓÚt LÏL ·Ïel‰ L‡¯ ÚÚÓe ‡È·Óe≈ƒ¿«¬≈«…«»»¿»ƒ¿≈
˙‡È¯˜ ˙ÚLa ?‡È·Óe CÈÏBÓ ÔÎÈ‰Â .‰„È¯ÈÂ ‰iÏÚa«¬ƒ»ƒƒ»¿≈»ƒ≈ƒƒ¿«¿ƒ«

lÁz '·BË Èk '‰Ï e„B‰'a - Ïl‰‰‡p‡'·e ,ÛBÒÂ ‰ ««≈¿«ƒ¿ƒ»»¿»»
'‡p ‰ÚÈLB‰ '‰59,·ÏeÏ ˙ÏÈËÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»»¿»«»≈ƒ¿ƒ«»

‰ÏÈla ÏËB BÈ‡Â60. ¿≈≈«»¿»

טז,59) הימיםֿא (דברי שנאמר משום ב. לז, סוכה משנה,
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לה' "הודו לו וסמוך וגו'", יער עצי כל ירננו "אז לגֿלה):
בהודו). ד"ה שם ('תוספות' הושיענו" ואמרו וגו' טוב כי

הראשון",60) ביום לכם "ולקחתם שנאמר: ב. כ, מגילה
בלילה. ולא ביום

.‡ÈÔBÓÈb BÊ ‰c‚‡Ï ‰OÚ61·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL62, »»«¬À»ƒ∆∆∆¿∆»»
È„ÈŒÏÚ ‰ÁÈ˜Ï .‡ˆÈ - dÏËe ÔÈ„Ò ‰ÈÏÚ C¯kL B‡∆»«»∆»»ƒ¿»»»»¿ƒ»«¿≈

‰ÁÈ˜Ï dÓL ,¯Á‡ ¯·c63„B·k C¯c ‰È‰iL ‡e‰Â . »»«≈¿»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆∆∆»
Ï·‡ .ıˆBÁ BÈ‡ B˙B‡Ï ‡e‰L ÏkL ,¯ec‰ C¯„Â¿∆∆ƒ∆»∆¿»≈≈¬»
dÏËe ‰¯„˜· B‡ ıÈˆÚa el‡‰ ÔÈÈn‰ ˙‡ Ô˙ Ì‡ƒ»«∆«ƒƒ»≈¿»ƒƒ¿≈»¿»»

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï -64. …»»¿≈»

גמן).61) ערך ('ערוך' חוס כלומר גמי, כאנשי 62)מלשון
זהב  של בגימוניות לולביהם את אוגדים שהיו ירושלים
להלן  עוד וראה מאיר), דרבי אליבא במשנה, לו: (סוכה

סה. והערה יב כרבא.63)הלכה א. לז, מב,64)שם שם
א.

.·ÈÔÈa ÏÈc·‰Â ,‰·¯Ú‰Â Ò„‰‰ ÌÚ ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡»«∆«»ƒ«¬«¿»¬»»¿ƒ¿ƒ≈
‰Ê È¯‰ - d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÏËÓa Ò„‰‰ ÔÈ·e ·Ïel‰«»≈«¬«¿«¿ƒ¿«≈»¬≈∆
ÔÈnL ,ıˆBÁ BÈ‡ - Ò„‰ ÈÏÚa Ô‰ÈÈa ÏÈc·‰ .ıˆBÁ≈ƒ¿ƒ≈≈∆«¬≈¬«≈≈∆ƒ

ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa65ËeÁa ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡Ï BÏ LÈÂ . ¿ƒ≈≈¿∆∆¡…∆«»¿
B˙„È‚‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆ¯iL ÔÈÓ ÏÎ·e ,‰ÁÈLÓ· B‡ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬ƒ»

·kÚÓ66. ¿«≈

ב.65) לז, במשנה,66)שם לו: בסוכה מאיר כרבי
לפי  תוסיף", "בל כאן ואין במינו, שלא הלולב את שאוגדים
אנשי  של טעמם וזהו בגמרא). (שם מעכב אינו שהאגד
וכיון  זהב. של בגימוניות לולביהם אוגדים שהיו ירושלים
שכל  חוצץ, זה אין יא:) (סוכה לנוי הוא האגד ענין שכל

חוצץ. אינו - לנאותו שהוא

.‚È,„·Ïa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈa ÏËp‰Ï ·ÏeÏ ˙ÂˆÓƒ¿«»¿ƒ»≈¿ƒ∆«ƒ¿»
ÌB˜Ó ÏÎa67ÓÊ ÏÎ·eÔ68˙aLa elÙ‡Â ,69:¯Ó‡pL ; ¿»»¿»¿««¬ƒ¿«»∆∆¡«

Bc·Ï Lc˜n·e .'ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe'¿«¿∆»∆«»ƒ«ƒ¿»¿«
,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈÏËB¿ƒ¿»»ƒƒ¿«¿≈∆»
ÌBÈ ÏÁ .'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆¿»

˙aLa Ïh BÈ‡ - ‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ˙BÈ‰Ï ˙aM‰70, ««»ƒ¿¿¿≈∆»≈ƒ»¿«»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ B„Èa epÎÈÏBÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ∆¿»«¿««ƒ¿»«ƒ

¯ÙBLa e¯ÊbL BÓk71. ¿∆»¿¿»

המקדש.67) לבית חוץ שבית 68)אפילו בזמן בין
קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש

יד.69) הלכה להלן המקדש 70)יבואר בבית אפילו
ה"ו.71)(מגידֿמשנה). שופר מהל' פ"ב

.„È?ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa BÊ ‰¯Ê‚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»¿¿≈»¿»ƒ
.ÔÈÏe·‚a elÙ‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ«»«¬ƒƒ¿ƒ
¯‡LaL ;‰ÂL ÌÈÓi‰ ¯‡L ÔÈ„Â BÈc ÔÈ‡L ,‡ˆÓƒ¿»∆≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ»∆∆ƒ¿»

Lc˜na ‡l‡ ,·ÏeÏ ÏhÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‚Á‰ ÈÓÈ72. ¿≈∆»≈»»«»ƒ…»∆»«ƒ¿»

מן 72) מצוותו הוא שגם השנה, בראש ושופר א. מג, סוכה
עליו  גזרו זאת ובכל בגבולין, ובין במקדש בין התורה

התקיעות  בשעת עוד ידעו לא הרוב שעלֿפי מפני - בשבת
שם). סוכה ור"ן ('תוספות' החודש נתקדש אם

.ÂËÏh ·ÏeÏ ‰È‰iL ,eÈ˜˙‰ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ÌB˜Ó ÏÎa73ÏÎÂ . ¿»»»ƒ¿«¿≈∆»≈∆«ƒ¿»¿»

eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' ÂÈÏÚ C¯·Ó ÌBÈÂ ÌBÈ»¿»≈»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
È¯·cÓ ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ«¿ƒ«»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ74Ôa¯ ÔÈ˜˙‰L ˙Bwz‰ Ïk ÌÚ ,BÊ ‰w˙Â . ¿ƒ¿«»»ƒ»««»∆ƒ¿ƒ«»
‰aiLk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ»»∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿∆ƒ»∆

.ÔLÈÏ ÌÈ¯·c‰ e¯ÊÁÈ ,Lc˜n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»««¿«¿»ƒ¿»¿»

שכתוב 73) למקרא זאת והסמיכו א. מא, סוכה משנה,
נאום  ארפאך וממכותיך לך ארוכה אעלה "כי יז) ל, (ירמיה
אין  דורש - לה" אין דורש היא, ציון לך קראו נדחה כי ה',
שם  (סוכה זכר לה שיעשו דרישה, צריכה שהיא מכלל לה,

אשר 74)בגמרא) הדבר מן תסור "לא - ציונו? והיכן
כג.) (שבת – יא) יז, (דברים ושמאל" ימין לך יגידו

.ÊËÌBia Ïh ·ÏeÏ ‰È‰ ,Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÔÓÊaƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»»»»ƒ»«
,˙BÓB˜n‰ ¯‡La ÔÎÂ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÔBL‡¯‰»ƒ∆»ƒ¿¿«»¿≈ƒ¿»«¿
.Ï‡¯OÈŒı¯‡a ‚Á‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÌBiL È‡cÂa eÚ„iL∆»¿¿««∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
˙eÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ,ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ Ï·‡¬»«¿»¿ƒ∆…»¿ƒƒ¿ƒ

.˜ÙqÓ ·Ïel‰ ÔÈÏËB eÈ‰ ‡Ï ,L„ÁŒL‡…̄…∆…»¿ƒ«»ƒ»≈

.ÊÈ‡ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓe˙‡ ÏhÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò ƒ∆»«≈«ƒ¿»»¿¬»ƒƒ…∆
Ï‡¯OÈŒı¯‡ Èa elÙ‡Â ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ˙aLa ·Ïel‰«»¿«»«»ƒ«¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
,ÌÈ˜BÁ¯‰ ÔÈÏe·b‰ Èa ÈtÓ ,L„Á‰ ˙‡ eLcwL∆ƒ¿∆«…∆ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»¿ƒ
ÔÈÂL Ïk‰ eÈ‰iL È„k ,L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿ƒ««…∆¿≈∆ƒ¿«…»ƒ
ÔÈ‡ el‡Â ˙aLa ÔÈÏËB el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·„a¿»»∆¿…ƒ¿≈¿ƒ¿«»¿≈≈
„Á‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ÔBL‡¯ ÌBÈ ·eiÁÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÏËB¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»

Ba ˙BÏz‰Ï Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡Â ,‡e‰75. ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»

הלולב 75) נוטלים הקרובים היו קיים, המקדש שבית שבזמן
לא  ואףֿעלֿפיֿכן נוטלים, אינם והרחוקים במקדש, כמו
נראה  קיים המקדש בית כשאין אבל תורות, כשתי נראה היה

(לחםֿמשנה). תורות כשתי הדבר

.ÁÈÔBaLÁ‰ ÈtŒÏÚ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰f‰ ÔÓf·e76, «¿««∆∆«…ƒ«ƒ«∆¿
˙aLa ·ÏeÏ ÏËpÈ ‡lL ,‰È‰L ˙BÓk ¯·c‰ ¯‡Lƒ¿»«»»¿∆»»∆…ƒ»≈»¿«»
ÌBÈa elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡ÏÂ ÔÈÏe·‚· ‡Ï ,ÏÏk¿»…ƒ¿ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿
.L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ Ïk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔBL‡ƒ̄¿««ƒ∆«…¿ƒƒ¿ƒ««…∆

e¯‡a ¯·Îe77- ˙aLa ·Ïel‰ ˙ÏÈËa ¯eq‡‰ ¯wÚL , ¿»≈«¿∆ƒ«»ƒƒ¿ƒ««»¿«»
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»«¬ƒ∆«¿««ƒ¿»«ƒ

שני 76) עושים ואףֿעלֿפיֿכן העדים. עדות פי על ולא
מנהג  לבטל שלא ז"ל רבותינו שהזהירונו מפני ימים,

ד:). (ביצה הי"ג.77)אבותינו למעלה

.ËÈ;·Ïel‰ ˙ÏÈËa ·iÁ ,‰kq·e ¯ÙBLa ·iÁL Ïk…∆«»¿»¿À»«»ƒ¿ƒ««»
·ÏeÏ ˙ÏÈËpÓ ¯eËt ,‰kÒÂ ¯ÙBMÓ ¯eËt‰ ÏÎÂ78. ¿»«»ƒ»¿À»»ƒ¿ƒ«»

È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ·Ïela ·iÁ - ÚÚÏ Ú„Bi‰ ÔË»̃»«≈«¿«¿≈««»«»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈
˙BˆÓa BÎpÁÏ79. ¿«¿¿ƒ¿
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גרמן".78) שהזמן "מצוותֿעשה הן אלו מצוות ששלשת
א.79) מב, סוכה משנה,

.Î‰·¯Ú Lc˜na ÔÈ‡È·nL ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆¿ƒƒ«ƒ¿»¬»»
·ÏelaL ‰·¯ÚÓ ıeÁ ˙¯Á‡80È„È ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â . «∆∆≈¬»»∆«»¿≈»»≈¿≈

·ÏelaL ‰·¯Úa B˙·BÁ81‰ÏÚ elÙ‡ - d¯eÚLÂ . »»¬»»∆«»¿ƒ»¬ƒ»∆
„Á‡ „·a „Á‡82. ∆»¿«∆»

ãycew zegiyn zecewpã

ueg zxg` daxr ycwna oi`iany ipiqn dynl dkld"
."'ek ...alelay daxrn

שהיו  שהערבה משמע אחרת" ערבה "מביאין מלשונו
שהיא  בזה שבלולב, מהערבה שונה המזבח בצדי זוקפין
כחכמים  ופסק הגברא, חיוב מצד רק ולא אחרת "חפצא"
ולא  מסיני למשה הלכה היא שבמקדש שערבה שלומדים
שבלולב. כערבה נחל" מ"ערבי שנלמדת שאול אבא כדעת
שארבעת  הריי"ץ הרבי דברי ידועים בזה: הפנימי והביאור
בקיום  שווים ישראל שכל מלמדים שבלולב המינים
וגם  תורה גם בו שיש מי את מסמל האתרוג המצוות,
בהם  שיש לולב שבבחינת יהודים גם אבל טובים, מעשים

מ  "תלמוד שהרי טובים, מעשים בעלי הם גם תורה ביא רק
וגם  השכל, כח בעיקר בהם שמאיר אלא מעשה" לידי
שיש  בוודאי טובים מעשים בו שיש הדס שבבחינת יהודי
שמאיר  אלא טובים.. מעשים למד מהיכן כי תורה גם בו
שבבחינת  יהודי ואפילו שבלב, המידות כח בעיקר בו
שלא  אלא מצוות, ולא תורה לא בו שאין הפשט אין ערבה
שמקיים  ומה המידות, כח ולא השכל כח לא בו מאיר
מאמר  וידוע הפשוטה. האמונה כח מצד הוא ולומד
דבר  היא הפשוטים האנשים של שהפשיטות הבעש"ט
בעיקר  מתבטא זה ועניין ית', עצמותו פשיטות עם אחד
האחדות; עניין ישנו המינים מארבעת אחד בכל בערבה.
כפופין", ש"עליו בלולב קינא", בחד "תלתא שגודל בהדס
גדולה  שבערבה האחדות אבל באילנו", ש"דר ובאתרוג

הערבות. שאר עם ואחדות באחווה שגדלה יותר
הערבה  במצות יותר מתבטא שבלולב האחדות עניין לכן,
שאינה  באופן הערבה את רק לקחו שאז שבמקדש
שלה, האחדות בדרגת שאינם המינים שאר עם מעורבת
"חפצא" היא שבמקדש שהערבה הרמב"ם סבר כך ומשום

שבלולב. מהערבה אחרת
החורבן  אחר ואף בשבת, גם זו מצוה קיימו זה מטעם
רבה' 'הושענא צריך אם החודש את מעברים שיהיו תיקנו

בשבת. לצאת
(222 cenr h"k wlg y"ewl it lr)

לד.)80) (סוכה שאמר שאול, אבא על החולקים כחכמים
ואחת  ללולב אחת שתים, "ערבי - נחל" "ערבי שנאמר שמה
מן  אסמכתא בלי היא, מסיני למשה הלכה אלא - למקדש"

(שם). א.81)הפסוק מד, כרב 82)סוכה ב. מד, שם
ששת.

.‡Î˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ?d˙ÂˆÓ ‰˙È‰ „ˆÈk≈«»¿»ƒ¿»»¿»»ƒƒ¿«
˙Bia¯Ó ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ÌÈÓi‰83ÔÈÙ˜BÊÂ ‰·¯Ú ÏL «»ƒ»¿ƒƒÀ¿ƒ∆¬»»¿¿ƒ

Ô˙B‡84ÈabŒÏÚ ÔÈÙeÙk Ô‰ÈL‡¯Â ,ÁaÊn‰ È„„ˆ ÏÚ »«¿»≈«ƒ¿≈«¿»≈∆¿ƒ««≈
,d˙B‡ ÔÈ¯„BÒÂ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰L ˙Ú·e .ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»≈∆»¿ƒƒ»¿¿ƒ»

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz85˙BÈ‰Ï ˙aL ÌBÈ ÏÁ . ¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»«»ƒ¿
‰·¯Ú ÔÈÙ˜BÊ ÔÈ‡ - ‚Á‰ CB˙a86ÏÁ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ¿∆»≈¿ƒ¬»»∆»ƒ≈»

È„k ,˙aLa d˙B‡ ÔÈÙ˜BÊ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÈÚÈ·L ÌBÈ¿ƒƒƒ¿¿«»¿ƒ»¿«»¿≈
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,dÓÒ¯ÙÏ87. ¿«¿¿»∆ƒƒ¿»

ביד 84)ענפים.83) אותה נוטלים אותה, שזוקפים ואחרי
פח. והערה כב הלכה כדלהלן נטילה, מצות לקיים כדי

במשנה.85) א מה, ארבע 86)שם יעבירנה שמא גזירה
מג:). (סוכה הרבים ברשות שאינה 87)אמות לפי

מן  שהיא לפרסמה הוצרכו כ) הלכה (כנ"ל בתורה מפורשת
שם). (סוכה שבת ודוחה התורה

.·Î˙aLŒ·¯ÚÓ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈk≈«»ƒ¿ƒƒ»≈∆∆«»
‡lL È„k ,·‰Ê ÏL ˙Bi‚È‚a d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒƒ∆»»¿≈∆…

ÔÈÏÚ‰ eLÓÎÈ88ÈabŒÏÚ d˙B‡ ÔÈÙ˜BÊ ¯ÁÓÏe . ƒ¿¿∆»ƒ¿»»¿ƒ»««≈
,d˙B‡ ÔÈÏËBÂ ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÚ‰ ÔÈ‡·e ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»ƒ»»¿¿ƒƒ∆»¿¿ƒ»

ÌBÈ ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k89dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÊ ‰·¯ÚÂ . ¿∆∆∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿≈»
‰¯Bza Le¯Ùa90ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈ‡ , ¿≈«»≈¿ƒ»»ƒ¿«¿≈

‡e‰ „·Ïa ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‡l‡ ,Lc˜nÏ ¯ÎÊ ‚Á‰∆»≈∆«ƒ¿»∆»««¿ƒƒƒ¿«
„a Á˜BÏ ?‰OBÚ „ˆÈk .‰f‰ ÔÓfa d˙B‡ ÔÈÏËBpL∆¿ƒ»«¿««∆≈«∆≈««
Ë·BÁÂ ,·ÏelaL ‰·¯ÚÓ ıeÁ ,‰a¯‰ ÔÈc· B‡ „Á‡∆»«ƒ«¿≈≈¬»»∆«»¿≈
‡Ïa LÏL B‡ ÌÈÓÚt ÈÏk‰ ÏÚ B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ da»«««¿«««¿ƒ«¬«ƒ»¿…

‡e‰ ÌÈ‡È· ‚‰Ó ‰Ê ¯·cL ,‰Î¯·91. ¿»»∆»»∆ƒ¿«¿ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

למקדש, זכר הזה בזמן ערבה נטילת ענין סומך הרמב"ם
כדי  בשבת, במקדש ערבה נטילת אודות להלכה בהמשך
לערבה  מיוחד יותר יום זה היה במקדש שגם להדגיש
החילוק  לשיטתו כי בשבת. כשחל גם אותה נוטלין שהיו
הוא  המזבח בצדי שזקפו לערבה שבלולב הערבה בין
גברא  חיוב רק ולא (הערבה) המצוה של ב"חפצא" חילוק

שבלולב. הערבה על נוסף
(6 dxrd 220 cenr h"k wlg y"ewl it lr)

אלא 88) אינה הכמישה העדר וסגולת א. מה, סוכה משנה,
זהב, דוקא למה כן שאם מים, בהם שנותנים ולא זהב, בכלי
משום  ולא יכמושו, שלא טעם נתנו הרי - כבוד משום ואם
חכמון). בן ישמעאל ר' בשם רוקח' ('מעשה כבוד

הערבה 89) שמצות ב מג, בסוכה הגמרא מסקנת שכן
שדעתם  זוקפין, ד"ה א מה, שם ב'תוספות' (וראה בנטילה
ד"ה  מג: שם רש"י דעת וכן לזקוף, ואחרֿכך ליטול שצריך
כג  הלכה כדלהלן בערבה מקיפים אין ואעפ"כ והביאום).

צא. כיון 90)והערה - מסיני למשה הלכה שהיא אע"פ
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זכר  שבעה כל שיטלו תיקנו לא בתורה, בפירוש שאינה
במגידֿמשנה). (וראה ב.91)למקדש מד, סוכה

.‚ÎÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»»«ƒƒ∆«ƒ¿≈«
Ô‰È·ÏeÏa92'‰ ‡p‡' :ÔÈ¯ÓB‡Â ˙Á‡ ÌÚt Ô‰È„Èa ¿¿≈∆ƒ≈∆««««¿¿ƒ»»

ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e .'‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡' ,'‡p ‰ÚÈLB‰ƒ»»»»«¿ƒ»»««¿ƒƒ
ÌÈÓÚt Ú·L ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ93e‚‰ ¯·Îe . «ƒƒ∆«ƒ¿≈«∆«¿»ƒ¿»»¬

Œ˙Èa ÚˆÓ‡a ‰·z ÁÈp‰Ï ,˙BÓB˜n‰ ÏÎa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»«¿¿«ƒ«≈»¿∆¿«≈
ÌBÈ ÏÎa d˙B‡ ÔÈÙÈwÓe ˙Òk‰94eÈ‰L C¯„k , «¿∆∆«ƒƒ»¿»¿∆∆∆»

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ∆«ƒ¿≈«≈∆«ƒ¿»

ערבה 92) שמצות למעלה שפסק ואע"פ בערבה. ולא
שמואל  רבינו בשם גיאת בן יצחק רבינו כתב וכן בנטילה.

שגם שאין הלוי, לומר מקום יש בנטילה, דאמר למאן
סוכה, הגאונים' 'אוצר (ראה בלולב אלא בערבה מקיפים

.(62 עמוד התשובות א.93)חלק מה, סוכה משנה,
(94.(60 עמוד שם הגאונים' ('אוצר גאון האי רב כתב כן

.„ÎÌÈÏLe¯Èa ‚‰n‰ ‰È‰ Ck95B˙ÈaÓ Ì„‡ ‡ˆBÈ : »»»«ƒ¿»ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈
‡e‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ,B„Èa B·ÏeÏÂ ˙È¯ÁL«¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿≈«¿∆∆¿

B„È· ‡e‰Â ,Ïlt˙Ó ;B„È·96ÌÈÏBÁ ¯w·Ï ‡ˆBÈÂ ; ¿»ƒ¿«≈¿¿»¿≈¿«≈ƒ
B„È· ‡e‰Â ,ÌÈÏ·‡ ÌÁÏe97,L¯„nÏ ÒkiLÎe . ¿«≈¬≈ƒ¿¿»¿∆ƒ»≈«ƒ¿»

.Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa B˙È·Ï BÁlLÓ¿«¿¿≈¿«¿¿««¿

בברייתא.95) ב מא, לאחוז 96)סוכה שאין ואףֿעלֿפי
בידו  ומעות כלים או בידו ותפילין בזרועו תורה ספר
בידו  ולולבו הוא מתפלל - בהם טרוד שלבו מפני ויתפלל,
אינה  - עליו שחביבה ומתוך היום, מצות שהיא מפני
קריאת  "קורא מפורש: בברייתא [ושם שם). (סוכה מטרידתו
קריאת  "קורא השמיט ורבינו בידו". ולולבו ומתפלל שמע
לאחוז  אסרו שלא כלל, חידוש בזה שאין מפני שמע",
וכלֿשכן  שמע קריאת בעת ביד מעות או כלים או תפילין

מצוותו]. בעת בחג משום 97)לולב זה וכל שם. סוכה,
מצוה. חביבות

.‰Î˙Ïa˜Ó98,dÏÚa „iÓ B‡ da „iÓ ·Ïel‰ ‰M‡ ¿«∆∆ƒ»«»ƒ«¿»ƒ««¿»
˙aLa ÌÈnÏ B˙¯ÈÊÁÓe99·ÏeÏ ÔÈÏËB eÈ‰L ÔÓÊa , «¬ƒ»««ƒ¿«»ƒ¿«∆»¿ƒ»

˙aLa100ÌÈn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ - ·BËŒÌBÈ·e .101; ¿«»¿ƒƒ«««ƒ
- „ÚBn·e.ÌÈn‰ ÔÈÙÈÏÁÓ «≈«¬ƒƒ«»ƒ

א.98) מב, סוכה שהאשה 99)משנה, ואף יכמוש. שלא
שראוי  כיון לטלטלו, לה מותר - לולב ממצות פטורה

וברש"י). (שם אנשים וביום100ֿ)לנטילת המקדש, בזמן
למעלה  רבינו שכתב כמו בשבת, להיות שחל ראשון טוב

(כסף101ֿ)הט"ז. טירחא משום מחליפין, לא אבל
משנה).

.ÂÎBÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡ ,·ÏelaL Ò„‰¬«∆«»»¿»ƒ«ƒ¿≈∆≈
¯eÒ‡ ,‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ;ÁÈ¯Ï ‡l‡ Èe‡»̄∆»¿≈«¿ƒ¿À¿»«ƒ¿»»
È¯‰L ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯zÓ ,‚B¯˙‡ Ï·‡ .Ba ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«¬»∆¿À»¿»ƒ«∆¬≈

‰ÏÈÎ‡Ó ‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰102. À¿»«ƒ¿»≈¬ƒ»

ב.102) לז, סוכה

.ÊÎ‚B¯˙‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â103ÈtÓ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ Ïk ¿»∆¡…∆¿»«¿ƒƒƒ¿≈

BlÎÏ ‰ˆ˜‰ - ÌBi‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰ˆ˜‰L104ÈÈÓM·e . ∆À¿»¿ƒ¿»«À¿»¿À«¿ƒƒ
‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ105ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓf·e . À»«¬ƒ»«¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ

ÈÈÓMa ·ÏeÏ ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ -106‚B¯˙‡‰ , ««ƒ∆≈¿ƒ»«¿ƒƒ»∆¿
ÔÓÊa ÈÈÓMa ¯eÒ‡ ‰È‰L C¯„k ,ÈÈÓMa ¯eÒ‡»«¿ƒƒ¿∆∆∆»»»«¿ƒƒƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ,˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰L∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈∆»≈

ÈÚÈ·L107- ÌÈÓi‰ ˙Ú·LÏ ÔÈ‚B¯˙‡ ‰Ú·L LÈ¯Ù‰ . ¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
¯ÁÓÏ dÏÎB‡Â ,dÓBÈÏ d· ‡ˆBÈ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk108. »««¿««≈»¿»¿¿»¿»»

עליו.103) יוחנן.104)שבירך כרבי ב. מו, סוכה
הט"ו.105) סוכה מהל' פ"ו למעלה שאףֿעל106ֿ)ראה

שבעה  כל שהיא הי"ג) פ"ו (למעלה בסוכה בו שיושבים פי
התורה  מן מצוותו שאין לולב בו נוטלים לא - התורה מן
(מגידֿמשנה). בלבד הראשון ביום אלא בגבולין,

כאביי.107) שם, שם.108)סוכה סוכה,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שנוטלן  מי של אינן אם וכן בהן. שיש הזמן בין שיש ומה
נוהגת  שהיתה השמחה בביאור הפרק ונסתיים בהן. יוצא אם

החג. ימי בשבעת במקדש

.‡‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ Ô‰L ,el‡‰ ÔÈÈÓ ˙Úa¯‡«¿««ƒƒ»≈∆≈»«¬««¬»»
L·È Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,‚B¯˙‡Â2ÏeÊ‚ B‡3,·e‚ B‡ ¿∆¿∆»»∆»≈∆»≈»»

Le‡È ¯Á‡Ï elÙ‡4˙„·Úp‰ ‰¯L‡Ó ‰È‰iL B‡ ;5, ¬ƒ¿««≈∆ƒ¿∆≈¬≈»«∆¡∆∆
d„·ÚlÓ ‰¯L‡‰ eÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡6ÏL ‰È‰L B‡ ; ««ƒ∆ƒ¿»¬≈»ƒ¿»¿»∆»»∆

˙Ácp‰ ¯ÈÚ7ÏL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ƒ«ƒ««¬≈∆»»»∆»≈∆∆
‡ˆÈ ,ÏË Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ÏhÈ ‡Ï - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú8. ¬«»ƒ…ƒ…¿«¿ƒ»¿ƒ»«»»

LeÓk ‰È‰9¯Lk - L·ÈÏ ¯Ó‚ ‡ÏÂ ,10˜Ác‰ ˙ÚL·e . »»»¿…»«ƒ«»≈ƒ¿««¿»
¯Lk L·i‰ ·ÏeÏ - ‰kq‰ ˙ÚLa B‡11‡Ï Ï·‡ , ƒ¿«««»»»«»≈»≈¬»…

ÔÈÈn‰ ¯‡L12. ¿»«ƒƒ

וֿלד:2) לג: לב: כט: בסוכה במשניות מפורשים כולם
נאמר  שלא ואףֿעלֿפי הדור. אינו שיבש מפני הפסול וטעם
מאתרוג  כולם למדו - מינים בשאר ולא באתרוג אלא "הדר"
לולב). ד"ה כט: ב'תוספות' ועיי"ש לא. (סוכה

שם.3) קונה 4)במשניות, הגזלן אין לבד שביאוש מפני
ה"א, גזילה מהל' בפ"ב רבינו שפסק כמו הגזילה, את
שלכם  שיהיה "לכם" ולקחתם כתוב הראשון ביום ובסוכות
(כסףֿמשנה). פסול ולכן י) הלכה (להלן אחר של ולא

לעבודהֿזרה.5) היתה נטיעתה מאוסה 6)שעיקר שהיא
(כסףֿמשנה). רואים 7)למצוה לשריפה, שעומדת שכיון

הגמרא  ובלשון שיעור, בה ואין נשרפה כבר כאילו אותה
שיעוריה". מיכתת "כתותי לא:): שם.8)(סוכה סוכה,

מאוסה  אינה לעבודהֿזרה מתחילתה ניטעה שלא שכיון
(כסףֿמשנה). אשרה כמו לחות.9)כלֿכך עדיין בו שיש

א.10) לא, את 11)שם כרכין בני שהורישו "מעשה
בשעת  כשר שיבש ומכאן לא:). (שם בניהם" לבני לולביהן
נטלו  אלא חובה ידי בהם יצאו שלא הראב"ד ודעת הדחק.
לולב. תורת תשתכח שלא כדי בלבד לסמל אותו

לנו 12) ואין מינים. בשאר ולא בלולב היה הנ"ל שהמעשה
פ"ז  למעלה זה (וכעין במפורש חכמים שהזכירו מה אלא

לח). הערה
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.·‰Ï¯Ú ÏL ‚B¯˙‡13‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏLÂ14ÏLÂ ∆¿∆»¿»¿∆¿»¿≈»¿∆
Ï·Ë15È‡Óc ÏL .ÏeÒt -16¯È˜ÙiL ¯LÙ‡L ;¯Lk - ∆∆»∆¿«»≈∆∆¿»∆«¿ƒ

È‡Óc ÏÎ‡Ï BÏ ¯znL ,ÈÚ ‰È‰ÈÂ ÂÈÒÎ17ÏL ‚B¯˙‡ . ¿»»¿ƒ¿∆»ƒ∆À»∆¡…¿«∆¿∆
‰¯B‰Ë ‰Óe¯z18ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÏLÂ19‡Ï - ¿»¿»¿∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ…

B¯ÈLÎÈ ‡nL ,ÏhÈ20ËÏ¯Lk - ÏË Ì‡Â .‰‡Ó21. ƒ…∆»«¿ƒ¿À¿»¿ƒ»«»≈

והתורה 13) כג), יט, (ויקרא ובהנאה באכילה האסורה
לכם  ראוי שיהי' לכם", "ולקחתם מ) כג, (שם אמרה

לה.). (סוכה ועומדת 14)ולהנאתכם באכילה שאסורה
לה:). (שם לכם" "ולקחתם בכלל ואינה לשריפה,

שהרי 15) בו, חלק וללוי לכהן יש וגם באכילה. שאסור
ד"ה  לח. פסחים ('תוספות' שלהם והמעשר התרומות
ר"ן  (עיין כשר טבל של שאתרוג אומרים ויש אתיא),

שם). חכמים 16)בסוכה, שהצריכו הארץ עם תבואת
מספק. תרומה ממנה מ"א.17)להפריש פ"ג דמאי משנה,

ב. ל, לכהן.18)וסוכה לאכילה שראוי 19)שראויה
אינו  - לאכילה ראוי שאינו לירושלים מחוץ אבל לאכילה.

בדיעבד. אפילו בו מקבל 20)יוצא אוכל שום שאין
נאמר  זה ועל תחילה, מים עליו נתנו אלאֿאםֿכן טומאה
עליו, מנבלתם ונפל זרע על מים יותן "וכי לח): יא, (ויקרא
שהוא  הלולב אל האתרוג שמקרב ומכיון לכם". הוא טמא
את  מרטיב הוא הרי הכ"ה) פ"ז (למעלה במים תמיד
טומאה  לגרום ואסור טומאה לקבל ומכשירו האתרוג
"משמרת  ח): יח, (במדבר שנאמר משום לתרומה,
טומאה  לגרום אסור וכן בטהרה, לשמרה שצריך תרומותי"
"וכל  ל): כז, (ויקרא שנאמר קודש, כמו שדינו שני, למעשר
שם). ורש"י לה: (סוכה לה'" קודש וגו' הארץ מעשר

לד:).21) שם וגמרא, (משנה לאכילה ראויים שהם

.‚ÏeÒt - BL‡¯ ÌË˜pL ·ÏeÏ22˜cÒ .23Ì‡ - »∆ƒ¿«…»ƒ¿«ƒ
,ÌÈLk e‡¯iL „Ú ‰fÓ ‰Ê ÂÈ˜„Ò ÈL e˜Á¯˙ƒ¿«¬¿≈¿»»∆ƒ∆«∆≈»ƒ¿«ƒ

ÏeÒt24Ì˜Ú ‰È‰ .25,ÂÈÙÏÏÚa ·‚k B¯„L È¯‰L »»»»…¿»»∆¬≈ƒ¿¿«««
ÂÈ¯BÁ‡Ï Ì˜Ú ‰È‰ .ÏeÒt - ˙¯ËBËÁ26BÊL ,¯Lk - ¬∆∆»»»»…«¬»»≈∆

ÏeÒt - ÂÈ„„vÓ „Á‡Ï Ì˜Ú .B˙i¯· ‡È‰27e„¯Ù .28 ƒ¿ƒ»∆¡«¿««ƒ¿»»»ƒ¿¿
˙Bi¯Á‰ ÈÏÚk eÏcÏc ‡ÏÂ ‰Ê ÏÚÓ ‰Ê ÂÈÏÚ29.¯Lk - »»∆≈«∆¿…ƒ«¿¿«¬≈«¬À»≈

eÏcÏciL ‡e‰Â ,ÂÈÏÚ eˆ¯Ù30ÈÏÚk ·ÏeÏ ÏL B¯„MÓ ƒ¿¿»»¿∆ƒ«¿¿ƒƒ¿∆»«¬≈
eÒt - ˙Bi¯Á‰.Ï «¬À»

העליון 22) העלה ראש שנקצץ והיינו ב. כט, סוכה משנה,
(מגידֿמשנה). הלולב כלה העליון.23)שבו העלה

התיומת"24) "נחלקה שמטעם ואףֿעלֿפי א. לב, סוכה
כט). הערה להלן (ראה נפסל אינו ד) הלכה (להלן

לפניו 25) היה שלא נראה (82 עמ' (שם, לסוכה [ב'מאירי'
רוקח' ב'מעשה וראה עקום. לולב דיני כל כאן רבינו בדברי

מכתבֿיד]. אחר נוסח לב.).26)בשם (שם השדרה לצד
הראשון.27) הלשון לפי שם, ולא 28)סוכה התפרדו

מהשדרה. הרבה שהם 29)התרחקו החריות טבע
מזה. זה הרבה ומתרחקים מתפרדים והם כעץ, מתקשים

(מגיד30ֿ) למטה תלויים שעליהם עד כלֿכך שנפרדו
כט:). (סוכה במשנה זה וכל משנה).

.„,ÔÈÏ„b Ì‰Lk :‡È‰ Ck ·ÏeÏ ÏL ÔÈÏÚ ˙i¯a¿ƒ«»ƒ∆»»ƒ¿∆≈¿≈ƒ

ÔÈÏÚ ÈL Ïk ·‚Â ;ÔabÓ ÔÈ˜e·„e ,ÌÈL ÌÈL ÔÈÏ„b¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«»¿«»¿≈»ƒ
˙ÓBÈz ‡¯˜p‰ ‡e‰ ÔÈ˜e·c‰31- ˙ÓBÈz‰ ‰˜ÏÁ . «¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆¿¿»«¿∆

B˙i¯a ˙lÁzÓ ˙Á‡ ˙Á‡ ÂÈÏÚ eÈ‰ .ÏeÒt32‡ÏÂ , »»»»««««ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿…
·bŒÏÚ ‰Ê ÂÈÏÚ eÈ‰ ‡Ï .ÏeÒt - ˙ÓBÈz Ì‰Ï ‰È‰»»»∆¿∆»…»»»∆««
L‡¯ Ì‡ :‰Ê ˙Áz ‰Ê ‡l‡ ,ÔÈ·Ïel‰ Ïk C¯„k ‰Ê∆¿∆∆»«»ƒ∆»∆««∆ƒ…
Ïk ‡ˆÓpL „Ú ,epnÓ ‰ÏÚÓlL ¯wÚÏ ÚÈbÓ ‰Ê∆«ƒ«»ƒ»∆¿«¿»ƒ∆«∆ƒ¿»»

¯Lk - ÔÈÏÚa ‰qÎÓ ·ÏeÏ ÏL B¯„L33ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿∆»¿À∆¿»ƒ»≈¿ƒ≈
ÏeÒt - ‰Ê ÏL B¯wÚ „ˆÏ ÚÈbÓ ‰Ê ÏL BL‡¯34. …∆∆«ƒ«¿«ƒ»∆∆»

שבלולב 31) העלין רוב שנחלקו והיינו א . לב, סוכה
התיומת  שנחלקה ואומרים, חולקים ויש (מגידֿמשנה).
לפי  וגם מכולם. העליון האמצעי העלה נחלק אם  היינו
(מגידֿמשנה). ברובו נסדק אם אלא פוסל אינו דבריהם

נסדק. בדין ה"ג למעלה ואינו 32)וראה הוא מום בעל
שם). (סוכה, שנזכרו 33)"הדר" הברזל" הר "ציני והם
כט:). (סוכה א.34)במשנה לב, שם

.‰BL‡¯ ÌË˜pL Ò„‰35- ÂÈÏÚ ·¯ e¯L .¯Lk - ¬«∆ƒ¿«…»≈»¿…»»
„Á‡ Ô˜a ÔÈÏÚ ‰LÏL e¯izL Ì‡36eÈ‰ .¯Lk , ƒƒ¿«¿¿»»ƒ¿≈∆»»≈»

ÂÈ·Ú37˙Bw¯È Ì‡ :ÂÈÏÚÓ ˙Ba¯Ó38Ì‡Â ;¯Lk - ¬»»¿À≈»»ƒ¿À»≈¿ƒ
ÏeÒt - ˙B¯BÁL B‡ ˙Bn„‡39.¯Lk - ÔËÚÓ Ì‡Â . ¬À¿»¿ƒƒ¬»»≈

Ôw˙Ók ‡e‰L ÈÙÏ ,·BËŒÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡Â40. ¿≈¿«¬ƒ»¿¿ƒ∆ƒ¿«≈
‰ÏÈÎ‡Ï „Á‡ „Á‡ ÔËwlL B‡ ,ÔËwÏÂ ¯·Ú41È¯‰ - »«¿ƒ¿»∆ƒ¿»∆»∆»«¬ƒ»¬≈

.¯Lk ‰Ê∆»≈

טרפון 35) כרבי שהלכה לפי מהעץ. העליון החלק שנקצץ
במשנה) לד: (סוכה כשר קטומים שלשתם אפילו שאמר
ראשו, שנקטם שהדס שפסקה לב:) (שם משנה כסתם ולא
מדרשו, בבית הקודש רוח שהופיע כתב, והראב"ד פסול.

שפסול. משנה כסתם שהלכה כאן 36)לאמר מדובר
מצראה", "אסא והוא אחד, בקן עלים שבעה לו שיש בהדס
מפרשים, ויש (מגידֿמשנה). כשר שלשה שנשארו וכיון
אם  כשר ואעפ"כ עליו, רוב ונשרו רגיל בהדס שהמדובר
הערה  ה"א פ"ז למעלה וראה אחד, בקן עלים שלשה נשארו

מח. והערה וה"ח ההדסים,37)ט, על הגדל קטן פרי מין
ענב. מראה.38)ונקרא שינוי כאן ואין ההדס כמראה

(סוכה 39) ופסול "הדר" זה אין לעץ, דומה הפרי שאין כיון
שם). ורש"י ומתקן 40)לג: למצוה, ההדס את שמכשיר

ה"ח). יו"ט מהלכות (פ"ד אסור ביוםֿטוב שאז 41)כלי
ודבר  לתקן, מכוין אינו שהרי לכתחילה, כן לעשות מותר
(שם) ובגמרא מקומות. בכמה כמפורש מותר, מתכוין שאינו
כן  לא שאם אחר, הדס לו שיש באופן שהמדובר אמרו,
והרי  רישיה" "פסיק הוא הרי מכוין שאינו שאע"פ אסור,
והוא  כן, סובר רבינו גם משנה' ה'מגיד [ולדעת כמכוין. הוא
בכת"י  הוא וכן אחר", שלקטם "או רבינו בדברי גורס
מי  כלומר, משנה': ה'מגיד בזה ופירש ותימן. אוקספורד
כסףֿמשנה). (ועי' זה בהדס חובה ידי לצאת צריך שאינו
והגיה  אחד" שליקטם "או אחד בספר כתוב שהיה ונראה
וטעו  הנ"ל) (כהמגידֿמשנה "אחר" בגליון: מישהו
להם  ויצא ובשיבוש, בפנים זו הגהה והכניסו המעתיקים

אחד"]. "אחד
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.ÂdL‡¯ ÌË˜pL ‰·¯Ú42.‰¯Lk -‰ÈÏÚ eˆ¯Ù43- ¬»»∆ƒ¿«…»¿≈»ƒ¿¿»∆»
.‰ÏeÒt¿»

בגמרא 42) שהכשירו שכשם רבינו וסובר עצמו. העץ ראש
(שם  המפורשת המשנה את ודחו שנקטם, הדס לד:) (סוכה
בערבה. הדין כן לג), (הערה ה"ה למעלה שפסק כמו לב:)
בעבותו  הוא יופיו שכל הדס, בין לחלק הרמב"ן ודעת
כלֿכך  ניכרת עצו קטימת ואין עצו, את חופין שעליו
ניכרת  שהקטימה מינים ושאר ערבה לבין כשר, הוא ולפיכך
גיאת. אבן יצחק רבי והרב הרי"ף דעת נראה וכן בהם.

(מגידֿמשנה).43) בו מחוברים שהם מהקנה שנדלדלו

.ÊLlÙÓ ·˜ ·wpL ‚B¯˙‡44‡e‰LŒÏk45ÏeÒt -46; ∆¿∆ƒ«∆∆¿À»»∆»
¯q‡k ‰È‰ Ì‡ - LlÙÓ BÈ‡LÂ47.ÏeÒt ,¯˙È B‡ ¿∆≈¿À»ƒ»»¿ƒ»»≈»

‡e‰L Ïk ¯ÒÁ48Bcc Ïh .ÏeÒt -49L‡¯‰ ‡e‰Â ; »«»∆»ƒ««¿»…
ÈeÏ˙ ‡e‰L ıÚ‰ Ïh .ÏeÒt - B· BzLBML ÔËw‰«»»∆«¿»ƒ«»≈∆»

‡nb BÓB˜Ó ¯‡LÂ ,‚B¯˙‡‰ ¯wÚÓ ÔÏÈ‡a Ba50- »ƒ»≈ƒ«»∆¿¿ƒ¿«¿À»
ÏeÒt51˙ÈÊÊÁ ‰˙ÏÚ .52LÏLe ÌÈLa Ì‡ :ÂÈÏÚ‰ »»¿»¬»ƒ»»ƒƒ¿«ƒ¿»

˙BÓB˜Ó53‰˙ÏÚ Ì‡ - „Á‡ ÌB˜Óa Ì‡Â ;ÏeÒt - ¿»¿ƒ¿»∆»ƒ»¿»
ÏeÒt ,Ba¯ ÏÚ54- ‡e‰L Ïk elÙ‡Â ,Bcc ÏÚ Ì‡Â ; «À»¿ƒ«««¬ƒ»∆

ÏeÒt55,B¯qÁÓ BÈ‡L ,BlL ‰BˆÈÁ‰ Ìe¯w‰ ÛÏ˜ . »ƒ¿««¿«ƒ»∆∆≈¿«¿
Blk ÛÏ˜ Ì‡ :B˙i¯· ‡È‰L ˙BÓk ˜¯È ¯‡L ‡l‡∆»ƒ¿»»…¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«À

ÏeÒt -56¯Lk - ‡e‰LŒÏk epnÓ ¯‡L Ì‡Â ;57. »¿ƒƒ¿«ƒ∆»∆»≈

עד 44) שנקב מפרשים ויש לו.). בסוכה (רש"י לעבר מעבר
שבתוכו. הזרע כלום.45)חדרי חסר ואינו מחט, עלֿידי

שהוא 46) כל חסר "ניקב, לד:): (סוכה במשנה הוא כן
לא  אם אפילו פסול שניקב הרי "וחסר") גרס (ולא פסול"
אלאֿ פוסל הנקב שאין הראב"ד ודעת (מגידֿמשנה). חסר
כל  וחסר "ניקב הנוסחא לפי וזהו שהוא, כל חסר אםֿכן

ששמו 47)שהוא". מטבע של כגודל היה הנקב רוחב
כגון  האתרוג, בעצם חסרון היה כשלא והמדובר איסר,

לו.). (סוכה בו שתחב יתד ע"י מבשר 48)שנקב שנחסר
עצמו. פסול"49)האתרוג - פיטמתו "ניטלה היינו

שם. סוכה, האתרוג50)שבמשנה חסר שהוא.והרי כל
(מגידֿמשנה).51) ברי"ף הוא כא,52)כן (ויקרא ילפת

בהן  שיש אבעבועות כמין והן "חזזן", אונקלוס תרגם כ)
עצמו. מהאתרוג קצת וגבוהות כמנומר.53)ממש שנראה

ב.54) לה, ב.55)סוכה לד, סוכה שאינו 56)משנה,
לה:). (שם לה,57)"הדר" שם וגמרא ב. לד, שם משנה,

א. לו, ב.

.ÁÁeÙ˙ ‡e‰L ‚B¯˙‡58Le·k ,Áe¯Ò ,59˜eÏL ,60, ∆¿∆»«»«»»
¯nÓ ,Ô·Ï ,¯BÁL61Èz¯kk ˜¯È ,62ÏeÒt -63BÏcb . »»»¿À»»…««¿ƒ»ƒ¿

ÒeÙ„a64e‰OÚ .ÏeÒt - ˙¯Á‡ ‰i¯a ÔÈÓk e‰OÚÂ ƒ¿¿»»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»»»
ÔÈtc ÔÈt„ e‰OÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B˙i¯a ÔÈÓk65.¯Lk , ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆»»«ƒ«ƒ»≈

ÌBÈz‰66¯Òa‰Â67Ì‰lL ÔÈ‚B¯˙‡‰L ÌB˜Ó .¯Lk , «¿¿«…∆»≈»∆»∆¿ƒ∆»∆
ÌÈ¯BÁL eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈ¯Lk - ‰ËeÚÓ ˙e¯ÁL ÔÈÚk¿≈«¬¿»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÈLek Ì„‡k ¯˙BÈa68. ¿≈¿»»ƒ¬≈∆»¿»»

וברש"י 58) לו. (סוכה נרקב או והתנפח מים עליו שנפלו
כמו 61)מבושל.60)בחומץ.59)שם). צבעים כמה

ירק.62)נמר. שם.63)מין בסוכה, זה בעודו 64)כל
מדת  לפי וגדל דפוס, כמין מסביבו עשאו בעץ ומחובר קטן

לו:). (שם ותמונתו של 65)הדפוס ריחיים של גלגל כעין
ששני 66)מים. או בזה זה דבוקים אתרוגים שני שגדלו

שהוא  כל למטה ומחוברין מלמעלה חלוקים האתרוג חצאי
האי). רב בשם תיום, ערך נגמר 67)('ערוך' לא שעדיין

עקיבא). רבי של החולקים כחכמים לו. (שם בישולו
א.68) לו, שם

.ËÔÈÓeÓ ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ì‰L e¯Ó‡L el‡ Ïk»≈∆»«¿∆≈¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa - ‰·‚e ÏÊ‚ ÈtÓ B‡ e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿≈»≈¿≈»¿ƒ
Ïk‰ - ÌÈÓi‰ ¯‡L ÌÚ ÈL ·BËŒÌBÈa Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿»¬»¿≈ƒƒ¿»«»ƒ«…

¯Lk69,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌeMÓ ‡e‰L ˙eÏÒt‰Â . »≈¿««¿»∆ƒ¬«»ƒ
ÔÈa - ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‚B¯˙‡ B˙B‡L ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆∆¿»«¬ƒ»≈

.ÏeÒt ,ÌÈÓÈ ¯‡La ÔÈa ,ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa¿ƒ≈ƒ¿»»ƒ»

חנינא 69) שרב לו:), (סוכה שאמרו ממה הגאונים למדו כן
שהואֿהדין  – שני ביוםֿטוב החסר באתרוג חובתו ידי יצא

(מגידֿמשנה). המומים לכל

.ÈB·ÏeÏa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¿ƒ∆«¿»
‰zÓa BÏ epziL „Ú ;epnÓ epÏ‡LiL ,B¯·Á ÏL70. ∆¬≈∆ƒ¿»∆ƒ∆«∆ƒ¿∆¿«»»

È„È B· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ BÏ B˙¿»«¿»¿«¬ƒ¬≈∆≈¿≈
ÊÁÓe B˙·BÁdÓL ¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ ‰znL ;B¯È »«¬ƒ∆«»»«¿»¿«¬ƒ¿»

‰zÓ71‡ˆÓpL ,‡ˆÈ ‡Ï - B¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â . «»»¿ƒ…∆¡ƒ…»»∆ƒ¿»
ÏeÊ‚Î72ÔË˜Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .73‰B˜ ÔËw‰L ,74 ¿»¿≈¿ƒ¿»»∆«»»∆

Ì‡L ‡ˆÓÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰˜Ó BÈ‡Â¿≈«¿∆«¬≈ƒƒ«»¿ƒ¿»∆ƒ
ÔÈÓ Ïk „Á‡Â ,·Ïel‰ „Á‡Â .¯ÊBÁ BÈ‡ BÏ B¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ≈≈¿∆»«»¿∆»»ƒ
,Ïe‡L Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ - BaL ÔÈÈÓ Úa¯‡Ó ÔÈÓÂ»ƒ≈«¿«ƒƒ∆ƒ»»∆»≈∆»

ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa Ba ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡75. ≈¿ƒ¿ƒ

ביום 70) לכם "ולקחתם מ) כג, (ויקרא שנאמר מפני
שאינו  מכאן משלכם", - "לכם חכמים ודרשו וגו'" הראשון
(סוכה  חבירו של בלולבו ראשון ביו"ט חובתו ידי יוצא

כל 71)מא:). נפקע - החזיר שלא זמן שכל שם. סוכה,
שאינם  במתנה, שמתנים תנאי ככל הוא והתנאי הנותן, כח

כלל. מהמתנה קנה 72)גורעים לא שמעולם שמתברר
שם). (סוכה, התנאי קיים לא שהרי זו, לפני 73)מתנה

בו. לו 74)שיצא מקנה כשגדול התורה מן גמור קנין
שם). שם):75)(סוכה, (ויקרא תורה אמרה שהרי

וענף  תמרים כפות הדר עץ פרי הראשון ביום לכם "ולקחתם
ולא  "לכם" אמרה כולם שעל הרי נחל", וערבי  עבות עץ

אחרים. של

.‡ÈÔÈ‡ - ˙eÙzLa ‚B¯˙‡ B‡ ·ÏeÏ ewL ÔÈÙzLÀ»ƒ∆»»∆¿¿À»≈
BÏ ÔziL „Ú ,ÔBL‡¯a B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈¿≈»»ƒ«∆ƒ≈

‰zÓa B˜ÏÁ76˙ÒÈÙzÓ ÔÈ‚B¯˙‡ ewL ÔÈÁ‡‰ . ∆¿¿«»»»«ƒ∆»∆¿ƒƒ¿ƒ«
˙Èa‰77ÏBÎÈ Ì‡ :B· ‡ˆÈÂ ‚B¯˙‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏËÂ , ««ƒ¿»«∆»≈∆∆¿¿»»ƒ»

‡ˆÈ - CÎa ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÁ‡‰ ÔÈ‡Â BÏÎ‡Ï78eÈ‰ Ì‡Â ; ¿»¿¿≈»«ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»
.‰zÓa Ì˜ÏÁ BÏ eziL „Ú ,‡ˆÈ ‡Ï - ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ…»»«∆ƒ¿∆¿»¿«»»

¯t ‰ÊÂ ‚B¯˙‡ ‰Ê ‰˜ Ì‡ÂLÈ79„Á‡k ewL B‡ , ¿ƒ»»∆∆¿¿∆»ƒ∆»¿∆»
‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ LÈ¯Ùe ÔBn¯Â ‚B¯˙‡∆¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«««ƒ≈≈
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ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;‰zÓa B˜ÏÁ BÏ ÔziL „Ú ,‚B¯˙‡a»∆¿«∆ƒ≈∆¿¿«»»¿««ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ BÏÎ‡ Ì‡L80. ∆ƒ¬»≈«¿ƒƒ»»

זה 76) וכל קלז:). (בבאֿבתרא שלו כולו שיהיה שצריך
בכל  בו, לצאת לקחוהו אם אבל לאוכלו, אותו קנו אם דוקא
ראוי  שאינו יודעים היו שלקחוהו שבשעה בו, יוצאין אופן
אחד  כל שיטלנו שבשעה לקחוהו כן דעת ועל להתחלק,
בהרבה  סמכו זה ועל שלו. כולו שיהא - בו לצאת מהם
ביום  בו יוצאים הקהל וכל אחד, לולב שלוקחים מקומות

(מגידֿמשנה). בין 77)הראשון החלוקה לפני הירושה
בכללו  שהבית הבית", "תפיסת נקראת היורשים
לכל  מיוחד כאן ואין הנכסים, את תופס כולה) (=המשפחה

בירושה. שותפים וכולם חלקם,78)אחד על שויתרו
אתרוג. אחד לכל שיש לכל 79)מאחר אתרוג שאין כיון

מחילתם  מועילה ולא בו, רוצים שכולם אפשר ואחד, אחד
מחמת 80)בסתמא. הם שמקפידים ודאי - שוויו מחמת

(לחםֿמשנה). המצוה לקיים רוצים הם שגם המצוה,

.·ÈÔ‰a ÁÓOÏ ‰ÂˆÓ ˙B„ÚBn‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡81 ««ƒ∆»«¬ƒ¿»ƒ¿…«»∆
,‰¯˙È ‰ÁÓO ÌBÈ Lc˜na ‰˙È‰ ˙Bkq‰ ‚Áa -¿««À»¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
˙Ú·L ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆ƒ¿«

'ÌÈÓÈ82?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ .83·BËŒÌBÈŒ·¯Ú »ƒ¿≈«»ƒ∆∆
ÌÈLpÏ ÌB˜Ó Lc˜na ÔÈw˙Ó eÈ‰ ÔBL‡¯‰»ƒ»¿«¿ƒ«ƒ¿»»«»ƒ
el‡ e·¯Ú˙È ‡lL È„k ,‰hÓlÓ ÌÈL‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈∆…ƒ¿»¿≈

el‡ ÌÚ84·BËŒÌBÈŒÈ‡ˆBnÓ ÁÓOÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe . ƒ≈«¿ƒƒƒ¿…«ƒ»≈
„ÚBÓ ÏL BlÁ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÔÎÂ ;ÔBL‡¯‰»ƒ¿≈¿»»ƒ≈À∆≈
ÌÈa¯Ú‰ŒÔÈa ÏL „ÈÓz e·È¯˜iL ¯Á‡Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ≈««∆«¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ

.‰ÏÈl‰ Ïk ÌÚ ÌBi‰ ¯‡LÏ ÁÓOÏƒ¿…«ƒ¿»«ƒ»«»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

zekeqd bga ,oda genyl devn zecrend lky it lr s`"
'd iptl mzgnye xn`py ,dxizi dgny mei ycwna dzid

zray mkiwel`."mini

עם  יתירה" ה"שמחה שקישר שמזה המפרשים וכתבו
כלל  להזכיר מבלי אלוקיכם" ה' לפני "ושמחתם הפסוק
היתירה  השמחה הרמב"ם שלדעת מלמד המים, ניסוך את

להבין: צריך זה ולפי מהתורה, חיוב היא
מתחילה  מדוע מהתורה, חיוב היא יתירה" ה"שמחה אם א.
שדוחה  פשיטא הלא ראשון, יו"ט ממוצאי רק השמחה

שבות. נאסרה שלא במקדש ובוודאי שיר, כלי איסור
על  מדבר הנ"ל שהפסוק הרמב"ם של מקורו הוא היכן ב.
- אחר דין ממנו למדה הגמרא הלא יתירה" "שמחה

ימים. שבעת כל הלולב נוטלין היו שבמקדש
וכל  הארץ עמי אותה עושין היו "ולא כתב י"ד בהלכה ג.

וראש  ישראל, חכמי גדולי אלא שירצה ישיבות מי י
כל  אבל כו' מעשה... ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין
ולשמוע". לראות באים כולם והנשים האנשים העם
ראשי  בין לחלק מניין מהתורה, חיוב הוא אם ולכאורה

הארץ. ועמי העם

הנ"ל  השמחה את עושין היו אלו שדווקא המקור מהו ד.
מעשה". ואנשי "חסידים רק הוזכרו במשנה והלא

שבעת  "ושמחתם.... הפסוק את בהביאו בזה: הביאור
של  נוספת מצוה שישנה לומר הרמב"ם התכוון לא ימים"
שחיוב  מכיון אלא הידועה, יו"ט משמחת יותר שמחה
נהגו  פעמים, שלוש בתורה מופיע הסוכות בחג השמחה
חביבות  את בנפשם שהרגישו הם (שבעיקר ישראל גדולי
מדוייק  זה עניין הסוכות. בחג זו בשמחה להרבות המצוה)
מזכיר  ולא יתירה" שמחה במקדש "היתה שכתב בלשונו

וכד'. ציווי בלשון אותה
בית  שמחת את העושים רשימת גם לכך, בהתאם
מתוארים  שבה סוכה, במסכת מהגמרא הועתקה השואבה

השואבה. בית שמחת בזמן תנאים כמה של מעשיהם
שהיה  חנניה בן יהושע מרבי הרמב"ם למד ישראל" "חכמי

אתונה. חכמי עם להתווכח ונשלח בחכמתו ידוע
הוא  שרבי כיון שמעון, מרבי הרמב"ם למד ישיבות" "ראשי

תלמידים. לו שיש למי תואר
נשיא  שהיה גמליאל בן שמעון מרבן למד "הסנהדרין"

הסנהדרין.
ברשימת  הוא גם המוזכר הזקן מהלל למד "הזקנים"

השואבה. בית בשמחת המשתתפים
('c xen` zyxt ,fi wlg y"ewl it lr)

לפני 81) "ושמחת יא): טז, (דברים מפורש השבועות בחג
בחגך", "ושמחת יד): סז, (שם הסוכות ובחג אלקיך", ה'
הוקשו  שהרי הסוכות, וחג השבועות לחג הוקש הפסח וחג

ד:). השנה (ראש לזה זה המועדים ממה 82)כל חוץ
שם). (דברים בחגך" "ושמחת סוכה 83)שנאמר משנה,

א. עבירה.84)נא, לידי ויבואו

.‚È‰kÓ ÏÈÏÁ‰ ?BÊ ‰ÁÓO ‰˙È‰ C‡È‰Â85ÔÈbÓe , ¿≈«»¿»ƒ¿»∆»ƒ«∆¿«¿ƒ
ÌÈÏ··e ¯BpÎa86ÌÈzÏˆÓ·e87„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆»¿∆»
‡e‰L ¯ÈLŒÈÏÎa- ‰ta Ú„BiL ÈÓe ;Ba ÔbÏ Ú„BÈ ƒ¿ƒƒ∆≈«¿«≈ƒ∆≈««∆

ÔÈ˜tÒÓe ÔÈ„˜B¯Â .‰ta88ÔÈÁtËÓe89ÔÈÊfÙÓe «∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯k¯ÎÓe90ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ú„BiL BÓk „Á‡Â „Á‡ Ïk , ¿«¿¿ƒ»∆»¿∆»¿∆≈«¿¿ƒ

‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡ BÊ ‰ÁÓOÂ .˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈL È¯·cƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»…
·BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡91. ∆««»¿…∆

מ"ד.85) פ"ג בביכורים המשנה שהי'86)מלשון כלי זה
עד  ביותר, מתוקים ניגוניו שהיו נבל, ונקרא מיתרים כמה לו
ה"ו). דסוכה פ"ה ('ירושלמי' שבעולם שיר כלי כל שמנבל

בזו 87) זו (=שמכים) שמקישים מתכת של קערות שתי
נ:). (פירוש 88)(סוכה בצלצל" וההכאה הניגון "הוא

מ"ב). פ"ה ביצה להרמב"ם, על 89)המשניות כף מכים
יחי  ויאמרו כף "ויכו יב): יא, (מלכיםֿב שכתבו כמו כף,

"וטפחו". מתורגם: "ויכו" - הכתוב 90)המלך" מלשון
ומכרכר", מפזז דוד המלך את "ותרא טז): ו, (שמואלֿב

יו"ט). (תוס' ריקוד לשון אסור 91)שהוא שבשבת פירוש,
שהי  שהשיר ואף שיר. ובכלי בחליל על לחלל שרים ו
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שמחה  של שיר - ויו"ט שבת דוחה היה בכלי, הקרבנות
(מגידֿמשנה). ושבת ביו"ט ואסור דוחה, אינו

.„ÈÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ .BÊ ‰ÁÓOa ˙Ba¯‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿…»ƒ
ÈÓÎÁ ÈÏB„b ‡l‡ ;‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÂ ı¯‡‰ŒÈnÚ d˙B‡»«≈»»∆¿»ƒ∆ƒ¿∆∆»¿≈«¿≈
ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÔÈ¯„‰q‰Â ˙B·ÈLÈ‰ ÈL‡¯Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»≈«¿ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÈ„w¯Ó eÈ‰L Ì‰ - ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ˜f‰Â¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¬∆≈∆»¿«¿ƒ
‚Á ÈÓÈa Lc˜na ÔÈÁnOÓe ÔÈbÓe ÔÈ˜tÒÓe¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈«
ÔÈ‡a Ôlk ,ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰ ,ÌÚ‰ Ïk Ï·‡ .˙Bkq‰«À¬»»»»»¬»ƒ¿«»ƒÀ»»ƒ

.ÚÓLÏÂ ˙B‡¯Ïƒ¿¿ƒ¿…«

.ÂË‰Âˆn‰ ˙iOÚa Ì„‡ ÁÓOiL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆ƒ¿«»»«¬ƒ««ƒ¿»
‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰„B·Ú - Ô‰· ‰evL Ï‡‰ ˙·‰‡·e92. ¿«¬«»≈∆ƒ»»∆¬»¿»ƒ

,epnÓ Ú¯t‰Ï Èe‡¯ ,BÊ ‰ÁÓOÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ¿»«≈««¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«ƒ∆
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz' :¯Ó‡pL∆∆¡«««¬∆…»«¿»∆¡…∆

ÒÈ‚n‰ ÏÎÂ .'··Ï ·eË·e ‰ÁÓOa93˜ÏBÁÂ BzÚc ¿ƒ¿»¿≈»¿»«≈ƒ«¿¿≈
- el‡ ˙BÓB˜Óa ÂÈÈÚa „ak˙Óe BÓˆÚÏ „B·k»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈
Ï‡' :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ¯È‰Ê‰ ‰Ê ÏÚÂ .‰ËBLÂ ‡ËBÁ≈¿∆¿«∆ƒ¿ƒ¿……¿»««
BÙeb Ï˜Óe BÓˆÚ ÏÈtLn‰ ÏÎÂ .'CÏÓ ÈÙÏ ¯c‰˙zƒ¿««ƒ¿≈∆∆¿»««¿ƒ«¿≈≈
„·BÚ‰ ,„aÎÓ‰ ,ÏB„b‰ ‡e‰ - el‡ ˙BÓB˜Óaƒ¿≈«»«¿À»»≈
„BÚ È˙l˜e' :¯Ó‡ Ï‡¯OÈ CÏÓ „Âc ÔÎÂ .‰·‰‡Ó≈«¬»¿≈»ƒ∆∆ƒ¿»≈»«¿«…ƒ
,„B·k‰Â ‰l„b‰ ÔÈ‡Â .'ÈÈÚa ÏÙL È˙ÈÈ‰Â ˙‡fÓƒ…¿»ƒƒ»»¿≈»¿≈«¿À»¿«»

CÏn‰Â' :¯Ó‡pL ,'‰ ÈÙÏ ÁÓOÏ ‡l‡94ÊfÙÓ „Âc ∆»ƒ¿…«ƒ¿≈∆∆¡«¿«∆∆»ƒ¿«≈
B‚Â '‰ ÈÙÏ ¯k¯ÎÓe.' ¿«¿≈ƒ¿≈¿

ãycew zegiyn zecewpã

lÎ`d zad`ae zevnd ziiyra mc` gnyiy dgnyd"
xkxkne fftn cece xn`py ..`id dlecb dcear da deivy

."'d iptl

זאת  עם וביחד ביותר, קשה עבודה היינו גדולה, עבודה
עד  לבב וטוב שמחה מתוך להיעשות העבודה צריכה
לשמוח  אפשר היאך ולכאורה, ומכרכר". "מפזז של לאופן
ממשיך  כך על הגשמי. בעוה"ז נמצאים כאשר כזה באופן
זמן  ובכל מקום בכל כי ה'" "לפני הוא זה שעניין הרמב"ם
וממילא  מישראל, ואחד אחד כל עם ביחד הקב"ה נמצא
השו"ע  בתחילת שכתוב כמו ה'" "לפני היהודי נמצא

תמיד". לנגדי ה' "שויתי
ומגלה  מישראל לכאו"א פנים מאיר שהקב"ה וכשם
של  הנהגתו גם לפנים" הפנים ש"כמים הרי להם, אהבתו
העבודה  וזוהי הא־ל" "אהבת - אופן באותו היא יהודי
ומצב  במעמד שנמצא עד תמיד" לנגדי ה' "שויתי להיות
ית' ממנו גם נמשך ואז יהודי להוולד שזכה על שמחה של

תמידי. באופן חיים" מלך פני "באור של העניין
(el oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ה'.92) בעבודת עליונה כלומר 93)מדריגה "גס", מלשון
"המלך".94)מתגאה. צ"ל:

à"ôùú'ä ìåìà 'â 'ã íåé

-mipnfxtq
milwW zFkld¦§§¨¦

˙ÈˆÁÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈»ƒ«¬ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e .‰L ÏÎa Ï˜M‰«∆∆¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שיעורה,1) השקל", "מחצית מצות עניני בו נתבארו

בפני  אלא נוהגת ושאינה ממנה, והפטורים בה והחייבים
כפיה  בענין הפרק ונסתיים השקלים. על ההכרזה ודין הבית,

השקלים. על

.‡Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ≈»ƒƒƒ¿»≈
‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ2Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡ . «¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈

˙eÒk ¯ÎBÓ B‡ ÌÈ¯Á‡Ó Ï‡BLÂ ,·iÁ ‰˜„v‰ ÔÓƒ«¿»»«»¿≈≈¬≈ƒ≈¿
:¯Ó‡pL ;ÛÒk Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ Ô˙BÂ ,BÙ˙k ÏÚL∆«¿≈¿≈«¬ƒ«∆∆∆∆∆∆¡«
BÈ‡Â .¯ÓB‚Â ËÈÚÓÈ ‡Ï Ïc‰Â ‰a¯È ‡Ï ¯ÈLÚ‰∆»ƒ…«¿∆¿««…«¿ƒ¿≈¿≈
‡l‡ ,ËÚÓ ¯ÁÓÏe ËÚÓ ÌBi‰ ,˙Ba¯ ÌÈÓÚÙa B˙B¿ƒ¿»ƒ««¿«¿»»¿«∆»

.˙Á‡ ÌÚÙa ˙Á‡k Blk B˙B¿À¿««¿««∆»

לחדשי 2) בחדשו חדש עולת "זאת הכתוב על דרשו שהרי
מתרומה  (בניסן) קרבן והבא חדש תורה, אמרה - השנה"
לתרומת  השנה ראש שהוא בחודש שנה שבכל הרי חדשה,
מהם  לקנות השקל מחצית הבאת לחדש צריכים - השקלים

ציבור. קרבנות

.·‡ÈˆBÓ·e ‰zÙÓ·e ÒB‡a ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÛÒk ÔÈÓƒ¿«∆∆»»«»¿≈ƒ¿«∆¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ¯Ó‡p‰ Ï˜L ‡e‰ ,„·Ú ‚¯B‰Â Ú¯ ÌL≈«¿≈∆∆∆∆«∆¡»¿»»
¯·Îe .‰¯BÚO ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÏL BÏ˜LÓe .‰¯Bza«»ƒ¿»¿≈¿∆¿ƒ¿»¿»

ÂÈÏÚ ÌÈÓÎÁ eÙÈÒB‰3ÚaËn‰ Ï˜LÓk BÏ˜LÓ eOÚÂ , ƒ¬»ƒ»»¿»ƒ¿»¿ƒ¿«««¿≈«
?ÚÏq‰ Ï˜LÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÈL ˙Èa ÔÓÊa ÚÏÒ ‡¯˜p‰«ƒ¿»∆«ƒ¿««ƒ≈ƒ¿«»ƒ¿««∆«

.˙ÈBÈa ‰¯BÚO ÌÈBÓLe Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿«¿ƒ¿»≈ƒ

ממשקלו.3) ששית

.‚.ÔÈÚÓ LL - ¯Èc‰Â ,ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡ - ÚÏq‰«∆««¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ
‡È‰ ‰ÚÓe .‰¯b ea¯ ‰LÓ ÈÓÈa ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰ÚÓe»»ƒ«ƒ¿≈ƒ≈∆«≈≈»»»ƒ
- ‰Ëe¯Ùe .ÔÈ¯q‡ ÈL - ÔBÈ„eÙe ,ÔÈBÈ„et ÈL¿≈¿¿ƒ¿¿¿≈ƒ»ƒ¿»
‡È‰Â ,‰Ún‰ Ï˜LÓ ‡ˆÓ .¯ÒÈ‡a ‰BÓLÓ ˙Á‡««ƒ¿∆»ƒ»ƒ¿»ƒ¿««»»¿ƒ
Úa¯‡ - ¯ÒÈ‡‰ Ï˜LÓe ,˙B¯BÚO ‰¯OÚ LL - ‰¯b‰«≈»≈∆¿≈¿ƒ¿«»ƒ»«¿«

.‰¯BÚO ÈˆÁ - ‰Ëe¯t‰ Ï˜LÓe ,˙B¯BÚO¿ƒ¿««¿»¬ƒ¿»

.„ÈzL BÏ˜LÓ ‰È‰L ,ÌL ‰È‰ ¯Á‡ ÚaËÓ „BÚÂ¿«¿≈««≈»»»∆»»ƒ¿»¿≈
‡e‰Â ,ÌÈÚÏÒÔlk ˙BÚaËn‰ el‡Â .ÔBk¯c ‡¯˜ ‰È‰ ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿¿≈««¿¿À»

ÔÈ¯ÚLnL Ô‰ ,Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ï˜LÓ e¯‡·e ,e¯Ó‡L∆»«¿≈«¿ƒ¿«»∆»≈∆≈∆¿«¬ƒ
‰È‰‡ ‡lL È„k ,Ìe¯‡a ¯·Îe ;ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰a»∆¿»»¿»≈«¿¿≈∆…∆¿∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏ˜LÓ L¯ÙÏ CÈ¯»̂ƒ¿»≈ƒ¿»»¿»»

.‰ÚaËÓ ˙ÈˆÁÓ ÔziL d˙ÂˆÓ BÊ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆ƒ¿»»∆ƒ≈«¬ƒ«¿≈«
Ï˜MÓ ÏB„b ÚaËÓ B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÔÓf‰ B˙B‡ ÏL∆«¿«¬ƒ»»«¿≈«»ƒ∆∆
Ï˜M‰ ÈˆÁÓ ˙BÁt Ï˜BL BÈ‡ ÌÏBÚÏe .L„w‰«…∆¿»≈≈»≈¬ƒ«∆∆
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קג milwy zekld - mipnf xtq - lel` 'b 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ea¯ ‰LÓ ÈÓÈa ‰È‰L4ÌÈMLÂ ‰‡Ó BÏ˜LÓ ‡e‰L , ∆»»ƒ≈∆«≈∆ƒ¿»≈»¿ƒƒ
.‰¯BÚO¿»

האמור 4) שקל של המטבע את ולהעלות להוסיף מותר
לפחות. לא אבל בתורה

.ÂÏk ‰È‰ ,˙BBk¯c ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ÚaËÓ ‰È‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»»«¿≈«∆¿««¿»»»
ÔÓÊ·e ;ÚÏÒ BlL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa Ô˙B „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»≈¿«¬ƒ«∆∆∆∆«ƒ¿«
˙ÈˆÁÓa „Á‡ Ïk Ô˙B ‰È‰ ,ÌÈÚÏÒ ÚaËn‰ ‰È‰L∆»»««¿≈«¿»ƒ»»≈»∆»¿«¬ƒ
‰È‰L ÔÓÊ·e ;ÔÈ¯È„ ÈL ‡e‰L ,ÚÏÒ ÈˆÁ BlL Ï˜M‰«∆∆∆¬ƒ∆«∆¿≈ƒ»ƒƒ¿«∆»»
˙ÈˆÁÓa Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰ ,ÚÏÒ ÈˆÁ ÚaËn‰««¿≈«¬ƒ∆«»»»∆»¿∆»≈¿«¬ƒ
Ï‡¯OÈ eÏ˜L ‡Ï ÌÏBÚÓe .ÚÏq‰ ÈˆÁ B˙B‡ Ï˜M‰«∆∆¬ƒ«∆«≈»…»¿ƒ¿»≈

.‰¯Bz ÏL Ï˜L ÈˆÁÓ ˙BÁt Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa¿«¬ƒ«∆∆»≈¬ƒ∆∆∆»

.ÊÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔzÏ ÔÈ·iÁ Ïk‰«…«»ƒƒ≈«¬ƒ«∆∆…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈ¯‚Â ,ÌÈÏ‡¯OÈÂ5‡Ï Ï·‡ ; ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»…

ÌÈL6ÌÈ„·Ú ‡ÏÂ7ÌÈpË˜ ‡ÏÂ8ÔÈÏa˜Ó - e˙ Ì‡Â . »ƒ¿…¬»ƒ¿…¿«ƒ¿ƒ»¿¿«¿ƒ
Ì‰Ó9ÌÈ˙ek‰ Ï·‡ .10ÔÈ‡ - Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ e˙pL ≈∆¬»«ƒ∆»¿«¬ƒ«∆∆≈

˙ÈˆÁÓ ÂÈÏÚ ÔzÏ ÂÈ·‡ ÏÈÁ˙‰L ÔË˜ .Ì‰Ó ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ≈∆»»∆ƒ¿ƒ»ƒƒ≈»»«¬ƒ
‰L ÏÎa ÂÈÏÚ Ô˙B ‡l‡ ,˜ÒBt BÈ‡ ·eL - Ï˜M‰«∆∆≈≈∆»≈»»¿»»»

BÓˆÚ ÏÚ ÔzÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ,‰LÂ11. ¿»»«∆«¿ƒ¿ƒ≈««¿

שדינם 5) ושוחררו, עבדות לשם וטבלו שמלו כנענים
ולא 6)כגרים. איש - נפשו" כופר איש "ונתנו שנאמר"
כנשים.7)אשה. שדינם שוחררו, הביאו 8)שלא שלא

שערות. ומסרום 9)שתי גמורה במתנה נתנו אם ודווקא
שלם. בלב עזרא 10)לציבור ידי על מפורש "וכן שנינו:

להם  ושלחו המקדש, בית לבניין לסייען הכותיים (כשרצו
ולנו  לכם לא לאֿלוהיכם") נדרוש ככם כי עמכם "נבנה

לאֿלהינו". בית שנתת 11)לבנות מאחר לו, שאומרים
עליו  תן המצוה, זאת עליו והעמדת שעברה בשנה עליו

תפסוק. ולא שיגדל עד תמיד

.Á˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ÌÈÏ˜M‰12ÔÓÊ·e . «¿»ƒ≈»¬ƒ∆»ƒ¿≈««ƒƒ¿«
ı¯‡a ÔÈa ÌÈÏ˜M‰ ˙‡ ÔÈ˙B ,Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»«»¿ƒ∆«¿»ƒ≈¿∆∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa Ï‡¯OÈ13,·¯Á ‡e‰L ÔÓÊ·e ; ƒ¿»≈≈¿»»»∆ƒ¿«∆»≈
.ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a elÙ‡¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈¬ƒ

קיים.12) המקדש שבית זמן שקלים 13)כל מצוות שהרי
לארץ. בחוץ בין בארץ בין ונוהגת הגוף חובת היא

.ËÌÈÏ˜M‰ ÏÚ ÔÈÚÈÓLÓ ¯„‡a „Á‡a14ÔÈÎiL È„k , ¿∆»«¬»«¿ƒƒ««¿»ƒ¿≈∆»ƒ
.ÔzÏ „È˙Ú ‰È‰ÈÂ ,BlL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»«¬ƒ«∆∆∆¿ƒ¿∆»ƒƒ≈

ÌÈÁÏM‰ e·LÈ Ba ¯OÚ ‰MÓÁa15‰È„Ó ÏÎa «¬ƒ»»»»¿«À¿»ƒ¿»¿ƒ»
eÏa˜È - Ì‰Ï ÔziL ÈÓ Ïk ;˙Áa ÔÈÚ·B˙Â ‰È„Óe¿ƒ»¿¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ≈»∆¿«¿
‰MÓÁa .ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - Ô˙ ‡lL ÈÓe ,epnÓƒ∆ƒ∆…»«≈ƒƒ≈«¬ƒ»
ÔÈÙBk CÏÈ‡Â Ô‡kÓe ,˙Ba‚Ï Lc˜na e·LÈ Ba ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ
- ÔzÈ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,ÔziL „Ú Ô˙ ‡lL ÈÓ ˙‡∆ƒ∆…»««∆ƒ≈¿»ƒ∆…ƒ≈

BËB·Ú ÔÈÁ˜BÏÂ ,B˙B‡ ÔÈkLÓÓ16elÙ‡Â BÁ¯k ÏÚa ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ¬¿«»¿«¬ƒ
.B˙eÒk¿

ישראל.14) ערי בכל (=הפורטים 15)מכריזים החלפנים
למשכון.16)כספים). חפץ

.ÈÌÈÏ˜La ·iÁ BÈ‡L ÈÓ Ïk17Bk¯cL Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆≈«»ƒ¿»ƒ««ƒ∆«¿
ÔzÏ „È˙Ú ‡e‰ B‡ ÔzÏ18ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ - ƒ≈»ƒƒ≈≈¿«¿¿ƒ¿≈

;ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,ÌÏBÚÏ ÌÈ‰k‰ ˙‡ ÔÈkLÓÓ¿«¿¿ƒ∆«…¬ƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»
„Ú Ô˙B‡ ÔÈÚ·B˙Â ,Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó - eziLk ‡l‡∆»¿∆ƒ¿¿«¿ƒ≈∆¿¿ƒ»«

eziL19. ∆ƒ¿

ועבדים.17) נשים כשיגדל.18)כגון קטן כן 19)כגון
הא  - ממשכנין "אין קטן: גבי שאמרו ממה רבינו למד

תובעין". לתבוע

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
תיבות 1) עשרה שלש השקלים, כונסים כיצד רבינו בו ביאר

וכיצד  הלשכה, תורמים בשנה פרקים בשלשה שבמקדש,
אותה. תורמין

.‡ÏÎa ?ÌÈÏ˜M‰ ˙‡ ÌÈÁÏM‰ ÔÈÒBk „ˆÈk2 ≈«¿ƒ«À¿»ƒ∆«¿»ƒ¿»
‰È„Óe ‰È„Ó3˙B·z ÈzL Ì‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓ4ÈÏeL . ¿ƒ»¿ƒ»«ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈≈

ÔÈÓk ,‰ÏÚÓÏÓ ¯ˆ ‰ÈÙe ,‰hÓlÓ ÔÈ·Á¯ ‰·z‰«≈»¿»ƒƒ¿«»ƒ»«ƒ¿«¿»¿ƒ
ÁwÏ ¯LÙ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÔÎB˙Ï eÎÈÏLiL È„k ;¯ÙBL»¿≈∆«¿ƒ¿»¿…ƒ¿∆∆¿»ƒ«

˙Áa Ô‰Ó5- ˙Á‡ ?˙B·z ÈzL ÔÈOBÚ ‰ÓÏÂ . ≈∆¿««¿»»ƒ¿≈≈««
BÊ ‰L ÏL ÌÈÏ˜L da ÔÈÎÈÏLnL6- ‰iM‰Â , ∆«¿ƒƒ»¿»ƒ∆»»¿«¿ƒ»

‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜L da ÔÈÁÈpÓ7‡lL ÈnÓ ÔÈ·BbL , «ƒƒ»ƒ¿≈»»∆»¿»∆ƒƒƒ∆…
.‰¯·ÚL ‰Ma Ï˜L»««»»∆»¿»

ה"ט.2) פ"א למעלה וראה "מכל", בשקלים 3)בכת"י:
שופרות  היו כך במקדש, שופרות שהיו "כשם מ"א: פ"ב

(כסףֿמשנה 4)במדינה". שתים "שופרות" מיעוט
טוב'). יום ה"א:5)ו'תוספות פ"ו שקלים ב'ירושלמי'

ורחבות  מלמעלן צרות היו, עקומות הללו "השופרות
להראות  ידן להכניס יוכלו (שלא הרמאין" מפני מלמטן,
העדה'). 'קרבן – מתוכן ונוטלין לתוכן, נותנים כאילו עצמן

חדתין".6) "תקלין ונקראת מ"ה. פ"ו ונקראת 7)שקלים
במדינה  שגם רבינו, בדברי מפורש והנה עתיקין". "תקלין
מפורש: ה"א) (פ"ב ב'ירושלמי' ואילו חדתין. תקלין היו
(ועי' במדינה" עתיקין ואין במקדש עתיקין כן "ותני
נוסחא  היתה שלהרמב"ם הדבר [וברור טוב'). יום ב'תוספות
שם  הריבב"ן של פירושו מתוך יוצא וכן ב'ירושלמי', אחרת
מרגליות  אותן "ויעשה ה'ירושלמי': לשון שזה ב'ירושלמי'.
שמא  - הדרך)? טורח למעט מרגליות, בשקלים (=יקנה
מתניתא  וכו', מפסיד ההקדש ונמצא המרגליות תוזיל
ופירש  בדא". לא עתיקין בתקלין אבל חדתין בתקלין
ולא  מרגליות לקנות מותר עתיקין בתקלין "כלומר הריבב"ן:
אלא  באין שאין תיזול שמא חוששים) (=ולא חיישינן
ברא"ש  ועי' מ"ב, משקלים (פ"ד ומגדלותיה" העיר לחומות
ולפי  עתיקין. תקלין היו במדינה שגם הרי מ"ה), פ"ו ורע"ב
ואין  במקדש עתיקין כן "דתני הא גרס דלא כרחנו על זה,
לפני  שהיה ב'ירושלמי' נמצא אמנם וכן במדינה". עתיקין

רוקח']. 'מעשה בעל

.·Lc˜n·e8„ÈÓz Ì‰ÈÙÏ ‰È‰9‰¯OÚ LÏL,˙B·z «ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿≈≈
BÊ ‰L ÈÏ˜LÏ - ‰BL‡¯ :¯ÙBL ÔÈÓk ‰·z Ïk10. »≈»¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿≈»»

‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜LÏ - ‰iL11ÈÓ ÏÎÏ - ˙ÈLÈÏL . ¿ƒ»¿ƒ¿≈»»∆»¿»¿ƒƒ¿»ƒ
„Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL Ôa¯˜ ÂÈÏÚ LiL∆≈»»»¿«¿≈ƒ¿≈¿≈»∆»
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˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ12.BÊ ‰·˙Ï Ô‰ÈÓc CÈÏLÓ , »¿∆»«»«¿ƒ¿≈∆¿≈»
,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÂÈÏÚ LiL ÈÓ ÏÎÏ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿»ƒ∆≈»»«»ƒ¿«
·c˙‰L ÈÓÏ - ˙ÈLÈÓÁ .BÊ ‰·˙Ï ‰ÈÓc CÈÏLÓ«¿ƒ»∆»¿≈»¬ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰a ‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ ˙B˜Ï ˙BÚÓ13ÈÓÏ - ˙ÈML . »ƒ¿≈ƒ««¬»»»∆ƒƒ¿ƒ
·c˙‰L ÈÓÏ - ˙ÈÚÈ·L .‰B·ÏÏ ˙BÚÓ ·c˙‰L∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

˙¯tkÏ ·‰Ê14˙ÈÈÓL .15ÔB‚k .˙‡hÁ ¯˙BÓÏ - »»««…∆¿ƒƒ¿««»¿
ÔÓ ¯È˙B‰Â ˙‡hÁ Á˜ÏÂ ,B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ»¿«»¿»««»¿ƒƒ
¯˙BÓÏ - ˙ÈÚÈLz .dÎB˙Ï ¯‡M‰ CÈÏLÈ ,˙BÚn‰«»«¿ƒ«¿»¿»¿ƒƒ¿«
.˙B„ÏBÈÂ ˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê Èp˜ ¯˙BÓÏ - ˙È¯ÈOÚ .ÌL‡»»¬ƒƒ¿«ƒ≈»ƒ¿»¿¿
- ‰¯OÚ ÌÈzL .¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ¯˙BÓÏ - ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈¿«»¿¿»ƒ¿≈∆¿≈
·c˙‰L ÈÓÏ - ‰¯OÚ LÏL .Ú¯ˆÓ ÌL‡ ¯˙BÓÏ¿«¬«¿…»¿∆¿≈¿ƒ∆ƒ¿«≈

.‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙BÚÓ»¿«¿≈»

מ"ה.8) פ"ו בשקלים הדברים ומקור ורע"ב). (רא"ש בעזרה
עשר 9) מחמשה אלא היו לא שבמדינה השופרות ואילו

ט. הלכה הקודם בפרק כמבואר תקלין 10)באדר, והוא
עתיקין.11)חדתין. תקלין מ"ה.12)והוא פ"ו שקלים

(שם). יהודה רבי על החולקים ב'מעשה 13)כחכמים
"בהן". תיבת חסירה רבינו 14)רוקח', מדברי נראה

וראה  הקודש, ארון של לכפורת שהכוונה המשנה, בפירוש
שם. זק"ש ניסן הרב ובהערת הרא"ש מכאן 15)בפירוש

ושם: דשקלים, פ"ג התוספתא עלֿפי הוא ההלכה, סוף עד
קיני  ומותר אשמות ומותר חטאות מותר כנגד לנדבה "ששה
נזיר  קרבנות [ומותר] (קיני) יולדות קיני זבות, קיני זבין,
ולוקחין  כו' לנדבה זו וסלע לנדבה זו מנה האומר ומצורע,

שם. טוב' יום 'תוספות ועי' עולות". בהן

.‚·e˙k ,‰·z‰ CB˙a ÂÈ˙BÚÓ eÈ‰iL ,¯·c Ïk ÌLÂ¿≈»»»∆ƒ¿¿»¿«≈»»
‰·z‰ ÏÚ16ıeÁaÓ17Ïk ÏÚ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡˙e . ««≈»ƒ«¿«≈ƒ«»

‰Ó‰a ˙ÏBÚ e·¯˜iL ,˙B¯˙Bn‰18,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . «»∆ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿≈»»≈
- ˙BB¯Á‡‰ ˙B·z‰ LLa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏkL∆»«»«ƒ¿»¿≈«≈»«¬
Ïk ¯‡Lk ,ÌÈ‰kÏ - ‰È˙B¯BÚÂ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ¿«¿≈»¿∆»«…¬ƒƒ¿»»
Ô‰a ÁwÏ - ˙ÈLÈÏL ‰·˙aL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ;˙B¯BÚ‰»¿»«»∆¿≈»¿ƒƒƒ«»∆
- ˙ÈÚÈ·¯aLÂ ;˙B‡hÁ ÔÈˆÁÂ ˙BÏBÚ ÔÈˆÁ ,˙BÙBÚ∆¿»¿∆¿»«»¿∆»¿ƒƒ

.ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔlkÀ»«»

מ"ה.16) פ"ו לשים 17)שקלים תיבה לאיזו לדעת
שהביא. הכהן 18)המעות יהוידע של מדרשו מ"ו. שם,

וכסף  אשם "כסף יז): יב, (מלכיםֿב שנאמר ממה הגדול,
כסף  לו נשאר שאם יהיו", לכהנים ה', בית יובא לא חטאות
לבדק  ה' בית יובא לא לאשם, או לחטאת שהפריש ממה
ממנו  לוקחין והם הכסף, אותו יהיה לכהנים אלא הבית,
אשום  הוא, "אשם יט): ה, (ויקרא שנאמר וממה עולות.
הנאכל  אשם כדין שמשמע הוא", "אשם לה'", אשם
כיצד? הא לה', כולו שיהיה משמע לה'", ו"אשם לכהנים,
ומותר  חטאת (=מותר אשם ומשום חטאת משום שבא כל -

לכהנים. ועור לה' הבשר עולות; בהם ילקח אשם),

.„ÔÈÁlLÓ ,ÌÈÏ˜M‰ ÔÈ·BbLk ,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»¿∆ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
Û¯ˆÏ Ì‰Ï LÈÂ .Lc˜nÏ ÌÈÁeÏL „Èa Ô˙B‡19Ô˙B‡ »¿«¿ƒ«ƒ¿»¿≈»∆¿»≈»

C¯c‰ ÈB‡OÓ ÈtÓ ,·‰Ê È¯È„a20ÔÈˆa˜˙Ó Ïk‰Â .21 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈««∆∆¿«…ƒ¿«¿ƒ

˙BÎLl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰kLÏa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒ¿»««ƒ«¿»
‰È˙B˙Ïc Ïk ÔÈ¯‚BÒÂ ,Lc˜na22ÔÈÓ˙BÁÂ ,˙BÁzÙÓa «ƒ¿»¿¿ƒ»«¿∆»¿«¿¿¿¿ƒ

ÌL eˆ·wiL ÌÈÏ˜M‰ ÏkÓ ÔÈ‡ÏÓÓe .˙BÓ˙BÁ ‰ÈÏÚ»∆»»¿«¿ƒƒ»«¿»ƒ∆ƒ»¿»
ÏÈÎzL È„k - ‰t˜ Ïk ¯eÚL ;˙BÏB„b ˙Bt˜ LÏL»À¿ƒ»À»¿≈∆»ƒ

ÔÈ‡Ò ÚLz23‰ÊÂ .‰kLla B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ¯‡M‰Â , ≈«¿ƒ¿«¿»«ƒƒ«ƒ¿»¿∆
‰kLl‰ ˙Óe¯z ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ˙Btw‰ CB˙aL24‰ÊÂ , ∆¿«À«ƒ¿»¿««ƒ¿»¿∆

‡¯˜p‰ ‡e‰ - ˙Btwa LiM ‰Ó ÏÚ ¯˙È ÌL ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈««∆≈«À«ƒ¿»
‰kLl‰ È¯ÈL25. ¿»≈«ƒ¿»

מ"א.20)להחליף.19) פ"ב בכת"י:21)שקלים
חכמים 22)"מתקבץ". תיקנו שלכן יד, בהם תשלוט שלא

אפשר  יהיה "ולא א): בהלכה (למעלה שופרות כמין תיבות
בנחת". מהן פ"ג 23)ליקח (שקלים ב'ירושלמי' הוא כן

סאין, תשע שהן סאין שלש של קופות בשלש "תניא, ה"ב):
רבינו  והביאו הלשכה". את תורמין סאין, ושבע עשרים שהן
תורמים  גדולות קופות אותן ומתוך המשנה. בפירוש
שכל  קטנות, קופות שלש פעם כל בשנה, פרקים בשלשה
וראה  ומ"ב), מ"א דשקלים (פ"ג סאים שלשה מכילה אחת

לא. והערה ה הלכה ולהלן שם, ורע"ב וממנה 24)ברא"ש
ה"א). פ"ד (להלן השנה כל של הציבור קרבנות קונים

להלן 25) כמבואר וכו', ומגדליה העיר צרכי קונים וממנה
ה"ח. בפ"ד

.‰ÌÈ˜¯t ‰LÏLa26:‰kLl‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz ‰Ma ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒ∆«ƒ¿»
ÔÒÈ L„Á L‡¯a27ÌBÈ Ì„˜ ,È¯Lz L„Á L‡¯·e , ¿……∆ƒ»¿……∆ƒ¿≈…∆

·BË28ÂÈ¯Á‡ B‡29.ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ˙¯ˆÚ Ì„˜Â , «¬»¿…∆¬∆∆«¬ƒ»»»
,‰kLl‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ „Á‡ ?d˙B‡ ÔÈÓ¯Bz „ˆÈÎÂ¿≈«¿ƒ»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»
?Ì¯˙‡ :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ıeÁa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ¯ÓBM‰Â¿«¿ƒ¿ƒ«¿≈»∆∆¿…

ÌÈÓÚt LÏL - Ì¯z ,Ì¯z ,Ì¯z :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â30. ¿≈¿ƒ¿…¿…¿…»¿»ƒ
Ô‰Ó ‰t˜ Ïk ,˙BpË˜ ˙Bt˜ LÏL ‡lÓÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«≈»À¿«»À»≈∆

ÔÈ‡Ò LÏL ‰ÏÈÎÓ31˙BÏB„b‰ ˙Bt˜ LÏL Ô˙B‡Ó ,32, ¿ƒ»»¿ƒ≈»»À«¿
Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï È„k ,ıeÁÏ Ô‡ÈˆBÓe33.eÏÎiL „Ú ƒ»«¿≈¿ƒ¿«≈≈∆«∆ƒ¿

LÏL ÔÓ ˙BpËw‰ ˙Bt˜ LÏM‰ Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ¿≈¿«≈»«»À«¿«ƒ»
„Ú Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓe ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ‰iL ÌÚt ˙BÏB„b¿««¿ƒ»…∆¬∆∆ƒ¿«¿ƒ≈∆«

.eÏÎiL∆ƒ¿

מ"א.26) פ"ג "בפרוס 27)שקלים שם: במשנה, כמפורש
- "פרס שם: ובירושלמי החג", ובפרוס עצרת בפרוס הפסח
דהיינו  יום, משלשים (=חצי יום דשלשים פלגא פלגא,
בהלכותיו". שדורשים למועד קודם יום) עשר חמשה

שהוא 28) מפני בתשרי, באחד אמרו "ולא שם: משנה,
לפני 29)יוםֿטוב". להקדים שאפשר שכשם רבינו סובר

(כסףֿמשנה). לאחר אפשר כן כמו שקלים 30)יוםֿטוב,
סה. במנחות כמו דבר, כל לשלש חכמים דרך וכן מ"ג. פ"ב

והרע"ב). (הרא"ש קו: ב.31)וביבמות משנה שם
כב.32) והערה ד הלכה למעלה קרבנות 33)ראה לקנות

למקדש. הצריכים ציבור

.ÂLÏM‰ ÔÓ ˙ÈLÈÏL ÌÚt Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ¿≈¿«≈»««¿ƒƒƒ«»
,eÏÎiL „Ú Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓe ,È¯L˙a ˙BÏB„b‰ ˙BtÀ̃«¿¿ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ≈∆«∆ƒ¿
ÔÈÓ¯Bz ÔÒÈ L„Á L‡¯·e ;ÔÒÈ L„Á L‡¯ „Ú«……∆ƒ»¿……∆ƒ»¿ƒ
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‰L„Á ‰Óe¯zÓ34ÌÈÏ˜M‰ Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰ ‡Ï . ƒ¿»¬»»…ƒ¿ƒ»∆«¿»ƒ
LÚÈb‰ ‡lL „Ú eÏÎÂ ,˙BÏB„b‰ ˙Bt˜ LÏLa35ÔÒÈ ∆¿»À«¿¿»«∆…ƒƒ«ƒ»

‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈÓ¯B˙Â ÔÈ¯ÊBÁ -36. ¿ƒ¿¿ƒƒ¿»≈«ƒ¿»

לתרומת 34) השנה ראש בניסן "באחד א: ז, השנה ראש
חודש  עולת "זאת יד): כח, (במדבר שנאמר שקלים",
קרבן  והבא חדש תורה "אמרה - השנה" לחדשי בחדשו
שנאמר  ממה ונלמד מדבר, הכתוב ובניסן חדשה". מתרומה
לחדשי  ניסן) (=חודש לכם הוא "ראשון ב) יב, (שמות
גזירהֿשוה  השנה" "לחדשי - השנה" "לחדשי השנה".

ניסן. כאן אף ניסן, שם מה "אשר 35)היא: בכת"י:
שלישית 36)הגיע". "שלמה ה"ג: פ"ג שקלים 'ירושלמי'

שלשתן  שלמו לראשונה, חוזר שניה שלמה לשניה, חוזר
רבי  שהיה לשיריים, חוזר אומר מאיר רבי ושוקל, חוזר
בסוף", להן יצטרכו שמא בשיריים, מועלין אומר מאיר
מעילה  מהל' ופ"ו כסףֿמשנה, (ועי' מאיר כרבי והלכה

הי"ג).

.ÊÔ‡ÈˆBÓe Ì‰a Ì¯Bz ‡e‰L ,˙BpËw‰ ˙Bt˜ LÏL»À«¿«∆≈»∆ƒ»
Ï"ÓÈb ,˙"Èa ,Û"Ï‡ :Ô‰ÈÏÚ ·e˙k ,ıeÁÏ37È„k ; «»¬≈∆»∆≈ƒ»¿≈

‰BL‡¯‰ ÔÓ e˜tzÒiL38Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÎzL „Ú ∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«∆ƒ¿∆¿««»
ÔÓ ÔÈ˜tzÒÓ Ck ¯Á‡Â ,‰iM‰ ÔÓ ÔÈ˜tzÒÓƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ»¿««»ƒ¿«¿ƒƒ
˙Á‡‰ ‰tw‰ ÔÓ ‰BL‡¯ Ì¯B˙Â .˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒ«À»»««

‰ÏB„b‰39˙ÁtËÓa ‰ÏB„b‰ d˙B‡ ‰tÁÓe ,40; «¿»¿«∆»«¿»¿ƒ¿««
‰tÁÓe ,‰iM‰ ‰ÏB„b‰ ‰tw‰Ó ‰iM‰ Ì¯B˙Â¿≈«¿ƒ»≈«À»«¿»«¿ƒ»¿«∆
ÔÓ ˙ÈLÈÏM‰ Ì¯B˙Â ;˙ÁtËÓa ‰ÏB„b‰ d˙B‡»«¿»¿ƒ¿««¿≈«¿ƒƒƒ
d˙B‡ ‰tÁÓ BÈ‡Â ,˙ÈLÈÏM‰ ‰ÏB„b‰ ‰tw‰«À»«¿»«¿ƒƒ¿≈¿«∆»
ÏÈÁ˙ÈÂ ,ÌiÒ daL ˙¯k ‰È‰zL È„k ;˙ÁtËÓa¿ƒ¿««¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆»ƒ≈¿«¿ƒ
.˙¯ˆÚ Ì„˜ ÒkiLk ,‰iL ÌÚÙa ‰lÁza ‰pnÓƒ∆»«¿ƒ»¿««¿ƒ»¿∆ƒ»≈…∆¬∆∆
‰tÁÓe ,‰l‚Ó ‰˙È‰L ‰ÏB„b‰ ÔÓ ‰BL‡¯‰ Ì¯B˙Â¿≈»ƒ»ƒ«¿»∆»¿»¿À»¿«∆
‰pnÓ Ì¯zL ‰ÏB„b‰ ÔÓ ‰iM‰ Ì¯B˙Â ;d˙B‡»¿≈«¿ƒ»ƒ«¿»∆»«ƒ∆»
˙ÈLÈÏM‰ Ì¯B˙Â ;d˙B‡ ‰tÁÓe ,‰lÁz ‰BL‡¯a»ƒ»¿ƒ»¿«∆»¿≈«¿ƒƒ
È„k ;d˙B‡ ‰tÁÓ BÈ‡Â ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰ÏB„b‰ ÔÓƒ«¿»«¿»»¿≈¿«∆»¿≈
ÒkiLk ,˙ÈLÈÏL ÌÚÙa ‰lÁza ‰pnÓ ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ∆»«¿ƒ»¿««¿ƒƒ¿∆ƒ»≈
˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ Ì¯Bz ‡ˆÓpL „Ú .È¯L˙a¿ƒ¿≈«∆ƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ

˙BÏB„b‰ ÔÓ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ˙BpËw‰41. «¿«ƒ»««¿««ƒ«¿

מ"ב.37) פ"ג ה"ב.38)שקלים שם 'ירושלמי'
ומחפה 39) הראשונה את "תרם תנן: מ"ד, פ"ג בשקלים

מחפה,בטב  היה לא שלישית בטבלאות, ומחפה שניה לאות,
הרא"ש  ופירשו התרום". הדבר מן ויתרום ישכח שמא

- הראשונה את תרם ¯‡˘Â‰והרע"ב: ‰ÓÂ¯˙ בפרוס -
בלשכה.ÙÁÓÂ‰הפסח. שנשארו השקלים כל -‰È˘-

עצרת. מחפה ˘È˘ÈÏ˙בפרוס היה ומדוע החג, בפרוס -
מחפה  ולכן השיריים, מן יתרום שמא ובשניה? בראשונה
החיפוי. על ושמים חדשים שקלים ומביאים אותם
אבל  לתרום. גמרו כבר שהרי לחפות צריך אין ובשלישית

מפרש: הראשונה.‰¯‡˘Â‰רבינו הגדולה ‰˘È‰מהקופה
השניה. הגדולה הקופה -˙È˘ÈÏ˘‰ הגדולה הקופה -

מוזכרות  לא במשנה הלא זה, על הרא"ש (והעיר השלישית
קופה  ומחפה נזכרו), ב'ירושלמי' ורק הגדולות, הקופות כלל

ישכח  "שמא שלישית מחפה ואינו ושניה, ראשונה גדולה
בעצרת  גם לתרום יתחיל כלומר התרום", הדבר מן ויתרום
שמא  חשש אין רבינו, ולדעת בפסח. בה שהתחיל מאותה
אינם  שיריים ה"ד) (למעלה דעתו שלפי השיריים, מן יתרום
הגדולות. הקופות משלש חוץ הנשארים אותם אלא

רבים.40) עורות - "בקטבלאות" שם: ונמצא 41)במשנה,
ישראל, ארץ לשם ישראל: לכל תרם גדולה קופה שמכל
והמדינות  ומדי בבל ולשם לה, המוקפות כרכים לשם
קופה  בכל שהרי ה"ח, להלן כמפורש ישראל, וכל הרחוקות
שם). המשניות' ('פירוש מישראל קצת על הוא תורם וקופה

מד. הערה להלן וראה

.Áel‡ ˙Bt˜ LÏL Ì¯Bz ‡e‰Lk42˙‡ Ì¯Bz , ¿∆≈»À≈≈∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÌLÏ ‰BL‡¯‰43ÔÈk¯k ÌLÏ ‰iM‰Â , »ƒ»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ»¿≈¿«ƒ

ÔÈÙwn‰44Ï‡¯OÈ (ı¯‡) Ïk ÌLÏe dÏ45˙ÈLÈÏM‰Â , «À»ƒ»¿≈»∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒƒ
˙B˜BÁ¯‰ ˙BÈ„n‰ ÌLÏe È„Ó ÌLÏe Ï·a ÌLÏ¿≈»∆¿≈»«¿≈«¿ƒ»¿

.Ï‡¯OÈ Ïk ¯‡L ÌLÏe¿≈¿»»ƒ¿»≈

שם.42) להביא 43)שקלים, שהספיקו הראשונים שהם
למקומות  [והכוונה למקדש. קרובים שהם שקליהם, את
מד]. הערה להלן ראה ישראל, בארץ הקרובים

עמון 44) כגון: ישראל, לארץ הקרובים כלומר הסמוכים,
המזרחי. הירדן בעבר חסירה 45)ומואב התימנים, בכת"י

בדפוס  גם הוא כן לפנינו, שהוא כמו [אבל "ארץ". המלה
לשם  שהכוונה ונראה נכון. וכן רוקח', וב'מעשה רומי
רבינו  כתב שהרי גופא. ישראל בארץ הרחוקים המקומות

על תורם הוא וקופה קופה שבכל המשניות ˜ˆ˙בפירוש
על  בשניה תורם הוא תימן כת"י לנוסחת ואילו מישראל,

ÏÎ והערה ל' עמוד לשקלים הרא"ש בפרישת וראה ישראל.
סו].

.ËÌ¯Bz ‡e‰Lk46LiL Èe·b‰ ÏÚ Ì¯˙Ï Ôek˙Ó , ¿∆≈ƒ¿«≈ƒ¿…««»∆≈
‰kLla47‰kLlÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èe·b‰ ÏÚÂ ,48, «ƒ¿»¿««»∆¬«ƒ…ƒƒ««ƒ¿»

˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚÂ49,ÌÈÏ˜M‰ el‡ eÈ‰iL È„k ; ¿«∆»ƒƒ¿¿≈∆ƒ¿≈«¿»ƒ
el‡Îe ,Ï‡¯OÈ ÏÚ ‰¯tk ,Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï Ô‡ÈˆB‰L∆ƒ»¿ƒ¿«≈≈∆«»»«ƒ¿»≈¿ƒ
.BÊ ‰Óe¯z Ô‰Ó ‰Ó¯˙Â ,‰kLlÏ Ô‰ÈÏ˜L Ïk eÚÈb‰ƒƒ»ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿ƒ¿¿»≈∆¿»

א.46) קח, הגדולות.47)כתובות הקופות בשלש שאינו
בדרך.48) והיה 49)ונמצא באדר, שקלו שלח ולא שנאנס

כולה. השנה כל משלחו

.ÈÌ¯Bz‰ ÒkiLk50¯LÙ‡L „‚·a ÒkÈ ‡Ï ,Ì¯˙Ï ¿∆ƒ»≈«≈ƒ¿……ƒ»≈¿∆∆∆∆¿»
‡ÏÂ ,ÏcÒa ‡ÏÂ ÏÚÓa ‡ÏÂ ,ÛÒk Ba ˙BaÁ‰Ï¿«¿∆∆¿…¿ƒ¿»¿…¿«¿»¿…

‰lÙ˙a51ÌÚ‰ B˙B‡ e„LÁÈ ‡nL ;ÚÓ˜a ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»¿…¿»≈«∆»«¿¿»»
dÓ¯zLk ÂÈzÁz ‰kLl‰ ˙BÚnÓ ‡ÈaÁ‰ :e¯Ó‡ÈÂ52. ¿…¿∆¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿»¿∆¿»»

,‡ˆiL ‰ÚL „Ú ÒkiL ‰ÚMÓ BnÚ eÈ‰ ÌÈ¯a„Óe¿«¿ƒ»ƒƒ»»∆ƒ»≈«»»∆≈≈
ÂÈt CB˙Ï ÔzÈ ‡lL È„k53Ïk ÌÈ¯‰ÊpL Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈∆…ƒ≈¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»ƒ»

Ï‰· ‡e‰L ÈÓ B‡ ÈÚ ,Ck54ÈtÓ ,Ì¯˙È ‡Ï ÔB‰Ï »»ƒƒ∆ƒ¿»«…ƒ¿…ƒ¿≈
Ï‡¯OiÓe '‰Ó Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â :¯Ó‡pL ;„LÁ‰55. «¬»∆∆¡«ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈ƒƒ¿»≈

מ"ב.50) פ"ג "בתפילין"51)שקלים שם: במשנה,
('מעשה  רבינו בדברי אחר בנוסח הוא וכן רבים. בלשון

ויאמרו 52)רוקח'). יעני, "שמא אמרו: (שם) במשנה
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מתרומת  ויאמרו יעשיר, שמא או העני, הלשכה מעוון
הלשכה" מן לפנים נכנס "אחד שהרי העשיר". הלשכה

ה"ה). ה"ב)53)(למעלה פ"ג (שקלים וב'ירושלמי'
יראו  ועלֿידיֿזה מים, פיו (ימלא מים פומיה "וימלא שאלו:
(שצריך  הברכה מפני תנחום, רבי אמר בפיו)? כסף שאין

שקלים)". תרומת התרמת על ב'ירושלמי'54)לברך
מפני  יתרום לא קווץ ישמעאל, רבי דבי "תני (שם):
מלשון  שיער, בעל הוא קווץ מפרש, כאן הראב"ד החשד".
הרמב"ם  אבל בשערו. יחביא שמא תלתלים, קווצותיו
א, (שמות "ויקוצו" מלשון: להון, ונבהל עני שהוא מפרש
"קבץ" שגורס או מו), כז, (בראשית בחיי" "קצתי או יב),

קבצן. צריך 55)מלשון שאדם "לפי (שם): המשנה לשון
שנאמר: המקום, ידי לצאת שצריך כדרך הבריות, ידי לצאת
טוב  ושכל חן ומצא ואומר: ומישראל, מה' נקיים והייתם

ואדם". אלקים בעיני

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאבד 1) ומי בו, והחייבים שיעורו קלבון, דיני בו כלל

שקלו.

.‡Ïk ÔziL È„k ,Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ïk‰ - ÌÈÏ˜M‰ ÈÈˆÁ¬»≈«¿»ƒ«…¿ƒƒ»∆¿≈∆ƒ≈»
Ï .·iÁ ‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ „Á‡Â „Á‡‰È‰Lk ,CÎÈÙ ∆»¿∆»¬ƒ∆∆∆«»¿ƒ»¿∆»»

Û¯ˆÓe ÈÁÏM‰ Ïˆ‡ CÏB‰ Ì„‡2,ÔÈ‡ˆÁ ÈLa Ï˜L »»≈≈∆«À¿»ƒ¿»≈∆∆ƒ¿≈¬»ƒ
Ï˜M‰ ÏÚ ˙ÙÒBz BÏ ÔzÈ3˙‡¯˜ ˙ÙÒBz‰ d˙B‡Â , ƒ≈∆∆««∆∆¿»«∆∆ƒ¿≈

ÔBaÏ˜4- Ì‰ÈL ÏÚ Ï˜L e˙pL ÌÈL ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ»¿«ƒ∆»¿∆∆«¿≈∆
ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ5. «»ƒ¿«¿

המטבע.3)ופורט.2) חילוף שזהו 4)דמי שכתבו יש
להכריע  שנותנים ומועט קל דבר "קלֿבון", נוטריקון:

ורע"ב). (רא"ש הכסף פירוט בשביל בקלבון 5)ביניהם
הנותן  שאחד רבינו מדברי ונראה מ"ו). פ"א (שקלים אחד
מאיר  כרבי ולא פ"א) (תוספתא מקלבון פטור השקל מחצית
שנתנו  שנים ולדבריו, (שם). זה באופן אף בקלבון שמחייב

שם). (משנה, קלבונות בשני חייבים - שקל

.·ÈÓ Ïk6B‡ ÌÈL ÈzL ÔB‚k ,ÌÈÏ˜La ·iÁ BÈ‡L »ƒ∆≈«»«¿»ƒ¿¿≈»ƒ
ÌÈ„·Ú ÈL7Ï˜L e˙pL ,8.ÔBaÏw‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ¿≈¬»ƒ∆»¿∆∆¿ƒƒ«»¿

ÏÚ ·iÁ‰ Ô˙Â ,¯eËt „Á‡Â ·iÁ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»∆»«»¿∆»»¿»«««»«
¯eËt‰ È„È9L LÈ‡ ÔB‚k ,‰M‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï˜L Ô˙p ¿≈«»¿ƒ∆»«∆∆»»¿«ƒ»

ÔÎÂ .ÔBaÏw‰ ÔÓ ¯eËt - „·Ú B‡10ÔÈ¯eËt ÌÈ‰k‰ ∆∆»ƒ««¿¿≈«…¬ƒ¿ƒ
ÔBaÏw‰ ÔÓ11ÔÓ ¯eËt Ô‰k‰ „È ÏÚ Ï˜BM‰Â . ƒ««¿¿«≈«««…≈»ƒ

.ÔBaÏw‰««¿

שם.6) כהנים 7)משנה, לא "אבל שנינו: שם [במשנה
במתניתין  גרס לא רבינו כי ויתכן וקטנים". ועבדים ונשים
לא  וכן טוב') יום וב'תוספות משנה בכסףֿ (ראה "כהנים"
דרך  אלא הלוואה בדרך אינו לקטן השוקל כי "קטנים", גרס
השוקל  גם זה ובאופן בקטן, התחייבות אין הרי כי מתנה,
נראה  וכן ה"ג. להלן כמפורש הקלבון, מן פטור לגדול
קטן  הזכיר לא שהרי "קטן", גרס שלא המשניות בפירוש

הדין.8)כלל]. משורת שיחזירו 9)לפנים הלוואה דרך
אפילו  פטור - מתנה בדרך נתן אם אבל ידו. כשתמצא לו
רא"ש  (עי' ה"ג כדלהלן בשקלים, שחייב מי עלֿידי נתן אם

('מעשה 10)ורע"ב). ההלכה סוף עד מכאן חסר בכת"י
הדין 11)רוקח'). מצד השקל במחצית חייבים הכהנים

(שם  אותם ממשכנים אין אבל ה"ז) בפ"א למעלה (כמבואר
(כסףֿמשנה). קלבון תוספות מלתת פטורים ולכן ה"י)

.‚Ô˙Bp‰12ÂÈÏÚ Ï˜L13ÈÚ‰ ÏÚÂ14B‡ BÎL ÏÚ B‡ «≈∆∆»»¿«∆»ƒ«¿≈
ÔÓ ¯eËt - ‰zÓ Ì‰Ï B˙ Ì‡ :B¯ÈÚ Ôa ÏÚ«∆ƒƒ¿»»∆«»»»ƒ

¯‰L ,ÔBaÏw‰˙Ba¯‰Ï È„k ‰zÓ Ï˜L ÈˆÁ Ô˙ È ««¿∆¬≈»«¬ƒ∆∆«»»¿≈¿«¿
C¯c Ì„È ÏÚ Ï˜ML ÈˆÁ‰ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â ;ÌÈÏ˜Laƒ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¬ƒ∆»««»»∆∆
·iÁ - Ì„È ‡ˆÓzLk BÏ e¯ÈÊÁiL „Ú ,‰‡ÂÏ‰«¿»»«∆«¬ƒ¿∆ƒ¿»»»«»

.ÔBaÏ˜a¿«¿

מ"ז.12) פ"א עצמו.13)שם העני.14)בשביל ובשביל

.„ÔÈÁ‡‰15Ì‰Ï ÁÈp‰M ‰Ó e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿«∆ƒƒ«»∆
ÌÈÙzM‰ ÔÎÂ ,Ì‰È·‡16Ì‰ÈL È„È ÏÚ Ï˜L e˙pL ¬ƒ∆¿≈«À»ƒ∆»¿∆∆«¿≈¿≈∆

ÔBaÏw‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt -17?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒƒ««¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈÚ ‰pzLÂ ,˙eÙzM‰ ˙BÚÓa e˙Â e‡OpL ÔÈÙzLa¿À»ƒ∆»¿¿»¿ƒ¿«À»¿ƒ¿«»≈

˙BÚn‰18ÂÈ˙BÚÓ ‰ÊÂ ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ ; «»¬»ƒ≈ƒ∆¿»¿∆¿»
Ìe·¯ÚÂ19- Ìe‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ˙BÚn‰ epzL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , ¿≈¿«¬«ƒ…ƒ¿««»¿…ƒ

ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰20ÔÓÊ ¯Á‡Â ,e˙Â e‡O . ¬≈≈«»ƒ¿«¿»¿¿»¿¿««¿«
ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ - eÙzzLÂ e¯ÊÁÂ ,e˜ÏÁ21„Ú , »¿¿»¿¿ƒ¿«¿«»ƒ¿«¿«

zLÈÂ ,‰B¯Á‡‰ BÊ ˙eÙzLa ezÈÂ e‡OiL.˙BÚn‰ ep ∆ƒ¿¿ƒ¿¿À»»«¬»¿ƒ¿««»

שם.15) "האחים 16)משנה, שם: במשנה גרס רבינו
וראה  השותפים", "האחים גרס: והראב"ד והשותפים".

את 17)להלן. עוד חלקו שלא שכיון פטורים, האחים
ופטור  בעדם, נותן אביהם כאילו הדבר נחשב הרי הרכוש,
אחד  אדם כאילו הדבר שחשוב פטורים, והשותפים מקלבון.
הוא  כי זה, על חולק הראב"ד אבל ופטורים. בעדם, נותן
האחים  אחד: דין וזהו השותפים", "האחים במשנה גורס

אביהם. בעזבון שותפים שהכניסו 18)שהם שהכספים
בינתיים. התחלפו עושה 19)לשותפות זה שעירוב

ה"א). ושותפין שלוחין מהל' (פ"ד דין 20)השותפות
הותירו  או ופחתו קיימין, שהמעות זמן שכל הוא: השותפות
חלקם  לפי ההפסד או השכר חולקים - המטבע שינוי מחמת
ופחתו  בהם ונתנו נשאו ואילו נשתתפו). לא (כאילו במעות
(הל' בשוה ביניהם הפחת או השכר חולקים הותירו, או
משנה'. ו'כסף עוז' 'מגדל וראה ה"ג), שם ושותפין שלוחין

נו: בבכורות מהמשנה הבאה הערה להלן משנה,21)ועי'
מקלבון, פטורים ששותפים רבינו ולדעת ב. נו, בכורות
וכן  המעות. הוציאו לא כשעוד מדובר שכאן לפרש הוכרח

שם. המשנה בפירוש כתב

.‰,ÌÈÙÒÎe ‰Ó‰a Ô‰Ï ‰È‰L ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿«À»ƒ∆»»»∆¿≈»¿»ƒ
ÁÂÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBaÏ˜a ÌÈ·iÁ - ÌÈÙÒka e˜Ï ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿«¿««ƒ∆¬«ƒ

e˜ÏÁ ‡ÏÂ ,‰Ó‰a‰ e˜ÏÁ Ì‡Â .‰Ó‰a‰ e˜ÏÁ ‡Ï…»¿«¿≈»¿ƒ»¿«¿≈»¿…»¿
e˜ÏÁiL „Ú ,ÔBaÏw‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ÌÈÙÒk‰«¿»ƒ¿ƒƒ««¿«∆«¿¿

‰wÏÁÏ ÔÈ„ÓBÚ Ì‰ È¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;ÌÈÙÒk‰22. «¿»ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒ«¬À»

ב.22) נו, בכורות

.Â˙ÈˆÁÓ BÏ e·MÁiL È„k ,Lc˜‰Ï Ï˜L Ô˙Bp‰«≈∆∆¿∆¿≈¿≈∆¿«¿«¬ƒ
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‰a‚pM ‰nÓ Ï˜L ÈˆÁ ÏhÈÂ ,da ·iÁ ‡e‰L Ï˜M‰«∆∆∆«»»¿ƒ…¬ƒ∆∆ƒ«∆ƒ¿»
˙BBaÏ˜ ÈL ·iÁ - ÌÈ¯Á‡‰ ÔÓ23‰È‰ el‡L ; ƒ»¬≈ƒ«»¿≈«¿∆ƒ»»

ÌÈÏ˜LÏ Blk Ï˜M‰24„Á‡ ÔBaÏ˜ ·iÁ ‰È‰ ,25. «∆∆Àƒ¿»ƒ»»«»»¿∆»

קורין 23) (העם שקל ונוטל סלע "הנותן מ"ו: פ"א בשקלים
של  ושקל שנה, בכל שוקלים שהיו הסלעים לחצי שקלים
התורה) על בפירושו רמב"ן - כתרגומו סלע, קורין משה

קלבונות". שני ועל 24)חייב עליו שלם, שקל כששוקל
ג). הלכה (למעלה הלוואה בדרך ועכשיו 25)חבירו

קלבון. עוד חייב שקל, חצי מההקדש שהוציא

.Ê?ÔBaÏw‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk26ÔÈ˙B eÈ‰L ÔÓÊa «»ƒ««¿ƒ¿«∆»¿ƒ
ÔÈ¯È„ ÈL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa27ÈˆÁ ÔBaÏw‰ ‰È‰ , ¿«¬ƒ«∆∆¿≈ƒ»ƒ»»««¿¬ƒ

¯È„a ¯OÚ ÌÈMÓ „Á‡ ‡È‰L ,‰ÚÓ28‡Ï ÌÏBÚÓe . »»∆ƒ∆»ƒ¿≈»»¿ƒ»≈»…
‰fÓ ˙BÁt ÔBaÏw‰ Ôz29,ÌÈÏ˜Lk ÔÈ‡ ˙BBaÏw‰Â . ƒ«««¿»ƒ∆¿««¿≈»ƒ¿»ƒ

„Ú ,ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁÏM‰ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡∆»«ƒƒ»«À¿»ƒƒ¿≈«¿»«
Lc˜‰‰ Ô‰Ó ˜tzÒiL30. ∆ƒ¿«≈≈∆«∆¿≈

מ"ז.26) פ"א ה"ו.27)שקלים פ"א ובזמן 28)למעלה
שלעולם  שלמה, מעה הקלבון היה שלם, סלע נותנים שהיו
'תוספות' (עיין וארבעה מעשרים אחד הכרעה לתת צריך

התקבלת). ד"ה מד: שקלו 29)שבועות לא מעולם שהרי
ה"ו). פ"א (למעלה שקל מחצי ב'ירושלמי'30)פחות

רבי  נופלין? הקלבונות היו "לאיכן ה"ד): פ"א (שקלים
שמעון  רבי לנדבה, אומר: לעזר רבי לשקלים, אומר: מאיר
בן  הקדשים, קודש לבית וציפוי זהב ריקועי אומר: שזורי
אומרים: ויש בשער, אותן נוטלין היו שולחנין אומר: עזאי
ונראה  לירושלים)". השקלים (להביא דרכים להוצאת
בלחםֿמשנה. ועי' לנדבה, שאמר לעזר כרבי פוסק שרבינו

.Áep¯ÒÓiL „Ú ,B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - BÏ˜L „·‡L ÈÓƒ∆»«ƒ¿«»¿«¬»«∆ƒ¿¿∆
¯aÊbÏ31,ÁÈÏL „Èa Ô‰ÈÏ˜L ˙‡ eÁÏML ¯ÈÚ‰ Èa . «ƒ¿»¿≈»ƒ∆»¿∆ƒ¿≈∆¿«»ƒ«

‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ ,e„·‡ B‡ e·‚Â32‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿¿»¿ƒ≈ƒ»¬≈∆
Ì‰Ï ÚaL33ÌpÁ È¯ÓBL Ïk ÔÈ„k ,¯ËÙÂ34Ô‰Â , ƒ¿»»∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿≈ƒ»¿≈

‰iL ÌÚt Ô‰ÈÏ˜L ÔÈ˙BÂ ÔÈ¯ÊBÁ35e¯Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆««¿ƒ»¿ƒ»¿
ÔÈ‡ ,eÈÏ˜L ÔÈÓlLÓ e‡Â ÏÈ‡B‰ :¯ÈÚ‰ ÈL‡«¿≈»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»≈≈
ÔÈ‡ - eÏ ÔÓ‡ ‡e‰L ,ÁÈÏM‰ Ú·MiL eBˆ¿̄≈∆ƒ»««»ƒ«∆∆¡»»≈
ÔÈ‡L ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wzL ÈÙÏ ;Ô‰Ï ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆¿ƒ∆«»«¬»ƒƒ∆≈

‰Úe·L ‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰36ÌÈÏ˜M‰ e‡ˆÓ . ∆¿≈≈¿…¿»ƒ¿¿«¿»ƒ
el‡Â el‡ - ÁÈÏM‰ ÚaLpL ¯Á‡ ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ««∆ƒ¿««»ƒ«≈»≈

˙¯Á‡ ‰LÏ Ô‰Ï ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .Ì‰ ÌÈÏ˜L37, ¿»ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»»«∆∆
eÏtÈ ÌÈB¯Á‡‰Â ,‰M‰ Ï˜LÏ eÏtÈ ÌÈBL‡¯‰Â¿»ƒƒƒ¿¿∆∆«»»¿»«¬ƒƒ¿

‰¯·ÚL ‰L Ï˜LÏ38. ∆∆∆»»∆»¿»

מפורש 31) וכן יוחנן. כרבי ה"א) (פ"ב שקלים 'ירושלמי'
בסמוך. המובאה לפי 32)במשנה מ"א. פ"ב שקלים

נח. מציעא בבבא אלעזר רבי של שנגנב 33)האוקימתא
פשע  לא וגם בו להשתמש יד בו שלח ולא שנאבד, או
תקנת  זו ושבועה ה"א). ופקדון שאלה מהל' (פ"ד בשמירתו
(בבאֿ בהקדש שבועה אין התורה מן שהרי היא, חכמים

שם). מגניבה 34)מציעא ופטורים בפשיעה החייבים
שאינם 35)ואבידה. חנם, לשומרי השקלים שמסרו שכיון

פעם  לשקול וחייבים הם פושעים כלֿכך, לשמור מחויבים
י  הלכה להלן וראה התרומה, נתרמה כבר אם אף שניה,

שם.36)(כסףֿמשנה). שקלים, שקלים 37)'ירושלמי'
הבאה  לשנה חובתו ידי לצאת יכול אינו כלומר מ"א. פ"ב

הנ"ל. המיותרים ('ירושלמי'38)בשקלים עתיקין תקלין
אחרונים? הם ומי ראשונים הם ומי ה"א). פ"ב שקלים

מג. הערה עיי"ש ט, הלכה סוף להלן יבואר

.Ë¯ÎO ¯ÓBL „Èa Ì‰ÈÏ˜L ˙‡ eÁÏL39È¯‰L , »¿∆ƒ¿≈∆¿«≈»»∆¬≈
ÔB‚k ,Ò‡a epnÓ e„·‡Â ,‰„·‡Â ‰·‚a ·iÁ ‡e‰«»ƒ¿≈»«¬≈»¿»¿ƒ∆¿…∆¿
Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - ¯eËt ‡e‰L ,ÌÈiÊÓ ÌÈËÒÏ ÌeÁ˜lL∆¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒ∆»ƒƒ

‰Óe¯z‰ ‰Ó¯˙pL ¯Á‡40ÁÈÏM‰ ÚaL - Ò‡ ««∆ƒ¿¿»«¿»∆¡«ƒ¿»«»ƒ«
ÌÈ¯aÊbÏ41ÏÚ Ì¯Bz Ì¯Bz‰L ;ÔÈ¯eËt ¯ÈÚ‰ È·e , «ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆«≈≈«

Èe·b‰42,Ô‰ Lc˜‰ ˙eL¯·e ,˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚÂ «»¿«∆»ƒƒ»ƒ¿∆¿≈≈
e¯ÒÓ ‡Ï È¯‰ ?˙BOÚÏ Ô‰Ï ‰È‰ ‰Ó ¯ÈÚ‰ È·e¿≈»ƒ∆»»»∆«¬¬≈…»¿
Ï·‡ ,‰„·‡Â ‰·‚a ·iÁ ‡e‰L ,¯ÎO ¯ÓBLÏ ‡l‡∆»¿≈»»∆«»ƒ¿≈»«¬≈»¬»
‰Ó¯˙pL Ì„˜ e„·‡ Ì‡Â .ÈeˆÓ BÈ‡ Ò‡‰»…∆≈»¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿¿»
ÁÈÏM‰Â ,Ì‰ ¯ÈÚ‰ Èa ˙eL¯a ÔÈ„Ú - ‰Óe¯z‰«¿»¬«ƒƒ¿¿≈»ƒ≈¿«»ƒ«
e·‚Â ÚaL .ÔÈÓlLÓ Ô‰Â ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÈÙÏ ÚaLƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ¿«¿»
el‡ - ÌÈËÒl‰ Ìe¯ÈÊÁ‰ Ck ¯Á‡Â ,˙ÈL ÌÈÏ˜L¿»ƒ≈ƒ¿««»∆¡ƒ«ƒ¿ƒ≈

˙¯Á‡ ‰LÏ Ô‰Ï ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .ÌÈÏ˜L el‡Â43, »≈¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿»»«∆∆
ÈÓ LÈ .‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜LÏ eÏtÈ ÌÈiM‰Â¿«¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈»»∆»¿»≈ƒ
ÈÏ˜LÏ eÏtiL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏ˜M‰L ,¯ÓB‡L∆≈∆«¿»ƒ»ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈

‰lÁza e·‚pL ÌÈÏ˜M‰ Ì‰ ,‰M‰B‡ e„·‡Â «»»≈«¿»ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¿»¿
ÌÈÏ˜M‰L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ ;e¯ÊÁÂ eÒ‡∆∆¿¿»¿¿≈ƒ∆≈∆«¿»ƒ

‰lÁz ¯aÊb‰ „ÈÏ eÚÈb‰L Ô‰ ÌÈBL‡¯‰44. »ƒƒ≈∆ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ»

בבא39ֿ) שמואל אוקימתת לפי שם, מ"א פ"ב שקלים
שם. ה"ט.40)מציעא בפ"ב למעלה אף 41)המבוארת

(כסףֿמשנה). לב הערה כנ"ל חכמים מתקנת היא זו שבועה
האבוד".42) ועל הגבוי "על נוסף 43)בכת"י: בכת"י

בהלכה  כמו - הקדש" לשקלי יפלו "והראשונים כאן:
רוקח'). ('מעשה (שם):44)הקודמת ב'ירושלמי' הוא כן

רבי  השניים? הן ואילו הראשונים? הם) (איזו הן "אילו
בני  ששלחו אלו אמר חד מארי, אבא ורבי חייא ב"ר פנחס
לידי  שהגיעו אלו אמר (=השני) וחרונה תחילה, העיר

תחילה". גזברין

.ÈÔ˙Bp‰45Ï˜LÏ ÈÁÏMÏ BÎÈÏB‰Ï B¯·ÁÏ Ï˜L ÈˆÁ «≈¬ƒ∆∆«¬≈¿ƒ«À¿»ƒƒ¿…
B„È ÏÚ B˙B‡46CÏ‰ ,47BÓˆÚ È„È ÏÚ BÏ˜Le48È„k , «»»«¿»«¿≈«¿¿≈

B˙B‡ ekLÓÈ ‡lL49ÏÚÓ - ‰Óe¯z‰ ‰Ó¯˙ Ì‡ , ∆…¿«¿¿ƒƒ¿¿»«¿»»«
Ï˜BM‰50¯·kL ,‡e‰ Lc˜‰ ˙eL¯a Ï˜M‰ ‰fL ; «≈∆∆«∆∆ƒ¿∆¿≈∆¿»

BÓˆÚ ÏÈv‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚ eÓ¯z51 »¿«∆»ƒƒ»¿ƒ¿»∆ƒƒ«¿
‰Ó¯˙ ‡Ï Ì‡Â .‰f‰ Ï˜Ma ‰‰Â Lc˜‰‰ ÔBÓÓa¿»«∆¿≈¿∆¡»«∆∆«∆¿ƒ…ƒ¿¿»
Ï˜L ÈˆÁ B¯·ÁÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰Â ,ÏÚÓ ‡Ï - ‰Óe¯z‰«¿»…»«¿«»ƒ≈«¬≈¬ƒ∆∆

BÏ˜Le Ï˜L ÈˆÁ ·Bb‰ B‡ ÏÊBb‰ ÔÎÂ .BÏ Ô˙pL52- ∆»«¿≈«≈«≈¬ƒ∆∆¿»
‡ˆÈ53ÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰Â ,54ÛÈÒB‰Ï B‡ »»¿«»¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ

LÓÁ55. …∆

מ"ב.45) פ"ב בשביל 46)שקלים כלומר בשבילו,
עצמו.48)בשוגג.47)המשלח. שהרי 49)בשביל
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ה"ט). פ"א (למעלה שקלים נותן שאינו מי את ממשכנים
מעילה.50) קרבן ולהביא להקדש וחומש קרן לשלם חייב

כשקרבה  המדובר הי"א, להלן כמו כאן, שאף אומרים ויש
.(8 הערה יט עמוד ועיי"ש (רא"ש. שלא 51)הבהמה

השקל  מחצית מצות קיום ועצם ('ירושלמי'). אותו ימשכנו
לאו  שמצוות משום מעילה. קרבן לחייבו הנאה חשובה לא

המשנה). בפירוש (רמב"ם ניתנו בשביל 52)ליהנות
השקל.53)עצמו. מחצית נתינת במצות חובתו ידי

"הגונב",54) על מוסב וזה התרומה. נתרמה לא עדיין אם
כפל. משלם אינו "הגוזל" לשקר 55)אבל ונשבע כפר אם

ה"א). גזילה מהל' (פ"ז הודה ושוב

.‡ÈÔ˙Bp‰56Lc˜‰‰ ÔÓ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ57‰Ó¯˙Â , «≈«¬ƒ«∆∆ƒ«∆¿≈¿ƒ¿¿»
‰pnÓ e˜tzÒiLk - epnÓ ‰Óe¯z‰58·iÁ˙È , «¿»ƒ∆¿∆ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ¿«≈

˙BÚnÓ B˙ .Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ È„È ‡ˆÈÂ ,‰ÏÈÚÓaƒ¿ƒ»¿»»¿≈«¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿
Bc‚k ÏÎ‡È - ÈL ¯OÚÓ59ÈÓcÓ ;ÌÈÏLe¯Èa «¬≈≈ƒ…«¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈

˙ÈÚÈ·L60ÏL ‰È‰ .˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a Bc‚k ÏÎ‡È - ¿ƒƒ…«¿∆¿ƒ¿À«¿ƒƒ»»∆
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ˙Ácp‰ ¯ÈÚ61. ƒ«ƒ««…»»¿

מ"ב.56) פ"ב של 57)שקלים שקל בידו שיש בשוגג.
(רע"ב). חולין של שהוא וסבר הבית, כלומר,58)בדק

שלא  זמן כל אבל התרומה. מאותה שקנו הבהמה כשקרבה
ואין  נשתנה, ולא שהוא, מקום בכל הוא הקדש - קרבה

המשנה). (פירוש מעילה חולין 59)חיוב כסף יביא
מעשרֿשני, של השקל חצי שנמצא מקום כל ויאמר: מביתו,
עליהם  וחלה פירות עבורו ויקנה הזה. הכסף על מחולל יהא
לחולין  יוצא המוכר שביד השקל וחצי מעשרֿשני. קדושת
שלמפרע  ונמצא מתקיף). ד"ה נו. קידושין 'תוספות' (עי'
מחצית  חובת ידי ויוצא הזה השקל בחצי גם הקרבן נקנה

שבסמוך. שביעית לענין והואֿהדין שניתנה 60)השקל.
שמיטה  מהל' בפ"ה (ראה וכו' להפסד ולא לאכילה רק

ממעות 61)ויובל). "נתנו למעלה שנאמר מה על מוסב זה
הנדחת  עיר של היה זה שני מעשר שאם - שני" מעשר
אפשר  ואי הט"ו, עכו"ם מהל' בפ"ד כמפורש להגנז, שדינו
כמפורש  שריפה, טעון יהיה יפדוהו, שאם לחולין, להוציאו
יוצא  ואינו כלום עשה לא ולפיכך (הי"ג), הקדש לענין שם
באיסורו  נשאר זה שקל חצי שהרי השקל, מחצית חובת ידי

המשנה'. 'מרכבת ועי' הקרבן. ממנו נקנה ולא

.·ÈLÈ¯Ùn‰62‡ˆÓÂ ,Ba ·iÁ ‡e‰L ¯e·ÒÂ ,BÏ˜L ««¿ƒƒ¿¿»∆«»¿ƒ¿»
L„˜ ‡Ï - ·iÁ BÈ‡L63‡ˆÓÂ ,ÌÈL LÈ¯Ùn‰ . ∆≈«»…»«««¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»

ÔB¯Á‡‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa Ì‡ :„Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»∆»ƒ»∆««∆»«¬
L„˜ ‡Ï64ÈM‰Â ,ÌÈÏ˜L „Á‡‰ - ˙Á‡ ˙·a Ì‡Â ; …»«¿ƒ¿«««»∆»¿»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈÏ˜L ¯˙BÓ65‰·„Ï ÏtÈ - ˙ÓÂ BÏ˜L LÈ¯Ù‰ .66. «¿»ƒƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»

שקלים 62) ה"ג.'ירושלמי' אינו 63)פ"ב בטעות שהקדש
בראשון.64)הקדש. יצא שכבר לחולין,65)כיון ויוצא

יג. בהלכה בסמוך שכתב ה"ד.66)כמו שם 'ירושלמי'
"לכפר  טו) ל, (שמות בשקלים התורה שאמרה מפני והטעם
מצוה  חינוך', ('מנחת למתים כפרה ואין נפשותיכם", על

קה).

.‚ÈÁ˜Bl‰67B‡ ,ÈÏ˜LÏ el‡ :¯Ó‡Â B„Èa ˙BÚÓ «≈«»¿»¿»«≈¿ƒ¿ƒ

‰ÚÓ ‰ÚÓ ËwÏÓ ‰È‰L68,‰Ëe¯t ‰Ëe¯t B‡ ∆»»¿«≈»»»»¿»¿»
ÈÏ˜LÏ ˙BÚÓ ËwÏÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ ËwÏÏ ÏÈÁ˙‰LÎe¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»«¬≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿ƒ
‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ Ô‰Ó Ô˙B ,ÒÈk ‡ÏÓ ËwÏ elÙ‡ -¬ƒƒ≈¿…ƒ≈≈∆¬ƒ∆∆∆

ÔÈlÁ - ÌÈÏ˜M‰ ¯˙BnL ;ÔÈlÁ ¯‡M‰Â ,Ba ·iÁ69. «»¿«¿»Àƒ∆««¿»ƒÀƒ

ה"ג.67) שם הלל.68)'ירושלמי' כבית מ"ג, פ"ב שקלים
שצירף 69) ומה שקלו, כדי עד אלא להקדיש התכוון שלא

הקדש. ואינו בטעות הקדש הוא יותר

.„È˙BÚÓ70‰·˙Ï ÌÈÏ˜L ÏL ‰·z ÔÈa e‡ˆÓpL »∆ƒ¿¿≈≈»∆¿»ƒ¿≈»
‰·„ ÏL71·B¯˜ ,ÌÈÏ˜LÏ eÏtÈ - ÌÈÏ˜LÏ ·B¯˜ : ∆¿»»»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»

‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ,‰·„Ï eÏtÈ - ‰·„Ï72eÏtÈ - ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»∆¡»«∆¡»ƒ¿
‰·„Ï73ÌÈM‡Ï ‰ÏBÚ dlk ‰·„p‰L ÈtÓ ;74, ƒ¿»»ƒ¿≈∆«¿»»À»»»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„ÏÂ ˙BÏBÚÏ Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓ ÌÈÏ˜M‰Â75. ¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆¿¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

מ"א.70) פ"ז ה"ב.71)שקלים שני בפרק למעלה ראה
לחומרא.72) והולכים המעות, נפלו מאין ספק הוא
לבאר.73) שממשיך כמו יותר, חמורה נשרף 74)שהיא

מבשרה. אוכלים הכהנים ואין האש, שמשיירי 75)על
בפ"ד  להלן כמבואר ומגדליה, העיר צרכי עושים הלשכה

ה"ח.

.ÂËÔÎÂ76‰·˙Â ‰·z Ïk ÔÈa ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ Ïk ¿≈»«»«ƒ¿»ƒ≈»≈»¿≈»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ e‡ˆÓ .·B¯wÏ eÏtÈ -77ÔÈa Ì‡ : ƒ¿«»ƒ¿¿∆¡»¿∆¡»ƒ≈

‰B·ÏÏ eÏtÈ - e‡ˆÓ ‰B·ÏÏ ÌÈˆÚ78ÌÈp˜ ÔÈa ,79 ≈ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ
‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï eÏtÈ - ‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï80:ÏÏk‰ ‰Ê . ¿¿≈»ƒ¿¿¿≈»∆«¿»

ÔlÎa ·B¯w‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰81- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ , ¿ƒ«««»¿À»∆¡»¿∆¡»
- ˙Èa‰ ¯‰a ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏÎÂ .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿»«»«ƒ¿»¿«««ƒ

ÔÈlÁ82‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ˙BÚÓ ‡ÈˆBÓ ¯aÊb‰ ÔÈ‡L ; Àƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ¿««ƒ¿»
˙Ba¯wÏ Á˜BlL ˙BÓ‰a‰ ÏÚ ÔÏlÁÓ ‡e‰L „Ú83. «∆¿«¿»««¿≈∆≈««»¿»

מ"א.76) פ"ז זה 77)שקלים הרי - מחצה". "על בכת"י:
שמבואר. כמו ביותר, לחמור הכסף ונותנים ספק

מכשירי 78) אלא אינם עצים ואילו קרבן, עצמה שהיא
עולה.79)קרבן. ואחד חטאת שאחד יונים, קרבן

חטאת 80) גם יש בקנים ואילו כליל, כולה שהעולה
לכהנים. להחמיר.81)הנאכלת ובין להקל בין

מ"ב.82) פ"ז ה"ב.83)שקלים שם 'ירושלמי'

à"ôùú'ä ìåìà 'ã 'ä íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וממותרה,1) הלשכה, מתרומת עושים מה בו נתבארו

קרבנות  הקרבת בדין ונסתיים הלשכה. שייר וממותר
ואילך. ניסן מר"ח חדשה מתרומה

.‡‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏ ?da ‰OÚi ‰Ó ‰kLl‰ ˙Óe¯z¿««ƒ¿»««¬∆»¿ƒƒ∆»
,¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÂ ,ÔÈÙÒen‰Â ,ÌBÈ Ïk ÏL ÔÈ„ÈÓz¿ƒƒ∆»¿«»ƒ¿»»¿¿«ƒ
ÔÎÂ .˙Ba¯w‰ Ïk Ba ÔÈÁÏBnL ÁÏn‰Â ,Ì‰ÈkÒÂ¿ƒ¿≈∆¿«∆«∆¿ƒ»«»¿»¿≈

ÌÈˆÚ e‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈˆÚ‰2‡l‡ e‡ˆÓ ‡ÏÂ »≈ƒƒ…≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿¿∆»
,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ .d˙iOÚ ¯ÎOe ,˙¯Ëw‰Â .ÌÈÓ„a¿»ƒ¿«¿…∆¿«¬ƒ»»¿∆∆«»ƒ
,ÌÁl‰ ÈzLe ,¯ÓÚ‰Â .ÌÈt‰ ÌÁÏ ÈOBÚ ¯ÎOe¿«≈∆∆«»ƒ¿»…∆¿≈«∆∆
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קט milwy zekld - mipnf xtq - lel` 'c 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏÂ ,ÁlzLn‰ ¯ÈÚOÂ ,‰n„‡ ‰¯Ùe»»¬À»¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿»∆¿ƒ
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a el‡ Ïk .ÂÈ¯˜ ÔÈa ÔÈ¯LBwL∆¿ƒ≈«¿»»≈»ƒƒ¿««ƒ¿»

ליערים 2) לצאת משפחות למשפחות היה קבוע "זמן כי
למערכה". עצים ולהביא

.·aˆ ÏL ¯·c ÌÏÚ‰ ¯t Ï·‡˙„B·Ú È¯ÈÚOe ¯e ¬»«∆¿≈»»∆ƒ¿ƒ≈¬«
Ô‰Ï ÔÈ·Bb ‰lÁza - ÌÈ·ÎBk3˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a ÔÈ‡Â , »ƒ«¿ƒ»ƒ»∆¿≈»»ƒƒ¿«

,˙BÈeOÚ ÔÈa ˙Áz - ÏÎÈ‰ ÏL ˙BÎB¯t .‰kLl‰«ƒ¿»»∆≈»««ƒ¿»¬
˜„a ÈL„wÓ ‡l‡ ,‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a ÔÈ‡Â¿≈»»ƒƒ¿««ƒ¿»∆»ƒ»¿≈∆∆

˙Èa‰4˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a - ÌÈ¯ÚL ÏL ˙BÎB¯t Ï·‡ ; ««ƒ¬»»∆¿»ƒ»ƒƒ¿«
‰kLl‰5e‡B·iL Ô˙ÂˆÓ - ˙¯L ÈÏÎe ‰¯Bn‰ . «ƒ¿»«¿»¿≈»≈ƒ¿»»∆»

ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰·e .ÌÈÎÒp‰ ¯˙BnÓƒ««¿»ƒ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈÎÒp‰ ¯˙BÓ ‡e‰ ‰Ó ¯‡a˙È Baƒ¿»≈«««¿»ƒ¿ƒ…»»»∆
,‰p‰k È„‚a .‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ e‡È·È - ÌÈÎÒ ¯˙BÓ«¿»ƒ»ƒƒ¿««ƒ¿»ƒ¿≈¿À»
ÔÈ„·BÚL ÌÈ‰k‰ È„‚a ¯‡L ÔÈa ÏB„b Ô‰k È„‚a ÔÈa≈ƒ¿≈…≈»≈¿»ƒ¿≈«…¬ƒ∆¿ƒ

.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ Ïk‰ - Lc˜na Ô‰a»∆«ƒ¿»«…ƒ¿««ƒ¿»

מישראל.3) אחד מכל כך לשם גובה ההקדש גזבר
אמה,4) שרוחבה בנוייה מחיצה הייתה הראשון שבבית

שהיה  השני ובבית הקדשים, קדש לבין ההיכל בין מבדלת
להתקיים  בנוייה מחיצה יכולה ולא מאוד גבוה ההיכל
במקום  אמה שיעור וביניהן פרוכות שתי עשו - כזה בגובה
בניין, דין לה יש ולכן, ראשון, שבבית הבניין מחיצת

הבית. מבדק באות לצניעות 5)שהוצאותיו שם שנעשו
הפתחים. על לכסות

.‚dl ‰ˆeÁa B‡ ÌÈÏLe¯Èa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÓ‰a‰ Ïk»«¿≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»»
ÈÏeÒÙa ¯‡a˙iL BÓk ,˙BÏBÚ ˙B‡a - ‰pnÓ ·B¯˜a¿»ƒ∆»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
„·BÚ ÔÎÂ .‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a Ô‰ÈkÒ ;ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿««ƒ¿»¿≈≈

B˙ÏBÚ ÁÏML ÌÈ·ÎBk6ÁÏL ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰È„nÓ »ƒ∆»«»ƒ¿ƒ»«∆∆¿…»«
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ Ì‰ÈkÒ e‡È·È - ÌÈÎÒ ÈÓc dnÚƒ»¿≈¿»ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»

בלבד.6) עולה קרבן אלא כוכבים עובד מיד מקבלים שאין

.„¯b7ÌÈÎÒ BÏ LÈ Ì‡ ,ÌÈÁ·Ê ÁÈp‰Â ˙nL8- ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒƒ≈¿»ƒ
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a - Â‡Ï Ì‡Â ,BlMÓ ÔÈ·¯¿̃≈ƒƒ∆¿ƒ»»ƒƒ¿««ƒ¿»
ÔÈ·È¯˜Ó - ÂÈzÁz ¯Á‡ epÓ ‡ÏÂ ,˙nL ÏB„b Ô‰k…≈»∆≈¿…ƒ«≈«¿»«¿ƒƒ
ÌÈÓeÓ È¯w·Ó .‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈz·Á‰ ˙‡∆«¬ƒƒƒ¿««ƒ¿»¿«¿≈ƒ
˙BÎÏ‰ ÌÈ„nÏÓ‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â ,ÌÈÏLe¯ÈaL∆ƒ»«ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ«¿«¿ƒƒ¿
˙BÏc‚Ó‰ ÌÈLÂ ,‰ˆÈÓ˜ ˙BÎÏ‰Â ÌÈ‰kÏ ‰ËÈÁL¿ƒ»«…¬ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿»ƒ«¿«¿

Ô‰Èa9˙Óe¯zÓ Ô¯ÎO ÔÈÏËB Ôlk - ‰n„‡ ‰¯ÙÏ ¿≈∆¿»»¬À»À»¿ƒ¿»»ƒ¿«
˙Èa Ô‰Ï e˜ÒÙiL BÓk ?Ô¯ÎO ‡e‰ ‰nÎÂ .‰kLl‰«ƒ¿»¿«»¿»»¿∆ƒ¿¿»∆≈

.ÔÈcƒ

גר 7) אבל נסכיו. יורשיו מקריבים שמת, ישראל שאילו
יורשים. לו אין בחייו.8)שמת שהיו 9)שהפרישן

טומאה  בשום יטמאו שלא לידתם משעת עליהם שומרים
בעולם.

.‰ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯ÎBO ,¯˜Ù‰ ‡È‰L ,‰hÓM‰ ˙Laƒ¿««¿ƒ»∆ƒ∆¿≈¿ƒ≈ƒ
ÌÈÁÈÙÒ ˙ˆ˜Ó e¯ÓLiL ,ÔÈ¯ÓBL10È„k ,eÁÓvL ¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒƒ∆»¿¿≈

‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡L ,ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ Ô‰Ó e‡È·iL∆»ƒ≈∆»…∆¿≈«∆∆∆≈»ƒ∆»

˙Óe¯zÓ Ô¯ÎO ÔÈÏËB ÔÈ¯ÓBM‰ el‡Â .L„Á‰ ÔÓƒ∆»»¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«
.‰kLl‰«ƒ¿»

מן 10) באכילה ומותרים מאליהם, שצמחו הזרעים הם
ויאמר  יזרע שמא גזירה אסרום שחכמים אלא התורה

צמחו. מאליהם

.ÂBÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌpÁa ¯ÓLÏ ·c˙‰L ÈÓ11; ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ»≈¿ƒ
CÎÈÙÏ .Ô‰Ó ÌeÏhÈÂ e‡B·È ‡nL ,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÌeMÓƒ«¬≈¿«∆»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ»
È„k ,‰kLl‰ ÔÓ ¯ÎO eÏhiL ÌÈÓÎÁ Ì‰Ï ewzƒ¿»∆¬»ƒ∆ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
.ÌL ÌÈ¯ÓBL el‡L ÌB˜Ó B˙B‡Ó Ïk‰ eL¯ÙiL∆ƒ¿¿«…≈»∆≈¿ƒ»

הדבר 11) יתפרסם שמירה שכר ישלם שההקדש ידי שעל
זרוע. בעלי יקחום ולא קרבן, צורך הם שהספיחים

.ÊÈ‰ÈbÓ12ÔÈi„Â ÌÈÏLe¯ÈaL ÌÈ¯ÙÒ13˙‡ ÔÈcL «ƒ≈¿»ƒ∆ƒ»«ƒ¿«»ƒ∆»ƒ∆
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ Ô¯ÎO ÔÈÏËB - ÌÈÏLe¯Èa ÔÈÏÊb‰««¿»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿««ƒ¿»
‡Ï Ì‡Â .‰L ÏÎa ‰Ó ÌÈÚLz ?ÌÈÏËB eÈ‰ ‰nÎÂ¿«»»¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»»»¿ƒ…

Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰14eˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ -15Ô‰Ï ÔÈÙÈÒBÓ , ƒ¿ƒ»∆««ƒ∆…»ƒƒ»∆
Ô˙È· È·e Ì‰È·e Ì‰ÈLe Ì‰ ,Ôk¯ˆ È„k16. ¿≈»¿»≈¿≈∆¿≈∆¿≈≈»

מוגה,12) שאינו ספר להשהות שאסור ואדם, אדם כל "של
שהיו  דין בית וראו עוולה. באהליך תשכן אל משום:
כך". על הלשכה תרומת והפקירו בדבר, מתעצלים

כדי 13) שכר ליטול אסור שהרי בטלה שכר נוטלים הדיינים
לקבל.15)למזונות.14)לדון. לפי 16)הדיינין

מכספי  פרנסתם להם להספיק הוכרחו ממלאכתם שבטלו
הציבור.

.ÁL·k17,‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰ ¯‰Ó ÔÈBa eÈ‰ ∆∆»ƒ≈«««ƒ¿««ƒ¿»
‰n„‡ ‰¯t ÔÈ‡ÈˆBÓ eÈ‰ ÂÈÏÚL18ÔÈ‡ÈˆBnL L·ÎÂ , ∆»»»ƒƒ»»¬À»¿∆∆∆ƒƒ

ÁlzLn‰ ¯ÈÚO ÂÈÏÚ19È¯ÈMÓ ÔÈOÚ Ì‰ÈLe . »»»ƒ«ƒ¿«≈«¿≈∆«¬ƒƒ¿»≈
‰ ÁaÊÓ ÔÎÂ .‰kLl‰- ˙B¯ÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰Â ‰ÏBÚ «ƒ¿»¿≈ƒ¿«»»¿«≈»¿»¬»

ÌÈn‰ ˙n‡ .‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈOÚ20ÌÈÏLe¯ÈaL «¬ƒƒ¿»≈«ƒ¿»««««ƒ∆ƒ»«ƒ
ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÂ21- ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎÂ ‰È˙BÏc‚Ó ÏÎÂ ¿«¿»«ƒ¿»ƒ¿¿∆»¿»»¿≈»ƒ

˙BÚÓ ·c˙‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ .‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈ‡a»ƒƒ¿»≈«ƒ¿»¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈»
ÔÈ‡ - ÌpÁa Ì‰nÚ ˙BOÚÏ B‡ el‡‰ ÌÈ¯·cÏ«¿»ƒ»≈«¬ƒ»∆¿ƒ»≈

·LBz ¯b elÙ‡Â ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó22ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿«¿ƒƒ∆«¬ƒ≈»∆∆¡«…»∆
.¯ÓB‚Â ˜ÏÁ ÔÈ‡ ÌÎÏÂ :¯Ó‡Â ,¯ÓB‚Â ˙B·Ï eÏÂ»»ƒ¿¿≈¿∆¡«¿»∆≈≈∆¿≈

הבית 18)גשר.17) מהר זה  גבי על זה גשרים שני שעשו
וכל  הפרה את הוציאו העליונה ועל המשחה, להר

התהום. בטומאת יטמאו שלא כדי שעשו 19)מתעסקיה,
שיעבור  לעיר, חוץ עד העיר, בקצה שהייתה מהעזרה גשר
הארץ  עמי מפני הכפורים, ביום השעיר את המשלח עליו
שתושלם  כדי לצוק, הליכתו למהר אותו דוחפים שהיו
ההיכל. פתח של זהורית של לשון ויתלבן הכפרה

בעזרה.20) העובר הנחל החומה.21)תיקון תיקון
זרה.22) עבודה עובד שאינו גוי

.ËÔÈÁ˜BÏ - ‰kLl‰ È¯ÈLe ‰kLl‰ ˙Óe¯z ¯˙BÓ«¿««ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿ƒ
‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡zL ;˙BÏBÚ Ôlk e·¯˜ÈÂ ÌÈ¯ÎÊ Ba¿»ƒ¿ƒ¿¿À»∆¿«≈ƒ
‡Ï Ï·‡ .‰Ó‰a ˙ÏBÚ e·¯˜iL ˙B¯˙Bn‰ Ïk ÏÚ«»«»∆ƒ¿¿«¿≈»¬»…
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el‡Â .ÛBÚ ¯eav‰ ˙Ba¯˜a ÔÈ‡L ,ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ«»∆≈¿»¿¿«ƒ¿≈
ıÈ˜ ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,ÌÈÏ˜M‰ ¯˙BnÓ ÔÈ‡a‰ ˙BÏBÚ‰»«»ƒƒ««¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ«ƒ

ÁaÊnÏ23. «ƒ¿≈«

בני 23) שדרך כמו עולות, מהם מביאים בטל שכשהמזבח
סעודתם. בגמר השולחן על מתיקה מיני להעלות אדם

.È- ¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÏ Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰ ‡lL ÌÈÏ˜L¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»∆¿»»¿¿«ƒ
Ï·‡ ;˙Èa‰ ˜„a ÈL„wÓ Ì‰Ï Èe‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ∆»»»∆ƒ»¿≈∆∆««ƒ¬»
ÈL„wÓ BÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ˙Èa‰ ˜„a ÔÈ‡≈∆∆««ƒƒ∆»»ƒ»¿≈

ÁaÊn‰24. «ƒ¿≈«

לקדשי 24) מעות נחסר שאם היא, רבינו לדעת ופירושה
להיפך. לא אבל הבית בדק מקדשי החסר את לוקחים מזבח

עליו. חולק והראב"ד

.‡È˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ ,ÔÒÈ L„Á L‡¯ ÚÈbiMÓƒ∆«ƒ«……∆ƒ»≈«¿ƒƒ»¿¿
‰L„Á‰ ‰‡a ‡Ï Ì‡Â .‰L„Á ‰Óe¯zÓ ‡l‡ ¯eaƒ̂∆»ƒ¿»¬»»¿ƒ…»»«¬»»

‰LÈ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ -25L„Á L‡¯ ÚÈb‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒƒ«¿»»¿ƒ»ƒƒƒ«……∆
- ‰LÈ ‰Óe¯zÓ ÌÈ„ÈÓ˙Ï ˙BÓ‰a Ô‰nÚ LÈÂ ,ÔÒÈƒ»¿≈ƒ»∆¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»¿»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈÂ Ô˙B‡ ÔÈ„Btƒ»¿¿ƒ¿Àƒ««ƒ∆≈

ÔÈÓÈÓz26da ÔÈˆi˜nL ‰LÈ ‰Óe¯˙Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ , ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»¿»»∆¿«¿ƒ»
˙BÓ‰a‰ Ïk ÏÚ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡zL ;ÁaÊn‰ ˙‡∆«ƒ¿≈«∆¿«≈ƒ«»«¿≈
- Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰È ‡Ï Ì‡L ,ÔÈ„ÈÓ˙Ï ÔÈÁ˜BlL∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆ƒ…ƒ¿¿ƒƒ»∆

.ÔÈlÁÏ e‡ˆÈ≈¿¿Àƒ

מן 25) להביא מצוה בניסן באחד הבאין ציבור "קרבנות
מצוה". שחיסר אלא יצא הישן מן הביא ואם החדש

פדיון 26) ידי על לחולין יוצאים קדשים שאין היא והלכה
מום. בהם נפל כן אם אלא

.·È˙¯Ëw‰ ¯˙BÓa ÔÈOBÚ eÈ‰ CÎÂ27L‡¯ ÚÈbiMÓ : ¿»»ƒ¿««¿…∆ƒ∆«ƒ«…
ÔÈn‡‰ ¯ÎO ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏlÁÓ ,ÔÒÈ L„Á28, …∆ƒ»¿«¿ƒ«¿«»À»ƒ

ÔÈn‡‰ ÔÈÏËBÂ ,ÁaÊn‰ ıÈ˜Ï ¯ÎO‰ ˙BÚÓ ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿«»»¿≈«ƒ¿≈«¿¿ƒ»À»ƒ
˙¯Ëw‰ ˙‡ ÔÈÁ˜BÏÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,Ô¯ÎOa ˙¯Ëw‰ ¯˙BÓ««¿…∆ƒ¿»»¿¿ƒ¿¿ƒ∆«¿…∆
‰Óe¯z ˙BÚnÓ d·È¯˜‰Ï È„k ,‰L„Á ‰Óe¯zÓ Ô‰Ó≈∆ƒ¿»¬»»¿≈¿«¿ƒ»ƒ¿¿»
ÔÈ¯ÈË˜Ó - ‰L„Á ‰Óe¯z Ô‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â .‰L„Á¬»»¿ƒ≈»∆¿»¬»»«¿ƒƒ

‰LÈ ‰Óe¯zÓ d˙B‡29. »ƒ¿»¿»»

שס"ח 27) במשקל תהיה שהקטורת מסיני למשה שהלכה
של  ימים לשנ"ד מנים שנ"ד אלא מהם מקריבים ואין מנים,
יתירים  מנים שלושה ועוד יום, לכל מנה הלבנה, שנות
אחד  נשארו הקדשים, בקדשי הכפורים ביום שמקטירין

שנה. בכל יתירים מנים ששכרם 28)עשר הקטורת מפטמי
הלשכה. שעברה.29)מתרומת משנה

e˜ÈÏÒÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ B‰Ï ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ

zFkldWcgd WECw
-mipnfxtq'ldWcegdWECiw

¦§¦©Ÿ¤
¦§¦©Ÿ¤

‡e‰Úa˜ÏÂ Ú„ÈÏÂ ·MÁÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ¿«≈¿≈«¿ƒ¿…«
‰M‰ ÈL„ÁÓ L„Á Ïk ˙lÁz ÌBÈ ‰Ê È‡a1. ¿≈∆¿ƒ«»…∆≈»¿≈«»»

¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ב)1) יב, (שמות חדשים" ראש לכם הזה "החודש שנאמר
קנג). עשה המצוות, (ספר החודש" קידוש מצות היא "וזו

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
החמה,1) לחדשי הלבנה חדשי בין ההבדל בו נתבאר

על  ולהודיע ולידע לחשב ב"ד על התורה מן ושמצוה
חדשים  קובעין אין בדין הפרק ונסתיים החודש, קידוש

לארץ. בחוץ

.‡‰·l‰ ÈL„Á Ì‰ ‰M‰ ÈL„Á2˙ÏÚ :¯Ó‡pL , »¿≈«»»≈»¿≈«¿»»∆∆¡«…«
BL„Áa L„Á3L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :¯Ó‡Â , …∆¿»¿¿∆¡««…∆«∆»∆…

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .ÌÈL„Á4Ce¯a LB„w‰ BÏ ‰‡¯‰ : √»ƒ»»¿¬»ƒ∆¿»«»»
Â ‰·Ï ˙eÓc ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ‰LÓÏ ‡e‰:BÏ ¯Ó‡ ¿∆¿«¿≈«¿»¿¿»»¿»«

Lc˜Â ‰‡¯ ‰Êk5ÈL Ì‰ ÔÈ·MÁÓ e‡L ÌÈM‰Â . »∆¿≈¿«≈¿«»ƒ∆»¿«¿ƒ≈¿≈
‰nÁ‰6·È·‡‰ L„Á ˙‡ ¯BÓL :¯Ó‡pL ,7. ««»∆∆¡«»∆…∆»»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

dpal zenc d`eapd d`xna dynl d"awd el d`xd ...."
."ycwe d`x dfk el xn`e

במכילתא  הדברים ממקור שינה מדוע להבין, וצריך
הלבנה  דמות באצבע למשה הקב"ה לו "הראה דרשב"י
ובפרט  הנבואה, במראה שהראהו כלל הזכיר ולא כו'"
על  החודש קידוש על ציווי הוא וקדש" ראה "כזה שהלשון
הלבנה  ראיית ידי על שנעשה הדורות שבכל בית־דין ־ידי
את  שראו ויאמרו עדים יבואו שאם ופשיטא ממש, בפועל

פיהם. על מקדשים אין הנבואה במראה הלבנה מולד
הדברות  כל "והלא הקשה במכילתא בזה: והביאור
הזה  החודש ביום, אלא עמו נתדבר לא משה עם שנתדבר
בלילה, והראהו ביום עמו מדבר היה וכיצד בלילה הראהו
בחשכה". החודש והראהו חשיכה עם ביום שנדבר ומתרץ
על  הציווי אחר מיד שהרי דחוק, הוא זה תירוץ אמנם
להם  "ויקחו - פסח לקרבן הציווי נאמר החודש קידוש
שיהיה  מצינו לא והרי לבית" שה אבות לבית שה איש
קשה  וא"כ ומיוחדת, נוספת בקריאה הדברים בין הפסק
כתב  לכן ביניהם. גדול הפסק היה שלפיו המכילתא תירוץ
כל  וממילא הנבואה, במראה היה שהראהו שמה הרמב"ם
במראה  היה שהראהו ומה ביום, היה משה אל הדיבור

הנבואה.
ששאלה  פסחים במסכת בגמרא מצינו זה להסבר ראיה
בחמשה  או בארבעה דילמא קאי, ירחא דבריש "וממאי
בר"ח  היה שהדיבור לכו"ע פשיטא והלא קאי" בירחא
מובן  האמור פי ועל הלבנה. בראיית משה שנתקשה
גם  להיות שיכול הרי הנבואה, במראה שהראהו שמכיוון

בניסן. בחמשה
(hl oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ושתיםֿעשרה 2) יום, ועשרים "תשעה הוא מהם אחד שכל
ארבעים  (היינו חלקים ותשעים ושלושה מאות ושבע שעות,

וחלק דקות שמונהֿעשר וארבע של חשבון לפי אחד,
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ה"ג). פ"ו, (להלן לבנה" של חדשה וזהו דקה), בכל חלקים
בלבד,3) הלבנה על לומר אפשר וזה בחידושו, כלומר

ב'מאמר  הרמב"ם לשון [וכן שנעלם. אחרי מתחדש שאורה
חודש  עולת זאת יתברך הצור שאמר "ומאחר העיבור':
כי  בלבנה, חדשינו למנות נתחייבנו השנה, לחדשי בחדשו
ללבנה"]. אלא זה ואין החידוש, בו יתבאר חודש באיזהו

(מהדורת 4) בא פרשת יוחאי, בר שמעון דרבי [מכילתא
.[(8 ע' אפשטיין בשיעור 5)הרי"נ הלבנה את כשתראה

בחדשי  שהמדובר הרי חודש, לראש יום אותו תקדש זה,
וששים 6)הלבנה. חמשה מאות שלש היא החמה "שנת

ה"ד). פ"ו, (להלן שעות" ושש "שמור 7)יום כלומר
וכן  יג:), (סנהדרין ניסן" בחודש שיהא תקופה של אביב

ה"א. פ"ד, להלן רבינו כתב

.·?‰·l‰ ˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ‰¯˙È ‰nÎÂ8·B¯˜ ¿«»¿≈»¿«««»«¿««¿»»»
ÌBÈ ¯OÚ „Á‡Ó9˙ÙÒBz‰ ÔÓ ıa˜˙iLk ,CÎÈÙÏ . ≈««»»¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈ƒ«∆∆

ËÚÓ ¯˙BÈ B‡ ËÚÓ ˙BÁt B‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL BÓk ˙‡f‰«…¿¿ƒ»¿«≈¿«
„Á‡ L„Á ÔÈÙÈÒBÓ -10‰LÏL ‰M‰ d˙B‡ ÔÈOBÚÂ , ƒƒ…∆∆»¿ƒ»«»»¿»

˙¯aÚÓ ‰L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,L„Á ¯OÚ11È‡L . »»…∆¿ƒ«ƒ¿≈»»¿À∆∆∆ƒ
‰M‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡12CÎÂ CÎÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ∆¿»ƒ¿«»»¿≈»»…∆¿»¿»

ÌÈÓÈ13‰BÓ ‰z‡ ÌÈL„Á - ‰M‰ ÈL„ÁÏ :¯Ó‡pL , »ƒ∆∆¡«¿»¿≈«»»√»ƒ«»∆
ÌÈÓÈ ‰BÓ ‰z‡ È‡Â ,‰LÏ14. ¿»»¿ƒ«»∆»ƒ

בלבד 8) חדש עשר אלאשנים בה שאין פשוטה שנה כלומר
ה"ד). פ"ו, "עשרה 9)(להלן שם): (להלן המדויק המספר

חלקים". וארבעה ומאתים שעות, ועשרים ואחת ימים,
שעיבור 10) יט:). השנה (ראש גמליאל בן שמעון רבן כדעת

שאמר  שם, תנאֿקמא כדעת (ולא חודש הוא השנה
וכן  שלשים". רצה חודש, "רצה כלומר יום"), "שלושים
להוסיפו  לביתֿדין "שהרשות הי"ז: פ"ד להלן רבינו כתב

שם. פפא רב וכדעת חסר", או אשה 11)מלא דוגמת
"מעוברת". שנקראת עובר, לה ושנה.12)שנוסף שנה כל

נוסף 13) אחד חודש במקום כנ"ל, יום", עשר לאחד "קרוב
שנים. לשלוש או לשתים א.14)אחת ה, מגילה

.‚L„Á ÏÎa ˙¯zÒ ‰·l‰15ÈL BÓk ˙È‡¯ dÈ‡Â «¿»»ƒ¿∆∆¿»…∆¿≈»ƒ¿≈¿¿≈
ÌÈÓÈ16˙BÁt B‡ ,17ËÚÓ ¯˙BÈ B‡18„Á‡ ÌBÈ BÓk ; »ƒ»≈¿«¿∆»

LÓMa ˜a„zL Ì„˜19„Á‡ ÌBÈ BÓÎe ,L„Á‰ ÛBÒa …∆∆ƒ¿««∆∆¿«…∆¿∆»
·¯Úna ‰‡¯˙Â LÓMa ˜a„zL ¯Á‡20ÏÈÏ·e .·¯Úa ««∆ƒ¿««∆∆¿≈»∆««¬»»∆∆¿≈

,L„Á‰ ˙lÁz ‡e‰ - ‰¯zÒpL ¯Á‡ ·¯Úna ‰‡¯zL∆≈»∆««¬»««∆ƒ¿¿»¿ƒ««…∆
‰‡¯È Ì‡Â ;ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBi‰ B˙B‡Ó ÔÈBÓeƒ≈«ƒ¿»¿∆¿ƒ¿ƒ≈»∆
,L„Á‰ L‡¯ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰È - ÌÈLÏL ÏÈÏ Á¯i‰«»≈«≈¿ƒƒ¿∆¿ƒ…«…∆
„Á‡ ÌBÈ L„Á‰ L‡¯ ‰È‰È - ‰‡¯È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈»∆ƒ¿∆…«…∆∆»
ÔÈ‡Â .¯·ÚL L„ÁÓ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ≈…∆∆»«¿≈

Á¯iÏ ÔÈ˜˜Ê21ÔÈa ‰‡¯pL ÔÈa ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏa ƒ¿»ƒ«»≈«¿≈∆»¿ƒ≈∆ƒ¿»≈
ÌÈLÏL ÏÚ ¯˙BÈ ‰·Ï L„Á EÏ ÔÈ‡L ;‰‡¯ ‡lL∆…ƒ¿»∆≈¿…∆¿»»≈«¿ƒ

ÌBÈ22.

מן 15) אורה מקבלת והיא כדור, צורת לה יש הלבנה
הלבנה, של המואר השטח בגודל השינויים מכאן השמש.
השמש  שבו המצב השמש. כלפי הלבנה במצב המותנה
למטה  זו מכוונות הארץ, של האחד מעבר נמצאות והלבנה

הירח  השמש. עם הלבנה התקבצות נקרא אחד, קו על מזו
הירח  של המואר הצד השמש. ובין הארץ בין אז נמצא
לפני  אחד יום לארץ. - מואר הבלתי והצד לשמש, מופנה

הלבנה של הצר האור פס אין נראה,‰˘È‰ההתקבצות,
אי  - ההתקבצות אחר אחד ויום מאד, קטן שהוא הפס מפני ן

הלבנה אור של הסיבה.‰Á„˘‰הצר מאותה - נראה
נסתרת 16) שעות וארבע עשרים נחמן: רב בשם זירא רבי

שעותיה  בשש הישנה הלבנה נסתרת בבל לאנשי הלבנה.
הראשונות; השעות עשרה בשמונה - והחדשה האחרונות,
השעות  עשרה בשמונה הישנה - ארץֿישאל לאנשי
השנה  (ראש הראשונות השעות בשש והחדשה האחרונות,
שלה  האור שקו מכיון נראית, הלבנה אין אלה בשעות כ:).
(רוב  כלל בדרך ימים" "שני על מדבר הרמב"ם מדי. קטן
- שעות" וארבע "עשרים על מדבר והתלמוד המקרים),

(לחםֿמשנה). יותר 17)מינימום נראית היא זך כשהאויר
חסירה 18)מוקדם. קושטא, בדפוס וכן ר"מ, רומי בדפוס

"מעט". כמבואר 19)המילה השמש, עם שתתקבץ
טו. תמיד 20)בהערה נמצאת חידושה, לאחר הלבנה

הירח.21)במערב. את לראות צורך בין 22)אין הזמן
השניה  ההתקבצות עד והירח השמש של אחת התקבצות
ארבעים  שעות, עשרה שתים יום, ותשעה עשרים הוא
שלושים  שבליל הוודאות מכאן אחד. וחלק דקות וארבע

החדש. החודש התחיל כבר ואחד

.„ÏÈÏa Á¯È ‰‡¯ÈÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ‰È‰iL L„Á…∆∆ƒ¿∆ƒ¿»¿∆¿ƒ¿≈»∆»≈«¿≈
Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡Â ;¯ÒÁ L„Á ‡¯˜ - ÌÈLÏL23, ¿ƒƒ¿»…∆»≈¿ƒ…≈»∆«»≈«

L„Á ‡¯˜ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯·ÚL L„Á‰ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆«…∆∆»«¿ƒƒ¿»…∆
¯aÚÓ24ÏÈÏa ‰‡¯iL Á¯ÈÂ .‡ÏÓ L„Á ‡¯˜Â , ¿À»¿ƒ¿»…∆»≈¿»≈«∆≈»∆¿≈

BpÓÊa ‰‡¯pL Á¯È ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌÈLÏL25Ì‡Â ; ¿ƒ«ƒ¿»»≈«∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈLÏL ÏÈÏa ‰‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏa ‰‡¯ƒ¿»¿≈∆»¿ƒ¿…ƒ¿»¿≈¿ƒ

B¯eaÚ ÏÈÏa ‰‡¯pL Á¯È ‡¯˜ ‡e‰ -26. ƒ¿»»≈«∆ƒ¿»¿≈ƒ

שלושים 23) בליל החדש החודש יתחיל אז שלושים. בליל
שעבר.24)ואחד. לחודש היום תוספת ראש 25)בגלל

א. כה, שם.26)השנה ר"ה

.‰Ì„‡ ÏÎÏ ‰¯eÒÓ Á¯i‰ ˙i‡¯ ÔÈ‡27˙aL BÓk ≈¿ƒ««»≈«¿»¿»»»¿««
˙ÈL‡¯a28ÈÚÈ·Ma ˙·BLÂ ‰ML ‰BÓ „Á‡ ÏkL ,29; ¿≈ƒ∆»∆»∆ƒ»¿≈«¿ƒƒ

˙Èa e‰eLc˜iL „Ú ,¯eÒÓ ¯·c‰ ÔÈc ˙È·Ï ‡l‡∆»¿≈ƒ«»»»«∆¿«¿≈
ÔÈc30‰È‰iL ‡e‰ - L„Á L‡¯ ÌBi‰ B˙B‡ eÚa˜ÈÂ ƒ¿ƒ¿¿«……∆∆ƒ¿∆

ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :¯Ó‡pL ;L„Á L‡¯31BÊ ˙e„Ú - ……∆∆∆¡««…∆«∆»∆≈
.ÌÎÏ ‰¯eÒÓ ‰È‰zƒ¿∆¿»»∆

ולעשות 27) ראשֿחודש לקבוע רשאי אדם כל אין כלומר,
ראייתו פי על השבתות,Â‰.(28‡המועדים לכל הכוונה

המועדים  גם כי טעות, למנוע כדי באה "בראשית" וההוספה
"שבת". הכ"ב].29)נקראים שבת מהל' בפ"ב [ראה

צריכה 30) אין בראשית שבת ב"ד, קידוש צריכין ה' "מועדי
לשם  החודש את מקדשים כלומר עח:), (נדרים ב"ד" קידוש
כדי  בשבוע, ראשון יום מקדשים אין אבל המועדים, קביעת

השביעי. ביום שבת מיותרת,31)לעשות "לכם" המילה
מסורה תהא זו ש"עדות באה קבלת ÌÎÏוללמד כלומר ,"

ל  מסורים החודש וקידוש ראיה כגון È·Â˘Áעדי בלבד, הדור
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משה  אל ה' "ויאמר הקודם בפסוק הנזכרים ואהרן, משה
כב.). השנה (ראש אהרן" ואל

.Â˙BBaLÁa ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa32ÌÈ·MÁnL C¯„k ≈ƒ¿«¿ƒ¿∆¿¿∆∆∆¿«¿ƒ
ÌÈÈ‚ËˆÈ‡‰33ÌÈ·ÎBk‰ ˙BÓB˜Ó ÔÈÚ„BiL ,34 »ƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ¿«»ƒ

ÌÎÏ‰Óe35ÌÈ˜c˜„Óe ÌÈ¯˜BÁÂ ,36Ì‡ eÚ„iL „Ú , «¬»»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ«∆≈¿ƒ
B‡ ,ÌÈLÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯iL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆«»≈«ƒ¿«∆≈¿ƒ
ÔÈ·LBÈ - ‰‡¯iL ¯LÙ‡L eÚ„È Ì‡ .¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ»¿∆∆¿»∆≈»∆¿ƒ

Óe.ÌÈLÏL ÌBÈ ‡e‰L ,Blk ÌBi‰ Ïk ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆ¿«ƒ¿≈ƒ»«À∆¿ƒ
‰ÎÏ‰k Ìe¯˜ÁÂ ÌeL¯„e ,ÌÈ„Ú e‡a Ì‡37eÓ‡Â ƒ»≈ƒ¿»«¬»«¬»»¿∆∆¿

Ì‰È¯·c38e‡a ‡ÏÂ ,‰‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈLc˜Ó - ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»¿…»
ÌÈLÏL ÔÈÓÈÏLÓ - ÌÈ„Ú39Ì‡Â .¯aÚÓ L„Á ‰È‰ÈÂ , ≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿∆…∆¿À»¿ƒ

ÌBÈ ÌÈ·LBÈ ÔÈ‡ - ‰‡¯iL ¯LÙ‡ È‡L ÔBaLÁa eÚ„È»¿¿∆¿∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈¿ƒ
ÔÈÚ„BÈ - ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â .ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆÓ ÔÈ‡Â ÌÈLÏL¿ƒ¿≈¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ

¯˜L È„Ú Ô‰L È‡cÂa40‰·Ï ˙eÓc Ì‰Ï ˙‡¯pL B‡ , ¿««∆≈≈≈∆∆∆ƒ¿»»∆¿¿»»
ÌÈ·Ú‰ ÔÓ41.˙È‡ce‰ ‰·l‰ dÈ‡Â ƒ∆»ƒ¿≈»«¿»»««»ƒ

ב.32) כ, בכוכבים.33)עיי"ש קרובים 34)החוזים יש
מהם. רחוקים ויש ולארץ, של 35)לשמש ההקפה מסלול

הרחוקים  הכוכבים ממסלול יותר קטן לשמש, הקרובים
במשנה 37)בחשבון.36)יותר. מובאים החקירה פרטי

ה"ד. פ"ב, להלן ועי' ב. כג, השנה עלֿידי 38)ראש
הביתֿדין. לחשבון שיצא.39)התאמה לחודש

ב.40) כג, השנה נתקשרו 41)ראש אחת פעם רבנן, "תנו
ונראית בעבים כה.).„ÂÓ˙שמים השנה (ראש לבנה..."

.Êe·MÁiL ,ÔÈc ˙Èa ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»«≈ƒ∆¿«¿
˙‡ eL¯„iLÂ ,‰‡¯È ‡Ï B‡ Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ eÚ„ÈÂ¿≈¿ƒ≈»∆«»≈«…≈»∆¿∆ƒ¿¿∆

ÌÈ„Ú‰42L„Á‰ ˙‡ eLc˜iL „Ú43eÁÏLÈÂ , »≈ƒ«∆¿«¿∆«…∆¿ƒ¿¿
eÚÈ„BÈÂ44,L„Á L‡¯ ‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡a ÌÚ‰ ¯‡L ¿ƒ¿»»»¿≈∆……∆

˙B„ÚBn‰ Ô‰ ÌBÈ ‰Ê È‡a eÚ„iL È„k45:¯Ó‡pL ; ¿≈∆≈¿¿≈∆≈«¬∆∆¡«
˙‡ z¯ÓLÂ :¯Ó‡Â ,L„˜ È‡¯˜Ó Ì˙‡ e‡¯˜z ¯L‡¬∆ƒ¿¿…»ƒ¿»≈…∆¿∆¡«¿»«¿»∆

‰wÁ‰46.d„ÚBÓÏ ˙‡f‰ «À»«…¿¬»

לפני 42) הלבנה, את ראית כיצד (=לעד): לו "ואומרים
להלן  וראה כג:). השנה (ראש החמה..." לאחר או החמה

ח. והערה ה"ב, -43)פ"ב לכם" הזה "החודש כתוב
תפקיד  כלומר כב.), (ר"ה לכם" מסורה תהא זו "עדות

העדים דברי אמיתות את לברר הוא הדרכים,·ÏÎביתֿדין
העדים. חקירת עלֿידי וגם החשבון עלֿפי "על 44)גם
יח.). (ר"ה יוצאין..." השלוחין חדשים "על 45)ששה

תשרי  ועל השנה, ראש מפני אלול על - הפסח מפני ניסן
(שם). המועדות" תקנת שאמר:46)מפני עקיבא כרבי

הביאה  וכן לו:). (מנחות פסח לענין נאמרה זו חוקה
[ובפ"ד  המכילתא בשם קנג מצוה המצוות' ב'ספר הרמב"ם

וצ"ע]. תפילין, לענין הביאה ה"י, תפילין מהל'

.ÁÌÈL ÔÈ¯aÚÓe ÌÈL„Á ÔÈÚ·B˜Â ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿¿ƒ√»ƒ¿«¿ƒ»ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡47ˆz ÔBivÓ Èk :¯Ó‡pL ,,‰¯B˙ ‡ ∆»¿∆∆ƒ¿»≈∆∆¡«ƒƒƒ≈≈»
ÌÈÏLe¯ÈÓ '‰ ¯·„e48,‰ÓÎÁa ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«ƒ»»ƒ¿ƒ»»»»»¿»¿»

ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,ı¯‡Ï ıeÁÏ ‡ˆÈÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a CÓÒÂ¿ƒ¿«¿∆∆ƒ¿»≈¿»»¿»»∆¿…ƒƒ«

ÌÈL„Á Ú·B˜Â ·MÁÓ ‰Ê È¯‰ - B˙BÓk Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿¬≈∆¿«≈¿≈«√»ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈL ¯aÚÓe49‰OÚpL BÏ Ú„B Ì‡Â . ¿«≈»ƒ¿»»»∆¿ƒ«∆«¬»

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B˙BÓk ÏB„b Ì„‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈»»»¿¿≈»ƒ«
‰ˆeÁa ¯aÚÏe Úa˜Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ÏB„b»ƒ∆¬≈∆»ƒ¿…«¿«≈¿»

ı¯‡Ï50ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯aÚÂ Ú·˜Â ¯·Ú Ì‡Â ;51. »»∆¿ƒ»«¿»«¿ƒ≈…»»¿

יהושע,47) רבי אחי בן חנינא על הסיפור מן יוצא זה כל
בו  ומיחו לארץ, בחוץ חדשים וקובע שנים מעבר שהיה

סג.). (ברכות ב.48)חכמים סג, רבי 49)שם עשה כן
סג.). (שם כך,50)עקיבא היה חנינא ברבי המעשה גם

ובינתיים  ישראל, בארץ כמותו הניח לא לגולה שכשירד
כמוהו  בחכמה גדולים כלומר תיישים", הגדיים "נעשו

שם.51)(שם).

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
החודש,1) בקידוש להעיד הכשרים הם מי רבינו בו ביאר

ונסתיים  העדים. מקבלים כיצד בזה, הבייתוסים קלקול
ובטעות. בשוגג החודש קידוש בדין הפרק

.‡,ÌÈ¯Lk ÌÈL‡ ÈL ‡l‡ L„Á‰ ˙e„ÚÏ ¯Lk ÔÈ‡≈»≈¿≈«…∆∆»¿≈¬»ƒ¿≈ƒ
¯·„Â ¯·c ÏÎa „ÈÚ‰Ï ÔÈÈe‡¯‰2ÌÈL Ï·‡ ; »¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿»»¬»»ƒ

ÌÈ„·ÚÂ3.ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡Â ,˙e„Ú ÈÏeÒt ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - «¬»ƒ¬≈≈ƒ¿»¿≈≈¿≈¿ƒƒ
;„ÈÚ‰Ï ÔÈc ˙È·Ï eÎÏÈ - Á¯i‰ ˙‡ e‡¯L B·e ·‡»¿∆»∆«»≈«≈¿¿≈ƒ¿»ƒ

ÌÈ·B¯˜a ‰¯Lk L„Á‰ ˙e„ÚL ÈtÓ ‡Ï4‡l‡ , …ƒ¿≈∆≈«…∆¿≈»ƒ¿ƒ∆»
ÔÏÊ‚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆnÈ Ì‡L∆ƒƒ»≈∆»≈∆»ƒ¿≈∆«¿»

˙eÏÒt‰ ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ5¯Á‡ ÌÚ ÈM‰ Û¯ËˆÈ - ¿«≈ƒ¿»««¿»ƒ¿»≈«≈ƒƒ«≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt‰ ÏÎÂ .e„ÈÚÈÂ6ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ¿»«»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ««

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯Lk ‡e‰L Èt7L„Á‰ ˙e„ÚÏ ÏeÒt -8. ƒ∆»≈ƒ«»»¿≈«…∆

ומפריחי 2) בקוביא משחק כגון מדרבנן, פסולים להוציא
אשה  על להעיד כגון מסוימים, במקרים שכשרים יונים,

כשרים אינם אבל בעלה, Â„·¯שמת ¯·„ ÏÎ· הם ולפיכך .
כב.). (ר"ה החודש בקידוש שמכרו 3)פסולים גויים

דבר  בכל ודינם עבדות, לשם וטבלו ומלו לישראל, עצמם
וה"ד. ה"ב עדות מהל' פ"ט רמב"ם ועי' אשה. כמו

ופסק 4) (שם), שמעון ורבי יוסי ורבי תנאֿקמא מחלוקת
החודש. לעדות פסולים שקרובים יוסי, וכרבי כת"ק

שחייבים 5) עבירה שעבר מי כל וכן התורה, מן פסול גזלן
וה"ד). ה"ג עדות מהל' פ"י (רמב"ם התורה מן מלקות עליה

(ר"ה 7)מדרבנן.6) יונים ומפריחי בקוביא המשחק כגון
אף 8)כב.). לה, כשרה האשה שאין עדות כל הכלל: "זה

פסולה  שאשה ומכיוון (שם), לה" כשרים אינן לעדות הן
החודש. לעדות פסולים דרבנן פסולי אף החודש,

.·L„Á‰ ˙e„Úa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ‰¯Bz ÔÈc9; ƒ»∆≈¿«¿¿ƒ¿≈«…∆
e‡ˆÓÂ ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ L„Á‰ ˙‡ eLc˜ elÙ‡L∆¬ƒƒ¿∆«…∆«ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿

Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - BÊ ˙e„Úa ÔÈÓÓBÊ10eÈ‰ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿≈¬≈∆¿À»¿ƒ»»
‰BL‡¯a11Ì„‡ ÏkÓ L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó »ƒ»¿«¿ƒ≈«…∆ƒ»»»
Ï‡¯OiÓ12˙e¯Lk ˙˜ÊÁa Ï‡¯OÈ ÏkL ,13Ú„eiL „Ú ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈¿∆¿««¿«∆ƒ»«

ÌÈÒBzÈa‰ eÏ˜ÏwMÓ .ÏeÒt ‰fL EÏ14ÔÈ¯ÎBO eÈ‰Â , ¿∆∆»ƒ∆ƒ¿¿««¿ƒ¿»¿ƒ
e‡¯ ‡Ï Ì‰Â ,e‡¯L „ÈÚ‰Ï ÌÈL‡15eÈ˜˙‰ ,16‡lL ¬»ƒ¿»ƒ∆»¿≈…»ƒ¿ƒ∆…

ÔÈ¯ÈknL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡ L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈc ˙Èa eÏa˜È¿«¿≈ƒ≈«…∆∆»≈≈ƒ∆«ƒƒ
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ÌÈ¯Lk Ì‰L Ô˙B‡ ÔÈc ˙Èa17ÔÈL¯Bc eÈ‰iLÂ , ≈ƒ»∆≈¿≈ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ
˙e„Úa ÌÈ¯˜BÁÂ18. ¿¿ƒ»≈

הלבנה.9) את ראו מקום ובאיזה שעה באיזו אותם לשאול
האלה  השאלות כל שהרי תורה, מדין צורך אין זה בדבר
(הל' להזימה" יכול שאתה "עדות לעשותם אלא באות אינן

ה" פ"ב, עדות עדות אינה להזמה ראויה שאינה עדות וכל ה)
עדותם  אותם, יזימו אם אפילו וכאן ה"ט), פ"ב רוצח, (הל'
לבאר  הרמב"ם שממשיך כמו מקודש, והחודש קיימת
לדרוש  שמצותֿעשה ה"ז, פ"א למעלה (וראה זו בהלכה
וראה  וכו', החמה לפני אם הלבנה, את ראו היאך אותם

דלהלן. בהערה וראה כאן). 'ירושלמי'10)לחםֿמשנה
זוממיןֿ העדים נמצאו ואחרֿכך "קידשוהו ה"א: פ"ג, ר"ה
הנח). ד"ה 'תוספות' כא: כתובות (וראה מקודש" זה הרי
בזמנו  החודש את "קידשו ה"א: פ"ב, ר"ה, בתוספתא וכ"ה
היאך  להם ואמרו אחרים עדים (שבאו זוממין עדים ונמצאו
אחר) במקום הייתם עמנו זמן באותו והלא כן, מעידים אתם
את  ב"ד קידשו שאם ה"י, להלן וראה מקודש". זה הרי

מקודש. זה הרי - מוטעין והיו שקלקלו 11)החודש לפני
אותו.12)הבייתוסים. הכירו לא אם אףֿעלֿפי 13)אף

אותו. מכירים של 14)שאין חבריהם ביתוס, תלמידי
במשנה  בכת"י וכ"ה "המינים", רומי: [ובדפוס הצדוקים
כי  ויתכן שם, הישיבה אב נתן, רבינו ובפירוש כב. ר"ה

הצנזורה]. ע"י נשתנה שלנו להטעות 15)בדפוסים כדי
מאות  בארבע אדם בני שני שכרו אחת, ופעם החכמים. את
ופירש  כב:). (ר"ה הלבנה בראיית שקר עדות שיעידו זוז,
בזמנו. נראה לא והירח בשבת, אדר ל' אז שחל רש"י
כדי  שבת, בליל הירח את שראו שיעידו הצדוקים, ושכרום
דעתם  לחזק בשבוע, ראשון ביום תהיה העומר שהנפת
יא), כג, (ויקרא יניפנו" השבת "ממחרת הפסוק בפירוש

ממחרת חז"ל,‰˘·˙שהכוונה לדעת בניגוד ממש,
וסו.). סה. מנחות (ראה ראשון יוםֿטוב למחרת שהכוונה

כב.).16) (ר"ה שעה,18)שם.17)חכמינו באיזו
הוא  [והמקור שקר. עדי בפני כתריס וכו' מקום ובאיזה
ולפי  אותם, לחקור שצריך הרי העדים", "נחקרו כה: בר"ה

היא]. חכמים שתקנת כרחנו על - הנ"ל הירושלמי דברי

.‚CÎÈÙÏ19‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈc ˙Èa eÈ‰È ‡Ï Ì‡ ,ÌÈ„Ú‰ ˙ ¿ƒ»ƒ…ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈ƒ
da ‰‡¯pL ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÔÈÁlLÓ ,Á¯i‰ ˙‡ e‡¯L∆»∆«»≈«¿«¿ƒ«¿≈»ƒ∆ƒ¿»»

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡¯L ÌÈ„Ú‰ ÌÚ20Ô˙B‡ ÔÈkÊnL ,21 ƒ»≈ƒ∆»≈ƒ¬≈ƒ∆¿«ƒ»
¯Á‡Â ,Ì‰ ÌÈ¯Lk el‡L Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ,ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒƒƒ»∆≈¿≈ƒ≈¿««

.Ì‰Ó ÔÈÏa˜Ó Ck»¿«¿ƒ≈∆

בלבד.19) ממכירים עדות לקבל שתיקנו מכיון
"משלחין20) כתוב: כב. ר"ה זוג ‡Á¯במשנה דהיינו עמו",

ע' (צוקרמנדל בתוספתא וכ"ה כב:). (שם עדים שני - אחר
"משלחין (210ÂÈ„Ú ר"ה) הירושלמי לדעת בניגוד עמו",

ש" כיון ממש, אחד עד היינו ש"אחר" ה"א) היה ·„ÔÈפ"ב
והן  עדים, צריכין שיהו אמרו והן עדים, צריכין יהו שלא

נאמן". אחד אותם 21)אמרו שמכירים עליהם מעידים
להעיד. וכזכאים ככשרים

.„ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa22ÔÈÈ‚Ëˆ‡‰L ÌÈÎ¯ca ≈ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒƒ

,‰Ê L„Áa ‰‡¯zLk ,‰·l‰ ÔÈÚ„BÈÂ ,Ì‰a ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ»∆¿¿ƒ«¿»»¿∆≈»∆¿…∆∆
dÓB¯„a B‡ LÓM‰ ÔBÙˆa ‰È‰z Ì‡23‰È‰z Ì‡Â , ƒƒ¿∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿ƒƒ¿∆

‰¯ˆ˜ B‡ ‰·Á¯24‰È¯˜ ÈL‡¯ eÈ‰È ÔÎÈ‰Ïe , ¿»»¿»»¿≈»ƒ¿»≈«¿∆»
ÔÈËB25Ì˙B‡ ÔÈ˜„Ba ,„ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ e‡B·iLÎe ;26: ƒ¿∆»»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»

eÈ‰ ÔÎÈ‰Ï ?ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa - d˙B‡ Ì˙È‡¯ „ˆÈk≈«¿ƒ∆»¿»¿»¿≈»»
?˙BËB ‰È¯˜27˙i‡¯a ‰‰B·‚ ‰˙È‰ ‰nk «¿∆»«»»¿»¿»ƒ¿ƒ«

?ÌÎÈÈÚ28Ì‰È¯·c e‡ˆÓ Ì‡ ?‰·Á¯ ‰˙È‰ ‰nÎÂ ≈≈∆¿«»»¿»¿»»ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆
ÔÈeÎÓ29Ì˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ÔBaLÁa Ú„BpM ‰ÓÏ30, ¿À»ƒ¿«∆»¿∆¿¿«¿ƒ»

.Ì˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈeÎÓ Ì‰È¯·c e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿≈∆¿À»ƒ≈¿«¿ƒ»

ה"ו.22) פ"א למעלה מן 23)ראה מתרחקת הלבנה
דרום. לצד ופעם צפון לצד פעם קו 24)השמש רוחב

לשמש  לקרבתה בהתאם משתנה הלבנה, חרמש של האור
ממנה. לריחוקה האור 25)או קרני נוטים יהיו צד לאיזה

דרום. לצד או צפון לצד הלבנה, כג,26)של השנה ראש
ובפירוש 27)ב. הרע"ב בפירוש שם ועיין שם. ר"ה

להרמב"ם. ראות 28)המשניות לפי האופק מן גבוהה
עלֿפי 30)מתאימים.29)העין. החודש את ומקדשים

.‰¯‡È‰עדי

.‰ÌÈna e‰eÈ‡¯ :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡31ÌÈ·Úa B‡32B‡ »¿»≈ƒ¿ƒ««ƒ∆»ƒ
˙ÈLLÚa33B˙ˆ˜Óe ÚÈ˜¯a B˙ˆ˜Ó e‡¯L B‡ , «¬»ƒ∆»ƒ¿»»»ƒ«ƒ¿»

ÌÈ·Úa34ÌÈna B‡35˙ÈLLÚa B‡36‰i‡¯ BÊ ÔÈ‡ -37, ∆»ƒ««ƒ«¬»ƒ≈¿ƒ»
ÂÈ˙È‡¯ :„Á‡ ¯Ó‡ .˙‡Ê ‰i‡¯ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ»…»«∆»¿ƒƒ

dB·b38ÈÈÚa39BÓk40BÓk :ÈM‰ ¯Ó‡Â ,˙BÓB˜ ÈzL »«¿≈«¿¿≈¿»««≈ƒ¿
ÔÈÙ¯ËˆÓ - dB·‚ ‰È‰ ˙BÓB˜ LÏL41:„Á‡‰ ¯Ó‡ . »»»»«ƒ¿»¿ƒ»«»∆»

ÔÈ‡ - LÓÁ BÓk :¯Ó‡ ÈM‰Â ,˙BÓB˜ LÏL BÓk¿»¿«≈ƒ»«¿»≈≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ42„ÈÚiL ÈL ÌÚ Ì‰Ó „Á‡ Û¯ËˆÓe ; ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈∆»≈∆ƒ≈ƒ∆»ƒ

B˙BÓk43Ô‰ÈÈa ‰È‰È B‡ ,˙Á‡ ‰ÓB˜44. ¿ƒ¿∆≈≈∆»∆»

הירח.31) של בבואה במעין או מבעד 32)בנהר מאיר
שלו.33)לעננים. בבואה ראינו שקופה, זכוכית במנורת

ומקצתו 34) ברקיע, נראה הירח של הדק החרמש מקצת
לעננים. ומקצתו 35)מבעד ברקיע, הדק החרמש מקצת

בעששית.36)במים. ומקצתו ברקיע, הדק החרמש מקצת
את37) אלא ממש הלבנה את ראה לא במים „ÂÓ˙‰שהרי

ראיה  אינה - העננים דרך אותה כשראה וגם בעששית, או
הארץ.38)ממש. עיני.39)מן ראות בערך.40)לפי

לטעות.41) אפשר לשלוש, קומות שתי עד 42)שבין כי
טועה. אדם אין כך אמרו:43)כדי כד. השנה בראש

רבא: פירש מח. ובשבועות אחרת", לעדות ‰Â‡"מצטרפין
¯Á‡Âשל אחרת לעדות ÂÁ„˘מצטרפין יבוא ¯‡˘ שאם ,"

זה, את זה המכחישים השנים מן אחד כמו ויעיד אחר עד
את  ונקבל האחד, נגד עדים שני של כת יהוו אלה שני הרי

החדשה. הכת ביניהם,44)עדות אחת קומה של הבדל
אומר  וזה קומות, שתי כמו בעיני גבוה ראיתיו אומר: שזה

קומות. שלוש כמו -

.ÂBa eBa˙‰L ÔÂÈÎÂ ,‰ek ‡Ïa e‰eÈ‡¯ :e¯Ó‡»¿¿ƒ¿…«»»¿≈»∆ƒ¿«¿
‰eÈ‡¯ ‡Ï ·eL „ÈÚ‰Ï B˙B‡¯Ï eek˙ÂBÊ ÔÈ‡ - e ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿»ƒ…¿ƒ≈

‰ÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,˙e„Ú45e¯M˜˙ ÌÈ·Ú ‡nL ;46 ≈¿≈¿«¿ƒ»∆»∆»»ƒƒ¿«¿
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Ì‰Ï eÎÏ‰Â eÏÎÂ ,‰·lk e‡¯Â47:ÌÈ„Ú e¯Ó‡ . ¿ƒ¿«¿»»¿»¿»¿»∆»¿≈ƒ
Ì„˜ ,Á¯ÊÓa ˙È¯ÁL ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈa e‰eÈ‡¿̄ƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»…∆

LÓM‰ ‰ÏÚzL48ÏÈÏa ·¯ÚÓa ˙È·¯Ú e‰eÈ‡¯e , ∆«¬∆«∆∆¿ƒ«¿ƒ¿«¬»¿≈
ÌÈLÏL49ÌÈÓ‡ el‡ È¯‰ -50‰i‡¯ ÏÚ ÔÈLc˜Óe , ¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»

e¯Ó‡L ‰i‡¯‰ Ï·‡ ;BpÓÊa e‰e‡¯ È¯‰L ,BÊ∆¬≈»ƒ¿«¬»»¿ƒ»∆»¿
e‡ ÔÈ‡L ,dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙È¯ÁLa e‰e‡¯L∆»¿«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ»∆≈»
Ì‰ ÌÈ·Ú‰L Úe„È·e ,˙È¯ÁL ˙i‡¯Ï ÔÈ‡¯Á‡«¬»ƒƒ¿ƒ««¬ƒ¿»«∆∆»ƒ≈

‰·lk Ì‰Ï ‰‡¯Â e¯M˜˙pL51e‰e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»»∆«¿»»¿≈ƒ»
BpÓÊa52B¯eaÚ ÏÈÏ·e ,53el‡ È¯‰ - ‰‡¯ ‡Ï ƒ¿«¿≈ƒ…ƒ¿»¬≈≈
ÔÈÓ‡54ÏÈÏ ˙i‡¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡¯Á‡ e‡ ÔÈ‡L ; ∆¡»ƒ∆≈»«¬»ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈

.„·Ïa ÌÈLÏL¿ƒƒ¿«

א.45) כד, השנה נתקשרו 46)ראש אחת פעם רבנן, "תנו
כי  כה.). השנה (ראש הלבנה" דמות ונראית בעבים, שמים

כ  להראות עלולים - השמש מקרני המוקרנים לבנה.עננים
לראותו.47) התכוונו כששוב ראוהו לא כך וזה 48)משום

החמה. את מקדים הוא שאז המולד, לפני אחרי 49)הירח
ה"ג). פ"א, למעלה (ראה במערב תמיד הירח המולד,

(שם).50) גמליאל ורבן נורי בן יוחנן רבי מחלוקת זוהי
שם). המשניות' ('פירוש גמליאל כרבן רבינו ופסק

השמש.51) קרני שלושים.52)בגלל בליל 53)בליל
ואחד. ורבן 54)שלושים הרכינס בן דוסא רבי מחלוקת

גמליאל. כרבן ופסק (שם). גמליאל

.Ê?L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó „ˆÈk55Èe‡¯L ÈÓ Ïk ≈«¿«¿ƒ≈«…∆»ƒ∆»
„ÈÚ‰Ï56ÔÈc ˙È·e ,ÔÈc ˙È·Ï ‡a ,Á¯i‰ ˙‡ ‰‡¯L , ¿»ƒ∆»»∆«»≈«»¿≈ƒ≈ƒ

„Á‡ ÌB˜ÓÏ Ôlk Ô˙B‡ ÌÈÒÈÎÓ57Ô‰Ï ÔÈOBÚÂ , «¿ƒƒ»À»¿»∆»¿ƒ»∆
‚eÊÂ .‡B·Ï ÔÈÏÈ‚¯ ÌÚ‰ eÈ‰iL È„k ,˙BÏB„b ˙BcÚÒ58 ¿À¿¿≈∆ƒ¿»»¿ƒƒ»¿

ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔBL‡¯ ‡aL59˙B˜È„aa ∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ
e¯Ó‡L60ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ .61B˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ62. ∆»«¿«¿ƒƒ∆«»¿¬ƒ

.B¯·Á ˙‡ ÌÈÒÈÎÓ - ÔBaLÁÏ ÌÈeÎÓ ÂÈ¯·c e‡ˆÓƒ¿¿¿»»¿À»ƒ«∆¿«¿ƒƒ∆¬≈
ÔÈeÎÓ Ì‰È¯·c e‡ˆÓ63Ïk ¯‡Le .˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ƒ¿¿ƒ¿≈∆¿À»ƒ≈»«∆∆¿»»

ÌÈ¯·„ ÈL‡¯ Ì˙B‡ ÔÈÏ‡BL ˙B‚ef‰64ÌÈÎÈ¯vL ‡Ï ; «¬ƒ»»≈¿»ƒ…∆¿ƒƒ
Ì‰Ï65LÙ ÈÁÙa e‡ˆÈ ‡lL È„k ‡l‡ ,66eÈ‰iL È„k , »∆∆»¿≈∆…≈¿¿«≈∆∆¿≈∆ƒ¿

‡B·Ï ÔÈÏÈ‚¯67. ¿ƒƒ»

ב.55) כג, השנה ה"א.56)ראש לעיל ועי' א. כב, שם
נקראת,57) היתה יעזק ובית בירושלים, היתה גדולה "חצר

כג:). (שם מתכנסים" העדים כל עדים.58)ולשם
ה"ד.60)שם.59) שבהם.61)למעלה החשוב
הלבנה.62) ראיית פרטי לאלו.63)על אלו מתאימים
הדברים.64) לפרטי להכנס אחד 65)מבלי זוג עדות כי

ביתֿדין. עלֿידי החודש לקידוש מלשון 66)מספיקה
על  מאוכזבים כלומר נפש". "מפח כ), יא, (איוב הכתוב

לחינם. עצמם אותם,67)שהטריחו ישאלו לא שאם
מלבוא. יחדלו

.ÁÔÈc ˙Èa L‡¯ ,˙e„Ú‰ Ìi˜˙zL ¯Á‡ ,Ck ¯Á‡Â¿««»««∆ƒ¿«≈»≈…≈ƒ
!Lc˜Ó :¯ÓB‡68!Lc˜Ó :ÂÈ¯Á‡ ÌÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ≈¿À»¿»»»ƒ«¬»¿À»

!Lc˜Ó69‰LÏLa ‡l‡ L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â70, ¿À»¿≈¿«¿ƒ∆«…∆∆»ƒ¿»
‰LÏLa ‡l‡ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â71‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â . ¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿»¿≈¿«¿ƒ∆»

BpÓÊa ‰‡¯pL L„Á72ÌBia ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .73; …∆∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ∆»«
Lc˜Ó BÈ‡ - ‰ÏÈla e‰eLc˜ Ì‡Â74e‰e‡¯ elÙ‡Â . ¿ƒƒ¿««¿»≈¿À»«¬ƒ»

'Lc˜Ó' ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡ ‡ÏÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎÂ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿…»¿≈ƒ¿À»
ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏ ‰ÎLÁL „Ú75e¯˜ÁpL B‡ , «∆»¿»≈∆»¿ƒ∆∆¿¿

„Ú 'Lc˜Ó' ¯ÓBÏ ÔÈc ˙Èa e˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿…ƒ¿ƒ≈ƒ«¿À»«
ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏ ‰ÎLÁL76,B˙B‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ∆»¿»≈∆»¿ƒ≈¿«¿ƒ

L„Á‰ ‰È‰ÈÂ77ÏÂ ,¯aÚÓ‡l‡ L„Á L‡¯ ‰È‰È ‡ ¿ƒ¿∆«…∆¿À»¿…ƒ¿∆……∆∆»
ÏÈÏa ˙È‡¯pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ∆»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿≈¿≈
e¯Ó‡L ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ,˙Ú·B˜ ‰i‡¯‰ ÔÈ‡L ;ÌÈLÏL¿ƒ∆≈»¿ƒ»««∆»≈ƒ∆»¿

ÔÈÚ·BwL Ì‰ 'Lc˜Ó'78. ¿À»≈∆¿ƒ

מן 68) זה דין לומדים שם ובגמרא א. כד, ר"ה משנה,
"וידבר מד): כג, (ויקרא שהרי Ó˘‰הפסוק ה'", מועדי את
ביתֿדין. ראש היה רבינו מועדי 69)משה "אלה כתוב:

"אתם" ד'). פסוק (שם אותם" תקראו אשר קודש מקראי ה'
לעם  והכוונה "אּתם", לקרוא אפשר כן ועל ו', חסר ֶַכתוב
"מקראי", שכתוב ומכיון "מקודש". יקרא הוא שגם כולו,

צריכים רבים, שם).˘˙Èבלשון (גמרא קריאות
ו'תוספתא'70) י: (סנהדרין בשלשה" החודש... "קידוש

אֿב): יב, (שמות שנאמר משום הוא והטעם פ"ב). סנהדרין
הזה החודש אהרן... ואל משה אל ה' הרי ÌÎÏ"ויאמר ,"

שאין  בידינו וכלל אהרן), וגם משה (גם שנים שצריכים
והרי  אחד, עוד מוסיפים כן על זוגי), (מספר שקול ביתֿדין
שם). ו'תוספות' ב. כה, השנה (ראש שלושה כאן

רק 71) הוא ברֿסמך הירח, יתחדש אימתי החשבון,
י:). (סנהדרין שלושה עלֿידי בליל 72)כשנעשה

על  החולק צדוק ברבי אלעזר רבי דעת זוהי שלושים.
(שם). כמותו והלכה כד.), (ר"ה שנאמר 73)החכמים לפי

חגנו, ליום בכסא שופר בחודש "תקעו דֿה): פא, (תהלים
תקיעת  הוקשה יעקב". לאלקי משפט הוא לישראל חק כי
ביום  החודש קידוש אף ביום, משפט מה למשפט: שופר

כה:). שם).74)(ר"ה השנה, ראש וגמרא, משנה
שנראה 75) הדבר ונתפרסם ישראל, כל שראוהו ואףֿעלֿפי

שיקדשוהו  עד מקודש החודש אין שלושים, ביום הירח
שם). (ר"ה העדים 76)ביתֿדין שקבלת ואףֿעלֿפי

נתקיימה תהא ·ÌÂÈוחקירתם "מקודש" שאמירת אמרו לא ,
„ÔÈכמו ¯Ó‚ בלילה אפילו אותו שעושים ממונות, בדיני

רצו 78)שיצא.77)(שם). ואם ה"ה. פ"א למעלה ראה
(להלן  כן לעשות יכולים עדים, עלֿפי לקדשו מחר ביתֿדין

הט"ו). פ"ג

.Ë‰ÚLz ÌBÈ ÛBÒa ÔÓˆÚ ÔÈc ˙Èa e‰e‡»̄≈ƒ«¿»¿ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ79ÌÈLÏL ÏÈÏ ·ÎBk ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ :80- ¿∆¿ƒƒ¬«ƒ…»»«≈¿ƒ

Ì‡Â ;‡e‰ ÌBÈ ÔÈ„ÚL ,Lc˜Ó ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿À»∆¬«ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ÈL e‡ˆiL ¯Á‡ ÌÈLÏL ÏÈÏa e‰e‡¯81- »¿≈¿ƒ««∆»¿¿≈»ƒ

¯ÁÓÏ82e„ÈÚÈÂ ,Ì‰Ó „Á‡ Ïˆ‡ ÔÈi„ ÈL ÔÈ·ÈLBÓ ¿»»ƒƒ¿≈«»ƒ≈∆∆»≈∆¿»ƒ
‰LÏM‰ e‰eLc˜ÈÂ ,‰LÏM‰ ÈÙa ÌÈM‰83. «¿«ƒƒ¿≈«¿»ƒ«¿«¿»

תהיה 79) "לא - עדות מקבלת פחותה אינה ביתֿדין ראיית
אבל  במקומה, באה היא כן ועל מראיה", גדולה שמיעה
אינה  ביתֿדין ראיית כן ביום, אלא אינה עדות שקבלת כשם
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בסוף  ביתֿדין ראוהו אם כן על ביום, היא אם אלא מועילה
ÌÂÈראוהו אם אבל מקדשים, ביתֿדין ועשרים, ·ÏÈÏתשעה

על מקדשים אין קבלת ¯‡È‰שלושים, סמך על אלא זו,
כה:). ר"ה וגמרא, (משנה למחרת מגיהים 80)עדות יש

יצא לא עדיין (רלב"ח,‡Ï‡"אם שלושים" ליל אחד כוכב
לה.): (שבת אמרו שהרי הרמב"ם), על קובץ' 'ספר ועי'
בין  - שנים יום, - אחד כוכב שמואל: אמר יהודה רב "אמר
ובדפוס  ר"מ רומי [ובדפוס לילה". - שלשה השמשות,

ב  כוכב יצא לא עדיין "אם הגירסא: (במקום ÏÈÏקושטא,
שצ"ל: ונראה הפירוש. בעל העתיק וכן שלשים", "ליל")

שלשים"]. ליל שני) (=כוכב ב בין 81)"כוכב - שנים כי
מחמירים, כן על כנ"ל. לילה וספק יום ספק השמשות,

לילה. כדין אותו ואין 82)ודנים מקדשים, אין בלילה כי
ראיה. אינה עדים, כקבלת ראיתם וגם עדים, מקבלים

ב.83) כה, השנה ראש

.ÈÔÈ‚‚BL ÔÈa - L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈc ˙Èa84ÔÈa , ≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆≈¿ƒ≈
ÔÈÚËÓ85ÌÈÒe‡ ÔÈa ,86Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ -87ÔÈ·iÁÂ , À¿ƒ≈¬ƒ¬≈∆¿À»¿«»ƒ

ÏÚ Û‡ .Ba eLcwL ÌBi‰ ÏÚ ˙B„ÚBn‰ Ôw˙Ï Ïk‰«…¿«≈«¬««∆ƒ¿««
Ì‰ÈÏÚ CÓÒÏ ·iÁ - eÚhL Ú„BÈ ‰fL Èt88ÔÈ‡L ; ƒ∆∆≈«∆»«»ƒ¿…¬≈∆∆≈

˙B„ÚBn‰ ¯ÓLÏ ‰evL ÈÓe ,Ì‰Ï ‡l‡ ¯eÒÓ ¯·c‰«»»»∆»»∆ƒ∆ƒ»ƒ¿…«¬
Ì˙‡ e‡¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ,Ì‰ÈÏÚ CÓÒÏ ‰eˆ ‡e‰ƒ»ƒ¿…¬≈∆∆∆¡«¬∆ƒ¿¿…»

.¯ÓB‚Â¿≈

מאליהם.84) ביתֿדין עדי 85)שטעו עלֿידי שהוטעו
המלך.86)שקר. בפקודת  כתוב 87)כגון פעמים שלש

קורא  כן על כג), (ויקרא ו' חסר אתם" תקראו "אשר בתורה
אפילו  בביתֿדין, תלוי שהכל להדגיש, "אּתם" עקיבא ֶַרבי
אבל  כה.). (ר"ה מוטעין אפילו מזידין, אפילו שוגגין,

" - פ"י אמור העתיק ‡ÌÈÒÂבספרא וכן "מזידין". במקום "
ב'הגהות  וראה קנג. מצוה המצוות', ב'ספר רבינו

גמליאל 88)מיימוניות'. שרבן ידע, יהושע רבי שהרי
גמליאל  רבן על לסמוך שעליו לו, נאמר זאת ובכל הוטעה,

שם). (ר"ה

à"ôùú'ä ìåìà 'ä éùéù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושמקבלים 1) השבת את דוחה החודש שעדות בו נתבאר

יוצאים. השלוחים חדשים ששה ועל היום, כל אותם

.‡ÔÈ·e Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ :L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»∆«…∆ƒ»»≈≈∆≈
˙BÁt B‡ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ CÏ‰Ó ÔÈc ˙Èa Ba LiL ÌB˜Ó»∆≈≈ƒ«¬««¿»»»
‡Ï - Ôk ÏÚ ¯˙È Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â ,ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈÎÏB‰ -¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»≈≈∆»≈«≈…
¯·kL ,˙ÏÚBÓ ÌÈLÏL ÌBÈ ¯Á‡ Ô˙e„Ú ÔÈ‡L ;eÎÏÈ≈¿∆≈≈»««¿ƒ∆∆∆¿»

L„Á‰ ¯aÚ˙2. ƒ¿«≈«…∆

בשאלות 2) אותם ומטריפים עליהם "מאיימים שהרי
ומשתדלים  בעדות ומדקדקים בבדיקות עליהם ומטריחים
מעובר", שמו ויצא הואיל זה חודש יקדשו שלא דין בית
תועלת  תהיה לא ילכו שאפילו ילכו, שלא כאן כתב ולפיכך

בעדותם.

.·˙È·Ï ÔÈÎÏB‰ el‡ È¯‰ - L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»∆«…∆¬≈≈¿ƒ¿≈

e‡¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ,˙aL ‰È‰ elÙ‡Â „ÈÚ‰Ï ÔÈcƒ¿»ƒ«¬ƒ»»«»∆∆¡«¬∆ƒ¿¿
˙‡ ‰ÁBc '„ÚBÓ' ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ ,Ì„ÚBÓa Ì˙‡…»¿¬»¿»»∆∆¡«≈∆∆

˙aM‰3L„Á L‡¯ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ««»¿ƒ»≈¿«¿ƒ∆»«……∆
˙wz ÈtÓ ,„·Ïa È¯Lz L„Á L‡¯ ÏÚÂ ÔÒÈƒ»¿«……∆ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«»«

˙B„ÚBn‰4ÏÚ ÔÈÏlÁÓ - Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ·e . «¬ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»¿«¿ƒ«
,L„ÁÂ L„Á L‡¯ ÏÎaL ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÈtÓ ,ÔlkÀ»ƒ¿≈»¿«»∆¿»……∆»…∆

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L5. ∆∆∆««»

והוא 3) במועדו", לי להקריב "תשמרו כתוב: התמיד בקרבן
בו  שכתוב מקום שכל לומדים מכאן בשבת. אפילו קרב

שבת. דוחה על 4)"במועדו" וסוכות. הכפורים יום פסח,
מפני  השבועות, חג בו שיש אףֿעלֿפי מחללים, אין סיון
ניסן  חודש שנתקדש וכיוון העומר, בספירת תלוי שהוא
השבועות. חג יהיה מתי ממילא ידעו הפסח, חג ונקבע

מוסב 5) וזה במועדיכם", לה' תעשו "אלה שכתוב משום
פרשה. באותה הנזכר חודש, ראש קרבן על

.‚˙‡ L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú‰ ÔÈÏlÁnL ÌLk¿≈∆¿«¿ƒ»≈ƒ∆»∆«…∆∆
Ô˙B‡ ÔÈkÊnL ÌÈ„Ú‰ Ô‰nÚ ÔÈÏlÁÓ Ck ,˙aM‰6 ««»»¿«¿ƒƒ»∆»≈ƒ∆¿«ƒ»
ÔÈ‡B¯‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈc ˙Èa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a7. ¿≈ƒƒ…»≈ƒ«ƒƒ∆»ƒ

- „Á‡ „Ú ÔÈc ˙È·Ï Ô˙B‡ ÚÈ„BnL ‰Ê ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»∆∆ƒ«»¿≈ƒ≈∆»
˜ÙqÓ ÏlÁÓe Ô‰nÚ CÏB‰ ‰Ê È¯‰8‡ˆnÈ ‡nL , ¬≈∆≈ƒ»∆¿«≈ƒ»≈∆»ƒ»≈
.BnÚ Û¯ËˆÈÂ ¯Á‡«≈¿ƒ¿»≈ƒ

להעיד.6) וזכאים כשרים שהם עליהם ואף 7)המעידים
מותר  זאת בכל מדרבנן, אלא אינה הזאת העדות שכל פי על
בית  יקבלו לא זו עדות בלי שהרי השבת, את זה על לחלל
מכירים  שאינם מכיוון החודש, על המעידים העדים את דין

להעיד 8)אותם. העד אצל שהלך נהוראי ברבי "מעשה
נהוראי  שר' שפירש שם, אשי וכרב באושא". בשבת עליו
שהיה  אףֿעלֿפי באושא, אחד עוד עם להצטרף לבדו הלך

ימצאנו. לא שמא ספק

.„‰ÏBÁ ,˙aM‰ ÏÈÏa L„Á‰ ˙‡ ‰‡¯L ,„Ú‰ ‰È‰»»»≈∆»»∆«…∆¿≈««»∆
¯BÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ·Èk¯Ó -9‰hÓa elÙ‡Â ,10Ì‡Â . «¿ƒƒ««¬«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

C¯ca ·¯B‡ Ô‰Ï LÈ11ÈÏk Ô„Èa ÌÈ„Ú‰ ÔÈÁ˜BÏ - ≈»∆≈«∆∆¿ƒ»≈ƒ¿»»¿≈
ÔÈÊ12.˙BBÊÓ Ì„Èa ÌÈÁ˜BÏ - ‰˜BÁ¯ C¯c ‰È‰ Ì‡Â . «ƒ¿ƒ»»∆∆¿»¿ƒ¿»»¿

ÌLk :e¯Ó‡È ‡Ï - ÏkÏ ‰‡¯Â ÏB„b e‰‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆«………¿¿≈
ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯Á‡ e‰e‡¯ eÁ‡ e‰eÈ‡¯L∆¿ƒ¬«¿»«≈ƒ¿≈»¿ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,L„Á‰ ‰‡¯iL ÈÓ Ïk ‡l‡ ;˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÏ¿«≈∆««»∆»»ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿ƒ¿∆
˙Èa Ba Úe·wL ÌB˜n‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰ÈÂ ,„ÈÚ‰Ï Èe‡»̄¿»ƒ¿ƒ¿∆≈≈«»∆»«≈
˙‡ ÏlÁÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ - ˙BÁt B‡ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ ÔÈcƒ«¿»»»ƒ¿»»»¿«≈∆

.„ÈÚ‰Ïe CÏÈÏÂ ˙aM‰««»¿≈≈¿»ƒ

על 9) משא להוציא ואסור כמשא הריהו שחולה אףֿעלֿפי
בשבת. במיטה 10)הבהמה חולה שהמוציא אףֿעלֿפי

מיתה. לעדי 11)חייב שארבו והבייתוסים הכותים כגון
החכמים. את להטעות כדי ועכבום, אףֿעל12ֿ)החודש

הרבים. לרשות היחיד מרשות הוצאה מלאכת בזה שיש פי

.‰ÌBÈ ÏÎa L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ ‰BL‡¯a»ƒ»»¿«¿ƒ≈«…∆¿»
ÌÈLÏL13ÔÈa „Ú ‡B·lÓ ÌÈ„Ú‰ e‰zL ˙Á‡ ÌÚt . ¿ƒ««««ƒ¿«»≈ƒƒ»«≈
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ÌÈa¯Ú‰14Lc˜na eÏ˜Ï˜˙Â ,15;eOÚi ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ »«¿«ƒ¿ƒ¿«¿¿«ƒ¿»¿…»¿««¬
e‡B·È ‡nL - ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL ‰ÏBÚ eOÚÈ Ì‡ƒ«¬»∆≈»«¿«ƒ∆»»
„ÈÓz ¯Á‡ ÌBi‰ ÛÒeÓ e·È¯˜iL ¯LÙ‡ È‡Â ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ««««»ƒ

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL16‡lL ,eÈ˜˙‰Â ÔÈc ˙Èa e„ÓÚ . ∆≈»«¿«ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆…
‰Án‰ „Ú ‡l‡ L„Á‰ ˙e„Ú ÌÈÏa˜Ó eÈ‰È17È„k , ƒ¿¿«¿ƒ≈«…∆∆»««ƒ¿»¿≈

ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Â ÔÈÙÒeÓ ·È¯˜‰Ï ÌBia ˙e‰L ‡‰iL∆¿≈¿«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈
.Ì‰ÈkÒÂ ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿ƒ¿≈∆

היום,13) כל החודש עדות לקבל רשאים שהיו לומר רוצה
כך. כל יאחרו שהעדים אירע לא העדים 14)אבל כלומר,

ומחצה, שעות בשמונה שהוא התמיד, שחיטת זמן אחר באו
ומכיוון  החמה. שקיעת לפני וחצי שעות שלוש כלומר,
כדלהלן. נתבלבלו, - העדים באו לא הזמן שבתחילת

העדים.15) שבאו כבש 16)לפני שהקריבו לומר וצריך
תמיד, לקרבן יהא העדים, יבואו לא שאם תנאי, על התמיד
ידעו  שלא לפי אלא מוסף, לקרבן יהא - העדים יבואו ואם
תמיד  של אם עליו, לומר שיר איזה ידעו לא קרבן, של טיבו

מוסף. של או חול של שבין 17)- תמיד הקרבת עת היא
הערביים.

.Â„ÈÓz ÔÈOBÚ - ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ,‰ÁÓ ÚÈb‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿…»≈ƒƒ»ƒ
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL18‰Án‰ ÔÓ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â . ∆≈»«¿«ƒ¿ƒ»≈ƒƒ«ƒ¿»

L„˜ ¯ÁÓÏe L„˜ ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈ‚‰B - ‰ÏÚÓÏe19, ¿«¿»¬ƒ«…∆¿»»…∆
B˙B‡ ÔÈLc˜Ó eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,¯ÁÓÏ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Óe«¿ƒƒ»¿»»¿ƒ∆…»¿«¿ƒ
ÔÁBÈ Ôa¯ ÔÈ˜˙‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓ .‰ÁÓ ¯Á‡««ƒ¿»ƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»»»
Ïk L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰iL ,BÈc ˙È·e È‡kÊ Ôa∆««≈ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ≈«…∆»

Blk ÌBi‰20ÛBÒa ÌÈLÏL ÌBÈ ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡Â ; «À«¬ƒ»≈ƒ¿ƒ¿
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ ÌBi‰21,Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - «»ƒ¿ƒ«««»¿«¿ƒ≈»

.„·Ïa ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÈLc˜Óe¿«¿ƒ¿ƒƒ¿«

אותם.18) יקבלו לא המנחה, אחר עדים יבואו אם שאף
שעד 19) שמכיוון השנה, בראש שהמדובר רש"י ופירש

עדים  יבואו שמא שחששו בקדושה, בו נהגו עכשיו
נתברר  שכבר אףֿעלֿפי בקדושה, זה יום גומרים ויקדשוהו,

טוב. יום היום -20)שאין הקודמת לתקנה הסיבה כי
בוטלה. - בקרבן שהות 21)הקלקול עדיין כשישנה

חברי  ראוהו אם אבל וחקירה, ולדרישה עדים לקבלת
לקדש  אפשר וחקירה, בדרישה צורך שאין עצמם, הביתֿדין
לשקיעת  בסמוך דווקא ולאו היום בסוף אפילו החודש את

החמה.

.Êe‡a ‡lL ÈtÓ L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯aÚnLk¿∆¿«¿ƒ≈ƒ∆«…∆ƒ¿≈∆…»
ÔÎeÓ ÌB˜ÓÏ ÔÈÏBÚ eÈ‰ ,ÌÈLÏL ÌBÈ Ïk ÌÈ„Ú≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»

ÌBÈa ‰cÚÒ Ba ÔÈOBÚÂL‡¯ ‡e‰L ,ÌÈLÏLe „Á‡ ¿ƒ¿À»¿∆»¿ƒ∆…
Ì„˜ ÛLpa ‡l‡ ,‰ÏÈla ÌLÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .L„Á…∆¿≈ƒ¿»««¿»∆»«∆∆…∆

LÓM‰ ˙BÏÚ22˙BÁt BÊ ‰cÚÒÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â . ¬«∆∆¿≈ƒƒ¿À»»
,˙ÈË˜Â Ô‚c ˙Ùa ‡l‡ dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .‰¯OÚÓ≈¬»»¿≈ƒ»∆»¿«»»¿ƒ¿ƒ
ÏL ‰ÂˆÓ ˙cÚÒ ‡È‰ BÊÂ .‰cÚq‰ ˙Úa ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ¿≈«¿À»¿ƒ¿À«ƒ¿»∆

ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ L„Á‰ ¯eaÚ23. ƒ«…∆»¬»¿»»

בשעה 22) וזהו השמש, עלות לפני שהכוונה רבנו ומפרש

גמור. לילה ולא גמור יום -23)שלא הסעודה ומטרת
קדשוהו. שלא מאחר החודש עיבור לפרסם

.Á,L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ,‰BL‡¯a»ƒ»¿∆»≈ƒ¿«¿ƒ∆«…∆
˙B‡eOÓ ÔÈ‡ÈOÓ eÈ‰24eÚ„iL È„k ,ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯a »«ƒƒ«¿»≈∆»ƒ¿≈∆≈¿

ÔÈ‡ÈOÓ eÈ‰L ,ÌÈ˙ek‰ eÏ˜ÏwMÓ .ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«ƒ∆»«ƒƒ
˙B‡eOÓ25ÌÚ‰ ˙‡ ˙BÚË‰Ï È„k26e‰iL eÈ˜˙‰ , «¿≈¿«¿∆»»ƒ¿ƒ∆¿

ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏL27el‡ ÌÈÁeÏLe .ÌÈa¯Ï ÔÈÚÈ„BÓe ¿ƒ¿ƒƒƒ»«ƒ¿ƒ≈
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ·BË ÌBÈ ˙‡ ‡Ï ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡≈»¿«¿ƒ…∆¿…∆«ƒƒ

˙aL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â28˙aM‰ ˙‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡L ; ¿≈»ƒ««»∆≈¿«¿ƒ∆««»
„·Ïa BLc˜Ï ‡l‡ ,BÓi˜Ï29. ¿«¿∆»¿«¿ƒ¿«

היום 24) (ליל בערב שלושים ביום אש אבוקות מדליקים
היה  השלושים שיום הרחוקים, ידעו ואז ואחד), השלושים
שעבר  שהחודש ידעו המשואות, נראו לא ואם ראשֿחודש.

ולא 25)מעובר. החודש את ביתֿדין שעיברו במקרה
בהריהם. משואות [=הכותים] הם השיאו משואות, השיאו

חסר.26) שהחודש יחשוב את 27)שהעם ובטלו
שביטלן. הוא שרבי אמרו, ובירושלמי המשואות.

[=שבת]28) זה יוםֿהכפורים; מחילול חמור שבת חילול
בכרת. הכפורים] [=יום וזה לעדי 29)בסקילה כלומר,

אבל  השבת, את לחלל מותר החודש את המקדשים החודש
כבר  שהחודש ומודיעים מקיימים רק שהם לשלוחים לא

קודש.

.ËÔÒÈ ÏÚ :ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏL eÈ‰ ÌÈL„Á ‰ML ÏÚ«ƒ»√»ƒ»¿ƒ¿ƒ«ƒ»
ÏeÏ‡ ÏÚÂ ,˙ÈÚz‰ ÈtÓ - ·‡ ÏÚÂ ,ÁÒt‰ ÈtÓ -ƒ¿≈«∆«¿«»ƒ¿≈««¬ƒ¿«¡
ÌBÈa ÔÈtˆÓ e·LiL È„k ,‰M‰ L‡¯ ÈtÓ -ƒ¿≈…«»»¿≈∆≈¿¿«ƒ¿

ÏeÏ‡Ï ÌÈLÏL30Ì‰Ï Ú„B Ì‡ ;31ÔÈc ˙Èa eLcwL ¿ƒ∆¡ƒ«»∆∆ƒ¿≈ƒ
Ì‡Â ,„·Ïa L„˜ ÌBi‰ B˙B‡ ÌÈ‚‰B - ÌÈLÏL ÌBÈ¿ƒ¬ƒ«…∆ƒ¿«¿ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ L„˜ ÌÈLÏL ÌBÈ ÌÈ‚‰B - Ì‰Ï Ú„B ‡Ï…«»∆¬ƒ¿ƒ…∆¿∆»

È¯Lz ÈÁeÏL Ì‰Ï e‡B·iL „Ú ,L„˜ ÌÈLÏLe32. ¿ƒ…∆«∆»»∆¿≈ƒ¿≈
ÈtÓ - ÂÏÒk ÏÚÂ ,˙B„ÚBn‰ ˙wz ÈtÓ - È¯Lz ÏÚÂ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈«»««¬¿«ƒ¿≈ƒ¿≈

- ¯„‡ ÏÚÂ ,‰kÁ˙ÈaL ÔÓÊ·e .ÌÈ¯et‰ ÈtÓ ¬À»¿«¬»ƒ¿≈«ƒƒ¿«∆≈
ÔË˜ ÁÒt ÈtÓ - ¯i‡ ÏÚ Û‡ ÔÈ‡ˆBÈ Ìi˜ Lc˜n‰33. «ƒ¿»«»¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈∆«»»

אלול.30) ראשֿחודש אימתי לדעת צריך כך ומשום
לירושלים.31) הקרובים ראש 32)למקומות מתי ידעו ואז

וסוכות. הכיפורים יום יקבעו פיו ועל תשרי, חודש
שבועות,33) מפני שלוחים, יצאו לא סיוון ועל שני. פסח

ביום  והוא העומר, בספירת תלוי הוא כי קבוע, שזמנו משום
פסח. של לשני החמישים

.ÈÌBÈa ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ È¯Lz ÈÁeÏLe ÔÒÈ ÈÁeÏL¿≈ƒ»¿≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆»¿
L„Á L‡¯34LÓM‰ ‰ÏÚzL ¯Á‡35eÚÓLiL „Ú , ……∆««∆«¬∆«∆∆«∆ƒ¿¿

'Lc˜Ó' ÔÈc ˙Èa ÈtÓ36ÛBÒa ÔÈc ˙Èa eLc˜ Ì‡Â . ƒƒ≈ƒ¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿
˙Èa ÈtÓ eÚÓLÂ ,e¯Ó‡L BÓk ,ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆»«¿¿»¿ƒƒ≈
‰MM‰ ¯‡L ÈÁeÏLe .·¯ÚaÓ ÔÈ‡ˆBÈ - 'Lc˜Ó' ÔÈcƒ¿À»¿ƒƒ»∆∆¿≈¿»«ƒ»
,Á¯i‰ ‰‡¯pL ¯Á‡ ·¯ÚaÓ ˙‡ˆÏ Ì‰Ï LÈ ÌÈL„Á√»ƒ≈»∆»≈ƒ»∆∆««∆ƒ¿»«»≈«
;L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa eLc˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿≈ƒ∆«…∆
È‡cÂa ¯ÁÓÏ È¯‰L ,e‡ˆÈ - L„Á‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿»«…∆≈¿∆¬≈¿»»¿««

.ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ≈ƒ
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מחמת 34) לצאת יכולים אינם בתשרי אבל ניסן, בחודש
יוםֿטוב. ביום.35)קדושת אלא אינו החודש שקידוש

שיתאמת 36) צריך בהם, תלוייה המועדים שקביעת כיוון
החדשים. מבשאר יותר הדבר להם

.‡ÈÔÈOBÚ eÈ‰ ,ÔÈÚÈbÓ ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ«ƒƒ»ƒ
;‰¯Bza ·e˙kk „Á‡ ·BË ÌBÈ ˙B„ÚBn‰ ˙‡∆«¬∆»«»«»
ÔÈÚÈbÓ ÌÈÁeÏM‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n·e«¿»¿ƒ∆≈«¿ƒ«ƒƒ

˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰ ,Ì‰ÈÏ‡37ÈÙÏ , ¬≈∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈¿ƒ
L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa Ba eÚ·wL ÌBÈ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ∆»¿≈ƒ∆«…∆

.‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡≈∆

גלויות".37) של טובים ימים "שני נקראים והם

.·È,ÔÒÈ ÈÁeÏL Ì‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ eÈ‰L ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»«ƒƒ¬≈∆¿≈ƒ»
È¯Lz ÈÁeÏL Ô‰Ï ÔÈÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ38‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ¿…»«ƒƒ»∆¿≈ƒ¿≈ƒ«ƒ»»

ÔÈÁeÏL Ô‰Ï eÚÈb‰ È¯‰L ,„Á‡ ÌBÈ ÁÒt eOÚiL∆«¬∆«∆»∆¬≈ƒƒ»∆¿ƒ
·BË ÌBÈ eOÚÈÂ ,L„Á L‡¯ Úa˜ ÌBÈ ‰Ê È‡a eÚ„ÈÂ¿»¿¿≈∆ƒ¿«……∆¿«¬
Ô‰ÈÏ‡ eÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈÓÈ ÈL ˙Bkq‰ ‚Á ÏL∆««À¿≈»ƒ∆¬≈…ƒƒ¬≈∆
eÈ˜˙‰ ˙B„ÚBna ˜ÏÁÏ ‡lL È„Îe ;ÔÈÁeÏM‰«¿ƒ¿≈∆…«¬…«¬ƒ¿ƒ
ÌL ÔÈÚÈbÓ È¯Lz ÈÁeÏL ÔÈ‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆»»∆≈¿≈ƒ¿≈«ƒƒ»

ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ39˙¯ˆÚ ÏL ·BË ÌBÈ elÙ‡ ,40. ƒ¿≈»ƒ¬ƒ∆¬∆∆

וביום 38) השנה בראש מהלכים אינם תשרי ששלוחי משום
פסח 39)הכפורים. יעשו שאם תשרי", אטו ניסן "גזירה

השלוחים, פי על שלא אחד, יום סוכות גם יעשו אחד, יום
יטעו. תלוי 40)ופעמים שאינו אףֿעלֿפי השבועות. חג

העומר.בקידוש בספירת אלא סיוון חודש ראש

.‚ÈÈL ?È¯Lz ÈÁeÏLÏ ÔÒÈ ÈÁeÏL ÔÈa ‰nÎÂ¿«»≈¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
- È¯L˙a „Á‡a ÔÈÎl‰Ó ÔÈ‡ È¯Lz ÈÁeÏML .ÌÈÓÈ»ƒ∆¿≈ƒ¿≈≈»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈
‡e‰L ÈtÓ - Ba È¯ÈOÚa ‡ÏÂ ,·BË ÌBÈ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿…«¬ƒƒƒ¿≈∆

.¯etk ÌBÈƒ

.„ÈelÙ‡ ‡l‡ ,ÌÈL Ô˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ∆»¬ƒ
¯bz elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïa ÁÈÏL ‡ÏÂ .ÔÓ‡ „Á‡41 ∆»∆¡»¿…»ƒ«ƒ¿«∆»¬ƒ«»

ÈtÓ ÈzÚÓL È‡ :¯Ó‡Â Bk¯„k ‡aL ,ÌÚ‰ ¯‡MÓƒ¿»»»∆»¿«¿¿»«¬ƒ»«¿ƒƒƒ
ÔÓ‡ - ÈBÏt ÌBÈa L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈc ˙Èa42, ≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿¿ƒ∆¡»

ÈeOÚ‰ ¯·c ‰Ê ¯·cL ;ÂÈt ÏÚ ˙B„ÚBn‰ ˙‡ ÔÈw˙Óe¿«¿ƒ∆«¬«ƒ∆»»∆»»∆»
˙BÏb‰Ï43¯Lk „Á‡ „ÚÂ ,44.ÂÈÏÚ ÔÓ‡ ¿ƒ»¿≈∆»»≈∆¡»»»

דין 42)רוכל.41) בית קדשו ואמר העולם מסוף אחד "בא
נאמן". - החודש אדם 43)את אין להגלות העשוי ובדבר

לאשה 44)משקר. (להעיד אשה" שב"עדות פי על ואף
זה, מטעם לעדות, פסולים אפילו נאמנים בעלה), שמת
תישאר  "שלא נוסף: טעם יש שם - להגלות עשוי שהוא

עגונה".

.ÂË,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ÌÈLÏL ÌBÈ Ïk e·LiL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿»¿ƒ¿…»≈ƒ
e¯‡aL BÓk ,L„Á‰ ˙‡ e¯aÚÂ ÛLpa eÓÈkL‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿∆«…∆¿∆≈«¿
ÌÈ„Ú e‡a ÌÈÓÈ ‰MÓÁ B‡ ‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ,‰Ê ˜¯Ùa¿∆∆∆¿«««¿»»¬ƒ»»ƒ»≈ƒ

ÌÈ˜BÁ¯45‡e‰L ,BpÓÊa L„Á‰ ˙‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â ¿ƒ¿≈ƒ∆»∆«…∆ƒ¿«∆
ÔÈÓi‡Ó - L„Á‰ ÛBÒa e‡a elÙ‡Â ,ÌÈLÏL ÏÈÏ≈¿ƒ«¬ƒ»¿«…∆¿«¿ƒ

Ì˙B‡ ÌÈÙÈ¯ËÓe ,ÏB„b Ìei‡ Ô‰ÈÏÚ46,˙BÏ‡La ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ»ƒ¿≈
˙B˜È„·a Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈ¯ËÓe47˙e„Úa ÔÈ˜c˜„Óe ,48, «¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ»≈

ÔÈc ˙Èa ÔÈÏczLÓeÏÈ‡B‰ ,‰Ê L„Á eLc˜È ‡lL ƒ¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿«¿…∆∆ƒ
¯aÚÓ BÓL ‡ˆÈÂ49. ¿»»¿¿À»

רחוק.45) דעתם.46)ממקום את שאלות 47)מבלבלים
חשובות. בלתי לעדות 48)צדדיות הנוגעות בשאלות

כמעובר.49)גופא. שנתפרסם

.ÊËÔ˙e„Úa ÌÈ„Ú‰ e„ÓÚ Ì‡Â50,˙eÎÓ ˙‡ˆÓÂ , ¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿À∆∆
ÌÈB·e ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â51‰¯˜ÁÂ «¬≈»≈ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿¿»

ÔÈBÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈLc˜Ó - Èe‡¯k ˙e„Ú‰»≈»»¿«¿ƒ¿¿ƒƒ
Á¯i‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈLÏL ÌBiÓ L„Á‰ B˙B‡Ï¿«…∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»≈«

ÂÏÈÏa52. ¿≈…

השפיעו.50) לא האיומים לא 51)וכל השאלות וכל
דעתם. את "מאיימין",52)בלבלו המלה משמעות היא כן

לא  אם אבל יעידו, שלא אותם ומבלבלים עליהם מאיימין
עדותם. מקבלים נתבלבלו

.ÊÈ,¯aÚÓ ‰Ê L„Á ÁÈp‰Ï ÔÈc ˙Èa eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿¿≈ƒ¿«ƒ«…∆∆¿À»
‡e‰ ‰ÊÂ .ÔÈÁÈpÓ - el‡ ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL Ì„˜ ‰È‰Lk¿∆»»…∆∆»»≈ƒ≈«ƒƒ¿∆

C¯ˆÏ L„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ :e¯Ó‡L53ÔÓ LÈÂ . ∆»¿¿«¿ƒ∆«…∆¿…∆¿≈ƒ
:¯ÓB‡Â ,‰Ê ¯·„a ˜ÏBÁL ÈÓ ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ«¿ƒƒ∆≈¿»»∆¿≈

C¯ˆÏ L„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ54e‡·e ÏÈ‡B‰ ; ¿»≈¿«¿ƒ∆«…∆¿…∆ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈLc˜Ó - ÌÈ„Ú55. ≈ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¬≈∆

כך 53) ואחר נתעבר, כבר כשהחודש רבנו פירש בזה וגם
את  ומשאירים עדותם, מקבלים שאין ראייה, עדי באו

בכך. צורך יש אם מעובר, סדורה:54)החודש והשנה
חודש  לעבר מקום ואין מלא, אחד וחודש חסר אחד חודש

שהוא. צורך לאיזה על 55)נוסף העדים על מאיימין "ואין
לעברו". בזמנו שנראה החודש

.ÁÈ‡l‡ ‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ‰ ˙˜ÏÁÓ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈«¬…∆«¬»ƒ¿»»∆∆»
ÔÒÈ È„Úa B‡ ,È¯L˙Â ÔÒÈ ÔÓ ıeÁ ÌÈL„Á‰ ¯‡Laƒ¿»∆√»ƒƒƒ»¿ƒ¿≈¿≈≈ƒ»
‰Ó ‰OÚ ¯·kL ,ÌÈÏ‚¯‰ e¯·ÚL ¯Á‡ e‡aL È¯L˙Â¿ƒ¿≈∆»««∆»¿»¿»ƒ∆¿»«¬»«
Ï·‡ ;˙B„ÚBn‰ ÔÓÊe ˙Ba¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚÂ ‰OÚpM∆«¬»¿»«¿««»¿»¿««¬¬»

L„Á‰ ÈˆÁ Ì„˜ È¯L˙Â ÔÒÈa ÌÈ„Ú‰ e‡a Ì‡56- ƒ»»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈…∆¬ƒ«…∆
Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó57ÔÈ‡L ;ÏÏk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ≈»¿≈¿«¿ƒ¬≈∆¿»∆≈

‡Óe‰e‡¯L L„Á‰ ÏÚ e„ÈÚ‰L ,ÌÈ„Ú ÏÚ ÔÈÓi ¿«¿ƒ«≈ƒ∆≈ƒ««…∆∆»
.B¯aÚÏ È„k ,BpÓÊaƒ¿«¿≈¿«¿

בהם.56) תלוייה המועדים קביעת ומקדשים 57)שעדיין
השלשים. ביום החודש

.ËÈÈ¯‰Â ,Ô˙e„Ú ‰Ï˜Ï˜˙pL ÌÈ„Ú ÏÚ ÔÈÓi‡Ó Ï·‡¬»¿«¿ƒ«≈ƒ∆ƒ¿«¿¿»≈»«¬≈
¯aÚ˙ÈÂ ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z ‡lL È‡‚e ‰ËB ¯·c‰«»»∆¿«∆…ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿«≈
Ìi˜˙ÈÂ ˙e„Ú‰ Ìi˜˙zL È„k Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ,L„Á‰«…∆¿«¿ƒ¬≈∆¿≈∆ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿«≈
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÌÊ‰Ï ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ .BpÓÊa L„Á‰«…∆ƒ¿«¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈∆»≈ƒ

ÔÈc ˙Èa e‰eLcwL Ì„˜ BpÓÊa e‰e‡¯L58el‡ È¯‰ - ∆»ƒ¿«…∆∆ƒ¿≈ƒ¬≈≈
‰nÊ‰‰ Ìi˜˙z ‡lL „Ú ÔÈnÊn‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó¿«¿ƒ««¿ƒƒ«∆…ƒ¿«≈«¬«»

.BpÓÊa L„Á‰ Lc˜˙ÈÂ¿ƒ¿«≈«…∆ƒ¿«
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זה 58) הרי ביתֿדין, שקדשוהו אחרי זוממין נמצאו אם כי
מקודש.

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושאין 1) אותה, מעברין מה ועל השנה, עיבור דיני בו כלל

ובשנת  רעבון בשנת מעברין ואין ניסן, מר"ח אותה מעברין
השמיטה.

.‡ÔÈ‡Â .L„Á da ÔÈÙÈÒBnL ‰L ‡È‰ ˙¯aÚÓ ‰L»»¿À∆∆ƒ»»∆ƒƒ»…∆¿≈
¯„‡ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÙÈÒBÓ2ÈL ‰L d˙B‡ ÔÈOBÚÂ , ƒƒ¿»∆»¬»¿ƒ»»»¿≈

ÔÈÙÈÒBÓ ‰Ó ÈtÓe .ÈL ¯„‡Â ÔBL‡¯ ¯„‡ :ÔÈ¯„‡¬»ƒ¬»ƒ«¬»≈ƒƒ¿≈»ƒƒ
?‰Ê L„Á3ÁÒt‰ ‡‰iL È„k ,·È·‡‰ ÔÓÊ ÈtÓ …∆∆ƒ¿≈¿«»»ƒ¿≈∆¿≈«∆«

·È·‡‰ L„Á ˙‡ ¯BÓL :¯Ó‡pL ;ÔÓÊ B˙B‡a4- ¿¿«∆∆¡«»∆…∆»»ƒ
‰Ê L„Á ‰È‰iL5L„Á‰ ˙ÙÒB‰ ‡ÏeÏÂ ,·È·‡‰ ÔÓÊa ∆ƒ¿∆…∆∆ƒ¿«»»ƒ¿≈»««…∆

ÌÈÓÚÙe ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÓÚt ‡a ÁÒt‰ - ‰f‰«∆«∆«»¿»ƒƒ««»¿»ƒ
ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa6. ƒ«¿»ƒ

(בא 2) במכילתא זאת ולמדו א. יב, וסנהדרין א. ז, ר"ה
עיבורו  תוספת אין חודש "מה החודש: מקידוש ב) פרשה
בסוף" אלא עיבורה תוספת אין שנה אף בסוף, אלא

אדר). הוא האחרון לעבר 3)(בחודש צריך למה כלומר,
השנה? פסח".4)את "ועשית פסח.5)וגומר של

ה"ב.6) פ"א למעלה ראה

.·‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈÓÈÒ ‰LÏL ÏÚ7ÏÚ : «¿»ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆«»»«
‰Ùe˜z‰8?„ˆÈk .ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÚÂ ,·È·‡‰ ÏÚÂ , «¿»¿«»»ƒ¿«≈»ƒ»≈«

ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ì‡ ,ÔÈÚ„BÈÂ ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿∆¿«ƒ»
d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»¿ƒ»««¿«∆¿«¿ƒ»
‰È‰iL È„k ,ÈL ¯„‡ ÔÒÈ B˙B‡ eOÚÈÂ ,‰M‰«»»¿«¬ƒ»¬»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆

·È·‡‰ ÔÓÊa ÁÒt‰9,ÔÈ¯aÚÓe ÔÈÎÓBÒ ‰Ê ÔÓÈÒ ÏÚÂ . «∆«ƒ¿«»»ƒ¿«ƒ»∆¿ƒ¿«¿ƒ
¯Á‡ ÔÓÈÒÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â10. ¿≈¿ƒ¿ƒ»«≈

ãycew zegiyn zecewpã

הלבנה  שנת את להשוות היא העיבור שנת של מטרתה
הפסח  שיהיה "כדי בפסח ודין גדר רק ואינו החמה, לשנת
שני  שיהיו השנים לחשבון גם שנוגע אלא האביב" בחודש

חמה.
מקבל  והלבנה משפיע היא החמה האדם: בעבודת והעניין
אורה  את ומקבלת כלום" מגרמה לה לית "סיהרא -
משפיע  העניינים, שני ישנם יהודי בכל והנה מהחמה.
התורה  עניני בכללות עול בקבלת ולדוגמא ומקבל,
נותן. הוא הרי הצדקה ובמצות מקבל, הוא הרי ומצוותיה
היינו  הלבנה, לשנת החמה שנת להשוות היא והעבודה
אל  ולדוגמא: כאחת, הבחינות בשתי להיות יש שתמיד
ואיני  - מקבל - התפילה בזמן עכשיו אני הרי אדם יאמר
הבא  לעני צדקה ולתת זמן באותו משפיע להיות יכול
יהודי  צריך ורגע רגע שבכל אלא התפילה, בזמן לבקשני

משפיע. וגם מקבל יחד, העניינים בשני להיות
(`n oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ב.7) יא, תקופות:8)סנהדרין ארבע ישנן החמה, בשנת

שתכנס  והחלק השעה "היא האביב התחלת - ניסן תקופת
תמוז  תקופת ה"ג); פ"ט, (להלן טלה" מזל בראש השמש בו
(שם); סרטן" מזל בראש השמש "היות הקיץ, התחלת -
מזל  בראש השמש "היות הסתיו, התחלת - תשרי תקופת
השמש  "היות החורף התחלת - טבת תקופת (שם); מאזנים"

(שם). גדי" מזל תקופת 9)בראש שהגיעה לאחר כלומר,
השמש. מהלך עלֿידי נקבעת וזו השנה 10)ניסן, ראש

חזית  כד לרבא, אבין בר הונא רב ליה "שלח א: כא,
עברה  בניסן, שיתסר עד טבת תקופת דמשכה (כשתראה)
האביב, חודש את שמור דכתיב לה, תחוש ולא שתא לההיא
שמה  ומכאן ניסן". בחודש שיהא תקופה של אביב שמור
ב: יא, בסנהדרין בברייתא גמליאל בן שמעון רבן שאמר
מעברין, לבדה התקופה שעל כוונתו - התקופה" "על
,36 עמ' ('מאירי' רשב"ג דברי בביאור נסתפקו שם ובגמרא
על  שמעברין פ"ח אליעזר דרבי בפרקי הוא וכן .(37
ועיין  שמח'). ('אור נוסף בסימן צורך ואין לבדה התקופה

עברה. ד"ה שם ר"ה ו'תוספות' רמ"ה השגת

.‚·È·‡‰ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔÈc ˙Èa e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ11, ¿≈ƒ»≈ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ«»»ƒ
ÏÙ‡ ÔÈ„Ú ‡l‡12ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t eÁÓˆ ‡ÏÂ ,‡e‰13 ∆»¬«ƒ»≈¿…»¿≈»ƒ»
Êa ÁÓˆÏ Ôk¯cLÔÈÓÈÒ ÈL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÁÒt‰ ÔÓ ∆«¿»ƒ¿…«ƒ¿««∆«¿ƒ«¿≈ƒ»ƒ

‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓe el‡14‰Ùe˜z‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ≈¿«¿ƒ∆«»»¿««ƒ∆«¿»
È„k ,ÔÈ¯aÚÓ Ô‰ È¯‰ - ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLÏ Ì„…̃∆¿ƒ»»»¿ƒ»¬≈≈¿«¿ƒ¿≈

ÈeˆÓ ·È·‡‰ ‰È‰iL15‰Ùez‰ ¯ÓÚ epnÓ ·È¯˜‰Ï ∆ƒ¿∆»»ƒ»¿«¿ƒƒ∆…∆«¿»
ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa16ÔÈÁÓBˆ ˙B¯t‰ eÈ‰iL È„Îe , ¿ƒ»»»¿ƒ»¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ

.·È·‡‰ ÔÓÊ Ïk C¯„k¿∆∆»¿«»»ƒ

"אביב 11) השווה השעורה. התבשלה לא עדיין כלומר,
"זמן  אבל א. פד, מנחות ועי' יד), ב, (ויקרא באש" קלוי
בניסן, טז לפני בזמנה באה ניסן תקופת כלומר האביב",

במפרש. לבוא.12)ועי' שהיא,13)מתאחר סיבה מאיזו
ניסן. תקופת הגיעה שכבר ב.14)אףֿעלֿפי יא, סנהדרין

להלן.15) הנזכרות הארצות משלוש בשתים כלומר,
טו.16) כג, ויקרא

.„·È·‡a ÔÈÎÓBÒ eÈ‰ ˙Bˆ¯‡ LÏL ÏÚÂ17ı¯‡ ÏÚ : ¿«»¬»»¿ƒ»»ƒ«∆∆
ÚÈb‰ Ì‡Â .ÏÈÏb‰ ÏÚÂ ,Ôc¯i‰ ¯·Ú ÏÚÂ ,‰„e‰È¿»¿«≈∆««¿≈¿««»ƒ¿ƒƒƒ«
ÔÈ‡ - ÚÈb‰ ‡Ï ˙Á‡·e ,el‡Ó ˙Bˆ¯‡ ÈzLa ·È·‡‰»»ƒƒ¿≈¬»≈≈¿««…ƒƒ«≈
ÌÈzLa ÚÈb‰ ‡ÏÂ ,Ô‰Ó ˙Á‡a ÚÈb‰ Ì‡Â ;ÔÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««≈∆¿…ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t eÁÓˆ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ ,ÔÈ¯aÚÓ -18el‡Â . ¿«¿ƒƒ¬«ƒ…»¿≈»ƒ»¿≈
È„k ,ÔÏÈ·La ÔÈ¯aÚnL ¯wÚ‰ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰≈«¿»ƒ∆≈»ƒ»∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

‰nÁ‰ ÈL ÌÈM‰ eÈ‰iL19. ∆ƒ¿«»ƒ¿≈««»

ב.17) יא, דרושים18)סנהדרין א)˘Èשהרי הסימנים:
צמחו  לא ב) הארצות; שלוש מתוך בשתים האביב הגיע לא

ה"ג. למעלה ראה האילן, הדברים 19)פירות שלושת כל
שנות  השוואת לשם בא העיבור עיקר וכל בחמה, קשורים

וה"ב. ה"א פ"א למעלה ראה החמה. שנות עם הלבנה

.‰ÔÈ¯aÚÓ ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌL LÈÂ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ∆»≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÏÈ·La20ÔÈ‡L ÌÈÎ¯c‰ ÈtÓ :Ô‰ el‡Â ,C¯v‰ ÈtÓ ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«…∆¿≈≈ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈»

˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈw˙Ó21˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - ¿À»ƒ¿≈»»¿ƒ«¬¿«¿ƒ∆
ÈtÓe .ÌÈÎ¯c‰ ew˙ÈÂ ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙiL „Ú ‰M‰«»»«∆ƒ¿¿«¿»ƒƒ«¿«¿»ƒƒ¿≈
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ÔÈÚBÓe ÔÈ˜ÈÒÙÓ ˙B¯‰p‰ e‡ˆÓÂ ,eÒ¯‰pL ÌÈ¯Lb‰«¿»ƒ∆∆∆¿¿ƒ¿¿«¿»«¿ƒƒ¿ƒ
ÌÚ‰ ˙‡22ÌÈ˙Óe ÔÓˆÚa ÌÈkzÒÓe ,23˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿ƒ∆

ÌÈÁÒt È¯epz ÈtÓe .ÌÈ¯Lb‰ ew˙iL „Ú ‰M‰«»»«∆¿«¿«¿»ƒƒ¿≈«≈¿»ƒ
˙‡ ˙BÏˆÏ ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÌÈÓLba e„·‡L∆»¿«¿»ƒ¿≈»∆»ƒ¿∆
ÌÈ¯epz‰ e·iL „Ú ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - Ì‰ÈÁÒtƒ¿≈∆¿«¿ƒ∆«»»«∆ƒ¿««ƒ

eL·ÈÈÂ24Ï‡¯OÈ ˙BiÏb ÈtÓe .25ÔÓB˜nÓ e¯˜ÚpL26 ¿ƒ¿ƒ¿≈»Àƒ¿»≈∆∆∆¿ƒ¿»
È„k ,‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - ÌÈÏLe¯ÈÏ eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒƒƒ»«ƒ¿«¿ƒ∆«»»¿≈

.ÚÈb‰Ï È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆¿«¿«ƒ«

('תוספות'20) מהם אחד על אפילו ומעברים א. יא, שם
מפני). ד"ה לרגל.22)לרגל.21)שם, מלעלות

לרגל.23) ועולים נמנעים, שאינם היו,24)אלה חרס של
א. יט, תענית ועיין בשמש, אותם הגולה.25)וייבשו בני

משום  לעבר, צורך היה לא ישראל ארץ תושבי ובגלל
להגיע  להם הספיק לפסח, ראשֿחודש בין שהזמן
ביותר  הרחוק במקום שגרו לאלה אפילו לירושלים,

ומפני). ד"ה 'תוספות' (עי"ש מנת 26)מירושלים על
הגלויות  על השנה את שמעברין "ומנין לירושלים. לעלות
מועדי, ישראל בני תלמודֿלומר: הגיעו? לא ועדיין שגלו

שיעשו מועדות, אמור ÏÎעשה כהנים', ('תורת ישראל"
ה"ב). פ"א, סנהדרין 'ירושלמי' פ"ט;

.Â‰ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ Ï·‡ÈtÓ ‡ÏÂ ‚ÏM‰ ÈtÓ ‡Ï ‰M ¬»≈¿«¿ƒ«»»…ƒ¿≈«∆∆¿…ƒ¿≈
‰pv‰27e¯˜Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL Ï‡¯OÈ ˙BiÏb ÈtÓ ‡ÏÂ , «ƒ»¿…ƒ¿≈»Àƒ¿»≈∆¬«ƒ…∆∆¿

‰‡Óh‰ ÈtÓ ‡ÏÂ ,ÌÓB˜nÓ28·¯ eÈ‰L ÔB‚k ; ƒ¿»¿…ƒ¿≈«À¿»¿∆»…
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‰k‰ ·¯ B‡ Ï‰w‰29˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ - «»»…«…¬ƒ¿≈ƒ≈¿«¿ƒ∆

,‰¯‰Ëa eOÚÈÂ ¯‰hÏ È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL È„k ‰M‰«»»¿≈∆ƒ¿∆»∆¿«ƒ«≈¿«¬¿»√»
‰‡ÓËa eOÚÈ ‡l‡30ÈtÓ ‰M‰ ˙‡ e¯aÚ Ì‡Â . ∆»«¬¿À¿»¿ƒƒ¿∆«»»ƒ¿≈
‰‡Óh‰31˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ -32. «À¿»¬≈¿À∆∆

לירושלים 27) מלעלות נמנע איש אין אלה דברים בגלל כי
שם). בסנהדרין א.28)(רש"י יב, מת.29)שם טומאת

פירש  (כן עכשיו להטהר יכולים ואינם הפרה אפר וכלה
האי, רב בשם סנהדרין, מסכת לתלמוד, בפירושו רבינו

המפרש). שני,ÈÁÈ„שרק30)הביאו לפסח נדחה טמא
בזמנו ˆÂ·È¯אבל הפסח את עושים אלא נדחה, אינו טמא

ה"א). פסח קרבן מהל' (פ"ז הטומאה 31)בטומאה מפני
לא32)לחוד. שהטומאה "מפני ב. יב, ‰Â˙¯‰סנהדרין

עומדת באיסורה אלא מפני ÈÂÁ„Â‰בציבור, עתה היא
ועי' הט"ו). מקדש ביאת מהל' פ"ד (רמב"ם הדחק"

שם. בסנהדרין הגמרא בסוגיית

.ÊÏÏk ÔÏÈ·La ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ33Ï·‡ , ≈¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿»¬»
„ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ34ÈtÓ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯vL ‰LÏ ƒ»««¿»»∆¿ƒ»ƒƒ¿≈

Ô‰ el‡Â .ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰ ÈtÓ B‡ ‰Ùe˜z‰35: «¿»ƒ¿≈»»ƒ≈»ƒ»¿≈≈
Ô‰L B‡ e„ÏB ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ‡Ïh‰Â ÌÈÈ„b‰ ÈtÓƒ¿≈«¿»ƒ¿«¿»ƒ∆¬«ƒ…¿∆≈
ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ .eÁ¯t ‡lL ˙BÏÊBb‰ ÈtÓe ,ËÚÓ¿«ƒ¿≈«»∆…»¿≈¿«¿ƒ
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ‡Ïh‰Â ÌÈÈ„b‰ eÈ‰iL È„k ,el‡ ÏÈ·Laƒ¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

‰i‡¯Ï ÔÈÈeˆÓ ˙BÏÊBb‰Â ,ÌÈÁÒtÏ36·iÁ˙pL ÈÓÏ B‡ «¿»ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÛBÚ‰ Ôa¯˜a37.‰MÏ „ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ Ï·‡ ; ¿»¿«»¬»ƒ»«««»»

ביחד.33) מזדמנים אלה כשסימנים להסביר 34)אפילו

על  קשה הדבר יהיה לא למען העיבור, בחודש הצורך את
'מאירי'). (עי' א.35)הציבור יא, ראייה 36)שם עולת

הל' עי' מעוף, גם באה והיא הרגלים, בשלש שמביאים
את  יראה "...ולא הפסוק שם על 'ראיה' ה"א. פ"א, חגיגה

טז). טז, (דברים ריקם..." ה' (ויקרא 37)פני יולדות כגון
הרגל. עד קרבנן הבאת את משהות והיו ח), יב,

.ÁBÊ ‰L :ÔÈ¯ÓB‡ ?‰MÏ „ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ „ˆÈk≈«ƒ»«««»»¿ƒ»»
‰ÎLnL ‰Ùe˜z‰ ÈtÓ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ38ÈtÓ B‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»∆»¿»ƒ¿≈

eÚÈb‰ ‡lL ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰39ÌÈÈ„b‰L „BÚÂ , »»ƒ≈»ƒ»∆…ƒƒ»∆«¿»ƒ
.ÌÈk¯ ˙BÏÊBb‰Â ÌÈpË¿̃«ƒ¿«»«ƒ

ה"ב).38) (למעלה לבד עליה על 39)שמעברין שמעברין
ה"ג). (למעלה אלו סימנים שני

.ËdÏ ÔÈnÊÓa ‡l‡ ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡40. ≈¿«¿ƒ∆«»»∆»ƒ¿À»ƒ»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ¯Ó‡È ?„ˆÈk41ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ≈«…«…≈ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ

·MÁpL ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÔÈnÊÓ eÈ‰ :ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ42 ƒ««¿∆¿ƒ¡¿À»ƒƒ¿¿ƒ∆¿«≈
dÈ‡ B‡ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ ‰L Ì‡ Ú„Â ‰‡¯Â¿ƒ¿∆¿≈«ƒ»»¿ƒ»ƒ≈»

d˙B‡ ÔÈ¯aÚnL Ô‰ „·Ïa eÓÊ‰L Ô˙B‡Â ;‰ÎÈ¯ˆ43. ¿ƒ»¿»∆À¿¿ƒ¿«≈∆¿«¿ƒ»
ÔÈÏÈÁ˙Ó ?d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ ‰nÎ·e44ÔÈi„ ‰LÏLa ¿«»¿«¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿»«»ƒ

Ô˙B‡ eÎÓqL ÈnÓ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò ÏÏkÓ45e¯Ó‡ . ƒ¿««¿∆¿≈¿»ƒƒ∆»¿»»¿
Ì‡ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ ‰‡¯ ‡ÏÂ ·L ‡Ï :ÌÈL¿«ƒ…≈≈¿…ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ

Â‡Ï46„ÈÁÈ ÏËa - ˜c·Â ·L :¯Ó‡ „Á‡Â , »¿∆»»«≈≈¿ƒ¿…»≈»ƒ
BËeÚÓa47:¯ÓB‡ „Á‡Â ,‰‡¯Â ·L :ÌÈL e¯Ó‡ . ¿ƒ»¿¿«ƒ≈≈¿ƒ¿∆¿∆»≈

‰ ÔÓ ÌÈL „BÚ ÔÈÙÈÒBÓ - ·L ‡Ï,ÌÈnÊÓ …≈≈ƒƒ¿«ƒƒ«¿À»ƒ
¯·ca ÔÈ˙BÂ ÌÈ‡OBÂ48. ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»

(40- למחר מבערב מזומנים כלומר א. בֿיא, י, סנהדרין
הי"ב). (להלן ביום הוא הנשיא,41)שהעיבור הוא

הי"ב. ה"ב.42)כדלהלן א.43)עי' יא, כרבן 44)שם
ב.). (סנהדרין גמליאל בן אלה 45)שמעון כלומר,

עיבור.46)שנסמכו. צריכה שאינה היא שדעתם
העיבור.47) בשאלת לדון צורך עיבור 48)ואין צריכה אם

לא. או

.È:ÔÈ¯ÓB‡ ‰LÏLe ,¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
ÔËeÚÓa ÌÈL eÏËa - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡49‰LÏL . ≈»¿ƒ»»¿¿«ƒ¿ƒ»¿»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»
ÔÈ‡OBÂ ,dÏ ÔÈnÊÓ‰ ÔÓ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ - ¯eaÚƒƒƒ¿«ƒƒ«¿À»ƒ»¿¿ƒ

‰Ú·La ÔÈ¯ÓB‚Â ,ÔÈ˙BÂ50B‡ ¯aÚÏ Ìlk e¯Ób Ì‡ . ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»¿À»¿«≈
- e˜ÏÁ Ì‡Â ;e¯ÓbL BÓk ÔÈOBÚ - ¯aÚÏ ‡lL∆…¿«≈ƒ¿∆»¿¿ƒ∆¿¿

·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰51.¯aÚÏ ‡lL ÔÈa ¯aÚÏ ÔÈa ¿ƒ««»…≈¿«≈≈∆…¿«≈
L‡¯ ‡e‰L ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ‡‰iL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆¿≈…≈ƒ«»∆…
e¯Ób Ì‡Â .‰Ú·M‰ ÏÏkÓ ,ÌÈÚ·LÂ „Á‡ ÏL ‰·ÈLÈ¿ƒ»∆∆»¿ƒ¿ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ»¿

˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ - ¯aÚÏ ‰LÏLa52‡‰iL ,‡e‰Â ; ƒ¿»¿«≈¬≈¿À∆∆»∆¿≈
‰ˆ¯iL B‡ Ô‰nÚ ‡ÈOp‰53ÔÈÏÈÁ˙Ó ‰M‰ ¯eaÚ·e . «»ƒƒ»∆∆ƒ¿∆¿ƒ«»»«¿ƒƒ

„v‰ ÔÓ54ÏB„b‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó L„Á‰ Lec˜Ïe ,55. ƒ««¿ƒ«…∆«¿ƒƒƒ«»

להם.49) והולכים פחות 50)ועומדים המנין "שאין
י:). (שם כג,51)משבעה" (שמות להטות" רבים "אחרי

א.52)ב). ב, א.53)שם יא, הקטן 54)שם מן
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מקודשת  השנה "הרי ואומר: מתחיל הוא שבדיינים.
פ"א, סנהדרין ה"ה; פ"ב השנה, ראש ('ירושלמי' בעיבורה"
על  השאר יסמכו שמא הגדול, מן מתחילים ואין ה"ב).

שאמרו דעת  כמו עליו, לחלוק כדאים עצמם יראו ולא ו
ה"ו). סנהדרין מהל' (פ"י נפשות ביתֿדין 55)בדיני "ראש

שם). 'ירושלמי' א. כד, השנה (ראש מקודש" אומר

.‡ÈÔ‰k ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ‰M‰ ¯eaÚÏ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿ƒ«»»…∆∆¿……≈
ÏB„b56‡nL ,ÂÈ˙BÓÁÏÓe ÂÈ˙BÏÈÁ ÈtÓ - CÏÓ . »∆∆ƒ¿≈≈»ƒ¿¬»∆»

¯aÚÏ ‡lL B‡ ¯aÚÏ ÔÏÈ·La ‰ËB BzÚc57Ô‰ÎÂ ; «¿»ƒ¿ƒ»¿«≈∆…¿«≈¿…≈
‰pv‰ ÈtÓ - ÏB„b58‰ËB BzÚ„ ‰È‰z ‡Ï ‡nL , »ƒ¿≈«ƒ»∆»…ƒ¿∆«¿»

Ï·BË ‡e‰Â ,¯w‰ ÈÓÈa È¯Lz ‡B·È ‡lL È„k ,¯aÚÏ¿«≈¿≈∆…»ƒ¿≈ƒ≈«…¿≈
˙BÏÈ·Ë LÓÁ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa59. ¿«ƒƒ»≈¿ƒ

ב.56) יח, להם 57)סנהדרין שמחלק חיילותיו, מפני
מלחמותיו, ומפני לעבר. נוטה דעתו לשנה, קצוב סכום
בשנה  חתנים - לצבא מלצאת שנה הפטורים כאלה שישנם
ברש"י  (ראה לעבר שלא נוטה דעתו - לנישואיהם ראשונה
לרמב"ם). האדר"ת הגאון ובהגהות שם, לסנהדרין

שם.58) א.59)סנהדרין, לב, יומא

.·È,‡ÈO ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ‰È‰»»…≈ƒ«»¿«ƒ¿»»ƒ
‰˜BÁ¯ C¯„a60È‡z ÏÚ ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ - ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»∆»«¿«

‡Ï ,˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ - ‰ˆ¯Â ‡a .‡ÈOp‰ ‰ˆ¯È Ì‡ƒƒ¿∆«»ƒ»¿»»¬≈¿À∆∆…
˙¯aÚÓ dÈ‡ - ‰ˆ¯61‡l‡ ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â . »»≈»¿À∆∆¿≈¿«¿ƒ∆«»»∆»

‰„e‰È ı¯‡a62dÎB˙a ‰ÈÎM‰L ,63BÎLÏ :¯Ó‡pL , ¿∆∆¿»∆«¿ƒ»¿»∆∆¡«¿ƒ¿
Ïba ‰e¯aÚ Ì‡Â ;eL¯„˙ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â .˙¯aÚÓ - ÏÈ ƒ¿¿¿ƒƒ¿»«»ƒ¿À∆∆¿≈¿«¿ƒ

˙¯aÚÓ dÈ‡ - ‰ÏÈla ‰e¯aÚ Ì‡Â ;ÌBia ‡l‡64. ∆»«¿ƒƒ¿»««¿»≈»¿À∆∆

אדר.60) סוף עד להגיע יספיק א.61)ולא יא, סנהדרין
ב.62) יא, שבירושלים.63)שם המקדש בבית
החודש.64) עיבור כדין השנה עיבור דין שם. סנהדרין,

ה"ח. פ"ב, למעלה השווה

.‚È‰L BÊ È‡ Ú„ÈÏÂ Úa˜ÏÂ ·MÁÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈ≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿…«¿≈«≈»»
.ÌÈL ‰nÎÏ elÙ‡ ,‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ˙¯aÚÓ ‰È‰zƒ¿∆¿À∆∆¿»≈∆ƒ¿∆¬ƒ¿«»»ƒ
¯Á‡ ‡l‡ ;˙¯aÚÓ ˙ÈBÏt ‰L :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈¿ƒ»»¿ƒ¿À∆∆∆»««

˙¯aÚÓ BÊ ‰L :¯ÓB‡L ‡e‰ ‰M‰ L‡¯65¯·„Â . …«»»∆≈»»¿À∆∆¿»»
˜Ác‰ ÈtÓ - ‰Ê66ÔÈ‡ - ˜Ác‰ ˙ÚLa ‡lL Ï·‡ ; ∆ƒ¿≈«¿»¬»∆…ƒ¿««¿»≈

:¯ÓB‡L ‡e‰ ¯„‡a ‡l‡ ,˙¯aÚÓ ‡È‰L ÔÈÚÈ„BÓƒƒ∆ƒ¿À∆∆∆»«¬»∆≈
¯„‡ ‡l‡ ÔÒÈ BÈ‡ ‡a‰ L„ÁÂ ,˙¯aÚÓ BÊ ‰L»»¿À∆∆¿…∆«»≈ƒ»∆»¬»
ÒkzL BÊ ‰L :‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ e¯Ó‡ .ÈL≈ƒ»¿ƒ¿≈…«»»»»∆ƒ»≈

BÊ ‰¯ÈÓ‡a ˙¯aÚÓ dÈ‡ - ˙¯aÚÓ67. ¿À∆∆≈»¿À∆∆«¬ƒ»

מפני 65) אבל השנה... ראש לפני השנה את מעברים "אין
א). יב, (שם מיד" השנה ראש אחר אותה מעברין הדחק
עלולים  הפסח שעד משום מודיעים, אין השנה ראש לפני
מעברין). אין ד"ה שם, (רש"י בחמץ לזלזל ויבואו לשכוח,

בזמנו 66) העיבור את ימנע הזר שהשלטון חשש, שיש כגון
שם). שם.67)(רש"י, סנהדרין,

.„È‰M‰ ÔÈ„Ú e¯aÚ ‡ÏÂ ¯„‡a ÌÈLÏL ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¬«ƒ«»»
ÏÏk d˙B‡ e¯aÚÈ ‡Ï -68˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ÌBi‰ B˙B‡L ; …¿«¿»¿»∆«»ƒ¿

ÔÈ‡ - e¯aÚ ‡ÏÂ ÔÒÈ ÒkiMÓe ,ÔÒÈ L„Á L‡…̄…∆ƒ»ƒ∆ƒ»≈ƒ»¿…ƒ¿≈»
¯aÚÏ ÌÈÏBÎÈ69¯„‡ ÏL ÌÈLÏL ÌBÈa ‰e¯aÚ Ì‡Â . ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»¿¿ƒ∆¬»

˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ -70e„ÈÚ‰Â e¯aÚL ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a . ¬≈¿À∆∆»≈ƒ««∆ƒ¿¿≈ƒ
ÌBÈa L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó el‡ È¯‰ - Á¯i‰ ÏÚ««»≈«¬≈≈¿«¿ƒ∆«…∆¿

ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈLÏL71el‡Â ; ¿ƒ¿ƒ¿∆……∆¬»≈ƒ¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï ·eL - ‰M‰ ˙‡ e¯aÚiL Ì„˜ e‰eLcƒ̃¿…∆∆¿«¿∆«»»…»

.ÔÒÈa ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»

ב.68) יב, -‰Ê‰"החודש69)שם ב) יב, (שמות לכם"
ניסן, אותו קבעו אם (שם). ניסן" אחר ואין ניסן, "זה
הבא. לחודש ניסן את ולדחות אדר לעשותו איֿאפשר

אלא 70) ניסן זה אין קידשו, ולא עדים באו שלא זמן כל כי
(שם). שעלֿידי 71)אדר ואף שם. נחמן, רב כדעת

ראשֿ להיות ראוי באמת השלושים שיום התברר הקידוש
השלושים  ויום בתוקפו, העיבור נשאר זאת בכל ניסן, חודש

היה שמוטב ואףֿעלֿפי שני. אדר לראשֿחודש ÚÏ·¯נעשה
אדר  לראשֿחודש ואחד שלשים יום ולעשות אדר חודש
זאת  בכל מלכתחילה, כשר השנה עיבור היה ואז שני,

ÌÈ˘„˜Ó פי"ח להלן ועי' ראייה, עדי שבאו כיון החודש, את
שמח'. 'אור ועי' הי"א,

.ÂËÔB·Ú¯ ˙La ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡72Ïk‰L ; ≈¿«¿ƒ∆«»»ƒ¿«¿»∆«…
¯LÙ‡ È‡Â ,˙BÈÁÏÂ ÏÎ‡Ï ˙B¯b‰ ˙È·Ï ÌÈˆ»̄ƒ¿≈«¿»∆¡…¿ƒ¿¿ƒ∆¿»

L„Á‰ ¯eq‡Ï ÔÓÊ Ô‰Ï ÛÈÒB‰Ï73ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ»∆¿«¿ƒ∆»»¿≈¿«¿ƒ
˙ÈÚÈ·La74ÔÈÁÈÙq‰ ÏÚ ˙ËÏBL Ïk‰ „iL ;75‡ÏÂ , ƒ¿ƒƒ∆««…∆∆««¿ƒƒ¿…

ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ Ôa¯˜Ï e‡ˆnÈ76eÈ‰ ÔÈÏÈ‚¯e . ƒ»¿¿»¿«»…∆¿≈«∆∆¿ƒƒ»
˙ÈÚÈ·L ·¯Úa ¯aÚÏ77. ¿«≈¿∆∆¿ƒƒ

א.72) יב, באכילה 73)סנהדרין אסורה החדשה התבואה
אסורות  מאכלות מהל' (פ"י בניסן בט"ז העומר הקרבת עד

אין 74)ה"ב). בשביעית שרק וכנראה שם. סנהדרין,
גמליאל  רבן וכדעת מעברין, שביעית במוצאי אבל מעברין,

.38 עמ' ב'מאירי' וראה יב.). הצומח 75)(סנהדרין כל
כה, (ויקרא "ספיח" נקרא וזריעה, חרישה בלי מאליו בשדה
עבירה  עוברי יבואו שמא מדרבנן, באכילה אסור והוא ה)
ולפי  ה"ב). שמיטה מהל' (פ"ד הם ספיחים ויאמרו: ויזרעו,
להשחיתם  עליהם שולטת הכל יד באכילה, שאסורים

המפרש). שכתב מה (וראה בט"ז 76)ולקלקלם עומר
הספיחין  מן בשביעית באים והם בעצרת, הלחם ושתי בניסן
א  פד, מנחות וב'תוספות' ה"ה, שקלים מהל' בפ"ד (ראה

שומרי). האדמה 77)ד"ה לעבודת חודש להוסיף כדי
יב.). (סנהדרין

.ÊËÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ≈¿«¿ƒ
ÈtÓ Ì‰a e¯aÚÈ ‡lL - ˙ÈÚÈ·L·e ÔB·Ú¯ ˙Laƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆…¿«¿»∆ƒ¿≈

Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Lb‰Â ÌÈÎ¯c‰ C¯ˆ78Ì‡ Ï·‡ ; …∆«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«≈»∆¬»ƒ
Èe‡¯ ‰M‰ ‰˙È‰ÈtÓ B‡ ‰Ùe˜z‰ ÈtÓ ¯aÚ˙‰Ï ‰ »¿»«»»¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈

ÔÓÊ ÏÎa ÌÏBÚÏ ÔÈ¯aÚÓ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰79. »»ƒ≈»ƒ»¿«¿ƒ¿»¿»¿«

וויניציה,78) קושטא ר"מ, רומי ובדפוס ה"ה. למעלה ראה
והגשרים  "והדרכים והמלים "הצורך", מפני הגירסה:

ה"א. פ"ה, להלן והשווה אינן. - בהם" אפילו 79)וכיוצא
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האלה  הסימנים שלושת כי בשביעית, ואפילו בצורת בשנת
ה"ד). (למעלה השנה את מעברים שבגללם העיקר, הם
השביעית  בשנה יהוצדק בן ר"ש שעיבר ממה לכך, וראיה
אלו, דברים שלשה מפני היה שזה כרחנו ועל כו.), (סנהדרין
בהשגת  וראה שמח'). ('אור לעבר ד"ה שם ב'תוספות' וראה

הרמ"ה.

.ÊÈ˙B¯b‡ ÔÈ·˙Bk ,‰M‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯aÚnLk¿∆¿«¿ƒ≈ƒ∆«»»¿ƒƒ¿
,‰e¯aÚL Ô˙B‡ ÌÈÚÈ„BÓe ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ ÏÎÏ¿»«¿»¿ƒƒƒ»∆ƒ¿»

e·zÎ ‡ÈOp‰ ÔBLÏ ÏÚÂ .e¯aÚ ‰Ó ÈtÓe80¯ÓB‡Â , ƒ¿≈»ƒ¿¿«¿«»ƒƒ¿¿¿≈
ÏÚ eÙÒB‰Â È¯·ÁÂ È‡ ÈzÓkÒ‰L ,ÌÎÏ Ú„eÈ :Ô‰Ï»∆ƒ»«»∆∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒ«¬≈«¿«¿«

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - eˆ¯ .CÎÂ Ck BÊ ‰L81eˆ¯ , »»»»»»ƒ¿»¿∆¿ƒ»
ÔÈc ˙È·Ï ˙eL¯‰ ¯eaÚ‰ L„ÁL ;ÌBÈ ÌÈLÏL -¿ƒ∆…∆»ƒ»¿¿≈ƒ

¯ÒÁ B‡ ‡ÏÓ BÙÈÒB‰Ï82ÌÈ˜BÁ¯‰ ÌÈL‡Ï ¿ƒ»≈»≈»¬»ƒ»¿ƒ
Ì˙B‡ ÔÈÚÈ„BnL83Ì‰ Ï·‡ ,84Ì‰ ‰i‡¯‰ ÈÙÏ - ∆ƒƒ»¬»≈¿ƒ»¿ƒ»≈

.¯ÒÁ Ì‡ ‡ÏÓ Ì‡ ,ÌÈOBÚƒƒ»≈ƒ»≈

בשמו.80) יא,81)כלומר, וסנהדרין ב. יט, השנה ראש
י.82)א. הערה פ"א למעלה וראה פפא. אף83ֿ)כרב

יודע  אין שעכשיו יהיה עלֿפי העיבור חודש אם עדיין, ים
חסר. או ישראל.84)מלא בארץ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אלא 1) אינם השנה ועיבור החודש שקביעות בו יבאר

גלויות. של שני טוב יום לדין ונמשך בסנהדרין.

.‡‰i‡¯‰ ÏÚ L„Á L‡¯ ˙eÚÈ·wÓ e¯Ó‡M ‰Ó Ïk2 »«∆»«¿ƒ¿ƒ……∆«»¿ƒ»
ÔÓf‰ ÈtÓ ‰M‰ ¯eaÚÂ3C¯v‰ ÈtÓ B‡4ÔÈOBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ«»»ƒ¿≈«¿«ƒ¿≈«…∆≈ƒ

ÔÈc ˙Èa B‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈ¯„‰Ò ‡l‡ B˙B‡∆»«¿∆¿ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈÎeÓq‰5ÔÈ¯„‰q‰ Ô‰Ï e˙pL «¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»∆««¿∆¿ƒ

˙eL¯6ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :Ô¯‰‡Â ‰LÓÏ ¯Ó‡ CkL ; ¿∆»∆¡«¿∆¿«¬…«…∆«∆»∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ,ÌÈL„Á L‡¯7LÈ‡Ó LÈ‡ e„ÓÏ …√»ƒƒƒ«¿»»¿ƒ≈ƒ

‰È‰z BÊ ˙e„Ú :¯·c‰ Le¯t ‡e‰ CkL ,ea¯ ‰LnÓƒ∆«≈∆»≈«»»≈ƒ¿∆
ÌÎÏ ‰¯eÒÓ8Ï·‡ .ÌÎÓB˜Óa ÌÎÈ¯Á‡ „ÓBÚ‰ ÏÎÂ ¿»»∆¿»»≈«¬≈∆ƒ¿¿∆¬»

ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÈ¯„‰Ò ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊaƒ¿«∆≈»«¿∆¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ
e‡L ‰Ê ÔBaLÁa ‡l‡ ÌÈL ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â ÌÈL„Á√»ƒ¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆»¿∆¿∆∆»

ÌBi‰ Ba ÔÈ·MÁÓ9. ¿«¿ƒ«

פ"א.2) ה"ב.3)למעלה פ"ד, ה"ה.4)למעלה שם
אומר,5) יאשיה "רבי ב): פרשה (בא במכילתא הוא [כן

הגדול  בביתֿדין אלא השנה את מעברין שאין מנין
הוא  וכן לכם". הוא ראשון תלמודֿלומר: שבירושלים,

ד]. מצוה וב'חינוך' קנג, מ"ע המצוות' שהרי 6)ב'ספר
השנה  עיבור בשלשה, החודש "עיבור ב.) (סנהדרין שנינו

הסנהדרין. ברשות שזהו כרחנו ועל מפי 7)בשלושה".
הפסוק. פשט מתוך יוצא זה אין כי ראש 8)הקבלה,

א. כב, פ"ו.9)השנה להלן עי'

.·ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â10LiL ÔÓÊaL :‡e‰ ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿«∆≈
‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈÚ·B˜ - ÔÈ¯„‰Ò11ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e , «¿∆¿ƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«∆≈»

ÔÈ¯„‰Òe‡L ‰f‰ ÔBaLÁ‰ Èt ÏÚ ÔÈÚ·B˜ - «¿∆¿ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿«∆∆»
ÌÈÓÚt ‡l‡ ,‰i‡¯Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,ÌBi‰ Ba ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ

ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁa Ba ÔÈÚ·BwL ÌBÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆¿∆
‰ÊÂ .ÌBÈa ÂÈ¯Á‡ B‡ ÌBÈa BÏ Ì„˜ B‡ ,‰i‡¯‰»¿ƒ»…∆¿«¬»¿¿∆
˙Bˆ¯‡·e ,‡e‰ ‡Ït - ÌBÈa ‰i‡¯‰ ¯Á‡Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿««»¿ƒ»¿∆∆»¬»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L12. ∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈

אפשר 10) ואי בו, נקשר ואינו במקרא רמז לו "שאין
לפירוש  רבינו (הקדמת הסברא" מדרכי בדרך להוציאו

קודם 11)המשנה). הוא הקביעה, יום המקרים ברוב כי
הראיה. יום הוא הקביעה יום או הראיה, ששם 12)ליום

פי"ח  להלן עי' ארץֿישראל, בני לראיית הראיה קודמת
הי"ג.

.‚Ï‡¯OÈ Ïk eÏÈÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe13ÔBaLÁa ·MÁÏ ≈≈»«ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈¿«≈¿∆¿
,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ‰·¯ÁL ˙Úa ,‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÛBqÓ ?‰Ê∆ƒ«¿≈«¿»»»≈∆»¿»∆∆ƒ¿»≈
ÈÓÎÁ ÈÓÈa Ï·‡ .Úe·˜ ÔÈc ˙Èa ÌL ¯‡L ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»≈ƒ»«¬»ƒ≈«¿≈
‡·¯Â ÈÈa‡ ÈÓÈ „Ú ‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa ÔÎÂ ,‰LÓ14 ƒ¿»¿≈ƒ≈«¿≈«¿»»«¿≈««≈¿»»

.ÔÈÎÓBÒ eÈ‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ -«¿ƒ«∆∆ƒ¿»≈»¿ƒ

חדשים 13) קובעים שאין אףֿעלֿפי בחוץֿלארץ, אפילו
הי"ג). להלן (ועיין עדיין 14)בחו"ל היה רבא בימי

כא.). השנה ראש (עי' החודש את שקידש ביתֿדין

.„,‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÚ·B˜ eÈ‰Â ˙Ói˜ ÔÈ¯„‰Ò ‰˙È‰Lk¿∆»¿»«¿∆¿ƒ«∆∆¿»¿ƒ«»¿ƒ»
Ô‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa eÈ‰»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿»«¿∆«ƒƒ¬≈∆
;„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÔÈOBÚ È¯Lz ÈÁeÏL¿≈ƒ¿≈ƒ»ƒƒ∆»ƒ¿«
È¯Lz ÈÁeÏL ÔÈ‡L ,˙B˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ ¯‡Le¿»«¿»¿∆≈¿≈ƒ¿≈

˜ÙqÓ ÌÈÓÈ ÈL ÌÈOBÚ eÈ‰ ,Ì‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ15ÈÙÏ , «ƒƒ¬≈∆»ƒ¿≈»ƒƒ»≈¿ƒ
˙‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa Ba eÚ·wL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL∆…»¿ƒ∆»¿¿≈∆∆ƒ¿»≈∆

.L„Á‰«…∆

שלא 15) כיון - ניסן שלוחי אליהם שהגיעו אףֿעלֿפי
ויום  השנה ראש מפני פחות, (שהולכים תשרי שלוחי הגיעו
פ"ג  (למעלה בפסח אפילו ימים שני עושים הכיפורים),

והי"ג). הי"ב

.‰ÏL ÔÈc ˙È·e ,ÔÈ¯„‰Ò ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»«¿∆¿ƒ≈ƒ∆
,ÔÈc‰ ÔÓ ‰È‰ - ‰Ê ÔBaLÁ ÏÚ ÔÈÚ·B˜ Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«∆¿∆»»ƒ«ƒ
,„·Ïa „Á‡ ·BË ÌBÈ ÔÈOBÚ ˙BÓB˜n‰ ÏÎa eÈ‰iL∆ƒ¿¿»«¿ƒ∆»ƒ¿«
Èa BÓk ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁaL ˙B˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ elÙ‡¬ƒ«¿»¿∆¿»»»∆¿¿≈
ÔÈÎÓBÒ „Á‡ ÔBaLÁ ÏÚ Ïk‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈∆«…«∆¿∆»¿ƒ
‚‰Óa e¯‰fiL ,‡e‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz Ï·‡ ;ÔÈÚ·B˜Â¿¿ƒ¬»«»«¬»ƒ∆ƒ»¬¿ƒ¿«

Ì‰È„ÈaL Ì‰È˙B·‡16. ¬≈∆∆ƒ≈∆

(ביצה 16) בידיכם" אבותיכם במנהג "הזהרו מתם: שלחו
כך  ומתוך ישראל, על גזירות המלכות תגזור שמא ד:)
הי"ד, יוםֿטוב מהל' בפ"ו [וראה (שם). החשבון את ישכחו
שם]. ובלחםֿמשנה יא, אות הי"ד תורה תלמוד מהל' ובפ"ו

.ÂÔÈÚÈbÓ È¯Lz ÈÁeÏL eÈ‰ ‡lL ÌB˜Ó Ïk :CÎÈÙÏ¿ƒ»»»∆…»¿≈ƒ¿≈«ƒƒ
,ÌÈÓÈ ÈL eOÚÈ - ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰Lk ,ÂÈÏ‡≈»¿∆»«¿ƒ¿ƒ«¬¿≈»ƒ
ı¯‡ ÈaL ÔÓÊa ÔÈOBÚ eÈ‰L BÓk ,‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â«¬ƒ«¿««∆¿∆»ƒƒ¿«∆¿≈∆∆
ÔÓfa Ï‡¯OÈ ı¯‡ È·e ;‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÚ·B˜ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿»≈«¿«

Ú ‰f‰ÈL eOÚ ‡Ï ÌÏBÚnL ,Ô‚‰Ók „Á‡ ÌBÈ ÔÈOB «∆ƒ∆»¿ƒ¿»»∆≈»…»¿≈
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ÔÓfa ˙BiÏba ÔÈOBÚ e‡L ÈL ·BË ÌBÈ ,‡ˆÓ .ÌÈÓÈ»ƒƒ¿»≈ƒ∆»ƒ«»À«¿«
.‰Ê ¯·c ewzL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ‰f‰«∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»»∆

.ÊÏÚ ÔÈÚ·B˜ eÈ‰L ÔÓÊa ,‰M‰ L‡¯ ÏL ·BË ÌBÈ∆…«»»ƒ¿«∆»¿ƒ«
ÈL B˙B‡ ÔÈOBÚ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ·¯ eÈ‰ ,‰i‡¯‰»¿ƒ»»…¿≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
Ba eÚ·wL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜ÙqÓ ÌÈÓÈ»ƒƒ»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆»¿
ÌBÈa ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«…∆∆≈«¿ƒ¿ƒ¿

.·BË

.Á‡e‰L ,dÓˆÚ ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»¬ƒƒ»«ƒ«¿»∆
ÏL ·BË ÌBÈ ÔÈOBÚ eÈ‰ ˙Ba¯ ÌÈÓÚt ,ÔÈc ˙Èa ÌB˜Ó¿≈ƒ¿»ƒ«»ƒ∆
ÌBÈ Ïk ÌÈ„Ú‰ e‡a ‡Ï Ì‡L ;ÌÈÓÈ ÈL ‰M‰ L‡…̄«»»¿≈»ƒ∆ƒ…»»≈ƒ»
ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆnL ÌBi‰ B˙B‡a eÈ‰ ÔÈ‚‰B - ÌÈLÏL17 ¿ƒ¬ƒ»¿«∆¿«ƒ»≈ƒ

L„˜ ¯ÁÓÏe L„˜18ÈL B˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰Â ÏÈ‡B‰Â . …∆¿»»…∆¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈOBÚ eÈ‰iL eÈ˜˙‰ ,‰i‡¯‰ ÔÓÊa elÙ‡Â ÌÈÓÈ»ƒ«¬ƒƒ¿«»¿ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔÓfa ÌÈÓÈ ÈL „ÈÓz B˙B‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa elÙ‡¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿≈»ƒ«¿«
ÌBÈ elÙ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÚ·BwL ‰f‰«∆∆¿ƒ««∆¿ƒ≈»«¿»∆¬ƒ
È¯·cÓ - ‰f‰ ÔÓfa ‰M‰ L‡¯ ÏL ÈL ·BË≈ƒ∆…«»»«¿««∆ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ19. ¿ƒ

בזמנו,17) הירח שיראה אפשר חשבונם לפי אם כגון,
ה"ו). פ"א, (למעלה השלושים ביום שאףֿעל18ֿ)כלומר

החודש  עדות מקבלים שיהו זכאי בן יוחנן רבן שהתקין פי
היום  אותו נוהגים באו, לא אם - ל:) השנה (ראש היום כל
שם  ועי' ר"ח, גירסת לפי ב ה, (ביצה קודש ולמחר קודש

בידינו".19)ב'תוספות'). אבותינו "מנהג של טעם מאותו

.Ë.ÌB˜n‰ ˙·È¯˜a ‰ÈeÏz „Á‡ ·BË ÌBÈ ˙iOÚ ÔÈ‡≈¬ƒ«∆»¿»ƒ¿ƒ««»
CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈa ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒƒ¿∆»≈≈¿»«ƒ«¬«
Ô‰Ï eÚÈbiL ¯LÙ‡ È‡cÂaL ,˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ¬ƒ»»ƒ»∆¿««∆¿»∆«ƒ»∆
ÌBÈ ÔÈOBÚ ‰Ê ÌB˜Ó ÈL‡L ,ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÔÈÁeÏL¿ƒ≈¿ƒ∆«¿≈»∆ƒ
ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏM‰ eÈ‰L eÏ ¯Ó‡È ÈnL ;„Á‡ ·BË∆»∆ƒ…«»∆»«¿ƒ¿ƒ
,‰Ê ÌB˜ÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏL eÈ‰ ‡Ï ‡nL ,‰Ê ÌB˜ÓÏ¿»∆∆»…»¿ƒ¿ƒ¿»∆

Ï‡¯OÈ ÌL eÈ‰ ‡lL ÈtÓ20ÏÚ Úa˜Ï e¯ÊÁL ¯Á‡Â , ƒ¿≈∆…»»ƒ¿»≈¿««∆»¿ƒ¿…««
È ÌL e·LÈ ÔBaLÁ‰ÈL ˙BOÚÏ ÔÈ·iÁ Ô‰L ÌÈÏ‡¯O «∆¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ∆≈«»ƒ«¬¿≈

ÌÈÓÈ21‰È‰L C¯„k ,C¯ca Ìe¯Á ‰È‰L ÈtÓ B‡ ; »ƒƒ¿≈∆»»≈«∆∆¿∆∆∆»»
‰Ln‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa ÏÈÏ‚Â ‰„e‰È ÔÈa22ÈtÓ B‡ ; ≈¿»¿»ƒƒ≈«¿≈«ƒ¿»ƒ¿≈

Ô‰ÈÈa ¯·ÚÏ ÔÈÁeÏM‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÌÈ˙ek‰ eÈ‰L23. ∆»«ƒ¿ƒ∆«¿ƒ«¬…≈≈∆

שהגיעו 20) כבמקום אחד יוםֿטוב בו נהגו לא ומעולם
השלוחין. הי"ב.21)אליו להלן עיין העולם, רוב כמנהג

שם.22) ובגמרא במשנה לח. בבאֿבתרא עי'23)עי'
שם. וברש"י ובמשנה א. כב, השנה ראש

.ÈÏk eÈ‰ ,ÌB˜n‰ ˙·È¯˜a ÈeÏz ¯·c‰ ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»«»»»ƒ¿ƒ««»»»
„Á‡ ÌBÈ ÔÈOBÚ ÌÈ¯ˆÓ Èa24eÚÈbiL ¯LÙ‡ È¯‰L ; ¿≈ƒ¿«ƒƒ∆»∆¬≈∆¿»∆«ƒ

È¯Lz ÈÁeÏL Ô‰Ï25ÏÚ ÌÈ¯ˆÓe ÌÈÏLe¯È ÔÈa ÔÈ‡L , »∆¿≈ƒ¿≈∆≈≈¿»«ƒƒ¿«ƒ«
ÔÎÂ .˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰BÓL CÏ‰Ó ‡l‡ ÔBÏ˜L‡ C¯c∆∆«¿¿∆»«¬«¿»»ƒ»¿≈
˙BÈ‰a ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡È¯eÒ ·…̄¿»»»«¿»∆≈«»»»ƒ¿

.·B¯˜ ÌB˜n‰«»»

שנהגו 24) במצרים מקומות שיש יא, הלכה סוף להלן ראה
אחד. יום לעשות פ"ד 25)מעולם פאה 'תוספתא' עי'

פ"ג. ריש וכתובות (23 עמ' צוק"מ (הוצאת

.‡ÈÏk :‡e‰ Ck BÊ C¯c ÏÚ ‰Ê ¯·c ¯wÚ ,‡ˆÓƒ¿»ƒ«»»∆«∆∆»»
‰¯OÚ ÏÚ ¯˙È CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈa LiL ÌB˜Ó»∆≈≈≈¿»«ƒ«¬»»≈«¬»»
Ì‚‰Ók ,ÌÏBÚÏ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ - ÌÈ¯eÓb ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»

È¯L˙Â È¯Lz Ïk ÈÁeÏL ÔÈ‡L ;Ì„wÓ26‡l‡ ÔÈÚÈbÓ ƒ…∆∆≈¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿≈«ƒƒ∆»
B‡ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈaL ÌB˜ÓÏ¿»∆≈≈¿»«ƒ«¬«¬»»»ƒ
‰¯OÚ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·Ï BÈaL ÌB˜Ó ÏÎÂ .˙BÁt»¿»»∆≈¿≈¿»«ƒ«¬«¬»»
ÔÈÁeÏL eÈ‰iL ¯LÙ‡L ,˙BÁt B‡ ‰ÂLa ÌÈÓÈ»ƒ¿»∆»∆∆¿»∆ƒ¿¿ƒ
ı¯‡Ó ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡ :ÌÈ‡B¯ - ÂÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ«ƒƒ≈»ƒƒ«»≈∆∆
,ÈL LeaÎa ‰i‡¯‰ ˙ÚLa Ï‡¯OÈ da eÈ‰L ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»ƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ≈ƒ

ÌÚ¯ÙLe ‡Le‡ ÔB‚k‡ˆBiÎÂ ‡È¯·Ëe ·Â ‰·ÈÂ ÊeÏÂ ¿»¿«¿»¿¿«¿∆¿…¿∆¿»¿«≈
„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ÔÈOBÚ - Ô‰a27ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡Â ; »∆ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ«»

‡È¯eqÓ28ÔBÏ˜L‡Â ˜On„Â ¯Bˆ ÔB‚k ,29,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿»¿¿«∆∆¿«¿¿¿«≈»∆
‡ˆBiÎÂ ·‡BÓe ÔBnÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÔB‚k ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ B‡ƒ»»»∆¿ƒ¿«ƒ¿«»¿«≈
„Á‡ ÌBÈ Ì‡ :Ô‰È„ÈaL Ô‰È˙B·‡ ‚‰Ók ÔÈOBÚ - Ô‰a»∆ƒ¿ƒ¿«¬≈∆∆ƒ≈∆ƒ∆»

.ÌÈÓÈ ÈL - ÌÈÓÈ ÈL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈ -∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿≈»ƒ

ימים:26) ארבעה ללכת יכולים אינם תשרי שלוחי אשר יש
עשרה  אלא אינו ומהלכם הכיפורים, ויום ור"ה שבתות שתי

בלבד. אם ÈÂ˘ימים כגון יום, עשר אחד ללכת יכולים אשר
שלוחי אבל בשבת. חל מגיעים,ÏÎר"ה אינם ותשרי תשרי

ימים. עשרה מהלך על עולה שאינו למרחק אלא
השלוחים.27) אליהם הגיעו כבשה 28)שוודאי שדוד

ישראל  כארץ דינה ואין יחיד, כיבוש ונקראת לא"י וצירפה
הי"ג). תרומות מהל' פ"א (ראה דבר שלא 29)לכל

ב. גיטין (ראה ישראל ארץ בתחום ואינה בבל, עולי כבשוה
פ"ה  שביעית ו'ירושלמי' ואשקלון, ד"ה שם ו'תוספות'
בפ"א  ולהלן כסוריא, שדינה משמע שכאן [וצ"ע ה"א).

לארץ]. כחוץ שדינה רבינו כתב ה"ט תרומות מהל'

.·ÈB‡ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈaL ÌB˜Ó»∆≈≈¿»«ƒ¬»»»ƒ
ÔÈ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ B‡ ‡È¯eÒ ‡e‰Â ,‰¯OÚÓ ˙BÁt»≈¬»»¿¿»»»»∆¿≈
ı¯‡ ¯a„Óa ‰LcÁ˙pL ¯ÈÚ ‡È‰L B‡ ;‚‰Ó Ì‰Ï»∆ƒ¿»∆ƒƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿«∆∆
ÔÈOBÚ - ‰zÚ Ï‡¯OÈ Ba eÎML ÌB˜Ó B‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈»∆»¿ƒ¿»≈«»ƒ
- ÈL ·BË ÌBÈ ÏÎÂ .ÌÏBÚ‰ ·¯ ‚‰Ók ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ¿ƒ¿«…»»¿»≈ƒ

BÒ È¯·cÓL‡¯ ÏL ÈL ·BË ÌBÈ elÙ‡Â ,ÌÈ¯Ù ƒƒ¿≈¿ƒ«¬ƒ≈ƒ∆…
‰f‰ ÔÓfa B˙B‡ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰M‰30. «»»∆«…ƒ«¿««∆

ה"ח.30) למעלה ראה

.‚È„Á‡Â „Á‡ Ïk ‰f‰ ÔÓfa ÔÈ·MÁÓ e‡L ‰Ê∆∆»¿«¿ƒ«¿««∆»∆»¿∆»
·BË ÌBÈÂ ÈBÏt ÌBÈ L„Á L‡¯L ÔÈ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÚa¿ƒ¿¿ƒ∆……∆¿ƒ¿
‡ÏÂ ÔÈÚ·B˜ e‡ elL ÔBaLÁa ‡Ï - ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ…¿∆¿∆»»¿ƒ¿…
ÔÈÚ·B˜Â ÌÈL ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ,ÔÈÎÓBÒ e‡ ÂÈÏÚ»»»¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»ƒ¿¿ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈL„Á31ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ e‡ ÔÈ‡Â , √»ƒ¿»»»∆¿≈»¿ƒ∆»«
e‡L ‰ÊÂ .Ì˙ÚÈ·˜e Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ÔBaLÁ∆¿¿≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»¿∆∆»
e‡L ÔÂÈk ,‡e‰ „·Ïa ¯·c‰ ˙Bl‚Ï - ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ¿««»»ƒ¿«≈»∆»
ÔÈ·MÁÓ e‡ ,ÔÈÎÓBÒ Ô‰ ‰Ê ÔBaLÁ ÏÚL ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆«∆¿∆≈¿ƒ»¿«¿ƒ
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קכג ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - lel` 'e w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa Ba eÚ·wL ÌBÈ Ú„ÈÏ≈«∆»¿¿≈∆∆ƒ¿»≈≈∆
L‡¯ ‰È‰iL ‡e‰ B˙B‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ˙ÚÈ·˜e¿ƒ«¿≈∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿∆…
.ÔÈ·MÁÓ e‡L ÔBaLÁ ÈtÓ ‡Ï ,·BË ÌBÈ B‡ L„Á…∆…ƒ¿≈∆¿∆»¿«¿ƒ

מציון 31) "כי ג): ב, (ישעיה שנאמר משום א. סג, ברכות
מירושלים". ה' ודבר תורה תצא

à"ôùú'ä ìåìà 'å ÷"ù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בדקדוק.1) והירח החמה קיבוץ

.‡ÔÈÚ„BÈÂ ÔÈ·MÁÓ eÈ‰ ,‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈOBÚL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ«»¿ƒ»»¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰a¯‰ ˜ec˜„a ‰nÁ‰ ÌÚ Á¯i‰ Ba ıa˜˙iL ‰ÚL2, »»∆ƒ¿«≈«»≈«ƒ««»¿ƒ¿«¿≈

‰‡¯È Ì‡ Ú„ÈÏ È„k ,ÔÈOBÚ ÔÈÈ‚Ëˆ‡‰L C¯„k¿∆∆∆»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈≈«ƒ≈»∆
‡e‰ - ÔBaLÁ‰ B˙B‡ ˙lÁ˙e .‰‡¯È ‡Ï B‡ Á¯i‰«»≈«…≈»∆¿ƒ««∆¿
˙ÚL ÔÈÚ„BÈÂ ,·e¯˜a B˙B‡ ÔÈ·MÁnL ÔBaLÁ‰«∆¿∆¿«¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿«

ÈÚˆÓ‡‰ ÌÎÏ‰Óa ‡l‡ ,˜ec˜„ ‡Ïa Ôˆea˜3‡e‰ - ƒ»¿…ƒ¿∆»¿«¬»»»∆¿»ƒ
ÔÓÊa ÔÈ·MÁnL - ÔBaLÁ‰ È¯wÚÂ ;„ÏBÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»»¿ƒ»≈«∆¿∆¿«¿ƒƒ¿«
‡e‰Â ,‰i‡¯‰ ÏÚ Ba eÚa˜iL ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡L∆≈»≈ƒ∆ƒ¿¿«»¿ƒ»¿
.¯eaÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌBi‰ ÔÈ·MÁÓ e‡L ÔBaLÁ∆¿∆»¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ

האמיתי.2) הקיבוץ האמצעי.3)וזהו הקיבוץ וזהו
הגיעה  וממנו האמצעי, הקיבוץ את קודם חישבה הסנהדרין

האמיתי. לקיבוץ

.·:ÔÓÊ ÏÎa ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ - ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰«¿««¿»«¿«¿∆¿ƒ»¿»¿«
‰ÏÈla ‰¯OÚ ÌÈzLe ,ÌBia ‰¯OÚ ÌÈzL4‰ÚM‰Â . ¿≈∆¿≈«¿≈∆¿≈««¿»¿«»»

‰ÚM‰ e˜ÏÁ ‰nÏÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ÛÏ‡Ï ˙˜lÁÓ¿À∆∆¿∆∆¿ƒ¬»ƒ¿»»»¿«»»
‰Ê ÔÈÓÏ5ÚÈ·¯e ÈˆÁ Ba LÈ ‰Ê ÔÈnL ÈÙÏ ? ¿ƒ¿»∆¿ƒ∆ƒ¿»∆≈≈ƒ¿ƒ«

.¯eOÚÂ LÓÁÂ ,ÚeM˙e ˙e˙Le LÈÏLe ,˙ÈÈÓLe¿ƒƒ¿ƒ¿¿«¿…∆¿ƒ
˙BÓM‰ el‡ ÏÎÏ LÈ ÌÈ˜ÏÁ ‰a¯‰Â6. ¿«¿≈¬»ƒ≈¿»≈«≈

לשתים4ֿ) היום את תמיד חושבים המולד חשבון לעניין
ואין  שעות, לשתיםֿעשרה הלילה וגם שעות עשרה
יותר  לפעמים היום שבהן השנה, בתקופות מתחשבים
שעות. משתיםֿעשרה פחות ולפעמים שעות משתיםֿעשרה

היא ביחד,שעה והלילה היום מן וארבעה העשרים החלק
הזמן  של וארבעה העשרים חלק - הקדמונים בלשון און

היומי. הגלגל של אחד לסיבוב השתמשו 5)הדרוש ולא
ששים  = אחת שעה היינו באסטרונומיה, המקובלת בחלוקה

69)דקות. למכפלות מתחלק 1080 x9המספר ;3x מה ,6
.360 המספר כן שאין

.‚„Ú ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰nÁ‰Â Á¯i‰ ıa˜˙iMÓƒ∆ƒ¿«≈«»≈«¿««»¿ƒ∆¿∆«
‰ÚLz - ÈÚˆÓ‡‰ ÌÎÏ‰Óa ‰iL ÌÚt eˆa˜˙iL∆ƒ¿«¿««¿ƒ»¿«¬»»»∆¿»ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBiÓ ˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¿≈»ƒ¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰LÏLe ˙B‡Ó Ú·Le ,BÏÈÏ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«≈¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ
„ÏBÓ Ïk ÔÈaL ÔÓf‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .‰¯OÚ LÏL ˙ÚMÓƒ¿«¿∆¿≈¿∆«¿«∆≈»»

„ÏBÓe7.‰·Ï ÏL dL„Á ‡e‰ ‰ÊÂ , »¿∆»¿»∆¿»»

למשנהו.7) אחד קיבוץ בין

.„L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰È‰z Ì‡ - ‰·Ï ÏL ‰L»»∆¿»»ƒƒ¿∆¿≈»»…∆

,ÌBÈ ˙B‡Ó LÏL :dÏÏk ‰È‰È ,el‡ ÌÈL„ÁÓ≈√»ƒ≈ƒ¿∆¿»»¿≈
‰BÓLe ,˙BÚL ‰BÓLe ,ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«¬ƒƒ¿∆»¿∆
,˙¯aÚÓ ‰È‰z Ì‡Â ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚ·LÂ ‰MLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿À∆∆
LÏL :dÏÏk ‰È‰È ,L„Á ¯OÚ ‰LÏL ‰M‰ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆«»»¿»»»…∆ƒ¿∆¿»»¿
,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌBÈ ‰LÏLe ÌÈBÓLe ˙B‡Ó≈¿ƒ¿»¿««¿∆¿ƒ»

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ8‰nÁ‰ ˙Le . «¬≈≈¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿«««»
.˙BÚL LLÂ ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó LÏL ‡È‰ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿≈»
‰¯OÚ :‰·l‰ ˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ˙ÙÒBz ,‡ˆÓƒ¿»∆∆¿«««»«¿««¿»»¬»»
‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿»»

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

י"ב 8) יום, כ"ט עשר השלושה החודש נחשב זה בחשבון
הנ"ל. לחשבון בהתאם חלקים ותשצ"ג שעות

.‰Ô‰L ,‰Ú·L ‰Ú·L ‰·l‰ L„Á ÈÓÈ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ¿≈…∆«¿»»ƒ¿»ƒ¿»∆≈
˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe ,„Á‡ ÌBÈ :¯‡MÈ ,Úe·M‰ ÈÓÈ¿≈«»«ƒ»≈∆»¿≈∆¿≈»
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰LÏLe ˙B‡Ó Ú·Le¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒƒ»»∆

·l‰ L„Á ˙È¯‡L ‡È‰ BÊÂ .‚"ˆ˘˙ ·"È‡‰9ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ…∆«¿»»¿≈
‰L Ì‡ :‰Ú·L ‰Ú·L ‰·l‰ ˙L ÈÓÈ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ¿≈¿««¿»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»
‰BÓLe ,ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ :‰pnÓ ¯‡MÈ - ‡È‰ ‰ËeLt¿»ƒƒ»≈ƒ∆»«¿»»»ƒ¿∆
ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚ·LÂ ‰MLÂ ˙B‡Ó ‰BÓLe ,˙BÚL»¿∆≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¬»ƒƒ»

‰ËeLt ‰L ˙È¯‡L ‡È‰ BÊÂ .Â"Ú˙˙ Á"„ :dÏ10. »¿ƒ¿≈ƒ»»¿»
‰MÓÁ :d˙È¯‡L ‰È‰z - ‡È‰ ˙¯aÚÓ ‰L Ì‡Â¿ƒ»»¿À∆∆ƒƒ¿∆¿≈ƒ»¬ƒ»
‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿ƒ¿»

.Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe¿ƒ¬»ƒƒ»»∆

הבא.9) החודש של המולד יתאחר זה ובשיעור
הבאה.10) הפשוטה השנה של המולד יתאחר זה ובשיעור

.Â,ÌÈL„Á‰ ÔÓ L„Á „ÏBÓ Úe„È EnÚ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆ƒ¿»««…∆ƒ∆√»ƒ
,ÂÈ¯Á‡L „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ»»≈≈»∆«¬»
‰nÎ·e ‰ÚL BÊ È‡·e Úe·M‰ ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„˙Â¿≈«¿≈∆ƒ≈«»«¿≈»»¿«»

.‰È‰È ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ¿∆

.Ê,˙aLa „Á‡a ÔÒÈ „ÏBÓ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»«ƒ»¿∆»¿«»
ÔÓÈÒ - ÌÈ˜ÏÁ ‰Ú·LÂ ‰‡Óe ,ÌBia ˙BÚL LÓÁa¿»≈»«≈»¿ƒ¿»¬»ƒƒ»

ÂÈÏÚ ÛÈÒBzLk - Ê"˜‰‡ :Ì‰Ï11L„Á ˙È¯‡L »∆¿∆ƒ»»¿≈ƒ…∆
ÏÈÏa ¯i‡ „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ‡e‰Â ,‰·l‰«¿»»¿≈≈«ƒ»¿≈
.ÌÈ˜ÏÁ ˙B‡Ó ÚL˙e ,‰ÏÈla ˙BÚL LÓÁ ,ÈLÈÏL¿ƒƒ»≈»««¿»¿«≈¬»ƒ
,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú BÊ C¯c ÏÚÂ .˜"˙˙ ‰"‚ :Ì‰Ï ÔÓÈÒƒ»»∆¿«∆∆«»»

.L„Á ¯Á‡ L„Á…∆««…∆

החודש 11) מולד לך יצא זו, שארית ממנו וכששתחסיר
שלפניו.

.ÁÛÈÒB˙Â ,BÊ ‰L „ÏBÓ Úe„È EnÚ ‰È‰iLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿∆ƒ¿»««»»¿ƒ
˙È¯‡L ,‡È‰ ‰ËeLt Ì‡ - „ÏBn‰ ÈÓÈ ÏÚ d˙È¯‡L¿≈ƒ»«¿≈«»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ì‡Â ;‰ËeLt‰‡ˆÈ - ˙¯aÚÓ‰ ˙È¯‡L ,‡È‰ ˙¯aÚÓ «¿»¿ƒ¿À∆∆ƒ¿≈ƒ«¿À∆∆≈≈
„Ú ,‰L ¯Á‡ ‰L ÔÎÂ .‰È¯Á‡lL ‰L „ÏBÓ EÏ¿«»»∆¿«¬∆»¿≈»»««»»«
‡e‰ ,ÏÈÁ˙z epnnL ÔBL‡¯‰ „ÏBn‰Â .ÌÏBÚ‰ ÛBÒ»»¿«»»ƒ∆ƒ∆«¿ƒ
‰È‰ ‡e‰Â ,‰¯ÈˆÈ ÏL ‰BL‡¯‰ ‰Ma ‰È‰L „ÏBÓ»∆»»«»»»ƒ»∆¿ƒ»¿»»
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‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,‰ÏÈla ˙BÚL LÓÁ ,ÈL ÏÈÏa¿≈≈ƒ»≈»««¿»»«ƒ¿«¿»»
˙lÁz ‡e‰ epnÓe .„"¯‰a :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»»∆ƒ∆¿ƒ«

.ÔBaLÁ‰«∆¿

.Ë,„ÏBn‰ Ô‰Ó Ú„zL el‡‰ ˙BBaLÁ‰ ÏÎa¿»«∆¿»≈∆≈«≈∆«»
ÔÓ ıa˜˙iLk ,˙È¯‡L ÌÚ ˙È¯‡L ÛÈÒBzLk¿∆ƒ¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿«≈ƒ
ÛÈÒB˙Â ˙Á‡ ‰ÚL CÈÏLz - ÌÈBÓLe ÛÏ‡ ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ∆∆¿ƒ«¿ƒ»»««¿ƒ
Úa¯‡ ˙BÚM‰ ÔÓ ıa˜˙iLÎe ,˙BÚM‰ ÔÈÓÏ B˙B‡¿ƒ¿««»¿∆ƒ¿«≈ƒ«»«¿«
,ÌÈÓi‰ ÔÈÓÏ epnÓ ÛÈÒB˙Â ÌBÈ CÈÏLz - ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ∆¿ƒ¿««»ƒ
CÈÏLz - ‰Ú·L ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈÓi‰ ÔÓ ıa˜˙iLÎe¿∆ƒ¿«≈ƒ«»ƒ≈«ƒ¿»«¿ƒ
ÔÈ·MÁÓ e‡ ÔÈ‡L ;¯‡M‰ ÁÈp˙Â ÔÈn‰ ÔÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿«ƒ««¿»∆≈»¿«¿ƒ
ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„ÈÏ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓ Ú„ÈÏ≈«ƒ¿««»ƒ∆»≈«¿≈∆ƒ≈
.„ÏBn‰ ‰È‰È ˜ÏÁ ‰Ê È‡Â ‰ÚL ‰Ê È‡·e Úe·M‰«»«¿≈∆»»¿≈∆≈∆ƒ¿∆«»

.ÈÌÈL Ú·L Ô‰Ó eÈ‰iL ,‰L ‰¯OÚ ÚLz Ïk»¿«∆¿≈»»∆ƒ¿≈∆∆«»ƒ
.¯BÊÁÓ ‡¯˜ ,˙BËeLt ‰¯OÚ ÌÈzLe ˙B¯aÚÓ¿À»¿≈∆¿≈¿ƒ¿»«¬
ıa˜Ó ‰z‡L ÔÓÊaL ?‰Ê ÔÈÓ ÏÚ eÎÓÒ ‰nÏÂ¿»»»«¿«ƒ¿»∆∆ƒ¿«∆«»¿«≈
,˙B¯aÚÓ Ú·LÂ ˙BËeLt ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ÈÓÈ ÔÈÓƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈»»¿¿∆«¿À»
ÌÈBÓLe ÛÏ‡ Ïk CÈÏL˙Â ,Ô‰È˜ÏÁÂ Ô‰È˙BÚLe¿≈∆¿∆¿≈∆¿«¿ƒ»∆∆¿ƒ
,ÌBÈ - ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ ÏÎÂ ,‰ÚL - ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ»»¿»«¿«¿∆¿ƒ»
‰L ‰¯OÚ ÚLz Ïk‰ ‡ˆÓz - ÌÈÓi‰ ÔÈÓÏ ÛÈÒB˙Â¿ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ¿»«…¿«∆¿≈»»
‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL Ô‰Ó ‰L ÏkL ,‰nÁ‰ ÈMÓƒ¿≈««»∆»»»≈∆¿≈«¬ƒ»
ÈÓÈ ÔÈnÓ ¯‡MÈ ‡ÏÂ ,‰ÂLa ˙BÚL LLÂ ÌBÈ ÌÈMLÂ¿ƒƒ¿≈»¿»∆¿…ƒ»≈ƒƒ¿«¿≈
˙Á‡ ‰ÚMÓ ıeÁ ‰L ‰¯OÚ ÚLz ÏÎa ‰nÁ‰««»¿»¿«∆¿≈»»ƒ»»««
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«≈¿ƒ«¬ƒ»¬»ƒƒ»»∆

.‰"Ù˙‡

.‡ÈÈL„Á Ìlk ÌÈL„Á‰ ,‰Êk ‡e‰L ¯BÊÁÓa ‡ˆÓƒ¿»¿«¬∆»∆∆√»ƒÀ»»¿≈
ÌÈL Ú·M‰Â .‰nÁ‰ ÈL ÌÈM‰Â ,‰·l‰«¿»»¿«»ƒ¿≈««»¿«∆«»ƒ
,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ¯BÊÁÓe ¯BÊÁÓ ÏÎaL ˙B¯aÚÓ‰«¿À»∆¿»«¬«¬¿ƒ∆¿∆
,˙ÈÈÓLe ,˙ÈMLÂ ,¯BÊÁn‰ ÔÓ ˙ÈLÈÏL ‰L :Ì‰≈»»¿ƒƒƒ««¬¿ƒƒ¿ƒƒ
Ú·L ˙Le ,‰¯OÚ Úa¯‡ ˙Le ,‰¯OÚ ˙Á‡ ˙Le¿«««∆¿≈¿««¿«∆¿≈¿«¿«
‡"È Á"Â‚ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .‰¯OÚ ÚLz ˙Le ,‰¯OÚ∆¿≈¿«¿«∆¿≈ƒ»»∆

„"È.Ë"È Ê"È

.·È‰L ‰¯OÚ ÌÈzLÓ ‰L Ïk ˙È¯‡L ıa˜zLk¿∆¿«≈¿≈ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈»»
‰L Ïk ˙È¯‡Le ,Â"Ú˙˙ Á"„ ‡È‰L ,˙BËeLt‰«¿∆ƒ¿≈ƒ»»»
,Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ ‡È‰L ,˙B¯aÚÓ‰ ÌÈL Ú·MÓƒ∆«»ƒ«¿À»∆ƒ
,ÌÈÓÈ ÈL :¯‡MÈ - ‰Ú·L ‰Ú·L Ïk‰ CÈÏL˙Â¿«¿ƒ«…ƒ¿»ƒ¿»ƒ»≈¿≈»ƒ
ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ‰¯OÚ LLÂ¿≈∆¿≈»«¬≈≈«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ
˙È¯‡L ‡e‰ ‰ÊÂ .‰"ˆ˜˙ Â"È· :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»»∆¿∆¿≈ƒ

.¯BÊÁn‰««¬

.‚ÈÛÈÒB˙Â ,¯BÊÁÓ ˙lÁz „ÏBÓ Úe„È EÏ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆¿»««¿ƒ««¬¿ƒ
¯BÊÁn‰ ˙lÁz EÏ ‡ˆÈ - ‰"ˆ˜˙ Â"È· ÂÈÏÚ»»≈≈¿¿ƒ«««¬
ÛBÒ „Ú ,¯BÊÁÓe ¯BÊÁÓ Ïk „ÏBÓ ÔÎÂ .ÂÈ¯Á‡L∆«¬»¿≈«»«¬«¬«
¯BÊÁn‰ ˙lÁz „ÏBnL ,e¯Ó‡ ¯·Îe .ÌÏBÚ‰»»¿»»«¿∆«¿ƒ«««¬

„ÏBÓ ‡e‰ ‰M‰ „ÏBÓe .„"¯‰·Ï ‰È‰ ÔBL‡¯‰»ƒ»»¿««»»«
‰M‰ d˙B‡ ÏL È¯Lz12. ƒ¿≈∆»«»»

כוונתו 12) השנה", "מולד במלים משתמש כשהרמב"ם
שנה. אותה של תשרי חודש למולד

.„È,‰ˆ¯zL ‰LÂ ‰L Ïk „ÏBÓ Ú„z ˙‡f‰ C¯c·e«∆∆«…≈««»»»¿»»∆ƒ¿∆
B‡ e¯·ÚL ÌÈMÓ ,‰ˆ¯zL L„ÁÂ L„Á Ïk „ÏBÓe«»…∆»…∆∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿
‰¯ÈˆÈ ÈL Áwz ?„ˆÈk .‡B·Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈMÓƒ»ƒ∆¬ƒƒ»≈«ƒ«¿≈¿ƒ»
ÚLz ÏL ÔÈ¯BÊÁÓ Ì˙B‡ ‰OÚ˙Â ,e¯Ó‚Â e¯·ÚL∆»¿¿»¿¿«¬∆»«¬ƒ∆¿«
‰M‰ d˙B‡ ÏL È¯Lz „Ú ,‰L ‰¯OÚ ÚLz ‰¯OÚ∆¿≈¿«∆¿≈»»«ƒ¿≈∆»«»»
e¯·ÚL ÌÈM‰ ÔÈÓe ,e¯·ÚL ÔÈ¯BÊÁn‰ ÔÈÓ Ú„˙Â -¿≈«ƒ¿«««¬ƒ∆»¿ƒ¿««»ƒ∆»¿
¯BÊÁÓ ÏÎÏ Áw˙Â .ÌÏL ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯BÊÁnÓƒ«¬∆¬«ƒ…ƒ¿«¿ƒ«¿»«¬
‰ËeLt ‰LÂ ‰L ÏÎÏe ,‰"ˆ˜˙ Â"È· ¯BÊÁÓe«¬¿»»»¿»»¿»
ÏÎÏe ,Â"Ú˙˙ Á"„ - ÌÏL ‡lL ¯BÊÁn‰ ÈMÓƒ¿≈««¬∆…ƒ¿«¿»
CÈÏL˙Â ,Ïk‰ ıa˜˙e ,Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ - ˙¯aÚÓ ‰L»»¿À∆∆¿«≈«…¿«¿ƒ
ÌÈÓi‰Â ,ÌÈÓÈ - ˙BÚM‰ CÈÏL˙Â ,˙BÚL - ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ»¿«¿ƒ«»»ƒ¿«»ƒ
ÔÓe ÌÈÓi‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,‰Ú·L ‰Ú·L ÌÎÈÏLz«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ

‰ ‰L „ÏBÓ ‡e‰ ÌÈ˜ÏÁ‰Â ˙BÚM‰‰ˆ¯zL ‰‡a «»¿«¬»ƒ«»»«»»∆ƒ¿∆
.d„ÏBÓ Ú„ÈÏ≈«»»

.ÂËL‡¯ „ÏBÓ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL ‰M‰ „ÏBÓ««»»∆»»¿∆¿∆«…
‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ,È¯Lz L„Á…∆ƒ¿≈¿∆ƒ»»≈≈
·"È‡ ÔÂLÁ¯Ó ÏÚ ÛÈÒBzLÎe ,ÔÂLÁ¯Ó „ÏBÓ««¿∆¿»¿∆ƒ««¿∆¿»
‰Ê L„ÁÂ L„Á ÏÎÏ ÔÎÂ ,ÂÏÒk „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙≈≈«ƒ¿≈¿≈¿»…∆»…∆∆

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,‰Ê ¯Á‡««∆«»»

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תשרי.1) חודש ראש קביעת

.‡ÔBaLÁ ÈÙÏ È¯Lz L„Á L‡¯ ÌÏBÚÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»……∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿
‰Ê2˙aLa „Á‡a ‡Ï ,3·¯Úa ‡ÏÂ ˙aLa ÈÚÈ·¯a ‡ÏÂ ∆…¿∆»¿«»¿…ƒ¿ƒƒ¿«»¿…¿∆∆

˙aL4È¯Lz „ÏBÓ ‰È‰iLk ‡l‡ .Â"„‡ :Ì‰Ï ÔÓÈÒÂ . «»¿ƒ»»∆∆»¿∆ƒ¿∆«ƒ¿≈
ÌBia L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - el‡‰ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»»ƒ»≈¿ƒ……∆«
- ˙aMa „Á‡a „ÏBn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .ÂÈ¯Á‡lL∆¿«¬»≈«¬≈∆»»«»¿∆»¿«»
„ÏBn‰ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈL ÌBÈ È¯Lz L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜¿ƒ……∆ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»«»
‰È‰ Ì‡Â ,ÈLÈÓÁ ÌBÈ L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒ¿ƒ……∆¬ƒƒ¿ƒ»»

ÈÚÈ·La L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ÈMLa „ÏBn‰5. «»¿ƒƒ¿ƒ……∆ƒ¿ƒƒ

שלפניו.2) אלול מולד  על תשצ"ג אי"ב עי'3)שמוסיפים
ב. מג, א.4)סוכה כ, השנה ראש הטעם 5)עי' את

אד"ו, בימי תשרי ראשֿחודש קובעים שאין זו, לדחיה
ז'. בהלכה להלן תמצא

.·‰ÏÚÓÏ B‡ ÌBi‰ ÈˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰È Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿∆«»«¬ƒ«¿«¿»
ÌBi‰ ÈˆÁÓ6.ÂÈ¯Á‡lL ÌBia L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ≈¬ƒ«¿ƒ……∆«∆¿«¬»

˙BÚL LLa ÈL ÌBÈa „ÏBn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»«»¿≈ƒ¿≈»
L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ˙BÚL LL ÏÚ ¯˙È B‡ ÌBia«»≈«≈»¿ƒ……∆
elÙ‡ ,ÌBi‰ ÈˆÁ Ì„˜ „ÏBn‰ ‰È‰È Ì‡Â ;ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»…∆¬ƒ«¬ƒ
„ÏBn‰ ÌBÈ B˙B‡a L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - „Á‡ ˜ÏÁa¿≈∆∆»¿ƒ…«…∆¿«»

BÓˆÚ7.Â"„‡ ÈÓÈÓ ÌBi‰ B˙B‡ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â . «¿»∆…ƒ¿∆«ƒ≈
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זקן".6) "מולד הנקרא בידוע 7)וזהו חצות, קודם "נולד
בידוע  חצות, קודם נולד לא החמה. לשקיעת סמוך שנראה
בתוך  כ:). השנה (ראש החמה" לשקיעת סמוך נראה שלא
הירח  של החרמש אין המולד, אחר הראשונות השעות שש
אפשר  שעות, שש אחר מדי. קטן שהוא מפני נראה, החדש
אפשר  חצות, קודם נולד אם ישראל. בארץ כבר שיראה
ראש  קובעים כך משום המולד. ביום עוד הירח שיראה
יראה  חצות, אחר נולד אם עצמו. המולד יום באותו החודש
ביום  חודש ראש קובעים כך ומשום הבא, יום בליל רק

שלאחריו.

.‚,˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ÌBi‰ ÈˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆«»«¬ƒ«««¬
ÈÓÈÓ ÂÈ¯Á‡lL ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÂÈ¯Á‡lL ÌBiÏ ‰ÁcÈÂ¿ƒ»∆«∆¿«¬»ƒƒ¿∆∆¿«¬»ƒ≈

ÂÈ¯Á‡lLÏ ‰Á„ ‰Ê È¯‰ - Â"„‡8L‡¯ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆ƒ¿∆¿∆¿«¬»¿ƒ¿∆…
È¯‰ ?„ˆÈk .„ÏBn‰ ÌBiÓ ÈLÈÏMa Úe·˜ L„Á‰«…∆»««¿ƒƒƒ«»≈«¬≈

Á"ÈÊ :ÔÓÈÒ ,˙BˆÁa ˙aLa „ÏBn‰ ‰È‰iL9ÔÈÚ·B˜ - ∆ƒ¿∆«»¿«»«¬ƒ»¿ƒ
ÔÎÂ .˙aMa ÈLa ‰Êk d„ÏBnL ‰La L„Á‰ L‡…̄«…∆¿»»∆»»»∆¿≈ƒ¿«»¿≈

Bn‰ ‰È‰ Ì‡- ˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ˙BˆÁa ÈLÈÏMa „Ï ƒ»»«»ƒ¿ƒƒ«¬««¬
.˙aMa ÈLÈÓÁa L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜¿ƒ…«…∆«¬ƒƒ¿«»

נדחה 8) היא: הגירסה תימני, בכת"י וכן ויניציא, בדפוס
ה"ו. סוף הרמב"ם לשון והשווה אחריו", אחר "לשל

סופרים 9) השעות את שעות. י"ח שבת, - ז' יום כלומר
מתחילת  שעות שמונהֿעשרה הוא היום חצות מהערב.

הערב.

.„‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL È¯Lz „ÏBÓ10,ÈLÈÏL ÏÈÏa «ƒ¿≈∆»»¿∆¿∆¿≈¿ƒƒ
ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,‰ÏÈla ˙BÚL ÚL˙a¿≈«»««¿»»«ƒ¿«¿»»¬»ƒ
ÏÚ ¯˙BÈ B‡ - „"¯ Ë"‚ :dÓÈÒ - ˙È¯ÈOÚ ‰ÚMÓƒ»»¬ƒƒƒ»»≈«
L‡¯ ˙‡ ÔÈÁBc - ‰ËeLt ‰L ‰˙È‰ Ì‡ ,‰Ê∆ƒ»¿»»»¿»ƒ∆…

L„Á‰11‡l‡ ,BÊ ‰La ÈLÈÏLa B˙B‡ ÌÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , «…∆¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»
.˙aMa ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿«»

א'.10) הערה א', הלכה היא 11)עי' פשוטה שנה שארית
ביום  השנה ראש את נקבע אם ה"ה). (פ"ו, תתע"ו ד"ח
יצא  הבאה השנה ראש או השלישי, ביום כלומר המולד,
ימים, 4 + חלקים 204 שעות, 9 ימים, 3 היום. בחצי בשבת
זקן  מולד בגלל שעות. ו18 ימים, 7 = חלקים 876 שעות, 8
אחד  ר"ה בין ההפרש שני. ליום לדחותו נצטרך ואד"ו

איפוא יהיה של ÓÁ˘‰למשנהו, הקביעה מיום (חוץ ימים
שבין  משום אפשרי, בלתי זה פשוטה, בשנה זו). ושל זו
פחות  לא יש שניה שנה לראש (פשוטה) אחת שנה ראש

יותר ולא ימים, ה"ז).Ú·¯‡Ó‰משני פ"ח, להלן (עי' ימים
הקביעה  את דוחים ר"ד, ג"ט הוא תשרי מולד אם כך, משום
הוא  הקביעות שתי בין ההפרש אד"ו). (בגלל החמישי ליום

אפשרי. וזה בלבד, ימים שלושה

.‰˙BÚL LÏLa ,ÈL ÌBÈa È¯Lz „ÏBÓ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«ƒ¿≈¿≈ƒ¿»»
‰ÚMÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,ÌBia««¬≈≈¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ»»
Ì‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ - Ë"Ù˜˙ Â"Ë· dÓÈÒ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒƒ»»»≈«≈ƒ
‰M‰ ‰˙È‰L ,˙¯aÚÓ‰ È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ ‰˙È‰»¿»»«»»»≈«¿À∆∆∆»¿»«»»

L‡¯ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - ˙¯aÚÓ ‰¯·ÚL dÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»∆»¿»¿À∆∆≈¿ƒ…
ÈLÈÏMa ‡l‡ ,BÊ ‰La ÈLa L„Á‰12. «…∆¿≈ƒ¿»»∆»ƒ¿ƒƒ

פ"ו,12) (לעיל תקפ"ט כ"א, ה' היא: מעוברת שנה שארית
שלפניו  מעוברת לשנה הסמוך תשרי של המולד אם ה"ה).
השנה  אותה של תשרי מולד אז תקפ"ט, ט"ו ב' הוא
זקן  מולד ובגלל היום, בחצי השלישי ביום היה המעוברת

ליום נדחה של È˘ÈÓÁואד"ו תשרי ראשֿחודש נקבע אם .
היינו  שלו, המולד ביום המעוברת השנה שלאחרי זו שנה

יהיו אלה שנה ראשי שני בין אז תקפ"ט, ט"ו, ˘ÂÏ˘‰ב',
שנה  ראש שבין משום בלתיֿאפשרי, זה בלבד, ימים

פחות לא יש שלאחריה השנה ראש ולבין Ú·¯‡Ó‰מעוברת
כן  על ה"ח). פ"ח, להלן (עי' ימים מששה יותר ולא ימים
ט"ו, ב', שמולדו תשרי, -חודש ראש קביעת את דוחים
לכל  יהיה שנים ראשי שני שבין כדי השלישי, ליום תקפ"ט

ימים. ארבעה של הפרש הפחות

.Â‰ÁczL e¯Ó‡L ,‰ËeLt‰ ‰M‰ „ÏBÓ ‰È‰»»««»»«¿»∆»«¿∆ƒ»∆
Ë"‚ dÓÈÒ ‡ˆiL ÔB‚k ,„Á‡ ˜ÏÁ ˙BÁt ,ÈLÈÓÁÏ«¬ƒƒ»≈∆∆»¿∆»»ƒ»»
Ì‡ ÔÎÂ .ÈLÈÏMa d˙B‡ ÔÈÚ·B˜ - ‰fÓ ˙BÁt B‡ ‚"¯»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔB‚k ,˜ÏÁ ˙BÁt ÈL ÌBÈa ¯eaÚ‰ È‡ˆBÓ „ÏBÓ ‰È‰»»«»≈»ƒ¿≈ƒ»≈∆¿
ÔÈÚ·B˜ - ‰fÓ ˙BÁt B‡ Á"Ù˜˙ Â"Ë· dÓÈÒ ‰È‰L∆»»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ

ÈMa d˙B‡13È¯Lz L„Á L‡¯ ˙ÚÈ·˜ C¯c ‡ˆÓ . »¿≈ƒƒ¿»∆∆¿ƒ«……∆ƒ¿≈
È‡a ,„ÏBn‰ Ú„˙Â ·LÁz :‡e‰ Ck ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆»«¿…¿≈««»¿≈
,‰ÏÈl‰ ÔÓ B‡ ÌBi‰ ÔÓ ˙BÚL ‰nÎ·e ,‰È‰È ÌBÈ ‰Ê∆ƒ¿∆¿«»»ƒ«ƒ««¿»
ÌBÈ ‡e‰ „ÏBn‰ ÌBÈÂ .‰ÚM‰ ÔÓ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎ·e¿«»¬»ƒƒ«»»¿«»
B‡ ˙aMa „Á‡a ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰ÚÈ·w‰«¿ƒ»¿»∆»ƒ≈»»¿∆»¿«»
˙BˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰ Ì‡ B‡ ,˙aL ·¯Úa B‡ ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒ¿∆∆«»ƒ»»«»«¬
ÌÈ˜ÏÁ „"¯a ‰È‰ Ì‡ B‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ÌBi‰«««¬ƒ»»¿¬»ƒ
‰˙È‰Â ,‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ÈLÈÏL ÏÈlÓ ˙È¯ÈOÚ ‰ÚMÓƒ»»¬ƒƒƒ≈¿ƒƒ≈«∆¿»¿»

‡ ,‰ËeLt ‰LÌÈ˜ÏÁ Ë"Ù˜˙a „ÏBn‰ ‰È‰L B »»¿»∆»»«»¿¬»ƒ
‰ËeLt ‰M‰ ‰˙È‰Â ,ÈL ÌBiÓ ˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚMÓƒ»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿»¿»«»»¿»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó „Á‡a Ú¯‡È Ì‡L ;˙¯aÚÓ‰ ¯Á‡L∆«««¿À∆∆∆ƒ∆¡«¿∆»≈«¿»»¿»ƒ
ÌBia ‡l‡ ,„ÏBn‰ ÌBÈa ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - el‡‰»≈≈¿ƒ¿«»∆»«

ÂÈ¯Á‡ ¯Á‡lL B‡ ÂÈ¯Á‡lL14.e¯‡aL C¯„k , ∆¿«¬»∆¿«««¬»¿∆∆∆≈«¿

הבאה13) השנה של תשרי שמולד מולד Ï‡משום יהיה
בשבת יצא שהלא מולד ÈÙÏזקן, אם כן על היום. חצי

ראש  את נקבע מזה, פחות או ר"ג ג"ט הוא הפשוטה השנה
ביום המולד, ביום השנים ‰˘È˘ÈÏהשנה ראשי שני בין .

פשוטה  ובשנה שבת), יום עד ג' (מיום ימים שלושה יהיו
חלק, פחות שני ביום העיבור מוצאי מולד אם אפשרי. זה
הוא  זקן. מולד היה לא שלפניה המעוברת השנה מולד אז

השלישי ביום השנה.ÈÙÏחל ראש היה המולד ויום חצות,
שלאחר  הפשוטה השנה ראש את לקבוע נוכל כן על
(בין  ימים חמשה יהיו ר"ה שני בין השני. ביום המעוברת

ב'). יום לבין ג' אד"ו.14)יום הוא שלאחריו יום אם

.Ê?Â"„‡ ÈÓÈa ‰Ê ÔBaLÁa ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿ƒ¿∆¿∆ƒ≈
LÓM‰Â Á¯i‰ ıea˜Ï ‡e‰ ‰f‰ ÔBaLÁ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«∆¿«∆¿ƒ«»≈«¿«∆∆
BÓk ,ÈzÓ‡‰ ÌB˜na ‡Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ dÎel‰a¿ƒ»»∆¿»ƒ…«»»¬ƒƒ¿
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ycegdקכו yeciw 'ld - mipnf xtq - lel` 'e w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

eÚ„B‰L15È„k ,‰iÁc ÌBÈÂ ‰ÚÈ·˜ ÌBÈ eOÚ CÎÈÙÏ , ∆«¿¿ƒ»»¿ƒ»¿¿ƒ»¿≈
,ÔÈÚ·B˜ ÈLÈÏMa ?„ˆÈk .ÈzÓ‡‰ ıea˜ ÌBÈa ÚbÙÏƒ¿…«¿ƒ»¬ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ¿ƒ
˙aLa ,ÔÈÁBc ÈMMa ÔÈÚ·B˜ ÈLÈÓÁa ,ÔÈÁBc ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿«»

ÔÈÚ·B˜ ÈLa ,ÔÈÁBc ˙aLa „Á‡ ,ÔÈÚ·B˜16. ¿ƒ∆»¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ה"א.15) פ"ו, למעלה אד"ו 16)עי' לדחיית הנימוק
זו, אחר זו רצופות קדושות שתי תבאנה שלא הוא, בתלמוד
ביום  יהיה השנה ראש (אם יסריחו שלא המתים כבוד מפני
יהיה  השנה ראש אם ו'. ביום הכיפורים יום יחול אז ד',
שמחת  מפני או א') ביום הכיפורים יום יחול אז ו', ביום
ביום  יחול השנה ראש (אם טריים בירקות שבת או יוםֿטוב
עי' א', ביום חל ר"ה אם או ו' ביום יחול סוכות גם אז ו',
יהיה  הערבה יום אז א', ביום יחול השנה ראש אם כ.). ר"ה
מג.). (סוכה הערבות חיבוט מצוות לקיים יוכלו ולא בשבת,
(עי' - חננאל רבינו גם הבין וכך - כנראה הבין הרמב"ם
איננו  זה שנימוק כ.), השנה לראש חננאל רבינו פירוש

¯˜ÈÚ הם יוםֿטוב שמחת או מתים כבוד האמיתי, הטעם .
„ÚÒ משמשים שהם וגדיים, טלאים דוגמת לדחיה, בלבד

בגלל  ה"ז). פ"ד, למעלה (ע' השנה בעיבור בלבד סעד
ליוםֿטוב, או לשבת טריים ירקות או מתים כבוד של הסעד

לדחיה. אד"ו ימי את דווקא קבעו

.Á˙BiÁc Úa¯‡‰ ¯‡L ¯wÚÂ17¯wÚ‰ ‰Ê ‡e‰ el‡ ¿ƒ«¿»»«¿«¿ƒ≈∆»ƒ»
ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa ‰f‰ ÔBaLÁ‰L ,e¯Ó‡L18‰È‡¯e . ∆»«¿∆«∆¿«∆¿«¬»∆¿»ƒ¿»»

‰ÁcÈÂ ÈLÈÏL ÏÈÏa ‰È‰È „ÏBn‰L :¯·cÏ«»»∆«»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»∆
ÈLÈÓÁÏ19ÈLÈÓÁ ÏÈÏa Á¯È ‰‡¯È ‡Ï ˙Ba¯ ÌÈÓÚt , «¬ƒƒ¿»ƒ«…≈»∆»≈«¿≈¬ƒƒ

Á¯i‰Â LÓM‰ eˆa˜˙ ‡lL ÏÏkÓ ,ÈML ÏÈÏa ‡ÏÂ¿…¿≈ƒƒƒ¿»∆…ƒ¿«¿«∆∆¿«»≈«
.ÈLÈÓÁa ‡l‡ ÈzÓ‡ ıeaƒ̃¬ƒƒ∆»«¬ƒƒ

תקפ"ט 17) בט"ו גטר"ד, זקן, מולד מפני הדחיות כלומר,
Â¯‡˘˘.הדחיות ה"א.18)מארבע פ"ו, למעלה עי'

הוא הדחיות ארבע בכל שהמולד ‡ÈÓÂÂ¯ËÒהעיקרון עדי ,
האמיתי. הקיבוץ ביום יפגע של 19)האמצעי דוגמה נקט

ליום  ד' מיום נדחה אד"ו ובגלל בגטר"ד, שחל תשרי מולד
ה'.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הלבנה.1) חדשי ימי

.‡‰ˆÁÓe ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - ‰·Ï ÏL dL„Á»¿»∆¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ∆¡»
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‚"ˆ˘˙Â2¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡Â . ¿¬»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ∆¿»«

˙ˆ˜Ó ‰È‰iL „Ú ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Óa ‰È‰È L„Á‰ L‡¯L∆…«…∆ƒ¿∆¿ƒ¿»««∆ƒ¿∆ƒ¿»
‡a‰Ó B˙ˆ˜Óe ¯·ÚL L„ÁÓ ÌBi‰3„Ú :¯Ó‡pL ; «≈…∆∆»«ƒ¿»≈«»∆∆¡««

‰z‡ ÌÈÓiL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈÓÈ L„Á…∆»ƒƒƒ«¿»»¿∆»ƒ«»
˙BÚL ·MÁÓ ‰z‡ È‡Â ,L„ÁÏ ·MÁÓ4. ¿«≈¿…∆¿ƒ«»¿«≈»

ה"ג.2) פ"ו, יום 3)למעלה של האחד חציו כלומר,
הבא. החודש מן השני וחציו שעבר, מחודש השלושים

א.4) ה, מגילה

.·¯ÒÁ L„Á Ô‰Ó ,‰·l‰ ÈL„Á ÔÈOBÚ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿≈«¿»»≈∆…∆»≈
ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - ¯ÒÁ L„Á .‡ÏÓ L„Á Ì‰Óe≈∆…∆»≈…∆»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÏÚ Û‡Â ,„·Ïa‰Ê ÏÚ ¯˙È ‰·Ï ÏL dL„ÁL Èt ƒ¿«¿««ƒ∆»¿»∆¿»»»≈«∆

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ - ‡ÏÓ L„ÁÂ ;˙BÚLa¿»¿…∆»≈ƒ¿ƒ¿««ƒ
‡lL È„k .˙BÚLa ‰fÓ ˙BÁt ‰·Ï ÏL dL„ÁL∆»¿»∆¿»»»ƒ∆¿»¿≈∆…

.ÌÈÓÏL ÌÈÓÈ ‡l‡ ,L„Áa ˙BÚL ·MÁÏ¿«≈»¿…∆∆»»ƒ¿≈ƒ

.‚ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ‰·Ï ÏL dL„Á ‰È‰ el‡ƒ»»»¿»∆¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ
L„ÁÂ ‡ÏÓ L„Á ÌÈM‰ Ïk eÈ‰ ,„·Ïa ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿«»»«»ƒ…∆»≈¿…∆
‰Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰·l‰ ˙L ÈÓÈ eÈ‰ÈÂ ,¯ÒÁ»≈¿ƒ¿¿≈¿««¿»»¿≈¿«¿»»
ÌÈL„Á ‰MLÂ ÌÈ¯ÒÁ ÌÈL„Á ‰ML ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ»√»ƒ¬≈ƒ¿ƒ»√»ƒ
L„ÁÂ L„Á ÏÎa LiL ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈtÓ Ï·‡ .ÌÈ‡ÏÓ¿≈ƒ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ∆≈¿»…∆»…∆
„Ú ,ÌÈÓÈÂ ˙BÚL Ô‰Ó ıa˜˙È ,ÌBi‰ ÈˆÁ ÏÚ ¯˙BÈ≈«¬ƒ«ƒ¿«≈≈∆»¿»ƒ«
ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÒÁ ÌÈL„Á ÌÈM‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿»«»ƒ√»ƒ¬≈ƒ≈«

ÌÈ‡Ïn‰5ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈL„Á ÌÈM‰ ˙ˆ˜Ó·e , «¿≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ√»ƒ¿≈ƒ≈«
ÌÈ¯ÒÁ‰6. «¬≈ƒ

בשנה 5) מלאים. וחמשה חסרים שבעה - פשוטה בשנה
ראשון  שאדר משום מלאים, וששה חסרים שבעה - מעוברת

ה"ה). (עי' מלא מלאים 6)תמיד שבעה - פשוטה בשנה
וחמשה  מלאים שמונה - מעוברת בשנה חסרים. וחמשה
חודש  שבכל חלקים תשצ"ג יתרות שסכום (משום חסרים
יש  החסרים, על המלאים לעודף בדיוק עולה אינו וחודש,

המלאים). על החסרים מספר את אחרֿכך להגדיל צורך

.„L„Á L‡¯ B˙B‡ ÔÈOBÚ ÌÏBÚÏ ÌÈLÏL ÌBÈ¿ƒ¿»ƒ……∆
ÌBÈ ‰È‰È - ¯ÒÁ ¯·ÚL L„Á‰ ‰È‰ Ì‡ .‰Ê ÔBaLÁa¿∆¿∆ƒ»»«…∆∆»«»≈ƒ¿∆
¯·ÚL L„Á‰ ‰È‰È Ì‡Â ,‡a‰ L„Á L‡¯ ÌÈLÏL¿ƒ……∆«»¿ƒƒ¿∆«…∆∆»«
B˙ˆ˜Óe ÏÈ‡B‰ ,L„Á L‡¯ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰È - ‡ÏÓ»≈ƒ¿∆¿ƒ……∆ƒƒ¿»

L„Á L‡¯7,¯·ÚL ‡Ïn‰ L„Á‰ ÌeÏLz ‰È‰ÈÂ , ……∆¿ƒ¿∆«¿«…∆«»≈∆»«
epnÓe ,‡a‰ L„Á L‡¯ ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆∆»¿ƒ……∆«»ƒ∆

‰ÚÈ·w‰ ÌBÈ ‡e‰Â ,ÔÈn‰ ‡e‰8ÔÈOBÚ CÎÈÙÏe . «ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ»ƒ
‰Ê ÔBaLÁa ÌÈL„Á ÈL‡¯9„Á‡ ÌBÈ „Á‡ L„Á , »≈√»ƒ¿∆¿∆…∆∆»∆»

.ÌÈÓÈ ÈL „Á‡ L„ÁÂ „·Ïaƒ¿«¿…∆∆»¿≈»ƒ

השלושים.7) יום של השני יום 8)חציו הימים, שני דין
אלא  ראשֿחודש, כדין ואחד, השלושים ויום השלושים
ואחד  השלושים יום מן מתחילה הבא החודש ימי שספירת
שעבר. לחודש שייך השלושים יום החודש. של ראשון כיום

הראיה.9) פי על החודש את כשמקדשים כן שאינו מה
להיות  הראיה פי על יכול מלא, קביעתנו לפי שהוא חודש

להיפך. וכן חסר,

.‰ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈ¯ÒÁ‰Â ÌÈ‡Ïn‰ ÌÈL„Á‰ ¯„Ò≈∆∆√»ƒ«¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿ƒ∆¿
‰Ê10‡ÏÓ ÌÏBÚÏ È¯Lz :‡e‰ Ck11ÌÏBÚÏ ˙·ËÂ , ∆»ƒ¿≈¿»»≈¿≈≈¿»

ÏÚ ,¯ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ - CÏÈ‡Â ˙·hÓe ,¯ÒÁ»≈ƒ≈≈¿≈»∆»»≈¿∆»»≈«
,¯ÒÁ ¯„‡ ;‡ÏÓ Ë·L ,¯ÒÁ ˙·Ë ?„ˆÈk .¯„q‰«≈∆≈«≈≈»≈¿«»≈¬»»≈

Á ¯i‡ ;‡ÏÓ ÔÒÈ·‡ ,¯ÒÁ Êenz ;‡ÏÓ ÔÂÈÒ ,¯Ò ƒ»»≈ƒ»»≈ƒ»»≈«»≈»
ÔBL‡¯ ¯„‡ - ˙¯aÚÓ‰ ‰M·e .¯ÒÁ ÏeÏ‡ ;‡ÏÓ»≈¡»≈«»»«¿À∆∆¬»ƒ

‡ÏÓ12¯ÒÁ ÈL ¯„‡Â ,13. »≈«¬»≈ƒ»≈

קודמת.10) הערה שעות 11)עי' (י"ב מחצי שיותר מכיון
יום  כל את זקפו לתשרי, שייך ל' יום של חלקים) ותשצ"ג
(חסר), יום כ"ט עשו הבא החודש את תשרי. חשבון על ל'
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הלבנה, חודש של האמיתי מאורכו פחות יום כחצי כלומר
(על  הקודם החודש על שהוסיפו היום כחצי את לאזן כדי

ה"ו). עי' מרחשון, עודפי 12)חודש העיבור. חודש הוא
שנות  בכל כמעט מצטרפים הלבנה שנות על החמה שנות
הי"א). פ"ו, למעלה (עי' הלבנה מחודש ליותר העיבור
- העיבור חודש - א' אדר את עושים כנראה, כך, משום
אדר). ד"ה שם ו'תוספות' יט: השנה ראש (ועי' יום שלושים

יט:).13) (ר"ה חסר" לעולם לניסן הסמוך "אדר

.Â.ÂÏÒÎÂ ÔÂLÁ¯Ó Ô‰L ,ÌÈL„Á‰ ÈL e¯‡Lƒ¿¬¿≈∆√»ƒ∆≈«¿∆¿»¿ƒ¿≈
Ì‰ÈL eÈ‰È ÌÈÓÚÙe ,ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL eÈ‰È ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿¿≈∆¿≈ƒ¿»ƒƒ¿¿≈∆

‡ÏÓ ÂÏÒÎÂ ¯ÒÁ ÔÂLÁ¯Ó ‰È‰È ÌÈÓÚÙe ,ÌÈ¯ÒÁ14. ¬≈ƒ¿»ƒƒ¿∆«¿∆¿»»≈¿ƒ¿≈»≈
‡È‰ ,ÌÈ‡ÏÓ el‡ ÌÈL„Á ÈL da ‰È‰iL ‰LÂ¿»»∆ƒ¿∆»¿≈√»ƒ≈¿≈ƒƒ
ÈL da ‰È‰iL ‰LÂ ;ÌÈÓÏL ‰ÈL„Á e‡¯˜pL∆ƒ¿¿√»∆»¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿∆»¿≈
‰LÂ ;ÔÈ¯ÒÁ ‰ÈL„Á e‡¯˜ ,ÌÈ¯ÒÁ el‡ ÌÈL„Á√»ƒ≈¬≈ƒƒ¿¿√»∆»¬≈ƒ¿»»
‰ÈL„Á e‡¯˜ ,‡ÏÓ ÂÏÒÎÂ ¯ÒÁ ÔÂLÁ¯Ó da ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¿∆¿»»≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿¿√»∆»

Ô¯„Òk15. ¿ƒ¿»

ג'.14) בהלכה למעלה מבוארת אלה, לשינויים הסיבה
בחרו זו וכסלו.·˙ÏÈÁ˙למטרה חשון בחדשים השנה,

מפני  לתמיד קבוע אותו והשאירו לנגוע, רצו לא בתשרי
ט'). ערכין (ועי' שבו עי'15)החגים סדורה", "שנה או

יב. פרק להלן

.ÊÔÈ¯ÒÁ B‡ ÌÈ‡ÏÓ ‰ÈL„Á Ì‡ ‰M‰ ˙ÚÈ„È C¯c∆∆¿ƒ««»»ƒ√»∆»¿≈ƒ¬≈ƒ
ÌBÈ ‰lÁz Ú„z :‡e‰ Ck ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô¯„Òk B‡¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆»≈«¿ƒ»
,‰ÈL„Á ¯ecÒ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯zL ,‰M‰ L‡¯ Ba Úa˜pL∆ƒ¿«…«»»∆ƒ¿∆≈«ƒ√»∆»
Ba Ú·wiL ÌBÈ Ú„˙Â ,ÈÚÈ·L ˜¯Ùa e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿∆∆¿ƒƒ¿≈«∆ƒ»«
ÌÈÓi‰ ÔÈÓ ·MÁ˙e ,‰È¯Á‡lL ‰M‰ L‡…̄«»»∆¿«¬∆»¿«≈ƒ¿««»ƒ
Ì‡ ;BÊ ÏLÂ BÊ ÏL ‰ÚÈ·w‰ ÌBiÓ ıeÁ ,Ô‰ÈÈaL∆≈≈∆ƒ«¿ƒ»∆¿∆ƒ
,ÔÈ¯ÒÁ ‰M‰ ÈL„Á eÈ‰È - ÌÈÓÈ ÈL Ô‰ÈÈa ‡ˆÓzƒ¿»≈≈∆¿≈»ƒƒ¿»¿≈«»»¬≈ƒ
Ì‡Â ,Ô¯„Òk eÈ‰È - ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈≈∆¿»»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ
‰M‰ ÈL„Á eÈ‰È - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ Ì‰ÈÈa ‡ˆÓzƒ¿»≈≈∆«¿»»»ƒƒ¿»¿≈«»»

ÌÈÓÏL16. ¿≈ƒ

מנכים 16) אם ימים. 353 בה יש חסרים, שחדשיה שנה .1
שבועות  50 שהם יום, 352 נשארים שלה, הקביעה יום את

È˘Â היא הקביעה, יום ניכוי לאחר סדורה, שנה .2 ימים.
שבועות 50 שהם יום, 353‰˘ÂÏ˘Â שחדשיה שנה .3 ימים.

50 שהם יום, 354 היא הקביעה, יום ניכוי לאחר שלמים,
ימים.Ú·¯‡Â‰שבועות

.Á‰ˆ¯zL ‰M‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«»»∆ƒ¿∆
:˙¯aÚÓ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ËeLt ‰ÈL„Á ¯ecÒ Ú„ÈÏ≈«ƒ√»∆»¿»¬»ƒ»¿»¿À∆∆
‰L ˙ÚÈ·˜ ÌBÈ ÔÈ·e d˙ÚÈ·˜ ÌBÈ ÔÈa ‡ˆÓz Ì‡ƒƒ¿»≈¿ƒ»»≈¿ƒ«»»
‰L d˙B‡ ÈL„Á eÈ‰È - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ‰È¯Á‡lL∆¿«¬∆»«¿»»»ƒƒ¿»¿≈»»»
- ÌÈÓÈ ‰MÓÁ Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â ,ÌÈ¯ÒÁ ˙¯aÚÓ‰«¿À∆∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿»≈≈∆¬ƒ»»ƒ
eÈ‰È - ‰ML Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â ,Ô¯„Òk eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈≈∆ƒ»ƒ¿

ÌÈÓÏL17. ¿≈ƒ

שנה 17) של לסימן ימים שני מוסיפים מעוברת, בשנה
- בפשוטה ימים וארבעה שלושה שנים, במקום פשוטה.

לכך  הסיבה במעוברת. ימים וששה חמשה ארבעה, באים
למעלה  (עי' מלא תמיד שהוא הנוסף, העיבור בחודש נעוצה

ועוד שבועות ארבעה הם יום שלושים ימים.˘Èה"ה).

.Ë,BÊ ‰L ÈL„Á ¯ecÒ Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«ƒ»¿≈»»
,‰ËeLt ‡È‰Â ,ÈLÈÓÁa ‰M‰ L‡¯ ‰È‰ÂL‡¯Â ¿»»…«»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»¿…

‰LÏL Ô‰ÈÈa ‡ˆÓ ,˙aLa ÈLa ‰È¯Á‡lL ‰M‰«»»∆¿«¬∆»¿≈ƒ¿«»ƒ¿»≈≈∆¿»
Ô¯„Òk ‰ÈL„Á BÊ ‰ML eÚ„È - ÌÈÓÈ18‰È‰ el‡Â . »ƒ»«¿∆»»√»∆»¿ƒ¿»¿ƒ»»

‰M‰ ÈL„Á eÈ‰ - ÈLÈÏMa ‰È¯Á‡lL ‰M‰ L‡…̄«»»∆¿«¬∆»ƒ¿ƒƒ»»¿≈«»»
,˙aLa BÊ ‰La ‰M‰ L‡¯ ‰È‰ el‡Â .ÌÈÓÏL BÊ¿≈ƒ¿ƒ»»…«»»¿»»¿«»
‰L ÈL„Á eÈ‰ - ˙aLa ÈLÈÏLa ‰È¯Á‡lL ‰M·e«»»∆¿«¬∆»ƒ¿ƒƒ¿«»»»¿≈»»
BÓk ,˙¯aÚÓ‰ ‰MÏ ·MÁz BÊ C¯c ÏÚÂ .ÔÈ¯ÒÁ BÊ¬≈ƒ¿«∆∆¿«≈«»»«¿À∆∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

שנה 18) של בדוגמה הרמב"ם פתח ח' ובהלכה ז' בהלכה
שהיתה  כפי כסדרם, שחדשיה בשנה וכאן חסרים, שחדשיה
ההלכה  בתחילת שנרמז וכפי הספר, כתיבת בשנת באמת

זו". "שנה במלים

.È‰ÚËz ‡lL È„k ,Ì‰ÈÏÚ CÓÒzL ÔÈÓÈÒ ÌL LÈ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿…¬≈∆¿≈∆…ƒ¿∆
‰Ê È¯wÚ ÏÚ ÔÈÈea Ô‰Â ,‰M‰ ÈL„Á ¯ecÒ ÔBaLÁa¿∆¿ƒ»¿≈«»»¿≈¿ƒ«ƒ»≈∆
el‡Â .Ìk¯c e¯‡aL ˙BiÁc‰Â ˙BÚÈ·w‰Â ÔBaLÁ‰«∆¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆≈«¿«¿»¿≈
- ÈLÈÏMa da ‰M‰ L‡¯ ‰È‰iL ‰L Ïk :Ô‰≈»»»∆ƒ¿∆…«»»»ƒ¿ƒƒ
ÔÈa ‰ËeLt ÔÈa ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô¯„Òk ÌÏBÚÏ ‰È‰zƒ¿∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆≈¿»≈

˙¯aÚÓ19- ÈMa B‡ ˙aMa ‰M‰ L‡¯ ‰È‰È Ì‡Â ; ¿À∆∆¿ƒƒ¿∆…«»»¿«»¿≈ƒ
ÔÈa ‰ËeLÙa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ Ô¯„Òk ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿»≈

˙¯aÚÓa20Ì‡ :ÈLÈÓÁa ‰M‰ L‡¯ ‰È‰È Ì‡Â ; ƒ¿À∆∆¿ƒƒ¿∆…«»»«¬ƒƒƒ
ÈÙÏ ÌÈ¯ÒÁ ‰ÈL„Á eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡ - ‡È‰ ‰ËeLt¿»ƒƒ∆¿»∆ƒ¿√»∆»¬≈ƒ¿ƒ
eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡ - ‡È‰ ˙¯aÚÓ Ì‡Â ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆¿ƒ¿À∆∆ƒƒ∆¿»∆ƒ¿

‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô¯„Òk ‰ÈL„Á21. √»∆»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆

שנה19) .1‰ËÂ˘Ù אז השלישי, ביום היא הקביעה אם  .
(אם ‰Ì„˜ÂÓהמולד תקפ"ט ט"ו, ב', להיות מוכרח ביותר

ה"ה) פ"ז עי' מעוברת, שנה לה ג',ÁÂ‡Ó‰Â¯קדמה ביותר
למעלה  עי' נדחית, הקביעה גטר"ד של במקרה (כי ר"ג ט',
ד"ח, כלומר פשוטה, שנה שארית את נוסיף אם ה"ד). פ"ז
השנה  ראש של מולד נקבל ה"ה), פ"ו למעלה (עי' תתע"ו

ביום איפוא תהיה הקביעה חצות. לפני בשבת .‰˘·˙הבאה
הקביעה, ימי ניכוי לאחר השבת, יום ולבין שלישי יום בין

הם השנה חדשי ימים. שלושה שנה Ì¯„ÒÎישארו .2 .
˙¯·ÂÚÓהמולד אז ג', ביום היא הקביעה אם .Ì„˜ÂÓ‰

והמולד זקן), (מולד שני יום חצות הוא ‰ÁÂ‡Ó¯ביותר
אם  (כי חלקים ותתרע"ט ביום שעות ה' ג', יום הוא ביותר
עי' זקן, מולד בגלל הקביעה נדחית ג', יום בחצי המולד

-למ  תקפ"ט כ"א, ה', למולד נוסיף אם ה"ב). פ"ז עלה
מולד  יהיה ה"ה), פ"ו למעלה (עי' - מעוברת שנה שארית
ראשון, ביום המוקדם, המולד של במקרה הבאה, השנה
המאוחר  המולד של ובמקרה השני, ליום ידחה אד"ו ובגלל
בין  הקביעה. יום יהיה המולד ויום חצות, לפני השני ביום -
ימים, חמשה יהיו הקביעה, ימי בלי השנה, ראשי שני

הם השנה חדשי ה"ח).Ì¯„ÒÎכלומר שנה 20)(עי' .1
‰ËÂ˘Ùהיה ר"ה יום ·˘·˙. הוא ביותר המוקדם המולד .
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מולד  בגלל לשבת, הקביעה נדחית (אז היום בחצי חמישי
חלק. פחות היום בחצי בשבת ביותר והמאוחר ואד"ו) זקן
במקרה  הבא ר"ה יחול פשוטה, שנה שארית נוסיף אם
בין  החמישי. ביום - השני ובמקרה השלישי, ביום האחד
אין  המקרים בשני ימים. וארבעה ימים שני יש ר"ה שני

ביום היה שר"ה נניח כסדרם. השנה המולד ˘Èחדשי .
ביותר  המאוחר המולד היום. חצי שבת הוא ביותר המוקדם
לה  שקדמה השנה אם חלק, פחות היום בחצי שני יום הוא
לה  שקדמה השנה אם - תקפ"ח ט"ו ב' מעוברת; היתה לא
את  דוחים מעוברת במוצאי תקפ"ט ט"ו (ב' מעוברת היתה
למולד  השנה שארית נוסיף אם ה"ה). פ"ז עי' הקביעה,
יש  ר"ה שני בין חמישי. ביום הבא המולד יצא המוקדם,

השנה חדשי כלומר ימים, את ‡ÌÈשני נוסיף אם כסדרם.
ביום  הבא ר"ה מולד יחול המולדות, שני ליתר השארית

השנה חדשי ימים. ארבעה יש ר"ה שני בין ‡ÌÈהשבת.
שנה .2 היהÂÚÓ·¯˙כסדרם. ר"ה המולד ·˘·˙. גבולות .

אם  חלק. פחות היום בחצי שבת - היום בחצי ה' יום הם:
למולד  תקפ"ט) כ"א, (ה', מעוברת שנה שארית נוסיף
אד"ו  בגלל הרביעי. ביום הבא ר"ה מולד יצא המוקדם,
ארבעה  יש ר"ה שני בין החמישי. ליום הקביעה נדחית

השנה חדשי השארית ‡ÌÈימים. את נוסיף אם כסדרם.
ביום  הבאה השנה של המולד יצא המאוחר, למולד הנ"ל
שני  בין השבת. ליום הקביעה נדחית אד"ו ובגלל הששי,

השנה חדשי ימים. ששה יש שר"ה ‡ÌÈר"ה נניח כסדרם.
ביום יום ‰˘Èהיה - היום בחצי שבת הם: המולד גבולות .

ב  יהיה הבא ר"ה מולד חלק. פחות היום חצי מקרה ב'
ובמקרה  השבת, ליום תידחה והקביעה ששי, יום האחד
שני  בין יש פעם ב'. ליום תידחה והקביעה א', ביום השני
חדשי  המקרים בשני ימים. ששה - ופעם ימים, ארבעה ר"ה

ר"ה 21)כסדרם.‡ÌÈהשנה אם פשוטה. שנה .1
היום  בחצי ה' - גטר"ד הם: המולד גבולות אז בחמישי,
שבת  יהיה האחד במקרה הבאה השנה מולד חלק. פחות
ליום  הקביעה תידחה ואד"ו זקן מולד ובגלל היום, בחצי
השנה  חדשי כלומר, ימים, שלושה יש ר"ה שני בין השני.
השלישי, ביום הבא המולד יהיה השני, במקרה כסדרם.
ימים. ארבעה יש ר"ה שני בין ביום. בו תהיה והקביעה

המקרים בשני מלאים. חדשיה ÔÈ‡.2השנה חסרים. חדשיה
ר"הÂÚÓ·¯˙שנה אם .È˘ÈÓÁ· יום הם: המולד גבולות אז ,

נוסיף  אם חלק. פחות היום בחצי ה' יום - היום בחצי ג'
במקרה  יהיה, - מעוברת שנה שארית - תקפ"ט כ"א ה',
תהיה  והקביעה תקפ"ט ט"ו, ב' הבאה השנה מולד האחד,
ימים. ארבעה יש ר"ה שני בין ה"ה). פ"ז, (עי' ג' ביום

חדשיה המולד ‡ÌÈהשנה יהיה השני, במקרה כסדרם.
ר"ה  שני בין החמישי. ליום תידחה והקביעה הרביעי, ביום

חדשיה השנה ימים. ששה כסדרם.‡ÌÈיש



meil cg` wxt m"anx ixeriylel` 'eÎa`Îmgpn 'l -`"tyz'd

à"ôùú'ä áà-íçðî 'ì ïåùàø íåé

-mirxfxtq
xVrn zFkld¦§©£¥

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
למעשר.1) נקבעו מאימתי תלושין פירות הלוקח יבאר

קובעת  המתנה אם לאכול. וזה לאכול זה חבירו עם המחליף
ודין  בפירות. עמו לעשות הפועלים את השוכר למעשר.
עליו  להם ואין בשדה מלאכה לו לעשות פועלים המוציא
יין  המוזג או באדמה פירות הטומן או המבשל מזונות.
שנייה. אחריה לתרום שצריך תרומה התורם קבע. אם במים

לאכול. לו מיוחדת שהייתה ותאנה

.‡ÔÈLeÏz ˙B¯t Á˜Bl‰2ÔÏÎ‡Ï3¯OÚÓÏ eÚa˜ - «≈«≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿¿¿«¬≈
e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ4ÔziMÓ ?eÚ·wÈ È˙ÓÈ‡Óe . ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿≈≈»«ƒ»¿ƒ∆ƒ≈

CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc‰ ˙‡5È¯‰ .6Ô˙ ‡lL ∆«»ƒ««ƒ∆…»«¬≈∆…»«
Ïk elÙ‡ ,ÁÈpÓe ¯¯Ba ÁÈpÓe ¯¯Ba ‰È‰Â ,ÌÈÓc»ƒ¿»»≈«ƒ«≈«ƒ«¬ƒ»
·iÁ˙ ‡Ï - ÁwÏ BaÏa ¯ÓbL Èt ÏÚ Û‡Â ,Blk ÌBi‰«À¿««ƒ∆»«¿ƒƒ«…ƒ¿«≈

¯OÚÏ7Ì‡Â .8BaÏa ¯ÓbMÓ - ÌÈÓL ‡¯È ‰È‰ ¿«≈¿ƒ»»¿≈»«ƒƒ∆»«¿ƒ
¯OÚÓ9¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,¯ÎBnÏ ¯ÈÊÁÈ Ck ¯Á‡Â ,10. ¿«≈¿««»«¬ƒ«≈ƒ»»¿«¬ƒ

ב.2) הלכה פ"ב למעלה ראה מוכר, ביד מלאכתם שנגמרה

כבהלכה 3) למעשר, נקבעים אינם - למכרם לקחם אם אבל
ב.4)הסמוכה. הלכה ופ"ד ג, הלכה ג פרק למעלה

שיטבלו 5) מהו "דמים א: הלכה ג פרק מעשרות ירושלמי
שחכמים  ואףֿעלֿפי הן". כמקח דמים אמרה הדא - כמקח
נשרפו  ללוקח המוכר יאמר שלא כדי דמים, קנין הפקיעו
הלכות  מכירה מהלכות (פ"ג משיכה ותקנו בעליה, חטיך
אף  קנין, פעולת שנעשתה כיון חל מעשר חיוב - אֿה)

תוקף. לה אין פח.6)שמדרבנן בתרא בבבא ברייתא
(שם).7) כלל קנין פעולת אינו בלב שם.8)שגמר
להלן 9) ראה ללוי, ונתן שלקח המעשר תמורת דמים ויתן

ח. הלכה כן,10)פי"א לא שאם מסכים, שהמוכר והוא
בירא  ד"ה שם בתוספות ועיין זו. היא שמים יראת מה

בגליון. בהגהה ועיין הכסףֿמשנה, נתכוין ולזה שמים.

.·Á˜Bl‰11Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa12LeÏz Á˜lL B‡13 «≈«ƒ¿À»««¿«∆»«»
eÚa˜ ‡Ï - B¯·ÁÏ ÁÏLÏ14Ô‰Ó ÏÎ‡Ï BÏ LÈÂ , ƒ¿…««¬≈…ƒ¿¿¿≈∆¡…≈∆
È‡¯Ú15. ¬«

פטור,11) לקרקע במחובר "לקח ט: משנה ה פרק מעשרות
"לקח  כנראה: גרס ורבינו פטור". לחבירו לשלוח לקט
שם. המשנה בפירוש נראה וכן פטור". לחבירו לשלוח
בתלוש  הא פטור, לקרקע במחובר "לקח שם: (ובירושלמי
נגמרה  שלא בפירות טובל מקח ליה אית מאן - חייב
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קובע  המקח שאין רבינו, ולדעת מאיר?" רבי לא מלאכתן,
צריך  ג), הלכה פ"ג (למעלה מלאכתן שנגמרה לאחר אלא
למעשר, מלאכתו שנגמרה טבל בזורע מדובר שכאן לומר
וקרא  ושתלה בכרי שמרחה בשיבולת נסתפקו לא כאן שעד
תרומות  מהלכות פי"א ולמעלה ע. (מנחות תרומה שם עליה
היא  והרי לגמרי הטבל איסור ממנו פרח אם אלא כו), הלכה
בהערה). שם (ראה המעשרות לעונת הגיעו שלא כפירות
למעשר, מלאכתם גמר כלומר, ומעשרות, תרומות חיוב אבל
בזה, הוא שהחידוש כתב קורקוס והר"י בהם, בטל בוודאי
עראי, מהם אוכל מלאכתם, ונגמרה שנתלשו לאחר שאף
אורֿשמח). ועיין במחובר, היתה המקח שפעולת כיון

לקרקע.12) המחוברים מלאכתו.13)פירות שנגמרה
(פירוש 14) לאכלן לקחן אלאֿאםֿכן קובע המקח שאין

אינו  התורה ומן דאורייתא, כעין שתיקנו שם), המשניות
ולא  לעצמו, לאכלם דעת על מלאכתם כשגמר אלא חייב

א. הלכה ב פרק למעלה ראה קבע,15)למכרם, לא אבל
א. הלכה ג פרק למעלה ראה מעשרות, לעונת שהגיע כיון

.‚¯ÓB‡‰16LÓÁ Ba ÈÏ Ô˙Â ‰Ê ¯q‡ EÏ ‡‰ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈¿ƒ»∆¿≈ƒ»≈
ÌÈ‡z17¯eËÙe ˙Á‡ ˙Á‡ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ -18Ì‡Â ; ¿≈ƒ¬≈∆≈««««»¿ƒ

¯OÚÏ ·iÁ - Û¯ˆ19EÏ ‡‰ .20ÌÈ¯OÚa ‰Ê ¯q‡21 ≈≈«»¿«≈≈¿ƒ»∆¿∆¿ƒ
ÈÏ ¯·‡L ÌÈ‡z22ÏÎB‡Â ˙Á‡ ˙Á‡ ¯¯Ba -23. ¿≈ƒ∆»…ƒ≈««««¿≈

ÏÎB‡Â ÔÏÈ‡a epnÓ ¯b¯‚Ó - ÈÏ ¯·‡L ÏBkL‡a24. »∆¿∆»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»ƒ»¿≈
BË¯Bt - ÈÏ ¯·‡L ÔBn¯a25ÁÈh·‡a .ÏÎB‡Â ÔÏÈ‡a »ƒ∆»…ƒ¿»ƒ»¿≈»¬«ƒ«
Ú˜¯wa ˙ÙBk - ÈÏ ¯·‡L26ÏÎB‡Â27˙‡ ıv˜ Ì‡Â . ∆»…ƒ≈««¿«¿≈¿ƒƒ≈∆

ÌÙ¯ˆÂ ÌÈ‡z‰28ÁÈh·‡‰ B‡ ÏBkL‡‰ ıvwL B‡ , «¿≈ƒ¿≈¿»∆ƒ≈»∆¿»¬«ƒ«
¯OÚÏ ·iÁ -29LÏ˙p‰ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï È¯‰L ,30Ï·‡ . «»¿«≈∆¬≈…»»∆»«ƒ¿»¬»

ÈzLa ¯q‡ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡31ÈLa ,el‡ ÌÈ‡z ƒ»«≈¿ƒ»ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ¿≈
ÌÈÁÈh·‡ ÈLa ,el‡ ÌÈBn¯ ÈLa ,el‡ ˙BÏBkL‡∆¿≈ƒ¿≈ƒƒ≈ƒ¿≈¬«ƒƒ

el‡32Bk¯„k ıˆB˜ -33È‡¯Ú ÏÎB‡Â34‡lL ;¯eËÙe ≈≈¿«¿¿≈¬«»∆…
¯aÁÓa ÔÁ˜Ï È¯‰L ,ÁwÓa eÚa˜35. ƒ¿¿¿ƒ»∆¬≈¿»»ƒ¿À»

מאיר.16) כר' ולא יהודה כר' ה, משנה ב פרק שם
למעשר.17) מלאכתם נגמרה אחת 18)שלא נוטל כלומר,

הלאה. וכן ואוכל, והמקח 19)מחבירו מלאכתו גמר שזהו
חצר. לענין טו הלכה פ"ד למעלה וראה שם 20)קובען,

ו. שם.21)משנה שבירושלמי במשנה הוא וכן
ולא 22) התאנים, את לו כשיבור המקח שיחול כלומר,

להלן. וראה במחובר, כשהם מן 23)עכשיו תולש כלומר,
שם: ובירושלמי ואוכל". "בורר שם: ובמשנה וכו' המחובר
ואוכל". והולך אחת אחת מגרגר יוחנן ר' בשם יוסי "ר'

כנ"ל.24) אחת, אחת למעלה 25)כלומר, ראה מבקעו,
יז. הלכה שם.26)שם קמעא.27)ראה קמעא

כאחת.28) שתים מלאכתם.29)אפילו גמר שזהו
למעלה.30) "בב'".31)כמבואר בטעות חדשים בדפוסים
ולאילן.32) לקרקע כאחת.33)המחוברים אחדים אפילו
מעשרות.34) לעונת הגיעו שכבר מאחר קבע, לא אבל
הקודמת).35) (בהלכה במחובר קבע לא ומקח

.„ÛÈÏÁn‰36B¯·Á ÌÚ37ÏÎ‡Ï ‰ÊÂ ÏÎ‡Ï ‰Ê :38- ««¬ƒƒ¬≈∆∆¡…¿∆∆¡…
˙B¯OÚÓÏ eÚa˜ Ô‰ÈL39‰Ê .LeÏ˙a eÁ˜Ï È¯‰L , ¿≈∆ƒ¿¿¿««¿∆¬≈»¿¿»∆

˙Bˆ˜Ï ‰ÊÂ ˙Bˆ˜Ï40ÔÈ‡L ;eÚa˜ ‡Ï Ô‰ÈL - ƒ¿¿∆ƒ¿¿≈∆…ƒ¿¿∆≈

BÓk ,BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ¯·c Ú·B˜ ¯În‰«∆∆≈«»»∆…ƒ¿¿»¿«¿¿
e¯‡aL41,‰ÏÈÎ‡Ï ÛÈÏÁ‰L ˙B¯t „Á‡‰ Á˜Ï . ∆≈«¿»«»∆»≈∆∆¡ƒ«¬ƒ»

‰ÏÈÎ‡Ï Á˜lL ‰Ê - Ô˙Bˆ˜‰Ï Ô‰ÈÙÈÏÁ ¯Á‡‰ Á˜ÏÂ¿»«»«≈¬ƒ≈∆¿«¿»∆∆»««¬ƒ»
Úa˜ ‡Ï Ô˙Bˆ˜‰Ï Á˜lL ‰ÊÂ ,¯OÚÏ ·iÁ«»¿«≈¿∆∆»«¿«¿»…ƒ¿«

¯OÚÓÏ42. ¿«¬≈

מהלכות 36) בפ"ה נתבאר החליפין ודין ח. משנה שם
חבירו  קנה - חבירו של האחד משך שאם א, הלכה מכירה

משך. שלא ואףֿעלֿפי מלאכתן 37)שלו, שנגמרה פירות
מלאכתן. נגמרו הם שאף חבירו, פירות ולא 38)תחת

מלאכתן. נגמרה כן ואם והוא 39)לקצות, מקח, שזהו
אסור. אחד אחד ואפילו כדי 40)קובעם, בשדה לשטוח

מלאכתם. נגמרה לא שעדיין למעלה 41)שיתייבשו,
ג. פרק ג לה:42)הלכה ביצה רש"י ועיין שם, יהודה כר'

.‰¯ÓB‡‰43ÌÈ‡z ÌÈ¯OÚ EÏ ËwÏÂ ‡ˆ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈¿«≈¿∆¿ƒ¿≈ƒ
ÈlMÓ44ElMÓ ÈÒ¯k ˙‡ ‡lÓ‡ È‡Â ,45L -Ì‰È ƒ∆ƒ«¬ƒ¬«≈∆¿≈ƒƒ∆¿¿≈∆

ÌÈ¯eËt46ÔÈÙÈÏÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,47Ì‡Â .¯ÎÓ ‰È‰iL È„k ¿ƒ∆≈∆¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ
·iÁ - ÏÎ‡Â Û¯ˆ48¯ÎÓk ˙Ú·B˜ dÈ‡ ‰zn‰Â .49. ≈≈¿»««»¿««»»≈»««¿∆∆

א.43) הלכה פ"ב שם אינו 44)ירושלמי אבל מאילני.
לכשילקטם. אלא אותם הם 45)קונה שאם התלושים,

כנ"ל  במחובר, נקבעים אינם חליפין, היה אם אף מחוברים,
הראשון  שמשך לאחר מיד אותם קונה הוא שהרי ב, בהלכה

שלו. העשרים "המלקט 46)את אמרו: פ"ב בתוספתא
בירושלמי  הובאה וכן פטור", כריסו הממלא חייב, במניין
שניהם  שם, הירושלמי מסקנת לפי אבל ראב"ד). (ועיין שם
קורקוס. בר"י וראה חליפין. זה שאין פטורים,

[כלומר,47) חליפין לו אין שימי ר' "אמר שם: ירושלמי
(שהסכים  בזה האיש נתכוון שלא כלל] חליפין קנין זה אין
בלב  [לתת שיאכל לבו את להגיס אלא תאנים) עשרים ללקט
אלא  מכר בתורת לא אבל מפירותיו, כרסו שימלא חבירו
גם  זה, שלפי רבינו, וסובר כדלהלן]". קובעת ואינה כמתנה,
מתנה. שניהם אלא חליפין זה שאין - פטור המלקט

חייב 48) צירף שאם אומרים אנו שבו כמכר, זה אין כלומר,
פטור  - צירף אם שאף כמתנה אלא ג), הלכה (למעלה
להלן  רבינו בלשון וראה כסףֿמשנה). ועיין (חזוןֿאיש,

יא. שסובר 49)הלכה למי שאף אמרו, שם בירושלמי
יז, הלכה שני מעשר מהלכות פ"ג להלן (ראה כמכר "מתנה
שהוא  במעשר - יט) הלכה ויובל שמיטה מהלכות ופי"א
מהלכות  פ"א למעלה (ראה עזרא בימי אפילו מדבריהם,
חילק  לא שרבינו [ומכיון במתנה. הקלו כו), הלכה תרומות
בארץ  ישראל שכל בזמן למעשר הזה בזמן מעשר בין
שמקח  ג) הלכה (שם יוחנן ר' שלדברי שסובר נראה ישראל,
- ב) הלכה (פ"ב למעלה פסק וכן התורה, מן קובע אינו

במתנה]. הקלו לעולם

.Âı¯‡‰ ÌÚ50ÌÎÏ eÏË :¯Ó‡Â ˜eMa ¯·BÚ ‰È‰L «»»∆∆»»≈«¿»«¿»∆
ÌÈ‡z51ÌÈÏÎB‡ -52ÔÈ¯eËÙe53‰zn‰ ÔÈ‡L , ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈««»»
˙Ú·B˜54eÒÈÎ‰ Ì‡Â .55Ì‡ :Ô‰Èz·Ï56ÌÚ‰ ·¯ ««¿ƒƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ…»»

ÌÈzaÏ ÌÈÒÈÎÓ57È‡cÂ ÌÈ¯OÚÓ -58ÌÚ‰ ·¯ Ì‡Â ; «¿ƒƒ«»ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ…»»
˜eMÏ ÌÈÒÈÎÓ59‡nL ,È‡Ó„ ‡l‡ ÌÈw˙Ó ÔÈ‡ - «¿ƒƒ«≈¿«¿ƒ∆»¿«∆»

Ì‡Â .˜eMÏ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ¯OÚ60ÌÎÏ eÏË :¯Ó‡ ƒ≈¿««»≈ƒ«¿ƒ»«¿»∆
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È‡Óc ¯OÚÓ ˙ÈaÏ ÒÈÎnLk - ÌÈzaÏ eÒÈÎ‰Â61. ¿«¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ««ƒ¿«≈¿«
Ô˙62‰a¯Ó ¯·„ BÏ63- ÏÎ‡Â ÏË :BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ , »«»»¿À∆¬ƒ»«…∆¡…

ÒÎ‰Â ÏË :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰64ÏÎB‡ BÈ‡L , ¬≈∆¿ƒ∆»«…¿«¿≈∆≈≈
È‡Óc Ôw˙iL „Ú65Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„ BÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . «∆¿«≈¿«¿≈ƒ»«»»∆≈«¿

ÈÁ ÏÎ‡‰Ï66ÏÎ‡Ï Bk¯c ÔÈ‡L ÏB„b Ì„‡ ‰È‰L B‡ , ¿≈»≈«∆»»»»»∆≈«¿∆¡…
˜eMa67È‡Óc Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ -68. «¬≈∆¿«≈¿«

א.50) משנה ב פרק עראי.52)במתנה.51)שם
התאנים.55)כנ"ל.54)ממעשר.53) שקיבלו אלו
שם.56) עד 57)ירושלמי עראי מהם לאכול שמותר

הלכות  פ"ג (למעלה הדברים מששת באחד למעשר שיקבעו
עומד 58)אֿג). ולא בשוק עובר היה שעםֿהארץ שכיון

המיעוט  מן ולא לבתיהם, שמכניסים הרוב מן הוא ודאי שם,
מהם  הפריש לא ואף עישרם, לא ובוודאי לשוק, שמכניסים
מתעשרים  ולכן הבית, פני ראו לא עוד שהרי גדולה, תרומה

שם). אנשי (תוס' אסור 59)ודאי מלאכתם, שמשנגמרה
א). הלכה (שם עראי מהן שם.60)לאכול משנה

שהרי 61) לבתים. מכניסים שהרוב ואףֿעלֿפי ודאי, ולא
וראה  מיד, אתקנם ואני לבתיכם הכניסו להם: כאומר הוא
מהם  יאכלו "לא אמרו: שם ובמשנה הסמוכה. בהלכה
משום  והיינו לבתיהם, שהכניסו לפני אף היינו עראי",
הלכה  פ"ט (להלן נאמן עםֿהארץ גדולה תרומה שלעניין
גדולה  תרומה תרם בוודאי מיד, שיתקן שאמר ומכיון א).
(תוספות  ג הלכה שם למעלה כמפורש למעשר, קובעת והיא
[אבל  כסףֿמשנה). (ועיין זו בבא השמיט ורבינו שם). אנשי
וחייב", אוכל וזה ופטור, אוכל "זה הסמוכה: בהלכה רמזה
וחייב, בשוק אוכל - והכניס טול לו שאמר זה כלומר:

שם.62)וכנ"ל]. תאנים.63)ירושלמי של גדולה כמות
ריבויין.64) מחמת בחוץ לאכלן שאיֿאפשר לבית,
לשם 66)כנ"ל.65) לבית להכניסו וצריך בישול, הטעון
שלא 67)כך. [והיינו ב.' הלכה סוף פ"ג שם ירושלמי

(פ"ה  בלבד חכם בתלמיד אלא זה אין שאז העם, בפני
ב, הלכה דעות צריכה מהלכות והיא ו, הערה שם וראה

בשוק  והאוכל אדם, לכל דין זה הרי העם בפני אבל תיקון),
מהלכות  בפי"א ראה לעדות, ופסול בזוי הוא הרי העם בפני

ה). הלכה לבית,68)עדות והכניסו טלו כאומר הוא שהרי
וכנ"ל.

.ÊeÈ‰69¯Ó‡ ,ÌÈL70ÏÎ‡Â ÏË :„Á‡Ï71¯Ó‡Â , »¿«ƒ»«¿∆»…∆¡…¿»«
ÒÎ‰Â ÏË :ÈMÏ72‰Ê -73ÏÎB‡74¯eËÙe75‰ÊÂ ,76 «≈ƒ…¿«¿≈∆≈»¿∆

·iÁÂ ÏÎB‡77. ≈¿«»

שם.69) הארץ.70)ירושלמי בשוק.71)עם
ואכול".73)לבית.72) "טול לו: עראי,74)שאמרו

לבית. "טול 76)ממעשר.75)מחוץ לו: שאמרו
שאמרו 77)והכניס". כמו וחייב, בשוק אוכל כלומר,

עראי", מהם יאכלו לא לבתיכם, והכניסו "טלו שם: במשנה
הרי  והכניס", "טול לו שאמר שכיון הקודמת. בהלכה וראה
גדולה  תרומה שעל ומכיון מיד, אתקן אני לו: כאומר הוא
התרומה  הפרשת ידי על הפירות נקבעו הרי נאמנים,
שם) אנשי (תוספות ג הלכה פ"ג למעלה כמפורש הגדולה,

ו.ורא  הלכה למעלה ה

.ÁÔÎÂ78˙eÁa B‡ ¯ÚLa ÌÈ·LBÈ eÈ‰L ÌÈL‡79, ¿≈¬»ƒ∆»¿ƒ¿«««¬
Ì‰Ï ¯Ó‡Â80eÏÎ‡Â eÏË :81ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -82 ¿»«»∆¿¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ

ÔÈ¯eËÙe83eÏÎ‡È ‡Ï ˙eÁ‰ ÏÚa B‡ ¯ÚM‰ ÏÚ·e , ¿ƒ««««««««¬……¿
eÏË :el‡Ï ¯ÓB‡k ‡ˆÓpL .È‡Ó„ e¯OÚiL „Ú«∆¿«¿¿«∆ƒ¿»¿≈¿≈¿

ÌÎÈz·Ï eÒÈÎ‰Â84Ì‰Èz·k Ì‰ È¯‰L ,85¯·Îe . ¿«¿ƒ¿»≈∆∆¬≈≈¿»≈∆¿»
e¯‡a86e¯·ÚiLk BÏ Ú·B˜ BlL BÈ‡L ˙Èa‰ ÔÈ‡L , ≈«¿∆≈««ƒ∆≈∆≈«¿∆««¿

BÎB˙a ˙B¯t‰87. «≈¿

יהודה.78) כר' ולא כחכמים ב, משנה פ"ב שם
כדלהלן.79) שלהם, אינם והחנות עםֿהארץ 80)והשער

בשוק. ואכלו.81)העובר לחנות או לשער הכניסו היינו:
בשער.82) או בחנות אפילו שלא 83)עראי, שכיון

בקביעות, ולא העברה בדרך אלא לחנות או לשער הכניסו
כדלהלן. שלהם, שאינם כיון בשבילם, קובעים אינם
לבתיכם". והכניסו "טלו להם: כאומר זה אין ולדידם,

עבורכם.84) אעשר הלכות 85)ואני פ"ד למעלה ראה
יא.86)טֿי. הלכה שם 87)שם וראה בראב"ד, עיין

יג. הלכה

.Ë¯ÎBO‰88BnÚ ˙BOÚÏ ÌÈÏÚBt‰ ˙‡89ÔÈa ,˙B¯Ùa «≈∆«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈
ÔÈLeÏ˙a90ÔÈ¯aÁÓa ÔÈa91ÏÎ‡Ï Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ƒ¿ƒ≈ƒ¿À»ƒƒ¿≈»∆∆¡…

‰¯Bz‰ ÔÓ92ÔÈOBÚ Ô‰L ‰Óa93ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -94 ƒ«»¿«∆≈ƒ¬≈≈¿ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËÙe95Ì‡Â .96eÏÎ‡iL Ô‰nÚ ‰˙‰ ¿ƒƒ««¬≈¿ƒƒ¿»ƒ»∆∆…¿

‰¯Bz Ô‰Ï ‰˙kÊ ‡lM ‰Ó97Ô‰nÚ ‰˙‰L ÔB‚k , «∆…ƒ¿»»∆»¿∆ƒ¿»ƒ»∆
BnÚ ÂÈa eÏÎ‡iL ÏÚBt‰98Ba ÏÎ‡iL B‡ , «≈∆…¿»»ƒ∆…«¿

B¯ÎOa99B‡ ,LeÏ˙a BzÎ‡ÏÓ ¯Ób ¯Á‡ ÏÎ‡iL100- ƒ¿»∆…«««¿«¿«¿¿»
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰101ÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ;¯OÚiL „Ú ¬≈∆»∆¡…«∆¿«≈ƒ¿≈

Á˜BÏk ‰Ê È¯‰ ,È‡z‰ ÈtÓ102. ƒ¿≈«¿«¬≈∆¿≈«

ז.88) משנה מלאכתן 90)מלאכה.89)שם נגמרה שלא
מהלכות  (פי"ב לאכול אסור מיכן לאחר אבל למעשר,

א). הלכה ממקום 91)שכירות תלישתן היא כשמלאכתו
(שם). (בבא 92)חיבורן בברייתא למדו בתלוש, אכילה

דייש  "מה - בדישו] שור תחסום [לא מ"דייש" פט.) מציעא
בו, אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד
בו". אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף
כליך  "ואל שנאמר ממה פז:) (שם למדו במחובר, ואכילה
הבית  בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה - תתן" לא
נותן  שאיֿאתה ובשעה אוכל, אתה תלישה) בשעת (כלומר,
ד) הלכה שם בבצלים, המנכש (כגון הבית בעל של לכליו

אוכל". אתה יב,93)אי הלכה ולהלן י, הלכה שם ראה
עושים. שהם ממה אלא אחר, מדבר אוכלים שאינם

"ואכלת 94) הפסוק מן שם זאת ולמדו עראי. אכילת
(מן  ופטור אוכל הבית) בעל =) נפשך "מה - כנפשך"

ופטור". אוכל פועל של נפשו אף אףֿעל95ֿ)המעשר),
שהוא ונקבע פי מלאכה גמר זהו שבמקח בידו, שנים מצרף

סד"ה  פח. שם בתוספות וראה ג). הלכה (למעלה למעשר
נגמרה  נקרא זה אין פועל, אכילת היתר שלענין הבית, בעל

שם.96)מלאכתו. בדבר 97)משנה שיאכל התנה אבל
משנה  פ"ב (מעשרות ופטור אוכל - התורה מן אוכל שהוא

קצץ. בדין יא הלכה וראה לעצמו 98)ז). שנוטל ממה
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עמו. נשכרו שלא אףֿעלֿפי חלק, להם לתת רוצה
ראה 100)תחתיו.99) התורה, מן אוכל הפועל אין שאז

עראי.101)למעלה. בבבא 102)אפילו שאמרו ומה
מקח  זה ואין כמקח", שנראה) =) "דמיחזי צב: מציעא
אבל  משלו, אוכל שפועל הסברא לפי אלא זה אין ממש,
יגֿיד) הלכות שם שכירות (הלכות רבינו שפסק מה לפי
זה  הרי - התורה זכתה לו ורק שמים, משל אוכל שפועל

ממש. מקח

.ÈB¯ÎO103ÌÈ˙ÈÊa BnÚ LkÏ104ÏÚBt‰ ‰˙‰Â , ¿»¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«≈
˙Á‡ ˙Á‡ ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙Èfa ÏÎ‡iL∆…««≈ƒ¬≈∆≈ƒ»ƒ»««««

¯eËÙe105·iÁ - Û¯ˆ Ì‡Â ;106. »¿ƒ≈≈«»

ג.103) משנה ג פרק הקטנים 104)שם לתלוש כלומר,
גמר  זה שאין מפני התורה, מן אוכל שאינו הגדולים, מבין
שם: המשנה על בירושלמי הוא וכן ד). הלכה (שם מלאכה
לאכול  מנת על לו אמר בזיתים, לעשות הפועל את "השוכר
אנן  "כי - חייב" צירף ואם ופטור, אחד אחד אוכל זיתים,
נלמד  =) דבתרה מן בזיתים, עמו לנכש בששכרו קיימין

בבצלים". עמו לנכש השניה) ממעשר.105)מהבבא
לאחר 106) למעשר קובע ומקח מלאכה, בגמר זה שהרי

מלאכה. גמר

.‡ÈB¯ÎO107LkÏ108ÌÈÏˆ·a109ÏÎ‡Ï ‰˙‰Â , ¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆¡…
˜¯È110ÌÒ¯˜Ó -111- Û¯ˆ Ì‡Â ;ÏÎB‡Â ‰ÏÚ ‰ÏÚ »»¿«¿≈»∆»∆¿≈¿ƒ≈≈
·iÁ112ıv˜ .113ÏÚBt‰114ÏL ‡¯ËÈÏ ÏÎ‡iL «»ƒ≈«≈∆…«ƒ¿»∆

ÌÈ˙ÈÊ115.¯OÚÏ ·iÁ - Û¯ˆ Ì‡Â ;˙Á‡ ˙Á‡ ÏÎB‡ - ≈ƒ≈««««¿ƒ≈≈«»¿«≈
Ì‡L ,Á˜BÏk ‰Ê È¯‰ - ·eˆ˜ ¯·c ÏÎB‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»»»¬≈∆¿≈«∆ƒ

‰¯Bz ÔÈ„k ÏÎB‡ ‰È‰ ‡l‡ ,ıv˜ ‡Ï .Úa˜ - Û¯ˆ116 ≈≈ƒ¿»…ƒ≈∆»»»≈¿ƒ»
˙tÒÈ ‡lL ‡e‰Â .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÎB‡Â Û¯ˆÓ -117 ¿»≈¿≈»«∆ƒ¿∆¿∆…ƒ¿…

ÁÏÓa ˙ÙÒ Ì‡ Ï·‡ .ÁÏÓa118;¯zÓ - ˙Á‡ ˙Á‡ : ¿∆«¬»ƒ»«¿∆«««««À»
[ÁÏna] eÚa˜ È¯‰L ,¯eÒ‡ - ÌÈzL ÌÈzL119. ¿«ƒ¿«ƒ»∆¬≈ƒ¿¿«∆«

שם.107) הגדולים 108)משנה מבין הקטנים לתלוש
גידולן. שאין 109)שמונעין לפי התורה, מן אוכל שאינו

שם). שכירות (הלכות מלאכה גמר הבצלים.110)זה עלי
הקודמת.112)חותך.111) בהלכה ברייתא 113)כנ"ל

פט: מציעא ששכרו 114)בבבא כגון התורה, מן האוכל
למסוק. או שם 115)לבצור בתוס' הובא ר"ח, פירש כן

בלי  גם שאוכל כיון - קציצה בלי התנה אבל קוצץ. ד"ה
הלכה  למעלה וראה ז, משנה פ"ב (שם כמקח זה אין התנאי,

לפי 116)ט). כאוכל אינו בקיצוב, קצץ שלא כיון כלומר,
התורה. מן אלא בעל 118)יטבול.117)תנאו לו כשנתן

(בבא  במלח לספות לו אסור כן, לא שאם לכך. רשות הבית
שם). שנגמרה 119)מציעא בדבר למעשר קובע שהמלח

ג). הלכה פ"ג (למעלה מלאכתו

.·ÈÏÚBt120ÔÈÒ·Ïa ‰OBÚ ‰È‰L121ÏÎ‡È ‡Ï - ≈∆»»∆ƒ¿»ƒ……«
Ú·L ˙B·a122„Ú ,ÔÈÒ·Ïa ÏÎ‡È ‡Ï - Ú·L ˙B·a , ƒ¿∆«ƒ¿∆«……«ƒ¿»ƒ«

¯OÚiL123BÓˆÚ ÚÓÏ BÏ LÈ Ï·‡ .124ÚÈbiL „Ú ∆¿«≈¬»≈ƒ¿…««¿«∆«ƒ«
˙BÙi‰ ÌB˜ÓÏ125. ƒ¿«»

ח.120) משנה כ פרק גרועות 121)מעשרות תאנים
מן  מהן שאוכל מלאכתן, גמר בשעת שם). המשנה (פירוש

ענפי 122)התורה. אם אף (שם), טובות לבנות תאנים
במין  כזה שבאופן הלבסין, בענפי מעורבים השבע בנות
נחשבים  כאן צא:), מציעא (בבא האילנות משני אוכל אחד
מפורש  זה שדין אף זו, משנה נשנתה ולכן מינים. כשני

במשנה. שם שיאכל 123)בב"מ הבית בעל עם התנה אם
עושה  שהוא במה אלא אוכל אינו התורה שמן שכיון מהן.
(שם). למעשרות וקובע כמקח זה הרי ט), הלכה (למעלה

הגרועות.124) בלבסין כשעושה בנות 125)מלאכול
לו  יש שהרי המעשרות, מן ופטור אוכל כלומר, שבע.
ופי"ב  שם, מציעא (בבא התורה מן כן לעשות רשות לפועל

מקח. זה ואין יא), הלכה שכירות מהלכות

.‚È‡ÈˆBn‰126‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BOÚÏ ÌÈÏÚBt «ƒ¬ƒ«¬¿»»
‰„Oa127˙BBÊÓ ÂÈÏÚ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÓÊa :128ÔÈÏÎB‡ - «»∆ƒ¿«∆≈»∆»»¿¿ƒ

‰„OaL ˙B¯tÓ129¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËÙe130‡e‰Â ; ƒ≈∆«»∆¿ƒƒ««¬≈¿
ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL131ÂÈÏÚ Ô‰Ï LÈ Ì‡ Ï·‡ . ∆…ƒ¿¿»¿«¿»¬»ƒ≈»∆»»

˙BBÊÓ132‰¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â eÏÎ‡È ‡Ï - ¿……¿¿««ƒ∆…ƒ¿¿»
Ï·h‰ ÔÓ ·BÁ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡L ;ÔzÎ‡ÏÓ133Ï·‡ . ¿«¿»∆≈¿ƒƒ«∆∆¬»

ÏÎB‡‰‡z‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙Á‡ ÔÈ134Ïq‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ , ¿ƒ««««ƒ«¿≈»¬»…ƒ««
‰ˆ˜n‰ ÔÓ ‡ÏÂ ‰tw‰ ÔÓ ‡ÏÂ135. ¿…ƒ«À»¿…ƒ«À¿∆

ב.126) משנה פ"ג מלאכה 127)שם כל [כלומר,
התורה, מן בהן אוכל הפועל שאין כאלה ואף שבשדה,
כן]. עשה שלא אלא מזונות, על להתנות מקום היה ולפיכך

פ"ט 128) ושם פג. מציעא (בבא לזון נהגו שלא ובמקום
א). בפירות 129)הלכה עבודה לו נקלעה היום כשבמשך

רע"ב]. [ועיין התורה, מן מהם פועל 130)שאוכל כדין
ט). הלכה לו 131)(למעלה אין מלאכתם, נגמרה [שאם

שם), ולמעלה ב, הלכה שם שכירות (הלכות לאכול לפועל
שיעשר, עד לאכול ואסור כלוקח, זה הרי כך על התנה ואם
תאנים  "המעביר שם: א במשנה הוא וכן שם. כמבואר
מלאכה) גמר לפני דהיינו קציעות, לעשות =) לקצות בחצרו
אוכלין  מזונות, עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים -

וכו'"). השדה.132)ופטורין בעל עם כך על שהתנה
פ"ו 133) להלן הדברים ומקור שם, המשנה בפירוש כתב כן

נותן  זה ובמקום מזונות, לו לתת שחייב (שכיון ט. הלכה
כמוכרו  זה והרי בטבל, חובו כפורע הוא הרי פירות, לו
הלכה  (למעלה שנים מצרף אם למעשרות קובע ומקח (שם),
שם. אנשי בתוספות ועיין הירושלמי. בדברי להלן וראה ,( ג
המעשר, מן ופטור אוכל שפועל שמה רבינו, השמיענו וכאן
מה  לפרש צריך וכן מזונות. עליו לו שאין בזמן אלא זה אין
- לקצות בחצרו תאנים "המעביר שם: במשנה שאמרו
אוכלין  מזונות עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים
לא  אלו הרי - מזונות עליו להם יש אם אבל ופטורין,

אחת 134)יאכלו"). שאוכל מקח כדין (והוא שם. משנה
שם). למעלה ופטור, ואמרו 135)אחת שם. משנה

מן  ולא הקופה מן ולא הסל מן "לא שם: בירושלמי
ואם  ואוכל, אחת אחת מלקט תמן דתימר כמה המוקצה,
שהכוונה  [ונראה כמצרף". אותה עשו מוקצה - חייב צירף
אחת  אחת ש"אוכל מקח לגבי ה, משנה דמעשרות ב לפרק
על  למעשר לקביעות שהכוונה הרי חייב". צירף ואם ופטור,

למעלה]. וכמבואר מקח, ידי
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.„È„Á‡136ÏM·Ó‰137˜ÏBM‰ „Á‡Â138„Á‡Â ∆»«¿«≈¿∆»«≈¿∆»
L·Bk‰139¯OÚÓÏ Ú·B˜ -140˙‡ ÔÈLÚn‰ Ï·‡ . «≈≈«¿«¬≈¬»««¬ƒ∆

Ô¯ÈLÎ‰L „Ú ˙B¯t‰141˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -142. «≈«∆ƒ¿ƒ»¬≈∆»≈

א.136) משנה פ"ד שם.137)שם אם 138)ירושלמי
רבינו  סידרם מט.) נדרים (ר"ן בשיל ולא בשיל פירושו:
אפילו  אלא קובע, בישול רק לא - זו" אף זו "לא בדרך

כבוש. ואפילו (פירוש 139)שילוק מלח במי הפירות נותן
גֿד). הלכות פ"ג למעלה וראה מדבריהם 140)המשנה,

ב). הלכה פ"ד היא 142)לאכילה.141)(למעלה בעיא
(חזוןֿאיש). נפשטה ולא א, הלכה פ"ו נדרים בירושלמי

.ÂËÔÓBh‰143‰Ó„‡a ˙B¯t144Ï·Êa B‡ Ô·˙a B‡145 «≈≈»¬»»¿∆∆¿∆∆
¯OÚÓÏ eÚa˜ ‡Ï - ‰ÏÈÎ‡Ï Ô¯ÈLÎ‰L „Ú146. «∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»…ƒ¿¿¿«¬≈

שם.143) שאינם 144)משנה בפירות לעשות המנהג כן
ויתבשלו  שיתרטבו כדי בעפר, אותם להטמין מבושלים,

שם). המשנה במשנה.145)(פירוש אינו שאין 146)זה
בישול. זה

.ÊËÌÁ ÏÈL·˙Ï ÔÈÈ Ô˙Bp‰147B‡ ,148ÔÓL Ô˙pL «≈«ƒ¿«¿ƒ«∆»«∆∆
ÒtÏ‡· ‰¯„˜Ï149ÔÈÁz¯Ó Ô‰Lk150eÚa˜ - ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿∆≈¿À»ƒƒ¿¿

Úa˜ - ÌÈnÁ ÌÈÓa ÔÈÈ ‚ÊÓ .¯OÚÓÏ151CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿«¬≈»««ƒ¿«ƒ«ƒƒ¿«¿≈»ƒ
ÔÈi‰ ÏMa Ì‡ ,¯ÓBÏ152˙ba elÙ‡Â153¯eÒ‡L - «ƒƒ≈««ƒ«¬ƒ««∆»

¯OÚiL „Ú epnÓ ˙BzLÏ154. ƒ¿ƒ∆«∆¿«≈

פ"ג 147) (למעלה ביותר חם היה אם שני, לכלי אפילו
טו). שם.148)הלכה למעלה וראה ז, משנה פ"א שם

וללפס"149) "לקדרה שם: במשנה זה וכעין ואלפס". צ"ל:
ראשון. כלי והם אבוהב). ר"י בשם הרמב"ם בגליון (וראה

להלן.150) וראה האש, מעל פ"ד 151)והעבירם שם
שם. ראשונה משנה ועיין כחכמים. ד, על 152)משנה

שם 153)האש. (למעלה היין מלאכת עוד נגמרה שלא
יד). ג)154)הלכה הלכה (שם רבינו שכתב [שאףֿעלֿפי

אלא  קובעים אינם אש, גם בהם וכולל דברים, הששה שכל
כצירוף  הוא הרי בכלי, שמזגו יין - מלאכתו שנגמרה בדבר
כמצרף  שהיא וכמוקצה יג) הלכה (שם במקח בידו שנים

שם]. ראשונה משנה ועיין (שם).

.ÊÈÌeM‰155ÌÈÏÁM‰Â156‰„Oa Ô˜ÁML Ïc¯Á‰Â157 «¿««¬«ƒ¿««¿»∆¿»»«»∆
ÔÓLa158¯OÚÓÏ eÏaË -159ÔÎÂ .160ÏBkL‡ ËÁBq‰ ¿∆∆ƒ¿¿¿«¬≈¿≈«≈∆¿

ÒBk‰ CB˙Ï161Úa˜ -162ÈeÁÓz‰ CB˙Ï ;163BÈ‡ - ¿«ƒ¿»¿««¿≈
Úa˜164. ƒ¿»

א.155) הלכה פ "ד שם חריף 156)ירושלמי ירק מין
יח: ביומא נראה וכן א). שחלים ערך הערוך, (מוסף

בית.157) מדין נקבעו לבית, הכניסן מסתימת 158)שאם
מעושר, בשמן טבל של בשום בין שהמדובר נראה, לשונו

(רדב"ז). מעושר בשום טבל של בשמן [כיון 159)ובין
גרועה  שאינה בישולם, היא שחיקתם - חריפים שהם

דלהלן]. שם.160)ממולח וירושלמי א, פרק סוף תוספתא
משקה,161) שהוא יין עושה הוא זו, סחיטה [שעלֿידי

צז:). בתרא ובבבא קמד: בשבת ראה אוכל, שהם מענבים
גרועה 162) אינה מאוכל, משקה של חדשה [שיצירה

(ראה  כמצרף זה הרי הכוס, לתוך שנתן וכיון מבישול.
נקבע", הכוס "לתוך לכתוב רבינו ודקדק הקודמת). בהלכה
שאףֿעלֿפי  פטור, - ידו לתוך ענבים סחט שאם להורות,
חשוב  זה שאין כאן, אין מלאכה גמר - כאן יש שבישול

הסמוכה]. בהלכה וראה אוכל,163)כצירוף, בו [שיש
שמשקה  משקה, נעשה אינו תוכו, אל הענבים מן והנסחט
ובאוכל  שם]. בשבת כמפורש כאוכל, הוא הרי לאוכל הבא
בישול  משום בו יש - חם הוא שאם אמורים, הדברים צונן

כלומר,164)(רדב"ז). דאיפרת", "אוכלא אלא זה [שאין
משקה  של חדשה יצירה כאן ואין מאוכל, שנפרד  אוכל

מאוכל].

.ÁÈÁÏBn‰165‰„Oa ˙B¯t166eÚa˜ -167Ï·Ë . «≈«≈«»∆ƒ¿¿»«
¯eËt - ÏÎ‡Â ÁÏÓa „Á‡ „Á‡ ÌÈ˙Èf‰168ÚˆBt‰ .169 «≈ƒ∆»∆»¿∆«¿»«»«≈«

Û¯O‰ ‡ˆiL È„k ÌÈ˙ÈÊ170¯eËt - Ì‰Ó171ÏËBp‰ .172 ≈ƒ¿≈∆≈≈«¿»≈∆»«≈
ÔËÚn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ173ÁÏÓa „Á‡ „Á‡ Ï·BË - ≈ƒƒ««¬»≈∆»∆»¿∆«

ÏÎB‡Â174Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ÂÈÙÏ Ô˙Â ÁÏÓ Ì‡Â ; ¿≈¿ƒ»«¿»«¿»»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

א.165) משנה פ"ד במשנה 166)מעשרות הוא כן
(רדב"ז). בשדה אפילו והיינו: שם. שבירושלמי

ג.167) הלכה פ"ג למעלה ראה למעשר, קובעת שמליחה
כפלו 168) למה וצ"ע יא. הלכה למעלה וראה ג. משנה שם

כאן. מלשון 169)רבינו והוא פותח, והיינו א. משנה שם
שם).170)"פצע". המשנה (פירוש לחלב הדומה הליחה

בתוספות 171) (ראה משקה חשוב אינו זה ששרף [שכיון
משקה  של יצירה כאן ואין פירות), מי ד"ה יט: בתרא בבא
סחט  "אם שם: ובמשנה כבישול. חשוב זה אין - מאוכל
משקה  ויצר שמן שסחט כיון כלומר, חייב". ידו, לתוך ונתן
מפני  השמיטה ורבינו וקובע. כבישול זה הרי מאוכל,
(וראה  פטור" ידו בתוך ענבים "הסוחט שם: התוספתא
- כאן יש שבישול שאףֿעלֿפי שם), כפשוטה בתוספתא
בהלכה  כתב ולפיכך כצירוף. זה שאין כאן, אין מלאכה גמר
כן, ואם שם). (עיין הכוס" לתוך אשכול "הסוחט הקודמת
הקובעים  שכל שסובר למי היא בוודאי שם, המשנה
כן, הלכה ואין מלאכה, גמר לפני אפילו קובעים למעשר,

ג]. הלכה פ"ג למעלה ולא 172)ראה כת"ק ג, משנה שם
אליעזר. עד 173)כר' הזיתים שם שמקבצין מקום

שם). המשנה (פירוש שמנם להוציא ראויים ויהיו שיתרככו
למעלה.174) כמבואר בשתים, אלא קובע המלח שאין

.ËÈÂÈ˙B¯t Ì¯Bz‰175‰È¯Á‡ Ì¯˙Ï CÈ¯vL ‰Óe¯z «≈≈»¿»∆»ƒƒ¿…«¬∆»
‰iL176¯OÚÓÏ eÚa˜ -177È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿ƒ»ƒ¿¿¿«¬≈¿……«≈∆¬«

.¯OÚÈÂ ‰iM‰ ‰Óe¯z‰ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒ«¿»«¿ƒ»ƒ«≈

אין 175) מלאכתן, נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה
ד). הלכה שם (למעלה קובעת התורם 176)תרומה כגון

מהלכות  (פ"ה התורה מן המחוייב על מדרבנן המחוייב מן
מחמת  ולתרום לחזור שצריך זה [אבל יד). הלכה תרומות
שהרי  זה, בכלל שאינו מסתבר - כב) הלכה (שם ספק
הרי  תרם, אם עראי: אכילת לאכול לו מותר ממהֿנפשך

נקבע]. לא הרי תרם, לא ואם שהתרומה 177)תרם. כיון
מה  לזה מסמיך והאורֿשמח מדבריהם. תרומה הראשונה
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זיתים  על שמן תורמין "אין פ"ג תרומות בתוספתא שאמרו
וצריך  וכו' ויתרום ויחזור תרומה תרם, אם כו' הנכתשים
שהתרומה  היינו ומעשרות", תרומות עליהן להוציא
לירושלמי  במראהֿהפנים וראה שם. עיין קבעה, הראשונה

ראשון. ד"ה סוף ג הלכה פ"ב מעשרות

.ÎÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ˙B¯t178ÈÏÈÏ Ô‰ÈÏÚ ‰ÎLÁÂ179 ≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿»¬≈∆≈≈
˙aL180˙aM‰ ¯Á‡Ï elÙ‡ Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,eÚa˜ - «»ƒ¿¿¿……«≈∆¬ƒ¿««««»

¯OÚiL „Ú181. «∆¿«≈

(ביצה 178) קובעת השבת אין מלאכתן, נגמרה לא שאם
משנה 179)לה.). פ"ח בתרומות יוםֿטוב' 'תוספות עיין

יוחנן 180)ג. וכר' לשבת. ייחדן לא והוא כלומר:
(כסףֿמשנה). ב הלכה תחילת פ"ב מעשרות בירושלמי
אם  אלא קובעת אינה שחצר יג, הלכה פ"ד למעלה וראה

בכוונה. לתוכה קביעות,181)הכניסו היא שבת שאכילת
(ביצה  עונג" לשבת "וקראת יג) נח, (ישעיה שנאמר משום
נד, והערה ט הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ב [וראה לד:)

א]. הלכה פי"ב להלן עוד וראה קובע. יוםֿטוב שגם

.‡Î˙B˜BÈz182ÌÈ‡z eÓhL183˙aLÏ184eÁÎLÂ ƒ∆»¿¿≈ƒ¿«»¿»¿
˙aL È‡ˆBÓÏ eÏÎ‡È ‡Ï - Ô¯OÚÏ185e¯OÚiL „Ú186. ¿«¿»……¿¿»≈«»«∆¿«¿

ב.182) משנה פ"ד מלאכתם 183)מעשרות שנגמרה
בחצר. או בבית נקבעו שלא בגינה, או בשדה

קובעת,185)לאכילה.184) ייחד לא אם אף שהרי
הקודמת. בהלכה מותרים 186)כמבואר שבת בערב אבל

בערב  גם אסורה - לשבת תאנה שייחד גדול ואילו באכילה,
(ירושלמי). כדלהלן שבת,

.·Î‰‡z187BÏ ˙„ÁÈÓ ‰˙È‰L188‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ¿≈»∆»¿»¿À∆∆∆¡…≈∆»
˙aLa189‰lkÏk ‰pnÓ ËwÏÂ ,190ÏÎ‡È ‡Ï -191„Ú ¿«»¿ƒ≈ƒ∆»«¿«»……««

˙B¯Ùe ÏÈ‡B‰ ;¯OÚiL˙aM‰Â ,˙aLÏ ÔÈ„ÁÈÓ el‡ ∆¿«≈ƒ≈≈¿À»ƒ¿«»¿««»
˙Ú·B˜192. ««

ג).187) הלכה פ"ד (ירושלמי תאנה משנה 188)אילן שם
כב"ש. ולא כב"ה הטוב.189)ב, וטעמן יופיין מחמת

ונקבע 190) מלאכה גמר זה הרי צרכו, כל שליקט שכיון סל.
י. הלכה פ"ג למעלה ראה קודם 191)למעשר, אפילו

עראי. אכילת ואפילו שאין 192)השבת, באילן אבל
עליהן  משחשך אלא נקבעים אינם לשבת, מיוחדין פירותיו

הקודמת. בהלכה כמבואר שבת, ליל

.‚Î‰È‰193ÏÎB‡194ÏBkL‡a195ÈÏÈÏ ÂÈÏÚ ‰ÎLÁÂ »»≈¿∆¿¿»¿»»»≈≈
˙aL196¯OÚiL „Ú ˙aLa B˙ÏÈÎ‡ ¯Ó‚È ‡Ï -197. «»…ƒ¿…¬ƒ»¿«»«∆¿«≈

B¯ÓB‚ ‰Ê È¯‰ - ˙aL ¯Á‡Ï BÁÈp‰ Ì‡Â198. ¿ƒƒƒ¿«««»¬≈∆¿

ג.193) משנה פ"ח עראי.194)תרומות אכילת
הלכה 195) למעלה ראה מלאכתו, כנגמרה הוא הרי ואשכול

כ.196)ג. הלכה למעלה עישר 197)ראה אם כלומר,
איש). (חזון לעשר אסור בשבת שהרי השבת, קודם

ר'198) אמר חצר, ולענין שלפנינו. וכנוסחא יהושע, כרבי
הלכה  פ"ד למעלה רבינו פסק (וכן יגמור" "לא שם יהושע
בפירוש  רבינו כתב וכן יגמור). לא לחצר חוץ שאפילו יז,
אף  קובעת שהשבת שאףֿעלֿפי לומר, [וצריך שם. המשנה

שהתחיל  כיון - כ) הלכה (למעלה לה לייחד כיוונו לא אם
שבת, בוא לפני לגמרו ורצה יום, מבעוד האשכול לאכול

כוונה  כאן יש (ראה הרי לשבת להניחו רוצה שאינו הפכית,
ורבינו  ד"ה יב, לדף א פרק לברכות יונה רבינו בתלמידי
מצוות  לענין כזו סברא לא, ד"ה שם ותוספות שמואל,
לעצמה, אלא קובעת השבת אין זה ובאופן כוונה), צריכות
מדוייק  שבספר הביא ובמלאכתֿשלמה שבת). למוצאי ולא
זה  הרי שבת, לאחר הניחן "ואפילו כאן: רבינו בדברי הוגה
על  שלא, סימן יו"ד -יוסף הברכי הביא וכן יגמור", לא

שם. במשנה אחרים ספרים וכנוסחת קיד. סעיף

à"ôùú'ä ìåìà 'à éðù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בטבל.1) אסור בתרומה לאוכלו לזרים שאסור שכל יבאר

וזכר  לחבירו פירות והמוכר מהטבל. ליהנות מותר אם ודין
שדה  והמקבל מקומות. בשני טבל הלוקח ודין טבל. שהם
או  באריסות, שדה שקבלו שנים ודין הגוי. מן או מישראל
פירות  מכרו או שלקחו ולוי כהן ודין נשתתפו. או ירשו
זיתים  המקבל ודין מישראל. שדה קבלו אם או תלושין,
מנת  על לישראל שדה שמכר כהן או שמן. מהן להוציא
שדהו  והנותן ממורח, טבל שירש ישראל שלו. שהמעשר

לגוי. בקבלה

.‡ÔÈ˜ÈÏÁÓ2‰Êa ÔÈ‡Â ,Ï·Ë ÏL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡˙a «¬ƒƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ∆∆∆¿≈»∆
„ÒÙ‰ ÌeMÓ3,‰Óe¯˙a BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ . ƒ∆¿≈¿…∆»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»

ÔÈÈÚ¯b‰ ÔB‚k4ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ck - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿««¿ƒƒ¿«≈»∆»»¿»¿ƒ
B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ¯OÚn‰ ÔÓe Ï·h‰5¯OÚnÓe «∆∆ƒ««¬≈∆…ƒ¿»¿»ƒ«¬≈

BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯znL ÏÎÂ .ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿¿…∆À»¿»ƒ¿»¿
el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰Óe¯˙a6¯OÚÓ·e Ï·Ëa ¯zÓ Ck - ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈»À»¿∆∆¿«¬≈

.ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¯OÚÓe B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL∆…ƒ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿

ולהחליק 2) לשפשף מחליקין: ופירוש מ"ח. פ"א מעשרות
(כסףֿמשנה). ימהר 3)פניו שעלֿידיֿזה אףֿעלֿפי

(פירוש  שלהם ולא העיפוש שם, וכתנאֿקמא שם). המשנה,
את  להפסיד שאסור [שאףֿעלֿפי האוסר. יהודה כרבי
הפסד. זה אין כן, לעשות שהדרך כיון - כדלהלן הטבל,
שאמרו  וכמו כן, לעשות מותר בתרומה שגם ונראה
ה"ה): תרומות מהל' פי"א ולמלעה מ"ה, פי"א (תרומות

בחולין"]. נוהג שהוא כדרך בתרומה בכת"י 4)"ונוהג
בדבר  רוקח'). ('מעשה והחרצנין" והעלין "והקליפות נוסף:
שאסורים  גרעינין שיש הי"א, שם למעלה ראה הגרעינין,
של  עלים היינו עלין, ה"י. עיי"ש הקליפות, ובדבר לזרים.
הגרעינין  שאר בכלל הם והחרצנין ה"ה. פ"ב עיי"ש ירק,
לזר  שאסורין אותן, למצוץ לחלוחית בהן ויש שכנסן בזמן

הי"א). פי"א מעשר.5)(שם חשובים 6)תרומת שאינם 
אוכל.

.·ÔÈ‡7ÔÈ˜ÈÏ„Ó8‡ÓË Ï·Ëa9ÏÁa elÙ‡10ÔÈ‡Â , ≈«¿ƒƒ¿∆∆»≈¬ƒ¿…¿≈
˙aLa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ11˙¯ÓLÓ ˙‡ :¯Ó‡pL . »ƒ«¿«»∆∆¡«∆ƒ¿∆∆

È˙Óe¯z12da EÏ ÔÈ‡ - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ‰Ó ;13‡l‡ ¿…»«¿»¿»≈¿»∆»
d˙Ó¯‰ ˙ÚMÓ14ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z Û‡ ,˙B‰Ï EÏ ƒ¿«¬»»»«¿»¿≈»≈¿≈»

da15.CÏÈ‡Â d˙Ó¯‰ ˙ÚMÓ ‡l‡ »∆»ƒ¿«¬»»»¿≈≈
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א.7) כו, שבת להלן.8)ברייתא, ראה כהנים, אפילו
ד"ה 9) וב'תוספות' ברש"י (עיי"ש טהור לטבל והואֿהדין

כילוי. של בהנאה אסור הוא שגם מדליקין), אין
מקום 10) והיה ומעשרות, תרומות ממנו להרים [שבידו

ש"מתנות  זכות בו לו יש הרים, לא שעוד שאףֿעלֿפי לומר
הכ"א), ולהלן קלא. (חולין שהורמו" כמי הורמו שלא
הרים  שלא כיון טמא, בטבל מדליקין אין ואףֿעלֿפיֿכן

ממש]. שבת 11)בפועל לצורך שבת בערב נר הדלקת
ומעשרות  תרומות מגביהין "אין שהרי להרים, בידו [שאין
בליל  ממנו שנהנה ונמצא ה"ט), שבת מהל' (פכ"ג בשבת"
שבוודאי  להרמה, עומד שאינו בזמן כילוי, של הנאה שבת
רצה  שם, לשבת בחידושיו והרשב"א לכך. זכות לו אין
שורפין  שאין משום הוא מבחול יותר בשבת שהחומר לומר,
זו: סברא דוחה לבסוף אבל ובשבת. ביוםֿטוב קדשים
אלא  כתרומה, לתרומה הטבולים חולין למאןֿדאמר "תינח
בפ"ז  ועי' למימר". איכא מאי - כתרומה לאו למאןֿדאמר
לחלה  הטבולה ש"עיסה פסק שרבינו הי"ב, ביכורים מהל'
רבינו, דברי בביאור כתב קורקוס הר"י אולם כחלה". אינה
בהל' הרדב"ז כתב (כן הנ"ל מהטעם חמורה, ששבת
שבת  בערב חנוכה נר מדליקין שאין הי"ח, שם תרומות
בשבת). קדשים שורפין שאין לפי טמאה, תרומה של בשמן
עוד  צריךֿעיון זו, סברא הרשב"א שדחה ממה חוץ אבל
שאסור  ה"א) פ"ב (שבת ה'ירושלמי' לשיטת אלא אינו שזה
בגליון  וראה יוםֿטוב, וערב שבת מערב אף קדשים לשרוף
עד  ממנו "והנותר שנאמר ממה כן שלמדו שם, הש"ס
(שם  הבבלי לשיטת אבל לשריפתו. שני בוקר ליתן בוקר",
וכן  עצמו. ביוםֿטוב אלא קדשים לשרוף איסור אין כג:)
בשמן  מדליקין דאין הא כלל הביא שלא רבינו, מדברי נראה
כן, ואם עצמו, ביוםֿטוב אלא שאינו לפי ביוםֿטוב, שריפה
שאין  ה"ח, יוםֿטוב מהל' בפ"ג שכתב מה בכלל הוא
הדבר, טעם מפורש ששם ועוד ביוםֿטוב, קדשים שורפין

שיוםֿטוב שריפת מפני של 'עשה' ואין תעשה', ו'לא 'עשה'
אלא  שייך לא וזה תעשה', ו'לא 'עשה' דוחה קדשים
שבת]. וערב יוםֿטוב בערב ולא עצמו, ביוםֿטוב

ואחת 12) טהורה אחת מדבר, הכתוב תרומות "בשתי
שם). (שבת, לאכול.13)טמאה" לכן 14)רשות שקודם

ה"ה. פ"א למעלה ראה מיתה, האוכלה הנאה 15)חייב
שהרי  הנאה, בשעת אותה שמכלה הדלקה דהיינו כילוי, של
ב'תוספות' וראה מותרת, אחרת הנאה אבל כאכילה, היא

אין. ד"ה שם

.‚ÔÈtÁÓ ÔÈ‡16Ï·Ëa17Ï·h‰ ˙‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â ,18. ≈¿«ƒ¿∆∆¿≈¿ƒ∆«∆∆
ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ˙B¯t elÙ‡Â19Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - «¬ƒ≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»»ƒ¿…«

¯OÚiL „Ú Ô‰Ó20?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .21‰‡e·˙a ≈∆«∆¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»
˙BiË˜Â22Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23LiL ÌÈÏÈ˙L ¯˜BÚ‰ ¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆¬»»≈¿ƒƒ∆≈

e‰„O CB˙a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙B¯t Ô‰a24‰Ê È¯‰ - »∆≈ƒ»¿»¿»≈¬≈∆
˙B¯t‰ ÛÒ‡ ‡Ï È¯‰L ,Ï·Ë Ú¯BÊk BÈ‡Â ,¯zÓ25. À»¿≈¿≈«∆∆∆¬≈…»««≈

ÔÎÂ26¯Á‡ ÌB˜Óa ÌÏ˙Le ˙BBˆe ˙ÙÏ ¯˜BÚ‰27, ¿≈»≈∆∆¿¿»»¿»«≈
ÔÙe‚a ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡28È„k ÔÏ˙L Ì‡Â .¯zÓ - ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»À»¿ƒ¿»»¿≈

‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ - Ô‰lL Ú¯f‰ ÁwÈÂ eL˜iL∆ƒ¿¿ƒ««∆«∆»∆»ƒ¿≈∆
.Ï·Ë ÏL ÌÈ¯BÚO B‡ ÌÈhÁ Ú¯BÊk¿≈«ƒƒ¿ƒ∆∆∆

שם 16) ב'ירושלמי' להיות צריך וכן פ"א. דמאי תוספתא
(רדב"ז). בעפר,17)ה"ג הזרעים את מכסין אין כלומר,

ב:). קטן (מועד כזורע הוא אינו 18)שהרי התורה מן
מוכרם  אם אבל אוכלם, אם אלא ומעשרות בתרומות חייב
תעשר  "עשר כבֿכג): יד, (דברים שנאמר פטור, זורעם או
(בבאֿמציעא  חכמים ודרשו ואכלת". - זרעך תבואת כל את
פאה  (ר"ש לאכילה שאינו כיון מוכר", ולא "ואכלת פא:)
המוכר  את גם לעשר חייבו חכמים אבל מ"ו), פ"א

הזורע. את וגם שם) נתמרחו 19)(בבאֿמציעא לא כלומר,
חֿיג). הלכות פ"ג למעלה (פאה,20)(ראה שאמרו ומה

עד  המעשרות מן ופטור וזורע הגורן מן "ונוטל שם):
עקיבא, רבי דברי אלא זה אין - עקיבא" רבי דברי שימרח,
מעשרות  ב'ירושלמי' כמפורש חביריו, עליו חלוקים אבל
טוב' יום וב'תוספות המשנה בפירוש ועי' ה"א, תחילת (פ"ה
(רדב"ז). רבים נגד עקיבא כרבי הלכה ואין שם),

שם.21) (שם).22)'ירושלמי', מלאכתן כנגמרה זה שהרי
גֿיג]. הלכות פ"ה למעלה ראה בידו, שצירפן כיון [כלומר,

מ"א.23) פ"ה [ודוקא 24)מעשרות שם. במשנה, הוא כן
שהחמירו  כשם לאחר, השתילים מכר אם אבל שדהו, בתוך
(ראה  מלאכתם כנגמרה הם צירפם שאם זורע, לענין
השתילים  עקר שאם זה, לענין במקח החמירו כן למעלה),
למעשר. קובע והמקח בידו, כמצרפם הוא הרי הפירות, עם
במחובר  "לקח הנ"ל: לדין שם במשנה הסמיכו ולפיכך
לא  אבל כנ"ל, קובע הוא בתלוש שרק פטור", - לקרקע

ראשונה']. ו'משנה ברדב"ז וראה [כלומר,25)במחובר.
החמירו  במקח ורק צירוף, כאן ואין בידו הפירות אסף לא

כמצרף]. מ"ב.26)לחשבו שדהו 27)שם, בתוך
שם). מלאכתן.28)(משנה, נגמרה שלא

.„‡¯ËÈÏ29Ïe·Ë ¯OÚÓ30È¯‰Â dÁÈaL‰Â dÚ¯fL ƒ¿»«¬≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«¬≈
ÔÈ¯ËÈÏ ¯OÚ ‡È‰31¯OÚÓa ˙·iÁ -32d˙B‡Â , ƒ∆∆ƒ¿ƒ«∆∆¿«¬≈¿»

‡¯ËÈÏ33‰ÈÏÚ ¯OÚÓ34¯Á‡ ÌB˜nÓ35ÔBaLÁ ÈÙÏ36. ƒ¿»¿«≈»∆»ƒ»«≈¿ƒ∆¿
‡¯ËÈÏ37ÌwzL ÌÈÏˆa38ÈÙÏ ¯OÚÓ BÈ‡ - ÌÚ¯Êe ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿»¿»»≈¿«≈¿ƒ

˙ÙÒBz‰ ÔBaLÁ39Blk ÈÙÏ ¯OÚÓ ‡l‡ ,40. ∆¿«∆∆∆»¿«≈¿ƒÀ

ב.29) נח, נדרים ניטלה 30)ברייתא, שלא ראשון מעשר
מעשר. תרומת ולדעת 31)ממנו ביחד. והגידולין העיקר

כלה. זרעו שאין בדבר כאן מדובר כלומר,32)הראב"ד
שהליטרא  ואףֿעלֿפי הראשונה. הליטרא ואף התערובת, כל
- מעשר עצמה היא שהרי מעשר, חיוב עליה אין הראשונה
(רא"ש). בגידולין שבטלה לפי במעשר, חכמים חייבוהו

בטבלה.33) כשהיא עליה 34)שזרעה מפריש כלומר,
אי  התורה שמן מעשר, תרומת היינו המעשר מן ן מעשר

נפקע  לא כן ואם נתקן, שלא העיקר את מבטלים הגידולין
בבצלים  להלן וראה (שם). שזרעה לפני עליה שהיה החיוב

מפירות 35)שתוקנו. הליטרא שאף הקודמת, שנה מפירות
פירות  על זו שנה מפירות תורמין ואין היא, הקודמת שנה
(רש"י  הי"א תרומות מהל' פ"ה למעלה ראה אחרת, שנה

עשירית 36)שם). תהא המעשר שתרומת מחשב כלומר,
יוחנן.37)מהליטרא. רבי בשם מימרא ב. נז, שם

הימנה.38) ומעשרות תרומות כלומר,39)שהופרשו
פטורה. תהא עצמה נט:)40)והליטרא (שם זאת למדו
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תבואת  כל את תעשר "עשר כב) י, (דברים שנאמר ממה
ותעשר, תחזור כבר, מתוקן שהוא זרעך אף כלומר, זרעך",
פירות  בשזרע אמורים, דברים במה לגידולים. שבטל לפי
שאין  טבל של פירות זרע אבל לזרעם, שהדרך  מתקונים
למעלה  אמרנו ולפיכך זה, בכלל אינו - לזרעם הדרך
התורה  מן בטלה אינה - שזרעה טבול מעשר שליטרא

בגידולין.

.‰ÌÈBÚ¯Ê41LÈÏL e‡È·‰L42ÔÁ¯Óe43Ô¯OÚÂ ≈¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»
ÔÚ¯Ê Ck ¯Á‡Â44eÙÈÒB‰Â45È¯‰ - ‰Ïk ÌÚ¯Ê ÔÈ‡Â , ¿««»¿»»¿ƒ¿≈«¿»»∆¬≈

ÔÈ·iÁ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê46Ì‰È¯·cÓ ¯OÚÓa47ÏÈ‡B‰ , ∆»≈ƒ«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈∆ƒ
B‰ÂÌi˜ ‡e‰ ÔÈ„ÚL Ú¯f‰ È¯‰L ,ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ B‡ ,eÙÈÒ ¿ƒ≈«»ƒ∆¬≈«∆«∆¬«ƒ«»

ÌÈÏˆ·Ï ÌÈÓB„ el‡ ÔÈ‡Â .‡e‰ ¯OÚÓ „·‡ ‡ÏÂ48, ¿…»«¿À»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ
Ú¯f‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡ ÌÈÏˆa‰L49. ∆«¿»ƒ≈«¿»¿ƒ»≈«

בזרעונים 41) והמדובר ב. סט, במנחות נפשטה, שלא בעיא
ממעשרות  פטורים הם נאכלים אינם שאם הנאכלים,

ה"ג). פ"ב שם שליש,42)(למעלה שהביאו לפני אבל
גֿה). הלכות פ"ב (למעלה במעשר חייבים אינם

ראה 43) ועשרינהו", דאמרחינהו "כגון שם: גורס רבינו
שם. גרשום' וב'רבינו כאן, משנה' זרען 44)ב'כסף אבל

לקרקע. במחובר מעשר שאין מעשר, אינו עישרן, ואח"כ
מן 46)השביחו.45) הכל לעשר חייב כלה, זרעם אבל

שם). (מנחות, התוספת 47)התורה אבל שזרע, הזרעונים
(שם). חייבת להזרע 48)ודאי דרכם שאין ואףֿעלֿפי

אפשר  בתוספת, מתבטל העיקר אין התורה ומן כדלהלן,
להזרע. שדרכו דבר זורע משום גזרו בסוף 49)שחכמים

לגבי  בטל שעיקר שתיקנם" בצלים "ליטרא הקודמת ההלכה
במעשרות. שוב ומתחייב התוספת,

.ÂÚ¯Bf‰50‰Ïk BÚ¯fL ¯·c ÔÈa ,Ï·h‰ ˙‡51ÔÈa «≈«∆«∆∆≈»»∆«¿»∆≈
‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·c52BËwÏÏ ¯LÙ‡ Ì‡ :53ÔÈÒB˜ - »»∆≈«¿»∆ƒ∆¿»¿«¿¿ƒ

B˙B‡54B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÁÓˆ Ì‡Â ;BËwÏÓe¿«¿¿ƒ»«≈¿«¿ƒ
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰Â .¯˜ÚÏ55BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â . «¬…¿«ƒƒÀƒ¿ƒ»»»»∆≈«¿

LÏL „Ú ,ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡ - ‰Ïk»∆¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ«»
˙B¯b56¯zÓ - ÈÚÈ·¯‰Â ;57ÔÈÏecb‰ ‰Ó ÈtÓe . ¿»¿»¿ƒƒÀ»ƒ¿≈»«ƒƒ

?ÔÈ¯eÒ‡58‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙e ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÈtÓ ¬ƒƒ¿≈¿««¬≈¿»¿»
daL59h ‡lL ¯OÚÓ Ú¯BÊa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰Ï ∆»¿≈«ƒ¿≈««¬≈∆…ƒ¿»

B˙Óe¯z60ÔÈ‡ .61C¯ˆÏ ‡l‡ Ï·h‰ ˙‡ ÔÈ¯ÎBÓ ¿»≈¿ƒ∆«∆∆∆»¿…∆
¯·ÁÏe62¯·Á elÙ‡Â Ï·h‰ ˙‡ ÁÏLÏ ¯eÒ‡Â . ¿»≈¿»ƒ¿…«∆«∆∆«¬ƒ»≈

Ï·h‰ ÏÎ‡ÈÂ ‰Ê ÏÚ ‰Ê eÎÓÒÈ ‡nL ,¯·ÁÏ63. ¿»≈∆»ƒ¿¿∆«∆¿≈»≈«∆∆

כו'50) מהא הנ"ל) לבעיא =) ליה "תיפשוט אמרו: שם
היינו  לאו הכא זריעתו, היינו התם כו' שתיקנו בצל ליטרא
דרכם  "שהבצלים רבינו בדברי להיות צריך וכן זריעתו".
אלא  הביאו שלא שזרעונים היינו איש'). ('חזון להזרע"
(למעלה  מצמיחים הם זרעם שאם אףֿעלֿפי גידולם, שליש
"עשר  בכלל ואינם להזרע, דרכם אין זאת בכל - ה"ג) שם
צ"ע  [אבל שם). נדרים, (ראה זרעך" תבואת כל את תעשר
תבואת  כל "את הנ"ל מהפסוק נלמד במעשרות חיובם שהרי
שם]. למעלה ראה ומצמיח", נזרע שהוא "דבר - זרעך"

ה"ג.51) פ"א דמאי ושעורים.52)'ירושלמי' חיטים כגון

מ"ו.53) פ"ט תרומות וראה בצלים, לא 54)כגון שעדיין
בקרקע. כנ"ל 55)נשרשו טבל, זריעת איסור על שעבר

שם),56)ה"ג. (תרומות כדלהלן כלה, שזרעו בדבר
מלאכה. גמר לפני עראי באכילת מותרים היינו 57)כלומר

טבל. גידולי גידולי למעלה 58)גידולי וראה מ"ו. שם,
איש'. ב'חזון כאֿכב הלכות תרומות מהל' פי"א

כלה.59) זרעו אי 60)כשאין גידוליה שגזרו על סור
בא  ונמצא שיזרענה, כדי אצלו ישהנה שלא שם), (למעלה

(שם). תקלה מעשר,61)לידי לתרומת טבול שהוא
ואם  למעשר. מלאכתם שנגמרה לפני אף אסורים שגידוליו

ה"ד. למעלה ראה העיקר, על גידולים פ"ה 62)רבו דמאי
להפריש 63)מ"ח. וצריך בחולין, טבל שנתערב כגון

שם). ('ירושלמי' ומעשרו טבל קונה - אחר ממקום

.Ê¯ÎBn‰64B¯·ÁÏ ˙B¯t65ı¯Â ,Ï·Ë Ì‰L ¯kÊÂ «≈≈«¬≈¿ƒ¿«∆≈∆∆¿»
B‡ˆÓ ‡ÏÂ Bw˙Ï ÂÈ¯Á‡66ÔÈÓi˜ ÔÈ‡L Úe„È Ì‡ : «¬»¿«¿¿…¿»ƒ»«∆≈«»ƒ

;Ì‰ÈÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - eÏÎ‡ B‡ e„·‡ ¯·kLÂ¿∆¿»»¿∆∆¿≈»ƒ¿«≈¬≈∆
ÔÈÓi˜ Ì‰L ˜ÙÒ Ì‡Â67CÈ¯ˆ - ÔÈÓi˜ ÔÈ‡ B‡ ¿ƒ»≈∆≈«»ƒ≈«»ƒ»ƒ

‡ÈˆB‰Ï68˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ ˙B¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ69. ¿ƒ¬≈∆««¿ƒ≈¬≈

ה"ג.64) פ"ג שם ו'ירושלמי' מעשר 65)משנה תוספתא
ה"א. פ"ז דמאי ו'ירושלמי' פ"ג, שהם 66)שני בחזקת

אחריו 67)מתוקנים. רץ זה "הרי שם: ב'ירושלמי'
שם. בתוספתא וראה וכו'". מצאו לא כלומר,68)ומתקנו.

קיימין. הם אם בתורת 69)ספק ולא הדין, מן כלומר,
כנ"ל. מתוקנים, בחזקת הפירות לו מכר שהרי כדלהלן, קנס,

.Á¯ÎBn‰70B¯·ÁÏ ˙B¯t71˙Ó ÏÚ :¯ÓB‡ ¯ÎBÓ , «≈≈«¬≈≈≈«¿»
EnÓ ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡ Á˜BÏÂ ,Èz¯ÎÓ Ï·Ë Ô‰L∆≈∆∆»«¿ƒ¿≈«≈…»«¿ƒƒ¿

ÔÈ¯OÚÓ ‡l‡72‡e‰ Ò˜ .Ôw˙Ï ¯ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ∆»¿À»ƒƒ∆«≈¿«≈¿»
BÏ73Ï·Ë ¯ÎnL ÈtÓ74. ƒ¿≈∆»«∆∆

ולתקנן.70) ומעשרות תרומות עליהם להפריש כלומר,
הפרשתו  כן ואם קיימים, שאינם ואפשר הוא שספק ומכיון
צריך  - בטבלם האלו והמעשרות והתרומות הפרשה, אינה
תרומות  מהל' פ"ה למעלה (ראה אחר ממקום לתקנם הוא

שם.71)הט"ז). שטבל 72)תוספתא מכן לאחר והודיעו
לומר  נאמן אינו בלאוֿהכי שהרי כך, על עדים ויש הן,
אףֿעלֿפי  עצמו על ומחמיר זריז שהלוקח או טבלים, שמכר
הי"ח, פי"ב להלן ראה נאמן, המוכר שאין הדין ששורת

שם. כפשוטה' שהן 73)וב'תוספתא עלֿמנת כלומר,
שהמוציא 74)מעושרין. הוא, פטור הדין מעיקר אבל

(רדב"ז). הראיה עליו מחבירו

.ËÔÈ‡75‡e‰L ÈtÓ ,Ï·h‰ ÔÓ ·BÁ ÔÈÚ¯Bt ≈¿ƒƒ«∆∆ƒ¿≈∆
B¯ÎBÓk76. ¿¿

חבר,75) הלוקח אם אבל ה"ו. כנ"ל איסור, על ועבר
איסור, על עבר שלא לצורך, טבל לו שמכר טוען והמוכר
(משנהֿלמלך). לתקן חייב אינו - למעלה כמבואר

הבאה.76) מההלכה נלמד

.ÈÈÓ77:ÌÈÏ·Ë Ì‰Â ÂÈ˙B¯t ˙‡ CÏn‰ ˙Èa eÁ˜lL ƒ∆»¿≈«∆∆∆≈»¿≈¿»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ - Ô‰Ï ·iÁ ‡e‰L ˙ÓÁÓ Ì‡ƒ≈¬«∆«»»∆»ƒ¿ƒ¬≈∆
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˙B¯OÚÓ78Ò‡a eÁ˜Ï Ì‡Â ;79¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ««¿¿ƒ»¿¿…∆≈»ƒ¿«≈
.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆

זו 77) והרי הטבל, מחזיר הוא לו, שהלוה מה שתמורת
כנ"ל. אסורה, שהיא שם,78)כמכירה תוספתא

בטבל.79)ובמקבילות. חוב כפורע זה שהרי

.‡ÈÁ˜Bl‰80Ï·Ë81ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÓ - ˙BÓB˜Ó ÈMÓ «≈«∆∆ƒ¿≈¿¿«≈ƒ∆«
‰Ê82Ïa˜Ó‰ .83È¯Îp‰ ÔÓ B‡ Ï‡¯OiÓ ‰„O84- ∆«¿«≈»∆ƒƒ¿»≈ƒ«»¿ƒ

Ï·hL Ú„iL È„k ,ÂÈÙa ‰„O‰ ÏÚ·Ï Ô˙BÂ ˜ÏBÁ≈¿≈¿«««»∆¿»»¿≈∆≈«∆∆∆
ÏË85¯ÎBÁ‰ Ï·‡ .86BÏ Ô˙ Ì‡ :Ï‡¯OiÓ ‰„O87 »«¬»«≈»∆ƒƒ¿»≈ƒ»«

‰„O d˙B‡ Ú¯fÓ88Ì¯Bz -89Ck ¯Á‡ÂBfÓ BÏ Ô˙B ƒ∆«»»∆≈¿««»≈ƒ
BÏ ÔzÏ ıˆwL90Ì‡Â ;BÓˆÚÏ ¯OÚÓ ‰„O‰ ÏÚ·e , ∆»«ƒ≈«««»∆¿«≈¿«¿¿ƒ

‡ÈˆBÓ - ¯Á‡ ÔÈnÓ B‡ ˙¯Á‡ ‰„O Ú¯fÓ BÏ Ô˙»«ƒ∆«»∆«∆∆ƒƒ«≈ƒ
BÏ Ô˙B Ck ¯Á‡Â ¯OÚn‰91. ««¬≈¿««»≈

להם.80) חייב שהוא  מחמת מ"ח.81)ולא  פ"ה דמאי
הוא.82) שטבל שמא 83)שהודיעוהו חוששים ואין

ואין  אחרת, משנה אלו ופירות זו, שנה של אלו פירות
מהל' בפ"ה למעלה כמפורש אלו, על מאלו מעשרים

(רדב"ז). הי"א המקבל 84)תרומות והוא מ"א. פ"ו שם
ראה  הפירות, מן מסוים חלק לקחת עלֿמנת באריסות שדה

הי"ג. בעל 85)להלן של חלקו שהרי לעשר, צריך ואינו
אומרים  ויש טבל. כמוכר זה ואין שלו, היה לא השדה
חייב  גדולה תרומה אבל ממעשרות, אלא פטור שאינו
שם). במשנה, מהרי"ח (חדושי דלהלן חוכר כמו להפריש,

שידעו 86) כדי - הוא גוי ואם יעשר. - הוא ישראל אם
(רדב"ז). ממנו לשלם 87)הקונים עלֿמנת השדה מקבל

הי"ג). (להלן פירות של ידועה מדה החוכר 88)לבעליה
השדה. שם).89)לבעל (משנה, המין שאי90ֿ)ומאותו

('ירושלמי'). גדולה תרומה בלי שתיעקר לגורן אפשר
ושלו 91) זכה, לא השדה בעל של שבחלקו ממעשר, ופטור

לו. נותן הוא

.·È¯ÎBÁ‰92¯Á‡Â ¯OÚÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰„O «≈»∆ƒ»≈»ƒ¿«≈¿««
Ò˜ .BÏ Ô˙B Ck93ÔÓ ¯kÁÈ ‡lL È„k ,‰Êa e‰eÒ˜ »≈¿»¿»»∆¿≈∆…«¿…ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰94ÂÈÙÏ ‰¯ea ‰„O‰ ˙‡ˆÓÂ ,95„Ú , »≈»ƒ¿ƒ¿≈«»∆»¿»»«

ÔÎÂ .Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓÈÂ C¯ËˆiL96‰„O Ïa˜Ó‰ ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈¿≈«¿«≈¿≈
ÂÈ˙B·‡97¯Á‡Â ¯OÚiL e‰eÒ˜ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¬»ƒ»≈»ƒ¿»∆¿«≈¿««

B˜ÏÁ ÔzÈ Ck98‡lL È„k ,¯OÚÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ »ƒ≈∆¿»≈»ƒ¿À»¿≈∆…
ÂÈ˙B·‡ ‰„O ‡È‰L ÈtÓ epnÓ dÏa˜ÈÂ ıt˜È99„Ú , ƒ¿…ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿≈¬»«

‰¯ea ÂÈÙÏ ¯‡MzL100Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓiL È„k ,101. ∆ƒ»≈¿»»»¿≈∆ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

נותן 92) אם המין, ומאותו שדה אותה מזרע שקצץ שכיון
שם'), אנשי ('תוספות טבל כמוכר הוא הרי תחתיהם אחרים
תנאֿקמא. דברי המפרש שם, במשנה יהודה כרבי וזהו

מ"ב.93) שם.94)שם, ובמקבל 95)'ירושלמי',
יותר  רוצה שהגוי משום קנסו, לא הגוי מן באריסות

מבאריסות. הגוי.96)בחכירות שם,97)לפני משנה
ובגמרא  עליו, חולק שאין כמותו ופסק יהודה. רבי בשם
המשנה, (פירוש קא. בבבאֿמציעא בדבריו שקלאֿוטריא

הגוי.98)שם). הגוי.99)של חלק לעשר נזקיקו לא אם

ר"ח.100) בשם שם ב'תוספות' וכן שם, רבינו גורס כן
שאם 101) קנסו, לא אבותיו, שדה שאינה שדה ובמקבל

תהא  אלא ימכרנה, לא הגוי ואף מלקבל, ימנע יקנסוהו
בחוכר, אלא קנסו ולא בעצמו. יזרענה או בור א"י אדמת
שמא  הספק מחמת בעצמו לזרעה רוצה אינו שדה שהמחכיר
בטוח  שיהא מחכיר, הוא ולכן יפה, יבולו יעלה שלא יפסיד
הרבה  הקרקע תעשה בין החוכר, עם שקצץ הקצוב בדבר
שתהא  כדי החוכר, הישראל את קנסו ולכן מעט, בין
בעצמו, יזרע לא שהרי וימכרנה, העכו"ם בידי בורה האדמה
שימנע  שבידוע אבותיו, שדה במקבל קנסו וכן כנ"ל,
שהיא  מחמת בדמיה ויוסיף לעשר, חייב יהא אם מלקבלה

(רדב"ז). ויקנה עליו חביבה

.‚È¯ÎBÁL - ¯ÎBÁ ?Ïa˜Ó e‰Ê È‡Â ¯ÎBÁ e‰Ê È‡≈∆≈¿≈∆¿«≈≈∆≈
ÔÈa ,‰‡Ò CÎÂ CÎa ,Ú¯f‰ ÔÓ ·eˆ˜ ¯·„a Ú˜¯w‰««¿«¿»»»ƒ«∆«¿»¿»¿»≈
Ïa˜iL ‡e‰ - Ïa˜Ó .ËÚÓ ‰˙OÚ ÔÈa ‰a¯‰ ‰˙OÚ»¿»«¿≈≈»¿»¿«¿«≈∆¿«≈
‰Ó B‡ BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ,‰OÚzL ‰nÓ ˜ÏÁa d˙B‡»¿≈∆ƒ«∆«¬∆∆¿¿ƒ«
Ú˜¯w‰ ¯ÎBOL ‡e‰ - ¯ÎBO .Ô‰ÈÈa e˙iM∆«¿≈≈∆≈∆≈««¿«

˙BÚÓa102. ¿»

לו 102) ונותן ומעשר חובתו, פורע הוא הרי ודאי ושוכר
מ"ו, פ"ט בבבאֿמציעא וראה מישראל, בשוכר אפילו

פ"ו. שם כפשוטה' וב'תוספתא

.„ÈÌÈL103˙eÒÈ¯‡a ‰„O eÏawL104eL¯È B‡105B‡ ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«¬ƒ»¿
ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ „Á‡‰ ÏBÎÈ - eÙzzLƒ¿«¿»»∆»««¬≈…«»ƒƒ

ÈBÏt ÌB˜ÓaL106ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ È‡Â107, ∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ
ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ È‡Â ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ ‰z‡108; «»«ƒ∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿¿ƒ

‰z‡ ,ÌÈ¯BÚO È‡Â ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡¬»……«…«»ƒƒ«¬ƒ¿ƒ«»
Ï·h‰ ˙‡ ÔÈ¯ÎBnL ÈtÓ ,ÔÓL È‡Â ÔÈÈ109. «ƒ«¬ƒ∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆«∆∆

מ"ח.103) פ"ו כפי 104)דמאי ולרביע, לשליש למחצה
שביניהם. את 105)התנאים שירשו אחים שני כלומר,

בו.106)אביהם. דר שאתה למקום הקרוב 107)הקרוב
רחוק. ממקום פירות לשאת אצטרך ולא בו, דר שאני למקום

עיקר 108) לו ואין מדרבנן, אלא אינו טבל מכירת שאיסור
זה  כמוכרים ואינם ברירה" "יש בו אומרים ולכן בתורה,
שם. וברדב"ז ה"כ, תרומות מהל' בפ"א וראה טבל , לזה

שהרי 109) למפרע, הדבר הוברר אמרו לא מינין שבשני
ומין. מין בכל חלק אחד לכל

.ÂËÔ‰k110˙B¯t eÁ˜lL ÈÂÏ B‡111¯Á‡ Ï‡¯OiÓ …≈≈ƒ∆»¿≈ƒƒ¿»≈««
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL112‰Óe¯z‰ ˙‡ ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒƒ∆«¿»

Ô‰È„ÈÓ ˙B¯OÚn‰Â113ÌiÂÏÏÂ ÌÈ‰ÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˙BÂ ¿««¿¿ƒ≈∆¿¿ƒ»¿…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌÈ¯Á‡114Ò˜ .115eˆt˜È ‡lL È„k ,Ì‰Ï ‡e‰ ¬≈ƒ¿»»∆¿≈∆…ƒ¿¿

˙BzbÏÂ ˙B¯bÏ116˙BzÓ ÚÈ˜Ù‰Ï È„k ,ÌÈÏ·Ë e˜ÈÂ «¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ««¿
ÌÈ‰k‰ Ì‰ÈÁ‡117Ì‡Â .118¯ÓbzL Ì„˜ e˜ ¬≈∆«…¬ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ»≈

ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔzÎ‡ÏÓÌ„iÓ ÌÈ‡119. ¿«¿»≈ƒƒƒ»»

מ"ו.110) פ"א מעושרים.111)פאה בית112ֿ)שאינם
מרצונם. נותנים אינם אם חייבים 113)דין, הם גם שהרי

ה"ג). פ"א (למעלה ומעשרות תרומות להפריש
מי 114) לכל נותנם והוא לישראל, אותם נותנים כלומר,
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שם. בתוספתא מפורש וכן רבי 115)שירצה, של מימרא
ה"ה. שם פאה ב'ירושלמי' שדורכים 116)יוחנן מקום

הענבים. הלויים.117)שם וכאן 119)שם.118)וכן
לגמור  להם שטורח כיון לגרנות, יקפצו שמא חששו לא

הפירות. מלאכת

.ÊËÔ‰k120Ï‡¯OÈÏ ÔÈLeÏz ˙B¯t e¯ÎnL ÈÂÏ B‡ …≈≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿ƒ¿»≈
e¯ÎÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„…̃∆∆ƒ»≈¿«¿»¿≈»ƒ«ƒ»¿

‰Óe¯z‰ È¯‰ - ¯aÁÓa121¯OÚn‰ B‡122Ì‰lL123. ƒ¿À»¬≈«¿»««¬≈∆»∆
‰Óe¯z‰ È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ób ¯Á‡ e¯ÎÓ Ì‡Â¿ƒ»¿««¿«¿»»¬≈«¿»

Á˜BÏ ÏL ¯OÚn‰Â124Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ LÈ¯ÙÓe ,125B‡ ¿««¬≈∆≈««¿ƒ¿≈¿»…≈
ÈÂÏ126‰ˆ¯iL127. ≈ƒ∆ƒ¿∆

שם.120) לכהן.121)תוספתא השייכת 122)השייכת
השדה 123)ללוי. שגוף שכיון הלוי. של או הכהן של

התרומה  את לעצמם משיירים הם הרי ללוי, או לכהן שייך
וראה  דמי, שהתנו כמו התנו, שלא ואףֿעלֿפי והמעשרות,
כשמכרו  ודוקא שם. ראשונה' וב'משנה מ"ד, פ"ו בדמאי
להם  היה לעצמו, ונוטל שמפריש לכהן מכרו אבל לישראל,
ואףֿעלֿפי  שלו. הם הרי - התנו ומשלא במפורש, להתנות
כשלא  אלא קנסום לא לקנסם, לחכמים והיה טבל, שמכרו
ולא  כשידע אבל ה"ח, למעלה כמו הם, שטבל הלוקח ידע

המוכר. קנסו לא מלקנות, שנגמרה 124)נמנע שכיון
למוכרים  להם היה -מלאכתם התנו שלא ומכיון להתנות,

שלהם. המעשרות המעשר.126)התרומה.125)אין
על 127) אותם קנסו שלא לו, שמכרו ללוי או לכהן אף

קכב. בהערה כנ"ל טבל, מכירת איסור על שעברו

.ÊÈÔ‰k128Ï‡¯OiÓ ‰„O eÏawL ÈÂÏÂ129ÌLk - …≈¿≈ƒ∆ƒ¿»∆ƒƒ¿»≈¿≈
;˙B¯OÚn·e ‰Óe¯za ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈlÁa ÔÈ˜ÏBÁL∆¿ƒ«Àƒ»¿ƒ«¿»««¿¿
ÈÂÏ B‡ Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ B˜ÏÁ ÏËB Ï‡¯Oi‰Â¿«ƒ¿»≈≈∆¿¿≈¿»…≈≈ƒ

‰ˆ¯iL130Ï·‡ .131B‡ Ô‰kÓ ‰„O ÏawL Ï‡¯OÈ ∆ƒ¿∆¬»ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆ƒ…≈
‰Óe¯z‰ - ÈÂlÓ132¯OÚn‰ B‡133‰„O‰ ÏÚ·Ï134, ƒ≈ƒ«¿»««¬≈¿«««»∆

ÔÈ˜ÏBÁ - ˙Bzn‰ ¯‡Le135. ¿»««»¿ƒ

מ"ג.128) פ"ו כנ"ל 129)דמאי ולרביע, לשליש למחצה
ומעשרות 130)הי"ג. התרומה את לישראל נותנין כלומר,

שאמר: (שם) אליעזר כרבי ודלא כחכמים לחלקו, השייכים
הלוי). ושל הכהן של =) שלהן" שם,131)"המעשרות

מכהן.132)מ"ד. קיבל מלוי.133)אם קיבל אם
שהתרומה 134) התנה כאילו זה הרי שלו, שהשדה שכיון

('ירושלמי'). שלו יהיו המעשר מעשר 135)או כלומר,
לשון  ומפשטות פ"ז. שם בתוספתא הוא וכן עני, או שני
שאף  משמע ה"ה, פ"ה שני במעשר וה'ירושלמי' משנתנו
כפשוטה' ב'תוספתא וראה ללוי, או לכהן, המתנות שאר
למחצה  באריסות: השדה כשקיבל אלא אינו זה וכל שם.
אם  אבל הזה, השדה מפרי לו לתת שחייב ולרביע, ולשליש
פירות  או מעות לו לתת שיכול בחכירות, או בשכר קיבל
שהתרומה  התנה כאילו שהוא אומרים אנו אין אחר, משדה

שלו. יהיו והמעשרות

.ÁÈÏa˜Ó‰136ÔÓL Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÌÈ˙ÈÊ137ÔÈa , «¿«≈≈ƒ¿ƒ≈∆∆∆≈
ÈÂÏ B‡ Ô‰kÓ Ï‡¯OÈ138- Ï‡¯OiÓ ÈÂÏ B‡ Ô‰k ÔÈa ƒ¿»≈ƒ…≈≈ƒ≈…≈≈ƒƒƒ¿»≈

ÁL ÌLk‰Óe¯˙a ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈlÁa ÔÈ˜ÏB ¿≈∆¿ƒ¿Àƒ»¿ƒƒ¿»
‡e‰ ·eLÁ ÔÓM‰L ÈtÓ ,˙B¯OÚÓe139. ««¿ƒ¿≈∆«∆∆»

יהודה.136) כרבי ולא כחכמים מ"ה, כלומר,137)שם
לקרקע  במחוברין אבל לכתשן. עלֿמנת תלושים זיתים
שמנם, להוציא ולא לאכילה מלאכתן לגמור עליו שקיבל

הקודמת. כבהלכה הוא שם,138)הדין במשנה נראה כן
ומלוי  מכהן שקבל "ישראל שאמר: יהודה, רבי מדברי
שם  וראה זה, באופן גם מדובר שלתנאֿקמא הרי וכו'",

המשנה. שכיון 139)בפירוש מדעתו. רבינו כתב זה טעם
ואין  במפורש, להתנות ללוי או לכהן היה הוא שחשוב
לענבים  הואֿהדין כי הוא ופשוט דמי. שהתנו כמי אומרים

חשוב. ממנו שהיוצא דבר וכל יין, מהם לעשות

.ËÈÔ‰k140Ï‡¯OÈÏ ‰„O ¯ÎnL141ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â …≈∆»«»∆¿ƒ¿»≈¿»««
¯OÚn‰L ˙Ó142ÌÏBÚÏ ÈlL dlL143Ô‰ È¯‰ - ¿»∆««¬≈∆»∆ƒ¿»¬≈≈

BlL144¯iML ÈÓk ‰OÚ - ˙Ó ÏÚ ¯Ó‡L ÔÂÈk . ∆≈»∆»««¿»«¬»¿ƒ∆ƒ≈
¯OÚn‰ ÌB˜Ó145¯‡Lk B· È¯‰ - Ô‰k‰ ˙Ó Ì‡Â . ¿««¬≈¿ƒ≈«…≈¬≈¿ƒ¿»

ÈÏ ˙B¯OÚn‰L ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿ƒ»««¿»∆«««¿ƒ
Ba ÌÏhÈ - ‡e‰ ˙Ó ,È·ÏÂ146˙B¯OÚn‰L ˙Ó ÏÚ . ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈¿«¿»∆«««¿

Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡Ï d¯ÎÓ ,EÈÙÏ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ÈlL∆ƒ»¿«∆ƒ¿»∆¿»»¿«≈««ƒ
˙B¯OÚn‰ Ì˙B‡ Ô‰kÏ ÔÈ‡ - dÁ˜Ïe ¯ÊÁL147. ∆»«¿»»≈«…≈»«««¿

ה"ב.140) פ"ו דמאי ו'ירושלמי' א. סג, בבאֿבתרא ברייתא
בכהן,141) הדבר שמצוי אלא לישראל, ישראל הואֿהדין

שם). (רשב"ם שלו שהמעשר פ"א 142)כיון למעלה ראה
ללוי. בין לכהן בין שמעשר שם, משנה' וב'כסף ה"ד

והרי 143) רבינו, זאת הוסיף למה וצ"ע ליתא, שם בברייתא
מן  וא"כ כדלהלן, לעולם, הכוונה שאין לפרש המוכר צריך

לעולם. הכוונה לאחר 144)הסתם השדה מכר אם ואפילו
זו, זכות יורשים בניו אין - מת אם אבל זכותו, פקעה לא -
נאמר  אם ודי בלבד, ההכרח אלא מדבריו לחדש  לנו שאין

לא. ותו זו, זכות לעצמו לשמור כלומר,145)שהתכוון
בשדה  לעצמו המוכר שייר - ללוקח השדה שגוף אףֿעלֿפי
כמשייר  זה הרי השדה, בגוף שייר שאלמלא המעשר. מקום
יכול  ואףֿעלֿפיֿכן שם). (גמרא, לעולם בא שלא דבר
לו  כמשאיל הוא שהרי זה, במעשר פירותיו לתקן הלוקח

לו. שיחזירם עלֿמנת תבואותיו, לתקן ואם 146)פירותיו
כנ"ל. הבן, זכות פקעה לא - השדה שהרי 147)מכר

הכהן, של זכותו פקעה השני, ללוקח השדה כשהגיעה
לידו. שבאה זכות כל לו מכר למוכר, שוב וכשמכרה

.ÎÏ‡¯OÈ148ÈÂÏÂ Ô‰kÓ ‰„O ÏawL149BÏ ¯Ó‡Â150: ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆ƒ…≈¿≈ƒ¿»«
˙B¯OÚn‰L ˙Ó ÏÚ151- ÌÈL LÓÁ B‡ Úa¯‡ ÈlL «¿»∆«««¿∆ƒ«¿«»≈»ƒ

¯zÓ152ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ - ÌÏBÚÏ ÈlL Ô‰L ˙Ó ÏÚ ; À»«¿»∆≈∆ƒ¿»»∆≈
Ô‰k153Ô‰k ‰OBÚ154ÔÎÂ .155ÈÂÏ Ôa156ÂÈÏÚ ‰È‰L …≈∆…≈¿≈∆≈ƒ∆»»»»

Ï‡¯OÈÏ ·BÁ157‰·B‚ ‰Ê Ï‡¯OÈ ‰È‰È ‡Ï - ¿ƒ¿»≈…ƒ¿∆ƒ¿»≈∆∆
ÌÈ¯Á‡Ó158LÈ¯ÙÓe159ÔÈ‡L ;B·BÁ „‚k Ú¯tiL „Ú ≈¬≈ƒ«¿ƒ«∆ƒ»«¿∆∆∆≈

BÚ ‰Ê ÈÂÏ‰a‚iL ¯Á‡ ÈÂÏk BlL ·BÁ ÏÚa ‰O ≈ƒ∆∆««∆¿≈ƒ«≈∆ƒ¿∆
ÌÈ¯Á‡Ó ¯OÚÓ160. «¬≈≈¬≈ƒ

אחת.148) נוסחא לפי שם, או 149)תוספתא כלומר,
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כנ"ל  השדה, לבעל המעשר או התרומה הדין שעלֿפי מלוי,
משום  רבינו, והוסיף "לוי", כתוב לא שם ובתוספתא הי"ז.

כהן. על שייך לא "מעשרות " לכהן 150)שלשון הישראל
ללוי. מכהן.151)או קיבל אם התרומה וכן

לכהן 152) ונותנן ומעשר, תרומה הישראל מפריש כלומר,
שירצה. ללוי לוי.153)או ישראל עושה לוי אין וכן

עושה 154) כהן "שאין כתוב: היה המהרי"ק, שלפני בכת"י
שממנה  שע"י והפירוש: הראב"ד. העתיק וכן כהן", ישראל
עשאו  כאילו נדמה המעשר, או התרומה לקבל במקומו אותו
שכיון  ולוי, מכהן שדה שקיבל בישראל ודוקא לוי. או כהן
שהתנה  זה תנאי ע"י השדה, לבעל והמעשר שהתרומה
שדה  שמכר בישראל אבל כהן, כעושהו נראה הישראל
בדבר, איסור אין לעולם, שלו המעשרות שיהיו והתנה לכהן
הקודמת, כבהלכה המעשר, מקום ששייר כמו הוא שהרי
(כסףֿ כהן הישראל, את הכהן עשה כאילו נראה ואין
שמכר  ישראל בתוספתא: וגורס חולק, והראב"ד משנה).

ב  וראה ב'ירושלמי', הוא וכן לכהן, איש'שדה 'חזון
שם. כפשוטה' שם.155)וב'תוספתא תוספתא,

באכילה 156) אסורה שתרומה זה, דין שייך לא בכהן אבל
לישראל.157)לזרים. מעות חייב שהיה כלומר,

לו.158) לתתו עלֿמנת הלוי, ברשות ראשון מעשר
כנ"ל 159) הוא, חולין ראשון שמעשר לעצמו, המעשר את

ה"ב. שבשעה 160)פ"א שאףֿעלֿפי זו, בהלכה והחידוש
זה  ללוי לתתו עלֿמנת מאחרים, מעשרות נוטל שהישראל

לוי. הישראל את כעושה נראה נוטל, הוא

.‡ÎÏ‡¯OÈ161L¯iL162Á¯ÓÓ Ï·Ë163Bn‡ È·‡Ó ƒ¿»≈∆»«∆∆¿…»≈¬ƒƒ
Ô‰k164Ï‡¯OÈ Bn‡ È·‡Ó BL¯È Bn‡ È·‡ B˙B‡Â ,165 …≈¿¬ƒƒ¿»≈¬ƒƒƒ¿»≈

epnÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ -166ÂÈ˙B¯OÚÓ167BlL Ô‰Â168; ¬≈∆«¿ƒƒ∆«¿¿»¿≈∆
Û‡ ,Ô‰ eÓ¯e‰L BÓk - Ì¯zÏ ˙BÈe‡¯‰ ˙Bzn‰L∆««»»¿ƒ»≈¿∆¿≈«

eÓ¯e‰ ‡lL Èt ÏÚ169. «ƒ∆…¿

א.161) יא, בבכורות אבוה, בר רבה של מימרא
שאסור 162) כיון אלא במתנה, טבל קיבל אם הואֿהדין

"ירושה". לשון נקט ה"ו), (למעלה טבל לשלוח
טבלים 163) לו "שהיו שם: בגמרא מלאכתו. שנגמרה

שאף  נראה, רבינו לשון ומפשטות ביתו". בתוך ממורחים
אומרים  זאת בכל הבית, פני ראו לא כשעוד גם שמדובר

שהורמו". כמי הורמו, שלא שהיה 164)"מתנות כלומר,
כן, לא שאם ואמו, אביו ומתו כהן, בת ואמו ישראל, אביו
הוא  ונמצא אמו, אבי מת ואחרֿכך אמו, את יורש אביו הרי

אמו 165)יורשו. מאבי הנ"ל הכהן ירש אפילו כלומר,
אףֿעלֿ – ללוי ולתת מעשר להפריש חייב שהיה ישראל,
מאבי  שירשו כיון ללוי, לתת חייב הזה הישראל אין פיֿכן

שם. ברש"ש וראה כהן, הטבל.166)אמו וכן 167)מן
גדולה. לכהנים 168)תרומה למכור יכול התרומה כלומר,

בעצמו. לאכול יכול ראשון ומעשר שלו, והדמים -
כאילו 169) נעשה כהן, אמו אבי לידי הטבל שנפל וכיון

שהרי  שלו, הם והרי ומעשרות תרומה ממנו הכהן הפריש
וכיון  ה"ג), פ"א (למעלה כלום ללוי לתת חייב אינו כהן
בקידושין  וראה שם). (רש"י שלו הם הרי זה, ישראל שירשו

ה"ו. אישות מהל' ובפ"ה ב. נח,

.·ÎÔ˙Bp‰170e‰„O171‰Ïa˜a172B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ «≈»≈¿«»»¿≈»ƒ
˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ173‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆≈∆¡»««««¿««ƒ∆…

˙B¯OÚÓ ˙BÚÏ e‡a174Ì„È ÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ -175. »¿«««¿»ƒ¿«≈«»»
ı¯‡‰ ÌÚÏ d˙176˙BÚÏ e‡a ‡lL „Ú : ¿»»¿«»»∆«∆…»¿«

˙B¯OÚn‰177Ì„È ÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ -178; «««¿≈»ƒ¿«≈«»»
Ì„È ÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ - ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aMÓe179. ƒ∆»¿««««¿»ƒ¿«≈«»»

Ô¯b‰ ÏÚ „ÓBÚ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk180ÏËBÂ181BÈ‡Â , ≈«∆≈««…∆¿≈¿≈
eÏÎ‡M ‰ÓÏ LLBÁ182Ô‰Ï ÔÈ‡¯Á‡ e‡ ÔÈ‡L ,183. ≈¿«∆»¿∆≈»«¬»ƒ»∆

לפי 170) ה"א, פ"ו שם ו'ירושלמי' פ"ז, דמאי תוספתא
שם. הגר"א זרועה.171)גירסת כלומר,172)כשהיא

שליש  או מחצה לו: שאמר [וכגון ולרביע. לשליש למחצה,
לגוי  אין זה שבאופן שלך, יהא קוצר שאתה ממה רביע או
מחצה  לו: אמר אם אבל קצירה, לאחר אלא בפירות קנין
- בפירות קנין מיד לו שיש יהא, שלך רביע או שליש או
אחר  מירחם והוא הגוי, ביד המעשרות לעונת שבאו כיון
תרומות  מהל' פ"א (למעלה המעשרות מן הם פטורים כך,
הט"ו]. עניים מתנות מהל' בפ"ו וראה הי"ג).

וראה 173) (ראב"ד. תבואתו לעשר שלא לחשוד כלומר,
שרובם  אמרו שעליהם הארץ, עמי בכלל ואינו במהרי"ק).

הם. ה"ה.174)מעשרים פ"ב למעלה ראה
פירותיו 175) המתקן לישראל שדהו שיתן כדי קנסוהו,

אם  וכן ובמחכירה, שדהו במשכיר הואֿהדין זה ולפי כראוי,
איש', ('חזון האריס הגוי וזרעה כלל זרועה שאינה שדה נתן
לשון  ומסתימת דסיפא. ריבותא משום זרועה שדה ונקט
ובין  מצויים שישראל במקום בין שקנסוהו נראה, רבינו
יהושע  כרבי ולא יוחנן כרבי מצויין, ישראל שאין במקום

שם. ב'ירושלמי' לוי, המעשרים.176)בן רוב בכלל שהוא
וכו'.177) באו שלא עד לעםֿהארץ נתן אם כלומר,

למעלה. וראה כלל, זרועה שאינה שדה לו כשנתן וכלֿשכן
לא 178) כג.), (שבת הם מעשרין הארץ עמי שרוב כיון

המעשרות. לעונת שבאו אחר לו מסר אם אלא קנסוהו
שאם 179) כיון לקרקע, מחוברין שהפירות אףֿעלֿפי

מן  הוא זה שעםֿהארץ ואפשר במעשר, יתחייבו יתלשו
שדהו. לו לתת לו היה לא מעשרין, שאינן המיעוט

חלקו.180) אחד כל שלקחו קודם מלאכה, גמר לאחר
על 181) שחזקה נוטל, אינו גדולה תרומה אבל מעשר,

ה"א). פ"ט (להלן גדולה תרומה שמפרישים עמיֿהארצות
שלא 182) מלאכה, גמר קודם לעשר חושש אינו כלומר,

באיסור. קבע אכילת "שאין 183)יאכלו שם: בתוספתא
לפני  לאכול להם אסור שהרי כלומר, לרמאין", אחריות
במס' [וראה כפשוטה'). ('תוספתא גזל איסור מחמת חלוקה
ה"ז, שני מעשר מהל' פ"ט ולהלן מ"א, פ"ה שני מעשר

מ"ה]. פ"ג ובדמאי

à"ôùú'ä ìåìà 'á éùéìù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למפרע.1) הדבר הוברר תורה בשל אומרים אם יבאר

פירות  המניח בשוליה. או החבית בפי מעשרותיו הקובע
ללוי  או לכהן מעות המלוה מעשרות. עליהן מפריש להיות
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מעשר  כור ללוי שאמר ישראל מחלקו. עליהם מפריש להיות
שתי  לפניו שהיו מי משיכה. בלי קנה אם בידי לך יש

תרומתן. שנטל טבל של כלכלות

.‡ÔÈÈ ÏL ‚Ï ‰‡Ó BÏ eÈ‰L ÈÓ2‰¯Bz‰ ÔÓ Ïe·Ë3, ƒ∆»≈»…∆«ƒ»ƒ«»
Ô‰ È¯‰ Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú È‡L ÔÈbÏ ÈL :¯Ó‡Â¿»«¿≈Àƒ∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬≈≈

‰Óe¯z4ÈL ¯OÚÓ ‰ÚL˙Â ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‰¯OÚÂ ,5 ¿»«¬»»«¬≈ƒ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ
‰Óe¯z ¯eÚL ÛBqa ÁÈpiL „Ú ‰zLÈÂ ÏÈÁ˙È ‡Ï -…«¿ƒ¿ƒ¿∆«∆«ƒ««ƒ¿»
ÔÈ‡Â .‰zLÈ Ck ¯Á‡Â LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ,˙B¯OÚÓe««¿∆»«¿ƒ¿««»ƒ¿∆¿≈

‰lÁz ¯¯· el‡k ÛBqa ÁÈp‰L ‰Ê :ÔÈ¯ÓB‡6ÈtÓ , ¿ƒ∆∆ƒƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z ·eiÁL7ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»««¿ƒ«»¿≈¿ƒ

¯¯· el‡k ·LÁ :‰¯Bz ÏLa8¯¯·iL „Ú ,9. ¿∆»«¿…¿ƒƒ¿««∆ƒ¿…

וכו'",2) הכותים מבין יין "הלוקח ושם: כה. בגיטין ברייתא
שגזרו  לפני נשנתה זו שברייתא לפי רבינו, זאת כתב ולא
שגזרו  לאחר אבל כגויים, לעשותם הכותים על חכמים

אסור. יינם הרי תרומות 3)עליהם שהיו בזמן כלומר,
התורה. מן נוהגות מחמישים,4)ומעשרות אחד כלומר,

בינונית. עין שהרי 5)שהיא דווקא, לאו ותשעה עשרה
ושמונה. תשעים אלא נשארו לא התרומה, שהופרשה לאחר

בסוף,6) שנשתייר שמה למפרע הדבר הוברר ונאמר כלומר,
מתחילה. הופרש נראה,7)כאילו רבינו לשון מיתור

בזמן  נוהגות ומעשרות תרומות שאין פי על שאף שכוונתו
אין  התורה, מן עיקר להם שיש כיוון - מדבריהם אלא הזה

ברירה. בהם למפרע.8)אומרים הדבר הוברר כלומר,
למפרע.9) לא אבל הפרשתו, חלה משיברור כלומר,

.·˙È·Á‰ ÈÙa ÂÈ˙B¯OÚÓ Ú·Bw‰10‰zLÈ ‡Ï - «≈««¿¿»¿ƒ∆»ƒ…ƒ¿∆
‰ÈÏeMÓ11ÈtÓ ,‰ÈtÓ ‰zLÈ ‡Ï - ‰ÈÏeLa , ƒ∆»¿∆»…ƒ¿∆ƒƒ»ƒ¿≈

ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ˜Ln‰L12Ú·Bw‰ Ï·‡ .13‰¯e‚n‰ ÈÙa14- ∆««¿ƒ¿…»ƒ¬»«≈«¿ƒ«¿»
‰ÈtÓ ÏÎB‡ - ‰ÈÏeLa Ú·˜ ,‰ÈÏeMÓ ÏÎB‡15. ≈ƒ∆»»«¿∆»≈ƒƒ»

התרומות 10) יהיו שלמעלה, שביין שקבע יין, של
החבית.11)והמעשרות. מתחתית אפילו כלומר,

ומעשרות.12) תרומות מעורבין יין טיפת שבכל ונמצא
ומעשרות.13) תבואה.14)תרומות של שהרי 15)אוצר

מתערבת. ואינה היא יבש דבר תבואה

.‚Úa˜Ï Ì„‡Ï LÈÂ16e‰„BÙe ÈL ¯OÚÓ17e‰OBÚÂ ¿≈¿»»ƒ¿…««¬≈≈ƒ≈¿≈
˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÏÚ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ18¯OÚÓ ˙Óe¯z B‡19 «¬≈ƒ«»«≈¿««¬≈
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ20. ¿»«≈

כסף.17)להפריש.16) על המדובר 18)מחללו
גדולה  תרומה אבל ראשון. למעשר שני מעשר כשהקדים

ממנו. הופרשה תרומה 19)כבר לעשותו שיכול הדין הוא
פרק  למעלה רבינו כתב שהרי הפרישה, לא עוד אם גדולה
ממעשר  וכו' תרומה "המפריש יג: הלכה תרומות מהלכות ה
שאם  הרי תרומה", תרומתן אין וכו' נפדו שלא וכו' שני

תרומה. תרומתו - שנפדה שני ממעשר אבל 20)הפריש
רשאי  "שאינו להפריש, יכול אינו הפירות, אותם על

לכתחילה". המעשר קודם מעשר תרומת להפריש

.„Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ˙B¯t ÁÈpn‰21˙B¯OÚÓ22 ««ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆««¿
,‰˙BLÂ ÏÎB‡Â ÔÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ -«¿ƒ¬≈∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿≈¿∆

iL „ÚÔ˙BÂ ¯OÚÓ ÁÈp‰L ˙B¯t‰ Ô˙B‡ Ïk eOÚ «∆≈»»»«≈∆ƒƒ««¬≈¿≈
ÏÎÏ LLBÁ ‰Ê È¯‰ - e„·‡L Ô‡ˆÓ .ÈÂlÏ«≈ƒ¿»»∆»¿¬≈∆≈¿»

LÈ¯Ù‰L23È‡cÂ ¯OÚÓ BÈ‡Â ,24. ∆ƒ¿ƒ¿≈¿«≈««

שלפניו.21) פירות על מעשרות יהיו פירות שאותן כלומר,
כאן 22) השמיט ורבינו ומעשרות", "תרומה שם: במשנה

תרומה  ואילו לכתחילה, בהפרשה מדובר שכאן לפי תרומה,
אפשר  לעשר אבל המוקף. מן אלא לכתחילה ניטלת אינה

המוקף. מן שלא שהתחיל 23)אף מעת למפרע, כלומר,
חושש  זה "הרי אלעזר: ר' אמר שבמשנה ואף להפריש,
ר' על חביריו עליו "חלוקין בגמרא אמרו הרי  לעת", מעת

כרבים. רבינו ופסק וכו'" חוזר 24)אלעזר אינו כלומר,
שהיו  שאפשר מוודאי, ולא מספק, אלא שנייה פעם ומעשר

עליהן. שהפריש בשעה קיימים הפירות

.‰ÈÚ‰ ˙‡Â ÈÂl‰ ˙‡Â Ô‰k‰ ˙‡ ˙BÚÓ ‰ÂÏn‰««¿∆»∆«…≈¿∆«≈ƒ¿∆∆»ƒ
˙BÚn‰ Ô˙B‡ ÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï25B˜ÏÁÓ26LÈ¯ÙÓ - ƒ¿«¿ƒ«»«»≈∆¿«¿ƒ

LLBÁ BÈ‡Â ,ÔÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰ÈÏÚ27e˙Ó ‡nL ¬≈∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿≈≈∆»≈
ÈÂl‰ B‡ Ô‰k‰28ÈÚ‰ ¯ÈLÚ‰ B‡29. «…≈«≈ƒ∆¡ƒ∆»ƒ

התרומה 25) ימכור תרומותיו כשיפריש הזה המלווה כלומר,
הכהן, על לו שיש זה חוב בפירעון לעצמו הדמים ויעכב
חוב  בפירעון עני ומעשר ראשון מעשר לעצמו יעכב וכן

והעני. הלוי על לו "מחלקן".26)שיש להיות צריך
רשות 27) שיטול עד להפריש יכול אינו מתו שאם כלומר,

היורשין. לא 28)מן מת שמא אמר "רבא כח: שם
שכיחא".29)חיישינן". לא "עשירות ל: שם

.ÂÔ‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ „ˆÈk30¯OÚÓ B‡ ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ ? ≈««¿ƒ¬≈∆«¿ƒ¿»«¬≈
ÈL ¯OÚÓ B‡ ÔBL‡¯31È„È ÏÚ Ô‰a ‰kÊÓe ,ÂÈ˙B¯tÓ ƒ«¿«≈ƒƒ≈»¿«∆»∆«¿≈

ÌÂÏ‰L ÈÚ‰ B‡ ÈÂl‰ B‡ Ô‰k B˙B‡Ï ¯Á‡32Ì‡Â . «≈¿…≈«≈ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‡l‡ ÔzÈ ‡lL ÏÈ‚¯ ‡e‰Â epnÓ ÏhÏ ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰»¿ƒƒƒ…ƒ∆¿»ƒ∆…ƒ≈∆»»∆

¯Á‡ È„È ÏÚ ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ -33LÈ¯ÙnL ¯Á‡Â . ≈»ƒ¿««¿≈«≈¿««∆«¿ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ ‰kÓe LÈ¯Ù‰L ‰Ê ‰ÂL ‰nk ·MÁÓ34, ¿«≈«»»∆∆∆ƒ¿ƒ¿«∆ƒ«ƒ¿»

Ô‰k ÏÎÏ ‰Óe¯z‰ ¯ÎBÓe .B·BÁ Ïk Ú¯tiL „Ú«∆ƒ»«»≈«¿»¿»…≈
‰ˆ¯iL35˙B¯OÚn‰ ÏÎB‡Â ,36. ∆ƒ¿∆¿≈«««¿

נתינה?30) חובת ידי יוצא איך בכתבֿיד 31)כלומר,
עני". "מעשר לו.32)אברבנאל: מחזירם אחר ואותו

הכהנים 33) כל הסיחו כבר להם, אלא נותן שאינו שכיוון
שני  ומעשר לידיהם. באו וכאילו הללו, המתנות מן דעתם
טובת  בו שיש בבית, המתחלק עני מעשר הוא כאן, הנזכר

לבעלים. הוא 34)הנאה הרי המלוה מן מנכה אינו שאם
ריבית. מהם נוטל וגם לזרים.35)גוזלם, אסורה שתרומה

לזרים.36) שמותרים

.ÊLÈ¯Ù‰L ˙B¯t‰ ÌÈÂL ‰nk ·MÁÓ ‡e‰Lk37- ¿∆¿«≈«»»ƒ«≈∆ƒ¿ƒ
‰ ¯ÚMk ·MÁÏ BÏ LÈÏBf38ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â , ≈¿«≈««««¿≈≈ƒ

‰Ê ·BÁ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â .˙Èa¯39‡a Ì‡Â . ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿«∆∆∆¿ƒ»
¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯ÊÁÏ ˙Èa‰ ÏÚa40el‡ eˆ¯ Ì‡ Ï·‡ ; ««««ƒ«¬…≈≈¬»ƒ»≈

ÔÈ¯ÊBÁ - ¯ÊÁÏ ˙BÚn‰ eÁ˜lL41Ô‰Ó eL‡È˙ . ∆»¿«»«¬…¿ƒƒ¿»¬≈∆
ÌÈÏÚa‰42Ô‰ÈÏÚ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ -43ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ; «¿»ƒ≈«¿ƒƒ¬≈∆∆≈«¿ƒƒ

„e·‡‰ ÏÚ44- ÌÂÏ‰L ÈÚ‰ B‡ ÈÂl‰ B‡ Ô‰k‰ ˙Ó . «»»≈«…≈«≈ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»
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„Ú Bf‰ C¯ck Ô˜ÏÁÓ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿ƒ¬≈∆≈∆¿»«∆∆««
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙eL¯ ÏhiL45Ú˜¯˜ Ô‰Ï ÁÈpiL ‡e‰Â . ∆ƒ…¿ƒ«¿ƒ¿∆«ƒ«»∆«¿«

ËÁÓ ‡ÏÓ elÙ‡46ÔÈ‡ - ÌÈÙÒk ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿…««¬»ƒƒƒ«¿»ƒ≈
˙ÏÚBÓ L¯Bi‰ ˙eL¯47˙Ó ÏÚ ÔÈc ˙È·a ÌÂÏ‰ Ì‡Â . ¿«≈∆∆¿ƒƒ¿»¿≈ƒ«¿»

ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì˜ÏÁÓ el‡ ˙BÚÓ ÏÚ LÈ¯ÙiL∆«¿ƒ«»≈≈∆¿»≈»ƒƒ…
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙eL¯48ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ÈÚ‰ ¯ÈLÚ‰ . ¿ƒ«¿ƒ∆¡ƒ∆»ƒ≈«¿ƒƒ

‰Óa ‰l‰ ‰ÎÊÂ ,ÔÈc ˙È·a e‰ÂÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ»»««ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»«»¿«
B„ÈaL49. ∆¿»

המלווה.37) מן לנכות הלוואה 38)כדי שבכל פי על אף
"אין  א הלכה ולוה מלוה מהלכות ט בפרק רבינו פסק
פירות  לקבל כדי מעות מלווים (אין הפירות על פוסקין
בשוק) קבוע מחיר (שייקבע השער שיצא עד תמורתם),
עם  בפירוש שיפסוק א) תנאים: שני שצריכים הרי וכו'",
כיוון  שלנו בנידון - השער שייצא וב) הזול. שער על הלווה
ולכן  למכר, דומה זה הרי להיפרע, מנת על שלא שהלוה
יצא  שלא פי על ואף בפירוש, פסק שלא פי על אף התירו
סאים  ארבעה היו ההלוואה שבשעת פי על ואף השער.
בסלע, סאין עשרה נמכרים ההפרשה בשעת ועתה בסלע

רבית. משום חושש אלא 39)אינו משמטת שביעית שאין
אבל  יגוש", ב"לא יעבור יתבענו שאם לתבעו, שיכול חוב
חובו, שיפרע איתו התנה לא שהרי לתבעו, יכול אינו כאן
של  שדותיו נשתדפו ואם מעשרות, או מתרומות ינכה אלא
כלום. עליו לו אין ולעשר, לתרום פירות היו ולא מלווה
ברשות  הפרעון שהרי ועומד, נגוש כבר שהחוב ועוד

המעות 40)המלווה. שיישארו כדי היא חכמים תקנת
הימנו 41)בידם. משך ולא מעות לו "נתן שנינו שהרי

בו". לחזור יכול ושמעו 42)פירות שדותיו שנשתדפו כגון
שיפריש  עמהם התנה והוא כיס", לחסרון ליה "ווי שאמר
שתבואות  ומכיוון זו, שנה של ומעשרות מתרומות עליהם

כלום. עליו לו אין נשתדפו, זו, מיכן 43)שנה לאחר אם
התבואה. ממנו.44)הצמיחה שנתייאש החוב על כלומר,

תרומותיו 45) הלה שייקח הסכים שאביהם פי על ואף
מסכימים  אינם [=היורשים] הם שמא לו, שהלווה במעות

חוב,46)לכך. לבעל משועבדים היורשים שקרקעות כיוון
רשותם. אינם 47)מועטה יתומים של מטלטלים כי

חוב  לפרוע חייבים אינם והם חוב, לבעל משועבדים
החוב. נפקע הרי קרקע 48)אביהם, להם אין ואפילו

להטיל  דין בית ביד כוח שיש הלוואתו, מעות על מפריש
היא, חכמים ותקנת והעניים הלויים הכהנים כל על זה חוב

להלוואה. כשיצטרכו מלווים שימצאו כלומר,49)כדי
זכ  הזה על הלווה הלוואה כאן אין שהרי שבידו במעות ה 

ומכיוון  עני ממעשר לנכות מנת על אלא לשלם מנת
תקנו  שבמיתה פי על ואף כלום. עליו לו אין העני, שהעשיר
שכיחה  אינה עשירות - והעני והלוי הכהן לטובת חכמים

בזה. תקנו ולא כלל

.ÁÏ‡¯OÈ50ÈÂÏ Ô·Ï ¯Ó‡L51¯OÚÓ ¯k :52EÏ LÈ ƒ¿»≈∆»«¿∆≈ƒ…«¬≈≈¿
È„Èa53È‡M¯ -54ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z B˙BOÚÏ ÈÂÏ Ôa ¿»ƒ««∆≈ƒ«¬¿««¬≈«

¯Á‡ ÌB˜Ó55CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡56B˙ Ì‡Â . »«≈««ƒ∆…»«¿ƒ¿»
¯Á‡ ÈÂÏÏ Ï‡¯Oi‰57˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ -58. «ƒ¿»≈¿≈ƒ«≈≈»»∆»«¿…∆

לתת 50) חייבים אינם לוי או כהן אבל ישראל, ודווקא
שהכוונה 51)מעשרותיהם. וייתכן לוי. בן קרוי לוי כל

תורם  אינו הרי כן לא שאם חכם, תלמיד שאינו לוי, לסתם
המוקף. מן המעשר 52)אלא כמות לו כשאמר דווקא

יוכל  לא בידי", לך יש "מעשר סתם לו אמר אבל שבידו,
כמות  מה יודע אינו כי המעשר, מן מעשר לעשותו הלוי

לך.53)המעשר. ואתננו מפירותי מן 54)שעישרתי
מן  לתרום עצמם על מחמירים חכמים תלמידי אבל הדין.

מעשר. תרומת אפילו מנותן 55)המוקף גרוע אינו כי
(שיטה  תבואתו על שלו מכרי שיתרום לחבירו רשות
נתנו  שמא לחשוש ואין הרא"ש). בשם שם מקובצת
יעשו  לא ישראל "שארית נאמר שהרי אחר, ללוי הישראל
זה  במעשר לישראל שאין ומכיוון כזב", ידברו ולא עוולה
הוא  הרי שרוצה, לוי לכל לתיתו שבידו הנאה, טובת אלא
המקבל  של דעתו שסמכה מועטת, מתנה ללוי כנותן
אמנה, ממחוסרי הוא הרי בו יחזור אם ולכן כשהבטיחו,

אמון. מחוסרי בבבא 56)כלומר, הברייתא העמידו כך
אמרו  מדוע אצלו, והפקיד וחזר משך אם כי שם, מציעא
ממונא  דמשכיה "כיוון - תרעומת" אלא עליו לו "אין להלן:

גביה". ליה הנ"ל.57)אית חכמים דברי על שעבר
עליו 58) לו יש קניין, שום בו עשה שלא פי על ואף

שכיוון  ועוד, נכזבה" בתוחלת "שהבטיחו כיוון תרעומת
ונמצא  תרומה, הלוי תרומת אין לאחר, המעשר שנתן

טבלים. באכילת שהכשילו

.Ë‰¯e‚na ˙B¯t BÏ eÈ‰L ÈÓ59ÈÂÏÏ ‰‡Ò Ô˙Â , ƒ∆»≈«¿»¿»«¿»¿≈ƒ
ÈÚÏ ‰‡Òe60ÔÈ‡Ò ‰BÓL LÈ¯ÙÈ ‡Ï -61‰¯e‚n‰ ÔÓ ¿»¿»ƒ…«¿ƒ¿∆¿ƒƒ«¿»

˙B¯OÚÓ ÏL ÔÈ‡Ò È˙ML Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏÎ‡ÈÂ¿…¿≈∆»ƒ≈≈«∆¿≈¿ƒ∆««¿
BÈ‡ - ÈÚ‰Â ÈÂl‰ Ô‰Ó eÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi«̃»ƒ¬»ƒ»¿≈∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈
È˙MÓ ¯‡Lp‰ ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ¬≈∆∆»¿ƒ∆¿«ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡q‰62. «¿ƒ

הפירות.59) שם שמכניסים להם:60)אוצר ואמר
אלה  יהיו לאכילה, סאים שמונה המגורה מן לכשאפריש

עני. ומעשר ראשון מעשר שהרי 61)עליהם בדיוק זה אין
מן  עשירית אלא להפריש חייב אינו ללוי סאה שנתן לאחר
הסאה. ועשירית סאין שמונה נותרו כן ואם הנשאר,

לכשיפריש 62) המעשרות שיחולו דבריו לפרש ואין
אנו  אין התורה מן שהוא בדבר הלא כי מעכשיו, ולמפרע

"ברירה". אומרים

.ÈÔB‚k ,˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ Ô‰È˙BzÓ eÙÈÏÁ‰L ÌÈiÚ¬ƒƒ∆∆¡ƒ«¿≈∆ƒ««««ƒ¿
¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL B‡ Ë˜Ï ÏL ‰‡Ò BÏ e˙pL∆»¿¿»∆∆∆ƒ¿»≈»«¿«

ÈÚ63Ô¯b‰ ÔÓ ‰‡Ò eÏËÂ64Ì‰Ó ÏËpL ‰Ê -65¯eËt »ƒ¿»¿¿»ƒ«…∆∆∆»«≈∆»
˙Èa‰ ÏÚa ˙eL¯a ‰OÚpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚn‰ ÔÓ66; ƒ««¬≈««ƒ∆«¬»ƒ¿««««ƒ

epnÓ eÏËpL ‰ÊÂ67·iÁ68ÛÏÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆∆»¿ƒ∆«»««ƒ∆≈∆
ÔÈ¯eËt‰ Ô‰È˙BzÓ69. «¿≈∆«¿ƒ

ממעשרות.63) פטורים במעשרות.64)שהם חייב שהוא
מהעניים.65) הבית היו 66)בעל החליפין אם [כלומר:

שלו  לעניים להם שנתחלפו אלא הבית, בעל מדעת שלא
המעשרות, מן פטור העניים של שחלקם וודאי בשלהם,
שהרי  הבית, בעל של מדעתו החליפין היו אם אפילו אלא
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- ואוכל שניים כשמצרף למעשרות קובע ומקום כמקח, זה
גורן  עשאום שאם פי על ואף המעשרות. מן פטור זאת בכל
לקט  של שהם יודעים הכל שאין למעשרות, הוקבעו בשדה,

ופא  שמי שכחה העין, למראית לחשוש אין בחליפין כאן - ה
מתנות  עם היו שהחליפין גם ישמע מהחליפין ששמע
אפילו  זה שבנידון אומרים ויש ממעשר. הפטורות העניים
לחליפין]. יוצא קול כי נתחייבו, לא בשדה, גורן עשאם אם

הבית.67) מבעל נגמרה 68)העניים ואם במעשר.
כדין  התורה, מן במעשר הם חייבים העניים, ביד מלאכתם

חלף 69)לוקח. שהוא שכיוון לומר, רבינו כוונת אם
דבריו  ממעשרות, לפטרם מקום היה הפטורות מתנותיהם

זה. מטעם לפטרם אפשר איך כי רב, עיון צריכים

.‡È‰ÏhpL Ï·Ë ÏL ˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈«¿»∆∆∆∆ƒ¿»
Ô˙Óe¯z70BÊ ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡Â ,71BÊ·72‰BL‡¯‰ - ¿»»¿»««¿¿»»ƒ»
˙¯OÚÓ73- BÊ· BÊÂ BÊ· BÊ ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡ . ¿À∆∆»««¿¿»¿»

;‰iMa ‰È˙B¯OÚÓ Ú·˜ È¯‰L ,˙¯OÚÓ ‰BL‡¯‰»ƒ»¿À∆∆∆¬≈»««¿¿∆»«¿ƒ»
ÔÓ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ,˙¯OÚÓ ‰iM‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ»¿À∆∆∆≈«¿ƒƒ«¬≈ƒ
‡È‰ ÔÈ„ÚL ‰iM‰ ÏÚ ‰¯ËÙ ¯·kL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆¿»ƒ¿¿»««¿ƒ»∆¬«ƒƒ

¯OÚÓa ˙·iÁ74.Ô‰ÈzL «∆∆¿«¿«¿≈∆

אינו 70) תרומתן, ניטלה לא שאם שם. בתוספתא הוא כן
בצפון  מקום לה לקבוע צריך כי בזו, זו תרומת לומר יכול
שגם  לומר, [וצריך במעשרות. כן שאין מה בדרום, או
הכלכלה, תוקנה לא כן לא שאם ניטלה, כבר מעשר תרומת
מעשר]. תרומת ממנה להפריש אפשר אי שהרי

אחת.71) שנייה.72)כלכלה כי 73)בכלכלה
שנייה. בכלכלה ומעשרין 74)מעשרותיה תורמין אין כי

החיוב. על הפטור מן

.·ÈÏk ¯OÚÓ el‡ ˙BlkÏk ÈzL ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡»««¿¿¿≈«¿»≈«¿«»
ÌL ‡¯˜ - dz¯·Áa Úe·˜ Ô‰Ó ˙Á‡75Ú·˜ ¯·Îe , ««≈∆»««¬∆¿»»»≈¿»»«

BÈ‡Â ,Ô‰lL ˙B¯OÚn‰ ‡ÈˆBÓe ,Ô‰a Ô‰È˙B¯OÚÓ«¿¿≈∆»∆ƒ«««¿∆»∆¿≈
.¯Á‡ ÌB˜nÓ ˙B¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ¬≈∆««¿ƒ»«≈

זה75) לעניין הפרשתו, חלה להוציא כלומר, יכול שאינו
אחר. ממקום מעשרות עליהן

.‚È˙Á‡Ó Ô‰ÈzL ¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ ?Ô¯OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿»ƒ«¿«¿≈∆≈««
Ô‰Ó76eÈ‰ Ì‡ ,‰pnÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ¯OÚÓ B‡ ≈∆«¿«»««≈∆ƒ∆»ƒ»
˙BÂL77LÈ¯ÙÓ - dz¯·ÁÓ ‰ÏB„b ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»««¿»≈¬∆¿»«¿ƒ

‰ÏB„b‰ ¯OÚÓ ‰pËw‰ ÔÓ78‰ÏB„b‰ ÔÓe ,79¯OÚÓ ƒ«¿«»«¿««¿»ƒ«¿»«¿«
‰pËw‰80. «¿«»

שוות.76) היו יכול 77)אם אינו זו על ומזו  זו על ומזו
אינו  שוב השנייה, על הראשונה מן הפריש שאם להפריש,
מן  שהוא מפני הראשונה, על השנייה מן להפריש יכול

החיוב. על מעשר 78)הפטור הקטנה מן מפריש כלומר,
בגדולה  ומשאיר הקטנה, לגודל השווה הגדולה, מן חלק על

הקטנה. על יפריש שממנו טבל היתר 79)חלק מן כלומר,
טבל. עצמו.80)שנשאר ומעשר

à"ôùú'ä ìåìà 'â éòéáø íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בטבל 1) נתערבו אם מתוקנין חולין שנקראו הפירות יבאר

כד  וקבע יין כדי של שורות עשר לו שהיו מי דינם. מה
שורה  זו לאי יודע ואינו למעשר החיצונה משורה אחד

התכוון. חיצונה

.‡˙B¯t‰2˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ô‰Ó Ì¯e‰L «≈∆«≈∆¿»¿»¿«
ÚÓ¯O3ÔÈlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ -4¯‡L Ô‰Ó LÈ¯Ù‰ Ì‡Â . «¬≈≈«ƒ¿»ƒÀƒ¿ƒƒ¿ƒ≈∆¿»

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - Ô‰È˙B¯OÚÓ«¿¿≈∆≈«ƒ¿»ƒÀƒ¿À»ƒ¿»»

ז.2) משנה פ"ז בדמאי המשנה בפירוש רבינו כתב כן
אין 3) שלכתחילה ואףֿעלֿפי מעשרות. הפריש לא ועדיין

בדיעבד  - ראשון מעשר לפני מעשר תרומת להפריש
ה. הלכה פ"ט להלן ראה תרומה, "מפני 4)תרומתו

מהם" ניטלה בהם) המעורבות התרומות =) שהקדושה
שם). המשנה (פירוש

.·Ï·Ë5BÈÓa ÔÈÓ ÔÈw˙Ó ÔÈlÁa ·¯Ú˙pL6È‡L , ∆∆∆ƒ¿»≈¿Àƒ¿À»ƒƒ¿ƒ∆ƒ
ÌÚh‰ ¯Á‡ Cl‰Ï ¯LÙ‡7˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ LÈ Ì‡ : ∆¿»¿«≈«««««ƒ≈≈¬≈

‰Óe¯z Ï·Ë B˙B‡ ÏÚ ‡ÈˆBÓ -8ÈÙÏ ˙B¯OÚÓe ƒ«∆∆¿»««¿¿ƒ
ÔBaLÁ9B˙B‡ ÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ≈≈¬≈¿ƒ«

¯eÒ‡ Ïk‰ È¯‰ - Ï·Ë10LÈ¯ÙiL „Ú11‡e‰LÎe . ∆∆¬≈«…»«∆«¿ƒ¿∆
˙Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ ,LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ¿≈¿«

Ï·haL ¯OÚÓ12. «¬≈∆«∆∆

אבל 5) מעשר, תרומת מהם ניטלה שלא פירות כלומר,
וכן  שם, בירושלמי הוא כן גדולה. תרומה מהם ניטלה

רבינו. בדברי להלן במשהו,6)משמע אוסרו שהטבל
(פט"ו  לתקנו אפשר שהרי מתירין, לו שיש דבר שהוא מפני

ו). הלכה אסורות מאכלות בטל.7)מהלכות אינו ולפיכך
בששים. בטל הוא - מינו בשאינו נתערב אם אבל

(שם).8) כנ"ל. מעשר, תרומת לפי 9)כלומר, כלומר,
ט  משנה פ"ג בחלה הדברים ומקור שנתערב. הטבל כמות
98 עמ' ליברמן ר"ש (הוצאת פ"ה ובתוספתא (כסףֿמשנה)

(הלכות 10)25). במשהו - במינו מין שנתערב שטבל
שם). אסורות בהלכה 11)מאכלות שמבואר כדרך

הטבל.12)הסמוכה. מן ממאה אחד כלומר,

.‚‰‡Ó ?„ˆÈk13‰‡Óa ·¯Ú˙pL Ï·Ë ÏL ‰‡Ò ≈«≈»¿»∆∆∆∆ƒ¿»≈¿≈»
ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ÏL ‰‡Ò14„Á‡ Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ¿»∆Àƒ¿À»ƒ«¿ƒƒ«…∆»

ÚL˙Â ÌÈÚL˙ ¯‡MÈÂ ,Ï·Ë - LÈ¯Ù‰L ÏÎÂ ,‰‡Óe≈»¿…∆ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈«
ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ15˙Á‡ ‰‡Ò „ÈÒÙÓ ‡ˆÓ ,16Ì‡ ÔÎÂ . Àƒ¿À»ƒƒ¿»«¿ƒ¿»««¿≈ƒ

ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ - ‰Óe¯˙Ï Ïe·Ë Ï·Ë B˙B‡ ‰È‰»»∆∆»ƒ¿»«¿ƒƒ«Àƒ
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰17„ÈÒÙÓ ‰nÏÂ . «¿À»ƒ¿≈¿»¿««¬≈¿»»«¿ƒ

BÊ ‰‡Ò18‰‡Ó Ô‰ LÈ¯Ù‰L ‰‡Ó :¯Ó‡È ‡lL È„k ? ¿»¿≈∆……«≈»∆ƒ¿ƒ≈≈»
Ï·h‰ ‡e‰ e¯‡LpL ‰‡n‰Â ,ÔÈlÁ ÏL19Ì‡ ÔÎÂ . ∆Àƒ¿«≈»∆ƒ¿¬«∆∆¿≈ƒ

- ÔÈlÁ‰ ÏÚ ‰a¯Ó B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙BÁt Ï·h‰ ‰È‰»»«∆∆»ƒ«Àƒ¿À∆««Àƒ
ÔÓ Ï·haL ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe Ï·h‰ dÈa‚Ó«¿ƒ««∆∆¿≈¿««¬≈∆«∆∆ƒ
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‰È‰ Ì‡ ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z È„k B‡ ;ÔÈlÁ‰«Àƒ¿≈¿»¿««¬≈ƒ»»
.‰Óe¯˙Ï Ïe·Ë Ï·h‰«∆∆»ƒ¿»

שדעת 13) ונראה פ"ה. שם ותוספתא שם, בדמאי משנה
בו  המעורבת תרומה מחמת אלא אינו טבל שאיסור רבינו
מה  ד"ה בתוספות שם ועיין פו. ביבמות רש"י (וכדעת
בחולין, הטבל וכשנתערב .(: פג נדרים הר"ן וכדעת תרומה,
לאחר  שתרומה שכשם הטבל. ופקע בחולין, התרומה בטלה
כן  ואחת, במאה היא בטלה בחולין ונתערבה שהופרשה
בטלה  אינה שלה הטבל [ובתוך שהופרשה. קודם הוא
תרומה  התורה מן הרי בלבד, מאה אלא שם שאין (ואע"פ
המעורב  שאיסור לפי ואחד), במאה צורך ואין ברוב, בטלה
חרל"פ  הגרי"מ שכתב מה ראה בטל, אינו מתחילתו
'תוספות  עיין כ]. סימן הקודש לציץ אחרון בקונטרס

וחזוןֿאיש. "חולין".14)יוםֿטוב' שם דמאי במשנה
שם. יוםֿטוב' 'תוספות מהם 15)ועיין שיפריש לאחר

(חזוןֿאיש). מספק שני ומעשר ראשון שמן 16)מעשר
שבהם  ולתלות מאה אלא להפריש צריך היה לא הדין
תערובת  שבכל כשם מעשר, תרומת של הסאה נמצאת
שנפל  כשיעור אלא להרים צריך אין במאה, בחולין תרומה

להלן. וראה יותר, שלש17)ולא שתים כלומר, סאים.
בינונית  מדה (כשיעור מחמשים אחת שהיא גדולה לתרומה
לתרומת  ואחת ב) הלכה תרומות מהלכות פ"ג למעלה -
שלש  כאן יש הרי להבין: יש אבל ממאה. אחת שהיא מעשר
במאה  בטלות הן והיאך מעשר, ותרומת תרומה של סאים
שלש  לכולן צריך וא"כ מאה, צריך סאה לכל הרי חולין? של

ה. הלכה להלן וראה סאה! בכל 18)מאות הרי כלומר,
כמדת  אלא להרים צריך אין חולין, במאה תרומה  תערובת

שנפלה. וזו 19)התרומה שם, המשנה בפירוש כתב כן
בלבד, המאה כשנטל יחשוב שמא חוששים "כשאנו לשונו:
של  מאה הם והנשארים חולין של מאה הם שנטלנו שזה
שבתרומה  (כשם הניטל הוא שהטבל לפי כן, הדין ואין טבל,
לתרומה, המורם את מחזיקים אנו להרים, שצריך שנפלה
שנאמר  מה ענין וזה ג) הלכה תרומות מהלכות בפי"ג ועיין
מאה  ונוטל א), הלכה י פרק מציעא בבא (ירושלמי בגמרא
אומר  אני מאה, נוטל אני אומר אתה אם יוסי ר' ואמר ואחת,

טבל". (הנשארים) אלו ונמצאו בידו עלו החולין כל

.„Ïe·Ë ¯OÚÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ20ÔÈw˙Ó ÔÈlÁa21- ¿≈ƒƒ¿»≈«¬≈»¿Àƒ¿À»ƒ
¯Á‡ ¯OÚÓ BÏ LÈ Ì‡ .‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡22‡ÈˆBÓ - ≈¿»∆ƒ≈«¬≈«≈ƒ

¯OÚÓ ˙Óe¯z Ïe·h‰ ¯OÚÓ ÏÚ B˙B‡23ÈÙÏ ««¬≈«»¿««¬≈¿ƒ
ÔBaLÁ24¯OÚn‰ dÈa‚Ó - ¯OÚÓ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ≈«¬≈«¿ƒ«««¬≈

˙Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓe ,·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ¿≈¿«
Ïe·h‰ ¯OÚnaL ¯OÚÓ25. «¬≈∆««¬≈«»

מעשר.20) תרומת ממנו ניטלה שלא ראשון מעשר
והמעשרות.21) התרומות כל מהם שלא 22)שהוצאו

מעשר. תרומת ממנו שבתערובת.23)הופרשה
שבתערובת.24) הטבול המעשר כמות לפי כלומר,
כדלהלן.25)

.‰„ˆÈk26ÔÈlÁ ‰‡Óa ·¯Ú˙pL ¯OÚÓ ‰‡Ó ?27 ≈«≈»«¬≈∆ƒ¿»≈¿≈»Àƒ
LÈ¯Ù‰L ÏÎÂ ,¯OÚÂ ‰‡Ó Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ÔÈw˙Ó¿À»ƒ«¿ƒƒ«…≈»»∆∆¿…∆ƒ¿ƒ

ÔÎÂ .eÈ‰Lk ÔÈlÁ Ô‰ ˙B¯‡Lp‰ ÌÈÚLz‰Â ,¯OÚÓ -«¬≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈Àƒ¿∆»¿≈
Ó ÔÈlÁ‰ eÈ‰ Ì‡B‡ Ïe·h‰ ¯OÚn‰ ÏÚ ÔÈa¯ ƒ»«Àƒ¿Àƒ«««¬≈«»

¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe ¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ - epnÓ ÌÈ˙eÁt¿ƒƒ∆«¿ƒ««¬≈¿≈¿««¬≈
.ÔÈlÁ‰ ÔÓ Ïe·h‰ ¯OÚnaL∆««¬≈«»ƒ«Àƒ

שם.26) של 27)משנה סאין עשר בטלות היאך מובן לא
וראה  כנגדם. אלף צריך והלא חולין, במאה מעשר תרומת

ב. הלכה למעלה

.ÂÏ·Ë28Ïe·Ë ¯OÚÓa ·¯Ú˙pL29Ï·h‰ ‰È‰ Ì‡ , ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¬≈»ƒ»»«∆∆
¯OÚnk30¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k Ï·h‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ - ««¬≈«¿ƒƒ«∆∆¿≈¿««¬≈

BaL31„ˆÈk .32‰‡Óa ·¯Ú˙pL Ï·Ë ‰‡Ò ‰‡Ó ? ∆≈«≈»¿»∆∆∆ƒ¿»≈¿≈»
¯OÚÓ ‰‡Ò33- LÈ¯Ù‰L ‰ÊÂ ,‰‡Óe „Á‡ LÈ¯ÙÓ - ¿»«¬≈«¿ƒ∆»≈»¿∆∆ƒ¿ƒ

¯OÚÓ34‰È‰ .Ï·Ë - ˙B¯‡Lp‰ ÚL˙Â ÌÈÚL˙Â ,35 «¬≈¿ƒ¿ƒ¿≈««ƒ¿»∆∆»»
¯OÚn‰ ÏÚ ‰a¯Ó Ï·h‰36,„·Ïa ¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ - «∆∆¿À∆«««¬≈«¿ƒ««¬≈ƒ¿«

˙Óe¯˙Ï ÌL ‡¯˜È Ì‡L ;ÌeÏk Ï·h‰ ÔÓ „ÈÒÙÈ ‡ÏÂ¿…«¿ƒƒ«∆∆¿∆ƒƒ¿»≈ƒ¿«
ÏaËpL ¯OÚÓ37Ún„Ó ¯OÚn‰ ‡ˆÓ ,38˙Óe¯˙a «¬≈∆ƒ¿«ƒ¿»««¬≈¿À»ƒ¿«

BnÚ ‰˙ÏÚL Ï·Ë ÏL ¯OÚÓ39‰È‰ .40¯OÚn‰ «¬≈∆∆∆∆»¿»ƒ»»««¬≈
¯OÚÓ ˙Óe¯˙Ï ÌL ‡¯B˜ - Ï·h‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À∆««∆∆≈≈ƒ¿««¬≈

Ï·haL41ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe Ï·h‰ LÈ¯ÙÓe , ∆«∆∆«¿ƒ«∆∆¿≈¿««¬≈∆
BÏ·Ë42ÔÓ ,‰‡nÓ „Á‡ ,43Ï·h‰ ‰È‰ÈÂ ;¯OÚn‰ ƒ¿∆»ƒ≈»ƒ««¬≈¿ƒ¿∆«∆∆

Ún„Ó Blk44ep¯kÓÈÂ ,45ÈzL ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ À¿À»¿ƒ¿¿∆¿…≈ƒ¿≈¿≈
BaL ˙BÓe¯z46„Á‡ ¯OÚn‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ ‡ˆÓÂ . ¿∆¿ƒ¿»«¿ƒƒ««¬≈∆»

Ï·haL ¯OÚÓ ˙Óe¯z BÓk ‡e‰L ,BaL ‰‡nÓ47. ƒ≈»∆∆¿¿««¬≈∆«∆∆
‰‡Ó LÈ¯ÙÓ - ¯OÚÓ ÌÈ˙‡Ó ÌÚ Ï·Ë ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»∆∆ƒ»«ƒ«¬≈«¿ƒ≈»
Ï·Ë ‰‡Ó ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰ LÏM‰Â ,LÏLÂ¿»¿«»≈¿««¬≈∆≈»∆∆
‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈ˙‡nÓ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ¯eÚLÂ¿ƒ¿««¬≈ƒ»«ƒ¿≈∆…»

B˙BÓÎa e·¯Ú˙ Ì‡ ˙BÚËÏ48Ì‰Â ,Ê"ˆ˜ ¯‡MÈÂ , ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ»≈¿≈
eÈ‰Lk ¯OÚÓ49. «¬≈¿∆»

ועדיין 28) גדולה, תרומה ממנו שניטלה והיינו שם. משנה
תרומתֿמעשר. ממנו ניטלה ממנו 29)לא ניטלה שלא

מעשר.30)תרומתֿמעשר. ומאה טבל מאה כלומר,
ממאה.31) אחד שם.32)כלומר, טבול 33)משנה

כנ"ל. מעשר, -34)לתרומת המאה על היתר והאחד
הטבל. של מעשר שם.35)תרומת מאה 36)משנה כגון

מעשר. ותשעים יפסיד 37)טבל כלומר, "שבטבל", צ"ל:
שם. לה ויקרא שבו, תרומ"ע כשיעור הטבל מן

בטלות 39)מעורב.38) שהתרומות רבינו שדעת ואף
להרימן, שצריך חכמים שאמרו כיון מ"מ כנ"ל, בתערובת,
מקדשתן, הטבל של תרו"מ בה שישנה המעשר, הרמת הרי

תערובותיהן. ומדמעות "מאה 40)וחוזרות שם: ירושלמי
רבינו, ופירש אחד", עשור פחות צ"ב נוטל טבל, וצ' מעשר
עשור, פחות ואחד מעשר, ק' של תרומ"ע אחד, טבל, של צ'
התערובת. כל של מעשר תרומת הרי הטבל, של תרומ"ע

בטבל 41) מעשרֿראשון מקום שקבע לאחד כלומר,
הטבל.42)המעורב. של ממאה אחד כלומר,43)שהיא

הטבול. המעשר של ממאה שתי 44)ואחד בו שמעורבות
מעשר. הנ"ל.45)תרומות הטבל לתתן 46)את שחייב

בידו. גזל יהיו שדמיהן למכרן, לו שאינו 47)ואסור אף
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החשבון  לפי המעשר מן מעשר שהרי ממש, מעשר תרומת
כדלהלן. חכמים, גזרו סאין, עשרים ק'48)יהא כלומר,

מעשר  שמפריש הוא שהדין מעשר, סאין בק' טבל סאין
רבה  כשמעשר ממעשר טבל נפריש ואם לפניו, טבל ומשייר
ממעשר  טבל להפריש יבא כלשהו, היכר נעשה ולא עליו,
העין  מראית שגדולה כן, לעשות ואסור שוים, כששניהם אף
ונראה  לפניו טבל משמשייר לכהן, ונותנו טבל מפריש שהוא

ג. הלכה למעלה וראה וראה 49)כאוכלו, חולק, והראב"ד
בחזוןֿאיש. ובאריכות כנ"ל, רבינו דעת וביאור ביאורו

.ÊÈÓ50Èck ¯OÚ ¯OÚ ÏL ˙B¯eL ¯OÚ BÏ eÈ‰L ƒ∆»∆∆∆∆∆∆∆«≈
ÔÈÈ51‰BˆÈÁ‰ ‰¯eMÓ ˙Á‡ „k Ú·˜Â ,52ÏÚ ¯OÚÓ «ƒ¿»««««ƒ»«ƒ»«¬≈«

¯Á‡ ÌB˜Ó53Úe„È ÔÈ‡Â ,54‡È‰ ‰BˆÈÁ‰ ‰¯eL BÊ È‡ »«≈¿≈»«≈»«ƒ»ƒ
˙Bi·Á ÈzL ÏËB -55ÔBÒÎÏ‡a56Ô‰ÈzL ·¯ÚÓe57 ≈¿≈»ƒ«¬«¿¿»≈¿≈∆

Ô‰Ó LÈ¯ÙÓe58. «¿ƒ≈∆

ח.50) משנה שבכל 51)שם יין כדי של רבוע כלומר,
חייבות  וכולן מאה, - וסכומם כדים, עשרה מצלעותיו אחת

חיצונה 52)במעשר. משורה אחד כד שכשיפריש כלומר,
שם  קריאת זו ואין המעשר, יחול עתה, אותה קבע שלא
יוכל  ולא מכאן להפריש שיצטרך קובע אלא עכשיו,
וראה  ט. הלכה בסוף להלן משמע וכן אחר, ממקום להפריש

יב. הלכה פ"ז יין.על53)למעלה כדי תשעה
נתכוון 54) לא היין בעל שאף ידוע, היה לא מעולם כלומר,

שם. וברש"י כג: ביבמות וראה מסויימת, לשורה
בבא 55) ועיין שם. במשנה הוא וכן בחבית, וסיים בכד פתח

שם. ובשיטהֿמקובצת כז. אחת 56)קמא כלומר,
שכנגדה: באלכסון ואחת מזרחיתֿצפונית, שבמקצוע
ואחת  צפוניתֿמערבית, שבמקצוע אחת או מערביתֿדרומית,

דרומיתֿמזרחית. שכנגדה: שהמעשר 57)באלכסון ונמצא
החיצוניות. השורות ארבעת כל מיין יין 58)מעורב כמות

רבינו  שדעת ואף לעשר. רוצה שהוא היין לעשירית השוה
למעלה  (ראה "ברירה" אומרים אין התורה מן שהוא שבדבר
מעשרו, את בדיוק לקבוע הקפיד שלא כאן - א) הלכה פ"ז

שיהא  ובלבד מעשר יהא יין איזה לו איכפת משורה לא
בפ"ד  להלן וראה "ברירה", אומרים אנו זה באופן חיצונה,
שם, ובכסףֿמשנה טו, הלכה מע"ש מהלכות
רלא  עמוד ד כרך ברירה, ערך תלמודית ובאנציקלופדיה

.3 77 עמוד פ"ד שני מעשר כפשוטה ותוספתא

.ÁdÚ·˜59ÔÈ‡Â ,‰BˆÈÁ‰ ‰¯eL ÈˆÁaBÊ È‡ Úe„È ¿»»«¬ƒ»«ƒ»¿≈»«≈
‡È‰ ‰¯eL ÈˆÁ60Úa¯‡Ó ˙Bi·Á Úa¯‡ ÏËB - ¬ƒ»ƒ≈«¿«»ƒ≈«¿«

˙BiÂÊ61Ô‰Ó ˙Á‡ ‰¯eLa dÚ·˜ .62BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , »ƒ¿»»¿»««≈∆¿≈»«≈
ÔBÒÎÏ‡a ˙Á‡ ‰¯eL ÏËB - ‡È‰ ‰¯eL63dÚ·˜ . »ƒ≈»«««¬«¿¿»»

‰¯eL ÈˆÁa64- ‡È‰ ‰¯eL ÈˆÁ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , «¬ƒ»¿≈»«≈¬ƒ»ƒ
ÔBÒÎÏ‡a ˙B¯eL ÈzL ÏËB65ÏkÓ ˙È·Á ÏË È¯‰L , ≈¿≈«¬«¿∆¬≈»«»ƒƒ»

.LÈ¯ÙÓe ·¯ÚÓe ,‰¯eL ÈˆÁ¬ƒ»¿»≈«¿ƒ

מעשר.59) שתהא החבית את קבע כלומר, שם. משנה
משמונה 60) שורה חצי איזו לכתחילה קבע לא כלומר,

החיצונות. השורות כל 61)חצאי שיין ונמצא ומערבן,
מעורב. השורות חצאי השורות.62)שמונת מעשר

שיש 63) ונמצא האלכסונים. אחד של חביות עשר כלומר,

ממהֿנפשך. קביעותו ונתקיימה חבית, שורה מכל בידו
שברבוע.64) השורות חצאי עשר 65)מעשרים כלומר,

ועוד  למערביתֿדרומית, ממזרחיתֿצפונית אלכסון חביות
לדרומיתֿמזרחית. שמצפוניתֿמערבית אלכסון חביות עשר

.ËÚ·˜66„Îa ¯OÚn‰67Ô‰Ó ˙Á‡68È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , »«««¬≈¿«««≈∆¿≈»«≈
·¯ÚÓe ‰‡n‰ ÔÓ „ÎÂ „k ÏkÓ ÏËB - ‡È‰ BÊƒ≈ƒ»«»«ƒ«≈»¿»≈

.¯OÚÓe ˙Á‡ „k È„k LÈ¯ÙÓe«¿ƒ¿≈««««¬≈

שם.66) למעלה 67)משנה וראה "חבית". שם: במשנה
ז. הכדים.68)הלכה ממאה

à"ôùú'ä ìåìà 'ã éùéîç íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כמה 1) הם. מעושרין לומר ואין ספק הם ע"ה שפירות יבאר

וכיצד  עליו. מברכין ואם הדמאי, מן מפרישין מעשרות
חבירו  את והמזמין הנחתום. מן ככר הלוקח אותו. מעשרין
על  ברשותו שאינו דבר על מתנה אדם אם אצלו. שיאכל
משל  שני מעשר להפריש חייבים אם הנחתומין הודאי.
אינו  והאחד אחת גת בתוך כרמיהן שבצרו שנים דמאי.

נאמן.

.‡ÈÓÈa2ÏB„b Ô‰k ÔÁBÈ3ÔBÚÓL ¯Á‡ ‰È‰L , ƒ≈»»…≈»∆»»««ƒ¿
˜Ècv‰4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÁÏL ,5Ïe·b ÏÎa e˜„·e ««ƒ»¿≈ƒ«»»¿¿»¿

‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙a ÌÈ¯È‰Ê Ïk‰L e‡ˆÓe ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈»¿∆«…¿ƒƒƒ¿»¿»
d˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe6ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ï·‡ ,7ÈL ¯OÚÓe «¿ƒƒ»¬»«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ

ÈÚ ¯OÚÓe8Ï‡¯OiÓ ı¯‡‰ ÈnÚ eÈ‰9ÏÚ ÔÈl˜Ó «¿«»ƒ»«≈»»∆ƒƒ¿»≈¿ƒƒ«
‡lL ,e¯Êb CÎÈÙÏ .Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ÔÓˆÚ«¿»¿…»«¿ƒƒ»¿ƒ»»¿∆…
Ï·‡ ;ÌÈÓ‡ ÌÈL‡ ‡l‡ ˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ‡‰È¿≈∆¡»««««¿∆»¬»ƒ∆¡»ƒ¬»

˜ÙÒ Ô‰È˙B¯t - ı¯‡‰ ÈnÚ10¯ÓBÏ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , «≈»»∆≈≈∆»≈¿≈∆¡»ƒ«
Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ11È‡Ó„ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .12. ¿À»ƒ≈¿∆«ƒ¿»¿«

ראשון,2) ודפוס ווין כת"י לפי פי"ג סוף סוטה תוספתא
ובסוטה  א. ט, ביומא וגמרא פ"ח, סוף שני מעשר משנה

א. גדולה 3)מח, בכהונה שנה שמונים ששימש זהו
שלמה' ('מלאכת א. כט, ברכות ראה צדוקי, נעשה ולבסוף
תנאים  וב'תולדות משנה' ב'כסף ועי' שם). שני, מעשר

בסופו. הצדיק, שמעון ערך הוא 4)ואמוראים' אם [בין
בהקדמתו  רבינו שכתב כמו גדול, כהן מתתיהו של בנו
מתתיהו  של נכדו הוא אם ובין ששי) (פרק המשנה לפירוש
הצדיק. שמעון אחר היה לא - החשמונאי) שמעון של (בנו
כהןֿגדול  גם היה הצדיק ששמעון כשם כי כוונתו כי ויתכן
('תולדות  ונשיא כהןֿגדול יוחנן: גם היא כן נשיא , וגם
הדת  לצרכי לדאוג היה עליו ולפיכך שם), ואמוראים' תנאים
וראה  המקדש, לבית מחוץ גם תקנות ולתקן העם של

[יוחנן 5)להלן]. ששלח "לפי שם: ובגמרא בתוספתא
רבינו  וסובר וכו'", וראה ישראל, גבול בכל כהןֿגדול]
הסמוכה. בהלכה וראה הגדול. ביתֿדין שלחו שבפקודתו

כל 6) פוטרת אחת שחיטה שיעור, לה ואין במיתה שהיא
ה). ס"ק יד סי' השולחן' 'פאת ועי' שם, פ"א (רע"ב הכרי

ראשון,7) מעשר ממנו הופרש שלא שטבל חושבים שהם
(רע"ב  מעשר תרומת בו שיש אעפ"י מיתה, עליו חייבים אין
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הי"ט, אסורות מאלכות מהל' בפ"י וראה מ"א, פ"ד שם
בפי"ב  להלן עוד [וראה הסמוכה). ובהלכה שם, וברדב"ז

והט"ו]. חכמים.8)ה"ח, לדעת מ"ג, פ"ד בדמאי הוא כן
א. יז, ומכות ב פד, בנדרים עמי 9)וראה מקצת כלומר,

יג.). (שבת מעשרים - רובם אבל אמר 10)הארץ, כשלא
הם. שמעושרים שמעושרים 11)לו אמר ואפילו כלומר,

נאמן. אינו מאי,12)הם, דא פירש: דמאי, ערך ב'ערוך'
הוא  וכן לא. או עישרוהו, טיבו, מה הפרי זה כלומר,

סוטה. מס' סוף ב'ירושלמי'

.·eÈ˜˙‰Â13LÈ¯ÙÓ Ì„‡ ‡‰È ‡lL ,14È‡Óc‰ ÔÓ ¿ƒ¿ƒ∆…¿≈»»«¿ƒƒ«¿«
‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡15, ∆»¿««¬≈ƒ¿≈∆¬ƒ»

„ÒÙ‰ ‰Êa ÔÈ‡L ,ÈL ¯OÚÓe16ÂÈÏÚa È¯‰L , «¬≈≈ƒ∆≈»∆∆¿≈∆¬≈¿»»
B˙B‡ ÔÈÏÎB‡17ÈÚ ¯OÚÓe ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ï·‡ ;18- ¿ƒ¬»«¬≈ƒ«¿«»ƒ
LÈ¯ÙÓ ÔÈ‡19˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ20, ≈«¿ƒƒ«¿«ƒ¿≈∆»≈

B‡ ÈÂlÏ ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ»≈«≈ƒ
¯OÚÓ BÈ‡L ‰È‡¯ ‡·‰ :ÈÚÏ21˙B¯OÚÓ ÏËÂ22. ∆»ƒ»≈¿»»∆≈¿À»¿…««¿

וראה 13) וכו'", להם והתקין כ"ג] [יוחנן "עמד שם: בסוטה
ד. הערה ה"ה.14)למעלה כדלהלן לכהן, ונותן

אף 15) לכהן, לתתה בה החמירו ולכן ה"ה, פ"א למעלה
כדלהלן. למכרה, היה אפשר הדין שמעיקר

שני 17)בהפרשתו.16) מעשר מהל' (פ"ב בירושלים
ובשנה 18)ה"א). השלישית בשנה להפרישו שחייבין

(ראה  מיתה בטבלם אין ושניהם כדלהלן, לשמיטה, השישית
א  פו, וביבמות יטֿכ, הלכות אסורות מאכלות מהל' בפ"י
בהם  ויש שם) לנדא מהר"י ובהגהות אי, ד"ה ב'תוספות' –
ללוי  לתתם צריך יהא שהרי להפרישם, נתחייב אם הפסד,

ונותן.19)ולעני. מפריש אינו ספק 20)כלומר, כלומר,
ישראל. ממון ספק ועני, לוי שעםֿהארץ 21)ממון כלומר,

הפירות. עישר לא הימנו, שלקחתי הלוי 22)זה, כלומר,
עני. מעשר והעני ראשון, מעשר

.‚ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡23È‡Óc‰ ÔÓ ÈÚ ¯OÚÓ ««ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿«»ƒƒ«¿«
CÈ¯ˆ -24È¯ÙÓ BÈ‡Â ,ÌL BÏ ˙B¯˜ÏL25¯ÓB‡Â .26: »ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ¿≈

ÈÚ ¯OÚÓ Ô‡k LiM ‰Ó ¯eOÚ27¯OÚÓ Úa˜Ï È„k . ƒ«∆≈»«¿«»ƒ¿≈ƒ¿…««¬≈
ÈL28ÌB˜Óa - ˙ÈMLÂ ˙ÈLÈÏLa ÈÚ ¯OÚnL ; ≈ƒ∆«¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿

.Úe·M‰ ÈL ¯‡L ÏL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆¿»¿≈«»«

הקודמת.23) בהלכה ראה ונותנים, מפרישין אין כלומר,
אליעזר.24) כרבי ולא כחכמים מ"ג, פ"ד אינו 25)דמאי

שם. במשנה, הוא וכן להפריש, שהפריש 26)צריך לאחר
ה"ה). ולהלן שם, המשנה (פירוש מעשר ראה 27)תרומת

הי"ד. סוף שני מעשר מהל' פ"א כדי 28)להלן כלומר,
הפרשת  לאחר מדמאי שני מעשר בהפרשת יזלזלו שלא
שלמעלה  ואףֿעלֿפי שם). המשנה, (פירוש מעשר תרומת
טעם  אילולא עני, מעשר על הארץ עמי שנחשדו כתב (ה"א)
עני, למעשר שם לקרוא מחייבים היו לא רבינו, שכתב זה
מאכלות  מהל' (פ"י בלבד מלקות אלא בטבלו שאין מפני
שמעשרים  הארץ עמי רוב על סומכים והיו ה "כ) אסורות

קורקוס). (ר"י הם

.„¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈLÈ¯ÙnLk¿∆«¿ƒƒƒ«¿«¿««¬≈«¬≈

ÈL29Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ -30˜ÙÒ ‡e‰L ÈÙÏ ,31. ≈ƒ≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»≈
¯zÓ CÎÈÙÏ32Ì¯Ú ‡e‰Lk LÈ¯Ù‰Ï33. ¿ƒ»À»¿«¿ƒ¿∆»…

הוא 29) שאותם שני, ומעשר מעשר תרומת רק [הזכיר
שאינו  עני, ומעשר ראשון מעשר אבל במעשה, מפריש
ה"ב) (למעלה בלבד שם להם קורא אלא במעשה, מפרישם
אינו  (אם ודאי בטבל אפילו כלל, ברכה חיוב עליהם אין -
(חולין  בלבד במחשבה שם לקרוא שאפשר שכיון מפרישם),
להלן  וראה זאת, הזכיר לא שרבינו אלא נט. ובכורות ז.
כמו  באמירה, שם קרא אם אפילו מברכים אין וצ"ע), ה"ט,
סי' או"ח בשו"ע כמפורש חמץ, ביטול על מברכין שאין

ס"ב]. א.30)תלב כג, ודאי 31)שבת אביי, "אמר שם:
דדבר  ספק ברכה, בעי רבא דדבריהם ברכה. בעי לא יהם

אינו  שרבא רבינו, וסובר הן". מעשרין הארץ עמי רוב אמר,
מברכין  שאין לזה טעם עוד הוסיף אלא אביי, על חולק
פי"ג  להלן [וראה ה"ה חנוכה מהל' בפ"ג ועי' (כסףֿמשנה).

מ"ד.32)ה"כ]. פ"א שצריך 33)דמאי במקום אבל
מחניך  "והיה שנאמר: ערום, כשהוא לתרום אסור לברך,
קדושה  של דיבור אפילו דבר", ערות בך יראה ולא קדוש
בפ"ד  וראה שם, בשבת (רש"י ערוה שיש במקום אסור -

ה"ד). תרומות מהל'

.‰„ˆÈk34˙Óe¯z È„k LÈ¯ÙÓ ?È‡Óc‰ ˙‡ ÔÈ¯OÚÓ ≈«¿«¿ƒ∆«¿««¿ƒ¿≈¿«
„ˆa dÁÈpÓe ,Ïk‰ ÔÓ ‰‡nÓ „Á‡ ‡e‰L ,¯OÚÓ«¬≈∆∆»ƒ≈»ƒ«…«ƒ»¿«

˙B¯t‰35‰Ê :¯ÓB‡Â ,36¯OÚÓ ¯‡Le ,¯OÚÓ37CeÓÒ «≈¿≈∆«¬≈¿»«¬≈»
BÏ38‡e‰L ÂÈÏÚ Èz¯Ó‡L ‰Ê :¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .¿««»≈∆∆»«¿ƒ»»∆

¯OÚn‰ ¯‡L ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡e‰ È¯‰ ¯OÚÓ«¬≈¬≈¿««¬≈«¿»««¬≈
Ô‰kÏ d˙BÂ d˙B‡ ÏËBÂ .BÏ CeÓq‰39BÈ‡L . «»¿≈»¿¿»«…≈∆≈

È‡M¯40¯OÚn‰ Ì„˜ ¯OÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï ««¿«¿ƒ¿««¬≈…∆««¬≈
‰lÁzÎÏ41.ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â . ¿«¿ƒ»¿««»«¿ƒ«¬≈≈ƒ

מ"א.34) פ"ה שאינו 35)דמאי כתב שם, המשנה בפירוש
(ועיי"ש  בכרי מקום בקביעת לו ודי להפריש, צריך
דוקא, להפריש שצריך כוונתו אין כאן גם כי ויתכן בתוי"ט).
תרומת  כמפריש זה אין הפריש, שאפילו השמיענו אלא
שם  קרא לא עדיין שהרי ראשון, מעשר לפני מעשר
מעשר  לקבוע יכול שהיה ואף שם'). אנשי ('תוספות
הזה  הטורח וכל מעשר, תרומת אחרֿכך ממנו ולהפריש
שאסור  (אף "ראשית" נקראת מעשר שתרומת כיון - למה?
מה  במעשר לייחד צריך ראשון), מעשר קודם להפרישה
החלקים  תשעת שייחד קודם מעשר, תרומת לעשותו שעתיד
תרומות  מהל' פ"ג למעלה וראה שם. ראשונה' ('משנה

שהפריש.36)הכ"ג). ממאה, חלקי 37)האחד תשעה
נוספים. בהלכה 38)מאה ראה מקום, קביעות וזוהי

שעדיין 39)הסמוכה. ראיה הבא לכהן: לומר שיכול ואף
למכרה  היה יכול וא"כ כנ"ל, מעשר תרומת וטול תרמו לא
גזירה  למכרו, ולא אצלו לעכבו שלא חכמים החמירו לכהן,
(סוטה  מיתה מתחייב ונמצא ויאכלנה אצלו ישהנה שמא
ד"ה  ב'תוספות' ט. ביומא וראה מפריש. ד"ה ברש"י מח.
משנהֿלמלך). ראה זה, על חולק שלא, סי' וה'טור' מעשר.

בתחילה,40) ראשון למעשר שם לקרוא צריך לפיכך כלומר,
לפני  לכתחילה מעשר תרומת להפריש רשאי שאינו לפי
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ראשון. מעשר כגֿכד.41)שהפריש הלכות שם למעלה
תרומתו  - קודם מעשר תרומת הפריש אם בדיעבד אבל
מאכלות  מהל' ובפ"י ה"א, בפ"ח למעלה נראה וכן תרומה.
בהלכה  ובכסףֿמשנה שם, איש' ב'חזון וראה ה"כ. אסורות

הט"ו]. פי"ב להלן עוד [וראה הסמוכה

.Â¯zÓe42ÔBL‡¯‰ Ì„˜ ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï43 À»¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ…∆»ƒ
È‡Ó„a44˙B¯t ÏL ÈL ¯OÚÓ :¯ÓB‡ ,‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿«¿ƒ»»≈«¬≈≈ƒ∆≈

ÌÓB¯„a B‡ ÌBÙˆa el‡45ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â , ≈ƒ¿»ƒ¿»«¬≈¿À»«
ÔÎÂ .˙BÚn‰46ÌBzÁp‰ ÔÓ ¯kk Á˜Bl‰47LÈ¯ÙÓ - «»¿≈«≈«ƒ»ƒ««¿«¿ƒ

‰pnÓ48„Á‡ :¯ÓB‡Â ,‰lÁÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k ƒ∆»¿≈¿««¬≈¿«»¿≈∆»
¯‡Le ,¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ Ô‡k LiM ‰nÓ ‰‡nÓƒ≈»ƒ«∆≈»¬≈«¬≈¿»
˙Óe¯z ÈeOÚ ¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈»¿«
‰‡nÓ „Á‡ ÏÚ ¯˙i‰Â ;BÏ CeÓq‰ ¯‡M‰ ÏÚ ¯OÚÓ«¬≈««¿»«»¿«»≈«∆»ƒ≈»

‰lÁ ‡e‰ È¯‰ ÈzL¯Ù‰L ‰Êa LiL49L ¯OÚÓe ;È ∆≈»∆∆ƒ¿«¿ƒ¬≈«»«¬≈≈ƒ
.˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,dÓB¯„a B‡ dBÙˆaƒ¿»ƒ¿»«¬≈¿À»««»

.ÏÎB‡Â¿≈

אין 42) לראשון, שני מעשר הקדים "אם מ"ד: פ"א בדמאי
לעשות  מותר שם, ב'ירושלמי' יוחנן רבי ולדעת כלום". בכך

להלן. וראה לכתחילה. אף סאין 43)כן מאה היו אם כגון
סאין  עשר יוציא ואח"כ שני למעשר סאין עשר יוציא חיטין,
שאמרו  ממה נראה וכן שם). המשנה, (פירוש ראשון למעשר
כלום". בכך אין - לראשון שני מעשר הקדים "אם במשנה:
כן  לעשות מותר יוחנן לרבי ואילו בדיעבד, שרק שמשמע
המשנה  היתה שאם אלא למעלה), (ראה לכתחילה גם
שאחר  לטעות מקום היה לכתחילה של לשון אומרת
תשעה  אלא יפריש לא שני, למעשר סאין עשרה שהפריש
ה"א), פ"ז (למעלה המעשרות כסדר ראשון, למעשר סאין
ראשון, מעשר שחובת ללמדנו, בא המשנה לשון ושינוי
שני  מעשר לו הקדים אם אף בעינו, נשאר - עשרה להפריש

שם'). אנשי ב'תוספות אם 44)(ראה ודאי, בטבל אבל
פי"א  (להלן להתוודות יכול אינו לראשון, שני מעשר הקדים

הי"ג). שני מעשר "מהו 45)מהל' שם: ב'ירושלמי'
ראשון  במקום הכרי) של בדרומו או בצפונו =) שני ליקבע
להקדים  התירו שלא לומר שאפשר ראשון, מעשר קודם =)
כתקנת  במעשר, הפריש אם אלא לראשון שני מעשר
שאול  בר יוסי רבי התירו), לא בלבד בקביעות אבל חכמים,
הדא  וכו' שני וקבע צא ליה, אמר פירי. אריסיה ליה אייתי
השולחן', ('פאת ראשון" במקום שני לקבוע שמותר אמרה

אחרת). שפירש שם הגר"א בביאור פ"ה 46)וראה שם
הי"ב 47)מ"א. ולהלן שם). המשניות, (פירוש עםֿהארץ

עיי"ש. חבר, שחובתה 48)בנחתום מעשר תרומת הקדימו
בעיסה. אחרֿכך שחובתה לחלה חלה 49)בגורן, הקדימו

"ראשית", בו נאמר שלא שני למעשר "ראשית" שנקראת
('ירושלמי' חלה של לחובתה קודם באה שחובתו אףֿעלֿפי

הגר"א). וביאור שם,

.ÊÔÎÂ50ÔÈÓÊn‰51B¯·Á ˙‡52BÏˆ‡ ÏÎ‡iL53, ¿≈««¿ƒ∆¬≈∆…«∆¿
‡e‰Â54˙B¯OÚn‰ ÏÚ BÈÓ‡Ó BÈ‡55·¯ÚÓ ¯ÓB‡ - ¿≈«¬ƒ««««¿≈≈∆∆
˙aL56‡e‰ È¯‰ ¯ÁÓÏ LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú È‡M ‰Ó : «»«∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»¬≈

¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ ¯‡Le ,¯OÚÓ«¬≈¿»«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈

¯OÚÓe ;BÏ CeÓq‰ ¯‡L ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÈeOÚ»¿««¬≈«¿»«»«¬≈
ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,BÓB¯„a B‡ BBÙˆa ÈL≈ƒƒ¿ƒ¿«¬≈¿À»«

˙BÚn‰57ÈtÓ .58el‡ ÌÈ‡z ˙B˙‰Ï Ì„‡Ï ¯znL «»ƒ¿≈∆À»¿»»¿«¿¿»ƒ≈
È‡Óc‰ ÏÚ59È‡cÂa Ï·‡ .B˙eL¯a BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡60 ««¿«««ƒ∆≈ƒ¿¬»«««

BÈ‡ -.B˙eL¯aL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰˙Ó ≈«¿∆∆»«»»∆ƒ¿

מ"א.50) פ"ז שהזמין.51)שם עםֿהארץ כלומר,
המעשרות.52) על המקפיד להלן.53)חבר, ראה בשבת,

פ"י  (להלן עםֿהארץ אצל להתארח שאסור ואףֿעלֿפי
('משנה  בו הקילו הזמינו, שכבר כיון - אֿה) הלכות

מ"ב). פ"ב שם כלומר,55)החבר.54)ראשונה'
אבל  דמאי, פירותיו כן ואם פירותיו, מעשר אם הוא מסתפק
כדלהלן. להתנות, יכול אינו - מעשר שאינו בו יודע אם

לבית 56) לילך יכול שאינו כיון התירו, השבת לצורך ודוקא
שם. ולעשר ה"ה.57)המזמין שם 58)כנ"ל 'ירושלמי'

יוחנן. רבי מדבריהם.59)בשם אלא שאינו 60)שאינו
מעושר.

.Á?„ˆÈk61B˙È·a Ï·Ë ÏL ÌÈ‡z ‰‡Ó BÏ eÈ‰ ≈«»≈»¿≈ƒ∆∆∆¿≈
CLÁz ‡nL ‡¯È˙Óe ,‰„Oa B‡ L¯„n‰ ˙È·a ‡e‰Â¿¿≈«ƒ¿»«»∆ƒ¿»≈∆»∆¿«

˙aLa ¯OÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â62È‡L ÌÈ‡z ÈL :¯ÓB‡ - ¿≈»¿«≈¿«»≈¿≈¿≈ƒ∆¬ƒ
LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú63È‡L ¯OÚÂ ;‰Óe¯z Ô‰ È¯‰ »ƒ¿«¿ƒ¬≈≈¿»¿∆∆∆¬ƒ

È‡L ÚL˙Â ;ÔBL‡¯ ¯OÚÓ - Ô‰È¯Á‡ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¬≈∆«¬≈ƒ¿≈«∆¬ƒ
LÈ¯ÙÓ ¯ÁÓÏe .ÈL ¯OÚÓ - Ô‰È¯Á‡ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¬≈∆«¬≈≈ƒ¿»»«¿ƒ

ÏÎB‡Â64. ¿≈

דבר 61) על בוודאי, מפריש כיצד כלומר, מ"ה. פ"ז שם
בשבת 62)שברשותו. ומעשרות תרומות מגביהין שאין

אסורה, בלבד שם קריאת ואפילו הי"ד). שבת מהל' (פכ"ג
(בשבת  שאמרו ממה נראה וכן עלֿידיֿזה. מתקן שהוא כיון
מתוקן", ותקנו עבר שאם שבת, אצל הוא מוכן "טבל מג.)
ותקנו  עבר ש"אם אלא בשבת להפריש היתר שום שאין הרי

(רדב"ז). בהלכה 63)מתוקן" (ראה ליתא [ו"למחר"
(ראה  הנוסחאות רוב לפי שם במשנה הוא וכן הקודמת).
הקודמת, בהלכה שרק פישל) הערי מכון הוצאת במשנה,
להפריש  עתיד "שאני אומר: לשבת, אצלו כשהזמינו
הזמינו. למחר רק שהרי אחר, לזמן ולא למחר, - למחר",
שירצה]. זמן בכל להפריש בידו שלו, שהטבל כאן, אבל

שבדבר 64) לפי אסור, - אחרֿכך ולהפריש לאכול אבל
רבינו  ולדעת ברירה", "אין פוסקין אנו התורה מן שהוא
וראה  התורה. מן הוא אילנות מעשר ה"ט), פ"א (למעלה

המשנה. בפירוש

.ËCÈ¯ˆÂ65¯Á‡ BÊ LÈ¯ÙnL ‰ÚLa ÂÈ˙ÙOa LÁ¯Ï ¿»ƒƒ¿ƒ¿»»¿»»∆«¿ƒ««
Ï·ËÂ .B‡z ÌÈc˜‰ È¯‰L ,˙aLa Ôw˙Ók BÈ‡Â ;BÊ66 ¿≈ƒ¿«≈¿«»∆¬≈ƒ¿ƒ¿»¿∆∆

˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰Ê È‡z ÂÈÏÚ LiL67Ì„˜ ∆≈»»¿«∆À»¿«¿¿¿«»…∆
LÈ¯ÙiL68¯‡M‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ‰Ê „ˆa ÂÈÈÚ Ô˙BÂ .69. ∆«¿ƒ¿≈≈»¿«∆¿≈∆«¿»

רבי 65) בשם ז) שבהלכה דמאי (בדין ה"א שם 'ירושלמי'
כל  על בלחש שאומר היינו שפתיים, [ורחישת יוחנן.
משה'), ('פני אתמול שהתניתי התנאי כפי והפרשה: הפרשה
בשבת]. עכשיו מפריש כאילו ייראה כן, לא שאם

זעירא.66) רבי בשם ה"ה, שם אףֿעלֿפי 67)'ירושלמי'
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שאסור  כיון בשבת, לטלטלו אסור תנאי, עליו שאין שטבל
הי"ט). שבת מהל' (פכ"ה לתקנו,68)באכילה שבידו כיון

מאחר 69)כנ"ל. בשבת, כמתקן [ואינו שם. 'ירושלמי'
שום  בה שאין (ובהפרשה כנ"ל מאתמול, תנאו שהקדים
למעלה  וראה מחשבה, בה מועיל אם רבינו הזכיר לא תנאי,
הנ"ל, כבהפרשה בשפתיו, לרחוש הצריכוהו לא וכאן ה"ד).
בשבת. כמפריש נראה אינו עיניו, נותן אלא שאינו שכיון
סומך", הוא שבלבו התנאים "על ה"ו: פ"י להלן מפורש וכן

.[25 לשורה 225 עמוד כפשוטה' ב'תוספתא ועי'

.ÈÔ˙70B˙BzLÏ ÒBk ı¯‡‰ ÌÚ BÏ71¯ÓB‡ -72‰Ó : »««»»∆ƒ¿≈«
,¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ ÒBk‰ ÈÏeLa ¯iLÏ „È˙Ú È‡M∆¬ƒ»ƒ¿«≈¿≈«¬≈«¬≈
ÈeOÚ ¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ ¯‡Le¿»«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈»
ÈL ¯OÚÓe ;BÏ CeÓq‰ ¯‡M‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈««¿»«»«¬≈≈ƒ
‰˙BLÂ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,ÒBk‰ ÈÙa¿ƒ««¬≈¿À»««»¿∆

ÒBk‰ ÈÏeLa ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k ÁÈpÓe73. «ƒ«¿≈¿««¬≈¿≈«

אצלו 70) לאכול שהזמינו לה"ז, המשך וזהו מ"ב. שם,
המשנה  בפירוש רבינו כתב וכן שבת, מערב והתנה  בשבת

לו 71)שם. הזכיר ולא לאכול, שהזמינו [שאףֿעלֿפי
לומר  אפשר שהיה אףֿעלֿפי בשתיה, גם הקלו - שתייה
ה"ז), (למעלה שלו שאינו בדבר בדמאי להתנות התירו שלא
מערב  לו הקנהו כאילו הוא שהרי שהזמינו, בדבר אלא

הסמוכה]. בהלכה וראה ממה 72)שבת, חוץ בשבת,
אלא  כן אמרו [ולא שם). המשנה, (פירוש שבת בערב שאמר
אבל  כדלהלן, משייר, אלא במעשה מפריש שאינו בדמאי,
התירו  לא ה"ח), למעלה (ראה במעשה שמפריש ודאי בטבל

כמתקן]. שנראה בשבת, אלא 73)לומר שאינו שבדמאי
למפרע, הדבר הוברר כלומר: ברירה", "יש אמרו מדרבנן,
בטבל  אבל ההפרשה. לפני אף זה סמך על לאכול ומותר
התורה  מן שהוא שבדבר מפני כן, לעשות יכול אינו ודאי,

ה"ב. ופ"ז שם, למעלה ראה ברירה", "אין אמרו

.‡È‰˙Ó - ˙aLa ˙BzLÏ B¯·Á BnÊ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿¬≈ƒ¿¿«»«¿∆
„ÚÒiL ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙aL ·¯ÚÓ ‰Ê È‡˙kƒ¿«∆≈∆∆«»«»«∆ƒ¿∆∆ƒ¿«

BÏˆ‡74ÔÎÂ .75ÏÚBt76- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L ∆¿¿≈≈∆≈«¬ƒ¿««««ƒ
B˙Á‡ ˙¯‚B¯b ÏË77‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ÚL˙Â BÊ :¯ÓB‡Â ≈¿∆∆««¿≈¿≈««»«¬∆»

‰‡n‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙BÈeOÚ78BÊÂ ;ÏÎ‡Ï „È˙Ú È‡L ¬«¬≈««≈»∆¬ƒ»ƒ∆¡…¿
;‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ¯OÚ‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z - ˙Á‡‰»««¿««¬≈«»∆∆«»«¬∆»

¯OÚ‰ ‡e‰ ÈL ¯OÚÓe79‡e‰ È¯‰Â ,˙BB¯Á‡‰ «¬≈≈ƒ»∆∆»«¬«¬≈
,Ô‰ÎÏ LÈ¯Ù‰L ˙¯‚B¯b‰ Ô˙BÂ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ¿À»««»¿≈«¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿…≈

ÈL ¯OÚÓ ÈÓc BÓˆÚÏ LÈ¯ÙÓ ÏÚBt‰Â80È‡zL ; ¿«≈«¿ƒ¿«¿¿≈«¬≈≈ƒ∆¿«
ÏÚa ÏMÓ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‰È‰zL ,‡e‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿∆¿««¬≈ƒ∆««

˙Èa‰81ÏÚBt ÏMÓ ÈL ¯OÚÓe ,82. ««ƒ«¬≈≈ƒƒ∆≈

הכוס,74) את לו במזגו שהקלו כשם כלומר: [לאכול.
לו  בנתנו הקלו כן זֿי), הלכות (למעלה לאכול כשהזמינו
אכילתו  עם ששתייה אףֿעלֿפי לשתות, כשהזמינו לסעוד,
א]. יד, שבת ראה שתייתו, עם מאכילה יותר שכיחה

מ"ג.75) תורה),76)שם, מדין (ולא בתנאו שאוכל
וראה  ה"ט, פ"ה למעלה כמבואר במעשרות, שחייב

שם. שם', אנשי ו'תוספות ישראל' כלומר,77)ב'תפארת

בשבת. ולא בחול מדובר כאן כי עכשיו, מפריש
מהם 78) שאחת פי על ואף מאה. הם המעשר עם כלומר,

תמורתה  אוכל הוא הרי - לכהן ונותנה מעשר תרומת היא
מאה. בסךֿהכל הרי כדלהלן, הבית, בעל משל

פ"ז 79) למעלה ראה "התשע". אלא דוקא, לאו "העשר"
שני". מעשר "ותשעה הפירות.80)ה"א: עליהם לחלל

תמורת 81) הבית, בעל משל אחרת גרוגרת אוכל הוא שהרי
רבי  כדעת שם, משנה למעלה. ראה לכהן, שנתן זו גרוגרת
יוסי  רבי בא שם, המשנה בפירוש רבינו דעת ולפי יוסי.

תנאֿקמא. דברי (פ"ח 82)לפרש שם התוספתא לשון
.(102 14 עמ ליברמן הוצאת

.·ÈÌÈÓBzÁp‰83LÈ¯Ù‰Ï ÌÈÓÎÁ Ìe·iÁ ‡Ï - ««¿ƒ…ƒ¿¬»ƒ¿«¿ƒ
È‡Óc‰ ÔÓ ÈL ¯OÚÓ84,„·Ïa ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡ , «¬≈≈ƒƒ«¿«∆»¿««¬≈ƒ¿«

‰lÁ‰ ÌÚ ‰¯‰Ëa ‰pLÈ¯ÙiL È„k85Á˜Bl‰Â . ¿≈∆«¿ƒ∆»¿»√»ƒ««»¿«≈«
ÙÓ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈL ¯OÚÓ LÈ¯86¯ÎBÓa «¿ƒ«¬≈≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈

B˙eÁ Á˙t ÏÚ B‡ B˙eÁa87¯ËÏÙÏ ¯ÎBn‰ Ï·‡ ;88 «¬«∆«¬¬»«≈¿«¿≈
¯ËÏÙÏ ‰ÎeÓq‰ ˙eÁa B‡89Û‡ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - «¬«¿»¿«¿≈«»¿«¿ƒ«

.ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ

מ"ד.83) פ"ב שם המעשרות. על הנאמנים האופים
תמיד 84) אותם נוגשים עליהם הממונים שהשוטרים מפני

ע"פ  שם, המשנה (פירוש חכמים עליהם הקלו בזול, למכור
ט.). ביומא הנחתום 85)הגמרא בטומאה, נעשתה אם

להוזיל  אותם מכריחים שהשוטרים מפני הכל, מן פטור
חכמים  חייבו בטהרה, נעשתה אם אבל למעלה), (ראה
שם, ('ירושלמי' בינתיים תיטמא שמא שחששו לנחתום,
ה"א. ביכורים מהל' פ"ו להלן וראה יוחנן). רבי לדעת

שם.86) ו'ירושלמי' פ"ג, שם נוגשים 87)תוספתא שאז
כנ"ל. בזול, שימכור השוטרים נוגשים 88)בהם אין שאז

השולחן'). ('פאת לה.89)בהם בסמוך שנמצאת

.‚ÈÌÈL90Ô‰ÈÓ¯k e¯ˆaL91˙Á‡ ˙b CB˙a92, ¿«ƒ∆»¿«¿≈∆¿«««
Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ Ì‰Ó „Á‡‰Â¿»∆»≈∆≈∆¡»««««¿««ƒ

B˜ÏÁ ÏÚ ÔÓ‡p‰ ‰Ê ¯OÚL93B˜ÏÁ ÏËB ‡e‰Lk - ∆ƒ≈∆«∆¡»«∆¿¿∆≈∆¿
˜ÏÁ ÏÚ È‡Óc ¯OÚÓ epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ«»¿«¿ƒƒ∆«¿«¿««≈∆

ı¯‡‰ ÌÚ94‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ ?„ˆÈk .95ÏËBÂ , «»»∆≈«»∆¡»¿∆¡»¿≈
LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ ‚Ï ÌÈ˙‡Ó BÈˆÁa96‚Ï epnÓ ¿∆¿»«ƒ…«ƒ¬≈∆«¿ƒƒ∆…

¯OÚÂ ,¯OÚÓ ˙Óe¯z „Á‡97„‚k ,ÈL ¯OÚÓ ∆»¿««¬≈¿∆∆«¬≈≈ƒ¿∆∆
‚Ï ‰‡n‰98‰lÁz È‡cÂ ÏL ¯OÚn‰ LÈ¯Ù‰ È¯‰L ; «≈»…∆¬≈ƒ¿ƒ««¬≈∆««¿ƒ»

LÈÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙ba eÎ¯cL Ïk ÈˆÁ ÏÚ99B‡ «¬ƒ»∆»¿««¿≈ƒ»»¿ƒ
ÔBaLÁ ÈÙÏ LÈ¯ÙÓ - ÚÈ·¯100. ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ∆¿

מ"ז.90) פ"ו כרמו.91)שם את איש כלומר,92)איש
אחת. גת בתוך ענביהם בטרם 93)דרכו ענביו על כלומר,

חבירו. ענבי עם שנטל,94)עירבם חלקו חצי על כלומר,
יינות  שנתערבו כיון שהרי כדלהלן, שוים, היו חלקיהם אם
מעושר  בוודאי מעורבת יין טיפת שכל נמצא החלקים, שני
מיין  יותר, בחלקו נפלה שמא חשש אין ולכן מעושר, ובספק

ראשונה'). ('משנה היוצא 95)חבירו שהיין ענבים נתן זה
חבירו. וכן לוג, מאתים המעשרות.96)מהן על הנאמן

הי"א.97) למעלה וראה "תשע", אלא דוקא לאו "עשר"
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דמאי,98) וחציה ודאי מעושרת חציה יין, טיפת כל שהרי
יג:). השנה (ראש בילה" "יש - וביין שחלקו 99)כנ"ל.

להיפך. או שליש, שני חבירו וחלק כלומר,100)שליש
רבינו  שדעת ואף בתערובת. חבירו כמות חשבון לפי
מהל' פ"א (למעלה מדבריהם הזה בזמן ומעשרות שתרומות
היה  כן ואם ברירה", "יש אמרו: ובדרבנן הכ"ו), תרומות
שעישרו  חלקו את שקיבל למפרע הדבר שהוברר לומר, לנו
"ברירה" אומרים אין - חבירו ענבי עם שעירבו קודם ודאי,
שאומרים  שניהם, של התבואה היתה כשלכתחילה אלא
לקבל, מהשותפים אחד כל עמד זה שחלק למפרע שהוברר
"ברירה" לומר אין - ונתערבו מחולקים היו אם אבל
ובהל' הי"ד, פ"ו למעלה וראה שם). יוםֿטוב' ('תוספות

וצ"ע. ה"כ, שם תרומות

à"ôùú'ä ìåìà 'ä éùéù íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על 1) נאמן שיהיה כדי עליו לקבל צריך מה יבאר

חבר  בת או פירות. והניח שמת חכם תלמיד ודין המעשרות.
עם  במשתה חבר ישמש אם הארץ. לעם שנישאת אשתו או
שנתן  ע"ה ודין ע"ה. עם שמיסב חבר בן ובסעודתו. הארץ
את  להאכיל מותר אם ירק. אגודת לו לקנות לחבר מנה
חבר  רופא מהם. גובין אם צדקה וגבאי דמאי. העניים

פיו. לתוך נותן אם ע"ה לחולה שמאכיל

.‡˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ˙BÈ‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰2‡ÏÂ «¿«≈»»ƒ¿∆¡»««««¿¿…
È‡Óc ÂÈ˙B¯t eÈ‰È3‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿≈»¿«»ƒƒ¿¿«≈∆∆

ÏÎB‡4¯ÎBÓ ‡e‰L ˙‡Â ,5Á˜BÏ ‡e‰L ˙‡Â ,6BÈ‡Â , ≈¿∆∆≈¿∆∆≈«¿≈
ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó7ÌÈ¯·c ÂÈÏÚ Ïa˜iL CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»≈«≈∆«»»∆¿»ƒ∆¿«≈»»¿»ƒ

ÌÈ„Ú e‡B·iLÎe .ÌÈa¯a el‡8ÔÈÓ‡9ÌÈ¯·c ÏawL ≈»«ƒ¿∆»≈ƒ∆¡»ƒ∆ƒ≈¿»ƒ
„ÈÓz Ì‰a ÏÈ‚¯ ‡e‰LÂ ÌÈa¯a el‡10ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ≈»«ƒ¿∆»ƒ»∆»ƒ¬≈∆∆¡»

.Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ ¯ÓBÏ ÂÈ˙B¯t ÏÚ«≈»«¿À»ƒ≈

מעושרים.2) שפירותיו קבלה 3)לומר ידי שעל כלומר,
דמאי. פירותיו יהיו לא אלה 4)זו בין שלו פירות בין

מה  על נאמן אינו שאם המעשרות, על שחשוד ממי שלקח
אוכלין  שאנו מה על נאמן יהיה היאך בעצמו, שיאכל

מעושר. זה כשיאמר דבריו על שגדלו 5)ונסמוך מפירות
למכור.6)אצלו. מנת ולא 7)על קמא כתנא שם, משנה

התירו  לא - תנאי על לסמוך שיכול פי על ואף יהודה. כר'
אצלו. כשהזמינו אלא זרה 8)כן (עבודה הריטב"א לדעת

או  להכשירו, עדים שני צריך חשוד, בחזקת שהוא "כל לט
הם). שמעושרים הפירות על =) החתיכה על שיעיד אחד עד
על  במעיד אלא באיסורין נאמן אחד עד אמרו שלא
עד  דבר: של [וטעמו רבינו. מדברי נראה וכן החתיכה".
בידו  אם אלא איסור, חזקת לו שיש בדבר נאמן אינו אחד
לתקנם, בידו שהרי הפירות, על הוא נאמן ולפיכך לתקנו
על  להעיד אבל משלו. ומעשרות תרומות עליהם להפריש
המעשרות, על נאמן ואינו הארץ עם בחזקת שהיה זה,
זה  אין שהרי יכול, אינו - למעשרות נאמנות עליו שקיבל

לתקנו]. לא 9)בידו [שאם המעשרות. על נאמנים כלומר,
מוסרים  אין הארץ "עמי אמרו שכן לעדות, פסולים הם כן,

מעשר  שאינו כל מז: בברכות חכמים דעת ולפי עדות", להם
הארץ]. עם הוא הרי כראוי מקבל 10)פירותיו הוא ואז

נאמנות. חזקת

.·ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk11CÈ¯ˆ BÈ‡Â , »«¿ƒ»»¿»∆¡»¿≈»ƒ
- [BzL‡Â] ÂÈ„·ÚÂ B˙È· È·e ÂÈ·e .ÂÈ¯Á‡ ‰˜È„a¿ƒ»«¬»»»¿≈≈«¬»»¿ƒ¿
,˙B¯t ÁÈp‰Â ˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz .e‰BÓk Ì‰ È¯‰¬≈≈»«¿ƒ»»∆≈¿ƒƒ«≈

ÔÈw˙Ó ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌBi‰ B˙B‡a ÌÒk elÙ‡12. ¬ƒ¿»»¿«¬≈≈¿∆¿«¿À»ƒ

"תלמיד 11) טהרות) (גבי שאמר ל: בבכורות שאול כאבא
החמירו  שבטהרות ואף שלושה" בפני לקבל צריך אינו חכם
חומרא. שום מצינו לא במעשרות עצמם, על הכהנים

שאינו 12) דבר ידו מתחת מוציא שאינו חבר על ש"חזקה
מתוקן".

.‚BzL‡ B‡ ı¯‡‰ ÌÚ ˙a13Bc·ÚÂ ,¯·ÁÏ ˙qpL14 ««»»∆ƒ¿∆ƒ»¿»≈¿«¿
‰lÁza Ì‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ¯·ÁÏ ¯kÓpL15˙·e . ∆ƒ¿«¿»≈¿ƒƒ¿«≈¬≈∆«¿ƒ»«

¯kÓpL Bc·ÚÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙qpL BzL‡ B‡ ¯·Á»≈ƒ¿∆ƒ»¿«»»∆¿«¿∆ƒ¿«
Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ı¯‡‰ ÌÚÏ16B‡ Ba .e„LÁiL „Ú ¿«»»∆¬≈≈¿∆¿»»«∆≈»¿¿

ÔÈ„eÓÏ eÈ‰L ¯·Á ÏL Bc·Ú17- ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ «¿∆»≈∆»¿ƒ≈∆«»»∆
eÈ‰L ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Bc·Ú B‡ Ba .Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿«≈¿«¿∆«»»∆∆»

BÏˆ‡ Ô‰L ÔÓÊ Ïk :¯·Á Ïˆ‡ ÌÈ„eÓÏ18Ô‰ È¯‰ - ¿ƒ≈∆»≈»¿«∆≈∆¿¬≈≈
ı¯‡‰ ÌÚk Ô‰ È¯‰ - e‡ˆÈ ;¯·Ák19. ∆»≈»¿¬≈≈¿«»»∆

שנתגרשה.13) או עבד 14)שנתאלמנה שאין הכנעני,
לאחר. נמכר נאמנות 15)עברי לקבל שצריכים [והכוונה

פרק  דמאי בתוספתא אמרו שהרי והמכירה, הנישואין לפני
ואין  ממנו לוקחין נאמנת, אין ואשתו נאמן הוא "היה ג
מכשול]. לידי יבוא שוודאי וכו'", אצלו, מתארחין

בידם.16) הראשון שמנהגם הארץ, עם אצל כשהם אפילו
לבקר.17) החבר].18)רגילין שפסקה 19)[=אצל

הלימודים  על עםֿהארץ השפעת שגדולה ומכאן השפעתו,
אצלו. הלימודים על החבר מהשפעת אצלו,

.„ÂÈ„·ÚÓ B‡ ÂÈaÓ „Á‡ ‰È‰Â ,ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¡»¿»»∆»ƒ»»≈¬»»
ÔÓ‡20ÔÈÏÎB‡Â epnÓ ÔÈÁ˜BÏ - BzÁtLnÓ „Á‡ B‡ , ∆¡»∆»ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆¿¿ƒ

Ô‰Èt ÏÚ21.¯·„Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»»

אדונו.20) תחת נאמן להיות עצמו על שקבל כלומר,
הם.21) שמתוקנים הפירות על שמעידים והיינו

.‰ÌÈÁ˜BÏ - ˙Ó‡ dÈ‡ BzL‡Â ÔÓ‡ ‡e‰ ‰È‰»»∆¡»¿ƒ¿≈»∆¡∆∆¿ƒ
epnÓ22BÏˆ‡ ÔÈÁ¯‡˙Ó ÔÈ‡Â ,23˙Ó‡ BzL‡ ‰˙È‰] . ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»¿»ƒ¿∆¡∆∆

ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÁ¯‡˙Ó - ÔÓ‡ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆¡»ƒ¿»¿ƒ∆¿¿≈¿ƒ
epnÓ24BÈ‡ ‡e‰Â ˙Ó‡ BzL‡L ÈÓÏ ‰¯‡Ó ‡B·˙Â . ƒ∆¿»¿≈»¿ƒ∆ƒ¿∆¡∆∆¿≈

.[ÔÓ‡∆¡»

מוכר.22) שהוא מה מתקן חשודה 23)שוודאי אשתו כי
מתוקן. שאינו דבר מעידה 24)להאכיל אינה אשתו [אם

זה]. על

.Â¯·Á LnLÈ ‡Ï25‡ÏÂ ı¯‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ‡Ï …¿«≈»≈…¿ƒ¿≈«»»∆¿…
˙ÁzÓ Ôw˙Óe ¯OÚÓ Ïk‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B˙cÚÒaƒ¿À»∆»ƒ≈»»«…¿À»¿À»ƒ««

B„È26ÌÚ ‰zLÓa LnLÓ ¯·Á ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»»∆»≈¿«≈¿ƒ¿≈«
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.¯OÚÓe Ôw˙Ó ˙˜ÊÁa Ïk‰ È¯‰ - B˙cÚÒa B‡ ı¯‡‰»»∆ƒ¿À»¬≈«…¿∆¿«¿À»¿À»
‡‰ ÈnÚ ÌÚ ·ÒÓ e‰e‡¯˙˜ÊÁa ‰cÚq‰ ÔÈ‡ - ı¯ »≈≈ƒ«≈»»∆≈«¿À»¿∆¿«

BaÏaL ÌÈ‡z‰ ÏÚ ¯·Á‰ ‡nL ,˙¯OÚÓ27‡e‰ ¿À∆∆∆»∆»≈««¿»ƒ∆¿ƒ
CÓBÒ28. ≈

המעשרות.25) על אצלו.26)הנאמן כשהזמינו
לרחוש 27) צריך אינו שבדמאי י הלכה ט פרק למעלה [ראה

אוכל.28)בשפתיו]. שהוא מה אלא תיקן ולא

.ÊÏÚ CÓBÒÂ ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ „ÚBÒ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»≈≈∆«»»∆¿≈«
Ba ÏÚ ‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰ Ck ,B‡z29elÙ‡Â , ¿»»»ƒƒ¿«¿∆«¿«¬ƒ

‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ Ï·‡ .¯Á‡ ÌB˜Óa Ba ‰È‰»»¿¿»«≈¬»≈»ƒƒ¿«¿∆
‰zLna BnÚ ‰È‰ elÙ‡Â ,BaÓ ıeÁ ¯Á‡ ÏÚ30. ««≈ƒ¿«¬ƒ»»ƒ«ƒ¿∆

ÔÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ·ÒÓ ‰È‰L ¯·Á Ôa ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»≈∆»»≈≈¿ƒ¿≈«»»∆≈
.ÂÈÏÚ ‰˙‰ ÂÈ·‡ ‡nL ,˙¯OÚÓ ˙˜ÊÁa ‰cÚq‰«¿À»¿∆¿«¿À∆∆∆»»ƒƒ¿»»»

שולחנו.29) על סמוך שהוא כיוון בגדול, אפילו
לו.30) אחראי שאינו

.ÁÈÏ Á˜ :BÏ ¯Ó‡Â ¯·ÁÏ ‰ÚÓ Ô˙pL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆»«»»¿»≈¿»««ƒ
‡˜ÒeÏ‚ B‡ ˙Á‡ ˜¯È ˙c‚‡31BÏ Á˜BÏ - ˙Á‡32 ¬À«»»««¿¿»««≈«

Ì˙Ò33¯OÚlÓ ¯eËÙe34‰Ún‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â .35- ¿»»ƒ¿«≈¿ƒ∆¡ƒ∆«»»
¯OÚÏ ·iÁ36¯·Á‰ L¯t Ì‡Â .BÏ ‡È·È Ck ¯Á‡Â «»¿«≈¿««»»ƒ¿ƒ≈≈∆»≈

È‡L BÊ ‰c‚‡ :ÈÂÁÏ ¯Ó‡ ‡l‡ ,Ì˙Ò ÔÁ˜Ï ‡ÏÂ¿…¿»»¿»∆»»««∆¿»ƒ¬À»∆¬ƒ
ÈÓˆÚÏ - BÊÂ ,d˙B‡ ‰B˜ È‡ È¯·ÁÏ - EnÓ Á˜BÏ≈«ƒ¿«¬≈ƒ¬ƒ∆»¿¿«¿ƒ
,d¯OÚÏ ·iÁ - BÓˆÚÏ Á˜lL BÊ ,d˙B‡ ‰B˜ È‡¬ƒ∆»∆»«¿«¿«»¿«¿»
Ì‡Â .d¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - B¯·ÁÏ Á˜lL BÊÂ¿∆»««¬≈≈»ƒ¿«¿»¿ƒ

e·¯Ú˙37B¯·Á ÏL ‰‡Óa BlL ˙Á‡ ‰·¯Ú˙ elÙ‡ , ƒ¿»¿¬ƒƒ¿»¿»««∆¿≈»∆¬≈
ÏML B¯·ÁÏ ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,È‡Óc Ïk‰ Ôw˙Ó -BÁ ¿«≈«…¿«¿««»ƒ≈«¬≈∆¿»

BÏ ÁwÏ38. ƒ«

היטב.31) מתוקן בתבלין הארץ.32)לחם מעם
עבורו,33) ואחד משלחו עבור אחד שניים: שלוקח היינו

כמו  בשבילי וזה בשבילו זה מפרש ואינו בסתם שלוקח
הגלוסקא 34)בסיפא. היא שזאת הדבר, הוברר שאומרים

ברירה, יש אומרים בדרבנן שהרי בשליחותו, עבורו שלקח
הגלוסקא. קנה בעצמו הארץ עם כאילו זה שנתן 35)והרי

הארץ. עם הוא 36)לו הרי שלו במעה שקונה שכיוון
נותן  הוא הרי הארץ, לעם כשנותן כך ואחר לעצמו, כקונה

ואסור. דמאי יג.37)לו הלכה ט פרק למעלה ראה
"ברירה". אומרים אין במאה,38)שבנתערבו בטל ואינו

לתקן. שאפשר מאחר

.ËLÓÁ eÏ ‡·‰Â ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ‰MÓÁ¬ƒ»∆»¿¿∆»≈¿»≈»»≈
‡È·‰Â ,˜¯È ÏL ˙Bc‚‡39BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¬À∆»»¿≈ƒ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«¿

Ô˜ÏÁ ÏÚ ‡l‡ ¯OÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ô‰aL ÌÈ¯·Á -¬≈ƒ∆»∆≈¿ƒƒ¿«≈∆»«∆¿»
„·Ïa40·ea¯Úa Ô‰Ï ‡È·‰ .41Ì‰aL ÌÈ¯·Á - ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿¬≈ƒ∆»∆

Ïk‰ ¯OÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ42. ¿ƒƒ¿«≈«…

הארץ.39) עם 40)מעם של חלקו על אחראים הם שאין
מכן 41)הארץ. ולאחר עצמו בפני אחד לכל לקח כלומר,

זה. באופן ברירה אומרים שאין אצלו, שלא 42)נתערבו
הארץ. לעם דמאי כנותנים יהיו

.ÈÌÈ‡z ÈÏ ËwÏÂ ‡ˆ :¯·ÁÏ ¯Ó‡L ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆»«¿»≈≈¿«≈ƒ¿≈ƒ
È‡¯Ú ¯·Á‰ Ô‰Ó ÏÎB‡ - È˙‡zÓ43Ô¯OÚÓe ,44 ƒ¿≈»ƒ≈≈∆∆»≈¬«¿«¿»

È‡Óc]45BÏ Ë˜ÏÏ ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯·Á‰ ¯Ó‡ Ì‡Â .[46, ¿«¿ƒ»«∆»≈¿«»»∆ƒ¿…
ÏÎB‡ ¯Á‡‰ ‰Ê - ¯Á‡ ¯·Á ÚÓLÂ47CÈ¯ˆ BÈ‡Â ¿»«»≈«≈∆»«≈≈¿≈»ƒ

˙ÁzÓ Ôw˙Ó BÈ‡L ¯·„ ‡ÈˆBÓ ¯·Á‰ ÔÈ‡L ;¯OÚÏ¿«≈∆≈∆»≈ƒ»»∆≈¿À»ƒ««
ÏÚ Û‡ .¯Á‡ ÌB˜nÓ ‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰L B˙˜ÊÁÂ ,B„È»¿∆¿»∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«≈««

Ûwn‰ ÔÓ ‡lL Ì¯˙Ï ÌÈ¯·Á e„LÁ ‡lL Èt48È„k , ƒ∆…∆¿¿¬≈ƒƒ¿…∆…ƒ«À»¿≈
.ÔÈÓ¯Bz ı¯‡‰ ÌÚ ÈÙlÓ ÏBLÎn‰ ˜lÒÏ¿«≈«ƒ¿ƒƒ¿≈«»»∆¿ƒ

כמכר.43) למעשר קובעת המתנה אין הוא 44)שהרי אם
קבע. לאכול שם:45)רוצה בעירובין הר"ח כגירסת

מהן " אוכל (מתאנתי) תאנים לך ולקט צא לחבירו האומר
עראי  מהן אוכל זו כלכלה לך מלא דמאי. ומעשרין עראי
רבינו  השמיט למה עיון, שצריך אלא וודאי". ומעשרין
שכשם  נראה, דברים של [וטעמם כלכלה". "מלא של הבבא
לבתים, מכניסים שהרוב במקום כלכלה שהמוצא שאמרו
כמו  הבית, פני ראיית לפני עישרו לא שוודאי וודאי, מתקנה
אם  ולפיכך עישרם, לא בוודאי מלאכתם, נגמרה לא אם כן
זה  הרי ילקט, שילקט כמה היינו תאנים, לקט לו: אמר
אינו  "אם י: הלכה ג פרק למעלה כמפורש מלאכתו, נגמרה
שבעל  ואפשר צרכו", כל שילקט עד הכלי] [את ממלא
זמן  שיעור בכדי היינו שיעשה, בכדי מיד, עישר הפירות
דמאי, אלא מעשרן אינו ולכן בודדות, תאנים כמה שילקט
עד  מעשרם אינו כן לא שאם לשוק, כשמוליכם והמדובר
שאין  זו, כלכלה מלא לו: אמר אם אבל הבית, פני שיראה

שי  עד מעשר אינו שימלאנה, עד מלאכה גמר שמילא זה ידע
וודאי]. מעשרין ולפיכך הכלכלה, לעם 46)את כלומר,

רשות.47)הארץ. הארץ עם לו נתן כלומר,48)אם
ש"אין  לכל היא הלכה גדולה בתרומה אבל מעשר, תרומת
חכמים  לתלמידי ולא המוקף" מן אלא גדולה תרומה תורמין

בלבד.

.‡ÈÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ49ÌÈÁ¯B‡‰ ˙‡Â50 À»¿«¬ƒ∆»¬ƒƒ¿∆»¿ƒ
È‡Óc51Ì‡ ,Á¯B‡‰Â BÓˆÚ ÈÚ‰Â .ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿∆»ƒ«¿¿»≈«ƒ

.ÔÈw˙Ó - Ôw˙Ï eˆ»̄¿«≈¿«¿ƒ

רק 49) שמאכילין אומר אתה שאם הארץ, עמי אפילו
עמיֿהארץ. עניים בפני דלת נועל אתה ואף 50)לחבירים,

עניים. הם כאן הם, עשירים עמי 51)שבביתם שרוב
מצוות  עלינו להקל כדי בזה והקלו הם, מעשרים הארץ

האורחים. והכנסת הצדקה

·È.Ì˙Ò ÔÈ·Bb ‰˜„ˆ È‡ab52Ì„‡ ÏkÓ53ÌÈ˜lÁÓe «»≈¿»»ƒ¿»ƒ»»»¿«¿ƒ
Ì˙Ò54.Ôw˙È - Ôw˙Ï ‰ˆB¯‰Â , ¿»¿»∆¿«≈¿«≈

העניים.52) עבור ואינם 53)מאכלים מעמיֿהארץ, אף
שקבלו  מה לבין מחבר שקבלו מאכלים בין מבדילים
צדקה  הנותן [אחרי אחריו אתה מדקדק ש"אם מעםֿהארץ,
מאכלים] משאר שנתן, מה את להבדיל עםֿהארץ, הוא אם
ייתן  ולא ייעלב הארץ [שהעם הצדקה מן ממעט אתה

לעםֿהארץ.54)יותר]". אף

.‚Èı¯‡‰ ÌÚ ‰ÏBÁÏ ÏÈÎ‡Ó ‰È‰L ¯·Á ‡ÙB¯55 ≈»≈∆»»«¬ƒ¿∆«»»∆
ı¯‡‰ ÌÚ ˙B¯tÓ56CB˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,B„È CB˙Ï Ô˙B - ƒ≈«»»∆≈¿»¬»…¿
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ÂÈt57B„È CB˙Ï elÙ‡ - ‡ÙB¯ ÏL È‡Óc‰ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»»«¿«∆≈¬ƒ¿»
CB˙Ï elÙ‡ - È‡cÂ Ï·Ë ‡e‰L Ú„È Ì‡ ÔÎÂ .ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿≈ƒ»«∆∆∆««¬ƒ¿

.¯eÒ‡ B„È»»

מותר.שא 55) הכל הרי - כן לא שאם סכנה. בו ין
הרופא.56) של אסור 57)שאינם דרבנן שאיסור אף

אלא  גזרו ולא הקלו בדמאי סכנה, בו שאין לחולה באכילה
פיו. לתוך בנותן

à"ôùú'ä ìåìà 'å ÷"ù íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
דמאי.1) לו ולשלוח לע"ה דמאי למכור שאסור יבאר

ועם  חבר דמאי. למכור מותרין אם גסה במדה המשפיעין
ירק  נושא שהיה מי הארץ. עם אביהם את שירשו הארץ
בדרך. פירות המוצא לארץ. ממנו להשליך ורוצה עליו וככר
אצל  פירותיו המפקיד לו. ולאפות לבשל לפונדקית והנותן

הגוי. אצל או הארץ עם

.‡ı¯‡‰ ÌÚÏ È‡Óc‰ ˙‡ ¯kÓÏ ¯eÒ‡2ÁÏLÏ B‡ »ƒ¿…∆«¿«¿«»»∆ƒ¿…«
È‡Ó„ BÏ3¯·c ÏÎ‡Ï ‰ÊÏ ÚiÒÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«ƒ¿≈∆¿«≈«»∆∆¡…»»

ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .¯eÒ‡‰4È„ÈÓÏ˙Ï B˙B‡ ÔÈÁlLÓe »»¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ5B‡ ¯OÚiL „Ú ÏÎB‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ‡L ; ¬»ƒ∆≈«¿ƒ»»≈«∆¿«≈

.¯OÚÓ ‰fL ÔÓ‡ Ì„‡ BÚÈ„BiL „Ú«∆ƒ»»∆¡»∆∆¿À»

גסה,2) במדה המשפיעין ואפילו ג. משנה פ"ג דמאי
להלן. ראה  שם.3)אסורים, המשפיעין 4)משנה היינו

הסמוכה. בהלכה ראה גסה, בדמאי,5)במדה ודוקא
מן  שאסור ודאי, בטבל אבל מדבריהם, אלא אסור שאינו
פ"ו  (למעלה לצורך אלא לחבר, לשלח התירו לא התורה,

ו). הלכה

.·Ïk6ÔÈÚÈtLn‰7‰q‚ ‰cÓa8˙BBËÈq‰ ÔB‚k ,9 »««¿ƒƒ¿ƒ»«»¿«ƒ
È‡Óc‰ ˙‡ ¯kÓÏ ÔÈ¯zÓ - ‰‡e·z È¯ÎBÓe¿≈¿»À»ƒƒ¿…∆«¿«

BÁlLÏe10‰cn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓ ;11eÈ˜˙‰ , ¿«¿ƒ¿≈∆≈ƒƒ««ƒ»ƒ¿ƒ
‡e‰ BÏ eÁlzLpL ‰Ê B‡ Á˜Bl‰ ‰È‰iL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆ƒ¿∆«≈«∆∆ƒ¿«¿

È‡Óc ¯OÚÓ LÈ¯Ùn‰12‰cÓa ÔÈ„„Bn‰ Ï·‡ . ««¿ƒ«¿«¿«¬»«¿ƒ¿ƒ»
‰w„13‡ÏÂ ,LÈ¯ÙÓ ‡e‰ - ¯kzOÓ ¯ÎBn‰Â ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«¿ƒ¿…

ÁÏLÈ ‡ÏÂ ¯kÓÈ14.Ôw˙Ó ‡l‡ ƒ¿…¿…ƒ¿«∆»¿À»

דֿה.6) משניות פ"ב וימכרו 7)שם המדה על המוסיפים
שם). המשנה (פירוש גסה הסמוכה.8)במדה בהלכה ראה

שם).9) המשנה (פירוש גסה במדה רבים מאכלים המוכרים
בסמוך.10) ולהלן הקודמת הלכה ראה חכם. לתלמיד
מן 11) יותר הקונה ויקח בה ויוסיפו ביותר המדה וימלאו

(שם). לו לעם 12)הראוי אבל חכם. לתלמיד ודוקא
ועיין  למעלה. ראה יעשר, לא שמא למכור, אסור הארץ,
וחזוןֿאיש. ראשונה ומשנה אנשיֿשם תוספות

חלקו 14)חנונים.13) לא - משתכר אינו שבמתנה אף
בזה. חכמים

.‚‰nÎÂ15ÁÏ·e ,‰‡Ò ÈˆÁ - L·Èa ?‰q‚ ‰cÓ ‡È‰ ¿«»ƒƒ»«»¿»≈¬ƒ¿»¿«
.Ál‰ ¯·„ B˙B‡Ó ¯È„ ‰ÂL ˙˜ÊÁnL ‰cÓ -ƒ»∆«¬∆∆»∆ƒ»≈»»««

ה.15) משנה שם

.„ÈlÒ16ÌÈ˙ÈÊ17Èt ÏÚ Û‡ ,˜¯È ÏL ˙Bt˜Â ÌÈ·ÚÂ «≈≈ƒ«¬»ƒ¿À∆»»««ƒ
‰¯ÒÎ‡ Ô¯ÎBÓ ‡e‰L18È‡Óc Ô¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ -19. ∆¿»«¿¿»»¿»¿»¿«

שם.16) המשנה בפירוש כתב וכן יוסי, כרבי ולא שם,
שלמה).17) (מלאכת שם במשנה אחרים ספרים כנוסחת
(פירוש 18) לו שיזדמן כפי אלא ומדה, שיעור בלי כלומר,

ובהגהות  ב הלכה מכירה מהלכות בפי"ג וראה המשנה).
שם. כשיעור 19)מיימוניות מוכר שאינו כיון שיתקנם, עד

שם). ראשונה (משנה למעלה האמורה גסה מדה

.‰¯Ó‡20Ô‰Ó „Á‡21ÔÈa ,el‡‰ ˙B¯t‰ Ôw˙e ‡Ba : »«∆»≈∆¿«≈«≈»≈≈
‰w„a ¯ÎBÓ ‰È‰L22‰q‚a B‡23LÈ¯ÙÓ ¯ÎBn‰ - ∆»»≈¿«»¿«»«≈«¿ƒ

‰Ê ¯·„Â .ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ Á˜Bl‰Â ,¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈¿«≈««¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»»∆
‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡z24. ¿«≈ƒ

יהוצדק,20) בן שמעון רבי בשם יוחנן רבי של מימרא
שם. להלן.21)בירושלמי ראה הלוקח, או המוכר

בתיקון,22) להשתתף הסכים והלוקח לתקן, המוכר שעל
הפירות. ונתקן בא לו: לתקן 23)ואמר הלוקח שעל

הפירות. ונתקן בוא לו: ואמר להשתתף הסכים והמוכר
ההפרשה,24) על שניהם הסכמת שבאה אףֿעלֿפי כלומר,

מעשר  תרומת אלא חצי, וזה חצי זה יתן אומרים: אין
יא]. הלכה פ"ט למעלה [וראה ללוקח שני ומעשר למוכר

.Â¯·Á25ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰È·‡ ˙‡ eL¯iL ı¯‡‰ ÌÚÂ26 »≈¿«»»∆∆»¿∆¬ƒ∆«»»∆
‡e‰ ÏBÎÈ -27¯ÓBÏ28ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË : »«…«»ƒƒ∆ƒ¿

ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ È‡Â ÈBÏt29ÔÈÈ ‰z‡ , ¿ƒ«¬ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ«»«ƒ
‡Ï Ï·‡ ;ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ È‡Â ÈBÏt ÌB˜ÓaL∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¬»…

ÌÈ¯BÚO È‡Â ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :¯Ó‡È30‰z‡ ÏË , …«…«»ƒƒ«¬ƒ¿ƒ…«»
L·i‰ È‡Â Ál‰31È‡Óc ¯ÎBÓ ‰fL ÈtÓ ,32. «««¬ƒ«»≈ƒ¿≈∆∆≈¿«

פ"ו.25) ותוספתא ט, משנה פ"ו ופירות 26)שם
דמאי. - עםֿהארץ.28)החבר.27)שהורישם לאחיו

"ברירה"29) אומרים אנו מדרבנן, שהוא שבדמאי מפני
הוברר  כלומר, יג). הלכה ופ"ט יד, הלכה פ"ו למעלה (וראה
כאן  ואין אחיו, של חלקו וזה חלקו שזה למפרע הדבר

לעםֿהארץ. דמאי אמרו 30)מכירת לא מינים שבשני
שם. פ"ו למעלה וראה הם 31)"ברירה", ממש ויבש שלח

ביותר  משתמר שהיבש בחלוקתם, שומא וצריך מינין כשני
בירושלמי  ועיין נג, עמוד "מוריה" הוצאת לחגיגה (מאירי

ב). הלכה פ"ג החצי 32)פאה מהם אחד לכל שיש כיון
חיטים  אתה טול לעםֿהארץ החבר וכשאומר ומין, מין בכל
לו  מוכר נמצא היבש, ואני הלח אתה טול או שעורים ואני

ממנו. שמקבל זה תמורת לח חצי או חיטים חצי

.ÊÈÓ33˜¯È ‡OB ‰È‰L34‰ˆ¯Â ,B‡OÓ ÂÈÏÚ „·ÎÂ ƒ∆»»≈»»¿»«»»«»¿»»
‡Ï - B‡OnÓ Ï˜‰Ï È„k C¯c‰ ÏÚ epnÓ CÈÏL‰Ï¿«¿ƒƒ∆««∆∆¿≈¿»≈ƒ«»…

¯OÚiL „Ú CÈÏLÈ35ÈnÚÏ ‰Ï˜z ‡‰z ‡lL È„k , «¿ƒ«∆¿«≈¿≈∆…¿≈¿»»¿«≈
.È‡Ó„a B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L ı¯‡‰»»∆∆¿ƒƒ¿«

ולא 33) וכחכמים פ"ד, שם בתוספתא וכן ב. משנה פ"ג שם
יוסי. (רע"ב 34)כרבי למעשר מלאכתו שנגמרה דמאי של

להלן. וראה אלא 35)שם), ממעשר, פוטר אינו שהפקר
פוטר  אינו מלאכה גמר אחר אבל מלאכה, גמר קודם
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מהלכות  פ"ח המלך בשער וראה כ). הלכה פ"ג (למעלה
דמאי. של ד"ה ה"ב, לולב

.ÁÁ˜Bl‰36˜eM‰ ÔÓ ˜¯È37CLÓe38Èt ÏÚ Û‡ , «≈«»»ƒ«»«««ƒ
ÌÈÓc Ô˙ ‡ÏÂ „„Ó ‡ÏÂ Ï˜L ‡lL39CÏÓÂ , ∆…»«¿…»«¿…»«»ƒ¿ƒ¿«

˙eÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÈÊÁ‰Ï40¯OÚiL „Ú ¯ÈÊÁÈ ‡Ï -41. ¿«¬ƒ¿«««¬…«¬ƒ«∆¿«≈

שם.36) ותוספתא מעםֿהארץ.37)משנה כלומר,
להחזיר,38) מותר משך לא שאם שם, המשנה בסוף הוא כן

א. הלכה פ"ה למעלה קנה.39)וראה - שמשך שכיון
להחזיר,40) יכול אינו דעתו בלי אבל החנות, בעל מדעת

אנשיֿשם). (תוס' כנ"ל המקח, חל בירושלמי 41)שהרי
אחת  דמי נותן עושה? הוא "כיצד יוחנן: דר' אליבא שם
וראה  שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ומתקן". מהן

שם. למעלה

.Ë‡ˆBn‰42˙B¯t43C¯ca44ÔÈÒÈÎÓ ·¯ Ì‡ : «≈≈«∆∆ƒ…«¿ƒƒ
Ô‰Èz·Ï45¯OÚlÓ ¯eËt -46eÚa˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL , ¿»≈∆»ƒ¿«≈∆¬«ƒ…ƒ¿¿

˜eMa ¯kÓÏ ÔÈÒÈÎÓ ·¯ Ì‡Â ;¯OÚÓÏ47el‡ È¯‰ - ¿«¬≈¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿…«¬≈≈
Ó„È‡48‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓe ;49È‡Óc -50. ¿«∆¡»¿∆¡»¿«

כב.42) הלכה פ"ג למעלה וראה י. משנה פ"ב מכשירין
להלן.43) וראה מלאכתם, וזכה 44)שנגמרה הפקר, שהם

לבית 45)בהם. שיכנסו עד עראי באכילת מותרים שהם
ב). הלכה (משנהֿלמלך).46)(שם עראי אוכלם אם

שם).47) (למעלה מלאכתם גמר עם מיד נקבעים שהם
כדין 48) "דמאי", רבינו: ופירשה "חייב", שם: במשנה

אינו  ממעשרות, פטור שהפקר ומה עםֿהארץ. של פירות
מלאכה  גמר לאחר אבל מלאכה, גמר קודם הפקיר אם אלא
בתוספתא  וראה כ. הלכה שם למעלה ראה פטור, אינו

.658 עמ' לשוק,49)כפשוטה מכניסים חצים כלומר,
לבית. ספק 50)וחצים הוא, ספיקא שספק אףֿעלֿפי

עשרום  שמא לשוק, מכניסים אם ואף ופטור, לבית מכניסים
כדלהלן  ספיקא, בספק גם החמירו בדמאי מכלֿמקום -

בכסףֿמשנה. שם עיין יג, בהלכה

.ÈÔÏË51ÔÏÎ‡Ï52ÚÈˆ‰Ï CÏÓÂ53‡‰LÈ ‡Ï - ¿»»¿»¿»¿ƒ¿«¿«¿ƒ«…¿«∆
¯OÚiL „Ú Ô˙B‡54‰Ïw˙ ‰È‰È ‡lL È„k , »«∆¿«≈¿≈∆…ƒ¿∆«»»

ÌÈ¯Á‡Ï55e„·‡È ‡lL ‰lÁzÓ ÌÏË Ì‡Â .56È¯‰ - «¬≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆……¿¬≈
BÏˆ‡ Ô˙B‰LÏ ¯zÓ ‰Ê57B‡ ÔÏÎ‡Ï ‰ˆ¯iL „Ú ∆À»¿«»∆¿«∆ƒ¿∆¿»¿»
Ô¯ÎÓÏ B‡ ÔÁÏLÏ58È‡Óc Ô˙B‡ ¯OÚÈÂ ,59. ¿»¿»¿»¿»ƒ«≈»¿«

ג.51) משנה פ"ג בדרך,52)דמאי פירות המוצא כלומר,
בהם. זכה כן, ואם לאכלן, ונטלן הקודמת, כבהלכה

אצלו.53) בסוף 54)להשהותם להלן רבינו מדברי
מכניסים  שרוב במקום כשמצאם שהמדובר נראה, ההלכה
שוודאי  לבת, מכניסים שרוב במקום מצאם אם אולם לשוק.
מעשרם  ו), הלכה ופ"ה כב, הלכה פ"ג (למעלה נתעשרו לא
קבע. יאכלום שמא - לבית הכניסום שלא אף ֿעלֿפי ודאי,

הבית.55) לבני כלל.56)כלומר, בהם לזכות נתכוין ולא
לעשר 57) חייב ולמדו ואינו לעצמו, אותם נוטל שאינו לפי ,

"עשר  כב): יד, (דברים שנאמר ממה שם בירושלמי כן
ואי  מעשר, אתה "משלך - זרעך)" תבואת כל (את תעשר

אחרים". משל מעשר במדה 58)אתה אפילו הארץ לעם

אֿב. הלכות למעלה דקה, במדה ולחבר רוב 59)גסה, אם
למעלה. ראה בשוק, למכור מכניסים

.‡È˙·È˜60˜¯È61‰pba ˙‡ˆÓp‰62‰¯eËt BÊ È¯‰ - ¿ƒ«»»«ƒ¿≈«ƒ»¬≈¿»
È‡Óc‰ ÔÓ63- ˙Èaa ˙‡ˆÓp‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ . ƒ«¿«¿∆««««ƒ«ƒ¿≈««ƒ

˙·iÁ64‰tL‡‰ Èab ÏÚL .65ÌB˜Ó ÏÎa -66˙¯zÓ67. «∆∆∆««≈»«¿»¿»»À∆∆

הלכה 60) פי"א תרומות בירושלמי וראה פ"ד. שם תוספתא
שם. סיריסליאו הר"ש גירסת לפי ירק 61)ד, עלי

שנתלשו. הגננים.62)מקולקלים שתלשום
ביותר,63) המעופשים את אלא מקנבים אינם שהגננים

תרומות  מהלכות בפי"א למעלה ראה לזרים, המותרים
י. המעופשים 64)הלכה אפילו מקנבים בתים שבעלי

בנקל.65)קצת. ליטלה שאפשר גבה, על אפילו כלומר,
[וכלֿשכן 66) אשפה ואפילו בתים. בעלי של אפילו כלומר,

יב.]. חולין עיין שבשוק. עליה 67)אשפה אין שמעתה
אוכל. שם

.·ÈÔ˙Bp‰68˙È˜cÙÏ69- BÏ ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏM·Ï «≈¿À¿»ƒ¿«≈¿∆¡
dÏ Ô˙B ‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓ70‰Ïw˙ ‰È‰È ‡lL È„k , ¿«≈∆∆≈»¿≈∆…ƒ¿∆«»»

ÌÈ¯Á‡Ï71ÈtÓ ,‰pnÓ ÏËB ‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓe , «¬≈ƒ¿«≈∆∆≈ƒ∆»ƒ¿≈
[‰Êa] ‰Ê ÏL ÛÈÏÁ‰Ï ‰„eLÁ ‡È‰L72Ï·‡ .73 ∆ƒ¬»¿«¬ƒ∆∆»∆¬»

dÒ¯‡L ÔÈa dza ‡OpL ÔÈa ,B˙BÓÁÏ Ô˙Bp‰74B‡ , «≈«¬≈∆»»ƒ»≈∆≈¿»
‡Ï LLBÁ BÈ‡ - ÏM·Ï ÏÈL·˙Â ˙BÙ‡Ï ˙t BzÎLÏƒ¿∆¿«∆¡¿«¿ƒ¿«≈≈≈…

¯OÚÓ ÌeMÓ75˙ÈÚÈ·L ÌeMÓ ‡ÏÂ76dÈ‡L ÈtÓ , ƒ«¬≈¿…ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆≈»
ÛÈÏÁ‰Ï ‰„eLÁ77ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .78ÔÓÊa ? ¬»¿«¬ƒ«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«

‰¯„wÏ ÔÈÏ·˙Â ‰qÚÏ ¯B‡O dÏ Ô˙pL79Ì‡ Ï·‡ ; ∆»«»¿»ƒ»¿¿»ƒ«¿≈»¬»ƒ
˙B¯OÚÓ ÌeMÓ LLBÁ - Ô˙ ‡Ï80ÌeMÓ LLBÁÂ …»«≈ƒ««¿¿≈ƒ

˙ÈÚÈ·L81,¯eÒ‡ - ‰hÓL ˙L ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏe . ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿«¿ƒ»»
‡e‰ ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ¯B‡O‰ ‡nL82. ∆»«¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ

ה.68) משנה פ"ג ומנהג 69)דמאי הפונדק. בעלת
מאכלו  אחד כל והתבשיל והבשר הקמח לה לתת הסוחרים

שם). המשנה (פירוש זה 70)ולחמו של מחליפה שהיא
כדלהלן. אחראים 71)בזה, אנו "אין אומרים ואין

ו  שם. יוסי כר' ודלא מע"ש לרמאין", מהלכות בפ"ט אף
כאן  - לגזלנין אחראין אנו שאין רבינו, מדברי נראה ז הלכה

טז  סימן השלחן (פאת החמירו בידים לה כא שנותן ס"ק
הירושלמי). טורחת 72)ע"פ שהיא שכיון שם, משנה

היפה  את בשבילה לקחת לעצמה היתר מורה היא בשבילו,
התם). ד"ה שם ותוספות ו: (חולין הגרוע את לאורח ולתת

החולקים 73) דחכמים אליבא ו הלכה שם בירושלמי הוא כן
יהודה. דר' אליבא שהיא שם כמשנתנו ודלא יהודה, ר' על

שם.74) בירושלמי שנפשטה, החליפה 75)בעיא שמא
מעושרים. שאינם בספיחי 76)בדברים החליפה שמא

שמיטה  מהלכות בפ"ד כדלהלן באכילה, האסורים שביעית
הלכה  פ"ח (שם השביעית על נחשדו הארץ [ועמי ב. הלכה

ט]. הלכה פי"ב להלן וראה תמצא 77)י) לא שחמותו
דרך  וכן ובתן חתנן עבור לטרוח דרכן שכן לעצמה, היתר
שם. בתוספות ראה אלו, בשביל אלו לטרוח השכנים

שם.78) וחולין שם שמא 80)לתבשיל.79)תוספתא
תבלין  ויש דמאי, של ותבלין שאור ובקדירה בעיסה נתנה
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י, ס"ק יב סימן השולחן בפאת וראה במעשר. שחייבין
אינו  ד"ה שם חולין תוספות ועיין זאת. להוכיח שהאריך

מה 81)חושש. בכלל והן אלו, תיבות ליתא רומי בדפוס
וכו'. ולפיכך יח),82)שכתב: הלכה (פי"ג להלן וראה

דמאי. תערובת על גם גזרו ותבלין שבשאור

.‚ÈCÈÏBn‰83ÂÈhÁ84ı¯‡‰ ÌÚ ÔÁBËÏ85Ô‰ È¯‰ - «ƒƒ»¿≈«»»∆¬≈≈
Ô˙˜ÊÁa86ÔÁBËÏ ÔÎÈÏB‰ .ÛÈÏÁ‰Ï „eLÁ BÈ‡L , ¿∆¿»»∆≈»¿«¬ƒƒ»¿≈

ÔÙÈÏÁ‰ ‡nL ,È‡Óc Ì‰ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ¬≈≈¿«∆»∆¡ƒ»
ı¯‡‰ ÌÚ ÏL ÌÈhÁa87ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ „È˜Ùn‰ ÔÎÂ . ¿ƒƒ∆«»»∆¿≈««¿ƒ≈∆«»»∆

È‡L ,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ -.ÔB„wt‰ ÛÈÏÁ‰Ï „eLÁ B ¬≈≈¿∆¿»»∆≈»¿«¬ƒ«ƒ»

פ"ד.83) שם ותוספתא ד, משנה פ"ג שהופרשו 84)שם
ומעשרות. תרומות לטוחן 85)מהם "או שם: במשנה

לפי  רבינו, והשמיטו לכל כותי". כגויים עשאום הזה שבזמן
שם. המשנה בפירוש וראה "למעשרות 86)דבריהם, שם:

אצלו,87)ולשביעית". לטחון חיטיו הוליך שהוא שכשם
ואףֿעלֿפי  דמאי. שפירותיהם הארץ, עמי גם הוליכו כן
בשל  החליפן אם ואף החליפן, לא שמא הוא, ספיקא שספק
כיון  - הוא? המעשרים מן זה עםֿהארץ שמא עםֿהארץ,
גם  סמכו לא הן", מעשרין הארץ עמי "רוב על סמכו שלא
על  שנתקנה חמץ בדיקת וגם (כסףֿמשנה), ספיקא ספק על
בפ"ב  וראה (רדב"ז). ספיקא ספק על בה סמכו לא הספק,
המשנה  (ובפירוש סד והערה י הלכה ומצה חמץ מהלכות
שבדמאי  בקלים שסומכים רבינו כתב א, משנה פ"א לדמאי
שבקלים  שכתב הגרע"א בתוספות שם ועיין ספיקא. ספק על
בחיוב  כלל ואינו הפקר, שהוא אחד ספק יש שבדמאי
ועיין  ספיקא. ספק על בזה סמכו ולכן ומעשרות, תרומות

אורֿשמח).

.„Èı¯‡‰ ÌÚ88LnzLÓ ‰È‰L89ÏL B˙eÁa «»»∆∆»»ƒ¿«≈«¬∆
¯·Á90ÒÎÂ ‡ˆBÈ ¯·Á‰L Èt ÏÚ Û‡ ,91‰Ê È¯‰ - »≈««ƒ∆∆»≈≈¿ƒ¿»¬≈∆

ÛÈÏÁ‰ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,¯zÓ92. À»¿≈≈∆»∆¡ƒ

פ"ג.88) שם בברכות 89)תוספות וראה משמש. כלומר,

וראה 90)נב: משמשם. והוא בה ושותים אוכלים שהיו
קי: על 91)בפסחים עיניו ואין באומנתו מתעסק כלומר,

ואףֿעלֿפי 92)החנות. חושש. - כלל נכנס אינו אם אבל
אינו  זה - הקודמת) (בהלכה להחליף חשוד אינו שעםֿהארץ
אבל  בפקדון, יד כשולח הוא הרי שהמחליפו בפקדון אלא
את  ללקוחות יתן שמא חוששים למכירה, ניתן שהכל בחנות
סימן  השולחן בפאת וראה חלקו. את החנות מן ויקח שלו

וחזוןֿאיש. שם כפשוטה ותוספתא לט. ס"ק טז

.ÂË„È˜Ùn‰93È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïˆ‡ ÂÈ˙B¯t ««¿ƒ≈»≈∆»≈»ƒ¬≈
ÛÈÏÁ‰Ï B˙˜ÊÁL ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÂÈ˙B¯Ùk Ô‰≈¿≈»∆≈»ƒ∆∆¿»¿«¬ƒ
‡Ï ÔÈ„ÚL ˙B¯t eÈ‰ Ì‡ ?ÌÈc C‡È‰Â .ÔB„wt‰«ƒ»¿≈«ƒ»ƒ»≈∆¬«ƒ…

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚94Á˜lL ¯Á‡ Ï‡¯OÈ „Èa e¯Ó‚Â , ƒ¿¿»¿«¿»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿»≈««∆»«
e¯‡aL BÓk ,ÂÈ˙B¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ - ÔB„wt‰95Ì‡Â ; «ƒ»«¿ƒ«¿¿»¿∆≈«¿¿ƒ

·iÁ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚Â ÌÈÏ·Ë „È˜Ù‰L ˙B¯t eÈ‰»≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»¿«¿»«»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÛÈÏÁ‰ ‡Ï ‡nL ,LÈ¯Ù‰Ï96CÎÈÙÏe . ¿«¿ƒ∆»…∆¡ƒ»≈»ƒ¿ƒ»
˜ÙÒ - LÈ¯ÙiL ˙B¯OÚn‰L ,ÈÏ ‰‡¯È97Ì‡ Ï·‡ . ≈»∆ƒ∆«««¿∆«¿ƒ»≈¬»ƒ

;ÌeÏk LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ „È˜Ù‰ƒ¿ƒÀƒ¿À»ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ¿
ÔÈ¯eËt - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÛÈÏÁ‰ elÙ‡L98BÓk , ∆¬ƒ∆¡ƒ»≈»ƒ¿ƒ¿

˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL99„·BÚ Ô‚„ ‡ÏÂ - E‚c : ∆≈«¿¿ƒ¿¿¿»¿¿…¿«≈
.ÌÈ·ÎBk»ƒ

שמעון.93) כר' ולא כחכמים שם, הפריש 94)משנה ולא
ומעשרות. תרומות מהלכות 95)מהם בפ"א למעלה

הלכ  שלא תרומות פירות הגוי מן הישראל לקח שאם יא, ה
ומעשרות  בתרומות חייב ברשותו, וגמרם מלאכתם נגמרה

ללוי. ראשון מעשר נותן אינו אבל התורה, שאם 96)מן
(שם). פוטר הגוי שדיגון פטור, - נותנם 97)החליף ואינו

החליף. שמא - וללוי החליף 98)לכהן שמא לחשוש ואין
בטוחן  שרק למעלה), (ראה דמאי שפירותיו עםֿהארץ בשל
חיטה  של קופות אליו יתקבצו שהטוחן "לפי לכך, חששו
המשניות  (פירוש אחר" ישראל בפירות שיחליפן ואפשר

שם. ירושלמי ועיין שם.99)שם),
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― הקנ"ז ּביציאתהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ
לשֹון צחּות ּכפי הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמצרים

labene)המסּפר reaw gqep `ll)לסּפר וכלֿמהּֿׁשּיֹוסיף . ְְְִֵֵֶַַַַָ
והעול הּׁשם, לנּו ּׁשעׂשה מה ּבהגּדלת ּבדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולהארי
ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים אֹותנּו ּׁשעּנּו ּומה ּבנּו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשּו
― ּגמלנּו אׁשר ּכלֿהחסד על יתעּלה לֹו ּולהֹודֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם,

ּביציאת לסּפר ּכלֿהּמארי" ׁשאמרּו: ּכמֹו מׁשּבח, זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהרי
הּוא זה ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמצרים,

ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת יתעּלה: g)אמרֹו ,bi zeny). ְְְְְְִִִֶַַַַָָ
הּפרּוׁש מראׁש(zlikn`)ּובא יכֹול ― לבנ "והּגדּת : ְְְְִִֵֵַַָָָֹ

― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. "ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד ְִֶַַַַַַַֹהחדׁש?
זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? מּבעֹוד לא(my)יכֹול ; ְְֲִֶַַַָֹ

,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאמרּתי
הּמכלּתא: ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה מּתחּלת ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָּכלֹומר:

בנ ּכיֿיׁשאל והיה ׁשּנאמר ci)"מּכלל my)אם יכֹול ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָ
מּגיד אּתה אין ― לאו ואם לֹו; מּגיד אּתה ― ְְְִִִִֵַַַַָָָָיׁשאל
ׁשּלא אףֿעלּֿפי ― לבנ והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִִִֶַַַַַָֹלֹו?
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עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ּבזמן אּלא לי אין .ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאל
מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אחרים לבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹּבינֹו

הּזה" אתֿהּיֹום זכֹור b)אלֿהעם my)לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור ׁשאמר g)ּכמֹו ,k my). ְְְֶֶַַַַָָָ

לׁשֹונם ידעּת dcbdd)ּוכבר gqepa),חכמים ּכּלנּו "אפּלּו : ְְְֲֲִִַָָָָָָֻ
עלינּו מצוה ― אתֿהּתֹורה יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ְְְִִִֵֶַָָָָָֻֻּכּלנּו
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מצרים". ּביציאת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָלסּפר

ְִָּפסחים.

ãò äò ãåîòî ìéòì ñôãð äãbää çñðÙÇÇÇÈÈ
çò ãåîò

― הק"ע ׁשֹופרהּמצוה קֹול לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
יהיה ּתרּועה "יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָּביֹום

`)לכם" ,hk xacna)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין הּׁשנה. ְִֵַַַָָָָָֹראׁש

à"ôùú'ä ìåìà 'à éðù íåé
.çñ÷ äùò úåöî
― הקס"ח ּבּסּכההּמצוה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ

"ּבּסּכת יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ּבכלֿימי ימים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשבעת
ימים" ׁשבעת an)ּתׁשבּו ,bk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵַָָָ

סּכה. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבמּסכּתא זֹו ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻמצוה
זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִֵַַָָָואין

à"ôùú'ä ìåìà 'á éùéìù íåé
.èñ÷ äùò úåöî
― הקס"ט לּולבהּמצוה לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' לפני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָולׂשמֹוח
וגֹו'" הראׁשֹון ּבּיֹום לכם n)"ּולקחּתם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְִֶֶַַָָָ

וׁשם סּכה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר,(n`.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבלבד; ּבּמקּדׁש אּלא ימים ׁשבעת חֹובה זֹו מצוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאין
חֹובה היא ּבלבד הראׁשֹון ּבּיֹום מקֹומֹות, ּבׁשאר ְְְֲִִִִַַָָָָאבל

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְְִִִֵַַַָָָָמןֿהּתֹורה.

à"ôùú'ä ìåìà 'â éòéáø íåé
.àò÷ äùò úåöî
― הקע"א מחציתהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿׁשנה, ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשקל
לה'" ai)נפׁשֹו ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my),ּוברּור . ְְְִֶַַַָָ

אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
עלֿהּפקדים" Ð(my)"ּכלֿהעֹובר `avl cwtpy in lk) ְִֵַַָָֻ
(zecwtp opi`y miyp e`viזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, המיחדת (wxtּבמּסכּתא ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
(g dpyn gּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָנתּבאר,

הּבית.
יוםשניֿחמישיא'ֿד'אלול

ִַָ

à"ôùú'ä ìåìà 'ã éùéîç íåé
.âð÷ .àò÷ äùò úåöî

.íãå÷ä íåéá äñôãð à"ò÷ä äåönäÇÄÀÈÇ
― הקנ"ג לקּדׁשהּמצוה יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ּולחּׁשב ְְְְֳֳִִִִִִֵַַָָָחדׁשים
"yeciw")החדׁש `xwp ycgÎy`x mei zriaw)אמרֹו והּוא , ְְֶַָֹ

חדׁשים" ראׁש לכם הּזה "החדׁש a)יתעּלה: ,ai zeny), ְֳִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
נאמר ak.)ּובפרּוׁש dpyd y`x)מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְְֱֵֵֵֶַָ

ואחד לכלֿאחד מסּורה אינּה זֹו מצוה ּכלֹומר: ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָלכם",
ּבראׁשית jexaּכׁשּבת yecwd zay day myÎlr .zayd) ְְִֵַַ

(ziy`xa dyrnn `edימים ׁשּׁשה מֹונה ׁשּכלֿאחד ―ִִֶֶֶָָָָ
אתֿהּלבנה הרֹואה ּכלֿאדם ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשֹובת

הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש (iaeyigיעׂשּנּו ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
(dxezd inkg erawy itk geldיראה אֹו חדׁש, ראׁש ְְֲִֶֶֶַֹֹויעׂשה

אחר dpyd)ׁשהאביב xeairl zeaiqd zg`)וזּולתֹוe`) ְִֵֶַָָָ
(zxg` daiq― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶַַָֹמּמה

הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּיֹום אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראּיה

מח הּקרּבנֹות טעּוהקרבת ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמינים
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ּכלֿהרּבנים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחׁשכת
מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ויֹודעים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻהּיֹום
הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהעּדר

(jkl jenqd)חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָּבארץ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבחּוצה

bq.)ּבּתלמּוד zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ― ְְִֵֶַַַַָָָ
(y),יׂשראל ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ּבית ּתמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמעט

המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָֻוהם
יחד. ּובהתקּבצם ְְְְִֶַַָָָאצלם

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבית
אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני חדׁש, ראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹאֹו
ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה הּוא חג, ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיֹום
ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי על זֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּפעּלתם

ּבּקּבלה dk.)לנּו dpyd y`x)אתם "אׁשרּֿתקראּו :`xwie) ְְֲִֶַַָָָָֹ
(a ,bkאׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא מֹועדֹות לי אין ―ְֲֲִֵֵֶֶַָ

אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֹיאמרּו
עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻאפּלּו
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חׁשּב ּבניהּיֹום ּבֹו ׁשּקבעּו אתֿהּיֹום ׁשּנדע ּכדי אּלא ֹון ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָארץֿיׂשראל,
לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ּבראּיה; לא ― ְְְְִִִִַַָָָָֹֹהּיֹום

מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. (zelblעל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
(epnfa rawp xaky xac.היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ

ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
― יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹהרי
ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפי
"ּכי ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחדׁשים

מירּוׁשלם" ּודברֿה' תֹורה ּתצא b)מּצּיֹון ,a diryi)ואם . ְְִִִִִֵֵַָָָ
ׁשּבענין הּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיתּבֹונן
ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו לֹו יתּבאר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה,
הּסדר יסֹודֹות על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּנה
ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ְְֳִִִִִִֵֶַָָָָָָׁשאנּו
מּימים למֹועדּה הּזאת אתֿהחּקה "וׁשמרּת אמרּו: ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמאּלה

i)ימימה" ,bi zeny)אמרּו .(i`gei oa oerny iaxc `zlikn): ְִָָָ
הּסמּו ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ"מלּמד

gqt)לּמֹועד" crenl jenqd Ð xc` ycega)ואמרּו(my): ְְֵַָ

מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא אתֿהחדׁש מעּברין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ"מּנין
ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? אּלא ְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאתֿהחדׁש

הּׁשנה" "לחדׁשי יתעּלה: a)ואמר ,ai my)אמרּו ,dlibn) ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ
(.d"ימים מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ―ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ימים" "חדׁש k`)ואמר: ,`i xacna)ימים" אמרּו: ― ְְִִֶַָָָָֹ

ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין לחדׁש מחּׁשב ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָֹאּתה
האביב" אתֿחדׁש `)"ׁשמֹור ,fh mixac)מׁשמע ― ְִֶֶַַָָָֹ

הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור חֹובה ׁשּלנּו ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבׁשנים
חּמה ׁשנֹות יהיּו ּולפיכqqean miycgd aeyigy zexnl) ְְְִִַָָ

(gxid jldn lrּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ
מּסנהדרין א' הּׁשנה(i`.)ּבפרק ראׁש וגם(a.)ּובמּסכת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

.(bq.)ּבברכֹות ְִָ

à"ôùú'ä ìåìà 'ä éùéù íåé
.âð÷ äùò úåöî
יוםשישיֿשבתקודשה'ֿו'אלול

.íãå÷ä íåéá äñôãð â"ð÷ä äåönäÇÄÀÈÇ

à"ôùú'ä ìåìà 'å ÷"ù íåé
.âð÷ äùò úåöî

.éùéîç íåéá äñôãð â"ð÷ä äåönäÇÄÀÈÇ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מנ"א, תשי"א 
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מיום ההולדת שלו, הנני בזה לברכו שיתגבר מזלו וימצא פרנסתו בנקל ויוכל 
שלו  הנה"א  את  השי"ת  יחזק  וכן  הגוף,  ומנוחת  הנפש  במנוחת  שי'  ילידיו  כל  ואת  אשתו  את  לפרנס 
הנמצאת במיצר שיוכל לפעול למטה מעשרה טפחים לסדר את השלום בית שלו, אשר נפלאתי בתמי' 

אחר תמי' איך אינו רואה הוא, הנראה במוחש לכל, שזהו עצת היצה"ר ההולך ומתגבר בענין זה.

וכבר אמרתי לו כמה וכמה פעמים, והנני לשנות עוד הפעם אשר עליו להשתדל בהשתדלות 
השידוך  על  הסכים  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  אשר  תחי'  זוגתו  ובין  בינו  בית  השלום  בענין  גדולה  היותר 
שביניהם, וידוע מרז"ל נשים דעתם קלה, ואשה דמעתה מצוי' ולכן עליו להיות המוותר ובפרט במילי 
דעלמא, ואם בכל עת הפליגו רז"ל במעלת השלום בית, עאכו"כ בעש"ק. ואנו עתה כולנו בתוך כלל 

ישראל בעש"ק לאחר חצות, שקרב קץ גלותנו וביאת משיח צדקנו.

מובן שההעלם וההסתר ביותר הוא בנוגע לשלום בית, כי ידוע שגדול השלום וכל התורה כולה 
דרכי' דרכי נועם וכל נתיבותי' שלום, ובפרט בגלות זה האחרון שכמרז"ל ביומא ט' ע"ב בא בסיבת 
העדר השלום, וכל כמה שמתקרב קץ הגלות הרי ההתאבקות מצד שכנגד הוא ביותר בנוגע שלא להניח 
לעשות שלום בעולם בכלל ובין איש ואשתו דלמטה שלהם בדוגמת איש ואשה דלמעלה בפרט, אבל 

לפום גמלא שיחנא, ובודאי נותנים הכחות ע"ז לעמוד בנסיון, ועייג"כ קונטרס החלצו.

בברכה ליר"ש ולשלום בית.
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æ-÷øô ìà÷æçé`kÎai

áé:dðBîä-ìk-ìà ïBøç ék ìaàúé-ìà øëBnäå çîNé-ìà äðBwä íBiä òébä úòä àaâéøëBnä ék ¨³¨¥Æ¦¦´©©½©¤Æ©¦§½̈§©¥−©¦§©¨®¦¬¨−¤¨£¨«¦´©¥À
:e÷fçúé àì Búiç BðBòa Léàå áeLé àì dðBîä-ìk-ìà ïBæç-ék íúiç íéiça ãBòå áeLé àì økînä-ìà¤©¦§¨Æ´Ÿ¨½§¬©©¦−©¨¨®¦«¨³¤¨£¨Æ´Ÿ¨½§¦¯©£²©¨−¬Ÿ¦§©¨«

ãé:dðBîä-ìk-ìà éðBøç ék äîçìnì Cìä ïéàå ìkä ïéëäå òB÷zá eò÷zåèøácäå õeça áøçä ¨§³©¨Æ©Æ§¨¦´©½Ÿ§¥¬Ÿ¥−©¦§¨¨®¦¬£¦−¤¨£¨«©¤´¤©½§©¤¬¤
:epìëàé øáãå áòø øéòa øLàå úeîé áøça äãOa øLà úéaî áòøäåæèeéäå íäéèéìt eèìôe §¨¨−̈¦¨®¦£¤³©¨¤Æ©¤´¤¨½©£¤´¨¦½¨¨¬¨¤−¤Ÿ£¤«¨«§Æ§¦´¥¤½§¨´

:BðBòa Léà úBîä ílk úBéàbä éðBék íéøää-ìàæé:íén äðëìz íékøa-ìëå äðétøz íéãiä-ìk ¤¤¨¦À§¥¯©¥¨²ª−̈Ÿ®¦−©£«¨©¨©−¦¦§¤®¨§¨¦§©−¦¥©¬§¨¨«¦
çé:äçø÷ íäéLàø-ìëáe äLea íéðt-ìk ìàå úeölt íúBà äúqëå íéwN eøâçåèéúBöeça ítñk §¨§´©¦½§¦§¨¬−̈©¨®§¤³¨¨¦Æ½̈§¨¨¥¤−¨§¨«©§º̈©´

íäéòîe eòaNé àì íLôð ýåýé úøáò íBéa íìéväì ìëeé-àì íáäæe ítñk äéäé äcðì íáäæe eëéìLé©§¦À§¨¨»§¦¨´¦«§¤¼©§¨̧§¨¹̈«Ÿ©´§©¦À̈§Æ¤§©´§½̈©§¨Æ´Ÿ§©¥½¥¥¤−
:äéä íðBò ìBLëî-ék eàlîé àìëïk-ìò Bá eNò íäéöewL íúáòBú éîìöå eäîN ïBàâì Béãò éáöe ´Ÿ§©¥®¦«¦§¬£−̈¨¨«§¦³¤§Æ§¨´¨½̈§©§¥¯£Ÿ¨²¦¥¤−¨´®©¥²

:äcðì íäì åézúðàëì õøàä éòLøìe æáì íéøfä-ãéa åézúðe:eäeìlçå (äììçå) ììL §©¦¬¨¤−§¦¨«§©¦³§©«©¨¦Æ¨©½§¦§¥¬¨−̈¤§¨¨®§¦§«

i"yx
(·È).ìáàúé ìà øëåîäå שדהו המוכר שדרך אע"פ

לגלות: סופכם כי יתעצב אל עצב éë(È‚)להיות
.áåùé àì øëîîä ìà øëåîä ישוב לא בגולה כשיגלה

יתאבל: ולמה שמכר השדה עוד íééçáויראה ãåòå
.íúéç:מקומם אל ישיבו לא חייהם ימי ìàכל  ïåæç éë

.'åâå äðåîä ìë אתרגושתהון כל על מתנבן נבייא ארי
תייבין: ולא בתיובתא åúéç.למיתב åðåòá ùéàå כל

בעונו: דבוקה ונפשו חיתו מהם å÷æçúé.אחד àì לא
לתורתם: לשוב הרע יצרם על לבם åò÷ú(È„)יחזקו

.òå÷úá למלחמה עצמם הכינו הצר עליהם כשיבוא
להלחם: יוצא úåéàâä.(ÊË)ואין éðåéë היונים דרך

ההרים  אל הומים והיו שם והומות בגאיות להקבץ
כולם  אשר הגאיות כיוני בעוונו איש שם ינוסו אשר

íéî.(ÊÈ)הומות: äðëìú:אימה äãðì(ËÈ)מזיעת
.äéäé:להם יהיה åéãò.(Î)לשקוץ éáöå הקב"ה של

גאון  שנקרא המקדש בית הוא להם שמהו לגאון אשר
שנאמ' כמה כד )עוזם, מקדשי (לקמן את מחלל הנני

וגו': ע"כ בו עשו תועבות גלולי הם עוזכם גאון

cec zcevn
(·È).˙Ú‰ ובא·‡ הסאה  נתמלאה  כי בגמול באה  הנה  ר"ל 

כי הקונה  וכדרך  השדה בקניית  ישמח לא הקונה אשר  העת
שמכר מה על  יתאבל לא  והמוכר בידו תשאר ולא  ממנה  יגלה

בידו: תשאר לא המכירה בזולת אף כי ÔÂ¯Á.שדהו ÈÎכי
בארצו: מי ישאר ולא העם המון  כל  על  יהיה  ה' אף חרון

(‚È).¯ÎÂÓ‰ ÈÎ אל שב היה לא  שדהו מכר לא אם כי אף
בה : להחזיק  שמכר הזה Ì˙ÈÈÁ.השדה ÌÈÈÁ· „ÂÚÂ ר"ל

בזולת אף  אליו ישוב לא בחיים עוד  נפשם שיהיו ואע"פ 
ÔÂÊÁ.המכירה : ÈÎעמה המון כל  אל ההוא החזון כשנאמר כי 

ולא בעונו קשורה  נפשו היתה איש וכל  לה' ששב מי היה  לא 
בנחלתם: להחזיק לארצם לשוב יתחזקו לא לכן ממנו תתפרד 

(„È).ÚÂ˜˙· ÂÚ˜˙בשופר הם  יתקעו האויב  בבוא הנה 
חרוני כי למלחמה  הולך  מי אין  אבל  המלחמה  אל המצטרך  דבר  כל יכינו וגם האויב מול המלחמה  אל לרדת  העם את להשמיע 

המלחמה : אל לגשת ויראו בלבבם מורך  והבאתי עמה  המון כל  והרעב‰Á¯·.(ÂË)על והדבר לעיר מחוץ תהיה האויב חרב
העיר: בתוך  מבפנים  ·יהיו ¯˘‡.'ÂÎÂ וכו ':˘„‰ בשדה  יהיה  Ì‰ÈËÈÏÙ.(ÊË)אשר ÂËÏÙÂפזורים ויהיו ימלטו מהם הפלטים

יהמו: וכולם בעמקים  המתקבצים כיונים נהי בקול  ויהמו  ·ÂÂÚ.בהרים  ˘È‡הטה עונו לומר  יתודה ר "ל  בעונו יהמה אחד כל 
מלהלחם :˙¯ÈÙ‰.(ÊÈ)אלה : ÌÈÓ.יחלשו ‰ÎÏ˙: למים והיו תמסינה כאילו  אימה  ˘˜ÌÈ.(ÁÈ)מזיעת  Â¯‚ÁÂ:וצער אבל  דרך

.ÌÈÙ ÏÎ Ï‡Â: פנים ואבל:˜¯Á‰.בכל  צער דרך ראשם שער ימרטו  ולתיעוב :Ï„‰.(ËÈ)כי  Â‚Â'.לריחוק ÌÙÒÎלמה ר"ל 
נפש: לפדיון  וזהב כסף יקח לא האויב  כי  ה' עברת בוא ביום  נפשם  את  להציל  יוכלו שלא לפי זהבם  ויתעבו כספם ישליכו

.ÂÚ·˘È ‡Ï Ì˘Ù:המעים ולמלאות הנפש להשביע  בהם לקנות  לחם  ימצאו לא  לומר, ÏÂ˘ÎÓ.רצה  ÈÎהזה הרע המכשול  כי
חנם: על  ולא  בעוונם  ÂÈ„Ú.(Î)היה È·ˆÂ:המקדש בית וזהו ולתפארת לגאון להם  להיות  בינותם האל  שמהו אשר  קישוטו  הדר 

.ÈÓÏˆÂ:המשוקצים תועבותם גלולי בה העמידו  והם  Ì‰Ï.ר"ל ÂÈ˙˙בו שתעבתי יראו  בעיניהם כי לנדה  נתתיו לפניהם  ר"ל
האויב: ביד למסרו  ממנו בה:Ê·Ï.(Î‡)להרחיקו  הנמצא כל ומבוזה:Â‰ÂÏÏÁÂ.לקחת  חולין עשאוהו

oeiv zcevn
(‚È).Ì˙ÈÈÁ תראה באור וחיתו כמו לג)נפשם ÔÂÊÁ.:(איוב

בו:·˙˜ÚÂ.(È„)נבואה: יתקעו כי על השופר  יקרא  ÈÂ¯Á.כן
אפי: ישחיתנו:ÂÏÎ‡È.מבפנים:È·Ó˙.(ÂË)חרון

(ÊË).ÂËÏÙÂ:המלטה ‰‰¯ÌÈ.ענין Ï‡:בהרים.˙ÂÈ‡‚‰' מל
ועמק: רפיון:˙¯ÈÙ‰.(ÊÈ)גיא רעדהÂˆÏÙ˙.(ÁÈ)מלשון

יתפלצון ועמודים  כמו ט)וחרדה  מריטת˜¯Á‰.:(איוב ענין
קרחה באה וכן מז)השער ולתיעובÏ„‰.(ËÈ):(ירמיה לריחוק

והרחקה: נדידה  מל ' והוא  וזעם:Ú·¯˙.כנדה  עברה מל'
(Î).È·ˆÂ ולכבוד לצבי וכן  ויופי הדר ד)ענין ÂÈ„Ú.:(ישעיה

עדי ועדית וכן וקשוט  עדי כג)מל ' רוממות:ÔÂ‡‚Ï.:(לקמן ענין 
(‡Î).ÌÈ¯Ê‰:העכו"ם.Â‰ÂÏÏÁÂ:ובזיון חולין מל '

aÎ` wxt dingp - miaezk

à-÷øô äéîçð`iÎh

èíöa÷à íMî íéîMä äö÷a íëçcð äéäé-íà íúà íúéNòå éúBöî ízøîLe éìà ízáLå§©§¤´¥©½§©§¤Æ¦§©½©£¦¤−Ÿ¨®¦¦§¤̧¦«©£¤¹¦§¥³©¨©Æ¦Æ¦¨´£©§¥½
ì ézøça øLà íB÷nä-ìà íéúBàéáäå (íéúàåáäå):íL éîL-úà ïkLééãáò íäåúéãt øLà Enòå E ©£¦«¦Æ¤©¨½£¤´¨©½§¦§©¥¬¤§¦−¨«§¥¬£¨¤−§©¤®£¤³¨¦Æ¨Æ

:ä÷æçä Eãéáe ìBãbä Eçëaàéðæà àð éäz éðãà àpàéãáò úlôz-ìàå Ecáò úlôz-ìà úáM÷-EE §Ÿ£´©¨½§¨§−©£¨¨«¨¨´£ŸÀ̈§¦´¨´¨§§«©Â¤¤¤§¦©̧©§§¹§¤§¦©´£¨¤À
éúééä éðàå äfä Léàä éðôì íéîçøì eäðúe íBiä Ecáòì àp-äçéìöäå EîL-úà äàøéì íéöôçä©«£¥¦Æ§¦§¨´¤§¤½§©§¦«¨¨³§©§§Æ©½§¥´§©£¦½¦§¥−¨¦´©¤®©£¦²¨¦¬¦

(ô) :Cìnì ä÷Lî©§¤−©¤«¤
á-÷øô äéîçðdÎ`

àCìnì äðzàå ïéiä-úà àOàå åéðôì ïéé Cìnä àzñLçzøàì íéøNò úðL ïñéð Lãça | éäéå©§¦´§´Ÿ¤¦À̈§©¬¤§¦²§©§©§©¬§§©¤−¤©¦́§¨¨®¨¤¨³¤©©Æ¦Æ¨¤§¨´©¤½¤
:åéðôì òø éúééä-àìåáéðt | òecî Cìnä éì øîàiåðéà äzàå íéòø Eáì òø íà-ék äæ ïéà äìBç E §Ÿ¨¦¬¦©−§¨¨«©Ÿ¤Á¦̧©¤¹¤©´©¨¤´¨¦À§©¨Æ¥«§´¤½¥´¤½¦¦−´Ÿ©«¥®
:ãàî äaøä àøéàåâúBøá÷-úéa øéòä øLà éðô eòøé-àì òecî äéçé íìBòì Cìnä Cìnì øîàå ¨¦−̈©§¥¬§«Ÿ¨Ÿ©´©¤½¤©¤−¤§¨´¦§¤®©¹©Ÿ¥§´¨©À£¤̧¨¦¹¥¦§³

(ñ) :Làá eìkà äéøòLe äáøç éúáàãéýìà-ìà ìltúàå Lwáî äzà äf-äî-ìò Cìnä éì øîàiå £Ÿ©Æ£¥½̈§¨¤−¨ª§¬¨¥«©³Ÿ¤¦Æ©¤½¤©©¤−©¨´§©¥®¨«¤§©¥½¤¡Ÿ¥−
:íéîMääéðôì Ecáò áèéé-íàå áBè Cìnä-ìò-íà Cìnì øîàåøéò-ìà äãeäé-ìà éðçìLz øLà E ©¨¨«¦¨Ÿ©´©¤½¤¦©©¤´¤½§¦¦©¬©§§−§¨¤®£¤¯¦§¨¥´¦¤§À̈¤¦²

:äpðáàå éúáà úBøá÷¦§¬£Ÿ©−§¤§¤«¨

i"yx
(Ë).íëçãð äéäé íà'וגו נדחך יהיה אם שנאמר כענין

ל ') ÷úáù.(È‡):(דברים êðæà àð éäú éðãà àðà
לאחר  וכן תחינה של זה לשון אמר תפלתו בתחלת

åâå'.תפלתו: íåéä êãáòì:עצמו על מתפלל היה כך
.äæä ùéàä éðôì:המלך מ ')כמוä÷ùî.לפני (ראשית

למעלה שפירשתי וזה מצרים למלך ב')משקה (עזרא

נחמיה: הוא התרשתא רבותינו כדברי
(‡).àúñùçúøàì נקרא המלכות שם ועל דריוש הוא
åéðôì.כך: ïéé:בחצר המלך לפני יין úàהביאו àùàå
.ïééä הוא וכך למלך ונתתיה היין כוס את נשאתי ואנכי

ונותנו  נושא אינו המלך בחצר יין שהמביא המנהג
המביא  מיד היין כוס מקבל המשקים שר אבל למלך,

למלך: ונותנו נושא åéðôì.והוא òø éúééä àì לא ואני
שמח  כיֿאם פנים ברוע לפניו רע להיות רגיל הייתי

פנים: ברוע זועף הייתי ועתה לב êðéà(·)וטוב äúàå
.äìåç:חולה אתה אין äæ.והרי ïéà הזה המעשה אין

המות  בסם להמיתני עלי בלבבך שיש לב רוע כיֿאם
החצר  וחומת הבית הר חומות שערי אבל בבנינו בנו

עדיין: בנו לא ב"ה סביב øéòä.אשר úîåçìå ולעשות
העיר: לחומת åéìà.קורות àáà øùà úéáìå ולעשות

לצורכי: בו אשב אשר êìîä.בית éì ïúéå אשר כל את
ממנו: טובה ãéë.שאלתי שהיתה הקב"ה של ידו כפי

להצליחני: עלי

cec zcevn
(Ë).Ì˙·˘Âמכם הנדחים יהיו אם  אף  אז  אלי  תשיבו וכאשר 

וכו ': השמים ˘ÈÓ.בקצה  שכינתי:‡˙ חוזרÍÈ„·Ú.(È‡)את
עצמו : ÍÈ„·Ú.על ˙ÏÙ˙חפצים אשר המתפללים כל על  חוזר

וכו': שיתנהוÁÈÏˆ‰Â‰.ליראה  ההצלחה  דבר ומפרש וחוזר 
שאלתו: שימלא המלך  לפני שנאמרÈ‡Â.לרחמים מה ולהסביר למלך  משקה שהיה  עצמו על  אמר רק התפילה מדברי זה אין

המלך : לפני יין  שהביא  אח "ז
(‡).ÂÈÙÏ ÔÈÈ: קצר מקרא והוא לפניו לתת יין  הביאו  ÂÈÙÏ.ר "ל  Ú¯ È˙ÈÈ‰ ‡ÏÂרעים פנים  לפניו להראות מאז דרכי היה ולא 

¯ÌÈÚ.(·)ועצובים : ÍÈÙ ÚÂ„Óחולה אתה  אין הלא רעים  פניך  מדוע שאלו  ולזה  לרוע, פניו  מאור נשתנה העצבון בעבור כי
דבר בו נתת אשר הכוס  זה בשתיית להמיתני עלי רע לבך  ר"ל  לב  רוע  כ "א  זה אין א "כ  פניך  מראית  נשתנה  שבעבורה  לומר

ירצח : כאשר הרוצח וכדרך  זעומים פניך  ולזה המלך :È‡Â¯‡.ארסי עלילת ÈÁÈ‰.(‚)מדברי  ÌÏÂÚÏ ÍÏÓ‰ מדרך הוא כן
האמרים : בראשית המלך  את לברך Â‚Â'.המוסר  ¯ÈÚ‰ רעים :‡˘¯ פני ולזה עצב  אני זה ·‡˘.ובעבור ÂÏÎ‡:באש שרופים

(„).˘˜·Ó ‰˙‡ ‰Ê ‰Ó ÏÚ:תרצה אשר הדבר ומהו עליו מבקש אתה תהיה זה מה על  בבניינה אתה רוצה  ואם כאומר 
.ÏÏÙ˙‡Â: המלך לפני חסד עליו שימשוך  היה והתפלה המלך, לפני בעמדו קצרה תפלה לה' התפלל  אמריו  השיב שלא  עד 

(‰).·ÂË ÍÏÓ‰ ÏÚ Ì‡:בזה המלך רוצה אם Í„·Ú.ר"ל ·ËÈÈ Ì‡Â: לפניך ואהוב ומקובל טוב אני ˙˘ÈÁÏ.אם  ר"ל ‡˘¯
וכו': יהודה מדינת  אל  ללכת רשות  לי תתן אשר  ובקשתי  אותה:·‡Â‰.שאלתי אבנה 

oeiv zcevn
(‡).‡˙Ò˘Á˙¯‡Ïהמלכות ע"ש כן ונקרא הפרסי דריוש הוא

והדומים: למצרים פרעה רעה:ÂÚ¯È.(‚)כמו מל 'Á¯·‰.מל '
נשרפו:‡ÂÏÎÂ.חורבן:



קנה f wxt l`wfgi - mi`iap

æ-÷øô ìà÷æçé`kÎai

áé:dðBîä-ìk-ìà ïBøç ék ìaàúé-ìà øëBnäå çîNé-ìà äðBwä íBiä òébä úòä àaâéøëBnä ék ¨³¨¥Æ¦¦´©©½©¤Æ©¦§½̈§©¥−©¦§©¨®¦¬¨−¤¨£¨«¦´©¥À
:e÷fçúé àì Búiç BðBòa Léàå áeLé àì dðBîä-ìk-ìà ïBæç-ék íúiç íéiça ãBòå áeLé àì økînä-ìà¤©¦§¨Æ´Ÿ¨½§¬©©¦−©¨¨®¦«¨³¤¨£¨Æ´Ÿ¨½§¦¯©£²©¨−¬Ÿ¦§©¨«

ãé:dðBîä-ìk-ìà éðBøç ék äîçìnì Cìä ïéàå ìkä ïéëäå òB÷zá eò÷zåèøácäå õeça áøçä ¨§³©¨Æ©Æ§¨¦´©½Ÿ§¥¬Ÿ¥−©¦§¨¨®¦¬£¦−¤¨£¨«©¤´¤©½§©¤¬¤
:epìëàé øáãå áòø øéòa øLàå úeîé áøça äãOa øLà úéaî áòøäåæèeéäå íäéèéìt eèìôe §¨¨−̈¦¨®¦£¤³©¨¤Æ©¤´¤¨½©£¤´¨¦½¨¨¬¨¤−¤Ÿ£¤«¨«§Æ§¦´¥¤½§¨´

:BðBòa Léà úBîä ílk úBéàbä éðBék íéøää-ìàæé:íén äðëìz íékøa-ìëå äðétøz íéãiä-ìk ¤¤¨¦À§¥¯©¥¨²ª−̈Ÿ®¦−©£«¨©¨©−¦¦§¤®¨§¨¦§©−¦¥©¬§¨¨«¦
çé:äçø÷ íäéLàø-ìëáe äLea íéðt-ìk ìàå úeölt íúBà äúqëå íéwN eøâçåèéúBöeça ítñk §¨§´©¦½§¦§¨¬−̈©¨®§¤³¨¨¦Æ½̈§¨¨¥¤−¨§¨«©§º̈©´

íäéòîe eòaNé àì íLôð ýåýé úøáò íBéa íìéväì ìëeé-àì íáäæe ítñk äéäé äcðì íáäæe eëéìLé©§¦À§¨¨»§¦¨´¦«§¤¼©§¨̧§¨¹̈«Ÿ©´§©¦À̈§Æ¤§©´§½̈©§¨Æ´Ÿ§©¥½¥¥¤−
:äéä íðBò ìBLëî-ék eàlîé àìëïk-ìò Bá eNò íäéöewL íúáòBú éîìöå eäîN ïBàâì Béãò éáöe ´Ÿ§©¥®¦«¦§¬£−̈¨¨«§¦³¤§Æ§¨´¨½̈§©§¥¯£Ÿ¨²¦¥¤−¨´®©¥²

:äcðì íäì åézúðàëì õøàä éòLøìe æáì íéøfä-ãéa åézúðe:eäeìlçå (äììçå) ììL §©¦¬¨¤−§¦¨«§©¦³§©«©¨¦Æ¨©½§¦§¥¬¨−̈¤§¨¨®§¦§«

i"yx
(·È).ìáàúé ìà øëåîäå שדהו המוכר שדרך אע"פ

לגלות: סופכם כי יתעצב אל עצב éë(È‚)להיות
.áåùé àì øëîîä ìà øëåîä ישוב לא בגולה כשיגלה

יתאבל: ולמה שמכר השדה עוד íééçáויראה ãåòå
.íúéç:מקומם אל ישיבו לא חייהם ימי ìàכל  ïåæç éë

.'åâå äðåîä ìë אתרגושתהון כל על מתנבן נבייא ארי
תייבין: ולא בתיובתא åúéç.למיתב åðåòá ùéàå כל

בעונו: דבוקה ונפשו חיתו מהם å÷æçúé.אחד àì לא
לתורתם: לשוב הרע יצרם על לבם åò÷ú(È„)יחזקו

.òå÷úá למלחמה עצמם הכינו הצר עליהם כשיבוא
להלחם: יוצא úåéàâä.(ÊË)ואין éðåéë היונים דרך

ההרים  אל הומים והיו שם והומות בגאיות להקבץ
כולם  אשר הגאיות כיוני בעוונו איש שם ינוסו אשר

íéî.(ÊÈ)הומות: äðëìú:אימה äãðì(ËÈ)מזיעת
.äéäé:להם יהיה åéãò.(Î)לשקוץ éáöå הקב"ה של

גאון  שנקרא המקדש בית הוא להם שמהו לגאון אשר
שנאמ' כמה כד )עוזם, מקדשי (לקמן את מחלל הנני

וגו': ע"כ בו עשו תועבות גלולי הם עוזכם גאון

cec zcevn
(·È).˙Ú‰ ובא·‡ הסאה  נתמלאה  כי בגמול באה  הנה  ר"ל 

כי הקונה  וכדרך  השדה בקניית  ישמח לא הקונה אשר  העת
שמכר מה על  יתאבל לא  והמוכר בידו תשאר ולא  ממנה  יגלה

בידו: תשאר לא המכירה בזולת אף כי ÔÂ¯Á.שדהו ÈÎכי
בארצו: מי ישאר ולא העם המון  כל  על  יהיה  ה' אף חרון

(‚È).¯ÎÂÓ‰ ÈÎ אל שב היה לא  שדהו מכר לא אם כי אף
בה : להחזיק  שמכר הזה Ì˙ÈÈÁ.השדה ÌÈÈÁ· „ÂÚÂ ר"ל

בזולת אף  אליו ישוב לא בחיים עוד  נפשם שיהיו ואע"פ 
ÔÂÊÁ.המכירה : ÈÎעמה המון כל  אל ההוא החזון כשנאמר כי 

ולא בעונו קשורה  נפשו היתה איש וכל  לה' ששב מי היה  לא 
בנחלתם: להחזיק לארצם לשוב יתחזקו לא לכן ממנו תתפרד 

(„È).ÚÂ˜˙· ÂÚ˜˙בשופר הם  יתקעו האויב  בבוא הנה 
חרוני כי למלחמה  הולך  מי אין  אבל  המלחמה  אל המצטרך  דבר  כל יכינו וגם האויב מול המלחמה  אל לרדת  העם את להשמיע 

המלחמה : אל לגשת ויראו בלבבם מורך  והבאתי עמה  המון כל  והרעב‰Á¯·.(ÂË)על והדבר לעיר מחוץ תהיה האויב חרב
העיר: בתוך  מבפנים  ·יהיו ¯˘‡.'ÂÎÂ וכו ':˘„‰ בשדה  יהיה  Ì‰ÈËÈÏÙ.(ÊË)אשר ÂËÏÙÂפזורים ויהיו ימלטו מהם הפלטים

יהמו: וכולם בעמקים  המתקבצים כיונים נהי בקול  ויהמו  ·ÂÂÚ.בהרים  ˘È‡הטה עונו לומר  יתודה ר "ל  בעונו יהמה אחד כל 
מלהלחם :˙¯ÈÙ‰.(ÊÈ)אלה : ÌÈÓ.יחלשו ‰ÎÏ˙: למים והיו תמסינה כאילו  אימה  ˘˜ÌÈ.(ÁÈ)מזיעת  Â¯‚ÁÂ:וצער אבל  דרך

.ÌÈÙ ÏÎ Ï‡Â: פנים ואבל:˜¯Á‰.בכל  צער דרך ראשם שער ימרטו  ולתיעוב :Ï„‰.(ËÈ)כי  Â‚Â'.לריחוק ÌÙÒÎלמה ר"ל 
נפש: לפדיון  וזהב כסף יקח לא האויב  כי  ה' עברת בוא ביום  נפשם  את  להציל  יוכלו שלא לפי זהבם  ויתעבו כספם ישליכו

.ÂÚ·˘È ‡Ï Ì˘Ù:המעים ולמלאות הנפש להשביע  בהם לקנות  לחם  ימצאו לא  לומר, ÏÂ˘ÎÓ.רצה  ÈÎהזה הרע המכשול  כי
חנם: על  ולא  בעוונם  ÂÈ„Ú.(Î)היה È·ˆÂ:המקדש בית וזהו ולתפארת לגאון להם  להיות  בינותם האל  שמהו אשר  קישוטו  הדר 

.ÈÓÏˆÂ:המשוקצים תועבותם גלולי בה העמידו  והם  Ì‰Ï.ר"ל ÂÈ˙˙בו שתעבתי יראו  בעיניהם כי לנדה  נתתיו לפניהם  ר"ל
האויב: ביד למסרו  ממנו בה:Ê·Ï.(Î‡)להרחיקו  הנמצא כל ומבוזה:Â‰ÂÏÏÁÂ.לקחת  חולין עשאוהו

oeiv zcevn
(‚È).Ì˙ÈÈÁ תראה באור וחיתו כמו לג)נפשם ÔÂÊÁ.:(איוב

בו:·˙˜ÚÂ.(È„)נבואה: יתקעו כי על השופר  יקרא  ÈÂ¯Á.כן
אפי: ישחיתנו:ÂÏÎ‡È.מבפנים:È·Ó˙.(ÂË)חרון

(ÊË).ÂËÏÙÂ:המלטה ‰‰¯ÌÈ.ענין Ï‡:בהרים.˙ÂÈ‡‚‰' מל
ועמק: רפיון:˙¯ÈÙ‰.(ÊÈ)גיא רעדהÂˆÏÙ˙.(ÁÈ)מלשון

יתפלצון ועמודים  כמו ט)וחרדה  מריטת˜¯Á‰.:(איוב ענין
קרחה באה וכן מז)השער ולתיעובÏ„‰.(ËÈ):(ירמיה לריחוק

והרחקה: נדידה  מל ' והוא  וזעם:Ú·¯˙.כנדה  עברה מל'
(Î).È·ˆÂ ולכבוד לצבי וכן  ויופי הדר ד)ענין ÂÈ„Ú.:(ישעיה

עדי ועדית וכן וקשוט  עדי כג)מל ' רוממות:ÔÂ‡‚Ï.:(לקמן ענין 
(‡Î).ÌÈ¯Ê‰:העכו"ם.Â‰ÂÏÏÁÂ:ובזיון חולין מל '

aÎ` wxt dingp - miaezk

à-÷øô äéîçð`iÎh

èíöa÷à íMî íéîMä äö÷a íëçcð äéäé-íà íúà íúéNòå éúBöî ízøîLe éìà ízáLå§©§¤´¥©½§©§¤Æ¦§©½©£¦¤−Ÿ¨®¦¦§¤̧¦«©£¤¹¦§¥³©¨©Æ¦Æ¦¨´£©§¥½
ì ézøça øLà íB÷nä-ìà íéúBàéáäå (íéúàåáäå):íL éîL-úà ïkLééãáò íäåúéãt øLà Enòå E ©£¦«¦Æ¤©¨½£¤´¨©½§¦§©¥¬¤§¦−¨«§¥¬£¨¤−§©¤®£¤³¨¦Æ¨Æ

:ä÷æçä Eãéáe ìBãbä Eçëaàéðæà àð éäz éðãà àpàéãáò úlôz-ìàå Ecáò úlôz-ìà úáM÷-EE §Ÿ£´©¨½§¨§−©£¨¨«¨¨´£ŸÀ̈§¦´¨´¨§§«©Â¤¤¤§¦©̧©§§¹§¤§¦©´£¨¤À
éúééä éðàå äfä Léàä éðôì íéîçøì eäðúe íBiä Ecáòì àp-äçéìöäå EîL-úà äàøéì íéöôçä©«£¥¦Æ§¦§¨´¤§¤½§©§¦«¨¨³§©§§Æ©½§¥´§©£¦½¦§¥−¨¦´©¤®©£¦²¨¦¬¦

(ô) :Cìnì ä÷Lî©§¤−©¤«¤
á-÷øô äéîçðdÎ`

àCìnì äðzàå ïéiä-úà àOàå åéðôì ïéé Cìnä àzñLçzøàì íéøNò úðL ïñéð Lãça | éäéå©§¦´§´Ÿ¤¦À̈§©¬¤§¦²§©§©§©¬§§©¤−¤©¦́§¨¨®¨¤¨³¤©©Æ¦Æ¨¤§¨´©¤½¤
:åéðôì òø éúééä-àìåáéðt | òecî Cìnä éì øîàiåðéà äzàå íéòø Eáì òø íà-ék äæ ïéà äìBç E §Ÿ¨¦¬¦©−§¨¨«©Ÿ¤Á¦̧©¤¹¤©´©¨¤´¨¦À§©¨Æ¥«§´¤½¥´¤½¦¦−´Ÿ©«¥®
:ãàî äaøä àøéàåâúBøá÷-úéa øéòä øLà éðô eòøé-àì òecî äéçé íìBòì Cìnä Cìnì øîàå ¨¦−̈©§¥¬§«Ÿ¨Ÿ©´©¤½¤©¤−¤§¨´¦§¤®©¹©Ÿ¥§´¨©À£¤̧¨¦¹¥¦§³

(ñ) :Làá eìkà äéøòLe äáøç éúáàãéýìà-ìà ìltúàå Lwáî äzà äf-äî-ìò Cìnä éì øîàiå £Ÿ©Æ£¥½̈§¨¤−¨ª§¬¨¥«©³Ÿ¤¦Æ©¤½¤©©¤−©¨´§©¥®¨«¤§©¥½¤¡Ÿ¥−
:íéîMääéðôì Ecáò áèéé-íàå áBè Cìnä-ìò-íà Cìnì øîàåøéò-ìà äãeäé-ìà éðçìLz øLà E ©¨¨«¦¨Ÿ©´©¤½¤¦©©¤´¤½§¦¦©¬©§§−§¨¤®£¤¯¦§¨¥´¦¤§À̈¤¦²

:äpðáàå éúáà úBøá÷¦§¬£Ÿ©−§¤§¤«¨

i"yx
(Ë).íëçãð äéäé íà'וגו נדחך יהיה אם שנאמר כענין

ל ') ÷úáù.(È‡):(דברים êðæà àð éäú éðãà àðà
לאחר  וכן תחינה של זה לשון אמר תפלתו בתחלת

åâå'.תפלתו: íåéä êãáòì:עצמו על מתפלל היה כך
.äæä ùéàä éðôì:המלך מ ')כמוä÷ùî.לפני (ראשית

למעלה שפירשתי וזה מצרים למלך ב')משקה (עזרא

נחמיה: הוא התרשתא רבותינו כדברי
(‡).àúñùçúøàì נקרא המלכות שם ועל דריוש הוא
åéðôì.כך: ïéé:בחצר המלך לפני יין úàהביאו àùàå
.ïééä הוא וכך למלך ונתתיה היין כוס את נשאתי ואנכי

ונותנו  נושא אינו המלך בחצר יין שהמביא המנהג
המביא  מיד היין כוס מקבל המשקים שר אבל למלך,

למלך: ונותנו נושא åéðôì.והוא òø éúééä àì לא ואני
שמח  כיֿאם פנים ברוע לפניו רע להיות רגיל הייתי

פנים: ברוע זועף הייתי ועתה לב êðéà(·)וטוב äúàå
.äìåç:חולה אתה אין äæ.והרי ïéà הזה המעשה אין

המות  בסם להמיתני עלי בלבבך שיש לב רוע כיֿאם
החצר  וחומת הבית הר חומות שערי אבל בבנינו בנו

עדיין: בנו לא ב"ה סביב øéòä.אשר úîåçìå ולעשות
העיר: לחומת åéìà.קורות àáà øùà úéáìå ולעשות

לצורכי: בו אשב אשר êìîä.בית éì ïúéå אשר כל את
ממנו: טובה ãéë.שאלתי שהיתה הקב"ה של ידו כפי

להצליחני: עלי

cec zcevn
(Ë).Ì˙·˘Âמכם הנדחים יהיו אם  אף  אז  אלי  תשיבו וכאשר 

וכו ': השמים ˘ÈÓ.בקצה  שכינתי:‡˙ חוזרÍÈ„·Ú.(È‡)את
עצמו : ÍÈ„·Ú.על ˙ÏÙ˙חפצים אשר המתפללים כל על  חוזר

וכו': שיתנהוÁÈÏˆ‰Â‰.ליראה  ההצלחה  דבר ומפרש וחוזר 
שאלתו: שימלא המלך  לפני שנאמרÈ‡Â.לרחמים מה ולהסביר למלך  משקה שהיה  עצמו על  אמר רק התפילה מדברי זה אין

המלך : לפני יין  שהביא  אח "ז
(‡).ÂÈÙÏ ÔÈÈ: קצר מקרא והוא לפניו לתת יין  הביאו  ÂÈÙÏ.ר "ל  Ú¯ È˙ÈÈ‰ ‡ÏÂרעים פנים  לפניו להראות מאז דרכי היה ולא 

¯ÌÈÚ.(·)ועצובים : ÍÈÙ ÚÂ„Óחולה אתה  אין הלא רעים  פניך  מדוע שאלו  ולזה  לרוע, פניו  מאור נשתנה העצבון בעבור כי
דבר בו נתת אשר הכוס  זה בשתיית להמיתני עלי רע לבך  ר"ל  לב  רוע  כ "א  זה אין א "כ  פניך  מראית  נשתנה  שבעבורה  לומר

ירצח : כאשר הרוצח וכדרך  זעומים פניך  ולזה המלך :È‡Â¯‡.ארסי עלילת ÈÁÈ‰.(‚)מדברי  ÌÏÂÚÏ ÍÏÓ‰ מדרך הוא כן
האמרים : בראשית המלך  את לברך Â‚Â'.המוסר  ¯ÈÚ‰ רעים :‡˘¯ פני ולזה עצב  אני זה ·‡˘.ובעבור ÂÏÎ‡:באש שרופים

(„).˘˜·Ó ‰˙‡ ‰Ê ‰Ó ÏÚ:תרצה אשר הדבר ומהו עליו מבקש אתה תהיה זה מה על  בבניינה אתה רוצה  ואם כאומר 
.ÏÏÙ˙‡Â: המלך לפני חסד עליו שימשוך  היה והתפלה המלך, לפני בעמדו קצרה תפלה לה' התפלל  אמריו  השיב שלא  עד 

(‰).·ÂË ÍÏÓ‰ ÏÚ Ì‡:בזה המלך רוצה אם Í„·Ú.ר"ל ·ËÈÈ Ì‡Â: לפניך ואהוב ומקובל טוב אני ˙˘ÈÁÏ.אם  ר"ל ‡˘¯
וכו': יהודה מדינת  אל  ללכת רשות  לי תתן אשר  ובקשתי  אותה:·‡Â‰.שאלתי אבנה 

oeiv zcevn
(‡).‡˙Ò˘Á˙¯‡Ïהמלכות ע"ש כן ונקרא הפרסי דריוש הוא

והדומים: למצרים פרעה רעה:ÂÚ¯È.(‚)כמו מל 'Á¯·‰.מל '
נשרפו:‡ÂÏÎÂ.חורבן:



dקנו dpyn iyy wxt ze`ewn zkqn

·ïìéaèäå íéìk àìî àeäL éìc–íéøBäè elà éøä.ìáè àG íàå–ïéáøòî íénä ïéà,ïéáøòî eéäiL ãò §¦¤¨¥¥¦§¦§¦¨£¥¥§¦§¦¨©¥©©¦§Ÿ̈¦©¤¦§§Ÿ̈¦
ãBpä úøôBôLk. ¦§¤¤©

‚GLúBàå÷î äL,äàñ íéøNò äæa,äàñ íéøNò äæáe,ïéáeàL íéî äàñ íéøNò äæáe,ãvä ïî áeàMäå,eãøéå §¨¦§¨¨¤¤§¦§¨¨¤¤§¦§¨¨¤¤§¦§¨©¦§¦§©¨¦©©§¨§
GLïäa eìáèå äL,eáøòúðå–ïéøBäè úBàå÷nä,íéøBäè íéìáBhäå.òöîàa áeàMä äéä,GL eãøéåeìáèå äL §¨§¨§¨¤§¦§¨§©¦§¨§¦§©§¦§¦¨¨©¨¨¤§©§¨§§¨§¨§
íäa,eáøòúðå–eéäL úBîk úBàå÷nä,eéäL úBîk íéìáBhäå. ¨¤§¦§¨§©¦§¨§¤¨§©§¦§¤¨
„GL ïäa eéäL éìcäå âBôqäíéî ïébì äL,äå÷nì eìôðå–eäeìñt àG,GL àlà eøîà àHLeìôpL ïébì äL. ©§§©§¦¤¨¨¤§¨ª¦©¦§¨§©¦§¤§¨¤¨§¤¨§¨ª¦¤¨§
‰íiaL äázäå äcMä–íäa ïéìéaèî ïéà,ãBpä úøôBôLk ïéáe÷ð eéä ïk íà àlà.äãeäé éaøøîBà:éìëa ©¦¨§©¥¨¤©¨¥©§¦¦¨¤¤¨¦¥¨§¦¦§¤¤©©¦§¨¥¦§¦

a.mixedh el` ixd oliahdeäéì à÷ìñ éìãì äìéáè äéì à÷ìñã åâîã ,äìéáè êéøöå àîè åîöò éìãäù ïåâëå .ãåðä úøôåôùë áçø éìãä éô ïéà åìéôàå
:åëåúáù äîì éîð.lah `l m`e:äìéáè êéøö åðéàù ,åìéáèî åðéàå øåäè éìãä íàå øîåìë .ïðéñøâ.cepd zxtetyk oiaxern ediy cråëåúáù íéìëä ïéà

:ãåðä úøôåôùë éìãä éôá äéäéù ãò íéøåäè
b.mixyr dfae mixyr dfa:ïéáåàù íéî äàñ íéøùò éùéìùáå ,íéøùë íéî.eaxrzpe elaheåæ ïúùìù åøáçúðå å÷éùäå íéîä åôö ïúìéáè éãé ìò

:åæá.mixedh ze`ewndíéîäù áåàùä ïäì øáçúîùëå ,íéøùë íéî äàñ íéòáøà äå÷î øåòéù ïàë ùéå ãçé íéáøòúî íéøùëä éðù éøäù .áåàùä åìéôà
:äìéáèì åéîéî åøùëåä ,íéìáåèä úîçî ïäéáâ ìò ïéôö.rvn`a ae`yd didïéáøòúî íéøùëä ïéà ,íéøùëä íéðåöéçä íéðù ïéá ÷éñôî áåàùäù úîçî

:äæ íò äæ.eidy zenk ze`ewndáåàùä éîéîù ô"òàå .åéìò úåå÷äì øùë ïéà áåàùäå ,íéøùë äàñ íéòáøà íéìùäì ïäéìò úåå÷äì íéøùë íéøùëäù
åãøéù íãå÷ áåøá ìèáúð ãçà ìëì åðîî åãøéù äîå ,ïéøùëì éìëä ïî åìôð àìå åáøòúð äëùîä êøãã ,ïäéìò úåå÷äì éìñôéî àì ,ãçà ìë íò ïéáøòúî

:äå÷îì
c.min oibel dyly oda eidy:åìôð éø÷î äæ ïéàã ïðáø åøæâ àì êëìä ,ïéòá ïéàøð ïðéà ìáà ,ïäá ïé÷åáãå ïéòåìá
d.daizde dciyd:øùë äå÷î êåúá íéçðåîå õò ìù íéìåãâ íéìë.cepd zxtetyk miaewp eid ok m` `l`àäúù êéøöù ìéòì ïðéøîàã ä÷åòã àéîåã

:ãåðä úøôåôùë äáå÷ð.lecb ilka:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íéçôè äòáøà úáé÷ðá éâñ ,íéçôè äòáøà éåä åèåòéîã ,øúåé åà íéçôè äòùú øá ïåâëwy

`xephxa yexit
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íéìk àìî àeäL éìc,טמאים –ïìéaèäå,במקוה –elà éøä ÀÄÆÈÅÅÄÀÄÀÄÈÂÅÅ
íéøBäè בו ואין  צר הדלי שפי פי על  אף טהורים, שבדלי הכלים – ÀÄ

בגמרא הנאד . א )כשפופרת כב, היא (חגיגה  המשנה שכוונת מבואר,
טבילה  עלתה לדלי הטבילה שעלתה מתוך הלכך טמא, הדלי  שאף

שבתוכו . לכלים ìáèגם àG íàåטהור שהדלי  כלומר  הדלי, את – ÀÄÈÇ
שבתוכו, הכלים את להטביל אלא בא ולא טבילה, צריך ïéàÅואינו

íénä,ושבמקוה שבדלי  –ïéáøòî,שבדלי הכלים את לטהר כדי  – ÇÇÄÀÙÈÄ
ãBpä úøôBôLk ïéáøòî eéäiL ãò רחב הדלי פי  שאם – ÇÆÄÀÀÙÈÄÄÀÆÆÇ

נחשבים  שבדלי שהמים לפי טהורים, שבתוכו הכלים הנאד , כשפופרת
אין  הנאד, מכשפופרת פחות הדלי פי  אם אבל למקוה, כמעורבים

ברם, זו, בטבילה נטהרים אינם והכלים כמעורבים, נחשבים המים
שנינו  א )כבר  ג, כ(חגיגה  מטבילים תרומה לענין  שדווקא בתוך, לים

בפני כלי כל להטביל  החמירו  לקודש שכן לקודש , לא אבל כלים

חציצה חשש  משום my).עצמו dpynd lr epxe`a oiir)

ג ה נ ש מ ר ו א ב

GLúBàå÷î äL,זה בצד  זה מקואות שלושה היו  –íéøNò äæa ÀÈÄÀÈÈÆÆÀÄ
äàñ íéøNò äæáe äàñ,כשרים מים –äàñ íéøNò äæáe ÀÈÈÆÆÀÄÀÈÈÆÆÀÄÀÈ

ãvä ïî áeàMäå ,ïéáeàL íéî שאובים מים שבו  והמקוה – ÇÄÀÄÀÇÈÄÇÇ
כשרים, מים של  המקואות שני  בין  באמצע, ולא הצד, מן  eãøéåÀÈÀהוא

GLäL,טמאים –ïäa eìáèå במקוה ואחד  אחד  כל אחת, בבת – ÀÈÀÈÀÈÆ
למעלה eáøòúðåאחר, המים עלו  טבילתם ידי  שעל המקואות, מי – ÀÄÀÈÀ

המקואות, שלשת ונתחברו  ïéøBäèמשפתם úBàå÷nä שלשת – ÇÄÀÈÀÄ
ונתחברו  נתערבו  כשרים מים של  המקואות שני  שהרי  כשרים, המקואות
שנתערבו  משום הוכשרו , השאובים ואף סאה, ארבעים של  שלם למקוה

כשרים, מים של סאה íéøBäèבארבעים íéìáBhäåשהואיל – ÀÇÀÄÀÄ
סאה  ארבעים של במקוה טבל  מהם אחד  שכל נמצא המים, ונתערבו 

כשרים. òöîàaמים áeàMä äéä שאובים מים שבו  המקוה – ÈÈÇÈÈÆÀÇ
כשרים, מים של  המקואות שני בין באמצע, GLהיה eãøéåäL ÀÈÀÀÈ

eáøòúðå ,íäa eìáèå,לעיל שבארנו כמו  המקואות, מי  – ÀÈÀÈÆÀÄÀÈÀ
úBàå÷näeéäL úBîk,הטמאים טבילת לפני  שהיו  כמו  נשארו – ÇÄÀÈÀÆÈ

הכשרים  מקואות נתערבו לא הכשרים, שני  בין מפסיק והשאוב שהואיל
נתערבו  השאוב שמי  פי על ואף השאובים; הוכשרו  ולא זה, עם זה

לפי סאה, לארבעים מלהשלימם נפסלו לא מהכשרים, אחד  כל עם
במקומם, שנשארו  הכשרים ברוב ונתבטלו  המשכה, דרך  בהם שנתערבו 

ואפשר כשרים, נשארו הכשרים הלכך ד ); ד , (לעיל  שבארנו כמו 
פסול , נשאר  והשאוב סאה, לארבעים úBîkלהשלימם íéìáBhäåÀÇÀÄÀ

eéäL.הטבילה להם עלתה שלא שהיו , כמו טמאים נשארו  – ÆÈ

i p y m e i
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GL ïäa eéäL éìcäå âBôqäíéî ïébì äL הספוג כלומר  – ÇÀÀÇÀÄÆÈÈÆÀÈËÄÇÄ
שלושה  ובתוכו  צר שפיו  דלי  וכן מים, לוגים שלושה בו  בלועים שהיו

שאובים, מים äå÷nìלוגים eìôðå היו ולא הדלי , או הספוג – ÀÈÀÇÄÀÆ
סאה, ארבעים eäeìñtבמקוה àG,המקוה את פסלו  לא –àHL ÀÈÆ

eøîà,חכמים –GL àlàeìôpL ïébì äL,המקוה לתוך  כולם – ÈÀÆÈÀÈËÄÆÈÀ
יצאו  שלא למקוה, הלוגים שלושת כל  נפלו  לא הרי כאן  אבל פסלוהו,
שבתוכם  המים שנתערבו אלא הדלי , מתוך או  הספוג מתוך המים כל

המקוה. את חכמים פסלו  לא זה ובכגון  המקוה, מי עם

בדלי שמדובר מפרש, הר"ש אבל  והרא"ש. הרמב"ם לפי  המשנה את בארנו 
אם  כי  בעין  מים הלוגים שלושת היו לא בספוג כמו  בדלי  שאף אלא סתם,
לוגים  "שלושה משום בהם גזרו  לא הלכך  בו, ודבוקים בלועים בחלקם היו

המקוה. את פוסלים ואינם שנפלו",

ה ה נ ש מ ר ו א ב

íiaL äázäå äcMä) הים על הצפות –"dciyd" ארגז מין  – ÇÄÈÀÇÅÈÆÇÈ
הסדקים, דרך לתוכן נכנסים ומימיו íäa,גדול ), ïéìéaèî ïéàÅÇÀÄÄÈÆ

ãBpä úøôBôLk ïéáe÷ð eéä ïk íà àlà מימיהם זה שבכגון  – ÆÈÄÅÈÀÄÄÀÆÆÇ
לטבילה. וכשרים הים, במי  éìëaמעורבים :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÀÄ

ìBãb,טפחים מארבעה יותר הוא גבהו  שרוב –íéçôè äòaøà ÈÇÀÈÈÀÈÄ
בכלי, מטבילים טפחים ארבעה גדול  הנקב אם –ïèwáeובכלי – ÇÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ìBãb–íéçôè äòaøà,ïèwáe–Baø.ät÷ Bà ÷N äéä íà–íäL äîk íäa ïéìéaèî,ïéáøòî íénäL éðtî. ¨©§¨¨§¨¦©¨¨ª¦¨¨©ª¨©§¦¦¨¤§¨¤¥¦§¥¤©©¦§Ÿ̈¦
øBpvä úçz íéðeúð eéä–äå÷nä úà íéìñBt íðéà,ïúBà ïéìéaèî àlà,ïkøãk ïúBà ïéìòîe. ¨§¦©©©¦¥¨§¦¤©¦§¤¤¨©§¦¦¨©£¦¨§©§¨

Âäå÷naL àøèñb,íéìkä úà da ìéaèäå–ïúàîhî eøäè,ñøç éìk áb ìò íéàîè ìáà.íéôö íénä eéä íà ¦§§¨¤©¦§¤§¦§¦¨¤©¥¦¨£¦ª§¨¨£¨§¥¦©©§¦¤¤¦¨©©¦¨¦
ïäL ìk åéab ìò–ïéøBäè.øepzä ïî àöBiä ïéòî,BëBúa ìáèå ãøéå–øBäè àeä,úBàîè åéãéå;ìò eéä íàå ©©¨¨¤¥§¦©§¨©¥¦©©§¨©§¨©§¨§¨¨§¥§¦¨©
åéãé íeø åéab–åéãé óàúBøBäè. ©¨¨¨©¨¨§

ÊúBàå÷î áeøò–ãBpä úøôBôLk,dììçëå déáòk,ïîB÷îì úBøæBç úBòaöà ézLk.÷ôñ ãBpä úøôBôLk ÷ôñ ¥¦§¨¦§¤¤©§¨§¨§©£¨¨¦§¥¤§¨§¦§¨¨¥¦§¤¤©¨¥
ãBpä úøôBôLk dðéàL–äìeñt,äøBzä ïî àéäL éðtî.únä ïî úéfk ïëå,äìápä ïî úéfëå,ïî äLãòëå ¤¥¨¦§¤¤©§¨¦§¥¤¦¦©¨§¥©©¦¦©¥§©©¦¦©§¥¨§¨£¨¨¦

.dtew e`:ïéôåì÷ äáøò ìù íéøöðî éåùò ìñ.ody enk oda oiliahníéî íéìèáå íéá÷ð íéàìî íìëù ,ãåðä úøôåôùë äáé÷ð åòá àìå .íéá ïä íà
:äå÷î éî éáâì ïëåúáù.dewnd z` oilqet opi`:ïéáåàù íéî íåùî.okxck oze` oilrneïî÷ì ïðéøîàã úåîöîåöî äàñ íéòáøà åá ùéù äå÷îá ïåâë

àìã ,ïðéùééç àì äôå÷å ÷ùáå ,ïäéìåù êøã ïúåà äìòîå ïìéáèî ,äùòé ãöéë ,ïéáåàù ïëåúáù íéîä ,íéîä ïî íäéúåúôù äéáâäù ïåéë øåò ìù úñëå øëã
:äå÷îä úà ìåñôì ïéáåàù ïëåúáù íéî éáéùç

f.ze`ewn aexirïøéùëäìå ïôøöì åøåòéù ,á÷ð åà õéøç êøã íéîä ïéáøòúîå äàñ íéøùò äæáå äàñ íéøùò äæá ,éîð éà .íìù äå÷î ãöáù øñç äå÷î
:äàñ íéòáøà ãçà ìëá ùé åìéàë.dllgke diaerk cepd zxtetykçåéøá úåëôäúî ,ïîå÷îì úåøæåç úåòáöà éúùë åðééäå .ãåðä éôá ïéðúåðù äð÷ ìù

`xephxa yexit

טפחים, מארבעה פחות הוא גבהו שרוב הכליBaøקטן, רוב אם – Ë
בו. מטבילים dcedi.נקוב iaxk dkld oi`eät÷ Bà ÷N äéä íàÄÈÈÇËÈ

בים; –dtew; גדול סל  íäLהיינו  äîk íäa ïéìéaèî אפילו – ÇÀÄÄÈÆÀÈÆÅ
שלמים, ïéáøòîהם íénäL éðtî והמים נקבים, הם שמלאים – ÄÀÅÆÇÇÄÀÙÈÄ

נקב  בכלי שאין פי על  אף המקוה, למי כמחוברים נחשבים שבהם
הנאד . íéðeúðכשפופרת eéä,קופה או שק –øBpvä úçz– ÈÀÄÇÇÇÄ

המקוה, לתוך הקופה או השק דרך  המים וירדו  גשמים, מי  בו שיורדים
äå÷nä úà íéìñBt íðéà,שאובים שבתוכם המים נעשו שלא – ÅÈÀÄÆÇÄÀÆ

ïúBà ïéìéaèî àlà ו גורסים:– `mze,יש oiliahneïúBà ïéìòîe ÆÈÇÀÄÄÈÇÂÄÈ
ïkøãk להלן שנוי במקוה, שהטבילם עור  של  ובכסת בכר שכן  – ÀÇÀÈ

ו ): oiae`y",(ז , okezay mind ,mind on mdizezty diabdy oeik"ולפיכך
חוזרים  שבתוכם שהמים ונמצא מצומצמות, סאה בארבעים כשמטבילם

אותו , ופוסלים החסר jxcלמקוה oze` dlrne oliahn ?dyri cvik
,mdiley מים יקבלו  שלא כדי  למעלה, ושוליהם למטה פיהם היינו

אינם  מהם הנוזלים המים זה ובכגון  המים, מן כשמגביהם בתוכם
המקוה; את פוסלים ואינם כשאובים cnll,נחשבים epzpyn d`ae

כדרכן , אותן  ומעלין אותן  מטבילין אלא כן , הדין אין ובקופה שבשק
להטבילם  מותר המקוה, את פוסלים שבתוכם המים ואין  שהואיל

מן  אותם ולהעלות מצומצמות סאה ארבעים אלא בו  שאין  במקוה
בזמן  המקוה לתוך נופלים שבתוכם שהמים פי על אף כדרכם, המקוה

מתוכו . שמגביהם

:azek "dpexg` dpyn" lraשתי בהן שיש ותיבה" "שידה ברישא שנישנה משום
שהן מאחר טומאה, מקבלות שאינן  ב) מקוה; שיעור בהן שיש א) מעלות:
נקובות  היו כן אם אלא בהן  מטבילין אין כן פי על  ואף במידה, הבאים כלים
שיש  ובקופה, בשק בסיפא להשמיענו  המשנה באה לפיכך הנאד, כשפופרת
טומאה, שמקבלים ב) סאה; ארבעים מחזיקים שאין  א) רעותות: שתי  בהם

בהם. מטבילים כן  פי  על  ואף

i y i l y m e i
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äå÷naL àøèñb–`xhqib, ממנו חלק שנשבר חרס כלי היינו  ÄÀÀÈÆÇÄÀÆ
לשמוש  ראוי הוא b-a),ועדיין  ,c milk oiir)ללמד המשנה ובאה

דרך לתוכה נכנסים והמים המקוה, פני על הצפה טמאה בגיסטרא

שבשפתה, íéìkäהפגימות úà da ìéaèäå כגון קטנים, כלים – ÀÄÀÄÈÆÇÅÄ
שנטמאו , ïúàîhîמחטים, eøäè מעורבים שבתוכה המים שהרי – ÈÂÄËÀÈÈ

לעיל, שבארנו  כמו  המקוה, מי ñøçעם éìk áb ìò íéàîè ìáàÂÈÀÅÄÇÇÀÄÆÆ
הכלים  את כשמוציא הרי מהמים, קצת יוצאה והגיסטרא שהואיל –

חרס  שכלי  הגיסטרא, מאוויר  גביהם שעל המים נטמאים המים, מן
הטמאים  המים וחוזרים במקוה, נטהר ואינו  מאווירו , מטמא טמא

טמאים. משקים כדין  הכלים, את íéôöומטמאים íénä eéä íàÄÈÇÇÄÈÄ
åéab ìò,הגיסטרא גבי  על  –ïäL ìk,כולה שקועה שהיתה – ÇÇÈÈÆÅ

שהם, כל  מים אלא משפתה למעלה שאין  פי  על אף המקוה, במי 
ïéøBäèמאוויר נטמאו  לא גביהם שעל שהמים לפי הכלים, – ÀÄ

בתוך אלא עצמה הגיסטרא באוויר היו  לא והכלים הואיל הגיסטרא,
המקוה; מי  עם שמחוברים מאחר הם, טהורים המים והרי  המים,

מאוויר מיטמאים כלים שאין  הגיסטרא, מאוויר נטמאו  לא והכלים
חרס רבא ").כלי "אליהו רא "ש; øepzä(רמב"ם ; ïî àöBiä ïéòî– ÇÀÈÇÅÄÇÇ

שוליים, בלי  גדולה קדירה כעין  היו  שבימיהם התנורים שכן חרס, של
ומתחתיו  טמא, שהיה גדול בתנור כאן ומדובר  לקרקע, בטיט ומחוברים

מעיין, טמא,ãøéåהיה אדם –BëBúa ìáèå,שבתנור המעיין בתוך  – ÀÈÇÀÈÇÀ
øBäè àeä ואף חרס; כלי מאוויר נטמא אדם שאין טהור, האדם – È

מ  כשעלה התנור, מאויר  נטמאו גופו שעל שהמים פי  מכלעל טבילתו ,
טמאים, ממשקים טומאה מקבל  אדם שאין  טהור, הוא åéãéåÀÈÈמקום

úBàîè חרס כלי מאויר  נטמאות ידים שיהיו חכמים, שגזרו  לפי – ÀÅ
התנור שבתוך  המים אין  התנור, גבי  על  צפים המים ואפילו  טמא;

בו  נטמאות והידים התנור, אויר ìò(הגר "א);מבטלים eéä íàåÀÄÈÇ
åéãé íeø åéab ידיו גובה בשיעור לתנור מעל  עלו  המעיין שמי  – ÇÈÈÈ

הטובל, úBøBäèשל åéãé óàבאוויר נטמאו שידיו פי  על שאף – ÇÈÈÀ
התנור מן  שלמעלה במים ידיו נטבלו  המעיין  מן כשיצא הרי  התנור ,
שעל המים היו  אם אבל  ידיו. רום כשיעור בהם ויש הואיל  ונטהרו ,

עדיין  שכשהיתה לפי  טמאות, ידיו  הרי  ידיו, מרום פחות התנור גבי 
המים מן ידיו  של  העליון  הצד עלה כבר בתנור ידיו  (הרא"ש ;תחתית

אחרונה"). "משנה ישראל"; "תפארת לפיהגר "א ; הטעם, כותב והרמב"ם
– התנורlahykשנמצא מן למעלה ידיו  ט ).– ו, מקואות (הל'

ז ה נ ש מ ר ו א ב

úBàå÷î áeøò,אחד כמקוה נחשבים שיהיו מקואות שני עירוב – ÅÄÀÈ
על מימיהם וכשמתערבים סאה, ארבעים מהם אחד בכל  שאין  כגון
אחד וכל סאה, ארבעים של  שלם למקוה מצטרפים הם הרי נקב, ידי 

לטבילה, כשר ãBpäמהם úøôBôLk נקב ידי  על הוא עירובם – ÄÀÆÆÇ
היינו: הנאד, בפי  שנותנים השפופרת השפופרת,déáòkכרוחב של  – ÀÈÀÈ

dììçëå עצמה השפופרת כעובי להיות צריך הנקב רוחב ששיעור – ÀÇÂÈÈ
והוא: חללה, ïîB÷îìוכרוחב úBøæBç úBòaöà ézLkכשיעור – ÄÀÅÆÀÈÀÄÀÈ

עגול נקב כשיעור כלומר בריווח, אצבעות שתי  בחללו  לסבב שאפשר 
לשתי שהכוונה במפרשים, ומבואר  אצבעות, שתי  כרוחב שקוטרו 

לאגודל . הסמוכות dðéàLאצבעות ÷ôñ ãBpä úøôBôLk ÷ôñÈÅÄÀÆÆÇÈÅÆÅÈ
ãBpä úøôBôLk היה אם ספק לו  ונולד מעורב, במקוה שטבל  מי  – ÄÀÆÆÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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·ïìéaèäå íéìk àìî àeäL éìc–íéøBäè elà éøä.ìáè àG íàå–ïéáøòî íénä ïéà,ïéáøòî eéäiL ãò §¦¤¨¥¥¦§¦§¦¨£¥¥§¦§¦¨©¥©©¦§Ÿ̈¦©¤¦§§Ÿ̈¦
ãBpä úøôBôLk. ¦§¤¤©

‚GLúBàå÷î äL,äàñ íéøNò äæa,äàñ íéøNò äæáe,ïéáeàL íéî äàñ íéøNò äæáe,ãvä ïî áeàMäå,eãøéå §¨¦§¨¨¤¤§¦§¨¨¤¤§¦§¨¨¤¤§¦§¨©¦§¦§©¨¦©©§¨§
GLïäa eìáèå äL,eáøòúðå–ïéøBäè úBàå÷nä,íéøBäè íéìáBhäå.òöîàa áeàMä äéä,GL eãøéåeìáèå äL §¨§¨§¨¤§¦§¨§©¦§¨§¦§©§¦§¦¨¨©¨¨¤§©§¨§§¨§¨§
íäa,eáøòúðå–eéäL úBîk úBàå÷nä,eéäL úBîk íéìáBhäå. ¨¤§¦§¨§©¦§¨§¤¨§©§¦§¤¨
„GL ïäa eéäL éìcäå âBôqäíéî ïébì äL,äå÷nì eìôðå–eäeìñt àG,GL àlà eøîà àHLeìôpL ïébì äL. ©§§©§¦¤¨¨¤§¨ª¦©¦§¨§©¦§¤§¨¤¨§¤¨§¨ª¦¤¨§
‰íiaL äázäå äcMä–íäa ïéìéaèî ïéà,ãBpä úøôBôLk ïéáe÷ð eéä ïk íà àlà.äãeäé éaøøîBà:éìëa ©¦¨§©¥¨¤©¨¥©§¦¦¨¤¤¨¦¥¨§¦¦§¤¤©©¦§¨¥¦§¦

a.mixedh el` ixd oliahdeäéì à÷ìñ éìãì äìéáè äéì à÷ìñã åâîã ,äìéáè êéøöå àîè åîöò éìãäù ïåâëå .ãåðä úøôåôùë áçø éìãä éô ïéà åìéôàå
:åëåúáù äîì éîð.lah `l m`e:äìéáè êéøö åðéàù ,åìéáèî åðéàå øåäè éìãä íàå øîåìë .ïðéñøâ.cepd zxtetyk oiaxern ediy cråëåúáù íéìëä ïéà

:ãåðä úøôåôùë éìãä éôá äéäéù ãò íéøåäè
b.mixyr dfae mixyr dfa:ïéáåàù íéî äàñ íéøùò éùéìùáå ,íéøùë íéî.eaxrzpe elaheåæ ïúùìù åøáçúðå å÷éùäå íéîä åôö ïúìéáè éãé ìò

:åæá.mixedh ze`ewndíéîäù áåàùä ïäì øáçúîùëå ,íéøùë íéî äàñ íéòáøà äå÷î øåòéù ïàë ùéå ãçé íéáøòúî íéøùëä éðù éøäù .áåàùä åìéôà
:äìéáèì åéîéî åøùëåä ,íéìáåèä úîçî ïäéáâ ìò ïéôö.rvn`a ae`yd didïéáøòúî íéøùëä ïéà ,íéøùëä íéðåöéçä íéðù ïéá ÷éñôî áåàùäù úîçî

:äæ íò äæ.eidy zenk ze`ewndáåàùä éîéîù ô"òàå .åéìò úåå÷äì øùë ïéà áåàùäå ,íéøùë äàñ íéòáøà íéìùäì ïäéìò úåå÷äì íéøùë íéøùëäù
åãøéù íãå÷ áåøá ìèáúð ãçà ìëì åðîî åãøéù äîå ,ïéøùëì éìëä ïî åìôð àìå åáøòúð äëùîä êøãã ,ïäéìò úåå÷äì éìñôéî àì ,ãçà ìë íò ïéáøòúî

:äå÷îì
c.min oibel dyly oda eidy:åìôð éø÷î äæ ïéàã ïðáø åøæâ àì êëìä ,ïéòá ïéàøð ïðéà ìáà ,ïäá ïé÷åáãå ïéòåìá
d.daizde dciyd:øùë äå÷î êåúá íéçðåîå õò ìù íéìåãâ íéìë.cepd zxtetyk miaewp eid ok m` `l`àäúù êéøöù ìéòì ïðéøîàã ä÷åòã àéîåã

:ãåðä úøôåôùë äáå÷ð.lecb ilka:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íéçôè äòáøà úáé÷ðá éâñ ,íéçôè äòáøà éåä åèåòéîã ,øúåé åà íéçôè äòùú øá ïåâëwy

`xephxa yexit
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íéìk àìî àeäL éìc,טמאים –ïìéaèäå,במקוה –elà éøä ÀÄÆÈÅÅÄÀÄÀÄÈÂÅÅ
íéøBäè בו ואין  צר הדלי שפי פי על  אף טהורים, שבדלי הכלים – ÀÄ

בגמרא הנאד . א )כשפופרת כב, היא (חגיגה  המשנה שכוונת מבואר,
טבילה  עלתה לדלי הטבילה שעלתה מתוך הלכך טמא, הדלי  שאף

שבתוכו . לכלים ìáèגם àG íàåטהור שהדלי  כלומר  הדלי, את – ÀÄÈÇ
שבתוכו, הכלים את להטביל אלא בא ולא טבילה, צריך ïéàÅואינו

íénä,ושבמקוה שבדלי  –ïéáøòî,שבדלי הכלים את לטהר כדי  – ÇÇÄÀÙÈÄ
ãBpä úøôBôLk ïéáøòî eéäiL ãò רחב הדלי פי  שאם – ÇÆÄÀÀÙÈÄÄÀÆÆÇ

נחשבים  שבדלי שהמים לפי טהורים, שבתוכו הכלים הנאד , כשפופרת
אין  הנאד, מכשפופרת פחות הדלי פי  אם אבל למקוה, כמעורבים

ברם, זו, בטבילה נטהרים אינם והכלים כמעורבים, נחשבים המים
שנינו  א )כבר  ג, כ(חגיגה  מטבילים תרומה לענין  שדווקא בתוך, לים

בפני כלי כל להטביל  החמירו  לקודש שכן לקודש , לא אבל כלים

חציצה חשש  משום my).עצמו dpynd lr epxe`a oiir)
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GLúBàå÷î äL,זה בצד  זה מקואות שלושה היו  –íéøNò äæa ÀÈÄÀÈÈÆÆÀÄ
äàñ íéøNò äæáe äàñ,כשרים מים –äàñ íéøNò äæáe ÀÈÈÆÆÀÄÀÈÈÆÆÀÄÀÈ

ãvä ïî áeàMäå ,ïéáeàL íéî שאובים מים שבו  והמקוה – ÇÄÀÄÀÇÈÄÇÇ
כשרים, מים של  המקואות שני  בין  באמצע, ולא הצד, מן  eãøéåÀÈÀהוא

GLäL,טמאים –ïäa eìáèå במקוה ואחד  אחד  כל אחת, בבת – ÀÈÀÈÀÈÆ
למעלה eáøòúðåאחר, המים עלו  טבילתם ידי  שעל המקואות, מי – ÀÄÀÈÀ

המקואות, שלשת ונתחברו  ïéøBäèמשפתם úBàå÷nä שלשת – ÇÄÀÈÀÄ
ונתחברו  נתערבו  כשרים מים של  המקואות שני  שהרי  כשרים, המקואות
שנתערבו  משום הוכשרו , השאובים ואף סאה, ארבעים של  שלם למקוה

כשרים, מים של סאה íéøBäèבארבעים íéìáBhäåשהואיל – ÀÇÀÄÀÄ
סאה  ארבעים של במקוה טבל  מהם אחד  שכל נמצא המים, ונתערבו 

כשרים. òöîàaמים áeàMä äéä שאובים מים שבו  המקוה – ÈÈÇÈÈÆÀÇ
כשרים, מים של  המקואות שני בין באמצע, GLהיה eãøéåäL ÀÈÀÀÈ

eáøòúðå ,íäa eìáèå,לעיל שבארנו כמו  המקואות, מי  – ÀÈÀÈÆÀÄÀÈÀ
úBàå÷näeéäL úBîk,הטמאים טבילת לפני  שהיו  כמו  נשארו – ÇÄÀÈÀÆÈ

הכשרים  מקואות נתערבו לא הכשרים, שני  בין מפסיק והשאוב שהואיל
נתערבו  השאוב שמי  פי על ואף השאובים; הוכשרו  ולא זה, עם זה

לפי סאה, לארבעים מלהשלימם נפסלו לא מהכשרים, אחד  כל עם
במקומם, שנשארו  הכשרים ברוב ונתבטלו  המשכה, דרך  בהם שנתערבו 

ואפשר כשרים, נשארו הכשרים הלכך ד ); ד , (לעיל  שבארנו כמו 
פסול , נשאר  והשאוב סאה, לארבעים úBîkלהשלימם íéìáBhäåÀÇÀÄÀ

eéäL.הטבילה להם עלתה שלא שהיו , כמו טמאים נשארו  – ÆÈ

i p y m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GL ïäa eéäL éìcäå âBôqäíéî ïébì äL הספוג כלומר  – ÇÀÀÇÀÄÆÈÈÆÀÈËÄÇÄ
שלושה  ובתוכו  צר שפיו  דלי  וכן מים, לוגים שלושה בו  בלועים שהיו

שאובים, מים äå÷nìלוגים eìôðå היו ולא הדלי , או הספוג – ÀÈÀÇÄÀÆ
סאה, ארבעים eäeìñtבמקוה àG,המקוה את פסלו  לא –àHL ÀÈÆ

eøîà,חכמים –GL àlàeìôpL ïébì äL,המקוה לתוך  כולם – ÈÀÆÈÀÈËÄÆÈÀ
יצאו  שלא למקוה, הלוגים שלושת כל  נפלו  לא הרי כאן  אבל פסלוהו,
שבתוכם  המים שנתערבו אלא הדלי , מתוך או  הספוג מתוך המים כל

המקוה. את חכמים פסלו  לא זה ובכגון  המקוה, מי עם

בדלי שמדובר מפרש, הר"ש אבל  והרא"ש. הרמב"ם לפי  המשנה את בארנו 
אם  כי  בעין  מים הלוגים שלושת היו לא בספוג כמו  בדלי  שאף אלא סתם,
לוגים  "שלושה משום בהם גזרו  לא הלכך  בו, ודבוקים בלועים בחלקם היו

המקוה. את פוסלים ואינם שנפלו",

ה ה נ ש מ ר ו א ב

íiaL äázäå äcMä) הים על הצפות –"dciyd" ארגז מין  – ÇÄÈÀÇÅÈÆÇÈ
הסדקים, דרך לתוכן נכנסים ומימיו íäa,גדול ), ïéìéaèî ïéàÅÇÀÄÄÈÆ

ãBpä úøôBôLk ïéáe÷ð eéä ïk íà àlà מימיהם זה שבכגון  – ÆÈÄÅÈÀÄÄÀÆÆÇ
לטבילה. וכשרים הים, במי  éìëaמעורבים :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÀÄ

ìBãb,טפחים מארבעה יותר הוא גבהו  שרוב –íéçôè äòaøà ÈÇÀÈÈÀÈÄ
בכלי, מטבילים טפחים ארבעה גדול  הנקב אם –ïèwáeובכלי – ÇÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ìBãb–íéçôè äòaøà,ïèwáe–Baø.ät÷ Bà ÷N äéä íà–íäL äîk íäa ïéìéaèî,ïéáøòî íénäL éðtî. ¨©§¨¨§¨¦©¨¨ª¦¨¨©ª¨©§¦¦¨¤§¨¤¥¦§¥¤©©¦§Ÿ̈¦
øBpvä úçz íéðeúð eéä–äå÷nä úà íéìñBt íðéà,ïúBà ïéìéaèî àlà,ïkøãk ïúBà ïéìòîe. ¨§¦©©©¦¥¨§¦¤©¦§¤¤¨©§¦¦¨©£¦¨§©§¨

Âäå÷naL àøèñb,íéìkä úà da ìéaèäå–ïúàîhî eøäè,ñøç éìk áb ìò íéàîè ìáà.íéôö íénä eéä íà ¦§§¨¤©¦§¤§¦§¦¨¤©¥¦¨£¦ª§¨¨£¨§¥¦©©§¦¤¤¦¨©©¦¨¦
ïäL ìk åéab ìò–ïéøBäè.øepzä ïî àöBiä ïéòî,BëBúa ìáèå ãøéå–øBäè àeä,úBàîè åéãéå;ìò eéä íàå ©©¨¨¤¥§¦©§¨©¥¦©©§¨©§¨©§¨§¨¨§¥§¦¨©
åéãé íeø åéab–åéãé óàúBøBäè. ©¨¨¨©¨¨§

ÊúBàå÷î áeøò–ãBpä úøôBôLk,dììçëå déáòk,ïîB÷îì úBøæBç úBòaöà ézLk.÷ôñ ãBpä úøôBôLk ÷ôñ ¥¦§¨¦§¤¤©§¨§¨§©£¨¨¦§¥¤§¨§¦§¨¨¥¦§¤¤©¨¥
ãBpä úøôBôLk dðéàL–äìeñt,äøBzä ïî àéäL éðtî.únä ïî úéfk ïëå,äìápä ïî úéfëå,ïî äLãòëå ¤¥¨¦§¤¤©§¨¦§¥¤¦¦©¨§¥©©¦¦©¥§©©¦¦©§¥¨§¨£¨¨¦

.dtew e`:ïéôåì÷ äáøò ìù íéøöðî éåùò ìñ.ody enk oda oiliahníéî íéìèáå íéá÷ð íéàìî íìëù ,ãåðä úøôåôùë äáé÷ð åòá àìå .íéá ïä íà
:äå÷î éî éáâì ïëåúáù.dewnd z` oilqet opi`:ïéáåàù íéî íåùî.okxck oze` oilrneïî÷ì ïðéøîàã úåîöîåöî äàñ íéòáøà åá ùéù äå÷îá ïåâë

àìã ,ïðéùééç àì äôå÷å ÷ùáå ,ïäéìåù êøã ïúåà äìòîå ïìéáèî ,äùòé ãöéë ,ïéáåàù ïëåúáù íéîä ,íéîä ïî íäéúåúôù äéáâäù ïåéë øåò ìù úñëå øëã
:äå÷îä úà ìåñôì ïéáåàù ïëåúáù íéî éáéùç

f.ze`ewn aexirïøéùëäìå ïôøöì åøåòéù ,á÷ð åà õéøç êøã íéîä ïéáøòúîå äàñ íéøùò äæáå äàñ íéøùò äæá ,éîð éà .íìù äå÷î ãöáù øñç äå÷î
:äàñ íéòáøà ãçà ìëá ùé åìéàë.dllgke diaerk cepd zxtetykçåéøá úåëôäúî ,ïîå÷îì úåøæåç úåòáöà éúùë åðééäå .ãåðä éôá ïéðúåðù äð÷ ìù
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טפחים, מארבעה פחות הוא גבהו שרוב הכליBaøקטן, רוב אם – Ë
בו. מטבילים dcedi.נקוב iaxk dkld oi`eät÷ Bà ÷N äéä íàÄÈÈÇËÈ

בים; –dtew; גדול סל  íäLהיינו  äîk íäa ïéìéaèî אפילו – ÇÀÄÄÈÆÀÈÆÅ
שלמים, ïéáøòîהם íénäL éðtî והמים נקבים, הם שמלאים – ÄÀÅÆÇÇÄÀÙÈÄ

נקב  בכלי שאין פי על  אף המקוה, למי כמחוברים נחשבים שבהם
הנאד . íéðeúðכשפופרת eéä,קופה או שק –øBpvä úçz– ÈÀÄÇÇÇÄ

המקוה, לתוך הקופה או השק דרך  המים וירדו  גשמים, מי  בו שיורדים
äå÷nä úà íéìñBt íðéà,שאובים שבתוכם המים נעשו שלא – ÅÈÀÄÆÇÄÀÆ

ïúBà ïéìéaèî àlà ו גורסים:– `mze,יש oiliahneïúBà ïéìòîe ÆÈÇÀÄÄÈÇÂÄÈ
ïkøãk להלן שנוי במקוה, שהטבילם עור  של  ובכסת בכר שכן  – ÀÇÀÈ

ו ): oiae`y",(ז , okezay mind ,mind on mdizezty diabdy oeik"ולפיכך
חוזרים  שבתוכם שהמים ונמצא מצומצמות, סאה בארבעים כשמטבילם

אותו , ופוסלים החסר jxcלמקוה oze` dlrne oliahn ?dyri cvik
,mdiley מים יקבלו  שלא כדי  למעלה, ושוליהם למטה פיהם היינו

אינם  מהם הנוזלים המים זה ובכגון  המים, מן כשמגביהם בתוכם
המקוה; את פוסלים ואינם כשאובים cnll,נחשבים epzpyn d`ae

כדרכן , אותן  ומעלין אותן  מטבילין אלא כן , הדין אין ובקופה שבשק
להטבילם  מותר המקוה, את פוסלים שבתוכם המים ואין  שהואיל

מן  אותם ולהעלות מצומצמות סאה ארבעים אלא בו  שאין  במקוה
בזמן  המקוה לתוך נופלים שבתוכם שהמים פי על אף כדרכם, המקוה

מתוכו . שמגביהם

:azek "dpexg` dpyn" lraשתי בהן שיש ותיבה" "שידה ברישא שנישנה משום
שהן מאחר טומאה, מקבלות שאינן  ב) מקוה; שיעור בהן שיש א) מעלות:
נקובות  היו כן אם אלא בהן  מטבילין אין כן פי על  ואף במידה, הבאים כלים
שיש  ובקופה, בשק בסיפא להשמיענו  המשנה באה לפיכך הנאד, כשפופרת
טומאה, שמקבלים ב) סאה; ארבעים מחזיקים שאין  א) רעותות: שתי  בהם

בהם. מטבילים כן  פי  על  ואף

i y i l y m e i
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äå÷naL àøèñb–`xhqib, ממנו חלק שנשבר חרס כלי היינו  ÄÀÀÈÆÇÄÀÆ
לשמוש  ראוי הוא b-a),ועדיין  ,c milk oiir)ללמד המשנה ובאה

דרך לתוכה נכנסים והמים המקוה, פני על הצפה טמאה בגיסטרא

שבשפתה, íéìkäהפגימות úà da ìéaèäå כגון קטנים, כלים – ÀÄÀÄÈÆÇÅÄ
שנטמאו , ïúàîhîמחטים, eøäè מעורבים שבתוכה המים שהרי – ÈÂÄËÀÈÈ

לעיל, שבארנו  כמו  המקוה, מי ñøçעם éìk áb ìò íéàîè ìáàÂÈÀÅÄÇÇÀÄÆÆ
הכלים  את כשמוציא הרי מהמים, קצת יוצאה והגיסטרא שהואיל –

חרס  שכלי  הגיסטרא, מאוויר  גביהם שעל המים נטמאים המים, מן
הטמאים  המים וחוזרים במקוה, נטהר ואינו  מאווירו , מטמא טמא

טמאים. משקים כדין  הכלים, את íéôöומטמאים íénä eéä íàÄÈÇÇÄÈÄ
åéab ìò,הגיסטרא גבי  על  –ïäL ìk,כולה שקועה שהיתה – ÇÇÈÈÆÅ

שהם, כל  מים אלא משפתה למעלה שאין  פי  על אף המקוה, במי 
ïéøBäèמאוויר נטמאו  לא גביהם שעל שהמים לפי הכלים, – ÀÄ

בתוך אלא עצמה הגיסטרא באוויר היו  לא והכלים הואיל הגיסטרא,
המקוה; מי  עם שמחוברים מאחר הם, טהורים המים והרי  המים,

מאוויר מיטמאים כלים שאין  הגיסטרא, מאוויר נטמאו  לא והכלים
חרס רבא ").כלי "אליהו רא "ש; øepzä(רמב"ם ; ïî àöBiä ïéòî– ÇÀÈÇÅÄÇÇ

שוליים, בלי  גדולה קדירה כעין  היו  שבימיהם התנורים שכן חרס, של
ומתחתיו  טמא, שהיה גדול בתנור כאן ומדובר  לקרקע, בטיט ומחוברים

מעיין, טמא,ãøéåהיה אדם –BëBúa ìáèå,שבתנור המעיין בתוך  – ÀÈÇÀÈÇÀ
øBäè àeä ואף חרס; כלי מאוויר נטמא אדם שאין טהור, האדם – È

מ  כשעלה התנור, מאויר  נטמאו גופו שעל שהמים פי  מכלעל טבילתו ,
טמאים, ממשקים טומאה מקבל  אדם שאין  טהור, הוא åéãéåÀÈÈמקום

úBàîè חרס כלי מאויר  נטמאות ידים שיהיו חכמים, שגזרו  לפי – ÀÅ
התנור שבתוך  המים אין  התנור, גבי  על  צפים המים ואפילו  טמא;

בו  נטמאות והידים התנור, אויר ìò(הגר "א);מבטלים eéä íàåÀÄÈÇ
åéãé íeø åéab ידיו גובה בשיעור לתנור מעל  עלו  המעיין שמי  – ÇÈÈÈ

הטובל, úBøBäèשל åéãé óàבאוויר נטמאו שידיו פי  על שאף – ÇÈÈÀ
התנור מן  שלמעלה במים ידיו נטבלו  המעיין  מן כשיצא הרי  התנור ,
שעל המים היו  אם אבל  ידיו. רום כשיעור בהם ויש הואיל  ונטהרו ,

עדיין  שכשהיתה לפי  טמאות, ידיו  הרי  ידיו, מרום פחות התנור גבי 
המים מן ידיו  של  העליון  הצד עלה כבר בתנור ידיו  (הרא"ש ;תחתית

אחרונה"). "משנה ישראל"; "תפארת לפיהגר "א ; הטעם, כותב והרמב"ם
– התנורlahykשנמצא מן למעלה ידיו  ט ).– ו, מקואות (הל'

ז ה נ ש מ ר ו א ב

úBàå÷î áeøò,אחד כמקוה נחשבים שיהיו מקואות שני עירוב – ÅÄÀÈ
על מימיהם וכשמתערבים סאה, ארבעים מהם אחד בכל  שאין  כגון
אחד וכל סאה, ארבעים של  שלם למקוה מצטרפים הם הרי נקב, ידי 

לטבילה, כשר ãBpäמהם úøôBôLk נקב ידי  על הוא עירובם – ÄÀÆÆÇ
היינו: הנאד, בפי  שנותנים השפופרת השפופרת,déáòkכרוחב של  – ÀÈÀÈ

dììçëå עצמה השפופרת כעובי להיות צריך הנקב רוחב ששיעור – ÀÇÂÈÈ
והוא: חללה, ïîB÷îìוכרוחב úBøæBç úBòaöà ézLkכשיעור – ÄÀÅÆÀÈÀÄÀÈ

עגול נקב כשיעור כלומר בריווח, אצבעות שתי  בחללו  לסבב שאפשר 
לשתי שהכוונה במפרשים, ומבואר  אצבעות, שתי  כרוחב שקוטרו 

לאגודל . הסמוכות dðéàLאצבעות ÷ôñ ãBpä úøôBôLk ÷ôñÈÅÄÀÆÆÇÈÅÆÅÈ
ãBpä úøôBôLk היה אם ספק לו  ונולד מעורב, במקוה שטבל  מי  – ÄÀÆÆÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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õøMä.ìkãBpä úøôBôLa ãîòiL–dèòîî.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:íénä úiøaî àeäL ìk–øBäè. ©¤¤¨¤©£Ÿ¦§¤¤©§©£¨©¨¦§¤©§¦¥¥¨¤¦§¦©©©¦¨
ÁúBàå÷nä úà íéøäèî,ïBzçzä ïî ïBéìòä,áBøwä ïî ÷Bçøäå.ãöék?øáà ìL Bà ñøç ìL ïBìéñ àéáî, §©£¦¤©¦§¨¨¤§¦©©§§¨¨¦©¨¥©¥¦¦¤¤¤¤£¨

íéî àlîúî àeäL ãò åézçz Bãé çépîe,äøòOk elôà B÷éMîe BëLBîe–Bic.ïBéìòa äéääàñ íéòaøà, ©¦©¨©§¨©¤¦§©¥©¦§©¦£¦©©£¨©¨¨¨¤§©§¨¦§¨
íeìk ïéà ïBzçzáe–óúka àlîîïBéìòì ïúBðå,à ïBzçzì eãøiL ãòäàñ íéòaø. ©©§¥§§©¥©¨¥§¥¨¤§©¤¥§©©§©§¨¦§¨

ËéúMì ÷cñpL úBàå÷î éðL ïéaL ìúk–óøèöî.áøòìå–óøèöî ïéà,úøôBôLk ãçà íB÷îa àäiL ãò Ÿ¤¤¥§¥¦§¨¤¦§©©¤¦¦§¨¥§¨¥¤¥¦§¨¥©¤§¥§¨¤¨¦§¤¤
ãBpä.äãeäé éaøøîBà:íéøácä óelç.äæ CBúa äæ eöøôð–íeMä útì÷k íeø ìò,ãBpä úøôBôLk áçø ìòå. ©©¦§¨¥¦©§¨¦¦§§¤§¤©¦§¦©©§©Ÿ©¦§¤¤©

:äîàå òáöà åðééäã ,ãéä ñôáù úåðåùàøä ,ìãåâì úåëåîñä úåòáöà éúù íä åøîàù úåòáöà éúùå .á÷ðä ììçá.dxezd on `idy iptnäìéáèä áåéç
:äøåúä ïî éåä .íéî äå÷îá.znd on zifk okeï÷éôñ íéáøä úåùøá ìáà ,ãéçéä úåùøá à÷åãå .àîè ï÷éôñ ,øåòéùë ïäá ïéà ÷ôñ øåòéùë ïäá ùé ÷ôñ

:åúåà ïéøäèî åðééä ïðáøã íéøåòéù ååä åìéà àëä íå÷î ìëî ,àîè å÷éôñ ãéçéä úåùøá äàîåè ÷ôñ ïðáøãá åìéôàã â"òàå .øåäè.cenriy lkøôò ïéá
:ïéáøòúî úåàå÷îä ïéàå ãåðä úøôåôùá ïéèòîî á÷ðä éô ìò ïéãîåò íà ,íéîá ïéìãâä íéîåãà íéùåçáé ïéá úåøåøö ïéá.mind ziixan `edy lkïåâë

:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä ïéàå .íéîåãà íéùåçáé
g.oezgzd on oeilrd:íéøùë íéî ïåúçúå íéáåàù íéî ïåéìòä äéäù ïåâë.aexwd on wegxdeäúìò àìå åú÷ùä ÷éñôäå íãà àá àîù ïðéùééç àìå

:äìéáè åì.xa` ly e` qxg ly oeliq `ian.úéëåëæ ìù åà íöò ìù åà õò ìù ïéãä àåäå,xa`:úøôåò.eizgz eci gipneåàöé àìù éãë ïåìéñä ìù
:øçàä äå÷îä íò åøáçúéå ÷éùéù äòù ãò àìîúî àåäùë õåçì íéî.dxryk elit`øåòéùëî øñç ïåéìòä äéä íà ìáà .ïðáøã àéäù äáåàùá åì÷äã

ïéèéâã 'á ÷øôá éôè ì÷éîã äãåäé éáø åìéôàã ,äøòùë ä÷ùäá éã ïéà ,øåòéùëì åîéìùäì ä÷ùä éãé ìò åøéùëäì àáå[æ"è óã]:çéôèäì úðî ìò çôåè éòá ,
.szka `lnn:åúåà ïéìñåô ïéà íìåòáù ïéáåàù íéî ìë åìéôà íéøùë íéî äàñ íéòáøà äå÷îá ùéù øçàîã

h.izyl:äèîì äìòîìî.axrlìàîùì ïéîéî:.mixacd selg:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .óøèöî ìàîùì ïéîéî ,óøèöî ïéà äèîì äìòîìîdf evxtp
.df jezaåùàøá ìúåëä õøôðùë ìáà ,ãåðä úøôåôùë ïðéòáã àåä íìù åùàøá äìòîìå á÷éð åà ìúåëä ÷ãñðùë à÷åãã .ìúåëä ùàøá äìòîìî åðééä

:ãåðä úøôåôùë áçåøáå íåùä úôéì÷ë íåøá éâñ ,íù ïéøáçúî íéîäå

`xephxa yexit

הנוד  כשפופרת ישראל "),בנקב הטבילה,äìeñt("תפארת  –éðtî ÀÈÄÀÅ
äøBzä ïî àéäLהלכך התורה, מן  היא כשר  במקוה שהטבילה – ÆÄÄÇÈ

טמא. mix`an:ספקה yie שעיקרו וכל התורה, מן הטבילה שעיקר  מפני 

שיעורו  ספק מסיני , למשה הלכה ששיעורו פי על אף התורה, מן
המאירי).להחמיר äìápä,(רמב"ם ; ïî úéfëå ,únä ïî úéfk ïëåÀÅÇÇÄÄÇÅÀÇÇÄÄÇÀÅÈ

õøMä ïî äLãòëå,לטמא כשיעור בהם היה אם ספק שיש – ÀÈÂÈÈÄÇÆÆ
התורה מן  ששיעורין לפי  הטעם, מבארים יש  טמא. (הרא"ש );ספקם

למשה  הלכה וכל  מסיני , למשה הלכה ששיעורין  לפי  מבארים, ויש 
תורה כשל דינה טעמומסיני  לעיל הבאנו וכבר ישראל"; "תפארת  (עיין

הרמב"ם ). טמא,של  ספקם היחיד ברשות שדווקא במפרשים, מבואר כן
טומאה  ספק שאפילו פי  על  ואף טהור . ספקם הרבים ברשות אבל 

טמא ספקו היחיד  ברשות d),דרבנן  ,c zexdh oiir) אילו מקום מכל 
טהור ספקם היה מדרבנן שיעורים ישראל").היו  "תפארת (ברטנורא;

ãBpä úøôBôLa ãîòiL ìk שהוא בנקב שיעמוד  דבר  כל – ÈÆÇÂÙÄÀÆÆÇ
או צרורות או עפר  כגון  הנאד , במים,כשפופרת הגדלים יבחושים

dèòîî ואין הנקב, שיעור את כלומר השפופרת, את ממעט – ÀÇÂÈ
מתערבים. àeäLהמקואות ìk :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÈÆ

íénä úiøaî,יבחושים כגון המים, מן  שנברא –øBäèכלומר – ÄÀÄÇÇÇÄÈ
הנקב. שיעור  את ממעט l`ilnbאינו oa oerny oaxk dkld oi`e עיין)

טוב"). יום "תוספות

i r i a x m e i
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ïBzçzä ïî ïBéìòä ,úBàå÷nä úà íéøäèîשני היו אם – ÀÇÂÄÆÇÄÀÈÈÆÀÄÇÇÀ
סאה  ארבעים ובתחתון שאובים, מים בעליון ההר , בשיפוע מקואות

שכן  וכל לתחתון ; השקתו  ידי  על  העליון  את מטהרים כשרים, מים
כשרים  מים סאה ארבעים בעליון כשיש  העליון, מן התחתון שמטהרים

שאובים; מים áBøwäובתחתון ïî ÷Bçøäå מקוה מטהרים וכן – ÀÈÈÄÇÈ
רחוקים  והם ישר ; במקום כששניהם כשר , למקוה השקה ידי  על  שאוב

מזה, ñøçזה ìL ïBìéñ àéáî ?ãöék,חרס של  צינור –ìL Bà ÅÇÅÄÄÆÆÆÆ
øáà,אחר חומר של או  עץ של הדין  והוא עופרת, של צינור  או – ÂÈ

åézçz Bãé çépîe, העליון במקוה הסילון  של האחד  ראשו נותן  – ÇÄÇÈÇÀÈ
פיו , את בידו  שסותם היינו השני, ראשו  תחת ידו àeäLומניח ãòÇÆ

íéî àlîúî, העליון המקוה מן ארכו , לכל  –BëLBîeומושך – ÄÀÇÅÇÄÀ

ידו, את ומסיר התחתון, למקוה הסילון התחתון ,B÷éMîeאת למימי  – ÇÄ
äøòOk elôà התחתון המקוה במי  שבסילון  המים נגעו  לא אפילו  – ÂÄÇÇÂÈ

שערה, ברוחב העליון Bicאלא המקוה את להכשיר –miyxtna oiir) Ç
.(mipey miyexit eilr mi`iane oeliqd oipr xe`aa mihagznyäéäÈÈ

äàñ íéòaøà ïBéìòa,כשרים מים –íeìk ïéà ïBzçzáe לא – ÈÆÀÇÀÈÄÀÈÇÇÀÅÀ
לגמרי, מים בו  óúkaהיו  àlîî,שאובים מים בכלי ממלא –ïúBðå ÀÇÅÇÈÅÀÅ

ïBéìòìש מים – אין כשרים, מים סאה ארבעים בו שיש  מקוה כן ÈÆÀ
אותו, פוסלים äàñשאובים íéòaøà ïBzçzì eãøiL ãòוהרי – ÇÆÅÀÇÇÀÇÀÈÄÀÈ

כשר. מקוה התחתון

ט ה נ ש מ ר ו א ב

úBàå÷î éðL ïéaL ìúk,חסרים –éúMì ÷cñpL, לארכו – ÙÆÆÅÀÅÄÀÈÆÄÀÇÇÆÄ
למטה, סאה,óøèöîמלמעלה ארבעים בשניהם יש  אם כלומר – ÄÀÈÅ

אחד בכל ומטבילים אחד , למקוה הסדק ידי על מצטרפים הם הרי
לרחבו,áøòìåמהם; הכותל  נסדק אם –óøèöî ïéà אין – ÀÈÅÆÅÄÀÈÅ

אחד , מקוה להיות מצטרפים ãçàהמקואות íB÷îa àäiL ãòÇÆÀÅÀÈÆÈ
ãBpä úøôBôLk– לא למטה, מלמעלה הסדק שאם הוא, והטעם ÄÀÆÆÇ

לרוחב  כשהסדק אבל להתרחב; הוא עלול  ואף מאליו , הסדק ייסתם
מכביד הכותל של  העליון שהחלק מפני  להיסתם, הוא עלול  הכותל ,

הנאד, כשפופרת אחד במקום שיהא צריך הלכך  הסדק, על  ויורד 
מקואות לעירוב השיעור  "תוספות שהוא עיין ישראל"; "תפארת (המאירי;

טוב"). íéøácäיום  óelç :øîBà äãeäé éaø נסדק הפוך : הדין  – ÇÄÀÈÅÄÇÀÈÄ
מצטרפים. לרחבו, נסדק מצטרפים; המקואות אין  למטה מלמעלה

החלק  הרי הכותל , לרוחב הוא הסדק שאם יהודה, רבי של טעמו
וכיון  בסדק, הנכנסים המים מחמת והולך  מתרופף הכותל  של  התחתון 

אינו כאילו  הריהו  רעוע ישראל");שנעשה הטעם,("תפארת מבארים ויש
כאילו  הסדק גבי  שעל העליון החלק נחשב הכותל לרוחב הסדק שאם

ליווא ).אינו מהור "ר בשם  טוב " יום  äæ("תוספות CBúa äæ eöøôð– ÄÀÀÆÀÆ
המקואות, מי  שם ומתערבים מלמעלה, הכותל  שנפרץ ìòÇכלומר 

íeMä útì÷k íeø ומחברים הכותל  גבי על הצפים המים אם – ÄÀÄÇÇ
השום, כקליפת אפילו  גובהם המקואות úøôBôLkאת áçø ìòåÀÇÙÇÄÀÆÆ

ãBpäכרוחב היינו הנאד , כשפופרת הוא הפירצה ורוחב שתי– Ç
והכל למעלה, היא והפירצה שהואיל  מצטרפים, הם הרי  אצבעות,

המקואות לצירוף זה בשיעור די  המקואות, מי  שנתערבו (הר"ש ;רואים

izdw - zex`ean zeipyn
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ÈõçønaL ÷éáàä,òöîàa àeäL ïîæa–ìñBt,ãvä ïî–ìñBt Bðéà,äå÷îì Ceîñ äå÷îk àeäL éðtî;éøác ¨¨¦¤©¤§¨¦§©¤¨¤§©¥¦©©¥¥¦§¥¤§¦§¤¨§¦§¤¦§¥
øéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:÷éáàì eòébé àHL ãò úéòéáø éèaîàä úìa÷î íà–øLk;åàì íàå–ìeñt.éaø ©¦¥¦©£¨¦§¦¦§©¤¤¨©§¨¦§¦¦©¤©¦¨¨¦¨¥§¦¨¨©¦

÷Bãö éaøa øæòìàøîBà:àeäL ìk ÷éáàä ìa÷î íà–ìeñt. ¤§¨¨¥©¦¨¥¦§©¥¨¨¦¨¤¨
‡ÈõçønaL úøäèîä,ïéøLk äàìî äðBéìòäå ïéáeàL äàìî äðBzçzä,GL á÷pä ãâðk Lé íàïébì äL– ©§©¤¤¤©¤§¨©©§¨§¥¨§¦§¨¤§¨§¥¨§¥¦¦¥§¤¤©¤¤§¨ª¦

i.ugxnay wia`déèáîàáù íéîä íéàöåéå ÷éáàáù á÷ðä íéçúåô úåìéáèä úîçî éèáîàä éî ïéñàîðùëã ,á÷ð åá ùéå éèáîàá ò÷åùî úëúî ìù éìë
íéìáåèå éèáîàì íéñðëð ïéîçá åöçøù øçàìã ,äìéáèì íéøùë ïä éèáîàì íéëùîðä íéîäå íéîä åàöé àìù á÷ðä íéîúåñå íéé÷ð íéøçà íéî åì ïéëéùîîå

:íù.leqt rvn`a `edy onfa:íéìåñô åìà éøä íéìë éáâ ìò íéøåøâä íéîå ,åéáâ ìò íéøåøâ íéîä ìëù éôì.lqet epi` cvd oníéøåøâ íéîä ïéàã
íéòâåðù éô ìò óàå éìñô àì íéøùë íéî ãöá ïéáåàù íéîå ,áåàùì êåîñ øùë äå÷î åäì ååä íéîä øàùå ,åëåúáù äî àìà áåàù ïàë ïéàå ,åéáâ ìò

:äæá äæ,ziriax ihan`d zlawn m`àúééøåàãî àåä äå÷î øåòéù úéòéáøã íåùî ,éîã äàñ íéòáøà úìá÷î åìéàë ,÷éáàì åòéâéù íãå÷ íéøùë íéî
:úåéøåðöå íéèçî äá ìéáèäì.wia`d lawn m`ïéá ,ãöä ïî ïéá òöîàá ïéá ,äéäéù ïéðò ìëá ìåñô ,àåäù ìë äìá÷ì éåùòä àåä ÷éáàã ïåéë øîåìë

:úìá÷î äðéà ïéá ÷éáàì àáù íãå÷ úéòéáø éèáîàä úìá÷î
`i.ugxnay zxdhndïäù íéîòôå ,ïéîçá åöçøù øçàì ïîöò øäèì éãë ïäá óèúùäì íéððåö íéî íäì íéëùîðù õçøîá úåéåùòä íéîä úåú÷éù

:åæì åæî íéàöåé íéîäù ïäéúù ïéáù ìúåëá á÷ð ùéå ,äúøáçî äðåéìò úçàäù àìà åæ ãöá åæ úåú÷ù éúù.oibel dyly awpd cbpk yi m`á÷ðäù
òöîàá ïä ïéáåàù á÷ðä ììç ãâðëù íéîä åìéàë áéùçã ,äðåúçúáù ïéáåàùä íéîä úîçî äðåéìòä äìñôð ,ïéâåì äùìù åá åñðëéù øåòéùë êåøàå áçø
íéî äðåéìòäå ïéáåàù íéî äðåúçúäù è÷ð àúåáøå .ãöä ïî ïéìñåô ïéàù ô"òà òöîàá ïäùë íéìñåô ïéáåàù íéî ïéâåì äùìùå ,ãöä ïî àì ,äðåéìòä

:ïåúçúä ãöì øùëä äéäéùë ìñôéù ïëù ìëå .ïåéìòä ìñôð ë"ôòàå ,úåìòì ïëøã ïéàå úãøì íéîä êøãù ,íéøùë.awpa `di dnkïðéòåîùàì àúà àúùä

`xephxa yexit

הרא"ש).

"לשתי ענין מפרשים יש אבל  הרמב"ם. לפי משנתנו  של הרישא את בארנו 
והיינו : שבארנו, ממה בהיפך לרוחב izylוערב" כלומר  זה, לצד זה מצד –

למטהaxrleהכותל , מלמעלה –.(y"`xd ;y"xd)
,izyl wcqp :miyxtn yi oksxhvnהנאד לשפופרת הסדק כל  –exi epax).(mg

פי על אף הנאד , שפופרת לשיעור  מצטרף הסדק אין שאם מדבריו, ומשמע
שהסדק  פי על  אף לערב, וכשנסדק מקואות, עירוב כאן אין לשתי , שנסדק
כשפופרת  שיהא עד מתחברים המקואות אין הנאד , שפופרת לשיעור  מצטרף

אחד במקום sqei").הנאד  zia")
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õçønaL ÷éáàä קערה כעין  הוא שאביק מבואר , במפרשים – ÈÈÄÆÇÆÀÈ
שבמרחץ, המקוה של  האמבטי  בקרקעית השקועה מתכת של קטנה
המים  את להחליף וכשרוצים במגופה, אותו שסותמים נקב, בה ויש 

המקוה, של האמבטי  מן יוצאים והמים המגופה, את מוציאים שבמקוה
מים  האמבטי  לתוך  וממשיכים במגופה, הנקב את וסותמים וחוזרים

אחרים, cnll:כשרים dpynd d`aeòöîàa àeäL ïîæa שהאביק – ÄÀÇÆÈÆÀÇ
המקוה, של  האמבטי באמצע לפיìñBtהוא המקוה, את – Å

האביק, לתוך  בתחילה המים נופלים האמבטי, לתוך מים שכשממשיכים
מים  שם ונעשים האמבטי , רצפת משאר  יותר  עמוק שהוא מאחר 

קודם  כלי שם עליו  והיה הואיל ככלי, דינו שהאביק מאחר  שאובים,
שנתמלאה  קודם שאובים מים באמבטי שהיו ונמצא באמבטי ; שקבעו 

לטבילה; נפסלו  המים כל  הלכך כשרים, מים סאה ãväארבעים ïîÄÇÇ
הצד , מן הוא שהאביק בזמן  אבל –ìñBt Bðéà,המקוה את –éðtî ÅÅÄÀÅ
äå÷îì Ceîñ äå÷îk àeäLשבתוך המים שקדמו  פי על  שאף – ÆÀÄÀÆÈÀÄÀÆ

זה  הרי מקום מכל בצידו , כך אחר שנכנסו  הכשרים למים האביק

אפילו  זה שבכגון שאובים, מים של  למקוה סמוך  שנעשה כשר כמקוה
מאחר ואמנם נפסלו. לא סאה מארבעים פחות הכשרים שהמים היו 

שבאביק, המים את אף להכשיר  יש סאה, ארבעים הם כאן  הכשרים

שבתוך למים מועילה השקה שאין  אלא סאה, לארבעים השקתם משום
לטבילה; להכשירם לא אבל  בלבד, מטומאתם לטהרם אם כי  כלי ,

éèaîàä úìa÷î íà :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÄÀÇÆÆÈÇÀÈÄ
úéòéáø,מים הלוג –÷éáàì eòébé àHL ãò שיגיעו קודם – ÀÄÄÇÆÇÄÈÈÄ

האביק, לתוך באמצע øLkהמים הוא שהאביק בזמן  אפילו המקוה, – ÈÅ
כשר מקוה שיעור  כשרים מים שרביעית לפי  הוא, וטעמם האמבטי ;

הלכך בהן , וכיוצא מחטים כגון כלים, בו  להטביל התורה מן הוא

הסמוך פסול  כמקוה שדינם המקוה, את פוסלים אינם שבאביק המים
שבארנו  כמו בפסול, נגיעתו  ידי על  נפסל הכשר  שאין  כשר, למקוה

åàìלעיל; íàå שיגיעו קודם רביעית מקבלת האמבטי שאין  – ÀÄÈ
לאביק, שהואילìeñtהמים הצד, מן  כשהאביק אפילו המקוה, – È

התורה, מן  מקוה כשיעור שנתמלאה קודם שאובים מים באמבטי  ויש 
לתוכה. כך  אחר  הבאים המים כל את פוסלים הם øæòìàהרי éaøÇÄÆÀÈÈ
àeäL ìk ÷éáàä ìa÷î íà :øîBà ÷Bãö éaøa בזמן בין – ÅÇÄÈÅÄÀÇÅÈÈÄÈÆ

האמבטי מקבלת ואפילו הצד , מן  שהוא בזמן  ובין  באמצע שהאביק

לאביק, המים שיגיעו  קודם המים ìeñtרביעית שרוב לפי המקוה, – È
תוך מחמתם ונפסלו שבאביק השאובים המים להם קדמו שבמקוה

בתוך נתבטלו  שהגיעו  ראשונים שראשונים לאמבטי, המשכתם כדי 
פסולים. כולם ונעשו להם, שקדמו השאובים

אותה  מבארים המפרשים שאר  אבל ישראל ". "תפארת פי על  משנתנו בארנו 
אחרות. בדרכים

א י ה נ ש מ ר ו א ב

õçønaL úøäèîäמי של  בריכות היינו משתטפים – שהיו  צוננים, ם ÇÀÇÆÆÆÇÆÀÈ
עצמם, את לטהר  כדי  חמין, של  המרחץ מן שיצאו  לאחר  בתוכן

נקב  ידי  על מחוברות והן  מזו  למעלה זו  בריכות שתי שהן  ופעמים
ïéáeàLשביניהן, äàìî äðBzçzä מלאה התחתונה הבריכה – ÇÇÀÈÀÅÈÀÄ

שאובים, ïéøLkמים äàìî äðBéìòäå;למקוה כשרים מים – ÀÈÆÀÈÀÅÈÀÅÄ
á÷pä ãâðk Lé íà,הבריכות שבין  –GLïébì äL שהנקב – ÄÅÀÆÆÇÆÆÀÈËÄ

לוגים, שלושה שיעור  שכנגדו  במים שיש עד  פסולים ìeñtגדול  – È
התערבו  כאילו סאה, ארבעים בהם אין  אם העליונה, שבבריכה המים

שבתחתונה השאובים המים מן  לוגים שלושה הרא"ש).בהם (הר "ש;

הוא  כאילו  שהנקב מפני העליונה, שנפסלה הטעם מבאר  והרמב"ם

המקוה, בצד שהם שאובים מים ואמנם בצידה, לא העליונה, באמצע
שהם  מפני  המקוה, את פוסלים אינם באלו , אלו  שנוגעים פי על  אף
המקוה, באמצע השאובים המים היו אם אבל  למקוה, סמוך  כמקוה

המקוה את פוסלים הם יא-יב).הרי  ו , מקואות  נקטה (הל ' משנתנו 
על שאף כשרים, מים והעליונה שאובין מלאה שהתחתונה לרבותא,

העליונה. פסולה מקום מכל לעלות, דרכם ואין  לרדת המים שדרך פי 
שאובים, מים והעליונה כשרים מלאה התחתונה שאם שכן וכל 

פסולה ברטנורא ).שהתחתונה המאירי; äéäéå(הר "ש; á÷pa àäé änkÇÈÀÅÇÆÆÀÄÀÆ
GL Baïébì äL שלושה בו  שיהיו  הנקב, של  חללו שיעור  מהו – ÀÈËÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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õøMä.ìkãBpä úøôBôLa ãîòiL–dèòîî.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:íénä úiøaî àeäL ìk–øBäè. ©¤¤¨¤©£Ÿ¦§¤¤©§©£¨©¨¦§¤©§¦¥¥¨¤¦§¦©©©¦¨
ÁúBàå÷nä úà íéøäèî,ïBzçzä ïî ïBéìòä,áBøwä ïî ÷Bçøäå.ãöék?øáà ìL Bà ñøç ìL ïBìéñ àéáî, §©£¦¤©¦§¨¨¤§¦©©§§¨¨¦©¨¥©¥¦¦¤¤¤¤£¨

íéî àlîúî àeäL ãò åézçz Bãé çépîe,äøòOk elôà B÷éMîe BëLBîe–Bic.ïBéìòa äéääàñ íéòaøà, ©¦©¨©§¨©¤¦§©¥©¦§©¦£¦©©£¨©¨¨¨¤§©§¨¦§¨
íeìk ïéà ïBzçzáe–óúka àlîîïBéìòì ïúBðå,à ïBzçzì eãøiL ãòäàñ íéòaø. ©©§¥§§©¥©¨¥§¥¨¤§©¤¥§©©§©§¨¦§¨

ËéúMì ÷cñpL úBàå÷î éðL ïéaL ìúk–óøèöî.áøòìå–óøèöî ïéà,úøôBôLk ãçà íB÷îa àäiL ãò Ÿ¤¤¥§¥¦§¨¤¦§©©¤¦¦§¨¥§¨¥¤¥¦§¨¥©¤§¥§¨¤¨¦§¤¤
ãBpä.äãeäé éaøøîBà:íéøácä óelç.äæ CBúa äæ eöøôð–íeMä útì÷k íeø ìò,ãBpä úøôBôLk áçø ìòå. ©©¦§¨¥¦©§¨¦¦§§¤§¤©¦§¦©©§©Ÿ©¦§¤¤©

:äîàå òáöà åðééäã ,ãéä ñôáù úåðåùàøä ,ìãåâì úåëåîñä úåòáöà éúù íä åøîàù úåòáöà éúùå .á÷ðä ììçá.dxezd on `idy iptnäìéáèä áåéç
:äøåúä ïî éåä .íéî äå÷îá.znd on zifk okeï÷éôñ íéáøä úåùøá ìáà ,ãéçéä úåùøá à÷åãå .àîè ï÷éôñ ,øåòéùë ïäá ïéà ÷ôñ øåòéùë ïäá ùé ÷ôñ

:åúåà ïéøäèî åðééä ïðáøã íéøåòéù ååä åìéà àëä íå÷î ìëî ,àîè å÷éôñ ãéçéä úåùøá äàîåè ÷ôñ ïðáøãá åìéôàã â"òàå .øåäè.cenriy lkøôò ïéá
:ïéáøòúî úåàå÷îä ïéàå ãåðä úøôåôùá ïéèòîî á÷ðä éô ìò ïéãîåò íà ,íéîá ïéìãâä íéîåãà íéùåçáé ïéá úåøåøö ïéá.mind ziixan `edy lkïåâë

:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä ïéàå .íéîåãà íéùåçáé
g.oezgzd on oeilrd:íéøùë íéî ïåúçúå íéáåàù íéî ïåéìòä äéäù ïåâë.aexwd on wegxdeäúìò àìå åú÷ùä ÷éñôäå íãà àá àîù ïðéùééç àìå

:äìéáè åì.xa` ly e` qxg ly oeliq `ian.úéëåëæ ìù åà íöò ìù åà õò ìù ïéãä àåäå,xa`:úøôåò.eizgz eci gipneåàöé àìù éãë ïåìéñä ìù
:øçàä äå÷îä íò åøáçúéå ÷éùéù äòù ãò àìîúî àåäùë õåçì íéî.dxryk elit`øåòéùëî øñç ïåéìòä äéä íà ìáà .ïðáøã àéäù äáåàùá åì÷äã

ïéèéâã 'á ÷øôá éôè ì÷éîã äãåäé éáø åìéôàã ,äøòùë ä÷ùäá éã ïéà ,øåòéùëì åîéìùäì ä÷ùä éãé ìò åøéùëäì àáå[æ"è óã]:çéôèäì úðî ìò çôåè éòá ,
.szka `lnn:åúåà ïéìñåô ïéà íìåòáù ïéáåàù íéî ìë åìéôà íéøùë íéî äàñ íéòáøà äå÷îá ùéù øçàîã

h.izyl:äèîì äìòîìî.axrlìàîùì ïéîéî:.mixacd selg:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .óøèöî ìàîùì ïéîéî ,óøèöî ïéà äèîì äìòîìîdf evxtp
.df jezaåùàøá ìúåëä õøôðùë ìáà ,ãåðä úøôåôùë ïðéòáã àåä íìù åùàøá äìòîìå á÷éð åà ìúåëä ÷ãñðùë à÷åãã .ìúåëä ùàøá äìòîìî åðééä

:ãåðä úøôåôùë áçåøáå íåùä úôéì÷ë íåøá éâñ ,íù ïéøáçúî íéîäå

`xephxa yexit

הנוד  כשפופרת ישראל "),בנקב הטבילה,äìeñt("תפארת  –éðtî ÀÈÄÀÅ
äøBzä ïî àéäLהלכך התורה, מן  היא כשר  במקוה שהטבילה – ÆÄÄÇÈ

טמא. mix`an:ספקה yie שעיקרו וכל התורה, מן הטבילה שעיקר  מפני 

שיעורו  ספק מסיני , למשה הלכה ששיעורו פי על אף התורה, מן
המאירי).להחמיר äìápä,(רמב"ם ; ïî úéfëå ,únä ïî úéfk ïëåÀÅÇÇÄÄÇÅÀÇÇÄÄÇÀÅÈ

õøMä ïî äLãòëå,לטמא כשיעור בהם היה אם ספק שיש – ÀÈÂÈÈÄÇÆÆ
התורה מן  ששיעורין לפי  הטעם, מבארים יש  טמא. (הרא"ש );ספקם

למשה  הלכה וכל  מסיני , למשה הלכה ששיעורין  לפי  מבארים, ויש 
תורה כשל דינה טעמומסיני  לעיל הבאנו וכבר ישראל"; "תפארת  (עיין

הרמב"ם ). טמא,של  ספקם היחיד ברשות שדווקא במפרשים, מבואר כן
טומאה  ספק שאפילו פי  על  ואף טהור . ספקם הרבים ברשות אבל 

טמא ספקו היחיד  ברשות d),דרבנן  ,c zexdh oiir) אילו מקום מכל 
טהור ספקם היה מדרבנן שיעורים ישראל").היו  "תפארת (ברטנורא;

ãBpä úøôBôLa ãîòiL ìk שהוא בנקב שיעמוד  דבר  כל – ÈÆÇÂÙÄÀÆÆÇ
או צרורות או עפר  כגון  הנאד , במים,כשפופרת הגדלים יבחושים

dèòîî ואין הנקב, שיעור את כלומר השפופרת, את ממעט – ÀÇÂÈ
מתערבים. àeäLהמקואות ìk :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÈÆ

íénä úiøaî,יבחושים כגון המים, מן  שנברא –øBäèכלומר – ÄÀÄÇÇÇÄÈ
הנקב. שיעור  את ממעט l`ilnbאינו oa oerny oaxk dkld oi`e עיין)

טוב"). יום "תוספות
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ïBzçzä ïî ïBéìòä ,úBàå÷nä úà íéøäèîשני היו אם – ÀÇÂÄÆÇÄÀÈÈÆÀÄÇÇÀ
סאה  ארבעים ובתחתון שאובים, מים בעליון ההר , בשיפוע מקואות

שכן  וכל לתחתון ; השקתו  ידי  על  העליון  את מטהרים כשרים, מים
כשרים  מים סאה ארבעים בעליון כשיש  העליון, מן התחתון שמטהרים

שאובים; מים áBøwäובתחתון ïî ÷Bçøäå מקוה מטהרים וכן – ÀÈÈÄÇÈ
רחוקים  והם ישר ; במקום כששניהם כשר , למקוה השקה ידי  על  שאוב

מזה, ñøçזה ìL ïBìéñ àéáî ?ãöék,חרס של  צינור –ìL Bà ÅÇÅÄÄÆÆÆÆ
øáà,אחר חומר של או  עץ של הדין  והוא עופרת, של צינור  או – ÂÈ

åézçz Bãé çépîe, העליון במקוה הסילון  של האחד  ראשו נותן  – ÇÄÇÈÇÀÈ
פיו , את בידו  שסותם היינו השני, ראשו  תחת ידו àeäLומניח ãòÇÆ

íéî àlîúî, העליון המקוה מן ארכו , לכל  –BëLBîeומושך – ÄÀÇÅÇÄÀ

ידו, את ומסיר התחתון, למקוה הסילון התחתון ,B÷éMîeאת למימי  – ÇÄ
äøòOk elôà התחתון המקוה במי  שבסילון  המים נגעו  לא אפילו  – ÂÄÇÇÂÈ

שערה, ברוחב העליון Bicאלא המקוה את להכשיר –miyxtna oiir) Ç
.(mipey miyexit eilr mi`iane oeliqd oipr xe`aa mihagznyäéäÈÈ

äàñ íéòaøà ïBéìòa,כשרים מים –íeìk ïéà ïBzçzáe לא – ÈÆÀÇÀÈÄÀÈÇÇÀÅÀ
לגמרי, מים בו  óúkaהיו  àlîî,שאובים מים בכלי ממלא –ïúBðå ÀÇÅÇÈÅÀÅ

ïBéìòìש מים – אין כשרים, מים סאה ארבעים בו שיש  מקוה כן ÈÆÀ
אותו, פוסלים äàñשאובים íéòaøà ïBzçzì eãøiL ãòוהרי – ÇÆÅÀÇÇÀÇÀÈÄÀÈ

כשר. מקוה התחתון
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úBàå÷î éðL ïéaL ìúk,חסרים –éúMì ÷cñpL, לארכו – ÙÆÆÅÀÅÄÀÈÆÄÀÇÇÆÄ
למטה, סאה,óøèöîמלמעלה ארבעים בשניהם יש  אם כלומר – ÄÀÈÅ

אחד בכל ומטבילים אחד , למקוה הסדק ידי על מצטרפים הם הרי
לרחבו,áøòìåמהם; הכותל  נסדק אם –óøèöî ïéà אין – ÀÈÅÆÅÄÀÈÅ

אחד , מקוה להיות מצטרפים ãçàהמקואות íB÷îa àäiL ãòÇÆÀÅÀÈÆÈ
ãBpä úøôBôLk– לא למטה, מלמעלה הסדק שאם הוא, והטעם ÄÀÆÆÇ

לרוחב  כשהסדק אבל להתרחב; הוא עלול  ואף מאליו , הסדק ייסתם
מכביד הכותל של  העליון שהחלק מפני  להיסתם, הוא עלול  הכותל ,

הנאד, כשפופרת אחד במקום שיהא צריך הלכך  הסדק, על  ויורד 
מקואות לעירוב השיעור  "תוספות שהוא עיין ישראל"; "תפארת (המאירי;

טוב"). íéøácäיום  óelç :øîBà äãeäé éaø נסדק הפוך : הדין  – ÇÄÀÈÅÄÇÀÈÄ
מצטרפים. לרחבו, נסדק מצטרפים; המקואות אין  למטה מלמעלה

החלק  הרי הכותל , לרוחב הוא הסדק שאם יהודה, רבי של טעמו
וכיון  בסדק, הנכנסים המים מחמת והולך  מתרופף הכותל  של  התחתון 

אינו כאילו  הריהו  רעוע ישראל");שנעשה הטעם,("תפארת מבארים ויש
כאילו  הסדק גבי  שעל העליון החלק נחשב הכותל לרוחב הסדק שאם

ליווא ).אינו מהור "ר בשם  טוב " יום  äæ("תוספות CBúa äæ eöøôð– ÄÀÀÆÀÆ
המקואות, מי  שם ומתערבים מלמעלה, הכותל  שנפרץ ìòÇכלומר 

íeMä útì÷k íeø ומחברים הכותל  גבי על הצפים המים אם – ÄÀÄÇÇ
השום, כקליפת אפילו  גובהם המקואות úøôBôLkאת áçø ìòåÀÇÙÇÄÀÆÆ

ãBpäכרוחב היינו הנאד , כשפופרת הוא הפירצה ורוחב שתי– Ç
והכל למעלה, היא והפירצה שהואיל  מצטרפים, הם הרי  אצבעות,

המקואות לצירוף זה בשיעור די  המקואות, מי  שנתערבו (הר"ש ;רואים

izdw - zex`ean zeipyn
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ÈõçønaL ÷éáàä,òöîàa àeäL ïîæa–ìñBt,ãvä ïî–ìñBt Bðéà,äå÷îì Ceîñ äå÷îk àeäL éðtî;éøác ¨¨¦¤©¤§¨¦§©¤¨¤§©¥¦©©¥¥¦§¥¤§¦§¤¨§¦§¤¦§¥
øéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:÷éáàì eòébé àHL ãò úéòéáø éèaîàä úìa÷î íà–øLk;åàì íàå–ìeñt.éaø ©¦¥¦©£¨¦§¦¦§©¤¤¨©§¨¦§¦¦©¤©¦¨¨¦¨¥§¦¨¨©¦

÷Bãö éaøa øæòìàøîBà:àeäL ìk ÷éáàä ìa÷î íà–ìeñt. ¤§¨¨¥©¦¨¥¦§©¥¨¨¦¨¤¨
‡ÈõçønaL úøäèîä,ïéøLk äàìî äðBéìòäå ïéáeàL äàìî äðBzçzä,GL á÷pä ãâðk Lé íàïébì äL– ©§©¤¤¤©¤§¨©©§¨§¥¨§¦§¨¤§¨§¥¨§¥¦¦¥§¤¤©¤¤§¨ª¦

i.ugxnay wia`déèáîàáù íéîä íéàöåéå ÷éáàáù á÷ðä íéçúåô úåìéáèä úîçî éèáîàä éî ïéñàîðùëã ,á÷ð åá ùéå éèáîàá ò÷åùî úëúî ìù éìë
íéìáåèå éèáîàì íéñðëð ïéîçá åöçøù øçàìã ,äìéáèì íéøùë ïä éèáîàì íéëùîðä íéîäå íéîä åàöé àìù á÷ðä íéîúåñå íéé÷ð íéøçà íéî åì ïéëéùîîå

:íù.leqt rvn`a `edy onfa:íéìåñô åìà éøä íéìë éáâ ìò íéøåøâä íéîå ,åéáâ ìò íéøåøâ íéîä ìëù éôì.lqet epi` cvd oníéøåøâ íéîä ïéàã
íéòâåðù éô ìò óàå éìñô àì íéøùë íéî ãöá ïéáåàù íéîå ,áåàùì êåîñ øùë äå÷î åäì ååä íéîä øàùå ,åëåúáù äî àìà áåàù ïàë ïéàå ,åéáâ ìò

:äæá äæ,ziriax ihan`d zlawn m`àúééøåàãî àåä äå÷î øåòéù úéòéáøã íåùî ,éîã äàñ íéòáøà úìá÷î åìéàë ,÷éáàì åòéâéù íãå÷ íéøùë íéî
:úåéøåðöå íéèçî äá ìéáèäì.wia`d lawn m`ïéá ,ãöä ïî ïéá òöîàá ïéá ,äéäéù ïéðò ìëá ìåñô ,àåäù ìë äìá÷ì éåùòä àåä ÷éáàã ïåéë øîåìë

:úìá÷î äðéà ïéá ÷éáàì àáù íãå÷ úéòéáø éèáîàä úìá÷î
`i.ugxnay zxdhndïäù íéîòôå ,ïéîçá åöçøù øçàì ïîöò øäèì éãë ïäá óèúùäì íéððåö íéî íäì íéëùîðù õçøîá úåéåùòä íéîä úåú÷éù

:åæì åæî íéàöåé íéîäù ïäéúù ïéáù ìúåëá á÷ð ùéå ,äúøáçî äðåéìò úçàäù àìà åæ ãöá åæ úåú÷ù éúù.oibel dyly awpd cbpk yi m`á÷ðäù
òöîàá ïä ïéáåàù á÷ðä ììç ãâðëù íéîä åìéàë áéùçã ,äðåúçúáù ïéáåàùä íéîä úîçî äðåéìòä äìñôð ,ïéâåì äùìù åá åñðëéù øåòéùë êåøàå áçø
íéî äðåéìòäå ïéáåàù íéî äðåúçúäù è÷ð àúåáøå .ãöä ïî ïéìñåô ïéàù ô"òà òöîàá ïäùë íéìñåô ïéáåàù íéî ïéâåì äùìùå ,ãöä ïî àì ,äðåéìòä

:ïåúçúä ãöì øùëä äéäéùë ìñôéù ïëù ìëå .ïåéìòä ìñôð ë"ôòàå ,úåìòì ïëøã ïéàå úãøì íéîä êøãù ,íéøùë.awpa `di dnkïðéòåîùàì àúà àúùä
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הרא"ש).

"לשתי ענין מפרשים יש אבל  הרמב"ם. לפי משנתנו  של הרישא את בארנו 
והיינו : שבארנו, ממה בהיפך לרוחב izylוערב" כלומר  זה, לצד זה מצד –

למטהaxrleהכותל , מלמעלה –.(y"`xd ;y"xd)
,izyl wcqp :miyxtn yi oksxhvnהנאד לשפופרת הסדק כל  –exi epax).(mg

פי על אף הנאד , שפופרת לשיעור  מצטרף הסדק אין שאם מדבריו, ומשמע
שהסדק  פי על  אף לערב, וכשנסדק מקואות, עירוב כאן אין לשתי , שנסדק
כשפופרת  שיהא עד מתחברים המקואות אין הנאד , שפופרת לשיעור  מצטרף

אחד במקום sqei").הנאד  zia")

i y i n g m e i
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õçønaL ÷éáàä קערה כעין  הוא שאביק מבואר , במפרשים – ÈÈÄÆÇÆÀÈ
שבמרחץ, המקוה של  האמבטי  בקרקעית השקועה מתכת של קטנה
המים  את להחליף וכשרוצים במגופה, אותו שסותמים נקב, בה ויש 

המקוה, של האמבטי  מן יוצאים והמים המגופה, את מוציאים שבמקוה
מים  האמבטי  לתוך  וממשיכים במגופה, הנקב את וסותמים וחוזרים

אחרים, cnll:כשרים dpynd d`aeòöîàa àeäL ïîæa שהאביק – ÄÀÇÆÈÆÀÇ
המקוה, של  האמבטי באמצע לפיìñBtהוא המקוה, את – Å

האביק, לתוך  בתחילה המים נופלים האמבטי, לתוך מים שכשממשיכים
מים  שם ונעשים האמבטי , רצפת משאר  יותר  עמוק שהוא מאחר 

קודם  כלי שם עליו  והיה הואיל ככלי, דינו שהאביק מאחר  שאובים,
שנתמלאה  קודם שאובים מים באמבטי שהיו ונמצא באמבטי ; שקבעו 

לטבילה; נפסלו  המים כל  הלכך כשרים, מים סאה ãväארבעים ïîÄÇÇ
הצד , מן הוא שהאביק בזמן  אבל –ìñBt Bðéà,המקוה את –éðtî ÅÅÄÀÅ
äå÷îì Ceîñ äå÷îk àeäLשבתוך המים שקדמו  פי על  שאף – ÆÀÄÀÆÈÀÄÀÆ

זה  הרי מקום מכל בצידו , כך אחר שנכנסו  הכשרים למים האביק

אפילו  זה שבכגון שאובים, מים של  למקוה סמוך  שנעשה כשר כמקוה
מאחר ואמנם נפסלו. לא סאה מארבעים פחות הכשרים שהמים היו 

שבאביק, המים את אף להכשיר  יש סאה, ארבעים הם כאן  הכשרים

שבתוך למים מועילה השקה שאין  אלא סאה, לארבעים השקתם משום
לטבילה; להכשירם לא אבל  בלבד, מטומאתם לטהרם אם כי  כלי ,

éèaîàä úìa÷î íà :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÄÀÇÆÆÈÇÀÈÄ
úéòéáø,מים הלוג –÷éáàì eòébé àHL ãò שיגיעו קודם – ÀÄÄÇÆÇÄÈÈÄ

האביק, לתוך באמצע øLkהמים הוא שהאביק בזמן  אפילו המקוה, – ÈÅ
כשר מקוה שיעור  כשרים מים שרביעית לפי  הוא, וטעמם האמבטי ;

הלכך בהן , וכיוצא מחטים כגון כלים, בו  להטביל התורה מן הוא

הסמוך פסול  כמקוה שדינם המקוה, את פוסלים אינם שבאביק המים
שבארנו  כמו בפסול, נגיעתו  ידי על  נפסל הכשר  שאין  כשר, למקוה

åàìלעיל; íàå שיגיעו קודם רביעית מקבלת האמבטי שאין  – ÀÄÈ
לאביק, שהואילìeñtהמים הצד, מן  כשהאביק אפילו המקוה, – È

התורה, מן  מקוה כשיעור שנתמלאה קודם שאובים מים באמבטי  ויש 
לתוכה. כך  אחר  הבאים המים כל את פוסלים הם øæòìàהרי éaøÇÄÆÀÈÈ
àeäL ìk ÷éáàä ìa÷î íà :øîBà ÷Bãö éaøa בזמן בין – ÅÇÄÈÅÄÀÇÅÈÈÄÈÆ

האמבטי מקבלת ואפילו הצד , מן  שהוא בזמן  ובין  באמצע שהאביק

לאביק, המים שיגיעו  קודם המים ìeñtרביעית שרוב לפי המקוה, – È
תוך מחמתם ונפסלו שבאביק השאובים המים להם קדמו שבמקוה

בתוך נתבטלו  שהגיעו  ראשונים שראשונים לאמבטי, המשכתם כדי 
פסולים. כולם ונעשו להם, שקדמו השאובים

אותה  מבארים המפרשים שאר  אבל ישראל ". "תפארת פי על  משנתנו בארנו 
אחרות. בדרכים

א י ה נ ש מ ר ו א ב

õçønaL úøäèîäמי של  בריכות היינו משתטפים – שהיו  צוננים, ם ÇÀÇÆÆÆÇÆÀÈ
עצמם, את לטהר  כדי  חמין, של  המרחץ מן שיצאו  לאחר  בתוכן

נקב  ידי  על מחוברות והן  מזו  למעלה זו  בריכות שתי שהן  ופעמים
ïéáeàLשביניהן, äàìî äðBzçzä מלאה התחתונה הבריכה – ÇÇÀÈÀÅÈÀÄ

שאובים, ïéøLkמים äàìî äðBéìòäå;למקוה כשרים מים – ÀÈÆÀÈÀÅÈÀÅÄ
á÷pä ãâðk Lé íà,הבריכות שבין  –GLïébì äL שהנקב – ÄÅÀÆÆÇÆÆÀÈËÄ

לוגים, שלושה שיעור  שכנגדו  במים שיש עד  פסולים ìeñtגדול  – È
התערבו  כאילו סאה, ארבעים בהם אין  אם העליונה, שבבריכה המים

שבתחתונה השאובים המים מן  לוגים שלושה הרא"ש).בהם (הר "ש;

הוא  כאילו  שהנקב מפני העליונה, שנפסלה הטעם מבאר  והרמב"ם

המקוה, בצד שהם שאובים מים ואמנם בצידה, לא העליונה, באמצע
שהם  מפני  המקוה, את פוסלים אינם באלו , אלו  שנוגעים פי על  אף
המקוה, באמצע השאובים המים היו אם אבל  למקוה, סמוך  כמקוה

המקוה את פוסלים הם יא-יב).הרי  ו , מקואות  נקטה (הל ' משנתנו 
על שאף כשרים, מים והעליונה שאובין מלאה שהתחתונה לרבותא,

העליונה. פסולה מקום מכל לעלות, דרכם ואין  לרדת המים שדרך פי 
שאובים, מים והעליונה כשרים מלאה התחתונה שאם שכן וכל 

פסולה ברטנורא ).שהתחתונה המאירי; äéäéå(הר "ש; á÷pa àäé änkÇÈÀÅÇÆÆÀÄÀÆ
GL Baïébì äL שלושה בו  שיהיו  הנקב, של  חללו שיעור  מהו – ÀÈËÄ
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ìeñt.GL Ba äéäéå á÷pa àäé änkïébì äL?GMî ãçàäëøaì íéøNòå úBàî L;éøácéñBé éaø.øæòìà éaøå ¨©¨§¥©¤¤§¦§¤§¨ª¦¤¨¦§¥§¤§¦©§¥¨¦§¥©¦¥§©¦¤§¨¨
øîBà:íéøLk äàìî äðBzçzä elôà,ïéáeàL äàìî äðBéìòäå,GL á÷pä ãöa Léåïébì äL–øLk,eøîà àHL ¥£¦©©§¨§¥¨§¥¦§¨¤§¨§¥¨§¦§¥§©©¤¤§¨ª¦¨¥¤¨§

GL àlàeìôpL ïébì äL. ¤¨§¨ª¦¤¨§
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡ïéìñBt àGå äå÷nä úà ïéìòî Lé,ïéìòî àGå ïéìñBt,ïéìñBt àGå ïéìòî àG.ïéìñBt àGå ïéìòî elà:âìMä, ¥©£¦¤©¦§¤§§¦§¦§©£¦©£¦§§¦¥©£¦§§¦©¤¤
ãøaäå,øBôkäå,ãéìbäå,çìnäå,÷Bøpä èéhäå.øîààáé÷ò éaø:äéäìàòîLé éaøøîBì écâðk ïc:Bðéà âìMä §©¨¨§©§§©§¦§©¤©§©¦©¨¨©©¦£¦¨¨¨©¦¦§¨¥¨§¤§¦©©¤¤¥

äå÷nä úà äìòî.BîMî àáãéî éLðà eãéòäå,íäì øîàL:älçza äå÷î eNòå âìL eàéáäå eàö.ïa ïðçBé éaø ©£¤¤©¦§¤§¥¦©§¥¥§¨¦§¤¨©¨¤§§¨¦¤¤©£¦§¤©§¦¨©¦¨¨¤
éøeðøîBà:íénk ãøaä ïáà.ïéìñBt àGå ïéìòî ãöék?úçà øñç äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î,äàñ íäî ìôð ¦¥¤¤©¨¨©©¦¥©©£¦§§¦¦§¤¤¤©§¨¦§¨¨¥©©¨©¥¤§¨

BëBúì,ezìòäå,ïéìñBt àGå ïéìòî eàöîð. §§¤¡©¦§§©£¦§§¦

:úçà úáá ïéâåì äùìù åðîî åàöéù á÷ð ìù åøåòéù äîë.dkixaa mixyre ze`n ylyn cg`ì"ö] äàñî íéøùòå úåàî ùìùî ãçà ïéâåì äùìùã
íéøùòå úåàî ùìùî ãçà ÷ìç ïéâåì äùìù éøä ,âåì íéùùå úåàî òùú ïä äàñ íéòáøà åàöîð ,ïéâåì òáøà á÷äå ,ïéá÷ äùù äàñä ,ãöéë .[äàñ 'îî
á÷ðä øåòéù éøä ,úåîà ùìù íåøá äîà ìò äîà ,äàñ íéòáøà ÷éæçîù äå÷î øåòéù íéîëç åøòéùå ,äàñ íéòáøà ìù øùë äå÷îá øîåìë ,äëéøáá
úåçô äëéøáä äúéä íàù ,áúë í"áîøå .äàñ íéòáøà ÷éæçîä úåîà ùìù íåøá äîà ìò äîàî íéøùòå úåàî ùìùî ãçà àåä ïéâåì äùìù ÷éæçîä

:íéùùå äàîî ãçà á÷ðä úåéäì êéøö ,äàñ íéøùò äëéøáá äéä íà ïåâë ,äæ ïåáùç éôì øúéáå úåçôá á÷ðä ïéáùçî ,äàñ íéòáøàî øúåé åàelit`
.oiae`y d`ln dpeilrde mixyk d`ln dpezgzd:äðåúçúä úà ïéìñåô á÷ðáù ïéáåàù ïéâåì äùìù ïéà éëä åìéôà ,ãøéì íéî êøãù`l` exn` `ly

.eltpy oibel dyly:éñåé éáøë äëìäå .åëåúì åìôéù ãò äå÷îä úà ïéìñåô ïéáåàùä ïéàå
f`.oilrn yiéòáøàì ïéîéìùî:äàñ í.oilqet `le:ãöéë ùøôî åäìåëå .ïéáåàù ïéâåì äùìùá.xetkd:íéô÷ð ïéãøåéù íéîùâ.cilbìò åàô÷ù íéî

:íéîä éðô ìò åà õøàä éðô.wexpd hih:÷åø åîë äùòðù ÷é÷øå êø èéè.mink cxad oa`äëìä ïéàå .íéìòî àìå íéìñåô ïî÷ì ïðéøîàã íéáåàù íéîë
:äìçúëì åìéôà âìùä ïî äå÷î ïéùåòù àáãéî éùðà ìù ïúåãòë äëìäå .éøåð ïá ïðçåé éáøë.oilrn e`vnp.åäåîéìùäù.oilqet `le.ïéáåàù ïéâåì äùìùá

:êëá äå÷îä ìñôð àìå ,ïéâåì äùìùî øúåé äáøä àéä äàñ éøäù
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מים? GMîלוגים ãçàäëøaì íéøNòå úBàî L בסתם שכן – ÆÈÄÀÅÀÆÀÄÇÀÅÈ
לטביל הכשר מקוה כשיעור סאה, ארבעים היו וארבעים בריכה ה,

לוג  וארבעה עשרים הסאה שהרי לוג, וששים מאות תשע הם סאה
אחד הם לוגים ששלושה נמצא לוגים), 4 והקב קבים, 6 (הסאה

בנקב  להיות צריך סאה, עשרים היתה לבריכה; ועשרים מאות משלוש
לבריכה וששים ממאה יג );אחד  ו, מקואות éñBé(הל' éaø éøác– ÄÀÅÇÄÅ

במשנתנו. לעיל  ששנינו  מה elôàכל :øîBà øæòìà éaøåÀÇÄÆÀÈÈÅÂÄ
ïéáeàL äàìî äðBéìòäå ,íéøLk äàìî äðBzçzä שהמים – ÇÇÀÈÀÅÈÀÅÄÀÈÆÀÈÀÅÈÀÄ

לתחתונה, לירד  דרכם GLשבעליונה á÷pä ãöa Léåïébì äL– ÀÅÀÇÇÆÆÀÈËÄ
לוגים, שלושה הנקב שכנגד  במים יש  מקום øLkואפילו  מכל  – ÈÅ

שבתחתונה, המים eøîàכשרים àHL,חכמים –GL àlàäL ÆÈÀÆÈÀÈ
eìôpL ïébì אם אלא המקוה מי  את פוסלים שאובים מים שאין – ËÄÆÈÀ

בלבד. בהם שנוגעים בכגון לא אבל  לתוכם, נפלו  כן

המפרשים כרוב משנתנו  xephxa`).בארנו ;y"`x ;y"x ;m"anx) הגר"א אבל 
ש"המטהרת  לגמרי , אחרת בדרך  משנתנו  ומפרש זה, פירוש על  מקשה
ביניהם, נקב ויש זה, תחת זה סילונות שני בו שחקוקים סדן, היינו שבמרחץ"
נמשכים  התחתון ובסילון בריכה אל  כשרים מים העליון  בסילון  ונמשכים
המים  לתוכם שנכנסים בבריכה המשנה ודנה אחר ; למקום שאובים מים
שמא  שחוששים, מאחר  למקוה, כשרה היא אם העליון , מהסילון  הכשרים
לעליון, התחתון  מהסילון  שאובים מים נכנסים הסילונות שבין  הנקב דרך 
ללמד, באה היא והרי  שבבריכה; המים את ופוסלים לבריכה משם ויוצאים

,leqt ,oibel dyely awpa yi m`yדרכו שייכנסו  כשיעור בנקב יש אם כלומר
ארבעים  משם שיצאו  קודם לבריכה ממנו ויצאו  העליון  לסילון לוגים שלושה

ששלושה  פסולה, הבריכה הרי  לבריכה, פוסלים סאה שאובים מים לוגים
סאה. ארבעים בו שהיו קודם לתוכו נפלו  אם המקוה awpdאת xeriy dnke

שיצאו קודם לבריכה ממנו ויצאו העליון  לסילון  לוגים שלושה בו שייכנסו 
כלומר לבריכה, ועשרים מאות משלוש אחד  לבריכה? סאה ארבעים משם
יצאו לבריכה מהכשרים שיוצאים מה חלקים ועשרים מאות משלוש אחד 
תחת  כלי  ונעמיד  הנקב, את נסתום אם זה, שיעור לדעת ונוכל  מהשאובים.

– ממנו שיצאו העליון  נפתח lynlהסילון  כך  ואחר בשעה, לוגים 319 –
בשעה, לוגים 320 העליון הסילון  מן עכשיו יצאו ואם כלי, ונעמיד הנקב את
לבריכה  שנמשכו  סאה שבארבעים ונמצא האמור , השיעור  בנקב שיש נדע הרי
מארבעים  1/320 שהם שאובים, מים לוגים שלושה יש העליון, הסילון  מן 

.(1/320 = ו 3/960ֿ לוגים, 960 הם סאה 40 (שהרי  `xne:סאה xfrl` iaxe

,xyk 'eke dpezgzd elit`והרי והמשכה, בריבוי  פוסלים שאובים מים שאין
לבריכה ונמשכו השאובים, על רבו הכשרים המים y"yxd,כאן  iyecig oiir)

xzia `"xbd jxc lr ok mb yxtny ,"l`xyi zx`tz" oiire ;oeaygd lr xirny dn
.(miyxtnd x`y lr dywny dn "frea" oiire ;dagxd
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äå÷nä úà ïéìòî Lé לארבעים המקוה את המשלימים דברים יש  – ÅÇÂÄÆÇÄÀÆ
ïéìñBtסאה, àGå לתוכו נפלו אם המקוה, את פוסלים ואינם – ÀÀÄ

בכלי; שאובים לוגים שלושה ïéìòîמהם àGå ïéìñBt דברים יש – ÀÄÀÇÂÄ
את  משלימים ואינם שאובים, לוגים בשלושה המקוה את הפוסלים

לוגים; משלושה פחות כשהם אפילו ïéìñBtהמקוה àGå ïéìòî àGÇÂÄÀÀÄ
את  פוסלים אינם ואף סאה לארבעים משלימים שאינם דברים ויש –

øBôkäåהמקוה. ,ãøaäå ,âìMä :ïéìñBt àGå ïéìòî elà– ÅÇÂÄÀÀÄÇÆÆÀÇÈÈÀÇÀ
שנקרש, הקרח,ãéìbäåהטל –÷Bøpä èéhäå ,çìnäå הטיט – ÀÇÀÄÀÇÆÇÀÇÄÇÈ

כלי  אל  מכלי להריקו  שיכולים "תפארת הרך, ב; יט , סוכה (רש "י

רךישראל"); טיט מפרשים: רוקויש כמו שנעשה (רמב"ם ;ורקיק

écâðkברטנורא). ïc ìàòîLé éaø äéä :àáé÷ò éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈÈÈÇÄÄÀÈÅÈÀÆÀÄ
äå÷nä úà äìòî Bðéà âìMä :øîBì את משלים אינו – ÇÇÆÆÅÇÂÆÆÇÄÀÆ

סאה. לארבעים BîMîהמקוה àáãéî éLðà eãéòäåרבי של  – ÀÅÄÇÀÅÅÀÈÄÀ
älçzaישמעאל , äå÷î eNòå âìL eàéáäå eàö :íäì øîàLÆÈÇÈÆÀÀÈÄÆÆÇÂÄÀÆÇÀÄÈ

שהשלג  ואומר , עקיבא רבי  על  חולק ישמעאל  רבי שהיה פי על  אף –

המקוה, את מעלה אפילו אינו  שמותר  למעשה, הורה מקום מכל 
דן  שהיה מה שאף מפרשים, ויש  בתחילה. מקוה השלג מן  לעשות

הוויכוח, דרך על אלא היה לא מעלה, אינו  שהשלג עקיבא, רבי  כנגד 
כמותו סבר  להלכה הירדן acin`(רמב "ם).אבל בעבר  מקום שם –

טז ). ט ; יג, יהושע  ל; כא , במדבר  øîBà:(עיין éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÅ
íénk ãøaä ïáà כמים דינם בכלי , הברד אבני  נשאבו  שאם – ÆÆÇÈÈÇÇÄ

אותו  משלימים ואינם לוגים, בשלושה המקוה את שפוסלים שאובים
לוגים. משלושה פחות כשהם ixep.אפילו  oa opgei iaxk dkld oi`e

äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î ?ïéìñBt àGå ïéìòî ãöékÅÇÇÂÄÀÀÄÄÀÆÆÆÇÀÈÄÀÈ
úçà øñç,סאים ותשע שלושים –íäî ìôð מן או השלג מן  – ÈÅÇÇÈÇÅÆ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iriay wxt ze`ewn zkqn

·ïéìòî àGå ïéìñBt elà:íéøBäè ïéa íéàîè ïéa íénä,íéLáë éîe,úB÷ìL éîe,õéîçä àHL ãò ãîzäå.ãöék ¥§¦§©£¦©©¦¥§¥¦¥§¦¥§¨¦¥§¨§©¤¤©¤¤¡¦¥©
ïéìòî àGå ïéìñBt?Ba LiL äå÷îñ íéòaøàáBèø÷ øñç äà,BëBúì áBèø÷ ïäî ìôðå–eäìòä àG;BìñBt §¦§©£¦¦§¤¤¤©§¨¦§¨¨¥ª§§¨©¥¤ª§§¤¡¨§

GLaïébì äL.ïé÷Lnä øàL ìáà,úBøô éîe,øéväå,ñéønäå,õéîçäMî ãîzäå–ïðéàL íéîòôe ïéìòî íéîòt ¦§¨ª¦£¨§¨©©§¦¥¥§©¦§©ª§¨§©¤¤¦¤¤¡¦§¨¦©£¦§¨¦¤¥¨
ïéìòî.ãöék?úçà øñç äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î,ìôðíäî äàñ BëBúì–ezìòä àG.íéòaøà Ba eéä ©£¦¥©¦§¤¤¤©§¨¦§¨¨¥©©¨©§§¨¥¤¤¡©¨©§¨¦
äàñ,äàñ ìèðå äàñ ïúð–øLk äæ éøä. §¨¨©§¨§¨©§¨£¥¤¨¥
‚íéáðò élñå íéúéæ élñ Ba çéãä,åéàøî úà epLå–øLk.éñBé éaøøîBà:GLa BúBà ïéìñBt òávä éîäL ¥¦©©¥¥¦§©¥£¨¦§¦¤©§¨¨¥©¦¥¥¥©¤©§¦¦§¨

ïébì,äàøî éepLa BúBà ïéìñBt ïðéàå.ìçîe ïéé BëBúì ìôð,åéàøî úà epLå–ìeñt.äNòé ãöék?ãò Bì ïézîé ª¦§¥¨§¦§¦©§¤¨©§©¦Ÿ©§¦¤©§¨¨¥©©£¤©§¦©
íéîLb eãøiL,íénä äàøîì ïäéàøî eøæçéå.äàñ íéòaøà Ba eéä,BëBúì ïúBðå óúka àlîî,ïäéàøî eøæçiL ãò ¤¥§§¨¦§©§§©§¥¤§©§¥©©¦¨©§¨¦§¨§©¥©¨¥§¥§©¤©§§©§¥¤
íénä äàøîì. §©§¥©©¦

a.mind:íéøåäè ïéá ïéàîè ïéá .ïéáåàù.miyak in:úå÷øé éðéî åà íéúéæ ïäá åùáëù íéî.zewly ine:úå÷ìù ïäá å÷ìùù íéî.cnzdeíéâæå íéðöøç
:íéî ïäéìò ïúðù íéøîù åà.uingd `ly cr:úåøéô éîë ïåãéð õéîçä íàã.aehxew:âåìá òáøàå íéùùî ãçà.oilrn minrtäå÷îá ùéùë ,ùøôîãë

äå÷îá äøàùðù úåøéô éî ìù äàñä ìë éøä ,ãçé íéáøåòî úåøéô éîå íéî åðîî äàñ ìèð ë"çàå ,úåøéô éî äàñ åá ïúðå íéøùë íéî äàñ íéòáøà
:äå÷îä úà íéîéìùî.oilrn oi` minrt:úçà øñç äàñ íéòáøà åá ùéù äå÷îá éðú÷ãë

b.xyk ei`xn z` epiye:äàøî éåðéù àáéùç àì íéìë úçãäã.d`xn iepiya eze` milqet oi`e:àùùî äéá úéì àòáöã íåùî.lgeníéàöåéä íéî
:íéúéæä ïî.minyb ecxiy cr oizni:ïéâåì äùìùá ìñôð àåäù ,ïðé÷ñò øñçáã ,øùôà éà óúëá úåàìîìã.szka `lnníéáåàùä ïéà íìù äå÷îã

:íìåòì åúåà íéìñåô

`xephxa yexit

וכו', הכפור  מן  או  BëBúìהברד  äàñ,המקוה לתוך –ezìòäå– ÀÈÀÀÆÁÇ
סאה, לארבעים המקוה את ïéìòîוהשלימה eàöîð,המקוה את – ÄÀÀÇÂÄ

לטבילה, כשר  ïéìñBtשהמקווה àGåיותר הרבה היא סאה שהרי  – ÀÀÄ
לוגים mibel)משלושה 24 `id d`qd) מן או  השלג מן היתה ואפילו 

המקוה. נפסל לא בכלי , השאוב וכו ' הברד 
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íénä :ïéìòî àGå ïéìñBt elà,השאובים –ïéa íéàîè ïéa ÅÀÄÀÇÂÄÇÇÄÅÀÅÄÅ
íéøBäè,טהורים מים בין  טמאים מים בין  –íéLáë éîe מים – ÀÄÅÀÈÄ

ירקות, בהם úB÷ìLשכבשו éîeדבר או ירקות בהם ששלקו מים – ÅÀÈ
אחר, יין ãîzäåמאכל שמרי על שנותנים ממים העשוי  משקה – ÀÇÆÆ

שנסחטו , ענבים של  וזגים חרצנים על õéîçäאו  àHL ãò קודם – ÇÆÆÁÄ
להלן . מבואר  דינו  שהחמיץ לאחר אבל  ïéìñBtשהחמיץ; ãöékÅÇÀÄ

áBèø÷ øñç äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î ?ïéìòî àGå– ÀÇÂÄÄÀÆÆÆÇÀÈÄÀÈÈÅËÀ
בלוג, וארבעה מששים ïäîאחד  ìôðå או השאובים המים מן  – ÀÈÇÅÆ

התמד, מן או  שלקות ממי  או כבשים BëBúìממי  áBèø÷לתוך – ËÀÀ
eäìòäהמקוה, àG,המקוה את הקרטוב השלים לא –cg` lk oke ÆÁÈ

mdnGLa BìñBtïébì äL שלושה בשיעור  לתוכו  מהם נפל שאם – ÀÄÀÈËÄ
המקוה. את פוסל זה הרי ïé÷Lnäלוגים, øàL ìáà יין כגון – ÂÈÀÈÇÇÀÄ

úBøôושמן, éîe,הפירות מן  שנסחט מיץ –øéväå היוצא מוהל – ÅÅÀÇÄ
מלוחים, כבושים,ñéønäåמדגים דגים של  רוטב –ãîzäå ÀÇËÀÈÀÇÆÆ

õéîçäMî;יין של טעם בו שיש  משקה ונעשה –el` lkíéîòt ÄÆÆÁÄÀÈÄ
ïéìòî,סאה לארבעים משלימים –ïéìòî ïðéàL íéîòôe– ÇÂÄÀÈÄÆÅÈÇÂÄ

המקוה. את פוסלים אינם גם פוסלין?ãöékאבל ולא מעלין לא – ÅÇ
úçà øñç äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î סאים ותשע שלושים – ÄÀÆÆÆÇÀÈÄÀÈÈÅÇÇ

כשרים, íäîמים äàñ BëBúì ìôðממי או משקים משאר – ÈÇÀÀÈÅÆ
וכו', הציר מן  או ezìòäפירות àG את הסאה השלימה לא – ÆÁÇ

אותם פסלה לא שאף שהיו, כמו כשרים המים ואמנם (`mהמקוה,
dewnd d`xn dpzyp `l,dewnd z` milrn el`y minrt la` ,(dzngn

m` oebkäàñ íéòaøà Ba eéä,כשרים מים –äàñ ïúð,מהם – ÈÇÀÈÄÀÈÈÇÀÈ
המקוה, לתוך התמד, מן או  פירות ממי äàñכגון ìèðåוחזר – ÀÈÇÀÈ

המקוה, מתוך סאה øLkונטל  äæ éøä שנשארו סאה הארבעים – ÂÅÆÈÅ
בטלה  המקוה לתוך שנתן שהסאה לפי הוא הטעם כשר ; מקוה הם

כשחזר הלכך הוכשרו, סאה ואחת הארבעים שכל  ונמצא מים, ברוב
כשרים סאה ארבעים נשארו  הרי  סאה, ב).ונטל  פב , יבמות והוא (רש"י

הדין  את המשנה שנקטה אלא וכו', כבשים ובמי שאובים במים הדין

מכל מים מין שאינם פירות ומי  משקים שאר שאפילו  לרבותא, כאן 
מעלים לפעמים ישראל ").מקום אמרו ("תפארת פב,ובגמרא (יבמות

eaex,ב): cr עשרה תשע עד רק סאה וליטול סאה ליתן  שיכול כלומר
מים  רוב בו נשאר  לא שמא המקוה, נפסל מכן, יתיר  אבל  פעמים,

לעולם  עד ונטל נתן  אפילו שאובים, במים ברם, פירות. מי רוב אלא
שאובים  מים סאה אלף לתוכו נפלו  אפילו שלם שבמקוה לפי  כשר ,

ואינם  הואיל  בהם, וכיוצא פירות במי כן  שאין מה אותו. פוסלים אינם
כתוב: שהרי כלל , לטבילה min",ראויים dewn" בהם החמירו לפיכך 

ברוב פוסלים שיהיו  יורה חכמים, עיין ישראל "; "תפארת רא "ש; (ר"ש ;

כד ); סעיף  רא סימן שאובים דעה  במים שאף היא, הרמב"ם דעת אמנם

כשר רובו עד שם ).דווקא דעה ביורה  ש"ך  עיין ז ; ד , מקואות  (הל '
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לתוכו. שנפל דבר מחמת מימיו  מראה שנשתנה במקוה דנה משנתנו 

Ba çéãä,במקוה –íéáðò élñå íéúéæ élñ בהם שהיו  סלים – ÅÄÇÇÅÅÄÀÇÅÂÈÄ
ענבים, או  åéàøîזיתים úà epLå נשתנה הכלים הדחת שמחמת – ÀÄÆÇÀÈ

המקוה, מי  במקוה øLkמראה פוסל  מראה שינוי שאין המקוה, – ÈÅ
אבל מימיו , מראה את המשנה הדבר גוף לתוכו נפל כן אם אלא
המקוה  את פוסלים ואינם ממש , בהם אין  מהפירות הסלים לכלוך 

מראה. GLaבשינוי  BúBà ïéìñBt òávä éî :øîBà éñBé éaøäL ÇÄÅÅÅÇÆÇÀÄÄÀÈ
ïébìלתוך מהם נפלו אם צבע, וקיבלו סמנים בהם ששרו מים – ËÄ

שאם  שאובים, מים כדין לוגים בשלושה אותו  פוסלים הם הרי  מקוה,
נפסל לתוכו, לוגים שלושה מהם ונפלו  סאה ארבעים במקוה היו  לא

äàøîהמקוה, éepLa BúBà ïéìñBt ïðéàå פחות מהם נפל אם – ÀÅÈÀÄÀÄÇÀÆ
לוגים  שלושה אפילו מהם שנפלו  או חסר, מקוה לתוך לוגים משלושה

כשר, המקוה מראיו, את ששינו פי  על  אף שלם, מקוה לתוך  ויותר
ממש. בו  אין  המים שצבע BëBúìלפי ìôð,המקוה לתוך –ïéé ÈÇÀÇÄ

ìçîe,הזיתים מן היוצא מוהל או –åéàøî úà epLåהואיל – ÙÇÀÄÆÇÀÈ
המשנה, הדבר  גוף בו המראה.ìeñtונמצא שינוי  משום המקוה, – È

äNòé ãöék?להכשירו כדי  –,d`q mirax` dewna oi` m`ïézîé ÅÇÇÂÆÇÀÄ
iL ãò BìíéîLb eãø מים שהרי  אפשר, אי  בכתף למלא שכן – ÇÆÅÀÀÈÄ

לוגים, בשלושה אותו פוסלים äàøîìשאובים ïäéàøî eøæçéåÀÇÀÀÇÀÅÆÀÇÀÅ
íénä.ויוכשרו –Ba eéä,במקוה –äàñ íéòaøà כשרים מים – ÇÇÄÈÇÀÈÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ìeñt.GL Ba äéäéå á÷pa àäé änkïébì äL?GMî ãçàäëøaì íéøNòå úBàî L;éøácéñBé éaø.øæòìà éaøå ¨©¨§¥©¤¤§¦§¤§¨ª¦¤¨¦§¥§¤§¦©§¥¨¦§¥©¦¥§©¦¤§¨¨
øîBà:íéøLk äàìî äðBzçzä elôà,ïéáeàL äàìî äðBéìòäå,GL á÷pä ãöa Léåïébì äL–øLk,eøîà àHL ¥£¦©©§¨§¥¨§¥¦§¨¤§¨§¥¨§¦§¥§©©¤¤§¨ª¦¨¥¤¨§

GL àlàeìôpL ïébì äL. ¤¨§¨ª¦¤¨§
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡ïéìñBt àGå äå÷nä úà ïéìòî Lé,ïéìòî àGå ïéìñBt,ïéìñBt àGå ïéìòî àG.ïéìñBt àGå ïéìòî elà:âìMä, ¥©£¦¤©¦§¤§§¦§¦§©£¦©£¦§§¦¥©£¦§§¦©¤¤
ãøaäå,øBôkäå,ãéìbäå,çìnäå,÷Bøpä èéhäå.øîààáé÷ò éaø:äéäìàòîLé éaøøîBì écâðk ïc:Bðéà âìMä §©¨¨§©§§©§¦§©¤©§©¦©¨¨©©¦£¦¨¨¨©¦¦§¨¥¨§¤§¦©©¤¤¥

äå÷nä úà äìòî.BîMî àáãéî éLðà eãéòäå,íäì øîàL:älçza äå÷î eNòå âìL eàéáäå eàö.ïa ïðçBé éaø ©£¤¤©¦§¤§¥¦©§¥¥§¨¦§¤¨©¨¤§§¨¦¤¤©£¦§¤©§¦¨©¦¨¨¤
éøeðøîBà:íénk ãøaä ïáà.ïéìñBt àGå ïéìòî ãöék?úçà øñç äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î,äàñ íäî ìôð ¦¥¤¤©¨¨©©¦¥©©£¦§§¦¦§¤¤¤©§¨¦§¨¨¥©©¨©¥¤§¨

BëBúì,ezìòäå,ïéìñBt àGå ïéìòî eàöîð. §§¤¡©¦§§©£¦§§¦

:úçà úáá ïéâåì äùìù åðîî åàöéù á÷ð ìù åøåòéù äîë.dkixaa mixyre ze`n ylyn cg`ì"ö] äàñî íéøùòå úåàî ùìùî ãçà ïéâåì äùìùã
íéøùòå úåàî ùìùî ãçà ÷ìç ïéâåì äùìù éøä ,âåì íéùùå úåàî òùú ïä äàñ íéòáøà åàöîð ,ïéâåì òáøà á÷äå ,ïéá÷ äùù äàñä ,ãöéë .[äàñ 'îî
á÷ðä øåòéù éøä ,úåîà ùìù íåøá äîà ìò äîà ,äàñ íéòáøà ÷éæçîù äå÷î øåòéù íéîëç åøòéùå ,äàñ íéòáøà ìù øùë äå÷îá øîåìë ,äëéøáá
úåçô äëéøáä äúéä íàù ,áúë í"áîøå .äàñ íéòáøà ÷éæçîä úåîà ùìù íåøá äîà ìò äîàî íéøùòå úåàî ùìùî ãçà àåä ïéâåì äùìù ÷éæçîä

:íéùùå äàîî ãçà á÷ðä úåéäì êéøö ,äàñ íéøùò äëéøáá äéä íà ïåâë ,äæ ïåáùç éôì øúéáå úåçôá á÷ðä ïéáùçî ,äàñ íéòáøàî øúåé åàelit`
.oiae`y d`ln dpeilrde mixyk d`ln dpezgzd:äðåúçúä úà ïéìñåô á÷ðáù ïéáåàù ïéâåì äùìù ïéà éëä åìéôà ,ãøéì íéî êøãù`l` exn` `ly

.eltpy oibel dyly:éñåé éáøë äëìäå .åëåúì åìôéù ãò äå÷îä úà ïéìñåô ïéáåàùä ïéàå
f`.oilrn yiéòáøàì ïéîéìùî:äàñ í.oilqet `le:ãöéë ùøôî åäìåëå .ïéáåàù ïéâåì äùìùá.xetkd:íéô÷ð ïéãøåéù íéîùâ.cilbìò åàô÷ù íéî

:íéîä éðô ìò åà õøàä éðô.wexpd hih:÷åø åîë äùòðù ÷é÷øå êø èéè.mink cxad oa`äëìä ïéàå .íéìòî àìå íéìñåô ïî÷ì ïðéøîàã íéáåàù íéîë
:äìçúëì åìéôà âìùä ïî äå÷î ïéùåòù àáãéî éùðà ìù ïúåãòë äëìäå .éøåð ïá ïðçåé éáøë.oilrn e`vnp.åäåîéìùäù.oilqet `le.ïéáåàù ïéâåì äùìùá

:êëá äå÷îä ìñôð àìå ,ïéâåì äùìùî øúåé äáøä àéä äàñ éøäù

`xephxa yexit

מים? GMîלוגים ãçàäëøaì íéøNòå úBàî L בסתם שכן – ÆÈÄÀÅÀÆÀÄÇÀÅÈ
לטביל הכשר מקוה כשיעור סאה, ארבעים היו וארבעים בריכה ה,

לוג  וארבעה עשרים הסאה שהרי לוג, וששים מאות תשע הם סאה
אחד הם לוגים ששלושה נמצא לוגים), 4 והקב קבים, 6 (הסאה

בנקב  להיות צריך סאה, עשרים היתה לבריכה; ועשרים מאות משלוש
לבריכה וששים ממאה יג );אחד  ו, מקואות éñBé(הל' éaø éøác– ÄÀÅÇÄÅ

במשנתנו. לעיל  ששנינו  מה elôàכל :øîBà øæòìà éaøåÀÇÄÆÀÈÈÅÂÄ
ïéáeàL äàìî äðBéìòäå ,íéøLk äàìî äðBzçzä שהמים – ÇÇÀÈÀÅÈÀÅÄÀÈÆÀÈÀÅÈÀÄ

לתחתונה, לירד  דרכם GLשבעליונה á÷pä ãöa Léåïébì äL– ÀÅÀÇÇÆÆÀÈËÄ
לוגים, שלושה הנקב שכנגד  במים יש  מקום øLkואפילו  מכל  – ÈÅ

שבתחתונה, המים eøîàכשרים àHL,חכמים –GL àlàäL ÆÈÀÆÈÀÈ
eìôpL ïébì אם אלא המקוה מי  את פוסלים שאובים מים שאין – ËÄÆÈÀ

בלבד. בהם שנוגעים בכגון לא אבל  לתוכם, נפלו  כן

המפרשים כרוב משנתנו  xephxa`).בארנו ;y"`x ;y"x ;m"anx) הגר"א אבל 
ש"המטהרת  לגמרי , אחרת בדרך  משנתנו  ומפרש זה, פירוש על  מקשה
ביניהם, נקב ויש זה, תחת זה סילונות שני בו שחקוקים סדן, היינו שבמרחץ"
נמשכים  התחתון ובסילון בריכה אל  כשרים מים העליון  בסילון  ונמשכים
המים  לתוכם שנכנסים בבריכה המשנה ודנה אחר ; למקום שאובים מים
שמא  שחוששים, מאחר  למקוה, כשרה היא אם העליון , מהסילון  הכשרים
לעליון, התחתון  מהסילון  שאובים מים נכנסים הסילונות שבין  הנקב דרך 
ללמד, באה היא והרי  שבבריכה; המים את ופוסלים לבריכה משם ויוצאים

,leqt ,oibel dyely awpa yi m`yדרכו שייכנסו  כשיעור בנקב יש אם כלומר
ארבעים  משם שיצאו  קודם לבריכה ממנו ויצאו  העליון  לסילון לוגים שלושה

ששלושה  פסולה, הבריכה הרי  לבריכה, פוסלים סאה שאובים מים לוגים
סאה. ארבעים בו שהיו קודם לתוכו נפלו  אם המקוה awpdאת xeriy dnke

שיצאו קודם לבריכה ממנו ויצאו העליון  לסילון  לוגים שלושה בו שייכנסו 
כלומר לבריכה, ועשרים מאות משלוש אחד  לבריכה? סאה ארבעים משם
יצאו לבריכה מהכשרים שיוצאים מה חלקים ועשרים מאות משלוש אחד 
תחת  כלי  ונעמיד  הנקב, את נסתום אם זה, שיעור לדעת ונוכל  מהשאובים.

– ממנו שיצאו העליון  נפתח lynlהסילון  כך  ואחר בשעה, לוגים 319 –
בשעה, לוגים 320 העליון הסילון  מן עכשיו יצאו ואם כלי, ונעמיד הנקב את
לבריכה  שנמשכו  סאה שבארבעים ונמצא האמור , השיעור  בנקב שיש נדע הרי
מארבעים  1/320 שהם שאובים, מים לוגים שלושה יש העליון, הסילון  מן 

.(1/320 = ו 3/960ֿ לוגים, 960 הם סאה 40 (שהרי  `xne:סאה xfrl` iaxe

,xyk 'eke dpezgzd elit`והרי והמשכה, בריבוי  פוסלים שאובים מים שאין
לבריכה ונמשכו השאובים, על רבו הכשרים המים y"yxd,כאן  iyecig oiir)

xzia `"xbd jxc lr ok mb yxtny ,"l`xyi zx`tz" oiire ;oeaygd lr xirny dn
.(miyxtnd x`y lr dywny dn "frea" oiire ;dagxd

i y y m e i
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äå÷nä úà ïéìòî Lé לארבעים המקוה את המשלימים דברים יש  – ÅÇÂÄÆÇÄÀÆ
ïéìñBtסאה, àGå לתוכו נפלו אם המקוה, את פוסלים ואינם – ÀÀÄ

בכלי; שאובים לוגים שלושה ïéìòîמהם àGå ïéìñBt דברים יש – ÀÄÀÇÂÄ
את  משלימים ואינם שאובים, לוגים בשלושה המקוה את הפוסלים

לוגים; משלושה פחות כשהם אפילו ïéìñBtהמקוה àGå ïéìòî àGÇÂÄÀÀÄ
את  פוסלים אינם ואף סאה לארבעים משלימים שאינם דברים ויש –

øBôkäåהמקוה. ,ãøaäå ,âìMä :ïéìñBt àGå ïéìòî elà– ÅÇÂÄÀÀÄÇÆÆÀÇÈÈÀÇÀ
שנקרש, הקרח,ãéìbäåהטל –÷Bøpä èéhäå ,çìnäå הטיט – ÀÇÀÄÀÇÆÇÀÇÄÇÈ

כלי  אל  מכלי להריקו  שיכולים "תפארת הרך, ב; יט , סוכה (רש "י

רךישראל"); טיט מפרשים: רוקויש כמו שנעשה (רמב"ם ;ורקיק

écâðkברטנורא). ïc ìàòîLé éaø äéä :àáé÷ò éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈÈÈÇÄÄÀÈÅÈÀÆÀÄ
äå÷nä úà äìòî Bðéà âìMä :øîBì את משלים אינו – ÇÇÆÆÅÇÂÆÆÇÄÀÆ

סאה. לארבעים BîMîהמקוה àáãéî éLðà eãéòäåרבי של  – ÀÅÄÇÀÅÅÀÈÄÀ
älçzaישמעאל , äå÷î eNòå âìL eàéáäå eàö :íäì øîàLÆÈÇÈÆÀÀÈÄÆÆÇÂÄÀÆÇÀÄÈ

שהשלג  ואומר , עקיבא רבי  על  חולק ישמעאל  רבי שהיה פי על  אף –

המקוה, את מעלה אפילו אינו  שמותר  למעשה, הורה מקום מכל 
דן  שהיה מה שאף מפרשים, ויש  בתחילה. מקוה השלג מן  לעשות

הוויכוח, דרך על אלא היה לא מעלה, אינו  שהשלג עקיבא, רבי  כנגד 
כמותו סבר  להלכה הירדן acin`(רמב "ם).אבל בעבר  מקום שם –

טז ). ט ; יג, יהושע  ל; כא , במדבר  øîBà:(עיין éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÅ
íénk ãøaä ïáà כמים דינם בכלי , הברד אבני  נשאבו  שאם – ÆÆÇÈÈÇÇÄ

אותו  משלימים ואינם לוגים, בשלושה המקוה את שפוסלים שאובים
לוגים. משלושה פחות כשהם ixep.אפילו  oa opgei iaxk dkld oi`e

äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î ?ïéìñBt àGå ïéìòî ãöékÅÇÇÂÄÀÀÄÄÀÆÆÆÇÀÈÄÀÈ
úçà øñç,סאים ותשע שלושים –íäî ìôð מן או השלג מן  – ÈÅÇÇÈÇÅÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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·ïéìòî àGå ïéìñBt elà:íéøBäè ïéa íéàîè ïéa íénä,íéLáë éîe,úB÷ìL éîe,õéîçä àHL ãò ãîzäå.ãöék ¥§¦§©£¦©©¦¥§¥¦¥§¦¥§¨¦¥§¨§©¤¤©¤¤¡¦¥©
ïéìòî àGå ïéìñBt?Ba LiL äå÷îñ íéòaøàáBèø÷ øñç äà,BëBúì áBèø÷ ïäî ìôðå–eäìòä àG;BìñBt §¦§©£¦¦§¤¤¤©§¨¦§¨¨¥ª§§¨©¥¤ª§§¤¡¨§

GLaïébì äL.ïé÷Lnä øàL ìáà,úBøô éîe,øéväå,ñéønäå,õéîçäMî ãîzäå–ïðéàL íéîòôe ïéìòî íéîòt ¦§¨ª¦£¨§¨©©§¦¥¥§©¦§©ª§¨§©¤¤¦¤¤¡¦§¨¦©£¦§¨¦¤¥¨
ïéìòî.ãöék?úçà øñç äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î,ìôðíäî äàñ BëBúì–ezìòä àG.íéòaøà Ba eéä ©£¦¥©¦§¤¤¤©§¨¦§¨¨¥©©¨©§§¨¥¤¤¡©¨©§¨¦
äàñ,äàñ ìèðå äàñ ïúð–øLk äæ éøä. §¨¨©§¨§¨©§¨£¥¤¨¥
‚íéáðò élñå íéúéæ élñ Ba çéãä,åéàøî úà epLå–øLk.éñBé éaøøîBà:GLa BúBà ïéìñBt òávä éîäL ¥¦©©¥¥¦§©¥£¨¦§¦¤©§¨¨¥©¦¥¥¥©¤©§¦¦§¨

ïébì,äàøî éepLa BúBà ïéìñBt ïðéàå.ìçîe ïéé BëBúì ìôð,åéàøî úà epLå–ìeñt.äNòé ãöék?ãò Bì ïézîé ª¦§¥¨§¦§¦©§¤¨©§©¦Ÿ©§¦¤©§¨¨¥©©£¤©§¦©
íéîLb eãøiL,íénä äàøîì ïäéàøî eøæçéå.äàñ íéòaøà Ba eéä,BëBúì ïúBðå óúka àlîî,ïäéàøî eøæçiL ãò ¤¥§§¨¦§©§§©§¥¤§©§¥©©¦¨©§¨¦§¨§©¥©¨¥§¥§©¤©§§©§¥¤
íénä äàøîì. §©§¥©©¦

a.mind:íéøåäè ïéá ïéàîè ïéá .ïéáåàù.miyak in:úå÷øé éðéî åà íéúéæ ïäá åùáëù íéî.zewly ine:úå÷ìù ïäá å÷ìùù íéî.cnzdeíéâæå íéðöøç
:íéî ïäéìò ïúðù íéøîù åà.uingd `ly cr:úåøéô éîë ïåãéð õéîçä íàã.aehxew:âåìá òáøàå íéùùî ãçà.oilrn minrtäå÷îá ùéùë ,ùøôîãë

äå÷îá äøàùðù úåøéô éî ìù äàñä ìë éøä ,ãçé íéáøåòî úåøéô éîå íéî åðîî äàñ ìèð ë"çàå ,úåøéô éî äàñ åá ïúðå íéøùë íéî äàñ íéòáøà
:äå÷îä úà íéîéìùî.oilrn oi` minrt:úçà øñç äàñ íéòáøà åá ùéù äå÷îá éðú÷ãë

b.xyk ei`xn z` epiye:äàøî éåðéù àáéùç àì íéìë úçãäã.d`xn iepiya eze` milqet oi`e:àùùî äéá úéì àòáöã íåùî.lgeníéàöåéä íéî
:íéúéæä ïî.minyb ecxiy cr oizni:ïéâåì äùìùá ìñôð àåäù ,ïðé÷ñò øñçáã ,øùôà éà óúëá úåàìîìã.szka `lnníéáåàùä ïéà íìù äå÷îã

:íìåòì åúåà íéìñåô

`xephxa yexit

וכו', הכפור  מן  או  BëBúìהברד  äàñ,המקוה לתוך –ezìòäå– ÀÈÀÀÆÁÇ
סאה, לארבעים המקוה את ïéìòîוהשלימה eàöîð,המקוה את – ÄÀÀÇÂÄ

לטבילה, כשר  ïéìñBtשהמקווה àGåיותר הרבה היא סאה שהרי  – ÀÀÄ
לוגים mibel)משלושה 24 `id d`qd) מן או  השלג מן היתה ואפילו 

המקוה. נפסל לא בכלי , השאוב וכו ' הברד 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íénä :ïéìòî àGå ïéìñBt elà,השאובים –ïéa íéàîè ïéa ÅÀÄÀÇÂÄÇÇÄÅÀÅÄÅ
íéøBäè,טהורים מים בין  טמאים מים בין  –íéLáë éîe מים – ÀÄÅÀÈÄ

ירקות, בהם úB÷ìLשכבשו éîeדבר או ירקות בהם ששלקו מים – ÅÀÈ
אחר, יין ãîzäåמאכל שמרי על שנותנים ממים העשוי  משקה – ÀÇÆÆ

שנסחטו , ענבים של  וזגים חרצנים על õéîçäאו  àHL ãò קודם – ÇÆÆÁÄ
להלן . מבואר  דינו  שהחמיץ לאחר אבל  ïéìñBtשהחמיץ; ãöékÅÇÀÄ

áBèø÷ øñç äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î ?ïéìòî àGå– ÀÇÂÄÄÀÆÆÆÇÀÈÄÀÈÈÅËÀ
בלוג, וארבעה מששים ïäîאחד  ìôðå או השאובים המים מן  – ÀÈÇÅÆ

התמד, מן או  שלקות ממי  או כבשים BëBúìממי  áBèø÷לתוך – ËÀÀ
eäìòäהמקוה, àG,המקוה את הקרטוב השלים לא –cg` lk oke ÆÁÈ

mdnGLa BìñBtïébì äL שלושה בשיעור  לתוכו  מהם נפל שאם – ÀÄÀÈËÄ
המקוה. את פוסל זה הרי ïé÷Lnäלוגים, øàL ìáà יין כגון – ÂÈÀÈÇÇÀÄ

úBøôושמן, éîe,הפירות מן  שנסחט מיץ –øéväå היוצא מוהל – ÅÅÀÇÄ
מלוחים, כבושים,ñéønäåמדגים דגים של  רוטב –ãîzäå ÀÇËÀÈÀÇÆÆ

õéîçäMî;יין של טעם בו שיש  משקה ונעשה –el` lkíéîòt ÄÆÆÁÄÀÈÄ
ïéìòî,סאה לארבעים משלימים –ïéìòî ïðéàL íéîòôe– ÇÂÄÀÈÄÆÅÈÇÂÄ

המקוה. את פוסלים אינם גם פוסלין?ãöékאבל ולא מעלין לא – ÅÇ
úçà øñç äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î סאים ותשע שלושים – ÄÀÆÆÆÇÀÈÄÀÈÈÅÇÇ

כשרים, íäîמים äàñ BëBúì ìôðממי או משקים משאר – ÈÇÀÀÈÅÆ
וכו', הציר מן  או ezìòäפירות àG את הסאה השלימה לא – ÆÁÇ

אותם פסלה לא שאף שהיו, כמו כשרים המים ואמנם (`mהמקוה,
dewnd d`xn dpzyp `l,dewnd z` milrn el`y minrt la` ,(dzngn

m` oebkäàñ íéòaøà Ba eéä,כשרים מים –äàñ ïúð,מהם – ÈÇÀÈÄÀÈÈÇÀÈ
המקוה, לתוך התמד, מן או  פירות ממי äàñכגון ìèðåוחזר – ÀÈÇÀÈ

המקוה, מתוך סאה øLkונטל  äæ éøä שנשארו סאה הארבעים – ÂÅÆÈÅ
בטלה  המקוה לתוך שנתן שהסאה לפי הוא הטעם כשר ; מקוה הם

כשחזר הלכך הוכשרו, סאה ואחת הארבעים שכל  ונמצא מים, ברוב
כשרים סאה ארבעים נשארו  הרי  סאה, ב).ונטל  פב , יבמות והוא (רש"י

הדין  את המשנה שנקטה אלא וכו', כבשים ובמי שאובים במים הדין

מכל מים מין שאינם פירות ומי  משקים שאר שאפילו  לרבותא, כאן 
מעלים לפעמים ישראל ").מקום אמרו ("תפארת פב,ובגמרא (יבמות

eaex,ב): cr עשרה תשע עד רק סאה וליטול סאה ליתן  שיכול כלומר
מים  רוב בו נשאר  לא שמא המקוה, נפסל מכן, יתיר  אבל  פעמים,

לעולם  עד ונטל נתן  אפילו שאובים, במים ברם, פירות. מי רוב אלא
שאובים  מים סאה אלף לתוכו נפלו  אפילו שלם שבמקוה לפי  כשר ,

ואינם  הואיל  בהם, וכיוצא פירות במי כן  שאין מה אותו. פוסלים אינם
כתוב: שהרי כלל , לטבילה min",ראויים dewn" בהם החמירו לפיכך 

ברוב פוסלים שיהיו  יורה חכמים, עיין ישראל "; "תפארת רא "ש; (ר"ש ;

כד ); סעיף  רא סימן שאובים דעה  במים שאף היא, הרמב"ם דעת אמנם

כשר רובו עד שם ).דווקא דעה ביורה  ש"ך  עיין ז ; ד , מקואות  (הל '

y c e w z a y

ג ה נ ש מ ר ו א ב

לתוכו. שנפל דבר מחמת מימיו  מראה שנשתנה במקוה דנה משנתנו 

Ba çéãä,במקוה –íéáðò élñå íéúéæ élñ בהם שהיו  סלים – ÅÄÇÇÅÅÄÀÇÅÂÈÄ
ענבים, או  åéàøîזיתים úà epLå נשתנה הכלים הדחת שמחמת – ÀÄÆÇÀÈ

המקוה, מי  במקוה øLkמראה פוסל  מראה שינוי שאין המקוה, – ÈÅ
אבל מימיו , מראה את המשנה הדבר גוף לתוכו נפל כן אם אלא
המקוה  את פוסלים ואינם ממש , בהם אין  מהפירות הסלים לכלוך 

מראה. GLaבשינוי  BúBà ïéìñBt òávä éî :øîBà éñBé éaøäL ÇÄÅÅÅÇÆÇÀÄÄÀÈ
ïébìלתוך מהם נפלו אם צבע, וקיבלו סמנים בהם ששרו מים – ËÄ

שאם  שאובים, מים כדין לוגים בשלושה אותו  פוסלים הם הרי  מקוה,
נפסל לתוכו, לוגים שלושה מהם ונפלו  סאה ארבעים במקוה היו  לא

äàøîהמקוה, éepLa BúBà ïéìñBt ïðéàå פחות מהם נפל אם – ÀÅÈÀÄÀÄÇÀÆ
לוגים  שלושה אפילו מהם שנפלו  או חסר, מקוה לתוך לוגים משלושה

כשר, המקוה מראיו, את ששינו פי  על  אף שלם, מקוה לתוך  ויותר
ממש. בו  אין  המים שצבע BëBúìלפי ìôð,המקוה לתוך –ïéé ÈÇÀÇÄ

ìçîe,הזיתים מן היוצא מוהל או –åéàøî úà epLåהואיל – ÙÇÀÄÆÇÀÈ
המשנה, הדבר  גוף בו המראה.ìeñtונמצא שינוי  משום המקוה, – È

äNòé ãöék?להכשירו כדי  –,d`q mirax` dewna oi` m`ïézîé ÅÇÇÂÆÇÀÄ
iL ãò BìíéîLb eãø מים שהרי  אפשר, אי  בכתף למלא שכן – ÇÆÅÀÀÈÄ

לוגים, בשלושה אותו פוסלים äàøîìשאובים ïäéàøî eøæçéåÀÇÀÀÇÀÅÆÀÇÀÅ
íénä.ויוכשרו –Ba eéä,במקוה –äàñ íéòaøà כשרים מים – ÇÇÄÈÇÀÈÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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„ìçî Bà ïéé BëBúì ìôð,åéàøî úö÷î epLå,äàñ íéòaøà íéî äàøî Ba ïéà íà–Ba ìaèé àG äæ éøä. ¨©§©¦Ÿ©§¦¦§¨©§¨¦¥©§¥©¦©§¨¦§¨£¥¤¦§Ÿ

c.d`q mirax` min d`xn ea oi`,íéî äàøî åá ùéù ãö åúåàá åìéôà äå÷î åúåàá ìåáèé àì ,íéî äàøî ïäá ùéù äàñ íéòáøà äå÷îá ïéà íà
:äìéáè åì äúìò àì ìáè íàå

`xephxa yexit

מוהל , או  יין ידי  על מראיהם óúkaשנשתנה àlîî,שאובים מים – ÀÇÅÇÈÅ
íénä äàøîì ïäéàøî eøæçiL ãò ,BëBúì ïúBðåשהרי – ÀÅÀÇÆÇÀÀÇÀÅÆÀÇÀÅÇÇÄ

לתוכו  נותן  הלכך לעולם, אותו  פוסלים השאובים אין  שלם מקוה
המים. מראה שיחזור  עד שאובים מים אפילו

ד ה נ ש מ ר ו א ב

BëBúì ìôð,שלם מקוה לתוך –úö÷î epLå ,ìçî Bà ïéé ÈÇÀÇÄÙÇÀÄÄÀÈ
åéàøî,המקוה של  אחד בצד המים מראה שנשתנה –Ba ïéà íà ÇÀÈÄÅ

äàñ íéòaøà íéî äàøî מים סאה ארבעים במקוה אין  אם – ÇÀÅÇÄÇÀÈÄÀÈ
מראיהם, נשתנו  Baשלא ìaèé àG äæ éøä אפילו מקוה, באותו  – ÂÅÆÄÀÙ

דינם  אין מראיהם שנשתנו שהמים מים, מראה בו שיש צד  באותו 
כלל  סאה ארבעים כאן שאין והרי  כלל , ישראל");כמים ("תפארת

סאה  ארבעים במקוה יש אם ברם, טבילה. לו  עלתה לא בו , והטובל 
במקום  לטבול  שמותר  ממשנתנו , משמע מראיהם, נשתנו  שלא מים

נשתנה ש"ך ).שלא יוסף "; "בית (המאירי;

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"א 
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' 

מהו"ר נחמן דוב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו מנ"א, בו מודיע אשר נעשה בנו חיים דוד נטע שי' בר מצוה, הנני בזה 
לברכו שיקבל ממנו אידישן נחת חסידישן נחת בכל הפרטים ויגדלו לתורה חופה ומעשים טובים מתוך 

מנוחת הנפש ומנוחת הגוף...

נהניתי לקרוא במכתבו ע"ד לימודו שיעור עם נערים, ובביהכנ"ס, ואין מה לפחד מה שלימוד 
גם באותיות כאלו  ניתנה תורת החסידות  כיון שבימינו אלה  דא"ח הוא למעלה מהבנתם והשגתם, 
וזהו  המתאימים,  והשיחה  המאמר  למצוא  שצריך  אלא  ישראל,  מבני  שיהי'  סוג  לאיזה  המובנים 
מתפקידו של המשפיע למצוא את המתאים לפי ערך קהל השומעים, ועל דרך מארז"ל בשמו"ר )פ"ב, 

ב( לענין משה רבינו, איך שהי' מחפש את העשבים המתאימים לכל סוג וסוג שבעדרו.

מוסג"פ קטע משיחת ההתועדות דש"ק מברכים אלול. ובטח יפרסם זה באופן המתאים.

כן מוסג"פ מכתב לבנו שי' ובאם נצרך בזה ביאור נוסף הרי על בינתו אשען שיבאר לו מ"ש 
בקצרה.

בברכת הצלחה בעבודתו וברכת כוח"ט.



קסג c dpyn iriay wxt ze`ewn zkqn

„ìçî Bà ïéé BëBúì ìôð,åéàøî úö÷î epLå,äàñ íéòaøà íéî äàøî Ba ïéà íà–Ba ìaèé àG äæ éøä. ¨©§©¦Ÿ©§¦¦§¨©§¨¦¥©§¥©¦©§¨¦§¨£¥¤¦§Ÿ

c.d`q mirax` min d`xn ea oi`,íéî äàøî åá ùéù ãö åúåàá åìéôà äå÷î åúåàá ìåáèé àì ,íéî äàøî ïäá ùéù äàñ íéòáøà äå÷îá ïéà íà
:äìéáè åì äúìò àì ìáè íàå

`xephxa yexit

מוהל , או  יין ידי  על מראיהם óúkaשנשתנה àlîî,שאובים מים – ÀÇÅÇÈÅ
íénä äàøîì ïäéàøî eøæçiL ãò ,BëBúì ïúBðåשהרי – ÀÅÀÇÆÇÀÀÇÀÅÆÀÇÀÅÇÇÄ

לתוכו  נותן  הלכך לעולם, אותו  פוסלים השאובים אין  שלם מקוה
המים. מראה שיחזור  עד שאובים מים אפילו

ד ה נ ש מ ר ו א ב

BëBúì ìôð,שלם מקוה לתוך –úö÷î epLå ,ìçî Bà ïéé ÈÇÀÇÄÙÇÀÄÄÀÈ
åéàøî,המקוה של  אחד בצד המים מראה שנשתנה –Ba ïéà íà ÇÀÈÄÅ

äàñ íéòaøà íéî äàøî מים סאה ארבעים במקוה אין  אם – ÇÀÅÇÄÇÀÈÄÀÈ
מראיהם, נשתנו  Baשלא ìaèé àG äæ éøä אפילו מקוה, באותו  – ÂÅÆÄÀÙ

דינם  אין מראיהם שנשתנו שהמים מים, מראה בו שיש צד  באותו 
כלל  סאה ארבעים כאן שאין והרי  כלל , ישראל");כמים ("תפארת

סאה  ארבעים במקוה יש אם ברם, טבילה. לו  עלתה לא בו , והטובל 
במקום  לטבול  שמותר  ממשנתנו , משמע מראיהם, נשתנו  שלא מים

נשתנה ש"ך ).שלא יוסף "; "בית (המאירי;

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: ז אף דף לדרוש היא ממשיכה מקומות, שמות הגמרא שדרשה אגב
אנשים: נאמרשמות לחברון כלב כשבא המרגלים כב)בפרשת יג (במדבר

àðz .'÷ðòä éãéìé éîìúå éLL ïîéçà íLå',בברייתא'ïîéçà' נקרא §¨£¦¨¥©§©§©§¦¥¨£¨¨¨£¦¨
ש  שם על מן íéçàaLוגיבורïneéîכך חשובה ימין שיד כמו היה, §¨¤¨©¦

שם'éLL',השמאל  על היה Lנקרא ביותר, וחזק כבד שהיה íéNnמתוך ¥©¤¥¦
õøàä úàבפסיעותיוúBúéçLk,ושחת כגומא -'éîìz' שם על נקרא ¤¨¨¤¦§¦©§©

õøàä úà íéNnLבהליכתוíéîìz íéîìz כתלמי חריצים - ¤¥¦¤¨¨¤§¨¦§¨¦
בארץ. ומעמיק עפר מעלה והיה øçàהמחרישה, øác)äða ïîéçà ,( ¨¨©¥£¦¨¨¨

ששמה äðaעיר éLL ,úðòהעיר äðaו Leìà,את éîìzאת.Leaìz £¨¥©¨¨¨©§©¨¨©§
הפסוק ðòä÷',וסיום éãéìé',פירושוïúîB÷a änçä ïé÷éðònL- §¦¥¨£¨¤©£¦¦©©¨§¨¨

כענק  להם והשמש ברקיע, חודר צווארם כאילו נראה גובהם שמרוב
לצוארם. סביב [-תכשיט]
äãéúò ,éaø øîà éåì ïa òLBäé éaø øîàמלכותéîBøLìBtz ¨©©¦§ª©¤¥¦¨©©¦£¦¨¦¤¦

ãéaמלכותñøt,המשיח ביאת קודם רומי את תכבוש שפרס -øîàpL(כ מט úöò(ירמיה eòîL ïëì' , §©¨©¤¤¡©¨¥¦§£©
íeáçñé àì íà ,ïîéz éáLBé [ìà] (ìò) áLç øLà åéúBáLçîe íBãà [ìà] (ìò) õòé øLà 'ä£¤¨©¤¡©§§¨£¤¨©¤§¥¥¨¦Ÿ¦§¨

ïàvä éøéòö,íéMé àì íà.'íäåð íäéìò בזויה אומה ידי על תיסחב [רומי] שאדום בנביא מבואר §¦¥©Ÿ¦Ÿ©¦£¥¤§¥¤
[כדלהלן]. פרס מלכות והיא הצאן' 'צעירי שנקראת

הגמרא: é÷úîòîLîשואלת éàî ,àìeò øa äaø dì óלרבי מנין -'ïàvä éøéòö' éàäc למלכות כינוי ©§¦¨©¨©¨©©§©§©§¦¥©Ÿ
,àeä ñøtמשום הוא דניאלáéúëcאם éãîבחזון éëìî (àeä) íéðøwä ìòa úéàø øLà ìéàä(å)' ¨©¦§¦§¨©¦£¤¨¦¨©©©§¨¨¦©§¥¨©

'ñøôe(כ ח לאומת ,(דניאל הכוונה הצאן צעירי אף ולכן  ומדי, לפרס רומז הצאן ממשפחת שהוא שאיל ומכאן ¨¨
להקשות, יש זוàîéàåפרס, הצאן' ש'צעירי אמור -,ïåé מ שהוא ל'שעיר' נמשלה היא  áéúëcהצאן,שאף §¥¨¨¨¦§¦

דניאל כא)בחזון ïåé',(שם Cìî øéòNä øéôväå' מלכות הם הצאן' ש'צעירי ולנקוט להכריע לרבי לו ומנין §©¨¦©¨¦¤¤¨¨
רומי. מלכות את לכבוש שעתידה היא יון מלכות שמא פרס,

הגמרא: é÷îøeñמשיבה øa àáéáç áø ÷éìñ ék,ישראל לארץ זוdøîàמבבל àeääcלקושיא dén÷ ¦¨¦©£¦¨©§¨¥£¨¨©¥§©
ïðaøî.ישראל מארץ חכם תלמיד לפני -déì øîà,חכם תלמיד áéúBîאותו éàø÷ éLeøt òãé àìc ïàî ¥©¨¨¨©¥©§¨¨©§¥§¨¥¦

éaøì àzáeéz לפרש יש שכן רבי, על יקשה פסוקים לפרש יודע שלא מי וכי -àøèeæ ,'ïàvä éøéòö' éàî §§¨§©¦©§¦¥©Ÿ§¨
éäBçàcכפי פרס והוא יפת, בני ברשימת אחרון המוזכר 'תירס' וזהו אחיו, של והצעיר הקטן -áø éðúc ©£¦§¨¥©

óñBéלעיל,ñøt äæ 'ñøéz' צורך אין וגם פרס, מלכות הוא רומי מלכות את שיכבשו הצאן' ש'צעירי ומוכח ¥¦¨¤¨©
וגו'. ראית' אשר 'האיל הפסוק מן זאת לדרוש

אחר: ממקור זאת שלומדת דעה מביאה éaøהגמרא íeMî ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¦©¦
,ñøt ãéa ìBtzL éîBø äãéúò ,éàòìà éaøa äãeäé כן לדון ïBLàøמ וניתן Lc÷n äîe ,øîBçå ì÷ §¨§©¦¦§©£¦¨¦¤¦§©¨©©¨¤©¦§¨¦

eäeàðaLשהם eäeáéøçäåישראל ,íL éða הíéicNk, ש ãéaה eìôðסופן íéicNk הíéiñøt כשדריוש ¤§¨§¥¥§¤§¦©§¦¦¨§©§¦¦§©©§¦¦
כן אם המקדש. בית את שהחריב מהעם נקמו שהפרסיים נמצא בבל, את כבש eäeàðaLהמדי éðL Lc÷î¦§¨¥¦¤§¨

ה  eìtiLהאםíéiîBø,ה íéiñøteäeáéøçäåבאישור ïéc Bðéà הãéa íéiîBø ה,íéiñøt שהפרסיים כדי ©§¦¦§¤§¦¦¦¥¦¤¦§¦¦§©©§¦¦
באישורם. שנבנה המקדש בית את שהחריבו על בהם ינקמו

i"yx

'åâå ïîéçà íùåyixcc icii` Ð
.i`dl inp hwp `zdnyíéùîù

úåúéçùë õøàä úàÐ
.eizeriqtaéùùåz`yd" oeyl Ð

cg` o"iyde (b dki`) "xayde
.daiza yxey ecalíéîìúÐ

.dyixgnd zexeykøçà øáãÐ
.opiqxb `läîçä úà ïé÷éðòîÐ

oelga dlere awep ex`evy dnec
.riwxdéåì ïá òùåäé éáø øîà

éáø øîà.opiqxb Ðäéî÷ äøîà
ïðáøî àåää`ztwz` `dl Ð

.`ler xa daxcãéá íééãùë åìôð
íééñøôyeixc cia xv`yla Ð

.epzg iqxtd yxeke icnd
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)`edy e`õeå÷e` ,mivew oink mivwer ezxcyn mi`veiy -÷eãñ ¨¨
ezirvn`ay e` ,milrd iy`x ewcqpy epiidy `xnbd dpiade -

`edíe÷ò`edy cr ixnblìbîì äîBc,ezeinenwr zngn,ìeñt ¨¤§©¨¨
alel .xcd epi` el` mipte` lkay meynúeøçeilr eyrpy - ¨

dxcyd l` mze` xagl xyt` i`e ,dxcyd sebn ewgxzde miyw
,micia elit`,ìeñt.alel llkn `viywx `ed m` la`äîBc ¨¤

úeøçì,ixnbl dywzd `l oiicr la` zeywzdl ligzdy -øLk. §¨¨¥
`ziixadn ,xyk wcqpy alely xn`y `ped ax lr dywe

:`xnbd zvxzn .wecq alel dlqty,àtt áø øîàxn`py dn ¨©©¨¨
milrd iy`x ewcqpyk dpeekd oi` leqt wecq alely `ziixaa

`l` ,dxcyd dwcqpy e`ãéáòcmiieyr aleld ilr -÷ðîéäk- §¨¦§¦§©
izy oink aleld lcb jk ,miy`x ipy el yiy mixteq ly ilkk
,daxd gezte o`kl eilr zivgne o`kl eilr zivgn ze`xcy
,wpnidk ieyr epi`y wcqp la` ,xcd epi`y meyn leqt okle

.xyk
aleld m`y ,`ziixaa exn`y dn :`xnbd zyxtníe÷òcr ¨

yìbîì äîBc,leqt,ïøîà àì ,àáø øîààlàmewr `ed m` ¤§©¨¨©¨¨Ÿ£¨¨¤¨
åéðôìdpeyn `edy iptn ,dxcyd cbpk `edy milrd cvl - §¨¨
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ykmewry aleléîc åéøçàì.xyke÷éìñc àáìeì éàä ,àáø øîàå §§©£¨¨¦§¨©¨¨©¨¨§¨¦

àöeä ãça,cg` cva milcb eilr lky alel -àeä íeî ìòa §©¨©©
ìeñôe: ¨

:dpyna epipy'eë åéìò eöøôðzx`an :xyk eilr ecxtp ,leqt ¦§§¨¨
:`xnbdeöøôð ,àtt áø øîàepiid ,eilrãéáòcaleldàéôeç ék ¨©©¨¨¦§§§¨¦¦§¨

miyelz alel ilrn eze` miyere ,ziad z` ea micakny ilkk -
eilr eylzpy epiid eilr evxtpy alele ,cgia daxd micbe`y

.dxcydneãøôðepiid ,eilréãeøtà ãeøtéàcmilrd ecxtp - ¦§§§¦§¦§¥
.dpnn eylzp `l la` ,mkxe` lka da miweac mpi`e dxcydn
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e ,dxcyd seq mdy mirvn`d mipeilrdcr milrd ecxtp

mdn dhnly milrd cr dxcyd dwcqpyeäîdf alel m`d - ©
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ìeñt,åàì éàî .`l m`d -ïécä àeäaä÷ìçð.leqty zneizd ¨©¨©¦¤§§¨

:`xnbd dgecäìhéð ,àìzneizdéðàLzneizd dlhipa `weec - Ÿ¦§¨¨¥
leqtdéì øñç àäcdwlgp la` ,aleld sebn xqgp ixdy - §¨¨¥¥

.xyk didiy xyt` aleldn melk xqg `ly zneizdàkéà¦¨
éøîàcdwlgp oiprl exn`p oezn iax ixacy mixne` yi - §¨§¥

,`tt ax ly ewitq z` heytl yie zneizdéaø] (ïðçåé éáø) øîà̈©©¦
äìhépL éîk äNòð úîBézä ä÷ìçð éåì ïa òLBäé éaø øîà [ïeúî̈¨©©¦§ª©¤¥¦¤§§¨©§¤©£¨§¦¤¦§¨

:ìeñôe úîBézä©§¤¨
,xyk eilr ecxtp :dpyna epipy,øîBà äãeäé éaøepcb`i ©¦§¨¥

:dlrnlnàéðz,dcedi iax ly enrh xe`iaaøîBà äãeäé éaø ©§¨©¦§¨¥
,ïBôøè éaø íeMîdxeza xn`p'ebe oFW`xd mFIA mkl mYgwlE' ¦©¦©§§©§¤¨¤©¨¦

,'íéøîz útkoeyln 'zRM' miyxeceúeôkzeidl jixv aleldy ©Ÿ§¨¦©Ÿ¨
y ,xeywe zetkäéä íàaleldãeøt,ezxcyn micext eilry - ¦¨¨¨

,da miweac mpi`eepútëé.epxywi - ¦§§¤
éànî ,éMà áøì àðéáø déì øîàyxtl epl oipn -úBtk éàäc ¨©¥©¦¨§©©¦¦©§©©

íéøîzdxez dxn`yàeä àáìeìc,alell dzpeek -àîéà- §¨¦§¨¨¥¨
l dpeekd `nyàúeøçeidy ixg` eywzd xaky lwcd itprl - £¨

xak mdly milrde ,zepli` x`y itpr jxck mipy dnk lwca
,iy` ax el xn` .miccvl ecxtpàðéòalkeiy alela jixv - ¨¥¨

ezeyrlúeôk,'mixnY zRM' weqtd oeylke xeyweå`zexga ¨©Ÿ§¨¦§
àkéì:`piax l`y .dilr eywzd xaky ixg` dzetkl xyt` i` - ¥¨

àîéàål mixnz zetka dxezd zpeekyàzôeàrfbn ur zkizg - §¥¨§¨
dxn`y dnn ,iy` ax el dpr .dpnn xzei zetk jl oi`y ,lwcd

zeidl jixv aleldy dxezàkéàc ììkî ,úeôk`edy alelãeøt ¨¦§¨§¦¨¨
,eztekl leki dz`eéàäå`zte`íìBòì ãîBòå úeôkoi`y oeike §©¨§¥§¨

.zetk el z`xew dxezd dzid `l cext didiy jiiy:`piax l`y
àîéàål mixnz zetka dxezd zpeekyàøôekxaky lwcd spr - §¥¨§¨

ixnbl milrd eywzd `l oiicry `l` ,hrn dywzpe eilr ecxtp
.dxcyl mxagle mzetkl lekie,éiaà øîàixdy ok xnel oi` ¨©©©¥

,áéúk 'íBìL äéúáéúð ìëå íòð éëøã äéëøc'dzeivy okzi `le §¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨§¦
epnn mi`veiy milrd `xtekae ,wifnd xaca devn zeyrl dxez

.micid z` mihxqne mivewk miieyräàôñBz àáø déì øîà̈©¥¨¨§¨¨
àîéàå ,àðéáøìegwiy dxezd dzeivyéøîúc étk ézøzipy - §©¦¨§¥¨©§¥©¥§©§¥

,['sk' `xwp mixnzd mielz eilry leky`d] mixnz zeleky`
.alell `id dxezd zpeeky oipne ,'mixnY zRM' weqtd oeylke©Ÿ§¨¦

:`piax dpráéúk útk`le ,cigi oeyla 'zRM' `xwpy 'e xqg ©Ÿ§¦©©
xyt` i` okle ,mipy `le cg` wx rnyne ,miax oeyla 'zFRM'©

:d`tqez `ax l`y .zeleky` ipy zgwl ekxhviy xnelàîéàå§¥¨
wx zgwl jixv zn`ayàãç.alel `le ,cg` mixnz leky` - £¨

:`piax dpràeääì,df leky`l -ókmixnzdéì éø÷zRM' `le §©©¨¥¥©Ÿ
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,mixnza `le milra wx zkiiy dzitke ,aleld z` zetkl lkeiy
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אגרות קודש

]מנ"א ה'תשי"א[

זה  שדוחה  על  חבל  ורק  וכו'.  החסידות  אור  בהפצת  להתעסק  החלטתו  לקרוא  ושמחתי   ...
לאחר זמן - בה בשעה ש"הנה זה עומד אחר כתלינו" ורק הפצת המעיינות מעכבת והיש לשער הצער 

של רגע אחד בגלות, או רגע אחד נוסף בזמן הגאולה, ותענוגו בו.
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õåå÷.oivew oink oivwer ely dxcya oi`veiy Ðìâîì äîåã íå÷ò.`id `zln `cg Ð

úåøçdxcyde ,minybd zenia mixyep eilr ,aleld jxc oky .zeixg dyrpy ,dyw Ð

.ur dyrpe dywznúåøçì äîåã.ur dyrp `l oiicre ,zeywzdl ligzd Ðáø øîà
àôôleqt wecq ipzwc `d Ð.dxcy e` oilr iy`x ewcqpy e`l Ðéë ãéáòã àìà

÷ðîéäyiy ,mixteq ly lfxa ly x"etvieti* =

lcb jk ,lvetn cg` ey`xe miy`x ipy el

o`kl oilr zivgn ,ze`xcy izy oink aleld

.o`kl oilr zivgneåéøçàìcvl mwrpy Ð

.dxcyåéðôìîdxcy .dxcyd cbpky cvl Ð

zerlvdy ,dnda ly dxcyk ieyrd cv edf

drvn`e ,o`kne o`kn da oixaegn zeilegde

.lwnk dlere wlgàöåä ãçá ÷éìñãlky Ð

.cg` cvn eilràéôåç éëeay ,`"aewy`** =

alel ly oilrn dze` oiyere .ziad z` oicakn

.cgia daxd odn oicbe`e ,dxcydn oiyelzd

éãåøôéà ãåøôéàãitprk oicxtp odiy`x Ð

dhnln la` ,dxcyd mr oinvnevn oi`e ,lwc

.da oixaegn odúîåéúä ä÷ìçðoilr ipy Ð

df ewlgp ,dlk dxcyd myy ,mirvn` mipeilr

.mdn dhnly oilrd cr dxcyd dwcqpe dfn

úîåéú.mine`zk oiwaecny itl Ðàúåøç=

sproi`veie ,ylye mipy izy dywzpyn lwcd

md mb eywzpe odilr exypy daxd oialel ea

itprk ,o`kl dpet dfe o`kl dpet df ,ur eyrpe

.zepli` x`yúåôë ïðéòácext did m`y Ð

,eztekl leki dz` oi`e ,cext df ixde .epztki

miztkp o`ke o`k micextd eitpr ediy

itl ,ea oixaegn ody mdia` lv` mikrnzne

.od oiywyàúôåà àîéàå,`"lihy`*** =

epnn `vei spr oi`e wlg `edy ,lwcd xwirn

.epnid zetk jl oi`y ,o`kle o`klúåôëÐ

.eztek dz`e ,dlgzn cexty rnynàîéàå
àøôåëoiicr `l` ,`zexg oirk ur inp epiid Ð

dz`e ,evr darzp `le mipy izy e` dpy oa

dlrnl otwfle ceb` ici lr eitpr zetkl leki

.odia` mr ocbe`líòåð éëøã äéëøãel`e Ð

,daxd oivwer oda oi`veie ,mivewk oieyr

.micid z` oihxqneéøîúã éôë éúøúmixnz Ð

zecakna cgia oielz daxd zeidl okxc onvr

.`"wexh**** = sk mdl oixewe ,mdlyúôë
áéúë.`cg Ðäéì éø÷ óëlr ztk aizk ike Ð

.aleld [ilr] lr `l` ltep df oeyl oi`e ,dcext m` zetk myìæøáä øä éðéöoialel Ð

,okx`l od miphwy cere .daxd dfn dlrnl df oiwgexn dxcya oihren oilrd odly

.df ly exwirl df dlr ly ey`x ribn oi`y minrte
àëéàå
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ivn ded oizrnyae .ipy aeh meia alele ,dxyk dzvilg :opz ely epi`y lrpna `dc

ipzwc meyn `l` ,dync dxy`a inwe`l jixv ded `le ,oey`x aeh meia oizipznc iiepyl

,ixkpc dxf dceara edlekc :yxtn mz epiaxe .ipy aeh meia elit`e zgcpd xirc `inec

o`keo`ke ,lehia mcew Ð,rwzi `le lehi `l dlgzkl ,inp lehia xg`le .lehia xg`l Ð

dcear my eilr didy itl ,devn oiprl qi`nc

m` elit`e .dlgzkl ea uelgz `l oke .dxf

dcear xtra dlgzkl zeqkl ixyc xnel ivniz

zgcpd xir lya enk dxfieqik inc `l Ð

`le dync dxy`a `kd ipync `de .dvilgl

lehia mcewe ixkpca ipynuvwpync meyn Ð

"dvilg zevn" wxtae .lhazp lwcd on aleld

dxf dcear ly lcpq oia biltn (a,bw zenai)

,lehia el oi`c ,dxf dcear zaexwz ly lcpql

lehia mcew oia diteb dxf dcear lya biltn `le

lehia xg`l oiaol rnyn `w digxe` ab` Ð

.zinler dliha dpi` dxf dcear zaexwzc

`ax biltnc ,ith dyw "oic zia ede`x"c `iddae

xir ly xteyl dxf dcear ly xtey oia mzd

wlgl leki did diteb dxf dcear lyac ,zgcpd

jixv jgxk lre .lehia xg`l oia lehia mcew oia

dn itl mz epiax yexitk ,lehia xg`l dnewe`l

mcew i`c .dcedi ax ,mixtq aexa my aezky

lehiaxteya lirl mzd xn`c dcedi ax `d Ð

,edine .epzip zepdil zevnc ,`vi `l minly

.dcedi ax `le ,qxb `ax mewn lknc xnel jixv

zgcpd xir ly xteyc `nrh mzd yxtn `dc

`vi `laxle ,dixeriy zzkin izezkc meyn Ð

zepdil zevnc meyn xninl dil ded dcedi

dcear) "minlvd lk" wxtac ;dyw ,edine .epzip

,lwcl degzynd :yiwl yix ira (`,fn dxf

dxy`a inic ax wiqne ?devnl edn ealel

oi` e` zevn lv` iegc yi ;dil `irainw dlhay

`l `xen` meyc `zln `gkene .zevn lv` iegc

opgei iaxcn `hytinl irac `zln `d dil hiyt

,dil `irainw diteb `tt axc ipyne ,`tt axcne

mz epiax yexitl `zyde .ewiza `niiwe`d Ð

oi` :`nl` `vi lhp m` `kd xn`c `ax ogky`

xn`c] `dc :xnel yi ,edine !`lewl elit` iegc

`vic [`ax`de ,aeh mei axrn dlhayk Ð

iegc yi i` ol iraincf`c ,aeh meia lhiayk Ð

'x irac ,(`,bl) oiwxita onwl gkenck ,iegc jiiy

axra dxnz ea dzlr la` aeh meia dxnz ea dzlre ,aeh mei axrn ey`x mhwp :dinxi

aeh mei,ziyixtc `nw `pyille .aeh mei axrn dlhaa oicd `ede .iegc aiyg `l Ð

"mkl" ira `lc ,ipy aeh meia oebk ,`vei lehia `la elit` ixkpc dxf dcearc,`iyw Ð

lehia dl yic ,ixiin ixkpc dxy`a mzdcdl aiygcn ,`vi `lc rnyn ikd elit`e Ð

lehia mcew ely did `ly itl ,iegc dil aiygc `ed oey`x aeh meiac `niz ike .iegcÐ

oipr meya dpwz oi` dxf dcear lyc ,i`d ilek inc `lc ab lr s`e ?`vi `l aeh meia alel el epzpy in ok m`liqtin `l `zyd `ki`c dxf dcear xeqi` meync oeik mewn lkn ÐÐ

"minlvd lk" wxta dcedi 'xa iqei iaxc dilr ibiltc opaxke ,ecar seqale erhpy oli`ae ,l`xyi ly dxf dceara elit` ixy `axc yxtl d`xpe .ely epi`y zngn iegc eayegl epl oi`

lhp m` oey`x aeh meia elit`e ,mdidl` oprx ur `le "mdidl` oprx ur lk zgz" opiyxcc ,jkl dlgzn erhp ok m` `l` ,heicdl exyc (`,gn dxf dcear)"mkl"e ,heicdl ixyc ,`vi Ð

leqt dxy` lyc 'zipzne .dia `pixwyz mdixy`e"c `xw opax iwen `iddac ,dync dxy` epiide ,jkl dligzn drhpyk Ðlk"c `irae .heicdl elit` xeq`c (ai mixac) "y`a oetx

"minlvd,heicdl exyc opaxc `ail`e ,ecar seqale erhpy oli`a ol iraiz ik xn`wc mzdc `nw `pyill ,edin .`l e` iegc yi m` ,dlha jk xg`e jkl dlgzn drhpc ixkpc dxy`a Ð

.`vic dil `hiyt `da la` ,dil `irainw iegc yic wiqnc ,inic axk dil `xiaq `ax `l` .`vi lhp m` xn`wcn ,`axcn `hytinl ivn ded ,`l e` ,deablk qi`n ?devn oiprl edn

ohrin m`e ,eilrn oiaexn eiaprc oizipznn iegc oi`c heytiz :xn`z m`eohwle xar `d :`xnba xn`e .aeh meia oihrnn oi`e ,xyk Ðeiapr opilqt `lc lenz`n xegy`c `kid .xyk Ð

lenz`n xegy` ike .`l zewxi la` ,zexegya `l` zeaexnxeq`c idpc .owzl eciac mzd ip`yc :xnel yie !zevn lv` iegc oi` :`nl` .iegc ied `l ,aeh mei zlgza ,`xwirn iegc Ð

hrnl.ieb ly dxf dcear lhan l`xyi oi`c ,lhal ecia oi` dxf dcear iab la` .hrnl ecia mewn lkn Ðíè÷ð.oiwxit yixa eyexit Ð ey`xõåå÷oi`veiy ;qxhpewa yxit Ð

.dzinv oipr yxit jexrae .mivew oink mivwer ely dxcyaãéáòã.oizipzna eyexit Ð `iteg ikä÷ìçðikd edlekc ,dxcyd y`xay oilr ey`xa ewcqpy ixiin `l Ð zneizd

zneizd dwlgp :yxit zelecb zekldae .dhnly milrd cr dxcyd dwcqpe ,dfn df ewlgp dlk dxcyd myy miirvn` mipeilr eilr ipy :qxhpewa yxitck `l` .edpzi``ab `edd Ð
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ñãää ïî äìòîì.olekn epina deab `edy myk Ðåøãùmikex` milrdy ,cal Ð

.ea oilere oiweac oilr cer oi`y ,dxcyd dzlky xg`l dlrnlòðòðì éãëå àîéàÐ

.rprpnd `ed cb`d on dlrnl `veiy dneøîì
'åë äéì úéàãë'xle ,eilr mr gth l`enyl Ð

.dxcy gth opgeiïéìò éãäá åàì éàîÐ

.opgei 'xc `zaeizeäùîç úá äîàá`w Ð

wlqqcd zeidl jixv :xn`w ikdc dizrc `

.migth dyng za dn` daxreäéøî äéì àøù
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.eixac lr dlignïðéçëùî àì äùìù úåáòÐ

`diy `evnl oileki ep` oi` migth dyly
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dhey qcd oikex`d aexe .onwlck zxyxyl

gixhne ,dyng za dn`a epl xne` `ede ,md

.l`xyi lréîéã áø àúà éë'xcl dyxt Ð

,`id `hef `xneg oetxh 'xc `dc xn`e ,oetxh

migtha xryny `l` ,xn`w dyly inp edi`c
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xn`wc ,`ziixaa dizln rnyn ikde ,`lewl

ep`y migth dyly oze` :`nw `pzl dil

,od dn` ivg migth dyly mzqe ,oda oixryn

ivg `l` edi `le ,eidi miphw elld migth

dn`.dyng za dn`a÷ã àìl`eny Ð

.oetxh 'xk `blte ixza ibqc ,dyly xeriya
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.aprl dnecy ,eay

àøîâðòúåáò õò óurdy ,spr eleky Ð

,drilwa oiieyr ody ici lr oilra dtegn

.odit` lr oiakeyeàúéæ àîéàåoilr elek Ð
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uwer jezn oi`vei cg` owa oilr dyly Ð

.cg`ãçå éøúdlre ,cg` uwera oilr ipy Ð

.mipyd lr akexe dlere ,dhnln cg`øãäî
ãçå éøúàlk `piw cga `zlzc ab lr s` Ð

.`pdk axc dinetn wtpe li`ed ,xykc oky

àåääì àáà.dil ixw dhey qcd ,cge ixzc Ð

åéìò áåø.zear lkn ixz Ð
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.ivge:`xnbd dywn,ìàeîLcà ìàeîLc àéL÷ óBñ óBñixdy ©§¨¦§¥©¦§¥
,migth dyely daxrde qcdd jxe` zeidl jixvy xn` l`eny
ipy `ed jxe`d xeriy ezrcly oetxh iaxk l`eny wqt ji`e

l`eny :`xnbd zvxzn .ivge migth÷c àìyibcd `ly dna Ÿ¨
,miphw migthl dpeekd migth dylyy÷c àì àøîeçì eðééäå- §©§§§¨Ÿ¨

,`xnegl zerh mxeb eweic i` df itleìàeîL øîà àðeä áø øîàc§¨©©¨¨©§¥
ïBôøè éaøk äëìä:migth ivge mipy jxe`a icy £¨¨§©¦©§

äðùî
ìeæbä ñãäxn`py ,leqt(n bk `xwie)minkg eyxce 'mkl mYgwlE' £©©¨§©§¤¨¤

.mklynåqcd okLáiä,mdipt epialdy cr eilr aex eyaiy - §©¨¥
,ìeñt.xcd epi`y meynqcdäøLà ìLdcearl eze` ecary - ¨¤£¥¨

,dtixy oerhe ,dxfåqcd okúçcpä øéò ìLl`xyi ly xir - §¤¦©¦©©
z` sexyl jixve ,dxf dcear cearl diayei aex eztzpe egcedy

,da `vnpd lk,ìeñtsexyk aygp ,dtixyl cner `edy oeiky ¨
.qcda didiy jixvy xeriyd z` ea oi`eBLàø íè÷ðspr y`x - ¦§©Ÿ

.xcd epi`y meyn ,leqt ,qcddeöøôðaex exyp -,åéìò,leqt ¦§§¨¨
.xg` oink `ed ixde eilr eny oi`yBàqcdåéáðò eéäLixt - ¤¨£¨¨

qcda lcbyåéìòî úBaeøî,zenewn dnka oia cg` mewna oia §¥¨¨
,ìeñt.xcd epi`y meynïèòéî íàåcr miaprdn ylz m`e - ¨§¦¦£¨

,eiaprn zeaexn eilryøLkïéèòîî ïéàå .qcdd iapr z`íBéa ¨¥§¥§©£¦§
,áBèmeyn xeq`e ,exiykne leqt didy ,ilk owznk `edy itl

:zeay

àøîâ
,ïðaø eðzdxeza xn`pðò''úáò õò óxnelk spr eleky ur epiide ¨©¨¨£©¥¨Ÿ

ur oinåéôðòLeilr -Böò úà ïéôBç,milra dqekn urdy -éàå ¤£¨¨¦¤¥§¥
àeä äæ,df oipra ieyrd ur,ñãä äæ øîBà éåäz` miqkn eilry ¤¡¥¥¤£©

.milcb md eay sprd lk:`xnbd dywnàîéàådxezd zpeeky §¥¨
l `idàúéæmd mbe mitevxe mikex` eilry ,zifd urn mitprl - ¥¨

:`xnbd zvxzn .miaexn mdy jezn sprd z` miqknïðéòä¦¨
'úBáò',zxyxy dyrnk df lr df miakxen milrd eidiy -àkéìå ¨§¥¨

.qcdd itpra `l` zifd itpra df xac oi`e -:`xnbd dywn
àîéàål dxezd zpeekyàáìecmiqkn eilry oenxr urn sprl - §¥¨§¨

:`xnbd zvxzn .'zear' `ed ixde df z` dfïðéòayåéôðòeilr - ¨¦¨£¨¨
eidiBöò úà ïéôBç,milrd eqki `ly dlebn mewn spra didi `le ¦¤¥

àkéìå`l` `alecd itpra df xac oi`e - §¥¨
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המשך בעמוד סס



xcde"קסח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dkeq(ipy meil)

äàøöî àqàa,mixvna lcbd qcda -qcd oin `edyéîéé÷c §©¨¦§¨¨§¨§¥
àpé÷ ãça äòáL äòáL,zg` dxeya milr dray ea mi`vei - ¦§¨¦§¨§©¦¨

äòaøà éøúð éëcaex mdy milr drax` epnn exypy s`y - §¦¨§¥©§¨¨
oiicr ,eilràúìz eäì eLtezeare milr dyely ea ex`yp - ¨§§¨¨

.xyk herin ea exiizypy s`y `ziixad dxn` df lre ,zniiw
dpéî òîL ,éiaà øîà,`ziixadnàðòLBäì øLk äàøöî àqà éàä ¨©©©¥§©¦¨©©¨¦§¨¨¨¥§©§¨

.eipine alel zlihp zaeg ici ea z`vl xyk ixvn qcd eze` -
:`xnbd dywnàèéLtdne ixvn qcda daeg ici mi`veiy §¦¨

:`xnbd zvxzn .dfa yecigddéì úéàå ìéàBä àîéúc eäî- ©§¥¨¦§¦¥
df qcdléååì íLepiid ,'ixvn qcd' `l` 'qcd' `xwp epi`y - ¥§©

y mixne`ïì òîLî à÷ ,øMkúî àìel yiy s` xyk `edy iia` Ÿ¦§©©¨©§©¨
:`xnbd zl`ey .ieel myénð éëä àîéàåieel my el yiy qcdy §¥¨¨¦©¦

dxn` `l dxezdy oeik :`xnbd dper .xyk `edy oiipne ,leqt
`l` 'qcd' yexitaíB÷î ìkî ,àðîçø øîà 'úBáò õò'`edy - ¥¨¨©©£¨¨¦¨¨

.ieel my yi enyly s` ,df llka `ed ixd 'zear ur' `xwpy lk
,ïðaø eðzy qcdìL Ba eøàLðå åéìò áBø eLáééca äLqcd itpr - ¨©¨¨¨§¨¨§¦§£§Ÿ¨©¥

dyely yi mdn cg` lkayïéçì ïéìò,cg` mewna.øLkla` ¨¦©¦¨¥
oeik ,leqt ,mdn cg` lka migl milr dyelyn zegt ex`yp m`

.zear epi`yå ,àcñç áø øîàåmilrd zyely ex`yiy jixv §¨©©¦§¨§
migldãçàå ãçà ìk Làøaici lry ,xyk didiy ick miqcddn §Ÿ¨¤¨§¤¨

m` la` ,qcdd lk lr xcd my yi qcdd y`xa migld milrdy
.xcd epi`y oeik ,leqt ,miqcdd rvn`a milrd zyely ex`yp

:dpyna epipyBLàø íè÷ð:leqt ,qcdd ly,àððéç øa àìeò éðz ¦§©Ÿ¨¥¨©¦§¨
y qcdBa äúìòå BLàø íè÷ðdnihwd mewnaäøîzixt oink - ¦§©Ÿ§¨§¨§¨¨

,wexi,øLkeli`k df ixde zxkip dnihwd oi` dxnzd ici lry ¨¥
.mhwp `lBLàø íè÷ð ,äéîøé éaø éòaqcdd ly,áBè íBé áøòî ¨¥©¦¦§§¨¦§©Ÿ¥¤¤

ie`x did `l aleld mr cb`py dryae bgd zqipkay `vnpe
,ezeevnlBa äúìòådnihwd mewna dlcbe -áBè íBéa äøîz §¨§¨§¨¨§

ie`x dyrpe xfge,cb`p xaky xg`l,eäîm`dLéoicìöà éeçc ©¥¦¥¤
d lkúBöîdgcpy oeiky ,zepaxwa iegic oic yiy myk dxezay ¦§

s`e ,ie`x dyrpy s` mlerl daxwdl xyk epi` aey ,zg` dry
ligzay oeik o`k,exykdl xfeg epi` leqt did ezeevn onf zBà

,àìqcdd o`ke ,zeevnd lka `le miycwa wx `ed iegic oicy Ÿ
.xyk

:`xnbd zl`eydéì èBLôúådf wtql,ïðúc àäîe` dig hgy §¦§¥¥¨¦§©
e sereäqk,eicia xtra mcd z` -åjk xg`älbúðici lr mcd ¦¨§¦§©¨

,xtrd z` dxfity gexdúBqëlî øeèt,aeydligzn m` la` ¨¦§©
,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàå .úBqëì áéiç ,çeøä eäqk¦¨¨©©¨§©§¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

eðL àìzeqkle xefgl aiig gexd dzqik m`yàlàote`aøæçL Ÿ¨¤¨¤¨©
mcdälbúðå,gexd eze` dzqiky xg`lälbúðå øæç àì ìáà §¦§©¨£¨Ÿ¨©§¦§©¨

,úBqëlî øeèt.cnere dqekn mcd ixdyda ïðéeäåepiywde - ¨¦§©§©¦¨¨
,dfaälbúðå øæç ékgexd dzqiky ixg` mcd,úBqëì áéiç éànà ¦¨©§¦§©¨©©©¨§©

y xn`p `l dnléçcéàå ìéàBäixdy ,ieqik zevnn zg` dry ¦§¦§¥
mcd did `le ,ieqik zevnn xhtp gexd ieqika dqekn didyk

aey ,ezeqkl ie`xéçcéàxeht didi dlbzpe xfgyk mbe ixnbl ¦§¥
,zeqklnúøîBà úàæ ,àtt áø øîàåy gken ef `iyew gkn -ïéà §¨©©¨¨Ÿ¤¤¥

oicúBöî ìöà éeçcokle ,d`xi `l aey dgcpe li`ed ea xn`py ¦¥¤¦§
,ieqikd zevn z` ea miiwln zg` dry iegc mcd didy s`
z` heytl yi ok m`e .zeqkl aiig ,ezeqkl ie`x didpe xfegyk
ie`x zeidl xfge iegc didy qcd oiprl dinxi iax ly ewtq

:`xnbd dgec .xyk `edydéì àéòaéî àôeb àtt áøciax - §©¨¨¨¦©§¨¥
dxn`y dn ok` m` ,envr `tt ax ly eixaca wtzqd dinxi
meyn `ed zeqkl aiig dlbzpe gexd edqk m`y dpynd

ydéì èéLt èéLôéî`pzl el heyt -,úBöî ìöà éeçc ïéàcitle ¦§¦§¦¥§¥¦¥¤¦§
y cnlp ok` dfàøîeçì àðL àìå àle÷ì àðL àìmixne`,okyie Ÿ§¨§¨§Ÿ§¨§§¨

.xyk `edy exykdl xfge dligzn leqt didy qcda lwdlBà
àîìcheyty meyn epi` zeqkl aiigy dpynd dxn`y dn ¦§¨

`l` ,zeevn lv` iegic oi`y `pzldéì à÷tñî é÷etñm` `pzl ©¥§©§¨¥
zeqkle xefgl jixvde xingd wtqne ,`l e` zeevn lv` iegic yi

wx df itle ,gexd eze` dzqiky ixg` dlbzpy mcd z`àøîeçì§§¨
ïðéøîàla` ,iegic oi`yàle÷ìdidy qcdd z` xiykdl oebk ©§¦¨§¨

iegc,ïðéøîà àìlv` iegic yi `ny ,wtqn eze` leqtl yie Ÿ©§¦¨
.leqt qcdde zeevn.e÷éz¥

:`xnbd zl`eyéàpúk àîéìdinxi iax ly ewtqy xn`p `ny - ¥¨§©¨¥Ÿ
xeq`y dpynd ixac lr `ziixaa epipyy ,mi`pz zwelgna iepy
ick aeh meia milrd lr miaexnd qcdd iapr z` hrnl

m`y ,exiykdlïèwìå øáò,aeh meia(ïa) øæòìà éaø éøác ,ìeñt ¨©§¦§¨¨¦§¥©¦¤§¨¨¤
äeøáñ .ïéøéLëî íéîëçå ,÷Bãö [éaøa]yxcnd zia inkg epiad - §©¦¨©£¨¦©§¦¦©§¨

[`l e` zeevn lv` iegic yi m` mzwelgn z` zelzl evxy]
meyn `ed lqty wecv iaxa xfril` iax ly enrhy yxtl oi`y
qcdd did mipind zcib` zryay oeiky] ieyrd on `le dyrz
`vnp ,miaprd z` hwily ici lr eil`n xyked jk xg`e ,leqt

meyn ,[xykda dcib`d dyrn dyrp `lyàîìò éleëciax - §¥¨§¨
y mixaeq minkge wecv iaxa xfrl`éøö ïéà áìeìãâà Caeig oi` - ¨¥¨¦¤¤

m`e ,alel zlihp zrya zeaxrde miqcdd mr aleld z` ceb`l
,ieyrd on `le dyrz oic o`k jiiy `l okåmbøîBì éöîz íà §¦¦§¥©

alely xaeq wecv iaxa xfrl` iaxyéøö,ãâà Coi` mewn lkn ¨¦¤¤
`le dyrz' meyn `ed wecv iaxa xfrl` iax ly enrhy yxtl
jiiy didiy 'dyrz' dxeza xn`p `l alel lr ixdy ,'ieyrd on

,'dyrz' dxez dxn` dkeqay s`e ,'ieyrd on `le' yexclàìŸ
ïðéôìéa` oipaa'äNòz' da áéúëc äkeqî áìeìdyrz' miyxece ¨§¦©¨¦¨¦§¦¨©£¤

.'éeNòä ïî àìå`l`àäa åàì éàîdf xaca -ïàîc ,éâìôéî÷ §Ÿ¦¤¨©¨§¨¨¦§§¥§©
ìéñôcwecv iaxa xfrl` iax -,úBöî ìöà éeçc Lé ïðéøîà ,øáñ §¨¦¨©©§¦¨¥¦¥¤¦§

`xwpe leqt qcdd did aleld mr qcdd z` cb`y dryay oeike
mlerl iegc `ed ixd ,iegc didy drya devn ly alel my eilr

,eiapr z` epnn hwily s`øáñ øéLëîc ïàîe,mixaeq minkg - ©§©§¦¨©
úBöî ìöà éeçc Lé ïðéøîà àìhrin m` okle ,zepaxw oiprl `l` Ÿ©§¦¨¥¦¥¤¦§

.xyk eiapr z`
:`xnbd dgecàîìò éleëc ,àìoiae wecv iaxa xfrl` iaxl oia - Ÿ§¥¨§¨

opaxl,úBöî ìöà éeçc Lé ïðéøîà àìalely mixaeq `nlr ileke Ÿ©§¦¨¥¦¥¤¦§
,cb` jixvøî ,éâìôéî à÷ äkeqî áìeì óìéîa àëäåxfrl` iax - §¨¨§¥©¨¦¨¨¦§§¥©

wecv iaxaäkeqî áìeì ïðéôìé ,øáñdkeqe li`ed ,a` oipaa ¨©©§¦¨¨¦¨
,diiyra alele diiyraon `le dyrz' leqt yi dkeqay myke

,df leqt yi alela mb jk ,'dyrz' da xn`p ixdy 'ieyrd
cb`y oeiky meyn ,aeh meia miaprd z` hrinyk lqt jkitle
hrin m` ,qcda miapr eidyk ,leqta [eziiyr `edy] aleld z`
.ieyrd on `le dyrz meyn leqte eil`n xyk dyrp miaprd z`

øáñ øîe,mixaeq minkge -úéòaéàå ,äkeqî áìeì ïðéôìé àì ©¨©Ÿ©§¦¨¨¦¨§¦¨¥
éà ,àîéàdedïì àøéáñyéøö áìeì,ãâà Cdiiyr zkiiyy `vnpe ¥¨¦§¦¨¨¨¨¦¤¤

,alelaàîìò éleëcy micen eidäkeqî áìeì ïðéôìéa` oipaa §¥¨§¨©§¦¨¨¦¨
.'ieyrd on `le dyrz' leqt didi alela mbyéøö áìeìa àëäåC §¨¨§¨¨¦

,éâìôéî à÷ ãâà` iaxycb` jixv alely xaeq wecv iaxa xfrl ¤¤¨¦§§¥
on `le dyrz meyn lqtp `edy dkeqn alel cnel mb okle
mixaeq minkge .cb`d xg`l miaprd z` hrin m` lqete ,ieyrd
leqt dfa jiiy `l ,alela diiyr oic oi`y oeike ,cb` jixv epi`y
,mcb`y xg`l miaprd z` hrin m` s`e ,ieyrd on `le dyrz

.xyke`id mzwelgnïéa ,áìeì ,àéðúc ,éàpz éðäc àzâeìôá¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨¨¥
`edyãeâà,daxrde qcdd mräãeäé éaø .øLk ,ãeâà BðéàL ïéa ¨¥¤¥¨¨¥©¦§¨

.ìeñt ãeâà BðéàL ,øLk ãeâà ,øîBà`nw `pzk mixaeq minkge ¥¨¨¥¤¥¨¨
.dcedi iaxk xaeq xfrl` iaxe ,cb` jixv epi` alely `ziixac

:`xnbd zx`anäãeäé éaøc àîòè éàîceb` epi`y alel lqety ©©£¨§©¦§¨
y meyn ,daxrde qcdd mréìéódey dxifbaäçé÷ì äçé÷ì ¨¦§¦¨§¦¨

àëä áéúk ,áBæà úceâàî,alel iablïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe' ¥£©¥§¦¨¨§©§¤¨¤©¨¦
'lgp iaxre zar ur spre mixnY zRM 'ebe(n bk `xwie)íúä áéúëe ©Ÿ§¨¦©£©¥¨Ÿ§©§¥¨©§¦¨¨

(ak ai zeny)ïläl äî ,'áBæà úceâà ízç÷ìe'dgiwld aef` iabl §©§¤£©¥©§©¨
a zeidl dkixväceâà,'aFf` zCEb`' aezkd oeylkïàk óàiabl £¨£©¥©¨

a zeidl dkixv dgiwld aleläceâà.mipind x`y mråly mnrh £¨§
ïðaøy meyn ,ecb` `l m` s` aleld z` mixiyknyeäì úéìz` ©¨¨¥§
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המשך בעמוד רכ



קסט
ezny in` cenr bl sc ± iyily wxt`nei

äàøöî àñà.gilvne gayn `ed iept mewn el yiy jezne ,dcy ly xvind lr lcb Ð

.ixvn qcd = d`xvn `q` :`pixg` `pyilïéçì ïéìò éãá äùìùlkae ,oica dyly Ð

.zear ied `l oilr dylyn xivaac .oigl oilr dyly cae caãçà ìë ùàøáåediy Ð

mrvn`a la` ,micad iy`xa oigld oilr.`ed xcd e`l Ðäøîú åá äúìòåoink Ð

oilra minrt daxr ilra `vnpd oirk ,dxnz

miypd ea oiraeve ,wexi ixt oink weac

.mditirváåè íåéá äøîú åá äúìòåÐ

.dia `wlq inp yelzac .cb`pynìöà éåçã ùé
úåöîzevn lv` iegc zxez zbdep ,xnelk Ð

zgcpe d`xp m`c .zepaxw lv` zbdepy myk

dhgypyn.ifg xcd `l ezc ,dgci zxn` Ð

mhwpyk dgcpe li`ed ,inp `kdxcd `l ez Ð

iegc oia wiic `l `zyde .dxnz ziilra ifgin

,dgcpe d`xpl `xwirnmei axrn mhwpc i`dc

aeh.mlern d`xp `l Ðåäñëmcl mc` Ð

.ser e` digåðù àìaiig gexd edqkc Ð

.dlbzpe xfgy `l` zeqkléçãéàå ìéàåälr Ð

`l ikc xn`wck ,devn ly ieqikn ,gexd ici

.zeqkln xeht dlbzpéçãéàelit`e ,mlerl Ð

.dlbzpàôô áø øîàå.opiqxbäéôåâ àôô áøã
.dinxi 'xl dil `irain `tt axc `weic i`d Ð

äéì èéùô èùôéîgexd edqk :`pzc .`pzl Ð

.iegc oi`c ,zeqkl aiigàøîåçì àðù àìik Ð

oi`c `nrh meyn ieqika dil aiignc `kd

.iegcàìå÷ì àðù àìå,dinxi 'xc `idd ik Ð

iegc oi` opixn` i`ciegc yi m`e ,xyk ied Ð

.opixykne ,iegc oi` 'ixn`e .leqt ied Ðåà
äéì à÷ôñî àîìã`xnegl `witqne ,`pzl Ð

.iegc oi` `ny ,ieqika dil aiignc `edìáà
àìå÷ìdxnz oiprl oebk Ð.ïðéøîà àì`l` Ð

.iegc oi` e` iegc yi `ny ,opilqtïè÷ìå øáò
m` :opze ,oilrn oiaexn eidy qcd iapirl Ð

,zeay meyn aeh meia oihrnn oi`e .xyk ohrin

ohrine xar m`e ,exiykne ilk owznl dnecy

.lif`e `nrh yxtnck ,leqt Ðäåøáñopax Ð

yia `zbelt jdc xninl erac ,`yxcn iac

.`id iegc oi`e iegcàîìò éìåëã'xe opax Ð

.wecv 'xa xfrl`ãâà êéøö ïéà áìåì`le Ð

lqtc xfrl` 'xc `nrh iwelc ,diyr dia jiiy

inp i`e .zeleqta ieyrd on `le "dyrz" meyn

cb` jixvon `le "dyrz" meyn ,d"t` Ð

aizk `l dicica `dc ,liqtin `l ieyrd

.dyrzéìé àì äëåñî áìåìåó,jkld Ð

,iegc meyn `l` dilqtinl `kil `zydn

ly alel my eilr `xwpe leqta ecb`y oeikc

iegc zrya devnab lr s`e ,mlerl dgcp Ð

.`xwirn iegc `l` ,`ed dgcpe d`xp `lc

aeh meia ohrina ediizbelt hiwpc i`deÐ

aeh meia `dc ,`ed dicb`c xza `nzqc meyn

cb` jixv `l i`e ,dil cib` `ljixhvi` Ð

meid ycwc e`l i`c meyn aeh meia hwpinl

devn my `le ,devn onf dilr lg `l izk`

.iegc diixwnløáñ øùëîã ïàîåiegc oi` Ð

.zepaxw oebk ,dyecw oiprl `l` devn oiprl

äåöîá éåçã ùé ïðéøîà àì àîìò éìåëã àì.ibilt dkeqn alel slina `kde .diyr dia jiiye ,cbinl jixv alel :xaqwc ,`ed ieyrd on `le dyrz meyn lqtc o`nc `nrhe Ð

ïðéôìéieyrd on `le df dn diyra dfe ,diyra dfe li`ed ,a` oipaa Ð.ieyrd on `le df s` Ðåäåðàå.eiptl d`pzd Ðåðéáø.ax =ãçà íå÷îáedine ,cgia olek miaprdy Ð

.opiqxb ikd .qcdd lkay oilrd lr od oiaexn.ìåñôå øîðåî äéì äåä úåîå÷î äùìùå íéðù àáø äéì øîà .øùë úåîå÷î äùìùå íéðùá ìáà ãçà íå÷îá àìà åðù àìopiqxb ikd

.bexz`a ziffg dzlr oiprl onwl dl
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àîéàåaizk qcd icin ,ieel my meyn dilqtinl jzrc `wlq i`n :dniz Ð inp ikd

."mrep ikxc dikxc" aizkc meyn e`l i` ,opixykn secxid elit` `d ?`xwa

íè÷ðd`xp xikfd qxhpeway it lr s` Ð edn aeh meia dxnz ea dzlre aeh mei axrn

onwl gkenck ,ifg `l aeh mei zlgzac oeik ,`ed `xwirn iegc `kdc `d ,dgcpe

`hiyt miycw iabc idpe .aeh meirn xegy` iab

dawp yixtn iab ,iegc ied `xwirn iegcc ol

(mye `,gv migqt) "`nh didy in" wxta egqtl

migafc `nw wxta mitzey ipy ly dnda iabe

iab ,(mye `,f) oiyecwc `nw wxtae (mye `,ai)

iab opiwq`c `d :`niz ike .ol `irain devn

xegy`!iegc ied `l `xwirn iegcc heytz Ð

mzd ip`yc ,lirl `pyixtck ,`kdl oiinc `l

i`dn oixiykn miycwa elit`e .hwll eciac

a,cl) "oileqtd lk" wxt migaf zkqna `nrh

xifgi leqtl ozpe xykd law iab opzc ,(mye

:iy` ax ipyne !iegc iedile :`xnba jixte .xykl

inc ixnbl `l ,edine .iegc ied `l eciay lk

opiwqn onwle .`ed dgcpe d`xp `dc ,`pic i`dl

s` ,d`xpe xfeg dgcpe d`xp dipin heytz `lc

oaxw yixtdc `idda oke .ohwll eciac ab lr

wxt opixn` ikd elit`e ,xefgl eciac ,zc xinde

dgcpe li`ed (mye a,ai) migafc `nw.dgci Ð

:(mye `,hp) "miycw iycw" wxt migafa xn` cer

,gafnd mbtp `ly cr ehgypy miycwd lk

gafnd mbtp jk xg`edgcpe li`edc ,oileqt Ð

wlgl jixve .owzl eciay it lr s` ,dgci

mcd ieqikc `idd `kd incnc `de .mixaca

zelbl eciac,iegc eaygl el did mewn lkn Ð

on e`ivedl aiigzp `l zeqkln xhtpe li`ed

`nil iziinc `de .zeqkle xefgl ick iegcd

xn`c o`nc iiegcl ivn ded ,ohwle xarn i`pzk

oi`c `kd la` ,owzl eciac meyn iegc oi` mzd

owzl ecia.iegc yi Ðàëäåalel slina

opireny`l ivn dede Ð ibltinw dkeqn

aeh mei axrn oebk ,xzida ohwila ediizbelt

ohwila ediizbelt hwpc `de .ocb`y xg`l

aeh meia oebk ,xeqi`aikd elit`c 'ireny`l Ð

.iegc oi`c ,oixiykn minkg
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קע
ezny ina cenr bl sc ± iyily wxt`nei

ìåñôå øîåðîy"vh* = xnepn oiwexi oilrde zexegy miaprd ixdy ,`ed xcd e`lc Ð

.f"rlaúåøåçù íéáðòäù àìà.md oiwexi ozlgzne ,oixigyne yaiil eligzd xaky Ð

åäðéð ñãäã éðéî.xnepn d`xp epi`e ,el dey odi`xny Ðïééîã úåøåçùë úåîåãàåÐ

.mixegy eidi xzei hrn eyaiiykle ,ozexixgy edfe ,`ed wexi oin e`lcàðéðç 'ø øîàã
.dcp mc oiprl Ðøåçù íãmec` dy`a Ð

.`edä÷ìù àìàdcp) opzck .ede`nh jkitl Ð

mec`d :dy`a oi`nh minc dyng :(`,hi

.'ek xegydeàèéùôon `l ?dilqtp i`n` Ð

o`k yi ieyrd`le ,xykda cb`p ixdy Ð

o`k yi iegc meyndevn my `xw `l ixdy Ð

.iegca dilräéãâàã øúá àìàopirny`e Ð

dilqtinl opitli `l dkeqn alelc `pz i`d

ded iegc meyn ,edin .leqta ieyrd on meyn

`pryed my eilr `xwp ixdy ,dilqtinl ol

dil xykncne .ezcib` zrya dleqtrny Ð

dpin heytpe .`ed iegc e`l `xwirn iegc dpin

oi` e` zevn lv` iegc yi ol `irai`c ,`blt

iegc`l `xwirn iegcc `kdn heytp Ð

ok m` `l` iegc ied `le .iegc iedc da opixn`

dgcpy lk .dgcp jk xg`e aeh meia d`xp

:opiqxb ikd .`xwirn iegc ixw aeh mei mcew

äðîæä ãâà øáñ à÷å äéãâàã øúá íìåòì
àåä àîìòázeidl my z`ixw ezceb` oi` Ð

elit` jklde ,zegcl leqt alel my eilr lg

meid eilr ycwiy cr o`k oi` 'xwirn iegc

ifg `le devn onf `hnc oeikc ,eleqta epcere

diliegc e`l ikd inwn la` iegc ixwin Ð

`ed.øùë áåè íåéá åäðéèòî àäab lr s`e Ð

,dil cib` `l aeh meia `dc .xak cb`pc

.ilqt `l zewxi eli`c ?zni` miapr xegy`ce

àåä àø÷éòî éåçã`le devn onf `hn `dc Ð

.`xwirn iegc dil dede ,ifgíåéá øåçùàã àìà
áåè.exigydyk dgcpe ,aeh meia d`xp ixde Ð

'åë äðéî òîù.dinza Ð'åë äéðéî èåùôúÐ

dnc .dgcpe d`xpn sicr `xwirn iegc i`cec

eiykr cr mlern devnl d`xp `ly`zyd Ð

,eiykr ycwedy oaxwk iede ,ifgzinc `ed

devnl d`xp la` .did onf xqegn ezlgzne

dpnn dgcpe.iegc dil ded Ðàðî ï÷úîÐ

.exiykne leqt didyïè÷ìùiaprl Ðelld m

oiekzn epi`e ,olke`l zpn lr qcdd on

.exiykdlàìå äéùéø ÷éñôá ïåòîù 'ø éãåî àäå
úåîézaya ef dnda y`x jezg` :xne`a Ð

`ly xyt` i`c oeikc .zenzy dvex ipi`e

zenzxac opixn` ike .dil aiyg oiekznk Ð

xzen oiekzn oi`ydil xyt`c `kid oebk Ð

lqtqe `qk dhn mc` xxeb ,oebk .xeqi` `la

ab lr s`e .uixg zeyrl oiekzi `ly calae

`lc oeik ,uixg ciar `nlc yginl `ki`c

dxenb dk`ln iedc uixg inp ciar ik ,uixg `la dxixbl xyt`e ikdl oiekznciar i`cec `kid la` .aiigin `l Ð.icen Ðéúéøçà àðòùåä äéì úéàã àëéøö àìjixv `le Ð

izixg` ied `l i` la` .ilk oewiz `kil `kde ,jytp dnn dnyp zlihp `ki` mzdc ,diyix wiqtl `zyd inc `le .dxeyk`l dil `kixv `lc ,ilk oewiz o`k oi` jkld .i`dl

ikdl oiekzn `lc ab lr s`e .ikdl jixv `dc ,`pn dil ieyn Ð.zeni `le diyix wiqt iedc ,xeq` Ðåãâà øúåäaeh meia alel ly Ðcb`d jexki ,`nlra dkixka ecbe` Ð

,`ed `niiw ly dfe ,`ed zek`ln zea`n `niiw ly xywc ,mixyw x`yk cg`k miy`xd ipy xeywi `le wxi zceb` oicbe`y enk ,jxkd jeza ey`x aegzie aiaqyyeg epi`y

.zinler exizdléàîàå.`peeb i`d ika dil zwgc Ðáðòéî äéáðòéì.dxiyw e`l daiprc ,`kil dk`ln xeqi`e ,ith miiwn ikde Ð'åë àéä äãåäé 'ø,(`,biw) zay zkqna Ð

.epapri `ly calae ,`iwqt e` `cpet eilr jxek :xne` dcedi 'x ,eaper `l` exyew oi` wqtpy ilc lag :`ipzcéòá àéìòî øù÷ äãåäé 'ø éàceb` epi`y lirl `ipzck Ð,leqt Ð

.`ed ceb` e`l i`de ,aef` zceb`n xnbcàãçá äéúååë äì øáñ àðú éàä.zay oiprl `id dxiyw daiprc Ðäéìò âéìôåalela opirac `kdn opirny .cb` jixv oi`c ,alela Ð

wxi ly dceb`k ocbe`de .cb`d iy`x ipy xeywiy ,xenb xywxyk ceb` epi`y alel ixn`e ,dcedi 'xc dilr ibiltc opax elit`e .`ed cb` e`l Ð`ipzck ,ecbe`l devnc ecen Ð

.opaxk `pniwe`e ,"edep`e il` df" meyn lirläðùîäìåñô äùáéå äìåæâ äáøò.i`w edlek` "mkl"c ,alell Ðäìåñô úçãðä øéò ìùå äøùà ìùizezk i`w dtixylc oeikc Ð

.dixeriy zzkinäôöôö.`xwn dl liqte ,onwl opixn`ck lebr dly dlre ,daxr oin Ðäùåîë.`"ixlt** =ìòá ìùå.dxykc sili `xnbae .lgpd lr `ly ,dcya dlicb Ð

ìòá(aq ediryi) "dleza xega lrai ik" enk ,`zeaziinc `pyil lra (`,a ohw cren) "oiglyd zia oiwyna" opixn`ck .minyd xhna dil ibqc ,zewydl dkixv dpi`y rwxw Ð

edl ipze axir `le bexz` oke daxr oke diytp it`a qcde ,diytp it`a alel ipze ,iaa rax`a oizipzna edl biltc i`de .`zleza mr mlr aziiznc dnk ix` :opinbxznemeyn Ð

eilrn oiaexn eiapre ,alela `l` jiiy `l lfxad xd ipiv eli`c .exiaga oi`y dn cg` lka yic`kiiy `l dnexze dlxre ,daxra `l` `kiiy `l dtvtve ,qcda `l` jiiy `l

.iaa rax` ekixhvi` jkld ,bexz`a `l`àøîâìçðä ìò úåìéãâä ìçð éáøò.miax oeyl "iaxr" aizkck onwlck ,dxyk lra ly ,edine .efa devn min ilgp Ðêåùî`le Ð

.dtvtvl hxt ,lebríéøä ìùå.dtvtv `le mixd ly daxr Ðíå÷î ìëî éáøò.miax oeyl Ð
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íéðùogky`ck ,daxc` iqxbc mixtq zi` Ð leqte xnepnk ifgzn inp zenewn dylye

ikd xnzi` i` `l` wiqn ikc ,dyw `qxib dze` itle .ziffg dzlr iab onwl

xnzi`herin eze`c cg` mewna `l` epy `l ,xyk ehrn m` :`kti` iweq`l ivn ded Ð

opiqxb `l i` la` .ziffg iab onwl wiqn `peeb `d ikc .cg` mewna eed mix`ypd miapr

daxc`dey lkdy `xaqd dil rnync ,`gip Ð

.ziffg oiprl oiwelgy it lr s` ,miapr oiprl

íìåòì`nlra dpnfd cb` xaqwe ocb`c xza

mixtq zi`e .qxhpewd zqxib ef Ð `ed

xnel cenlz`e ,cb` jixv oi` alel xaqwe :iqxbc

cb` jixv,llk okzi `le .`ed `nlra dpnfd Ð

cb` jixv i`c`le dyrz meyn liqtin ok m` Ð

lirl opixn`ck ,dkeqn alel opitli i` ieyrd on

.(a,`i)

èåùôúÐ iegc ied `l `xwirn iegc dpin

.lirl 'yxitck ,`wec zevn oiprl

mhwpc `iraeizyxitck ,`hiyti` `l inp Ð

.lirl inpäãåî`le diyix wiqta oerny 'x

"dlinc xfril` 'x" wxt ediizlin xwir Ð zeni

zxda my yiy ab lr s` xya iab (`,blw zay)

zezixk) "lk` wtq" wxt seqa :xn`z m`e .uewi

exraede zaya milgb dzeg iab (mye a,k

dcedi iaxk dl xaq aiignc o`nc ,xn` odil`n

lre .oerny 'xk xhtc o`ne ,oiekzn oi`y xaca

.dcedi iaxl aiigncn ,`ed diyix wiqt jigxk

`xeqi` `l` `kil diyix wiqt e`lc `zlinac

yie ?xeht i`n` oerny 'xl ok m`e .`nlra

mzdc oiekzn oi`c :xnelyyeg oi`c epiid Ð

dk`ln iedc meyn y"xl xeht jkl ,mzxrada

jixv oi`e `neb xteg enk ,dtebl dkixv dpi`y

wiqtc it lr s` oerny 'xl xehtc ,dxtrl `l`

idliya ,ervetde oeflg cvd oke .`ed diyix

`kd ipync `d oke .(`,dr zay) "lecb llk"

`xizi `pryed dil zi`cied f`c meyn epiid Ð

elit`c ab lr s`e .dtebl dkixv dpi`y dk`ln

xeq` la` xeht oerny 'xlmeyn ixy `kd Ð

iab (mye .e) zeaezkc `nw wxtae .devn

o`k yxit qxhpewae .epkx`d `ziifpc `ixkeqn

izixg` `pryed dil zi` ikcoewiz o`k oi` Ð
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úBøBçL åéáðò àìà eðL àì :Bøæòa äéäé íB÷näå§©¨¦§¤§¤§Ÿ¨¤¨£¨¨§

úBweøé åéáðò ìáà¯øîà .øLëå ,àeä ñãäc éðéî £¨£¨¨§¦¥©£©§¨¥¨©
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!éeçc éåä àì àøwéòî éeçc dpéî èBLôz !àeä¦§¦¨¨¥¦¨¨¨¨¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dkeq(ipy meil)

a mixfetn miaprd m` mbìLe íéðLúBîB÷î äLmiaexn md m` §©¦§Ÿ¨§
milrdnéåäk d`xp qcddøneðîmiaprd ixdy ,mipey mipeeba ¨¥§¨

,miwexi milrde zexegyìeñôe.xcd epi`y meynøîzà éà àlà ¨¤¨¦¦§©
,ax ixac,øîzà éëädpyna epipyåéìòî ïéaeøî åéáðò eéäL Bà ¨¦¦§©¤¨£¨¨§¦¥¨¨

äéäé íB÷näå Bøîà ìBãbä eðéaø äæ øác ,àcñç áø øîà ,ìeñẗ¨©©¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨§©¨¦§¤
eðL àì ,Bøæòa,eilrn zeaexn eiapryk leqtyàlàeid m`åéáðò §¤§Ÿ¨¤¨£¨¨

úBøBçLzewexi miaprd dligzny] yaiizdl eligzd xaky §
,[zexigyn jk xg`eìáàm`àeä ñãäc éðéî ,úBweøé åéáðòixd - £¨£¨¨§¦¥©£©

epi`e milrd d`xnl dey miaprd d`xn ixdy ,qcdd oink md
,xnepnk d`xpøLëå.eilrn miaexn eiapr m` s`,àtt áø øîà §¨¥¨©©¨¨

miaprk úBneãàmiaprïééîc úBøBçL`id ef `l` wexi oin mpi` - £§§¨§¨
milqete ,zexegy eidi hrn cer eyaiiziyke ozixexgy zligz

,milrdn miaexn md m` qcdd z` mdàðéðç éaø øîàcoiprl §¨©©¦£¦¨
,dcp mc,øBçL íc éàämcy meyn ,`ed `nhàeä íBãà,exewna ©¨¨¨

ä÷lL àlà`tt ax cnl jkne ,xgyed ok zngne lwlwzdy - ¤¨¤¨¨
.zexegyk zenec`y qcdd iapr oiprl

la` ,leqt ,eilrn zeaexn qcdd iapr eid m` :dpyna epipyíà¦
:øLk ïèòéî:`xnbd zxxaneäðéèòîcmiaprlúîéàizn - ¦£¨¨¥§©£¦§¥©

,mhrindéãâàìc (ä)énwî àîéìéàmcew mhriny xn`p m` - ¦¥¨¦©¥§¤¤§¥Ÿ
,aleld mr qcdd z` cb`yàèéLt,dfa yecigd dne xyky §¦¨

,cb`y mcew hriny oeik ,'ieyrd on `le dyrz' leqt ea oi` ixd
ie`x didy drya leqt did `ly oeik ,dgcp leqt ea oi` mbe

,devnlàlàmhriny xnel jixvdéãâàìc øúáìcb`y ixg` - ¤¨§¨©§¤¤§¥
,aleld mr qcdd z`alel micnel `ly ycgl dpynd d`ae

zl`ey .'ieyrd on `le dyrz' leqt alela didiy dkeqn
y meyn leqtl yi mewn lkn :`xnbdàeä àøwéòî éeçcixdy - ¨¥¦¨¨

epi` aey dgcpy oeike ,leqt qcdd did aleld z` cb`y drya
df qcd dxiykn dpyndy dnne ,xyk dyrpe xfegdpéî èBLôz¦§¦¨

ie`x epi`y xacy ,zeevna iegic oic yiy xn`p m` s`y
lirl dfa epwtzqdy] d`xpe xfeg epi` aey ezeevnl(`"r)lkn [

mewnàøwéòî éeçc,ezeevnl ie`x did `l mlerny xac -àì ¦¥¦¨¨Ÿ
,éeçc éåäie`x did dligzn m` wxe ,d`xpe xfeg `ed `l` ¨¥¦

did h"ei zligzae cb`d zryay oebk ,devnlxg`e xyk qcdd
dgec .d`xpe xfeg epi`y iegic oic yi ,ey`x mhwp h"eia jk

:`xnbdíìBòìqcdd iapr z` hrinyk dpyna xaecnøúa §¨¨©
décâàc,aleld mr ecb`y ixg` -øáñ÷åy dpyna `pzdãâà §©§¥§¨¨©¤¤

eipin mr aleldàîìòa äðîæäcala dpkd -àeä,àîìòa äðîæäå ©§¨¨§¨§¨§©§¨¨§¨§¨
àeä íeìk åàìokle ,eilr alel my `xwpy ef dpkda aygp epi` - ¨§

ea eid m` la` .iegic aygp epi` ecb`y xg` miapr ea eidy s`
,leqt aleld did h"ei zqipk zryae ,h"ei qpkpy ixg` miapr
s`e ,zeevn lv` iegic yi m` wtzqdl yie iegic aygp df ixd

.d`xpe xfeg epi` ,`xwirn iegc didy
:dpyna epipyïéèòîî ïéàåmilrd on miaexnd miaprd z`íBéa §¥§©£¦§

:áBè:`xnbd zwiicnàäm`øáòxeqi`d lrïèwìåmiaprl ¨¨©§¦§¨
mhrnl ick aeh meiaéàî,øLk.:`xnbd zxxanúîéà øeçLàc- ©¨¥§©§¥©

mdy onf lk ixdy] qcdd lqtp ok zngny miaprd exigyd izn
,[lirl x`azdy itk xyk qcdd miwexiøeçLàc àîéìéà¦¥¨§©§

ìBîúàîqcdd ok m` ,aeh mei mcew -,àeä àøwéòî éeçc ¥¤§¨¥¦¨¨
did devnd onf ribdy dryny ,devnl ie`x did `l mlerny

ok m` ,xyk mhwle xar m` ok it lr s`e ,leqtdpéî èBLôz, ¦§¦¨
iabl,éeçc éåä àìc àøwéòî éeçciegic oic yiy xn`p m` s`e ¦¥¦¨¨§Ÿ¨¥¦

,dgcpe devnl d`xp didy xaca wx edf mewn lkn ,zeevn lv`
.ie`x dyrpe xfeg ,`xwirn iegc did m` la`åàì àlà`ly ick ¤¨¨

dpyna xaecny yxtz ,ok heytpøeçLàãmiaprd,áBè íBéa §©§§
jk xg`e ,devnl ie`x qcdd did aeh mei zqipka dligzny
,mhrine mdn ylzy eiykre ,miaprd exigydy zngn dgcp

ixd ,d`xp aey,àeä äçãðå äàøðok m`edpéî úòîLrnyp - ¦§¤§¦§¤¨§©¦¨
y dpynd ixacn,äàøðå øæBç äçãðå äàøðdgec .devnl xyke ¦§¤§¦§¤¥§¦§¤

:`xnbdøeçLàc íìBòì ,àìmiaprdàøwéòî,aeh mei mcewok`e Ÿ§¨§©§¥¦¨¨
y oicd z`dpéî èBLôz ,éeçc éåä àìc àøwéòî éeçcxyt` - ¦¥¦¨¨§Ÿ¨¥¦¦§¦¨

ie`x qcdd did `l meid zqipkay it lr s`y ,epizpynn heytl
z` hrin m` mewn lkn ,eilrn miaexn eiapr eidy iptn ezeevnl

.xyk `ed ixd ,miaprdìáày oicd z`,äàøðå øæBç äçãðå äàøð £¨¦§¤§¦§¤¥§¦§¤
yecig xzei `edyèBLôz àìote`a dcinrdl yiy ,epizpynn Ÿ¦§

.h"ei iptl miaprd exigydy
,ïðaø eðzzeaexn zexegyd eiapry zngn leqt `edy qcd ¨©¨¨

,eilrnïéèòîî ïéàeiapr z`áBè íBéaixack ,exiykdl ick ¥§©£¦§
.dpyndïéèòîî ,eøîà ïBòîL éaøa øæòéìà éaø íeMîelit` eze` ¦©¦¡¦¤¤§©¦¦§¨§§©£¦

oerny iaxa xfrl` iax xizn ji` :`xnbd dywn .aeh meia
,aeh meia dligzkl qcdd iapr z` hrnlàðî ïwúî à÷ àäå- §¨¨§©¥¨¨

ilk owzn `ed ixde,áBè íBéadhiwlae leqt did qcdd ixdy §
:`xnbd zvxzn .exiykn `edïèwlL ïBâk ,éMà áø øîàmiaprl ¨©©©¦§¤¦§¨

qcddn elldìjxev,äìéëà,qcdd z` xiykdl ick `leéaøå §£¦¨§©¦
øzeî ïéekúî ïéàL øác øîàc ,deáàk dì øáñ ïBòîL éaøa øæòéìà¡¦¤¤§©¦¦§¨©¨©£¨§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨
oiekzn epi` m` ,xeqi` xac dci lr dyrpy s` dlert dyerd -
miaprd z` hewll xzen o`k s`e ,ok zeyrl xzen ,xeq`d xacl
xiykn jkay s` ,qcdd z` xiykdl ick `le dlik`l ezpeekyk

:`xnbd dywn .qcdd z`eäééåøz éøîàc àáøå éiaà àäå,äãBî §¨©©¥§¨¨§¨§¥©§©§¤
ïBòîL éaøxeq`y `ed dcen ,oiekzn oi`y xac xizn `edy s` ©¦¦§

úeîé àìå déLéø ÷éñôaoi`e dndad y`x z` jezg` xne`a] ¦§¦¥¥§Ÿ¨
s` ,xeqi` xacl znxeb gxkday dlert xnelk [zenzy izpeek
yexita dl oiekzd eli`k df ixd ,xeqi`l oiekzn epi`y it lr
xaca `l` oerny iax xizd `le ,oerny iax zrcl s` dxeq`e
eilr did o`k s` ok m`e ,eiyrn gkn dk`ln dyriz m` wtqy
oeik ,dlik`l ezpeeky s` qcdd iapr z` hwll xeq`l

:`xnbd zvxzn .qcdd z` i`cea xiykn ezhiwlayéàîa àëä̈¨§©
éúéøçà àðòLBä déì úéàc ,ïðé÷ñò,ea z`vl xg` qcd el yiy - ©§¦¨§¦¥©§¨©£¦¦

z` hwel `l` ,devnd jxevl dfd qcdd z` jixv epi`y oeike
.llk ilk oewiz o`k oi` ,dlik` jxevl eiapr

Bcâà øzeä ,ïðaø eðzaleld cb` ly xywd xzed -áBè íBéa ¨©¨¨©¤§§
ly xyw `edy iptn ,cgi eiy`x ipy z` ekxck xeywl xeq`

iiw`l` ,zinler exizdl cizr epi`y `nBãâBà`nlra dkixka §
kl miyery en÷øé ìL äceâàz` ageze aiaq hegd z` jxeky - §£¨¤¨¨

.dkixkd jeza hegd y`x:`xnbd zl`eyéànàåekxek recn - §©©
,ylg xyw `edy wxi ly dceb`káðòéî déáðòéìleki ixd - ¦©§¥¦§¨

xzei miiwzn `ede ,xyw ivg wx `edy daipr ly xyw xeywl
zvxzn .aeh meie zaya dk`ln xeqi` da oi`e ,dkixkdn

:`xnbdøîàc ,àéä äãeäé éaø épî àäly xywäøéL÷ äáéðò ¨©¦©¦§¨¦§¨©£¦¨§¦¨
,àéä àúéélòî:`xnbd dywn .aeh meie zaya dxeq`eéà §©©§¨¦¦

`ziixadäãeäé éaøixd ,ekxeky dn liren dn ,`idãâà ©¦§¨¤¤
éòa àúéélòîlirl ezrc ixdy ,wfg cb`a aleld ceb`l yi - §©©§¨¨¥

(`"r)zceb`n dey dxifba cnlpy dxezdn cb` jixv alely
:`xnbd zvxzn .cb` dpi` dkixke ,aef`àpz éàä`ziixac ©©¨

,dkixk ici lr ceb`l lireny xaeqydéúååk dì øáñdcedi iaxc ¨©¨§¨¥
,àãçak zaya dxeq` daipry,dxiywdéìò âéìôedcedi iaxc ©£¨¨¦£¥
àãçadevn iepl `l` ,dxezd on cb` jixv epi` alely xaeqe ©£¨

`l` ,ynn dxiywa ceb` epi`y s` daeg ici `vei okle ,cala
.wxi ly dceb`k

äðùî
,äìeæb äáøòxn`py ,dleqt(n bk `xwie)eyxce 'mkl mYgwlE' £¨¨§¨§©§¤¨¤

.mklyn minkgådaxr okäLáéepialdy cr dilr aex eyaiy - §§¥¨
,mdipt,äìeñt.xcd dpi`y meyndaxräøLà ìLoli`n - §¨¤£¥¨

,dtixy oerhy ,dxf dcearl eze` micaeryåurn daxr okìL §¤
úçcpä øéòcearl diayei aex eztzpe egcedy l`xyi ly xir - ¦©¦©©

,da `vnpd lk z` sexyl jixve ,dxf dcear,äìeñtoeiky §¨
jxvpd xeriy da oi`e dtexyk zaygp ,dtixyl zcnery

.daxrldLàø íè÷ðy`x -meyn ,dleqt ,daxrd ly sprd ¦§©Ÿ¨
.xcd dpi`yeöøôðaex exyp -,äéìò.xcd dpi`y meyn ,dleqt ¦§§¨¤¨

åokäôöôvä,daxr oin -,äìeñtla` .`xnba x`eaiy mrhdn §©©§¨¨§¨
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dkeq(ipy meil)

a mixfetn miaprd m` mbìLe íéðLúBîB÷î äLmiaexn md m` §©¦§Ÿ¨§
milrdnéåäk d`xp qcddøneðîmiaprd ixdy ,mipey mipeeba ¨¥§¨

,miwexi milrde zexegyìeñôe.xcd epi`y meynøîzà éà àlà ¨¤¨¦¦§©
,ax ixac,øîzà éëädpyna epipyåéìòî ïéaeøî åéáðò eéäL Bà ¨¦¦§©¤¨£¨¨§¦¥¨¨

äéäé íB÷näå Bøîà ìBãbä eðéaø äæ øác ,àcñç áø øîà ,ìeñẗ¨©©¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨§©¨¦§¤
eðL àì ,Bøæòa,eilrn zeaexn eiapryk leqtyàlàeid m`åéáðò §¤§Ÿ¨¤¨£¨¨

úBøBçLzewexi miaprd dligzny] yaiizdl eligzd xaky §
,[zexigyn jk xg`eìáàm`àeä ñãäc éðéî ,úBweøé åéáðòixd - £¨£¨¨§¦¥©£©

epi`e milrd d`xnl dey miaprd d`xn ixdy ,qcdd oink md
,xnepnk d`xpøLëå.eilrn miaexn eiapr m` s`,àtt áø øîà §¨¥¨©©¨¨

miaprk úBneãàmiaprïééîc úBøBçL`id ef `l` wexi oin mpi` - £§§¨§¨
milqete ,zexegy eidi hrn cer eyaiiziyke ozixexgy zligz

,milrdn miaexn md m` qcdd z` mdàðéðç éaø øîàcoiprl §¨©©¦£¦¨
,dcp mc,øBçL íc éàämcy meyn ,`ed `nhàeä íBãà,exewna ©¨¨¨

ä÷lL àlà`tt ax cnl jkne ,xgyed ok zngne lwlwzdy - ¤¨¤¨¨
.zexegyk zenec`y qcdd iapr oiprl

la` ,leqt ,eilrn zeaexn qcdd iapr eid m` :dpyna epipyíà¦
:øLk ïèòéî:`xnbd zxxaneäðéèòîcmiaprlúîéàizn - ¦£¨¨¥§©£¦§¥©

,mhrindéãâàìc (ä)énwî àîéìéàmcew mhriny xn`p m` - ¦¥¨¦©¥§¤¤§¥Ÿ
,aleld mr qcdd z` cb`yàèéLt,dfa yecigd dne xyky §¦¨

,cb`y mcew hriny oeik ,'ieyrd on `le dyrz' leqt ea oi` ixd
ie`x didy drya leqt did `ly oeik ,dgcp leqt ea oi` mbe

,devnlàlàmhriny xnel jixvdéãâàìc øúáìcb`y ixg` - ¤¨§¨©§¤¤§¥
,aleld mr qcdd z`alel micnel `ly ycgl dpynd d`ae

zl`ey .'ieyrd on `le dyrz' leqt alela didiy dkeqn
y meyn leqtl yi mewn lkn :`xnbdàeä àøwéòî éeçcixdy - ¨¥¦¨¨

epi` aey dgcpy oeike ,leqt qcdd did aleld z` cb`y drya
df qcd dxiykn dpyndy dnne ,xyk dyrpe xfegdpéî èBLôz¦§¦¨

ie`x epi`y xacy ,zeevna iegic oic yiy xn`p m` s`y
lirl dfa epwtzqdy] d`xpe xfeg epi` aey ezeevnl(`"r)lkn [

mewnàøwéòî éeçc,ezeevnl ie`x did `l mlerny xac -àì ¦¥¦¨¨Ÿ
,éeçc éåäie`x did dligzn m` wxe ,d`xpe xfeg `ed `l` ¨¥¦

did h"ei zligzae cb`d zryay oebk ,devnlxg`e xyk qcdd
dgec .d`xpe xfeg epi`y iegic oic yi ,ey`x mhwp h"eia jk

:`xnbdíìBòìqcdd iapr z` hrinyk dpyna xaecnøúa §¨¨©
décâàc,aleld mr ecb`y ixg` -øáñ÷åy dpyna `pzdãâà §©§¥§¨¨©¤¤

eipin mr aleldàîìòa äðîæäcala dpkd -àeä,àîìòa äðîæäå ©§¨¨§¨§¨§©§¨¨§¨§¨
àeä íeìk åàìokle ,eilr alel my `xwpy ef dpkda aygp epi` - ¨§

ea eid m` la` .iegic aygp epi` ecb`y xg` miapr ea eidy s`
,leqt aleld did h"ei zqipk zryae ,h"ei qpkpy ixg` miapr
s`e ,zeevn lv` iegic yi m` wtzqdl yie iegic aygp df ixd

.d`xpe xfeg epi` ,`xwirn iegc didy
:dpyna epipyïéèòîî ïéàåmilrd on miaexnd miaprd z`íBéa §¥§©£¦§

:áBè:`xnbd zwiicnàäm`øáòxeqi`d lrïèwìåmiaprl ¨¨©§¦§¨
mhrnl ick aeh meiaéàî,øLk.:`xnbd zxxanúîéà øeçLàc- ©¨¥§©§¥©

mdy onf lk ixdy] qcdd lqtp ok zngny miaprd exigyd izn
,[lirl x`azdy itk xyk qcdd miwexiøeçLàc àîéìéà¦¥¨§©§

ìBîúàîqcdd ok m` ,aeh mei mcew -,àeä àøwéòî éeçc ¥¤§¨¥¦¨¨
did devnd onf ribdy dryny ,devnl ie`x did `l mlerny

ok m` ,xyk mhwle xar m` ok it lr s`e ,leqtdpéî èBLôz, ¦§¦¨
iabl,éeçc éåä àìc àøwéòî éeçciegic oic yiy xn`p m` s`e ¦¥¦¨¨§Ÿ¨¥¦

,dgcpe devnl d`xp didy xaca wx edf mewn lkn ,zeevn lv`
.ie`x dyrpe xfeg ,`xwirn iegc did m` la`åàì àlà`ly ick ¤¨¨

dpyna xaecny yxtz ,ok heytpøeçLàãmiaprd,áBè íBéa §©§§
jk xg`e ,devnl ie`x qcdd did aeh mei zqipka dligzny
,mhrine mdn ylzy eiykre ,miaprd exigydy zngn dgcp

ixd ,d`xp aey,àeä äçãðå äàøðok m`edpéî úòîLrnyp - ¦§¤§¦§¤¨§©¦¨
y dpynd ixacn,äàøðå øæBç äçãðå äàøðdgec .devnl xyke ¦§¤§¦§¤¥§¦§¤

:`xnbdøeçLàc íìBòì ,àìmiaprdàøwéòî,aeh mei mcewok`e Ÿ§¨§©§¥¦¨¨
y oicd z`dpéî èBLôz ,éeçc éåä àìc àøwéòî éeçcxyt` - ¦¥¦¨¨§Ÿ¨¥¦¦§¦¨

ie`x qcdd did `l meid zqipkay it lr s`y ,epizpynn heytl
z` hrin m` mewn lkn ,eilrn miaexn eiapr eidy iptn ezeevnl

.xyk `ed ixd ,miaprdìáày oicd z`,äàøðå øæBç äçãðå äàøð £¨¦§¤§¦§¤¥§¦§¤
yecig xzei `edyèBLôz àìote`a dcinrdl yiy ,epizpynn Ÿ¦§

.h"ei iptl miaprd exigydy
,ïðaø eðzzeaexn zexegyd eiapry zngn leqt `edy qcd ¨©¨¨

,eilrnïéèòîî ïéàeiapr z`áBè íBéaixack ,exiykdl ick ¥§©£¦§
.dpyndïéèòîî ,eøîà ïBòîL éaøa øæòéìà éaø íeMîelit` eze` ¦©¦¡¦¤¤§©¦¦§¨§§©£¦

oerny iaxa xfrl` iax xizn ji` :`xnbd dywn .aeh meia
,aeh meia dligzkl qcdd iapr z` hrnlàðî ïwúî à÷ àäå- §¨¨§©¥¨¨

ilk owzn `ed ixde,áBè íBéadhiwlae leqt did qcdd ixdy §
:`xnbd zvxzn .exiykn `edïèwlL ïBâk ,éMà áø øîàmiaprl ¨©©©¦§¤¦§¨

qcddn elldìjxev,äìéëà,qcdd z` xiykdl ick `leéaøå §£¦¨§©¦
øzeî ïéekúî ïéàL øác øîàc ,deáàk dì øáñ ïBòîL éaøa øæòéìà¡¦¤¤§©¦¦§¨©¨©£¨§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨
oiekzn epi` m` ,xeqi` xac dci lr dyrpy s` dlert dyerd -
miaprd z` hewll xzen o`k s`e ,ok zeyrl xzen ,xeq`d xacl
xiykn jkay s` ,qcdd z` xiykdl ick `le dlik`l ezpeekyk

:`xnbd dywn .qcdd z`eäééåøz éøîàc àáøå éiaà àäå,äãBî §¨©©¥§¨¨§¨§¥©§©§¤
ïBòîL éaøxeq`y `ed dcen ,oiekzn oi`y xac xizn `edy s` ©¦¦§

úeîé àìå déLéø ÷éñôaoi`e dndad y`x z` jezg` xne`a] ¦§¦¥¥§Ÿ¨
s` ,xeqi` xacl znxeb gxkday dlert xnelk [zenzy izpeek
yexita dl oiekzd eli`k df ixd ,xeqi`l oiekzn epi`y it lr
xaca `l` oerny iax xizd `le ,oerny iax zrcl s` dxeq`e
eilr did o`k s` ok m`e ,eiyrn gkn dk`ln dyriz m` wtqy
oeik ,dlik`l ezpeeky s` qcdd iapr z` hwll xeq`l

:`xnbd zvxzn .qcdd z` i`cea xiykn ezhiwlayéàîa àëä̈¨§©
éúéøçà àðòLBä déì úéàc ,ïðé÷ñò,ea z`vl xg` qcd el yiy - ©§¦¨§¦¥©§¨©£¦¦

z` hwel `l` ,devnd jxevl dfd qcdd z` jixv epi`y oeike
.llk ilk oewiz o`k oi` ,dlik` jxevl eiapr

Bcâà øzeä ,ïðaø eðzaleld cb` ly xywd xzed -áBè íBéa ¨©¨¨©¤§§
ly xyw `edy iptn ,cgi eiy`x ipy z` ekxck xeywl xeq`

iiw`l` ,zinler exizdl cizr epi`y `nBãâBà`nlra dkixka §
kl miyery en÷øé ìL äceâàz` ageze aiaq hegd z` jxeky - §£¨¤¨¨

.dkixkd jeza hegd y`x:`xnbd zl`eyéànàåekxek recn - §©©
,ylg xyw `edy wxi ly dceb`káðòéî déáðòéìleki ixd - ¦©§¥¦§¨

xzei miiwzn `ede ,xyw ivg wx `edy daipr ly xyw xeywl
zvxzn .aeh meie zaya dk`ln xeqi` da oi`e ,dkixkdn

:`xnbdøîàc ,àéä äãeäé éaø épî àäly xywäøéL÷ äáéðò ¨©¦©¦§¨¦§¨©£¦¨§¦¨
,àéä àúéélòî:`xnbd dywn .aeh meie zaya dxeq`eéà §©©§¨¦¦

`ziixadäãeäé éaøixd ,ekxeky dn liren dn ,`idãâà ©¦§¨¤¤
éòa àúéélòîlirl ezrc ixdy ,wfg cb`a aleld ceb`l yi - §©©§¨¨¥

(`"r)zceb`n dey dxifba cnlpy dxezdn cb` jixv alely
:`xnbd zvxzn .cb` dpi` dkixke ,aef`àpz éàä`ziixac ©©¨

,dkixk ici lr ceb`l lireny xaeqydéúååk dì øáñdcedi iaxc ¨©¨§¨¥
,àãçak zaya dxeq` daipry,dxiywdéìò âéìôedcedi iaxc ©£¨¨¦£¥
àãçadevn iepl `l` ,dxezd on cb` jixv epi` alely xaeqe ©£¨

`l` ,ynn dxiywa ceb` epi`y s` daeg ici `vei okle ,cala
.wxi ly dceb`k

äðùî
,äìeæb äáøòxn`py ,dleqt(n bk `xwie)eyxce 'mkl mYgwlE' £¨¨§¨§©§¤¨¤

.mklyn minkgådaxr okäLáéepialdy cr dilr aex eyaiy - §§¥¨
,mdipt,äìeñt.xcd dpi`y meyndaxräøLà ìLoli`n - §¨¤£¥¨

,dtixy oerhy ,dxf dcearl eze` micaeryåurn daxr okìL §¤
úçcpä øéòcearl diayei aex eztzpe egcedy l`xyi ly xir - ¦©¦©©

,da `vnpd lk z` sexyl jixve ,dxf dcear,äìeñtoeiky §¨
jxvpd xeriy da oi`e dtexyk zaygp ,dtixyl zcnery

.daxrldLàø íè÷ðy`x -meyn ,dleqt ,daxrd ly sprd ¦§©Ÿ¨
.xcd dpi`yeöøôðaex exyp -,äéìò.xcd dpi`y meyn ,dleqt ¦§§¨¤¨

åokäôöôvä,daxr oin -,äìeñtla` .`xnba x`eaiy mrhdn §©©§¨¨§¨
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,øîBà ìeàL àaàxn`py dn'éáøò'rnyny miax oeyla,íézL ©¨¨¥©§¥§©¦
`l` ,lgpd lr dlicb dpi`y daxr xiykdle zeaxl `a `l

,zeevn izy daxra miiwl jixvy cnlláìelì úçàlehil - ©©©¨
,oileaba oiae ycwna oia ,aleld mr daxrLc÷nì úçàå- §©©©¦§¨

.dcal daxr mr gafnd z` zekeqd bg inin cg` lka siwdl
:`xnbd zl`eyïðaøådpi`y daxr zeaxl 'iaxr'n eyxcy §©¨¨©§¥

daxr ,lgpd lr dlicbeäì àðî Lc÷nìz` micnel md oiipn - ©¦§¨§¨§
:`xnbd dper .daxra gafnd ztwd zevneäì éøéîb àúëìä- ¦§§¨§¦¥§

,ipiqn dynl dkldn zcnlp ef devn opaxløîà éqà éaø øîàc§¨©©¦©¦¨©
ïðçBé éaø,mxewn dn yxcnd ziaa l`ypy mipic dyely lr ©¦¨¨

'` :mdeúBòéèð øNò ,legn siqedl dxezd on devny it lr s` - ¤¤§¦
ly dpyd y`x iptl mei miyly yexgl xeq`e ,ycewd lr
y`x cr yexgl xzen zerihp zgzy ipiqa dynl xn`p ,ziriay
deya zexfetnd zerihp xyr yi m`e .eyaii `ly ick dpyd
xn`p ,[dn` miying lr dn` miying `edy] d`q zia jeza
oliaya yexgl xzene ,d`q ziad lka zewpei mdy ipiqa dynl

,'a .d`q ziad lk z`äáøòdaxra gafnd z` siwdl jixvy - £¨¨
,'b .zekeqd bg ini zray lkíénä Ceqéðålr min jqpl jixvy - §¦©©¦

oiid on cal ,zekeqd bga xgy ly cinz zaxwda gafnd
md el` mipic dyely .min mbe oii mb mikqpn mei lka mikqpny

.éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©
,ïðaø eðzweqta xn`p,'ìçð éáøò'zeaxrd oin wxy cnll ¨©¨¨©§¥©©

ìçpä ìò úBìéãbä,zexykäôöôvì èøtdnyy daxr oin - ©§¥©©©©§¨©©§¨¨
dtvtvíéøää ïéa äìéãbä.dleqtydàø÷ éàî ,àøéæ éaø øîà- ©§¥¨¥¤¨¦¨©©¦¥¨©§¨¨

zeaxl oi`e daxr oinn dpi`e drexb dtvtvy cenll yi oiipn
xn`py ,'iaxr' xn`pdn dze`'BîN äôöôö íéaø íéî ìò ç÷'- ¨©©¦©¦©§¨¨¨

,mdiyrn z` elwliwy l`xyi ipa z` `iapd giked df weqta
,daxrd url xnelk miax min iab lr lcbd oli`l mliynde
cenll yi o`kne ,rexb dyrpy epiide ,dtvtv oli`l dyrpy

.rexb oin `id dtvtvyéiaà déì øîà,`xif iaxlàîìéãåweqtd ¨©¥©©¥§¦§¨
,Løôî à÷ éLeøt,epiidceäéð éàîe 'íéaø íéî ìò ç÷'`id dne - ¨¥¨§¨¥¨©©¦©¦©¦

miax min lr dlicby dze`,'äôöôö'xnel aezkd `a `le ©§¨¨
.dtvtv ziyrp daxrdy:`xif iax el dpr,'BîN' éàî ïk íà¦¥©¨

gxken okle ,'dtvtv miax min lr gw' wx aezkd xn` `l recne
cenll yie ,drexb `id dtvtvdy `xif iax ly eyexit weqta

.bga dtvtv zlihp oiprl dfnd`ian ,df weqt `aedy ab`
.weqtd ly eyexit z` `xnbdCeøa LBãwä øîà ,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¨¨

eäéð éàîe ,'íéaø íéî ìò ç÷'k éðôì ìàøNé eäiL ézøîà éðà ,àeä£¦¨©§¦¤§¦§¨¥§¨©§¨©©¦©¦©¦
äáøò,zgaeyn `idyíéøäaL äôöôvk ïîöò eîN ïäå`idy £¨¨§¥¨©§¨©©§¨¨¤¤¨¦

.drexb
àúéðúîà àø÷ éàäì dì éðúîc àkéàenvr `pzdy mixne` yi - ¦¨§©§¥¨§©§¨©©§¦¨

weqtdny `iad'BîN äôöôö íéaø íéî ìò ç÷'cenll yi ¨©©¦©¦©§¨¨¨
,`ziixad lr dywdy `ed `xif iaxe .dleqt daxryé÷úîdì ó ©§¦¨

àøéæ éaø,àîìéãåweqtd,Løôî à÷ éLeøt,epiidcíéî ìò ç÷' ©¦¥¨§¦§¨¨¥¨§¨¥¨©©¦
eäéð éàî 'íéaø,`id dn -öôö'.'äô,`xnbd dgecéàî ïk íà ©¦©¦©§¨¨¦¥©

'BîN',weqtd z` `xnbd zyxtn .'eny dtvtv' xn`p recn - ¨
ìàøNé eäiL ézøîà éðà ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¨¨£¦¨©§¦¤§¦§¨¥
äôöôvk ïîöò eîN ïäå ,äáøò eäéð éàîe ,'íéaø íéî ìò ç÷'k éðôì§¨©§¨©©¦©¦©¦£¨¨§¥¨©§¨©©§¨¨

íéøäaL. ¤¤¨¦
äáøò eäæ éà ,ïðaø eðz,dxiyk `idy daxr ipniq md dn -eäæéàå ¨©¨¨¥¤£¨¨§¥¤

äôöôöipniq ,dleqt daxr `idy dtvtv ipniq md dne -äáøò ©§¨¨£¨¨
,md dxykdäð÷urd -dlLravaíBãàCeLî dlL äìòå , ¨¤¤¨¨§¨¤¤¨¨

,lebr epi`e ekxe`l÷ìç äéôemda oi`e miwlg milrd zty - ¦¨¨¨
.zenibtipniqäôöôö,md dleqtddlL äð÷ravaäìòå ,ïáì ©§¨¨¨¤¤¨¨¨§¨¤

ìbîì äîBc äéôe ,ìBâò dlLzenibt zenibt milrd ztya yi - ¤¨¨¦¨¤§©¨
leqtd ipniq zyely lk z` daxra oi`y lke .ea mixvewy lbnk

.xyk dtvtv ly

:`xnbd dywn,àéðz àäå`idy daxrìbîì äîBcyiy jka §¨©§¨¤§©¨
zenibtd enk cg` cvl zehep zenibtd lke zenibt milrd ztya

,lbnay.øLkdaxrd m` la`øqîì äîBczenibtdy jka - ¨¥¤§©¨
cvl mwlg zehep zenibtde dlrn itlk zetewf milrd ztyay

,xqnay zenibtd enk xg`d cvl mwlge df.ìeñtdaxry ixd ¨
zncewd `ziixaa xn`py enk `le ,dxyk lbnl minec dilry

.dleqt `idy:`xnbd zvxznàéää àéðz ék ,éiaà øîà- ¨©©©¥¦©§¨©¦
,lbnl dnecy daxra dxiykdy dipyd `ziixadadaxr oin §

enyyàôìéçdaxr -àìéboeike ,lbnk zenibt yi dly milray ¦§¨¦¨
dlre mec` dly dpwy ,mixg`d zexykd ipniq ipy z` da yiy

.dxyk ,jeyn dlyéàä dpéî òîL ,éiaà øîàdnyy daxr ¨©©©¥§©¦¨©
àðòLBäì øLk àìéb àôìéçalel zlihp zaeg ici ea z`vl - ¦§¨¦¨¨¥§©§¨

.eipinedywn:`xnbdàèéLtda oi`y oeik dxyk `lib `tligy §¦¨
.dtvtva yiy leqtd ipniq lk z`:`xnbd zvxznàîéúc eäî©§¥¨

déì úéàå ìéàBädaxrl -éååì íL`tlig `l` daxr dny oi`y ¦§¦¥¥§©
`libïì òîLî à÷ ,øMkúð àìmy dl yiy s` dxyk `idy iia` Ÿ¦§©©¨©§©¨
.ieel:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàåoeik dleqt `id ok` `ny - §¥¨¨¦©¦

:`xnbd dper .dxiykdl iia`l oiipne ,ieel my dl yiyéáøò'©§¥
,íB÷î ìkî ,àðîçø øîà 'ìçðieel my dl yiy s` `lib `tlige ©©¨©©£¨¨¦¨¨

iia` xn` okle ,dxez dxn`y 'lgp iaxr' llka `id mewn lkn
.dxyk `idy

éléî úìz éðä ,àcñç áø øîàel` mixac dyely -eäééîL épzLà ¨©©¦§¨¨¥§¨¦¥¦§©¥§©§
Lc÷nä úéa áøç ékî.'` .ycwnd zia axgpyn mzeny epzyd - ¦¦¨©¥©¦§¨

mcewn eny didy dnàúôìçeiykr eny ,dtvtv -àúáøò- ¦§§¨©§§¨
daxr,mcewn did enyy dne,àúáøòeiykr eny.àúôìç ©§§¨¦§§¨

l :`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîricedl jxev yi recn - ©©§¨¦¨
:`xnbd dper ,mzeny epzypyáìeììdzr `xwpy dny zrcl - §¨

'`ztlg' `xwpy dne ,dtvtv `edy meyn alell leqt '`zaxr'
.dxyk daxr `edy meyn alell xykmcewn eny didy dn .'a

àøetéLeny dyrp ,setk `edy li` ly xtey -,àzøöBöçdne ¦¨£©§¨
eny didy,àzøöBöçeiykr eny ,li` ly epi`e xyi `edy £©§¨

dpéî à÷ôð éàî .àøetéL,mzeny epzypy rcilìLàø ìL øôBL ¦¨©©§¨¦¨§¨¤Ÿ
äðMädpyd y`xa xtey zriwz zevn mi`vei oi`y zrcl - ©¨¨

dna `l` ,li` ly epi`y iptn ,`xetiy dzr `xwpy dna
dn .'b .dxezd eilr dxacy xteyd `edy `zxvevg `xwpy

mcewn `xwpyàzøeúteiykr eny ,ohw ogley -,àøeútdne ¨§¨¨¨
mcewn did enyyàøeúteiykr eny ,lecb ogley -.àzøeút ¨¨¨§¨

dpéî à÷ôð éàîì,mzeny epzypy rcil,økîîe çwîìxkn m`y §©©§¨¦¨§¦¨¦§¨
mewnd iyp` z`ixw itl ohw e` lecb el `iadl aiig '`xezt' el

.df onfa
øîBà éðà óà ,éiaà øîàdndaa wlgd ,eny dpzydy sqep xac ¨©©©¥©£¦¥

mcewn eny didyéñk éaeny dyrp ,zeqekd zia -àìéìáeä- ¥¨¥§¦¨
,qqndeny didy dndaa wlgde,àìéìáeäeny dyrp.éñk éa §¦¨¥¨¥

:`xnbd zyxtndpéî à÷ôð éàîì,mzeny epzypy rcilìoipr §©©§¨¦¨§
oileg zkqna epipyy ,zetixh zekld(:p)yéáBòa àöîpä èçî- ©©©¦§¨§¦

ly dard xeraúBñBkä úéayletn awpd oi`y] cg` cvn ¥©
,dtixh [yletn awpdy] miccv ipyn z`vnp m`e ,xyk [eiaera
,zeqekd zia dligzn `xwpy mewnd xera `weec `ed df oice
yletn epi` awpdy onf lke ,zexer ipyn ieyre dar ely xerdy
iptn ,dtixh dndad oi` ,awip cg` xer wx `l` ,cvl cvn
daegz hgnd m` la` ,awpd mewn z` dqkne oibn ipyd xerdy
yiy ,qqnd `xwp did dligzne zeqekd zia dzr `xwpy dna

.dtixh dndade ,yletn awpk `ed ixd cg` xer wx elàáø øîà̈©¨¨
øîBà éðà óà ,óñBé øa,eny dpzydy sqep xacmewnd ©¥©£¦¥

eny did dligzny,ìáaeny dyrpéñøea,ódid enyy mewnde ¨¤§¦
éñøea,óeny dyrpéàîì ,ìáa §¦¨¤§©
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קעג
ezny in` cenr cl sc ± iyily wxt`nei

øîåà ìåàù àáàjixvy jcnll `l` ,`a lra ly xiykdl `l `xw xn`c "iaxr" Ð

opixn`ck ,gafnd z` siwdl ycwnl zg`e alela dcb`l zg` ,daxr ly zevn izy

.(`,dn) "daxre alel" wxta onwlïðáøå,mixd lye lra ly xiykdl "iaxr" iyxcc Ð

?edl `pn ycwnléðéñî äùîì äëìä íéîä êåñðå äáøò úåòéèð øùòdyly el` Ð

,dxezd on mdl oipn yxcnd ziaa el`yp

rnye ,md ipiqn dynl dkldy eaiyde

mixeriy :oke .mrnyy xcqk mqxbe rneyd

rneyd orny (a,d dkeq) oivigne oivivge

xyr .mewn lka oke ,ornyy xcqk oxcqe

zerihpziriay) mirxf xcqa `id dpyn Ð

zexfetnd zerihp xyr :(e dpyn oey`x wxt

yiy dnk `l` efl ef oia oi`y ,d`q zia jeza

miyng `edy d`q zia eqtze .dzxagl ef oia

agexe jxe`l zexfetn dn` miyng lr dn`

deyaaxr oliaya d`q zia lk oiyxeg Ð

on devny it lr s` .dpyd y`x cr ziriay

ol `wtpck ,ycwd lr legn siqedl dxezd

axr ly yixg "zeayz xivwae yixga"n

yexgl xeq`e ,ziriayl qpkpd ziriay

opixn`ck ,dpyd y`x iptl mei miyly

,i`xwn (`,b) ohw crenc `ziinw `zrnya

yexgl xzeny ipiqn dynl xn`p zerihpa

m`e .eyai `ly ick ,dpyd y`x cr mdizgz

d`q zia jeza ozkldk zexfetne od xyrÐ

xzene ,dlek d`q ziaa zewpeiy dynl xn`p

,xyr mpi` m` la` .oliaya olek z` yexgl

zexfetn opi`y e`ozkldklk zgz yxeg Ð

xyr oeayg itl dzwipi xeriyk zg`e zg`

mei miyly xq`p mipwf zepli`ae .d`q zial

(my) ohw crena opixn`ck ,dpyd y`x iptl

.i`xwn `aiwr iaxle ,`zkldn l`rnyi 'xl

oald dcya exq`e ,dxezl biiq eyr minkge

zxvrn mipwfa oli`d dcyae ,jli`e gqtn

yly daxd miwpeiy iptn mipwfa exn`e .jli`e

el` ixd d`q zial (dxyr rhnn) zepli`

cr oliaya d`q zia lk miyxege ,mitxhvn

zxezn dzvie odl jixv eleky itl ,zxvr

yly mpi` m`e .oli` dcy ziyrpe oal dcyÐ

,zxvr cr oeayg itl eizgz cg` lkl yxeg

.jli`e gqtn xeq` x`ydeäáøòycwnl Ð

alell daxr eli`c.`wtp `xwn Ðêåñéðå
íéîä,bgd ini zray xgy ly oicinzl Ð

.(`,gn) "daxre alel" wxta onwl opixn`ck

lke .oii oia min oia oikqpn cvik yxtn mzde

,oii `l` mdikqp oi` dpyd zeni lk zepaxw

ipy jixvy ,xgy ly cinza bgd on ueg

.oikeqipäàø÷ éàî`le ,`zerixbl dtvtvc Ð

.mewn lkn "iaxr"n diiaxpc ,`id daxrc `pin

åîù äôöôö íéáø íéî ìò ç÷dil yxtnck Ð

miax min lr feg`e yxypy eze` :eda` 'x

dgkezac ,`id `zerixb ,`nl` .dtvtv dyrp

.l`wfgia xn`påäáà 'ø øîà,oizipznc `nrh iyextl e`le ,`l` opiqxb `le .opiqxb Ð

.diyxt `xwa ixii`e li`ed ,`id dytp it`a `zln `l`àø÷ éàäì éðúîã àëéàå
àúéðúîàiia`c `ztwz` jde .`xif 'x e`le ,`zipzna dizii` diteb `zipznc `pzc Ð

.`xab `la dl epzn eny i`n ok m`c ,`vexize `xif 'xa dl ipznäìù äð÷ur Ð

.dly÷ìç äéôå.zenibt zenibt ieyr epi`e ,wlg oilr ly oceg Ðìâîì äîåã àéðúäå
øùëxqn :dly ci zia itlk zenewr ,cg` cvl zehep olek dizenibt xivw lbn Ðcg`e o`kn cg` oivwer ipy mdle ,egkep zekled dizenibte ,d"biy* oixewy ,dxibn `id Ð

oikq zenibtk ,o`kn.àìéâ àôìéçá äì úçëùî :ïðéñøâ éëä.wlg dit daxr x`y la` .lbnl dnec dite ,`id dxyk daxr oin .`lib `tlig dl zgkyne qxb `le Ðàúáøò àôìéç
.daxr dl oixewe ,dnyn zipzyp eiykre .dtvtv `l` ,`lib `tlig epiid e`l Ðàøåôéù.setk Ðàúøöåöç.li` ly dpi`e ,dheyt Ðàøåúô àúøåúôzg`de dlecb zg`d Ð

.dlecbl dphw lye ,dphw slg dlecbl zexwl oilibx eid mye .dphwøîåà éðà óà.dny slgzpy cg` cer icia yi ip` s` Ðàìéìáåä.l"iitpv** =úåñåëä úéáqxkd seq =

awp awip `le eiaera daegz ,cg` cvn zeqekd zia iaera z`vnpy hgn :(a,p) oileg `ipze .zeptc izyk dar el (dty) aiaq eptece qekke raekk ieyr `ede ,d"vpt*** oixewy

yletnyletn awpdy ,oiccv ipyn .oibne enzeq iaerdy .xyk Ð.`lilaed zexwl libx did `ede ,wc eptecy iptn ,xiykdl welig oi` zeqekd zia eiykr oixewy eze`ae .dtixh Ð
éèéâì
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úçàåaizk ycwn icinc ;oileaba s` `ni` ,`zkld dil zilc oeikc :dniz Ð ycwnl

?`xwa

ïðáøå`pn mixd lye lra ly :le`y `a`l irainl ivn inp ikd Ð edl `pn ycwnl

`l` .mizy "lgp iaxr" onwl opax iyxcc `d inp dil zile .dil zil `nye ?dil

daxre cg` qcd :xn`c ,`aiwr iaxk dil xaq

itle .onwl gkenck ,`aiwr 'xk dkld oi`e .zg`

r lehil `ly xdfil jixv dfok m`` alell dax

opiyxc `l zeyxc izyc ,lgpd lr dlicb

lke ,`kd opiyxccke onwl opiyxcck "iaxr"n

zxeza iccd iab `ipzn onwlce `kdc i`pz ipd

dil yixc xne ikd dil yixc xnc rnyn ,mipdk

.ikd

äð÷ied daxr ipniq yxitc oeik Ð 'ek dly

dyly ea oi`y s` xiykdl `l` ,ibq

ipniq ipzw jkitl ,`lib `tlig oebk ,el` mipniq

.ipd `wec xninl dtvtv

úéá`ede ,`vpt oixewy qxkd seq Ð zeqekd

z`vnpy hgn :`ipze .qekke raekk ieyr

awp awip `le cg` cvn zeqekd zia iaera

yletnipyn .oibne enzeq xerdy ,dxyk Ð

yletn awpdy ,oiccvoixewy eze`ae .dtxh Ð

zeqekd zia eiykriptn .xiykdl welig oi` Ð

jk .`lilaed zexwl libx did `ede ,wc eptecy

`xaq oi`c xnel `vnz m`e .qxhpewa yxit

!xerd ivg `l` awip `le li`ed ,dtxh `diyÐ

,`ixad `ny opiyiige ,awip elekc xninl opivn

(a,bn oileg) "zetxh el`" yixa yiigc ikid ik

.dqexc wtql yiigc o`nl ,hyea uew el ayi iab

eawipy zeqekd ziae qqnd :mzd `pzc `de

yletn awp opirac rnync ,uegl`wec e`l Ð

iwet`l ,ueg itlk :xnelk `l` ,yletn uegl

zia iaera 'ixn` `wc `de .df jezl df eawp

dxyk cg` cvn zeqekdcv eze` yxtl jixv Ð

llg itlky oevigd cv i`c .irxd itlk miptan

sebdhgn z`vnpy `l` llk awip `l elit` Ð

.i`z`e awp iaewp opixn`c ,dtxh sebd llga

`dzy xnel mz epiaxl d`xp oi`e`la dtxh

cg` cvn inp qqnd ly iaerd ivg `l` ,awp

zeqekd zia iaer hwpc `de .dxyk`w `zeax Ð

mly cg` xer awipy it lr s` ,ol rnynÐ

hwpc icii`e .mdipy eawpiy cr dxyk ikd elit`

dxyk cg` cvn,dtixh oiccv ipyn inp hwp Ð

`wlq :inp i` .`id `hiytc `zlinc it lr s`

,dxyk zexerd izy eawipc oiccv ipyn jzrc

,oneya my waecne qqnd iab lr akeyy itl

zleglg` dedc icin ,irxd `vi `ly oibne

dpin `wtpc `de .dze` zecinrn mikxie dawipy

ediiny ipzyi`c i`na `kd`zewtp epiid Ð

epiid dxyk cg` cvn xn`y dn drhz `lc

zia eiykr oixewy qqnd epiidc ,`lilaeda

dn epiidc ,`lilaed oixewy dn la` .zeqekd

zeqekd zia zexwl oilibx eidy`ly oke ,mly xer awipe li`ed ,dtxh cg` cvn elit` Ð

dn la` ,qqnd `edc zeqekd zia eiykr oixewy dna iedc ,dtxh oiccv ipyna inp drhp

oiccv ipyn elit` zeqekd zia dlgz oi`xew eidy dn `edc `lilaed eiykr oixewy

.dze` zecinrn mikxie dawipy zleglgk ,dxyk
`wtp
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קעד
ezny ina cenr cl sc ± iyily wxt`nei

íéùð éèéâìazkp ipta" xn`iy jixv ux`l dvegn hb `iand :(`,a oihib) ol `niiwc Ð

ux`n `iande .dnyl oi`iwa oi`c meyn i`e eniiwl oiievn oi`c meyn i` ,"mzgp iptae

l`xyimicr znizg xikdl oiievn milbx ilere ,dnyl oi`iway itl ,jixv epi` Ð

,dnyl oi`iwae dxez ipa ody itl ,oihibl l`xyi ux`k laa :(`,e) mzd opixn`e eniiwl

dxez myn cenlle jlil oiievn daiyi ipae

ipa opi`e ,laal jenq siqxeae .zenewn lkn

siqxea i`n :(`,hw oixcdpq) opixn`ck ,dxez

.melk ea xiizyp `le ,einin z` etyy xea Ð

slgzp eiykr la` .xn`iy jixv myn `iande

,xn`iy jixv laan `iand jkld ,mny

.jixv oi` siqxeaneäðùîíéñãä äùìùÐ

.dl sili `xnbaïéîåè÷ íéðù åìéôàåÐ

mehw i` ,jytp dn :jixt `xnbae .i`w miqcd`

dyly jixv `ede leqtedlek irail Ð

xyk mehw i`e ,minilyozyly xiykl Ð

zlgzn l`rnyi 'x ea xfg :ipyne !minehw

mipy elit` xn`e ,dyly jixvn didy eixac

,ixnbl edl iziin `l i` oicd `ede .oinehw

.inc edpzilc o`nk minehw `dcïåôøè 'ø
íéîåè÷ ïúùìù åìéôà øîåàxcd ira `lc Ð

.qcdaàøîâãçà íéøîú úôë,rnyn Ð

.aizk "ztk"cðòó.cg zear ,cg ur ,cg Ð

íéîåè÷ íéðù åìéôàå.i`w qcd` Ðíãâàé ìåëé
ïìåëxn`p ike :zxn` .mdnr bexz`d s`e Ð

oipr lr siqen e"ie rnyn iedipc "mixnz ztke"

xn`p `l `lde ?xcd ur ixt mr etxvl oey`x

mr `le ,od onvr ipta rnyn "ztk" `l`

"lgp iaxre" ,mdilr siqen "ur spre" .bexz`d

oicb`p jkitl o"iee oda xn`py ,mdilr siqen

.aleld mräæ úà äæ ïéáëòîùxqg m` Ð

.devn dylyd oi` ozrax`n zg`äîú=

.mz zgwle :yixcc ,dnlyìàòîùé 'øåÐ

okid ,mly jixvn cge minehw mipy xiyknc

xcd ira i` ?aezkd owlgi`e ,edleka iraip Ð

xcd ira `l!jixvp `l cga elit` Ðøîà
äàøéá.mkg my Ðìàòîùé 'ø åá øæçÐ

.ira xcd edine ,cga xykne ,eixac zlgzn

ïåôøè 'øë äëìä.xyk mehwc ,lwdl Ðååùà
åðéáæå,mdinc lr elrz l`e deya exkn Ð

.minlye oiqcd dyly mkn miywany iptn

àì éàå.ezieyn Ðïåôøè 'øë àðéùøãÐ

oinehwa xyknc.àáé÷ò 'øë`l` ira `lc Ð

.cgäðùîäàîè äîåøú ìùå äìøò ìù
ìåñô.`nrh yxtn `xnba Ðìåèé àìÐ

.`nrh yxtn `xnbaíéìùåøéá`idy Ð

.ipy xyrn zlik`l dxykìåèé àìÐ

.`xnba yxtnckøùë ìèð íàåda yi ixdy Ð

"mkl"c ,`l milyexil ueg la` .dlik` xzid

.mkl ie`xd ,aizkúéææçzereara` oink Ð

.zewcåúîèô äìèðepiax itn ,bexz` y`x =

wxt oivwer) oenx ly dnhtd :eznbece .awri

:opiqxb ikd .(b dpyn ipyøñçå á÷éð ÷ãñð óì÷ð
ìåñô àåäù ìëea agzy xqg `le awip eli`c ,`zlin `cg `edy lk xqge awip Ð

d`ivede hgn.`tiq ipzwck ,xyk Ðåö÷åò ìèéðoixcdpq) mip`z ivwera enk ,eapf Ð

.(`,néùåëä.`ed xegye ,yek ux`n `ay Ðéúøë.i"xet* ,miyixk =ìåãâáå`ly Ð

.i`cn xzei lecb `di
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à÷ôðlaac (`,e) oihibc `nw wxta ol `niiwc ,qxhpewa yxitck Ð miyp ihibl dpin

`zaizn igikyc ,"mzgp iptae azkp ipta" xnel jixv oi`c ,oihibl l`xyi ux`k

seqae .dny ipzync ,siqxea oixewy dn epiide .eniiwl oiievn micr mbe dnyl oi`iwae

mye dnye eny oiprl dpin `wtpe ,xg` oeyl cer yxit (mye a,el zay) "oiwilcn dna"

dpicnd my `ed laac ,okzi `le .dxir mye exir

,laal dqir l`xyi ux` :(`,`r oiyecw) xn`ck

`ed okid cr (my) "oiqgei dxyr" wxt opixn`e

.xird my `l` hba dpicnd my oiazek oi`e .laa

ðòóspr :'hpewa 'it Ð dyly zear ur,cg Ð

urzear ,cg Ðlirlc :dnize .cg Ð

"ur spr" `pniwe` (a,al)z` oiteg eitpry Ð

"zear ur" inp opiyxce .eivroink relw Ð

"xcd ur ixt" :`nipe ,xn`z m`e !drilwÐ

mrhy opiyxc urc `yxcnc :xnel yie !dyly

.miey eixte evr

éáøòmiqcd dnk ozep elit` Ð mizy lgp

alela zeaxr dnkela" df oi` Ð

ok m`` cb` jixv xn`c o`nl elit` ,"siqez

"oic zia ede`x" seqa ziyixtck ,xg` oin siqen

.(a,gk dpyd y`x)

àäúùinp `nrh i`dn Ð dnz dgiwl

df oi`c meyn ,xqg bexz` opilqt

ab lr s` ,opiyiig `l ipy meiae .dnz dgiwl

yixa izyxit `nrhe .oipin drax`` opictwc

.("opira" ligznd xeaica mye a,hk) oiwxit

iakrnc `dc wiqn (`,fk zegpn) "dax unewd"ae

iccd`el yi la` ,el oi`y `l` epy `l ÐÐ

,oiakrn oi` :zelecb zeklda yxite .oiakrn oi`

i` `l` ,iccd icda edl dabnc cr `niz `lc

dicegl cge cg lk dabn`niiwc ,inc xity Ð

,ok xnel `ed dniz xace .cb` jixv oi` alel :ol

zg` devn elekc oeikcxg` dfa elirei j`id Ð

oiakrnc epy `l :extqa dibd mz epiaxe ?df

el yi la` ,el oi`y `l` dnz meyndnz Ð

opixn`ck ,ecb`a exag `ly it lr s` ,`ed

."dgiwl" ,"dgiwl" opax iyxc `lc (`,bl dkeq)

ied `lc dil rnyn dgiwl yixcc dcedi 'xle

.ecb` ok m`` dnz

ùåøãìå:dniz Ð ith lwinc `aiwr 'xk edl

`l` `aiwr 'xk dil `xiaq `l `d

`ay ,weicd on df lkc :xnel yie !oetxh iaxk

`xiaq oetxh iaxkc ,dinrhl l`enyc gikedl

exkniy ick xaq `lc icina edl cigtn i`c .dil

lefa.ith lwinc ,`aiwr 'xn mcigtdl el did Ð

`zlzc ,oetxh iaxn ith icgtn ,daxc` :igce

`l mlerne ,mihw `lc cgn igiky oinehw

lk" wxtn dyw ,edine .oetxh iaxk xaqc rnyz

xn`c ,gqta zexicwn (`,l migqt) "dry

oia eda ciare ,gqtd xg` cr edl idyn :l`eny

l`eny `cf`e :opixn`e .epina `ly oia epina

:icpk epafnc edpdl l`eny edl xn`c ,dinrhl

y``l i`e ,ekiipiaf eeiaxk ekl `pyixc Ð

icina cgtn `lc `icda rnyne .dipira dizil ik gqtd xg`l ung ixyc :xnelk .oerny

`kd `nlyac ?dil xaq `lc icina mcigtdl el dnl mzdc :xnel yie !dil xaq `lcÐ

.xwei liaya erpni `le dievn devnd `dze ,lefa exkniy ick mcigtn didc xninl ivn

lk" wxta jixt `peeb i`d ikc !dizeek edl yexcil ,oetxh 'xk dl xaq i`e :xn`z m`e

`aa yixae .devn xecid meyn gipd `kdc :xnel yie .ded axc dixz` :ipyne ,(my) "dry

`l i`e ,qiiti`c i`na diqiit lif :xn`e `acxc dinwl `z`e ,eizegex rax`n `piax ditw`c ,`ipex iab (mye `,d) `xzadn itl lkd :xn`c ,iqei iaxc `ail` `ped axk jl `pipiic Ð

el oc `ly dn .xcby.zegta el lgne `piax qiitzpy itl Ð
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dkeq(iyily meil)

dpéî à÷ôð,mzeny epzydy rcilíéLð éhéâì`iand gily - ©§¨¦¨§¦¥¨¦
dy`l epzepy drya xnel jixv ,l`xyi ux`l ux`l uegn hb
oi` siefn `edy lrad xrxri m`y iptn ,'mzgp iptae azkp ipta'
jka mi`iwa ux`l ueg ipa oi`y iptn e` ,eniiwl miievn micr
gilyd cirn ef dxin`ae ,'dnyl' hbd z` aezkl jixvy
l`xyi ux`n hb `iand la` .dnyl azkpe siiefn epi` xhydy
ipay iptn ,'mzgp iptae azkp ipta' xnel jixv epi` ,laan e`
jixvy mirceie dxez ipa md mbe ,hbd z` miiwl miievn zeaiyi
ipa da eid `l laal dkenqd siqxea la` .dnyl hbd z` aezkl
ycige ,'eke azkp ipta xnel jixvy ux`l ueg x`yk dpice dxez
`xwpd mewndn `iand ok m`e mny dpzyp dzry sqei xa `ax
.xnel jixv laa `xwpy mewndn `iande xnel jixv epi` siqxea

äðùî
,øîBà ìàòîLé éaølehil `id mipind zrax` zevnìLíéqãä äL ©¦¦§¨¥¥§¨£©¦

,ãçà âBøúàå ãçà áìeì úBáøò ézLe.`xnba x`eaiy mrhdn §¥£¨¨¤¨§¤§¤¨
y ,l`rnyi iax siqedeeléôàm`íéðLmiqcddníéîeè÷ £¦§©¦§¦

,xyk ,my`xaåqcdy cala,íeè÷ Bðéà ãçàx`eaz `xnbae §¤¨¥¨
.ezpeek,øîBà ïBôøè éaøe miqcd dyely `iadl jixveléôàm` ©¦©§¥£¦

ìLíéîeè÷ ïzL,mixyk.qcda 'xcd' aeig oi`y oeikàáé÷ò éaø §¨§¨§¦©¦£¦¨
L íLk ,øîBàwx `iadl jixvCk ,ãçà âBøúàå ãçà áìeljixv mb ¥§¥¤¨¤¨§¤§¤¨¨

wx `iadl,úçà äáøòå ãçà ñãämipind lk eywedy meyn £©¤¨©£¨¨©©
.dfl df weqtay

àøîâ
,øîBà ìàòîLé éaø ,àéðzmFIA mkl mYgwlE' dxeza xn`p ©§¨©¦¦§¨¥¥§©§¤¨¤©

yie ,'lgp iaxre zar ur spre mixnY zRM xcd ur ixR oFW`xd̈¦§¦¥¨¨©Ÿ§¨¦©£©¥¨Ÿ§©§¥¨©
weqtd oeyln cenll'øãä õò éøt'`iadl jixv bexz` -ãçà, §¦¥¨¨¤¨

cg` rnyn 'ixt' oeyly,oeylne'íéøîz útk'xqg azkpy - ©Ÿ§¨¦
alel `iadl jixvy cnll cigi oeyla yxcp df ixd e"`e,ãçà¤¨

oeylneðò''úBáò õò ójixvy cenll yi ,milin yelya azkpy £©¥¨
`iadlìLäLoeylne ,miqcd'ìçð éáøò',miax oeyla azkpy §¨©§¥©©

`iadl jixvy zeaxrd oipny cenll yi ,mipy 'iaxr' herine
`ed.íézLl`rnyi iax siqedeeléôàåm`íéðLmiqcddn §©¦©£¦§©¦

íeè÷ BðéàL ãçàå íéîeè÷xyk.seq z` `xnbd x`az jenqae §¦§¤¨¤¥¨
.eixac,øîBà ïBôøè éaø`iadl jixvìLäLmiqcdeléôàåm` ©¦©§¥§¨§£¦

ìLíéîeè÷ ïzLmixyk,.qcda 'xcd' jixvn epi`yàáé÷ò éaø §¨§¨§¦©¦£¦¨
L íLk ,øîBàwx `iadl jixvCk ,ãçà âBøúàå ãçà áìeljixv mb ¥§¥¤¨¤¨§¤§¤¨¨

wx `iadlãçà ñãämehw epi`y,úçà äáøòålk eywedy £©¤¨©£¨¨©©
.dfl df weqta mipindøæòéìà éaø Bì øîàdz` m` ,`aiwr iaxl ¨©©¦¡¦¤¤

,ywida weqtd lk z` yxecàäé ìBëéz` zgwl mb jixv ¨§¥
dïänò âBøúàmcbe`l jxhvie daxrde qcdd aleld mr - ¤§¦¨¤

úçà äceâàa,`aiwr iax el xn` .dfl df weqta eywed ixdy ©£¨©©
zøîà,jk xnel xyt` ike -øîàð éëå' weqtaútëå øãä õò éøt ¨©§¨§¦¤¡©§¦¥¨¨§©Ÿ

'íéøîzaleld z` sxvl `ay rnyny [ztke] e"ie ze`d mr §¨¦
,bexz`l epiidc - weqta xn`py mcewd oiprløîàð àì àìäå©£ŸŸ¤¡©

'útk' àlà.bexz`d mr cgi lhip epi` aleldy rnyne ,e"ie `la ¤¨©Ÿ
e"ie xn`p mday daxrde qcdd mr elhil jixv la`ur spre'

mcb`le aleld mr cgi mtxvl jixvy xnel 'lgp iaxre zar
.cgiïéákònL ïépîemipind,äæ úà äæmdn cg` el oi` m`yepi` ¦©¦¤§©§¦¤¤¤

,x`yd z` lhep m` devn miiwn'ízç÷ìe' øîBì ãeîìzmiyxece ©§©§©§¤
mz gwlänz äçé÷ì àäzLcg` s` dxqg didz `le ,dnily - ¤§¥§¦¨©¨

.weqta exn`py mipindn
:`xnbd dywnìàòîLé éaøåjixvy `ziixaae dpyna xn`y Ÿ§©¦¦§¨¥

cg`e minehw mipy elit`' xn`e siqede miqcd dyely `iadl
dyw ,'mehw epi`ynCLôð äî[edyxtzy cv lka]éà ,ezrc ¨©§¨¦

miqcdyéòa ïéîéìL,qcda 'xcd' jixvy meyneälek énð éòaéì §¥¦¨¥¦¨¥©¦§
xiykd recne minly eidi miqcdd lky jixvdl el yi -

,minehw mdn mipyykeéày l`rnyi iax xaeqïéîéìL éòa àì ¦Ÿ¨¥§¥¦
ok m` ,qcda 'xcd' jixv `ly meyn ,miqcdaeléôàqcdénð ãç £¦©©¦

àìcg` qcdy l`rnyi iax xn` recne mly didiy ekxhvi Ÿ
.mly zeidl jixv dyelydn,`xnbd zx`anäàøéa øîàmy] ¨©¦¨¨

[mkgìàòîLé éaø Ba øæç ,énà éaø øîàdligzn xn`y dnn ¨©©¦©¦¨©©¦¦§¨¥
,cg` qcd wx lehil jixvy ezrce ,miqcd dyely lehil jixvy
zpeek `id efe ,'xcd' meyn mehw didi `ly jixv qcdd eze`e
`l m` oicd `ede minehw mipy elit` zgwl lekiy l`rnyi iax

.mehw epi`y cg` qcd gwiy calae ,llk mze` `iai
.ïBôøè éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà`iadl jixvy ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦©§

.minehw mlek m` s` mixyk mde miqcd dyelyìàeîL àãæàå§©§¨§¥
déîòèì,ezhiyl ef dklda jld l`enye -ìàeîL eäì øîàc §©£¥§¨©§§¥

àqà éðaæîc eäðäìmxign z` milrn eidy miqcdd ixkenl - §©§¦§©§¥©¨
mpi`y minehw mpi`y miqcd mdn miywan mipewd eidy meyn

,miievneðéaæå eåLàelrz l`e deya miqcdd z` exkn - ©§§©¦
,i`cn xzei mdincaàì éàå,deya exknzeëì àðLéøcyexc` - §¦Ÿ¨¦§¨§

dklddy mklïBôøè éaøkmdy minehw miqcda s` xiykny §©¦©§
xaeq l`enyy df dyrnn `xnbd dgiken .xzei miievn

ixdy ,oetxh iaxk dklddyàîòè éàî`edy l`eny mdl xn` ©©£¨
,oetxh iaxk dklddy yexciààîéìéxaeq epi`y xn`p m` - ¦¥¨

jka mdilr mii`y `l` oetxh iaxkc íeMîoetxh iaxì÷éî ¦§¥¥
ok m` ,minehw miqcda xiyknyeäì LBøãéìåmdilr mii`i - §¦§§

`id dklddy yexciyéôè ì÷éîc àáé÷ò éaøk,xzei lwiny - §©¦£¦¨§¥¥§¥
yexci m`n xzei mixkend lr mii`i dfe ,cg` qcd wx jixvne
`ly i`ce `l` .miqcd dyely jixvny oetxh iaxk dklddy
xaeq l`enyy gkene ,dkldk epi`y mei`a mii`l dvx
xaeq epi` l`enyy xyt` :`xnbd dgec .oetxh iaxk dklddy
`ly mdilr mii`l ick `l` ok xn` `le ,oetxh iaxk dklddy
iaxk `le oetxh iaxk yexcl sicrdy dne ,xignd z` eriwti

c meyn ,`aiwràúìzmiqcdéçéëL éîeè÷la` ,xzei miievn - §¨¨§¥§¦¥
çéëL àì ,íeè÷ àìå ãçiaxk yexciy dn okle ,zegt ievn - ©§Ÿ¨Ÿ§¦©

.`aiwr iaxk yexciy dnn mixgeqd lr mei` xzei `ed oetxh

äðùî
ìeæbä âBøúà.mklyn minkg eyxce 'mkl mYgwlE' xn`py ,leqt ¤§©¨§©§¤¨¤

åbexz` okLáiäeaex yaiy -,zigelgl ea oi`y cr,ìeñt §©¨¥¨
urn bexz` .xcd epi`y meynäøLà ìLeze` micaery oli` - ¤£¥¨

,dtixy oerhd ,dxf dcearlåurn bexz` okúçcpä øéò ìL- §¤¦©¦©©
,dxf dcear cearl diayei aex eztzpe egcedy l`xyi ly xir

,da `vnpd lk z` sexyl jixve,ìeñt,dtixyl cnery oeiky ¨
urn bexz` .bexz`a jixvd xeriyd z` ea oi`e sexyk aygpìL¤

äìøòjezae ,ezrihp zryn mipy yely exar `l oiicry - ¨§¨
,d`pda mixeq` eizexit mipyd zyely.ìeñtbexz` okeìL ¨¤

,ìeñt äàîè äîeøzbexz` la` .`xnba x`eai mrhdeäîeøz ìL §¨§¥¨¨¤§¨
äøBäèdligzkl,øLk ìèð íàå ,ìBhé àìel` mipic ly mnrhe §¨Ÿ¦§¦¨©¨¥

.`xnba x`eai
bexz`éàîc ìLepnn eyixtd m` wtqe ux`d mrn gwlpy - ¤§©

,zexyrne zenexz,ïéìñBt éànL úéa,`ed lah wtqy meyn ¥©©§¦
ielle odkl yiy iptn ely elek epi`y ,leqt lah ly bexz`e

,ea wlg,ïéøéLëî ìlä úéáebexz` .`xnba x`eaiy mrhdnìL ¥¦¥©§¦¦¤
éðL øNòîíéìLeøéadligzkl ,ipy xyrn zlik` mewn `idyàì ©£¥¥¦¦¨©¦Ÿ

,øLk ìèð íàå ,ìBhébexz` .`xnba x`eai df oic ly enrh ¦§¦¨©¨¥
yúéææç äúìòcid yenyna zexkipd ,zewc zereara` oink -ìò ¨§¨£¨¦©

Baeø,bexz`d lyy bexz` e`Búîèt äìhðy`x ylzp - ¦§¨¦§¨
y bexz` e` ,bexz`dóì÷ðbexz` e` ,dwexid dwcd eztilw ¦§©

y÷cñðy bexz` e` ,eteql ey`xn ekxe`l wcq ea yi -áwéð ¦§©¦©
ådaiwpd zngnàeäL ìk øñç,bexz`dnbexz`d el` lka §¨©¨¤

.ìeñtm` la`úéææç äúìòwxBèeòéî ìòbexz` e` ,bexz`d ly ¨¨§¨£¨¦©¦
yBö÷eò ìhðegn `ed eay eapf -,url xay bexz` e`àìå áwéð ¦©§¦©§Ÿ

.øLk ,àeäL ìk øñç̈©¨¤¨¥
éLekä âBøúà,xegy `ede yek ux`n `ay -,ìeñtdf oi`y ¤§©¦¨
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dkeq(iyily meil)

dpéî à÷ôð,mzeny epzydy rcilíéLð éhéâì`iand gily - ©§¨¦¨§¦¥¨¦
dy`l epzepy drya xnel jixv ,l`xyi ux`l ux`l uegn hb
oi` siefn `edy lrad xrxri m`y iptn ,'mzgp iptae azkp ipta'
jka mi`iwa ux`l ueg ipa oi`y iptn e` ,eniiwl miievn micr
gilyd cirn ef dxin`ae ,'dnyl' hbd z` aezkl jixvy
l`xyi ux`n hb `iand la` .dnyl azkpe siiefn epi` xhydy
ipay iptn ,'mzgp iptae azkp ipta' xnel jixv epi` ,laan e`
jixvy mirceie dxez ipa md mbe ,hbd z` miiwl miievn zeaiyi
ipa da eid `l laal dkenqd siqxea la` .dnyl hbd z` aezkl
ycige ,'eke azkp ipta xnel jixvy ux`l ueg x`yk dpice dxez
`xwpd mewndn `iand ok m`e mny dpzyp dzry sqei xa `ax
.xnel jixv laa `xwpy mewndn `iande xnel jixv epi` siqxea

äðùî
,øîBà ìàòîLé éaølehil `id mipind zrax` zevnìLíéqãä äL ©¦¦§¨¥¥§¨£©¦

,ãçà âBøúàå ãçà áìeì úBáøò ézLe.`xnba x`eaiy mrhdn §¥£¨¨¤¨§¤§¤¨
y ,l`rnyi iax siqedeeléôàm`íéðLmiqcddníéîeè÷ £¦§©¦§¦

,xyk ,my`xaåqcdy cala,íeè÷ Bðéà ãçàx`eaz `xnbae §¤¨¥¨
.ezpeek,øîBà ïBôøè éaøe miqcd dyely `iadl jixveléôàm` ©¦©§¥£¦

ìLíéîeè÷ ïzL,mixyk.qcda 'xcd' aeig oi`y oeikàáé÷ò éaø §¨§¨§¦©¦£¦¨
L íLk ,øîBàwx `iadl jixvCk ,ãçà âBøúàå ãçà áìeljixv mb ¥§¥¤¨¤¨§¤§¤¨¨

wx `iadl,úçà äáøòå ãçà ñãämipind lk eywedy meyn £©¤¨©£¨¨©©
.dfl df weqtay

àøîâ
,øîBà ìàòîLé éaø ,àéðzmFIA mkl mYgwlE' dxeza xn`p ©§¨©¦¦§¨¥¥§©§¤¨¤©

yie ,'lgp iaxre zar ur spre mixnY zRM xcd ur ixR oFW`xd̈¦§¦¥¨¨©Ÿ§¨¦©£©¥¨Ÿ§©§¥¨©
weqtd oeyln cenll'øãä õò éøt'`iadl jixv bexz` -ãçà, §¦¥¨¨¤¨

cg` rnyn 'ixt' oeyly,oeylne'íéøîz útk'xqg azkpy - ©Ÿ§¨¦
alel `iadl jixvy cnll cigi oeyla yxcp df ixd e"`e,ãçà¤¨

oeylneðò''úBáò õò ójixvy cenll yi ,milin yelya azkpy £©¥¨
`iadlìLäLoeylne ,miqcd'ìçð éáøò',miax oeyla azkpy §¨©§¥©©

`iadl jixvy zeaxrd oipny cenll yi ,mipy 'iaxr' herine
`ed.íézLl`rnyi iax siqedeeléôàåm`íéðLmiqcddn §©¦©£¦§©¦

íeè÷ BðéàL ãçàå íéîeè÷xyk.seq z` `xnbd x`az jenqae §¦§¤¨¤¥¨
.eixac,øîBà ïBôøè éaø`iadl jixvìLäLmiqcdeléôàåm` ©¦©§¥§¨§£¦

ìLíéîeè÷ ïzLmixyk,.qcda 'xcd' jixvn epi`yàáé÷ò éaø §¨§¨§¦©¦£¦¨
L íLk ,øîBàwx `iadl jixvCk ,ãçà âBøúàå ãçà áìeljixv mb ¥§¥¤¨¤¨§¤§¤¨¨

wx `iadlãçà ñãämehw epi`y,úçà äáøòålk eywedy £©¤¨©£¨¨©©
.dfl df weqta mipindøæòéìà éaø Bì øîàdz` m` ,`aiwr iaxl ¨©©¦¡¦¤¤

,ywida weqtd lk z` yxecàäé ìBëéz` zgwl mb jixv ¨§¥
dïänò âBøúàmcbe`l jxhvie daxrde qcdd aleld mr - ¤§¦¨¤

úçà äceâàa,`aiwr iax el xn` .dfl df weqta eywed ixdy ©£¨©©
zøîà,jk xnel xyt` ike -øîàð éëå' weqtaútëå øãä õò éøt ¨©§¨§¦¤¡©§¦¥¨¨§©Ÿ

'íéøîzaleld z` sxvl `ay rnyny [ztke] e"ie ze`d mr §¨¦
,bexz`l epiidc - weqta xn`py mcewd oiprløîàð àì àìäå©£ŸŸ¤¡©

'útk' àlà.bexz`d mr cgi lhip epi` aleldy rnyne ,e"ie `la ¤¨©Ÿ
e"ie xn`p mday daxrde qcdd mr elhil jixv la`ur spre'

mcb`le aleld mr cgi mtxvl jixvy xnel 'lgp iaxre zar
.cgiïéákònL ïépîemipind,äæ úà äæmdn cg` el oi` m`yepi` ¦©¦¤§©§¦¤¤¤

,x`yd z` lhep m` devn miiwn'ízç÷ìe' øîBì ãeîìzmiyxece ©§©§©§¤
mz gwlänz äçé÷ì àäzLcg` s` dxqg didz `le ,dnily - ¤§¥§¦¨©¨

.weqta exn`py mipindn
:`xnbd dywnìàòîLé éaøåjixvy `ziixaae dpyna xn`y Ÿ§©¦¦§¨¥

cg`e minehw mipy elit`' xn`e siqede miqcd dyely `iadl
dyw ,'mehw epi`ynCLôð äî[edyxtzy cv lka]éà ,ezrc ¨©§¨¦

miqcdyéòa ïéîéìL,qcda 'xcd' jixvy meyneälek énð éòaéì §¥¦¨¥¦¨¥©¦§
xiykd recne minly eidi miqcdd lky jixvdl el yi -

,minehw mdn mipyykeéày l`rnyi iax xaeqïéîéìL éòa àì ¦Ÿ¨¥§¥¦
ok m` ,qcda 'xcd' jixv `ly meyn ,miqcdaeléôàqcdénð ãç £¦©©¦

àìcg` qcdy l`rnyi iax xn` recne mly didiy ekxhvi Ÿ
.mly zeidl jixv dyelydn,`xnbd zx`anäàøéa øîàmy] ¨©¦¨¨

[mkgìàòîLé éaø Ba øæç ,énà éaø øîàdligzn xn`y dnn ¨©©¦©¦¨©©¦¦§¨¥
,cg` qcd wx lehil jixvy ezrce ,miqcd dyely lehil jixvy
zpeek `id efe ,'xcd' meyn mehw didi `ly jixv qcdd eze`e
`l m` oicd `ede minehw mipy elit` zgwl lekiy l`rnyi iax

.mehw epi`y cg` qcd gwiy calae ,llk mze` `iai
.ïBôøè éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà`iadl jixvy ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦©§

.minehw mlek m` s` mixyk mde miqcd dyelyìàeîL àãæàå§©§¨§¥
déîòèì,ezhiyl ef dklda jld l`enye -ìàeîL eäì øîàc §©£¥§¨©§§¥

àqà éðaæîc eäðäìmxign z` milrn eidy miqcdd ixkenl - §©§¦§©§¥©¨
mpi`y minehw mpi`y miqcd mdn miywan mipewd eidy meyn

,miievneðéaæå eåLàelrz l`e deya miqcdd z` exkn - ©§§©¦
,i`cn xzei mdincaàì éàå,deya exknzeëì àðLéøcyexc` - §¦Ÿ¨¦§¨§

dklddy mklïBôøè éaøkmdy minehw miqcda s` xiykny §©¦©§
xaeq l`enyy df dyrnn `xnbd dgiken .xzei miievn

ixdy ,oetxh iaxk dklddyàîòè éàî`edy l`eny mdl xn` ©©£¨
,oetxh iaxk dklddy yexciààîéìéxaeq epi`y xn`p m` - ¦¥¨

jka mdilr mii`y `l` oetxh iaxkc íeMîoetxh iaxì÷éî ¦§¥¥
ok m` ,minehw miqcda xiyknyeäì LBøãéìåmdilr mii`i - §¦§§

`id dklddy yexciyéôè ì÷éîc àáé÷ò éaøk,xzei lwiny - §©¦£¦¨§¥¥§¥
yexci m`n xzei mixkend lr mii`i dfe ,cg` qcd wx jixvne
`ly i`ce `l` .miqcd dyely jixvny oetxh iaxk dklddy
xaeq l`enyy gkene ,dkldk epi`y mei`a mii`l dvx
xaeq epi` l`enyy xyt` :`xnbd dgec .oetxh iaxk dklddy
`ly mdilr mii`l ick `l` ok xn` `le ,oetxh iaxk dklddy
iaxk `le oetxh iaxk yexcl sicrdy dne ,xignd z` eriwti

c meyn ,`aiwràúìzmiqcdéçéëL éîeè÷la` ,xzei miievn - §¨¨§¥§¦¥
çéëL àì ,íeè÷ àìå ãçiaxk yexciy dn okle ,zegt ievn - ©§Ÿ¨Ÿ§¦©

.`aiwr iaxk yexciy dnn mixgeqd lr mei` xzei `ed oetxh

äðùî
ìeæbä âBøúà.mklyn minkg eyxce 'mkl mYgwlE' xn`py ,leqt ¤§©¨§©§¤¨¤

åbexz` okLáiäeaex yaiy -,zigelgl ea oi`y cr,ìeñt §©¨¥¨
urn bexz` .xcd epi`y meynäøLà ìLeze` micaery oli` - ¤£¥¨

,dtixy oerhd ,dxf dcearlåurn bexz` okúçcpä øéò ìL- §¤¦©¦©©
,dxf dcear cearl diayei aex eztzpe egcedy l`xyi ly xir

,da `vnpd lk z` sexyl jixve,ìeñt,dtixyl cnery oeiky ¨
urn bexz` .bexz`a jixvd xeriyd z` ea oi`e sexyk aygpìL¤

äìøòjezae ,ezrihp zryn mipy yely exar `l oiicry - ¨§¨
,d`pda mixeq` eizexit mipyd zyely.ìeñtbexz` okeìL ¨¤

,ìeñt äàîè äîeøzbexz` la` .`xnba x`eai mrhdeäîeøz ìL §¨§¥¨¨¤§¨
äøBäèdligzkl,øLk ìèð íàå ,ìBhé àìel` mipic ly mnrhe §¨Ÿ¦§¦¨©¨¥

.`xnba x`eai
bexz`éàîc ìLepnn eyixtd m` wtqe ux`d mrn gwlpy - ¤§©

,zexyrne zenexz,ïéìñBt éànL úéa,`ed lah wtqy meyn ¥©©§¦
ielle odkl yiy iptn ely elek epi`y ,leqt lah ly bexz`e

,ea wlg,ïéøéLëî ìlä úéáebexz` .`xnba x`eaiy mrhdnìL ¥¦¥©§¦¦¤
éðL øNòîíéìLeøéadligzkl ,ipy xyrn zlik` mewn `idyàì ©£¥¥¦¦¨©¦Ÿ

,øLk ìèð íàå ,ìBhébexz` .`xnba x`eai df oic ly enrh ¦§¦¨©¨¥
yúéææç äúìòcid yenyna zexkipd ,zewc zereara` oink -ìò ¨§¨£¨¦©

Baeø,bexz`d lyy bexz` e`Búîèt äìhðy`x ylzp - ¦§¨¦§¨
y bexz` e` ,bexz`dóì÷ðbexz` e` ,dwexid dwcd eztilw ¦§©

y÷cñðy bexz` e` ,eteql ey`xn ekxe`l wcq ea yi -áwéð ¦§©¦©
ådaiwpd zngnàeäL ìk øñç,bexz`dnbexz`d el` lka §¨©¨¤

.ìeñtm` la`úéææç äúìòwxBèeòéî ìòbexz` e` ,bexz`d ly ¨¨§¨£¨¦©¦
yBö÷eò ìhðegn `ed eay eapf -,url xay bexz` e`àìå áwéð ¦©§¦©§Ÿ

.øLk ,àeäL ìk øñç̈©¨¤¨¥
éLekä âBøúà,xegy `ede yek ux`n `ay -,ìeñtdf oi`y ¤§©¦¨
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xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc dkeq(iriax meil)

àøîâ
,ïðaø eðzzgwl dxn` dxezd'øãä õò éøt'aezkdn cenll yie ¨©¨¨§¦¥¨¨

a lcbd oin zgwl jixvyå Böò íòhL õòmrhäåL Béøôrfbl - ¥¤©©¥§¦§¨¤
,ef dpekz yi ur dfi`le ,mrh eze` yi ea lcbd ixtle mitprle

,âBøúà äæ øîBà éåä:`xnbd dywn .dey eixte evr mrhyàîéàå ¡¥¥¤¤§§¥¨
l dxezd zpeekyïéìtìt,dey mvr mrhe mnrhyäéä ,àéðúãk ¦§§¦¦§©§¨¨¨

øîàpL òîLnî ,øîBà øéàî éaøux`d l` E`az ike'ìk ízòèðe' ©¦¥¦¥¦©§¨¤¤¡©§¦¨Ÿ¤¨¨¤§©§¤¨
õòike .'lk`i `l milxr mkl didi mipW WlW 'ebe lk`néðéà ¥©£¨¨Ÿ¨¦¦§¤¨¤£¥¦Ÿ¥¨¥¥¦

L òãBédlxrddxez dxn`yàeäa,ìëàî õòweqtd seqa ixd ¥©¤¥©£¨
e wxq oli`a zkiiy `l dlik`e 'lk`i `l' xn`pøîBì ãeîìz äî Ÿ¥¨¥©©§©

xnel dkixv dxezd dzid recne -'ìëàî õò''ur' dxn` `le ¥©£¨
oina mby cnll dxezd zpeek `l` ,mzqå Böò íòhL õòmrh ¥¤©©¥§

äåL Béøô,dxezd zpeek ur dfi`le ,dlxr zbdepäæ øîBà éåä ¦§¨¤¡¥¥¤
ïéìtìtaezkd `ae ,miey eixt mrhe evr mrhyïéìtìtäL Eãnìì ¦§§¦§©¤§¤©¦§§¦

,äìøòa ïéáéiçta dlxr bdpz `ly xn`p `leevry meyn oiltl ©¨¦§¨§¨
.ea zbdep dlxr oi`y wxi oinl dnece ux`dn deab epi`e jenp

åy epcnl jk ab`íeìk äøñç ìàøNé õøà ïéàoiltlt elit`e §¥¤¤¦§¨¥£¥¨§
enke ,l`xyi ux`a dlxra xacn weqtd ixdy ,da milcb

øîàpLy ux` `idy l`xyi ux` lr'da ìk øñçú àì'da yie ¤¤¡©Ÿ¤§©Ÿ¨
:`xnbd zvxzn .lkdíúädpeeky xnel xyt` i` ,oiltlta - ¨¨

,mdil` dxezdøLôà àìc íeMî,dxezd zevnl mze` zgwl ¦§Ÿ¤§¨
cãéáòð éëéä,mzlihpa dyrp ji` -àãç èB÷ððcg` oirxb lehi - ¥¦©£¥¦§£¨

,oiltlt lydúçé÷ì àøkðéî àì`edy oeik ,dgiwld xkip `l - Ÿ¦§§¨§¦¨¨
,ce`n ohwàúìz Bà éøz èB÷ððipirxb yly e` mipy gwip m`e - ¦§§¥§¨¨

,zxkip dgiwld didzy ick oiltltur ixR' dxn` dxezd ixd§¦¥
rnyn df oeylne cigi oeyla ixt 'xcdyãçà éøt] (ãçà)øîà [ ¨¨§¦¤¨¨©

àðîçøzgwlìLe íéðL àìåøLôà àì Ckìä ,úBøét äLyxtl ©£¨¨§Ÿ§©¦§Ÿ¨¥¦§¨Ÿ¤§¨
.bexz`l `l` oiltltl dxezd zpeeky

:`ziixad dkiynn,øîBà éaødxezd zpeeky xacd xewn ©¦¥
,yexcl yiy meyn `ed bexz`løécä àlà 'øãä' éø÷z ìà, ©¦§¥¨¨¤¨©¦

,zenda ly xicl dnecy urn ixt lehil jixvyäæ øéc äîly ©¦¤
miyakBa Lémiyake íéìBãbmiyak,íépè÷miyakíéîéîz ¥§¦§©¦§¦¦

emiyakénð éëä ,ïéîeî éìòádevnl migwel epnny uraBa Lé ©£¥¦¨¦©¦¥
zexite íéìBãbzexit,íépè÷zexite íéîéîzzexit.ïéîeî éìòá §¦§©¦§¦¦©£¥¦

.oinen ilrae mininz miphwe milecb yi bexz`d ur zexitae
:`xnbd zl`eyeèàly zepli`aíéìBãb eäa úéì úBøét øàL ¨§¨¥¥§§¦

,ïéîeî éìòáe ïéîéîz íépè÷emiey eizexit oi` oli` lka ixd §©¦§¦¦©£¥¦
zx`an .oinen ilrae mininz miphwe milecb epnn mi`veie

:`xnbd,øîà÷ éëä àlàjka xicl dnecy urn ixt zgwl jixv ¤¨¨¦¨¨©
yïéàaL ãòd miyakd miclepy onfay -ïééãò íépè÷miyakd ©¤¨¦§©¦£©¦
d,íéîéi÷ íéìBãbmibexz`d milcby onfa bexz`d ura oke §¦©¨¦

ly mipyid milecbd mibexz`d ,ef dpy ly miycgd miphwd
milwlwzn mpi` mibexz`dy ,ura mi`vnp oiicr dxary dpy

.zg` dpyn xzei ura midey md m` s`,øîà eäaà éaøyi ©¦©¨¨©
,jk yexcl,øcä àlà 'øãä' éø÷z ìà`ed bexz`y ,dxic oeyln ©¦§¥¨¨¤¨©¨

ì äðMî Bðìéàa øcL øácäðLdpyn xzei oli`a `vnidl lekiy - ¨¨¤¨§¦¨¦¨¨§¨¨
iaxy `l` ,iax ixack md eixace .ok dyery oli` cer oi`e ,zg`
oeyla weqtd z` yxc eda` iaxe 'xic' oeyla weqtd z` yxc

.'dxic'øeãä] (øåãéà) àlà øãä éø÷z ìà ,øîBà éàfò ïaïkL ,[ ¤©©¥©¦§¥¨¨¤¨¨¤¥
ìa(øåãéà) íénì ïéøB÷ éðååé ïBL,[øeãä]devn dxezdy xnelk ¦§§¨¦¦©©¦¨©

,min daxd lr lcb `edy epiide xecd `edy ur ixt zgwlBæéàå§¥
àéäur oiníéî ìk ìò ìãbLmiae`y mina ezewydl jixvy - ¦¤¨¥©¨©¦

,zexit dyer `ede minyb ina el ic `le,âBøúà äæ øîBà éåäoi`e ¡¥¥¤¤§
.min lk lr lcby oli` mey cer

bexz` :dpyna epipy:ìeñt úçcpä øéò ìLå äøLà ìLzx`an ¤£¥¨§¤¦©¦©©¨
:`xnbdàîòè éàî,leqtc ïåékdf bexz`éúezk ,éà÷ äôøNì ©©£¨¥¨§¦§¥¨¨¥©¥

déøeòéL úúkéî,xeriy o`k oi` eli`ke ,wegne zezk exeriy - ¦§©¦¥
.xeriy ea didiy jixv bexz`e ,xtrk `ed ixd sxypy mcew s`e

bexz` :dpyna epipy:ìeñt äìøò [ìL] (ìùå):`xnbd zx`an ¤¨§¨¨
àîòè éàî,leqt¯ da éâéìtdfa ewlgpàaà] (ïéáà) øa àéiç éaø[ ©©£¨§¦¥¨©¦¦¨©©¨

,øîà ãç ,éqà éaøåleqt dlxr ly bexz`y mrhdda ïéàL éôì §©¦©¦©¨©§¦¤¥¨

,äìéëà øzéädxezde ,d`pde dlik`a dxeq` dlxr ixdydxn` ¤¥£¦¨
.ez`pd ikxc lka mkl ie`x didiy 'mkl' zeidl jixv bexz`dy¨¤

,øîà ãçådlxr ly bexz` leqt mrhïBîî ïéc da ïéàL éôì- §©¨©§¦¤¥¨¦¨
`le] 'mkl' aygp epi` okle ,d`pda xeq`y oeik dhext dey epi`¨¤
z` `xnbd zxxan .[mi`xen`dn cg` lk xn` dn yxtzd

:zwelgnddézòc à÷ìñ à÷y ,`xnbd dxaq dligza -éòác ïàî ¨¨§¨©§¥©§¨¥
bexz`a didiy jixvny iny -äìéëà øzéä,éòa àìjixvn `l - ¤¥£¦¨Ÿ¨¥

ea didiyéòác ïàîe ,ïBîî ïécbexz`a didiy jixvny ine -ïéc ¦¨©§¨¥¦
ïBîî,éòa àìea jixvn epi` -.äìéëà øzéä ¨Ÿ¨¥¤¥£¦¨

:`xnbd dywnïðzbexz` ,,[ìeñt] (äìåñô) äàîè äîeøz ìL §©¤§¨§¥¨¨
øîàc ïàîì àîìLa`ed dlxr leqty,äìéëà øzéä da ïéàL éôì ¦§¨¨§©§¨©§¦¤¥¨¤¥£¦¨

øétLixdy df mrhn lqtp d`nh dnexz ly bexz` mby oaen - ©¦
,dlik` xzid ea oi`øîàc ïàîì àlà`ed dlxr leqtyïéàL éôì ¤¨§©§¨©§¦¤¥
éànà ,ïBîî ïéc da,leqt d`nh dnexz ly bexz`d÷éqî éøä ¨¦¨©©£¥©¦¨

BìéLáz úçzdlkny drya d`nh dnexzn zepdil xzeny ©©©§¦
.oenn oic da yie dhext dey `id ixd k"`e ,mlerdn dze`

:`xnbd zvxznïðéòác éâéìt àì àîìò élek äìéëà øzéäa àlà¤¨§¤¥£¦¨¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¦¨
,dlik`a xzen zeidl bexz`d jixvy mixaeq mlek -éâéìt ék¦§¦¥

ïðéòa äìéëà øzéä ,øáñ øî ,ïBîî ïéãaie`x didiy jixvy s` - §¦¨©¨©¤¥£¦¨¨¦¨
la` dlik`l¯ ïðéòa àì ïBîî ïéc,dhext dey didiy jxev oi` ¦¨Ÿ¨¦¨

¯ ïðéòa énð ïBîî ïéc øáñ øîeueg dhext dey ea didiy jixv ©¨©¦¨©¦¨¦¨
xzid ea oi` m`y meyn ,dlik` xzid ea didiy jixvy dnn
lkl ie`x epi`y oeik ,oenn oic ea yiy s` 'mkl' iexw epi` dlik`¨¤

:`xnbd zx`an .d`pdd ikxceäééðéa éàîmdipia weligd dn - ©¥©§
,dkldløéàî éaøc àaélà íéìLeøéaL éðL øNòî eäééðéa àkéà¦¨¥©§©£¥¥¦¤¦¨©¦©¦¨§©¦¥¦

yiy `l` ,eilra ly `le deab oenn `ed ipy xyrny xaeqy
,dlik` xzid ea milraløîàc ïàîìly bexz`y mrhdy §©§¨©

leqt dlxrda Lé éøä ,äìéëà øzéä da ïéàL éôìipy xyrna - §¦¤¥¨¤¥£¦¨£¥¥¨
äìéëà øzéäleki epi`e deab oenn `edy oenn oic ea oi`y s` ¤¥£¦¨

la` ,xyk dlik` xzid ea yiy oeik mewn lkn ,dy` ea ycwl
øîàc ïàîìleqt dlxr ly bexz`y,ïBîî ïéc da ïéàL éôìm` §©§¨©§¦¤¥¨¦¨

y oeik okàeä dBáb ïBîî éðL øNòîepi` ,dy` ea ycwl leki epi`e ©£¥¥¦¨¨©
.df bexz`a `vei epi`e mkl aygp

íéizñzgikedl yi -éqà éaøcdf `ed [`iig ax `le]øîàc ¦§©¥§©¦©¦§¨©
`ed mrhdyìL âBøúà ,éqà éaø øîàc ,ïBîî ïéc da ïéàL éôì§¦¤¥¨¦¨§¨©©¦©¦¤§¤

øéàî éaø éøáãì ,éðL øNòîdeab oenn `edyéãé Ba àöBé íãà ïéà ©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦¥¨¨¥§¥
,áBè íBéa BúáBçe,áBè íBéa BúáBç éãé Ba àöBé íãà íéîëç éøáãì ¨§§¦§¥£¨¦¨¨¥§¥¨§

n"xl okle ,bexz`a oenn oica jxev yiy iq` ax zrcy ixd
:`xnbd dnikqn .`ed leqt ,deab oenn ipy xyrnyíéizñz- ¦§©¥

dgked ef ok`.
ïéà øéàî éaø éøáãì ,éðL øNòî ìL âBøúà ,éqà éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦©¦¤§¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦¥
éãé Ba àöBé íãà íéîëç éøáãì ,áBè íBéa BúáBç éãé Ba àöBé íãà̈¨¥§¥¨§§¦§¥£¨¦¨¨¥§¥

.áBè íBéa BúáBçokeíãà ïéà øéàî éaø éøáãì ,éðL øNòî ìL ävî ¨§©¨¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦¥¨¨
àöBéBúáBç éãé dadvn zlik` lyaly oey`xd dlil,çñt ¥¨§¥¨©¤©

.çñta BúáBç éãé da àöBé íãà íéîëç éøáãìx`azi jenqae §¦§¥£¨¦¨¨¥¨§¥¨©¤©
.mrhdäqéòwva -ïî äøeèt øéàî éaø éøáãì ,éðL øNòî ìL ¦¨¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦§¨¦

.älça úáéiç íéîëç éøáãì ,älçä.mrhd x`azi jenqaedywn ©©¨§¦§¥£¨¦©¤¤©©¨
:`xnbdé÷úîàtt áø dì óly dvny iq` ax ycigy dn lr ©§¦¨©¨¨

,xi`n iax zrcl dleqt ipy xyrnàîìLaaäqéòxyrn ly ¦§¨¨¦¨
c meyn dlga zaiig dpi` xi`n iax zrcly xnel yi ipyáéúk§¦

'íëúñøò úéLàø'dnExz EnixY dNg',rnyn 'mkzqxr' oeylne ¥¦£¦Ÿ¥¤©¨¨¦§¨£¦Ÿ¥¤
ipy xyrne ,oenn oic ea didiy epiide ,mkly wvad zeidl jixvy

,deab oenn `edénð âBøúàzekeqa lqtidl el yi bexz`a oke - ¤§©¦
c meynkáéúmYgwlE'íëìbexz`d didiy 'xcd ur ixR 'ebe §¦§©§¤¨¤§¦¥¨¨
,íëlMî,deab oenn `ed ipy xyrneävî àlà,ipy xyrn ly ¦¤¨¤¤¨©¨

,gqta ezaeg ici da `vei mc` oi` recníëúvî áéúk éîdidiy ¦§¦©©§¤
dfa yi leqt dn ok m`e ,mklyn zeidl dkixv dvndy rnyn

.dlik` xzid ea yiy oeik ,ely epi`y:`xnbd zvxznäaø øîà̈©©¨
àéúà ,àéîìL øa øîéé áø àîéúéàå ,ìàeîL øaleqt z` micnel - ©§¥§¦¥¨©¥©©¤¤§¨¨§¨

dey dxifba ipy xyrn ly dvn'íçì' 'íçì',dlgnàëä áéúk ¤¤¤¤§¦¨¨
dvna -íúä áéúëe 'éðò íçì'dlga - ¤¤Ÿ¦§¦¨¨
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קעז
ezny in` cenr dl sc ± iyily wxt`nei

àøîâõò éøô.dey mrha ,ixtk urdy Ðíúòèðå øîàðù òîùîîditiqa aizke Ð

?`xw irzyn lk`n urac rcei ipi` "lk`i `l"äìøòá ïéáééçwxi oin `niz `lc Ð

.ux`d on deab epi`y ,mzex oink lty ur `edy iptn ,`edäá ìë øñçú àìjcnle Ð

.llka oiltlt elit`c "lk`n ur" i`dàãç èå÷ðð.cg` oirxb Ðäúçé÷ì àøëðéî àì
.dphew jezn Ðøéãäepli` dnecy ur ixt Ð

.o`v ly xiclúåøéô åäá úéì éðìéà åäìåë åèà
íéðè÷å íéìåãâcg` oli` igetz lk `lde Ð

.zeey opi`'åë íéðè÷ íéàáù ãò øîà÷ éëäÐ

zg` dpy ly e`l miphwe milecb i`d ,xnelk

ly miphwe cwzy` ly milecb `l` ,xn`w

ylye mizy epli`a lcbe xc bexz`dy .ef dpy

milecb oiicr eiykr ly oihpege oi`ayke ,mipy

.ea oiniiw cwzy`cøãä,iaxc `id `ide Ð

oeyl dil yixc xn ,ibilt `zernyna `l`

.dxic oeyl dil yixc xne ,xicäá ïéàù éôì
äìéëà øúéä"mkl" :xn` `pngxe Ðie`xd Ð

.ez`pd ikxc lka mklïåîî ïéã äá ïéàù éôì
jkld ,`ed d`pd ixeqi`c dhext dey epi`y Ð

.`ed mkly e`léòáã ïàî äéúòã à÷ìñ à÷
äìéëà øúéäoebk dlik` xzid dia ied i` Ð

milyexia ipy xyrns`c ,oenn oic ira `l Ð

oiyecwa xn`c ,xi`n iaxl epenn oi`y it lr

iqkp epi`e ,`ed deab oenn ipy xyrn :(a,ap)

dy` ea ycwl heicd.ea z`vl xyk Ðïàîå
äìéëà øúéä éòá àì ïåîî ïéã éòáãxiykne Ð

.d`pda xzene dlik`a xeq`y ,lah ly bexz`

ïåîî ïéã äá ïéàù éôì øîàã ïàîì àìàla` Ð

`pixw oenn oic meyne ,opira `l dlik` xzid

."mkl" diaåìéùáú úçú åæì ä÷éñî éøäÐ

"el ozz" :(a,dk zaya) opixn`ck`le Ð

.`ed exe` zac llkn ,exe`løúéäá àìà
ïðéòá àì ò"ëã äìéëàoic da yi elit`e Ð

oeikc ,dlik` xzid `la oixykzn `l oenn

d`pd ikxc lkl `ifg `lc.`ed "mkl" e`l Ð

ïðéòá àì ïåîî ïéãoebk ,dlik`a zxzen m` Ð

xi`n iaxc `ail`e ,milyexia ipy xyrnÐ

.xykmilyexia ipy xyrn ly ipzwc oizipzne

xykoenn ipy xyrn xn`c ,xi`n 'xk elit` Ð

.`nwezn ,`ed deabïðéòá éîð ïåîî ïéãÐ

ipzwc oizipzne .leqt xi`n 'xl ipy xyrne

xyk,`ed heicd oenn :ixn`c ,`id opax Ð

.dy`d z` ea oiycwneàåä éñà 'øã íééúñú
ïåîî ïéã äá ïéàù éôì øîàã`ki` inp i`e Ð

xyrn lye ,opira inp oenn oic ,dlik` xzid

.leqt xi`n 'xlçñôá åúáåç éãé äá àöåé ïéà
onwle .oey`xd dlil dvn zlik` zaeg ici Ð

?"mkzvn" aizk in :jixtäìçä ïî äøåèôÐ

i`de ,"mkizeqixr" aizkcs`e .`id deabc Ð

oic da zilc oeik ,dlik` xzid `ki`c ab lr

oenn x`y.`ed dicic e`l Ð
äéäå
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êãîììenk lty ur `edy iptn ,`ed wxi oin `niz `lc Ð dlxra oiaiig oiltltdy

dnke ,`zln `ilz ikda `lc :`iywe .qxhpewa yxit jk .deab epi`y ,mzex

`neic `xza wxt opixn`c meyn :`nrh epiid ,`l` !oli` zxez mdl yiy md milty mivr

ixetikc `neia iltlt qk :(mye a,`t):ipyne ,dlxra oiaiig oiltltc jdn jixte .xeht Ð

`d`d ,`zaihxa Ð,jzrc `wlqe .`zyaia Ð

yail eteqc oeikm`e .oixeht `zaihx elit` Ð

,bexz` `ni` ?oiltlta `xwc olpne :xn`z

dey eixte evr mrh bexz`c ,ozlz `ni`e

wxt idliya opixn`ck ozlz oke ,`kd xn`ck

df oi` bexz` :xnel yie !(`,bi) dviac `nw

ozlze .dlxra aiig `ed m` yecigwxi oin Ð

dlxr zkqna opzck ,mxka mi`lk aiygcn ,`ed

) dvia yixa dl iziine (e dpyn iyily wxt)(`,b

el eidy in :(mye `,`t zenai) "lxrd" idliyae

.mxkd i`lk ly ozlz iliag

éôìxn` `pngxe Ð dlik` xzid ea oi`y

"mkl".oz`pd ikxc lka mkl ie`xd Ð

dna" wxt opiyxc d`nh dnexz iabc ab lr s`e

"jl" aizkcn (`,dk zay) "oiwilcnjly Ð

z`nhpc oeik .jliyaz zgz dwiqdl ,`dz

aezkd dxq`eiabl ,dicic "jl" yexcl jiiy Ð

dia jiiy `lc alelc "mkl" enk ,ze`pd x`y

xir lye dxy` ly alel iab :xn`z m`e .dlik`

zzkinc `nrh ol dnl (`,`l dkeq) zgcpd

.oenn oic opirac meyn dil wetiz ?dixeriy

oenn oicl bexz` iab `kd yiig `lc o`n elit`c

zilc alel la` ,dlik`l exwirc meyn epiid Ð

dlik` dia!oenn oic oiprl ,dicic "mkl" aizk Ð

leqtl ick dixeriy zzkinc hwpc :xnel yie

dlxr ly bexz` :xn`z m`e .ipy aeh meia

,dtxya ezevnc ,dixeriy zzkinc dil wetiz

icda (a,bl) `xza wxt dxenza dil aiygwc

!exawi `l oitxypd :mzd opixn`e ,oitxyp

,dtxya dlxr `ied `ziixe`cn elit`c xyt`e

"ycwz ot" da aizkc mxkd i`lkn dl opitlic

i`dne .y` cwez ot :(`,ehw oileg) opiyxce

,d`nh dnexz ly bexz` leqt inp `nrh

?dlik` xzidc `nrh ol dnle ,dtxya dzevnc

jpda ewlgp `l` ,jixv did `l i`cec :xnel yie

oiprl dpin `wtpc meyn dlxr oiprl inrh

ipy xyrn ediipia `ki` :opiwqnck ,ipy xyrn

`ail` epiid xiyknc o`ne) .xi`n iaxc `ail`e

oileaba ipy xyrn inp xninl ivn dede (opaxc

"wlg" seqa gkenck ,`nlr ilekc `ail`e

.deab oenn `edy (a,aiw oixcdpq)

àéúà"dry lk" wxta :dniz Ð mgl mgl

dvn ici oi`vei oi`c (a,dl migqt)

mini zray ung eilr lk`z `l" aizkcn laha

"zevn eilr lk`zdilr exeqi`y in `vi Ð

opirac meyn dil wetiz .lah lk`z la meyn

`kd gkenck ,mkl aiyg `l lahe ,mklyn dvn

ziae i`ny zia ibilt `l o`k crc .bexz` iab

dil xwtn ira i`c meyn ,i`nca `l` llid

i`ce laha la` .dil ifge ipr iede diqkplÐ

leki oi`c `dc ,inc `lc :xnel yie !ecen edlek

lah ly bexz`a z`vlbexz` enk iedc Ð

oig`l ince ,wlg ea ielle odkl yiy ,oitzeyc

epwy
bexz`
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àøîâ"øãä õò éøt" :ïðaø eðz¯Böò íòhL õò ¨©¨©§¦¥¨¨¥¤©©¥
?ïéìtìt àîéàå .âBøúà äæ øîBà éåä ,äåL Béøôe¦§¨¤¡¥¥¤¤§§¥¨¦§§¦
øîàpL òîLnî :øîBà øéàî éaø äéä ,àéðúãk¦§©§¨¨¨©¦¥¦¥¦©§©¤¤¡©
äî ?ìëàî õò àeäL òãBé éðéà "õò ìk ízòèðe"§©§¤¨¥¥¦¥©¤¥©£¨©

"ìëàî õò" øîBì ãeîìz¯Béøôe Böò íòhL õò ©§©¥©£¨¥¤©©¥¦§
ïéáéiç ïéìtìtäL Eãnìì .ïéìtìt äæ øîBà éåä ,äåL̈¤¡¥¥¤¦§§¦§©¤§¤©¦§§¦©¨¦
:øîàpL ,íeìk äøñç ìàøNé õøà ïéàå .äìøòa§¨§¨§¥¤¤¦§¨¥£¥¨§¤¤¡©
éëéä .øLôà àìc íeMî íúä !"da ìk øñçú àì"Ÿ¤§©Ÿ¨¨¨¦§Ÿ¤§¨¥¦

àãç èB÷ðð ?ãéáòð¯èB÷ðð ,dúçé÷ì àøkðéî àì ©£¥¦§£¨¨¦§§¨§¦¨¨¦§
àúìz Bà éøz¯íéðL àìå ,àðîçø øîà ãçà §¥§¨¨¤¨¨©©£¨¨§Ÿ§©¦
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íëìëàá äéäå.aizk dlg iab Ðàéä àéä?"`nil" i`ne ,dil riiqn i`ce Ðéàãå àìàopixn`wc "`nil"e .`riiqn `da Ð`nil :xn`w ikde .xn`w dvne bexz`c `zriiq` Ð

ibilt `dacnc ,edleka iq` iaxl riiqn.`tli dlgn inp dvne ,aizk "mkl" inp mzdc ,`ed `nrh cg `dc ,ibilt inp dvne bexz`a Ðäñéò éðàù àîìã åà`ed `da Ð

dxeht xi`n 'x xn`wcoenn oic da zilc ab lr s` ,dlik`l ixzync oeikc ,ol `wtp `l `herin cga la` ,`xizi `herin aizkc Ð.dia `pixw "mkl" Ðäøéùëîùlawl Ð

,d`nehl xyked bexz`a mirbepyke .eyaii `ly ick zaya dceb`d oixey eidy .zaya minl zxfgne dlra cine dpa cin dy` zlawn :(`,an) oizipzna opixn`c ,d`neh

xeq`e "rxf lr min ozi ike" (`i `xwie) aizkc

(gi xacna) aizkc ,dnexzl d`neh mexbl
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yenyna,dnexz ciqtdl xeq`e ,micid

.ziyixtckäìéëà øúéä äá ùé éøä.odkl Ð
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oi` oeict la` .odk eza oal dlik`dl lekie
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.`ed ryxïåîî ïéã äá ùé éøäycwn odk Ð

odkd el dpzp m` ,inp l`xyie .dy`d z` da

mipdkl dxkene ,dy`d z` da ycwn Ð

:ely mincdeéàîã ìù,ux`d mrn mgwl Ð

.oixyern opi` wtq odizexit mzqeéàî
ììä úéáã åäééîòèxzid da zil `d Ð
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.mdixac ecinrd `l `ipqk`e miipr iabe

àéðñëàodizepefn lihne ,jln ly eizeliig Ð

.dpicnd ipa lräøéùëî éøäipy xyrne Ð
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dlik` xzidda zil elit`e ,`xykzn ded Ð

oenn oic.dlik` xzid inp ea yi `d Ð

xyk ipzc oizipzneelit`e ,`id lkd ixac Ð

`ed deab oenn ipy xyrn xn`c xi`n 'xl

oeikc ,opira `l oenn oic `da `dc ,`nwezin

.dia `pixw "mkl" dl lik`cøîàã ïàîåÐ
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eznht dlhp i`dlcg `edy itl ,ezpkea Ð

epiax owfd ixen oeyl df ,`pkea oink ieyre

eznht :yxtn did ield wgvi epiax la` .awri

evwer ,apfa mdipy evweredn urd lhipy Ð

bexz`ay `nebl uegyeznht ,xyk Ð

exqge bexz`d jezn uwerd ylzpyjkitl Ð

dlhp xfrl` xa wgvi iax ipzc epiide .leqt

ezpkea`pkeak bexz`d jeza qpkpy dn Ð

d`xp awri epiax oeyle .`ziq`a dkne qpkpd

.uwer `nht mewn lka epivn `ly ,iléàä
ãéìâàã âåøúà.slwp Ðà÷îåñ àðéäàë=
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,ycwd zqire ieb zqir ihernl (`,fq) "l`rnyi

(a,dlw oileg) "fbd ziy`x" wxta dil yixc cere
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc dkeq(iriax meil)

çlî íëìëàa äéäå'õøàä íExz EnixYdn',ïläl äî,dlga §¨¨©£¨§¤¦¤¤¨¨¤¨¦§¨©§©¨
dqirdyk wx `ed aeigdøNòî ìMî àìå íëlMîenke ipy ¦¤¨¤§Ÿ¦¤©£¥
,'mkzqxr' oeyln ecnlyïàk óàwx ezaeg ici da `vei dvna £¦Ÿ¥¤©¨

`idykøNòî ìMî àìå íëlMî.ipydéì òéiñî àîéìiq` axl ¦¤¨¤§Ÿ¦¤©£¥¥¨§©¥©¥
dnn .dlga zaiig dpi` ipy xyrn ly dqir xi`n iax zrcly

,`ziixaa epipyyéaø éøác ,älçä ïî äøeèt éðL øNòî ìL äqéò¦¨¤©£¥¥¦§¨¦©©¨¦§¥©¦
.älça úáéiç íéøîBà íéîëçå .øéàîexn` recn :`xnbd zl`ey ¥¦©£¨¦§¦©¤¤©©¨

oeyla ef di`xdéì òéiñî àîéìreiq o`k yiy okziy oeyl `edy ¥¨§©¥©¥
ixd ,ezrclàéä àéäyxetne ,iq` ax xn`y mixacd od od - ¦¦

xnel `le 'dil riiqn' xnel `xnbl dide ,`ziixaa iq` ax ixack
ixack `ziixaa x`ean dlg oiprl ok` :`xnbd zx`an .'`nil'

,iq` axàlàmeyn ,'`nil' oeyla di`xd z` exn`y dn ¤¨
xnele dvne bexz` oiprl mb dfn gikedl yi m` ewtzqdy

éâéìt àäácî,xhet xi`n iaxe dlg oiprl miwleg mdy dnn - ¦¦§¨§¦¥
àäadvnae bexz`a -éâéìt énðxi`n iaxe ,miwleg ok mb - §¨©¦§¦¥

,leqtiäqéò éðàL àîìc Bàiax hrnn da wxy dlg oiprl - ¦§¨¨¥¦¨
miherin ipy da yiy meyn deab oennn `id m` xi`nàø÷ øîàc§¨©§¨

éðîéæ éøz 'íëéúBñéøò' 'íëéúBñéøò'bexz`a la` ,minrt ipy - £¦¥¤£¦¥¤§¥¦§¥
mda yi xy`ky xnel yi ,miherin ipy mda exn`p `ly dvne

.'mkl' miaygp md ixd oenn oic mda oi` m` s` ,dlik` xzid
bexz` :dpyna epipy:[ìeñt] (äìåñô) äàîè äîeøz ìLzx`an ¤§¨§¥¨¨

meyn leqtd mrh :`xnbdda úéìcd`nh dnexza da oi`y - §¥¨
,äìéëà øzéälirl exn`y enke 'mkl' epi` okle(`"r)mleky ¤¥£¦¨¨¤

.'mkl' aygiy ick dlik` xzid bexz`a zeidl jixvy mixaeq¨¤
:dpyna epipy ceråbexz`ìBhé àì äøBäè äîeøz ìL,dligzkl §¤§¨§¨Ÿ¦

:`xnbd d`ian :`vi lhp m`e,éqà éaøå énà éaø da éâéìtdn §¦¥¨©¦©¦§©¦©¦
,dligzkl lehi `ly mrhd,øîà ãçdnexz ly bexz` lehi `l ©¨©

dxedhdøéLënL éðtîzlawl bexz`d z` xiykny iptn - ¦§¥¤©§¦¨
lre ,d`neh lawn epi` mina bexz`d rbp `ly onf lky ,d`neh
exyy] miaehxd mipind x`y mr alell bexz`d z` axwny ici
`ed dzrne ,mina bexz`d rbep ,[eyaiizi `ly ick mina mze`

.dnexzl d`neh mexbl xeq`e ,d`neh lawl ie`x,øîà ãçå`l §©¨©
dxedh dnexz ly bexz` lehidãéñônL éðtîyenyn ici lr - ¦§¥¤©§¦¨

,dlik`l die`x dpi`e zq`np zipevigd eztilw ,bexz`a micid
.dnexz ciqtdl xeq`e:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî`wtpd dn - ©¥©§

:`xnbd dper .minrhd oia dpinäéìò àøwL ïBâkbexz`d lr - §¤¨¨¨¤¨
íLdnexz,äðBöéç dútéìwî õeçdnexz my `xwe yixtdyky ¥¦§¦¨¨¦¨

,dpevigd eztilw caln dnexz didi bexz`d lky xn` ,bexz`l
ok m`e ,oileg `l` dnexz dpi` dpevigd dtilwd okleïàîì§©

øîàclehi `lydøéLënL éðtî,d`neh lawlàkéàxeqi` yi - §¨©¦§¥¤©§¦¨¦¨
la` ,d`neh zlawl exiykny iptn df bexz` lehiløîàc ïàîì§©§¨©

lehi `lyàkéì ,äãéñônL éðtî,df bexz` lehil xeqi` oi` - ¦§¥¤©§¦¨¥¨
z` ciqtn m` yyg oi`e dnexz dpi` dpevigd eztilwy meyn

.dpevigd dtilwd
:dpyna epipyìèð íàå,dxedh dnexz ly bexz`:äøLkzx`an §¦¨©§¥¨

:`xnbdøîàc ïàîìdlxra leqtdy,äìéëà øzéä da ïéàL éðtî §©§¨©¦§¥¤¥¨¤¥£¦¨
y df mrhn leqtl jiiy `l o`kda Lé éøädnexz ly bexz`a - £¥¥¨

dxedhäìéëà øzéäeza oal dlik`dl leki l`xyi mbe ,odkl ¤¥£¦¨
mbe .odkdn dze` dpw m` odkøîàc ïàîìleqtdyda ïéàL éôì §©§¨©§¦¤¥¨

da Lé éøä ,ïBîî ïécdxedh dnexz ly bexz`a -,ïBîî ïécixdy ¦¨£¥¥¨¦¨
leki ,dnexz odk el ozpy l`xyi mbe ,dy` ea ycwl leki odk
z` lawze mipdkl dnexzd z` xeknz dy`de dy` ea ycwl

.mincd
:dpyna epipyåbexz`éàîc ìLlld ziae milqet i`ny zia §¤§©

:`xnbd zl`ey :mixiyknìlä úéác eäééîòè éàî,mixiykny ©©§©§§¥¦¥
oi` ixdoeik `ed lah wtq ixdy dlik` xzid df bexz`a

dper .mixyern mpi` wtq mdizexite ux`d inr md mixkendy
:`xnbddéì éæçå éðò éåäå déñëðì eäì ø÷ôî éòa éàc ïåékoeik - ¥¨§¦¨¥©§©§§¦§¥§¨¥¨¦§¨¦¥

,i`nc lek`l i`yx didie ipr didie eiqkp z` xiwti dvxi m`y

déa àðéø÷ 'íëì' énð àzLäeiqkp z` xiwtd `ly eiykr mb - ©§¨©¦¨¤¨¦¨¥
mda el yiy aygpe ,mxiwtdl lekiy oeik 'mkl' zexitd miaygp¨¤

.eiqkp z` xiwtiy ici lr dlik` xzidkeïðúciprl xzeny ¦§©
,i`nc lek`làéðñëà úàå éàîc íéiðòä úà ïéìéëàîzelig - ©£¦¦¤¨£¦¦§©§¤©§©§¨

dpicnd ipa lr milhen mdizepefny jlnd,éàîcaexy oeiky §©
z` minkg ecinrd `l ,mdizexit z` mixyrn ux`d inr

.`ipqk`e miipr mewna i`nc xeq`l exingdy mdixacemnrh
lyéànL úéámb mzrcly oeik ,i`nc ly bexz` elqtyàì éðò ¥©©¨¦Ÿ

éàîc ìéëà,i`nc lek`l el xeq` -íéiðòä ïéìéëàî (ïéà) ïðúc ¨¦§©¦§©¥©£¦¦¨£¦¦
éànL úéa ,àðz ,àðeä áø øîàå ,éàîc íéàðñëàä úàå éàîc§©§¤¨©§§¨¦§©§¨©©¨¨¨¥©©
ìlä úéáe ,éàîc íéàðñëàä úàå íéiðòä úà ïéìéëàî ïéà ,íéøîBà§¦¥©£¦¦¤¨£¦¦§¤¨©§§¨¦§©¥¦¥

éàîc íéàðñëàä úàå éàîc íéiðòä úà ïéìéëàî ,íéøîBà. §¦©£¦¦¤¨£¦¦§©§¤¨©§§¨¦§©
bexz` :dpyna epipyíéìLeøéaL éðL øNòî ìLzx`an :lehi `l ¤©£¥¥¦¤¦¨©¦

:`xnbdøîàc ïàîìdxedh dnexz ly bexz` lehil xeq`yéðtî §©§¨©¦§¥
døéLënLaleld lry mina bexz`d rbepy ici lr d`neh lawl ¤©§¦¨

y elhil xeq` ipy xyrn ly bexz` mb ,eipinedøéLëî éøälawl £¥©§¦¨
.d`neh mexbl xeq` ipy xyrnl mbe ,d`nehøîàc ïàîìxeq`y §©§¨©

dxedh dnexz ly bexz` lehildãéñônL éðtîyenyn ici lr ¦§¥¤©§¦¨
y elhil xeq` ipy xyrn ly bexz` mb ,miiciddãéñôî éøä£¥©§¦¨

.eciqtdl xeq` ipy xyrn mbe ,dlihpa
:dpyna epipyìèð íàåipy xyrn ly bexz`:[øLk] (äøùë) §¦¨©¨¥

:`xnbd zx`anøîàc ïàîì`ed dlxr ly bexz`a leqtdy §©§¨©
äìéëà øzéä da ïéàL éðtî,[oenn oic bexz`a didiy jixv oi`e] ¦§¥¤¥¨¤¥£¦¨

k xyk lhp m` ipy xyrn ly bexz`y df oic ok m`ìkä éøác¦§¥©Ÿ
ea yi ixdy ,`ed deab oenn ipy xyrny xi`n iaxl s`e ,`ed

la` ,dlik` xzidøîàc ïàîìleqt yiyôì,ïBîî ïéc da ïéàL é §©§¨©§¦¤¥¨¦¨
y xnel jixvàéä ïðaø épî àä,`ed heicd oenn ipy xyrny ¨©¦©¨¨¦

oi` xi`n iax zrcl la` ,oenn oic dfa el yiy aygp jk meyne
bexz` lhp m`e ,deab oenn `edy oeik oenn oic ipy xyrna el

.leqt ipy xyrn ly
y bexz` :dpyna epipyúéææç äúìò:leqt 'eke eaex lráø øîà ¨§¨£¨¦¨©©

ìBãbä eðéaø äæ øác ,àcñçax -eðL àì ,Bøæòa äéäé íB÷nä ,Bøîà ¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨©¨¦§¤§¤§Ÿ¨
,ziffgd zngn lqtp bexz`dyàlàziffgdykãçà íB÷îa ¤¨§¨¤¨

,bexz`aìáà`id ziffgd m`ìLe íéðLaúBîB÷î äL,bexz`a £¨¦§©¦§Ÿ¨§
,äaøcà ,àáø déì øîà .øLkziffgd dzlr m`ìLe íéðLaäL ¨¥¨©¥¨¨©§©¨¦§©¦§Ÿ¨

úBîB÷îc meyn bexz`d z` leqtl yidéì äåädf bexz`øneðîk §£¨¥¦§¨
,mipey mipeeba,ìeñôe.xcd epi`y itlàôéqà øîzà éà àlà ¨¤¨¦¦§©©¥¨

øîzàlr `l` `yixd lr exn`p `l ,ax ixac exn`p m` `l` - ¦§©
wx ziffgd dzlr m`y epipyy ,`tiqdBèeòéî ìòbexz`d ly ©¦

,øLkdf lreíB÷näå Bøîà ìBãbä eðéaø äæ øác ,àcñç áø øîà ¨¥¨©©¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨§©¨
eðL àì ,Bøæòa äéäézhytzny ziffg yiy s` xyk bexz`dy ¦§¤§¤§Ÿ¨

herina,bexz`d ghyàlàz`vnp ziffgd herin m`íB÷îa ¤¨§¨
ìáà ,ãçàzxfetn ziffgd m`ìLe íéðLaúBîB÷î äLghy aexa ¤¨£¨¦§©¦§Ÿ¨§

eghy aexay oeik ,ziffg `ll `ed bexz`d aexy s` ,bexz`d
ziffgd zxfetndéì äåäbexz`dìeñôe ,øneðîkå ,àáø øîà .m` £¨¥¦§¨¨¨©¨¨§

`id ziffgdBîèeç ìòdeabd mewna epiidc ,bexz`d ly ©§
,ey`x cvl bexz`a retiyd ligzn myny bexz`ayeléôàå©£¦

alceba ziffg,ìeñt énð ,eäMîd`xnd xwir `ed myy meyn §©¤©¦¨
.eipir z` mc`d ozep eay bexz`d ly

ipy:dpyna epBúîèt äìhð:leqt 'ekeøæòìà ïa ÷çöé éaø àðz- ¦§¨¦§¨¨¨©¦¦§¨¤¤§¨¨
oeyla ,leqt eznhit dlhpy dpynd oic z`Búðëea äìhð, ¦§¨§¨

- `pkea oirk ieyre cg `edy itl ,`pkea bexz`d y`x `xwpe
.zyzkna ezi` miyzeky ilrd enk

bexz`d m` :dpyna epipyóì÷ð:leqt 'ekeéàä ,àáø øîà ¦§©¨©¨¨©
ãéìâàc àâBøúàerav dyrpe wc mexw epnn slwpy bexz` - ¤§¨§©§¦

mec`à÷neñ àðéäàk,dnec` dxnzk -.äøLk:`xnbd zl`ey §¨¦¨¨¨§¥¨
,ïðz ïðà àäåm`yóì÷ðbexz`d,ìeñt.`ax exiykd ji`e §¨£¨§©¦§©¨

:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìŸ©§¨
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çlî íëìëàa äéäå'õøàä íExz EnixYdn',ïläl äî,dlga §¨¨©£¨§¤¦¤¤¨¨¤¨¦§¨©§©¨
dqirdyk wx `ed aeigdøNòî ìMî àìå íëlMîenke ipy ¦¤¨¤§Ÿ¦¤©£¥
,'mkzqxr' oeyln ecnlyïàk óàwx ezaeg ici da `vei dvna £¦Ÿ¥¤©¨

`idykøNòî ìMî àìå íëlMî.ipydéì òéiñî àîéìiq` axl ¦¤¨¤§Ÿ¦¤©£¥¥¨§©¥©¥
dnn .dlga zaiig dpi` ipy xyrn ly dqir xi`n iax zrcly

,`ziixaa epipyyéaø éøác ,älçä ïî äøeèt éðL øNòî ìL äqéò¦¨¤©£¥¥¦§¨¦©©¨¦§¥©¦
.älça úáéiç íéøîBà íéîëçå .øéàîexn` recn :`xnbd zl`ey ¥¦©£¨¦§¦©¤¤©©¨

oeyla ef di`xdéì òéiñî àîéìreiq o`k yiy okziy oeyl `edy ¥¨§©¥©¥
ixd ,ezrclàéä àéäyxetne ,iq` ax xn`y mixacd od od - ¦¦

xnel `le 'dil riiqn' xnel `xnbl dide ,`ziixaa iq` ax ixack
ixack `ziixaa x`ean dlg oiprl ok` :`xnbd zx`an .'`nil'

,iq` axàlàmeyn ,'`nil' oeyla di`xd z` exn`y dn ¤¨
xnele dvne bexz` oiprl mb dfn gikedl yi m` ewtzqdy

éâéìt àäácî,xhet xi`n iaxe dlg oiprl miwleg mdy dnn - ¦¦§¨§¦¥
àäadvnae bexz`a -éâéìt énðxi`n iaxe ,miwleg ok mb - §¨©¦§¦¥

,leqtiäqéò éðàL àîìc Bàiax hrnn da wxy dlg oiprl - ¦§¨¨¥¦¨
miherin ipy da yiy meyn deab oennn `id m` xi`nàø÷ øîàc§¨©§¨

éðîéæ éøz 'íëéúBñéøò' 'íëéúBñéøò'bexz`a la` ,minrt ipy - £¦¥¤£¦¥¤§¥¦§¥
mda yi xy`ky xnel yi ,miherin ipy mda exn`p `ly dvne

.'mkl' miaygp md ixd oenn oic mda oi` m` s` ,dlik` xzid
bexz` :dpyna epipy:[ìeñt] (äìåñô) äàîè äîeøz ìLzx`an ¤§¨§¥¨¨

meyn leqtd mrh :`xnbdda úéìcd`nh dnexza da oi`y - §¥¨
,äìéëà øzéälirl exn`y enke 'mkl' epi` okle(`"r)mleky ¤¥£¦¨¨¤

.'mkl' aygiy ick dlik` xzid bexz`a zeidl jixvy mixaeq¨¤
:dpyna epipy ceråbexz`ìBhé àì äøBäè äîeøz ìL,dligzkl §¤§¨§¨Ÿ¦

:`xnbd d`ian :`vi lhp m`e,éqà éaøå énà éaø da éâéìtdn §¦¥¨©¦©¦§©¦©¦
,dligzkl lehi `ly mrhd,øîà ãçdnexz ly bexz` lehi `l ©¨©

dxedhdøéLënL éðtîzlawl bexz`d z` xiykny iptn - ¦§¥¤©§¦¨
lre ,d`neh lawn epi` mina bexz`d rbp `ly onf lky ,d`neh
exyy] miaehxd mipind x`y mr alell bexz`d z` axwny ici
`ed dzrne ,mina bexz`d rbep ,[eyaiizi `ly ick mina mze`

.dnexzl d`neh mexbl xeq`e ,d`neh lawl ie`x,øîà ãçå`l §©¨©
dxedh dnexz ly bexz` lehidãéñônL éðtîyenyn ici lr - ¦§¥¤©§¦¨

,dlik`l die`x dpi`e zq`np zipevigd eztilw ,bexz`a micid
.dnexz ciqtdl xeq`e:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî`wtpd dn - ©¥©§

:`xnbd dper .minrhd oia dpinäéìò àøwL ïBâkbexz`d lr - §¤¨¨¨¤¨
íLdnexz,äðBöéç dútéìwî õeçdnexz my `xwe yixtdyky ¥¦§¦¨¨¦¨

,dpevigd eztilw caln dnexz didi bexz`d lky xn` ,bexz`l
ok m`e ,oileg `l` dnexz dpi` dpevigd dtilwd okleïàîì§©

øîàclehi `lydøéLënL éðtî,d`neh lawlàkéàxeqi` yi - §¨©¦§¥¤©§¦¨¦¨
la` ,d`neh zlawl exiykny iptn df bexz` lehiløîàc ïàîì§©§¨©

lehi `lyàkéì ,äãéñônL éðtî,df bexz` lehil xeqi` oi` - ¦§¥¤©§¦¨¥¨
z` ciqtn m` yyg oi`e dnexz dpi` dpevigd eztilwy meyn

.dpevigd dtilwd
:dpyna epipyìèð íàå,dxedh dnexz ly bexz`:äøLkzx`an §¦¨©§¥¨

:`xnbdøîàc ïàîìdlxra leqtdy,äìéëà øzéä da ïéàL éðtî §©§¨©¦§¥¤¥¨¤¥£¦¨
y df mrhn leqtl jiiy `l o`kda Lé éøädnexz ly bexz`a - £¥¥¨

dxedhäìéëà øzéäeza oal dlik`dl leki l`xyi mbe ,odkl ¤¥£¦¨
mbe .odkdn dze` dpw m` odkøîàc ïàîìleqtdyda ïéàL éôì §©§¨©§¦¤¥¨

da Lé éøä ,ïBîî ïécdxedh dnexz ly bexz`a -,ïBîî ïécixdy ¦¨£¥¥¨¦¨
leki ,dnexz odk el ozpy l`xyi mbe ,dy` ea ycwl leki odk
z` lawze mipdkl dnexzd z` xeknz dy`de dy` ea ycwl

.mincd
:dpyna epipyåbexz`éàîc ìLlld ziae milqet i`ny zia §¤§©

:`xnbd zl`ey :mixiyknìlä úéác eäééîòè éàî,mixiykny ©©§©§§¥¦¥
oi` ixdoeik `ed lah wtq ixdy dlik` xzid df bexz`a

dper .mixyern mpi` wtq mdizexite ux`d inr md mixkendy
:`xnbddéì éæçå éðò éåäå déñëðì eäì ø÷ôî éòa éàc ïåékoeik - ¥¨§¦¨¥©§©§§¦§¥§¨¥¨¦§¨¦¥

,i`nc lek`l i`yx didie ipr didie eiqkp z` xiwti dvxi m`y

déa àðéø÷ 'íëì' énð àzLäeiqkp z` xiwtd `ly eiykr mb - ©§¨©¦¨¤¨¦¨¥
mda el yiy aygpe ,mxiwtdl lekiy oeik 'mkl' zexitd miaygp¨¤

.eiqkp z` xiwtiy ici lr dlik` xzidkeïðúciprl xzeny ¦§©
,i`nc lek`làéðñëà úàå éàîc íéiðòä úà ïéìéëàîzelig - ©£¦¦¤¨£¦¦§©§¤©§©§¨

dpicnd ipa lr milhen mdizepefny jlnd,éàîcaexy oeiky §©
z` minkg ecinrd `l ,mdizexit z` mixyrn ux`d inr

.`ipqk`e miipr mewna i`nc xeq`l exingdy mdixacemnrh
lyéànL úéámb mzrcly oeik ,i`nc ly bexz` elqtyàì éðò ¥©©¨¦Ÿ

éàîc ìéëà,i`nc lek`l el xeq` -íéiðòä ïéìéëàî (ïéà) ïðúc ¨¦§©¦§©¥©£¦¦¨£¦¦
éànL úéa ,àðz ,àðeä áø øîàå ,éàîc íéàðñëàä úàå éàîc§©§¤¨©§§¨¦§©§¨©©¨¨¨¥©©
ìlä úéáe ,éàîc íéàðñëàä úàå íéiðòä úà ïéìéëàî ïéà ,íéøîBà§¦¥©£¦¦¤¨£¦¦§¤¨©§§¨¦§©¥¦¥

éàîc íéàðñëàä úàå éàîc íéiðòä úà ïéìéëàî ,íéøîBà. §¦©£¦¦¤¨£¦¦§©§¤¨©§§¨¦§©
bexz` :dpyna epipyíéìLeøéaL éðL øNòî ìLzx`an :lehi `l ¤©£¥¥¦¤¦¨©¦

:`xnbdøîàc ïàîìdxedh dnexz ly bexz` lehil xeq`yéðtî §©§¨©¦§¥
døéLënLaleld lry mina bexz`d rbepy ici lr d`neh lawl ¤©§¦¨

y elhil xeq` ipy xyrn ly bexz` mb ,eipinedøéLëî éøälawl £¥©§¦¨
.d`neh mexbl xeq` ipy xyrnl mbe ,d`nehøîàc ïàîìxeq`y §©§¨©

dxedh dnexz ly bexz` lehildãéñônL éðtîyenyn ici lr ¦§¥¤©§¦¨
y elhil xeq` ipy xyrn ly bexz` mb ,miiciddãéñôî éøä£¥©§¦¨

.eciqtdl xeq` ipy xyrn mbe ,dlihpa
:dpyna epipyìèð íàåipy xyrn ly bexz`:[øLk] (äøùë) §¦¨©¨¥

:`xnbd zx`anøîàc ïàîì`ed dlxr ly bexz`a leqtdy §©§¨©
äìéëà øzéä da ïéàL éðtî,[oenn oic bexz`a didiy jixv oi`e] ¦§¥¤¥¨¤¥£¦¨

k xyk lhp m` ipy xyrn ly bexz`y df oic ok m`ìkä éøác¦§¥©Ÿ
ea yi ixdy ,`ed deab oenn ipy xyrny xi`n iaxl s`e ,`ed

la` ,dlik` xzidøîàc ïàîìleqt yiyôì,ïBîî ïéc da ïéàL é §©§¨©§¦¤¥¨¦¨
y xnel jixvàéä ïðaø épî àä,`ed heicd oenn ipy xyrny ¨©¦©¨¨¦

oi` xi`n iax zrcl la` ,oenn oic dfa el yiy aygp jk meyne
bexz` lhp m`e ,deab oenn `edy oeik oenn oic ipy xyrna el

.leqt ipy xyrn ly
y bexz` :dpyna epipyúéææç äúìò:leqt 'eke eaex lráø øîà ¨§¨£¨¦¨©©

ìBãbä eðéaø äæ øác ,àcñçax -eðL àì ,Bøæòa äéäé íB÷nä ,Bøîà ¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨©¨¦§¤§¤§Ÿ¨
,ziffgd zngn lqtp bexz`dyàlàziffgdykãçà íB÷îa ¤¨§¨¤¨

,bexz`aìáà`id ziffgd m`ìLe íéðLaúBîB÷î äL,bexz`a £¨¦§©¦§Ÿ¨§
,äaøcà ,àáø déì øîà .øLkziffgd dzlr m`ìLe íéðLaäL ¨¥¨©¥¨¨©§©¨¦§©¦§Ÿ¨

úBîB÷îc meyn bexz`d z` leqtl yidéì äåädf bexz`øneðîk §£¨¥¦§¨
,mipey mipeeba,ìeñôe.xcd epi`y itlàôéqà øîzà éà àlà ¨¤¨¦¦§©©¥¨

øîzàlr `l` `yixd lr exn`p `l ,ax ixac exn`p m` `l` - ¦§©
wx ziffgd dzlr m`y epipyy ,`tiqdBèeòéî ìòbexz`d ly ©¦

,øLkdf lreíB÷näå Bøîà ìBãbä eðéaø äæ øác ,àcñç áø øîà ¨¥¨©©¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨§©¨
eðL àì ,Bøæòa äéäézhytzny ziffg yiy s` xyk bexz`dy ¦§¤§¤§Ÿ¨

herina,bexz`d ghyàlàz`vnp ziffgd herin m`íB÷îa ¤¨§¨
ìáà ,ãçàzxfetn ziffgd m`ìLe íéðLaúBîB÷î äLghy aexa ¤¨£¨¦§©¦§Ÿ¨§

eghy aexay oeik ,ziffg `ll `ed bexz`d aexy s` ,bexz`d
ziffgd zxfetndéì äåäbexz`dìeñôe ,øneðîkå ,àáø øîà .m` £¨¥¦§¨¨¨©¨¨§

`id ziffgdBîèeç ìòdeabd mewna epiidc ,bexz`d ly ©§
,ey`x cvl bexz`a retiyd ligzn myny bexz`ayeléôàå©£¦

alceba ziffg,ìeñt énð ,eäMîd`xnd xwir `ed myy meyn §©¤©¦¨
.eipir z` mc`d ozep eay bexz`d ly

ipy:dpyna epBúîèt äìhð:leqt 'ekeøæòìà ïa ÷çöé éaø àðz- ¦§¨¦§¨¨¨©¦¦§¨¤¤§¨¨
oeyla ,leqt eznhit dlhpy dpynd oic z`Búðëea äìhð, ¦§¨§¨

- `pkea oirk ieyre cg `edy itl ,`pkea bexz`d y`x `xwpe
.zyzkna ezi` miyzeky ilrd enk

bexz`d m` :dpyna epipyóì÷ð:leqt 'ekeéàä ,àáø øîà ¦§©¨©¨¨©
ãéìâàc àâBøúàerav dyrpe wc mexw epnn slwpy bexz` - ¤§¨§©§¦

mec`à÷neñ àðéäàk,dnec` dxnzk -.äøLk:`xnbd zl`ey §¨¦¨¨¨§¥¨
,ïðz ïðà àäåm`yóì÷ðbexz`d,ìeñt.`ax exiykd ji`e §¨£¨§©¦§©¨

:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìŸ©§¨
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xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc dkeq(iying meil)

àäxaic slwpa xiykdy `ax -dleëabexz`d lk slwpyk - ¨§¨
,xcd oiicr `ed okleàäslwpyk ixii` slwp dlqty dpynd - ¨

wx bexz`d,dúö÷îaoi`y ,xnepn `edy meyn leqtl yi dfae §¦§¨¨
.xg`d ewlgl dnec slewnd bexz`d wlg d`xn

y bexz` :dpyna epipy÷cñðy e`áwéðleqt `edy lk xqge, ¦§©¦©
xyk `edy lk xqg `l m` la`,àðéðç øa àìeò éðz :s` ¨¥¨©£¦¨

m` ,`edy lk xqg `le awipy bexz`a dpynd dxiykdyáwéð¦©
bexz`dleôî á÷ðL`ed awpd agex m` s` leqt ,cvl cvn - ¤¤§¨
eäMîa,bexz`d xqgp `leåawp bexz`d awip m` okBðéàL §©¤§¤¥

leôî,Lawpd agex m` leqtëarahn ly lceb,øqéà`ly s` §¨§§¦¨
exn`p xyk xqg `le awip m`y dpynd ixace .bexz`d xqgp

.xqi`kn zegt awpd agexe yletn epi`y awp awipy ote`a
lqtp m` bexz`d d`xna iepiy yiy ote` lr wtq `xnbd d`ian

.jkaäôøè éðîéñ âBøúàa eãìBð ,àáø éòaeid m`y mipniq - ¨¥¨¨§¨¤§¦¨¥§¥¨
dtixh `idy dpic did dndaa mzenk miclepeäîlqtp m`d - ©

:`xnbd zxxan .el` mipniqa bexz`ddéì àéòaéî÷ éàîdfi`a - ©¨¦©§¨¥
,dpyna epic yxtzd `l oiicry `ax wtzqd ote`éàewitq ¦

bexz`dykóì÷ðslwp m`y] dnda lv` dtixh ipniqn `ede ¦§©
xak ixd ,[dtixh `id dxeràðéðzleqt slwpy bexz`y dpyna ¨¦¨

.dfa wtzqdl oi`eeéàbexz`dyk ewitq÷cñðipniqn `ede ¦¦§©
xak df mb ,dnda lv` dtixhàðéðzwcqpy bexz`y dpyna ¨¦¨

.dfa wtzqdl oi`e ,leqteéàbexz`dyk ewitqáwéðok mb `ede ¦¦©
xak df mb ,dnda lv` dtixh ipniqnàðéðzbexz`y dpyna ¨¦¨

zx`an .dfa wtzqdl oi`e ,xyk `edy lk xqg `le awipy
:`xnbddéì àéòaéî à÷ ék`ed `ax wtzqdy dn -kdidpy ¦¨¦©§¨¥§

dn oirk dtixh ipniq bexz`aøîà àìeòãmyaäàéø ,ïðçBé éaø §¨¨©©¦¨¨¥¨
ïBúéwk äëtLpLd`ixd inexw jeza elek genip d`ixd xya - ¤¦§§¨©¦

,mink dyrpe,àáø øîàå ,äøLkdktypy s` dxiyky oicd §¥¨§¨©¨¨
e ,oeziwkàäðBtîéñ àîéé÷c àeämipwd md] zepetnqdy i`pza - §¨§¨¦§¨¨

,egenip `le miniiw [d`ixd jezay milelgdéîéé÷ àì àä̈Ÿ¨§¥
àäðBtîéñdndad ,zepetnqd egenip m` la` -.äôøèwtzqde ¦§¨¨§¥¨

,`axàëäea miniiw oiicre mink exya genipy bexz` iabl ¨¨
[mkeza mipirxbdy rxfd ixcg] zepetniqdéàîdidi m`d - ©

,dtixh dpi` dndaay s` ,xyk bexz`dy meyníúä àîìc- ¦§¨¨¨
zepetnqdyk dtixh ziyrp dpi`y mrhd dnda iabl my `ny

zeniiwàeämeynàøéåà da èéìL àìchley epi` xie`d - §Ÿ¨¦¨£¥¨
okle d`ixaàéøa øãä,dtixh dpi` d`ixane zxfeg -àëä ìáà ¨©¨§¨£¨¨¨

bexz`aúçøñî éçeøñ àøéåà da èéìLcyie xie`d zngn awxp - §¨¦¨£¥¨¨¥©§©©
,elqetl,àðL àì àîìc Bàm` dtixh dpi` dndady myke ¦§¨Ÿ§¨

zepetniqd m` lqti `ly bexz`a mb oicd ok zeniiw zepetniqd
.zeniiw

:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àzz` dhxity `ziixadn ¨§©
,bexz`a yiy mileqtd,çeøñ ,çeôz âBøúà`xnbd x`az oldl] ¤§¨©¨©

,[md dnLeák,lcxga e` unega -÷eìLmina daxd lyean - ¨¨
,y`d iab lr migzexéLeked`xny e` ,xegy ed`xn -,ïáì ¦¨¨

øneðîe,daxd mipeeba xnepn ed`xny e` -âBøúà .ìeñtlebr §¨¨¤§
cv lknøeckk,mibexz` x`yk jex` epi`e,íéøîBà Léå .ìeñt ©©¨§¥§¦

yóàbexz`íBézäcgi miweacd mibexz` ipyn ieyry - ©©§
.leqt mziixa zligznøñBaä âBøúà,oald letk ohw -éaø ¤§©¤©¦

,ìñBt àáé÷ò,ixt epi` ekxv lk lyean epi`y onf lkyíéîëçå £¦¨¥©£¨¦

Bìcb .ïéøéLëîoli`a didyk bexz`lñeôãajxce ,zipaz jeza - ©§¦¦¦§¦§
,zipazd zxevk ezxev ziyrp zipaza lcb `ed m`y bexz`d

ådf ici lrúøçà äiøa ïéîk BàNòbexz`d d`xnk ed`xn oi`y §£¨§¦§¦¨©¤¤
,llk.ìeñtmpi`y meyn `ziixaa dpypy dn lka leqtd mrhe ¨

:dgkedd z` `xnbd zyxtn .xcdúäéî éðz÷mileqtd oiaçeôz ¨¨¥¦©¨©
e,çeøñdnl dyw dxe`kle ,ixtd lewlwe oegxiq oipr mdipye ¨©

`xnbd zxne` okle ,mdipy z` hxtl `ziixad dkxvedåàì éàî©¨
y `ziixad z` yxtl yiçeôzgetz bexz`dy `edõeçaî- ¨©¦©

,uegan aiwxdçeøñågexq bexz`dy `edðôaîíéewitqa enk - §¨©¦¦§¦
,oeziwk jtyp miptan la` uegan mly bexz`dy `ax ly

:`xnbd dgec .leqt df bexz`y `ziixaa x`eaneéãéàå éãéà ,àìŸ¦¦§¦¦
bexz`a lewlw md gexqe getz -àéL÷ àìå ,õeçaîeid recn ¦©§Ÿ©§¨

,getz exn`y ixg` gexq xnel mikixvàäepiid getz -çôúc ¨§¨©
çøñ àìc áb ìò óàeilr eltpy min zngn gtz bexz`d - ©©©§Ÿ¨©
,awxp `l la` yelzaàäepiid gexq -çôz àìc áb ìò óà çøñc ¨§¨©©©©§Ÿ¨©

.llk gtz `l la` aiwxd bexz`d -
øî øîàzxkfpd `ziixaae dpyna.ìeñt éLek âBøúà ,dywn ¨©©¤§¦¨
:`xnbdàéðúäåbexz`éLekxegye yek ux`a lcby bexz` - §¨©§¨¦

,`edøLk,jka ekxcy meynbexz` la`éLeëì äîBclcby - ¨¥¤§¦
,xegy `ede ,mixegy mibexz` lecbl jxc oi`y mewna,ìeñẗ

:`xnbd zvxzn .dpeyn `edy meynénð ïðz ék éiaà øîà̈©©©¥¦§©©¦
ïéúéðúîbexz`a ,leqt iyekd bexz`y dpyna epipyy dn mb - ©§¦¦

y,ïðz éLeëì äîBcixacke xyk ,yeka lcby iyek bexz` la` ¤§¦§©
.`ziixadøîà àáømb dlqt dpynd mlerl ,xg` uexiz ¨¨¨©

e ,yeka lcby iyek bexz`aàä ,àéL÷ àì,dxiykdy `ziixad - Ÿ©§¨¨
dxn`pïìmibexz`a milibxe yek ux`l miaexwd laa ipal - ¨

mr bexz`a milibx mdy jezny ,mlv` mixyk okle ,miiyek
.dclez iepiyk mlv` `ed oi` ,df d`xnàäådlqty dpynd - §¨

dxn`peäìmpi`e yek ux`n miwegxy l`xyi ux` ipal - §
.mlv` mileqt okle ,miiyek mibexz`a milibx

a :zwelgn `ziixaa xn`p cerìñBt àáé÷ò éaø øñBaä âBøúà¤§©¤©¦£¦¨¥
àáé÷ò éaø ,äaø øîà .ïéøéLëî íéîëçå,xqead bexz` lqetd ©£¨¦©§¦¦¨©©¨©¦£¦¨

,ixt `xwp epi` bexz`d leyia xnb cry meynïBòîL éaøå§©¦¦§
[oldl `aend]ïøîàc àä àáé÷ò éaø .ãçà øác eøîà,`ziixaa ¨§¨¨¤¨©¦£¦¨¨©£¨¨

øèBt ïBòîL éaø ,[ïðúc] (àéðúã) ,àéä éàî ïBòîL éaøúà ©¦¦§©¦¦§©©¦¦§¥¤
íéâBøúàäzexyrn aeignïðèB÷aepiide .miphw oiicr odyk - ¨¤§¦§§¨

.ixt epi` xqea oiicry ohw bexz`y xaeq oerny iax mbyøîà̈©
àéä àì àîìc ,éiaà déìmpi` oerny iaxe `aiwr iaxy xyt` - ¥©©¥¦§¨Ÿ¦

,zg` dhiya micneràëä àáé÷ò éaø øîà÷ àì ïàk ãò- ©¨Ÿ¨¨©©¦£¦¨¨¨
meyn ,mipind zrax` zevn oiprl leqt `edy xqead bexz`a

cbexz` zevnaïðéòa' didiyàkéìå 'øãä,xcd epi` ohw bexz`e - §¨¦¨¨¨§¥¨
íúä ìáày okzi zexyrn aeig iabl -déì àøéáñ ïðaøkmdy £¨¨¨§©¨¨§¦¨¥

.`ed ixty meyn ,zexyrna miaiigénð éà,jtidl wlgl yiãò ¦©¦©
íúä ïBòîL éaø øîà÷ àì ïàkohw bexz`y zexyrn aeig iabl - ¨Ÿ¨¨©©¦¦§¨¨

zexyrna xehtàlàmeynúàeáz ìk úà øNòz øNò' áéúëc ¤¨¦§¦©¥§©¥¥¨§©
'Eòøæmdy zexit wxy weqtdn yexcl yieíãà éðaL Cøãk ©§¤§¤¤¤§¥¨¨

äòéøæì ïéàéöBî,egnvi mze` erxfi m`y witqn milecb mdy - ¦¦¦§¦¨
xhet jkitl gnev epi` erhep m` ,ohw bexz`e ,zexyrna miaiig

,zexyrnn oerny iax eze`àëä ìáàzrax` zevn oiprl - £¨¨¨
y xyt` mipinddéì àøéáñ ïðaøk,xyky §©¨¨§¦¨¥
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äìåëá.xyk Ðäúö÷îá.`ed xnepnc ,leqt Ðàðéðç øá àìåò éðúxqg `le awip` Ð

ecivl ecivn `ed yletn m`c xninl `pz i`d `z`e ,oizipznc `pz xyknc ,i`wÐ

yletn epi`y awpe .hgn ly elit` ,`edy lk awpa leqtxqi`k agx m` ,xqi`ka Ð

,xqi`kn zegta oizipzne .dar czi ea agzy oebk ,melk xqg `ly it lr s`e leqt

.yletn epi`yaeäôøè éðîéñdndady Ð

.dil yxtn dinwle ,da dtxhpóì÷ðipniq Ð

.dcelbd epiidc ,`ed dtxh÷ãñðepiidc Ð

`ileg da xiizyp `ly ,dlek wcqpy zxbxb

.dhnl `ilege dlrnlá÷éðmexw awip oebk Ð

.gen lyïåúé÷ë äëôùðù äàéøxyad Ð

.mink dyrpe genip mexwd jezayàì àä
äôøè àäðåôîéñ éîéé÷dtxh ipniqn :`nl` Ð

.`edéàî àëä,`dpetniq iniiwe genip m` Ð

.mkeza oipirxbdy rxfd ixcg epiidcéçåøñ
úçøñî.zawxp Ðçåøñ çåôú.onwl yxtn Ð

ùåáë.lcxga e` unega Ð÷åìùlyean =

.oigzexa xe`a xzeia)(øåãëoink ieyrd Ð

.`"helt* = xeck .lebr xeckíåéúämipy Ð

.cgi oiweacøñåáä.oald letk ohw Ðåìãéâ
ñåôãáepzepe ,ohw `edyk qetc el dyery Ð

= qetc .qetcd zcnk lcbe ,xaegna ekeza

zeyrl ieyrd xac lk .f"rla `"nxet**

e` ,oilrpn enk ,eiab lr mixg` mixac ezcnl

miptd mgll zexcw oiyer eidy oirk ekeza

dyrp mglde dxcwd jezl dqird eqipkiy

dzxeva.qetc ixw el` oebk Ðäéøá ïéîë
úøçà.llk bexz`l dnec epi`y Ðåàì éàî

õåçáî çåôú.uegan awxpe zgtpy Ðçåøñ
íéðôáîdktypy d`ix oink ,zniiw eztilwe Ð

.oeziwkóà çøñ çøñ àìã áâ ìò óà çôú àì
çôú àìã áâ ìò,f"rla d"ltpi`*** = gtz Ð

.awxp = gxq .gtze yelza minyb eltpy oebk

gtz :`pixg` `pyilrx egix = gxq ,awxp Ð

.edelk`y mirlez zngnéùåëì äîåãlcby Ð

.xegy `ed ixde o`kìåñô= `ed dncpy Ð

epiid envr iyek la` .f"rla h"`txhpew****

xykc mrh.`ed digxe`c Ðåäì àäå ïì àä
,`iyw `le .liqt inp iyek oizipzn mlerl Ð

oizipznux`n oiwegxy l`xyi ux` ipal Ð

`ziixa .mda milibx mpi`e ,yeklaa ipal Ð

lcba ,mewn lkne .mda oilibxe yekl miaexwy

iyekl dnece o`k.leqte ,`ed dncp Ðéáø
àáé÷òied `l dileyia xnb crc xn`c Ð

.cg` xac exn` oerny iaxe ,ixt bexz`øèåô
ïðèå÷á íéâåøúàä úà.zexyrnd on Ðïðáøë

äéì àøéáñ.lke` oteqe ozligze li`ed ,`ed ixtc ,xyrna oiaiigc Ðíãà éðáù
äòéøæì ïéàéöåîhwpc `de .ekxev lk lyaa `l` dl zgkyn `le .genvl ieyrd ixt Ð

oibexz`,oigetze oibexz` `l` ophewa iaeigl ediizbelt ipa opax belt `lc meyn Ð

ezligzy lk :zexyrn zkqnc `nw wxt dl opzck ,`ed lke` oteqe ozligz ixaqwc

lke` siqedl xaegna exneyy it lr s` ,lke` eteqeoi`y lke .ohw oia lecb oia aiig Ð

lke` eteqe lke` ezligzoiaiig migetzde mibexz`d .'ek lke` dyriy cr aiig epi` Ð

jxck xaqwc ,migetza icene mibexz`a ediilr oerny 'x bilte ,miphw oia milecb oia

mrhepy miphw mibexz`e .drixfl oi`iven mc` ipayoigetz la` ,oignev mpi` ÐÐ

i`ce oigetza elit` miphw iphwae .oignev okxev lk elyia `ly it lr s`c dil miw

.`ed drixfl oi`iven meyn `nrhe li`ed ,ibilt
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eznht .xyk bexz`ay `neblepiide .leqt jkitl ,exqge bexz`d jezn uwerd ylzpy Ð

dkne qpkpd `pkeak bexz`d jeza qpkpy dn ,ezpkea dlhp :xfrl` oa wgvi 'x ipzc

yxtn mz epiaxe .uwer `nhit mewn lka epivn `ly ,df lr qxhpewa dywde .`ziq`a

,zxbea ipniq iab (mye `,fn dcp) "otec `vei" wxt seqa cg` mewna `nhite uwer epivny

iqei iax ,eznht xigyzyn :xne` i`fr oa opzc

rwey `ede uwerd lr eci ozep `diy ick :xne`

wepizdy cc ly eceg `ed uwerc ,xefgl ddeye

zgzy xyad `ed `nhite ,eit jezl qipkn

xikfncn d`xp did zvwe .aiaq xigyny uwerd

inp oke ,enhege evwere eznht bexz` iab o`k

cg` mewna dylyy rnyn ,dy` icc iab mzd

`veiy minrt uwerc .bexz` ly ey`x cvl

,urk dywe hlea uwer oink ey`xay ecegn

ezpkea epiidc eznht dlhpe .uwer dil ixw jkle

x`ype exeaig mewnn uwer eze` ylzpy epiid Ð

"otec `vei" wxtae .bexz`d y`xa `neb oink

o`ke ,wtq enheg :qxhpewa yxit (`,fn dcip)

edaeb iaera d`xpd edyna elit` enhega yxit

dlhp :xn` inlyexiae .ey`x cvl cxeie rtyny

cvl `edy rnyn .ezpyey :ixn` onz ,eznht

epiax mya yxit jexrae .oyey gxt oirk ,ey`x

eznht dlhp :l`ppgcc `edy mixacd oi`xp Ð

oivwer) opzck ,cc ly `nhit oink ,mheg ly

[`d] la` .oenix ly `nhit :(b dpyn ipy wxt

epzkea dlhp wgvi iax xn`curd dvw `ed Ð

i`d (a,an) oileg zhigyc eze`k ,bexz`a oezpd

`c (`pkea)(jezn .dtixh dizkecn syc `nh

,edpip ipin ixz ezpkeae eznhtc rnyn eyexit

wgvi xa xfril` 'x `a `le ,ey`xa dfe uwera df

epiax myae .dpynd lr siqedl `l` yxtl

epiax yexitk jexra yxit dlebd xe`n meyxb

.ield dcedi xa wgvi

àä:qxhpewa yxit Ð dzvwna `d dleka

epiaxe .xnepnk ifginc leqt dzvwna

leqt dleka :`kti` yxit l`ppgzetixhlc Ð

wxta ogky` zetixh iabe ,oizrnya dl incn

m`e ,dtixh dcelbd (a,dp oileg) "zetxh el`"

rlqk da xiizypoke .`ixa `xcdc ,dxyk Ð

oniq m` ,xnelk .`pipz slwp i` :jixtcn ,gken

`ed dtixh oniqc ,slwp epiid opixn` `wc dtixh

dcelbd.bexz`a leqt `edy oizipzna `pipz Ð

.liqtin dtxh oirkc `icda rnyn

éàzxbxba zetxh oirk `edy Ð `pipz wcqp

`ileg da xiizyp `ly ,dlek dwcqpy

wcqp oizipzna `pipz dhnl `ilege dlrnl

mexw awip enk dtixh oniq `ed mby awip i` .dlek ipt lr wcqpy `peeb i`d ikae .leqt

xyk `edy `pipz :xnelk `l` ,ipixg` oirk ied `l `pipz dlr jixtc `d `zyde .gen ly

xeq` zetxh oiprlc ab lr s` ,mewn lkne .xyk xqg `le awip :'ipzn ipzwck ,bexz` iab

ald awipl ince ,`ed xeaig bexz` dilek `kd la` ,i`w dicegl mexwc meyn `ed mzdÐ

okezl oipirxbdy rxfd ixcg cr awip m` ,inp bexz` iabc okzie .ellg zial `le,leqt Ð

yletn awp irac ,lirle .xqg `ly ab lr s`awip m`e .mixcg oze` cbpk `ly epiid Ð

my croizrny gkenck ,iniiw d`ixc zepetniq mewna mixcg oze`c ,`ed yletn llkaÐ

oizipznc iyxtn ded i`e .`dpetniq iniiw `lc meyn oeziwk dktyp lqtinl dil irac

edpip ilin ixz leqt `edy lk xqge awip ipzwc`inec `pipz iedc .ith `gip ded Ð

la` .yletn `la `edy lk xqg e` ,zepetniqd zial e` ,yletn awp awip xnelk ,ipixg`c

xqg `le awip :`tiq ipzwcn ,`id `zln `cgc rnync ,ok xnel xyt` i`.xyk Ð

âåøúàopiyxcck ,ea zepad zewgyny xer ly xeck oink ieyr :xnelk Ð leqt xeckk

"zepeaxck minkg ixac" (izax `zwiqta)oixcdpq) "zezin rax`" seqc meni`de xeckdc `idd ik .f"rla `"helt* ,dt l` dtn oiwxfp dxez ixac jk ,efl ef zewxefy zepa ly xeckk Ð

.dxcwk lebre cec oink ieyr epiide ,z"lca ceck qxbc zi`e .(mye `,gqâåøúàxeriyc `idd` (a,`l) oiwxit yixa ziyixtck ,okzi `le .oald letk ohw :qxhpewa yxit Ð xqead

.mzd opiziinc bexz`
zelfxewn
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קפב
ezny ina cenr el sc ± iyily wxt`nei

éãéî àì åúå`aiwr 'x `le `aiwr 'xk oerny 'x xaq `lc ,df xac xg` oecl oi` Ð

.oerny 'xk xaqéôã éôã àãéáòã,min ly miigx ly lblb oirk ,miyxw miyxw oink Ð

.eziixa inp `edc opirny` `axeäá ìéáèî àðéðç 'ø àäå.ezvwn lke` Ð÷éôðåÐ

liahn hwpc `de .eilr jxane ,xzepa ezaeg ici `veieleaih ici lr mlk`n lky Ð

liahn ynyd :(a,fw) migqta xn`ck ,did

.`wxia liahn wgvi iax ,miirn ipaa:ïðéëøôå
ïéúéðúî àéù÷ àðéðç 'øìålk xqg ipzwc Ð

.leqt `edy'øì ïéúéðúî àîìùá :ïðéðùîå
àéù÷ àì àðéðçoey`x aeh meia oizipzn Ð

,dnz dgiwl opirae ,dxezd on ezgiwly

"mzgwle" (bk `xwie) aizkc.dnz dgiwl Ð

ab lr s` ,`pipg 'x dia witp ipy aeh meiae

.mly did `lcáøì àìàxn`c Ðxcd df oi`

axl inp ipya elit` `dc .`pipg 'xc `iyw Ð

xikfne li`ed opira dxecd devn `dc ,witp `l

yai :oiwxit yixa xn`ck ,eilr miny my

meia `py `le oey`x aeh meia `py `l ,leqt

ikd :`kile ,xcd opirac `pniwe`e ,ipy aeh

'x `dc xcd df ax xn` ixn`c `ki`e :opiqxb

.witpe da liahn `pipgïàë ïé÷ìåçù êøãëÐ

.o`k oxeriy jk ,o`k oxeriykñéðëäì øúåî
àñë úéáì`qkd ziae .zen` rax` jeza Ð

`l` o`k oi`e ,zevign swen epi`e ,dcya

.xefb `l zeixad ceak meyne ,opaxc lehlh

úåìæøå÷îá= zelfxewn .gepiwl mie`xd Ð

.f"rla y"cewit*æåâàë`ifg ikda :xaqw Ð

.`ifg `l dlecb la` ,gepiwlåôúë ìòaexn Ð

.elcebøãä äæ ïéà`pniwe`c ab lr s`e Ð

xcd meyn e`l dcedi 'xc `nrhc (`,`l dkeq)

zyiig `lc jcicl elit` :dil xn`w ikd ,`ed

`aiwr 'xcn di`x ziziine ,iletp`ldpi` Ð

.xcd df oi` el exn` md s`c ,di`xäðùî
åðéîá àìà áìåìä úà ïéãâåà ïéàyxtnck Ð

.`xnbaäçéùî ìù èåç.f"rla l"iiekil** =

úåéðåîéâmy lr ,oenibk oitetk adf iheg Ð

.(gp diryi) "oenb`k sekld"åúåà ïéãâåà åðéîá
äèîìî.`nlra iepl dfe ,cb` zevn myl Ð

àøîâáéñá=aiaq lcby ,d"xile`***

.miptb ialelk ,eaiaq jxkpe lwcdàø÷éò
àì÷éããcr otlewe ,mixvp epnn jezgl Ð

meyn e`l dcedi 'xc `nrhe .cb`l oiie`xy

`l` ,xcd ira `lc `pniwe` `dc ,`ed xcd

.epin irac meynàîòè éàîåoeik ?epin ira Ð

cb` jixv alel xn`con cb`d s` dil ded Ð

.devndéàå'åë àðéøçà àðéî éúééîxaere Ð

."siqez la" meynáìåìáù ïéðéî úòáøàá àìà
'åëåopitli (`,bn) "daxre alel" wxta onwl Ð

.dlila oia meia oia dkeqe ,meia alel i`xwn

åúìéçúù ïã äúàù øîåçå ì÷ ïéã ìë åì åøîà
ïéã åðéà ì÷äì åôåñå øéîçäìxnege lw Ð

ea yiy xneg ici lr yexcl ligzn dz`y

df xnega eilr lwin dz`y eteqe ,df oebk ,lwd on xnege lwa xg` xneg el `iadl

lwdl jtdp `edy ea z`adydz`e xneg eilr cnln oicd ixdy ,oebd xnege lw epi` Ð

.lw eilr `ian
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úåìæøå÷îwxt ok rnyn `le .gpwl zeaehe zececg ,f"rla y"cewit* :qxhpewa yxit

opixn` i`e :jixtc .cg` mlz yxeg yi iab (`,fn migqt) "oixaer el`"

dne .zelfxewn mipa`a :ipyne !xetv mc ea zeqkl ifge li`ed ,aiigil `l dyixg` ,li`ed

dyixgl efgc ,[zekx] epiid zelfxewnc :mz epiax yxtne ?zececg mipa` my xikfdl jiiy

ahwa ezgely zyiy` :hiitd cqi oke .drixfle

.dlefxiw gegiza uipdl zeyiy` dlz

úáùáqipkdl xzen zelfxewn mipa` yly

,zen` rax` jeza Ð `qkd zial

oi`e ,zevign swen epi`e dcya `qkd ziae

zeixad ceak meyne ,opaxc lehlh `l` o`k

qipkdl xn`wcne .qxhpewa yxit jk ,xefb `l

`qkd zia oeyle ,zevign `ki`c rnyn Ð

(a,fk) cinzc `nw wxt rnyn oke .zia rnyn

'x `z` ,`qkd ziaa aizi ded :`xtq ax xn`c

(`,hi oixcdpq) "lecb odk" wxtae .dil xgp `a`

,cegi meyn `qkd ziaa zextqn miyp ediy

oi`e ,zevign swene did repv mewnc rnyn

,qipkdl exizd ikd elit`e uega micnerd oi`ex

.cigid zeyxl zilnxkn qipknc ab lr s`e

xeqi`n xeng dvwen lehlh xeqi` `dc ,rcze

ici lr `l` zna lehlh exizd `ly ,zilnxk

"oiwilcn dna" wxt gkenck ,wepiz e` xkk

xeqi`e .(a,anw my) "lhep" wxtae ,(a,l zay)

"ripvnd" idliya ,zna ixyc ogky` zilnxk

ongp ax edl `xyc `akiy `edda (a,cv my)

iabe .zeixad ceak meyn zilnxkl diwet`l

ceak meyn mipa` lehlh exizdc `qkd zia

zilnxka zen` rax` exizdc oky lk ,zeixad

cigid zeyxne cigid zeyxl zilnxkn qipkdl

reaw `qkd zia epl yic ocicl ,edine .zilnxkl

oipaa"oii `ivend" idliya gkenck ,xeq` Ð

eixg` ezelrdl `cqg ax ixyc (mye a,`t my)

dipin lirl opixq`c `dn `piax dil dywne .bbl

:ipyne ,eipiy ea zevgl eiptlyn meqiw lehil

`kd ,dcerql mewn raew mc` mzdoi` Ð

`kidc rnyn .`qkd zial mewn raew mc`

rawcqxhpewa my 'ity it lr s`e .xeq` Ð

bba xqinl irac `dc`xizi `gxih meyn Ð

dywn ik ,ok m`c .ok rnyn `l ,bbl d`lrda

zevgl eiptlyn mqiw opixq`c `dn `piax dil

eipiy ea,mzdc `zzrny dlek dil iywiz Ð

didy itl `l` .zelfxewn mipa` lhlhl ixyc

,xqinl ira ded zay axrn bbl ozelrdl leki

oi`c meyn ixyc wiqne ,opinfdl xyt`c oeik

yi m` mzd i`pi 'x xn`c `de .mewn raew mc`

cid `ln ,`qkd zial reaw mewn elmzd Ð

oinfdl gxehe `ed wegx mewnc ,ixii` zecya

ziaa reaw mewn ol yic ,ocicl la` .zay axrn

iyitpc oeik `nye .oinfd ok m` `l` ,xeq` Ð

edl ilwy eedc ziad ipa.ixye ,xyt` `l Ð

áéñãyexitl dyw o`kn Ð `lwicc `xwire

ezaeg ici oda `vei mc`y zewxi el` :opzc (`,hl migqt) "dry lk" wxtc qxhpewd

,lwcd aiq :qxhpewa my 'ite .`lwicc `zeev` :`xnba yxtne .`piagxg aiygwe ,gqta

oin dvn dn :mzd opixn` `icdae ,oli` oin `edy rnyn `kde .lwcd aiaq lcby

mirxf.mirxf oin xexn s` Ðéáøoipin zrax`a `l` zbdep dkeq oi` xne` dcedi

"jawine jpxbn jtq`a" (`,ai) `nw wxta opiyxcc `d dil zile Ð alelayelit` d`neh lawnd xaca oikkqn oi`c dcen mewn lkne .xacn aezkd awie oxeb zleqta Ð

.dbibgl dkeq ywzi`n itli mdl eyr ynn zekeq xn`c o`nle .eid ceak ippr xn`c o`nl (xie`c) `inec opirac .lwc zexit e` ,ilk mdn dyry oebk ,mipind zrax`n

miig ilra dbibg dn i` iieyw`l jiiy `lc,drax` mda oi`y mixqpa (a,ci) `nw wxta dcedi 'xe xi`n 'x ebilti`c `de .mipind zrax`n `l` oixiykn `lc xg`n Ð

dcedi iaxl dcenc xn`we ,qxhpewa my yxitck ,awie oxebd zleqt oeyl lqt rnync ,odipia cg` lqt gipny xqp `lnk xqpl xqp oia yi m`c xi`n 'x dcene ipzweÐ

oli`d on lqte xfby dn ,inp i` .awie oxeb zleqta dcedi iax xiykiy liaya `l.lqt dil ixw Ðìëi`d ik Ð oic epi` lwdl eteqe xingdl ezligz oc dz`y oic

xingdl ezligz oic eze`y opax dil ixcdne .d`xi laa epi`y xzepn xnege lw ,dtixy `l` ung xeria oi` :xne` dcedi 'xc (mye a,fk migqt) "dry lk" wxt ibilt `peeb

eteqy it lr s` ,oic dil opiayg `nl` .dtixya ungc (a,bl) dxenzc `xza wxt oizipzn mzqc ,dcedi iaxk ol `niiw `iddae .etxeyl mivr `vn `l m` ,lwdl eteqe
lwdl
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ñeôca Bìcb .écéî àì eúåBàNòåúøçà äiøa ïéîk §¨¦¥¦§©§©£¨§¦§¦¨©¤¤
.úøçà äiøa ïéîk àìà eðL àì :àáø øîà .ìeñẗ¨©¨¨Ÿ¨¤¨§¦§¦¨©¤¤

ìáàákBúéiø¯úøçà äiøa ïéîk ,àèéLt .øLk £¨¦§¦¨¨¥§¦¨§¦§¦¨©¤¤
âBøúà ,øîzéà .étã étã àãéáòc ,àëéøö àì !(ïðz)§©¨§¦¨©£¦¨©¥©¥¦§©¤§

eäeá÷pLàäå ?éðéà .øãä äæ ïéà :áø øîà .íéøaëò ¤§¨©§¨¦¨©©¥¤¨¨¦¦§¨
àéL÷ àðéðç éaøìe !da ÷éôðå da ìéaèî àðéðç éaø©¦£¦¨©§¦¨§¨¥¨§©¦£¦¨©§¨
,àéL÷ àì àðéðç éaøì ïéúéðúî àîìLa ;ïéúéðúî©§¦¦¦§¨¨©§¦¦§©¦£¦¨¨©§¨

ïàk¯ïàk ,ïBLàø áBè íBéa¯àìà .éðL áBè íBéa ¨§¦¨§¥¦¤¨
!àéL÷ áøì¯.éñéàîc íéøaëò éðàL :áø Eì øîà §©©§¨¨©§©¨¥©§¨¦¦§¦¦

àðéðç éaø àäc ,øãä äæ :áø øîà éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©©¤¨¨§¨©¦£¦¨
àì !ïéúéðúî àéL÷ àðéðç éaøìe .da ÷éôðå da ìéaèî©§¦¨§¨¥¨§©¦£¦¨©§¨©§¦¦¨

ïàk :àéL÷¯ïàk ,ïBLàø áBè íBéa¯.éðL áBè íBéa ©§¨¨§¦¨§¥¦
ú÷Bìçîk :àtt øa íøôø øîà .'åëå "ïè÷ âBøúà"¤§¨¨¨©©§¨©©¨§©£¤
úaMa :àéðúc .úBìæøe÷î íéðáàa ú÷Bìçî Ck ïàk̈¨©£¤©£¨¦§§¨§©§¨©©¨

ìL,àqkä úéáì ñéðëäì øzeî úBìæøe÷î íéðáà L ¨£¨¦§§¨¨§©§¦§¥©¦¥
äãeäé éaø ,æBâàk :øîBà øéàî éaø ?ïøeòéL änëå§©¨¦¨©¦¥¦¥¨¡©¦§¨
øîà ,àéðz .'åë "æçàiL éãk ìBãâáe" .äöéak :øîBà¥©¥¨§¨§¥¤Ÿ©©§¨¨©

äNòî :éñBé éaøúñðkä úéáì àaL àáé÷ò éaøa ©¦¥©£¤§©¦£¦¨¤¨§¥©§¤¤
!?äéàø íMî :äãeäé éaø Bì øîà .Bôúk ìò BâBøúàå§¤§©§¥¨©©¦§¨¦¨§¨¨

.øãä äæ ïéà :Bì eøîà íä óàäðùîúà ïéãâBà ïéà ©¥¨§¥¤¨¨¥§¦¤
:øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøác ,Bðéîa àìà áìeìä©¨¤¨§¦¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥
éLðàa äNòî :øéàî éaø øîà .äçéLîa èeça eléôà£¦§¦§¦¨¨©©¦¥¦©£¤§©§¥
.áäæ ìL úBiðBnéâa ïäéáìeì úà ïéãâBà eéäL íéìLeøé§¨©¦¤¨§¦¤§¥¤§¦¦¤¨¨

.ähîìî BúBà ïéãâBà eéä Bðéîa :Bì eøîààøîâ ¨§§¦¨§¦¦§©¨
øîàå .àì÷éãc àøwéòa eléôà áéña eléôà :àáø øîà̈©¨¨£¦§¦£¦§¦¨¨§¦§¨§¨©

äãeäé éaøc àîòè éàî :àáø¯éøö áìeì :øáñ÷C ¨¨©©§¨§©¦§¨¨¨©¨¨¦
øîàå .éðéî äMîç äåä àðéøçà àðéî éúééî éàå ,ãâà¤¤§¦©§¦¦¨©£¦¨£¨£¦¨¦¥§¨©
àðéî àì÷éãc àøwéòå áéñc dì àðéîà àðî :àáø̈¨§¨¨¦¨¨§¦§¦¨¨§¦§¨¦¨

àeä àáìeìc¯"eáLz úBkeqa" :àéðúc¯ìL äkeñ §¨¨§©§¨©¥§¨¤
äkeñ ïéà :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,øác ìk̈¨¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¨
äîe :ïúBð ïécäå .áìeìaL íéðéî äòaøàa àìà úâäBð¤¤¤¨§©§¨¨¦¦¤©¨§©¦¥©

íéîiák úBìéìa âäBð ïéàL áìeì¯àìà âäBð Bðéà ¨¤¥¥©¥§©¨¦¥¥¤¨
úòaøàaúâäBpL äkeñ ,ïéðéîíéîiák úBìéìa¯Bðéà §©§©©¦¦¨¤¤¤©¥§©¨¦¥

ïéc ìk :Bì eøîà ?ïéðéî úòaøàa àìà àäz àìL ïéc¦¤Ÿ§¥¤¨§©§©©¦¦¨§¨¦
ì÷äì BôBñå øéîçäì Búìçz ïc äzàL¯,ïéc Bðéà ¤©¨¨§¦¨§©§¦§§¨¥¥¦

àì
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc dkeq(iying meil)

:`xnbd zniiqnéãéî àì eúåiax oi`e ,ef digc ixg` oecl oi` - §Ÿ¦¦
.oerny iaxk `aiwr iax `le `aiwr iaxk xaeq oerny

m` :`ziixaa xn`p cerBìcbbexz`läiøa ïéîk BàNòå ñeôãa ¦§¦§©£¨§¦§¦¨
.ìeñt úøçà:`xnbd zx`aneðL àì ,àáø øîàleqt bexz`dy ©¤¤¨¨©¨¨Ÿ¨

àlàqetcd ici lr e`yr m`úøçà äiøa ïéîkdnec epi`y - ¤¨§¦§¦¨©¤¤
,llk bexz` zxevlìáàed`xn m`Búéiøák,bexz` zxevk - £¨¦§¦¨

.øLk:`xnbd zl`eyàèéLtixdy ,xyk eziixak ed`xn m`y ¨¥§¦¨
[àéðz] (ïðú) úøçà äiøa ïéîk`ed m` `wecy `ziixaa yxetn - §¦§¦¨©¤¤©§¨

:`xnbd zvxzn .leqt zxg` dixa oinkàëéøö àìly eyecig - Ÿ§¦¨
ote`a `ed `axétc étc àãéáòcici lr bexz`d z` dyr - ©£¦¨©¥©¥

epi` df d`xny `ax ycige ,mihlea miyxw miyxw oink qetcd
.bexz` ly eziixak `ede lqet

,áø øîà ,íéøaëò eäeá÷pL âBøúà ,øîzéàmeyn leqt bexz`d ¦§©¤§¤§¨©§¨¦¨©©
yøãä äæ ïéàjixv bexz`e ,xqg `ede mixakr edeawpy oeik ¥¤¨¨

idiy:`xnbd dywn .xcd d÷éôðå da ìéaèî àðéðç éaø àäå ,éðéà¥¦§¨©¦£¦¨§©¥¨§¨¦
dadide leaih ici lr bexz`dn zvwn lke` did `pipg iax - ¨

xqg bexz`y ixd ,eilr jxane bexz`d x`ya ezaeg ici `vei
:`xnbd zl`ey .xykàðéðç éaøìe,xqg bexz` xiykdyàéL÷ §©¦£¦¨©§¨

ïéúéðúîlk epnn xqgpy bexz`y dxn`y epizpynn dyw - ©§¦¦
:`xnbd zyxtn .leqt `edyàì àðéðç éaøì ïéúéðúî àîìLa¦§¨¨©§¦¦§©¦£¦¨Ÿ

,àéL÷uxzl xyt`y meynïàkxqg bexz` dlqty dpynd - ©§¨¨
ixii`,ïBLàø áBè íBéamYgwlE' aizkck dxezdn dlihpd aeigy §¦§©§¤

xqg bexz` okle dnz dgiwld didzy jixve 'oFW`xd mFIA mkl̈¤©¨¦
,leqtïàk,x`ypy dna `veie bexz`n lke` didy `pipg iax - ¨

df didéðL áBè íBéa,elqt `l mde opaxcn `ed dgiwld aeigy §¥¦
,`pipg iax lr dpyndn dyw `l okle ,xqg bexz`áøì àlà¤¨§©

eleqt ok m`e ,xcd epi`y meyn mixakr edeawpy bexz` lqty
,minid x`ya mb `edàéL÷xqg xiykdy `pipg iax ixacn ©§¨

:`xnbd zvxzn .mini x`yaéðàL ,áø Eì øîàzaiwpíéøaëò ¨©§©¨¥©§¨¦
éñéàîcx`ya mb leqt mixakr zaiwp zngn xqg `edy bexz` - ¦§¦¥

y la` ,qe`n `edy oeik minidly oexqg ea oi` ,xqg bexz` x`
ixaca zxg` `qxib .`pipg iax ixacke mini x`yl xyke xcd

:axáø øîà ,éøîàc àkéà,mixakr edeawpy bexz`øãä äæ,xyke ¦¨§¨§¥¨©©¤¨¨
.da ÷éôðå da ìéaèî àðéðç éaø àäc:`xnbd dywnàðéðç éaøìe §¨©¦£¦¨§©¥¨§¨¦¨§©¦£¦¨

ïéúéðúî àéL÷:`xnbd zvxzn .xqg bexz` dlqtyïàk àéL÷ àì ©§¨©§¦¦Ÿ©§¨¨
,éðL áBè íBéa ïàk ïBLàø áBè íBéameiay lirl x`azpy enke §¦¨§¥¦

.xyk ipy aeh meiae ,leqt xqg oey`x aeh
xeriy :dpyna epipy'eëå ïè÷ âBøúàiax ,feb`k xne` xi`n iax ¤§¨¨§
dviak xne` dcedik ,àtt øa íøôø øîà :dze`ú÷Bìçn ¨©©§¨©¨¨§©£¤

ewlgpyïàk,dcedi iaxe xi`n iax bexz`d xeriyaCkyi mb ¨¨
ú÷BìçîmdipiaaxeriyúBìæøe÷î íéðáàzaya qipkdl xzeny ©£¤§£¨¦§§¨

.mda gpwl ick `qkd zialìL ,úaLa ,àéðúcúBìæøe÷î íéðáà L §©§¨§©¨¨Ÿ£¨¦§§¨
gepiwl zeie`xe zecg -àqkä úéáì ñéðëäì øzeîxzen - ¨§©§¦§¥©¦¥

ylyn xzei la` ,zen` rax` jeza `qkd zia jezl mlhlhl
swen epi`e dcya `vnp `qkd ziay s`e] ,qipkdl oi` mipa`
zeixad ceak meyn ,dcya zaya lhlhl exq` minkge ,zevign

.[minkg exfb `lïøeòéL änëåzelfxewnd mipa`dn cg` lk ly §©¨¦¨
,zaya `qkd zial mqipkdl xzeny,æBâàk øîBà øéàî éaøla` ©¦¥¦¥¨¡

,gepiwl zeie`x mpi` feb` xeriyn xzei mlceby mipa`äãeäé éaø©¦§¨
øîBàa mipa`d xeriy.äöéaklk xn`y xeriy eze`y `vnp ¥©¥¨

xeriy oiprl mb xn` ,bexz` ly ephew xeriy oiprl mdn cg`
,oexkifl oniq dfa yie .zay oiprl `qkd ziaa mipa`d ly mlceb
lr da exkfi ,zelfxewn mipa` oiprl zwelgnd z` egkyi m`y

.bexz` oiprly zwelgnd ici
:dpyna epipy'eë æçàiL éãk ìBãbáe,dcedi iax ixac ecia mipy ©¨§¥¤Ÿ©

eici izya cg` elit` xne` iqei iaxeéñBé éaø øîà ,àéðz :di`x ©§¨¨©©¦¥
,xyk lecb bexz`y eixaclúñðkä úéáì àaL àáé÷ò éaøa äNòî©£¤§©¦£¦¨¤¨§¥©§¤¤

Bôúk ìò BâBøúàå.xyk jk lk lecb bexz`y ixd ,elceb aexn §¤§©§¥
,äãeäé éaø Bì øîàike,äéàø íMîixdíä óàminkg -Bì eøîà ¨©©¦§¨¦¨§¨¨©¥¨§

y meyn ,leqt ebexz`y `aiwr iaxløãä äæ ïéà.dfk lecb bexz` ¥¤¨¨

äðùî
ïéãâBà ïéàmixyew -áìelä úàmiqcdd mr zg` dceb`a ¥§¦¤©¨
,zeaxrdeBðéîa àlàoebk aleld oinn aiqa e` hega `wec - ¤¨§¦

,aleld ilrn.äãeäé éaø éøácz` ceb`l daegy xaeqy oeiky ¦§¥©¦§¨
jixve ,devndn wlg `ed cb`d ixd ,daxrde qcdd mr aleld
xaer `ed ixd xg` oina epcb`i m`e ,`weec aleld oinn didiy

e .siqez la lrøéàî éaøe wlegøîBàaleld ceb`l jixv oi`y ©¦¥¦¥
ecb`l xzene ,epinaèeça eléôàe` ,`edy lkäçéLîalaga - £¦§¦§¦¨

z` ceb`l daeg oi`y xaeqy meyn ,aleld oinn mpi`y s` ,mzq
epi` devndn wlg epi`y oeike ,devn iepl `l` epi`e ,aleld

.aleld oinn epi`yk lqetøéàî éaø øîàezhiyl di`xäNòî , ¨©©¦¥¦©£¤
áäæ ìL úBiðBîéâa ïäéáìeì úà ïéãâBà eéäL íéìLeøé éLðàaiheg - §©§¥§¨©¦¤¨§¦¤§¥¤§¦¦¤¨¨

aleld z` ceb`l xzeny ixd ,dceb`d z` miaaeqne mitetk adf
.epina `ly s`Bì eøîàiyp` mby meyn ,ezii`x z` egce minkg ¨§

milyexiBðéîa[aleld lyÎ]ähîlî BúBà ïéãâBà eéäzgz - §¦¨§¦¦§©¨
`l` ,cb` zevn myl epina aleld z` oicbe` eid zeipenibd
xaky oeike ,iepl adf ly zeipeniba mb dlrnln ecb`l etiqedy
,alel zevn oicn sqepd cb`d oi`e dhnln cb`a daeg ici e`vi

.siqez la meyn jka oi`

àøîâ
,àáø øîà`wec aleld z` ceb`l jixvy dcedi iax zrcl s` ¨©¨¨

,envr aleld ilrn `weec zeidl jixv cb`d oi` ,aleld oina
ecb`l ozip `l`áéña eléôàe` ,ea jxkpe lwcd rfb aiaq lcby £¦§¦

àì÷éãc àøwéòa eléôàepnn jzegy ici lr envr lwcd rfba - £¦§¦¨¨§¦§¨
mipiny oeiky ,mda xeywl oiie`xe miwc eidiy cr mtlewe mixvp
xzene aleld oinl miaygp md ixd ,lwcd urn wlg md el`

.siqez la meyn dfa oi`e mda ceb`léaøc àîòè éàî àáø øîàå§¨©¨¨©©£¨§©¦
äãeäéc meyn ,epina `weec aleld z` ceb`l jixvyáìeì øáñ÷ §¨¨¨©¨

éøöãâà C,daxrde qcdd mr aleld z` ceb`l yi oicd xwirn - ¨¦¤¤
,leqt ecb` `l m`eedevndn wlg `ed cb`dy oeikéúééî éà¦©§¥

àðéøçà àðéî,ea ceb`l ick aleld oinn `ly xg` oin `iai m` - ¦¨©£¦¨
éðéî äLîç äåämeyn jka xaere ,mipin dying lhepy `vnp - £¨©§¨¦¥

.siqez la
dì àðéîà àðî ,àáø øîàåxne` ip` okidn -àì÷éãc àøwéòå áéñc §¨©¨¨§¨£¦¨¨§¦§¦¨¨§¦§¨

ok`,àeä àáìeìc àðéî,dcedi iaxl elit` mda ceb`l xzene ¦¨§¨¨
,àéðúcdxeza xn`p'eáLz úBkeqa'dxezd dhxit `le ,mzq §©§¨©¥§

dxezd dxiykdy ixd ,minieqn mipinn dkeqd jkq z` dyriy
äkeñjkq -øác ìk ìL,d`neh lawn epi`e rwxw ilecibn `edy ¨¤¨¨¨

äãeäé éaø .øéàî éaø éøáce wlegúâäBð äkeñ ïéà ,øîBàjkq oi` - ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¨¤¤
,xyk dkeqda àlàn cg`,áìelaL íéðéî äòaøàx`yn eli`e ¤¨§©§¨¨¦¦¤©¨

milawn mpi`e rwxw ilecib mdy it lr s` ,leqt jkqd mipin
.ezhiy z` dcedi iax giken .d`nehïúBð ïécäålwa ok micnle - §©¦¥

,oldlcke alelay mipin drax`n cg`n wx xyk jkqy xnege
áìel äîe,lwdLixdíéîiák úBìéla âäBð ïéàzevn oi`y - ©¨¤¥¥©¥§©¨¦

z`f lkae ,dlila `le meia `l` ezlihpúòaøàa àlà âäBð Bðéà¥¥¤¨§©§©©
dïéðéî,calaäkeñ,xzei dxengyLdzaegúâäBpmbúBìéla ¦¦¨¤¤¤©¥

íéîiákàäz àlL ïéc Bðéà ,dxykàlà`weec jkqd dyrpyk §©¨¦¥¦¤Ÿ§¥¤¨
úòaøàadïéðéîepi`y xg` oina jkqi m` la` ,alelay §©§©©¦¦

:eixac z` minkg egc .dleqt alelay mipind zrax`nBì eøîà̈§
,cnly xnege lwd lr aiydl dcedi iaxl minkgïéc ìklwÎ] ¨¦

[xnegeøéîçäì Búlçz ïc äzàLxac lr dligza cnel dz`y - ¤©¨¨§¦¨§©§¦
jxca ,ea dxn`p `ly ztqep `xneg eilr siqedl xeng `edy

,`xneg dze` ea dxn`py epnn lwd on xnege lw cenilBôBñå- §
`eazy `ed df oic seqì÷äì`xnegd llba cnlpd xaca §¨¥

,el ztqedyïéc Bðéàixdy ,ecnll ie`xd oebd xnege lw epi` - ¥¦
zngny eteqa `vnpe ,eilr xingdl ick `a xnege lwd oic xwir

,ea lwdl z`a xnege lwd

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
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc dkeq(iying meil)

:`xnbd zniiqnéãéî àì eúåiax oi`e ,ef digc ixg` oecl oi` - §Ÿ¦¦
.oerny iaxk `aiwr iax `le `aiwr iaxk xaeq oerny

m` :`ziixaa xn`p cerBìcbbexz`läiøa ïéîk BàNòå ñeôãa ¦§¦§©£¨§¦§¦¨
.ìeñt úøçà:`xnbd zx`aneðL àì ,àáø øîàleqt bexz`dy ©¤¤¨¨©¨¨Ÿ¨

àlàqetcd ici lr e`yr m`úøçà äiøa ïéîkdnec epi`y - ¤¨§¦§¦¨©¤¤
,llk bexz` zxevlìáàed`xn m`Búéiøák,bexz` zxevk - £¨¦§¦¨

.øLk:`xnbd zl`eyàèéLtixdy ,xyk eziixak ed`xn m`y ¨¥§¦¨
[àéðz] (ïðú) úøçà äiøa ïéîk`ed m` `wecy `ziixaa yxetn - §¦§¦¨©¤¤©§¨

:`xnbd zvxzn .leqt zxg` dixa oinkàëéøö àìly eyecig - Ÿ§¦¨
ote`a `ed `axétc étc àãéáòcici lr bexz`d z` dyr - ©£¦¨©¥©¥

epi` df d`xny `ax ycige ,mihlea miyxw miyxw oink qetcd
.bexz` ly eziixak `ede lqet

,áø øîà ,íéøaëò eäeá÷pL âBøúà ,øîzéàmeyn leqt bexz`d ¦§©¤§¤§¨©§¨¦¨©©
yøãä äæ ïéàjixv bexz`e ,xqg `ede mixakr edeawpy oeik ¥¤¨¨

idiy:`xnbd dywn .xcd d÷éôðå da ìéaèî àðéðç éaø àäå ,éðéà¥¦§¨©¦£¦¨§©¥¨§¨¦
dadide leaih ici lr bexz`dn zvwn lke` did `pipg iax - ¨

xqg bexz`y ixd ,eilr jxane bexz`d x`ya ezaeg ici `vei
:`xnbd zl`ey .xykàðéðç éaøìe,xqg bexz` xiykdyàéL÷ §©¦£¦¨©§¨

ïéúéðúîlk epnn xqgpy bexz`y dxn`y epizpynn dyw - ©§¦¦
:`xnbd zyxtn .leqt `edyàì àðéðç éaøì ïéúéðúî àîìLa¦§¨¨©§¦¦§©¦£¦¨Ÿ

,àéL÷uxzl xyt`y meynïàkxqg bexz` dlqty dpynd - ©§¨¨
ixii`,ïBLàø áBè íBéamYgwlE' aizkck dxezdn dlihpd aeigy §¦§©§¤

xqg bexz` okle dnz dgiwld didzy jixve 'oFW`xd mFIA mkl̈¤©¨¦
,leqtïàk,x`ypy dna `veie bexz`n lke` didy `pipg iax - ¨

df didéðL áBè íBéa,elqt `l mde opaxcn `ed dgiwld aeigy §¥¦
,`pipg iax lr dpyndn dyw `l okle ,xqg bexz`áøì àlà¤¨§©

eleqt ok m`e ,xcd epi`y meyn mixakr edeawpy bexz` lqty
,minid x`ya mb `edàéL÷xqg xiykdy `pipg iax ixacn ©§¨

:`xnbd zvxzn .mini x`yaéðàL ,áø Eì øîàzaiwpíéøaëò ¨©§©¨¥©§¨¦
éñéàîcx`ya mb leqt mixakr zaiwp zngn xqg `edy bexz` - ¦§¦¥

y la` ,qe`n `edy oeik minidly oexqg ea oi` ,xqg bexz` x`
ixaca zxg` `qxib .`pipg iax ixacke mini x`yl xyke xcd

:axáø øîà ,éøîàc àkéà,mixakr edeawpy bexz`øãä äæ,xyke ¦¨§¨§¥¨©©¤¨¨
.da ÷éôðå da ìéaèî àðéðç éaø àäc:`xnbd dywnàðéðç éaøìe §¨©¦£¦¨§©¥¨§¨¦¨§©¦£¦¨

ïéúéðúî àéL÷:`xnbd zvxzn .xqg bexz` dlqtyïàk àéL÷ àì ©§¨©§¦¦Ÿ©§¨¨
,éðL áBè íBéa ïàk ïBLàø áBè íBéameiay lirl x`azpy enke §¦¨§¥¦

.xyk ipy aeh meiae ,leqt xqg oey`x aeh
xeriy :dpyna epipy'eëå ïè÷ âBøúàiax ,feb`k xne` xi`n iax ¤§¨¨§
dviak xne` dcedik ,àtt øa íøôø øîà :dze`ú÷Bìçn ¨©©§¨©¨¨§©£¤

ewlgpyïàk,dcedi iaxe xi`n iax bexz`d xeriyaCkyi mb ¨¨
ú÷BìçîmdipiaaxeriyúBìæøe÷î íéðáàzaya qipkdl xzeny ©£¤§£¨¦§§¨

.mda gpwl ick `qkd zialìL ,úaLa ,àéðúcúBìæøe÷î íéðáà L §©§¨§©¨¨Ÿ£¨¦§§¨
gepiwl zeie`xe zecg -àqkä úéáì ñéðëäì øzeîxzen - ¨§©§¦§¥©¦¥

ylyn xzei la` ,zen` rax` jeza `qkd zia jezl mlhlhl
swen epi`e dcya `vnp `qkd ziay s`e] ,qipkdl oi` mipa`
zeixad ceak meyn ,dcya zaya lhlhl exq` minkge ,zevign

.[minkg exfb `lïøeòéL änëåzelfxewnd mipa`dn cg` lk ly §©¨¦¨
,zaya `qkd zial mqipkdl xzeny,æBâàk øîBà øéàî éaøla` ©¦¥¦¥¨¡

,gepiwl zeie`x mpi` feb` xeriyn xzei mlceby mipa`äãeäé éaø©¦§¨
øîBàa mipa`d xeriy.äöéaklk xn`y xeriy eze`y `vnp ¥©¥¨

xeriy oiprl mb xn` ,bexz` ly ephew xeriy oiprl mdn cg`
,oexkifl oniq dfa yie .zay oiprl `qkd ziaa mipa`d ly mlceb
lr da exkfi ,zelfxewn mipa` oiprl zwelgnd z` egkyi m`y

.bexz` oiprly zwelgnd ici
:dpyna epipy'eë æçàiL éãk ìBãbáe,dcedi iax ixac ecia mipy ©¨§¥¤Ÿ©

eici izya cg` elit` xne` iqei iaxeéñBé éaø øîà ,àéðz :di`x ©§¨¨©©¦¥
,xyk lecb bexz`y eixaclúñðkä úéáì àaL àáé÷ò éaøa äNòî©£¤§©¦£¦¨¤¨§¥©§¤¤

Bôúk ìò BâBøúàå.xyk jk lk lecb bexz`y ixd ,elceb aexn §¤§©§¥
,äãeäé éaø Bì øîàike,äéàø íMîixdíä óàminkg -Bì eøîà ¨©©¦§¨¦¨§¨¨©¥¨§

y meyn ,leqt ebexz`y `aiwr iaxløãä äæ ïéà.dfk lecb bexz` ¥¤¨¨

äðùî
ïéãâBà ïéàmixyew -áìelä úàmiqcdd mr zg` dceb`a ¥§¦¤©¨
,zeaxrdeBðéîa àlàoebk aleld oinn aiqa e` hega `wec - ¤¨§¦

,aleld ilrn.äãeäé éaø éøácz` ceb`l daegy xaeqy oeiky ¦§¥©¦§¨
jixve ,devndn wlg `ed cb`d ixd ,daxrde qcdd mr aleld
xaer `ed ixd xg` oina epcb`i m`e ,`weec aleld oinn didiy

e .siqez la lrøéàî éaøe wlegøîBàaleld ceb`l jixv oi`y ©¦¥¦¥
ecb`l xzene ,epinaèeça eléôàe` ,`edy lkäçéLîalaga - £¦§¦§¦¨

z` ceb`l daeg oi`y xaeqy meyn ,aleld oinn mpi`y s` ,mzq
epi` devndn wlg epi`y oeike ,devn iepl `l` epi`e ,aleld

.aleld oinn epi`yk lqetøéàî éaø øîàezhiyl di`xäNòî , ¨©©¦¥¦©£¤
áäæ ìL úBiðBîéâa ïäéáìeì úà ïéãâBà eéäL íéìLeøé éLðàaiheg - §©§¥§¨©¦¤¨§¦¤§¥¤§¦¦¤¨¨

aleld z` ceb`l xzeny ixd ,dceb`d z` miaaeqne mitetk adf
.epina `ly s`Bì eøîàiyp` mby meyn ,ezii`x z` egce minkg ¨§

milyexiBðéîa[aleld lyÎ]ähîlî BúBà ïéãâBà eéäzgz - §¦¨§¦¦§©¨
`l` ,cb` zevn myl epina aleld z` oicbe` eid zeipenibd
xaky oeike ,iepl adf ly zeipeniba mb dlrnln ecb`l etiqedy
,alel zevn oicn sqepd cb`d oi`e dhnln cb`a daeg ici e`vi

.siqez la meyn jka oi`

àøîâ
,àáø øîà`wec aleld z` ceb`l jixvy dcedi iax zrcl s` ¨©¨¨

,envr aleld ilrn `weec zeidl jixv cb`d oi` ,aleld oina
ecb`l ozip `l`áéña eléôàe` ,ea jxkpe lwcd rfb aiaq lcby £¦§¦

àì÷éãc àøwéòa eléôàepnn jzegy ici lr envr lwcd rfba - £¦§¦¨¨§¦§¨
mipiny oeiky ,mda xeywl oiie`xe miwc eidiy cr mtlewe mixvp
xzene aleld oinl miaygp md ixd ,lwcd urn wlg md el`

.siqez la meyn dfa oi`e mda ceb`léaøc àîòè éàî àáø øîàå§¨©¨¨©©£¨§©¦
äãeäéc meyn ,epina `weec aleld z` ceb`l jixvyáìeì øáñ÷ §¨¨¨©¨

éøöãâà C,daxrde qcdd mr aleld z` ceb`l yi oicd xwirn - ¨¦¤¤
,leqt ecb` `l m`eedevndn wlg `ed cb`dy oeikéúééî éà¦©§¥

àðéøçà àðéî,ea ceb`l ick aleld oinn `ly xg` oin `iai m` - ¦¨©£¦¨
éðéî äLîç äåämeyn jka xaere ,mipin dying lhepy `vnp - £¨©§¨¦¥

.siqez la
dì àðéîà àðî ,àáø øîàåxne` ip` okidn -àì÷éãc àøwéòå áéñc §¨©¨¨§¨£¦¨¨§¦§¦¨¨§¦§¨

ok`,àeä àáìeìc àðéî,dcedi iaxl elit` mda ceb`l xzene ¦¨§¨¨
,àéðúcdxeza xn`p'eáLz úBkeqa'dxezd dhxit `le ,mzq §©§¨©¥§

dxezd dxiykdy ixd ,minieqn mipinn dkeqd jkq z` dyriy
äkeñjkq -øác ìk ìL,d`neh lawn epi`e rwxw ilecibn `edy ¨¤¨¨¨

äãeäé éaø .øéàî éaø éøáce wlegúâäBð äkeñ ïéà ,øîBàjkq oi` - ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¨¤¤
,xyk dkeqda àlàn cg`,áìelaL íéðéî äòaøàx`yn eli`e ¤¨§©§¨¨¦¦¤©¨

milawn mpi`e rwxw ilecib mdy it lr s` ,leqt jkqd mipin
.ezhiy z` dcedi iax giken .d`nehïúBð ïécäålwa ok micnle - §©¦¥

,oldlcke alelay mipin drax`n cg`n wx xyk jkqy xnege
áìel äîe,lwdLixdíéîiák úBìéla âäBð ïéàzevn oi`y - ©¨¤¥¥©¥§©¨¦

z`f lkae ,dlila `le meia `l` ezlihpúòaøàa àlà âäBð Bðéà¥¥¤¨§©§©©
dïéðéî,calaäkeñ,xzei dxengyLdzaegúâäBpmbúBìéla ¦¦¨¤¤¤©¥

íéîiákàäz àlL ïéc Bðéà ,dxykàlà`weec jkqd dyrpyk §©¨¦¥¦¤Ÿ§¥¤¨
úòaøàadïéðéîepi`y xg` oina jkqi m` la` ,alelay §©§©©¦¦

:eixac z` minkg egc .dleqt alelay mipind zrax`nBì eøîà̈§
,cnly xnege lwd lr aiydl dcedi iaxl minkgïéc ìklwÎ] ¨¦

[xnegeøéîçäì Búlçz ïc äzàLxac lr dligza cnel dz`y - ¤©¨¨§¦¨§©§¦
jxca ,ea dxn`p `ly ztqep `xneg eilr siqedl xeng `edy

,`xneg dze` ea dxn`py epnn lwd on xnege lw cenilBôBñå- §
`eazy `ed df oic seqì÷äì`xnegd llba cnlpd xaca §¨¥

,el ztqedyïéc Bðéàixdy ,ecnll ie`xd oebd xnege lw epi` - ¥¦
zngny eteqa `vnpe ,eilr xingdl ick `a xnege lwd oic xwir

,ea lwdl z`a xnege lwd
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xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc dkeq(iyiy meil)

jkitle ,`id dxeng dkeqy cenll yi xnege lwd ici lr o`k oke
zrax`a `wec jkql eilr zxngdici lr `eai seqale ,mipind

m`y ,`lew icil dfàöî àìn cg`úòaøàdïéðéîea jkql ick Ÿ¨¨©§©©¦¦
ìèáe áLBé àäé,dkeq zevn miiwi `leeáLz úkqa' äøîà äøBzäå §¥¥¨¥§©¨¨§¨©ªŸ¥§

øác ìk ìL äkeñ 'íéîé úòáLlawn epi`e rwxw ilecib `edy ¦§©¨¦¨¤¨¨¨
oi`y i`ceae ,alelay oipind zrax`n epi` elit`e ,d`neh
lka oikkqn ok`y di`x minkg mitiqen .df xnege lw cenll

,xacàøæòa ïëåmilyexiae mixrd lka lew xiardl deivyk §¥§¤§¨
,ecrena zekeqd bg z` begl ick zekeq eyriyøîBàaezkd ¥

xn`l' eeivyéìò eàéáäå øää eàö[milr mda yiy mitprÎ],úéæ ¥Ÿ§¨¨§¨¦£¥©¦
ïîL õò éìòå,[wxq oli` oin `edyÎ]ñãä éìòåqcd ilr xnelkÎ] ©£¥¥¤¤©£¥£©

,[alell ie`x epi`y dheydíéøîú éìòå,[aleld `edÎ]õò éìòå ©£¥§¨¦©£¥¥
úáò,[alell xyke ie`xk mirelw eilry qcdd dfÎ](åùòå) ¨Ÿ

.'áeúkk úkñ [úBNòì]zif ilra mb dkeqd z` jkql xzeny ixd ©£ªŸ©¨
lw cenll oi`e ,alelay mipin drax`n mpi`y ony ur ilre

.df oiprl dkeql aleln xnege
:ef di`xl dcedi iax aiyi dn `xnbd zx`anøáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©

`l` jkql eynyi el`d mipind lky aezkd zpeek oi`yéðä- ¨¥
e`iai ony urne zifd urn mitprdúBðôãìwxe ,dkeqdñãä éìò ¦§¨£¥£©

úBáò õò éìòå íéøîz éìòåe`iaiCëñìz` `ax x`an .dkeqd ©£¥§¨¦©£¥¥¨¦§¨
,aleld oinn miaygp `lwicc `xwire aiqy ef `ziixan ezii`x

ïðúelirl dpyna epipy -(.ci)ïéøñða ïéëkñî,ur zegel -éøác §©§©§¦¦§¨¦¦§¥
.äãeäé éaøzrax`a `l` mikkqn oi`y dcedi iax zrc ixde ©¦§¨

zeyrl xyt` i` ixd ,mixqpa jkql xyt`y xn` ji`e ,mipind
ezpeek i`ce `l` ,mixqp ,daxrde qcdd on e` envr aleld on
oinl miaygp md s`e dnecke lwcd xwirn eyrpy mixqpl

,aleldàîìàdcedi iax zrcly dfn gken -àì÷éãc àøwéòå áéñ ©§¨¦§¦¨¨§¦§¨
àeä àáìeìc àðéîzcib` oiprl oicd `ed ok m` ,jekiq oiprl ¦¨§¨¨

.aleld:`xnbd zniiqndpéî òîL.dpekp di`x ef ok` - §©¦¨
:`xnbd dywnéîeike -äãeäé éaø øîàwxyïéðéî úòaøà ¦¨©©¦§¨©§©©¦¦

alelayïéàla` ,mda jkql mixyk -àðéøçà éãéî,xg` xac - ¦¦¦©£¦¨
àì.jekiql xyk epi` -àéðúäå`ziixaa -íéøñða dëkéñ Ÿ§¨©§¨¦§¨¦§¨¦

[ur zegelÎ]ïäa LiL æøà ìLoagxa -,íéçôè äòaøàjxcy oeik ¤¤¤¤¥¨¤©§¨¨§¨¦
ziad zxwzl mda ynzydl mlerd,äìeñt ìkä éøácdxifb ¦§¥©Ÿ§¨

m`e .ezia zxwz zgz zayl `eai `nyïäa ïéàoagxa -äòaøà ¥¨¤©§¨¨
íéçôè,migth dyly `l`ìñBt øéàî éaøherin yiy oeik §¨¦©¦¥¦¥

mdiza zexwza mda mb miynzynd,øéLëî äãeäé éaøåoeik §©¦§¨©§¦
:`ziixad dkiynn .jk zeieyr zexwz aex oi`yøéàî éaø äãBîe¤©¦¥¦

,migth drax` agex mda yiy mixqpa elit`øñð ïéa Lé íàL¤¦¥¥¤¤
cg`øñðìgeix ,ipyàìîkagexìqt çépnL ,øñðoxeb zleqtÎ] §¤¤¦§Ÿ¤¤¤©¦©©¨

[xyk jkq `edy awieäøéLëe ïäéðéa.xiykd dcedi iaxy ixd ¥¥¤§¥¨
it lr s` ,migth drax` mda oi` m` fx` ly mixqpa jkql

:`xnbd zvxzn .alelay mipind zrax`n mpi`yzpeek oi`
`l` ,mipind zrax`n epi`y fx` oli` mzql `ziixadæøà éàî©¤¤

,`ziixaa xkfedy -,ñãäfx` `xwpe ,mipind zrax`n `edy £©
,fx`d ipinn cg` `edy itløa äaø øîàc ,àðeä áø øa äaøãk¦§©¨©©¨§¨©©¨©

æøà øaãna ïzà' øîàpL ,ïä íéæøà éðéî äøNò áø éa éøîà àðeä áø©¨¨§¥¥©£¨¨¦¥£¨¦¥¤¤¡©¤¥©¦§¨¤¤
,'Bâå 'ñãäå ähLmd weqta epnpy zepli`dy eyxit ax ia xnelk ¦¨©£©§

xikfdy oeike ,envr ipta oin mdn cg` lk oi`e ,fx`d ipinn mlek
.`ed fx`d ipinn qcdd s`y ixd mdipia qcd mb weqtd

:dpyna epipyøîBà øéàî éaød z` ceb`l jixv oi``wec alel ©¦¥¦¥
`l` epinaøéàî éaø øîà àéðz :'eë äçéLîa eléôàeixacl di`x, £¦¦§¦¨©§¨¨©©¦¥¦

íéìLeøé éøéwéa äNòî,mixiyrd milyexi icakp -ïéãâBà eéäL ©£¤§©¦¥§¨©¦¤¨§¦

ïäéáìeì úàzeaxrde miqcdd mr,áäæ ìL úBiðBîéâampi`y ¤§¥¤§¦¦¤¨¨
oinn cb`d didiy jxev oi`y ixd ,alelay mipin drax`n

.oipind zrax`Bì eøîàike ,minkgíMîel` ly dyrnn - ¨§¦¨
`iazäéàøixd ,jixaclBðéîa[aleld lyÎ]BúBà ïéãâBà eéä §¨¨§¦¨§¦

ähîlîeli`e cb` zevnl ozip did epina cb`de ,zeipenibd zgz ¦§©¨
lr ztqezk miaygp mpi` okle ,`nlra iepl my epzip zeipenibd

.mipind zrax`
éìcâî eäðäì äaø eäì øîààúeìb Léø éác àðòLBäicbe`l - ¨©§©¨§©§§©§¥©§¨§¥¥¨¨
,`zelb yixd ziaa mialeldàúeìb Léø éác àðòLBä ezéìãb ék- ¦¨§¦©§¨§¥¥¨¨

eipin mr aleld z` [mihega micbe`Î] milceb mz`ykdéa éøéiL©©¦¥
ãé úéamyy ,ci zqitz ick cb`l zgzn alela mewn egipd - ¥¨

,ea z`vl edelhiyk aleld z` efg`iäöéöç éåäéz àìc éëéä ék¦¥¦§Ÿ¦§¥£¦¨
eci oia uveg cb`d didie cb`a aleld z` feg`i `ly ick -

minkg zrck dklddy oeik ,alell(.bl , :`i lirl)iax lr miwlegy
aleld feg`i m`y `vnp ,cb` jixv oi` alely mixaeqe dcedi

e .dvivg ef ixd ezlihp zrya cb`aøîà àáøcb`a feg`i m` s` ¨¨¨©
y oeik ,dvivg dfa oi`õöBç Bðéà BúBàðì ìkiepl dyrpy lk ¨§¨¥¥

.alell cid oia dvivgl aygp epi` ,cb`d enk aleld
àøãeña àðòLBä Léðéà èé÷ðéì àì äaø øîàåz` mc` lehi `l - §¨©©¨Ÿ¦§¥¦¦©§¨§¨¨

lr jexk eitizk oiay xceqdyk ea z`vl ick eipin mr aleld
meyn ,xceqa aleld z` fge`e ,eciàkéìå änz äçé÷ì àðéòác- §¨¦¨§¦¨©¨§¥¨

lirl `xnbd zyxcke dnilye dnz ezgiwl didzy jixvy(:cl)

,ecia ynn aleld z` gwiy jixv ok m`e ,'mzgwle' xn`py dnn
.dnz dgiwl ef oi` exceqa elhepykeøîà àáøås`éãé ìò äçé÷ì §¨¨¨©§¦¨©§¥

øçà øác,xceqa oebkeäçé÷ì dîL`veie die`x dgiwl zaygp - ¨¨©¥§¨§¦¨
.ezaeg ici da

øçà øác éãé ìò äçé÷ìc dì àðéîà àðî ,àáø øîà,äçé÷ì dîL ¨©¨¨§¨£¦¨¨¦§¦¨©§¥¨¨©¥§¨§¦¨
øö÷ áBæà ,ïðúclr ea zefdl ick z`hg in ly zxtetya elaehy ¦§©¥¨¨

zizgzay z`hgd inl cr ribiy ick ekxe`a oi`e ,zn `nh
,zxtetydB÷tñî[ewetiq ick] ekix`n -èeçae` ,mzqLekáe- §©§©©

,ea zeeh miypdy jltaåel` ici lrìáBèmina aef`d z`äìòîe §¥©£¤
,zxtetyd on eze`åf`áBæàa æçBàenvräfîe.`nhd lr epnn §¥¨¥©¤

:eixac z` `ax gikenéànàaef`d zliah dliren ok` recn - ©©
ixd ,yeka e` hega ezkx`d ici lr minaç÷ìå'aFf`ìáèåmiOA' §¨©¥§¨©©©¦

àðîçø øîàeliahny drya aef`d z` gwiy dxezd dzeivy ¨©©£¨¨
`vnp 'dgiwl' zaygp dpi` xg` xac ici lr dgiwl m`e ,mina

,aef`d z` gwl `lyåàì àlà,ok zeyrl dpynd dxizdy jkn ¤¨¨
dpéî òîLs`y,äçé÷ì dîL øçà øác éãé ìò äçé÷ìoicd `ede §©¦¨§¦¨©§¥¨¨©¥§¨§¦¨

dgec .dgiwl z`xwp ,exceqa dkexk eciyk aleld zlihpy
:`xnbdéànîxaca aef`d zgiwl dlireny dny oipn - ¦©

,dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwly mrhn `ed ekix`nd
íúä éðàL àîìcc ,dpey oicd aef`a ile` -déøaçc ïåékxaigy - ¦§¨¨¥¨¨¥¨§©§¥

df xeaig ici lry ixd ,envr aef`l yekd e` hegd z`déôeâk§¥
éîcmdy oeik envr aef`d on wlgk ekix`nd xacd aygp - ¨¥

eli`k `ed ixd xac eze` ici lr aef`d z` fge`yke ,mixaegn
.envr aef`a fge`

àlà,eixacl zxg` di`x `ax `ianàëäîxt` zpizp oicn - ¤¨¥¨¨
y xt` :epipye ,mind lr dnec` dxt ztixynìôðeili`n ¨©

úøôBôMîda didyú÷BMì,mind,ìeñt`nHl Egwle' xn`py ¦§¤¤§¤¨§¨§©¨¥
jixvy dxezd dzeiv df weqtae ,'ozpe z`Hgd ztxU xtrn¥£©§¥©©©¨§¨©
ltpyke ,mycwl ick dpeka mind lr epzile xt`d on ecia zgwl

zpe dgiwl o`k dzyrp `l eili`n xt`dyeciwl ie`xk dpi
.ezxdhl `nh lr mdn zefdl xyt` i` okle ,mind
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... צריך להתייעץ עם מוריו . . מה שאין כן הורים אשר חשודים הם מפני אהבת ההורים לילידיהם להביט על העניינים ולראותם לא 
כמו שהם באמת.

ממכתב ט' אלול, תשי"ד



קפה
ezny in` cenr fl sc ± iyily wxt`nei
ìèáå áùåé àäé åììä ïéðéî úòáøàî ãçà àöî àìdid oicde lw df `vnp dkeqn Ð

xneg ea yi miniak zelila bdep epi`y lwd alel dn zyxcck ezlgzn xneg cnln

.'ek zelila bdepy dxeng dkeq oipin 'ca `l` bdep epi`y dfïîù õò éìòå úéæ éìòÐ

.edpip oipin drax` e`lúåáò õò éìòå íéøîú éìòå ñãä éìòå úåðôãì êðä øáñ é"øå
íéøñðá ïéëëñî ïðúå êëñìly opiqxb `le ±

mipin drax`n cg`n mixqp ipdc inp idpe .fx`

'xl `nl` .edpip `lwicc `xwirn edin md

ly ecb`l oixiyk `lwicc `xwire aiq dcedi

'xl `dc xg` oink edl eed ikd e`l i`c ,alel

lwn ,alel xykda `l` dkeq oi` dcedi

.`kd opiqxb fx` ly mixqpa dkkq :xnege

íä íéæøà éðéî äøùò,ediipin cg qcde Ð

.(`,bk) dpyd y`x zkqnaíéìùåøé éøé÷éáÐ

.mixiyrd milyexi icakpnåúåà ïéãâåà åðéîá
äèîìî`le ,`nlra iepl oeilrd cb` `vnp Ð

lr xearl ztqez epi` jkitl ,devn xiykdl

."siqez la"àðòùåä éìãâî,mialeld icbe` Ð

one` lkl xnel cenlzd oeyle .oilicb oeyl

cren) "oiwyn" wxtac jd oebk ,df oeyl xaca

elega ixepz ilcbnle ixde` ilcbnl :(`,`i ohw

zcnl `d .cren lyoeyl df oeyl yexity

.oewze diyrãé úéá äéá éøééù,cb`l zgzn Ð

on cb`d oi` :xaqwc ,ecb` mewna epgwi `ly

.cb` jixv oi` :ixn`c opaxk ,devndéåäð àìã
äöéöç.dgiwl ef oi`e ,`pryedl ci oia Ðàì

àøãåñá àðòùåä ùéðéà èå÷ðéìelhepyk Ð

eci lr eitzk oiay xceq jexki `l ea z`vl

.aleld ea feg`ieøö÷ áåæàin oi`ian eidy Ð

,zekex` mipw ly zxtetya xirl xirn z`hg

liahne .mi`nh zxdhl mda mze` oiripvne

ita eqipknyk ,xvw did m`e .dfne aef`d

.ipyd y`xay minl ribn epi` zxtetyd

å÷ôñî.ewetq ick ekix`n Ðùåëá,jlt =

.ea zeeh miypdy ,f"rla l"ifetç÷ìåaef` Ð

mina lahe.dgiwl opira dliah zrya Ðàìà
äçé÷ì äîù äðéî òîùdfn `edyk ,edine Ð

ewetqa efge` m`y iptn ,aef`a feg`l jixv

lr dfne ,oiekn epi`e ,o`ke o`k rprpn `ed

.ilkdú÷åùì úøôåôùî ìôðeid xt`d s` Ð

zweya mind z` ea oiycwne zxtetya oi`ian

dzid mipa` ilka dxt dyrn lky ,oa` ly

minl zxtetyn xt` ozep dide .xyt` m`

opitlick ,dlrnl ozep xt`dy ,zweyay

"ilk l` miig min" (a,fh) dheqamindy Ð

.odipia xt` wiqti `le ,ilk l` dligz oipzep

"min eilr ozpe" aizkc `de(my) opinwen Ð

zxtetyn xt`d ltp ycwl `ayk m`e .oaxrl

oiekzna `ly zweyl'ebe "ozpe z`hgd ztxy xtrn egwle" opirac ,yeciwd leqt Ð

.ozepe ecia gwel `diy Ð
àä
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'ipzn mzqc ,oipin drax`a `l` xykn `lc ,dcedi 'xk dkld oi` `kdc :dnize .lwdl

yie !dxyk uvwy e` :ipzwc ,zrlcd z`e otbd z` dilr dlcda ,opaxk (`,`i) `nw wxta

dcedi iaxk mzd l"iwc `dc :xnelepyiy xzepn epivn dna silie ,xg` oic gkn epiid Ð

dtixya xzep dn ,exizez laa epyi unge ,exizez laait lr s`c .dtixya ung s` Ð

lr `ad z`hge ielz my` minkg el exn`y

zxn` z`e exizez laa mdy ,egikei wtqd

`iddn dia xcd `nl` ,dcedi 'x wzye dxeawa

`lc ,opiwzy `l op` wzy `edc ab lr s` Ð

mewna xne`y dna ,envr ixac jezn `l` wzy

,dtixya opixaq op` la` .dxeawa xzepc xg`

.gikei o`k oi`e

åàéáäådil iwen ded dcedi iax Ð zif ilr

.zeptcl

éàîdxyr xn`c `ped ax xa daxck qcd fx`

xn` dcedi axle :dniz Ð md mifx` ipin

zkqna xn`c ?xninl `ki` i`n ,eilr biltc ax

:(mye `,bk) "oixikn opi` m`" wxt dpyd y`x

ure qexzwe fx` :od el` ,md mifx` ipin drax`

`nw wxta lirl iqxbc mixtqle .yexae ony

mixqpa dkkiq :axc dizeek `ipzc `ziixa (a,ci)

drax` oda oi`y`le ,dxyk lkd ixac Ð

fx` ly opiqxb`ipz `kdc `ziixaac ,`gip Ð

.xwir ax dl aiyg `le ,l`enyc dizeek

éëkidoin :dax xaqwc Ð dvivg iedil `lc i

gkenck ,dil `wtqnc meyn :inp i` .uveg epina

ezkxk :(mye `,r oileg) "dywnd dnda" wxt

epiid :mz epiax yxtnc ?edn ez`ivede ezeg`

ogky`ck ,ezeg` dl ixwe ,enr dclepy dawp

alga `l` il oi` (`,ciw oileg) "xyad lk" wxt

en`xn`c `de ?oiipn dlecbd ezeg` alga Ð

`ly dxeng iab (mye `,h) zexekac `nw wxt

ixaqw `nil ,opaxe :mixkf ipy dclie dxkia

idp ,ycwn mgx dilek i`c ,ycwn mgx zvwn

mvnvl xyt` i`cxn` !`ki` `din dvivg Ð

`hiytc `ed mzd !uveg epi` epina oin :iy` ax

ols`e .dvivg `la mgx zvwn `ki`c meyn Ð

`la dzvwne ,cb`l uveg ied inp `kdc ab lr

dax citw `we dvivg,ip`y dcil `nlc Ð

seqa ogky`c `de .ikda mine`z ly ediigxe`c

ilra lk daxnc (`,cv zegpn) "zecn izy"

ici lr sipn cg` zetepzae] dkinql oixaeg

xnege lwa dtepz slinl ira `le ,[mlek

edlek etpil ?carip ikidc .xyt` `lc ,dkinqn

iccd icda`axl elit` ,dvivg `ied `w Ð

uveg epi` epina oin `kd xn`cmewn lkn Ð

`ed `xaq digxe` e`lc icin :cere .`id `kxit

iab lr :(a,eh) migafc ipy wxt opzck ,uvegc

wxfn gipd `ng xa inxl dil `irain (mye `,gp `nei) "el e`ived" wxtae .leqt exag lbx

aizkc ,uveg epi`c wiqne .uveg epi` e` ,uveg epina oin ?edn mcd z` ea lawe [wxfn jez]

"ycewa ma ezxyi xy`"jeza aiq gipd :dil `irain xcde .cg` zexiye milk mipy Ð

.mixacd lk zencl oi`e uveg epi` e` ,uveg i` epin epi`ya oin iedc ,wxfndàðéòáãcb`iyk ixii` lirlc .lirl xn`ck ,dvivg iedil `lc xninl jiiy `l `kdÐ `kile dnz dgiwl

:qxhpewa yxite ,dcear ciare i`xiya dici jixk dedc i`wxa xtk yi` xkyyi iab (mye `,fp migqt) "ebdpy mewn" seqae .dvivg jiiy `l ecia jexkd xacae ,ecia jxkyk `kde ,alela

"odkd gwle" aizkc ,miycwa zlqet dvivgec ici lr dgiwlc ab lr s` .odk ly envra dgiwl `dzy opira Ð(`,an) oiwxit seqa gkenck ,ceak jxc ilin ipd [`axl] dgiwl dny `"

oeifa jxc la` ,ceak jxc ilin ipd :ipyne !dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl `ax xn`de :dlr jixtc ,ilka e`ivedy alel iabi`xiya dici jixkc ab lr s` ,inp `zyde .`l ÐÐ

yexit okzi `l ,edine .lew zan gkenck ,miycw oeifa meyn yprp dvivgc dinrhlc ,inp i` .mzd dil ixw miny iycw dfane ,mixa`d mca eici eklklzi `ly ,dyer did envr ceakl

oipind ecxtzi `ly alell jixvd cb`c :xnel yi `l` .hega ewtqy aef`c `idd dlr iziincn ,dfoky lkc ,okzi `l df mb ,edine .alel ira `l `xceq `kd la` ,dvivg dia jiiy Ð

`lc lbx ip`y :igce ,leqt exiag lbx iab lrc `iddn dhytinl irac ,wxfn jeza wxfn gipdc (mye `,gp `nei) "el e`ived" wxtc `ng xa inxc `ira gkenck ,uvegc xninl dil dedc

`le ,hega ewtqy aef`l ince ,xceqd on dyrpd hlead ci ziaa efge`e ecin ueg aleld lky ,dvivg o`k jiiy oi`e ,alell ci zia oink xceqd on dyry ixiinc :xnel yie .dil lhan

oiwxit seqc ilka `ivedy alele .dgiwl dny xaq `axe .dnz dgiwl dax dil aiyg.ilk ly ci ziaa fge`y e` ,eiley zgz eci gipn `l` ,ilkd ipteca fge`ya `l Ðìôðzxtetyn

zxtety :opixn`c "ycewa xneg" wxt gkenck ,`id d`neh zlawn dteb zxtety jdc ,jk xnel xyt` i`e .mipa` ilka dxt dyrn lky ,oa` ly zweyl :qxhpewa yxit Ð zweyl

z`hgl dkzgymilkd lka :(d dpyn iying wxt dxt) opzc ,ycwl milk x`y iticrc rnyn cer .oda ycwl zeiag oi`lnn eidy opz `aeh izkeca dxt zkqnae .liahie ,d`nh Ð

mipa` ilka diyrn lky dne .milk x`y oky lke ,yeciwl ilk iaiyg d`nehl milk iaiyg `lc ab lr s`c ,dnc` ilk mipa` ilk millb ilka elit` ,miycwnminid zraya epiid Ð

.dlrn meyn ciare ,(`,a) `nei yixa yxtnck z`xwp dzid oa` zia zkyle ,dxiad ipt lry dkyll dxtd z` sxeyd odk oiyixtny
i`n`
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ïéðéî úòaøà àöî àì¯äøBzäå ,ìèáe áLBé àäé Ÿ¨¨©§©©¦¦§¥¥¨¥§©¨
"íéîé úòáL eáLz úBkeqa" :äøîà¯ìL äkeñ ¨§¨©¥§¦§©¨¦¨¤

éìò eàéáäå øää eàö" :øîBà àøæòa ïëå .øác ìk̈¨¨§¥§¤§¨¥§¨¨§¨¦£¥
õò éìòå íéøîz éìòå ñãä éìòå ïîL õò éìòå úéæ©¦©£¥¥¤¤©£¥£©©£¥§¨¦©£¥¥
éðä :øáñ äãeäé éaøå ."áeúkk úBkeñ eNòå úBáò̈©£©¨§©¦§¨¨©¨¥

¯úBáò õò éìòå íéøîz éìòå ñãä éìò ,úBðôãì¯ ¦§¨£¥£©©£¥§¨¦©£¥¥¨
:àîìà .äãeäé éaø éøác ,ïéøñða ïéëkñî :ïðúe .Cëqì©§¨§©§©§¦¦§¨¦¦§¥©¦§¨©§¨
.dpéî òîL ,àeä àáìeìc àðéî àì÷éãc àøwéòå áéñ¦§¦¨¨§¦§¨¦¨§¨¨§©¦¨

ïéðéî úòaøà äãeäé éaø øîà éîe¯àðéøçà écéî ,ïéà ¦¨©©¦§¨©§©©¦¦¦¦¥©£¦¨
¯ïäa LiL æøà ìL íéøñða dëkéñ :àéðúäå ,àì̈§¨©§¨¦§¨¦§¨¦¤¤¤¤¥¨¤

íéçôè äòaøà¯äòaøà ïäa ïéà ,äìeñt ìkä éøác ©§¨¨§¨¦¦§¥©Ÿ§¨¥¨¤©§¨¨
íéçôè¯äãBîe .øéLëî äãeäé éaøå ,ìñBt øéàî éaø §¨¦©¦¥¦¥§©¦§¨©§¦¤

øñð àìîk øñðì øñð ïéa Lé íàL øéàî éaø¯çépnL ©¦¥¦¤¦¥¥¤¤§¤¤¦§Ÿ¤¤¤©¦©
ïäéðéa ìñtäøéLëeæøà éàî !¯áø øa äaøãk ;ñãä ¤¤¥¥¤§¥¨©¤¤£©¦§©¨©©

äøNò :áø éa éøîà ,àðeä áø øa äaø øîàc ,àðeä¨§¨©©¨©©¨¨§¦¥©£¨¨
ähéL æøà øaãna ïzà" :øîàpL ,ïä íéæøà éðéî¦¥£¨¦¥¤¤¡©¤¥©¦§¨¤¤¦¨

ñãäå" .'åâå "äçéLîa eìéôà øîBà øéàî éaø.'åë " ©£©©¦¥¦¥£¦¦§¦¨
eéäL íéìLeøé éøéwéa äNòî :øéàî éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¥¦©£¤§©¦¥§¨©¦¤¨
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øîà .ähîìî BúBà ïéãâBà eéä Bðéîa !?äéàø íMî¦¨§¨¨§¦¨§¦¦§©¨£©

eäðäì äaø eäìék :àúeìb Léø éác àðòLBä éìcâî §©¨§¨§§©§¥©§¨§¥¥¨¨¦
àúeìb Léø éác àðòLBä eúéìãb¯,ãé úéa déa éøééL ¨§¦©§¨§¥¥¨¨©§¦¥¥¨

Bðéà BúBàðì ìk :øîà àáø .äöéöç éåäéz àìc éëéä ék¦¥¦§¨¤¡¥£¦¨¨¨¨©Ÿ§©¥
àðòLBä Léðéà èé÷ðéì àì :äaø øîàå .õöBçàøãeña, ¥§¨©©¨¨¦§¥¦¦©§¨§¨¨

ìò äçé÷ì :øîà àáøå .àkéìå ,äîz äçé÷ì àðéòác§¨¥¨§¦¨©¨§¥¨§¨¨¨©§¦¨©
dì àðéîà àðî :àáø øîà .äçé÷ì dîL øçà øác éãé§¥¨¨©¥§¨§¦¨¨©¨¨§¨¨¦¨¨

äçé÷ì dîL øçà øác éãé ìò äçé÷ìc¯áBæà :ïðúc ¦§¦¨©§¥¨¨©¥§¨§¦¨¦§©¥
èeça B÷tñî øö÷,äìòîe ìáBèå LekáeæçBàåáBæàa ¨¨§©§©©§¥©£¤§¥¨¥

åàì àìà !àðîçø øîà ìáèå ç÷ìå ?éànà .äfîe©¤©©§¨©§¨©¨©©£¨¨¤¨¨
.äçé÷ì dîL øçà øác éãé ìò äçé÷ì :dpéî òîL§©¦¨§¦¨©§¥¨¨©¥§¨§¦¨

déøaçc ïåék ,íúä éðàL àîìc ?éànî¯déôeâk ¦©¦§¨¨¥¨¨¥¨§©§¥§¥
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קפו
ezny ina cenr fl sc ± iyily wxt`nei

àåä åìéôä àäfg` `l` envr xt`a fg` `ly ,eil`n ltpc `inec ,oiekzna Ð

zwey jezl dxrpe zxtetya`l` `pngx xn` ozpe egwle i`n` :opiqxb ikd .xyk Ð

.edleka qxb dax xn`e :dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl dpin rnyõåãéì àì
àðòùåäá àáéìåì ùéðéàdlrnln aleld aegzi `l ,cgi qcdde daxrd cb`y xg`l Ð

.cb`d jezaéôøè éøúð àîìãxiyn aleld Ð

oivvege ,cb`a oixiizyne ,daxrde qcdd ilr

dgiwl zeidl cgi miceb` mpi`e ,oinl oin oia

.zg`) àìàðòùåäá àáéìåì ùéðéà (æåâéìm` Ð

evvwl `ae ,daxrd on i`cn xzei jex` `ed

zgzn`l` ,dceb`a ecera evvwi `l Ð

.ceb`ie xefgie ,zgzn febie ep`iveiéøééúùîã
àöåäjeza dxcyd on oiyelz alel ly Ð

mixaegne mikex` aleld ilry itl ,cb`d

ly edaeb cbpk oilere oikynpe ,dxcyd zgzn

on oikezg e`vnp zgzn ovvewyke .alel

.dceb`a oix`ype dxcydåá çéøäì øåñàÐ

lgc (`,h) `nw wxta opitlic ,dkeqn opixnbc

lk d`pda xq`il dkeq ivr lr miny my

.devnl evwede li`ed ,drayàçéøî`edy Ð

.divw` ,ez`pd jxcøáåçîá ñãäoiprl Ð

.dpyd zeni lk ,dl hwp zayäéì úéøù éëÐ

gixdl dil zixyc ab lr s` :xnelk`l Ð

dil gixn inp xaegna `dc ,ylzinl iz`

.epylzie gkyiy ezvivwa cexh epi`e ,xity

éà÷ äìéëàìã âåøúà ìáàdil gxen ik Ð

elke` m` s`e ,dil lik`e yilze iypin

xaegna.dfn lecb ylez jl oi` Ðäåáâå ìéàåä
ïìåëî.eny lr cb`d `xwpe ,`ed aeyg Ð

âåøúàì äéäáâìåli`edc dizrc `wlq `w Ð

(a,al) lirl oxn`c `d epiid xn`wc deabc

qcdd on dlrnl `viy jixv alel ly excy

.gthåðéîáå.ozylyn deab Ðäðùîäìçú
óåñåseqay 'eced'e ,wxtd zlgzay 'eced' Ð

lldd seqa wxtd`cg lldd seq cr eced on ,

.mildz xtq ly zeiyxt oipna `zyxt

àøîâäéîù øëã ïàî òåðòðmc` `diy Ð

okid :irawe ,`pzl dil `hiytc ,rprpl aiig

?mirprpn eidåá òðòðì éãëdevn ,`nl` Ð

millhe zerx zegex xevrl ,onwlck ,rprpl

.mirxäùåò ãöéëmtipdl jixv `edy mze` Ð

mze` odkd sipde" (bk `xwie) aizkck miig cgi

miig miyakd 'ebe "miyak ipy lr 'ebe mgl lr

aizkck ,miyakd ipy lr mgld izy gipne

s`e "miyak ipy lr dtepz mixekad mgl lr"

mgl lr mze` rnyn `xwc diyixc ab lrÐ

mglc mi`elnd mgln zegpna dl opitli

.dlrnlðåäóx"ilhpe* ,`iane jilen epiid Ð

.f"rlaíøåä.dcxed `la diilr oi`e ,dlrn Ð

`l` aizk zxvr iyaka e`l `xw i`de

.dpin opitli zetepz lk ,edine ,mi`elnaéîì
åìù úåçåø òáøàù,enyl oiyer ep` ef devn Ð

.eztpda d`xn okúøîåà úàæ,iqei iaxc `d Ð

.mirx millhe zerx zegex zxver dtepz :xn`wc
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éàîàinp `kd dpizp dny xg` xac ici lr dpizp dpin rny `l` `pngx xn` ozpe

dnc ,`cg :dywe .mixtqd lka aezk jk Ð dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl

"z`hgd ztxy xtrn `nhl egwle" dgiwl oeyl aizk dxt iab `d ?dpizpn wcwcl el

xt`` `le ,min` i`w "ozpe" :cere .xg` xac ici lr epiidc ,zxtety ici lr aiqpw `zyd

a,cl migqt) "dry lk" wxt `icda gkenck

"ozpe" :jixtc ,(mye`de ,edpip oiyelz `nl` Ð

.ilk l` miig min opirac :xnelk .edpip oixaegn

`nw wxtae ,(mye a,fh) dheqc ipy wxtae

iaizk i`xw ixz :xn`w inp (mye a,ai) dxenzc

"eilr ozpe"dihytc .`yixa xt` `nl` Ð

mind ozepy ,i`w xt`` eilrc rnyn `xwc

"ilk l` miig min" aizke ,eilr`ly rnync Ð

zenai) "lxrd" wxte .ilkl min oia wqtd `di

"ozpe egwle" `pngx azk :xn`w (mye a,ar

ixz ilwy epiid cg aidie ixz ilwy elit`c

"ozp"c okzi ,edine .mina cg aidie xt`n

:ikd qixb qxhpewae .xt`e min` ,i`w ediiexz`

dpin rny `l` ,`pngx xn` ozpe egwle i`n`e

.dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl

äéäáâìådedc :dyw Ð jixale bexz`l

deab 'xeriyae li`ed xninl dil

.olekn

åãåäázlgzay "eced" Ð seqe dlgz mydl

cr eced on ,lld seqa "eced"e wxtd

ly zeiyxt oipna `id dyxt `cg lldd seq

miyxtn yie .qxhpewa yxit jk ,mildz xtq

,`id `zlin e`le .weqtd seqe weqtd zlgz

'd `p`"a oke ,cg` mrt rprpn "eced"a `l`

dgilvd 'd `p`"a `le ,lld ziak "`p driyed

it lr s` ,lld ziac `nrhe .i`ny ziak "`p

seq `le wxtd zlgz "`p driyed 'd `p`" oi`y

wxtd'` minid ixac) aizkc meyn ,mirprpn Ð

hetyl `a ik 'd iptln ,xrid ivr eppxi f`" (fh

ik aeh ik 'dl eced" dixza aizke "ux`d z`

epriyed exn`e" dixza inp aizke "ecqg mlerl

eppxi epiide "epryi idl`z` mirprpny Ð

"`p driyed 'd `p`"ae "eced"a oigayne aleld

`p xn`i" xne` xeav gilyy ebdpy eiykre

`p exn`i"a oke ,"eced" oiper xeavde "l`xyi

'eced'e eced' lk lr mirprpn xeavd "'d i`xi

y la` ,oiperymiyxtn yie .rprpi `l xeav gil

lka oipery ,`xeaiv ab` rprpn xeav gily s`c

oirprpne 'eced' mrte mrtgily inp rprpn Ð

dkxa zryae ."`p exn`i"ae "`p xn`i"a xeav

`l` ,dlihp zlgza rprpl aiig m` epivn `l

aiig rprpl rceid ohw :(`,an) oiwxita opixn`cn

alelalr s` ,dkxad zlgza rprpnc rnyn Ð

zkqna `ipzcn :cere .lld zexwl rcei epi`y it

micwd :(mye `,l) "xgyd zltz" seqa zekxa

jxcl z`vlalel ,rweze xtey el oi`ian Ð

`la rprpnc rnyn .da `xewe dlibn rprpne

.lldéãëaiyg (mye `,aq zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta Ð zerx zegex xevrl

,zxvrc mgld izy ztepza `wec `l` ok oiyer zetepz lka `l `nye .dtepz oiperhd lk

,d`eazd lr gqta mzgp oic xfbc (`,fh) dpyd y`xc `nw wxt opixn`c meyn alell oke

'x ira .xace xac lk lr minrt yly rprpl jixv ,[`pz :inlyexia `zi`c] rp jxra yxit jexrae .d`ade dkled ea yi alelay reprpd jkle .mind lr bga ,oli`d zexit lr zxvra

,miaygp ,zg` mrt d`ade dkled e` ,zg` mrt d`ade zg` mrt dkled :`xif 'x irae ,minrt yly reprp jixv zxn` xak :yexit ?cg oikde oikd `nlc e` ,cg oikde cg oikd :`xif

,cg oikde cg oikd :ira `xirf iax .cg` lk lr minrt yly qkqkl jixve :mzkd lr oixiarn oipnq dray iab (`,aq) "dy`d" wxt dcpa opipz onz .minrt dyly `iadle jiledl jixve

hiyt` `lc oeike .hiyt` `le ,cg oikde oikd e`irac ,(`,bq) "dy`d" wxt dcpa ocic cenlza inp `zi` mzdc `ira `idde .epeyl k"r ,cg`e cg` lkl minrt yly `xnegl opicar Ð

`nlc e` ,cg iiez`e iiehn` :dinxi 'x irac ,dhira ze`n ynge dtiy ze`n yly iab (`,er) "zegpn el`e" wxt dzeekce ?cg iiez`e cg iiehn` `nlc e` ,cg iiez`e iiehn` :dinxi 'x

.cg iiez`e cg iiehn`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc dkeq(iyiy meil)

minl xt`d ltpy ote`a `wecy dpynd dhwpy jkn :`ax wiicn
rnyn ,leqt eili`nàeä Bìétä àäfg` envr mc`d m` - ¨¦¦

`ly s` ,mycwl ick minl xt`d z` dpeka litde zxtetya
mind yeciw ,mind lr epzil ynn ecia xt`d z` gwløLk, ¨¥

dyw dxe`kleéànàixd ,xyk df yeciw recn -eç÷ìå'`nHl ©©§¨§©¨¥
z`Hgd ztxU xtrnàðîçø øîà 'ïúðåozie xt`d on gwiy - ¥£©§¥©©©¨§¨©¨©©£¨¨

,dgiwl z`xwp dpi` xg` xac ici lr dgiwl m`e ,mind lr epnn
xt`d z` dpnn xripe zxtetya wx fg`yk mind eycwi recn

,ecia xt`d z` gwl `leøác éãé ìò äçé÷ì dpéî òîL åàì àlà¤¨¨§©¦¨§¦¨©§¥¨¨
øçà,zxtetyd ici lr wx xt`d z` gwly df oecipk -dîL ©¥§¨

äçé÷ì,ecia jexkd xceqa aleld zlihpa oicd `ed ok m`e , §¦¨
.dgiwl zevn jka miiwny

äaø øîàå,aleld ila zeaxrde miqcdd z` dligzn cb` m` §¨©©¨
,dceb`l aleld z` siqedl `aeàðòLBäa àáìeì Léðéà õeãì àìŸ¦¦¦¨¨§©§¨

,dlrnln dceb`d jezl aleld z` mc` aegzi `l -éøúð àîìãc§¦§¨¨§¥
éôøè,zeaxrd e` miqcdd on milr exypi aleld zaigza `ny - ©§¥

mipind oia cb`d jeza ex`yi el` milreäöéöç éåäåoinl oin oia §¨¥£¦¨
mzgiwl `dzy cgi miceb`k miaygp mpi`e ,cb`d jezay
mr mipind z` ycgn ceb`ie ixnbl cb`d xizi `l` ,cg`k

.aleldàáøåe wlg,øîà,dceb`d jezl aleld z` aegzl i`yx §¨¨¨©
y iptn ,exypiy milrd lr yeygl jixv oi`e,õöBç Bðéà Bðéîa ïéî¦§¦¥¥

miaygp mpi` alelay mipin mze`n md exypy el` milry oeike
.llk dvivgk

äaø øîàåekxe`a uvwl `ae ce`n jex` alel ecia yi m` §¨©©¨
,dhnlnàðòLBäa àáìeì Léðéà æBbéì àìz` mc` uevwi `l - Ÿ¦¦¦¨¨§©§¨

aleld ilry oeik ,cgi mipind mr cb`d jeza `edyk aleld
`vnpe ,aleld daebl ezxcy mr milere mikex`éöeä éøéizLîc§¦§©§¥¥

mikezg ex`yi ,uvwpy dxcyd wlgl mixaegn eidy milrdy -
,cb`d jeza miaegze aleld onéåäåmilrd mze`äöéöçoia §¨¥£¦¨

,dhnln epvvwi f`e dceb`d on aleld z` `ivei okle ,mipind
.dligzn mipind mr epcb`ie xefgieàáøåe wlgBðéîa ïéî ,øîà §¨¨¨©¦§¦

,õöBç Bðéàd jeza `edy s` evvwl leki okleyeygl oi`e ,cb` ¥¥
.dceb`a ex`yiy mikezgd milrl

äaø øîàå,äåöî ìL ñãäjkae aleld mr dceb`a epzpy - §¨©©¨£©¤¦§¨
,ezevnl epinfde edvwdBa çéøäì øeñàmicnely ,ezevn ini lk ¨§¨¦©

eyxcy ,dkeqd ivr oicn mipind zrax`n d`pd xeqi`(.h lirl)

zevnl evwedy oeik minid zray lk d`pda mixeq`y aezkd on
la` ,dkeqd,Ba çéøäì øzeî äåöî ìL âBøúàzngn xq`p epi`e ¤§¤¦§¨¨§¨¦©

.dlik`a `l` ezevn:`xnbd zl`eyàîòè éàîmdipy ixd - ©©£¨
oica miwelg recne ,mzevnl evwedy meyn d`pda exq`p

:`xnbd dper .mzgxdéà÷ àçéøìc ñãäcner `edy ekxcy - £©¦§¥¨¨¥
ok m` ,zxg` d`pd ea oi`y ,ea gixdldééö÷à ékedvwdyk - ¦©§§¥

,zexg` ze`pda exq`e ezevn jxevldééö÷à àçéøîoeekzd - ¥¥¨©§§¥
la` ,dlibxd ez`pd jxc `edy ,ea gixdln ezevwdlâBøúà¤§

éà÷ äìéëàìcmzqd on ,dlik`a `id epnn d`pdd xwiry -ék §©£¦¨¨¥¦
dééö÷à,zexg` ze`pda exq`e ezevnl edvwdyk -äìéëàî ©§§¥¥£¦¨
dééö÷àgixn la` ,ez`pd jxc `idy dlik`n `l` edvwd `l - ©§§¥

.ea gixdl xzen okle ,edvwd `l ez`pd xwir epi`y
ñãä äaø øîàåoiicr `edyøaeçîa,elecib mewna rwxwløzeî §¨©©¨£©¦§¨¨

Ba çéøäìla` ,dpyd zeni lka zaya e` aeh meiaâBøúà`edyk §¨¦©¤§
oiicrøeñà øaeçîaelit`Ba çéøäì.:`xnbd zl`eyàîòè éàî ¦§¨¨§¨¦©©©£¨

dper .xaegnd bexz`l xaegnd qcd oia wlgl mrhd dn -
:`xnbdéà÷ çéøäìc ñãä`ed jkle gixa `id ez`pd xwiry - £©¦§¨¦©¨¥

,cnerdéì úéøL éà,xaegna ecera ea gixdl el xizp m` s` - ¦¨¥¥
àìjk zngny miyyegdééæâîì éúàlr xearle evvwl `eai - Ÿ¨¥§¦§§¥

dn .xaegn `edyk mb epevxk ea gixdl lekiy oeik ,dxez xeqi`
a ok oi`yéà÷ äìéëàìc âBøúàyegl yi ,dlik`l cner exwiry - ¤§§©£¦¨¨¥

cdéì úéøL éàgixdl,xaegna zaya eadééæâîì éúàjezn - ¦¨¥¥¨¥§¦§§¥
gkyie ,ezlik`a bexz`d on ez`pd milydl dvxi ea gixiy

.dxez xeqi` lr jka xearie ,elke`l epvvwie ,evvwl xeq`y
äaø øîàåd z` lhep ,ea z`vl ick aleld z` lehil `aykáìeì §¨©©¨¨

[enr miceb`d] zeaxrde miqcdd mrå ,ïéîéad z`âBøúàlhep §¨¦§¤§
.ìàîNa:`xnbd zl`eyàîòè éàîjk lr citwdl yi recn - ¦§Ÿ©©£¨

.jtidl `le ,oinia `wec aleld didiy:`xnbd dperàúìz éðä̈¥§¨¨
úBöîllkn miwlg dyly mpid zeaxrde miqcdd mr aleld - ¦§

,devndäåöî àãç éàäå,devnd on cg` wlg wx `ed bexz`de - §©£¨¦§¨
.epinia mlhiy devnd iwlg aex z` aiygdle sicrdl yie

ìò àlà ïðéëøáî àì íòè éàî ,à÷éøæ éaøì äéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨§©¦§¦¨©©©Ÿ§¨§¦¨¤¨©
áìeì úìéèðmixikfn `le 'alel zlihp lr' wx mikxan recn - §¦©¨

`ed mrhd dxe`kl ,dkxaa mipind x`y z`ïlekî dBáâå ìéàBä¦§¨©¦¨
qcdd on xzei gth ddeab zeidl dkixv aleld zxcyy -
`ed okle mipind x`yn xzei deab `ed jkay `vnpe ,daxrde
lr'a millkpe eny lr mi`xwp enr micb`pd lke ,mdn aeyg

dywe ,'alel zlihpéøáìå âBøúàì déäaâìåCdkxad zryay - §©§§¥§¤§§¦¨¥
zlihp lr' jxaie ,aleld on xzei el`nyay bexz`d z` diabi
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ayäléçz,llday oexg`d wxtd zligz -åeceda ztqep mrt §¦¨§
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minl xt`d ltpy ote`a `wecy dpynd dhwpy jkn :`ax wiicn
rnyn ,leqt eili`nàeä Bìétä àäfg` envr mc`d m` - ¨¦¦

`ly s` ,mycwl ick minl xt`d z` dpeka litde zxtetya
mind yeciw ,mind lr epzil ynn ecia xt`d z` gwløLk, ¨¥

dyw dxe`kleéànàixd ,xyk df yeciw recn -eç÷ìå'`nHl ©©§¨§©¨¥
z`Hgd ztxU xtrnàðîçø øîà 'ïúðåozie xt`d on gwiy - ¥£©§¥©©©¨§¨©¨©©£¨¨

,dgiwl z`xwp dpi` xg` xac ici lr dgiwl m`e ,mind lr epnn
xt`d z` dpnn xripe zxtetya wx fg`yk mind eycwi recn

,ecia xt`d z` gwl `leøác éãé ìò äçé÷ì dpéî òîL åàì àlà¤¨¨§©¦¨§¦¨©§¥¨¨
øçà,zxtetyd ici lr wx xt`d z` gwly df oecipk -dîL ©¥§¨

äçé÷ì,ecia jexkd xceqa aleld zlihpa oicd `ed ok m`e , §¦¨
.dgiwl zevn jka miiwny

äaø øîàå,aleld ila zeaxrde miqcdd z` dligzn cb` m` §¨©©¨
,dceb`l aleld z` siqedl `aeàðòLBäa àáìeì Léðéà õeãì àìŸ¦¦¦¨¨§©§¨

,dlrnln dceb`d jezl aleld z` mc` aegzi `l -éøúð àîìãc§¦§¨¨§¥
éôøè,zeaxrd e` miqcdd on milr exypi aleld zaigza `ny - ©§¥

mipind oia cb`d jeza ex`yi el` milreäöéöç éåäåoinl oin oia §¨¥£¦¨
mzgiwl `dzy cgi miceb`k miaygp mpi`e ,cb`d jezay
mr mipind z` ycgn ceb`ie ixnbl cb`d xizi `l` ,cg`k

.aleldàáøåe wlg,øîà,dceb`d jezl aleld z` aegzl i`yx §¨¨¨©
y iptn ,exypiy milrd lr yeygl jixv oi`e,õöBç Bðéà Bðéîa ïéî¦§¦¥¥

miaygp mpi` alelay mipin mze`n md exypy el` milry oeike
.llk dvivgk

äaø øîàåekxe`a uvwl `ae ce`n jex` alel ecia yi m` §¨©©¨
,dhnlnàðòLBäa àáìeì Léðéà æBbéì àìz` mc` uevwi `l - Ÿ¦¦¦¨¨§©§¨

aleld ilry oeik ,cgi mipind mr cb`d jeza `edyk aleld
`vnpe ,aleld daebl ezxcy mr milere mikex`éöeä éøéizLîc§¦§©§¥¥

mikezg ex`yi ,uvwpy dxcyd wlgl mixaegn eidy milrdy -
,cb`d jeza miaegze aleld onéåäåmilrd mze`äöéöçoia §¨¥£¦¨

,dhnln epvvwi f`e dceb`d on aleld z` `ivei okle ,mipind
.dligzn mipind mr epcb`ie xefgieàáøåe wlgBðéîa ïéî ,øîà §¨¨¨©¦§¦

,õöBç Bðéàd jeza `edy s` evvwl leki okleyeygl oi`e ,cb` ¥¥
.dceb`a ex`yiy mikezgd milrl

äaø øîàå,äåöî ìL ñãäjkae aleld mr dceb`a epzpy - §¨©©¨£©¤¦§¨
,ezevnl epinfde edvwdBa çéøäì øeñàmicnely ,ezevn ini lk ¨§¨¦©

eyxcy ,dkeqd ivr oicn mipind zrax`n d`pd xeqi`(.h lirl)

zevnl evwedy oeik minid zray lk d`pda mixeq`y aezkd on
la` ,dkeqd,Ba çéøäì øzeî äåöî ìL âBøúàzngn xq`p epi`e ¤§¤¦§¨¨§¨¦©

.dlik`a `l` ezevn:`xnbd zl`eyàîòè éàîmdipy ixd - ©©£¨
oica miwelg recne ,mzevnl evwedy meyn d`pda exq`p

:`xnbd dper .mzgxdéà÷ àçéøìc ñãäcner `edy ekxcy - £©¦§¥¨¨¥
ok m` ,zxg` d`pd ea oi`y ,ea gixdldééö÷à ékedvwdyk - ¦©§§¥

,zexg` ze`pda exq`e ezevn jxevldééö÷à àçéøîoeekzd - ¥¥¨©§§¥
la` ,dlibxd ez`pd jxc `edy ,ea gixdln ezevwdlâBøúà¤§

éà÷ äìéëàìcmzqd on ,dlik`a `id epnn d`pdd xwiry -ék §©£¦¨¨¥¦
dééö÷à,zexg` ze`pda exq`e ezevnl edvwdyk -äìéëàî ©§§¥¥£¦¨
dééö÷àgixn la` ,ez`pd jxc `idy dlik`n `l` edvwd `l - ©§§¥

.ea gixdl xzen okle ,edvwd `l ez`pd xwir epi`y
ñãä äaø øîàåoiicr `edyøaeçîa,elecib mewna rwxwløzeî §¨©©¨£©¦§¨¨

Ba çéøäìla` ,dpyd zeni lka zaya e` aeh meiaâBøúà`edyk §¨¦©¤§
oiicrøeñà øaeçîaelit`Ba çéøäì.:`xnbd zl`eyàîòè éàî ¦§¨¨§¨¦©©©£¨

dper .xaegnd bexz`l xaegnd qcd oia wlgl mrhd dn -
:`xnbdéà÷ çéøäìc ñãä`ed jkle gixa `id ez`pd xwiry - £©¦§¨¦©¨¥

,cnerdéì úéøL éà,xaegna ecera ea gixdl el xizp m` s` - ¦¨¥¥
àìjk zngny miyyegdééæâîì éúàlr xearle evvwl `eai - Ÿ¨¥§¦§§¥

dn .xaegn `edyk mb epevxk ea gixdl lekiy oeik ,dxez xeqi`
a ok oi`yéà÷ äìéëàìc âBøúàyegl yi ,dlik`l cner exwiry - ¤§§©£¦¨¨¥

cdéì úéøL éàgixdl,xaegna zaya eadééæâîì éúàjezn - ¦¨¥¥¨¥§¦§§¥
gkyie ,ezlik`a bexz`d on ez`pd milydl dvxi ea gixiy

.dxez xeqi` lr jka xearie ,elke`l epvvwie ,evvwl xeq`y
äaø øîàåd z` lhep ,ea z`vl ick aleld z` lehil `aykáìeì §¨©©¨¨

[enr miceb`d] zeaxrde miqcdd mrå ,ïéîéad z`âBøúàlhep §¨¦§¤§
.ìàîNa:`xnbd zl`eyàîòè éàîjk lr citwdl yi recn - ¦§Ÿ©©£¨

.jtidl `le ,oinia `wec aleld didiy:`xnbd dperàúìz éðä̈¥§¨¨
úBöîllkn miwlg dyly mpid zeaxrde miqcdd mr aleld - ¦§

,devndäåöî àãç éàäå,devnd on cg` wlg wx `ed bexz`de - §©£¨¦§¨
.epinia mlhiy devnd iwlg aex z` aiygdle sicrdl yie

ìò àlà ïðéëøáî àì íòè éàî ,à÷éøæ éaøì äéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨§©¦§¦¨©©©Ÿ§¨§¦¨¤¨©
áìeì úìéèðmixikfn `le 'alel zlihp lr' wx mikxan recn - §¦©¨

`ed mrhd dxe`kl ,dkxaa mipind x`y z`ïlekî dBáâå ìéàBä¦§¨©¦¨
qcdd on xzei gth ddeab zeidl dkixv aleld zxcyy -
`ed okle mipind x`yn xzei deab `ed jkay `vnpe ,daxrde
lr'a millkpe eny lr mi`xwp enr micb`pd lke ,mdn aeyg

dywe ,'alel zlihpéøáìå âBøúàì déäaâìåCdkxad zryay - §©§§¥§¤§§¦¨¥
zlihp lr' jxaie ,aleld on xzei el`nyay bexz`d z` diabi

:`xnbd zvxzn .'bexz`ïlekî dBáb Bðéîáe ìéàBä déì øîàoi` - ¨©¥¦§¦¨©¦¨
oli`y oeik `l` ,mlekn deab exeriyy meyn ezeaiyg mrh
lirez `l jkle ,mipind x`yn deab ,aleld lcb eay lwcd

.bexz`d zdabd

äðùî
:dpynd zxxanïëéäålld z`ixway miweqt el`a -ïéòðòðî eéä §¥¨¨§©§§¦

mirprpn eid zg` mrt :dpynd dper .aleld z`''äì eãBä'a§©
ayäléçz,llday oexg`d wxtd zligz -åeceda ztqep mrt §¦¨§

ay 'dlóBñ,df wxtåcer mirprpn eid ok,'àp äòéLBä 'ä àpà'a §§¨¨¦¨¨
ìlä úéa éøác.ïéøîBà éànL úéáe'eced'a mirprpny dn caln ¦§¥¥¦¥¥©©§¦

rprpl mitiqen ,'`p`'aeàáé÷ò éaø øîà .'àð äçéìöä 'ä àpà'a óà©§¨¨©§¦¨¨¨©©¦£¦¨
äôBöhian -òLBäé éaøå ìàéìîb ïaøa éúééämireprpd zrya ¤¨¦¦§©¨©§¦¥§©¦§ª©

,lldayïäéáìeì úà ïéòðòðî eéä íòä ìkL'd `p`' zxin`a mb ¤¨¨¨¨§©§§¦¤§¥¤
'd `p`'ae 'eced'a mdialel z` erprpy dn caln ,'`p dgilvd

,i`ny zia ixack '`p driyedíäåryedi iaxe l`ilnb oax - §¥
eòðòð àìaleld z`àlàe 'eced'a,'àp äòéLBä 'ä àpà'aixack Ÿ¦§§¤¨§¨¨¦¨¨
.lld zia

àøîâ
yiy el heyt didy rnyn ,'oirprpn eid okide' `pzd zl`yn
zl`ey .mirprpn okid xxal wx `l` `a `le ,rprpl devn

:`xnbddéîL øëc ïàî òeðòðeny xikfd in -,xkfed okid xnelk ¦§©©§©§¥
:`xnbd dper .rprn okid epcnll `pzd `ay ,rprpl devny

éà÷ íúälirl dpynd ixac lr jnqp `pzd -(:hk)xeriya dpcy ¨¨¨¥
y dxn`e ,aleld jxe`ìL Ba LiL áìeì ìkòðòðì éãk íéçôè äL ¨¨¤¥§Ÿ¨§¨¦§¥§©§¥©

,øLk Badevny gkene ,ea rprpl ie`x aleld didiy jixvy ixd ¨¥
epizpyna `pzd `a okle ,ea rprplïéòðòðî ïëéä øîà÷åz`ixwa §¨¨©¥¨§©§§¦

.lldd
eidy miyakd ipye mgld izya dtepzd xcq z` d`ian `xnbd
xen`d ony ,my exn`py minrhd z`e ,mixekiad bga miaixwn

:alelay mireprpd zevnl cnlp mdaíúä ïðz,zegpn zkqna §©¨¨
íçlä ézL,zereayd bga mi`ian eidyúøöò éNák éðLeoaxwl §¥©¤¤§¥¦§¥£¤¤

xn`py cgi mtipdl devny ,mgld mr mi`ad xeaiv inly`xwie)

(k bkipW lr 'd iptl dtEpY mixEMAd mgl lr mz` odMd sipde'§¥¦©Ÿ¥Ÿ¨©¤¤©¦¦§¨¦§¥©§¥
,'ebe 'miUaMäNBò àeä ãöék,mztepzaçépîz`ìò íçlä ézL §¨¦¥©¤©¦©§¥©¤¤©

ïéNákä éðL éabïäézçz Bãé çépîe ,,[miyakd ipy zgzÎ]éðîeó ©¥§¥©§¨¦©¦©¨©§¥¤¥¦
,cgi lkdéìBîeàéáîe Cjk xg`e ,xeg`le miptl -ãéøBîe äìòî ¦¥¦©£¤¦

,dhnle dlrnl mhiyen -øîàpLinia dzyrpy dtepza ¤¤¡©
,mi`elindðeä øLà'ó,`iane jilen `edy -'íøeä øLàå- £¤©©£¤¨

dtepzd dyrn xcqa mifnx ipy `xnbd d`ian .cixene dlrny
,cixene dlrn `iane jileny ,dfàïðçBé éaø øîykéìBîàéáîe C ¨©©¦¨¨¦¥¦
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yäåöî éøéL-xwirn mpi`e devnl miixiyk wx mdy zeevn §¨¥¦§¨
mdy cr jk lk miaeyg md z`f lka ,devndúà ïéákòî§©§¦¤

éøäL ,úeðòøetäzevnäôeðz,,àéä äåöî éøéL`l m` s` ixdy ©§¨¤£¥§¨§¨¥¦§¨¦
,dxtkd z` jka akrn `l ,sipdåcr jk lk daeyg z`f lka §

`id dgekayúBçeø úøöBòzerx.íéòø íéììèe ¤¤§¨¦¨¦
áìeìa ïëå ,àáø øîàåjiledl jixv alelay mireprpa mb - §¨©¨¨§¥§¨

dtiqen .dtepz iabl epivny enk ,cixedle zelrdl `iadle
:`xnbdá÷òé øa àçà áøz`vle eilr jxal aleld lhep didyk ©£¨©©£Ÿ
did ,eadéì éèîîekilen -déì éúééîee ,e`iane -øîàzrya ©§¥¥©§¥¥¨©

,mireprpdàðèñc déðéòa àøéb ïécipira ugk md el` mireprp - ¥¥¨§¥¥¦§¨¨
,zeevnd meiwn l`xyi z` wzpl leki epi`y d`exy ,ohyd
mpi`e ,devn ixiiy `l` mpi`y mireprpd z` s` miniiwny

:`xnbd zniiqn .llk mda miliwnàéä àúlî åàìåie`x oi` - §¨¦§¨¦
,ok xneldéa ééeøbéàì éúàc íeMî`ed ixd ok xne`yky - ¦§¨¥§¦¨¥¥

,ea zexbzdl rxd xvid `edy ohyd `eaie ,eixaca ohya dxbzn
.epew lrn zerzl e`iydl ick ecia xy` lk dyrie

äðùî
Cøca àaL éîzekeqd inin cg`aåmyáìeì Bãéa äéä àìx`ye ¦¤¨©¤¤§Ÿ¨¨§¨¨

mipinBúéáì ñðkiLëì ,ìBhéìelhil eilr ,ealel z` el yi myy ¦¦§¤¦¨¥§¥
e cin wiqtdl jixv ezcerqa ligzde gky m` s`e ,cinìò ìBhé¦©

BðçìLm` :sqep oic .ezcerq rvn`aìèð àìalelúéøçL,ìBhé ª§¨Ÿ¨©©£¦¦
elit`,íéaøòä ïéaitl.áìelì øLk íBiä ìkLdligzkl j`] ¥¨©§©¦¤¨©¨¥©¨

.[zeevnl oinicwn oifixfy meyn ,zixgya ezevn

àøîâ
:`xnbd dywnúøîà,dcerqd iptl elhp `l m`yìò BìèBð ¨§©§©

÷éñôîc àøîéîì ,BðçìL,ezcerq rvn`a elhepeéäðéîøeepipy - ª§¨§¥§¨§©§¦§¦§¦
dpyna(:h zay),dgpn lltziy mcew lek`l xeq`y s`y ,jtidl

mewn lkn,ïé÷éñôî ïéà eìéçúä íàezcerq z` ligzd m`y ixd ¦¦§¦¥©§¦¦
iptl dzeyrl jixv didy devnl elit` wiqtdl jixv epi`
epzpyna recne ,dcerqd xg`l devnd z` miiwie ,dcerqd
:`xnbd zvxzn .aleld z` lehil ezcerq rvn`a wiqtiy exn`

àä ,àéL÷ àì àøôñ áø øîàote`a xaecn zaya dpyna - ¨©©©§¨Ÿ©§¨¨
íBia úeäL àkéàcel xzen jkle ,mzcerq exnbiy xg` lltzdl §¦¨§©

e ,wiqtdl jixv epi`e ezcerqa jiyndlàäzxacn epizpyn - ¨
ote`aíBia úeäL àkéìcjixv jkitle ,axrd cr jynz ezcerqy §¥¨§©

aey eiykr lehi `l m`y ,alel lehil ezlik` rvn`a wiqtdl
.devnd z` miiwl lkei `l

àáø øîà`iyewd lr aeyiik exn`p `xtq ax ixacy okzi `l ¨©¨¨
c ,zxkfpdàéLe÷ éàîm` s` ,llk zeipynd oia yi dxizq dn - ©§¨

,meia zedy yiyk zexacn mdipyàîìécmeyn weligd mrh ¦§¨
yàä,alel zlihp -àúééøBàcrvn`a wiqtdl jixv jkle ¨§©§¨

e ,deevnd z` miiwl ick ezcerqàädgpn zlitz -,ïðaøcjkle ¨§©¨¨
.ezcerq z` wiqtdl jixv oi`àéL÷ éà ,àáø øîà àlàyi m` - ¤¨¨©¨¨¦©§¨

`d zedy `ki`c `d' uxzl `xtq ax jxved df lry `iyew
,'zedy `kilcàéL÷ àäly `yixay ,`iyewd zx`azn jk - ¨©§¨

y aezk dpynd÷éñôîc àîìà ,BðçìL ìò BìèBð Búéáì ñðkiLëì¦§¤¦¨¥§¥§©ª§¨©§¨§©§¦
,aleld zlihp jxevl ezcerqïéa ìBhé úéøçL ìèð àì éðz øãäå©£©¨¥Ÿ¨©©£¦¦¥

àîìà ,íéaøòäc÷éñôî àì-oizndl i`yxe wiqtdl jixv epi` ¨©§©¦©§¨Ÿ©§¦
df lre .elhil f`e miiaxrd oialàä ,àéL÷ àì àøôñ áø øîà- ¨©©©§¨Ÿ©§¨¨

,miiaxrd oia elhile oizndl lekiy x`eany dpynd ly `tiqd
a xaecn,íBia úeäL àkéàczixgy elhp `l m` jk meyne §¦¨§©

eli`e ,miiaxrd oia elhile oizndl i`yx ezcerq ligzdeàä- ¨
a xaecn ,ezcerqa wiqtdl jixvy x`eany `yixdúeäL àkéìc§¥¨§

íBiawiqtdl jixv jkle ,axrd cr ezcerq jynzy meyn ©

.dcerqd rvn`a epgley lr elhile
àøéæ éaø øîàc ,`ax ixack `id `iyewdy xnel oi`,àéLe÷ éàî ¨©©¦¥¨©§¨

eàîìcy `yixa dpynd zpeek `ny -äåöîdligzklé÷eñôàì ¦§¨¦§¨§©§¥
driyt icil `eaie gkyi `ny miyyegy meyn ezcerq rvn`a

,alel lehi `lyåc xn`p dpynd ly `tiqa÷éñt àì éàm`y - §¦Ÿ¨¦
,ezcerq rvn`a wiqtd `le oick bdp `l,íéaøòä ïéa ìBhémeyn ¦¥¨©§©¦

Loicd xwirníìBòì ,àøéæ éaø øîà àlà .áìelì øLk íBiä ìk ¤¨©¨¥©¨¤¨¨©©¦¥¨§¨
`id uxzl `xtq ax `ay `iyewdàøwéòî ïðéøîàãkdywy ¦§©§¦¨¥¦¨¨

,zaya dpynd lr epzpynnCì àéL÷ãemdipia wlgl ozip ixdy §©§¨¨
y xneleàäalel zlihp -àúééøBàcwiqtdl jixv jkle ¨§©§¨

e ,ezcerqaàädlitz -ïðaøcwiqtdl jixv epi` jkitle ¨§©¨¨
,ezcerqaixdy ,oekp uexiz df oi`àëä-xaecn dpyna o`k ¨¨

a`xwpy crend legáBè íBé`edeéðLaeh meil ezeaiyga §¥¦
n wx `ed ea alel zevne ,oey`x,ïðaøcdfaeïðé÷ñò,epzpyna §©¨¨©§¦¨

jxved jk meyne ,ezcerqa wiqtdl jixvy exn` ok it lr s`e
z` miiwl meia zedy cer oi`yk xaecny uxzl `xtq ax
z` wiqtdl aiig opaxcn `idy s` jkle ,dcerqd xg`l devnd
xg`l lltzdl zedy el yiy xaecn zaya dpynae ,ezcerq

:di`x `xnbd d`ian .wiqtdl jixv epi` jkle ,dcerqdénð à÷éc©§¨©¦
,crend lega `ed epzpyn oicyéðz÷cî'Bãéa ïéàå Cøca àaL éî ¦§¨¨¥¦¤¨©¤¤§¥§¨

áìeì'Czòc à÷ìñ éàc ,epzpyn yxtléøL éî ,ïBLàø áBè íBéa ¨§¦¨§¨©§¨§¦¦¨¥
,megzl uegn aeh meia z`vl xeq` ixde ,aeh meia jxca zkll

.opaxcn `id ea alel zevny crend lega xaecny i`ce `l`

äðùî
lldd z` `xew cg`y did dpynd onfa lldd z`ixw bdpn

:dpynd zxne` jk lre .mzaeg ici mixg`d z` `iveneäéäL éî¦¤¨¨
ïè÷ Bà äMà Bà ãáò,lld zevnn mixehtdBúBà ïéø÷îoixew - ¤¤¦¨¨¨©§¦

lky mdn drinya ezaeg ici z`vl leki epi` ,lldd z` eiptl
,ezaeg ici aiiegnd z` `ivedl leki epi` xaca aiiegn epi`y

didiy jixv `l`ïéøîBà ïäM äî ïäéøçà äðBòezaeg ici `veie ¤©£¥¤©¤¥§¦
dpynd dtiqen .ezxin`aäøéàî Bì àáúådyry in lr ,dllw - §¨Ÿ§¥¨

mixg`l jxvede lldd z` envra xnel cnl `ly ,ok
ici ede`iveiy mdn ywan ok it lr s`e cnl m`e .ede`iveiy
migely zeyrl epew z` dfany meyn dxi`n el `eaz ,daeg

mle` .ezevn z` miiwl ick dl`kBúBà àø÷î ìBãb äéä íàz` ¦¨¨¨©§¤
dd`l` ,llk eixg` zeprl jixv epi`e ezaeg ici e`iven ,ll

`diy mi`iap epwizydéeììä åéøçà äðBò`edy xac lk lr ¤©£¨©§¨
:sqep oic .dgnye dxiy jxca xn`p lldd `diy ick ,xne`íB÷î̈

ìBtëì eâäpLok dyri `ed s` ,lldd z`ixwa miniieqn miweqt ¤¨£¦§
e,ìBtëéebdpy mewn la`èBLôìweqt lk xnel `l` letkl `le ¦§¦§

`ed s` ,zg` mrtèBLôémewn oke .mewnd bdpnn dpyi `le ¦§
ebdpyCøáì`ed s` ,lldd z`ixw xg`l,Cøáéy itlâäðîk ìkä §¨¥§¨¥©Ÿ§¦§©

.äðéãnäok mb ,lldd z`ixwa mixg` mibdpn ebdp m` oicd `ede ©§¦¨
.mewnd bdpnk bdpi

àøîâ
eøîà úîàa ,ïðaø eðz,[xaca wleg oi`y dxexa dkldÎ]ïa ¨©¨¨¤¡¤¨§¥

,opaxcn wx oefnd zkxaa aiiegn `edyåéáàì Cøáîeia` `veie §¨¥§¨¦
,dlina dlin zekxad z` eixg` xne` epi`y s` ezaeg iciåok §

Baøì Cøáî ãáò,ezaeg ici e`iveneåokdìòáì úëøáî äMà`veie ¤¤§¨¥§©§¦¨§¨¤¤§©£¨
,dixg` dper epi`y s` ezaeg ici dci lrìáàmewn lkneøîà £¨¨§

,íéîëçyäøéàî àázíãàì`ed wewfe ,cnl `lyLeidiBzLà £¨¦¨Ÿ§¥¨§¨¨¤¦§
.Bì ïéëøáî åéðáe¨¨§¨§¦

àáø øîà̈©¨¨

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



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

yäåöî éøéL-xwirn mpi`e devnl miixiyk wx mdy zeevn §¨¥¦§¨
mdy cr jk lk miaeyg md z`f lka ,devndúà ïéákòî§©§¦¤

éøäL ,úeðòøetäzevnäôeðz,,àéä äåöî éøéL`l m` s` ixdy ©§¨¤£¥§¨§¨¥¦§¨¦
,dxtkd z` jka akrn `l ,sipdåcr jk lk daeyg z`f lka §

`id dgekayúBçeø úøöBòzerx.íéòø íéììèe ¤¤§¨¦¨¦
áìeìa ïëå ,àáø øîàåjiledl jixv alelay mireprpa mb - §¨©¨¨§¥§¨

dtiqen .dtepz iabl epivny enk ,cixedle zelrdl `iadle
:`xnbdá÷òé øa àçà áøz`vle eilr jxal aleld lhep didyk ©£¨©©£Ÿ
did ,eadéì éèîîekilen -déì éúééîee ,e`iane -øîàzrya ©§¥¥©§¥¥¨©

,mireprpdàðèñc déðéòa àøéb ïécipira ugk md el` mireprp - ¥¥¨§¥¥¦§¨¨
,zeevnd meiwn l`xyi z` wzpl leki epi`y d`exy ,ohyd
mpi`e ,devn ixiiy `l` mpi`y mireprpd z` s` miniiwny

:`xnbd zniiqn .llk mda miliwnàéä àúlî åàìåie`x oi` - §¨¦§¨¦
,ok xneldéa ééeøbéàì éúàc íeMî`ed ixd ok xne`yky - ¦§¨¥§¦¨¥¥

,ea zexbzdl rxd xvid `edy ohyd `eaie ,eixaca ohya dxbzn
.epew lrn zerzl e`iydl ick ecia xy` lk dyrie

äðùî
Cøca àaL éîzekeqd inin cg`aåmyáìeì Bãéa äéä àìx`ye ¦¤¨©¤¤§Ÿ¨¨§¨¨

mipinBúéáì ñðkiLëì ,ìBhéìelhil eilr ,ealel z` el yi myy ¦¦§¤¦¨¥§¥
e cin wiqtdl jixv ezcerqa ligzde gky m` s`e ,cinìò ìBhé¦©

BðçìLm` :sqep oic .ezcerq rvn`aìèð àìalelúéøçL,ìBhé ª§¨Ÿ¨©©£¦¦
elit`,íéaøòä ïéaitl.áìelì øLk íBiä ìkLdligzkl j`] ¥¨©§©¦¤¨©¨¥©¨

.[zeevnl oinicwn oifixfy meyn ,zixgya ezevn

àøîâ
:`xnbd dywnúøîà,dcerqd iptl elhp `l m`yìò BìèBð ¨§©§©

÷éñôîc àøîéîì ,BðçìL,ezcerq rvn`a elhepeéäðéîøeepipy - ª§¨§¥§¨§©§¦§¦§¦
dpyna(:h zay),dgpn lltziy mcew lek`l xeq`y s`y ,jtidl

mewn lkn,ïé÷éñôî ïéà eìéçúä íàezcerq z` ligzd m`y ixd ¦¦§¦¥©§¦¦
iptl dzeyrl jixv didy devnl elit` wiqtdl jixv epi`
epzpyna recne ,dcerqd xg`l devnd z` miiwie ,dcerqd
:`xnbd zvxzn .aleld z` lehil ezcerq rvn`a wiqtiy exn`

àä ,àéL÷ àì àøôñ áø øîàote`a xaecn zaya dpyna - ¨©©©§¨Ÿ©§¨¨
íBia úeäL àkéàcel xzen jkle ,mzcerq exnbiy xg` lltzdl §¦¨§©

e ,wiqtdl jixv epi`e ezcerqa jiyndlàäzxacn epizpyn - ¨
ote`aíBia úeäL àkéìcjixv jkitle ,axrd cr jynz ezcerqy §¥¨§©

aey eiykr lehi `l m`y ,alel lehil ezlik` rvn`a wiqtdl
.devnd z` miiwl lkei `l

àáø øîà`iyewd lr aeyiik exn`p `xtq ax ixacy okzi `l ¨©¨¨
c ,zxkfpdàéLe÷ éàîm` s` ,llk zeipynd oia yi dxizq dn - ©§¨

,meia zedy yiyk zexacn mdipyàîìécmeyn weligd mrh ¦§¨
yàä,alel zlihp -àúééøBàcrvn`a wiqtdl jixv jkle ¨§©§¨

e ,deevnd z` miiwl ick ezcerqàädgpn zlitz -,ïðaøcjkle ¨§©¨¨
.ezcerq z` wiqtdl jixv oi`àéL÷ éà ,àáø øîà àlàyi m` - ¤¨¨©¨¨¦©§¨

`d zedy `ki`c `d' uxzl `xtq ax jxved df lry `iyew
,'zedy `kilcàéL÷ àäly `yixay ,`iyewd zx`azn jk - ¨©§¨

y aezk dpynd÷éñôîc àîìà ,BðçìL ìò BìèBð Búéáì ñðkiLëì¦§¤¦¨¥§¥§©ª§¨©§¨§©§¦
,aleld zlihp jxevl ezcerqïéa ìBhé úéøçL ìèð àì éðz øãäå©£©¨¥Ÿ¨©©£¦¦¥

àîìà ,íéaøòäc÷éñôî àì-oizndl i`yxe wiqtdl jixv epi` ¨©§©¦©§¨Ÿ©§¦
df lre .elhil f`e miiaxrd oialàä ,àéL÷ àì àøôñ áø øîà- ¨©©©§¨Ÿ©§¨¨

,miiaxrd oia elhile oizndl lekiy x`eany dpynd ly `tiqd
a xaecn,íBia úeäL àkéàczixgy elhp `l m` jk meyne §¦¨§©

eli`e ,miiaxrd oia elhile oizndl i`yx ezcerq ligzdeàä- ¨
a xaecn ,ezcerqa wiqtdl jixvy x`eany `yixdúeäL àkéìc§¥¨§

íBiawiqtdl jixv jkle ,axrd cr ezcerq jynzy meyn ©

.dcerqd rvn`a epgley lr elhile
àøéæ éaø øîàc ,`ax ixack `id `iyewdy xnel oi`,àéLe÷ éàî ¨©©¦¥¨©§¨

eàîìcy `yixa dpynd zpeek `ny -äåöîdligzklé÷eñôàì ¦§¨¦§¨§©§¥
driyt icil `eaie gkyi `ny miyyegy meyn ezcerq rvn`a

,alel lehi `lyåc xn`p dpynd ly `tiqa÷éñt àì éàm`y - §¦Ÿ¨¦
,ezcerq rvn`a wiqtd `le oick bdp `l,íéaøòä ïéa ìBhémeyn ¦¥¨©§©¦

Loicd xwirníìBòì ,àøéæ éaø øîà àlà .áìelì øLk íBiä ìk ¤¨©¨¥©¨¤¨¨©©¦¥¨§¨
`id uxzl `xtq ax `ay `iyewdàøwéòî ïðéøîàãkdywy ¦§©§¦¨¥¦¨¨

,zaya dpynd lr epzpynnCì àéL÷ãemdipia wlgl ozip ixdy §©§¨¨
y xneleàäalel zlihp -àúééøBàcwiqtdl jixv jkle ¨§©§¨

e ,ezcerqaàädlitz -ïðaøcwiqtdl jixv epi` jkitle ¨§©¨¨
,ezcerqaixdy ,oekp uexiz df oi`àëä-xaecn dpyna o`k ¨¨

a`xwpy crend legáBè íBé`edeéðLaeh meil ezeaiyga §¥¦
n wx `ed ea alel zevne ,oey`x,ïðaøcdfaeïðé÷ñò,epzpyna §©¨¨©§¦¨

jxved jk meyne ,ezcerqa wiqtdl jixvy exn` ok it lr s`e
z` miiwl meia zedy cer oi`yk xaecny uxzl `xtq ax
z` wiqtdl aiig opaxcn `idy s` jkle ,dcerqd xg`l devnd
xg`l lltzdl zedy el yiy xaecn zaya dpynae ,ezcerq

:di`x `xnbd d`ian .wiqtdl jixv epi` jkle ,dcerqdénð à÷éc©§¨©¦
,crend lega `ed epzpyn oicyéðz÷cî'Bãéa ïéàå Cøca àaL éî ¦§¨¨¥¦¤¨©¤¤§¥§¨

áìeì'Czòc à÷ìñ éàc ,epzpyn yxtléøL éî ,ïBLàø áBè íBéa ¨§¦¨§¨©§¨§¦¦¨¥
,megzl uegn aeh meia z`vl xeq` ixde ,aeh meia jxca zkll

.opaxcn `id ea alel zevny crend lega xaecny i`ce `l`

äðùî
lldd z` `xew cg`y did dpynd onfa lldd z`ixw bdpn

:dpynd zxne` jk lre .mzaeg ici mixg`d z` `iveneäéäL éî¦¤¨¨
ïè÷ Bà äMà Bà ãáò,lld zevnn mixehtdBúBà ïéø÷îoixew - ¤¤¦¨¨¨©§¦

lky mdn drinya ezaeg ici z`vl leki epi` ,lldd z` eiptl
,ezaeg ici aiiegnd z` `ivedl leki epi` xaca aiiegn epi`y

didiy jixv `l`ïéøîBà ïäM äî ïäéøçà äðBòezaeg ici `veie ¤©£¥¤©¤¥§¦
dpynd dtiqen .ezxin`aäøéàî Bì àáúådyry in lr ,dllw - §¨Ÿ§¥¨

mixg`l jxvede lldd z` envra xnel cnl `ly ,ok
ici ede`iveiy mdn ywan ok it lr s`e cnl m`e .ede`iveiy
migely zeyrl epew z` dfany meyn dxi`n el `eaz ,daeg

mle` .ezevn z` miiwl ick dl`kBúBà àø÷î ìBãb äéä íàz` ¦¨¨¨©§¤
dd`l` ,llk eixg` zeprl jixv epi`e ezaeg ici e`iven ,ll

`diy mi`iap epwizydéeììä åéøçà äðBò`edy xac lk lr ¤©£¨©§¨
:sqep oic .dgnye dxiy jxca xn`p lldd `diy ick ,xne`íB÷î̈

ìBtëì eâäpLok dyri `ed s` ,lldd z`ixwa miniieqn miweqt ¤¨£¦§
e,ìBtëéebdpy mewn la`èBLôìweqt lk xnel `l` letkl `le ¦§¦§

`ed s` ,zg` mrtèBLôémewn oke .mewnd bdpnn dpyi `le ¦§
ebdpyCøáì`ed s` ,lldd z`ixw xg`l,Cøáéy itlâäðîk ìkä §¨¥§¨¥©Ÿ§¦§©

.äðéãnäok mb ,lldd z`ixwa mixg` mibdpn ebdp m` oicd `ede ©§¦¨
.mewnd bdpnk bdpi

àøîâ
eøîà úîàa ,ïðaø eðz,[xaca wleg oi`y dxexa dkldÎ]ïa ¨©¨¨¤¡¤¨§¥

,opaxcn wx oefnd zkxaa aiiegn `edyåéáàì Cøáîeia` `veie §¨¥§¨¦
,dlina dlin zekxad z` eixg` xne` epi`y s` ezaeg iciåok §

Baøì Cøáî ãáò,ezaeg ici e`iveneåokdìòáì úëøáî äMà`veie ¤¤§¨¥§©§¦¨§¨¤¤§©£¨
,dixg` dper epi`y s` ezaeg ici dci lrìáàmewn lkneøîà £¨¨§

,íéîëçyäøéàî àázíãàì`ed wewfe ,cnl `lyLeidiBzLà £¨¦¨Ÿ§¥¨§¨¨¤¦§
.Bì ïéëøáî åéðáe¨¨§¨§¦

àáø øîà̈©¨¨

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

ezny in` cenr gl sc ± iyily wxt`nei
äåöî éøéù`id daeyg ok it lr s` ,dxtk akrl xwir dpi`y ,mixiy `idy devn Ð

.zeprxetd z` akrlàéä äåöî éøéù äôåðú éøäùzxeza `ipzck ,zakrn dpi`e Ð

oi` `lde ?zxtkn dtepz ike "xtkl dtepzl" :(`,d) `neic `xnba dl opiziine ,mipdk

d`yr `le dxiiyy ,devn ixiy dtepzl d`yr m`y ,`l` !mca `l` dxtkdlrn Ð

.xtike ,xgaend on dyr `l eli`k aezkd eilr

`iadl jixv oi`y ,xtik ok it lr s` :xnelk

.xg` oaxwáìåì ïëådlrn `iane jilen Ð

.cixeneäéì éèîî.jilen =éúééîå.`ian =

àðèñã äéðéòá àøéâeipira ugl df ixd Ðly

epilrn wzpl gk ea oi`y eipira d`exy ,ohy

.zevn leràéä àúìî åàìåxnel oekp oi` Ð

.okééøåâéàìrxd xvi `edy ohy ea dxbziy Ð

lr envr xeqnie epew lrn zerzl ep`iyie

.xacdäðùîåðçìù ìò ìåèégky m` Ð

ezcerq wiqtdl jixv ,dlik` mcew lhp `le

.alel lehileàøîâïé÷éñôî ïéà åìéçúä íà
`l :zay zkqna dl opz dgpnd zltz iab Ð

`le lek`l `l qpki `le ,xtqd iptl mc` ayi

dkyne dgpnd mcew eligzd m`e .oecl

dgpnd onf ribde ozcerqoi` ,oiwiqtn oi` Ð

.lltzdle ozcerq wiqtdl oikixvàëéàã àä
íåéá úåäùlltzdl zedy `ki`ca mzd Ð

`kdc oizipzne ,mzcerq exnbiy xg`Ð

.jygzy cr ezcerq jynzy ,zedy `kilca

àéùå÷ éàîåax jixhvi`c alel` dltzc Ð

`ki`ca ediiexz `nlc ,dlr iiepyl `xtq

oiwiqtn alel iabe zedy,`id `ziixe`cnc Ð

.opaxc dltz la`àéù÷ éà àìàjixhvi`c Ð

iiepyl `xtq axalelc ,`iyw dteb `id Ð

rnyn `tiqe ,wiqtn ipzwc `yix .alel`

.meid lk zedy el yi ixdy ,dvxi m` oizni

é÷åñôàì äåöî àîìã.rytie gkyi `ny Ð

íìåòì àøéæ 'ø øîà àìàax jixhvi` ik Ð

iiepyl `xtq`ziinw `iyew meyn Ð

.jixhvi`äðùîåúåà ïéø÷îeid jk Ð

.miaxd z` `ivene lldd z` `xew cg` :oibdep

oi`e li`ed ,ohw e` dy` e` car did m`e

xaca aiegnicin aiegnd z` `iven oi` Ð

.xne` `edy dn lk eixg` dper jkld ,ezaeg

äøéàî åì àáúåcnl m`e ,cnl `ly Ð`az Ð

migely zeyrl epew z` dfany dxi`n el

.dl`käéåììä åéøçà äðåò`edy xac lk lr Ð

cvik :(a,l) dheq zkqna dl ipzw ikde .xne`

mia dxiy l`xyi exn`z` `xwnd lecbk Ð

'dl dxiy`" xn` dyn ."dielld" eixg` oiper mde lldd'dl dxiy`" mixne` mde ","

'dl dxiy`" mixne` mde "d`b d`b ik" xn` dynxn`w xace xac lk lrc ,`nl` ."

.dielld oipercìåôëìdletk dleky dyxt yiy iptn ok ebdpe .weqte weqt lk Ð

'd ...il 'd" "di agxna ippr di iz`xw" ,minrt dyly "`p xn`i" ,seqe dlgz "eced"

"dreyil il idie ","ipzigc dgc" ,"ipeaq" "...ipeaaq" "...zeqgl aeh ...zeqgl aeh" "...il

'd oini" ,"dreyie dpx lew"'d oini" ""ixry il egzt" ,"ippzp `l zenle" "zen` `l" ,"

siqen (`,hl) onwl opixn`c epiide .(ltek) epi` dhnle "jce`"n la` .'ebe "xryd df"

.dhnle "jce`"n letklàøîâåøîà úîàá.xaca wleg oi`e ,`id dkld zn`a lk Ð

åéáàì êøáî ïáwxt zekxa zkqnae .opaxcn aiigc ,jepigl ribdyn ,oefnd zekxa Ð

`xeriy iedc ,dviak e` zifk `l` eia` lk` `ly oebk dl miwen (a,k) "ezny in"

iz` ,jkld ."zkxae zraye zlk`e" aizkc ,rayc cr aiigin `l `ziixe`cnc ,opaxc

.opaxcn witne opaxcnåì ïéëøáî åéðáå åúùàù.`ed cnl `ly zngn i`cec Ð
àúëìä
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éàî,`ziixe`c meid yeciw ixde :dniz Ð opaxc `de `ziixe`c `d `nlc `iyew

.dxez xac meid yeciwa zeaiig miyp :(mye a,k zekxa) "ezny in" wxt opixn`ck

opaxcn `edy (a,b) xifp yixa rnync `deoiid lr xeq`l yixcc ,opaxcn `ed oii` Ð

`id i`n :opixn`we ,zeyxd oiik devn:ipyne !`ed cnere rayen ,`zlca`e `yeciw Ð

iqei 'x xn` ikd elit`e .`ziixe`c envr yeciw

,oiwiqtn oi`c (mye `,w) "migqt iaxr" yixa

'xke ,zay axra iqei 'xk dkld mzd opiwqte

,meid yeciw ip`yc :xnel yie !gqt axra dcedi

yginl `kile ,dlilak meia ycwl lekiy

zcerqa wqery itl :cere .i`d ilek `zeriytl

yeciwa lvrzi `ny i`d ilek opiyiig `l zay

.meid

íåéiiepyl ivn ded izk`e Ð opaxc ipy aeh

ilekc meyn `l` ,zedy `ki` ici`e ici`c

iz` `nlc ith opiyiig `ed dipnif `nei

:(`,i) zayc `nw wxt opixn`ck ,rytinl

`pnif dil `riawc oeik ,dgpna`le zzxin Ð

dipnf `ilil ilekc oeik ziaxr ,rytinl iz`Ð

mzdc meyn xnel oi`e .rytinl iz`e ,zzxn `l

`edd ok m`c ,ith opiyiige dpiy onf `ilil

dltzc :xnel yie .mzd xninl dil ded `nrh

,alel zlihpn ith da lvrzne ,zedy dkixv

.dia wtp didab` iknc

éðú÷ãîwxt seqa :dniz Ð jxca `ay in

(mye `,l zekxa) "xgyd zltz"

xtey el oi`ian jxcl z`vl mikyd :opixn`

:xnel yie !aeh meia epiide [rprpne alel] ,rweze

irhinl `kilc `kidcjleda ixiine ,yiig `l Ð

ipzw mzdc :cere .mkg `ay mewnl megzd jeza

mkg z`xwl jled eziany jxcl z`vl mikyd

`ay in ipzw `kd la` ,`viy mcew alel lhepe

alel lhep eziaa qpkiyke jxcarnyn Ð

.ezial `a wegx mewnny

éîdy`c o`k rnyn Ð dy`e car didy

`nrhe .zxvrc oke .zekeqc lldn dxeht

ab lr s` ,`id `nxb onfdy devnc meyn Ð

"migqt iaxr" wxta rnyn migqt ililc lldac

`l `nzqne ,zeqek rax`a iaiignc (`,gw)

lld mdilr xnel ick `l` zeqek rax` epwiz

dcb`eod s`e ,`a qpd lrc gqtc lld ip`y Ð

.xen` qpd lr `l o`k la` .qpd eze`a eid

éäúåcnl m`e ,cnl `ly Ð dxi`n elÐ

zeyrl epew z` dfany dxi`n el `az

pae ezy` lre .qxhpewa yxit ok .dl`k oigelyei

odixg` dpere eze` oixwny ,cnl `la ixiin oizipznc ,ok yxtl el did `xnba el oikxan

el oikxan el`y dna dfanc meyne ,mixne` ody dnoixwnd edpip `aeig ipa e`lc Ð

dil hiilw eze`witpc ,dielld `l` eixg` oiper oi`y it lr s` ,`xwn lecba `dc Ð

dicegl drinya,dxi`n el `aze Ðdyr zevnc ,llda iaiigin `l inp dy`e carc Ð

.`ed `nxb onfdy

úîàá`xxb ab` `l` dil iziin `le ,epizpyn oiprn df oi` Ð eia`l jxan oa exn`

a,k zekxa) "ezny in" wxtac ,eze` `xwna ixii` `l `kdc ,dxi`n el `azc

ici mixg` d`ivencn ,`ziixe`c oefnd zkxaa zeaiig miypc o`kn wcwcl dvex (mye

opaxc `xeriy lk`c opiwqr i`na `kd `l` ?`ziixe`c xninl `ki` ohw :jixte .ozaeg

miaxd z` oi`iven ohwe care dy` oi`c oefnd zkxa iab ipzw `ztqezae .opaxc witne

zkxac o`kn wcwcl leki oi`e ,`ziixe`c `xeriy lk`yk inewe`l `ki`e ,ozaeg ici

`ziixe`c oefndwxt opzck ,oenifl zetxhvn oi`c oeik ,`ziixe`c ied `l `nlcc Ð

(`,dn zekxa) "elk`y dyly"o`iven yi`dy it lr s` ,ze`iven oi` Ðyi` ip`y Ð

.dlibna ozaeg ici miaxd z` ze`iven miyp oi`c zelecb zekld lra yxite da zeaiig miypc dlibn ixdc ,`zln eda `lif miaxc meyn ,inp i` .ith aiygc
`zkld
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eznyקצ ina cenr gl sc ± iyily wxt`nei
àúøáéâ àúëìä.zelecb zekld Ðàìéìäã àâäðîîeiykr oibdepy mi`ex ep`y dnn Ð

,xzei `le minrt izy "dielld" zeprl oibdep eidy lif`e yxtnck ,zeiqpk izaa epinia

cr enr oixewe oixfege ,eixg` "eced" oipere ,"eced" cr `xwnd mr lldd lk mixne`e

ef oi`e .oiyer ep`y enk ,eixg` "`p dgilvd `p`"e "`p driyed `p`" oipere "`p`"

lk lr dielld miper eidy mipey`xd z`ixwk

:(a,l) dheqae `kdc oizipzna opixn`ck ,xac

edn micnl ep` eiykr ly bdpnn :`ax xn`e

itl ,dligz edepwizyk lld z`ixw xwir

ea oi`iwa lkd oi`e ez`ixwa oiaiig lkdyÐ

miper lkde ,mirney mixg`e `xew cg` epwz

,oi`iwa epizeiqpk ipa lky eiykre .zvwn

elek eze` oixeweizy oiper ok it lr s`e Ð

'dl eced"e "dielld" minrt"`p`"e "o`kn Ð

zeprl mipey`xd epwz dn cenll mileki ep`

.oi`iwale oi`iwa oi`y inläéåììä øîåà àåä
äéåììä úåðòì äåöîù ïàëî äéåììä íéøîåà ïäå
"dielld"a gzet `xwndy oibdep ep`y dnn Ð

,wzey `ede "dielld" eixg` oipere oiwzey ep`e

ep`y xcqk enr zexwl oiligzn ep` oi`e

lldd x`y enr mixnebo`kn ep` oicnl Ð

elit`e ezgizta "dielld" zeprl devny

.oi`iwalíéøîåà íäå 'ä éãáò åììä øîåà àåä
àø÷î ìåãâù éîì ïàëî äéåììäåéøçà äðåòù

äéåììäcer zeprl eiykr oibdepy dnn Ð

enr olek oixew lld x`ye ,dipy mrt "dielld"

e` ,iwa epi`y in dpey`xd dpwz oicinl ep` Ð

`xwnd lr jneq `l` exneb epi`e iwaeic Ð

ewifgd jkitle .xace xac lk lr dielld zeprl

'd icar elld"ia jenql dfd bdpna eiykrlr "

dpwz zrcl "dielld" zeprle ,`xwnd

lld lka xzeny .gkzyz `le ,dpey`x

.iwa epi`y inl dielld zeprle eilr jenql

åãåä øîåà àåä.oiper jk xg`e oiwzey ode Ð

ïàëîiy`x zeprl oikixv miwxt iy`xay Ð

."dielllld zia dil ibq `le ,onvr miwxt

`l` ,opikixv `l dilek opixnbc op` edine

dpey`xd dpwz gkzyz `ly ewifgd dfay

.xneb epi`y inlïéøîåà íäå àðà øîåà àåä
àðà åéøçàdfa ,miwxt iy`xn df oi`e Ð

jneqy inl ,dpwz xwirl oniq zeidl ewifgd

lk eixg` zeprl jixvy minrty `xwnd lr

inc ikide .xne` `edy xace xac.oizipzna opzck ,eze` `xwn ohw didy in oebk Ð

àð äçéìöä 'ä àðà øîåà àåäoiper jk xg`e ,oirney ode Ðzrcl ewifgd df oniq Ð

el`e ,onwlck ,dperk rney ixdy .ltkp dfy enk ,ltek lldd z` letkl dvexdy

oipere oirneyek `xwnd ohwl o`kn ,`ax xn`wc "o`kn" ipd lke .dlitk ef ixd Ð,'

letkl `a m`y o`kndriyed `p`"n `kti` slinl ivn inp oicd `edc ,`weec e`l Ð

mpg lr `ly opirny` `l` ,`xwnd ohwl `p dgilvd `p`ne letkl `a m`y "`p

elld zepwz mdn cenll ick `l` elld mixac zeprl lldd z` oixneby el` ewifgd

.l`xyil mi`iap epwzy'ä íùá íéøîåà íäå àáä êåøá øîåà àåä"`ad jexa"ae Ð

dielld `le onvr zeaizd `l oiper oi`e ,eilr oikneq`l rcei epi`yl cnlp o`kn Ð

dpr `ly it lr s` ,renyl eal oeike rny m` ,zeprl `le zexwloke .`vi Ð

"`ax diny `di" e` yicw xne` xeav gilye xeava oilltznlozltza ewzyi Ð

dyecwd xenbiyke .oiperk od ixde ,dpeeka ernyiei`cedi ax cqi oke .ozltzl exfgi Ð

.zelecb zekld lra oe`bàéîéëç.ernynk Ðàéøôñå.zewepiz icnln Ðàø÷ øùà
'åâå êìîä.(ak a) mikln xtqa ,`xw irzyn odkd diwlg `vny xtqa Ðàîéì àì

ùéðéàmya" xcde mizpia miypie "`ad jexa" `nil `l eze` `xwn xg` oi`y in Ð

'd.dlhal e`ivenk ifgine ,lirlc `zlin` dxkf` `niiw `lc ,"
äùî
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àúëìämi`iwa mlek eid `ax ly mewna Ð `lildc `bdpnn rnynl `ki` `zxaib

,eiykr mi`xew ep`y enk xeav gily mr lldd z` mi`xew mlek eide ,llda

yxtnc izkec jpda zepyl ebdpy `l` .qxhpewa yxitck ,llk eilr mikneq eid `le

dne ,ohw e` eze` `xwn lecbe iwa epi`y inle ,iwal dyrnl dkld odn cenll ick ,jlede

ok zeyrl eiykr oibdep ep` oi`ymeyn Ð

bedpc `kide) ,dil ixw `bdpnc`kide ,(bedp Ð

bedp `lc.bedp `l Ð

àåäxeavde ,xeav gily Ð dielld xne`

cr wzey `ede "dielld" eixg` oiper

mby ,oikxan j`id yxtn epi` `zyde .epriy

mlek `nye .eligziy mcew jxal oiaiig xeavd

cr oiwzey xeavdy it lr s`e ,cgi oikxan

"dielld" xeav gily gztiy.jka yegl oi` Ð

ïàëîeixg` oiper eze` `xwn lecb did m`y

`l` ,dl opirny oizipznn Ð dielld

rnynl `ki`c `zkld lk jlede yxtn

.`bdpnn

ïàëîyxit Ð miwxtd iy`xa zeprl devny

miwxtd iy`xay o`kn :qxhpewa

edl ibq `le ,miwxtd iy`x zeprl oikixv

iy`xay qxhpewd yexit jezn rnyn .diellda

xac lk lre ,xzei `le miwxt iy`x oiper miwxt

xenbiy cr "dielld" oiper miwxt iy`xn ueg

"myk" wxt seqae .oizipzna yxit oke ,lldd z`

:`xnba `ipzc ,ikd rnyn `l (mye a,l dheq)

lldd z` `xwn lecbk dxiy l`xyi exn` cvik

zligzny rnyn .miwxt iy`x eixg` oiper ode

xac lk lr wxt (y`x) y`x dper eteq cr wxtd

ipy wxt y`x dper ipy wxt oke .eteq cr xace

oebk .mlek oke ,eteq cr xace xac lk lre

`l 'd epl `l ,mixvnn l`xyi z`va dielld"

,mieb lk 'd z` elld ,'d rnyi ik izad` ,epl

eced cr lld zlgzn `nye ."aeh ik 'dl eced

oniq `lildc `bdpna dyr `lcn ,cg` wxt

did eixg` `ad oey`x wxtac ,eced cr xacl
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ixwil `le ,zg` zaa "inai da` `l" :`l` .inai da` rnync ,dicegl "[inai] da`"e

`l" :`l` ,dzgwl izvtg rnync ,dicegl "[dzgwl] izvtg"e ,dicegl "`l" dicicl
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òîLîì àkéà àúøaéb àúëìä;àìéìäc àâäðnî ¦§§¨¦¨¨¨¦¨§©§©¦¦§¨¨§©¥¨
"déeììä" íéøîBà ïäå "déeììä" øîBà àeä¯ïàkî ¥©§¨§¥§¦©§¨¦¨

:øîBà àeä ."déeììä" úBðòì äåönLéãáò eììä" ¤¦§¨©£©§¨¥©¨©§¥
ä"déeììä" :ïéøîBà ïäå "'¯ìBãb äéä íàL ïàkî §¥§¦©§¨¦¨¤¦¨¨¨

eãBä" øîBà àeä ."déeììä" åéøçà äðBò BúBà àø÷î©§¥¤©£¨©§¨¥
"'äì eãBä" íéøîBà ïäå "'äì¯úBðòì äåönL ïàkî ©§¥§¦©¦¨¤¦§¨©£

:àáø øa ïðç áø øîà ,éîð øîzà .íé÷øô éLàø̈¥§¨¦¦§©©¦¨©©¨¨©¨¨
àpà" :øîBà àeä .íé÷øô éLàø úBðòì äåöîä' ¦§¨©£¨¥§¨¦¥¨¨

àpà" :íéøîBà ïäå "àp äòéLBää"àp äòéLBä ' ¦¨¨§¥§¦¨¨¦¨¨
BúBà àø÷î ïè÷ äéä íàL ïàkî¯äî åéøçà ïéðBò ¦¨¤¦¨¨¨¨©§¥¦©£¨©

àpà" :øîBà àeä .øîBà àeäMäïäå "àð äçéìöä ' ¤¥¥¨¨©§¦¨¨§¥
àpà" :íéøîBàä"àð äçéìöä '¯àa íàL ïàkî §¦¨¨©§¦¨¨¦¨¤¦¨

:íéøîBà ïäå "àaä Ceøa" :øîBà àeä .ìôBk ìBtëì¦§¥¥¨©¨§¥§¦
íLa"äòîBMì ïàkî "'äðBòkàéiç éaøî dépéî eòa . §¥¦¨©¥©¨¤§¦¥¥©¦¦¨

àiîékç :eäì øîà ?eäî äðò àìå òîL :àaà øa©©¨¨©§Ÿ¨¨©£©§©¦©¨
äðò àìå òîL :eøîà àéLøãå ànò éLéøå àiøôñå§¨§©¨§¥¥©¨§¨§©¨¨§¨©§Ÿ¨¨

¯,éîð øîzà .àöéøîà éæt ïa ïBòîL éaø øîà ¨¨¦§©©¦¨©©¦¦§¤¨¦¨©
òîBMì ïépî :àøt÷ øa íeMî éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨¦©¦©¥©

äðBòk¯"eäiLàé àø÷ øLà íéøácä úà" :áéúëc ¨¤¦§¦¤©§¨¦£¤¨¨Ÿ¦¨
" :áéúëc ,ïàø÷ ïôL àìäå ?ïàø÷ eäiLàé éëåeäàø÷iå §¦Ÿ¦¨§¨¨©£Ÿ¨¨§¨¨¦§¦©¦§¨¥

ïàkî àìà "Cìnä éðôì äìàä íéøácä ìk úà ïôL̈¨¤¨©§¨¦¨¥¤¦§¥©¤¤¤¨¦¨
àø÷ ïôL eäðàø÷c øúa àîìéãå .äðBòk òîBMì©¥©¨¤§¦§¨¨©¦§¨©§¨¨¨¨
,Cúòc à÷ìñ àì :á÷òé øa àçà áø øîà ?eäiLàéŸ¦¨¨©©©¨©©£Ÿ¨¨§¨©£¨

éðôì òðkzå Eááì Cø ïòé" :áéúëcäúà EòîLa ' ¦§¦©©©§¨§©¦¨©¦§¥§¨§£¤
íéøácä:àáø øîà .Eàø÷a àìå "EòîLa" ,"äìàä ©§¨¦¨¥¤§¨§£§Ÿ§¨§£¨©¨¨

íLa" øãäå "àaä Ceøa" Léðéà àîéì àìäàìà "' ¨¥¨¦¦¨©¨©£©§¥¤¨
íLa àaä Ceøa"ä:àøôñ áø déì øîà .éããäa "' ¨©¨§¥©£¨¥£©¥©¨§¨
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc dkeq(ycew zay meil)

àúøaéb àúëìäzelecb zekld -àìéläc àâäðnî òîLîì àkéà ¦§¨¨¦¨¨¨¦¨§¦§©¦¦§¨¨§©¥¨
,zeiqpk izaa lld zxin`a epinia mibdepy bdpndn cenll yi -
oi`y s`y ,mipey`xd edepwizyk lld z`ixw dzid j`id
jkn cenll ozip oiicr mewn lkn ,mipey`xd z`ixwk epz`ixw

lldd z`ixw zligzay epbdpnn :oldlcke ,mbdpn z`àeä-
ixwnde gzet `ïäå ,déeììä øîBàmiwzeye mirney mirneyd - ¥©§¨§¥

e mirneyd mixfeg jk xg`e ,ezxin` zryadéeììä íéøîBà§¦©§¨
,epriy cr wzey `ixwndeïàkîcenll yiLmi`iwad s` ¦¨¤

mdl yi ,mnvra lldd z` mi`xewddéeììä úBðòì äåön¦§¨©£©§¨
yky mibdepy dnne .mz`ixw iptl lldd zligzaàeä-

`ixwnd,''ä éãáò eììä' øîBàxn`y dn lr mixfeg mirneyd oi` ¥©§©§¥
`l`déeììä ïéøîBà ïäå,mzaeg ici mi`vei dfaeïàkîep` §¥§¦©§¨¦¨

micnel,BúBà àø÷î ìBãb äéä íàLdn eixg` `xew rneyd oi` ¤¦¨¨¨©§¤
`l` ,dlina dlin `ixwn `edydéeììä åéøçà äðBòdfa `veie ¤©£¨©§¨

gkzyz `ly ick ,df bdpna eiykr ewifgd jkitle ,ezaeg ici
zeprle df lr jenql iwa epi`y in lkeie ,dpey`xd dpwz

y ebdpy dnne .lldd lka dielld''äì eãBä' øîBà àeämde ¥©
miwzeye oirneyåjk xg`ïäe mixfeg,''äì eãBä' íéøîBàyi §¥§¦©

cenllL ïàkî,ofgd z`ixw ici lr ezaeg ici z`vl dvexd ¦¨¤
`l` ,dielld eixg` dpery ic oi` miwxtd iy`xl miribnyk

,íé÷øt éLàø úBðòì äåöndfl mikixv eppi` dzry s` jkle ¦§¨©£¨¥§¨¦
`ly ick df bdpna ewifgd ,epnvra lldd z` mi`xew ep` ixdy
zxin`a iwa epi`y in lkeie ,l`xyin dpey`x dpwz gkzyz

.ezaeg ici dfa z`vle ok zeyrl ,envra lldd
énð øîzà`ax ixackéLàø úBðòì äåöî ,àáø øa ïðç áø øîà , ¦§©©¦¨©©¨¨©¨¨¦§¨©£¨¥

.íé÷øty ebdpy dnneïäå ,'àp äòéLBä 'ä àpà' øîBà àeämiwzey §¨¦¥¨¨¦¨¨§¥
e mixfeg jk xg`e mirneye,'àp äòéLBä 'ä àpà' íéøîBàozip §¦¨¨¦¨¨

cenllïàkîlk lr dpery dna ezaeg ici `vei oi`y minrty ¦¨
,xne` `edy dn lk `xwnd xg` zeprl jixv `l` ,dielld xac

oebkäéä íàLïè÷xaca aiiegn epi`yBúBà àø÷îleki epi`e ¤¦¨¨¨¨©§¤
epnn mzaeg ici mi`veid mikixv ,ezaeg ici aiegnd z` `ivedl

zeidlåéøçà ïéðBòlk.øîBà àeäM äîy ebdpy dnneøîBà àeä ¦©£¨©¤¥¥
ïäå 'àð äçéìöä 'ä àpà'z`vl milekiy s`e ,mirneye miwzey ¨¨©§¦¨¨§¥

md dperk rney oicn ef drinya mzaeg iciíéøîBàaey'ä àpà' §¦¨¨
'àð äçéìöä,mdixac eltky `vnpeïàkîcenll yiàa íàL ©§¦¨¨¦¨¤¦¨

ìBtëì,miletk mpi`y miweqtd z` lld seqa,ìôBkdf xacy ¦§¥

y dnne .letki letkl dvexd lke ,bdpna ielzCeøa' øîBà àeä¥¨
''ä íLa' íéøîBà ïäå 'àaäofgd xn`y dna mzaeg ici mi`veie ©¨§¥§¦§¥

,dielld `le `ad jexa `l eixg` miper mpi`e '`ad jexa'ïàkî¦¨
cenll yiìoic,äðBòk òîBL,zeprl `le zexwl rcei epi`y lky §¥©§¤

.`vi dpr `ly it lr s` ,renyl eal oeike rny m`
dépéî eòadaiyid ipa,àaà øa àéiç éaøîm`òîLeail oeeke ¨¦¥¥©¦¦¨©©¨¨©

z`vleäî ,äðò àìå.dfa ezaeg ici `vei m`d -eäì øîàiax §Ÿ¨¨©¨©§
,`iigàiøôñå ,àiîékçzewepiz icnln -àiLøãå ànò éLéøåeeyd ©¦©¨§¨§©¨§¥¥©¨§¨§©¨

e mlekàöé ,äðò àìå òîL ,eøîàdi`x `xnbd d`ian .ezaeg ici ¨§¨©§Ÿ¨¨¨¨
:df oicléåì ïa òLBäé éaø øîà éæt ïa ïBòîL éaø øîà ,énð øîzà¦§©©¦¨©©¦¦§¤¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦

ì ïépî ,àøt÷ øa íeMîy df oicáéúëc ,äðBòk òîBLmikln xtqa ¦©©¨¨¦©¦§¥©§¤¦§¦
'd ziaa odkd ediwlg `vny xtqd iabléøác ìk] (íéøáãä) úà'¥¨¦§¥

àìäå ,ïàø÷ eäiLàé éëå ,'[äãeäé Cìî] (eäiLàé) àø÷ øLà [øôqä©¥¤£¤¨¨Ÿ¦¨¤¤§¨§¦Ÿ¦¨§¨¨©£Ÿ
y dyxt dze`a okl mcew yxetnïôL eäàø÷éå' áéúëc ,ïàø÷ ïôL̈¨§¨¨¦§¦©¦§¨¥¨¨

àlà ,'Cìnä éðôì (älàä íéøácä ìk úà)cenll yi,ïàkîs`y ¤¨©§¨¦¨¥¤¦§¥©¤¤¤¨¦¨
aygp ,otyn rny wx `l` el` miweqt `xw `l envr ediy`iy

,mze` `xw envr `ed eli`kìy it.äðBòk òîBL:`xnbd dywn §¥©§¤
o`kn cenll ozipe d`ixw dze` lr mzpeek miweqtd ipyy oipn

,dperk rneyyàîìéãåizy o`k eid `ny -e ,ze`ixwøúaxg` - §¦§¨¨©
ïôL eäðàø÷ce xfg ,jlnd iptleäiLàé àø÷ipta ztqep mrt ¦§©§¨¨§¨Ÿ¦¨

.dperk rneyy di`x o`kn oi`e ,envr:`xnbd zvxznáø øîà̈©©
Czòc à÷ìñ àì á÷òé øa àçàepizrc lr dlriy xyt` i` - £¨©©£ŸŸ¨§¨©§¨

meyn ,ok yxtláéúëcd`iapd dcleg d`apzpy d`eap dze`a ¦§¦
xg` dtiqedy ,dcedi jln `xw xy` xtqd ixac lk z` dxn`e

- ediy`il dxn`e jkúà) 'EòîLa 'ä éðôì òðkzå Eááì Cø ïòé'©©©§¨§©¦¨©¦§¥§¨§£¤
,(älàä íéøácäwiicl yie,Eàø÷a àìå EòîLaediy`iy gkene ©§¨¦¨¥¤§¨§£§Ÿ§¨§£

e`xwy otyn rny wx `l` envr ipta xtqd z` `xwe xfg `l
rneyy cenll yi 'dcedi jln `xw xy`' xn`py dnne ,eiptl

.dperk
Léðéà àîéì àì ,àáø øîàoi`e lldd z` envra `xewd mc` - ¨©¨¨Ÿ¥¨¦¦

xn`i l` ,eze` `xwn xg`'àaä Ceøa',mizpia meypieøãäå- ¨©¨©£©
xn`i jk xg`e.''ä íLa''d my zxkfdy d`xp df ote`ay itl §¥

miny my `ivenk df ixde ,mincewd eixac lr zkiiy dpi`
,dlhalàlàxn`iéããäa ''ä íLa àaä Ceøa'` zaa -.zgøîà) ¤¨¨©¨§¥©£¨¥¨©
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ועל כך בא המענה בפסוק כאן, שכאשר “קראתי" להקב"ה )הנמצא עמם גם בצרה זו(, 
אזי מיד “ויענני", וה"צרה" בטלה, ועוד זאת נהפכת להיות “צהר", גילוי אור גדול.

ג. וכמו כן יש כאן הוראה לכללות בנ"י הנמצאים בגלות, שעליהם לדעת שחשכת הגלות 
הוא ענין ארעי בלבד, “רגע קטן", ומיד “ברחמים גדולים אקבצך"7, והדבר תלוי רק בקריאתם 

להקב"ה, כי כאשר “קראתי" אזי מיד “ויענני".

ובפרט כאשר ה"קראתי" נעשה מתוך שמחה וטוב לבב, ובנ"י שרים אודות “משיח נאו", 
ואומרים “כי לישועתך קוינו כל היום"8, אזי הקב"ה מושיע אותם. והם יוצאים מהגלות תיכף 
גופא לבהמ"ק השלישי,  ושם  עיר הקודש,  לירושלים  ובאים  צדקנו.  פני משיח  לקבל  ומיד 

“מקדש אדנ-י כוננו ידך"9, במהרה בימינו ממש10.

7( ישעי' שם.
8( נוסח ברכת את צמח דוד שבשמו"ע.

9( בשלח טו, יז.
10( משיחה לצבאות ה', ז"ך מנחם אב ה'תשמ"ב. 

המשך מעמוד ג



c"agקצב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

âíéìk ïBâk ,LéîLz íeL Ba LnzLälî BúBà äö÷äL éìk elôàå[dlïéàL ,äøBçñì íéãîBòå íéðëenä ©£¦§¦¤¦§¨¦§¦§©¥©§¦§¥¦©¨¦§§¦¦§¨¤¥
LéîLz íeL íäa LnzLäì íéìéâø[elíäa LnzLälî íäéìò ãét÷î Bðéà íà íB÷î-ìkî ,[flàì ¯ §¦¦§¦§©¥¨¤©§¦¦¨¨¦¥©§¦£¥¤¦§¦§©¥¨¤Ÿ

íäa LnzLälî éøîâì íäî ïéãò Bzòc çéqä[gl.ìeèìèa øñàäì äö÷î ïéc íäì ïéà Cëéôìe , ¦¦©©§£©¦¥¤§©§¥¦§¦§©¥¨¤§¦¨¥¨¤¦ª§¤§¥¨¥§¦§
úîçî éìk úøBz åéìò LiL àlà ,Lnî éìk BðéàL øác ìáà .Lnî éìk àeäL øáãa ?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§¨¨¤§¦©¨£¨¨¨¤¥§¦©¨¤¨¤¥¨¨©§¦¥£©

úaLa LéîLz äæéà Ba LnzLäì éeàøL[hløîö ìL ïéfb ïBâk ,[nìå Cîqäì ïééeàøLíäéìò úáL[`nïëå , ¤¨§¦§©¥¥¤©§¦§©¨§¦¦¤¤¤¤§¦§¦¨¥§¨¤¤£¥¤§¥
äøBçñì øöBàì ïñéðëä íà ,íäá àöBik ìk[aníäéìò äéäL éìk úøBz ìha ¯[bníìèìèì øeñàå ,[cn, ¨©¥¨¤¦¦§¦¨¨¨¦§¨¦¥©§¦¤¨¨£¥¤§¨§©§§¨

íäa LnzLälî íäéìò ììk ãét÷î BðéàL ét ìò óà[enÎdníìBòì LéîLúì Bãçéå øæç ïk-íà-àlà ,[fn: ©©¦¤¥©§¦§¨£¥¤¦§¦§©¥¨¤¤¨¦¥¨©§¦£§©§¦§¨
ג  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות
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6

7

dkld ixe`ia
íéìë ïåâë [äì העומדים מאכל דברי וכלֿשכן -

.36לסחורה 
ùéîùú íåù [åì.ייפגמו שלא כדי -

íäá ùîúùäìî [æì להימכר העומדים ספרים כגון -
בהם  שיעיינו לבעלים .37ונוח

íäá ùîúùäìî [çì.עראי לשימוש -
úáùá ùéîùú [èì לעניין כלי דיני עליו שחלים -

בשבת  .38טלטול
øîö ìù ïéæéâ [î גזוז צמר -39.

íäéìò úáùìå [àî תורת עליהם יש ולכן בכך הדרך -
יום  מבעוד עליהם ישב או שייחדם ללא גם .40כלי

äøåçñì øöåàì [áî.הסחורות אכסון מקום -

íäéìò äéäù [âî דעתו גילה לאוצר כשהכניסם -
שדרכו  כדבר דינם ואין עליהם, לשבת רוצה שאינו

.41בכך 
íìèìèì øåñàå [ãî תורת עליו שאין דבר ככל -

.42כלי 
íäá ùîúùäìî [äî מוקצה הם עליהם, מקפיד ואם -

כיס  חיסרון מחמת .43גם
íäá ùîúùäìî [åî דרך עליהם ישב אם ואפילו -

גילה  שכבר מקפיד, שאינו אף יועיל לא כך אחר עראי
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בשבת  והמותרת האסורה צידה שטז סימן ב חלק

בתחשים ‡ במשכן שהיתה מלאכות מאבות היא צידה
עוד  מחוסר הניצוד כשאין אלא עליה חייב ואינו וחלזון

לתפסו  שיוכלו למקום אותו שצד דהיינו זו צידה אחר צידה
שאינו  דהיינו ונצודנו מצודה הבא לומר צריך ואינו בקל שם
את  הפריח אם לפיכך לתופסו תחבולות שם לבקש צריך
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לביבר  או סתומין שחלונותיו לבית שהכניסו עד העוף
חיה  אחר שרדף או בפניו הדלת ונעל צד מכל וסתום מקורה
לגינה  או מקורה אינו אפילו לביבר או לבית שהכניסה עד
הביבר  או הבית יהא שלא ובלבד חייב בפניה ונעל לחצר או
העוף  שם לתפוס תחבולות לבקש שצריך בענין כך כל גדול
יכול  שאינו כך כל גדול הביבר או שהבית וכל החיה או
שנשמטין  מפני אחת במרוצה העוף או החיה ולתפוס להגיע
צידה  מחוסרין הן הרי שנית אחריהם לרוץ וצריך ממנו

ופטור. עדיין

כמו  בבית לדור שדרכה צפור מין דהיינו דרור צפור והצד
נקרא  (ולכך צד לכל הבית בזוית להשמט שיודעת בשדה
עד  חייב אינו מקום) בכל שדרה דירה שם על דרור
שאינו  למגדל דהיינו בו ניצודה שהיא למגדל שיפריחנה
תחבולות. בלי שם לתפסו שיוכל בענין הוא אלא מאד גדול

נאסר  שהוא שלו לכיפה שיכניסנו עד חייב אינו ארי והצד
בה.

אע"פ  עדיין צידה שם מחוסר שהניצוד למקום הצד וכל
שהוא  ממקום והצד סופרים מדברי אסור פטור שהוא
מותר  צידה מחוסר שאינו וממקום חייב שם צידה מחוסר
טלטול  איסור משום בשבת לא אבל ביו"ט לכתחלה לצוד

סופרים: מדברי צידה איסור משום גם אוסרים ויש

או · חיגר צבי שצד כגון צידה מחוסר שאינו דבר הצד
לזוז  יכול ואינו יגע שהוא עייפות מחמת חולה או זקן
ישן  צבי הצד אבל סופרים מדברי אסור אבל פטור ממקומו
מפני  חייב בגופו לו שנולד חום מחמת חולה או סומא או
צידה  ומחוסרי אדם יד כשמרגישים להשמט עשויים שהם

הן:

אסור ‚ אבל פטור אותו שיצוד כדי חיה אחר כלב המשסה
משום  בכלבים לצוד אסור בחול ואף סופרים מדברי

לויתן: בשמחת לראות זוכה ואינו לצים מושב

* * *
ניצוד „ במינו שיש בדבר אלא התורה מן צידה איסור אין

מיני  כגון הוא שצד זה מין לצוד העולם שדרך דהיינו
אם  אבל אלו מינים לצוד העולם שדרך ודגים ועופות חיות
ויתושים  וזבובים צרעין כגון ניצוד במינו שאין דבר צד
שאין  מפני אלו מינים לצוד העולם דרך שאין באלו וכיוצא
אסור  אבל פטור לצורך אותם צד שהוא אע"פ צורך בהם
כמתעסק  אלא לצורך שלא לצודן אפילו סופרים מדברי

בעלמא.

בה  שיש כלי לסתום או תיבה לסגור שלא ליזהר צריך ולכן
שאינו  ואף זו וסגירה בסתימה ניצודים הם שהרי זבובים
הוא  ימות ולא רישיה פסיק מקום מכל לצידה כלל מתכוין
שיוכלו  בענין לכלי הכיסוי בין דבר שום או סכין יתן אלא
שאם  במקום מקילין ויש רישיה פסיק יהיה ולא משם לצאת
כלל  צידה כאן שאין שנמצא יברחו משם ליטלם הכלי יפתח
לדקדק  צריך שאין לענין דבריהם על לסמוך ויש זה בכיסוי
זבובים  שיש בודאי רואה אם ואף זבובים שם יש אם ולעיין
שמא  לחפש צריך ואינו ודיו לעיניו שנראה מה מפריח

כאן  אין שם ישנן אם ספק שהדבר שכיון זבובים עוד נשארו
רישיה: פסיק

בחמה ‰ דבורים של כוורת גבי על מחצלת לפרוס מותר
יתכוין  שלא ובלבד הגשמים מפני ובגשמים החמה מפני
נצודים  שיהיו מוכרח שאינו בענין שיהא וגם הדבורים לצוד
במחצלת  מכוסה שאינו חור בכוורת שנשאר כגון בזה
הצד  ומן קטן חור הוא ואפילו שם דרך לצאת להם ואפשר
מתכוין  אינו שהוא כיון כלום בכך אין לדבורים נראה שאינו
החור  דרך שיצאו שאפשר כיון רישיה פסיק כאן ואין לצוד
אם  אבל בו יצאו שלא מוכרח הדבר ואין הצד שמן זה קטן
רישיה  דפסיק אסור במחצלת מכוסה שאינו חור שם אין

הוא.

ליטלם  הכלי יפתח שאם במקום בזבובים מקילין שיש ואף
מה  גמורה צידה נקרא כאן מקום מכל יברחו משם
אע"פ  ממנה לצאת יוכלו שלא בכוורת נצודים שהדבורים
מקום  היא שהכוורת מפני בידיו משם ליטלם יוכל לא שהוא
ארי  לצד דומה זה והרי בכוורת להיות שדרכן צידתן
בידיו  משם ליטלו יכול שאינו שאף שלו בכיפה והכניסו

צידתו: מקום שזהו מפני חייב יברח שלא

* * *
Â חייב לתוכה חיה נכנסה פרישתו ובשעת מצודה הפורש

שבשעת  מפני פטור לתוכה אח"כ נכנסה אם אבל
מדברי  אסור אבל לאו אם יצוד אם ידוע אינו פרישתו
בה  לצוד המצודה בשבת להעמיד אסור ולפיכך סופרים

עכברים:

Ê אפילו בפניו הדלת אחד ונעל מאליו לבית שנכנס צבי
שהצבי  בענין והוא בלבד שגפפה אלא במנעל נעלה לא
נעלו  צידתו שזהו מפני חייב לברוח יוכל שלא בכך שמור
ועשאוה  לעשותה אחד שיכול מלאכה שכל פטורים שנים
דרך  שאין בחול כדרכה נעשית שלא מפני פטורים שנים
אחד  אין ואם באחד לעשות שאפשר מה בשנים לעשות כלל
לנעול  יכול אחד ואם חייבים שנים ונעלו בלבדו לנעול יכול
ושאינו  חייב היכול שניהם ונעלו יכול אינו ואחד בלבדו
בו  אין ומסייע להיכול מסייע אלא שאינו מפני פטור יכול

שבת: מלאכות בכל הדין וכן ממש

Á הצבי שנכנס אחר בדלת כבר מגופף הפתח היה אם
אחר  שעבר בין מאליה הדלת שנתגפפה בין לבית
שמור  כבר הוא שהצבי שכיון במנעול לנעול מותר וגפפה
וכשנועלו  הוא ועומד ניצוד כבר הרי לברוח יוכל שלא
אלא  אינו שמירתו על שמירה שמוסיף אע"פ במנעול

צידה: משום בזה ואין הגנבים מן כשומרו

Ë ומילא(ו)הו הפתח על אחד וישב לבית שנכנס צבי
כך  כל פנוי מקום הפתח למזוזת בינו נשאר שלא דהיינו
ומותר  חייב זה הרי שם דרך לברוח הצבי שיוכל בכדי
שבינו  פנוי מקום באותו זה של בצדו לישב אחר לאדם
ראשון  של שמירתו על שמירה שמוסיף פי על אף להמזוזה
הצבי  ואין שמירתו ונסתלק לו והלך הראשון עמד ואפילו
שבינו  פנוי שהמקום השני ישיבת מחמת אלא נשמר
בריחת  כדי בו אין הראשון ישיבת מקום דהיינו להמזוזה
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עד  לישב לו ומותר לקום צריך השני אין אעפ"כ הצבי
ישב  בהיתר שישב שבשעה שכיון הצבי וליטול שתחשך
הראשון  ישיבת ידי על כבר ועומד ניצוד היה הצבי שהרי
מפני  הראשון שעמד לאחר להסתלק אותו מחייבין אין
שומר  אלא שאינו זו בישיבה עכשיו כלום עושה שאינו

וא  הראשון ידי על כבר הניצוד יכול לצבי לכתחלה פילו
לאחר  שם יושב שישאר דעת על הראשון בצד לישב

לו: וילך הראשון שיעמוד

* * *
È גם ונעל אחד ובא בביתו קשור צבי לו שהיה מי וכן

ניתר  ואח"כ שמירתו על שמירה להוסיף כדי בפניו הדלת
שנעל  שבשעה כיון הדלת לפתוח אותו מחייבים אין הצבי
ביתו  שנעל מי וכן כלום עושה אינו ועכשיו נעל בהיתר
לו  נודע ואח"כ לבית צבי שנכנס כלל יודע היה ולא לשמרו
כדי  במתכוין שתחשך עד נעול הפתח להעמיד לו מותר
יודע  היה שלא כיון נעל בהיתר שכשנעל לפי הצבי ליטול
יודע  אם אבל כלום עושה אינו לו שנודע ועכשיו כלום
הצבי  לצוד כלל מתכוין אינו אפילו לנעלו אסור בבית שצבי

הוא: ימות ולא רישיה דפסיק ביתו לשמור אלא

‡È בתוך שצבי יודע היה ולא הפתח על שישב מי וכן
שתחשך  עד שם לישב לו מותר לו נודע ואח"כ הבית
תחת  צפור לו שנכנסה מי וכן כלום עושה אינו שעכשיו
לה  לפתוח צריך אין מאליה שם ניצודה והיא כסותו כנפי

שתחשך: עד ומשמרה יושב אלא חלון

·È וכן ויצא שיברח כדי הצבי בפני הבית לפתוח מותר
ובלבד  ממצודתו לפרקו מותר למצודה שנכנס צבי

יטלטלנו: שלא

‚È באילים במשכן שהיתה מלאכות מאבות היא שחיטה
נשמה  הנוטל כל אלא בלבד שחיטה ולא ותחשים
בשחיטה  בין ושרץ ודג ועוף בהמה חיה מיני מכל לאחד

חייב. בהכאה בין בנחירה בין

אם  לפיכך שוחט תולדת זה הרי שימות עד החי את החונק
חונק  משום חייב שמת עד והניחו מים של ספל מן דג נטל
סנפיריו  בין כסלע בו שיבש כיון אלא ממש שימות עד ולא
יכול  אינו ששוב מפני אח"כ למים שהחזירו אע"פ חייב
שם  כשנוגעין אפילו אלא ממש שיבש עד ולא לחיות
ליזהר  צריך ולכן האצבע מן ונמשך משם ריר זב באצבע
אע"פ  מים של החבית מן דג להוציא לנכרי לומר שלא

שם. שימות שירא

ואינו  שם ועומד ניצוד שהיה ממקום הדג בנוטל זה וכל
אם  אבל תצ"ז) סי' (עיין וחבית ספל כגון כלל צידה מחוסר
בריכה  או נהר כגון שם צידה מחוסר שהיה ממקום נטלו

החזירו  ואפילו אפילו צידה משום חייב שבכלי למים מיד
של  ספל בתוך מהנהר אותו ששלה אלא כלל בידו תפסו לא
אינו  הספל בתוך כשהוא שהרי צידה משום חייב מים

כלל: צידה מחוסר

* * *
„È נשמת כל שיטול עד לא עליה שחייבין נשמה נטילת

המוציא  כגון חייב נשמה מקצת נטל אפילו אלא החי

שבאותו  נשמה נטילת משום חייב החי מאברי מאחד דם
הנפש: הוא הדם כי מקום

ÂË באחד החובל אפילו אלא ממש דם שיצא עד ולא
שלא  אע"פ העור תחת הדם שנצרר עד החי מאברי
שכיון  חוזרת שאינה חבורה שהיא לפי חייב לחוץ יצא
אלא  למקומו לחזור יוכל לא שוב העור תחת הדם שנצרר
הדם  נטילת משום וחייב לחוץ מלצאת עתה מעכבו שהעור

מקום. שבאותו

או  וחיה בבהמה או באדם בחובל אמורים דברים במה
שמיני) (בפרשת בתורה האמורים שרצים בשמנה או בעופות
עור  לו יש מאלו אחד שכל וגו' והעכבר החולד שהם
ורמשים  שקצים בשאר החובל אבל מלצאת הדם על המעכב
יצא  ולא הדם נצרר אם אבל דם מהן שיצא עד חייב אינו
היה  ממקומו הדם נעקר שאלמלא החוזרת חבורה זה הרי

המעכבו: עור לו שאין כיון לחוץ יוצא

ÊË מן איסור שאין אומרים שיש רע"ח בסי' נתבאר כבר
שצריך  דהיינו לגופה הצריכה במלאכה אלא התורה
אינו  נשמה הנוטל לפיכך בו נעשית שהמלאכה הדבר לגוף
או  ממנו ניטלה שהנשמה החי לגוף צריך כן אם אלא חייב
היוצא  לדם דהיינו ממנו שניטלה להנשמה שצריך או לעורו
וחפץ  אויבו שהוא באדם שחובל או כלבו לפני ליתנו ממנו
חושן  (עיין באויביו נקמה שיראה ממנו היוצא בדם הוא
הרי  יזיקנו שלא בשביל נחש ההורג אבל תכ"ד) סי' משפט
לגוף  לא צריך שאינו כיון לגופה צריכה שאינה מלאכה זו

מהזיקו. להנצל כדי אלא הורגו ואינו לדמו ולא הנחש

* * *
דבר  בגוף צורך לו יש כן אם אלא חייב אינו הצד וכן

בס  ודגים עופות חיה מיני הצד מקום ומכל עצמו תם הניצוד
שמנה  וכן עורן או גופן לצורך היא צידתן שסתם חייב
שסתם  חייב בסתם מהן אחד הצד בתורה האמורים שרצים
שהרי  מהזיקן להנצל בשביל ולא עורן לצורך הוא צידתן
אינו  ורמשים שקצים משאר אחד הצד אבל להזיק דרכן אין
אבל  בה וכיוצא לרפואה כגון לצורך צדן כן אם אלא חייב
להנצל  בשביל אלא אינה צידתן שסתם פטור בסתם צדן אם
להם  אין שהרי עורן צורך בשביל ולא להזיק שדרכן מהזיקן
וסתמו  לאכילה ראוי אינו שהרי גופן צורך בשביל ולא עור
וא"כ  בפירוש לכך מתכוין כן אם אלא לרפואה עומד אינו
צורך  לו שאין כיון לגופה צריכה שאינה מלאכה זה הרי

בו: נעשית המלאכה שגוף עצמו הניצוד בדבר

ÊÈ שדרכן רמשים מיני כל לצוד מותר לכתחלה ואפילו
אפילו  בהם וכיוצא ועקרבים נחשים כגון להזיק
עתה  רצין אין ואפילו בנשיכתן ממיתין שאינן במקומות
או  אחריו ירוצו שמא העתיד על שחושש אלא כלל אחריו
מהם  עצמו ישמור לא שמא או וינשכוהו אחר אדם אחר
מהם  להשמר ידעו שלא לאחרים יזיקו שמא או וינשכוהו
זה  הרי מהיזקן להנצל בשביל אלא צדן שאינו שכיון
שאינה  מלאכה שכל ואף לגופה צריכה שאינה מלאכה
התירו  כאן סופרים מדברי אסור אבל פטור לגופה צריכה

הגוף. היזק חשש מפני לגמרי חכמים

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



קצה c"ag i`iyp epizeax zxezn

עליה  חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה להאומרים ואף
היזק  בשביל תורה של גמורה במלאכה שבת מחללין ואין
שאינו  כיון כאן מקום מכל נפשות סכנת בשביל אלא הגוף
שכופה  להזיק יוכלו שלא בהם מתעסק אלא כדרכו צדן
לפיכך  יזיקו שלא כדי קושרן או עליהן מקיף או כלי עליהן
אלא  כלל ממיתין שאינן ברמשים אפילו כן לעשות התירו

בלבד: שמזיקין

* * *
ÁÈ נחשים כגון ממש להזיק שדרכן ברמשים זה וכל

כל  על בנשיכתן ממיתין שאינן במקומות אף ועקרבים
כל  אבל בהן כיוצא כל וכן בנשיכתן הגוף מזיקין הן פנים
וזבוב  צרעה כגון בלבד שמצערו אלא הגוף מזיק שאינו
אסור  ולכן לצודן אסור בהן וכיוצא ופרעושין ויתושין
לבשר  סמוך מבפנים הוא אפילו בגדיו שעל פרעוש לתפוש
אבל  לתופסו אסור עדיין עוקצו ואינו בשרו על הוא ואפילו
ולהשליכו  עקיצתו בשעת ליטלו מותר כבר עוקצו הוא אם
אלא  לצידה כמתכוין אינו עקיצתו בשעת שכשנוטלו

יע  שלא בו צער כמתעסק במקום אפילו בזה גזרו ולא קצנו
במקום  גזרו לא וגם ניצוד במינו שאין דבר שהוא כיון בלבד
אם  וכן מוקצה שהוא אע"פ הפרעוש טלטול איסור על צער
אם  ולהשליכה בידו ליטלה מותר בה וכיוצא צרעה עוקצתו

להפריחה. אפשר אי

כיון  מבפנים בגדיו מעל אפילו הפרעוש לצוד מתירין ויש
לצודו  מותר מבחוץ חלוקו מעל ואפילו שם לצערו שיוכל
משם  הפרעוש שיבא ואפשר לבשר סמוך הוא שהחלוק כיון
ענין  באותו האדם על הוא הפרעוש אם אבל ויעקצנו לבשר
אסור  מבחוץ העליון בגד על שהוא שיעקצנו לחוש שאין

ניעור. ע"י מעליו להפילו מותר אבל שם לתפסו

נטילה  בלי מעליו להפילו בקלות לו אפשר אם הלכה ולענין
אבל  מבפנים חלוקו על הוא אם אפילו כן לעשות יש ביד
אם  הפרעוש להפיל לו וקשה שוקים בבתי לבוש הוא אם
לא  סופרים בדברי המקילין על הסומך תחלה ביד יטלנו לא

הפסיד:

ËÈ לדברי אסור להרגו אבל הפרעוש צידת לענין זה וכל
בעלמא  צער שמשום ועוקצו בשרו על הוא אפילו הכל
צידה  אין ולכן ניצוד במינו שאין לפי צידתו אלא התירו לא
גמורה  מלאכה היא הריגתו אבל כלל מלאכה חשובה זו
מכל  עליה שפטור אומרים ויש לגופו צריך שאינו  אלא
בעלמא  צער משום התירוה ולא סופרים מדברי אסורה מקום
ואפילו  לגופה צריך אם דהיינו התורה מן ועיקרה הואיל
גזרה  אסור אליו יחזור שלא כחו להתיש באצבעותיו למוללו

ויזרקנו: בידו יטלנו אלא יהרגנו שמא
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ziciqgd dyxtd - mixiyd xiy 'dxez ihewl'

הּסלע " ּבחגוי "יֹונתי ּפסּוק על ©¤©¥§©§¦¨¨©¥ּביאּור

iprinWd" .c"KlFw z`201"`ziixF`C `lw" ±202: ©§¦¦¦¤¥¨¨§©§¨
,dxFYA WAlzIW sFqÎoi` xF` df ici lr mikiWnOW¤©§¦¦©§¥¤¥¤¦§©¥©¨

aEzMW FnkE ,zEliv`CÎdnkg `idW(d ,gr miNdY): ¤¦¨§¨©£¦§¤¨§¦¦

l`xUiA mU dxFze"'כּו" aEzMX dn Epiide ."KlFw iM §¨¨§¦§¨¥§©§©¤¨¦¥
axrEpiide .bEprY zpigA ,zEwizn ,zEaixr ± " ¨¥£¥§¦§¦©©£§©§

dxFYdA oFilrd bEprY mikiWnOW203. ¤©§¦¦©£¨¤§§©¨

bPrzY f`"e'204"כּו,dnkgA xzMd zkWnd Epiid , §¨¦§©©©§©§¨©©¤¤§¨§¨
aEzMX dn Edfe .mibEprYd xFwn `id xzMW,hiw miNdY) ¤¤¤¦§©©£¦§¤©¤¨§¦¦

(rLzxFY ip`" :iYrWrWmirEWrWe bEprYd `EdW ," £¦¨§¦£¨§¦¤©©£§©£¦
aEzMW FnkE .mipFilr(l ,g ilWn)mirEWrW did`e" :mFi ¤§¦§¤¨¦§¥¨¤§¤©£¦

mFi`ni`e `A` ± "mFi mFi" WExiR ± "205. ¥©¨§¦¨

cEOiNd oiaE dNtYd mcFTW cEOiNd oiA Wxtdd Edfe§¤©¤§¥¥©¦¤¤©§¦¨¥©¦
dNtYd xg`W206lr dnkgA xzMd zkWnd xTir iM : ¤©©©§¦¨¦¦©©§¨©©¤¤§¨§¨©

"Lc`n lkaE" zpigA dNgY miCwdA `Ed ± dxFYd ici§¥©¨§©§¦§¦¨§¦©§¨§Ÿ¤
mcFTW dxFYd ici lr la` .l"Pd xzMd zkWnd `EdW¤©§¨©©¤¤©©£¨©§¥©¨¤¤
dxFYd WxW mVW ,dnkgn dkWnd wx `Ed ± dNtYd©§¦¨©©§¨¨¥¨§¨¤¨Ÿ¤©¨
z`xwp `ide ,"zwtp dnkgn `ziixF`C" ;DnvrA§©§¨§©§¨¥¨§¨¨§©§¦¦§¥

oiqpxtO"W ± "izirx"'כּו." ©§¨¦¤§©§§¦

l"fx Exn`W Edfe207izNtY lr xnF` oinipA `A`" : §¤¤¨§©©©¨¦§¨¦¥©§¦¨¦
xg` zFidl jixv dxFYd iM ,"izHnl dkEnq `dYW¤§¥§¨§¦¨¦¦©¨¨¦¦§©©

l"PM dnkgA xzMd zkWnd didIW icM dNtYd208. ©§¦¨§¥¤¦§¤©§¨©©¤¤§¨§¨©©

zFvOd EN` ± "de`p Ki`xnE": ©§¥¨¤¥©¦§
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(201axr KlFw iM").(ci ,a mixiXd xiW ."de`p Ki`xnE ¦¥¨¥©§¥¨¤¦©¦¦

(202zilC ± axr KlFw iM KlFw z` iprinWd" :` ,`q ixg` b wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤©£¥©§¦¦¦¤¥¦¥¨¥§¥

mixiXd xiW ."`ziixF`A iwQrznC oEPi`C `lw `N` ,`Nirl rnYWn `lẅ¨¦§§©§¥¨¤¨¨¨§¦§¦§©§¥§©§¨¦©¦¦

.(aFHd dUrn df ± de`p K`xnE ,cEnlYd df± axr LlFw iM :d ,a dWxR dAx©¨¨¨¨¦§¨¥¤©©§©§¥¨¨¤©£¥©

(203,hi oFW`xd xE`iAaE .c ,fi xn`OA lirl d`x).(` §¥§¥©©£¨©¥¨¦

(204.(ci ,gp dirWi ."'d lr")©§©§¨

אמֹון"(205) אצלֹו "ואהיה המתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר מה (lirlועּיין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ§¥

((Kli`e c ,fi xAcOA. ©¦§¨¨¥¨

(206.(a ,ev dkxA lirl mb d`x)§¥©§¥§¨¨

(207.(mW dkxA lirl mb d`x .a ,d zFkxA)§¨§¥©§¥§¨¨¨

"אריתי (208) ּבפירּוׁש לגּני" "ּבאתי המתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָועּיין
ּבׂשמי" עם Kli`e).מֹורי ` ,al oOwl) ְִִִָ§©¨¨¥¨



c"agקצו i`iyp epizeax zxezn

Exn` dPd iM209zFvn mi`ln l`xUi irWFR" ".כּו': ¦¦¥¨§§¥¦§¨¥§¥¦¦§
zFvn miUFrd miwiCv oiA Wi Wxtd dn ,oM m`e§¦¥©¤§¥¥¥©¦¦¨¦¦§

?mirWxl¦§¨¦

odigqR ElvW mipWl lWn" :Exn`W FnM `Ed K ©̀§¤¨§¨¨¦§©¦¤¨¦§¥¤
210mbd"כּו' ,dGn dpFilr xzFi dkWnd KiWnn dGW ±¤¤©§¦©§¨¨¥¤§¨¦¤£©

bFxz` ,dMEq ± `id zg` devOdW'211כּו. ¤©¦§¨©©¦¨¤§

dPd iM .zx`tY odW "izti"e "de`p" zpigA Epiide§©§§¦©¨¨§¨¨¦¤¥¦§¤¤¦¦¥
`"fl xzM dUrp `Oi`CÎzx`tY212oFYgYd WilWE , ¦§¤¤§¦¨©£¤¤¤§¨§¦©©§

`awEpl xzM ± `"fCÎzx`tzC'213כּו. §¦§¤¤§¨¤¤§§¨

cg` oipr lMd xzke zx`tY iM214gM EpiidC , ¦¦§¤¤§¤¤©Ÿ¦§¨¤¨§©§Ÿ©
irvn`d eTn mdipXW ,zExAgzdd'כּוxzMdW FnkE . ©¦§©§¤§¥¤¦©¨¤§¨¦§¤©¤¤

xAgOd `EdW ,milv`pl liv`Od oiA rSEnn `Ed§¨¥©©£¦©¤¡¨¦¤©§©¥
KM ± milv`Pdl `EdÎjExA sFqÎoi` liv`Od zx`d¤¨©©©£¦¥¨§©¤¡¨¦¨
oiRp`Îxirfl `Oi`n FnM ,xAgOd rSEnn `Ed zx`tY¦§¤¤§¨©§©¥§¥¦¨¦§¥©§¦
la` ,drRWdd mvr `Ed i"dp iM .`awEpl `"fnE¦¨§§¨¦¤¦¤¤©©§¨¨£¨

zx`tY `Ed Fzirvn`A rtXd cixFOd rSEnOd'כּו. ©§¨©¦©¤©§¤§¨¦¦§¤¤

zkWnd EpiidC ,"Ki`xn z` ipi`xd" ici lrW Edfe§¤¤©§¥©§¦¦¤©§©¦§©§©§¨©
Ki`xn" KM xg` dUrp ,"Lc`n lkaE" zpigaA xzMd©¤¤¦§¦©§¨§Ÿ¤©£¤©©¨©§¥

.xzM dUrPX zx`tY zpigaA "de`p̈¨¦§¦©¦§¤¤¤©£¨¤¤

ici lrW ± "miaFh miUrnE daEWY" oipr Edfe§¤¦§©§¨©£¦¦¤©§¥
miaFh miUrOd EUrp ,"Lc`n lkA" zpigA ,daEWYd©§¨§¦©§¨§Ÿ¤©£©©£¦¦

"aFh iM xF`d z` miwl` `xIe" ,mixi`nE(c ,` ziW`xA). §¦¦©©§¡Ÿ¦¤¨¦§¥¦

)215oipre"de`p Ki`xnE"df ici lrW :WExiRd xnFl Wi §¦§©©§¥¨¨¥©©¥¤©§¥¤
dn jxC lre .xzFi dpFilr dpigAn `awEpCÎxzMd KWnp¦§¨©¤¤§§¨¦§¦¨¤§¨¥§©¤¤©

`xIe zyxtA f"nxd azMX216('ב עמּוד ס ֹוף  צ"ז , xEAC(ּבדף  ¤¨©¨©©§¨¨©©¥¨ְַַ¦
WilXn xi`OW :"DciC xzM owzipe witpC lFw `C" ligzOd©©§¦¨§¨¥§¦§©¤¤¦©¤¥¦¦§¦

"KizWnW ckcM iYnUe" cFqA zx`tzC oFilrd(ai ,cp dirWi) ¨¤§§¦§¤¤§§©§¦©§Ÿ¦§Ÿ©¦§©§¨

.כּו'

l`xUIW onfA" oipr EdfemFwn lW FpFvx miUFrEpiidC ," §¤¦§©¦§©¤¦§¨¥¦§¤¨§©§
"oiUFr" df ici lrW ,"Lc`n lkaE" zpigA ici lr `weC©§¨©§¥§¦©§¨§Ÿ¤¤©§¥¤¦
dpigAn ± "mFwn lW FpFvx" `xwPd ± `awEpCÎxzM mikiWnnE©§¦¦¤¤§§¨©¦§¨§¤¨¦§¦¨

dpFilrd217. ¨¤§¨

xzM zpigA `Ed "Lc`n lkA" zpigAW itl iM :Epiide§©§¦§¦¤§¦©§¨§Ÿ¤§¦©¤¤
xxFrl o"n z`lrd Edf okl ,xfFgÎxF`C zFxitq xUrAW¤§¤¤§¦§¥¨¥¤©£¨©©§¥
xF` ± xWiÎxF`C oFilrÎxzM zpigAn oM mB KiWndlE§©§¦©¥¦§¦©¤¤¤§§¨¨
oM mb KWnPW cr ,`EdÎjExA sFqÎoi` liv`Odn Wcg̈¨¥©©£¦¥¨©¤¦§¨©¥
df jWnEiW ,"de`p Ki`xnE" zFidl `awEpCÎxzkA§¤¤§§¨¦§©§¥¨¤¤§©¤

dpFilr xzFId dpigAn xzMd'כּוcinY `EdW dOn218. ©¤¤¦§¦¨©¥¤§¨¦©¤¨¦

ici lrW diilrd oFxzI oiadl xWt` df iR lre§©¦¤¤§¨§¨¦¦§¨£¦¨¤©§¥
:"ikl inEw" zpigA lr "Ki`xn z` ipi`xd" zpigA§¦©©§¦¦¤©§©¦©§¦©¦§¦

,gNWA zyxtA lirl x`Fan dPd iMהמתחיל דּבּור  סֹוף ¦¦¥§¨§¥§¨¨©§©©ְִִַַ

יֹומם" לפניהם  הֹול 219±"וה' zEliv`CÎzEklOd zIilrW : ְִֵֵֶַָ¤£¦©©©§©£¦
`l` dpi` ,`YzlCÎ`zExrz`A ± l`xUiÎzqpM `idW¤¦§¤¤¦§¨¥§¦§£¨¦§©¨¥¨¤¨
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l`xUi" WExitA o`M x`AzPW FnMdlrdaWgnA"220`EdW , §¤¦§¨¥¨§¥¦§¨¥¨¨§©£¨¨¤
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ּבקֹול" תׁשמע "ּכי המתחיל ּבדּבּור ראה, ּבפרשת ׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועּיין
:(a cEOr Wix ,bk d`x zWxR lirl)lFwdkWnd Epiid'כּוla` ,lFwA §¥¨¨©§¥¥©©§©§¨¨£¨§

lFTd zEInipR Epiid.ׁשם עּיין כּו'. ©§§¦¦©ֵַָ

לנּו צּוה "ּתֹורה ּפסּוק על ּבּביאּור הּברכה, ּבפרשת ׁשּנתּבאר מה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָועּיין
Kli`e)).מׁשה" a ,dv dkxA lirl) ֶֹ§¥§¨¨¨¥¨

(209.(` ,fk dbibg)£¦¨

(210Ekli miwCve ,'d ikxC mixWi iM' :(i ,ci rWFd) aizkC i`n :` ,bk xifp)¨¦©¦§¦¥©¦§¨¦©§¥§©¦¦¥§

?'ma ElWMi mirWFtE ,mä§¦¦¨§¨

Flk` cg`e devn mEWl Flk` cg` ,odigqR z` ElvW mc` ipA ipWl lWn̈¨¦§¥§¥¨¨¤¨¤¦§¥¤¤¨£¨§¦§¨§¤¨£¨

Flk`X dfe ,'mA Ekli miwiCve' ± devn mEWl Flk`X df .dQB dlik` mEWl§£¦¨©¨¤¤£¨§¦§¨§©¦¦¥§¨§¤¤£¨

.('ma ElWMi mirWFtE' ± dQB dlik` mEWl§£¦¨©¨§¦¦¨§¨

לבּוׁשֹו"(211) ּבּיין "ּכּבס ּפסּוק על ׁשּנתּבאר מה igieועּיין xF` dxFY) ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָ¨

.(c ,enּגּבי קדׁש" ּבגדי "ועׂשית המתחיל דּבּור ּומדרגֹות ג'וסֹוף ּבחינֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
כּו' הּלבּוׁשים ּבעׂשּיית `).ׁשּיׁש ,bt ± c ,at dEvY xF` dxFY) ועּיין ְֲִִֵֶַַַ¨§©¤ְֵַ

א'). ּפרק ח', ׁשער ְֵֶֶַַַַּב"ּפרּדס"

(212.(`Ow dxEcdn ` wxR gxId hErin xrW miig ur)¥©¦©©¦©¨¥©¤¤©£¨©¨

(213"miig ur"A oEIr Kixv)עׂשרים q"wz.ׁשער ee`lwW qEtcA) ¨¦¦§¥©¦ְִֶַַ¦§§§¨

,(`k xrW `Ed Epiptl'ב mipFYgYּפרק miWilW 'a" onכּו': mpn` , §¨¥©©ֶֶ§¦¦©§¦¨§¨¦
gFOd'כּו.("yilW ivg wxxF` .a ,gk d`x .a l miWFcw lirl d`x) ©©©£¦§¦§¥§¥§¦§¥

.(`nw cEOr ` KxM `xwIe dxFYd©¨©¦§¨¤¤©

(214.(a ,l izFTgA lirl d`x)§¥§¥§ª©

מענין215) עֹוד ׁשּנתּבאר מה ּבדּבּור :ּתפארת ועּיין נח, ּבפרשת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
אחת" וׂשפה אחד עם "הן a).המתחיל ,i xF` dxFY) המתחיל ּובדּבּור ְְִֵֶַַַַַָָָ¨ְְִִַַ

קדמה" ּבהרת b)."אם ,k rixfY lirl) ְִֶֶַָָ§¥©§¦©

הּמאמר  ּפי על אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר מה ׂשרה [xdGA]ועּיין חּיי ּפרׁשת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ©Ÿ©ֵַַָָָָ
ּבענין א') קל"ג, רׁשּות(דף ערבית x"Enc`lּתפּלת xdGd ixE`iA d`x) ְְְְְִִִַַַַ§¥¥¥©Ÿ©§©§

.(b ,t zFMEq lirl .irvn`d̈¤§¨¦§¥

יעיר" "ּכנׁשר ּפסּוק על ׁשּנתּבאר מה Kli`e).ועּיין b ,fr Epif`d lirl) ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ§¥©£¦¨¥¨

(216.(a ,gk d`x zWxR lirl mb `aEd)¨©§¥¨¨©§¥

המתחיל 217) ּבדּבּור ׁשלח, ּבפרשת זה מענין ׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָועּיין
ׁשם עּיין כּו'", עצים מקֹוׁשׁש איׁש `)."וּימצאּו ,bn xE`iAA .b ,an) ְְְִִִֵֵֵַַָ©¥

(218"miig ur"A oiIre'א'־ב ּפרק הּירח, מיעּוט dfAׁשער WIW , §©¥§¥©¦ִֵֶֶַַַַָ¤¥¨¤
oM mB DxzM zlAwOW cr ,FGn dlrnl Ff ,zFbxcn dOM©¨©§¥§©§¨¦©¤§©¤¤¦§¨©¥

`Oi`CÎzx`tYn'כּו. ¦¦§¤¤§¦¨
(219.(c ,cq xF` dxFY)¨

(220.(` dWxR Wix dAx ziW`xA)§¥¦©¨¥¨¨¨

חכמה 221) ּבחינת מענין י"ח־י"ט, ּפרק ּבינֹונים" ׁשל ּב"ספר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעּיין
ֶֶֶַׁשּבּנפׁש.



קצז c"ag i`iyp epizeax zxezn

`YzlCÎ`zExrz`d riBn Fpi` ± xzM zpigaA EpiidC§©§¦§¦©¤¤¥©¦©¨¦§£¨¦§©¨
`EdW oeiM ,miwiCSd zbxcn `EdW ,"Kl inEw" zpigaC¦§¦©¦¨¤©§¥©©©¦¦¥¨¤

mWxXn dlrnl222. §©§¨¦¨§¨
zpigA `EdW ,"Ki`xn z` ipi`xd" ici lr mpn`̈§¨©§¥©§¦¦¤©§©¦¤§¦©
xfFgÎxF` dUrp xYqdd cSOW ,"xiYi `ligA" ,daEWY§¨§¥¨©¦¤¦©©¤§¥©£¤¥
xUrAW xzM zpigA ziUrp zEklOd df ici lrW oeiM ±¥¨¤©§¥¤©©§©£¥§¦©¤¤¤§¤¤

ci lr okl ,xfFgÎxF`C zFxitqKiWnnE xxFrn df i §¦§¥¨¥©§¥¤§¥©§¦
WOn xWiÎxF`C xzM zpigAn oM mB ± dlrnln¦§©§¨©¥¦§¦©¤¤§¨¨©¨

dnkgdn dlrnNW'כּו. ¤§©§¨¥©¨§¨
zEklOd zIilr `Ed mixERMd mFiAW mW xMfPW Edfe§¤¤¦§©¨¤§©¦¦£¦©©©§
EpiidC `l` ?dnkgdn dlrnl Edf ixde ± xzM zpigal¦§¦©¤¤©£¥¤§©§¨¥©¨§¨¤¨§©§
micnFr daEWY ilrAW mFwnA"W Edfe .daEWYd ici lr©§¥©§¨§¤¤§¨¤©£¥§¨§¦

".כּו'

`ni`eÎ`A` cEgIW x`Azp lirlC aB lr s`e§©©©¦§¥¦§¨¥¤¦©¨§¦¨
lre ,xzMn `id dkWndd rnWÎz`ixwA mikiWnOW¤©§¦¦¦§¦©§©©©§¨¨¦¦¤¤§©
± KWxWl "Kl inEw" zpigA `idW miwiCSd zcFar ici§¥£©©©¦¦¤¦§¦©¦¨§¨§¥

l`xUi rnW"'כּו"(c ,e oPgz`e).df cEgi KWnp §©¦§¨¥¨¤§©©¦§¨¦¤

WAElnW dn dpigA FA Wi xzMd iM zngn Edf K ©̀¤¥£©¦©¤¤¥§¦¨©¤§¨
`ni`eÎ`A`A WAElnW df ici lre ,`ni`eÎ`A`A§©¨§¦¨§©§¥¤¤§¨§©¨§¦¨

KiWndl milFki'223כּוzpigAn dkWndd zFidl la` . §¦§©§¦£¨¦§©©§¨¨¦§¦©
dpiaEÎdnkgA zEWAlzddn dlrn dlrnNW dn ± xzM¤¤©¤§©§¨©§¨¥©¦§©§§¨§¨¦¨

`weC daEWYd ici lr KWnp df .כּו'± ¤¦§¨©§¥©§¨©§¨
xg` mFwnA x`Azp df jxc lreּתקעּו" המתחיל  ּבד ּבּור – §©¤¤¤¦§¨¥§¨©¥ְְְִִִַַ

224zFpigAבחד ׁש" 'a Fl Wi oFilr oFvxdW ׁשם, עּיין .כּו', ֶַֹ¤¨¨¤§¥§¦ֵַָ

"mEw siqFz `le dltp" WExiR xnFl Wi df jxc lredirWi) §©¤¤¤¥©¥¨§¨§Ÿ¦§©§¨

(k ,ckzFbxcOd xcqM "Kl inEw" zpigA Epiid "mEw" `laכּו': . ©§§¦©¦¨§¥¤©©§¥£¨
Fpi` diIlrd if` "dbxcOd xzqA" dcxIW eiWkrxcqM ©§¨¤¨§¨§¥¤©©§¥¨£©¨©¦¨¥§¥¤

l"fx xn`nkE .daEWYd ici lr `l` zFbxcOd225l`xUi m`" : ©©§¥¤¨©§¥©§¨§©£©©©¦¦§¨¥
oil`bp ± daEWY oiUFr'כּוxcqM `NW `Ed daEWzE ." ¦§¨¦§¨¦§¨¤Ÿ§¥¤

zFbxcOd zElWlYWd'כּו. ¦§©§§©©§¥

z` ipi`xd" oipr EdfeKi`xnlr xzM ziUrp zEklOdW :" §¤¦§©©§¦¦¤©§©¦¤©©§©£¥¤¤©

dNBzn xzM `EdW dpFilr xzFId dpigAd `vnp .xfFgÎxF` ici§¥¥¦§¨©§¦¨©¥¤§¨¤¤¤¦§©¤
zFbxcOd xcqM df oi`e zEkln zpigaA dHnl'כּוlWnke . §©¨¦§¦©©§§¥¤§¥¤©©§¥§¦§©

W ,ux`A WnXd z`Md ici lr xfFgÎxF`doFYgYd xie``weC ¨¥©§¥©¨©©¤¤¨¨¤¤£¦©©§©§¨
irvn`d xie` oM oi`X dn ,mg'כּוoM mB KWnp df ici lre . ©©¤¥¥£¦¨¤§¨¦§©§¥¤¦§¨©¥

`EdÎjExA sFqÎoi` xF` iENiB zFidl `NirlCÎ`zExrz`dHnl ¦§£¨¦§¥¨¦§¦¥¨§©¨
.`weC©§¨

`xwIe xdGA aEzMW FnkE(' ב עּמּוד ו' mEw(דף siqFz `le" : §¤¨©Ÿ©©¦§¨ַַ§Ÿ¦
"dAbl izii `Mln `l` ±226. ¤¨©§¨¥¥§©¨

"Epniwi iWilXd mFIA" Edfe(a ,e rWFd)dHnl mBW EpiidC , §¤©©§¦¦§¦¥¥©§©§¤©§©¨
`ziilrn dniw zpigA didi'227כּוiYpkWe `a ippd iM" Edfe . ¦§¤§¦©¦¨©©§§¨§¤¦¦§¦¨§¨©§¦

KkFza'כּו"(ci ,a dixkf). §¥§©§¨

"l`xUi rnW" oipr Edf EN` zFpigA 'aW ,oM mB xnFl Wie§¥©©¥¤§¦¥¤¦§©§©¦§¨¥
Edf "l`xUi rnW" iM :"cre mlFrl FzEkln cFaM mW KExa"E¨¥§©§§¨¨¤¦§©¦§¨¥¤

`NirlCÎl`xUi zpigal ,KWxWl "Kl inEw" oipr'כּוiWp`e . ¦§©¦¨§¨§¥¦§¦©¦§¨¥¦§¥¨§©§¥
mlFrl FzEkln cFaM mW KExA" xnFl EpwY dlFcBd zqpM§¤¤©§¨¦§©¨¥§©§§¨

rlQd iebgA" l`xUiÎzqpM dcxIWM `EdW ,"cre'כּוzFidl " ¨¤¤§¤¨§¨§¤¤¦§¨¥§©§¥©¤©¦§
zpigA KWnp dGOW ,xfFgÎxF` ± "Ki`xn z` ipi`xd" zpigA§¦©©§¦¦¤©§©¦¥¤¦¤¦§¨§¦©

"Lc`n lkA"228. §¨§Ÿ¤

`Vz iM zyxtA f"nxd azMX dn iR lr ,xnFl Wi cFre§¥©©¦©¤¨©©©©§¨¨©¦¦¨
ב ') עּמּוד קפ "ח , siqFz(ּבדף `l :ikd dl ivxzn `axrnA" iAB ְַַ©¥§©£¨¨§¨§¦¨¨¦Ÿ¦

lFRpl cFrmEwl`xUi zlEzA'229"כּו,xninl Dil dedC ,dWwe ¦§§©¦§¨¥§¨¤©£¨¥§¥©
inEw''l`xUi zlEzA'עד:230כּו ,cizrl la`xiWxkf ,"כּו'± ¦§©¦§¨¥ַ£¨§¨¦¦¨¨
ׁשם .עּיין ֵַָ

xfFgÎxF` ici lrW EpiidC ,o`M mb xnFl Wi df iR lre§©¦¤¥©©¨§©§¤©§¥¥
pigA didIW KWnp "Ki`xn z` ipi`xd"C" zmEw"xiW" `EdW ," §©§¦¦¤©§©¦¦§¨¤¦§¤§¦©¤¦

" zpigAn dlrnNW ,xkfinEwoiprM `EdW mixvn z`iviC "Kl ¨¨¤§©§¨¦§¦©¦¨¦¦©¦§©¦¤§¦§©
dawp "dxiW"'כּו. ¦¨§¥¨

iWilXd mFIA" Edfeeiptl digpe Epinwi,`weC "eiptl" ± " §¤©©§¦¦§¦¥§¦§¤§¨¨§¨¨©§¨
dn .`alÎcizrl dNBzIW oinFiÎwiYr zinipR zpigA EpiidC§©§§¦©§¦¦©¦¦¤¦§©¤¤¨¦¨Ÿ©

mXn KiWndl gM oi` eiWkr oM oi`X'כּו. ¤¥¥©§¨¥Ÿ©§©§¦¦¨
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(222dGn x`AzPW FnkE"יׁשנה "אני המתחיל דּבּור xiWסֹוף lirl) §¤¦§¨¥¦¤ְְֲִִִֵַַָ§¥¦

(c ,cl mixiXd–zFxitq xUr oipnA Fpi`W'כּו. ©¦¦¤¥§¦§©¤¤§¦

ג'.223) ּפרק סֹוף הּנסירה ׁשער חיים" ּב"עץ ev,ועּיין dkxA lirl d`x) ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָ§¥§¥§¨¨

.(`

(224.(` ,cp dpXd W`x lirl)§¥Ÿ©¨¨

(225.(a ,fv oixcdpq)©§¤§¦

(226.(dil` `Fai KlOd `N`)¤¨©¤¤¨¥¤¨

ׁשּנתּבאר 227) מה l`xUi"):ועּיין zlEzA mEw siqFz `l dltp" wEqRd lr) ְְִֵֵֶַַָ©©¨¨§¨Ÿ¦§©¦§¨¥

כּו'" תצא "ּכי המתחיל dniwּבדּבּור zpigA didi `NW :b ,el `vY lirl) ְְִִִֵֵַַ§¥¥¥¤Ÿ¦§¤§¦©¦¨

ux`d lk iwl` 'Ek KiUr Kilra iM" aizkcM `N` ,dlrnl dHOn diIlre©£¦¨¦©¨§©§¨¤¨§¦§¦¦Ÿ£©¦Ÿ©¦¡Ÿ¥¨¨¨¤

oirA oir iM" aEzMW FnkE ,zEwl` iENiB didi zinWBd EfNd ux`d lkAW ,"`xTi¦¨¥¤§¨¨¨¤©¥©©§¦¦§¤¦¡Ÿ§¤¨¦©¦§©¦

.('Ek "E`xi"'כּו לאסּתר הּמל "וּיֹוׁשט המתחיל zNbnּובדּבּור xF` dxFY) ¦§ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ¨§¦©

'd xF` didi iM ,diIlre dniw zpigA dl KiIW didi `NW :WExiR" :a ,cv xYq ¤̀§¥¥¤Ÿ¦§¤©¨¨§¦©¦¨©£¦¨¦¦§¤

ax iENibAdHnl`le "`xFdpl `kFWg `kRdz`"W mEXn Epiide ,`weC §¦©§©¨©§¨§©§¦¤¦§©§¨£¨¦§¨§Ÿ

.("'Ek calA "`xg` `xhql `iitM`l"§©§§¨©¦§¨¨¢¨¦§©

ועד"228) לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו" מענין ׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָועּיין
כּו'" יׂשראל "ׁשמע המתחיל ּבדּבּור ואתחּנן, b).ּבפרשת ,`i oPgz`e lirl) ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ§¥¨¤§©©

(229z` mivxzn Eid l`xUi ux`A] ikd dl ivxzn `axrnA" :a ,c zFkxA)§¨§©£¨¨§¨§¦¨¨¦§¤¤¦§¨¥¨§¨§¦¤

.("l`xUi zlEzA mEw cFr lFRpl siqFz `le dltp :[jM wEqRd©¨¨¨§¨§Ÿ¦¦§§©¦§¨¥

(230mkgl FAl F`ln df iWFw ipRnE ."siqFz `l dltp" xn`W FnM")§¤¨©¨§¨Ÿ¦¦§¥¦¤§¨¦©¨¨

dlitPdW ilE` KxcM ,xn` KM xg`e .wECwCd iR lr okYi `le :xnFl e"fFxAnEl§Ÿ©§Ÿ¦¨¥©¦©¦§§©©¨¨©§¤¤©¤©§¦¨

,df `Ed WxCd KxC lr mikxCdn cg`W zn`aE .xkfl dniTde dawpl qgiizY¦§©¥¦§¥¨§©¦¨§¨¨¤¡¤¤¤¨¥©§¨¦©¤¤©Ÿ¥¤

Eid dYr cr Exn`PW zFxiXd lMW l"fx Exn` oMW ,FzF` dOiC `EdW mb©¤¦¨¤¥¨§©©¤¨©¦¤¤¤§©©¨¨

.("xiW cizrl la` dawp dxiW¦¨§¥¨£¨§¨¦¦



c"agקצח i`iyp epizeax zxezn

,WxcOA l"fx Exn` okle י"ז ּפר ׁשה רּבה "zFlaFpּבברא ׁשית : §¨¥¨§©©©¦§¨ְִִֵַָָָָ§
,zFnlFrd zFIlr `EdW ,zAWA mb iM ,"zAW ± `AdÎmlFrd̈¨©¨©¨¦©§©¨¤£¦¨¨
zEklOde ,oiRp`ÎKix`C `pwicA dNrzn zEliv`C `"GW cr©¤¨©£¦¦§©¤§¦§¨©£¦©§¦§©©§

`A`ÎxF`A'כּו`WiCw `wiYrn sihpC `Nh" zkWnd `Ed mbe , §©¨§©©§¨©©¨§¨¦¥©¦¨©¦¨
231okle"כּו' ,wiYr zEIpFvign wx ± dkWndd oi` df lM mr ,¦¨¤¥©©§¨¨©¥¦¦©¦§¨¥
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שירד Â‰ÊÂ(י) דדצ"ח השפע חלקי שכל רואים שאנו
ע"י  מתעלין כולן שיהיו למטה מלמעל' כ"כ
לחם  כמו לצרכיו רק אליו נטפלים כולם כי דוקא האדם
החי  חלק וכן הצומח חלק שזהו ללבוש. ובגד לאכול
כו' וירדו וכמ"ש הכל על המושל והוא לאדם הכל ניתן
וכמ"ש  לצרכו. באדם נכללים צו"ח בחי' שכל לפי
כו'. לזה לצוות אלא נברא לא העולם כל ב) ו, (ברכות
כולל  שהאדם מפני והוא כו' הכל יתעלו שע"י לפי
הבהמה  לכל שמות האדם ויקרא ממ"ש וראי' כולם.
וכ"ה  שמו. הוא חיה נפש האדם לו יקרא אשר וכל כו'
הנצוצות  כל יתעלו האדם שע"י העולמות בכל גם
ממש. אא"ס עצמות עד היחוד לעולם הפירוד מעולם
הוי"ה  כבוד שהוא ממש לכבודי בראתיו לכבודי וז"ש

וד"ל: כו' המאציל שבעצמות
דחכמה Ê"ÎÂ(יא) שביו"ד נשמתו שרש מצד רק הוא

ולזה  כו'. נ"ח באפיו ויפח בענין כנ"ל
של  שגופו לזה הטע' עצמו שזהו ג"כ יובן הטעם
אחרונה  היותר בחי' דעפר הדומם מן נעשה אדה"ר
ידו  על הכל שיתעלו כדי דהיינו דוקא. הברואים שבכל
נשמתו  שמצד (אע"פ מהכל. במדרגה שפל היותר גם
מדומם  גופו היה לא אם מ"מ לדומם גם הכל כולל
כאשר  ידוע הנה כי הכל). את מעלה היה לא עצמו
מה  כל מתעלה ממילא ביותר השפל לדבר מעלין

וד"ל: כו' המעלות רום עד הימנו שעליון

(שנק'Ô·ÂÈÂ(יב) המשא בו שמגביהין הכלי עד"מ זה
תחתון  היותר תחת אותו ישימו אם ליבער)
כמו  הימנו שעליון מה כל יגבה אזי המשא שבדבר
כלי  ע"י להגביהו שצריך שבבית בקומה גבוה כותל
הקורה  תחת אותו ליתן צריך ודאי הנ"ל הגבהה
ממילא  ואז ממש. בארץ שמונחת ביותר התחתונ'
זע"ז  המונחים ממנו העליונים ועצים הקורות כל יוגבה
בחצי  הגבהה כלי נותן היה אם אבל מכולם. העליון עד

בארץ הכותל עומד למטה נשאר התחתון חלק היה
מעלה  התחתון אבל לתחתון מעלה העליון שאין
הוגבה  ממילא התחתון הוגבה כאשר כי לעליון ומגביה
תלוי  התחתון בהעלאת דוקא ונמצא שעליו. העליון
התחתון  על מונח שהעליון לפי (והוא העליון. העלאת
לא  העליון שבהעלאת מחולקים שבכותל העצים וחלקי
יוגבהו  התחתון בהעלאת דוקא אלא התחתון יעלה
למעלה  מלמטה הוא והעלאה הגבהה שכל לפי כולם
בו  הימנו למטה עוד שאין ביותר התחתון העלאת ע"כ
בחומר  (וכמו הימנו. למעלה שאין העליון העלאת תלוי
בתקון  תראה שהעין הצורה ותקון החומר בתקון וצורה
לגוף  הביטוש וכן לעליון. יעלה שהשפל העין חומר
שקודם  התשובה והיא כו'. נהוריה דסליק לנשמה יעלה
כשמעלים  ועד"מ כו'. האלקית לנשמה להאיר למע"ט
מעצמו  שיעלה אדם או תחל' גופו מגביהים לאדם
הראש  ומגביה שמוליך ברגל בהילוך עלייתו ותחלת
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אבל  למעלה. מלמטה בהעלאה הוא שכ"ז לפי ממילא
המגביה  הוא שהעליון הוא נהפוך למטה מלמעל'
כמו  בעליון הוא נכלל שהתחתון מפני לתחתון ומעלה
ויעלה  יתוקן הראש ובתקון הגוף. יתוקן הנשמה בהאיר
אחריהם  שיעלו בעם הראשים וכמו האברים. כל אחריו
ויורד  שנמשך בהמשכה וכמו כו'. עם על כמלך העם כל

מלב  ולא כו' ללב שבמוח משכל כמו לתחתון מעליון
דמעשה  ותקון עלייה שע"י להיות יכול ועכ"ז כו'. למוח
העולמות  מעליית וראייה כו'. ומוחין למדות יעלה
לבריאה  ומיצירה ליציר' מעשייה לעליון מתחתון שהוא
ההפוך  שהוא למעלה מלמטה או"ח בבחי' להיותו כו'

וד"ל: כו' למטה שמלמעלה או"י מבחי'

miwl` 'd xviie
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¯Â‡È·Â מאחר עתה, ראו מהו הקשה בזהר הנה הענין
עתה. ראו ומהו לעתיד על קאי הוא אני שאני
יהי' שלעתיד אחרון, ואני ראשון אני דכתי' הענין אך
פ"א  רק הוא אני שנזכר בכ"מ ועכשיו אני, בחי' ב'
בהקדם  יובן והענין כו'. אני ב"פ יהי' לעתיד אבל אני,
קצרה, בדרך לתחה"מ ג"ע בין ההפרש ענין שורש
בחי' ב' ויש גופים, בלא הנשמות תענוג הוא  שג"ע
שאינם  נשמות ויש העליון, וג"ע התחתון ג"ע ג"ע,
ג"ע  בכל כי והגם כלל, העליון ג"ע לבחי' כלל באים
מנוחה  להם אין ת"ח ארז"ל שע"ז מדריגות כמה יש
ב' רק הם בד"כ מ"מ חיל, אל מחיל ילכו שנא' כו'
בחי' רק הוא ותחה"מ והתחתון, העליון ג"ע בחי'
מדריגות  חילוקי כמה יש בתחה"מ גם כי והגם אחת,
רק  הוא בכלל מ"מ חבירו, של מחופתו נכווה שכ"א
וגם  ג"ע, בחי' ב' בכללו שיש ג"ע כמו ולא א', בחי'
שיצטרכו  מה"ע צ"ל ולכאו' דוקא. בגופי' נשמות יהיו
כמו  שנה אלפים מג' יותר בג"ע שיושבי' הנשמות
בשביל  בגוף להתלבש לירד וכדומה ומשה האבות
כזאת  היתה ולמה בתחה"מ, שיתגלה לעונג לבוא
מה  גם בגוף, שנית להתלבש שיצטרכו ית' מלפניו
הענין  כו'. בשבילו כ"ז שכדאי כ"כ זה עונג ויקר יתרון
שלומדי' ממה הנשמות תענוג בחי' הוא דג"ע הוא

הארה  משיגים הם והרי ברוחניות, התורה הלכות בג"ע
עונג  שהוא העונג נמשך שמזה השכינה, זיו מבחי'
שנפל  מה התענוג מבחי' יש ואמנם קץ, אין עד נפלא
גדול  כרך כשראו שארז"ל וזהו בלעו"ז, והוא בשבה"כ,
על  הי' ר"א שבכיית שחק, ור"ע בכה שר"א רומי של
ור"ע  כו', גשמי' בדברי' להתלבש כ"כ התענוג ירידת
עאכו"כ. רצונו לעושי כך רצונו לעוברי דאם שחק
קרבי  וכל כמ"ש קרבי' בשם שנק' מלאכים יש דהנה
שהמובחר  המאכל מבררי' הקרבי' שכמו קדשו, שם את

לחו  יודחה והפסולת ולב למוח חיות להיות ץ,יתעלה
וכן  השפע, ירידת המבררי' הם אלו המלאכים כן
בענין  במ"א כמ"ש מלמטלמ"ע המדריגות בעליות
וכן  כו', ותפלה דתורה בסולם בו ויורדים עולים
הזה  התענוג בחי' את לברר העבודה ניתן להאדם
בשביל  הוא בגוף הנשמה התלבשות ענין וכל מירידתו,
מתוך  האור יתרון ויהי' התענוג בחי' יתברר שעי"ז זה
כי  לעתיד, יהי' זה דבר גילוי ועיקר דוקא. החושך
בחי' הוא שג"ע לתחה"מ, ג"ע בין ההפרש בד"כ
ג"ע  בחי' ב' יש לכן מדריגות, חלוקי בו שיש ממכ"ע
בכדי  גיהנם יסורי כל כדאי כי והגם והעליון, התחתון
התחתון, ג"ע מבחי' גם התענוג השגת לגילוי לבוא
א' שעה נגד כדאי אינם שנה ע' איוב יסורי כי ונודע
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מוטב  כמארז"ל גיהנם יסורי כל כדאי ומ"מ הגיהנם, מן
בחי' בשביל גם שי"ל ג"ע, גילוי בשביל כו' דלידייני'
תענוג  היותו מפני והיינו התחתון, שבג"ע התחתונה
ממכ"ע  מבחי' רק הוא מ"מ קץ, אין עד מאד נפלא
התחתון  בחי' לב' שנחלק עד מדריגות חלוקי בו שיש
להיותו  אחת בחי' הוא תחה"מ אבל כו'. והעליון
ומטה  מעלה שייך אינו ששם הסוכ"ע אוא"ס מבחי'
בבחי' שגם רק בד"כ, אחת בחי' הוא ולכן ביושר, כמו
בחי' הוא מ"מ אבל כו', שוים המקיפי' כל אין החופה
כי  להיות דוקא שלמטה בארץ הגילוי ויהי' בד"כ, א'
ארץ  בחי' שהוא דוקא שבסוף בסופן, תחילתן נעוץ
כי  להיות זה גילוי יהי' שם כו' קדמו שמי' שבמעשה
היותו  מכמו יותר התחילה נעיצת כוונת יש דוקא בסוף

כו', רגליו ועמדו בד"ה כמ"ש המתפשט ראש בבחי'
יהי' דוקא בארץ כי להיות דוקא בארץ תחה"מ ולכן
שיהי' אני אני ענין וזהו כו'. סוכ"ע בחי' הארת גילוי
א' מדריגה רק ויהי' אני בחי' ב' שיתחברו לעתיד,
עתה  ראו דכתי' שזהו העבודה הוא עכשיו ורק בד"כ,
ג"כ  שמאיר לעשותם היום בבחי' עתה לראות שצריכי'
העבודה  ע"י בעוה"ז להכין יוכל לכן הסובב הארת
וזהו  אני, בחי' ב' דחיבור הגילוי לבחי' לעתיד שיזכה
לבדי, אני לעתיד אבל ספי"ט בא ס"פ במד"ר שארז"ל
יהי' ההוא שביום ההוא, ביום לבדו ה' ונשגב ע"ד י"ל
שהם  כמו והוי' הוא בחי' היינו לבדו מבחי' גילוי
יתרון  ענין והוא נח, מי כי בד"ה כמ"ש לבדך בבחי'
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שכתוב 2המדרש  כמו אברהם זה יראיו" אל הוי' "עין אתה".3אומר: אלקים ירא כי ידעתי "עתה

המדרש  אומר אחר עיניו,4במקום בשתי עליהם מביט הוא מקום, של רצונו עושין שישראל בזמן :
שכתוב  בעין 5כמו עליהם מביט הוא מקום, של רצונו עושין אין שישראל ובזמן צדיקים", אל הוי' "עיני

יראיו". אל הוי' "עין שכתוב כמו אחת,

היאך  מקום, של רצונו עושין ישראל שאין זמן על הפסוק את מפרש שהמדרש מכיון להבין: יש
לומר  מתאים ואיך ומסירתֿנפש, בהתמסרות יתברך ה' את עבד אברהם הרי אברהם'? 'זה המדרש אומר

יתברך? ה' רצון את עושים שאינם אלו על שאומרים ביטוי אותו את אברהם על

שלמעלה 6ידוע  מה והשניה השתלשלות, האחת האלקי. האור בגילוי מדריגות שתי שיש
מהשתלשלות.

של  שלשלת משל דרך על התחתונה, למדריגה יורד העליונה המדריגה של שהאור היא השתלשלות
טבעות  הלאה, וכן השניה, הטבעת של העליון בחלק תחוב הראשונה הטבעת של התחתון החלק טבעות,

ארוכה. שלשלת שנעשית עד זו אחר זו

וקטן. גדול ונחות, נעלה של סדר קיים בחכמות בשכל. גם הוא כן

גדולה  הבנה מקבלים נחותה, חכמה הקדמת עלֿידי לכן פנימי. קשר לחכמות יש דבר, של לאמיתו
ועמ  יש יותר חכמה אותה של בהשכלות – בפרטיות חכמה בכל גם הוא כן הנעלית. בחכמה יותר וקה

וקטן. גדול ונחות, נעלה

אופנים: בשני הוא ההשתלשלות ענין

הוא  בהשתלשלות השני והאופן התחתונה, במדריגה מאיר העליונה המדריגה שאור הוא, אחד אופן
התחתונה. המדריגה את גורמת העליונה שהמדריגה

ועלול. עילה נקרא בהשתלשלות השני, זה, אופן

ומשמעות  יוצר, – עילה המילה משמעות עלול. – והתחתונה עילה, נקראת העליונה המדריגה
נוצר. – עלול המילה

העליונה  המדריגה מאור שחלק הוא, ההשתלשלות שענין כיון בספירות, גם שייך ההשתלשלות ענין
התחתונה. במדריגה בא

הפרדס  שספר מה יובן שהשתלשל 7בזה מה היא אחת דרגה דרגות. שלוש יש ספירה שבכל אומר
מספירה  שמשתלשל מה היא והשלישית הספירה, של העצמית המהות היא השניה יותר, העליונה מהספירה

ממנה. הנחותה לספירה זו
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יח.1) לג, תהלים
א.2) מ, פרשה לךֿלך פרשת
יב.3) כב, וירא
השירים.4) שיר סוף

טו.5) לד, תהלים
(6.22 ע' ה, אות הקודם במאמר ראה
אדמו"ר].7) כ"ק [הערת ז פרק שני, שער
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כמו  הכתר, מספירת באה שחכמה זו היא החכמה בספירת אחת דרגה החכמה: ספירת לדוגמה,
אין.8שכתוב  הנקראת הכתר, מספירת באה החכמה ספירת מציאות תמצא", מאין ִִַַ"והחכמה

מה  היא השלישית והדרגה החכמה, ספירת של העצמית המהות היא החכמה בספירת השניה הדרגה
מחכמה. הנחותה הבינה בספירת החכמה מספירת שבא

לספירה  יורד העליונה הספירה אור – הספירות השתלשלות שזהו – הספירות בכל גם הוא כן
השניה. הספירה ידי על השלישית

שהספירה  הכוונה אין מהעליונה. מתהווה התחתונה שהספירה הספירות, בהשתלשלות אופן עוד ישנו
מכן  ולאחר העליונה, בספירה בהעלם קודם היתה התחתונה שהספירה אלא מהעליונה, נוצרת התחתונה

ועלול. עילה בשם נקרא הדבר מההעלם, מתגלית כשהיא

לזו. זו ערך להן שיש בדרגות הוא ההשתלשלות ענין כל

.øåöé÷ השתלשלות היא והשניה מהשתלשלות, נעלית אחת בספירות. וגם בכוחות מדריגות שתי
עילה  נקרא וזה (בינה) והבנה (חכמה) המצאה של בשכל גם כך בשניה. תפוסה אחת שטבעת כשלשלת

(הנוצר). ועלול (יוצר)

.a

íùë,ועשיה יצירה בריאה, העולמות, בשלושת גם נמצא הוא כן בספירות, נמצא ההשתלשלות שענין
כבדרך  בא הנוצרת, הדרגה שזו העלול, לזה, זה בערך שהם ומשום לזה, זה בערך הם העולמות שלושת כי

מהעילה. ממילא

ועלול. עילה הם גם הנקראים ומידות משכל יובן הדבר

השכל. של מהעילה ממילא בדרך באות והן העלול, הן ומידות העילה הוא ׂשכל

מידות  ממילא, כבדרך ומתגלות, מתעוררות אזי מסודרת, בהבנה במוח מאירה השכל, כשהעילה,
ברוחניות: והן בגשמיות הן רואים שאנו כפי השכל, לתוכן בהתאם בלב

אצלו  נעשית לדבר. משיכה אצלו נעשית עבורו, טוב זה שדבר  ומבין מתבונן כשהאדם – בגשמיות
לדבר. וקירבה אהבה

הכל  חיות הוא שאלקות מבין כשהוא למשל אלקית, הבנה מבין כשהוא – ברוחניות גם הוא כך
היינו  בו, חדורה זו שהשגה עד רבות פעמים זו בהשגה ומתבונן היטב, בשכלו זו הבנה משיג והוא בכל,
מבין  שהוא כשם האנושי, בשכלו ובעמקות, היטב, – אלקות חכמת שהיא – זו השגה מבין שהוא

הטבע; חכמת של שכל

עסקיו, לניהול השייכת השכלה או הטבע, חכמת של גשמית השכלה טוב די מבין הוא האנושי בשכלו
מאוד. טוב מבין הוא

ספק  בו לו ואין ברור יודע הוא מאוד לו שנוגע ומה לו, נוגעים מאוד שעסקיו מכיון הוא, הדבר  טעם
מיוחדים; והתקשרות משיכה עם אליו קרוב והוא ביותר, אליו קרוב הדבר פרט. בשום

אזי  האלקית, ההשגה אל ומקושר קרוב והוא הגשמי, השכל כמו טוב, לו מובנת האלקית כשההשגה
האלקית. ההשגה לתוכן בהתאם טובה, מידה בלבו ומתעוררת בו נרגשת ההשגה
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c"agרו i`iyp epizeax zxezn

המידות. של העלול את ויוצרת מגלה השכל של העילה ברוחניות, וגם בגשמיות שגם מובן, זה מכל

שהמידה  כדי השכל התפשטות העלול, את לברוא העילה והמשכת התפשטות היא שמידה משום זאת,
לו. ובהתאם מהשכל להתהוות תוכל

לו  אין השכל עצמיות כי השכל, מחיצוניות מהתפשטות, רק זה הרי להתהוות, תוכל שמידה כדי
המידות. העלול, יהיה שממנה השכל עילת זוהי ולא המידות, לענין שייכות

שמחיצוניות  אלא השכל, לעצם בינן ערך שאין משום למידות, עילה מלהיות נעלה השכל עצמיות
לזה.הש  זה בערך הם כי מהשכל, ממילא בדרך באות הן שאז להתהוות, המידות יכולות כל

.øåöé÷,עילה הנקרא שכל כמו ועשיה, יצירה בריאה, העולמות בשלושת גם ישנו ההשתלשלות ענין
לומד  כשהוא שכל. של מהעילה ממילא בדרך בא מידות של העלול הנוצר. עלול, – ומידות היוצר,

וממנה. לאלקות ויראה אהבה אצלו נעשית אלקית הבנה ומבין

.b

ïåéëî שאנו כפי המידות. בעלול, מתלבשת השכל, העילה, לכן מהמוחין, התפשטות הן שמידות
במידות; מאירה השכל שמהות במוחש רואים

ממש: בפועל המשפיעות שבלב, מידות הן ושנאה אהבה

נותן  כשהוא – בגשמיות ברוחניות: והן בגשמיות הן לחבר, טובה לעשות  משפיעה האהבה מדת
עם  גלויֿלב כשהוא – וברוחניות גדולה, ובשמחה טובה בעין המידה, במלוא שביכלתו כל את לחברו
מפני  הוא זה כל שלו. פנימיים הכי הדברים אודות אתו ומתייעץ הפרטיים, עניניו את לו מספר חברו,

החבר. אל קרובים ולבו שמוחו

אותו  מרחק הוא – בגשמיות ברוחניות: והן בגשמיות הן משונא להתרחק משפיעה השנאה מדת
ולבו  ראשו – וברוחניות לרחק, שיש אלה את לרחק צריך התורה עלֿפי שהרי ריחוק, אופני מיני בכל

אותו. להכיר מעונין אינו הוא ממנו. מרוחקים

למהותן. בהתאם היא ממש בפועל שהשפעתן המידות, בשאר גם הוא כן

ובפעולותיהן, במידות חילוק יש לכן המידות, את ומחיה מאיר השכל מהשכל. וחיות אור יש במידות
שעשה  למי או רגילה טובה לו שעשה לחבר והקירוב האהבה מדת דומה שאינה במוחש, רואים שאנו כפי
עושה  שהוא מה וכל חייו, בכל חבר לאותו מסור הוא שאז ממות, אותו שהציל למשל, עצמית, טובה לו
עמו, עשה שהחבר מה לעומת קטנים, אצלו נחשבים – ביותר הגדולים הדברים אפילו – עבורו

ממש. ממות אותו כשהציל

לשונא  לשנאתו וכדומה, בעסק רעה לו שעשה לשונא שנאתו דומה אינה השנאה. במדת גם הוא כן
הישר. מדרך שהתעהו או נפשות סכנת לו שגרם

שונאו, לו שעשה הרעה או לו עשה שחברו הטובה גודל את מבין שהוא שכלו, עלֿפי הוא זה כל
או  חברו עם עושה הוא מה – והשפעתן השנאה או האהבה היא כן ברעה, או בטובה הבנתו ערך ולפי

המידות. את ומחיה מאירה השכל שמהות מובן שמזה שונאו,

למ  הטעם גם בניֿאדם.זהו באופי חילוקים רואים שאנו ה

במצב  היו למשל, שניהם, בחיים. נוגעות הטובות ולשניהם אנשים לשני טובות עושה מישהו למשל,
נפשות. סכנת של
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השני, ואילו אתו, שעשה הגדול החסד על הטובה לבעל בשלימות מסור יהיה מהשניים שאחד ייתכן
לגמרי. שונה הטובה לבעל מסירותו היה, שבה מהסכנה אותו הציל הטובה שבעל מודה הוא שגם למרות 

עשה  הטובה שבעל ההצלה גודל ואת הסכנה גודל את מבין הוא הרי גדולה, שהבנתו שמי משום זה
ההצלה. גודל ואת הסכנה גודל את מבין אינו יותר, קטנה שהבנתו מי אבל עמו,

.øåöé÷ השכל ורעה. טובה לעשות המשפיעות במידות מתלבש השכל השכל. התפשטות הן מידות
ושנאה  באהבה יש לכן ההבנה. עלֿפי יהיו השפעתן וגם המידות עצם שגם המידות, את ומאיר מחיה

ביותר. גדולים חילוקים

[`"yz'd lel`] ei`xi l` 'ied oir dpd
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.„È.epizea` eid dxfÎdcear icaer dligzn
אבותינו" היו ע"ז עובדי ה"מתחילה את מילא

אומרת  שהגמרא כפי לומר, בגנות 33צריכים "מתחיל
את  למנות צריכים מה לשם אך בשבח", ומסיים

וכו'. אברהם אבי תרח הפרטים:
לידה, בכל העבודה. סדר על מרמזים כאן אלא,
כשאברהם  טמא. ודם לידה חבלי שיהיו ההכרח מן

רז"ל  וכמאמר תרח, מקודם היה להיוולד, צריך 34היה

גם  כך מתרח". אברהם מטמא, טהור יתן "מי
רבה  כו' אני "מודה אומרים בבוקר כשקמים
דם  ישנו במילא חדשה, כבריה נעשה שהוא אמונתך",
שעל  שמע מ'קריאת היא העבודה התחלת טמא.
שעבר, מהיום בנפשו חשבון עושה שהוא המטה',
מכן  לאחר המחרת, יום להיות צריך ואיך מההווה,
זה  וכל הדשן, תרומת של העניין שהוא חצות', 'תיקון

בב  קם כשהוא הרי הרוח. נמיכות עליו וקר,פועל
אברהם" ה"וישכם מאיר דאברהם,35שאז צפרא ,

היה  תרח מאוסה, בסביבה היה שאברהם נזכר הוא
עבד  עצמו שהוא בלבד זו ולא עבודה־זרה, עובד
ליצור  הייתה התעסקותו כל אלא עבודה־זרה,
היה  "אחד ואף־על־פי־כן לאחרים, עבודות־זרות

עליו 36אברהם" פועל זה  בכך מתבונן כשהוא הרי ,
הרוח. הגבהת

.ÂË.'ek oal ywa dn cnle `v
צריך  הגדה' ה'בעל מה לשם מובן, לא לכאורה

להתחיל  היה יכול הרי ולמד", "צא בלשון להתחיל
הארמי. מלבן מיד

רמז, הוא הפשט גם שב'הגדה' דובר, כבר אלא,
ההכרח  מן "ולמד", שיהיה כדי ולמד", "צא וזהו
יכול  מעצמו, היציאה כשישנה "צא". בתחילה שיהיה

אמיתי. לימוד "ולמד", אז להיות
הארמי  לבן רצה מדוע מובן, לא הרי לכאורה
הרי  הם האדם, טבעיות נגד זה הרי הכל", את "לעקור
לבן  את מכירים כשאנו ובמיוחד ונכדיו, בנותיו היו
העליון, לובן בחינת "לבן" יותר, הטוב מצדו הארמי

ערמה" שכנתי חכמה "אני של העניין – ,37ו"ארמי"
הטבע. נגד הנהגה זו הרי הפשוט בלבן גם אך

לבן  הדבר. את להבין יכולים הנוכחי מהזמן אלא,
הבנים  שחינוך ורצה העולם, הנחות בעל אדם היה
כאשר  – יעקב ואילו העולם. הנחות על מבוסס יהיה
על־פי  אותם לחנך רצה בילדים, השי"ת אותו זיכה
יעקב  של חלומו אודות לעיל שדובר כפי תורה,

השמימה" מגיע וראשו ארצה מוצב שיעקב 38"סולם ,
הרוחניות  עם שבגשמיות החומריות את לחבר רצה
על  מבוסס יהיה שהחינוך רצה לבן אך שברוחניות,

הכל". את "לעקור זה הרי העולם, הנחות
עם  וחינוך הכל, את מייסד – תורה על־פי חינוך
אלא  גזר לא פרעה הכל. את עוקר – העולם הנחות

הזכרים  ביקש 39על "לבן ואילו להשגה, התנגד הוא ,
העולם. הנחות עם החינוך על־ידי הכל" את לעקור
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ולכך. לכך שזקוקים האומרים, אין ישנם הרי שקר
קדושה, של ניצוץ על מתבסס הוא אם רק קיום, לו

רז"ל  ממאמר מסתייעים דרך 40והם עם תורה "טוב
'מסכת  למדו מהם אחוזים שני אם אצלי ספק ארץ".
הפירוש  הרי זאת, ולבד מסיני. שניתנה כפי ארץ' דרך
היא  שה"תורה" הוא, ארץ" דרך עם תורה ב"טוב
הפוך  אצלם ואילו טפל. הוא ארץ" ו"דרך העיקר,
שהם  כפי ארץ" ל"דרך טפלה ה"תורה" הדבר,

ארץ". ה"דרך את מגדירים
כלומר  הארמי, לבן של שהחינוך להכיר, כדי
את  ל"לעקור מביא העולם, הנחות פי על החינוך
להשיג  יכולים לא בלבד שבתורה בגליא הרי הכל",
בגליא  ה'פנימיות' את כשמכניסים דווקא אלא זאת,
גליא  הוא בלבד "למד" ולמד", "צא וזהו שבתורה,
פנימיות  שמכניסים משמעו ולמד" "צא שבתורה,
מה  ומרגישים מפנימים ואז שבתורה, בגליא התורה

הארמי. לבן ביקש
.ÊË ותמרות ואש "דם כשאומרים הכוס, בשפיכת

בסידור  כתוב המכות, עשר כשאומרים וכן עשן",

כי־אם  לשפוך באצבע ליטול ואין כו' ישפוך רבינו:
עשר  ישפוך כו' שבור כלי לתוך וישפוך עצמו, בכוס

כנ"ל. עצמו מהכוס שפיכות
'הטבע'. בגימטריא "כוס" הוא, דבר של עניינו
לכאורה  הרי ומובנים, מושגים העניינים בטבע
על  הפסולת, את רק ולשפוך הטוב את לברר יכולים
רק  הכוונה שאין באצבע", ליטול "ואין אומר הוא כך
שהיא  מבינים השגה שעל־פי הפסולת, את לשפוך
בכוס  להחזיק יש עצמו", בכוס "כי־אם טוב, איננה
אז  ביד, הטבע כל את להחזיק יש כלומר: עצמה,
משעבד  שהוא כלומר וכו', צפרדע זה דם, שזה יראה

לאלקות. הטבע כל את
.ÊÈ אלה בלילות אמר, הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

לפני  – הפסח חג של הסדרים לילות שני על הכוונה –
להסתכל  צריכים הסדר, מענייני שעושים דבר כל

בסידור.
.ÁÈ כ"ק מזג בשני, וכן הראשון בסדר מנהגים:

המזון. ברכת לפני אליהו של כוסו אדמו"ר

c"yz ,ipy xcq ,gqtd bgc ipy lil
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ארץ.40) דרך עם תורה יפה – ב. פ"ב, אבות ראה

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

oif`ieen jexa ly dycgd ekxc - 'r wxt

ואילו  לספר, לו אסור היה הישיבה ראש אצל ביקורו על האמת את במבוכה. שרוי היה ברוך
לומר. רצה לא שקר

מנוחה: לו נתנו שלא  הישיבה, לבני סיפר מחשבה לאחר

גדולה  שאיפה בקרבו התעוררה שלמה, רבי של צדקנותו גודל את לדעת שנוכח לאחר כי
הגאון  עם להיפגש הצליח רב מאמץ לאחר פעם. שחטא חטא על תשובה דרך ממנו ֶָָלקבל
שתיהן  אשר האמת, מידת ועל הענווה מידת על ותוכחה מוסר דברי מפיו ולשמוע ביחידות

כראוי. הבורא לעבודת מתאימה  הכנה מהוות

"ראשית  בספרים שלמד ממה מסּפר רעיונות מאזיניו לפני ברוך השמיע הזדמנות ְִָבאותה
להימנע  ברוך הצליח זה באופן התלמידים. את מאוד הרשימו הדברים הקודש". ו"עבודת חכמה"

ביחידות. עימו ללמוד עצמו על קיבל שהצדיק גילה לא שני ומצד שקר, מדבר

שלמה, מרבי ששמע מה כל את במחשבתו ברוך שיחזר לן שבו המדרש לבית חזר ְִֵָכאשר
שלמה  רבי של מדבריו משקר. ולהתרחקות הענווה לטיפוח להתמסר עליו כי למסקנה והגיע

והשקר. הגאווה ממידות משוחרר ברוך, הוא, אין עדיין כי הבין
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גאווה  של השליליות המידות אצלו נשארו זה כיצד להבין מסוגל היה לא מוויאזין ברוך
רבים. כה סיגופים ועבר תעניות של רב כה מספר שהתענה לאחר ושקר,

הוא  כאשר גאווה", ו"בעל "שקרן" לעצמו וקרא לעצמו מוסר להטיף אפוא, החל, הוא לכן
אמור  היה זה פניו, את בהן ורחץ בחופניו אסף הדמעות את לרוב. דמעות כך כדי תוך שופך

ובפניו. במצחו עושים שהחטאים הרושם את ומנקה שוטף הריהו זו שבפעולה לבטא,

זלמן  של מפיו כך על שמע הוא  זמנים. אותם של המוסר בעלי של בדרכם ברוך צעד בכך
הזקן  הפרוש שרגא, חיים זלמן ר' על בשעתו שמע כן מוסר . איש שהיה המבוגר, אחיו לייב,
ורוחץ  דמעותיו את אוסף היה חצות' 'תיקון עורך היה כאשר כי בפרישות, שנה שבעים שישב

פניו. את בהן

זלמן  ר' כבר נודע צעיר נער בהיותו עוד כי סיפר הצדיק, אליהו ישראל ר' ברוך, של סבו
שהפרוש  ולמרות כקדוש, כולם בעיני מקובל והיה לּפרּוׁש שרגא מופלג,חיים ישיש כבר אז  היה ַָ

פניו  מעל חטאיו כתמי את האדם רוחץ כאשר כי הסביר ברוך של סבו שישים, כבן נראה היה
בלבד. שישים כבן נראה הוא שנה מאה בגיל גם הרי

פרשת  שבת ערב שישי, ביום להסתיים עמדה עצמו על קיבל שברוך היממות שלוש תענית
שישי  ליום אור של הלילה כל ברוך ישב אותו, החליש שהצום למרות היום. בחצי בחוקותי,

רבה. בשקידה תורה ולמד

השבוע  פרשת את לומר וישב קודש, שבת לקראת הדרושות ההכנות את ביצע שישי ביום
להכיר  יכול היה לא איש רבה, ודבקות בהתעוררות זאת עשה הוא תרגום". ואחד מקרא "שניים 

צום. של יממות שלש מאחוריו כי בו

שישרת  הישיבה של החדשים מהתלמידים אחד את "זמן" בכל לבחֹור שלמה רבי היה ְִנוהג
שולחנו. על וסועד הישיבה ראש של בביתו לן היה זה תלמיד בביתו. ָאותו

ב"זמן" משמשו להיות הגאון ידי על נבחר הוא כי לברוך הודעה נמסרה הבא הראשון ביום
הגאון. של בביתו זה לצורך להתייצב עליו שלישי ביום וכי הנוכחי,

העיקה  מאידך ברם, כך. על ברוך של העילאית והרגשתו רוחו רוממות את לשער אפשר
כזכור, אותו. ששימשו התלמידים כשאר הגאון שולחן על מלסעוד להתחמק כיצד הבעיה עליו
לא  הוא  כפיו. מיגיע רק עצמו לכלכל כיֿאם אחרים משולחן ליהנות לא עצמו על ברוך קיבל

שלמה. רבי של ביתו בן יהיה כאשר זה מנהגו לקיים יוכל איך אפוא, ידע,

הישיבה, ראש לבית ומיהר הראשון, במניין שחרית ברוך התפלל בבוקר שלישי יום באותו
במשנה  הקבוע היומי שיעורו את לסיים אז עמד שלמה רבי עליו. שיוטל כל לבצע ומזומן מוכן

התפילה. אחר ביחידות ללמוד נהג אותו ובגמרא,

מרובה  רוח קורת גרם הדבר השולחן. אל ברוך הוזמן לא שחרית סעודת שעת הגיעה כאשר
רוחו. לפי שלא דברים ועשיית מבוכה ממנו למנוע רוצה רבו כי מזה שהבין לברוך,

שליבו  בעניינים ברוך עם ביחידות ללמוד הבטחתו את לקיים שלמה רבי היה יכול עתה
- פניו על - כעת היתה הגאון בבית ברוך של ושהותו היות מכך. ידע שאיש מבלי בהם, חפץ

קודם. זאת עשו לפניו רבים שתלמידים כפי הישיבה, ראש את לשמש כדי ביותר, טבעי דבר
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- הבורא לעבודת שייכות להם שיש ספרים ובעיקר רבים, ספרים ברוך עם למד שלמה רבי
טובות. ומידות מוסר

שימש  לבריסק, הגיעו לפני עוד עסק בהן שונות ממלאכות ברוך חסך אותו מסוים, ַָסכום
צר  לסיפוק ומחסור מקור דאגה ידע לא וכך לצדקה, מעשר מזה  שנתן אחרי גם ההכרחיים, כיו

יחסית. ממושך זמן

לומד, היה כאשר ולכן, אדם. עם מיותרת שיחה מכל להימנע והשתדל להתבודד, אהב ברוך
בית  חלל בכל נשמע קולו היה למד וכאשר ערב, בקול ניחן הוא רם. בקול זאת עושה ֵָהיה

המדרש.

התנאים  דברי רבה. ובדייקנות בבהירות הסוגיא את לעצמו להסביר לימוד כדי תוך אהב הוא
דבריו  עמם. משוחח והוא לפניו  העומדים חיים מאנשים באים כאילו עבורו, היו ִָוהאמוראים

האומר. מפי אותם שומע הוא כאילו רם בקול לעצמו השמיע אחד, כל של וסברותיו

ברוך  של ללימודו מקשיבים רבה ובהתעניינות לידו, מתעכבים קרובות לעיתים היו אנשים
התלמוד. חכמי עם לו שיש ומהדיןֿודברים

שעתיים  או שעה יום מידי מתבודד ברוך היה ובה גינה, היתה שלמה רבי של ביתו מאחורי
במחשבותיו. ומפליג הגן מפינות באחת דומם לו מתכנס הוא כאשר

כיוון  אך העיר, לשאון מחוץ וביער בשדה להתבודד ברוך יותר אהב דבר, של לאמיתו
זאת  עם הבית. בחצר להישאר נאלץ - רבו מבית להתרחק לו אפשרה לא החדשה ְְִָשעבודתו

לעיר. מחוץ קלה לשעה להתבודד כדי הזדמנות למצוא השאיפה בקרבו קיננה

בת  נישואי לחגיגת איתו אותו לקח שלמה רבי לו. ניתנה כזו והזדמנות הימים ארכו לא
היתה  שאחוזתו עשיר חוכר של חתנו היה ישראל, חיים ר' זה, אח ישראל. חיים ר' הצעיר אחיו
ר' עדיין המשיך נישואיו, מאז רבות שנים עברו שכבר למרות מבריסק. ויורסט שלושים במרחק
ובעבודה. בתורה בשקידה ולעסוק מזונות", ל"אכילת חותנו, שולחן על סמוך להיות ישראל חיים

שלמה, רבי ישיבת תלמיד העילוי, גדליה שמואל את ישראל חיים ר' בחר בתו, עבור לחתן
כאשר  וכאמור, מתלמידיו, קבוצה בליווי הישיבה ראש נסע לחתונה הקודם. בפרק סּופר ַשעליו

שלמה. רבי של בקשתו לפי עליהם, נמנה ברוך גם

בינתיים  ברוך ניצל אלו ימים עשרת ואת אחיו. חותן באחוזת שלמה רבי שהה ימים עשרה
רבות  שעות כלֿכך. חיבב אותה אשר האלוקית  הבריאה אל יותר להתקרב שאיפתו, להגשמת

הידיים. רחבת שבאחוזה וביערות בשדות יום מדי בילה

בין  בשעת כאשר ברוך נכנס בטבע, ונפלאותיו ה', מעשי מגודל ומיוחדת גדולה להתלהבות
על  להשקיף היה ניתן ממנה אשר גבעה לראש רגליו הביאוהו במרחב סיור כדי תוך הערביים
למרגלות  מוריקים. שדות פרושים היו העין מלוא לכל למרחקים. לרגליו שהשתרעו השטחים
ערבה, לזמרה הטבע קולות שאר עם התמזגה השוטפים מימיו ואיוושת נהר, זרם ֵַַָָהגבעה

לה'. שירה האומרים מלאכים מחנה מפי כאילו שנשמעה
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ycew zexb`

פ"ג  אלול י"ב

שי' פחס מוה"ר הכבד הרב כבוד

וברכה. שלום

דבר  התעוררות יעשו כי לי כתב אשר חדשים ששה זה
ועדיין  וכו', רבים עזרת טבילה, בתי תיקוי על תמיכה
אפשר  איך א הגידו קלה. גם תמיכה מהם התקבל לא
מכם, אחד אף התעורר לא הה כזה, במשך אשר הדבר,
במשך  אשר הדבר בטח שהיא. כל ותמיכה בעזרה לבוא
לתת  לחוץ מצאתם ולא תמיכות איזה שלחתם הזה

כזה. ורם גדול עין על תמיכה

ולכם  יט, מקוה קיין האבען זיא אז שרייען ֵאידען
אם  שמים, היראת ההרגש, אי' כלל. הדבר וגע איו
הסטאטוטין  כפי בגלוי זה לעשות יכולים איכם אתם
ותקות, סדר צריכים דבר כל על אשכז (שיטת שלכם
דבות  פשוט לקבץ יכולתם הלא החיצויות), הוא העיקר
לי, האמיו כזו. גדולה קרירות על שמים אוי זה. דבר על
בייכם  המתקוטטים רעכם ואת אתכם מבין אי ֵַשאין
כבודכם) (במחילת הבל של בדברים בכך, מה של בעיים

מאומה. עושה איש אין כזה, גדול לדבר וכשמגיע

להתיהר  רק כראה עייכם וכל כולכם, אליל רופאי
איש, לתמוך חומרית עזרה איזה צריכים כאשר ולהתגדל,
צבים  כולכם עומדים הכם לער-שול, איזה ליסד ובפרט
עם  חדר ליסד הלזו, הגדולה להמצוה ומזומים מוכים
התחרות  להם יש ובזה באה"ק, או בפולין לימודיות
וכיון  כו', שלומי או אגודה, אם בראש זוכה מי גדולה,
עזרה  טבילה, בית שמים, יראת של לעין הדבר שמגיע
תעודת  לו ואין בסימיאר, לימודו חוק גמר (שלא לרב
פשוט, חדר על ובפרט פילוסאף), רעיון בעל או רופא
שתעזור  ואגודה איש אין כפשוטו, ה' תורת שם שלומדים

תכלמו. לא ואיך תבושו, לא איך ע"ז.

ועל  עליכם אש, תבער ובהגיגי בדברי, יצאה ַפשי
מרוב  ר"ל יום יום מוגים פה כולו אחו חביריכם,
יום  אל יום הקודש. כבלע בראות הפש, ויסורי ,"עגמ
ותמיכה, לעזרה צועקים אשים ואלפי מקוה, יסגר
קורא-ות  קול מדפיסים ואתם לעזרם, במה אין ופרוטה
יחדיו  כולם אשר אחרת, באגודה או זו באגודה להחזיק
והיות  התגדל למען מלבם אשים בדו אשר ורק המה, הבל
שם  ולקות שגבים, רעיוות ומחוללי ציבוריים, עסקים

וכו'. כו' עולם ימי בדברי ולהכתב בגדולים,

אשר  אלה, דבריי על תכעסו כעס כי ידעתי, גם ידעתי
כימוס  לא גם ואף האשכזים, של הימוס כפי אים
אם  אדע לא במקומי, אתם הייתם אם אבל הפשוט.
מרעישים  שהייתם וכמדומי בשתיקה. עוברים הייתם
קולות  בקולי צועקים והייתם הזה העול על עולמות,
ותמיכה, עזר של מוסדות כי הדבר, האפשרי לאמר:
ישיבו, לא הם לישראל, הצריך את לתמוך ביחוד שוסדו
או  כזאת הישמע אסיר, אקת משמוע אזיהם יאטמו וגם
מלהיבים  הייתם אז כי ידעתי, גם ידעתי כזאת. היראה

הלב. קורעי באומים

לזה, צריכים איכם - ת"ל - אתם כאשר עתה אמם
מזה, תדעו שלא שי' כאחב"י ואת אתכם השי"ת ויעזרכם
לכם  וגע איו וצעריו שבריו, ועל עליו צוחקים הכם
להשתתף  ימוסית גם חובה מצאתם ולא וכלל, כלל
אפשר  אי מכ' שילוח שכר שגם (וכראה בכתב גם בצעריו

לצ  הלזו החברה של הקופות מן שבקדושה,ליקח דבר ורך
אך  כו'). יום יום העולות שאלות לפתור רק בראה הח' כי
שלכם  והחמות הפתרוים, המכתבים, לא אכחד, לא
אשר  וזאת תעמולה, ותמיכת כסף עזרת כ"א לו, דרוש

לדרוש. ביכולתיו

לצורך  האפשרי בהקדם לו דרוש כי להודיע הי ובזה
ידי  ומלאתי דאללער. אלפים חמשה טבילה בתי תיקוי
יעשה  אשר אלטהויז, שי' חיים אלי מו"ה העלה ידידי

ה"ל. הכסף בקבלת סדר

זה, דבר אחרית כי להודיעם לחוב מוצא הי
והעדר  שלהם, הקרירות בעקבי הבאה הגדולה והאחריות
מזה, א"ע מועים אשר אלו על רק הוא בזה, הפועל

הצלו. פשיו את ואחו

הציבורים  העסקים אלו לו, מראים חדשים דרכים
לדאוג  רק הוא עים כל כי באו מקרוב אשר החדשים,
אשר  חדשים, לימוד בתי לו ולהעמיד ישראל, גוית בעד
קדושה  רוח בו אשר דבר וכל הרועים, אבירי וגעלו תעבו

בו. חפצים ואים ממו, ידיהם וערים וטהרה,

בקול  ושמעו הציבורים, העסקים כאחד כולכם עמדו
הגדרים  תפרצו ואל חדשים, בדרכים תלכו אל ישראל,
הם  חיים הרועים אבירי כמלאכים, ראשוים שגבלו

וחיו. שמעו עולמים, ולעולמי לעד קיימים, ודבריהם

ומכבדם. הדו"ש ברו"ג, כוח"ט ובברכת כפולה בברכה

ci jxk v"iixden w"b`

•
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èøLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬
øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

:ètLnäéEì eãébé øLà øácä ét-ìr úéNrå ©¦§¨«§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½

zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää íB÷nä-ïî¦©¨´©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´
:EeøBé øLà ìëk úBNrì(ìàøùé)àéäøBzä ét-ìr ©«£½§−Ÿ£¤¬«©¦̧©¹̈
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éäìààeää Léàä úîe èôMä-ìà Bà E ¡Ÿ¤½−¤©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½
:ìàøNiî òøä zøráeâéeòîLé írä-ìëå ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«§¨¨−̈¦§§´

:ãBr ïeãéæé àìå eàøéåñ §¦®̈§¬Ÿ§¦−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(289 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
הּזקן רּבנּו ג)ּפרׁש מה, נצבים תורה הוי'(לקוטי "ּכׁשּיהיה : ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּתמים  ּתהיה אזי הּמצֹות, ידי על ּדהינּו ,אלקי להיֹות ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹנמׁש

אחת, מצוה חּסר אם מהּֿׁשאיןּֿכן הּנפׁש. אברי ּבכל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשלם

הּנפׁש אברי ׁשלמּות ּכי אבר, מחּסר נעׂשה הרי ּבּה, ּפגם ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻאֹו

חּיּות  הן ׁשהן הּמצֹות, ׁשהן ּדמלּכא', 'אברין ּבהמׁשכת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתלּוי

עלּֿפי  והּוא וחּיּות". קּיּום להם אין ּובלעדן הּנפׁש, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאברי

א. קסו, זח"ג – ּדאֹורייתא ְְְִַָָָנׁשמתא

éðùãééäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
éìr äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå Cì̈½¦«¦§−̈§¨©´§¨®̈§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëk CìîåèíéNz íBN ¤½¤§¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«´¨¦³
éìréäìà ýåýé øçáé øLà Cìî Eáøwî Ba E ¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¦¤´¤
éçàéìr íéNz Eéìr úúì ìëeú àì Cìî EE ©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ

éçà-àì øLà éøëð Léà:àeä Eæè-àì ÷ø ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«©»«Ÿ
äîéøöî írä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ¦§©½§¨
ïeôñú àì íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïrîì§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ«Ÿ¦À

ì:ãBr äfä Cøca áeLæéíéLð Bl-äaøé àìå ¨²©¤¬¤©¤−«§³Ÿ©§¤Æ¨¦½
:ãàî Bl-äaøé àì áäæå óñëå Bááì øeñé àìå§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈¬Ÿ©§¤−§«Ÿ

çéBì áúëå Bzëìîî àqk ìr BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹
éðôlî øôñ-ìr úàfä äøBzä äðLî-úà¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−

:íiåìä íéðäkäèééîé-ìk Bá àø÷å Bnr äúéäå ©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´
åéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìé ïrîì åéiç©®̈§©´©¦§©À§¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

ì-úàå úàfä äøBzä éøác-ìk-úà øîL Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º©¨¬©²Ÿ§¤
:íúNrì älàä íéwçäëBááì-íeø ézìáì ©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«§¦§¦³«§¨Æ

îìåàîNe ïéîé äåönä-ïî øeñ ézìáìe åéçà ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦©¦§−̈¨¦´§®Ÿ
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éøàé ïrîìåéðáe àeä Bzëìîî-ìr íéîé C §©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©©§©§²¬¨−̈
:ìàøNé áø÷añ §¤¬¤¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn .447 'nr ck zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

."אלקי ה' עם ּתהיה "ּתמים הּכתּוב, ּדּבר מלא ְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמקרא

לחׁשב  ענינֹו זהּו ׁשּלא ּופׁשיטא חזיֹונֹות. ּבעניני יתענין ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹואל

ׁשל ּפלֹוני ‰'חׁשּבֹונֹו עם ה' הנהגת להיֹות צריכה ׁשּלדעּתֹו , ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ

היּתכן  ּבתמיהה: ולהיֹות ,ּכ ּבאפן ּפלֹוני ועם ּכ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹּבאפן

ׁשּכל  ּובפרט הּוא! ּבׂשכלֹו ׁשהחליט ּכפי ׁשּלא היא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשההנהגה

ּכנגד  ׁשהּוא ּתֹורה, ּבתלמּוד לנּצלֹו יכֹול זה על ׁשּנֹותן ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָרגע

ָֻּכּלם.

éùéìùçéàèáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤
Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-ír äìçðå ÷ìç éåì¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−

:ïeìëàéáýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå «Ÿ¥«§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ
:Bì-øac øLàk Búìçð àeäñâäéäé äæå ´©«£¨½©«£¤−¦¤«§¤¿¦«§¤Á

çáfä éçáæ úàî írä úàî íéðäkä ètLî¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©
íééçläå røfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäåãðâc úéLàøEøäöéå ELøéz E §©¥¨«¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À
ðàö æb úéLàøå:Bì-ïzz Eäýåýé øça Bá ék §¥¦²¥¬«Ÿ§−¦¤«¦´À¨©²§Ÿ̈¬

éäìàéèáL-ìkî Eì ãîrì Eýåýé-íLa úøL ¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²
:íéîiä-ìk åéðáe àeäñ ¬¨−̈¨©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(vx 'nr f ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

זה. מּדר ּכל ׁשחלמּת. החלֹום ּדבר על ּכֹותב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנ

ׁשּבאנׁשים  ּבּספרים, וכּמבאר ּבחלֹומֹות. מּנח להיֹות ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֻּתפסיק

לחלֹום  ּגם הּנה והּמצוה, הּתֹורה ּפי על הם חּייהם ּפרטי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּכל

להם  ׁשּיׁש ּדֹורנּו, ּבאנׁשי ואּלּו לבּטלה, ואינֹו מׁשמעּות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיׁש

חלֹום  רק זה הרי ּבטלֹות, ּומחׁשבֹות ּבטלים ּדּבּורים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָהרּבה

עצמ את ּתכניס אל הּפעם: עֹוד חֹוזר הּנני לא. ותּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹּבלבד

חלֹומֹות. אֹודֹות ֲֲַֹלחׁשב

éòéáøåéørL ãçàî éålä àáé-éëåìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤̧Æ¦¨¦§¨¥½
-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä-øLà£¤−¨´®̈¨Æ§¨©©´©§½¤

:ýåýé øçáé-øLà íB÷näæýåýé íLa úøLå ©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´
éðôì íL íéãîrä íiåìä åéçà-ìëk åéäìà¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬

:ýåýéç-ìr åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç §Ÿ̈«¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©
úBáàä:ñè-øLà õøàä-ìà àa äzà ék ¨«¨«¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤

éäìà ýåýéúBNrì ãîìú-àì Cì ïúð E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®«Ÿ¦§©´©«£½
:íää íéBbä úárBúkéøéárî Eá àöné-àì §«£−Ÿ©¦¬¨¥««Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬

Lçðîe ïðBòî íéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½§¥¬§©¥−
:óMëîeàéLøãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå §©¥«§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−

:íéúnä-ìàáéälà äNò-ìk ýåýé úárBú-ék ¤©¥¦«¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤
éäìà ýåýé älàä úárBzä ììâáeLéøBî E ¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬

éðtî íúBà:Eâééäìà ýåýé ír äéäz íéîz:E −̈¦¨¤«¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ctw 'nr ai ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
הּיד  חכמת ּדבר על ּכֹותב ּובֹו סגּלֹות ספר ראה אׁשר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכֹותב

הרי  סגּלֹות, ּבספר ּדוקא רצֹונֹו ואם זֹו, מּדר ּכל הּנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻכּו'.

ויׁשנּה הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה סגּלה ְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻיׁשנּה

אׁשר  ,יתּבר חכמתֹו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה חכמה ּכן ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָּגם

נפלא. ּוביחּוד הּתֹורה, לּמּוד ידי על עּמּה להתאחד ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָיכֹולים

אֹומרים ויׁש ,"אלקי ה' עם ּתהיה "ּתמים נאמר (רמב"ן)ּוכבר ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָֹ

מצותֿעׂשה. ְֲִֵֶַׁשהּוא

,éòéáø
éùéîçãéíúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä | ék¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈

ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððrî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½
éäìà ýåýé Eì ïúð:Eåèàéáðéçàî EaøwîE ¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ

éäìà ýåýé Eì íé÷é éðîk:ïerîLz åéìà E ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«
æèéäìà ýåýé írî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½

ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaìB÷-úà rîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ
-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ

:úeîà àìå ãBò äàøàæééìà ýåýé øîàiå ¤§¤¬−§¬Ÿ¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®
:eøac øLà eáéèéäçéáøwî íäì íé÷à àéáð ¥¦−£¤¬¦¥«¨¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤

íäéìà øaãå åéôa éøáã ézúðå EBîk íäéçà£¥¤−¨®§¨«©¦³§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½
:epeöà øLà-ìk úàèéøLà Léàä äéäå ¥−¨£¤¬£©¤«§¨À̈¨¦Æ£¤³

éëðà éîLa øaãé øLà éøác-ìà òîLé-àì«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−
:Bnrî Løãàëøaãì ãéæé øLà àéápä Cà ¤§¬¥«¦«©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧

øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà úà éîLa øác̈¹̈¦§¦À¥´£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´
:àeää àéápä úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−©¨¦¬©«

àëøácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈
:ýåýé Bøaã-àì øLàáëàéápä øaãé øLà £¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈«£¤Á§©¥̧©¨¦¹

àeä àáé àìå øácä äéäé-àìå ýåýé íLa§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´
àéápä Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½



iyiyריד - k ,hi - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

:epnî øeâú àìñèéàýåýé úéøëé-ék ¬Ÿ¨−¦¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³
éäìàéäìà ýåýé øLà íéBbä-úà EEì ïúð E ¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

:íäézááe íäéørá záLéå ízLøéå íöøà-úà¤©§®̈¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«
áøLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéør LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ

éäìà ýåýé:dzLøì Eì ïúð EâCøcä Eì ïéëz §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«¨¦´§»©¤¼¤¼
lLåýåýé Eìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úà zL §¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−§Ÿ̈´

éäìà:çöø-ìk änL ñeðì äéäå Eãøác äæå ¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©§¤Æ§©´
eärø-úà äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä̈«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨®̈£¤̧©¤³¤¥¥̧Æ

ìL ìîzî Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa:íL ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ¦§«Ÿ
äíéör áèçì øriá eärø-úà àáé øLàå©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ¥¦¼

ìæøaä ìLðå õrä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ
öîe õrä-ïî-ìà ñeðé àeä úîå eärø-úà à ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®À¨²¤

:éçå älàä-íéørä úçàåícä ìàb ócøé-ït ©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈
äaøé-ék BâéOäå Bááì íçé ék çöøä éøçà©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼§¦¦²¦«¦§¤¬
àì ék úåî-ètLî ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä©¤−¤§¦¨´®̈¤§Æ¥´¦§©½̈¤Â¦´Ÿ

ìL ìBîzî Bì àeä àðN:íBLæéëðà ïk-ìr ¥¬²−¦§¬¦§«©¥²¨«Ÿ¦¬
ìL øîàì Eeöî:Cì ìécáz íéør Lç-íàå §©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬¨«§¦

éäìà ýåýé áéçøéòaLð øLàk Eìáb-úà E ©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½©«£¤¬¦§©−
éúáàìøac øLà õøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−

éúáàì úúì:Eèäåönä-ìk-úà øîLú-ék ¨¥¬©«£Ÿ¤«¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧
äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà dúNrì úàfä©¹Ÿ©«£À̈£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈

éäìà ýåýé-úàíéîiä-ìk åéëøãa úëììå E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈¨©¨¦®
ìL ãBò Eì zôñéåìMä ìr íéør L:älàä L §¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−©¨¬¨¥«¤

éýåýé øLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàéìr äéäå äìçð Eì ïúð E:íéîc Eô ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£®̈§¨¨¬¨¤−¨¦«

àéåéìr í÷å Bì áøàå eärøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈
:ìàä íéørä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬¨¥«

áéBúà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøér éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ
:úîå ícä ìàb ãéaâéðér ñBçú-àìåéìr E §©²Ÿ¥¬©−̈¨¥««Ÿ¨¬¥«§−¨¨®

Cì áBèå ìàøNiî é÷pä-íã zøráe:ñ ¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−§¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fiw 'nr c ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
הּפנים, ּבצּורת הּיֹודעים אנׁשים קמיעֹות, ּדבר על ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָחֹוׁשב

וכּו' מלקֹות נֹותני עתידֹות, מּגידי הּכתב, ּובצּורת הּידים ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָּבקּוי

ׁשל  ׁשליחּותֹו למּלאות קצּוב ימים מסּפר נּתן אחד לכל ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹוכּו'.

ׁשאינם  ּבענינים ׁשּמבּלים ויֹום ׁשעה וכל דין, ּבעלמא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהּקּב"ה

לקֹולי  ואם ׁשליחּותֹו. ּבמּלּוי חּסרֹון ּכן ּגם זה הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָׁשּלֹו,

והּקֹוסמים  המנחׁשים העתידֹות מּגידי ּכל את יעזב ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹיׁשמע,

הּנ"ל. ְַַוכּו'

éùéùãéíéðLàø eìáb øLà Erø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà EúìçðaE §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:dzLøì Eì ïúðñåèLéàa ãçà ãr íe÷é-àì Ÿ¥¬§−§¦§¨««Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À
àèçé øLà àèç-ìëa úàhç-ìëìe ïår-ìëì§¨¨ŸÆ§¨©½̈§¨¥−§£¤´¤«¡¨®

ìL ét-ìr Bà íéãr éðL | ét-ìríe÷é íéãr-äL ©¦´§¥´¥¦À²©¦¬§¨«¥¦−¨¬
:øácæè:äøñ Ba úBðrì Léàa ñîç-ãr íe÷é-ék ¨¨«¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«

æééðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîrå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´
íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì ýåýé§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

:íääçéø÷L-ãr äpäå áèéä íéèôMä eLøãå ¨¥«§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ
:åéçàá äðr ø÷L ãräèéøLàk Bì íúéNrå ¨¥½¤−¤¨¨¬§¨¦«©«£¦´¤½©«£¤¬

:Eaøwî òøä zøráe åéçàì úBNrì íîæ̈©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
ëúBNrì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦®̈§«ŸŸ¦̧©«£¹

:Eaø÷a äfä òøä øáck ãBòàëðér ñBçú àìåE À©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«§¬Ÿ¨−¥¤®
ìâø ãéa ãé ïLa ïL ïéra ïér Lôða Lôð¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬§−̈¤¬¤

:ìâøañëàEáéà-ìr äîçìnì àöú-ék §¨«¤¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À
íäî àøéú àì Enî áø ír áëøå ñeñ úéàøå§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®

éäìà ýåýé-ékíéøöî õøàî Eìrnä Cnr E: ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
áøaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨®̈§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬

:írä-ìàâízà ìàøNé òîL íäìà øîàå ¤¨¨«§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧
Cøé-ìà íëéáéà-ìr äîçìnì íBiä íéáø÷§¥¦¬©²©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´
eöørz-ìàå eætçz-ìàå eàøéz-ìà íëááì§©§¤À©¦«§¯§©©§§²§©©«©§−

:íäéðtîãýåýé ékíënr Cìää íëéäìà ¦§¥¤«¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®
:íëúà réLBäì íëéáéà-ír íëì íçläì§¦¨¥¬¨¤²¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

äLéàä-éî øîàì írä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º
áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äða øLà£¤̧¨¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ
:epëðçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«

åCìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−
øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−

:epìlçéæàìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe §©§¤«¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ
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äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé dç÷ì§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈
:äpçwé øçà Léàåçøaãì íéøèMä eôñéå §¦¬©¥−¦¨¤«¨§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´

áálä Cøå àøiä Léàä-éî eøîàå írä-ìà¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³©¨¥Æ§©´©¥½̈
åéçà ááì-úà ñné àìå Búéáì áLéå Cìé¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤§©¬¤−̈

:Bááìkèírä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå ¦§¨«§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®
a úBàáö éøN eã÷ôe:írä Làøñ ¨«§²¨¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 285 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
(ּגם  ּתֹורה אמרה מארעֹות. לתאריכי ּפרּוׁש – ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹלׁשאלתּה

עֹוׂשה  ה' ּובוּדאי .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הֹוראה): ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹמּלׁשֹון

ּבחּפּוׂש זמן לבזּבז ּכדאי ולא ּבעּתֹו. יפה הּכל הּכתּוב) ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹ(ּבלׁשֹון

מצֹותיה. וקּיּום הּיהדּות להפצת רק ּכיֿאם ה ּנ"ל, על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָּפרּוׁש

éòéáùéúàø÷å äéìr íçläì øér-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨
ì äéìà:íBìLàéðrz íBìL-íà äéäåäçúôe E ¥¤−¨§¨«§¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈

ñîì Eì eéäé dá-àöîpä írä-ìk äéäå Cì̈®§¨º̈¨¨¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−
:EeãáråáéEnr äúNrå Cnr íéìLú àì-íàå ©«£¨«§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−

:äéìr zøöå äîçìîâééäìà ýåýé dðúðeE ¦§¨¨®§©§−̈¨¤«¨§¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:áøç-éôì døeëæ-ìk-úà úékäå Eãéaãé÷ø §¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈§¦¨«¤©´

øérá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå íéLpäÂ©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììL-ìkE ¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½

éäìà ýåýé ïúð øLà:Cì EåèäNrz ïk £¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¥³©«£¤Æ
éørî-àì øLà ãàî Enî ú÷çøä íéørä-ìëì§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ£¤²Ÿ¥«¨¥¬

:äpä älàä-íéBbäæèälàä íénrä éørî ÷ø ©¦«¨¥−¤¥«¨©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤
éäìà ýåýé øLàäiçú àì äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−

:äîLð-ìkæééøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék ¨§¨¨«¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ
ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå éðrðkä©§©«£¦´§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬

éäìà:Eçéíëúà eãnìé-àì øLà ïrîì ¡Ÿ¤«§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ
íäéäìàì eNr øLà íúárBz ìëk úBNrì©«£½§ŸÆ«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®
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שאיש  קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות  תורת משיבה כך שומעת 1על קול" ה"בת שאת
למטה  ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה
בנשמה  זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש
של  יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר  כך ועל בגוף. שנתלבשו לא 2הנשמה דאיהו גב על "אף
מתעוררים  לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי
הן  אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל
הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שום  וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם
אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה
פנימית  להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות  ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 'nr ,h jxk ,zegiyÎihewl)

לעסוק  ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון
בשבח  חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,
שבהעדר  החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד  עקב מתחזקת זו פונה שאלה הבתֿקול שקריאת ה
נקראים  ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן  רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן 4בשם וקוראת - (
ללימוד  שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק
מאשר  הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה,

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן

זאת: לבאר ויש

רצונה  שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך
יהודי  כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא
גישה  עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי
בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צורך אין זו
ואזי  היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות  שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון
החומריות  את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות

בהן  שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת
תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת

(123 'nr ,eh jxk ,zegiyÎihewl)

כשמזכירים  ובדרךֿכלל שמות, ארבעה עוד יש חורב להר
"משה  [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר
"חורב" בשם התנא בחר מדוע ואםֿכן מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

ענין  לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש
את  המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד
בגמרא  עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס

אצל  גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את
בתורת  והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות  בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר
הוא  - גופו בזיכוך היתה אליהו עבודת שעיקר מכך, נבע שזה
"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו

בעיקר  עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי
שלו  גופו את רק לא לגןֿעדן. חי נכנס כי עד גופו בזיכוך
לגמרי  שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,
צורך  היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד  ומובא יהוש 7בקשת. עם שרבי תורה לומד היה לוי בן ע
אףֿעלֿפי  במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים
"היזהרו  יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר
תורה  הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם

ושל  שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי
לבחינה  כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,
ואת  הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת
זאת  לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות
מהר  יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל  וכדברי התורה 8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'
התורה  כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב

(1228 'nr ,c jxk ,zegiyÎihewl)

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר לב.4)ראה פרק תניא
ב.5) עז, ואילך.6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)יו"ט נ''א.8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה
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ycew zegiyn zecewp
שאיש  קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות  תורת משיבה כך שומעת 1על קול" ה"בת שאת
למטה  ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה
בנשמה  זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש
של  יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר  כך ועל בגוף. שנתלבשו לא 2הנשמה דאיהו גב על "אף
מתעוררים  לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי
הן  אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל
הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שום  וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם
אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה
פנימית  להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות  ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 'nr ,h jxk ,zegiyÎihewl)

לעסוק  ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון
בשבח  חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,
שבהעדר  החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד  עקב מתחזקת זו פונה שאלה הבתֿקול שקריאת ה
נקראים  ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן  רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן 4בשם וקוראת - (
ללימוד  שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק
מאשר  הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה,

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן

זאת: לבאר ויש

רצונה  שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך
יהודי  כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא
גישה  עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי
בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צורך אין זו
ואזי  היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות  שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון
החומריות  את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות

בהן  שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת
תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת

(123 'nr ,eh jxk ,zegiyÎihewl)

כשמזכירים  ובדרךֿכלל שמות, ארבעה עוד יש חורב להר
"משה  [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר
"חורב" בשם התנא בחר מדוע ואםֿכן מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

ענין  לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש
את  המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד
בגמרא  עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס

אצל  גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את
בתורת  והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות  בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר
הוא  - גופו בזיכוך היתה אליהו עבודת שעיקר מכך, נבע שזה
"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו

בעיקר  עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי
שלו  גופו את רק לא לגןֿעדן. חי נכנס כי עד גופו בזיכוך
לגמרי  שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,
צורך  היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד  ומובא יהוש 7בקשת. עם שרבי תורה לומד היה לוי בן ע
אףֿעלֿפי  במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים
"היזהרו  יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר
תורה  הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם

ושל  שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי
לבחינה  כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,
ואת  הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת
זאת  לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות
מהר  יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל  וכדברי התורה 8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'
התורה  כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב

(1228 'nr ,c jxk ,zegiyÎihewl)

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר לב.4)ראה פרק תניא
ב.5) עז, ואילך.6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)יו"ט נ''א.8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה
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זמני יום ראשון ויום שבת
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6:346:399:189:2210:0010:0211:1211:1314:0514:0420:2720:2020:5720:4920:0321:01יוון, אתונה )ק(



רכג

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:536:008:368:429:299:3310:4410:4613:4713:4520:2720:1721:0420:5320:0121:08מולדובה, קישינב )ק(

6:146:168:548:549:269:2610:3210:3213:1413:1219:0819:0419:3319:2918:4719:38מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:287:189:179:129:599:5410:5210:4813:0413:0317:4017:4718:1318:2017:2818:32ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:305:348:128:148:488:499:569:5712:4312:4118:4818:4319:1419:0918:2619:19נפאל, קטמנדו )ח(

5:195:258:048:078:478:509:5910:0112:5512:5319:2019:1219:5219:4318:5419:56סין, בייג'ין )ח(

7:057:059:369:3610:0610:0511:0911:0813:4113:4019:1519:1419:3819:3718:5619:46סינגפור, סינגפור )ח(

5:085:187:477:558:538:5710:1010:1313:1913:1820:1420:0220:5720:4319:4621:01פולין, ורשא )ק(

6:246:228:478:459:179:1510:1710:1612:4412:4318:0318:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

6:326:409:169:2110:0710:1011:2111:2314:2214:2121:0020:5021:3521:2520:3421:39צרפת, ליאון )ק(

6:346:429:169:2210:1310:1611:2811:3114:3314:3121:2021:0921:5621:4520:5122:00צרפת, פריז )ק(

5:535:538:268:258:568:559:599:5812:3312:3218:1118:0918:3418:3217:5118:41קולומביה, בוגוטה )ח(

6:156:218:599:039:479:4911:0011:0213:5913:5720:3420:2521:0520:5520:0621:09קנדה, טורונטו )ק(

5:475:548:318:369:219:2410:3510:3713:3613:3420:1320:0420:4720:3719:4620:51קנדה, מונטריאול )ק(

6:006:058:448:479:249:2510:3410:3513:2513:2419:4119:3520:1020:0319:1820:15קפריסין, לרנקה )ק(

5:185:297:518:039:089:1310:2710:3013:4013:3820:4420:3121:3021:1620:1521:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:484:597:177:308:398:459:5910:0213:1413:1220:2520:1121:0920:5419:5221:13רוסיה, מוסקבה )ח(

5:095:167:527:588:468:4910:0010:0213:0313:0219:4419:3420:2120:1019:1820:25רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:136:218:569:029:509:5311:0511:0714:0814:0620:5420:4421:2621:1520:2321:30שוויץ, ציריך )ק(

6:046:058:418:419:129:1210:1710:1712:5612:5418:4318:4119:0719:0418:2319:13תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךדכר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו
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